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৭.  ঘতরর সািতন এক চিলতত োরান্দা . . . . . . . . . . . .  62  
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১. গত চতন রাততই ঘটনাটা ঘতটতে 

গত ততন রাততই ঘটনাটা ঘতটতে। অতত তুচ্ছ ব্যাপার। এতে ‘ঘটনা’ ব্তে গুরুত্বপূর্ণ েরা 
তিে না। তারপতরও তিতির আতে তাাঁর ননাটবু্তে তেখতেন– 
  
তব্গত ততন রজনীততই এেতট ঘটনার পুনরাবৃ্তি হইয়াতে। রাতি ততনটা দশ তিতনতট আিার 
ঘুি ভাতিয়াতে। ইহার োরর্ অনুিন্ধান েতরয়া পাইতততে না। 
  
তিতির আতের ননাটব্ইটা চািডায় ব্াাঁধাতনা। নদতখ িতন হতব্ প্রাচীন নোতনা ব্ই। ব্ইতয়র 
িোতট নিানাতে রতে নাি নেখা– 
  
ব্যতিগত েথািাো 
ড. তিতির আতে 
তপএইচতড 
  
ননাটব্ইটা তততন োরও িািতন নব্র েতরন না। নব্র না েরার অতনেগুতো োরতর্র এেতট 
হতো, তার নোতনা তপএইচতড তডতি ননই। িাইতোেতজতত নথণ নডতোটা নেট ইউতনভাতিণতট 
নথতে এিএি তডতি নপতয়তেতেন। নাতির আতগ ‘ড.’ েখতনা তেখতত পাতরন তন। যতদও 
তব্তদশ নথতে প্রচুর তচতিপি পান নযখাতন তারা ভুে েতর ‘ড. তিতির আতে’ নেতখ। 
  
শুদ্ধ দ্রুত প্রব্াতহত হয় না। ভুে হয়। তনতজর নদতশও অতনতেই িতন েতর তার তপএইচতড 
তডতি আতে। তব্তশষ েতর তার োি-োিীরা। 
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চািডায় ব্াাঁধাতনা এই ননাট ব্ইটা তাাঁর এে োিী তদতয়তেে। োিীতটর নাি নরতব্ো। ননাট 
ব্ইটার িতি নরতব্োর এেটা দীঘণ তচতিও তেে। নয তচতি পডতে নয-তোতনা িানুতষর ধারর্া 
হতব্, নরতব্ো নাতির তরুর্ী তার বৃ্দ্ধ তশক্ষতের নপ্রতি হাবু্ডুবু্ খাতচ্ছ। তচতির এেতট োইন 
তেে এ রেি–‘িযার, নয-তোতনা তেেুর তব্তনিতয় আতি আপনার পাতশ থােতত চাই। নে 
েী িতন েরতব্ তাতত আিার তেেু যায় আতি না।’ 
  
তচতি পতড তিতির আতে নতিন শতিত নব্াধ েতরন তন। তততন জাতনন, তরুর্ী নিতয়তদর 
হিাৎ আিা আতব্গ হিাৎই চতে যায়। আতব্গতে ব্াতাি না তদতেই হতো। আতব্গ ব্ায়ব্ীয় 
ব্যাপার, ব্াতাি নপতেই তা ব্াতড। অনয তেেুতত ব্াতড না। 
  
নরতব্ো থাডণ ইয়াতর উতিই ইউতনভাতিণতটতত আিা ব্ন্ধ েরে। তিতির আতে স্বতি নব্াধ 
েরতেন। নিতয়তদর হিাৎ ইউতনভাতিণতটতত আিা ব্ন্ধ েরা স্বাভাতব্ে ঘটনা। তব্তয় হতয় 
নগতে, পডাতশানা নেতড তদতয়তে, তেিংব্া তব্তদতশ চতে নগতে। আজোে োিীরাও তব্তদশ 
যাতচ্ছ। ইতচ্ছ েরতেই নরতব্োর ব্যাপারটা তততন জানতত পারততন। তার ব্ান্ধব্ীতদর 
তজতেি েরতেই জানা নযত। তিতির আতের ইতচ্ছ েতর তন। 
  
নিতয়টা ভাতো থােতেই হতো। যতদ েখতনা নদখা হয় তাতে ব্েতব্ন, তুতি নয ননাটব্ইটা 
আিাতে তদতয়ে, নিটা আতি যত্ন েতর নরতখতে। িাতে িতধয নিখাতন অতনে ব্যতিগত েথা 
তেতখ। 
  
িিিযা হতচ্ছ, ব্যতিগত েথা তিতির আতের নতিন ননই। ততন ব্ের হতো ইউতনভাতিণতটর 
চােতর নেতড তদতয়তেন। দুই োিরার এেটা ঘর এব্িং অতধণেটা ব্ারান্দা তনতয় তততন 
থাতেন। জিু নাতির ব্ার-ততর ব্েতরর এেটা নেতে আতে। ব্াজার, রান্নাব্ান্না, ঘর পতরষ্কার 
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িব্ নি েতর। িন্ধযার পর তততন তাতে পডাতত ব্তিন। এই িিয়টা তিতির আতের খুব্ 
তনরানতন্দ োতট। এে ব্ের হতয় নগে তততন জািুতে পডাতচ্ছন। এই এে ব্েতরও নি 
ব্র্ণিাো তশখতত পাতর তন। অথচ অতত বু্তদ্ধিান নেতে। গত নিািব্ার তাাঁর এিন নিজাজ 
খারাপ হতো—এেব্ার ইতচ্ছ েরে জিুর গাতে থাপ্পড োগাতব্ন। নি ‘ে’ ‘খ’ পযণন্ত 
তিেিততাই পডে। ‘গ’-তত এতি শুেনা িুখ েতর ব্েে, এইটা েী ইয়াদ নাই। 
  
িাতে িাতে তিতির আতের িতন হয়। জািুর িব্ই ‘ইয়াদ’ আতে। নি ভান েতর ইয়াদ 
নাই। জিুর িব্তেেুই ‘ইয়াদ’ থাতে, শুধু অক্ষর ইয়াদ থাতে না-তা েী েতর হয় ? তিতির 
আতে তনতিত, নেতেতট অতত বু্তদ্ধিান। প্রায়ই তার িতি তততন তিতরয়াি তব্ষয় তনতয় 
আতোচনা েতরন। নি আতোচনায় অিংশিহর্ও েতর। হা েতর িুতখর তদতে তাতেতয় তেি 
ধতর ব্তি থাতে না। 
  
তাাঁর নয প্রততরাততই ততনটা দশ তিতনতটই ঘুি ভাতে—এটা তনতয়ও তততন জািুর িতি েথা 
ব্তেতেন। জিু গম্ভীর হতয় ব্তেতে, তচন্তার তব্ষয়। 
  
তততন ব্তেতেন, তচন্তার নোতনা তব্ষয় না। আিার িততা ব্তয়িী িানুতষর িােরাত নথতে 
ঘুি না হওয়ারই েথা। 
  
জিু তার উিতর ব্তেতে, তেন্তুে িযার, প্রততযে রাইতত ততনটার িিয় ঘুি ভাতে, এই 
ঘটনা েী ? এইটা তচন্তার তব্ষয় তে না আপতন ব্তেন। নদতখ আপনার তব্তব্চনা। 
  
তিতির আতে নতিন নোতনা ‘তব্তব্চনা’ এখতনা নদখাতত পাতরন তন। ততব্ তততন তচন্তা 
েরতেন। 
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জিু তাতে িান্তুনা নদওয়ার িততা েতর ব্তেতে, আপতন তচন্তা েতরন, আতিও তচন্তা েরব্। 
নদতখ দুইজতন তিে-তিশ েইরা তেেু ব্াইর েরতত পাতর তে না। ‘নদী-খাে-তব্ে আিে 
তজতনি তিে।’ 
  
জিুতে অতযন্ত পেন্দ েতরন তিতির আতে। এতত অব্শয প্রিাতর্ত হয় না নয, জিু চিৎোর 
এেতট নেতে। িিিযাটা তিতির আতের। নয-ই তিতির আতের িতি োজ েরতত এতিতে 
তাতেই তততন পেন্দ েতরতেন। এতদর অতনতেই টাো-পয়িা তনতয় নভাতগ নগতে। জিুর 
নক্ষতিও হয়ততা এ রেি তেেু ঘটতব্। ততব্ না ঘটা পযণন্ত তিতির আতের ভাতোব্ািা েিতব্ 
না। িন্ধযার পর নরাজ তততন তাতে পডাতত ব্িতব্ন। রাতত এেিতি নখতত ব্তি অতনে 
জতটে তব্ষয় তনতয় েথাব্াতণা ব্েতব্ন। ঘুিাতনার িিয়ও তেেু গল্পগুজব্ হতব্। দু’জন এেই 
ঘতর ঘুিায়। তিতির আতের ব্ড খাতটর পাতশই জপুর নচৌতে। রাতত জমু্ম এো ঘুিুতত পাতর 
না ব্তেই এই ব্যব্স্থা। তার খুব্ই ভূততর ভয়। 
  
নি এো ঘুিাতেই নাতে এেটা নিতয়-ভূত এতি জািুর পাতয়র তো চাতট। নিতয়-ভূতটার 
নাি হুডবু্তড। 
  
িতনাতব্তেষতর্র িাধযতি হুডবু্তডর োটা জিুর িাথা নথতে দূর েরা প্রতয়াজন। তিতির 
আতে িিয় পাতচ্ছন না। 
  
িিয় পাতচ্ছন না েথাটা তিে না। তার হাতত নোতনা োজ ননই। তততন প্রচুর ব্ই পডতেন। 
ব্ই পডা োতজর িতধয পতড না। ব্ই পডা হতো তব্তনাদন। 
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তিতির আতের ঘুিুতত যাওয়ার নোতনা তিোতিোনা ননই। জািুর আব্ার এই তব্ষতয় ঘতড 
ধরা স্বভাব্। রাততর খাব্াতরর পর নথতে নি হাই তুেতত থাতে। হাই তুেতত তুেতত 
ব্াতডওয়াোর ব্াতডতত (তদাতোয়)। তটতভ নদখতত যায়। রাত ন’টার তদতে তিতর এতি চা 
ব্ানায়। আতগ এে োপ ব্ানাত ত, এখন ব্ানায় দু োপ। তিতির আতে নযিন তব্োনায় পা 
েতডতয় খাতটর িাথায় নহোন তদতয় চা খান, নিও তা-ই েতর। চা নশষ েতর চাদর িুতড 
তদতয় ঘুি। 
  
আজও তা-ই হতচ্ছ। দু’জনই গম্ভীর ভতিতত চাতয় চুিুে তদতচ্ছ। তিতির আতে তদতনর নশষ 
তিগাতরট ধতরতয়তেন। তার হাতত পপুোর িাতয়তের এেটা ব্ই, নাি–The Other Side 
of Black Hole। নেখে প্রিার্ েরতত নচষ্টা েরতেন ব্ল্যাে নহাতের ওপাতশর জগতটা 
পুতরাটাই অযাতিতিটাতর তততর। নিখানোর জগৎ অযাতিতিটাতরর জগৎ। এই জগতত যা যা 
আতে অযাতিতিটাতরর জগততও তা-ই আতে। নিই জগতত এই িুহূততণ এেজন তিতির আতে 
চা নখতত নখতত Theother Side of Black Hole ব্ইটা পডতে। তার িতি আতি জিু 
নাতির এে নেতে। 
  
তিতির আতে ব্ই নাতিতয় হিাৎ েতরই জেুর তদতে তাতেতয় ব্েতেন, জিু, তুই এেটু 
ব্াতডওয়াোর ব্ািায় নযতত পারতব্? 
  
জিু ব্েে, েী প্রতয়াজন ব্তেন? 
  
তিতির আতে ব্েতেন, নখাজ তনতয় আয় এই ব্াতডর নেউ অিুস্থ তে না। আিার ধারর্া, 
ব্াতডর নেউ অিুস্থ, তাতে অযাতিব্াতয়াতটে নদওয়া হতচ্ছ। অযাতিব্াতয়াতটতের এেটা নডাজ 
পতড রাত ততনটায়। তখন ঘতডতত অযাোিণ নদওয়া থাতে। রাত ততনটায় অযাোিণ ব্াতজ, 

http://www.bengaliebook.com/


 হুিায ূন আহবিদ ।  যখন নামিবে আঁধার । মিমির আমি িিগ্র 

 7 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 

 

 

তখন নিই শতে আিার ঘুি ভাতে। আিার ঘুি ভােতত এেটু নদতর হয়। দশ তিতনট 
ব্াডতত োতগ। 
  
জিু ব্েে, ব্াতডওয়াোর নাততর তনউতিাতনয়া হতয়তে। তার নাি তেিিত। েক্কা ভাইজাতনর 
নেতে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, তারপতরও যা। নজতন আয় রাত ততনটায় অযাোিণ ব্াতজ তে না। 
  
জিু ব্েে, ব্াদ নদন নতা িযার। ব্াতজ পযাচাে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আচ্ছা তিে আতে যা ব্াদ তদোি। 
  
জিু ঘুিুতত নগে। তিতির আতে রাত ততনটা পযণন্ত নজতগ ব্তি রইতেন। 
  
জিু ঘুিুতত নগে। তিতির আতে রাত ততনটা পযণন্ত নজতগ ব্তি রইতেন। অযাোিণ ব্াজে 
ততনটা দশ তিতনতট। তিতির আতের ভুরু েুাঁচতে নগে। ব্াতডওয়াোর ঘতড িােণ, নাতে 
তারটা নলা—এটা তনতয় ভাব্তত ব্িতেন। 
  
  
  
তিতির আতের ব্াতডওয়াোর নাি আতজজুর রহিান িতিে। তততন নপশায় এেজন 
নহাতিওপযাথ ডািার। এই ব্াতডততই (এেতো দতক্ষর্ তদতে) তাাঁর নরাগী নদখার নচম্বার। 
পুরুষ ও িতহো নরাগীতদর ব্িার ব্যব্স্থা আোদা। তিতরয়াি নরাগী, যাতদর িাব্ণক্ষতর্েভাতব্ 
নদখাতশানা েরা দরোর, তাতদর জনয এেটা ঘতর দুইটা তব্োনা পাতা আতে। এটা তার 
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হািপাতাে। হািপাতাতে এেজন নািণ আতে। এই ঘতরর পাতশই নহাতিও িাতিণতি। 
নরাগীতদর এই িাতিণতি নথতেই ওষুধ তেনতত হয়। ব্াইতর িব্ ওষুধই দু নম্বতর। আতজজুর 
রহিান িতিে িব্ ওষুধ িরািতর নহাতিওপযাতথর জনে হাতনিযান িাতহতব্র নদশ জািণাতন 
নথতে আনান। 
  
ব্াতডর িািতন ১০ িুট ব্াই ৪ িুতটর তব্শাে িাইনতব্াডণ। নিখাতন োে, িবু্জ এব্িং োতো 
রতের নেখা 
  
িুরিা নহাতিও হািপাতাে 
ডা. এ িতিে 
এিতড 
নগান্ড নিতডে (ডাব্ে) 
  
তিতির আতে আতজজ িতিে িাতহতব্র ব্াতডর এেতোয় উির পাতশ গত এে ব্ের ধতর 
আতেন। গত এে ব্েতর তততন নরাগীর নোতনা তভড েক্ষ েতরন তন। তার ধারর্া িানুষজন 
হাত তিওপযাতথ তচতেৎিার ওপর এখন আর নতিন ভরিা। েরতে না। 
  
নরাগী না থােতেও িতিে িাতহতব্র আতথণে অব্স্থা ভাতো। তার েয়টা তিএনতজ নব্তব্টযাতি 
আতে, চারটা তরেশা আতে। িম্প্রতত এেটা ট্রাে তেতনতেন। আগারগাাঁও ব্াজাতর োাঁতি 
তব্তরয়াতনর নদাোন আতে। নদাোতনর নাি ‘এ িতিে েতি হাউি’। োাঁতি হাউতির 
তব্তরয়াতনর নািডাে আতে। িন্ধযাতব্ো দুই হাাঁতড েতি তব্তরয়াতন রান্না হয়। রাত আটটার 
িতধয নশষ হতয় যায়। 
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িতিে িাতহতব্র দুই নেতে। দু’জতনরই তব্তয় হতয়তে। তারা ব্উ-ব্ািা তনতয় ব্াব্ার িতি 
থাতে। দু’জতনর নেউ তেেু েতর না। তাতদর প্রধান োজ, ব্ািা নোতে তনতয় ব্ারান্দায় 
হাাঁটাহাাঁতট েরা। ব্াতডর িািতনর রািায় দাাঁতডতয় তিগাতরট খাওয়া। দুই ভাইতয়র িতধয যতথষ্ট 
আন্ততরেতা। তারা যখন রািায় হাাঁটাহাাঁতট েতর এেিতি েতর। চাতয়র নদাোতন িব্িিয় 
পাশাপাতশ ব্তি চা খায়। পতরতচত োউতে নদখতে দুই ভাই এেিতি িাথা তনচু েতর 
নিতে। তারা তাতদর ব্াব্ার ভতয় নযিন অতস্থর থাতে, পতরতচততদর ভতয়ও অতস্থর থাতে। 
  
  
  
িোে আটটা। িতিে িাতহব্ তিতির আতের ঘতর ব্তি আতেন। িতিে িাতহতব্র ব্য়ি 
ষাতটর োোোতে। নচহারা তব্তশষত্বহীন। নাতের তনতচ পুরুষ্ট নগাি আতে। িাথা োিাতনা। 
তার নচহারা, চোতিরা, েথা ব্োর ভতিতত োটুণনভাব্ আতে। িতিে িাতহব্তে আজ 
অতযন্ত গম্ভীর নদখাতচ্ছ। দ্রুত পা নাচাতচ্ছন। তাতে নদতখ িতন হতচ্ছ, তার ওপর তদতয় 
তব্রাট েড ব্তয় নগতে তেিংব্া এখতনা যাতচ্ছ। িতিে িাতহব্ িানুষটা নোটখাতটা। রাতগ ও 
উতিজনায় তততন আরও নোট হতয় নগতেন। তাাঁর নশাব্ার ঘর নথতে পঞ্চাশ হাজার টাোর 
এেটা ব্াতন্ডে চুতর নগতে। তার ধারর্া টাোটা দুই নেতের নোতনা-এেজন তনতয়তে। রাগ 
ও উতিজনার প্রধান োরর্ এইটাই। এই পতরতস্থতততত েী েরা যায়, তততন তা জানতত 
এতিতেন। তিতির আতের তব্চার-বু্তদ্ধর ওপর তার আস্থা আতে। 
  
তিতির আতে িাতহব্। 
  
তজ। 
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ব্যব্স্থা েতর নদন। 
  
েী ব্যব্স্থা েরব্? 
  
আতি আিার এই দুই ব্ন্দপুিতে শাতয়িা েরব্। এই দুইজনতে নযািংটা েতর ব্াতডর িািতন 
নয িাইনতব্াডণ আতে, নিই িাইনতব্াতডণর খুাঁতটর িতি নব্াঁতধ রাখব্। িোে নথতে িন্ধযা 
পযণন্ত তারা এই অব্স্থায় থােতব্। এটা আিার িাইনাে তডতিশান। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, চা খান। এেটু চা তদতত ব্তে? 
  
আতজজ িতিে ব্েতেন, এই দুই ব্দতে তশক্ষা না তদতয় আতি তেেু খাব্ না ব্তে তিদ্ধান্ত 
তনতয়তে। এখতনা নাশতা খাই নাই। এরা েত ব্ড ব্দ তচন্তা েতরনব্াতপর টাো চুতর েতর 
? নোতনা আয় নাই, নরাজগার নাই, দুইজতন গাতয় ব্াতাি োতগতয় ঘুতর। ব্উ-ব্ােব্ািা 
তনতয় ব্াতপর ঘতর খায়, আব্ার ব্াতপর টাো চুতর েতর। 
  
আপতন তে তনতিত নয, এরাই টাো চুতর েতরতে? 
  
অব্শযই। োগজ েেি আতনন তেতখ নদই। 
  
চুতরটা নে েতরতে? ব্ডজন, না নোটজন? 
  
দুই ভাই এেিতি তিতে েতরতে। এরা যা েতর এেিতি েতর। এখন শাতিও এেিতি 
হতব্। থাে নযািংটা হতয়। 
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তিতির আতে তব্নীতভাতব্ ব্েতেন, ভাই িাতহব্, এে োপ চা আিার িতি খান। জিু খুব্ 
ভাতো রিং চা ব্ানায়। 
  
আপনাতে নতা এেব্ার ব্েোি, দুই েুিন্তানতে শাতি না তদতয় আতি তেেু খাব্ না। এে 
তজতনি ব্ারব্ার নেন পযাাঁচাতচ্ছন? 
  
িতর। 
  
ইিংতরতজ এে েথা িব্াই তশতখতে-‘িতর’। িতর তদতয় েী হয়? িতর ব্তে তেেু নাই। পাপ 
েরতব্। পাতনশতিি হতব্। িতর আব্ার েী? 
  
িতিে িাতহব্ পুিতদর িন্ধাতন নব্র হতয় নগতেন। তাতদর োউতে পাওয়া নগে না। এরা 
িোেতব্োই ব্াতড নেতড পাতেতয়তে। নদাতো নথতে নিতয়তদর োন্নার শে আিতত োগে। 
তনিয়ই নেতেতদর দুই ব্উ োাঁদতে। জিু এতি খব্র তদে-িতিে িাতহব্ নেতের ব্উতদর 
ব্াতড নেতড চতে নযতত ব্তেতেন ব্তেই োন্নাোতট শুরু হতয়তে। 
  
দুপুতরর িতধয ব্াতড খাতে হতয় নগে। নেতের ব্উরা োাঁদতত োাঁদতত ব্ািাতদর তনতয় চতে 
নগে। তাতদর নপেতন নপেতন নগতেন িতিে িাতহতব্র স্ত্রী (তিতীয়জন, প্রথিজন িারা 
নগতেন), তার োতজর দুই নিতয়। িতিে িাতহব্ উিাতন দাাঁতডতয় নচাাঁচাতত োগতেন, যারা 
নগতে তারা যতদ তিতর আিতত চায় তাহতে তাতদর এই উিাতন দশব্ার েতর োন ধতর 
উিতব্াি েরতত হতব্। োন ধতর উিতব্াি, তারপর ব্াতডতত ন াোর তটতেট। আতি এ 
িতিে। আিার েথাই এ ব্াতডতত আইন। 
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তিতির আতে চাতয়র োপ হাতত ব্ারান্দায় এতি এ িতিে পতরব্াতরর িদিযতদর তব্দায়-
দৃশয নদখতেন। এই দৃশয তাাঁর োতে নতুন না। আতগও দু’ব্ার নদতখতেন। 
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২. জসু ঘুচিতে পতেতে 

রাত দশটা। জিু ঘুতিতয় পতডতে। িদর দরজা োগাতত ভুতে নগতে। দরজা নখাো। ব্াইতর 
বৃ্তষ্ট হতচ্ছ, নখাো দরজা তদতয় বৃ্তষ্টর োট আিতে। ‘বৃ্তষ্টেতর্ো তনতয় িান্ডা ব্াতাতির 
আগিন’ এই ব্ােযটা তিতির আতের িাথায় ঘুরতে। িাতে িাতে গাতনর েতে িাথায়  ুতে 
যায়। িারাক্ষর্ ব্াজতত থাতে। এই ব্ােযটাও নিরেি। তিতির আতে ব্ােযটা িাথা নথতে 
দূর েরতত চাতচ্ছন। অযাতিতিটাতরর জগৎ তনতয় নেখা ব্ইটা পডতব্ন। িাথা িান্ডা রাখা 
প্রতয়াজন। নোতনা এেটা ব্ােয িাথার নভতর ঘুরতে িাথা িান্ডা থাতে েীভাতব্? 
  
তিতির আতে িাতহব্, নজতগ আতেন? 
  
িতিে িাতহতব্র গো। তিতির আতে ব্েতেন, নজতগ আতে। 
  
আপনার দরজা নখাো। আতি ভাব্োি দরজা নখাো নরতখই ঘুতিতয় পতডতেন। আপতন 
আতজব্ আদতি। আপনার পতক্ষ িব্ই িম্ভব্। 
  
িতিে িাতহব্! নভততর আিুন। 
  
নভততর আিব্ না। দরজা ব্ন্ধ েরুন, আতি চতে যাব্। দরজা নখাো নরতখ ঘুিাতনা তিে 
না। নচার এতি িািা েতর তদতয় যাতব্। ভাতো েথা, আপনার োতজর নেতে জিু তে নজতগ 
আতে? 
  
তজ-না। নেন ব্েুন নতা? 
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এে ভয় ভয় োগতে। নি নজতগ থােতে তাতে তনতয় নযতাি। 
  
ব্েতত ব্েতত িতিে িাতহব্ ঘতর  ুেতেন। তিতির আতের তব্োনার পাতশ রাখা োতির 
নচয়াতর ব্িতেন। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, চা খাতব্ন? এেটু চা েতর। 
  
চা খাওয়া যায়। 
  
তিতির আতে তব্োনা নথতে নািতেন। িতিে িাতহব্ ব্েতেন, আপতন নেন যাতচ্ছন? জিুতে 
পািান। 
  
নব্চারা আরাি েতর ঘুিাতচ্ছ। 
  
িুতনতব্র প্রতয়াজন আতগ, তারপর নিতরর ঘুি। পাোয় োতি তদতয় এর ঘুি ভাোন। 
  
তিতির আতে তেেু না ব্তে রান্নাঘতর  ুেতেন। এেব্ার ভাব্তেন ব্তেন, িুতনব্-নিতরর 
তব্ষয়টা তিে না। অল্পতদতনর জতনয আিরা এই পৃতথব্ীতত এতিতে। এখাতন আিরা িব্াই 
নির। িুতনব্ নেউ না। যতদও রব্ীন্দ্রনাথ তভন্ন েথা ব্তেতেন। তাাঁর ধারর্া, আিরা িব্াই 
রাজা। তেেুই ব্ো হতো না। উিিাতগণর েথা িতিে িাতহতব্র িতি ব্ো অথণহীন। িতিে 
িাতহতব্র অব্স্থান তনম্নিাতগণ। 
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িতিে িাতহব্ চাতয় চুিুে তদতয় ব্েতেন, চা ভাতো ব্াতনতয়তেন। ব্ািংোতদশ চাতয়র নদশ। 
এখাতন নেউ চা ব্ানাতত পাতর না। িব্াই ব্ানায় তপশাব্। তদতন আট-দশ োপ তপশাব্ 
খাই। 
  
আপনার নাততর খব্র েী? 
  
নোন নাতত? নাতত নতা এেটা না, এে হাতে। 
  
আতি নতা জানতাি দুই ভাইতয়র দুই নেতে। 
  
ভুে জানততন। এরা দুই নেতে নোতে তনতয় ঘুতর, নিতয় দুইটা ঘতর থাতে। এখন ব্তেন 
নোনটার েথা জানতত চান? 
  
যার তনউতিাতনয়া হতয়তেে। 
  
ও আচ্ছা, তেিিততর েথা জানতত চান? আতি নোতনা খব্র জাতন না। ব্াতড নথতে নব্র 
েতর নদওয়ার পর আর নখাাঁজ ননই নাই। 
  
ওরা নটতেতিান েতর নাই? 
  
আিাতে তে নটতেতিান েরার িাহি এতদর আতে? আিার গোর শে শুনতে তপশাব্ েতর 
নদয়, এিন অব্স্থা। 
  
ব্তেন েী? 

http://www.bengaliebook.com/


 হুিায ূন আহবিদ ।  যখন নামিবে আঁধার । মিমির আমি িিগ্র 

 16 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 

 

 

  
এইটা আিরা ব্িংশপরম্পরায় নপতয়তে। আিার ব্াব্ার খডতির শে শুনতেও আতি নদৌতড 
পাোতাি। দুই এেব্ার পযাতি ‘ইতয়ও’ েতরতে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আপনার নেতে দুটা িতন হয় নিরেি হতব্ না। তারা িারাক্ষর্ই 
ব্ািাতদর নোতে তনতয় থাতে। 
  
এই দুই গাধার েথা তুেতব্ন না। এতদর নাি শুনতে িাথায় রি উতি যায়। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আপনার নেতে দুটার নাি তে আপনার নদওয়া? 
  
আর নে নদতব্? নাি ভাতো তদতয়তে না? এেজন েক্কা আতরেজন ব্ক্কা। েক্কা ব্ড, ব্ক্কা 
নোট। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, নাি নদওয়া নথতেই নব্াো যায় আপনার নেতে দু’জতনর জতনয 
িিতা নাই। 
  
িতিে িাতহব্ ততি গোয় ব্েতেন, ওতদরও নাই। নাই-এ নাই-এ োটাোতট। আতরে 
োপ চা খাব্, যতদ আপনার তেতেি না হয়। 
  
আিার তেতেি হতব্ না। আপতন আরাি েতর চা খাতচ্ছন নদতখ ভাতো োগতে। 
  
িতিে িাতহব্ ব্েতেন, আপনার ব্িার ঘতরর নিািায় আতি যতদ শুতয় থাতে তাহতে িিিযা 
হতব্? 
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তিতির আতে ব্েতেন, নোতনা িিিযা হতব্ না। ততব্ ভাই, আিার ব্িার ঘতর নিািা নাই। 
  
নিািা আতি আনাতয় তনব্। 
  
তিতির আতে এখন বু্েতত পারতেন, িতিে িাতহব্ তাাঁর এখাতন থােতত এতিতেন। ‘িদর 
দরজা নখাো’ এই িাব্ধান ব্ার্ী ঘতর ন াোর অজুহাত। 
  
িতিে িাতহতব্র তাাঁর ঘতর রাতিযাপতনর তব্ষয়টা তিতির আতের োতে পতরষ্কার হতচ্ছ না। 
এো ঘুিাতত ভয় পাতচ্ছন, তা তিে আতে। খাতে ব্াতডতত অতনতেই এো ঘুিাতত ভয় পায়। 
তেন্তু িতিে িাতহতব্র ব্াতড খাতে না। পতরব্াতরর নোেজন চতে নগতেও অতনতেই এখতনা 
আতে। ব্াতডর দাতরায়ান আতে, োতজর নোে আতে। 
  
তিতীয় োপ চা িতিে িাতহব্ আতগর িততাই তৃতি েতর খাতচ্ছন। এর িতধয তাাঁর নোেজন 
ব্িার ঘতর নিািা তনতয় এতিতে। ব্াতেশ চাদর এতনতে। িতিে িাতহব্ িব্ ব্যব্স্থা েতরই 
এতিতেন। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আপতন তে তব্তশষ নোতনা োরতর্ ব্াতডতত এো থােতত ভয় 
পাতচ্ছন? 
  
িতিে িাতহব্ হযাাঁ-িূচে িাথা নাডতেন। 
  
োরর্টা ব্েতত চাইতে ব্েতত পাতরন। 
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ব্েতত চাই না। 
  
তাহতে চা নশষ েতর শুতয় পডুন। আপনার িোে িোে ঘুিাতনার অভযাি। 
  
িব্তদন িোে িোে ঘুিাই না। িাতে িাতে রাত জাতগ। িারা রাতই নজতগ থাতে। 
  
আজ তে িারা রাত জাতগতব্ন? 
  
হুাঁ। আপতন ঘুিাতয় পতডন। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, িিয় োটাতনার জনয আপনাতে ব্ই নদব্? 
  
গল্প-উপনযাি আতি পতড না। ব্ানাতনা তেচ্ছাোতহতন। েথায় েথায় নপ্রি। গল্প-উপনযাি 
পডতে িতন হয় নদতশ নপ্রতির হাট ব্তি নগতে। সু্কতে নপ্রি, েতেতজ নপ্রি, ইউতনভাতিণতটতত 
নপ্রি, অতিতি নপ্রি, আদােতত নপ্রি। িােতু ব্াত। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, নপ্রি োডাও আিার োতে তব্োতনর তেেু িহজ ব্ই আতে। 
  
িতিে িাতহব্ ব্েতেন, তব্োন নতা আরও িােতু। আিাতে ব্ইপি তেেু তদতত হতব্ না। 
আপতন আপনার িততা ঘুিান। আপনাতে শুধু এেটা েথা ব্তে রাতখ, েক্কা-ব্ক্কা এই দুইতয় 
তিতে আিাতে খুন েরতব্। যতদ খুন হই পুতেতশর োতে এতদর নাতি িািো তদতব্ন। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, পুতেশ আিার েথায় তাতদর আিাতি েরতব্ না। 
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টাো খাওয়াতেই েরতব্। টাো খাওয়াতব্ন। আতি চাই েক্কা-ব্ক্কা দুইটাই নযন িাাঁতিতত 
েুতে। 
  
আপতন নয-তোতনা োরতর্ই নহাে উতিতজত হতয়তেন। ঘুতিতয় পডুন। ভাতো ঘুি হতে িব্ 
তিে হতয় যাতব্। 
  
এই দুই ভাই িাক্ষাৎ শয়তান। বু্োর উপায় নাই। তনতজর িাতে নিতরতে। ধাক্কা তদতয় 
েুয়াতত নিতে নিতরতে। প্রথতি বু্েতত পাতর নাই। িািো নিােদ্দিা হয় নাই। েীভাতব্ 
হতব্ ব্তেন! দুই ভাই নোঁতদ নোঁতদ ব্াতড িাথায় তুতেতেে। তেেুক্ষর্ পর পর তিট িাতর। 
উপায়ান্তর না নদতখ দুইজনতেই হািপাতাতে ভততণ েতরতেোি, তখন নতা জাতন না। দুই 
ভাই তিতে এই েীততণ েতরতে। 
  
যখন জানতেন তখন পুতেতশর োতে নগতেন না নেন? 
  
েয় ব্ের পর নজতনতে। েয় ব্ের আতগর ঘটনা পুতেশ িুতখর েথায় তব্শ্বাি েরতব্। নেন? 
তারপরও ব্তেতে। রিনা থানার ওতি ব্াতডতত এতিতেন। দুই ভাইতে তজোিাব্াদ েতরন। 
দুই ভাই তচৎোর েতর এিন োন্না শুরু েরে, ব্াতডতত োজ-োি নথতি নগে। োাঁদতত 
োাঁদতত দুই জনই তিট। ওতি িাতহব্ তখন তাতদর উল্টা িাত্ত্বনা নদয়। ব্তে েী, নতািাতদর 
ব্াব্ার ব্য়ি হতয়তে। ব্য়তির োরতর্ িাথায় উল্টাপাল্টা তচন্তা  ুতে। নতািরা তেেু িতন 
তনতয় না। আিাতে তততন যখন ব্েতেন তখতনা তব্শ্বাি েতর নাই। নেতের হাতত ব্াব্া 
িম্পতির োরতর্ খুন হন। িা েখতনা না। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আপতন েীভাতব্ জানতেন নেতেরা িাতে খুন েতরতে? 
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তাতদর িা আিাতে ব্তেতে। 
  
িৃত িা ব্তেতে? 
  
তজ। আিার এেটা তব্তশষ ক্ষিতার েথা আপনাতে ব্ো হয় নাই। আতি িাতে িতধয িৃত 
িানুষ নদখতত পাই। তাতদর িতি ব্াত-তচতও েতর। 
  
ও আচ্ছা। 
  
আিার েথা িতন হয় এে েটােও তব্শ্বাি েতরন নাই। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, শুরুতত আতি িব্ার েথাই তব্শ্বাি েতর। অতব্শ্বাি পতরর ব্যাপার। 
  
িৃত িানুষতদর িতি নয আিার েথাব্াতণা হয়, এটা তব্শ্বাি েতরতেন? 
  
তজ তব্শ্বাি েরতে। এটা এে ধরতনর তডতেউশন। 
  
তডতেউশন তজতনিটা েী? 
  
ভ্ৰান্ত ধারর্া। নয ধারর্ার তশোর নি িানতিে নরাগী। আিরা িাইতোেতজতষ্টরা িতন েতর 
তার তচতেৎিা হওয়া প্রতয়াজন। 
  
িতিে িাতহব্ কু্রদ্ধ গোয় ব্েতেন, আিার তচতেৎিা হওয়া প্রতয়াজন? 
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তিতির আতে ব্েতেন, হযাাঁ। 
  
িতিে িাতহব্ উতি দাাঁডাতেন। তব্রি গোয় ব্েতেন, আপনাতে অতনে তব্রি েতরতে, 
এখন চতে যাব্। দরজা ব্ন্ধ েতর নদন, আতি তনতজর ব্াতডতত থােব্। 
  
আিার এখাতন থােতব্ন না? 
  
না। 
  
জিুতে তে তুতে তদব্? আপনার িতি ঘুিাতব্? 
  
প্রতয়াজন নাই। নব্াতব্র ব্ািা ঘুিাইতততে ঘুিাে। 
  
আপতন িতন হয় আিার ওপর রাগ েতরই চতে যাতচ্ছন। 
  
তেেুটা রাগ েতরতে। এখন তব্শ্বাি পতর অতব্শ্বাি, এটা নেিন েথা? আিার দুই পুি নয 
আিাতে তনতয় নানান েথা েডায়, এটা তনিয় জাতনন? 
  
জাতন না। 
  
আপনাতে েখতনা তেেু ব্তে নাই? 
  
তজ-না। তাতদর িতি আিার েখতনা েথাব্াতণা হয় না। এতদর দূর নথতে নদতখ। 
  
এরা আিার তব্ষতয় েডাতয়তে নয, আিাতে নাতে দুটা েতর নদতখ। 
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তিতির আতে ব্েতেন, দুটা িাতন বু্েোি না। 
  
িতিে ব্েতেন, দুইজন আতি আিার ঘতর ব্তি আতে। এই রেি। িতয েখতনা নেউ 
তব্শ্বাি েতর না। অিতয েথা, ভুে েথা, ব্াতনায়াট েথা িব্াই তব্শ্বাি েতর। এই দুই 
েুপুতির োরতর্ িব্াই তব্শ্বাি েতর দুইজন িতিে ঘুতর নব্ডাতচ্ছ। 
  
ও আচ্ছা 
  
এত ব্ড এেটা েথা ব্েোি, আপতন ‘ও আচ্ছা’ ব্তে নেতড তদতেন? আপতন তে আিার 
দুই েুপুতির েথা তব্শ্বাি েতরতেন? 
  
না। 
  
িতিে িাতহব্ ব্েতেন, িব্ েথাই আপতন প্রথতি তব্শ্বাি েতরন, এই েথাটা নেন েরতেন 
না? 
  
তিতির আতে ব্েতেন, তব্শ্বাি েতর তন, োরর্ আতি দুইজন িতিেতে নদখতে না। তা োডা 
আপনার দুই পুতির নেউ আিাতে এ ধরতনর েথা ব্তে তন। 
  
তারা যতদ ব্েত, আপতন তব্শ্বাি েরততন? 
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প্রথতি অব্শযই তব্শ্বাি েরতাি। তারপর তচন্তা-তব্তেষতর্ নযতাি। অযাতরেটে এেব্ার 
ব্েতেন, িানুতষর িতিষ্ক রি পাম্প েরার যি। এে শ ব্ের িানুষ তা-ই তব্শ্বাি েতরতে। 
এে শ ব্ের পর অতব্শ্বাি এতিতে। 
  
অযাতরেটে নোেটা নে? 
  
এেজন দাশণতনে এব্িং তব্োনী। 
  
দাশণতনে, তব্োনী িব্ই িােতু। 
  
আপনার োতে িতন হতত পাতর। 
  
িতিে িাতহব্ হিাৎ দীঘণ তনিঃশ্বাি নেতড তেেু িিতয়র জতনয তেি ধতর নগতেন। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, এেটা তিগাতরট তে খাতব্ন? 
  
িতিে িাতহব্ ব্েতেন, না। তনতজর ঘতর তগতয় আরাি েতর তিগাতরট খাব্। আপনার 
এখাতন না। আপনাতে নশষ েথা ব্তে—আতি তেন্তু িততয িৃত িানুষ নদখতত পাই। তাতদর 
িতি েথাব্াতণাও ব্তে। আপনার ঘতরও এেজন িৃত পুরুষ নদতখ। হাতব্-ভাতব্ িতন হয়। 
নি আপনার তপতা। 
  
ও আচ্ছা। 
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িতিে িাতহব্ দুিঃতখত গোয় ব্েতেন, এত ব্ড এেটা েথা ব্েোি, আর আপতন ও আচ্ছা’ 
ব্তে নেতড তদতেন? আপনার িতি নদখা েরতত আিাই ভুে হতয়তে। 
  
িতিে িাতহব্ ঘর নথতে নব্র হতেন। তততন োতা তনতয় এতিতেতেন, যাওয়ার িিয় োতা 
োডাই বৃ্তষ্টতত ননতি নগতেন। 
  
িতিে িাতহতব্র আর নোতনা নখাজ-খব্র পতরর এে িাতি পাওয়া নগে না। জেজযান্ত 
এেজন িানুষ পুতরাপুতর অদৃশয হতয় নগে। 
  
েক্কা-ব্ক্কা দুই ভাই পতরব্ার তনতয় িাাঁো ব্াতডতত তিতর এে। আব্ার তাতদর দু’জনতে 
নেতে নোতে তনতয় হাাঁটাহাাঁতট েরতত নদখা নগে। ব্াব্ার নখাাঁজ পাওয়া যাতচ্ছ না, এতত 
তাতদর দুিঃতখত ব্া তচতন্তত িতন হতো না। িতিে পতরব্াতরর িব্ েিণোণ্ড আতগর িততাই 
চেতত োগে। ব্ক্কার নোট নেতের আতেোর অনুষ্ঠাতনর তদন ধাযণ হতো। আতেো হতো। 
জিুতে আতেোর িািংি নদওয়া হতো। 
  
ব্ক্কার নোট নেতের নাি রাখা হতো, তিয়দ শাহ আতিনুর রহিান ব্খততয়ার তখেতজ’। 
  
ওজনদার নাি রাখতত পারার আনতন্দ ব্ক্কাতে অতভভূত ব্তে িতন হতো। 
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৩. িচিক সাতেতের দুই পুত্ৰ 

িতিে িাতহতব্র দুই পুি তিতির আতের িািতন ব্তি আতে। তাতদর ব্িার ভতি আডষ্ট, 
দৃতষ্ট এতোতিতো। ততব্ এতোতিতো দৃতষ্টততও শৃঙ্খো আতে। এে ভাই োতদর তদতে 
তাোতে, অনয ভাইও োদ নদতখ। োদ নথতে দৃতষ্ট তিতরতয় এেজন যতদ জাতনাো তদতয় 
তাোয়, অনযজনও জানাোর তদতে তাোয়। নে োতে অনুিরর্ েরতে? তিতির আতের 
োতে স্পষ্ট না। নেউ োউতে অনুিরর্ েরতে এ রেিও িতন হতচ্ছ না। িম্ভব্ত যা 
েরতে এেিতি েরতে। 
  
দুই ভাইতয়র নচহারায় নোতনা তিে ননই। ব্ডভাই (শতিেুে গতন েক্কা) শযািো, নিাটাতিাটা, 
নব্াঁতট। নোটভাই (আব্দুে গতন ব্ক্কা) িিণা, নরাগা পাতো এব্িং েম্বা। দু’জতনরই নগাি 
আতে। েুতির ওপর হাি হাতা শাটণ। এেই রতের েুতি (িবু্জ), এেই রতের শাটণ 
(েিো)। তিতির আতে িতন েরার নচষ্টা েরতেন এরা আতগও তিে েতর শাটণ পরত তে 
না। তাতদর জুতাও এেই রেি-োতো রাব্াতরর জুতা। 
  
শতিেুে গতন ব্েে, চাচা, ভাতো আতেন? তিতির আতে ব্েতেন, ভাতো আতে। 
  
আব্দুে গতন ব্েে, এেটা োগজ আপনাতে নদখাতত এতনতে। আপনার পরািশণ দরোর। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, োগজ নদখাও। 
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দুই ভাই চুপ েতর ব্তি রইে। নোতনা োগজ নব্র েরে না। দু’জনই ডান পা নাচাতচ্ছ 
এব্িং অতত দ্রুত নাচাতচ্ছ। তিতির আতে এর আতগ োউতে এত দ্রুত পা নাচাতত নদতখন 
তন। 
  
শতিেুে গতন ব্েে, এেটা হযান্ডতব্ে োপাব্, নেখা তিে আতে তে না। যতদ নদতখ নদন। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, নদতখ তদব্। োগজটা দাও। 
  
এব্ারও োগজ নব্র হতো না। দুই ভাই আতগর তনয়তি পা নাচাতচ্ছ, ততব্ এব্ার নাচাতচ্ছ 
ব্া পা। তিতির আতে োগতজর জতনয অতপক্ষা েরতত েরতত ভাব্তেন এই দুই ভাই 
িানতিে প্রততব্ন্ধী তে না। িম্ভাব্না প্রব্ে। োগজটা নদতখ তদন ব্োর পরও তারা োগজ 
নব্র েরতে না-এটা িানতিে ক্ষিতার অভাব্ই নব্াোয়। 
  
নতািরা চা খাতব্? 
  
দু’জন এেই িতি না-িূচে িাথা নাডে। 
  
নতািাতদর ব্াব্ার নোতনা নখাাঁজ তে পাওয়া নগতে? 
  
দু’জন আব্ারও এেই িতি না-িূচে িাথা নাডে। 
  
োগতজর েথা ব্েতেতে, োগজটা তে আিতেই নদখাতব্? 
  
দু’জন এেই িতি হযাাঁ-িূচে িাথা নাডে, ততব্ োগজ নব্র েরে না। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুিায ূন আহবিদ ।  যখন নামিবে আঁধার । মিমির আমি িিগ্র 

 27 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 

 

 

  
জিু নট্র তনতয়  ুতেতে। নট্রতত ততন োপ চা। দুই ভাই আতগ চা খাতব্ না। ব্তেতে, এখন 
দু’জন এেই িতি অতত দ্রুত চাতয়র োপ তনে এব্িং অতত দ্রুত চা নশষ েরে। প্রায় 
শরব্ত খাওয়ার িততাই ব্ড ব্ড চুিুে তদে। তিতির আতে এই দুই ভাইতয়র িততা এত 
দ্রুত গরি চা োউতে নখতত নদতখন তন। 
  
নশষ পযণন্ত নোটভাই আব্দুে গতন ব্ক্কার শাতটণর পতেট নথতে োগজ নব্র হতো। পতরষ্কার 
েেেতে হাততর নেখা। িানতিে প্রততব্ন্ধীতদর হাততর নেখা িুন্দর হয়। তিতির আতে 
তব্োপনটা দু’ব্ার পডতেন। 
  
িন্ধান চাই 
  
আিাতদর তপতাতে আিরা খুাঁতজ পাতচ্ছ না। নেউ িন্ধান তদতে তাতে েুতড হাজার টাো 
নগদ পুরস্কার নদওয়া হইতব্। নোতনা পুতেশ ভাই যতদ িন্ধান নদন, তততনও পুরস্কাতরর 
দাতব্দার হতব্ন। যতদ েতয়েজন এেতি িন্ধান নদন, ততব্ পুরস্কাতরর টাো িিভাতব্ 
তাহতদর িতধয ব্ণ্টন েরা হতব্। এই তনতয় নোতনা তব্ব্াদ তব্িিংব্াদ েরা যাইতব্ না। 
  
তব্ব্াদ উপতস্থত হইতে আিাতদর দুই ভাইতয়র তিদ্ধান্ত চূডান্ত গর্য হইতব্। 
  
ইতত 
শতিেুে গতন েক্কা (ব্ডভাই) 
আব্দুে গতন ব্ক্কা (তোটভাই) 
  
তিতির আতে ব্েতেন, হযান্ডতব্তে তে নতািাতদর ব্াব্ার েতব্ যাতব্? 
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তজ-না, েতব্ পাওয়া যায় নাই। 
  
েতব্ না নপতে তার এেটা ব্র্ণনা তদতত হতব্। তা না হতে িানুষ বু্েতব্ েীভাতব্ এ িতিে 
নদখতত নেিন। নতািাতদর দুই ভাইতয়র নাি আতে, তেন্তু তিোনা নোথায়? 
  
শতিেুে গতন ব্েে, তিোনা ইচ্ছা েতর নদই নাই। তিোনা তদতে ব্াতজ নোে োতিো 
েরতব্। ব্েতব্, এই জায়গায় নদতখতে। ওই জায়গায় নদতখতে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, তিোনা োডা নতািাতদর িন্ধান তদতব্ েীভাতব্? 
  
আব্দুে গতন ব্েে, িন্ধান না তদতেও অিুতব্ধা হতব্ না। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আতি নতািাতদর ব্যাপারটা তিে বু্েতত পারতে না। নতািাতদর োতে 
যতদ িতন হয় তব্োপন তিে আতে তাহতে তিে আতে। 
  
দুই ভাই এেিতি উতি দাাঁডাে। তাতদর আনতন্দত িতন হতচ্ছ। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, নয নিািাটায় নতািরা এতক্ষর্ ব্তি তেতে নিটা নতািাতদর। োউতে 
পাতিতয় ননওয়ার ব্যব্স্থা েতরা। 
  
শতিেুে গতন ব্েে, চাচাতজ। এটা আপনার োতে নরতখ তদন। এটা আিার ব্াব্ার এেটা 
সৃ্মতত। 
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তিতির আতে ব্েতেন, সৃ্মতত ব্েে নেন? নতািরা তে তনতিত তততন িারা, নগতেন? 
  
দুই ভাই এেিতি হযাাঁ-িূচে িাথা নাডে। 
  
িৃত যতদ নতািরা জাতনা তাহতে িন্ধান নচতয় হযান্ডতব্ে োপাচ্ছ নেন? 
  
শতিেুে গতন ব্েে, নেউ নযন না ভাতব্ আিরা িন্ধান েতর নাই। চাচাতজ যাই। 
  
নতািরা হযান্ডতব্তে তিোনা দাও নাই, এটা নোেজতনর নচাতখ পডতব্ না? 
  
আব্দুে গতন ব্েে, এটা তনতয় নেউ তেেু িতন তনতব্ না। িব্াই জাতন আিরা নব্াো। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আচ্ছা তিে আতে। তততন ব্যতিগত েথািাোর খাতা খুেতেন। েক্কা-
ব্ক্কা দুই ভাই’ তশতরানাতি তেেুক্ষর্ তেখতেন। তাাঁর নেখা— 
  
েক্কা ব্ক্কা দুই ভাই 
  
ব্াব্া-িাতয়র উদ্ভট িানতিেতার োরতর্ অতনে িন্তানতদর উদ্ভট ডােনাি তনতয় িিাতজ 
ব্াি েরতত হয়। আিার জানা িতত, তেেু উদ্ভট ডােনাি–নাট-ব্লু্ট (দুই যিজ ভাই। ব্াব্া 
বু্তয়ট নথতে পাি েরা আতেণতটক্ট) 
  
নডিু (এে ডািার ব্াব্ার পুতির নাি) 
  
অিংে, িানিিংে (ব্াব্া সু্কতের অিংে তশক্ষে। অিংে নেতের নাি, িানিিংে নিতয়র নাি) 
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তিতির আতে খাতা ব্ন্ধ েরতেন। েক্কা-ব্ক্কা িম্পতেণ নব্তশ তেেু তততন জাতনন না। 
  
জিুর োে নথতে তেেু তথয পাওয়া নগে। বু্তদ্ধ তব্ষয়ে তথয, ততব্ এই তথয নঘাোতট। 
তততন তজতেি েরতেন, েক্কা-ব্ক্কা এই দুই ভাইতয়র বু্তদ্ধ নেিন? 
  
জিু ব্েে, দুই ভাই যখন এেতি থাতে তখন বু্তদ্ধ নাই। আোদা যখন থাতে তখন নব্জায় 
বু্তদ্ধ। 
  
আোদা েখন থাতে? দুপুতর দুই ভাই নদতখ েেপাতড এেিতি নগািে েতর। 
  
জিু ব্েে, িাতেিতধয আোদা হয়। ধতরন, ব্ডভাইতর তার পতরব্ার ডাে তদে। নি চইে 
নগে। তখন নোটভাই এেো। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, এরা নাতে তাতদর ব্াব্াতে দুটা েতর নদতখ। এিন তেেু শুতনতেি? 
  
শুতনতে। শুধু এই দুইজনই না। তাতদর পতরব্ারও নদতখতে। নোটভাইতয়র ব্উ এেব্ার দুই 
শ্বশুর নদইখা তিট পতডতে। খাতটর নোনায় োইগা িাথা িাটতে। হািপাতাতে তনতত হইতে। 
তয় এখন অভযাি হতয় নগতে। এখন আর তিট পতড না। 
  
এেই িানুষতে দু’জন নদখা তব্ষয়টাতে তিতির আতে নতিন গুরুত্ব তদতচ্ছন না। অপতটেযাে 
নহেুতিতনশন। দৃতষ্ট তব্ভ্ৰি। এই দুই ভাই তাতদর দৃতষ্ট তব্ভ্ৰি স্ত্রীতদর োতেও েতডতয় 
তদতয়তে। িাইতোেতজর পতরভাষায় এর নাি Induced hallocination 
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দৃতষ্ট তব্ভ্ৰতির ব্ড তশোর তস্কতজাতেতনে নরাগীরা। তাতদর নেইন োল্পতনে েতব্ তততর েতর। 
নরাগীরা নিই ইতিজ িততয িতন েতর। তারা নয ব্ািব্তায় ব্াি েতর তার নাি Distorted 
reality. 
  
তস্কতজাতেতনে নরাগীতদর ধিণেতিণ প্রব্ে আিতি থাতে। এই দুই ভাইতয়র তা আতে। িারা 
তদন এরা নািাজ পতড না। িন্ধযার পর ব্ারান্দায় জয়নািাজ তব্তেতয় ব্তি। অতনে রাত 
পযণন্ত নািাজ পতড। তজতের েতর। 
  
তিতির আতে জিুতে তজতেি েরতেন, এই দুই ভাই িানুষ নেিন? 
  
জিু ব্েে, অতযতধে ভাতো। িব্ার িাতথ তাতদর িধুর ব্যব্হার। এেটা ঘটনা ব্েতে 
বু্েতব্ন। এই দুই ভাই গতের িািতনর েতে চা খাইতততে, এিন িিয় আতি িািতন তদয়া 
যাই! ব্ডভাই আিাতর হাত উচাতয় ডােে। িধুর গোয় ব্েে, জিু! আিরার িাতথ এে 
োপ চা খাও। যতদ না খাও িতন েষ্ট পাব্। এই ঘটনা শুধু নয আিার জীব্তন ঘতটতে তা 
না। অতচনা অজানা িানুতষর িাতথও ঘতটতে। অতনে িতের তিিতেনও দুই ভাইতয়র িতি 
চা নখতয়তে। 
  
এই তব্ষয়টা তস্কতজাতেতনয়ার নরাগীতদর নক্ষতি েখতনা ঘতট না। তারা োরও িতি নিতশ 
না। আোদা থাতে। তাতদর ব্ািব্তা আোদা ব্তেই িাধারর্ ব্ািব্তার িানুষতদর িতি 
তিশতত পাতর না। 
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‘িন্ধান চাই? হযান্ডতব্ে োপা হতয়তে। হযান্ডতব্তে তিোনা নদওয়া হতয়তে। এ িতিে েতি 
হাউতির তিোনা। হযান্ডতব্ে িািণতগতট তব্তে হতচ্ছ। োতি হাউতির োেিারতদরও নদওয়া 
হতচ্ছ। 
  
োপা হযান্ডতব্ে তনতয় দুই ভাই তিতির আতের িতি নদখা েরতত এতিতে। নিই আতগর 
িততা অব্স্থা। দু’জতনর গাতয়ই এে রেি োপড। প্রথি তদতনর িততাই দু’জন পা নাচাতচ্ছ। 
নিই পা নাচাতনা অিম্ভব্ ‘তিনক্রানাইজড’। নযন এতে অতনযর িতি অদৃশযভাতব্ যুি। 
ব্ডজতনর ডান পা। যখন নাচতে, তখন নোটজতনর ডান পা-ই নাচতে। িািানয এতদে-
ওতদেও হতচ্ছ না। 
  
েক্কা ব্েে, চাচাতজ ভাতো আতেন? 
  
তিতির আতে ব্েতেন, ভাতো আতে। 
  
ব্ক্কা ব্েে, ব্াব্ার েুেখাতনর তাতরখ নিতেতে। আগািী তব্ষুু্যদব্ার ব্াদ িাগতরব্। তিোদ 
হতব্, নদায়া হতব্, এশার নািাতজর পর ব্ডখানা। 
  
েক্কা ব্েে, ব্ডখানায় থােতব্ িুরতগর নরাে, োাঁতি তব্তরয়াতন আর নব্ারহাতন। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, িৃতুয তনতিত না েতরই তে েুেখাতন েরা যায়? 
  
ব্ক্কা ব্েে, যায়। আিরা িুনতশ-তিৌেতব্র িতি েথা ব্তেতে। নেউ ইচ্ছা েরতে তনতজর 
েুেখাতনর খানা নখততও পাতর। 
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েক্কা ব্েে, চাচাতজ, আপতন তে েুেখাতনতত আিতব্ন? 
  
তিতির আতে ব্েতেন, না। 
  
ব্ক্কা ব্েে, িিিযা নাই। তটতিন েযাতরয়াতর েতর আপনার আর জিুর খানা পািাতয় তদব্। 
  
তিতির আতে তেেু ব্েতেন না। তততন এেদৃতষ্টতত দুই ভাইতে েক্ষ েরতেন। তাতদর 
অস্বাভাতব্েতা িনাি েরার নচষ্টা। তভতডও েযাতিরায় তভতডও েতর রাখতত পারতে িুতব্ধা 
হততা। তভতডও েযাতিরা োডাই তিতির আতে এেতট তব্ষয় েক্ষ েরতেন। এে ভাই যখন 
েথা ব্তে তখন অনয ভাই নিাাঁট নাতড। নয েথা ব্তে তার তদতে দৃতষ্ট থাতে ব্তে অনযজতনর 
নিাাঁট নাডা নচাতখ পতড না। 
  
েক্কা ব্েে, চাচাতজ, যতদ অনুিতত নদন তাহতে উতি। োজেিণ আতে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, অনুিতত তদোি। 
  
অনুিতত পাওয়ার পতরও দুই ভাইতয়র নেউই উিতে না। তব্রততহীন পা নাতচতয়ই যাতচ্ছ। 
এখন দু’জতনর দৃতষ্টই োতদর তদতে। তাতদর ভাব্ভতি নদতখ িতন হতচ্ছ—োতদ তব্তশষ তেেু 
ঘটতে। ভীততপ্রদ তেেু। তারা দু’জনই ভয় পাতচ্ছ। এেজন আতরেজতনর পাতশ িতর 
এতিতে। 
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৪. কলুখাচন উপলতে 

তব্ষুযদব্ার। েুেখাতন উপেতক্ষ আিতরর নািাতজর পর নথতে তব্পুে আতয়াজন চেতে। 
িাদ্রািার দশজন তাতেবু্ে এতেি নোরান খতি তদতচ্ছ। তাতেবু্ে এতেিতদর আতরেতট 
দে নতাঁতুতের তব্তচ তনতয় ব্তিতে। তারা খততি জাোতে তনতয় ব্যি। 
  
এশার নািাতজর পর ব্ডখানা শুরু হতো। জিু তব্শাে তটতিন েযাতরয়ার ভততণ েতর খাব্ার 
তনতয় চতে এতিতে। তার নচহারা আনতন্দ উজ্জ্বে। নি শুধু খাব্ার তনতয় আতি তন, নখতয়ও 
এতিতে। 
  
েড-বৃ্তষ্টর োরতর্ েুেখাতনর অনুষ্ঠান িািানয ক্ষততিি হতো। রাত ব্ারটা পযণন্ত তজতেতরর 
ব্যব্স্থা তেে। এগারটার িতধযই তাতেবু্ে এতেিরা চতে নগে। িুনতশ-তিৌেতব্রা 
খাওয়াদাওয়ার পতর অনুষ্ঠান িিংতক্ষি েতর নিতেন। 
  
তিতির আতে শুতয় পতডতেতেন। ঘুি ঘুি ভাব্ তনতয় তব্োনায় শুতয় বৃ্তষ্টর শে নশানা তার 
পেতন্দর এেতট তব্ষয়। দরজা ধাক্কাতনার শতে তততন জাগতেন। দরজা খুতে নদতখন 
নরইনতোট পরা িতিে িাতহব্। িতিে িাতহব্ আহত গোয় ব্েতেন, আিার দুই 
হারািজাদার োণ্ড নদতখতেন!! ব্াপ জীতব্ত, তার েুেখাতন েতর ব্তি আতে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, নভততর আিুন। 
  
িতিে ঘতর  ুেতেন। তিতির আতে ব্েতেন, আপতন ব্াতডতত তগতয়তেতেন, নাতে িরািতর 
আিার এখাতন এতিতেন? 
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ব্াতডতত তগতয়তেোি, আিাতে নদতখ আিার দুই পুি দুই তদতে নদৌড তদতয় পাোয়া নগতে। 
  
আপতন তেতেন নোথায়? 
  
তব্ষয়িম্পতির নদখভাতের জতনয তগতয়তেোি। 
  
নেতেতদর িতি নযাগাতযাগ েতরন তন? 
  
ব্ডটার িাতথ এেব্ার নিাব্াইতে েথা হতয়তে। তারপতরও দুই েুোিার েুেখাতন েতর 
নিতেতে। তনিয়ই নোতনা িতেব্ আতে। 
  
েী িতেব্ থােতব্? 
  
আিাতে খুতনর পতরেল্পনা েতরতে। িোতেই আিার িৃতুযিিংব্াদ শুনতব্ন। েীভাতব্ িারতব্ 
তাও জাতন। ধাক্কা তদতয় েুয়াতত নিতে তদতব্। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আপনার েুয়ার িুখ নতা ব্ন্ধ। নিেতব্ েীভাতব্? 
  
িতিে ব্েতেন, এইটাই ঘটনা। ঘতর পা তদতয় প্রথতিই নগোি েুয়ার োতে। িতন িতন্দহ, 
এইজতনয তগতয়তে। তগতয় নদতখ েুয়ার িুখ নখাো। এরা োতরগর নডতে খুতেতে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, ব্িুন, চা খান। 
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িতিে ব্েতেন, চা খাব্ না। ক্লান্ত হতয় এতিতে। স্নান েরব্, তারপর তনতজর েুেখাতনর 
খানা খাব্। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, খাওয়াদাওয়ার পর যতদ িতন েতরন আিার িতি েথা ব্েতব্ন 
তাহতে চতে আিতব্ন। আতি নজতগ থােব্। 
  
আপনার নজতগ থােতত হতব্ না। আপতন ঘুিান। ব্তট হাতত তনতয় আতি নজতগ থােব্। 
দুইজনতে ব্তট তদতয় নেতট চার টুেরা েরব্। েুয়ার নভতর নিতে েুয়া আটতে তদব্। 
নযিন নরাগ নতিন তচতেৎিা। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আপতন উতিতজত। উতিজনা নোতনা োতজর তজতনি না। উতিজনা 
েিান। ব্িুন, গা নথতে নরইনতোট খুেুন। চা ব্ানাতচ্ছ, চা খান। 
  
িতিে িাতহব্ গা নথতে নরইনতোতট খুেতেন। হতাশ িুতখ নিািায় ব্িতেন, তনতজর িতন 
তব্ডতব্ড েরতত োগতেন, নেউ নোতনাতদন শুতনতে নেতে ব্াপ নব্াঁতচ থােততই ব্াতপর 
েুেখাতন েতর নিতে? শুতনতে। নেউ? ব্াতপর জতে। এই ঘটনা েখতনা ঘতটতে? 
  
চাতয় চুিুে তদতয় িতিে িাতহব্ তেেুটা শান্ত হতেন। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আপনাতে িাতে িাতে ধূিপান েরতত নদতখ। উতিজনা প্রশিতন 
তনতোতটতনর তেেু ভূতিো আতে। এেটা তিগাতরট তে ধরাতব্ন? 
  
বৃ্তষ্টতত তিগাতরতটর পযাতেট তভতজ নগতে। 
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তিতির আতে তার পযাতেট এতগতয় তদতেন। িতিে। তিগাতরট ধতরতয় আরও খাতনেটা শান্ত 
হতেন। তিতির আতে ব্েতেন, েখন নথতে আপনার দুই নেতে আপনার োতে অিহয 
হতয়তে? 
  
িতিে ব্েতেন, যখন ব্ডটার ব্য়ি পাাঁচ আর নোটটার ততন। 
  
তারা েরত েী? 
  
আিার িািতন যখন দাাঁতডতয় থােত তখন আিার তদতে তাোত না। দুইজতনই আিার দুই 
িুট দূতর, আিার ডানতদতে তাোতয় থােত। আতি নোতনা প্রশ্ন েরতে নিই তদতে তাতেতয়ই 
উির তদত। 
  
এই োজ নেন েরত। তজতেি েতরন নাই? 
  
েতরতে। এেব্ার না, অতনেব্ার েতরতে। 
  
তাতদর জব্াব্ েী? 
  
তারা নাতে দুইজন ব্াব্া নদতখ। এেটা ব্াব্া খারাপ, এেটা ভাতো। তারা তাতেতয় থাতে 
ভাতো ব্াব্ার তদতে। 
  
আপতন তাহতে তাতদর োতে খারাপ ব্াব্া? 
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হুাঁ। যতব্ার দুই ভাই এই রেি েথা ব্তেতে ততব্ার এতদর শি িাইর তদতয়তে। এেব্ার 
নতা ব্ডটার গো তচতপ ধরোি। নগা নগা শে েরতত েরতত অোন হতয় পতড নগে। আতি 
ভাব্োি, িতর নগতে। তেেুক্ষর্ পর উতি ব্তি তচ তচ েতর ব্তে, ব্াব্া, পাতন খাব্। 
  
আপনার তদতে তাতেতয় তে ব্তেতে? 
  
না, ওই নয ব্েোি, দুই িুট দূতর তাোয়। আিার ডাতন। 
  
এরা দু’জন নদতখ িব্িিয় এেই রেি োপড পতর। এটা েখন নথতে শুরু হতো? 
  
িতিে িাতহব্ হতাশ গোয় ব্েতেন, তারা দু’জন নয শুধু এেই রেি োপড পতর তা না, 
তাতদর ব্উ দুইটারও এেই নচহারা। যিজ নব্ান। এেটার নাি পারুে, আতরেটার নাি 
চম্পা। বু্োর উপায় নাই, নোনটা নে। আতি নোতনাতদনই বু্তে না। আিার ধারর্া, আিার 
দুই ব্দ নপাোও জাতন না নোনটা নে? 
  
পুিব্ধূতদর িতি আপনার িম্পেণ নেিন? 
  
খারাপ। 
  
েতটা খারাপ? 
  
পারুেতে আতি ডাতে ব্ড েুতি, চম্পাতে ডাতে নোট েুতি। এখন বু্তে ননন িম্পেণ েত 
খারাপ। এতদর স্বভাব্ চতরিও েুতির িততা। নেন তা ব্েব্ না। শ্বশুর হতয় পুিব্ধূতদর 
তব্ষতয় ননািংরা েথা ব্ো যায় না। 
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িতিে উতি দাাঁডাতেন, তিতির আতেতে নোতনা তেেু না ব্তেই হিাৎ েতর নব্র হতয় নগতেন। 
ঘুিুতত যাওয়ার আতগ তিতির আতে ব্যতিগত েথািাোর খাতা খুতে তেেুক্ষর্ তেখতেন– 
  
েক্কা-ব্ক্কা এব্িং তাতদর ব্াব্ার ব্যাপাতর আতি তেতঞ্চৎ আিহ নব্াধ েরতে। তাতদর পুতরা 
েিণোতণ্ড এে ধরতনর অিুস্থতা আতে। নেতে দুতট িানতিে নরাগিি, নাতে তাতদর ব্াব্া? 
তব্ষয়টা আিার োতে পতরষ্কার না। িতিে িাতহতব্র েথাব্াতণা শুতন িতন হয় তাাঁর 
পুিব্ধূতদরও তেেু িিিযা আতে। 
  
দুতট নেতেই ব্াব্াতে অিম্ভব্ ভয় পায়। নিটাই স্বাভাতব্ে। নয ব্াব্া শাতি তহতিতব্ গো 
নচতপ ধতর অোন েতর নিতেন, তাতে ভয় না নপতয় উপায় ননই। 
  
এিন তে হতত পাতর, ব্াব্াতে অিম্ভব্ ভয় পায় ব্তেই এরা অনয এে ব্াব্াতে েল্পনা 
েতরতে, নয ব্াব্া ভাতো, নস্নহিয়? েল্পনার নিই ব্াব্া, খারাপ ব্াব্ার ডানতদতে দুই িুট 
দূরতত্ব থাতেন। িতিষ্ক চাপ িহয েরতত পাতর না। চাপ িুতির পথ নখাতজ। এেতট ভাতো 
ব্াব্া েল্পনা েতর ননওয়া চাপিুতির পথ। 
  
দুতট নেতেই অন্তিুণখী। এতদর পতক্ষ দুই যিজ নব্াতনর নপ্রতি পতড তনতজতদর ইতচ্ছয় তব্তয় 
েরা অিম্ভব্। আতি তনতিত, িতিে িাতহব্ দুই নেতের তব্তয়র জতনয জিজ নব্ান খুাঁতজ 
নব্র েতরতেন। তাাঁর আিতহই তব্তয় হতয়তে। 
  
দুই ভাই এেই নপাশাে পতর। তব্ষয়টা তারা েতরতে, না তাতদর ব্াব্া তিে েতর তদতয়তে? 
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এেই নচহারার দুই স্ত্রী তযতন তিে েতর তদতয়তেন, তততনই এেই নপাশাতের ব্যাপারটা 
েরতব্ন। িাধারর্ েতজে তা-ই ব্তে। 
  
আরও রহিয আতে। েক্কা-ব্ক্কা দু’জতনরই এেতট েতর নেতে (যতদও িতিে ব্তেন তাতদর 
চারতট িন্তান)। তাতদর ব্য়ি োোোতে। দুই নথতে ততন ব্ের। নব্তশর ভাগ িিয় তারা 
ব্াব্ার নোতে থাতে। দুই ব্াব্াই িন্তান নোতে তনতয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাতন্তহীন হাাঁটাহাাঁতট 
েতরন। েক্কার নেতেই নয েক্কার নোতে থাতে তা না, েখতনা নি থাতে ব্ক্কার নোতে। 
নে োর নোতে থােতব্ তা তনতয় ধরাব্াধা নোতনা ব্যাপার ননই। রহিয হতচ্ছ যখন নয তশশু 
যার নোতে থােতব্ তাতেই ব্াব্া ডােতব্। 
  
িতিে িাতহব্ দাতব্ েতরন, তততন িৃত িানুষতদর নদখতত পান। তাতদর িতি েথাব্াতণাও 
ব্তেন। এেতট পতরব্াতরর িব্াই তডতেউশতন ভুগতব্ন, এটাই ব্া নেিন েথা! নোতনা 
পতরব্াতর এেজন েতিন িানতিে নরাগী থােতে তার প্রভাব্ অনযতদর ওপর পডতব্। এটা 
স্বাভাতব্ে। ততব্ িুস্থ িানুষ েখতনাই অিুস্থ হতয় পডতব্ না। 
  
দুতব্ণাধয রহতিযর িুতখািুতখ হতে নব্তশরভাগ িানুষ এে পযণাতয় হাে নেতড তদতয় নশিতপয়ার 
আওডায়। দাশণতনে ভাত ব্ ধতর ব্তে–There are many things in heaven and 
earth… 
  
তিতির আতে হাে নেতড নদওয়ার িানুষ না। তততন রহতিযর নভতর  ুেতত চাইতেন। দুই 
ভাইতয়র োে নথতে েতয়েটা তজতনি জানা তার খুব্ই প্রতয়াজন। দুই ভাইতে তততন পাতচ্ছন 
না। তারা িারা তদন নানান জায়গায় নঘাতর, গভীর রাতত ব্াব্ার োাঁতি হাউতি ঘুতিতয় 
থাতে। 
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তিতির আতে েতয়েব্ার তাতদর নখাতজ জােুতে পাতিতয়তেন। জিু তাতদর পায় তন। 
  
দুই ভাই তব্ষতয় িতিে এে রাতত তথয তদতেন। তিতির আতেতে আনতন্দর িতি জানাতেন, 
ওরা হাজতত। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, হাজতত নেন? েী েতরতে? 
  
নতুন তেেু েতর নাই। পুরাতনা পাতপ হাজত ব্াি েরতে। রিনা থানার ওতি িাতহব্তে 
পাাঁচ হাজার টাো তদতয় ব্তেতে, দুজনতে ধতর তনতয় নযন ভাতোিততা ডো নদওয়া হয়। 
ততন তদন হাজত ব্াি েতর তিরতব্। তশক্ষা িিতরর ব্যব্স্থা। এ রেি তশক্ষা িির আতগও 
এেব্ার েতরতে। 
  
আপতন ব্যব্স্থা েতরতেন? 
  
হযাাঁ, ওতি িাতহতব্র িতি আিার জানাতশানা আতে। প্রায়ই ওনাতে অদু্ভত অদু্ভত তজতনি 
উপহার তহিাতব্ পািাই। এেব্ার পাতিতয়তেোি এে েেতি রাব্তর। রাব্তর নচতনন? 
  
তচতন। 
  
আতরেব্ার পাতিতয়তেোি এে শ এেটা ডাব্। ডাব্ পািাতনার পর উনার িতি আিার 
ব্নু্ধর িততা িম্পেণ হতয় নগতে। িাই তডয়ার নোে। আপনার িতি পতরচয় েতরতয় তদব্। 
পুতেতশর িতি পতরচয় থাো ভাতো। েখন নোন োতজ োতগ। চা খাব্, আপনার োতজর 
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নেতেটাতে িুন্দর েতর এে োপ চা ব্ানাতত ব্তেন। ব্ািায় োতিো, চা ব্ানাতনার অব্স্থায় 
নেউ নাই তব্ধায় আপনার এখাতন চা নখতত এতিতে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, েী োতিো? 
  
েক্কার নেতেটা িারা নগতে। তনউতিাতনয়া হতয়তেে। ডািাররা বু্তে না-বু্তে অযাতিব্াতয়াতটে 
তদতয়তে। অযাতিব্াতয়াতটে তব্ষ োডা তেেু না। 
  
িতিে। তিগাতরট ধরাতেন। তিতির আতে ব্েতেন, আপনার নাতত িারা নগতে, আর আপতন 
স্বাভাতব্েভাতব্ গল্পগুজব্ েরতেন? 
  
িতিে ব্েতেন, িৃতুয হতো েপাতের তেখন। দুিঃখ েতর োভ েী? যত স্বাভাতব্ে থাো যায় 
ততই ভাতো। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, েক্কা তে তার নেতের িৃতুযিিংব্াদ জাতন? 
  
িতিে ব্েতেন, না। পুতেতশর ডো নখতয় ব্াতড তিতর জানতব্। ডাব্ে অযােশান হতব্। 
  
জিু চা ব্াতনতয় এতনতে। িতিে তৃতি েতরই চা খাতচ্ছন। তিতির আতে তাতেতয় আতেন 
িানুষটার তদতে। 
  
িতিে িাতহব্ চাতয়র োপ নাতিতয় তিতির আতের তদতে খাতনেটা েুতে এতি ব্েতেন, 
আপনাতে ব্তেতে না। আপনার ব্ািায় এেজন িৃত িানুষতে নঘারাতিরা েরতত নদতখ? 
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তজ ব্তেতেন। 
  
এই িানুষটার পতরচয় নজতনতে। উতন আপনার তপতা। 
  
ও আচ্ছা। 
  
িতিে িাতহব্ তব্রি গোয় ব্েতেন, “ও আচ্ছা” ব্তে উডাতয় তদতব্ন না। উতন আিাতে 
ব্তেতেন, আপতন িহাতব্পতদ পডতব্ন। গাতড চাপা পতড িারা পডতব্ন। গাতডর রে োতো। 
গাতড চাোতব্ অল্পব্য়িী নিতয়। বু্তেতেন? 
  
তজ। 
  
িাব্ধাতন থােতব্ন। িাব্ধাতন। িাব্ধাতনর নোতনা িাইর’ নাই। েথায় আতে– 
  
ব্াতি না ডাতন 
চে িাব্ধাতন। 
  
আপনার তপতা আিাতে ব্তেতেন আপনাতে িাব্ধান েতর তদতত। িাব্ধান েতর তদোি। 
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৫. চিচসর আচল খাতা খুতল েতসতেন 

তিতির আতে খাতা খুতে ব্তিতেন। আজতের তদন শুরু েরতব্ন ব্যতিগত েথািাোয় এে 
পাতা তেতখ। তাাঁর িািতন চাতয়র োপ, তপতরতচ নটাষ্ট তব্সু্কট।। িোতের প্রথি চা। জিু 
পতরাটা-ভাতজ আনতত নগতে। নি তনতজ ভাতো পতরাটা ব্ানায়, ততব্ তনতজর ব্ানাতনা পতরাটা 
নি নখতত পাতর না। তার পতরাটা-ভাতজ নি নদাোন নথতে তেতন আতন। দুপুতর প্রায়ই নি 
িতিে িাতহতব্র োাঁতি হাউি নথতে নখতয় আতি। োাঁতি হাউতির নোেজন তাতে নচতন। 
জিুতে টাো তদতত হয় না। 
  
তিতির আতে তেখতেন– 
  
নাতততদর প্রিতি িতিে িাতহব্ দু’ব্ার আিাতে ব্তেতেন, তার এে হাতে নাতত। দুই নাতত 
এব্িং দুই নাততন। 
  
আতি তাাঁর দুই নাততর েথাই জাতন। জিুতে তজতেি েতরতেোি, নিও দুই জতনর েথাই 
ব্েতে। 
  
িতিে িাতহতব্র দুই নেতে নযিন তাতদর দুই ব্াব্াতে নদতখ, িতিে িাতহব্ও তে এেইভাতব্ 
দুই নাততর জায়গায় চার নাতত নদতখন? তব্ষয়টা পতরষ্কার হওয়া প্রতয়াজন। ততব্ তাডাহুডার 
তেেু ননই। হাতত িিয় আতে। 
  
িতিে িাতহতব্র ব্াতডর অব্স্থা শান্ত। “পতিি রর্ািন তনচুপ’-টাইপ শান্ত। এেতট তশশু 
িারা নগতে, তার প্রভাব্ োরও ওপতরই িতন হয় পতড তন। েক্কা-ব্ক্কা নেতে নোতে তনতয় 
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আতগর িততাই হাাঁটাহাাঁতট েরতে। আতগ দু’জতনর নোতে দুতট নেতে থােত। এখন এেজন 
ভাগাভাতগ েতর দু’জতনর নোতে থােতে। 
  
িুরিা নহাতিও হািপাতাতে িতিে িাতহব্ তনয়তিত ব্িা শুরু েতরতেন। িুরিা তাাঁর প্রথি 
স্ত্রীর নাি। 
  
এই স্ত্রীতে িতন হয় িতিে িাতহব্ খুব্ই পেন্দ েরততন। তাাঁর নব্তব্তটতির প্রতততটর নপেতন 
নেখা, ‘িুরিা পতরব্হন’। 
  
িতিে িাতহতব্র প্রথি স্ত্রী িম্পতেণ নোতনা তথয এখতনা আিার হাতত ননই। িতহো রূপব্তী 
তেতেন, িব্িিয় নব্ারো পতর থােততন। ঘতরর িতধযও নব্ারো খুেততন না। 
  
এই ব্াতডর িব্তেেুই জট পাতেতয় আন্ধা তগিু হতয় আতে। এই জাতীয় আন্ধা তগিুর িুতব্ধা 
হতচ্ছ, নোতনারেতি এেটা তগিু খুতে নিেতে ব্াতেগুতে এতের পর এে আপনাততই 
খুেতত থাতে। আিাতে অব্তশয তগিু নখাোর দাতয়ত্ব নেউ নদয় তন। েিণহীন িানুষ েিণ 
খুাঁতজ নব্ডায়। আিার িতন হয় এই দশাই চেতে। 
  
তিতির আতে খাতা ব্ন্ধ েরতেন। িান্ডা িরপডা চাতয় চুিুে তদতেন। তাাঁর িুখ িািানয 
তব্েৃতও হতো না। তনতজর িতনই ভাব্তেন, এে ধরতনর তনতব্ণোরত্ব িব্ার িতধযই আতে। 
তততন নযিন চাতয়র িান্ডা গরি তব্ষতয় তনতব্ণোর, িতিতের দুই পুিও আশপাতশ েী ঘটতে। 
নিই তব্ষতয় তনতব্ণোর। পুতেশ তাতদর ধতর তনতয় নগতেও তাতদর তেেু যায় আতি না। 
তাতদর তশশুপুি তব্না তচতেৎিায় িারা নগতেও তাতদর তেেু যায় আতি না। অব্শয এই 
তশশুটা তব্না তচতেৎিায় িারা নগতে তা না। িতিে িাতহব্ তার তচতেৎিা েতরতেন। 
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নহাতিওপযাতথে ওষুধ তদতয়তেন। অযাতিব্াতয়াতটে নখতত নদন তন। োরর্ অযাতিব্াতয়াতটে 
তশশুতদর জনয তব্ষ। 
  
তিগাতরট হাতত ব্ারান্দায় এতি তিতির আতে অদু্ভত এে দৃশয নদখতেন। িতিে িাতহতব্র 
দুই নেতে িুতখািুতখ দাাঁতডতয় োতন ধতর উিতব্াি েরতে। েতব্ার উিতব্াি। েরা হতচ্ছ 
তারা নিই তহিাত ব্ও রাখতে। শে েতর ব্েতে—৪১, ৪২, ৪৩ 
  
েক্কা-ব্ক্কা দুই ভাইতয়র এেতটর তশশুপুি দু’জতনর িােখাতন শান্ত ভতিতত ব্তি আতে। 
তার হাতত োতি েতজে। নি েতজে চুষতে। 
  
এ ধরতনর দৃশয নব্তশক্ষর্ নদখা যায় না। তিতির আতে ঘতর  ুতে The Others Side of 
Black Hole ব্ই খুেতেন। তব্োন নয পযণাতয় চতে নগতে এখন নয-তোতনা গাাঁজাখুতর গল্পও 
তব্োন ব্তে চাতেতয় নদওয়া যায়। ব্ল্যােতহাতের ব্ইতটততও নেখে এই তজতনি েতরতেন। 
েতিন তব্োতনর নেব্াতি েল্পগল্প। 
  
চাচাতজ আিব্? 
  
তিতির আতে চিতে তাোতেন। দুই ভাই িুখ োচুিাচু েতর দরজার ওপাতশ দাাঁতডতয় আতে। 
তাতদর িতি ব্ািাতট ননই। তিতির আতে ব্ই ব্ন্ধ েতর ব্েতেন, এতিা। 
  
দুই ভাই ঘতর  ুতেই দরজা ব্ন্ধ েতর তেতটতেতন োতগতয় তদে। 
  
চাচাতজ, আপনার ঘতর এেটু ব্তি? 
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ব্তিা। নোতনা িিিযা ননই। চা খাতব্? 
  
তজ-না। 
  
িোতের নাশতা েতরে? 
  
তজ। তব্তরয়াতন নখতয়তে। েথা ব্েতে ব্ডভাই। নোটভাই নিাাঁট নাডাতচ্ছ। এইব্ার নোটভাই 
েথা শুরু 
  
েরে, ব্ডজন চুপ।। 
  
ব্াব্া এে শ ব্ার োতন ধতর উিতব্াি েরতত ব্তেতেতেন, আিরা এে শ দশ 
  
ব্ার েতরতে। দশটা তে েতর তদতয়তে। ভাতো েতরতে না। চাচাতজ? 
  
অব্শযই ভাতো েতরতে। শাতিটা হতয়তে েী জনয? অপরাধ েী েতরতেতে? 
  
উনার তদতে তাতেতয় নহতিতে। 
  
নহতি নিোর জনয শাতি? 
  
খারাপ হাতি নহতিতে চাচাতজ। 
  
হাতির ভাতো-খারাপ আতে? 
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তজ আতে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আিার তদতে তাতেতয় এেটা খারাপ হাতি দাও নতা। নদতখ ব্যাপারটা 
েী? 
  
দুই ভাই চুপ েতর আতে। িতন হয় তাতদর পতক্ষ খারাপ হাতি নদওয়া এই িুহূততণ িম্ভব্ 
না। 
  
নোটভাই ব্েে, চাচাতজ, আপতন তে অনয ঘতর যাতব্ন? আিরা এখন নব্য়াদতব্ েরব্। 
  
েী নব্য়াদতব্ েরতব্? 
  
তিগাতরট খাব্ ৷ 
  
আিার িািতন খাও। অিুতব্ধা ননই। 
  
চাচাতজ, িন নথতে অনুিতত তদতয়তেন? 
  
হযাাঁ। 
  
আপনার িততা িানুষ তিভুব্তন েি আতে। 
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ব্েতত ব্েতত ব্ডভাই শাতটণর পতেট নথতে তিগাতরট নব্র েরে। এেটা তিগাতরটই 
দু’জতন তিতে টানতে। েুৎতিত গতন্ধ ঘর ভততণ হতয় নগতে। তারা নয তিগাতরট টানতে তা 
িাধারর্ তিগাতরট না। গাাঁজাভততণ তিগাতরট। 
  
তিতির আতের িতন হতো রহতিযর এেটা জতট খুতেতে। গাজা তডতেউশতনর দরজা খুতে 
নদয়। এইজতনযই নোেগাতন ব্ো হয়-‘গাাঁজার ননৌো শূতনযর ভতর যায়।’ 
  
ব্ক্কা তব্নীত গোয় ব্েে, চাচাতজ তে এেটা টান তদতব্ন? 
  
তিতির আতে ব্েতেন, না। নতািরা তে তনয়তিত খাও? 
  
দুই ভাই এেিতি ব্েে, তজ-না। আজ এেটা তব্তশষ তদন। 
  
তব্তশষ তদন েী জতনয? 
  
দুই ভাইতয়র নেউই জব্াব্ তদে না। তব্তচি ভতিতত হািে। 
  
তার তিতনট দতশাতের, িাথায় তজপভততণ েতর পুতেতশর গাতড চতে এে। পুতেতশর োতে 
দুই ভাই স্বীোর েরে, তারা ধাক্কা তদতয় তাতদর ব্াব্াতে েুয়ায় নিতে তদতয়তে। 
  
দিেে ব্াতহনীর নোে এতি গতহন েুয়া নথতে অতনে োতিো েতর িতিে িাতহতব্র 
নডডব্তড উদ্ধার েরে। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুিায ূন আহবিদ ।  যখন নামিবে আঁধার । মিমির আমি িিগ্র 

 50 

www.bengaliebook.com                                  িূমিপত্র 

 

 

৬. িচিক সাতেতের ছোট ছেতলর স্ত্রী 

িতিে িাতহতব্র নোট নেতের স্ত্রী চম্পা এতিতে তিতির আতের োতে। িতিে িাতহব্ এই 
নেতের ব্উতেই ডােততন নোট েুতি নাতি। 
  
নিতয়তট নদখতত নেিন তিতির আতে তেেুই বু্েতেন না। তার িারা শরীর নগাোতপ রতের 
নব্ারোয়  াো। নচাখ নদখা যাওয়ার েথা, তাও নদখা যাতচ্ছ না। িশাতরর জাতের আডাতে 
নচাখ। দুই হাতত োতো হাততিাজা। পাতয় টেটতে োে োে নিাজা। 
  
চাচাতজ, আিার নাি চম্পা। আতি ব্ক্কার স্ত্রী। আপনার োতে তব্তশষ প্রতয়াজতন এতিতে। 
  
যাতে নদখা যাতচ্ছ না। তার িতি স্বতি তনতয় েথা ব্ো যায় না। এই নিতয়তটর িতি েথা 
ব্ো আর দূতরর োরও িতি নটতেতিাতন েথা ব্ো এেই তজতনি। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, িা! তুতি ব্তিা। প্রতয়াজনটা েী ব্তো? 
  
চম্পা ব্িে। তিতির আতে েক্ষ রাখতেন এই নিতয় তার স্বািীর িততা পা নাচায় তে না। 
পা নাচাতচ্ছ না। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, নতািার েী জরুতর েথা ব্তো। 
  
চম্পা ব্েে, আিার স্বািী আর ভািুরতে হাজত নথতে োডাব্ার ব্যব্স্থা েতর নদন। তারা 
িমূ্পর্ণ তনতদণাষ। 
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তিতির আতে তব্েত গোয় ব্েতেন, এরা দুজনই খুতনর িািোর আিাতি। খুতনর েথা 
স্বীোর েতরতে। পুতেশ এতদর োডতব্ না। 
  
চম্পা ব্েে, খুন এরা েতর নাই। এই দুই ভাই খুব্ই ভাতো িানুষ। এরা তপাঁপডাও িাতর 
না। খুন তে েরতব্! খুন আতি আর আিার ব্ড নব্ান পারুে আপা তিতে েতরতে। উনার 
খাব্াতরর িতি এিাতি তিশাতয় তদতয়তে। 
  
তনতজতে িািোতত তিতির আতের তেেুটা িিয় োগে। এই নিতয় িহজ গোয় এইিব্ েী 
ব্েতে। তিতির আতে ব্েতেন, এিাতি েী তজতনি? 
  
ইাঁদুর িারা তব্ষ। নোতনা গন্ধ নাই। নেবু্র শরব্ততর িতি তিশাতয় তদতয়তে। েতয়ে চুিুে 
তদতয় উতন তচৎ হতয় পতড নগতেন। িৃতুয হওয়ার আতগই দুই ভাই তিতে োশ েুয়াতত 
নিতেতে। 
  
নতািরা দুই নব্ান পুতেশতে এই েথা ব্েতত চাও? 
  
তজ, চাচাতজ। 
  
নতািরা নয হতযা-পতরেল্পনা েতরতেতে এইটা তে েক্কা-ব্ক্কা জানত? 
  
না। তাতদর ব্তে নাই। 
  
তব্ষ নে তেতন এতনতে? 
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ইাঁদুর িারা তব্ষ ঘতর তেে, নেউ তেতন নাই। 
  
খুন েতরে েী জতনয? 
  
উতন খুব্ খারাপ নোে তেতেন। িিাতহ এেতদন উনার োতে আিার তেিংব্া আিার নব্াতনর 
নযতত হততা। রাতত থাো োগত। আিার ব্ডতব্ান েখতনা থাতে নাই। আতি নথতেতে। 
েখতনা ব্তেতে আিার নাি পারুে, েখতনা ব্তেতে চম্পা। আিরা দুই নব্ান নদখতত এেই 
রেি। উতন ধরতত পাতরন নাই। 
  
নতািার স্বািী ব্া ভািুর এই ঘটনা জাতন? 
  
তজ জাতন। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, তুতি আিাতে যা ব্তেে। পুতেশতে তে তা ব্েতত পারতব্? 
  
পারব্। ইনশািাহ। 
  
নতািাতদর দু’নব্াতনর েথা আতি পুতেশতে জানাতত পাতর। তার আতগ নতািার ব্ড নব্ান 
পারুতের িতি আিার েথা ব্েতত হতব্। 
  
আতি আপনাতে যা ব্তেতে। পারুে আপা নিই েথাই ব্েতব্। আোদা তেেু ব্েতব্ না। 
  
তারপতরও তার িতি আিার েথা ব্ো প্রতয়াজন। 
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চম্পা ব্েে, আতি নচষ্টা তনব্ উনাতে পািাতত। ততব্ নচষ্টায় োজ হতব্ না। পারুে আপা 
োরও িতি েথা ব্তে না। চাচাতজ, তাহতে আতি যাই। আিিাোিু আোয়েুি। 
  
তিতির আতে তেেু ব্েতেন না। ঘটনা শুতন তততন ধাক্কার িততা নখতয়তেন। ধাক্কা িািোতত 
তার িিয় োগতে। 
  
তততন ব্ড নব্ান পারুতের অতপক্ষা েরতত েরতত তিগাতরট ধরাতেন। তনতোতটতনর জট 
আেগা েরার ক্ষিতা আতে। এই িুহুততণ তনতোতটতনর নধাাঁয়া তার ওপর োজ েরতে না। 
জতট আেগা হতচ্ছ না, ব্রিং আরও নপাঁতচতয় যাতচ্ছ। 
  
  
  
পারুে এতিতে। তিে নোটতব্ান চম্পার িততা নব্ারো, নিাজা, নব্ারোর রে োতো। পা 
এব্িং হাততর নিাজার রেও োতো। নোটতব্াতনর গা এব্িং নব্ারো নথতে নোতনা 
পারতিউতির গন্ধ আতি তন। ব্ডতব্াতনর নব্ারো নথতে হােো পারতিউতির গন্ধ আিতে। 
নেবু্ ও চা-পাতার তিশ্র গতন্ধর পারতিউি। নোটতব্াতনর গো েনেন েরতেে। ব্ডতব্াতনর 
গো চাপা, তেেুটা খিখতি। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, নতািার নোটতব্ান আিাতে ভয়িংের তেেু েথা শুতনতয়তে। 
  
পারুে ব্েে, ভয়িংের হতেও েথা িতয। আপনার িতি যতদ নোরান িতজদ থাতে, আিার 
হাতত নদন। আতি নোরান িতজদ িাথায় তনয়া ব্েব্, ঘটনা িতয। 
  
নতািরা তে তনয়তিত নািাজ নরাজা েতরা? 
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তজ েতর। আিরা দুই নব্ানই অতনে রাত নজতগ ইব্াদত ব্তন্দতগ েতর। ততব্ ইব্াদত 
ব্তন্দতগ শ্বশুতরর আডাতে েরতত হয়। উতন পেন্দ েতরন না। রাত ততনটা নথতে িজতরর 
ওয়াি পযণন্ত আিরা নািাজ পতড। রাত ততনটায় ঘতডতত অযাোিণ তদতয় রাতখ। 
  
তিতির আতের োতে দুটা তব্ষয় স্পষ্ট হতো। রাত ততনটায় তাাঁর তনতজর ঘুি ভাোর রহিয 
তার এেতট। চম্পা-পারুে এই দুই নব্ান তস্কতজাতেতনয়ার নরাগী, তাও এখন স্পষ্ট। এই 
ধরতনর নরাগীতদর প্রধান েক্ষর্ হতো ধিণেতিণ চূডান্ত আিতি। 
  
তিতির আতে তিগাতরট ধরাতত ধরাতত ব্েতেন, শ্বশুতরর িতি রাতি যাপতনর েথাটাও তে 
িততয? 
  
তজ চাচাতজ। ততব্ আতি েখতনা উনার োতে যাই তন। চম্পা তগতয়তে। েখতনা চম্পা তহতিতব্ 
নগতে, েখতনা পারুে তহতিতব্। চম্পার গতভণ উনার এেতট নেতেও হতয়তেে। নাি তেিিত। 
এই নেতেতটই তনউতিাতনয়ায় িারা নগতে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আতি শুতনতেোি নেতেতট নতািার। 
  
পারুে ব্েে, আিার নোতনা নেতেপুতে নাই। আতি তনিঃিন্তান। চম্পার দু’ব্ার যিজ িন্তান 
হতয়তে। এেব্ার হতো এে িন্তান। তেিিত। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, তনউতিাতনয়ার তচতেৎিা তে হতয়তেে? 
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আিে তচতেৎিা হয় নাই। নেতের ব্াপ অথণাৎ আিার শ্বশুর িাতহব্ নহাতিওপযাতথ তচতেৎিা 
েতরতেন। তার তনউতিাতনয়া েীভাতব্ হতয়তেে জানতত চান? 
  
ব্তো শুতন। 
  
পারুে ব্েে, আতি আর চম্পা এই দুজতন শোপরািশণ েতর তেিিততে োতদ খাতে গাতয় 
দুই ঘণ্টা শুইতয় নরতখতে, এততই োজ হতয়তে। পাপ তব্দায়। 
  
পারুে তখেতখে েতর অতনেক্ষর্ হািে। তার হাতি থািার পর তিতির আতে শান্ত গোয় 
ব্েতেন, তুতি পারুে না, তুতি চম্পা! পারুে নিতজ তিতীয়ব্ার আিার োতে এতিে। গো 
নচতপ েথা ব্েতে। িাতে িাতে নচতপ েথা ব্োর ব্যাপারটা ভুতে যাচ্ছ ব্তে িূে স্বর চতে 
আিতে। চম্পা! তুতি আিাতে তব্ভ্ৰান্ত েরার নচষ্টা েরে। নেন েরে জাতন না। জানতত 
চাতচ্ছ না। তুতি এখন তব্দায় হও। নতািার আর নোতনা গল্প শুনতত আতি রাতজ না। আিার 
ধারর্া, নতািরা দুই নব্ানই অিুস্থ। তস্কতজাতেতনয়ার নরাগী। নতািাতদর নোতনা েথাই 
তব্শ্বািতযাগয না। 
  
চাচাতজ, পারুে আপা েখতনা নোথাও যায় না। োরও িতি েথাও ব্তে না। এই জতনয 
ব্াধয হতয় পারুে নিতজ এতিতে। আপতন দয়া েতর আিাতদর এেটু িাহাযয েরুন। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আিার িাহাতযযর নতািার প্রতয়াজন ননই। আিাতে যা ব্তেে 
পুতেশতে তা-ই ব্েতব্। পুতেশ তদন্ত েতর নব্র েরতব্। ঘটনা েী? 
  
চাচাতজ! আতি এখন আপনাতে এেটা জরুতর েথা ব্েব্। 
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তিতির আতে ব্েতেন, আতি নতািার নোতনা েথাই শুনব্ না। 
  
তাহতে তেন্তু নোট্ট এেটা িিিযা হতব্। 
  
ব্তো েী িিিযা? 
  
আপতন ভাডাতট তহতিতব্ এখাতন আর থােতত পারতব্ন না। এখন িব্তেেু চাোতচ্ছ আিার 
ব্ডতব্ান পারুে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, িিিযা ননই, আতি ব্াতড নেতড তদব্। 
  
আজতেই োডতত হতব্। তিতির আতে নহতি নিতে ব্েতেন, পুতরা িাতির ভাডা আিার 
নদওয়া, তারপতরও আজ রাততই ব্াতড নেতড নদব্। 
  
  
  
তিতির আতের িতন হতো তততন অতত বৃ্দ্ধ িানুতষর িততা আচরর্ েরতেন। অতত বৃ্দ্ধরা 
অোরতর্ অতভিান েতর। তততনও তা-ই েরতেন। চম্পা নিতয়তটর ওপর অতভিান ঘতটত 
রাগ েতরতেন। চট েতর োরও ওপর নরতগ যাওয়া তার স্বভাতব্ই তেে না। এ রেি নেন 
হতচ্ছ? 
  
আজতের িতধয ব্াতড নেতড তদতত হতে নতুন ব্ািা খুাঁতজ নব্র েরতত হতব্। েতয়ে ঘণ্টার 
িতধয  াো শহতর ব্াতড খুাঁতজ পাওয়া িুশতেে। 
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তিতির আতে অতনে খুাঁতজ নপতত িাতেব্াতগর এে নহাতটতে এতি উিতেন। নহাতটতের নাি 
‘িুন হাউি’। নহাতটতের িাতেে েব্ীর িাতহব্তে তিতির আতের োতে যতথষ্টই ভদ্রতোে 
ব্তে িতন হতো। তততন তিতির আতের তব্োনা, ব্াতেশ, তিতিে খাট, নচয়ার-তটতব্ে 
গুদািঘতর রাখার ব্যব্স্থা েরতেন। তিতির আতের ব্াতরা ইতঞ্চ োোর তটতভ তার ঘতরই 
োগাতনার ব্যব্স্থা েরতেন। 
  
িুন হাউতি খাব্াতরর ব্যব্স্থা ননই। নহাতটতের ব্য় তটতিন েযাতরয়াতর েতর ব্াইতর নথতে 
খাব্ার তনতয় আতি। েব্ীর িাতহব্ তিতির আতেতে এই োতিো নথতেও িুতি তদতেন। 
নহাতটতের েিণচারীতদর জতনয নয খাব্ার তততর হয়, তার িতি তিতির আতে এব্িং জিুও 
যুি হতয় নগে। 
  
  
  
নহাতটতে তিতির আতের রুি নম্বর ২১১ তব্। ২১১-র দুটা ঘর আতে। এেটা ২১১ এ, 
আতরেটা ২১১ তব্। এ-তব্ তদতয় রুি নম্বর নদওয়ার ব্যাপারতট তততন বু্েতত পারতেন না। 
তনিয়ই নোতনা োরর্ আতে। আিাতদর এই জগৎ োযণোরতর্র জগৎ। োযণোরর্ োডা 
এখাতন তেেুই হয় না। প্রথতি Cause, তারপর effect। তিতির আতের ঘরটা নব্শ ব্ড। 
ঘতর দুটা জাতনাো। এেটা পতিতি আতরেটা পুতব্। পতিতির জাতনাো খুেতে প্রোণ্ড এে 
োাঁিােগাে নদখা যায়। োাঁিােগাতে োে ব্ািা নব্াঁতধতে। জানাো তদতয় তাোতে োতের 
ব্ািায় চারটা তডি নদখা যায়। নোতেেরা িন্তান ব্ড েরার োতিো এডাতনার জতনয 
োতের ব্ািায় তডি পাতড। এখাতন তে নোতনা নোতেতের তডি আতে? তিতির আতে তিে 
েরতেন, তডি নথতে োনা নব্র না হওয়া পযণন্ত তততন এই নহাতটতেই থােতব্ন। নতুন ব্ািা 
খুাঁতজ নব্ডাতব্ন না। 
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রাত ন’টার তদতে নহাতটতের িাতেে তনতজই তটতিন েযাতরয়াতর েতর খাব্ার তনতয় এতেন। 
  
গরি ভাত 
িুতগর ডাে 
  
পটে ভাতজ 
তে িাতের নোে। 
  
েব্ীর িাতহব্ ব্েতেন, আতয়াজন খারাপ, তেন্তু নখতয় আনন্দ পাতব্ন। ব্াবু্তচণর রান্না খুব্ই 
ভাতো। নি যতদ োাঁিাে পাতার নোে রাতধ, নিই নোে নখতয়ও ব্েতব্ন, অিাধারর্! এই 
ব্াবু্তচণ আব্ার ভাতো পা দাব্াতত পাতর। আপনার নয ব্য়ি তাতত পা দাব্াতে শরীর ভাতো 
থােতব্। তাতে ব্তে নদব্ নি প্রতত রাতত এতি তেেুক্ষর্ আপনার পা দাব্াতব্। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আিার পা দাব্াতত হতব্ না। শারীতরে এই আরাি আতি ননব্ না। 
আপতন আিার প্রতত নয ব্াডতত িিতা নদখাতচ্ছন, তার োরর্টা েী ব্েতব্ন? 
  
েব্ীর িাতহব্ ব্েতেন, ব্াডতত িিতা নদখাতচ্ছ না। 
  
নহাতটতের িব্ নব্াডণাতরর জতনয আপতন তনিয়ই খাব্াতরর ব্যব্স্থা েতরন না, ব্া তনতজ তার 
জতনয তটতিন েযাতরয়াতর েতর খাব্ার আতনন না। 
  
েব্ীর িাতহব্ ব্েতেন, আপনার নচহারা, েথা ব্োর ভতি, হাাঁটা িব্ই আিার ব্াব্ার িততা। 
আতি আপনাতে নদতখ চিতে উতিতেোি। 
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আপনার ব্াব্া েতব্ িারা নগতেন? 
  
আিার ব্য়ি যখন পাাঁচ তখন। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, পাাঁচ ব্ের ব্য়তির েথা পতর িতন থাতে না। আপনার ব্াব্ার 
তব্ষতয়র খুব্ েি সৃ্মততই আপনার আতে। এই োরতর্ই অতনতের িতি আপতন আপনার 
ব্াব্ার নচহারার তিে পাতব্ন। আিার আতগও তনিয়ই অতনতের িতি আপতন আপনার 
ব্াব্ার নচহারার তিে নপতয়তেন। তাই না? 
  
তজ। 
  
তিতির আতে রাততর খাব্ার নখতয় িততয িততয আনন্দ নপতেন। পটে ভতজতে তততন এত 
তদন। অখাতদযর পযণাতয় নরতখতেতেন। আজ িতন হতো এই ভাতজ খাদযতাতেোয় নরাজ 
থােতত পাতর। 
  
খাওয়া নশষ হওয়ার পর েব্ীর িাতহব্ ব্েতেন, পান খাওয়ার অভযাি তে আতে? 
  
তিতির আতে ব্েতেন, নাই। ততব্ আজ এেটা পান খাব্। তৃতি েতর খাব্ার নখতে নেন 
জাতন না জদণা তদতয় পান নখতত ইচ্ছা েতর। 
  
পান োডা আর তেেু তে োগতব্? 
  
এেটা ব্াইতনােুোর তে নজাগাড েতর তদতত পারতব্ন? 
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ব্াইতনােুোর তদতয় েী েরতব্ন? 
  
োাঁিােগাতে এেটা োে ব্ািা নব্াঁতধতে। তডি নপতডতে। তডতি তা তদতচ্ছ। তডি নথতে ব্ািা 
নব্র হওয়ার দৃশযটা নদখব্। 
  
েব্ীর িাতহব্ ব্েতেন, পান এতন তদতচ্ছ। িোেতব্ো ব্াইতনােুোর এতন নদব্। চেতব্ না? 
  
অব্শযই চেতব্। থযািংে য়ুয। 
  
েব্ীর িাতহব্ হাতি হাতি িুতখ তাতেতয় আতেন। তার হাতি নদতখ তিতির আতের ভাতো 
োগে। 
  
  
  
নহাতটে জিুর খুব্ই পেন্দ হতয়তে। নহাতটতের িব্ েিণচারী ব্ড এেটা ঘতর থাতে। জিুর 
ব্যব্স্থা হতয়তে নিখাতন। তব্তনিতয় ব্াবু্তচণর িুটিরিাশ খাটতব্। জিুর িাথায়  ুতেতে নি 
ব্াবু্তচণ হতব্। নি স্বতে নদতখতে, তব্শাে এে নরেুতরতির েযাশব্াতি নি ব্তিতে। 
নরেুতরতির নাি ‘জিুর নিারগতপাোও’। 
  
রাতত ঘুিুতত যাওয়ার আতগ জিু তিতির আতের নখাাঁজ তনতত এে। তিতির আতে ব্েতেন, 
জিু, নতািার তব্ষয়টা তনতয় আতি এখন তচন্তাভাব্না শুরু েরব্। 
  
জিু অব্াে হতয় ব্েে, আিার নোন তব্ষয়? 
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তিতির আতে ব্েতেন, এে ভূততন এতি নতািার পা চাতট ওই তব্ষয়। ভূততনটার ব্য়ি 
েত? 
  
জিু ব্েে, তার ব্য়ি েত েযািতন ব্েব্? আতি নতা তাতর ব্য়ি তজগাই নাই। 
  
তাতে নতা নদতখে? 
  
তজ নদখতে। 
  
নদতখ ব্য়ি েী রেি িতন হয়? 
  
পারুে আপার ব্য়িী িতন হয়। নচহারাও উনার িততা। খুব্ই নিৌন্দযণ। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, পারুে আপা হতো েক্কার স্ত্রী? 
  
তজ। এিন িুন্দর উনার নচহারা। নদখতে আপতন তিট পডতব্ন। রাইততর ঘুি হারাি হতয় 
যাতব্। 
  
তিতির আতে নোট্ট তনিঃশ্বাি নিেতেন। জিুর ভূততন েতয়তডয়, এটা নব্াো যাতচ্ছ। ততব্ 
েতয়তডয় ভূতাতনর িতি ‘হুডবু্তড’ নাি যাতচ্ছ না। 
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৭. ঘতরর সািতন এক চিলতত োরান্দা 

২১২ তব্ ঘতরর িািতন এে তচেতত ব্ারান্দার িততা আতে। নিখাতন েব্ীর িাতহব্ চাপাচাতপ 
েতর দুটা োে েতের প্লাতেতের নচয়ার এব্িং নটতব্ে  ুতেতয়তেন। 
  
তনতয় নদখতেন। তিতির আতের ধারর্া োে-দম্পততও তব্ষয়টা নটর নপতয়তে। িনুষয 
িম্প্রদাতয়র নেউ-এেজন তাতদর প্রতত েক্ষ রাখতে, এটা তারা জাতন। তব্ষয়টাতত োে-
দম্পতত িতন হয় খাতনেটা তচতন্তত। 
  
দুপুর ব্াতরাটার িততা ব্াতজ। জিু তেেুক্ষর্ আতগ নপ্লতট েতর তিোরা তদতয় নগতে। গরি 
তিোরা, ভাপ উিতে, তেন্তু নেন জাতন তিতির আতের নখতত ইচ্ছা েরতে না। এটাও ব্য়ি 
হওয়ার েক্ষর্। তক্ষতধ হতব্, তেন্তু নখতত ইচ্ছা েরতব্ না। 
  
তিতির আতে হিাৎ েক্ষ েরতেন, তব্তদতশনী এে তরুর্ী নহাতটতের ব্ারান্দায় এতি থিতে 
দাাঁতডতয়তে। নিতয়তটর পরতন ঘাগডা জাতীয় নপাশাে। িাথায় স্কাি। নচাতখ নরাদ চশিা। 
নিতয়তট এতগতয় আিতে তিতির আতের তদতে। তিতির আতে ব্াইতনােুোর নাতিতয় তরুর্ীর 
তদতে তাোতেন। তরুর্ী ব্েে, চাচাতজ, নেিন আতেন? আিার নাি পারুে। চম্পার ব্ড 
নব্ান পারুে। আতি আপনার িতি েথা ব্োর জতনয এতিতে। আতি তে আপনার িািতনর 
নচয়ারটায় ব্িতত পাতর? 
  
চম্পা-পারুেতদর নেউ নহাতটে খুাঁতজ নব্র েতর চতে আিতব্, এটা তিতির আতে ভাতব্ন 
তন। পারুে নিতয়টা নয এত রূপব্তী তাও ভাতব্ন তন। তব্স্ময় চাপা তদতয় তিতির আতে 
িহজ গোয় ব্েতেন, ব্িতত পাতরা। নব্ারো ননই, ব্যাপার েী? 
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আতি নতা েখতনা নব্ারো পতর না। আিার নোটতব্ান পতর। 
  
নতািার নোটতব্ান তে নতািার িততাই রূপব্তী? 
  
তজ। আিরা যিজ নব্ান। ততব্ আিার নচাখ নীে, ওর নচাখ োতো। 
  
পারুে ব্িতত ব্িতত ব্েে, চাচাতজ, আতি দূর নথতে নদতখতে আপতন ব্াইতনােুোর নচাতখ 
তদতয় গাতের তদতে তাতেতয় আতেন। েী নদখতেতেন? 
  
োে নদখতেোি। 
  
োে? 
  
হযাাঁ োে। নেন োে নদখতেোি, এইিব্ তজতেি েতর িিয় নষ্ট েরতব্ না। আিার োতে 
েী জতনয এতিতে নিটা ব্তে। 
  
আপনাতে আপনার আতগর ব্ািায় তনতয় নযতত এতিতে। আপতন রাতজ না হওয়া পযণন্ত আতি 
আপনার পা ধতর ব্তি থােব্। 
  
তিতির আতে তেেু নব্াোর আতগই পারুে নচয়ার নথতে নিতেতত ননতি এতি দুহাতত পা 
নচতপ ধরে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, পা ধরা অতত িািয ব্যাপার। পা োতডা। 
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পারুে ব্েে, িািয ব্যাপার নহাে ব্া আধুতনে ব্যাপার নহাে, আতি আপনার পা োডব্ না। 
  
আিাতে তিতরতয় তনতত চাতচ্ছ নেন? 
  
আিরা দুই নব্ান িহাতব্পতদ পতডতে। আপতন আিাতদর তব্পদ নথতে উদ্ধার েরতব্ন। েী 
রেি তব্পদ শুনতে আপতন চিতে উিতব্ন। 
  
েী রেি তব্পদ ব্তো? 
  
আিাতদর িৃত শ্বশুর তিতর এতিতেন। ব্ািায় নঘারাতিরা েরতেন। খাওয়াদাওয়া েরতেন। 
আপনার েথাও তজতেি েরতেন। আপতন নোথায় নগতেন জানতত চাইতেন। 
  
তিতির আতে শান্ত গোয় ব্েতেন, আতি এই িুহুততণ যতদ নতািার িতি যাই তাতে নদখতত 
পাব্? 
  
হযাাঁ নদখতত পাতব্ন। 
  
এেজন িৃত িানুষ জীতব্ত হতয় ঘুতর নব্ডাতচ্ছ? 
  
তজ। 
  
তিতির আতে হাততর ব্াইতনােুোর নাতিতয় ব্েতেন, চতে যাই। 
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দুব্ণে িানুতষর িিিযা হতচ্ছ, তারা নানান ধরতনর তডতেউশতন ভুতগ। এই নরাগ আব্ার 
িিংক্রািে। এেজতনর োে নথতে অনযজতনর োতে যায়। িাি তহতেতরয়াও আতে। 
িানব্তগাষ্ঠীর এেতট ব্ড অিংতশর তডতেউশতনর তশোর হওয়ার ঘটনাও আতে। ইউতরাতপর 
ডাইতন অনুিন্ধান তেে ব্ড ধরতনর তডতেউশন। 
  
তিতির আতে তনতিত, িতিে িাতহতব্র পতরব্ার দুই পুিব্ধূ তডতেউশতন ভুগতে। তারা িৃত 
িতিেতে ঘুতর তিতর নব্ডাতত নদখতে। িৃত িানুষতে জীতব্ত নদখা িাধারর্ পযণাতয়র 
তডতেউশন। অতনে তপতা-িাতাই তাতদর িৃত িন্তানতদর জীতব্ত নদতখন। তাতদর িতি 
েথাব্াতণা ব্তেন। এই তব্ষতয় প্রচুর োজ েতরতেন Christopher Bird। তাাঁর তব্খযাত 
িতের নাি The Secret Life of Dead People। উপনযাতির নচতয়ও িুখপািয ব্ই। 
  
পারুে তিতির আতেতে তাতদর িূে ব্াতডতত তনতয় এে। নদাতোর এেটা ঘতর  ুতেতয় 
ব্েে, চাচাতজ, আপতন এই ঘতর অতপক্ষা েরুন। আতি এখান নথতে আপনাতে নডতে 
তনতয় যাব্। অদু্ভত এে দৃশয নদতখাব্। আপতন তে চা-েতি তেেু খাতব্ন? 
  
না। 
  
আপতন খব্তরর োগজ পডুন। আতি আিতে। 
  
চারতদতনর ব্াতি খব্তরর োগজ নটতব্তে পতড আতে। খাব্ার ব্াতি হতে নযিন দুগণন্ধ েডায়, 
ব্াতি খব্তরর োগজও এেই রেি দুগণন্ধ েডায়। 
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পারুে পাাঁচ দশ তিতনতটর েথা ব্তে তগতয়তেে। চতিশ তিতনট পার হওয়ার পর তিতির 
আতের হিাৎ েতরই িতন্দহ হতো—পারুে নাতির নিতয়টা তাতে এই ঘতর আটতে 
নিতেতে। ঘতরর দরজা তাো নদওয়া। তততন নচষ্টা েরতেও নিই তাো খুেতত পারতব্ন 
না। 
  
তিতির আতে উতি দাাঁডাতেন। দরজার োতে নগতেন, দরজা খুেতত পারতেন না। দরজা 
িততয িততয তাো নদওয়া। তিতির আতে দরজা ধাক্কাধাতি তেিংব্া “পারুে পারুে’ ব্তে 
ডাোডাতের নভতর তদতয় নগতেন না। ঘতরর নভতরটা ভাতোিততা নদখতত শুরু েরতেন। 
  
নগে রুি ব্া অতততথ েতক্ষর িততা ঘর। তিতিে খাট পাতা আতে। খাতট ব্াতেশ এব্িং 
চাদর পতরষ্কার। এই ঘতর নেউ ঘুিায় না। 
  
আিব্াব্পতির িতধয এেটা আেনা আতে, জানাোর োতে নেখাতেতখর জতনয নচয়ার-তটতব্ে 
আতে। নটতব্তে পুরতনা তরডািণ ডাইতজতের দু’টা েতপ এব্িং ননয়ািুে নোরান িে আতে। 
নয জানাোর পাতশ নটতব্ে-তচয়ার আতে, নিই জানাো ব্াইতর নথতে ব্ন্ধ। 
  
ঘতরর িতি অযাটাতচড ব্াথরুি আতে। ব্াথরুি অতনেতদন ব্যব্হার হয় না। ব্াথরুতির 
যণাতে িাব্ান-শযামু্প আতে। নধায়া টাওতয়ে আতে। েতিাতডর ওপর ফ্লাশ-তব্তিতন ততন িাি 
আতগর এেটা টাইি পতিো নদতখ তিতির আতে অব্াে হতেন। িতিে িাতহতব্র ব্াতডর 
োতরারই টাইি পতিো পডার েথা না। 
  
ঘতর এেটা নদয়াে ঘতড আতে। নব্তশরভাগ নগষ্টরুতির নদয়াে ঘতড ব্যাটাতর নশষ হওয়ার 
োরতর্ ব্ন্ধ হতয় থাতে। অতততথ এতেই নতুন ব্যাটাতর োগাতনা হয়। এই ঘতডর োটা িচে 
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আতে। এখন ব্াজতে এেটা পাঁতচশ। তিতির আতের কু্ষধাতব্াধ হতচ্ছ। নটনশতন কু্ষধা বৃ্তদ্ধ 
পায়। 
  
নদয়াে ঘতড োডাও গাঢ় োে রতের এেটা নটতেতিান নিট আতে। তিতির আতে তরতিভার 
োতন তদতেন। পাতাতের তনিঃশেয। োইন োটা। এটা যুতিযুি। ব্তন্দশাোয় নটতেতিান 
থােতব্ না। 
  
তিতির আতে তব্োনায় শুতয় পডতেন। িাথার ওপর িযান ঘুরতে। আব্হাওয়া আরািদায়ে 
শীতে। কু্ষধাতণা িানুতষরা িহতজ ঘুিুতত পাতর না, তেন্তু তিতির আতে ঘুতিতয় পডতেন। 
তাাঁর ঘুি ভােে ততনটা দতশ। প্রায় দুঘণ্টার আরািদায়ে ঘুি। 
  
তিতির আতে িূে দরজা এব্িং নটতব্তের িািতনর জানাো পরীক্ষা েরতেন। দুটা এখতনা 
ব্ন্ধ। তততন যতথষ্টই কু্ষধাতণা নব্াধ েরতেন। তাাঁতে খাব্ার নদওয়া হতব্। তে না বু্েতত 
পারতেন না। তাতে আটতে রাখার উতদ্দশযও পতরষ্কার হতচ্ছ না। পারুে নিতয়টা তার োতে 
েী চাতচ্ছ? িানুতষর ধিণ হতো, যাতে নি ভয় পাতব্ তাতে আটতে নিোর নচষ্টা েরতব্। 
পারুে নিতয়টা তে তাতে ভয় পাতচ্ছ? তেতির ভয়? তার নোতনা নগাপন েথা নজতন নিোর 
ভয়। 
  
নগাপন েথা দূতর থােুে, পারুে ও তার নব্ান চম্পা িম্পতেণ তততন প্রোশয নোতনা েথাও 
জাতনন না। তততন শুধু জাতনন, এই ব্াতডর ওপর এে ধরতনর অিুস্থতা ভর েতর আতে। 
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রাত এগারটা ব্াতজ। তিতির আতেতে এখন পযণন্ত নোতনা খাব্ার নদওয়া হয় তন। তার 
িতি নোতনা নযাগাতযাতগর নচষ্টাও নেউ েতর তন। 
  
তততন েতয়েব্ার দরজা ধাক্কাধাতি েতরতেন। ‘পারুে পারুে’ ব্তে নডতেতেন। নেউ িাডা 
নদয় তন। 
  
তিতির আতের োতে িতন হতচ্ছ, তাোব্ন্ধ অব্স্থায় তততন োডা ব্াতডতত নেউ ননই। ব্াতড 
তনিঃশে, তনচুপ। 
  
তিতির আতে টাইি পতিো, তরডািণ ডাইতজে এব্িং ননয়ািুে নোরান িতের িব্টা পতড 
নশষ েতরতেন। ননয়ািুে নোরান পডতত তগতয় তিতির আতে বু্েতত পারতেন এই ঘতর 
আরও এেজনতে আটতে রাখা হতয়তেে। নি ননয়ািুে নোরান িতের অতনে জায়গায় 
নযিব্ েথা তেতখতে তা হতো— 
  
১. আিাতে েত তদন তাোব্ন্ধ েতর রাখতব্? 
  
২. কু্ষধায় িতর যাতচ্ছ, খাওয়া নদ। 
  
৩. আতি নতাতর োডব্ না। নতাতর এইভাতব্ আটোতয় রাখব্। 
  
৪. নহ আিাহপাে। নহ গািুরুর রতহি। আিাতে উদ্ধার েতরা। 
  
যাতে আটতে রাখা হতয়তেে তার নাি পারুে। এই তথয নব্র েরতত তিতির আতের নতিন 
নব্গ নপতত হয় তন। ব্াতেতশ পারতিউতির গন্ধ নপতয়তেন। এই গন্ধ তার নচনা। 
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প্রাইতভট নজেখানা নথতে িুতির এেটা বু্তদ্ধ িাথায় এতিতে। এই বু্তদ্ধ েতটা োযণের 
হতব্ তা তিতির আতে এখতনা বু্েতত পারতেন না। 
  
িূে দরজাতট োতির। এই দরজা তে আগুন তদতয় জ্বতেতয় নদওয়া যাতব্? পুরতনা দরজা, 
শুতেতয় খডখতড হতয় আতে। নোতনারেতি দরজার এে নোনায় আগুন োগাতে দরজা 
পুতড যাতব্। 
  
আগুন োগাতনার জতনয িযাচ ব্াি তার োতে আতে। িযাচ ব্াতি এগারটা োতি। এগারব্ার 
জ্বাোতনা যাতব্। োগজ আতে। তধযণ ধতর দরজার এেটা নোনায় আগুন ধরাতত হতব্। 
োজটা েরতত হতব্ নভাত ররাতত। যখন িব্াই থােতব্ ঘুতি। দরজার আগুন ব্া নধায়ার 
তব্ষয়টা োরও নচাতখ পডতব্ না। ব্াথরুতি তততন শযামূ্পর এেতট নব্াতে নদতখতেন। তেেু 
তেেু শযামু্প যতথষ্ট দাহয। শযামূ্পর নব্াতেটা তনতয় পরীক্ষা েরা নযতত পাতর। 
  
খাতটর তনতচ তততন এেটা তিডার নপতয়তেন। প্লাতষ্টতের তিডাতর আগুন ধরতে তধতে তধে 
েতর অতনেক্ষর্ জুেতব্। োতির দরজার এে নোনায় আগুন ধতর যাওয়ার েথা। দরজায় 
চােু তদতয় দাগ তদতত পারতে হততা। এতত দরজার িারতিি এতরয়া ব্াডতব্। 
  
রাত ততনটায় তিতির আতে দরজা নপাডাতনার িিয় তনধণারর্ েরতেন। রাত ততনটা ভাতো 
িিয়। ততন প্রাইি নম্বর। তপথাতগারাতির িতত, অতত রহিযিয় িিংখযা। 
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৮. দরজা পুচেতে ছের েওোর েুচি 

দরজা পুতডতয় নব্র হওয়ার বু্তদ্ধ োজ েরে না। দরজার এে নোনায় আগুন তিেই জ্বেে, 
ততব্ নি আগুন স্থায়ী হতো না। দরজার খাতনেটা পুতডতয় তনতভ নগে। োতভর িতধয োভ 
এই হতো নয, দরজা নপাডাতনার উতিজনায় তিতির আতের রাত োটে তনঘুণি। শরীতর ধি 
ননতি নগে। 
  
নব্াঁতচ থাোর জতনয শরীরতে নিাটািুতট তিে রাখতত হতব্। প্রচুর পাতন নখতত হতব্। তা 
তততন খাতচ্ছন। ব্াথরুতির নব্তিন নথতে তনতয় িগভততণ পাতন। তেেুক্ষর্ পরপর পাতন। তার 
িন ব্েতে ব্াথরুতির নব্তিতনর পাতন থােতব্ না। নয তাতে আটতেতে নি পাতন ব্ন্ধ েতর 
নদতব্। তখন প্রব্ে তৃষ্ণায় েতিাতডর পাতন োডা গতত থােতব্ না। 
  
কু্ষধার যির্া েতি আিতে। োজতট েরতে িতিষ্ক। িতিষ্ক যখন নদতখ খাব্ার পাওয়ার 
নোতনা িম্ভাব্না ননই তখন তক্ষতধ েতিতয় নদয়। শরীতর জতি থাো চতব্ণ নথতে প্রতয়াজনীয় 
খাদয িিংিতহর নচষ্টা েতর। এেজন িব্ে িানুষ নোতনা খাদয িহর্ না েতর চতিশ তদন 
পযণন্ত ব্াাঁচতত পাতর। 
  
তিতির আতে নোতনা িব্ে িানুষ না। নানান অিুতখ পযণাদি এেজন িানুষ। তততন ধতর 
তনতয়তেন, এইভাতব্ তততন নব্াঁতচ থােতত পারতব্ন। দশ তদন। এর নব্তশ না। ততব্ নশষ 
তদনগুতো খুব্ েষ্টের হতব্ না। তার নহেুতিতনশন শুরু হতব্। ব্ািব্তার নদয়াে নভতে 
যাতব্। তততন  ুতে পডতব্ন অব্ািব্ এে জগতত। এেজন িাইতেয়াতট্রে তহতিতব্ অতনেব্ার 
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নিই জগতত তার ন াোর ইতচ্ছ হতয়তে। ইতচ্ছ এখন পূর্ণ হতত চেতে, তেন্তু তার ভাতো 
োগতে না। 
  
  
  
ব্তন্দ অব্স্থায় তিতির আতে আটান্ন ঘণ্টা পার েরতেন। কু্ষধাতব্াধ এখন পুতরাপুতর চতে 
নগতে। তৃষ্ণা আতে, ততব্ তা েি। নব্তিতনর েতের পাতন ব্ন্ধ হতয় নগতে। তততন নশষ 
পাতন েখন নখতয়তেন তা িতন েরতত পারতেন না। প্রব্ে ক্লাতন্ত তাতে ভর েতরতে। িিয় 
োটাতচ্ছন তব্োনায় শুতয়। নহেুতিতনশন শুরু হতয়তে। শুরুটা হতো ঘতড তদতয়। তিতির 
আতে হিাৎ নদখতেন ঘতডর োটা উতল্টাতদতে ঘুরতে। 
  
তিতির আতে িতন িতন ব্েতেন, ইিাতরতেিং। হাতত োগজ-েেি থােতে নহেুতিতনশতনর 
ধাপগুতো তেতখ নিেতত পারততন। হাতত োগজ-েেি ননই। 
  
তিে ততনটা ব্াজার িিয় ঘতড উতল্টাতদতে চো শুরু েতরতেে। এখন ব্াজতে দুটা। ঘতডর 
োটা তে দ্রুত ঘুরতে? তততন বু্েতত পারতেন না। 
  
তিতির আতে ঘতডর তদতে তাতেতয় ঘুতিতয় পডতেন। ঘুি ভােতে নদতখন, তততন ব্াইতনােুোর 
হাতত নহাতটতের ব্ারান্দায় ব্তি আতেন। োে-দম্পতত নদখতেন। তততন তে িততয নহাতটতের 
ব্ারান্দায়? নাতে এতটও নহেুতিতনশন? যখন োে িানুতষর িততা েথা ব্েতত শুরু েরে 
তখন বু্েতেন এটা নহেুতিতনশন। 
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োে ব্েে, িানুতষর নযিন প্রাইতভতি আতে, আিাতদরও আতে। আপতন িারাক্ষর্ 
ব্াইতনােুোর তিট েতর রাখতেন, এটা তে তিে? আপনার ওপর নেউ ব্াইতনােুোর তিট 
েতর রাখতে আপনার ভাতো োগত? 
  
তিতির আতে ব্েতেন, না। 
  
োে ব্েে, িব্ারই অতনে প্রাইতভট ব্যাপার আতে। হাগা-িুতা আতে। তিে তে না। িযার 
আপতন ব্তেন? 
  
তিতির আতে ব্েতেন, অব্শযই তিে। আতি দুিঃতখত। আর ব্াইতনােুোর ধরব্ না। 
  
তিতির আতে নচাখ ব্ন্ধ েতর ঘুতিতয় পডতেন। েতক্ষর্ ঘুিাতেন তততন জাতনন না। হয়ততা 
িতি িতিই ঘুি ভােে অথব্া দীঘণ িিয় ঘুিাতেন। ঘুি ভােতে প্রথতিই ঘতড নদখতেন। 
ঘতড উল্টাতদতে যাতচ্ছ না। তস্থর হতয় আতে। ঘতডর তহিাতব্ িিয় এখন ব্াতরাটা। তদন ব্া 
রাত নব্াো যাতচ্ছ না। 
  
ব্াথরুি নথতে শে আিতে। িতন হতচ্ছ নেউ থাোব্ািন ধুতচ্ছ। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, নে? 
  
তেতশারীতদর তিতষ্ট গোয় নেউ এেজন ব্েে, চাচাতজ! আতি চম্পা। 
  
তিতির আতে হতাশ দীঘণশ্বাি নিেতেন, আব্ার নহেুতিতনশন শুরু হতয়তে। 
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তিতির আতে ব্েতেন, ব্াথরুতি নেন? িািতন আতিা। 
  
চাচাতজ! আতি ব্াথরুি পতরষ্কার েরতে। আিার হাতত হাততিাজা ননই ব্তে আপনার িািতন 
আিতত পারব্ না। আপনার িািতন এতে আপতন আিার হাত নদতখ নিেতব্ন। আিার 
তব্রাট পাপ হতব্। নশষ তব্চাতরর তদন জব্াব্ তদতত পারব্ না। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, ও আচ্ছা। 
  
চম্পা ব্েে, শরীতরর উপর আিার নঘন্না ধতর নগতে নতা চাচাতজ। োউতেই এখন শরীর 
নদখাই না। হাত পাতয়র আেুে, নচাখ, িব্ েুতেতয় রাতখ। চাচাতজ! এই ঘরটা তে তচনতত 
পারতেন? 
  
না। 
  
আপনার এত বু্তদ্ধ, আর িাধারর্ ব্যাপারটা ধরতত পারতেন না। ঘতর এেটা িাি জানাো। 
নিই জাতনাো েতিনভাতব্ ব্ন্ধ। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, এই ঘতরই তে তুতি নতািার শ্বশুর িাতহতব্র িতি নদখা েরতত 
আতিা? 
  
চম্পা ব্েে, আপতন খুব্ িুন্দর েতর ব্েতেন, নদখা েরতত আতি। আতি নদখা েরতত 
আতি না। ব্াধয হতয় ভয়িংের তেেু েিণোতণ্ডর জতনয আতি। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, তুতি আিাতে আটতে নরতখে নেন? 
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চম্পা ব্েে, আতি আপনাতে আটতে রাতখ তন। ব্ডপা নরতখতে। 
  
নেন? 
  
ব্ডপা এই ঘতর অতনে তদন আটে তেে। এই দুিঃতখ নি িব্াইতেই এভাতব্ আটতে রাখতত 
চায়। 
  
েত তদন আটতে রাখতব্? 
  
জাতন না। িতন হয় োডতব্ না। 
  
োডতব্ না? 
  
না। চাতব্ েুয়ায় নিতে তদতয়তে নতা। দরজা খুেতব্ েীভাতব্? 
  
নিটাও এেটা েথা। 
  
চাচাতজ! আতি এখন যাই। পতর আিব্। হাততিাজা পতর আিব্, তখন আপনার িািতন 
আিা যাতব্। গল্প েরা যাতব্। 
  
আচ্ছা। 
  
আপনার জতনয এে পযাতেট তিগাতরট তনতয় আিব্। আপতন আরাি েতর তিগাতরট খাতব্ন। 
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নশষ হতয় নগতে। 
  
চম্পা ব্েে, অব্শযই তদয়াশোই আনব্। আপতন ঘুতিতয় পডুন নতা চাচাতজ। আপনার ঘুি 
দরোর। ঘুিপাডাতন গান গাইতয় ঘুি পাডাব্? 
  
তিতির আতে ক্লান্ত গোয় ব্েতেন, গান োগতব্ না। এিতনততই ক্লাতন্ততত নচাখ ব্ন্ধ হতয় 
আিতে। 
  
তিতির আতে গভীর ঘুতি ততেতয় নগতেন। 
  
এেিিয় ঘুি ভােে। তততন অব্াে হতয় নদতখন েুি বৃ্তষ্ট হতচ্ছ। বৃ্তষ্ট পডতে ঘতরর নভতর। 
োে-দম্পততর ব্ািও ঘতরর নভতর। বৃ্তষ্টতত তভতজ দুটা োে শীতত থারথার েতর োাঁপতে। 
পুরুষ োেটা তিতির আতেতে ব্েে, িযার, এেটা োতা তদতত পারতব্ন? তপ্লজ! 
  
তিতির আতে ব্েতেন, োতা পাব্ নোথায়? তাতেতয় নদতখা, আতিও তভজতে। 
  
োে ব্েে, এেটা তেেু ব্যব্স্থা তে েরা যায় িযার? বৃ্তষ্টর পাতন ভয়িংের িান্ডা। তডিগুতো 
পুতরাপুতর তভতজ নগতে আর ব্ািা িুটতব্ না। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, নতািার ব্ািাটা তে আিার খাতটর তনতচ আনতত পাতরা? তাহতে 
বৃ্তষ্টর পাতনর হাত নথতে ব্াাঁচতত পাতরা। 
  
থযািংে য়ুয িযার। ভাতো িাতজশন। 
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োো-দম্পতত অতনে েতষ্ট ব্ািাটা খাতটর তদতে আনতে। ব্ািা তিতির আতের হাততর 
নাগাতে চতে এতিতে। তততন ইচ্ছা েরতেই হাত ব্াতডতয় ব্ািাটা ধতর খাতটর তনতচ চাোন 
েতর তদতত পাতরন, তেন্তু তা িম্ভব্ হতচ্ছ না। তাাঁর িিি শরীর অব্শ। ঘুতি নচাখ ব্ন্ধ হতয় 
আিতে। তিতির আতের নেন জাতন িতন হতচ্ছ এব্ার ঘুতিতয় পডতে আর ঘুি ভােতব্ না। 
তততন প্রার্পতর্ নজতগ থাোর নচষ্টা েরতেন। 
  
িযার স্নািাতেেুি। 
  
ওয়াোইেুি িাোি। 
  
আপতন তে আিাতে তচনতত পারতেন? আতি আপনার োিী। আিার নাি নরতব্ো। 
  
ও আচ্ছা আচ্ছা। 
  
তচনতত পাতরন তন? 
  
শরীরটা ভাতো না নতা। এইজতনয িিিযা হতচ্ছ। 
  
িযার, আতি আপনাতে চািডায় ব্াধাতনা এেটা খাতা তদতয়তেোি। 
  
এখন িতন পতডতে। তুতি নেিন আে? 
  
আতি ভাতো আতে। তেন্তু আপনার এেী অব্স্থা! 
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এেটু নব্োয়দা অব্স্থাততই আতে। এরা আিাতে আটতে নিতেতে। 
  
নেন? 
  
নেন তা নতা জাতন না। 
  
িযার, আপতন জানতব্ন না নতা নে জানতব্? আপতন হতচ্ছন তিতির আতে। িান্ডা িাথায় 
তচন্তা েতর নব্র েরুন নেন তারা আপনাতে আটতেতে। এরা তে আপনার শত্রুপক্ষ? 
  
না। 
  
তাতদর ক্ষতত হয় এিন তেেু তে আপতন েতরতেন? 
  
না। 
  
আপনাতে আটতে রাখতে তাতদর তে নোতনা স্বাথণতিতদ্ধ হয়? 
  
না! 
  
আপনার তচন্তা েরার ক্ষিতা তিে আতে তে না, নিই পরীক্ষা তে েরতব্ন? 
  
েী পরীক্ষা? 
  
তক্লৎি নটে। িযার, িতন পতডতে? 
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হযাাঁ, পতডতে। ১০০ নথতে তনতচর তদতে নািতত হতব্। 
  
প্রথিব্ার এেতট িিংখযা ব্াদ তদতয় তনতচ নািা।। ১০০ নথতে হতব্ ৯৮, তারপর দুটা িিংখযা 
ব্াদ ৯৫, তারপর ততন িিংখযা ব্াদ ৯১। 
  
িযার, পরীক্ষা তদতত থােুন। এই িাাঁতে আতি পাতন এতন তদতচ্ছ। পাতন খান। 
  
পাতন নোথায় পাতব্? পাতন নতা ব্ন্ধ। 
  
আতি েতিাড নথতে পাতন আনব্। আপতন েল্পনা েরতব্ন েরনার পতব্ি পাতন খাতচ্ছন। 
নব্াঁতচ থাোর জতনয আপনার পাতন খাওয়াটা জরুতর। তিে না। িযার? 
  
হযাাঁ তিে। 
  
তিতির আতে ঘুতিতয় পডতেন। তততন েতক্ষর্ ঘুিাতেন তা জাতনন না। পাতনর তপপািায় 
তাাঁর বু্ে শুতেতয় নগতে। তব্োনা নথতে নািার শারীতরে শতি তাাঁর ননই। 
  
িাথার োতে দুিঃতখত নচাখিুখ েতর পারুে দাাঁতডতয় আতে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, পারুে। আিাতে এেগ্লাি পাতন খাওয়াতত পারতব্? 
  
আতি পারুে না। আতি এে ভূততন। আিার নাি-হুডবু্তড। 
  
ও আচ্ছা, তুতি হুডবু্তড? 
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তজ হুডবু্তড। এেটা েডা শুনতব্ন িযার। 
  
হুডবু্তড, থুরথুতর 
বু্ডবু্তড, েুরেুতর 
িুরিুতর, িুরিুতর 
  
তিতির আতে ব্েতেন, চুপ েতরা তপ্লজ। 
  
হুডবু্তড চুপ েরে। তখন নব্তজ উিে। োে নটতেতিান। এই নটতেতিাতনর তার নেডা, 
তারপতরও ব্াজতে নেন? নটতেতিান তনিয়ই ব্াজতে না। তততন ভুে শুনতেন। তার তব্ভ্ৰাতন্তর 
োে শুরু হতয়তে। 
  
তরিং হতত হতত নটতেতিান নথতি নগে। এখন ভােচুতরর শে হতচ্ছ। তিতির আতে ব্েতেন, 
েী হতচ্ছ? 
  
হুডবু্তড ব্েে, িযার! পুতেশ এতিতে। দরজা ভােতে। শে শুনতেন? 
  
তিতির আতে ক্লান্ত গোয় ব্েতেন, ও আচ্ছা পুতেশ। 
  
পুতেতশর িতি জিু আতে। িতন হয় নি-ই আপনাতে উদ্ধাতরর জতনয পুতেশ এতনতে। 
  
িযার! দরজা নভতে নিতেতে। তাতেতয় নদখুন, পুতেশ  ুেতে। 
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তিতির আতে তাতেতয় আতেন। তততন পুতেশ নদখতত পাতচ্ছন। জিুতে নদখতত পাতচ্ছন। 
তাতদর িতি িতিে িাতহব্ও আতেন। এেজন িৃত িানুষ। যার নডডব্তড েুয়া নথতে 
নতাো হতয়তে। িৃত িানুষ িািতন দাাঁতডতয় থােতত পাতর না। এটা তনিয়ই নহেুতিতনশন। 
  
তিতির আতে নচাখ ব্ন্ধ েরতেন। 
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৯. চিচসর আচল ছিাখ ছিলতলন 

িযার, নচাখ নিেুন। 
  
তিতির আতে নচাখ নিেতেন। তার োতে িতন হতো তততন হািপাতাতে আতেন। তাতে 
িযাোইন নদওয়া হতচ্ছ। এেজন অল্পব্য়িী ডািার তার িািতন দাাঁতডতয়। এই ডািার োে 
নিাতয়টাতরর ওপর িাদা অযাপ্রন পতরতে। তাতে িুন্দর োগতে। 
  
িযার, আপতন এেটা প্রাইতভট হািপাতাতে আতেন এব্িং ভাতো আতেন। আপনার শরীর 
খাদয িহতর্র জতনয এখতনা তততর না ব্তে আপনাতে িযাোইন নদওয়া হতচ্ছ। িযার, আপতন 
তে আিার েথা বু্েতত পারতেন? 
  
পারতে। 
  
পুতেশ ইেতপক্টর রতেব্ আপনার িতি তেেুক্ষর্ েথা ব্েতত চান। েথা ব্েতব্ন? 
  
হুাঁ। 
  
পুতেশ ইেতপক্টর রতেব্ এতি িািতন দাাঁডাতেন। তিতির আতের তদতে তাতেতয় হািতেন। 
তিতির আতের এখন িতন হতো, তার নহেুতিতনশন হতচ্ছ না। তততন ব্ািতব্ ব্াি েরতেন। 
নহেুতিতনশতনর দৃশযগুতো চডা রতে আাঁো হয়। এখন তা না। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আতি েত তদন ব্তন্দ তেোি? 
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রতেব্ ব্েতেন, েয় তদন। 
  
আতি ব্তন্দ-এই খব্র আপনাতদর নে তদে? 
  
এেজন িতহো নটতেতিাতন জাতনতয়তেন। তার নাি পারুে। 
  
েতব্ জাতনতয়তে? 
  
নযতদন আপনাতে আটোতনা হয় তার পরতদন নভারতব্ো। আিরা তার েথা গুরুতত্বর িতি 
ননই তন। োরর্ এই িতহো উদ্ভট িব্ েথা ব্েতেতেন। তাাঁর িৃত শ্বশুর জীতব্ত হতয় তিতর 
এতিতেন, এইিব্ হাতব্জাতব্। 
  
তিতির আতে নচাখ ব্ন্ধ েরতেন। ক্লাতন্ততত শরীর নভতে পডতে। েথা ব্েতত ব্া েথা শুনতত 
ইতচ্ছ েরতে না। ঘুিুতত ইতচ্ছ েরতে। 
  
পুতেশ ইেতপক্টর ব্েতেন, িযার, আপতন নরে তনন। পতর আপনার িতি আোপ েরব্। 
আপনার তেেু িাহাযযও আিাতদর দরোর। িৃত িানুষতে জীতব্ত নদখার ঘটনা তেন্তু 
ঘতটতে। এেজন দাতব্ েরতেন, তততন িতিে িাতহব্। তাাঁর েিণচারীরাও তা-ই ব্েতে। 
  
তিতির আতে নচাখ না নিতেই ব্েতেন, এেজন িৃত িানুষ েখতনাই জীতব্ত হতয় তিরতব্ 
না। এটা িাথায় রাখুন। আিার ধারর্া আতি ব্যাপারটা ব্যাখযা েরতত পারব্। ততব্ িুস্থ 
হওয়ার জতনয আিাতে তেেুটা িিয় তদন। 
  
রতেব্ ব্েতেন, অব্শযই িযার। অব্শযই। 
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তিতির আতে নচাখ ব্ন্ধ েরতেন। নচাখ নিেতেন নতর ঘণ্টা পর। শারীতরে এব্িং 
িানতিেভাতব্ তততন তখন িমূ্পর্ণ িুস্থ। 
  
  
  
িুন হাউি নহাতটতে ২১২ নম্বর ঘর। িিয় িন্ধযা ৭টা। 
  
িতিে িাতহব্ ব্তি আতেন। িতিে িাতহতব্র িুখ হাতি হাতি। তাতে নদতখই িতন হতচ্ছ 
তততন আনন্দিয় িিয় োটাতচ্ছন। 
  
তেেুক্ষর্ আতগ নোট্ট এেটা নাটে হতয়তে। নাটে নদতখও তততন তৃতির হাতি নহাতিতেন। 
  
নাটেটার প্রধান চতরি জািু। নি তিতির আতের জতনয চা তনতয় এতিতেে। ঘতর  ুতে 
িতিে িাতহব্তে ব্তি থােতত নদতখ আতণ তচৎোর তদে-ও আিাতগা! হাত নথতে চাতয়র 
োপ পতড নগে। নি েুতট ঘর নথতে নব্র হতয় নগে। 
  
িতিে িাতহব্ আনতন্দত গোয় ব্েতেন, ভয় খাইতে। পযাতি তপশাব্ না েতর নদয়। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, ভয় পাওয়ারই েথা। িব্ার োতে আপতন এেজন িৃত িানুষ। 
আপনার শব্তদহ েুয়া নথতে নতাো হতয়তে। তারপর আপনাতে জীতব্ত নদখা যাতচ্ছ। 
আপতন ঘুতর নব্ডাতচ্ছন, তিগাতরট খাতচ্ছন। 
  
িতিে দাাঁত নব্র েতর তৃতির হাতি নহতি ব্েতেন, পুরা নঘিংডা অব্স্থা! 
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তিতির আতে ব্েতেন, নঘিংডা অব্স্থা িাতন েী? 
  
অতততরি নব্ডাতেডাতে ব্তে নঘিংডা অব্স্থা। পাব্তেে নতা ভয় খাতব্ই। পাব্তেতের ভয় 
খাওয়ারই েথা। পুতেশও ভয় খাতচ্ছ। ঘটনা নশাতনন, িজা পাতব্ন। আতি পুতেশ ইেতপক্টর 
রতেব্ িাতহতব্র িতি হাত তিোব্ার জতনয হাত ব্াডাোি, উতন োি তদতয় দুই িুট িতর 
নগতেন। এেিাি আপনাতে নদখোি ভয় খান নাই। আপনাতে নদতখ তেেুটা আচানে 
হতয়তে। আপতন নেন ভয় খান নাই? 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আতি জাতন িৃত িানুষ েখতনা জীতব্ত হতয় নিতর না। অনয নোতনা 
ব্যাপার আতে। এইজতনয ভয় পাই তন। 
  
িতিে িাতহব্ আিহ তনতয় ব্েতেন, অনয ব্যাপারটা েী? আিাতর এেটু বু্োতয় ব্তেন। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আপনার যিজ ভাই আতে, নয নদখতত অতব্েে আপনার িততা। নি 
িারা নগতে অথব্া খুন হতয়তে। তার নডডব্তড েুয়ায় নিো হতয়তে। আপনার না। 
  
নেউ জানে না-এটা নেিন েথা! 
  
তিতির আতে ব্েতেন, নেউ জাতন না তা তিে না। আপনার দুই নেতে নতা প্রায়ই ব্েত, 
এরা দু’জন িতিেতে নদতখ। এেজন ভাতো। এেজন িন্দ। 
  
পাগতের েথা। আপতন ধরতব্ন? দুটাই পাগে। তনতব্ণাধ পাগে। প্রায়ই নদখতব্ন। এরা 
োতন ধতর উিতব্াি েরতে। নেউ তাতদর োতন ধতর উিতব্াি েরতত ব্তে নাই। তারপতরও 
েরতে। ব্েুন নতা নেন? 
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তিতির আতে ব্েতেন, জাতন না নেন? 
  
অনুিান েরতত পাতরন? 
  
না। অনুিানও েরতত পারতে না। 
  
িতিে িাতহব্ দীঘণশ্বাি নিতে ব্েতেন, এই দুই োগেতে আতি প্রায়ই এে শ ব্ার পঞ্চাশ 
ব্ার োতন ধতর উিতব্াি েরতত ব্তে। এরা অযাডভাে েতর রাতখ। খাতায় নেখা থাতে। 
নিখান নথতে ব্াদ নদয়। এতদর নোতনা েথার উপর তব্শ্বাি রাখা যায়? আপতন ব্তেন? 
পাগতের িাক্ষী তে নোটণ িাহয েরতব্? চুপ েতর থােতব্ন না। েথা ব্তেন। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, পাগতের িাক্ষয নোটণ িাহয েতর না। 
  
এই নতা এখন পতথ আিতেন। ব্ড পুি েক্কার নেতে িারা নগে। তেিিত নাি। তার 
িতধয নোতনা তব্োর নাই। এে নিাাঁটা নচাতখর পাতন নাই। আতরেজতনর ব্ািা নোতে 
তনতয় ঘুরতে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, তেিিত োর নেতে এই তনতয় িতন হয় তব্তেণ আতে। 
  
িতিে ব্েতেন, নোতনা তব্তেণ নাই নর ভাই। তব্তেণ দুই ব্দ পুোর দুই ব্দ স্ত্রী তততর 
েতরতে। েুৎতিত ননািংরা েথা চােু েতরতে। এইজতনয এতদর এেজনতর আতি ডাতে 
ব্ডেুতি, আতরেজনতর ডাতে নোটেুতি। আতর েুতি, নতাতদর শ্বশুর নাতে নতাতদর তার 
িাতথ নিি েরতত ব্তে। এ রেি ঘটনা ঘটতে নতারা নেন নিানািুখ েতর তার োতে 
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যাতব্? নেন পাব্তেেতর ব্েতব্ না? পুতেতশর োতে যাতব্ না? তিতির আতে িাতহব্, ব্তেন, 
আিার েথায় তে যুতি আতে? 
  
তিতির আতে ব্েতেন, যুতি আতে। 
  
িতিে ব্েতেন, ব্ডেুতিটা আব্ার ব্তে তার নোতনা িন্তানাতদ নাই। আতর েুতি, 
তিজাতরয়ান েতর নতার নপতটর িন্তান নব্র েরা হতয়তে। নপতট তিজাতরয়াতনর দাগ আতে। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, নি তাহতে তিথযাটা নেন ব্েতে? 
  
িতিে িাতহব্ দীঘণ তনিঃশ্বাি নিতে ব্েতেন, আতি জাতন না। আতি নযিন জাতন না, যারা 
এই োণ্ড ঘটাতচ্ছ তারাও জাতন না। আতি ঘটনা জানার অতনে নচষ্টা তনতয়তে ভাইিাতহব্। 
ব্ডেুতিটাতে ততন তদন খাওয়া পাতন োডা আটোতয় নরতখতেোি। ঘটনা েী ব্ে। ব্েতে 
োডা পাতব্। 
  
ঘটনা ব্তেতে? 
  
না, ব্তে নাই। ততব্ এই তব্ষতয় আিার অনুিান এেটা আতে! অনুিান িতয তে না জাতন 
না। 
  
েী অনুিান শুতন? 
  
দুই নিতয় এই ধরতনর েথা ব্তেতে যাতত আিার দুই পুি আিার উপর রাগ েতর। 
আিাতে খুন েতর। িিিযা তে জাতনন? আিার দুই পুতির রাগ েরার ক্ষিতা নাই। 
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এেব্ার েী হতো ঘটনা শুতনন। ব্াতডর এেটা তব্ডাে িটরগাতডর চাোর তনতচ পতড িারা 
নগে। আিার দুই পুি দানাপাতন ব্ন্ধ েতর তদে। দুইজতন দুইজতনর গো জডাতয় ধতর 
োতদ। আতি ব্েোি, তব্ডাে নতাতদর ব্াপ না িা? তব্ডাে িতর নগতে, খাওয়াদাওয়া ব্ন্ধ 
েতর তদতয়তেি? োতন ধতর পঞ্চাশব্ার উিতব্াি ের, তারপর নখতত ব্ি। তারা দু’জতনই 
ব্েে, তজ আচ্ছা। পঞ্চাশব্ার োতন ধতর উিতব্াি েরে, তারপর িতিে তব্রাতন হাউি 
নথতে দুই নপ্লট তব্রাতন নখতয় ঘুিাতত নগে, নযন তেেুই হয় নাই। আতি নয েথাগুতে 
ব্েোি, নিগুতে তে তব্শ্বাি হতচ্ছ? 
  
হতচ্ছ। 
  
এখন আপনাতে আিে েথা ব্তে। এতক্ষর্ যা ব্েোি। িব্ই িােতু েথা। আিে েথা 
হতচ্ছ, আতি ব্াব্া-িা’র এে িন্তান। আিার নোতনা যিজ ভাই নাই। আপতন এব্িং পুতেশ 
হাজার নচষ্টা েতরও নোতনা যিজ ভাইতয়র িন্ধান পাতব্ন না। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, েুয়াতত নয নডডব্তড পাওয়া নগে নিটা তাহতে োর? 
  
িতিে িাতহব্ হাই তুেতত তুেতত ব্েতেন, খুাঁতজ নব্র েতরন োর। তিআইতড তিআইতড 
েী েী নযন আতে, িতব্ তিতে খুাঁজুে। ব্ার েরুে নডডব্তড োর। ইেতপক্টর রতেব্ িাতহব্ 
যতদ প্রিার্ েরতত পাতরন নডডব্তড আিার যিজ ভাইতয়র, তাহতে আতি উনার তপশাব্ 
িাতি ভততণ েতর চুিুে তদতয় খাব্। এে হাজার ব্ার োতন ধতর উিতব্াি েরব্। এখন ভাই 
আতি তব্দায় তনব্। আপনাতে এেটা নশষ েথা ব্তে। আিার উপর নোতনা রাগ রাখতব্ন 
না। আতি আপনাতে আটোই নাই। ব্ডেুতি আটোতয়তে। নি ভাতো িাজার জতনয 
পরতদনই পুতেশতে নটতেতিান েতরতে। এিনভাতব্ েতরতে নয, পুতেশ তার েথা পাগতের 
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প্রোপ নভতব্তে। আতি যখন নটর নপোি ঘতর নেউ আটে আতে তখন থানা নথতে পুতেশ 
তনতয় এোি। রতেব্ িাতহব্তে তজতেি েরতেই আিার েথার িতযতা পাতব্ন। ভাইিাতহব্, 
ইজাজত নদন। তব্দায় ননই। আিিাোিু আোয়েুি। 
  
ব্যতিগত েথািাোয় তিতির আতের িব্ণতশষ নেখা 
তব্ষয় : িতিে িাতহব্ 
  
পুতেশ ব্যাপে অনুিন্ধান েতরও িতিে িাতহতব্র নোতনা যিজ ভাই আতে তা প্রিার্ 
েরতত পাতর তন। আতি অতনে নচষ্টা েতরও পুতেশতে DNA পরীক্ষায় রাতজ েরাতত পাতর 
তন। িৃত িানুষ এব্িং িতিে িাতহতব্র DNA পরীক্ষার িোিে তদতন্ত িাহাযয েরত। 
  
আিার োতে িতন হতচ্ছ, পুতেশ তদতন্তর তব্ষতয়ও আিহী না। েক্কা-ব্ক্কাতে পুতেশ নেতড 
তদতয়তে। তারা আতগর িততাই আতে। দুই ভাই ব্ািা নোতে তনতয় ঘুরতে। এেিতি স্নান 
েরতে। িিয় নপতেই োতন ধতর উিতব্াি েতর খাতায় তহিাব্ জিা েরতে। িতিে িাতহব্ 
তনয়ি েতর নহাতিও তক্লতনতে ব্িতেন। নরাগী নদখতেন। িব্ আতগর িততা চেতে। 
  
িতিে পতরব্াতরর রহিয িিাধাতনর নচষ্টা আতি েতরতে। িিাধান েরতত পাতর তন। িতিে 
িাতহব্ িহায়তা েরতে হয়ততা তেেু হততা। তততন িহতযাতগতার ধাতর োতেও নাই। তততন 
আিার োতে নয এতেব্াতরই আতিন না, তা না। িাতে িতধযই আতিন, নানান তব্ষতয় েথা 
ব্তেন, এেতট তব্ষয় োডা। অতব্েে তাাঁর িততা নদখতত নয িানুষতটর িৃততদহ েুয়া নথতে 
নতাো হতো নি নে? তার িতি িতিে, িাতহতব্র িম্পেণ েী? 
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িাতল্টপে পাতিণানাতেতট িতনাতব্োতনর স্বীেৃত তব্ষয়। এেজন ভাতো িানুষ এব্িং এেজন 
িন্দ িানুষ এেজতনর িতধয তব্েতশত হতত পাতর। ভাতো িানুষ িতিে এব্িং িন্দ িানুষ 
িতিে-এেই ব্যতি। এতট িতনাতব্োতন িাহয। তেন্তু দু’জন আোদা দুই িানুষ, যাতদর 
এেজনতে খুন েরা যায়, তা েী েতর হয়? 
  
আতি নচষ্টা েতরতে চম্পা ও পারুতের িতি েথা ব্েতত। তারা রাতজ হয় তন। 
  
এই দুই নিতয় িতিেতে খুন েতরতে ব্তে নয দাতব্ েরতে তা তিথযা। অযািাতি নাতি 
নোতনা ইাঁদুর িারা তব্ষ ননই। অযািাতি নািটাও হিাৎ েতর তাতদর িাথায় এতিতে। 
অযািাতিড নথতে ‘ড’ ব্াদ তদতয় অযািাতি। িতিে িাতহতব্র ব্াতডতত নগাটাচাতরে তব্ডাে 
আতে। নয ব্াতডতত তব্ডাে থাতে নি ব্াতডতত ইাঁদুর থাতে না। 
  
আতি এেপযণাতয় জীতব্ত এব্িং িৃত িতিতের DNA পরীক্ষা তনজ খরতচ েরতত নচতয়তেোি, 
তাও িম্ভব্ হতো না। পরীক্ষাটা হয় তিিাপুতর। নয পতরিার্ অথণ পরীক্ষার জতনয প্রতয়াজন, 
তা আিার তেে না। 
  
আতি তনতজও িতন হয় িানতিেভাতব্ তেেুটা অিুস্থ হতয় পতডতে। প্রায়ই নয ঘতর ব্তন্দ 
তেোি নিই ঘর স্বতে নদতখ। স্বতে োে নটতেতিান ব্াজততই থাতে। আতি নটতেতিান 
ধরততই ওপাশ নথতে গম্ভীর গোয় এেজন ব্তে–DNA নটে েরা হতয়তে। তরতপাটণ তেতখ 
তনন। জীতব্ত এব্িং িৃত দু’জতনর এেই DNA, অথণাৎ দু’জন এেই ব্যতি। 
  
স্বে আর তেেুই না, আিার তনজস্ব তচন্তার প্রততিেন। আতি তে তাহতে ভাব্তে, িৃত এব্িং 
জীতব্ত এেই িানুষ? এর িাতনই ব্া েী? 
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আতি িুন হাউি নহাতটতের ২১২ নম্বর ঘতর এখতনা আতে। োে-দম্পততর ওপর েক্ষ 
রাখতে। তডি িুতট ব্ািা নব্র হতয়তে। োে-দম্পততর নি-েী আনন্দ! তাতদর আনন্দ নদতখ 
িতিে পতরব্াতরর জতটেতা নভাোর নচষ্টা েরতে। যখন িতন হয় পুতরাপুতর ভুতে নগতে, 
তখনই স্বতে োে নটতেতিান নব্তজ ওতি। নেউ-এেজন ব্তে, জীতব্ত এব্িং িৃত িতিে 
এেই ব্যতি। তপ্লজ, নটে ননাট। 
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১০. চিচসর আচল অসুস্থ 

তিতির আতে অিুস্থ হতয় পতডতেন। তাাঁতে হািপাতাতে ভততণ েরা হতয়তে। তততন তেেু 
নখতত পাতরন না। রাতত ঘুিুততও পাতরন না। যখন নচাতখ ঘুি ননতি আতি, তখনই োে 
নটতেতিান ব্াজতত থাতে। তততন োি তদতয় তব্োনায় উতি ব্তিন। 
  
তিতির আতে তাাঁর অিুতখর োরর্ ধরতত নপতরতেন। িতিে পতরব্াতরর রহিয িিাধাতন 
তার ব্যথণতা। তনতজতে তততন নব্াোতনার নচষ্টা েতরতেন-ব্যথণতা িিেতারই অিংশ। দাব্ায় 
তব্শ্ব চযাতম্পয়নতেও েখতনা েখতনা হার িানতত হয়। নযখাতন তব্শ্বচযাতম্পয়নতদরই এই 
অব্স্থা, নিখাতন তার অব্স্থান নোথায়! িাইতোেতজর নখোয় তততন তব্শ্বচযাতম্পয়ন না। 
অতনে রহিয তততন নভদ েতরতেন, আব্ার অতনে রহতিযরই তেনারা েরতত পাতরন তন। 
তার এেতট খাতা আতে যার তশতরানাি ‘অিীিািংতিত রহিয’। নযিব্ রহতিযর তততন তেনারা 
েরতত পাতরন তন, তার প্রতততট নিই খাতায় নেখা আতে। ততব্ িুতযাগ নপতেই তততন পুরতনা 
রহতিযর িীিািংিা েরতত নচষ্টা েতরন। 
  
তিতির আতে তনতিত, তততন িতিে িাতহতব্র রহিয তনতয় অতনে তদন ভাব্তব্ন। তনঘুণি 
রজনী োটাতব্ন। 
  
হািপাতাতে ভততণ হওয়ার তৃতীয় তদতন তিতির আতের িতি নদখা েরতত এে ব্ক্কা। দুই 
ভাই িব্িিয় এেিতি চোতিো েতর। আজ ব্ক্কা এো। 
  
ব্ক্কা ব্েে, জিুর োতে শুতনতে আপতন অিুস্থ। আপনাতে নদখতত এতিতে। আপনার জতনয 
চারটা েতচ ডাব্ এতনতে। ডাব্ ব্েোরে। 
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তিতির আতে ব্েতেন, নতািার ভাই নোথায়? 
  
ব্ক্কা ব্েে, নি েুয়ার িুখ ব্ন্ধ েরতে। েুয়ার িুখ ব্ন্ধ থাো ভাতো, তাহতে অযােতিতডি 
হয় না। আিার িা েুয়াতত ডুতব্ িারা তগতয়তেতেন, এটা তে আপতন জাতনন? 
  
জাতন। 
  
আিার িা’র নাি িুরিা। এটা জাতনন? 
  
জাতন। 
  
িা’র িতন অতনে েষ্ট তেে নতা, এইজতনয তততন েুয়ায় োাঁপ তদতয়তেতেন। অতনে েষ্ট 
থােতে েুয়ায় োাঁপ তদতত হয়। তিে না চাচাতজ? 
  
হযাাঁ তিে। আতি আর ভাইজান েী তিে েতরতে জাতনন? আিাতদর িতন যতদ অতনে েষ্ট 
হয় তাহতে েুয়ায় োাঁপ তদব্। িতনর েষ্ট দূর েরার জতনয ব্াব্াতে িারা তিে না। ব্াব্া 
হতো জেদাতা তপতা। চাচাতজ, ডাব্ নেতট তদব্? খাতব্ন? 
  
এখন খাব্ না। পতর খাব্। 
  
ব্ক্কা ব্েে, চাচাতজ, এখন োতট? আপতন ডাতব্র পাতন খাতব্ন। আতি খাব্ শাাঁি। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, তিে আতে োতটা। ডাব্ োটতব্ েীভাতব্? দা োগতব্ নতা। 
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ব্ক্কা ব্েে, দা তনতয় এতিতে চাচাতজ। দা খারাপ তজতনি। এইজতনয রুতির ব্াইতর নরতখতে। 
ভাতো েতরতে না। চাচাতজ? 
  
হযাাঁ, ভাতো েতরে। 
  
ব্ক্কার ডাব্ োটা নদখতত নদখতত তিতির আতে িতিে রহতিযর আিংতশে িিাধান নব্র 
েরতেন। এই িিাধাতন ডাতব্র নোতনা ভূতিো ননই। তেেু িীিািংিা হিাৎ েতরই িাথায় 
আতি। নব্তশরভাগ িিয় স্বতে আতি। নেেুতে নব্নতজতনর স্ট্রােচার স্বতে নপতয়তেতেন। 
নিতন্ডতেি তপতরয়তডে নটতব্ে স্বতে পান। তিতির আতেও স্বে নদখতেন–জীতব্ত িতিে এব্িং 
িৃত িতিে এেই। তাতদর DNA তা-ই ব্েতে। 
  
স্বে অতনেতেই ইশারা তদতয়তে। তাতেও তদতচ্ছ। েনশাি িতিষ্ক তহিাব্তনোশ েতর 
আনেনশাি। িতিষ্কতে খব্র তদতচ্ছ। নিই খব্র তনতজতে প্রোশ েরতে স্বতে। 
  
স্বতে তততন োে নটতেতিান নদখতেন। এই নটতেতিান অব্শযই তাাঁতে কু্ল তদতয় িাহাযয 
েরতব্। 
  
  
  
ব্ক্কা আিহ তনতয় ডাতব্র শাাঁি খাতচ্ছ। তৃতিতত তার নচাখ প্রায় ব্ন্ধ। তিতির আতে ব্েতেন, 
নতািাতদর ব্ািার নগষ্টরুতি এেটা োে নটতেতিান আতে না? 
  
ব্ক্কা হযাাঁ-িূচে িাথা নাডে। 
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এই নটতেতিাতনর নম্বর জাতনা? 
  
ব্ক্কা ব্েে, এই নটতেতিাতনর নম্বর শুধু ব্াব্া জাতন। আর নেউ জাতন না। নতািার ব্াব্া 
তে ওই ঘতরই থাতেন? 
  
ব্ক্কা ব্েে, না। িাতে িাতে থাতেন। ব্াতে িিয় ওই ঘর তাোব্ন্ধ থাতে। 
  
তাোব্ন্ধ থাতে নেন? 
  
ওই ঘতর ভূত থাতে, এইজতনয তাোব্ন্ধ থাতে। 
  
েী রেি ভূত? 
  
ব্ক্কা ব্েে, চাচাতজ, েী রেি ভূত আতি জাতন না। আতি েখতনা নদতখ নাই। 
  
নেউ তে নদতখতে? আিার স্ত্রী চম্পা নদতখতে। ব্ড ভাইজাতনর স্ত্রীও নদতখতে। চাচাতজ, 
আরও চাইরটা ডাব্ তেতন তনতয় আতি? 
  
আর ডাব্ তদতয় েী হতব্? 
  
ব্ক্কা েতিত গোয় ব্েে, দুটা িাি ডাতব্ শাাঁি হতয়তে। তৃতি েতর নখতত পাতর নাই। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, এখাতন ডাব্ না। এতন তুতি ব্রিং ডাব্ তেতন ব্াতডতত চতে যাও। 
পুরুষ্ট নদতখ নেতনা, যাতত নভততর শাি থাতে। তারপর দুই ভাই তিতে খাও। 
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ব্ক্কার নচাখিুখ উজ্জ্বে হতয় উিে। নযন তদতশহারা নাতব্ে তদশা তিতর নপতয়তে। 
  
চাচাতজ, দা-টা তে তনতয় যাব্, না নরতখ যাব্? 
  
দা তনতয় যাওয়াই ভাতো। 
  
ব্ক্কা তব্দায় হততই তিতির আতে োগজ-েেি তনতয় ব্িতেন। এেটা তেষ্ট েরতব্ন। যাতদর 
িতি তার নদখা হওয়া তব্তশষ প্রতয়াজন। 
  
১. ‘এ িতিে োতি হাউি’-এর িযাতনজার িতব্নুতদ্দন। ইতন শুধু োতি হাউতির িযাতনজারই 
না, িতিে িাতহতব্র ডানহাত। যারা তনতজতদর ডানহাত প্রিার্ েতর, তাতদর োতে অতনে 
নগাপন তথয থাতে। িিিযা এেটাই, এরা িুতনতব্র প্রতত তব্শ্বিতার োরতর্ নোতনা তথযই 
প্রোশ েতর না। 
  
২. িতিে িাতহতব্র িূে ব্াতডর দাতরায়ান আক্কাি তিয়া। এই নোে দীঘণ তদন ধতর 
দাতরায়াতনর োজ েরতে। নি তনিয়ই অতনে তেেু জাতন। 
  
৩. পুতেশ ইেতপক্টর রতেব্। তার িাহাতযয েক্কা-ব্ক্কা নিিতার হওয়ার পর নয জব্ানব্তন্দ 
তদতয়তেে তার েতপ আনতত হতব্। 
  
৪. চম্পা-পারুতের িা-ব্াব্ার এেটা ইিারভুয দরোর। িতিে িাতহতব্র ব্াতডর নভততরর 
খব্র তনিয়ই দুই নিতয় তার ব্াব্া-িা’নে ব্তেতে। 
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৫. োে নটতেতিাতনর নম্বর জানতত হতব্। তারপর নব্র েরতত হতব্-এই নটতেতিান নথতে 
োতে োতে নটতেতিান েরা হয় নিই তথয। নিাব্াইে নিাতন এই তথয িিংরতক্ষত থাতে। 
েযান্ড নটতেতিাতন থাতে তে না, তততন জাতনন না। নচষ্টা েরতত নদাষ ননই। িুন নহাতটতের 
িাতেে েব্ীর িাতহতব্র িাহাযয ননওয়া নযতত পাতর। এই নোতের োতনেশান ভাতো। 
  
তিতির আতের শারীতরে অিুস্থতা িতন হয় নিতর নগতে। তততন যতথষ্টই ব্ে পাতচ্ছন। 
  
তিতির আতে তব্োনা নথতে নািতেন। তাতে হািপাতাে নথতে তরতেজ অডণার তনতয় নহাতটতে 
চতে নযতত হতব্। নহাতটে নথতে তজতনিপি তনতয় উিতত হতব্ িতিে িাতহতব্র ভাডা 
ব্ািায়। তাাঁতে নহাতটতে থােতে হতব্ না। থােতত হতব্ িূে ঘটনার োোোতে। 
  
  
  
এ িতিে োতি হাউতির িযাতনজার িতব্নুতদ্দন এব্িং 
তিতির আতের েতথাপেথন 
  
তিতির আতে নেিন আতেন? 
  
িতব্নুতদ্দন : আেহািদুতেিাহ, ভাতো আতে। আপনার নদায়া। 
  
তিতির আতে : আপতন ভাতো থােুন। এিন নদায়া নতা েতর নাই। 
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িতব্নুতদ্দন : আপতন আিাতে নডতে পাতিতয়তেন, এতত আিার প্রতত আপনার িুহব্বত 
প্রোতশত। নয িানুষ আিাতে িুহব্বত েতর, নি তার তনতজর অজাতন্তই আিার জতনয নদায়া 
েতর। 
  
তিতির আতে আতি আপনার োতে দু’এেতট তজতনি জানতত চাতচ্ছ। িতিে িাতহব্ তব্ষতয় 
তেেু তথয আপতন তে ব্েতব্ন? 
  
িতব্নুতদ্দন : িুতনতব্র ক্ষতত হয় এিন তেেু আতি ব্েব্ না। আতি উনার নুন খাই। যার নুন 
খাই তার গুর্ গাই—এটা আিার ধিণ। 
  
তিতির আতে : আপনার েথা শুতন িতন হতচ্ছ, িতিে িাতহতব্র ক্ষতত হয়, এিন তথয 
আপনার োতে আতে? 
  
িতব্নুতদ্দন : আতি আপনার িতি ব্াহাতি যাব্ না। আিিাোিু আোয়েুি। 
  
তিতির আতে : চতে যাতচ্ছন? 
  
িতব্নুতদ্দন : তজ। আিাহ হাতিজ। 
  
  
  
িতিে িাতহতব্র ব্াতডর দাতরায়ান আক্কাি তিয়া 
এব্িং তিতির আতের েতথাপেথন 
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আক্কাি তিয়া : িযার, আতি তেেুই জাতন না। আতি তেেুই নদতখ নাই। আিার রাতোনা 
নরাগ আতে। রাইতত খাতে অন্ধাইরা নদতখ। আর তেেু নদতখ না। 
  
তিতির আতে : তদতন নতা নদতখন। 
  
আক্কাি তিয়া : আতি তদতনও নদতখ না। 
  
তিতির আতে : দাতরায়াতনর চােতর েতরন, রাততও নদতখন না, তদতনও নদতখন না? 
  
আক্কাি তিয়া : তজ-না। 
  
তিতির আতে : রাততও নদতখন না, তদতনও নদতখন না-এই তথয তে িতিে িাতহব্ জাতনন? 
  
আক্কাি তিয়া : উনাতে জানাই নাই। জানাতে চােতর চতে যাতব্, এইজতনয। িযার, আতি 
এখন যাই। আিিাোিু আোয়েুি। 
  
  
  
তিতির আতে এব্িং িুরিা নহাতিও হািপাতাতের নািণ 
জাহানারা নব্গতির িাক্ষাৎোর 
  
তিতির আতে : আপতন তে জাতনন নয, আিাতে িতিে িাতহতব্র ব্াতডর এেটা ঘতর েয় 
তদন আটতে রাখা হতয়তেে? 
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জাহানারা নব্গি : তজ-না, জাতন না। আতি অতিতির োতজ ব্যি থাতে। িযাতরর ব্াতডর 
িতি নোতনা িম্পেণ আিার নাই। িযাতরর েুেখাতনতত আিাতে উনার ব্ড নেতে দাওয়াত 
তদতয়তেে, নিখাতনও যাই নাই। 
  
তিতির আতে : িতিে িাতহতব্র দুই নেতে েক্কা-ব্ক্কা দাতব্ েতর নয তারা দুইজন িতিে 
নদতখ। এই তব্ষতয় তেেু জাতনন? 
  
জাহানারা নব্গি : তেেু জাতন না। তারা দুইজন ব্াব্া নদতখ না ততনজন নদতখ, এটা তাতদর 
তব্ষয়। আিার তব্ষয় না। 
  
তিতির আতে : গত েয় তদন ধতর িতিে িাতহতব্র নোতনা নখাাঁজ পাওয়া যাতচ্ছ না। উতন 
নোথায় জাতনন? 
  
জাহানারা : জাতন না, উতন োজেতির িানুষ। উতন োজেিণ তনয়া থাতেন। 
  
তিতির আতে : আতি শুতনতে আপতন িাতে িাতে রাতত ব্ািায় যান না। দুই নব্তডর 
হািপাতাতে নথতে যান। এটা তে িততয? 
  
জাহানারা নব্গি : োজেতির চাপ যখন নব্তশ থাতে, তখন ব্াধয হতয় থােতত হয়। নরাগী 
ভততণ হতে রাত নজতগ তার নিব্া-যত্ন েরতত হয়, তখন থাো োতগ। 
  
তিতির আতে : িতিে িাতহতব্র এই হািপাতাতে েখতনা তে নরাগী ভততণ হতয়তে? 
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জাহানারা আপতন উল্টা পাল্টা প্রশ্ন নেন েরতেন? আপতন নতা পুতেতশর নোে না। পুতেতশর 
নোে হতেও আতি ভয় পাই না। আপনাতে িততয েথা ব্তে-স্বািীর িতি আিার ব্তনব্না 
নাই। প্রায়ই েগডা হয়। তখন এখাতন থাতে। যাতদর িতন পাপ, তারা এর িতধয পাপ 
নদখতত পাতর, আিার িতধয নোতনা পাপ নাই। আতি বু্েতত নপতরতে, নেউ আপনার োতে 
তেেু োগাতয়তে। আপনাতে ব্তেতে নয, আতি যখন রাতত নথতে যাই, তখন িতিে িযার 
আিার ঘতর থাতেন। ইহা িতয না। িানুতষর েথায় দয়া েতর নাচতব্ন না। তক্লয়ার? 
  
তিতির আতে : তজ তক্লয়ার। 
  
  
  
ইেতপক্টর রতেব্ এব্িং তিতির আতের েতথাপেথন 
  
তিতির আতে : আপনারা তে িতিে িাতহতব্র নেইিটা নোজ েতর তদতয়তেন? 
  
রতেব্ : তজ-না। নেইি চােু আতে। নগাপতন নগাপতন তদন্ত চেতে। িাতে িাতে আিরা এ 
রেি েতর। ভাব্ নদখাই নয িািো তুতে ননওয়া হতয়তে। তখন িািতপক্টরা গা নেতড নদয়। 
এতত আিাতদর িুতব্ধা হয়। 
  
তিতির আতে : আপতন ব্েতেন তদন্ত চেতে–তাহতে িতিে িাতহব্ এখন নোথায় ব্েতত 
পারতব্ন? 
  
রতেব্ : ব্েতত পারব্। তততন আগািতি নেতনর এে ব্াতডতত আতেন। িাতে িাতে এই 
ব্াতডতত থাতেন। 
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তিতির আতে : আতি নয ঘতর ব্তন্দ তেোি, ওই ঘতর এেটা োে নটতেতিান আতে। 
নটতেতিাতনর নম্বরটা তে আিাতে নজাগাড েতর তদতত পারতব্ন? 
  
রতেব্ : িযার, আপনার িতি যতদ োগজ-েেি থাতে তাহতে নম্বরটা তেখুন। 
  
তিতির আতে : এই নম্বর তাহতে আপনারা জাতনন? 
  
রতেব্ : নেন জাতনব্ না? তব্স্ময়ের এেটা ঘটনা ঘতটতে। এেই িানুষএেজন জীতব্ত 
আতরেজন িৃত। আর আিরা তিেিততা তদন্ত েরব্ না, তা তে হয়? আপতন দু’জতনর 
DNA নটতের েথা তব্তশষভাতব্ ব্তেতেতেন। আপতন শুতন খুতশ হতব্ন নয, DNA নটে 
হতয়তে। নরজাল্ট আিাতদর োতে আতে। 
  
তিতির আতে : আিাতে তে DNA নটতষ্টর তরতপাটণটা নদখাতনা যায় না? 
  
রতেব্ (হািতত হািতত) আপতন তব্খযাত তিতির আতে। আপনাতে নেন নদখাব্ না! িতটােতপ 
পাতিতয় তদতচ্ছ। 
  
তিতির আতে : আতরেটা নোট্ট িাহাযয চাতচ্ছ। আতি িতিে িাতহতব্র নয ঘতর ব্তন্দ তেোি, 
নিখাতন আতরে রাত থােতত চাই। 
  
রতেব্ : নেন? 
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তিতির আতে : আতে এেটা তব্ষয়। ততব্ আতি ভয় পাতচ্ছ, ওরা না আব্ার আিাতে আটতে 
নিতে। 
  
রতেব্ : আপতন েতব্ থােতত চান ব্েতব্ন। িব্ ব্যব্স্থা হতব্। ব্াতডর চারতদতে পুতেশ 
থােতব্। িযার, এখন োে নটতেতিাতনর নম্বরটা তেখুন। 
  
তিতির আতে : নম্বর তনতয়ই নটতেতিান েরতেন। চারব্ার তরিং হওয়ার পর তরুর্ীর গো 
নশানা নগে, হযাতো নে ব্েতেন? 
  
তিতির আতে ব্েতেন, চম্পা, আতি নতািার চাচাতজ। তিতির আতে। তুতি ভাতো আে? 
  
তরুর্ী জব্াব্ তদে না। ততব্ নি নটতেতিান নাতিতয়ও রাখে না। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আগািী োে রাতত আতি নতািাতদর ওই ঘতর থােব্। ব্যব্স্থা েরতত 
পারতব্? 
  
তরুর্ী জব্াব্ তদে না। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, চম্পা, তুতি নয নটতেতিান োতন ধতর আে তা আতি জাতন। 
আগািীোে রাত আটটার তদতে আতি চতে আিব্। রাতত তে খাব্াতরর ব্যব্স্থা েরতত 
পারতব্? 
  
তরুর্ী এইব্ার েথা ব্েে। প্রায় তিিতিি েতর ব্েে, নেন আিতত চাতচ্ছন? 
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তিতির আতে ব্েতেন, সৃ্মতত নরািেতনর জতনয। িাতে িাতে পুরতনা সৃ্মতত হাতডাতত হয়। 
এটা স্বাতস্থযর জতনয ভাতো। 
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১১. শারদ শচশ 

রাত আটটা। িারা তদন েেিতে নরাদ তেে। িন্ধযার পর নথতে বৃ্তষ্ট শুরু হতয়তে। তিতির 
আতে োতা িাথায় িতিে িাতহতব্র ব্াতডতত এতি উতিতেন। নদতখ িতন হতচ্ছ িতিে 
িাতহতব্র ব্াতড শশানপুরী। নেউ ব্াি েতর না। তব্ডাতের তিউ তিউ শে োডা নোতনা শে 
ননই। তিতির আতে নদাতোয় ওিার তিাঁতডর নগাডায় দাাঁতডতয় ব্েতেন, ব্াতডতত নেউ আতেন? 
  
নেউ জব্াব্ তদে না। দাতরায়ান আক্কাি তিয়াতে এে েেে নদখা নগে। নি দ্রুত ঘতর 
 ুতে নগে। তিতির আতে নদাতোয় উতি নগতেন। নয ঘতর ব্তন্দ তেতেন, নিই ঘর খুাঁতজ 
নব্র েরতত তার নব্গ নপতত হতো না। িূে দরজা পুতেশ নভতেতে। দরজা তিে েরা হয় 
তন। তিতির আতে ঘতর  ুতে নদতখন ঘতরর নভতর োতির নচয়াতর িতিে িাতহব্ ব্তি 
আতেন। তার হাতত তিগাতরতটর পযাতেট। তিতির আতে অব্াে হতেন না। িতিে িাতহব্ 
এখাতন থােতব্ন, তিতির আতে তা ধতরই তনতয়তেতেন। 
  
িতিে তিতির আতের তদতে না তাতেতয় ব্েতেন, নোটেুতির োতে শুনোি রাতত আপতন 
খানা নখতত নচতয়তেন। নি আপনার জতনয খানা পাতেতয়তে। নিারগতপাোও আর খাতির 
ব্তট োব্াব্। ততব্ আিার উপতদশ, নোটেুতির রান্না খাব্ার খাতব্ন না। খাব্াতর তব্ষ তিতশতয় 
তদতত পাতর। 
  
তিতির আতেতে নদতখ িতন হতচ্ছ না। তততন িতিে িাতহতব্র েথা শুনতেন। ততন খাতট 
ব্িতেন। পতরতচত খাট। পতরতচত তব্োনা। ব্াতেশ-চাদর তেেুই ব্দোতনা হয় তন। তততন 
ব্াতেশ নাতের োতে তনতয় গন্ধ শুাঁেতেন। 
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িতিে ব্েতেন, আপনার ভাব্-ভতি নদতখ িতন হয় তেেু ব্েতত চান। ব্েতত চাইতে ব্তেন। 
ব্াতেশ শুোগুতের প্রতয়াজন নাই। ব্াতেতশর িতধয তহিটতর’ নেখা নাই। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আপনার দুই নেতে নয দু’জন ব্াব্া নদখত নিই রহিয নভদ েতরতে। 
তারা আিতেই নোটতব্ো নথতে দু’জন ব্াব্া নদখত। 
  
িতিে িাতহব্ ব্েতেন, আপনাতে অতনেব্ার ব্তেতে-আিার নোতনা যিজ ভাই নাই। 
  
তিতির আতে ব্েতেন, যিজ ভাই না, নি আপনার িৎ ভাই। আপনার ব্াব্া তারও ব্াব্া। 
DNA নটতে তা-ই পাওয়া নগতে। আপনার এই িৎভাইতয়র নোতনা িািাতজে স্বীেৃতত 
তেে না। িতন হয় তার জে োতজর নিতয়র গতভণ। ততব্ আপনার ব্াব্া তাতে পুতরাপুতর 
ব্তঞ্চত েতরন তন। আগািতি নেতন তাতে এেটা ব্াতড তেতন তদতয়তেতেন। আপনার এই 
ভাই িততযোর অতথণই ভাতো িানুষ তেে। নি আপনার দুই নেতেতে অিম্ভব্ পেন্দ েরত। 
এই নেতে দু’তটর টাতনই নি িাতে িাতে নগাপতন আপনার ব্াতডতত আিত। নি েুতেতয় 
থােত এই ঘতর। আপতন তাতে খুন েতরতেন। 
  
িতিে ব্েতেন, এত তেেু ব্তেতেন, েীভাতব্ খুন েতরতে নিটাও ব্তেন। গো তটতপ 
নিতরতে? 
  
তিতির আতে ব্েতেন, ডাব্ োটা হয় এিন দা-এর নপেন তদতয় তার িাথায় ব্াতড তদতয়তেন। 
  
িতিে অব্াে হতয় ব্েতেন, এটা েীভাতব্ ব্েতেন? 
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তিতির আতে ব্েতেন, আপনার নেতে ব্ক্কা এই দা তনতয় আিাতে নদখতত হািপাতাতে 
তগতয়তেে। নি ব্তেতে—দা খারাপ তজতনি। তার েথা নথতে বু্তেতে। 
  
িতিে ব্েতেন, হারািজাদাটা আিাতে ধরাতয় তদতয়তে। দুই হারািজাদা ভাব্ ধতর থাতে 
নয এরা তেেুই বু্তে না। ততে ততে তব্রাট বু্তদ্ধ। 
  
তিতির আতে তিগাতরট ধরাতেন। তৃতির িতি দুটা টান তদতয় ব্েতেন, আপনার িম্পতেণ 
আপনার দুই পুিব্ধু যা ব্তে তা তিে না। আপতন এই োজ েখতনা েতরন তন। েরতে 
এতদর েুতি ডােততন না। আপনার রুতচ তনম্নিুখী োতজর নিতয় ব্া আপনার হািপাতাতের 
নাতিণ িীিাব্দ্ধ। 
  
িতিে িাতহব্ ব্েতেন, নািণ হারািজাতদও িুখ খুতেতে। আিতিাি। তব্রাট আিতিাি। 
আপতন এত তেেু নব্র েতর নিতেতেন। এখন ব্তেন, আিার স্ত্রী িুরিাতে নে নিতরতে? 
আতি? 
  
তিতির আতে ব্েতেন, আপতন না। আপনার স্ত্রী তনতজই েুয়াতত োপ তদতয়তেন। আিার 
ধারর্া, আপনার পুিব্ধূরা আপনার তব্ষতয় তাাঁর োতন েথা তুতেতে। তততন এই দুিঃখ তনতত 
পাতরন তন। 
  
িতিে আনতন্দত গোয় ব্েতেন, আপনার তব্রাট বু্তদ্ধ। তেন্তু আপতনও নশষ পযণন্ত ধরা 
নখতয়তেন। আিার স্ত্রীতে আতিই নিতরতে। নি নস্বচ্ছায় েুয়াতত োপ নদয় নাই। নেন 
নিতরতে, নিটা এেটা ইততহাি। আপনাতে ব্োর প্রতয়াজন নাই। খানা তে তদতত ব্েব্? 
খানা খাতব্ন? 
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তিতির আতে হাাঁ-িূচে িাথা নাডতেন। িতিে িাতহব্ ব্েতেন, আপনাতে নদতখ েখতনা 
বু্তে নাই। এেজন তচেন-চাোন িানুতষর নপতট এত বু্তদ্ধ। জানতে নোতনাতদন ব্াতড ভাডা 
তদতাি না। োতি তদতয় নব্র েরতাি। 
  
িতিে তেেুক্ষর্ চুপচাপ নথতে শান্ত গোয় ব্েতেন, নোটেুতি, আিাতদর খানা দাও। পুতেশ 
আজ রাততই আিাতে থানায় তনতয় যাতব্। ব্াতডর চারতদতে পুতেশ। খাতে নপতট থানায় 
যাওয়া তিে না। 
  
  
  
বৃ্তষ্টর নব্গ ব্াডতে। বৃ্তষ্টর িতি েতডা হাওয়া। চম্পা খাব্ার তনতয় ঘতর  ুতেতে। আজ তার 
িারা শরীর নব্ারোয়  াো না। অতত রূপব্তী এই নিতয়তে নদতখ তিতির আতে িুগ্ধ 
হতেন। তার োতে িতন হতো, নহতেন অব্ ট্রয়, তক্লওতপট্রা তেিংব্া েুইন অব্ নিব্া েখতনাই 
দুইতব্ান চম্পা-পারুতের নচতয় রূপব্তী না। ব্াোতে প্রাচীন েতব্র িততা তিতির আতে িতন 
িতন আওডাতেন– 
  
‘নে ব্তে শারদ শতশ নি িুতখর তুো 
পদনতখ পতড আতে তার েতগুো।” 
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