
 
  

লীলাবতী 
হুমায় ূন আহমমদ 



 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 1 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

 

সূচিপত্র 
১. রেললাইনেে উপে একটা বক ................................................................... 3 
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১২. নতেটা নডকশোনে ............................................................................... 253 

১৩. নিটাবানিনত নলেুগাে........................................................................... 261 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 2 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
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১. রেললাইমনে উপে একটা বক 
পূবিকো 

  
আমাে শশশনবে একনট অংশ রকনটনে রমাহেগনঞ্জ, আমাে োোে বানিনত। োয়াময় একনট 
বানি, রপেনে ঘে জঙ্গল। জঙ্গনলে রিতে সােনদয়াল–পূবিপুরুষনদে কবেস্থাে। সব নকেুই 
েহসযময়। সন্ধযানবলায় সােনদয়ানল োয়ামূনতিো হাাঁটাহাাঁনট কনে। গিীে োনত বানিে োনদ 
িূনত নিল মানে। রকউ রতমে পাত্তা রদয় ো। অশেীেী নকেু ্ত্রণাণা রতা কেনবই। এনদেনক 
গুরুত্ব রদয়া নঠক ো। মূলবানি রেনক অনেক দূনে নবশাল এক রতাঁতুলগানেে পানশ 
টানিখাো। সন্ধযাে পে ্াো টানিখাোয় ্ায় তাো ো-নক প্রায়ই রতাঁতুলগানে পা বুনলনয় 
রপততুনে বনস োকনত রদনখ। 
  
নদেমানে অেয দৃশয। বানিে কানেই নদগন্ত নবসৃ্তত মাঠ। মাঠিনতি বক। আমাে োোজাে 
আবুল হান নসে রশখ রদােলা বনু্দক হানত বক নশকানে রবে হে। আনম তাাঁে সঙ্গী। েেো 
বনু্দনকে গুনল হনলা। অনেকগুনল নবক একসনঙ্গ মাো পিল। তানদে গানয়ে ধবধনব পালক 
েনে লাল হনয় ্ানে–আনম রোখ বি বি কনে রদখনে। মাোে উপে মৃত বকনদে সঙ্গীো 
টযা টযা শনে ঘুেনে, অদু্ভত সব দৃশয। 
  
োোে বানিে সৃ্মনত মাোয় রেনখই লীলাবতী উপেযাস নলখনত শুরু কনেনেলাম। রসই 
সমনয়ে েহসযময়তানক ধোে রেষ্টা। রলখাটা ধাোবানহকিানব োপা হনেল অেযনদে 
পনিকায়। রকানো ধাোবানহক রলখাই আনম রশষ কেনত পানে ো। রখই হানেনয় রিনল। 
আগ্রহ কনম ্ায়। লীলাবতীে রক্ষনিও তাই হনলা। একসময় রলখা বন্ধ কনে নদলাম। 
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অেযনদে-এে সম্পাদক মাজহােনক সান্ত্বো রদবাে জনেয বললাম, িানলা রলখা ্ত্ব নেনয় 
নলখনত হয়, তািাহুিা কো ্ায় ো। তুনম মে খাোপ কনো ো। একসময় এই রলখা আনম 
রশষ কেব। 
  
আনম আমাে কো রেনখনে। বইনমলায় লীলাবতী রবে কেনত রপনে মাজহাে নেশ্চয়ই খুনশ। 
আনমও খুনশ। রলখাটা নসন্দাবানদে িূনতে মনতা অনেকনদে ঘানি রেনপ নেল— এখে রেনম 
রগনে। 
  
লীলাবতী উপেযানসে সব েনেিো িানলা োকুক। তানদে প্রনত এই আমাে শুিকামো। 
  
হুমায়ূে আহনমদ 
েুহাশপল্লী, গাজীপুে 
  
০১. 
  
রেললাইনেে উপে একটা বক বনস আনে। রমনো বাাঁক। এ ধেনেে বক নবনলে উপে 
উিাউনি কনে। অল্প পানেনত এক ঠযাঙ িুনবনয় মানেে সন্ধানে দাাঁনিনয় োনক। এনদে 
ডাঙায় আসাে কো ো। আে ্নদ আনসও গম্ভীে িনঙ্গনত রেললাইনে বনস োকাে কো 
ো। নসনিকুে েহমাে নবনস্মত রোনখ বকটাে নদনক তানকনয় েইনলে। এে ঘটোটা কী? এ 
কী োয়? 
  
বকটা ধবধনব সাদা। পানেে বনকে পালক সাদাই হয়। সাোক্ষণই পানেনত রডাবািুনব 
কেনে। পালনক ময়লা রলনগ োকা? রকানো কােণ রেই। ডাঙাে বনকে পালক এত সাদা 
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ো— বাদানম েঙ। রমনো।ক পানেনত র্মে এক ঠযানঙ দাাঁনিনয় োনক, রেললাইনেে উপেও 
এক ঠযানঙ দাাঁনিনয় আনে। শযাে, েিানে ো, শেীে েিানে ো, নস্থে দৃনষ্ট। নসনিকুে 
েহমানেে নবস্ময় আনো প্রবল হনলা, বকটা কী রদখনে? নবনলে পানেনত এিানব দাাঁনিনয় 
একদৃনষ্টনত তানকনয় োকাে অেি আনে— মানেে গনতনবনধ লক্ষ কো। এখানে বকটাে 
একদৃনষ্টনত রেললাইনেে পােনেে নদনক তানকনয় োকাে অেি কী? রস নক রেললাইনেে 
পােে রদখনে? 
  
নিকনিক শে আসনে। রেে েনল এনসনে। নসনিকুে েহমাে র্খানে দাাঁনিনয় আনেে 
রসখাে রেনক রেে রদখা ্ানে ো। ঘে জংলায় আিাল কনে রেনখনে। নকন্তু ইনঞ্জনেে শে 
পনেষ্কাে রশাো ্ানে। র্-নকানো মুহূনতি রেে রদখা ্ানব। বকটা এখনো েিনে ো। 
রেললাইনেে কম্পে তাে অেুিব কোে কো। ধযাে িঙ্গ হবাে সময় এনস রগনে। নসনিকুে 
েহমাে বুনকে রিতে সামােয োপ অেুিব কেনলে। অনতনেে উনত্তজোয় তাে এেকম 
হয়। বুনক োপ বযো রবাধ হয়। নেিঃশ্বানস কষ্ট হয়। 
  
রেনলে ইনঞ্জেটা এখে রদখা ্ানে। কয়লাে ইনঞ্জে। বুেকা বুেকা রধাাঁয়া োিনে। কী সুন্দে 
দৃশয! বকটানকও রদখা ্ানে। বক আনগে মনতাই নস্থে হনয় দাাঁনিনয়। নসনিকুে েহমাে 
অনস্থে রবাধ কেনলে। হুশ! হুশ! শে কনে বকটানক তানিনয় নদনত ইো কেনে নকন্তু গলা 
রকমে র্ে আটনক আনে। নেিঃশ্বাস নেনতও কষ্ট হনে। বুনক োপ বযো। নতনে তাকানলে 
রেনলে ইনঞ্জনেে নদনক। িানলা নিড নদনয়নে। রেে েুনট ্ানে বকটাে নদনক। নসনিকুে 
েহমানেে হঠাৎ মনে হনলা, নতনে আে নকেু রদখনত পানেে ো। গাঢ় ঘুনম তাে রোনখে 
পাতা রেনম এনসনে। োেনদনক অদু্ভত এক শানন্ত-শানন্ত েীেবতা। বাতাস মধুে ও শীতল। 
বুনকে বযোটা রেই। নেিঃশ্বানসে কষ্ট রেই। 
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একসময় নতনে রোখ রমলনলে। অবাক হনয় রদখনলে মানঠে উপে নতনে লম্বালনম্ব হনয় 
শুনয় আনেে। তাে বাাঁ-নদনক প্রকাণ্ড নশমুল গাে। গােটাে োয়া পনিনে তাাঁে শেীনে। 
োয়াটা এমেিানব পনিনে র্ে মনে হনে নতনে একটা োয়াে োাঁদে গানয় নদনয় শুনয় 
আনেে। তাে রোনখে সামনে আনশ্বে মানসে রমঘশূেয আকাশ। আকানশ দুটা নেল উিনে। 
অনেক উাঁেু নদনয় উিনে। তানদে রদখানে নবনু্দে মনতা। নতনে উনঠ বসনলে। 
  
িাাঁকা মাঠ। আনশপানশ রকউ রেই। োকাে কোও ো। রেললাইনেে উপে বকটা দাাঁনিনয় 
রেই। রস রেনেে নেনে োপাও পনি নে। োপা পিনল তাে েেমাখা শেীে পনি োকত। 
নসনিকুে েহমাে দুই হানত িে নদনয় রহলাে রদয়াে িনঙ্গনত মানটনত পা েনিনয় বনস 
আনেে। নবনকনলে আনলা দ্রুত কনম আসনে। রেললাইনেে ওপানশে জনল কুয়াশা জমনত 
শুরু কনেনে। কনয়কটা কযাে কযানে পানখ তাে পানয়ে কানেই রঘাোনিো কেনে। নতনে 
োপা গলায় বলনলে–‘হুশ! হুশ! রসইসনঙ্গ ডাে পানয় মানটনত বানিও নদনলে। পানখগুনল 
একটু দূনে েনল রগল— তনব িয় রপনয় উনি েনল রগল ো। কযােকযানে পানখগুনল েিুই 
পানখে মনতাই সাহসী। এো মােুনষে আনশপানশ োকনত পেন্দ কনে। ধূসে বনণিে পানখ। 
রোখ হলুদ। সাোক্ষণ কযােকযাে কনে বনলই োম কযাে কযানে পানখ। তানদে আনো একটা 
নবনশষত্ব আনে–এো সাতজনেে একটা দল বানেনয় োনক। কযাে কযানে পানখে বানক 
সবসময় সাতটা পানখ োকনব। সানতে রবনশও ো, কমও ো। ্নদ কখনো রকউ রদনখ 
দনল সাতটাে কম পানখ আনে, তাহনল তাে ঘনেষ্ঠ রকানো একজনেে মৃতুয ঘনট। অেিহীে 
প্রেনলত প্রবাদ, তাে পনেও কযােকযানে পানখ রদখনলই সবাই পানখ রগানে। নসনিকুে 
েহমােও গুেনত শুরু কেনলে। এক, দুই, নতে, োে, পাাঁে, েয়। একটা পানখ রতা কম! 
নতনে আবানো গুেনলে। পানখ েয়টা। এে মানে কী? পানখ েয়টা রকে? 
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ধুলাবানলে উপে বনস োকাে রকানো অেি হয় ো। নকন্তু তাাঁে উঠনতও ইো! কেনে ো। 
বেং আবানো শুনয় পিনত ইো কেনে। সন্ধযা ো নমলানো প ি্ন্ত শুনয় োকনল মন্দ হয় 
ো। সন্ধযা নমলানব। ঘে হনয় কুয়াশা পিনব। আজ োাঁনদে েয় তানেখ, োাঁনদে আনলা আনে। 
রসই আনলা কুয়াশায় পিনব। কুয়াশানক মনে হনব োাঁনদে আনলাে হাওে। রসই হাওনেে 
রিতে নদনয় বানিনত রপৌনে ্াওয়া। রখালা মানঠ নেত হনয় শুনয় আকানশে নদনক তানকনয় 
োকনত োকনত োোে নবষনয় নেন্তা কেনত খাোপ লাগাে কো ো। তাাঁে বয়স সাতান্ন। 
এই বয়নস মােুষ পাে কনে আসা জীবনেে কো নেন্তা কনে। সূক্ষ্ম নহসাব-নেকাশ কনে। 
রকানো নহসাবই রমনল ো। এই বয়সটা নহসাব রমলানোে জনেয িানলা ো। 
  
নসনিকুে েহমাে োেনদক রদনখ নেনয় আবানো শুনয় পিনলে। পাঞ্জানবনত ধুলা ্া লাগাে 
রলনগ রগনে। বানিনত রপৌনে গেম পানে নদনয় রগাসল নদনত হনব। বি এক বালনত গেম 
পানেনত সামােয নকেু কপূেদাো রেনি নদনয় আোম কনে রগাসল। পানেনত কপূে নদনয় 
রগাসনলে অিযাস নতনে রপনয়নেে তাাঁে প্রেম স্ত্রী আয়োে কাে রেনক। কপূে নদনয় 
রগাসনলে জনেয আয়োে শেীনে কপূনেে গন্ধ রলনগ োকত। কাপনি কপূনেে গন্ধ লাগনল 
কাপি বানসবানস মনে হয়। মােুনষে গানয় এই গন্ধ আবাে অেযেকম লানগ। আয়ো। 
কতনদে আনগ েনল রগনে, নকন্তু তাে অিযাস রেনখ রগনে। মােুষ কখনো পুনোপুনে েনল 
্ায় ো। নকেু-ো-নকেু রস রেনখ ্ায়। 
  
নতনে আয়োে রেহাো মনে কোে রেষ্টা কেনলে। েট কনে রেহাো রোনখ রিনস উঠল। 
এটাও একটা আশ্চ ি্ হবাে মনতা ঘটো। আনগ অনেকবাে রেষ্টা কনেনেে, রেহাো মনে 
কেনত পানেে নে। লম্বা মুখ, সরু কপাল, বি বি রোখ। রোনখে েঙ বাদানম। একটা 
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নকনশােী রমনয়নক শানি পনেনয় বি কোে রেষ্টা কেনল র্মে রদখায় তানক রসেকম 
রদখানে। রস তরুণীও ো, নকনশােীও ো। দুনয়ে মািামানি রেনকই আয়ো তাে কু্ষদ্র 
জীবে রশষ কনে রগল। আিনসানসে বযাপাে। খুবই আিনসানসে বযাপাে। 
  
েবপনেণীতা স্ত্রীনক নেনয় নতনে ্খে প্রেম বানিনত রিানকে তখে তাাঁে দানদজাে িুলবােু 
জীনবত। বুনিে বয়স সত্ত্বনেে উপনে। রমরুদণ্ড রবাঁনক রগনলও শেসমেি শেীে। কানে 
শুেনত পাে ো। নকন্তু রোনখ খুব িানলা রদনখে। েতুে বউনক রদনখ িুলবােু নবেে মুনখ 
বলনলে–শুেনে বউ রহে, বউ রতে। কই গানয়ে েঙ রতা ময়লা! িানলা ময়লা। নতে োইজয 
খুাঁইজযা কী বউ আেল? 
  
নসনিকুে েহমানেে এক িুপু বলনলে, আম্মা। আপনে কী বনলে? কী সুন্দে োপা েঙ! 
  
িুলবােু বলনলে, হানতে আে মুনখে োমিাে েঙ রকানো েঙ ো। রপনটে োমিাে েঙ 
আসল। রপনটে োমিা রদখনো? ও েতুে বউ, শানিে আাঁেলটা টাে নদয়া রপট রদখাও। 
  
েতুে বউ দানদজানেে কো শুনে রকাঁনদ রকনট অনস্থে। 
  
োনত নসনিকুে েহমাে স্ত্রীনক সান্ত্বো নদনয় বনলনেনলে, দানদজানেে কোয় তুনম নকেু মনে 
কেনব ো। দানদজাে এেকমই। আয়ো রিাাঁপানত রিাাঁপানত বনলনেল, রকউ আমানক 
রকানোনদে কানলা বনল োই। 
  
রকউ বনল োই, এখে একজে বনলনে। তানত কী? 
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তানত অনেক নকেু। 
  
নসনিকুে েহমাে শান্ত গলায় বলনলে, গানয়ে েঙ নকেু ো বউ। মনেে েঙ আসল েঙ। 
মনেে েঙ কানলা ো হনলই হয়। 
  
েতুে বউ তানক অবাক কনে নদনয় বলল, এটা রতা িুল কো। আমাে গানয়ে েঙ কানলা 
হনল আপনে নক আমানক নববাহ কেনতে? আপোো প্রেম খুাঁনজনেে েঙ। আপোো সম্বন্ধ 
কেনত নগনয় রকানো রমনয়ে মনেে েঙ কী রসই রখাাঁজ রেে োই। মনেে েঙ রদখা ্ায় 
ো। গানয়ে েঙ রদখা ্ায়। আনম নক িুল বনলনে? 
  
নসনিকুে েহমাে জবাব রদে নে, তনব স্ত্রীে উপে সামােয নবেে হনয়নেে। েতুে বউ 
মুনখে উপে কটকট কনে এত কো বলনব রকে? বাসেোনত স্বামী কো বলনব, স্ত্রী লম্বা 
রঘামটা রটনে বনস োকনব। মানি মানি হযা-োসূেক মাো োিনব। এটাই নেেকানলে 
নেয়ম। 
  
েতুে বউনয়ে মুনখে উপে কো বলাে এই স্বিাব অল্পনদনেই িষ্ট হনয় উঠল। এই রমনয় 
মুখ বন্ধ োনখ ো। রকউ নকেু বলনল সনঙ্গ সনঙ্গ জবাব রদয়। িুলবােু োতবউনয়ে উপে 
খুবই নবেে হনলে। নতনে তাে োম নদনলে—কটে কটে পক্ষী। বানিনত রকউ এনলই 
িুলবােু আনয়াজে কনে েতুে বউনয়ে েতুে োম শুনেনয় তাে রদাষ-ত্রুনট নেনয় গল্প কেনত 
বনসে–িানট অঞ্চনলে রমনয়। পানেে মনধয বি হইনে। পাইেযা স্বিাব হইনে। পাইেযা স্বিাব 
কী বুিলা ো? পানে কী কনে? গিাইয়া েনল। েয়া বউ গিাইয়া েনল। সবসময় 
গিাইনতনে। রমনয়ে রকমে বাপ-মা রক জানে! রকাোে মনজদ পাঠ কেনত নশনখ োই। 
োতবাউনে রসনদে বললাম— রকাোে মনজদ পাঠ কইো শুোও। সুো ইয়ানসে পাঠ কনো। 
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োতবউ বলল, রস রকাোে মনজদ পিনত নশনখ োই। রতামো রকউ এমে কো রকানোনদে 
শুেনো— রমনয়নে রকাোে মনজদ পাঠ কেনত ো নশখাইয়াই রমনয় নববাহ নদনয়নে? নেনেনে! 
িািু মানে এমে বাবা-মা’ে মুনখ। এো নশয়াল কুত্তাে অধম। 
  
আয়ো রকাোে মনজদ পাঠ কেনত পানে ো। শুনে নসনিকুে েহমােও রবশ নবেে 
হনয়নেনলে। নতনে মনেে নবেনে রেনপ রেনখ বনলনেনলে— রকাোে মনজদ পাঠ কেনত 
পাোটা খুবই প্রনয়াজে। তুনম নশনখ োও। জুম্মাঘনেে মওলাো সানহবনে বলব। তুনম 
রবােকা পনে তাাঁে কানে সবক নেবা। আয়ো। তানক নবনস্মত কনে বনলনেল, রকাোে মনজদ 
রতা আনম পিনত পানে। 
  
পিনত পানো তাহনল দানদজানেে কানে নমেযা বলনল রকে? 
  
উনে কানে রশানেে ো। উনে রকাোে মনজদ পাঠ কী শুেনবে? 
  
রতামানক পিনত বনলনে তুনম পিনব। উনে শুেনত পাে নক পাে ো রসটা উোে বযাপাে। 
  
উোে রকানো কো আনম শুেব ো। 
  
রকে শুেনব ো? 
  
উনে আমাে সানে অশ্লীল কো বনলে। 
  
কী অশ্লীল কো? 
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রসটা আনম বলনত পােব ো। আনম মুনখ আেনত পােব ো। 
  
গ্রামনদনশে বৃদ্ধাো োতবউনয়ে সনঙ্গ অশ্লীল কো বনল। এনত রদাষ হয় ো। 
  
রদাষ-গুনণে কো ো। আমাে িানলা লানগ ো। 
  
রতামাে িানলা লাগা নদনয় রতা দুনেয়া েলনব ো। 
  
ো েলনল ো। 
  
নসনিকুে েহমাে দীঘিনেিঃশ্বাস রিনল বলনলে, তুনম দুষ্ট প্রকৃনতে রমনয়। 
  
আয়ো সনঙ্গ সনঙ্গ বলল, আনম দুষ্ট প্রকৃনতে রমনয় ো। আপোে দানদ দুষ্ট প্রকৃনতে। 
আপনেও দুষ্ট প্রকৃনতে। দুষ্ট দানদে োনত দুষ্ট হয়। 
  
নসনিকুে েহমাে নবেে গলায় বলনলে, আমাে সম্পনকি ্া ইো বনলা রকানো ক্ষনত োই। 
নকন্তু আমাে দানদ সম্পনকি এই ধেনেে কো আে রকানোনদে বলনব ো। শশশনব আমাে 
মা-বাবা মাো নগনয়নেনলে। আমানক মােুষ কনেনেে। আমাে দানদজাে। এটা মাোয় 
োখবা। 
  
আয়ো শান্ত গলায় বনলনে, এটা আপনে মাোয় োনখে। উনে আপোনক মােুষ কনেনেে। 
আমানক কনেে োই। আনম উোনক দুষ্ট মনহলা বলব। 
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এই প ি্ানয় নসনিকুে েহমাে োগ সামলানত পানেে নে। আয়োে গানল েি বনসনয় নদনলে। 
আয়ো বযাপােটাে জনেয প্রস্তুত নেল ো। রস খানটে এক রকাোয় বনসনেল— খাট রেনক 
হুিমুি কনে নেনে পনি রগল। নসনিকুে েহমাে তুলনত রগনলে। তাে আনগই আয়ো উনঠ 
পিল। শান্ত িনঙ্গনত খানটে র্ জায়গায় আনগ বনসনেল রসই জায়গায় বসল। র্ে নকেুই 
হয় নে এমে িনঙ্গনত বলল, আপোে দানদজাে আমাে শেীে শুনক বনলনেে–আমাে শেীনে 
পেপুরুনষে গন্ধ আনে। আপোে গানয়ে গন্ধ উনে নেনেে। আপোে গানয়ে গন্ধ ো-নক 
আমাে শেীনে োই। প্রেম র্-পুরুনষে সনঙ্গ রমনয় রশায় রসই পুরুনষে গন্ধ গানয় রলনগ 
্ায়। আনম ো-নক নবনয়ে আনগ অেয পুরুনষে সনঙ্গ শুনয়নে। রসই পুরুনষে টক-টক গন্ধ 
আমাে গানয় আনে। র্ মনহলা এমে কো বনলে তানক আনম দুষ্ট মনহলা বলব। 
  
নসনিকুে েহমাে কী বলনবে রিনব রপনলে ো। তাে মাো নিমনিম কেনে। স্ত্রীে গানল 
েি মাোে বযাপােটায় নতনে নেনজও হ’কোনকনয় রগনেে। এখে আয়ো। কী বলনে রসটা 
তাে মাোয় িুকনে ো। তাে উনেত এখনে স্ত্রীে কানে ক্ষমা োওয়া। কীিানব োইনবে তাও 
বুিনত পােনেে ো। 
  
আয়ো বলল, আনম কাল সকানল বানপে বানি েনল ্াব। আমানক পাঠাবাে বযবস্থা 
কেনবে। ্নদ ো কনেে তাহনল আনম নেনজই েনল ্াব। ্তনদে আপোে দানদ জীনবত 
োকনবে ততনদে আনম আসব ো। উোে মৃতুয-সংবাদ পাওয়াে পে আসব। 
  
এটা রকমে কো? 
  
রকমে কো আনম জানে ো। আপোে সনঙ্গ আমাে আে রকানো কোই োই। কাল সকানল 
আমানক বানপে রদনশ পাঠানবে। 
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মুনখ বলনল রতা হয় ো, আনয়াজে কেনত হনব। সনঙ্গ রলাক নদনত হনব। একা রতামানক 
রকানোনদেই োিব ো। 
  
রলাক রজাগাি কনেে। ্তনদে ো রলাক রজাগাি হনয়নে ততনদে আনম এই বানিে নকেু 
খাব ো। পানেও ো। 
  
তুনম বািাবানি কেনে। 
  
মােুষমািই অল্পনবস্তে বািাবানি কনে। আপনেও কনেে। আনমও কনে। আপনে েি নদনয় 
বািাবানি কনেনেে, আনমও খাওয়া বন্ধ কনে বািাবানি কেব। 
  
এই বনলই খুবই স্বািানবক িনঙ্গনত আয়ো শুনয় পিল। নসনিকুে েহমাে অবাক হনয় লক্ষ 
কেনলে, আয়ো ঘুনমনয় পনিনে। 
  
আয়ো সনতয সনতয খাওয়া-দাওয়া বন্ধ কনে নদল। নসনিকুে েহমাে োোেিানব রেষ্টা 
কেনলে, রকানো লাি হনলা ো। তাে পনেে নদে দুপুনে োন্দাইল রোড রেশনে নতনে 
স্ত্রীনক তুনল নদনত রগনলে। রেনেে কামোয় ওঠাে পে আয়ো এক েুমুক পানে রখনয় তাে 
অেশে িঙ্গ কেল। 
  
  
  
িুলবােু রঘাষণা কেনলে, আয়োনক নিনেয়া আোে রকানো রেষ্টা কেনল নতনে সবাে সামনে 
গুনিে শেবনত ইদুে-মাো নবষ গুনলা খানবে। ্নদ ো খাে তাহনল নতনে সতী মানয়ে সতী 
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কেযা ো। বাজানেে রববুশযা। নতনে শুধু র্ একা রববুশযা ৩ া ো, তাে মাও রববুশযা। তাে 
পনেও নসনিকুে েহমাে আয়োনক নিনেনয় আোে অনেক রেষ্টা কনেনেে। নেনজ নগনয়নেে। 
কনয়কবাে। রলাক পানঠনয়নেে। আয়ো োনজ হয় নে। তাে এক কো— ্তনদে বুনি রবাঁনে 
োকনব ততনদে আনম ্াব ো। বুনি র্নদে মাো ্ানব তাে পেনদে আনম উপনস্থত হব। 
  
আয়ো পনেে বেেই সন্তাে জন্ম নদনত নগনয় মাো রগল। িুলবােু আনো এগাে বেে রবাঁনে 
েইনলে। রশনষে নদনক িুলবােু রোনখ রদখনত রপনতে ো। এনকবানেই কানে শুেনত 
রপনতে ো। হাাঁটােলাে শনে রেই। ঘা হনয় শেীে পনে রগল। নেত-কাত কনে রশায়ানত 
রগনল হাত নদনয় তানক ধো ্ায় ো। কনে কলাপাতা গানয়ে উপে নদনয় ধেনত হয়। রসই 
কলাপাতাও গানয় রলনগ ্ায়। পাতা রটনে রতালাে সময় নতনে বযোয় নেৎকাে কনেে। 
এমে অবস্থানতও মৃতুযনক পাশ কানটনয় কো বলাে শনে এবং প্রবল ৰাণাণশনে নেনয় নতনে 
রবাঁনে েইনলে। 
  
বয়নসে সনঙ্গ এই দু’নট শনে রবনিনে। বানিে সীমাোে রিতে রকউ িুকনলই নতনে গন্ধ 
শুনক শুনক বনল রদে রক িুনকনে। 
  
পাকো বিই খাইয়া রক ঘনে িুকনে? রক িুকনে? লাটসানবে োনত হও আে র্-ই হও 
মুখ ধুইয়া আয়। েুকা গন্ধ আসন্তানে। েুকা গনন্ধ বয় (বনম) আসন্তানে। র্ আসনে রস 
রতা নপসাব কইো পানে রেয় োই। আনম নপসানবে গন্ধও পাইনতনে। 
  
ততনদনে নসনিকুে েহমাে নিতীয় নববাহ কনেনেে। স্ত্রীে োম রমাসাম্মত েনমলা খাতুে। 
োলাে মনতা রগালাকাে মুখ। রুগ্ন শেীে নকন্তু কাজ কোে অস্বািানবক ক্ষমতা। েনমলাে 
উপে িাে পিল িুলবােুে রসবা-শুশ্রুষাে। েনমলা খুবই দক্ষতাে সনঙ্গ তাাঁে দানদশাশুনিে 
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রসবা কেনত শুরু কেল। িুলবােুে েনমলানক পেন্দ হনলা। সাোোত িুলবােুে ঘুম হয় 
ো। গল্প কোে জনেয েনমলানক রডনক আনেে। গলা নেেু কনে জগনতে অশ্লীলতম গল্প 
কেনত োনকে। নবকােগ্রস্ত মােুনষে প্রলাপ। েনমলানক মাো নেেু কনে শুেনত হয়। একটু 
পনে পনে ‘হুাঁ’ বলনত হয়। 
  
ও োতবউ রশানো, রঘািাে রেট রদখনো? রদনখা োই? ো রদখনল গি র্টা কেনতনে। 
এইটা বুিবা ো। নসনিকনে বনলা মদি রঘািা একটা আেনত। রঘািাে পুটনকনত িািু নদয়া 
রখাাঁো নদনল েলাৎ কইো বাইে হয়। একটা রদখনেে মনতা নজনেস। নহ নহ নহ নহ। 
  
মৃতুযে নতে মাস আনগ িুলবােুে জবাে বন্ধ হনয় রগল। নতনে রঠাট োনিে, নজি োনিে 
– রকানো শে রবে হয় ো। এই সময় তাাঁে শেীে রেনক তীব্ৰ পো গন্ধ রবে হনত শুরু 
কেল। নসনিকুে েহমাে বসতবানি রেনক অনেক দূনে পুকুেপানি তনিঘনি কনে েনেে 
ঘে তুনল তাাঁে দানদজােনক রসখানে পানঠনয় নদনলে। রসবা কোে জনেয েনমলা সনঙ্গ রগল। 
জুম্মাঘনেে মওলাো সানহবনক এনে িুলবােুে মৃতুয প্রােিো কনে নবনশষ রদায়াে বযবস্থা 
হনলা। এক লক্ষ দশ হাজাে বাে দুরুনদ রশিা পাঠ কো হনলা। তাে পনেও মৃতুয আনস 
ো। 
  
োত একটু বািনলই পুকুেপানিে েনেে ঘনেে োেপানশ নশয়াল হাাঁটাহাাঁনট কনে। েনমলা 
ঘনেে রিতেও মােুষজনেে হাাঁটাহাাঁনটে শে পায়। তানদে নিসিাস কো শানে। এো এই 
জগনতে মােুষ ো–নবনদহী আত্মা। হয়নতা িুলবােুে মৃত নপতামাতা। তানদে সন্তােনক 
রদখনত এনসনে। িনয় েনমলাে হাত-পা কানপ। েনমলা িয় প্রকাশ কনে ো। খানটে োে 
মাোয় োেটা হানেনকে জ্বনলনয় আয়াতুল কুেনস পনি োত কাটায়। মানি মানি তাে কানে 
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মনে হয়, রক র্ে রপেে রেনক তাে ঘানি নহমশীতল নেিঃশ্বাস োনি। রস রপেে নিনে 
তাকায় ো। মাো আনো নেেু কনে রকাোেশনেনিে পাতা উল্টায়। রপেনে তাকানল সনতয 
সনতয ্নদ নকেু রদখা ্ায়! কী দেকাে? 
  
এক শ্রাবণ মানসে মধযোনত েনমলাে মুনে ঘটল। িুলবােু হঠাৎ রগাঙানে ধেনেে শে 
কনে নেেে হনয় রগনলে। েনমলা নেিঃশ্বাস রিনল উনঠ দাাঁিাল। িুলবােুে ঘনেে দেজা 
িানলামনতা বন্ধ কনে পুকুেপানি েনল রগল। গানয় সাবাে ডনল মনেে আেনন্দ সাতাে 
রকনট পুকুনে রগাসল কেল। রিতে বানিনত নিনে এনস রিজা কাপি বদনল পাটিাঙা 
েতুে একটা শানি পেল। েুল বাঁনধল। রোনখ কাজল নদল। সূ ি্ রডাবাে পে আয়োয় 
নেনজনক রদখা নেনষধ, তাে পনেও অনেকক্ষণ আয়োয় নেনজনক রদনখ নসনিকুে েহমানেে 
রশাবাে ঘনেে বন্ধ দেজাে কিা োিল। নসনিকুে েহমাে িীত গলায় বলনলে, রক? রক? 
  
েনমলা শান্ত গলায় বলল, আনম। খাোপ সংবাদ আনে। আপোে দানদজাে মাো রগনেে। 
  
কী সবিোশ! বনলা কী! কখে? 
  
এই রতা নকেুক্ষণ। দেজা রখানলে। 
  
নতনে দেজা খুনল স্ত্রীনক রদনখ খুবই অবাক হনলে। মো-বানিনত রস এত সাজনপাজ 
কনেনে রকে? তাে নক মাোয় রগালমাল হনয়নে! র্-্ত্রণাণা তাে উপে নদনয় নগনয়নে মাোয় 
রগালমাল হবােই কো। 
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েনমলা বলল, আপনে ্াে। মুেনশ-মওলাো খবে রদে, আত্মীয়স্বজে খবে রদে। আনম 
নকেুক্ষণ শানন্তমনতা ঘুমাব। অনেকনদে আনম শানন্তমনতা ঘুমাইনত পানে ো। রকউ র্ে 
আমানে ো ডানক। 
  
মোে সময় দানদজাে নক নকেু বনলনেে? অনেক সময় মৃতুযে আনগ-আনগ জবােবন্ধ 
মােুনষে জবাে খুনল ্ায়। কো বনল। দানদজাে নকেু বনলনেে? 
  
হযাাঁ, বনলনেে। নতনে বনলনেে আপনে র্ে আপোে প্রেম স্ত্রীে সন্তােটানক এই বানিনত 
নেনয় আনসে। নেনজে সন্তাে অেযখানে মােুষ হনব এইটা রকমে কো? 
  
সনতয বনলনেে? 
  
েনমলা রোট কনে নেিঃশ্বাস রিনল বলল, ো, দানদজাে নকেু বনলে োই। মৃতুযে সময় তাে 
জবাে খুনল োই। এইটা আমাে নেনজে কো। আপোে প্রেম স্ত্রীে ঘনে র্ রমনয়টা আনে 
রস এখে কত বি? 
  
অনেক বি হনয়নে। দশ-এগাে বেে। রস আসনব ো। আনগও কনয়কবাে রেষ্টা কনেনে। 
তাে মামাো রদয় ো। রসও আসনত োয় ো। 
  
আবাে রেষ্টা কনেে। রেষ্টা কেনত রতা রদাষ োই। রমনয়টাে োম কী? 
  
িানলা োম লীলাবতী। সবাই লীলা বনল ডানক। 
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বাহ, সুন্দে োম– লীলা! তাো ্নদ দুই িইে োকত। তাইনল পনেে িইনেে োম হইত 
রখলা। দুই িইনেে একনি োম— লীলা-নখলা। 
  
বলনত বলনত েনমলা রহনস রিলল। শে কনে হানস। হানসে দমনক তাে শেীে রকাঁনপ 
রকাঁনপ উঠনত লাগল। একসময় রস হানস সামলাবাে জনেয মুনখ আাঁেলাোপা নদনয় রমনিনত 
বনস পিল। মাোে রঘামটা খুনল শানিে আাঁেল োেনদনক েনিনয় পিল। 
  
নসনিকুে েহমাে অবাক হনয় বলনলে, কী বযাপাে, হানস। রকে? 
  
েনমলা বলল, জানে ো রকে হানস। 
  
হানস োমাও। 
  
োমাইনত পােনতনে ো। 
  
রস হাসনতই োকল। 
  
েনমলাে মাো-খাোনপে লক্ষণ রসনদেই প্রেম প্রকাশ রপল। 
  
  
  
সন্ধযা রেনম রগনে। নসনিকুে েহমাে আনগে জায়গানতই বনস আনেে। এখনো শীত োমাে 
কো ো, নকন্তু শীত-শীত লাগনে। সাো শেীনে আোমদায়ক আলসয। একটা কলা োকনল 
কম্বল নবনেনয় শুনয় োকা র্ত। রসটা মন্দ হনতা। ো। গানয়ে উপে নহম পিত। শীনতে 
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প্রেম নহনমে অনেক গুণাগুণ আনে। আয়ুনবিনদক নকেু ওষুনধ প্রেম শীনতে নশনশনেে 
বযবহাে আনে। 
  
নতনে উনঠ বসনলে। দীঘি ঘুনমে পনে শেীনে রিাতা িাব েনল আনস, রসই িাবটা আনে। 
হাত-পা িানে-িানে লাগনে। বানিে নদনক েওো হনত ইো! কেনে ো। বেং ইো কেনে 
রেললাইনেে নিপানে পা নদনয় হাটা শুরু কেনত। নতনে একজে সুখী এবং পনেতৃপ্ত মােুষ। 
সুখী মােুষনদে মনধযই হঠাৎ শবোগয রদখা রদয়। অসুখী মােুষো সাধু-সন্নযাসী হয় ো। তৃপ্ত 
পনেপূণি মােুষোই হয়। শবষনয়ক নদক নদনয় নতনে সিল মােুষ ো। বানি-ঘে, নদনঘ 
জলমহানলে তাাঁে র্ নবশাল সাম্রাজয রসটাও পূবিপুরুনষে কনে ্াওয়া। নতনে পূবিপুরুনষে 
সম্পদ েক্ষা কনে ্ানেে। এে রবনশ নকেু ো। 
  
রিাগী মােুষ বলনত ্া রবািায় নতনে তাও ো। শহেবানি োনমে সুন্দে বাংনলা বানি রেনি 
নতনে বাস কনেে মূল বানিনত। মূল বানিে দনক্ষণ-পনশ্চম দুই নদনকই ঘে জঙ্গল। হাওয়া 
এনকবানেই আনস ো। গেনমে সময় কষ্ট হয়। তানলে পাখা পানেনত নিনজনয় বাতাস 
কেনত হয়। গেনমে সময় হাওয়া কোে জনেয তাে নেজস্ব একজে রলাক আনে। তাে 
োম বনু্দ। রস সাোোত একতানল পাখা কনে র্নত পানে। নতনে বনু্দনক অতযন্ত রেহ 
কনেে। উত্তেবনন্দ বনু্দনক নতনে দুই নবঘা ধােী জনম নদনয়নেে। মুনখ-মুনখ রদয়া ো— 
দনললপি কনে রদয়া। দাতা নহনসনব তাে রকানো সুোম রেই। নবত্তবাে মােুষো এক 
প ি্ানয় সু্কল রদয়, মাদ্রাসা রদয়, েতুে মসনজদ বাোয়। নসনিকুে েহমাে রসনদনক ্াে নে— 
তনব নতনে তাাঁে নেনজে খুব কানেে মােুষনদে জনেয অনেক কনেনেে। রলাকমাে এবং 
সুনলমাে এই দুই িাইনকও এক নবঘা কনে জনম নদনয়নেে। ঘে তুনল নদনয়নেে। এই দুই 
িাই তাাঁে পাহাোদাে। এো সাোোত বানিে উঠানে বনস োনক। রলাকমানেে হানত োনক 
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রটাটািো রদােলা বনু্দক। সুনলমানেে হানত অলঙ্গা। তালকাঠ নদনয় বাোনো বশিাজাতীয় 
অস্ত্র। অলঙ্গাোলোয় সুনলমাে অতযন্ত পােদশিী। 
  
অনত নবত্তবাে মােুষনদে শত্রু োকনবই। তােও আনে। উপগ্রনহে মনতা তাো তানক নঘনে 
পাক খায়। তানক সাবধাে োকনত হয়। নদনেে রবলা একা ঘুনে রবিানলও োনত তা কো 
্ায় ো। রলাকমাে এবং সুনলমােনক সনঙ্গ োখনত হয়। নতনে সাবধাে োনকে। 
  
রেললাইনেে নিপানে পা নদনয় অনত দ্রুত রক র্ে আসনে। কুয়াশাে কােনণ রলাকটানক 
রদখা ্ানে ো, নকন্তু তাে হাাঁটাে িনঙ্গনতই নসনিকুে েহমাে তানক নেেনলে–রলাকমাে। 
তাে রখানজ আসনে। রলাকমাে জানে রেয়ােমযাে সানহনবে রেললাইনেে পাশ ধনে হাাঁটাে 
অিযাস আনে। প্রেনম রস রখাাঁজ নেনত এনসনে রেল সিনক। 
  
নতনে গলা-খাকানে নদনলে। এতদূে রেনক গলা-খাকানেে শে শুেনত পাোে কো ো। নকন্তু 
রলাকমাে নঠকই শুেল। েমনক দাাঁনিনয় রগল এবং মাো সামােয নেেু কনে দ্রুত তাে নদনক 
আসনত শুরু কেল। নসনিকুে েহমাে এক ধেনেে তৃনপ্ত রবাধ কেনলে। অেি-নবনত্তে মনতা 
রলাকমােও এক ধেনেে সম্পদ। এই সম্পনদে গুরুত্বও কম ো। 
  
রকানো খবে আনে রলাকমাে? 
  
নজ-ো। 
  
মাগনেনবে ওয়াে নক হনয়নে? রলাকমাে োাঁদনেে রিতে রেনক হাত রবে কনে হানতে 
নদনক তানকনয় োকল। ্নদ হানতে পশম ো রদখা ্ ায় তাহনল সূ ি্ িুনব রগনে। মাগনেনবে 
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োমানজে ওয়াে হনয়নে। সূ ি্ রডাবাে সনঙ্গ সনঙ্গ পনশ্চম আকাশ লাল োকনত োকনত 
োমাজটা পনি রিলনত হয়। 
  
রলাকমাে বলল, নজ, োমানজে ওয়াে হনয়নে। 
  
োমানজে বযবস্থা কনো। োমাজ পনি তােপে ্াব। ওজুে পানে লাগনব ো। ওজু আনে। 
  
রলাকমাে অনত দ্রুত গানেে শুকো পাতা সনেনয় নেনজে গানয়ে োাঁদে রপনত নদল। গানয়ে 
োাঁদে সোনোয় রলাকমানেে কানধ োখা বনু্দক রদখা ্ানে। রস বনু্দক মানঠ শুইনয় রেনখ 
নিম ধোে মনতা কনে বনস আনে। বনু্দনকে মাো পূবিনদক কনে োখা। বনু্দনকে মাো 
কখনো পনশ্চম নদক কনে োখনত োই। 
  
নসনিকুে েহমাে োমাজ রশষ কেনলে। অেযনদনেে রেনয় অনেক রবনশ। সময় নেনয় োমাজ 
পিনলে। োমানজে রশনষ রদায়া কেনলে। অদু্ভত রদায়া। নতনে বলনলে, রহ েহমােুে েনহম, 
তুনম েনমলাে প্রনত রতামাে েহমত প্রকাশ কনো। তুনম তাে মৃতুয দাও। আনম রতামাে 
পাক দেবানে রতামাে বান্দাে মৃতুয কামো কেনে। এই অেযায় রদায়াে জনেয তুনম আমানক 
ক্ষমা কনো, ক্ষমা কনো দয়াময়। 
  
োেনদক অন্ধকাে হনয় রগনে। বনেে রিতনে নশয়াল ডাকনত শুরু কনেনে। গতবেে 
নশয়ানলে ডাক প্রায় রশানেেই নে। এই বেে নশয়ানলে উপদ্রব রবনিনে। সমানে হাাঁস-
মুেনগ খানে। এত নশয়াল রকানেনক এনসনে রক জানে? বেয পশুপানখ কখনো এক জায়গায় 
োনক ো। তাো জায়গা বদল কনে। মােুষও রতা এক অনেি পশু। তাে রিতনেও জায়গা 
বদনলে প্রবণতা আনে। নকন্তু রস জায়গা বদলায় ো। রস রেষ্টা কনে নশকি রগনি বসনত। 
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বানি-ঘে বাোয়। গােপালা লাগায়। এমে িাব কনে র্ে রস নেতু হনয়নে। অেে রস 
কখনো নেতু হয় ো। রস সবসময়ই জায়গা বদনলে অনস্থেতা নেনয় বাস কনে। 
  
নসনিকুে েহমাে োাঁদে রেনক োমনলে। োপা গলায় ডাকনলে, রলাকমাে! 
  
রলাকমাে েুনট এনলা। 
  
সানে টেি আনে? 
  
নজ আনে। 
  
েনলা েওো রদই। 
  
নজ আো। 
  
ো নগনয় রেললাইে ধনে হাাঁনট। উত্তেনদনক ্াই। 
  
নজ আো। 
  
নসনিকুে েহমাে বকটা র্া-জায়গায় দাাঁনিনয় নেল নঠক রসখানে উপনস্থত হনলে। রলাকমাে 
রকানো কো ো বনল তাে রপেনে রপেনে আসনে। এনক বনল আেুগতয। এ-ধেনেে 
আেুগতয আজকাল পাওয়া ্ায় ো। তাে িাগয িানলা নতনে রপনয়নেে। নতনে ্া কেনত 
বলনবে রলাকমাে তা-ই কেনব। রকানো প্রশ্ন কেনব ো। আো, নতনে ্নদ রলাকমােনক 
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বনলে–রলাকমাে, তুনম রেললাইনেে উপে বনস োনক। আনম ো বলা প ি্ন্ত েিনব ো। 
রেে গানয়ে উপে এনস পিনলও েিনব ো। তাহনল রস নক শুেনব? 
  
রলাকমাে! 
  
নজ? 
  
পাে রখনত ইো কেনে। পানেে বাটা নেনয় আনসা। আে সবাইনক বনল আনসা, আমাে 
নিেনত সামােয রদনে হনব। 
  
একলা োকনবে? 
  
হযাাঁ, একাই োকব। রকানো অসুনবধা োই। টেিটা আমাে কানে নদনয় ্ াও। রশানো রলাকমাে, 
আনম হাাঁটা ধেনে। উত্তে নদনক ্াব। তুনম তািাতানি এনস আমানক ধনে। 
  
কো রশষ কোে আনগই রলাকমাে প্রাণপনণ রদৌিানত শুরু কনেনে। নসনিকুে েহমাে 
জানেে নতনে রবনশদূে র্নত পােনবে ো, তাে আনগই রলাকমাে উপনস্থত হনব। রলাকমাে 
একা আসনব ো, সনঙ্গ সুনলমােনক নেনয় আসনব। তাো দুই িাই তাাঁে রপেনে রপেনে 
এনগানত োকনব। এো দুইজে র্ে তাে োয়া। মােুনষে একটা োয়া পনি, তাাঁে পনি দুই 
োয়া। 
  
নসনিকুে েহমাে হাাঁটনত শুরু কেনলে। রেললাইনেে পানশই বে। বনেে রিতে জমাটবাাঁধা 
অন্ধকাে। রসখানে রজাোনক রপাকা জুলনে। একটা-দুটা রজাোনক ো— শত শত রজাোনক। 
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একসনঙ্গ এত রজাোনক নতনে অনেকনদে রদনখে নে। রশষ কনব রদনখনেনলে মনে কোে 
রেষ্টা কেনলে। তাও মনে পিনে ো। শুধু মনে আনে, নতনে ঘে জঙ্গনলে রিতে দাাঁনিনয় 
আনেে। োেনদনক শত শত রজাোনক। নকেু রজাোনক তাে োনক-মুনখ এনস পিনত শুরু 
কেল। রজাোনকে শেীে রেনক িািানলা গন্ধ োনক এনস লাগনে। কনব ঘনটনে এই ঘটো? 
কনব? 
  
রকউ নক রেললাইনে বনস আনে? রস-েকমই রতা মনে হনে। নসনিকুে েহমানেে হানত 
টেি। টনেিে আনলা রিলনলই ঘটো। কী বুিা ্ায়। নকন্তু তাাঁে টনেিে আনলা রিলনত ইো 
কেনে ো। নজে িূত ো রতা? অঞ্চলটা খাোপ। অনেনকই কী সব রদনখনে–রেললাইে 
ধনে রহাঁনট ্ায়। নশস বাজায়। 
  
নসনিকুে েহমাে আনো নকেুদূে রগনলে। র্ বনসনেল। রস উনঠ দাাঁনিনয়নে। নজে হনল 
উনঠ দািাত ো। কুয়াশানয় নমনলনয় র্ত। 
  
রক? 
  
োয়ামূনতি বলল, সযাে আনম। 
  
এখানে কী কনো? 
  
োয়ামূনতি জবাব নদল ো। মনে হয় তাে কানে জবাব রেই। নসনিকুে েহমাে এনগনয় 
রগনলে। োয়ামূনতি িষ্ট হনলা। রস তাে হানতে জ্বলন্ত নসগানেট রিনল নদল। 
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োয়ামূনতিে োম আনেস। নসনিকুে েহমানেে দুই রমনয়ে জায়নগে মাোে। এই রলানকে 
একা একা রেললাইনে বনস োকাে অিযাস আনে নসনিকুে েহমাে জােনতে ো। তানক 
নেেীহ রগানবোো ধেনেে মােুষ বনলই জােনতে। 
  
এখানে কী কেনো? 
  
নকেু কেনে ো। বনস নেলাম। 
  
তুনম নক প্রায়ই এনদনক আনসা? 
  
আনেস জবাব নদল ো। নসনিকুে েহমাে বলনলে, েনলা আমাে সনঙ্গ। হাাঁনট। 
  
রেললাইনেে পাশ নদনয় হাাঁটাপে। োাঁনদে আনলায় রেললাইে েকেক কেনে, রসই সনঙ্গ 
পানয় েলা পেও েকেক কেনে। নসনিকুে েহমাে আনগ আনগ ্ানেে। আনেস তাে 
রপেনে। আনেনসে গানয় োইেঙা োাঁদে। দূে রেনক োাঁদেটা সাদা রদখানেল। এে কী 
কােণ হনত পানে? নসনিকুে েহমানেে মাোয় এই প্রশ্ন ঘুেনে। 
  
আনেস! 
  
নজ সযাে। 
  
বাংলা তানেখ কত? 
  
কানতিনকে েয় তানেখ। রতেশ সাতান্ন। 
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পনিনেল। নতনে হানতে ইশাোয় তানক কানে ডাকনলে। রোি নেিঃশ্বাস রিনল বলনলে, 
রতামাে সনঙ্গ নক নসগানেট আনে? 
  
আনেস অপ্রসৃ্তত গলায় বলল, নজ আনে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, দাও একটা নসগানেট খাই। 
  
আনেস নসগানেনটে পযানকট এনগনয় নদল। অনত সস্তাে নবক নসগানেট। নসনিকুে েহমানেে 
মনতা মােুনষে হানত এই নসগানেট রদওয়া ্ায় ো। 
  
মাোে রশানো, আজ রেনক নতেশ বেে আনগ আমাে পূবিপুরুষ এই অঞ্চনল এনসনেনলে। 
তাে োম েওনোজ খাাঁ। পাঠাে বংনশে মােুষ। তাাঁে সনঙ্গ নেল তাে স্ত্রী এবং পাাঁে বেে 
বয়নসে রোি একটা রমনয়। রমনয়টাে োম লীলাবতী। েওনোজ খযা ঘে জঙ্গনলে নিতে 
ঘে বানেনয় স্ত্রী এবং রমনয়টানক নেনয় োকনতে। রমনয়টা কালাজ্বনে মাো ্ায়। জঙ্গনলে 
নিতে রকাোও তাে কবে আনে। 
  
আনেস নকেু বলল ো। তাে মাোয় একটা প্রশ্ন এনসনে। নসনিকুে েহমানেে োনমে রশনষ 
খা োই রকে? প্রশ্নটা রস কেল ো। জায়নগে মাোনেে মুনখ প্রশ্ন মাোয় ো। নসনিকুে 
েহমাে নসগানেনট লম্বা টাে নদনয় অনেকক্ষণ ধনে কাশনলে। কানশে রবগ কনম এনল 
বলনলে, আমাে বি রমনয়ে োম র্ লীলাবতী এটা নক তুনম জানো? 
  
নজ ো। 
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তাে মা রমনয়ে ওই োম রেনখনেল। আমাে কানে গল্প শুনেই রবাধহয় রেনখনে। োমটা 
সুন্দে ো? 
  
নজ সযাে। 
  
ডাক োম লীলা। িানলা োম লীলাবতী। 
  
আনেস বলল, নহনু্দ ধেনেে োম— লীলাবতী, কলাবতী। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, এটা নঠক বনলে। নহনু্দয়ানে োম। আমাে মাোয়ও এই প্রশ্ন 
এনসনে। েওনোজ খাাঁ োনমে এক পাঠাে। তাে রমনয়ে োম লীলাবতী োখনব রকে? 
  
আনেস বলল, হয়নতা এই রমনয় তাে নেনজে নেল ো। রমনয়টা নহনু্দ নেল। উনে তানক েুনে 
কনে নেনয় এনসনেে। নতেশ বেে আনগ আইেকােুে নকেু রতা নেল ো। 
  
নসনিকুে েহমাে হাাঁটা বন্ধ কনে মাোনেে নদনক তাকানলে। রেনলটা গুনেনয় কো বলনে 
রতা! 
  
মাোে। 
  
নজ। 
  
সন্ধযাে সময় রেললাইনেে উপে বনসনেনল রকে? 
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সযাে আপোনক আনেক নদে বলব। 
  
নঠক আনে আনেক নদে শুেব। 
  
আনেস বলল, আপোে নসগানেট খাওয়া রদনখ নসগানেনটে তৃষ্ণা হনয়নে। আপনে ্নদ 
অেুমনত রদে একটা নসগানেট ধোব। 
  
ধোও। 
  
আে ্নদ রবয়াদনব ো রেে। তাহনল আনেকটা কাজ কেব। 
  
কী কাজ? 
  
রেললাইনেে উপনে বনস োকব। 
  
োনকা। বনস োনকা। 
  
নসনিকুে েহমাে এনগনয় ্ানেে। একবাে রপেনে নিেনলে— আনেস মাোে র্ 
রেললাইনে বনস আনে রসটা রদখা ্ানে ো। তনব তাে রঠাাঁনটে জুলন্ত নসগানেনটে আগুে 
রদখা ্ানে। 

২. আমাে নাম আচনস 
আমাে োম আনেস। আনেসুে েহমাে। 
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এই অঞ্চনল আমাে অনেকগুনল োম আনে— কুাঁজা মাোে, গুাঁজা মাোে। কুাঁজা হনয় হাাঁনট 
এইজনেয কুাঁজা মাোে। কনলনজে নপ্রন্পযাল গনণ সানহব আমানক ডানকে রিাাঁতা-মাোে। 
সবসময় মুখ রিাাঁতা কনে োনখ বনল এই োম। হযাাঁ, আনম সবসময় মুখ রিাাঁতা কনে োনখ। 
মানি মানি মুখ রিাাঁতা কনে রেললাইনে বনস িানব— একটা রেে এনস গানয়ে উপে নদনয় 
েনল রগনল রকমে হয়? 
  
রেলগানি িমািম 
রিাাঁতা মাোে আলুে দাম। 
  
ো হয় োই, েিাটা আনো লম্বা– 
  
আইকম বাইকম তািাতানি 
রিাাঁতা মাোে শ্বশুেবানি 
রেলগানি িমািম 
রিাাঁতা মাোে আলুে দাম। 
  
আলুে দাম হওয়া খাোপ নকেু ো। সব সমসযাে সমাধাে। আমাে সমসযা িানলা লানগ ো, 
এইজনেযই আনম সমসযাে নিতে োনক। র্ ্াে নেনন্দ, তাে দুয়ানে বনস কানন্দ। র্ ্া 
পেন্দ কনে ো তানক তাে মনধয োকনত হয়। র্সব মােুষ আনম পেন্দ কনে ো— তাো 
োনক আমাে আনশপানশ। র্মে নসনিকুে েহমাে। 
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নসনিকুে েহমাে সানহবনক আনম পেন্দ কনে ো। রকে কনে ো। আনম জানে ো। নেশ্চয়ই 
রকানো কােণ আনে। কােণটা আমাে কানে পনেষ্কাে ো। একটা কােণ হনত পানে মােুষটা 
ক্ষমতাবাে। জনম-জমা, অেি-নবত্ত, রলাক-লঙ্কে নবোট োজত্ব। আে আনম রবতেনবহীে 
কনলনজে হতদনেদ্র রিাাঁতা মাোে। দস্তনয়ািনস্কে উপেযানসে েনেি। আমাে েুে োই 
পান্তাও োই। তনব েুে পান্তা র্ কাাঁোমনেে নদনয় ডনল রখনত হয় রসই কাাঁোমনেেটা আনে। 
  
রেললাইনেে উপে বনস আনম প্রায়ই িানব–একজে মােুষ ্াে োম নসনিকুে েহমাে, রস 
দস্তনয়ািনস্কে োমও শুনে োই। নকন্তু রস নেনজ দস্তনয়ািনস্কে এক েনেি এবং রস এেকম 
আনো েনেি পুষনে। আনম আনেসুে েহমাে রসেকম একনট েনেি। রিাাঁতা মাোে, কুাঁজা 
মাোে, গুাঁজা মাোে। োম রেই মােুষ। োম োনক ো পশুনদে। তাহনল আনম নক পশু 
রগানিে রকউ? নকংবা ক্ৰনম ক্ৰনম পশু হনয় ্ানে? 
  
গত সন্ধযানবলায় আনম রেললাইনেে উপে বনসনেলাম। হঠাৎ িূনতে মনতা রপেে রেনক 
উদয় হনলে নসনিকুে েহমাে। তাাঁে সনঙ্গ আমাে নকেু কোবাতিা হনলা। আমাে কোবাতিা 
বলাে নবনু্দমাি ইোও নেল ো। উপায় কী? অনত ক্ষমতাধে সামন্ত প্রিু প্রশ্ন কেনল তাাঁে 
ক্ৰীতদাসনদে জবাব নদনত হয়। হযা আনম ক্ৰীতদাস। অবশযই ক্ৰীতদাস। নতেনবলা অন্নদাে 
কনে নতনে আমানক নকনে নেনয়নেে। আনম তাে অন্নদাস। 
  
নসনিকুে েহমাে প্রশ্ন কেনলে, সন্ধযানবলা রেললাইনেে উপে বনস আে রকে? 
  
আনম অনত নবেীত িনঙ্গনত বললাম, সযাে, আপোনক আনেকনদে বলব। 
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এই রলাক আে োপাোনপ কেল ো। োপাোনপ কেনল নকেু একটা বানেনয় বনল নদতাম। 
্নদও আমাে বলাে ইো নেল–আনম রেললাইনে বনস োকনল রতাে কী? রেললাইে রতাে 
তালুনকে উপে নদনয় ্ায় োই। সেকানে রেললাইে। ইো হনল আনম বনস োকব। ইো 
হনল শুনয় ঘুমাব। আমাে উপে নদনয় মালগানি েনল ্ানব। 
  
হযাাঁ, তুই তুই কনেই বলতাম। সব মােুষ সমাে। রমধায় বুনদ্ধনত একজে বি একজে 
রোট। অেে আমো মােুষ নবোে কোে সময় তাে রমধাবুনদ্ধ রদনখ ো। আমো রদনখ 
মােুষটাে টাকা পয়সা আনে নক-ো। উদাহেণ নদনয় বুিাই? এই অঞ্চনলে জানম মসনজনদে 
ইমাম সানহনবে োম আেুল েুে— েূনেে োকে। এই েূনেে োকনেে সনঙ্গ গত শনেবাে 
আমাে রদখা। আনম উোনক রদনখ মাো নেেু কনে পাশ কানটনয় েনল ্ানে (এটা আমাে 
স্বিাব।— আনম সবসময় রেষ্টা কনে। সবাইনক পাশ কানটনয় েনল র্নত। রবনশে িাগ সময় 
সম্ভব হয় ো।) উনে বলনলে, মাোে সানহব, আসসালামু আলায়কুম। 
  
আনম েমনক দাাঁনিনয় বললাম, ওয়ালাইকুম সালাম। 
  
উনে গলা তীক্ষ্ণ কনে বলনলে, একজে মুসলমানেে সনঙ্গ আনেকজে মুসলমানেে ্খে 
রদখা হয় তখে সালাম নদনত হয়। এটা ইসলাম ধনমিে নশক্ষা। 
  
আনম বললাম, নজ নজ। 
  
উনে বলনলে, র্ বনয়াকনেষ্ঠ রস আনগ সালাম নদনব। এটাই ধমিীয় নবধাে। আপনে আমাে 
রেনয় বয়নস অনেক রোট। নকন্তু আপনে সালাম রদে ো। এে কােণটা কী? জুমাে নদে। 
আপনে জুমাে োমাজ আদায় কেনত আনসে ো, এে কােণ কী? 
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আনম বললাম, আনম আপোে মনতা িানলা মুসলমাে ো, আনম খাোপ মুসলমাে। এইজনেযই 
্াই ো। 
  
পানঞ্চগাো োমাজ পনিে ো? 
  
নজ-ো। 
  
আল্লা-নখাদা নবশ্বাস কনেে? ো-নক তাও কনেে ো? 
  
আনম জবাব নদলাম ো। জবাব নদনত পােতাম। বলনত পােতাম, নজ-ো আনম আল্লাহ রখাদা, 
িগবাে, রজসাস ক্ৰাইে, গড নকেুই নবশ্বাস কনে ো। আমানক মানলকিাই বনলনেনলে, 
শুধু নেনজনক নবশ্বাস কেনব আে নকেুই নবশ্বাস কেনব ো। আনম কুাঁজা মাোে আনো কুাঁজা 
হনয় রগলাম। মওলাো আেুল েূে কনঠে রোনখ আমাে নদনক তানকনয় েইনলে। তােপে 
খিখনি গলায় বলনলে, নেন্তা কনে জবাব রদে। 
  
র্ প্রশ্নগুনল এই মওলাো আমানক কনেনেে রসই প্রশ্ন নতনে নকন্তু নসনিকুে েহমাে 
সানহবনক কেনবে ো। কােণ নসনিকুে েহমাে সানহনবে নহসাব আলাদা। উনে প্রনতবেে 
গ্রানমে একজে মােুষনক নেজ খেনে হনজ পাঠাে। মওলাো সানহবনকও একনদে পাঠানবে। 
আেুল েূে রসই অনপক্ষায় আনেে। মওলাো সানহনবে মানসক একশত টাকা রবতেও 
নতনে রদে। সাো বৎসনেে রখাোনকে োল রদে। 
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মওলাো আেুল েূে এখনো আমাে নদনক তানকনয় আনেে। র্ে আমাে প্রনশ্নে জবাব ো। 
শুনে নতনে ্ানবে ো। আনম বললাম, মওলাো সানহব, আপোে বয়স নসনিকুে েহমাে 
সানহনবে রেনয় অনেক রবনশ। ধমিীয় নেয়নম পনেঘানট রদখা হনল উোেই উনেত আপোনক 
সালাম রদয়া। উনে তা কনেে ো। আগবানিনয় সবসময় আপনে সালাম রদে। এে কােণ 
কী? উনে রতা প্রায়ই জুম্মাে োমানজও ্াে ো। এই প্রসনঙ্গ নক আপনে তাাঁনক নকেু 
বনলনেে? 
  
একটু আনগ মওলাো সানহব আমাে জবানবে অনপক্ষা কনেনেে। এখে আনম তাে জবানবে 
অনপক্ষা কেনে। িলািল রকউ কানো প্রনশ্নে জবাব নদলাম ো। দুজেই মাো নেেু কনে 
দুনদনক েনল রগলাম। 
  
আনম অিাজে বযনে। আমাে িটিট কনে কো বলা উনেত ো। আনম বনলও ো। মুখ 
বুনজ োনক। মানি মানি রমজাজ খাোপ হয় তখে বনল। সমসযা হনলা আমাে সাোক্ষণই 
রমজাজ খাোপ োনক। তখে ইো কনে আনশপানশ ্াো োনক তানদে সবাে রমজাজ 
খাোপ কনে রদই। আমাে রমজানজ কানো নকেু ্ায় আনস ো। রকউ রখয়ালও কনে ো। 
শুধু নসনিকুে েহমাে সানহনবে দুই রমনয় রখয়াল কনে। তাো আমাে িনয় অনস্থে হনয় 
োনক। 
  
দুই রমনয়ে একজনেে োম কইতেী, আনেকজে জইতেী। কইতে হনলা কবুতে। কবুতে 
রেনক কইতেী। তাহনল জাইতেীটা কী? জইতে বনল রকানো পানখ নক আনে? র্ পানখে 
োম রেনক এনসনে জাইতেী? ো-নক োনমে সনঙ্গ নমল রেনখ োম? নসনিকুে েহমাে 
সানহবনক নজনেস কেনল নতনে রকানো জবাব নদনত পােনবে ো। গ্রানমে মােুষনদে 
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নেন্তািাবো জনম-জমাে বাইনে ্ায় ো। নতনে তাে বিনমনয়ে োম রেনখনেে। লীলাবতী। 
এই োনমে অেি নক নতনে জানেে? র্ লীলা কনে রবিায় রস-ই লীলাবতী। লীলা অেি 
রকনল, প্রনমাদ। অেি নঠকমনতা জােনল নসনিকুে েহমাে রমনয়ে োম লীলাবতী োখনতে 
ো। 
  
লীলাে কো োক। কইতেী জইতেীে কো বনল। এই দুই কেযানক আনম প্রনত সন্ধযায় 
পিাই। ওো মাো দুনলনয় পনি, আনম তানদে সামনে মূনতিে মনতা বনস োনক। আমাে 
বাম-হানত োনক একটা রবত। (নবতটা বাাঁ-হানত োকাে কো ো, ডাে-হানত োকাে কো; 
নকন্তু আনম রলিটহযান্ডাে। মানলক িাইও রলিটহযান্ডাে।) রমনয় দুনট িীত রোনখ কখনো 
আমাে নদনক তাকায় আবাে কখনো রবনতে নদনক তাকায়। কখে আমাে হানতে রবত 
তানদে উপে রেনম আসনব তা তাো র্মে জানে ো, আনমও জানে ো। র্-নকানো কােনণ 
আমাে রমজাজ খাোপ হনল তাে িল রিাগ কনে রমনয় দুনট। তাো নেিঃশনে কানদ। আমাে 
িানলা লানগ। কাদুকা। সবাই কাাঁদুক। 
  
রমনয় দুনটে বয়স কত— এগাে বানো, ো-নক আনো কম? আনম জানে ো, আমাে জােনত 
ইোও কনে ো। এনদে গানয় রবনতে বানি রদয়া নেতান্তই অেুনেত কাজ। আনম এই 
অেুনেত কাজটা কনে। তানত পনে র্ আমাে অেুনশােো হয়, তা ো। রমনয় দুনট িানলা। 
তানদে উপে র্ শােীনেক নে ি্াতে হয়। রসই খবে তাো রগাপে কনে োনখ, কাউনক বনল 
ো। 
  
আনমও িানলা। আমাে উপে র্ মােনসক নে ি্াতে েনল আনমও রসটা রগাপে কনে োনখ। 
োস্তায় রকউ ্খে নজনেস কনে— কুাঁজা মাোে! ্াে কই? আনম িদ্রিানবই প্রনশ্নে জবাব 
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রদই। কখনো বনল ো, কুাঁজা ো ডাকনল হয় ো? ডাকুক। ্াে ্া ইো। আনম রতা 
রলাকালনয় বাস কনে ো। আনম সিযসমানজে বাইনেে এক িূখনণ্ড বাস কনে। র্খানে 
খবনেে কাগজ আনস ো। এইটুকু জানে, রদনশে গিেিে রমাোনয়ম খাাঁ। পানকস্তানেে গিেিে 
রজোনেল খাজা োনজমউনিে। পূবি বাংলাে মুখযমত্রণাী েুরুল আনমে। ্া রজনে এই অঞ্চনল 
এনসনেলাম তাে বাইনে নকেু জানে ো। 
  
আমাে জাোে উপায়ও রেই। আনম িানট অঞ্চনলে এক গনতি িুনক রগনে। এই গতি রেনক 
রবে হবাে রকানো উপায় আমাে রেই। অেে এই আনম একসময় আনন্দালে কনেনে। 
আহানে কী উনত্তজোে নদে! মধযোনত রদওয়ানল নেকা মাো! ো রখনত রখনত রগাপে নমনটং। 
নবপ্লব আোে নমনটং। নবপ্লব আোে োস্তা কেনত হনব। কােণ নবপ্লব খাোখন্দ নদনয় আনস 
ো, তানক রতায়াজ কনে আেনত হয়। তাে জনেয প্রশস্ত সিক দেকাে। 
  
সিক বাোনোে কলানকৌশল জােনত একবাে রগলাম মযানলক িাই-এে কানে। রোগা 
একজে মােুষ। োাঁদে নদনয় সাো শেীে িাকা। রোট রগাল একটা মুখ োাঁদনেে নিতে 
রেনক রবে হনয় এনসনে। খািা োক। তীক্ষ্ণ রোখ। মানলক িাই বলনলে, আল্লাহ নবশ্বাস 
কনো? 
  
আনম বললাম, নজ কনে। 
  
নতনে বলনলে, আল্লাহ র্সব মােুষনক সমাে বানেনয়নেে এটা নবশ্বাস কনো। 
  
আনম বললাম, নজ কনে। 
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োম কী? 
  
আনেস। 
  
রশানো আনেস, আল্লাহ সব মােুষনক সমাে বাোে োই। কাউনক রূপবাে বানেনয়নেে, 
কাউনক অন্ধ কনে পানঠনয়নেে। কাউনক বানেনয়নেে োজা, কাউনক ক্ৰীতদাস। বুিনত 
রপনেে? 
  
রেষ্টা কেনে। 
  
িানলামনতা রেষ্টা কনো। র্নদে মাো রেনক আল্লাহ রখাদা িগবাে এইসব দূে কেনত 
পােনব রসইনদে আমাে কানে আসনব। আনম রতামানক পানটিে সদসয কনে রেব। রতামাে 
মনতা নেনবিানধ পানটিে প্রনয়াজে আনে। 
  
এখে নক েনল ্াব? 
  
হযাাঁ, েনল ্ানব। রতামাে সনঙ্গ রখজুনে আলাপ কোে সময় আমাে োই। 
  
একটা বই নদনে, বইনয়ে একটা গনল্পে োম— ‘White nights’, রলখনকে োম 
দস্তনয়ািনস্ক। পনেেবাে ্খে আসনব গল্পটা পনি আসনব। 
  
পনেেবাে ্খে রগলাম। নতনে বলনলে, গল্পটা পনিে? 
  
আনম বললাম, নজ। 
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রোনখে পানে রিনলে? 
  
আনম হযা-সূেক মাো োিলাম। নতনে হাসনত হাসনত বলনলে, কতটুক পানে রিনলে? 
োনয়ে কানপ এক কাপ ো আধা কাপ? 
  
মানপ োই রতা! 
  
এখে রেনক সবনকেু মাপনব, দুিঃখ মাপনব। আেন্দ মাপনব। বইটা রিেত এনেে? 
  
নজ। 
  
আনেকটা বই নেনয় ্াও। পনি। এই বই পনি রোনখ পানে আনস ো, তনব আসনতও 
পানে। এনককজে মােুষ এনককেকম। 
  
আমানক বই পিা নশনখনয়নেে মানলক িাই। নেন্তা কেনত নশনখনয়নেে মানলক িাই। কী 
উনত্তজোময় নদেই ো নগনয়নে। একনদে আমানদে আস্তাোয় পুনলশ এনস উপনস্থত। আমো 
আনগই খবে রপনয় পানলনয় রগলাম। ধো পিনলে মানলক িাই। উোে পানয় সমসযা, উনে 
রদৌিানত পানেে ো। 
  
এখে আমাে জীবনে রকানো উনত্তজো রেই। উনত্তজোহীে জীবনে সুনেদ্রা হবাে কো। 
আমাে োনত ঘুমাই হয় ো। আনম োত রজনগ রজনগ দস্তনয়ািনস্কে উপেযাস ক্ৰাইম এন্ড 
পানেশনমন্ট-এে বাংলা অেুবাদ কনে। 
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It was towards evening on a sweltering day early 
in July that a young man left the Cubicle sublet to 
him S-Lane, went Out into the street and, with 
slow and somewhat irresolute steps, made for 
K-Lane. 
  
জুলাই মানসে এক নবনকনল… 
  
অেুবাদ আগায় ো। আমাে কানে ইংনেনজ নডকশোনে রেই। অনেক শনেে মানে আনম 
জানে ো। Sweltering day অেি কী? আমাে এখে এমেই অবস্থা সামােয একটা 
নডকশোনেও আনম নকেনত পােনে ো। অেে একসময় বি বি স্বপ্ন রদখতাম। নবপ্লনবে 
সূনতকাগাে মহাে োনশয়ায় ্াব। োনশয়াে িাষা নশখব। মূল রুশিাষা রেনক অেুবাদ কেব 
দস্তনয়ািনস্ক। আমাে সব স্বপ্ন আমাে সনঙ্গ গনতি িুনক রগনে। রকানোনদে ্নদ গতি রেনক 
রবে হই। তাহনল নক স্বপ্নগুনল সনঙ্গ নেনয় রবে হব, ো-নক তাো গনতিই রেনক ্ানব? 
  
এখে গনতিে রিতে আনম আে কনলজ লাইনব্ৰনে রেনক আো দস্তনয়ািনস্কে উপেযাস ক্ৰাইম 
এন্ড পানেশনমন্ট-এে মনলে একটা কনপ। র্ কনপটাে আঠাে, নবশ এবং বাইশ এই নতেটা 
পৃষ্ঠা পান কায় কাটা। আনম গনতি বনস এই মহাে উপেযানসে অেুবাদ কনে। নডকশোনেে 
অিানব অেুবাদ আগায় ো। কনলনজে নপ্রন্পযাল গনে সানহবনক লাইনব্ৰনেে জনেয 
নডকশোনে নকেনত বনলনেলাম। উনে হাই তুলনত তুলনত বলনলে, িান্ড োই। রকানো 
শনেে অেি জােনত োইনল আমানক নজোসা কেনবে। রমনেনক আনম ইংনেনজনত নসক্সনট 
রিাে রপনয়নেলাম। রসই সময় এইটাই নেল হাইনয়ে। 
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নসনিকুে েহমাে সানহবনক বলনল নতনে নেশ্চয়ই ময়মেনসংহ রেনক নডকশোনে আনেনয় 
রদনবে। নকন্তু আমাে বলনত ইো কনে ো। প্রায় মুেি মােুষনদে সনঙ্গ আমাে কো বলনত 
ইো কনে ো। আমাে দল আলাদা। মূখিনদে সনঙ্গ কো বলাে মানে সময় েষ্ট। মূনেিে 
কো শুেনব আনেক মূখি। োেীে কো শুেনব োেী। নসনিকুে েহমানেে কো শুেনব 
সুনলমাে-নলাকমাে। আমাে কো রশাোে মােুষ। আপাতত রেই। রকানো একনদে হয়নতা 
হনব। ো হনলও ক্ষনত রেই। 
  
নসনিকুে েহমাে মােুষটানক মূখি বলা রবাধহয় নঠক হনে ো। মােুষটাে মনধয নকেু 
েহসযময়তা আনে। নতনে একা একা েদীে পানি হাাঁনটে। জঙ্গনল িুনক পনিে। েহসযময় 
মােুষ পুনোপুনে মূেি হয় ো। এই রলাকও নেশ্চয়ই মূখি ো। তােপনেও তাে সনঙ্গ কো 
বলনত ইো কনে ো। কােণ নতনে অনেযে কো শুেনত পেন্দ কনেে ো। নেনজ কো 
বলনত পেন্দ কনেে। 
  
মানি মানি োনত খাবাে সময় নতনে আমানক রডনক নেনয় ্াে। তাে সনঙ্গ খাো রখনত 
হনব। তখেই আনম বুনি আমানক নতনে নকেু শুোনত োে। আনম জানে নতনে আমানক র্ 
গল্প শুোনত োে রসই গনল্পে প্রনত আমাে রকানো আকষিণ শতনে হনব ো। তােপনেও অনত 
নবেনয়ে সনঙ্গ গল্প শুেনত হনব। 
  
মাোে। 
  
নজ। 
  
পানেনত মােুনষে মনতা রকানো সম্প্রদায় নক বাস কনে? 
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আপোে প্রশ্নটা বুিলাম ো। পানেনত ্া্াবে সম্প্রদায় বাস কনে। রেৌকায় রেৌকায় ঘুনে। 
  
আনম রবনদে কো বলনে ো। পানেে নেনে োনক। মানি মানি তানদে রদখা ্ায়। 
  
আপনে নক মৎসযকেযানদে কো বলনেে?? রূপকোে বইনয়ে মৎসযকেযা? 
  
ো, মৎসযকেযা ো। পানেে নেনে বাস কনে। মােুনষে মনতা, অেে মােুষ ো। 
  
আপোে প্রশ্নটাই বুিনত পােনে ো। 
  
তাহনল োক। খাো খাও। 
  
আনম স্বনস্তে নেিঃশ্বাস রিনল খাো রখনত বনস। এই রলাক োকুক পানেে নেনেে অদু্ভত 
নজনেস নেনয়। র্ নজনেস অনধিক মােুষ অনধিক অেযনকেু। আমাে প্রনয়াজে পূণিমােুষ। 
অনধিক মােুষ ো। 
  
নসনিকুে েহমাে োনমে মােুষটা র্ আমানক পেন্দ কনেে এটা আনম বুিনত পানে। 
মােুনষে ঘৃণা র্মে বুিা ্ায়, িানলাবাসাও বুিা ্ায়। মানলক িাই আমানক পেন্দ 
কেনতে। নতনে নকেু ো বলনলও তাে পেন্দ বুিনত রপনেনেলাম। একনদে নতনে আমানক 
বলনলে, তুই রতা বাাঁ-হানত, আনমও বাাঁহানত। ইন্টানেনেং রতা। 
  
আনম বললাম, ইন্টানেনেং রকে? 
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নতনে বলনলে, ্াো রদাজনখ ্ানব তাো র্ রসখানে বা-হাত বযবহাে কেনব, এটা জানেস? 
  
জানে ো রতা! 
  
পিানশাো ো কেনল জাোনব কীিানব? পিানশাো কে। 
  
মানলকিাই রকে আমানক পেন্দ কেনতে রসটা রবে কেনত পানে নে। আনম রকে তাাঁনক 
পেন্দ কেতাম রসটা রবে কনেনে। আনম তাাঁে কো শুনে েমৎকৃত হতাম। মােুষনক 
েমৎকৃত কোে রকৌশলটা আনম তাাঁে কাে রেনক নশনখনে। 
  
এই রকৌশল আনম নসনিকুে েহমাে সানহনবে উপে মানি মানি প্রনয়াগ কনে। নসনিকুে 
েহমাে সানহনবে মনতা মােুষো েমৎকৃত হনত পেন্দ কনেে। তাে োেপানশ েমৎকৃত 
হবাে মনতা নকেু োই। জলমহানলে বন্দান বস্তা। িসল কাটা। িসল রতালা। জনম রকো। 
বাজানেে ঘনেে নবনক্ৰ-বাটা রদখা। পানটে রমৌসুনম পানটে বযবসা। গুনিে রমৌসুনম গুি। 
ধেী রেনক আনো ধেী হবাে মনতা নবষয়। েমৎকৃত হবাে মনতা নকেু ো। 
  
এই রলানকে নবশাল বানি। একটা ো, কনয়কটা। এনককটাে এনকক োম— শহেবানি, 
বাংলা বানি, মূল বানি। আবাে েদীে কানে একটা বানি 
  
এখে শুেনে জঙ্গল নকেনব। কনয়কনদে আনগ তাে সনঙ্গ খাো খানে। উনে হঠাৎ বলনলে, 
জলপাইগুনিে জঙ্গল কখনো রদনখে? 
  
আনম বললাম, ো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 42 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

উনে বলনলে, আনম র্ৌবনে একবাে নগনয়নেলাম। দুই োত দুই নদে নেলাম। গহীে জঙ্গল। 
বেয বোহ, হানত, গণ্ডাে, েীল গাই। নেনজে রোনখ রদনখনে। এেকম একটা জঙ্গল নকেনত 
পােনল আে রকানো আিনসাস োকত ো। 
  
আনম বললাম, জঙ্গল নকেনত োে? 
  
হুাঁ। একা একা জঙ্গনল হাাঁটব। গােপালা, বেয িুল, পশুপানখ রদখব। আে েমৎকৃত হব। 
  
তাাঁনক েমৎকৃত কোে মনতা অনেক নকেুই আনম কেনত পানে। নকন্তু আনম কনে ো। 
মােুষনক েমনক রবিানো আমাে কাজ ো। নসনিকুে েহমাে সানহবনক েমনক রদবাে মনতা 
কো আনম অনেক বলনত পানে। র্মে আনম বলনত পানেআপোনদে এক পূবিপুরুষ হানমদুে 
েহমাে বৃনটশ সেকানেে কাে রেনক খাে বাহাদুে উপানধ রপনয়নেনলে। রকে রপনয়নেনলে। 
আপনে নক জানেে? আনম জানে। নতনে োেজে স্বনদশীনক ধনেনয় নদনয়নেনলে। োেজনেে 
মনধয নতেজেই নেল মুসলমাে। এো পুনলনশে িনয় নেোপদ আশ্রয় নহনসনব তাাঁে িাকায় 
নটকাটুনল এলাকাে বানিনত আশ্রয় নেনয়নেল। োেজে স্বনদশীে নতেজনেে িাাঁনস হনয় ্ ায়। 
একজনেে হয় কালাপানে। আে উোে হয় খাে বাহাদুে উপানধ। োজিনেে পুেস্কাে। 
  
আনম ইনতহানসে োি। আনম ইনতহাস খুাঁনজ রবিাই। 
  
নসনিকুে েহমাে সানহনবে বি কেযা লীলাবতী নবষনয়ও নকেু কো বনল আনম তাাঁনক 
েমৎকৃত কেনত পানে। লীলাবতী নেল সপ্তম শতনকে নবখযাত িােতীয় গনণতনবদ পনণ্ডত 
িাস্কোোন ি্ে একমাি কেযা। িাস্কোো ি্ গনণত নবষনয় দুনট নবখযাত গ্রন্থ েেো কনেে। 
একনটে োম নসদ্ধান্ত নশনোমনণ আে অেযনটে োম লীলাবতী। নতনে রেনয়নেনলে তাে 
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আদনেে একমাি কেযাে োম পৃনেবীনত স্থায়ী হনয় ্াক। কেযাে োনম অনত জনটল গনণত 
বইনয়ে োম আে রকানো গনণতে োনখে নে। 
  
কী সুন্দে গল্প! নসনিকুে েহমাে এই গল্প শুেনল নবনশষিানব েমৎকৃত’ হনয় বলনতে— 
এই গল্প রতামানক রক বনলনে? 
  
তাে উত্তনে আনম বলতাম, বই বনলনে। আনম বইপিা রলাক। জঙ্গনলে জন্তু-জানোয়াে 
রদখা রলাক ো। জন্তু-জানোয়াে রদনখ েমৎকৃত হওয়া ্ায়, নকেু জাো ্ায় ো। িাস্কোো ি্ 
রকে অঙ্ক বই-এে োম লীলাবতী োখনলে রসই গল্পটা আনো িানলামনতা শুেনত োে? 
  
নসনিকুে েহমাে আগ্রহ নেনয় বলনতে, শুেনত োই। 
  
তখে আনম বলতাম, তাহনল আমাে সনঙ্গ েলুে। সন্ধযাে পে ্খে কুয়াশা ঘে হনয় পিনব 
তখে দুজনে রেললাইনে পা তুনল বসব। দুজনেে হানত োকনব জ্বলন্ত নসগানেট। নসগানেট 
টােনত টােনত গল্প কেব। োনজ আনেে? কী, কো বনলে ো রকে? োনজ? 
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৩. কাচতিক মামসে সকাল 
কানতিক মানসে সকাল। 
  
নসনিকুে েহমানেে গানয় নঘয়া েনঙে োদে। ঘে হনয় কুয়াশা পনিনে। নতনে কুয়াশাে 
রিতে দাাঁনিনয় আনেে। তাে দৃনষ্টনত একধেনেে মুগ্ধতা আনে। মুগ্ধতাে কােণ এই বেে 
নশউনল গানে িুল িুনটনে। হাজাে হাজাে িুল। গত বেে এবং আনগে বেে গানে রকানো 
িুল িুনট নে। নশউনল গাে মানিমনধয িুল রদয়া বন্ধ কনে এটা তাে জাো নেল ো। িল 
গানেে রক্ষনি এেকম রদখা ্ায়। সব আমগানে প্রনতবেে মুকুল আনস ো। িুল গানেে 
রক্ষনি এই বযাপাে কখনো ঘনট ো। িুল িুটানো তানদে জনেয বাধযতামূলক। 
  
নসনিকুে েহমাে দাাঁনিনয় আনেে শহেবানিে সামনে। এই বাংনলা ধেনেে বানি তাে দাদা 
খাে বাহাদুে হানমদুে েহমাে বানেনয়নেনলে। বানিে োম নদনয়নেনলে িুলাে কনটজ। 
পূবিবঙ্গ ও আসানমে প্রেম রল. গিেিে িুলাে সানহনবে োনম বানি। বানিে নডজাইে কো 
হনয়নেল গিেিে সানহনবে ইংলযানন্ডে বানিে েনব রদনখ। বানিে সামনে নতনে রেনেগােও 
লানগনয়নেনলে। গােগুনল বাাঁনে োই। 
  
হানমদুে েহমানেে ধােণা নেল বানি রদনখ িুলাে সানহব মুগ্ধ হনবে। শুধু তাে এক োত 
োকাে জনেয রকউ এত আনয়াজে কেনব। এটা নেশ্চয়ই নতনে ধােণা কনে বনস নেনলে 
ো। িুলাে সানহনবে ময়মেনসংনহে রেিনকাোে অনত প্রতযন্ত অঞ্চনল আসনত োওয়াে 
রপেনেে কােণ পানখ নশকাে। সানহব নেোনমষাশী হনলও পানখ নশকানেে প্রেণ্ড রেশা নেল। 
োজকান ি্ে বাইনে নতনে পানখ নশকানেে জনেয অনেক সময় রবে কেনত পােনতে। 
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খাে বাহাদুে হানমদুে েহমাে গিেিে সানহনবে পানখ নশকানেে জনেয নবপুল আনয়াজে 
কনেনয়নেনলে। এই উপলনক্ষ নতনে সুসং দূগিাপুনেে মহাোজাে কাে রেনক োনন্দো োনমে 
একটা মানদ হানত নকনে রেে। গিেিে সানহব হানতে নপনঠ েনি নশকানে ্ানবে। তাে 
রজৌলুসাই আলাদা। জামালপুে রেনক কানেগে। এনে দুটা পালনক বাোনো হয়। র্-সব 
জায়গায় হানত ্ানব ো রস-সব জায়গায় পালনক ্ানব। মুন্গঞ্জ রেনক একটা বজো নকনে 
আনেে। েদীনত বজো বাধা োকনব। বজোয় পাে রিাজনেে বযবস্থা। বেিকনলে বেি, 
স্কে হুইনস্ক। সানহবো মদযপাে োিা রকানোেকম রখলাধুলাই কেনত পানেে ো। বাঙানলে 
র্মে পাে-সুপানে সানহবনদে রসেকম বেি-মদ। 
  
গিেিে সানহনবে পেনন্দে খাো শতনেে জনেয রকালকাতাে আলীপুে রেনক একজে নিনেনঙ্গ 
বাবুনেি আো হয়। বাবুনেিে োম হেিেে। 
  
রলিনটনেন্ট গিেিে িুলাে রশষ প ি্ন্ত এই অঞ্চনল পানখ নশকানে আনসে নে। নতনে স্বনদশী 
আনন্দালেনক কনঠে হানত দমে কেনত নগনয় কংনগ্রসী রেতানদে সনঙ্গ িানমলা পানকনয় 
রিনলে। তানক বাধয হনয় পদতযাগ কেনত হয়। লডি নমনন্টা ১৯০৬ নিষ্টানে তাে 
পদতযাগপি গ্রহণ কনেে। 
  
গিেিে সানহনবে পদতযানগ িােতবনষি র্ মােুষনট সবনে রবনশ দুিঃখ রপনয়নেনলে নতনে 
সম্ভবত খাে বাহাদুে হানমদুে েহমাে। অনেনকে ধােণা লাট সানহব তাাঁে বানিনত আনসে 
নে এই রশানক রসই বেেই তাাঁে মৃতুয হয়। তাাঁে একমাি সন্তাে হাসােুে েহমানেে বয়স 
তখে মাি দশ। অনত দ্রুত পনেবােনট ধ্বংনসে মুনখামুনখ এনস পনি। োোে পাওোদাে 
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এনস জুনট। একজে এনস রজাে কনে হানত নেনয় েনল ্ায়। একজে নেনয় ্ায় বজো। 
জনমজমা নেনয়ও দূে সম্পনকিে আত্মীয়স্বজেো মামলা শুরু কনে রদে। 
  
নবস্ময়কে ঘটো হনলা বালক হাসােুে েহমানেে পানশ রস সময় র্ মােুষনট এনস দাাঁিায় 
রস নিনেনঙ্গ বাবুনেি হেিেে। তাে মুনখ একটাই বুনল— I will kill all the bastards 
বনু্দকনস রগানল মােদুঙ্গা। হেিেে এই বানিনতই মৃতুয প ি্ন্ত রেনক ্াে। গ্রানমে মােুষো 
তানক ডাকত হন্টে সানহব। হন্টনেে আনগ একনট নবনশষণও বযবহাে কেত— পাগলা। 
পাগলা হন্টে। বানিে োমও রলাকজে পানল্ট নদল। বাংনলা বানিে োম হনয় রগল— 
শহেবানি। এই বানিে সামনে এনস দািানল অঞ্চলটানক শহে মনে হয়। গ্রাম মনে হয় 
ো। কানজই বানিে োম শহেবানি। 
  
  
  
কুয়াশাে রিতে নদনয় রোদ এনসনে। কুয়াশা রিজা রোদ। নসনিকুে েহমাে রোখ বন্ধ কনে 
রোনদে নদনক মুখ নিোনলে। পাগলা হন্টে রশষ বয়নস এই কাজটা কেনত–ঘণ্টাে পে 
ঘণ্টা রোখ বন্ধ কনে রোনদে নদনক তানকনয় োকত। নসনিকুে েহমানেে শশশনবে একটা 
বি অংশ রকনটনে এই মােুষটাে আনশপানশ। রস হিবি কনে নসনিকুে েহমানেে সনঙ্গ 
ইংনেনজনত কো বনল র্ত। বালক নসনিকুে েহমাে ইংনেনজ নকেুই বুিত ো নকন্তু মুগ্ধ 
হনয় গল্প শুেন্ত। গনল্পে িাাঁনক িাাঁনক পাগলা হন্টে মাো দুনলনয় দুনলনয় গাে কেত। নকেু 
নকেু গাে নসনিকুে েহমানেে এখনো মনে আনে— 
  
I adore thee 
l Serve thee 
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Fall before thee 
  
নসনিকুে েহমাে রোি নেিঃশ্বাস রিলনলে। পাগলা হন্টে সানহনবে কো মনে হনলই তাে 
মে খাোপ লানগ। এও এক েহসয। তাে কত নপ্রয়জেই রতা মাো রগনেে। তানদে কো 
এেকম হুটহাট কনে মনে আনস ো। আে মনে এনলও মে খাোপ হয় ো। নতনে ডাকনলে, 
সুনলমাে! 
  
সুনলমাে সনঙ্গ সনঙ্গ বলল, নজ। 
  
আনজ কী বাে? 
  
নবষুদৃদবাে। 
  
আজ রতা েনমলাে োনেে নদে। 
  
নজ। 
  
েতুে সাবাে আনে ো? 
  
নজ। 
  
েনমলানক সপ্তানহ একনদে োে কোনো হয়। এই োে নতনে েতুে সাবাে োিা কনেে ো। 
খুবই আগ্রহ কনে নতনে সাবানেে রমািক খুনলে। নকেুক্ষণ গন্ধ রেে। 
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েনমলাে ঘনেে জাোলা রখালা। জাোলা নদনয় রোদ এনস খানট পনিনে। নতনে সাবধানে 
রোনদ হাত োখনলে। তাে িাবটা এেকম র্ে এটা রোদ োআগুে। আগুনে হাত োখনল 
পুনি ্ানব। নতনে আঙুল বন্ধ কেনেে এবং িাক কেনেে। আঙুনলে িাাঁক নদনয় রোদ 
খানটে োাঁদনে পিনে এবং বন্ধ হনে। সুন্দে লাগনে রদখনত। 
  
নতনে নকেুক্ষণ এই রখলা রখলনলে। দূে রেনক কইতেী তানক লক্ষ কেনে। কইতেীে 
রোনখ রকৌতূহল এবং িয়। তাে সামােয মেখাোপ হনলা। কইতেী তােই রমনয়। অেে 
মানয়ে িনয় রস অনস্থে। নতনে হাত ইশাোয় রমনয়নক ডাকনলে। কইতেী িনয় িনয় এনগনয় 
আসনে। রমনয়টা রতা অনেক বি হনয়নে। সুন্দেও হনয়নে। ্তই নদে ্ানব। এই রমনয় 
ততই সুন্দে হনব। 
  
মানগা, রতামাে বযাপজাে কই জানো? 
  
ো। 
  
রখাাঁজ নেয়া বাইে কেনত পােনবা? 
  
হুাঁ। 
  
রতামাে বাপজােনে বনলা তালা খুাঁইলযা আমানে র্ে বাইে কনে। আইজ আমাে মাো নঠক 
আনে। 
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আইো। 
  
রতামাে বয়স কত হইনে মা? 
  
এগাে। 
  
মাশাল্লাহ। 
  
তাে খুব ইো কেনে রমনয়নক একটা প্রশ্ন কেনত। লজ্জায় কেনত পােনেে ো। একটা 
নবনশষ সময় রেনক রমনয়ো র্ শােীনেক পনেবতিনেে রিতে নদনয় ্ায়— তাে দুই রমনয় 
নক তাে রিতে নদনয় ্ানে? রকানো মা রমনয়নদে এই নবষনয় নজনেস কেনত লজ্জা পাে 
ো। নতনে পানেে কােণ নতনে সাধােণ মা ো। নতনে পাগল মা। 
  
কইতেী এখনো দাাঁনিনয় আনে। মনে হয় মাে সনঙ্গ কো বলনত িানলা লাগনে। িানলা 
লাগনলও তাে রোখ রেনক িয় ্ায় নে। 
  
রতামাে িাইে জাইতেী কই? 
  
শহেবানিত। 
  
তানেও ডাক নদয়া আনো। রতামোে দুই িইনেে মাোত আনম রতল নদয়া নদব। 
  
আো। 
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রতামাে িাই মাসুদ কই? 
  
জানে ো। 
  
তানেও খবে রদও। অনেক নদে তানে রদনখ ো। 
  
আো খবে নদব। 
  
কইতেী েনল ্ানে, েনমলা মুগ্ধ হনয় রমনয়ে নদনক তানকনয় আনেে। এত মুগ্ধ হনয় 
রেনলনমনয়ে নদনক তাকানো নঠক ো। েজে রলনগ ্ায়। বাপ-মানয়ে েজে–কনঠে েজে 
েনমলা মনে মনে বলনলে, আল্লানগা মাি কনো। মাকুন্দনগা আমাে েজে র্ে ো লানগ। 
  
নতনে েজে ো লাগানোে জনেয অেযনদনক তাকানত রেষ্টা কেনেে। নকন্তু রমনয়ে উপে 
রেনক েজে সোনত পােনেে ো। 
  
রমনয় র্ ফ্রকটা পনে আনে তাে েঙ সুন্দে– হলুদ। হলুদ রমনয়নদে েঙ। এই েঙ পুরুনষে 
জনেয নেনষধ। রকে নেনষধ রক জানে! িানলা মুেনশ মাওলাো রপনল নজনেস কনে 
রদখনতে। ্খে তাে মাো নঠক োনক তখে অনেক নকেু জােনত ইো কনে। কো বলাে 
মনতা একজে রকউ ্নদ োকত! 
  
নতনে খাট রেনক োমনলে। তাে হাাঁটনত ইো কেনে। ঘনেে তালা ো। রখালা প ি্ন্ত নতনে 
ঘনেে রিতেই নকেুক্ষণ হাাঁটনবে বনল নঠক কেনলে। ঘনেে এক মাো রেনক আনেক 
মাোয় ্াওয়া এবং নিনে আসা। তাে ঘেটা রবশ বি। ঘনেে একমাো রেনক আনেক 
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মাোয় র্নত হনল একশ নতনে কদম পা রিলনত হয়। রবনশে িাগ সময়ই নতনে হাাঁনটে 
রোখ বন্ধ কনে। খাটটা োিা এই ঘনে অেযনকানো আসবাব রেই। কানজই রোখ বন্ধ কনে 
হাাঁটনত অসুনবধা হয় ো। বেং একটা সুনবধা হয়–রোখ বন্ধ কনে হাটনল নতনে অনেক েকম 
গন্ধ পাে। পনশ্চনমে রদয়ানলে কানে রগনল কাঠ পো গন্ধ এবং েযাপনেনলনেে গন্ধ পাে। 
্খে উত্তে রদয়াল রঘাঁনস হাাঁনটে তখে পাে আতনেে গন্ধ। পূবিনদনকে জাোলাে কানে 
এনলই োনক আনস কাাঁো ঘানসে গন্ধ। 
  
নসনিকুে েহমাে ঘনেে তালা খুলনত খুলনত বলনলে, িানলা আে? 
  
েনমলা মাোয় রঘামটা রটনে নদনয় বলনলে, হু। 
  
নসোে কেনব? গেম পানে নদনত বলব? আজ নবষুযদবাে। 
  
নসোে সইন্ধযাকানল কেব। আজ নসোে কইো েয়া একটা শানি পেব। 
  
নসনিকুে েহমাে নবনস্মত হনয় তাকানলে। একবাে িাবনলে নজনেস কনেে— নেয়া শানি 
রকে? নজনেস কেনলে ো। 
  
েনমলা স্বামীনক রদনখই মাো নেেু কনে রিনলনেনলে। এখে মাো আনো নেেু কনে গুনটসুনট 
পানকনয় রিলনলে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, োন্না কেনত মে োয়? োন্নাে রজাগাি্ত্রণা কনে নদনত বলব? 
  
ো। রমনয় দুনটাে মাোয় রতল নদনয় নদব। 
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বসনব রকাোয়? 
  
এক জায়গায় বসনলই হনব। 
  
আনম নক োকব। আনশপানশ? 
  
দেকাে োই। আমাে শেীে আজ িানলা। 
  
নবনশষ নকেু নক রখনত ইো কনে? ইো কেনল বনলা বযবস্থা কনে। রতামাে ্খে মাো 
নঠক োনক ো তখে রতা রখনত পানো ো। আজ আোম কনে খাও। 
  
সইন্ধযাকানল খাব। 
  
েনমলা হাাঁটনত হাাঁটনত বাোন্দায় েনল এনসনেে। নসনিকুে েহমাে তাাঁে রপেনে রপেনে 
আসনেে। েনমলানক তালা খুনল রবে কো নঠক হনয়নে নক ো। 
  
বুিনত পােনেে ো। েনমলা সুস্থ মােুনষে মনতা আেেণ কেনে বনল তাে কানে মনে হনে 
ো। বাোন্দাে রশষ মাো প ি্ন্ত রস এনসনে রোখ বন্ধ কনে। 
  
েনমলা! 
  
নজ। 
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রতামাে শেীে নক আসনলই নঠক আনে? 
  
হুাঁ। 
  
েনমলা মাোে রঘামটা রিনল নদনয় স্বামীে নদনক সোসনে তাকানলে। নিসনিস কনে 
বলনলে, আপোনক একটা কো বলব। 
  
আইজ োইনত একটা ঘটো ঘটব। 
  
কী ঘটো? 
  
রসইটা আপনেনে বলব ো। ঘটো ঘটনেে পনে আপনেে নদল রখাশ হইব। এই জনেযই 
আনম েয়া শানি োইনে। 
  
েতুে শানিে বযবস্থা কেনতনে। রশানো েনমলা, আনম রতামাে আনশপানশই আনে। মাোে 
মনধয উনেশ-নবশ নকেু ্নদ রটে পাও আমানে ডাকবা। 
  
আো। 
  
  
  
েনমলা খুব ্ত্ন কনে দুই রমনয়ে মাোয় রতল নদনয় নদনলে। েুল রটনে নিতা নদনয় রবাঁনধ 
নদনলে। রমনয়নদে বুনদ্ধ পেীক্ষাে জনেয কনয়কটা নসমাসা নদনলে। কনঠে নসমাসা। বুনদ্ধ 
োকনল িাঙানো ্ানব। বুনদ্ধ ো োকনল ো। 
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বনলা রতা মা, নজনেসটা কী? 
  
কনহে কনব কানলদাস পনে র্নত র্নত 
োই তাই খাে, োকনল রকাোয় রপনত? 
  
জইতেী-কইতেী দুজে একসনঙ্গ বলল, পােব ো। 
  
আো আনেকটা ধনে। 
  
জইতেী বলল, প্রেমটা আনগ িাঙাও। 
  
েনমলা বলনলে, সবগুলা পনে একসনঙ্গ িাঙানয় নদব। এখে আনেকটা রশানো— 
  
আকানশ উনি ো পক্ষী উনি ো জঙ্গনল 
এই পক্ষী উনি শুধু শনে মঙ্গনল। 
  
পােব ো। 
  
তাহনল এটা িাঙাও 
  
মহাকনব কানলদানসে অনত আজব কো 
েয় লক্ষ রতাঁতুল গানেে কয় লক্ষ পাতা? 
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পােব ো। 
  
রদখ এইটা পাে নক-ো— 
  
নতে অক্ষনে োম তাে বৃহৎ বনল গণয 
রপটটা তাহাে রকনট নদনল হনয় ্ায় অন্ন। 
  
কইতেী আেনন্দত গলায় বলল, এইটা পােব। এটা িােত। িােনতে রপট কাটনল হয়। 
িাত। 
  
হইনে। মা, রতামাে খুব বুনদ্ধ। 
  
কইতেী নবিনবি কনে বলল, মা, তুনম নক িানলা হনয় রগে? 
  
েনমলা রোি কনে শ্বাস রিনল বলনলে, এখে িানলা। মন্দ হইনত কতক্ষণ! 
  
কইতেী বলল, শহেবানি ্াইবা? 
  
ো। 
  
কইতেী বলল, রতাঁতুল খাইবা? গাে পাকো রতাঁতুল। 
  
েনমলাে রতাঁতুল রখনত ইো কেনেল ো, তােপনেও বলনলে, আনো রদনখ। 
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দুই রমনয়ই রদৌনি েনল রগল। রলাকমােনক রদখা ্ ানে। রস অনেকক্ষণ রেনকই আনশপানশ 
হাাঁটাহাাঁনট কেনে। পেপুরুনষে সামনে পদিা কো উনেত। নকন্তু রলাকমাে তানক মা ডানক। 
পুনিে সামনেও নক পদিাে নবধাে আনে? েনমলা মাোয় শানিে আাঁেল তুলনত তুলনত 
রলাকমােনক ইশাোয় কানে ডাকনলে। রলাকমাে প্রায় েুনট এনস পানশ দাাঁিাল। 
  
রকমে আে রলাকমাে? 
  
আম্মা, িানলা আনে। 
  
ঘেনদায়াে বিই অপনেষ্কাে। িাি রপাে রদও। কুটুম আসব। 
  
রক আসব আম্মা? 
  
েনমলা নেিঃশ্বাস রিনল বলনলে, ্খে আসব তখে জানেবা। এখে সামনে োইকা ্াও। 
  
েনমলা রোখ বন্ধ কেনলে। তাে মাোয় ্ত্রণাণা শুরু হনয়নে। রিাাঁতা ধেনেে োপ বযো। 
লক্ষণ রমানটই িানলা ো। এই বযো বািনত োকনব। তােপে হঠাৎ কনেই বযো রবাধ 
োকনব ো। শুরু হনব িয়ঙ্কে সময়। র্ সমনয়ে রকানো নহনসব তাে কানে োকনব ো। 
েনমলাে উনেত অনত দ্রুত নেনজে ঘনে িুনক দেজা বন্ধ কোে বযবস্থা কো। তাে মে 
খাোপ লাগনে, রমনয় দুনট আগ্রহ কনে রতাঁতুল আেনত নগনয়নে। এই রতাঁতুল তাো নদনত 
পােনব ো। নতনে বি বি নেিঃশ্বাস নেনত নেনত রমনয়নদে সন্ধানে এনদক-ওনদক তাকানেে। 
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এই রতা তানদেনক রদখা ্ানে। রমনয় দুটাই রতা সুন্দে হনয়নে। কই তেী একটু রবনশ 
সুন্দে। শুধু ্নদ েুল কানলা হনতা! এই রমনয়ে েুল। লাল। রমনয়নদে লাল েুল িানলা ো। 
  
লাল েুনলে রমনয়নদে নদনক নজে-পেীে েজে োনক। 
  
বনল আমানো র্ে তালাবন্ধ কনে। আমাে মাো েষ্ট হইনত শুরু কেনে। 
  
জইতেী-কইতেী মুখ োওয়া-োওনয় কেল। রুনমলা ক্লান্তগলায় বলনলে, রতামো সাজনগাজ 
কইো োকবা। বানিনত কুটুম আসনতনে। 
  
কইতেী বলল, কুটুম রক মা? 
  
েনমলা বলনলে, রতামানদে বি িইে। তাে োম লীলা। লীলাবতী। 
  
রতামানে রক খবে নদনে মা? 
  
রকউ খবে রদয় োই। আনম আনগ আনগ নকেু নকেু নজনেস জানে। কযামনে জানে বলনত 
পােব ো। 
  
েনমলা রতাঁতুল হানত নেনয় তাাঁে ঘনেে নদনক েওো হনলে। রোনখে সামনে অন্ধকাে রেনম 
আসনে। আে রদনে কো নঠক ো। 
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লীলা রেনেে জাোলায় মাো রেনখ বনস আনে। তাে রোনখ েশমা। েশমা েিবি কেনে। 
মনে হনে র্-নকানো সময় আলগা হনয় নেনে পনি ্ানব। খাপ কনে হাত বানিনয় ধোে 
সময় পাওয়া ্ানব ো। কােণ তাে দু’টা হাতই বন্ধ। রস মাো রেনখনে হানতে উপে। রেে 
িনিে গনতনত েলনে। প্রেণ্ড বাতাস। বাতানস লীলাে েুল উিনে। অল্প স্বল্প বাতানস েুল 
উনি ্খে মুনখে উপে পনি তখে তাে খুব নবেনে লানগ। এখে নবেনে লাগনে ো। 
বেং উনল্টাটা হনে, খুবই িানলা লাগনে। িানলা লাগাে সনঙ্গ খানেকটা িয় ্ুে হনয়নে— 
মাোে উপনেে জানোলা খটখট কেনে। রেনেে িাকুনেনত ধুম কনে র্-নকানো সময় 
হয়নতা মাোে উপে পিনব। 
  
লীলাে বয়স একুশ। তাে মুখ লম্বানট। গানয়ে েঙ সম্পনকি নেনশ্চতিানব নকেু বলা ্ানে 
ো। মানি মানি তানক খুব িেসা লানগ। আবাে কখনো মনে হয় শযামলা। সব মােুনষে 
রেহাোয় নকেু নবনশষত্ব োনক। লীলাে নবনশষত্ব হনে, তানক রদনখই মনে হয় রস খুব কো 
বনল। আসনল বযাপােটা উল্টা। লীলা খুবই কম কো বনল। তনব অেযো ্খে কো বনল 
রস সাোক্ষণই মুখ নটনপ হাসনত োনক এবং এমে আগ্রহ নেনয় তানকনয় োনক র্ মনে 
হয় এ-ধেনেে কো রস আনগ কখনো রশানে নে, িনবষযনত রশাোে সম্ভাবোও ক্ষীণ। ্া 
রশাোেএখনে শুনে নেনত হনব। 
  
রেনেে বাকুনেনত লীলাে ঘুম-ঘুম লাগনে। রস রবশ কষ্ট কনে রজনগ আনে। সামনেে 
েনপজটাই োন্দাইল রোড। তানক োমনত হনব োন্দাইল রোনড। রেে রসখানে মাি 
দুনমনেনটে জনেয োমনব। এই নেনয়ও নকেু সমসযা আনে, তানক রেনেে ্ািীো বনলনে, 
রমইল রেে োন্দাইল রোনড োনম ো। ্নদ সনতয সনতয ো োনম। তাহনল নবস্ময়কে বযাপাে 
হনব। রস নটনকট রকনটনে োন্দাইল রোনডে। রেে ো োমনল নটনকট রকে রদয়া হনব? 
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লীলাে সনঙ্গ এমে নকেু মালপি রেই। একটা বি সুটনকস, একটা হযান্ডবযাগ। হযান্ডবযাগ 
রস হানত কনে োমানব। সুটনকস োমানি মঞু্জমামা। মঞু্জমামা এখে উপনেে বানেি শুনয় হাাঁ 
কনে ঘুমুনেে। রেনেে গনত কনম এনল তাে ঘুম িাঙানত হনব। ঘুম িাঙাে সনঙ্গ সনঙ্গ 
নতনে অনতনেে বযস্ত হনয় পিনবে। রটেশনে তাে গলাে স্বে নেকে হনয় ্ানব। এমনেনত 
তাে গলাে স্বে িােী, শুধু রটেশনেে সময় গলা নেকে হনয় ্ায়। লীলা রিনবই পায় ো 
একটা মােুষ সাোক্ষণ এত রটেশনে কী কনে োনক! তাে রেনয়ও আশ্চ ি্ কো— এত 
রটেশে নেনয় একটা মােুষ ্খে-তখে কী কনে ঘুনমনয় পনি? 
  
মঞু্জমামা লীলাে আপে মামা ো। লীলাে মানয়ে খালানতা িাই। েয়াপুনে তাে একটা 
িানমিনস, একটা নট েল এবং রেনডও সাোই-এে রদাকাে আনে। রকানো রদাকাে রেনকই 
রতমে নকেু আনস ো। এই নেনয় তাে মাোবযোও রেই। বযবসা পানতে রখাাঁজখবে নেনত 
রগনল তাে রটেশে হয় বনলই নতনে রকানো রখাাঁজখবে কনেে ো। নদনেে রবনশেিাগ সময় 
তাে সু্কলজীবনেে বনু্ধ পনেনশে োনয়ে রদাকানে বনস োনকে। রদাকানেে রপেনে রেৌনকে 
উপে শীতল পানট পাতা োনক। ঘুম রপনল রসখানে ঘুনমনয় পনিে। মগুমামাে বয়স 
পয়তানল্লশ। এখনো নবনয় কনেে নে, তনব নবনয়ে কো েলনে। পনিী েয়াপািা প্রাইমানে 
সু্কনলে নশনক্ষকা। মাঘ মানসে েয় তানেনখ নবনয়ে কো পাকা হনয় আনে। তাে পেও 
স্থােীয় মােুষজনেে ধােণা, এই নবনয় রশষ প ি্ন্ত হনব ো। আনগও কনয়কবাে নবনয়ে 
কোবাতিা পাকা হনয়নে, রশষ প ি্ন্ত নবনয় হয় নে। মঞু্জমামানক লীলা নেনয় এনসনে তাে 
েিেদাে নহনসনব। সমূ্পণি েতুে একটা জায়গায় ্ানে, বয়স্ক একজে পুরুষমােুষ সনঙ্গ 
োকা দেকাে। এই মােুষটানক লীলাে খুবই পেন্দ। 
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জাোলাে বাইনে নবপুল অন্ধকাে। হঠাৎ-হঠাৎ দু’একটা বানত জ্বলনত রদখা ্ায়। 
বানতগুনলনক লীলাে কানে মনে হয়। নজনেে রোখ। বানতগুনলে নদনক তানকনয় োকনত তাে 
িানলা লাগনে। বানতগুনল নস্থে ো। েলন্ত রেনেে কােনণ হঠাৎ গানেে আিানল পনি বানত 
উধাও হনয় ্ানে, আবাে হুট কনে অন্ধকাে রেনক রবে হনে। আনলাে েঙও একেকম 
ো; রকানোটা গাঢ় লাল, রকানোটা হালকা হলুদ। রকানোটা আবাে েীলাি। সবগুনল বানতে 
েঙ এক হওয়া উনেত। সবই রতা রকনোনসনেে আনলা। েনঙে রবশ-কমটা নক দূেনত্বে 
জনেয হনে? পেীক্ষা কেনত পােনল হনতা। লীলা পেীক্ষাটা কেনত পােনে ো, কােণ রস 
রোখই রমনল োখনত পােনে ো। 
  
লীলা নেনশ্চত, নকেুক্ষনণে মনধযই রস ঘুনমনয় পিনব। মজাে রকানো স্বপ্ন রদখনত শুরু 
কেনব। মঞু্জমামাও উপনেে বানেি ঘুনমনয় োকনবে। তাো োন্দাইল রোড রেশে োনিনয় 
অনেকদূে েনল ্ানব। একসময় মঞু্জমামাে ঘুম িাঙনব। নতনে নেকে গলায় বলনবে–ধুেনে 
আমানে! তুলা ধুো ধুেনে। ও লীলা, এখে কনে। কী? লীলা বলনব, েলুে মামা আমো 
েলন্ত রেে রেনক লাি নদনয় রেনম পনি। মঞু্জমামা অতযন্ত নবেে গলায় বলনবে, রতাে 
মাোয় নক নকো িুকনে? রেে রেনক লাি নদনয় পিনল তুই বাাঁেনব? রতানক সনঙ্গ নেনয় রবে 
হওয়াই িুল হনয়নে। এইজনেয শানস্ত্র আনে পনে োেী নববনজিতা। 
  
রকাে শানস্ত্র আনে? 
  
রকাে শানস্ত্র আনে জানে ো। কো বনলস ো, েুপ কনে োক। ধুেনেনে আমানে, ধুেনে। 
হায় রখাদা এ কী নবপদ! 
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রেনেে গনত নক কনম এনসনে? ঘটাং ঘটাং শে এখে হনে ো। তাে বদনল রশা রশা শে 
হনে। লীলা বুিনত পােনে রস ঘুনমনয় পনিনে, তনব নকেুটা রেতো এখনো আনে। একু্ষনে 
রস স্বপ্ন রদখনত শুরু কেনব। রস স্বপ্ন রদখনে, শুরুনত এই রবাধটা োকনব। 
  
লীলা এখে রদখনে রস হানতে নপনঠ বনস আনে। হানতটা দুলনত দুলনত এনগানে। স্বপ্ন 
রদখা তাহনল শুরু হনয়নে। লীলা ইো কেনলই স্বপ্ন েষ্ট কনে রজনগ উঠনত পানে। স্বপ্ন 
েষ্ট কেনত ইো কেনে ো। হানতে নপনঠ েিনত িানলা লাগনে। আনো কী কাণ্ড, বাদয-
বাজো হনে! কাো র্ে আবাে নপেনকনে নদনয় েঙ নেটানে। লাল-েীল েঙ রোনখ-মুনখ 
লাগনে। েঙ উঠনব রতা? হানতে মাহুত লীলাে নদনক তানকনয় বলল— তািাতানি োনমা, 
তুিাে হনে। মাহুত শুদ্ধিাষায় কো বলনে। গলাে স্বে মঞু্জমামাে মনতা। লীলা বলল, 
োন মব কীিানব? একটা নসাঁনি লানগনয় নদে-ো! মাহুত োগী গলায় বলল— আনে রবনট 
তুিাে হনে। এই বনলই ধাক্কা নদনয় রস লীলানক রিনল রদবাে রেষ্টা কেনত লাগল। লীলাে 
ঘুম রিনঙ রগল। রস অবাক হনয় রদনখ আসনলই তুিাে হনে। রেে রেনম আনে। কামোয় 
রকানো বানত রেই। ্ািীো জাোলা বন্ধ কোে রেষ্টা কেনে। রোট একটা বাচ্চা কাাঁদনে। 
একজে একটা টােিলাইট জুনলনয়নে। টােিলাইনটে আনলা ক্ষীণ। রসই ক্ষীণ আনলাও আবাে 
নকেুক্ষণ পেপে নেনি ্ানে। 
  
লীলা বলল, মামা, আমো রকাোয়? 
  
মঞু্জ নবেে গলায় বলল, আনো গাধা— ড্রাইিাে জঙ্গনলে মািখানে রেে োনমনয় নদনয়নে। 
আনো বযাটা, তুই রকানো রেশনে নেনয় গানি োমা। জংলাে মনধয রেে োমানল, এখে ্ নদ 
ডাকানত হয়? 
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ডাকানত হনব রকে? 
  
রদশ িেনত হনয় রগনে ডাকানত। ডাকানত হনব ো? আজকাল রেে অযাকনসনডন্ট হনল কী 
হয়? আনশপানশে োে-পাাঁে গ্রানমে রলাক েনল আনস। সাহা্য কোে বদনল তাো কনে 
লুটপাট। সুন্দেী রমনয় োকনল ধনে নেনয় ্ায় পাটনক্ষনত। 
  
লীলা বলল, মামা, শুধু—শুধু রটেশে কনো ো রতা! নকেু হনব ো। 
  
মঞু্জ নবেে গলায় বলল, নকেু হনব ো তুই জানেস কীিানব? 
  
নমটনমনট কনে এতক্ষণ র্ টেিলাইট জ্বলনেল রসনটও নেনি রগল। কামোে রিতে গাঢ় 
অন্ধকাে। মানি মানি নবদুযৎ েমকানে। রসই আনলায় ্ািীনদে িীত মুখ রদখা ্ানে। 
লীলাে জাোলাে পানশ হুিমুি শে হনলা। লীলা েমনক উনঠ বলল, মামা, কী হনয়নে? 
  
মঞু্জ বলল, গাে রিনঙ পনিনে, আে কী হনব! িনিে মনধয গাধা-ড্রাইিাে জঙ্গনল রেে দাাঁি 
কনেনয়নে। রদনখস পুনো জঙ্গলই রেনেে উপে রিনঙ পিনব। পুনো রেে পানটসাপটা হনয় 
্ানব। িাই, আপোনদে কানো সনঙ্গ রদয়াশলাই আনে? রদয়াশলাই োকনল জ্বালাে রতা! 
  
রদয়াশলাই-এে কানঠ জ্বনলই নেনি রগল। রেনেে জাোলা বন্ধ, তাে পেও হু-হু কনে বাতাস 
িুকনে। ্ািীনদে মনধয একজে (টনেিে মানলক) মঞু্জমামানক লক্ষ কনে বলল, আপনেো 
্াইনবে কই? 
  
মঞু্জ বলল, তা নদনয় আপোে কী? আমানদে র্খানে ইো রসখানে ্ানবা। 
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লীলা বলল, আমো েয়াপািা ্াব। 
  
রকাে েয়াপািা? োন্দাইল েয়াপািা? 
  
হুাঁ। 
  
এইখাে োইকযা খুব কানে। উত্তনে হাাঁটা নদনল দশ নমনেনটে োস্তা। নশয়ালজানে খাল পাে 
হইনলই… 
  
মঞু্জ বলল, এই র্ বৃদ্ধ! েুপ কনে োনকে। বুনদ্ধ নদনবে ো। আপোে কো শুনে িনিে 
মনধয হাটা রদই। আে ডাকানতে হানত পনি! 
  
একটা িানলা পোমশি নদলাম। 
  
আপোনক পোমশি নদনত হনব ো। মো বযাটানেওয়ালা টেি নেনয় র্ েওো হয়। আনম তাে 
পোমশি রেই ো। 
  
োন্দাইল রোড ইনষ্টশনে োমনল োে মাইল োস্তা। 
  
োে মাইল রকে, েনল্লশ মাইল হনলও োন্দাইল রোনডই োমব। আপনে েুপ কনে বনস 
োনকে। 
  
নজ আো। 
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আপোে ্নদ খুব রবনশ ইো কনে আপনে নেনজ রেনম হাাঁটা রদে। 
  
  
  
িি কনম এনসনে। এখে শুধু মুষলধানে বৃনষ্ট পিনে। নকন্তু রেে েিনে ো। মঞু্জ বলল, 
বযাপােটা কী? 
  
লীলা বলল, মামা রটেশে রকানো ো রতা! সময় হনলই রেে োিনব। 
  
মঞু্জ গলা োনমনয় বলল, ড্রাইিাে কাজটা ইোকৃত কেনে নক ো রক জানে! 
  
ইোকৃত কেনব রকে? 
  
এনদে র্াগসাজসয োনক। রবকায়দা জায়গায় রেে োমায়। আনগ রেনক রবািাপিা োনক। 
ডাকাত এনস সব সািা কনে রদয়। 
  
মামা, তুনম জাোলাটা খুনল দাও। এনসা বৃনষ্ট রদনখ। 
  
মঞু্জ বলল, বৃনষ্ট রদখনত হনব ো। র্িানব বনস আনেস রসইিানব বনস োক। তুই েনব 
ঠাকুে ো র্ বৃনষ্ট রদখনত হনব। 
  
বাতাস আবানো বািনত শুরু কনেনে। নকেুক্ষণ পেপে দমকা হাওয়া। মঞু্জ হতাশ গলায় 
বলল— ধুেনে আমানে। িানলা নবপনদ পিলাম রদনখ! িাই, আপোনদে মনধয ্ানদে কানে 
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োতা আনে তানদে রকউ–একজে ড্রাইিানেে কাে রেনক রখাাঁজ নেনয় আনসে ো, ঘটো। 
কী। 
  
আিনে নেনজ ্াে। 
  
আনম ্ াব। কীিানব? আমাে সানে রমনয়নেনল আনে রদনখে ো? এইটা আপোনদে কীেকম 
নবনবেো! 
  
এমে িিবৃনষ্টে মনধয ড্রাইিানেে কানে রকউ রখাাঁজ নেনত ্ানব বনল লীলা িানব নে। 
একজে সনতয সনতয েওো হনলা। রস খবে ্া আেল তা িয়াবহ–লাইনেে উপে নবোট 
একটা গাে পনি আনে। লাইনেে নিস রপ্লট উনঠ রগনে। ময়মেনসংহ রেনক রেসনকউ রেে 
ো। আসা প ি্ন্ত এই রেে েিনব ো। 
  
কামোে রিতে গাঢ় অন্ধকাে। এক-একবাে নবদুযৎ েমকানে— আনলা িলমল কনে উঠনে, 
সনঙ্গ সনঙ্গ লীলা দু’হানত কাে রেনপ ধেনে। বজ্রপানতে শে তাে সহয হয় ো। প্রেণ্ড িয় 
লানগ। লীলাে মনে হনলা, আল্লাহ িানলা বযবস্থা কনেনেে— প্রেনম আনলাে সংনকত 
পাঠানেে, তােপে পাঠানেে বনজে শে। উনল্টাটা হনল লীলাে জনেয খুব সমসযা হনতা। 
িিবৃনষ্টে সময় সাোক্ষণ দুহানত কাে রেনপ ধনে োখনত হনতা। 
  
িইে, আপনে েয়াপািা কাে বানিনত ্াইনবে? 
  
প্রশ্নটা রক কনেনে। অন্ধকানে রদখা ্ানে ো। লীলাে ধােণা হনলা টেিওয়ালা বুনিা। লীলা 
বলল, নসনিকুে েহমাে সানহনবে বানিনত ্াব। 
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উনে আপনেে রক হয়? 
  
আমাে বাবা। উোনক রেনেে? 
  
উোনে নেেব ো। আপনে কী কে? উনে অঞ্চনলে নবনশষ্ট িদ্রনলাক। অনত নবনশষ্ট িদ্রনলাক। 
আপনেনে র্টা বললাম রসটা কনেে— িিবৃনষ্ট োমনল উত্তেমুখী হাাঁটা রদে। পাাঁে নমনেনটে 
োস্তা। 
  
আো আমো তা-ই কেব। 
  
মঞু্জ নবেে হনয় বলল, হুট কনে রকানো নসদ্ধান্ত নেনব ো লীলা। হুটহাট নসদ্ধান্ত আমাে 
িানলা লানগ ো। এই বুনিা প্রেমবাে বনলনে দশ নমনেনটে োস্তা, এখে বলনে পাাঁে নমনেট। 
এই বুনিা খবেদাে, তুনম আে মুখ োিনব ো। 
  
লীলা উত্তে নদল ো। রবনঞ্চ পা উনঠনয় আোম কনে বসল। হুটহাট নসদ্ধান্ত অনেযে িানলা 
ো লাগনলও তাে িানলা লানগ। বাবানক রদখনত আসাে এই নসদ্ধান্তও হুট কনে রেয়া। 
নসনিকুে েহমাে োনমে মােুষটা িয়ঙ্কে খাোপ— এই কো োে হবাে পে রেনকই রস 
শুনে আসনে। এই মােুষটা তাে প্রেম স্ত্রীনক তযাগ কনেনে। অসহায় রসই রমনয় মনেে 
দুিঃনখ মনেই রগল। রলাকটা রকানোনদে রখাাঁজ নেল ো। রসই রমনয়টাে িুটিুনট একটা 
কেযাসন্তাে একা এক বি হনে মামাে বানিনত। তাে রখানজও রকানোনদে এনলা ো। 
রলাকটা নিতীয়বাে নবনয় কনেনে। দুিঃখকনষ্ট রসই স্ত্রীেও মাো খাোপ হনয় রগনে। তানক 
নেনকৎসাও কোনে ো। ঘনে তালাবদ্ধ কনে োখনে। এমে একজে মােুষনক হঠাৎ রদখনত 
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আসাে রপেনে রকানো কােণ রেই। লীলা তানক রদনখ কী বলনবা? বাবা বনল বুনক িানপনয় 
পিনব? এমে হাসযকে কাজ রস রকানোনদেও কেনব ো। তনব কী কেনব তাও জানে ো। 
আবাে নবদুযৎ েমকাল। লীলা দু’হানত কাে রেনপ বনস আনে। বজ্রপানতে প্রতীক্ষা। 
  
  
  
নসনিকুে েহমাে খানট রহলাে নদনয় বনস আনেে। তাাঁে হানত পাাঁে-বযাটানেে একটা টেি। 
টেি জ্বালানল আনলা বহুদূে প ি্ন্ত ্ায়। মানি মানি নতনে জাোলাে ওপানশে জামগানে 
আনলা রিলনেে। িি র্িানব বািনে জামগানেে ডাল রিনঙ নটনেে োনল পিনব। তনব 
আতনঙ্কত হবাে মনতা নকেু ো। গানেে ডাল জাোে নদনয় িাঙনব–রবশ নকেু সময় ধনে 
মিমি শে হনব। ঘে রেনি রবে হবাে সময় পাওয়া ্ানব। নসনিকুে েহমাে িয় পানেে 
ো। একধেনেে উনত্তজো অেুিব কেনেে। নতনে এতক্ষণ পা রমনল বনস নেনলে, এইবাে 
পা গুনটনয় বসনলে। োপা গলায় ডাকনলে, রলাকমাে! 
  
রডনকনেে একজেনক, নকন্তু দুই িাই একসনঙ্গ সািা নদল। দুজেই রোঁনেনয় বলল, নজ। 
মনে হয় তাো ডানকে জনেয অনপক্ষা কেনেল। নসনিকুে েহমাে শান্ত গলায় বলনলে, 
িনিে গনত রকমে? 
  
এইবাে রলাকমাে জবাব নদল। িীত গলায় বলল, গনতক িানলা ো। নটনেে বানিনত োকা 
নেোপদ ো। েনলে পাকা দালানে ্াই। শহেবানিনত নগয়া উনঠ। 
  
িয় লাগনতনে? 
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রলাকমাে জবাব নদল ো। নসনিকুে েহমাে বলনলে, িনয়ে নকেু োই। কপানল মৃতুয 
োকনল মৃতুয হনব। পাকা দালানে োকনলও হনব, আবাে মানটে নিতনে পঞ্চাশ হাত গতি 
খুাঁনি বনস োকনলও হনব। নঠক ো রলাকমাে? 
  
নজ নঠক। 
  
রগায়ালঘনেে গরুগুনলে দনি খুনল দাও। 
  
নজ আো। 
  
সুনলমােনক বনল হুক্কা নঠক কনে নদনত। িি-তুিানেে োনত হুঙ্কা টােনত আোম। 
  
নসনিকুে েহমাে হুক্কাে জনেয অনপক্ষা কেনেে। হুক্কা আসনত সময় লাগনব। হুঙ্কায় পানে 
িেনত হনব। নটক্কায় আগুে নদনত হনব। অনপক্ষা কেনত রকানো অসুনবধা রেই। েুপোপ 
অনপক্ষা কোে রেনয় কানো সনঙ্গ গল্প কেনত কেনত অনপক্ষা কো সহজ। তাে গল্প কোে 
রলাক রেই। নতনে ্ানদে সনঙ্গ সব সময় রঘাোনিো কনেে। তাো হযাাঁ-োে বাইনে রকানো 
কো বনল ো। নেনজে রেনলনমনয়োই বনল ো। েনমলা সুস্থ োকনল রস হয়নতা নকেু গল্পটল্প 
কেত। নসনিকুে েহমাে িুরু কুাঁেনক মনে কোে রেষ্টা কেনলে, েনমলা ্খে সুস্থ নেল 
তাে সনঙ্গ গল্প কনেনে নকো। রতমে নকেু মনে পিনে ো। হয়নতা েনমলাও গল্প কেত 
ো। 
  
রলাকমাে রগায়ালঘনেে গরুগুনল রেনি নদনয় নিনে এনসনে, োপা গলায় রকনশ রস তাে 
উপনস্থনত জাোে নদনয়নে। 
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রলাকমাে! 
  
নজ। 
  
নিতনে আনসা। 
  
রলাকমাে ঘনে িুকল। রস নিনজ েুপনস রগনে। তাে গা রবনয় পানে পিনে। রস অল্প অল্প 
কাঁনপনে। নসনিকুে েহমাে বলনলে, বৃনষ্টে পানে নক রবনশ ঠাণ্ডা? 
  
নজ, অতযনধক ঠাণ্ডা। 
  
এটা খাোপ লক্ষণ, িি আনো বািনব। বি িনিে আনগ বৃনষ্টে পানে অতযনধক ঠাণ্ডা হয়। 
  
রগায়ালঘনেে গরুগুনল রেনি নদনয়ে? 
  
নজ। 
  
গরুগুনল কী কেল? ঘনেই আনে, ো েুনট রবে হনয় রগনে? 
  
বাইে হইয়া রগনে। 
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এটাও খাোপ লক্ষণ। পশুপানখো গনতক সবনে িানলা রবানি। বানিে সময় গরুে গলাে 
দনি রখালাে পনেও রস ্নদ েিােিা ো কনে তাহনল বুিনত হনব িি রতমে রজাোনলা 
হনব ো। আবাে ্নদ দনি রখালামাি েুনট রবে হনয় ্ায় তাহনল মহানবপদ। 
  
সুনলমাে হুক্কা নেনয় এনসনে। নসনিকুে েহমাে েল হানত নেনয় আনস্ত টাে নদনলে। 
তামাকটা িানলা। অনত সুৰাণাণ। 
  
রলাকমাে এখনো দাাঁনিনয় আনে। নসনিকুে েহমাে তানক েনল র্নত ো বলা প ি্ন্ত রস 
্ানব ো। নতনে নকেু বলনলে ো। একমনে তামাক রটনে র্নত লাগনলে। ঘনেে নটনেে 
োনল প্রেণ্ড শে হনে। রপনেক উনঠ রগনে বনল মনে হনে। বাতাস বি একটা ধাক্কা 
রদনব। আে োল উনি ্ানব। খানট বনস রেনক নতনে মাোে উপে িনিে আকাশ রদখনত 
পানবে। 
  
রলাকমাে! 
  
নজ। 
  
রবাবাপ্রাণী োিাও আনো এক নকনসনমে মােুষ আনে ্াো িি-তুিানেে গনতক বুিনত 
পানে। তাো কাো বনলা রদনখ? 
  
জানে ো। 
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পাগল মােুষ বুিনত পানে। িি-তুিাে িূনমকম্প এইসনবে খবে পাগনলে কানেও আনে। 
রতামাে োনেআম্মানে ্নদ নজনেস কনো রস বলনত পােনব। পাগল হওয়াে নকেু 
উপকানেতাও আনে, নঠক ো রলাকমাে? 
  
রলাকমাে নকেু বলল ো। মানটে নদনক তানকনয় োকল। তাে বুক এখে ধিিি কো শুরু 
কনেনে। োোনজ অনেকক্ষণ তানক সামনে দাি কনেনয় রেনখনেে। এই কাজটা নতনে 
্খেই কনেে তখে বুিনত হয়। োোনজ োনখাশ হনয়নেে। নসনিকুে েহমাে হুক্কায় লম্বা 
টাে নদনয় েল একপানশ রেনখ খানট পা বুনলনয় বসনলে। তাাঁে গলাে স্বে হঠাৎ বদনল 
রগল। িােী হনয় রগল। নতনে বলনলে–আজনক িি-তুিানেে োত। আমাে বি রেনল 
মাসুদ বানিনত োই। রস রকাোয় রগনে তুনম জানো? 
  
জানে। 
  
রকাোয় রগনে? 
  
কুিুস নময়াে বানিনত। 
  
রসখানে রস কী কনে? 
  
মাসুদ িাইজানেে গােবাজোে শখ। ঐখানে গােবাজো কনেে। 
  
তাহনল এই ঘটো আজ প্রেম ো। আনগও রস নগনয়নে। ঐ বানিনত োত কানটনয়নে। 
  
নজ। 
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রতামো দুই িাই এই ঘটো জােতা, আমানে নকেু বনলা োই। 
  
রলাকমাে জবাব নদল ো। েুপ কনে েইল। নসনিকুে েহমাে বলনলে, কুিুস নময়াে নক 
রকানো রসয়াো রমনয় আনে? 
  
নজ আনে। 
  
রমনয়ে োম কী? 
  
পেী। পেীবােু। 
  
নসনিকুে েহমাে হুক্কাে নেনল কনয়কটা টাে নদনয় শান্ত গলায় বলনলে, এখে ঘটো রবািা 
রগল। আমাে রেনল গােবাজোে অজুহানত রসয়াো রমনয়ে গানয়ে গন্ধ শুাঁকনত ্ায়। একটা 
বয়নসে পনে রসয়াো রমনয়ে গানয়ে গনন্ধে জনেয ্ুবক রেনলো বযস্ত হনয় পনি। এটা 
জগনতে নেয়ম। তনব সব নেয়ম সব জায়গায় েনল ো। রলাকমাে রশানো, রতামানে একটা 
কাজ নদনতনে— িি কমনল কুিুস নময়াে বানিনত ্ ানব। তানক আে তাে রমনয় পেীবােুনক 
নেনয় আসনব। 
  
নজ আো। 
  
আে আমাে পুিনকও ধনে নেনয় আসনব। গােবাজো কী নশখনে তাে একটা পেীক্ষা হনব। 
  
নজ আো। 
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এখে সামনে রেনক ্াও। 
  
রলাকমাে হাাঁপ রেনি বাাঁেল। দ্রুত ঘে রেনি রবে হনয় রগল। 
  
নসনিকুে েহমাে খাট রেনক োমনলে। আলনমো খুনল েনমলাে ঘনেে োনব রবে কেনলে। 
নতনে খানেকটা লজ্জা পানেে। রগায়ালঘনেে গেগুনলে কো তাে মনে হনয়নে। নকন্তু 
পাগলাস্ত্রীে কো মনে হয় োই। ্ খে গরুে গলাে দনি রখালা হনয়নে তখে েনমলাে ঘনেে 
োনবও রখালা উনেত নেল। 
  
েনমলা ঘনেে এক রকাোয় জিসি হনয় বনসনেল। তালা খুনল নসনিকুে েহমাে িুকনতই 
রস উনঠ দাাঁিাল। স্বািানবক িনঙ্গনত মাোয় রঘামটা নদল। নসনিকুে েহমাে বলনলে, রকমে 
আে রগা বউ? 
  
েনমলা নেেু গলায় বলল, িানলা আনে। 
  
নবোট িি-তুিাে শুরু হনয়নে। িয় পাইনেলা? 
  
হুাঁ। 
  
ডাক নদলা ো রকে? 
  
েনমলা জবাব নদল ো। মাো নেেু কনে দাাঁনিনয় েইল। নসনিকুে েহমাে বলনলে, েনলা 
পাকা ঘনে ্াই। নটনেে এই ঘনেে অবস্থা িানলা ো। র্-নকানো সময় োল উনি ্ানব। 
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আনম এইখানেই োকব। 
  
এইখানে োকবা? 
  
নজ। 
  
রকে? 
  
এই ঘে োইিা রকানোখানে ্াইনত আমাে িানলা লানগ ো। 
  
িানলা লাগালানগে নকেু রতা োই বউ। িি-তুিানেে সময় নেোপদ আশ্রনয় র্নত হয়। 
  
িি-তুিাে রশষ হনয়নে। আে হনব ো। 
  
আে হনব ো? 
  
ো। 
  
নসনিকুে েহমাে কাে পাতানলে। আসনলই রতা তাই, রশা রশা শে রশাো ্ানে ো। শুধুই 
বৃনষ্টে শে। েনমলা মুনখ আাঁেল োপা নদনয় হাসনে। পাগল মােুনষে হানস-কান্না রকানো 
বযাপাে েয়। পাগলমােুষ কােণ োিাই হানস। কােণ োিাই কানদ। তবু নসিুন কুে েহমাে 
অিযাসবনশ নজনেস কেনলে, হানসা রকে বউ? 
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েনমলা হানস োনমনয় গম্ভীে গলায় বলল, বানিনত কুটুম আসনতনে। আমাে মনে আেন্দ, 
এইজনেয হাসতানে। 
  
কুটুমটা রক? 
  
রসটা আপনেনে বলব ো। 
  
েনমলা এখনো হাসনে। নসনিকুে েহমাে স্ত্রীে নদনক তানকনয় আনেে। 
  
খািাইয়া আনেে কযাে? 
  
নসনিকুে েহমাে েনমলানক তালাবন্ধ কনে েনল এনলে। েনমলা নঠক আনগে জায়গায় 
গুনটসুনট রমনে বনস রগল। এখে রস আে হাসনে ো। 
  
  
  
োত োেটা বানজ। িজনেে আজানেে রবনশ রদনে রেই। এখে ঘুনমানত ্াবাে অেি হয় 
ো। নসনিকুে েহমাে নঠক কেনলে, অজু কনে বাোন্দায় বনস রিানেে প্রতীক্ষা কেনবে। 
িজনেে োমানজে পে তুিানে গ্রানমে কী ক্ষয়ক্ষনত হনলা তা রদখনত রবে হনবে। ইনতমনধয 
মাসুদ েনল আসনব। তাে নবষনয় বযবস্থা কী রেয়া ্ায় রসটাও িাবা দেকাে। 
  
নসনিকুে েহমাে বাোন্দায় ইনজনেয়ানে শুনয় আনেে। তাে পানশই সুনলমাে অেযনদনক মুখ 
নিনেনয় বনস আনে। নসনিকুে েহমাে বলনলে, তুিাে নক কনমনে? 
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সুনলমাে বলল, নজ। 
  
মানি মানি বি েকনমে িি-তুিাে হওয়া িানলা। বেযাে সময় কী হয় দযানখা— জনমনত 
পনল পনি, িসল িানলা হয়। িি-তুিানেেও রসেকম উপকাে আনে। 
  
সুনলমাে নকেু বলল ো। র্িানব বনস নেল রসইিানবই বনস েইল। নসনিকুে েহমাে 
রিনবনেনলে সুনলমাে বলনব, িি-তুিানেে কী উপকাে আনে? তখে নতনে উপকাে বযাখযা 
কেনবে। সুনলমাে নকেু জােনত োইল ো বনল তাাঁেও বলা হনলা ো। অনবনশয িি-তুিানেে 
কী উপকাে নতনে জানেে ো। রিনব রবে কেনত হনতা। জনটল নজনেস নেনয় নেন্তা কেনত 
তাে িানলা লানগ। োোে কাজ-কনমি নতনে বযস্ত োনকে। নেন্তাে সময় পাওয়া ্ায় ো। 
নদনেে নকেুটা সময় ্নদ আলাদা কনে োখা র্ত তাহনল িানলা হনতা। এই সময় নতনে 
নেন্তা কেনবে। আে নকেু কেনবে ো। 
  
সুনলমাে! 
  
নজ? 
  
ো োোও, ো খাব। 
  
নজ আো। 
  
একটা পাতলা োদে এনে আমাে গানয় নদনয় দাও, শীত–শীত লাগনে। 
  
নজ আো। 
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ো বানেনয় আোে পে ্নদ রদখ আনম ঘুনমনয় পনিনে, তাহনল আমানক ডাকনব ো। 
  
নজ আো। 
  
রলাকমান ে নক মাসুদনক আেনত রগনে? 
  
নজ। 
  
পানখ নকনেেনমনেে কেনতনে, শুেনতে? 
  
নজ। 
  
তুিাে রশষ হনয়নে এইজনেয এো আেন্দ কেনতনে। এ তাে গানয় রঠাকে মােনতনে। 
পশুপানখো মাোমানে কামিাকামনি কনে আেন্দ প্রকাশ কনে। পশুপানখে জগনতে 
নেয়মকােুে বিই অদু্ভত। সুনলমাে রশানো, আমাে গানয় োদে রদয়াে দেকাে োই। শীত-
শীত িাবটা িানলা লাগনতনে। 
  
নজ আো। 
  
সুনলমাে ো বানেনয় এনে রদনখ, নসনিকুে েহমাে ঘুনমানেে। িােী নেিঃশ্বাস পিনে। রস 
োনয়ে কাপ পানশ রেনখ আনগে িনঙ্গনতই বনসই পিল। নকেুক্ষনণে মনধযই িজনেে 
আজাে পিল। সুনলমাে রিনব রপল ো। রস এখে কী কেনব। োোনজনক রডনক তুলনব? 
নতনে বনলনেনলে তাে ঘুম র্ে িাঙানো ো হয়। সুনলমাে খুবই দুনশ্চন্তায় পনি রগল। 
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নসনিকুে েহমানেে ঘুম িাঙল িজনেে আজানেে নকেুক্ষণ পে। নতনে রোখ রমনল রদখনলে 
অসম্ভব রূপবতী অপনেনেত একনট তরুণী তাে নদনক তানকনয় আনে। তরুণীে মুখ 
হানসহানস। রোনখ নবস্ময়। তানক রোখ রমলনত রদনখই তরুণী তাে নদনক িুাঁনক এনস 
বলল— বাবা, আনম লীলা। লীলাবতী। আপোে নক শেীে খাোপ? 
  
নসনিকুে েহমাে জবাব নদনলে ো। রমনয়ে নদনক তানকনয় েইনলে। লীলাবতী অসনঙ্কানে 
তাে বুনকে উপে হাত োখল। নসনিকুে েহমানেে দুই রোখ নদনয় পানে পিনত শুরু 
কেল। কতনদে পে নেনজে রমনয়নক রদখনেে। কী সুন্দে রমনয়! তানক অনবকল রদখানে 
নকনশােী আয়োে মনতা। আবাে রস আয়োও ো, অেয রকউ। রমনয়নক নকেু বলা দেকাে। 
রকানো কো মনে আসনে ো। আহানে! রমনয়টা খবে নদনয় রকে এনলা ো! খবে নদনয় 
এনল নতনে সুসং দুগিাপুে রেনক িািা কনে হানত আেনতে। রেশে রেনক রমনয় আসত 
হানতনত েনি। সনঙ্গ োকত বাদযবাজো। আহানে! রমনয়টা রকে আনগ খবে নদল ো? 
  
আো এটা নক সম্ভব র্ পুনো বযাপােটাই স্বনপ্ন ঘটনে? রকউ তাাঁে কানে আনস নে। নতনে 
ঘুনমনয় পনিনেনলে। ঘুনমে মনধযই ইোপূেণ জাতীয় একনট স্বপ্ন রদখনেে। আনগও এেকম 
হনয়নে। দুপুেনবলা ঘুমুনেনলে— স্বনপ্ন রদখনলে, আয়ো এনসনে। রস নবোোে পানশ এনস 
দাাঁিাল। উনিগ্ন গলায় বলল, জ্বে নক রবনশ? নতনে বলনলে, হু, কপানল হাত নদনয় রদনখা। 
আয়ো বলল, কপানল হাত নদনত পােব ো। আনম হলুদ রবনটনে, হানত হলুদ। তােপনেও 
আয়ো। কপানল হাত নদল। নতনে োনক কাাঁো হলুনদে গন্ধ রপনলে। তাে ঘুম রিনঙ রগল। 
কপানল হলুনদে গন্ধ নকন্তু েনল রগল ো। রসই গন্ধ সন্ধযা প ি্ন্ত োকল। 
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লীলা নক সনতয এনসনে? সনতয নক রমনয়টা তাে বুনক হাত রেনখ দাাঁনিনয় আনে? রস তাে 
মানয়ে মনতা কপানল হাত োখল ো রকে? 
  
নসনিকুে েহমাে নবস্মনয়ে সনঙ্গ লক্ষ কেনলে, তাে রোখ নদনয় পানে পিনে। তানদে নঘনে 
অনেনকই দাাঁনিনয় আনে। তানদে সামনে রকানো েকম মােনসক দুবিলতা প্রকাশ কো নঠক 
ো। নতনে অনত দ্রুত নেনজনক সামনল নেনয় সহজ, গলায় বলনলে, পনেশ্রম কনে এনসনে। 
নিতনেে বানিনত ্াও, হাত-মুখ রধাও। 
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৪. সব জায়গাে আলাদা গন্ধ আমে 
সব জায়গাে আলাদা গন্ধ আনে। এই জায়গাে গান্ধটা বুনো। লতাপাতাে কষটা কিা গন্ধ। 
তাে পনেও লীলাে কানে মনে হনলা, রকমে র্ে আপে—আপে গন্ধ। র্ে অনেক নদে 
আনগ গিীে রকানো জঙ্গনল রস পে হানেনয় খুব রোটােুনট কনেনেল। পে হাোনোে 
দুনশ্চন্তায় রসই গিীে বনেে নকেুই লীলাে মনে রেই, নকন্তু লতাপাতাে গন্ধটা োনক রলনগ 
আনে। অনেক নদে পে আবাে রসই বুনো ঘাণ পাওয়া রগল। লীলা নেনজে মনেই বলল— 
বাহ, িানলা রতা! নেনজে মনে কােনণ অকােনণ বাহ, িানলা রতা বলা লীলাে অনেক নদনেে 
অিযাস। 
  
গন্ধটা নকনসে কাউনক নজনেস কেনল হনতা। লীলা রতমে কাউনক রদখনে। ো। নটে এবং 
কানঠে প্রকাণ্ড বানিটা প্রায় িাাঁকা। তনব এই িাকাও অেযেকম িাকা। মনে হনে। এ-
বানিে রলাকজে কানেই রকাোও রবিানত রগনে। সন্ধযায়সন্ধযায় নিনে আসনব। তখে খুব 
শহচে শুরু হনব। বানিে এত বি উনঠে। এই উনঠানে েসাতজে নশশু কাদা রমনখ রোটােুনট 
ো কেনল নক মাোয়? রকউ পনি নগনয় বযো রপনয় কাাঁদনব, রকউ হাসনব। 
  
সবুজ রগনঞ্জ পো প্রেণ্ড বলশালী একজে রলাকনক রদখা রগল গিীে রকৌতূহনল আিনোনখ 
লীলানক রদখনে। রোনখ রোখ পিনতই রলাকটা েট কনে রোখ োনমনয় রিলল। রমনিে 
নদনক তানকনয় খাম্বাে মনতা হনয় রগাল। র্ে রস িয়ঙ্কে রকানো অপোধ কনেনে। এই 
অপোনধে শানস্ত হনলা রমনিে নদনক তানকনয় োকা। লীলা বলল, আপোে োম কী? 
রলাকটা রমনি রেনক রোখ ো। তুনল বলল, সুনলমাে! 
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এই বানিে আে রলাকজে রকাোয়? 
  
োোনজ োিা এইখানে আে রকউ োনক ো। 
  
বানকো রকাোয় োনক? 
  
শহেবানিত োনক। 
  
শহনে োনক? 
  
নজ ো। এইখানেই োনক–শহেবানিত োনক। 
  
আপোে কো বুিনত পােনে ো। শহেবানিত নজনেসটা কী? 
  
সুনলমাে আঙুল তুনল রদখাল। র্-জায়গাটা রদখাল রসখানে ঘে বাাঁনশে জঙ্গল োিা নকেু 
রেই। সুনলমাে বলনত পােল ো র্— শহেবানি হনলা শহনেে মনতা বানি, রস-বানিনত 
নসনিকুে েহমাে সানহনবে রেনলনমনয়ো োনক। রবনশ কো বলাে অিযাস তাে রেই। 
োোনজে বি রমনয়নটে সামনে কী কােনণ র্ে তাে খুব অসহায় লাগনে। 
  
সুনলমানেে সনঙ্গ কো বনল লীলা খুব মজা পানে। রলাকটা এখে প ি্ন্ত একবােও রোখ 
রতানল নে। রমনিে নদনকই তানকনয় আনে। রলাকটা আঙুল তুনল শহেবানি রকােনদনক 
রদনখনয়নে। রসই আঙুল সনঙ্গ সনঙ্গ োমায় নে। অনেকক্ষণ তুনল রেনখনে। লীলা বলল, 
আপনে মানটে নদনক তানকনয় কো বলনেে রকে? আমাে সনঙ্গ ্খে কো বলনবে আমাে 
নদনক তানকনয় কো বলনবে। 
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নজ আো। 
  
আমাে সনঙ্গ র্-মােুষটা এনসনেে। উনে সম্পনকি আমাে মামা হয়। উনে রকাোয়? 
  
জানে ো। 
  
উোনক খুাঁনজ রবে করুে। উোে খুব ঘেঘে ো খাবাে অিযাস। উোনক ো বানেনয় রদবাে 
বযবস্থা করুে। োপাতা, নেনে, দুধ সব উোে সনঙ্গ আনে। িানলা ো োিা উনে রখনত 
পানেে ো বনল এই অবস্থা। উোনক ো বানেনয় খাওয়ানত পােনবে ো? 
  
নজ পােব। 
  
আপনে নকন্তু এখনো একবােও আমাে নদনক তাকাে নে। আনম রক–রসটা জানেে রতা? 
আনম আপোে োোনজে রমনয়। র্নহতু আমাে বাবানক আপনে োো ডাকনেে— এখে 
আনম সম্পনকি হনে। আপোে রবাে। রবানেে নদনক রোখ তুনল তাকানো ্ায়। 
  
সুনলমাে এই প্রেম একটু েিল। রোখ তুনল এক িলক লীলানক রদনখই রোখ োনমনয় 
রিলল। লীলা মনে মনে হাসল। সুনলমাে োনমে খাম্বা টাইপ মােুষটা র্ লীলাে এই 
কোয় অবাক হনয় রোখ তুনল তাকানব তা লীলা জােত। র্েকম িাবা হয়। ঘটো রসেকম 
ঘটনল রবশ মজা লানগ। 
  
এই বানিনত শুধু োোনজ োনক আে রকউ োনক ো— কোটা নমেযা। নকেুক্ষনণে মনধযই 
লীলা তাে প্রমাণ রপল। দুটা রবনণ দুলানো রমনয়নক রদখা রগল। সাোক্ষণই আিাল রেনক 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 83 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

তানক রদখনে। হাত ইশাো কনে কানে ডাকনলই তাো সনে ্ানে। এই রমনয় দুনট রক? 
বানিে রশষ মাোয় একটা ঘনে একজে মনহলানক রদখা রগল। মনহলা লীলানক রদনখ িয় 
রপনলে বনল মনে হনলা। মাোয় কাপি নদনয় ঘনেে এক রকাোয় সনে রগনলে। মাোয় 
বি কনে রঘামটা রদয়ায় তাে কপাল িাকা পনিনে। রোন খও খানেকটা িাকা পনিনে। 
তবু রবািা ্ানে নতনে খুবই রকৌতূহল নেনয় লীলানক রদখনেে। লীলা বলল, িামানলকুম। 
মনহলা জবাব নদনলে ো। মনহলানক িানলািানব রদখনত হনল দেজা নদনয় ঘনে িুকনত 
হনব। লীলা দেজাে কানে নগনয় খুবই অবাক হনলা। দেজাে কিায় িােী একটা তালা 
িুলনে। মনহলানক তালাবদ্ধ কনে োখা হনয়নে। লীলা আবানো জাোলাে কানে নিনে রগল। 
নবনস্মত গলায় বলল, এই র্ শুেুে! আপনে নক একটু সামনে আসনবে? আপোে সনঙ্গ 
কো বলব। 
  
মনহলা আিাল রেনক বলনলে, আনম সামনে আসব ো রগা মা। আমাে লজ্জা লানগ। 
  
আপোনক তালাবন্ধ কনে রেনখনে রকে? 
  
আমাে মাোে নঠক োই, এই জনেয তালাবদ্ধ কইো োনখ। পাগল-মােুষ, কখে কী কনে 
তাে নক নঠক আনে? 
  
লীলা বুিনত পােনে এই মনহলা রক। তােপনেও রস রবাকাে মনতা বলল, আপনে রক? 
  
আনম মাসুনদে মা। 
  
মাসুদটা রক? 
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মনহলা জবাব নদনলে ো। আিাল রেনকই শে কনে হাসনলে। িদ্রমনহলাে অনেক বয়স। 
নকন্তু নতনে হাসনলে িেিনে নকনশােীে মনতা গলায়। লীলা বলল, আমাে োম লীলা। 
  
আনম জানে, তুনম লীলাবতী। 
  
কীিানব জানেে? 
  
আনম রতামানে রখায়ানব রদনখনে। রখায়ানব রতামানে ্ত সুন্দে রদনখনে তুনম তাে রেনয়ও 
সুন্দে। তয় গানয়ে েঙ সামােয ময়লা। মা রগা, গানয়ে েঙ নেনয় মনে কষ্ট োখবা ো। 
  
লীলা বলল, আমাে রকানো কষ্ট োই। 
  
মনহলা বলনলে, গানয়ে েঙ নেয়া কষ্ট সব রমনয়ে আনে, রতামােও আনে। গানয়ে েঙ নঠক 
কেনেে উপায় আনে। তুনম জােনত োইনল বলব। 
  
লীলা বলল, আো কী উপায়? 
  
মনহলা রহনস রিলনলে। হাসনত হাসনত বলনলে— গানয়ে েঙ নেয়া রতামাে ্নদ কষ্ট ো 
োকত, েঙ নঠক কেনেে উপায় জােনত োইত ো। 
  
আপোে বুনদ্ধ িানলা। 
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পাগনলে বুনদ্ধ মা। পাগনলে বুনদ্ধে রকানো িানলা-মন্দ োই। গানয়ে েঙ নঠক কেনেে 
উপায়টা বলব? 
  
বলুে। 
  
শজযষ্ঠমানস কানলা জানমে েস সাো শইনলয মাখবা। রসই েস শুকাইয়া ্খে শইনলয টাে 
নদব তখে কুসুম কুসুম গেম পানেনত রগাসল কেবা। 
  
একবাে কেনলই হনব? 
  
ো। ্তনদে কানলাজাম পাওয়া ্ায় ততনদে কেবা। ইেশাল্লাহ েঙ িুটব। 
  
আপনে সামনে আসুে, আিাল রেনক কো বলনেে আমাে িানলা লাগনে ো। সামনে এনস 
মুনখে রঘামটা সোে। 
  
সামনে আসব ো মা। 
  
রকে আসনবে ো? 
  
আমাে লজ্জা কনে। 
  
আনম আপোে রমনয়। রমনয়ে সনঙ্গ নকনসে লজা! 
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আনম পাগল-মােুষ। পাগল-মােুষ সনবনে লজ্জা কনে। নেনজে রমনয়নেও লজ্জা কনে। তুনম 
রতা আমাে নেনজে রমনয় ো। 
  
আপোে সনঙ্গ নক সবসময় আিাল রেনক কো বলনত হনব? 
  
জানে ো। মা রগা, তুনম এই বানিনত কয়নদে োকবা? 
  
আনম বাবানক রদখনত এনসনেলাম। রদখা হনয়নে, কানজই কালপেশু েনল ্াব। 
  
আইো। রতামানে আমাে খুবই মনে ধনেনে। পাগল হওনেে পে োইকযা কাউনে মনে 
ধেত ো। এই প্রেম মনে ধেল। এখে ্াও, নেনজে মনে রবিাও। বানিে রপেনে বাগাে 
আনে, বাগাে রদইখযা আনসা। 
  
বাগাে আপনে কনেনেনলে? 
  
ো। রতামাে নপতাে বাগাে। 
  
গ্রানমে বানিে বাগাে রিানপিানি িেনত োনক। লীলা অবাক হনয় রদখল বাগােটা বাকবীক 
কেনে। মনে হনে নকেুক্ষণ আনগ রকউ এনস বাট নদনয় শুকনো পাতা সনেনয়নে। সবই 
রদশী িুনলে গাে। োোে জানতে জবা িুনলে গাে। কানমেী গাে, কাঠনগালানপে গাে, 
রবনল িুনলে গাে। বাাঁনশে রবিা রদয়া অনেকখানে জায়গায় রগালানপে োষ কো হনয়নে। 
গ্রানমে মােুষজে শখ কনে রগালাপবাগাে কনে ো। এখানে কো হনয়নে। প্রেুে রগালাপ 
িুনটনে। লীলা মুগ্ধ হনয় রগল। 
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মািামানি জায়গায় বাাঁধানো কুয়া। কুয়া শহে এবং শহেতনলে নজনেস। গ্রানম পুকুে কাটা 
হয়, কুয়া কাটা হয় ো। কুয়াে পাি বাাঁধানো। লীলা তাে অিযাসমনতা বলল, বাহ িানলা 
রতা! বাগানেে রশষপ্রানন্ত রবনদে মনতা বাোনো। হয়নতা বনস নবশ্রাম কোে জায়গা। এই 
জায়গাটা রিাপিানি িেনত। বাগাে রদখানশাোে দানয়নত্ব র্ আনে রস নেশ্চয়ই এখানে 
আনস ো। লীলা রবনদনত বসল। সনঙ্গ এক কাপ ো োকনল িানলা হনতা। রবনদনত বনস 
নেনেনবনল ো খাওয়া র্ত। তাে সামােয মাো ধনেনে। র্িানবই রহাক মাো ধোটা দূে 
কেনত হনব। দূে কেনত ো পােনল মাোে এই ্ত্রণাণা একসময় খুব বািনব। তাে নেনজে 
জগতটা এনলানমনলা কনে রিলনব। বাগানেে রখালা হওয়ায় হয়নতা উপকাে হনব। লীলা 
রবনদনত পা তুনল বসল। তাে শুনয় পিনত ইো কেনে। শুনয় পিনল ক্ষনত রেই, রকউ হাাঁ 
কনে তানকনয় োকনব ো। বানিে রপেনেে এই জায়গাটাে নতে নদনকই জঙ্গল। একনদনক 
বাাঁশিাি, বানক দুনদনক আমকাাঁঠানলে বে। এত ঘে কনে রকউ আম-কাঠানলে গাে লাগায় 
ো। মনে হনে ইো কনেই বে শতনে কো হনয়নে, র্ে বাগানেে নদনক কানো রোখ ো 
্ায়। লীলা শানিে আাঁেল নবনেনয় শুনয় পিল। 
  
মাোে উপনেে আকাশ এখনো কানলা হনয় আনে। বি রকনট রগনে, আকানশে রমঘ এখনো 
কানট নে। শুনয় শুনয় রমঘলা আকাশ রদখনত িানলা লাগনে। গত োতটা োোে িানমলায় 
রকনটনে। একনিাাঁটা ঘুম হয় নে। এখনো র্ ঘুম পানে তা ো, নিমনিম লাগনে। রবলা 
কত হনয়নে তাও রবািা ্ানে ো। তাে হানত ঘনি রেই। তনব রবলা রবনশ হয় নে। এ 
বানিনত রস এনস রপৌনেনে। িজনেে আজানেে পেপে। খুব রবনশ হনল ঘণ্টাখানেক সময় 
পাে হনয়নে। এই একঘণ্টায় অনেক নকেু ঘনট রগল। বাবাে সনঙ্গ প্রেম রদখা হনলা। প্রেম 
রদখাটা রকমে হনব এ নেনয় রস অনেকনকেু রিনবনেল। বাস্তনবে সনঙ্গ িাবো নকেুই রমনল 
নে। তাে বাবা বাোন্দায় ইনজনেয়ানে শুনয়নেনলে। রস বাবাে কানে িুাঁনক এনস বনলনেল, 
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বাবা আনম লীলা, লীলাবতী। আপোে নক শেীে খাোপ? নতনে তাে নদনক তাকানলে। তাাঁে 
দৃনষ্টনত নবস্ময় নেল নক ো লীলা বুিনত পােল ো। আনধা-অন্ধকানে রোনখে নবস্ময় ধো 
পনি ো। তনব তাাঁে রোখ নদনয় র্ পানে পিনেল রসটা রদখা রগনে। রোনখে জল 
অন্ধকানেও নেকনেক কনে। হঠাৎ রকানোেকম কােণ োিা রস বাবাে জনেয তীব্ৰ মমতা 
রবাধ কেল। রকানোেকম কােণ োিা— কোটা নঠক হনলা ো। বাবাে রোনখে জল একটা 
কােণ হনত পানে। মােুনষে রোনখে জল তীব্ৰ অযানসনডে মনতা ক্ষমতাধে। কনঠে রলাহাে 
মনতা হৃদয়ও এই অযানসড গনলনয় রিনল। লীলা অসনঙ্কানে তাে বাবাে বুনকে উপে হাত 
োখল। মােুষটা একটু রকাঁনপ উনঠই নস্থে হনয় রগনলে। রমনয়ে উপে রেনক দৃনষ্ট নিনেনয় 
দূনেে নদনক তানকনয় েইনলে। 
  
বাবা-মােুষটা র্েকম হনবে বনল লীলা রিনবনেল মােুষটা রমানটই রসেকম ো। রোগা 
রোটখানটা একজে মােুষ। মুনখে োমিা শে। আনবগশূেয মােুষ— ্াো হানসও ো, 
কানদও ো— তানদে মুনখে োমিা শে হনয় ্ায়। তনব মােুষটাে রোখ বি বি। আল্লাহ 
র্সব মােুষনক নবনস্মত হবাে জনেয পৃনেবীনত পাঠাে তানদে রোখ বি বি কনে রদে। 
রক জানে লীলাে বাবানক নতনে হয়নতা নবনস্মত হবাে জনেয পৃনেবীনত পানঠনয়নেে। লীলা 
তাে বাবাে একনট বযাপানে খুবই অবাক হনয়নে। আনবগনক অনত দ্রুত নেয়ত্রণাণ কোে 
ক্ষমতা। ্াে রোখ নদনয় পানে পিনে নতনে মুহুনতিে মনধয নেনজনক সামনল সহজ গলায় 
লীলানক বলনলে, পনেশ্রম কনে এনসে— রিতনেে বানিনত ্াও। হাতমুখ রধাও। র্ে 
লীলা এ-বানিনত প্রায়ই আনস। তাে এই আসা েতুে নকেু ো। 
  
টযাাঁ টযাাঁ শে হনে। লীলা রোখ রমনল রদখল তাে মাোে উপে নেল উিাউনি কেনে। দুটা 
রসাোনল েনঙে নেল। নেল আকানশে অনেক উপনে উনি। এই দুজে নেনে রেনম এনসনে। 
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নেনলে গলাে আওয়াজ এত ককিশ হয় তাও লীলা জােত ো। রস ধিমি কনে উনঠ বসল। 
তখনে মনে হনলা রস ঘুনমনয় পনিনেল। ঘুম রবনশক্ষণ হয় নে। হয়নতা পাাঁে নমনেট নকংবা 
দশ নমনেট। নকন্তু তাে কানে মনে হনে রস দীঘিসময় রবনদনত শুনয় ঘুনমানেল। ঘুমাবাে 
জনেয জায়গাটা খুবই আোনমে। লীলা বানিে নদনক েওো হনলা। মঞু্জ মামাে রখাাঁজ রেয়া 
দেকাে— রবোো তাে ো রপনয়নে নক ো। রকউ নক আনে তাে সনঙ্গ? োনক রস একা 
একাই ঘুেনে? 
  
  
  
মঞু্জে পা রকনটনে। নতনে শহেবানি োনমে পাকা দালানেে বাোন্দায় রমািায় বনস আনেে। 
তাাঁে সামনে আনেকটা রমািা। রসই রমািায় তাাঁে রকনট ্াওয়া পা োখা আনে। েয়-দশ 
বেনেে একনট রমনয় কাটা পানয়ে নেনকৎসা কেনে। রবশ গুনেনয়ই কেনে। রস একটা 
কুনপ জ্বনলনয়নে। কুনপে আগুনে কাপি পুনিনয় োই বাোনে। রসই োই পানয়ে কাটা 
জায়গায় ্ত্ন কনে লানগনয় নদনে। রমনয়টাে মুখ রগাল। মায়া-মায়া রেহাো। মঞু্জ রমনয়নটে 
আদে-্নত্ন রমানহত হনল বলনলে, োম কী রগা মা রতামাে? 
  
কইতেী। 
  
কইতে রেনক কইতেী? বাহ সুন্দে োম! তুনম নক নসনিক সানহনবে রকউ হও? 
  
রমনয় হই। 
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বনলা কী! তুনম নসনিক সানহনবে রমনয়? উোে রমনয় হনয় আমাে পানয়ে ময়লা পনেষ্কাে 
কেে এটা রকমে কো? 
  
নকেু হনব ো। 
  
মঞু্জ খুনশ খুনশ গলায় বলনলে, নকেু হনব ো–এটা নঠক। নবখযাত একটা কনবতা আনে— 
  
বাদশা আলমগীে 
কুমানে তাহানে পিাইত এক রমৌলিী নদনল্লে…। 
  
কনবতাটা জানো? 
  
নজ ো! 
  
আনমও রতা মাি দুই লাইে জানে–ধুেনে আমানে। তুলা ধুো কেনে। 
  
মঞু্জ হতিম্ব হবাে মনতা মুখিনঙ্গ কেনলে। 
  
কইতেী এই দৃশয রদনখ এতই মজা রপল র্, রহনস কুনট কুনট হনলা। 
  
মঞু্জ বাচ্চা রমনয়নটে হানস রদনখ আেনন্দ অনিিূত হনলে। তাে কানে মনে হনলা— িিবৃনষ্ট 
মাোয় কনে এ বানিনত আসা সােিক হনয়নে। আনেকনট রমনয়নক দেজাে আিাল রেনক 
উাঁনকিুাঁনক নদনত রদখা ্ানে। 
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মঞু্জ একবাে বলনলে, এই তুনম রক? 
  
রমনয়নট কো শুনে প্রায় উনি েনল রগল। 
  
লীলা শহেবানিে নদনক েওো হনয়নেল। মািপে রেনক নিনে এনলা। অবাক হনয় মূল 
বানিে উনঠানে এনস দাাঁিাল। শূেয বানি রলাকজনে িেনত হনয় রগনে। মনে হনে রকানো 
একটা ঘটো ঘনটনে। সবাে রোনখ-মুনখ সংশয়। বানিে খুাঁনট ধনে তরুণী একনট রমনয় 
দাাঁনিনয় আনে। রমনয়নটনক রদনখই মনে হনে রস খুব িয় পানে। লীলানক িুকনত রদনখ 
রমনয়নট রোখ তুনল লীলাে নদনক তাকাল। লীলা সনঙ্গ সনঙ্গ মনে মনে বলল, বাহ, সুন্দে 
রতা রমনয়নট! 
  
  
  
নসনিকুে েহমানেে বানিে উঠানে নবোেসিা বনসনে। রলাকমাে নকেুক্ষণ আনগ কুিুস 
নময়া এবং তাে রমনয় পেীবােুনক নেনয় এনসনে। নসনিকুে েহমানেে বি রেনল মাসুদ 
তানদে সনঙ্গ এনসনে। আশপানশে রকৌতূহলী নকেু রলাকজে েনল এনসনে। মসনজনদে 
ইমাম সানহব এনসনেে। িুটিুনট দুনট রমনয়ে একনটনক রদখা ্ানে। রস খুাঁনটে আিানল 
দাাঁনিনয়। এই রমনয়নটে মনে হয় লজ্জা রবনশ। 
  
নসনিকুে েহমাে তাাঁে আনগে জায়গানতই আনেে। ইনজনেয়ানে আধনশায়া হনয় আনেে। 
তানক সামােয নবেে মনে হনে। লীলা তাে বাবাে পানশ দাাঁিাল। নসনিকুে েহমাে রমনয়ে 
নদনক তানকনয় বলনলে— ্াও, রিতনে ্াও। এইখানে দািানোে দেকাে োই। 
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লীলা দাাঁনিনয়ই েইল, েিল ো। 
  
নসনিকুে েহমাে হাত-ইশাোয় মাসুদনক ডাকনলে। মাসুদ সনঙ্গ সনঙ্গ এনগনয় এনলা। িনয় 
তাে শেীে কাাঁপনে। িসি মুখ িযাকানস হনয় রগনে। রস তাে বাবাে নদনক তাকানে ো। 
রস তাকানে লীলাে নদনক। এই রমনয়নটনক রস নেেনত পােনে ো। অপনেনেত একনট 
তরুণী রমনয়ে সামনে তানক কী শানস্ত রদয়া হনব রক জানে!, তাে নেৎকাে কনে কাদনত 
ইো কেনে। কাাঁদনত পােনে ো। গলা শুনকনয় কাঠ হনয়নে। লীলা রেনলটানক রেনে ো, 
আনগ কখনো রদনখ নে। তােপনেও রস িষ্ট বুিল, এই রেনলটা সম্পনকি তাে িাই। 
তানদে দুজনেে মা নিন্ন হনলও তাো িাইনবাে। রেনলটাে িীতমুখ রদনখ লীলাে মায়া 
লাগনে। রবোো এত িয় পানে রকে? িয়ঙ্কে রকানো অপোধ নক রস কনেনে? নেতান্তই 
বালক রেহাোে একজে িয়ঙ্কে কী কেনত পানে? এে বয়স কত হনত পানে রষাল সনতনো 
ো-নক আঠানো? 
  
নসনিকুে েহমাে রেনলে নদনক তানকনয় বলনলে, তুনম োনক ইদানেং গাে-বাজো নশখে? 
  
এই প্রশ্ন কেনত কেনত নতনে আধনশায়া অবস্থা রেনক বসা অবস্থায় েনল এনলে। তাে 
গলাে আওয়াজ শান্ত। র্ে নতনে তাে রেনলে সনঙ্গ গল্পগুজব কেনেে। পিানশাোে খবে 
র্িানব নেনত হয় রসিানবই গাে-বাজোে খবে নেনেে। 
  
কোে জবাব দাও ো রকে? গাে-বাজো োনক নশখে? 
  
নজ। 
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গাে দু’একটা নশনখে? 
  
নজ ো। 
  
তাহনল নক বাদয-বাজোয় আে? 
  
নজ। 
  
কী নশখে? তবলা? রেনলপুনল বখানট হনয় রগনল প্রেম নশনখ তবলা। তবলা নশনখে? 
  
নজ। 
  
কতটুকু নশনখনে? 
  
মাসুদ জবাব নদল ো। নসনিকুে েহমাে রলাকমানেে নদনক তানকনয় বলনলে, রদৌি নদয়া 
্াও, কুিুনসে বানি রেনক তবলা আে বাাঁয়া নেনয় আনসা। আমাে পুি তবলা রকমে 
নশনখনে তাে পেীক্ষা হনব। এত কষ্ট কনে একটা নবদযা নশনখনে। রদনখ রসই নবদযাে কী 
অবস্থা! 
  
লীলাে হানস পানে। শুরুনত তাে বাবাে িাবিনঙ্গ রদনখ মনে হনেল— িয়ঙ্কে রকানো 
নবোে হনব। এখে রস-েকম মনে হনে ো। মনে হনে পুনো নবোে বযবস্থাে মনধয হালকা 
মজা আনে। খুবই আশ্চন ি্ে বযাপাে, একজে আবাে সনতয সনতয রদৌনি তবলা আেনত 
রগনে। সবনে িানলা হয় রেনলটা ্নদ েমৎকাে তবলা বানজনয় সবাইনক হতিম্ব কনে 
রদয়। রসটা মনে হয় রবোো পােনব ো। কােণ রস োেোে কনে কাাঁপনে। এত িয় পানে 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 94 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

রকে? লীলাে ইো কেনে রেনলটানক রস বনল— এত িয় পান ে রকে? উনে রতামাে 
সনঙ্গ মজা কেনেে। রতামানক নেনয় হানস-তামাশা কোে রেষ্টা কেনেে। হানস-তামাশা গানয় 
ো। মাখনলই হয়। 
  
নসনিকুে েহমাে রেনলে নদনক তানকনয় আদুনে গলায় ডাকনলে, মাসুদ! 
  
মাসুদ ক্ষীণস্বনে বলল, নজ? 
  
তবলা এমে কনঠে নবদযা র্ এটা রশখাে জনেয মােুনষে বানিনত োত কাটানত হয় এটা 
জােতাম ো। তুনম নক সাোোত তবলা বাজাও, োনক তবলা রশখাে পানশ পানশ কুিুনসে 
রমনয়টাে সানে তবলা নবষনয় কো বনল? কুিুনসে রমনয় র্নহতু গাে-বাজোে মনধয আনে 
রসও নেশ্চয়ই তবলা নবষনয় জানে। এই রমনয়, তুনম জানো ো? 
  
পেীবােু নকেু বলল ো। খুাঁনটে আিানল েনল রগল। 
  
রতামাে োম কী? 
  
পেীবােু জবাব নদল ো। পেীবােুে বাবা কুিুস িীত গলায় বলল, জোব, আমাে রমনয়ে 
োম পেীবােু। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, রমনয় র্মে সুন্দে, োমও সুন্দে। এই মাসুদ, পেীবােু সুন্দে 
রমনয় ো? 
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মাসুদ পুনোপুনে পাংশুবণি হনয় রগনে। িয়ঙ্কে নকেু র্ আসনে। রস বুিনত পােনে। কতটা 
িয়ঙ্কে রস-সম্পনকি তাে ধােণা রেই। 
  
নসনিকুে েহমাে রোি নেিঃশ্বাস রিনল বলনলে, মাসুদ ্ াও, পেীবােুে পানয় কদমবুনস কনে 
বনলা— তুনম আমাে মা। এটা বলনত রদানষে নকেু োই। রমনয়নেনল মানয়ে জাত। বয়নস 
রোট রমনয়নকও মা ডাকা ্ায়। ্াও, রদনে কেবা ো। রদনে আমাে িানলা লানগ ো। 
পেীবােু এখে রেনক রতামাে মা। 
  
লীলাে কানে মনে হনে বািাবানি হনয় ্ ানে। বযাপােটা এখে আে হানসতামাশা েনসকতাে 
প ি্ানয় রেই। বািাবানি িানলা নজনেস ো। রস নকেু বলনত ্ানব তাে আনগই মাসুদ 
পেীবােুে কানে এনস বনস পিল। হাত নদনয় পা িশি কেল ো, তনব মুখ নবিনবি কনে 
বলল, আপনে আমাে মা। 
  
পেীবােু কাাঁদনে। কান্নাে শে রশাো ্ানে ো, তনব শেীে কাপা রদনখ রবািা ্ানে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, শানস্ত সামােয বানক আনে। আমাে এই রেনল লজাে মাো 
রখনয়নে। তাে এখে লাজলজা োই। র্-নমনয়ে সনঙ্গ িাব িানলাবাসাে রেষ্টা কনেনে 
তানেই মা ডাকনতনে। সুনলমাে, এখে আমাে রবহায়া রেনলনে কানো ধনে সাো গ্রানম 
একটা েক্কে রদবাে বযবস্থা কনো। েযাংটা কনে েক্কে রদয়ানব। গানয় র্ে একটা সুতাও 
ো োনক। লজ্জা ্ খে েষ্ট হনয়নে পুনোপুনে েষ্ট রহাক। রদনে কেবা ো, এনে েযাংটা কনো। 
এইখানেই কনো। রমনয়ো উপনস্থত আনে তানত রকানো অসুনবধা োই। রমনয়নদে মনধয 
একজে এখে সম্পনকি তাে মা হয়, মাে সামনে পুি েগ্ন হনত পানে। এনত লজ্জা োই। 
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লীলা অবাক হনয় রদখল, সনতয সনতয সুনলমাে োনমে রলাকটা মাসুনদে নদনক এনগনয় 
্ানে। র্-িনঙ্গনত এনগানে তানত মনে হনে েগ্ন কোে কাজটা রস কেনব। লীলা 
সুনলমানেে নদনক এক পা এনগনয় কনঠে গলায় বলল, সুনলমাে শুেুে, খবেদাে! ্নেষ্ট 
হনয়নে। 
  
সুনলমাে েমনক দাাঁিাল। হতিম্ব হনয় তাকাল। একবাে লীলাে নদনক আনেকবাে নসনিক 
সানহনবে নদনক। নসনিক সানহব এখে নসগানেট ধোবাে রেষ্টা কেনেে। বাতানসে কােনণ 
নসগানেট ধোনো ্ানে ো। রদয়াশলাই বােবাে নেনি ্ানে। তাে িাবিনঙ্গ রদনখ মনে 
হনে আনশপানশ কী ঘটনে ো-ঘটনে তা নেনয় তাে রকানো মাোবযো রেই। 
  
মাসুদ রমনিনত বনসনেল। লীলা তাে পানশ নগনয় দাাঁিাল। লীলা হাত বানিনয় বলল, আনসা 
আমাে সনঙ্গ। মাসুদ সনঙ্গ সনঙ্গ উনঠ দাাঁিাল। লীলা হাত ধনে তানক নেনয় বাগানেে নদনক 
েওো হনলা। মাসুদ এখে কাাঁদনত শুরু কনেনে। শে কনেই কাাঁদনে। 
  
  
  
নসনিক সানহনবে নসগানেট রশষ প ি্ন্ত ধনেনে। নতনে নসগানেনট লম্বা টাে নদনয় বলনলে– 
এ আমাে বি রমনয়। আমাে বি রমনয়ে কোে উপনে আে রকানো কো োই। আজ 
রেনক তাে কোই খাবানিে রশষ কো। রতামো নিি কনে োকনব ো। ্াও, র্ ্াে কানজ 
্াও। 
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অনত দ্রুত রলাকজে সনে রগল। নসনিকুে েহমাে আবানো ইনজনেয়ানে শুনয় পিনলে। 
রোখ বন্ধ কনে বলনলে— সুনলমাে, আমাে বি রমনয়নক রকমে রদনখলা? বাপকা রবনট 
ো? 
  
নজ, বাপকা রবনট। 
  
মাসুদনে আনম েযাংটা কনে শানস্ত নদতাম ো। এই শানস্ত রদয়া ্ায় ো। তােপনেও এেকম 
একটা শানস্তে কো রকে বললাম জানো? 
  
নজ ো। 
  
আমাে বি রমনয় কী কনে রসটা রদখাে জনেয। র্েকম কেনব রিনবনেলাম রস-েকম 
কনেনে। মাশাল্লাহ! রমনয়টা হনয়নে অনবকল তাে মাে মনতা। র্েকম রেহাো, রসেকম 
স্বিাবেনেি। 
  
নসনিকুে েহমানেে রোনখ নিতীয়বাে পানে এনসনে। তাে বি িানলা লাগনে। 
  
সুনলমাে! 
  
নজ? 
  
আবাে নজনেস কেনতনে, রিনবনেনন্ত বনলা। এই রমনয় বাপকা রবনট ো? 
  
নজ, বাপকা রবনট। 
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একটা মজাে কো বনল রশানো— আমাে দাদাজাে একবাে সন্ধযাকানল কেনলে কী, লম্বা 
একটা বাাঁনশে মাোয় একটা হানেনকে িুলানয় বাশটা বানিে উঠানে পুনত নদনলে। সবাই 
নজনেস কেল, বযাপাে কী? দাদাজাে বলনলে, একটা ঘটোয় আমাে মনে খুব আেন্দ 
হনয়নে। এইজনেয কাজটা কেলাম। সবাই জােনত োইল, ঘটো কী? দাদাজাে বলনলে— 
ঘটো। কী আনম বলব ো। আমাে মনেে আেন্দটা সবাই দযাখা। আেনন্দে রপেনে ঘটো 
জাোে দেকাে োই। দাদাজানেে মনতা আজ আমাে মনেও আেন্দ হনয়নে। বানশে আগায় 
একটা হানেনকে আজনকও িুলাও। 
  
সুনলমাে বলল, নজ আো। 
  
রকউ ্নদ জােনত োয় ঘটো কী— নকেু বলব ো। সব ঘটো সবাে জাোে দেকাে োই। 
সকখঘটো শুধু আল্লাহপাকই জােনবে। আে রকউ ো। 
  
নজ আো। 
  
োনত বিখাোে বযবস্থা কনো। মাংস োন্নাে জনেয িজলুনে খবে নদয়া আনো। 
  
নজ আো। পনশ্চনমে পুকুনে জাল রিলব? 
  
হুাঁ, রিনলা। জাল টাোে সময় আমাে রমনয়নে নেয়া ্ানব। রস রদনখ মজা রপনত পানে। 
  
নজ আো। 
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আনজ দুপুনে আনম নকেু খাব ো। উপবানস ্াব। োনত বি রমনয়ে সানে খাো খাব। 
  
নজ আো। উোে োকাে বযবস্থা রকােখানে কেব? 
  
লীলা োকনব পুেনো বানিনত। শহেবানিনত ো। আমাে ঘনেে উত্তনেে ঘেটা তানে রদও। 
ঘনেে তালা খুলাে বযবস্থা কনো। 
  
নজ আো। 
  
  
  
োত আটটা বানজ। 
  
এশাে োমাজ রশষ কনে নসনিকুে েহমাে পুেনো বানিে বাোন্দায় োদে গানয় বনস 
আনেে। তাে বসাে জনেয উঠানে পানট পাতা হনয়নে। পানটে উপে সতেনঞ্জ নবোনো। 
বানিে উঠানে মাংনসে নবখযাত কানেগে িজলু নময়া মানটে বি হাাঁনিনত খানসে মাংস 
বনসনয়নে। শুধুমাি নপয়ানজে েনস মাংস দনম নসদ্ধ কো হনে। কাজটা জনটল। আগুনেে 
আাঁে রবনশ হনত পােনব ো। আবাে কমও হনত পােনব ো। হাাঁনিে মুনখে িাকো আটা 
নদনয় আটকানো। িজলুে দৃনষ্ট আটাে নদনক— িুনটা হনয় বাষ্প রবে হনয় ্ানে নক-ো। 
  
মাে োন্না হনে রিতে বানিনত। পনশ্চম পুকুে রেনক েটা বি মাে ধো হনয়নে। একটা 
কাতল, ওজে আঠানো রসে। আনেকটা োনেদ মানেে ওজে সাত রসে। এত বি আকৃনতে 
োনেদ মাে। সেোেে পাওয়া ্ায় ো। লীলাে িানগয এত বি োনেদ ধো পনিনে। এটা 
একটা রসৌিানগযে লক্ষণ। কানো োম কনে পুকুনে জাল রিলনল কী মাে ধো পনি তা 
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নদনয় িাগয পেীক্ষা হনয় ্ায়। একবাে ময়মেনসংনহে নডনস সানহব এনসনেনলে, তাে োনম 
জাল রিলাে পে কনয়কটা গজাে মাে োিা নকেু উনঠ নে। 
  
রিতেবানি রেনক লীলা রবে হনয়নে। রস উঠানে রেনম রগল। নকেুক্ষণ তানকনয় োকল 
বাাঁশবাগানেে নদনক। বাাঁশবাগানে লণ্ঠে িুলানো হনয়নে। রস লণ্ঠে রেনক রোখ োনমনয় 
তাকাল বাবাে নদনক। নসনিকুে েহমাে জােনতে তাাঁে রমনয় এই কাজ কেনব। রোনখ র্ে 
রোখ ো পনি রস-জনেযই নতনে আনগ রেনকই অেযনদনক তানকনয় আনেে। তনব রমনয় কী 
কেনে ো কেনে তা নতনে লক্ষ োখনেে। মােুষ অেযনদনক তানকনয়ও আনশপানশে নকেু 
দৃশয রদখনত পানে। লীলা িজলু নময়াে কানে রগল। িজলু নময়া বযস্ত হনয় উনঠ দাাঁনিনয়নে। 
এখে আবাে লীলা তাকানে বাাঁশবনেে নদনক। লণ্ঠনেে বযাপােটা মনে হয়। রমনয়ে মাো 
রেনক ্ানে ো। রমনয় এখে এনগনয় আসনে তাে নদনক। এখে রমনয়ে নদনক তাকানো 
উনেত। লীলা বলল, বনস আপোে পানশ? 
  
নসনিকুে েহমাে হানতে ইশাোয় লীলাে বসাে জায়গা রদনখনয় নদনলে। এই রমনয় কত 
সহনজই ো তাে সনঙ্গ কো বলনে! 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, রতামাে োকাে ঘে পেন্দ হনয়নে? 
  
লীলা নকেু বলল ো। ঘে তাে পেন্দ হয় নে। অন্ধকাে ঘে, রোট জাোলা। নবশাল ঘনেে 
প্রায় পুনোটা জুনিই গাবদা এক খাট। শহেবানি োনমে বাংনলাে ঘেগুনল অনেক সুন্দে। 
রসখানে োকনত পােনল হনতা। নকন্তু তানক বলা হনয়নে এই ঘনে োকনত। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, তুনম র্ ঘনে োকনব রসই ঘনে রতামাে মা োকনতে। 
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লীলা নবনস্মত হনয় বলল, সনতয? 
  
হযাাঁ। রতামাে মা েনল ্াবাে পে আনম এই ঘে তালাবন্ধ কনে রদই। আজ রতামাে জনেয 
তালা রখালা হনয়নে। 
  
এই গাবদা খাট মাে পেন্দ নেল? 
  
হুাঁ। এই খানটে একটা োম আনে— ময়ূেখাট। আমাে দাদা খাে বাহাদুে হানমদুে েহমাে 
সানহব তাে স্ত্রীে জনেয বানেনয়নেনলে। তনব নতনে এই খাট কখনো বযবহাে কনেে োই। 
  
রকে কনেে োই? 
  
রসটা জানে ো। মােুষ সব জােনত োয়। নকন্তু জােনত পানে ো। আমো অল্পই জানে। 
নকন্তু িাব কনে অনেক জানে। 
  
লীলা বাবাে কোয় সামােয েমকানলা। নসনিকুে েহমাে বলনলে, তুনম এখে নেনজে কো 
বনলা। রতামাে নবষনয় জােনত ইো কেনে। 
  
কী জােনত োে? 
  
পিানশাো কতদূে কনেে? 
  
নবএ অোসি পেীক্ষা নদনয়নে। সামনেে মানস রেজাল্ট হনব। 
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বনল নক! পেীক্ষা রকমে হনয়নে? 
  
িানলা হনয়নে। 
  
পিানশাো রকাোয় কনেে? 
  
িাকায়। ইন্টােনমনডনয়ট পাশ কনেনে ইনডে কনলজ রেনক। তােপে িাকা ইউনেিানসিনট। 
  
তুনম পিানশাোয় রকমে? 
  
িানলা। ইন্টােনমনডনয়ট পেীক্ষায় রেনলনমনয় সবাে মনধয োডি হনয়নেলাম। 
  
নসনিক সানহব তাে রমনয়ে নদনক তানকনয় আনেে। তাে রোনখ আেনন্দে রেনয়ও র্টা 
রবনশ তাে োম নবস্ময়। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, হঠাৎ র্ আমানক রদখনত আসে— এে নপেনে নক রকানো 
কােণ আনে? 
  
রকানো কােণ োই। 
  
নসনিকুে েহমাে রমনয়ে নদনক সামােয িুাঁনক এনস বলনলে, সামােয র্ পশু রসও কােণ 
োিা নকেু কনে ো। মােুষ রতা কখনোই কনে ো। তনব সব কােণ মােুষ নেনজ জানে 
ো। অেয একজে জানে। 
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অেয একজেটা রক? 
  
আল্লাহপাক। মা, তুনম নক োমাজ পনিা? 
  
মানি মানি পনি। 
  
রকােআে মনজদ পিনত পানো? 
  
পানে। 
  
রতামাে োম র্ লীলাবতী োখা হনয়নে, রকে োখা হনয়নে রসই কােণ নক জানো? 
  
জানে ো, আনম শুধু জানে মা সবাইনক বনল রেনখনেল তাাঁে ্নদ রমনয় হয় তাে োম র্ে 
লীলাবতী োখা হয়। 
  
রেনল হনল কী োম োখা হনব বনল োই? 
  
ো। আপোনক একটা কো নজনেস কনে— বাাঁশগানেে মাোয় হানেনকে িুলনে রকে? 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, আমাে মনে খুব আেন্দ হনয়নে এটা জাোনোে জনেয বাাঁশগানেে 
আগায় হানেনকে। আেন্দ রপনল মােুষ তাে আেনন্দে খবে সবাইনক জাোনত রেষ্টা কনে। 
মােুষ দুিঃখ রপনল নকংবা কষ্ট রপনল তাে খবে নকন্তু জাোনত োয় ো। রগাপে কনে োনখ। 
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মােুষ োিা অেযসব পশুপ্রাণীজগনতে নেয়ম নকন্তু নিন্ন। পশু বা পক্ষীজগনতে নেয়ম হনলা, 
দুিঃখ-কষ্ট নেৎকাে রোঁোনমনে কনে সবাইনক জাোও। আেনন্দে খবে রগাপে োনখা। 
  
লীলা রহনস রিলল। নসনিকুে েহমাে বলনলে, মা, তুনম হানসা রকে? 
  
আপোে কো শুনে হানস। 
  
আমাে কো শুনে রকে হাসনল? 
  
লীলা বলল, কী জনেয রহনসনে তাে কােণ আনম জানে ো। অেয একজে হয়নতা জানেে। 
নকন্তু নতনে রতা নকেু বনলে ো। 
  
নসনিকুে েহমাে রমনয়ে নদনক তানকনয় আনেে। লীলা তানকনয় আনে তাে বাবাে নদনক। 
রকউ রোনখে পাতা রিলনে ো। মনে হয়। একজে অেযজেনক রবািাে রেষ্টা কেনে। 
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৫. লীলামদে বাচি মঞু্জে পেন্দ হময়মে 
লীলানদে বানি মঞু্জে পেন্দ হনয়নে। এ বানিনত আজ তাাঁে তৃতীয় নদবস। পেনন্দে মািা 
প্রনতনদেই বািনে। লক্ষণ িানলা েয়। েক্ৰবৃনদ্ধ হানে ্নদ পেন্দ বািনত োনক তাহনল 
একসময় রদখা ্ানব নতনে এখানেই স্থায়ী হনয়নেে। নতনে রকাোও স্থায়ী হনত োে ো। 
নশকি বসানো গানেে স্বিাব। নতনে গাে ো, মােুষ। মােুনষে রকাোও নশকি বসানত 
রেই। 
  
তনব এই বানিে প্রনতনট মােুষনক তাে মনে ধনেনে। সবনে মনে ধনেনে লীলাে দুই 
রবােনক। কইতেী এবং জইতেী। আদে কনে এনদেনক এখে নতনে ডাকনেে ‘কই’ এবং 
জই। কইতেী তাে সনঙ্গ আনে োয়াে মনতা। জাইতেী তানক লক্ষ কনে দূে রেনক। রস 
হয়। দেজাে আিাল রেনক তানক রদখনব নকংবা গানেে আিাল রেনক রদখনব। কইতেীে 
মনতা রূপবতী বানলকা নতনে তাাঁে জীবনে নিতীয়নট রদনখে নে— এই রঘাষণা কনয়কবােই 
রদওয়া হনয়নে। কইতেীনক নেনয় নতনে খানেকটা দুনশ্চন্তাও রবাধ কনেনেে। অনত বি 
রূপসী ঘে পায় ো— এই প্রবানদে কােনণ। তাোিা রমনয়নটে েুলও লাল। লাল েুনলে 
রমনয়ো রকাোও স্থায়ী হনত পানে ো। তানদে কলনমলতাে মনতা ঘুনে রবিানত হয়। 
  
উাঁেু কপানল নেিল দন্তী নপঙ্গল রকশ 
ঘুেনব কেযা োোে রদশ। 
  
মঞু্জে রসবাে জনেয ্ানক নে্ুে কো হনয়নে তানকও তাাঁে খুব পেন্দ হনয়নে। রলাকনটে 
োম বনু্দ। বয়স নিনশে মনতা। গাঢ় কৃষ্ণবনণিে ক্ষীণকায় একজে মােুষ। েয় িুনটে মনতা 
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লম্বা। রস মনে হয় তাে শােীনেক শদনঘিে কােনণ লনজ্জত। তাে রেষ্টা কুাঁনজা হনয়, বাাঁকা 
হনয় লম্মা শেীেটা ্তটা পানে কনমনয় োখা। বনু্দে রদাষ হনলা, রস সাোক্ষণ কো বনল। 
আে তাে গুণ হনলা, রসইসব কো শুেনত িানলা লানগ। 
  
দুপুেনবলা বদু মঞু্জে সাো শেীনে সনেষাে িািানো রতল মানখনয় দলাইমলাই কনে। 
আোনম তাে রোখ বন্ধ হনয় ঘুম রপনয় ্ায়। তখে তাে মনে হয়, মােবজীবনেে সােিকতা 
এই দলাই-মলাইনয়। সবনে মজাে কোগুনল বদু এই সময় বনল। 
  
বুিনেে সযাে, আমাে োোনজ নকন্তুক হুাঁ হুাঁ হুাঁ…। 
  
হুাঁ হুাঁ হুাঁ আবাে কী? পনেষ্কাে কনে বনলা। 
  
সবনকেু পনেষ্কাে কনে বলা ্ায় ো। সযাে। নকেু িানব বুিনত হয়। িানব বুনিে। েজে 
কইো িাব রদনখে। 
  
কী িাব রদখাব? 
  
বাাঁনশে আগাত লণ্ঠে জ্বালাইনে, রদনখে োই? এখে বনলে রদনখ ঘটো! 
  
বলনত পােনে ো। কী ঘটো? 
  
পাকা দালাে েুইয়া নটনেে ঘনে োনক, বনলে রদনখ কী ঘটো? 
  
বলনত পােনে ো। কী ঘটো? 
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োোনজে নজে-সাধো আনে। এই হইল ঘটো। 
  
কী সাধো? 
  
নজে-সাধো। উোে দুই পালা নজে আনে। এো দুই িাই। 
  
কী উল্টা-পাল্টা কো বনলা? 
  
শুেনত ো োইনল বলব ো। জবাে বন্ধ কেলাম। তয় আনম নেলাম। তাে পাংখা বেদাে। 
োইনতে পে োইত আনম তানে পাংখা নদয়া হাওয়া নদনে। তাে অনেক ঘটো স্বেনক্ষ রদখা। 
  
কী রদনখে? 
  
রসটা রতা বলব ো। 
  
রকে বলব ো? 
  
সব নকেু বলা নঠক ো। পাগলা হন্টে সানবে িূত োনক শহেবানিত। মানি মনধয রস নগয়া 
বি সযানেে সানে ইংনেনজনত গিসি কনে। রসই গিসিও আনম শুনেনে। 
  
কী শুনেে? 
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রসটা রতা আিনেনে বলব ো। আমাে অন্ত শখ োই। রগাপে নজনেস। আনম লািাোিা 
কনে ো। 
  
বি সানহব সম্পনকি ্ত কোই নতনে রশানেে ো রকে, মােুষটানক তাাঁে পেন্দ হনয়নে। 
শুধু পেন্দ েয়, রবশ পেন্দ। তাে কানে মনে হনে, এমে নবেয় এবং িদ্রতা নতনে খুব 
কম মােুনষে মনধয রদনখনেে। শেীি ঘনেে মােুষনদে মনধযই শুধু এই নজনেস রদখা ্ায়। 
লীলাে বাবা র্ অনত বিঘনেে মােুষ এই নবষনয় নতনে এখে একশ িাগ নেনশ্চত। 
  
  
  
নসনিকুে েহমাে গতকাল দুপুনে মঞু্জনক বনলনেে, আপনে আমাে রমনয়টানক কষ্ট কনে 
নেনয় এনসনেে। আপোে প্রনত আমাে কৃতেতাে রশষ োই। আনম আপোনক সামােয 
সম্মাে কেনত োই। 
  
মঞু্জ নবনস্মত গলায় বলনলে, আপোে কো বুিনত পােনে ো। সম্মানেে মনধযই রতা আনে। 
েতুে কনে আে কী সম্মাে কেনবে? 
  
একটু নবনশষ সম্মাে কেনত োই। 
  
মঞু্জ অবাক হনয় বনলনেে, আো নঠক আনে। কনেে, কী কেনত োে। আনম রদখনত োই 
বযাপােটা কী? সন্মাে পাওয়াে জনেয েয়, ঘটো কী জাোে জনেয। 
  
মঞু্জ ঘটোে জনেয অনপক্ষা কেনেে। এখনো নকেু ঘনট নে। কনব ঘটনব রবািা ্ানে ো। 
নসনিকুে েহমাে র্ বযাপক নকেু কেনবে। এটা আন্দাজ কো ্ানে। র্-নকানো বি 
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কমিকানণ্ডে জনেয বযাপক প্রস্তুনত লানগ। সমসযা একটাই, লীলা হয়নতা হুট কনে বনল 
বসনব–একনদনেে জনেয বাবাে রদশ রদখনত এনসনেলাম। রদখা হনয়নে। এখে েনল ্াই। 
আমাে শখ নমনট রগনে। 
  
লীলানক অগ্রাহয কো অসম্ভব বযাপাে। লীলা ্নদ বনল েনলা ্াই, তানক র্নতই হনব। র্ 
সব রমনয়ে োক খািা এবং ্ানদে নেবুক ঘানম তানদে নেনয় এই সমসযা। তানদে কো 
আগ্রাহয কো ্ায় ো। লীলাে োক খািা এবং তাে নেবুক ঘানম। খুবই খাোপ লক্ষণ। 
  
বি সম্মাে তানক কী রদখানো হনব এটা নেনয় নতনে একধেনেে দুনশ্চন্তাে মনধযই আনেে। 
কানো সনঙ্গ র্ নবষয়টা নেনয় আলাপ কেনবে। রসই সুন্াগও হনে ো। নতনে র্ কামোয় 
োনকে তাে পানশে কামোনতই আনেসুে েহমাে বনল এক ্ ুবক োনক। জাইতেী, কইতেী 
দুই রবােনক সন্ধযানবলায় পিায়। জয়নগে টাইপ বযাপাে হনব। মঞু্জ। কনয়কবােই তাে সনঙ্গ 
আলাপ-পনেেয় কেবাে জনেয নগনয়নেনলে। রস প্রনতবােই মুখ শুকনো কনে বনলনে, আমাে 
শেীেটা িানলা ো। পনে কো বনল? 
  
নবোট অিদ্রতা। মঞু্জ তাে অিদ্রতা ক্ষমা কনেনেে। এই ্ুবক লীলানদে বানিে রকউ েয়। 
বাইনেে মােুষ। বাইনেে মােুনষে অিদ্রতা নেনয় মাো ঘামানোে নকেু রেই। বযাটা োকুক 
তাে মনতা। নতনে োকনবে তাে মনতা। 
  
নতনে তাাঁে মনতাই আনেে। 
  
নতনে শহেবানি এবং মূল বানিনত এমেিানব ঘুেনেে র্ে এটা তাে নেনজেই বানিঘে। 
তাাঁে েলানিো, আোে-আেেনণ রকানোেকম নিধা লক্ষ কো ্ ানে ো। মূল বানিে দনক্ষনণে 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 110 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

আমবাগানেে একটা অংশ নতনে উপনস্থত রেনক পনেষ্কাে কনেনয়নেে। রসখানে রেৌনক পাতা 
হনয়নে। োয়াময় এই জায়গা তাে পেন্দ হনয়নে। নতনে রঘাষণা কনেনেে— দুপুেনবলায় 
এখানে নতনে ঘুমানবে। জায়গাটাে নতনে একটা োমও নদনয়নেে— োয়াবীনে। নতনে নঠক 
কনেনেে রকউ রেিনকাো শহনে রগনল োয়াবীনে োনমে একটা সাইেনবাডি আনেনয় বি 
আমগােটায় লানগনয় রদনবে। 
  
তাাঁে সবনে’ পেন্দ হনয়নে বি পুকুে। বানিে সামনে দুনটা পুকুে। একটাে োম বি পুকুে, 
আনেকটাে োম কাাঁো পুকুে। পুকুেিনতি মাে। সাধােণ নেপ রিনল নবঘত সাইনজে 
কনয়কটা েলা ধনে নতনে উনত্তনজত। বি মাে ধোে জনেয হুইল বিনশে বযবস্থা কেনত 
বনলনেে। নপাঁপিাে নডনমে সন্ধানে বদু রগনে। 
  
বদু আবাে এইসব নবষনয় নবনশষ োেী। তাে কানে শুনেনেে— সব নপাঁপিাে নডম মাে 
খায় ো। নহনু্দ নপাঁপিাে নডম মানে খায়। 
  
নপাঁপিানদে মনধযও র্ নহনু্দ-মুসলমাে আনে নতনে জােনতে ো। বদু তাাঁে অেতায় নবনস্মত 
হনয় বনলনে— নপাঁপিাে র্ নহনু্দ-মুসলমাে আনে এইটা সনবই জানে। লাল নপাঁপিা হইল 
নহনু্দ। আে কালা নপাঁপিা মুসলমাে। মুসলমাে নপাঁপিা কামি রদয় ো, নহনু্দ নপাঁপিা রদয়। 
  
মঞু্জ, বিই নবনস্মত হনয়নেে। ্তই নদে ্ানে বদু োনমে এই লমু্বটানকও তাাঁে ততই 
পেন্দ হনে। লম্বা মােুনষে বুনদ্ধ কম োনক বনল নতনে শুনেনেনলে, এখে মনে হনে–এটা 
খুবই িুল কো। 
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বদুে কাে রেনক অিদ্র নশনোমনণ আনেসুে েহমাে সম্পনকিও নকেু তেয পাওয়া রগনে। 
বনদ বনলনে–রলাক খাোপ ো, তয় মাো নসক্সনট োইে আনে। 
  
বদুে মুনখ ইংনেনজ নসক্সনট োইে শুনে নতনে মজা রপনয়নেে। 
  
নসক্সনট োইেটা কী বদু? 
  
মাোত গণ্ডনগাল। রবনশ বই পিাে কােনণ এইটা হইনে। 
  
রবনশ বই পনি ো-নক? 
  
নদে োইত বই নেনয়ই আনে। 
  
কী বই পনি? 
  
ইংনেনজ নমংনেনজ সব নকনসমই পনি। োইত ঘুমায় ো, রলনখ। 
  
কী রলনখ? 
  
জানে ো। কী রলনখ। রলনখ আে বানেন্দায় হাাঁনট। 
  
মঞু্জ রলাকনটে সনঙ্গ পনেেনয়ে জনেয নকেু আগ্রহ এখে অেুিব কেনেে। র্ রলাক নদে-
োত বই পনি, োত রজনগ রলনখ, তাে অিদ্রতা ক্ষমা কো ্ায়। 
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তাে র্ আনেকটা োম আনে। এইটা জানেে? 
  
কী োম? 
  
কুাঁজা মাোে। কুাঁজা হইয়া হাাঁনট রতা, এইজনেয কুাঁজা মাোে োম। অনেনক আবাে ডানক 
হুাঁজা মাোে। 
  
  
  
কুাঁজা মাোে োন্দাইল রশনে বাংলা এ. রক. িজলুল হক কনলনজে ইনতহানসে প্রিাষক 
আনেসুে েহমানেে রমজাজ সকাল রেনকই খাোপ। রমজাজ রবনশ খাোপ হনল তাে নকেু 
শােীনেক সমসযা হয়। জ্বে আনস, হানতে তালু জ্বালা কেনত োনক। একটা প ি্ানয় মাো 
ঘুেনত োনক। 
  
তাে জ্বে এনসনে, হানতে তালু জ্বালা কেনে। মাোনঘাো এখনো শুরু হয় নে। মনে হনে 
দুপুনেে নদনক শুরু হনব। তাে রমজাজ-খাোনপে অনেকগুনল কােণ আনে। অনেক কােনণে 
প্রধাে কােণ হনলা, গত োে মানস রকানো রবতে হয় নে। কনলনজে নপ্রন্পাল আলহাজু 
আতাউল গনে সানহনবে কানে গতকাল আনেস নগনয়নেল। িদ্রনলাক অমানয়ক হানস রহনস 
বনলনেে— এত অনস্থে হনেে রকে? ইয়াংমযাে, লাইনিে শুরুনত স্ট্রাগল কেনত হনব ো? 
্াো বি হয় সবাইনক স্ট্রাগাল কেনত হয়। 
  
আনেস হতাশ গলায় বলল, এই মানসও রবতে হনব ো? আতাউল গনে আবানো হাসনত 
হাসনত বলনলে, এই মানস একটা নকেু বযবস্থা ইেশাল্লাহ কেব। আপোে রতা খাওয়া-
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দাওয়াে অসুনবধা হনে ো। নবোট মােুনষে বানিনত জায়নগে োনকে। শুনেনে ঐ বানিনত 
দশ পনদে নেনে োন্না হনল বাবুনেিনক কানে ধনে েক্কে রদওয়ানো হয়। সনতয ো-নক? 
  
োন্না অনেক পদ হয় এটা সনতয, কানে ধনে েক্কে রদওয়াে নবষয় জানে ো। আপনে নক 
আমানক হাতখেনেে নকেু নদনত পানেে? 
  
হাতখেে পা-খেে রকানো খেেই:নদয়া ্ ানব ো। কনয়কটা নদে শধ ি্ ধেনত হনব। নমনেোে 
সানহনবে কনলজ। উনে আবাে একটু রবকায়দায় পনি রগনেে বনল আমানদে সমসযা 
হনে। খুবই সামনয়ক সমসযা। নমনেোে সানহবনক জাোনো হনয়নে। আপনে এত অনস্থে 
রকে? োকা-খাওয়াে রকানো প্রবনলম রতা আপোে হনে ো? প্রবনলম হনল বনলে। 
জায়নগে রেঞ্জ কনে অেয জায়গায় নদনয় রদই। 
  
োকা-খাওয়াে রকানো সমসযা আনেনসে হনে ো। নসনিকুে েহমাে সানহনবে পাকা 
দালানেে রদাতলাে একটা িানলা ঘে তানক রদয়া হনয়নে। ঘনেে জাোলাগুনল গ্রানমে পাকা 
বানিে জাোলাে মনতা খুপনে খুপনে ো। বি বি জাোলা। দনক্ষণ নদনকে জাোলা খুলনল 
হুহু কনে বাতাস বয়। প্রেণ্ড গেনমে সময়ও োনত জাোলা খুনল োখনল েীনতমনতা শীত 
লাগনত োনক। খাওয়াদাওয়ােও রকানোেকম অসুনবধা রেই। ঘনে এনস খাবাে নদনয় ্ায়। 
এত খাবাে আনে র্ পাাঁে-েয়জে মােুষ রখনত পানে। কম কনে খাবাে নদনত অনেকবাে 
বলা হনয়নে, রকানো লাি হয় নে। 
  
পনেে বানিনত নদনেে পে নদে োকা-খাওয়াে র্ অস্বনস্ত আনে রসই অস্বনস্তও আনেস 
এখানে রবাধ কনে ো। কনলনজে রবনশেিাগ নশক্ষক এই ধেনেে বযবস্থায় োনকে। গ্রানমে 
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নদনক এটা রমাটামুনট োলু বযবস্থা। নবত্তবাে মােুষো কনলনজে নশক্ষকনদে বানিনত জায়নগে 
োখনত পেন্দ কনেে। এনত সমানজ প্রনতপনত্ত বানি। 
  
োকা-খাওয়াে নবনেমনয় আনেসনক নকেুই কেনত হয় ো। নসনিক সানহনবে রমনয় দুনটনক 
নেনয় সন্ধযানবলায় নকেুক্ষণ বসনত হয়। দুই রমনয়ে সামনে োনক দুই হানেনকে। আনেনসে 
বাাঁ-হানত োনক নেকে রতল মাখানো রবত। (নবনত রতল মাখানোে কাজটা বনদ খুব আগ্রনহে 
সনঙ্গ কনে।) রমনয় দুনট নেনজে মনে মাো দুনলনয় দুনলনয় পনি। আনেস তানকনয় োনক। 
নকেুই বনল ো। র্ে তাে কাজ রবত হানত বনস োকা। একসময় রিতেবানি রেনক 
তানদে খাওয়াে ডাক আনস। তাো আনেনসে নদনক তানকনয় িীত গলায় বনল, সযাে ্াই? 
আনেস উত্তে রদয় ো। তাো নকেুক্ষণ উত্তনেে জনেয অনপক্ষা কনে েনল ্ায়। 
  
মানি মানি আনেনসে মে খাোপ োনক। তখে রস বনল, রতে-এে ঘনেে োমতা বনলা। 
এই োমতা জাইতেী কইতেী কানোেই মনে োনক ো। তাো এনক অনেযে নদনক তাকায়। 
একসময় িনয় িনয় শুরু কনে— রতে এনক্ক রতে। রতে দুনগানে োনিশ। নতে রতেং… 
  
নতে রতেং কী? 
  
দুই রবাে বলনত পানে ো। মুখ োওয়া-োওনয় কনে। আনেনসে হানতে রবত িনিে মনতা 
রেনম আনস। 
  
কনলজ রেনক রিোে পে আনেনসে নকেুই কোে রেই। পনিকায় কমিখানল রদনখ দেখাস্ত 
শতনে কো তাে এখে প্রধাে কাজ। রস নবনেি সব োকনেে জনেয দেখাস্ত পানঠনয়নে। বে 
নবিানগে আনমনেে পনদও দেখাস্ত পাঠানো হনয়নে। রকানো হযাাঁ-সূেক জবাব এখনো আনস 
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নে, শুধু পানকস্তাে লাইটস োনমে একটা রকাম্পানে রেনক সাম্প্রনতক সমনয় রতালা নতে 
কনপ পাসনপাটি সাইজ েনব রেনয় পানঠনয়নে। রেিনকাো রেনক েনব তুনল েনব পাঠানো 
হনয়নে। আে তানদে রকানো রখাাঁজ রেই। 
  
রশনে বাংলা কনলনজে নপ্রন্পাল সানহব অনবনশয তানক রডনক বনলনেেকমিখানল রদনখ 
অযানপ্লনকশে পানঠনয় রকানো লাি রেই। সব পাতানো রখলা। রক োকনে পানব, রক পানব 
ো। সব নঠক কো োনক। আই ওয়াশ নহনসনব কমি খানল নবোপে োপা হয়। তনব আপনে 
নেন্তা কেনবে ো। আপোে রেজাল্ট িানলা। অোনসি রসনকন্ড ক্লাস িাে আে এমএ-নত 
রসনকন্ড ক্লাস োডি হওয়া রখলা কো ো। নিতনে নজনেস োকনত হয়। নজনেস মাোে মনধয 
নেনয় নবোনবতনেে কনলনজ পনে মেনবে রকে? আনম রশনে বাংলানক ধনে একটা বযবস্থা 
ইেশাল্লাহ কনে রদব। আনম হানজ মােুষ। নমেযা আশ্বাস নদনে ো। শধ ি্ ধরুে। শধ ি্। 
আসল নজনেস শধ ি্। রশনে বাংলাে সনঙ্গ আমাে পনেেয় আনে। আমাে বিিাই নববাহ 
কনেনেে োখানে— রসইসূনি পনেেয়। 
  
আনেস শধ ি্ ধনে আনে কােণ তাে এখে অেয নকেু ধোে রেই। রস বনস আনে পুকুেপানি, 
োনেনকল গানেে োয়ায়। সূ ি্ সনে ্াওয়ায় োয়াও সনে রগনে। আনেনসে গানয় রোদ 
নেিনবি কেনে, তােপনেও রস সনে বসনে ো। লাগুক রোদ। জ্বে রতা গানয় আনেই, রসই 
জ্বে আনো বািুক। সবনে িানলা হয় অনেতে হনয় পনি োকনল। জগনত কী ঘটনে রবািাে 
উপায় োকনব ো। 
  
গত পেশু রস কনলনজে নশক্ষক প্রণববাবুনক নজনেস কনেনেল, কপদিক মানে কী? আমো 
র্ বনল কপদিকহীে অবস্থা— তাে অেিটা কী? প্রণববাবু বলনলে, কপদিক হনলা কনি। 
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প্রােীে আমনল মুদ্রাে সবিনেম্ন মাে নেল কনি। ্াে কানে একটা কনিও োই রস-ই 
কপদিকহীে। 
  
গত এক মাস পাাঁেনদে ধনে আনেস কপদিকহীে। বানিনত নেনঠ পাঠানত দুই আো লানগ, 
রসই দুই আোও তাে কানে রেই। রদাক গাে রেনক নসগানেট বানকনত রকো হনে। 
রদাকােদাে এখনো বানকনত নদনে। আে কতনদে রদনব রক জানে! জুেটা িানলামনতা 
এনল িানলা হয়। নসগানেট খাবাে ইো মনে ্ায়। 
  
খাম রকোে টাকাে অিানব রদনশে বানিনত মানক নেনঠ রলখা হনে ো। মা নেনন্তত হনয় 
নেনঠে পে নেনঠ পানঠনয় ্ানেে– বাবা, তুনম পি নদনতে ো রকে? রতামাে শেীে িানলা 
আনে রতা? আনম অইতযান্ত নেনন্তত। তুনম নক রকানো কােনণ আমাে উপে োগ কনেয়াে? 
  
মা নেনঠপি রবশ গুনেনয় রলনখে। শুধু নকেু-নকেু বাোে রলনখে অেযেকম কনে। র্মে 
নতনে কখনো অতযন্ত নলখনবে ো। নলখনবে আইতযানন্ত। 
  
আনেস কপানল হাত নদনয় জ্বে রদখল। মনে হয় রোনদ বনস োকাে কােনণ জ্বে আনো 
রবনিনে। খাম রকোে টাকা োকনল মানক নেনঠ নলনখ জাোনো র্ত। সামােয দুোে টাকা 
র্াগাি কো সমসযা ো, নকন্তু সামােয দুোে টাকাে জনেয হাত পাতা সমসযা। 
  
মানক নেনঠটা এখে নলনখ োখা ্ায়, তােপে ্নদ কনলনজে রবতে হয় তাহনল খাম নকনে 
নেনঠ পাঠানো হনব। 
  
আনেস রোনদ পুিনত পুিনত মানক নেনঠ নলখনত শুরু কেল— 
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মা, 
  
আনম অইতযান্ত িানলা আনে। অইতযান্ত সুনখ আনে। আমাে গানয়ে উপে সুখ িনে িনে 
পিনে।… 
  
কদপিক রজাগাি ো হওয়া প ি্ন্ত মানক রলখা নেনঠ আনেস পাঠানত পােনব ো, তনব মানলক 
িাইনক রলখা রপােকাডিটা পাঠানত পােনব। রপাষ্টকাডি নকনে নেনঠ রলখা হনয়নে। 
রজলখাোয় খানমে নেনঠ রলখা ্ায় ো। রপাে কানডিে নেনঠ পাঠানত হয়। 
  
মানলক িাই নেোপত্তা আইনে বনন্দ আনেে। প্রেনম নেনলে িাকা রসন্ট্রাল রজনল, এখে 
তানক পাঠানো হনয়নে োজশাহী রসন্ট্রাল রজনল। রজলানেে রকয়াে অনি তানক নেনঠ নদনল 
নেনঠ রপৌোনোে কো। নেনঠ রদয়া ্ানে ো। কােণ রপােকাডিটা স্থােীয় রপাোনপস রেনক 
পাঠানো নঠক হনব ো। আইনবে রলাকজে গন্ধ শুনক শুনক এখানে েনল আসনত পানে। 
রপােকাডিটা রপাষ্ট কেনত হনব। ময়মেনসংহ শহে রেনক। রক ্ানব ময়মেনসংহ? ্াওয়াে 
িািা রকাোয়? 
  
মানলক িাইনয়ে নেনঠটা আনেস এমেিানব নলনখনে র্ে অনত ঘনোয়া নেনঠ। রকমে আনেে, 
িানলা আনে’ রগানেে নেনঠ। পুনলশ এই নেনঠ পনি র্ে নকেুই ো রবানি। র্ে রটে ো 
পায় নেনঠটা নলনখনে মানলক িাইনয়ে দনলেই একজে। আনেস নলনখনে– 
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িাইজাে রগা! আসসালাম। পে সমাোে। আনম িানলা আনে। বানিে সকনলই িানলা আনে। 
ধলাগরুনটে একনট বখো বােুে হইয়ানে। বােুেটাে েঙ কানলা। কুনিটা নডম নদয়া োজহাাঁস 
বসাইয়ানেলাম। দুিঃনখে নবষয় মাি নতেটা নডম িুনটয়ানে। বানক সবই েষ্ট। 
  
আনম িানলা আনে। রলখাপিা নেয়া আনে। সামনেই পেীক্ষা। পাশ কনেব নক-ো ইহা 
আল্লাহপাকই জানেে। আপনে আমানক প্রেুে পনিনত বনলয়ানেে, আনম রসইমনতা 
পিানশাোে রেষ্টা নেনয়নে। অজপািাগাাঁনয় োনক, বইপি রজাগাি হয় ো। শুনেনল আশ্চ ি্ 
হইনবে, সামােয একটা নডকশোনেও পাওয়া দুস্কে। 
  
আপনে িানলা োনকনবে। স্বানস্থযে প্রনত ্ত্ব নেনবে। আপোনক সালাম। মােেীয় রজলাে 
সানহবনকও সালাম। 
  
ইনত– 
আপোে অনত আদনেে 
আনেস 
  
মাগনেনবে োমাজ রশষ কনে নসনিকুে েহমাে বানিে উনঠানে ইনজনেয়ানে আধনশায়া হনয় 
আনেে। তাে সামনে বি একটা জলনেৌনক। নতনে জলনেৌনকনত পা রেনখনেে। নকেুক্ষণ 
আনগ নতনে একটা দুিঃসংবাদ রপনয়নেে। বি রেনল মাসুদ বানি রেনক পানলনয় রগনে। 
োন্দাইল রেলনেশনে তানক রেনে উঠনত রদখা রগনে। তাে গানয় নেল। হলুদ েনঙে শাটি। 
তানক নজনেস কো হনয়নেল, রস রকাোয় ্ায়। উত্তনে রস বনলনে— আসানম ্াই। 
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নসনিকুে েহমাে রতমে নেনন্তত রবাধ কেনেে ো। রেনল পানলনয় রগনে— এটা রতমে 
রকানো দুিঃসংবাদ ো। নতনে নেনন্তত রবাধ কনেনেে নিতীয় দুিঃসংবাদটাে জনেয। নিতীয় 
দুিঃসংবাদ নতনে এখনো পাে নে— তনব পানবে। দুিঃসংবাদ কখনো একা আনস ো, রস 
সনঙ্গ কনে তাে বিিাইনক নেনয় আনস। প্রেম আনস রোটিাই— োন ট দুিঃসংবাদ। 
তােপে আনস বিিাই— বি দুিঃসংবাদ। 
  
বি দুিঃসংবাদটা কী হনত পানে? কানো মৃতুয-সংবাদ? নসনিকুে েহমাে নসগানেট ধোনলে। 
োপা গলায় ডাকনলে, রলাকমাে! 
  
ইনজনেয়ানেে রপেে রেনক রলাকমাে জবাব নদল, নজ। রস ইনজনেয়ানেে রপেনে ঘাপনট 
রমনে বনস নেল। তানক রদখা ্ ানেল ো। বাইনেে রকউ উনঠানে পা নদনল তাে কানে মনে 
হনব, নবোট উনঠানেে মািখানে নসনিকুে েহমাে একা বনস আনেে। 
  
রলাকমাে, আমাে রমনয় কই? 
  
শহেবানিত রগনেে। ডাক নদয়া আেব? 
  
ো। মাসুদ র্ পালানয় রগনে কাউনে নকেু বনল রগনে? 
  
নজ বনলনে। মাোে সাবনে বনল রগনে। 
  
রস র্ পালানয় ্ানব মাোে সাব জােত? 
  
নজ। 
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মাোে সাব জাোে পনেও আমানক জাোয় োই রকে? 
  
রলাকমাে জবাব নদল ো। নসনিকুে েহমাে বলনলে, ্াও মাোেনক খবে নদয়া আনো। 
তানক বলবা তাে সনঙ্গ ো খাব।এইজনেয রডনকনে। রকানোেকম রবয়াদনব কেবা ো। 
  
নজ আো। 
  
নসনিকুে েহমানেে হানতে নসগানেট নেনি রগনে। নতনে রেিা নসগানেটই টাে নদনেে। 
আজ মনে হয় পূনণিমা। োেনদনকে জঙ্গল আনলা হনত শুরু কনেনে। ্ নদ পূনণিমা হয় তাহনল 
প্রবল রজােো হনব। আজ কুয়াশা রেই। রমঘশূেয আকানশ পূনণিমা রদখাে মনতা নজনেস। 
নতনে রবনলিুনলে গন্ধও পানেে। বাগানে রবনলিুনলে গানে নেশ্চয়ই অসংখয িুল িুনটনে। 
পূনণিমায় সব রবনলগানে িুল রিানট। র্সব রবনলগাে পূনণিমানতও িুল রিাটানত পানে ো 
তাো বন্ধযা গাে। এইসব গাে তুনল রিলনত হয়। নসনিকুে েহমানেে ইো কেনে রমনয়নক 
নেনয় রবনলিুনলে বাগানে র্নত। র্সব গানে িুল রিানট নে রসসব গাে রটনে তুনল 
রিলনত। তনব আনগ নেনশ্চত হনত হনব আজ পূনণিমা নক ো। মাোে বলনত পােনব। োাঁদ–
তাোে নহসাব তাে কানে খুব িানলা আনে। সমসযা হনে, এই সমনয় রবনলিুল িুনট ো। 
রবনল বষিাে িুল। তাহনল গন্ধটা আসনে রকানেনক? মনেে িুল? 
  
আনেসনক রদনখ নসনিক সানহব েমনক উঠনলে। রোখ টকটনক লাল। িেসা গালও লালনে 
হনয় আনে। ইটাে িনঙ্গও অেযেকম। মাতানলে মনতা রহনলনু্দনল হাাঁটা। হাাঁটাে মনধয 
তাকানোে মনধয রকমে র্ে রডান্ট রকয়াে িাব। এমনেনত রস মানটে নদনক তানকনয় মাো 
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নেেু কনে কুাঁজা হনয় হাাঁনট। কনলনজে োি-োিীনদে কানে তাে আলাদা োম আনে— কুাঁজা 
মাোে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, আনেস, রকমে আনো? 
  
আনেস বলল, আনম অইতযান্ত িানলা আনে। আপনে ো রখনত রডনকনেে, ো খাব ো। 
আমাে ধােণা। আপনে ো রখনতও ডানকে নে। ো খাওয়াটা অজুহাত। আপনে আমানক 
নকেু বলাে জেয রডনকনেে। 
  
নসনিকুে েহমাে নবনস্মত হনলে। মাোে এেকম িনঙ্গনত কো বলনে রকে? নতনে নবস্ময় 
প্রকাশ কেনলে ো। আধনশায়া অবস্থা রেনক উনঠ বসনত বসনত বলনলে, নকেু বলাে জেয 
ডানক োই। একটা নবষয় জাোে জনেয রডনকনে। আজ নক পূনণিমা? 
  
নজ, পূনণিমা। আনশ্বো পূনণিমা। এই পূনণিমায় িূত রদখা ্ায় আে আষানঢ় পূনণিমায় সাধু মােুষ 
রদখা ্ায়। আষানঢ় পূনণিমায় রগৌতম বুদ্ধ গ্রেহতযাগ কনেনেনলে। 
  
গৃহতযাগ রকে কনেনেনলে? 
  
সংসাে রেনক রসই োনতই তাে মে উনঠ নগনয়নেল। মােুষ ্খে হঠাৎ অসম্ভব সুন্দে 
রকানো নজনেস রদনখ তখে নবনেি কােনণ সবনকেু রেনক তাে মে উনঠ ্ায়। 
  
আনম রতা আমাে দীঘি জীবনে অনেক সুন্দে নজনেস রদনখনে। আমাে রতা মে উনঠ োই। 
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হয়নতা উনঠনে, আপনে বুিনত পানেে োই। মােুষ অেয মােুনষে মে নকেুনকেু বুিনত 
পানে, নেনজে মে নকেুই বুিনত পানে ো। 
  
তুনম কো রতা খুব গুনেনয় বনলা। 
  
নজ, আনম কো গুনেনয় বলনত পানে। এটা রকানো বি বযাপাে ো। র্ রলাক রেনে স্বনপ্ন 
পাওয়া বনি নবনক্ৰ কনে রসও খুব গুনেনয় কো বনল। 
  
বি বযাপাে রকােটা? 
  
বি বযাপাে হনলা র্ কো বলনে রস জানে নক-ো কী বলা হনে। 
  
তুনম জানো? 
  
নজ আনম জানে। 
  
খুবই িানলা কো। এখে আমানক আনেকটা নজনেস বনলা, আমাে রেনল র্ বানি রেনি 
পানলনয় ্ানব এটা তুনম জােনত। জাোে পনেও আমানক নবষয়টা জাোও নে। আমানক 
জাোনল আনম আমাে রেনলনক আটকানত পােতাম। জাোও নে রকে? 
  
আনেস বলল, বানি রেনক পানলনয় ্াবাে বুনদ্ধ আনম তানক নদনয়নেলাম। আনম বুনদ্ধ নদনয়নে 
আবাে আনম রসটা আপোনক বনল রদব–তা রতা নঠক ো। সাপ হনয় দংশে কেব, ওিা 
হনয় িািব— তা রতা হয় ো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 123 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

নসনিকুে েহমাে অবাক হনয় বলনলে, পানলনয় ্াবাে বুনদ্ধ তুনম নদনয়ে? 
  
নজ। 
  
রকে? 
  
আপনে তাে জনেয খুবই লজ্জাজেক শানস্তে বযবস্থা কনেনেনলে। অপমােটা রস নেনত 
পােনেল ো। আমানক বলল। ইাঁদুে-মাো নবষ খানব। আমাে কানে মনে হনলা, নবষ খাওয়াে 
বযাপােটা মাো রেনক দূে কোে জনেয বানি রেনক পানলনয় ্াবাে বুনদ্ধ রদয়াই িানলা। 
  
র্ বনল ইাঁদুে-মাো নবষ খানব রস রকানোনদে খায় ো। বনল কনয় নবষ খাওয়া হয় ো। 
  
রকউ-নকউ আবাে বনল-কনয় খায়। এনককজে মােুষ এনকক েকম। িোপূনণিমায় রকউ 
বানি-ঘে রেনি েনল ্ায়, আবাে রকউ দেজা বন্ধ কনে ঘুমায়। 
  
মাসুদনক তুনম কনব নিনে আসনত বনলে? 
  
আনম নকেু বনল োই। তনব রস খুব তািাতানি নিনে আসনব। রস গৃহী ধেনেে রেনল। 
বানি রেনি রবনশ নদে বাইনে োকনত পােনব ো। 
  
তুনম নক রকানো িুনলে গন্ধ পাে? 
  
নজ-ো। আমাে োক বন্ধ। 
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নসনিকুে েহমাে বলনলে, রতামাে নক শেীে খাোপ? 
  
আনেস বলল, সামােয খাোপ। মনে হয় জ্বে এনসনে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, ্াও শুনয় োনকা। 
  
আনেস েনল ্ ানে। নসনিকুে েহমাে িুরু কুাঁেনক আনেনসে নদনক তানকনয় আনেে। আনেস 
কী অদূ্ভত িনঙ্গনত রহনলদুনল ্ানে! মনে হনে পানয়ে সনঙ্গ বানি রখনয় রস হুিমুনিনয় 
পনি ্ানব। রলাকমাে বলল, হুক্কা আইেযা রদই? নসনিকুে েহমাে হযাাঁ-সূেক মাো োিনলে, 
্নদও তাে তামাক রখনত ইো কেনে ো। নেজিে উঠানে বনস োকনত ইো কেনে ো, 
আবাে উনঠ র্নতও ইো কেনে ো। 
  
রজােো প্রবল হনয়নে। বানিে রপেনেে কামোঙা গানেে োয়া তাে গানয় পনিনে। কামোঙা 
গানেে নেিল-নবিল পাতাে োয়া রজােোয় সুন্দেিানব এনসনে। বাতানস গাে কাাঁপনে, 
োয়াও কাাঁপনে। নসনিকুে েহমাে নেনজে গানয়ে োয়াে নদনক তানকনয় েইনলে। দৃশযটা 
তাাঁে কানে সুন্দে লাগনে, তনব মাোনেে কোমনতা এই সুন্দে দৃশয রদনখ তাে মনে 
রকানো িাব শতনে হনে ো। 
  
রলাকমাে! 
  
নজ? 
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মাসুদ এক-দুই নদনেে মনধয নিনে আসনব। র্নদে নিনে আসনব রসনদেই কানে ধনে 
তানক রেনে তুনল নদনব। আমাে হুকুনমে অনপক্ষা কেনব ো। 
  
নজ আো। 
  
রলাকমাে হুক্কাে েল তাাঁে হানত তুনল নদল। নতনে েল টােনেে। িুিুক িুিুক শে হনে। 
শে শুেনত তাাঁে িানলা লাগনে। 
  
কেযাে বাপ হুক্কা খায় 
বুেকা বুেকা রধাাঁয়া ্ায়। 
  
সুন্দে নসমাসা। রক তানক বনলনেল? েনমলা বনলনেল। একনদে নতনে বাোন্দায় বনস হুক্কা 
টােনেে, হঠাৎ েনমলা ঘনেে রিতে রেনক বনল উঠল— কেযাে বানপ হুক্কা খায়, বুেকা 
বুেকা রধাাঁয়া ্ায়। কী কােনণ জানে েনমলাে নসমাসা তাে খুবই িানলা লাগল। নতনে সনঙ্গ 
সনঙ্গ েনমলানক রডনক পানঠনয় বলনলে— ঘনেে রিতে রেনক কী বললা আনেকবাে বনলা। 
েনমলা িনয় অনস্থে হনয় বলল, আমাে িুল হইনে মাপ কইো রদে। নসনিক সানহব অবাক 
হনয় বলনলে, িুনলে কী হইনে? সুন্দে নসমাসা বনলনে, আমাে পেন্দ হনয়নে। েনমলা তাে 
পনেও বলল, আে রকানোনদে বলব ো। আমানে ক্ষমা রদে। নতনে দুিঃনখত হনয় বলনলে, 
আো নঠক আনে ্াও, ক্ষমা নদলাম। 
  
অনত সুন্দে এই নসমাসাটা লীলানক বলনল রকমে হয়? হুক্কায় টাে নদনয় বুেকা বুেকা 
রধায়া োিনত োিনত বলনবে। লীলা নেশ্চয় মজা পানব। রমনয়টা নেনজে মনে ঘুনে 
রবিানে। রস কী িাবনে রক জানে! তানক পানশ বনসনয় নকেুক্ষণ গল্প কেনল রবািা র্ত 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 126 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

রস কী িাবনে। নকন্তু তানক রডনক এনে আনয়াজে কনে কো বলনত ইো কেনে ো। ্নদ 
তাে আসনত ইো কনে রস আসনব নেনজে মনতা। রস কনব েনল ্ানব? র্েকম হুট কনে 
এনসনেল— রসেকম হুট কনেই নক েনল ্ানব? ্নদ রস একবাে নঠক কনে েনল ্ানব 
তাহনল তানক আটকানো ্ ানব ো। তাে মানকও আটকানো ্ ায় নে। এই রমনয়টা পুনোপুনে 
তাে মা’ে স্বিাব রপনয়নে। মাতৃ-স্বিানবে রমনয় জীবনে সুখী হয় ো। নপতৃ-স্বিানবে রমনয় 
সুখী হয়। এই নেনয়ও একটা নসমাসা আনে। নসমাসটা র্ে কী? নসনিকুে েহমাে িুিুক 
িুিুক শনে হুক্কা টােনেে, রোখ বন্ধ কনে নসমাসা িাবাে রেষ্টা কেনেে। নকেুটা মাোয় 
আসনে, নকেুটা আসনে ো— 
  
মা-স্বিাবী রদখাে হানস 
কেযা োনকে িনঙ্গ 
বাপ-স্বিাবী সুখ-কপানল 
কেযা োনকে েনঙ্গ। 
  
এই রতা মনে পনিনে। কেযা োনকে েনঙ্গ। েনঙ্গ োকা অনেক বি বযাপাে। নতনে মনে-
প্রানণ োনেে তাে কেযা োকনব েনঙ্গ। 
  
  
  
লীলা তাে সৎমাে খাওয়া রদখনে। েনমলা খুব গুনেনয় িাত খানেে। পানটনত বনসনেে— 
সামনে জলনেৌনক, রসখানে িাত-তেকানে। রঘামটা নদনয় বনসনেে। অসুস্থ মােুনষে হুসাহাস 
খাওয়া ো, রিনল েনিনয় একাকাে কোও ো। র্ে নতনে এ-বানিে েতুে বউ। েতুে বউ 
বনলই রঘামটা রটনে লাজুক-লাজুক িনঙ্গনত রখনত হনে। 
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েনমলাে ঘনে আনলা রেই। ঘনেে বাইনে জাোলাে পানশ হানেনকে োখা হনয়নে। তাে 
আনলা রিতনে পনিনে। রসই আনলা কাটা রবনে রোটমাে খাবাে জনেয ্নেষ্ট ো। অসুস্থ 
মনহলাে িাত খাওয়া রদনখ লীলাে োগ লাগনে। কষ্টও লাগনে। সািিক্ষনণক রদখানশাোে 
জেয এই মনহলাে একজে কাউনক দেকাে। রসেকম রকউ রেই। লীলাে বাবা সুস্থ-সবল 
একজে মােুষ। তাে রপেনে োয়াে মনতা দুজে রলাক আনে। র্ে একজে মােুনষে দুটা 
োয়া। অেে অসহায় এই মনহলানক রদখাে রকউ রেই। তাে নেনজে রেনলনমনয়োও একবাে 
এনস রখাাঁজ রেয় ো। খুনশে মা বনল একজে মনহলা প্রনতনদে একবাে আনসে। মনে হনে 
এই মনহলাে উপেই দানয়ত্ব। খুনশে মা খুবই কানজে রমনয়, তাে পনেও রস রতা এ-
বানিনত োনক ো। লীলা লক্ষ কনেনে, তাে সৎমানয়ে খাবানেে সমনয়েও রকানো নঠক 
রেই। আজ নতনে সন্ধযানবলায় রখনত বনসনেে। গতকাল দুপুনে নতনে নকেুই খাে নে। এই 
বযাপােটা নেনয় লীলা খুনশে মাে সনঙ্গ কো বনলনে। খুনশে মা বনলনে–আম্মানজনগা, উনে 
্খে িাত খাইনত োইনবে তখে িাত নদনল খাইনবে। ো োইনল িাত নদনল উনে খুবই 
োগ কনেে। 
  
লীলা বলল, খুবই োগ কনেে মানে কী? োগ কেনল কী কনেে— িানতে োলা-বানট উনল্ট 
রিনলে? 
  
রসইটা কেনল রতা িানলাই নেল আম্মানজ। রবনশ োগনল পেনেে কাপি খুাঁইলযা দাাঁত নদয়া 
নেনিে। বিই লইজাে নবষয়। এইজনেযই রতা উোে রদখিানলে জনেয বাইনেে রলাক 
োখা হয় ো। উোে নেনজে রেনলনমনয়ো উোনে রদখনত আনস ো। লইজ্জা পায়। 
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কোগুনল লীলাে কানে ্ুনে্ুে বনল মনে হনলা ো। সব ্ুনে মে গ্রহণ কনে ো। এই 
্ুনেও কেনে ো। 
  
লীলানক েমনক নদনয় েনমলা হঠাৎ ক্ষীণ স্বনে বলনলে, মানগা, কী দযানখা? 
  
লীলা বলল, আপোে খাওয়া রদনখ। 
  
েনমলা োপা হানস-মাখানো গলায় বলনলে, খাওয়াে মনধয কী আনে রগা মা? খাওয়া রতা 
েনঙ্গলা োইে ো র্ রদইখযা মজা পাইবা! 
  
লীলা বলল, খাওয়া েনঙ্গলা োে ো হনলও খাওয়া রদখাে মনধয আেন্দ আনে। আপোে 
রেনলনমনয়ো ্খে রখনত বসত। তখে আপনে পানশ বনস তানদে খাওয়া রদখনতে ো? 
রদনখ আেন্দ রপনতে ো? 
  
তুনম রতা দূে োইকযা রদখনতে। কানে বইসা খাওয়া দযানখা। 
  
আসনে। বাবাে কাে রেনক োনব নেনয় এনস দেজা খুনল আসনে। 
  
োনব োইনল রতামাে বাবা োনব নদব ো। এক কাজ কনো, রতামাে বানপে ঘনে ্াও। রসই 
ঘনে কানঠে দুইটা বি আলমানে আনে। কালা েনঙে আলমানেে নতে েম্বে ড্রয়ানে োনব 
আনে। 
  
আপনে জানেে কীিানব? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 129 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

আনম অনেক নকেু জানে। রকউ আমানে নকেু ো বলনলও আনম জানে। মাসুদ েইলযা রগনে— 
রকউ আমানে নকেু বনল োই। নকন্তু আনম জানে। 
  
রকউ আপোনক নকেু ো বলনলও তাো নেনজনদে মনধয আনলােো কনেনে, রসখাে রেনক 
আপনে শুনেনেে। 
  
এইটা নঠক বলে মা। আমাে কাে খুবই পনেষ্কাে। ্াও োনব নদয়া দেজা খুাঁইলযা আমাে 
সানে বনসা। আনম খাওয়া বে কেলাম। তুনম সামনে বসনল খাওয়া শুরু কেব। 
  
লীলা োনব আেনত বাবাে ঘনে িুকল। োনব র্খানে োকাে কো রসখানেই আনে। রস োনব 
হানত নেনয় ঘুেল আে তখে নসনিকুে েহমাে বলনলে, োনব নেয়া কই ্াও? ঘটোটা হঠাৎ 
ঘটায় েট কনে লীলাে মাোয় রকানো জবাব এনলা ো। রস বাবাে নদনক তানকনয় েইল। 
নসনিকুে েহমাে বলনলে, তালা খুনল তুনম রতামাে সৎমানে আজাদ কেনত োও? 
  
তা ো। উনে িাত খানেে, আনম সামনে বনস োকব। 
  
সামনে বনস োকাে দেকাে োই। 
  
আনম উোনক কো নদনয় এনসনে। সামনে বনস খাওয়াব। উনে খাওয়া বন্ধ কনে বনস 
আনেে। 
  
্খে-তখে র্-নকানো মােুষনে কো নদবা ো। কো অনেক দানম নজনেস। 
  
লীলা শান্ত গলায় বলল, কো দানম নজনেস বনলই রতা আনম আমাে কো োখব। 
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ো। 
  
का। একজে অসুস্থ মােুষনক আনম কো নদনয় এনসনে। উনে আমাে কো নবশ্বাস কনে 
খাওয়া বন্ধ কনে বনস আনেে। আনম ্নদ এখে তাে কানে ো। ্াই তাহনল উনে খানবে 
ো। 
  
ো রখনল ো খানব। পাগল-মােুষ এক-দুই রবলা ো রখনল নকেু হয় ো। 
  
আপনে এমে একটা রোট কো কী কনে বলনলে? 
  
নসনিকুে েহমাে রোি নেিঃশ্বাস রিনল বলনলে, তাহনল একটা ঘটো রশানো–মনেয়ম োনমে 
একটা রমনয়নক রেনখনেলাম র্ রতামাে সৎমানয়ে রদখিাল কেনব। িানট অঞ্চনলে গনেব 
ঘনেে রমনয়। েনমলা একনদে কী কেল রশানো— মনেয়মনে িুনলনয়-িালনয় দেজা খুলাল। 
তােপে হুট কনে ঘে রেনক রবে হনয় বাঁনট নদনয় তানে রকাপ নদল। আনম মনেয়মনক 
প্রেনম রেিনকাো, তােপে ময়মেনসংহ সদে হাসপাতানল নেনয় রগলাম। রসখানেই রস 
মাো ্ায়। মামলা-নমাকিমা র্ে ো হয়। রসজনেয আমানক অনেক টাকা-পয়সা খেে 
কেনত হনয়নে। মনেয়ম গনেব ঘনেে রমনয় বনল অনল্পে উপে নদনয় নগনয়নে। এখে নেশ্চয়ই 
বুিনত পােনে রকে আনম এত সাবধাে। আমাে কো রশানো— র্খানে োনব নেল রসখানে 
োনখা। 
  
লীলা বলল, উনে আমানক নকেু কেনবে ো। উনে আমানক পেন্দ কনেে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 131 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

নসনিকুে েহমাে নবেে গলায় বলনলে, মনেয়মনকও েনমলা খুব পেন্দ কেত। তানক 
েনমলা ডাকত— ময়ো রসাো। এই নেয়া রতামাে সানে আে কো বলনত ইো কেনে ো। 
দাও, ঘনেে োনব আমাে হানত দাও। 
  
লীলা বাবাে হানত োনব নদনয় শান্ত গলায় বলল, আনম আপোে এখানে দুনদে োকব রিনব 
এনসনেলাম, োেনদে রেনকনে। কাল সকানল েনল ্াব। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, রতামানক ্নদ োনব নদনয় রদই তাহনল নক আনো কনয়কনদে 
োকনব? 
  
ো। 
  
আো নঠক আনে। কাল র্নত োও, কাল ্ানব। 
  
আনম ্ানক সনঙ্গ নেনয় এনসনেলাম, মঞু্জমামা, নতনে বানি রিোে জনেয অনস্থে হনয়নেে। 
আে আমাে নেনজেও এখানে োকনত িানলা লাগনে ো। 
  
কাল সকানলই তুনম ্ানব? 
  
নজ। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, রতামানক রদনখ আনম খুব খুনশ হনয়নে। নেনজে খুনশ আনম প্রকাশ 
কেনত পানে ো। োগ প্রকাশ কেনত পানে। পৃনেবীনত দুই ধেনেে মােুষ আনে। এক 
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ধেনেে মােুষ োগ প্রকাশ কেনত পানে, খুনশ প্রকাশ কেনত পানে ো। আনেক ধেনেে 
মােুষ খুনশ প্রকাশ কেনত পানে, োগ প্রকাশ কেনত পানে কলা। 
  
লীলা নবনস্মত হনয় বলল, এই কোগুনল নক আপনে নেনজ নেন্তা কনে বলনলে? 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, ো, আনম এত সুন্দে সুন্দে কো বলনত পানে ো। এইগুনল 
মাোনেে কো। মাোনেে সনঙ্গ রতামাে রদখা হয় োই? 
  
ো, রদখা হয় নে। উোে কো শুনেনে। সবাই উোনক কুাঁজা মাোে ডানক। 
  
হুাঁ। 
  
শুনেনে আপনে তানক খুব পেন্দ কনেে? 
  
হুাঁ, কনে। 
  
রকে? 
  
জানে ো। মােুনষে পেন্দ-অপেন্দ নহসাব রমনে হয় ো। পেন্দ-অপেনন্দে রকানো 
বযায়াকেণ োই। 
  
এটাও নক কুাঁজা মাোনেে কো? 
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এটা আমাে কো। মা রশানো, ্াও োনব নেনয় েনমলাে ঘনে ্াও। তাে সামনে বনস তানক 
খাওয়াও। আনম রসানলমােনক বনল নদনে, রস আনশপানশ োকনব। রতমে নকেু ঘটনল 
সামলানব। 
  
লীলা তানকনয় আনে। রস তাে সামনে দাাঁনিনয় োকা মােুষটানক বুিনত রেষ্টা কেনে। 
বুিনত পােনে বনল মনে হনে ো। নসনিকুে েহমাে রমনয়ে নদনক তানকনয় অিয়দানেে 
িনঙ্গনত হাসনলে। 
  
লীলা তাে সৎমানয়ে সামনে বনস আনে। তাে মনে ক্ষীণ অস্বনস্ত। অস্বনস্তে কােণ, তাে 
রকে জানে মনে হনে— এই অসুস্থ মনহলা হঠাৎ এক েলা িাত তাে মুনখে সামনে ধনে 
আদুনে গলায় বলনবে, মা খাওনগা। লীলা। এই মনহলাে হানতে েলা কখনো মুনখ নেনত 
পােনব ো। অসুস্থ মােুষনক রস নকেু বুনিনয়ও বলনত পােনব ো। অসুস্থ মােুষ ্ুনে মানে 
ো। তাো একবাে অপমানেত রবাধ কেনল রসই অপমােনবাধ মনেে গিীনে িুনক ্ায়। 
তানদে এনলানমনলা জগৎ হঠাৎ কনে আনো এনলানমনলা হয়। তাে িল শুি হয় ো। 
  
রতামাে োমটা বি সুন্দে, লীলা। োমটা রক োখনে রগা? 
  
মা রেনখনেে। 
  
রতামানে খুব আদে কেত? 
  
সব মা-ই রতা রেনলনমনয়নদে আদে কনে। এমে মা নক আনে র্ রেনলনমনয়নদে অোদে 
কনে? 
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আনম কনে। আনম র্মে কনে তাোও কনে। এই র্ আমাে রেনলটা বানিঘে রেনি পালানয় 
রগল, আমানে মুনখে রদখাও রদখল ো। 
  
লীলা কী বলনব রিনব রপল ো। অসুস্থ েনমলাে মুনখে নদনক তানকনয় েইল। 
  
তুনম কনব ্াইবা রগা মা? 
  
আনম কাল সকানল ্াব। 
  
েনমলা এই কো শুনে রহনস রিলনলে। মুনখ িানতে েলা তুলনত ্ানেনলে, রসই েলা 
োনমনয় রেনখ রহনস কুনট-কুনট হনলে। লীলা বলল, হানসে রকে? 
  
রতামাে কো শুইেযা হানস। 
  
আমাে কোটা নক খুব হানসে? 
  
হুাঁ হানসে। তুনম রকানোনদে ্াইবা ো। এইখানেই োকবা। 
  
িনবষযিাণী কেনেে? 
  
র্টা ঘটব রসইটা বললাম। নমলাইয়া রদইনখা। 
  
আো নমনলনয় রদখব। 
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খাওয়া রশষ হইনে রগা মা, এখে হাত ধুব। 
  
আসুে আপোে হাত ধুইনয় নদই। 
  
েনমলা লীলাে এই কোয় আবানো রহনস কুনট-কুনট হনলে। এইবাে আে লীলা নজনেস 
কেল ো, রকে হানসে। েনমলা হঠাৎ হানস োনমনয় বলনলে, আমাে খুব ইো নেল রতামাে 
মুনখ একটা িানতে েলা তুইলযা রদই। তুনম নঘন্না পাইবা বইলা নদলাম ো। রতামানে রদইখা 
মনে হয় রতামাে নঘন্না রবনশ। 
  
লীলা তানকনয় আনে। েনমলা খুব হাসনেে। 
  
  
  
আনেনসে জ্বে খুব রবনিনে। রস প্রলাপ নবকা শুরু কনেনে। রস ক্ৰমাগত কো বনল ্ ানে। 
কী বলনে রস নেনজ জানে ো। একটা বযাপাে তাে খুব িানলা লাগনে— রস ্া বলনত 
োনে বলনত পােনে। রকানো সমসযা হনে ো। 
  
অসম্ভব রূপবতী একনট রমনয় নেনন্তত মুনখ তাে সামনে দাাঁনিনয় আনে। এই বযাপােটাও 
তাে খুব িানলা লাগনে। রমনয়নট একা দাাঁনিনয় রেই, তাে সনঙ্গ আনো অনেনক আনে। 
নসনিক সানহবও আনেে। নকন্তু অেয কাউনকই আনেস িষ্ট রদখনত পানে ো। রমনয়নটনক 
রদখনত পানে। আনেস রমনয়নটে নদনক তানকনয় বলল, আপনে িাবনবে ো র্ আনম 
আপোনক নেনে ো। আপোনক আনম খুব িানলািানব নেনে। আপনে নসনিক সানহনবে বি 
রমনয় লীলাবতী। আপোে োম উনল্টা কেনল কী হয় জানেে— তীবলালী। আমাে োম 
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উনল্টা কেনল রমনয়নদে োম হনয় ্ায় সনেআ। আমাে মা আপোনক রদখনল কী বলত 
জানেে? আপোনক রদখনল বলত, আইতযান্ত সুন্দেী কেযা। আমাে মা অতযন্ত বলনত পানে 
ো। মািখানে একটা ই লানগনয় আইতযান্ত। 
  
লীলাবতী োনমে রমনয়টা আনেসনক কী র্ে বলল। আনেস তাে কো শুেনত রপল ো। 
রস এখে কানো কোই শুেনত পানে ো, শুধু নেনজে কোগুনল পনেষ্কাে শুেনে। 
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৬. রেন রেমম আমে 
প্রায় আধঘণ্টাে উপে রেে রেনম আনে। 
  
রকাে রেনম আনে। রকউ বলনত পােনে ো। কতক্ষণ রেনম োকনব তাও রকউ বলনত 
পােনে ো। বযাপােটা নেনয় কাউনক নেনন্তত মনে হনে ো। মনে হনে সবাই খুনশ। জাোলাে 
পানশ একটা নসট নেনয় লীলা বনসনে। রবনঞ্চে সবিনশষ নসট বনল রদয়ানল রহলাে নদনয় 
বনসনে। লীলাে পানশই মঞু্জ। তাে হানত ফ্লাস্ক িনতি গেম পানে। ো বাোনোে সেঞ্জাম। 
িদ্রনলানকে প্রধাে শখ েলন্ত রেে বা বানস নেনজে হানত বানেনয় ো খাওয়া। মঞু্জে রমজাজ 
খাোপ। তাে আনো নকেুনদে োকাে ইো নেল। জায়গাটা সম্পনকি ধােণা পাওয়াে আনগই 
েনল র্নত হনে এটা রকমে কো? েনল আসাে সময় কইতেী এমে কান্না শুরু কেল র্ 
তাে নেনজে রোনখও পানে এনস রগল। নতনে গম্ভীে গলায় রঘাষণা নদনলে– মা, কাাঁনদস ো। 
আনম লীলানক রপৌনে নদনয় েনল আসব। তােপে ্তনদে ইো নেনজে মনতা োকব। 
িদ্রনলানকে এককো। আনম িদ্রনলাক। 
  
লীলানদে উনল্টানদনকে রবনঞ্চ কান্ত হনয় আনেসুে েহমাে শুনয় আনে। এই গেনমও তাে 
গানয় রমাটা োদে। শীত লাগনে–এই কোটা রস কাউনক বলনতও পােনে ো। আনশপানশ 
রকউ োকনল সুটনকস খুনলনয় সুটনকস রেনক রস আনেকটা োদে বাে কেত। পানয়ে 
তালুনত শীত রবনশ লাগনে। একনজািা রমাজা পেনলও হনতা। রস রোখ রখালা োখনত 
পােনে ো। রোনখ রোদ লাগনে। 
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আনেসুে েহমাে কনলনজে োকনে রেনি নদনয়নে। এখে রস ্ানে মানয়ে কানে। ডাোে 
রদনখনয় প্রেনম শেীে সাোনব। পনেেটা পনে রদখা ্ানব। তাে ্ািাসঙ্গী হনয়নে বি 
সানহনবে রমনয় লীলা। এটা অস্বনস্তকে। পনেনেত রকউ ো োকনল িানলা হনতা। পনেনেত 
রকউ োকা মানেই নকেু রসৌজেযমূলক কোবাতিা। অসুস্থ অবস্থায় রকানো কোবাতিা বলনত 
ইো কনে ো। কো শুেনতও িানলা লানগ ো। তনব লীলা রমনয়টা িানলা। তাে মনধয 
রলাক রদখানো বযাপােটা রেই। শেীে রকমে? খাোপ লাগনে?— এই জাতীয় রকানো কোই 
রস বলনে ো। জানোলা নদনয় মুখ রবে কনে রস আনে নেনজে মনতা। মঞু্জ আনেনসে কানে 
এনস বলল, আমাে কানে বানলশ আনে, নেনজে বানলশ নবোোে োদে োিা আনম রবে 
হই ো। আপোনক রদব? 
  
আনেস বলল, ো। 
  
লাগনল বলনবে, রলজা কেনবে ো। আমাে হনলা উঠল বাই রতা কটক ্াই নসনেম। 
বযান গ রগাোনোই োনক। বযানগ লুনঙ্গ, মশানে, দনি, টেিলাইট, হাতুনি সব পানবে। 
রমনডনসে বক্স একটা আনে, রসখানে ্াবতীয় এনসেনসয়াল ড্রাগ পানবে। রপট খাোপ 
হনয়নে— ফ্রানজল আনে। মাো ধোে ওষুধ আনে, জ্বে কমানোে ওষুধ আনে। োনমিানমটাে 
আনে। রপ্রশাে মাপাে ্ত্রণা আনে। 
  
আনেস বলল, িানলা রতা! 
  
মঞু্জ বলল, িানলা-মন্দ জানে ো। আনম সবসময় শতনে োকনত পেন্দ কনে। রদনখ, আপোে 
জ্বে কত রমনপ রদই। 
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আনেস বলল, দেকাে রেই। 
  
মঞু্জ বলল, অবশযই দেকাে আনে। আপোে রোখ-মুখ লাল হনয় আনে। জ্বে একশ দুইনয়ে 
উপনে। জ্বে একশ দুই ক্ৰস কেনল রোখ-মুখ লাল হনয় ্ায়। 
  
নপ্লজ, আমাে নকেু লাগনব ো। 
  
শুেলাম আপনে োকনে রেনি নদনয় িে গুড েনল ্ানেে? নেে নবদায়। 
  
হুাঁ। 
  
সনঙ্গ ক্লযাশ হনয়নেল? 
  
হুাঁ। 
  
কনলনজে প্রনিসনেে োকনে রতা িানলা োকনে। োিনলে রকে? কানো সনঙ্গ নক ক্লযাশ 
হনয়নেল? 
  
হুাঁ। 
  
কাে সনঙ্গ? 
  
আপোে সনঙ্গ কো বলনত িানলা লাগনে ো। নকেু মনে কেনবে ো। 
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মঞু্জ নকেু মনে কেল বনল মনে হনলা ো। রস বযস্ত হনয় পিল ফ্রাঙ্ক নেনয়। ফ্লানস্কে মুখ 
খুলনে ো। মনে হয় পযাে রকনট রগনে। 
  
রেে রেনি নদনয়নে। এতক্ষণ কামোিনতি রলাক নেল, এখে প্রায় িাকা। এই কামোয় ্ াো 
এনসনেল তাো লীলানক উনঠনয় নদনত এনসনেল। তানদেনক বলা হনয়নেল, নসট দখল কনে 
বনস োকনব ্ানত বাইনেে রকউ উঠনত ো পানে। রেে রেনি রদবাে সময় রেনম ্ানব। 
  
আনেনসে পানয়ে কানে দুই িদ্রনলাক বনসনেে। মনে হয় োজেীনতে রলাক। ক্ৰমাগত 
বকবক কনে ্ানে— 
  
্ুেফ্রন্ট রিনঙ রগনে, উনেত নশক্ষা হনয়নে। এখে বুি কত ধানে কত োল! ইস্কান্দে মীজিা 
সানহব উনেত কাজ কনেনেে। 
  
ইস্কান্দে মীজিটা রক? 
  
রমজে রজোনেল। কনঠে রলাক। বাঙানলে জনেয দেকাে কনঠে রলাক। 
  
োজেীনতে আলানপ উৎসানহত হনয় মঞু্জ। তানদে সনঙ্গ ্ুে হনলা এবং অনত দ্রুত একমত 
হনলা র্, পূবিবাংলাে গিেিে রজোনেল রগালাম রমাহাম্মদ কনঠে েীজ। রস পানে োিাই 
নেিা নিজানত পানে। আনলােকনদে গলা উাঁেু রেনক উাঁেু হনে। আনেস একবাে শুধু বলল, 
একটু আনস্ত কো বলনবে? রকউ তা শুেল ো। 
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লীলা জানোলা নদনয় তানকনয় আনে। রকে জানে তাে খুব মজা লাগনে। েয়াপািা োনমে 
জায়গাটায় রস রবশ নকেুনদে কানটনয়নে। জায়গাটাে জনেয নকেুটা হনলও তাে মেখাোপ 
লাগা উনেত। তা লাগনে ো। িাবটা এেকম র্ রস একটা জরুনে কানজ নগনয়নেল। কাজ 
রশষ হনয়নে, এখে নিনে ্ানে। মে খাোপ কো বা নবষন্ন হবাে মনতা নকেুই ঘনট নে। 
্নদও লীলাে সৎমা খুব কান্নাকানট কেনলে। মনস্তষ্কনবকৃত মােুনষে কান্নাকানটনক গুরুনত্বে 
সনঙ্গ নবনবেো কোে নকেু রেই। তাো কােণ োিাই কানে। েনমলা লীলাে হাত ধনে 
নবনস্মত গলায় বলনলে, েইলযা ্াবা? লীলা বলল, আনম সাোজীবে এখানে োকাে জনেয 
আনস োই। আপোনদে রদখাে শখ নেল। রদনখনে, শখ নমনটনে। এখে েনল ্ানে। 
  
োকনল কী হয়? 
  
োকনল নকেু হয় ো। নকন্তু আনম আনো পিানশাো কেব। এখানে পিানশাো কেব রকাোয়? 
  
পিানশাো ো কেনল কী হয়? 
  
লীলা রহনস রিলল। হানস োনমনয় বলল, আমাে প্রসনঙ্গ আপনে র্ কো বনলনেনলে তা 
নকন্তু হয় নে। 
  
কী বনলনেলাম? 
  
আপনে বনলনেনলে। আনম এইখানেই োকব, রকাোও ্াব ো। 
  
পাগল-মােুনষে কো। 
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লীলা বলল, আপনে িানলা োকনবে। নেনজে ্ত্ন রেনবে। 
  
েনমলা তখে কাাঁদনত শুরু কেনলে। সৎমানয়ে কাে রেনক নবদায় রেয়া লীলাে জনেয কনঠে 
হনয় দাাঁিাল। একসময় নসনিকুে েহমাে এনস বলনলে, রমনয়ে হাত োনিা। তানক র্নত 
দাও। েনমলা তৎক্ষণাৎ লীলাে হাত রেনি একপানশ গুনটনয় রগনলে। িীতনোনখ তাকানত 
লাগনলে। নসনিকুে েহমাে বলনলে, র্ র্নত োয় তানক জাপনট ধনে োখা ্ায় ো। 
বুনিে? েনমলা িীত গলায় নিসনিস কনে বলনলে, বুনিনে। 
  
নবদায়মুহূনতি নসনিকুে েহমাে রমনয়নক নকেু বলনলে ো। নকেুক্ষণ আনগই বানিনত একটা 
োটক হনয়নে। পনেনস্থনত উত্তপ্ত। েুপোপ োকাই বাঞ্ছেীয়। 
  
োটক শতনে হনয়নে মাসুদনক নেনয়। রস রিােনবলায় এনস উপনস্থত। রোখমুখ শুকো। 
মাোে েুল উনঠ রগনে। রদনখ মনে হনয়নে কনয়ক নদে ো রখনয় আনে। গানলে োমিা 
রদনব আনে। রোনখে নেনে কানল। নসনিকুে েহমাে নকেুক্ষণ রেনলে নদনক তানকনয় রেনক 
বলনলে, আে রকমে? 
  
মাসুদ অিষ্ট স্বনে বলল, িানলা। 
  
রদশ-নবনদশ ঘুেলা? 
  
মাসুদ নকেু বলল ো। নসনিকুে েহমাে বলনলে, নিনে আসলা রকে? 
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মাসুদ েুপ কনে েইল। নসনিকুে েহমাে বলনলে, জবাে বন্ধ রকে? কো বনলা। কাে 
টানে নিেলা? আমাে টানে নিনো োই এইটা আনম জানে। আমাে জনেয এত টাে কানোে 
োই। তুনম রতামাে িাইনবানেে জনেযও নিনো োই। ঘেবানিে টানেও নিনো োই। তুনম 
নক পেীবােুে টানে নিনেে? রদখা হনয়নে তাে সানে? 
  
মাসুদ জবাব নদনে ো। রস আতনঙ্ক অনস্থে হনয় আনে। নসনিকুে েহমাে আবানো বলনলে, 
পেীবােুে সনঙ্গ রদখা হনয়নে? হযাাঁ নকংবা ো একটা নকেু বনলা। 
  
মাসুদ বলল, নজ রদখা হনয়নে। 
  
পেীবােু রতামানক রদনখ খুনশ হনয়নে? 
  
মাসুদ েুপ কনে আনে। নসনিকুে েহমাে হুক্কায় লম্বা টাে নদনয় সুনলমােনক রডনক সহজ 
গলায় বলনলে, রতামানক বলনেলাম মাসুদ র্-নেনে োমনব রসই রেনেই তানক কানে ধনে 
তুনল নদনব। এই কাজটা তুনম কনো োই। ্া-ই রহাক, সকাল দশটায় একটা রেে আনে। 
ঐ রেনে তুনল দাও। 
  
সুনলমাে হযাাঁ-সূেক ঘাি কাত কেল। নসনিকুে েহমাে সহজ গলায় বলনলে, কানে ধনে 
নেনয় ্ানব। িুল হয় ো র্ে। 
  
সুনলমাে আবানো হযাাঁ-সূেক মাো োিল। 
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লীলা নবোেপ্রনক্ৰয়া শুেল। নকেুই বলল ো। রস এই বানিনত আে োকনে। ো। েনল 
্ানে। বানিে কমিকানণ্ডে সনঙ্গ র্াগ োখাে আে অেি হয় ো। পৃনেবীে সবনকেু তাে 
নেনজে নেয়নম েনল। এই বানি েলনব বানিে নেয়নম। এই বানিে নেয়ম ্নদ হয় কোয়-
কোয় কানো ধনে রঘাোনো তাহনল তা-ই সই। লীলা ্খে তাে বযাগ রগাোনেল তখে 
মাসুদ এনস তাে সামনে দাাঁিাল। লীলা বলল, নকেু বলনব? মাসুদ কো বনল নে। লীলা 
একবাে িাবল নকেু উপনদশ রদয়। রতমে রকানো উপনদশ তাে মাোয় আনস নে। লীলা 
বলল, তুনম নকেু বলনত োইনল বনলা। মাসুদ তখে নবিনবি কনে বলল, আমানক আপোে 
সনঙ্গ নেনবে? 
  
লীলা বলল, ো। 
  
মাসুদ বলল, আনম কী কেব বনল রদে। 
  
লীলা বলল, তুনম কী কেনব রসটা তুনম নেন্তা কনে রবে কেনব। 
  
মাসুদ সামনে রেনক েনল রগল। তাে নকেুক্ষণ পে সনতয সনতয তানক কানে ধনে রেশনেে 
নদনক নেনয় রগল সুনলমাে। সুনলমানেে রপেনে আনে লানঠ হানত রলাকমাে। তানদে রপেনে 
গ্রানমে নকেু রলাকজে, নকেু বাচ্চ-কাচ্চা। নসনিকুে েহমাে সানহব বনল নদনয়নেনলে 
রেনলনক র্ে পেীবােুে বানিে সামনে নকেুক্ষণ োখা হয়। রসই কাজটা কো হনলা। 
পেীবােু বানি রেনক রবে হনয় অবাক হনয় নকেুক্ষণ এই দৃশয রদনখ বানিনত িুনক রগল। 
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রেে েুটনে। আকাশ রমঘলা। বাইনেে পৃনেবী অন্ধকাে রদখানে। রদখনত িানলা লাগনে। 
দূনেে গােপালানক কুেকুনে কানলা লাগনে। 
  
বাবাে কাে রেনক নবদানয়ে দৃশয রকমে হনব এটা নেনয় লীলাে মনে সামােয দুনশ্চন্তা নেল। 
তনব লীলা রমাটামুনট নেনশ্চত নেল র্ আনবগঘে নকেু হনব ো। বাবা স্বািানবক রসৌজনেযে 
নকেু কোবাতিা বলনবে। লীলা নঠক কনেনে, রস নবদায় রেবাে সময় তীক্ষ্ণ রোনখ বাবাে 
নদনক তানকনয় োকনব। তাে রদখাে ইো এই অনত কনঠে মােুষটাে রোনখ পানে আনস 
নক-ো। পানে ো এনলও রোখ নক েলেল কেনব? 
  
নসনিকুে েহমাে রমনয়ে মাোয় হাত রেনখ বলনলে, নি আমানেল্লাহ। ্ াও। তুনম এনসনেনল, 
মনে তৃনপ্ত রপনয়নে, এে রবনশ আমাে নকেু বলাে োই। রতামাে দানদে একটা গয়ো আমাে 
কানে আনে। আমাে খুব শখ গয়োটা রতামানক রদই। গয়োটা নেনব? 
  
লীলা বলল, ো। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, রতামাে মানয়ে একটা খাতা আমাে কানে আনে। োোে সমনয় 
রস গুটুে গুটুে কনে কী সব নলখত। এই বানি রেনি ্াবাে সময় রস খাতাটা রিনল 
রগনে। মনে হয় ইো কনেই রিনল রগনে। তুনম োইনল খাতাটা রতামানক নদনত পানে। 
  
ইো কনে রিনল ্ানব রকে? 
  
খাতায় আমাে সম্পনকি, আমাে দানদজাে সম্পনকি অনেক অন্দমন্দ কো আনে। মনে হয় 
রতামাে মা রেনয়নেল। আনম রলখা পনি মনে কষ্ট পাই। 
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খাতাটা আনম নেব। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, মা রশানো, রতামাে পিানশাোে খেে, নববানহে খেে সব আনম 
নদনত োই। 
  
আপোনক নকেু নদনত হনব ো। 
  
আো নঠক আনে। 
  
বাবা, আনম এখে েওো রদই। 
  
রতামাে জনেয পালনক আেনত রলাক রগনে। পালনক আসুক, তােপনে ্ানব। 
  
কোবাতিাে এই প ি্ানয় লীলা লক্ষ কেল, তাে বাবাে রোনখ পানে। নতনে েট কনে মাো 
সনেনয় রিলনলে র্ে লীলা রোনখে পানে রদখনত ো পায়। 
  
  
  
মানয়ে রলখা খাতা লীলা রবশ খানেকটা পনি রিনলনে পালনকনত আসনত আসনত– 
  
আজ শুক্ৰবাে। জুম্মাবাে। আমাে মনে রকানো শানন্ত োই। আনম আজ িজনেে োমাজ 
পনিয়া আল্লাহপাকনক বনলয়ানে— ও আল্লাহনগা, ও দয়াময়, তুনম দয়া কনো। তুনম ডাইনেে 
হাত হইনত আমানক উদ্ধাে কে। মােুষ কী প্রকানে এমে হইনত পানে? 
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আনম আমাে দানদ শাশুনিনক ডাইনে বনলনতনে। ইহা অতীব অেযায়। নকন্তু কত দুিঃনখ 
বনলনতনে, তাহা নক রকউ বুনিনব? গত বুধবানেে ঘটো। বুধবানে এই অঞ্চনল নবোট হাট 
বনস। উনে রলাকজে নেয়া হানট নগয়ানেে। বানি প্রায় খানল। আমাে দানদশাশুনি আমানক 
ডানকয়া পাঠাইনলে। আনম উোে সমু্মনখ উপনস্থত হইনতই উনে বনলনলে, োতবউ, রতামাে 
বুনে দুইটা এত বি রকে? নববানহে পূনবিই রকউ হাতানপতা কনেয়ানে? নববানহে পূনবি 
হাতানপতা কেনল বুনে বি হয়। 
  
আনম এতই অবাক হইলাম র্ আমাে জবাে বন্ধ হইল। আনম েুপ কনেয়া আনে, তখে 
ডাইনে বনলল, ব্লাউজ রখাল, আনম রতামাে বুনে রদখব। 
  
আনম বনললাম, আপনে ্নদ আমানক রকানোনদে এই জাতীয় কো বনলে। তাহনল আনম 
রখজুনেে কাাঁটা নদয়া আপোে রোখ গালাইয়া নদব। আল্লাহে কসাম। 
  
এই হইল ঘটো। এই ঘটো আনম কাহানক বনলব? রক আমাে কো শুনেনব? উনে তাহাে 
দানদজানেে নবষনয় অন্ধ। রকে অন্ধ তাহাও বুনি ো। 
  
ও আল্লাহপাক, ও দয়াময়, তুনম এই খনবস ডাইনেে হাত হইনত আমানক উদ্ধাে কনো। 
  
  
  
লীলা রেনেে জাোলা রেনক মাো রিতনে নেনয় এনলা। হঠাৎ তাে খানেকটা মে খাোপ 
লাগনে। রকে লাগনে তা বুিনত পােনে ো। রস মঞু্জমামাে নদনক তাকাল। রবোোে আনো 
নকেুনদে োকাে ইো নেল। লীলা রজাে কনেই তানক নেনয় এনসনে। রেনে উঠাে সময় 
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তাে রবশ মে খাোপ নেল। এখে আে মে খাোপ রেই। মহাউৎসানহ নতনে োজেীনতে 
আলাপ জুনিনেে। 
  
শুনেে, পনেষ্কাে নহসাব শুনেে–বাঙানল জানত ্ুেিানব নকেু কেনত পানে ো। বাঙানল 
নব্ুে জানত। িাইনয় িাইনয় লিাইনয়ে জানত। এখানে ্ুেফ্রন্ট েনল? েনল ো। হক 
সানহব নবোট রবাকানম কনেনেে। আমানদে দেকাে লানঠে শাসে। নমনলটানেে শাসে। 
বাঙানল গেনমে িে, েেনমে ্ম। বুনিনেে নকেু? 
  
লীলা রোখ বন্ধ কনে আনে। েলন্ত রেনে তাে সবসময় ঘুম পায়। োিা োিা ঘুম ো, গাঢ় 
ঘুম। ঘুনমে মনধয নবনেি সব স্বপ্ন। মঞু্জমামাে োজেীনতে গল্প শুেনত শুেনত রস ঘুনমনয় 
পিল। ঘুনমে মনধয স্বনপ্ন রদখল— এক েুিগুনি বুনি তাে পানশ বনস আনে। বুনি রিাকলা 
দানত পাে খানে। পানেে লাল েস গনিনয় গনিনয় পিনে। বুনি বলল, এই রমনয় রতাে 
োম লীলা ো? তুই আয়োে রমনয় ো? 
  
লীলা বলল, নজ। 
  
বুনি বলল, রতাে মা নক জীনবত আনে ো মাো রগনে? 
  
মা মাো রগনেে। 
  
কস কী! আনম রতা ্ াইনতনে রতাে মাে সানে সাক্ষানতে জনেয। মাো রগনল সাক্ষাৎ কযামনে 
হইব? 
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আপনে রক? 
  
আনম রতাে মানয়ে দানদ শাশুনি। তুই রতা আমানে কদমবুনসও কেনল ো। কদমবুনস কে। 
  
আনম আপোনক কদমবুনস কেব ো। 
  
অবশযই কেনব। রতাে বাপ কনে, তুই কেনব ো। এইটা রকমে কো? 
  
বুনি কদমবুনস কোনোে জনেয লীলাে হাত ধনে টাোটানে কেনত লাগল। তখনে লীলাে 
ঘুম িানঙল। হাত ধনে টাোটানে কেনেে মঞু্জমামা। তাে মুখ আতঙ্কগ্রস্ত। লীলা বলল, কী 
হনয়নে মামা? 
  
খুবই খাোপ অবস্থা। অবস্থা িনটি োইে। 
  
অবস্থা িনটি োইে মানে কী? 
  
ঐ রলাক রতা মাো ্ানে। 
  
আমানদে সনঙ্গ র্ ্ানে। কনলনজে নটোে। 
  
আনেসুে েহমাে সানহব? জ্বে রবনিনে? 
  
জ্বে বািাবানি ো। উনে নেনজই এখে আনগ্নয়নগনে। 
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বনলা কী! 
  
বদোয় পানে রিনল এই জ্বে কমানো ্ ানব ো। দমকনল খবে নদনত হনব। এেকম নসনেয়াস 
রোগী সনঙ্গ আোই নঠক হয় নে। হুশ কনে মাো ্ানব। আমো রডিবনড নেনয় পিব 
নবপনদ। শেীনে হাত োখনল হাত গেনম পুনি ্ানে, আবাে পানয়ে তলা বেনিে মনতা 
ঠাণ্ডা। এটা খাোপ লক্ষণ। 
  
লীলা উনঠ এনলা। আনেনসে মাোে কানে বসনত বসনত বলল, আপোে জ্বে োনক খুব 
রবনিনে? আনেস জবাব নদল ো। লীলা বলল, আপনে রতা োেোে কনে কাপনেে। শীত 
লাগনে? 
  
নজ। 
  
লীলা আনেনসে কপানল হাত োখল। আনেস েমনক উঠল। নহম-শীতল হাত। লীলা বলল, 
আপনে ্খে রেনে উনঠনেে তখনো নক আপোে এত জ্বে নেল? 
  
জ্বে নেল, এতটা নেল নক-ো জানে ো। 
  
আপোে মাোয় পানে িালা দেকাে। রেনেে কামোয় পানে িালব কীিানব বুিনত পােনে 
ো। 
  
নকেু কেনত হনব ো। ধেযবাদ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 151 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

লীলা বলল, আপনে রতা আমানদে সনঙ্গ িাকা ্ানেে ো, আপনে ্ানবে আপোে মানয়ে 
কানে। শিেব রেশনে োমনবে তাই ো? 
  
হুাঁ। 
  
রেশে রেনক একা ্ানবে? 
  
আনেস নবিনবি কনে বলল, জানে ো। 
  
জানে ো মানে কী? 
  
আনেস জবাব নদল ো। তাে শেীে কাাঁপনে। োেোে কনে কাাঁপনে। মুনখ রিো জমনে। 
মঞু্জ বলল— িাবিনঙ্গ রদনখ মনে হনে উোে মৃগী রবোম আনে। িানলা নবপনদ পিলাম 
রদনখ! 
  
লীলা বলল, নবপদ রতা বনটই, কী কো ্ায় রসটা রিনব রবে কনো। 
  
আমাে মাোয় রতা নকেুই আসনে ো। 
  
লীলা বলল, সামনেে রেশনে রেে োমনব। রসখানে আমো উোনক নেনয় রেনম পিব। 
রসখাে রেনক নেটােি রেে ্নদ পাওয়া ্ায় তাহনল রেনে বানি নিনে ্াব। আে ্নদ রেে 
ো পাওয়া ্ায় তাহনল মনহনষে গানি নকংবা গরুে গানিনত বানি নিেব। আমো রতা মাি 
একটা রেশে পাে হনয়নে। রবনশদূে রতা ্াই োই। 
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মঞু্জ নবেে মুনখ বলল, লীলা, রতাে রতা মাো খাোপ হনয় রগনে। 
  
লীলা বলল, মামা, আমাে মাো খাোপ হয় নে। আমাে রেনয় িানলা বুনদ্ধ ্নদ নকেু রতামাে 
মাোয় আনস তুনম বনলা, আনম শুনেব। উোে জ্বে র্িানব বািনে উনে রতা নকেুক্ষনণে 
মনধয রকামায় েনল ্ানবে। 
  
রকামায় ্াক নকংবা রসনমনকালনে ্াক, আমো নক তানক নেনয় রিেত ্াব ো-নক! এই 
রলানকে দেকাে নেনকৎসা। তানক রকানো একটা হাসপাতানল িনতি কোনত হনব। বানিনত 
নেনয় লাি কী? বানিনত নক হাসপাতাল আনে? 
  
হাসপাতাল ো োকনলও রসবা্ত্ন আনে। বাজানে পাশ কো ডাোে আনে। 
  
বানিনত রিেত ্ানব? 
  
হুাঁ। 
  
ঘটো। ্নদ তাে আনগই ঘনট ্ায় তাহনল কী কেনব? 
  
লীলা জবাব নদল ো। রস আনেনসে কপানল আবানো হাত োখল। আনেস েমনক উঠল। 
তাে কানে মনে হনে, বেনিে একটা খণ্ড তাে মাোয় রকউ রেনখনে। বেনিে রিতে 
রেনক শুকো বকুল িুনলে গনন্ধে মনতা গন্ধ োনক আসনে। বেি র্মে ঠাণ্ডা, বকুল 
িুনলে গন্ধটাও ঠাণ্ডা। োনকে রিতে নদনয় গন্ধটা িুকনে, সবনকেু ঠাণ্ডা কনে নদনে। আনেস 
বলল, পানে খাব। বনলই রোখ বন্ধ কনে রিলল। রমঘলা নদে, কামোে রিতে রতমে 
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আনলা রেই, তবু রস রোখ রমনল োখনত পােনে ো। রোনখে রিতে কিা আনলা িুনক 
্ানে। রোখ কিাকনি কেনে। 
  
রকউ-একজে োমনে কনে তাে রঠানট পানে ধেনে। রসই রকউ-একজেটা রক? একটু আনগ 
রস তানক নেেনত পােনেল, এখে আে নেেনত পােনে ো। তনব রেো-নেো লাগনে। ও 
আো! মনে পিনে—্ূনে। মা’ে সনঙ্গ োগ কনে রস কাাঁনে নদনয় খযাে কনে মাোে একগাদা 
েুল রকনট রিনল, েুনলে রশানক রকাঁনদ অনস্থে। রস ্ূনেনক বনলনেল, এই ্ূনে, তুই রতা 
রতাে কাটা েুলগুনল রিনলই নদনব— এক কাজ কে, আমানক নদনয় রদ। ্ূনে বলল, তুনম 
েুল নদনয় কী কেনব? রস বলল, জমা কনে োখব। একটা রকাটায় িনে সুটনকনস রেনখ 
রদবী। ্ূনে বলল, েুল রেনখ কী হনব? আসল মােুষটানক রেনখ দাও। বনলই কী িয়ঙ্কে 
লজ্জা র্ রপল! পনেে নতেনদে তাে আে রদখা োই। এত ্ াে লজ্জা রস কীিানব অবলীলায় 
বলল, েুল রেনখ কী হনব? আসল মােুষটানক রেনখ দাও। ্ূনেে বয়স তখে কত হনব, 
রোদ-পনেনোে রবনশ হনব ো। এই বয়নস রমনয়নদে আনবগও রবনশ োনক, লজ্জাও রবনশ 
োনক। বয়স ্ত বািনত োনক লজা-আনবগ দুটাই কমনত োনক। 
  
আনেনসে বুক শুনকনয় আসনে। রস নবিনবি কনে বলল, ্ূনে, পানে খাব। ্ূনে োমনে কনে 
রঠাাঁনট পানে নদনে। এত ঠাণ্ডা পানে রস রকাোয় রপনয়নে রক জানে! মনে হনে সমস্ত মুখ 
ঠাণ্ডায় জনম ্ানে। খুবই আশ্চন ি্ে বযাপাে, ্ূনেে সনঙ্গ এইিানব রেনে রদখা হনয় রগল! 
রবোনেে ঘানি এনস পিল রোগীে ্ত্ন। োমনে কনে পানে খাওয়ানত হনে। আনেনসে 
্খে টাইিনয়ড হনলা তখনো ্ূনে খুব রসবা কনেনে। ্ূনে রমনয়টাে জন্মই হনয়নে রসবা 
কোে জনেয। আনেনসে হাত-পা রকমে র্ে অবশ হনয় আসনে। রস ক্লান্ত গলায় বলল, 
্ূনে, রতামাে েুলগুনল আনম খুব ্ত্ন কনে রেনখনে। একটা হেনলনক্সে রকৌটায় িনে 
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সুটনকনস রেনখ নদনয়নে। ্ূনে বলল, শুধু রেনখ নদনল রতা হনব ো। মানি মানি রবে কনে 
রোনদ নদনত হনব। সানজ মানট নদনয় ধুনত হনব। 
  
কোগুনল নক সনতয ্ূনে বলনে, ো অেয রকউ বলনে? ্ূনে খুব েেম কনে কো বনল, এমে 
কনঠে কনে কাটা কাটা ধেনেে কো বনল ো। রক কো বলনে রোখ রমনল রদখনত পােনল 
হনতা। রোখ রমলা ্ানে ো। আনেস বুিনত পােনে রস গিীে অতনল তনলনয় ্ানে। 
রেনেে নিকনিক শে হনে, নকন্তু রস রেনে কনে ্ানে ো। রস িাসনত িাসনত ্ানে। 
  
আনে এ রতা রদনখ আনেক ঘটো। মানলকিাইনক রদখা ্ানে। মানলক িাইনয়ে রোনখ 
কানলা েশমা। োদে নদনয় শেীে িাকা। 
  
মানলক িাই, োিা রপনলে কনব? 
  
আনেস! 
  
নজ মানলক িাই। 
  
মাো ্াে ো-নক? 
  
নজ। 
  
মৃতুয খাোপ নজনেস ো। মৃতুয িানলা নজনেস। 
  
নজ। 
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সাহসী মােুষ মৃতুযনক হানসমুনখ গ্রহণ কনে। 
  
নজ। 
  
আনেস, তুনম নক সাহসী? 
  
নজ ো। 
  
স্বনদশী আনন্দালনেে সময় রেনলগুনল র্ িাাঁনসনত িুনলনে তাো সবাই র্ িয়ঙ্কে সাহসী 
নেল তা-ো। পনেনস্থনত তানদে সাহসী কনেনে। 
  
নজ। 
  
স্বনদশী আনন্দালে রেনক মুসলমাে রেনলো নপনেনয় রগল রকে আনেস? 
  
আনম জানে ো মানলক িাই। 
  
রকে জােনব ো? অবশযই জানো। আনম রতামানক বযাখযা কনেনে। 
  
এখে আমাে নকেু মনে পিনে ো মানলক িাই। আমাে শেীে খুব খাোপ। আমাে জ্বে 
এনসনে। আমাে মাো এনলানমনলা। 
  
তাহনল আনম বনল, তুনম রশানো। 
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মানলক িাই, আজ বাদ োক। 
  
বাদ োকনব রকে? তুনম রোখ বন্ধ কনে রশানো। রতামাে পানশ র্ রূপবতী বনস আনে 
রস রক? 
  
তাে োম ্ূনে। 
  
্ূনে বলনে রকে? তাে োম রতা লীলাবতী। 
  
ও হযাাঁ, লীলাবতী। জ্বনেে কােনণ আমাে মাোে নঠক োই। কী বলনত কী বলনে। 
  
রমনয়টাে সনঙ্গ রতামাে রপ্রম হনয় ্ায় োই রতা? 
  
নজ ো। 
  
গুড। রিনে গুড। রপ্রম হনে হৃদনয়ে দুবিলতা। আমো সবিনক্ষনি হৃদনয়ে দুবিলতা পনেহাে 
কেব। 
  
নজ। 
  
এখে রশানো, মুসলমাে রেনলো রকে স্বনদশী আনন্দালে রেনক সনে রগল। 
  
আজ োক মানলকিাই। রশানো, মে নদনয় রশানো–স্বনদশীো বনঙ্কমেনেে ‘আেন্দমঠ’ বই 
রেনক রপ্রেণা রপত। এই বইনয়ে মূলমত্রণা বনন্দমাতেম গাে– 
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বাহুনত তুনম মা শনে 
হৃদনয় তুনম মা িনে 
রতামােই প্রনতমা গনি মনন্দনে মনন্দনে। 
তুংনহ দূগিা দশপ্রহেণ ধানেণী… 
  
রকানো মুসলমাে রেনল নক এই গােনক জাতীয় সঙ্গীত নহনসনব নেনত পানে? 
  
আপনে রতা মুসলমাে ো! আপনে আল্লাহই নবশ্বাস কনেে ো। 
  
আমাে কো আসনে রকে? আনম রতা স্বনদশী আনন্দালে কেনে ো। আনম একজে 
কনমউনেষ্ট। আনম সানমযে কো বনল–নবপ্লনবে মাধযনম সাময। 
  
মানলক িাই, আমাে মাোটা একটু তুনল ধেনবে! আনম বনম কেব। 
  
ঐ রমনয়টানক বনলা–কী র্ে তাে োম? লীলাবতী। 
  
পনণ্ডত িাস্কোোন ি্ে একমাি কেযা–লীলাবতী। 
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৭. মাগচেমবে নামাজ 
মাগনেনবে োমাজ রশষ কনে নসনিকুে েহমাে মািউনঠানে ইনজনেয়ানে বনস আনেে। 
মাগনেনবে ওয়ানে ঘনে আনলা নদনত হয়, আনজ আনলা রদয়া হয় নে। শুধু উনঠানে একটা 
হানেনকে জ্বনলনয় োখা হনয়নে। ঘনেে রিতে আনলা ো জুলানোে একমাি কােণ েনমলা। 
লীলা েনল ্াবাে পে রেনক তাে মাো পুনোপুনে এনলানমনলা হনয় আনে। তাে গানয় 
রকানো কাপি রেই। রস নকেুক্ষণ পেপে সানপে মনতা রিাসনিাস কনে কী র্ে বলনে। 
রদয়ানল মাো ঠুনক েে রবে কনে রিনলনে। নসনিকুে েহমাে সব খবে রপনয়নেে। নকন্তু 
এখনো রকানো বযবস্থা নেনেে ো। নতনে ্নদ শুধু সামনে নগনয় বনলে–েনমলা, কাপি 
পনো। রস কাপি পেনব। নসনিকুে েহমানেে রেয়াে রেনি উঠনত ইো কেনে ো। ক্লানন্ত 
লাগনে। 
  
তাে মনে হনে শেীেও খাোপ কনেনে। মাোয় রকানো ্ত্রণাণা রেই, নকন্তু মাো দপদপ 
কেনে। এটা নক বি ধেনেে রোগ-বযানধ শুরু হবাে পূবিলক্ষণ? তাে রকানো অসুখ-নবসুখ 
হয় ো। কানজই অসুনখে পূবিলক্ষণ সম্পনকি তাাঁে রকানো ধােণা রেই। েনমলাে মাো খাোপ 
হবাে নকেুনদে পে এক গিীে োনি তাহাজু্জনদে োমাজ পনি নতনে আল্লাহপানকে কানে 
বনলনেনলে— ইয়া েহমােুে েনহম, তুনম আমানক র্-নকানো রোগ-বযানধ নদনত োইনল নদও, 
নকন্তু আমাে মাোটা র্ে নঠক োনক। জীবনেে রশষ নদে প ি্ন্ত র্ে আনম সুস্থ মাোয় 
নসদ্ধান্ত নেনত পানে। আমাে র্ে েনমলাে মনতা ো হয়। 
  
নসনিকুে েহমানেে ধােণা আল্লাহপাক তাাঁে কো শুনেনেে। সবেকম রোগবযানধ রেনক 
তানক মুে রেনখনেে। আজ ্নদ েনমলাে মনতা অবস্থা তাে হনতা! একটা ঘনে তানক 
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তালাবদ্ধ কনে োখা হনয়নে। তাে গানয় রকানো কাপি রেই। রলাকজে আসনে, তানক েগ্ন 
অবস্থায় রদখনে। নতনেও হানসমুনখ তানদে সনঙ্গ গল্প কেনেে। স্বািানবকিানবই গল্প 
কেনেে। র্সব পাগল সমূ্পণি েগ্ন োনক তাো কোবাতিা বনল খুবই স্বািানবকিানব। এই 
ধেনেে পাগলনদে পাগলানম েগ্নতায় সীমাবদ্ধ। 
  
োেনদক অন্ধকাে হনয় রগনে। সুনলমাে হানেনকে জ্বনলনয় তাে ইনজনেয়ানেে রপেনে এনে 
োখল। নসনিকুে েহমাে বলনলে— সুনলমাে, মাসুদনক নক তুনম রেনে তুনল নদনয়নেনল? 
  
সুনলমাে বলল, নজ। 
  
নটনকট রকনট নদনয়ে, ো-নক নবো নটনকনট তুনল নদনয়ে? 
  
নবো নটনকনট। 
  
এটা িানলা কনেে। রস নক কান্নাকানট কেনেল? 
  
নজ ো। 
  
রোনখে পানে রিনল োই? 
  
নজ ো। 
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এটা খাোপ ো। শুনে আেন্দ রপলাম। নকেুটা রতজ তাহনল এখনো আনে। নবষধে সানপে 
নবষ আে পুরুনষে রতজ–দুটাই এক নজনেস। নবষধে সানপে নবষ রশষ হনয় রগনল সানপে 
মৃতুয হয়। পুরুনষে রতজ রশষ হওয়া মানে পুরুনষে মৃতুয। বুনিে? 
  
নজ। 
  
রমনয়নদে রতজটা কী জানো? 
  
নজ ো। 
  
রমনয়নদে রতজ তানদে রোনখে পানেনত। ্খে রকানো রমনয়ে রোনখে পানে রশষ হনয় 
্ায়— তখে রসই রমনয়েও মৃতুয হয়। বুনিে? 
  
নজ। 
  
রতামানক রকে জানে নেনন্তত মনে হনে। সুনলমাে, তুনম নক রকানো নবষয় নেয়া নেনন্তত? 
  
সুনলমাে জবাব নদল ো। মাো নেেু কনে বনস েইল। তানক রদনখ এখে সনতয সনতয খুব 
নেনন্তত মনে হনে। নসনিকুে েহমাে বলনলে, রকানো নবষনয় নেয়া নেন্তা কোে প্রনয়াজে 
হনল রসটা আমানে বনলা। আনম নেন্তা কেব। নেন্তা কোে ক্ষমতা আল্লাহপাক সব মােুষনক 
রদে োই। অল্পনকেু মােুষ নেন্তা কেনত পানে। জগনতে রবনশেিাগ মােুষ রতামাে মনতা 
কাজ কেনত পানে। নেন্তা কেনত পানে ো। 
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সুনলমাে এখনো মাো নেেু কনে আনে। তাে দৃনষ্ট উঠানে নেবদ্ধ। নসনিকুে েহমাে নঠকই 
ধনেনেে। রস খুবই নেনন্তত এবং িীত। িনয় তাে গলা শুনকনয় রগনে। কােণ একটু আনগ 
রস বি ধেনেে একটা নমেযা কো বনলনে। তাে ধােণা— নমেযা কোটা ধো পনি রগনে। 
এখনে সওয়াল-জবাব শুরু হনব। তাে কনঠে শানস্ত হনব। নসনিকুে েহমানেে নেয়ম হনলা, 
কনঠে শানস্ত রদবাে আনগ-আনগ নতনে হালকা রমজানজ হানসমুনখ কোবাতিা বনলে। 
অপোধীে সনঙ্গ ঠািা-তামাশাও কনেে। অপোধীে ধােণা হনয় ্ায় রস মাপ রপনয় রগনে। 
রস ্খে রমাটামুনটিানব নেনশ্চন্ত হনত শুরু কনে তখনে শানস্তে হুকুম হয়। তাে রবলানতও 
নক এই ঘটো ঘটনত ্ানে! রসেকমই রতা মনে হনে। সুনলমাে গুনটনয় রগল। 
  
নমেযা কো রস ্া বনলনে তা হনলা, মাসুদনক রস রেনে তুনল নদনয় আনস। নে। উত্তেপািাে 
সুরুজ নময়াে বানিনত লুনকনয় রেনখনে। এই কাজটা র্ রস নেজ রেনক কনেনে তা-ও ো। 
এত সাহস তাে রেই। কাজটা রস কনেনে লীলাবতীে কোমনতা। লীলাবতী বনল 
নগনয়নেল— মাসুদ নিনে এনল তাে বাবা তানক আবাে রেনে কনে পানঠনয় নদনত বলনবে। 
এই কাজটা তখে র্ে ো কো হয়। মাসুদনক র্ে লুনকনয় োখা হয়। দু’একনদে পে 
তাে বাবাে োগ খানেকটা পিনব। রেনলে জনেয মেখাোপ হনব। তখে র্ে মাসুদনক 
নেনয় আসা হয়। বুনদ্ধটা খুবই িানলা। সমসযা একটাই— ্াে বুনদ্ধ রস উপনস্থত োই। বুনদ্ধ 
রদয়া মােুষটা েনল রগনে। ্ত্রণাণা এনস পনিনে তাে ঘানি। অনেযে বুনদ্ধনত এত বি ্ ত্রণাণা 
মাোয় রেয়া নঠক হয় োই। 
  
সুনলমাে! 
  
নজ োোনজ? 
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আমাে রমনয় লীলাবতীনক ্খে রেনে তুনল নদলা তখে নক রস কাাঁদনতনেল? 
  
নজ। 
  
অল্প রকাঁনদনে, ো রবনশ রকাঁনদনে? রবনশ রকাঁনদনে। ঘেঘে শানি নদনয় রোখ মুনেনে। 
নসনিকুে েহমাে ইনজনেয়ানে রসাজা হনয় বসনলে। আগ্রহ নেনয় বলনলে— আমাে এই 
রমনয় র্ পুনোপুনে তাে মা’ে মনতা হনয়নে তা নকন্তু ো। তাে মানকও আনম রেনে তুনল 
নদনয়নেলাম। রস এক রিাটা রোনখে পানে রিনল োই। 
  
সুনলমাে শনঙ্কত রবাধ কেনে। রস আবানো একটা নমেযা কো বনল রিনলনে। লীলাবতী 
রকানো রোনখে পানে রিনল োই। সহজ স্বািানবকিানব রেনে উনঠ বনসনে। বেং হানসমুনখ 
সবাে নদনক তানকনয়নে। তাহনল আগ বানিনয় সুনলমাে এই নমেযা কোটা রকে বলল? 
  
বানিে রিতে রেনক েনমলাে কান্নাে শে রশাো ্ানে। েনমলা োপা গলায় কাাঁদনেে। 
কান্নাে িাাঁনক িাাঁনক অিষ্ট স্বনে দুএকটা কোও বলনে। নসনিকুে েহমানেে হঠাৎ ইো 
কেল— েনমলা কান্নাে িাাঁনক িাাঁনক কী বলনে আিাল রেনক রসটা রশানেে। খুবই অেযায়। 
ইো। তাাঁে মনতা মােুনষে এ ধেনেে ইো হওয়া উনেত ো। নকন্তু ইোটা নতনে োপা 
নদনত পােনেে ো। নতনে ইনজনেয়াে রেনক োমনলে। ইনজনেয়ানেে রপেনে োখা 
হানেনকেটা হানত নেনলে। আশ্চন ি্ে বযাপাে হনলা— হানেনকে-হানত উনঠ দাাঁিানো মাি 
েনমলাে কান্না রেনম রগল। 
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সন্ধযানবলায় নতনে খবে রপনয়নেনলে েনমলাে গানয় রকানো কাপি রেই। এখে রদখা 
রগল।েনমলা শানি পনে জিসি হনয় খানট বনস আনে। েতুে বউনদে মনতা মাোয় রঘামটা 
নদনয়নে। 
  
নসনিকুে েহমাে ডাকনলে, েনমলা! 
  
েনমলা জবাব নদল ো। আনো র্ে গুনটনয় রগল। নসনিকুে েহমাে বলনলে, শেীেটা নক 
এখে িানলা লাগনে? 
  
েনমলা বলল, নজ। 
  
একটু আনগ কাাঁদনতনেলা রকে? 
  
েনমলা নবিনবি কনে বলল, আনম পাগল-মােুষ। আমাে হাসে কান্দনেে রকানো নঠক োই। 
ইো হইনল হানস। ইো হইনল কানন্দ। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, পাগল হওয়াে রদনখ অনেক সুনবধা আনে। ইোমনতা কাজকমি 
কো ্ায়। আমাে অনেকনকেু কেনত ইো হয়। কেনত পানে ো। 
  
েনমলা নসনিকুে েহমােনক নবনস্মত কনে বলল, পাগলা হইয়া ্ াে, তাইনল কেনত পােনবে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, পাগল হনলা নেনজে ইোমনতা হাসা এবং কাদা োিা আে 
নকেুই কেনত পােব ো। হানস-কান্না এই দুটা কানজে মনধয পনি ো। হানস-কান্না কানজে 
িল, কাজ ো। 
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কোগুনলা বনল নসনিকুে েহমাে নেনজে উপেই নবেে হনলে। মনস্তষ্ক নবকৃত একজে 
মােুনষে সনঙ্গ এ-ধেনেে জনটল কোবাতিা োলানো অেিহীে। নসনিকুে েহমাে বলনলে, 
শুনেনে। দুপুনে তুনম নকেু খাও োই। নখদা রলনগনে? এখে নকেু খানব? 
  
নখদা হনয়নে। নকন্তু এখে খাব ো। 
  
কখে খানব? 
  
আপোে রমনয় লীলা আসনতনে। রস আসাে পনে খাব। দুজে একসনঙ্গ খাব। 
  
লীলা িাকায় েনল রগনে। আজ দুপুনে তানক রেনে তুনল নদনয় আসা হনয়নে। রস আসনব 
ো। 
  
েনমলা দৃঢ় গলায় বলল, রস নিেত আসনব। 
  
অসুস্থ মােুনষে কানে ্ুনেতকি উপনস্থত কোে রকানো অেি হয় ো। নসনিকুে েহমাে এই 
নেনয় রকানো কো বলনলে ো, তনব তাে মনধয সামােয সংশয় শতনে হনলা। আনগও একবাে 
েনমলা হঠাৎ কনে বনলনেল। লীলা আসনব। লীলা নঠকই এনসনে। আনজা রস-েকম নকেু 
ঘটনব ো রতা? নসনিকুে েহমাে বলনলে, লীলা কখে আসনব? 
  
েনমলা নিসনিস কনে বলল, এশাে োমানজে ওয়ানে। ঘে-দুয়াে অন্ধকাে কনে োখনেে 
রকে? বানত জ্বালাে। কাাঁঠানলে নবনে নদয়া মুেনগে সালুে োন্দাে বযবস্থা কনেে। লীলা। 
এই সালুে বি পেন্দ কনে। আমাে ইো এই সালুেটা আনম োনন্দ। 
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আগুনেে কানে রতামাে ্াওয়া নেনষধ। 
  
তাইনল োক। অেয কাউনক নদয়া এই সালুে োন্দাইয়া োনখে। 
  
নসনিকুে েহমাে জবাব নদনলে ো। তনব নতনে নবনস্মত হনয় লক্ষ কেনলে, েনমলাে কোয় 
নতনে প্রিানবত হনেে। কাাঁঠানলে নবনে নদনয় মুেনগে সালুে রোনধ োখাে বযবস্থা কেনত 
ইো কেনে। 
  
  
  
এশাে োমানজে আনগ-আনগ প্রবল বষিণ শুরু হনলা। কানতিক মানস আষাঢ় মানসে বৃনষ্ট। 
এই বৃনষ্টে আলাদা োম আনে। কাতযাইয়াে ো? দমকা বাতাস রিানিা হাওয়া। আকাশ 
রিনঙ রেনমনে বৃনষ্ট। নসনিকুে েহমাে উঠানে বনস বৃনষ্ট রদখনেে। নতনে সামােয নেনন্তত। 
র্-নবষয় নেনয় নতনে নেনন্তত রসটা রিনবও তাাঁে রমজাজ খাোপ হনে। নতনে নেনন্তত 
লীলাবতীনক নেনয়। রকানো নবস্ময়কে কােনণ সনতয সনতয ্নদ তাাঁে রমনয় এই িিবৃনষ্টে 
মনধয নিনে আনস তাহনল খুবই সমসযায় পিনব। পনশ্চম পািায় রোট খানলে উপনে র্ 
কানঠে পুলটা আনে রসটা েিবি কেনে। পানশও অতযন্ত রোট। পনেে-নবশনদে আনগ 
মনহনষে একটা গানি পুল রেনক খানল পনি নগনয়নেল। মােুষ মাো ্ায় নে, নকন্তু একটা 
মনহষ মাো রগনে। রলাকমাে বা সুনলমাে এনদে রকানো একজেনক টেি হানত কানঠে 
পুনলে কানে পানঠনয় নদনল খাোপ হয় ো। নকন্তু নতনে কী বনল রলাকমােনক পাঠানবে? 
তাাঁে রমনয় লীলা, র্ দুপুনেে রেনে িাকা েনল নগনয়নেল, রস রিেত আসনে— এই খবে 
নতনে রপনয়নেে রকাোয়? তাে পাগল স্ত্রীে কানে। বযাপােটা হাসযকে ো? 
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নসনিকুে েহমাে এশাে োমানজে ওয়াে প ি্ন্ত বােন্দায় বনস েইনলে। তাে ইো কেনে 
সুনলমাে এবং রলাকমাে এই দুই িাইনক রডনক বনলে র্, তাো র্ নমেযাোে কনেনে তা 
নতনে জানেে। মাসুদনক রকাোয় লুনকনয় োখা হনয়নে তাও জানেে। তাো নবশ্বাস িঙ্গ 
কনেনে। র্ একবাে নবশ্বাস িঙ্গ কনে রস বােবােই কনে। েনমলা বনলনেল। লীলা এশাে 
োমানজে ওয়ানে নিনে আসনব। এশাে োমাজ অনেকক্ষণ হনলা রশষ। লীলা নিনে আনস 
নে। একজে পাগলমােুনষে কোয় নবশ্বাস কো নঠক হয় নে। মােুনষে সমসযা হনলা, একবাে 
কানো রকানো কোয় নবশ্বাস কনে রিলনল বােবাে নবশ্বাস কেনত ইো কনে। খাওয়াদাওয়া 
রশষ কনে নতনে ঘুমুনত রগনলে োত এগােটায়। ততক্ষনণ িি রেনম রগনে, নকন্তু বৃনষ্ট 
আনগে মনতাই মুষলধানে পিনে। নসনিকুে েহমানেে মে সামােয খাোপ। নতনে মনে হয়। 
সনতয সনতয নবশ্বাস কনে রিনলনেনলে— লীলা নিনে আসনে। নতনে কাাঁঠানলে নবনে নদনয় 
মুেনগে সালুনেে বযবস্থাও কনে রেনখনেনলে। রশষ মুহুনতি সালুে োন্না হয় নে। 
  
মধযোনত শহচে-এে শনে তাাঁে ঘুম িাঙল। বাোন্দায় এনস রদনখে বাোন্দায় পাশাপানশ 
নতেটা হানেনকে জুলনে। বৃনষ্টে পানেনত কাকনিজা হনয় োেজে রলাক বাোন্দায় উাঁেু হনয় 
বনস শীনত কাাঁপনে। নসনিকুে েহমােনক রদনখ তাো লাি নদনয় উনঠ দাাঁিাল। নসনিকুে 
েহমাে বলনলে, রতামো কাো? তানদে একজে িীত গলায় বলল, তাো গানিায়াে। গরুে 
গানি নেনয় এনসনে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, রক এনসনে গরুে গানিনত? 
  
গানিায়াে িনয় কুাঁকনি নগনয় বলল, আপোে রমনয় আসনে। 
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নসনিকুে েহমাে স্বািানবক গলায় বলনলে, ও আো নঠক আনে। 
  
এতক্ষণ সুনলমাে বা রলাকমাে এনদে কাউনকই রদখা ্ানেল ো। এখে সুনলমােনক রদখা 
রগল। োতা-হানত আসনে। নসনিকুে েহমাে বলনলে, রকাোয় নগনয়নেলা? 
  
ডাোে সাবনে খবে নদনত রগনেলাম। 
  
ডাোে কী জেয? 
  
লীলা বইেনজ প্রনিসাে সাবনে নেয়া নিেত আসনে। প্রনিসে সানবে শইল খুব খাোপ। 
  
লীলা কখে আসনে? 
  
একঘণ্টাে উপনে হইব। 
  
আমানে ডাক রদও োই রকে? 
  
আপনে ঘুমাইনত নেনলে। বইেনজ আপনেে ঘুম িাঙাইনত নেনষধ কনেনেে। 
  
লীলা রকাোয়? 
  
পাকা বানিনত রগনেে। নসোে কেনবে। 
  
তাে খাওয়াদাওয়া হনয়নে? 
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নজ ো। 
  
নসনিকুে েহমাে গানিায়াে োেজনেে নদনক তানকনয় বলনলে, এো শীনত কাাঁপনতনে। 
গামো রদও, এো শইল মুেুক। এোে খাওয়াে বযবস্থা কনো। 
  
প্রনতযনকনে িািাে উপনে পাাঁে টাকা কনে বখনশস রদও। কষ্ট কনে আমাে 
  
রমনয়নে এনেনে। 
  
নসনিকুে েহমাে রমনয়ে রখাাঁজ কেনলে ো। হানেনকে হানত েনমলাে ঘনে িুকনলে। 
সন্ধযানবলা েনমলা র্-িনঙ্গনত র্িানব খানট বনসনেল, এখনো রসইিানবই বনস আনে। 
মাোে রঘামটাও আনগে মনতাই রদয়া আনে। নসনিকুে েহমাে ডাকনলে, েনমলা! 
  
েনমলা ক্ষীণ স্বনে বলল, নজ। 
  
লীলা নিনে এনসনে, খবে রপনয়নো? 
  
নজ। 
  
রতামাে সনঙ্গ রদখা হনয়নে? 
  
ো। 
  
রস র্ নিেত আসনতনে এটা তুনম কীিানব বললা? 
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জানে ো। 
  
নসনিকুে েহমাে রোি নেিঃশ্বাস রিনল বলনলে, কাাঁঠানলে নবনে রজাগাি কনে রেনখনে। 
্াও, মুেনগে সালুে োনধা। 
  
েনমলা রঘামটা সনেনয় নসনিকুে েহমানেে নদনক তানকনয় হাসল। নসনিকুে েহমাে েনমলাে 
ঘনেে দেজা খুনল নদনলে। 
  
  
  
এখনো িুপ িুপ কনে বৃনষ্ট পিনে। নসনিকুে েহমাে রিতনেে উনঠানে বনস আনেে। 
এখাে রেনক রদখা ্ানে েনমলা রতালা উেুনে োন্না বনসনয়নে। দৃশযটা রদখনত নসনিকুে 
েহমানেে খুব িানলা লাগনে। 
  
সুনলমাে বনসনে তাে পানয়ে কানে। পানয়ে আঙুনল েসুে নদনয় গেম কো সনেষাে রতল 
মানখনয় নদনে। [ ে েহমাে বলনলে, সুনলমাে রশানো, রতামো দুই িাই র্ অপোধ কনেে 
রসটা ক্ষমা কেলাম। রশষবানেে মনতা কেলাম। মাসুদনক বলবা সকানল র্ে আমাে সনঙ্গ 
রদখা কনে। 
  
সুনলমাে মাো নেেু কনে নবিনবি কনে বলল, নজ আো। 
  
ডাোে নক আসনে? 
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নজ আসনে। প্রনিসে সাবনে রদইখা রগনে। 
  
ডাোে কী বলল? 
  
বনলনেে অবস্থা িানলা ো। রোগী নটনকব ো। 
  
দুিঃসংবানদ নসনিকুে েহমাে নবেনলত হনলে ো। সাো শেীনে আোমদায়ক আলসয নেনয় 
নতনে বনস আনেে। বৃনষ্টে শে শুেনেে। তাাঁে বি িানলা লাগনে। 
  
সুনলমাে। 
  
নজ। 
  
জগৎ র্ েহসযময় এটা জানো? 
  
সুনলমাে জবাব নদল ো। জগনতে েহসয নেনয় নবেনলত হবাে মােনসকতা তাে রেই। তাে 
কাজ বি সানহনবে হুকুম তানমল কো। সাোজীবে এই কাজটাই রস কেনব। একটু আনগ 
নবোট একটা িািা রকনটনে। িািা কাটাে আেনন্দই রস আেনন্দত। 
  
সুনলমাে রশানো, জগৎ বিই েহসযময়। রকে জানো? 
  
নজ ো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 171 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

কােণ খুব রসাজা। ন্নে জগৎ শতনে কনেনেে নতনে েহসয পেন্দ কনেে। নতনে নেনজও 
েহসযময়। এখে বুনিে? 
  
নজ। 
  
র্সব মােুনষে রিতে েহসয আনে। নতনে তানদেও পেন্দ কনেে। ্াে রিতে েহসয োই, 
তানক নতনে পেন্দ কনেে ো। তাে প্রনত রকানো আগ্রহ রবাধ কনেে ো। 
  
সুনলমাে প্রায় অিষ্ট স্বনে বলল, তামুক খাইনবে? হুক্কা আনে? 
  
আনো। 
  
সুনলমাে হুঙ্কা আেনত ্ানে ো। এনদক-ওনদক তাকানে। বি সানহবনক একা রেনখ রস 
র্নত পানে ো। আনশপানশ কাউনক রদখা ্ানে ো। রলাকমাে রগল রকাোয়? তাে রতা 
এখানে োকাে কো। 
  
  
  
্ািা িঙ্গ কনে নিনে আসাে সময় মঞু্জ ্তটা নবেে হনয়নেনলে এখে ততটাই আেন্দ 
পানেে। বদু তাে গানয় রতল মানলশ কেনে। আোনম তাে ঘুম েনল এনসনে। রতল 
মাখানো পবি রশষ হনল বৃনষ্টে পানেনত রগাসল কেনবে। জানেনয়নেে। বৃনষ্ট-োনেে দুজে 
সঙ্গীও তাে জুনটনে। জাইতেী ও কইতেী দুই রবাে। জাইতেী আনগ আিানল আিানল 
োকত, আজ রস প্রকাশয হনয়নে এবং মহাআেনন্দ হািহি কনে কো বনল ্ানে। এই 
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রমনয়ে কোে ররানত কইতেী নটকনত পােনে ো। জাইতেী রমনয়টা কোও বলনে গুনেনয় 
এবং রবশ েহসয কনে– 
  
কইতেী আপোনে িানলা পায়। আনম পাই ো। 
  
তুনম পাও ো রকে? 
  
আপোনে বলব ো। 
  
রকে বলনব ো? 
  
বলনল িাবনবে আনম মন্দ রমনয়। 
  
তুনম নক িানলা রমনয়? 
  
হুাঁ। 
  
র্ িানলা রস নেনজ জানে রস িানলা। র্ মন্দ রস নেনজ জানে ো। রস মন্দ। 
  
এই বানিনত মন্দ রক? 
  
আপনেনে বলব ো। 
  
এই বানিনত মন্দ কতজে আনে? 
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একজে। 
  
রস রক? 
  
একবাে রতা বনলনে আপনেনে বলব ো। 
  
কইতেী এবং জইতেী এই দুই রবানেে রিতে িানলা রক? 
  
আনম িানলা। 
  
সুন্দে রক? 
  
আনম। 
  
সবই তুনম? 
  
হুাঁ। 
  
রতামাে আনেক রবাে লীলা, রস রতা রতামাে রেনয়ও সুন্দে। 
  
হুাঁ। 
  
রস রতামাে রেনয় িানলা? 
  
হুাঁ। নকন্তুক রস আলাদা। 
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রস আলাদা রকে? 
  
আপনেনে বলব ো। 
  
রতামো দুই রবাে র্ বৃনষ্টনত আমাে সনঙ্গ নিজনব রতামানদে বাবা বকনব ো? 
  
ো। 
  
বকনব ো রকে? 
  
বাপজানেে মে এখে িানলা। উোে মে িানলা োকনল কাউনক বনকে ো। 
  
মে িানলা রকে? 
  
বিবুবু নিো আসনে–এইজেয মে িানলা। 
  
বিবুবু নিনে আসায় রতামো খুনশ হনয়ে? 
  
হুাঁ। আইজ োইনত আমো বিবুবুে সনঙ্গ ঘুমাব। 
  
লীলা মািখানে আে রতামো দুই রবাে দুই পানশ? 
  
হুাঁ। 
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আজ োনত রতামানদে খুবই মজা হনব? 
  
হুাঁ। 
  
  
  
বৃনষ্টে পানেনত নতনে ্খে দুই কেযানক নেনয় োমনলে তখে জাইতেী রঘাষণা কেল— 
আনম আপনেনে িানলা পাই। 
  
মঞু্জ বলনলে, রকে? 
  
জইতেী বলল, জানে ো। কী জনেয। নকন্তু আনম আপনেনে িানলা পাই। 
  
শুনে খুনশ হলাম। 
  
আমাে একটা নেয়ম আনে। 
  
কী নেয়ম? 
  
আনম একবাে ্খে কাউনক িানলা পাই তানে সাো জীবেই িানলা পাই। 
  
এই নেয়ম নক তুনম নেনজ বানেনয়ে? 
  
হুাঁ। 
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জইতেী এনস মঞু্জে হাত ধেল। তাে রদখানদনখ কইতেীও হাত ধেল। বৃনষ্টে পানে বেনিে 
মনতা ঠাণ্ডা। দুই রবােই শীনত কাাঁপনে, তােপেও তানদে আেনন্দে সীমা রেই। 
  
মঞু্জে মনে হনলা, এই দুই কেযানক রেনখ তাে পনক্ষ নিনে ্াওয়া অসম্ভব হনব। লীলা 
েনল র্নত োইনল েনল ্ানব, নতনে োকনবে। 
  
  
  
েনমলা লীলানক নেনয় রখনত বনসনেে। রবশ আনয়াজে কনেই রখনত বসা হনয়নে। পানটে 
উপে বি জলনেৌনক বসানো হনয়নে। মা-নমনয় বনসনে। জলনেৌনকে দুপানশ। 
  
েনমলা মাো নেেু কনে খানেে। তাে মাোয় নবোট রঘামটা। রঘামটাে রিতে নদনয় 
আিানোনখ রমনয়নক রদখনেে। ্তবােই রদখনেে ততবােই লজ্জায় মাো নেেু কনে 
রিলনেে। 
  
মানগা, তুনম র্ নিেত আসবা আনম জােতাম। 
  
লীলা বলল, এখে আপোে কো আমাে নবশ্বাস হয়। 
  
রতামাে কাে সানে নববাহ হনব রসইটাও আনম জানে। বলব? 
  
ো। আমাে িনবষযৎ জােনত ইো কনে ো। 
  
েনমলা দীঘিনেিঃশ্বাস রিনল বলনলে, আমানো জােনত ইো কনে ো। 
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েনমলা খাওয়া বন্ধ কনে লীলাে নদনক তানকনয় আনেে। তাে রঠাাঁনটে িানক হানসে আিাস। 
লীলা বলল, কী রদনখে? 
  
েনমলা বলনলে, রতামাে খাওয়া রদনখ রগা মা। রতামাে খাওয়া সুন্দে। খাওয়া নেয়া একটা 
নসমাসা শুেবা? 
  
লীলাে রকানো নসমাসা শুেনত ইো কেনে ো। তাে প্রেণ্ড ঘুম পানে। তােপনেও রস হযাাঁ-
সূেক মাো োিল। 
  
েনমলা বলনলে— 
  
পাাঁে আঙুনলে োেী ্খে 
োইে আঙুনল খায় 
রসই োেী স্বামীে কানে 
আদে রসাহাগ পায়। 
  
লীলা বলল, আনম নক োে আঙুনল খাই? 
  
েনমলা বলনলে, হাঁ। তুনম রতামাে স্বামীে কানে আদে রসাহাগ পাইবা। নবোট আদে। 
  
লীলা বলল, স্বামীে আদে পাওয়া রতা িানলাই। 
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েনমলা বলনলে, অবশযই িানলা। র্ রমনয় স্বামীে আদে রবনশ পায় রস বানপে আদে কম 
পায়। আবাে র্ রমনয় বানপে আদে রবনশ পায় তাে িানগয স্বামীে আদে োই। 
  
আনম বাবাে আদে পাব ো? 
  
তুনম দুইটাই পাইবা। 
  
কীিানব জানেে? রতামাে েুতনেনত লাল নতল। এই নেয়াও একটা নসমাসা আনে। বলব? 
  
বলুে। 
  
েুতনেনত লাল নতল 
কানলা নতল কানে 
নপতাে রকানল োকনব োেী 
সবি রলানক মানে। 
  
রতামাে েুতনেনত লাল নতল, আবাে কানেে লনতনতও কানলা নতল। 
  
লীলাে খাওয়া রশষ হনয়নে। রস হাত ধুনত ধুনত বলল, আমাে ধােণা আমানক রদনখ রদনখ 
এইসব নসমাসা। আপনে বাোনেে। এই ধেনেে নসমাসা আসনল োই। 
  
েনমলা হাসনত শুরু কেনলে। হাসনত হাসনত তাে রোনখ পানে এনস রগল। নতনে শানিে 
আাঁেনল রোখ মুেনত মুেনত বলনলে, কো সতয বনলে। এমে নসমাসা োই। রতামাে রবজায় 
বুনদ্ধ। তয় রতামাে বানপে মনতা ো। 
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আপোে ধােণা বাবাে অনেক বুনদ্ধ? 
  
অবশযই। রতামাে বাপ সনবনে পুতুনলে মনতা োলায়। রকউ বুিনত পানে ো। 
  
আমাে মানক নকন্তু বাবা পুতুনলে মনতা োলানত পানে োই। 
  
রতামাে মানয়ে নদনক রতামাে বাবাে িানলাবাসা নেল অনেক রবনশ। ্াে নদনক িানলাবাসা 
রবনশ োনক তাে উপনে বুনদ্ধ কাজ কনে ো। এই নবষনয় একটা নসমাসা আনে, শুেবা? 
  
আপোে বাোনো নসমাসা আনম আে শুেব ো। 
  
েনমলা আবানো হানস শুরু কনেনেে। হাসনত হাসনত আবানো তাে রোনখ পানে এনস 
রগনে। নতনে হানসে িাাঁনক িাাঁনক বলনলে, তুনম রতামাে বযাপানে বনলা আমানে র্ে 
আটকানয় োনখ। মাো জানে রকমুে কেনতনে— হানসটা রবনশ হইনে। নহ নহ নহ। একনদনে 
রবনশ হাসনে—নহ নহ নহ। এখে কান্দে শুরু হইব— নহ নহ নহ। 
  
  
  
নসনিকুে েহমাে আনেনসে নবোোে পানশ দাাঁনিনয় আনেে। তাাঁনক একটা অনত কনঠে 
নসদ্ধান্ত নেনত হনব। আনেসনক নতনে বানিনত রেনখ রদনবে ো-নক ময়মেনসংহ সদে 
হাসপাতানল পাঠানবে? সতীশ ডাোে জবাব নদনয় নদনয়নেে। ডাোনেে ধােণা রোগীে 
সময় রশষ। আত্মীয়স্বজেনক খবে রদয়া দেকাে। 
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রোগীনক রদনখও রসেকমই মনে হনে। নেিঃশ্বাস নেনত পােনে ো। সাোক্ষণ হা কনে 
আনে। বুক উঠাোমা কেনে। 
  
হাসপাতানল পাঠানো সমসযা ো। গরুে গানি শতনে আনে। এখাে রেনক গরুে গানিনত 
োন্দাইল রোড রেশে। রসখাে রেনক রেনে ময়মেনসংহ। মািখানে রগৌেীপুনে রেে বদল। 
িানমলা আনে। রোগীে র্ অবস্থা পনেও নকেু ঘনট র্নত পানে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, রোগীনক ময়মেনসংহ সদে হাসপাতানল নেনয় রগনল রকমে হয়? 
  
সতীশ ডাোে বলল, নেনত পানেে। নকন্তু লাি হনব ো। 
  
র্খানে জীবে-মৃতুয নেনয় প্রশ্ন, রসখানে লাি-নলাকসানেে নবোে কো নক উনেত? 
  
সতীশ ডাোে েুপ কনে রগল। নসনিকুে েহমাে বলনলে, শতনে হনয় োও। তুনম সনঙ্গ 
্ানব। 
  
সতীশ ডাোে রহািবি কনে বলল, আনম রতা র্নত পােব ো। আমাে নবোট িানমলা 
আনে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, মােুষ হনয় জন্মগ্রহণ কনেে। নবোট িানমলা রতা োকনবই। 
িানমলামুে জীবে্াপে কনে শুধু পশু। তুনম রতা পশু ো। 
  
সতীশ ডাোে বলল, আমাে সানে আে রক ্ানব? 
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নসনিকুে েহমাে বলনলে, আনম ্াব। এই রোগী িেসা কনে অেয কানো হানত োিনত 
পােব ো। 
  
সতীশ ডাোে অবাক হনয় তানকনয় আনে। নসনিকুে েহমাে সহজ গলায় বলনলে, আই 
মাোনেে প্রনত আমাে নবোট মমতা শতনে হনয়নে, রসই কােনণ তানক নেয়া নেনজই েওো 
হনয়নে তা ো। এত মমতা মােুনষে প্রনত আমাে োই। কী জনেয তানক নেয়া ্ানে শুেনত 
োও? 
  
সতীশ ডাোে হযাাঁ-ো নকেুই বলল ো। নসনিকুে েহমাে বলনলে, আমাে রমনয় লীলা তানক 
নেনয় আমাে কানে এনসনে। এই িেসায় এনসনে র্ আনম মাোনেে জনেয ্া কোে 
কেব। রোগীনক আমাে কানে নেনয় আসাে পনেই রদখলাম, আমাে রমনয় নেনশ্চন্ত মনে 
ঘুোনিো কেনতনে। খাওয়া-দাওয়া কনেনে। রস তাে মাো রেনক সব নেন্তা রিনি রিনল 
নদনয়নে। র্ রমনয় আমাে প্রনত এতটা িেসা কনেনে, তাে রসই িেসা নক আনম রোট 
কেনত পানে? 
  
নকেু ো বুনিই সতীশ মাোে বলল, ো। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, েনলা তাহনল েওো রদই। রতামানক আধাঘণ্টা সময় নদলাম। 
বানিনত ্াও, শতয়াে হনয় আনসা। 
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৮. লীলাবতীে হামতে রলখা রগাটা-মগাটা 
লীলাবতীে হানতে রলখা রগাটা-নগাটা। প্রনতনট অক্ষে িষ্ট। একনটে সনঙ্গ আনেকনট 
জনিনয় রেই। মনে হনত পানে, রস প্রনতনট অক্ষে আলাদা কনে রলনখ এবং নলখনত সময় 
লানগ। আসনল তা ো। রস অতযন্ত দ্রুত রলনখ। নকেুনদে পে-পে হঠাৎ কনে তাে নলখনত 
ইো কনে। রলখাে ইোন টা র্মে হঠাৎ আনস। রসেকম হঠাৎই েনল ্ায়। খাতা-কলম 
নেনয় বসাে রপেনে লীলাে মানয়ে রবশ বি িূনমকা আনে। মা’ে মৃতুযে অনেক পনে োঙ্ক 
ঘাটনত নগনয় লীলা তাে মাে রলখা নকেু কাগজপি রপনয়নে। োন ট োন ট টুকনো কাগজ। 
মজাে মজাে সব রলখা। রকানোটা োে-পাাঁে লাইে, রকানোটা আবাে রদি-দুই পাতা। নকেু 
রলখাে শুরু আনে, রশষ রেই। সাংনকনতক িাষায় রলখা নকেু কাগজও আনে। রসখানে 
সংনকত উদ্ধাে কীিানব কেনত হনব তাও রলখা। র্মে এক জায়গায় রলখা– 
  
ইহা সাংনকনতক পি। পনিবাে নেয়ম— র্ অক্ষে পাঠ 
কনেনবে তাহাে আনগে অক্ষে ধনেনত হইনব। 
  
উদাহেণ, 
  
খনি্— ইহাে অেি কনেম। খ হইনব ক, ি হইনব ে, ্ হইনব ম। 
  
লীলা প্রনতনট রলখা পনি খুবই মজা রপনয়নে। রলখাগুনল রস ্ত্ন কনে রেনখ নদনয়নে। 
মানি মানি পনি। নকেু নকেু সাংনকনতক নেনঠে অেি রস উদ্ধাে কেনত পানে নে। র্মে 
একটা রলখা এেকম— 
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মত ৪০ েত ২৭ ্ত ১১ 
নপতা ৯৩২ মাতা ০৭ িনগ্ন ১২ 
অতিঃপে ০০১২০৩৪০০৯৯২১ 
পক্ষী ৫ স্বগি ৩ আকাশ 
১১-৩১-৫১-৯১-১৮ 
… 
  
সাংনকনতক রলখাে অেি উদ্ধানেে রকানো সূিও মনহলা রেনখ ্ াে নে। লীলাে ধােণা রকানো 
একনদে সাংনকনতক রলখাে অেি তাাঁে রমনয় উদ্ধাে কেনব। এমে আশা নেনয়ই সংনকতগুনল 
শতনে কো। রস র্মে আগ্রহ কনে মাে রলখা পনিনে, একনদে তাে রমনয়ও রসেকম 
আগ্রহ কনে লীলাে রলখা পিনব। ্খে লীলা নলখনত বনস তখে এই বযাপােটা তাে মাোয় 
োনক। এমে নকেু রলখা ্ানব ো। ্া পনি তাে রমনয় মে-খাোপ কনে। একবাে রলখা 
শুরু হনয় ্াবাে পে আে রমনয়ে কো লীলাে মনে োনক ো। 
  
রমঘলা সকাল। জাোলা নদনয় সামােয আনলা আসনে। পদিা সনেনয় নদনল নকেু আনলা পাওয়া 
র্ত। লীলা পদিা সোয় নে। আনধা আনলা আনধা অন্ধকানেই তাে নলখনত িানলা লানগ। 
রস নলখনে— 
  
গতকাল োনত আমাে খুব িানলা ঘুম হনয়নে। অেে িানলা ঘুম হবাে কো নেল ো। 
আমাে িাকায় ্াবাে কো নেল। আনম িাকায় ো নগনয় আবানো বাবাে বানিনত নিনে 
এনসনে। সনঙ্গ কনে এক রোগীনক নেনয় এনসনে। িদ্রনলাক স্থােীয় এক কনলনজে নশক্ষক। 
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তাে োম আনেস। িদ্রনলাক কুনজা হনয় হাাঁনটে বনল তাাঁে োম কুাঁজা মাোে। এই োনমই 
সবাই তাাঁনক ডানক। 
  
বানিনত তানক নিনেনয় আো নঠক হয় নে। রকানো হাসপাতানল নেনয় ্াওয়া উনেত নেল। 
তাাঁে শেীে এখে িয়ঙ্কে খাোপ। জ্বে একশ োে-একশ পানেে মনধয। মাোয় পানে িালনল 
জ্বে নকেু কনম। পানে িালা বন্ধ কেনলই হুট কনে রবনি ্ায়। োনতই ডাোে রডনক আো 
হনয়নে। ডাোে রোগী রদনখ বনলনেে, অবস্থা িানলা ো। আজ োনতই ঘটো ঘনট র্নত 
পানে। 
  
ডাোেো এ ধেনেে কো বলনল আতঙ্কগ্রস্ত হনত হয়। আনম অবাক হনয় লক্ষ কেলাম, 
ডাোনেে িয়ঙ্কে কো রশাোে পেও রকউ আতঙ্কগ্রস্ত হনলা ো। পনে আসল েহসয 
জােলাম। এই ডাোে (সতীশ পাল) োনক নেদাে ডাোে। রোগীে অবস্থাে সামােয উনেশ-
নবশ রদখনলই নতনে নেদাে ডানকে। অেিাৎ গম্ভীে হনয় বনলে, রোগী নটকনব ো। ্ানদে 
সম্পনকি নতনে এ-ধেনেে কো বনলনেে তাো রকউই ো-নক মাো ্ায় নে। বেং ্ানদে 
সম্পনকি নেদাে ডাকা হয় নে তানদে রকউ-নকউ েনল রগনে। নেদাে ডাোে সতীশবাবু র্-
রোগী সম্পনকি বনলে রোগী নটকনব ো রসই রোগীে আত্মীয়স্বজেো ো-নক খুবই খুনশ হে। 
হাসযকে সব কাণ্ড! তনব সবাে কোবাতিায় আনম মজা রপনয়নে। ডাোে সানহনবে একটা 
বযাপাে আমাে িানলা রলনগনে— নতনে রোগীনক রেনখ েনল ্াে নে। রোগীনক সনঙ্গ নেনয় 
ময়মেনসংহ সদে হাসপাতানল রগনেে। সবনে র্টা অদু্ভত, আমাে বাবাও সনঙ্গ রগনেে। 
এই নবষনয় পনে নলখব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 185 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

খুব ক্লান্ত নেলাম। ঘুনম রোখ জনিনয় আসনেল। রিনব রেনখনেলাম গেম পানে নদনয় রগাসল 
কনেই সোসনে নবোোয় েনল ্াব, তখে শুেলাম আমাে মা আমাে জনেয োন্না কনেনেে। 
কানজই নখনদ ো োকনলও রখনত বসনত হনব। আনম খুব সহনজই নলখলাম আমাে মা, 
আসনল রলখা উনেত আমাে সৎমা। সৎমা শুেনত িানলা লানগ ো, নলখনতও িানলা লানগ 
ো। এেনে সোসনে মা রলখাই িানলা। এই মনহলা মােনসকিানব অসুস্থ। নকন্তু আনম লক্ষ 
কনেনে, রবনশে িাগ সময় নতনে আমাে সনঙ্গ খুব স্বািানবকিানব কো বনলে। আমানদে 
দুজনেে ্খে কোবাতিা হয় তখে বাইনে রেনক শুনে কানোে রবািাে সাধয রেই র্ নতনে 
অসুস্থ। এই মনহলাে নকেু অনতপ্রাকৃত ক্ষমতা আনে বনলও আমাে মনে হয়। মানি মানি 
িনবষযনতে নকেু কো বনলে। রসগুনল িনল ্ায়। কাকতালীয় হনত পানে। আবাে োও 
হনত পানে। 
  
আমাে এই মা গতোনত কাাঁঠানলে নবনে নদনয় মুেনগে মাংস োন্না কনেনেে। কাাঁঠানলে নবনে 
তেকানে নহনসনব আমাে খুব অপেন্দ। মােুষ কাাঁঠাল ্খে খায় তখে কাাঁঠানলে নবনেটা 
মুনখ োনক। মুখ রেনক রবে কনে। র্-নজনেসটা একজনেে মুখ রেনক এনসনে রসটা রখনত 
আমাে রঘন্না কনে। আনম রখনত বসলাম। মা নেনজই িাি রবনি নদনলে। তেকানেে বানটনত 
োমে ডুনবনয় নতনে েমনক রগনলে এবং আমানক অবাক কনে নদনয় বলনলে, মা, তুনম 
কাাঁঠানলে নবনে খাও ো। তাই ো? আনম বললাম, আপনে কী কনে বুিনলে? 
  
নতনে তাে জবাব নদনলে ো। েুপ কনে েইনলে। আনম বললাম, আনম মাংস আে রিাল 
নদনয় খাব। নতনে বলনলে, ো। তুনম একটু বনসা, আনম নডনমে সালুে োন্না কনে নদব। 
আমাে সময় লাগনব ো। 
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এই মনহলানক একটা ঘনে তালাবন্ধ কনে োখা হয়। আজ রদনখ নতনে স্বাধীে মােুনষে 
মনতা েলানিো কেনেে। তনব তানক র্ দূে রেনক লক্ষ কো হনে এটা আনম বুিনত 
পােনে। বাবা লক্ষ কেনেে। সুনলমাে োনমে বনডগাডি ধেনেে একজে কমিোেী, রসও লক্ষ 
কেনে। 
  
োন্না কোে সময় নতনে সহজ-স্বািানবক মােুনষে মনতা টুকটাক গল্প কেনত লাগনলে। কী 
সুন্দে গল্প বলাে িনঙ্গা! হাত োিনেে, শেীে রদালানেে। 
  
বুিনে মা, আমাে একটা রোট িাইে নেল। তাে োম েঞ্চনল। েঞ্চল নেল, এইজনেয োম 
েঞ্চনল। আমো দুই িাইে পুষকুনেে পানি নগনয়নে, তখে হঠাৎ আমাে পা নপেল খাইল। 
আনম পনি রগলাম পানেনত। সাাঁতাে জানে ো। িুইবা ্াইনতনে, তখে েঞ্চনল আমানে 
বাোনোে জনেয লাি নদয়া পানেনত পিল। আনম নঠকই পানে রেনক উঠলাম, েঞ্চনল উঠল 
ো। তনব তানে আনম প্রায়ই রদনখ। 
  
আনম অবাক হনয় বললাম, রকাোয় রদনখে? 
  
আমাে আনশপানশ রদনখ। আমাে নবোোয় বনস আমাে সানে গিসি কনে। হানস। একবাে 
সাো োইত আমাে সানে শুইয়া আনেল। 
  
এখে নক উনে আনশপানশ আনেে? 
  
ো এখে োই। রকউ ধানে কানে োকনল আনস ো। লজ্জা পায়। 
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আনম বললাম, মা, আপনে ্ া রদনখে রসটা রোনখে িুল। মৃত মােুনষে নিনে আসাে ক্ষমতা 
োনক ো। 
  
উনে আমাে এই কোটা খুব শান্ত িনঙ্গনত শুেনলে। তােপে বলনলে, হইনত পানে, আনম 
পাগল-মােুষ। পাগল-মােুনষে রতা রকানো নদশা োনক ো। 
  
আনম আপোে নেনকৎসা কোনত োই। িানলা নেনকৎসা। িাকায় নেনয় আপোনক বি বি 
ডাোে রদখাব। প্রনয়াজনে রদনশে বাইনে নেনয় ্াব। আপোে আপনত্ত আনে? 
  
আনে। আপনত্ত আনে রগা মা। 
  
আপনত্ত রকে? 
  
িানলা হনয় রগনল েঞ্চনলনে। আে রদখব ো। 
  
উোনক হয়নতা রদখনবে ো। নকন্তু তাে বদনল িানলা িানলা অনেক নকেু রদখনবে। 
  
িয়ঙ্কে খাোপ নজনেস রদনখনে রগা মা। িানলা নকেু আমাে রদখনত ইো কনে ো। 
  
িয়ঙ্কে খাোপ কী রদনখনেে? 
  
বলব। রতামানে একনদে বলব। রকানো-একজেনে বলনত ইো কনে। 
  
এখনে বলুে, পনে আপোে মনে োকনব ো। 
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মনে োকনব। 
  
নডনমে তেকানে নদনয় িাত রখলাম। নতনে পানশ বনস খাওয়ানলে এবং সাোক্ষণই নপনঠ 
হাত নদনয় োখনলে। এত মমতায় নতনে নক তাে নেনজে রেনলনমনয়নক রকানোনদে 
খাইনয়নেে? এই সুন্াগ তাাঁে পাওয়াে কো ো। 
  
লীলা। 
  
নজ? 
  
মানগা, রখনয় মজা পাইনতে? 
  
পানে। 
  
োলতা নদনয় রোট মানেে তেকানে। আনম খুব িানলা োাঁধনত পানে। রতামানে োইন্ধা 
খাওয়াব। ইেশাল্লাহ। 
  
আো। 
  
আমাে আনেকটা শখ আনে মা। পাগল-মাইেনষে শখ। শখটা তুনম পূেণ কেবা? 
  
অবশযই কেব। আপনে বলুে কী শখ? 
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একটা োইত আমাে সনঙ্গ োকবা। দু’জনে নবোোয় শুইয়া সাোোত গিসাি কেব। 
  
অবশযই। আপনে ্নদ বনলে আনম আজই আপোে সনঙ্গ ঘুমুনত পানে। 
  
িয় লাগনব ো? 
  
িয় লাগনব রকে? 
  
আনম পাগল-মােুষ। ঘুনমে মনধয আনম ্নদ রতামাে গলা োইপযা ধনে? 
  
ো, আমাে িয় লাগনব ো। 
  
মনহলা নখলনখল কনে হাসনত শুরু কেনলে। হানস আে োনমই ো। 
  
এই মনহলা প্রায়ই নসমাসা বনলে। নসমাসা হনলা ধাাঁধা। র্মে– 
  
রিালা নময়াে শয়তানে 
বাইনে রলাহা নিতনে পানে। 
  
এে অেি হনলা োনেনকল। আমাে মা হনলে নসমাসা োনে। নতনে অসংখয নসমাসা জানেে। 
আবাে নসমাসা মুনখ মুনখ শতনেও কেনত পানেে। 
  
্াই রহাক, োনত আনম আমাে নেনজে ঘনে ঘুমুনত এলাম। নকেুক্ষনণে মনধযই বাবা এনস 
উপনস্থত হনলে। তাে সনঙ্গ নিনে আসাে পে আমাে রকানো কো হয় নে। তনব একটা 
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বযাপাে বুিনত রপনেনে, নতনে আমানক রদনখ খুবই আেনন্দত হনয়নেে। নতনে হয়নতা 
রিনবনেে আনম নেনজই তাে কানে ্াব। আনম ্াই নে। নতনেও আমানক ডানকে নে। 
হয়নতা আমানক ডাকনত তাাঁে অহঙ্কানে রবনধনে। এখে সমস্ত অহঙ্কাে একপানশ রিনল 
নেনজই এনসনেে। আনম বললাম, বাবা, নকেু বলনবে? নতনে বলনলে, ো। নতনে আমাে 
ঘনে োখা রেয়ানে বসনলে। আনম বললাম, বাবা আপনে রখনয়নেে? নতনে ো-সূেক মাো 
োিনলে। আনম বললাম, আনম রতা জানে ো র্ আপনে এখনো খাে নে। নতনে বলনলে, 
জােনল কী কেনত? 
  
জােনল আপোনকও সনঙ্গ নেনয় রখনত বসতাম। 
  
নতনে বলনলে, আমাে একা একা খাওয়াে অিযাস। 
  
আনম বললাম, আনম র্-কয়নদে আপোে সনঙ্গ োকব আপনে আমাে সনঙ্গ খানবে। বাবা 
নকেু বলনলে ো। নকন্তু তানক রদনখ মনে হনলা নতনে খুনশ হনয়নেে। খুনশে িাবটা োপনত 
রেষ্টা কেনেে। োপনত পােনেে ো। আনম বললাম, োত অনেক হনয়নে, রখনত েলুে। 
বনলই আনম উনঠ দাাঁিালাম। নতনে নবনস্মত হনয় বলনলে, তুনম ঘুমাও। আনম বললাম, 
আপোে খাওয়া রহাক, তােপে ঘুমাব। আপনে ্খে খানবে আনম সামনে বনস োকব। 
  
বাবাে খাবাে সময় আনম পানশ বনস েইলাম এবং একটা কাণ্ড কনে তানক পুনোপুনে 
হকোনকনয় নদলাম। খাবাে সময় মা র্িানব আমাে নপনঠ হাত রেনখনেনলে। আনম নঠক 
তা-ই কেলাম। বাবাে নপনঠ হাত োখলাম। আনম রিনবনেলাম। নতনে খাওয়া বন্ধ কনে 
আমাে নদনক তাকানবে। নতনে তা কেনলে ো। র্িানব খানেনলে রসইিানবই রখনয় 
রগনলে। খাওয়া রশষ কনে মুনখ পাে। নদনলে। সুনলমাে এনস তাে হানত হুক্কা ধনেনয় 
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নদল। নতনে হুঙ্কাে নেনল টাে নদনেে। গুিুক গুিুক শে হনে। হুক্কাে শেটা র্ এত 
মজাে তা আনগ লক্ষ কনে নে। শেটাে মনধয ঘুমপািানে িাব আনে। আমাে মনে হনে, 
নবশাল খটটাে একপানশ শুনয় ঘুনমনয় পিনল িানলা লাগত। 
  
লীলা! 
  
নজ? 
  
ঘুম পানে মা? 
  
নজ। 
  
তাহনল ঘুমাও। আোম কনে ঘুমাও। এই খানট রতামাে মা ঘুমাত। 
  
বাবাে এই কো আনগও একবাে শুনেনে। রসবাে নবনস্মত হনয়নেলাম। আজ হঠাৎ বনল 
রিললাম, শুধু মা ঘুমাে নে। মাে পনে আনো একজে ঘুনমনয়নেে। কোটা বনলই আমাে 
মনে হনলা আনম কাজটা নঠক কনে নে। এই কোটা ো বলনলও েলত। আনম লক্ষ কেলাম। 
বাবাে হুক্কা টাো বন্ধ হনয় রগনে। তাে মুনখে োমিা একটু র্ে শে হনয় রগল। নতনে 
হুক্কাে েল একপানশ রেনখ শেীে ঘুনেনয় আমাে নদনক তাকানলে। বি কনে নেিঃশ্বাস রটনে 
কো বলা শুরু কেনলে–লীলা রশানো। রতামাে মা’ে মৃতুযে অনেক নদে পনে আনম নববাহ 
কনে। রতামাে মা এবং আনম র্-খানট ঘুমাতাম, রসই খাটটা খুনল রেনখ রদয়া হনয়নেল। 
তুনম আসাে পে খাটটা রজািা লাগানো হনয়নে। তুনম নবষয়টা লক্ষ কনো োই। অনতনেে 
বুনদ্ধমাে মােুষনদে সমসযা কী জানো মা? তানদে প্রধাে সমসযা…. 
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এই প ি্ন্ত বনলই নতনে েুপ কনে রগনলে। হুঙ্কাে েলটা টােনত শুরু কেনলে। আবানো 
ঘুম-পািানে গুিুক গুিুক শে হনে। আনম বললাম, আপনে আমাে কোয় নকেু মনে 
কেনবে ো। নতনে বলনলে, ্াও, ঘুমানত ্াও। নতনে এখে আে মানয়ে খানট আমানক 
ঘুমুনত বলনলে ো। প্রসঙ্গ সমূ্পণি পাল্টাবাে জনেযই হয়নতা বলনলে, আনেস রেনলটানক 
নেনয় নেনন্তত আনে। রেনলটানক সনঙ্গ কনে নেনয় এনস তুনম িানলা কনেে ো মন্দ কনেে 
বুিনত পােনে ো। নেতান্তই পল্লীগ্রাম, নেনকৎসাে সুবযবস্থাও োই। 
  
আনম বললাম, উোনক নেনয় িাকা প ি্ন্ত ্াবাে অবস্থা নেল ো। 
  
মা র্মে আমাে নপনঠ হাত রেনখ আমানক হকেনকনয় নদনয়নেনলে, বাবা এখে তা-ই 
কেনলে, এমে একটা কো বলনলে র্ আনম নেনজ পুনোপুনে হ’কোনকনয় রগলাম। নতনে 
হঠাৎ হুক্কা টাো বন্ধ কনে আমাে নদনক তাকানলে— শান্ত গলায় বলনলে, এই রেনলটানক 
নক রতামাে পেন্দ? 
  
আনম জবাব নদলাম ো। বাবা বলনলে, অনেক সময় মােুষ তাে নেনজে পেনন্দে কো 
নেনজ বুিনত পানে ো। রবাকানদে রক্ষনি এই ঘটো ঘনট ো। রবাকাো খুব িানলামনতা 
জানে রকােটা তাে পেন্দ, রকােটা তাে পেন্দ ো। মাসুনদে কো ধনো। রস িানলামনতা 
জানে পেীবােু োনমে রমনয়টানক তাে পেন্দ। এই রমনয়টাে জনেয ্া-নকেু মােুনষে পনক্ষ 
কো সম্ভব তা রস কেনব। মাসুদ ্নদ রতামাে মনতা অনত বুনদ্ধমাে রকউ হনতা তাহনল রস 
তাে পেনন্দে বযাপােটা ধেনত পােত ো। তাে মাোে মনধয োোে নহসাব-নেকাশ রখলা 
কেত। 
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আপোে ধােণা আমাে খুব বুনদ্ধ? 
  
হযাাঁ, আমাে তা-ই ধােণা। 
  
আনম বললাম, অসুস্থ মােুষটানক রদনখ আমাে খুব মায়া রলনগনে। পেন্দ বলনত এইটুকুই। 
আপনে র্-অনেি পেনন্দে কো বলনেে— রসই অনেি ো। 
  
বাবা বলনলে, ো হনলই িানলা। 
  
ো হনলই িানলা রকে? 
  
অপদােি ধেনেে রেনল। অপদােি মােুষো তানদে আনশপানশে মােুষনকও অপদােি বানেনয় 
রিনল। তাোিা তাে মাোও নকনঞ্চৎ খাোপ বনল আমাে ধােণা। 
  
আপোে এেকম ধােণাে রপেনে কােণ কী? 
  
রোনখে োউনে রদনখ মনে হনয়নে। পাগলনদে রোনখে োউনে সাধােণ মােুনষে মনতা ো। 
পাগলনদে দৃনষ্ট আমাে মনতা িানলা রকউ জানে ো। এই প্রসনঙ্গ কো বলাে প্রনয়াজে 
রেই। ্াও, ঘুমানত ্াও। আমাে মেটা আজ নকনঞ্চৎ খাোপ। নকনঞ্চৎ ো, একটু রবনশই 
খাোপ। মে-খাোপ নেনয় আনম কো বলনত পানে ো। 
  
মে-খাোপ রকে? 
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বাবা োপা গলায় বলনলে, সুনলমাে আমাে সনঙ্গ নমেযা কো বনলনে। এটা জােনত রপনেনে 
বনলই মে-খাোপ। এো আমাে সনঙ্গ নমেযা কো বলনব— কো রগাপে কেনব, এটা আনম 
কল্পোও কনে নে। 
  
আনম বললাম, কী কো রগাপে কনেনে? 
  
বাবা শান্ত গলায় বলনলে, মাসুদ পেীবােু রমনয়নটনক রগাপনে নববাহ কনেনে। রমৌলাো 
রডনক নববাহ। এই ঘটো সুনলমাে-নলাকমাে দুজেই জানে। নকন্তু রকউ আমানক নকেু বনল 
োই। 
  
আনম অবাক হনয় বললাম, আপনে নক নেনশ্চত মাসুদ নবনয় কনেনে? 
  
হুাঁ। বযাপােটা সবাই জানে। শুধু আনম জানে ো। আনেস মাোেও জানে। 
  
আপনে এখে কী কেনবে? 
  
আমাে কী কো উনেত? 
  
পেীবােুনক বানিনত নেনয় আসা উনেত। 
  
কোটা নেন্তা-িাবো কনে বনলে? 
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আনম হযাাঁ-সূেক মাো োিলাম। বাবা তানকনয় আনেে আমাে নদনক। তাাঁে রোনখ পলক 
পিনে ো। নেম্পলক রোনখ তানকনয় নতনে কী রদখাে রেষ্টা কেনেে? আমাে রোনখ উন্মানদে 
দৃনষ্ট আনে নক ো? 
  
তুনম বলনত রোে পেীবােু রমনয়নটনক এই বানিনত নেনয় আসা উনেত? 
  
নজ। 
  
আে মাসুনদে বযাপানে কী কেণীয়? আো োক, এই প্রনশ্নে জবাব নদনত হনব ো। তুনম 
ঘুমাও। নি আমানেল্লাহ। দেজাে নখল লাগানয় শুনয় পনি। একা িয় পানব ো রতা? 
  
নজ ো। 
  
েনমলা মানিমনধয খুব নেৎকাে েযাাঁোনমনে কনে। ঘুনমে মনধয হঠাৎ তাে নেৎকাে শুেনল 
িয় রপনত পাে। 
  
আনম িয় পাব ো। 
  
বাবা খাট রেনক উনঠ দাাঁিানত দাাঁিানত বলনলে, রতামাে উপে দানয়ত্ব নদলাম। এই বানিনত 
পেীবােুনক আোে। পেীবােুে দানয়ত্ব রতামাে। মাসুনদে দানয়ত্ব আমাে। 
  
বাবা েনল রগনলে। তখনো আনম জানে ো র্ আনেস সানহবনক নেনয় বাবা নেনজই 
ময়মেনসংহ েওো হনয়নেে। এটা আনম জােলাম। পেনদে সকানল। আমাে নবস্মনয়ে সীমা 
েইল ো। 
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এখে আনম আমাে িাই মাসুদ সম্পনকি নকেু বনল। প্রেনম রেহাোে বণিো— সুপুরুষ। 
স্বাস্থয িানলা। রোখ বি বি (আমাে বাবাে রোখও বি বি, এটা মনে হয়। আমানদে 
পানেবানেক নবনশষত্ব। সবাে রোখ বি বি)। মাোে েুল রকাকিানো। 
  
স্বিাব— কো কম বনল। কানো রোনখে নদনক তানকনয় কো বনল ো। তানক রদখনলই 
মনে হয় রকানো িনয় রস অনস্থে হনয় আনে। কো বলাে সময় রস ঘাি ঘুনেনয় নপেে 
নদনক তাকানব। িীতু প্রকৃনতে রেনল, তনব গলাে স্বে িােী এবং গম্ভীে। রস গাে-বাজো 
রকমে নশনখনে জানে ো, তনব রস নশস বানজনয় পানখনদে নশনসে েকল কেনত পানে। 
তাে নশস বাজানোে সুন্দে একটা ঘটো বনল। আনম তানক সনঙ্গ নেনয় শহেবানি ্ানে। 
একটা বাাঁশিানিে রিতে নদনয় পে। হঠাৎ মাসুদ বলল, বুবু, একটা মজা রদখনব? 
  
আনম বললাম, কী মজা? 
  
মাসুদ হাত মুনখে কানে ধনে নশস নদনত লাগল। বুলবুনল পানখ র্েকম নশস রদয় রসেকম 
নশস। প্রায় সনঙ্গ সনঙ্গই একটা বুলবুনল পানখ নশস নদনত লাগল। তােপে আনো কনয়কটা। 
আনম অবাক। মাসুদ বলল, বুবু, আনম ঘুঘু পানখে ডাক ডাকনত পানে। আনম ্খে ঘুঘুে 
ডাক ডানক, তখে বনেে ঘুঘুও ডানক। 
  
বাবা বানিনত রেই, ময়মেনসংহ নগনয়নেে–এই খবে রপনয়ই মনে হয়। মাসুদ বানিনত 
উপনস্থত। এমেিানব রস হাাঁটাহাাঁনট কেনে র্ে রস-ই বানিে কতিা। মুখিনতি পাে। পাে 
নেনবনয় রবশ কায়দা কনে পানেে নপক রিলনে। আনম বললাম, মাসুদ, তুনম ো-নক নবনয় 
কনেে? 
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মাসুদ পানেে নপক রিনল বলল, কেনতও পানে। 
  
আনম বললাম, কেনতও পানে। আবাে কী? হয় বনলা কনেনে। অেবা বনলা কনে োই। 
  
মাসুদ বলল, আনম অনধক কো বনল ো। 
  
আনম বললাম, বাবা খুব োগ কনেনেে। 
  
মাসুদ বলল, আনম এইসব রকয়াে কনে ো। 
  
রস র্ সনতযই রকয়াে কনে ো এটা বুিাবাে জনেযই রবাধহয় নেপ নেনয় মাে মােনত রগল। 
রসই মাে মাোে আনয়াজেও বি। একজে রগল তাে মাোয় োনত ধোে জনেয। একজে 
রগল হােনমানেকা বাদক। একজে রিাল নেনয় রগল। 
  
ঘটো কী হনে রদখনত রগলাম। রদনখ মেনব বনস রগনে। মাসুনদে মাোে উপে োাঁনদায়া 
টাোনো হনয়নে। কেসাটি হনে, হােনমানেকা বাজনে, বাাঁনশ বাজনে, রিাল-তবলা বাজনে। 
দনল মঞু্জমামাও উপনস্থত। তাে হানত খঞ্জনে। নতনে মহােনন্দ মাো দুনলনয় খঞ্জনে 
বাজানেে। 
  
মাসুদ িানলাই বািাবানি কেল, দুপুনে খানস নকনে আেনত রলাক পাঠাল। তাে ো-নক 
নখেুনি এবং খানসে মাংস রখনত ইো কেনে। এই মাংস রস নেনজই োধনব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 198 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

োধুক। তাে ্ া ইো রস করুক। আমানদে সবাে জগৎ আলাদা। মাসুনদে জগৎ মাসুনদে। 
আমােটা আমাে। 
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৯. কাঠবাদাম গামেে চনমি 
মাসুদ একটা কাঠবাদাম গানেে নেনে নেৎ হনয় শুনয় আনে। কাঠবাদাম গানেে পাতা বি 
বি— োয়াময়। রস তাে মাো োয়ায় রেনখ শেীে রোনদ রমনল। নদনয়নে। শীতকানলে 
রোনদে নেিনবিানে সমসযা োকনলও রোদ আোমদায়ক। আোনম মাসুনদে ঘুম এনস 
্ানে। রস নঠক কনেনে নকেুক্ষণ ঘুমানব। দুপুনে োপ খাওয়া হনয়নে, এখে দেকাে ঘুম। 
অজগে সানপে মনতা ঘুম। অজগে সাপ আস্ত োগল নগনল একোগানি সাতনদে ঘুমায়। 
রসও এখে অজগে। 
  
ঘুনমে আনগ আনগ োোে নেন্তা কেনত তাে িানলা লানগ। রবনশে িাগ নেন্তাই োনক 
পেীবােুনক নেনয়। র্মে রস তাে েতুে রকো হােনকউনলস্ সাইনকনল কনে ধমিপাশা 
্ানে। সাইনকনলে রপেনে বনসনে পেীবােু। সাইনকল ্ানে শা, শা কনে। পেীবােু 
আতনঙ্ক নেৎকাে কেনে— আনস্ত োলাও, আনস্ত। রস পেীবােুে রকানো কোই শুেনে ো। 
সাইনকনলে গনত আনো বািানে। একসময় সাইনকল রেনক রমাটে গানিে মনতা িটিট 
শে হনতও শুরু কনেনে। সাইনকল হনয় রগল রমাটেসাইনকল। 
  
নেত্তাে মনধয ্ািাদনলে দৃশযও োনক। ্ািাদনলে োম নেউ অনপো পানটি। ্ািাদনলে 
অনধকােী এবং প্রধাে অনিনেতা রস নেনজ। পেী কনে সামােয সনখে পাটি। পেীে জীবনেে 
প্রধাে ইো ্ািাদনলে মূল অনিনেতা মাসুদ সানহনবে সানে একটা পাট কো। লজায় রস 
তাে মনেে রগাপে কো কাউনক বলনত পানে ো। শুধু রোনখে পানে রিনল। একনদে এই 
দৃশয রস রদনখ রিলল। রমনয়নটে কানে নগনয় বলল, কানদা রকে? রতামাে অন্তনে নকনসে 
্াতো? 
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রমনয়টা গানেে সুনে বলল— 
  
আমাে কো আনম জানে ো 
জানে বনেে পানখ 
আমাে কষ্ট হয় ো পষ্ট 
আমানে রদয় িাাঁনক। 
  
বাবা নসনিকুে েহমাে সানহব। নেন্তাটা েনল ্ানে খাোপ নদনক। বাবানক নেনয় খাোপ 
নেন্তা কো নঠক ো। নকন্তু মাসুদ নেন্তাটানক আটকানত পােনে ো। মাসুদ কল্পোয় রদখনে, 
তাে বাবা ময়মেনসংহ সদে হাসপাতানল। কুাঁজা মাোেনক হাসপাতানল িনতি কনে নতনে 
হাসপাতানলে বাইনে এনস নসগানেট ধোনলে। সতীশ ডাওগােনক পাঠানলে জদিা নদনয় 
পাে নেনয় আসনত। সতীশ ডাোে পাে আেনত রগল। নসনিকুে েহমাে নসগানেনট টাে 
নদনলে, এই সময় তাে শুরু হনলা বুনক বযো। নতনে মাো ঘুনে পনি রগনলে। তানক 
ধোধনে কনে ডাোনেে কানে নেনয় রগল। নতনে নবিনবি কনে বলনলে, আমাে সমস্ত 
নবষয়-সম্পনত্ত রদখাে দানয়ত্ব এখে রেনক আমাে একমাি পুি মাসুনদে। তানক খবে নদনয় 
আনো। নবষয়-সম্পনত্তে বযাপানে তানক নকেু উপনদশ নদব। আমাে সময় রশষ। বলনত 
বলনতই মৃতুয। োেনদনক নবোট শহচে, কান্নাকানট। 
  
বাবাে মৃতুয নেনয় নেন্তা কেনত অস্বনস্ত লাগায় মাসুদ তাে নেন্তাটানক সামােয ঘুনেনয় নদল। 
েতুে নেন্তায় নতনে মাো রগনলে ো। তনব তাাঁে পক্ষাঘাত হনলা। সমস্ত শেীে অবশ। কোও 
পনেষ্কাে বলনত পানেে ো। নকেু কো রবািা ্ায়, নকেু ্ায় ো। তানক খানটয়ানত কনে 
বানিনত নেনয় আসা হনয়নে। নতনে নেনদিশ নদনয়নেে— এখে রেনক ্াবতীয় কাজ-কমি 
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রদখনব আমাে একমাি পুি মাসুদুে েহমাে। আনম র্নহতু রবনশনদে বাাঁেব ো, রসই 
কােনণ ধুমধাম কনে পুনিে নববাহ নদনত োই। সযাকো খবে নদনয় আনো। আনম আমাে 
পুিবধু পেীবােুনক গয়ো নদনয় মুনি নদব। দানিপাল্লায় ওজে কনে রসাো নদব। দানিপাল্লাে 
একনদনক োকনব পেীবােু আনেক নদনক রসাো। 
  
মাসুদ সন্ধযা প ি্ন্ত ঘুমাল। ঘুম রেনক উনঠ রখাাঁজ নেল তাে বাবা নিনেনেে নক-ো। জাো 
রগল। নতনে নিনেে োই। মাসুদ তখে বাজানেে রদাকাে রেনক তাে সাইনকল রবে কেল। 
এই সাইনকল রস গত বেে রগাপনে নকনেনে। লুনকনয় রেনখনে বাজানেে রদাকানে। আজ 
সাইনকল রবে কোে শুি নদে। সাইনকনল ডায়নোনমা বসানো লাইট আনে। ডায়নোমাে 
একটা অংশ ঘুেন্ত োকাে সনঙ্গ লানগনয় নদনলই বানত জ্বনল। বানতে খুবই পাওয়াে। নদনেে 
মনতা আনলা হনয় ্ায়। সাইনকনলে ঘণ্টাও সুন্দে। জলতেনঙ্গে মনতা শে হয়। 
  
পেীবােু তাে সাইনকনলে বযাপােটা জানে ো। সাইনকল নেনয় তাে সনঙ্গ রদখা কেনত ্ ানব 
নক-ো— এই নবষনয়ও মাসুদ নসদ্ধান্ত নেনত পােনে ো। মনে হয় ্াওয়াটা নঠক হনব ো। 
পেীবােুে অনতনেে প্রশ্ন কো স্বিাব। সাইনকল রদনখ একহাজাে প্রশ্ন কেনব। রমনয়নেনলে 
প্রনশ্নে জবাব রদওয়া এক নদগদানে। 
  
সাইনকল নকনেে টাকা রপনয়ে। রকাোয়? টাকা নক েুনে কনেে? কী সবিোশ, তুনম রোে! 
  
নদগদানে প্রশ্ন শুেনতও িানলা লানগ ো, প্রনশ্নে জবাব নদনতও ইো কনে ো। মাসুদ 
পেীবােুে বানিে কাোকানে এনস নসদ্ধান্ত নেল, পেীবােুে সনঙ্গ রদখা কেনব ো। বেং 
সাইনকল নেনয় েনল ্ানব ধমিপাশা। ধমিপাশা এখাে রেনক দশবানো মাইল। কাাঁোোস্তা 
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হনলও নডসনেক রবানডিে সুন্দে সিক। খাোখন্দ কম। সাইনকল নেনয় একটানে েনল ্ াওয়া 
্ানব। 
  
ধমিপাশায় গুেীে সুরুজ নময়া োনকে। তত্রণা-মনত্রণাে সাগে। জানেে ো রহে নজনেস রেই। 
রকানো মুসলমানেে কালী সাধো োনক ো। উোে কালী সাধোও আনে। মাসুদ 
কনয়কবােই তাে কাে রেনক নজনেসপি নেনয়নে। িল পাওয়া রগনে। উোে মত্রণা পিা 
সুেমাে োম-ডাক আনে। এই সুেমা রোনখ রমনখ কনঠে হানকনমে সামনে দাাঁিানল ঘটো 
ঘনট। হানকম ্খে সুেমা রদয়া রোনখে নদনক তাকাে তখেই একশাে হয়, হানকনমে নদল 
েেম হয়। ্তবাে তাকানবে। ততবাে নদল েেম হনব। গুনেে সুরুজ নময়াে সুেমা রোনখ 
নদনয় অনেক খুনেে আসানম খালাস রপনয় রগনে। 
  
মাসুদ পিা সুেমাে জনেয সুরুজ নময়ানক দশ টাকা। গত মানসে সাত তানেখ নদনয় রগনে। 
অমাবসযা োিা সুেমায় মত্রণা রদয়া ্ায় ো। মািখানে অমাবসযা রগনে। এখে ধমিপাশা রগনল 
সুেমা নেনয় আসা ্ানব। মাসুদ নঠক কনে রেনখনে, এখে রেনক বাবাে সামনে পিাে 
আনগ রোনখ সুেমা নদনব। তাে বাবা রতা হানকনমে মনতাই। 
  
ধমিপাশায় ্াবাে আনেকনট কােণ আনে। ধমিপাশাে েূে রহানসনেে কানে হােনমানেয়াম 
রকোে জনেয একশ’ টাকা নদনয় রেনখনে। েূে রহানসে বাদয-বাজোে নজনেস িানলা রেনে। 
মাসুনদে দেকাে রমলনড রকাম্পানেে ডাবল নেড হােনমানেয়াম। েূে রহানসনেে কনলকাতা 
রেনক হােনমানে্াম আনেনয় োখাে কো। কনলকাতাে সানে েূে রহানসনেে র্াগান্াগ 
আনে। রস ্নদ হােনমানেয়াম এনে োনক তাহনল সাইনকনলে রকনেয়ানে কনে নেনয় 
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আসনব। েয়াবাজানেে রদাকানে লুনকনয় োখনব। মাসুনদে বাবা েয়াবাজানে কখনোই ্াে 
ো। 
  
আকানশ পঞ্চমীে োাঁদ। িাাঁকা সিক। সিনকে ধুলায় োাঁনদে আনলা পনিনে। নেকনেক 
কেনে। সিকটানক মাসুনদে মনে হনে েদীে মনতা। নকেুদূে নগনয়ই মাসুনদে মেখাোপ 
হনয় রগল। পেীবােুে জনেয মে টােনে। এমেই মে টােনে র্ রপনট বযো শুরু হনয়নে। 
ধমিপাশা আনেক নদে ্াওয়া ্ানব। আজ োতটা ো হয় পেীবােুে সনঙ্গ কাটুক। পেীবােু 
তাে নববানহতা স্ত্রী। রস ্নদ পেীবােুে সনঙ্গ োনক কানো নকেু বলাে োই। রস পেীবােুে 
বানিে উঠানে দাাঁনিনয় সাইনকনলে ঘণ্টা নদনত পানে। গলা উনেনয় ডাকনতও পানে— পেী! 
পেীবােু! 
  
মাসুদ সিনকে মািখানে রব্ৰক কনষ সাইনকল োমাল। রস অনেকদূে এনস পনিনে। 
অনধিনকে রবনশ। এখে রস কী কেনব? ধমিপাশা ্ানব ো পেীবােুে কানে রিেত ্ানব? 
লটানে কেনল হয়। লটানেনত র্টা ওনঠ। রসটা। লটানে কোে বুনদ্ধ কী? মাসুদ নঠক কেল, 
রস সাইনকল হানত দাাঁনিনয় োকনব। তাে রোখ োকনব োস্তাে দুই নদনক। ্নদ রস রদনখ 
ধমিপাশাে নদক রেনক রকউ আসনে তাহনল রস েওো হনব ধমিপাশা। ্নদ রদখা ্ায় 
েয়াপািাে নদক রেনক রকউ আসনে তাহনল ্ানব েয়াপািা। োত রতমে হয় নে। নকন্তু 
োেনদক েীেব। োস্তায় রকানো রলাক েলােল রেই। মাসুদ অনপক্ষা কেনে। অনপক্ষা কেনত 
তাে খুবই িানলা লাগনে। 
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সাইনকনলে ঘণ্টা বাজানত হনলা ো, তাে আনগই পেীবােু দেজা খুনল রবে হনয় এনলা। 
তাে হানত কুনপ। কুনপে লাল আনলা পনিনে তাে মুনখ। কী সুন্দে র্ তানক লাগনে! 
সাইনকল হানত মাসুদনক দাাঁনিনয় োকনত রদনখ রস রমানটই অবাক হনলা ো। র্ে রস 
জােত নেনশোনত মাসুদ এনস উপনস্থত হনব। 
  
মাসুদ গলা নেেু কনে বলল, সবাই নক ঘুনম? 
  
পেীবােু বলল, হুাঁ। 
  
রতামানদে খাওয়া-দাওয়া রশষ? 
  
পেীবােু বলল, সাইনকল রেনখ হাত-মুখ ধুনয় ঘনে ্াও। কল পানি সাবাো-গামো আনে। 
  
মাসুদ বলল, কল োপাে শনে রতামানদে বানিে রলাকজনেে ্নদ ঘুম রিনঙ ্ায়? 
  
পেীবােু বলল, ঘুম িাঙনল িাঙনব। তুনম নক পৃনেবীে সবাইনকই িয় পাও? 
  
মাসুদ বলল, আনে ো। িয় পাব কী জনেয? িাব রদখাই র্ িয় পাই। আসনল পাই ো। 
  
পেীবােু কাল োপনে। মাসুদ রোনখ-মুনখ পানে নদনে। পানে গেম। মাসুদ বলল, একটা 
অদু্ভত নজনেস লক্ষ কনেনে। গেনমে সময় নটউব কনলে পানে োনক ঠাণ্ডা। আে শীনতে 
সময় গেম। ঘটো েমৎকাে ো? 
  
হুাঁ। 
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তুনম এত গম্ভীে রকে? মে নক রকানো কােনণ খাোপ? 
  
ো। 
  
জিে িুখ লাগনে। ঘনে নক নেি-মুনি আনে? 
  
পেীবােু জবাব নদল ো। মাসুদ বলল, নকেু ো োকনল োই। গল্প কনে োত পাে কনে 
নদব। খানল রপনট আলাপ িানলা জনম এটা জানো? 
  
ো। 
  
খানল রপনট আলাপ িানলা জনম, িো রপনট জনম ঘুম। হা হা হা। িানলা বনলনে ো? 
  
হুাঁ। 
  
মাসুদ পেীবােুে ঘনেে রমনিনত পাতা পানটনত বনস আনে। তাে সামনে োলায় গেম 
িাত। সনঙ্গ রবগুে নদনয় নডনমে সালুে। মাসুনদে অনত পেনন্দে নজনেস। িাত নকেুক্ষণ 
আনগ োন্না হনয়নে। রধাাঁয়া উঠনে। িানতে উপে গেম নঘ দুই োমে িালা হনয়নে। নঘনয়ে 
সুঘানণ মাসুদ রমানহত হনয় রগল। 
  
মাসুদ বলল, রক োাঁধল? তুনম? 
  
পেীবােু বলল, আমাে বানিনত নক দশটা দাসী-বানন্দ আনে? 
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অনত সুখাদয হনয়নে। 
  
এখনো রতা মুনখ রদও োই। বুিনল কীিানব? 
  
দশিনে বুিা ্ায়। পনহলা দশিেধােী। 
  
পেীবােু হানত পাখা নেনয় বনসনে। গেম িাত পাখা রেনি ঠাণ্ডা কেনে। তাে রঠাাঁনট োপা 
হানস। রসই হানস একটু বািল। শেময় হনলা। রস সনঙ্গ সনঙ্গই হানস বন্ধ কনে বলল, 
দশিনে সব রবািা ্ায় ো। রতামানক রদনখ রবািাে উপায় োই র্ তুনম রবাকা। 
  
আনম রবাকা? 
  
হুাঁ। 
  
মাসুদ হঠাৎ গম্ভীে হনয় বলল, পেী রশানো, আনম রবাকা হই। আে ্াই হই এখে নবোট 
এক দানয়ত্ব আমাে হানত। 
  
কী দানয়ত্ব? 
  
খাাঁ বানিে সবনকেু এখে আমাে রদখা লাগনব, উপায় োই। বাবাে অবস্থা খাোপ। পক্ষাঘাত 
হনয়নে, উোে েিাে অবস্থা ো। 
  
রতামানক বনলনে রক? 
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খবে আসনে। সাইনকল নেয়া এইজনেয রটনলগ্রাি অনিনস রগলাম। রপাষ্টমাোে সানহনবে 
সনঙ্গ কো বললাম। রটনলগ্রাি উোে কানে এনসনে। 
  
পেীবােু বলল, বাবাে অবস্থা নক খুবই খাোপ? 
  
ডাোেো বনলনে উনে নটকনত োও পানেে। 
  
তুনম তাহনল এখানে বনস আে রকে? ময়মেনসংহ ্াও। 
  
্াব। কাল সকানল ্াব। রতামানে খবেটা নদনত আসনে। 
  
পেীবােু পাখা নদনয় হাওয়া কো বন্ধ কনে শান্ত গলায় বলল, সবসময় নমেযা বলা নঠক ো। 
সবসময় নমেযা বলনল অিযাস হনয় ্ানব। সতয কো বলনত পােবা ো। 
  
মাসুদ খাওয়া বন্ধ কনে আহত গলায় বলল, রকােটা নমেযা বললাম? ্াও রকাোে মনজদ 
আনো। রকাোে মনজনদ হাত নদয়া বলব— ্া বনলনে। সতয বনলনে। বনস আে রকে? 
রকাোে মনজদ নেনয় আনসা। 
  
বানমলা কনো ো। িাত খাও। 
  
আনম র্ সতয বলনতনে— এটা িয়সালা ো হনল িাত মুনখ নদব ো। িাত এখে আমাে 
কানে নশয়ানলে গু। 
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পেীবােু বলল, আো নঠক আনে, তুনম সতয বলনতে। আমাে িুল হনয়নে। মাি োই। 
  
মাসুদ বলল, বাপজানেে অসুখ নেয়া আনম নমেযা বলব ো। এটা রতামাে রবািা উনেত। 
  
পেীবােু বলল, একবাে রতা বনলনে। িুল কনেনে। সালুে িানলা হনয়নে? 
  
হযাাঁ িানলা হনয়নে। নডনমে সালুে আমাে নপ্রয়। অতযনধক নপ্রয়। একটা নডম নদনয় আনম 
দুই গামলা িাত রখনত পানে। 
  
মাসুদ খাওয়া রশষ কনে উনঠ দাাঁিাল। বাোন্দায় রগল হাত ধুনত। পেীবােু। জনগ কনে 
পানে িালনে, মাসুদ হাত ধুনে। মাসুনদে মে আেনন্দ পূণি। পেীবােু। আশপানশ োকনলই 
তাে িানলা লানগ। আজ অেযনদনেে রেনয়ও রবনশ িানলা লাগনে। পেীবােু বলল, রতামানে 
একটা খবে রদওয়া হয় োই। রতামাে বাবা সন্ধযাে সময় নিনে আসনেে। খবে 
পাঠানয়নেে, আগামীকাল সন্ধযাে পে আমানক তুনল রেনবে। 
  
মাসুনদে মুখ হা হনয় রগল। 
  
পেীবােু সহজ গলায় বলল, পাে নদব? 
  
মাসুদ জবাব নদনত পােল ো। রস পেীবােুে নদনক তানকনয় আনে। পঞ্চমীে োাঁদ িুনব 
্ানে। তাে নকেু আনলা এখনো অবনশষ্ট আনে। রসই আনলায় পেীবােুনক কী সুন্দে র্ 
লাগনে! 
  
পেীবােু বলল, তুনম এই বানিনত োকনব, ো েনল ্ানব? 
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মাসুদ বলল, বুিনতনে ো। আমাে কী কো উনেত? 
  
পেীবােু বলল, রতামাে নেজ বানিনত েনল ্াওয়া উনেত। 
  
রকে? 
  
রতামাে বাবা হঠাৎ রখাাঁজ কনে ্নদ রতামানক ো পাে তাহনল নমজাজ খাোপ কেনবে। 
  
মাসুদ বলল, আমাে উপনে উোে নমজাজ আে খাোপ হনব ো। আনম বযবস্থা নেনয়নে। 
ধমিপাশাে সুরুজ গুেীনেে পিা সুেমা রোনখ নদয়া োখব। সনঙ্গ সনঙ্গ একশাে। 
  
পেীবােু হাসনে। শে কনেই হাসনে। 
  
মাসুদ আহত গলায় বলল, হানসা রকে? 
  
পেীবােু বলল, তুনম পুলাপানেে মনতা কো বলবা, আনম হাসব ো! 
  
মাসুদ বলল, পুলাপানেে কো কী বললাম? 
  
পেীবােু বলল, ্াও বানিনত ্াও। 
  
মাসুদ বলল, বানিনত ্াব ো। ধমিপাশা ্াব। সুেমা নেয়া আসব। সাইনকনল শযা শা কনে 
েনল ্াব। 
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েতুে সাইনকল নকনেে? 
  
হুাঁ। 
  
টাকা কই রপনয়ে? 
  
মাসুদ বলল, টাকা-পয়সা রমনয়নেনলে রদখাে নবষয় ো। টাকা-পয়সা নেয়া 
  
কো বলব ো। 
  
রমনয়নেনল কী কেনব? িাত সালুে োেনব? 
  
হুাঁ। 
  
প্রনত বৎসে একটা কনে সন্তাে নদনব? 
  
কী পযাোল শুরু কেলা? পাে নদবা বলনেলা পাে কই? সামােয জদিা নদও। জদিা নবহীে 
পাে আে েুে নবহে সালুে একই। 
  
পেীবােু বলল, তুনম র্ আমানক নমেযা বললা এই নবষনয় নকেু বলব ো? 
  
মাসুদ নকেু বলল ো। উদাস রোনখ সাইনকনলে নদনক তানকনয় েইল। 
  
  
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 211 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

মাসুদ পাে নেবানে। আিনোনখ পেীবােুে নদনক তাকানে। পেীবােুে মুনখে িাব রদখাে 
রেষ্টা কেনে। মাসুদ ্খে মুখ িনতি কনে পাে খায় তখে ্নদ পেীবােু আশপানশ োনক 
তাহনল একটা ঘটো ঘনট। একপ ি্ানয় পেীবােু তাে হাত বানিনয় রদয় মুনখে োবানো 
পানেে জনেয। এই ঘটো আজ ঘটনে ো। পেীবােু হাত বািানে ো। মাসুনদে মেটা 
খাোপ হনয় রগল। রস নক তাে নমেযা কোয় োগ কনেনে? স্বামী স্ত্রীে সনঙ্গ টুকটাক নমেযা 
বলনব, এনত রদাষ হয় ো। 
  
পেী! 
  
হুাঁ। 
  
পাে খানব? 
  
ো। 
  
োগ কনেে ো-নক? 
  
ো, আমাে শেীনে এত োগ োই। তাোিা মা নক রেনলে উপে োগ কেনত পানে? 
  
মাসুদ হতিম্ব গলায় বলল, মা রক? আে রেনল রক? 
  
পেীবােু হাসনত হাসনত বলল, আনম মা, তুনম রেনল। মনে োই তুনম আমানক মা ডাকলা? 
পা েুাঁনয় কদমবুনস কেলা? 
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োনগ মাসুনদে গা জুনল ্ ানে। ইো কেনে পেীবােুে গানল ঠাশ কনে একটা েি লাগানত। 
স্ত্রীনক শাসে কোে জনেয মানিমনধয তাে গানয় হাত রতালা জানয়জ আনে। জুম্মাঘনেে 
ইমাম শুক্ৰবানে খুতবা পানঠে পে বনলনেে। উনে রতা ো রজনে বনলে োই। রজনেশুনে 
বনলনেে। 
  
পেীবােুে গানল রস র্ একটা েি বসানব— এই নবষনয় মাসুদ পুনোপুনে নেনশ্চত নেল, 
নকন্তু তাে োগ রসেকমিানব উঠনে ো। সব নদে তাে োগ দ্রুত উনঠ ো। 
  
পেী! 
  
হুাঁ। 
  
এই ধেনেে কো আে রকানোনদে বলব ো। 
  
আো বলব ো। 
  
পেীবােু মাসুনদে মুনখে কানে হাত বানিনয়নে। এখে রস পাে খানব। মাসুনদে আবাে মে 
খাোপ হনয় রগল। মাসুনদে মুনখ রকানো পাে রেই। োনগে কােনণ পাে নগনল রিনলনে। 
  
মাসুদ বলল, পেী, আমাে একটা কো োখবা? 
  
পেীবােু বলল, রতামাে একটা কো ো, সব কোই োখব। 
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মাসুদ বলল, কোটা কী শুেনল তুনম নপোইয়া পিবা। ্ নদ োনখা তাহনল িনবষযনত রতামাে 
দশটা অপোধ ক্ষমা কেব। 
  
কোটা কী? 
  
োত অনেক হনয়নে। গ্রানমে মােুষজে ঘুনম। আসমানে োাঁদও োই। অন্ধকাে। 
  
কোটা বনলা। 
  
তুনম আমাে সাইনকনলে নপেনে বনসা। আনম রতামানে নেয়া ঘুেব। রকউ নকেু জােব ো। 
োনজ আে? 
  
পেীবােু ক্ষীণস্বনে বলল, হুাঁ। 
  
  
  
মাসুদ গােপালাে রিতে নদনয় এাঁনকনবাঁনক সাইনকল োলানে। একসময় রস েদীে নদনক 
েলল। েদীে পানি েে পনিনে। িাাঁকা েনে সাইনকল োলানোে মজাই অেযেকম। 
পেীবােুে শুরুনত িয় িয় লাগনেল, এখে মজাই লাগনে। রস ক্ষনণ ক্ষনণ োপা গলায় 
হাসনে। 
  
রক? মাসুদ ো? মাসুদ, এনদনক আনসা। 
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েদীে েনে নসনিকুে েহমাে দাাঁনিনয় আনেে। তাাঁে একপানশ রলাকমাে একপানশ সুনলমাে। 
সুনলমানেে হানত বনু্দক। তাাঁে গলাে স্বে শুনেই মাসুদ সাইনকল নেনয় হুমনি রখনয় 
পনিনে। নসনিকুে েহমাে আবাে ডাকনলে, মাসুদ কানে আনসা। 
  
মাসুদ বাবাে কোে পে পেই সাইনকল নেনয় িনিে গনতনত রবে হনয় রগল। পেীবােুে 
কো একবােও তাে মনে হনলা ো। নসনিকুে েহমাে রলাকমানেে নদনক তানকনয় বলনলে, 
রলাকমাে, তুনম রমনয়টানক তাে বানিনত রপৌনে নদনয় আনসা। 
  
  
  
েদীে পাি রঘাঁনস নসনিকুে েহমাে হাাঁটনেে। সুনলমাে তাে নপেু নপেু ্ানে। রস োেনদনক 
সতকি দৃনষ্ট োখনে। োত-নবোনত এইিানব রবে হওয়া নঠক ো। কখে কী ঘনট তাে নক 
নঠক আনে? 
  
সুনলমাে! 
  
নজ োোনজ। 
  
আমাে গাধা রেনল স্ত্রীনক সাইনকনলে নপেনে নেয়া েক্কে নদনতনেল। দৃশযটা রতামাে কানে 
রকমে লাগল? 
  
িানলা ো োোনজ। নবোট অেযায় হনয়নে। 
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নসনিকুে েহমাে বলনলে, আমাে কানে িানলা রলনগনে। আনম আেন্দ রপনয়নে। গাধাটানক 
আনম রডনকনেলাম কী জনেয জানো? গাধাটানক রডনকনেলাম একটা কো বলাে জনেয। 
কোটা হনলা–্া তুই ্তক্ষণ ইো সাইনকনল কনে েঞ্চে রদ। 
  
সুনলমাে োপা নেিঃশ্বাস রিলল। রস এতনদে ধনে মােুষটাে সনঙ্গ আনে, তােপনেও 
মােুষটাে নবষনয় রস নকেুই জানে ো। এটা রকমে কনে হয়? 
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১০. বাচিে উমঠামন ইচজমিয়াে 
বানিে উনঠানে ইনজনেয়াে। ইনজনেয়ানেে হাতনল লাল রঠাাঁনটে হলুদ পানখ বনস আনে। 
লীলা অবাক হনয় পানখে নদনক তানকনয় আনে। কাক, েিুই এবং কবুতে— এই নতে 
ধেনেে পানখ মােুনষে আনশপানশ োকনত পেন্দ কনে। অেযসব পানখ দূনে দূনে োনক। 
মােুষ রদখনলই উনি রকানো রগাপে জায়গায় েনল ্ায়। 
  
লীলা মুগ্ধ হনয় বাোন্দায় দাাঁনিনয় আনে। েিােিা কেনতও িয় পানে— পানখটা ্নদ উনি 
েনল ্ায়! োকুক আনো নকেুক্ষণ বনস। ধাে এনে উনঠানে েনিনয় নদনল নক পানখটা টুকটুক 
কনে ধাে খানব? বানিে রিতে রেনক জলনেৌনক নেনয় রলাকমাে রবে হনে। লীলা ইশাোয় 
তানক োমনত বলল। রলাকমাে ইশাো বুিনত পােল ো। এনগনয় এনলা। দেজাে রেৌকানঠে 
সনঙ্গ জলনেৌনক রলনগ শে হনলা। হলুদ পানখ উনি েনল রগল। লীলাে মেটা খাোপ হনয় 
রগল। রলাকমাে বলল, আমানে নকেু বলনেে? 
  
ো, নকেু বলনে ো। 
  
রলাকমাে বলল, জলনেৌনক কী কেব? 
  
লীলা বলল, উঠানেে নঠক মািখানে োনখে। ইনজনেয়াে সনেনয় নদে। 
  
রলাকমাে ইনজনেয়াে হানত নেনয় এগুনে। নঠক তখে হলুদ পানখনক আবাে রদখা রগল। 
রস এনস কাপি শুকানোে দনিনত বসল। বনসই আবানো উনি েনল রগল। 
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লীলা বলল, হলুদ পানখটানক নক রদনখনেে? 
  
রলাকমাে বলল, নজ রদনখনে। 
  
পানখটাে োম কী? 
  
হইলাদা পানখ। 
  
এই পানখটাে আে রকানো োম রেই? 
  
নজ ো। আে কী োম োকব? 
  
অবশযই এই পানখটাে রকানো-একটা োম আনে। নটয়া পানখে গানয়ে েঙ সবুজ। তাই 
বনল। নটয়া পানখনক আমো সবুজ পানখ বনল ো। রকানকলনক কানলা পানখ বনল ো। 
জলনেৌনকটা রেনখ আপনে রলাকজেনদে নজনেস কনে পানখটাে োম রজনে আসনবে। 
  
নজ আো। 
  
আপনে এক রকে? আে রলাকজে রকাোয়? 
  
সুনলমাে োোনজে সানে কই জানে রগনে। 
  
সুনলমাে োিাও রতা এ-বানিনত আনো রলাকজে আনে। সবাইনক আসনত বলুে। 
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নজ আো। 
  
আজ এ বানিনত একটা নবনশষ নদে। এটা নক জানেে? 
  
রলাকমাে জবাব নদল ো। আজ র্ এ-বানিনত নবনশষ নদে তা রস জানে। এ-বানিনত বউ 
আসনব। পেীবােুনক আো হনব। তনব এই আো অেযেকম আো। আেন্দ-উল্লানসে আো 
ো। রলাকমাে রিনবনেল অন্ধকানে বাাঁশিানিে রিতে নদনয় রমনয়টানক হাাঁনটনয় নেনয় আসা 
হনব। রকউ নকেু বুিনত পােনব ো। এখে মনে হনে তা ো। রমাটামুনট আনয়াজে কনেই 
আোে বযবস্থা হনে। রলাকমাে নেনশ্চত োোনজ নবষয়টা পেন্দ কেনবে ো। নতনে খুবই 
রেনগ ্ানবে। তনব রেনগ রগনলও নকেু বলনবে ো। নতনে তাে রমনয়নক অতযন্ত রেহ 
কনেে। এই নবষয়টা এখে রবািা ্ানে। 
  
আপোনক বনলনেলাম পালনকে বযবস্থা কেনত। কনেনেে? 
  
রলাকমাে বলল, নজ-ো। প্রনয়াজনে রসোবানিে পালনক আো হইত। রসেবানিে পালনক 
এখে োই। 
  
পালনক োিা েতুে বউ আসনব কীিানব? আে রকাোও পালনক রেই? 
  
নজ ো। 
  
লীলা বলল, কাঠনমনস্ত্র খবে নদনয় আেুে। কাঠ নকনে আোে বযবস্থা করুে। পালনক বাোনো 
এমে রকানো জনটল বযাপাে ো। 
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রলাকমাে বলল, কী র্ কে! পালনক বাোে জনটল আনে। 
  
লীলা বলল, জনটল ো। সেল রসটা বুিনব কাঠনমনস্ত্র। আপনে রডনক নেনয় আসুে। আনম 
কো বলব। 
  
নজ-আো। 
  
লীলা বলল, এখানেে রদাকানে েনঙে কাগজ পাওয়া ্ায়? লাল-েীল কাগজ? 
  
্াইনত পানে। 
  
আমাে েনঙে কাগজ লাগনব। রখাাঁজ নেনয় রদখুে। েনঙে কাগজ পাওয়া ্ায় केि  ো। 
  
নজ আো। 
  
এখে বলুে আপোনক কী কী কাজ কেনত রদয়া হনয়নে? 
  
কাঠনমনস্ত্র খবে নদনয় আেব। েনঙে কাগজ আেব। 
  
আনেকটা কাজ কেনত বনলনেলাম। হলুদ পানখে োম রজনে আসনত। আপোনক নতেটা 
কাজ নদনয়নে, আপনে নতেটা কাজ রশষ কনে ্ত দ্রুত পানেে েনল আসনবে। 
  
রবলা রবনশ হয় নে। েটা সানি েটা বানজ। লীলাে হানত অনেক সময় আনে। পেীবােু 
আসনব সন্ধযায়, তাে আনগ সব কাজ গুনেনয় রিলা ্ানব। নসনিকুে েহমাে তাাঁে রমনয়ে 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 220 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

হানত পেীবােুনক এ-বানিনত আোে সমস্ত বযবস্থা কোে দানয়ত্ব নদনয়নেে। লীলা কাজগুনল 
আগ্রহ নেনয় কেনে। রস েনমলাে ঘনে িুকল। 
  
েনমলা খানট বনসনেনলে। রমনয়নক রদনখ দ্রুত খাট রেনি উনঠ এনলে। আগ্রহ নেনয় 
বলনলে, মানগা, বানিনত নক রকানো ঘটো আনে? 
  
লীলা বলল, আজ মাসুনদে বউনক এ-বানিনত আো হনব। 
  
পেীবােু? 
  
হযাাঁ, পেীবােু। আপনে োম জানেে? 
  
জানে। 
  
বানিনত েতুে বউ এনল কী কী কেনত হয় আনম জানে ো। আপনে আমানক বনল নদে। 
  
েনমলা আেনন্দ রহনস রিলনলে। লীলা বলল, ঘনে তালাবন্ধ রেনক আপনে আমানক সাহা্য 
কেনত পােনবে ো। আনম তালা খুনল নদনে। 
  
রতামাে বযাপজাে োগ হইব। 
  
আনম তাাঁে োগ সামলাব। আসুে আমো দুজনে নমনল সব আনয়াজে কনে। 
  
অনেক রজাগাি্ত্রণা লানগব রগা মা। কালা গাই-এে দুধ লাগব। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 221 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

  
দুধ লাগনব রকে? 
  
দুধ পানয় িালনত হয়। 
  
দুধ রক িানলনব? 
  
নেয়ম হইল রেনলে মা িালনব। তনব আমানে নদনয় হনব ো। পাগল আে নবধবা এই দুই 
নকনসনমে রমনয় দুধ িালনত পানে ো। অলক্ষণ হয়। 
  
অলক্ষণ রহাক আে সুলক্ষণ রহাক–দুধ আপনে িালনবে। 
  
তুনম বলনল িালব। 
  
আনেকটা কো মা, আপনে সবসময় আমাে সনঙ্গ সনঙ্গ োকনবে। আপোে মাো হঠাৎ 
গেম হনয় রগনল র্ে আনম বুিনত পানে। বযবস্থা নেনত পানে। 
  
েনমলা বলনলে, আমাে একটা েতুে লাল পাইি শানি লাগব রগা মা। রেনলে মা’ে লাল 
পাইি েতুে শানি পেনত হয়। 
  
লীলা বলল, আনম আপোে শানিে বযবস্থা কেনে। 
  
েনমলা বলনলে, রতামাে বাপ নকন্তু োগ হইব। 
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ো, বাবা োগ কেনবে ো। উনে অবাক হনবে নকন্তু োগ কেনবে ো। উোে সব োগ এখে 
মাসুনদে উপে। আমানদে উপে উোে রকানো োগ োই। 
  
েনমলা বলনলে, মা, রতামাে খুব বুনদ্ধ। 
  
লীলা বলল, আপোেও খুব বুনদ্ধ। 
  
লীলা েনমলাে ঘনেে তালা খুনল নদল। েনমলা ঘে রেনক রবে হনলে। োপা গলায় বলনলে, 
মানগা আমাে খুব ইো কেনতনে নদনঘনত নসোে কনে। 
  
লীলা বলল, রবশ রতা, আনমও আপোে সনঙ্গ নদনঘনত রগাসল কেব। আনম নকন্তু সাাঁতাে 
জানে ো। 
  
েনমলা মুখ নটনপ হাসনেে। লীলা সাাঁতাে জানে ো। এই খবনে নতনে মনে হনলা খুব মজা 
পানেে। তাে হানস োনমই ো। 
  
  
  
নসনিকুে েহমাে বানি নিেনলে দুপুনে। ‘গাইিাে নিটা’ োনম পনেনেত রদি শ নবঘাে 
মনতা জনমে জনেয বায়ো দনলল কেনত তাে রদনে হনলা। গাইিাে নিটা এই অঞ্চনলে 
রদাষী জনম। এই জনম নকনে র্ রিাগদখল কেনত নগনয়নে তাে উপেই মহানবপদ 
রেনমনে— এ-ধেনেে জেশ্রুনত আনে। জনমে বতিমাে মানলক কাজী আসমত খাও নেবিাংশ 
হনয়নেে। তাে একমাি রজায়াে রেনল এবং রেনলে ঘনেে োনত একই নদনে রেৌকািুনবনত 
মাো রগনে। নসনিকুে েহমাে এইসব কােনণই গাইিাে নিটা োমমাি মূনলয রপনয়নেে। 
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কাজী আসমত খাাঁ বায়ো দনলনল সই কোে সময় নেেু গলায় বনলনেে, জনমটা র্ রদাষী 
কো সতয। রিাগদখনলে আনগ রমাল্লা মুসুনত্রণা ডাইকযা রদায়া পিাইনত িুল কইনেে ো। 
বিই রদাষ লাগা জায়গা। নসনিকুে েহমাে বনলনেে, মােুষ রদাষী হয়। জনম রদাষী হয় 
ো। মােুনষে অন্তনে রদাষ লানগ। জনমে অন্তনে রদাষ লানগ ো। কোটা বনল তাে িানলা 
রলনগনে। তাে মনে হনয়নে নকেু ো বুনিই নতনে খুব একটা িানবে কো বনল রিনলনেে। 
এই িানবে কোে মমি সবাই ধেনত পােনব ো। িানবে কোে মমি বুিনত পাোে জনেয 
িানবে জগনত োকনত হয়। রবনশেিাগ মােুষ িানবে জগনত োনক ো। 
  
গাইিাে নিটা রকোে রপেনে নসনিকুে েহমানেে নবনশষ একটা উনিশয কাজ কেনে। এই 
উনিনশযে সনঙ্গ িানবে জগনতে নকেু র্াগ আনে। জনম দনলনল রেনজনস্ট্র হবাে পে নতনে 
তাে উনিশয প্রকাশ কেনবে। তাও সবাে সনঙ্গ ো। দুএকজনেে সনঙ্গ। রসই দুএকজে 
রক তা নতনে নঠক কনে রেনখনেে। 
  
কাজী আসমত খাাঁে বানি রেনক নেজ বানিনত আসনত তাে একঘণ্টাে মনতা লাগল। সনঙ্গ 
োতা রেয়া হয় নে। কিা রোনদে সবটাই মাোয় পনিনে। তাে দ্রুত হাাঁটাে অিযাস। রশনষে 
নদনক তাে হাাঁটাে গনত শ্লে হনয় এনলা। বুনক োপা। বযো অেুিব কেনত লাগনলে। নতনে 
নেনজে দুবিলতা অগ্রাহয কোে রেষ্টা কনে হাাঁটাে গনত বািানত রেষ্টা কেনলে। হাাঁটাে গনত 
রতমে বািল ো, বুনকে োপ বযোটা শুধু বািল। সুনলমাে নেনন্তত গলায় বলল, োোনজে 
শইল নক খাোপ লাগনতনে? নতনে প্রনশ্নে জবাব নদনলে ো। বানি রপৌোনোে পে রোখ 
বন্ধ কনে ইনজনেয়ানে নকেুক্ষণ শুনয় োকনত হনব। মাো রেনক সমস্ত দুনশ্চন্তা দূে কনে 
পাাঁে-দশ নমনেট মো মােুনষে মনতা পনি োকনলই শেীে নঠক হনয় ্ানব। 
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বানিনত পা নদনয় নতনে ধাক্কাে মনতা রখনলে। বাংলাঘনেে উঠানে দুই কানঠে নমনস্ত্র সমানে 
কোত োলানে। তানদে নতেজে রজাগানল কানঠ োন্দা নদনে। একটু দূনে রলাকমাে 
শুকোমুনখ বনস আনে। তানক অসম্ভব নেনন্তত মনে হনে। নসনিকুে েহমাে বলনলে, 
ঘটো। কী? রলাকমাে েট কনে জবাব নদনত পােল ো, হিবি কেনত লাগল। নসনিকুে 
েহমাে কিা গলায় বলনলে, ঘটো কী বনলা? এো কী বাোয়? পালঙ্ক? 
  
রলাকমাে বলল, নজ ো। 
  
তাহনল বাোইতানে কী? 
  
পালনক। 
  
পালনক কী জনেয? 
  
বইেনজে হুকুনম পালনক বাোইতানে। বইেনজটা রক? 
  
লীলা বইেনজ। 
  
নসনিকুে েহমাে নবনস্মত হনয় বলনলে, পালনক নদয়া কী হনব? রস নক পালনক নদয়া 
্াতায়াত কেনব? 
  
েতুে বউ পালনক নদয়া আসনব। 
  
নসনিকুে েহমাে আনো অবাক হনয় বলনলে, েতুে বউ রক? 
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রলাকমাে িীত গলায় বলল, মাসুদ িাইজানেে ইসানতনে। পেীবােু। 
  
নসনিকুে েহমাে ধাক্কাে মনতা রখনলে। মাসুনদে স্ত্রীনক র্ আজই এবানিনত আোে কো 
রসটাই তাে মনে রেই। রমনয়টাে োম র্ পেীবােু তাও মনে নেল ো। সুনলমাে বলল, 
োোনজ, কাজ নক বন্ধ কনে নদব? 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, আমাে রমনয় র্ কাজ শুরু কনেনে রসই কাজ আনম বন্ধ কেব 
এটা রকমে কো? 
  
সুনলমাে বলল, কাজ বন্ধ ো কইো উপায়ও োই। একনদনে কাজ রশষ হইব ো। অসম্ভব। 
  
নসনিকুে েহমাে গম্ভীেমুনখ বলনলে, অসম্ভব বনল রকানো কো োই। দুইজে নমনস্ত্র ো 
পােনল দশজে নমনস্ত্রনে কানজ লাগাও। রজাগানল বািানয় দাও। পালনক এমে রকানো জনটল 
নজনেস ো র্ বাোনত একবেে লাগনব। 
  
সুনলমাে নবিনবি কনে বলল, কো সতয। নসনিকুে েহমাে নমনস্ত্রনদে নদনক বলনলে, কী, 
রতামো নদনেে মনধয কাজ রশষ কেনত পােনবা? 
  
নমনস্ত্রনদে একজে বলল, রেষ্টা নেব। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, রেষ্টা রেওয়া-নেওনয়ে নকেু োই। হয় পােবা, ো হয়। পােব 
ো। দুই-এে মািামানি নকেু োই। 
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নপনেনেং িানলা হইব ো। তয় কাজ েলব। 
  
নসনিকুে েহমাে আে কো বািানলে ো। বকুলগানেে োয়াে নেনে তাে ইনজনেয়াে পাতা 
আনে। নতনে রেয়ানে শুনয় পিনলে। বুনকে োপা বযো আনো রবনিনে। পানেে নপপাসা 
হনয়নে। তীব্ৰ নপপাসা নেনয় পানে রখনত রেই। নতনে পানেে নপপাসা কমাে জেয অনপক্ষা 
কেনত লাগনলে। শেীেটানক নঠক কেনত হনব। মাসুনদে বউ আসনব। নকেু বযবস্থা তানক 
নেনত হনব। এখে আধমোে মনতা নবোোয় শুনয় োকা ্ানব ো। সমসযা হনলা মােুষ ইো 
কেনলই তাে শেীে নঠক কেনত পানে ো। মােুষ তাে শেীে র্মে নঠক কেনত পানে ো, 
মেও নঠক কেনত পানে ো। মে এবং শেীে রকানোটাে উপেই মােুনষে রকানো দখল 
রেই। 
  
নসনিকুে েহমাে োপা গলায় ডাকনলে, বদু নক আে আনশপানশ? 
  
বদু রদৌনি এনলা। নসনিকুে েহমাে বলনলে, োনপত ডাক নদয়া আনো। োনপতনে বনলা 
রস র্ে মাসুনদে মাো কামানয় রদয়। 
  
নজ আো। 
  
মাসুদনে বলবা, এটা আমাে হুকুম। 
  
নজ আো। 
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নসনিকুে েহমাে রোখ বন্ধ কনে শুনয় আনেে। তাে ঘুম পানে। রোনখে পাতা িােী হনয় 
আসনে। ঘুনমে মনধযই মনে হনে–আল্লাহপাক মােুষ োনম এক আশ্চ ি্ নজনেস শতনে 
কনেনেে, র্-নজনেনসে রকানো নেয়ত্রণাণ তাে নেনজে কানে োই। নেয়ত্রণাণ অেয রকানোখানে। 
নতনে ইো কেনলও এখে রজনগ োকনত পােনবে ো। তানক ঘুনমনয় পিনত হনব। নসনিকুে 
েহমাে ঘুম-ঘুম রোনখ ডাকনলে, সুনলমাে। 
  
সুনল মাে িীত গলায় বলল, নজ। 
  
আনম ্নদ ঘুমানয় পনি রকউ র্ে আমাে ঘুম ো িাঙায়। 
  
নজ আো। 
  
আমাে শেীে িানলা ো। আনম নকেুক্ষণ শানন্তমনতা ঘুমাব। 
  
সুনলমাে বলল, নজ আো। 
  
বি রদনখ একটা তালা রজাগাি কনো। 
  
নজ আো। 
  
মাসুনদে বউ ঘনে আসাে পনে আনম মাসুদনক তালাবন্ধ কনে োখব। 
  
নজ আো। 
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নসনিকুে েহমানেে রঠাাঁনটে রকাোয় সামােয হানসে আিাস রদখা রগল। তাে মাোয় অেয 
একটা নেন্তা এনসনে। রকানো মােুনষেই তাে নেনজে উপে রকানো নেয়ত্রণাণ রেই। নকন্তু 
একজে মােুষ ইো কেনল অেয একজে মােুনষে উপে নেয়ত্রণাণ প্রনতষ্ঠা কেনত পানে। 
নেনজনক নেয়ত্রণাণ কোে রকানো ক্ষমতা মােুষনক রদয়া হয় নে। নকন্তু অেয মােুষনক 
নেয়ত্রণানণে ক্ষমতা তানক রদয়া হনয়নে। বিই জনটল অঙ্ক। 
  
সুনলমাে! 
  
নজ োোনজ? 
  
পানে খাব। পানেে নপপাসা হনয়নে। 
  
সুনলমাে েুনট রগল পানে আেনত। পানেে জগ এবং গ্লাস হানত নিনে এনস রস রদনখ, 
নসনিকুে েহমাে গিীে ঘুনম তনলনয় রগনেে। বি বি নেিঃশ্বাস রিলনেে। সুনলমাে তাে 
ঘুম িাঙানল ো। ইনজনেয়ানেে রপেনে ঘাপনট রমনে বনস েইল র্ে রকানো অবস্থানতই 
রকউ নসনিকুে েহমানেে কানে র্নত ো পানে। দুনেয়া উলট-পালট হনয় রগনলও োোনজে 
ঘুম িাঙানো ্ানব ো। 
  
শহেবানিে বাোন্দায় আনেস বনস আনে। তাে শেীে পুনোপুনে সানে নে। দুপা হাটনতই 
শেীে রিনঙ আনস। তনব জ্বে আসনে ো। খাওয়ায় রুনে নিনে এনসনে। মজাে বযাপাে 
হনলা, তানক হাসপাতানল িনতি কেনত হয় নে। ময়মেনসংহ প ি্ন্ত তানক নেনয় র্নতও হয় 
নে। রগৌেীপুে জংশনে হঠাৎ রস উনঠ বনস বনলনে, আমাে শেীে নঠক হনয় রগনে। 
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নসনিকুে েহমাে বলনলে, কীিানব নঠক হনয় রগল? 
  
আনেস বলল, কীিানব নঠক হনয়নে জানে ো। নকন্তু এখে নঠক আনে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, নঠক আনে রবনঠক হনত কতক্ষণ? 
  
আনেস বলল, রবনঠক হনব ো। 
  
সতীশ ডাোে োনমিানমটানে জ্বে রমনপ বলল, জ্বে োই। 
  
নসনিকুে েহমাে রোগী নেনয় নিনে এনলে। 
  
এখে আনেনসে গানয় একটা কম্বল। রস কম্বনলে রিতে রেনক পা রবে কনে খানল পা 
রোনদ রমনল আনে। কানতিক মানসে রোদটা খুবই আোমদায়ক মনে হনে। রস আগ্রহ 
নেনয় মাসুদনক রদখনে। মাসুদ বকুলতলায় বনস আনে। একজে োনপত তাে মাো কানমনয় 
নদনে। আনেস শুনেনে মাসুনদে আজ নবনয়। র্ রেনলে নবনয় তাে মাো কানমনয় রদয়া 
হনে রকে তা রস বুিনত পােনে ো। এই বানিে অনেক নকেুই তাে কানে দুনবিাধয মনে 
হয়। 
  
  
  
নদনঘে পানেনত পা িুনবনয় লীলা বনস আনে। রস খুবই অবাক হনে— এই নদনঘে পািা-
রঘাঁনস রস রবশ কনয়কবাে আসা-্াওয়া কনেনে। অেে কখনো রোনখ পনি নে এই নদনঘে 
বাাঁধানো ঘাট অসম্ভব সুন্দে। আনগ জােনল রস ঘানট এনস পা িুনবনয় বনস োকত। 
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েনমলা মািপুকুনে। নতনে মনেে আেনন্দ সাাঁতাে কাটনেে। তানক রদনখ মনেই হনে ো। 
সাাঁতাে কাটা রকানো পনেশ্রনমে কাজ। মনে হনে মােুষটা পানখে পালনকে মনতা হালকা। 
নেনজ নেনজই পানেে উপে রিনস আনেে। মানি মানি বাতাস আসনে। বাতাস মােুষটানক 
এক জায়গা রেনক আনেক জায়গায় নেনয় ্ানে। 
  
লীলা বলল, মা, আপনে রবনশ দূনে ্ানবে ো। আমাে িয় লানগ। 
  
েনমলা বলনলে, নকনসে িয় রগা মা? 
  
লীলা বলল, আমাে শুধু মনে হনে হঠাৎ আপনে সাাঁতাে কাটনত িুনল ্ানবে আে টুপ 
কনে পানেনত িুনব ্ানবে। 
  
সাাঁতাে রকউ রিানল ো। 
  
লীলা বলল, আপোনক সাাঁতাে কাটনত রদনখ আমাে নেনজেও সাাঁতাে কাটনত ইো হনে। 
আপোনক রদনখ মনে হনে সাাঁতাে কাটা খুব সহজ কাজ। আপনে নক আমানক সাাঁতাে 
কাটা নশনখনয় নদনত পােনবে? 
  
হুাঁ পােব। 
  
লীলা বলল, সাাঁতাে কাটা রশখাে পে আনম রোজ দুপুনে আপোনক নেনয় নদনঘনত সাাঁতাে 
কাটব। 
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েনমলা বলল, কুমােী রমনয়ে এই নদনঘনত োমা নেনষধ আনে রগা মা। রতামাে বাবাে কনঠে 
নেনষধ আনে। 
  
লীলা অবাক হনয় বলল, রকে? 
  
েনমলা বলনলে, দুইজে কুমােী রমনয় এই নদনঘনত সাাঁতাে নদনত নগনয় মাো রগনে। 
এইজনেযই নেনষধ। রতামাে বাবাে ধােণা নদনঘটা রদাষী। উনে নেনজও রকানোনদে নদনঘনত 
োনমে ো। 
  
লীলা বলল, মা, আপনে উনঠ আসুে রতা, আমাে িানলা লাগনে ো। 
  
েনমলা বলনলে, আনেকটু োনক রগা মা। কতনদে পনে নদনঘনত োমলাম। মা রশানো, কুাঁজা 
মাসোে হাসপাতাল োইকা িানলা হইয়া নিেনে নকন্তু তুনম তানে রদখনত ্াও োই এইটা 
রকমে কো! 
  
আনম র্ রদখনত ্াই োই আপোনক রক বলল? 
  
েনমলা রহনস নদনলে। হাসনত হাসনত পানেনত িুব নদনলে। লীলাে মনে হনলা, নদনঘে 
রিতে রেনক তাে হানসে শে আসনে। আতনঙ্ক লীলাে হাত-পা জনম আসনে। 
  
অনেকক্ষণ পনে েনমলাে মাো রিনস উঠল। নতনে নদনঘে ঘানট উনঠ এনলে। লীলাে নদনক 
তানকনয় ক্ষীণ গলায় বলনলে, মানগা, আমানে তািাতানি ঘনে নেয়া তালাবন্ধ কনে োনখা। 
আমাে িানলা লাগনতনে ো। মাো র্ে রকমে কেনতনে। 
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লীলা মানয়ে হাত ধেল। েনমলা োেোে কনে কাাঁপনেে। 
  
  
  
নসনিকুে েহমাে সানহনবে ঘুম িাঙল আেনেে পে। নতনে হাত-মুখ ধুনয় আেনেে োমাজ 
পিনলে। সুনলমােনক বলনলে, অনবলায় নকেু খানবে ো। শুধু ডানবে পানে খানবে। 
  
আেনেে োমাজ রশষ কনে নতনে পালনক রদখনত রগনলে। পালনক বাোনো প্রায় রশষ হনয় 
এনসনে। রদখনতও র্ খাোপ হনয়নে তা ো। নতনে রলাকমােনক রডনক বলনলে, এনদে 
প্রনতযকনক একটা কনে েতুে লুনঙ্গ র্ে বখনশশ নহনসনব রদয়া হয়। লুনঙ্গ আে পাাঁে টাকা 
কনে বখনশশ। 
  
নসনিকুে েহমাে বানিে উঠানে িুনক েমৎকৃত হনলে। উঠানেে মািখানে জলনেৌনক 
বসানো। জলনেৌনকনত েকশা কো হনয়নে। জলনেৌনকে োেপানশ োেটা কলাগাে। েনঙে 
কাগনজে মালা নদনয় গাে সাজানো। বনু্ধবেনণে বযবস্থা। তাাঁে মে হঠাৎ অসম্ভব িানলা 
হনয় রগল। তাাঁে ইো কেনত লাগল লীলানক রডনক তাে িানলা লাগাে কোটা বলনবে। 
নতনে তা ো কনে সুনলমােনক ডাকনলে। শান্ত গলায় বলনলে, রতামানে বি তালাে রজাগাি 
রদখনত বনলনেলাম। রদনখে? 
  
সুনলমাে বলল, নজ োোনজ, তালাে রজাগাি হনয়নে। 
  
মাসুনদে স্ত্রীে োম র্ে কী? 
  
পেীবােু। 
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পেীবাবু বানিনত রিাকাে পেপেই মাসুদনে তাে ঘনে তালা নদনয় আটকানয় োখনব। 
  
নজ আো। 
  
এইটা আমাে হুকুম। হুকুনমে র্ে েিােি ো হয়। 
  
নজ আো। 
  
রিতেবানি রেনক কান্নাে শে আসনে। েনমলা নেৎকাে কনে কী র্ে বলনেে। মাো নদনয় 
কানঠে রদয়ানল ধাক্কা নদনে। সন্ধযাে আনগ-আনগ েনমলাে মাো এনলানমনলা হনয় ্ায়। 
আজ মনে হয় রবনশ এনলানমনলা হনয়নে। 
  
নসনিকুে েহমাে বি কনে নেিঃশ্বাস নেনলে। হানতে ইশাোয় সুনলমােনক ডাকনলে। শান্ত 
গলায় বলনলে, জামাইনয়ে মাো নক কামানো হনয়নে? 
  
সুনলমাে বলল, নজ। 
  
মাো কামানোে সময় জামাই নক রোনখে পানে রিনলনে? 
  
নজ। খুব কান্নাকানট কনেনে। 
  
এখে লীলানক বনলা, মাসুনদে স্ত্রীনক আোে জনেয র্ে পালনক ্ায়। 
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নজ আো। 
  
নহনু্দবানি রেনক রিাল কেতাল বাজাবাে নকেু রলাকজে আনো। আমাে রেনল গােবাজোে 
এত বি সমাজদাে! তাে স্ত্রী এই বানিনত িুকনব গােবাজো োিা— এটা হয় ো। ্াও 
বাজোদাে আনো। 
  
  
  
মাসুদনক সনতয সনতয তালাবন্ধ কো হনয়নে। তাে মাো কামানো। রস হলুদ েনঙে একটা 
োদে গানয় নদনয়নে। তানক রদখানে নহনু্দ সাধু-সন্নযাসীনদে মনতা।‘ 
  
বানিে উঠানে বাজোদােো এনস বাজো বাজানে। বাজোে শে তাে কানে ্ানে। েনমলা 
নেৎকাে কেনেে। েনমলাে ঘে মাসুনদে ঘনেে কানে ো। অনেকটা দূনে। তােপনেও 
বাজোে শে োনপনয় েনমলাে কান্নাে শে মাসুনদে কানে আসনে। মাসুদ একসময় োপা 
গলায় ডাকল, বুবু। বুবু। 
  
লীলা এনস মাসুনদে সামনে দাাঁিাল। 
  
মাসুদ বলল, বুবু, আনম নকন্তু এে রশাধ তুলব। আনম অবশযই রশাধ তুলব। 
  
লীলা বলল, এখেই এত অনস্থে হনয়া ো। 
  
মাসুদ বলল, বাবা সব মােুষনক গরু-োগল মনে কনে। এটা নঠক ো বুবু। 
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কনয়কটা নদে ্াক, সব নঠক হনয় ্ানব। 
  
মাসুদ বলল, নঠক রহাক, রবনঠক রহাক আনম এে রশাধ তুলব। বাবা কী কেনব ো কেনব 
রসটা র্মে আনগ রকউ বুিনত পানে ো, আনম কী কেব রসটাও বাবা বুিনত পােনব ো। 
সমানে সমাে। 
  
সমাে হবাে রেষ্টা কো িানলা ো মাসুদ। 
  
মাসুদ হাউমাউ কনে কাাঁদনে। লীলাে মে খাোপ লাগনে। তাে কানে মনে হনে, জনটল 
একটা রখলা শুরু হনয়নে। তানক এখানে োখা হনয়নে দশিক নহনসনব। এে বাইনে তাে 
রকানো িূনমকা রেই। 
  
বাজো শুরু হবাে পেপেই েনমলা স্বািানবক হনত শুরু কনেনেে। তাে মনে পনিনে র্ 
আজ এ বানিনত রেনলে বউ আসনব। তানক বধূবেণ কেনত হনব। নতনেও োপা গলায় 
ডাকনেে, লীলা, ও লীলা। 
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১১. পেীবানুে ডাকনাম পেী 
পেীবােুে ডাকোম পেী। 
  
তাে জনন্মে োনত পেীবােুে দানদ স্বনপ্ন রদনখে, একটা পেী তাে পানশ শুনয় ঘুমানে। 
পেীে পাখাে রখাাঁোয় নতনে খুবই নবেে হনেে। নতনে পেীনক বলনলে, মা রগা, রতামাে 
পাখা দুইটা খুাঁইলযা ঘুমাও। পেী রমনয়টা দুিঃনখত গলায় বলল, দানদ, আমাে পাখা রখালাে 
নেয়ম োই। তখনে তাাঁে ঘুম িান ঙল। নতনে নবোোয় উনঠ বনস শুেনলে— বানিনত োোে 
শহচে। তাে রেনলে বউনয়ে প্রসবনবদো উনঠনে। ধাই এনসনে। নতনে তাে রেনলনক রডনক 
বলনলে, রতাে কেযা-সন্তাে হনব। কেযা-সন্তানেে োম আনম নদলাম। পেীবােু। এই োনমে 
ইনতহাস আনে। ইনতহাস আনম পনে বলব। 
  
পেীবােু োনমে ইনতহাস এই বৃদ্ধ ্তনদে রবাঁনেনেনলে ততনদেই বনল রগনেে। বানিনত 
নিক্ষাে জনেয নিেগানয়ে নিকু্ষক এনল তানকও বনলনেে। পেীবােুনক নতনে র্ আদে 
কনেনেে তােও রকানো তুলো রেই। নতনে রঘাষণা নদনয়নেনলে, এই রমনয়নক মাো রতা 
দূনেে কো, রকউ রকানোনদে ধমকও নদনত পােনব ো। ্নদ রদনখে রকানো কােনণ এই 
রমনয়ে রোনখ পানে এনসনে, তাহনল নতনে বানিঘে রেনল েনল ্ানবে। 
  
সনতযকাে িানলাবাসা দুনদনকই প্রবানহত হয়। পেীবােুে রক্ষনিও তা-ই হনয়নে। তাে জগৎ 
নেল দানদময়। ঘনে রকানো িানলা নজনেস োন্না হনল দানদ মুনখ ো রদয়া প ি্ন্ত রস মুনখ 
রদনব ো। ঈনদে সময় সবাে আনগ তাে দানদে জনেয েতুে শানি নকেনত হনব। 
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দানদে মৃতুযে সময় পেীবােুে বয়স েয় বেে। রস তাে দানদে মৃতুয সহজিানবই নেল। 
খুব সম্ভবত মৃতুযনবষয়ক ধােণা তাে দানদ আনগিানগ তানক নদনয় রেনখনেনলে। তনব তাে 
পনেবতিে র্টা হনলা তা হনে–্খে-তখে দানদে কবনেে কানে েনল ্াওয়া। কবনেে 
গানয় রহলাে নদনয় বনস স্বািানবক মােুনষে মনতা কো বলা— 
  
আইজ কী ঘটো ঘনটনে জানো দানদ? হানসে ঘটো। ঘটো শুেনল হাসনত হাসনত রতামাে 
রপট-নবদো হনব। নহনহনহ… 
  
পেীবােুে বয়স এখে পনেনো। 
  
রস খুবই বুনদ্ধমতী একটা রমনয়। শুধু দানদে নবষনয় তাে বুনদ্ধ কাজ কনে ো। এখনো রস 
দানদে কবনেে কানে ্ায়। মাো নেেু কনে মৃত দানদে সনঙ্গ একতেিা গল্প কনে। 
  
বউ নহনসনব বি বানিনত েওো হবাে নঠক আনগ আনগ রস নগনয়নে দানদে কবনেে কানে। 
বাাঁধানো কবনেে গানয় হাত রেনখ োপা গলায় বনলনে–দানদ রগা, খা বানিনত ্াইনতনে। 
আে রকানোনদে এইখানে আসনত পােব বইলযা মনে হয় ো। এই প ি্ন্ত বনলই রস প্রনতো 
িুনল অনেকক্ষণ কাাঁদল। দানদে সনঙ্গ রস প্রনতো কনেনেল ্ত দুিঃখ-কষ্টই রহাক রস 
রকানোনদে কান্দনব ো। রবনশে িাগ প্রনতোই মােুষ োখনত পানে ো। 
  
েতুে বউ স্বামীে বানিনত কাাঁদনত কাাঁদনত ্ ায়। পেীবােু কান্দল ো। পালনক রেনক োমল। 
্খে জলনেৌনকনত উনঠ দািানত বলল, রস দাাঁিাল। একজে মনহলা তাে পানয় দুধ রিনল 
নদল। এই মনহলা তাে শাশুনি। মনহলাে মাোে নঠক রেই। তানক োনক সবসময় ঘনে 
তালাবন্ধ কনে োখনত হয়। পেীবােু খুব আগ্রহ কনে মনহলানক রদখল। তানক রমানটই 
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অস্বািানবক বনল মনে হনলা ো। রস তাে শ্বশুেনক রকাোও রদখল ো। েতুে বউ 
শ্বশুেবানিনত এনস শ্বশুে-শ্বাশুনিনক সালাম কেনব। এটাই স্বািানবক। তনব শ্বশুনেে সনঙ্গ 
তাে রদখা হনব ো— এটা রস ধনেই নেনয়নেল। তাে পনেও ক্ষীণ আশা নেল— হয়নতা এ– 
বানিে সব সমসযাে সমাধাে হনয় রগনে। এখে মনে হনে রকানো সমসযােই সমাধাে হয় 
নে। সব সমসযাে সমাধাে তানক কেনত হনব। রকউ নক তানক সাহা্য কেনব? লীলা োনমে 
রমনয়টা হয়নতা কেনব। তনব রমনয়টা তাে খুব কানে আসনে ো। দূনে দূনে োকনে। 
  
মাগনেনবে োমানজে পে লীলাে সনঙ্গ তাে প্রেম কো হনলা। রস বি একটা ঘনেে 
পালনঙ্কে উপে একা বনসনেল। শ্বশুেবানিনত পা রদবাে পে রকানো রমনয়ই সন্ধযাোনত 
একা বনস োনক ো। তানক োনজযে মােুষ নঘনে োনক। অেে রস বনস আনে একা। 
একসময় ্খে তাে মনে হনলা, তানক এই পালনঙ্ক একা বনস োকনত হনব রকউ তাে 
পানশ আসনব ো, তখে লীলা হানত শেবনতে গ্লাস নেনয় িুকল। তাে পানশ বসনত বসনত 
বলল, এটা নেনেে শেবত ো, লবনণে শেবত। রলবু, কাাঁোমনেে। আে লবণ নদনয় বাোনো 
শেবত। আমাে ধােণা আজ সাোনদে রতামাে উপে নদনয় অনেক োপ নগনয়নে। শেবতটা 
খাও, রদখনব িানলা লাগনব। 
  
েতুে বউনয়ে অনেক নেয়মকােুে আনে। শেবত খাও বলনলই রকানো েতুে বউ হাত 
রেনক টাে নদনয় শেবনতে গ্লাস নেনয় িাকেক কনে রখনয় রিনল ো। েতুে বাউনদে 
সাধযসাধো কনে খাওয়ানত হয়। পেী সহজিানবই হানত গ্লাস নেল। রলবুে শেবতটা রখনত 
তাে িানলা লাগল। 
  
লীলা বলল, রতামাে নক মাোবযো কেনে? 
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পেীবােু বলল, ো। 
  
রতামানক রদনখ নকন্তু মনে হয় রতামাে মাোবযো। 
  
পেীবােু বলল, হযাাঁ, আমাে মাোবযো। 
  
লীলা বলল, আমাে কানে নকেু রগাপে কেনব ো। আমাে কানে রকউ নকেু রগাপে কেনল 
আমাে িানলা লানগ ো। 
  
পেী রোি কনে নেিঃশ্বাস রিলল। 
  
লীলা বলল, রতামাে নক কু্ষধা রলনগনে? 
  
পেী সনঙ্গ সনঙ্গ বলল, নজ। 
  
লীলা বলল, োন্না হনয় রগনে। আমো দুজে একসনঙ্গ রখনয় রেব। কু্ষধাে কােনণ অনেক 
সময় মাো ধনে। 
  
পেী বলল, আনম আপোে িাইনয়ে সনঙ্গ দুটা কো বলব। 
  
মাসুনদে সনঙ্গ কো বলনত োও? 
  
নজ। 
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ওে সনঙ্গ কো বলনত পােনব ো। তুনম রতা জানোই বাবা রকমে োগী মােুষ, উনে মাসুদনক 
তালাবন্ধ কনে রেনখনেে। বাবাে োগ কমাে সময় নদনত হনব। 
  
উোে োগ কমনব? 
  
নেজ রেনক কমনব ো। কমাবাে রেষ্টা কেনত হনব। আনম রেষ্টা কেব। তুনমও রেষ্টা কেনব। 
  
আনম কীিানব রেষ্টা কেব? 
  
রসটা রিনব নঠক কো হনব। 
  
লীলা পেীবােুে সনঙ্গ কো বনল অবাক হনয়নে। রমনয়টা গ্রানমে রমনয়নদে মনতা কো 
বলনে ো। রমাটামুনট শুদ্ধ িাষা বযবহাে কেনে। রমনয়নটনক লীলাে বুনদ্ধমতী বনলও মনে 
হনে। রমনয়টা এই বানিে বযাপােগুনল রবািাে রেষ্টা কেনে। র্-পনেনস্থনতনত রমনয়টা 
এনসনে রসই পনেনস্থনতনত পিনল সব রমনয়ই হাল রেনি রদনব। ররানত গা িানসনয় রদনব। 
রকানোনকেু রবািাে রেষ্টা কেনব লীলা বলল, তুনম নক শহনে নকেুনদে নেনল? 
  
পেী বলল, নজ। আনম ময়মেনসংনহ োনক। নবদযাময়ী সু্কনল পনি। েুনটনত বানিনত আনস। 
  
রকাে ক্লানস পনিা? 
  
এবাে মযানেক নদব। 
  
রতামাে সনঙ্গ মাসুনদে পনেেয় রকাোয় হনয়নে? ময়মেনসংনহ? 
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নজ ো। আমানদে বানিনত। উনে বাবাে কানে গাে শুেনত আসনতে। 
  
তুনম গাে জানো? 
  
নজ ো। 
  
লীলা বলল, তুনম নকেুক্ষণ েুপোপ শুনয় োনকা। োন্না হনয় রগনলই আনম রতামানক নেনয় 
রখনত বসব। 
  
পেী নকেু বলল ো। তনব লীলাে কোমনতা কুণ্ডনল পানকনয় খানট শুনয় পিল। রদখনত 
রদখনত েতুে বউ ঘুনমনয় পিল। ঘুনমে মনধয রস স্বনপ্ন রদখল তাে দানদনক। দানদ খাট 
ধনে দাাঁনিনয় আনেে। তাে মুখ হানস-হানস। নতনে বলনলে, রতাে শ্বশুেবানি রদখনত 
আসনে। খুনশ হনয়নে। এনদে নবোট শাে-শওকত। তনব মােুষজে োই। ঘেবানি 
নজনেসপি নদয়া শাে-শওকত হয় ো। শাে-শওকত হয় মােুষজে নদয়া। তুই একলা শুনয় 
আনেস। রতাে জামাই কই? 
  
পেী হাসনত হাসনত বলল, তানে তালাবদ্ধ কনে রেনখনে। 
  
কী জনেয? 
  
জানে ো। 
  
তালাবদ্ধ রক কেনে? 
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আমাে শ্বশুে সানহব কনেনেে। 
  
এই রলানকে রদনখ স্বিাব িানলা ো! সনবনে তালাবদ্ধ কনে োনখ। নেনজে স্ত্রীনকও শুনেনে 
তালাবন্ধ কনে রেনখনে। 
  
রবনশক্ষণ দাাঁিানয় োকবা ো দানদ। রশনষ রতামানেও তালাবন্ধ কেনব। 
  
আমানে তালাবন্ধ কনে করুক, রতাে জামাইনে রকে কেনব? ্া তানে েুনটনয় নেনয় আয়। 
  
কীিানব েুটানয় আেব? আমাে কানে োনব োই। 
  
োনব আনম নেয়া আসনে। এই রে। 
  
বৃদ্ধ বি একটা নপতনলে োনব পেীে হানত নদনলে। পেী রসই োনব সনঙ্গ সনঙ্গ শানিে 
আাঁেনল রবাঁনধ রিলল। তখনে তাে ঘুম িাঙল। স্বপ্নটা এত বাস্তব নেল র্ ঘুম িাঙাে সনঙ্গ 
সনঙ্গ পেী শানিে আাঁেল ঘুনেনিনে রদখল। োত কত হনয়নে পো বুিনত পােনে ো। 
রকানোেকম সািাশে রেই। মনে হনে বানিে রলাকজনেে সনঙ্গ সনঙ্গ এই বানিটাও 
রবাধহয় ঘুনমনয় পনিনে। তানদে নেনজনদে বানিে অবস্থা অেযেকম। সন্ধযাে পে রেনক 
রলাকজে আসনত োনক। োত একটু বািাে পে রিানলে বানি পিনত শুরু কনে। মািোনত 
শুরু হয়। গানেে আসাে। বন্দো নদনয় শুরু হয়– 
  
পনশ্চনম বন্দো কনে রসাোে মনদো 
িলমল িলমল িলমল িলমল 
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রসাোে মনদো… 
  
লীলা নেিঃশনে ঘনে িুনক পেীনক েমনক নগনয় বলল, ঘুম রিনঙনে? 
  
পেী বলল, নজ। 
  
োন্না হনয় রগনে। তুনম ঘুমানেনল বনল ঘুম িাঙাই নে। এনসা রখনত বনস। মাো ধো এখনো 
আনে? 
  
ো। 
  
বাবা-মা, িাই-নবােনদে জেয মেখাোপ লাগনে? 
  
ো। 
  
মেখাোপ লাগনে ো রকে? 
  
জানে ো। 
  
খাওয়াে আনয়াজে রিতনেে বাোন্দায়। রপালাও-নকােমা, মােিানজ–অনেক আনয়াজে। 
পেী নকেুই রখনত পােনে ো। হাত নদনয় শুধু োিাোিা কেনে। লীলা বলল, রখনত পােে 
ো? 
  
পেী বলল, ো। আপনে খাে। আনম বনস োনক। 
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লীলা নকেুক্ষণ পেীে নদনক তীক্ষ্ণদৃনষ্টনত তানকনয় রেনক বলল, পেী, রতামাে নক সন্তাে 
হনব? 
  
পেী বলল, হযাাঁ। 
  
নবনয়টা নক এইজেযই তািাহুিা কনে রগাপনে কনে রিনলে? 
  
পেী হযাাঁ-সূেক মাো োিল। 
  
লীলা বলল, কয় মাস কী, এইসব নহসাব নক রতামাে আনে? 
  
পেী বলল, নহসাব আনে। নতে মাস। 
  
লীলা বলল, রতামো দু’জে র্ নবোট একটা অেযায় কনেে, এটা নক জানো? 
  
আনম রকানো অেযায় কনে োই। আপনে কাউনক বনলে, শুকো মনেনেে িতিা বানেনয় 
আমানক নদনত। মনেেিতিা োিা অেযনকেু নদনয় আনম িাত রখনত পানে ো। 
  
লীলা পেীে নদনক তানকনয় আনে। পেী বনস আনে স্বািানবক িনঙ্গনত। তানকনয় আনে 
লীলাে নদনক। রসই দৃনষ্টনত রকানো অস্বনস্ত রেই। 
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োনতে খাবানেে পেপেই নসনিকুে েহমাে সানহনবে ঘুনম রোখ জনিনয় আসনেল। 
রলাকমাে হুক্কাে েল তাে হানত ধনেনয় নদল। নতনে ঘুনমে রঘানে। দুটা টাে নদনলে। তাে 
মনে হনলা েল-হানতই নতনে ঘুনমনয় পিনবে। এই লক্ষণ িানলা ো। এই লক্ষণ বাধিকয 
এবং স্থনবেতাে লক্ষণ। স্থনবে মােুষোই মুখিনতি পাে নেনয় ঘুনমনয় পনি। হুঙ্কাে েল হানত 
ঘুনমনয় পনি। 
  
নসনিকুে েহমাে ঘুম তািাবাে রেষ্টা কেনলে। ঘুমটা ্ানে ো। আবানো র্ে রেনপ 
আসনে। জনটল রকানোনকেু নেনয় নেন্তা কেনল নকংবা কানো সনঙ্গ জনটল আনলােো কেনল 
ঘুমটা হয়নতা কাটনব। নতনে োপা গলায় ডাকনলে, রলাকমাে! 
  
রলাকমাে তাে ইনজনেয়ানেে রপেনে বনসনেল। রসখাে রেনক জবাব নদল— নজ োোনজ? 
  
মাোনেে খবে কী? 
  
উনে িানলা আনেে। আজ সাোনদনে জ্বে আনস োই। 
  
উোনে রডনক নেনয় আনসা। 
  
নজ আো। নসনিকুে েহমাে ঘুনমনয় পিনত োে ো। এখে ঘুনমনয় পিা মানে োত দুইটা-
আিাইটাে নদনক ঘুম রিনঙ রজনগ ওঠা। খানট বনস অন্ধকানেে নদনক তানকনয় োকা। 
সানপ-কাটা রোগীনক নকেুনতই ঘুমানত রদয়া হয় ো। নতনে কল্পো কেনেে োে-পাাঁে হাত 
লম্বা কানলা একটা েেনবািা সাপ তাে পানয় রোবল নদনয়নে। ওিা এনস নবষ িািনব। 
নবষ ো োমানো প ি্ন্ত তানক রজনগ োকনত হনব। 
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আমানক রডনকনেে? 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, মাোে, জলনেৌনকটাে উপে বনসা। 
  
আনেস বসল। নসনিকুে েহমাে হঠাৎ লক্ষ কেনলে, তাে ঘুম পুনোপুনে েনল রগনে। নতনে 
সামােযতম আলসযও রবাধ কেনেে ো। তাে শেীে িেিে কেনে। 
  
মাোে, রকমে আে? 
  
নজ িানলা। 
  
তুনম রতা আমানদে রমাটামুনট িয় পাইনয় নদনয়নেনল। িানলা কো, তুনম গানয় রসন্ট রমনখে 
ো-নক? রসনন্টে গন্ধ পানে। 
  
আনেস লনজ্জত গলায় বলল, পাঞ্জানবে পনকনট কনয়কটা আনমে মুকুল রেনখনে। আনমে 
মুকুনলে গন্ধ। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, তুনম নক একটা নজনেস লক্ষ কনেে? িুল ্তক্ষণ গানে োনক 
তখে তাে একেকম গন্ধ, র্ই তুনম িুল নেনি হানত নেনব তখনে তাে অেযেকম গন্ধ। 
  
বযাপােটা আনম লক্ষ কনে োই। 
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লক্ষ কনে রদখনব। নকেু-নকেু িুলগাে আনে ্ানদে রশকনিে গন্ধও িুনলে গনন্ধে মনতা। 
  
আনম আপোে কানে প্রেম শুেলাম। আনগ রকানোনদে শুনে োই। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, আনম এমে অনেক কোই রতামানক বলনত পানে র্টা তুনম 
আনগ কখনো রশানো োই। বলাে মনতা মােুষ পাই ো বনল বনল ো। সব কো সবাইনক 
বলা নঠক ো। মাোে, খাওয়াদাওয়া কনেে? 
  
নজ কনেনে। 
  
আজ আমাে বানিনত রেনলে বউ প্রেম এনসনে। খাওয়াদাওয়াে নবোট আনয়াজে কো 
উনেত নেল। আনয়াজে কো হয় োই। মনে োগ নেয়া উৎসনবে আনয়াজে কো ্ায় ো। 
  
োগটা কী জনেয? আপোনক ো জানেনয় রেনল নবনয় কনে রিনলনে এই জনেয? এটা োগ 
কোে মনতা রকানো কােণ ো। 
  
নসনিকুে েহমাে হতিম্ব হনয় বলনলে, এটা োগ কোে মনতা কােণ ো? 
  
আনেস বলল, নজ-ো। রকানো কােণ ো। নবনয়টা সমূ্পণি আপোে রেনলে নেনজে বযাপাে। 
রস তাে নেনজে সংসাে কেনব। রসই সংসানে আপনে রক? 
  
আনম রকউ ো? 
  
নজ ো। আপনে রকউ ো। মাসুনদে সংসাে মাসুনদে। আপোেটা আপোে। 
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আনেস জলনেৌনকনত বসনত বসনত বলল, আপনে ্নদ আমানক অেুমনত রদে মাসুনদে 
নবষনয় দুএকটা কো বলব। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, অেুমনত নদলাম ো। 
  
নসনিকুে েহমাে হুক্কাে েনল টাে নদনত লাগনলে। আগুে নেনি রগনে, েনল টাে নদনল 
গুিুক গুিুক শে হয়। শেটা শুেনত িানলা লানগ। মনে হয় নতনে রকানো–একটা কানজে 
মনধয আনেে। 
  
মাোে! 
  
নজ? 
  
রতামাে একটা বযাপাে আনম লক্ষ কনেনে। তুনম রকানো-ো-নকানোিানব আমাে সনঙ্গ তকি 
বাাঁধানয় নদনত োও। রকানো-একটা নবষনয় তুনম আমাে সনঙ্গ একমত হনয়ে এেকম মনে 
হয় ো। 
  
আনেস নেেু গলায় বলল, তাে কােণ হয়নতা এই র্, আপনে র্-মনতে জগনত বাস কনেে 
আনম রসই জগনত বাস কনে ো। আজ আপোে বানিনত রেনলে বউ এনসনে। এই উপলনক্ষ 
সবাই েতুে কাপি রপনয়নে। আনমও একটা পাঞ্জানব রপনয়নে। অেে এই আেনন্দে নদনে 
আপনে আপোে রেনলটানক তালাবন্ধ কনে রেনখনেে। 
  
এই রেনল রতামাে হনল তুনম তানক রকানল নেনয় হাাঁটাহাাঁনট কেনত? 
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তা কেতাম ো। নকন্তু তানক তালাবন্ধ কনেও োখতাম ো। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, আনম আমাে রেনলে নবষনয় পোমশি কোে জনেয রতামানক 
ডানক োই। র্-কােনণ রডনকনে রসটা মে নদনয় রশানো। 
  
আনেস রকৌতূহলী হনয় বলল, কী কােনণ রডনকনেে? 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, আনম একটা আশ্রম বাোনত োই। 
  
আনেস বলল, আপনে কী বলনলে, বুিনত পােলাম ো। কী বাোনত োে? 
  
আশ্রম বাোনত োই। 
  
আশ্রম বলনত আপনে কী রবািানেে? অেিটা পনেষ্কাে হনে ো। র্খানে আশ্রয় আনে 
রসটাই আশ্রম। আশ্রয় রতা আপোে আনে। 
  
নসনিকুে েহমাে আধনশায়া অবস্থা রেনক উনঠ বসনলে, রলাকমাে নটক্কায় আগুে ধনেনয় 
েতুে তামাক নদনয়নে। এই আম্বেী তামানকে নবনশষত্ব হনলা— প্রেম নকেুক্ষণ খুব সুন্দে 
গন্ধ োনক। তােপে হঠাৎ গন্ধটা মনে ্ায়। নতনে তামাক টানেে গন্ধ মনে ো ্াওয়া 
প ি্ন্ত। এখে তামানক টাে নদনলে ো। মাোনেে নদনক তানকনয় খানেকটা লনজ্জত গলায় 
বলনলে, আশ্রম বলনত কী রবািানত োনে রসটা আনমও জানে ো। 
  
আপোে কল্পোয় কী আনে? 
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আমাে কল্পোয় আনে খুব সুন্দে একটা জায়গা। োেনদনক গাে। রেো অনেো গাে। পানেে 
িেো। অনত নেজিে। রকানো রলাকজে োই। োেনদনক শানন্ত। 
  
এেকম একটা জায়গাে কো আপোে মাোয় কী জনেয এনসনে রসটা নক জানেে? 
  
একটা বইনয় এেকম পনিনেলাম। পিাটা মাোে মনধয িুনক রগনে। 
  
বইটাে োম কী? রলখনকে োম কী? 
  
নকেুই মনে োই। বইটাে ঘটোও মনে োই। র্টা মনে আনে রসটা হনলা— একটা মােুষ 
আশ্রনম োনক। মহাশানন্তে মনধয বাস কনে। পাহানি একটা িেো আনে। িেোে পানে 
টলটলা েীল। িেো র্খানে পনিনে রসখানে পানে জনমনে। মােুষটা েগ্ন হনয় রসই পানেনত 
সাাঁতাে কানট। এইটুকু মনে আনে। আে নকেু মনে োই। 
  
আনেস বলল, আপনে আশ্রম কী জনেয বাোনত োে, েগ্ন হনয় সাাঁতাে কাটাে জনেয? 
  
কোটা বনলই আনেনসে মনে হনলা, রস খুবই অনসৌজেযমূলক কো মােুষটানক বনলনে। 
তাে কোে মনধয ঠািাে িাব প্রবল। এমে একজে বুনদ্ধমাে মােুষ ঠািা বুিনবে ো তা 
হয় ো। রকউ তানক নেনয় ঠািা কেনব এবং নতনে তা সহয কনে ্ানবে তা কখনো হনব 
ো। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, মাোে, তুনম আমাে সনঙ্গ েনসকতা কোে রেষ্টা কনেে। 
েনসকতাটা আনম গানয় মাখলাম ো। কােণ ঐ বইটাে মােুষটা শুধু র্ সাাঁতানেে সময় েগ্ন 
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োকনতে তা ো। সাোক্ষণই েগ্ন োকনতে। রক তানক নেনয় কী িাবনে তা নেনয় মাো 
ঘামানতে ো। কােণ নতনে বাস কেনতে সমূ্পণি তাে নেনজে অঞ্চনল। রকউ রসখানে িুকনত 
পােত ো। 
  
আপনে এেকম একটা জায়গা বাোনত োে? 
  
হযাাঁ। আনম অনেকখানে জনম নকনেনে। এই নবষনয় রতামাে মতামত কী? 
  
আনেস বলল, আনম রকানো মতামত নদনত পােনে ো। কােণ আপনে কী বলাে রেষ্টা 
কেনেে আনম বুিনত পােনে ো। িাসািাসা ঘটো শুনে িাসািাসা মত রদয়া ্ায়। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, রতামাে িাসািাসা মতটা কী? 
  
আনেস বলল, আমাে িাসািাসা মতটা হনলা, আপোে শেীেটা িানলা ো। আপনে অসুস্থ। 
আপোে রিতে মৃতুযনেন্তা িুনক রগনে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, মাোে, আমাে মৃতুযনেন্তা আনে। িয় োই। জীবনে একবাে 
নবোট িয় রপনয়নেলাম। রসই িয় আনো একবাে পাব। এে বাইনে িয় পাব ো। 
  
কী রদনখ িয় রপনয়নেনলে? 
  
রসটা রতামানক বলব ো। আো তুনম এখে ্াও। এখে আে কো বলনত ইো কেনতনে 
ো। 
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কো বলাে দেকাে োই। দুজে েুপোপ বনস োনক। 
  
আো োনকা বনস। 
  
কুাঁজা মাোে বনস আনে। নসনিকুে েহমাে হঠাৎ বযাপােটায় মজা রপনয় রগনলে। রদখা 
্াক মাোে কতক্ষণ বনস োকনত পানে। একটা শধন ি্ে রখলা হনয় ্াক। 
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১২. চতনটা চডকশনাচে 
রকউ একজে আমানক নতেটা নডকশোনে পানঠনয়নে। ইংনলশ টু ইংনলশ, ইংনলশ টু রবঙ্গনল 
এবং রবঙ্গনল টু রবঙ্গনল। রপ্রেনকে োম শনেয়তুল্লাহ। নঠকাো— এগানো তস্তুনেবাজাে িাকা। 
আনম শনেয়তুল্লাহ োনমে কাউনক নেনে ো। তস্তুনেবাজানেে শনেয়তুল্লাহ সানহব জানেে ো 
র্ আমাে নডকশোনে প্রনয়াজে। একজে জানেে, নতনে মানলক িাই। নতনে তস্তুনেবাজানে 
োনকে ো। নতনে োনকে োজশাহী রসন্ট্রাল রজনল। 
  
আমাে নেনঠ তাাঁে কানে রপৌঁনেনে এবং নতনে বযবস্থা নেনয়নেে। পৃনেবীনত অল্পসংখযক মােুষ 
আনে ্াো সনঙ্গ সনঙ্গ বযবস্থা রেয়। মানলক িাই রতমে একজে। 
  
আনম নঠক কনে রিললাম তাাঁে সনঙ্গ রদখা কেনত ্াব। পুনলশ ধেনল ধেনব। রজলখাোয় 
তাে সনঙ্গ োকনত পাোও হনব িানগযে বযাপাে। নতনে সব সময় বলনতে, সব মােুনষেই 
নকেুনদে রজনল োকা উনেত। রজল মােুষনক শুদ্ধ নেন্তা কেনত রশখায়। পৃনেবীে মহৎ 
নেন্তাে আনশ িাগ কো হনয়নে রজলখাোয়। 
  
তাাঁে কো শুনে আনম বনলনেলাম, র্ মহৎ নেন্তা রজলখাোয় কো ্ানব রসই নেন্তা ঘনে 
বনস কো ্ানব ো রকে? নতনে উত্তনে বনলনেনলে, মােুষ ্খে শােীনেকিানব বনন্দ োনক 
তখে িােসাময েক্ষাে জেয প্রকৃনত তাে মে মুে কনে রদয়। মুে মে োিা মহৎ নেন্তা 
সম্ভব ো। 
  
আনম বললাম, খাোপ নেন্তা নকংবা নেে নেন্তা কোে জনেয আমো রকাোয় ্াব? 
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নতনে বলনলে, রজলখাো। সৎ নেন্তা র্খানে হনব অসৎ নেন্তাও রসখানেই হনব। তাোিা 
ইকুইনলনব্ৰয়াম হনব ো। প্রকৃনত ইকুইনলনব্ৰয়াম োয়। 
  
নডকশোনে হানত পাওয়াে পে পেই আনম নঠক কনেনে, মানলক িাই রজলখাো রেনক 
োিা রপনলই তানক নবশ্রানমে জনেয নকেুনদে এখানে নেনয় আসব। রজলখাোে লাপনস 
রখনয় রখনয় র্ অিযস্ত তাে সামনে সপ্তম বযঞ্জে নদনল রস কী কেনব? 
  
মানলক িাই কী কেনবে। আনম জানে। নতনে গম্ভীে মুনখ নকেুক্ষণ খাবানেে নদনক তানকনয় 
োকনবে তােপে িােী গলায় বলনবে— 
  
েগনেে এক প্রানন্ত প্রেুে খাবাে নকন্তু রকানো নক্ষনধ রেই। 
  
অেয প্রানন্ত প্রেুে নক্ষনধ নকন্তু রকানো খাবাে রেই। 
  
মানলক িাইনয়ে সামনে ্তবাে িানলা রকানো খাবাে রদয়া হনয়নে। ততবােই নতনে এই 
কো বনলনেে। নকন্তু িানলা খাবাে রখনয়নেে খুব আগ্রহ নেনয়। রকানো এক বানিনত উনে 
হয়নতা গলদা নেংনি রখনলে। এই গল্প নতনে কেনবে কম কনে হনলও পঞ্চাশবাে। মুগ্ধ 
গলায় বলনবে— আহা কী োন্না! স্বাদ মুনখ রলনগ রগনে। বাবুনেিে হাত রসাো নদনয় বাঁনধনয় 
রদয়া দেকাে। 
  
সমসযা হনে, এই বানিনত তানক আো ্ানে ো। কােণ আনম নেনজই েনল ্ানে। আমাে 
মে নটকনে ো। আনম এখানে নবশাল এক বানিনত বাস কনে। োেনদনক রখালা প্রান্তে। 
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অেে আমাে নেনজনক সাোক্ষণ বনন্দ মনে হয়। রকানো েকনম ্নদ রজনল িুকনত পােতাম 
তাহনল হয়নতা উল্টা বযাপাে হনতা। নেনজনক মুে মনে হনতা। 
  
এই বানিনত োকনত ো োওয়াে নপেনে আনো একটা বি কােণ আনে। কােণটা হাসযকে। 
লীলাবতী োনমে রমনয়টানক আনম প্রনতোনতই স্বনপ্ন রদখনে। অনত নবনেি সব স্বপ্ন। পেশু 
োনত রদনখনে দুজে রেৌকায় কনে রকাোও ্ানে। রবশ বি পালনতালা রেৌকা। রেৌকা 
েলনে। বাইনে রোদ। আনম রোনদে হাত রেনক বাাঁোে জনেয োাঁই-এে রিতে শুনয় আনে। 
লীলাবতী োই-এে বাইনে। রস বলল, োেনদনক এত সুন্দে দৃশয আে তুনম ্ান ে ঘুমানত 
ঘুমানত! উঠ রতা। আনম বললাম, ঘুম পানে রতা। রস বলল, আমাে রকানল মাো রেনখ 
ঘুমাও। আনম বললাম, তাহনল তুনম রিতনে আনসা। আনম বাইনে ্াব ো। বাইনে রোদ। 
রস বলল, রতামাে গানয় রোদ লাগনব ো। আনম শানিে আাঁেল নদনয় মাো রিনক োখব। 
  
স্বনপ্নে রশষ অংশটা িয়াবহ। আনম রেৌকাে গলুই-এ লীলাবতীে রকানল মাো রেনখ শুনয় 
আনে। লীলাবতী রোদ রেনক আমানক বাোনোে জনেয আমাে মুনখে উপে শানিে আাঁেল 
ধনে আনে। শানিে আাঁেনলে রিতে রেনক লীলাবতীে হানস হানস মুখ আনম রদখনত পানে। 
  
এই ধেনেে স্বপ্ন রদখাে অেি একটাই— আনম সমসযায় পনিনে। িয়াবহ সমসযা। সমসযায় 
পিাে রকানো কােণ নকন্তু রেই। লীলাবতীে সনঙ্গ আমাে রদখা হয় ো বলনলই হয়। আে 
রদখা হনলও কো হয় ো। তনব এক সন্ধযায়। একটা ঘটো ঘনটনেল। ঘটোটা এেকম— 
আনম বনস অনপক্ষা কেনে, আমাে দুই োিী হানেনকে হানত উপনস্থত হনব। তাো এনলা 
ো। োাঁদনে শেীে রিনক উপনস্থত হনলা লীলাবতী। সহজ-স্বািানবক িনঙ্গনত আমাে সামনেে 
রেয়ানে বসনত বসনত বলল, মাোে সানহব, িানলা আনেে? 
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আনম বললাম, নজ। 
  
হানত রবত নেনয় বনস আনেে রকে? 
  
আনম হানতে রবত োনমনয় োখলাম। একটু মনে হয় অপ্রস্তুত রবাধ কেলাম। লীলাবতী 
বলল, জাইতেী কইতেী দুজেই আপোনক প্রেণ্ড িয় পায়। এটা নক িানলা? 
  
আনম বললাম, নশক্ষকনক িয় পাওয়া িানলা। নশক্ষক রখলাে সানে ো। আনম তানদে সনঙ্গ 
সাপ-লুিু রখনল ো। 
  
আপনে রবত নদনয় তানদে মানেে? 
  
মানি মানি শাসে কেনত হয়। মােুষনক সবসময়ই নকেু অনপ্রয় প্রনয়াজেীয় কাজ কেনত 
হয়। নশক্ষনকে শাসে রসেকম একটা নবষয়। অনপ্রয় নকন্তু প্রনয়াজেীয়। 
  
লীলাবতী শান্ত গলায় বলল, আপনে নকন্তু শাসে কোে জনেয তানদে মানেে ো। আনম 
আিাল রেনক কনয়কবাে রদনখনে। আপনে রতে ঘনেে োমতা নজনেস কনেে। এো 
দুইজনেই রতে ঘনেে োমতা জানে। আপোনক িয় রপনয় তালনগাল পানকনয় রিনল। 
আপনে এই সুন্াগটা গ্রহণ কনেে। 
  
আনম েুপ কনে েইলাম। লীলাবতী তানকনয় আনে আমাে নদনক। তাে রোনখ সামােয 
উনত্তজোও রেই। তাে তাকানোে িনঙ্গ, কো বলাে িনঙ্গ বনল নদনে রস শতনে হনয় 
এনসনে। 
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মাোে সানহব! 
  
নজ। 
  
রতে ঘনেে োমতা আপোে একটা অজুহাত। আনম একবাে শুেলাম জইতেী। নঠকই 
বলল োে রতে বাহান্ন। তােপনেও আপনে তানক মােনলে। আপোে সমসযাটা কী? আপনে 
নেনজ নক রতে ঘনেে োমতা জানেে? আমাে রতা ধােণা। আপনে নেনজই জানেে ো। 
  
বলনত বলনতই লীলাবতী হাত বানিনয় রটনবনলে উপনে োখা রবতটা রটনে নেল। এবং 
কনঠে গলায় বলল, বলুে সাত রতে কত? একু্ষনে বলুে। একু্ষনে বলনত ো পােনল নকন্তু 
আপোে সমসযা আনে। 
  
আনম হতিম্ব হনয় রগলাম। কী কেনে এই রমনয়? তাে হানত রবত। রস রবতটা রদালানে। 
জাইতেী-কইতেীনক পিবাে সময় আনম র্িানব রবত রদালাতাম অনবকল রসইিানব। 
লীলাবতী বলল, রদনে কেনবে ো একু্ষনে বলুে। 
  
একােিই। লীলাবতী রহনস রিনল বলল, হনয়নে। আপনে কী রিনবনেনলে? আপোনক 
মােব? 
  
লীলাবতী উনঠ েনল রগল। আমাে হতিম্ব িাব কাটনে ো। আনম বনসই আনে। কখে র্ 
জাইতেী-কইতেী এনসনে, মাো দুনলনয় পিনত শুরু কনেনে। আমাে রখয়াল রেই। আনম 
ওনদে নদনক তানকনয় বললাম, রকমে আে রতামো? 
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দুই রবাে অবাক হনয় তানকনয় আনে আমাে নদনক। একবাে নেনজনদে মনধয মুখ োওয়া-
োওনয় কেল। কইতেীে রোনখ তীব্ৰ আতঙ্ক। আনম বুিনত পােনে রস রটনবনলে নেে নদনয় 
হাত বানিনয় জইতেীে হাাঁটু ধনেনে। আনম বললাম, আজ আমাে শেীেটা িানলা ো। আজ 
পিাব ো। 
  
জইতেী ক্ষীণ গলায় বলল, সযাে, েনল ্াব? 
  
আনম বললাম, হুাঁ। 
  
আনম আমাে জায়গায় বনস আনে। শুেনত পানে রমনয় দুনট মঞু্জ। সানহনবে ঘনে িুনক 
নবোট শহচে শুরু কনেনে। নতেজে নমনল রকানো একটা রখলা রবাধহয় রখলনে। মঞু্জ 
সানহব অদু্ভত িাষায় নকেু বলনেে, রমনয় দুনটও অদু্ভত িাষায় তাে কোে জবাব নদনে। 
নকেুক্ষণ কাে রপনত রেনক আনম অদু্ভত িাষাে েহসয উদ্ধাে কেলাম। 
  
মঞু্জ, সানহব বলনলে, নতটমো নকনট নকটনো? ্াে অেি— রতামো কী কনো? জইতেী 
বলল, নমটজ নকটনে। অেি হনলা, মজা কনে। বাচ্চা দুনট কী সুনখই ো আনে! মঞু্জ সানহব 
র্ আেন্দ নেনয় এনদে সনঙ্গ রখলনেে আনম রকানোনদেও এত আেন্দ নেনয় কানো সনঙ্গ 
রখলনত পােব ো। রখলনত পােনল িানলা হনতা। লীলাবতীনক বলতাম, নতটুনম নকনটমে 
ইটাে? (তুনম রকমে আে?) রস বলত, নিটানলা (িানলা)। আনম বলতাম, নবটনসা (বনসা)। 
রস বলত, নকনট নকটনেে? (কী কনেে?) আনম বলতাম.. 
  
আনম োনত িাত রখলাম ো। োগ কনে রখলাম ো তা ো। িাত ো খাওয়াে রপেনে 
একটাই উনিশয কাজ কেনেল। রকানোিানব লীলাবতীে কানে খবে ্ানব আনম িাত খাই 
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নে। রস আসনব আমাে কানে। আমানক বলনব, আমাে উপনে োগ কনে িাত খানেে 
ো— এটা রকমে কো? রখনত বসুে। 
  
লীলাবতী এনলা ো। আনম নতেটা প ি্ন্ত রজনগ বনস েইলাম। রসই োনত ্োেীনত আবানো 
লীলাবতীনক স্বনপ্ন রদখলাম। আনম িাত খানে। রস আমাে সামনে বনস আনে। তাে হানত 
রবত, মুনখ হানস। আনম বললাম, তুনম রবত হানত বনস আে রকে? 
  
রস বলল, তুনম খাওয়া নেনয় গণ্ডনগাল কেনব। আে আনম রতামাে মাোয় রবনতে বানি 
রদব। রবনশ কনে িাত োও। 
  
আনম িাত নেলাম। রস বলল, এখে আমানক বনলা ্ূনে রমনয়টা রক? তুনম ্তবাে অসুস্থ 
হও ততবাে ্ূনেনক ডানকা। 
  
্ূনে আমাে খালানতা রবাে। ওে নবনয় হনয় রগনে। 
  
নবনয় রহাক বা কুমােী োক, খবেদাে আে কখনো ্ূনেে োম মুনখ আেনব ো। 
  
আো। 
  
্নদ আবাে রকানোনদে ্ূনেে োম মুনখ আনো আনম নকন্তু রবত নদনয় রতামানক মােব। 
  
আমাে র্ মাো খাোপ হনয় ্ানে। আনম রসটা বুিনত পােনে। সুস্থ মাোে মােুষ রোজ 
োনত একই ধেনেে স্বপ্ন রদখনব ো। স্বপ্ন োিাও আমাে অসুস্থতাে আনো একটা লক্ষণ 
প্রকাশ রপনয়নে। দস্তনয়ািনস্কে ক্ৰাইম এন্ড পানেশনমনন্টে অেুবাদ এখে বন্ধ। এখে আনম 
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খাতায় গুনটগুনট কনে একটা শেই নলনখ। শেটা— লীলাবতী। পৃষ্ঠাে পে পৃষ্ঠা এই নজনেস। 
আমাে হানত রলখা এক পৃষ্ঠায় োনক। পাঁনেশ লাইে। প্রনত লাইনে লীলাবতী রলখা হয়। 
আটবাে। অেিাৎ পৃষ্ঠায় দুইশবাে কনে এই োম রলখা হনে। আনম নতেশ’ আঠানো পৃষ্ঠা 
নলনখ রিনলনে। তাে মানে এখে প ি্ন্ত আনম েয়নিশ হাজাে েয়শাবাে নলখলাম–লীলাবতী। 
খাোপ কী! 
  
মানলক িাই ্নদ শুনেে আমাে এই অবস্থা, নতনে কী কেনবে? প্রেনম নকেুক্ষণ হাসনবে। 
তাে নবখযাত োদ িাটানো হানস। তােপে বলনবে, রতামাে োম বদনল মজেু োখনল রকমে 
হয়? রশানো আনেস, জায়নগে মাোনেে সনঙ্গ জায়নগে বানিে রমনয়ে রপ্রম প্রায় শাশ্বত 
বাংলাে নবষয়। এই বাংলায় এমে রকানো জায়নগে নশক্ষক নেনলে ো ্াে সনঙ্গ রসই 
বানিে রকানো রমনয়ে রপ্রম হয় োই। অেয নকেু নক কো ্ায় ো? েতুে নকেু কনো। 
সবনে িানলা হয়, এই লাইেটা ্নদ রেনি দাও। রতামাে ক্ষমতা আনে। ক্ষমতা বযবহাে 
কনো। 
  
একমাি মানলক িাই বনলনেে আমাে ক্ষমতা আনে। আনম জানে, র্ ক্ষমতা আনে রসই 
ক্ষমতা নেম্ননশ্রণীে ক্ষমতা। এই ক্ষমতাে সবনে’ বি প্রকাশ, লীলাবতী নলনখ পাতা 
িোনোনত সীমাবদ্ধ। রকানো বাোে িুল হনব ো। লাইে রসাজা হনব। প্রনত পৃষ্ঠায় দুশবাে 
কনে রলখা হনব। অক্ষেগুনলও হনব সুন্দে। এে রবনশ ক্ষমতা আমাে রেই। তনব এই 
ক্ষমতাও অগ্রাহয কোে মনতা ো। 
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১৩. চিটাবাচিমত চলিুগাে 
নিটাবানিনত নলেুগাে লাগানো নেনষধ। 
  
র্ নিটানত িলবাে নলেুবৃক্ষ োনক রসই নিটা জেশূেয হয়— এই প্রবাদ আনে। তােপনেও 
শহেবানিে সামনে নসনিকুে েহমাে দুনট নলেু গাে লানগনয়নেে। দশ বেনেই গাে দুনট 
নবশাল আকৃনত নেনয়নে। গত নতে বেে রেনক িল নদনে। শবশানখ গাে দুনট লাল টকটনক 
হনয় ্ায়। দূে রেনক মনে হয়। গানে আগুে ধনে রগনে। নসনিকুে েহমাে হুকুম নদনয়নেে, 
গানেে নলেু গানেই োকনব। কানোে নলেু রখনত ইো হনল রস গাে রেনক নেনি নেনয় 
খানব। 
  
গত বেে নসনিকুে েহমাে নলেুতলা বাঁনধনয় নদনয়নেে। হঠাৎ হঠাৎ নতনে এখানে এনস 
বনসে। তাাঁে বসাে সমনয়ে রকানো নঠক-নঠকাো রেই বনলই নলেুতলা সবসময় িকিনক 
োখা হয়। বাাঁধানো অংনশ একটা শুকনো পাতাও পনি োনক ো। 
  
মঞু্জ, নলেুতলায় বনস আনেে। তাে সামনে জইতেী। দু’জে গিীে মনোন্ানগ সাপলুিু 
রখলনে। কইতেী বনস আনে মঞু্জে গানয়ে সনঙ্গ গা লানগনয়। সাপলুিু রখলা জনটল আকাে 
ধােণ কনেনে। দুনট গুনটই পাশাপানশ ্ ানে। জইতেী সানপে মুনখ পনি নপনেনয় পনিনেল, 
নকেুক্ষণ আনগ নসাঁনি রপনয়নে। 
  
বানজে রখলা হনে। বানজে পনেমাণ সামােয ো, এক টাকা। জাইতেীে কানে টাকা রেই। 
রস বনলনে, রস ্নদ হানে তনব টাকাটা রদনব ঈনদে পনে। ঈনদ রস সালানম পায়। সালানমে 
টাকা রেনক রদনব। মঞু্জ। এই শনতি োনজ আনেে। কইতেী রবানেে গুনট োলানো কনঠে 
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রোনখ লক্ষ কেনে। জাইতেীে োনক রোোনম কোে স্বিাব আনে। োে উঠনল রস পাাঁে 
রেনল গুনটনক নসনিে মুনখ নেনয় ্ ায়। কইতেীে কনঠে রোনখে সামনে জইতেী এই সুন্াগ 
পানে r।। 
  
দুনট গুনটই এখে নেোেিই-এে ঘনে আটনক আনে। এক ো উঠনল রখলা রজতা ্ানব 
ো। ্াে আনগ উঠনব রস-ই নজতনব। মঞু্জ প্রনতবােই রদায়া-দরুদ পনি িু নদনয় দাে 
নদনেে। লাি হনে ো। 
  
রখলাে এই প ি্ানয় মঞু্জ বলনলে, আনম আে রটেশে নেনত পােনে ো। একটা কাজ কেনল 
রকমে হয়— এনসা লটানে কনে। একটা কাগনজ রতামাে োম রলখা োকনব। একটানত 
োকনব আমাে োম। কইতেী কাগজ টােনব। ্াে োম উঠনব রস-ই নজতনব। জাইতেী, 
োনজ আনো? 
  
জইতেী বলল, হুাঁ। 
  
্াও তাহনল কাগজ-কলম নেনয় আনসা। আমাে লটানেে িাগয অবনশয খুবই িানলা। আমাে 
নজনত ্াওয়াে কো। তাে উপে আজ েনববাে। 
  
েনববানে কী হয়? 
  
েনববাে হনলা আমাে জন্মবাে। জন্মবানে মােুনষে িাগয োনক সবনে িানলা। আনম র্ 
নজতব এটা নেনয়ও এখে বানজ োখনত পানে। 
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লুিুে বানজনত জইতেী নজতল। মঞু্জে এমে মেখাোপ হনলা র্ জইতেীে মেখাোপ হনয় 
রগল। এত বি মােুষ নকন্তু কী রেনলমােুষ! বানজনত রহনে কানদা। কানদা মুখ হনয় রগনে। 
জাইতেীে ইো কেনে, এক টাকাে রোটটা রিেত নদনয় রদয়। 
  
মঞু্জ বলনলে, আনেক দাে রখলনব? এইবাে দুই টাকা বানজ। তুনম হােনল এখে নদনব এক 
টাকা, বানক এক টাকা নদনব। ঈনদে নদে। 
  
ঈদ প ি্ন্ত আপনে োকনবে? 
  
ো োকনলও ঈনদে নদে টাকা নেনত আসব। 
  
নিতীয় দিায় রখলা শুরু কোে আনগই বদু এনস খবে নদল, োোনজ আপোনে ডানক। 
জাইতেী এবং কইতেী দুই রবানেে মুখ একসনঙ্গ কানলা হনয় রগল। বাবাে িনয় এো 
সবসময় অনস্থে হনয় োনক। 
  
  
  
নসনিকুে েহমাে পুকুেঘানট বনসনেনলে। তাে রপেনে রলাকমাে োতা ধনে আনে। আকাশ 
রমঘলা। োতা ধোে প্রনয়াজে রেই। এই সতয রলাকমােও জানে। তােপনেও রস োতা 
ধনে আনে। এমেিানব ধনেনে র্ে সনতয সনতয রোদ আটকানে। 
  
নসনিকুে েহমাে উনঠ দাাঁিানত দাাঁিানত বলনলে, মঞু্জ, তুনম রসাোলু গাে রেনো? 
  
মঞু্জ বলনলে, নজ ো। 
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েল রতামানক গাে রদখানয় আনে। 
  
রসাোলু গাে রদখাে রেনয় জইতেী-কইতেীে সনঙ্গ লুিু রখলনত পােনল মঞু্জে িানলা লাগত। 
তাে মনত গােপালা আনয়াজে কনে রদখাে নকেু ো। মােুষটা এমে র্ মুনখে উপে ো 
কো ্ায় ো। রমজানজ মােুষ। রেনলনক তালাবন্ধ কনে রেনখ নদনয়নে। কানোে তানত নকেু 
্ানে। আসনে এমেও মনে হনে ো। সবাই এমে িাব কেনে র্ে এটা রকানো নবষয়ই 
ো। কানোে কানে ্খে নবষয় ো। তখে মঞু্জে কানেও নবষয় ো। রস এই কােনণই 
মহােনন্দ লুি রখনল রবিানে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, হলুদ েনঙে লতানো িুল হয়। শেিমানস িুল রিানট। তখে 
মনে হয় হলুদ েুনলে রকানো রমনয় েুল রেনি দাাঁনিনয় আনে। আমাে খুবই পেনন্দে গাে। 
রতামাে নক রকানো পেনন্দে গাে আনে? 
  
নজ ো। সব গাে আমাে কানে একেকম মনে হয়। ডালপালা, পাতা। 
  
বটগােও আমাে পেন্দ। তনব সব বট ো— মহাবট। 
  
মহাবট রকােটা? 
  
বটগানেেও োোে েকমনিে আনে। মহাবট রদখাে নজনেস। কানলগনঞ্জ একটা মহাবট 
আনে। আনম ্খে রদখনত নগনয়নেলাম তখে রদনখনে। একশ আঠানোটা িুনি 
  
আপনে বনস বনস িুনি গুনেনেে? 
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বনস বনস গুনে োই। দাাঁনিনয় দাাঁনিনয় গুনেনে। গােিনতি হনেয়াল পানখে আস্তাো। হনেয়াল 
পানখ রেনো? 
  
নজ ো। 
  
হনেয়াল পানখ বনটে িল োিা নকেু খায় ো। সব পানখ মাংসাশী, শুধু হনেয়াল নেোনমষ 
পানখ। এই পানখ িল োিা নকেু খায় ো বনল এে মাংসও অনত স্বাদু। তুনম হনেয়ানলে 
মাংস রখনয়ে? 
  
নজ ো। 
  
আো রতামানক হনেয়ানলে মাংস খাবাে বযবস্থা কেব। 
  
আপোে রসাোলু গাে আে কত দূনে? 
  
এই রতা এনস রগনে। 
  
মঞু্জ প্রায় বনলই রিলনেল, এতদূে এনস গাে রদনখ রপাষায় ো। কো মুনখ আটনক রগল। 
রসাোলু গাে রদখা ্ানে। পাশাপানশ নতেটা গাে। গানেে গা রঘাঁনস ্ানে েদীে পানে। 
  
েদীে োম রিামো। শীনতে সময় পানে োনক ো, বষিায় পানে হয়, রসই পানে োনক। িাদ্র 
প ি্ন্ত। 
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মঞু্জ বৃক্ষনপ্রনমক নকংবা প্রকৃনত-নপ্রনমক রকানোটাই ো, তােপনেও মুখ নদনয় রবে হনয় 
রগল— বাহ! 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, জায়গাটা রতামাে পেন্দ হনয়নে? 
  
অবশযই। অবশযই পেন্দ হনয়নে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, আনম বনলনেলাম রতামানক সামােয সম্মাে কেনত োই, মনে 
আনে ো? 
  
নজ মনে আনে। 
  
এই জায়গাটা আমাে। নতে নবঘাে মনতা জনম। জনমটা আনম রতামানক নলনখ নদনত োই। 
্নদ রতামাে আপনত্ত ো োনক। 
  
মঞু্জ, হতিম্ব গলায় বলনলে, কী বনলে এইসব! 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, আনম এখে েনল ্াব। তুনম একা নকেুক্ষণ োনকা। রদখ রকমে 
লানগ। দুপুে একটাে সময় রিামো নব্ৰনজে উপে নদনয় রেে ্ানব। অনত সুন্দে দৃশয। 
  
মঞু্জে রোখ রেনক হতিম্ব িাব এখনো দূে হয় নে। নসনিকুে েহমাে মােুষটাই নবনেি 
প্রকৃনতে— এটা নঠক আনে। ্ত নবনেিই রহাক রকানো মােুষই নেতান্ত অপনেনেত 
একজেনক নতে নবঘা জনম নদনয় রদয় ো। 
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নসনিকুে েহমাে ডাকনলে, নেেঞ্জে আে? 
  
রসাোলু গানেে আিাল রেনক নেেঞ্জে রবে হনয় এনলা। ধুনত লুনঙ্গে মনতা কনে পো খানল 
গানয়ে একজে বয়স্ক মােুষ। মাোে েুল সবই পাকা। রস রবে হনয়ই হাতনজাি কনে 
আনে। 
  
নেেঞ্জে! 
  
রজ আনে! 
  
মঞু্জনক জায়গা রদখাও। সীমাো রকাে প ি্ন্ত বুিানয় বনলা। 
  
রজ আনে। 
  
োন্নাবান্না কনেে ো? 
  
নেেঞ্জে হযাাঁ-সূেক মাো োিল। নসনিকুে েহমাে বলনলে, অনতনে রেনখ রগলাম, ্ত্ন কনে 
খাওয়ানব। 
  
নেেঞ্জে আবানো হযাাঁ-সূেক মাো োিল। রস এখনো রজাি হাত কনে দাাঁনিনয় আনে। তাে 
দৃনষ্ট মানটে নদনক। 
  
নসনিকুে েহমাে েদীে পাড রঘাঁনস হাাঁটনেে। নতনে রকাোয় ্ানবে রসটা রলাকমাে ধোে 
রেষ্টা কেনে। হয়নতা নতনে েদী পাে হনবে। েদী পাে হবাে সাাঁনকা অনেক দূনে। রকানো 
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রকানো নদে উোে হাাঁটনত িানলা লানগ। আজ নক রসেকম একটা নদে? নতনে দ্রুত 
হাাঁটনেে। এত দ্রুত র্ রলাকমাে তাল নমনলনয় আসনত পােনে ো। মানি মানিই নপনেনয় 
পিনে। 
  
রলাকমাে! 
  
নজ। 
  
মঞু্জ, মােুষটা রকমে বনলা রদনখ। 
  
িানলা। 
  
কী কােনণ িানলা? 
  
রলাকমাে জবাব নদনত পােল ো। োোনজ মানি-মনধযই এমে সব প্রশ্ন কনেে ্াে জবাব 
রদয়া ্ায় ো। অেে নতনে জবাব রশাোে জনেয অনপক্ষা কনেে। 
  
রকে িানলা বলনত পােলা ো? 
  
রজ ো। 
  
মােুষটাে মনধয মায়া রবনশ। রস জইতেী-কইতেীনক রকমে মায়া কনে, রদনখা োই? 
  
নজ রদনখনে। 
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পশুপানখে মনধয নক মায়া আনে রলাকমাে? 
  
নজ রদনখনে। 
  
সামােয িুল বনলে। পশুে মনধয মায়া আনে। পানখে মনধয োই। পানখ মায়াে বশ হয় ো। 
পশু হয়। নঠক বনলনে? 
  
নজ। 
  
এইখানে একটা কো নকন্তু আনে রলাকমাে। মােুষ মায়া নদনয় পশু বশ কোে রেষ্টা 
কনেনে। পানখ নবনশে রেষ্টা কখনো কনে োই। রকে কনে োই জানো? 
  
রজ ো। 
  
পশুে কাে রেনক মােুষ উপকাে পায়। পানখে কাে রেনক পায় ো। পানখে কাে রেনক 
উপকাে পাওয়া রগনল মােুষ পানখ বশ কোে রেষ্টা নেত। এখে বুনিে? 
  
নজ। 
  
এখে বনলা মঞু্জ োনমে রলাকটানক আনম জনম নদনতনে রকে? 
  
জানে ো। 
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আনম মায়া নদনয় রলাকটানক বশ কোে রেষ্টা নেনতনে। আমাে নেনজে মনধয নকন্তু মায়া 
োই। তােপনেও আনম মায়াে রখলা রখনল। রকে রখনল জানো? 
  
নজ ো। 
  
মায়াে রখলা বি মজাে রখলা এইজনেয রখনল। আনেকটা মজাে রখলা হনলা ঘৃণাে রখলা। 
এই রখলাটা আনম আমাে রেনলে সনঙ্গ রখলনতনে। 
  
েদী পাোপানেে সাাঁনকা এনস রগনে। নসনিকুে েহমাে সাাঁনকাে রগািায় দাাঁনিনয় আনেে। 
সাাঁনকা পাে হনবে নক হনবে ো। এই নসদ্ধান্ত নেনত পােনেে ো। তাে মাোে উপে নেল 
উিাউনি কেনে। নতনে এখে আগ্রহ নেনয় নেনলে উিাউনি রদখনেে। 
  
রলাকমাে! 
  
নজ। 
  
আনম নসদ্ধান্ত নেনয়নে পানখ বশ কোে রেষ্টা নেব। িানলা হনব ো? 
  
নজ িানলা হনব। 
  
গাইিাে নিটায় রোজ একনবলা ধাে নেটানয় নদবা। র্ে পানখ এনস ধাে রখনত পানে। 
প্রনতনদে একটা নবনশষ সমনয় আধমণ ধাে। 
  
নজ আো। 
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আজ নক বাে? 
  
বুধবাে। 
  
শুক্ৰবাে রেনক শুরু কেব। 
  
নজ আো। 
  
ধাে নেটানয় নদনয় েনল আসবা। রকউ োকবা ো। 
  
গরু-োগল ধাে খাইয়া রিলনব। 
  
কাাঁটাতানেে রবিা োকনব। গরু-োগল িুকনব ো। 
  
নজ আো। 
  
েল গাইিাে নিটাে নদনক ্াই। 
  
নসনিকুে েহমাে হাাঁটনত শুরু কনেনেে। রলাকমাে নেনন্তত রবাধ কেনে। গাইিাে নিটাে 
মনতা এত বি এলাকায় কাটাতাে নদনয় রবিা রদয়া অনত কনঠে কাজ। এক-দুই নদনেে 
কাজ ো। কাাঁটাতাে আেনত ময়মেনসংহ র্নত হনব। খুাঁনট পুতনত হনব। নবোট িানমলা। 
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গাইিাে নিটায় এনস রলাকমাে ধাক্কাে মনতা রখল। অনেক রলাকজে রসখানে খুাঁনট রপাতাে 
কাজ কেনে। কাটাতাে লাগানে। নসনিকুে েহমােনক রদনখ রহড নমনস্ত্র েনশদ এনগনয় 
এনলা। নসনিকুে েহমাে বলনলে, শুক্ৰবানেে মনধয কাজ রশষ হনব ো? 
  
েনশদ বলল, অবশযই। 
  
রলাকমানেে মেটা খাোপ হনয়নে। রবশ খাোপ। এমে নবশাল কমিকাণ্ড অেে রস নকেুই 
জানে ো। 
  
  
  
মঞু্জ দুপুনে খুব আোম কনে রখনয়নেে। সবই নেোনমষ— রবগুে, িানজ, শাক, আলু িতিা, 
ডাল। প্রনতনট খাবােই অনত সুস্বাদু। মঞু্জ বলনলে, নেেঞ্জে িাই, আপনে নক রদ্রৌপদী বনল 
কানোে োম শুনেনেে? 
  
নেেঞ্জে ো-সূেক মাো োিল। 
  
মঞু্জ বলনলে, রদ্রৌপদী নেল এই পৃনেবীে রসো োধুনে। আপোে োন্না রখনয় বুনিনে রস 
আপোে দাসী হবাে র্াগযও ো। বুনিনেে আমাে কো? 
  
হুাঁ। 
  
আপনে আমাে কো নকেুই বুনিে োই। ্াই রহাক, ো বুিনল োই। আপোে কানে আনম 
োন্না নশখব। বুনিনেে? 
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হুাঁ। 
  
প্রনতনদে আনম আসব। একটা কনে আইনটম আমানক নশখানবে। পােনবে ো? 
  
হুাঁ। 
  
প্রেম নশখানবে আলুিতিা। এইটাই মনে হয় সবনে রসাজা। রসাজাটা নদনয়ই শুরু রহাক। 
নঠক আনে? 
  
হুাঁ। 
  
আপোে কানে সব োন্না নশনখ আনম একটা িানতে রহানটল নদব। রহানটনলে োম নদব।— 
নেেঞ্জনেে িানতে রহানটল। নঠক আনে? 
  
হুাঁ। 
  
আপনে নক মাে-মাংস োাঁধনত পানেে? 
  
পানে। 
  
কাল মাে খাওয়ানবে। পােনবে ো? 
  
হুাঁ। 
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কাল আনম দুজে অনতনে নেনয় আসব। জাইতেী কইতেী। নঠক আনে? 
  
হুাঁ। 
  
সকালনবলা এই দুইজেনক নেনয় েনল আসব, সন্ধযানবলা ্াব। েদীে পানি বনস লুিু 
রখনলব। জাইতেী-কইতেী এই দুইজেনক নেনেে? 
  
ো। 
  
নসনিক সানহনবে দুই রমনয়। এমে লক্ষ্মী রমনয় আনম আমাে জীবনে রদনখ োই। রদখব 
বনলও মনে হয় ো। আে ো রদখাই িানলা। িানলা নজনেস কম রদখনত হয়। িানলা নজনেস 
রবনশ রদখনল িানলাে মাে োনক ো। 
  
নেেঞ্জে বলল, হুাঁ। 
  
মঞু্জ বলনলে, আপনে হুাঁ োিা আে নকেু বলনত পানেে? 
  
নেেঞ্জে জবাব নদল ো। মঞু্জ বলল, কনেে কী আপনে? এইখানে একা োনকে? 
  
হুাঁ। 
  
বউ রেনলনমনয় োই? 
  
আনে। 
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তাহনল একা োনকে রকে? 
  
নেেঞ্জে রোি নেিঃশ্বাস রিনল বলল, আনম পনতত হইনে, আমাে জাইত রগনে। আমানে 
সমাজ োইকযা বাইে কইো নদনে। এইজনেয একলা োনক। বি সান ব আমানে পানল। 
  
পনতত হনয়নেে রকে? 
  
বি সানহনবে জনেয একনদে রগা-মাংস োন্না কেনেলাম, এইজনেয পনতত হইনে। 
  
বনলে কী? শুধু োন্না কোে জনেয সমাজ রেনক রবে কনে নদনয়নে! রখনয় রদনখে নে! 
  
আনম নেোনমষ োিা নকেু খাই ো। 
  
মঞু্জে মে মায়ায় িনে রগল। আহা রবোো। তাে জনেয নকেু কো উনেত। 
  
  
  
জইতেী। দুপুনে খায় নে। রস খুবই মে খাোপ কনেনে। কােণ মঞু্জমামা লুিু রখলা নেনয় 
একটা অেযায় কনেনেে। ইো কনে বানজনত রহনে জাইতেীনক নজনতনয় নদনয়নেে। লটানেে 
দুটা কাগনজই জইতেীে োম নলনখনেে। রস কাগজ রদনখ রটে রপনয়নে। জাইতেী এিানব 
বানজ নজতনত োয় নে। জাইতেী নঠক কনেনে, রস আে রকানো নদেই মঞু্জমামাে সনঙ্গ কো 
বলনব ো। বি পীে সানহনবে কসম— কো বন্ধ। জাইতেী জানে সবনে কনঠে কসম— 
বি পীে সানহনবে কসম। এই কসম িাঙা মানেই মৃতুয। নকেুক্ষণ পেই জইতেীে মনে 
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হনলা, রস একটা িুল কনে রিনলনে। বি িুল। মঞু্জমামাে সনঙ্গ কো ো বনল রস োকনত 
পােনব ো। তানক ্া কেনত হনব তা হনলা কসম িাঙানোে বযবস্থা। এনকক কসম 
এনককিানব িাঙানত হয়। শুধু আল্লাহে োনম র্ কসম রসটা িাঙনত নকেু কেনত হয় ো। 
আল্লাহপাক কসম িাঙনল োগ কনেে ো। োপাক অবস্থায় আল্লাহে োম রেয়া ্ায়। নকন্তু 
বিপীে সানহনবে োম রেয়া ্ায় ো। 
  
জইতেী মে খাোপ কনে ঘুেনে। পীে সানহনবে োনমে কসম িাঙানোে উপায় রবে কেনত 
পােনে ো। এইসব নজনেস সবনে িানলা জানেে মা। তানক আজ নকেু নজনেস কো ্ানব 
ো। তাে মাো আজ অনতনেে গেম। ্খে তাে মাো অনতনেে গেম োনক তখে নতনে 
কাউনক নেেনত পানেে ো। আজ জইতেী কনয়কবাে তাাঁে ঘনেে সামনে নদনয় নগনয়নে। 
নতনে জইতেীনক নেেনত পানেে নে। 
  
এই নবষয় নেনয় রস েতুে বউনকও নজনেস কেনত পানে। পেীবােু োনমে এই রমনয়টা 
নেশ্চয়ই কসম িাঙাে নবষয় জানে। সমসযা একটাই, েতুে বউনয়ে সনঙ্গ তাে এখনো 
রকানো কো হয় নে। জাইতেী আগ বানিনয় কানোে সনঙ্গ কো বনল ো। পেীবােুও মনে 
হয় তাে মনতা। রসও আগ বানিনয় কো বনল ো। রবনশে িাগ সময় নেনজে ঘনে বনস 
োনক। ঘনেে রিতে হাাঁটাহাাঁনট কনে। জাইতেী রদনখনে। হাাঁটাহাাঁনটে সময় এই রমনয় 
নেনজে মনে কো বনল। নবিনবি কনে কো। জইতেীে সনঙ্গ এখানেও তাে নমল আনে। 
জাইতেীও নেনজে মনে কো বনল। 
  
পেীবােু খানট পা বুনলনয় বনস নেল। তাে ঘনেে দেজা রখালা। রখালা দেজা নদনয় রোদ 
এনস পনিনে পেীবােুে গানয়। অন্ধকাে ঘনে পেীবােুে গানয় রোদ পিাে কােনণ িলমল 
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কেনে। বাোন্দা রেনক এই দৃশয রদনখ জইতেীে এতই িানলা লাগল র্ রস ঘনে িুনক 
পিল। পেীবােু বলল, জাইতেী নকেু বলনব? 
  
জইতেী বলল, ো। 
  
পেীবােু বলল, রতামাে সনঙ্গ আমাে আলাপ পনেেয় হয় োই। মে এত খাোপ োনক, 
কানো সানে কো বলনত ইো কনে ো। তুনম মনে নকেু নেও ো। আনসা আমাে পানশ 
বনস। দুইজনে নকেুক্ষণ গল্প কনে। 
  
জইতেী খানট উনঠ বসল। পেীবােু বলল, রতামাে মনতা সুন্দেী রমনয় আনম আমাে জীবনে 
রদনখ োই। তুনম ্খে শানি পো ধেনব তখে রতামানক নেয়া আনম একটা গীত বাধব। 
  
জইতেী বলল, তুনম গীত বাধনত জানো? 
  
পেীবােু রোি নেিঃশ্বাস রিনল বলল, জানে। গীত বাধনত জানে, গাইনতও জানে। সনবনে 
অবনশয নমেযা কইো বনল আনম নকেু জানে ো। 
  
নমেযা বনলা রকে? 
  
নেনজনক আিাে োখাে জনেয নমেযা বনল। রমনয়নেনলনদে নেনজনদে আিাল কোে জনেয 
অনেক নকেু কেনত হয়। তুনম নেনজও কনো। কনো ো? 
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জইতেী হযাাঁ-সূেক মাো োিল। পেীবােুনক তাে সামােয পেন্দ হনত শুরু কনেনে। 
জাইতেী বলল, আনম বি পীে সানহনবে োনম কসম কাটনে! এখে কসম িাঙব। আমাে 
কী কো লাগনব তুনম জানো? 
  
জানে। 
  
জােনল বনল। 
  
বিপীে সানহনবে উপনে ন্নে তাাঁে োনম কসম িাঙনত হনব। বিপীে সানহনবে উপনে 
আনেে আমানদে েবী-এ কনেম। তাে োনম কসম িাঙবা। কী নেয়া কসম কাটনেলা? 
  
জইতেী কসনমে বযাপােটা বযাখযা কেল। বযাখযা কেনত নগনয় লক্ষ কেল, কো বলনত 
তাে িানলা লাগনে। শুধু র্ িানলা লাগনে তা ো, ্তই কো বলনে পেীবােু রমনয়টানক 
তাে ততই িানলা লাগনে। পেীবােু বলল, তুনম নক মঞু্জ োনমে মােুষটানে খুব িানলা 
পাও? 
  
হুাঁ। খুব রবনশ িানলা পাও? 
  
হুাঁ। 
  
রতামানে একটা উপনদশ রদই, মে নদয়া রশানো। নেকট আত্মীনয়ে বাইনে রকানো 
পুরুষমােুষনে রমনয়নদে রবনশ িানলা পাওয়া উনেত ো। 
  
জইতেী বলল, উনেত ো রকে? 
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রমনয়নেনলে মে অেযেকম। রমনয়নেনল সবসময় িানলা ্ানে পায় তানে নেয়া সংসাে 
কেনত োয়। তুনম ্খে আনেকটু বি হইবা তখে বুিবা। এখে বুিবা ো। তুনম বিপীে 
সানহনবে োনম কসম কাটে, মঞু্জ োনমে মােুষটাে সানে কো বলবা ো। কসম ো িাঙাই 
িানলা। কসম িাঙাইবা ো। 
  
পেীবােু পা রদালানে। তাে আোে-আেেণ স্বািানবক। রস কো বলাে সময় জাইতেীে 
নদনক তাকানেও ো। কো বলনে সহজ-স্বািানবক গলায়। অেে এমেিানব কো বলনে 
র্ে রস সবই জানে। 
  
জইতেী। 
  
হুাঁ। 
  
আমাে কোয় তুনম নকেু মনে নেও ো। আমাে মে নমজাজ িানলা ো। কখে কী বনল তাে 
োই নঠক। 
  
পেীবােু রোখ মুেল। সহজ-স্বািানবকিানব র্ রমনয় কো বলনেল মুহুনতিই তাে রোনখ 
পানে। জাইতেী অবাক হনয় তানকনয় আনে। পেীবােু রোখ মুনে রহানস রিনল বলল— 
  
ক্ষনণনক রোনখ পানে ক্ষনণনক হানস 
রসই কেযা হয় োক্ষস োনশ। 
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১৪. নানান ধেমনে পাচখ খান খামছে 
নসনিকুে েহমাে আগ্রহ নেনয় তানকনয় আনেে। 
  
োোে ধেনেে পানখ খাে খানে। কাক, শানলক, কবুতে, টুেটুনে, সাতো পানখ। গ্রামাঞ্চনল 
কাক োনক ো। এই দুই দািকাক রকানেনক এনসনে? নতনে আগ্রহ নেনয় কাক দুনটনক 
রদখনেে। সাধােণ কানকে নিগুণ আয়তে। রোখ টকটনক লাল। পানখসমাজ এই দুজেনক 
সমীনহে রোনখ রদখনে। কাক দুনটে উপে নদনয় নবকট শে কনে অনেো একনট পানখ উনি 
রগল। কাক দুনট েিল ো। আবাে ঘাি কাত কনে রদখােও রেষ্টা কেল ো। কী হনে। 
  
পানখে সংখযা গুেনত পােনল িানলা হনতা। নদে নদে পানখে সংখযা বানি ো কনম এটা 
রদখা র্ত। একজে কাউনক নক রেনখ রদনবে ্াে কাজ হনব নদনে নতেবাে পানখ রগাো! 
সকানল একবাে, দুপুনে একবাে, সন্ধযায় আনেকবাে। 
  
রলাকমাে-সুনলমাে দুই িাইই তাাঁে সনঙ্গ আনে। তানদে রোনখ মুনখ রকানো পনেবতিে 
রেই। নবশাল একটা জংলা কাাঁটাতাে নদনয় রঘো হনয়নে, রসখানে ধাে েিানো হনে। পানখ 
এনস এই ধাে খানে। এই নবষয়গুনল তানদেনক িশি কেনে ো। ধাে েিানল পানখ 
খানব— এে মনধয আশ্চন ি্ে নকেু োই। এই দৃশয আনয়াজে কনে রদখােও নকেু োই। 
  
সুনলমাে! 
  
নজ োোনজ? 
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একটা নজনেস নক লক্ষ কনেে, পানখ ্খে ধাে খায় রস রকানো শে কনে ো? ডাকাডানক 
োই, কযােকযাোনে োই। 
  
সুনলমাে নকেু লক্ষ কনে নে, তােপনেও রস হযাাঁ-সূেক মাো োিল। 
  
আনম নকেুক্ষণ একা একা জঙ্গনল হাাঁটাহাাঁনট কেব। রতামো দুজে বাইনে অনপক্ষা কনো। 
  
দুই িাই মুখ োওয়া-োওনয় কেনে। উোনক একা রেনখ তানদে ঘনে ্াবাে রকানো ইো 
রেই। এই কোটা বলাে সাহসও পানে ো। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, দাাঁনিনয় আে রকে? ্াও। কাাঁটাতানেে বাইনে োনকা। আনম ো 
ডাকনল নিতনে িুকনব ো। 
  
নতনে বনেে রিতনে িুনক রগনলে। সাপনখানপে বযাপাে এখে োকনব ো। শীনতে সময় 
সাপ গনতি িুনক এক ঘুনম সময় পাে কনে রদয়। এনকক প্রাণীজগনতে জনেয এনকক 
বযবস্থা। সব বযবস্থাে নপেনে সূক্ষ্ম রকানো নহসাব আনে। এই নহসাব সবাে রবািাে নবষয় 
ো। 
  
নতনে অেযমেস্ক িনঙ্গনত হাাঁটনেে। েজে কনে নকেু রদখনেে ো। আবাে সবনকেুই 
রদখনেে। জঙ্গনলে মািখানে বি-সি রডাবাে রদখা রপনলে। রডাবায় রোদ পনিনে। 
নিলনমল কেনে রডাবাে পানে। পানেও পনেষ্কাে। তাে কানে মনে হনলা, এত পনেষ্কাে পানে 
নতনে অনেকনদে রদনখে নে। রডাবাটানক আনো বি কেনল রকমে হয়? নদনঘ হনব ো। 
নবনলে মনতা হনব। এই নিল বনেে রিতে নদনয় সানপে মনতা এনকনবাঁনক ্ানব। 
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তাে গেম লাগনে। বনেে িযাপসা গেম। নতনে গানয়ে পাঞ্জানব খুলনলে। হঠাৎ মনে হনলা, 
শুধু পাঞ্জানব রকে খুলনবে? রকে সমূ্পণি েগ্ন হনবে ো? আব্রুে জনেযই রতা রপাশাক। 
এখে তাাঁে আব্রু ঘে বে। এই বনে নিতীয় রকউ িুকনব ো। েগ্ন হবাে নেন্তাটা বাদ 
নদনলে। সব নেন্তানক প্রশ্রয় নদনত োই। শুধুমাি মনস্তষ্ক নবকৃত মােুষই সকল নেন্তানক প্রশ্রয় 
রদয়। 
  
তাে মাোে উপে নদনয় টযা টযা কনে এক িাক নটয়া পানখ উনি রগল। নতনে মুগ্ধ হনয় 
তানকনয় আনেে। এই বনে নেশ্চয়ই প্রেুে নটয়া পানখ বাস কনে। তাে মনে হনলা–বনেে 
োম নটয়া বে নদনল রকমে হয়? লীলাবতীনক একবাে এনে বে রদখানত হনব। রসটা নক 
আজই রদখানবে? োনক আনো নকেু পনে? লীলা েনল ্াবাে প্রস্তুনত নেনয় নেনয়নে। র্-
রকানো একনদে রস বলনব— আনম আজ দুপুনেে গানিনত ্াব। তখে তানক র্নত নদনত 
হনব। পশুপানখ আটনক োখা ্ায়। মােুষ আটনক োখা ্ায় ো। 
  
শে কনে রিাপ-িাি োনিনয় রকানো একটা জন্তু েুনট রগল। বেনবিাল হনত পানে। আবাে 
খেনগাশও হনত পানে। বনেে পশু ্া আনে কাাঁটাতানেে রবিায় আটকা পনিনে। এটা মন্দ 
কী! এই বনে কী কী পশু আনে তাে একটা নহসাব োকনল িানলা হনতা। নতনে রডাবাে 
পানেনত োমনলে। পানে ঠাণ্ডা হনব রিনবনেনলে। পানে ঠাণ্ডা ো, ্নেষ্টই গেম। পানেনত 
েপেপ শে তুনল হাাঁটনত তাে িানলা লাগনে। 
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লীলাবতী মঞু্জে সামনে দাাঁনিনয় আনে। লীলাবতীে রোনখ রকৌতূহল, রঠাাঁনটে িানক োপা 
হানস। মঞু্জমামাে কমিকানণ্ড ো রহনস উপায় রেই। একদল মােুষ আনে ্ানদে বয়স বানি 
ো। মঞু্জমামা রসই দনলে। 
  
মঞু্জ অনত আগ্রনহ পােনে নিেুক ঘষনেে। তানক রদনখ মনে হনে কাজটা কনে নতনে খুব 
মজা পানেে। 
  
মামা, কী কেে? 
  
মঞু্জ। রোখ ো তুনলই বলনলে, নিেুনকে েুনে বাোনে। নিেুনকে েুনে হনে পৃনেবীে সবনে’ 
ধাোনলা েুনে। রব্লনডে রেনয় ধাে। 
  
ধাোনলা েুনে নদনয় কী কো হনব? 
  
েুনে বাোনো রশষ রহাক – তােপে রদখনব কী কো হনব। 
  
লীলাবতী পানশ বসনত বসনত বলল, রতামাে সনঙ্গ নকেু কো নেল মামা— এখে নক বলা 
্ানব? 
  
খুবই জরুনে। 
  
তাহনল বনল রিল। 
  
নিেুনকে ঘষাঘনষ বন্ধ োনখা, তােপে বনল? 
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রতাে ্া বলাে এই ঘষাঘনষ শনেে মনধযই বলনত হনব। আনম কাজ বন্ধ কেব ো। রতাে 
এমে রকানো জরুনে কো আমাে সনঙ্গ রেই র্ কাজ বন্ধ কনে 
  
শুেনত হনব। 
  
তুনম এইখানেই রেনক ্ানব এমে পনেকল্পো নক নেনয়ে? 
  
ো। 
  
বাবা রতামানক ো-নক জনম নদনয়নেে? 
  
হুাঁ। 
  
রোজ ো-নক তুনম রতামাে জনমনত বনস োনকা? 
  
ো। আনম আমাে নেনজে জনমে রদখিাল কেব এটাই নক স্বািানবক ো? 
  
মামা, তুনম নক বুিনত পােে বাবা রেষ্টা কেনেে রতামানক এখানে আটনক রিলনত? 
  
আমানক আটনক রিনল তাে লাি কী? 
  
লীলাবতী শীতল গলায় বলল, বাবাে আসল রেষ্টা আমানক আটকানো। রতামানক নদনয় 
শুরু। 
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মঞু্জ কাজ বন্ধ কনে লীলাবতীে নদনক তাকানলে। তাে কানে মনে হনলা, এখানে এনস 
রমনয়টা আনো সুন্দে হনয় রগনে। রসৌন্দ ি্ও জায়গা-নেিিে। র্ রমনয়নক মরুিূনমনত সুন্দে 
লানগ রসই রমনয়নক পানেে রদনশ সুন্দে লাগনব ো। 
  
লীলাবতী বলল, বাবা অনত বুনদ্ধমাে মােুষনদে একজে। নতনে আমানক এই অঞ্চনল 
আটকাবাে জনেয সুন্দে সুন্দে বুনদ্ধ রবে কেনেে। নতনে তাাঁে রেনলে নবনয় নদনলে। তােপে 
রসই রেনলনক তালাবদ্ধ কনে োখনলে। ্ানত বানিনত বি ধেনেে িানমলা শতনে হয়। 
আনম র্ে বানি রেনি েনল ্াবাে কো িাবনত ো পানে। 
  
রকানো বাবা ্নদ তাে রমনয়নক নেনজে কানে োখনত োয় তানত রদাষ কী? 
  
তানত রকানো রদাষ রেই, নকন্তু রকৌশল খাটানোটা রদাষ। 
  
লীলা উনঠ দাাঁিাল। মঞু্জ বলনলে, আমাে জনেয ো পানঠনয় রদ। 
  
লীলা বলল, ো পাঠানে। মামা তুনম শতনে রেনক, আনম নকন্তু র্নকানোনদে একঘণ্টাে 
রোনটনশ েওো হব। 
  
মাসুদনক রজলখাো রেনক উদ্ধাে কনে তােপে রতা ্ানব? 
  
উদ্ধানেে বযবস্থা তাে স্ত্রী কেনব। পেী রমনয়টাও খুব বুনদ্ধমতী।। ও জানে কখে কী কেনত 
হয়। রতামাে দুই অযানসসনটন্ট রকাোয়? কই আে জই? 
  
ওনদে কানজ পানঠনয়নে। বি সাইনজে নিেুক আেনত রগনে। 
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মামা, তুনম সুনখ আে। 
  
আনম সুনখ োকনল রতাে রকানো সমসযা আনে? 
  
ো। সমসযা রেই। 
  
মঞু্জ নবেে গলায় বলনলে, সুখী মােুষ রদখনত রতাে ্নদ খাোপ লানগ ্া একজে অসুখী 
মােুষ রদনখ ্া। নলেুতলায় েনল ্ া, কুাঁজা মাোে মুখ রিাাঁতা কনে বনস আনে। এখে মনে 
হয় মাোও খাোপ হনয় রগনে — নবিনবি কনে নেনজে সনঙ্গ কো বনল। 
  
  
  
আনেস নলেু গানে রহলাে নদনয় পা েনিনয় বনসনেল। তাে আবাে জ্বে এনসনে। জুনেে 
লক্ষণ সুনবধাে ো। হাত-পা অবশ হনয় আসনে। মনেে রজাে নদনয় োনক অসুখ সাোনো 
্ায়— আনেস রসই রেষ্টা কেনে। নেনজনক রবািানে— আমাে নকেু হয় নে। আনম িানলা 
আনে। সামােয গা মযাজমযাজ কেনে। এটা রকানো বযাপােই ো। অসমনয় ঘুমানোে কােনণই 
এই গা মযাজমযাজানে। 
  
লীলা নেিঃশনে আনেনসে রপেনে এনস দাাঁনিনয়নে। মঞু্জ মামাে কো সনতয, মােুষটা নেনজে 
মনে নবিনবি কেনে। লীলা িষ্ট শুনেনে–রলাকটা বলনে— অসমনয়ে ঘুম। অসমনয়ে ঘুম। 
  
লীলা বলল, রকমে আনেে? 
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আনেস েমনক নপেনে নিেল। তাে সনঙ্গ দুনট খাতা। রস দ্রুত োন্দনেে নেনে খাতা দুনট 
রটনে নেল। পােনল নেনজও োাঁদনেে নেনে িুনক ্ায় এমে অবস্থা। লীলাে কানে মনে 
হনলা, এই মােুষটাে কমিকাণ্ড অস্বািানবক। তানক রদনখ রস এত েমকানব রকে? শুধু মাি 
িূতনপ্রত রদখনলই মােুষ এতটা েমকায়। 
  
লীলা বলল, আমানক নেনেনেে? 
  
রকে নেেব ো! আপনে লীলাবতী। 
  
আপোে নক শেীে খাোপ? রোখ লাল হনয় আনে। এইজনেয জােনত োইলাম। 
  
জ্বে নেনয় রোনদ বনস আনেে রকে? োয়ায় বসুে। বাাঁ-নদনক োয়া আনে। 
  
আনেস সনে বসল। সনঙ্গ সনঙ্গই তাে শীত লাগনত লাগল। জ্বে মনে হয় িানলাই এনসনে। 
  
লীলা বলল, গােতলায় বনস ো রেনক নবোোয় শুনয় োকুে। আনম ডাোে সানহবনক খবে 
রদবাে বযবস্থা কেব। ডাোে এনস রদনখ ্ানব। 
  
দেকাে রেই। 
  
দেকাে রেই রকে? 
  
লীলা একদৃনষ্টনত তানকনয় আনে। রস প্রনশ্নে জবাব োনে। আনেস কী জবাব রদনব বুিনত 
পােনে ো। রমনয়টাে সনঙ্গ ্ূনেে রকানো নমল রেই। ্ূনে কখনো রকানো পযাে রখলানো 
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প্রশ্ন কনে ো। প্রশ্ন কেনলও জবাব রশাোে অনপক্ষা কনে ো। তােপনেও এই রমনয়টানক 
রদখনলই ্ূনেে কো মনে আনস। এই েহনসযে মানে কী! 
  
লীলা বলল, আপনে রতা বলনলে ো— রকে ডাোে রদখানোে দেকাে রেই। 
  
আনেস বলল, আনম নেনজই নেনজে নেনকৎসা কেনে। নেনকৎসাে িলািল রদখনত োই। 
  
কী েকম নেনকৎসা? 
  
মােনসক নেনকৎসা। অেয একসময় আপোনক বুনিনয় বলব। 
  
অেয সময় রকে? এখে বুনিনয় বলনত সমসযা কী? 
  
আনেস হতাশ গলায় বলল, এখে কো বলনত িানলা লাগনে ো। 
  
লীলা বলল, আপনে আমানক রদনখই োাঁদনেে নেনে কী র্ে লুনকনয়নেে। কী লুনকনয়নেে? 
  
আনেস বলল, নকেু ো। 
  
লীলা বলল, আনম রদখলাম সবুজ মলানটে দুটা খাতা। খাতায় কী রলখা? 
  
আনেস বলল, আপোনক এখে বলব ো। পনে রকানো একনদে বলব। 
  
লীলা বলল, এখে বলনত সমসযা কী? 
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আনেস বলল, এখে আমাে কো বলনত িানলা লাগনে ো। 
  
লীলা েনল ্ানে। আনেনসে মনে হনলা, রমনয়টা োগ কনে েনল ্ানে। এখে কো বলনত 
িানলা লাগনে ো–এ ধেনেে কো বলা নঠক হয় নে। রমনয়ো এই ধেনেে কোয় খুবই 
আহত হয়। রস একবাে ্ূনেনক বনলনেল— ্ূনে, এখে আনম নলখনে। তুই পনে আয়। 
্ূনে প্রায় রদৌনি সামনে রেনক েনল রগল। ঘটোটা ঘনটনেল। সকাল দশটাে নদনক। রস 
সকাল দশটা রেনক োত বানোটা প ি্ন্ত দেজা বন্ধ কনে কাদল। কাাঁদনত কাাঁদনত অসুখ 
বাাঁনধনয় রিলল। 
  
আনেস দুপুে োগাদ প্রবল জুনেে রঘানে েনল রগল। নদনেে আনলা কিকি কনে রোনখ 
লাগনত লাগল। নেিঃশ্বানসও কষ্ট। কানেে িুনটা নদনয় িানপে মনতা রবে হনে। আনলা 
রোনখ লানগ বনল ্তবােই রস রোখ বন্ধ কনে ততবােই রদনখ ্ূনেনক। ্ূনে অনেক অদু্ভত 
কমিকাণ্ড কেনে— র্মে একবাে রদখা রগল বি একটা কলাপাতা নেনয় কলাপাতা নেিনে। 
কলাপাতাে েঙ হয় সবুজ। এই কলাপাতাটা রসাোনল েনঙে। আনেকবাে রদখল, কাসাে 
জনগ। রস র্ে কী ঘুটনে, শে হনে সাইনকনলে ঘণ্টাে মনতা নক্ৰং নক্ৰং নক্ৰং। আনেস 
বলল, কী বাোনেস? ্ূনে বলল, শেবত বাোনে। রবনলে শেবত। খানব? তােপে রস 
রদখল, ্ূনে শেবত বাোনো বন্ধ কনে কনঠে গলায় কো বলনে। কানক র্ে আনদশ 
নদনে–মাোয় পানে িালনত শুরু কনো। ডাোে ো। আসা প ি্ন্ত পানে িালনত োকনব। 
আনেনসে তখে মনে হনলা–কনঠে গলায় র্ কো বলনে তাে োম ্ূনে ো। তাে োম 
লীলাবতী। 
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মাোয় পানে িালা পবি শুরু হনয়নে। বদু পানে িালনে। বেনিে মনতা ঠাণ্ডা পানে। এো নক 
বেিকল রেনক বেি নেনয় এনস পানেে সনঙ্গ নমনশনয় নদনয়নে? পানে গন্ধহীে হবাে কো। 
এই পানেে গন্ধ আনে। মাে মাে গন্ধ। 
  
লীলাবতী বলল, আপোে নক খুব রবনশ খাোপ লাগনে? 
  
আনেস বলল, হাঁ। 
  
ডাোে আেনত রলাক রগনে। ডাোে েনল আসনব। আপনে এক-দুই নদে পনে পনেই 
নবোট অসুখ বাধানেে। আপোে িানলা নেনকৎসা হওয়া উনেত। 
  
আনেস নবিনবি কনে বলল, আো নেনকৎসা কোব। আপনে এখে েনল েনল র্নত বলনেে 
রকে? 
  
আনেস জবাব নদল ো। তনব রস মনে-প্রানণ োনে রমনয়টা েনল ্াকপানেে আাঁশনট গন্ধ 
রপনটে রিতে পাক নদনে। একু্ষনে বনম হনব। এই রমনয়টাে সামনে বনম কেনত মে োনে 
ো। আনেস বলল, আপনে েনল ্াে। আপনে েনল ্াে। আপনে েনল ্াে। রস বনলনে 
মাি একবাে নকন্তু আপনে েনল ্াে’ বাকযটা মাোে রিতে রবনজই েলনে। ঐ রতা রমনয়টা 
েনল ্ানে, এখে আে তানক আপনে েনল ্াে বলাে দেকাে রেই। তােপেও রস বনল 
্ানে। আশ্চ ি্ রতা! 
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লীলা শহেবানি রেনি মূল বানিে নদনক এগুনে। তনব রস মেনস্থে কেনত পােনে ো— 
রস মূল বানিনত ্ানব ো-নক নকেুক্ষণ পুকুেঘানট বনস োকনব! পানেে কাোকানে োকনল 
মে শান্ত হয়। রক জানে, রকে হয়! 
  
পেীবােু নদনঘে জনল পা িুনবনয় একা একা বনস আনে। লীলানক রদখনত রপনয়ই রস হাত 
ইশাো কনে ডাকল। আেনন্দত গলায় বলল, বুবু, একটা মজাে নজনেস রদনখ ্াও। 
পেীবােুে এমে আেনন্দত গলা লীলা আনগ রশানে নে। রস নবনস্মত হনয় বলল, কী? 
  
আমাে মনতা কনে বনসা বুবু, পানেনত পা িুবাও, তােপে রদখনব। 
  
কী রদখাব? 
  
আনগ বলব ো। আনগ বলনল মজা েনল ্ানব। 
  
লীলা পা িুনবনয় বসল। আসনলই রতা মজা। কনি আঙুনলে মনতা সাইনজে মাে এনস 
পানয় রঠাকে নদনে। একটা দুটা মাে ো— অনেক মাে। 
  
লীলা বলল, এই মােগুনলাে োম কী? 
  
দািনকনে মাে। এই পুষকুনেনত অনেক বি বি মাে আনে। বুবু, তুনম রকানোনদে বনশি 
নদনয় মাে ধনেে? 
  
ো। 
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আনসা ো। আমো একনদে বনশি রিনল মাে ধনে। ধেনব? 
  
লীলা বলল, তুনম নক পুকুেপানি প্রায়ই আনসা? 
  
পেী বলল, হাঁ। 
  
কাাঁদাে জনেয আনসা? 
  
পেী নকেু বলল ো। 
  
রতামাে সাো মুনখ কাজল রলনে রগনে। পানে নদনয় মুখ ধুনয় রিনলা। 
  
পেী আজলা িনতি পানে মুনখ নেটানে। লীলা সহজ গলায় বলল, ঘানট বনস কাাঁদাে মনতা 
নকেু হয় োই। বাবাে োগ পনি ্ানব। তুনম মাসুনদে সনঙ্গ সুনখ নদে কাটানব। কনয়কটা 
নদে কষ্ট কনে পাে কনো। 
  
উোে োগ পিনব ো। উনে অেযনদে মনতা ো। 
  
লীলা বলল, রতামাে ধােণা বাবা সাোজীবে মাসুদনক আটনক োখনব? 
  
পেী নকেু বলল ো। তাে মুনখে কাজল ধুনয় রগনে, তােপেও রস মুনখ পানে নেনটনয় 
্ানে। 
  
লীলা বলল, মাসুনদে সনঙ্গ রতামাে কো হয় ো? 
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পেী বলল, ো। উনে আমানক কো বলনত নেনষধ কনেনেে। আনম উোে নেনষধ মােনে। 
  
মাসুদনক আটনক োখা হনয়নে মূল বানিে রশষপ্রানন্ত। ঘনেে সামনে বদু বনস োনক। তাে 
দানয়ত্ব বদুে উপে লক্ষ োখা। োনত বদু ঘনেে সামনেে বাোন্দায় কাাঁো মুনি নদনয় ঘুমায়। 
  
নদে-োনতে রবনশে িাগ সময় মাসুদ নবোোয় োদে মুনি নদনয় শুনয় োনক। ঘনেে রিতে 
গুনমাট গেম। এই গেনম োদে মুনি নদনয় শুনয় োকা কনষ্টে বযাপাে। মাসুদনক রদনখ মনে 
হয় ো রস কনষ্ট আনে। ্তক্ষণ রস ঘুমায় ো। ততক্ষণ খানট পা িুনলনয় বনস োনক। বদু 
তাে সনঙ্গ মানিমনধয গল্প কেনত আনস। বদু নেনজে মনে কো বনল ্ায়। এই বানিে 
রকাোয় কী ঘটনে তা রশাোয়। দানয়ত্ব নেনয়ই রশাোয়। একজে মােুষ আটকা পনি আনে, 
রকাোয় কী হনে নকেুই জানে ো। তানক জাোনো প্রনয়াজে। 
  
িাইজাে শুনেে–আপনেে নপতা কী কনে শুনেে। জঙ্গনল বইসা োনক। একলা ্ায়। 
কাউনে সানে রেয় ো। এইটা আোেক ঘটো ো? আপনে বনলে। আপনেে নেনজেও রতা 
একটা নবনবেো আনে। আপনেে নবনবেো কী বনল— ঘটো। কী? নজে সাধোে নবষয় 
আনে। ্াো নজে সাধো কনে তাোে একা নকেু সময় োকনত হয়। এই সময় তাো 
নজনেে সানে কো কয়। 
  
আবাে স্মেণ কইো রদনখে আপনেে নপতানে নক আপনে রকানোনদে পু্কুনেনত নসোে 
কেনত রদখনেে? রদনখে োই। ঘটো কী বনলে রদনখ। নবনবেো কইো বনলে। ্াো নজে 
সাধো কনে তাো নক পুষকুনেনত নসোে কেনত পানে? পানে ো। নেয়ম োই। তাোনে 
সবসময় রতালা পানেনত নসোে কেনত হয়। 
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এখে আপোনে বনল আনেক নবনবেোে কো, র্ বানিনত নজে সাধো হয় রসই বানিনত 
সবসময় অসুখ-নবসুখ লাইগযা োকনব। কুাঁজা মাোনেে কোটা নবনবেোয় আনেে। তাে 
কপানল অসুখ আনে নক-ো এইটা বনলে। এখে তাে জুনে। এমে জুনে ্াে মা-বাপ োই। 
জ্বে কী জনেয হয় জানেে? নজনেে বাতাস লানগনল হয়। নজনেে শইনলযে বাতাস খুব 
ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা বাতাস শইনলয লাগনলই হয়। জুে। ঘটো রকমে আশ্চ ি্ নেন্তা কনেে। একটা 
নজনেস আগুনেে শতয়ানে নকন্তুক তাে বাতাস ঠাণ্ডা। আে আমো মােুষ আমোনে পয়দা 
কো হইনে মানট নদয়া। নকন্তুক আমোে শইনলযে বাতাস গেম। আশ্চ ি্ নক-ো বনলে! 
  
নজনেে রদাজখ র্ পানে নদয়া শতয়ানে এইটা নক জানেে িাইজাে? আগুনেে রদাজনখ 
এোে নকেু হনব ো। নেনজোই রতা আগুনে শতয়াে। এই জনেয আল্লাহপাক তাোে জেয 
বাোনয়নেে পানেে রদাজখ। রসই রদাজনখ হাাঁটু পানে। েনিশ ঘণ্টা বৃনষ্ট হয়। বৃনষ্টে পানে 
বেনিে মনতা ঠাণ্ডা। 
  
নজনেে খাওয়া খাদয কী জানেে িাইজাে? প্রধাে খাদয োোে নমনষ্ট। িূতনপ্রনতে প্রধাে 
খাদয মাে িাজা। সব মাে ো— শউল মাে। শউল মানেে পনেই রবায়াল মাে। 
  
বদু কো বনলই ্ায়, মাসুদ শূেয দৃনষ্টনত তানকনয় োনক। রস গল্প শুেনে। এেকম মনে 
হয় ো, আবাে শুেনে ো। এেকমও মনে হয় ো। মানি মানি রস হঠাৎ কনেই বনু্দনক 
োনমনয় নদনয় োপা গলায় বনল— বদু একটা কাজ কনেে। পেী রকাোয় আনে একটু রদনখ 
আনসে। 
  
এখে ্াব? 
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হযাাঁ, এখে ্াে। 
  
নকেু বলা লাগনব? 
  
নকেু বলা লাগনব ো, শুধু রদনখ আনসে। 
  
বদু গল্প বলায় সামনয়ক নবেনত নদনয় রখাাঁজ নেনত ্ায়। আবাে নিনে এনস গল্প শুরু কনে। 
নজে-িূত-নপ্রত নবষয়ক গল্প। জুম্মাঘনেে কানে রতাঁতুল গানে র্ রপত্নী োনক তাে গল্প বদু 
খুব আগ্রনহে সনঙ্গ কনে। কােণ এই রপত্নীটানক বদু নেনজও কনয়কবাে রদনখনে। রপত্নীে 
োম কলনন্দে নবনব। রস অনেক নদে রেনকই ো-নক রতাঁতুল গানে বাস কেনে। 
  
িাইজাে শুনেে, রতাঁতুল গােটা েজে কইো রকানোনদে রদখনেে? রতাঁতুল গানে রতাঁতুল 
হনব এইটাই জগনতে নেয়ম। এই গানে িুল আনস। নকন্তু রতাঁতুল হয় ো। ঘটো বুিনতনেে 
রতা? রকানো পানখ রদখনেে এই গানে বনসনে? রদনখে োই। কােণ একটাই কনলন্দে 
নবনব। নতেবাে তাে সানে আমাে রদখা হনয়নে। একবাে রতা মেনতই বসনেলাম। রসই 
গল্পটা শুনেে। 
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১৫. জানালাে দুপামশ দুজন 
জাোলাে দুপানশ দুজে। 
  
একপানশ মাসুদ। অেয পানশ লীলাবতী। মাসুদ জাোলাে নশক ধনে দাাঁনিনয় আনে। লীলা 
জাোলাে পানশ রেয়াে রটনে বনসনে। লীলাে মুখ নবষণ্ণ। তাে নকেুই িানলা লাগনে ো। 
নেনজনক এই বানিে সনঙ্গ জিানো িুল হনয়নে–এমে একটা নেন্তা মাোয় িুনকনে। বানিটা 
র্ে অদৃশয সুতায় তানক ধনে রেনখনে। অদৃশয সুতা কাটনত র্ কানে লানগ রসই কানে 
তাে কানে রেই। 
  
মাসুদ বলল, বুবু, দেজা খুনল দাও। 
  
লীলা বলল, আমাে কানে োনব োই। 
  
মাসুদ বলল, তালা িাঙাে বযবস্থা কনো। আনজ দুপুনেে মনধয ্নদ আমানক রবে ো কনো 
আনম নকন্তু ঘটো ঘটাব। 
  
কী ঘটো? 
  
মাসুদ জবাব নদল ো। তাে রোখ জ্বলজ্বল কেনে। োনক নবনু্দ নবনু্দ ঘাম। োনগ তাে শেীে 
কাাঁপনে। জাোলাে নশক ধনে রস শেীনেে কাপুনে োমানোে রেষ্টা কেনে। তাে গানয়ে 
হালকা সবুজ েনঙে পাঞ্জানব ঘানম রিজা। 
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বুবু, আনম নকন্তু সনতয ঘটো ঘটাব। 
  
লীলা উনঠ দাাঁিাল। তাে বনস োকনত িানলা লাগনে ো। মাসুদ বলল, বুবু, েনল ্াে 
রকে? তুনম র্নত পােনব ো। বনসা। 
  
লীলা বলল, বনস রেনক কী কেব? 
  
আনম নকন্তু ঘটো ঘটাব। 
  
ঘটো ঘটানত োইনল ঘটাও। আমানক বলাে দেকাে কী? 
  
মাসুদ তীব্ৰ গলায় বলল, ঘটো ঘনট রগনল নকন্তু রতামাে উপনে রদাষ পিনব। কােণ 
রতামানক আনগ সাবধাে কনে নদনয়নেলাম। আনম িাাঁস নেব, দনি রজাগাি কনেনে। রদখনত 
োও? 
  
লীলা নকেু বলল ো। মাসুদ খানটে নেে রেনক লম্বা দনিে রগাো রবে কনে রদখাল। রবশ 
আগ্রহ নেনয়ই রদখাল। নশশুো তানদে পেনন্দে রখলো বিনদে র্মে আগ্রহ নেনয় রদখায় 
রসেকম আগ্রহ। আগ্রনহ উনত্তজোয় মাসুনদে রোখ জ্বলজ্বল কেনে। 
  
িাাঁস কখে নেনব? 
  
আেনেে ওয়ানে। আেনেে আজানেে পে। বুবু, তুনম আমাে কো নবশ্বাস কেনতে ো? 
আনম সনতয িাাঁস নেব। আল্লাহে কসম, েবীনজে কসম, পেীবােুে কসম। বুবু, তুনম এখনো 
আমাে কো নবশ্বাস কেনতে। ো? 
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লীলা বলল, আমাে নবশ্বাস কো ো-কোয় নকেু ্ায় আনস ো। 
  
বুবু, আনম জানে তুনম আমাে কো নবশ্বাস কেনতে ো। রকাোেশনেি আনো, আনম 
রকাোেশনেি েনয় কসম কাটব। বুবু রশানো, পেীবােুে রপনট র্ সন্তাে আনে রসই 
সন্তানেে কসম, আনম িাাঁস নেব। এইবাে নক নবশ্বাস কনেে? 
  
লীলা বলল, কনেনে। 
  
মাসুদ বলল, ্াও এখে বযবস্থা োও। 
  
লীলা রবে হনয় এনলা। তাে মাোয় সূক্ষ্ম ্ ত্রণাণা হনে। আেে ওয়ানেে অনেক রদনে আনে। 
অনস্থে হবাে নকেু রেই। তাে আনগই অনেকনকেু কো ্ানব। নকন্তু লীলাে অনস্থে লাগনে। 
িানমলা এখেই রশষ কনে রদয়া উনেত। লীলা তাে বাবাে রখানজ রবে হনলা। নতনে 
মূলযবানিনত রেই। শহেবানিনতও রেই। পানখনদে ধাে খাওয়ানত রগনেে। লীলাে একবাে 
মনে হনলা, রসও পানখে ধাে খাওয়া রদখনত ্ানব। বাবাে সনঙ্গ ্া কো বলাে রসখানেই 
বলনব। তাে একা র্নত ইো কেনে ো, আবাে কাউনক সনঙ্গ নেনতও ইো কেনে ো। 
বানিে সীমাোে বাইনে র্নত হনল রবােকা পেনত হনব। এটা নসনিকুে েহমাে সানহনবে 
সাম্প্রনতক নেনদিশ। লীলা র্ রবােকা পনে নে তা-ো। নকন্তু রবােকা পেনলই রকমে নেিঃশ্বাস 
বন্ধ হনয় আনস। 
  
লীলা বানিে বাোন্দায় হাাঁটনে। মে শান্ত কোে বযাপানে। হাাঁটা িানলা কাজ কনে। রকে 
কনে রক জানে! 
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লীলা আম্মানজ! 
  
েনমলা ডাকনেে। তাাঁে গলাে স্বে নেেু। ডাকনেে মমতা নেনয়। লীলা েনমলাে ঘনেে 
জাোলাে পানশ দাাঁিাল। েনমলা বলনলে, মা, রতামানক অনস্থে লাগানতনে রকে? 
  
লীলা জবাব নদল ো। 
  
েনমলা বলনলে, রকানো নবষনয় অনস্থে হওয়া নঠক ো মা। আল্লাহপাক মােুনষে অনস্থেতা 
পেন্দ কনেে ো। রকােআে মনজনদ উনে বনলনেে। 
  
কী বনলনেে? 
  
উনে বনলনেে, রহ মােুষ! রতামানদে বিই তািাহুিা। 
  
আপনে রকােআে শেীনিে সূোে অেি জানেে? 
  
আনম জানে ো রগা মা। আমানদে এক হুজুে নেনলে নবোট আনলম। উোে কানে ্খে 
সবক নেতাম উনে সূো বযাখযা কেনতে। 
  
তাহনল আমানদে তািাহুিা কো উনেত ো? 
  
ো রগা মা। 
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আমানদে উপে ্খে নবোট নবপদ এনস পিনব তখনো আমো অনস্থে হনবা ো? 
  
ো। 
  
আপনে রতা অনেক কো আনগ আনগ বলনত পানেে— আপোে নক মনে হয় আমানদে 
উপে বি নবপদ আসনব? 
  
সবসময় বলনত পানে ো মা। মানি মানি পানে। 
  
এখে নকেু বলনত পােনেে ো? 
  
ো। আল্লাহপাক মানি মানি আমানদে সাবধাে কোে জেয নবপনদে কো আনগই জাোে। 
মানি মানি নতনে োে ো। আমো সাবধাে হই। নতনে োে র্ে আমো নবপনদ পনি। 
  
লীলা বলল, আপোে বযাখযা সুন্দে। এমেিানব বনলে র্ নবশ্বাস কেনত ইো কনে। 
  
েনমলা বলল, আমাে হুজ্বে নেনলে উনে এইিানব কো বলনতে। উোে কাে রেনক 
এইিানব কো বলা নশনখনে। 
  
লীলা বলল, আনম এইবাে িাকা ্াওয়াে সময় আপোনক সনঙ্গ কনে নেনয় ্াব। আপোে 
নেনকৎসা কোব। 
  
েনমলা বলনলে, মানগা, তুনম রতা ইেশাল্লাহ বললা ো। আল্লাহপানকে ইো হইনলই তুনম 
আমানে নেনত পােবা। উোে ইো নবহনে পােব ো। 
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লীলা বলল, আপোে ঘনেে তালা খুনল রদই? আসুে আমো বাগানে হাাঁনট? 
  
েনমলা বলনলে, রতামানে একটা নসমাসা নদব। ্নদ িাঙ্গাইনত পানো তাহনল রতামাে সনঙ্গ 
হাাঁটনত ্াব। ো পােনল ্াব ো। 
  
নসমাসাটা কী? 
  
এক পানখ েনিেনি 
দুই পানখ খায় 
নতে পানখ োওএ বসা 
োে পানখ োও বায়। 
  
লীলা বলল, পােব ো। েনমলা জাোলাে পাশ রেনক সনে রগনলে। 
  
  
  
মাসুদ আেে ওয়ানে িাাঁস রেনব–এই বযাপােটা অনত দ্রুত জাোজানে হনয় রগনে। সবাে 
মনধয োপা উনত্তজো। রকউ নবশ্বাস কেনে ো, আবাে পুনোপুনে অনবশ্বাসও কেনে ো। 
পেীবােুে মনধয রকানোেকম োঞ্চলয লক্ষ কো রগল ো। রস তাে নেনজে ঘনে খানটে 
উপে আধনশায়া হনয় বই পিনে। তাে প্রধাে কাজ এখে বই পিা। এই বানিনত রবশনকেু 
বই আনে। শেৎ, বনঙ্কমেে, র্ানগেোে গ্রন্থাবনল। সকালনবলা রস আলনমো রেনক একটা 
বই রবে কনে বনস। পিনত পিনত বােবাে তাে রোনখ পানে আনস। আেনন্দে রকানো 
ঘটোনতও পানে আনস। দুিঃনখে ঘটোনতও পানে আনস। নেনজে ঘে রেনি তানক বাইনে 
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রবে হনত রদখা ্ায় ো। তাে স্বামীনক একটা ঘনে তালাবদ্ধ কনে োখা হনয়নে, এটা 
রিনবই রস হয়নতা নেনজনক রস্বোয় নেবিাসনে রেনখনে। তনব মাসুনদে বযাপানে। রস কানো 
সনঙ্গই রকানো কো বনল ো। 
  
লীলা ্খে তাে ঘনে িুকল রস তখে খানট শুনয় আনে। তাে বুনকে উপে মীে মশােেি 
রহানসনেে নবষাদনসনু্ধ। লীলানক ঘনে িুকনত রদনখ রস উনঠ বসল। বই একপানশ রেনখ 
লীলাে নদনক তানকনয় বলল, বুবু, আপোে নক জ্বে এনসনে? রোখ লাল। 
  
লীলা বলল, জ্বে আসনত পানে। মাো ধনেনে। 
  
পেী হাত বানিনয় লীলাে হাত ধেল। জ্বে রদখাে জনেয হাত ধো। নকন্তু রস হাত রেনি 
নদল ো। হাত ধনেই োকল। 
  
লীলা বলল, কী রদখনল, আমাে গানয় নক জ্বে আনে? 
  
নজ আনে। রবনশ ো, অল্প। নকন্তু জ্বে বািনব। 
  
কীিানব বুিনল? 
  
শেীে অল্প অল্প কাপনতনে। ্তক্ষণ শেীে কানপ ততক্ষণ জ্বে বানি। এটা আনম আমাে 
দাদাজানেে কানে নশনখনে। উনে কনবোজ নেনলে। বুবু বনসে। 
  
লীলা বসল। পেী বলল, আপনেে িাই োনক রঘাষণা নদনয়নে। িাাঁস নেনব? 
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লীলা নকেু বলল ো। পেী নেনজে মনে নমটনমনট হাসনে। লীলা নবনস্মত হনয় রদখল— 
রমনয়টাে হানস খুবই সুন্দে। 
  
পেী বলল, আপোে িাইনয়ে মাো খুব গেম। ্খে মাো রবনশ গেম হনয় ্ায়। তখে 
রকউ মাো ঠাণ্ডা কেনত পানে ো। 
  
তুনমও পানো ো? 
  
আনম পানে। তাে মাো ঠাণ্ডা কোে মত্রণা আনম রবে কনেনে। 
  
লীলা বলল, কী মত্রণা— আমানক নশনখনয় দাও। মত্রণা পনি আনম মাো ঠাণ্ডা কনে নদনয় আনস। 
  
এই মত্রণা আপনে পিনল কাজ হনব ো। আমাে পিনত হনব। 
  
্াও, তুনম পনি নদনয় আনসা। 
  
পেী বলল, ো। আনম ্াব ো। 
  
পেীে হানসহানস মুখ হঠাৎ কনঠে হনয় রগল। রসই কানঠেয স্থায়ী হনলা ো। মুখ স্বািানবক 
হনলা। রঠাাঁনটে রকাোয় অিষ্ট হানস নিনে এনলা। পেী বলল, বুবু, আপনে োনক িাকায় 
েনল ্ানবে? 
  
লীলা বলল, হযাাঁ। 
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কনে ্ানবে? 
  
বাবাে সনঙ্গ কো বনল নঠক কেব। ্ত তািাতানি র্নত পানে, আমাে জনেয তত িানলা। 
  
বুবু, ্নদ োগ ো কনেে। আপোনক একটা কো বনল? 
  
বনলা। 
  
আমানক আপোে সনঙ্গ নেনয় ্ াে। আনম কনয়কটা নদে আপোে সনঙ্গ রেনক আনস। এখানে 
আনম একা একা রেনক কী কেব? একটা মােুষ োকনব ো। ্াে সনঙ্গ আনম দু’টা কো 
বলনত পােব। আপোে সনঙ্গ ্াওয়া নক সম্ভব? 
  
ো। 
  
পেী খুব স্বািানবকিানব বলল, আো নঠক আনে। 
  
লীলা বলল, তুনম ্ানত রতামাে বাবা-মা’ে সনঙ্গ নগনয় নকেুনদে োকনত পানো আনম রসই 
বযবস্থা কেনত পানে। 
  
পেী শান্ত গলায় বলল, আমানক এ-বানি রেনক োিনব ো। আপোে িাইনক তালাবন্ধ 
কনে আটনক রেনখনে। আমানক তালা োিা আটনক রেনখনে। নজনেস একই। বুবু, আপোে 
জ্বে রতা আনো রবনিনে, আপনে আমাে ঘনে শুনয় োনকে। আনম কপানল হাত বুনলনয় 
রদই। আনম খুব িানলা মাো মানলশ কেনত পানে। মাো মানলশ কো আনম নশনখনে আমাে 
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দানদে কানে। আমাে দানদ মাো মানলশ কনে র্-কাউনক দশ নমনেনটে মনধয ঘুম পািানয় 
নদনত পােনতে। 
  
লীলা বলল, তুনম রদনখ অনেনকে কানে অনেক নজনেস নশনখে। 
  
আনম সবাে কাে রেনকই নকেু-ো-নকেু রশখাে রেষ্টা কনে। 
  
আমাে কাে রেনক কী নশনখে? 
  
আপোে কাে রেনক অনেক বি একটা নজনেস নশনখনে। নকন্তু কী নশনখনে রসটা এখে 
আপোনক বলব ো। 
  
লীলা নবোোয় শুনয় পিনত পিনত বলল, তুনম আসনল আমাে কাে রেনক নকেু রশখ নে। 
নকন্তু এটা বলনত লজ্জা পানে। িানবে এটা শুেনল আমাে মে খাোপ হনব। এইজনেয 
বনলে— কী নশনখনে। এটা আপোনক বলব ো। পেী, আনম নক নঠক বনলনে? 
  
পেী নকেুক্ষণ েুপ কনে েইল, তােপে শান্ত গলায় বলল, নজ, নঠক বনলনেে। আপোে 
সনঙ্গ কো বলাে সময় মনে োনক ো র্ আপোে অনেক বুনদ্ধ। বুবু, আপোে মাোয় হাত 
বুনলনয় রদই? 
  
দাও, নকন্তু রতামাে দানদে মনতা ঘুম পানিনয় নদও ো। আনম অনবলায় ঘুমানত োই ো। 
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পেী খাট রেনি োমল। লীলা বলল, রকাোয় ্াে? পােী বলল, আমাে হাত দুটা নকেুক্ষণ 
ঠাণ্ডা পানেনত িুনবনয় োখব। তখে হাত ঠাণ্ডা হনব। ঠাণ্ডা হাত কপানল োখনলই রদখনবে 
আপোে খুব আোম লাগনে। 
  
এই বুনদ্ধও নক রতামাে দানদে কাে রেনক রশখা? 
  
নজ। 
  
পেী তাে বুনদ্ধ প্রনয়াগ কেনত পােল ো। তাে আনগই রলাকমাে এনস বলল, মাোে সাব 
লীলা বইেনজে সনঙ্গ কো বলনত োে। 
  
  
  
আনেস মাোে রদনশ েনল ্ানব, রস এই প্রসৃ্তনত নেনয় বিবানিে উঠানে দাাঁনিনয় আনে। 
তাে সনঙ্গ সুটনকস-োংক। দনি নদনয় বাধা বইপি। লীলা অবাক হনয় বলল, আপনে 
রকাোয় ্ানেে? 
  
রদনশ েনল ্ানে। শেীেটা এখে িানলা। মাে সনঙ্গ অনেক নদে রদখা হয়। ো। মাে 
শেীেও িানলা ো। 
  
লীলা বলল, বাবা নক জানেে। আপনে েনল ্ানেে? 
  
নজ, উোে কাে রেনক নবদায় নেনয় এনসনে। 
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আপনে আবাে নিনে আসনেে রতা? 
  
নজ ো। গ্রানম আমাে মে রটনক ো। রদনখ শহনে নকেু কেনত পানে নক ো। তাোিা… 
  
তা োিা কী? 
  
এখানে কনলনজ অনেক নদে নশক্ষকতা কেলাম। রবতে পাই ো। 
  
োি কম। আদায়পি োই। োম কামাবাে জনেয রলাকজে সু্কল-কনলজ রদয়, পনে আে 
োলানোে বযবস্থা কনে ো। 
  
লীলা বলল, আপোে রেে কখে? 
  
রদি ঘণ্টাে মনতা সময় হানত আনে। আপোে সনঙ্গ কো রশষ কনে েওো রদব। 
  
আমাে সনঙ্গ কো রশষ হনয়নে। এখে েওো নদনত পানেে। 
  
আনেস বলল, আপোে সনঙ্গ কো রশষ হয় নে। জরুনে নকেু কো নেল। 
  
বলুে, শুেনে। 
  
আনেস বলল, দয়া কনে আমাে কো গুরুনত্বে সনঙ্গ নবনবেো কেনবে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 308 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

লীলা বলল, আনম সবাে সব কোই গুরুনত্বে সনঙ্গ নবনবেো কনে। আপনে রকাে প্রসনঙ্গ 
কো বলনবে? 
  
মাসুদ প্রসনঙ্গ। 
  
বলুে। 
  
আপনে নেশ্চয়ই জানেে মাসুদ আেনেে ওয়ানে িাাঁস রেবাে কো বনলনে। সবাই তাে 
কো শুেনে। মজা পানে। রকউ তাে কো গুরুনত্বে সনঙ্গ নবনবেো কেনে ো। 
  
আপোে ধােণা— তাে কো গুরুনত্বে সনঙ্গ নবনবেো কো উনেত? 
  
নজ। 
  
আপোে ধােণা— রস সনতয সনতয িাাঁনসনত িুলনবা? 
  
সম্ভাবো আনে। 
  
সম্ভাবো আনে— রকে বলনেে? 
  
আনেস শান্ত গলায় বলল, তাে রিতনে প্রেণ্ড োগ শতনে হনয়নে। রক্ষাি আনে। তাে সনঙ্গ 
্ুে হনয়নে অনিমাে। আপনে আপোে বাবানক বনল তানক রবে কনে আেুে। আপোে 
কানে এটা আমাে নবনশষ অেুনোধ। এইটুকুই আমাে কো। আনম আপোে বাবানক আমাে 
কো বলাে রেষ্টা কনেনে। উনে ধমক নদনয় োনমনয় নদনয়নেে। আপোনক ধমক নদনয় 
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োমানবে ো। আপোে কো উনে অবশযই গুরুনত্বে সনঙ্গ নবনবেো কেনবে। আমাে কো 
রশষ হনয়নে, এখে আনম ্াই। 
  
আো ্াে। 
  
আনেস বলল, আপনে আমাে উপে রকানো োগ োখনবে ো। লীলা নবনস্মত হনয় বলল, 
আনম আপোে উপে োগ োখব রকে? আনম োগ কেনত পানে। এমে নকেু নক আপনে 
কনেনেে? 
  
আনেস নকেু বলনে ো, হতাশ মুনখ দাাঁনিনয় আনে। রস কোে নপনঠ কো বলনত পানে। 
আনজ বলনত পােনে ো। সব রকমে এনলানমনলা হনয় ্ানে। 
  
আনেস ইতস্তত কনে বলল, আনম নক আমাে নঠকাোটা আপোে কানে নদনয় ্াব? 
  
লীলা বলল, আমাে কানে নঠকাো নদনয় ্ানবে রকে? আপোে নঠকাো নদনয় আনম কী 
কেব? 
  
আনেস খুবই নবব্ৰত হনলা। লীলা বলল, আপনে বেং একটা কাজ করুে। বাবাে কানে 
নঠকাো রেনখ ্াে। উোে রকানো দেকাে হনল আপোে সনঙ্গ র্াগান্াগ কেনবে। 
  
আনেস বলল, মাসুনদে কোটা মনে োখনবে। 
  
হযাাঁ, আনম মনে োখব। িানলা কো, মাসুনদে বযাপােটা নেনয় আপনে এত নেনন্তত, আপোে 
নক রদনখ ্াওয়া উনেত ো রস কী কনে? আেনেে ওয়াে পাে কনে রগনল হয় ো? 
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আনেস বলল, নজ-ো হয় ো। ্নদ সনতয সনতয নকেু ঘনট ্ায় রসটা আনম নেনত পােব ো। 
  
রস জনেযই পানলনয় র্নত োনেে? 
  
আনেস নবিনবি কনে বলল, অেয একটা কােণও আনে, কােণটা আপোনক বলব ো। 
  
লীলা বলল, নঠক আনে বলনত হনব ো। েনল ্াে। শেীনেে নদনক লক্ষ োখনবে। দুনদে 
পে পে অসুখ বাাঁনধনয় ্ূনে োনমে একজেনক ডাকাডানক কো রকানো কানজে কো ো। 
  
  
  
নসনিকুে েহমাে রখনত বনসনেে। লীলা তাে সামনে বনস আনে। খাবাে সময় নতনে 
কোবাতিা বলা পেন্দ কনেে ো। নেিঃশনে রখনয় ্াে। োন্না িানলা বা মন্দ এই নেনয় 
কখনো উচ্চবােয কনেে ো। খাওয়া রশষ কনেে অনতদ্রুত। শুধু রশষ পানত তাে টক দই 
লানগ। টক দই-এ গুি মানখনয় আোম কনে খাে। আজও তা-ই কেনলে। নতনে অনতদ্রুত 
টক দই-এ েনল এনলে। লীলা একনট কোও বলল ো। নেিঃশনে বনস েইল। 
  
নসনিকুে েহমাে হাত ধুনত ধুনত বলনলে, মা, বনলা কী বলনব? 
  
লীলা সামােয নবনস্মত হনলা। তাে হাবিানব এক মুহুনতিে জনেযও প্রকাশ পায় নে রস নকেু 
বলনত োয়। অনত বুনদ্ধমাে এই মােুষনট নকন্তু ধেনত রপনেনেে। 
  
মাসুনদে বযাপানে নকেু বলনত োও? 
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নজ। 
  
িাক-নিাল নপটানয় রকউ মেনত ্ ায় ো। ঘনে তাে েতুে বউ। েতুে বউনয়ে রপনট সন্তাে। 
এই অবস্থায় রকউ দনিনত িুনল ো। তুনম এইসব নেনয় দুনশ্চন্তা কেনব ো। মাোে রতামাে 
মাোয় এই নজনেস িুকানয়নে। মাোনেে রবনশে িাগ নেন্তা-িাবো িুল। 
  
লীলা বলল, দুঘিটো একবােই ঘনট। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, দুঘিটো নেনয় দুনশ্চন্তা কেনল জীবে্াপে কো ্ানব ো। সবনকেু 
নেনয় দুনশ্চন্তা কেনত হনব। আমানদে এই বানিনত দুটা বাস্তুসাপ োনক। পদ্মনগাখো। 
দুঘিটোে কো নেন্তা কেনল এই বানিনত বাস কোই সম্ভব হনব ো। সাোক্ষণ সানপে িনয় 
অনস্থে হনয় োকা লাগত। তুনম নক আমাে কো মে নদনয় শুেে? 
  
নজ। 
  
মাসুদ গাধাটা গলায় িাাঁস নেনব বনল িয় রদখানে। আজ ্নদ িয় রপনয় গাধাটানক রেনি 
রদই, রস দুনদে পনেপনে িয় রদখানব। বুিনত রপনেে? 
  
নজ। 
  
এখে তুনম বনলা গাধাটানক নক রেনি রদয়া উনেত? 
  
উনেত ো, নকন্তু রেনি নদে। মানি মানি আমো সবাই নকেু অেুনেত কাজ কনে। 
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নসনিকুে েহমাে পাে মুনখ নদনলে। সুনলমাে তাে জনেয তামাক নেনয় এনসনে। নতনে 
নকেুক্ষণ েনল টাে নদনয় হুক্কা পেীক্ষা কনে শান্ত গলায় বলনলে, লীলা, তুনম দুনশ্চন্তা কেনব 
ো। আমাে উপে নবশ্বাস োনখা। বাদ আেে নকেুই হনব ো। এই নবষনয় আনম আে রকানো 
কো বলব ো। রতামাে নক শেীে খাোপ? 
  
সামােয খাোপ। জ্বে-জ্বে লাগনে। 
  
খাওয়াদাওয়া কনে শুনয় োনকা। নবশ্রাম কনে। রতামানক রদনখ মনে হয়। তুনম সাোক্ষণ 
দুনশ্চন্তা কনো। দুনশ্চন্তা কেনব ো। দুনশ্চন্তা পুরুনষে নবষয়। পুরুষ দুনশ্চন্তা কেনব, রমনয়ো 
দুনশ্চন্তাহীে জীবে্াপে কেনব। 
  
লীলা বলল, আনম নঠক কনেনে। কাল রিানে েনল ্াব। 
  
নসনিকুে েহমাে রোি নেিঃশ্বাস রিনল বলনলে, আসা-্াওয়া এইসব নসদ্ধান্ত রমনয়নদে 
রেয়া নঠক ো। ্া-ই রহাক, রতামাে নসদ্ধান্ত নেনয় কো বলব ো। কাল রিানে র্নত োও 
্ানব। বানক আল্লাহপানকে ইো। 
  
আনম মানক সনঙ্গ কনে নেনয় র্নত োই। উোে নেনকৎসা কোব। 
  
নসনিকুে েহমাে রমনয়ে নদনক তানকনয় হাসনলে। লীলাবতী বলল, আপোে নক রকানো 
আপনত্ত আনে? 
  
আমাে রকানো আপনত্ত োই। তুনম তানক সামলানত পােনব? 
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লীলাবতী বলল, আপনেও সনঙ্গ েনলে। আনম রোি একটা বানি িািা নেব। আপোে বি 
জায়গায় বাস কনে অিযাস, আপোে হয়নতা কষ্ট হনব। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, তুনম সনতয আমানদে নেনত োও? 
  
নজ োই। 
  
এইখানেে কাজকমি রক রদখনব? মাসুদ রদখনব। তানক দানয়ত্ব রদে। বটগানেে োয়ায় অেয 
রকানো গাে বি হয় ো। তানক বি হবাে সুন্াগ নদে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, নঠক আনে তুনম বযবস্থা কনো। িাকা েওো র্নদে হনবা রসনদে 
মাসুনদে তালা খুনল তানক দানয়ত্ব নদব। 
  
  
  
লীলা দুপুনে নকেু রখল ো। পেীে ঘনে শুনয় ঘুনমনয় পিল। ঘুনমে মনধযই রস বুিনত 
পােনে— পেী খুব হালকািানব মাোয় হাত বুনলনয় নদনে। এত আোম লাগনে! তাে ঘুম 
িাঙল সন্ধযাে পে। ঘুম িাঙাে পেপেই খবে নেল— মাসুদনক রপাঁনপ রদয়া হনয়নে, রস 
রপাঁনপ খানে। নঘনয় িাজা মুনি রেনয়নে। তাে জনেয মুনি িাজা হনে। লীলাে বুনক র্ 
োপ িাব নেল তা রেনম রগল। গানয় জুেও মনে হয় রেই। রস অনবলায় রগাসল কেল। 
পেপে দুকাপ ো রখনয় বানিে রপেনেে বাগানেে নদনক রগল। রশ্বতপােনেে রবনদনত 
নকেুক্ষনণে জনেয বনস োকা। এই জায়গাটা তাে খুব নপ্রয়। মােুনষে সৃ্মনতে রবনশেিাগ 
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অংশ জুনিই মােুষ োনক। দৃশযাবনল োনক ো। তনব বাগানেে এই অংনশে সৃ্মনত হয়নতাবা 
তাে মাোয় োকনব। হঠাৎ-হঠাৎ মনে পিনব। 
  
বাগানে বনস-োকা অবস্থানতই রলাকমাে েুনট এনস খবে নদল–মাসুদ িাইজাে িাাঁস নেনে। 
  
  
  
আেনেে ওয়ানে মাসুদ ঘটো ঘটানত পানে নে। রস ঘটো ঘনটনয়নে মাগনেনবে আজানেে 
নঠক আনগ—আনগ। তাে আনশপানশ তখে রকউ নেল ো। দেজা রিনঙ িুলন্ত দনি রেনক 
রকউ তানক োমানোে জনেয েুনট আনস নে। 
  
  
  
োনত েনমলাে ঘনে কখনো বানত রদয়া হয় ো। ঘনেে জাোলাে সামনেে বাোন্দায় 
হানেনকে িুলানো োনক। হানেনকনেে আনলা ঘনে ্তটুকু ্াবাে ্ায়। আজ হানেনকে 
িুলানোে কো কানো মনে রেই। ঘে পুনোপুনে অন্ধকাে। েনমলা জাোলাে নশক ধনে 
দাাঁনিনয় আনেে। তানক রদখা ্ানে ো। বানিনত অনেক রলাকজে। নকেুক্ষণ পে-পে তাে 
সামনে নদনয় রকউ-ো-নকউ আসা-্াওয়া কেনে। নতনে প্রনতবােই বলনেে, ডে লানগ রগা, 
একটা বানত রদও। রকউ তাাঁে কো শুেনে বনল মনে হয় ো। 
  
পেীবােু খানটে মািখানে বনস আনে। পেীবােুে হাত ধনে আনে লীলাবতী। রস বনসনে 
খানটে বা পানশে রদয়ানল রহলাে নদনয়। তানক রদনখ মনে হনে তাে গানয় রকানো শনে 
রেই, র্-নকানো মুহূনতিই রস গনিনয় পনি ্ানব। পেীবােুে ঘনেে রমনিনত হানেনকে 
জ্বলনে। রমনি আনলা হনয় আনে। নকন্তু খাট অন্ধকাে। অন্ধকানে পেীবােু বা লীলাবতী 
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কানো মুখই রদখা ্ানে ো। ঘনেে দেজা রখালা। এই দেজাে সামনে নদনয় রকউ আসা-
্াওয়া কেনে। ো। লীলা পেীে নদনক একটু বুনক এনস বলল, পানে খানব? একটু পানে 
খাও। 
  
পেী িষ্ট গলায় বলল, ো। 
  
লীলা বলল, একটা কাজ কনো, বানলনশ মাো নদনয় শুনয় োনকা। পেী বলল, আপোে 
শেীে রবনশ খাোপ কনেনে, আপনে শুনয় োকুে। 
  
লীলা সনঙ্গ সনঙ্গ শুনয় পিল। পেী একটা হাত তুনল নদলা লীলাে কপানল। হাত ঠাণ্ডা। 
রবশ ঠাণ্ডা। হাত বা হানতে আঙুল একটুও েিনে ো। পেী নেনজই নস্থে হনয় আনে। শুধু 
লীলাবতী একটু পে-পে রকাঁনপ উঠনে। 
  
নসনিকুে েহমাে উঠানে বনস আনেে। রলাকমাে এবং সুনলমাে দুজেই তাে ইনজনেয়ানেে 
রপেনে জবুেবু হনয় বনস আনে। সুনলমানেে সামনে একটা হানেনকে োখা। রস নকেুক্ষণ 
পে-পে তাে বা হাত হানেনকনেে নেমনেে গানয় োখনে। প্রেণ্ড শীনতে সময় এই কাজটা 
রস কনে। ঠাণ্ডা হাত নেমনেে গেনম রসাঁনক রেয়। আজ গেম পনিনে। গেনম শেীে ঘামনে। 
এই গেনম হাত রসাঁকাে প্রনয়াজে রেই। নসনিকুে েহমানেে হানত হুক্কাে েল। নতনে মানি 
মানি নেনল টাে নদনেে। নকন্তু রকানো রধাাঁয়া রবে হনে ো। আগুে অনেক আনগই নেনি 
রগনে। নতনে নেনজও তা জানেে। আগুে আেনত কাউনক পাঠানেে ো। তাে িয়-িয় 
লাগনে। নতনে োনেে রলাকমাে বা সুনলমাে তাাঁে পানশই োকুক। নসনিকুে েহমাে গলা 
খাকানে নদনয় ডাকনলে, সুনলমাে! 
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দুই িাই একসনঙ্গ জবাব নদল— নজ োোনজ? 
  
নসনিকুে েহমাে শান্ত গলায় বলনলে, বানিনত একটা মৃতুয হনয়নে। নকন্তু বানিনত রকানো 
কান্নাে শে োই। এটা রকমে কো? 
  
রলাকমাে এবং সুনলমাে েনিেনি বসল। রকউ জবাব নদল ো। তাো খুব িানলা কনে 
জানে নসনিকুে েহমাে তাে রবনশেিাগ প্রনশ্নেই জবাব শুেনত োে ো। 
  
জন্ম এবং মৃতুয এই দুই সমনয়ই শে কনে কাাঁদনত হয়। জনন্মে সময় দুজে কানদ। ্াে 
জন্ম হয় রস কানে। আে কানদ তাে মা। মৃতুযে সময় অনেনকই কানে। শুধু র্ মাো রগল 
রস কাাঁদনত পানে ো। সুনলমাে! 
  
নজ োোনজ? 
  
োোয় নক রলাক নগনয়নে? 
  
নজ, ওনস সানহব আসনতনেে। 
  
জাোজাে বযাপানে রকানো মীমাংসা হনয়নে? 
  
নজ-ো। মওলাো সানহব বনলনেে, অপঘানত মৃতুয, জোজা হনব ো। নকতানব রলখা আনে। 
  
তুনম মাওলাো সানহবনক বনল আনসা— অপঘানত মৃতুয হনল জাোজা হনব। ো এটা রকাে 
নকতানব রলখা আনে আমানক র্ে এনে রদখায়। 
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এখে ্াব? 
  
হযাাঁ, এখে ্ানব। 
  
সুনলমাে েনল রগল। রলাকমাে হানেনকনেে নদনক একটু এনগনয় রগল। মনে হনে একা 
হনয় ্াওয়ায় রস খানেকটা িয় পানে। নসনিকুে েহমাে রোখ বন্ধ কনে রিলনলে। তাাঁে 
মাোয় ্ত্রণাণা হনে। রোখ জ্বালা কেনে। নতনে এই মুহুনতি েনমলাে কো িাবনেে। মাতা 
নক পুনিে মৃতুযসংবাদ রপনয়নেে? হঠাৎ তাাঁে কানে মনে হনলা, মনস্তষ্ক নবকৃত োকাে নকেু 
সুনবধা আনে। পুনিে মৃতুযসংবাদ এই মনস্তষ্কনবকৃত মনহলা সহজিানব গ্রহণ কেনব। 
নেৎকাে-কান্নাকানট কেনব ো। ঘটোটা হয়নতা রস বুিনতই পােনব ো। এটা তাে জনেয 
মঙ্গলজেক। 
  
রলাকমাে! 
  
নজ োোনজ? 
  
মাসুনদে মাতানক নক মৃতুযসংবাদ রদয়া হনয়নে? 
  
োোনজ, আনম জানে ো। রখাাঁজ নেয়া আনস। 
  
রখাাঁজ নেয়া আসাে প্রনয়াজে োই। আনম নেনজই ্াব। 
  
হুক্কা নঠক কনে নদব োোনজ? আগুে োই। 
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দাও, হুক্কা নঠক কনে দাও। 
  
রলাকমাে প্রায় নবিনবি কনে বলল, বাংলাঘনে অনেক রলাক আসনে। আপনেে সনঙ্গ কো 
বলনত োয়। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, কো বলাে নকেু রেই। তাো র্ে এইনদনক ো। আনস। 
  
নজ আো। 
  
পেীবােুে বানি রেনক রকউ এনসনে? 
  
উোে নপতা এনসনেে। 
  
তানক নিতে-বানিনত নেনয় ্াও। রমনয়ে সনঙ্গ কো বলানয় দাও। 
  
নজ আো। 
  
মোবানিনত নতেনদে নতেোত েুলা জ্বালানো হয় ো। েুলা র্ে ো জ্বালানো হয়। 
  
নজ আো। 
  
আনশপানশে বানি রেনক মোবানিনত খাো পাঠায়। এই বানিনত রকউ র্ে খাো ো পাঠায়। 
  
নজ আো। 
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রলাকমাে কনেনত আগুে ধনেনয় নদল। নসনিকুে েহমাে হুক্কাে নেনল একটা টাে নদনয়ই 
উনঠ দাাঁিানলে। েনমলাে সনঙ্গ কো বলা দেকাে। মাতানক পুনিে মৃতুযসংবাদ রদয়া 
প্রনয়াজে। তাে মে বলনে, এই সংবাদ েনমলা এখনো পায় োই। রলাকমাে তাে রপেনে 
রপেনে আসনেল। নতনে রলাকমােনক বলনলে, তুনম বাংলাঘনে ্ াও। ্ াো এনসনেে তানদে 
রদখিাল কনো। পাে-তামাক দাও। 
  
েনমলাে ঘনেে সামনেে হানেনকেটা এখে জ্বালানো হনয়নে। হানেনকনেে আনলায় রদখা 
্ানে, েনমলা জাোলাে নশক ধনে দাাঁনিনয় আনেে। নসনিকুে েহমােনক রদনখই নতনে 
মাোয় কাপি তুনল নদনলে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, রকমে আে? 
  
েনমলা বলনলে, িানলা আনে। আপোে শেীে রকমে? 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, আমাে শেীে িানলা। বানিনত একটা দুঘিটো ঘনটনে, এই খবে 
নক রপনয়ে? 
  
েনমলা হযাাঁ-সূেক মাো োিনলে। নসনিকুে েহমাে বলনলে, খবে রক নদনয়নে? 
  
েনমলা বলনলে, আনম একজনেে কাে রেনক খবে রপনয়নে। তাে োম আপনেনে বলব 
ো। আপনে মাসুনদে নবষয় নেয়া অনস্থে হনবে ো। এখে অনস্থে হওয়াে সময় ো। 
  
তুনম অনস্থে ো? 
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ো। সনবই সনবে কপাল নেয়া আনস। মাসুদ তাে কপাল নেয়া আসনে। তাে কপানল ্া 
নেল তা-ই ঘনটনে। আল্লাহপানকে এইেকম ইো নেল। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, তুনম ্া রিনবে তা িাবনল মনে শানন্ত পাওয়া ্ায়। নকন্তু ঘটো 
রসেকম ো। মােুষ নেনজ তাে কপাল শতনে কনে। এই স্বাধীেতা আল্লাহপাক মােুষনক 
নদনয়নেে। 
  
েনমলা বলনলে, মােুনষে িানগয ্া রলখা তাে অনতনেে রকানোনকেু কোে ক্ষমতা তাে 
োই। এই নবষয়টা আমাে মনতা িানলা রকউ জানে ো। আপনে ্ নদ োে আপোনে বুিানয় 
বলনত পানে। 
  
নসনিকুে েহমাে নবনস্মত রোনখ তানকনয় আনেে। এই মুহূনতি েনমলানক তাাঁে কানে মনে 
হনে অতযন্ত সুস্থ একজে মনহলা, র্-মনহলা জনটল তকি শুরু কেনত পানে এবং তকি 
এনগনয় নেনয় র্নত পানে। নতনে েনমলাে জাোলাে কানে এনগনয় রগনলে। রকামল গলায় 
বলনলে, রতামাে খাওয়াদাওয়া নক হনয়নে? 
  
েনমলা বলনলে, নজ ো। আইজ োইনত আনম নকেু খাব ো। আনম উপাস নদব। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, তুনম ্নদ োও আনম রতামাে ঘনেে দেজাে তালা খুনল নদব। 
তুনম লীলাে সনঙ্গ োক। লীলাে মে িানলা হনব। রস বিই অনস্থে হনয় আনে। 
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েনমলা বলনলে, আপনে লীলাে কো বলনলে। তাে মে নঠক কোে বযবস্থা নেনলে, নকন্তু 
মাসুনদে স্ত্রীে নবষনয় নকেু বলনলে ো। তাে মে নঠক কোে নবষনয় নকেু রিনবনেে? 
  
ো। 
  
্াে, তাে মেটা নঠক কনে রদে। 
  
কীিানব নঠক কেব? 
  
েনমলা নকেুক্ষণ েুপ কনে রেনক িষ্ট গলায় বলনলে, আপনে তাে কানে ্াে। তাে মাোয় 
হাত রেনখ শুধু মা বনল একবাে ডানকে। 
  
তানতই মে নঠক হনব? 
  
হুাঁ। মা বনল ডাক নদনল রমনয়টা কাাঁদনত শুরু কেনব। বি কষ্ট রপনল মনে নবষ শতনে হয়। 
তখে ্নদ রকউ কাাঁনদ, মনেে নবষ রোনখে পানেে সনঙ্গ রবে হনয় ্ায়। 
  
বাহ, িানলা বনলে। এইসব নক নেনজ নেনজই রবে কনেে, ো রকউ রতামানক আনগ 
বনলনে? 
  
েনমলা জবাব নদনলে ো। বি কনে নেিঃশ্বাস রিলনলে। নসনিকুে েহমাে বলনলে, আনম 
রলাকমােনক পাঠানে। রস রতামাে ঘনেে দেজা খুনল নদনব। 
  
আপোে রমনহেবানে। 
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মাসুনদে মৃতুযসংবাদ রতামানক রক নদনয়নে এটা আমানক বলনত োনে ো রকে? 
  
বলনল আপনে নবশ্বাস কেনবে ো। রকউ আমানক নবশ্বাস ো কেনল আমাে খাোপ লানগ। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, অনবশ্বাস কোে রতা নকেু োই। তুনম শুধু শুধু নমেযা কো রকে 
বলনবা? 
  
েনমলা োপা গলায় বলনলে, মাসুনদে মৃতুযসংবাদ আমানক রস নেনজই নদনয়নে। আমাে 
ঘনে রস এনসনেল। আমাে নবোোয় অনেকক্ষণ বনসনেল। বাোন্দায় ্খে হানেনকে জ্বালাল 
তখে েনল রগল। আপনে নক আমাে কো নবশ্বাস কনেনেে? 
  
নসনিকুে েহমাে জবাব নদনলে ো। েনমলা রোি নেিঃশ্বাস রিনল বলনলে, এইজনেযই তাে 
োমটা আপোনে বনল োই। 
  
নসনিকুে েহমাে দীঘিশ্বাস রিলনলে। বদ্ধ উন্মানদে প্রলাপ। স্বািানবক আেেনণে মািখানে 
িয়ঙ্কে অস্বািানবকতা। তালা খুনল এই উন্মাদনক রেনি রদয়া নঠক হনব ো। র্-নকানো 
মুহুনতি রস িয়ঙ্কে নকেু কনে রিলনব। নতনে পেীবােুে ঘনেে নদনক েওো হনলে। আশ্চ ি্ 
কাণ্ড, পা রটনে এনগানত তাে কষ্ট হনে। শেীে িােী হনয় রগনে। পা ক্লান্ত। শেীনেে 
প্রনতনট অঙ্গপ্রতযঙ্গই নক আলাদা কনে নবশ্রাম োয়? রোখ ক্লান্ত হনল রোনখে পাতা রেনম 
আনস। পা ক্লান্ত হনল হাাঁটাে মািখানে হঠাৎ দাাঁনিনয় পনি। তােও নক এেকম হনব? 
পেীবােুে ঘনেে কানে এনস পা রেনম ্ানব? 
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পেী নঠক আনগে জায়গানতই আনে। লীলা পেীে পানশ কুণ্ডলী পানকনয় শুনয় আনে। মনে 
হনে রস গিীে ঘুনম তনলনয় আনে। পেীে একটা হাত লীলাে কপানল। শ্বশুেনক রদনখ 
পেী লীলাে কপাল রেনক হাত তুনল নেল। শ্বশুনেে নদনক তাকাল। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে–মা, রতামাে কানে আনম ক্ষমা োইনত এনসনে। আমাে রেনল র্ 
এমে কাণ্ড কেনব। আনম বুিনত পানে োই। 
  
পেী জবাব নদল ো। শ্বশুনেে রোনখে নদনক তানকনয় েইল। তাে দৃনষ্টনত োগ, অনিমাে, 
দুিঃখ নকেুই রেই। আনবগহীে, িাষাহীে বি বি রোখ। 
  
নসনিকুে েহমাে পেীে কানে এনগনয় রগনলে। তাে মাোয় হাত োখনলে। পেী সামােয 
রকাঁনপ উঠল। নসনিকুে েহমাে বলনলে, এত বি দুঘিটো আমাে কােনণ ঘনটনে। তাে 
জনেয তুনম ্নদ আমানক রকানো শানস্ত নদনত োও নদনত পানে। 
  
নসনিকুে েহমাে পেীে মাোয় হাত বুলানেে। পেীে সাো শেীে রকাঁনপ রকাঁনপ উঠনে। 
একসময় তাে রোখ নদনয় টপটপ কনে পানে পিনত শুরু কেল। 
  
  
  
োত এগানোটা। 
  
বিবানিে রপেনেে বাগানে মাসুনদে জনেয কবে রখািা হনয়নে। লাশ রধায়ানো হনয়নে। 
কািে পনেনয় োখা হনয়নে। জাোজা রশষ হবাে সনঙ্গ সনঙ্গ লাশ কবনে োমানো হনব। 
মধযোনতে আনগই লাশ কবনে োমানত হয়। 
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নসনিকুে েহমােনক মধযোনত জাোনো হনলা, ইমাম সানহব জাোজা পিনত নকেুনতই োনজ 
ো। তনব নতনে খাস নদনল রদায়াখানয়ে কেনবে। নসনিকুে েহমাে বলনলে, নঠক আনে। 
আল্লাহপাক মাসুনদে কপানল ্ া রেনখনেে তা-ই হনব। লাশ কবনে োমানোে বযবস্থা কনো। 
তনব মানট নদও ো। লাশ কবনে োমানোে পে ইমাম সানহবনক খবে নদনয় আেনব, নতনে 
র্ে রদায়া কনেে। তাে রদায়াে পনে মানট রদয়া হনব। 
  
ইমাম সানহব সনঙ্গ সনঙ্গই এনলে। নতনে নকেুটা সংকুনেত। রসই সনঙ্গ রিতনে রিতনে 
আেনন্দত। অনত ক্ষমতাবাে, একজনেে হুকুম নতনে অগ্রাহয কেনত রপনেনেে। এমে 
্ুনেনত কনেনেে র্ ক্ষমতাবাে মােুষটাে বলাে নকেু োই। এই অঞ্চনল তানকও রলাকজে 
ক্ষমতাধে মােুষ নহনসনব নবনবেো কেনত শুরু কেনব। 
  
ইমাম সানহনবে োম আেুল েূে। িনেদপুনেে মােুষ। এই অঞ্চনল স্থায়ী হনয় রগনেে। 
ঘে-বানি কনেনেে। স্ত্রীনক নেনয় বাস কনেে। তাে বানিে োম হনয়নে ইমামবানি। ইমাম 
সানহনবে নজে-সাধো আনে এমে জেশ্রুনত। এই নবষনয় রকউ নকেু জােনত োইনল নতনে 
মধুে িনঙ্গনত হানসে। হযাাঁ-ো নকেুই বনলে ো। 
  
আেুল েূে উঠানে নসনিকুে েহমানেে সনঙ্গ রদখা কেনত এনস অনত নবেয়ী গলায় বলনলে, 
জোব, আপনে আমাে উপে নবোগ হনবে ো। অপঘানত মৃনতে জাোজা হবাে নেয়ম োই। 
ইসলানম কােুনেে বেনখলাপ হয় এমে নকেুই আনম কেব ো। ্ নদ কনে তাহনল আল্লাহপাক 
োোজ হনবে। মােুনষে োোনজ আনম নেনত পােব, আল্লাহপানকে োোনজ নেনত পােব ো। 
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নসনিকুে েহমাে বলনলে, আপোে নেনজে ্নদ অপঘানত মৃতুয হয় তাহনল রতা আপোেও 
জাোজা হনব ো। নঠক ো? 
  
নজ নঠক। 
  
নসনিকুে েহমাে শান্ত গলায় বলনলে, আমাে রেনলে ্নদ জাোজা ো হয় তাহনল 
আপোেও র্ে জাোজা ো হয়— রসই বযবস্থা আনম নেনত পানে, তা নক আপনে জানেে? 
  
আেুল েূে রোখ বি বি কনে তানকনয় েইনলে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, আনম র্ মােুষ খাোপ এটা সবাই জানে। আপনে নবনদশী রলাক 
বনল আপনে জানেে ো। আমাে রেনলে জনেয রদায়া কেনবে। এইজনেয আপোনে আনম 
ডানক োই। এই কোগুনল বলাে জনেয রডনকনে। এখে আপনে ্াে। 
  
আেুল েূে নবিনবি কনে বলনলে, জোব, আনম জাোজা পিাব। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, খুবই িানলা কো, লাশ কবনে োমানো হনয় রগনে, লাশ কবে 
রেনক তুনল জাোজাে বযবস্থা কনেে। একবাে লাশ কবনে োমানোে পে রসই লাশ আবাে 
রতালাে নবষনয় নক রকানো নবনধ-নেনষধ আনে? 
  
নজ-ো। 
  
এখে আমাে সামনে রেনক ্াে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 326 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

নজ আো। 
  
আেুল েূে মাো নেেু কনে রবে হনয় রগনলে। আেুল েূে এবং নসনিকুে েহমাে দু’জনেে 
রকউই রটে রপনলে ো। এই োটকীয় কনোপকেে বাোন্দা রেনক শুেল পেীবােু। নসনিকুে 
েহমাে োনমে মােুটাে উপে রেনক হঠাৎ তাে সব োগ দূে হনয় রগল। 
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১৬. আচম কনযা লীলাবতী 
আনম কেযা লীলাবতী, িাইনয়ে রবাে িাগযবতী। 
  
আমাে রকানো িাই রেই। একটা িাই নেল। রস মাো রগনে। এখনো নক আনম িাগযবতী? 
মােুষ আলাদা আলাদা িাগয নেনয় আনস ো। একজনেে িানগযে সনঙ্গ আনেকজনেে িাগয 
জিানো োনক। একজনেে িানগয ধ্বস োমনল, পানশে জনেে িানগযও লানগ। আো, 
এইসব আনম কী নলখনে? আে রকেইবা নলখনে? রক পিনব আমাে এই রলখা! 
  
রকউ ো পিুক, আনম আমাে িাইনয়ে নবষয়টা গুনেনয় নলখনত োই। আমাে মে বলনে, 
খুব গুনেনয় নবষয়টা নলখনলই আমাে মে অনেক হালকা হনয় ্ানব। নকন্তু নলখবটা কী? 
আনম রতা তানক রসইিানব জানে ো। তাে জাোজা পিানো হনলা শহেবানিে সামনেে 
মানঠ। জাোজায় রমনয়ো অংশ নেনত পানে ো। জাোজাে পুনো বযাপােটা আনম রদখলাম 
জানোলা নদনয়। আমাে পানশ পেীবােু ও দাাঁনিনয় নেল। একবাে িাবলাম তানক বনল, 
রতামাে রদখাে দেকাে রেই। রতামাে মে খাোপ হনব। তােপেই মনে হনলা, রস র্ 
অবস্থায় আনে তােনে খাোপ হবাে রতা নকেু রেই। 
  
তনব পেীবােু শে রমনয়। রস কাদনেল, নকন্তু নেৎকাে কনে বানি মাোয় তুলনেল ো। 
জাোজা প্রনক্ৰয়ানট রস রদখনেল ্নেষ্ট আগ্রহ নেনয়। 
  
একটা েকশাদাে খানটয়ায় সাদা কাপনি রমািানো কনিে। নতেটা হযাজাক লাইট জ্বালানো 
হনয়নে। এে মনধয একটা েষ্ট। নকেুক্ষণ পে পে হযাজানকে সাদা আনলা লাল হনয় ্ ানে। 
খানটয়াে োে মাোয় আগেবানত জ্বলনে। আগেবানতে আনলা রজাোনকে মনতা জ্বলনে 
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নেিনে। বাতাস নেল ো বনল আগেবানতে রধায়া রসাজা উপনেে নদনক উঠনে। োেনদনকে 
গাঢ় অন্ধকানে সাদা রধায়াে সুতা আকানশ নমনশ ্ানে, রদখনত খুবই সুন্দে লাগনে। 
  
সানে রবাঁনধ সবাই দাাঁনিনয়নে। োমাজ শুরু হবাে আনগ বাবা বলনলে, জাোজাে োমানজে 
আনগ মৃত বযনেে সৎগুণ নেনয় আনলােো েবীে সুন্নত। েবীনজ এই কাজনট কেনতে। 
আপোো আমাে রেনল সম্পনকি িানলা নকেু ্নদ জানেে তাহনল নক একটু বলনবে? 
  
সানে রবাঁনধ দাাঁিানো রলাকজে এনক অনেযে নদনক তাকানে। গুেগুে শেও হনে। রকউ 
এনগনয় আসনে ো। বাবা বলনলে, নমেযা কনে নকেু বলনবে ো। অনেক সময় মৃত বযনেে 
প্রনত সম্মাে রদখানোে জনেয নমেযা নমেযা িানলা িানলা কো বলা হয়। দয়া কনে রকউ 
নমেযাোে কেনবে ো। 
  
রকউ এনগনয় আসনে ো। আমাে খুবই োগ লাগনে। আনম গুনে রদনখনে সবিনমাট একশ 
রষালজে মােুষ আনে জাোজায়। এতজে মােুনষে রকউ আমাে িাই সম্পনকি একটা িানলা 
কো বলনব ো? রকানো সৎগুণই নক তাে োই? পেীবােু আমাে কাাঁনধ হাত রেনখনে। রসই 
হাত েেেে কনে কাাঁপনে। পেীবােু। িাঙা গলায় বলল, বুবু, রকউ নকেুই বলনতনে ো 
রকে? রকে রকউ নকেু বনল ো? 
  
পেীবােুে িাঙা গলা, তাে শেীনেে কাাঁপুনে, আমাে োগ এবং দুিঃখনবাধ সব নমনলনয় নকেু 
একটা হনয় রগল— আনম জাোলাে পদিা সনেনয় উাঁেু গলায় বললাম, আনম নকেু বলব। 
আমাে গলাে স্বে মনে হয় ্নেষ্টই উাঁেু নেল। সবাই জাোলাে নদনক তাকাল। মওলাো 
সানহনবে িুরু র্ কুাঁেনক উনঠনে তা আনম ো রদনখও বুিনত পােনেলাম। নতনে নিসনিস 
কনে বাবানক কী র্ে বলনলে। খুব সম্ভবত নতনে বলনলে– এইসব নবষনয় রমনয়ো নকেু 
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বলনত পােনব ো। তাো োকনব পদিায়। মওলাো সানহনবে কো ো রশাো রগনলও বাবাে 
কো রশাো রগল। বাবা বলনলে, রমনয়নদে ্নদ নকেু বলাে োনক তাোও বলনত পানে। 
আনম তানত রকানো রদাষ রদনখ ো। মা তুনম বনলা। পদিাে আিাল রেনক বনলা। 
  
আনম কী বলব বুিনত পােনে ো। আনম রতা মাসুনদে নবষনয় নকেুই জানে ো। আনম 
তাকালাম পেীবােুে নদনক। পেীবােু বলল, বুবু বনলে— রস জীবনে রকানোনদে রকানো 
নমেযা কো বনল োই। 
  
আনম নেেুগলায় পেীনক বললাম, কোটা রবাধহয় নঠক ো। তুনম রিনব বনলা, র্টা সনতয 
রসটা বনলা। 
  
পেীবােু বলল, বুবু, আপোনক িুল বনলনে, রস নমেযা কো বলনতা। তাে মনতা েেম 
নদনলে মােুষ নতে িুবনে নেল ো, রকানোনদে হনবও ো। আপনে এই কোটা বনলে। 
  
আনম বললাম, আমাে িাই নেল অনত হৃদয়বাে একজে মােুষ। 
  
পেীবােু বলল, তাে নবষনয় আনো অনেক নকেু বলাে আনে বুবু, এখে মনে আসনতনে 
ো। 
  
আনম বললাম, োক আে দেকাে োই। 
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মাসুনদে কবে হনলা বানিে রপেনে জামগানেে তলায়। পাশাপানশ দুটা জামগাে— একটা 
বি, একটা রোট। গােতলায় কবে রদয়াে কােণ হনলা— গােপালা সবসময় আল্লাহে 
নজনকে কনে। রসই নজনকনেে রসায়াব কবেবাসী পায়। 
  
স্বামীে কবনেে কানে ্াওয়া পেীবােুে জনেয নেনষদ্ধ রঘাষণা কো হনলা। সন্তােসম্ভবা স্ত্রীো 
ো-নক স্বামীে কবনেে কানে র্নত পানে ো। এনত রপনটে সন্তানেে নবোট ক্ষনত হয়। 
  
আনম পনেবােুনক বললাম, রতামাে ্খে ইো হনব তুনম কবনেে কানে ্ানব। এত নেনষধ 
মাোে নকেু োই। তনব োনত ্নদ কখনো র্নত ইো কনে একা ্ানব ো। আমানক সনঙ্গ 
নেনয় ্ানব। 
  
পেী বােু বলল, একা ্াব ো রকে? 
  
আনম বললাম, িয় রপনত পানো। 
  
পেীবােু বলল, িয় পাব রকে? র্ জীনবত অবস্থায় আমানক িানলানবনসনে। রস মৃত 
অবস্থায় আমানক রকে িয় রদখানব? 
  
আনম বললাম, রতামাে ্নদ একা র্নত ইো কনে তুনম একা র্ও। অসুনবধা রেই। 
  
পেীবােু প্রনত োনতই মাসুনদে কবনেে কানে র্ত। রবনশে িাগ সময় আনম োকতাম 
সনঙ্গ। এক োনত একটা ঘটো ঘটল। শহেবানি রেনক কবনে র্নত হনল বাাঁশিানিে 
রিতে নদনয় র্নত হয়। বাাঁশিানি িুনকনে। রসখাে রেনক হঠাৎ কবনেে নদনক রোখ রগল। 
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রদনখ একটা োয়ামূনতি কবনে হাাঁটাহাাঁনট কেনে। োয়ামূনতি রদখনত অনবকল মাসুনদে মনতা। 
মাসুদ র্মে মাো রিনক োদে পেত োয়ামূনতিে গানয় রসেকম োদে। আনম েমনক দাাঁনিনয় 
রগলাম। পেীবােু অসু্ফট শে কনে আমাে হাত ধনে রিলল। তােপেই োপা গলায় বলল, 
বুবু, নকেু রদনখনেে? 
  
আনম বললাম, েল রিেত ্াই। পেীবােু বলল, আপনে বানিনত েনল ্াে। আনম ্াব ো। 
আনম তাে কানে ্াব। এই রদনখে আপোে িাই হাত ইশাোয় ডাকনতনে। 
  
পেীবােুে গলাে স্বে গম্ভীে। রস র্ কবনেে কানে ্ানব তা তাে গলাে স্বনেই রবািা 
্ানে। রশষপ ি্ন্ত দুজনে নমনলই রগলাম। কবনেে কাোকানে ্াবাে আনগই োয়ামূনতি 
নমনলনয় রগল। 
  
রসই োনতই এই ঘটো বাবাে কানে রপৌেল। নতনে আমানক রডনক পাঠানলে। বাবা খানট 
পা তুনল বনসনেনলে। তাে সামনে হুক্কা। নতনে েল হানত বনস আনেে। হুক্কা টােনেে ো। 
আনম তাে সামনে দাাঁিানতই নতনে ইশাো কেনলে বসনত। আনম তাে পানশ বসলাম। বাবা 
আমাে নদনক ো তানকনয়ই বলনলে– এইটা নক মাস জানো? 
  
আনম বললাম, আনশ্বে মাস। 
  
বাবা বলনলে, আনশ্বে মানস োাঁনদে দশ তানেখ রেনক নবশ তানেখ গ্রানমে মােুষ িূত-নপ্রত 
রবনশ রদনখ, এইটা জানো? 
  
আনম বললাম, জানে ো। 
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পাতাে িাাঁনক এই রজােো ্খে আনস তখে মনে হয়। িূত-নপ্রত। 
  
আনম বাবাে কো বুিনত পােনেলাম ো। নতনে প্রস্তাবো শুরু কনেনেে। মূল বেনবয একু্ষনে 
্ানবে, তাে জনেয অনপক্ষা কোই িানলা। 
  
লীলা রশানো। জামগানেে পাতাে িাাঁক নদনয় আনশ্বে মানসে ১৩ তানেনখ রজােো রেনমনে। 
রসই রজােোয় োয়া শতনে হনয়নে। োয়াটা পনিনে কবনে। রতামো রসই োয়াটানক মনে 
কনেে মাসুদ। মৃত মােুষ নিনে আনস ো। কায়া ধনেও আনস ো, োয়া ধনেও আনস ো। 
  
বাবাে ্ুনে আনম সনঙ্গ সনঙ্গ মােলাম। এত পনেষ্কাে নেন্তা গ্রানমে মােুষ সাধােণত কনে 
ো। রকানো নবষয় নেনয় নেন্তা কোে অিযাস ো োকনল নেন্তাে মনতা পনেশ্রনমে কাজ 
গ্রানমে মােুষজে কনে ো। এই মােুষটা কনেে। িানলামনতাই কনেে। 
  
লীলা। 
  
নজ। 
  
্নদ একজে রকউ িূত রদনখ রিনল তখে অেযোও রদখা শুরু কনে। িূত রদখা কনলো 
রোনগে মনতা। একজনেে হনল তাে আনশপানশ দশজনেে হয়। কানজই রতামো িূত 
রদখানদনখ নেনয় আনলােো কেনব ো। 
  
নজ আো। 
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কাল সকানল আনম জামগাে দুটা কাটানয় রিলব। কবনেে আনশপানশ গাে োকাে প্রনয়াজে 
োই। 
  
মনে হয় তাে কো বলা রশষ হনয়নে। নতনে তামাক টাো শুরু কনেনেে। আনম েনল ্ াবাে 
জনেয উনঠ দাাঁিালাম ো, বনসই েইলাম। অনত নেিঃসঙ্গ এই মােুষটাে জনেয মায়া লাগনে। 
তাাঁে সনঙ্গ নকেুক্ষণ কো বলনত ইনে কেনে। এত বি ঘটো ঘনট ্াবাে পনেও মােুষটাে 
মােনসক শনে আনম মুগ্ধ হনয় রদখনে। বি ধেনেে ধাক্কা নতনে রখনয়নেে। তাে োপ আনম 
রদখনত পানে। নতনে আনগে মনতা রহাঁনট জঙ্গলা নিটায় র্নত পানেে ো। তানক এখে 
রলাকমাে-সুনলমানেে কানধ িে নদনয় র্নত হয়। 
  
লীলা, তুনম নকেু বলনত োও? 
  
আনম বললাম, আপনে িূত-নপ্রত নবশ্বাস কনেে ো? 
  
বাবা তামাক টাো বন্ধ কনে আমাে নদনক নিেনলে। 
  
আনগ আমো পাশাপানশ বনসনেলাম, এখে বনসনে মুনখামুনখ। 
  
বাবা বলনলে, মােুষ মনে িূতনপ্রত হয়। এইসব নবশ্বাস কনে ো, তনব অেয নকেু আনে। 
  
অেয নকেুটা কী? 
  
িূত-নপ্রত জগনতে নজনেস। আনম একবাে রদখা রপনয়নেলাম। তুনম নক ঘটোটা শুেনত 
োও? 
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শুেনত োই। 
  
রতামাে মানক নববানহে োনতই ঘটোটা বনলনেলাম। রস অতযনধক িয় রপনয়নেল। 
  
আনম সহনজ িয় পাই ো। 
  
বাবা রোি কনে নেিঃশ্বাস রিনল বলনলে, তুনম আমাে মনতা হনয়ে। আমাে মনধয িয়-ডে 
কম। সব মােুনষে মৃতুযিয় োনক। আমাে রসই িয়ও োই। মৃতুয ্খে হবাে হনব। তাে 
িনয় অনস্থে হবাে নকেু োই। 
  
আপনে ঘটোটা বনলে। 
  
আমাে র্ৌবেকানলে ঘটো। বয়স কুনি-একুশ। তােনেনয় নকেু কমও হনত পানে। তখে 
হনলা টাইিনয়ড। বাংলায় বনল সানন্নপানতক জুে। তখে টাইিনয়ড রোনগে রকানো 
নেনকৎসা নেল ো। এই রোগ হওয়া মানেই মৃতুয। আমাে মৃতুয হনলা ো, একনিশ নদনেে 
মাোয় জ্বে োিল। শেীে অনত দুবিল। দুই পা হাাঁটনল মাো ঘুনে। নকেু রখনত পানে ো। 
হজম হয় ো। দুইনবলা জাউ িাত আে নশং মানেে রিাল খাই। আমাে দানদ তখে আমাে 
স্বাসু্থয নঠক কোে দানয়ত্ব নেনলে। নতনে হুকুম নদনলে, প্রনতনদে র্ে আমানক েদীে পানি 
হাওয়া রখনত নেনয় ্াওয়া হয়। েদীে টাটকা হাওয়া রুনেবধিক। োেজে রবহাৱা পালনকনত 
কনে আমানক েদীে পানি নেনয় ্ায়। রসখানে পানট রপনত নদনয় দূনে নগনয় গাজা িাং 
খায়। সন্ধযা নমলাবাে পে আমানক নেনয় নিনে আনস। আনম েদীে নদনক তানকনয় শীতল 
পানটনত শুনয় োনক। 
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জায়গাটা অনত নেজিে। আনশপানশ রকানো রলাকবসনত োই। েদীে ঐ পানশ ঘে বে। 
নদনেে রবলায়ও নশয়াল ডানক। 
  
একনদনেে ঘটো। সন্ধযা হনয়নে। নদনেে আনলা সামােয আনে। আনম শুনয় আনে। রবহাৱা 
োেজে দূনে রকাোও রগনে। গাজ-টাজা খানে হয়নতা। আমাে দৃনষ্ট েদীে পানেে নদনক। 
হঠাৎ রদনখ পানেনত ঘূনণিে মনতা উনঠনে। এটা এমে রকানো নবনশষ ঘটো ো। েদীে 
পানেনত প্রায়ই ঘূনণি ওনঠ। 
  
হঠাৎ আমাে গা িািা নদনয় উঠল। আনম রশায়া রেনক উনঠ বসলাম। রদনখ েদীে ঘূনণি 
রেনক রক র্ে মাো িাসানয় নদনয়নে। প্রেনম েুল রদখলাম, তােপে মাো। রসই মাো 
পুোপুনে মােুনষে মাো ো। রোখ োই। ্ানদে রোখ োনক ো তানদে রোনখ রকাটে োনক। 
এে তাও োই। রোনখে জায়গায় মুনখে োমিাে মনতা োমিা। বানক সব নঠক আনে। োক 
আনে, মুখ আনে, কাে আনে। নজনেসটা বুক প ি্ন্ত পানেে উপে উঠল। তােপে কো 
বলল। আমাে নদনক আঙুল রদনখনয় বলল— এই, মে নদনয় রশাে। নপতনলে একটা ঘিা 
মানটনত রপাতা আনে। রতানক নদলাম। তুই রিাগদখল কে। ঘিাটা কই আনে েজে কনে 
রদখ। তাকা আমাে আঙুনলে নদনক। 
  
এই বনলই রস আমাে নদক রেনক আঙুল সনেনয় েদীে পানিে একটা অংশ আঙুল নদনয় 
রদখাল। র্িানব রস পানে রেনক আনস্ত আনস্ত উনঠনেল রসইিানবই আনস্ত আনস্ত পানেনত 
িুনব রগল। সাোক্ষণই আঙুল েদীে পানিে নদনক ধনে োকল। আনম অোে হনয় পানটনত 
পনি রগলাম। রবহাোো অোে অবস্থানতই আমানক বানিনত নেনয় রগল। আমাে োে 
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নিনে োে ঘণ্টা পনে। তখে আমাে সাো শেীে নদনয় নবজল রবে হনে। নবজল নেে? 
নবজল হনলা শতলাে নজনেস। 
  
বাবা োমনলে। এখে নতনে আে আমাে নদনক তাকানেে ো। নতনে আবানো মুখ ঘুনে 
বনসনেে। আমাে সনঙ্গ কোবাতিা রশষ হনয়নে এেকম িাব। আনম বললাম, আপনে তখে 
খুব অসুস্থ নেনলে। শীতল পানটনত শুনয় োকনলে। উনঠ বসাে মনতা সামেিযও নেল ো। 
আমাে ধােণা। আপনে ঘুনমনয় পনিনেনলে। ঘুনমে মনধয স্বপ্ন রদনখনেে। স্বপ্নটা আপোে 
কানে সনতয মনে হনয়নে। মানি মানি অনেক স্বপ্ন আমানদে কানে সনতয মনে হয়। 
  
বাবা বলনলে, রতামাে কোে মনধয ্ুনে আনে। ্ুনেে কো আমাে পেন্দ। 
  
আনম বললাম, অন্ধ মােুষটা আপোনক র্ জায়গাটা রদনখনয়নেল রসই জায়গাটাে নক আপনে 
রখাাঁজ কনেনেনলে? 
  
বাবা শান্ত গলায় বলনলে, হযাাঁ। পনেে নদেই রসখানে নগনয়নে। 
  
নকেু পাে োই? 
  
বাবা শান্ত গলায় বলনলে, খুাঁিাখুনি কনে োই। 
  
রকে কনেে োই? আপোে রকৌতূহল হয় োই? 
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রকৌতূহল হনয়নে, নকন্তু িূত-নপ্রনতে কাে রেনক নকেু নেনত ইো কনে োই। তনব রসই 
জায়গা আনম পনে নকনে নেনয়নে। আনম মানি মানিই সন্ধযাে নদনক ঐ জায়গায় বনস 
োনক। 
  
অন্ধ রলাকটাে রদখা পাওয়াে জনেয? 
  
হযাাঁ, তনব তানক রলাক বলনব ো। রস মােুষ ো, অেয নকেু। 
  
আবাে তাে রদখা রপনত োে রকে? 
  
আনম তানক নজনেস কেব, রস রক? 
  
রস রক এটা রজনে আপোে লাি কী? 
  
রকানো লাি োই। রকৌতূহল নমটানো। মােুষ রকৌতূহল নমটানোে জনেয অনেক নকেু কনে। 
শুধু র্ মােুষ কনে তা-ো। পশুপানখ কীটপতঙ্গ সবাই রকৌতূহল নমটানত োয়। তুনম ্নদ 
সন্ধযানবলায় একটা কুনপ জ্বালাও, রদখনব অনেক রপাকা আগুনে এনস পনি। তানদে 
রকৌতূহল হয় আগুে নজনেসটা কী জাোে। জােনত এনস মাো পনি। 
  
আপনে আমানক একনদে আপোে সনঙ্গ নেনয় ্ানবে? জায়গাটা রদখব। 
  
অবশযই নেনয় ্াব। কনব ্ানব বনলা। কাল র্নত োও? 
  
হযাাঁ ্াব। 
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আনম এখে আমাে বাবাে প্রসনঙ্গ নকেু কো বনল। নতনে শুরুনত আমাে কানে নেনলে অনত 
দুষ্ট্র একজে মােুষ। র্ তাাঁে স্ত্রী-কেযানক দূনে রঠনল রদয়— আনেকনট নববাহ কনে। সুনখ 
র্ ঘে-সংসাে কনে তা-ো। স্ত্রীনক তালা আটনক বনন্দ কনে োনখ। তাাঁে সনঙ্গ পনেেয় 
হবাে পে মনে হনলা— িয়াবহ দুষ্ট্র মােুষনদে একজে সম্ভবত নতনে ো। ক্ষমতাধে 
মােুষনদে দুবিলতা তাে মনধয আনে। বদোগ, অহঙ্কাে–এইসব নবষয় তাাঁে কানে েনেনিে 
অহঙ্কাে। দুবিলতা ো। 
  
এখে মনে হনে মােুষটা িাবুক প্রকৃনতে। শুধু র্ িাবুক তা-ো। তাে মনধয নেন্তা কোে 
দুলিি ক্ষমতা আনে। মােুষনটে িানলাবাসাে ক্ষমতাও প্রবল। তাে িানলাবাসা আিাল কোে 
রেষ্টাটাও রোনখ পিাে মনতা— আনম িানলাবাসব নকন্তু রকউ র্ে তা বুিনত ো পানে। 
  
এই মােুষনটে মনধয ্নেষ্ট পনেমাণ েহসযময়তাও আনে। তাাঁে মাোয় ঘুেনে। আশ্রম। রসই 
আশ্রমও তাে কল্পোে আশ্রম। নবশাল একটা এলাকা োকনব। রসই এলাকায় পশুপানখ 
নেনজে মনতা কনে ঘুেনব নকন্তু রকানো মােুষ োকনব ো। মােুষ বলনত নতনে একা 
োকনবে। 
  
বাবা তাে আশ্রম শতনে কো শুরু কনেনেে। আনম একনদে রদনখ এনসনে। দুনেয়াে পানখ 
রসখানে। পানখ রকেইবা আসনব ো? তানদেনক ধাে, কুিা, সনেষাদাো আে কী কী র্ে 
রখনত রদয়া হয়। অনেক গানে রদখলাম মানটে কলনস উল্টা কনে বাধা। র্ সব পানখ বাসা 
বাধনত জানে ো। তানদে জনেযই এই বযবস্থা। 
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এই নবষয়নটনক নক আনম পাগলানম বলব? নকেু পাগলানম সব মােুনষে মনধযই আনে। তনব 
রবনশে িাগ মােুষ এইসব পাগলানম প্রশ্রয় রদয় ো। বাবা রদে। পাগলানম প্রশ্রয় রদয়াে 
ক্ষমতা আনে বনলই হয়নতা রদে। 
  
বাবাে প্রসনঙ্গ একটা অদু্ভত গল্প এখে বলব। এই গনল্প আমাে নবনশষ একটা িূনমকা 
আনে। ঘটোটা আনম কাে রেনক রদনখনে। 
  
োনন্দপুে রেনক একবাে বাবাে কানে এক রলাক এনলা তাে রেনলনক নেনয়। োনন্দপুে 
আমানদে এখাে রেনক প্রায় েয় রক্ৰাশ অেিাৎ বাে মাইল দূে। রেনলটাে বয়স দশ-
এগানো। খুবই অসুস্থ। কনয়ক বেে ধনে ো-নক রস নকেুই রখনত পানে ো। হজম হয় ো। 
অনত সহজপােয িানতে মাি, নেিাে কযাে এইসব তানক খাওয়ানো হয়। এটাও রস হজম 
কেনত পানে ো। রেনলটা রোগা কানঠ। রদনখ মনে হয় পাাঁে-েয় বেে বয়স। তাে বাবা 
এই দীঘি পে তানক ঘানি কনে এনেনে। রেনলে হাাঁটােও ক্ষমতা রেই। 
  
বাবা বলনলে, আমাে কানে আসে কী জনেয? নেনকৎসাে খেো োও? 
  
রেনলে বাবা বলল, ো। নেনকৎসাে খেোে জনেয আপোে কানে আনস োই। আপনে তানে 
একটু উতাে (পানে পিা) রদে। 
  
আনম তানে উত্তে নদব? আনম নক পীে-িনকে? 
  
আপনেে রদওয়া উতাে খাইনল তাে রোগ সােব। 
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রতামানক রক বনলনে? 
  
রলাকটা জবাব নদল ো। মাো রগাজ কনে রেনলে হাত ধনে দাাঁনিনয় েইল। বাবা রলাকমাে 
োোনক বলনলে, এনদেনক র্ে বানিে সীমাো রেনক রবে কনে রদয়া হয়। 
  
তাই কো হনলা। রলাকটা নকন্তু রগল ো। বানিে সীমাোে বাইনে একটা আমগানেে নেনে 
রেনলনক নেনয় বনস েইল। শীনতে োত। তাো কাপিনোপি নেনয় আনস নে। রলাকটা 
শুকনো লতাপাতা রজাগাি কনে আগুে ধোল। আগুনেে পানশ রেনলনক নেনয় জবুেবু হনয় 
বনস েইল। অদু্ভত এক দৃশয! োত দশটাে নদনক আনম বাবানক নগনয় বললাম, পানে পিা 
োনে, নদনয় রদে। রেনলনক নেনয় েনল ্াক। 
  
বাবা বলনলে, র্ নজনেস আনম জানে ো রসটা আনম রকে কেব? 
  
আনম বললাম, তানদে মনেে শানন্তে জনেয কেনবে। 
  
বাবা আমাে নদনক তানকনয় কনঠে গলায় বলনলে, অনেযে শানন্ত নেয়া আনম মাো ঘামাই 
ো। তুনম এই নবষনয় আমাে সনঙ্গ দেবাে কেবা ো। 
  
এো গােতলায় বনস আনে। 
  
োকুক। 
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োত এগানোটাে নদনক বাবা বলনলে, িাল মুেনগে সালুে োন্না কনো। রপালাও োন্না 
কনো। রেনলনক ডাক। এই রেনল নদনেে পে নদে নবস্বাদ জাউ িাত খায়। রপালাউ রদনখ 
মুনখ রুনে আসনব। আোম কনে খানব। তানতই কাজ হবাে কো। রদখা ্াক। 
  
তানদেনক ্ত্ন কনে খাবাে রদয়া হনলা। বি বি জামবানট িনতি মাংস। রপালাও-এে নডনস 
রধায়া উঠা কানলনজো োনলে সুগনন্ধ রপালাও। 
  
রেনলটাে োম েসু। নময়া। রস রোখ বি বি খাবানেে নদনক তানকনয় োকল। বাবা বলনলে, 
এনক এলানে রলবু দাও। নপয়াজ, কাাঁোমনেে দাও। 
  
েসু নময়া িনয় িনয় তাে বাবাে নদনক তাকাল। তাে বাবা আগ্রনহে সনঙ্গ বলল, খাও রগা 
বাপাধে। উনে ্খে রখনত বনলনেে খযাও। বনম ্নদ হয়— হইব। নেনশ্চন্ত মনে খাও। 
  
েসু িেনপট রখল। তাে রকানো সমসযাই হনলা ো। সকালনবলা নডমিুো নদনয় নখেুনি 
রখনয় বাবাে হাত ধনে বানি েওো হনয় রগল। 
  
ঘটোটাে মনধয রকানো আধযানত্মক নবষয় রেই। নকন্তু নপতা এবং পুি নবষয়নটনক িনকনে 
ঘটো নহনসনব ধনেনে, এনত রকানো সনন্দহ রেই। এেকম মনে কোই স্বািানবক। মােুষ 
অনলৌনককনত্ব নবশ্বাস কেনত পেন্দ কনে। 
  
আনম নেনজও রতা কনে। আমাে মা েনমলা ্া বনলে নবশ্বাস কনে। (সৎ মা ো বনল মা 
বললাম। উোনক আমাে মা িাবনতই িানলা লানগ) মাসুনদে মৃতুযে পে উনে খুবই েুপোপ 
হনয় রগনেে। সাোনদে নবোোে এক রকাোয় গুনটসুনট রমনে বনস োনকে। তনব সন্ধযাে 
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পে তাে মনধয এক ধেনেে েটিটানে রদখা ্ায়। নতনে ঘনে বানত রদবাে জনেয শহচে 
শুরু কনেে। োপা গলায় নতনে বলনত োনকে–বানত রদও! সব ঘনে বানত রদও। রকানো 
ঘে র্ে বানক ো োনক। 
  
আনম তাাঁনক একটা টেি লাইট নকনে নদনয়নে। পাাঁে বযাটানেে টেি লাইট। টেি লাইটটা নতনে 
খুব পেন্দ কনেনেে। োপা গলায় বনলনেে, িানলা কনেে মা। অন্ধকানে িয় লানগ। 
  
নকনসে িয়? 
  
আনে, নবষয় আনে। রতামাে সব নবষয় জাোে প্রনয়াজে োই। সব নকেু সনবে জনেয ো। 
  
আমাে এই অপ্রকৃতস্ত মা পেীবােু নবষনয় একটা িনবষযতবাণী কনেনেে। আনম মনেপ্রানণ 
তাে কো নবশ্বাস কেনে। নতনে বনলনেে– এই রমনয়টাে ্মজ সন্তাে হনব। একটা রেনল 
একটা রমনয়। দুই সন্তােসহ রস আবাে এক স্বামীে সংসাে কেনব। রসই স্বামীে মনতা 
িানলা মােুষ নিিুবনে োই। রমনয়টাে জীবে অনত সুনখ কাটনব। 
  
আনম তাাঁে কো নবশ্বাস কনে। মােুনষে নবশ্বাস ্ুনে মানে ো। আমাে নবশ্বানসে নপেনেও 
রকানো ্ুনে রেই। ্ুনে নদনয় হনবই বা কী? আমানদে োেপানশে র্ জগৎ রসই জগৎ 
কতটা ্ুনেনেিিে। এখে আমাে িাবনত িানলা লানগ, রকউ একজে আমানদে নেয়ত্রণাণ 
কেনে। কনঠে নেয়ত্রণাণ। ন্নে নেয়ত্রণাণ কেনেে তাে কানেই সবনকেু সমপিণ কো িানলা 
ো? কী হনব নেন্তা-িাবো কনে? 
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রজােো োনত আনম প্রায়ই একা একা মাসুনদে কবনেে কানে ্াই। েুপোপ বনস োনক। 
আমাে িানলা লানগ। আমানক িাকায় নিনে র্নত হনব। পিানশাো রশষ কেনত হনব–
এইসব নেনয় এখে আে মাো ঘামাই ো। 
  
একটা কো বলনত িুনল রগনে, আমাে নবএ পেীক্ষাে রেজাল্ট হনয়নে। রেজানল্টে খবনে 
বাবা আনো একবাে বাাঁশগানেে মাোয় হানেনকে টানেনয়নেে। দূে-দূোন্ত রেনক মােুষ 
হানেনকে রদনখনে। তাো জােনত এনসনে ঘটো কী। তানদে প্রনতযকনকই বাবা বনলনেে–
আমাে রমনয় রপতনলে ঘািা িনতি রসাোে রমাহে রপনয়নে। বি িাগযবতী আমাে এই 
রমনয়। 
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১৭. শ্রাবণ মাস 
শ্রাবণ মাস। 
  
রিামো েদী িুনল-নিাাঁনপ উনঠনে। শহেবানিে সামনেে নবসৃ্তত মাঠ জলমগ্ন। পানে র্িানব 
বািনে তানত মনে হয় শহেবানিে উঠানে পানে েনল আসনব। পাাঁে-েয় বেে পে পে 
এেকম হয়, শহেবানিে উঠানে পানে েনল আনস। পানেনত রজায়াে-িাটাে টাে প ি্ন্ত হয়। 
  
মঞু্জ অতযন্ত আেনন্দত। তাাঁে প্রধাে কাজ গামবুট পনে পানেনত হাাঁটাহাাঁনট। রস নেনজ 
রেিনকাো শহে রেনক গামবুট নকনে এনেনে। োনত রস শহেবানিনত ঘুমায় ো। পােনশ 
রেৌকায় ঘুমায়। পােনশ রেৌকা উত্তনেে ঘানট বাধা োনক। রেৌকাে োাঁইনয়ে রিতে ডাবল 
রতাষনকে নবোো। রতাষনকে উপে সুোমগনঞ্জে শীতলপানট। রকালবানলশ। এলানহ বযবস্থা। 
মঞু্জে োন্নবান্না রেৌকাে রিতেই হয়। োন্না কনে নেেঞ্জে। বনু্দও উনঠ এনসনে রেৌকায়। 
তাে কান জ রেৌকাে গলুইনয় নেপ রিনল বনস োকা। এই কাজটা রস গিীে আগ্রহ এবং 
আেনন্দে সনঙ্গ কনে। তানক রদনখ মনে হয়, এতনদনে রস মনেে মনতা একটা কাজ 
রপনয়নে। িাৎোে নদনক তানকনয় মঞু্জ োনমে মােুষটাে সনঙ্গ গল্প কেনত তাে বি িানলা 
লানগ। সব গল্পই রস সাধােণিানব শুরু কনে, রশষ কনে িূত-নপ্রনত। মঞু্জনক নকেুনদে 
হনলা রস মামা ডাকা শুরু কনেনে। 
  
মামা, পানে রকমে বািতানে রদখনেে? 
  
হুাঁ। 
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শহেবানিে নিতনে ্নদ পানে ো। িুনক, আনম আমাে দুই কাে কাাঁইিা কুত্তনে খাওয়াইয়া 
নদব। এইটা আমাে ওয়াদা। আপনেনে সানক্ষ মাইেযা কোটা বললাম। ইয়াদ োইনখে। 
  
ইয়াদ োখব। 
  
আপনেে ঘটোটা কী বনলে রদনখ, নেজ রদশ গ্রানম আে নিেনবে ো? 
  
নিেব ো রকে? অবশযই নিেব। এনদে এনকে পে এক িানমলা ্ানে, এখে ্াই 
কীিানব? পেীবােুে সন্তাে রহাক তােপনে নবদায়। 
  
আপোনে একটা কো বনল মামা? 
  
বনলা। 
  
আপনে ্নদ েইলযা ্াে। আপোে সানে আনমও ্াব। 
  
তুনম েনল রগনল এখানে েলনব কীিানব? 
  
ো েলনল োই। আনম এই বানিে নকো রগালাম ো। আমাে র্খানে ইো আনম ্াব। 
আমানে নকন্তু সানে নেনত হনব। 
  
আো রদখা ্ানব। 
  
রদখা ্াওয়া ্াওনয়ে নকেু োই মামা। আনম ্াবই। 
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মঞু্জ রদনশে বানি েনল রগনল তাাঁে সনঙ্গ বদু োিাও আনো একজে ্াবাে আগ্রহ প্রকাশ 
কনেনে। তাে োম জাইতেী। তনব রস মঞু্জনক বিপীে সানহনবে োনম কসম কানটনয়নে 
কোটা কাউনক বলা ্ানব ো। কোটা রগাপে োখনত হনব। 
  
আজ মঞু্জে বযস্ততাে সীমা রেই। রস মূল বানিে সামনে দুপুে রেনকই হাাঁটাহাাঁনট কেনে। 
পেীবােুে প্রসব রবদো উনঠনে আজ রিােনবলায়। র্-নকানো সময় সন্তাে হনত পানে। 
উল্লাপািা রেনক নবখযাত ধাই রুসানমে মানক আো হনয়নে। রস রঘাষণা কনেনে, কেযাে 
রপনট সন্তাে দুইটা। অঘটে ঘটনত পানে। রজািা রমােগ র্ে েদগা রদওয়া হয়। েদগাে 
রমােগ হনত হনব। ধবধনব সাদা। সাদা রমাোনগে সন্ধানে রলাক রগনে। 
  
লীলা সতীশ ডাোনক খবে নদনয় আনেনয়নে। পুরুষ ডাোনেে এখানে নকেুই কোে রেই। 
আাঁতুিঘনে রকানো পুরুষ মােুষই িুকনত পানে ো। তােপনেও লীলা তানক রকে আনেনয় 
রেনখনে রস-ই জানে। সতীশ ডাোে বাংলাঘনে বনস পাে-তামাক খানেে। 
  
নসনিকুে েহমাে আনশপানশ রেই। নতনে রলাকমাে-সুনলমােনক নেনয় জঙ্গনল রগনেে। 
রসখানে পানে উনঠনে। রবনশে িাগ জায়গাই িুনব রগনে। পানেে উপে মাো িানসনয়নে 
কেুগাে। কেুগানে িুল িুনটনে। রসই িুনলে গন্ধ রেশা ধো। িুলগুনল রদখনতও সুন্দে, 
ধবধনব সাদা। নতনে হাত ইশাোয় রলাকমােনক ডাকনলে। রলাকমাে-সুনলমাে দুই িাই-ই 
েুনট এনলা। 
  
রলাকমাে! 
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নজ োোনজ। 
  
একটা বযাপাে লক্ষ কনেে? জংনল িুনলে গন্ধ আে বাগানেে িুনলে গন্ধ আলাদা। সব 
জংনল, িুনলে গনন্ধ রেশা রেশা িাব হয়। 
  
রলাকমাে নকেু বলল ো। নসনিকুে েহমাে আগ্রহ নেনয় বলনলে, আনম আনেকটা নজনেস 
লক্ষ কনেনে, জংনল িুনলে েঙ হয় সাদা। 
  
এই নবষনয় রলাকমানেে নকেু বলাে নেল। রস লাল-হলুদ অনেক েনঙে িুলাই জঙ্গনল 
িুটনত রদনখনে। এই জঙ্গনলই কনয়কটা জবা গাে আনে। হানতে োবাে মনতা বি টকটনক 
লাল েনঙে িুল রিানট। এই নবষয় নেনয় োোনজে সনঙ্গ বাহাস কো তাে পনক্ষ সম্ভব ো। 
  
রলাকমাে! 
  
নজ োোনজ। 
  
জঙ্গনল পানে িুনকনে। হাাঁটােলা কো মুশনকল। আমাে বসাে বযবস্থা কনো। একটা রেৌনক 
এনে রকাোও পানতা। রেৌনকনত বনস োকব। 
  
নজ আো। 
  
নজ আে ো। এখেই নেনয় আনসা। দুই িাই েনল ্াও। 
  
আপনে একা োকনবে? 
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একা োকব কী জনেয? আমাে োেনদনক গােপালা। এোও আমাে সনঙ্গ আনে। রতামো 
দািানয় রেনক ো, েনল ্াও। 
  
রলাকমাে নকেু বলনে ো, মাো েুলকানে। সুনলমাে সাহস কনে বলল, োোনজ, আপনেে 
ঘনে ্াওয়া দেকাে। 
  
রকে? 
  
মাসুদ িাইজানেে স্ত্রীে সন্তাে হনব। ধাই বনলনে অবস্থা িানলা ো। 
  
আনম রসখানে নগনয় নক নকেু কেনত পােব? পােব ো। রমনয়নদে সন্তাে প্রসনবে নবষনয় 
পুরুষনদে নকেু কোে োই। তাোিা আমাে বি রমনয় আনে। ্া বযবস্থা রেবাে রস নেনব। 
নেনব ো সুনলমাে? 
  
নজ নেনবে। 
  
রতামো েনল ্াও। বি রদনখ রেৌনক আেবা। রেৌনকে পায়াে নেনে ইট নদয়া রেৌনক উাঁেু 
কেবা। 
  
রলাকমাে-সুনলমাে েনল রগনে। আকানশ রমঘ কনেনে। রিাটা রিাাঁটা বৃনষ্ট পিনত শুরু 
কনেনে। নসনিকুে েহমাে োপা গলায় বলনলে, এই রতামো আে রকমে? 
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প্রশ্নটা গােপালাে উনিনশ। প্রশ্নটা কনেই তাে মনে হনলা, োেপানশে বৃক্ষোনজ তাাঁে প্রশ্ন 
বুিনত পােনে। তাো প্রনশ্নে উত্তে নদনত রেষ্টা কেনে। উত্তে রদবাে রকৌশল জাো রেই 
বনল উত্তে নদনত পােনে ো। 
  
নসনিকুে েহমাে রোখ বন্ধ কনে আবানো বলনলে— রতামো রকমে আে? 
  
  
  
মাগনেনবে আজানেে পে পে দাই রুসানমে মা লীলাবতীে হাত ধনে বলল, মা রগা, সন্তাে 
প্রসব হনব ো। একটা সন্তাে উল্টা হইয়া নেনে োমনে আনেকটা োমনত পােনতনে ো। 
আমাে কেনেে নকেু োই। আমানে নবদায় রদও। 
  
লীলা হতিম্ব হনয় বলল, নকেুই কোে োই? 
  
রুসনমে মা বলল, নকেুই কোে োই। নবষয়টা এখে ডাোে কনবোনজে হানত োই–
আল্লাহপানকে হানত। সদে হাসপাতানল নেয়া রদখনত পানো। শুনেনে রসইখানে রপট কাইিা 
বাচ্চা বাইে কনে। 
  
লীলা বলল, সদে হাসপাতাল রতা অনেক দূনে, রেিনকাো। এত দূে রেয়াে সময় নক 
আনে? 
  
রেিনকাো ্াইনত সাো োইত োও বাইনত হনব। অত সময় োই। 
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নসনিকুে েহমানেে জনেয জঙ্গনলে মািামানি জায়গায় খাট পাতা হনয়নে। নতনে মাগনেনবে 
োমাজ রশষ কনে খানট পাতা জায়োমানজ বনসনেে, তখে খবেটা শুেনলে। নসনিকুে 
েহমাে শান্ত গলায় বলনলে, আমাে রমনয় নক রকানো বযবস্থা নেনয়নে? 
  
রলাকমাে বলল, উনে রেৌকা নেয়া এক্ষণ েওো নদনবে বনল বনলনেে। 
  
রতামো দুই িাই সনঙ্গ ্াও। িনিে অনগ্র র্ে োও ্ায়। 
  
আপনে বানিনত েনলে। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, আনম এইখানেই োকব। আমাে কো মাো োইকযা দূে কনো— 
রতামানদে ্া কেনত বলনে কনো। 
  
  
  
প্রবল বষিণ শুরু হনয়নে। রেৌকা পনিনে হাওনে। নবখযাত শনেে হাওে। সামােয বাতাস 
নদনলই নবশাল রিউ উঠনে। রেৌকা টালমাটাল কেনে। মঞু্জ, রেৌকাে গলুইনয় বনস নিজনে। 
োাঁইনয়ে রিতে রেনক এনককবাে কাতোনেে শে আসনে আে মঞু্জে শেীে রকাঁনপ উঠনে। 
পেীবােু োনমে রমনয়নটে সনঙ্গ তাে রকানোনদে রকানো কোও হয় োই–অেে রমনয়টাে 
কনষ্ট তাে বুক রিনঙ ্ানে। রস নকেুক্ষণ পেপে আল্লাহে কানে রদায়া কেনে, রহ 
আল্লাহপাক, একজনেে জীবনেে নবনেমনয় অেয একজনেে জীবে তুনম নদনত পানো। সম্রাট 
বাবে তাে পুি হুমায়ুনেে জনেয নেনজে জীবে নদনয়নেনলে। আনম পেীবােু রমনয়টাে রকউ 
ো। আমাে জীবনেে নবনেমনয় হনলও দুিঃখী রমনয়টাে জীবে তুনম েক্ষা কনো আল্লাহপাক। 
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রেৌকা নেনয় সামনে এগুনো ্ানে ো। প্রবল বাতাস সামনেে নদক রেনক আসনে। বৃনষ্ট 
কনম এনসনে, নকন্তু বাতানসে প্রবল রবগ। 
  
োইনয়ে দুই মুখ শানিে পদিা নদনয় িাকা। বৃনষ্টনত শানি নিনজ িােী হনয় আনে। তােপনেও 
বাতানস দুলনে। েই রেনক একটা হানেনকে িুলানো হনয়নে। বাতানস হানেনকে দুলনে। 
পেীবােুে গা োদে নদনয় িাকা। তাে িসিা েেশূেয মুখ োাঁদনেে রিতে রেনক রবে হনয় 
আনে। লীলাবতী বনসনে পেীে মাোে কানে। রস পেীে হাত ধনে আনে। রসই হাত 
োেোে কনে কাাঁপনে। পেীবােু। বলল, বুবু, আমাে মৃতুয ঘোইনে নঠক ো? 
  
লীলা নকেু বলল ো। রস একমনে রদায়া ইউেুস পিনে— লাইলাহা ইল্লা আেতা 
রসাবাহাোকা ইনন্ন কুেতু নমোজজুয়ানলনমো। রস রদায়া নঠকমনতা পিনতও পােনে ো। 
তাে কানে মনে হনে, রকাোও রকানো গণ্ডনগাল হনে। 
  
বুবু। ও বুবু। 
  
দুইটা সন্তােই নক মাো ্ানব? রকউ বাাঁেনব ো? 
  
  
  
রশষোনত েনমলা খুব শহচে কেনত লাগনলে। নতনে তাে হানতে টেি নদনয় জাোলাে নশনক 
বানি নদনেে। রগাঙানেে মনতা শে কেনেে। নসনিকুে েহমাে েনমলাে ঘনেে জাোলাে 
কানে এনস দািানলে। েনমলা বলনলে, আমানে গেম পানে নদনত বনলে, েতুে সাবাে 
নদনত বনলে, েয়া শানি নদনত বনলে। আনম নসোে কেব। আল্লাহপানকে দেবানে শুকোো 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 352 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

োমাজ পাঠাব। আপোে পুি মাসুনদে দুইটা সন্তাে হনয়নে। দুইটাই পুি সন্তাে। তাো 
িানলা আনে। সন্তােনদে মাতাও িানলা আনেে। বনলে, আলহামদুনলল্লাহ। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, আলহামদুনলল্লাহ। 
  
নতনে একবােও নজনেস কেনলে ো, েনমলা, এই সংবাদ রকাোয় রপনয়নে? কীিানব 
রপনয়নে? 
  
  
  
মঞু্জ নবোট দুনশ্চন্তাে মনধয পনি রগনে। দুটা পুি সন্তাে হনয়নে। এখে আ্াে নক একবাে 
রদয়া হনব, ো দুইবাে? রকউ তানক নকেু বলনতও পােনে ো। তাো এখনো রেৌকায়। 
হাসপাতানল রপৌঁোনত রদনে আনে। পেীবােুে সন্তাে রেৌকানতই হনয়নে এবং িানলামনতাই 
হনয়নে। তাে োে আনে। রস জিানো গলায় নকেু কোও বলনে। দুনট বাচ্চানকই মানয়ে 
বুনক শুইনয় রদয়া হনয়নে। বাচ্চা দুনটে গলায় নবপুল শনে। তাো ক্ৰমাগত নেৎকাে কনে 
্ানে। 
  
মঞু্জে পানশ সতীশ ডাোে বনস আনেে। রশষ মুহুনতি সন্তাে প্রসনবে কাজ নতনেই 
কনেনয়নেে। মঞু্জ বলল, ডাোে সানহব, আ্াে একবাে নদব ো। দুইবাে? নকেু একটা 
বনলে। 
  
সতীশ ডাোে বলনলে, আপোনদে ধনমিে নবষনয় রতা আনম নকেু জানে ো। 
  
আপোে নবনবেোয় কী বনল? 
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আমাে নবনবেো বনল দুইবাে। সন্তাে ্খে দুইটা। 
  
মঞু্জ বলল, আনম এই দুই রেনলে োম োখলাম। প্রেমজনেে োম িি। নিতীয় জনেে োম 
তুিাে। দুই িাই একনি িি-তুিাে। হা হা হা। 
  
বদু রেৌকাে হাল ধনেনেল, রস আেনন্দত গলায় বলল, োম অনত েমৎকাে হনয়নে। 
  
মঞু্জ, আ্াে নদনে। 
  
পেীবােু লীলাে নদনক তানকনয় ক্ষীণ স্বনে বলল, বুবু, আমাে োম দুইটা খুব পেন্দ হইনে— 
িি-তুিাে। বুবু, দুইজনেে মনধয রক রবনশ সুন্দে? িি ো তুিাে? 
  
লীলা জবাব নদনত পােনে ো। রস রকাঁনদই ্ানে। তাে কান্না োমনব এেকম মনে হনে 
ো। 
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১৮. কী নাম 
কী োম? 
  
আনেসুে েহমাে। 
  
আে রকানো োম আনে? 
  
নজ ো। 
  
মানলক বনল কাউনক রেনো? 
  
নজ ো। 
  
মানলক োম রতা খুবই কমে, এই োনম কাউনক রেনো ো? 
  
নজ ো। কনমউনেষ্ট পানটে রেতা রমাহাম্মাদ মানলক। উোনক রেে ো? 
  
নজ ো। 
  
শনেয়তুল্লাহ বনল কাউনক রেে? নঠকাো তস্তুেীবাজাে। 
  
নজ ো। 
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রস রতা রতামানক নতেটা নডকশোনে পানঠনয়নেল, তানক রেনো ো? 
  
নজ ো। 
  
সনিকুে েহমাে বনল কাউনক রেনো? 
  
আমাে বাবাে োম সনিকুে েহমাে। 
  
তাও িানলা, নেনজে বাবানক ইেেনত পােে। আনম রিনবনেলাম, তুনম কাউনকই নেেনব ো। 
নেনজে বাবানকও ো। 
  
প্রশ্ন কতিা রহনস রিলনলে। প্রশ্ন কতিাে সনঙ্গ র্ নতেজে আনেে তাোও হাসনলে। র্ 
ঘনে কোবাতিা হনে রসই ঘনেে দেজা-জাোলা বন্ধ। রোি ঘুপনে মনতা ঘে। হলুদ েনঙে 
দালাে। োদ অনেক উাঁেু। উাঁেু োদ রেনক িুলন্ত লম্বা তানেে মাোয় ইনলকনেক বান্ধ। ঘনে 
রকানো হাওয়া আসনে ো। নকন্তু বান্ধটা রপনু্ডলানমে মনতা দুলনে। আনেনসে দৃনষ্ট বানন্ধ 
আটনক ্ানে। বানম্বে আনলা উজ্জ্বল। মনে হয় একশ পাওয়ানেে বাহু। উজ্জ্বল আনলা 
রোনখ পিায় রস তাে সামনে বসা নতেজেনক নঠকমনতা রদখনত পােনে ো। ন্নে তাাঁনক 
প্রশ্ন কেনেে নতনে পুনলনশে রকানো নসনেয়ে অনিসাে হনবে। কােণ তাাঁে পানশে দুজে 
অতযন্ত সমীহ কনে তাাঁে নদনক তাকানেে। মূল প্রশ্নকতিাে গানয় সাটি-পযান্ট। সানটে েঙ 
হালকা েীল। বানক দুজনেে গানয় পুনলনশে রপাশাক। প্রশ্ন কতিাে সামনেে রটনবনল 
িুলনতালা একা রুমাল। রুমানল একটা নপস্তল। 
  
রতামাে োম আনেসুে েহমাে? 
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নজ। 
  
রতামাে বাবা োম সনিকুে েহমাে? 
  
নজ। 
  
এমএ পাশ কনেে? 
  
নজ। 
  
রতামাে নবষয়বস্তু হনলা ইনতহাস। 
  
নজ। 
  
রটনবনল োখা নপস্তলটা তুনম রেনো? রেনো ো? রতামানক নেেনতই হনব, কােণ রতামানক 
ধো হনয়নে নপস্তলসহ। এখে বনলা, নপস্তলনটা রেনো ো? 
  
নজ নেনে। 
  
এই নপস্তল কখনো বযবহাে কনেে? 
  
নজ ো। 
  
বযবহাে কনো োই কী জনেয? 
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আমানক নপস্তলটা লুনকনয় োখাে জনেয রদয়া হনয়নে। বযবহাে কোে জেয রদয়া হয় নে। 
  
রক রতামানক নদনয়নে? 
  
আনম তাে োম বলব ো। 
  
োম রতা অবশযই বলনব। আমো এখনো নজোসাবাদ শুরু কনে োই। ্খে নজোসাবাদ 
সনতয সনতয শুরু কেব, তখে প্রশ্ন নজোস কোে আনগই উত্তে নদনয় নদনব। রতামানক 
রতামাে োম নজেসা কেব, তুনম নেনজে োম রতা বলনবই, রতামাে বাবাে োম বলনব, 
রতামাে শ্বশুনেে োমও বলনব। শ্বশুনেে োম কী? 
  
সযাে, আনম এখনো নবনয় কনে নে। 
  
নবনয় কনো নে রকে? পানটিে নেনষধ আনে? তুনম কনমউনেে পানটে রমম্বাে ো? 
  
নজ রমম্বাে। 
  
রতামানক রমম্বাে রক বানেনয়নেে? রমাহাম্মদ মানলক? 
  
নজ। 
  
িাষা আনন্দালনে জনিত আে? 
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নজ ো। 
  
জনিত ো কী জনেয— বাংলা িাষা পেন্দ কনো ো? ো-নক আনো বি ধেনেে আনন্দালনেে 
জনেয অনপক্ষা? 
  
সযাে, একটু পানে খাব। 
  
অবশযই পানে খানব। পানে রকে খানব ো! রতামানক ্নদ এখে পানে ো। রদই, তাহনল 
রোজহাশনে আনম নেনজ পানে পাব ো। পানে নদনে। পানে খাও। তােপে গেম এক কাপ 
ো নদনে। ো খাও। ধূমপানেে অিযাস আনে? 
  
নজ আনে। 
  
গুড। নসগানেট নদনে। নসগানেট খাও। মে শান্ত কনো এবং সুনবাধ বালনকে মনতা প্রনশ্নে 
উত্তে দাও। তুনম র্ কী িয়াবহ অবস্থায় আে তুনম জানো ো। তুনম ধো পনিে অস্ত্রসহ। 
অস্ত্র মামলায় রতামাে ্াবজীবে সাজা হনয় ্ ানব। আে আমো ্নদ আনেকটু কায়দা-কােুে 
কনে, তাহনল িাাঁনসনত িুনলনয় নদনত পােব। নঠক আনে। এখে নকেু সমনয়ে জনেয আমো 
রব্ৰক রেব। িানলা কো, সাোনদনে তুনম নকেু রখনয়ে? 
  
নজ ো। 
  
তাহনল রতা শুধু ো খাওয়া নঠক হনব ো। োনয়ে সনঙ্গ সামােয নকেু হনলও খাওয়া। মাখে 
রদওয়া দুই নপস পাউরুনট নদনত বনল? বলব? 
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নজ বলুে। 
  
আমাে োম এবং রতামাে বাবাে োম নকন্তু এক। আমাে োমও সনিকুে েহমাে। আইনব’ে 
পুনলশ ই্নপক্টে সনিকুে েহমাে। রতামাে বাবা নেশ্চয়ই খুব িানলা মােুষ নেনলে। নেনলে 
ো? 
  
নজ। 
  
আনম নকন্তু িানলা মােুষ ো। আনম খুব খাোপ মােুষ। কতটা খাোপ নকেুক্ষনণে মনধযই 
রটে পানব। 
  
সযাে, একটু পানে খাব। 
  
অবশযই পানে খানব। রতামানক রতা বনলনে পানে রদয়া হনব। পানে, ো, নসগানেট, মাখে 
লাগানো দুই োইস পাউরুনট। আো আনেস, গত দুই বেে তুনম রকাোয় নেনল? 
  
ময়মেনসংনহ, েয়াপািা। নসনিকুে েহমাে সানহনবে বানিনত। 
  
এই নেিলবাে নক তখনো রতামাে সনঙ্গ নেল? 
  
নজ। 
  
আে রকউ রসখানে রতামাে সনঙ্গ রদখা কোে জনেয নগনয়নেল? 
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নজ ো। 
  
মনে কনে রদখ, রকউ ো? 
  
নজ ো। সযাে পানে খাব। 
  
ও হযাাঁ পানে খানব। পানে, ো-োশতা নদনত বলনে। নসগানেট নদনে। নসগানেট টােনত োনকা 
এবং র্ সব প্রশ্ন কেব তাে জবাবগুনল নঠক কনে োনখা। কাগজ রদয়া হনব। কাগনজ 
গুনেনয় নলখনবা। নতেটা মাি প্রশ্ন। প্রশ্নগুনল মে নদনয় রশানো— প্রশ্ন এক. এ জাতীয় অস্ত্র 
রতামানদে কানে কয়নট আনে? কাে কাে কানে আনে? প্রশ্ন দুই. নহনু্দস্তানেে সনঙ্গ 
রতামানদে নক র্াগান্াগ আনে? প্রশ্ন নতে. রতামানদে মূল আনন্দালেনট বৃহৎ বাংলা 
আনন্দালে, সবিহাো আনন্দালে ো-নক িানলা পানকস্তাে আনন্দালে। সহজ প্রশ্ন— সহজ 
উত্তে। নঠক ো আনেস? 
  
নজ সযাে। 
  
পুনলশ ই্নপক্টে সানহব উনঠ দাাঁিানত দাাঁিানত বলনলে, প্রনশ্নে উত্তে নঠকঠাক ো রপনল 
আনম কী কেব রসটাও একটু বনল োনখ, এনত সুনবধা হনব। আনম রতামাে নতেটা আঙুনলে 
েনখে নেনে আলনপে িুনকনয় রদব। রকাে নতেটা আঙুল রসটা তুনমই নঠক কেনব। খুবই 
কষ্টকে প্রনক্ৰয়া, নকন্তু কী আে কো! 
  
সযাে পানে খাব। 
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পুনলশ ই্নপক্টে সনিকুে েহমাে পানে নদনত বলনলে। ো-নসগানেট নদনত বলনলে। তাে 
মুনখ হানস। 
  
আনেস কুণু্ডনল পানকনয় শুনয় আনে। তাে নেনে দুটা কানলা কম্বল। আনেকটা কম্বল তাে 
গানয়। র্ রসনল তানক োখা হনয়নে রসনট িাাঁনসে আসানমনদে জনেয আলাদা কো কেনডম 
রসল। রসনলে োনদে সনঙ্গ আনলা-বাতাস আসা-্াওয়াে জনেয োেনকাো একনট 
রিনন্টনলটাে আনে। এই মুহুনতি রিনন্টনলটাে নদনয় রোদ এনসনে। রসই রোদ পনিনে 
রদয়ানল। আনেস রোনদে নদনক তানকনয় আনে। রসনলে রিতনে িযাপসা গেম। আনেনসে 
লাগনে ঠাণ্ডা। তাে কানে মনে হনে, রমনিে নেে রেনক ঠাণ্ডা উনঠ এনস তাে গানয় লাগনে। 
দুটা কম্বনল ঠাণ্ডা মােনে ো। নদনেে রবলানতও তাে মুনখে কানে এবং কানেে কানে মশা 
নিেিন্ন কেনে। হাত নদনয় মশা তািানোে উপায় রেই। দুটা হাতই িুনল উনঠনে। েনখে 
নেনে নপে িুকানোে িল িনলনে, হাত নবনষনয় উনঠনে। 
  
রবনশে িাগ সময় আনেস রঘানেে মনধয কাটানে। রঘােটা ্খে আনস। তখে তাে িানলা 
লানগ। আঙুনলে ্ত্রণাণা রটে পাওয়া ্ায় ো। রঘানেে সময় রস কাউনক ো কাউনক রসনলে 
রিতে বনস োকনত রদনখ। রবনশে িাগ সময় রদনখ মানলক িাইনক। মানলক িাই নেেু 
গলায় কো বনলে। তাাঁে কোগুনল রবনশে িাগ সময়ই গানেে মনতা মনে হয়। মনে হয়। 
গানেে সুনে কো বনল এই মােুষটা তানক ঘুম পািানত রেষ্টা কেনে। 
  
রকমে আে আনেস? 
  
িানলা আনে। মনে হয় জ্বে আসনে নকন্তু আনম িানলা আনে। 
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রতামাে কো শুনে িানলা লাগল। আনেস রশানো, র্খানে োকনব, র্ অবস্থায় োকনব 
িানলা োকাে রেষ্টা কেনব। িানলা োকাে রেষ্টা কোটা খুব জরুনে। 
  
নজ। 
  
আনেস রশানো, রদনশে িানলাে জনেয রদনশে সব মােুষ কাজ কনে ো। অল্প নকেু মােুষ 
কাজ কনে। তুনম অল্প নকেু মােুনষে একজে। এটা রিনব রতামাে িানলা লাগনে ো? 
  
নজ লাগনে। 
  
র্ কষ্ট তুনম রিাগ কেে, রসই কষ্ট রতামাে পনেে প্রজন্ম রিাগ কেনব ো। তাো বাস 
কেনব স্বাধীে বাংলানদনশ। 
  
মানলক িাই, এইসব কো অনেকবাে বনলনেে। েতুে নকেু বলুে। 
  
েতুে কো শুেনত োও? এইগুলাও েতুে কো। 
  
আনেস মানি মানি নসনিকুে েহমাে সানহবনক তাে পানশ বনস োকনত রদনখ। নতনে 
সবসময়ই অদু্ভত অদু্ভত কো বনলে। 
  
মাোে। 
  
নজ। 
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িুনলে পাপনি সবসময় রবনজাি সংখযায় হয়। একটা িুনলে পাপনি হয় রজাি সংখযায়। 
িুনলে োমটা বনলা। 
  
বলনত পােনে ো। 
  
নেন্তা কনো। নেন্তা কনে বনলা। 
  
নেন্তা কেনত িানলা লাগনে ো। 
  
রকে িানলা লাগনে ো? 
  
গােপালা বেজঙ্গল আমাে িানলা লানগ ো। তানদে নেনয় নেন্তা কোে নকেু রেই। নেন্তা 
কেনত হনব মােুষ নেনয়। 
  
গােপালা, বেজঙ্গল এো নক মােুনষে অংশ ো? 
  
এইসব আপনে কী বনলে, এো মােুনষে অংশ হনব কী জনেয? 
  
আমাে রতা মনে হয় মােুষই বেং গােপালাে অংশ। মােুষনক গানেে িুল নহনসনব কল্পো 
কনো। িুনলে োনক পাপনি, মােুনষে আঙুল হনলা পাপনি। িুনলে োনক গন্ধ— মােুনষে 
গুণ হনে গন্ধ। িুল রেনক িল হয়… 
  
আপনে নক েুপ কেনবে? 
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আো ্াও েুপ কেলাম। 
  
হঠাৎ হঠাৎ আনেস লীলাবতীনক রদখনত পায়। রস খুব বযস্ত িনঙ্গনত বনল, আপনে আমাে 
সনঙ্গ েলুে রতা। 
  
রকাোয় ্াব? 
  
আমানদে বানিনত ্ানবে। আনম আপোনক জঙ্গনলে রিতে লুনকনয় োখব, রকউ আপোনক 
পানব ো। 
  
এো আমানক োিনব ো। 
  
তাহনল একটা কাজ করুে, এো আপোে কানে ্া ্া জােনত োয় সব বনল নদে। হিহি 
কনে বনল নদে। 
  
সম্ভব ো। 
  
অবশযই সম্ভব। পুনলশ ই্নপক্টে সানহবনক ডাকুে, রডনক সব বনল নদে। 
  
পুনলশ ই্নপক্টে সানহবনক রবনশে িাগ সময়ই আনেস তাে আনশপানশ রদখনত পায়। 
নতনে হানত একটা আলনপে নেনয় দাাঁনিনয় োনকে এবং একটা প্রশ্নই বােবাে কেনত 
োনকে। আনেসও ক্লানন্তহীেিানব রসই প্রনশ্নে উত্তে নদনত োনক। 
  
রতামাে োম কী? 
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আনেস। 
  
রতামাে োম কী? 
  
আনেস। 
  
রতামাে োম কী? 
  
আনেস। 
  
রতামাে োম কী? 
  
আনেস। 
  
রতামাে োম কী? 
  
আনেস। 
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১৯. বমনে রিতে রিৌচক পাতা 
বনেে রিতে রেৌনক পাতা। রেৌনকে উপে শীতলপানট। নসনিকুে েহমাে শীতলপানটনত 
শুনয় আনেে। পাতাে িাাঁক নদনয় সূন ি্ে আনলা এনস পনিনে তাে গানয়। রোদটা িানলা 
লাগনে। রেৌনকে উপে নকেু ধাে নেনটনয় োখা হনয়নে। নসনিকুে েহমানেে ধােণা, পানখো 
ধাে রখনত রেৌনকনত এনস বসনব। তাে ধােণা নঠক হয় নে। রকানো পানখ আসনে ো। 
তাো মােুনষে প্রনত তানদে িয় দূে কেনত পানে নে। 
  
বেয রকানো িুল কানেই রকাোও িুনটনে। নতনে িুনলে কিা ঘাণ পানেে। কাাঁঠালাোপাে 
তীব্ৰ ঘাণ। বনেে রিতনে কাঠালাোপাে রকানো গাে তাে রোনখ পনি নে। গন্ধটা আসনে 
রকাো রেনক? নতনে রশায়া রেনক উনঠ বসনলে। সুনলমাে-নলাকমাে রকউ তাে পানশ রেই। 
ইদােীং নতনে তানদে বনেে রিতে িুকনত রদে ো। তাো এনস পানট নবনেনয় েনল ্ায়। 
বনেে বাইনে অনপক্ষা কনে। আজ রকউ আনশপানশ োকনল িানলা হনতা। কাাঁঠালোপা 
গানে িুল িুনটনে নক-ো রদখনত বলনতে। 
  
নসনিকুে েহমানেে রপেনে খুটাখুনট শে হনে। নতনে ঘাি নিনেনয় খুবই অবাক হনলে। 
েীল েনঙে একটা পানখ খুাঁনট খুাঁনট ধাে খানে। পানখে মাোয় িুনট আনে। রঠাাঁট নটয়া 
পানখে রঠাাঁনটে মনতা লাল। নসনিকুে েহমাে র্ পানখটাে নদনক তানকনয় আনেে তা রস 
বুিনত পােনে। নকন্তু িয় পানে ো। খুাঁট খুাঁট শনে ধাে রখনয় ্ানে। নসনিকুে েহমাে 
বলনলে, নকনে তুই একা রকে? রতাে সঙ্গীসানেো কই? হঠাৎ কো শুনে পানখ সামােয 
েমনক রগল। ডাো িাোল। আবাে শান্ত হনয় রগল। নসনিকুে েহমাে মুগ্ধ হনয় তানকনয় 
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আনেে। েীল পানখে একনট সঙ্গীনক তাে মাোে উপে নদনয় কনয়কবাে উনি র্নত রদখা 
রগল। রস মনে হয় সাহস সঞ্চয় কেনে। পনেনস্থনত নবনবেো কেনে। 
  
নতনে আবানো শুনয় পিনলে। পানখো আসুক। রকউ রকউ এনস বসুক তাে গানয়। 
  
ধমিপাশা োোে ওনস সানহব রঘািায় েনি এনসনেে। নসনিকুে েহমাে সানহনবে সনঙ্গ রদখা 
কেনবে। জরুনে। রলাকমাে-সুনলমানেে উপে দানয়ত্ব রকউ র্ে বনে িুকনত ো পানে। 
ওনস সানহবনক তাো সাহস কনে এই কো বলনত পােল ো। 
  
ওনস সানহব বলনলে, উনে বনেে রিতে কী কনেে? 
  
সুনলমাে বলল, উোে শেীে খাোপ। উনে শুনয় োনকে। 
  
শেীে খাোপ হনল বনেে রিতে শুনয় োকনত হনব রকে? 
  
সুনলমাে জবাব নদল ো। এই প্রনশ্নে জবাব তাে কানে রেই। ওনস সানহব বলনলে, জঙ্গনল 
রকাোয় শুনয় োনকে? 
  
বযবস্থা আনে। 
  
কী বযবস্থা? 
  
েনলে নেনজে রোনখ রদখনবে। 
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ওনস সানহব র্ দৃশয রদখনলে তাে জনেয নতনে প্রস্তুত নেনলে ো। নসনিকুে েহমাে শুনয় 
আনেে, তানক নঘনে োনজযে পানখ। নকেু পানখ। আবাে তাে গানয়ে উপে বনস আনে। 
পানয়ে শনে সব পানখ উনি রগল। নসনিকুে েহমাে উনঠ বসনলে। ওনস সানহব বলনলে, 
সযাে সাল্লামানলকুম। আমানক নেনেনেে? ওনস ধমিপাশা। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, কী বযাপাে? 
  
সযাে একজে রলাক সম্পনকি রখাাঁজ নেনত এনসনে। আনেস োম। আপোে বানিনত জায়নগে 
োকত। 
  
এখে রস োই। 
  
সযাে জানে। রস রজনল আনে। ঘুঘু রলাক। নপস্তলসহ ধো পনিনে। কনমউনেে পানটি কেত। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, আনম তানক িানলা রলাক নহসানব জানে। 
  
িানলা-মনন্দে নবোে এনককজনেে কানে এনকক েকম। আপোে কানে র্ িানলা, অনেযে 
কানে রস খাোপ। 
  
নসনিকুে েহমাে বলনলে, র্ িানলা রস সবসময় িানলা। সনবে কানে িানলা। 
  
ওনস সানহব বলনলে, সযাে, এই নবষনয় আপোে সনঙ্গ তকি কেব ো। আপোে কানে 
একটা অেুমনতে জনেয এনসনে। আনেস র্ ঘনে োকত রসই ঘেটা সােি কেব। ঘনে 
কাগজপি কী আনে রদখব। 
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অেুমনত ো নদনল সােি কেনবে ো? 
  
অেমনত ো নদনলও সােি কেব। আমাে সনঙ্গ সােি ওয়ানেন্ট আনে। 
  
তাহনল অেুমনত োইনলে রকে? 
  
িদ্রতা কেলাম সযাে। আমো রতা নব্ৰনটশ সেকানেে পুনলশ ো। আমো পানকস্তাে 
সেকানেে পুনলশ। আমো িদ্র। 
  
্াে। সােি কনেে। 
  
সােিটা আপোে সামনে কেনত োই। 
  
আনম এখাে রেনক ্াব ো। বানিনত আমাে বি রমনয় আনে। োম লীলা। সব নকেু এখে 
রস রদনখ। রস োকনব আপোে সনঙ্গ। 
  
সযাে, আনেকটা রবয়াদনব কেব। আমো শুধু আনেস র্ ঘনে োকত রসই ঘে সােি কেব 
ো। আমো পুনো বানি সােি কেব। সেকানেে হুকুম। আমো হুকুনমে রগালাম। 
  
নসনিকুে েহমাে নকেু বলনলে ো। আবাে রেৌনকনত শুনয় পিনলে। 
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সন্ধযা প ি্ন্ত বানি সােি হনলা। মূলবানি, শহেবানি। েদীে পানি নেেঞ্জে র্খানে োনক। 
রসই েনেে ঘে। নকেুই বাদ রগল ো। োেটা বাধাই কো রমাটা রমাটা খাতা োিা নকেু 
পাওয়া রগল ো। খাতাে প্রনতনট পাতায় একটা শে রলখা লীলাবতী! 
  
ওনস সানহব লীলাবতীে নদনক তানকনয় বলল, আপোে োমই রতা লীলাবতী! এই রলাক 
লক্ষবাে আপোে োম নলনখনে, কােণ কী? 
  
লীলাবতী বলল, আপনে র্মে কােণ জানেে ো। আনমও জানে ো। 
  
তাে সনঙ্গ আপোে পনেেয় নেল ো? 
  
লক্ষ বাে োম রলখাে মনতা পনেেয় নেল ো। 
  
রস র্ অনত নবপদজেক বযনে তা নক জানেে? 
  
আনগ জােতাম ো। এখে জােলাম। 
  
আনগ কী জােনতে? 
  
আনগ জােতাম উনে লাজুক ধেনেে একজে মােুষ। ওনস সানহব শুেুে, আনম খুব খুনশ 
হনবা খাতা োেটা ্নদ আপনে রেনখ ্াে। 
  
খাতাগুনল সীজ কো হনয়নে। োখা ্ানব ো। 
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আপোনদে কানে োেটা খাতা খুবই গুরুত্বপূণি মনে হনে। মনে হনে সাংনকনতক িাষায় 
অনেক রগাপে তেয লুকানো? 
  
ওনস সানহব জবাব নদনলে ো। নতনে মঞু্জনক নেনয় বযস্ত হনয় পিনলে। 
  
আপনে রক? 
  
আমাে োম মঞু্জ। মঞু্জল কনেম। 
  
আপনে এই বানিে রক? 
  
আনম এই বানিে রকউ ো। 
  
এই বানিে রকউ ো, তাহনল এই বানিনত আনেে রকে? 
  
আনম লীলাবতীনক তাে মামাে বানি রেনক এ বানিনত নেনয় এনসনে। 
  
রসটা কনব? 
  
প্রায় রদি বেে। 
  
রদি বেে ধনে এ বানিনত আনেে? আপনে কী কনেে? অেিাৎ এই বানিনত আপোে 
কাজটা কী? 
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মঞু্জ, হকোনকনয় রগনলে। তাই রতা, এ বানিনত তাে কাজটা কী? 
  
ওনস সানহব বলনলে, আপোনক র্ আমাে সনঙ্গ একটু োোয় র্নত হনব। 
  
রকে? 
  
নজোসাবাদ কেব। 
  
নজোসাবাদ এখানে কনেে। 
  
সব নজোসাবাদ সব জায়গায় কো ্ায় ো। 
  
আনম োোয় ্াব ো। নজোসাবাদ ্া কোে এখানে কনেে। 
  
ওনস সানহব বলনলে, ইউ আে আন্ডাে অযানেে। 
  
পুনলনশে দল োত আটটায় মঞু্জনক হযান্ডকাি এবং রকামনে দনি রবাঁনধ ধমিপাশা োোে 
নদনক েওো হনলা। সাো গ্রানমে মােুষ রিনঙ পিল। এই দৃশয রদখাে জনেয। 
  
পেীবােু কাাঁদনে। তাে দুই পুি িি-তুিাে নেৎকাে কনে কাাঁদনে। জইতেী-কইতেী 
কাাঁদনে। নসনিকুে েহমাে তাাঁে বানিে উঠানে ইনজনেয়ানে স্তব্ধ হনয় বনস আনেে। তাাঁে 
রপেনে হাাঁটু রগনি বনস আনে সুনলমাে-নলাকমাে। এক সময় নসনিকুে েহমাে োপা গলায় 
বলনলে, আমাে বানিে রমহমাে পুনলশ আমাে সামনে রেনক ধনে নেনয় রগল। এত বি 
অপমাে আল্লাহপাক আমাে জনেয রেনখনেে? 
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তাাঁে কো রশষ হবাে আনগই সুনলমাে নেিঃশনে উঠাে রেনি রগল। সুনলমানেে োিা 
অলঙ্গায় (বশি জাতীয় অস্ত্র) ধমিপাশা োোে ওনস নেহত হনলে, রসনকনন্ড অনিসাে গুরুতে 
আহত হনলে। নেজািি পুনলশ তলব কো হনলা ময়মেনসংহ রেনক। নসনিকুে েহমাে 
সানহবনক রগ্রিতাে কনে ময়মেনসংহ নেনয় ্াওয়া হনলা পনেে নদে রিানে। রসই নদে 
দুপুনেই শত শত মােুষ ধমিপাশা োো রঘোও কনে োো জ্বনলনয় নদল। শদনেক আজাদ 
পনিকায় র্ নেনপাটিনট োপা হনলা তাে নশনোোম– 
  
ধমিপাশা োো িনস্মিূত ও লুনষ্ঠত 
োে পুনলশ নেহত 
  
  
  
তানেখ ৪ জুলাই ১৯৫৭ সে। 
  
নসনিকুে েহমাে সানহনবে নদে কাটনে রজল হাজনত। মামলা েলনে দীঘিনদে। হাতকিা 
বাাঁধা অবস্থায় নতনে নদনেে পে নদে রকাটি ্ানেে। রকাটি রেনক রিেত আসনেে। 
উনকলনদে রজোে মুনখ নতনে একনট কোই বলনেে, সুনলমাে নেনজে ইোয় নকেু কনে 
োই, আনম তানক বনলনে মঞু্জনক োনিনয় আেনত। মঞু্জ, আমাে বানিে অনতনে। তানক 
রকামনে দনি রবাঁনধ নেনয় ্ ানব তা হয় ো। নসনিকুে েহমাে সানহনবে উনকল বাবু নেতযেঞ্জে 
সাহা তানক অনেক বুনিনয়নেে। তানক বনলনেে, আপনে অপোধ নেনজে ঘানি রটনে 
নেনেে, এনত লাি হনব ো। সুনলমাে বাাঁেনব ো, তানক িাাঁনসনত িুলনত হনব। মািখাে 
রেনক আপনে নবপনদ পিনবে। আপনে র্টা সনতয রসটা বলুে। বলুে আপনে এই নবষনয় 
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নকেুই জানেে ো। সুনলমাে ্ া কনেনে নেনজে দানয়নত্ব কনেনে। নসনিকুে েহমাে বনলনেে, 
আনম এনককবাে এনকক কো বনল ো উনকল সানহব। 
  
লীলা ময়মেনসংহ রজলখাোয় অনেকবাে বাবানক রদখনত এনসনে। শুরুনতই নসনিকুে 
েহমাে বনলনেে, মানগা, মামলা নেনয় রকানো কো বলনব ো। মামলা নেনয় নেন্তা কেনব 
উনকল-নমাোে। কো বলনব উনকল-নমাোে। তুনম অেয নবষনয় কো বনলা। দুিঃখ-কনষ্টে 
কো বলব ো। আেনন্দে কো ্নদ োনক বনলা। 
  
একনট আেন্দ সংবাদ লীলা নদনয়নে। নতনে অতযন্ত আেন্দ রপনয়নেে। পেীবােুে সনঙ্গ নবনয় 
হনে মঞু্জে। নসনিকুে েহমাে সংবাদ শুনে বনলনেে, আনম আমাে দীঘি জীবনে অল্প নকেু 
িানলা সংবাদ রপনয়নে, এটা তাে একটা। ্নদ সম্ভব হয় নববানহে পনে পেীবােু এবং মঞু্জ 
র্ে আমাে সনঙ্গ সাক্ষাৎ কনে। নববানহে উপহাে নহসানব আনম তানদে দােপি কনে নকেু 
নবষয়-সম্পনত্তও নদব। মানগা এখে আমানক বনলা, এই দুইজনেে নববানহে নেন্তাটা নক 
রতামাে মাোয় এনসনে? 
  
লীলা বলল, হযাাঁ। 
  
সাবাস রবনট। সাবাস। রকউ রকানো বি কাজ কেনল আমো বনল সাবাস। রকে বনল 
জানো? 
  
নজ ো। 
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তাহনল আমাে কাে রেনক রশানো। পােনসযে এক সম্রাট নেনলে, োম শাহ আিাস। উনে 
নেনলে মহাে সম্রাট। সাোজীবে নতনে বি বি কাজ কনে রগনেে। তােপে রেনক রকউ 
্নদ বি রকানো কাজ কেত বা িানলা কাজ কেত সবাই বলত— আনো এই রলাক রদনখ 
শাহ আিানসে মনতা! রসখাে রেনক হনলা সাবাস। রকউ িানলা বা বি নকেু কেনলই 
আমো বনল সাবাস। 
  
এই গল্প আপোনক রক বনলনে? 
  
আনেস মাোে বনলনে। তাে কাে রেনক আনম অনেক নকেু নশনখনে। মানগা রশানো, আনেস 
মাোনেে মামলা রকানটি উঠনতনে বনল খবে রপনয়নে। এই মামলাে ্াবতীয় খেে আনম 
নদব। তুনম বযবস্থা কনো। 
  
আনম ্া কোে কেব। 
  
রতামাে মা, রস রকমে আনে? সতয কো বলবা। আনম বুিদাে মােুষ। আমানক বুিা 
রদওয়াে নকেু োই। 
  
উোে শেীে িানলা ো। শেীে খুবই খাোপ। তনব মাো এখে নঠক আনে। নেন্তা-িাবো 
পনেষ্কাে। 
  
আলহামদুনলল্লাহ। শেীনেে সুস্থতা রকানো নবষয় ো মা। মনেে সুস্থতাই সুস্ততা। 
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েনমলানক মূল বানি রেনক শহেবানিনত রেয়া হনয়নে। তাে রসবাে সব দায়দানয়ত্ব নেনয়নে 
পেীবােু। কাজটা রস কনে কনঠে শৃঙ্খলায়। একটুও এনদকওনদক হবাে উপায় রেই। 
প্রনতনদে দুপুনে কপূিে রমশানো গেম পানে নদনয় রগাসল। এই রগাসল েনমলানক কেনতই 
হনব। একনবলাে জনেযও বাদ ্ানব। ো। গানয় জ্বে োকনলও বাদ ্ানব ো। নবকানল 
পাকা রপাঁনপ। পেীবােু মুনখ তুনল রপাঁনপ খাওয়ানব। রসখানেও ো কো ্ানব ো। খাওয়া-
খানদযে হাত রেনক বাোে জনেয েনমলা প্রায়ই োোে রকৌশল কনেে। রকানো রকৌশলই 
কাজ কনে ো। একনদে নতনে বলনলে, মানগা, রতামানক একটা নসমাসা রদই। ্নদ নসমাসা 
িাঙানত পানো তাহনল খাব। িাঙানত ো পােনল খাব ো। নসমাসাটা হনলা— 
  
োই পুষকুনেে োই জনল 
োই পদ্ম রিানট 
কও রদনখ নজনেসটা কী 
বুনদ্ধ োকনল ঘনট। 
  
পেীবােু বলল, আমাে ঘনট রকানো বুনদ্ধ োই। একটা বুনদ্ধ আনে, আপনে ো খাওয়াে 
মতলব কেনেে। লাি োই, হাাঁ কনেে। 
  
োনত পেীবােু ঘুমায় েনমলাে সনঙ্গ। েনমলা োোে নবষনয় কো বনলে। নকন্তু একবােও 
জােনত োে ো নসনিকুে েহমাে মােুষটাে কী হনলা। নতনে রকাোয় আনেে কীিানব 
আনেে। লীলা একনদে বলল, মা, েনলে। আপোনক বাবাে সনঙ্গ রদখা কনেনয় আনে। 
নতনে সনঙ্গ সনঙ্গ গুনটনয় নগনয় বলনলে, োনগা মা, ো। 
  
লীলা বলল, ো রকে? 
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মােুষটানক আনম সাোজীবে রদনখনে মানঠ ময়দানে, রখালা জায়গায়। আইজ রস তালাবন্ধ, 
এইটা রদখনত মে োয় ো। 
  
মা, আপোে নক মােুষটাে জনেয খাোপ লানগ ো? 
  
েনমলা লীলানক নবনস্মত কনে নদনয় বলনলে, রসই েকম খাোপ লানগ ো। 
  
রকে রসই েকম খাোপ লানগ ো? 
  
মােুষটা নহসানবে মনধয পিনে, এই জনেয খাোপ লানগ ো। 
  
বুনিনয় বনলে। নহসানবে মনধয পনিনে মানে? 
  
েনমলা শান্ত গলায় বলনলে, আল্লাহপাক নহসানব দুনেয়া োলাে। তাাঁে নহসানব ক্ৰনট োই। 
মাসুদনে রতামাে নপতা তালাবন্ধ কেনেল, আল্লাহপাক রসই নহসানব উোনক তালাবন্ধ 
কনেনেে। মাসুদ েনল রগনে, আল্লাহপাক রসই নহসাব কনে আনেকজেনে উপনস্থত 
কনেনেে, তাে োম মঞু্জ। 
  
আপোে মনতা নেন্তা কেনত পােনল সুনখ োকনত পােতাম। 
  
তুনম র্ আমাে মনতা নেন্তা কেবা ো, সুনখ োকবা ো— এইটাও আল্লাহ পানকে নহসাব। 
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লীলা বলল, মা, আপনে রতা িনবষযৎ বলনত পানেে, এই মামলাে োয় কী হনব বলনত 
পানেে? 
  
েনমলা বলনলে, রকাোে মনজনদ আল্লাহপাক বনলনেে– োসরুম নমোল্লানহ ওয়া িাতহুে 
কানেব। 
  
এে অেি কী? 
  
এে অেি, আল্লাহ তানদে নবজয় দাে কনেে, ্াো এে উপ্ুে। আমাে হুজুনেে এই 
আয়াতটা খুব পেন্দ নেল। হুজুনেে কো রতা রতামানক বনলনে। বনল োই? 
  
বনলনেে। এখে বলুে বাবা নক নবজনয়ে উপ্ুে? 
  
রসই নবনবেো আল্লাহপাক কেনবে। নহসাব তাাঁে কানে। 
  
পেীবােুে সনঙ্গ এখে তাে প্রবল সখয হনয়নে। প্রায়ই নেনশোনত নতনে ধাক্কা নদনয় পেীবােুে 
ঘুম িাঙাে। পেীবােু আতনঙ্কত গলায় বনলে, মা, শেীে নঠক আনে? রকানো অসুনবধা? 
  
েনমলা োপা গলায় বনলে, রকানো অসুনবধা োই। তুনম একটা গীত কনো। শুনে। 
  
পেীবােু প্রায় সনঙ্গ সনঙ্গই গীত ধনে— 
  
পীনেনতে িাঙা োও 
নেয়া বান্ধই রকাোয় ্াও 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । লীলাবতী । উপনযাস  

 379 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 

 

 

রকাে পবনে োম রলখাও 
রদখাও শ্বনেে বাহাে।। 
  
গাে শুেনত শুেনত েনমলা হাত োনখে। পেীবােুে নপনঠ। নেনজ গানেে তানল তানল মাো 
রদালানত শুরু কনেে। একসময় ক্ষীণ এবং অিষ্ট স্বনে নতনেও পেীবােুে সনঙ্গ গাইনত 
োনকে— রদখাও শ্বনেে বাহাে। 
  
পেীবােু গাে রশষ কনে বনল, মা, খুনশ হনয়নেে? 
  
েনমলা বনলে, রতামাে সকল কমিকানণ্ডই আনম খুনশ। আমাে ্নদ নবষয়সম্পনত্ত োকত সব 
রতামানে নদয়া ্াইতাম। আমাে নকেুই োই। 
  
আপোে এমে এক নজনেস আনে ্া অেয কানোে োই, রসইটা আমানে নদয়া ্াে। 
  
রকাে নজনেসনগা মা? 
  
িনবষযৎ বলাে ক্ষমতা। এইটা আমানে নদয়া ্াে। 
  
হানত োকনল নদতাম। আমাে হানত োই। 
  
আনশ্বে মানসে এক মধযোনত েনমলা লীলানক রডনক পাঠানলে। শান্ত গলায় বলনলে, মানগা 
রশানো, আমাে দানদ শাশুনিে মৃতুয ্খে উপনস্থত হয় তখে রতামাে নপতা তাে জনেয 
নদনঘে পানি একটা ঘে বাোনয় নদনলে। মউত ঘে। আমাে দানদ শাশুনিে মৃতুয মউত 
ঘনে হনয়নেল। নতনে বিই কষ্ট কনেনেনলে। তাাঁে শেীে পনে নগনয়নেল, েউখ গনল 
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নগনয়নেল। আনম তাে রসবা কেতাম। রশনষে নদনক তাে উপে আনম বিই োোজ 
হনয়নেলাম। আল্লাহপাক তাে নহসাব নঠক োখনবে। আমােও আমাে দানদ শাশুনিে মনতা 
কনষ্টে মৃতুয হনব। আমাে শেীে পনে রগনল ্ানব। আনম োই ো তখে রকউ আমাে রসবা 
করুক। তুনম আমাে জনেয মাউত ঘে বাোনত বনলা। 
  
লীলা বলল, আনম আপোে জনেয মউত ঘে বাোব ো। আপোে ্ নদ মৃতুয হয় এই বানিনত 
হনব। আপোে জীবনেে রশষ নদে প ি্ন্ত আনম আপোে রসবা কেব। 
  
মানগা, অনত িয়ঙ্কে মৃতুয আমাে জনেয অনপক্ষা কেনতনে। আনম রোনখে সামনে িষ্ট 
রদখনতনে। 
  
েনমলাে রশষ িনবষযৎবাণী িনল নে। নতনে কানতিক মানসে নতে তানেখ নেজ নবোোয় শুনয় 
মাো রগনেে। সামােযতম মৃতুয্ত্রণাণাও তাে হয় নে। তাাঁে রঠাাঁনট রলনগ োকা হানস রদনখ 
মনে হনেল, জীবনেে রশষপ্রানন্ত এনস তাে মনে হনয়নে েনঙ্গ িং-এ জীবেটা রতা িানলাই 
পাে কেলাম। 
  
লীলা তাে মানয়ে মৃতুযে নবষনয় নলখল— মৃতুযে সময় আনম তাাঁে পানশ নেলাম। রসনদেই 
নতনে েতুে সাবাে নদনয় রগাসল কনে েতুে শানি পেনলে। লনজ্জত গলায় আমানক বলনলে, 
কাাঁো সুপানে, খনয়ে আে েুে নদনয় একটা পাে খাব মা। রঠাাঁট লাল কেব। আনম পাে এনে 
নদলাম। উনে বলনলে, েুেটা িানলা ো। শঙ্খ েুে আোনয় রদও। শঙ্খ েুে আেনত বাজানে 
রলাক রগল। আনম বললাম, আজ মনে হয় আপনে িানলা রবাধ কেনেে। আসুে বাগানে 
নগনয় বনস। নতনে বলনলে, ো। তােপেই তাাঁে মনধয সামােয অসুস্থতা রদখা রগল। নতনে 
বলনলে, আমাে মাোটা রতামাে রকানল োও। আনম তাে মাো রকানল নেলাম। নতনে অিষ্ট 
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স্বনে বলনলে, আল্লাহপাক আমাে অপোধ ক্ষমা কনেনেে। আনম বললাম, মা, আপনে রতা 
রকানো অপোধ কনেে োই। অপোনধে ক্ষমাে প্রশ্ন আসনে রকে? 
  
নতনে হাাঁপানত হাাঁপানত বলনলে, সব মােুষই অপোনধে মনধয বাস কনে রগা মা। পানয়ে 
নেনে পনি নপাঁপিা মাো ্ায়, রসটাও রতা অপোধ। আমাে নবোট িাগয আল্লাহপাক আমাে 
সব অপোধ ক্ষমা কনেনেে। তাে নকেুক্ষনণে মনধযই তাাঁে মৃতুয হয়। আনম এত সহজ 
এবং এত সুন্দে মৃতুয আনগ কখনো রদনখ নে। িনবষযনত রকানো নদে রদখব তাও মনে হয় 
ো। 
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২০. মঞু্জ চনজ গ্রামম চিমে রগমেন 
মঞু্জ তাাঁে স্ত্রী এবং িি-তুিােনক নেনয় নেজ গ্রানম নিনে রগনেে। লীলাবতীনক বনলনেে, 
মা, আনম রতা ঘেজামাই ো। ঘেজামাই হনল নিন্ন কো নেল। আনম এখে একা ো, আমাে 
স্ত্রী আনে, দুই পুি আনে। 
  
লীলাবতী বলল, পেী নক আপোে সনঙ্গ র্নত োয়? 
  
মঞু্জ নবেে হনয় বলনলে, তাে আবাে োওয়া-োওনয় কী? আনম র্খানে ্াব রসও রসখানে 
্ানব। 
  
রদখা রগল পেীবােু শুধু র্ একা র্নত োনে তা-ো জাইতেী-কইতেী দুই রবােও র্নত 
োনে। লীলাবতী বলল, রতামো রকে ্ানব? 
  
কইতেী জবাব নদল ো। জাইতেী বলল, আনম ্াব। 
  
লীলাবতী বলল, রকে? 
  
জইতেী মানটে নদনক তানকনয় েইল। জবাব নদল ো। মঞু্জ বলনলে, আমাে অঞ্চনল িানলা 
সু্কল আনে। আনম তানদে সু্কনল িনতি কনে নদব। রোনখ রোনখ োখব। এইখানে তুই োিা 
আে রক আনে? তুই নেনজও রতা সাোজীবে োকনব ো। রতাে নবনয় হনব। তুই েনল ্ানব 
স্বামীে সংসানে। এই দুই রমনয় এত বি জায়গায় একা একা ঘুেনব? এটা রতাে রকমে 
নবনবেো? 
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লীলাবতী েুপ কনে রগল। তাে একবাে বলনত ইো কেনেল, মামা, রতামাে ্ ুনে মােলাম। 
নকন্তু আনম এখানে একা পনি োকব এটা রতামাে রকমে নবনবেো? রস নকেু বলল ো। 
  
মঞু্জে সনঙ্গ ্াবাে জনেয আনো দুজে শতনে হনলা। একজে বদু আনেকজে নেেঞ্জে। বদু 
বলল, আপনে র্খানে আনম রসখানে। এখে আমানে মানেে কানটে আপনেে নবষয়। 
নেেঞ্জে নকেু বলল ো। রস নবো প্রনয়াজনে কো বনল ো। ্াওয়া নবষনয় রকানো কো 
বলাে প্রনয়াজে রস রবাধ কেনে ো। মঞু্জ নঠক কনেনেে, নেেঞ্জেনক নেনয় নতনে একটা 
িানতে রহানটল নদনবে। রহানটনলে োম নদনবে। নহনু্দ-মুসনলম রহানটল। রহানটনলে একজে 
বাবুনেি নেেঞ্জে, আনেকজে নতনে নেনজ। আনগে মনতা নদে কাটানল এখে হনব ো। আয়-
রোজগানেে পে রদখনত হনব। নেনলে একা মােুষ, হুট কনে সংসাে বি হনয়নে। সংসানে 
এখে আটজে মােুষ। িি-তুিাে। িি-তুিানেে মা। জাইতেী-কইতেী। বদু এবং 
নেেঞ্জে। এে মনধয বদু একাই নতেজনেে িাত খায়। 
  
  
  
মঞু্জে িানতে রহানটল োলু হনয়নে। রহানটনলে োম নহনু্দ-মুসনলম রহানটল ো। পেীবােু এই 
োম োখনত রদয় নে। পেীবােুে ্ুনে হনলা, নহনু্দ-মুসনলম রহানটল োম নদনল নহনু্দও রসই 
রহানটনল ্ানব ো, মুসলমােও ্ানব ো। মঞু্জ পেীবােুে ্ুনেনত রমানহত হনলে। রহানটনলে 
োম হনলা আদশি রহানটল। মঞু্জ তাে স্বিাব মনতা এক সপ্তাহ রহানটল রদনখনেে। এখে 
আে নকেু রদখনেে ো। এখে রদখনে পেীবােু। রস িানলািানবই রদখনে। রহানটল িানলা 
েলনে। হানটে নদনে নতেবাে হাাঁনি েিানত হয়। রহানটনলে রিতে কােমােনদে জায়গা 
রদওয়া ্ায় ো। কােমােো োলা হানত রহানটনলে বাইনে বনস ্ায়। নতে আইনটম োন্না 
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হয়— িানজ, ডাল, মাংস। মানেে রকানো আইনটম এখনো োলু কো হয় নে। এে রপেনেও 
পেীবােুে হাত আনে। পেীবােুে ্ুনে— মাে সবাই বানিনতই খায়। রহানটল-নেনু্টনেনন্ট 
সবাই মাংস রখনত োয়। 
  
রহানটনলে বাজাে এবং টাকা-পয়সাে নহসানবে দানয়নত্ব আনে বদু। আনগ তাে নদে রকনটনে 
শুনয়-বনস, এখে রস নেিঃশ্বাস রিলাে িুেসূতও পানে ো। োত েটায় রহানটল বন্ধ কনে 
রস ঘনে নিনে। তাে সনঙ্গ রহানটনলে এক কমিোেীও। (নমলে হাওলাদাে, ডাক োম হাওলু 
নময়া) আনস। ্াে কাজ হনে, বদুে গানয় রতল ডলা। একসময় বদুে নদে কাটত অনেযে 
গানয় রতল ডলাডনল কনে, এখে অেয একজে তাে গানয় রতল ডলাডনল কেনে। জীবনেে 
এই উোনে রস েমৎকৃত। 
  
োনত রতল ডলাডনলে অংশটা রস বিই উপনিাগ কনে। হাওলু নময়া কাজটা কনেও 
েমৎকাে। সনেষাে রতানল েসুে নদনয় জ্বাল রদয়। রসই রতনলে বানট হানেনকনেে উপে 
নদনয় োনখ। রতল োনক গেম। গেম রতল গানয় ডলা হয়। আোনম বনু্দে রোখ বন্ধ হনয় 
আনস। রোখ বন্ধ কনে োোে গল্প কেনত তাে বি িানলা লানগ। 
  
হাওলু নময়া রশানো, কাজকনমিে োপ একটু কমনল রতামানে আমানদে অঞ্চনল নেয়া ্াব। 
আহানে কী জায়গা! কী নবোট বানি োোনজে! মূল বানি, উত্তে বানি, শহে বানি। তয় 
িূনতে উপদ্রব। 
  
িূনতে উপদ্রব? 
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রোট বানিনত িূনতে উপদ্রব োনক ো। বি বি সব বানিনত নজে-িূত োনক। অনেক ঘে 
োনক খানল, এো আশ্রয় রেয়। 
  
আপনে নজে-িূত রদখনেে? 
  
োোনজে বানিনত োকব, নজে-িূত রদখব ো। এইটা হয়! 
  
িয় পাইনেে? 
  
োহ্। রোজ োনত রদখনল িয় োনক ো। রদখনত োইনল রতামানে রদখাব। রকানো অসুনবধা 
োই। রবনশ িয় পাইনল আয়াতুল কুেনস পইিা িু নদবা। আয়াতুে কুেনস জানো রতা? 
  
নজ ো। 
  
নশখা নেবা। আয়াতুল কুেনস মুখস্থ ো কেনল রতামানে নেয়া ্াব ো। কখে কী নবপদ হয়! 
নববাহ কনেে? 
  
নজ ো। 
  
ইো কেনল আমানদে অঞ্চনল নববাহ কেনত পানো। আমানদে অঞ্চনলে রমনয় অতযনধক 
সুন্দে। তানদে আদব-নলাহাজও িানলা। আনম বযবস্থা কনে নদব। আমাে এককোয় নববাহ 
হনয় ্ানব। োোনজে সনঙ্গ কাজ কনেনে। রতা। আমানদে ইজ্জতই অেযেকম। রকউ রকানো 
কো রিলব ো। 
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হাওলু মুগ্ধ হনয় রশানে। অনত আশ্চ ি্ রসই িানট অঞ্চনল তাে র্নত ইো কনে। 
  
  
  
মঞু্জ বাগদীে বাজানেে হাট রেনক একটা রঘািা নকনেনেে! গাধা ধেনেে রঘািা। সাইনজ 
রোট। গাধাে মনতাই লম্বা লম্বা কাে। হাাঁটা-েলাে আগ্রহ খুবই কম। রস তাে োে ঠযাঙ 
মানটনত পুনত দাাঁনিনয় োনক। লাগাম ধনে টাোটানে, নপনঠ বানি নকেুনতই কাজ হয় ো। 
  
পেীবােু নবেে। রস রবজাে মুনখ বলল, এটা কী রঘািা নকনেনেে। গাধা মাকিা রঘািা। 
  
মঞু্জ বনলনেে, গাধা মাকিা রঘািাই দেকাে। আনম গাধা মাকিা রলাক। আমাে রঘািাও গাধা 
মাকিা। 
  
রঘািা রকোে আপোে দেকােটা কী নেল? 
  
দেকাে আনে বনলই নকনেনে। নবো দেকানে আনম নকেু কনে ো। রঘািা আনম রতামাে 
জনেযও নকনে োই। আমাে জনেযও নকনে োই। িি-তুিানেে জনেয নকনেনে। এো রঘািায় 
েিা নশখনব। এো দুইজে রহনজ-নপনজ ো। এো নসনিক সানহনবে োনত। 
  
রঘািা উঠানে দাাঁনিনয় োনক। িি-তুিাে দুই িাই মহােনন্দ রঘািাে নপনঠ বনস োনক। 
এনদে আেন্দ দূে রেনক রদনখ পেী। আেনন্দ তাে রোনখও পানে আনস। রস তাে জীবনেে 
আেন্দ-সংবাদ জানেনয় লীলাবতীনক একনট নেনঠও নলনখনে— 
  
বুবু, 
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শত সহর সালাম। নেনবদে আমো সকনল মঙ্গলমনতা আনে। তুিাে নকেুনদে কানশনত কষ্ট 
পাইয়ানে। বাসক পাতাে েস খাইবাে পে আনোগয হইয়ানে। িি মাশাল্লাহ িানলা আনে। 
অসুখ-নবসুখ তাে রতমে হয় ো। 
  
এইনদনক আনম ঘে-দুয়াে গুোইবাে রেষ্টা কেনতনে। আপোে মামানক আপনে নেনেে। 
নতনে নবো কানজে কানজ। সকাল হইনত নেনশোত প ি্ন্ত কমি োিাই অনত বযস্ত। লানটনমে 
মনতা ঘূণিনেে মনধয আনেে। নেনজে নবষয়-সম্পনত্ত কী আনে নকেুই জানেে ো। আনম 
এখানে ো আনসনল সমস্তই দশিূনত লুনটয়া খাইত। 
  
তাহাে নবষয়-সম্পনত্ত খাোপ ো, িানলাই। বানিে রপেনেে বাগানে সুপানে গাে আনে 
একেনল্লশটা। কাাঁঠাল গাে সনতনোটা, আম গাে সাতটা, রপয়াো গাে আঠানোটা। 
  
আপনে নেশ্চয়ই আমাে পি পাঠ কনেয়া হানসনতনেে এবং আপোে ধােণা হইয়ানে, আমাে 
বতিমাে কাজ গাে রগাো। ইহা সতয। আনম এখে উোে কী আনে ো আনে তাহা নেয়াই 
বযস্ত। উোে প্রনতনট নজনেসই মনে হয় আমাে নজনেস। আপোনদে নবশাল িূ সম্পনত্ত 
রদনখয়া আনসয়ানে। তাহাে রকানো নকেুই আমাে আপে মনে হয় োই। বুরু, আমাে কোয় 
মনে কষ্ট নেনবে ো। 
  
আপোে মঞু্জ মামাে মা মৃতুযকানল প্রেুে গয়ো োনখয়া নগয়ানেনলে। উনে নকেুই জানেনতে 
ো। পুোতে বাক্স রপাটলা পুাঁটনল ঘাাঁনটনত ঘানটনত আনম তাে সন্ধাে পাই। সযাকো আোইয়া 
গয়ো ওজে কোইয়ানে। সবিনমাট োপ্পান্ন িনে রসাোে গয়ো আনে। 
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বুবু, আপনে জাইতেী-কইতেীনক নেয়া রকানো দুনশ্চন্তা কনেনবে ো। দুইনবাে িানলা আনে। 
আেনন্দ আনে। আপোে মামা বানিে রপেনেে বাগানে দুই রবানেে জেয দুইনট খনিে োলা 
নেমিাণ কনেয়ানেে। একনটে োম নদয়ানেে কইতে মহল। অেযনটে োম নদয়ানেে জাইতে 
মহল। দুইনবাে নদনেে রবনশেিাগ সময় এই দুই োলানত োনক। 
  
আপোে মঞু্জ মামাে বানিনত পানেে িানলা বযবস্থা নেল ো। আনম একনট নটউবওনয়ল 
বসাইয়ানে। আল্লাহে রমনহেবানে, নটউবওনয়নলে পানে অনত সুস্বাদু প্রমানণত হইয়ানে। 
নেনজনদে বানিনত নটউবওনয়ল োকা সনত্ত্বও অনেনক আমানদে নটউবওনয়নলে পানে নেনত 
আনস। এই বানিনত একনট কুয়া নেল। সংস্কানেে অিানব কুয়া বুনজয়া নগয়ানেল। আনম 
নঠক কোইয়ানে এবং কুয়াতলা বাাঁধাইয়া নদয়ানে। জায়গাটা এখে অনত মনোেম হইয়ানে। 
  
বুবু, আপোনক রলবু বাগানেে কো বনলনত িুনলয়া নগয়ানে। রলবু বাগাে আমাে শাশুনিে 
নেনজে হানত কো। সাো বৎসে বাগানে রলবু োনক। বানিে সামনেে পুকুনেে পানি 
আমাে শাশুনিে হানত লাগানো োনেনকল গাে আনে নিশটা। প্রনতটা গােই িলবতী। আনগ 
ডাব-োনেনকল দশ িূনত নেয়া ্াইত। এখে আে হইনতনে ো। পুকুনেে োে নদনক 
কাাঁটাতানেে রবিা নদবাে নসদ্ধান্ত নেয়ানে। ইেশাল্লাহ আগামী বষিাে আনগই কা ি্ সমাধা 
কনেব। 
  
বুবু, অনেক কো নলনখয়া রিনলয়ানে। পনি রকানো িুল-ত্রুনট কনেয়া োনকনল ক্ষমা নদনবে। 
  
ইনত— আপোে রেনহে হতিানগেী 
পেীবােু। 
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২১. আমো সবাই অমপক্ষা কচে 
লীলাবতী মূল বানিে উঠানে বনস আনে। রস মজাে একটা দৃশয রদখনে। তাে সামনে হাত 
পাঁনেনশক দূনে একটা কাাঁঠালগাে। কাাঁঠালগানেে নেনে গতিমনতা হনয়নে। বষিাে পানে 
জনমনে। গনতি। রসই পানেনত একটা কাক রগাসল কেনে। রগাসল সােনে অনত বযস্ততায়। 
রঠাাঁনট পানে নেনয় পালনক মাখনে। কানকে োে মুগ্ধ হনয় রদখাে নকেু ো। অস্বািানবক 
রকানো দৃশয ো। সব পানখই োে কনে। তনব কানকে নবনশষত্ব তাে তািাহুিায়। কানকে 
োে রদখনল মনে হয়, জরুনে রকানো কাজ রিনল রস এনসনে, তানক অনত দ্রুত েনল 
র্নত হনব। তােপনেও এই দৃশযটা লীলাবতী মুগ্ধ রোনখ রদখনে অেয কােনণ। কানকে 
োে রদখাে জনেয অেয আনেকটা কাক পানশ বনস আনে। রস ঘাি বাাঁনকনয় আনে এবং 
মানি মানি কা কা কেনে। 
  
রলাকমাে এনস লীলাবতীে পানশ দাাঁিাল। লীলাবতী বলল, রলাকমাে িাই, আপনে পুরুষ 
কাক রকােটা আে রমনয় কাক রকােটা বুিনত পানেে? র্ কাকটা রগাসল কেনে রস রেনল 
ো রমনয়? 
  
রলাকমাে ো-সূেক মাো োিল। 
  
লীলাবতী বলল, মাো রেনি। আপনে কী রবািানত োনেে? আপনে জানেে ো? 
  
জানে ো। 
  
আমাে ধােণা র্ কাকটা রগাসল কেনে রসটা রমনয় কাক। রদখুে। সাইনজ রোট। 
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নকেু খানবে আপা? 
  
ো। 
  
আনজ দুপুনে নক জঙ্গনল খানবে? 
  
তাও জানে ো। এখে আপনে সামনে রেনক ্াে। আপোনক সবসময় আমাে রোনখে 
সামনে োকনত হনব ো। 
  
রলাকমাে সনে রগল। লীলাবতী আবাে তাকানলা কাকটাে নদনক। প্রেম কাকটাে রগাসল 
হনয় রগনে, এখে নিতীয় কাকটা রগাসল কেনে। এটাও মনে হয় নবনস্মত হবাে মনতা 
ঘটো। গতিটা দুটা কানকে একসনঙ্গ রগাসল কোে মনতা বি নেল। তাো তা কেল ো 
রকে? তানদে মনধযও নক রসৌজেয রবানধে রকানো বযাপাে আনে? 
  
লীলাবতী উনঠ দাাঁিাল। হাাঁটনত শুরু কেল োেেত কাকটাে নদনক। তানক রদখনল একসময় 
তাো দুজে িয় রপনয় উনি েনল ্ানব। িয়টা কখে পানব এটা তাে পেীক্ষা কোে ইো। 
সব পানখ মােুষনক সমাে িয় পায় ো। রকানো পানখ হয়নতা তাে দশ গনজে কাোকানে 
আসনত রদনব। আবাে রকউ রদনব পানে গজ প ি্ন্ত। পানখনদে িনয়ে একটা রস্কল শতনে 
কো র্নত পানে। 
  
কাক ১০ গজ 
  
শানলক ১৫ গজ 
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বক ২০ গজ 
  
লীলাবতী কাক দুটাে খুব কাোকানে েনল এনসনে। এো েিনে ো। দুজেই নবেে হনয় 
তানক রদখনে নকন্তু িয় পানে ো। জংলা নিটাে পানখো তানক িয় পায় ো। রসখানে 
লীলাবতীে জনেয রেয়াে-নটনবল োখা হনয়নে। নেনঠ রলখাে বযবস্থা। মানস একনট নেনঠ রস 
তাে বাবানক নলখনত পানে। নেনঠ রস জঙ্গনলে রিতে সানজনয় োখা রেয়াে-নটনবনল বনস 
রলনখ। পানশই বি পানটপাতা বি রেৌনক। শুনয় নবশ্রাম কোে জেয োখা। রস ্খে নেনঠ 
রলনখ তখে রেৌনকনত ধাে নেনটনয় রদয়। দুনেয়াে পানখ রেনম আনস। লীলাবতীনক জঙ্গনলে 
খুাঁনটোনট প্রনতনট নবষয় নলখনত হয়। নলখনত হয় বলা নঠক হয় নে। নসনিকুে েহমাে কখনো 
রমনয়নক এই নবষনয় নকেু নলখনত বনলে নে। লীলাবতী নেজ রেনকই রলনখ। র্ মােুষটা 
হাজনতে অনত কু্ষদ্র একটা ঘনে আটকা পনি রগনেে, তাে কানে একটা রখালা জাোলা 
নেনয় ্াওয়া। 
  
বাবা, মােোঙ্গা পানখ র্ িুল খায়— এই তেয নক আপনে জানেে? মােোঙ্গা পানখ মাে 
খায়–এটাই আমো সবাই জানে। নকন্তু আনম নেনজ িুল রখনত রদনখনে। জঙ্গনলে মািামানি 
রডাবাে মনতা র্ জায়গা আনে, রসখানে রোট রোট লতানো গানে িুল িুনটনে। িুনলে 
েঙ েীল। মােোঙ্গা পানখনক রদখলাম শাাঁ কনে আকাশ রেনক রেনম রঠাাঁনট িুল নেনয় উনি 
েনল রগল। আনম র্ শুধু একবাে ঘটোটা রদনখনে তা ো। অনেকবাে রদনখনে। কেুনেপাোে 
িুল নেনি নেনতও রদনখনে। 
  
িুনলে নবষনয় আনেকটা মজাে কো বনল। বনেে এনকবানে রশষ মাোয় র্খানে কনয়কটা 
তালগাে আনে রসই জায়গায় রিাপমনতা জায়গায় নকেু সাদা িুল িুনটনে। িুলগুনল লম্বানট 
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ধেনেে। িুনলে রগািায় এবং গানে প্রেুে কাাঁটা। আনম িুল নোঁনি হানত নেলাম। গন্ধ 
শুকলাম। নমনষ্ট গন্ধ। অনেকটা রখজ্বে গুনিে গনন্ধে মনতা। তােপেই সমসযা শুরু হনলা। 
র্ সব জায়গায় িুলটা রলনগনে। রস সব জায়গায় হঠাৎ েুলকানে এবং জুলুনে শুরু হনলা। 
আমাে হাত রগল িুনল। গন্ধ রশাকাে সময় োনকও িুল রলনগনেল। োকও িুনল রগল। 
নেিঃশ্বাস নেনত পানে ো। এমে অবস্থা। িুলটা আনম অনেকনক রদনখনয়নে। রকউ োম 
বলনত পানে ো। আনম একটা বইনয়ে রিতে িুলটা রেনখ বই োপা নদনয় িুল শুনকনয়নে। 
আপোনক আবাে ্খে রদখনত আসব, িুলটা সনঙ্গ কনে নেনয় আসব। এই িুনলে নেশ্চয়ই 
রকানো োম আনে, আনম োম নদনয়নে নবষিুল ॥.’ লীলাবতীে নেনঠ। দীঘি হয়। রসইসব 
দীঘি নেনঠনত অনেক নকেু রলখা োকনলও তাে নেনজে কো নকেুই োনক ো। রস রলনখ ো 
র্, আনম একনট নবশাল বানিনত সমূ্পণি একা োনক। আমানক পাহাো রদবাে জনেয লানঠ 
হানত রলাকমাে িাই শুধু একা উঠানে বনস োনকে। 
  
এই বানিনত রকউ আনস ো। সবাই িয় পায়। বানিনত োনক নজে-িূতনপ্রত ঘুনে রবিায়। 
র্ দু’নতেজে গ্রানমে মনহলানক রলাকমাে নেনয় এনসনেল তাো সবাই েনল রগনে। তাো 
োনক নেনজে রোনখ অনেক নকেু রদনখনে। নেনশোনত সাদা কাপি পো লম্বা লম্বা মােুষো 
োনক উঠানে হাাঁটাহাাঁনট কনে। 
  
নেনশোনতে শূেয বানিে নবশাল খানটে মািখানে বনস মানি মানিই লীলাে মনে হয়, 
রিানকে মাোয় হঠাৎ একনদে বাবানক নকেুক্ষনণে জনেয রদখনত আসাটা নক িুল নেল? 
োনক এটা নেল পূবি নেধিানেত? রস আসনব এবং মাকিসাে জানল রপাকা আটনক পিাে 
মনতা আটনক ্ানব। 
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লীলাে ্খে সাত বেে বয়স রস োকত তাে মামাে বানিনত, তখে তানদে অনেকগুনল 
োজহাাঁস নেল। এনদে মনধয একটা কী কােনণ র্ে অন্ধ হনয় রগল। হাাঁটনত পােত ো। 
মুখ েুবনি পনি র্ত। গানেে সনঙ্গ ধাক্কা রখত। শুধু ্খে রকউ তানক ধনে পুকুনেে 
পানেনত রেনি নদত, রস স্বনস্ত রপত। একা একা নেনজে মনে সাাঁতাে কাটত। এখে লীলাে 
মনে হয়, রস নেনজই অন্ধ োজহাাঁস। অন্ধ োজহাাঁসটা একা একা নদনঘে শান্ত জনল ঘুেত, 
রস হয়নতা অনপক্ষা কেত নকেু একটা ঘটনব, বদনল ্ানব তাে পৃনেবী। লীলাও অনপক্ষা 
কনে। আমো সবাই অনপক্ষা কনে। প্রকৃনত তাে মােব সন্তাে শতনেই কনেনে অনপক্ষা 
কোে জনেয। 
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