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সাো দ্দ ন ঘটেই কাটাটবন.......................................................................... 155 
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একুশ খুব অদু্ভত একটা বয়স 
প্ৰস্তাবনা 

  
 একুশ খুব অদু্ভত একটা বয়স। 
  
এই বয়টস মাথায় দ্দবদ্দচত্র সব পাগ াদ্দম ভে কটে। বুটকে বভতে থাটক এক ধেটনে 
অদ্দিেতা। বসই অদ্দিেতাে একদ্দট রূপ েট া—কী বেন বনই, কী বেন বনই অনুভূদ্দত। বসই 
কী বেন বনই-টক বখােঁোে বচষ্টাও এই বয়টসই প্ৰথম ব খা ব য়। পৃদ্দথবীে ববদ্দশেভাগ 
সাধুসন্ত এই বয়টস গৃেতযাগ কটেন। 
  
চাে বছে আটগ োনুয়াদ্দে মাটসে এক প্ৰচণ্ড শীটতে োটত একুশ বছে বটয়দ্দস এক   
বছট টমটয় দ্দনটয় একটা উপনযাস দ্দ খটত বটসদ্দছ াম। উপনযাটসে নাম  ারুদ্দচদ্দন দ্বীপ। 
বসই উপনযাটস এক   বছট টমটয় দ্দিক কে , তাো    ববেঁটধ ববড়াটত োটব প্ৰবা  দ্বীপ 
বসন্ট মাদ্দটযন আই যাটে। বসখাটন কাটাটব পূর্যচটেে একদ্দট অপূবয োত। আদ্দম উপনযাস 
বশষ কেব বোছনাে সুন্দে একটা বর্যনা দ্দ টয়। পাত্র-পাত্রীট ে আদ্দম দ্দকন্তু প্ৰবা  দ্বীপ 
পেযন্ত দ্দনটত পাদ্দেদ্দন। তাে আটগই উপনযাস বশষ কেটত েটয়টছ, কাের্-আদ্দম দ্দনটে তখটনা 
দ্বীটপ োইদ্দন। স্বটেে বসই দ্বীপ বকমন আদ্দম োনতাম না। 
  
এখন োদ্দন। বসই অপূবয দ্বীটপ আদ্দম দ্দনটে এক টুকটো েদ্দম দ্দকটন কাটিে একটা বছাট্ট 
ঘে বাদ্দনটয়দ্দছ। তােনাম দ্দ টয়দ্দছ সমুদ্র দ্দব াস। দ্দিদ্দনক-টিাটা বোছনায় আদ্দম ব টখদ্দছ 
জ্ব ন্ত সমুদ্র-টিনা। আো, কী  ৃশয! বসই প্ৰায় পোবাস্তব ছদ্দব ব খটত ব খটত মটন েটয়টছ, 
ঐ তরুর্-তরুর্ীট ে বশষ পেযন্ত দ্দনটয় োই-না সমুটদ্রে কাটছ! 
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বেখাটন বশষ কটেদ্দছ াম  ারুদ্দচদ্দন দ্বীপ বসখান বথটকই শুরু বোক নতুন গল্প রূপা ী দ্বীপ। 
আসুন, রূপা ী দ্বীটপে পাত্র-পাত্রীট ে সটে আপনাট ে পদ্দেচয় কদ্দেটয় দ্দ ই। ঘণ্টা পটড় 
বগটছ। কম াপুে বে  বেশন বথটক একু্ষদ্দন বছটড় ব টব দ্দচটাগাাং বম ।  ারুদ্দচদ্দন দ্বীটপে 
োত্রীো সবাই উটি পটড়টছ বেটন। একেন শুধু ওটিদ্দন। বস েট া বলু্ট। বলু্টে ভাট া নাম 
অয়ন। অথযাৎ পবযত। পবযত নাম েট ও এই বছাটখাটটা মানুষটা মাথা দ্দনচু কটে প্ল্যাটিটমযে 
অন্ধকাে বকার্ায়  ােঁদ্দড়টয়। বস োটে না, অথচ তােই োবাে আগ্রে দ্দছ  সবটচ ববদ্দশ। বস 
চােঁ াে টাকাটা বোগাড় কেটত পাটে দ্দন। অথচ তাে আশা দ্দছ , বশষ মুহুটতয েট ও টাকা 
বোগাড় েটব। েয় দ্দন। 
  
প্ল্াটিটময  ারুদ্দচদ্দন দ্বীটপে   টাটক দ্দব ায় োনাটত মুনা এটসটছ বাবাে সটে! মুনাে ভাই 
সিু োটে। আপাত ৃদ্দষ্টটত মটন েটত পাটে, মুনা তাে ভাইটক দ্দব ায় োনাটতই এটসটছ। 
এই প্ৰকাশয কােটর্ে বাইটে আটছ একদ্দট অপ্ৰকাশয কাের্। প্ৰকাশয কাের্ েট া–অয়ন। 
মুনা আসট  এটসটছ। অয়নটক দ্দব ায় োনাটত। অদ্দত দ্দপ্ৰয়েনট ে োত বনটড় দ্দব ায় 
োনাটত খুব কষ্ট েয়, আবাে এই কটেে সটে এক ধেটনে আনন্দও থাটক। মুনা মাে 
কাছ বথটক টাকা চুদ্দে কটে অয়নটক একটা ো কা নী  েটঙে সুযটয়টাে দ্দকটন দ্দ টয়টছ। 
কথা দ্দছ  এই সুযটয়টাে গাটয় বস বেটন উিটব। মুনা কল্পনাে  ৃদ্দষ্টটত পদ্দেষ্কাে ব খটত 
পাটে– অয়ন নী  েটঙে সুযটয়টাে পটে বেটনে কামো বথটক গ া ববে কটে তাে দ্দ টক 
তাদ্দকটয় খুব োত নাড়টছ। আে বস ব টখও না ব খাে ভান কেটছ। বস, দ্দিক কটে বেটখটছ, 
ভাট া কটে তাকাটবও না। অয়ন ভাইটয়ে দ্দ টক ভাট া কটে তাকাট ই তাে বচাটখ পাদ্দন 
এটস োয়। এই অদু্ভত বযাপােটা বকন েয় বক োটন? আে বস এটা েটত ব টব না। 
দ্দকছুটতই তাকাটব না।  েকাে েট  বচাখ বন্ধ কটে োখটব। 
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গাডয সবুে ফ্ল্যাগ ব া াটে। সবাই বেটন উটি পটড়টছ। শুধু বমাতাট ব প্ল্যাটিটময  ােঁদ্দড়টয় 
উদ্দদ্বগ্ন বচাটখ এদ্দ ক-ওদ্দ ক ব খটছ। সবাই আটছ। একু্ষদ্দন বেন বছটড় ব টব। তােট  দ্দক 
অয়ন  োটে না? বমাতাট ব ভাইটক দ্দেটেস কেটতও  জ্জা  াগটছ। মুনাে ধাের্া, প্ৰশ্নদ্দট 
কেট ই বমাতাট ব ভাই অটনক দ্দকছু বটে বপটয় োটবন। দ্দতদ্দন তুরু কুেঁচটক তাকটবন। বে 
তাকাটনাে অথয েটে- েিাৎ কটে অয়টনে কথা বকন? বযাপােটা কী? বযাপােটা বে কী তা 
মুনা কাউটক ব টত চায় না। কাউটক না। অয়নটক বতা কখটনাই না। মটে বগট ও বস 
তাে বগাপন ভাট াবাসা কাউটক োনাটব না। অনযট ে মটতা অয়নটক দ্দনটয় িাট্টা-তামাশা 
কেটব। অনযো বেমন ডাটক বলু্ট। বসও ডাকটব বলু্ট ভাই। 
  
বমাতাট ব বেটনে কামোয় উিটত োটে। মুনা আে থাকটত পাে  না। প্ৰায় দ্দিসদ্দিস 
কটে ব  , বমাতাট ব ভাই, অয়ন ভাইটক বতা ব খদ্দছ না। উদ্দন আপনাট ে সটে োটেন 
না? 
  
বমাতাট ব দ্দবেক্ত মুটখ ব  , োওয়াে বতা কথা, গাধাটা এখটনা বকন আসটছ না বক 
োটন? বেন দ্দমস কেটব। গাধাটা সবসময় এেকম কটে। আটগ একবাে দ্দপকদ্দনটক বগ াম। 
বস বগ  না। পটে শুদ্দন চােঁ াে টাকা বোগাড় েয় দ্দন। আটে, একেন চােঁ া না দ্দ ট  কী 
েয়? সবাই বতা দ্দ দ্দে। 
  
মুনা ক্ষীর্ স্বটে ব  , ওনাে দ্দক টাকাে বোগাড় েয় দ্দন? 
  
বমাতাট ব ব  , কী কটে ব ব আমাটক বতা দ্দকছু বট দ্দন। 
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মুনা অসম্ভব েকম মন-খাোপ কটে বাবাে কাটছ চট  এট া। আে তখদ্দন বস অয়নটক 
ব খ । অয়ন শুকটনা মুটখ  ােঁদ্দড়টয় আটছ। তাে  ােঁড়াটনাে ভদ্দে বথটকই ববাঝা োয়, বস 
চাটে না বকউ তাটক ব টখ বি ুক। মুনা বচেঁদ্দচটয় ডাক , অয়ন ভাই! অয়ন ভাই! 
  
অয়ন প্ল্যাটিটময গা া কটে োখা পযাদ্দকাং বাক্সগুদ্দ ে আড়াট  সটে বগ । মুনা এদ্দগটয় বগ । 
দ্দপছটন এট ন বসাবাোন সাটেব। 
  
মুনা ব  , অয়ন ভাই, আপদ্দন োটেন না? বেন বতা বছটড় দ্দ টে। 
  
অয়ন কী ব টব বভটব বপ  না। বসাবাোন সাটেব উটেদ্দেত গ ায় ব ট ন, ব ৌটড় দ্দগটয় 
ওটি। দ্দসগনযা  দ্দ টয় দ্দ টয়টছ। 
  
অয়ন দ্দনচু গ ায় ব  , চাচা, আদ্দম োদ্দে না। 
  
োে না বকন? 
  
টাকা বোগাড় কেটত পাদ্দেদ্দন। একেটনে ব য়াে কথা দ্দছ , বস বশষ পেযন্ত… 
  
গাডয বােঁদ্দশ বাদ্দেটয় দ্দ টয়টছ। বেন নড়টত শুরু কটেটছ। অয়ন বছাট্ট কটে দ্দনিঃশ্বাস বি  । 
  
মুনাে বচাটখ পাদ্দন এটস বগটছ। বস বভো বচাটখ তাে বাবাে দ্দ টক তাদ্দকটয় আটছ। 
  
বসাবাোন সাটেব পটকট বথটক মাদ্দনবযাগ ববে কটে শান্তগ ায় ব ট ন, বাবা, এই নাও, 
এখাটন ছয়শ টাকা আটছ। তুদ্দম োও। ব ৌড়াও। 
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অয়ন ধো গ ায় ব  , বা  দ্দ ন চাচা। আদ্দম োব না। 
  
অয়টনে খুব কষ্ট েটে। বস কখটনাই বকাথাও বেটত পাটে না, বস েটনয খুব কষ্ট বতা তাে 
েয় না। আে বকন েটে? 
  
বসাবাোন সাটেব ব ট ন, এক থাপ্পড় ব ব। ববয়া ব বছট । ব ৌড়  াও। ব ৌড়  াও। 
  
মুনা ব  , োন অয়ন ভাই, োন। দ্দপ্ল্ে। 
  
অয়ন টাকা দ্দন । 
  
বস ব ৌড়াটত শুরু কটেটছ। তাে বপছটন বপছটন ব ৌড়াটে মুনা। বকন ছুটটছ তা বস দ্দনটেও 
োটন না। 
  
 ট ে সবাই োনা া দ্দ টয় মুখ ববে কটে তাকাটে। বমাতাট ব এবাং সিু োত ববে কটে 
বেটখটছ—কাছাকাদ্দছ এট ই বটটন তুট  বি টব। এই বতা আে একটু। আে একটু……। 
  
বসাবাোন সাটেব বচাখ বন্ধ কটে প্ৰাথযনা কেটছন -টে মে ময়! এই বছট দ্দটটক  ারুদ্দচদ্দন 
দ্বীটপ োবাে বযবিা তুদ্দম কটে  াও। 
  
বেটনে গদ্দত বাড়টছ। 
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গদ্দত বাড়টছ অয়টনে। আে দ্দিক তাে পাশাপাদ্দশ ছুটটছ মুনা। বস দ্দকছুটতই অয়নটক বেম 
দ্দমস কেটত ব টব না। দ্দকছুটতই না। 
  
এখন বথটকই শুরু েট া আমাট ে নতুন গল্প… 
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ববেঁমট মানুষ ভামলা বদৌড়মত পামর না 
ববেঁটট মানুষ ভাট া ব ৌড়টত পাটে না। ববেঁটট মানুটষে পা থাটক খাটটা। খাটটা পাটয়  ম্বা 
বেপ বনয়া োয় না। দ্দকন্তু বলু্ট প্ৰায় উটড় োটে। বে অসাধয সাধন কে , ছুটন্ত বেন প্ৰায় 
ধটে বি  । তাে বনু্ধো বেটনে  েো-োনা ায় দ্দভড় কটে আটছ। োনা োত ববে কটে 
আটছ। একবাে বলু্টে োত ধেটত পােট ই বটটন তুট  বি টব। মোে বযাপাে েটে-
বলু্টে পাশাপাদ্দশ ছুটটছ মুনা। বেটনে কামো বথটক মুখ ববে কটে োো উদ্দদ্বগ্ন বচাটখ 
তাদ্দকটয় আটছ তাট ে সবাে মটন প্ৰশ্ন–এই বমটয়টা পাগট ে মটতা ব ৌড়াটে বকন? এে 
বতা  ারুদ্দচদ্দন দ্বীটপ োবাে কথা না। মুনাও বে বশষ মুহুটতয বলু্টে সটে ব ৌড়াটত থাকটব 
এবাং অদ্দবক  বলু্টে মটতাই বেটনে  েোে োত  বচটপ ধেটব, তা বস দ্দনটেও বুঝটত 
পাটে দ্দন। েখন বুঝটত বপটেটছ তখন আে সময় বনই। বেটনে চাকাে গদ্দতে কােঁপন। ববগ 
রটমই বাড়টছ। এখন প্ল্াটিটময বনটম োবাে উপায় বনই। 
  
প্ল্যাটিটময েতভম্ব মুটখ মুনাে বাবা বসাবোন সাটেব  ােঁদ্দড়টয় আটছন। দ্দতদ্দন এখটনা পুটো 
ঘটনাটা বুঝটত পােটছন না। বমটয়টা েিাৎ তাে পাশ বথটক এমন ছুটটত শুরু কে  বকন? 
বকনইবা ব ৌটড় বেটন উটি পড় ? বেটন তাে বড় ভাই আটছ, এটা একটা ভেসা। অবশয 
সিু না থাকট ও সমসযা েটতা না। এই বছট টমটয়ো তােঁে বমটয়টাে বকাটনা অনা ে কেটব 
না। এো সিুে বনু্ধ, দ্দতদ্দন এট ে খুব ভাট া কটেই বচটনন। মুনা বেটনে োনা া বথটক 
মুখ ববে কটে বাবাে দ্দ টক তাদ্দকটয় োস । বসাবোন সাটেব এত  ূে বথটক বসই োদ্দস 
ব খট ন না। তটব দ্দতদ্দন োত নাড়ট ন। োত বনটড় একধেটনে অভয় দ্দ ট ন, ব াে বচষ্টা 
কেট ন, সব দ্দিক আটছ। 
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বাবাে দ্দ টক তাদ্দকটয় মুনাে কান্না পাটে। একা একা  ােঁদ্দড়টয় থাকা বাবাটক কী অসোয় 
ব খাটে! বেন একেন ক্লান্ত, পদ্দেশ্রান্ত মানুষ, োে সব দ্দপ্ৰয়েন একটু আটগই বেটন কটে 
অটনক অটনক  ূটে চট  বগটছ, োট ে আে কখটনাই দ্দিটে পাওয়া োটব না। 
  
মুনাে মটন েটে, তাে বাবা কােঁ টছন। দ্দতদ্দন অল্পটতই কােঁট ন। মুনা েখন এসএসদ্দস 
পেীক্ষা দ্দ টত বগ  বসদ্দ নও দ্দতদ্দন কােঁ ট ন। বচাখ মুছটত মুছটত ব ট ন, আো, ব খটত 
ব খটত বমটয়টা এত বড় েটয় বগ ! আে এসএসদ্দস দ্দ টে।  ুদ্দ ন পটে দ্দবটয় দ্দ টত েটব। 
  
বেদ্দ ন এসএসদ্দসে বেোল্ট েট া বসদ্দ নও কােঁ ট ন। রুমা  বচাটখ বচটপ ধটে গাঢ় স্বটে 
ব ট ন, আদ্দম খুব খুদ্দশ েটয়দ্দছ মা, খুবই খুদ্দশ। বসটকে দ্দডদ্দভশন এমন খাোপ দ্দকছু না, 
মযাদ্দেটকে বসটকে দ্দডদ্দভশনও খুব টুটাি! বাবা তাে েটনয োেশােী দ্দসটেে শাদ্দড় দ্দকটন 
আনট ন। পেীক্ষা পাটসে উপোে। মুনাে েীবটনে প্ৰথম শাদ্দড়। সাো েীবটন মুনা দ্দনশ্চয়ই 
অটনক োম-কাপড় দ্দকনটব। অটনক শাদ্দড় দ্দকনটব-দ্দকন্তু েীবটনে প্ৰথম শাদ্দড়টাে কথা 
কখটনা ভু টব না। আো, এই তথয দ্দক বাবা োটনন? 
  
বাতাটস মুনাে চু  উড়টছ, গাটয়ে ওড়না উড়টছ। আে বস মটন মটন ব টছ, বকন আমাে 
বাবা এত ভাট া মানুষ েট ন? বকন? বকন? 
  
 ট ে সবাই বচাখ বড় বড় কটে মুনাে দ্দ টক তাদ্দকটয় আটছ। বকউ কথা ব টছ না। 
দ্দবস্মটয়ে প্ৰথম ধাক্কাটা কাটাটন্ত সময় দ্দনটে। বেটনে অনয োত্রীোও বযাপােটা ববশ আগ্রে 
দ্দনটয় ব খটছ। মুনাটক বতমন দ্দবচদ্দ ত মটন েটে না। ব ৌটড় বেটন এটস ওিাে পদ্দেশ্রটম 
বস ক্লান্ত। বড় বড় কটে দ্দনিঃশ্বাস দ্দনটে। সাো মুটখ ঘাম। ওড়নাে প্ৰান্ত দ্দ টয় বস মুটখে 
ঘাম মুছ । বস এখন  ােঁদ্দড়টয় আটছ োনাে সামটন। বসাে োয়গা আটছ। ইটে কেট  
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বসটত পাটে, বসটছ না। বছট ো দ্দসগাটেট খাটব বট  আ া া বটসটছ। মুনা বমটয়ট ে 
ব খটত পােটছ না। বস  ােঁদ্দড়টয় আটছ বমটয়ট ে দ্দ টক বপছন দ্দিটে। 
  
সবাে প্ৰথটম দ্দনটেটক সাম া  োনা। বস থমথটম গ ায় প্ৰায় বতাত াটত বতাত াটত 
ব  , তুই কী মটন কটে বেটন  াদ্দিটয় উিদ্দ ? চুপ কটে আদ্দছস বকন? েবাব ব ; আনসাে 
দ্দম। এেকম ইদ্দডওদ্দটক একটা কাে কেদ্দ  কীভাটব? 
  
মুনা দ্দকছু ব   না। বস তাে বড় ভাই সিুে দ্দ টক তাকা । সিু োনা া দ্দ টয় মুখ ববে 
কটে আটছ। মটন েটে বেটনে কামোয় এত বড় নাটকীয় ঘটনা বে ঘটট োটে, তাে সটে 
সিুে বকাটনা বোগ বনই। বস বাইটেে অন্ধকাে ব খটতই পছন্দ কেটছ। ভাবটা এেকম 
বেন অন্ধকাটে অটনক দ্দকছু ব খাে আটছ। মুনা নাটমে ইন্টােদ্দমদ্দডটয়ট বসটকে ইয়াটেে 
ছাত্রী এই বমটয়দ্দটটক বস বচটন না। 
  
োনা এবাে হুঙ্কাে দ্দ  , কথা ব ! মুখ বস াই কটে বেটখদ্দছস বকন? কী মটন কটে তুই 
 াি দ্দ টয় চ ন্ত বেটন উটি পড়দ্দ ? পা দ্দপছট  চাকাে দ্দনটচ দ্দগটয় মটেও বতা বেটত 
পােদ্দতস। 
  
মদ্দে দ্দন বতা! ববেঁটচ আদ্দছ। 
  
ভাগযরটম ববেঁটচ আদ্দছস। বকন উিদ্দ  এখন ব । 
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মুনা সেে গ ায় ব  , আদ্দম দ্দনটেও োদ্দন না বকন উটিদ্দছ। োনট  ব তাম। বঝােঁটকে 
মাথায় উটিদ্দছ। এখন আমাটক কী কেটত েটব? ক্ষমা চাইটত েটব? কাে কাটছ ক্ষমা চাইব? 
বতামাট ে কাটছ, না বেটনে কাটছ? 
  
কথা বঘাোদ্দেস বকন? বেইট কথাে বেইট েবাব ব । 
  
আনুশকা ব  , োনা, আপাতত বতামাে বেো বন্ধ োটখা। বমটয়টা োেঁপাটে। ও শান্ত 
বোক। মুনা, তুদ্দম এখাটন বটসা। 
  
আদ্দম বসব না। 
  
বসটব না বকন? 
  
আদ্দম বতেগােঁ বেশটন বনটম োব। আমাটক দ্দনটয় আপনাট ে কাউটক  ুদ্দশ্চন্তা কেটত েটব 
না। 
  
োনা গম্ভীে গ ায় ব  , বতেগােঁ বনটম োদ্দব মাটন? এই বেন বতেগােঁ থাটম না। িােয 
েটপে ভভেব। 
  
আদ্দম বচইন বটটন বেন থামাব। তােপে ববদ্দবটযাদ্দক্স দ্দনটয় বাসায় চট  োব। 
  
োনা হুাংকাে দ্দ টয় ব  , বতাে সােস ববদ্দশ েটয় োটে মুনা। তুই টু মাচ সােস ব খাদ্দেস। 
বমটয়ট ে টু মাচ কাটেে ভয়াংকে। 
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মুনা ঝােঁঝাট া গ ায় ব  , তুদ্দম, উ টা-পাল্টা ইাংটেদ্দে ব টব না বতা োনা ভাই, অসেয 
 াটগ। 
  
আদ্দম উ টা-পা টা ইাংটেদ্দে বদ্দ ? 
  
েযােঁ, বট া। আে অকাের্ ধমক  াও। শুধু শুধু আমাটক ধমকাে বকন? আদ্দম কী কটেদ্দছ? 
  
কথা বনই, বাতযা বনই, তুই  াি দ্দ টয় বেটন উটি পড়দ্দ  আে এখন ব দ্দছস, আদ্দম কী 
কটেদ্দছ? 
  
বট দ্দছ বতা, বনটম োব। ব াে পটেও ধমকাে বকন? 
  
মুনাে গ া ভাদ্দে েটয় এট া। দ্দনটেটক সাম াটনাে আটগই বচাটখ পাদ্দন এটস বগ । অয়ন 
ভাই ব টখ বি টছ না বতা? বস দ্দববর্য মুটখ অয়টনে দ্দ টক তাকা । ো ভয় কটেদ্দছ , 
তাই। অয়ন বচাখ বড় বড় কটে তাদ্দকটয় আটছ। মুনা কান্না চাপটত দ্দগটয় আটো সমসযায় 
পড় । সমস্ত শেীে বভটঙ কান্না আসটছ। 
  
োনা দ্দবব্রত গ ায় ব  , কান্না শুরু কেদ্দ  কী মটন কটে? েপ রাইাং। বশটষ ধাবড়া 
খাদ্দব। 
  
মুনা আটো শব্দ কটে বকেঁট  উি । 
  
বেটনে গদ্দত কটম আসটছ। বতেগােঁ চট  এট া ববাধেয়। বেন থামটব না, তটব ধীেগদ্দতটত 
এগুটব। মুনা  েোে দ্দ টক এগুটে। োনা ব  , তুই োদ্দেস বকাথায়? মুনা েবাব দ্দ   
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না। আনুশকা উটি এট া। মুনাে দ্দপটি োত বেটখ বকাম  গ ায় ব  , মুনা, তুদ্দম আমাে 
পাটশ এটস বটসা। তুদ্দমও আমাট ে সটে োে। 
  
মুনা বিােঁপাটত বিাপাটত ব  , আদ্দম আপনাট ে সটে দ্দগটয় কী কেব? আপনাো বনু্ধো 
গল্প কেটত কেটত োটবন। আদ্দম কী কেব? আদ্দম কাে সটে গল্প কেব? 
  
আনুশকা মুনাে কাটনে কাটছ মুখ দ্দনটয় প্ৰায় দ্দিসদ্দিস কটে ব  , আমাে দ্দকন্তু ধাের্া, 
গল্প কোে মানুষ বতামােও আটছ। বতামাটক কােঁ টত ব টখ বস খুব অদ্দিে েটয় পটড়টছ। 
তুদ্দম েদ্দ  বতেগােঁ বেশটন বনটম পটড়া বসও বনটম পড়টব। 
  
আপা, আপদ্দন চুপ করুন বতা! 
  
ববশ, চুপ কে াম। তুদ্দমও শান্ত েটয় বটসা। আমাে পাটশ বসটত ইো না েট  বেখাটন 
ইো বটস। বসটব আমাে পাটশ? 
  
না। 
  
মুনা কদ্দেটডাে ধটে এগুটে। োনা োটে তাে বপছটন বপছটন। এই বমটয়টক বচাটখে 
আড়া  কো দ্দিক েটব না। বডিাোস বমটয়। কী কটে বটস বক োটন? েয়টতা িট কটে 
 াি দ্দ টয় চ ন্ত বেন বথটক বনটম বগ । বে চ ন্ত বেটন উিটত পাটে, বস নামটতও পাটে। 
োনা নেম গ ায় ব  , মুনা বশান, আমাে ওপে োগ কদ্দেস না। এতগুদ্দ  ব াক দ্দনটয় 
োদ্দে, বটনশাটন বমোে েট েটয় থাটক—োদ্দেস বকাথায়? ববাস- োনা াে দ্দসদ্দট খাদ্দ  
আটছ। 
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মুনা বস । োনা তাে পাটশ বসটত বসটত ব  , বতাে পাটশ দ্দকছুক্ষর্ বদ্দস, বতাে োগ 
কমট  উটি োব। 
  
আমাে োগ কটমটছ। তুদ্দম উটি বেটত চাইট  উটি বেটত পাটো। 
  
এতগুদ্দ  মানুষটক গাইড কটে দ্দনটয় োওয়াে বটনশান তুই বুঝদ্দব না। 
  
তুদ্দম গাইড কটে দ্দনে মাটন? গাইড কটে বনয়াে এে মটধয কী আটছ? সবাই বেটন 
উটিটছ—বেন োটে। 
  
বযাপােটা এত বসাো না বে মুনা। একটা   টক দ্দনটয় ববড়াটত োবাে কী সমসযা তা শুধু 
  পদ্দতই োটন। আে বকউ োটন না।   পদ্দত েট া একটা  ট ে সবটচ ব ানদ্দ  মানুষ। 
দ্দনিঃসে বশেপা। 
  
তুদ্দম বুদ্দঝ   পদ্দত? 
  
ব টত ব টত মুনা দ্দিক কটে বেটস বি  । োনাে বমোে খাোপ েটয় বগ । বড় দ্দিটচ  
টাইপ বমটয়। এই বমটয় বভাগাটব বট  মটন েয়। বতেগােঁ বেশটন বচইন বটটন তাটক 
নাদ্দমটয় ব য়াই ভাট া দ্দছ । োনা দ্দসগাটেট ধোটত ধোটত ব  , দ্দটটকট বচকাে এট  কী 
ব ব বুঝটত পােদ্দছ না।  ুেন োটে উই াউট দ্দটটকট। তুই আে েয়ী। একেটনেটা েট  
সামা  ব য়া বেত।  ুেটনেটা কীভাটব সাম াব? 
  
েয়ী অযাপায় দ্দটটকট বনই? 
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ওো দ্দটটকট থাকটব বকন? ওো দ্দক োওয়াে কথা? ওটক বেশটন ব টখ বতা আমাে আটক্ক  
গুড়ুম। বটনশটন ব্রহ্মতা ু শুদ্দকটয় বগটছ। অথচ সবাই দ্দনদ্দবযকাে। বেন দ্দকছুই েয় দ্দন। 
এট ে দ্দনটয় ববে েওয়াটাই চূড়ান্ত ববাকাদ্দম েটয়টছ। বভদ্দে বগ্রট দ্দমসটটক দ্দমসটটক অব  য 
বসনচুদ্দে। 
  
েেী বটসটছ োনা াে পাটশ; বস োনা া দ্দ টয় মুখ ববে কটেটছ। দ্দনটেটক আড়া  কোে 
েটনয বড় কটে বঘামটাও দ্দ টয়টছ। তাটক  াগটছ নতুন ববৌটয়ে মটতাই। আে আসট ই 
বতা বস নতুন ববৌ! আদ্দে তাে দ্দবটয় েওয়াে কথা দ্দছ । সব দ্দিকিাক মটতা েট  এতক্ষটর্ 
বস থাকন্ত বাসেঘটে, স্বামীে সটে। স্বামীে অদ্দধকাে ি াবাে েটনয ব াকটা েয়ত এদ্দতক্ষর্ 
তাটক দ্দনটয় চটকা-চটদ্দক শুরু কেত। 
  
েেী দ্দবটয়ে আসে বথটক পাদ্দ টয়টছ। তাে  ুোটত বমটেদ্দ ে সুন্দে দ্দডোইন। গাটয়ে 
শাদ্দড়দ্দট  া  ববনােদ্দস। গয়না ো দ্দছ  বস খুট  োতবযাটগ বেটখটছ। শাদ্দড় ব  াটনা েয় 
দ্দন। আনুশকাে একটা শাদ্দড় দ্দনটয় বেটনে বাথরুটম দ্দগটয় ব ট  এট  েয়। ইো কেটছ 
না। ববনােদ্দস পটে বেটনে োনা ায় মাথা বেটখ চুপচাপ বটস থাকটত ভাট া  াগটছ। 
অটনক দ্দ ন পে দ্দনটেটক মুক্ত  াগটছ। েয়ী তাে বনু্ধট ে প্ৰদ্দতয কৃতেতাটবাধ কেটছ। 
তাে বনু্ধো বকউ এখটনা দ্দেটেস কটে দ্দন, বকন েেী দ্দবটয়ে আসে বছটড় পাদ্দ টয় এট া। 
সবাই এমন ভাব কেটছ বেন এটাই স্বাভাদ্দবক। এখাটন দ্দেটেস কোে দ্দকছু বনই। েেী 
দ্দিক কটেটছ কাউটক দ্দকছু দ্দেটেস কেটত েটব না, বস দ্দনে বথটকই ব টব। দ্দকছুই বস 
বগাপন কেটব না, কাের্ তাো োটে  ারুদ্দচদ্দন দ্বীপ। তাো দ্দিক কটে বেটখটছ,  ারুদ্দচদ্দন 
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দ্বীটপ তাট ে মটধয বকাটনা আড়া  থাকটব না। তাো তাট ে মধযকাে সব কু্ষদ্রতাতুেতা 
 ূে কেটব! 
  
েেীে পাটশ ববশ দ্দকছু খাদ্দ  োয়গা; মটন েটে, ইটে কটেই সবাই দ্দমট  েেীটক আ া া 
থাকটত দ্দ টে। সবটচ ভাট া েটতা বস েদ্দ  অনয বকাটনা কামোয় খাদ্দনকক্ষর্ বটস থাকটত 
পােত! তা সম্ভব না। দ্দবটয়ে সাটে সাো একদ্দট বমটয় বকাটনা-এক কামোয় সেীেীন একা 
বটস আটছ, এই  ৃশয বকউ সেেভাটব দ্দনটত পােটব না, বোং এই-ই ভাট া। বস আটছ 
বনু্ধট ে মাটঝ। বনু্ধো তাটক আ া া থাকটত দ্দ টে। বকউ তাে দ্দ টক তাকাটেও না। 
এখন তাো চা খাটে। বেটনে বুটিা কাটেে কুৎদ্দসত চা। দ্দকছুক্ষর্ পেপে তাই খাওয়া 
েটে। মোনটন্দ খাওয়া েটে। বসই খাওয়ােও এটকক সময় এটকক কায় া, এখন খাওয়া 
েটে দ্দপদ্দেটচ।  শেন বছট টমটয় দ্দপদ্দেটচ বেট  শব্দ কটে চা খাটে। বমাটামুদ্দট অদু্ভত 
 ৃশয। কামোে অনয োত্রীো বকৌতূে ী বচাটখ তাকাটে। বকউ দ্দকছু দ্দেটেস কেটছ না। 
কুদ্দড়-একুশ বছটেে এক   বছট টমটয়টক সবসময়ই দ্দবপজ্জনক ধো েয়। এট ে বকউ 
ঘােঁটাটত চায় না। 
  
োত্রীট ে মটধয একেটনে বকৌতূে  প্ৰব  েওয়ায় বস দ্দবপজ্জনক কােদ্দট কটে বি  । 
বমাতাট বটক ব  , আপনাো বকাথায় োটেন? 
  
বমাতাট ব তৎক্ষর্াৎ অতযন্ত গম্ভীে েটয় ব  , আপদ্দন অতযন্ত েদ্দট  প্ৰশ্ন কটেটছন। মানব 
সম্প্র ায় বকাথায় োটে তা বস োটন না। োনট  মানব সম্প্র াটয়ে আে এই  ুগযদ্দত েত 
না। 
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োত্রীট ে ববদ্দশে ভাগই োসটছ। শুধু প্ৰশ্নকতযা এবাং বমাতাট ব এই  ুেন গম্ভীে মুটখ 
 ুেটনে দ্দ টক তাদ্দকটয় আটছ। বমাতাট টবে অটনক  াদ্দয়টেে একটা েটে পুটো   টাটক 
োসাটত োসাটত দ্দনটয় োওয়া। বস এই  াদ্দয়ে সুন্দেভাটব পা ন কেটছ। 
  
সবাই বসটছ, শুধু েেী োসটছ না। বস অন্ধকাটেে দ্দ টক তাদ্দবটয় আটছ। এক সময় বস 
মটন মটন ব  , আল্লাে, তুদ্দম আমাে মনটা ভা  কটে  াও। 
  
আনুশকা ব  , েেী, বতাে িাণ্ডা  াগটব। মাথা বভতটে বটটন বন। কেটপে মটতা সাোক্ষর্ 
মাথা ববে কটে োখদ্দছস বকন? 
  
েেী ব  , আমাে িাণ্ডা  াগটছ না। 
  
বাইটে ব খাে দ্দকছু বনই, অন্ধকাটে শুধু শুধু তাদ্দকটয় আদ্দছস। 
  
েেী শান্ত গ ায় ব  , এই মুহুটতয আমাে অন্ধকাে ব খটতই ভা   াগটছ। 
  
দ্দি সদ্দিাটেে মটতা কথা ব দ্দছস বে? 
  
আো, আে ব ব না। 
  
চ , বতাটক দ্দনটয় চা বখটয় আদ্দস। 
  
োয়গা বছটড় নড়টত ইো কেটছ না। 
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আয় বতা তুই। 
  
েেী উি । আনুশকা েেীে োত ধটে দ্দিসদ্দিস কটে ব  , বচাখ বমাছ। বতাে বচাটখ 
পাদ্দন। মুটখে োদ্দস সবাইটক ব খাটনা োয়, বচাটখে পাদ্দন কাউটক ব খাটত বনই। 
  
তুই দ্দনটেও বতা দ্দি সিাটেে মটতা কথা ব দ্দছস। 
  
দ্দি সদ্দি বছােঁয়াটচ বোটগে মটতা। একেনটক ধেট  সবাইটক ধটে। দ্দকছুক্ষর্ পটে ব খদ্দব, 
আমাট ে বলু্টও দ্দি সিাটেে মটতা কথা ব া শুরু কেটব। 
  
তাো  ুেন একই সটে ব ুনু্টে দ্দ টক তাকা । বলু্ট ব  , বতামো োে বকাথায়? 
  
চা বখটত োদ্দে। 
  
চট া, আদ্দমও োব। বতামাট ে বদ্দডগাডয দ্দেটসটব োব। 
  
বলু্ট, বতামাটক বেটত েটব না। তুদ্দম বেখাটন বটস আছ বসখাটন বটস থাক। বনা মুভটমন্ট। 
  
ব ুনু্ট নামটা না ডাকট  েয় না? আমাে সুন্দে একটা নাম আটছ-অয়ন। 
  
আনুশকা ব  , এমন কাদ্দবযক নাম বতামাটক মানায় না। বলু্ট েট া বতামাে েটনয সবটচ 
 াগসই নাম। বলু্ট। দ্দম. ব। 
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বুটিকাে এটকবাটে বশষ মাথায়। এট ে অটনকক্ষর্ োেঁটটত ে । আনুশকা এখটনা েেীে 
োত ধটে আটছ। োত ধোধদ্দে কটে এক কামো বথটক অনয কামোয় োওয়া ববশ ঝাটম াে 
বযাপাে, দ্দকন্তু োত ছাড়টছ না। আনুশকা ব  , েেী, বতাে বকান োদ্দনযটা সবটচ ইেরেদ্দোং 
মটন েয়? 
  
বেন োদ্দন। 
  
আমাটো, কী েটনয ব  বতা? 
  
চােদ্দ টক ব খটত ব খটত োওয়া োয়। 
  
েয় দ্দন। বেটন চ াে সময় দ্দঝক দ্দঝক শব্দ েটত থাটক। এক ধেটনে তা  ভতদ্দে েয়, 
নাটচে তা । এইেটনযই ভা   াটগ। 
  
আদ্দম এইভাটব কখটনা ভাদ্দবদ্দন। 
  
আদ্দমও ভাদ্দবদ্দন। বাবাে কাটছ শুটনদ্দছ। আমাে কাটছ মটন েটয়টছ, এটাই ববাধেয় বেন 
োদ্দন ভা   াগাে আস  কাের্। 
  
কামোয় গাদ্দড়ভো ঘুম, েেনী দ্দনঝুম। 
  
বেটন উিট ই আনুশকাে এই  াইনগুট া মটন েয়। এখটনা মটন েটে, েদ্দ ও কাটো 
বচাটখই ঘুম বনই—েেনীও দ্দনঝুম নয়। বেটনে শব্দ ছাড়াও আকাটশ বমঘ ডাকটছ। বৃদ্দষ্ট 
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দ্দক েটব? েট  খুব ভা  েয়। আনুশকা ব  , এক কামো বথটক আটেক কামোয় োবাে 
বযাপােটা খুব ইন্টাটেদ্দোং না? 
  
েেী ব  , হুেঁ। সায় ব বাে েটনয সায় ব য়া। বস আসট  দ্দকছু শুনটছ না। তাে শুনটত 
ইো কেটছ না। সব মানুষই দ্দ টনে দ্দকছু সময় দ্দনটেে সটে কথা বট । পাটশে অদ্দত 
দ্দপ্ৰয়েনও কী ব টছ না ব টছ তা কাটনা োয় না। 
  
আনুশকা ব  , এক কামো বথটক অনয কামোয় োবাে বযাপােটা ইন্টাটেদ্দোং বকন ব  
বতা? 
  
োদ্দন না। 
  
প্ৰদ্দতদ্দট কামোে আ া া অদ্দস্তে আটছ। এক-একদ্দট কামো পাে েদ্দে, আে মটন েটে—
আমো আ া া অদ্দস্তে অদ্দতরম কটে কটে এগুদ্দে। 
  
হুেঁ। 
  
তুই আমাে কথা দ্দকছুই শুনদ্দছস না। মন দ্দ টয় শুনট  বেটস বি দ্দত। কাের্ আদ্দম খুব 
সস্তা ধেটনে দ্দি সদ্দি কেদ্দছ। 
  
আো। 
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বুটিকাটেে মযাটনোে ব  , কাটট ট আে ববাম্বাই বটাে ছাড়া দ্দকছু বনই। 
  
আনুশকা ব  , কাটট ট এবাং ববাম্বাই বটাষ্ট খাবাে েটনয আমো আদ্দস দ্দন। আমো চা 
বখটত এটসদ্দছ। 
  
চা নাই। ওভা দ্দটন আটছ। 
  
ওভা দ্দটন, ওভা দ্দটন বক খায়? বাাং াট শ েটে চাটয়ে ব শ। এখাটন পাওয়া োটব চা। 
দ্দবট দ্দশট ে েটনয কদ্দি। ওভা দ্দটন বকন? 
  
মযাটনোে োই তু  । েবাব ব য়াে প্ৰটয়ােন মটন কে  না। ওভা দ্দটন দ্দবদ্দর কেট  
 াভ অটনক ববদ্দশ থাটক। এই তথয বমটয়  ুদ্দটটক ব বাে তাে প্ৰটয়ােন বনই। আনুশকা 
ব  , ভাই, আপদ্দন এমন দ্দবশ্ৰী কটে োই তু টবন না। আমো চা বখটত এটসদ্দছ। চা খাব। 
আপদ্দন বকাটেটক বোগাড় কেটবন তা আপনাে বযাপাে। 
  
এগাটোটাে পে সাদ্দভযস বন্ধ। 
  
বন্ধ সাদ্দভযস চা ু করুন। আমো ঐ বকার্ায় বসদ্দছ। চা না বখটয় োব না। শুনুন, দ্দচদ্দন বেন 
কম েয়। গা াখাদ্দনক দ্দচদ্দন দ্দ টয় সেবত বাদ্দনটয় বি টবন না। 
  
মযাটনোটেে বকাটনা ভাবান্তে েট া না। বস আবাে োই তু  । চ দ্দত বেটন বছাটখাটটা 
ঝাটম া েয়। এসব পাো দ্দ ট  চট  না। চা অবশয বস সেটেই দ্দ টত পাটে। দ্দট-বযাগ 
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আটছ, গেম পাদ্দন আটছ। দ্দকন্তু  েকােটা কী? বমটয়  ুদ্দট খাদ্দনকক্ষর্ বটস বথটক দ্দবেক্ত 
েটয় চট  োটব। োগাোদ্দগও েয়টতা কেটব। করুক না। অসুদ্দবধা কী? 
  
সুন্দেী বমটয় োগােদ্দগ কেট ও ব খটত ভাট া  াটগ। মযাটনোে মটন মটন অদ্দত কুৎদ্দসত 
একটা গাদ্দ  দ্দ  । সুন্দে সুন্দে বমটয়ট ে এইসব গাদ্দ  দ্দ টতও ভাট া  াটগ। ওট ে 
শুদ্দনটয় গাদ্দ টা দ্দ টত পােট  েয়টতা আটো ভাট া  াগত। বসটা সম্ভব না। 
  
েেী এবাং আনুশকা মুটখামুদ্দখ বটসটছ। োনা া বখা া। বখা া োনা ায় হু হু কটে োওয়া 
আসটছ। এট ে শাদ্দড়ে আেঁচ  পতাকাে মটতা পতপত কটে উড়টছ। আনুশকা ব  , কী 
বাতাস ব টখদ্দছস? 
  
হুেঁ। 
  
আকাটশে দ্দ টক তাদ্দকটয় ব খ— ারুর্ বৃদ্দষ্ট েটব। ঝটমাঝদ্দমটয় একটা বৃদ্দষ্ট  েকাে। 
ঝমঝদ্দমটয় বৃদ্দষ্ট নামট ই বতাে মটনে বমঘ বকটট োটব। 
  
মন দ্দবটশষে েদ্দ  কটব বথটক? 
  
অটনক দ্দ ন বথটক। আদ্দম দ্দনটেই বোগী, দ্দনটেই ডাক্তাে। আমাে দ্দনটেে মন কীভাটব 
খাোপ েয়, কীভাটব ভাট া েয়, তা আদ্দম মদ্দনটাে কদ্দে। মদ্দনটাে কেটত কেটত আমাে 
এখন একধেটনে ক্ষমতা েটয়টছ। মন ভাট া কোে বকৌশ  আমাে বচটয় ভা  বকউ োটন 
না। 
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বৃদ্দষ্ট নামট ই আমাে মন ভাট া েটয় োটব? 
  
ইটয়স মযাডাম। 
  
বতাে মন েয়টতা ভাট া েটব। দ্দকন্তু সবাে মন বতা আে বতাে মটতা না। আমো সবাই 
আ া া আ া া। 
  
আ া া েট ও এক ধেটনে দ্দম  আটছ।  ুিঃখ বপট  সবােই মন খাোপ েয়। সবাই কােঁট । 
বকউ শব্দ কটে, বকউ দ্দনিঃশটব্দ। 
  
েেী বছাট্ট দ্দনিঃশ্বাস বিট  ব  , সবাই বে কােঁট  তা দ্দকন্তু না, বকউ বকউ বোটসও বিট । 
  
আনুশকা চুপ কটে বগ । েেী ব  , চা দ্দকন্তু এখটনা ব য়দ্দন। ব াকটাটক ব টখ মটন েটে 
বস ব টব না। ব খ ব খ, কী দ্দবশ্ৰী কটে তাকাটে! 
  
আনুশকা ব  , কী বযাপাে, এখটনা বে চা আসটছ না? 
  
মযাটনোে ব  , একবাে বতা বট দ্দছ। এগাটোটা বাটে, সব বন্ধ। 
  
আমো দ্দকন্তু চা না বখটয় োব না। 
  
মযাটনোে মটন মটন তাে দ্দপ্ৰয় গা টা দ্দ  । আিটসাস, এো শুনটত পাটে না। শুনটত 
বপট  ব ৌটড় পাদ্দ টয় বেত। বস বেখাটন বটসটছ বসখান বথটক বমটয়  ুদ্দটটক পদ্দেষ্কাে ব খা 
োটে না। তাটত অসুদ্দবধা বনই। বপছন দ্দ ক বথটক একেটনে বপটটে খাদ্দনকটা অাংশ 
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ব খা োটে। িসযা বপট ব খটত ভাট া  াগটছ। এখান বথটক অনুমান কো োয় বগাটা 
শেীেটা বকমন। 
  
আনুশকা মযাটনোটেে দ্দ টক তাদ্দকটয় আবাে ব  , কী, চা ব টবন না? 
  
মযাটনোে ব  , না। 
  
আনুশকা দ্দনিঃশ্বাস বিট  ব  , না শব্দটা শুনটত কী খাোপ  াটগ।  ক্ষ কটেদ্দছস েেী? 
এথচ এই শব্দটাই আমো সবটচ ববদ্দশ শুদ্দন। 
  
আমো দ্দনটেোও প্ৰচুে বদ্দ । 
  
আদ্দম বদ্দ  না। আদ্দম সব সময় েযােঁ ব াে বচষ্টা কদ্দে। 
  
সবাে সােস বতা বতাে মটতা না। 
  
আনুশকা ব  , আদ্দম আসট  দ্দকন্তু ভীতু ধেটনে একদ্দট বমটয়। সবসময় সােসী মুটখাশ 
পটে থাদ্দক। আমাট ে মটধয সদ্দতযকাে সােসী েদ্দ  বকউ থাটক, বস ে  তুই দ্দনটে। 
  
আমাটক সােসী ব দ্দছস বকন? 
  
দ্দবটয়ে আসে বথটক তুই পাদ্দ টয় এটসদ্দছস। বতাে গাটয় এখটনা ববনােসী শাদ্দড়। কটা 
বমটয় এই কাে কেটত পােটব? 
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কােটা কী আদ্দম দ্দিক কটেদ্দছ? 
  
তা বতা আদ্দম ব টত পােব না। তুই ব টত পােদ্দব। আদ্দম বাইটে বথটক বতাে বযাপাটে দ্দক 
মতামত ব ব? 
  
বে বছট টাে সটে আমাে দ্দবটয় েদ্দে ,টসই বছট টা ভা  না, মন্দ বছট । 
  
মানুটষে ভা -মন্দ চট কটে ববাঝা োয় না। বতাে সটে বতা বছট টাে পদ্দেচয়ই েয়দ্দন। 
তুই বুঝদ্দ  কী মন্দ? 
  
দ্দবটয়ে  ুদ্দ ন আটগ বস একটা বেেুটেটন্ট দ্দনটয় োদ্দে । গাদ্দড়টত কটে োদ্দে, েিাৎ বস 
আমাে গাটয় োত ব য়। ড্রাইভাে গাদ্দড় চা াটে। আমো বপছটনে সীটট। 
  
গাটয় োত ব য় মাটন কী? োটত োত োটখ? বে বছট  োটন  ুদ্দ ন পে বতাে সটে তাে 
দ্দবটয় েটে, বস অবশযই বতাে োটত োত োখটত পাটে। আদ্দম তাটত বকাটনা সমসযা ব দ্দখ 
না। 
  
োটত োত োখা নয়। অনয বযাপাে, কুৎদ্দসত বযাপাে। আদ্দম মুটখ ব টত। পােব না। এবাং 
এই বযাপােটা ড্রাইভাটেে সামটন ঘটট। ড্রাইভাে গাদ্দড়ে বযাকদ্দভউ দ্দমেটে পুটো বযাপােটা 
ব খটত পাদ্দে । বস দ্দছ  দ্দনদ্দবযকাে, কাের্ এ-োতীয় ঘটনা এই গাদ্দড়টত আেও ঘটটটছ। 
এটা ড্রাইভাটেে কাটছ নতুন দ্দকছু দ্দছ  না। 
  
তুই তখন কী কেদ্দ ? 
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কদ্দিন গ ায় ড্রাইভােটক গাদ্দড় থামাটত ব  াম। তােপে গাদ্দড়ে  েো খুট  ব ৌটড় পাদ্দ টয় 
বগ াম। 
  
কী ঘটটদ্দছ  বাসাে সবাইটক ব দ্দ ? 
  
েযােঁ, দ্দবটয় বভটঙ ব য়াে েনয আদ্দম আমাে বড় চাচাে পা পেযন্ত েদ্দড়টয় ধটে কােঁ  াম। বড় 
চাচা োদ্দে েট ন না, কাের্ বছট ে নাদ্দক মস্তানট ে সটে ভা  কাটনকশন। এেকম দ্দকছু 
কেট  ভয়াংকে ক্ষদ্দত েটব। 
  
বেটনশুটন বতাে বড় চাচা এমন একেন বছট ে সটে বতাে দ্দবটয় দ্দিক কেট ন? 
  
েযােঁ, কেট ন। কাের্ ঐ বছট ে সটে আমাে দ্দবটয় েট  চাচাে বযবসাে সুদ্দবধা েয়। 
  
দ্দবটয়ে আসে বথটক তুই পাদ্দ টয় এদ্দ  কীভাটব? 
  
বড় চাচী বযবিা কটে দ্দ ট ন। আদ্দম েতাশ েটয় ো  বছটড় বটসদ্দছ াম। বড় চাচী পাদ্দ টয় 
বেটত ব ট ন। 
  
আটগ বতা শুটনদ্দছ াম, বতাে এই চাচী বতাটক ব খটত পাটে না। 
  
মানুষটক চট কটে বচনা োয় না, আনুশকা। এই চাচী আমাটক সদ্দতয সদ্দতয অপছন্দ 
কেটতন। সাোক্ষর্ কদ্দিন সব অপমান কেটতন। আমো বে তােঁে বাদ্দড়ে আদ্দশ্রত অন্ন াস 
এই কথা দ্দ টনে মটধয খুব কম েট ও  শবাে মটন কদ্দেটয় দ্দ টতন। অথচ এই দ্দতদ্দনই 
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আমাে চেম  ুিঃসমটয় পাটশ এটস  ােঁড়াট ন। আমাে মা আমাে পাটশ এটস  ােঁড়া  না, 
আমাে বাবাও না। বক পাটশ এটস  ােঁড়া ? আমাে বড় চাচী। 
  
আনুশকা ব  , চাে বযাপােটা মন বথটক তাড়াটত পােদ্দছ না। মটন েটে, এক কাপ চা 
বখটত না পােট  মাো োব। কী কো োয় ব  বতা? 
  
েেী ব  , এখন আে শুধু একটা দ্দেদ্দনসই কো বেটত পাটে। ঐ ব াকটাে পাটয় ধো। 
বসটা দ্দক দ্দিক েটব? সামানয এক কাপ চাটয়ে েটনয পা ধো? তাও েদ্দ  সুন্দে পা েত 
একটা কথা দ্দছ । 
  
আনুশকা অনযমনস্ক গ ায় ব  , পাটয় ধটে সাধা, ো নাদ্দে ব য় োধা—এই  ুটা  াইন 
েবীেনাটথে বকান গটল্প আটছ ব  বতা? 
  
োদ্দন না। ব টত পােব না। েিাৎ কদ্দবতাে  াইন বকন? 
  
আনুশকা ব  , বতাে পাটয় ধোে কথা বথটক মটন এ । আমাট ে মন দ্দবদ্দচত্র এক োয়গা 
বথটক আটেক োয়গায় বছাটাছুদ্দট কটে। 
  
গল্পগুটে আটছ োদ্দন, দ্দকন্তু বকান গল্প মটন পড়টছ না। আমাে দ্দকছু মটন না এট  খুব 
অদ্দিে  াটগ। মাথায় চাপা েন্ত্রর্া েয়। আমাে ইো কেটছ বডটক বডটক সবাইটক দ্দেটেস 
কদ্দে। 
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েযাট া মযাটনোে সাটেব, ব ুন বতা পাটয় ধটে সাধা, ো নাদ্দে ব য় োধা-এই  াইন  ুটটা 
েবীেনাটথে গল্পগুটেে বকান গটল্প আটছ? 
  
মযাটনোে কদ্দিন বচাটখ তাদ্দকটয় েই । েেী ব  , শুভ্র ব টত পােটব। েদ্দ  বকউ োটন 
শুভ্র োনটব। 
  
  
  
শুভ্র শুকটনা মুটখ একটা দ্দসগাটেট ধদ্দেটয়টছ। দ্দসগাটেট ধোটনাে অস্বদ্দস্তটত বস প্ৰায় মটে 
োটে। বমাতাট টবে চাপাচাদ্দপটত এটা কেটত েটয়টছ। বমাতাট ব হুঙ্কাে দ্দ টয় বট টছ-
খাদ্দব না মাটন? বখটত েটব। গুড বয় েটয় অটনক দ্দ ন পাে কটেদ্দছস। আে না। এখন 
আমো বযাড বয় েব। 
  
বযাড বয় েট  দ্দসগাটেট বখটত েটব? 
  
অবশযই বখটত েটব। দ্দসগাটেট বখটত েটব। গােঁো বখটত েটব। শাটটযে বুটকে ববাতাম বখা া 
োখটত েটব। বমটয়ো আটশপাটশ থাকট  অশ্লী  েদ্দসকতা কেটত েটব। বখা , শাটটযে 
বুটকে ববাতাম বখা , োটত বুটকে ব াম ব খা োয়। বতাে বুটক ব াম আটছ? 
  
শুভ্রে বচাখ-মুখ  া  েটয় বগ । বমাতাট ব ব  ,  জ্জায় তুই ব দ্দখ টটমটটাে মটতা েটয় 
বগদ্দছস। িুসিুস ভদ্দতয কটে দ্দসগাটেটটে বধােঁয়া বন, ব খদ্দব  জ্জা বকটট োটব।  ােুক মানুষ 
এইেটনযই দ্দসগাটেট ববদ্দশ খায়।  জ্জা োকাে েটনয খায়। গােঁো বখট  কী েয় োদ্দনস? 
  
না। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । রূপালী দ্বীপ । উপনযাস  

 30 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
 জ্জা ববটড় োয়। গােঁো েট া  জ্জা বধযক। দ্দবোট বদ্দডদ্দবল্ডােও ব খদ্দব গাোে কটেটত 
টান দ্দ টয় দ্দমদ্দে বমটয়দ্দ  গ ায় কথা ব টব। গােঁোে অনয মো। 
  
শুভ্র ব  , তুই গােঁো বখটয়দ্দছস? 
  
অবশযই বখটয়দ্দছ। গােঁো বখটয়দ্দছ। কাদ্দ পূোে সময় ভাাং-এে বে সেবত কটে তাও বখটয়দ্দছ। 
ভাাং-এে সেবত বখট  ইন্টাটেদ্দোং বযাপাে েয়। কী েয় শুনটত চাস? 
  
চাই। 
  
এই বতা পটথ আসদ্দছস। আমাে ধাের্া দ্দছ  তুই ব দ্দব শুনটত চাই না।  ােঁড়া, বতাটক 
ব ব। কী েয়। তাে আটগ েেী আে আনুশকাটক দ্দনটয় আদ্দস। ওো বকাথায়? 
  
চা বখটত দ্দগটয়টছ বুটিকাটে। 
  
চ , ওট ে দ্দনটয় আদ্দস। ভাাং বখট  কী েয় এটা শুনট  বমটয়ো খুব মো পায়। এটা ব টত 
েটব বমটয়ট ে সামটন। 
  
শুভ্রে বখটত ইো কেটছ না। দ্দসগাটেট োটত দ্দনটয় োেঁটটত  ো- ো  াগটছ। তাে কাটছ 
মটন েটে, বস বকাটনা অপোধ কটে বিট টছ এবাং মা পদ্দেষ্কাে ব খটছন। একু্ষদ্দন বেন 
দ্দতদ্দন ব টবন, শুভ্র বাবা, বতামাে োটত কী? 
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বমাতাট ব ব  , সবাই দ্দমট  ছাট  বটস বেটত পােট  ইন্টাটেদ্দোং েটতা। বেটনে ছাট  
োত-পা ছদ্দড়টয় শুটয় থাকট   ারুর্  াটগ। 
  
শুভ্র ব  , ভয়  াটগ না? 
  
প্ৰথম  ুদ্দতন দ্দমদ্দনট ভয়  াটগ। তােপে আে  াটগ না। আনুশকা ওট ে ব টখই ব  , ঐ 
মযাটনোে আমাট ে চা দ্দ টে না। আধ ঘণ্টাে মটতা বটস আদ্দছ। একটু বট  ব টখা না। 
  
বমাতাট ব ব  , বতামাে মটতা রূপবতীটক চা ব য় দ্দন, আমাটক ব টব? োদ্দত-টঘাড়া বগ  
ত , বমাতাট ব বট  কত ে ? 
  
বতামাে বতা অটনক বটকদ্দনক আটছ। 
  
আো ব দ্দখ। একটা দ্দনউ বটকদ্দনক অযাপ্ল্াই কটে ব দ্দখ। শুভ্র, তুই আয় আমাে সটে। এই 
বটকদ্দনটক মযান পাওয়াে  াটগ। 
  
শুভ্র বাধয বছট ে মটতা েওনা েট া। বস বভটবদ্দছ , তাে োটত দ্দসগাটেট ব টখ েেী বা 
আনুশকা দ্দকছু ব টব। তাো দ্দকছু বট  দ্দন। শুধু েেী দ্দসগাটেটটে দ্দ টক তাদ্দকটয় দ্দবদ্দচত্র 
ভদ্দেটত োটস। বাচ্চা বছট  বাবাে েুতায় পা েুদ্দকটয় োেঁটাে বচষ্টা কেট  মাো বেমন ভদ্দেটত 
োটস বসই ভদ্দেে োদ্দস। 
  
বমাতাট ব কােঁচুমাচু মুটখ মযাটনোেটক ব  , ভাইোন, রূপবতী  ুই মদ্দে া আধা ঘণ্টাে 
উপে বটস আটছ। এট ে চা দ্দ টেন না বকন? 
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বুটিকাে বন্ধ। 
  
এখাটন আসাে পটথ ব খ াম দ্দট-পটট চা দ্দনটয় িােয ক্লাটসে দ্দ টক োটে। 
  
আটগ অডযাে দ্দছ । 
  
ভাই, আমো গল্পগুেব কেটত কেটত ছুদ্দট কাটাটত োদ্দে। ব ন না।  শটা টাকা না েয় 
ববদ্দশ োটখন। বনা প্ৰবট ম। 
  
ব  াম বতা, েটব না। 
  
এো আমাট ে  ুেনটক আশা কটে পাদ্দিটয়টছ। এে নাম শুভ্র। অদ্দত ভাট া বছট । শুভ্রে 
বপ্ৰদ্দেটেে একটা বযাপােও আটছ। চা দ্দনটয় বেটত না পােট  বমটয়গুদ্দ ে সামটন শুভ্রে 
মান থাকটব না। 
  
এক কথা কয়বাে ব ব? আপনাো বকন দ্দবেক্ত কেটছন? 
  
তােট  দ্দক এট ে দ্দনটয় উটি চট  োব? 
  
বসটা আপনাে ইো। 
  
ভাইোন, আমো দ্দকন্তু মানুষ ভাট া না। এখন আমো  ুইেন আপনাে গাটয় থুথু ব ব। থু 
কটে এক  া থুথু বি ব। 
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েতভম্ব মযাটনোে ব  , দ্দক ব ট ন? 
  
আপনাে গাটয় থুথু বি ব। 
  
িাে াদ্দম কেটছন নাদ্দক? 
  
দ্দে না ব্রা াে, িাে াদ্দম কেদ্দছ না। 
  
শুভ্র, এে গাটয় থুথু বি  বতা। 
  
শুভ্র সটে সটে থু কটে থুথু বি  । এবাং থুথু বিট  তাে দ্দনটেেই দ্দবস্মটয়ে সীমা েই  
না। এটা বস দ্দক কে ? কীভাটব কেটত পাে ? 
  
মযাটনোে ব াকটা কী অদু্ভত ভদ্দেটত তাদ্দকটয় আটছ! 
  
শুভ্র করুর্ বচাটখ তাকা  বমাতাট টবে দ্দ টক। 
  
বমাতাট ব সেে গ ায় ব  , এখন আমো োই। বনু্ধট ে সটে গল্প কেটত োই। আটো 
পটনটো দ্দমদ্দনট অটপক্ষা কেব। পটনটো দ্দমদ্দনটটে মটধয েদ্দ  চা না আটস তা েট  বেটনে 
 েো খুট  ধাক্কা দ্দ টয় বতাটক দ্দনটচ বিট  ব ব। আমাে ভা  নাম বমাতাট ব। বনু্ধো বট  
বমাতা দ্দময়া। একবাে এক পােীে গাটয় দ্দপসাব কটে দ্দ টয়দ্দছ াম। বসই বথটক বমাতা দ্দময়া 
নাম। 
  
বমাতাট বো েেীট ে কাটছ দ্দিটে বগ । েেী ব  , চা আসটছ? 
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বমাতাট ব ব  , বুঝটত পােদ্দছ না। তটব সম্ভাবনা আটছ। অষুধ দ্দ টয় এটসদ্দছ। অষুটধ 
কাে েটব দ্দক না োদ্দন না। েটত পাটে, আবাে নাও েটত পাটে। আবাে উল্টা অযাকশনও 
েটত পাটে। 
  
অষুধটা কী? 
  
মাইল্ড বডাটেে সা িা ড্রাগ ব য়া েটয়টছ। সা িা ড্রাটগ কাে না েট  অযাদ্দন্টবাটয়াদ্দটক 
ব য়া েটব। ব্রড বেকোম অযাদ্দন্টবাটয়াদ্দটক। 
  
েেী ব  , শুভ্রে মুখটা এমন মদ্দ ন  াগটছ বকন? কী েটয়টছ শুভ্র? 
  
শুভ্র েবাব দ্দ   না। বচাখ দ্দনটচ নাদ্দমটয় দ্দন ।  জ্জায় বস মাথা তু টত পােটছ না। 
  
আনুশকা ব  , আো শুভ্র, এই  াইন  ুটা বকাথায় আটছ ব টত পােটব? 
  
পাটয় ধটে সাধা 
ো নাদ্দে ব য় োধা। 
  
শুভ্র ক্ষীর্ গ ায় ব  , গল্পগুটে আটছ। 
  
গটল্পে নাম কী? 
  
গুপ্তধন। 
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Thank you learned কানাবাবা। থযাাংক ইউ বভদ্দে মাচ। 
  
প্ৰশাংসাবাটকযও শুটভ্রে দ্দকছু ে  না। তাে মুখ মদ্দ ন েটয়ই েই । তাে শুধু মটন েটে, 
েদ্দ  বকাটনাদ্দ ন মা এই ঘটনা োনটত পাটেন তাে বকমন  াগটব? মা অবশযই োনটত 
চাইটবন বস বকমন কটে এই কােটা বস কে ? তখন বস কী ব টব? দ্দকাংবা মা েয়টতা 
দ্দকছুই োনটত চাইটবন না। শুধু শান্ত বচাটখ তাদ্দকটয় থাকটবন। বস বতা আটো ভয়াবে। 
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শুভ্রর মা রামহলা 
শুভ্রে মা োটে াে ব্লাডটপ্ৰশাে েিাৎ কটে ববটড় বগটছ। োটত ঘুমুটত োবাে আটগ  ােঁত 
মােদ্দছট ন, েিাৎ মাথা ঘুটে উি । দ্দতদ্দন ব য়া  ধটে টা  সাম াট ন। এেকম অবিায় 
বকাথাও বটস োওয়া উদ্দচত। আটশপাটশ বসাে দ্দকছু বনই। বসটত েট  বমটঝটত বসটত 
েয়। োটে া ক্ষীর্ স্বটে ডাকট ন, মধুে মা, মধুে মা! 
  
মধুে মা একত ায় দ্দছ । োটে াে গ াে স্বে এত ূে বপৌঁছাটনাে কথা না, দ্দকন্তু মধুে মাে 
কান খুব পদ্দেষ্কাে। বস সটে সটে ছুটট এ । োটে া প্ৰায় দ্দিসদ্দিস কটে ব ট ন, ববটতে 
বচয়ােটা এটন  াও। বসব। আমাে মাথা ঘুেটছ। 
  
মধুে মা ববটতে বচয়াে এটন দ্দ  । 
  
বেি দ্দমদ্দশটয় আমাটক িাণ্ডা এক গ্রাস পাদ্দন  াও। 
  
শেীে ববদ্দশ খাোপ আম্মা? ডাক্তাে খবে দ্দ ব? 
  
ডাক্তাে  াগটব না। শুটভ্রে ঘটে বাদ্দত জ্ব টছ বকন? বাদ্দত জ্বা া  বকন? োও, বাদ্দত দ্দনদ্দভটয় 
 েো বন্ধ কটে আটসা। পাদ্দন পটে আনটব। 
  
 েোয় তা া দ্দ মু আম্মা? 
  
েযােঁ, তা া  াও। 
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মধুে মা শুটভ্রে ঘটে েুক । োটে া অস্বদ্দস্ত ববাধ কেটত  াগট ন। শুটভ্রে ঘটে বকউ 
েুকট  তােঁে ভা   াটগ না। শুভ্র বাদ্দড় বছটড় বগটছ দ্দতন ঘণ্টাও েয়দ্দন। তাে কাটছ মটন 
েটে অনন্তকা  পাে েটয় বগটছ। এই প্ৰথম শুটভ্রে বাদ্দড় বছটড় বাইটে োওয়া। শুভ্র আে 
 শটা বছট ে মটতা েট  দ্দতদ্দন এতটা দ্দবচদ্দ ত েটতন না। বস আে  শটা বছট ে মটতা 
নয়। বচাখ বথটক চশমা খুট  বি ট  বস দ্দকছুই ব টখ না। একেনটক সাোক্ষর্ তাে চশমা 
খুেঁটে দ্দ টত েয়। তাে ওপে শুটভ্রে চশমা-ভাঙা বোগ আটছ। অকােটর্ বেেঁচদ্দট বখটয় পটড় 
চশমা বভটঙ বি টব। দ্দতদ্দন অবদ্দশয শুটভ্রে বযাটগ  ুদ্দট বাড়দ্দত চশমা দ্দ টয় দ্দ টয়টছন। 
প্ৰটয়ােটনে সময় বসই চশমা  ুদ্দট শুভ্র দ্দক খুেঁটে পাটব? 
  
মধুে মা গ্লাটস কটে দ্দেম-শীত  পাদ্দন দ্দনটয় এ । এক চুমুক পাদ্দন বখটয়ই োটে াে মটন 
েট া, তােঁে আসট  দ্দপপাসা পায় দ্দন। োটে া ব ট ন, মদ্দে  দ্দক এটসটছ মধুে মা? 
  
দ্দে আসটছ। 
  
কতক্ষর্ েট া এটসটছ? 
  
অটনকক্ষর্। 
  
আমাটক বট াদ্দন বকন? 
  
োটে া উটি  ােঁড়াট ন। তাে মাথা অবশয এখটনা ঘুেটছ। আে সকাট  ব্লাড-টপ্ৰশাটেে 
অষুধ দ্দক দ্দতদ্দন বখটয়টছন? োটে া মটন কেটত পােট ন না। মদ্দে টক পািাটত েটব 
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ডাক্তাে সাটেবটক আনাে েটনয। োটে াে এক  ূে সম্পটকযে চাচা তােঁে ডাক্তাে। ওেঁে 
বাসায় বটদ্দ টিান বনই, খবে দ্দ টত কাউটক পািাটত েয়। 
  
মদ্দে , তুদ্দম কখন এটসছ? 
  
অটনকক্ষর্ েই  আসদ্দছ। 
  
খবে  াওদ্দন বকন? 
  
মদ্দে  অনযদ্দ টক তাদ্দকটয় মাথা চু কাটে। এ বাদ্দড়ে সব কটা কাটেে মানুষ এমন গাধা 
বকন? মদ্দে টক বেশটন পািাটনা েটয়দ্দছ   ূে বথটক ব খাে েটনয শুভ্র দ্দিকমটতা বেটন 
উিটত পাে  দ্দক-না। এই খবে বস বাসায় এটস ব টব না? 
  
শুভ্র দ্দক বেটন দ্দিকমটতা উটিটছ? 
  
দ্দে আম্মা। 
  
ওে বনু্ধো সব দ্দছ ? 
  
দ্দে, দ্দছ । 
  
শুভ্র বতামাটক ব খটত পায় দ্দন বতা? 
  
দ্দে না। বছাট ভাইোটনে বচাটখ চশমা দ্দছ  না। 
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োটে া েতভম্ব েটয় বগট ন। এই গাধা কী ব টছ। বচাটখ চশমা দ্দছ  না। মাটন কী? 
গাধাটা দ্দক োটন না চশমা ছাড়া শুভ্র অন্ধ? দ্দনটেটক সামট  দ্দনটয় সেে ভদ্দেটত োটে া 
ব ট ন, বচাটখ চশমা দ্দছ  না? 
  
দ্দে না। 
  
চশমা ছাড়া বস বেটন দ্দগটয় উি  কীভাটব? 
  
একেন সুন্দে মটতা আপা উনাে োত ধইো বটটেইটন দ্দনটয় তু টছন। 
  
তুদ্দম দ্দেটেস কটো দ্দন আপনাে চশমা বকাথায়? 
  
দ্দে না। আপটন ব টছন  ূে থাইকযা ব খটত। 
  
গাধাটাে সটে কথা ব টত ইো কেটছ না। োটে া ব াত ায় উটি এট ন। এইটুকু দ্দসেঁদ্দড় 
ভাঙটতই তােঁে  ম আটটক আসটছ। মটন েটে মাথা ঘুটে বমটঝটত পটড় োটবন। মধুে 
মাটক দ্দ টয় খবে পািাট ন বেন ডাক্তাে আনা েয়। ঘদ্দড় ব খট ন, শুভ্রে বাবাে আসাে 
সময় েটয়টছ। তােঁে সটে কথা ব ট  োটে াে মটনে অদ্দিেতা দ্দকছুটা কমটব। মানুষটা 
েয়টতা েুদ্দক্ত দ্দ টয় ববাঝাটব, চশমা ছাড়া শুটভ্রে বতমন অসুদ্দবধা েটব না। দ্দকাংবা বকাটনা 
বযবিা কেটব বেন বেটনই শুভ্র চশমা বপটয় োয়। সুন্দেমটতা একেন আপা শুটভ্রে োত 
ধটে বটটন তুট টছ। বসই সুন্দেমটতা আপাটা বক? শুভ্রে বকাটনা বমটয়বনু্ধ আটছ বট  দ্দতদ্দন 
োটনন না। এ বাদ্দড়টত বমটয়ো কখটনা আটস দ্দন। কাটো সটে ভাব থাকট  শুভ্র দ্দনশ্চয়ই 
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তাটক এ বাদ্দড়টত আসটত ব ত। োটে াে খুব শেীে খাোপ  াগটছ। আবাে দ্দপপাসা 
েটে। োত কােঁপটছ। 
  
  
  
শুভ্রে বাবা বাদ্দড় দ্দিেট ন োত বাটোটা  শ দ্দমদ্দনটট। এত োটত দ্দতদ্দন কখটনা বাদ্দড় দ্দিটেন 
না। তােঁে টেী দ্দসোদ্দমক্স কােখানাে সমসযা েটে বট  গত কটয়ক োত দ্দিেটত ব দ্দে 
েটে। 
  
ইয়ােউদ্দিন সাটেব ব াত ায় উটি ব খট ন শুভ্রে ঘটে বাদ্দত েু টছ। দ্দতদ্দন দ্দবদ্দস্মত েটয় 
উেঁদ্দক দ্দ ট ন। শুভ্রে দ্দবছানায় োটে া পা তুট  বটস আটছন। োটে াে মাথাে চু  বভো। 
মটন েটে দ্দকন্তু আটগই মাথায় পাদ্দন ো া েটয়টছ। ইয়ােউদ্দিন সাটেব ব ট ন, কী 
বযাপাে? 
  
োটে া ক্ষীর্ গ ায় ব ট ন, শুভ্র তাে চশমা োদ্দেটয় বিট টছ। 
  
শুটভ্রে কথা োনটত চাদ্দে না। বতামাে কী েটয়টছ? 
  
আমাে খুব অদ্দিে  াগটছ। 
  
বপ্ৰশাে ববটড়টছ? 
  
হুেঁ। 
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ডাক্তাে এটসদ্দছ ? 
  
হুেঁ। 
  
বপ্ৰশাে এখন কত? 
  
উদ্দন বট নদ্দন। অষুধ বখটত দ্দ টয়টছন। 
  
বখটয়ছ? 
  
হুেঁ। 
  
ইয়ােউদ্দিন সাটেব বচয়াে বটটন োটে াে মুটখামুদ্দখ বসট ন। 
  
ভাত বখটয়ছ োটে া? 
  
না। 
  
উটি খাবাে দ্দ টত বট া। আদ্দম বগাস  কটে চােটা খাব। খাবাে বটদ্দবট  কথা েটব। শুটভ্রে 
চশমাে বযাপাটে এত দ্দচদ্দন্তত েবাে দ্দকছু ব খদ্দছ না। তুদ্দম দ্দক ওটক বাড়দ্দত চশমা  াওদ্দন? 
  
ওে েযােবযাটগ  ুটা আটছ। দ্দকন্তু ওটক বতা ব া েয়দ্দন। 
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না ব ট ও অসুদ্দবটধ েটব না। একসময়-না এক-সময় ও বযাগ খু টব। বযাগ খু ট ই 
বপটয় োটব। 
  
োটে া দ্দিসদ্দিস কটে ব ট ন, েদ্দ  বযাগটা োদ্দেটয় বিট ? বচাটখ বতা এখন ব খটছ না। 
দ্দনটেে বযাগ দ্দচনটব কী কটে? 
  
ইয়ােউদ্দিন সাটেব ভধেয োোট ন না। শান্ত গ ায় ব ট ন, দ্দচটাগাাং বনটম নতুন চশমা 
বাদ্দনটয় বনটব। বপ্ৰসদ্দরপশন সবসময় শুভ্রে মাদ্দনবযাটগ থাটক। থাটক না? 
  
হুেঁ। 
  
নাটমা বতা দ্দবছানা বথটক। নাটমা। 
  
আমাে খুব অদ্দিে  াগটছ। 
  
বশাটনা োটে া, আদ্দম বোং এক কাে কদ্দে। আমাট ে দ্দচটাগাাং অদ্দিটসে দ্দসদ্দিকটক বট  
দ্দ ই, বস বভােটব া দ্দচটাগাাং বে  বেশটন োটব এবাং শুভ্রটক ব টব, তাে েযােবযাটগে 
সাইড পটকটট চশমা আটছ। 
  
আো। 
  
বতামাে অদ্দিেতা দ্দক এখন একটু কটমটছ? 
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োটে া েবাব দ্দ ট ন না। ইয়ােউদ্দিন সাটেব শান্ত গ ায় ব ট ন, আদ্দম বেটন একেন 
ব াক বেটখদ্দছ। বস সবসময় শুটভ্রে উপে  ক্ষ োখটবা। বতামাটক এই খবেটা োনাটত 
চাদ্দে াম না।  দ্দকন্তু বপ্ৰশাে-টেশাে ববটড় বতামাে ো অবিা েটয়টছ, আমাে মটন ে  
োনাটনা উদ্দচত। 
  
ইয়ােউদ্দিন সাটেব উটি  ােঁড়াট ন। স্ত্রীে োত ধটে তােঁটক দ্দনটচ নামাট ন। োটে া ব ট ন, 
মদ্দে  ব দ্দছ , সুন্দেমটতা একটা বমটয় নাদ্দক শুটভ্রে োত ধটে তাটক বেটন দ্দনটয় তু টছ। 
  
ভা ই বতা। সমসযাে সমটয় বনু্ধে মটতা কাউটক কাটছ পাটে। 
  
আমাে বকন োদ্দন খুব খাোপ  াগটছ। মটন েটে ভয়াংকে দ্দকছু ঘটটব। 
  
ভয়াংকে দ্দকছুটা কী েটব বট  মটন কেছ? 
  
ওো সমুটদ্র নামটব, তােপে বচাোবাদ্দ টত আটটক োটব। 
  
ও বতা একা োটে না। ওে আট-নেন বনু্ধ আটছ। একেন বচাোবাদ্দ টত আটকাট  অনযো 
বটটন তু টব। 
  
দ্দবপট ে সময় কাউটক কাটছ পাওয়া োয় না। 
  
ঐ বমটয়দ্দটটক পাওয়া োটব বট  আমাে ধাের্া। 
  
বকান বমটয়? 
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ইয়ােউদ্দিন সাটেব োসটত োসটত ব ট ন, সুন্দেমটতা বমটয়দ্দট। বে শুটভ্রে োত ধটে 
তাটক বেটন তুট  দ্দন । তুদ্দম এখটনা এত অদ্দিে েটয় আছ বকন? োও, দ্দনটচ দ্দগটয় খাবাে 
গেম কেটত ব । আদ্দম দ্দচটাগাাং বটদ্দ টিান কেদ্দছ। 
  
মযাটনোে সাটেটবে সটে আদ্দমও কথা ব ব। 
  
বতামাে কথা ব াে বকাটনা প্ৰটয়ােন ব খদ্দছ না। ো ব াে আদ্দম গুদ্দছটয় ব ব। 
  
চশমাটা আটছ ওে েযােবযাটগে ডান দ্দ টকে পটকটট। দ্দডসটপাটসব  বেোে, বশদ্দভাং রম, 
সাবান, টুথটপে, টুথব্রাশ সব আটছ বােঁ দ্দ টকে পটকটট। 
  
আদ্দম বট  ব ব। 
  
োটে া দ্দকছুক্ষর্ চুপচাপ বথটক ব ট ন, শুটভ্রে েটনয আমাে এই বে ভীদ্দত, বতামাে কাটছ 
তা দ্দক অস্বাভাদ্দবক মটন েয়? 
  
ইয়ােউদ্দিন সাটেব ব ট ন, না। অনয সবাে কাটছ মটন েটব তুদ্দম বাড়াবাদ্দড় কেদ্দছ। দ্দকন্তু 
আমাে কাটছ মটন েটব, না। কাের্ অনযো োটন না, দ্দকন্তু আমো োদ্দন, শুটভ্রে বচাটখে 
নাভয শুদ্দকটয় আসটছ। অদ্দতদ্রুত তাে বচাখ নষ্ট েটয় োটব। বস দ্দকছুই ব খটব না। 
  
োটে া থমথটম গ ায় ব ট ন, বােবাে তুদ্দম এই কথা মটন কদ্দেটয়  াও বকন? 
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বতামাটক মানদ্দসকভাটব প্ৰস্তুত কোে েটনযই কদ্দে। বড় ধেটনে কযা াদ্দমটাে েটনয মানদ্দসক 
প্ৰস্তুদ্দত  েকাে মানদ্দসক প্ৰস্তুদ্দত থাটক না বট ই আমো বকাটনা দ্দবপট ে মুটখামুদ্দখ  ােঁড়াটত 
পাদ্দে না। 
  
তুদ্দম পাে? 
  
েযােঁ, আদ্দম পাদ্দে। 
  
োটে াে মাথা ঘুটে উি । দ্দতদ্দন ক্ষীর্ স্বটে ব ট ন, আমাে বকমন োদ্দন  াগটছ! 
  
ইয়ােউদ্দিন োটে াে োত ধটে বি ট ন। িাণ্ডা োত। বসই োত থেথে কটে কােঁপটছ। 
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রাত বামে দুটার মমতা 
োত বাটে  ুটাে মটতা। 
  
কথা দ্দছ  সাো োত সবাই বেটগ থাকটব। ভেরচ কেটত কেটত োটব। মটন েটে সবাে 
উৎসাটে ভাটা পটড়টছ। বলু্ট বগাড়া বথটকই মনমো দ্দছ । তাে মনমো ভাব োত একটাে 
দ্দ টক কাট । বস বমাতাট টবে কাছ বথটক কযাটসট বপ্ল্য়াে দ্দনটয় িু  ভ ুু্েটম কযাটসট 
চা ু কে । বনযাে েবীেসেীত। তটব কযাটসটট ব াষ আটছ। মটন েটে বনযাে গ ায় 
 যাদ্দেনোইদ্দটস। ভাঙা গ ায় গান— 
  
সখী বটয় বগ  বব া 
শুধু োদ্দস বখ া আে দ্দক ভা   াটগ? 
  
চশমাপো  াদ্দড়ওয়া া এক ভদ্রট াক েিাৎ বপছন বথটক উটি এটস কদ্দিন গ ায় ব ট ন, 
আপদ্দন দ্দক গান বন্ধ কেটবন? 
  
বলু্ট ব  , বকন বন্ধ কেব? 
  
বন্ধ কেটবন, কাের্, োত  ুটা বাটে। এখন গাটনে সময় না। এখন ঘুমুবাে সময়। 
  
আপনাে েটনয ঘুমুবাে সময়। আপদ্দন বকা বাদ্দ শ দ্দনটয় শুটয় পড়ুন। আমাট ে এখন 
বেটগ থাকাে সময়। 
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চশমাওয়া া ব াক সমথযটনে আশায় চােদ্দ টক তাকাটে। কাটেই সমথযন পাবাে আটগই 
বলু্টটক সাটপাটয ব বাে েটনয বমাতাটব  ব  , গাট ে পেপটেই আটছ নৃতযানুষ্ঠান। 
আপনাট ে সবাইটক আমন্ত্রর্। আমাট ে  ট  কটয়কেন নৃতযদ্দশল্পী আটছন। নইমা, নাটচে 
েটনয ভতদ্দে েও। 
  
নইমাে েটনয অতযন্ত অপমানসূচক কথা। তাে দ্দবশা  শেীটেে দ্দ টক  ক্ষ কটেই তাটক 
নৃতযদ্দশল্পী ব া েটে। অদ্দতবড় ববাকাও এটা বুঝটব। নইমাে পাটশ নীো বটসদ্দছ । বস 
দ্দখ দ্দখ  কটে োসটত শুরু কটেটছ, বেন এই পৃদ্দথবীে সবযটশ্রষ্ঠ েদ্দসকতা বস এইমাত্র 
শুন । 
  
চশমাপো ভদ্রট াক ব ট ন, আপনাো আমাট ে সাোোত দ্দবেক্ত কেটবন, তা বতা েয় 
না। 
  
বলু্ট ব  , প্ৰদ্দতোটতই বে ঘুমটত েটব তাে দ্দক বকাটনা মাটন আটছ? একটা োত না 
ঘুদ্দমটয় ব খুন বকমন  াটগ। খাোপ  াগটব না। 
  
কথাবাতযাে এই পেযাটয় োনা উটি ব  , বনা দ্দমউদ্দেক। গান বন্ধ। অনয োত্রীট ে সুদ্দবধা-
অসুদ্দবধাও আমাট ে ব খটত েটব। 
  
বস চশমাপো ব াটকে কাটছ এদ্দগটয় দ্দগটয় ব  , ওল্ড ব্রা াে, বনা অটিন্স। োন, শুটয় 
পড়ুন। 
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বমাতাট টবে গা জ্বট  বগ । বেন ছাড়াে পে বথটকই োনা এই আ গা মাতব্বদ্দেটা কেটছ। 
সটেযে সীমা অদ্দতরম কটে োটে। কটষ এে পাছায় একটা  াদ্দথ বদ্দসটয় ব য়া  েকাে। 
ব াকেটনে সামটনই ব য়া  েকাে, োটত গাধাটাে একটা দ্দশক্ষা েয়। মাতব্বে! 
  
মুনা োনা া দ্দ টয় বাইটেে অন্ধকাে ব খদ্দছ । অন্ধকাটে ব খাে দ্দকছু বনই, তবু ভাট া 
 াগদ্দছ । ভাট া বৃদ্দষ্ট েটে। বৃদ্দষ্টও ব খা োটে না। তটব বৃদ্দষ্টে শব্দ শুনটত খুব সুন্দে 
 াগটছ। চ ন্ত বেন বথটক বৃদ্দষ্টে শব্দ বে এত সুন্দে  াটগ বক োনত? 
  
োনা এটস খট কটে মুনাে োনা া বন্ধ কটে ব  , বনা বৃদ্দষ্টটত দ্দভোদ্দভদ্দে। ঘুমা। ঘুদ্দমটয় 
পড়া। 
  
োনা এটস বস । সিুে পাটশ। সিুটক খুব মনমো  াগটছ।  ট ে বকউ বকাটনা কােটর্ 
দ্দবষণ্ণ েট  বসটা ব খাে  াদ্দয়েও তাে। 
  
কী েটয়টছ বে সি? 
  
কই, দ্দকছু েয়দ্দন বতা। 
  
মন-খাোপ কটে বটস আদ্দছস বকন? কী েটয়টছ ব । 
  
দ্দকছু েয় দ্দন। 
  
মুনা  াি দ্দ টয় বেটন উটি পটড়টছ এইেটনয মন খাোপ? বা  ব , বাচ্চা বমটয়, দ্দমসটটক 
কটে বিট টছ। বেদ্দভ বকা দ্দ টয় দ্দ টয়দ্দছ। তুই েদ্দ  মুখ বভােঁতা কটে োদ্দখস—তােট  মুনা 
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ভাবটব তাে েটনয বতাে মন খাোপ। এই কােটা বস কে  কী কটে তাই আদ্দম এখটনা 
বুঝটত পােদ্দছ না। এমন বতা না বে ববকুব বমটয়… বন সিু, দ্দসগাটেট বন। 
  
সিু দ্দসগাটেট দ্দন । মুনা কী েটনয  াি দ্দ টয় বেটন উটিটছ তা বস না োনট ও অনুমান 
কেটত পােটছ। েটনয তাে খুব মায়া  াগটছ। 
  
দ্দব েযাদ্দপ সিু, দ্দব েযাদ্দপ। মন খাোপ কটে থাকদ্দব না। আদ্দম োই, দ্দটদ্দটে সটে মযাটনে 
কটে আদ্দস। টাকা খাইটয় আদ্দস। 
  
টাকা খাওয়াদ্দব বকন? 
  
আমাট ে মটধয  ুেন আটছ না দ্দটটকট ছাড়া? টাকা না খাওয়াট  েটব কীভাটব? আদ্দম 
অবদ্দশয দ্দপ্ৰদ্দ দ্দমনাদ্দে আ াপ কটে বেটখদ্দছ। বচাখ-দ্দটদ্দপ দ্দ টয় দ্দ টয়দ্দছ। এইসব  ক্ষ োখটত 
েটব না? নয়টতা দ্দচটাগাাং নামটতই ঝাটম ায় পটড় বেতাম। আদ্দম মযাটনে না কেট  
এতসব ঝাটম া বতাো বমটাদ্দব কী কটে? বতাো বতা আবাে সব ভদ্রট াক। এই ব খ না, 
বৃদ্দষ্ট েটে অথচ সবাে োনা া বখা া। িাণ্ডা ব টগ বুটক কি বটস বগট  অবিাটা কী 
েটব? বকাথায় পাব ডাক্তাে? বকাথায় পাব অষুধ? 
  
োনা বযস্ত পাটয় উটি চট  বগ । োনা চট  বেটতই মুনা আবাে তাে োনা া খুট  দ্দ  । 
োনা া বখা াে সময় ভাইটয়ে দ্দ টক তাদ্দকটয়  ােুক ভদ্দেটত োস । সিও োস । 
  
ঝুম বৃদ্দষ্ট েটে। 
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েেীে পাটশে োনা া বখা া। বৃদ্দষ্টে ছাট আসটছ। আনুশকা ব  , েেী, তুই দ্দভটে 
োদ্দেস। োনা া বন্ধ কটে ব । 
  
েেী ব  , আমাে দ্দভেটত ভাট া  াগটছ। 
  
অসুখ বাধাদ্দব; দ্দনউটমাদ্দনয়া েটব। আমাট ে সব বপ্ৰাগ্রাম বানচা  েটব। 
  
বসটাও মন্দ না। মানুটষে েীবটন বপ্ৰাগ্রাম ছাড়া দ্দকছু দ্দকছু অাংশ থাকা  েকাে। বে অাংটশ 
আটগভাটগ দ্দকছু ভাবা েটব না। ো েবাে েটব। 
  
আনুশকা োদ্দসমুটখ ব  , এটা দ্দক বকাটনা  াশযদ্দনক তত্ত্ব? 
  
খুবই সাধাের্ তত্ত্ব।  াশযদ্দনক-িাশযদ্দনক না। 
  
েেী, তুই দ্দকন্তু দ্দভটে নযান্তা-নযাত েটয় বগদ্দছস। েেী ো কা গ ায় ব  , তুই একটা 
প্ৰসে দ্দনটয় এত কথা বদ্দ স বে োগ  াটগ। কথা ব াে বতা আটো দ্দবষয় আটছ। 
  
আো ো, এই প্ৰসটে আে কথা ব ব না; শুভ্রটক ব খদ্দছ না বকন বে েেী? শুভ্র বকাথায় 
বগ ? 
  
োটব আবাে বকাথায়? বেটনই আটছ। মটন েয় এক কামো বথটক আটেক কামোয় 
দ্দসগাটেট োটত ঘুটে ববড়াটে। 
  
ওে এমন একা ঘুটে ববড়াটনা দ্দিক না। বচাটখ কম ব টখ। 
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েেী বেটস বি  । আনুশকা ব  , োসদ্দছস বকন? 
  
বতাে মাতৃভাব ব টখ োসদ্দছ। বতাে মটধয একটা   পদ্দত-  পদ্দত বযাপাে আটছ। সব সময় 
 ক্ষ কটেদ্দছ, আমো বকাথাও বগট ই তুই   পদ্দত বসটে বিদ্দ স; সব দ্দচন্তা-ভাবনা দ্দনটেে 
মাথায়; আমাটক দ্দনটয় ভাবদ্দছস, আবাে শুভ্রটক দ্দনটয় ভাবদ্দছস; এত দ্দকটসে ভাবাভাদ্দব? 
আমো সবাই োো। 
  
আো ো, আে ভাবব না। 
  
না বভটব তুই পােদ্দব না। বযাপােটা েটক্তে মটধয েুটক আটছ। 
  
আনুশকা ব  , োনা া পুটোটা বখা া না বেটখ োি খুট  োখ। তুই এটকবাটে বগাস  
কটে বিট দ্দছস। 
  
েেী োনা া বন্ধ কটে উটি  ােঁড়া । আনুশকা ব  , োদ্দেস বকাথায়? 
  
অনয বকাথাও দ্দগটয় বসব। বেখাটন আমাে মাতৃসম বকউ থাকটব না। বকউ আমাটক 
রমাগত উপট শ ব টব না। 
  
সযদ্দে। এখাটনই ববাস। োনা া পুটোপুদ্দে খুট  ব । আদ্দম আে দ্দকছু ব ব না। ওয়াডয অব 
অনাে। 
  
না, বতাে পাটশ বসব না। 
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েেী োেঁটটত শুরু কে ।  ট ে পুরুষট ে মটধয শুধু বমাতাট বটক ব খা োটে। বস 
ইটতামটধয বশাবাে বযবিা কটে বিট টছ। তাে পাটশে দ্দসটটে ভদ্রট াকটক অনয োয়গায় 
পাদ্দিটয়  ুটা দ্দসদ্দট  খ  কটে কুণ্ড ী পাদ্দকটয় শুটয়টছ।  ূে বথটক ব খট ই ববাঝা োয় বস 
গভীে ঘুটম আেন্ন। অথচ কথা দ্দছ  সাোোত বকউ ঘুমুটব না। েেীে মটন েট া—বশষটায় 
ব খা োটব শুধু বস-ই বেটগ আটছ, আে সবাই ঘুটম। কামোয় গাদ্দড়ভো ঘুম, েেনী দ্দনঝুম। 
  
োত কত েটয়টছ? েেীে োটত ঘদ্দড় দ্দছ । এখন ঘদ্দড় বনই। বকাথাও খুট টুট  পটড় বগটছ। 
ভাট াই েটয়টছ। ঘদ্দড়টা ঐ মানুটষে ব য়া।  াদ্দম ঘদ্দড়। ব াকটা কৃপর্ না। বস তাে স্ত্রীটক 
 াদ্দম- াদ্দম দ্দেদ্দনসপত্র দ্দ টয়ই সাদ্দেটয়টছ। পেটনে শাদ্দড়টাও  াদ্দম। কত  াম েেী োটন 
না। ব াকটাে ববান এই শাদ্দড় তাটক পোটত পোটত বট দ্দছ , ববে বকায়াদ্দ দ্দট, বা ুচদ্দে 
কাতান। 
  
বসই ববষ্ট বকায়াদ্দ দ্দট বা ুচদ্দে। কাতান দ্দভটে এখন গাটয়ে সটে ব টে আটছ। েেীে 
এখন দ্দনটেটক অশুদ্দচ  াগটছ। মটন েটে ঐ ব াকটা বেন তাটক েদ্দড়টয় ধটে আটছ। 
  
একেন সাধাের্ বমটয়ে েীবটনও কত অদু্ভত ঘটনা ঘটট। েেী দ্দক দ্দনটেই বস এমন 
একটা কাণ্ড কেটত পােটব? দ্দবটয়ে আসে বথটক পাদ্দ টয় আসটব? 
  
েদ্দ  পা াটত না পােত তােট  কী েটতা? তােট  এই োতটা েটতা তাট ে বাসেোত। 
ব াকটা তাে শেীে দ্দনটয় দ্দকছুক্ষর্ ছানাছাদ্দন কটে দ্দসগাটেট বখটয় ঘুদ্দমটয় পড়ত। আে বস 
সাোোত বেটগ বৃদ্দষ্ট ব খত। আো, োকায় দ্দক এখন বৃদ্দষ্ট েটে? 
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ঐ ব াকটা কী কেটছ? ঘুমুটত দ্দনশ্চয়ই পােটছ না। দ্দকাংবা বক োটন ম -ি  বখটয় েয়টতা 
নাক ডাদ্দকটয় ঘুমুটে। তটব বসই ঘুম দ্দনশ্চয়ই সুটখে ঘুম না। দ্দনশ্চয়ই ঘুটমে মটধয তাে 
শেীে জ্বট  োটে। 
  
শুভ্র  ক্ষ কে , বভো শাদ্দড়ে এক অাংশ চা টেে মটতা গাটয় েদ্দড়টয় েেী েন-েন কটে 
োটে। তাে একবাে ইো েট া েেীটক ডাটক। দ্দকন্তু েেীে োেঁটাে মটধয এমন এক 
আত্মমগ্ন ভদ্দে বে, মটন েয় ডাকট ও বস থামটব না। একটা সুটটকটসে সটে ধাক্কা বখটয় 
েেীে পটড় োবাে মটতা েট া। বস দ্দনটেটক সামট  দ্দনটয় োস । কাে দ্দ টক তাদ্দকটয় 
োস ? 
  
শুভ্রে োটত একটা েু ন্ত দ্দসগাটেট। আে এক োটতে মটধয অটনকগুদ্দ  দ্দসগাটেট খাওয়া 
েটয়টছ। বদ্দম-বদ্দম  াগটছ, বুক জ্বা া কেটছ এবাং মাথা বকমন ো কা  াগটছ। এই ো কা 
ববাধ েওয়াটাই দ্দক দ্দসগাটেটটে বনশা? গােঁো বখট   জ্জা বাটড়, ভাাং-এে সেবত বখট  কী 
েয় এখটনা োনা েয় দ্দন। 
  
সযায়, একটু শুনটবন? 
  
শুভ্র চমটক উটি ব  , আমাটক ব টছন? 
  
দ্দে, আপনাটকই ব দ্দছ। 
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অপদ্দেদ্দচত একেন মানুষ।  ম্বা, বোগী! মাথায় চুট ে বাংশও বনই। পেটন সািাদ্দে। বমটয়দ্দ  
গ াে স্বয়। বচাটখ বসানাদ্দ  বেটমে চশমা! এই ব াকটক আটগ কখটনা ব টখটছ বট  শুভ্র 
মটন কেটত পাে  মন। 
  
আদ্দম দ্দক আপনাটক দ্দচদ্দন? 
  
দ্দে না সযাে। 
  
আপদ্দন আমাটক বচটনন? 
  
দ্দি সযাে, দ্দচদ্দন। আপনাে বাবা ইয়ােউদ্দিন সাটেব আমাটক পাদ্দিটয়টছন। 
  
বুঝটত পােদ্দছ না। দ্দতদ্দন আপনাটক েিাৎ কটে কীভাটব পািাটবন? 
  
আপনাে ব খাটশানা কোে েটনয আদ্দম োকা বথটকই গাদ্দড়টত উটিদ্দছ। 
  
শুভ্র শুকটনা গ ায় ব  , ও আো। তােট  আপদ্দন দ্দিকমতই ব খাটশানা কটে োটেন? 
বাবাটক খবে পািাটেন কীভাটব, ওয়যােট টস? 
  
সযাে, আপদ্দন শুধু শুধু আমাে ওপে োগ কেটছন? 
  
আদ্দম আপনাে ওপে োগ কেদ্দছ না, োগ কেদ্দছ বাবাে ওপে। আদ্দম কল্পনাও কদ্দে দ্দন 
বাবা একেন োই পািাটবন। 
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সযাে, আপদ্দন ভু  কেটছন। আদ্দম োই না, আপনাে োটত বকাটনা অসুদ্দবধা না েয়। 
বসেনযই আদ্দম োদ্দে। আমাটক ব া েটয়টছ, বড় েকটমে বকাটনা সমসযায় পড়ট ই শুধু 
আপনাটক আমাে পদ্দেচয় দ্দ টত। 
  
শুভ্র মন-খাোপ কো গ ায় ব  , আদ্দম দ্দক বড় েকটমে বকাটনা সমসযায় পটড়দ্দছ? 
  
দ্দে সযাে, পটড়টছন। 
  
আদ্দম তা বকাটনা সমসযা ব খদ্দছ না। 
  
আপনাে ঘুটমে অসুদ্দবধা েটে। 
  
আমাে ঘুটমে অসুদ্দবধা একটা বড় ধেটনে সমসযা। আপদ্দন আমাে ঘুটমে বযবিা কটেটছন? 
  
দ্দে। দ্দতনটা এয়াে কদ্দেশাে বকাচ আপনাে নাটম দ্দেোভয কো আটছ। খাদ্দ  োটে। 
আপনাো ঘুমাটত পাটেন। 
  
আদ্দম তাে বকাটনা প্ৰটয়ােন ব খদ্দছ না। 
  
সাোোত বেটগ বথটক পেদ্দ ন োদ্দনয কেট  অসুি েটয় পড়টবন সযাে। আপনাে শেীে 
বতা ভাট া না। 
  
েদ্দ  অসুি েটয় পদ্দড় আপদ্দন দ্দনশ্চয়ই ডাক্তাটেে বযবিাও কটে বি টবন। কাটেই আদ্দম 
বকাটনা সমসযা ব খদ্দছ না। 
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আপদ্দন সযাে শুধু শুধু আমাে ওপে োগ কেটছন। আদ্দম হুকুটমে চাকে। 
  
আদ্দম আপনাে ওপে োগ কেদ্দছ না। তটব আবাে েদ্দ  কখটনা আপনাটক আমাে বপছটন 
ঘুেঘুে কেটত ব দ্দখ তােট  োগ কেব। খুব োগ কেব। আপনাে নাম কী? 
  
সযাে, আমাে নাম সুট মান। 
  
সুট মান সাটেব, আপদ্দন  য়া কটে দ্দব ায় বোন। আমাটক আমাে মটতা থাকটত দ্দ ন। 
  
দ্দে আো,  াইটােটা োখুন। সযায়। 
  
 াইটায় দ্দ টয় কী কেব? 
  
আপনাে দ্দসগাটেট দ্দনটভ বগটছ। 
  
শুভ্র  াইটাে োটত দ্দনটেে োয়গায় দ্দিটে এট া। আনুশকা ব  , শুভ্র, তুদ্দম দ্দক েেীটক 
ব টখছ? বস বকাথায় োটনা? 
  
এখন বকাথায় োদ্দন না। তটব তাটক বেটত ব টখদ্দছ। েনেন কটে োদ্দে । একটা 
সুটটকটসে সটে ধাক্কা বখটয়টছ। 
  
ও আমাে ওপে োগ কটে। চট  বগটছ। 
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কী দ্দনটয় োগ কে ? 
  
বকাটনাদ্দকছু দ্দনটয় না। োগটা ওে মটন দ্দছ । ববে েটয় এটসটছ। তুদ্দম দ্দক োগ ভাদ্দঙটয় 
ওটক দ্দনটয় আসটব? 
  
আদ্দম বগট  ওে োগ ভাঙটব? 
  
েযােঁ, ভাঙটব। 
  
শুভ্র েেীটক খুেঁেটত ববে েট া। আশ্চেয কাণ্ড! েেী বকাথাও বনই। একেন মানুষ বতা 
োওয়ায় দ্দমদ্দ টয় বেটত পাটে না। বকাথায় বগ  বস? আখাউড়ায় বেন দ্দকছুক্ষটর্ে েটনয 
বথটমদ্দছ । েেী দ্দক তখন বনটম বগটছ? শুভ্রে বুক কােঁপটছ। বস আবাে খুেঁেটত শুরু কে । 
  
সযাে, আপদ্দন দ্দক কাউটক খুেঁেটছন? 
  
না, কাউটক খুেঁেদ্দছ না। আপনাটক না বট দ্দছ আমাে বপছটন ঘুেঘুে কেটবন না? 
  
সুট মান এটস সামটন  ােঁদ্দড়টয়টছ। বস দ্দক ছায়াে মটতা শুভ্রটক অনুসের্ কেটছ? 
  
সুট মান ইতস্তত কটে ব  , বভো শাদ্দড়পো বমটয়দ্দট সযাে বুটিকাটে আটছ। 
  
ও আো, থযাাংক য়ুয। আপদ্দন দ্দক সাোক্ষর্ই আমাে বপছটন বপছটন আটছন? 
  
আদ্দম সযাে  ূে বথটক  ক্ষ োখদ্দছ। 
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আদ্দম কী কেদ্দছ না কেদ্দছ সব ব খটছন? 
  
দ্দে সযাে। 
  
আদ্দম বে বুটিা কাটেে মযাটনোটেে গাটয় থুথু দ্দ টয়দ্দছ, তাও ব টখটছন? 
  
সুট মান দ্দকছু ব   না। বস মাথা দ্দনচু কটে  ােঁদ্দড়টয় আটছ। 
  
শুভ্র একবাে ভাব  বট , এই বযাপােটা আপদ্দন  য়া কটে বাবাটক ব টবন না। তােপে 
মটন েট া, এটা ব া দ্দিক েটব না। অনযায় অনুটোধ। অনযায় অনুটোধ আে বে-ই করুক, 
বস কেটত পাটে না। 
  
বুটিকাে অন্ধকাে। বটদ্দব গুদ্দ ে উপে বাদ্দ শ এবাং চা ে দ্দবদ্দছটয় বুটিকাটেে ব াকেন 
শুটয় আটছ। একদ্দট বটদ্দব ই শুধু দ্দছ । তােই এক বকার্ায় েড়সড় েটয় েেী বটস আটছ। 
বখা া োনা ায় বুদ্দষ্টে ছাট আসটছ। 
  
শুভ্র ডাক , েেী। 
  
েেী খুব স্বাভাদ্দবক গ ায় ব  , এটসা। বটসা আমাে সামটন। 
  
একা একা কী কেছ? 
  
ভাবদ্দছ। 
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কী ভাবছ? 
  
ভশশব বথটক ভাবা শুরু কটেদ্দছ। চাে বছে বয়স বথটক আেম্ভ কটেদ্দছ, বেসব সৃ্মদ্দত মাথায় 
েমা আটছ বসগুদ্দ  ব খাে বচষ্টা কেদ্দছ। 
  
বকান পেযন্ত এটসছ? 
  
ক্লাস বটন। ক্লাস বটটন এটসই বাধা পড় । তুদ্দম উ য় েট । 
  
শীত  াগটছ না? 
  
 াগটছ। শীটত মটে োদ্দে। মটন েয়। জ্বেও এটসটছ। ব টখা বতা গাটয় জ্বে আটছ দ্দক-না। 
  
েেী োত বাদ্দড়টয় দ্দ  । কত সেটেই না বস তাে োত বাদ্দড়টয়টছ। দ্দদ্বধা বনই, সাংটকাচ 
বনই। বোং একধেটনে দ্দনভযেতা আটছ। 
  
শুভ্র ব  , বতামাে গাটয় জ্বে। 
  
ববদ্দশ জ্বে? 
  
েযােঁ, ববদ্দশ। অটনক জ্বে। বতামাে বৃদ্দষ্টটত বভো দ্দিক েয় দ্দন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । রূপালী দ্বীপ । উপনযাস  

 60 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

বৃদ্দষ্টটত না দ্দভেট ও আমাে জ্বে আসত। আদ্দম েখন বড় ধেটনে বকাটনা সমসযা বথটক 
মুদ্দক্ত পাই, তখন আমাে জ্বে এটস োয়। 
  
বসই জ্বে কতদ্দ ন থাটক? 
  
বস দ্দেসাব কদ্দে দ্দন। 
  
বভো কাপড় ব  াটব না? 
  
ব  াটত পােট  ভাট া েটতা। দ্দনটেটক অশুদ্দচ  াগটছ, তটব বনাাংে বাথরুটম েুটক কাপড় 
ব  াটত ইটে কেটছ না। 
  
তােট  কী কেটব? বভো কাপটড় বটস থাকটব? 
  
েযােঁ। 
  
আনুশকা মন খাোপ কটে আটছ। তুদ্দম নাদ্দক তাে সটে ঝগড়া কটেছ? 
  
েেী দ্দকছু ব   না। োনা াে অন্ধকাটেে দ্দ টক মুখ ঘুদ্দেটয় বস । বৃদ্দষ্ট বথটম বগটছ। 
আকাটশ দ্দব ুযৎ চমকাটে। েেী োই তু টত তু টত ব  , প্ৰচণ্ড ঘুম পাটে। ইস, একটা 
পুটো কামো েদ্দ  আমাে একাে থাকত, তােট   েো বন্ধ কটে োত-পা ছদ্দড়টয় কী 
আোম কটে ঘুমুতাম! 
  
শুভ্র ইতস্তত কটে ব  , আদ্দম একটা পুটো কামোে বযবিা কেটত পাদ্দে। কেব? 
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একটা পুটো কামো শুধু আমাে েটনয? 
  
েযােঁ। 
  
কীভাটব কেটব? 
  
কীভাটব কেব তা বতামাে োনাে  েকাে বনই। কেব দ্দক-না বসটাই োনটত চাদ্দে। 
  
দ্দপ্ল্ে। শুভ্র, কটো। কীভাটব কেটব? 
  
মযাদ্দেক। বড়ট াকট ে োটত অটনক ধেটনে মযাদ্দেক থাটক। 
  
শুভ্র বুটিকাটেে বাইটে এটস ব টখ, সুট মান মাথা দ্দনচু কটে  ােঁদ্দড়টয়। সুট মান মটন েট া 
শুভ্রটক ব টখ  জ্জা পাটে। বস চট  বেটত বচটয়দ্দছ , শুভ্র ব  , একটা কামোে বযবিা 
করুন। 
  
সুট মান েতভম্ব গ ায় ব  , আপনাট ে  ুেটনে েটনয? 
  
না, একেন শুধু োটব। তাে শেীে খাোপ। 
  
ও আো। আদ্দম সযাে ভয় বপটয় দ্দগটয়দ্দছ াম। 
  
ভয় পাবাে দ্দকছু বনই। 
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একেন ডাক্তাটেে বযবিা দ্দক সযাে কেব? 
  
আপদ্দন দ্দক ডাক্তােও সটে দ্দনটয় এটসটছন? 
  
দ্দে না সযাে। খুেঁটে ববে কেব। এত বড় বেন, একেন-না-একেন ডাক্তাে বতা থাকটবনই। 
ডাক্তাে দ্দক  াগটব সযাে? 
  
না। 
  
আমাে বযবোটে অসন্তুষ্ট েটবন না সযাে। 
  
শুভ্র দ্দবদ্দস্মত েটয় তাকা । ব াকটাটক এখন আে তাে এত খাোপ  াগটছ। না। কী েকম 
দ্দবনীত ভদ্দেটত তাকাটে। 
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বেন এমস িাটগােঁময় থামল 
বেন এটস চাটগােঁটয় থাম  বভাে পােঁচটায়। চােদ্দ ক অন্ধকাে। বভাটেে বকাটনা আভাস ব খা 
োটে না। প্ল্াটিটমযে আট া কামোয় েুকটছ। এই আট াটুকুই। ভেসা, কাের্, বেন 
প্ল্াটিটময বোকাে প্ৰায় সটে সটেই বেটনে সব বাদ্দত দ্দনদ্দভটয় ব য়া েটয়টছ। 
  
োনাে োটত একটা বপনদ্দস -টচয। প্ৰটয়ােটনে সময় বকাটনা দ্দেদ্দনসই কাে কটে না। 
োনাে বপনদ্দস -টচযও কাে কেটছ না। ববাতাম দ্দটটপ দ্দটটপ তাে োত বযথা েটয় বগটছ। 
অথচ এই বপনদ্দস -টচয েওনা েবাে আটগে দ্দ ন বকনা েটয়টছ। োনা উেঁচু গ ায় ব  , 
বকউ বেন বথটক নামটব না, আনদ্দট  িা যাে অডযাে। বে বেখাটন আছ বসখাটনই থাটকা। 
মাট ে দ্দ টক  ক্ষ োটখা। বনা মুভটমন্ট। 
  
আনুশকা ব  , খামাখা দ্দচৎকাে বকাটো না বতা। শুধু শুধু ভেরচ কেছ বকন? 
  
শুধু শুধু ভেরচ কেদ্দছ? বাদ্দত বনই দ্দকছু বনই, এে মটধয একটা-দ্দকছু েদ্দ  েয়? 
  
কী েটব? 
  
অটনক দ্দকছুই েটত পাটে। েেী বকাথায়? েেীটক বতা ব খদ্দছ না। 
  
োনা, বতামাে আ গা মাতব্বদ্দে অসেয  াগটছ। 
  
অসেয  াগট ও দ্দকছু কোে বনই। সেয কটে দ্দনটত েটব। েেী বকাথায়? 
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শুভ্র ব  , েেী অনয কামোয় ঘুমুটে। তাে শেীে ভাট া না। 
  
োনা োগী গ ায় ব  , অনয কামোয় ঘুমুটে মাটন? বক দ্দডদ্দসশান দ্দ  ? আদ্দম দ্দকছুই 
োদ্দন না, আে  ট ে একেন বমম্বাে অনয কামোয় চট  বগ ! 
  
আনুশকা ব  , দ্দচৎকাে বন্ধ কটো বতা োনা। েটথষ্ট দ্দচৎকাে েটয়টছ। তুদ্দম প্ল্যাটিটময 
 ােঁদ্দড়টয় দ্দসগাটেট টাটনা। ইটতামটধয বভাে েটব। আমো নামব। 
  
 ট ে ভাট ামন্দ আদ্দম ব খব না? 
  
বতামাটক দ্দকছু ব খটত েটব না। অটনক ব টখছ। 
  
োনা োগ কটে বেন বথটক বনটম বগ । নামাে সময় নইমাে পা মাদ্দড়টয় দ্দ টয় বগ । 
বযাপােটা অদ্দনোকৃত। দ্দকন্তু নইমাে ধাের্া, োনা এই কােটা ইো কটেই কটেটছ। নইমা 
অল্পটতই কাতে েয়। পাটয়ে বযথায় বস কাতোটে। নীো ব  , তুই এমনভাটব দ্দচৎকাে 
কেদ্দছস, তাটত মটন েটে োেঁটুে দ্দনচ বথটক বতাে পা খুট  পটড় বগটছ। 
  
বযথা বপট  দ্দচৎকাে কেব না? 
  
এমন দ্দকছু বযথা পাস দ্দন বে বেটনে সব মানুষটক বসটা োনাটত েটব। 
  
খামাখা ঝগড়া কেদ্দছস বকন? পাটয়ে চামড়া খুট  বগটছ—আে… 
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বতাে এত নেম চামড়াে পা তুই বিট  ছদ্দড়টয় বটস আদ্দছস বকন? বকাট  দ্দনটয় বটস 
থাকট ই েটতা। 
  
নইমা বকাটনা কথা না বট  উটি  ােঁড়া । পাটয় সযাটে  পে । আনুশকা ব  , োদ্দেস 
বকাথায়? নইমা ব  ,  যাটস নান অব ইটয়াে দ্দবেটনস। 
  
নইমা বেন বথটক বনটম বগ । বস োেঁটটত শুরু কটেটছ ওভােদ্দব্রটেে দ্দ টক। 
  
  
  
েেীে খুব ভাট া ঘুম েটয়টছ। এদ্দস ব য়া দ্দিদ্দপাং বাটথযে বযবিা ভাট া। শুধু কামোটা ববদ্দশ 
িাণ্ডা। কামোে অযাটটনটডন্ট বাদ্দ শ এবাং কম্ব  দ্দ টয়টছ। একা একটা কামোে  েো বন্ধ 
কটে ঘুমাটনাে আ া া আনন্দ আটছ। েেী অটনক দ্দ ন পে খুব আোম কটে ঘুমু । মাটঝ 
মাটঝ স্বে ব খ —বসইসব স্বেও আনন্দময় স্বে। ভয়াংকে বকাটনা  ুিঃস্বে নয়। 
  
এখন বেন বথটম আটছ। দ্দচটাগাাং এটস বগটছ এটা বস বুঝটত পােটছ। তাে পটেও দ্দবছানা 
বছটড় উিটত ইো কেটছ না। েীবটনে আনন্দময় সমটয়ে একদ্দট েটে ঘুম-ঘুম ভাব দ্দনটয় 
শুটয় থাকা। 
  
 ুবাে বটাকা পড়   েোয়। েেী ব  , বক? 
  
আদ্দম। আদ্দম শুভ্র। আমো এটস বগদ্দছ। 
  
েেী পাশ দ্দিেটত দ্দিেটত ব  , ও, আো। 
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শুভ্র ব  , এখন আমো নামব। 
  
েেী োই তু টত তু টত ব  , আদ্দম আটো খাদ্দনকক্ষর্ শুটয় থাকটত চাই শুভ্র। এই ধটো, 
পােঁচ দ্দমদ্দনট। 
  
বতামাে গাটয় দ্দক জ্বে আটছ? 
  
বুঝটত পােদ্দছ না। মটন েয় আটছ। শুভ্র, তুদ্দম  েোে কাটছ  ােঁদ্দড়টয় বথটক না। তুদ্দম বনটম 
োও। আদ্দম দ্দনটে দ্দনটেই নামব। 
  
আো। োটত বতামাে দ্দক ভাট া ঘুম েটয়টছ? 
  
খুব ভাট া ঘুম েটয়টছ। 
  
  
  
োনাে মাথায় েক্ত উটি বগটছ। মাথায় েক্ত ওিাে মটতা অটনকগুদ্দ  কােটর্ে একদ্দট েটে 
নইম বেন বথটক বনটম বকাটনা দ্দ টক না তাদ্দকটয় বসাো ওভােদ্দব্রটে উটি বগটছ। োনাে 
একবাে ইো কেদ্দছ , বডটক দ্দেটেস কটে—োে বকাথায়? বশষ পেযন্ত দ্দেটেস কটে 
দ্দন। কী  েকাে? োক বেখাটন ইো। তাে  াদ্দয়ে কী? বস আগ বাদ্দড়টয় দ্দকছু ব টত বগট  
সবাই বেটগ োয়। কী  েকাে সবাইটক োদ্দগটয়? হু বকয়ােস? বগা টু বে । 
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োনা খাদ্দনকক্ষর্ দ্দনদ্দবযকাে থাকটত বচষ্টা কটেটছ। বশষটায় েওনা েটয়টছ বখােঁে দ্দনটত। 
ওট ে ভাট া  াগুক বা না  াগুক, বখােঁে বতা োখটতই েটব। োনা পুটো বেশন খুেঁটে 
এট া। নইমা বনই। বকাটনা মাটন েয়? ে েযান্ত একটা বমটয় বতা। োদ্দেটয় বেটত পাটে 
না বা বাতাটসও দ্দমদ্দ টয় বেটত পাটে না। েটয়টছটা কী? আনুশকাটক ঘটনাটা োনাটনা 
 েকাে। বস শুটন েয়টতা এমন দ্দকছু ব টব, োটত আবাে মাথায় েক্ত উটি োটব। 
  
দ্দকছু ব টব? 
  
নইমা বকাথায়? 
  
প্ল্যাটিটময বনটমটছ। 
  
আদ্দম বতা বকাথাও ব খ াম না। 
  
আনুশকা োই তু টত, আটছ বকাথাও। বযস্ত েবাে দ্দকছু বনই। 
  
একটা বমটয়ে বকাটনা বেস বনই আে আদ্দম বযস্ত েব না? 
  
বেস থাকটব না বকন? বেস দ্দিকই আটছ। তুদ্দম খুেঁটে পাে না। 
  
োনা োগ সাম াটত একটু  ূটে সটে বগ । দ্দসগাটেট ধো । আে তখন  ুেন পুদ্দ শটক 
এদ্দগটয় আসটত ব খ । তাট ে সটে সা া বপাশাটকে একেন। বসও বে পুদ্দ টশে তা 
ববাঝা োটে। তাো থমটক  ােঁড়া । সা া বপাশাক পো ব াকদ্দট এদ্দগটয় এট া। 
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আপদ্দন দ্দক োকা বথটক আসটছন? 
  
দ্দে। 
  
কটয়কেটনে একটা দ্দপকদ্দনক পাদ্দটয? 
  
দ্দে। 
  
চােদ্দট বমটয় আটছ আপনাট ে  ট ? 
  
ওট ে একেটনে নাম েেী? 
  
দ্দে। 
  
আপনাট ে সবাইটক থানায় বেটত েটব। 
  
কী ব ট ন? 
  
আপনাট ে থানায় বেটত েটব। 
  
বকন? 
  
োকা বথটক মযাটসে এটসটছ, আপনাো মদ্দনরুজ্জামান সাটেটবে স্ত্রীটক বোে কটে ধটে 
দ্দনটয় চট  এটসটছন। 
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কী ব টছন এসব! 
  
আমাট ে কাটছ ইনিেটমশন ো আটছ তাই ব দ্দছ। 
  
োনাে োটতে দ্দসগাটেট দ্দনটভ বগটছ। বস বনভা দ্দসগাটেটই টানটছ। তাে মাথা বভােঁ বভােঁ 
কেটছ। এ কী সমসযা! এই সমসযায় উদ্ধাটেে পথ কী? পুদ্দ টশে সটে প্ৰদ্দতদ্দট কথা বমটপ 
ব টত েয়। দ্দবচাে-দ্দবটবচনা কটে ব টত েয়। মাথায় বকাটনা বুদ্দদ্ধ, বকাটনা দ্দবচাে-দ্দবটবচনা 
আসটছ না। বোং েিাৎ কটে প্ৰচণ্ড বাথরুম বপটয় বগটছ। মটন েটে, এই মুহুটতয বাথরুটম 
ছুটট না বগট  সমসযা েটয় োটব। পযান্ট দ্দভটে বকট ঙ্কাদ্দে েটব। োনা িযাসিযাটস গ ায় 
ব  , সযাে, আপনাো দ্দিক ব টছন? 
  
সা া পাট শাটকে ভদ্রট াক গম্ভীে গ ায় ব ট ন, আমো দ্দিক ব দ্দছ না ভু  ব দ্দছ তাে 
দ্দবটবচনায় আপনাটক বেটত েটব না। আমো বে খবে বপটয়দ্দছ বসই দ্দেসাটব কাে কেদ্দছ। 
আপনাট ে দ্দবরুটদ্ধ অদ্দভটোগ গুরুতে। একেটনে দ্দববাদ্দেতা স্ত্রীটক ভাদ্দগটয় দ্দনটয় চট  
এটসটছন। 
  
খবেটা সতয না সযাে। দ্দবটয় েয় দ্দন। 
  
আপনাট ে খবটেে উপে আমো দ্দনভযে কদ্দে না। আমো খবে বপটয়দ্দছ অটনক উপটেে 
ব টভ  বথটক। 
  
ও, আো। 
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দ্দমটসস মদ্দনরুজ্জামান দ্দক আপনাট ে সটে আটছন? 
  
দ্দে সযাে। 
  
দ্দমটসস মদ্দনরুজ্জামান বে আপনাট ে সটে আটছন তা বতা আপনাো একবাটকযই স্বীকাে 
কেট ন। তাে পটেও ব টছন ভু  ব দ্দছ? 
  
সযাে, আপনাো এখাটন  ােঁড়ান, আদ্দম েেীটক দ্দনটয় আসদ্দছ। 
  
শুধু তাটক আনট  েটব না। আপনাট ে সবাইটক আমাট ে সটে বেটত েটব। আপনাো 
বে কত বড় েন্ত্রর্ায় পটড়টছন বস সম্পটকয আপনাট ে বকাটনা ধাের্া বনই। আপনাে 
দ্দসগাটেট বনভা। আপদ্দন বনভা দ্দসগাটেট টানটছন। 
  
োনা ব  , সযাে, দ্দসগাটেট খাটবন? 
  
না, দ্দসগাটেট খাব না। 
  
আকাশ িসযা েটত শুরু কটেটছ। বেটনে ব াক সবাই প্ৰায় বনটম এটসটছ। োনা কাপা 
পাটয় কামোয় উি । আনুশকাে সটে কথা ব া  েকাে। তােও আটগ বাথরুটম োওয়া 
 েকাে। কথা বনই বাতযা বনই েিাৎ বাথরুম বপটয় বগটছ। এটকই বট  দ্দশকাটেে সময় 
কুোে  যাদ্দেন। 
  
আনুশকা, একটু দ্দনটচ বনটম আটসা। খুব েরুদ্দে কথা আটছ। এক্সদ্দেম ইমাটেযদ্দন্স। 
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নইমাটক এখটনা পাওয়া োয় দ্দন? 
  
নইমা-টাইমা বা । অনয বযাপাে। সবযনাশ েটয় বগটছ। 
  
অল্পটত অদ্দিে েটয়া না বতা োনা। বতামাে দ্দক ব্লাডটপ্ৰশাটেে বকাটনা সমসযা আটছ? োত 
কােঁপটছ বকন? 
  
কদ্দিন দ্দকছু কথা োনাে মুটখ এটসদ্দছ । দ্দনটেটক সামট  দ্দনটয় বস সেে ভদ্দেটতই বযাপােটা 
আনুশকাটক ব  । দ্দনচু গ ায় ব  , অনযট ে বশানাে এখন দ্দকছু বনই। আনুশকাে বকাটনা 
ভাবান্তে েট া না। বস সেে ভদ্দেটতই এদ্দগটয় বগ । সা া বপাশাটকে পুদ্দ শ ব  , আপদ্দন 
দ্দক দ্দমটসস মদ্দনরুজ্জামান? 
  
আমাে নাম আনুশকা। দ্দমটসস মদ্দনরুজ্জামানটক আদ্দম দ্দচদ্দন না। 
  
আপনাট ে আমাে সটে থানায় বেটত েটব। 
  
বকাটনা ওয়াটেন্ট আটছ? 
  
পুদ্দ শ েদ্দ  থানায় বেটত বট  তােট  বেটত েয়। পুদ্দ টশে কাটে বাধা দ্দ ট  অযাটেক্ট কো 
বকাটনা বযাপাে না। 
  
আনুশকা সেে গ ায় ব  , আপনাট ে বপছটন দ্দক বকাটনা বড় কতযাবযদ্দক্ত আটছ? 
  
েযােঁ, আটছ? 
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আপনাে োটত দ্দক ওয়াদ্দকটদ্দক? 
  
েযােঁ। 
  
আমাে পদ্দেচয় দ্দক আপদ্দন োটনন? 
  
অকাের্ কথা বট  আপদ্দন আমাট ে সময় নষ্ট কেটছন। 
  
আমাে পদ্দেচয় োনটত পােট  আপনাে োত বথটক ওয়াদ্দকটদ্দক মাদ্দটটত পটড় োটব। 
কাটেই আদ্দম অকাের্ কথা ব দ্দছ না। বাটঘে উপে বে থাটক তাে নাম টাগ। দ্দতদ্দমে 
উপে দ্দতদ্দমে । আপদ্দন দ্দকছু োটনন না বট ই এমন কড়া গ ায় আমাে সটে কথা ব াে 
 ুিঃসােস ব খাটেন। 
  
পুদ্দ শ অদ্দিসাে েকচাদ্দকটয় বগ । সমসযা এদ্দ ক দ্দ টয় আসটব ভাবা োয় দ্দন। এ ব দ্দখ 
আটেক েন্ত্রর্ায় পড়া বগ ! আনুশকা ব  , আপদ্দন দ্দক অদ্দত দ্রুত োকাে সটে বোগাটোগ 
কেটত পােটবন? 
  
অবশযই পােব। 
  
তােট   য়া কটে আমাে েটয় একটা ইনিেটমশন োকায় পািাবায় বযবিা করুন। পুদ্দ টশে 
আইদ্দেটক খবে পািাটত েটব। আনুশকা নাটমে একটা বমটয়টক পুদ্দ শ দ্দবেক্ত কেটছ। 
নুরুদ্দ ন সাটেব আমাে বছাট মামা? 
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ও, আো? 
  
আপনাে দ্দক দ্দবশ্বাস েটে না? 
  
দ্দবশ্বাস না েবাে কী আটছ? মাটন আপা, সমসযাটা েট া… 
  
বকাটনা সমসযা েয় দ্দন। বোং আমাট ে একটা সমসযা েটয়টছ। আমাট ে এক বান্ধবী-নইমা 
তাে নাম। নইমাটক পাদ্দে না। প্ল্যাটিেটমই আটছ। ওটক  য়া কটে একটু খুেঁটে ববে কটে 
দ্দ ন। 
  
পুদ্দ টশে   টা খাদ্দনকক্ষর্ বকাটনা কথা ব   না। আনুশকা ব  , োনা, এটসা বতা, 
দ্দেদ্দনসপত্র নামাটত েটব। চা খাবাে বযবিা কেটত েটব। সকা টব া চা না বখট  আমাে 
মাথা ধটে োয়। োনা দ্দিসদ্দিস কটে ব  , আইদ্দে নুরুদ্দিন সাটেব বতামাে মামা? 
  
আনুশকা  ূে। পুদ্দ টশ আমাে বকাটনা আত্মীয়স্বেন বনই। দ্দকছুক্ষটর্ে েনয ওট ে দ্দপট  
চমটক দ্দ টয়দ্দছ। এো বখােঁেখবে কেটব। এই িােঁটক আমো বকটট পড়ব। 
  
আমাে দ্দকন্তু বমাটটই ভাট া  াগটছ না। 
  
আমাে  াগটছ। অযাডটভঞ্চাে-অযাডটভঞ্চাে ভাব েটে। 
  
আনুশকা দ্দখ দ্দখ  কটে বেটস বি  । 
  
োসছ বকন? বোয়াই  াদ্দিাং? 
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তুদ্দম বড় দ্দবেক্ত কেছ োনা। পুদ্দ টশে বচটয়ও ববদ্দশ দ্দবেক্ত কেছ। শান্ত েও—শান্ত। 
  
শান্ত েব? 
  
আনুশকা আবাটো শব্দ কটে োস । োনা চাপ দ্দনিঃশ্বাস বি  । পৃদ্দথবীটত বমটয় োতটাে 
সৃদ্দষ্ট বকন েট া, বস বভটব পাটে না। 
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ইয়ােউচিন সামহমবর ঘুম ভাঙল 
ইয়ােউদ্দিন সাটেটবে ঘুম ভাঙ  বটদ্দ টিাটনে শটব্দ। বটদ্দ টিান ধোে আটগ দ্দতদ্দন ঘদ্দড় 
ব খট ন। বভাে ৬টা ৪০ দ্দমদ্দনট। এত বভাটে বটদ্দ টিান! বকাটনা দ্দক সমসযা েটয়টছ? দ্দতদ্দন 
বটদ্দ টিান ধেট ন। 
  
সযাে, আদ্দম সুট মান। 
  
ভাট া আছ সুট মান? 
  
দ্দে সযাে। 
  
বট া কী ব টব। 
  
বছাট সাটেটবে দ্দবষটয় কথা ব ব। 
  
বব া, আদ্দম শুনদ্দছ। 
  
ওনাো সযাে দ্দচটাগাাং বপৌঁটছটছন। 
  
ভাট া কথা। োকা বথটক েখন েওনা েটয়টছ তখন দ্দচটাগাাং বতা বপৌঁছটবই। এ ছাড়া 
বকাটনা খবে আটছ? 
  
একটু সমসযা েটে সযাে। 
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তুদ্দম বভটঙ বভটঙ না বট  একনাগাটড় বট  োও। কী বযাপাে? 
  
পুদ্দ শ ঝাটম া কেটছ। সকা টব া এক   পুদ্দ শ এটস উপদ্দিত—উনাো নাদ্দক কাে স্ত্রীটক 
ভাদ্দগটয় দ্দনটয় এটসটছন। ভদ্রমদ্দে াে স্বামী মাম া কটেটছন। উনাে কাটনকশন ভাট া। 
উপটেে ব টভ  বথটক চাপ আসটছ। 
  
আে দ্দকছু? 
  
দ্দে না সযাে, আে দ্দকছু না। 
  
ওট ে দ্দক থানায় দ্দনটয় বগটছ? 
  
থানায় দ্দনটয় োয় দ্দন, তটব দ্দনটয় োটব বট  মটন েয়। 
  
শুভ্র বকমন আটছ? 
  
দ্দে ভাট া আটছন। 
  
ও এই ঘটনায় নাভযাস েয় দ্দন? 
  
উদ্দন এইসব বযাপাটে এখটনা দ্দকছু োটনন না। 
  
ওে বচাটখ দ্দক চশমা ব টখছ? 
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দ্দে। 
  
বভদ্দে গুড। তুদ্দম আটো দ্দকছু ব টব, না বটদ্দ টিান বেটখ ব ব? 
  
আমাটক দ্দকছু কেটত ব টছন সযাে? 
  
না, দ্দকছু কেটত ব দ্দছ না। তুদ্দম শুধু  ক্ষ োটখা। 
  
দ্দে আো সযাে। 
  
বটদ্দ টিান তােট  োদ্দখ? 
  
সযাে, আটেকটা খবে দ্দছ —বুটিা কাটেে মযাটনোে, তাে নাম েশী উদ্দিন ভূইয়া—বস 
বে ওটয় পুদ্দ টশে কাটছ এোোে দ্দ টয়টছ—বছাট সাটেটবে দ্দবরুটদ্ধ। 
  
বশাটনা সুট মান, তুদ্দম সব কথা একবাটে ব দ্দছ না বকন? বভটঙ বভটঙ বকন ব ছ? 
েশী উদ্দিন ভুইয়া শুভ্রে দ্দবরুটদ্ধ এোোে বকন ব টব? শুভ্র কী কটেটছ? 
  
উদ্দন দ্দকছু কটেন দ্দন। 
  
দ্দকছু কটেন দ্দন, শুধু শুধু এোোে! 
  
সযাে, বছাট সাটেব উনাে গাটয় থুথু দ্দ টয়টছন। 
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কী ব ট ? শুভ্র তাে গাটয় থুথু দ্দ টয়টছ? শুভ্র? 
  
দ্দে সযাে। 
  
সদ্দতয দ্দ টয়টছ? 
  
দ্দে সযাে, সদ্দতয? 
  
বকন থুথু দ্দ  ? 
  
চা বচটয়দ্দছট ন, দ্দ টত ব দ্দে কটেদ্দছট ন, এই েটনয থুথু। 
  
চা দ্দ টত ব দ্দে কটেটছ, শুধু এই কােটর্ গাটয় থুথু দ্দ টয়টছ? 
  
দ্দে। তটব সযাে েশী উদ্দিন অতযন্ত ব  টাইটপে ব াক। বস দ্দ দ্দখত অদ্দভটোগ কটেটছ 
মােদ্দপটটে। 
  
আো, দ্দিক আটছ। 
  
ইয়ােউদ্দিন সাটেব বটদ্দ টিান োখট ন। োটে াে ঘুম বভটঙ বগটছ। দ্দতদ্দন ভীত গ ায় 
ব ট ন, কাে বটদ্দ টিান? শুভ্রে? 
  
না। সুট মান বটদ্দ টিান কেদ্দছ । শুভ্রে খবোখবে দ্দ  । 
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শুভ্র ভাট া আটছ? 
  
েযােঁ, ভাট া আটছ। 
  
ওে চশমা? েযােবযাটগে সাইড পটকটট বে চশমা, বসটা বট ছ? 
  
না, বদ্দ দ্দন। 
  
দ্দবট াদ্দন বকন? 
  
সুট মান ব  , ও ব টখটছ শুটভ্রে বচাটখ চশমা আটছ, কাটেই চশমাে কথা মটন কদ্দেটয় 
ব বাে প্ৰটয়ােন মটন কদ্দে দ্দন। োটে া, তুদ্দম আমাটক খুব কড়া কটে এক কাপ কদ্দি 
কটে  াও বতা! 
  
োটে া দ্দচদ্দন্তত গ ায় ব ট ন, খাদ্দ  বপটট েিাৎ কদ্দি চাে বকন? কখনও বতা খাও না! 
  
ইয়ােউদ্দিন দ্দবেক্ত স্বটে ব ট ন, কখটনা খাই না বট  বকাটনা দ্দ নও খাওয়া োটব না তা 
বতা না। এখন বখটত ইো কেটছ।  ুধ-দ্দচদ্দন দ্দকছুই ব টব না। ‘ে’ কদ্দি। 
  
োটে া কদ্দি বানাটত বগট ন। ইয়ােউদ্দিন বটদ্দ টিান কেট ন েদ্দিকটক। েদ্দিক তােঁে 
োকা অদ্দসটিে বেনাটে  মযাটনোে। দ্দনভযে কোে মটতা একেন মানুষ। বকাটনা েদ্দট  
সমসযাই েদ্দিটকে কাটছ সমসযা না। 
  
েযাট া েদ্দিক। 
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িামাদ্দ কুম সযাে। 
  
 ুিঃদ্দখত বে এত সকাট  বতামাে ঘুম ভাঙা াম। 
  
বকাটনা সমসযা বনই বতা সযাে? কী বযাপাে? 
  
বতামাটক একটু দ্দচটাগাাং বেটত েটব। 
  
সযাে আদ্দম িােয ফ্ল্াইটট চট  োব। 
  
শুভ্র ববাধেয় কী-একটা সমসযায় পটড়টছ। তুদ্দম  ূে বথটক সমসযাটা  ক্ষ কেটব। সমসযাটা 
দ্দক ব ব? 
  
আপনাে ব াে  েকাে বনই সযাে, আদ্দম বেটন বনব। 
  
োদ্দখ েদ্দিক। 
  
দ্দে আো। আপদ্দন বকাটনা দ্দচন্তা কেটবন না। আদ্দম ব খদ্দছ। 
  
থযাাংক য়ুয। 
  
োটে া কদ্দি দ্দনটয় এটস ব টখন সাটেব ঘুদ্দমটয় পটড়টছন। ববশ আোম কটে ঘুমুটেন। 
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গল্প-উপনযামসর অযাডমভঞ্চার 
গল্প-উপনযাটসে অযাডটভঞ্চাে এবাং বাস্তব েীবটনে অযাডটভঞ্চাে একেকটমে েয়। না। 
গল্প-উপনযাটসে পুদ্দ শো সবসময়ই ববাকা ধেটনে থাটক। অল্প ধমক-ধামটক তাো ভড়টক 
োয়। োসযকে সব কাণ্ড কটে। বাস্তটবে পুদ্দ শো বমাটটই বসেকটমে নয়। ধমদ্দক-ধামটক 
তাো অভযস্ত। এ দ্দনটয় বমাটটই মাথা ঘামায় না। 
  
পুদ্দ টশে আইদ্দে আনুশকাে বছাটমামা শুটনও তাো বতমন ঘাবড়া  না। দ্দবশ্বাস কে  না, 
আবাে অদ্দবশ্বাসও কে  না। োনা  ক্ষ কে , এো প্ল্যাটিটময আটছ। শুধু একেন বনই। 
বস খুব সম্ভবত বটদ্দ টিান কেটত বগটছ। বস দ্দিটে এট  কী েটব বক োটন? সবাইটক 
থানায় বেটত েট  বকট ঙ্কাদ্দে। োনা একবাে বাথরুম কটে এটসটছ। আবাে বাথরুম বপটয় 
বগটছ। শেীটেে সব ে ীয় প াথয ববে েটয় োটে। 
  
এেকম একটা বটনশটনে বযাপাে, দ্দকন্তু  ট ে মটধয বকাটনা উটদ্বগ বনই। অবদ্দশয আনুশকা 
ছাড়া আে বকউ দ্দকছু োটন না। কাউটক ব া েয় দ্দন। আনুশকাে বভতে খাদ্দনকটা ভয়-
ভীদ্দত থাকা উদ্দচত। এবাং আনুশকাে উদ্দচত সবাইটক োনাটনা। বস তা কেটছ না। ববশ 
স্বাভাদ্দবক ভদ্দেটত প্ল্যাটিটময মা পত্র নামাটে। 
  
োটক দ্দনটয় এত কাণ্ড বসই েেী খুব োদ্দস-খুদ্দশ। বস োনাটক এটস ব  , আমাটক একটা 
টুথব্রাশ এটন দ্দ টত পােটব? 
  
েেী ব  , বখ াব। 
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বখদ্দ ব মাটন দ্দক? 
  
েেী ব  , টুথব্রাশ দ্দ টয় মানুষ কী কটে তুদ্দম োটনা োনা। শুধু শুধু দ্দেটেস কেট  বকন 
টুথব্রাশ দ্দ টয় কী কেব? আদ্দম দ্দকছুই আদ্দন দ্দন, কাটেই আমাে টুথব্রাশ  াগটব, বপে 
 াগটব, আয়না  াগটব, দ্দচরুদ্দন  াগটব। 
  
োটগ োনাে গা জ্বট  োটে। এত বড় দ্দবপ  সামটন, অথচ বমটয়টা দ্দকছুই বুঝটত পােটছ 
না। ববাঝাে বচষ্টাও কেটছ না। বচষ্টা কেট  োনাে শুকটনা মুখ বথটক এতক্ষটর্ ঘটনা আেঁচ 
কটে বি ত। বমটয়ো বে আয়নায় দ্দনটেে মুখ ছাড়া অনয বকাটনা মুটখে দ্দ টকই ভাট ামটতা 
তাকায় না। এটাই ববাধেয় দ্দিক। বোয়াট এ বস দ্দিস দ্দরটয়চাে! েেেত আ ম বে এত 
বড় শাদ্দস্ত বপট ন, এট ে েটনযই বপটয়টছন। 
  
েেী ব  , কী েটয়টছ? এমন পাথটেে মটতা মুখ কটে  ােঁদ্দড়টয় আছ বকন? টুথব্রাশ একটা 
দ্দ টন দ্দনটয় এটসা।  ােঁত বমটে চা খাব। চা আনটত বকউ দ্দক বগটছ? 
  
চা-িাে কথা ভুট  োও। িেটগট এবাউট দ্দট। সামটন গেব। 
  
গেব মাটন? 
  
আনুশকাটক দ্দেটেস কটো সামটন গেব-এে মাটন কী। বস বতামাটক সুন্দে কটে বুদ্দঝটয় 
ব টব। তখন আে  ােঁত মােটত ইো েটব না। ইো কেটব সােঁড়াদ্দশ দ্দ টয়  ােঁত বটটন তুট  
বি টত। 
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েেী আনুশকাে কাটছ দ্দগটয় ব  , বকাটনা সমসযা েটয়টছ? 
  
আনুশকা দ্দবেক্ত গ ায় ব  , সমসযা েটব বকন? বক বট টছ সমসযাে কথা? 
  
োনা ব টছ। ওটক একটা টুথব্রাশ আনটত বট দ্দছ াম, ও ভয়াংকে গ ায় ব  —সামটন 
নাদ্দক গেব। 
  
আনুশকা ব  , তুই ওে কথায় কান দ্দ দ্দব না। টুথব্রাটশে কথা ভুট  ো। আঙুট ে ডগায় 
বপে দ্দ টয়  ােঁত বমটে বি । বমাতাট ব বকাথায়, বমাতাট ব? ওে না মাইটরাবাস দ্দিক 
কোে কথা? 
  
োনা কাটছই  ােঁদ্দড়টয় আটছ। আনুশকাে কথায় োটগ আবাে তাে গা জ্বট  বগ । 
মাইটরাবাস দ্দিক কোে  াদ্দয়ে বমাতাট টবে না, তাে। বস দ্দিক কটেও বেটখটছ। এক 
িােঁটক ব টখ এটসটছ, বাস বেশটন চট  এটসটছ। পুদ্দ টশে নাটকে উপে দ্দ টয় 
মাইটরাবাটস চটড় বসা বুদ্দদ্ধমাটনে কাে েটব দ্দক-না তা বুঝটত পােটছ না বট ই বস 
চুপচাপ আটছ। নয়টতা এতক্ষটর্ দ্দেদ্দনসপত্র বাটস তুট  বি টতা। োনাে বাথরুটম োওয়াটা 
খুবই েরুদ্দে েটয় পটড়টছ। এট েটক পুদ্দ টশে োটত বিট  বেটতও ইো কেটছ না। কী 
বথটক কী েটয় োটব বক োটন? বাটঘ ছুেঁট  আিাটো ঘা, পুদ্দ শ ছুটয় দ্দ ট  আিাটো  ুগুটর্ 
ছদ্দত্রশ ঘা। প্ল্াস  ুঘা এক্সো। সব দ্দমদ্দ টয় আটদ্দত্রশ ঘা। 
  
প্ল্যাটিটমযে এক োয়গায় বগা  েটয়  ােঁদ্দড়টয় থাকা পুদ্দ টশে   দ্দট বথটক একেন এদ্দ টকই 
আসটছ। োনাে পাদ্দনে তৃষ্ণা বপটয় বগটছ। বুক খা-খা কেটছ। 
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পুদ্দ শ অদ্দিসাে আনুশকাে কাটছ এটস  ােঁড়াট ন। আনুশকা তাে চামড়াে বযাটগে দ্দিতা 
 াগাদ্দে । বস পুদ্দ শ অদ্দিসাটেে দ্দ টক না তাদ্দকটয়ই ব  , দ্দকছু ব টবন? 
  
আপনাো োটেন্ন বকাথায়? 
  
োোমাদ্দট। 
  
ওখাটন দ্দক েল্ট কেটবন? 
  
োয়গা পছন্দ েট  কেব। পছন্দ না েট  কেব না। 
  
থাকটবন বকাথায়? 
  
বোটট  দ্দনশ্চয়ই আটছ। আটছ না? 
  
পেযটটনে বমাটট  আটছ। 
  
তােট  পেযটটনে বমাটটট ই থাকব। 
  
রুম দ্দক বুক কো আটছ? 
  
এত কথা দ্দেটেস কেটছন বকন? 
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এত কথা দ্দেটেস কটেদ্দছ, কাের্ আপনাট ে  ট েই একেন খাদ্দনকক্ষর্ আটগ ব ট ন—
আপনাো বসন্ট মাদ্দটন আই যাটে োটেন। দ্দেদ্দন বট টছন তাে নাম বমাতাট ব। 
  
েেী োই তু টত তু টত ব  , ও দ্দকছু োটন না। শুরুটত আমাট ে বসন্ট মাদ্দটন োবাে 
প্ল্যান দ্দছ , পটে ব  াটনা েটয়টছ। বমাতাট ব বশষ খবে পায় দ্দন। আমো েখন িাইনযা  
দ্দডদ্দসশন দ্দনই তখন বস নাক ডাদ্দকটয় ঘুমুদ্দে । 
  
পুদ্দ শ অদ্দিসাে আটগে মটতাই সেে গ ায় ব ট ন, আপনাট ে বনবাে েনয বেশটন 
একটা মাইটরাবাস  ােঁদ্দড়টয় আটছ। বাসটা োোমাদ্দট োটব না। বাস োটব বটকনাি। 
  
এত খবে দ্দনটয় বিট টছন? 
  
পুদ্দ টশ চাকদ্দে কদ্দে। আমাট ে কােই েট া খবে বনয়া! 
  
আে কী খবে দ্দনট ন? 
  
আটেকটা খবে েটে—নইমা বট  আপনাে বে বান্ধবীটক পাওয়া োটে না। ব দ্দছট ন। 
দ্দতদ্দন চা খাটেন। বেশটনে বাইটে দ্দট-ে  আটছ। বসখাটন চা খাটেন। 
  
তাটক দ্দক বট টছন বে, আমো তাে বখােঁে কেদ্দছ? 
  
দ্দে, ব া েটয়টছ। 
  
থযাাংক য়ুয। থযাাংক য়ুয বভদ্দে মাচ। 
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আমো আটেকটা খবে দ্দনটয়দ্দছ। োকায় ওয়যােট স কটে বেটনদ্দছ। আইদ্দে নুরুদ্দিন 
সাটেটবে আনুশকা নাটম বকাটনা ভাগ্নী বনই। 
  
আনুশকা বমাটটই চমকা  না। বস এত স্বাভাদ্দবকভাটব তাে বযাগ দ্দিক কেটছ। বে োনা 
মুগ্ধ েটয় বগ । এটকই ববাধেয় বট  ইোটতে নাভয। এই নাভয কতক্ষর্ দ্দিক থাটক তা 
ব খাে বযাপাে। ববদ্দশ বটনশাটন ইোটতে নাটভযেও দ্দছটড় োবাে কথা। আনুশকাে নাভয 
কখন দ্দছড়টব? োনা বসই  ৃশয ব খাে েটনয অটপক্ষা কেটত পােটছ না। তাে বাথরুটম না 
বগট ই নয়। বস বাথরুটমে সন্ধাটন েওনা েট া। 
  
পুদ্দ শ অদ্দিসাে ব ট ন, আপনাো দ্দক আমাট ে সটে থানায় োটবন? 
  
আনুশকা ব  , েযােঁ, োব। 
  
তােট  চ ুন। 
  
এখন বতা বেটত পােব না। োত-মুখ বধাব, চা খাব, তােপে োব। আপনাো এতক্ষর্ 
অটপক্ষা কেটবন? 
  
অটনকক্ষর্ অটপক্ষা কটেদ্দছ। আে অটপক্ষা কো দ্দিক েটব না। 
  
শুভ্র এতক্ষর্ চুপ কটে শুনদ্দছ । বস অবাক েটয় ব  , কথাবাতযা কী েটে আদ্দম দ্দকছু 
বুঝটত পােদ্দছ না। 
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পুদ্দ শ অদ্দিসাে ব ট ন, থানায় চ ুন। থানায় োওয়ামাত্রই সব েট ে মটতা পদ্দেষ্কাে 
বুটঝ োটবন। পুদ্দ টশে অটনক কথাই বাইটে অথযেীন মটন েয়। থানা োেটত বোকাে সটে 
সটে প্ৰদ্দতদ্দট শটব্দে অথয পদ্দেষ্কাে েটয় োয়। 
  
থানায় বেটত েটব বকন? 
  
বসটাও থানায় বগট ই োনটত পােটবন। 
  
এতক্ষটর্ গাদ্দড় বথটক সবাই বনটম এটসটছ। পুদ্দ টশে কথাবাতযা েটথষ্ট উটদ্বটগে সটে শুটন 
োটে। েেীে বচাটখ-মুটখ েতভম্ব ভাব। োনা তােট  ভু  বট  দ্দন। সমসযা দ্দকছু একটা 
েটয়টছ। েেী ব  , বযাপাে কী বে আনুশকা? উদ্দন আমাট ে থানায় বেটত ব টছন বকন? 
  
আনুশকা সেে গ ায় ব  , ওনাে ধাের্া, আমো মদ্দনরুজ্জামান নাটমে এক ভদ্রট াটকে 
স্ত্রীটক ভাদ্দগটয় দ্দনটয় এটসদ্দছ। এই েটনযই আমাট ে থানায় বেটত ব টছন? 
  
েেী আটগে বচটয়ও অবাক গ ায় ব  , মদ্দনরুজ্জামাটনে স্ত্রীদ্দট বক? 
  
মটন েটে তুই। বে ব মাশটাে সটে বতাে দ্দবটয় েবাে কথা দ্দছ  ওে নামই বতা 
মদ্দনরুজ্জামান, তাই না? 
  
েেীে মুটখ বকাটনা কথা িুট  না। বস বড়ই অবাক েটয়টছ। আনুশকা ব  , বতাো সবাই 
োত-মুখ ধুটয় ভতদ্দে েটয় বন। আমো থানায় োদ্দে। চা ওখাটনই খাব। 
  
নীো ভীত গ ায় ব  , এসব কী েটে? শুধু শুধু থানায় োব বকন? 
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পুদ্দ শ অদ্দিসাে অমাদ্দয়ক ভদ্দেটত োসট ন। 
  
আনুশকা ব  , আমো আমাট ে মা পত্র কী কেব? এখাটন বেটখ োব, না সটে দ্দনটয় 
োব? 
  
বসটা আপনাট ে বযাপাে। আপনাো দ্দিক কেটবন। ব দ্দে কেটবন না, চ ুন। 
  
আনুশকা উটি  ােঁড়াটত  ােঁড়াটত ব  , োনা বকাথায় বগ ? ও েটে আমাট ে দ্দটম দ্দ ডাে। 
মা পটত্রে বযাপাটে ওে দ্দডদ্দসশন  াগটব। 
  
োনা টয়ট ট খুেঁটে ববড়াটে। দ্দবপট ে সময় দ্দকছুই পাওয়া োয় না। এ পেযন্ত  ুেনটক 
দ্দেটেস কে , টয়ট ট বকাথায়?  ুেনই এমনভাটব তাকা  বেন এই শব্দটা েীবটন প্ৰথম 
শুনটছ। শটব্দে মাটন কী োটন না। বেশটনে কাউটক ধো  েকাে। এোও সব উধাও। 
নইমাটক ব খা োটে। ববশ োদ্দস-খুদ্দশ মুটখ আসটছ। োটত পদ্দত্রকা। নইম ব  , এই 
োনা, োে বকাথায়? 
  
দ্দটয়ট ট খুেঁেদ্দছ। টয়ট টটা বকাথায় োটনা? 
  
আদ্দম কী কটে োনব? 
  
না োনট  বট া োদ্দন না। বেটগ োে বকন? 
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বমটয়ট ে টয়ট ট সম্পটকয দ্দকছু দ্দেটেস কোই অভদ্রতা। এই েটনয বেটগ োদ্দে। বতামাে 
দ্দক ইমােটেদ্দন্স? 
  
েযােঁ, ইমােটেদ্দন্স। 
  
তবড় টয়ট ট, না বছাট টয়ট ট? 
  
কী েন্ত্রর্া! বছাট। 
  
তােট  বকাটনা একটা বেটনে কামোয় েুটক পড়ট ই েয়। ছুটট ববড়াে বকন? 
  
দ্দবপট ে সময় সব এট াটমট া েটয় োয়, এটা খুবই সদ্দতয। সাধাের্ বযাপােটা তাে মাথায় 
আটস দ্দন বকন? োনা  াি দ্দ টয় সামটনে একটা বেটনে কামোয় উটি বগ । 
  
নইম অটপক্ষা কেটছ। োনা নামট  তাটক একটা মোে দ্দেদ্দনস ব খাটব। োনা োদ্দে 
থাকট  তাটক দ্দনটয় আটেক কাপ চা খাটব। ওো দ্দনশ্চয়ই তাটক খুেঁটে ববড়াটে। দ্দকছুক্ষর্ 
বটনশাটন ভুগুক। হু বকয়ােস? 
  
োনা নামটতই নইমা ব  , চাটগােঁে ব াকো ঘুমুদ্দে-টক কী বট  োটনা? তাো বট , ঘুম 
পাদ্দড়। ঘুম দ্দক দ্দডম নাদ্দক বে দ্দডম পাড়াে মটতা ঘুম পাড়টব? দ্দে-দ্দে-দ্দে। 
  
োনা ধমটকে সুটে ব  , োদ্দস বন্ধ কটো। 
  
োদ্দস বন্ধ কেব মাটন? 
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বকট াংটকদ্দেয়াস বযাপাে েটয় বগটছ। পুদ্দ শ আমাট ে অযাটেক্ট কটেটছ। 
  
তুদ্দম এত িা তু কথা বট া বকন? 
  
বমাটটও িা তু কথা ব দ্দছ না। অবিা দ্দসদ্দেয়াস। উই আে আোে অযাটেে। 
  
আমো কী কটেদ্দছ? ডাকাদ্দত কটেদ্দছ? 
  
বতামো ডাকাদ্দতে বচটয়ও বড় দ্দেদ্দনস কটেছ। অটনযে বউ ভাদ্দগটয় দ্দনটয় চট  এটসটছ। 
  
োনা, বতামাে বব্রইটনে নাট-বলু্ট সব খুট  পটড় বগটছ। তুদ্দম োকায় দ্দগটয়ই বধা াইখাট  
চট  োটব। নাট-বলু্ট  াগাটয় বনটব। বতামাে ো সাইে, বেদ্দডটমড পাওয়া োটব না। ব   
বমদ্দশটন বানাটত েটব। 
  
োনা আগুন-টচাটখ তাকা । বস বভটব পাটে না পুরুষ এবাং বমটয়ে মদ্দস্তটষ্কে দ্দঘ ুে পদ্দেমার্ 
সমান েওয়া সটত্ত্বও বমটয়ো পৃদ্দথবীে দ্দকছুই ববাটঝ না বকন? 
  
  
  
বে বাস ওট ে বটকনাি দ্দনটয় োটব বট  এটসটছ বসই বাটস কটেই ওো থানায় োটে। 
পুদ্দ টশে  ুেন ব াক বাটস আটছ। একেন বটসটছ ড্রাইভাটেে পাটশ, অনযেন 
আনুশকােঁট ে সটে। নইম বসই পুদ্দ শ অদ্দিসাটেে দ্দ টক তাদ্দকটয় করুর্ গ ায় ব  , 
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আো, দ্দচটাগাাং-এে ব াট কো ঘুমাদ্দে না বট  ঘুম পাদ্দড় বট  বকন? ঘুম দ্দক দ্দডম বে 
পাড়টত েয়? সবাই বো-টো কটে োসটছ। পুদ্দ শ অদ্দিসােদ্দট োসটছ না। 
  
বস তাদ্দকটয় আটছ শুভ্রে দ্দ টক। শুভ্র ব  , আপদ্দন দ্দক আমাটক দ্দকছু ব টবন? 
  
েযােঁ, ব ব। আপনাে নাম শুভ্র? 
  
দ্দে। 
  
আপনাে দ্দবরুটদ্ধ আ া া বেদ্দসদ্দিক অদ্দভটোগ আটছ। গুণ্ডাদ্দমে অদ্দভটোগ। আপদ্দন 
েশী উদ্দিন ভূইয়া নাটম বুটিকাটেে বকয়ােটটকােটক মােধে কটেটছন। চাকু দ্দ টয় ভয় 
ব দ্দখটয়টছন এবাং এক পেযাটয় তাটক চ ন্ত বেন বথটক বিট  দ্দনটচ বিট  ব বাে বচষ্টা 
কটেটছন। 
  
শুভ্র শুধু একবাে ব  —আদ্দম? 
  
বট ই বস চুপ কটে বগ । অনয সবাই চুপ। শুধু নইমা এখটনা বেটস োটে। দ্দচটাগাাং-এে 
ব াটকো ঘুদ্দমটয় পড়াটক বকন ঘুম পাদ্দড় বট —এটা দ্দকছুটতই তাে মাথায় েুকটছ না। 
  
অয়ন বাটসে েড ধটে  ােঁদ্দড়টয় আটছ। মুনাে পাটশ খাদ্দ  োয়গা আটছ। বস বেখাটন  ােঁদ্দড়টয় 
বসখান বথটক মুনাে পাটশে োয়গাটাই সবটচ কাটছ। কাটেই অয়ন েদ্দ  বসখাটন দ্দগটয় 
বটস বকউ অনয দ্দকছু মটন কেটব না। বস দ্দিক ভেসাও পাটে না। মুনা েদ্দ  িট কটে 
দ্দকছু বট  বটস। 
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োনা ব  , তুই োেঁ াে মটতা  ােঁদ্দড়টয় আদ্দছস বকন? ববাস না। 
  
অয়ন মুনাে পাটশ বসটত বগ । মুনা ব  —আপনাে গা বথটক দ্দবশ্ৰী গন্ধ আসটছ। অনয 
বকাথাও দ্দগটয় বসুন। 
  
অয়ন আটগে োয়গায় দ্দিটে বগ । 
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থানার লকআমপ 
ওদ্দস সাটেব তাট ে থানাে  কআটপ েুদ্দকটয় দ্দ ট ন। বছট ো এবাং বমটয়ো আ া া েটয় 
বগ । এই ওদ্দস সাটেবটক বেশটন ব খা োয় দ্দন। দ্দতদ্দন বেশটন োনদ্দন। ভদ্রট াটকে 
বয়স ববদ্দশ না। ভদ্র বচোো। পুদ্দ টশে ভদ্র বচোো েট  অস্বদ্দস্ত  াটগ। মটন েয় দ্দকছু 
একটা ঝাটম া আটছ। তা ছাড়া ভদ্রট াক পািাদ্দব, পটে আটছন। পুদ্দ টশে ব াক থানাে 
বভতটে পািাদ্দব পেটবন বকন? 
  
বেনানা ওয়াটডয এক অল্পবয়স্ক পাগ ীটক োখা েটয়টছ। বস বদ্দম কটে পুটোটা ভাদ্দসটয় 
বিট টছ। বস শুধু বদ্দম কটেই ক্ষান্ত েয়দ্দন—মটনে আনটন্দ দ্দনটেে বদ্দমটত গড়াগদ্দড় কেটছ। 
ভয়াংকে গন্ধ। বকাটনা স্বাভাদ্দবক মানুষ এে মটধয থাকটত পাটে না। প্ৰথটম নইমাে দ্দনিঃশ্বাস 
বন্ধ েটয় এট া। দ্দিসদ্দিস কটে ব  , এখাটন এক ঘণ্টা থাকট  আদ্দম মটে োব। আদ্দম 
সদ্দতয মটে োব। বকন আদ্দম বতাট ে সটে এ াম! বকন এ াম? বকন এ াম? নইমাে 
দ্দেদ্দষ্টদ্দেয়াে মটতা েটয় বগ । 
  
আনুশকা ব  , নযাকাদ্দম কেদ্দব না। এখন নযাকাদ্দমে সময় না। 
  
আদ্দম নযাকাদ্দম কেদ্দছ? আদ্দম কেদ্দছ নযাকাদ্দমিঃ আদ্দম নযাকাদ্দম কেদ্দছ? 
  
চুপ কে। এক কথা বােবাে ব দ্দব না। 
  
নইমা ওয়াক ওয়াক কেটত  াগ । বস বেভাটব ওয়াক ওয়াক কটেটছ–মটন েয় দ্দকছুক্ষটর্ে 
মটধয তাে পাকিদ্দ ে পুটোটা ববে েটয় আসটব। 
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আনুশকা কদ্দিন গ ায় ব  , তুই েদ্দ  ওয়াক ওয়াক বন্ধ না কদ্দেস তােট  আই বসযায়াে 
বাই  য বনম অব গড—এই বদ্দমে খাদ্দনকটা বতাটক খাইটয় ব ব। নইমা ওয়াক ওয়াক বন্ধ 
কে । তটব বস বটস পড় । মটন েটে বস সদ্দতয সদ্দতয অোন েটয় োটব। বস ক্ষীর্ স্বটে 
ব  , আনুশকা আদ্দম মটে োদ্দে। আদ্দম সদ্দতয মটে োদ্দে। দ্দনিঃশ্বাস দ্দনটত পােদ্দছ না। 
তা াবদ্ধ ঘটে আদ্দম থাকটত পাদ্দে না। আমাে ক্লটোটিাদ্দবয়া আটছ। 
  
মুনা নইমাটক ধটে বেটখটছ। তাে োটত একটা মযাগাদ্দেন। বস মযাগাদ্দেনটা পাখায় মটতা 
কটে রমাগত মইমাে মাথায় বাতাস কটে োটে। 
  
নীো মুটখ শাদ্দড়ে আেঁচ । চাপা দ্দ টয় উপটেে দ্দ টক তাদ্দকটয় আটছ। বসও কােঁপটছ থেথে 
কটে। েয়ী এক ৃদ্দষ্টটত পাগ ী বমটয়টাটক ব খটছ। বমটয়টা কুৎদ্দসত বনাাংোয় মাখামাদ্দথ 
েটয় আটছ। মাথাে চু  বছট ট ে মটতা বছাট বছাট কটে কাটা। তাে পটেও এই বমটয়দ্দট 
বে রূপবতী তা পদ্দেষ্কাে ববাঝা োটে। 
  
নইমা বগাঙাদ্দনে মটতা শব্দ কেটত  াগ । মুনা ভয় বপটয় আনুশকাটক ব  , আপা, উদ্দন 
বকমন োদ্দন কেটছন। আনুশকা গ া উেঁদ্দচটয় ডাকটত  াগ —বক আটছন এখাটন? বক 
আটছন? ওদ্দস সাটেব! ওদ্দস সাটেব! 
  
ওদ্দস সাটেব এদ্দগটয় এট ন। তােঁে মুটখ জ্ব ন্ত দ্দসগাটেট। মুটখে ভদ্দে অতযন্ত শান্ত! বেন 
দ্দকছুই েয় দ্দন। 
  
ভেরচ কেটছন বকন? 
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সেত কােটর্ই ভেরচ কেদ্দছ। বকন কেদ্দছ বসটা আপনাে না বুঝটত পাোে বকাটনা কাের্ 
বনই। আপনাটক ব টখই মটন েটে আপদ্দন বুদ্দদ্ধমান। তটব বুদ্দদ্ধমান ব াকো মাটঝ মাটঝ 
খুব কােঁচা কাে কটে। আপদ্দন আমাট ে োেটত েুদ্দকটয় বে কােঁচা কােদ্দট কটেটছন তা 
ি াি  সু ূেপ্ৰসােী েবাে সম্ভাবনা। 
  
ওদ্দস সাটেব আটগে বচটয়ও শান্ত গ ায় ব ট ন, দ্দমস আনুশকা, কাচা কাে আমাট ে 
প্ৰায়ই কেটত েয়। কাচা কাে কেটত বে আমো ভাট াবাদ্দস দ্দকাংবা ইো! কটে কদ্দে তা 
না। উপটেে দ্দনট যশ বপটয়ই কদ্দে। 
  
উপটেে দ্দনট যশ বপটয়টছন বট  আমাট ে একটা পাগ ীে সটে খােঁচাে বভতে আটটক 
োখটত েটে? 
  
অবশযই। আপনাট ে ব টখই ববাঝা োটে-আপনাট ে ক্ষমতা আটছ। আপনাট ে 
বোগাটোগ ভাট া। বখা  প্ৰাইম দ্দমদ্দনষ্টাটেে সটেও আপনাট ে কাটোে আত্মীয়তা থাকা 
বমাটটই দ্দবদ্দচত্র না। আদ্দম শখ কটে আপনাট ে এখাটন বোকাব বকন? 
  
আপদ্দন আমাট ে আটটক োখটবন? 
  
দ্দে। আমাে ওপে বসেকমই দ্দনট যশ। আপনাট ে দ্দবরুটদ্ধ দ্দকডনযাদ্দপাংটয়ে মাম া আটছ। 
একেটনে দ্দববাদ্দেতা স্ত্রীটক আপনাো দ্দকডনযাপ কটে দ্দনটয় এটসটছন। তাে গাটয় চাে  ক্ষ 
টাকাে গয়না আটছ। বকাটয বথটক আপনাট ে বগ্রিতাে কেটত ব া েটয়টছ। আমো 
কটেদ্দছ। দ্দকছু দ্দেোসাবা  কটে আপনাট ে বকাটটয োদ্দেে কেব। তখন বকাটয েদ্দ  
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আপনাট ে োদ্দমন ব য়আপনাো বেখাটন োদ্দেট ন বসখাটন চট  োটবন। আমো কাে 
কেদ্দছ According to the Book. 
  
আদ্দম কটয়কটা বটদ্দ টিান কেব। 
  
আমাট ে বটদ্দ টিান নষ্ট। 
  
অথযাৎ আপদ্দন আমাট ে বটদ্দ টিান কেটতও ব টবন না? 
  
ব  াম বতা, আমাট ে বটদ্দ টিান নষ্ট। ডায়া  বটান বনই। 
  
কতক্ষর্ আমাট ে এভাটব আটটক োখটবন? 
  
মদ্দনরুজ্জামান সাটেব োকা বথটক েওনা েটয়টছন। উদ্দন এটস বপৌঁছাে পেই বযবিা েটব? 
  
উদ্দন কখন এটস বপৌঁছটবন? 
  
বসটা দ্দনভযে কটে উদ্দন দ্দকটস আটসন তাে ওপে। িােয ফ্ল্াইটট এট  বব া নটাে মটধয 
বপৌঁটছ োবাে কথা। েদ্দ  বেেঁটট আটসন তােট  দ্দ ন  টশক  াগাে কথা। 
  
আপদ্দন দ্দক আমাট ে সটে েদ্দসকতা কেটছন ওদ্দস সাটেব? 
  
দ্দে, কেদ্দছ। শুধু আপনাোই েদ্দসকতা কেটত পােটবন। আে আমো পুদ্দ টশে চাকদ্দে কদ্দে 
বট  েদ্দসকতা কেটত পােব না।–তা বতা েয় না। 
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আনুশকা ো  বছটড় দ্দ  । ওদ্দস সাটেব চট  বেটত চাইট ন, তখন েেী নেম গ ায় 
ডাক , ওদ্দস সাটেব, আপদ্দন দ্দক আমাে দ্দকছু কথা শুনটবন? 
  
দ্দে শুনব। বাাং াট টশে পুদ্দ টশে বতযমাটন প্ৰধান কাে েটে কথা বশানা। আমো সবাে 
কথা শুদ্দন। ব ুন কী ব টবন? 
  
সমসযাটা বতা আমাটক দ্দনটয়? আদ্দম বতা আদ্দছই। আমাটক বেখাটন োখটবন। আদ্দম বসখাটনই 
থাকব এবাং মদ্দনরুজ্জামান সাটেটবে েটনয অটপক্ষা কেব। আপদ্দন এট ে বছটড় দ্দ ন। আে 
বছটড় দ্দ টত না পােট  অদ্দিটস দ্দনটয় বসান। দ্দপ্ল্ে। তাদ্দকটয় ব খুন–আমাট ে একেন 
অসুি েটয় পটড়টছ। দ্দনিঃশ্বাস দ্দনটত পােটছ না। 
  
আপনাট ে কষ্ট কেটতই েটব। উপায় বনই। 
  
আনুশকা ব  , খুব ভাট া কথা। আমাট ে ছাড়টত না পাটেন-ঐ পাগ ীটাটক ছাড়ুন। 
তাটক ধটে বেটখটছন বকন? বসও দ্দক কাউটক দ্দকডনযাপ কটে দ্দনটয় এটসটছ? 
  
না, বস কাউটক দ্দকডনযাপ কটে আটন দ্দন? 
  
তােট  তাটক োেটত ভটে বেটখটছন বকন? োটতে কাটছ সুন্দেী বমটয়টছট  না থাকট  
ভা   াটগ না? 
  
ব খুন। দ্দমস আনুশকা, আপদ্দন সকা  বথটকই অতযন্তু আপদ্দেকে কথা বট  োটেন 
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েতক্ষর্ আমাট ে না ছাড়টবন ততক্ষর্ ব ব। তা ছাড়া আপনাো রূপবতী দ্দবকৃতমদ্দস্তষ্ক 
একদ্দট বমটয়টক অকােটর্ ধটে বেটখ ব টবন, আমো দ্দকছু ব টতও পােব না? 
  
অকােটর্ ধটে োদ্দখ দ্দন। পাগ  বগ্রিতাে কোে দ্দবধান আটছ। তাছাড়া বমটয়দ্দট সুন্দেী। 
পাড়াে মাস্তানট ে োটত ঘন ঘন বেপ ড েবাে কপা  দ্দনটয় এটসটছ। তাটক বােঁচাটনাে 
েটনযই এখাটন এটন বেটখদ্দছ। 
  
োো বেপ কেটছ তাট ে দ্দকছু ব টছন না, বে বেপ ড েটে তাটক োেটত ভটে বেটখটছন। 
আপনাো বতা অতযন্ত প্ৰশাংসনীয় কাে কেটছন। শুনুন ওদ্দস, আদ্দম অতযন্ত ভদ্র এবাং দ্দবনীত 
ভাষায় আপনাে কাটছ একদ্দট অনুটোধ কেছ– তাদ্দকটয় ব খুন, োত বোড় কটে ব দ্দছ। 
এই পাগ ীটাটক ছাড়টত েটব না। এটক োেটতই োখুন।–তটব  য়া কটে এটক ভাট া 
কটে সাবান দ্দ টয় একদ্দট বগাস  দ্দ ন। আদ্দম টাকা দ্দ দ্দে–বাোে বথটক দ্দকটন নতুন শাদ্দড়-
ব্লাউে-বপদ্দটটকট দ্দনটয় আসাে বযবিা করুন। ওে গাটয় বেসব কাপড় আটছ বসগুদ্দ  েয় 
মাদ্দটে দ্দনটচ পুেঁটত বি াে বযবিা করুন, দ্দকাংবা আগুন দ্দ টয় পুদ্দড়টয় দ্দ ন। আগুন জ্বা াবাে 
খেচও আদ্দম ব ব; তােপে আপদ্দন ো কেটবন তা েটে-বড়  ুবা দ্দত পাদ্দন পািাটবন, 
একটা শ াে ঝাড়ু পািাটবন এবাং এক দ্দ টাটেে একটা দ্দিনাইট ে বকৌটা পািাটবন। আদ্দম 
দ্দনটেই এই োেতখানা বধাব। আদ্দম দ্দনটে বে বধাব, তাে েটনযও আপনাটক খেচপাদ্দত 
ব ব! এইখাটনই বশষ না-পেবতযী সমটয় আপনাটক পুেসৃ্কত কেব। 
  
আমাটক পুেসৃ্কত কেটবন? 
  
দ্দে। আপনাটক এমন এক োয়গায় োন্সিাটেে বযবিা কেব বেখাটন খুটনে ছড়াছদ্দড়। 
প্ৰদ্দত সপ্তাটে একটা কটে মাডযাে েয়—দ্দতনদ্দট বেপ—বগাটা  টশক ডাকাদ্দত প্ল্াস 
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বচাোচা াদ্দন। এমন সুবর্য সুটোগ বে ায় োোটবন না। ওদ্দস সাটেব। Chance of lite 
time. 
  
মুনা দ্দখ দ্দখ  কটে োসটছ। এমন আনদ্দন্দত ভদ্দেটত বস অটনক দ্দ ন োটস দ্দন। তাটক 
োসটত ব টখ পাগ ীটাও োসটছ। ওদ্দস সাটেব দ্দকছু ব ট ন না। বেেকম শান্ত ভদ্দেটত 
এটসদ্দছট ন বস েকম শান্ত ভদ্দেটত চট  বগট ন। 
  
তাে প্ৰায় সটে সটেই এক বা দ্দত পাদ্দন এবাং ঝাটা দ্দনটয় েমা াে উপদ্দিত েট া।  ােঁত 
ববে কটে ব  , ওদ্দস সাটেব ব টছন, শাদ্দড় বত  সাবান কী কী োদ্দন। দ্দকনটবন—বটকা 
ব ন। 
  
আনুশকা তাে পাসয খুট  টাকা ববে কে । েেীে দ্দ টক তাদ্দকটয় ব  , েেী বশান, তুই 
বকাটনা ভয় পাদ্দেস না বতা? না, আমাে বকন োদ্দন মটন েটে এই ওদ্দস মানুষটা খাোপ 
না। বতাে বকাটনা দ্দবপ  ওই ওদ্দস েটত ব টব না। 
  
এেকম মটন েবাে কাের্ দ্দক? 
  
বকাটনা কাের্ বনই–ইনটুযশন। 
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এরকম বয় চকছু ঘটমব 
এেকম বে দ্দকছু ঘটটব োনা োনত। দ্দবপট ে ইদ্দেত মানুটষে কাটছ আটগ আটগ বপৌঁটছ। 
আল্লােপাক মানুষটক ইশাো ব ন। োনাটকও দ্দ টয়টছন। োনা বসই ইশাো বুঝটত পাটে 
দ্দন। দ্দচটাগাাং েওনা েবাে সময় বস ব টখটছ বটদ্দবট  খাদ্দ  পাদ্দনে েগ। এটা েট া প্ৰথম 
ইশাো। দ্দদ্বতীয় ইশাো েট া, বস বে ববদ্দবটযাদ্দক্স দ্দনটয় েওনা েট া মাঝপটথ বসটাে োটয 
বন্ধ েটয় বগ । কাটবযাটেটাে দ্দ টয় বত  পাস কেটছ না। এটা েট া দ্দদ্বতীয় ইশাো। বস 
দ্দনতান্ত ববকুব বট ই পদ্দেষ্কাে ইশাোও ধেটত পাটে দ্দন। এতক্ষটর্ তাো কক্সবাোে বপৌঁটছ 
বেত। তাে ব ট  থানা-োেটত বটস আটছ। 
  
োনাে আবাে বাথরুম বপটয়টছ। এক োটতে বটনশাটন ডায়াটবদ্দটস েটয় বগ  নাদ্দক? 
বটনশাটন নানান ধেটনে অসুখ-দ্দবসুখ েয়, ডায়াটবদ্দটসও েটত পাটে। োকায় বপৌঁটছই সুগাে 
বটে কোটত েটব। োেটত বোকাে পে এে মটধয  ুবাে বাথরুটম বগটছ। তৃতীয় বাে 
বেটত চাওয়া দ্দক দ্দিক েটব? বশটষ এো দ্দবেক্ত েটয় ব টব—দ্দপসাব-পায়খানা ো কোে 
এইখাটনই কটেন। থানাওয়া াট ে এখন দ্দবেক্ত কো োটব না। দ্দকছুটতই না। এই সাধাের্ 
সতযটা  ট ে বকউ বুঝটত পােটছ না। তাট ে ভাব ব টখ মটন েটে, তাো এখাটনও 
দ্দপকদ্দনক কেটছ। এট ে ধটে ধটে চাবকাটত েটব। 
  
বমাতাট ব এে মটধয পুদ্দ শ-টসদ্দিটক োত ইশাো কটে বডটক বট টছ—মটু ভাইয়া, চাটয়ে 
বযবিা কো োয়? এই পুদ্দ টশে স্বািয একটু ভাট াে দ্দ টক। ভাট াে দ্দ টক বট ই তাটক 
মটু ভাইয়া ব টত েটব? পুদ্দ টশে োেটত বটস পুদ্দ শটক মটু ভাইয়া ব া! োনা বভটব 
পাটে না। এট ে সবাে একসটে বব্রইন শদ্দট সাদ্দকযট েটয় বগটছ দ্দক-না। এত বড় একটা 
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দ্দবপ  োটে, বসই দ্দবপ  দ্দনটয় দ্দচন্তা বনই। কী কটে উদ্ধাে পাওয়া োয় তা দ্দনটয় মাথাবযথা 
বনই। বমটয়গুদ্দ টক আ া া কটে বিট টছ এটাও দ্দচন্তাে দ্দবষয়। দ্দবোট দ্দচন্তাে দ্দবষয়। বক 
দ্দচন্তা কেটব? সব দ্দচন্তা দ্দক বস একা কেটবা? শুভ্র গাধাটা একটা বই দ্দনটয় বকার্ায় বটস 
আটছ। এটা দ্দক বই পড়াে সময়? বলু্ট কম্বট  োত-পা গুদ্দটটয় শুটয় পটড়টছ। মটন েটে 
ঘুমুটে। সিুটক ব টখও মটন েটে না। বস বযাপােটাে গুরুে বুঝটত পােটছ। বাটঘ ছুেঁট  
আিাটো ঘা, পুদ্দ শ ছুেঁট  বদ্দত্রশ ঘা—এই সতয বে বকাটনা বাচ্চাটছট ও োটন। এো মটন 
েয় োটন না। 
  
সিু ব  , োনা কটা বাটে? 
  
োনা েবাব দ্দ   না। িা তু কথা ব াে বস বকাটনা প্ৰটয়ােন ব খটছ না। কটা বাটে এটা 
বেটন েটব কী? 
  
কথা ব দ্দছস না বকন? 
  
চুপ থাক গাধা। 
  
সিু ব  , তুই আমাে ওপে োগ কেদ্দছস বকন? আদ্দম দ্দক বতাট ে এটন বেট  েুদ্দকটয়দ্দছ? 
  
ব  াম বতা চুপ কটে থাক। 
  
োনাে কথাবাতযা ব টত ভাট া  াগটছ না। উদ্ধাে পাওয়াে বুদ্দদ্ধ ববে কেটত েটব। মাথায় 
বকাটনা বুদ্দদ্ধ আসটছ না। সবাে আটগ ো কেটত েটব তা েট াথানাওয়া াে সটে একটা 
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আোোষ্টযাদ্দোংটয় আসা। েদ্দ  োেটত োত কাটাটত েয়—তােট  কম্ব -টম্ব   াগটব। 
খাওয়া াওয়া  াগটব। এইসব কাটে পয়সা খেচ কেটত েয়। 
  
োনা ব  , বানু্ট ঘুমাটে নাদ্দক? আশ্চেয! সিু, বলু্টটাটক কাটন ধটে বতা  বতা। 
  
বকন? ঘুমাটে ঘুমাক না। বেটন সাোোত ঘুম েয় দ্দন। 
  
বতা  ব  াম। 
  
তুই এমন বটনশাটন আদ্দছস বকন? কী েটয়টছ? 
  
কী েটয়টছ বুঝটত পােদ্দছস না? 
  
না। 
  
ভাট া। তােট  তুই আে শুধু শুধু বেটগ আদ্দছস বকন? তুইও ঘুদ্দমটয় পড়। আয়, আমাে 
বকাট  মাথা বেটখ ঘুমা। 
  
শুধু শুধু বটনশান কটে বতা বকাটনা  াভ বনই। 
  
শুভ্র বই বথটক মুখ তুট  ব  , ওো একটা ভু  কটেটছ। ভু টা েখন ধো পড়টব তখন 
 দ্দজ্জত েটয় আমাট ে বছটড় ব টব। 
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োনা ব  , গাধাে মটতা কথা ব দ্দব না। শুভ্র। গাধাদ্দম কথা বন্ধ কটে ো কেদ্দছস তাই 
কে। বই পড়। োন বাড়া। কী বই এটা? 
  
দ্দব্রি দ্দেষ্টদ্দে অব টাইম। সময় বযাপােটা আসট  কী তা ব াে বচষ্টা কো েটয়টছ। 
  
বমাতাট ব বকৌতূে ী েটয় ব  , সময় বযাপােটা কী? 
  
শুভ্র ববশ আগ্রটেে সটে সময় কী তা ব টত শুরু কে । সিু এবাং বমাতাট ব  ুেনই 
শুনটছ। ববশ মন দ্দ টয়ই শুনটছ। 
  
োনা বভটব পাটে না বকন বস এক   গাধাটক দ্দনটয় েওনা েট া? এই বুদ্দদ্ধ বক তাটক 
দ্দ  ? বস দ্দিক কটেটছ, এই ঝাটম া বথটক একবাে ববে েটত পােট  কাটন োত ধটে 
 শ বাে উি-টবাস কেটব। বকাোন শদ্দেি োটত দ্দনটয় পদ্দশ্চম দ্দ টক মুখ কটে ব টব, আে 
বকাটনাদ্দ ন এই োতীয়  াদ্দয়ে বনটব না। 
  
বসদ্দি-পুদ্দ শ পাশ দ্দ টয় োদ্দে । োনা ব  , ভাই সাটেব, কাইেদ্দ  একটু শুনটবন? ওদ্দস 
সাটেটবে সটে একটু প্ৰাইটভট কথা ব টত চাই—একটু দ্দক ব টবন ওদ্দস সাটেটবটক? 
  
ওদ্দস সাটেব বচয়াটে নাই। 
  
বচয়াটে েখন আসটবন তখন দ্দক ব টবন? 
  
আো ব দ্দখ। 
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ব খাট দ্দখ নয়। ভাই, এই কােটা কেটতই েটব। বছাট ভাই দ্দেটসটব এটা আপনাে কাটছ 
আমাে একটা দ্দেটকাটয়ে, আব াে। আে শুনুন ভাই, একটু কাটছ আসুন। 
  
বসদ্দি-পুদ্দ শ কাটছ এট া। 
  
োনা   া পাদ্দকটয় একটা একশ টাকাে বনাট এদ্দগটয় দ্দ টয় দ্দিসদ্দিস কটে ব  , বেটখ 
দ্দ ন, পান খাটবন। 
  
পান খাবাে বযাপাটে পুদ্দ টশে বকাটনা আপদ্দে ব খা বগ  না। োনা বচাখ বন্ধ কটে ভাবটছ। 
পদ্দেষ্কাে দ্দকছু ভাবটত পােটছ না। মাথা েযাম েটয় আটছ। শুধু েযাম না-েন্ত্রর্াও কেটছ। 
শুভ্র বকবক কটেই োটে– 
  
বস্তুে গদ্দত েখন আট াে গদ্দতে সমান েটয় োয়, তখন আইনোইটনে দ্দেট দ্দটদ্দভদ্দেক সূত্র 
অনুোয়ী বস্তুে ভে েয় অসীম। সূত্রটা েটে—এম ইকুটয় স টু এম নট, স্কয়াে রুট অব 
… 
  
োনা  ীঘযদ্দনিঃশ্বাস বি  । এো সুটখই আটছ। বকাটনা দ্দচন্তা-ভাবনা বনই। বস ঘদ্দড় ব খ —
এগাটোটা বাটে। প্ৰায় সাটড় দ্দতন ঘণ্টা বকটট বগ  োেটত …। 
  
ব খটত ব খটত  ুপুে েটব, তােপে সন্ধযা েটব, োত েটব, সকা  েটব, আবাে  ুপুে েটব, 
আবাে সন্ধযা… 
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োনাে গা কােঁটা দ্দ টয় উি । বাথরুটমে ববগ প্ৰব  েটয়টছ। আে বচটপ োখা োটে না। 
এখন একবাে বেটতই েটব। বস বসদ্দিটক োদ্দসমুটখ ডাক , এই বে পুদ্দ শ সাটেব, পুদ্দ শ 
সাটেব। 
  
দ্দক েইটছ? 
  
একটু ভাই বাথরুটম োওয়া  েকাে। 
  
টাদ্দট্ট কেটবন? 
  
দ্দজ্ব না। বছাটটা কেব। 
  
একটু আটগই বতা কেটছন। দ্দমদ্দনটট দ্দমদ্দনটট দ্দপসাব কেট  বতা েটব না। 
  
োনা েতভম্ব েটয় ব খ । বসদ্দি পুদ্দ শ চট  োটে। অথচ তাটক একটু আটগ পান খাওয়াে 
েটনয একশ টাকা ব য়া েটয়টছ। োনা শুকটনা মুটখ দ্দসগাটেট ধো । বলু্ট উটি বটসটছ। 
মটন েটে, বস বচাখ ব্রি কটে মটকা বমটে পটড় দ্দছ । বলু্ট োনাে দ্দ টক তাদ্দকটয় গম্ভীে 
গ ায় ব  , োনা বশান, ববগ খুব ববদ্দশ েট  এখাটনই বছটড় ব । খামাখা দ্দেটকাটয়ে কটে 
 াভ কী? বে ব টশে বে দ্দনয়ম। ওট ে টাইম বটদ্দব  অনুোয়ী বতা আে আমাট ে দ্দপসাব 
ধেটব না। কী আে কো। 
  
োনা শুটনও না শুনাে ভান কে । শুভ্র সমাটন বকৃ্ততা দ্দ টয় োটে— আমাট ে প্ৰচদ্দ ত 
ধাের্া েট া, সময় প্ৰবেমান। ন ী বেমন প্ৰবাদ্দেত েটে–সময়ও প্ৰবাদ্দেত েটে। সমটয়ে 
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প্ৰবাে শুরু েটয়দ্দছ  সৃদ্দষ্টে আদ্দ টত at the time of Big Bang, বসই প্ৰবাে চ টছ। 
ন ীে প্ৰবাে বশষ েয় সমুটদ্র-সমটয়ে প্ৰবাটেে বশষ বকাথায়? এখন বযাপােটা ববাঝাে 
েটনয একটা কাে কো োকএকটা থাদ্দ ট এক্সটপদ্দেটমন্ট কো োক … 
  
োনাে ইো েটে, থাবড়া বমটে শুটভ্রে বকৃ্ততা বন্ধ কটে দ্দ টত। এই পযাচা  ববদ্দশক্ষর্ 
বশানা সম্ভব না। সমটয়ে শুরু বকাথায় েটয়টছ তা দ্দ টয় দ্দকছু োয়-আটস না। তাট ে সময়টা 
কীভাটব োটে এটাই বড় কথা। 
  
ব্লাডাটেে চাপ বে োটে বাড়টছ তাটত মটন েটে দ্দকছুক্ষটর্ে মটধয  ুটা বছাট বছাট 
এক্সটপ্ল্াশান েটব এবাং  ুটা ব্লাডােই বিটট োটব। মানুটষে ব্লাডাে কাটা থাটক?  ুটা, না 
একটা? এই তথযটা শুটভ্রে কাছ বথটক বেটন বনয়া  েকাে। বে সময় দ্দনটয় এত পযাচা  
পাড়টত পাটে বস দ্দনশ্চয়ই মানুটষে ব্লাডাটেে সাংখযা োটন। 
  
োনা করুর্ গ ায় ডাক —পুদ্দ শ সাটেব! ভাই, একটু কাইেদ্দ  শুটন োন বতা! 
  
বসদ্দি অনয দ্দ টক তাদ্দকটয়  ােঁত বখােঁচাটে। বস এখন মটন েয় বকাটনও শুনটত পােটছ না। 
পান খাওয়াে েটনয একশ টাকা না দ্দ টয়  ুশ টাকা ব য়াে  েকাে দ্দছ । অযামাউন্ট কম 
েটয়টছ। 
  
এই বে ভাই, দ্দপ্ল্ে। বছাট একটা কথা শুটন োন। 
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বসদ্দি গভীে মটনাটোটগ  ােঁত বখােঁচাটে।  ােঁত বখােঁচাটনা বশষ েট া দ্দনশ্চয়ই কান বখােঁচাটব। 
বখােঁচাখুেঁদ্দচ োট ে স্বভাব তাো দ্দিে থাকটত পাটে না। তাট ে সবসময় দ্দকছু-না দ্দকছু 
বখােঁচাটত েয়। 
  
োনা আবাে করুর্ গ ায় ডাক –পুদ্দ শ সাটেব। ব্রা াে। একটু শুনটবন? 
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মচনরুজ্জামান ওচস সামহমবর সামমন 
মদ্দনরুজ্জামান ওদ্দস সাটেটবে সামটন বটস আটছ। মদ্দনরুজ্জামাটনে গাটয় দ্দি দ্দপস সুট,  া  
টাই! বকাটটে বাটন বোট  পাতাসে বগা াটপে কুেঁদ্দড়। বগা াপটা দ্দিক আটছ-পাতা  ুদ্দট 
মটে বগটছ। মদ্দনরুজ্জামাটনে মুটখ বত টতট  ভাব োদ্দস। বস আে সাো দ্দ টন প্ৰচুে পান 
বখটয়টছ বট  মটন েয়।  ােঁত খটয়দ্দে বর্য ধাের্ কটেটছ। বিােঁট  ুদ্দটও  া । মদ্দনরুজ্জামাটনে 
োটত সা া রুমা । দ্দকছুক্ষর্ পেপে বিােঁট বমাছাে েটনয রুমা  বযবোে কেটত েটে। 
  
মদ্দনরুজ্জামাটনে পাটশ আটছ োরুনুে েশী । োরুনুে েশীট ে কাে েটে মদ্দনরুজ্জামানটক 
ছায়াে মটতা অনুসের্ কো। োরুনুে েশী  পাত া একটা পািাদ্দব পটে আটছ। দ্দনটচ বগদ্দি 
বনই বট  পািাদ্দবে বভতে দ্দ টয় তাে ব ামভদ্দতয বুক ব খা োটে। োরুনুে েশীট ে মুখ 
খুব গম্ভীে। বসই তু নায় মদ্দনরুজ্জামাটনে মুখ োদ্দস-োদ্দস। 
  
মদ্দনরুজ্জামান ব  , তােপে ওদ্দস সাটেব, ভাই, বকমন আটছন বট ন ব দ্দখ। 
  
দ্দে, ভা  আদ্দছ। 
  
সকট  চট  আসতাম–িােয ফ্ল্াইট বপ াম না। গাদ্দড়টত েওনা েট  বপৌঁছটত বপৌঁছটত 
দ্দবকা  েটব। বসটকে ফ্ল্াইটট এটসদ্দছ। 
  
ভাট া কটেটছন। 
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আদ্দম এটসই আপনাে দ্দবষটয় বখােঁেখবে কটেদ্দছ; খবে ো বপটয়দ্দছ তাটত মনটা ভাট া 
েটয়টছ। আদ্দম োরুনুে েশী টক ব  াম, এেকম অদ্দিসাে েদ্দ   শটা থাটক, তােট  ব শ 
দ্দিক েটয় োয়। কী োরুন, বদ্দ  নাই? 
  
োরুন েযােঁ-সূচক মাথা নাটড়। 
  
মটন েটে বস কথা কম বট । দ্দকাংবা মাথা নাড়াই তাে চাকদ্দে। 
  
ব টশে আে বে অবিা তা দ্দকন্তু ব টশে েনগটর্ে েটনয না। খাোপ অদ্দিসাটেে েটনয। 
েনগর্ কখটনা ভু  কটে না। 
  
আপদ্দন আমাে দ্দবষটয় কী বখােঁে বপটয়টছন? 
  
সব বখােঁেই বপটয়দ্দছ ভাই। প্ৰ ীপ জ্বট  উিট   ূে বথটক বটে পাওয়া োয়-আট া ব খা 
োয়। বুঝট ন েেমান সাটেব, আদ্দম খবে বপটয়দ্দছ, আপদ্দন অতযন্ত অটনে অদ্দিসাে। ঘুষ 
খান না। অনযায় কটেন না। দ্দিক শুদ্দন নাই েেমান সাটেব? 
  
দ্দে, দ্দিকই শুটনটছন। 
  
আপনাে নাম েেমান বতা? 
  
আবু্দে েেমান আমাে নাম। 
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এত বড় একটা কাে বে আপদ্দন কেট ন, অটনে অদ্দিসাে বট ই কেটত পােট ন। ঘুষ-
খায় অদ্দিসাটেে আত্মা থাটক বছাট—সােস থাটক না। কী োরুন, আদ্দম এই কথা বদ্দ  
নাই? 
  
োরুন আবাে েযােঁ-সূচক ঘাড় নাড় । 
  
মদ্দনরুজ্জামান গ া দ্দনচু কটে ব  , এত বড় একটা কাে সুন্দেভাটব কোে েটনয আদ্দম 
বছাটভাই দ্দেটসটব আপনাটক সামানয উপোে দ্দ টত চাই। না কেটবন না। না কেট  মটন 
বযথা পাব। 
  
মদ্দনরুজ্জামান োরুনুে েশীট ে দ্দ টক তাদ্দকটয় ইশাো কে । োরুনুে েশী  দ্দব্রিটকস 
খুট  ব্রাউন বপপাটেে একটা বমাটা বমাড়ক ওদ্দস সাটেটবে িাইট ে কাটছ বেটখ ভাদ্দে 
গ ায় ব  —দ্দিিদ্দট আটছ। 
  
ওদ্দস সাটেব ব ট ন, দ্দিিদ্দট দ্দক? 
  
দ্দিিদ্দট থাউটেে সযাে। 
  
মদ্দনরুজ্জামান ব  , উপোে কী দ্দকনব, কী আপনাে পছন্দ, তা বতা োদ্দন না। এই েটনযই 
কযাশ। পছন্দমটতা একটা দ্দকছু দ্দকটন বনটবন ভাই সাটেব। বছাট ভাইটয়ে ওপে মটন দ্দকছু 
দ্দনটবন না। 
  
আো। 
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বুঝট ন ভাই সাটেব, খুব ভটয় ভটয় দ্দছ াম। আপদ্দন োগই কটেন দ্দক-না। উপোে এক 
দ্দেদ্দনস আে ঘুষ দ্দভন্ন দ্দেদ্দনস। 
  
তা বতা বটটই। 
  
এখন ভাই সাটেব, বমটয়টাটক ববে কটে ব ন-োকায় দ্দনটয় োই। 
  
বমটয়টাটক ব টছন বকন? ব ুন স্ত্রীটক ববে কটে দ্দ ন। 
  
ও েযােঁ েযােঁ। অল্পদ্দ ন েটয়টছ দ্দবটয়, এখটনা অভযস্ত েইদ্দন। োই বোক, আদ্দম স্ত্রীটক দ্দনটয় 
বেটত এটসদ্দছ। আমাে স্ত্রীে বে বড় চাচা উদ্দনও আসটছন। বাই বোটড আসটছন। 
  
ওদ্দস সাটেব শান্ত গ ায় ব ট ন, বযাপােটা আপদ্দন েত সেে ভাবটছন তত সেে না। 
সামানয েদ্দট তা আটছ। 
  
কী েদ্দট তা? মদ্দনরুজ্জামান বচাখ সরু কটে ব  । 
  
আপনাে স্ত্রী েবানবদ্দন্দ দ্দ টয়টছন, আপনাে সটে দ্দবটয় েয় দ্দন। বে োটত দ্দবটয় েবাে কথা 
বসই োটত উদ্দন পাদ্দ টয় বগটছন। 
  
ও ব ট  বতা েটব না। ও বতা এখন এেকম ব টবই। আটো বে েঘনয দ্দকছু বট  নাই 
বসটাই আমাে বসৌভাগয। দ্দবটয় বে েটয়টছ তাে কাগেপত্র আটছ। ব খটত পাটেন। োরুন, 
কাদ্দবননামাটা ব খাও বতা। 
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োরুন দ্দব্রিটকস খুট  কাদ্দবননামা ববে কে । 
  
মদ্দনরুজ্জামান ব  , খুব ভাট া কটে ব টখন। আমাে স্ত্রীে  স্তখত আটছ। ব খটত পাটেন? 
  
দ্দে। 
  
চােেন সাক্ষী আটছ। সাক্ষী কাো এইটাও একটু  ক্ষ করুন। আপনাো পুদ্দ টশে ব াক, 
দ্দকছুই আপনাট ে বচাখ এড়াটব না। তবু মটন কদ্দেটয় ব য়া। একেন আটছন দ্দমদ্দনোে, 
প্ৰদ্দতমন্ত্রী না, আস  মন্ত্রী। একেন আদ্দমযে দ্দব্রটগদ্দডয়াে, একেন েটেন ইউদ্দনভাদ্দসযদ্দটে 
িু  প্ৰটিসে। আটেকেন দ্দবদ্দশষ্ট দ্দশল্পপদ্দত এ আে খান। নাম শুটনটছন আশা কদ্দে। 
  
বট ন কী! এেঁো সবাই দ্দক আপনাে আত্মীয়? 
  
দ্দে না। তটব পদ্দেদ্দচত। 
  
সাধাের্ত ব খা োয়, দ্দবটয়টত ঘদ্দনষ্ঠ আত্মীয়স্বেনো সাক্ষী েয়। আপনাে বব াটতই 
বযদ্দতরম ব খ াম। 
  
আমাে সবই বযদ্দতরম। ব খট ন না—ববৌটক দ্দবটয়ে পটেই ভাদ্দগটয় দ্দনটয় চট  বগ । তটব 
েেম কেটত পাটে নাই-ব েেম েটয় বগটছ। ো-ো-ো। 
  
আপনাটক খুব আনদ্দন্দত মটন েটে। 
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অবশযই আনদ্দন্দত। আম ছা া সব ধো পটড় বগটছ। সাটথে ব গুট াটক মাইে দ্দপটন 
দ্দ টয়টছন বতা? 
  
দ্দে না, ব ই নাই। ভদ্রট াটকে বছট পুট , দ্দপটন দ্দ টয় বশটষ বকান দ্দবপট  পদ্দড়! 
  
বকাটনা দ্দবপট  পড়টবন না। আদ্দম বতা আদ্দছ আপনাে দ্দপছটন। আদ্দম মানুষটা বছাটখাটটা 
দ্দকন্তু আল্লােে  য়ায় আমাে বোগাটোগ ভাট া। 
  
বসটা বুঝটত পােদ্দছ। 
  
অটনটকই বুঝটত পাটে না। প্ৰটয়ােন ববাধ কেট  বেদ্দভ দ্দপটন দ্দ টয় ব ন। এট ে চুদ্দেে 
মাম ায় বিট  নাকাদ্দন-চুবাদ্দন খাওয়াটনা োয় না? আমাে স্ত্রীে গাটয় চাে  াখ টাকাে 
েটড়ায়া গয়না দ্দছ —এই মাম া … ধান ব টখটছ, বু বুদ্দ  ব টখ নাই। এইবাে বু বুদ্দ  
ব খটব। বছাট্ট বু বুদ্দ । 
  
োরুনুে েশী  ব  , সযাে আপদ্দন কাইেদ্দ  ববগম সাটেবটক দ্দেদ্দ ে কটে ব ন। আমো 
োকাে দ্দ টক েওনা েটয় োই। বব াটবদ্দ  বপৌঁছটত েটব। 
  
এত সেটে বতা ভাই েটব না। মাম া কটেটছন, আমো আসাদ্দম বকাটটয চা ান ব ব। বকাটয 
ো কোে কেটব। 
  
বস কী? 
  
আপদ্দন মাম া কটেটছন োকায়—আমো আসাদ্দম োকা পািাব। 
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তােট  এত েন্ত্রর্াে প্ৰটয়ােন নাই। মাম া তুট  দ্দনব। আপদ্দন আমাে স্ত্রীটক শুধু দ্দেদ্দ ে 
কটে দ্দ ন। 
  
বসটাও সম্ভব না। একটা ববড়াটছড়া ব টগ োটব বট  মটন েয়। 
  
কী ববড়াটছড়া? 
  
োট ে থানা-োেটত আটটক বেটখদ্দছ তাো এত সেটে বছটড় ব টব তা মটন েয় না। 
  
োো আমাে স্ত্রীটক দ্দনটয় এটসটছ ওট ে ওপে আমাে বকাটনা োগ নাই। বছট মানুষ ভু  
কটেটছ। মানুষমাত্রই ভু  কটে। তাছাড়া সমসযাটা মূ ত ভতদ্দে কটেটছ আমাে স্ত্রী। কাটেই 
শাদ্দস্ত ো ব বাে আদ্দম আমাে স্ত্রীটকই ব ব। আপদ্দন ওট ে বছটড় দ্দ ন। আদ্দম আমাে স্ত্রীটক 
দ্দনটয় চট  োই। 
  
আপদ্দন দ্দবটকট  আসুন। 
  
দ্দবটকট  আসব বকন? 
  
আদ্দম আসটত ব দ্দছ। এইেটনয আসটবন। 
  
ওদ্দস সাটেব, আপদ্দন বতা ঝাটম া কেটছন। আদ্দম ঝাটম া পছন্দ কদ্দে না। 
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ঝাটম া আদ্দমও পছন্দ কদ্দে না। মদ্দে াটক আদ্দম বছটড় দ্দ  াম, আপদ্দনও গাদ্দড়টত কটে 
বোে কটে দ্দনটয় বগট ন, পটে ব খা বগ  আসট ই আপনাট ে দ্দবটয় েয় দ্দন। 
  
কাগেপত্র ব খা াম না? 
  
কাগেপটত্রে  াম নাই। 
  
মদ্দনরুজ্জামান সাটেব, পুদ্দ টশ কাে কেদ্দছ।  শ বছে ধটে—এই  শ বছটে একটা দ্দেদ্দনস 
দ্দশটখদ্দছ-মানুটষে বচটয় ববদ্দশ দ্দমথযা বট  কাগে। 
  
দ্দসগটনচাে আপদ্দন দ্দবশ্বাস কটেন না? 
  
দ্দে না। 
  
আদ্দম দ্দকন্তু োদ্দন কী কটে দ্দবশ্বাস কোটত েয়। দ্দবশ্বাস কোবাে মটতা বযবিা দ্দনটয় আসব। 
  
আসুন। দ্দবশ্বাস কোটত পােট  আদ্দম ওনাটক বছটড় ব ব। আপদ্দন দ্দনটয় চট  োটবন। শাদ্দন্ত 
দ্দ টত চাইট  ব টবন। পটথই বকাথাও গ া দ্দটটপ বমটে বি টত পাটেন। আপনাে সমসযা 
েটব না। ডাক্তােো বপােমটটযম দ্দেটপাটয আপনাে কথামটতা ব টব। পুদ্দ শও িাইনা  
দ্দেটপাটয ো চাইটবন তাই ব টব। 
  
শুধু আপদ্দন দ্দ টবন না? 
  
দ্দে না। 
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বকান দ্দ টবন না? 
  
কাের্ আদ্দম মানুষটা খাোপ। 
  
আদ্দম দ্দিক এক ঘণ্টা পটে আসব। 
  
এক ঘন্টা পটে এট  েটব না। আপনাটক দ্দবটকট  আসটত বট দ্দছ—আপদ্দন দ্দবটকট  
আসটবন। 
  
োদ্দতটঘাড়া বগ  ত , চাে পয়সাে ওদ্দস বট  কত ে ? 
  
ওদ্দস সাটেব োই ব  , মদ্দনরুজ্জামান ব  , বমটয়টা বকাথায়? আদ্দম ঐ বমটয়টাে সটে 
কথা ব ব। আমাটক কথাও ব টত ব টবন না? 
  
ব ব। কথা ব টত ব ব। 
  
মদ্দনরুজ্জামান োরুনুে েশীট ে দ্দ টক তাদ্দকটয় ইশাো কে । 
  
োরুনুে েশী  অতযন্ত স্বাভাদ্দবক ভদ্দেটত পঞ্চাশ োোে টাকাে ব্রাউন বপপাটেে পযাটকট 
োটত দ্দনটয় ঝট কটে দ্দব্রিটকটস ভটে বি  । কােটা বস কে  ব খাে মটতা দ্রুততায়। 
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পাগ ী নতুন শাদ্দড় পটেটছ। মাথায় চু  আেঁচটড়টছ। তাটক আে বচনা োটে না। বস দ্দনটেও 
মটন েয় েকচদ্দকটয় বগটছ। চুপচাপ বটস আটছ, বকাটনােকম ভেরচ কেটছ না। দ্দকছুক্ষর্ 
পেপে দ্দনটেে  ুটা োত তাে বচাটখে সামটন ধটে গভীে মটনাটোটগে সটে কী বেন 
ব খটছ। েেী ব  , তুদ্দম কী ব টখা? 
  
পাগ ী োস । 
  
নাম কী বতামাে? 
  
পাগ ী েবাব দ্দ   না। 
  
বতামাে দ্দক শাদ্দড়টা পছন্দ েটয়টছ? 
  
পাগ ী েযা-সূচক মাথা নাড়  এবাং আবােও তাে  ুটা োত বচাটখে সামটন বমট  ধে । 
  
মুনা ব  , েেী আপা, বমটয়টাটক কী সুন্দে  াগটছ ব খটছন? 
  
হুেঁ, ব খদ্দছ। 
  
এত সুন্দে একটা বমটয় পটথ বঘাটে! আশ্চেয! 
  
নইমা শুটয় আটছ। কম্ব  দ্দবছাটনা েটয়টছ। কম্বট ে উপে িু টতা া নতুন চান্দে। নতুন 
বাদ্দ শ। সবই আনাটনা েটয়টছ। নইমা বাদ্দ টশ মাথা বেটখই ঘুমুটে। তাে জ্বে এটসটছ। 
মুনা বটস আটছ। নইমাে মাথাে কাটছ। 
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আনুশকা ব  , ওে জ্বে দ্দক ববদ্দশ মুনা? 
  
হুেঁ। 
  
সমসযা েটয় বগ  বতা! 
  
আপনাটক ব টখ দ্দকন্তু মটন েটে না। আপা বকাটনা সমসযা আটছ। শান্তমুটখ বটস আটছন। 
  
আনুশকা োস । মুনা ব  , আপা, আমাট েটক দ্দক ওো এখাটন োটতও আটটক োখটব? 
  
না, বছটড় ব টব। সন্ধযাে আটগই বছটড় ব টব। 
  
কীভাটব ব টছন? 
  
আমাট ে সটে শুভ্র আটছ না? শুভ্রে বকাটনা সমসযা তাে বাবা-মা েটত ব টবন না। 
  
ওনাো বতা আে োটনন না এখাটন কী েটে। 
  
ইটতামটধয বেটন বগটছন বট  আমাে ধাের্া। তাো তাট ে বছট ে ওপে  ক্ষ োখটবন 
না, তা েয় না। 
  
আনুশকাে কথাে মাঝখাটনই মদ্দনরুজ্জামান এটস  ােঁড়া । েেী েতভম্ব েটয় তাদ্দকটয় 
আটছ। ভূত ব খট ও বকউ এত চমকায় না। 
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মদ্দনরুজ্জামান ব  , বখ  বতা ভাট া ব খাট । োই বোক, এখন সমস্ত বখ াে অবসান 
েটয়টছ। দ্দবটকট  বতামাটক দ্দনটয় োকা েওনা েব। 
  
আমাটক দ্দনটয় োকা েওনা েটবন মাটন? আদ্দম আপনাে সটে োকা োব বকন? 
  
স্বামীে সটে বকাথাও োটব না, এটা বকমন কথা? 
  
আপদ্দন আমাে স্বামী? 
  
অবশযই। দ্দবটয়ে কাদ্দবননামাও দ্দনটয় এটসদ্দছ। ওদ্দস সাটেবটক ব খ াম। 
  
দ্দবটয়ে কাদ্দবননামা? 
  
এক  ক্ষ এক টাকা কাদ্দবটনে কাদ্দবননামা। দ্দবটকট ে মটধয বতামাে বড় চাচাও চট  
আসটবন। 
  
েেীে মুটখ কথা আটটক বগ । কী একটা কথা অটনক বাে ব টত দ্দগটয়ও ব টত পাে  
না। 
  
মদ্দনরুজ্জামান হৃষ্ট গ ায় ব  , আো োই—ব খা েটব দ্দবটকট । 
  
েেী তাকা  আনুশকাে দ্দ টক। আনুশকা োসটছ। আনুশকাে োদ্দস ব টখ পাগ ীও োসটত 
 াগ । এটত নইমাে ঘুম বভটঙ বগট া। বস উটি বস  এবাং আনদ্দন্দত গ ায় ব  , কী 
েটয়টছ? কী েটয়টছ? 
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মদ্দনরুজ্জামান আে  ােঁড়া  না। তাে অটনক কাে বাদ্দক আটছ। কাে বশষ কেটত েটব। 
নষ্ট কোে মটতা সময় োটত বনই। ওদ্দসে স্ক্রু টাইট দ্দ টত েটব, তটব োবাে আটগ  ট ে 
বছট গুদ্দ টক ব টখ োওয়া  েকাে। 
  
োনা ব খ , দ্দি দ্দপস সুট পো এক ভদ্রট াক আসটছন। বস উৎসাটেে সটে উটি বস । 
মটন েটে গুরুেপূর্য বকউ আসটছ। তাট ে মুদ্দক্তে বযবিা েটে। োনাই আগ বাদ্দড়টয় 
ব  , িামাদ্দ কুম। 
  
মদ্দনরুজ্জামান ব  , ওয়া াইকুম সা াম। আপনাো ভাট া? 
  
দ্দে সযাে, আদ্দছ বমাটামুদ্দট। 
  
কষ্ট েয় দ্দন বতা? 
  
বমাতাট ব ব  , বকাটনা কষ্ট েয় দ্দন। অতযন্ত আনটন্দ সময় কাটটছ। সময় দ্দক বযাপাে 
আটগ োনতাম না। এখন োদ্দন। আটো বৎসেখাটনক এখাটন থাকটত পােট  সাটয়টন্সে 
অটনক দ্দকছু দ্দশখতাম। আপনাটক বতা ভাই দ্দচনটত পাদ্দেছ না-আপনাে পদ্দেচয়? 
  
আমাে নাম মদ্দনরুজ্জামান। আদ্দম েেীে োসটবে। 
  
কাে োসটবে? 
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েেীে। আদ্দম তাটক দ্দনটত এটসদ্দছ। দ্দবটকট  ওটক দ্দনটয় চট  োব। আপনাো বেখাটন 
োটেন চট  োন। আপনাট ে ওপে আমাে বকাটনা োগ বনই। আপনাট ে একটু সমসযা 
েট া—তাে েটনয আমাে স্ত্রীে েটয় আদ্দম আপনাট ে কাটছ ক্ষমা প্ৰাথযনা কেদ্দছ। 
  
োনা ব  , কী ব ট ন? আপদ্দন বক? 
  
েেীে োসটবে। 
  
শুভ্র দ্দবদ্দস্মত েটয় ব  , েেী বতা দ্দবটয় কটে দ্দন! 
  
মদ্দনরুজ্জামান োদ্দসমুটখ ব  , আপনাট ে তাই বুদ্দঝটয়টছ, ঘটনা দ্দভন্ন। দ্দবটয় েটয়টছ, কাদ্দবন 
েটয়টছ। এক  ক্ষ এক টাকা বমােোনা। োই, বকমন? বখা া োটিে। 
  
মদ্দনরুজ্জামান েন।েন কটে এগুটে। তাে বপছটন োরুনুে েশী । োরুনুে েশী  বে 
এতটা  ম্বা তা আটগ ববাঝা োয় দ্দন। এখন ববাঝা োটে। তাটক ব টখ মটন েটে, একটা 
তা গাছ দ্দব্রিটকস োটত কুটো েটয়  ােঁদ্দড়টয় আটছ। 
  
 ট ে সবাই খাদ্দনকক্ষর্ চুপচাপ বটস েই । সিু ব  , অবিা ভাট া মটন েটে না। শুভ্র, 
তুই দ্দক একটা কাে কেদ্দব? 
  
কী কাে? 
  
তুই বতাে বাবাটক বটদ্দ টিান কটে ঘটনাটা ব দ্দব? েেীটক একটা ব াক বোে কটে ধটে 
দ্দনটয় চট  োটব-আে আমো োব  ারুদ্দচদ্দন দ্বীটপ। তা কী কটে েয়? 
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শুভ্র চুপ কটে আটছ। সিু ব  , কথা ব দ্দছস না বকন? 
  
বাবাটক কী ব ব? 
  
বতাে দ্দকছু ব টত েটব না। বতাে বাবাই বতাে বভতে বথটক সব কথা বটটন ববে কটে 
দ্দনটয় আসটবন। 
  
শুভ্র অস্বদ্দস্তে সটে চুপ কটে আটছ। োনা োগী ভদ্দেটত ব  , তুই এমন বোন বিস েটয় 
বগদ্দ  বকন? বাবাে সটে কথা ব টত  জ্জা  াগটছ? 
  
শুভ্র ব  , বাবাটক দ্দকছু ব াে  েকাে বনই। 
  
ব াে  েকাে বনই বকন? 
  
আমাে ধাের্া বাবা সবই োটনন। 
  
গাধাে মটতা কথা ব দ্দব না শুভ্র। বতাে বাবা বকাটনা পীে-িদ্দকে না বে সব োটন। বতাটক 
বটদ্দ টিান কেটত ব া েটয়টছ, তুই বটদ্দ টিান কেদ্দব এবাং কােঁট া-কােঁট া গ ায় ব দ্দব, 
আমাট ে েক্ষা কটো। এস ও এস। বােঁচাও বােঁচাও। 
  
এো দ্দক আমাট ে বটদ্দ টিান কেটত ব টব? 
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এইটা একটা বটকদ্দনকযা  কথা বট দ্দছস। বতাটক বটদ্দ টিান কেটত ব টব। দ্দক-না বসটা 
েটে কথা। সম্ভবত ব টব না—তটব বচষ্টা চাদ্দ টয় বেটত েটব। 
  
বলু্ট ব  , প্ৰটয়ােটন আদ্দম ওদ্দস সাটেটবে পা বচটপ ধেব। অটনক ধেটনে মানুটষে পা 
ধটেদ্দছ, পুদ্দ টশে পা কখটনা ধদ্দে দ্দন। পা ধটে সবটচ ববদ্দশ মো কখন বপটয়দ্দছ াম োদ্দনস? 
একবাে এক পীে সাটেটবে পা ধটেদ্দছ াম-কী বমা াটয়ম পা! ধেট  ছাড়টত ইো কটে 
না। 
  
  
  
শুভ্র ওদ্দস সাটেটবে সামটন বটস আটছ। ওদ্দস সাটেব বটদ্দ টিান বসট তাে দ্দ টক বাদ্দড়টয় 
ব ট ন, দ্দনন, বটদ্দ টিান করুন। 
  
শুভ্র দ্দবব্রত মুটখ ব  , আদ্দম নাম্বাে ভুট  বগদ্দছ। 
  
নাম্বাে ভুট  বগটছন মাটন? দ্দনটেে বাসাে নাম্বাে মটন বনই? 
  
দ্দে না। বাসায় বতা কখটনা বটদ্দ টিান কো েয় না। তটব আমাে েযােবযাটগে পটকটট 
একটা ডাটয়দ্দে আটছ—বসখাটন নাম্বাে ব খা আটছ। 
  
আো, েযােবযাগ আদ্দনটয় দ্দ দ্দে। শুভ্র ডাটয়দ্দেে েটনয অটপক্ষা কেটছ। ওদ্দস সাটেব 
বকৌতূে  এবাং আগ্রে দ্দনটয় শুভ্রটক ব খটছন। 
  
বটদ্দ টিান ধেট ন শুভ্রে মা। শুভ্র ব  , মা, বকমন আছ? 
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োটে া প্ৰায় োোকাে কটে উিট ন, তুই বকমন আদ্দছস বাবা? 
  
ভাট া। 
  
বতাে চশমা! বতাে চশমা আটছ? 
  
হুেঁ, আটছ। 
  
খাওয়া- াওয়াে দ্দক বকাটনা সমসযা েটে? 
  
না, বকাটনা সমসযা েটে না। 
  
বাইটেে পাদ্দন খাদ্দেস না বতা? 
  
উেঁহু। 
  
একসটে ববদ্দশ কটে পাদ্দনে ববাত  দ্দকটন বন। 
  
আো মা, বনব। 
  
গত োটত ভাট া ঘুম েটয়দ্দছ  বতা? 
  
হুেঁ। 
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এদ্দ টক আদ্দম সাোোত ঘুমুটত পাদ্দে দ্দন। শুধু  ুিঃস্বে ব টখদ্দছ। শুভ্র, তুই ভাট া আদ্দছস 
বতা? 
  
আদ্দম ভাট া আদ্দছ মা। 
  
বতাে বনু্ধো? ওো ভাট া আটছ বতা? 
  
েযােঁ, ওোও ভাট া আটছ। আো মা, বাবা দ্দক অদ্দিটস, না বাসায়? 
  
বতাে বাবা বাসায়। আে বকাথাও োয় দ্দন। ওে শেীেটা নাদ্দক ভাট া না। 
  
বাবা কী কেটছন? 
  
দ্দবছানায় শুটয় শুটয় বেে দ্দনটে। বই পড়টছ। 
  
কী বই পড়টছন মা? 
  
কী বই পড়টছ তা বতা ব দ্দখদ্দন—ব টখ আসব? 
  
না, তুদ্দম বাবাটক  াও। 
  
তুই আমাে সটে আটেকটু কথা ব  শুভ্র। তােপে বতাে বাবাটক ব ব। 
  
উেঁহু, তুদ্দম আটগ বাবাটক  াও। তােপে আদ্দম আবাে বতামাে সটে কথা বদ্দ । 
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তুই দ্দক আমাটক দ্দমস কেদ্দছস শুভ্র? 
  
হুেঁ। মা, তুদ্দম বাবাটক  াও। 
  
ইয়ােউদ্দিন সাটেব বটদ্দ টিান-দ্দেদ্দসভাে োটত দ্দনটয় ভাদ্দে গ ায় ব ট ন, েযাট া। 
  
শুভ্র ব  , বাবা, তুদ্দম কী বই পড়ছ? বতামাে োটত এখন কী বই? 
  
বইটাে নাম েট া Moon is down. 
  
শুভ্র খুদ্দশ-খুদ্দশ গ ায় ব  , তুদ্দম আমাে বটদ্দব  বথটক বইটা দ্দনটয়ছ, তাই না? 
  
হুেঁ। 
  
এটা বতামাে েন্মদ্দ টন ব টবা বট  আদ্দনটয় বেটখদ্দছ াম। পযাটকট কো বই তুদ্দম খু ট  
বকন? না বট  পযাটকট বখা া বতা দ্দনটষধ। 
  
মানুটষে প্ৰকৃদ্দত এমন বে বস সব সময় দ্দনটষধ অমানয কটে। 
  
বইটা বতামাে বকমন  াগটছ বাবা? 
  
ভাট া, খুব ভাট া। 
  
বতামাে দ্দক বচাটখ পাদ্দন এটসটছ? 
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এখটনা আটসদ্দন। 
  
পঞ্চাশ পৃষ্ঠাে পে বথটক ব খটব—একটু পেপে বচাখ দ্দভটে উটিটছ। তুদ্দম ক পৃষ্ঠা পেযন্ত 
পটড়ছ? 
  
কুদ্দড়-পেঁদ্দচশ পৃষ্ঠা েটব। 
  
বাবা বতামাে সটে আমাে খুব েরুদ্দে কটয়কটা কথা আটছ। 
  
এখন তুদ্দম ছুদ্দট কাটাটত বগছ, এখন আবাে েরুদ্দে কথা কী? এখন শুধু ো কা কথা 
ব টব। 
  
কথাটা খুব েরুদ্দে বাবা। 
  
আদ্দম বতামাে বকাটনা েরুদ্দে কথা শুনটত চাদ্দে না। 
  
বাবা, আমো খুব দ্দবপট  পটড়দ্দছ। 
  
মানুষ েটয় েন্মগ্রের্ কটেছ, দ্দবপট  বতা পড়টবই। দ্দবপট  পড়টব, আবাে দ্দবপ  বথটক 
ববে েটয় আসটব। আবাে পড়টব। দ্দ স ইে  য বগম। 
  
পুদ্দ শ আমাট ে ধটে এটন োেটত বেটখ দ্দ টয়টছ। 
  
ও, আো। 
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আমাট ে সটে েেী নাটমে বে বমটয়দ্দট আটছ—তাে োসটবে এটসটছ তাটক দ্দনটয় বেটত। 
  
োসটবে দ্দনটয় বেটত চাইট  বতা বতামো দ্দকছু কেটত পােটব না। পুরুষশাদ্দসত সমাটে 
স্বামীে অদ্দধকাে স্বীকৃত। 
  
ব াকদ্দটে সটে েেীে দ্দবটয় েয় দ্দন। ব াকটা দ্দমথযা কথা ব টছ। দ্দমথযা কথা বট  বমটয়দ্দটটক 
দ্দনটয় বেটত চাটে। 
  
উটল্টাটাও বতা েটত পাটে। েয়টতা বমটয়টাই দ্দমথযা ব টছ। বমটয়ো পুরুষট ে বচটয়ও 
গুদ্দছটয় দ্দমথযা ব টত পাটে। একেন পুরুষ েখন দ্দমথযা কথা বট  তখন ববাঝা োয়। বস 
দ্দমথযা ব টছ। দ্দকন্তু একটা বমটয় েখন দ্দমথযা বট  তখন ববাঝাে বকাটনা উপায়ই বনই বস 
দ্দমথযা ব টছ। 
  
তুদ্দম খুবই অদু্ভত কথা ব ছ বাবা। 
  
এটা আমাে কথা না। বে বইটা এই মুেূটতয আদ্দম পড়দ্দছ বসই বইটয়ে নায়ক ব টছ, বতাে 
দ্দপ্ৰয় বই Moon is down-এ-ই এটা ব খা। 
  
ঐ ব াকটা একটা েড বাবা। ওে প্ৰদ্দতটা কথাই দ্দমথযা। 
  
ও আো। 
  
বাবা বশাটনা—আমো ভয়াংকে দ্দবপট  পটড়দ্দছ। তুদ্দম দ্দক দ্দকছু কেটত পাটো আমাট ে েনয? 
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না। 
  
না বকন? 
  
আদ্দম বতামাটক দ্দবপট  বিদ্দ  দ্দন, কাটেই দ্দবপ  বথটক বতামাটক বটটন বতা াে  াদ্দয়েও 
আমাে নয়। তুদ্দম স্বাধীনতা বচটয়ছ, বতামাটক স্বাধীনতা ব য়া েটয়টছ। বনু্ধ-বান্ধব দ্দনটয় 
েওনা েটয়ছ। এখন তুদ্দম হুট কটে আমাে সাোেয চাইটত পাটো না। 
  
শুভ্র চুপ কটে েই । ইয়ােউদ্দিন সাটেব ব ট ন, তা ছাড়া আদ্দম সাো েীবন ববেঁটচ থাকব 
না। এ েীবটন আদ্দম ো সঞ্চয় কটেদ্দছ বসইসব েক্ষাে  াদ্দয়ে বতামাে। আে েদ্দ  এই 
সামানয দ্দবপ  বথটক দ্দনটেে বচষ্টায় ববে েটত না পাটো, তােট  ভদ্দবষযটত বড় বড় দ্দবপ  
বথটক উদ্ধাে পাটব কী কটে? বুঝটত পােদ্দছ আদ্দম কী ব দ্দছ? 
  
পােদ্দছ। 
  
েখন বকাটনা সমসযা আসটব তখন সমসযাটাটক একটা বস্তুে মটতা বতামাে সামটনে বটদ্দবট  
োখটব। নানান দ্দ ক বথটক সমসযাটা ব খটব। এক সময়  ক্ষ কেটব সমসযাদ্দটে একটা 
 ুবয  দ্দ ক আটছ। তুদ্দম আরমর্ কেটব  ুবয  দ্দ টক। 
  
আমাে সমসযাে  ুবয  দ্দ ক বকানটা বাবা? 
  
বে ব াক সমসযা ভতদ্দে কটেটছ, বমটয়দ্দটে োসটবে বট  বে দ্দনটেটক  াদ্দব কেটছ বসই 
সবটচ  ুবয । বস  ুগয ভতদ্দে কটেটছ দ্দমথযাে উপে। এ োতীয় ব াটকো ভীতু প্ৰকৃদ্দতে েয়। 
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এট ে ভয় ব খাট  এো অসম্ভব ভয় পায়। এট ে ভয় ব খাটত েয়। বছাটখাটটা ভয় না। 
বড় ধেটনে ভয়। 
  
ভয় কীভাটব ব খাব? 
  
বসটা তুদ্দম োটনা কীভাটব ভয় ব খাটব। 
  
আদ্দম ভয় ব খাট ই বস ভয় পাটব বকন? 
  
তুদ্দম ভয় ব খাট  বস ভয় পাটব, েদ্দ  বস োটন তুদ্দম বক। বতামাে ক্ষমতা কী? 
  
বাবা, আমাে বতা বকাটনা ক্ষমতা বনই। 
  
বতামাে ক্ষমতা েটে, বতামাে অথয! বতামাে সটে বচকবই আটছ না? 
  
দ্দে, আটছ। 
  
তুদ্দম েদ্দ  বচকবই ববে কটে এক বকাদ্দট টাকাে একটা বচক দ্দ টখ  াও, বসই বচক বিেত 
আসটব না। বযাাংক বসই বচক অনাে কেটব। এইখাটনই বতামাে ক্ষমতা। এই ক্ষমতা দ্দ টয় 
তুদ্দম বে বকাটনা মানুষটক ভয় ব খাটত পাটো। 
  
দ্দকন্তু বাবা, এই ক্ষমতা বতা দ্দমথযা ক্ষমতা। েযােঁ, এই ক্ষমতা দ্দমথযা। বকাটনা ক্ষমতাবান 
ব াকই এই বযাপােটা োটন না। Thats the thing about you. শুভ্র অটনকক্ষর্ কথা 
েট া, এখন বটদ্দ টিান োদ্দখ? 
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তুদ্দম আে দ্দকছু ব টব না বাবা? 
  
েযােঁ ব ব। I love you my son. এবাং তুদ্দম বতামাে মুন ইে ডাউন বইদ্দটটত আমাে 
সম্পটকয বে উদ্দক্ত কটেছ তা আদ্দম পটড়দ্দছ। থযাাংক য়ুয। 
  
ইয়ােউদ্দিন বটদ্দ টিান নাদ্দমটয় বেটখ োটতে বই খু ট ন। প্ৰথম পাতায় শুভ্র সবুে কাদ্দ  
দ্দ টয় দ্দ টখ বেটখটছ 
  
বাবা, 
েন্মদ্দ ন শুটভো। 
আমাে খুব ইো কটে আদ্দম বতামাে মটতা েই। 
শুভ্র। 
  
ইয়ােউদ্দিন  ীঘযদ্দনিঃশ্বাস বিট  মটন মটন ব ট ন, শুভ্র শুভ্রে মটতাই থাকুক। ওটক আমাে 
মটতা েটত েটব না। 
  
োটে া ব ট ন, তুদ্দম বটদ্দ টিান বেটখ দ্দ ট  বকন? আদ্দম শুটভ্রে সটে কথা ব তাম। 
  
সযাদ্দে। আদ্দম আবাে বোগাটোগ কটে দ্দ দ্দে। 
  
না  াগটব না। 
  
োটে াে বচাটখ পাদ্দন এটস বগটছ। দ্দতদ্দন বচাখ মুছটছন। 
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ওদ্দস সাটেব ব ট ন, শুভ্র সাটেব, আপনাে বটদ্দ টিাটনে কথা বতা বশষ েটয়টছ। 
  
দ্দে। 
  
কী ব ট ন আপনাে বাবা? 
  
বাবা আমাটক মদ্দনরুজ্জামান নাটমে ঐ ব াকটাে সটে কথা ব টত ব ট ন। 
  
কথা ব টবন? 
  
দ্দে, কথা ব ব। 
  
উদ্দন চট  এটসটছন। আদ্দম বডটক দ্দ দ্দে। আপনাো কথা ব ুন। দ্দনদ্দেদ্দবদ্দ  কথা ব ুন। 
  
ওদ্দস সাটেব, আপদ্দনও থাকটত পাটেন। 
  
মদ্দনরুজ্জামান এটস বস  শুভ্রে সামটনে বচয়াটে। মদ্দনরুজ্জামাটনে পাটশ বটসটছ োরুনুে 
েশী । বস বকৌতূে ী েটয় শুভ্রটক ব খটছ। 
  
শুভ্র ব  , িামাট কুম। 
  
ওয়া াইকুম সা াম। আদ্দম আপনাটক দ্দচনটত পাদ্দে দ্দন ভাই। আপদ্দন ইয়ােউদ্দিন সাটেটবে 
বছট । বাে ভাট া। আপনাে সটে পদ্দেদ্দচত েটয় খুব আনদ্দন্দত েটয়দ্দছ। দ্দছদ্দছ, এটা বতা 
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দ্দবোট  জ্জাে বযাপাে েটয় বগ , ইয়ােউদ্দিন সাটেটবে বছট  দ্দক-না োেটত। ইয়ােউদ্দিন 
সাটেটবে কাটছ বতা মুখ ব খাটত পােব না। 
  
শুভ্র ব  , আপদ্দন আমাট ে এই ঝাটম া  ূে কেটবন, আশা কদ্দে। 
  
অবশযই, অবশযই। আদ্দম ওদ্দস সাটেবটক বট  দ্দ টয়দ্দছ। আপনাট ে ওপে বথটক েত চােয 
দ্দছ  সব তুট  বনয়া েটয়টছ। আপনাো আপনাট ে মটতা ববড়াটত োটবন। আদ্দম আমাে 
স্ত্রীটক দ্দনটয় দ্দিটে োব। 
  
েেীও আমাট ে সটে োটব। 
  
কী ব ট ন? 
  
শুভ্র শান্তমুটখ ব  , আপদ্দন েটথষ্ট েন্ত্রর্া কটেটছন। তাে পটেও আপনাটক ক্ষমা কটেদ্দছ। 
এেটচ ববদ্দশ েন্ত্রর্া কোে বচষ্টা কেট  ক্ষমা কেব না। 
  
কী কেটবন? 
  
আপদ্দন েীদ্দবত োকা দ্দিেটবন না। 
  
কী ব ট ন? 
  
এই বাকযদ্দট আদ্দম দ্দদ্বতীয় বাে ব ব না। তটব বে বাকযদ্দট ব া েটয়টছ—তা কােযকে কোে 
সমস্ত বযবিা বনয়া েটয়টছ। এই তথযটা আপনাে োনা থাকা  েকাে। 
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শুভ্র উটি  ােঁড়া । মদ্দনরুজ্জামান ব  , আটে বটসন, বটসন। োগ কটে উটি োটেন বকন? 
চা খান। ওদ্দস সাটেব, আমাট ে একটু চা খাওয়াে বযবিা কটেন না বে ভাই। 
  
শুভ্র ব  , আদ্দম চা খাই না। 
  
মদ্দনরুজ্জামান োত ধটে বটটন তাটক বদ্দসটয় বি  । োদ্দসমুটখ ব  , আমাট ে মটধয 
একটা ভু  ববাঝাবুদ্দঝ থাকটব এটা বকমন কথা? আমো আ াপ-আট াচনাে মাধযটম … 
  
এখাটন আ াপ-আট াচনাে দ্দকছু বনই। 
  
আো, না থাকট  নাই। চা বতা খাওয়া োটব। আমাে সটে চা বখটত বতা অসুদ্দবধা বনই? 
  
অসুদ্দবধা আটছ। 
  
ওদ্দস সাটেব োই তু টত তু টত ব ট ন, শুভ্র সাটেব, োকা বথটক আপনাে কাটছ এক 
ভদ্রট াক এটসটছন। েদ্দিক নাম। উদ্দন থানাে বাইটে অটপক্ষা কেটছন। আপদ্দন দ্দক ওনাে 
সটে কথা ব টবন? 
  
শুভ্র ব  , ওনাটক অটপক্ষা কেটত ব ুন। 
  
মদ্দনরুজ্জামাটনে মুখ ছাইবর্য েটয় বগ । বস পেপে  ুবাে বটাক দ্দগ  । 
  
শুভ্র ব খ  তাে বাবাে কথাই দ্দিক েটয়টছ। ভয় কাে কেটছ। 
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থানার সামমন পয়যটমনর মাইমরাবাস 
থানাে সামটন পেযটটনে এদ্দস বসাটনা মাইটরাবাস অটপক্ষা কেটছ। মাইটরাবাটসে বপছটন 
একদ্দট পাটেটো গাদ্দড়। পাটেটোটত সুট মান অটপক্ষা কেটছ। বস বটকনাি পেযন্ত োটব। 
সুট মাটনে সটে আটো  ুেন। এই  ুেটনে বচাখ বছাট বছাট, োবভাব বকমন বকমন। 
এো কখটনা বচাটখ বচাটখ তাকায় না। কথা বট  মাদ্দটে দ্দ টক তাদ্দকটয়।  ুেটনে গাটয়ই 
চামড়াে েযাটকট। থানাে বাোন্দায় েদ্দিক সাটেবও োেঁটাোদ্দট কেটছন। 
  
শুভ্র ববে েটতই েদ্দিক সাটেব এদ্দগটয় বগট ন। শুভ্র ব  , আপদ্দন এখাটন? 
  
েদ্দিক সেেভাটব ব ট ন, দ্দটচাগাাং-এ একটা কাে দ্দছ –এটসদ্দছ াম। আেই োকা দ্দিটে 
োব। ভাব াম, আপনাে সটে ব খা কটে োই। সযােটক দ্দকছু ব টত েটব? 
  
না, দ্দকছু ব টত েটব না। 
  
আপনাো দ্দক আে োতটা দ্দচটাগাাং থাকটবন। নাদ্দক োটতই কক্সবাোে চট  োটবন? 
  
বুঝটত পােদ্দছ না। আমাে বনু্ধ োনা এইসব ব খটছ। বস ো দ্দিক কটে, তাই। 
  
সুট মান একটা বযবিা কটে বেটখটছ। আমাে মটন েয়। বসইটাই ভাট া বযবিা েটব। 
বছাটখাটটা সমসযা বেটেতু েটে … 
  
কী বযবিা? 
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পেযটটনে মাইটরাবাস োটব। আপনাো সবাই ববশ আোম কটে বেটত পােটবন। বপছটন 
বপছটন সুট মান োটব পাটেটো দ্দেপ দ্দনটয়।  ুেন বদ্দডগাডযও আটছ। এ ছাড়াও এসদ্দপ 
সাটেটবে সটে ক্থা েটয়টছ। দ্দতদ্দন পুদ্দ শ এসকটযে বযবিা কটেটছন। পুদ্দ টশে একটা দ্দেপ 
আটগ োটব। বটকনাি পেযন্ত োটব। আদ্দম ব দ্দছ দ্দক- আপনাো সবাই খাওয়া াওয়া কটে 
মাইটরাবাটস উটি বসুন এবাং এক টাটন চট  োন বটকনাি। এটাই সবটচ ভাট া বুদ্দদ্ধ। 
  
ভাট া বুদ্দদ্ধ মন্দ বুদ্দদ্ধ না। আমাট ে দ্দটম দ্দ ডাে েট া োনা। ও ো বট  তাই কো েটব। 
আপদ্দন গাদ্দড়-টাদ্দে দ্দনটয় চট  োন। 
  
দ্দে, আো। 
  
আে সুট মানটক ব ুন বস বেন আে আমাে বপছটন বপছটন না আটস। 
  
দ্দে আো, বট  দ্দ দ্দে। আপনাট ে খাওয়া- াওয়াে বযবিাটা শুধু কদ্দে।– সাো দ্দ ন খান 
দ্দন, আমােই খাোপ  াগটছ। 
  
দ্দকছু কেটত েটব না। 
  
আদ্দম বযবিা কটে বেটখদ্দছ াম। 
  
না। দ্দপ্ল্ে না। 
  
খাবােগুদ্দ  পযাটকট কটে বপৌঁটছ দ্দ ই? 
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আপনাটক দ্দকছু কেটত েটব না। 
  
আদ্দম দ্দক তােট  চট  োব? 
  
েযােঁ, চট  োটবন।   ব  দ্দনটয় োটবন! Leave uns alone. 
  
দ্দে আে। আপনাে খুব কষ্ট েট া। 
  
কষ্ট দ্দকছু েয় দ্দন। আদ্দম অটনক দ্দকছু দ্দশটখদ্দছ। েদ্দিক সাটেব, আপনাে সটে দ্দক দ্দসগাটেট 
আটছ? একটা দ্দসগাটেট দ্দ ন বতা। 
  
েদ্দিক দ্দবদ্দস্মত েটয় তাকাট ন। তাে কাটছ দ্দসগাটেট দ্দছ  না। দ্দতদ্দন দ্দসগাটেট আনটত 
দ্দনটেই চট  বগট ন। শুভ্র  াদ্দড়টয় আটছ। 
  
  
  
োেটতে  েো বখা া েটয়টছ। ওদ্দস সাটেব  ােঁদ্দড়টয় আটছন। দ্দতদ্দন আনুশকাে দ্দ টক 
তাদ্দকটয় ব ট ন, আপনাো ববে েটয় আসুন। 
  
আমাট ে দ্দক বছটড় দ্দ টেন? 
  
দ্দে। 
  
েেীে কী েটব? ও দ্দক ঐ বান্দমাশটাে সটে োটব, না। আমাট ে সটে োটব? 
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বসটা উদ্দন দ্দিক কেটবন। উদ্দন েদ্দ  আপনাট ে সটে বেটত চান, তােট  োটবন। আবাে 
েদ্দ  মদ্দনরুজ্জামান সাটেটবে সটে বেটত চান, তাও বেটত পাটেন। 
  
থযাাংক য়ুয ওদ্দস সাটেব। আপদ্দন দ্দক আটেকটা বছাট্ট কাে কেটবন? 
  
কােটা কী ব ুন, ব দ্দখ পাদ্দে দ্দক-না। 
  
আদ্দম এই পাগ ীটাটক সটে দ্দনটয় বেটত চাই। 
  
ওটক দ্দনটয় কী কেটবন? আদ্দম ওে দ্দচদ্দকৎসা কোব। সুি কটে তু ব। 
  
দ্দমস আনুশকা, এইসব সখ ক্ষর্িায়ী েয়। দ্দকছুদ্দ ন পে ব খটবন অসেয ববাধ েটে। না 
পােটছন দ্দগ টত, না পােটছন উগটে বিট  দ্দ টত। বোং বস এখাটন থাকুক। আদ্দম বকাটনা—
একটা মদ্দে া সাংগিটন পাদ্দিটয় ব ব। বোগাটোগও কেদ্দছ। 
  
আমাে সটে দ্দ টয় দ্দ টত আইনগত বকাটনা বাধা আটছ? 
  
না, আইনগত বকাটনা বাধা বনই। 
  
তােট  ও আমাট ে সটে োটে। 
  
ওদ্দস সাটেব বেটস বি ট ন। আনুশকা ব  , বমটয়টাে নাম কী? 
  
ওে নাম-টাম বনই—বা থাকট ও এখন বকউ োটন না। 
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না থাকট ই ভাট া। আদ্দম ওে নতুন একটা নাম ব ব। 
  
নইমা ঘুমুটে। মুনা অটনক বচষ্টা কটেও তাে ঘুম ভাঙাটত পােটছ না। আনুশকা ব  , 
মুনা ভাট া কটে ব খ, মটে-টটে োয় দ্দন বতা? 
  
মুনা বেটস উি  দ্দখ দ্দখ  কটে। মুনাে সটে পাগ ীটাও োসটত শুরু কে । তাে োদ্দস 
আে থাটম না। োদ্দসে শটব্দ ঘুম ভাঙ  নইমাে। বস েতচদ্দকত গ ায় ব  , কী েটয়টছ? 
কী েটয়টছ? মুনা োসটত োসটত ব  , আপা, আমাট ে ছুদ্দট েটয় বগটছ। আমো এখন 
োদ্দে। 
  
বকাথায় োদ্দে? 
  
 ারুদ্দচদ্দন দ্বীপ। 
  
আদ্দম বকাথাও োব না। আদ্দম োকা চট  োব। আনুশকা, আমাটক োকা পািাবাে বযবিা 
কে। অসম্ভব, আদ্দম বতাট ে সটে োব না। মটে বগট ও না। মটে বগট ও না। মটে 
বগট ও না। 
  
আো আে, বতাটক োকা পািাব। এেকম কাদ্দেস না বতা! গাটয় দ্দক এখটনা জ্বে আটছ? 
  
মুনা ব  , েযােঁ আপা, জ্বে আটছ। ববশ জ্বে। 
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বরল বেশমন বমস আচছ বকন 
েেী ব  , আদ্দম একটা বযাপাে বুঝটত পােদ্দছ না। আমো বে  বেশটন বটস আদ্দছ বকন? 
  
োনা োগী গ ায় ব  , বে  বেশটন বটস আদ্দছ, কাের্ এক োয়গায় বটস আ াপ-
আট াচনা কটে দ্দডদ্দসশান দ্দনটত েটব। 
  
কী দ্দডদ্দসসান? 
  
দ্দডদ্দসশান েটে—আমো দ্দক আে োটতই কক্সবাোে েওনা েব, না। আে োতটা দ্দচটাগাাং-
এ বথটক পেদ্দ ন বভাটে েওনা েব। 
  
দ্দডদ্দসশান দ্দনে না বকন? 
  
হুট কটে বতা আে দ্দডদ্দসশান বনয়া োয় না। দ্দচন্তা-ভাবনাে বযাপাে আটছ। আনুশকা, বতামাে 
কী মত? 
  
আনুশকা োই তু টত তু টত ব  , তুদ্দম েটে   পদ্দত। তুদ্দম দ্দডদ্দসশান বনটব। তুদ্দম ো 
ব টব তাই েটব। তুদ্দম েদ্দ  বট া, োত দ্দতনটায় েওনা েটব।– িাইন উইথ দ্দম? 
  
বলু্ট ব  , আমাট ে খাওয়া- াওয়াে কী েটব বে োনা? দ্দখট য় মটে োদ্দে। 
  
দ্দখট য় মটে োদ্দব কী েটনয? একটু আটগ সবাইটক ব ড় িুট সাইটেে একটা ক া 
খাওয়া াম না? 
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এই ক াই দ্দক আমাট ে দ্দডনাে? 
  
আো একটা কথা, আমো দ্দক খাওয়া- াওয়া কোে েটনয ববে েটয়দ্দছ, না। আমাট ে অনয 
উটিশযও আটছ? 
  
নীো ব  , কু্ষধাতয অবিায় দ্দকছুই ভাট া  াটগ না োনা। সুকাটন্তে মটতা কদ্দবে কাটছও 
কু্ষধাতয অবিায় পূদ্দর্যমাে চােঁ টক ঝ সাটনা রুদ্দটে মটতা মটন েটয়টছ। 
  
েটব, খাবাে বযবিাও েটব। আটগ বাসাে বখােঁেখবে কটে ব দ্দখ। বমাতাট ব, তুই আয় 
আমাে সটে। 
  
আদ্দম োব। কী েটনয? আদ্দম বতা আে   পদ্দত না, দ্দকাংবা   পদ্দতে অযাদ্দসসটটন্টও না। 
  
োনা োগ কটেও ববে েটয় বগ । 
  
সন্ধযা েটয় বগটছ। এখন কক্সবাোটে েওনা েওয়া দ্দিক েটব না। পটথ বকাটনা দ্দবপ -
আপ  েয় দ্দক-না বক ব টব? েেট ে বভতে গাদ্দড়ে চাকা পাাংচাে েটয় বগট া। চাকা দ্দিক 
কো েটে, এে মটধয ববদ্দেটয় এট া এক   ডাকাত। সটে এতগুদ্দ  বমটয়. দ্দেস্ক বনয়া 
োটব না। োতটা এখাটনই থাকটত েটব। বেশটনে প্ল্যাটিটময কাটাটত েটব। বোটট  
বনয়াে প্ৰশ্নই আটস না। এত টাকা বোটট ওয়াটক বস বকন খামাখা ব টব? তা ছাড়া অটনক 
টাকা বাটেটটে অদ্দতদ্দেক্ত খেচ েটয়টছ। আটগ বে বাসা দ্দিক কো েটয়দ্দছ  তাটক টাকা 
দ্দ টত েটয়টছ। আে একটা োত বেশটনে প্ল্যাটিটময কাটাটনা এমন দ্দকছু না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । রূপালী দ্বীপ । উপনযাস  

 142 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

োনা বভাটে েওনা েবাে েটনয বাটো দ্দসটাটেে একটা  ক্কে মুদ্দড়ে দ্দটন মাটকয মাইটরাবাস 
দ্দিক কে । বস-ই সবটচ কম ভাড়ায় বেটত োদ্দে েটয়টছ। 
  
োটতে খাবাে দ্দকটন দ্দিে । পটোটা-টগাসত। 
  
আনুশকা পটোটা োটত, বগা  বগা  এই দ্দেদ্দনসগুদ্দ  দ্দক? 
  
োনা থমথটম গ ায় ব  , বকন, পটোটা কখটনা খাওদ্দন? 
  
বখটয়দ্দছ। ব াোে ভতদ্দে পটোটা খাই দ্দন। এইগুদ্দ  কীভাটব খায়? 
  
বখটত না চাইট  খাটব না। আমাটক বাটেটটে দ্দ টক  ক্ষ োখটত েটব। বপা াও-টকামযা 
খাওয়াটনা সম্ভব না। দ্দখট   াগট  খাটব, না  াগট  নাই। 
  
বগাশতগুদ্দ ও বতা মটন েটে প্ল্াদ্দেটকে। 
  
োনা ব  , সবাই োটত োটত দ্দনটয় নাও-পােটেড  ুটা কটে পটোটা। 
  
নইম দ্দকছুই বখ  না। বস োকা চট  োটব। দ্দকছুটতই থাকটব না। তাটক দ্দটটকট বকটট 
োটতে বেটন তুট  দ্দ ট ই েটব। তাটক অটনক ববাঝাটনাে বচষ্টা কো েটে, বস বুঝ মানটছ 
না। 
  
নীো ব  , এত কাটছ এটস দ্দিটে োদ্দব? 
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েযােঁ, দ্দিটে োব। 
  
এখন বতা আে বকাটনা সমসযা বনই। 
  
সমসযা বনই, সমসযা েটব। আমাে দ্দশক্ষা েটয় বগটছ। 
  
নীো ব  , ব খ নইমা,  ারুদ্দচদ্দন দ্বীপ েটে আমাট ে েটনয একধেটনে তীথয। তীটথয 
োবাে েটনয সবাই মন দ্দিক কটে অটনটক েওনাও েয়, দ্দকন্তু তাে পটেও সবাে তীথয-
 শযন েয় না। তুই এত বড় সুটোগ বে ায় োোদ্দব? 
  
েযােঁ, োোব। আদ্দম এত পুর্যবান নাই বে তীথয- শযন কেব। বতাো ো। 
  
তুই সদ্দতয োদ্দব না? 
  
না। দ্দিক েট া, নইম োকায় দ্দিটে োটব। তাে গাটয় জ্বে এবাং ববশ ভাট া জ্বে। তাটক 
একা একা বছটড় ব য়া োয় না। বছট ট ে একেন-কাউটক সটে বেটত েটব। বক োটব 
সটে? োনা ব  ,  টাদ্দে েটব।  টাদ্দেটত োে নাম উিটব, বস োটব। এটা িাইনযা  
দ্দডদ্দসশান। এ ছাড়া উপায় বনই। কাগটেে টুকোয় সব বছট ে নাম ব খা থাকটব। নইমা 
বচাখ বন্ধ কটে একটা নাম তু টব। োে নাম উিটব তাটক বেটতই েটব। 
  
 টাদ্দে ে । নাম উি  োনাে। তাে মুখ িযাকাটস েটয় বগ । 
  
সিু ব  ,   পদ্দত চট  বগট  আমাট ে েটব কী কটে?   পদ্দতটক বতা বেটতই েটব। 
োনা থাকুক, আদ্দম োব। 
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োনা ক্ষীর্ গ ায় ব  , তুই োদ্দব? 
  
সিু ব  , বে সব বযবিা কে , তা ছাড়া আমাে চাকদ্দেে একটা ইন্টােভুযও আটছ। তাে 
দ্দপ্ৰপাটেশন  েকাে। 
  
োনা ব  , বতাো দ্দক দ্দমদ্দষ্টপান খাদ্দব? পান দ্দনটয় আদ্দস। োনা পান আনাে কথা বট  সটে 
পটড়টছ—কাের্ তাে বচাটখ পাদ্দন এটস বগটছ। সিটা এত ভাট া বকন? 
  
মানুষটক এত ভাট া েটত বনই। মানুষটক দ্দকছুটা খাোপ েটত েয়। সিুে ইন্টােভুয—
এইসব বাটে কথা। বস এই কােটা কে  তাে দ্দ টক তাদ্দকটয়। 
  
োকাগামী তুর্য দ্দনশীথা বছটড় দ্দ টে।  েো ধটে সিু  ােঁদ্দড়টয় আটছ। সিুে মুখ োদ্দস োদ্দস। 
বস োত নাড়টছ। োনাে খুব ইো কেটছ বটটন সিুটক নাদ্দমটয় বস  াি দ্দ টয় উটি পটড়। 
দ্দকন্তু বস োটন এই কােটা বস পােটব না। সবাে ব াভ েয়, কেটত পাটে না। এই 
পৃদ্দথবীটত খুব অল্পসাংখযক মানুষই আটছ োো েীবটনে বমাটেে কাটছ পোদ্দেত েয় না। 
বস বসই অল্প কেটনে একেন নয়। তাে েন্ম েটয়টছ—ব াটভে কাটছ, বমাটেে কাটছ 
বােবাে পোদ্দেত েবাে েনয। 
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ইচিন বসামনা চছপচছমপ ধরমনর বনৌকা 
ইদ্দিন বসাটনা দ্দছপদ্দছটপ ধেটনে বনৌকা। মাথাে উপে একদ্দচ টত ছা । ছাট ে দ্দনটচ 
ইদ্দিন। ব খট  দ্দবশ্বাস েয় না। এো সমুটদ্র মাছ ধেটত োয়। দ্দকন্তু মাদ্দঝ েখন ব টছ 
তখন দ্দবশ্বাস কেটত েটব। 
  
বনৌকায় বাাং াট দ্দশ ফ্ল্যাগ উড়টছ। বসন্ট মাদ্দটযন বেটত েট  বামযাে আদ্দকয়াে শেটেে পাশ 
দ্দ টয় বেটত েয়। ে োনগুদ্দ টত বস কােটর্ই পতাকা ওড়াটত েয়। োটত  ূে বথটক ববাঝা 
োয়—বকান বনৌকা বাাং াট টশে, বকানগুদ্দ  বামযাে। 
  
বনৌকাে মাদ্দঝ দ্দচটাগাাংটয়ে প্ৰায়  ুটবযাধয ভাষায় ববাঝা —ইয়ান নাি ন ী, ইয়ানে অটধযক 
আেঁোে, অটধযক বামযাে। 
  
বমাতাট ব ব  , অতযন্ত আপদ্দেেনক কথা—ন ীে আবাে অটধযক অটধযক ভাগাভাদ্দগ কী? 
ন ী েটে বপ্ৰদ্দমকাে মটতা। বপ্ৰদ্দমকাে আবাে ভাগাভাদ্দগ! এটা দ্দক মটগে মুলু্লক? 
  
মাদ্দঝ  ােঁত ববে কটে ব  , ইয়ান মটগে মুলু্লক। বামযাইয়াো ববগগুন মগ। 
  
আনুশকা ব  , বেউ বকমন? 
  
আটছ, বছাড বছাড গইে। 
  
কী ব টছন, বাাং া ভাষায় ব ুন—বছাড় বছাড গাইে মাটন কী? 
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মাদ্দঝ আনদ্দন্দত গ ায় ব  , অল্প দ্দবস্তে বেউ। 
  
বেউ ো উিটছ তাটক অল্প দ্দবস্তে ব াটা দ্দিক েটে না। নীো মুখ কাট া কটে বেউ ব খটছ। 
  
মুনা ব  , কী নী  পাদ্দন ব খটছন আপা? ন ীে পাদ্দন এত নী  েয়? আশ্চেয! 
  
নীো েবাব দ্দ   না। নাি ন ীে নী  পাদ্দন তাটক অদ্দভভূত কেটত পােটছ না। েিাৎ তাে 
মটন পটড়টছ, বস সােঁতাে োটন না। বস োনাে দ্দ টক তাকা । 
  
োনা খুব বযস্ত েটয় বনৌকায় দ্দেদ্দনসপত্র তু টছ। মা ামাট ে সটে প্ৰচুে ডাবও োটে। োনা 
বকাটথটক বেন সস্তা  টে আিাটোটা ডাব দ্দকটনটছ। সাগটে দ্দমদ্দষ্ট পাদ্দনে সাপ্ল্াই। 
  
বমাতাট ব োনাটক সাোেয কেটছ। বলু্ট  ােঁদ্দড়টয় আটছ এক পাটশ। বলু্টে মন খুব খাোপ। 
বেটন ওিাে পে বথটক মুনা তাে সটে একটা কথাও বট  দ্দন। এে মাটন বস বুঝটত পােটছ 
না। 
  
মুনাে পুটো বযাপােটাই সবসময় তাে কাটছ এক ধেটনে েেসয। বমটয়টা তাটক পছন্দ 
কটে, না কটে না? তাটক বস একটা সুযটয়টাে দ্দকটন দ্দ টয়টছ। ধটে বনয়া বেটত পাটে, 
পছন্দ কটে বট ই দ্দ টয়টছ। দ্দকন্তু কথাবাতযায় দ্দকাংবা আচােআচেটর্ তাে বকাটনা প্ৰমার্ 
বনই। 
  
বলু্টে একবাে ধাের্া েটয়দ্দছ , তাে বড় ভাই উপদ্দিত বট ই মুনা তাে সটে কথা ব টছ 
না। বমটয়ো আড়া  পছন্দ কটে। দ্দকন্তু সিু বতা কা  োটতই চট  বগটছ। এে পটেও মুনা 
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কথা ব টব না বকন? বলু্ট দ্দনে বথটক উট যাগ দ্দনটয় আে বভােটব া কথা ব াে বচষ্টা 
কটেটছ। মুনাটক দ্দগটয় খুব স্বাভাদ্দবকভাটব বট টছ–মুনা, চা বখটত োদ্দব? একটা ব াকাটন 
ব খ াম গুটড়ে চা বানাটে। 
  
মুনা ব  , গুটড়ে চা খাবাে েটনয আদ্দম খুব বযস্ত েটয় আদ্দছ আপনাটক বক ব  ? দ্দচদ্দনে 
চা-ই খাই না, বতা গুটড়ে চা। 
  
চা না বখট  না খাদ্দব-দ্দচ , বেেঁটট আদ্দস। 
  
আপনাে সটে োেঁটটত োব? 
  
েযােঁ। অসুদ্দবধা আটছ? 
  
অবশযই অসুদ্দবধা আটছ। বােঁটকু ব াটকে সটে আদ্দম োেঁদ্দট না। ব াকেন ব টখ দ্দিক দ্দিক 
কটে োটস। তাো মটন মটন বট - ম্বা বমটয়টা এই বােঁটকুটাে সটে োেঁটটছ বকন? 
  
বলু্টে মন এই কথায় অতযন্ত খাোপ েট া। এই োতীয় কথা দ্দক বকউ ব টত পাটে? 
ব টত পাো দ্দক উদ্দচত? মুনাে ব য়া সুযটয়টাে বস এখন পটে আটছ। ইো! কেটছ 
সুযটয়টােটা খুট  বটকনাটিে ন ীটত বিট  দ্দ টত।  েকাে বনই শা াে সুযটয়টাটেে! 
  
োনা দ্দবেক্ত গ ায় ব  , বতাো সব োবাে মটতা তীটে  ােঁদ্দড়টয় আদ্দছস বকন? আমাট ে 
দ্দক েওনা ব য়া  াগটব না? বোয়াে-ভাটাে বযাপাে আটছ। োটক বট  সমুদ্রোত্রা। একু্ষদ্দন 
েওনা দ্দ টত েটব। বনা দ্দডট । 
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নীো দ্দনচু গ ায় ব  , আদ্দম োদ্দে না। 
  
োনা েতভম্ব েটয় ব  , আদ্দম োদ্দে না মাটন? 
  
আদ্দম সােঁতাে োদ্দন না। 
  
আমো বতা সােঁতটে োদ্দে না। বনৌকায় কটয় োদ্দে। 
  
আমাে ভয়  াগটছ। আদ্দম োব না। 
  
োনা অটনক কটে দ্দনটেটক সামট  দ্দনটয় শান্ত গ ায় ব াে বচষ্টা কে –বেউ ো একটু 
ন ীটতই ব খা োটে–বনৌকা সমুটদ্র পড়ট ই সব শান্ত। তাই না মাদ্দঝ? 
  
মাদ্দঝ োদ্দসমুটখ ব  , উল্টা কথা ন-কাইও। সাগটে ডােে ডােে গইে বেউ। তুেঁই ন-
োটনা? 
  
নীো ব  , অসম্ভব, আদ্দম োব না। আমাটক বেঁদ্দট দ্দ টয় কুদ্দচকুদ্দচ কটে বকটট বি ট ও 
োব না। 
  
আনুশকা ব  , বশান নীো, তীথযিাটন সবাে োবাে বসৌভাগয েয় না। অটনটকই খুব কাছ 
বথটক দ্দিটে োয়…. 
  
নীো আনুশকাটক থাদ্দমটয় দ্দ টয় ব  , সযাদ্দে, এক সময় আদ্দম এেকম কথা বট দ্দছ াম। 
আদ্দম সবাে কাটছ োত বোড় কটে ক্ষমা চাদ্দে। আদ্দম োব না। দ্দপ্ল্ে, না। 
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নীোে গ ায় এমন দ্দকছু দ্দছ  বে সবাই বুঝ  নীো োটব না। বকউ দ্দকছু ব   না।  ীঘয 
সময় সবাই চুপচাপ। োনাে বচাটখ প ক পেযন্ত পড়টছ না। 
  
েেী ব  , নীো, সদ্দতয োটব না? 
  
না েেী। আদ্দম োব না। বনৌকায় উিট ই আদ্দম ভটয় মটে োব। আদ্দম পাদ্দন অসম্ভব ভয় 
পাই। বতাট ে সটে দ্দিক কটেদ্দছ। দ্দকন্তু আস  কথাটাই কখটনা মটন আটস দ্দন। 
  
মুনা ব  , তােট  কী েটব? 
  
আমাটক দ্দনটয় কাউটক দ্দচন্তা কেটত েটব না। আদ্দম একটা বাস ধটে কক্সবাোে চট  োব। 
বসখান বথটক োকা। 
  
আনুশকা ব  , এটা একটা কথা ে ? 
  
আদ্দম ো কেদ্দছ খুব অনযায় কেদ্দছ। আদ্দম বসটা োদ্দন। 
  
ভয়টক েয় কেটত েয় নীো। 
  
সব ভয় েয় কো োয় না। 
  
োনা ব  , এখন তােট  কী কো? নীোটক একা একা বেটত ব য়া োয় না। একেন-
কাউটক নীোে সটে বেটত েটব। বক োটব? 
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বলু্ট ব  , আদ্দম। আদ্দম দ্দনটয় োব। 
  
মুনা অবাক েটয় বলু্টে য় আটছ। কী ব টছ এই মানুষটা? বস দ্দক মুনাে ওপে োগ কটে 
ব টছ? এত োগ বকন? মুনাে সমস্ত অন্তোত্মা বকেঁট  উি । তাে বচেঁদ্দচটয় ব টত ইো 
কে —অয়ন ভাই, আপদ্দন োটবন না। দ্দপ্ল্ে, দ্দপ্ল্ে। আদ্দম দ্দনতান্তই  দ্দেদ্র পদ্দেবাটেে একটা 
বমটয়। আপদ্দনও েত দ্দেদ্র একেন মানুষ। বকাটনাদ্দ ন বে আবাে আমো সমুটদ্রে কাটছ 
আসটত পােব—আমাে মটন েয় না। কী সুন্দে একটা সুটোগয! আমাে ওপে োগ কটে 
আপদ্দন এই সুটোগটা নষ্ট কেটবন। না। আদ্দম োদ্দন, আদ্দম নানাভাটব আপনাটক কষ্ট দ্দ ই। 
আপনাটক আেত কদ্দে। বকন কদ্দে আদ্দম দ্দনটেও োদ্দন না। প্ৰদ্দতবাে কষ্ট বপটয় আপদ্দন 
েখন মুখ কাট া কটেন তখন আমাে ইো কটে খুব উচু একটা দ্দবদ্দল্ডাং-এ উটি বসখান 
বথটক  াদ্দিটয় োস্তাে পটড় বেটত। অয়ন ভাই, ব ুন বতা আমাে স্বভাবটা উ টটা েট া 
বকন? বকন আদ্দম আে  শটা বমটয়ে মটতা স্বাভাদ্দবক ে াম না? আমাে ধাের্া, আদ্দম খুব 
বাটে ধেটনে একটা বমটয়। আপনাে এই ধাের্া সদ্দতয নয়। খুব ভু  ধাের্া। আদ্দম বে 
কত ভাট া একটা বমটয় বস োটন শুধু আমাে মা। একদ্দ ন আপদ্দনও োনটবন। বসই 
দ্দ নদ্দটে েটনয আদ্দম কত বে আগ্রে দ্দনটয় অটপক্ষা কেদ্দছ! অয়ন ভাই, আমাট ে আদ্দথযক 
অবিাটা বে কত খাোপ বসটা বতা আপদ্দন োটনন—তাে পটেও মাে সাংসাে-খেটচে টাকা 
চুদ্দে কটে আপনাে েটনয একটা সুযটয়টাে দ্দকন াম। আপনাে একটাই সুযটয়টাে। বসটাও 
অটনকখাদ্দন বছড়া। বছড়া োকাে েটনয আপদ্দন সবসময় সুযটয়টাটেে উপে একটা শাটয 
পটেন। একদ্দ ন আমাটক ব ট ন-মানুষ বকন বে শাটটযে উপে সুযটয়টাে পটে আদ্দম োদ্দন 
না। কী দ্দবশ্ৰী  াটগ ব খটত! মটন েয় শাটটযে উপে একটা ভাদ্দে বগদ্দি পটে আটছ। 
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আপনাে কথা শুটন আদ্দম বসদ্দ ন কী কষ্ট বে বপটয়দ্দছ াম! সাো োত বকেঁট দ্দছ আে বট দ্দছ, 
বকন একেন মানুষ আপনাে মটতা  দ্দেদ্র েয়—আে বকন আটেকেন েয় শুভ্র ভাইয়াে 
মটতা ধনী? 
  
নানা ধেটনে কটেে মটধয আদ্দম বড় েদ্দে। একধেটনে আশা দ্দনটয় বড় েদ্দে-গভীে োটত 
ঘুম বভটঙ েিাৎ মটন েয়—েয়টতা সামটনে দ্দ নগুদ্দ  অনযেকম েটব। 
  
অয়ন ভাই, আদ্দম একটা বঘাটেে মটধয আপনাে সটে ব ৌড়াটত ব ৌড়াটত বেটন উটি 
পড় াম। সবাই আমাে দ্দ টক বচাখ বড় বড় কটে তাকাদ্দে । আদ্দম দ্দকন্তু একটুও  জ্জা 
বপ াম না। মটন মটন ব  াম—এই বযাপােটা দ্দনয়দ্দত সাদ্দেটয় বেটখটছ। দ্দনয়দ্দত চাটে 
আদ্দম োই আপনাে সটে। 
  
োটত একসময় আপনাো সবাই ঘুদ্দমটয় পড়ট ন। আদ্দম দ্দকন্তু বেটগ েই াম। বেটগ বেটগ 
দ্দিক কে াম  ারুদ্দচদ্দন দ্বীটপ বনটম আদ্দম কী কেব। কী কেব োটনন? আদ্দম আপনাে 
কাটছ দ্দগটয় ব ব—অয়ন ভাই, আসুন বতা আমাে সটে। আদ্দম এক সময় ব ব, আমাে 
বকমন বেন ভয়-ভয়  াগটছ। আপদ্দন আমাে োতটা একটু ধরুন বতা! আপদ্দন োত ধেটবন। 
আে সটে সটে আদ্দম ব ব।–অয়ন ভাই, আদ্দম আপনাটক দ্দনটয় এত িাট্টা-তামাশা কদ্দে। 
আদ্দম োদ্দন আপদ্দন খুব োগ কটেন। দ্দকন্তু আদ্দম বে আপনাটক কতটা ভাট াবাদ্দস তা দ্দক 
আপদ্দন োটনন? এই সমুটদ্র েতটা পাদ্দন আটছ, দ্দবশ্বাস করুন অয়ন ভাই, আপনাে প্ৰদ্দত 
আমাে ভাট াবাসা তােটচ অটনক অটনক গুর্ ববদ্দশ। অয়ন ভাই, এখন েদ্দ  আপদ্দন চট । 
োন তােট  আদ্দম কথাগুদ্দ  কীভাটব ব ব? 
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মুনা মাথা দ্দনচু কটে  ােঁদ্দড়টয় আটছ। োনা নীোে সুটটকস নাদ্দমটয় দ্দ টে। োনা ব  , মুনা, 
তুই  ােঁদ্দড়টয় আদ্দছস বকন? উটি আয়। মুনা উটি এ । 
  
বনৌকা বছটড় দ্দ টয়টছ। ইদ্দিটনে ভট্ ভট্ শব্দ েটে। ভাট া  ু ুদ্দন েটে। নীো োত নাড়টছ। 
বলু্ট োত নাড়টছ না। বস চুপচাপ  ােঁদ্দড়টয় আটছ। 
  
আনুশকা ব  , বেভাটব মানুষেন কমটছ। বশষ পেযন্ত কেন দ্দগটয়  ারুদ্দচদ্দন দ্বীটপ বপৌঁছব 
বক োটন? 
  
ন ীে বমােনা বছটড় বনৌকা সাগটে পড় । গাঢ় নী  সমুদ্র। 
  
বেন এক েীবন্ত নী কান্ত মদ্দর্। শুভ্র মুগ্ধ দ্দবস্মটয় ব  , এত সুন্দে! এত সুন্দে! 
  
বড় বড় বেউ উিটত শুরু কটেটছ। বনৌকা খুবই  ু টছ। োনা ভীত গ ায় ব  , আমো 
সবাই দ্দক মাো পড়ব নাদ্দক? ভয়াবে অবিা ব দ্দখ! েেী, বতামাে ভয়  াগটছ? 
  
েেী ব  , না। 
  
এক-একটা বড় বেউ আসটছ। পাগ ী বমটয়টা দ্দখ দ্দখ  কটে বেটস উিটছ। আনুশকা ব  , 
এই বমটয়টাে একটা নাম ব য়া  েকাে। কী নাম ব য়া োয়? বমাতাট ব, একটা নাম বট া 
বতা! 
  
বমাতাট ব ব  , দ্দনটে ববেঁটচ থাকট  তােপে অটনযে নাম। অবিা ো ব খদ্দছ। বােঁচব বট  
বতা মটন েয় না। মাদ্দঝ ভাই, বট ন বতা বনৌকা বডাটব কখনও? 
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মাদ্দঝ সেে, গ ায় ব  , ড়ুটব। আকছাে ড়ুটব। 
  
দ্দনশ্চয় ঝড়-তুিাটনে সময় বডাটব। আে ঝড়-তুিান বনই। তাই না মাদ্দঝ? 
  
আদ্দশ্বন মাটস সাগে মাটঝমইটধয দ্দবনা কােটর্ পাগ া অয়। তখন বড়ই সমসযা। 
  
আে দ্দক সাগে পাগ া েটয়টছ? 
  
বেই েকমই মটন  য়। 
  
োনা ব  , দ্দিটে োবাে আইদ্দডয়াটা বতামাট ে কাটছ বকমন মটন েটে আনুশকা? 
  
খুব খাোপ মটন েটে। বে দ্দিটে বেটত চায় তাটক দ্দিেটত েটব সােঁতাে দ্দ টয়। 
  
বমাতাট ব ব  , ভয় বে পদ্দেমার্  াগটছ—ভটয়ে বচাটট একটা বকট ঙ্কাদ্দে না কটে বিদ্দ —
দ্দকাংবা বক োটন েয়টতা ইটতামটধযই বকট ঙ্কাদ্দে কটে বিট দ্দছ। শেীেটা ো কা ো কা 
 াগটছ। 
  
েেী বেটস বি  । োসটত োসটত ব  , ভটয়ে মটধযও বতামাে বসন্স অব দ্দেউমাে বে 
নষ্ট েয় দ্দন বসটা খুব ভাট া  ক্ষর্ না। 
  
আনুশকা ব  , আো, আমো এই বমটয়টাে বকউ বকাটনা নাম দ্দ দ্দে না। বকন? শুভ্র, 
তুদ্দম এে একটা নাম  াও— 
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আদ্দম ওে নাম দ্দ  াম–ঊদ্দময। বেউ। 
  
েেী, বতাে মাথায় দ্দক বকাটনা নাম আসটছ? 
  
না, আমাে মাথায় বকাটনা নাম আসটছ না। আমাে এখন বকমন োদ্দন ভয়ভয়  াগটছ। 
মাদ্দঝ, বনৌকা উল্টাটব না বতা? 
  
সবই আল্লােে ইো আম্মা। 
  
বেউটয়ে পাদ্দন পাোটড়ে মটতা সাদ্দে ববেঁটধ ছুটট আসটছ। শুভ্র মুগ্ধ দ্দবস্মটয় ব  , দ্দক সুন্দে, 
অথচ কী ভয়াংকে! 
  
মাদ্দঝ বচেঁদ্দচটয় ব  , বনৌকা ধে, গদ্দে ধদ্দেঅটে বইয়। অবিা ভাট া। ন ব দ্দকে। 
  
শুভ্র বনৌকা ধে  না। বস বচেঁদ্দচটয় ব  , ব টখা ব টখা, সমুদ্র-সােস। সমুদ্র-সােস। তাো 
বনৌকাটক দ্দঘটে বাক ববেঁটধ উড়টছ। মটন েটে তাো োটে বকাটনা-এক অোনা  ারুদ্দচদ্দন 
দ্বীটপ। 
  
আনুশকা ব  , দ্বীপটা দ্দক ব খা োয়? 
  
মাদ্দঝ আঙু  তুট  ব খা । েযােঁ, ব খা োটে। ঐ বতা ব খা োয়। এত সুন্দে! আশ্চেয, এত 
সুন্দে! 
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সারা চদন ঘমরই কাটামবন 
ইয়ােউদ্দিন সাটেব দ্দিক কটে বেটখদ্দছট ন সাো দ্দ ন ঘটেই কাটাটবন। োটত স্ত্রীটক দ্দনটয় 
বাড়াটত োটবন। বনু্ধবান্ধটবে বাসায় নয়। বতমন বকাটনা বনু্ধবান্দব তােঁে বনই। গাদ্দড়টত 
উটি বসটবন—ড্রাইভােটক ব টবন, োকা-দ্দচটাগাাং োইওটয় ধটে খাদ্দনকক্ষর্ োও। অদ্দত 
দ্রুত োস্তায় খাদ্দনকক্ষর্ ঘুেট  ভাট া  াটগ। মানুটষে েন্মই েটয়টছ দ্রুত চ াে েটনয, এক 
োয়গায়  ােঁদ্দড়টয় থাকাে েটনয না। গাছ এক োয়গায়  ােঁদ্দড়টয় থাকটব। মানুষ গাছ নয়। 
  
দ্দতদ্দন অটপক্ষা কেটছন বটদ্দ টিান কট ে েটনয। েদ্দিটকে সটে তাে কথা েটয়টছ। দ্দতদ্দন 
খবে বপটয়টছন, তাো োেত বথটক ছাড়া বপটয়টছ। দ্দতদ্দন কথা ব টত চান মদ্দনরুজ্জামাটনে 
সটে। বযবিা কো েটয়টছ। 
  
বটদ্দ টিান বােটছ। 
  
দ্দতদ্দন দ্দেদ্দসভাে কাটন ধেট ন। মৃ ু গ ায় ব ট ন, বক কথা ব টছন? 
  
সযাে আদ্দম–আদ্দম মদ্দনরুজ্জামান। 
  
কী বযাপাে? সযাে, আদ্দম আপনাে কাটছ ক্ষমাপ্ৰাথযী। আদ্দম, আদ্দম… 
  
দ্দিক আটছ, আপনাটক ক্ষমা কো েট া—ঐ বমটয়দ্দটে েদ্দ  বকাটনােকম সমসযা েয়… 
  
সযাে, বকাটনা সমসযা েটব না। 
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গুড। 
  
ইয়ােউদ্দিন সাটেব বটদ্দ টিান নাদ্দমটয় োখট ন। মুন ইে ডাউন বইদ্দটে বশষ পাতাটা পড়া 
বাদ্দক দ্দছ । বশষ পাতা পড়ট ন। বইটা তাে ভাট া  াটগদ্দন। দ্দতদ্দন বভটবদ্দছট ন, েয়টতা 
বশষ পাতায় নতুন দ্দকছু ব া েটব। তাও না। বইদ্দটটত এমন এক েগটতে কথা ব া 
েটয়টছ, বে েগটতে অদ্দস্তত্ত্ব আটছ শুধুই কল্পনায়। বাস্তব পৃদ্দথবী এমন নয়। বাস্তব পৃদ্দথবীটত 
মদ্দনরুজ্জামানো বাস কটে। শুভ্র এই সতযটা কখন বুঝটব? েদ্দ  বুঝটত পােত তােট  এই 
বইদ্দট ডােদ্দবটন বিট  দ্দ ত। তাে দ্দনটেে বসেকমই ইো েটে, দ্দকন্তু শুভ্র বই তাটক 
দ্দ টয়টছ েন্মদ্দ টনে উপোে দ্দেটসটব। অসম্ভব সুন্দে একদ্দট বাকয দ্দ টখ দ্দ টয়টছ। এত 
সুন্দে কথা ব খা একটা বই দ্দতদ্দন  ূটে সদ্দেটয় োখটত পাটেন না। দ্দকন্তু তােঁে সম্পটকয 
শুভ্রে প্ৰটসসটমন্ট দ্দিক নয়। দ্দতদ্দন আ শয মানুষ নন। একেন আ শয মানুষ বকাদ্দট বকাদ্দট 
টাকা উপােযন কেটত পাটে না। আমাট ে প্ৰটিট আ শয মানুষ দ্দছট ন। তােঁে দ্দছ  দ্দ টন 
আদ্দন দ্দ টন খাই অবিা। 
  
আো, শুভ্র দ্দক আ শয মানুষ েটব? েদ্দ  েয় একদ্দ ন তােও বতা তােট  দ্দ টন আদ্দন দ্দ টন 
খাই অবিা েটব। দ্দতদ্দন দ্দক তা সেয কেটত পােটবন? দ্দকন্তু দ্দতদ্দন চান শুভ্র আ শয মানুষ 
বোক। শুভ্রে বে োটত েন্ম েট া বস োটত দ্দতদ্দন বড় ধেটনে একটা অনযায় কটে দ্দবশা  
অটঙ্কে টাকা বগট ন। দ্দব্রিটকস ভদ্দতয টাকা দ্দনটয় োসপাতাট  বগট ন বছট টক ব খটত–
আো, কী সুন্দে, কী িুটিুটট বছট । নবোতক দ্দশশু োসটত পাটে না, দ্দকন্তু দ্দতদ্দন পদ্দেষ্কাে 
ব খট ন বে, িুট ে মটতা দ্দশশু তােঁে দ্দ টক তাদ্দকটয় োস । েয়টতা তাে বচাটখে ভু । 
েয়টতা তােঁে কল্পনা। দ্দকন্তু দ্দতদ্দন ব খট ন। নাসয ব  , বাচ্চা বকাট  বনটবন? 
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তােঁে োত অশুদ্দচ েটয় আটছ। এই অশুদ্দচ োটত ববটেশটতে িু  েশয কো োয় না। তবু 
দ্দতদ্দন  ুোত বাদ্দড়টয় ব ট ন–দ্দ ন। আমাে বকাট  দ্দ ন। 
  
বাচ্চাদ্দটটক বকাট  দ্দনটয় দ্দতদ্দন তাে নাম োখট ন-শুভ্র। দ্দতদ্দন মটন মটন ব ট ন-আমাে 
এই বছট টক বেন পৃদ্দথবীে বকাটনা মাদ্দ নয, বকাটনা বনাাংোদ্দম কখটনা েশয না কটে-টস 
বেন তাে নাটমে মটতাই েয়। 
  
আো, শুভ্র দ্দক পােটব? দ্দনশ্চয়ই পােটব। বকন পােটব না? সৎ প্ৰবৃদ্দে দ্দনটয়ই মানুষ 
েন্মায়। চােপাটশে মানুষ তাটক অসৎ কটে। দ্দতদ্দন শুভ্রটক সবাে কাছ বথটক আ া া কটে 
বেটখটছন। পৃদ্দথবীে বকাটনা মাদ্দ নয শুটভ্রে কাটছ দ্দভড়টত ব ন দ্দন। 
  
দ্দতদ্দন বকাদ্দট বকাদ্দট টাকা শুটভ্রে েটনয বেটখ োটেন। টাকাে পদ্দেমার্ কল্পনাে উপটে। 
এই অথয সৎ অথয নয়। শুভ্র এই অথয দ্দ টয় কী কটে তা তাে ব খাে ইো। মৃতুযে পে 
বকাটনা—একটা েগৎ েদ্দ  সদ্দতয থাটক তােট  বসখান বথটক দ্দতদ্দন খুব আগ্রে দ্দনটয় বছট ে 
কাণ্ডকােখানা ব খটবন। 
  
ইয়ােউদ্দিন সাটেব গাদ্দড় ববে কেটত বট  স্ত্রীে বখােঁটে বগট ন। দ্দনদ্দশোটত োইওটয়টত 
ছুটট ববড়াটনা োটে াে পছটন্দে কমযকাটণ্ডে একদ্দট নয়। দ্দতদ্দন েয়টতা বেটত চাইটবন না। 
  
োটে াে ঘে অন্ধকাে। দ্দতদ্দন বাদ্দত জ্বা াট ন। অন্ধকাে ঘটে খাটটে দ্দিক মাঝখাটন েবুথবু 
েটয় োটে া বটস আটছন। 
  
কী েটয়টছ? 
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োটে া ক্ষীর্ গ ায় ব ট ন, দ্দকছু না। 
  
ঘে অন্ধকাে কটে এভাটব বটস আছ বকন? 
  
আমাে শুটভ্রে েটনয খুব খাোপ  াগটছ। 
  
আবাে  ুদ্দশ্চন্তা কেছ? 
  
োটে া ক্ষীর্ কটে ব ট ন, একদ্দ ন তুদ্দম, আদ্দম আমো বকউ থাকব না। আমাে এই 
বছট ে বচাখ নষ্ট েটয় োটব। বক তখন ব খটব আমাট ে শুভ্রটক? 
  
ইয়ােউদ্দিন সাটেব স্ত্রীে কাটধ োত বেটখ ব ট ন, চট া, ঘুটে আদ্দস। ১০০ দ্দকদ্দম দ্দেটড 
োইওটয় দ্দ টয় গাদ্দড় চা াব। আদ্দম চা াব, তুদ্দম বটস থাকটব পাটশ। আে বশাটনা োটে া—
ো েবাে তাই েটব—বক সাো সাো। 
  
আমো বকাথায় োদ্দে? 
  
এখটনা োদ্দন না বকাথায়। আটগ চট া গাদ্দড়টত উদ্দি। 
  
আমাে শেীেটা ভা   াগটছ না। 
  
বতামাে শেীে দ্দিকই আটছ। আসট  বতামাে মন ভাট া বনই। গাদ্দড়টত উিট ই বতামাে 
মন ভাট া েটত শুরু কেটব। মন ভাট া েটয় বগট ই শেীে ভাট া  াগটত শুরু েটব। 
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োকা-দ্দচটাগাাং োইওটয় দ্দ টয় গাদ্দড় ছুটট োটে। ইয়ােউদ্দিন সাটেব এদ্দক্সট টাটেে চাপ 
রটমই বাড়াটেন। োটে া বটস আটছন মূদ্দতযে মটতা। ইয়ােউদ্দিন সাটেব ব ট ন, বতামাে 
দ্দক ভয়  াগটছ োটে া? 
  
োটে া েটন্ত্রে মটতা ব ট ন, না। 
  
গুড। োনা া দ্দ টয় তাদ্দকটয় ব টখা কত সুন্দে চােঁ  উটিটছ। চােঁ টাও ছুটটছ আমাট ে 
সটে। ব খছ? 
  
হুেঁ। 
  
বতামাে দ্দক মটন েয়। োত বাড়াট ই চােঁ টাটক বছােঁয়া োয়? 
  
োটে া এই প্ৰটশ্নে েবাব না দ্দ টয় ব ট ন, তুদ্দম আমাটক একটা সদ্দতয কথা ব টব? 
  
ইয়ােউদ্দিন সাটেব গাদ্দড়ে দ্দেড আটো খাদ্দনকটা বাদ্দড়টয় দ্দ ট  ব ট ন, আদ্দম কখটনা 
বতামাে সটে দ্দমথযা কথা বদ্দ  দ্দন। 
  
তােট  বট া, শুভ্র আে কতদ্দ ন পটে বচাটখ ব খটত পাটব? ডাক্তাটেে সটে বতামাে কথা 
েটয়টছ। তুদ্দম এটা োটনা। আমাটক বট া। 
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ইয়ােউদ্দিন সাটেব গাদ্দড়ে গদ্দত কদ্দমটয় একসময় গাদ্দড় থাদ্দমটয় বি ট ন। েত ূে  ৃদ্দষ্ট 
োয়—ধানটক্ষত। ধানটক্ষটতে মাথাে উপে দ্দবশা  চােঁ । ইয়ােউদ্দিন সাটেব গাদ্দড় বথটক 
নামটত নামটত ব ট ন, োটে া, তুদ্দমও নাটমা। 
  
তুদ্দম আমাে প্ৰটশ্নে েবাব  াও দ্দন। েবাব  াও। 
  
ইয়ােউদ্দিন সাটেব চােঁট ে দ্দ টক তাদ্দকটয় আটছন। মটন েটে প্ৰশ্নটা শুনটত পান দ্দন। 
োটে া গাদ্দড়ে ডযাসটবাটডয মাথা বেটখ কােঁ টছন। 
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দারুচিচন দ্বীমপ বোছনার চিচনক িুমটমছ 
 ারুদ্দচদ্দন দ্বীটপ বোছনাে দ্দিদ্দনক িুটটটছ। দ্বীটপে চােপাটশে ে োদ্দশটত প্ৰদ্দতিদ্দ ত েটে 
চােঁট ে আট া! এই আট া ি ভূদ্দমে আট াে বচটয়ও অটনক েেসযময়। তীব্র অথচ শান্ত। 
এই আট া বকাটনা এক অদু্ভত উপাটয় সোসদ্দে হৃ টয়ে অন্ধকাে কুিদ্দেটত চট  োয়। 
মানুটষে মটন তীব্র এক োোকাে বেটগ ওটি। বসই োোকাটেে কাের্ মানুষ োটন না। 
প্ৰকৃদ্দত তাে সব েেসয মানুটষে কাটছ প্ৰকাশ কটে না। 
  
শুভ্র বটসটছ এটকবাটে েেীে গা বঘটষ। েেীে অনয পাটশ আনুশকা। তাট ে কাছ বথটক 
অটনকটা  ূটে সমুটদ্রে কাছাকাদ্দছ মুনা আটছ। বমাতাট ব এবাং োনা অদ্দিে ভদ্দেটত 
োেঁটাোেঁদ্দট কেটছ। তাট ে  ৃদ্দষ্ট বড় একটা প্ৰবা  খটণ্ডে উপে বটস থাকা পাগ ী বমটয়দ্দটে 
দ্দ টক। বমটয়ে ভাবভদ্দে ভাট া  াগটছ না। মাথা দ্দিক বনই কখন দ্দক কটে বটস। েয়টতা 
ঝাপ দ্দ টয় সমুটদ্র পটড় বগ । 
  
আনুশকা শুটভ্রে দ্দ টক তাদ্দকটয় ব  , বকমন  াগটছ শুভ্র? 
  
খুব খাোপ  াগটছ। 
  
আনুশকা দ্দবদ্দস্মত েটয় ব  , খাোপ  াগটছ বকন? 
  
শুভ্র সেে গ ায় ব  , এত সুন্দে পৃদ্দথবী। দ্দকন্তু আদ্দম এই সুন্দে ববদ্দশদ্দ ন ব খব না। 
আমাে বচাখ নষ্ট েটয় োটে। আে অল্প দ্দকছুদ্দ ন, তােপে আদ্দম সদ্দতয সদ্দতয কানা-বাবা 
েটয় োব। 
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েেী ব  , দ্দক ব ছ তুদ্দম? 
  
সদ্দতয কথা ব দ্দছ। আদ্দম বতা কখটনা দ্দমথযা বদ্দ  না। োে নাম শুভ্র বস দ্দমথযা ব টব দ্দক 
কটে? আমাে বচাটখে নাভয শুদ্দকটয় োটে। 
  
আনুশকা ব  , এই প্ৰসেটা থাক। অনয দ্দকছু দ্দনটয় কথা ব া োক। এটসা আমো সবাই 
আমাট ে েীবটনে একটা সুন্দে অদ্দভেতাে গল্প বদ্দ । ডাটকা ডাটকা সবাইটক ডাটকা। 
এই বতামো আটসা। 
  
সবাই এট া। শুধু পাগ ী বটস েই । পাথটেে উপে। আদ্দম আমাে েীবটনে একটা সুন্দে 
অদ্দভেতাে গল্প ব ব-তােপে বতামো ব টব। তােপে সবাই দ্দমট  োত ধোধদ্দে কটে 
সমুটদ্র নামব। গল্পটা েটে—ইন্টােদ্দমদ্দডটয়ট পাস কোে পে আমাে মা মাো োন। আদ্দম 
খুব এক া েটয় পদ্দড়। তখন আমাে বাবা প্ৰায়ই আমাটক দ্দনটয় গ্রাটম ঘুেটত বেটতন। 
একবাে বনত্রটকানাে এক গ্রাটম দ্দগটয়দ্দছ। সন্ধযাটব া এক বাউট ে ঘটে বাবা আমাটক 
দ্দনটয় উপদ্দিত েট ন। দ্দক বে সুন্দে বসই বাউট ে বচোো—অদ্দবক  শুভ্রে মটতা। বড় 
বড় বচাখ, দ্দক অদু্ভত  ৃদ্দষ্ট। বাবা ব ট ন—আমাে এই বমটয়ে মনটা খুব খাোপ। আপদ্দন 
গান বগটয় আমাে বমটয়টাে মন ভাট া কটে দ্দ ন। বাউ  এক আমাে দ্দ টক তাদ্দকটয় 
থাকটত থাকটত গান ধে - 
  
তুই েদ্দ  আমাে েইদ্দত 
আদ্দম োইতাম বতাে। 
বকাট টত বসাইয়া বতাটে কদ্দেতাম আ ে 
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বনু্ধটে … 
  
দ্দক বে অদু্ভত গান—আমাে শেীে থেথে কটে কােঁপটত  াগ । ইটে কে । কােঁ টত 
কােঁ টত বাউ টক বদ্দ -আদ্দম আপনাে বকাট  বসদ্দছ-দ্দনন আমাটক আ ে করুন। 
  
ব টত ব টত আনুশকাে বচাটখ পাদ্দন এটস বগ । বস বচাখ মুছ  না। ে ভো বচাটখ 
েেীে দ্দ টক তাদ্দকটয় োস । 
  
েেী ছটিট গ ায় ব  , আমাে বকমন োদ্দন  াগটছ। শুভ্র, আমাে বকমন োদ্দন  াগটছ। 
  
আনুশকা েেীে োত ধটে বি  । ভীত গ ায় ব  , তুই এমন কেদ্দছস বকন? বতাে 
োত-পা-কােঁপটছ! 
  
েেী ব  , তুই আমাে োত ছাড়, আদ্দম সমুটদ্র নামব। 
  
অসম্ভব! আদ্দম বতাটক ছাড়ব না। 
  
নীো ব  , পাগ ী বমটয়টাটক বতা ব খদ্দছ না। ও বকাথায়? 
  
বমাতাট ব আঙুট ে ইশাো কটে ব খা —ঐ বতা, বমটয়টা সমুটদ্রে ধাে বঘেঁটষ ছুটট োটে। 
  
আনুশকা ব  , ওটক বতামো আটকাও। কী কেটছ এই বমটয়? 
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বমাতাট ব অস্বদ্দস্তে সটে ব  , আনুশকা বমটয়টাে কাটছ তুদ্দম একা োও। বুঝটত পােদ্দছ 
না ও সব কাপড় খুট  বিট টছ? ও নগ্ন েটয় ব ৌড়াটে। 
  
আনুশকা ব  , বতামো আমাে সটে আটসা। আমাে একা বেটত ভয়  াগটছ। কী েটে 
এসব? 
  
আনুশকা ছুটট োটে। পাগ ী বমটয়টাে দ্দখ দ্দখ  োদ্দসে শব্দ বশানা োটে। আনুশকাে 
বপছটন বপছটন োটে বমাতাট ব এবাং োনা। 
  
েেী ব  , শুভ্র, সমুটদ্র নামটবা? এটসা। 
  
শুভ্র ব  , এখন সমুটদ্র বনটমা না েেী। আমাে বকন োদ্দন ভাট া  াগটছ। না। েদ্দ  
নামটত েয় আমো সবাই োত ধোধদ্দে কটে একসটে নামব। 
  
না, আদ্দম এখন নামব। 
  
দ্দপ্ল্ে েদ্দে, দ্দপ্ল্ে। 
  
  
  
মধযোটত তাো সবাই োত ধটে একসটে সমুটদ্র নাম । আনুশকা ব  , বতামো সবাই 
বতামাট ে েীবটনে সবটচ’ কটষ্টে কথাটা সমুদ্রটক বট া। আমো আমাট ে সব কষ্ট 
সমুটদ্রে কাটছ েমা বেটখ ডাঙায় উটি আসব। বট া বট া মুনা, তুদ্দম প্ৰথম বট া– 
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মুনা শান্ত গ ায় ব  , আমাে বকাটনা  ুিঃখ বনই। 
  
মুনাে কথা বশষ েবাে আটগই সমুটদ্রে একটা বড় বেউ এটস সবাইটক দ্দভদ্দেটয় দ্দ  । 
সমুদ্র মটন েয় দ্দমথযা কথা বুঝটত পাটে। পাগ ী বমটয়দ্দট বেটস উি  দ্দখ দ্দখ  কটে। 
  
শুভ্র েিাৎ আতদ্দঙ্কত গ ায় ব  , আো, বোছনা েিাৎ কটম বগ  বকন? 
  
বোছনা কটম দ্দন, বোছনা আটো তীব্র েটয়টছ। মটন েটে সাো দ্বীটপ েিাৎ কটে সা া 
েটঙে আগুন ব টগ বগটছ। দ্দকন্তু শুভ্র দ্দকছু ব খটত পাটে না বকন? শুটভ্রে োত ধটে েেী 
 ােঁদ্দড়টয়-এত কাটছ, দ্দকন্তু কই—েেীটক বস বতা ব খটত পাটে না? 
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