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উঁচ	ু দয়ােল	 ঘরা	পরুােনা	ধরেনর	 িবশাল	 দাতলা	বািড।়	বািডর়	সামেন	এবং	 পছেন	গাছগাছিলেত	জ েলর
মত	হেয়	আেছ।	িকছ	ুিকছ	ুগােছর	 িড	়কােলা	িসেমে 	বাঁধােনা।	বািডর়	নাম	িনিরিবিল,	 বত	পাথের	 গেটর
উপর	নাম	 লখা,	অবি য	‘র’	এর	 ফাঁটা	মেুছ	 গেছ।	পাডা়র	 কান	 	 ছেল	হািরেয়	যাওয়া	 ফাঁটাটা	বিসেয়
িদেয়েছ	‘ব’	এর	উপর।	এখন	বািডর়	নাম	‘িনিবিরিল’।

সাধারণত	 যসব	বািডর়	নাম	িনিরিবিল	হয়,	 সসব	বািডে়ত	সারা ণই	 হ	 চ	হেত	থােক।	এই	মু েত	এ
বািডে়ত	অবি য	 কান	 হ	 চ	হে 	না।	বািডর়	 ৰধান	 যি 	 সাবাহান	সােহবেক	বারা ার	ইিজ	 চয়ােরর	পা
মেল	বেস	থাকেত	 দখা	যাে ।	তাঁর	মখু	িচ াি ।	 চােখ	সু 	িবরি ।

সাবাহান	সােহব	বছর	 ই	হল	ওকালিত	 থেক	অবসর	িনেয়েছন।	কমহীন	জীবেন	এখেনা	অ য 	হেত
পােরন	িন।	িদেনর	 েতই	তার	মেন	হয়	সারাটা	িদন	িকছইু	করার	 নই।	তাঁর	 মজাজ	 সই	কারণ	 ভারেবলায়
খবুই	খারাপ	থােক।	আজ	অ য	 িদেনর	 চেয়ও	 বিশ	খারাপ,	 কন	তা	 িতিন	বঝুেত	পারেছন	না।	শরৎকােলর
একটা	 চমৎকার	সকাল।	ঝকঝেক	 রাদ,	 বাতােস	 িশউিল	ফেুলর	গ ।	এ	 রকম	একটা	সকােল	মন	খারাপ
থাকার	 র ই	আেস	না।

সাবাহান	সােহেবর	গােয়	হলদু	রেঙর	একটা	সিুতর	চাদর।	গলায়	 ব িন	রেঙর	মাফলার।	আবহাওয়া
বশ	গরম,	তব	ুিতিন	 কন	 য	মাফলার	জিডে়য়	আেছন	তা	 বাঝা	যাে 	না।	তাঁর	হােত	একটা	 পপার	 যাক,
িডেটকিটভ	গ ।	কাল	রােত	বি ৰশ	প ৃ া	পয 	পেডি়ছেলন।	গত	একটা	ঘ া	ধের	 তি রশ	ন বর	প ৃ া
পডে়ত	 চ া	করেছন,	পারেছন	না।	বার	বার	ইে 	করেছ	বই	িছেড	়কুিট	কুিট	কের	 ফেল	হাত	সাবান	িদেয়	ধেুয়
ফলেত।	 তি রশ	প ৃ ায়	 নইল	কাটার	 িদেয়	খুঁিচেয়	 ীথ	নােম	একিট	 লােকর	বাঁ	 চাখ	তেুল	 নবার	 িবষদ
বণনা	আেছ।	 সাবাহান	সােহব	অবাক	হেয়	পডে়লন—	 চাখ	উপেড	়তেুল	 নবার	সময়ও	 িমঃ	 ীথ	রিসকতা
করেছ	এবং	 ন	 ন	কের	গাইেছ—ল ন	 রীজ	ইজ	ফিলং	ডাউন।

কান	মােন	হয়?	 য	 লখক	এই	বইিট	িলেখেছ	 সাবাহান	সােহেবর	ইে 	করেছ	তার	বাঁ	 চাখটা	 নইল
কাটার	িদেয়	তেুল	 ফলেত।

সাবাহান	সােহেবর	 ছাট	 মেয়	িমিল	চােয়র	কাপ	িনেয়	বারা ায়	ঢকুল।	বাবার	সামেনর	 গাল	 টিবেল
কাপ	নািমেয়	রাখেত	রাখেত	হািসমেুখ	বলল,	বাবা	 তামার	চা।

সাবাহান	সােহব	থমথেম	গলায়	বলেলন,	িকেসর	চা?
চা	পাতায়	 তির	চা,	আবার	িকেসর?
এখন	 কন?
তিুম	সকাল	আটটায়	এক	কাপ	চা	খাও	এই	জে য	এখন।	সকাল	আটটা	িকছ ু ণ	আেগ	বাজল?
সাবাহান	সােহব	থমথেম	গলায়	বলেলন,	িপিরেচ	চা	পেড	়আেছ	 কন?	চা	থাকেব	চােয়র	কােপ!
তাই	আেছ	বাবা,	িপিরেচ	এক	 ফাঁটা	চা	 নই।	তিুম	ভাল	কের	তািকেয়	 লখ।
িতিন	চােয়র	কাপ	হােত	 িনেলন।	মেন	মেন	 িঠক	করেলন	চা	অিতির 	 িমি 	হেল	বা	 িমি 	কম	হেল

মেয়েক	 ৰচ 	ধমক	 দেবন।	কাউেক	ধমকােত	ই া	করেছ।	িতিন	অ য 	মনমরা	হেয়	ল ্য	করেলন,	চা-
য়	িচিন	িঠকই	আেছ।	চা	আনেত	আনেত	ঠা াও	হয়	িন,	যতটকুু	গরম	থাকার	কথা	ততটকুুই	আেছ,	 বিশও	না
কমও	না।

িমিল	বলল,	সব	িঠক	আেছ	বাবা?
িতিন	জবাব	িদেলন	না।	িমিল	হালকা	গলায়	বলল,	 ভারেবলা	 তামার	জে য	চা	আনেত	যা	ভয়	লােগ।



একটা	না	একটা	খুঁত	ধের	িব ৰী	কের	িবকা	দাও।	বাবা,	 তামার	পােশ	খািনক ণ	বসব?
সাবাহন	সােহব	এই	 রে রও	জবাব	 িদেলন	না।	 িমিল,	 গাল- টিবেলর	এক	 কাণায়	 বসল।	তার

বয়স	একুশ।	একুশ	বছেরর	একটা	আলাদা	 সৗ য	আেছ।	 সই	 সৗ েয	 স	ঝলমল	করেছ।	তার	পরেন
কমলা	রেঙর	শািড।়	শরৎকােলর	 ভােরর	সে 	এই	শািডি়ট	চমৎকার	মািনেয়	 গেছ।	িমিল	হািসমেুখ	বলল,	এই
গরেম	গলায়	মাফলার	জিডে়য়	আছ	 কন	বাবা?	দাও	খেুল	 দই।

সাবাহান	সােহব	গ ীর	গলায়	বলেলন,	 খালার	 রেয়াজন	মেন	করেল	 িনেজই	খলুতাম।	মাফলার
খালা	খবু	জিটল	 কান	িবষয়	নয়	 য	ি বতীয়	 যি র	সাহা য	লাগেব।

িমিল	 হেস	 ফলল।	 হেসই	 চট	কের	মখু	ঘিুরেয়	 িনল,	 বাবা	তার	 হািস	 দখেত	 গেল	 রেগ	 যেত
পােরন।	িমিল	মেুখর	হািস	মেুছ	বাবার	িদেক	তাকাল।	হািস	অবি য	পেুরাপিুর	 গল	না—	তার	 চােখ	িঝলিমল
করেত	লাগল।

বাবা,	 রাজ	 ভাের	তিুম	একটা	ঝগডা়	বাঁধােত	চাও	 কন	বলেতা?	 ভারেবলা	 তামার	ভেয়	আিম	অি র
হেয়	থািক।

এই	 বেল	 িমিল	আবার	 হেস	 ফলল।	এখন	তার	 হািস	 দেখ	মেন	 হল	না	 বাবার	ভেয়	 স	অি র।
সাবাহান	সােহব	িকছইু	বলেলন	না।	বই	খলুেলন,	 তি রশ	প ৃ াটা	পডা়র	একটা	 শষ	 চ া	করা	যাক।

িমিল	বলল,	তিুম	 মাডার	ইন	দা	ডাক	পডছ়?	অসাধারণ	একটা	বই–তাই	না	বাবা?
সাবাহান	সােহব	িবি ত	হেয়	বলেলন,	অসাধারণ?
যাঁ	অসাধারণ,	 ীথ	নােমর	একটা	 লােকর	বাঁ	 চাখ	 নইল	কাটার	িদেয়	খুঁিচেয়	তেুল	 ফলা	হয়…
এটা	অসাধারণ?
লাকটার	সাহস	তিুম	 দখেব	না?	 লাকটা	তখন	গান	গাইেত	থােক—ল ন	বীজ	ইজ	ফিলং	ডাউন,

ফিলং	ডাউন….।	তারপর	 িক	হয়	জান?	এই	অব ায়	 স	 কাক	কের	একটা	লািথ	বসায়	মাডারারটার	 পেট।
মাডারার	এক	মু েতর	জে য	অ যমন 	হেতই	 স	উপেড	় তালা	 চাখটা	 িছিনেয়	 িতনতলার	জােনালা	 িদেয়
িনেচ	লাফ	 দয়।	তার	 চাখ	 িদেয়	গলগল	কের	র 	পডে়ছ।	তী ৰ	 যথায়	 স	 িদশাহারা,	তব	ু স	ছেুট	যায়
একটা	হাসপাতােল,	ডা ারেক	হািস	মেুখ	বেল—ডা ার	সােহব	আপিন	 িক	এই	 চাখটা	জায়গামত	বিসেয়
িদেত	 পােরন?	 যিদ	 পােরন	 তাহেল	আপনােক	আিম	 ল ন	 শহেরর	 সবেচেয়	 বড	় গালাপিট	 উপহার	 দব।
সৗভা য	 রেম	 সই	হাসপাতােল	তখন	িছেলন	ইউেরােপর	সবেচেয়	বড	়আই	সাজন	ডঃ	এিসল	নায়ার।	িতিন
—	 সাবাহান	সােহব	থমথেম	গলায়	বলেলন,	 স	 লাকটার	 চাখ	লািগেয়	িদল?

যাঁ,	অপিটক	নাভ	 িল	 জাডা়	লািগেয়	িদল—?
এই	কুৎিসত	বইটােক	তইু	বলিছস	অসাধারণ?	িব বিব যালেয়র	একজন	ছা রী	 য	ইকনিমে 	অনাস

পডে়ছ	 স	এই	বইেক	বলেছ	অসাধারণ?
সাবহান	সােহব	গ ীর	গলায়	বলেলন,	বইটা	আমার	সামেন	িছঁেড	়কুিট	কুিট	কর।
িক	বলেল	বাবা?
বইটা	কুিট	কুিট	কের	িছেড	় ফল,	আিম	 দিখ।
িমিল	আঁৎেক	উেঠ	বলল,	এই	বই	আমার	না	বাবা।	আমার	এক	বা বীর	বই।	আিম	এক	স ার	জে য

ধারা	এেনিছ।
বই	যারই	 হাক–ন 	করা	দরকার।	সমােজর	ম েলর	জে যই	দরকার।	আিম	এই	 িবষেয়	 ি বতীয়

কান	কথা	 নেত	চাই	না।	আিম	 দখেত	চাই	 য	বইটা	কুিট	কুিট	কের	 ফলা	হেয়েছ।
আমার	বইেতা	না	বাবা।	আমার	বই	হেল	একটা	কথা	িছল।



বললাম	 তা	এই	িবষেয়	আিম	আর	 কান	আ েম 	 নেত	চাই	না।	 ড রয়।
িমিল	 বশ	 িকছ ু ণ।	হতভ ব	ভি েত	বাবার	 িদেক	তািকেয়	রইল,	 কঁেদ	 ফলার	 চ া	করল,	কাঁদেত

পারল	না।	 কঁেদ	 ফলেত	পারেল	বইটা	র া	করা	 যত।	 সাবাহান	সােহব	বলেলন,	 িক	 যাপার	বেস	আিছস
য?	িক	বলিছ	কােন	যাে 	না?

িমিল	উেঠ	দাঁডা়ল।	বাবার	 কাল	 থেক	বই	িনেয়	িছেড	়কুিচ	কুিচ	কের	 ফলল।	এই	সময়	তার	 চােখ
পািন	এেস	 গল।	িমিল	জােন	 চােখর	পািন	 দখা	মা র	তার	বাবার	 মজাজ	ঠা া	হেয়	যায়।	এখন	ঠা া	হেলই
বা	লাভ	 িক?	সবনাশ	যা	হবার	তােতা	হেয়ই	 গেছ।	 ছডা়	বইেতা	আর	 জাডা়	লাগেব	না।	 মৗসমুীেক	 স	 িক
জবাব	 দেব	তাই	 ভেব	িমিলর	 চাখ	আবার	জেল	ভের	উঠেছ।	 স	 ছডা়	বই	চারিদেক	ছিডে়য়	ছেুট	 ভতের	চেল
গল।	তার	 রায়	সে 	সে ই	বারা ায়	ঢকুল	ফিরদ।

ফিরদ,	িমিলর	মামা।	সাত	বছর	বয়স	 থেক	এই	বািডে়তই	আেছ।	পাঁচ	বছর	আেগ	অে 	অনাস	পাস
কেরেছ।	এম.	এ.	কেরিন।	কারণ	তার	ধারণা	তােক	পডা়বার	মত	 িব যা	 িব বিব যালেয়র	 িশ কেদর	 নই।
এম.	এ.	পডা়	মােন	 ধ	ু ধ	ুসময়	ন ।	বতমােন	তার	িদন	কাটেছ	ঘিুমেয়।	অ 	 য	িকছ	ুসময়	 স	 জেগ	থােক
সই	সময়টায়	 স	ছিব	 দেখ।	অিধকাংশই	আট	 ি ম।	 কান	 কান	ছিব	ছয়	সাত	বার	কেরও	 দখা	হয়।	বািক
জীবনটা	 স	এই	ভােবই	কািটেয়	িদেত	চায়	িক-না	িজে স	করেল	অ য 	উ 	মােগর	একটা	হািস	 দয়।	 সই
হািস	অিত	 মধরু,	তব	ু কন	জািন	 সাবাহান	সােহেবর	 গা	 বেল	 যায়।	 ইদানীং	ফিরদেক	 দখা	 মা র	তাঁর
ৰ তাল	ুগরম	হেয়	উেঠ,	ঘাম	হয়।	আজও	হল।	িতিন	তী র	দিৃ েত	তািকেয়	রইেলন।	আেগকার	আমেল	মিুন
ঋিষরা	হয়ত	এই	দিৃ 	 িদেয়ই	 েদর	ভ 	কের	 িদেতন।	ফিরদ	তার	 লাভাইেয়র	দিৃ 	স ূণ	উেপ া	কের
আকােশর	িদেক	তািকেয়	মু 	কে 	বলল,

What	a	lovely	day.
ফিরেদর	খািল	গা।	কাঁেধ	একটা	টাওেয়ল।	মখু	ভিত	টথুেপে র	 ফনা।	কথা	বলেত	 িগেয়	 ফনা	তার

গােয়	পেড	় গল	এেত	তার	মু 	 িব েয়র	 হর	 ফর	হল	না।	 স	আনি ত	 বের	বলল,	 লাভাই	শরৎকােলর
এই	 শাভার	 কান	 তলুনা	 হয়	 না।	 অপবূ	 অপবূ!	আমার	 মনটা	 রবীভতূ	 হেয়	 যাে 	 লাভাই।	 I	 am
dissolving	in	the	nature.

সাবাহান	সােহব	 মঘ	গজন	করেলন,	ফিরদ	এসব	িক	হে 	আিম	জানেত	পাির?
নচারেক	এি রিসেয়ট	করিছ	 লাভাই।	 নচারেক	এি রিসেয়ট	করায়	িন য়ই	 কান	বাঁধা	 নই।
টথুেপে র	 ফনায়	সারা	গা	মাখামািখ	হেয়	যাে 	 সই	 খয়াল	আেছ?
তােত	িকছ	ুযায়	আেস	না	 লাভাই।
যায়	আেস	না?
না।
খািল	গােয়	বারা ায়	দাঁিডে়য়	আছ,	রা ায়	 লাকজন	চলাচল	করেছ	তােতও	 তামার	অসিুবধা	হে 	না?
ি ব	না।	 পাশাক	হে 	একটা	বা য।
পাশাক	একটা	বা য?
ি ব।	আিম	যখন	খািল	গা	থািক	তখন	 রকৃিতর	কাছাকািছ	থািক।	কারণ	 রকৃিত	যখন	আমােদর

পাঠান	তখন	খািল	গােয়ই	পাঠায়।	এই	 য	আপিন	জা বা	 জা বা	পের	বেস	আেছন	এসব	খেুল	পেুরা	িদগ বর
হেয়	যান	 দখেবন	অ য	রকম	িফিলংস	আসেব।

ি ত	 সাবাহান	সােহব	বলেলন,	তিুম	আমােক	সব	কাপড	়খেুল	 ফলেত	বলছ?
ি ব	বলিছ।



সাবাহান	 সােহব	 ল ্য	 করেলন	 তাঁর	 ৰ তালেুত	 জলুিুন	 	 হেয়েছ,	 গা	 ঘামেছ।	 এসব	 হাট
এ্যাটােকর	পবূ	ল ণ	 িকনা	 ক	জােন।	তাঁর	মতৃু্য	হাট	এ্যাটােক	হেব	একটা	 িতিন	বঝুেত	পারেছন,	ফিরেদর
কারেণই	হেব।	কত	অবলীলায়	কথা েলা	বেল	 কমন	হািস	মেুখ	দাঁিডে়য়	আেছ।

ফিরদ	বলল,	আপিন	 চাখ	মখু	এমন	শ 	কের	বেস	আেছন	 কন	 লাভাই?	আন 	ক ন।
আন 	করব?
যাঁ	করেবন।	জীবেনর	মলূ	িজিনসই	হে 	আন ।	এমন	চমৎকার	একটা	সকাল।	আ া	 লাভাই	রিব

ঠাকুেরর	ঐ	গানটার	কথা েলা	আপনার	মেন	আেছ—আিজ	এ	শারদ	 ৰভােত—	মেন	আেছ?	 রথম	লাইনটা
িক—আিজ	এ	শারদ	 ৰভােত,	না-িক	 হিরন	ুশারদ	 ৰভােত?

সাবাহান	সােহব	বলেলন,	তিুম	দয়া	কের	আমার	সামেন	আসেব	না।
ফিরদ	িবি ত	হেয়	বলল,	 কন?
আবার	কথা	বেল,	যাও	বলিছ	আমার	সামেন	 থেক।	বিহ ার,	বিহ ার।
িক	য রণা	আবার	সাধ	ুভাষা	ধরেলন	 কন?	বিহ ার	আবার	িক?	বলনু	 বিডে়য়	যাও।	মেুখর	ভাষােক

আমােদর	সহজ	করেত	হেব।	 লাভাই,	তৎসম	শদ	যত	কম	 যবহার	করা	যায়	ততাই	ভাল।
যাও	বলিছ	আমার	সামেন	 থেক।	যাও	বলিছ।
যাি ।	যাি ।	িবনা	কারেণ	আপিন	এ	রকম	 রেগ	যান	 কন	এই	 যাপারটাই	আিম	বিুঝ	না।
ফিরদ	 িচি ত	মেুখ	ঘেরর	 ভতর	ঢকুল।	 সাবাহান	সােহেবর	 রী	তার	 িকছ ু ণ	পর	বারা ায়	এেস

বলেলন,	তিুম	িক	িমিলেক	িকছ	ুবেলছ?	ও	কাঁদেছ	 কন?
সাবাহান	সােহেবর	মনটা	আেরা	খারাপ	হেয়	 গল,	একুশ	বছর	বেয়সী	একটা	 মেয়	যিদ	কথায়	কথায়

কঁেদ	 ফেল	তাহেল	বঝুেত	হেব	 দেশর	নারী	সমােজর	চরম	 িদন	যাে ।
কথা	বলছ	না	 কন,	িকছ	ুবেলছ	িমিলেক?	 মেয়	বড	়হেয়েছ	এখন	যিদ	রাগারিগ	কর।
সাবাহান	সােহব	শীতল	গলায়	বলেলন,	িমন	ু তামােক	এখন	একটা	কিঠন	কথা	বলব,	মন	িদেয়	 শান

—	আিম	 তামােদর	সংসাের	আর	থাকব	না।
তার	মােন,	 কাথায়	যােব	তিুম?
সটা	এখেনা	িঠক	কিরিন।	আজ	িদেনর	মে য	িঠক	করব।
িমন	ু দীঘ	 িনঃ বাস	 ফলেলন।	 সাবাহান	সােহব	 বলেলন,	একটা	অি রয়	 িডিসসান	 িনলাম।	 বা য

হেয়ই	িনলাম।
বেন	জ েল	িগেয়	সাধ	ুস যাসী	হেব?
এই	িবষেয়	 তামার	সে 	 কান	কথা	বলেত	চাই	না।
সাবাহান	সােহব	উেঠ	দাঁডা়েলন।	িমন	ুবলেলন,	যা 	 কাথায়?
িতিন	এই	 রে র	জবাব	 িদেলন	 না।	অিত	 ত	 গট	 খেুল	 বাইের	 িগেয়	 দাঁডা়েলন।	 তার	 বািডর়

সামেনর	 রা ার	 ওপােশই	 এখন	 একটা	 মাইক	 ভাডা়র	 দাকান	 হেয়েছ।	 সারা ণ	 সখােন	 থেক	 “ যােলা
মাইে রােফান	 টি ং	ওয়ান-ট–ু রী।	 যােলা	মাইে রােফান	 টি ং	ওয়ান-ট–ু রী	হয়।”	এখন	হে 	না।	এখন
তারা	একটা	 রকড	বাজাে 	‘হাওয়া	 স	উডত়া	যাের	 মরা	লাল	 	পা া	মলমল।’	এই	ল 	 কািট	বার	 শানা
গান	 েন	 মজাজ	আেরা	খারাপ	হবার	কথা,	তা	হল	না।	 সাবাহান	সােহব	ল ্য	করেলন—গানটা	 নেত	তাঁর
ভাল	লাগেছ।	 িতিন	এর	কারণ	বঝুেত	পারেলন	না।	 িতিন	আকােশর	 িদেক	তাকােলন,	আকাশ	ঘন	নীল,	নীল
আকােশ	সাদা	 মেঘর	 ূপ।	আকাশ	এবং	 মঘ	 দখেতও	তার	ভাল	লাগল।	তাঁর	মেন	হল—	মানব	জীবন	বডই়
মধরু।	এই	জীবেনর	আন 	 হলা	 ফলার	িবষয়	নয়।



	



��.
‘মানব	জীবন	বডই়	মধরু’	এই	কথা	সবার	জে য	স বত	 ৰেযা য	নয়।	 ৰীন	ফােমসীর	নতনু	ডা ার	মনসরু
আহেমেদর	জে য	 তা	অব যই	নয়।	তার	কােছ	মেন	হে –মানব	জীবন	অথহীন	য রণা	ছাডা়	আর	 িকছইু
নয়।	এই	রকম	মেন	করার	আপাত	দিৃ েত	 তমন	 কান	কারণ	 নই।	 স	মা র	ছয়মাস	আেগই	ই ানশীপ	 শষ
কের	 বর	হেয়েছ।	এর	মে যই	 ভালা	উপেজলায়	 বা ু্য	কমে ে 	একটা	চাকিরও	 পেয়েছ।	ঢাকা	 ছেড়
যাবার	ই া	 নই	বেল	ঐ	চাকির	 স	 নয়িন।	আপাতত	 স	 রীন	ফােমসীেত	বসেছ।	 রীন	ফােমসীর	মািলক
কু ুস	সােহব	তােক	ফােমসীর	উপের	 িট	ঘর	 ছেড	় িদেয়েছন।	মনসরু	ঐ	ঘর	 িটেত	সংসার	 পেত	বেসেছ।
রিতিদন	 িকছ	ু গী	টগুীও	পাে ।	বড	় িকছ	ুনা—	সিদ	 বর,	কািশ,	ডায়িরয়া।	একিদন	অ বয়সী	একটা
মেয়েক	 িনেয়	 মেয়র	মা	এেসিছেলন,	 চংডা়	ডা ার	 দেখ	 মেয়র	অসখু	 রসে 	 িকছ	ুবলেলন	না।	গ ীর
গলায়	 বলেলন,	 না	 থাক	আপনােক	 দখেত	 হেব	 না।	আমার	 দরকার	 একজন	 বয় 	 ডা ার।	আপিন	 তা
িনতা ই	বা া	 ছেল।

কু ুস	সােহব	বলেলন,	ডা ারেদর	 কান	বয়স	 নই	আপা।	ডা ার	হে 	ডা ার।	আর	এর	বয়স	কম
হেল	িক	হেব	জাত-সাপ।

জাত	সােপর	 রিত	 গী	বা	 গীিনর	মা	কােরারই	 কান	আ রহ	 দখা	 গল	না।	 গীিন	বলল,	আিম
উনােক	িকছ	ুবলব	না	মা।

এ	 রকম	 	একটা	 কইস	 বাদ	 িদেল	 গী	 য	 খবু	 খারাপ	 হে 	 তাও	 না।	 িভিজেটর	 টাকা	 চাইেত
মনসেুরর	ল া	কের।	ঐ	দািয় ব	কু ুস	সােহব	খবু	ভাল	ভােবই	পালন	করেছন।

দশ	 টাকা	 িক	 িদে ন	ভাই?	উনার	 িভিজট	 কুিড	় টাকা।	 বয়স	কম	 বেল	অ র া	করেবন	 না– গা
মডািল ।

মনসরু	 িব রত	 গলায়	 বেলেছ,	 কু ুস	ভাই,	সব	সময়	 গা 	 মেডেলর	কথা	 বেলন।	 কান	 মেডল
ফেডল	 তা	আিম	পাই	িন।

কু ুস	সােহব	িনিবকার	ভি েত	বেলেছন,	পাওয়ার	দরকার	 নই।	মানেুষর	মেুখই	জয়।	মানেুষর	মেুখই
য়।	মেুখ	মেুখ	 মেডেলর	কথাটা	রেট	যাক।	সটুেকস	খেুল	 কউেতা	আর	 মেডল	 দখেত	আসেব	না।

এসব	িম যা	কথা	বেল	লাভ	িক?
নাম	ফাটেবের	ভাই	নাম	ফাটেব।	 তামার	নাম	ফাটা	মােন	ফােমসীর	উ িত।	ফােমসীর	উপর	 বঁেচ

আিছ।	ফেমসীর	উ িত	 দখেত	হেব	না?
কু ুস	সােহেবর	বয়স	প ােশর	কাছাকািছ।	িতিন	সকাল	 থেক	স যা	পয 	ফােমসীেত	বেস	থােকন।

সারা ণ	কথা	বেলন।	মানষুটােক	মনসেুরর	 বশ	ভাল	লােগ।	তাঁর	বকবকািন	এবং	উপেদশ	 নেতও	মনসেুরর
খারাপ	লােগ	না।

তামার	সবই	ভাল	বঝুেল	ডা ার,	তেব	 তামার	একটা	বড	়সম যা	 িক	জান?	 তামার	 কান	উ াশা
নই।

সটা	সম যা	হেব	 কন?
এইটাই	সবেচেয়	বড	়সম যা।	 	ধরেনর	মানেুষর	উ াশা	থােক	না,	মহাপু ষেদর	এবং	 বকুবেদর।

তিুম	এই	 দেলর	 কান	দেল	 সটা	বঝুেত	পারিছ	না।	স বত	ি বতীয়	দেল।
আমােক	িনেয়	ভাবার	দরকার	 নই।
দরকার	থাকেব	না	 কন,	অব যই	আেছ।	এ	রকম	ইয়াং	একজন	 ছেল— গা 	 মডািল ,	অথচ	তার



কান	উ াশা	 নই—
িক	মশুিকল	 গা 	 মেডেলর	কথা	আবার	বলেছন?
ঐ	একই	হল।	 পেতও	 তা	পারেত।	আিম	যা	বলিছ	তার	সারমম	হে —সেুযাগ	খুঁজেত	হেব।	িবেলত

আেমিরকা	 যেত	হেব,	এফ	আর	িস	এস,	এম	আর	িস	িপ	হেয়	এেস	 গীেদর	গলা	 কেট	পয়সা	করেত	হেব।
আিলশান	দালান	তলুেত	হেব—

আমার	এত	সব	দরকার	 নই।	আিম	সেুখই	আিছ।
সেুখ	আছ?
যাঁ	সেুখ।
মনসরু	আসেলই	সেুখ	আেছ।	তার	উপর	সংসােরর	দায়-দািয় ব	 িকছ	ু নই।	তার	বাবা	ময়মনিসংহ

শহের	ওকালিত	কেরন।	 দেশর	বািডর়	অব া	ম 	নয়।	ময়মনিসংেহর	এত	বড	়বািডে়ত	মানষু	বলেত	বাবা-মা
এবং	 ছাট	 বান	নীিলমা।	মনসরুেক	 টাকা	 রাজগার	কের	সংসার	 চালােনার	দািয় ব	 িনেত	 হে 	না।	উ া
রিতমােস	মনসেুরর	বাবা	এক	হাজার	কের	টাকা	পািঠেয়	 ছাট	একিট	িচিঠ	িলেখন।	 রিতিট	িচিঠর	ভাষা	এবং
ব য	এক।
	
বাবা	মন,ু

টাকা	পাঠালাম।	শরীেরর	য 	 নেব।	তিুম	ঢাকা	শহের	 কন	পেড	়আছ	তা	বঝুেত	পারিছ	না।	 তামার
িনেজর	শহের	 যাকিটস	করেত	অসিুবধা	 িক?	একটা	ভাল	জায়গায়	 তামার	জ য	 চ বার	কের	 দবার	সামথ
পরম	ক ণাময়	আ াহতালা	আমােক	িদেয়েছন	প রপাঠ	মন	ি র	কের	আমােক	জানােব।

–ইিত	 তামার	আকবা।
পনু 	১	:	আেরা	টাকার	দরকার	হেল	িলখেব।	এই	িনেয়	সংেকাচ	করেব	না।	টাকা-পয়সা	 তামােদর	জে যই।
পনু 	২	:	 তামার	মার	ই া	 তামার	একটা	িববাহ	 দন।	 যাপারটা	 ভেব	 দখা।	 তামার	এখন	পঁিচশ	চলেছ।
আিম	চি বশ	বছর	বয়েস	 তামার	মােক	িববাহ	কির।	িববােহর	জে য	এটাই	উপযু 	বয়সী।
পনু 	৩	:	 তামার	িনেজর	 কান	পছ 	থাকেল	আমােদর	 কানই	আপি 	নাই,	এটা	 তামােক	বেল	রাখলাম।

বাবার	 িচিঠর	সে 	মা’র	 িচিঠ	থােক।	 সই	 িচিঠেত	 নানান	অবা র	কথার	সে 	একিট	 মেয়র	কথা
থােক।	পেুরা	িচিঠ	জেুড	়থােক	 সই	 মেয়র	 প	এবং	 েণর	বণনা	এবং	 সই	 পবতী	এবং	 ণবতীর	কেয়কিট
র ীন	ছিব।

গত	স ােহর	িচিঠেত	 য	 মেয়র	কথা	িছল	তার	নাম	 পা।
মনসেুরর	মা	িলেখেছন—
বাবা	মন,ু	এই	 মেয়িটর	িদেক	একবার	তাকাইেল	 চাখ	িফরাইেত	ই া	কের	না।	বডই়	 পবতী	 মেয়।

আচার	 যবহােরও	চমৎকার।	এই	সবই	হেয়েছ	বংেশর	 ণ।	 মেয়র	মাতলু	বংশ	খবুই	উ ।	না াইল	 রােডর
সরদার	পিরবার।	এক	ডােক	সবাই	 িচেন।	 মেয়	মিমনেু সা	কেলেজ	 িব	এ	ফা 	ইয়াের	পেড।়	 মি রক	ফা
িডিভসন	এবং	 জনােরল	অংেক	 লটার	 পেয়িছল।	অসখু	 িনেয়	ই ারিমিডেয়ট	পরী া	 দয়ার	ফল	 বিশ	ভাল
হয়	নাই।	 মেয়	খবু	ভাল	গান	গায়।	কেলেজর	সব	ফাংশেন	নজ ল	গীিত	গায়	এবং	খবু	 রশংসা	পায়।	 মেয়র
িতনিট	ছিব	পাঠালাম।	 তামার	পছ 	হেল	আেরা	কথাবাতা	বলব।

িচিঠর	সে 	খবু	 সেজ েজ	 তালা	 িতনটা	 ছিব।	একটা	 ছিবেত	 স	 টিলেফান	তেুল	কার	সে 	কথা
বলেছ।	একটায়	অবাক	 িব েয়	পিৃথবীর	 িদেক	অথাৎ	 যােমরার	 লে র	 িদেক	তািকেয়	আেছ।	অ য	ছিবটা
ফেুলর	বাগােন	 তালা।	আউট	অব	 ফাকাস	হওয়ায়	 মেয়টােক	পির ার	 দখা	যাে 	না,	ফলু েলা	বড	়সু র



এেসেছ।
এসব	িচিঠ	এবং	িচিঠর	সে 	ছিব	 পেত	মনসেুরর	ম 	লােগ	না।	ভালই	লােগ।	 কান	এক	ল াবনত

ত ণীর	সে 	তার	িবেয়	হে 	এই	ক নাও	তার	কােছ	মধরু	বেল	মেন	হয়।
ৰীন	ফােমসীর	জীবন	এবং	তার	সে 	মধরু	 িকছ	ুক নায়	তার	সময়	ভালই	কাটিছল।	একটা	 মেয়

হঠাৎ	কের	এেস	সব	এেলােমেলা	কের	 িদল।	ঐ	 মেয়টার	কারেণ	কিদন	ধেরই	মনসেুরর	মেন	হে —মানব
জীবন	একটা	য রণা	িবেশষ।	তার	রাে র	ভাল	ঘমু	হে 	না।	হজেমর	অসিুবধা	হে ।	ঘটনাটা	এ	রকম—

গত	বধুবাের	খবু	 মঘলা	 িছল।	 পেুর	 িটপটপ	কের	বিৃ 	 	হল।	কু ুস	সােহব	ভাত	 খেত	 গেছন।
দাকােনর	এক	কমচারী	মজন	ুবলল,	 যার	আপিন	একট	ুবেসন	আিম	ল রী	 থেক	কাপড	়িনেয়	আিস।	মনসরু
বলল,	যাও	আিম	আিছ।	মজন	ুচেল	যাবার	 রায়	সে 	সে ই	একিট	 মেয়	এেস	ঢকুল।	পরেণ	সাধারণ	নীল
রেঙর	 একটা	 শািড।়	 মাথার	 চলু	 খাপা	 করা।	 খাপা	 ভাল	 কের	 করা	 হয়িন–চলু	 এেলােমেলা	 হেয়	আেছ।
মেয়িটর	 িদেক	তািকেয়ই	 মনসেুরর	 কমন	 যন	লাগেত	লাগল।	এমন	সু র	 মানষু	এই	পিৃথবীেত	আেছ?
ছেলেবলার	 পকথার	বইেয়	 যসব	বি নী	রাজক যার	ছিব	থােক	এই	 মেয়	তার	 চেয়ও	ল 	 ণ	সু র।
কমন	মায়া	মায়া	 চাখ,	সম 	 চহারায়	িক	অ ুত	একটা	ি 	ভাব।	 মেয়টা	এত	সু র	 য	তার	িদেক	তাকােত
পয 	মনসেুরর	ক 	হে ।

মেয়টা	নরম	 বের	বলল,	আপনােদর	কােছ	 যাভলন	বা	 ডটল	জাতীয়	িকছ	ুআেছ?
মনসরু	কাঁপা	গলায়	বলল,	ি ব	আেছ।
মাঝাির	সাইেজর	একটা	ফাইল	িদন।
এ ুিণ	িদি ।	আপিন	বসনু।	ঐ	 চয়ারটায়	বসনু।
মেয়িট	িবি ত	গলায়	বলল,	বসেত	হেব	 কন?	িজিনসটা	িদন	চেল	যাই।	দাম	কত?
মনসরু	কাঁপা	কাঁপা	গলায়	বলল,	দাম	লাগেব	না।
মেয়িট	আেরা	অবাক	হেয়	বলল,	দাম	লাগেব	না	 কন?
না	মােন	 কা ািন	 থেক	আমরা	অেনক	 যা ল	ফাইল	পাইেতা–এটা	হে 	একটা	 যা ল	ফাইল।
মেয়িট	 িবর 	গলায়	বলল,	 যা ল	ফাইল	আমােক	 দবার	দরকার	 নই।	অ য	কাউেক	 দেবন।

দাম	কত	বলনু?
দামেতা	আিম	জািন	না।
দাম	জােনন	না	 মন?
আমােদর	কমচাির	ল রীেত	 গেছ।	ও	সব	জােন।	এ ুিণ	এেস	পডে়ব।
আপিন	তাহেল	 ক?
আিম	ডা ার।	মােন	এই	ফােমসীেত	বিস।	সকাল	িবকাল	 েবলাই	থািক।	আপিন	ঐ	 চয়ারটায়	বসনু।
বসেত	পারব	না।	আমার	তাডা়	আেছ।	আমার	মা	বিটেত	হাত	 কেট	 ফেলেছন।	হােত	 ডটল	 িদেত

হেব।
মনসরু	অস ব	 য 	হেয়	বলল,	চলনু	যাই	 রস	কের	 িদেয়	আিস।	কাটা	 ছডা়	 ছাট	হেলও	এেক

অবেহলা	করা	িঠক	না।	 সপিটেক	হেয়	 যেত	পাের।
মেয়িট	খবুই	অবাক	হল।	 কমন	 যন	অ ুত	 চােখ	তাকােত	লাগল।	শা 	গলায়	বলল,	মার	হােতর

কাটা	এমন	িকছ	ুনা।
মজন	ুএই	সময়	 িফের	এল।	 মেয়টা	টাকা	 িদেয়	 যাভলেনর	 িশিশ	হােত	 িনেয়	চেল	 গল।	মনসেুরর

সারাটা	 িদন	আর	 কান	কােজ	 মন	 বসল	 না।	আ েযর	 যাপার	 সই	 রােত	 স	 ঘমুােত	পারল	 না।	একটা



মেয়েক	একবার	 দেখ	কােরার	এমন	হয়?
ি বতীয়	িদেন	 মেয়িটর	সে 	আবার	 দখা।	বই	খাতা	িনেয়	 কাথায়	 যন	যাি ল।	ভাি যস	িঠক	 সই

সমেয়	মনসরু	 বর	হেয়িছল	িসগােরট	িকনেত।	মনসরু	জীবেন	যা	 কানিদন	কেরিন।	তাই	করল,	এিগেয়	িগেয়
িজে স	করল,	আপনার	মা	ভাল	আেছন?

মেয়িট	িবি ত	হেয়	বলল,	আমােক	বলেছন?
মনসরু	থাতমত	 খেল	বলল,	িজ।
আপনােক	 তা	আিম	িচনেত	পারিছ	না।
আিম	 রীন	ফােমসীেত	বিস।	ডা ার।	আপিন	এক	 বাতল	 যাভলন	 িকেন	 িনেয়	 গেলন।	আপনার

মার	হাত	 কেট	িগেয়িছল।
ও	আ া	মেন	পেডে়ছ।	মা	ভাল	আেছন।	আিম	এখন	যাই,	 কমন?
মেয়িট	তােক	 িচনেত	পারল	না।	এই	 ঃেখ	 ি বতীয়	রােতও	মনসেুরর	ঘমু	এল	না।	 টা	 িসডাকিসন

খেয়ও	 স	সারা	রাত	 জেগ	কাটাল।	 মেয়িটর	স েক	যাবতীয়	ত য	 স	এখন	জােন।	তার	নাম	িমিল।	ভাল
নাম	ইয়াসমীন।	ইকনিমে 	অনাস	পেড–় সেক 	ইয়ার।	 য	বািডে়ত	থােক	 স	বািডর়	নাম	 িনিরিবিল।	বািডর়
গেট	একটা	সাইেবাড	ঝেুল,	 সখােন	 লখা–কুকুর	হইেত	সাবধান।	যিদও	 স	বািডে়ত	 কুকুর	 নই।	 মেয়িট
িবেকেল	বািডর়	ছােদ	একা	হাঁটাহাঁিট	কের।	 স	ইউিনভািসিটেত	যায়	সকাল	আটটায়।	রা ার	 মাড	়পয 	 হঁেট
যায়।	তারপর	 িরকশা	 নয়।	 িরকশার	 ড	তেুল	না।	সব	সময়	শািড	়পের।	 মেয়টার	 িন য়ই	অেনক	শািড।়
এখন	পয 	এক	শািড	় বার	পরেত	মনসুর	 দেখিন।	 মেয়িট	 যাট	 যাে ল	পের।	অবি য	 স	 বশ	ল বা,
িহল	পরবার	তার	 রেয়াজন	 নই।

মেয়িট	 তােক	 িচনেত	 পাের	 িক-না	 এটা	 পরী া	 করবার	 জে য	 আজ	 সকােল	 স	 মেয়টার
ইউিনভািসিটেত	যাবার	সময়	সামনাসামিন	পের	 গল।	 মেয়িট	 চাখ	তেুল	তােক	 দখল।	মনসরু	কাঁপা	গলায়
বলল,	ভাল	আেছন?

মেয়িট	অবাক	হেয়	বলল,	আমােক	বলেছন?
মেয়িটর	 চােখ	অপিরিচেতর	দিৃ ।	ল ায়	এবং	 ঃেখ	মনসেুরর	 চােখ	 রায়	পািন	এেস	 গল।	আর

তখন	 মেয়িট	বলল,	ও	আ া।	আপিন	 ৰীন	ফােমসীর	ডা ার	সােহব।	ি ব	আিম	ভাল।
মনসরু	হডব়ড	়কের	বলল,	আপনার	মােয়র	 সই	কাটাটা	িক	 সেরেছ?
মেয়িট	এই	 রে 	িকছ ু ণ	ি র	দিৃ েত	তার	িদেক	তািকেয়	 হেস	 ফলল।	তারপর	আর	 কান	কথা	না

বেল	 িরকশায়	উেঠ	 গল।	রােগ	এবং	ল ায়	মনসেুরর	ই া	করল।	লাইট	 পাে 	 িনেজর	মাথা	সেজাের	ঠেুক
দয়।	 কন	 স	 বাকার	মত	তার	মার	হাত	কাটার	কথা	 িজে স	করল?	 মেয়িট	 িন য়ই	তার	 বাকামী	 িনেয়
মেন	মেন	হাসেছ।	 ক	জােন	বািডে়ত	িগেয়	তার	মােকও	হয়ত	বলেব।	িক	ল া।	িক	ল া।

কু ুস	সােহব	বলেলন,	 তামার	িক	হেয়েছ	মনসরু	বল	 তা।
িকছ	ুহয়িন।
িকছ	ুহয়িন	বলেল	 তা	আিম	িব বাস	করব	না।	িকছ	ুএকটা	হেয়েছ	 তা	বেটই–রােত	ঘমু	হয়?
ঘেুমর	একট	ুঅসিুবধা	হে ?
বদ	হজমও	হে 	তাই	না?
ি ব।
মেন	হে 	পিৃথবীটা	খবু	খারাপ	জায়গা—িঠক	না?
ি ব।



সবই	খবু	পিরিচত	ল ণ।	আিম	যখন	ই ারিমিডেয়ট	পিড	়তখন	আমার	মে য	এসব	ল ণ	 ৰকাশ
পেয়িছল।	এটা	একটা	জীবাণ	ুঘিটত	অসখু।

যাঁ	জীবাণ	ুঘিটত।	এ	সব	জীবাণরু	উৎপি 	হয়	 কন	এক	সু রী	ত ণীর	 চােখ।	জীবাণরু	নাম	হে
ৰম-জীবাণ।ু	 ইংেরিজেত	 বেল	 Love	 bug,	 ঠা া	 করিছ	 না	 ভাই,	 যি গত	 অিভ তা	 থেক	 বলিছ।

জীবাণরু	 রথম	আ রমেণ	নাভাস	িসে ম	উইক	হেয়	যায়।	তারপর	িলভার	 িত ৰ 	হয়।
িক	 য	বেলন।
সি য	কথা	বলিছ	 র	ভাই।	খবুই	সি য	কথা—	এখন	বল	 মেয়টা	 ক?
কউ	না।
সাবাহান	সােহেবর	 মেয়	িমিল	নােতা?
মনসেুরর	 চাখ	মখু	লাল	হেয়	 গল।	 কু ুস	সােহব	বলেলন,	আেগই	সে হ	হেয়িছল	এখন	 তামােক

দেখ	পেুরাপিুর	িনি ত	হলাম।	 তামার	অব ােতা	 দিখ	কািহল।
মনসরু	 ীণ	 বের	বলল,	আপিন	যা	ভাবেছন	তা	না।
আিম	িকছইু	ভাবিছ	না।	ভাবাভািবর	ফাঁক	তিুম	রাখিন।	এখন	আমার	উপেদশ	 শান,	সহজ	পা য	খাবার

খােব।	 বিশ	কের	ডােবর	পািন	খােব।	সকাল	িবকাল	লাইট	একসারসাইজ।	 ৰম	জীবাণঘুিটত	অসেুখর	 কান
িচিকৎসা	 নই।	জীবাণু েলা	ভাইরাস	টাইপ,	 কান	ওষেুধই	কাজ	কের	না।	সমেয়	 রাগ	সাের।	টাইম	ইজ	 যা
ব 	 িহলার।	সতীনােথর	 িবরেহর	গান েলা	 নেত	 পার।	এেতও	অেনক	সময়	আরাম	 হয়—	ঐ	 য	আিম
এধাের	তিুম	ওধাের,	মােঝ	নদী	কুলকুল	বেয়	যায়	টাইপ	গান।

ঠা া	করেবন	না	কু ুস	ভাই।	ঠা া	তামাশা	ভাল	লােগ	না।
িঠক	বেলছ,	এই	সময়	ঠা াটা	অস য	লােগ।	 কউ	ঠা া	করেল	ই া	কের	টান	িদেয়	িজভ	িছেড	় ফিল।

রােগর	কিঠন	সং রমেণর	সময়	এটা	হয়।	অ েতই	নাভ	ইিরেটেটড	হয়।
মনসরু	 ীণ	 বের	বলল,	আমােক	িক	করেত	বেলন?
িকছইু	করেত	বিল	না।	িমিল	অ 	বেয়সী	 মেয়	হেল	িচিঠ	িলখেত	বলতাম—এর	 সই	 জ	পার	হেয়

এেসেছ।	িচিঠ	িলখেল	সবাই	 সই	িচিঠ	পেড	় নােব	এবং	হাসাহািস	করেব।	তিুম	যিদ	আগবািডে়য়	কথা	বলেত
চাও,	 তামােক	ভাবেব	 যাবলা।	এক	মেন	আ াহেক	ডাকা	ছাডা়	 তা	আিম	আর	 কান	পথ	 দিখ	না।	যােক
বেল	আ যাি ক	 চ া।	মােঝ	মােঝ	এই	 চ ায়	কাজ	হয়।	 দব	সহায়	হয়।	হঠাৎ	হােত	 দখেব	 মেয়টা	িরকসা
এ্যাকিসেড 	কেরেছ।	ধরাধির	কের	তােক	এইখােন	আনা	হল।	তিুম	ফা 	এইড	 িদেল।	 দখা	 গল	অব া
সিুবধার	না।	তিুমই	তােক	হাসপাতােল	 িনেয়	 গেল।	 মেয়টােক	লাড	 িদেত	হেব।	লাড	 প	এ	পেজিটভ।
দখা	 গল	 তামারও	 তাই।	 তিুম	 লাড	 িদেল।	 মেয়িট	ক ণ	 গলায়	 বলেল,	আপিন	আমার	জে য	অেনক
করেলন।	আপনােক	ধ যবাদ।	তিুম	গাঢ়	গলায়	বলেল,	ধ যবাদ	পের	হেব।	আেগ	সু 	হেয়	উঠ।

মনসরু	বলল,	চপু	ক নেতা	কু ুস	সােহব,	আপনার	কথা	 নেত	ভাল	লাগেছ	না।
কু ুস	সােহব	বলেলন,	 সটা	 তামার	মখু	 দেখই	বঝুেত	পারিছ।	করব	 িক	বল,	কথা	বলা	হেয়	 গেছ

অ যাস।	 তামার	অব া	 দেখ	খারাপও	লাগেছ।	আ াহর	উপর	ভরসা	রাখা।	তােত	যিদ	িকছ	ুহয়।
িকছ	ু হল	 না।	 রেমর	 ে র	 দব	কখেনাই	সহায়	 হয়	 না।	গে ,	 িসেনমায়	 হয়।	জীবনটা	গ

িসেনমা	নয়।	জীবেনর	নািয়কারা,	নায়কেদর	সে 	রা ায়	 দখা	 হেলও	 িচনেত	পাের	না।	 যাভলেনর	 িশিশ
িকনেত	একবারই	ফােমসীেত	আেস।	ি বতীয়বার	আেস	না।	গে 	উপ যােস	নািয়কারা	ঘন	ঘন	অসেুখ	পেড।়
ডা ার	নায়ক	তখন	িচিকৎসা	কের	তােক	সািরেয়	তেুল।	বা েবর	নািয়কােদর	কখেনা	 কান	অসখু	হয়	না,	আর
হেলও	অ য	ডা াররা	তার	িচিকৎসা	কেরন।



অবি য	মনসেুরর	 বলায়	 দব	সহায়	হল।	শরৎকােলর	এক	স যায়	তার	ডাক	পডল়	 িনিরিবিলেত।
সাবাহান	সােহেবর	 রসার	মাপেত	 হেব।	তাঁর	 রসার	 হাই	 হেয়েছ।	মাথা	 ঘরুেছ।	লাড	 রসার	 নামক
যািধিটর	 উপর,	 কৃত তায়	 মনসেুরর	 মন	 ভের	 গল।	 বারা ায়	 িমিল	 দাঁিডে়য়িছল।	 এও	 এক	অক নীয়
সৗভা য।	বারা ায়	 স	নাও	থাকেত	পারত।	িমিলর	সে 	 দখা	না	হেলও	িকছ	ুকরার	িছল	না।	িমিলর	জে য
তা	আর	তােক	ডাকা	হয়িন।	িমিল	বলল,	 ামািলকুম।

ওয়ালাইকুম	সালাম।
আপনার	জে য	দাঁিডে়য়	আিছ।
মনসরু	 হতভ ব।	 বেল	 িক	এই	 মেয়।	এই	কথা েলা	 িক	 সি য	 সি য	 বলেছ	 না	 মনসরু	ক না

করেছ?	ক না	হওয়াই	স ব।	িন য়ই	ক না।	 হলিসেনশন।
আপনােক	বেলেছ	 বাধ	হয়	বাবার	লাড	 রসার	মাপার	জে য	আপনােক	খবর	 দয়া	হেয়েছ।
ি ব	বেলেছ।
আপনার	সে 	একটা	 গাপন	ষডয় র	করার	জে য	আিম	দাঁিডে়য়	আিছ।
ি ব	বলনু।	আপিন	যা	বলেবন	তাই	হেব।
যিদ	 দেখন	বাবার	 রসার	খবু	হাই	না।	তব	ুবলেবন	হাই।	বাবার	 রে র	দরকার।	ভয়	না	 দখােল

িতিন	 র 	 নেবন	না।	আপিন	িম যা	কের	বলেত	পারেবন	না?
ি ব	না।
িমিলর	দিৃ 	তী ৰ	হল।	মনসরু	বলল,	আিম	িম যা	বলেত	পাির	না।
িম যা	বলেত	পােরন	না?
ি ব	না।
ও	আ া,	আমার	জানা	 িছল	না।	আপনােক	 দেখ	আর	দশটা	সাধারণ	মানেুষর	মতাই	মেন	হেয়িছল,

যারা	 রেয়াজেন	িকছ	ুিম যা-িট যাও	বলেত	পাের।	আপিন	 য	অসাধারণ	তা	বঝুেত	পাির	িন।
আপিন	িক	রাগ	করেলন?
কথায়	কথায়	রাগ	করা	আমার	 বভাব	না।	আসনু,	 দাতলায়	 যেত	হেব।	বাবা	 দাতলায়।	িসঁিড	় ভেঙ

দাতলায়	ওঠার	পর	মনসরু	নাভাস	ভি েত	বলল,	একটা	ভলু	হেয়	 গেছ।
িক	ভলু?
রসার	মাপার	য র	 ফেল	এেসিছ।
সিক,	 রসার	মাপার	জে যইেতা	আপনােক	ডাকা	হেয়েছ— সই	িজিনসই	আপিন	 ফেল	এেসেছন?

আপিন	মানষু	িহেসেব	 ধ	ু য	অসাধারণ	তাই	না,	মেন	হে 	খবু	ভেুলা	মন।
আিম	এক	 দৗেড	়িনেয়	আসব।	যাব	আর	আসব।
আপনােক	 যেত	হেব	না।	আিম	কােদরেক	পাঠাি ,	ও	িনেয়	আসেব।
না	না।	আিমই	যাই।	এক	িমিনট।
মনসরু	অিত	 ত	িসঁিড	়টপকাে ।	 সই	 ত	িসঁিড	়ভাঙা	 দেখ	িমিলর	মেন	হল—একটা	একিসেড

হেত	যাে ,	হেবই	হেব।	না	হেয়ই	যায়	না।	আর	তখিন	 ডম়ডু	়শদ	হল।	ডা ার	সােহব	মাঝ	 িসিড	় থেক
বেলর	মত	গিডে়য়	িনেচ	নামেত	লাগেলন।	শদ	 েন	 সাবাহান	সােহব	এবং	িমন	ু বিরেয়	এেলন,	ফিরদ	 বিরেয়
এল,	বাসার	কােজর	 ছেল	কােদর	ছেুট	এল।

সাবাহান	সােহব	বলেলন,	এ	 ক?
িমিল	বলল,	ডা ার	সােহব।	 তামার	 রসার	মাপেত	এেসেছন।



রসার	মাপেত	এেস	মািটেত	 েয়	থাকার	কারণ	িক?
পা	িপছেল	পেড	় গেছন	বাবা।
পা	িপছেল	পেডে়ছ	 টেন	তলুিব	না?	হা	কের	দাঁিডে়য়	আিছস	 কন?
িমিলেক	 টেন	তলুেত	হল	না,	মনসরু	িনেজই	উঠল।	সােটর	ধলূা	ঝাডে়ত	ঝাডে়ত	বলল,	একদম	 যথা

পাইিন।	সি য	বলিছ।
তার	চারপােশর	 লাকজন	মখু	চাওয়া	চাওিয়	করেত	লাগল।	 সাবাহান	সােহব	িক	একটা	বলেত	িগেয়ও

বলেলন	না।	মনসরু	বলল,	এক	 াস	ঠা া	পািন	খাব।	 সাবাহান	সােহব	বলেলন,	অব যই	খােব।	িমিল	এেক
িনেয়	 যােনর	 িনেচ	বসা।	কােদর	এিগেয়	এেস	বলল,	আমাের	ধইরা	ধইরা	হাঁেটন	ডা ার	সাব।	 িচ ার	 িকছ ু
নাই,	উপের	আ া	িনেচ	মািট।

িনেচ	মািট	এমন	 কান	ল ণ	মনসরু	পাে 	না।	তার	কােছ	মেন	হে 	 স	 চারাবািলর	উপর	িদেয়	 হঁেট
যাে ।	পা	 ডেব	 ডেব	যাে ।	ঘরটাও	মেন	হে 	একট	ুএকট	ু লেছ।	 ক	 যন	বলল,	বাবা	তিুম	এখােন	বস।

ক	বলল	কথাটা?	ঐ	মিহলা	না?	ইিন	 বাধ	হয়	িমিলর	মা।	তােক	িক	সালাম	 দয়া	হেয়েছ?	 ামািলকুম
বলা	দরকার	না?	 দরী	হেয়	 গেছ	 বাধ	হয়।	 দরী	হেলও	বলা	দরকার।

িনন	পািন	িনন।
মনসরু	পািন	 িনল।	 িনেয়ই	 ীণ	 বের	বলর,	 ামািলকুম।	বেলই	বঝুল	ভলু	হেয়	 গেছ।	কথা	এমন

িজিনস	একবার	 বলা	 হেয়	 গেল	 িফিরেয়	 নয়া	 যায়	 না।	 মনসরু	ল ্য	করল	তার	 চারপােশ	 দাঁিডে়য়	 থাকা
লাকজন	মখু	চাওয়া	চাওিয়	করেছ।	 স	 িন য়ই	খবু	উ া	পা া	 িকছ	ুবেলেছ।	 টনশেনর	সময়	তার	মাথা
এেলােমেলা	হেয়	যায়।	মনসরু	অব া	 বাভািবক	করার	জে য	শদ	কের	হাসল।	অব া	 বাভািবক	হল	না	মেন
হল	আেরা	খারাপ	হেয়	 গল।

ফিরদ	বলল,	 ছাকরার	মেন	হয়	 রইন	 িডেফ 	হেয়	 গেছ।	 কমন	কের	হাসেছ	 দখনু	না	 লাভাই।
অিবকল	পাগেলর	হািস।	 সাবাহান	সােহব	বলেলন,	একজন	ডা ারেক	খবর	 দয়া	দরকার।

ফিরদ	বলল,	ডা ার	 িকছ	ুকরেত	পারেব	বেলেতা	মেন	হে 	না।	আমার	ধারণা	 রইন	 হমােরজ।
হায়াট	এ	িপিট,	এ	রকম	ইয়াং	এজ।
	



��.
আিনস	অেনক ণ	ধের	 চ া	করেছ	ভয় র	একটা	রােগর	ভি 	করেত।	যা	 দেখ	তার	আট	বছেরর	 ছেল	টগর
আঁৎেক	উঠেব	এবং	মখু	কাচমুাচ	ুকের	বলেব,	আর	করব	না	বাবা।	টগর	যা	কেরেছ	তােক	 মা	করার	 কান
র ই	উেঠ	না।	 স	ফায়ার	ি রেগড	 খলা	 খলিছল।	আ ন	ছাডা়	একরম	 খলা	হয়	না,	কােজই	অেনক	কে
স	 িবছানার	চাদের	আ ন	ধরাল।	তােক	সাহা য	করিছল	তার	 ছাট	 বান	 িনশা	যার	বয়স	পাঁচ	হেলও	এই
জাতীয়	কাজ	খবু	ভাল	পাের।	 খলার	 িট	অংশ,	 রথম	অংেশ	 িবছানার	চাদর	এবং	জানালার	পদায়	আ ন
লেগ	যােব,	 িনশা	তার	 খলনা	 টিলেফান	কােন	 িনেয়	বলেব,	 যােলা,	আমােদর	বাসায়	আ ন	 লেগ	 গেছ।
তখন	 	হেব	 খলার	 ি বতীয়	অংশ—টগর	সাজেব	ফায়ার	 যান।	বাথ ম	 থেক	নল	 িদেয়	 স	পািন	এেন
চারিদেক	িছিটেয়	আ ন	 নভােব।	 বশ	মজার	 খলা।

খলার	 রথম	অংশ	ভালমত	 	হবার	আেগই	 যাপারটা	জানাজািন	হেয়	 গল।	 িতন	তলার	ভাডা়েট
ছেুট	এেলন।	একতলা	 থেক	বািডও়য়ালা	এেলন	এবং	ঘন	ঘন	বলেত	লাগেলন,	িক	সবনাশ!	িক	সবনাশ।

আিনস	িগেয়িছল	বািডর়	 খােজ।	বািডও়য়ালা	 নািটশ	িদেয়েছ।	গত	মােসই	বািড	়ছাডা়র	কথা।	এখেনা
িকছ	ুপাওয়া	যায়িন	বেল	বািড	়ছাডা়	যাে 	না।	বািডও়য়ালার	ভাবভি 	 দেখ	মেন	হে 	এবার	িতিন	আর	মেুখর
কথা	বেল	সময়	ন 	করেবন	না।	পাডা়র	 ছেলপেুল	িদেয়	তেুল	 দেবন।	গত	স ােহ	খবু	ভ র	ভাষায়	এ	জাতীয়
সংগীত	 দয়াও	হেয়েছ।

সারািদন	 বািড	়খুঁেজ	 া 	ও	 িবর 	 হেয়	 বাসায়	 িফের	 টগর	এবং	 িনশার	 নতনু	কীিত	 শানার	পের
মজাজ	িঠক	থাকার	কথা	নয়।	আিনেসর	 মজাজ	যেথ ই	খারাপ,	িক 	তা	 স	িঠক	 রকাশ	করেত	পারেছ	না।
টগেরর	গােল	একটা	চড	়বিসেয়	 দয়া	খবুই	 রেয়াজন,	হাত	উঠেছ	না।	বা া	 িটর	মা	এক	বছর	আেগ	মারা
গেছ।	মা	 নই	 িট	িশ র	উপর	রাগ	করার	িকংবা	তােদর	শাসন	করা	 বশ	কিঠন	 যাপার।	আিনেসর	 বলায়
তা	আেরা	কিঠন	কারণ	রাগ	তার	 বভােব	 নই।	 স	এক	দিৃ েত	টগেরর	িদেক	তািকেয়	আেছ।	টগর	খািনকটা
অ বি 	 বাধ	করেছ।	তেব	খবু	ঘাবেড	় গেছ	বেল	মেন	হে 	না।

টগর!
ি ব	বাবা!
টগর	যা	কের	িনশার	িঠক	 সই	িজিনসিটই	করা	চাই,	কােজই	 সও	বলল,	ি ব	বাবা।
আিনস	বলল,	িনশা	মা,	তিুম	এখন	 কান	কথা	বলেব	না।	টগেরর	সে 	আমার	খবু	জ ির	কথা	আেছ।

ওেক	আিম	যা	বলব	তা	খবু	মন	িদেয়	 নেব।
টগর!
ঘের	আ ন	লািগেয়িছেল?
নােতা—	িবছানার	চাদের	লািগেয়িছলাম।	আর	িনশােক	বেলিছলাম	জানালার	পদায়	লাগােত।
িক	জে য?
আমরা	ফায়ার	সািভস	ফায়ার	সািভস	 খলিছলাম।
খলেত	আ ন	লােগ?
অ য	 খলায়	লােগ	না।	ফায়ার	সািভস	 খলায়	লােগ।	আ ন	না	লাগেল	 নভাব	িক	কের?
আিম	খবু	রাগ	কেরিছ	টগর।	এত	রাগ	কেরিছ	 য	আমার	গা	কাঁপেছ	রােগ।
কই	বাবা,	গা	 তা	কাঁপেছ	না।
তামরা	 জন	খবুই	অবা য	হেয়েছ।	আমার	 কান	কথা	 তামরা	 শান	না।	 রাজ	অ ুত	অ ুত	সব	 খলা



খল।	 িদন	আেগ	 দাতলার	ছাদ	 থেক	লাফ	িদেয়	িনেচ	পডে়ল।
দাতলার	 ছাদ	 থেক	 তা	লাফ	 দই	 িন।	 যারােজর	উপর	 থেক	লাফ	 িদেয়িছ।	 িনেচ	 বািল	 িছল।

একটওু	 যথা	পাইিন।	বািল	না	থাকেল	লাফ	িদতাম	না।
তামােদর	কখেনা	আিম	 কান	শাি 	 দই	না	বেল	এই	অব া	হেয়েছ।	আজ	 তামােদর	শাি 	 দব।
িক	শাি ?
তিুম	িনেজই	িঠক	কর	িক	শাি ।	আিম	িকছ	ুবলব	না।
এক	পােয়	দাঁিডে়য়	থাকব	বাবা?
বশ	দাডা়ও।
টগর	এবং	 িনশা	 জনই	উেঠ	এক	পােয়	 দাঁিডে়য়	 গল।	 দখা	 গল	শাি 	 রহেণ	 জেনরই	সমান

আ রহ।	এই	শাি েত	তারা	 বশ	মজা	পাে 	বেলও	মেন	হল।	িমিটিমিট	হাসেছ–
টগর!
ি ব	বাবা!
একটা	কথা	 তামােদর	সব	সময়	মেন	রাখেত	হেব	কথাটা	হে —
আিনস	তার	দীঘ	বা য	 শষ	করেত	পারল	না,	বািডও়য়ালার	ভাে 	এেস	বলল,	আপনােক	মামা	ডােক।

আিনস	দীঘ	 িনঃ বাস	 ফেল	ওেঠ	দাঁডা়ল।	বািডও়য়ালার	সে 	বকবক	করেত	তার	 মােটই	ই া	করেছ	না।
উপায়	 নই,	ই া	না	করেলও	বকবক	করেত	হেব।

আিনেসর	বািডও়য়ালার	নাম	িমজা	সলুায়মান।	ভাডা়েটেদর	সে 	তার	স ক	ভাল।	 ধ	ুভাল	না,	 বশ
ভাল।	 সলুায়মান	 সােহেবর	 যবহার	 অিত	 মধরু।	 হািস	 হািস	 মখু	 না	 কের	 িতিন	 কান	 কথা	 বেলন	 না।
ভাডা়েটেদর	যখন	 ডেক	পাঠান	তখন	বসার	ঘেরর	 টিবেল	নানান	ধরেনর	খাবার	দাবার	 তির	থােক।

আিনস	বািডও়য়ালার	বসার	ঘের	ঢেুক	 দখল	 টিবেল	ঠা া	 পপিসর	 াস,	 েট	 ট	 কক।	সলুায়মান
সােহেবর	বয়স	ষােটর	কাছাকািছ	হেলও	িতিন	তার	সব	ভাডা়েটেদর	ডােকন—	বড	়ভাই।	 কউ	এই	িনেয়	িকছ ু
বলেল	 িতিন	বেলন,	এটা	হে 	আমার	দ র।	আমার	 িপতাজীর	কাছ	 থেক	 িশেখিছ।	 িপতাজী	সবাইেকই	বড়
ভাই	ডাকেতন।

সলুায়মান	সােহব	তার	দ র	মত	আিনসেক	 দেখ	হািস	হািস	মখু	কের	বলেলন,	বড	়ভাই	সােহব	আেছন
কমন?

ি ব	ভাল।
আপনার	পু ৰেতা	সবনাশ	কের	 িদেয়িছল।	 দাতলায়	উেঠ	 দিখ	বু া	বু া	 ধাঁয়া।	 কাথায়	আমােক

দেখ	ভয়	পােব	তা	না	উ া	 ছেল	আমােক	বেল	আপিন	এখন	যান,	আমরা	 খলিছ।	আপনােক	 দেখ	মেনই	হয়
না	 য	আপনার	এমন	িব 	ু ছেলেমেয়	আেছ।

আিনস	গ ীর	গলায়	বলল,	আপিন	আপনার	বাবার	মত	হেয়েছন,	সবাই	 স	রকম	হয়	না।
খবুই	খাঁিট	কথা।	তাছাডা়	বড	়ভাই	সােহব	একটা	 যাপার	 িক	জােনন?	অ 	বয়েস	মা	মারা	 গেল

ঘােডর়	একটা	রাগ	 তডা়	হেয়	যায়।	ওেদর	তাই	হেয়েছ।	রাগ	হেয়	 গেছ	 তডা়।
হেত	পাের।
এেদর	সামলাবার	জে য	আপনার	একটা	িববাহ	করা	দরকার।	ঘেরর	শাসন	হে 	আসল	শাসন।	 নন

কক	মেুখ	 দন।	 র 	 বকারীর	 কক।	একশ	টাকা	পাউ ।
আিনস	 কক	মেুখ	 িদল।	সলুায়মান	সােহব	মধরু	গলায়	বলেলন,	অেনক	পু ষ	আেছ	যারা	মেন	কের

সংসাের	সৎ	মা	এেল	 ছেলপেুলেদর	উপর	অ যাচার	হেব।	কথা	 িঠক।	অ যাচার	হয়।	তেব	বেুঝ	সেুঝ	বউ



আনেল	হয়	না।
আিম	বেুঝ	সেুঝই	আনব।
বিু 	কম	এমন	 মেয়	িববাহ	করেত	হেব।	বিু 	কম	 মেয়	মেুখর	একটা	িমি 	কথােতই	খিুশ	হয়।	এেদর

খিুশ	করা	খবু	 সাজা।	 িনউমােকট	 থেক	আসার	পেথ	এক	টাকা	 িদেয়	একটা	ফেুলর	মালা	 িকেন	 িনেয়	 গেলন
—	এেতই	খিুশ	আর	 বৗ	যিদ	বিু মতী	হয়	তাহেল	 িকছেুতই	খিুশ	হেব	না।	 বািলেয়	মারেব।	 বাকা	 রী
সংসার	হে 	সেুখর	সংসার।

আিনস	বলল,	 বাকা	 মেয়	পাওয়াইেতা	মশুিকল।	সব	 মেয়রই	বিু 	 বিশ।
বড	়ভাই	সােহব,	ভলু	কথা	বলেলন,	পু েষর	 চেয়	 মেয়েদর	বিু 	অেনক	কম।
তাই-না-িক?
যাঁ।	আমার	 মেুখর	কথা	 না,	 ব ািনক	আিব ার।	একজন	 পু ষ	 মানেুষর	 ৰইেনর	 ওজন	 হে

১,৩৭৫	 রাম।	আর	একজন	 মেয়	মানেুষর	১,২২৫	 রাম।	একশ	প াশ	 ৰাম।
এই	ত য	 পেয়েছন	 কাথায়?
খাঁজ-খবর	রািখ	বড	়ভাই।	এেকবাের	মখূেতা	না।	কই,	এখােন	চা	িদল	না।
পপিস	 খলামেতা	আবার	চা	 কন?
পপিস	 খেলন	পািনর	বদেল।	চা	ছাডা়	না া	 শষ	হয়	না-িক?	হয়	না।
আিনস	 না ার	 শেষ	 চা-এর	 জে য	 অেপ া	 করেত	 লাগল।	 সলুায়মান	 সােহব	 বলেলন,	 বড	় ভাই

সােহব,	এবার	একট	ুকােজর	কথা	বিল।
বলনু।
যাটটা	 য	বডভ়াই	 ছেড	়িদেত	হয়।

ছেড	় দব।	বািড	়খুঁজিছ।	িব বাস	ক ন	খুঁজিছ।	পাওয়া	মা র	 ছেড	় দব।
বধুবােরর	মে যই	 য	 ছেড	়িদেত	হয়	ভাই	সােহব।	আিম	একজনেক	জবান	িদেয়	 ফেলিছ,	 স	বধুবাের

বািডে়ত	উঠেব।	জবান	 তা	বড	়ভাই	সােহব	র া	করেত	হয়।
আিম	যিদ	এর	মে য	িকছ	ুখুঁেজ	না	পাই—	আিম	যাব	 কাথায়?
আিম	আমার	একটা	ঘর	 ছেড	়িদব।	 মহমান	িহেসেব	কেয়কিদন	থাকেবন।
চা	এেস	িগেয়েছ।	আিনস	চা- য়	চমুকু	িদল।	িক	বলেব	 ভেব	 পল	না।
বড	়ভাই	সােহব।
িজ	বলনু।
বলেত	শরম	লাগেছ–না	বেলও	পারিছ	না।	আপনার	কােছ	িতন	মােসর	ভাডা়	পাওনা	আেছ।	বেলিছেলন

একটা	 যব া	করেবন।
অব যই	করব।
তা	করেবন	জািন।	িক 	ভাইসােহব	যাওয়ার	আেগ	পিরেশাধ	কের	যাওয়াটা	িক	ভাল	না।	একবার	চেল

গেল	আপনার	হয়ত	মেন	থাকেব	না।
আিনস	 িত 	গলায়	বলল,	এই	মহুেূত	আমার	হাত	এেকবাের	খািল	তেব	 রীর	 িকছ	ুগয়না	আেছ।

ঐ েলা	িবি র	কের	হেলও	আপনার	পাওনা	িমিটেয়	 দব।
এইটা	খবু	ভাল	কথা	বেলেছন।	 য	পু ষ	ঋণ	 রেখ	এক	কদম	পা	 ফেল	না,	 স	হে 	সা া	পু ষ।

বড	়ভাই	সােহব,	আমার	একটা	পিরিচত	গয়নার	 দাকান	আেছ।	আপিন	যিদ	চান	আপনােক	িনেয়	যাব।
িঠক	আেছ	যাব	আপনার	সে ।



কাল	িবকােল	িক	আপনার	সময়	হেব?
হেব।	এখন	তাহেল	উিঠ?	না-িক	আেরা	িকছ	ুখাওয়ােবন?
সলুায়মান	সােহব	 হা	 হা	কের	অেনক ণ	হাসেলন।	 যন	এরকম	মজাদার	কথা	অেনকিদন	 শােননিন।

আিনস	শীতল	গলায়	বলল,	এরকম	শদ	কের	হাসেবন	না	সলুায়মান	সােহব।	শদ	কের	হাসেল	হােট	 রসার
পেড।়	আপনার	যা	বয়স	তােত	হােট	বাডি়ত	 রসার	 দয়াটা	িঠক	হেব	না।

সি য	বলেছন?
যাঁ	সি য।	হাসাহািস	এেকবােরই	করেবন	না।	সব	সময়	মন	খারাপ	কের	বেস	থাকেবন	তাহেলই

দখেবন	হাট	ভাল	থাকেব,	অেনক	িদন	বাঁচেত	পারেবন।
অেনক	িদন	বাঁচেত	ই া	কের	না।	যত	তাডা়তািড	়কবের	 যেত	পারব	ততাই	ভাল।
তাডা়তািড	়কবের	চেল	 গেল	এই	 য	টাকা	পয়সা	 রাজগার	করেছন	 স েলা	 ভাগ	করেব।	 ক?	 ভাগ

করবার	জে যই	 তা	আপনার	দীঘিদন	 বঁেচ	থাকা	দরকার।
আপিন	আমার	সে 	ঠা া	করেছন।
যাঁ	করিছ।
হাসেল	হােটর	উপর	চাপ	পেড	়ঐটাও	তাহেল	ঠা া?
না।	ঐটা	ঠা া	না।	ঐটা	সি য।	 য	কারেণ	হািস	খশুী	মানষুেদর	 বিশ	িদন	বাঁচেত	 দখা	যায়	না।	 বঁেচ

থােক	িখটিখেট	গ ীর	মানষুজন।	 দেখন	না	পিৃথবী	ভিত	বদেমজাজী	বেুডা়-বিুড।়
কথাটােতা	ভাইসােহব	খবু	ভলু	বেলন	নাই।
কথা	আিম	সচরাচর	ভলু	 বিল	 না।	আ া	আজ	তাহেল	যাই।	কাল	স যায়	 দখা	 হেব।	এক	সে

গয়নার	 দাকােন	যাব।
ইনসাআ াহ।
হািসর	 যাপারটা	মেন	রাখেবন।	হািস	স ূণ	ব ।	দীঘিদন	 বঁেচ	থাকেত	হেল	রাম	গ র	ছানা	হেত

হেব।
িনেজর	ঘের	ঢেুক	আিনেসর	মন	খারাপ	হেয়	 গল।	টগর	এখেনা	একপােয়	দাঁিডে়য়	আেছ।	 িনশা	রেণ

ভ 	িদেয়	ছিব	আঁকেছ।	বাবােক	 দেখ	িনশা	বলল,	টগর	ভাইয়ার	শাি 	আর	কত ণ	হেব	বাবা?
আিনস	বলল,	শাি 	 শষ।
টগর	বাবার	িদেক	তািকেয়	হাসল।	আিনস	বলল,	পা	 যথা	করেছ?
	ঁকরেছ।
আর	 কানিদন	ফায়ার	ি রেগড	 খলা	 খলেব	না	 তা?
টগর	না	সূচক	মাথা	নাডল়।	আিনস	বলর,	মাথা	নাডে়ল	হেব	না।	বল,	আর	 কানিদন	 খলব	না।
আর	 কানিদন	 খলব	না।
ভির	 ড।	 তামরা	এখন	হাত	মখু	ধেুয়	পডে়ত	বস।	আিম	রা া	 শষ	কির।
িনশা	বলল,	আিম	িক	 তামােক	সাহা য	করব	বাবা?
না।	সাহা য	লাগেব	না।	আজ	 তামােদর	িক	 খেত	ই া	করেছ	বল?	িডেমর	ভািজ	না	তরকারী?
টগর	বলল,	আমরা	 রাজ	িডম	খাি 	 কন	বাবা?
িডম	রা া	সবেচ	সহজ	এই	জে য	 রাজ	িডম	খাি ।
িনশা	গ ীর	গলায়	বলল,	আমরা	পিৃথবীর	সব	িডম	 খেয়	 শষ	কের	 ফলিছ	তাই	না	বাবা?
যাঁ	তাই।	এখন	বই	িনেয়	বস।



বই	িনেয়	বসেত	ই া	করেছ	না।
িক	ই া	করেছ?
িনশা	অিবকল	বডে়দর	মত	গলায়	বলল,	িক	 য	ই া	করেছ	তাও	 তা	জািন	না।
আিনস	 হেস	 ফলল।	তার	 ছাট	 মেয়িট	বড	়মায়াবতী	হেয়েছ।	কথা	বলার	িক	অ ুত	ধরন।	 কাে েক

পেয়েছ	এসব?
টগর	বলল,	আজ	রােত	িক	গ 	বলার	আসর	বসেব	বাবা?
এখেনা	বঝুেত	পারিছ	না।	স াবনা	আেছ।
গ 	বলার	আসর	 শষ	পয 	বসল	না।	িনশা	ঘিুমেয়	পেডে়ছ।	একা	একা	গ 	 নেত	টগেরর	ভােলা

লােগ	না।	অথচ	তার	ঘমুও	আসেছ	না।	আিনস	তার	িপেঠ	চলুেক	িদল,	মাথায়	হাত	বিুলেয়	িদল,	তােতও	িকছ ু
হেলা	না।	টগর	 চাখ	বড	়বড	়কের	তািকেয়	আেছ।	একট	ুপর	পর	বলেছ—	ঘমু	আসেছ	না	বাবা।

এেকবােরই	আসেছ	না?
না।
তাহেল	আস	নতনু	ধরেনর	একটা	 খলা	 জেন	িমেল	 খিল।
িক	 খলা?
এই	 খলাটার	নাম	হে 	সি য-িম যা	 খলা।	আিম	 তামােক	 র 	করব	তিুম	 িম যা	জবাব	 দেব।

দশটা	 র 	করব।	 রিত	বারই	যিদ	িম যা	জবাব	িদেত	পার	তাহেল	তিুম	িজেত	যােব।	 যমন	ধর	আিম	যিদ
িজে স	কির,	 তামার	নাম	িক?	তিুম	যিদ	বল	‘টগর’	তাহেল	তিুম	 হের	যােব।	সব	জবাব	হেত	হেব	িম যা।

এটােতা	খবু	সহজ	 খলা	বাবা।
মােটই	সহজ	না।	খবু	কিঠন	 খলা।	কারণ	মানষু	 বিশ ণ	িম যা	কথা	বলেত	পাের	না।	পর	পর	দশটা

িম যা	বলা	মানেুষর	জে য	খবু	কিঠন।	 বিশর	ভাগ	মানষুই	পাের	না।
আিম	পারব?
না	তিুমও	পারেব	না।	এেসা	 	করা	যাক।	 রিড-ওয়ান	ট	ু রী—	 খাকা	 তামার	নাম	িক—	‘টগর’?
ি ব	না।	আমার	নাম	টগর	না।
তামার	 ছাট	একটা	 বান	আেছ	না?
ি ব	না।	আমার	একটা	ভাই	আেছ।
তিুম	িক	 াস	ি রেত	পড?়
ি ব	না।	আিম	 াস	 টেন	পিড।়
তামার	িক	িতনটা	হাত	আেছ?
যাঁ	আমার	িতনটা	হাত	আেছ?
তিুম	িক	 তামার	মা- ক	খবু	ভালবাস?
যাঁ	বািস।
আিনস	 হেস	 ফলল।	টগর	মাথা	 িনচ	ুকের	 ফেলেছ।	আিনস	বলল,	 দখেল	 তা	টগর,	মা র	পাঁচটা

রে ই	তিুম	সি য	কথা	বেল	 ফলেল।	িকছ	ুিকছ	ু ে র	িম যা	কথা	বলা	খবুই	কিঠন।
টগর	চাপা	গলায়	বলল,	িম যা	কথা	বলা	কিঠন	 কন	বাবা?
কিঠন,	কারণ	মানষুেক	িম যা	কথা	বলার	জ য	 তির	করা	হয়িন।	তব	ুআমরা	িম যা	কথা	বিল।	যখন

বিল	তখন	আমােদর	খবু	ক 	হয়।
আমার	 তা	ক 	হয়	না	বাবা।



তিুম	িক	িম যা	কথা	বল?
যাঁ	বিল।	 ুেল	বিল।
আিনস	 উপেদশমলূক	 িকছ	ু বলেব	 িক	 বলেব	 না	 এই	 িনেয়	 খািনক ণ	 ভাবলা।	 শশেব	 নীিতকথার

আসেল	 িক	 কান	 ব	আেছ?	একই	পিরবােরর	 চারিট	 ছেলেমেয়	 শশেব	একই	 ধরেনর	 নীিতকথা	এবং
উপেদশ	 শােন	িক 	বড	়হেয়	চারজন	চার	রকেমর	হয়।	আিনেসর	ধারণা	িশ রা	বইেয়র	উপেদশ	 ৰহণ	কের
না।	একিট	 িশ 	অ য	একিট	 িশ র	কথা	 েন	 িক 	একজন	বয় 	মানেুষর	কথা	 েন	না।	তােদর	জগৎ	 িভ ,
তারা	িনেজেদর	জগৎ	 থেক	িশ া	 ৰহণ	কের।

টগর।
টগর	জবাব	 িদল	না।	আিনস	 দখল,	টগর	ঘিুমেয়	পেডে়ছ।	তার	 িনেজর	 চাখও	ঘেুম	জিডে়য়	আসেছ

িক 	 স	জােন	 িবছানায়	 শায়া	মা র	ঘমু	চেল	যােব।	নানান	উ ট	 িচ া	মাথায়	ভর	করেব।	তারপর	আসেব
সখুময়	িকছ	ুক না।	 সই	ক নায়	চি বশ	বছর	বেয়সী	একজন	ত ণী	এেস	ঘের	ঢকুেব।	পান	খাওয়ায়	 সই
ত ণীর	 ঠাঁট	লাল	হেয়	আেছ।	ত ণীিটর	নােক	িব ু	িব 	ুঘাম।	টলমেল	 চােখ	ি 	ছায়া।

আিনস	িবর 	হবার	মত	ভি 	কের	বলেব,	আবার	পান	 খেয়ছ?
ত ণীিট	বলেব,	 যাঁ	 খেয়িছ।
দাঁত িল	ন 	করেব।
করেল	করব।	সারা	িদেন	একবার	পান	খাই	তােতই—
আ া	যাও	আর	িকছ	ুবলব	না।
তামার	িক	চা	লাগেব?
যাঁ।
ঘমুেুত	যাবার	আেগ	 কউ	চা	খায়	এই	 রথম	 দখলাম।
ঘমুেুত	যাব	 তামােক	 ক	বলল?
ঘমুেুব	না?
না	 যাডাম।	সারা	রাত	জাগব।
লখােলিখ?	 যাঁ	 লখােলিখ।	নতনু	উপ যাস	 	করিছ।
তিুম	না	বলেল	 সামবার	 থেক	 	করেব।
িদন	আেগই	 	করিছ।
উপ যােসর	নাম	িক?
ময়রূা ী।	নামটা	 কমন?
সি য	জানেত	চাও।
যাঁ।
বলেল	রাগ	করেব	নােতা?
না—এর	মে য	রাগ	করার	িক	আেছ?
িনউ	এিলেফ 	 রােডর	একটা	জতুার	 দাকােনর	নাম	ময়রূা ী।
আিনস	তািকেয়	আেছ।	ত ণী	িখলিখল	কের	হাসেছ।	হাসেত	হাসেত	তার	 চােখ	পািন	এেস	 গল।	তবু

স	হাসেছ।	 িক	অসাধারণ	একিট	দ ৃ য	চমৎকার	দ ৃ য	তার	জীবেন	অিভনীত	হেয়েছ	এই	কথাটা	আজ	আর
িকছেুতই	িব বাস	হেত	চায়	না।	আজ	মেন	হয়	‘রাি ৰ’	নােম	 কান	ত ণীর	সে 	তার	 কানিদন	পিরচয়	িছল
না।	সবই	ক না	সবই	মায়া।



	



��.
সাবাহান	সােহেবর	সামেন	 য	যবুকিট	দাঁিডে়য়	আেছ	 সাবাহান	সােহব	তােক	 িচনেত	পারেলন	না।	মাঝাির
গডে়নর	একজন	যবুক।	গােয়	খ েরর	পা াবী,	 চােখ	 মাটা	কােচর	চশমা।	মখু	হািস	হািস।	 গট	খেুল	তরতর
কের	এিগেয়	এেসেছ।	 যন	বািড	়ঘর	খবু	পিরিচত।	অেনকবার	এেসেছ।

ামািলকুম।
ওয়ালাইকুম	সালাম।
আমার	নাম	আিনস।	আিম	িক	আপনার	সে 	খািনক ণ	কথা	বলেত	পাির?
আিম	িক	আপনােক	িচিন?
ি ব	না।	অেচনা	 লােকর	সে 	িক	আপিন	কথা	বেলন	না?
সাবাহান	সােহেবর	দিৃ 	তী 	হল।	এই	যবুেকর	মতলব	 িঠক	 বাঝা	যাে 	না।	 দশ	ভিত	হেয়	 গেছ

মতলববাজ	যবুক।	এেদর	 কান	রকম	 র ৰয়	 দয়া	উিচত	না।
যার,	আিম	িক	বসব?
দীঘ	আলাপ	থাকেল	বসনু।	আর	সংি 	 কান	িকছ	ুবলার	থাকেল	বেল	চেল	যান।
আিনস	 বসল।	তার	কাঁেধ	একটা	ভারী	 যা যাগ	ঝলুিছল,	 সই	 যা যাগ	 খেুল	 কােলর	উপর

রাখল।	 সাবাহান	সােহব	অ য 	সে হজনক	দিৃ েত	 যা যােগর	িদেক	তাকােত	লাগেলন।	তার	মন	বলেছ
ছাকরার	 আসার	 উে য	 এই	 যা যােগই	 আেছ।	 িকছ	ু একটা	 গছােত	 এেসেছ।	 স বত	 ইনসু্যাের
কা ািনর	 লাক।	পিটেয়	পিটেয়	ইনসু্যাের 	কিরেয়	 ফলেব।

সাবাহান	সােহব	কিঠন	 বের	বলেলন,	বলনু	 িক	 যাপার।	সংে েপ	বলেবন।	ল বা	কথা	 শানার
সময়	বা	 ধয	 কানটাই	আমার	 নই।

আপনার	বািডর়	 দাতালার	ছােদ	 টা	ঘর	আেছ।	ঐ	ঘর	 টা	িক	আপিন	ভাডা়	 দেবন?
ছােদর	ঘর	ভাডা়	 দয়া	হেব	এই	রকম	 কান	িব াপন	িক	আপনার	 চােখ	পেডে়ছ?
ি ব	না।
তাহেল?
আিম	এই	এলাকায়	বািড	়খুঁজিছলাম।	তখন	একজন	বলল,	এক	সময়	 ততলার	 িট	ঘর	আপিন	ভাডা়

িদেতন।
এক	সময়	িদতাম	বেল	সারা	জীবন	িদেত	হেব?
তা-না।	আপিন	রাগেছন	 কন?	 জার	কের	িন য়ই	আিম	আপনার	বািডে়ত	উঠব	না!
আপিন	িক	কেরন?
িকছ	ুকির	না।
িকছ	ুকির	না	মােন?	িকছ	ুনা	করেল	সংসার	চেল	িক	ভােব?
আিম	একজন	 লখক।	 লখােলিখ	কির।
িক	নাম?
আেগ	একবার	বেলিছলাম।
ি বতীয়বার	বলেত	অসিুবধা	আেছ?
না	 নই–আমার	নাম	আিনস।
এই	নােম	 কান	 লখক	আেছ	বেল	 তা	জািন	না।



আিম	ছ নােম	িলিখ।
ছ নামটা	িক?
আপনােক	বলেত	চাি 	না।	ছ নাম	 রহেণর	উে য	হে 	িনেজেক	আডা়ল	করা।	যিদ	বেলই	 ফিল।

তাহেল	 ধ	ু ধ	ুআর	ছ নাম	িনলাম	 কন?
তিুম	িক	 লখ?
আিনস	ল ্য	করল	এই	ভ রেলাক	হঠাৎ	আপিন	 থেক	তিুমেত	 নেম	এেসেছন	এবং	 িনেজ	তা	বঝুেত

পারেছন	না।
এইিট	ভাল	ল ণ।	আিনস	বলল,	গ ,	উপ যাস	এসব	িলিখ।	একিট	 ৰবে র	বই	আেছ।	 কউ	 সই

বই	পেড	়না।
আমার	বািড	়ভাডা়	 নওয়ার	ই া	 তামার	 কন	হল?
েনিছ	আপিন	ভাডা়	খবু	কম	িনেতন।	এ্যাডভাে র	ঝােমলা	িছল	না।	তাছাডা়	বািডট়াও	আমার	পছ

হেয়েছ।
তিুম	িক	 যােচলার?
ি ব	না।	আমার	 িট	বা া	আেছ।
দেশর	সম যা	িনেয়	িক	তিুম	ভাব?
আপনার	কথা	বঝুেত	পারলাম	না।
এই	 য	 দেশ	অসং য	সম যা	এসব	িনেয়	কখেনা	ভাব?
কান	সম যার	কথা	বলেছন?
সব	রকম	সম যা।
ি ব-না,	ভািব	না।
তিুম	একজন	 লখক	মানষু,	তিুম	এসব	িনেয়	ভাব	না?	তিুম	িক	রকম	 লখক?
খবুই	বােজ	ধরেনর	 লখক।
তিুম	এখন	 যেত	পার।	 তামােক	বািড	়ভাডা়	 দব	না।
দেবন	না?
না।	 তামােক	আমার	পছ 	হয়	িন।
আপনােকও	আমার	পছ 	হয়	িন।	তেব	আপনার	বািড	়পছ 	হেয়িছল।
আমােক	পছ 	না	হবার	কারণ?
আপিন	হে ন	এক	 রণীর	পয়সাওয়ালা	অকম য	ব ৃ ।	যারা	 দেশর	সম যা	 িনেয়	ভােব	এবং	মেন

কের	এই	ভাবনার	কারেণ	 স	অেনক	বড	়কাজ	কের	 ফলেছ।	এক	ধরেনর	আ তিৃ 	পায়।	আসেল	আপনার
এসব	িচ া	ভাবনা	অথহীন	এবং	মূ যহীন।	আপনার	যা	করা	উিচত	তা	হে —	রগরেগ	 রীলার	পডা়।	মােঝ
মােঝ	দান	দি ণ	করা	যােত	পরকােল	সেুখ	থাকেত	পােরন।	ইহকাল	এবং	পরকাল	 িটই	 যােনজ	করা	থােক
বেল।

অভ র	 ছাকরা।	 প।	 প।
আপিন	খবু	 বিশ	 রেগ	যাে ন।	আপনার	 রসার	 রসার	 নইেতা?	 রসার	থাকেল	সম যা	হেয়

যেত	পাের।
বিহ ার।	বিহ ার।	এই	মু েত	বিহ ার।
সাবাহান	সােহব	 ৰচ 	িচৎকার	করেত	লাগেলন।	িমিল	বারা ায়	ছেুট	এল।	 চাখ	বড	়বড	়কের	বলল,



িক	হেয়েছ?
এই	 ছাকরােক	ঘাড	়ধের	 বর	কের	 দ।	ফািজেলর	ফািজল,	িবেদর	বদ।
িমিল	কডা়	গলায়	বলল,	আপিন	বাবােক	িক	বেলেছন?
আিনস	অব া	 দেখ	পেুরাপিুর	হকচিকেয়	 গেছ।	িকছ	ুএকটা	বলেত	িগেয়ও	 স	বলেত	পারল	না।	িমিল

বলল,	 ীজ	আপিন	এখন	কথা	বেল	আর	ঝােমলা	বাডা়েবন	না।	চেল	যান।	আিনস	 গট	পার	হেয়	চেল	যাবার
পর	 সাবাহান	সােহব	বলেলন,	কােদর	বাসায়	আেছ?

িমিল	বলল,	আেছ।
কােদরেক	বল	ঐ	 ছাকরােক	ধের	আনেত।
বাদ	দাও	না	বাবা।	আর	 কন?
যা	করেত	বলিছ	কর।
ভ রেলাক	 ক?
আমােদর	নতনু	ভাডা়েট।
তামার	কথা	বঝুলাম	না	বাবা।
িতনতলার	 ঘর	 টা	 তার	 কােছ	 ভাডা়	 িদেয়িছ।	 ছাকরােক	আমার	 পছ 	 হেয়েছ।	 ছাকরার	 মাথা

পির ার।
কােদর	আিনসেক	আনেত	 গল।	 সাৱাহান	সােহব	 িনেজই	 দাতলার	ছােদ	উঠেলন	ঘর	 িটর	অব া

দখার	জে য।	অেনক	িদন	তালাব 	হেয়	আেছ।
িট	ঘর।	একটা	বাথ ম,	রা াঘর।	 ছাট	পিরবােরর	জে য	খবু	ভালই	বলেত	হেব।	ঘর	 িটর	সামেন

িবশাল	ছাদ।	ছােদ	অসং যা	টব,	টেব	ফেুলর	চাষ	হে ।	িমিলর	শখ।
িমন	ুছােদ	উেঠ	এেলন।	তার	মখু	থমথেম।	িকছ ু ণ	আেগ	িমিলর	কােছ	িতিন	বািড	়ভাডা়	 দবার	খবর

েনেছন।	রােগ	তার	গা	 বেল	যাে ।
তিুম	নািক	ছােদর	ঘর	 িট	ভাডা়	িদ ?
যাঁ।
কােক	িদেল?
নামটা	মেন	আসেছ	না।	ফািজল	ধরেনর	এক	 ছাকরা।
বািড	়ভাডা়	 দয়া	িক	খবু	দরকার	িছল?
না।
তাহেল,	বািড	়ভাডা়	িদেল	 কন?
আমার	দরকার	িছল	না,	িক 	ঐ	ফািজেলর	দরকার	িছল।
তিুম	 ট	কের	এেককটা	কাজ	কর	আর	সম যা	হয়।
সাবাহান	সােহেবর	 মজাজ	চট	কের	খারাপ	হেয়	 গল।	িতিন	থমথেম	গলায়	বলেলন,	আিম	সম যার

সিৃ 	কির?
িমন	ুচপু	কের	 গেলন।	 সাবাহান	সােহব	চাপা	গলায়	বলেলন,	আমার	জ য	কােরার	 কান	সম যা

হাক	তা	আিম	চাই	না।
এই	বেলই	িতিন	িনেচ	 নেম	 গেলন।	িমন	ু গেলন	 পছেন	 পছেন।
একতলার	 বারা ায়	আিনস	 দাঁিডে়য়	আেছ।	কােদর	তােক	 িনেয়	এেসেছ।	আিনস	 খািনকটা	শংিকত

বাধ	করেছ।	বািড	় থেক	 বর	কের	িদেয়	আবার	 ডেক	আনার	অথ	 স	িঠক	ধরেত	পারেছ	না।	 সাবাহান	সােহব



তার	কােছ	এেস	দাঁডা়েলন	এবং	 কেনা	গলায়	বলেলন,	এেসছ?
আিনস	বলল,	ি ব।	আপিন	 ডেক	পািঠেয়িছেলন।
সাবাহান	সােহব	বলেলন,	 তামােক	বািড	়ভাডা়	 দয়া	হেব	না।	এটা	বলার	জে য	 ডেক	পািঠেয়িছ।
সেতা	একবার	বেলেছন।
আবার	বললাম,	আবার	বলায়	 তা	 দােষর	িকছ	ু নই।
ি ব	না	 নই।	ি বতীয়বার	বলাটা	ভাল	হেয়েছ।	এখন	িক	আিম	 যেত	পাির?
যাঁ	যাও।
ামািলকুম।
আিনস	 গেটর	বাইের	 ব েতই	িমন	ুবলেলন,	কােদর	যা	ভ রেলাকেক	 ডেক	িনেয়	আয়।
কােদর	 সাবাহান	সােহেবর	 িদেক	তাকাল।	 িতিন	 িকছ	ুবলেলন	না।	 িমন	ুবলল,	দাঁিডে়য়	আিছস	 কন

যা।	কােদর	িবমষ	মেুখ	 বর	হল।	বড	়য রণায়	পডা়	 গল।
আিনস	 বড	় রা া	 পয 	 চেল	 িগেয়িছল।	 কােদর	 সখােনই	 তােক	 ধরল,	 িন রাণ	 গলায়	 বলল,

আপেনের	বলুায়।
আিনস	বলল,	ঠা া	করছ?
ি ব	না।	আবার	যাইেত	বলেছ।
আবার	যাব?
যাইেত	 ই া	 না	 হইেল	 যাইেয়ন	 না।	আমাের	 খবর	 িদেত	 কইেছ।	 খবর	 িদলাম।	 যাওন	 না	 যাওন

আফেনর	ই া।
নাম	িক	 তামার?
আমার	নাম	 মাহা দ	আ ল	কােদর।	 সয়দ	 মাহা দ	আ ল	কােদর।
সয়দ	নািক।
ি ব।	 বাগদাদী	 সয়দ।
বল	িক?	 বাগদাদী	 সয়দ	যখন	খবর	িনেয়	এেসেছ	তখন	 তা	 যেতই	হয়।
আিনস	 ততৃীয়বােরর	 মত	 িনিরিবিল	 বািডর়	 বারা ায়	 এেস	 উঠল।	 সাবাহান	 সােহব	 তার	 িদেক	 না

তািকেয়ই	বলেলন,	কােদর	ভ রেলাকেক	িতনতলার	ঘর	 টার	চািব	এেন	 দ।
আিনস	বলল,	আপনােক	অেনক	ধ যবাদ	 যার।	অেনক	ধ যবাদ।

	
রাত	আটটার	মত	বােজ।

িমিল	িবর 	মেুখ	খাতা	কলম	িনেয়	বেস	আেছ।	তার	সামেন	চার	পাঁচটা	বই।	আগামীকাল	সকাল	নটায়
তার	িটউেটািরেয়ল	 াস।	এ্যাসাইনেমে র	িকছইু	এখেনা	করা	হয়িন।	িবষয়টাই	মাথায়	ঢকুেছ	না।	এর	আেগর
িটউেটািরেয়েল	 িব	মাইনাস	 পেয়েছ।	এবার	মেন	হে 	 িস	মাইনাস	হেব।	খাতায়	 রথম	বা যটা	 িলেখ	 শষ
করবার	আেগই	কােদর	ঘের	ঢেুক	বলল,	আফা	আফেনের	ডােক।

িমিল	রািগ	গলায়	বলল,	 ক	ডােক?
ডা ার	সাব।	 ৰীন	ফােমসীর	 চংডা়	ডা ার।
আমােক	ডাকেছ	িক	জে য?	আমার	কােছ	িক?
আিম	 যামেন	কই	আফা?	আিম	হইলাম	 িগয়া	চাকর	মানষু।	আমার	সােথ	 িক	আর	খািতেরর	আলাপ

করব?



িমিল	কিঠন	গলায়	বলল,	তইু	কথা	 বিশ	বিলস,	কথা	কম	বলিব।
অডার	িদেল	কথাই	কম	ুনা।	অসিুবধা	িক?	কথা	কওেনর	মইে যেতা	আফা	আরাম	িকছ	ুনাই।
যা	আমার	সামেন	 থেক।
কােদর	গ ীর	মেুখ	 বর	হেয়	 গল।	 পছেন	 পছেন	আসেছ	 িমিল,	 বআে ল	ডা ােরর	জে য	তার

মজাজ	খবুই	খারাপ	হেয়েছ,	যিদও	তােক	 দেখ	তা	 বাঝা	যাে 	না।
মনসেুরর	 পাশাক-আষাক	আজ	খবুই	পিরপািট।	শাট	 যা 	সবই	নতনু	 কনা	হেয়েছ।	জতুা	 জাডা়ও

নতনু।	জতুা	 জাডা়	সাইেজ	খািনকটা	 ছাট	হেয়েছ।	 কনার	সময়	তা	িঠক	 বাঝা	যায়িন।	এখন	জানান	িদে ।
পা	 টন	 টন	করেছ।	পােয়র	আঙেুল	র 	 চলাচল	ব 	 হেয়	 গেছ	 িক-না	 ক	জােন।	 িমিলেক	 দেখ	 স	উেঠ
দাঁডা়ল।	িমিল	বলল,	িক	 যাপার	ডা ার	সােহব?

না	মােন	আপনার	বাবার	 রসারটা	 চক	করেত	এেসিছলাম।
আপনােক	িক	আসেত	বেলিছল	 কউ?
ি ব	না।	তেব	উনার	 যেহত	ুহাই	 রসােরর	 টনেডি 	কােজই	 রায়ই	 চক	করা	দরকার।
ও	আ া।
আিম	আপনােদর	বাসার	সামেন	িদেয়	যাি লাম,	ভাবলাম	 দেখই	যাই।
ভাল	কেরেছন।	বাবা	 দাতলায়	তার	ঘের।	আসনু	বাবার	কােছ	আপনােক	িনেয়	যাি ।
চলনু।
িমিল	িসঁিড	়িদেয়	উঠেত	উঠেত	বলল,	আপিন	খুঁিডে়য়	খুঁিডে়য়	হাঁটেছন	 কন?
মনসরু	লি ত	গলায়	বলল,	নতনু	জতুা।	সাইেজ	হেয়েছ	 ছাট।	 কনার	সময়	বঝুেত	পাির	িন।	মনসরু

িসিডর়	 শষ	মাথা	পয 	উঠল	না।	হঠাৎ	দাঁিডে়য়	পডল়।	িদশাহারা	গলায়	বলল,	একটা	ভলু	কের	 ফেলিছ।
িমিল	বলল,	 রসার	মাপার	য র	 ফেল	এেসেছন।	তাই	না?
ি ব।	তাহেল	আজ	বরং	চেল	যান।	বাবার	শরীর	যিদ	খারাপ	হয়	আপনােক	খবর	 দব।
আিম	বরং	এক	 দৗেড	়িনেয়	আিস।	যাব	আর	আসব।
তমন	 ইমােজি েতা	 না।	 য 	 হবার	 িকছইু	 নই।	আপিন	 িসঁিড	় ধের	 ধের	 নামনু।	ঐ	 িদেনর	 মত

হওয়াটা	ভাল	হেব	না।
মনসরু	মনটা	খারাপ	হেয়	 গল।	 মেয়টা	ঐ	 িদনকার	ঘটনাটা	ভলুেতই	পারেছ	না।	সামা য	 ঘটনার

বিশেতা	িকছ	ুনা।	 ঘটনা	মানেুষর	জীবেন	ঘেট।	না?	সব	সময়ই	 তা	ঘটেছ।
	
অিতির 	সাবধানতার	জে যই	িক	না	 ক	জােন	িসঁিডর়	মাঝামািঝ	এেস	মনসেুরর	নতনু	জতুা	ি প	কাটল।	অিত
সহেজই	মনসরু	িনেজেক	সামলােত	পারত।	িক 	 স	 কন	জািন	িমিলর	মেুখর	িদেক	তাকােত	 গল	আর	তখিন
রিলং-এ	ধের	রাখা	হাত	ফসেক	 গল।	 স	গিডে়য়	পেড	় গল	িনেচ।	আজ	ঐ	িদেনর	 চেয়ও	ভয়াবহ	শদ	হল।

সাবাহান	সােহব,	ফিরদ,	কােদর	এবং	রিহমার	মা	ছেুট	এল।	 সাবাহান	সােহব	বলেলন,	িক	 যাপার?
িমিল	বলল,	ডা ার	সােহব	পেড	় গেছন।

ফিরদ	িবি ত	গলায়	বলল,	 কান	ডা ার	ঐ	িদনকার	পাগলা	ডা ার?
িমিলেক	ঐ	 রে র	জবাব	িদেত	হল	না।	মনসরু	উেঠ	দাঁিডে়য়	বলল,	এেকবােরই	 যথা	পাইিন।
ফিরদ	 বলল,	আপিন	 যথা	 পেয়েছন	 িক	 পানিন	 এটা	আমার	 িজ াসা	 নয়।	আিম	 জানেত	 চাি

আপনােদর	ডা ারী	শাে র	‘আছাডা়	খাওয়া’	 রাগ	নােম	 কান	 রাগ	আেছ	 িক	না?	যিদ	 থেক	থােক	তাহেল
সই	 রােগর	িচিকৎসা	আেছ,	না	 সটা	 রােরা য	 যিধ?



মনসেুরর	মেন	 হল	ইিন	রিসকতা	করেছন।	অপমানজনক	পিরি িতেত	রিসকতা	খবুই	ভাল	 িজিনস।
সবাই	 িমেল	 এক	 সে 	 হেস	 উঠেল	 যাপারটা	 হালকা	 হেয়	 যায়।	 সবাই	 হেস	 উঠেব	 এই	 ভেব	 মনসরু
উ বের	হাসল।	আ য	অ য	 কউ	তার	সে 	হাসেছ	না।	বরংচ	 কমন	অ ুত	দিৃ েত	তাকাে ।	িনঘাৎ	তােক
পাগল	ভাবেছ।

ফিরদ	বলল,	কােদর	ইনােক	ধরাধির	কের	 বাসায়	 রেখ	আয়।	আমার	ধারণা	ভ রেলােকর	 রইন
ফাংশান	 করেছ	 না।	 এই	 য	 ভাই	 ডা ার	 সােহব,	আপিন	 কােদেরর	 সে 	 যান।	 স াহখােনক	 বড	 রে
থাকেবন।	িব রােমর	মত	ভাল	িজিনস	আর	িকছ	ু নই।	সব	িচিকৎসার	 সরা	িচিকৎসা	হে 	িব রাম।

িনিরিবিল	বািডর়	 জন	সদ য	রােতর	খাবার	 খেত	বেসেছ।	ফিরদ	এবং	িমিল।	িমন	ু বিশর	ভাগ	সময়
রােত	খান	 না।	আজও	খােবন	 না।	 বািক	 ধ	ু সাবাহান	সােহব।	ফিরদ	এবং	 িমিল	 েট	ভাত	 িনেত	 িনেত
সাবাহান	সােহব	এেস	পডে়লন।	ফিরদ	হািস	মেুখ	বলল,	 কমন	আেছন	 লাভাই?

সাবাহান	সােহব	অি দিৃ েত	তাকােলন।
কথা	বলেছন	না	 কন	 লাভাই?	রাগ	করেলন	না	িক?
চপুচাপ	খাওয়া	দাওয়া	কর।	আমােক	িবর 	করেব	না।
খাওয়ার	 টিবল	হে 	সামািজকভােব	 মলােমশার	একটা	 ান।	িনঃশেদ	খাওয়া	দাওয়া	কের	উেঠ	যাওয়া

খাবার	 টিবেলর	উে য	নয়।
চপু	কর।
এত	ভাল	য রণা	হল	 দিখ—িকছ	ুবলেলই	চপু	কর।	আপনার	সম যাটা	িক?
িমন	ু লব	ুিদেত	এেস	বলেলন,	চপুচাপ	 খেয়	িবেদয়	হ	ফিরদ।	 যাজর	 যাজর	কিরস	না।	ফিরদ	দীঘ

িনঃ বাস	 ফলল।	গ 	 জব	কের	খাওয়া	দাওয়া	করেত	তার	ভাল	লােগ।	 লাভাই	 টিবেল	থাকেল	তা	স ব
হয়	না।	 সাবাহান	সােহব	িমনরু	িদেক	তািকেয়	বলেলন,	আজও	ইিলশ?	পর	পর	িতন	িদন	ইিলশ	হেয়	 গল	না?

িক	করব,	বাজাের	মাছ	 নই।	কােদরেক	পাঠােল	ইিলশ	িনেয়	চেল	আেস।	মােছর	খবু	আকাল।
সাবাহান	সােহব	 িমিলর	 িদেক	তািকেয়	আফেসােসর	 বের	বলেলন,	এই	 দশ	মােছ	এক	সময়	ভিত

িছল।	 মেঘর	ডাক	 েন	ঝাঁক	 বঁেধ	 ক	মাছ	পািন	 ছেড	় কনায়	উেঠ	পডত়।	মােছর	জে য	আমরা	িক	করতাম
জািনস?	 নৗকা	ড়িুবেয়	রাখতাম।	কেয়কিদন	পর	পর	 সই	 নৗকা	তেুল	পািন	 সছা	হত।	আর	তখন—

লাভাই,	 িকছ	ুমেন	করেবন	না।	আপনােক	ই ারা 	কির।	না	কের	পারিছ	না।	আমােক	চপু	কের
থাকেত	 বেল	 িনেজ	সমােন	কথা	 বেল	যাে ন	এটা	 কমন	 হল?	 রাচীন	একটা	আ 	 বা য	 হে —আপিন
আচাির	ধম	পডে়ক	 শখাও।	আপিন	তা	করেছন	না।

সাবাহান	সােহব	স 	 চােখ	ফিরেদর	িদেক	তািকেয়	রইেলন।	ফিরদ	 সই	দিৃ 	স ূণ	অ রা য	করল।
িমিল	িমনিত	মাখা	 চােখ	মামার	িদেক	তািকেয়	আেছ।	তার	 চাখ	বলেছ–মামা,	 তামার	পােয়	পডি়ছ	বাবার	সে
ঝগডা়	বঁিধও	না।	িমিল	 চােখর	ভাষা	ফিরদেক	কাব	ুকরেত	পারল	না।	 স	উৎসােহর	সে 	বেল	চলল,

আমােদর	 রেফেটর	 সই	 িব যাত	গ টা	 িক	আপনার	মেন	আেছ	 লাভাই?	এক	 লাক	তাঁর	কােছ
িগেয়	কাতর	গলায়	বলল,	 জরু	বড	়সম যায়	পেডি়ছ,	আমার	ম যম	পু ৰ	 ধ	ুিমি 	 খেত	চায়—

এই	গ িট	আমার	জানা	আেছ	ফিরদ।
আমারও	ধারণা	আপনার	জানা	আেছ	 িক 	গে র	 মারাল	আপিন	হয়	ধরেত	পােরনিন	 িকংবা	 িনেজর

জীবেন	 রেয়াগ	করেত	চানিন।
িমিল	বলল,	এই	 রস টা	থাক	মামা।	 তামার	যিদ	এতই	কথা	বলেত	ই া	কের	তাহেল	অ য	 িকছ ু

িনেয়	কথা	বল।



অ য	িক	িনেয়	কথা	বলব?
ছিব	িনেয়	কথা	বল।	বাবা	জান!	মামা	ছিব	বানােব,	শট	ি ম।	ছিবটা	দা ণ	একটা	িকছ	ুহেব।
সাবাহান	সােহব	বলেলন,	ভাল।	বেলই	 ট	সিরেয়	উেঠ	পডে়লন।	িমিল	বলল,	বাবার	খাওয়াটা	তিুম

ন 	করেল	মামা।
আিম	কােরা	খাওয়া	ন 	কিরিন।	পির ার	যিু 	িদেয়	 লাভাইেক	পরা 	কেরিছ।	অবি য	তাঁেক	পরা

করা	সহজ।	তাঁর	আই	িকউ	খবুই	িনেচর	িদেক।	আমার	মেন	হয়	গাছপালার	আই	িকউ-এর	কাছাকািছ।
তামার	আই	িকউ	বিুঝ	আইন াইেনর	মত?
আিম	কােরা	সে 	তলুনায়	 যেত	চাি 	না।	তেব	বিু 	বিৃ র	 ে র	১০০র	 ভতর	আমােক	৯৩	 থেক

৯৫	িদেত	পািরস।
তাই	নািক?
যাঁ।	আর	 তার	বিু 	হে 	৫৬	 থেক	৬২-র	মে য।	আর	একই	 েল	 লাভাইেয়র	বিু 	১৮	 থেক

২২র	মে য	উঠানামা	কের।
তামার	তাই	ধারণা?
যাঁ	 এবং	আিম	আমার	 ধারণার	 কথা	 বলেত	 কান	 রকম	 ি বধােবাধ	 কির	 না।	 কারণ	 স য	 হে

আ েনর	মত।	আ ন	চাপা	 দবার	 কান	উপায়	 নই।	আিম	বঝুেত	পারিছ	 লাভাইেয়র	বিু 	কম	বলায়	তইু
আহত	হেয়িছস,	িক 	উপায়	িক	যা	সি য	তা	বলেতই	হেব।	আমার	মখু	হয়তবা	তইু	ব 	করেত	পারিব,	িক
পাবিলেকর	মখু	তইু	িক	কের	ব 	করিব?	পাবিলক	এক	সময়	সি য	কথা	বলেবই।

বকবকািন	থামাও	 তা	মামা।
থামাি ।	িক 	 ৰস টা	যখন	উঠলই	তখন	এই	বািডে়ত	আমার	পরই	কার	আই	িকউ	 বিশ	 সটা	জানা

থাকা	বল।	আমার	পরই	কােছ	কােদর।	অসাধারণ	 রইন।
চপু	করেতা	মামা।	অসাধারণ	 ৰইন	হল	কােদেরর!
ৰপার	এড়েুকশন	 পেল	এই	 ছেল	ফাটাফািট	কের	 ফলত।
তিুমেতা	 রপার	এড়েুকশন	 পেয়ছ।	তিুম	িক	কেরছ?
করব।	সময়েতা	পার	হেয়	যায়	 িন।	 দখিব	 দশ	জেুড	়একটা	 লু ুল	পেড	়যােব।	 তােদর	এই	বািড়

িব যাত	হেয়	যােব।	 লাকজন	এেস	বলেব—এটা	একটা	িব যাত	বািড।়	 তােদর	বই	িলখেত	হেব—	মামােক
যমন	 দেখিছ	িকংবা	কােছর	মানষু	ফিরদ	মামা—।

িকছ	ুমেন	কেরা	না,	আমার	ধারণা	 তামার	আই	িকউ	খবুই	কম।
ফিরদ	উ াে র	হািস	হাসল।	তার	স েক	অ যেদর	ধারণা	তােক	খবু	মজা	 দয়।	এটা	হে 	পিৃথবীর

যাবতীয়	 রিতভাবান	 যি েদর	সাধারণ	 যােজিড।	 ি রয়জনরা	তােদর	বঝুেত	পাের	না।	আডা়েল	হয়তবা
হাসাহািসও	কের।	ক ক।	তােদর	হাসাহািসেত	িকছ	ুযায়	আেস	না।

কােদর	এেস	ঢকুল।	গ ীর	মেুখ	 ঘাষণা	করল,	নতনু	ভাডা়েট	চেল	এেসেছ।	 স	মখু	কঁুচেক	বলল,	এক
মালগািডে়ত	 ববাক	িজিনস	উপি ত।	ফিকর	◌্যা	পািট।

বেলই	 স	আবার	বারা ায়	চেল	 গল।	নতনু	ভাডা়েটর	িদেক	তী 	দিৃ 	রাখা	দরকার।	ফেুলর	গাছ	টাছ
না	 ভেঙ	 ফেল।	এই	বািডে়ত	তার	অব ান	স েকও	জািনেয়	 দয়া	দরকার।	ভাডা়েট	যিদ	তােক	সামা য
একজন	কােজর	মানষু	মেন	কের	তাহেল	মশুিকল।	 রথম	দশেন	মেন	কের	 ফলেল	সারাজীবনই	মেন	রাখেব।
যখন	তখন	 ডেক	বলেব,	এক	 যােকট	িসগােরট	এেন	দাওেতা,	িচিঠটা	 পা 	কের	দাওেতা,	এক	 দৗেড	়খবেরর
কাগজটা	এেন	দাও।



আিনস	 ির া	 কের	 এেসেছ।	 টগর	 এবং	 িনশা	 জেনই	 গভীর	 ঘেুম।	 িমিলেদর	 বসার	 ঘেরর	 দরজা
খালা।	আিনস	বা া	 িটেক	বসার	ঘেরর	 সাফায়	 ইেয়	আবার	বাইের	এেস	দাঁডা়ল।	কােদেরর	িদেক	তািকেয়
বলল,	কােদর	তিুম	সটুেকস	 টা	উপের	িদেয়	আসেতা।

কােদর	তৎ ণাৎ	বলল,	কুলীর	কাম	আিম	কির	না	ভাইজান।	 সয়দ	বংশ।
বখশীস	পােব।
এই	বংেশর	 লাক	বখশীেসর	 লােভ	িকছ	ুকের	না	ভাইজান।	আমরা	হইলাম	আসল।	 সয়দ।	 বাগদাদী

সয়দ।
আিনস	 িনেজই	 িজিনসপ র	টানাটািন	কের	তলুেত	লাগল।	 ঠলাগািডর়	 লাক	 িট	উপের	 িকছ	ুতলুেব

না।	 দাতলার	ছােদ	 তালা	হেব	এই	কথা	তােদর	বলা	হয়িন।	এখন	যিদ	তলুেত	হয়	প াশ	টাকা	বাডি়ত	িদেত
হেব।	অিব বা য	হেলও	সি য	 য	আিনেসর	হােত	এই	মু েত	প াশটা	টাকাও	 নই।	এ	বািডে়ত	 স	কপদক
শূ য	অব ােতই	এেস	উেঠেছ।

িমিল	িক	করেত	জািন	বসার	ঘের	ঢেুকিছল।	 সাফােত	 িট	িশ েক	 েয়	থাকেত	 দেখ	 স	এিগেয়	এল।
আহ	 িক	মায়া	কাডা়	 চহারা।	 িট	 দবিশ 	 যন	জডা়জিড	়কের	 েয়	আেছ।	 মেয়িটর	মাথাভিত	 রশিম	চলু।
চােখর	ভু েলা	 যন	 কান	 চিনক	 িশ ী	সু 	তিুল	 িদেয়	এঁেকেছ।	কমলার	 কায়ার	মত	পাতলা	 ঠাট	বার
বার	 কঁেপ	উঠেছ।	বা ািটেক	 কােল	 নবার	এমন	ই া	হে 	 য	িমিল	রীিতমত	ল া	লাগেছ।	িমিল	 দাতলার
ছােদ	উেঠ	 গল।	আিনস	খােটর	ভারী	একটা	অংশ	 টেন	 টেন	তলুেছ।

িমিল	বলল,	আপিন	এত	ক 	করেছন	 কন?	আপনার	 ঠলাগািডর়	 লাকজন	 কাথায়?
ওরা	চেল	 গেছ।
দাঁডা়ন	আিম	কােদরেক	পাঠাি ।
না	 থাক।	 বচারা	 সয়দ	 বংেশর	 মানষু	 কুলীর	 কাজ	 করেব	 না।	আমার	 অসিুবধা	 হে 	 না।	 তেুল

ফেলিছ।
তইেতা	 দখিছ।	আপনার	 রী	 কাথায়?
ও	আেস	িন।
আেস	িন	মােন?	মােক	ছাডা়ই	বা া	 িট	চেল	এেসেছ?
।ঁ
উনােক	কেব	আনেবন?
তােক	আনা	স ব	হেব	না।	 স	আসেব	না।
আপনার	কথা	িকছ	ুবঝুেত	পারিছ	না।
ও	মারা	 গেছ।
বশ	িকছ ু ণ	সময়	িমিল	চপুচাপ	দাঁিডে়য়	রইল।	এত	বড	়একটা	খবর	তার	হজম	করেত	সময়	লাগল।

িমিল	বলল,	বা া	 িটর	মা	 নই	 েন	আমার	খবু	খারাপ	লাগেছ।	এটা	িনেয়	আপিন	রহ য	করেবন	তা	ভািবিন।
আপিন	হয়ত	খবু	রিসক	মানষু,	সব	িকছ	ুিনেয়	রিসকতা	করা	হয়ত	আপনার	অ যাস	িক 	এটা	অ যায়।

আিনস	বলল,	িঠক	এই	ভােব	িকছ	ুবিলিন।	ওর	মতৃু্যর	কথা	সরাসির	বলেত	খারাপ	লােগ	বেলই	অ য
পেথ	বলেত	 চ া	কির।

আর	করেবন	না।
আ া	আর	করব	না।
আিনস	মু 	হেয়	ল ্য	করল	 িমিল	নােমর	এই	 মেয়িট	তার	ঘর	 িছেয়	 িদল।	মশাির	খািটেয়	 িদল,



টগর	এবং	িনশােক	 কােল	কের	এেন	িবছানায়	 ইেয়	িদল।	 মেয়রা	 রাকৃিতক	িনয়েমই	মমতাময়ী,	িক 	এই
মেয়িটর	মে য	মমতার	পিরমাণ	অেনক	অেনক	 বিশ।

আিনস	বলল,	আপনােক	অেনক	য রণার	মে য	 ফললাম।
তা	িঠক।	কাল	সকােলই	আমার	িটউেটািরয়াল।	িকছইু	করা	হয়	িন।
আপিন	আমার	জে য	অেনক	ক 	কেরেছন	কােজই	আিম	আপনার	 ু র	একটা	উপকার	করেত	চাই।

এ	 ড	টান	ফর	এ	 ড	টান।
িমিল	িবি ত	হেয়	বলল,	িক	উপকার	করেত	চান?
একটা	 উপেদশ	 িদেত	 চাই	 যা	আপনার	 খবু	 কােজ	আসেব।	 উপেদশটা	 হে 	আমার	 বা া	 িটেক

এেকবােরই	পা া	 দেবন	না।
স	িক!

	
ওেদর	একজনই	আপনােক	পাগল	কের	 দবার	জে য	যেথ ।	 জন	িমেল	িক	করেব	তার	িব ু	মা র	ধারণাও
আপনার	 নই।	কােজই	সাবধান।

িমিল	হাসল।	আিনস	বলল,	আপনার	হািস	 দেখই	বঝুেত	পারিছ	আমার	কথা	আপনার	 িব বাস	হে
না।	সাবধান	কের	 দবার	দরকার	িছল	কের	িদেয়িছ।
	
সাবহান	সােহবেক	ডা ার	বেল	িদেয়েছন	িঠক	রাত	দশটায়	িবছানায়	চেল	 যেত।	রাত	জাগা	পেুরাপিুর	বারণ।
ডা ােরর	উপেদশ	মত	 িকছিুদন	তাই	করেলন।	 দখা	 গল	রাত	দশটার	 িদেক	ঘমুেুত	 গেল	ঘমু	আেস	 দডট়া
টায়	িদেক	অথচ	বারটার	িদেক	ঘমুেুত	 গেল	দশ	পেনেরা	িমিনেটর	মে য	ঘমু	চেল	আেস।	িকছিুদন	হল	িতিন
তার	িনজ ব	িনয়ম	চাল	ুকেরেছন—	রাত	বােরাটায়	ঘমুেুত	যান।	তেব	িতিন	জােনন	না	 য	 শাবার	ঘেরর	ঘিড়
এক	ফাঁেক	িমিল	এেক	এক	ঘ া	আিগেয়	রােখ।

শাবার	ঘেরর	ঘিডে়ত	এখন	বােরাটা	বাজেছ।	যিদও	আসল	সময়	রাত	এগােরটা।	িমন	ুঘের	ঢকুেলন।
হােত	বরফ	শীতল	এক	 াস	পািন।	 িবছানায়	যাবার	আেগ	 সাবাহান	সােহব	ঠা া	এক	 াস	পািন	খান।	 িমনু
পািনর	 াস	 টিবেলর	পােশ	রাখেত	রাখেত	বলেলন,	ঘমুেুব	না?

সাবাহান	সােহব	বলেলন,	একট	ু দরী	হেব	িমন।ু	তিুম	 েয়	পড।়
দরী	হেব	 কন?
একটা	িবষয়	িনেয়	ভাবিছ।
িক	িনেয়	ভাবছ?
দেশ	মােছর	 য	ভয়াবহ	সম যা।	ঐটা	িনেয়	ভাবিছ।	িক	করা	যায়।	তাই—
ঐ	সব	ভাববার	 লাক	আেছ।	 তামােক	মাথা	ঘামােত	হেব	না।
এই	 তা	একটা	ভলু	কথা	বলেল	িমন।ু	 দেশর	সম যা	িনেয়	সবাইেক	ভাবেত	হেব।	সবাই	যিদ	ভােব

তাহেলই	সম যার	 কান	একটা	সমাধান	 বর	করা	যােব।
বশেতা	সকাল	 বলা	সমাধান	 বর	করেব।	বারটা	বােজ,	এখন	 েয়	পড।়	নাও	পািনটা	খাও।
সাবাহান	 সােহব	 চাখ	 থেক	 চশমা	 খেুল	 রেখ	 রীর	 িদেক	তািকেয়	 হাসেলন।	 হাসেত	 হাসেতই

বলেলন,	ঘিডে়ত	বারটা	বােজ	না,	বােজ	এগােরাটা।	 তামরা	এই	ঘেরর	ঘিড	়এক	ঘ া	আিগেয়	দাও।	 যিদন
রথম	 করেল	 সিদনই	 টর	 পেয়িছ।	 তামােদর	 বঝুেত	 দই	 িন।	 তামরা	 যা	 করছ,	 আমার	 রিত
মমতাবশতাই	করছ,	তব	ুকাজটা	িঠক	না।	 তামরা	 ধাঁকা	 দবার	 চ া	করিছ।	 ধাকা	 দয়া	অ যায়।	যাও	 েয়
পড।়



িমন	ুকথা	 বাডা়েলন	 না,	 েয়	 পডে়লন।	 বামীেক	 িতিন	 খবু	 ভাল	কের	 চেনন।	এই	 মু েত	তােক
ঘাটােনা	িঠক	হেব	না।

িমন।ু
বল।
আ া	বলেতা	 তামরা	িক	আমােক	খবু	অ 	বিু র	মানষু	বেল	মেন	করা?
তা	মেন	করব	 কন?
এই	 য	ঘিডর়	কাটা	এক	ঘ া	আিগেয়	িদেল,	মনটাই	একট	ুখারাপ	হল।	 তামরা	আমােক	 িনেয়	এমন

একটা	 ছেলমানষুী	 যাপার	করছ।
িমিল	কেরেছ।	এই	সব	িমিলর	বিু ।	দাও	এ ুিণ	িঠক	কের	িদি ।
দরকার	 নই।	আমার	 ঘেরর	 ঘিড	় এক	 ঘ া	 এিগেয়ই	 থাকুক।	আিম	 মানষুটা	 অবি য	 অেনকখািন

িপিছেয়	আিছ।	এই	িদক	িদেয়	িঠকই	আেছ।	তিুম	ঘমুাও	িমন।ু	বয়সেতা	 ধ	ুআমার	একার	বাডে়ছ	না,	 তামারও
বাডে়ছ।	আমার	 যমন	 িব রাম	দরকার,	 তামারও	দরকার।	সমাজটাই	এমন	 য	পু েষর	 রেয়াজনটাই	বড়
কের	 দখা	হয়।	 মেয়েদরটা	 দখা	হয়	না।	এই	সম যা	িনেয়ও	ভাবেত	হেব।

সাবাহান	সােহব	িনেজই	উেঠ	ঘেরর	বািত	িনিভেয়	 টিবল	 যা 	 বেল	িদেয়	 চয়াের	বসেলন।	তার
সামেন	একটা	িবশাল	খাতা।	খাতায়	 লখা–মৎ য	সম যা।	খাতার	 রথম	পাতায়	এেদেশর	সব	রকম	মােছর
নাম	 লখা	আেছ।	 দেশ	কত	ধরেনর	মাছ	পাওয়া	যায়,	 কান	অ েল	 কান	মােছর	 িক	নাম	সব	আেগ	 লখা
দরকার।	সব	জােতর	মােছর	 ি রিডং	 টাইম	 িক	এক–না	এেকক	মােছর	এেকক	সময়	তাও	জানা	 দরকার।
মােছর	খাবার	িক?

সাবাহান	সােহেবর	মন	খারাপ	লাগেছ,	িতিন	মােছর	 দেশর	মানষু	অথচ	মােছর	 যাপাের	 রায়	িকছইু
জােনন	না।	 ধ	ুজােনন	 বশাখ	 জ য	মােস	যখন	আকাশ	 ড	় ড	়কের	উেঠ	তখন	 ক	মােছর	ঝাক	পািন	 ছেড়
কেনায়	উেঠ	আেস।	রহ যময়	 যাপার।	এই	পিৃথবী	 িযিন	সিৃ 	কেরেছন	 িতিন	কত	অ ুত	রহ য	চারিদেক
িদেয়েছন।	তােক	িচনেত	হেব।	এইসব	রহে যর	মােঝ।

বারা ায়	িমিল	হাঁটেছ।
হাঁটেত	হাঁটেত	 ন ন	কের	গাইেছ।	 মেয়টার	গােনর	গলা	চমৎকার	অথচ	ভাল	কের	গান	 িশখল	না।

তাঁর	ই া	করল	 মেয়েক	 ডেক	পােশ	বিসেয়	গান	 েনন।	তা	স ব	হেব	না।	গাইেত	বলেল	িমিল	গাইেত	পাের
না।	 স	না-িক	গান	কের	িনেজর	জে য,	অ য	কােরা	জে য	না।

িমিল	গাইেছ—
						বিল	 গা	সজনী	 যেয়া	না,	 যেয়া	না
						তার	কােছ	আর	 যেয়া	না।
						সেুখর	 স	রেয়েছ,	সেুখ	 স	থাকুক,
						 মার	কথা	তাের	 বােলা	না	 বােলা	না।

	
সু র	গানেতা।	 সাবাহান	সােহেবর	মন	আনে 	পণূ	হল।	 িতিন	খাতা	ব 	কের	বারা ায়	এেস	দাডা়েলন।
িমিল	 রিলং-এ	 হলান	িদেয়	আেছ।	আকাশ	ভরা	 জাছনা।	িক	অপ প	ছিব।	এমন	সু র	পিৃথবী	 ফেল	 রেখ
তাঁেক	চেল	 যেত	হেব	ভাবেতই	ক 	হয়।	 বগ	িক	এই	পিৃথবীর	 চেয়ও	সু র	হেব?	তাও	িক	স ব?

িমিল	গান	ব 	কের	বাবার	 িদেক	তািকেয়	ক ণ	গলায়	বলল,	আমার	মন	অস ব	খারাপ	হেয়	আেছ
বাবা।



কন?
কাল	আমার	িটউেটািরেয়ল,	িকছ	ুপডা়	হয়িন।	পডে়ত	ভাল	লােগ	না,	িক- য	কির!
সাবাহান	সােহব	সে েহ	 মেয়র	মাথায়	হাত	রাখেলন।	 িমিল	বলল,	জীবেনর	 র 	সময়টা	আমরা

পডা়েলখা	কের	ন 	কির।	 কান	মােন	হয়	না।
	



��.
িনিরিবিল	বািডর়	সবেচ	সরব	মিহলা–রিহমার	মার	মেুখ	আজ	সারািদন	 কান	কথা	 নই।	 িমন	ু যাপারটা	ল
করেলন,	িজে স	করেলন,	িক	হেয়েছ	রিহমার	মা?

রিহমার	মা	থমথেম	গলায়	বলল,	িক	হয়	নাই।	গিরেবর	আবার	হওয়া	হওিয়।	গিরেবর	িকছইু	হয়	না।
িমন	ুআর	তােক	ঘাটােলন	না।	চপুচাপ	আেছ	ভাল	আেছ,	কথা	বলা	 	করেল	মশুিকল।
স যায়	চা	বানােত	বানােত	রিহমার	মা	িনেজর	মেনই	বলল,	গিরেবর	 ঃখ	 কউ	বেুঝ	না।	মাইনেষেতা

বেুঝই	না	আ ায়ও	বেুঝ	না।
খবুই	িফলসিফক	কথা।	এ	জাতীয়	কথাবাতা	বলা	 	করেল	বঝুেত	হেব	ভয়াবহ	িকছ	ুঘেট	 গেছ।
যা	ঘেটেছ	তােক	ভয়াবহ	বলা	িঠক	হেব	না।	ঘটনা	ঘেটেছ	গত	রােত।	কােদর	এবং	রিহমার	মা	এক	ঘের

ঘেুমায়।	কাজকম	 শষ	কের	রাত	এগােরাটায়	 িদেক	রিহমার	মা	ঘমুেুত	এেস	 দেখ	কােদর	 জেগ	বেস	আেছ।
কােদেরর	 চােখ	নতনু	চশমা।	কােদরেক	 কমন	ভ রেলাক	ভ রেলাক	লাগেছ।	কােদর	বলল,	 কমন	 দহায়
খালাজী?

রিহমার	মা	তৎ ণাৎ	জবাব	িদেত	পারল	না।	িব য়	সামলােত	সময়	লাগল।
চশমা	কই	পাইছস?
িকনলাম।	একশ	দশ	 টকা	দাম।	 টকা	পয়সার	 িদেক	চাইেলেতা	হয়	না	খালাজী।	 টকা	পয়সা	হইল

বটপাতা।	আইজ	আেছ	কাইল	নাই।	 জবন	 তা	বটপাতা	না।	 জবেনর	সাধ	আ াদ	আেছ।	িক	কন	খালাজী?
রিহমার	মা	জবাব	িদল	না।	কােদর	 চােখ	 থেক	চমশা	খেুল	গ ীর	ভি েত	কাচ	পির ার	করেত	করেত

বলল,	 িজিনসটার	 রেয়াজনও	আেছ	খালাজী।	 চহারা	সু েরর	কথা	বাদ	 িদেলও	 িজিনসটার	বডই়	দরকার।
চউে 	ধলুাবািল	পেড	়না।	রইদ	কম	লােগ।	চউে র	আরাম	হয়।

দাম	কত	কইিল?
একশ	দশ।	পাওয়ার	িদেল	আেরা	 বিশ	পডত়।	িবনা	পাওয়াের	িনলাম।	বডুা়কােল	পাওয়ার	িকনমু।
রিহমার	মা	দীঘ	িনঃ বাস	আটেক	রাখেত	পারল	না।	এই	কােদর	 ছাকরা	বডই়	 শৗিখন।	 বতেনর	টাকা

পেলই	এটা	ওটা	 িকেন	 ফেল।	গত	মােস	 িকেনেছ	কলম।	কলম	 িকেন	এেন	গ ীর	গলায়	 বেলেছ,	কলম
িকনলাম	একটা	খালাজী,	চাইিনজ।

রিহমার	মা	অবাক	হেয়	বেলেছ,	কলম	িদয়া	তইু	করিব	িক?	 লহাপডা়	জানছ?
কােদর	দীঘ	 িনঃ বাস	 ফেল	বেলেছ	 লহাপডা়	কপােল	নাই	করম	ু িক	কন?	 লহাপডা়	না	জানেলও

কলম	একটা	থাকা	দরকার।	পেকেট	কলম	থাকেল	বাইেরর	একটা	 লাক	ফাঁট	কইরা	তিুম	বই যা	ডাক	 িদব
না।	বলব,	ভাইসাব।

রিহমার	মারও	খবু	শখ	িছল	একটা	কলম	 কনার।	তেব	কােদর	 যমন	কলম	পেকেট	িনেয়	ঘরুেত	পাের
স	তা	পারেব	না	 জেন	 কেন	িন।	এখন	আবার	চশমা	িকেন	 ফেলেছ।	ঈষায়	রিহমার	মার	 চাখ	 বালা	করেত
লাগল।

কােদর	বলল,	 দহায়	 কমন	খালাজী?
রিহমার	মা	িবর 	মেুখ	বলল,	 যমনু	 চহারা	 তমনু	 দহায়।	 যান	 যান	কিরস	না।
আয়নায়	অেনক ণ	কােদর	 িনেজেক	 দখল।	তারপর	বারা ায়	একট	ু হঁেট	আসল।	চমশা	পরার	পর

তার	হাঁটার	ভি ও	বদেল	 গেছ।
সই	রােত	মেনর	কে 	রিহমার	মার	ঘমু	হল	না।	তার	 মজাজ	খারােপর	এই	হে 	পবূ	ইিতহাস।	িমনু



পবূ	ইিতহাস	জােনন	না।	কােজই	রিহমার	মা	যখন	এেস	তাঁেক	বলল,	আমার	চউে 	 যন	 িক	হইেছ	আ া,
তখন	স ত	কারেণই	িচি ত	হেয়	বলেলন,	িক	হেয়েছ?

চাউখ	খািল	কড	়কড	়কের।
তাই	না-িক?
আবার	িচিলক	িদেয়	 বদনা	হয়।
ডা ার	 দখাও।
ডা ার	লাগেতা	না	আ া।	চশমা	িদেল	িঠক	হইব।	চশমার	দাম	 বিশ	না-একশ	দশ।	কােদর	িকনেছ।
কােদর	চশমা	িকেনেছ?
ি ব	আ া।	 জবেনর	একটা	সাধ	আহলাদ	আেছ	না?
িমন	ুিবর 	হেয়	বলেলন,	কােদর	যা	কের	 তামােক	তাই	করেত	হেব?	তিুম	বড	়য রণা	কর	রিহমার

মা।
কয়	িদন	আর	বাঁচমু	আ া	কন?
আ া	িঠক	আেছ	যাও	চশমা	 দয়া	হেব।
রিহমার	মার	 চােখ	আনে 	পািন	এেস	 গল।
চশমা	এল	তার	পেরর	 িদন।	রিহমার	মা	মু ।	আয়নায়	 স	 িনেজেক	 িচনেত	পাের	না।	কােদর	বলল,

ময়লা	শািডড়া	বদলাইয়া	একটা	ভাল	 দই যা	শািড	়পেরন	খালা।	চশমার	একটা	ই ত	আেছ।
রিহমার	মা	তৎ ণাৎ	শািড	়বদেল	গত	ঈেদ	পাওয়া	সাদা	শািড	়পের	 ফলল।	নতনু	শািড	়এবং	চশমার

কারেণ	 ছাট	খাট	একটা	 ঘটনা	ঘেট	 গল।
মনসরু	িবেকেল	এেসেছ।	তােক	খবর	 দয়া	হয়	িন,	িনজ	 থেকই	এেসেছ।	এ	বািডে়ত	আসবার	জে য

অেনক	 ভেবিচে 	একটা	অজহুাতও	 তির	কেরেছ।	অজহুাত	খবু	 য	 রথম	 রণীর	তা	নয়,	তেব	মনসেুরর
কােছ	মেন	হে 	 রথম	 রণীর।	 স	 িঠক	কের	 রেখেছ	 িমিলেক	বলেব,	আজ	আমার	জ িদন।	কােজই	এই
বািডর়	মু বীেদর	 দায়া	 িনেত	এেসিছ।	জ িদেনর	কথায়	সবাই	খািনকটা	 বল	হয়।	 িমিলও	 িন য়ই	হেব।
যত ণ	কথা	বলার	 রেয়াজন	তার	 চেয়ও	 িকছ	ু বিশ	কথা	বলেব।	চা	নাশতা	 দেব।	একটা	মানষুেতা	আর
একা	একা	বেস	চা	খােব	না।	িমিল	বসেব	তার	সামেন।	িক	ধরেনর	কথা	 স	িমিলর	সে 	বলেব	তা	 মাটামিুট
িঠক	করা।	কেয়কটা	হািসর	গ 	বলেব	 িমিলেক	হািসেয়	 িদেত	হেব।	 মেয়রা	রিসক	পু ষ	খবু	পছ 	কের।
হািসর	গ 	 স	িনেজও	পছ 	কের	িক 	 তমন	বলেত	পাের	না।

মনসরু	দরজার	 বল	 িটপল।	দরজা	খেুল	 িদল	 রিহমার	মা।	তার	 চােখ	 চশমা,	পরেন	ই রী	করা
ধবধেব	সাদা	শািড।়	িমিল	 সাফায়	বেস	িক	একটা	 যাগািজন	পডে়ছ।

মনসরু	রিহমার	মার	িদেক	তািকেয়	হািস	মেুখ	বলল,	আজ	আমার	জ িদন।
রিহমার	মা	এবং	 িমিল	 জনই	 িবি ত	হেয়	ডা াের	 িদেক	তাকাল।	মনসরু	মেুখর	হািস	আরও	 িব ৃত

কের	বলল,	ভাবলাম	জ িদেন	মু বীেদর	কােছ	 থেক	 দায়া	িনেয়	যাই।	আপিন	আমার	জে য	 দায়া	করেবন
—

এই	বেল	মনসরু	িনচ	ুহেয়	রিহমার	মা-র	পা	ছ ুঁেয়	সালাম	কের	 ফলল।
িমিল	তার	হতভ ব	ভাব	সামেল	তী 	গলায়	বলল,	রিহমার	মা	যাওেতা	ডা ার	সােহেবর	জে য	চা

িনেয়	এেসা।
রিহমার	মা	চেল	 যেতই	মনসরু	 ীণ	 বের	বলল,	মেন	হে 	একটা	ভলু	হেয়	 গেছ।
যাঁ	 িকছটুা	হেয়েছ।	আপিন	মু বীেদর	 দায়া	 িনেত	এেসেছন।	রিহমার	মা	বয়েস	আপনার	অেনক



অেনক	বড	় সই	িহেসেব	মু বী—	কােজই	এত	আপেসট	হে ন	 কন?	বসনু।	যা	হবার	হেয়	 গেছ।
ি ব	 না।	 বসব	 না।	 কাই িল	 এক	 াস	 ঠা া	 পািন	 যিদ	 খাওয়ান।	আিম	 িঠক	 বঝুেত	 পাির	 িন।

কনিফউজড	হেয়	িগেয়িছলাম।
আপিন	বসনু।	পিৃথবী	উে 	যাবার	মত	িকছ	ুহয়িন।	এ	রকম	ভলু	আমরা	সব	সময়	কির।
িমিল	 ভতর	 থেক	ঠা া	পািন	এেন	 দখল	ডা ার	 নই।	এই	 রথম	ডা ার	 ছেলিটর	জে য	 স	এক

ধরেনর	মায়া	অনভুব	করল।	তার	ই া	করেত	লাগল	কােদরেক	পািঠেয়	মনসরুেক	 ডেক	আনায়।	চা	 খেত
খেত	 জেন	খািনক ণ	গ 	কের।	 বচারা	বড	়ল া	 পেয়েছ।
	



��.
পেুরর	 খাওয়ার	 পর	 ফিরদ	 টানা	 ঘমু	 দয়।	 বাংলােদেশর	 জল	 হাওয়ার	 জে য	 এই	 ঘমু	 অ য

রেয়াজন	বেল	তার	ধারণা।	এেত	 মজােজর	উ ৰ	ভাবটা	কেম	যায়–	 বভাব	মধ	ুহয়।	ফিরেদর	ধারণা	জািত
িহেসেব	বাঙািল	 য	ঝগডা়েট	হেয়	যাে 	তার	কারণ	এই	জািত	 পেুর	িঠক	মত	ঘমুেুত	পারেছ	না।

তার	ঘমু	ভাঙল	 িবেকল	চারটায়।	 চাখ	 মেল	অবাক	হেয়	 দখল।	সাত-আট	বছেরর	একিট	ফটুফেুট
ছেল	এবং	চার-পাঁচ	বছেরর	পরীর	মত	একিট	 মেয়	পা	তেুল	তার	খােট	বেস	আেছ।	গভীর	আ রহ	 িনেয়
তািকেয়	আেছ	 তার	 িদেক।	 িশ েদর	ফিরদ	কখেনা	 পছ 	কের	 না।	 িশ 	 মােনই	 য রণা।	ফিরেদর	 ভু
কুি ত।	 স	গ ীর	গলায়	বলল,	 তামরা	 ক?

ছেলিট	তার	 চেয়ও	গ ীর	গলায়	বলল,	আমরা	মানষু।
এখােন	িক	চাও?
িকছ	ুচাই	না।
ছাট	 মেয়িট	বলল,	আপিন	আমােদর	ধমক	িদে ন	 কন?	ধমক	িদেল	আমরা	ভয়	পাই	না।
নাম	িক	 তামার?
আমার	নাম	িনশা,	ওর	নাম	টগর।	ও	আমার	ভাই।
আপনার	নাম	িক?
এেতা	 দিখ	বড	়য রণা	হেলা।
আমােদর	নাম	 িজে স	কেরেছন	আমরা	বললাম,	এখন	আপনার	নাম	 িজে স	কেরিছ	আপিন	বলেবন

না	 কন?
আমার	নাম	ফিরদ।
আপনােক	িক	বেল	ডাকব?
িকছ	ুডাকেত	হেব	না।
বডে়দর	িকছ	ুডাকেত	হয়,	চাচা,	মামা,	খাল	ুএইসব।
বললাম	 তা	িকছ	ুডাকেত	হেব	না।
নাম	ধের	ডাকব?
আেরা	বড	়য রণা	করেছ	 তা।	নােমা	িবছানা	 থেক।	নােমা।
টগর	এবং	 িনশা	গ ীর	মেুখ	নামল।	ঘর	 থেক	 বর	হল	 িক 	পেুরাপিুর	চেল	 গল	না,	পদার	ওপােশ

দাঁিডে়য়	রইল।	মােঝ	মােঝ	পদা	সিরেয়	মখু	 দখায়	এবং	জীব	 বর	কের	 ভংিচ	কােট	আবার	মখু	সিরেয়	 নয়।
রােগ	ফিরেদর	সবা 	 বেল	যাে ।	এত	সাহস	এই	 ই	িব ুর!	এল	 কাে েক	এই েলা?	খবু	সহেজ	এ েলার
হাত	 থেক	মিু 	পাওয়া	যােব	বেল	মেন	হে 	না।	এরা	তার	হাড	়ভাজা	ভাজা	কের	 দেব।	 স	অতীত	অিভ তা
থেক	 দেখেছ।	িশ েদর	সে 	তার	এক	ধরেনর	 বরী	স ক	আেছ।	িশ রা	তােক	নানান	ভােব	য রণা	 দয়।

ফিরদ	ডাকল,	কােদর	কােদর।
অিবকল	ফিরেদর	মেত	কের	টগর	বলল,	কােদর-কােদর।
ফিরদ	 চঁিচেয়	বলল,	এই	িব ু	 টােক	ঘাড	়ধের	 বর	কের	 দ	 তা	কােদর।
ছাট	 মেয়িট	ফিরেদর	মত	কের	বলল,	এই	িব ু	 টােক	ঘার	ধের	 বর	কের	 দেতা।
ফিরদ	 ৰচ 	 ােভর	সে 	বলল,	উফ!
সে 	সে 	 ছেলিট	বলল–উফ!



টগর,	এবং	 িনশা	এখন	 য	 খলাটা	 খলেছ।	তার	নাম	নকল	 খলা।	এই	 খলা	হে 	মানষুেক	রািগেয়
দবার	 খলা।	যােক	রািগেয়	 দয়া	দরকার	তার	সে 	এই	 খলা	 খলেত	হয়।	 স	যা	বেল	তা	বলেত	হয়।
অবি য	বডে়দর	সে 	এই	 খলা	 খলেত	 নই।	তেব	টগর	এবং	িনশা	 জেনরই	মেন	হে 	এই	মানষুটা	বড	়হেল
তার	মে য	িশ 	সলুভ	একটা	 যাপার	আেছ।	তার	সে 	এই	 খলা	অব যই	 খলা	যায়।

ফিরদ	িবছানায়	উেঠ	বসল।	চাপা	গলায়	বলল,	িশ রা	 শান,	আিম	িক 	 ৰচ 	 রেগ	যাি ।
িনশা	বলল,	িশ রা	 শান,	আিম	িক 	 ৰচ 	 রেগ	যাি ।
ফিরদ	দীঘ	িনঃ বাস	 ফলল।	টগর	অিবকল	তার	মত	ভি েত	দীঘ	িনঃ বাস	 ফেল	 বানেক	িনেয়	চেল

গল।	 ই	িব ু	চেল	 গেছ	 দেখও	ফিরেদর	িঠক	িব বাস	হে 	না।	তার	 কবল	মেন	হে 	এ ুিন	এই	 ইজন
িফের	আসেব।

রােত	রিহমার	মা	কাঁেদা	কাঁেদা	গলায়	িমনেুক	বলল,	আ া	বড	়িবপেদ	পেডি়ছ।
িমন	ুবলেলন,	িক	িবপদ?
নতনু	ভাডা়ই যার	পলুা	আর	মইয়া	 ইটা	বড	়য রণা	কের।
িক	য রণা	কের?
আিম	 য	কথাটা	কই	 হরাও	 হই	কথাটা	কয়।	 ভংগায়	আ া।

	
বলেত	বলেত	রিহমা	মা	 কঁেদ	 ফলল।	 িমন	ুঅস ব	 িবর 	হেয়	বলেলন,	 ছাট	 টা	বা া	 িক	কেরেছ	এেত
এেকবাের	 কঁেদ	 ফলেত	হেব?	বা ারা	এরকম	কেরই।	সামা য	 যাপার	িনেয়	আমার	কােছ	আসেব	না।

টগর	এবং	 িনশা	যা	করেছ	তােক	 িঠক	সামা য	বেল	উিডে়য়	 দবার	পথ	 নই।	তারা	বারা ায়	রাখা
সাবাহান	সােহেবর	গডগ়ডা়য়	তামাক	 টেনেছ।	 গট	 বেয়	 দয়ােলর	মাথায়	চেড	় সখান	 থেক	লািফেয়	 িনেচ
নেমেছ।	 িমনরু	পােনর	বাটা	 থেক	জদা	 িদেয়	পান	 খেয়	বিম	কের	ঘর	ভািসেয়েছ।	খাবার	ঘেরর	সব েলা
চয়ার	এক র	কের	 রলগািড	় রলগািড	় খলা	 খেলেছ।	িমন	ুধমক	িদেত	িগেয়ও	িদেত	পাের	িন।	বরং	মায়ায়
তার	মন	ভের	 গেছ।	এই	বয়েস	বা ােদর	 কােল	িনেয়	 বডা়েনা	 বশ	শ 	তব	ুিতিন	দীঘসময়	িনশােক	 কােল
িনেয়	 বডা়েলন।	 িনশা	 হােত	তাঁর	গলা	জিডে়য়	ধের	রইল।	টগর	বলল,	তিুম	আমােক	কখন	 কােল	 নেব?
আমার	ওজন	 বিশ	না,	িনশার	 চেয়	মা ৰ	পাঁচ	পাউ 	 বিশ।

এরকম	বা ােদর	উপের	িক	 কউ	রাগ	করেত	পাের?



��.
সাবাহান	সােহব	তাঁর	মােছর	সম যা	 িনেয়	বড	়ধরেনর	ধা া	 খেয়েছন।	মাছ	স েক	জানার	জে য	 িতিন
ময়মনিসংেহর	এি রকালচারাল	ইউিনভািসিটর	 িফসাির	 িডপাটেমে 	 টিলেফান	কেরিছেলন।	 দখা	 গল	তারা
আেমিরকার	 মাছ	 স েক	 রচরু	 জােনন।	 দিশ	 মাছ	 স েক	 তমন	 িকছ	ু জােনন	 না।	 বইপ রও	 নই।
সাবাহান	সােহব	বলেলন,	িবেদিশ	মাছ	স েক	 জেন	িক	হেব?

অ যাপক	ভ রেলাক	রাগী	গলায়	বলেলন,	 দিশ	 িবেদিশ	 র 	তলুেছন	 কন?	আমরা	মাছ	স েক
জািন,	একটা	 িসস	স েক	জািন।	 দিশ	মাছ	স েক	এেকবাের	 িকছইু	জািন	না	তাওেতা	না।	বই	পে র
লখা	হে ,	গেবষণা	হে ।

িক	গেবষণা	হে ?
িক	গেবষণা	হে 	তা	আপনােক	বলেত	হেব	না-িক?
কন	হেব	না?	আিম	একজন	নাগিরক।	আমােদর	টাকায়	 দেশর	 িব বিব যালয় েলা	চলেছ।	কােজই

আমােদর	জানবার	অিধকার	আেছ।
অ যাপক	ভ রেলাক	রােগ	আ ন	হেয়	বলেলন,	অিধকার	ফলােবন	না।
কন	অিধকার	ফলাব	 না?	আপিন	এত	 রেগ	 যাে ন	 কন?	এ	 রকম	 রেগ	 গেল	 ছা র	 পডা়েবন

িকভােব?
আমার	ছা র	পডা়েনা	িনেয়	আপনােক	মাথা	ঘামােত	হেব	না।
কন	হেব	না?
অ যাপক	ভ রেলাক	খট	কের	 টিলেফান	নািমেয়	রাখেলন।	 সাবাহান	সােহব	ঢাকা	িব বিব যালেয়র

রাণীিব যা	িবভােগও	 চ া	করেলন।	 সখােনও	এই	অব া।	অ যাপকরা	অ য 	সে হজনক	ভি েত	জানেত
চান—	আপিন	 ক?	মাছ	স েক	জানেত	চান	 কন?

সাবাহান	 সােহব	 মৎ য	 িবভােগর	 অিফেস	 গেলন।	 সখানকার	 অব া	 ভয়াবহ।	 বড	় দেরর	 সব
অিফসাররাই	হয়	 িমিটং-এ	নয়	 সিমনাের,	কেয়কজন	 দেশর	বাইের।	এরেচ	 ছাটপেদর	অিফসারা	হয়	টু্যের
িকংবা	 য ।	একজনেক	পাওয়া	 গল,	 িতিন	 তমন	 য 	না।	চা	 খেত	 খেত	 িচ ৰালী	পডে়ছন।	 সাবাহান
সােহব	 ট	কের	ঢেুক	পডে়লন।	ভ রেলাক	িবর 	মেুখ	বলেলন,	িক	চান?

মাছ	স েক	আপনার	সে 	একট	ুকথা	বলেত	চাই।
কন?
কারণ	আপনারা	মৎ য	িবভােগর	 লাক।
বলনু	িক	 যাপার।
আপিন	পি রকাটা	আেগ	পেড	় শষ	ক ন	তারপর	কথা	বলব।
ভ রেলাক	পি রকা	নািমেয়	কিঠন	 চােখ	তাকােলন।	 যাস যােস	গলায়	বলেলন,	বলনু	 িক	বলেত

চান?
সাবাহান	 সােহব	 বলেলন,	 দেশ	এই	 য	 মােছর	তী ৰ	অভাব	তাই	 িনেয়	কিদন	 ধের	 িচ া-ভাবনা

করিছলাম।
আপনােক	িচ া-ভাবনা	করেত	বেলেছ	 ক?
সাবাহান	সােহব	 হতভ ব	 হেয়	 গেলন।	থমথেম	গলায়	 বলেলন,	 দেশর	একজন	 নাগিরক	 িহেসেব

আিম	িক	 দেশর	সম যা	িনেয়	িচ া	ভাবনা	করেত	পারব	না?



অব যই	পারেবন।	িচ া	কের	িক	 পেলন	 সটা	যিদ	অ 	কথায়	বলেত	পােরন,	বলনু।	গ 	করেলেতা
আমােদর	চেল	না,	অিফেসর	কাজকম	আেছ।

আিম	যা	বলেত	চাি 	তা	হে 	আমরা	যিদ	এক	বছর	মাছ	না	খাই।	যিদ	মাছরা	একটা	বছর	 িনিবে
বংশ	িব ার	করেত	পাের	তাহেলই	সম যার	সমাধান	হেয়	যােব।

ভাল	কথা	এটা	আমােক	বলেছন	 কন?
আপনােক	বলিছ	কারণ	আপনারা	যিদ	জনগণেক	 বাঝােত	পােরন,	মাছ	না	খাওয়ার	একটা	 যাে ইন

যিদ	কেরন।	তাহেল...
আপিন	একটা	কথা	বলেবন	আর	ওি 	আমরা	ঢাক	 ঢাল	িনেয়	 সই	কথা	 রচাের	 লেগ	যাব,	এটা	মেন

করেলন	 কন?
আমার	কথায়	যিদ	যিু 	থােক	তাহেল	আপনারা	 কনইবা	 রচার	করেবন	না?
আপনার	কথায়	 কানই	যিু 	 নই।
যিু 	 নই?
ি ব	না।	 রথমত	 দেশ	মােছর	 কান	অভাব	 নই।	সরকার	মৎ য	স দ	উ য়েন	 যসব	 রক

হােত	িনেয়েছন	 সই	সব	 রক 	খবু	ভাল	কাজ	করেছ।	িফস	 রািটেন	আমরা	এখন	 বয়ংস ূণ।
বয়ংস ূণ?
অব যই।	িবেদেশও	আমরা	মাছ	র ািন	করিছ।	িচংিড	়মাছ	এ েপাট	কের	িক	পিরমাণ	ফেরন	এ েচ

আমােদর	আেস	আপিন	জােনন?
ি ব	না।
আপনার	জানার	দরকারও	 নই।	আেজ	বােজ	িজিনস	িনেয়	মাথা	গরম	করেবন	না	এবং	আমােদর	সময়

ন 	করেবন	না।
সাবাহান	 সােহেবর	 মখু	 ল ায়	 অপমােন	 কােলা	 হেয়	 গল।	 িতিন	 উেঠ	 দাঁডা়েলন।	 সামেন	 বসা

ভ রেলাক	িসেনমা	পি রকািট	মেুখর	উপর	তেুল	ধরেত	ধরেত	িনেজর	মেন	বলেলন,	পাগল	ছাগেল	 দশ	ভিত
হেয়	 গেছ।

সাবাহান	সােহব	হতভ ব	হেয়	বলেলন,	আপিন	আমােক	পাগল	বলেলন?
আের	না	ভাই	আপনােক	বিল	নাই।	 দেশ	আপিন	ছাডা়ও	 তা	আেরা	পাগল	আেছ?	আ া	এখন	যান

ামািলকুম।
সাবাহান	 সােহব	 ঘের	 িফরেলন	 রবল	 বর	 িনেয়।	 বািডর়	 গেটর	 সামেন	 িমিল	 দাঁিডে়য়িছল,	 স

বাবােক	 দেখ	চমেক	উেঠ	বলল,	 তামার	এই	অব া	 কন	বাবা?	িক	হেয়েছ?
সাবাহান	সােহব	জডা়েলা	গলায়	বলেলন,	আমােক	পাগল	বেলেছ।	মেুখর	উপর	পাগল	বেলেছ।
িমিল	িবি ত	হেয়	বলল,	 ক	 তামােক	পাগল	বেলেছ?
ক	বেলেছ	 সটােতা	ই েট 	না।	পাগল	বেলেছ	এটাই	ই েট ।
মােটই	 না	 বাবা।	পাগল	 কান	 গালাগািল	 নয়।	পাগল	আদেরর	ডাক।	পিৃথবীর	সম 	 রিতভাবান

লাকেদর	আদর	কের	পাগল	ডাকা	হয়।
মেয়র	কথায়	 সাবাহান	 সােহব	 খবু	 য	একটা	 সা বনা	 পেলন	তা	 নয়।	 রােত	ভাত	 খেলন	 না।

স যার	পর	পরই	ঘর	অ কার	কের	 েয়	রইেলন।	মানেুষর	কুৎিসত	 প	তাঁেক	বড	়পীডা়	 দয়।
ফিরদ	রােত	খাওয়া	 শেষ	 লাভাইেক	 দখেত	এল।	 িবছানার	পােশ	বসেত	বসেত	বলল,	 ক	নািক

আপনােক	পাগল	বেলেছ,	আর	তােতই	আপিন	চপুেস	 গেলন।



তামােক	পাগল	বলেল	িক	তিুম	খশুী	হেত?
আমােক	বলেল	আিম	ঠা া	মাথায়	 যাপারটা	িনেয়	িচ া	করতাম।	যিদ	 দখতাম	আমােক	পাগল	বলার

পছেন	যিু 	আেছ,	তাহেল	সহজভােব	 থেক	একেস 	করতাম।	এখন	আপিন	বলনু,	 কন	 স	আপনােক
পাগল	বলল?	আপিন	িক	কেরিছেলন	বা	িক	বেলিছেলন?

আিম	 ধ	ুবেলিছলাম	এক	বছর	যিদ	আমরা	মাছ	না	খাই	তাহেল	মাছরা	 িনিবে 	বংশ	 িব ার	করেব।
মােছর	অভাব	দূর	হেব।

এই	বলায়	 স	আমােক	পাগল	বলল?
যাঁ।
ঐ	ভ রেলােকর	উপর	আমার	 রসেপ 	হে 	 লাভাই।	আপনােক	পাগল	বলার	তার	রাইট	আেছ।	এর

চেয়	খারাপ	 িকছ	ুবলেলও	 িকছ	ুবলার	 িছল	না।	একটা	মােছর	 পেট	কত িল	 িডম	থােক?	মাঝাির	সাইেজর
একটা	ইিলশ	মােছ	িডম	থােক	নয়	ল 	সাতষি 	হাজার।	মােছর	সব	িডম	ফেুট	যিদ	বা া	হয়,	মােছর	কারেণ
নদী	নালা	ব 	হেয়	যােব।	 ৰবল	ব যা	হেব।	মাছ	চেল	আসেব	 েত	খামাের।	 ুধাথ	মাছ	সব	ফসল	 খেয়
শষ	কের	 ফলেব।	পেুরা	 দশ	চাপা	পেড	়যােব	এক	ফটু	মােছর	 িনেচ।	 িক	ভয়াবহ	অব া	 িচ া	কের	 দখনু
লাভাই।

সাবাহান	সােহব	অ য 	 িবর 	হেলন।	মেন	মেন	বলেলন,	গাধার	গাধা।	ঘর	অ কার	বেল	ফিরদ
সাবাহান	সােহেবর	তী র	িবরি 	 টর	 পল	না।	 স	মহা	উৎসােহ	বেল	চলল,	আপিন	মেন	হয়	আমার	কথা	িঠক
বঝুেত	পারেছন	না,	 িকংবা	বঝুেত	পারেলও	 িব বাস	করেছন	না।	আিম	 রমাণ	কের	 িদি ।	ধ ন	আমােদর
দেশ	মােছর	 মাট	সং যা	একশ	 কািট।	খবু	কম	কের	ধরলাম	 মাট	সং যা	তারেচ	অেনক	 বিশ।	একশ	 কািট
মােন	 টন	ট	ু িদ	পাওয়ার	এইট।	 টন	 বস	লগািরদেম	এটা	হল	আট।	এই	মােছর	অেধক	যিদ	 রী	মাছ	হয়
তাহেল	 টন	 বস	লেগ	 িক	দাঁডা়য়?	আ া	এক	কাজ	করা	যাক,	 টন	 বস	না	ধের	 নচােরল	লগািরদেম	 িনেয়
আিস।	এেত	পের	িহেসেব	সিুবধা	হেব।

সাবাহন	সােহব	থমথেম	গলায়	বলেলন,	বিহ ার,	এই	মু েত	বিহ ার।
ফিরদ	িবি ত	হেয়	বলল,	আমােক	বলেছন?
যাঁ,	 তামােক	বলিছ।	বিহ ার,	বিহ ার।
আিম	খবু	 ঃেখর	সে 	বলেত	চাি 	 লাভাই	 য	আপনার	আচার-আচরণ	পির ার	ইংিগত	করেছ…
আবার	কথা	বেল,	বিহ ার।
ফিরদ	দীঘ	িনঃ বাস	 ফেল	উেঠ	দাঁডা়ল।	তার	মনটা	খারাপ	হেয়	 গেছ,	 বশ	খারাপ।	অবি য	তার	মন

খারাপ	কখেনাই	 দীঘ ায়ী	 হয়	 না,	আেজা	 হল	 না—	 িনেজর	 ঘের	 ঢাকা	 মা র	 মন	ভাল	 হেয়	 গল।	 রাত
কাটােনার	 খবু	ভাল	 যব া	করা	আেছ।	 িভিডও	 াব	 থেক	 াটকাস	 ছিবটা	আবার	আনা	 হেয়েছ,	এবাের
ি র 	 বশ	ভাল।	আজ	রােত	ছিব	 দখা	হেব।	ছিব	 দখার	ফাঁেক	ফােক	িডসকাশন	হেব	কােদেরর	সে ।	ছিবর
খুঁিটনািট	কােদর	এত	ভাল	 বাঝােয়	ফিরদ	 রায়ই	চমৎকৃত	হয়।	 যমন	 টাকাস	ছিবর	এক	অংশ	 টাকেসর
সে 	 িনে রা	 ািডেয়টেরর	 যু 	 হেব।	 যেু র	আেগর	 মু েত	 জন	একটা	 ঘের	অেপ া	করেছ।	উে জনায়
াটাকাস	 কমন	 যন	করেছ।	তার	অি রতা	 দেখ	 িনে রা	 হেস	 ফলল।	অসাধারণ	অংশ।	ফিরদ	বলল,

দ ৃ যটা	 কমন	কােদর?	কােদর	বলল,	বডই়	চমৎকার	মামা	িক ক	িবষয়	আেছ।
িক	িবষয়?
হািসটা	কম	হইেছ।	আেরকট	ু বিশ	হওেনর	দরকার।
উঁ ,	 বিশ	হেল	না িনক	িদক	 ু 	হেব।



িক ক	মামা,	হািস	 যমন	হঠাৎ	আইেছ	 তমন	হঠাৎ	 গেল	ভাল	হইত।	এই	হািস	হঠাৎ	যায়	না,	 ঠাঁেটর
মইে য	লাই যা	থােক।

ফিরদ	সি য	সি য	চমৎকৃত	হল।	এ	রকম	 রিতভা,	বাজার	কের	আর	ঘর	বাট	িদেয়	 শষ	হেয়	যাে
ভাবেতই	খারাপ	লােগ।

মামা	িক	করছ?
িকছ	ুকরিছ	নাের	িমিল।	আয়।
িমিল	ঘের	ঢকুল।	হািস	মেুখ	বলল,	 তামােদর	ছিব	এখেনা	 	হয়	িন?
না।
আজ	িক	ছিব?
টাকাস।
টাকাস	না	একবার	 দখেল।

একবার	 কন	হেব,	এ	পয 	পাঁচবার	হল।	ভাল	িজিনস	অেনবার	 দখা	যায়।
আ া	মামা	এই	 য	তিুম	িকছইু	কর	না,	খাও	দাও	ঘমুাও,	ছিব	 দখ,	 তামার	খারাপ	লােগ	না?
না	 তা।	খারাপ	লাগেব	 কন?	তইু	যিদ	পিৃথবীর	ইিতহাস	 িনেয়	ঘাঁটাঘািট	কিরস	তােল	জানেত	পারিব

পিৃথবীর	 জনগি র	 একটা	 বড	় অংশ	 এভােব	 জীবন	 কািটেয়	 দয়।	 জনগি র	 ইকুইিলি রয়াম	 বজায়	 রাখার
জে যই	এটা	দরকার।	জনতা	এই	অকমক	অংেশর	কাজ	হে 	কমক	অংশ েলার	 টনশন	‘এ্যাবজভ’	করা।
অথাৎ	শত	এ্যাবজভােরর	মত	কাজ	করা।

সব	 যাপােরই	 তামার	একটা	িথওরী	আেছ,	তাই	না	মামা?
িথওরী	বলা	িঠক	হেব	না,	বলেত	পািরস	হাইেপািথিসস।	িথওরী	আর	হাইেপািথিসস	িক 	এক	না—
চপু	করেতা	মামা।
তইু	 দিখ	 তার	বাবার	মত	হেয়	যাি স।	সব	িকছেুত	চপু	কর,	চপু	কর।
িমিল	গ ীর	গলায়	বলল,	আজ	 তামার	িথওরী	 নেত	আিসিন	মামা।	আজ	এেসিছ	 তামার	সে 	ঝগডা়

করেত।
আিম	িক	করলাম?
তিুম	খবু	অ যায়	কেরছ	মামা।
অ যায়	কেরিছ?
যাঁ	কেরছ।	বাবার	 বভাব	চির র	তিুম	খবু	ভাল	কেরই	জান।	তিুম	জান	বাবা	কত	অ েত	আপেসট

হয়।	সব	 জেন েন	তিুম	তােক	আপেসট	কর।	মােছর	সম যাটা	 িনেয়	বাবা	একিদন	ধের	ভাবেছ,	হেত	পাের
তার	ভাবনাটা	িঠক	না।	িক 	 কউ	 যখােন	ভাবেছ	না	বাবােতা	 সখােন	ভাবেছ।

তা	ভাবেছ।
তােক	আমরা	সাহা য	না	করেত	পাির–িডসকােরজ	করব	 কন?
এসব	উ ট	আইিডয়ােক	তইু	সােপাট	করেত	বলিছস?
যাঁ	বলিছ।	এেত	বাবা	শাি 	পােব,	 স	বঝুেব	 য	 স	একা	না।
তইু	এমন	চমৎকার	কের	কথা	বলা	 কােথেক	িশখিল?
িসেনমা	 দেখ	 দেখ	িশিখিন	—এইটকুু	বলেত	পাির।
তার	কথা	বলার	ধরন	 দেখ	অবাকই	হি – ছাটেবলায়	 তা	হাবলার	মত	িছিল।
িক	 য	 তামার	কথা	মামা।	আিম	আবার	কেব	হাবলার	মত	িছলাম?



িমিল	উেঠ	দাঁডা়ল।	ফিরদ	বলল,	আ া	যা	 তার	কথা	রাখলাম।	 রং	সােপাট	 দব।
িমিল	বলল,	সবিকছেুতই	তিুম	বাডা়বািড	়কর	মামা,	 রং	সােপােটর	দরকার	 নই।
তইু	 দখ	না	িক	কির।
িমিল	 িচ ায়	পেড	় গল।	মামার	কাজ	কেমর	 কােনা	 িঠক-িঠকানা	 নই।	 িক	কের	বসেব	 ক	জােন।

মামােক	িকছ	ুনা	বলা	 বাধ	হয়	ভাল	িছল।	িমিল	িনেজর	ঘের	চেল	 গল।	মনটা	 কন	জািন	খারাপ	লাগেছ।	মন
খারাপ	লাগার	যিদও	 কান	কারণ	 নই।	ইদািনং	 যাপারটা	ঘন	ঘন	ঘটেছ।	অকারেণ	মন	খারাপ	হে ।

আফা	ঘমুাইেছন?
িমিল	ঘাড	়ঘিুরেয়	 দখল	রিহমার	মা	দাঁিডে়য়	আেছ।
িক	 যাপার	রিহমার	মা?
একটা	সম যা	হইেছ	আফা।
িক	সম যা।
চশমা	 দওেনর	পর	থাই যা	সব	িজিনস	 ইটা	কের	 দিখ।
বল	িক?
হ	আফা।	এই	 য	আফেন	 চয়াের	বইয়া	আেছন	মেন	হইতােছ	 ইখান	আফা।	একজন	ডাইেনর	আফা

একজন	বােয়র	আফা।
িমিল	অবাক	হয়	তািকেয়	রইল।	রিহমার	মা	বলল,	 টিবেলর	উপের	একখান	 গলাস	থােক	তখন	আিম

দিখ	 ইখান	 গলাস,	এই	 ই	 গলােসর	মাঝামািঝ	হাত	িদেল	আসল	 গলাস	পাওয়া	যায়।
িক	সবনােশর	কথা।	চশমা	পরা	বাদ	দাও	না	 কন?
অত	দাম	িদয়া	একখান	িজিনস	িকনিছ	বাদ	িদম	ু যান?	সিম যা	একট	ুহইতােছ,	তা	িক	আর	করা	কন

আফা,	সিম যা	ছাডা়	এই	 িনয়ায়	 কান	 িজিনস	আেছ?	সব	ভাল	 িজিনেসর	মইে য	আ াহতালা	ম 	 িজিনস
ঢকুাইয়া	িদেছ।	এইটা	হইল	আ াহতালার	খদুরত।	যাই	আফা।

রিহমার	মা	চেল	যাে ।	পা	 ফলেছ	খবু	সাবধােন,	কারণ	 স	 ধ	ু য	 রিতিট	িজিনস	 টা	কের	 দখেছ
তাই	না	ঘেরর	 মেঝও	উঁচিুনচ	ু দেখেছ।	তার	কােছ	মেন	হে 	চারিদেক	অসং য	গত।	এসব	গত	বাঁিচেয়	তােক
সাবধােন	পা	 ফলেত	হে ।	চশমা	পডা়	খবু	সহজ	 যাপার	নয়।

িমিলর	পডা়য়	মন	বসেছ	না।	 স	বািত	িনিভেয়	বারা ায়	এেস	দাঁডা়ল।	উপর	 থেক	টগর	এবং	িনিশর
িখলিখল	হািস	 শানা	যাে ।	এত	রােতও	বা া	 িট	 জেগ	আেছ।	এেদর	 কান	 িঠক	 িঠকানা	 নই।	 কানিদন
স যা	না	িমলেতই	ঘিুমেয়	পেড	়আবার	 কােনািদন	গভীর	রাত	পয 	 জেগ	থােক।	আিনস	সােহব	বা া	 িটেক
িঠকমত	মানষু	করেত	পারেছন	না।	সারািদন	 কাথায়	 কাথায়	 িনেয়	ঘেুরন।	আেগর	 ুল	অেনক	 দূের	কােজই
তারা	এখন	 ুেলও	যাে 	না।

ভ রেলােকর	উিচত	আেশপােশর	 কান	 ুেল	ভিত	কিরেয়	 দয়া।	িতিন	তাও	করেছন	না।
বা ােদর	হািসর	সে 	সে 	একবার	তােদর	বাবার	হািস	 শানা	 গল।	িক	িনেয়	তােদর	হাসাহািস	হে

জানেত	ই 	করেছ—	িন য়ই	 কান	তু 	 যাপার।	এমন	িনমল	হািস	সাধারণত	তু 	 কান	িবষয়	িনেয়ই	হয়।
িমিলর	ধারণা	সি য।	অিত	তু 	িবষয়	িনেয়ই	হাসাহািস	হে ।	আিনস	তার	 ছেলেবলার	গ 	করেছ,

তাই	 েন	এেককজন	 হেস	গিডে়য়	পডে়ছ।	আিনেসর	 ছেলেবলা	 িসিরেজর	 রিতিট	গ ই	এেদর	 শানা,	তবু
কান	এক	িবিচ র	কারেণ	গ েলা	এেদর	কােছ	পরুােনা	হে 	না।

িনশা	বলল,	তিুম	খবুই	 	িছেল	তাই	না	বাবা?
না	 	 িছলাম	না।	আমার	বেয়সী	 ছেলেদর	মে য	আিম	 িছলাম	সবেচ	শা ।	তব	ু কন	জািন	সাবই



আমােক	খবু	 	ভাবত।
বাবা	আমরা	িক	 	না	শা ?
তামার	খবুই	 	িক 	 তামােদর	সবাই	ভােব	শা ।	অেনক	রাত	হেয়	পেডে়ছ	এেসা	 েয়	পির।
টগর	বলল,	আজ	ঘমুেুত	ই া	করেছ	না।
িক	করেত	ই া	করেছ?
গ 	 নেত	ই া	করেছ।	 তামােদর	িবেয়র	গ টা	কর	না	বাবা।
এই	গ েতা	আেনকবার	 েনিছ,	আবার	 কন?
আেরকবার	 নেত	ই া	করেছ।
এই	গ 	 শষ	হবার	সে 	সে 	ঘমুেুত	যােব	 তা?
যাঁ	যাব।
তামার	মা	িছল	খবু	চমৎকার	একিট	 মেয়…
িনশা	বাবার	কথা	 শষ	হবার	আেগই	বলল,	আর	িছল	খবু	সু র।
যাঁ	খবু	সু রও	িছল।	তখেনা	আিম	তােক	িচিন	না।	একিদন	িনউমােকট	বইেয়র	 দাকােন	বই	িকনেত

িগেয়িছ,	একই	 দাকােন	 তামার	মাও	িগেয়েছ…
টগর	বলল,	মার	পরেণ	আসমানী	রেঙর	একটা	শািড।়
যাঁ	তার	পরেণ	আসমানী	রেঙর	শািড	়িছল।
িনশা	বলল,	 স	বই	িকনেত	িগেয়েছ	িক 	বাসা	 থেক	টাকা	িনেয়	যায়	িন।
আিনস	 হেস	 ফলল।
িনশা	বলল,	হাসছ	 কন	বাবা?
তামরা	 জেন	িমেলইেতা	গ টা	বেল	 ফলিছ,	এই	জে যই	হািস	আসেছ।	চল	আজ	 েয়	পডা়	যাক।

ঠা া	লাগেছ।
তারা	আপি 	করল	না।	 িবছানায়	 িনেয়	 শায়ােনা	মা র	ঘিুমেয়	পডল়।	অেনকিদন	পর	আিনস	তার

খাতা	 িনেয়	বসল।	উপ যাসটা	যিদ	 শষ	করা	যায়।	 িনতা ই	সহজ	সরল	ভালবাসাবািসর	গ ।	অেনকদূর
লখা	হেয়	আেছ	িক 	আর	এ েলা	যাে 	না।	এেকই	 বাধ	হয়	বেল	রাইটাস	লক,	 লখক	চির র	িনেয়	ভাবেত
পােরন,	মেন	মেন	কািহনী	অেনক	দূর	িনেয়	 যেত	পােরন	িক 	িলখেত	 গেলই	কলম	আটেক	যায়।	 যন	অদ ৃ য
কউ	এেস	হাত	 চেপ	ধের,	কােন	কােন	বেল–না	তিুম	িলখেত	পারেব	না।

আিনস	রাত	িতনটা	পয 	 জেগ	 প ৃ া	িলখল।	ঘমুেুত	যাবার	আেগ	 সই	 ই	প ৃ া	িছেড	়কুিচ	কুিচ	কের
ফলল।
	



��.
সকাল	দশটার	উপর	বােজ।

খাবার	 টিবেল	ফিরেদর	নাশতা	সাজােনা।	ফিরদ	নাশতা	 খেত	আসেছ	না	 স	বাগােন	বেস	আেছ।
তােক	 দেখই	মেন	হে 	সারারাত	ঘমু	হয়িন।	অঘেুমাজিনত	 াি র	সে 	এক	ধরেনর	চাপা	উে জনাও	তার
মে য	 ল ্য	 করা	 যাে ।	 িমিলেক	 খবর	 পাঠােনা	 হেয়েছ।	 ফিরদ	 অেপ া	 করেছ	 িমিলর	 জে য।	 িমিল
ইউিনভািসিটেত	যাবার	জে য	 তির	হেয়ই	িনেচ	নামল।	মামার	 খাঁেজ	বাগােন	 গল।

একটা	 যাপার	মামা?
সারারাত	ঘমু	হয়িনের	িমিল।
তােত	 তা	 তামার	খবু	অসিুবধা	হবার	কথা	না।	 রচরু	ঘমু	 তামার	একাউে 	জমা	আেছ।	বছর	খােনক

না	ঘমুােলও	িকছ	ুহেব	না।
তার	িক	খবু	তাডা়	আেছ?
যাঁ	আেছ।	এগােরাটায়	 াস,	এখন	বােজ	দশটা	দশ।
আজেকর	 াসটা	না	করেল	হয়	না?
না	হয়	না।	 যাপারটা	িক	বেল	 ফল।
অ ুত	একটা	আইিডয়া	মাথায়	চেল	এেসেছ।	অ কাের	 যন	একটা	এক	হাজার	ওয়ােটর	বািত	 বেল

উঠল।
তাই	না-িক?
লা	ভাইেয়র	মৎ য	 যাপারটা	 িনেয়	ভাবিছলাম।	 িক	কের	তােক	সােপাট	করা	যায়	এই	সব	ভাবেত

ভাবেত	 রায়	ঘিুমেয়ই	পেডি়ছ।	হঠাৎ	মাথার	মে য	দপ	কের	হাজার	পাওয়ােরর	বািত	 বেল	উঠল।	আিম
ইউেরকা	বেল	লািফেয়	উঠলাম।

আইিডয়া	 পেয়	 গল?
রাইট।	আইিডয়া	 পেয়	 গলাম,	ছিব	বানাব।
ছিব	বানােব	মােন?
দেশর	 মৎ য	 স দ	 িনেয়	একটা	 শট	 ি ম।	 মােছর	জীবন	কথা	 বলেত	পািরস।	 মাছেদর	জীবেন

আন - বদনার	কা য।	ছিবর	নামও	িঠক	কের	 ফললাম।	ছিবর	নাম— হ	মাছ।
হ	মাছ?
যাঁ—	 হ	মাছ।	এই	ছিব	যখন	িরিলজ	হেব	তখন	চারিদেক	 হ	 চ	পের	যােব।	মৎ য	সম যার	‘এ	টু

জড’	পাবিলক	 জেন	যােব।	 লাভাই	যা	চাি েলন	তাই	হেব	তেব	অেনক	তাডা়তািড	়হেব।	এক	 িলেত	যু
জয়	যােক	বেল।

ছিব	 য	বানােব	টাকা	পােব	 কাথায়?
কান	মহৎ	কাজ	কখেনা	টাকার	অভাব	আটেক	থােক	বল?
মামা	যাই,	আমার	 দরী	হেয়	যাে ।
একিদন	ইউিনভািসিটেত	না	 গেল	িক	হয়?
অেনক	িকছ	ুহয়।	তিুম	 তামার	িচ া	ভাবনা	করেত	থাক	পের	 নব।
ফিরদ	সারা	 পরু	দরজা	ব 	কের	বেস	রইল।	কােদেরর	কাজ	হল	 িকছ ু ণ	পর	পর	চা	এেন	 দয়া।

ফিরদ	 কাথায়	 যন	পেডি়ছল	তামােকর	 িনেকািটন	 ি রেয়িটিভিটেত	সাহা য	কের।	কােদরেক	 িদেয়	 িসগােরট



আনােনা	হল।	িসগােরেটর	ধূঁয়া	মাথা	ঘরুা,	বিম	ভাব	এবং	কািশ	 তির	ছাডা়	অ যেকানভােব	সাহা য	করল	না।
পেুর	ফিরদ	 িকছ	ু খল	না—	 ধ	ুএকটা	 টা 	 িবসিকট	এবং	আধা	কাপ	 ধ।	কারণ	ফলু	 মােক	 ি রেয়িটভ
কাজ	িকছ	ুহয়	না।	জগেত	বড	়বড	়ি রেয়িটভ	কাজ	করেছ	 রিতভাবান	 ুধাতা	মানষু।	 ুধার	সে 	 রিতভার
ঘিন 	 যাগােযাগ	আেছ।

স যা	নাগাদ	 হ	মাছ	 িচ ৰনাে যর	খসডা়	 তির	হেয়	 গল।	 রথম	পাঠক	 সয়দ	 মাহা দ	কােদর।
ফিরদ	বলল,	 কমন	বঝুিছস	কােদর?

কােদর	গাঢ়	 বের	বলল,	 বাঝাবিুঝর	িকছ	ুনাই	মামা—ফাডাফািড	িজিনস	হইেছ!
াইেম েলা	 কমন	এেসেছ?
কলাইেমে র	কথা	কইয়া	আর	কাম	িক	মামা?	ফেল	পিরচয়।	এই	 দেহন	শইেলর	 লাম	খাডা়	হইয়া

গেছ।	হাত	িদেয়	 দেহন।
ফিরদ	হাত	 িদেয়	 দখল—	 য	 কান	কারেণই	 হাক	কােদেরর	গােয়র	 লাম	সি য	সি য	খাডা়	হেয়

আেছ।
কােদর!
ি ব	মামা।
এখেনা	ফাই যাল	কিরিন।	তেব	মেন	হে 	 তােক	একটা	 রাল	 দব।
িক	কইেলন	মামা?
নৗকার	হতদির র	মািঝর	ভিূমকা	 তার	 পেয়	যাওয়ার	স াবনা	আেছ।
কােদর	 ি ত।	 স	মিূতর	মত	বেস	রইল।	নডা়চডা়	করেত	পারল	না।

	
সাবাহান	সােহেবর	শরীর	আজ	 বশ	ভাল।	 বর	 নই।	 াি র	ভাব	ছাডা়	তার	 কান	শারীিরক	অসিুবধাও	 নই।
িতিন	যথারীিত	বারা ায়	তার	ইিজেচয়াের	বেস	আেছন।	তার	 কােল	 িবশাল	খাতা।	যার	মলােট	 লখা	মৎ য
সম যা।	আজ	আবার	মৎ য	সম যা	 িনেয়	বেসেছন।	বাংলােদেশর	মােছর	পণূ	তািলকা	এখেনা	 তির	হয়িন।
ছাট	 ৰজািতর	মাছ েলার	এেকক	অ েল	এেকক	নাম।	এও	এক	য রণা।

রিহমার	 মা	 সাবাহান	সােহেবর	সামেন	 বেস	আেছ।	 মােছর	 নাম	 বলেছ।	 বশ	 িকছ	ু নাম	 সাবাহান
সােহব	তার	কাছ	 থেক	 পেয়েছন।

িক	নাম	বলেল?
দাডি়কিন	মাছ।
দাডি়কিন	মাছ?	সি য	সি য	এই	 নােম	 কান	মাছ	আেছ	 না	 বেস	 বেস	 বােনা ?	দাঁডক়ােকর	কথা

জািন।	দাডি়কিনেতা	কখেনা	 িনিন।
আেছ,	আফেন	 লেহন—িপত যা	মাছ।
িপত যা	মাছ?
ি ব।
সটা	 কমন?
খবু	 ছাড,	 লজ	আেছ।
ফাজলািম	করছ	না-িক	রিহমার	মা?	 লজ	 তা	সব	মােছরই	আেছ।	এমন	 কান	মাছ	আেছ	যার	 লজ

নই?
থাকেতও	পাের।	আ াহর	কুদরেতরেতা	 কােনা	সীমা	নাই।



আ া	তিুম	এখন	যাও।
নামডা	 লখেছনেতা—িপত যা	মাছ।	িপতেলর	লাহান	রং	এই	কারেণ	নাম	িপত যা	মাছ।
সাবাহান	সােহব	িপত যা	মাছ	িলখেলন।	তেব	 রােকেট	 র েবাধক	িচ 	িদেয়	রাখেলন।
আিনসেক	 দাতলার	 িসঁিড	় িদেয়	 নামেত	 দখা	 গল।	তার	সে 	 টগর	এবং	 িনশা।	আিনস	 হািসমেুখ

বলল,	 ামািলকুম	 যার।
টগর	এবং	িনশাও	সে 	সে 	বলল,	 ামািলকুম	 যার,	 ামািলকুম	 যার।
যা 	 কাথায়	আিনস?
কাথাও	না।	ওেদর	িনেয়	একট	ুহাঁটেত	 বর	হেয়িছ।	আপিন	িক	করেছন?
আিম	মােছর	নাম	িলখিছ।	 তামােক	বেলিছলাম	না	মৎ য	সম যা	িনেয়	িচ া-ভাবনা	করিছ।	আমােদর

দশ	হে 	মােছর	 দশ	অথচ	মােছর	িক	ভয়াবহ	আকাল।
তােতা	বেটই।
টা	 িমিনট	দাডা়ওেত	আিনস—আিম	নাম েলা	 তামােক	পেড	় নাি ।	 দখ	 কান	নাম	বাদ	পেডে়ছ

িকনা।
সাবাহান	সােহব	পডে়ত	 	করেলন—	 ই,কাতল,	মেৃগল,	পা াশ,	 িচতল,	 বায়াল,	কািল	বাউস,

নািনদ,	িচংিড,়	 ক,	মা র,	িশং,	পুঁিট,	 শাল,	মহােশাল,	িরঠা,	 ভটিক,	 টংরা,	খইলসা,	কাঁই যা,	পাবদা,	লািট,
বাতাসী,	আইড,়	বাইম,	তপেস,	নলা,	ফই যা,	দাঁডি়কিন,	িপত যা—	িকছ	ুিক	বাদ	পডল়	আিনস?

আিনস	 িকছ	ুবলার	আেগই	 িনশা	বলল—	ইিলশ	বাদ	পেডে়ছ	 যার।	 সাবাহান	সােহব	অবাক	হেয়
তািকেয়	 রইেলন।	সি য	সি য	ইিলশ	বাদ	পেডে়ছ।	এটা	 িক	কের	 হল?	আসল	মাছটাই	 বাদ	পেড	় গল।
সাবাহান	সােহব	 ীণ	 বের	বলেলন,	এটা	 কমন	কের	হল	আিনস?	এত	বড	়ভলু	িক	কের	করলাম?

আিনস	হািসমেুখ	বলল,	এটা	 কান	বড	়ভলু	না,	খবুই	সাধারণ	ভলু—যা	আমরা	সব	সময়	কির।	 য
িজিনস	 চােখর	সামেন	থােক	তােক	আমরা	ভেুল	যাই।	 য	ভালবাসা	সব	সময়	আমােদর	িঘের	রােখ	তার	কথা
আমােদর	মেন	থােক	না।	মেন	থােক	হঠাৎ	আসা	ভালবাসার	কথা।

িঠকই	বেলছ	আিনস।
যার	যাই,	 ামািলকুম।
িতিন	জবাব	 িদেলন	না।	টগর	বলল,	 যার	যাই	 ামািলকুম।	 িনশাও	বলল,	 যার	যাই	 ামািলকুম।

সাবাহান	সােহব	 হেস	 ফলেলন।	হঠাৎ	তার	কােছ	মেন	হল	এই	পিৃথবী	বডই়	আনে র	 ান।	এই	পিৃথবীেত
বাস	করেত	পারার	 সৗভাে যর	জে য	িতিন	িনেজর	 রিতই	খািনক	ঈষা	অনভুব	করেত	লাগেলন।
	
খাবার	 টিবেল	‘ হ	মােছ’র	িচ ৰনা য	িনেয়	আেলাচনা	 	হেয়েছ।	 খেত	বেসেছ	িমিল	এবং	ফিরদ।	িমিলর
িচ ৰনা য	িবষয়ক	কথাবাতা	 শানার	আ ৰহ	 নই,	িক 	ফিরদ	 শানােবই।	ফিরদ	গ ীর	গলায়	বলেছ—

সব	িমিলেয়	চির র	হে 	চারিট।	 জেল,	 জেলর	 রী,	 খয়া	 নৗকার	মািঝ	এবং	একটা	 চার।
িমিল	বলল,	মাছ	িনেয়	ছিব	এর	মে য	আবার	 চার	 কন?
পেুরাটা	না	 েনই	কথা	বিলস	এটাই	হে 	 তার	বড	়সম যা।	 চােরর	 রেয়াজন	আেছ	বেলই	 চার

আেছ।	একটা	হাই	 রামা	 ারী।	এখােন.	 টনশন	িব 	আপ	করেত	 চার	লাগেব।	 জেলর	িনজ ব	 কান	 নৗকা
নই,	 স	 খয়া	 নৗকায়	কের	মাছ	মারেত	 বর	হেয়েছ।	 সই	 নৗকায়	বেস	আেছ	একজন	 চার।	ওেপিনং	শেট—
নৗকা	 দখা	যাে ।	 িদেনর	অব া	ভাল	না।	 ঢউ	উেঠেছ।	 নৗকা	 টালমাটাল	করেছ।	ফা 	ডায়লগা	 জেল
িদে —	 যােমরা	জমু	কের	 জেলর	মেুখ	চেল	 গল,	িমিল	 নিছসেতা	িক	বলিছ?



যাঁ	 নিছ।
জেল	বলল,	ও	মািঝ	ভাই,	একখান	গীত	গান।	মািঝ	বলল,	 পেড	যিদ	ভাত	না	থােহ,	গীত	আইব

যামেন।	 জেল	বলল,	কথা	স য।	নদীত	নাই	মাছ।	তখন	হঠাৎ	 িক	মেন	কের	 যন	মািঝ	গান	ধরল,	ও
আমার	 সানা	ব ুের	ও	আমার	রিসয়া	ব ুের।	এই	গােনর	সে 	সে 	জাল	 ফলা	হেব।	 যােমরা	মািঝর	মখু
থেক	কাট	কের	চেল	যােব	জােল।	 সখান	 থেক	কাট	কের	পািনেত,	কাট	কের	লং	শেট	 নৗকা।	কাট	 িমড
াজ	আেপ	 তার	মখু।

আমার	মখু	মােন?
জেলর	 রীর	ভিূমকায়	তইু	অিভনয়	করিছস।	 ঃখ,	অভাব	অনটেন	পযদু 	বাংলার	শা বত	নারী।

দেয়	মমতার	সমু র,	 পেট	 ুধার	অি ।
মামা,	 তামার	এসব	ঝােমলায়	িক 	আিম	 নই।
আিম	 িক	বাইের	 থেক	আিট 	আিনব	না-িক?	 িনেজেদরই	কাজ	করেত	হেব।	আিম	পিৃথবীেক	 দিখেয়

দব—	অিভনেয়র	 ‘অ’	জােন	না	এমন	মানষু	 িনেয়ও	ছিব	হয়	এবং	এ	 াস	ছিব	হয়।	ডায়ালগ	মখু 	কের
ফলিব,	পর 	 থেক	িরহােসল।

িমিল	িবর 	গলায়	বলল,	 তামার	এই	পাগলামীর	 কান	মােন	হয়	মামা?	মেুখ	বলেলই	ছিব	হেয়	যােব?
টাকা-পয়সা	লাগেব	না?

আমার	 িক	 টাকা	 পয়সার	 অভাব?	 লাভাইেয়র	 কােছ	আমার	 কত	 টাকা	 জমা	আেছ	 তইু	 জািনস?
রেয়াজন	হেল	মগবাজােরর	বািড	়িবি র	কের	 দব।	মরদক	বাত,	হািতকা	দাঁত।	একবার	যখন	বেল	 ফেলিছ
—

হেব	না।	 ধ	ু ধ—ু
আেগই	 টর	 পেয়	 গিছস	 শষ	পয 	িকছ	ুহেব	না?	জীবন	স েক	এমন	 পিসিম ক	িভউ	রাখিব	না।

মনটােক	বড	়কর।
আর	 ক	 ক	অিভনয়	করেছ	 তামার	ছিবেত?
এখােনা	ফাই যাল	হয়	িন।	ডা ার	 ছাকরােক	বেল	 দখব,	আর	 দিখ	নতনু	ভাডা়েট	আিনস	রািজ	হয়

িক-না।
ওরা	ছিবেত	অিভনয়	করেব।	 কন?
িশে র	 রিত	 মম বেবাধ	 থেক	করেব।	 মহৎ	কােজ	 শিরক	 হবার	 ি িরট	 থেক	করেব।	আিনস

ছাকরােক	আজ	রােতই	ধরব।
িমিল	তািকেয়	আেছ	মামার	িদেক।	 স	 য	খবু	উৎসাহ	 বাধ	করেছ	তা	মেন	হে 	না।

	
আিনস	আছ	না-িক?

আিনস	দরজা	খলুল।	ফিরদেক	 দেখ	অবাক	হেলও	ভাব	ভি েত	তার	 কান	 ৰকাশ	হল	না।	 স	হািস
মেুখ	বলল,	 ামািলকুম।

ওয়ালাইকুম	সালাম।	তিুম	কের	বললাম।	িকছ	ুমেন	করিনেতা?	আিম	িমিলর	মামা।
ি ব	আিম	জািন।	আসনু	 ভতের	আসনু।
ভতের	যাব	না।	কােজর	কথা	 সের	চেল	যাব।	খবু	 য ।	ছিবর	 রী 	করিছ,	মাছ	িনেয়	শট	ি ম

বানাি ।	নাম	হে 	 হ	মাছ।
তাই	না	িক?



যা!	তাই।	এখন	কথা	হে 	তিুম	িক	ছিবেত	অিভনয়	করেব?	এক	গাদা	কথা	বলার	দরকার	 নই।	বল
যাঁ	িকংবা	না।

আিনস	হকচিকেয়	 গল।	 কউ	তােক	অিভনেয়র	জে য	ডাকেত	পাের	তা	তার	মাথায়	কখেনা	আেস	িন।
ফিরদ	বলল,	আমার	ছিবেত	একটা	 চােরর	 যাের ার	আেছ।	এই	জে যই	 তামার	কােছ	আসা	নয়ত	আসতাম
না।	 তামার	 চহারায়	একটা	 চার	 চার	ভাব	আেছ।

আিনস	হতভ ব	হেয়	বলল,	আমার	 চহারায়	 চার	 চার	ভাব	আেছ?
যাঁ	আেছ।
আিনস	 িবি ত	গলায়	বলল,	 িনেজর	স েক	আেজ	বােজ	কথা	অেনক	 েনিছ,	 িক 	আমার	 চহারা

চােরর	মত	এটা	এই	 রথম	 নলাম।
সি য	কথা	আিম	 পেট	রাখেত	পাির	না।	বেল	 ফিল।	তিুম	আবার	িকছ	ুমেন	করিন	 তা?
ি ব	না,	িকছ	ুমেন	কিরিন।
অিভনয়	করেব,	না	করেব	না?
করব।	এ	জীবেন	অেনক	িকছইু	কেরিছ।	অিভনয়টাই	বা	বাদ	থাকেব	 কন?
ফিরদ	 িচে 	 িনেচ	 নেম	 এল।	 এখন	 ডা ার	 ছাকরা	 রািজ	 হেলই	 কাজ	 	 করা	 যায়।	 তেব

ছাকরার	 রইন	বেল	িকছ	ু নই।	তার	কাছ	 থেক	অিভনয়	আদায়	করা	ক 	হেব।	 যাটা	হয়েতা	রািজও	হেত
চাইেব	না।	ফিরেদর	ধারণা	ডা ার	এবং	ইনিজিনয়ার	এই	 ই	স রদায়,	অিভনয়	কলার	 রিত	খবু	উৎসাহী
নয়।	আজ	রােতই	 যাপারটা	ফয়সালা	কের	 ফলেল	 কমন	হয়?

ফিরদ	কােদরেক	পাঠাল	মনসরুেক	 ডেক	আনেত।	মনসরু	সে 	সে 	চেল	এল।	মেন	হল	 যন	কাপড়
পের	এ	বািডে়ত	আসার	জে য	 তির	হেয়ই	িছল।	মনসেুরর	সে 	ফিরেদর	িন িলিখত	কেথাপকথন	হল।

ফিরদ	:	 তামােক	একিট	িবেশষ	কারেণ	 ডেকিছ।	অসখু	িবসেুখর	সে 	এর	 কান	স ক	 নই।
মনসরু	:	ি ব	বলনু।
ফিরদ	:	আ া	 রী	িহসােব	িমিল	িক	 তামার	জে য	মানানসই	হেব	বেল	মেন	হয়?	িমিল	আবার	একটু

বঁেট,	 ভেব	িচে 	বল।
মনসরু	:	( তাতলােত	 তাতলােত)	ি ব	মামা,	অব যই	হেব।	 বঁেট	িক	বলেছন?	পারেফ 	হাইট।	মােন

আমার	ধারণা-মােন—
ফিরদ	:	িমিল	 বামী	িহেসেব	িনেজেক	মািনেয়	িনেত	পারেব?
মনসরু	:	অব যই	পারব।	একশ	বার	পারব।
ফিরদ	:	তাহেল	কাল	 থেক	িরহােসল	 	কের	দাও।
মনসরু	:	(িবি ত)	িকেসর	িরহােসল?
ফিরদ	:	িমিল	করেব	 জেল	 রীর	ভিূমকা	আর	তিুম	হে 	 জেল।
মনসরু	:	আিম	মামা	িকছইু	বঝুেত	পারিছ	না।
ফিরদ	 :	ছিব	বানাি ।	শট	 ি ম।	 সখােন	 তামার	ভিূমকা	হে 	অভাব	অনটেন	পযদু 	 জেল,	আর

িমিল	 তামার	 রী।
মনসরু	:	ছিবর	কথা	বলেছন?
ফিরদ	:	অফেকাস	ছিবর	কথা	বলিছ।	তিুম	িক	 ভেবিছেল?
মনসরু	:	( কেনা	গলায়)	এক াস	ঠা া	পািন	খাব।
এক াস	ঠা া	পািন	 খেয়	মনসরু	 ীণ	 বের	বলল,	 িমস	 িমিল	 িক	আমার	সে 	অিভনয়	করেত	রািজ



হেবন?
সেতা	রািজ	হেয়ই	আেছ।
তাই	নািক–আেরক	 াস	পািন	খাব।
মনসরু	 ি বতীয়	 াস	পািন	 খেয়	কাঁপা	কাঁপা	গলায়	জানাল	 য,	 স	অিত	আ রেহর	সে 	 িমস	 িমিলর

সােথ	অিভনয়	করেব।
তিুম	আেগ	অিভনয়	কেরছ?
ি ব	না।
অসিুবধা	হেব	না–আিম	িশিখেয়	 দব।	অিভনয়	কিঠন	িকছ	ুনা।	জাল	 ফলেত	জান?
িশেখ	 নেব।
ি ব	আ া।
মাথাটা	কাল	পর 	কািমেয়	 ফল।
ডা ার	হকচিকেয়	 গল।	 টাক	িগেল	ভেয়	ভেয়	বলল,	িক	বলেলন	মামা?
মাথাটা	কািমেয়	 ফলেত	বললাম।	 জেলেদর	মাথায়	থােক	কদমছাট	চলু।	মাথা	না	কামােল	ঐ	িজিনস

পাব	 কাথায়?	 কান	অসিুবধা	আেছ?
ি ব	না।	 কান	অসিুবধা	 নই।	আপিন	যা	বলেবন	তাই	করব।
ভির	 ড।
অিভনয়	িনেয়	িমস	িমিলর	সে 	িক	একট	ুকথা	বলেত	পাির?
ফিরদ	 িবর 	 হেয়	বলল,	তার	সে 	আবার	 িক	কথা?	 স	অিভনেয়র	জােন	 িক?	যা	জানেত	 চাইেব

আমােক	 র 	করেলই	জানেব।
ডা ার	বলল,	ি ব	আ া।

	



��.
ফজেরর	নামায	 শষ	কের	 সাবাহান	সােহব	তসিব	হােত	বাগােন	খািনক ণ	হাঁেটন।	আজও	তাই	করেছন।	হঠাৎ
মেন	হল	 ক	 যন	 গেট	 টাকা	িদে ।	এত	 ভাের	 ক	আসেব	এ	বািডে়ত?	িতিন	িবি ত	হেয়	 গট	খলুেলন—
িবল	ুদাঁিডে়য়	আেছ।	 যাপারটা	িব বাসই	হল	না।	িবলরু	 মিডেকল	কেলজ	 খালা।	কিদন	পরই	পরী া।	এই
সময়	 স	ঢাকায়	আসেব	 কন?	আন 	ও	িব েয়	 সাবাহান	সােহব	অিভভতূ	হেয়	 গেলন।

আের	তইু?	িবল,ু	মা,	তইু?
িবল	ু ববীেট ী	ভাডা়	 মটােত	 মটােত	বাবার	 িদেক	তািকেয়	হাসল।	 ভারেবলার	আেলায়	হলদু	রেঙর

শাল	জডা়েনা	 িবলেুক	অ রীর	মত	লাগেছ।	তার	এই	 মেয়	বড	়সু র।	 বেগর	সব	 প	 িনেয়	এই	 মেয়
পিৃথবীেত	চেল	এেসেছ।

ভাডা়	িমিটেয়	রা ার	উপরই	িবল	ুিনচ	ুহেয়	বাবার	পা	 শ	করল।	নরম	গলায়	বলল,	তিুম	এেতা	 রাগা
হেয়ছ	 কন	বাবা?	 সাবাহান	সােহেবর	 চােখ	পািন	এেস	 গল।	তাঁর	বড	় মেয়র	সামা য	কথােতই	তার	 চাখ
িভেজ	উেঠ।	িতিন	ধরা	গলায়	বলেলন,

কেলজ	ছিুট	না-িক	মা?
ছিুট	 না—	 ছা ররা	 মারামাির	 কের	 সব	 ব -ট 	 কের	 িদেয়েছ।	 একমা র	 আমােদর	 মিডেকল

কেলজটাই	 খালা	িছল।	ঐটাও	ব 	হল।
একা	এেসিছস?
না।	সব	 মেয়রা	একসে 	এেসিছ।	স যােবলা	লে 	উঠলাম,	ঢাকা	 পৗঁছলাম	রাত	 িতনটায়।	একটু

সকাল	হেতই	চেল	এেসিছ।
ভাল	কেরিছস	মা।	খবু	ভাল	কেরিছস।
সাবাহান	সােহেবর	 ই া	করেছ	 চঁিচেয়	 বািডর়	সবার	 ঘমু	ভাঙােত,	 িতিন	তা	করেলন	 না।	 িনেজই

রা াঘের	 িগেয়	 যােসর	 চলুায়	 কতিল	 বিসেয়	 িদেলন।	 বড	় মেয়র	 সে 	 িকছ	ু সময়	 একা	 একা	 থাকার
আন ওেতা	কম	নয়।

জন	চােয়র	কাপ	িনেয়	বেসেছ।	িবল	ুএক	হােত	বাবােক	জিডে়য়	 রেখেছ	আর	এত	ভাল	লাগেছ।
বাসার	খবর	বল	বাবা।
কান	খবরটা	 নেত	চাস?
মামা	নািক	ছিব	বানাে ?	িমিল	িচিঠ	িলেখিছল।
সাবাহান	সােহব	মখু	 িবকৃত	কের	বলেলন,	গাধাটা	বড	়য রণা	করেছ।	 িরহােসল	 িটহােসল	 িক	 িক

করেছ।	িবেকেল	বাসায়	থাকা	মশুিকল।
িবল,ু	আপন	মেন	হাসল।	ফিরদ	তার	খবুই	পছে র	মানষু।	িবল	ুহালকা	গলায়	বলল,	মামার	পাগলামী

কেমিন?
না	 বেডে়ছ।	আমার	মেন	হয়	িকছিুদন	পর	তালা	ব 	কের	রাখেত	হেব।
ধের	 বঁেধ	মামার	একটা	িবেয়	িদেয়	দাও।
ঐ	সব	কথাই	মেন	আনিব	না।	একটা	 মেয়র	জীবন	ন 	করার	 কান	মােন	হয়?
িবল	ুচােয়র	কাপ	হােত	 িনেয়	ঘর	 থেক	ঘের	ঘরুেত	লাগল।	মা র	চার	মাস	পের	 স	 িফেরেছ	অথচ

মেন	হে 	 যন	কত	যগু	পের	িফরল।	সব	 কমন	 যন	অেচনা।
আেরা	আফা	 কান	সমেয়	আইেলন?	িক	তা ব!



িবল	ু ৰথম	 দখায়	 িচনেত	পারল	না।	অবাক	হেয়	তািকেয়	রইল।	 চােখ	চশমা,	মখু	ভিত	দািড	় চনা
ভি েত	 ক	 যন	হাসেছ।

আফা	আিম	কােদর।
তিুম	দািড	়কেব	রাখেল	কােদর?
িসেনমায়	পাট	করতািছ	আফা—	মামার	িসেনমা,	আমার	িহেরার	পাট।	 খয়া	 নৗকার	মািঝ।
তাই	নািক?	 খয়া	 নৗকার	মািঝর	বিুঝ,	দািড	়থাকেত	হয়?
িডেরকটর	সাব	চাইেছ।
িবল	ু হেস	 ফলল,	হাসেত	হাসেত	বলল—	 তামরা	 বশ	সেুখ	আছ	বেল	মেন	হে 	কােদর।
আর	সখু।	 িসেনমা	করা	 িক	 সাজা	য রণা?	 িচ া-ভাবনা	আেছ	না?	এইটা	 িক	পািন-ভাত	 য	মিরচ

িদয়া	এক	ডলা	িদলাম	আর	মেুখর	মইে য	 ফললাম?
িবল	ুঅেনক	কে 	মেুখর	হািস	আটকাল।	তার	খবু	মজা	লাগেছ।	কােদেরর	মখুও	আনে 	উ বল।

কােদেরর	 ধারণা	এই	পিৃথবীর	সবে র 	 মিহলা	 হে 	 িবল	ুআফা।	এ	 বািডর়	 সবাই	তােক	তইু	কের	 বেল,
একমা র	 িবল	ুআফা	বেল	তিুম	কের।	এক	 াস	পািনর	দরকার	হেল	 িবল	ুআফা	জেন	জেন	 কুম	 দয়	না।
িনেজর	পািন	িনেজ	িনেয়	আেস।	একবার	কােদেরর	 বর	হল।	চাকর-বাকেরর	 বর	হেল	 ক	আর	 খাঁজ	কের।
ঘেরর	এক	 কাণায়	কথা	মিুড	় িদেয়	 েয়	থাকেত	হয়।	কােদর	তাই	কেরেছ,	 েয়	আেছ।	 বর	খবু	 বিশ।
চারপােশর	পিৃথবী	 কমন	হলদু	হলদু	লাগেছ।	আ াে র	মত	অব া।	এমন	সময়	ল ্য	করল	 ক	 যন	তার
মাথায়	পািন	ঢালেছ।	ঠা া	পািন।	বড	়আরাম	লাগেছ।	কােদর	 চাখ	 মেল	 দেখ	িবল।ু	এক	মেন	পািন	ঢালেছ
এবং	রিহমার	মােক	কডা়	গলায়	বলেছ,	 বর	এত	 বেডে়ছ,	তিুম	ল ্য	করেল	না	এটা	 কমন	কথা	রিহমার	মা?
একশ	চার	 ট ােরচার।	কত	সময়	ধের	এক	রকম	 বর	 ক	জােন।

রিহমার	মা	বলল,	আমাের	 দন	আফা।	আিম	পািন	ঢািল।
থাক,	 তামার	আর	ক 	করেত	হেব	না।	তেব	 তামার	উপর	আজ	আিম	খবু	রাগ	কেরিছ।
সই	 ৰবল	 জেুরর	 ঘােরর	 মে য	 কােদর	 িঠক	 কের	 ফলল	 বড	় আপার	 জে য	 যিদ	 কানিদন

রেয়াজন	হয়	 স	জীবন	িদেয়	িদেব।	বড।়	আপার	যিদ	 কান	শ ৰ	থােক—	তােক	খনু	কের	 স	ফাঁিস	যােব।
পরু	নাগাদ	গত	িতন	মােস	এ	বািডে়ত	িক	িক	ঘেটেছ	িবল	ু জেন	 গল।	 কান	 কান	ঘটনা	িতনবার	চারবার	কের
নেত	হল।	একবার	বলল	 িমিল,	একবার	মা,	একবার	কােদর।	 রিতবােরই	 িবল	ুভান	করল	 য	 স	ঘটনাটা
রথম	বােরর	মত	 নেছ।

িবল	ুআসা	উপলে 	িমিল	ইউিনভািসিটেত	 গল	না।	সারা ণ	বড	়আপার	 পছেন	 পছেন	ঘরুেত	লাগল
এবং	অনবরত	কথা	বলেত	লাগল।

টগর	আর	 িনশার	সে 	 তামার	এখেনা	 দখা	 হয়িন—	পিৃথবীেত	এরকম	 	 ছেলপেুল	আেছ,	 না
দখেল	 তামার	িব বাস	হেব	না।

তাই	বিুঝ?
যাঁ।	তেব	মেুখর	 িদেক	তাকােল	 তামার	মেন	হেব	এরা	 দবিশ ।	ভয়ানক	ইে িলেজ ।	ওেদর	মা

নই,	 তামােক	 তা	আেগই	িচিঠ	িলেখ	জািনেয়িছ।
িবল	ু ৰস 	পাে 	বলল,	আ া	 তার	ঐ	ডা ার	সােহেবর	খবর	িক?
িমিল	হকচিকেয়	বলল,	আমার	ডা ার	সােহব	মােন?	আমার	ডা ার	সােহব	বলছ	 কন?
এি 	 বললাম,	 তার	 িচিঠেত	ভ রেলােকর	কথা	 রথম	জানলাম	 তা।	তইু	ল ায়	এমন	লাল	 হেয়

যাি স	 যাপার	িক?	সি য	কের	বলেতা—	উনােক	িক	 তার	পছ ?



িমিল	 রেগ	 গল।	মাথা	ঝাঁিকেয়	বলল,	িক	 য	তিুম	বল	আপা।	ঐ	ছাগল– ক	আিম	পছ 	করব	 কন?
আমার	 তা	আর	মাথা	খারাপ	হয়	িন।

তইু	 রেগ	 মেগ	 কমন	হেয়	 গিছস।	এটােতা	সে হজনক।
আিম	সি য	িক 	রাগিছ	আপা।
ভ রেলাকেক	খবর	 দ	না,	আমার	 দখেত	ইে 	করেছ।
তােক	খবর	 দবার	 কান	দরকার	 নই।	িদেনর	মে য	িতনবার	কের	আসেছ।	িরহােসল	করেছ।	মামার

িসেনমায়	 সও	 তা	আেছ।
বাহ	ভালেতা।	 তামরা	 জন	আবার	নায়ক-নািয়কা	না	 তা?
রািগেয়	িদওনােতা	আপা।	এতিদন	পর	এেসছ	বেল	ঝগডা়	করলাম	না।	নয়ত	 ৰচ 	ঝগডা়	হেয়	 যত।

এর	মে য	আবার	নায়ক-নািয়কা	িক?
িবল	ুহািস	মেুখ	ফিরেদর	ঘের	ঢকুল।	বািডর়	সবার	সে ই	কথা	হেয়েছ	 ধ	ুমামার	সে 	কথা	হয়	িন।
ফিরদ	মাথা	 িনচ	ুকের	 িক	 যন	 িলখেছ।	 িবলেুক	এক	 নজর	 দেখও	 স	 িলেখই	 যেত	লাগল।	 যন

িবলেুক	 স	 চেন	না।
আসব	মামা?
না।
না	বলেল	 তা	হেব	না।	এতিদন	পর	এেসিছ	 তামার	সে 	খািনক ণ	কথাও	বলব	না?
না।	কাজ	করিছ।	আগামীকাল	 হ	মাছ	ছিবর	অন	 যা	 ট	 িরহােসল।	 িনঃ বাস	 ফলার	সময়	 নই।

লা 	িমিনট	 চ 	যা	করার	এখিন	করেত	হেব।
তাই	বেল	 তামােক	আিম	সালামও	করেত	পারব	না?
িবল	ুএিগেয়	এেস	ফিরেদর	পা	ছ ুঁেয়	সালাম	করল।	ফিরদ	বলল,	তইু	এত	ভাল	 মেয়	িক	কের	হিল	 র

িবল?ু	 ছাটেবলায়	 তা	এত	ভাল	িছিল	না।	যতাই	িদন	যাে 	ততাই	ভাল	হি স।
েন	খশুী	হলাম	মামা।
খবু	খশুী	হবার	 কান	কারণ	 নই।	বিু 	কম	মানষুরাই	সাধারণত	ভাল	হয়।	আমার	ধারণা	যত	 িদন

যাে 	 তার	বিু 	তত	কেম	যাে ।
িবল	ুিখলিখল	কের	 হেস	উঠল।	এমন	গাঢ়	আনে 	অেনক	িদন	 স	হােস	িন।	এই	মানষুটােক	তার	বড়

ভাল	লােগ।
	
সাবাহান	সােহব	তাঁর	মেনর	মত	একটা	 ৰব 	 পেয়েছন।	 ৰবে র	নাম	থাই যাে 	মা র	মােছর	চাষী।	এই
মােছর	চােষ	 িবশাল	পকুুর	কাটার	দরকার	 নই—	 যাংক	বা	 চৗবা া	জাতীয়	জলাধার	থাকেলই	হল।	মােছর
খাবােরর	জে যও	আলাদা	ভােব	 িকছ	ুভাবেত	 হেব	 না।	সে 	 হাঁস-মরুিগর	 চাষ	করেত	 হেব।	মােছর	খাবার
হেব...	 সাবাহান	সােহব	থমেক	 গেলন।	মােছর	খাবার	িহেসেব	 য	সব	িজিনেসর	উে খ	করা	হেয়েছ	তা	তার
পছ 	হে 	না।

ামািলকুম	 যার।
সাবাহান	সােহব	পি রকা	 থেক	মখু	তেুল	 দখেলন,	আিনস	দাঁিডে়য়	আেছ।	িব রত	মখু	ভি ।
িকছ	ুবলেব?
ি ব।
বল।



এই	মােসর	বািড	়ভাডা়টা	 যার	িদেত	পারিছ	না।
বািড	়ভাডা়	িক	 তামার	কােছ	চাওয়া	হেয়েছ?
ি ব	না।
তাহেল	িবর 	করছ,	 কন?	পডা়র	মাঝখােন	একবার	বাঁধা	পডে়ল	কনসানে রসন	 কেট	যায়।
সির	 যার।	িক	পডে়ছন?
থাই যাে র	মা র	চাষ।
আপিন	তাহেল	মােছর	 যাপারটা	িনেয়	সি য	খবু	ভাবেছন।
যাঁ	ভাবিছ।
আপিন	বাংলােদশ	মােছ	মােছ	ছয়লাপ	কের	িদেত	চান	তাই	না	 যার?
যাঁ	চাই।
এখন	আপিন	যিদ	আমােক	অনমুিত	 দন	তাহেল	আিম	একটা	মজার	কথা	বলেত	চাই—	শােয় া	খাঁর

আমেল	বাংলােদশ	খবু	স া	গ ার	 দশ	 িছল।	 রচরু	খা য	 িছল,	মাছ	মাংস	 িছল।	মূ য	 িছল	নাম	মা র।
অথচ	তখেনা	এ	 দেশর	 রচরু	 লাক	িছল	অনাহাের।	নাম	মা র	মেূ যও	খা য	 কনার	মত	অথ	তােদর	িছল
না।	যিদ	আপিনও	সি য	সি য	এই	 দশ	একিদন	মােছ	মােছ	ছয়লাপ	কের	 দন।	তােতও	লাভ	হেব	না।	যারা
এখন	মাছ	 খেত	পারেছ	না।	তারা	তখেনা	 খেত	পারেব	না।	তােদর	টাকা	 নই।	মলূ	সম যাটা	অ য	জায়গায়।

কাথায়?
আেরকিদন	আপনােক	বলব।	আজ	আমার	একট	ুকাজ	আেছ।	 হ	মাছ	ছিবর	অন	 লােকসন	 িরহােসল

হেব।	আপিন	হয়ত	জােনন	না	ঐ	ছিবেত	আমার	একটা	 রাল	আেছ।	 যার	যাই	 ামািলকুম।
আিনস	চেল	 গল।	দীঘ	সময়	 সাবাহান	সােহব	মিূতর	মত	রইেলন।	তাঁর	মন	আিনেসর	কথায়	সায়

িদে ।	 িতিন	আসল	সম যা	ধরেত	পােরন	 িন।	নকল	সম যা	 িনেয়	মাতামািত	করেছন।	 দেশর	 লাক	যিদ
খেতই	না	পাের	তাহেল	িক	হেব	মােছর	চাষ	বািডে়য়?
	
‘ হ	মাছ’	ছিবর	অন	 লােকসন	 িরহােসল	 	হেয়েছ।	জায়গাটা	হে 	বিুডগ় ার	পার।	 বশ	 িনিরিবিল।	সে
যােমরা	 নই	বেল	 লাকজন	জেডা়	হয়িন।

ফিরেদর	মাথায়	 ি রেকট	আ ায়ারেদর	টপুীর	মত	সাদা	একটা	টপুী।	স যিজৎ	রায়	না	 িক	এরকম
একটা	টপুী	পের	সিুটং	কেরন।	ফিরেদর	হােত	কােলা	একটা	 চাঙ।	এই	 চােঙর	মা যেম	 নৗকায়	বসা	ডা ার
এবং	কােদেরর	সােথ	 যাগােযাগ	হে ।	ডাঙায়	আেছ	 িমিল,	 িবল	ুএবং	আিনস।	আিনেসর	বা া	 িটও	আেছ।
এরা	মেনর	আনে 	ছটুাছিুট	করেছ।

নৗকায়	ডা ারেক	খবু	নাভাস	 দখাে ।	তার	হােত	একটা	জাল।	 গাল	কের	জাল	 ফলার	 যাকিটস
স	ভালই	করেছ।	জাল	এখন	 স	 ফলেত	পাের।	তেব	 নৗকা	 লেছ,	 লিুনর	মে য	জাল	িঠক	মেতা	 ফলেত
পারেব	 িকনা	এই	 িনেয়	 স	 িচি ত।	ডা ােরর	পরেন	 জেলর	 পাশাক	তেব	চলু	এখেনা	ছাটা	হয়িন।	কােদর
বঠা	িনেয়	বেস	আেছ।	তােক	উৎফু 	মেন	হে ।	ফিরেদর	িনেদেশ	তারা	 নৗকা	 ছেড	়িদল।	 নৗক	মাঝ	নদীেত
যাবার	পর	অিভনয়	হেব।	ডা ার	ভীত	গলায়	বলল,	কােদর	ভয়	লাগেছ।

কােদর	বলল,	ভেয়র	িক	আেছ	ডা ার	সাব?	উপের	আ াহ	িনেচ	মািড।
মািট	 কাথায়?	িনেচ	 তা	পািন।
একই	হইল।	আ াহর	কােছ	মািড	যা,	পািনও	তা।	আ াহর	 চাউে য	সব	সমান।
সাঁতার	জািন	না	 য	কােদর।	সাঁতার	আিমও	জািন	না	ডা ার	সাব।	মরণেতা	একিদন	হইবই।	অত	িচ া



করেল	চলেব	না।	পািনেত	ডইু যা	মরার	মজা	আেছ।
ডা ার	িবি ত	হেয়	বলল,	মরার	মে য	আবার	িক	মজা?
শহীেদর	দরজা	পাওয়া	যায়।	হািদস	 কারােনর	কথা।
শহীেদর	দরজার	আমার	দরকার	 নই	কােদর।	 নৗকা	এত	 লেছ	 কন?
ডা া	 থেক	 চাঙ	 মারফত	 িফিরেদর	 িনেদশ	 ভেস	 এল–ডা ার	 াট	 কের	 দাও- রিড	 ওয়ান-ট-ু

এ্যাকসান।
এ্যাকসােন	যাবার	আেগই	দ ৃ য	কাট	হেয়	 গল।	ফিরদ	বাজখাই	গলায়	 চঁিচেয়	উঠল—	কাট,	কাট,

এই	হারামজাদা	কােদর	চশমা	পেরিছস	 কন?	 খাল	চশমা।
কােদর	চশমা	খলুল।	 স	খবু	শখ	কের	চশমা	পেরিছল।
এ্যাকসান।	ডা ার	তিুম	 িবষ 	 চােখ	আকােশর	 িদেক	তাকাও।	দীঘ	 িনঃ বাস	 ফল।	আবার	তাকাও

আকােশর	িদেক।	 ড।	কােদর	তইু	কােনর	ফাঁেক	রাখা	িবিড	়ধরা।	 ড।	পািনেত	থথু	ু ফল।	পেুরা	 যাপারটা
যাচােরল	হেত	হেব।	ডা ার	তিুম	জলেক	িতনবার	সালাম	কর।	 ড।	ভাল	হে ।	এই	বার	জাল	 ফলা।

ডা ার	জাল	 ফলল।	আ য	কা 	পািনেত	 ধ	ুজাল	পডল়	না,জােলর	সে 	খবুই	 বাভািবক	ভি েত
ডা ারও	পেড	় গল।	জাল	এবং	ডা ার	 ই-ই	মু েতর	মে য	অদ ৃ য,	 যাপারটা	ঘটল	 চােখর	পলেক।

কােদর	িবড	়িবড	়কের	বলল,	িবষয়	িকছইু	বঝুলাম	না।
ফিরদ	হতভ ব।
িমিল	বলল,	মামা	ডা ার	 তা	ডেুব	 গেছ।
ফিরদ	থমথেম	গলায়	বলল,	তাইেতা	 দখিছ।	এই	গাধা	 িক	সাঁতারও	জােন	না?	গ 	গাধা	 িনেয়	ছিব

করেত	এেস	 দিখ	িবপেদ	পডল়াম।
	
ডা ােরর	মাথা	ভসূ	কের	 ভেস	উঠল।	িক	 যন	বেল	আবার	ড়েুব	 গল।	আবার	ভাসল,	আবার	ড়বুল।	ফিরদ
বলল,	 ছেলটােতা	ব 	য রণা	করেছ।

আিনস	 চঁিচেয়	 বলল,	ডা ার	মের	 যাে ।	আিম	সাঁতার	জািন	 না।	সাঁতার	জানা	 ক	আেছন?	 ক
আেছন	সাঁতার	জানা?

কুপকুপ	কের	 বার	শদ	হল।	 িবল	ুএবং	 িমিল	 জনই	পািনেত	ঝাঁিপেয়	পেডে়ছ।	 ত	এিগেয়	যাে
ডবু 	ডা ােরর	িদেক।	ফিরদ	চমৎকৃত।	এই	 মেয়	 িট	সাঁতার	িশখল	কেব?

আবার	ঝপু	ঝপু	শদ।	টগর	এবং	 িনশাও	পািনেত	ঝাঁিপেয়	পেডে়ছ।	ওেদর	তেুল	আনার	জে য	আিনস
এবং	ফিরদেকও	পািনেত	লািফেয়	পডে়ত	হল।

ডা ােরর	 ান	িফরল	হিল	 ফিমিল	হাসপাতােল।	 স	 ীণ	 বের	বলল,	আিম	 কাথায়?
িমিল	বলল,	আপিন	হাসপাতােল।
কন?
ফিরদ	 িবর 	গলায়	বলল,	উজবকুটােক	একটা	 চড	়লাগােতা।	আবার	 িজে স	কের	 কন?	ফািজল

কাথাকার।
ডা ার	 ীণ	গলায়	বলল,	আিম	িক	এখেনা	 বঁেচ	আিছ?

	



��.
িরকশা	এেস	 থেমেছ	 িনিরিবিলর	 সামেন।	 িরকশায়	 বেস	আেছ	পাকুি য়ার	এমদাদ	 খা কার।	 সে 	তার
নাতনী	পতুলু।	এমদাদ	 খা কােরর	বয়স	ষােটর	উপের।	অিত	ধরু র	 যি ।	মামলা	মক মায়	িম যা	সা ী
দয়া	তাঁর	আজীবন	 পশা।	 রােমর	জিম	জমা	সং রা 	মামলায়	 িতিন	 ই	পে ই	শলা	পরামশ	 দন।	 িনয়ম
থাকেল	 পে র	হেয়	সা ীও	িদেতন,	িনয়ম	 নই	বেল	 িদেত	পােরন	না।	জাল	দিলল	 তিরর	 যাপােরও	তার
রবাদ	তু য	 যািত	আেছ।

পতুেুলর	বয়স	পেনেরা।	এবার	 মি রক	পাস	কেরেছ।	ফা 	িডিভশন	এবং	 েটা	 লটার।	 রজা 	 বর
হবার	পর	এমদাদ	 খা কার	খবু	আফেসাস	কেরেছ—	নাতনী	যিদ	নকল	করেত	রািজ	হত	তাহেল	ফাটাফািট
যাপার	হত,	নকল	ছাডা়ই	এই	অব া।

পতুলুেক	িনেয়	এমদাদ	 খা কার	িনিরিবিলেত	 কন	এেসেছ	তা	পির ার	 বাঝা	যাে 	না।	পতুলুও	িকছ ু
জােন	না।	তােক	বলা	হেয়েছ	ঢাকায়	কেয়ক	 িদেনর	জে য	 বডা়েত	যাে ,	উঠেব	 সাবাহান	সােহেবর	বািড।়
সাবাহান	সােহব	তােদর	 কান	আ ীয়	না	হেলও	অপিরিচত	নন।	পাকুি য়া	 রােমর	কেলজিট	 িতিন	 িনেজর
টাকায়	িনেজর	জিমেত	কের	িদেয়েছন।	 মেয়েদর	একিট	 ুল	িদেয়েছ,	মসিজদ	বািনেয়েছন।	 সাবাহান	সােহব
তাঁর	 যৗবেনর	 রাজগােরর	একিট	বড	়অংশ	এই	 রােম	 ঢেল	িদেয়েছন,	কােজই	 রােমর	মানষুেদর	কােছ	িতিন
অপিরিচত	নন।	পতুলু	তােক	 চেন।	তাঁর	 ুল	 থেকই	 স	 মি রক	পাস	কেরেছ।

িরকশা	 থেক	নামেত	নামেত	পতুলু	িব েয়	অিভভতূ	হেয়	বলল,	কী	বড	়বািড	় দখছ	দাদাজান?
এমদাদ	মখু	িবকৃত	কের	বলল,	পয়সার	মা-বাপ	নাই	বািড	়বড	়হইব	নােতা	িক।	 চারা	পয়সা।
পতুলু	 ঃিখত	গলায়	বলল,	 চারা-পয়সা?	িক	 য	তিুম	কও	দাদাজান।	এমন	একটা	বালা	মানষু।	কত

টকা	পয়সা	িদেছ	 গারােম…
টকা	পয়সা	 িদেলই	মানষু	বালা	হয়?	এেদর	শইে য	আেছ	বদ	র ।	এরাের	আিম	 িচিন	না?	হােড়

গাশেত	িচিন।
পতুলু	 িকছ	ুবলল	না।	তার	দাদাজােনর	চির র	 স	জােন,	মানেুষর	ভাল	 িদক	তার	 চােখ	পেড	়না।

হয়ত	 কানিদন	পডে়বও	না।
পতুলু।
ি ব	দাদাজান।
এমদাদ	গলা	 িনচ	ুকের	বলল,	 সাবাহান	সােহেবর	দাদার	বাপ	 িছল	 িব যাত	 চার।	এরা	হইল	 চার

বংশ।
চপু	করেতা	দাদাজান।
আই া	চপু	করলাম।
এমদাদ	নাতনীেক	 িনেয়	বািডে়ত	ঢকুল।	 সাবাহান	সােহব	বারা ায়	বেস	 িছেলন।	 িতিন	 িবি ত	হেয়

বলেলন,	 িচনেত	 পারলাম	 নােতা।	 এমদাদ	 িবনেয়	 গেল	 িগেয়	 বলল,	আিম	 এমদাদ।	 পাকুি য়ার	 এমদাদ
খা কার।

ও	আ া	আ া—আিম	অবি য	এখেনা	িচনেত	পািরিন।
িচনবার	কথাও	না—আিম	হইলাম	জতুার	ময়লা।	আর	আপেন	হইেলন	বটব ৃ ।
‘বটব ৃ ।’
ি ব	বটব ৃ ।	বটবেৃ 	 িক	হয়—	রাে যর	পািখ	আ রয়	 নয়।	আপেন	হইেলন	আমােদর	আ রয়।



িবপেদ	পেড	়আসিছ	জনাব।
িক	িবপদ?
বলব।	সব	বলব।	আপেনের	বলবনােতা	 বলব	কাের?	পতুলু	ইনাের	 সলাম	কর।	ইনারা	মহাপু ষ

মানষু।	 দখেলই	পু য	হয়।
পতুলু	এিগেয়	এল।	 সাবাহান	সােহব	পতুেুলর	মাথায়	হাত	 রেখ	নরম	গলায়	বলেলন,	যাও	 িভতের

যাও।	হত	মখু	ধেুয়	খাওয়া	দাওয়া	কর।	তারপর	 নব	িক	সম যা।
এমদাদ	বলল,	ভাইসাব	আমাের	একট	ুনামােযর	জায়গা	 িদেত	হয়।	 ই	ও 	নামায	কাজ	হেয়েছ।

নামায	কাজ	হইেল	ভাইেসাব	আমার	মাথা	িঠক	থােক	না।
অজরু	পািন	লাগেব?
অজ	ুলাগেব	না,	অজ	ুআেছ।	আমার	সব	ভাে 	অজ	ুভাে 	না।	হা	হা	হা।
সাবাহান	সােহব	 ভতের	চেল	 গেলন।	আর	তখন	ঘের	ঢকুল	ফিরদ।	এমদাদ	বলল,	ভাইজান	পি ম

কান	িদেক?
ফিরদ	িবর 	গলায়	বলল,	পি ম	 কান	িদেক	আিম	িক	জািন?	আিম	িক	ক াস	না	িক?
বাবাজীর	পিরচয়?
বাবাজী	ডাকেবন	না।
রাগ	কেরন	 কন	ভাই	সােহব।
আপিন	 ক?
আমার	নাম	এমদাদ।	এমদাদ	 খা কার।
ও	আ া।
ভাইসব	ভাল	আেছন?
ফিরদ	িবর 	দিৃ েত	খািনক ণ	তািকেয়	 থেক	চেল	 গল।	এমদাদ	ধাঁধায়	পেড	় গল।	এই	মানষুিটর

চির র	 স	িঠক	বঝুেত	পারেছ	না।	মানেুষর	চির র	পেুরাপির	বঝুেত	না	পাডা়	পয 	তার	বড	়অশাি 	লােগ।
	



��.
আিনস	বা ােদর	ঘমু	পািডে়য়	ছােদ	এেস	দাঁিডে়য়েছ।	সু র	লাগেছ	ছাদটা।	 টেবর	ফলগাছ েলােত	 চাঁেদর
আেলা	এেস	পেডে়ছ।	ছােদ	আেলা-ছায়ার	নকশা।	হাওয়ায়	গােছর	পাতা	নডে়ছ,	নকশা েলাও	বদেল	যাে ।
আিনস	ভারী	গলায়	বলল,

আেলাটকুু	 তামায়	িদলাম।
ছায়া	থাক	আমার	কােছ।
আিনেসর	কথা	 শষ	 হল	না	তার	আেগই	নারী	কে র	তী 	আওয়াজ	পাওয়া	 গলা—	 ক	আপিন?

আপিন	 ক?
আিনস	হকচিকেয়	 গল।	 দয়ােল	 ঠস	 িদেয়	ল বামত	একিট	 মেয়	দাঁিডে়য়	আেছ।	তার	শরীর	চাদর

িদেয়	ঢাকা।	মখু	 দখা	যাে 	না।	নারী	ক 	আবােরা	তী 	গলায়	বলেল—	আপিন	 ক?
আমার	নাম	আিনস।	আিম	এ	বািডর়	ভাডা়েট।	আপিন	িক	ভয়	 পেয়েছন?
যাঁ।
ভেয়র	িকছ	ু নই।	আিম	মানষু।	ভতূ	কখেনা	কিবতা	বেল	না।	তাছাডা়	ভেূতর	ছায়া	পেড	়না।	এই	 দখনু

আমার	ছায়া	পেডে়ছ।
নারীমিূত	িকছ	ুবলল	না।	গােয়র	চাদর	 টেন	িদল।	তােত	তার	মখু	আেরা	ঢাকা	পেড	় গল।
আিনস	বলল,	আপিন	 ক	জানেত	পাির	িক?
আমার	নাম	িবল।ু	আিম	এ	বািডর়	বড	় মেয়।
ছােদ	িক	করেছন?
িকছ	ুকরিছ	না।	টেবর	গাছ েলা	 দখেত	এেসিছলাম।	মাঝখােন	আপিন	ভয়	 দিখেয়	িদেলন।
সি য	ভয়	 পেয়েছন?
যাঁ।
কন	বলনুেতা?
িবল	ুসহজ	গলায়	বলল,	রিহমার	মার	ধারণা	এ	বািডর়	ছােদ	না-িক	ভতূ	আেছ।	 স	 রায়ই	 দেখ।

আপনােক	হঠাৎ	 দেখ…	আ া	যাই।
িবল	ুিসঁিডর়	িদেক	রওনা	হল।	আিনস	বলল,	আপনার	টেবর	গাছ	 দখা	হেয়	 গল?
যাঁ।
আমার	 কন	জািন	মেন	হে 	আপনার	আেরা	 িকছ ু ণ	ছােদ	থাকার	ই া	 িছল,	আমার	কারেণ	 চেল

যাে ন।
আপনার	ধারণা	িঠক	না।	আমার	শীত	শীত	লাগেছ।	তাছাডা়	অেনক ণ	ছােদ	িছলাম।
আিনস	সহজ	গলায়	বলল,	আপনােক	ভয়	 দখােনার	জে য	 ঃিখত।
িবল	ু হেস	 ফলল।	 বশ	শদ	কের	 হাসল।	আিনস	 হািস	 েন	 হতভ ব	 হেয়	 গল।	এই	 হািস	তার

পিরিচত।	এ	জীবেন	অেনকবার	 েনেছ।	 রশমা	এ 	িন	কেরই	হাসত,	 িকেশারীেদর	ঝনঝেন	গলা,	 য	গলায়
একই	সে 	আন 	এবং	িবষাদ	মাখােনা।

িবল	ুবলল,	যাই	 কমন?
আিনস	ি বতীয়বার	চমকাল।	 রশমাও	 কাথাও	যাবার	আেগ	মাথা	কাত	কের	বলত,	যাই	 কমন?	 যন

অনমুিত	 রাথনা	করেছ।	যিদ	অনমুিত	পাওয়া	না	যায়	তাহেল	যােব	না।	 িবল	ুতরতর	কের	 িসঁিড	় বেয়	 নেম



যাে ।	 িসঁিডর়	মাথায়	মিূতর	মত	আিনস	দাঁিডে়য়।	 স	 িফসিফস	কের	বলল,	আেলাটকুু	 তামায়	 িদলাম।	ছায়া
থাক	আমার	কােছ।

তার	ভাল	লাগেছ	না।	 কাথাও	 িকছ	ুএকটা	ঘেট	 গেছ।	অেনক	অেনক	দূেরর	 দশ	 থেক	 যমন	হঠাৎ
রশমা	উেঠ	এল।	এ	 কমন	কের	হয়?	 য	চেল	 গেছ	 স	আর	আেস	না।	মানেুষর	 কান	 িবক 	হয়	না।	 িক
যন	কথা েলা?	এ	পিৃথবী	একবার	পায়	তাের	 কান	িদন	পায়	নােকা	আর,	লাইন েলা	িক	িঠক	আেছ	না	ভলু-
টলু	িকছ	ুহল?
	



��.
এমদাদ	এবং	তার	নাতনীেক	থাকার	জে য	 য	ঘরটা	 দয়া	হেয়েছ	 স	ঘর	এমদােদর	খবুই	পছ 	হল।	 স
িতনবার	বলল,	দি ণ	 য়ারী	জানালা	ল ্য	কের	 দখ।	ঘমু	হেব	 তাফা।	পতুলু	 কেনা	গলায়	বলল,	ঘমু	ভাল
হইেলই	ভাল।	আরাম	কইরা	ঘমুাও।

খািটও	 ইটা	আেছ।	একটা	 তার	একটা	আমার।	 যব া	ভালই।	িক	কস	পতুলু?
পতুলু	 চপু	কের	 রইল।	এমদাদ	 বলল,	ভেয়	ভেয়	 িছলাম	 বঝুিল।	 িকছইু	 বলা	যায়	 না।	যিদ	 চাকর

বাকেরর	 ঘর	 িদয়া	 বেস।	 িদয়া	 বসেতও	 তা	পাের।	 মানী	 লােকর	 মানেতা	 সবাই	 দেখ	 না।	আের	আেরা
কারবার	 দই যা	যা।	ঘেরর	লেগ	 পসাবখানা।	এলাহী	কারবার।

আনে 	এমদােদর	মখু	ঝলমল	করেছ।	 ধ	ুপতুলু	মখু	কাল	কের	 রেখেছ।	 িকছেুতই	তার	মন	বসেছ
না।	অে যর	বািডে়ত	আি রত	হবার	ক 	ও	য রণা	 স	তার	 ু র	জীবেন	অেনকবার	 ভাগ	কেরেছ।	এখন
আবার	 	হল।	ই া	মতৃু্যর	 মতা	যিদ	মানেুষর	থাকেতা	তাহেল	বড	়ভাল	হত।	এই	য রণা	স য	করেত
হত	না।

ও	পতুলু।
িক	দাদাজান?
ঘর	ভালই	িদেছ	িঠক	না?
ঁ।
এখন	 খয়াল	রাখিব	সেবর	সােথ	 যন	ভাল	 যবহার	হয়।	 য	যা	কয়	 নিব	আর	মেুখ	বলিব—	 ি ব

কথা	 িঠক।	এই	কথার	উপের	কথা	নাই।	 গরাম	 দেশ	 লাক	বেল	মেুখর	কথায়	 িচডা়	 িভেজ	না–িম যা	কথা,
মেুখর	কথায়	সব	িভেজ।	 তার	মখু	এমন	 কনা	 দহায়	 যানের	পতুলু?

এইখােন	কিদন	থাকবা?
আসেত	না	আসেতই	কিদন	থাকবা?	থাকা	না	থাকা	 িনয়া	তইু	 িচ া	করিব	না।	এইটা	আমার	উপেড়

ছাইডা়	 দ।	যা	হাত	মখু	ধইুয়া	আয়	চাইরডা	দানাপািন	মেুখ	 দই।	এই	বািডর়	খাওয়া	খা যও	ভাল	হওেনর
কথা।

এমদােদর	আশ া	 িছল	 হয়ত	 চাকর	 বািকরেদর	সে 	 মেঝেত	পািট	 পেত	 খেত	 দেব।	 যিদ	 দয়
তাহেল	 বই িতর	সীমা	থাকেব	না।	 দখা	 গল	খাবার	 টিবেলই	 খেত	 দয়া	হেয়েছ।	বািডর়	ক রী	 বয়ং
তদারক	করেছন।	 িচকন	চােলর	ভাত,	পাবদা	মাছ,	একটা	সিজ,	মেুগর	ডাল।	খাওয়ার	 শেষ	পােয়স।	 তাফা
যব া।	িমন	ুবলেলন,	 পট	ভেরেছ	 তা	এমদাদ	সােহব?	ঘের	যা	িছল	তাই	িদেয়িছ।	নতনু	িকছ	ুকরা	হয়িন।

কান	অসিুবধা	হয়	নাই।	 ধ	ুএকট	ু দ	থাকেল	ভাল	হইত।	খাওয়ার	পর	 দ	থাকেল	হজেমর	সহায়ক
হয়।	তার	উপর	আপনার	 ছাটেবলা	থাই যা	খাইয়া	অ যাস।

ভিব যেত	আপনার	জ য	 দােয়র	 যব া	রাখব।
আলহাম িল া ।	এখন	মা	জননী	অব া	পইডা়	 গেছ।	একটা	সময়	 িছল	 খা কার	বািডর়	সামেন

িদয়া	 লাকজন	ছাতা	মাথায়	িদয়া	যাইত	না।	িনয়ম	িছল	না।	জতুা	খইু যা	হােত	িনেত	হইত	বঝুেলন	মা	জননী।
তাই	বিুঝ!
ি ব।	এবার	িক	হইল	 েনন	মা	জননী।	 খা কার	বািডর়	সামেন	িদেয়	এক	 লাক	যাইেতেছ	হঠাৎ	খক

কের	 কাশ	 ফলল।	 সােথ	 সােথ	 দােরায়ান	 ঘাড	় ধের	 িনয়া	আসল—বলল	 হারামজাদা	 এত	 বড	় সাহস।
খা কার	বািডর়	সামেন	কাশ	 ফলস।	নােক	খত	 দ।	মািটেত	চাটা	 দ—তারপের	যা	 যখােন	যািব।



পতুেুলর	এইসব	কথা	 নেত	অস য	লােগ।	না	 েনও	উপায়	 নই।	দাদাজান	 যখােন	যােব	 সইখােনই
এইসব	 বলেব।	পতুেুলর	 ধারণা	সবই	 িম যা	কথা।	 স	খাওয়ার	মাঝ	পেথ	উেঠ	পডল়।	এম ােদর	তােত
সিুবধাই	হল।	 স	জ ির	একটা	কথা	বািডর়	ক রীর	সে 	বলেত	চাে ।

পতুলু	থাকায়	বলেত	পরেছ	না।	এখন	সেুযাগ	পাওয়া	 গল।
মা	জননীেক	একটা	কথা	বলেত	চাইেতিছলাম।
বলনু।
বলেত	শরম	লাগেছ।	আবার	না	বেলও	পারেতিছ	না।	তারপর	 ভেব	 দখলাম	আপনােদর	না	বলেল

কােদর	বলল?	আপনারা	হইেলন	বটব ৃ ।
যাপারটা	িক?
রইন	থাই যা	নামার	সময়	বঝুেলন	মা	জননী	পা াবীর	পেকেট	হাত	িদয়া	 দিখ	পেকট	কাটা।

পেকট	কাটা	মােন?
লড	িদেয়	পেকট	সাফা	কের	িদেছ।	মািন যােগ	চাইরশ	 তি ৰশ	টাকা	িছল,	সব	 শষ।	এখন	পেকেট

একটা	কানা	পয়সা	নাই।	িক	 বই তী	অব া	িচ া	কেরন	মা	জননী।
আ া	ওর	একটা	 যব া	হেব।
হেব	তােতা	জািনই।	বটব ৃ েতা	 ধ	ু ধ	ুবিল	না।	চাইলতা	গাছও	 তা	বলেত	পারতাম।	পারতাম	না।
আপনােক	িক	িমি 	 দব?	ঘের	িমি 	আেছ।
দন।	আমার	অব য	ডায়ােবিটস।	িমি 	খাওয়া	িনেষধ।	এত	িনেষধ	 নেল	 তা	আর	হয়	না।	িক	বেলন

মা	জননী?	িমি 	খাইেত	পারব	না,	ভালম 	খানা	খাইেত	পারব	না,	িসে রট	খাইেত	পারব	না—তাইেল	খামটুা
িক?	বাতাস	খাম?ু

দীঘিদন	পর	এমদােদর	খবু	চাপ	খাওয়া	হেয়	 গল।	 পট	দম	সম	হেয়	আেছ।	খািনক ণ	হাঁটাহাঁিট	করা
দরকার।	এেদর	বািড	়ঘর,	 লাকজন	সবার	স েক	একটা	ধারণা	থাকা	দরকার।	 স	দীঘ	পিরক না	 িনেয়
এেসেছ।	নাতনীটােক	এ	বািডে়ত	গিছেয়	 যেত	হেব।	কােজই	পিরবাের	সদ যেদর	নািড	়ন র	জানা	থাকা
রেয়াজন।	তার	কােছ	অবি য	 বিশর	ভাগ	সদ যেকই	 বাকা	 িকিসেমের	বেল	মেন	হে ।	এটা	খবুই	ভাল
ল ণ।	 য	পিরবাের	সদ যেদর	মে য	অেধক	থােক	 বাকা	 সই	পিরবার	সাধারণত	সখুী	হয়।

এমদাদ	ফিরেদর	ঘের	উঁিক	 িদেল।	ফিরদ	 িচি ত	মেুখ	 িবছানায়	বেস	আেছ।	ছিবর	পিরক না	 ভেঙ
যাওয়ায়	তার	মন	খবুই	খারাপ।	এমদাদ	ঘের	ঢকুেত	ঢকুেত	বলল,	বাবাজী	িক	 জেগ	আেছন?

ফিরদ	কডা়	 চােখ	তাকাল।	থমথেম	গলায়	বলল,	আপিন	িক	এর	আেগ	কাউেক	 চাখ	 মেল	বেস	বেস
ঘমুেুত	 দেখেছন	 য	আমােক	এরকম	একটা	 র 	করেলন।	 দেখেছন	এইভােব	কাউেক	ঘমুেুত?

এমদাদ	 রথমটায়	হকচিকেয়	 গেলও	অিত	 ত	 িনেজেক	সামেল	 িনল।	সহজ	গলায়	বলল,	 ি ব
জনাব	 দেখিছ।	 চাখ	 মেল	দাঁডা়েয়	দাঁডা়েয়	ঘমুােত	 দেখিছ।

কােক	 দেখেছন?
ঘাডা়েক।	 ঘাডা়	দাঁডা়েয়	দাঁডা়েয়	ঘমুায়।
লাকিটর	 ধায়	ফিরদ	হতভ ব।
আমােক	 দেখ	আপনার	িক	ধারণা	হেয়েছ	 য	আিম	একটা	 ঘাডা়?
ি ব	না।
আপিন	বয় 	 ৰবীণ	একজন	মানষু	বেলই	আিম	এই	দফায়	আপনােক	 মা	কের	 িদি ।	ভিব যেত

আর	করা	হেব	না।



ি ব	আ া।
আপিন	কখেনা	আমার	ঘের	ঢকুেবন	না।
ি ব	আ া।
দাঁিডে়য়	আেছন	 কন	চেল	যান।
একটা	িসগােরেটর	জে য	দাঁিডে়য়	আিছ।	বাবাজী	িক	িসগােরট	খান।
খাই	িক 	আপনােক	িসগােরট	 দয়া	হেব	না।	আপিন	 যেত	পােরন।
ি ব	আ া।	িজিনসটা	অব য	 বাে যর	জইে যও	খারাপ।
এমদাদ	 বর	হেয়	এল।	ফিরেদর	ঘেরর	ঘটনা	তােক	খবু	একটা	িবচিলত	করল	না।	বরংচ	 স	খািনকটা

মজাই	 পল।	বড	়ধরেনর	 বকুব	সংসাের	থাকা	ভাল।	 য	সংসাের	বড	়ধরেনর	 কান	 বকুব	থােক	 সই	সংসাের
কখেনা	ভয়াবহ	 কান	সম যা	হয়	না।	 বাকা িল	 কান	না	 কানভােব	সম যা	পাতলা	কের	 দয়।	এমদাদ
রা ায়	 বর	হল।	চা	খাওয়ার	পর	তার	একটা	িসগােরট	দরকার।

অপিরিচিত	মানেুষর	কােছ	টাকা	চাওয়া	সম যা	িক 	িসগােরট	চাওয়া	 কান	সম যা	না।	এমদাদ	আধা
ঘ ার	 মে য	 ছটা	 িসগােরট	 জাগাড	় কের	 ফলল।	 তার	 টকিনকটা	 এ	 রকম—িসগােরট	 ধিরেয়	 কান
ভ রেলাক	হয়ত	আসেছ—	এমদাদ	হািস	মেুখ	এিগেয়	যােব।

ামািলকুম	ভাইসাব।
অপিরিচত	ভ রেলাক	থমেক	দাঁিডে়য়	িবি ত	গলায়	বলেলন,	আমােক	িকছ	ুবলেছন?
ি ব।
বলনু—
আমার	হােটর	অসখু।	ডা ার	 িসগােরট	ব 	কের	 িদেয়েছ।	লিুকেয়	চিুকেয়	 য	একটা	টান	 িদব	 সই

উপায়	নাই।	ঘর	 থেক	একটা	পয়সা	 দয়	না।	ভাই	এখন	আপিন	যিদ	একটা	িসগােরট	 দন	জীবনটা	র া	হয়।
ডা ার	যখন	িনেষধ	কেরেছ	তখন	 তা	িসগােরট	খাওয়া	উিচত	হেব	না।
কয়িদন	আর	বাঁচব	বেলন?	এখন	িসগােরট	খাওয়া	না	খাওয়া	 তা	সমান।
এরপর	আর	কথা	চেল	না।	অপিরিচত	ভ রেলাক	পেকেট	হাত	 িদেয়	 িসগােরট	 বর	কেরন।	এমদাদ

হািস	মেুখ	বেল,	 টা	িদেয়	 দন	ভাই	সােহব।	রােত	খাওয়ার	পর	একটা	খাব।
	
এমদাদ	যখন	 িসগােরেটর	স য়	বাডা়েত	 য 	তখন	বািডর়	 ভতর	 ছা 	একটা	নাটক	হল।	 িমন	ু িতনশ	টাকা
হােত	িনেয়	পতুলুেক	বলেলন,	মা	এই	টাকাটা	 তামার	দাদােক	িদও।	পতুলু	িবি ত	হেয়	বলল,	িকেসর	টাকা?

উনার	মািন যাগ	পেকটমার	হেয়	 গল।	উিন	বলিছেলন।
পতুলু	কাঁেদা	কাঁেদা	গলায়	বলল,	কই	দাদাজােনর	 কান	টাকা	পেকটমার	হয়	নাই।	ঐেতা	দাদাজােনর

মািন যাগ।
তব	ুতিুম	টাকাটা	রাখা।
না	না—	আিম	টাকা	রাখব	না।
িমন	ু িবি ত	হেয়	ল ্য	করেলন—	পতুেুলর	 চােখ	পািন	এেস	 গেছ।	 িতিন	 বশ	অবাক	হেলন।	 িমনু

কামল	গলায়	বলেলন,	িক	 যাপার	পতুলু?	পতুলু	ধরা	গলায়	বলল—	দাদাজান	িম যা	কথা	বলেল	আমার	বড়
ক 	হয়।

হয়ত	িম যা	কথা	না।	হয়ত	উিন	ভেুল	 গেছন।
না।	উিন	ভেুলন	নাই।	উিন	সহেজ	িকছ	ুভেুলন	না।	পতুেুলর	কা ার	 বগ	 রেমই	বাডে়ত	লাগল।	িমনু



পেুরাপিুর	হকচিকেয়	 গেলন।	এই	 মেয়টা	মেন	হে 	স ূণ	অ য	রকম।	িতিন	িনতা 	অপিরিচত	এই	 মেয়িটর
রিত	এক	ধরেনর	মমতা	অনভুব	করেলন।

	
িনিরিবিল	বািডে়ত	 রাইিসস	 তির	হেত	 বিশ	সময়	লােগ	না।	রাত	আটটা	দশ	িমিনেট	একটা	 রাইিসস	 তির
হেয়	 গল।	অবি য	এটা	 য	একটা	 রাইিসস	 েত	তা	 বাঝা	 গল	না।	রােতর	 টিবেল	সবাই	 খেত	বেসেছ।
সাবাহান	সােহব	হাত	ধেুয়েছন।	তাঁর	 েট	িবল	ুভাত	িদেত	যাে 	িতিন	বলেলন,	 প।

িবল	ুবলল,	ভাত	 দব	না	বাবা?
না।
ট	 বাধহয়	ভাল	কের	 ধায়া	হয়িন	তাই	না?

ওসব	িকছ	ুনা।
সাবাহান	সােহব	 চয়ার	 ছেড	়উেঠ	দাডা়েলন।	 িমন	ুবলেলন,	শরীর	খারাপ	লাগেছ?	 সাবাহান	সােহব

অ 	এক	ধরেনর	শদ	করেলন।	এই	শেদর	 কান	অথ	 নই।
রাত	সােড	়নটার	িদেক	জানা	 গল	 ুধার	 রকৃত	 ব প	িক	তা	জানার	জে য	িতিন	খাওয়া	ব 	কের

িদেয়েছন।	আগামী	দশিদন	িতিন	পািন	ছাডা়	িকছইু	খােবন	না।
িবল	ুবাবােক	 বাঝােনার	জে য	তার	ঘের	 গল।	হাইপারেটনসেনর	 গীেক	অিনয়ম	করেল	চেল	না।

িবলরু	সে 	 সাবাহান	সােহেবর	িন িলিখত	কথাবাতা	হল।
িবল	ু:	বাবা	তিুম	ভাত	খােব	না?
বাবা	:	না।
িবল	ু:	ভাত	খােব	না	কারণ	 তামােক	 ুধার	 ব প	বঝুেত	হেব?
বাবা	:	 যাঁ।
িবল	ু :	 কন	বলেতা?	 ুধার	 ব প	বেুঝ	 তামার	হেবটা	 িক?	তিুম	যিদ	একজন	কিব	হেত	তাহেল

একটা	কথা	হত।	 ুধা	স েক	কিবতা	 িলখেত।	গ যকার	হেল	আমরা	 ুধার	অসাধারণ	বণনা	 পতাম।	তিুম
যিদ	 রাজনীিতিবদ	 হেত	তাহেলও	লাভ	 িছল,	 গিরব	 ঃখীেদর	ক 	 বঝুেত—	তিুম	 বলেত	 গেল	 িকছইু	 না।
তাহেল	তিুম	 কন	ক 	করছ?

বাবা	:	তইু	ঘর	 থেক	যা।	তইু	বড	়িবর 	করিছস।
িবল	ু:	তিুম	যিদ	িকছ	ুনা	খাও	তাহেল	মা-ও	খােব	না।
বাবা	:	 সটা	তার	 যাপার।	আিম	মনি র	কের	 ফেলিছ।
িবল	ু:	না	 খেয়	কতিদন	থাকেব?
বাবা	:	যত	িদন	পাির।
িবল	ু:	অনশেন	যাবার	এই	বিু 	 তামােক	 ক	িদেয়েছ	বাবা?	 দাতালার	আিনস	সােহব?
বাবা	:	 যাঁ।
িবল	ু:	আিমও	তাই	 ভেবিছলাম।
িবল	ু দাতলায়	উেঠ	এল।	তার	মখু	থম	থম	করেছ।
আিনেসর	 িট	 বা াই	 েয়	আেছ।	 জেনর	 চাখই	 ব ।	 কান	সাডা়শদ	করেছ	 না।	কারণ	আিনস

ঘাষণা	কেরেছ।	সবেচ	 বিশ	সময়	 য	কথা	না	বেল	থাকেত	পারেব	 স	পাঁচ	টাকা	পরু ার	পােব।	পরু ােরর
পাঁচটা	টাকা	খােম	ভিত	কের	 টিবেলর	উপর	 রেখ	 দয়া	আেছ।	আিনেসর	ধারণা	পরু ােরর	 লােভ	চপু	কের
থাকেত	থাকেত	 জনই	এক	সময়	ঘিুমেয়	পডে়ব।	যিদও	ল ণ	 তমন	মেন	হে 	না।	টগর	এবং	 িনশা	মেুখ



কথা	বলেছ	না	 িঠকই	 িক 	ইশারায়	কথা	বলেছ।	 জনই	হাত	ও	 ঠাঁট	নাডে়ছ।	এই	সব	কীিতকলাপ	 িবলেুক
ঢকুেত	 দেখ	 থেম	 গল।	 জনই	 চাখ	ব 	কের	মরার	মত	পেড	়রইল।	 যন	ঘমুেু ।

িবল	ুবলল,	আিনস	সােহব,	আিম	িক	আপনার	সে 	খািনক ণ	কথা	বলেত	পাির?
আিনস	হািসমেুখ	উেঠ	দাঁডা়ল।	 কামল	গলায়	বলল,	অব যই	পােরন।
আপনার	সে 	আমার	ফর যাল	পিরচয়	হয়িন—	আমার	নাম….
আিনস	বলল,	আপনার	সে 	আমার	পিরচয়	হেয়েছ।	আপনার	হয়ত	মেন	 নই।	আপনার	নাম	 িবল,ু

বিরশাল	 মিড যাল	কেলেজ	পেডন়।	একবার	ছােদ	আমােক	 দেখ	ভয়	 পেয়িছেলন।	আপিন	বসনু।
না।	আিম	বসার	জ য	আিসিন।
ঝগডা়	করেত	এেসেছন?
যাঁ।
আিনস	হাসেত	হাসেত	বলল,	এটা	অ ুত	 যাপার	 য	সবাই	আমার	সে 	ঝগডা়	করেত	আেস।	এতিদন

পয 	এ	বািড	়আিছ	অথচ	এখন	পয 	একজন	 কউ	এেস	বলল	না,	আপনার	সে 	গ 	করেত	এেসিছ।
িবল	ুআিনেসর	হালকা	কথাবাতার	ধার	িদেয়ও	 গল	না।	কিঠন	গলায়	বলল,	আপিন	িক	বাবােক	উেপাষ

িদেত	বেলেছন?
আিম	আপনার	কথা	বঝুেত	পারিছ	না।
আপিন	িক	বাবােক	বিুঝেয়েছন	 ুধার	 ব প	 বাঝার	জ য	না	 খেয়	থাকার	 রেয়াজন।
আিনস	িবি ত	হেয়	বলল,	উিন	িক	না	 খেয়	আেছন	না-িক?
যাঁ।
িক	সবনাশ।	আিম	 ধমুা ৰ	কথা	 রসে 	বলিছলাম	 য	আমরা	যারা	 সৗিখন	সম যািবদ	তারা	মলূ

সম যা	িনেয়	ভাসা	ভাসা	কথাবাতা	বিল।	কারণ	মলূ	সম যা	আমরা	জািন	না।	 ুধা	 য	িক	ভয়াবহ	 যাপার	তা
আমরা	অথাৎ	তথাকিথত	ম যিব 	সম যা	 িবশারদরা	জািন	না।	কারণ	আমােদর	কখেনা	 ুধাতা	থাকেত	হয়
না।	 রাজার	সময়	 বশ	 িকছ	ুসময়	 ুধাত	থািক	 সও	খবুই	সামিয়ক	 যাপার।	তখন	আমােদর	মেনর	মে য
থােক	সূযটা	ডবুার	সে 	সে 	 রচরু	খা য	 র য	চেল	আসেব।	কােজই	 ুধার	 ব প…

িবল	ুআিনসেক	 থািমেয়	 িদেয়	 বলল,	আপনােক	 হাত	 জার	 কের	অনেুরাধ	 করিছ	আপনার	এই	 সব
চমৎকার	িথওরী	দয়া	কের	িনেজর	মে যই	রাখেবন।	বাবােক	এসেবর	মে য	জডা়েবন	না।	উিন	সব	িকছইু	খবু
িসিরয়াসিল	 নন।	 িনেজর	জ য	সম যা	সিৃ 	কেরন,	আমােদর	জে যও	সম যা	সিৃ 	কেরন।	আিম	 িক	বলিছ
আপিন	িক	বঝুেত	পারেছন?

ি ব	পারিছ।
সেুযাগ	যখন	পাওয়া	 গেছ	তখন	আেরা	একটা	কথা	আপনােক	বলেত	চাি ।	কথাটা	হে –আপিন	 য

আপনার	বা ােদর	মা যেম	আমােক	 ৰম	 িনেবদন	কেরেছন	এেত	আিম	 ধ	ুঅবাক	হেয়িছ।	তাই	না- ঃিখত
হেয়িছ,	রাগ	কেরিছ,	িবর 	হেয়িছ।	তু 	িবষয়	িনেয়	 হ	 চ	করা	আিম	পছ 	কির	না	বেলই	এতিদন	চপুচাপ
িছলাম।	আজ	বেল	 ফললাম।

আিনেসেক	একিট	কথা	বলার	সেুযাগ	না	িদেয়	িবল	ুিনেচ	 নেম	 গল।	আিনস	ডাকল,	টগর	টগর।	টগর
জেগ	আেছ।	তব	ুকথা	বলেছ	না।	কথা	বলেলই	বািজেত	হািরেত	হয়।	আিনস	বলল,	টগর	কথা	বল	এখন	কথা
বলেল	বািজর	 কান	 হরেফর	হেব	না।	টগর।

ি ব।
িবল	ু মেয়িটেক	তিুম	িক	বেলছ?



আিম	িকছ	ুবিলিন—	িনশা	বেলেছ।
িনশা,	তিুম	িক	বেলেছ?
আমার	মেন	 নই।
মেন	করার	 চ া	কর।	তিুম	িক	বেলছ?
িনশা	 কান	শদ	করল	না।	টগর	বলল,	িনশা	মেন	হে 	ঘিুমেয়	পেডে়ছ	বাবা।	আিনস	বলল,	 তামার	িক

মেন	আেছ	িনশা	িক	বেলেছ?
মেন	আেছ।
বলেতা	 িন।
িনশা	উনােক	বেলেছ—	আ ব	ুআপনােক	 িবেয়	করেব।	তখন	আপিন	আমােদর	সে 	থাকেবন।	তখন

আমরা	আপনােক	আ ু	ডাকব।
আিনস	হতভ ব	হেয়	 ছেলর	 িদেক	তািকেয়	রইল।	অেনক	কে 	বলল,	ভ র	মিহলা	 িনশার	কথা	 েন

িক	বলল?	 স	তখন	বলল,	টগর— তামার	বাবা	এই	সব	কথা	 তামােদর	বেলেছন?	আিম	বললাম—	 ।ঁ
তিুম	 ঁ	বলেল?
যাঁ।
িক 	আিম	 তা	কখেনা	এ	রকম	কথা	বিলিন—তিুম	 ঁ	বলেল	 কন?
আর	বলব	না	বাবা।
িনশা	 ীণ	 বের	বলল,	আিমও	বলব	না।	বাবা।	এত ণ	 স	 জেগই	 িছল!	 কান	পযােয়	কথাবাতায়

অংশ রহণ	করেব।	এইটাই	 ধ	ুবঝুেত	পারিছল	না।
	
একটা	মানষু	 ুধা	 কমন	এটা	জানার	জে য	না	 খেয়	আেছ।	এই	 যাপারটা	পতুলুেক	অিভভতূ	কের	 ফেলেছ।
স	কেয়কবার	দাদাজােনর	সে 	এই	 িবষয়িট	 িনেয়	কথা	বলেত	 চ া	করলা–এমদাদ	 কান	পা া	 িদল	না।
এিমেতই	তার	 মজাজ	 খারাপ,	পেকট	 মােরর	 যাপারটায়	উ াপা া	কথা	 বেল	 মেয়টা	তােক	ডিুবেয়েছ।
েতই	 বই ত	হেত	হল।	এটােক	 য	 কান	ভােবই	 হাক	সামলােত	হেব।	 িক	ভােব	সামলােব	তাই	 িনেয়

এমদাদ	িচ া	ভাবনা	করেছ—	এর	মে য	পতুলু	 যান	 যান	করেছ।	 সাবাহান	সােহেবর	না	খাওয়া	িনেয়।	এই
মেয়টােক	কডা়	একটা	ধমক	 দয়া	দরকার।	ধমক	িদেতও	ই া	করেছ	না!	ও	দাদাজান	ঘমুাইলা?

না!
কমন	আ য	মানষু	 দখলা	দাদাজান?	 ুধা	 কমন	িজিনস	এইটা	জানেনর	জইে য	না	খাইয়া	আেছ।
িনয়াডা	ভিত	 বকুেব—এইডাও	 বকুিবর	এক	নমনুা।
িছঃ	দাদাজান—এমন	কথা	কইও	না।
এই	বডুা়	 বকুব	 তা	 বকুবই,	তইুও	 বকুব।	তইু	আমার	সােথ	কথা	কইস	না।
আিম	িক	 দাষ	করলাম	দাদাজান?
চপু,	 কান	কথা	না।
বেুডা়	বয়েসর	 যিধ	রােত	ঘমু	হয়	না।	এমদাদ	রাত	 দডট়ায়	ঘেুমর	আশায়	জলা িল	 িদেয়	বারা ায়

িগেয়	বসল।	ফরুফেুর	বাতাস	 িদে 	বেস	থাকেতও	আরাম।	মশা	না	থাকেল	পািট	 পেত	বারা ায়	ঘমুােনারই
যব া	করা	 যত	িক 	ব 	মশা।

িমন	ুদরজা	ব 	করেত	এেস	 দেখন	এমদাদ	সােহব	বারা ার	ইিজেচয়াের	আরাম	কের	বেস	আেছন।
হােত	িসগােরট।	িতিন	িবি ত	গলায়	বলেলন,	 ক	এমদাদ	সােহব	না?



ি ব	মা	জননী।
এত	রােত	এখােন	িক	করেছন?
মনটা	খবু	খারাপ।	ঘমু	আেস	না।
মন	খারাপ	 কন?
বািডর়	কতা	না	 খেয়	ঘিুমেয়	আেছ।	এই	জে যই	মনটা	খারাপ	মা	জননী!	আমার	হইলাম	 গারােমর

মানষু,	 ুধা	 পেট	 কউ	ঘমুাইেত	 গেছ	 নেল	মনটা	খারাপ	হয়?
ঐসব	 িনেয়	ভাবেবন	 না।	 িবলরু	 বাবার	এই	 রকম	পাগলামী	আেছ।	সকােল	 দখেবন	 িঠকই	 নাশতা

করেছ।
েন	বড	়ভাল	লাগেছ	মা	জননী।
আসনু	 ভতের	চেল	আসনু।	আিম	দরজা	ব 	কের	 দব।
এমদাদ	 ভতের	 ঢকুেত	 ঢকুেত	 বলল,	 আেরকটা	 িবষয়	 আপেনের	 বলা	 হয়	 নাই	 মা	 জননী—

মািন যােগর	 িবষেয়!	 মািন যাগ	 িছল	 পতুেুলর	 কােছ।	 মাইয়া	 খবু	 সাবধানেতা—	 ছােয়	 রাখেছ।	 এিদেক
আমার	পা াবীর	পেকেট	িছল	 মাল।	পেকটমার	 সই	 মাল	িনেয়	চেল	 গেছ।	হা	হা	হা।

িমন	ুবলেলন,	টাকা	পয়সার	 রেয়াজন	হেল	বলেবন।	সংেকাচ	করেবন	না।
আলহাম িল াহ।	 কান	সংেকাচ	করব	না—	আপনারা	হইেলন	বটব ৃ ।
যান।	ঘমুেুত	যান।
ি ব	আ া।	ঘমু	আসেব	না।	তব	ু ইয়া	থাকব।	বািডর়	আসল	 লাক	দানাপািন	খায়	নাই—	এরপেরও

িক	ঘমু	আেস	কন	মা	জননী?
এইসব	িনেয়	আপনােক	ভাবেত	হেব	না।	সকাল	হেলই	 দখেবন	খাওয়া	দাওয়া	 	করেছ।	উে ে য

তা	আর	িকছ	ুনা।	উে য	হেলা	আমােক	য রণা	 দয়া!
এই	কথা	মেুখ	উ ারণ	করেবন	না	মা	জননী—	 ুধা	িক	 য	বঝুেত	চায়	 স	িক	সাধারণ	 লাক?	 স	 তা

বলেত	 গেল	আ াহর	অিল।	িঠক	বলিছ	না—	মা	জননী?
িমন	ুজবাব	িদেলন	না।	এই	 লাক	িক	মতলেব	এেসেছ	 ক	জােন।	িবনা	কারেণ	আেসিন	 বাঝাই	যাে ।

িন য়ই	বড	় কান	সম যা।	সম যা	 টেন	 টেন	িতিন	এমন	 া 	ও	িবর ।	আর	ভাল	লােগ	না।
	



��.
সাবাহান	সােহব	 ভারেবলায়	কােপ	কের	এক	কাপ	পািন	 খেলন।	আর	িকছইু	 খেলন	না।	িমন	ুবলেলন,	তিুম
সি য	সি য	িকছ	ুমেুখ	 দেব	না?

না।
কন?
কনর	জবাবেতা	িদেয়িছ।	আিম	 ুধার	 ব প	বঝুেত	চাই।
রােগ	 ঃেখ	 িমনরু	 চােখ	পািন	এেস	 গল।	একজন	বয় 	মানষু	যিদ	এরকম	য রণা	কের	তাহেল

িকভােব	হয়?	িমিলর	ইউিনভািসিটেত	যাবার	খবু	 রেয়াজন	িছল	 স	 গল	না।	বাসার	আবহাওয়া	মেন	হে 	ভাল
না।	বাবার	 রসােরর	 িক	অব া	 ক	জােন।	ডা ারেক	খবর	 দয়া	 রেয়াজন।	তেব	এ ুিন	ছেুট	যাওয়ার
দরকার	 নই।	 পরু	পয 	যাক	তারপর	 দখা	যােব।

পেুর	ফিরদ	 লাভাইেয়র	অনশেনর	খবর	 পল।	তার	উৎসােহর	সীমা	 রইল	না।	কােদরেক	 ডেক
বলল,	সাবেজ 	পাওয়া	 গেছ—	অসাধারণ	সাবেজ —ছিব	হেব	 ুধা	িনেয়।	 ুধা	িক	একজন	জানেত	চাে ।
যােমরা	তার	মেুখর	ওপর	ধের	রাখা।	মােঝ	মােঝ	 যােমরা	সের	নানান	ধরেনর	খাবার	দাবােরর	উপর	চেল

যাে ।	আবার	িফের	আসেছ	তার	মেুখ।	 লাকটার	অব া	 ত	খারাপ	হে ।	 ুধার	সে 	যু 	হেয়েছ	ত ৃ া।
যােমরা	 যান	কের	চেল	 গল	ঝণায়।	িঝরিঝর	কের	ঝণার	পািন	পডে়ছ–অথচ	ঐ	মানষুিটর	মেুখ	এক	 ফাঁটা

পািন	 নই।	 যােমরা	চেল	 গল	আকােশর	 মেঘ।
কােদর	উৎসাহী	গলায়	বলল,	আবার	ছিব	হইব	মামা?
ফিরদ	বলল,	ছিব	হেব	না	মােন?	একটা	 রেজ 	 ফল	কেরেছ	বেল	সব	কয়টা	 ৰেজ 	 ফল	করেব

নািক?	বলেত	 গেল	আজ	 থেকই	ছিবর	কাজ	 	হল।	ছিবর	নাম	—	 হ	 ুধা।
িক	নাম	কইেলন	মামা?
হ	 ুধা।
হ—	কথাডা	বাদ	 দন	মামা।	অপয়া	কথা।	এর	আেগর	বারও	‘ হ’	আিছল।	বই যা	ছিব	অয়	নাই।
কথা	ম 	বিলস	িন।	তাহেল	বরং	 হ	টা	 পছেন	িনেয়	যাই।	ছিবর	নাম– ুধা	 হ	িক	বিলস?
ম 	না।
কাগজ	 কলম	 দ।	 ইিমিডেয়ট	 যসব	 িচ া	 মাথায়	 আসেছ	 স েলা	 নাট	 ডাউন	 কের	 ফিল।

লাভাইেয়র	সে ও	আলাপ	দরকার।	ছিবটা	যখন	তাঁেক	িনেয়ই	হে ।
কােদর	 ীণ	 বের	বলল,	আমার	 কান	পাট	থাকত	না	মামা?
থাকেব!	তেব	সাইড	 রাল।	 স রাল	 যােরকটার	হে 	 লাভাই!	 দিখ	আপার	সে 	 যাপারটা	আেগ

ফয়সালা	কের	িনই।
িমন	ুরাগ	কের	 িবলরু	ঘের	 েয়	আেছন।	সকােল	 িতিনও	না া	কেরনিন।	তার	 রচ 	মাথা	ধেরেছ।

য রণা	 থেক	মিু র	জে য	বািড	় থেক	চেল	যাবার	কথাও	মেন	আসেছ।	রাগারাগী	তাঁর	 বভােব	 নই।	তবু
সবাই	 বশ	কেয়কবার	তার	কােছ	 ধমক	 খেয়েছ।	 িতিন	 বেল	 িদেয়েছন	 কউ	 যন	তােক	 িবর 	 না	কের।
কােজই	ফিরদ	যখন	িবশাল	একটা	খাতা	হােত	িনেয়	গ ীর	 বের	বলল,	আপা	আসব?

িতিন	কডা়	গলায়	বেলন,	ভাগ	এখান	 থেক।
তিুম	 যা	 বলেব	 তাই	 হেব	 িক 	 তার	আেগ	 তামার	 কেয়কটা	 িমিনট	 সময়	আমােক	 িদেত	 হেব।

লাভাইেক	 িনেয়	 ছিব	 করিছ	আপা।	 ছিবর	 নাম	 ুধা	 হ।	 লাভাই	 সখােন	 মানষু	 না।	 লাভাই	 হে ন



যােমরা	—	 য	 যােমরা	 ুধা	িক	বঝুেত	 চ া	করেছ।	পেনেরা	িমিনেটর	ছিব।	পেনেরা	িমিনটই	যেথ ।	 শষ
দ ৃ যটা	 িনেয়িছ	সকুাে র	কিবতা	 থেক।	ঘন	নীল	আকেশ	পিূণমার	চাঁদ।	হঠাৎ	 সই	চাঁদটা	হেয়	 গল	একটা
আটার	 িট।	 টা	 রাগা	 রাগা	হাত	আকাশ	 থেক	 সই	চাদটা	অথাৎ	 িটটা	নািমেয়	এেন	িছেড	়টকুেরা	টকুেরা
কের	 খেয়	 ফলল।	 কমন	হেব	আপা	বলেতা?	অসাধারণ	না?

িমন	ুএকিটও	কথা	না	বেল	ঘর	 থেক	 বর	হেয়	 গেলন।	ফিরেদর	সে 	কথা	বলা	অথহীন।	 স	িনেজর
মেন	বকবক	করেত	থাকুক।

মানেুষর	অবেহলা	ফিরদেক	 তমন	 িবচিলত	কের	না।	এবােরা	করল	না।	আসেল	এই	মু েত	 ুধা	 হ
ছিবর	 শষ	দ ৃ য	তােক	অিভভতূ	কের	 রেখেছ।	 রাগা	 রাগা	 টা	 হাত	আকাশ	 থেক	 চাঁদটা	 নািমেয়	 িছঁেড়
টকুেরা	টকুেরা	কের	কপ	কপ	কের	 খেয়	 ফলেছ।	এই	দেৃ যর	 কান	তলুনা	হয়	না।

ফিরদ	ঘর	 থেক	 বর	হেয়ই	পতুেুলর	মেুখামিুখ	পেড	় গল।	ফিরদ	কডা়	গলায়	বলল,	এই	 য	 মেয়
দাডা়ও	 তা।	 দিখ	হাত	 টা	 মলেতা।	পতুলু	ভেয়	ভেয়	হাত	 মলল।

ঁ	 রাগা	 রাগা	হাত	আেছ—	মেন	হে 	 তামােক	িদেয়	হেব।	তিুম	িক	একটা	কাজ	করেত	পারেব?
িক	কাজ?
অিত	সামা য	কাজ।	পারেব	িক	পারেব	না	 সটা	বল।
পতুলু	 ীণ	 বের	বলল,	পারব।
ভরী	 ড।	কাজটা	অিত	সামা য।	আকাশ	 থেক	চাদটা	 টেন	নামােব	তারপর	 িছঁেড	় কুিচ	 কুিচ	কের

খেয়	 ফলেব!
পতুলু	অপলক	 চােখ	তািকেয়	আেছ।	তার	সব	িচ া	ভাবনা	এেলােমেলা	হেয়	 গেছ।
ফিরদ	 দাঁডা়ল	 না—	ল বা	ল বা	 পা	 ফেল	 বারা ায়	 চেল	 গল।	 ছিবটা	 িনেয়	 ঠা া	 মাথায়	 ভাবা

দরকার।	খবুই	ঠা া	মাথায়।	দরকার	হেল	ছিবর	 লংথ	কিমেয়	পেনেরা	 থেক	দশ	িমিনেট	িনেয়	আসেত	হেব।
তেব	 সই	দশ	িমিনটও	হেব	অসাধারণ	দশ	িমিনট	—	 গাে ন	িমিনটস!
	



��.
যতটা	ক 	হেব	বেল	 ভেবিছেলন	ততটা	ক 	 সাবাহান	সােহেবর	হে 	না।	ক 	একিটই,	পিরবােরর	সদ যরা
সবাই	বড	়িবর 	করেছ।	এেদর	য রণায়	বড	়িকছ	ুকরা	যায়	না।	দিৃ টােক	এরা	িকছেুতই	ছিডে়য়	িদেত	পাের
না।	কেয়কটা	িদন	না	 খেয়	থাকা	 য	কিঠন	িকছ	ুনা	এটা	তারা	বেুঝ	না।

সাবাহান	সােহব	একটা	বড	়খাতায়	তাঁর	অিভ তার	কথাও	 িলেখ	রাখেছন।	খবু	 িছেয়	 লখার	 চ া
করেছন।	 তমন	 িছেয়	 িলখেত	পারেছন	না।	 িকছ ু ণ	 লখােলিখ	করেলই	মাথায়	চাপ	পডে়ছ।	তাঁর	ডােয়রীর
িকছ	ুিকছ	ুঅংশ	এরকম—
	

বধুবার
রাত	দশটা	পাঁচ।

অনশন	পব	 	করা	 গল।	এই	অনশন	দািব	আদােয়র	অনশন	নয়।	এই	অনশন	 িনেজেক	জানার	অনশন।
আিম	 ুধার	 রকৃত	 ব প	জানেত	চাই।	আিম	এর	ভয়াবহ	 প	জানেত	চাই।	যিদ	জানেত	পাির।	তাহেল
হয়তবা	 ুধামু 	পিৃথবী	স েক	আমার	 িকি ৎ	ধারণা	হেব।	এই	 য	পিৃথবী	জেুড	়হ যাকা 	হে 	এর	মলূ
কারণ েলার	একিট	িন য়ই	 ুধা।	আজেকর	খবেরর	কাগেজর	একিট	খবর	 দেখ	অ য 	িবষ 	 বাধ	কেরেছ।
সাভার	উপেজলার	জৈনক	কাল	ু িময়া	অভােব	অিত 	 হেয়	তার	 রী,	ছয়	 বছেরর	পু র	এবং	 িতন	 বছেরর
ক যােক	হ যা	কের	পিুলেশর	কােছ	ধরা	 িদেয়েছ।	 বীকােরাি 	মলূক	জবানবি েত	বেলেছ	 ুধার	তাডন়ায়
অিত 	হেয়	 স	এটা	কেরেছ।	হায়ের	 ুধা!	অথচ	এই	স েক	আমরা	িকছইু	জািন	না।
	

বহৃ িতবার
ভার	এগােরাটা।

আিম	আমার	পিরবােরর	সদ যেদর	 রিত	অ য 	িবর 	 বাধ	করিছ।	আিম	একটা	পরী া	করিছ	তাও	তারা
করেত	 দেব	না।	তােদর	ধারণা	হেয়েছ	অ 	কেয়ক	ঘ া	না	 খেয়	থাকার	কারেণ	আিম	মারা	যাব।	মতৃু্য	এত
সহজ	নয়।	 িবয়াি শ	 িদন	 ধমুা র	পািন	 খেয়	জীিবত	থাকার	 রকড	আেছ।	এরা	এই	 িজিনসটা	বঝুেত	চায়
না।	আমার	 মতৃু্য	 রসে 	 এেদর	 অিতির 	 সেচতনতাও	আমার	 ভাল	 লাগেছ	 না।	 মতৃু্য	 একিট	 অেমাঘ
যাপার।	এেক	 িনেয়	এত	মাতামািত	 কন?	পিব র	 কারান	শরীেফ	 তা	 	উে খ	আেছ,	 রিতিট	জীিবত
রাণীেক	মতৃু্যর	 বাদ	 ৰহণ	কিরেত	 হইেব।	 বতমােন	 ধম র 	পােঠর	একটা	 রবল	 ই া	 বাধ	করিছ।
ুধাতা	মানষু	 িক	পারেলৗিকক	 িচ া	কের?	একিট	জ ির	 িবষয়	 িলেখ	রাখা	দরকার	 বাধ	করিছ।	 িমন	ুবড়

কা াকািট	করেছ।	এত	কা াকািটর	িক	আেছ	তােতা	বঝুেত	পারিছ	না।	িবল	ুএেস	বেল	 গল	আিম	যিদ	না	খাই
তাহেল	তার	মা-ও	খাওয়া	ব 	কের	 দেব।	এ	 দিখ	আেরক	য রণা	হল।
	

বহৃ িতবার
বলা	একটা	দশ	িমিনট।

ফিরেদর	ফাজলািমর	সীমা	অিত রম	কের	যাে 	বেল	আমার	ধারণা।	 নলাম	এই	গাধা	এখন	না-িক	আমােক
িনেয়	ছিব	করেব।	ছিবর	নাম	 ুধা	 হ	এই	গাধাটােক	ঘাড	়ধের	বািড	় থেক	 বর	কের	 িদেত	পারেল	মন	শা
হত।	 িমনরু	মেুখর	 িদেক	তািকেয়	তা	করেত	পারিছ	না।	 িমন	ুফিরদেক	বডই়	পছ 	কের।	আিমও	কির।	 কন
কির	তা	জািন	না।	ভাল	কথা	এখন	একট	ুক 	হওয়া	 	হেয়েছ।	মাথা	ঘরুেছ।	 রসােরর	 কান	সম যা	িক	না
ক	জােন।



ৰমাগত	ধম	 ৰ 	পাঠ	করার	 চ া	করিছ।	পিব র	 কারান	শরীেফ	 য	এত	সু র	সু র	অংশ	আেছ
আেগ	ল ্য	কিরিন।	মলূ	আরিবেত	পডে়ত	পারেল	ভাল	হত।	বয়স	কম	থাকেল	আরিব	পডা়	 	করতাম।
সই	সময়	 নই।	এখন	িঠক	কেরিছ	 কারান	শরীেফর	পছে র	িকছ	ুআয়াত	িলেখ	রাখব—

If	it	were	His	will
He	could	destroy	you
O	mankind,	and	create
Another	race:	for	He
Hath	power	this	to	do.
(সূরা	িনসা,	১৩৪	নং	আয়াত)

	
আ াহ	তালা	নতনু	জািত	সিৃ 	করার	কথা	বেলেছন।	যিদ	সি য	সি য	 িতিন	করেতন	তাহেল	 কমন

হত	 সই	জািত?	তােদর	িক	 ুধা,	ত ৃ া,	 লাভ,	কামনা	থাকত	না?	তারা	এইসব	 থেক	পেুরাপিুর	মু 	হত?
	
ফিরদ	 চােখ	চশমা	িদেয়	গভীর	মেনােযােগ	খাতায়	শট	িডিভসন	করেছ।	হােত	সময়	 নই।	 লাভাইেয়র	অনশন
চলাকালীন	সমেয়ই	কাজটা	 শষ	কের	 ফলেত	হেব।	একটা	িফস	আই	 ল 	দরকার	ি রক	শেটর	জে য।	এই
ল টাই	 জাগাড	়হে 	না।

বাবাজী	আসব?
ফিরদ	অ য 	 িবর 	হেয়	তাকাল।	এমদাদ	দরজার	কােছ	দাঁিডে়য়	আেছ।	ফিরদ	রাগী	গলায়	বলল,

িক	চান?
িকছ	ু না।	 আমার	 নাতনী	 অথাৎ	 পতুলু	 িচ ার	 মইে য	 পেডে়ছ—আফেন	 না-িক	 তাের	 বেলেছন

আসমােনর	চাঁদ	ধইরা	নামাইয়া	িছঁডা়	কুিট	কুিট	কইরা	খাইয়া	 ফলেত।
যাঁ	বেলিছ।
হতভ ব	এমদাদ	দীঘ	সময়	চপু	কের	 থেক	বলল,	খাইয়া	 ফলেত	বলেছন?
যাঁ	বেলিছ।	 কন	 কান	অসিুবধা	আেছ?
এমদাদ	 কেনা	গলায়	বলল,	ি বনা	অসিুবধার	িক?	অসিুবধার	িকছইু	নাই।
আপনার	কথা	 শষ	হেয়েছ?
ি ব।
তাহেল	দয়া	কের	ঘর	 থেক	 বর	হেয়	যান।
অব যই	অব যই।
এমদাদ	 ৰায়	ছেুটই	ঘর	 থেক	 বর	হেয়	এল।	এই	 লাকিটর	মাথা	 য	খািনকটা	উলট	পালট	আেছ	তা

স	 েতই	বেুঝ	 িগেয়িছল।	 সই	উলট	পালট	 য	এতখািন	তা	 বােঝিন।	 িক 	 য	আকােশর	চাঁদ	 িছেড	়কুিচ
কুিচ	কের	 খেয়	 ফলার	কথা	ভােব	তােক	সহজ	পাগেলর	দেল	 ফলা	িঠক	হেব	না।	এর	কাছ	 থেক	দূের	দূের
থাকেত	হেব।	পতুলুেকও	বেল	িদেত	হেব	 যন	এই	 লােকর	ি ৰ	সীমানায়	না	আেস।
	



��.
মনসরুেক	আজ	 িবেকেল	হাসপাতাল	 থেক	 িরিলজ	কের	 দেব।	 স	এখন	পেুরাপির	সু ।	ফসুফেুস	পািন	ঢেুক
যাওয়ার	 য	জিটলতা	 দখা	িদেয়িছল	তা	এখন	 নই।	আর	হাসপাতােল	পের	থাকার	 কান	মােন	হয়	না।	অবি য
মনসরু	চাে 	আেরা	িকছ	ুিদন	 থেক	 যেত।	হাসপাতােল	িবছানায়	 েয়	থাকেত	তার	ম 	লােগ	না।	বই	প র
পডা়	যায়।	আরাম	কের	ঘমুােনা	যায়।	সবেচ	বড	়কথা	 ৰায়	 িদনই	 িমিল	এেস	 দেখ	যায়।	 স	হাসপাতাল
ছেড	়িদেল	িন য়ই	িমিল	তােক	 দখেত	আসেব	না।

হাসপাতােলর	 িবছানায়	মনসেুরর	 বিশর	ভাগ	সময়	 িমিলর	কথা	 ভেব	 ভেবই	কােট।	 িমিলেক	 িনেয়
পনিসল	 িদেয়	 স	কিবতাও	 িলেখেছ।	স বত	 িকছইু	হয়	 িন।	কাউেক	 দখােত	পারেল	হত।	 দখােত	ল া
লােগ।	একটা	কিবতা	এরকম—
	

একট	ুআেগ	এেসিছেলন	িমিল
চারিদেক	তাই	এমন	িঝিলিমিল।
মনটা	আমার	হল	উড়	ুউড়।ু
বেুকর	 ভতর	শদ	 	 ।
যখন	িমিল	িবদায়	িনেত	চান
আিম	বিল–একট	ুবেস	যান।

হাত	বািডে়য়	আমার	 ’হাত	ধ ন
	
বািকটা	আর	পরা	যায়	 িন।	ধ েনর	সে 	ভাল	 কান	 িমল	পাওয়া	যাে 	না।	ধ ন,	ক ন,	ম ন।	 কানটাই
ভাল	লােগ	না।	আপাতত	খাতা	ব 	 রেখ	মনসরু	গভীর	মেনােযােগ	একটা	চিট	বই	পডে়ছ।	বইিট	ইংেরিজেত
লখা।	বইেয়র	িবষয়ব 	হে 	 মেয়েদর	পছ 	অপছ ।	বইেয়র	 লখক	পেনেরা	বছর	গেবষণা	করার	পর	এই
বই	 িলেখেছন	 এবং	 এই	 বইেয়	 ৰমাণ	 কের	 িদেয়েছন	 য	 মেয়েদর	 িবষেয়	 রচিলত	 অিধকাংশ	 ধারণাই
িম যা।	আমােদর	আেগ	 িব বাস	 িছল	 মেয়েদর	 েপর	 রশংসা	করেল	তার	খশুী	হন।	এই	বইেয়র	 লখক
দিখেয়েছন	 য	 েপর	 রশংসায়	অিধকাংশ	 মেয়	িবর 	হয়।

বইিটর	 যাক	কভাের	 রকাশক	িলেখেছন—	নারী	চির র	 বাঝার	জ য	বইিট	অপিরহায।	অিববািহত
যবুক	যারা	স ী	খুঁজেছন	বইিট	তােদর	জ য	বাইেবল	 ব প।	মনসেুরর	কােছও	তাই	মেন	হে ।	বইটা	আেরা
আেগ	হােত	এেল	উপকার	হত।

বইিটর	ি বতীয়	 যা ােরর	িশেরানাম—	রিসকতা	ও	 মেয়	মানষু।	এখােন	 লখক	বলেছন—আমােদর
একিট	ধারণা	আেছ	 মেয়রা	রিসকতা	পছ 	কের।	ধারণা	সিঠক	নয়।	 মেয়রা	রিসকতা	এেকবােরই	পছ
কেরন	না।	কারণ	কখেনা	 কান	 মেয়েক	রিসকতা	করেত	 দখা	যায়	না।	 কউ	যিদ	 মেয়েদর	সে 	রিসকতা
কের	তাহেল	 মেয়রা	তার	স েক	 িন িলিখত	ধারণা	 পাষণ	কের।	এই	ধারণা	পাঁচশত	 মেয়েদর	মাঝ	 থেক
জিরেপর	মা যেম	 নয়া।

ধারণা	—	শতকরা	িহসােব
লাকটা	ফািজল	—	৬৫%
লাকটা	চালাবাজ	—	২০%
লাকটা	 বাকা	—	১o%
লাকটা	চালাক	—	২%



															৯৭%
বািক	িতন	ভাগ	মিহলা	 কান	রকম	ম য	করেত	রািজ	হনিন।	কােজই	ি রয়	পাঠক	আপিন	যাই	ক ন

মেয়েদর	সে 	রিসকতা	করেবন	না।	যিদ	করেতই	হয়	খবু	সহজ	রিসকতা	করেবন	যা	 কামলমিত	 িশ রাও
ধরেত	পাের।	 যসব	রিসকতা	বঝুেত	বিু র	 রেয়াজন	ভেুলও	 সসব	রিসকতা	করেবন	না।	 িনে 	রিসকতার
িকছ	ুনমনুা	 দয়া	 গল।	এসব	রিসকতা	করা	 যেত	পাের।
	

(ক)
রী	 বামীেক	বলেছন,	ওেগা	পােশর	বাসার	ভ রেলাক	কত	ভাল।	অিফেস	যাবার	সময়	 রাজ	তাঁর	 রীেক

চমু	ু িদেয়	যান।	তিুম	এ	রকম	কর	না	 কন?	 বামী	অবাক	হেয়	বলেলন,	আিম	 িক	কের	করব?	আিম	 িক	ঐ
ভ রমিহলােক	িচিন?

(ম য	 :	জিরেপ	 দখা	 গেছ	শতকরা	২৫	ভাগ	মিহলা	এই	রিসকতা	বঝুেত	পাের	না।	তব	ুহােস।
কােজই	একট	ুসাবধান	থাকা	ভাল।	 রস ত	উে য	 যৗন	 িবষয়ক	রিসকতা	 মেয়রা	না	বঝুেলও	খবু	পছ
কের।)
	

(খ)
িশ ক	িজে স	করেছন	স রাট	শাহজাহান	 কাথায়	মারা	 গেছন?	ছা র	বলল,	ইিতহাস	বই-এ	ৎ ুর	প ৃ ায়।

(ম য	 :	 এই	 রিসকতা	 শতকরা	 ৭৮	 ভাগ	 মিহলা	 বঝুেত	 পােরন।	 যারা	 বঝুেত	 পােরন	 না!	 তাঁরা
সাধারণত	অবাক	হেয়	বেলন,	স ুর	প ৃ ায়	মারা	 গেছ?	আপিন	তাহেল	বলেত	চাে ন	স ুর	না বারটা	আন-
লািক?)
	

(গ)
এক	পাগেলর	খবু	বই	পডা়র	 নশা।	সব	বই	 স	পেড	়না।	 ধ	ুনাটেকর	বই	পেড।়	পডে়ত	পডে়ত	নাটেকর
যাবতীয়	বই	 স	পেড	় শষ	কের	 ফলল।	আেরা	বই	চায়।	উপায়	না	 দেখ	তখন	তােক	এটা	 টিলেফান	িডের ির
ধিরেয়	 দয়া	 হল।	 স	 মহানে 	 িদন	 দেশক	 ধের	 তাই	 পডে়ছ।	 তােক	 িজে স	 করা	 হল— কমন	 লাগেছ
পডে়ত?

পাগল	বলল,	অসাধারণ—	তেব	চিরে রর	সং যা	 বিশ।	মেন	রাখেত	একট	ুক 	হে ।	(ম যঃ	এই
রিসকতা	 কান	মিহলাই	ধরেত	পােরন	না।	তেব	সবাই	খবু	হােসন।	 কন	হােসন	এটা	একটা	রহ য।	 দখা
িগেয়েছ	অেনক	মিহলা	 হাসেত	 হাসেত	 িহি িরয়া রে র	মত	 হেয়	 যান।	কােজই	এই	 রিসকতা	করার	আেগ
যথাযথ	সাবধানতা	অবল বন	করা	ভাল।)

মিহলােদর	সে 	রিসকতা	করার	সময়	পা 	লাইেন	যাবার	আেগই	উ 	 বের	হাসা	 	করা	উিচত।
যােত	মিহলারা	বঝুেত	পােরন	 কাথায়	হাসেত	হেব।

মনসরু	যখন	বইেয়র	এই	অংেশ	তখন	িমিল	ঢকুল।	 স	ডা ারেক	বাসায়	িনেয়	 যেত	এেসেছ।	কারণ
ছাি বশ	ঘ া	পার	 হেয়েছ	 সারাহান	সােহব	 িতন	কাপ	পািন	 ছাডা়	 িকছইু	খানিন।	তার	শরীেরর	তাপ	 নেম
এেসেছ।	 চাখ	হেয়েছ	লালেচ।	আেগ	িনেজই	বেস	িলখেতন	এখন	তাও	পারেছন	না।

িমিল	মনসেুরর	পােশর	 চয়াের	 বসেত	 বসেত	ফুঁিফেয়	 কঁেদ	উঠল।	মনসরু	 হতভ ব।	 িমিল	কাঁেদা
কাঁেদা	গলায়	বলল,	খবু	খারাপ	খবর	আেছ।	আপিন	আমার	সে 	চলনু।
	



��.
সাবাহান	সােহব	 কান	 িকছ	ুনা	 খেয়	 ১৬৬	ঘ া	পার	কেরেছন।	 মাটামিুট	 হািস	তামাশা	 িহসােব	যার	
হেয়িছল	তার	 শষটা	 স	রকম	রইল	না।	মনসরু	 ঘাষণা	কেরেছ	আর	বার	ঘ ার	 ভতর	যিদ	িকছ	ুখাওয়ােনা	না
যায়	তাহেল	হাসপাতােল	িনেয়	 ফাস	িফিডং	করা	উিচত।	রে 	ইেলকে রালাইেটর	পিরমাণ	কেম	 গেছ।

একমা র	ফিরদেকই	পেুরা	 যাপারটায়	আনি ত	মেন	হে ।	তার	ছিবর	কাজ	এখেনা	 	হয়িন।
কারণ	 িচ রনাে য	 শষ	মু েত	একটা	রদ-বদল	করা	হেয়েছ।	ফিরদ	 িঠক	কের	পেুরা	দ ৃ যটা	একটা	গােনর
উপর	করা	হেব।	গানটা	এমন	যার	সে 	 ুধার	 কান	স ক	 নই।	 সই	গানও	িসেল 	করা	হেয়েছ—‘হলিুদয়া
পািখ	 সানার	বরণ	পািখিট	ছািডল়	 ক।’	গােনর	সে 	ছিবর	যিদও	 কান	স ক	 নই।	তব	ুছিবটা	এমন	ভােব
করা	হেব	 য	একটা	স ক	দাঁিডে়য়	যােব।	খবুই	কিঠন	কাজ।	তেব	জীবেনর	আন েতা	কিঠন	কােজই।	সহজ
কাজ	সবাই	পাের।	কিঠন	কাজ	পাের	কয়জেন?

ছিব	 িনেয়	 িমিলর	সে 	 ছাটখাট	ঝগডা়র	মতও	হল।	 িমিল	 চাখ	মখু	লাল	কের	এেস	বলল,	একটা
মানষু	মের	যাে 	আর	তিুম	আছ	ছিব	িনেয়?

ফিরদ	বেলেছ,	জীবনটাই	এরকম	িমিল,	কােরা	জে য	 কান	িকছ	ুআটেক	থােক	না।	Life	goes	on.
মামা	তিুম	পাথেরর	 তির	একজন	মানষু।
তইু	 নহােয়ৎ	ভলু	বিলসিন।
একটা	মানষু	না	 খেয়	মের	যাে 	আর	তিুম	 িকনা	বােনা 	 ুধা- হ।	মামা	চ ু	ল ােরােতা	একটা

যাপার	আেছ।	আেছ	না?
িশ 	সািহে যর	কােছ	চ ু	ল া	িকছ	ুনা- র	মা,	িশ 	সািহ য	চ 	ুল ার	অেনক	উপের।
তিুম	িকছ	ুমেন	কেরা	না	মামা।	 তামার	বিু 	 ি ও	কম।
না	আিম	িকছইু	মেন	করিছ	না।	 বয়ং	সে রিটসেক	 লােক	গাধা	বেলেছ।	আিকিমিডসেক	 ছাটেবলায়

ডাকা	হত	িসিক	বিু র	মানষু–বঝুিল?
িমিল	জবাব	না	িদেয়	উেঠ	পেডে়ছ।	মামার	সে 	তক	করা	অথহীন।
এ	বািডর়	কা কারখানা	 দেখ	সবেচেয়	 বিশ	হকচিকেয়	 গেছ	এমদাদ।	 স	ক নাও	করেত	 পারিন

সি য	সি য	একটা	মানষু	না	 খেয়	এতিদন	পার	কের	 দেব।	এরকম	অব ায়	 কান	কথাবাতাও	বলা	যায়	না।
য	 পিরক না	 িনেয়	 এেসিছল	 সই	 পিরক না	 কান	 কােজ	আসেছ	 না।	 নাতনীটার	 একটা	 যব া	 করা
দরকার।	 দেখ	 েন	একটা	 িবেয়	 িদেয়	 দয়া।	 রােমর	বািডে়ত	তােক	রাখা	এখন	আর	স ব	হে 	না।	 িকছ ু
া	পা া	 ছেল	 পছেন	 লেগেছ।	এেদর	মতলব	ভাল	না।	গত	বষায়	বি 	 শেখর	 বৗেক	ধের	পাটে েত	িনেয়

গেছ।	ল ায়	এই	ঘটনা	বিদ	 শখ	কাউেক	বেলিন।	না	বলেলও	কােরার	জানেত	বািক	 নই।	ঘটনার	নায়করাই
সবাইেক	 বেল	 বডা়ে ।	 এেদরই	 একজন	 পতুলুেক	 িবেয়র	 র াব	 িদেয়েছ	 এবং	আকারা ের	 জািনেয়েছ
ৰ ােব	রািজ	না	হেল	পাটে েত	 যেত	হেব।	এর	পর	আর	 রােম	থাকা	স ব	না।	এমদাদ	নাতনীেক	 িনেয়
বলেত	 গেল	পািলেয়ই	এেসেছ।	 স	জােন	ঘটনা	 নেল	 সাবাহান	সােহব	একটা	 যব া	করেবনই	িক 	ঘটনা
নােনার	সময়ইেতা	হল	না।	না	 খেয়	মর	মর	অব া।

সব	ম 	িজিনেসর	একটা	ভাল	িদকও	আেছ।	 সাবাহান	সােহেবর	এই	অসেুখর	ফেল	মনসরু	নােমর	এই
ডা ার	 ছেলটার	সে 	পিরচয়	হল।	এই	 ছেল	ঘন	ঘন	আসেছ।	পতুেুলর	সে 	এই	 ছেলর	 িবেয়	 দয়া	 িক
এেকবােরই	অস ব?	পতুলু	 দখেত	 তা	খারাপ	না।	 চােখ	কাজল	টাজল	 িদেয়	মাশাআ াহ	ভাল	লােগ।	তেব
মেয়টা	হেয়েছ	বদ।	 যটা	করেত	বলা	হেব	 সটা	করেব	না।



একট	ু সেজ েজ	ডা ােরর	সামেন	 হাঁটাহাঁিট	করেল	 িক	 কান	অসিুবেধ	আেছ?	এক	কাপ	 চা	এেন
িদেব।	এক	 াস	পািন	আনেব।	যাবার	সময়	বলেব,	ডা ার	সাব	ভাল	আেছন?	আবার	আসেবন।	একট	ুঢং	 ঢং
না	করেল	হয়?	 িনয়াটাই	হে 	ঢং	ঢাংেয়র।

অবি য	এমদাদ	 চ ার	 ৰিট	করেছ	 না।	ডা ােরর	সে 	 দখা	 হেলই	 গ 	 জব	করেছ।	একটা
স ক	পাতােনর	 চ ায়	আেছ।	 কানমেত	একটা	স ক	 তির	কের	 ফলেল	িনি ।	 সই	স কও	করা	যাে
না।	ডা ারেকও	একট	ু বাকা	িকিসেমর	বেল	মেন	হে ।	এটা	একিদক	িদেয়	ভাল।	 বামী	িহেসেব	 বাকােদর
কান	তলুনা	 নই।	যত	 বাকা	তত	ভাল	 বামী।	ডা ারটা	কত	 বাকা	 সটাও	 িঠক	ধরা	যাে 	না।	তেব	এই
বািডর়	 িমিল	 মেয়িটর	সে 	বড	় বিশ	খািতর।	এটা	একটা	সে হজনক	 যাপার।	একট	ুল ্য	রাখেত	হেব।
গতকাল	অবি য	ডা াের	 চ বাের	িগেয়	িকছ	ুকাজ	করা	হেয়েছ।	এইসব	কাজ	ঠা া	মাথায়	করেত	হয়।	এখন
বয়স	হেয়	 গেছ।	মাথা	আেগর	মত	ঠা া	না।	গতকাল	ডা ােরর	সে 	কথাবাতা	যা	হল	তা	হে —

এমদাদ	 :	 এই	 য	 ডা ার	 ভাই,	 শরীর	 ভাল?	 িচনেছন	 তা	আমাের?	আিম	 এমদাদ।	 পাকুি য়ার
এমদাদ।	আমার	নাতনীটার	শরীরটা	খারাপ।	ভাবলাম	একট	ুঅষধু	আপনার	কাছ	 থেক	িনেয়	যাই।

ডা ার	:	িক	অসখু?
এমদাদ	:	মাথার	য রণা।	আেরা	িক	সব	 যন	আেছ।	আিম	িনেয়	আসবেন	আপেনর	কােছ।	 দেখ	 েন

যাই	 হাক	একটা	িকছ	ুিদেবন।	আপেনর	উপের	আবার	খবু	ভি ।	আপনােক	খবুই	ভাল	পায়।
এই	কথায়	ডা ার	খািনক ণ	খকু	খকু	কের	কাশল।	এটা	খবু	ভাল	ল ণ।	কােজই	কথাবাতা	এই

লাইেনই	চালােনা	ভাল।	এমদাদ	গলার	 বর	খািনকটা	িনচ	ুকের	বলল,	 মেয়েদর	মন	 বাঝা	বড	়মশুিকল।	ঐ
িদন	আপনাের	িনয়া	িবরাট	ঝগডা়	িমিলর	সে ।

ডা ার	:	(খািনকটা	উৎসাহী)	িমিলর	সে 	ঝগডা়?
এমদাদ	:	িজ।
ডা ার	:	িক	জে য	বলনু	 তা?
এমদাদ	:	 মেয়েছেলর	কারবারেতা।	 িমিল	একিদন	বলল–ডা ার	সােহব	 বকুব	 িকিসেমর	 লাক	এই

ই যা	পতুলু	রাগ	করল।
ডা ার	:	(হতভ ব)	আমােক	 বকুব	িকিসেমর	 লাক	বলল?
এমদাদ	 :	বাদ	 দন।	বাদ	 দন।	 মেয়েছেলর	কারবার,	তামশা	কইরা	বলেছ।	 মেয়েছেলরা	তামশা

কইরা	অেনক	কথা	কয়।	 হ	 হ	 হ।
এমদাদ	 চ ার	চডূা় 	করেছ,	িক 	একা	একা	কত	করেব?	পতুেুলর	িনেজরও	 তা	সাহা য	দরকার।	 স

যিদ	কােঠর	টকুরার	মত	থােক	তাহেল	হেব	 িকভােব?	শািডট়া	বদলােত	বলেল	বদলায়	না।	চলুটা	আচিডে়য়
ডা ােরর	কােছ	 গেল	 িতেতা	িকছ	ুনাই?

তাছাডা়	অব া	এমন	 িকছ	ুকরারও	সময়	না।	একজন	 িঝম	ধের	পেড	়আেছ।	এখন	যায়।	তখন	যায়
অব া।	 ুধা	 িক	 িজিনস	বঝুেত	চায়।	আের	বাবা	আ াহতায়ালার	ই া	না	 ুধা	 িক	 িজিনস	তিুম	 বাঝ।	যিদ
আ াহতালার	 সই	রকম	ই া	থাকত	 তামাের	গিরব	বািনেয়	পাঠাত।	খােমাকা	ভডং়।

এ	বািডে়ত	এমদােদর	সব	সময়	মখু	 কনা	কের	থাকেত	 হয়।	ভাব	 দখােত	 হয়	 য	 িচ ায়	 িচ ায়
অি র।	এসব	 িক	ভাল	লােগ?	আর	বডুা়	যিদ	সি য	সি য	মের	যায়	তাহেল	 তা	সােড	়সবনাশ।	 স	যােব
কাথায়?
	
স যােবলা	আকাশ	অ কার	কের	 মঘ	করল।	কালৈবশাখীর	 রথম	ঝা া।	হাওয়ায়	ঘেরর	দরজা	জানালা



উিডে়য়	িনেয়	যাবার	মত	অব া।	টগর	এবং	িনশার	আনে র	সীমা	 নই।	বিৃ র	মে য	খবু	লাফাে ।	বিৃ র	জল
অস ব	ঠা া।	শীেত	এেককজন	থারথার	কের	কাঁপেছ	তােতও	আন 	বাঁধ	মানেছ	না।	আিনস	ঘর	 থেক	এই
দ ৃ য	 দখেছ	তেব	চপুচাপই	আেছ।	তার	মেুখ	ম ৃ 	হািস	 দেখ	মেন	হে 	 সও	 বশ	মজাই	পাে 	হয়ত	 স
পািনেত	নামেব।	টগর	বলল,	বাবা	পািনেত	নামেব?

আিনস	হািস	মেুখ	বলল,	ঠা া	 কমন	তার	উপর	িনভর	করেছ।
িনশা	শীেত	থর	থর	কের	কাঁপেত	কাঁপেত	বলল,	একদম	ঠা া	না	বাবা।	গরম	পািন।
খবু	গরম?
যাঁ	খবু	গরম।
আিনসও	 নেম	পডল়।	শীেত	জেম	যাবার	মত	অব া।	তব	ুবা ােদর	সে 	 হৈচ	কের	 িভজেত	ভাল

লাগেছ।	সবার	ঠা া	 লেগ	যােব	বলাই	বা য।	িনশা	এখনই	হাঁিচ	িদে ।
আর	 বাধ	 হয়	 মেয়টােক	পািনেত	 থাকেত	 দয়া	উিচত	 হেব	 না।	 িক 	ওেঠ	 যেত	 বলেতও	 খারাপ

লাগেছ।	ক ক,	একট	ুআন -ক ক।
িনশা	শীেত	কাঁপেত	কাপেত	বলল,	বাবা	আজ	সারা	রাত	আমরা	পািনেত	িভজব— কমন?
আমার	আপি 	 নই।
পািনেত	 বিশ ণ	 ভজা	 গল	 না।	 শীলা	 বিৃ 	 	 হেয়	 গল।	 দৗেড	় সবাইেক	 ঘের	 ঢকুেত	 হল।

িতনজেনই	শীেত	থর	থর	কের	কাঁপেছ।	 িনশার	গােয়	স বত	 বর	উেঠই	 গেছ।	 স	একট	ুপর	পরই	হাঁিচ
িদে ।	িবলরু	কাছ	 থেক	অষধু	এেন	খাইেয়	 দয়া	দরকার।	আিনসেক	িবলরু	কােছ	 যেত	হল	না।	িবল	ুিনেজই
এেস	উপি ত।

িবল	ুমখু	 কেনা	কের	বলল,	আপনারা	মেন	হে 	খবু	মজা	করেলন।	আিনস	বলল,	 যাঁ	করলাম।
অেনকিদন	পর	পািনেত	িভজলাম।	যােক	বেল	 শশেব	িফের	যাওয়া।

আপনার	সে 	একটা	কথা	বলার	জে য	এেসিছলাম	আিনস	সােহব।
বলনু।
আপনার	বা া েলার	গা	মিুছেয়	 কেনা	কাপড	়পিরেয়	িদন	তারপর	আমার	সে 	িনেচ	আসনু,	বলিছ।
মেন	হে 	খারাপ	খবর।
আমােদর	জে য	 খারাপ	 খরব	আপনার	জে য	 কমন	তা	জািন	 না।	 বাবার	লাড	 রসার	 খবু	ফল

কেরেছ।
বেলন	িক?
বািডর়	একটা	মানষু	 িদেনর	পর	 িদন	না	 খেয়	পেড	়আেছ	এবং	তা	পেড	়আেছ	আপনার	উ া	পা া

কথা	 েন।	অথচ	আপিন	এিদনও	তাঁেক	 দখেত	যান	িন।
আিনস	বলল,	চলনু	যাই	 দেখ	আিস।
ঠা া	করেছন?
আিম	ঠা া	কির	না।	একজন	মানষু	 ুধার	 ব প	বঝুেত	চাে 	এটা	আমার	 বশ	পছ 	হেয়েছ	বেলই

আিম	চপু	কের	আিছ।
একজন	মানষু	মের	যােব	তারপরও	আপিন	চপু	কের	থাকেবন?
আিনস	 হািস	মেুখ	বলল,	মানষু	এত	সহেজ	মের	না।	 চলনু	যাই	অনশন	ভািঙেয়	 িদেয়	আিস।	 িবলু

িবি ত	গলায়	বলল,	আমরা	সবাই	িমেল	যা	পারলাম	না।	আপিন	তাই	করেবন।	অনশন	ভা ােবন?
যাঁ।



আিনস	 সাবাহান	সােহেবর	সে 	িক	কথা	বলল	 কউ	জানল	না।	কারণ	ঘের	তখন	ি বতীয়	 যি 	িছল
না।	 িক 	 দখা	 গল	আিনস	ঘর	 থেক	 ব বার	পর	পরই	 সাবাহান	সােহব	বলেলন,	আমােক	এক	 াস	 ধ
দাও।

খবর	 ন	 হতভ ব	 হেয়	 গল	ফিরদ।	এটা	 িক	কথা?	 িচ ৰনা য	এখন	কমি ট	আর	এখিন	 িক-না
অনশন	ভ ।	আর	 িদন	পর	ভাঙেল	অসিুবধাটা	িক	হত?	এই	 িদেন	ই েট 	িকছ	ুসট	িনেয়	 নয়া	 যত!	মহৎ
কােজ	পেদ	পেদ	বাঁধা	আেস	এটাই	হে 	খািট	কথা।	মহাপু ষেদর	 য	বাণী— তামার	পথ	 কুসমুা ীণ	নয়
এটাই	হে 	আিদ	স য।

রাগ	কের	রােত	ফিরদ	ভাত	 খল	না।	এই	রাগ	তার	 িনেজর	উপর	না,	 লাভাইেয়র	উপরও	না।	এই
রাগ	হে 	 রকৃিতর	উপর।	 য	 রকৃিত	পেদ	পেদ	মানষুেক	আশাহত	কের।

সাবাহান	সােহব	চাদর	মিুড	় িদেয়	ঘিুমেয়	আেছন।	 িমিল	বাবার	মাথায়	হাত	বিুলেয়	 িদে ।	ডা ার
পােশই	আেছ।	ডা ােরর	মখু	আনে 	ঝলমল	করেছ	কারণ	এই	অনশেনর	কারেণ	খবু	ঘন	ঘন	 স	এ	বািডে়ত
আসেত	 পেরেছ।	এখন	অনশন	ভাঙায়	একট	ুসম যা	হেয়েছ	আর	হয়ত	ঘন	ঘন	আশা	স ব	হেব	না।	তেব
ভা য	যিদ	ভাল	হয়	তাহেল	হয়ত	ত ৃ াতা	মানেুষর	ক 	 বাঝােনার	জে য	এই	 লাক	পািন	খাওয়া	ব 	করেবন।
সই	স াবনা	খবু	 ীণ	মেন	হে ।	িমিল	বলল,	ডা ার	সােহব।	আপিন	এখেনা	বেস	আেছন	 কন	চেল	যান।
মনসরু	বলল,	না	আমার	 কান	অসিুবধা	 নই।	এগােরাটার	িদেক	 রসারটা	 মেপ	তারপর	যাব।

তাহেল	আসনু	আমােদর	সে 	চারটা	ভাত	খান।
ি ব	আ া।
িমিল	হাসেত	হাসেত	বলল,	 কউ	ভাত	 খেত	বলেতই	আপিন	বিুঝ	রািজ	হেয়	যান?	এ	রকম	চট	কের

রািজ	হওয়াটা	িক	ভাল?	আমােদর	হয়ত	ভাত	খাওয়াবার	ই া	 নই	ভ রতা	কের	বেলিছ।
িমিল	হাসেত	হাসেত	কথা েলা	বলেছ।	 নেত	িক	ভালই	না	লাগেছ।	আ া	এই	 মেয়র	সে 	তার	যিদ

কানিদন	িবেয়	হয়	তাহেল	 সিক	 কানিদন	তার	সে 	 কান	িবষয়	িনেয়	ঝগডা়	করেব?	না	করেব	না।	 কানিদন
না।	এই	 মেয়েক	 স	 কানিদন	 কান	কডা়	কথা	বলেত	পারেব	না।	এই	 মেয়র	খবু	কিঠন	কথায়ও	 স	রাগ
করেত	পারেব	না।

ডা ার	সােহব।
ি ব।
আপিন	আিনস	সােহেবর	 ছাট	 মেয়টােক	একবার	 দেখ	যােবন।	বিৃ েত	িভেজ	 বর	বাঁিধেয়েছ।	আপিন

বরং	উপর	 থেক	 গী	 দেখ	আসনু—	আিম	ভাত	িদেত	বিল।
ি ব	আ া।
িনশার	 বর	 তমন	 িকছ	ুনা।	একশর	 িকছ	ু বিশ।	তেব	লাংস	পির ার	না।	 কমন	 যন	ঘড	়ঘড	়শদ

হে ।	আিনস	বলল,	 কমন	 দখেলন?
মনসরু	বলল,	ভাল।
সি য	ভাল	 তা?	আপনার	গলায়	 তমন	 জার	 পলাম	না।
লাংেস	 কমন	ঘড	়ঘড	়শদ	হে ,	মেন	হে 	বেুক	 বাধ	হয়।	কফ	জেম	 গেছ।	সকাল	পয 	 দখব।

তারপর	এি বােয়ািটক	 দব।
আপনার	িভিজট	কত	ডা ার	সােহব?
মনসরু	খািন ণ	চপু	কের	 থেক	বলল,	আিনস	সােহব।	আিম	বা ােদর	সে 	খবু	ভাল	 িমশেত	পাির

না।	িকছ	ুিকছ	ুমানষু	আেছ	ভালবাসা	 ৰকাশ	করেত	পাের	না।	আিম	 সই	রকম।	আিম	আপনার	বা া	 টােক



য	িক	পিরমাণ	পছ 	কির	তা	ওরা	জােন	না।	িক 	আিম	জািন,	আমার	 দয়	জােন।	আপিন	িভিজেটর	কথাটা
তেুল	খবু	ক 	িদেলন।

আিনস	লি ত	 বের	বলল,	ভাই	িকছ	ুমেন	করেবন	না।
না।	আিম	িকছ	ুমেন	কিরিন।
আিনস	হাসেত	হাসেত	বলল,	আিমও	আপনােক	খবু	পছ 	কির।	আপিন	যিদ	অনমুিত	 দন	তাহেল

আপনােক	খািনক	সাহা য	করেত	পাির।
মনসরু	অবাক	হেয়	বলল,	আমােক	সাহা য	করেত	পােরন?
যাঁ	পাির।	আমার	মেন	হয়	আপনার	িকছ	ুউপেদেশর	 রেয়াজন	আেছ।
মনসরু	তািকেয়	 রইল।	আিনস	 বলল,	 য	কথাটা	আপিন	 বলেত	 পােরন	 না,	 ল া	 বাধ	কেরন	 বা

সংেকাচ	 বাধ	কেরন	 সটা	বেল	 ফলেবন।	 পেট	জিমেয়	রাখেবন	না।	এই	হে 	উপেদশ।
আপনার	কথা	বঝুেত	পারলাম	না।
ধ ন	আপিন	কাউেক	ভালবােসন।	 পবতী	 কান	এক	ত ণীেক।	িক 	বলার	সাহস	পাে ন	না।	সব

সময়ই	আপনার	 মেন	 এক	 ধরেনর	 ভয়।	 এক	 ধরেনর	 শংকা।	 ঐ	 ভয়,	 ঐ	 শংকা	 দূর	 কের	 ফলনু।	 যখন
মেয়িটেক	একা	 দখেবন	এিগেয়	যােবন,	সহজ	 বাভািবক	গলায়	বলেবন,	আিম	 তামােক	ভালবািস।	এেত
অতীেত	কাজ	হেয়েছ।	বতমােন	হে ,	ভিব যেতও	হেব।	আমার	মেন	হয়	অেনকিদন	 থেকই	এ	কথাটা	আপিন
কাউেক	বলেত	চাে ন।	সাহস	পাে ন	না।

আপিন	আমােক	এসব	বলেছন	 কন?
আপনােক	বলিছ	কারণ	আপিন	িনতা ই	একজন	ভাল	মানষু,	আিম	আপনার	উপকার	করেত	চাই।
আমার	উপকার	করা	িনেয়	আপনােক	 য 	হেত	হেব	না।
মনসরু	িনেচ	 নেম	এল	িক 	আিনেসর	কথা	মাথা	 থেক	দূর	করেত	পারল	না।	 যাপারটা	 তা	আসেলই

তাই।	কােছ	যাওয়া	এবং	এক	পযােয়	শা 	গলায়	আসল	কথাটা	বেল	 ফলা—	আিম	 তামােক	ভালবািস।	I
love	you.
	
জগেতর	সবেচ	পরুাতন	কথা	আবার	সবেচ	নতনু	কথা।	এই	কথা	বলেত	এত	সংেকাচ	 কন?	এত	ি বধা	 কন?
স	িমিলেক	এই	কথা	বলার	পর	িমিল	িক	করেত	পাের?	স াবনা েলা	খিতেয়	 দখা	যাক।

ক.	 িমিল	মাথা	 িনচ	ুকের	 ফলল।	তার	 ঠাঁট	অ 	অ 	কের	কাঁপেছ।	 চােখর	 কাণ	আ র।	 ীণ
গলায়	 ছা 	কের	বলল—	তিুম	এসব	 িক	বলছ?	যাঃ	আমার	ল া	লাগেছ।	(িমিলর	এটা	কখেনা	করেব	না।
িমিল	 রকৃিত	এটা	নয়।)

খ.	 িমিল	কডা়	 চােখ	তাকােব	তারপর	বলেব,	মেন	হে 	কেয়ক	রাত	আপনার	ঘমু	হয়িন।	দয়া	কের
রিত	রােত	দশ	 িমিল রাম	কের	 িসেডিটভ	 খেয়	ঘমুেুবন।	আর	 য	কথাটা	এখন	বলেলন	 সই	কথা	ভেুলও
উ ারণ	করেবন	না।	(িমিল	এই	জাতীয়	িকছ	ুবলেব	বেলও	মেন	হয়	না।	তার	 দয়	এত	কিঠন	নয়।)

গ.	 িমিল	 হা	 হা	 কের	 হেস	 উঠেব	 তারপর	 যার	 সে ই	 দখা	 হেব	 তােকই	 ঘটনাটা	 বলেব।	 এই
স াবনাই	সবেচ	 বিশ।
	
খাবার	ঘের	 রায়		ফাঁকা।	রিহমার	মা	 টিবেল	খাবার	িদে ।	িমিল	বেস	আেছ	একা	একা।	অেপ া	করেছ	
ডা ােরর	জে য।	মনসরু	খাবার	ঘের	 ঢাকার	আেগ	িকছ ু ণ	অেপ া	করল।	িমিলেক	িক	কথাটা	বেল	 ফলেব?
ম 	িক?	মানিসক	যাতনা	 ভাগ	করার	 চেয়	 ট	কের	বেল	 ফলেলই	হয়।

কখন	বলেল	ভাল	হেব?	খাওয়ার	আেগ	খাওয়ার	মাঝখােন	নািক	খাওয়া	দাওয়া	 শষ	হবার	পর?	সবেচ



ভাল	হেব	চেল	যাবার	সময়	বলেল।	িমিল	তােক	 গাট	পয 	এিগেয়	িদেত	আসেব	তখন	 স	বলেব	 সই	িবেশষ
কথা।	বেলই	অেপ া	করেব	না।	ল বা	ল বা	পা	 ফেল	পগার	পার।	রােতর	 টনশান	কমােনার	জে য	দশ
িমিল রাম	ির যাে ন	অবি য	 খেত	হেব।	তােতও	 টনশান	কমেব	বেল	মেন	হয়	না।

ছা 	িনঃ বাস	 ফেল	মনসরু	খাবার	ঘের	এল।	িমিল	 টিবেল	সাজােত	 য ।	তােক	ল ্য	করল	না।
ঘের	 ি বতীয়	 ৰাণী	 নই।	রিহমার	মা	পািনর	জগ	বা	অ য	 িকছ	ুআনেত	 গেছ।	এ ুিণ	হয়ত	চেল	আসেব।
কথাটা	বেল	 ফলেল	 কমন	হয়?	এইেতা	সেুযাগ।

িছেয়	 িকছ	ু িচ া	করার	আেগই	স ূণ	 িনেজর	অজাে 	মনসরু	কাঁপা	কাঁপা	গলায়	বলল,	 িমিল	আিম
তামােক	ভালবািস।

মনসরু	 বঝুেত	 পারেছ	 িমিল	 িবি ত	 হেয়	 তার	 িদেক	 তািকেয়েছ।	 মনসরু	 তার	 চােখর	 দিৃ 	 স ূণ
উেপ া	কের	ছােদর	িদেক	তািকেয়	বলল,	অেনকিদন	 থেকই	কথাটা	বলেত	চাি লাম,	বলেত	পারিছলাম	না।
আজ	বেল	 ফললাম।	িমিল	আিম	 তামােক	ভালবািস।

ডা ার	সােহব,	আিম	িবল।ু	আপিন	বসনু।	আিম	আপনার	কথা	িমিলেক	বেল	 দব।	িমিল	এখােন	 নই।
মনসেুরর	মেন	হল	খবু	বড	়একজন	সাজন,	ধারাল	ছিুর	িদেয়	তার	শরীর	 থেক	 স রাল	নাভাস	িসে ম

কেট	 বর	কের	িনেয়	 গেছ।	তার	শরীের	এখন	 কান	 বাধ	 নই,	 চতনা	 নই।	 স	 কান	মানষু	না– স	একজন
জি ব।	িবল	ুবলল,	ডা ার	সােহব	বসনু।

মনসরু	বসল।
ঘের	খাবার	 তমন	িকছ	ু নই।	িমিল	িক	 যন	রাঁধেত	 গেছ।
ডা ার	মাথা	 িনচ	ুকের	বেস	রইল।	 িবল	ুঅব া	 বাভািবক	করার	জে য	বলল,	আপিন	এত	নাভাস

হে ন	 কন?	এ	রকম	 ছাট	খাট	ভলুেতা	মানষু	সব	সময়	কের।	কের	না?
মনসরু	যে রর	মত	মাথা	নাডল়।
িমিল	িডম	 ভেজ	এেনেছ।	ঘের	ঢেুকই	ডা ােরর	মেুখর	িদেক	তািকেয়	বলল,	আপনার	িক	হেয়েছ?
িকছ	ুহয়	িন।
িমিল	বলল,	ডা ার	সােহব	আপনার	িক	হাট	এ্যাটাক	হে ?	এ	রকম	ঘামেছন	 কন?
মনসরু	কাঁপা	কাঁপা	গলায়	বলল,	আমার	শরীরটা	খবু	খারাপ	লাগেছ	 িমস	 িমিল।	আজ	আিম	 িকছ	ুখাব

না।
ডা ার	কাউেক	িকছ	ুবলার	অবকাশ	িদল	না।	 ত	ঘর	 ছেড	়চেল	 গল।	িমিল	িকছইু	বঝুেত	পারেছ

না।	হাসেত	হাসেত	িবল	ু ভেঙ	পডে়ছ।	তার	বড	়মজা	লাগেছ।	িমিল	বলল,	হে 	িক	আপা?	এত	হািস	িকেসর?
িবল	ুবলল,	ডা ার	চমৎকার	কের	 ৰম	িনেবদন	করল।	তাই	 দেখ	হাসিছ।
ৰম	িনেবদন	করল	মােন?

ও	 তার	 রেম	হাবডু়বু	ুখাে ।	ড়েুব	মের	যাবার	আেগ	ওেক	িবেয়	কের	 ফল।	ও	ভাল	 ছেল।
	



��.
জনই	 দব	িশ ।
দেখ	মেন	হে 	তারা	তােদর	 ছা 	ডানা	 িট	ঘেরর	বাইের	 রেখ	 খলেত	বেসেছ।	এই	 খলাও	অ ুত	 খলা।
একজেনর	 হােত	একটা	কাঁিচ,	অ যজন	 িবছানার	 চাদর	ধের	আেছ।	কচ	কচ	কের	 চাদর	কাটা	 হে ।	বা া
জেনর	কােরা	মেুখই	 কান	িবকার	 নই!

পতুলু	অবাক	হেয়	এই	দ ৃ য	 দখেছ।	বা া	 িটেক	 স	 চেন	তেব	এখেনা	ভাল	পিরচয়	হয়িন।	আজ
পিরচয়	করার	জে যই	এেসিছল।	এেস	 দেখ	এই	কা ।	তার	বাঁধা	 দয়া	উিচত।	িক 	বাঁধা	 দয়ার	পযায়	পার
হেয়	 গেছ।	বা া	 িট	 িবছানার	চাদর	 কেটেছ,	বািলশ	 কেটেছ	একটা	 লপ	 কেটেছ।	ঘরময়	তলুা	উডে়ছ।
ভয়াবহ	অব া।

পতুলু	বলল,	এইসব	িক?
িনশা	হালকা	গলায়	বলল,	িকছ	ুনা।
তামরা	এইসব	 কন	করতাছ?
কাটাকুিট	 খলিছ।
বােনর	এই	কথা	টগেরর	পছ 	হল	না।	 স	বলল,	আমরা	দরিজ	দরিজ	 খলিছ।
দরিজ	দরিজ	 খলতাছ?
ঁ।
বেলই	টগর	হাসল।	অেনকিদন	 থেকই	এই	 খলাটা	তার	খবু	পছ ।
রা ার	ওপােশ	নতনু	দরিজর	 দাকান	 হেয়েছ—‘ যালকাটা	সু্যিটং’	 সখােন	খচখচ	কের	রাত	 িদন

কাঁিচ	 িদেয়	কাপড	়কাটা	হয়,	টগর	গভীর	আ রেহ	 দেখ।	আজ	অেনক	 িদন	পর	এই	 খলার	সেুযাগ	পাওয়া
গল।	কাঁিচ	অেনক	কে 	িনশা	িমিলর	কাছ	 থেক	 জাগাড	়কেরেছ।

পতুলু	বলল,	 তামােদর	আ বা	 তামােদর	মারেব	না?
টগর	বলল,	মারেব।
তারপেরও	এই	রকম	করতাছ?
ঁ।
কন?
িনশা	 ছা 	কের	 হেস	বলল,	 বিশ	মারেব	না।	অ 	মারেব।
অ 	মারেব	 কন?
আমােদর	মা	মারা	 গেছেতা।	মা	মারা	 গেল	বা ােদর	 বিশ	মারার	িনয়ম	থােক	না।	কম	মারেত	হয়।
পতুলু	বলল,	অেনক	 খলা	হইেছ	এখন	হাত	থাই যা	 কিচটা	নামাও।	না	হইেল	হাত	কাটব।
টগর	বলল,	আপিন	এখন	যানেতা।	আপিন	আমােদর	িবর 	করেবন	না।	পতুলু	নডল়	না।	এমন	মজার

একিট	দেৃ যর	আকষণ	এিডে়য়	 স	 যেত	পারেছ।	না।	বা া	 িট	টকুটকু	কের	কথা	বলেছ।
িনশা	 বলল,	আপিন	আমার	 জে য	 এক	 াস	 খাওয়ার	 পািন	আেনন	 তা।	 এমন	 ভােব	 বলল	 যন

কতিদেনর	পিরিচত।	কত	দীঘ	িদেনর	ঘিন তা।	পতুলু	পািন	আনেত	 গল।
পািন	এেন	 ই	দরিজর	কাউেকই	পাওয়া	 গল	না।	তারা	অদ ৃ য।	 ডেকও	সারা	পাওয়া	যাে 	না।

কারণ	আিনস	ঘের	এেসেছ।	তার	সাডা়	পাওয়ার	পরই	এই	অব া।
পতুলু	আিনসেক	 দেখ	অ র ত	ভি েত	বলল,	 ামািলকুম।



আিনস	বলল,	ওয়ালাইকুম	সালাম।	তিুম	এমদাদ	সােহেবর	নাতনী	তাই	না?	পতুলু	 তামার	নাম?
ি ব।
দেখছ	িক	অব া?
পতুলু	 িকছ	ুনা	বেল	মখু	 িনচ	ুকের	 হাসল।	আিনস	বলল,	এেদর	য রণায়	অি র	 হেয়িছ।	এরা	যা

করেছ	তার	নাম	 ুিম	না।	এ	হে 	ই া	কের	আমােক	ক 	 দয়া!	 তামার	পািনর	 াসটা	 িক	আমােক	 িদেত
পার?

পতুলু	 াস	এিগেয়	িদল।	আিনস	এক	চমুেুক	পািন	 খেয়	 ফলল।	িবষ 	গলায়	বলল,	এই	ঘটনা	িক
আজ	 নতনু	 ঘটেছ	 না।	এটা	পরুেনা	 ঘটনা।	আেগও	কাটাকুিট	 খলা	একবার	 হেয়েছ।	তখন	তারা	 ৰিত া
কেরিছল	আর	 কানিদন	 খলেব	না।	বার	বার	 তা	এটা	হেত	 দয়া	যায়	না।

পতুলু	বলল,	বাদ	 দন।	এরা	 ছাট	মানষু।
তিুম	ভলু	বলছ	পতুলু—ওরা	 ছাট	হেলও	আমার	সে 	যা	 	কেরেছ	তা	বড	়মানষুেদর	 খলা।	এক

ধরেনর	দাবা	 খলা।	তারা	একরকম	চাল	িদে ।	আিম	এক	রকম	চাল	িদি ।	আমার	সংসার	িটেক	থাকেব	িক
থাকেব	না	এটা	িনভর	করেছ	এই	 খলায়	জয়	পরাজেয়র	উপর।

এই	মানষুটার	কথা েলা	পতুেুলর	বড	়ভাল	লাগেছ।	 িক	সহজ	সরল	ভি েতই	না	পতুেুলর	সে 	কথা
বলেছ।	 যন	পতুলু	তার	কত	দীঘিদেনর	 চনা	মানষু	অথচ	এর	আেগ	একিদন	মা র	কথা	হেয়েছ।	তাও–িক
নাম?	 দশ	 কাথায়?	এ	রকম	কথা।

পতুলু।
ি ব।
ওরা	 কাথায়	পািলেয়েছ	 তামার	 কান	ধারণা	আেছ?
ি ব	না,
আ া	ওেদর	খুঁেজ	 বর	করিছ,	তার	আেগ	এেসা	আমরা	 জন	এক	কাপ	কের	চা	খাই।	না	িক	তিুম	চা

খাও	না?
খাই।
তাহেল	বরং	চা	বানাও।	চা	খাবার	পর	িঠক	করব	টগর	এবং	িনশােক	িক	শাি 	 দয়া	যায়।
কত	সহজ	কত	আ িরকভােবই	না	 লাকটা	কথা	বলেছ,	 নেত	ভাল	লাগেছ।	মেন	হে 	তারা	সবাই

একই	ছােদর	িনেচ	দীঘিদন	ধের	আেছ,	 য	ছােদর	উপর	ঝেড	়পেডে়ছ	কত	বিৃ 	কত	 যাৎ া।
চা	বানােনার	 কেরািসন	কুকার	ঘেরর	এক	 কােণই	আেছ।	 কােরািসন	কুকার	ধরােত	অসিুবধা	হল	না।

চা	বানােত	বানােত	 ছাট	 ছাট	সব	কথা	হেত	লাগল।	 রিতিট	 রে র	জবাব	আিনস	খবু	মমতার	সে 	 িদল।
যমন	পতুলু	বলল,	ভাইজান	আফেন	িক	কেরন?

আিনস	হাসেত	হাসেত	বলল,	আিম	িকছইু	কির	না,	আবার	অেনক	িকছইু	কির।
সইটা	 কমনু?
আিম	িলিখ!	একজন	 লখকেক	 দখেল	কখেনা	মেন	হেব	না	 স	িবেশষ	িকছ	ুকরেছ।	হােত	 হলােফলা

কের	ধরা	একটা	কাগজ।	একটা	কলম	বা	 পি ল।	একজন	 রিমকেক	 িবশাল	এক	খ 	পাথর	উপেড	়তলুেত
কত	না	পির রম	করেত	হয়।	টপ	টপ	কের	তার	মাথা	 বেয়	ঘাম	পেড	়অথচ	একজন	 লখকেক	 দখেব	কত
অনায়ােস	িলখেছ—	অপবূ	সব	 লখা।	এইসব	 লখা	িক	তিুম	কখেনা	পেডছ়?

পতুেুলর	কথা	 নেতই	ভাল	লাগেছ,	জবাব	 িদেত	 ইে 	করেছ	 না।	ওিদেকর	মানষুিট	 বাধ	 হয়	তা
বঝুেত	পারেছ।	 স	বলেছ— দখ	পতুলু	 লখােলিখ	িক	অ ুত	িজিনস	মা র	চার	লাইেনর	একটা	কিবতা,	মা র



লাইেনর	 িট	বাে য	ধরা	িদেত	পাের	মহান	 কান	 বাধ,	জীবেনর	গভীর	 ৰ ন।
পতুলু	চিুপ	চিুপ	বলল,	একটা	বলেবন?
যাঁ	বলব।	আিম	টগর	ও	 িনশােক	 রায়ই	বিল।	তিুম	যিদ	আস	তিুমও	 নেব।	আজ	না	আজ	থাক।

আজ	আমার	মনটা	খারাপ।	বা া	 িট	ব 	ক 	িদে ।	িক	চাে 	িকছ	ুবঝুেত	পারিছ	না।	পতুলু।
ি ব।
তিুম	িক	আমােক	আেরক	কাপ	চা	বািনেয়	খাওয়ােব?
কত	সামা য	কথা	অথচ	পতুেুলর	এত	ভাল	লাগল।	তার	ই া	করেছ	আনে 	একট	ুকাঁেদ।	তার	 কন

এত	আন 	হল?	এই	আনে র	উৎস	 কাথায়?	এইত	 চাখ	িভেজ	উঠেছ।	 কন,	 চাখ	িভেজ	উঠল	 কন?
	
টগর	ও	িনশা	িবলরু	 পছেন	 পছেন	রাত	দশটায়	 শাবার	ঘের	ঢকুল	এবং	 কানিদেক	না	তািকেয়	িবছানায়	উেঠ
পডল়।	মু েতর	মে য	তােদর	 চাখ	ব ।	বড	়বড	় িনঃ বাস	 ফলেছ।	 যন	ঘিুমেয়	কাদা।	 িবল	ুবলল,	আিনস
সােহব	দয়া	কের	এবােরর	মত	বা ােদর	 মা	কের	িদন।	ওরা	যা	কেরেছ	তার	জে য	খবু	লি ত,	 ঃিখত	এবং
অনতু !	ভেয়	এ	ঘের	আসেত	চাি ল	না।	আিম	অভয়	িদেয়	িনেয়	এেসিছ।

আিনস	বলল,	 যাংকস।
ওরা	আমােক	কথা	িদেয়েছ	আর	 কানিদন	এরকম	করেব	না।
এই	কথা,	কথা	পয ই!	ওরা	আবােরা	এ	রকম	করেব	এবং	আপনার	মেতা	অ য	কাউেক	ধের	 িনেয়

আসেব	যােত	 মা	করা	হয়।	কােজই	এবার	 মার	 র ই	উেঠ	না।
িবল	ুঅবাক	হেয়	বলল,	আিম	সােথ	কের	িনেয়	এেসিছ	তারপেরও	আপিন	 মা	করেবন	না?	তারপেরও

এরকম	কিঠন	কের	কথা	বলেছন?
যাঁ	বলিছ।	কারণ	আপনার	আেগ	আপনার	বাবা	এেদর	একবার	 িনেয়	এেসেছন,	আপনার	মা	 িনেয়

এেসেছন,	িমিল	এেনেছ।	একবার	কােদর	 রেটকসন	িদেয়	এেনেছ।
িবল	ুকিঠন	 বের	বলল,	অথাৎ	আপিন	ওেদর	শাি 	 দেবন?
যাঁ।
িক	শাি 	জানেত	পাির?
ওরা	জােন	িক	শাি ।	ওেদরেক	আিম	বেল	 রেখিছ	 য,	আবার	যিদ	তারা	কাটাকুিট	 খলা	 খেল	তাহেল

ওেদর	 ফেল	 রেখ	আিম	চেল	যাব।
আপিন	ওেদর	 ফেল	 রেখ	চেল	যােবন?
যাঁ।
বশ	চেল	যান।	আপনার	সংসার	আপিন	চালােবন।	 যভােব	চলেল	ভাল	হয়	 স	ভােব	চালােবন।
আিনস	রাত	১১টা	দশ	 িমিনেট	 যাগ	হােত	বািড	় থেক	 বর	হেয়	 গল।	 িবল	ুসারা ণই	ভাবিছল	এটা

এক	ধরেনর	ঠা া	হয়ত	 গাট	পয 	 িগেয়	 িফের	আসেব।	 দখা	 গল	 যাপার	 মােটই	ঠা া	না।	আিনস	সি য
সি য	চেল	 গেছ।
	



��.
এমদাদ	বলল,	ভাইসাব	এখন	তাহেল	উিঠ?	এগােরাটার	উপের	বােজ।	 সাবাহান	সােহব	অবাক	হেয়	বলেলন,
আমার	 লখাটা	পছ 	হে 	না?

এমদাদ	 চাখ	বড	়বড	়কের	বলল,	পছ 	হে 	না	এইটা	ভাইসাব	িক	বলেলন।	জীবেনর	সারকথা	 তা
সবটাই	আপনার	 লখার	মে য।	 ুধা	 িবষয়টা	 য	 িক	আপেনর	 লখা	পডা়র	আেগ	জানতাম	না।	উপাষ	 িদিছ।
িঠকই	িক 	 ুধা	বিুঝ	নাই।	এখন	বঝুলাম।

সাবাহান	সােহব	বলেলন,	তাহেল	িক	বািকটা	পডব়?
অব যই	পডে়বন।
দডশ়	প ৃ ার	মত	 লখা	হেয়েছ	আিম	ভাবিছ	আেরা	শ	 ই	প ৃ া	 িলেখ	 ফলব।	 মাটামিুট	সােড	় িতনশ

প ৃ ার	একটা	কাজ।
ভাইসাব	 টেন	টেুন	এটাের	পাঁচশ	কেরন।	একটা	কাজ	যখন	হইেতেছ	ভাল	কেরই	 হাক।
পডে়ত	 	কির	তাহেল?
আলহাম িল াহ।
এমদাদ	দীঘ	 িনঃ বাস	 গাপন	কের	 চয়াের	পা	তেুল	 বসল।	গত	 ঘ া	যাবত	এই	 িজিনস	 নেত

হে ।	এখন	মাথা	ঘরুেছ	ভন	ভন	কের	অথচ	বলেত	হে 	অসাধারণ।	এর	নাম	কপাল।
এমদাদ	সােহব।
ি ব।
আপিন	 যিদ	 কান	পেয়ে 	আমার	সে 	 িডফার	কেরন	তাহেল	 দয়া	কের	 বেল	 ফলেবন।	সংেকাচ

করেবন	না।	আিম	 নাট	রাখব।	কারণ	বইটা	অেনকবার	িররাইট	করেত	হেব।	 	কির	তাহেল?
ি ব	আ া।
সাবাহান	সােহব	 	করেলন,
আিম	 ুধা	স েক	 রচরু	উি 	সং ৰহ	কিরয়ািছ।	আেগ	জািনেত	চািহয়ািছ	অে য	 ুধা	 রসে 	 িক

ভািবয়ােছন।	 তাহােদর	 ভাবনা	আপাতত	 অ য 	 মনকাডা়	 হইেলও	আমার	 কােছ	 কন	 জািন	 রা 	 বিলয়া
রিতয়মান	হইেতেছ।	 ুধা	 িনয়া	বড	়বড	়মানষু	র 	রিসকতা	কিরয়ােছন,	মলূ	ধিরেত	পােরন	নাই।	 যমন
রাংকিলন	 বিলয়ােছন,	 না	 খেয়	 মানষুেক	 মরেত	 দেখিছ	 খবুই	 কম,	 অিতির 	 খেয়	 মরেত	 দেখিছ

অেনকেক।
ইহােক	আিম	রিসকতা	ছাডা়	আর	িক	বিলব?
উইল	রজার	বিলয়ােছন— ুধাতারা	তী 	তেলায়ােরর	 চেয়ও	ধারােলা।
ইহাও	িক	একিট	সু র	িম যা	নয়?	 ুধাতরা	তী 	তেলায়ােরর	মত	ধারােলা	হইেল	 দেশ	িব ব	হইয়া

যাইত।	যাহা	হয়	নাই।…
এমদাদ	সােহব	িক	ঘিুমেয়	পডে়লন	না-িক?
ি ব	না!	এই	 চাখ	ব 	কের	আিছ।	 বপণূ	িবষয়,	চউখটা	ব 	থাকেল	 নেত	ভাল	লােগ।
িঠক	বেলেছন—	আিম	যা	বলেত	চাি 	তা	হে —	 ুধা	স েক	পা াে যর	মানষুেদর	 যান	ধারণা

িচ া	ভাবনা	সিঠক	িছল	নয়।	 ুধার	ভয়াবহ	 প	তাঁরা	ধরেত	পােরন	িন।	তেব	সবাই	 য	পােরনিন	তা	না।	যাঁরা
িনেজরা	 ুধাত	 থেকেছন।	অভু 	 থেকেছন	তারা	 পেরেছন।	 যমন	ইং যাে র	চালস	িডেক 	এবং	রািশয়ার
যাি ম	গিক।	 যাংগার	বা	 ুধা	নামক	একটা	 িব যাত	 র 	আেছ।	নটু	হামসেুনর	 লখা।	 সই	বইিটেতও



ুধার	ভয়াবহ	 বণনা	আেছ।	 যিদও	 সই	 বণনা	আমার	কােছ	 যথাযথ	মেন	 হয়	 িন।	এমদাদ	সােহব	 ঘিুমেয়
পডে়লন	না-িক?

ি ব	না।
মেন	হি ল	নাক	ডােকর	মত	শদ	হে ।
জনাব	এইটা	হইল	আমার	অ যাস।	খবু	িচ াযু 	হইয়া	যিদ	িকছ	ু িন	তখন	এই	রকম	শদ	হয়।
আজ	না	হয়	থাক।	অ য	আেরকিদন	পডব়।
এমদাদ	 উঠেত	 উঠেত	 বলল,	এইসব	আসেল	আমােদর	 নােয়	 কান	 লাভ	 নাই।	আমরা	আিছইবা

কয়িদন।	এইসব	 শানা	দরকার	অ 	 বয় 	পলুাপানেদর।	 যমন	 ধেরন	এই	 বািডর়	ফিরদ,	তারপর	 ধেরন
ডা ার।	 সাবাহান	সােহব	উৎসািহত	হেয়	বলেলন,

কথাটা	ভলু	বেলন	িন।	ডা ার	অেনকিদন	আসেছও	না—	আ া	 দিখ	কাল	খবর	পাঠাব।
এমদাদ	হাঁপ	 ছেড	়উেঠ	দাঁডা়ল।	ঘ ার	পর	ঘ া	 ুধা	িবষেয়	পডা়র	 চেয়	 ুধায়	ছটফট	করেত	করেত

মের	যাওয়া	ভাল।	ভাইসাব	তাহেল	যাই—	 ামািলকুম।
ওয়ালাইকুম	সালাম।	কাল	 পরু	 থেক	বেস	যাব।	বািকটা	একটােন	পডব়	 কমন।
এমদাদ	 কেনা	গলায়	বলেলন,	ি ব	আ া।
রােত	মশাির	 ফলেত	এেস	িমিল	বলল,	বাবা	আিনস	সােহব	 য	পািলেয়	 গেছন	 সই	খবরটা	িক	 েনছ?
সাবাহান	সােহব	অবাক	হেয়	বলেলন,	পািলেয়	 গেছ	মােন?
বা া	 িটেক	 রেখ	বািড	় ছেড	়উধাও	হেয়েছন।
কারণটা	িক?
বা ারা	তার	কথা	 েন	না।	িতিন	বা া	 িটেক	িশ া	িদেত	চান।
ওরা	কা াকািট	করেছ	না?
না	ওরা	সেুখই	আেছ।	 িবল	ুআপার	সে 	 েয়েছ।	 িবল	ুআপা	 ৰমাগত	কিবতা	আবিৃ 	করেছ	ওরা

নেছ।	এত	রাত	হেয়েছ	অথচ	ঘমুবুার	 কান	ল ণ	 নই।
বা া	 িট	তাহেল	 যাপারটা	সহজভােব	িনেয়েছ?
যাঁ।	এবং	মেন	হে 	এই	নাটকীয়	ঘটনায়	তারা	 বশ	আনি ত।
সাবাহান	সােহব	অিতির 	গ ীর	হেয়	পডে়লন।	িমিল	খবু	হালকা	গলায়	বলল,	বাবা	িবল	ুআপা	বা া

িটেক	 য	িক	রকম	পছ 	কের	তা	িক	তিুম	জান?
না	জািন	না।
অিতির 	রকেমর	পছ ।	এর	ফল	ভাল	নাও	হেত	পাের	বাবা।
ফল	ভাল	হেব	না	 কন?
সব	িকছ	ুআিম	 তামােক	 িছেয়	বলেত	পারব	না।	আমার	ল া	লাগেব।	 ধ	ুএইটকুু	বিল	 ছাট	 মেয়িট

িবল	ুআপােক	আডা়েল	ডােক-	আি ।
তােত	অসিুবধা	িক?	আমরােতা	অেনকই	মা	ডািক।
তা	ডািক।	তেব	আডা়েল	ডািক	না-	এই	 মেয়টা	ডাকেছ	আডা়েল।
ও।
এই	নাও	বাবা	 তামার	িরলাি ন।	 খেয়	ঘমুাও!
িবলেুক	একট	ু ডেক	আনেতা	কথা	বিল।
আজ	থাক	বাবা।	আজ	িবল	ুআপা	ওেদর	কিবতা	 শানাে ।



িমিল।
ি ব।
ঐ	ডা ার	অেনকিদন	আসেছ	না	 যাপারটা	িক?
িমিল	ঈষৎ	লাল	হেয়	বলল,	আিম	জািন	না	 কন	আসেছ	না।
ওেক	খবর	পাঠাস	 তা।
িমিল	আবার	লাল	হেয়	বলল,	খবর	পাঠােত	হেব	না।	ও	এিমেতই	আসেব।
সাবাহান	সােহব	হঠাৎ	অ য 	অ রাসি ক	ভােব	বলেলন,	ডা ার	 ছেলটা	ভাল।	িমিল	থমথেম	গলায়

বলল,	বার	বার	তার	 রস 	আসেছ	 কন	বাবা?
ওেক	 ুধা	িবষয়ক	রচনাটা	পেড	় নােত	চাই।	খবর	িদিবেতা।
আ া	 দব।
গাপেন	 গাপেন	আি 	ডাকেছ।	এটাও	িচ ার	িবষয়।
তামােক	এত	িচ া	করেত	হেব	না।
তার	মা	এখন	আমার	সে 	ঘমুেু 	না।	আলাদা	ঘমুেু 	এই	িবষয়টা	িক	বলেতা?
জািন	 না	 বাবা,	এটা	 তামােদর	 যাপার	 তামরা	ফয়সালা	করেব।	আিম	 যাি ।	আর	 িকছ	ু তামার

লাগেব?
না।	খাওয়ার	পািন	িদেয়িছস?
যাঁ।
যাবার	আেগ	 ুধা	স েক	লা 	 য	পাতাটা	িলখলাম	 সটা	িক	পডব়,	 নিব?
র া	কর	বাবা।	 ুধা	স েক	জানার	আমার	 কান	আ রহ	 নই।	তিুম	 জেনছ	এইেতা	যেথ ।	একটা

যািমিল	 থেক	একজন	জানাই	িক	অেনক	জানা	না?	 যািমিলর	সব	 ম বারেদর	জানেত	হেব?
যাঁ	হেব।	আিম	এই	িজিনসটা	 তার	মােক	বঝুােত	পাির	না।
বাবা	তিুম	ঘমুাও	 তা…
টগর	এবং	িনশা	 জেগ	আেছ।	 জেগ	আেছ	িবল।ু	 স	পডে়ছ	 দবতার	 াস।	খবু	সহজ	 কান	কিবতা	না।

িক 	টগর	এবং	িনশা	মু 	হেয়	 নেছ।	টগেরর	 চােখ	জল।	একট	ুপর	পর	তার	 ঠাঁট	 কঁেপ	উঠেছ।	িবল	ুঅবাক
হেয়েছ।	একটা	বা া	 ছেলর	মে য	এত	আেবগ।	আ য	 তা!

রাখাল	যাইেব	সােথ	ি র	হল	কথা—
অ দা	 লােকর	মেুখ	 েন	 স	বারতা

ছেুট	আিস	বেল,	“বাছা	 কাথা	যািব	ওের!
রাখাল	কিহল	হািস,	চিলন	ুসাগের।
আবার	িফিরব	মািস!”	পাগেলর	 রায়
অ দা	কিহল	ডািক,	ঠাকুরমশায়

বেডা়	 য	 র 	 ছেল	রাখাল	আমার,
ক	তাহাের	সামািলেব!	জ 	হেত	তার
মািস	ছাডা়	 বিশ ণ	থােক	িন	 কাথাও।

পডা়	এইটকুু	আসেতই	টগর	িবলেুক	হতভ ব	কের	তােক	জিডে়য়	ধের	ফুঁিপেয়	কাঁদেত	লাগল।	িনশাও
ঘন	ঘন	 চাখ	মছুেছ।

িবি ত	 িবল	ুবলল,	এ	রকম	কাঁদার	 তা	 িকছ	ুহয়	 িন।	কাঁদছ	 কন	টগর?	টগর	 িকছ	ুবলল	না।	 িনশা



বলল,	টগর	এমন	কের	কাঁদেছ	কারণ	আমােদর	আ ু	এই	কিবতা	আমােদর	 নােতা।	আ ু	বই	পেড	়বলেতা
না।	পেুরাটা	মখু 	বলেতা।

িবল	ুবলল,	এটা	ছাডা়	আর	 কান	কিবতা	িতিন	বলেতন?
সামা য	 িত	কিবতাটাও	বলেতন।
ঐটাও	অিবি য	খবু	সু র।
টগর	ল া	ল া	গলায়	বলল,	এই	কিবতাটা	আ ু	বলেতা	 নেচ	 নেচ।	 িবল	ুঅবাক	হেয়	বলল,	 নেচ

নেচ	মােন?
হাত	পা	 িলেয়	নাচত।	 নেচ	 নেচ	বলত।
বাহ	চমৎকারেতা।	 তামােদর	 তা	 দখিছ	অ ুত	একটা	মা	িছল।
যাঁ	িছল।
সই	রােত	বািক	কিবতাটা	আর	পডা়	হল	না।

	
রা ায়	রা ায়	হাঁটেছ	আিনস।	খারাপ	লাগেছ	না।	ভালই	লাগেছ।	িবেয়র	আেগ	এইভােব	 হঁেট	 হঁেট	কত	রাত
স	পার	কের	 িদেয়েছ।	রােতর	ঢাকায়	কত	 িক	 দখার	আেছ।	 পহীনা	 িকছ	ুত ণী	 কমন	মােছর	মত	 চােখ
তাকায়	চলমান	পু ষেদর	িদেক।	যিদ	 কউ	তােক	পছ 	কের।	যিদ	 কউ	এিগেয়	আেস।	অথ	িদেয়	অ 	িকছ ু
আন 	যিদ	 িকেন	 িনেত	চায়।	সিৃ র	 কান	এক	লে 	 িবধাতা	শরীর	 িদেয়	মানব	এবং	মানবী	পািঠেয়িছেলন।
সই	শরীের	বপন	কেরেছন	 যা যািতত	ভালবাসা।	 সই	ভালবাসার	একিট	কদয	অংশ	টাকায়	 কনা	যায়।
আিনস	দীঘ	িনঃ বাস	 ফলল।	 কমন	অকাতের	মানষুজন	ঘমুেু ।	 কউ	 কউ	 জেগ	উেঠ	িবিড	়ধিরেয়	পােশর
মানেুষর	সে 	গ 	করেছ।	এেদর	 দেখ	মেন	হে 	এরা	কত	না	সখুী।

আনি ত	হবার	অসাধারণ	 মতা	এই	মানেুষর।	আকােশ	এক	ফািল	চাঁদ	 দখেল	এরা	খশুী	হয়।	একিট
অেবাধ	 িশ েক	 হেস	 ফলেত	 দখেল	এরা	খশুী	হয়।	আম	গাছ	যখন	নতনু	পাতা	ছােড	়তখন	তাই	 দেখও
আনে 	অিভভতূ	হয়।	মানষু	 রকৃিতর	এত	চমৎকার	একিট	সিৃ 	 রকৃিত	তব	ুনানান	িশকেল	তােক	বাঁধেলন।
ুধার	িশকল,	ত ৃ ার	িশকল…	 রকৃিতর	িন য়ই	তার	 রেয়াজনীয়তা	 বাধ	কেরিছেলন।	বঝুেত	 পেরিছেলন

মানষু	 নামক	এই	 রাণীটােক	 নানান	 িদক	 থেক	 বঁেধ	 না	 রাখেল	 স	 শষ	পয 	একটা	ভয়াবহ	কা 	কের
বসেব।	 বগমত	পাতাল	জয়	করেব— রহ	 থেক	 রহা রেক	 স	 িনেয়	আসেব	তার	পােয়র	 িনেচ	এবং	এক
সময়	 রকৃিতেকই	 র 	কের	বসেব—	 ক	তিুম?	িক	 তামার	পিরচয়?	িক	চাও	তিুম	মানেুষর	কােছ?	 কন	তিুম
আমােদর	এই	পিৃথবীেত	এেনছ?	 কাথায়	তিুম	আমােদর	িনেয়	 যেত	চাও?

আিনস	 িসগােরট	 ধিরেয়	 সদরঘাট	 ল 	 টািমনােলর	 িদেক	 রওনা	 হল।	 আজেকর	 রাতটা	 স	 ল
টািমনােলই	কাটােব।

যার।
আিনস	চমেক	তাকাল।
মেয়	লাগব	 যার?	কেলজ	গাল।	িব বাস	না	করেল	সািটিফেকট	 দখেবন।
িক	নাম	 মেয়র?
মেয়	 তা	একটা	না।	অেনক	আেছ।	নাম	িদয়া	িক	হইেব?	িক	রকম	চান	বেলন।	 হােটেল	 যব া	করা

আেছ।	 কান	সম যা	না।
আিনস	হািস	মেুখ	বলল,	এমন	 কান	 মেয়	যিদ	আপনার	স ােন	থােক	যার	নাম	রাি র	তাহেল	 যেত

পাির।	আমার	 রীর	ভাল	নাম	 রশমা,	ডাক	নাম	রাি র।	এই	নােমর	কাউেক	পাওয়া	 গেল	খািনক ণ	গ



করতাম।
লাকিট	িবর 	 চােখ	তািকেয়	 থেক	চেল	 গল।	রােতর	ঢাকায়	 হঁেট	 বডা়েনার	এই	হে 	এক	সম যা

—	িকছ ু ণ	পর	পর	দালালেদর	হােত	পডে়ত	হয়।	আিনেসর	মাথায়	চট	কের	কিবতার	একটা	লাইন	চেল	এল
—	িকছ	ুভালবাসা	িকিনব	অ 	দােম।

কে র	 যাপার	 হে 	 রথম	 লাইনিটই	 ধ	ু এেসেছ।	 ি বতীয়	 লাইনিট	আর	আসেব	 না।	 রকৃিত
মানেুষর	সে 	রিসকতা	করেত	ব 	পছ 	কের।	একটা	অসাধারণ	লাইন	পাঠায়।	ি বতীয়	লাইনটা	আর	পাঠায়
না।	িদেনর	পর	িদন,	রােতর	পর	রাত	ি বতীয়	লাইনটার	জে য	অেপ া	করেত	হয়।	যা	আর	আেস	না।

আ া	 রাি রর	মত	 ি বতীয়	 কান	ত ণী	 িক	আসেব	তার	জীবেন?	 স	গভীর	 রােত	 হঠাৎ	অকারণ
পলুেক	মাথার	ল বা	চলু	 খাপা	কের	অ ুত	ভি েত	সাজেব।	বািত	 িনিভেয়	 মামবািত	 বিলেয়	মিদর	গলায়
বলেব	এখন	আিম	নাচব।	তিুম	বেস	বেস	 দখেব—

“সখীগণ	সেব	কুডা়ইেত	কুটা।
চিলল	কুসমু	কানেন।
কৗতকুরেস	পাগলপরানী
শাখা	ধির	সেব	কের	টানাটািন,
সহসা	সবাের	ডাক	িদয়া	রাণী
কেহ	সহা য	আনেন—
ওেগা	 তারা	আয়,	এই	 দখা	যায়
কুিটর	কাহার	অদূের!”

না।	রাি রর	মত	 মেয়রা	বার	বার	আেস	না।	এেদর	হঠাৎ	হঠাৎ	পাওয়া	যায়।	আসীম	 সৗভা যবান	 কান	পু ষ
হঠাৎ	এেদর	 পেয়	যান।	 স	 যমন	 পেয়িছল।	রাি রর	মতৃু্যর	সময়	 স	তার	হােত	হাত	 রেখ	বেসিছল।	এক
সময়	আিনস	বলল,	ক 	হে ?

রাি র	বলল,	 যাঁ।
আিনস	সহজভােব	বলল,	কে র	িকছ	ু নই	রাি র	আবার	 দখা	হেব।	রাি র	 চােখর	পািন	মেুছ	বলল,

এই	কথাটা	ভলু।	আর	 দখা	হেব	না।	যা	 দখার	এই	 বলা	 দেখ	নাও।
পরকাল	আেছ	িক	না	এটা	িনেয়	আিনস	মাথায়	ঘামায়	না	তেব	আর	 কানিদন	 দখা	হেব	না।	এই	কথা

আিনস	 রহণ	কের	িন।	 দখা	হেয়েছ।	রাি রর	সে 	অেনকবার	 দখা	হেয়েছ।	অ য	একিট	 মেয়	হঠাৎ	হয়ত
অিবকল	রাি রর	মত	কের	হাসল।	আবার	 দখা	হল	রাি রর	সে ।

িবেটর	 ’জন	পিুলশ	আিনসেক	থামাল।
আপিন	 ক?
আমার	নাম	আিনস?
যান	 কাথায়?
আিনস	 চপু	কের	 রইল।	 িবেটর	পিুলশ	 িবর 	 হেয়	তাকাে ।	 রােতর	 শহের	 িবেটর	পিুলশরাও	 বড়

িবর 	কের।
কথা	বেলন	না	 কন?	যান	 কাথায়?
কাথাও	যাই	না—	হাঁিট।
দিখ	আপনার	ঝিুলর	মে য	িক	আেছ?
ঝিুলর	মে য	 তমন	 িকছ	ুপাওয়া	 গল	না-	 ট	মামােডর	 লখা	একিট	উপ যাস	House	made	of



down	আিনেসর	জ িদেন	রাি র	উপহার	 িদেয়িছল।	 গাটা	 গাটা	হরেফ	 লখা—	আিনস,	তিুম	এত	ভাল
কন?

আিনস	িবেটর	পিুলেশর	িদেক	তািকেয়	বলল,	এই	বইিট	আমার	 রী	আমার	জ িদেন	আমােক	উপহার
িদেয়েছন।	এইখােন	আমার	 রসে 	িক	 লখা	আেছ	আপিন	পেড	় দখেত	পােরন।	আমার	 রীর	ধারণা	আিম
এই	পিৃথবীর	 র তম	মানষু।	 মেয়রা	অবি য	সব	সময়ই	একট	ুবািডে়য়	কথা	বেল।	তব…ু

পিুলশ	আিনসেক	ঘাঁটাল	না।	এিগেয়	 গল।	এরকম	 িনিশ	পাগেলর	সে 	তােদর	সব	সময়	 দখা	হয়।
এেদর	িনেয়	মাথা	ঘামােল	তােদর	চেল	না।
	



��.
মনসরু	 সাফায়	আধেশায়া	হেয়	আেছ।

সাবাহান	সােহেবর	কারেণই	 স	এমনভােব	বসা।	 সাবাহান	সােহব	চান	 য	 স	আরাম	কের	বেস	 ুধা
স েক	তার	অিভ তার	 লখাটা	 েন।	মনসরু	একবার	 ধ	ু ীণ	 বের	বলল,	 যার	 লখাটা	কত	প ৃ া?

সাবাহান	সােহব	বলেলন,	িতনশ	বাইশ	প ৃ া	হেয়েছ।	এখেনা	িলখিছ।	আেরা	বাডে়ব।
মনসরু	হতভ ব	হেয়	বলল,	সবটা	আজ	 নােবন?
যাঁ।	নয়েতা	 া	 িঠক	থােক	না।	 া	থাকাটা	খবু	দরকার।	একসে 	না	 নেল	তিুম	পির ার	বঝুেত

পারেব	না।
তা	িঠক।
তিুম	আরাম	কের	পা	তেুল	বস।	খবু	মন	িদেয়	 নেব।	িকছ	ুিমস	করেব	না।
ি ব	আ া।
আর	পডা়র	সময়	 	হা	এই	সব	 িকছ	ুবলেব	না।	এেত	আমার	অসিুবধা	হয়।	কনসানে রসান	 কেট

যায়।
আিম	িকছ	ুবলব	না।
ভরী	 ড।
সাবাহান	সােহব	 	করেলন	এবং	অিত	 ত	পেড	় যেত	লাগেলন।	ঘ া	খািনক	পার	হবার	আেগই

ঘের	ঢকুল	ফিরদ।	 সাবাহান	সােহবেক	থািমেয়	বলল,	 লাভাই	আপনার	কাই 	পারিমশান	িনেয়	িক	আপনােক
একটা	কথা	িজে স	করেত	পাির?

িক	কথা?
যােক	আপিন	 লখা	পেড	় নাে ন	 সই	গাধা	ঘমুেু ।	তািকেয়	 দখনু—হা	কের	ঘমুেু ।
সাবাহান	সােহব	তাকােলন	এবং	তার	মন	সি য	সি য	খবু	খারাপ	হেয়	 গল।	আসেল	তাই।	ডা ার

ঘমুেু ।	হা	কেরই	ঘমুেু ।
সাবাহান	সােহব	উ বের	ডাকেলন,	িমিল	িমিল।	 সই	শেদও	ডা ােরর	ঘমু	ভাঙিল	না।	কেয়কবার

ধ	ু ঠাঁট	কাঁপল।	 িমিল	পােশ	এেস	দাঁডা়বার	পর	 সাবাহান	সােহব	বলেলন,	ডা ােরর	মাথার	 িনেচ	একটা
বািলশ	দাও	মা	ও	ঘিুমেয়	পেডে়ছ।	 ুধা	িবষয়ক	আমার	এই	জিটল	 লখা	পডে়ত	পডে়ত	 য	 কউ	ঘিুমেয়	পডে়ত
পাের	এটা	আমার	ক নার	বাইের	িছল।	মনটাই	খারাপ	হেয়	 গল।

িমিল	ডা ােরর	মাথায়	 িনেচ	একটা	বািলশ	 িদেয়	 িদল।	পাতলা	চাদের	গা	 ঢেক	 িদল।	এই	সামা য
কাজটা	করেত	 তার	 ভাল	 লাগল।	 ৰবল	 ই া	করেত	 লাগল।	এই	 ছেলটার	 হাতটা	একট	ু ছেুয়	 দখেত।
মানেুষর	মেন	 কন	এরকম	ই া	হয়?	এই	ই ার	নামই	 িক	ভালবাসা?	তাহেল	ভালবাসা	 যাপারটা	 িক	শরীর
িনভর?	কিব	 য	বেলন	 ৰিত	অ 	লািগ	তার	 রিত	অ 	কাঁেদের—	এই	কথা	 িক	সি য?	সি য	হেল	খবু
কে র	 যাপার	 হেব।	ভালবাসার	 মত	এত	 বড	়একটা	 যাপারেক	 দেহ	সীমাব 	করা	 খবু	অ যায়।	 খবুই
অ যায়।	 তব	ু কন	 জািন	 ভালবাসা	 শষ	 পয 	 দেহই	আ রয়	 কের।	 বড	় রহ যময়	 এই	 পিৃথবী।	 বডই়
রহ যময়।

িমিল	গােয়	চাদর	 িদেয়	 িদে 	পােশ	মখু	 িবকৃত	কের	দাঁিডে়য়	আেছ	ফিরদ।	 স	বলল,	এত	বড	়গাধা
আিম	আমার	লাইেফ	 দিখিনের	 িমিল।	একটা	ভ রেলাক	আ রহ	কের	 তােক	একটা	 লখা	পেড	় শানাে ন
আর	তইু	 যাটা	ঘিুমেয়	পডি়ল?	 তার	একট	ুল াও	লাগল	না?	আবার	 দখনা	নাক	ডাকাে ।	কেষ	একটা	চড়



দব	না-িক?
িমিল	বলল,	 বচারােক	ঘমুেুত	দাও	মামা	িবর 	কর	না।
আমার	িক	ইে 	করেছ	জািনস?	আমার	ইে 	করেছ	গাধাটােক	ধরাধির	কের	রা ায়	 ফেল	িদেয়	আিস।

হঠাৎ	ঘমু	ভা েল	একটা	শক	খােব।	বঝুেব	কত	ধােন	কত	চাল।
তিুম	এ	ঘর	 থেক	যাও	 তা	মামা।
ঘের	 রচ 	মশা।	 বচারােক	মশা	 িবর 	করেছ।	 সাফার	উপর	মশারী	খািটেয়	 দয়া	যায়	না।	 িমিল

মসকুইেটা	কেয়ল	 বিলেয়	িদল।
রােত	ভাত	 খেত	 খেত	 সাবাহান	সােহব	 িজে স	করেলন,	ডা ার	 িক	এখেনা	ঘমুেু ?	 িমিল	লি ত

গলায়	বলল,	 যাঁ	বাবা।
সাবাহান	সােহব	 িবি ত	 বের	 বলেলন,	খবুই	আ ােযর	 যাপার।	ফিরদ	 বলল,	 লাভাই	আমার

ধারণা	আপনার	 ুধা	 িবষয়ক	বইটােত	ঘমু	উপে রাকারী	 িকছ	ুএকটা	আেছ।	আপিন	যখন	ডা ার	 যাটােক
পেড	় নাি েলন	তখন	আিমও	 িতন	প ৃ া	দাঁিডে়য়	দাঁিডে়য়	 নলাম।	আমার	িতনবার	হাই	উঠল।

সাবাহান	সােহব	কিঠন	 চােখ	তাকােলন,	িকছ	ুবলেলন	না।
ফিরদ	বলল,	ইনসমিনয়ার	ওষধু	 িহেসেব	এই	বই	বাজাের	ছাডা়	 যেত	পাের।	আিম	 ঠা া	করিছ	না

লাভাই।	আিম	 যাম	িসিরয়াস।
িবল	ুবলল,	চপু	করেতা	মামা।
চপু	কর,	চপু	কর	এই	কথা	ইদানীং	আমােক	খবু	 বিশ	 নেত	হে ।	আমার	এটা	 নেত	ভাল	লাগেছ

না।	সব	মানেুষরই	িকছ	ু যি গত	মতামত	থাকেত	পাের।	এবং	 সই	মতামত	 ৰকােশর	অিধকারও	তার	থাকা
উিচত	বেল	আিম	মেন	কির।	 লাভাইেয়র	বইিট	পেড	়আমার	ঘমু	আসেছ	এটা	বেল	 লাভাইেয়র	বইেয়র	 রিত
আিম	 কান	অ র া	 ৰকাশ	করিছ	না।	বইিটর	নতনু	একিট	ডাইেমনসেনর	িদেক	আিম	ইংগীত	করিছ।

িমন	ুবলেলন,	আর	একটা	কথা	বলেল	এই	ভােতর	চামচ	িদেয়	 তার	মাথায়	একটা	বািড	় দব।
তা	দাও।	তব	ুআমার	কথাটা	আিম	বলবই।	সে রিটস	‘ যায়	িক?’	এ	কথাটা	 বাঝােত	িগেয়	মতৃু্যবরণ

করেলন।	তােক	 হমলক	নােমর	তী র	হলাহল	পান	করেত	হল।	আিম	 ুধা	এবং	ঘেুমর	স ক	বলেত	িগেয়	না
হয়	চামেচর	একটা	বািড	় খলামই।

সাবাহান	 সােহব	 শা 	 গলায়	 বলেলন,	 খাওয়া	 দাওয়ার	 পর	 তামার	 সে 	আমার	 িকছ	ুকথা	আেছ
ফিরদ।

ফিরদ	বলল,	ি ব	আ া।
কথা েলা	অি রয়।	তব	ুআিম	িঠক	কেরিছ	কথা েলা	 তামােক	বলব।
ি ব	আ া।
আিনস	 ছাকরা	িক	এখেনা	আেস	িন?
িবল	ুবলল,	না	আেস	িন।
কাথায়	আেছ?	 কান	খবর	পািঠেয়েছ?
না।
ওেক	 যন	আর	এ	বািডে়ত	ঢকুেত	 দয়া	না	হয়।	 য	মানষু	তার	 িট	বা া	 ফেল	উধাও	হেয়	যায়	তােক

এ	বািডে়ত	আিম	থাকেত	িদেত	পাির	না।
ফিরদ	বলল,	আপনার	এই	 ৰ াব	আিম	সবা করেণ	সমথন	করিছ	 লাভাই।
তামার	সমথেনর	আিম	 কান	 রেয়াজন	 বাধ	করিছ	না।



রেয়াজন	 বাধ	 না	 করেলও	 সমথন	 করিছ।	আপিন	 বাধহয়	 জােনন	 না	 লাভাই	 য	 স য	 এবং
যােয়র	 পছেন	আিম	সদা	সবদা	িহমালেয়র	পবেতর	মতই	দাঁডা়ই।

তামার	িক	খাওয়া	 শষ	হেয়েছ	ফিরদ?
ি ব	 না।	 এখন	 একবািট	 ডাল	 খাব।	 খাওয়া	 দাওয়ার	 পর	আিম	 একবািট	 ডাল	 খাই।	 ভিজেটবল

রািটন।	এটার	খবুই	দরকার।
ডাল	খাওয়া	 শষ	হবার	পর	তিুম	দয়া	কের	আমার	ঘের	এেসা।	 তামার	সে 	জ ির	কথা	আেছ।
সাবাহান	সােহব	 িনতা ই	অনেু িজত	 বের	 যসব	কথা	বলেলন,	 স েলা	হে ,	ফিরদ	আমার	লাড

রসার	 হে 	একশ	 ষাট	 বাই	 পচান বই।	আমার	 বয়েস	এটাই	 বাভািবক।	 িকছিুদন	 থেক	ল ্য	করিছ
তামার	সে 	খািনক ণ	কথা	বলেলই	আমার	লাড	 রসার	 বেড	়যায়।

কতটা	বােড	়তা	িক	জানেত	পাির?
এ	পয 	 বার	 মেপিছ।	 দেখিছ	উপেররটা	হয়	 ’শ	িনেচরটা	একশ	দশ।
বেলন	িক	 কায়ােয়ট	ই ােরি ং।
তামার	কােছ	ই ােরি ং	মেন	হেত	পাের!	আমার	কােছ	ই ােরি ং	নয়।	আিম	চাই	তিুম	আর	কখেনা

আমার	সামেন	না	আস।
তা	িক	কের	স ব?
আমার	 ব র	সােহব	 তামার	নােম	আলাদা	কের	 িকছ	ুটাকা	আমার	কােছ	গি ত	 রেখ	 গেছন।	এই

টাকাটা	আিম	 তামােক	 িদেয়	 িদেত	পাির।	 সই	টাকায়	বািড	়টাির	 িকেন	তিুম	 মাটামিুট	রাজার	হােল	থাকেত
পার।

ফিরদ	আ রহী	গলায়	বলল,	অেনক	টাকা	না-িক?
যাঁ	অেনক	টাকা।	তেব	 তামােক	আিম	টাকাটা	িদেত	পারিছ	না।	কারণ	 ব র	সােহব	বেলছন	 তামার

মাথাটা	িঠক	না	হেল	 যন	 তামার	কােছ	টাকা	না	 দয়া	হয়।	 তামার	মাথা	িঠক	না।
আমার	মাথা	িঠক	না?
না।
আর	আপনারটা	হানে রড	পােস 	িঠক?
আমার	মাথা	িনেয়	কথা	হে 	না।	 তামারটা	িনেয়	কথা	হে ।
ফিরদ	 হঠাৎ	 দাঁডা়ল।	 গাঢ়	 গলায়	 বলল,	 লাভাই	আিম	 চললাম।	আমার	কারেণ	আপনার	 রসার

বাডে়ব	না।
মেন	হে 	ফিরেদর	িনেজর	লাড	 রসারও	 	 	কের	বাডে়ছ।	মাথার	 ভতর	 ৰলয়	কা 	ঘেট	যাে ।

মেন	হয়	এই	অব ােতই	কিব	নজ ল	িলেখিছেলন—
“আিম	ভরা	তরী	কির	ভরা	ডিুব,	আিম	টেনেডা,	আিম	ভাসমান	মাইন।
আিম	ধজূিট,	আিম	এেলােকেশ	ঝড	়অকাল- বশাখীর!
আিম	িবে রাহী,	আিম	িবে রাহী-সূত,	িব ব	িবধা রীর।”

ফিরেদর	 রাগ	অনরুাগ	 কানটাই	 দীঘ ায়ী	 হয়	 না	 বেল	 িনেজর	 ঘের	 যেত	 যেত	 িনেজেক	অেনকটা
সামেল	 ফলল।	বসার	ঘের	 সাফায়	ডা ার	হা	কের	ঘমুেু ।	 যাটােক	কেষ	একটা	চড	় দবার	ই া	অেনক
কে 	দমন	করেত	হল।	চডট়া	 িদেত	পারেল	রাগটা	পেুরাপিুর	চেল	 যত।	রাগ	কমােনার	অেনক েলা	প িতর
মে য	 একিট	 হে 	 অে যর	 উপর	 রাগ	 ঢেল	 দয়া।	 িকংবা	 উে া	 িদক	 থেক	 সং যা	 গানা—একশ,
িনরান বই,	আটান বই,	সাতান বই,	িছয়ান বই...	ফিরদ	সং যা	প িত	 চ া	করল।	প িত	আজ	কাজ	করেছ



না।	সব	িদন	সব	প িত	কাজ	কের	না।	চলু	ধের	হাঁচকা	টান	িদেয়	ডা ার	 যাটােক	 সাফা	 থেক	 ফেল	িদেল
কমন	হয়,	ভ রতায়	বাঁধেছ।	সমােজ	বাস	করার	এই	হে 	সম যা।	সামািজক	িবিধ-িনেষধ	 মেন	চলেত	হয়।
ই া	করেলও	কােরার	চলু	ধের	 যাচক	টান	িদেয়	িনেচ	 ফেল	 দয়া	যায়	না।
	
ফিরদ	 মঘ	গজন	করল,	এই	 যাটা	উঠ।

ডা ার	ধডম়ড	়কের	উেঠ	বসল।	তার	কােছ	সব	 িকছইু	এেলােমেলা।	এখােন	 স	 িক	করেছ?	ঘমুেু
না-িক?	এখােন	ঘমুেু 	 কন?	সামেন	ফিরদ	মামা	না?	উিন	এমন	কের	তািকেয়	আেছন	 কন?

ামািলকুম	মামা।
ওয়ালাইকুম	সালাম।
িক	করেছন	মামা?
তমন	িকছ	ুকরিছ	না।	একট	ুআেগ	ভয় র	িকছ	ুকরার	ই া	করিছল	এখন	করেছ	না।
ডা ারেক	আর	িকছ	ুবলার	সেুযাগ	না	িদেয়	ফিরদ	িনেজর	ঘের	চেল	 গল।	ঠা া	পািনেত	ঘাড	়িভিজেয়

িনেত	হেব	তােত	মলূ	 ায়	ুশীতল	হেব।	 বশ	খািনকটা	 যািফনও	শরীের	ঢকুােত	হেব।
এেতও	 ায়রু	উে জনা	খািনকটা	কমেব।	কােদরেক	চােয়র	কথা	বলা	দরকার।	িচিন	 ধ	ছাডা়	কডা়	চা।

রচরু	 যািফন	দরকার।	 ধ	ু যািফেন	কাজ	হেব	না,	গানও	লাগেব।	এসব	 র	রবী র	সংগীত	খবু	কাজ
কের।	 মেঘর	পর	 মঘ	জেমেছ।	এই	 িবেশষ	গানিট	রাগ	কমােনার	 যাপাের	 কারািমন	ইনেজকশেনর	মত।
পরপর	 বার	 নেলই	রাগ-জল।	আজ	ঐ	গানিটরও	সাহা য	দরকার।	আজেকর	অব া	বডই়	খারাপ।
	
ডা ােরর	ঘমু	এখন	পেুরাপিুর	 ভেঙেছ।

স	এই	মহুেূত	বড	়ধরেনর	ল াও	 বাধ	করেছ।	পেুরা	 যাপারটা	এখন	মেন	পডে়ছ।	 ুধার	উপর
লখা	 নেত	 নেত	ঘিুমেয়	পেডে়ছ।	িক	অস ব	ল ার	কথা।	িছঃ	িছঃ	িছঃ।	িমিল	িন য়ই	ঘটনা	 েনেছ।	না
জািন	 স	িক	ভাবেছ।	তােক	গাধা	ভাবেছ	িন য়ই।

রাত	এখন	 রায়	 দডট়া।	এত	রােত	চপুচাপ	 সাফায়	 েয়	থাকা	ছাডা়	 কান	গিত	 নই।	 িক 	আবার
ি েধও	 লেগেছ।	 ুধা	 যাপারটা	কত	ভয়াবহ	তা	 ৰব 	পেড	়িঠক	 বাঝা	যায়	িন—	এখন	 বাঝা	যাে ।	তার
মেন	পডল়	আজ	 পেুরও	 তমন	িকছ	ুখাওয়া	হয়	িন।

ঘমু	ভাঙার	পর	 থেক	 চােখর	সামেন	 ধ	ুনানান	রকম	খাবাের	ছিব	ভাসেছ।	এই	মু েত	 য	ছিবিট
ভাসেছ	 সই	ছিবিট	 বশ	অ বি কর—	িবশাল	একটা	িচনামিটর	 ট।	 সই	 েট	িশউিল	ফেুলর	মত	 দখেত
পালাও।	 পালাওেয়র	উপর	আ 	একটা	 ভডা়র	 রা ।	 রা িটর	বণ	 সানািল।	এত	 িজিনস	থাকেত	 চােখর
সামেন	 ভডা়র	 রা 	ভাসেছ	 কন	 সটা	একটা	রহ য।	চামডা়	ছািডে়য়	 নবার	পর	 ভডা়	এবং	ছাগেল	 কান
তফাৎ	 নই।	তব	ু কন	 ধ	ু ভডা়র	কথা	মেন	হে ?	 রা টােতা	ছাগেলরও	হেত	পাের।

খটু	কের	শদ	হল।
ঘের	ঢকুল	পতুলু।	তার	ঘমু	আসিছল	না।	 স	এেসিছল	পািন	 খেত।	বসার	ঘের	আেলা	 বলেত	 দেখ

কৗতহুলী	হেয়	এেসেছ।	ডা ারেক	রােত	চপুচাপ	বেস	থাকেত	 দেখ	 স	খবুই	অবাক	হেয়েছ।	তেব	অবাক
হওয়াটা	 স	 রকাশ	হেত	িদল	না।	সহজ	 বের	বলল,	 ামািলকুম।

মনসরু	বলল,	ওয়ালাইকুম	সালাম।	ভাল	আছ?
এই	 মেয়িটর	সে 	তার	অেনকবার	 দখা	 হেয়েছ।	তেব	কখেনা	 তমন	আলাপ	 হয়িন।	 মেয়টা	 য

এতটা	সু র	 স	আেগ	ল ্য	কেরিন।	আলাদাভােব	এর	নাক	মখু	 চাখ	 কানটাই	সু র	না।	তব	ুসব	 িকছ ু
িমিলেয়	 মেয়টােক	 দখেত	 তা	বড	়ভাল	লাগেছ।	মনসরু	উৎসােহর	সে 	বলল,	 কমন	আছ	পতুলু?	পতুলু



িবি ত	গলায়	বলল,
ভাল।
আিম	 ুধা	িবষয়ক	 লখাটা	 নেত	 নেত	ঘিুমেয়	পেডি়ছলাম।	 যাপারটা	খবুই	অ যায়	হেয়েছ।	 জেগ

দিখ	 সাফায়	 েয়	আিছ—	মাথার	িনেচ	বািলশ।
মশার	কামেড	়ঘমু	 ভেঙেছ।	আমার	মেন	হয়	ি েধর	কারেণ।	 ৰচ 	ি েধ	 লেগেছ	বঝুেল	পতুলু।
পতুলু	বলল,	আপিন	বসনু	 দিখ	ঘের	িক	আেছ।
তামার	ক 	করার	দরকার	 নই	পতুলু।	তেব	 রীজটা	খেুল	 দখ।	ঠা া	গরেম	 কান	অসিুবধা	 নই।
আপিন	বসনু	আিম	 দিখ—
বাহ	 মেয়টার	কথা	 থেক	 রা য	ভাবাটাওেতা	 দূর	হেয়েছ।	 মেয়টােক	বিু মতী	বেলও	মেন	হে ।

মনসেুরর	 মেন	 হল	 মেয়টা	 কান	 একটা	 যব া	 করেবই।	 িকছ	ু না	 পেল	 েটা	 িডম	 ওমেলট	 কের	 িনেয়
আসেব।

মনসেুরর	 চােখ	আেগর	দ ৃ য	 িফের	এল।	 সই	 ভডা়র	 রা ।	তেব	তার	সে 	নতনু	 িকছ	ু িচ র	যু
হেয়েছ।	 ভডা়র	 রাে র	উপর	এখন	মরুিগর	 রা ও	 দখা	যাে ।

আধা	ঘ া	পর	পতুলু	এেস	বলল,	 খেত	আসনু।
খাবার	ঘের	খাবার	 দয়া	হেয়েছ।	ভাত,	 ই	মােছর	তরকারী,	উে 	ভাজা,	ডাল।	সবই	গরম।	রীিতমত

ধাঁয়া	উঠেছ।	একটা	 েট	 পয়াজ	কাচামিরচ	 টকুরা	 লব।ু
হতভ ব	মনসরু	বলল,	সব	িক	এখন	রা া	করেল?
পতুলু	হাসেত	হাসেত	বলল,	এত	অ 	সমেয়	বিুঝ	রা া	করা	যায়।	সবই	 রীেজ	িছল।	আিম	 ধ	ুগরম

কেরিছ।	আপিন	 খেত	বসনু।
পতুলু	 েট	ভাত	উিঠেয়	িদল।
িমিলর	ঘমু	আসিছল	না।	একটা	মানষু	 সাফায়	 েয়	আেছ।	হয়ত	 বচারােক	মশারা	ইেতামে য	 খেয়

ফেলেছ।	একজনেক	এই	অব ায়	 রেখ	 ঘমুেুত	 যাওয়া	অস ব	 যাপার।	 স	 িনঃশেদ	 বসার	 ঘের	 ঢকুল।
সখান	 থেক	খাবার	ঘের।	খাবার	ঘের	 িক	হে ?	মনসরু	খাে ?	 ক	খাওয়াে 	তােক?	তােক	 জেনর	 কউ
ল ্য	করল	না।	 িমিল	পদার	আডা়ল	 থেক	ল ্য	করল	 জন	 িক	সু র	গ 	করেছ।	এত	খািতর	 জেনর
মে য?	কই	এই	খািতেরর	কথােতা	তার	জানা	 িছল	না?	আবার	হািসর	শদ	আসেছ।	 িখলিখল	কের	 িন য়ই
পতুলু	 মেয়টাই	হাসেছ।	রােগ	 িমিলর	গা	 বেল	 যেত	লাগল।	যিদও	 স	খবু	ভাল	কেরই	জােন	রাগ	করার
িকছইু	 নই।	 কন	 স	রাগ	করেব?	তার	রাগ	করার	িক	আেছ?

হাসাহািসর	কারণ	 হে 	 িঠক	এই	 সময়	 ডা ার	একটা	 মজার	 রিসকতা	করিছল-	 রিসকতাটা	 বানর
িবষয়ক।	ডা ার	কখেনা	রিসকতা	কের	কাউেক	হাসােত	পাের	না।	এই	 রথম	 স	একজন	 ৰা য	বািলকােক
মু 	করল—	পতুলু	হাসেত	হাসেত	 ভেঙ	গিডে়য়	পডল়।	 িকংবা	 ক	জােন	এই	 ৰা য	বািলকািট	হয়ত	মু
হবার	অিভনয়	করল।	ডা ার	অিভনয়	ধরেত	পারল	না।

পদা	ধের	ঈষায়	নীল	হেয়	 গল	 িমিল।	তার	 ভতের	এত	ঈষা	 িছল	তাও	 স	জানেত	না।	 স	 যভােব
এেসিছল	 সইভােব	িফের	 গল।	িনেজর	উপি িত	 স	কাউেক	জানেত	িদল	না।
	
বানর	গে র	সাফে য	উৎসািহত	হেয়	ডা ার	 ি বতীয়	গ 	 	করল।	পতুলু	এই	গ িটও	 চাখ	বড	়বড়
কের	 নল	এবং	এক	সময়	 হেস	উঠল	িখলিখল	কের।

ডা ার	বানর	িবষয়ক	ততৃীয়	গ 	খুঁজেত	 	করল।	 তমন	 কান	গ 	মেন	পডে়ছ	না।	এই	 মেয়িট



বানর	ছাডা়	অ য	 কান	গে 	হাসেব	িক	না	তাও	 বাঝা	যাে 	না।	ির টা	 নয়া	িঠক	হেব	না।	বানর	সং রা
গ ই	মেন	করেত	হেব।	ডা ােরর	ধারণা	 মেয়েদর	 রইন	Unidirectional.	 য	 মেয়	বানর	সং রা
রিসকতায়	হােস	 স	অ য	রিসকতায়	হাসেব	না।	তােক	বানর	িবষয়ক	গ ই	বলেত	হেব।	অ য	গ 	না।	নারী
জািত	খবু	 রবেলেমর	জািত।	এক	চ 	ুহিরণীর	মত।
	



��.
না ার	 টিবেল	 সাবাহান	সােহব	 িবি ত	হেয়	বলেলন,	ফিরদ	তিুম	যাওিন,	ফিরদ	তার	 চেয়ও	 িবি ত	হেয়
বলল,	 কাথায়	যাব?

তিুম	বেলিছেল—	এ	বািডে়ত	থাকেব	না।
ফিরদ	 টাে 	মাখন	লাগােত	লাগােত	বলল,	ভালমত	 িচ া	কের	 দখলাম—	 ট	কের	 কান	 িডিসসান

নয়া	উিচত	না।
তাহেল	িম যা	কথা	বলেল	 কন?
িম যা	কখন	বলালাম?
গত	রােতই	 তা	বলেল।
বেলিছ	ভাল	কেরিছ।	এই	িনেয়	আপিন	দায়া	কের	এখন	 যাট	 যাট	করেবন	না।	এিমেতই	রােত	ভাল

ঘমু	হয়িন।
ফিরদ	তার	নাশতার	 ট	িনেয়	িনেজর	ঘর	চেল	 গল।
সাবাহান	সােহব,	এমদাদ	 খা কােরর	িদেক	তািকেয়	বলেলন,	 দশটা	ন 	হে 	 কন	জােনন?
দশ	ন 	হে 	 িক	হে 	না	এই	 িনেয়	এমদােদর	 কান	মাথা	 যথা	 নই।	এমদাদ	এই	মু েত	 িটেত

পু 	কের	মাখন	লাগােত	 য ।	 দশ	স েক	ভাববার	ফসুরত	 কাথায়?
এমদাদ	বলল,	আমােক	িকছ	ুবলেলন?
যাঁ।	 দশটা	 কন	ন 	জােনন?
ি ব	না।
জানেত	হেব।	এসব	িনেয়	ভাবেত	হেব।	 ধ	ুমাখন	িদেয়	 িট	 খেল	হেব	না।
অব যই।	অব যই	ভাবেত	হেব।
সাবাহান	সােহব	কিঠন	 গলায়	 বলেলন,		 দশটা	 ন 	 হবার	 মলূ	 কারণ	 হল	আমােদর	 িম যা	 বলার

রবণতা।
তােতা	িঠকই	বেলেছন	জনাব।	একবাের	িঠক।
জািত	িহেসেবই	আমরা	িম যাবাদী।
অব যই।
আমরা	 ৰিত া	কির	 রিত া	ভা ার	জে য।
আসল	কথা	বেলেছন।	লাখ	কথার	এক	কথা।
এমদাদ,	 সাবাহান	সােহেবর	 রিতিট	কথায়	একমত	হেত	লাগল।	 স	সাধারণত	কেরা	 কান	কথােতই

ি বমত	 পাষণ	কের	না।	এমদাদ	তার	দীঘ	জীবেনর	অিভ তায়	ল ্য	কেরেছ	 য	মানেুষর	সে 	স-ুস ক
বজায়	রাখার	একটা	পথ	হে 	সব	কথায়	একমত	হওয়া।

এমদাদ	সােহব?
ি ব।
সি য	কথা	বলার	 রবণতা	যিদ	আমােদর	মে য	বিৃ 	পায়	তাহােল	 িক 	সব	সম যার	সমাধান	হেয়

যায়।
অব যই	হয়।
িম যা,	িম যা,	িম যা।	চারিদেক	 ধ	ুিম যা।	এটা	দূর	করেত	হেব।



স যবাদী	জািত	িহেসেব	আমরা	যিদ	িনেজেদর	 রমাণ	করেত	পাির।	তাহেল	অব াটা	িক	হেব	আপিন
িক	িচ া	কের	 দেখেছন	এমদাদ	সােহব?

ি ব	না।
আমার	গা	িশউের	উঠেছ।	পিৃথবীর	 লাক	জানেব	বাঙািল	িম যা	বেল	না।	বাঙািল	স যবাদী।	আমােদর

আসনটা	িক	রকম	হেব	িচ া	ক ন।	কত	স ান	কর…
সাবাহান	সােহব	আেবেগ	আ ত	হেয়	কথা	 শষ	করেত	পারেলন	না।	বা ালী	জািতেক	স যবাদী	িক

কের	করা	যায়।	তাই	িনেয়	ভাবেত	লাগেলন।	গাঢ়	 বের	বলেলন,	এমদাদ	সােহব?
ি ব।
িজিনসটা	িনেয়	ভাবেত	হেব।
অব যই	হেব।
চা	 শষ	না	কেরই	 সাবাহান	সােহব	উেঠ	পডে়লন।	 ুধা	অব যই	একিট	ভয়াবহ	 যাপার।	তেব	তােরা

আেগ	হে 	স যবািদতা।	একিট	স যবাদী	জািত	িন য়ই	 ুধায়	ক 	পােব	না।
এমদাদ	নাশতার	 টিবেল	একা	 বেস	 রইল।	তার	জে য	ভালই	 হল।	একা	থাকেল	ই ামত	খাওয়া

দাওয়া	করা	যায়।	একটা	িডেমর	জায়গায়	 টা	িডম	িনেল	 কউ	বলেব	না-	এই	বয়েস	 টা	িডম	খাওয়া	িঠক	না।
কােল রল	নািক	 যন	ঝােমলা	হয়।	ডা ার	 ছাকরা	বলিছল।	আের	বাবা	আ াহতালা	তাহেল	িডম	িদেয়েছন
িক	জে য?	খাওয়ার	জে যই	 তা।	আ াহতালা	 তা	না	 ভেব	িচে 	িকছ	ু দন	নাই।	িতিন	না	 ভেব	িচে 	িকছ ু
করেবন	তা—	িক	হয়?

িমিল	এেস	বলল,	বাবার	িক	নাশতা	খাওয়া	 শষ	হেয়	 গল	চাচা?
যাঁ	মা।
চা- তা	 শষ	কেরনিন।
সিুখ	মানষু।	মাথার	মে য	হঠাৎ	একটা	িচ া	এেস	 গল—	খাওয়া	দাওয়া	ব ।
িমিল	িচি ত	গলায়	বলল,	আবার	িক	িচ া?
িমিল	িচি ত	মেুখ	বাবার	ঘেরর	িদেক	এ েলা।
এমদাদ	 েট	পেড	়থাকা	ততৃীয়	 িডমিটও	 িনেয়	 িনল।	 টা	খাওয়া	 গেল	 িতনিটও	খাওয়া	যায়।	যাহা

বাহা 	তাহা	পয়ষি ।	এমদােদর	মনও	আজ	খবু	 ৰস ।	 কান	 ৰস 	িনেজও	িঠক	বঝুেত	পারেছ	না।	পতুেুলর
কাছ	 থেক	গত	রােতর	বণনা	 শানার	পর	 থেকই	মনটা	 রবীভতূ	অব ায়	আেছ।	নতনু	আশার	আেলা	 দখেত
পাে ।	আশার	আেলা	ডা ার	 ছাকরা	 রসে ।	 চ া	চির র	কের	পতুেুলর	সে 	এই	 ছাকরােক	 গেথ	 ফলা
খবু	িক	অস ব?	এই	জগেত	অস ব	বেল	িকছ	ু নই।	এই	জগেত	সবই	স ব।	 চ া	চালােত	হেব।	 চ া।
সাবাহান	সােহব	স য	 িদবস	 িবষেয়	 িচ া	করেছন।	তাঁর	 িচ ার	 সূ র েলা	এখেনা	 	নয়।	তব	ু িতিন	যা
ভাবেছন	তা	হে 	স ােহর	একিট	িদনেক	িক	স য	িদবস	িহেসেব	 ঘাষণা	করা	যায়	না?	 যমন	ম লবার,	িকংবা
বধুবার।	এই	িদেন	 কউ	িম যা	কথা	বলেবন	না।	সবাই	স য	কথা	বলেব।	সব	বড	়বড	়কাজ	ঐ	িদনিটর	জ য
িনিদ 	থাকেব।	 রেয়াজেন	এই	 িদন	আেরা	বড	়কের	পিৃথবীময়	ছিডে়য়	 দয়া	যায়।	 যমন	 িব ব	 বা রতা
িদবস,	িব ব	িশ 	িদবস	িঠক	এই	রকম	হেব	িব ব	স য	িদবস।	এই	িদেন	পিৃথবীর	সব	মানষু	সূেযাদয়	 থেক
সূয 	পয 	 ধইু	সি য	কথা	বলেব।

িমিল	ঘের	ঢেুক	বলল,	বাবা	তিুম	চা	না	 খেয়ই	চেল	এেসছ?
টিবেলর	উপর	রাখ	মা,	খাব।
নতনু	িকছ	ুিনেয়	ভাবা	 	কেরছ?



।ঁ	স য	িদবস।
ভাল।
না	 েনই	বেল	 ফলিল	ভাল?	আেগ	িজিনসটা	িক	জািনিব	তারপর	বলিব	ভাল।	 বাস-	বিুঝেয়	বলিছ।
আজ	আমার	সময়	 নই	বাবা।	অ য	একিদন	 নব।
সটাও	ম 	 না।	আিম	 িনেজও	এখেনা	পেুরাপিুর	 িনি ত	 হইিন।	 রচরু	ভাবনা	 িচ া	করেত	 হেব।

দশটা	পেড	় গেছ	িম যার	খ ের।	স য	আজ	িনবািসত।	 সই	িনবািসত	স যেক	 ৰিত া	করেত	হেব।
চা	খাও	বাবা।	চা	ঠা া	হে ।
দশটাই	ঠা া	হেয়	যাে 	মা।	আর	চা।	আেগ	 দশটােক	আমােদর	চা া	করেত	হেব।	 দশটা	চেল	 গেছ

কা 	 ােরেজ।	 সখান	 থেক	 দশটােক	 বর	কের	তােক	গরম	করেত	হেব।	 রিতি ত	করেত	হেব	স যেক।
একবার	স য	 রিতি ত	হেয়	 গেল	আর	িচ া	 নই।	আ া	আিনস	 ছাকরা	িক	িফেরেছ?	ওর	সে 	কথা	বলা
দরকার।

ি ব	বাবা	উিন	িফেরেছন।	 ডেক	 দব?
না	থাক।	আিম	িচ া েলা	আেরা	 িছেয়	 নই।	এখেনা	সব	এেলােমেলা	আেছ।	তইু	কােজ	যা।	 তােক

দেখ	এখন	 কন	জািন	রাগ	লাগেছ।
িমিল	 কেনা	মেুখ	বাবার	ঘর	 থেক	 বর	হল।	তার	 িনেজর	শরীরটা	ভাল	 নই।	 বর	 বর	লাগেছ।

বাবার	বকবকািন	 নেত	একটওু	ভাল	লাগেছ	না।
সাবাহান	সােহব	স যা	পয 	ভাবেলন।	মাগেরেবর	নামােজর	পর	পািরবািরক	সভা	ডাকেলন।	 িতিন

একটা	ি র	িস াে 	এেসেছন।	এই	িস াে র	কথা	পািরবািরক	সভােত	জানােনাই	ভাল।
পািরবািরক	সভা েলা	সাধারণত	রােতর	খাবােরর	পর	হয়।	এটা	জ ির	সভা	বেল	আেগই	 	হল।

সভার	 শেষ	রােতর	খাওয়া	হেব।
বসার	ঘের	সভা	বসেছ।	পািরবািরক	সদ যেদর	বাইেরও	 িকছ	ুমানষুজন	আেছ	 যমন	এমদাদ	ও	তার

নাতনী।	আিনেসর	পু ৰ	ক যা।	আিনস	আেসিন	তার	মাথা	ধেরেছ।	সভার	 েত	উপি ত	সদ যেদর	দ খত
নয়া	হল।	 য	 কান	পািরবািরক	সভার	এই	অংশিট	রিহমার	মার	খবু	পছ ।	আেগ	 স	 িটপ	সই	 িদত।	এখন
দ খত	 দয়।	দ খত	 দয়া	নতনু	িশেখেছ।	দ খত	িদেত	তার	বড	়ভাল	লােগ।

পািরবািরক	সভার	 রিসিডংস	সাধারণত	িলেখ	িমিল।	আজ	িবল	ুিলখেছ।	 ক	িক	বলেছ,	িক	আেলাচনা
হে 	সবই	িলিখতভােব	থাকার	কথা।	তা	সব	সময়	স ব	হয়	না।	িবল	ুিমিলর	মত	 ত	িলখেত	পাের	না।

সভার	 েত	 সাবাহান	সােহব	পেুরা	 যাপারিট	 যা যা	করেলন।	 িতিন	মেন	কেরন	স ােহ	অ ত
একিট	 িদন	সি য	কথা	 বলার	 চ া	আমােদর	 থাকা	উিচত	 ই যািদ…।	তাঁর	 দীঘ	 ব ৃতার	পর	 িতিন	এই
রসে 	অ যেদর	মতামত	 চাইেলন।	কােরা	 িকছ	ু বলার	 থাকেল	 স	 বলেত	পাের।	তেব	 বলার	আেগ	 হাত
তলুেত	হেব।	 র ােবর	পে 	হেল	ডান	হাত।	 র ােবর	িবপে 	হেল	বা	হাত।

সাবাহান	সােহব	অ য 	িবর 	হেয়	ল ্য	করেলন	ফিরদ	 হাত	তেুল	বেস	আেছ।	 সাবাহান	সােহব
বলেলন,	তিুম	িকছ	ুবলেত	চাও?

ি ব।
র ােবর	পে 	না	িবপে ।
েটাই।
তার	মােন?	রিসকতা	করছ	না-িক?
ফিরদ	গ ীর	গলায়	বলল,	আপনার	সােথ	রিসকতা	করার	অিধকার	আমার	আেছ।	স ক	 সই	রকম।



তেব	আজ	আিম	আপনার	 র াব	একই	সে 	সমথন	করিছ	আবার	করিছ	না।
তার	মােনটা	িক?
স য	 িদবেস	আমরা	 যমন	স য	কথা	বলব	 িম যা	 িদবেস	আমরা	 তমিন	 ধ	ু িম যা	কথা	বলব।

সূেযাদয়	 থেক	 সূয 	 পয 	 ধইু	 িম যা।	 ঘের	 িম যা	 বলব,	 বাইের	 িম যা	 বলব,	 এমনিক	 সিদন	 যিদ
মসিজেদ	যাই	 সখােনও	িম যা	বলব।

সাবাহান	সােহব	অি দিৃ েত	তািকেয়	রইেলন।	ফিরদ	 সই	অি দিৃ 	স ূণ	উেপ া	কের	বলল,	সম
িদন	িম যা	কথা	বলার	ফল	িক	হেব	 সটাও	বেল	িদি 	িম যা	কথা	বলেত	ই া	করেব	না।	পািরবািরক	পযােয়
যমন	 িম যা	 িদবস	 থাকেব	 তমিন	 জাতীয়	 পযােয়ও	 িম যা	 িদবস	 থাকেব।	 সই	 িদন	 দেশর	 সবেচ	 বড়
িম যাবাদীেক	আমরা	পরু ার	 দব।	উপািধও	 দয়া	হেব।	 যমন	–	িম যা	 র ।	িকংবা	জাতীয়	িমথু্যক।

চপু	কর।
চপু	করব	 কন?	পািরবািরক	সভায়	আমার	কথা	 বলার	পেুরা	অিধকার	আেছ।	আিম	অব যই	কথা

বলেত	পাির।	 যাঁ	 য	কথা	বলিছলাম— দেশ	একট	 িম যা	একােডমী	 ািপত	হেব।	 সই	একােডমীর	কাজ
হেব	 জাতীয়	 পযােয়র	 িমথু্যকরা	 ক	 িক	 ভােব	 িম যা	 বলেছন	 তার	 একটা	 রকড	 রাখা।	 উদাহরণ	 িদেয়
যাপারটা	 বিুঝেয়	 িদি ।	 ধ ন	এক	 নতা	পি রকায়	একটা	 িববিৃত	 িদেলন।	 িদন	পর	স ূণ	অ যরকম
একটা	 িববিৃত	 িদেলন।	একােডমীর	কাজ	হেব	এই	সব	ল ্য	রাখা।	এবং	 রেয়াজনেবােধ	বাংলা	একােডমী
পরু ােরর	মত	িম যা	একােডমী	পরু ার	 রচলন	করা	 যেত	পাের।	এই	মু েত	একজেনর	নাম	 রকাশ	করেত
পাির	িযিন	সাধারণত	মসিজেদ	িম যা	বেলন।	 সই	িম যা	ফলাও	কের	 রিডও	িটিভেত	 রচার	করা	হয়।

সাবাহান	সােহব	রােগ	কাঁপেত	কাঁপেত	বলেলন,	 তামার	ব য	 শষ	হেয়েছ?
ি ব	না।	আমার	আেরা	িকছ	ুবলার	আেছ।
তিুম	 য	একটা	গাধা	তা	িক	 তামার	জানা	আেছ?
লাভাই	পািরবািরক	সভায়	একজন	সদ যেক	গাধা	বলাটা	িঠক	হে 	না।
অব যই	িঠক	হে ।	িবল	ুতইু	 লখ	পািরবািরক	সভায়	ফিরদেক	গাধা	সা য 	করা	হল।	কাজগপে র

রকড	থাকা	দরকার।	 িবল	ু বলল,	তিুম	একা	গাধা	 বলেলেতা	 বাবা	 হেব	 না।	সবাইেক	একমত	 হেত	 হেব।
তাছাডা়	আিম	িনেজ	মেন	কির	মামার	আইিডয়ার	একটা	 যাটায়াির যাল	 যাল	ুআেছ।

কােদর	এই	পযােয়	উেঠ	দাঁডা়ল	এবং	গভীর	গলায়	বলল,	আমার	মেন	হয়	মামার	মত	বিু র	 লাক	এই
িনয়ায়	আ াহতালা	 বিশ	 পয়দা	 কের	 নাই।	 এইটা	 কাগেজ-পে র	 ছাপা	 দরকার।	আফা	আপেন	আমার
মতামত	 লেখন।

িবল	ু সাবাহান	সােহেবর	মতামেতর	পােশ	কােদেরর	মতামতও	 িলখল।	তেব	সভায়	 ধ	ুমা র	স য
িদবেসর	উপরই	িস া 	 নয়া	হল।	িঠক	হল	এই	বািডে়ত	ম লবার	হেব	স য	িদবস।	এই	স য	িদবেস	 কউ
কান	িম যা	বলেব	না।	কােদর	 র 	তলুল,	জীবন	র ার	জে য	যিদ	িম যা	বলার	দরকার	হয়	তখন	িক	করা?
এর	উ ের	 সাবাহান	সােহব	বলল,	চপু	কর	গাধা।

কােদর	অ কার	মখু	কের	বলল,	িবষয়টার	িন া	হওয়া	দরকার।
গভীর	 িব েয়	পরুা	 যাপারটা	পতুলু	ল ্য	করেছ।	এ	রকম	একটা	 যব া	 য	 কান	বািডে়ত	 চালু

থাকেত	পাের	তা	তার	ক নােতও	িছল	না।	জীবনেক	আন ময়	কের	 তালার	এই	সব	উপকরণ	তােক	মু 	ও
অিভভতূ	করল।	 ধ	ুএমদাদ	 খা কার	সারা ণ	মখু	 িবকৃত	কের	 রইেলন	এবং	 রােত	ঘমুেুত	যাবার	সময়
পতুলুেক	বলেলন,	আইজ	একটা	িজিনস	িশখলাম	পতুলু।

পতুলু	বলল,	িক	িজিনস?



আইজ	িশখলাম	 য	দেলর	 গাদা	যিদ	 বকুব	হয়	তা	হইেল	সব	কয়টা	 বকুব	হয়।	এই	বািডর়	সব	কয়টা
মানষু	চােপ	 বাকা	এইটা	ল ্য	করছস?

পতুলু	মু 	 বের	বলল,	এসব	কা 	কারখানা	আমার	বড	়ভাল	লাগেছ।	এেদর	 িনেয়	 কান	ম 	কথা
তিুম	বলবা	না	দাদাজান।

বকুবের	 বকুব	বলব	না?
এরা	 বকুব	না।	দাদাজান।	এরা…
পতুলু	কথা	 শষ	করল	না।	তার	অেনক	িকছ	ুবলার	আেছ	িক 	দাদাজানেক	এসব	বলার	অথ	হয়	না।

দাদাজান	বঝুেব	না।	সবাই	সব	িজিনস	বেুঝ	না।
পতুেুলর	ই া	করেছ	তার	 িনেজর	যখন	একটা	সংসার	হেব	 সই	সংসােরও	এ	রকম	পািরবািরক	সভা

বসেব।	 সই	সভার	সব	 িববরণও	এরকম	কের	 লখা	হেব।	আেলাচনা	হেব।	জীবেনর	একেঘেয়িম	এইভােবই
দূর	করা	হেব।	একটাইেতা	আমােদর	জীবন।	ল 	 কািট	জীবনেতা	আমােদর	না।	 কন	আমরা	এই	জীবনেক
সু র	করব	না।

স য	িদবস	খবু	কিঠনভােব	পািলত	হেত	থাকল।
ম লবার	 ভাের	 যাক	 বােড	 লখা	 হয়	আজ	স য	 িদবস।	কােদর	 সই	 যাক	 বােড	বসার	ঘের

ঝিুলেয়	 িদেয়	আেস।	স য	 িদবস	 	হয়।	কােদর	এবং	রিহমার	মা	 জনই	এই	 িদবস	কিঠন	ভােব	 মেন
চেল।	 য	ইিলশ	মাছ	অ যিদন	প াশ	টাকায়	আনা	হয়।	 সই	মাছ	ম লবার	 কনা	হয়	চি শ	টাকায়।

িমত	ুিবি ত	হেয়	বেলন,	আজ	মাছ	স া	নািক?
কােদর	উদার	হেয়	বেল—	না।
িমন	ুবেলন,	তাহেল	তইু	চি শ	টাকায়	এই	মাছ	আনিল	িক	কের?
কােদর	চপু	কের	থােক।	কথা	বলেত	 গেলই	সম যা।	থেলর	িবডা়ল	 বর	হেয়	যােব।	সারাটা	িদন	তার

বডই়	অ বি েত	কােট।	রাত	বারটায়	হাফ	 ছেড	়বাঁেচ।
পতুলুও	স য	 িদবেসর	 যাপারটা	খবু	মেন	রাখেত	 চ া	কের।	এমিনেতই	তার	 িম যা	কথা	বলার

রেয়াজন	পেড	়না।	তব	ুম লবাের	 স	আেরা	সাবধান	থােক।	 যন	ভেুলও	 কান	িম যা	 বর	না	হয়।	পতুলু	খবু
অবাক	হেয়	ল ্য	করল	এই	ম লবােরই	 বেছ	 বেছ	তার	দাদাজান	বড	়বড	় িম যা	কথা েলা	বেলন।	 কন
িতিন	এমন	কেরন	 ক	জােন।	 িম যা	কথা েলা	অ যিদন	বলেল	 িক	হয়?	এই	 িনেয়	আিনেসর	সে 	তার	কথা
হল।	আিনস	 হেস	বলল,	স য	 িদবেসর	 যাপারটা	তিুম	খবু	 িসিরয়াসিল	 িনেয়ছ	বেল	মেন	হয়।	এটা	এমন
কিঠন	ভােব	 রহণ	করার	িকছ	ু নই।

পতুলু	িবি ত	হেয়	বলল,	 নই	 কন?
আিনস	হাসেত	হাসেত	বলল,	পেুরা	 যাপারটাই	ভলু।
ভলু?
যাঁ	ভলু।	স ােহর	একটা	িবেশষ	িদন	স য	িদবস	এর	মােন	হে 	স ােহর	অ য	িদন েলােত	িম যা

বলা	যােব।	স য	বলেত	হেব	স য	িদবেস।	 যাপারটা	তাই	দাঁডা়ে 	না?
পতুলু	 িকছ	ুবলল	না।	 স	খািনকটা	ধাধায়	পেড	় গেছ।	এমন	ভােব	 স	ভােবিন	আিনস	বলল,	 দখ

পতুলু–িদবেসর	 যাপারটাই	আমার	ভাল	লােগ	না—	একটা	িবেশষ	িদনেক	করা	হে 	িব ব	িশ 	িদবস।	সব
িদনইেতা	িশ 	িদবস	হওয়া	উিচত।	উিচত	না?

যাঁ	তােতা	িঠকই।
অবি য	এইসব	িদবেসর	একটা	উপকািরতাও	আেছ।



িক	উপকািরতা?
মেন	কিরেয়	 দবার	একটা	 যাপার	আেছ।	বছেরর	একিট	 িবেশষ	 িদনেক	স য	 িদবস	করা	মােন	ঐ

িদেন	স য	কথার	 রেয়াজনীয়তার	িদকিটর	 রিত	সবার	দিৃ 	আকষণ	করা।
পতুলু	িবি ত	হেয়	বলল,	আপিন	 িদেকই	যিু 	িদেত	পােরন।
আিনস	হাসেত	হাসেত	বলল,	তা	পাির।	এই	পিৃথবীেত	সব	 িকছরু	অভাব	আেছ	 িক 	যিু র	অভাব

নই।	ঈ বেরর	অি ে বর	পে 	 যমন	কিঠন	যিু 	আেছ	িবপে ও	 তমিন	কিঠন	যিু 	আেছ।
আপিন	আ াহ	িব বাস	কেরন	না	 কন?
তিুম	কর?
িক	আ য	আিম	করব	না?	আপিন	সি য	কেরন	না?
না।	রাি রর	সে 	এই	 িনেয়	 রায়ই	আমােদর	ঝগডা়	হত।	 স	তেক	 হের	 যত।	তেক	 হের	 গেলই

তার	অস ব	 মজাজ	খারাপ	হত।	একবার	তেক	 হের	 স	িক	করল	জান?	আমার	খবু	দামী	একটা	পা াবী	িছেড়
কুিট	কুিট	কের	 ফলল।

আিনস	অ যমন 	 হেয়	পডল়।	 রাি রর	কথা	 স	কখেনা	মেন	করেত	 চায়	 না।	 িক 	এই	 মেয়িটর
নানান	ভি েত	রাি রর	কথা	মেন	কিরেয়	 দয়।	এিট	িক	পতুলু	ই া	কেরই	কের?

আিনস	খািনকটা	অ বি ও	 বাধ	কের।	পতুেুলর	 চােখ	 স	এক	 ধরেনর	মু তা	 দখেত	পায়।	এই
মু তা	 সব	 সময়	 থােক	 না।	 হঠাৎ	 িঝিলক	 িদেয়	 উেঠ।	 পরী েণই	 মেয়িটর	 মখু	 িবষ 	 হেয়	 যায়।	আিনস
রাি রর	 চােখও	এই	 যাপারিট	ল ্য	কেরিছল।	এই	মু তা	 দখার	একটা	আলাদা	 নশা	আেছ।	একবার
দখেত	 পেল	বার	বার	 দখেত	ই া	কের।	আিনস	ল ্য	করেছ	 স	ইদািনং	িনেজর	অজাে ই	এই	 মেয়িটেক
মু 	করার	 চ া	করেছ।	 স	জােন	 যাপারটা	 িঠক	হে 	না	এেকবােরই	 িঠক	হে 	না।	সাবধান	হেত	হেব।
আেরা	সাবধান	হেত	হেব।
	
এমদাদ	সােহব	তাঁর	এ	বািডে়ত	আসার	কারণ	পেুরাপিুর	 যা যা	করার	জ য	 য	 িদনিট	 বেছ	 িনল	 স	 িদনিট
ম লবার—	স য	িদবস।

সকাল	 বলা	 সাবাহান	সােহব	বাগােন	হাটিছেলন।	এমদাদ	 সখােনই	তােক	ধরল।	 সাবাহান	সােহব
বলেলন,	িকছ	ুবলেবন?

এমদাদ	 িবনেয়	গেল	 িগেয়	বলল,	অব যই	বলব।	আপনাের	বলবনােতা	বলব	কাের?	আপেন	হইেলন
বটব ৃ ।

গৗরচি রকার	দরকার	 নই।	িক	বলেত	চান	বেল	 ফলনু।
এমদাদ	হাত	কচেল	বলল,	নাতনীটার	একটা	 যব া	করার	জ য	জনােবর	কােছ	আসলাম।	জািন—

মখু	ফেুট	এবার	বেল	 ফলেত	পারেল	সব	সম যার	সমাধান।	বেলই	 ফললাম।	এখন	আপিন	হইেলন	বটব ৃ ।
যা	করবার	আপিন	করেবন।	আমার	কাজ	 শষ।

আিম	 যাপারটা	িকছইু	বঝুেত	পারিছ	না।	কার	িক	 যব ার	কথা	বলেছন?
পতুেুলর	একটা	িববাহ	 দয়ার	কথা	বলেতিছ।
পতুেুলর	িবেয়?	িক	বলেছন	আপিন?	ওেতা	বা া	একটা	 মেয়।	 মি রক	পাস	কেরেছ	এখন	পডা়েশানা

করেব।
মেয়েছেল	পডা়েশানা	কের	িক	করেব	জনাব?	 মেয়েছেলেক	 তির	করা	হেয়েছ	স ান	পালেনর	জ য।
সাবাহান	সােহব	অ য 	িবর 	হেয়	বলেলন,	এসব	বলেছ	 ক	আপনােক?	 মেয়রা	িক	স ান	 তিরর



মিশন	না-িক?
বলেত	 গেল	তাই।	বঝুেতিছ	আপনার	 নেত	খারাপ	লাগেতেছ	তেব	এই েলা	হেলা	স য	কথা।	আজ

ম লবার	স য	 িদবস।	 িম যা	বেল	পাপ	করব	আিম	এমন	 লাক	না।	তা	ছাডা়	জনাব	আিম	 বিশ	 িদন	বাঁচব
না।	মতৃু্যর	আেগ	 দখেত	চাই	নাতনীটার	একটা	গিত	হেয়েছ।	এইটা	 দেখ	 যেত	পারেল	মেরও	শাি ।

সাবাহান	সােহেবর	 চােখর	দিৃ 	 থেক	িবর 	ভাবটা	 গল	না।	বরং	আেরা	দঢ়ৃ	হল।	িতিন	কিঠন	গলায়
বলেলন,	এত	অ 	বয়েস	 মেয়েদর	 িবেয়র	প পািত	আিম	না।	আমার	 িফলসিফ	হে —	 মেয়রা	পেুরাপিুর
বাবল বী	 হবার	পর	 িবেয়	করেব।	পতুেুলর	পডা়েশানার	 যব া	কের	 িদি ।	আমার	এখােন	 থেকই	 স
পডা়েশানা	করেত	পাের।	তাছাডা়	তার	 িনেজরও	 স	রকম	ই া।	আমােক	 িকছ	ুবেলিন	তেব	আমার	 রীেক
বেলেছ।

এমদােদর	মখু	হা	হেয়	 গল।	পতুলু	তােক	না	জািনেয়	 ভতের	 ভতের	এই	কাজ	করেছ	তা	 স	ক না
কেরিন।	এমদাদ	বলল,	পডা়েশানার	কথা	 য	বলেছন	জবান	 সেতা	 িবেয়র	পেরও	হেত	পাের।	একটা	ভাল
ছেল	যিদ	পাওয়া	যায়।	 স	িবেয়র	পেরও	 মেয়	পডা়েব।

স	রকম	 ছেল	পােবন	 কাথায়?
এমদাদ	 িনচ	ুগলায়	বলল,	হােতর	কােছ	একজন	আেছ।	আপিন	মেুখ	একটা	কথা	বলেল	 িবেয়টা	হেয়

যায়।	আিম	িনি ে 	মরেত	পাির।
সই	 ছেল	 ক?
মনসরু	আমােদর	ডা ার।
ডা ার?
ি ব।	পতুলুের	তার	খবুই	পছ ।	সব	সময়	 দিখ	কুটরু	কুটরু	গ 	কের।
তাই	না-িক?
এক	রােত	মনসরু	এই	বািডে়ত	 িছল।	ঐ	রােত	পতুলু	 িনেজই	ভাত	টাত	 বেড	়খাওয়াল।	তার	 থেক

বঝুলাম	পতুেুলর	িনেজরও	ই া	আেছ।	এখন	আপিন	যিদ	 ধ	ুএকট	ুবেলন	তাহেলই	 ই	হাত	এক	কের	িদেত
পাির।

কােক	আিম	িক	বলব?
মনসরুেক	বলেবন।
আিম	বলেলই	হেব?
অব যই।
আ া	 দিখ।
তােতা	 দখেবনই।	আপিন	না	 দখেল	 ক	 দখেব?	আপিন	হইেলন	বটব ৃ ।
বটব ৃ 	শদটা	আমার	সামেন	দয়া	কের	আর	উ ারণ	করেবন	না।
ি ব	আ া—	তেব	স য	কথা	না	বেলই	বা	িক	কির?	আজ	আবার	ম লবার।	স য	িদবস।	বটব ৃ েক

বটব ৃ 	না	বলেল—	িম যাচার	হয়।
সাবাহান	সােহব	কিঠন	 চােখ	তাকােলন।	 সই	দিৃ র	সামেন	এমদাদ	চপুেস	 গল।	বটব ৃ 	 িবষয়টা

িনেয়	আর	আগােনা	িঠক	হেব	না।	তেব	আজকাল	ম 	অ রসর	হয়িন।
	



��.
আিড	় পেত	িকছ	ু শানার	মত	মানিসকতা	িবলরু	 নই।
তব	ু স	আিড	় পেতেছ।	এেক	আিড	়পাতা	বলা	 বাধ	হয়	 িঠক	হে 	না।	 স	আিনেসর	ঘেরর	বাইেরর	দরজার
পাশ	 ঘঁেস	দাঁিডে়য়।	 ভতেরর	কথা-বাতা	পির ার	 শানা	যাে ।	আিনস	তার	পু ৰ-ক যার	সে 	গ 	করেছ।
এমন	িকছ	ুগ 	নয়,	তব	ু নেত	চমৎকার	লাগেছ।	রাত	 ৰায়	নয়টা।	ওরা	বািত	 বালায়িন।	ঘর	অ কার	কের
গে র	আসর	জিমেয়েছ।	িবলরু	ই া	করেছ	হঠাৎ	ঘের	ঢেুক	বেল,	আমােক	দেল	 িনন	আিনস	সােহব,	আিমও
গ 	 নব।	তা	বলা	স ব	নয়।	সবাইেক	অেনক	িবিধ-িনেষধ	 মেন	চলেত	হয়।	মেনর	অেনক	ই া	মেন	 চেপ
রাখেত	হয়।	 িবলেুদর	 য	 িটচার	 িফিজওলিজ	পডা়ন	 িবলরু	খবু	ই া	কের	 কান	একিদন	তাঁেক	বলেত-	 যার,
আপনার	পডা়েনার	ধরন	আমার	খবু	ভাল	লােগ।	আিম	এই	জীবেন	আপনার	মত	ভাল	িটচার	পাইিন,	পাব	বেলও
মেন	হয়	না।	এমন	 িকছ	ুকথা	না	যা	একজন	স ািনত	 িশ কেক	বলা	যায়	না।	অব যই	বলা	যায়।	অব যই
বলা	যায়।	িবল	ুএকিদন	 সই	কথা েলা	বলার	জে য	 যােরর	ঘের	ভেয়	ভেয়	ঢকুেতই	 যার	বােঘর	মত	গজন
কের	উঠেল—	িক	চাই?	িবল	ুথতমত	 খেয়	বলল,	িকছ	ুনা	 যার।	এইবার	িতিন	গজন	করেলন	িসংেহর	মত,
—	িকছ	ুনা,	তাহেল	িবর 	করছ,	 কন?	 গট	আউট।

িবল	ু কঁেদ	 ফেলিছল।	িক	অস ব	ল া।	 গট	আউট	বেল	তােক	ঘর	 থেক	 বর	কের	 দয়া।	িছঃ	িছঃ।
িবলরু	মেন	হে 	আজ	যিদ	 স	আিনস	সােহেবর	ঘের	ঢেুক	বেল	আপনােদর	মজার	মজার	গে 	অংশ

িনেত	 এেসিছ	 তাহেল	 িতিন	 হয়ত	 কেনা	 গলায়	 বলেবন,	আপিন	 িকছ	ু মেন	 করেবন	 না।	 এখন	আমােদর
পিরবািরক	 সসন	চলেছ।	বাইেরর	 কউ	আসেত	পারেব	না।	িনয়ম	 নই।	আবােরা	িবলরু	 চােখ	পিন	আসেব।
ইিন	অবি য	 যােরর	মত	 গট	আউট	বলেবন	না।	সবাই	সব	িকছ	ুপাের	না।	ঐ	 যারটা	িছল	পাগলা।	 ােসর
মে য	একবার	একিট	 মেয়	শদ	কের	 হেস	উেঠিছল	বেল	 িতিন	চড	়মারার	ভি 	কের	 মেয়িটর	 িদেক	এিগেয়
িগেয়িছেলন।	 সই	 মেয়	ভেয়	অি র।	ঠক	ঠক	কের	কাঁপেছ।	ভা য	ভাল— যার	 সিদন	 িনেজেক	সামেল
িনেলন।	চাপা	গলায়	বলেলন,	কািমজ	পিরিহতা	সদুশনা	ত ণী!	 তামার	িক	ধারণা	আিম	একজন	 গাপালভাড?়
আিম	 তামার	সে 	ভাঁডা়িম	করিছ?	খবরদার	আর	 যন	হাসেত	না	 দিখ।	আেরকবার	হাসেল	সাডি়শ	িদেয়	 টেন
তামার	উপেরর	পািটর	একটা	দাঁত	তেুল	 ফলব।	উইদাউট	এেনসেথিসয়া।	এেনসেথিসয়া	 দয়া	হেব	না।

আিনস	সােহবেক	 দখেলই	িবলরু	ঐ	 যােরর	কথা	মেন	পেড।়	 কন	পেড	়িবল	ুিঠক	জােন	না।	 জেনর
মে য	 কানই	 িমল	 নই।	তব	ু যন	 িক	একটা	 িমল	আেছ।	 িবল	ু ছা 	 িনঃ বাস	 ফেল	দরজায়	 হলান	 িদেয়
দাঁডা়ল।	আিনস	সােহব	বলেছন,	আ া	এখন	 তামরা	বলেতা	 কান	 ৰাণী	অ কাের	সবেচ	ভাল	 দখেত	পায়।

িনশা	বলল,	অ কাের	 ধ	ুিবডা়ল	 দখেত	পায়।
টগর	বলল,	বা র	এবং	 পঁচা	 দখেত	পায়।
এইসব	 ৰাণীেদর	মে য	সবেচ	ভাল	 ক	 দখেত	পায়?
জািন	না	বাবা।
র 	করেলই	চট	কের	জািন	না	বলা	িঠক	না	টগর।	অেনক ণ	 র টা	িনেয়	ভাবেব,	তারপেরও	যিদ

না	পার	তাহেল	বলেব	বলেত	পারিছ	না।
িনশা	বলল,	আমার	মেন	হয়	অ কাের	সবেচ	ভাল	 দখেত	পায়	িবডা়ল।	আমারটা	হেয়েছ	বাবা?
না	হয়	 িন।	অ কাের	সবেচ	ভাল	 দখেত	পায়	মানষু।	কারণ	 স	অ কাের	বািত	 বালােনার	 কৗশল

জােন।	অ য	 কান	 ৰাণী	তা	জােন	না।	কােজই	মানষু	অ কাের	সবেচ	ভাল	 দখেত	পায়।
টগর	বলল,	 জানািক	 পাকাওেতা	অ কাের	বািত	 বালােত	পাের।



আিনস	একট	ু হকচিকেয়	 গল।	 টগেরর	এই	উ র	 স	আশা	কেরিন।	আিনস	 বলল,	 জানািক	 বািত
বালােত	পাের	তা	 িঠক।	 ধ	ু জানািক	না।	অ কাের	সমেু রর	অেনক	মাছ	 যমন	ইেলকি রক	ঈল	বািত
বালােত	পাের।	 িক 	এই	বািত	 রকৃিত	তার	শরীের	 িদেয়	 িদেয়েছ।	অ কার	হেল	আপনােত	 বেল	উেঠ।
রকৃিত	মানেুষর	শরীের	এমন	 িকছ	ু িদেয়	 দয়	 িন।	বািত	 বালােনার	 কৗশল	মানষুেক	বিু 	কের	 বর	করেত
হেয়েছ।	 জানািক	 পাকা	এবং	ঈল	মােছর	সে 	এইখােনই	মানেুষর	তফাৎ।

িনশা	বলল,	 রকৃিত	িক	বাবা?
আিনস	আবার	হকচািকেয়	 গল।	 রকৃিত	 িক	তার	উ র	 িতন	ভােব	 দয়া	যায়।	আি েকর	দিৃ েকাণ

থেক,	নাি েকর	দিৃ েকাণ	 থেক	এবং	এসেকিপে র	দিৃ েকাণ	 থেক।	 স	 কানটা	 দেব?	 কানটা	 দয়া	উিচত?
আিনস	বলল,	গ জব	আজেকর	মত	 শষ।	বাবারা	এবার	ঘমুেুত	যাবার	পব।	আিম	এক	 থেক	কুিড	়পয
নব।	এর	মে য	 তামরা	পািন	 খেয়	বাথ ম	পব	 শষ	কের	ঘমুেুত	যােব।	এক- ই-িতন-চার-পাচ	-ছয়…

িবল,ু	িনঃশেদ	িনেচ	 নেম	এল।	পেথ	পতুেুলর	সে 	 দখা।	 স	 রেত	চা	িবসিকট	িনেয়	উপের	উঠেছ।
আিনেসর	চা।	মেন	হে 	আিনেসর	সে 	এই	 মেয়িটর	এক	ধরেনর	সহজ	স ক	 ািপত	হেয়েছ।	 রায়ই	 স
উপের	চা	 িনেয়	আেস।	সহজ	স েকর	আডা়েল	অ য	 িকছ	ু নইেতা?	 িবপ ীক	তিৃষত	এই	পু ষ,	 যৗবেনর
য়াের	এেস	দাঁডা়েনা	সরলা	একজন	ত ণী।	 রকৃিত	 িক	তার	 িনজ ব	 িনয়েম	এেদর	কাছাকািছ	 িনেয়	আসেব
না?

পতুলু
ি ব	আপা।
আিনস	সােহেবর	জ য	চা	িনেয়	যা 	বিুঝ?
ি ব।	আপেন	আমাের	িকছ	ুবলেবন	আফা?
না	িকছ	ুবলব	না।	তিুম	যাও।
িবল,ু	মেুখ	বলেছ	 িকছ	ুবলেব	না।	 িক 	তার	মন	চাে 	অেনক	সময়	 িনেয়	পতুলুেক	 স	 িছেয়	নারী-

পু ষ	স েকর	জিটল	তার	কথা েলা	বেল।	এই	জিটলতা	ভয়াবহ	জিটলতা।	মানষু	তার	সবটা	জােন	না।
িকছটুা	জােন।	ভালবাসার	মলূ	কারণ েলার	মে য	একিট	হে 	শরীর।	ভালবাসায়	শরীর	ছাডা়ও	অেনক	 িকছ ু
আেছ।	 সই	অেনক	িকছ	ুিক?	 কউ	িক	জােন?	আ া	আিনস	সােহব	িনেজ	িক	জােনন?	তােক	 দেখেতা	মেন	হয়
িতিন	অেনক	 িকছ	ুজােনন।	অেনক	 িকছ	ু িনেয়	ভােবন।	এই	সব	 িনেয়ও	 িন য়ই	 ভেবেছন।	একিদন	 ট	কের
িজে স	কের	 ফলেলই	হয়।

িবল	ুএকতলায়	 নেম	অ যমন 	ভি েত	খািনক	হাঁটল।	তার	মন	 বশ	খারাপ	হেয়েছ।	 কান	িকছেুতই
মন	বসেছ	না।	ফিরেদর	ঘের	আেলা	জলুেছ।	িবল	ুমামার	ঘের	উঁিক	িদল।

মেঝেত	কােদর	গােল	হাত	িদেয়	বেস	আেছ।	ফিরদ	 েয়	আেছ	িবছানায়।	 জনেকই	খবু	িচ াম 	মেন
হে ।	িবল	ুবলল,	িক	হেয়েছ	মামা?

িকছ	ুহয়	িন।
মন	খারাপ?
না।
ভতের	এস	 তামার	সে 	িক	খািনক ণ	গ - জব	করা	যােব?
ই া	করেল	যােব।
িবল,ু	ঘের	ঢকুেত	ঢকুেত	বলল,	আ া	মামা	 দিখ	 তামার	 কমন	বিু ।	একটা	ধাঁধার	জবাব	দাও	 তা।

বলেতা	 ৰাণীেদর	মে য	 কান	 ৰাণী	অ কাের	সবেচ	ভাল	 দখেত	পায়?



ফিরদ	অ য 	 িবর 	 হেয়	 বলল,	 মানষু	আবার	 ক?	অ কাের	 মানষু	ফস	কের	একটা	 টচ	লাইট
বেল	 দয়।	এইসব	 লা- লেভল	ইে িলেজে র	কথাবাতা	আমার	সে 	একবােরই	বলিব	না।

তিুম	এত	রাগ	 কন	মামা?
রাগ	না।	মনটা	খারাপ।
বাবা	আবার	িকছ	ুবেলেছ?
।ঁ
িক	বেলেছ।
িক	হেব	এই	সব	 েন।
বল	না	 িন।
ফিরদ	 িকছ	ুবলল	না।	কােদর	 ফাঁস	কের	একটা	দীঘিনঃ বাস	 ফলল।	 িবল	ুবলল,	বাবা	 িক	অ যায়

িকছ	ুবেলেছন?
অ যায়	 তা	 বেটই।	 লাভাই	আমার	 বিু বিৃ 	 স েক	 অিত	 কুৎিসত	 ম য	 কেরেছন।	 লাভাই

বেলেছন-	আমার	মাথায়	 রইন	বেলই	 িকছ	ু নই।	 রইেনর	বদেল	আমার	মাথায়	আেছ	 ধ	ুডােবর	পািন।
েন	আমার	মনটাই	খারাপ	হয়	 গল।	একটা	 লাক	যিদ	কনিটিনউয়াসিল	বলেত	থােক	আমার	মাথায়	িকছ	ু নই
তখন	 কমন	লােগ	বলেতা?	তারপেরও	কথা	আেছ—	আমার	মাথায়	িকছ	ু নই	ভাল	কথা—	তাই	বেল	ডােবর
পািন	থাকেব	 কন?	এটােতা	অ য 	অপমান	সূচক	কথা।	ডােবর	পািন	বলায়	যত	মাই 	কেরিছ—	মাথাভিত
গাবর	বলেল	এত	মাই 	করতাম	না।

িবল	ু হেস	 ফলেলা।	ফিরদ	 ি 	গলায়	বলল,	হাসিছস	 কন?	একজন	ভাবেছ	আিম	একটা	ডােবর
মে য	হািস	তামাশার	িক	আেছ?	না-িক	 তারও	ধারণা	আিম	একটা	ডাব?

িবল,ু	লি ত	গলায়	বলল,	সির	মামা।
ই	অ ের	একটা	শদ	সির	বলেলই	সব	সম যার	সমাধান?	তইু	ভািবস	িক	আমােক?
মামা	তিুম	 ধ	ু ধ	ুরাগ	করছ।	 তামােক	আিম	খবুই	পছ 	কির	এবং	তিুম	 িনেজও	তা	ভাল	কেরই

জান।
পছ 	কিরস	আর	না	কিরস—কাল	 ভার	 থেক	 তারা	 কউ	আমােক	 দখিব	না।	আিম	পেথ	 নেম

যাি ।
পেথ	 নেম	যাি 	মােন?
রা ায়	রা ায়	ঘরুব।	বািডে়ত	বেস	এই	অপমান	স য	করব	না।	যেথ 	স য	কেরিছ।	মানেুষর	স য

শি র	একটা	সীমা	আেছ।	এই	সীমা	অিত রম	করা	হেয়েছ।	 দয়ােল	আমার	িপঠ	 ঠেক	 গেছ	িবল।ু
কােদর	দীঘ	িনঃ বাস	 ফেল	বলল,	অখন	 দওয়াল	ভাঙা	বাইর	হওন	ছাডা়	আর	উপায়	নাই	আফা।
তইুও	যাি স	না-িক?
-ঁমামাের	একলা	ছািড	় যামেন।
ভাল।	যা	িকছিুদন	বাইের	 থেক	আয়।
ফিরদ	পাশ	িফের	 েত	 েত	বলল,	এই	রাতাই	এ	বািডে়ত	আমােদর	 শষ	রাত।	 য	লা 	নাইট।
ফিরেদর	কথায়	 কান	 ব	এ	বািডে়ত	 কউ	 দয়	না।	িবলওু	িদল	না।	িক 	পরিদন	 ভারেবলা	সি য

সি য	 দখা	 গল	 ফিরদ	 এবং	 কােদর	 কাঁেধ	 শাি িনেকতিন	 যাগ	 ঝিুলেয়	 ঘর	 থেক	 ব ে ।	 সাবাহান
সােহেবর	সে 	তােদর	 দখা	হল	বারা ায়।	ফিরদ	বলল,	 লাভাই	চললাম।	যিদ	 কান	অপরাধ	কের	থািক
তাহেল	 মা	কের	 দেবন।	যিদও	জািন	 তমন	 কান	অপরাধ	হয়	িন।



সাবাহান	সােহব	বলেলন,	 কাথায়	যা ?
রা ায়	আর	 কাথায়।	আমার	 িঠকানােতা	 লাভাই	রাজপেথ।	তেব	আপিন	যিদ	এখেনা	 িনেষধ	কেরন

তাহেল	একটা	 সেক 	থট	িদেত	পাির।	 থেক	 যেত	পাির।
সাবাহান	সােহব	অ য 	িবর 	হেয়	বলেলন—	 তামােক	 যেত	িনেষধ	করব	 কন?	আিম	িনেজইেতা

তামােক	 যেত	বেলিছ।
তাহেল	যাি 	 লাভাই।
আ া।
খাদা	হােফজ।
খাদা	হােফজ।
সু র	সকাল।	—তাই	না	 লাভাই?
যাঁ	সু র	সকাল।
তাহেল	রওনা	িদি ?
আ া।
কােদর	 বলল,	 বাম	 পাটা	আেগ	 ফেলন	 মামা।	 িচরজে র	 মত	 বাইর	 হইেত	 হইেল	 বাম	 পা	আেগ

ফলেত	হয়।
ফিরদ	বাঁ	পা	আেগ	 ফলল।	কু 	কু 	কের	একটা	 কািকল	ডাকেছ।	এই	বািডর়	বাগােন	একটা	পাগলা

কািকল	আেছ।	বস 	কাল	ছাডা়	অ য	সব	সময়	 স	ডােক।
কািকেলর	ডােকর	কারেণই	 িক-না	 ক	জােন	ফিরেদর	বকু	 	 	করেত	লাগল।	তার	মেন	হল	মানষু

হেয়	জ রহণ	করাটা	উিচত	হয়িন।	তার	উিচত	িছল	পািখ	হেয়	জ ােনা।	 সসব	পািখ	যারা	ঘর	বাধেত	পাের
না।	 যমন	 কািকল।	তাহেল	ঘর	ছাডা়র	ক টা	 পেত	হত	না।	যার	ঘর	 নই	তার	ঘর	ছাডা়র	ক ও	 নই।	পাগলা
কািকল	 ৰমাগত	 ডেক	যাে 	কু 	কু ।

আধা	ঘ ার	মেতা	হেয়েছ।
জন	হাঁটেছ	সমান	তােল।	এক	সময়	কােদর	 কেনা	গলায়	বলল,	আমরা	যাইেতিছ	কই?
ফিরদ	থমেক	দাঁিডে়য়	 িব ত	গলায়	বলল,	 িক	অ ুত	 কাইনিসেড ।	আিমও	 িঠক	এই	মু েত	এই

কথাটাই	 তােক	িজে স	করব	বেল	ভাবিছলাম।
আমাের	িজগাইেল	ফয়দা	িক?	আিম	হইলাম	একটা	চাকর	মানষু।
এই	কথা	ভেুল	যা	কােদর।	এখন	আমরা	 জনই	সমান।	তইু	যা	আিমও	তা।	 ’জনই	পেথর	মানষু।

রাজপেথ	আমােদর	 জনেক	এক	কাতাের	িনেয়	এেসেছ।
ােনর	কথা	অখন	আর	ভাল	লাগেতেছ	না	মামা।	ি ধা	চাপেছ।
ুধা-ত ৃ া	 এইসব	 ূল	 িজিনস	 এখন	আমােদর	 ভেুল	 যেত	 হেব	 র	 কােদর।	 যািন যাগ	 ফেল

এেসিছ।
কন	িক	-সােড	়সবনােশর	কথা।
অবি য	িনেয়	এেলও	 কান	ইতর	িবেশষ	হত	না।	মািন	 যােগ	টাকা	িছল	না।	 তার	কােছ	িকছ	ুআেছ?
কােদর	জবাব	 িদল	না।	 স	এেকবাের	খািল	হােত	আেসিন।	তেব	 সই	কথা	মামােক	বলা	উিচত	হেব

িকনা	বঝুেত	পারেছ	না।	ফিরদ	বলল,	 তার	ভাবভি 	 দেখ	মেন	হে 	খািল	হােত	আিসস	 িন।	 যাটস	 ভির
ড।	আয়	আপাতত	চা	খাওয়া	যাক।

চা	খাইয়া	 টকা	ন 	করেনর	সাথকতা	িক	মামা?



চা	 খেত	 খেত	 ঠা া	মাথায়	পিরি িত	পযােলাচনা	করব।	ভিব যৎ	স েক	একটা	পিরক না	করা
রেয়াজন।	রােত	 কাথায়	ঘমুবু	এই	িনেয়ও	ভাবেত	হেব।

চেলন	 ফরত	যাই।
ফিরদ	িবি ত	হেয়	বলল,	িক	অ ুত	 কাইনিসেড ।	আিমও	িঠক	এই	মু েত	এই	কথাটাই	বলব	বেল

ভাবিছলাম।	এর	 ভতর	 থেক	 য	িজিনসটা	িদবােলােকর	মত	 	হল	 সটা	িক	জািনস?
কােদর	িবরস	মেুখ	বলল,	ি ব	না।
য	িজিনস	 	হল	তা	হে —	পেথর	মানষু	সবাই	একই	ভােব	িচ া	কের।	 যাপারটা	আিম	চট	কের

বললাম,	িক 	যা	বললাম	তা	গভীর	দাশিনক	িচ ার	িবষয়।	চল	চা	খাই।
চেলন।
চা	 খেত	 খেত	ফিরদ	বলল,	যাব	িক	ভােব	তা	িনেয়ও	িচ া	করা	দরকার।	ির	এি র	িক	ভােব	হেব	তা

িনেয়	ভাবেত	হেব।
ভাবেনর	িকছ	ুনাই।	িগেয়	পরও	ধরেলই	হইব।	পাওডাত	ধইরা	বলেত	হইব	মাফ	চাই।
চপু	কর	গাধা।	পা	ধরাধিরর	িকছইু	 নই।	 রসফলু	এি রর	 যব া	করিছ।	ঠা া	মাথায়	িচ া	করেত

দ।	আেরক	কাপ	 চা	 িদেত	 বল—	 িচিন	 বিশ।	 রে 	 যািফেনর	পিরমাণ	 বাডা়েত	 হেব।	 যািফন	 িচ ার
সহায়ক।

ফিরদেক	আেরক	কাপ	চা	 দয়া	হল।	িকছ ু েণর	মে যই	তার	মেুখ	ম ৃ 	হািস	 দখা	 গল।	কােদর	বলল,
িকছ	ুপওয়া	 গেছ	মামা?

অব যই।
িক	পাইেলন?
পািরবািরক	সদ যেদর	সাইেকালিজ	 িনেয়	 িচ া	কের	 বিু টা	 বর	কেরিছ।	আমরা	 চেল	আসার	পর

বাসার	পিরি িত	 িক	হেয়েছ	 িচ া	কর।	 রথেম	 লাভাইেয়র	কথা	ধরা	যাক।	উনার	অসং য	 ৰিট	সেৎ বও
উিন	 য	একজন	ভালমানষু	এই	িবষেয়	 কান	সে হ	 নই।	উনার	মেনর	অব া	িক?	উনার	মন	হেয়েছ	খারাপ।
খবু	খারাপ।	মেন	মেন	বলেছন—	এই	কাজটা	 িক	করলাম?	কাজটা	 িঠক	হয়	 িন।	এর	মে য	 িবল	ুএেস	কা া
কা া	গলায়	বেলেছ—	বাবা,	তিুম	মামােক	 বর	কের	িদেল?	 বচারা	এখন	 কাথায়	ঘরুেছ	 ক	জােন।	িবল	ু য
এই	কথা	বলেব	তা	জানা	কথা	কারণ	 মেয়টা	আমােক	খবুই	 হ	কের।	কের	না?

ি ব	কের!	িমিল	আফাও	কের।
ইেয়স।	এনাদার	 াস	পেয় ।	 িমিলও	বলেব—	বাবা,	মামার	জে য	আমার	মনটা	খারাপ	লাগেছ।

এেত	 লাভাই	আরও	িবষ 	হেবন।	 রেম	 ৰেম	 পরু	হেয়	 গল	খাবার	টাইম।	 টিবেল	খাবার	 দয়া	হেয়েছ,
আমার	অভাব	সবাই	তী রভােব	অনভুব	করেছ।	 লাভাই,	অপরাধেবােধ	আ রা ।	এর	মে য	 তার	অভাবও
অনভুব	করা	যাে ।

সি য?
অব যই।	 দাকান	 থেক	এটা	ওটা	আনা	দরকার।	হােতর	কােছ	 কউ	 নই।	 লাভাই	তামাক	খােবন-

সই	তামাক	সাজার	কাজটা	 তার	 চেয়	ভাল	 কউ	পাের	না।
কােদর	হািস	মেুখ	বলল,	কথা	স য।
িক	বলিছ	মন	 িদেয়	 শান।	এই	যখন	অব া	তখন	হঠাৎ	ঘেরর	কিলং	 বেজ	উঠল- রীং	 রীং	 রীং।

সবার	মখু	আনে 	উ বল।	সবাই	ভাবেছ	আমরা	বিুঝ	চেল	এলাম।	দরজা	খেুল	 দখা	 গল	তইু	একা	দাঁিডে়য়
আিছস।



আিম?
যাঁ	তইু।	তইু	গ ীর	গলায়	বলিব—	আমােক	 দেখ	ভাবেবন	না	 য	আমরা	 ফরত	এেসিছ।	মামা

কিঠন	 লাক,	একবার	ঘর	 থেক	 বর	হেল	 স	আর	 ফের	না।	মামা	রা ায়	দাঁিডে়য়	আেছ।	আিম	এেসিছ	মামার
একটা	বই	িনেত।	মামা	বই	 ফেল	 গেছন।	 তার	কথা	 শষ	হওয়া	মা র	ঘের	খািনক	নীরবতা।	িবল	ুতািকেয়
আেছ	বাবার	 িদেক,	 িমিল	তািকেয়	আেছ	বাবার	 িদেক।	তােদর	দিৃ েত	নীরব	অননুয়	ঝেড	়পডে়ছ।	 লাভাই
তখন	বলেবন,	যাই	আিম	ফিরদেক	িনেয়	আিস।	 লাভাই	 বর	হেয়	এেলন	এবং	হাত	ধের	আমােক	 টেন	িনেয়
ঘের	ঢকুেবন।	যােক	বেল	 রসফলু	এি র।	বঝুেত	পারিল?

পারলাম।	আপেনর	বিু র	 কান	সীমা	নাই	মামা।	আেরক	কাপ	চােয়র	কথা	কই?
আ া	বল।
কােদর	সি য	সি য	অিভভতূ।	এমন	অসাধাণ	বিু র	একজন	মানষু	জীবেন	িকছ	ুবলেত	পারেছ	না	 কন

তা	 ভেব	এই	মু েত	 স	িকছটুা	িবষ 	 বাধ	করেছ।
	
িনিরিবিল	বািডর়	 গেটর	বাইের	ফিরদ	হাঁটাহাঁিট	কেরেছ।	কােদর	িগেয়েছ	বই	চাইেত।	িকছ ু েণর	মে য	তােদর
িফের	আসেত	 দখা	 গল।	তার	মখু	পাং 	বণ।

ফিরদ	িবি ত	হেয়	বলল,	 যাপার	িকের?
যাপার	িকছ	ুনা।	 য	ভােব	বলেত	বেলিছলাম	বেলিছিল?
।ঁ
লাভাই	িক	বলেলন?
বলেলন-	বই	িনেয়	িবদায়	হ।
ফিরদ	িবি ত	হেয়	বলল,	বিলস	িক?
যা	ঘটনা	তাই	বললাম।	এই	 নন	আপেনর	বই।
কােদেরর	হােত	বু েদব	বস	ুস ািদত	সবজু	মলােটর	আধিুনক	কিবতা।
ফিরদ	িনচ	ুগলায়	বলল,	সম যা	হেয়	 গল	 দখিছ।
কােদর	িকছ	ুবলল	না।	তার	খবুই	মন	খারাপ	হেয়েছ।	ঐ	ফািজল	 কািকলটা	এখেনা	ডাকেছ-কু 	কু ।

রােগ	গা-টা	 বেল	যাে ।
ফিরদ	বলল,	কােদর	িক	করা	যায়	বলত?
কােদর	থ	ুকের	একদলা	থথু	ু ফলল।	তার	কথা	বলেত	ই া	করেছ	না।
পরু	এবং	রাত	এই	 েবলা	খাবােরর	টাকা	িক	 তার	কােছ	আেছ?
আেছ।
তাহেল	খামাখা	এত	 ি া	করিছ	 কন?	রাতটা	আেগ	পার	কির।	তারপর	 ঠা া	মাথায়	 ভেবিচে

কান	পিরক না	 বর	করেত	হেব।	আিম	এই	মহুেূত	 কান	সম যা	 দখিছ	না।
সম যা	 দখা	 িদল	রােত।	 কান	স া	দেরর	 হােটেল	রাতটা	কাটােনা	যায়	 িক 	কােদর	টাকা	খরচ

করেত	চাে 	না।	কতিদন	বাইের	বাইের	ঘরুেত	হেব	 ক	জােন।	হােত	িকছ	ুথাকা	দরকার।	মামার	উপর	এখন
স	আর	িবেশষ	ভরসা	করেত	পারেছ	না।	এখন	মেন	হে 	তার	বিু টাই	ভাল	িছল—	পােয়র	উপর	পেড	়যাওয়া
এবং	কা া	কা া	গলায়	বলা—	মাফ	কের	 দন।

িঠক	হল	রাত	কাটােনা	হেব	কমলাপরু	 রল	 শেন।	খবেরর	কাগজ	 িবিছেয়	তার	উপর	 েয়	থাকা।
এমন	 কান	কিঠন	 যাপার	না।	তেব	মশা	একটা	বড	়ধরেনর	সম যা	িহেসেব	 দখা	িদেত	পাের।	পের	বলাটা



িঠক	হেব	না	ইেতামে যই	 দখা	 িদেয়েছ।	চারিদেক	মশা।	 রী	মশারাই	 কবল	মানেুষর	র 	খায়।	কােজই
ধার	িনেত	হেব	 য	মশা েলা	তােক	কামডা়ে 	তারা	 রী	জািত	ভু ।	এেদর	 রে যকেকই	 বশ	 বা ু্যবতী
মেন	হে ।	ফিরেদর	ধারণা	ইেতামে য	তার	শরীর	 থেক	 কায়াটার	 কিজর	মত	র 	পাচার	হেয়	 গেছ।

কােদর।
ি ব	মামা।
মশার	হাত	 থেক	বাচার	জে য	একটা	বিু 	 বর	কেরিছের	—কােদর।
কােদর	িকছ	ুবলল	না।	 স	অ য 	িবমষ	 বাধ	করেছ।	মামার	 কান	বিু র	উপরই	 স	এখন	আর	আ া

রাখেত	পারেছ	না।	ফিরদ	উৎসােহর	সে 	বলল,	আমরা	িক	করব	জািনস?	আমরা	মশােদর	টাইম	 দব।	আমরা
শাব।	এমন	জায়গায়	 যখােন	অেনক	 লাকজন	 েয়	আেছ।	 িক 	এখন	 শাব	না।	এখন	 ধ	ুহাঁটাহাঁিট	করব।
ধর	 রাত	একটা	 পয ।	 ইেতামে য	 মশারা	 তােদর	 রেয়াজনীয়	 র 	অ যেদর	কােছ	 থেক	 সং রহ	কের
রাখেব।	আমরা	যখন	ঘমুেুত	আসব	তখন	তােদর	িডনার	পব	 শষ।	বঝুেত	পারিল	 যাপারাটা?

পারিছ।
সবই	বিু র	 খলা	বঝুিল।	সব	সম যার	সমাধান	হে 	মাথায়।	মশা	সম যার	িক	সহজ	সমাধান	কের

িদলাম	 দখিল?
দখলাম।
তার	মনটা	মেন	হে 	খারাপ।
ঘের	িবছানা,	মশাির,	বািলশ	থইুয়া	মািটর	মে য	ঘমু।
িক 	 শেন	গণমানেুষর	সে 	 েয়	থাকারও	 তা	একটা	আন 	আেছ।	ওেদর	কাতাের	চেল	আসেত

পারিছ	এটা	 িক	কম	কথা?	Have	not’s	 দর	 চােখর	সমেন	 খেত	পাি ।	আ রয়হীনেদর	 দশা	 দখিছ।
ওেদর	সখু- ঃেখ	অংশ	িনি -	এটাওেতা	কম	না।

মামা	চপু	কেরন	 তা।
তার	 মজাজ	মেন	হে 	অিতির 	খারাপ।	এটােতা	ভাল	কথা	না।	জীবনেক	 দখেত	হেব।	জানেত

হেব।	এেদর	িনেয়	আিম	একটা	ছিব	করব	বেলও	ভাবিছ।	ছিবর	নাম	তাহারা।	িছ মলূ	মানষুেদর	ছিব।	অেপিনং
শট	থাকেব	একটা	িশ র	মখু।	ওিক	চেল	যাি স	 কন?

মেঝেত	খবেরর	কাগজ	 িবছােয়	ঘমুােনা	যতটা	ক কর	হেব	বেল	ভাবা	 িগেয়িছল	ততটা	ক কর	মেন
হে 	 না।	 মাথা	 িনেচ	 শাি িনেকতিন	 যাগ	 িদেয়	ফিরদ	 বশ	আরাম	কেরই	 েয়েছ—	তারপােশ	কােদর।
কােদর	ঘিুমেয়	পেডে়ছ।	ফিরেদর	ঘমু	আসেছ	না।	 স	 চােখর	উপর	কিবতার	বইটা	ধের	 রেখেছ।	কিবতা
পডে়ত	 নহােয়ত	ম 	লাগেছ	না।

ফিরেদর	মাথার	কােছ	এক	বেুডা়	 েয়েছ।	 স	 শেনই	িভ া	কের।	 সও	ফিরেদর	মতাই	 জেগ	আেছ।
এক	সময়	বলল	ভাইজান	িক	পেডন়?

ফিরদ	বলল,	কিবতা।
এ 	ু জার	িদেয়	পেডন়—	আিমও	 িন।
আপনার	স বত	ভাল	লাগেব	না।
লাগব।	ভাল	লাগব।
ভাল	লাগেল	 ননু,	এই	কিবতাটা	 রেম ৰ	িমে রর	 লখা।
িহ ু?
ি ব	িহ ু।



মালাউেনর	কিবতা	িক	ভাল	হইব?	আই া	পেডন়।
কিবতার	নাম,	কাক	ডােক—
খাঁ	খাঁ	 রাদ	িন ধ	 পরু;
আকাশ	উপডু	়কের	 ঢেল	 দওয়া
অসীম	শূ যতা,
পিৃথবীর	মে য	আর	মেন—
তারই	মােঝ	 িন	ডােক
	ক 	কা	কা!

গান	নয়,	সরু	নয়,
ৰম,	িহংসা,	 ুধা—	িকছ	ুনয়,

সীমাহীন	শূ যতা	শদমিূত	 ধ।ু
	
কিবতা	পডে়ত	পডে়তই	ফিরদ	ঘিুমেয়	পডল়।	কিবতা	পােঠর	কারেণই	 হাক,	 িকংবা	সারািদেনর	পির রেমর
কারেণই	 হাক	খবু	ভাল	ঘমু	হল।	যােক	বেল	একঘেুম	রাত	কাবার।

ঘমু	ভাঙল	কােদেরর	িচৎকাের।
স বনাস	হইেছ	মামা—উেঠন।
ফিরদ	উঠল।	 তমন	 কান	সবনােশর	ইশারা	 স	 দখল	না।	কােদর	চাপা	গলায়	বলল,	 চার	 ববাক

সাফ	কইরা	িদেছ।
সাফা	কের	িদেয়েছ	মােন?
ভাল	কইরা	নজর	িদয়া	 দেখন	মামা।
আেরা	তাইেতা!
ফিরেদর	 শাি িনেকতিন	 যাগ	 নই।	 কােদেরর	 িটেনর	 রাংক	 নই।	 ধ	ু তাই	 না,	 সবেচেয়	 যা

আ যজনক	হে ,	 চার	ফিরেদর	গা	 থেক	পা াবী	এবং	কােদেরর	শাট	খেুল	িনেয়	 গেছ।	এই	িব য়কর	কাজ
চার	 িক	কের	করল	 ক	জােন।	অ য 	 ৰিতভাবান	 চার।	এটা	মানেতই	হেব।	ফিরদ	বলল,	ভাল	হােতর
কাজ	 দিখেয়েছ	 র	কােদর,	I	am	impresed.

কােদর	 কেনা	 বের	বলল,	অে র	জইে য	ই ত	র া	হইেছ	মামা।	টান	 িদয়া	যিদ	লু ী	লইয়া
যাইত	তা	হইেল	উপায়টা	িক	হইত	িচ া	কেরন।

ফিরদ	িশউের	উঠল।	এই	স াবনা	তার	মাথায়	আেসিন।	 স	 ীণ	 বের	বলল,	আমার	পরেণ	 যা ।
যাটা	িন য়ই	 যা 	িনেত	পারত	না।	িক	বিলস	কােদর?

য	শাট	খইু যা	িনেত	পাের	 স	 যা ও	খলুেত	পাের।
তাওেতা	 িঠক।	মাই	গড।	আমারেতা	 িচ া	কেরই	গােয়	ঘাম	 িদে ।	 িক	করা	যায়	বলেতা?	 রলওেয়

পিুলশেক	ইনফম	করব?
কােদর	অ য 	িবর 	গলায়	বলল,	চপু	কেরন	 তা	মামা?
িজে গীেত	 কানিদন	 েনেছন	পিুলশ	 চার	ধরেছ?	আ াহতালা	পিুলশ	বানাইেছ	ঘসু	খাওেনর	জইে য।
বিলস	িক?
দশ	থাই যা	পিুলশ	তইু যা	 িদেল	চিুর	ডাকািত	অেধক	কই যা	যাইব।	গিরব	একটা	কথা	কইেছ।

কথাটা	িচ া	কইরা	 দখেবন।



চার	সবই	িনেয়	 গেছ।	তেব	কিবতার	বই	 ফেল	 গেছ।	ফিরদ	কিবতার	বই	হােত	িনল।	তেব	কিবতার
পডা়র	 যাপাের	 স	এখন	আর	 কান	আ ৰহ	 বাধ	করেছ	না।	 রচ 	 ুধা	 বাধ	হে ।	খািল	 পেট	কা য,
সংগীত	এইসব	জেম	না	কথাটা	 বাধ	হয়	িঠকই।

কােদর।
ি ব	মামা।
খাওয়া	দাওয়ার	িক	 যব া	করা	যায়	বলেতা।
আর	খাওয়া	দাওয়া।
নাশতা	 তা	 খেত	হেব।
ই	 গলাস	পািন	খান।	পািন	হইল	ি ধার	বড	়অষধু।
ফিরদ	পর	পর	িতন	 াস	পািন	 খল।	তার	ি েধর	 তমন	 কান	উিনশ	িবশ	হল	না।
সানািল	 রেমর	চশমা	পডা়	 রেফসর	টাইপ	এক	যা রী	যাে ।	িচটাগাং	 থেক	এেসেছ	মেন	হে ।

ফিরদ	কিবতার	বই	হােত	এিগেয়	 গল,	নরম	গলায়	বলল,	ভাই	 ননু	আমার	কােছ	চমৎকার	একটা	কিবতার	বই
আেছ।	বু েদব	বস	ুস ািদত	আধিুনক	কিবতা।	নাম	মা র	মেূ য	বইিট	 ছেড	়িদি ।	আপিন	িক	আ রহী?

লাকিট	অ য 	 িবর 	ভি েত	তাকাল,	জবাব	 িদল	না।	তেব	ফিরদ	পেরর	এক	ঘ ার	মে য	বইিট
পেনেরা	 টাকায়	 িবি র	কের	 ফলেত	স ম	 হল।	বইিট	 িকেনেছ	কাল	 চশমা	পরা	 পবতী	একজন	ত ণী।
কােদর	তার	 যা যাগ	এিগেয়	িদেয়ও	পাঁচ	টাকা	 পল।
	



��.
িবল	ুএেস	বলল,	আিনস	সােহব।	আপনােক	বাবা	একট	ুডাকেছন।	আিনস	িলখিছল।	সে 	সে 	উেঠ	দাঁডা়ল।
িবল	ুবলল,	আপিন	আপনার	কাজ	 সের	আসনু।	এমন	জ ির	িকছ	ুনয়।

আিনস	 বলল,	আমার	কাজটাও	 তমন	জ ির	 িকছ	ু না।	 পি রকায়	 দখলাম	আপনােদর	 মিডেকল
কেলজ	খেুল	যাে ।

যাঁ	খলুেছ।	অ 	িকছিুদন	 াস	হেব।	আবার	ব 	হেয়	যােব।
আপনার,	মেন	হে 	যাবার	খবু	একটা	ই া	 নই?
না	 নই।	তাছাডা়	বাসায়	এেল	আর	 কাথাও	 যেত	ই া	কের	না।
আপনার	পু ৰ-ক যা	 কাথায়?
ওরা	খােটর	িনেচ।
ওখােন	িক	করেছ?
জািন	না।	নতনু	 কান	 খলা	 বর	কেরেছ	 বাধ	হয়।
িবল	ু িনচ	ুহেয়	 দখেত	 চ া	করল।	টগেরর	হােত	কািচ।	 স	কাটাকুিট	করেছ	বেল	মেন	হয়।	 চােখ

চাখ	পডে়তই	টগেরর	ইশারায়	িবলেুক	চপুচাপ	থাকেত	বলল।
িবল	ুআিনেসর	িদেক	তািকেয়	বলল,	আপিন	চেল	যান।	আিম	ওেদর	সে 	খািনক ণ	গ 	কির।
গ 	করেত	হেল	খােটর	িনেচ	 যেত	হেব।	ওরা	 সখান	 থেক	 ব েব	বেল	মেন	হয়	না।
আিনস	সাট	গােয়	িদেয়	িনেচ	 নেম	 গল।

	
সাবাহান	শােহেবর	শরীর	িবেশষ	ভাল	নয়।	িতিন	চপুচাপ	 েয়	আেছন।	আিনসেক	 দেখ	উেঠ	বসেলন।	আিনস
বলল,	 কমন	আেছন	 যার?

ভাল।	তিুম	 কমন?
আিমও	ভাল।
বস।	ঐ	 চয়ারটায়	বস।	মনটা	একট	ুঅি র	হেয়	আেছ।
কন	বলনু	 তা?
িতনিদন	হেয়	 গল	ফিরদ	বািড	় থেক	 বর	হেয়েছ	আরেতা	 ফরার	নাম	 নই।	 কান	সম যায়	পেডছ়

িকনা	 ক	জােন।	 ঝাঁেকর	মাথায়	 বর	কের	 িদলাম।	 ভেবিছলাম	এক	 িদন	বাইের	থাকেল	বঝুেব	পিৃথবীটা
কমন	জায়গা।	এক	ধরেনর	িরেয়লাইেজশন	হেব।

আপিন	িচ া	করেবন	না।	িচ ার	িকছ	ু নই।	 তমন	 কান	সম য	হেল	মামা	চেল	আসেবন।
তাও	িঠক।	 কাথায়	আেছ	জানেত	পারেল	মনটা	শা 	হত।
আপিন	বলেল	আিম	খুঁেজ	 বর	করেত	পাির।
িবশ	ল 	মানষু	এই	শহের	বাস	কের।	এর	মে য	তিুম	এেদর	 কাথায়	খুঁজেব?
আিনস	হাসেত	হাসেত	বলল,	 িঠকানাহীন	মানষুেদর	থাকার	জায়গা	 িক 	খবু	সীিমত।	ওরা	সাধারণত

ল 	টািমনােল,	বাস	টািমনােল	িকংবা	 শেন	থােক।	এই	িতনটার	মে য	 শন	সবেচেয়	ভাল।	আমার	ধারণা
শেন	গভীর	রােত	 গেলই	তােদর	পাওয়া	যােব।	যিদ	বেলন	আজ	রােত	যাব।

আমােক	িক	িনেয়	 যেত	পারেব?
িন য়ই	পারব।	তেব	আপনার	যাবার	দরকার	 দখিছ	না।
আিম	 যেত	চাই	আিনস।	িঠকানাহীন	মানষু	িকভােব	থােক	 দখেত	চাই।



আপনার	 দখেত	ভাল	লাগেব	না।	তাছাডা়	আপনার	শরীরটাও	ভাল	 নই।
আমার	শরীর	িঠকই	আেছ।	তিুম	আমােক	িনেয়	চল।
ি ব	আ া।
তামােক	আর	একটা	কাজ	িদেত	চাই।	বলেত	সংেকাচ	 বাধ	করিছ।
দয়া	কের	 কান	রকম	সংেকাচ	 বাধ	করেবন	না।
িবলরু	 মিডেকল	কেলজ	খেুলেছ।	তিুম	ওেক	একট	ুবিরশাল	িদেয়	আসেত	পারেব?
িন য়ই	 পারব।	অবি য	 এর	 মে য	 যিদ	 কােদর	 চেল	আেস	 তাহেল	 ও	 িনেয়	 যােব।	 এই	 কাজটা

সাধারণত	কােদরই	কের।
ীমােরর	িটিকট	কাটা	হেয়েছ?
না—এই	কাজটাও	 তামােকই	করেত	হেব।	আিম	খবুই	অ বি 	 বাধ	করিছ।
আিনস	হাসল।	 সাবাহান	সােহব	বলেলন,	 তামার	উপর	আমার	 কান	অিধকার	 নই।	তব	ু কন	জািন

মেন	হয়	অেনক	খািন	অিধকার	আেছ।
আপনার	 যিদ	 এরকম	 মেন	 হেয়	 থােক	 তাহেল	 িঠকই	 মেন	 হেয়েছ।	 েহর	 অিধকােরর	 চেয়	 বড়

অিধকার	আর	িক	হেত	পাের	বলনু?	 সই	অিধকার	আপনার	ভাল	মতাই	আেছ।
সাবাহান	সােহব	হাসেলন।
আিনস	বলল,	আিম	উিঠ?
সাবাহান	সােহব	বলেলন-	না	না	বস।	 তামার	সে 	কথা	বলেত	ভাল	লাগেছ।	তিুম	 িকছ	ুবল,	আিম

িন।
িক	বলব?
যা	ই া	বল।	টগর	িনশার	মার	কথা	বল।	 বৗমার	কথােতা	জািন	না।	জানেত	ইে 	কের।
আিনস	িকছ	ুবলল	না।	তার	িদেক	খািনক ণ	তািকেয়	 থেক	 সাবাহান	সােহব	বলেলন,	আ া	থাক,	ঐ

রস 	থাক।	আিনস	 ছা 	কের	িনঃ বাস	 ফলল।
সই	িনঃ বােস	গাঢ়	হতাশা	মাখা	িছল।	 সাবাহান	সােহেবর	মনটা	খারাপ	হেয়	 গল।
আিনস	বলল,	 যার	উিঠ?
আ া।	আ া।
রাত	বােরাটার	িদেক	আিম	আপনােক	িনেয়	যাব।
আিনস	চেল	 গল।	 সাবাহান	সােহেবর	আবােরা	মেন	হল,	িক	চমৎকার	একিট	 ছেল।	শা ,	বিু মান,

দয়বান।	পিৃথবীেত	এ	রকম	 ছেলর	সং যা	এত	কম	 কন	 ভেব	তাঁর	একট	ুমন	খারাপও	হল।
	
আিনস	 সাবাহান	সােহবেক	িনেয়	 বর	হেয়েছ।

রাত	 ৰায়	বারটা,	রা াঘাট	িনজন।	আিনস	বলল,	 যার	আমরা	িক	িরকশা	 নব?	না-িক	হাঁটেবন?
সাবাহান	সােহব	বলেলন,	চল	হাঁিট।	হাঁটেত	ভাল	লাগেছ।	 কানিদেক	আমরা	যাি ?
কমলাপরু	 রল	 শেনর	িদেক!
চল।
কমলাপরু	 রল	 শেনর	 য	দ ৃ য	 সাবাহান	সােহব	 দখেলন	তাঁর	জে য	 িতিন	মানিসকভােব	 র ত

িছেলন	না।	অসং য	মানষু	িবিভ 	যায়গায়	 েয়	আেছ।	অিত	ব ৃ ও	 যমন	আেছ,	িশ ও	আেছ।	এই	তােদর	ঘর
বািড।়



একটা	 মেয়র	বা া	হেয়েছ।	বা ার	বয়স	সাতিদনও	হেব	না।	বা িট	উয়া	উয়া	কের	কাঁদেছ।	মা	তার
িদেক	িফেরও	তাকাে 	না।	স বত	মার	শরীর	ভাল	না।	মখু	ফেুল	আেছ।	 চাখ	র বণ।

সাবাহান	সােহব	বলেলন,	এইসব	িক	 দখিছ	আিনস?
রােতর	ঢাকা	শহর	 দখেছন।
আেগ	কখেনা	 দিখিন	 কন?
আেগও	 দেখেছন—	ল ্য	কেরনিন।	আমােদর	 বিশর	ভাগ	 দখাই	 খবু	ভাসা	ভাসা।	 দেখ	একটু

খারাপ	লােগ,	তারপর	ভেুল	যাই।
আিম	ওেদর	িকছ	ুসাহা য	করেত	চাই।
অ 	িকছ	ুটাকা	পয়সায়	ওেদর	 কান	সাহা য	হেব	না।
জািন।	তব	ুসাহা য	করেত	চাই।	ঐ	 য	বা টা	কাঁদেছ	তার	মােক	তিুম	এই	একশটাকা	িদেয়	আস।
আিনস	টাকা	হােত	 িনেয়	এিগেয়	 গল।	 মেয়িট	টাকা	রাখল।	 িক 	 কান	রকম	উ বাস	 দখাল	না।

যন	এটা	তার	পাওনা	টাকা।	অেনক	িদন	পর	পাওয়া	 গেছ।
সাবাহান	সােহব	বলেলন,	আমার	আর	হাঁটাহাঁিট	করেত	ভাল	লাগেছ	না	আিনস।
ওেদর	খুঁজেবন	না?
না।
িরকশায়	 ফরার	পেথ	 সাবাহান	সােহব	বলেলন,	আিম	একটা	 যাপার	 িকছেুতই	বেুঝ	উঠেত	পাির	না

—	আমােদর	এই	অব া	 কন?	 িচ া	কের	 দখ	জাপািনেদর	সে 	আমােদর	কত	 িমল—	ওরাও	 ছাটখাট
ধরেনর	মানষু,	আমরাও	 ছাটখাট।	ওরা	ভাত	খায়	আমরাও	ভাত	খাই।	ওেদর	 কান	খিনজ	স দ	 রায়	 নই,
আমােদরও	 নই।	ওেদর	 কৃিষেযা য	জিম	যতটকুু,	আমােদর	তার	 চেয়ও	 বিশ।	ওেদর	জনসং যার	সম যা
আেছ,	আমােদরও	আেছ।	অথচ	ওরা	আজ	 কাথায়,	আমরা	 কাথায়?	আমার	মনটা	এত	খারাপ	হেয়েছ	 য,
তামােক	বঝুােত	পারিছ	না।

আিম	বঝুেত	পারিছ	 যার।
মনটা	খারাপ	হেয়েছ।	খবুই	খারাপ	হেয়েছ।
রােত	 সাবাহান	সােহব	ঘমুেুত	পারল	না।	নতনু	একিট	খাতায়	 ‘ভাসমান	জন ি 	এবং	আমরা’	এই

িশেরানােম	 ৰব 	িলখেত	 চ া	করেলন।	 লাইেনর	 বিশ	িলখেত	পারেলন	না।	এক	সে 	অেনক	িকছ	ুমাথায়
আসেছ।	 কানটা	 ফেল	 কানটা	িলখেবন	তাই	বঝুেত	পারেছন	না।
	



��.
ফিরেদর	এখন	 িদন	কাটেছ	 িচিঠ	 িলেখ।	 পা ািপেসর	সামেন	 স	বল	পেয় 	 িনেয়	বেস।	মািন	অডার	 িলেখ
দয়,	িচিঠ	িলেখ	 দয়।	মািন	অডাের	 ’টাকা	এনেভলােপর	িচিঠ	এক	টাকা,	 পা 	কাড	আট	আনা।

ফিরদ	একা	নয়।	খবু	কম	কের	হেলও	পেনেরা	 িবশজন	মানষু	এই	কের	জীিবকা	 িনবাহ	কের।	এেদর
একটা	 সিমিতও	 আেছ-	 প র	 লখক	 সিমিত।	 েত	 সিমিতর	 লাকজন	 মারমেুখা	 হেয়	 ফিরেদর	 িদেক
এেসিছল।	ফিরেদর	 চহারা	এবং	 বা য	 দেখ	িপিছেয়	 গেছ।	ফিরদ	তােদর	সে 	 কান	খারাপ	 যবহার	কের
িন।	বরং	মধরু	 বের	বেলেছ,	 বআইনী	 কান	কাজ	আিম	করব	না	ভাইসােহব।	সিমিতর	সদ য	হব।	চাঁদা	কত
বলনু?

তারা	সিমিতর	সদ য	সং যা	বাডা়েনার	 যাপাের	 কান	আ রহ	 দখায়	িন।	বরং	 চাখ	গরম	কের	বেল
গেছ	এই	জায়গায়	হেব	না।	অ য	জায়গা	 দেখন।	পরুান	পাগল	ভাত	পায়	না।	নতনু	পাগল।

অ য	জায়গা	 দখার	 যাপাের	ফিরদ	িকংবা	কােদর	কাউেক	 তমন	উৎসাহী	মেন	হল	না।	এই	জায়গাই
চমৎকার।	কাজটাও	ভাল।	 িচিঠ	 িলখেত	তার	ভাল	লােগ।	 িচিঠ	যারা	 লখােত	আেস	তােদর	সে 	অিত	 ত
ফিরেদর	ভাব	হেয়	যায়।	ভােবর	একটা	নমনুা	 দয়া	যাক।

খািল	গােয়র	বেুডা়	এক	 লাক	িচিঠ	িলখােত	এেসেছ।	বেুডা়	বলল—	 লেহন	পর	সমাচার,	আিম	ভালই
আিছ।

ফিরদ	বলল,	পর	সমাচার	িলখব	 কন?	পর	সমাচার	মােনটা	িক?
মােনেতা	বাবা	জািন	না।
যার	কােছ	িলখেছন	তার	নাম	িক?
লিতফা।
আপনার	িক	হয়?
আমার	 ছাট	মাইয়া।
তাহেল	এই	ভােব	িলিখ—	মা	মিন	লিতফা,	তিুম	 কমন	আছ?
ি ব	আ া	বাবা	 লেহন।	তারপর	 লেহন	আিম	ভালই	আিছ।	তেব	 তামােদর	জ য	বডই়	িচ াযু ।
ফিরদ	বলল,	আিম	একট	ুঅ য	রকম	কের	িলিখ?	িলিখ—	আমার	শরীর	ভালই	আেছ	তােব	সারা ণ

তামােদর	জে য	িচ া	কির	বেল	মন	খবু	খারাপ	থােক।	িলখব?
ি ব	ি ব	 লেহন।	আপেনর	মত	কইরা	 লেহন।	এই	 মেয়	আমার	বড	়আদেরর।
আর	িক	িলখব	বলনু?
আপনার	মত	কইরা	 লেহন—	ভাল-ম 	িমশাইয়া।
ফিরদ	তরতর	কের	িলেখ	চেলেছ।	এক	প ৃ ার	জায়গায়	িতন	প ৃ া	হেয়	যায়।	 সই	িচিঠ	পেড	় নােনার

পর	ব ৃ 	বেল,	বড	়আন 	পাইলাম	বাবাজী।	বড	়আন ।	মেনর	সব	কয়িট	কথা	 লাহা	হইেছ।
বেৃ র	আন 	 দেখ	ফিরদ	আন 	 বাধ	কের।	তার	কা মােরর	সং যা	 ত	বােড।়	তেব	তার	িনয়ম

হে 	িদন	চলার	মত	টাকা	হেয়	 গেলই	 লখােলিখ	ব ।	পােকর	 কান	 বি েত	ল বা	হেয়	 েয়	থাকা।
এই	 যাপারটা	কােদেরর	খবু	অপছ ।	 স	চায়	 লখােলিখ	রাত	দশটা	এগােরাটা	পয 	চলকু।	মামার

অকারণ	আল যামী	 েচােখ	িবষ।	িলখেলই	যখন	টাকা	আেস	তখন	এই	রকম	না	িলেখ	 বি েত	চপুচাপ	 েয়
থাকেব	 কন?	ফিরেদর	এই	 িবষেয়	যিু 	খবু	পির ার	যতটকুু	 রেয়াজন	 িঠক	ততটকুুই	উপাজন	করেত	হেব
তার	 বিশ	না।	সাধ	ুস যাসীরা	 য	প িতেত	িভ া	করেতন	 সই	প িত।	 যই	এক	 বলার	মত	খাবােরর	চাল



পাওয়া	 গল	ওি 	িভ া	ব ।
আপেনর	কথার	মামা	 কান	আগাও	নাই।	মাথাও	নাই।
মহা	 িবর 	হেয়	কােদর	 িসগােরট	ধরায়।	ফিরদ	 	 কঁুচেক	তাকােলই	বেল	এমন	কইরা	চাইেয়ন	না

মামা।	অখন	আপেনর	সামেন	িসগােরট	খাইেল	 দােষর	িকছইু	নাই।	বািডর়	বাইের	আপেনও	পাবিলক,	আিমও
পাবিলক।

তইু	পাবিলক	ভাল	কথা,	আমার	ঘাের	 বেস	 বেস	খাি স	 তার	একট	ুল া	সরমা	 নই?	 রাজগার
পািতর	 চ া	কর।

কী	 চ া?
িরকশা	চালােল	 কমন	হয়?	পারিব	না?
কােদর	িকছ ু ণ	হতভ ব	হেয়	তািকেয়	 থেক	বলল,	 সয়দ	বংেশর	পলুা	হইয়া	িরকশা	চালাম?ু	আপেন

কন	িক?	বংেশর	একটা	ই ত	আেছ	না?
ফিরদ	িকছ	ুবলল	না।	আসেল	কথাবাতা	বলার	 চেয়	 বি েত	 েয়	আকােশর	িদেক	তািকেয়	থাকেতই

তার	ভাল	লাগেছ।	নীল	আকােশ	সাদা	 মেঘর	পাল।	এই	 সৗ য	এতিদন	 চােখর	আডা়েলই	িছল।	ভাি যস	 স
পেথ	 নেমিছল।	পেথ	না	নামেল	িক	এই	দ ৃ য	 চােখ	পডত়?	পডত়	না।

মামা?
কী।
চপুচাপ	আপেনর	ঘােড	়বইসা	খাইেতও	খারাপ	লােগ।	িক	কির	কন	 দিহ।
ভেব	িকছ	ুএকটা	 বর	কর।
িছনতাই	করেল	 কমন	হয়	মামা?
িক	বলিল?
িছনতাই।
িরকশা	চালােনায়	আপি 	আেছ।	িছনতাই-এ	আপি 	 নই?
িরকশা	চালাইেল	দশটা	 লােক	 দখব	মামা।	আর	িছনতাই	করেল	জািনব	 কডা?	 কউ	না।
তইু	আমার	সােথ	কথা	বলিব	না।
িক	কইেলন	মামা?
বললাম	 য	তইু	আমার	সেথ	কথা	বলিব	না।	No	talk	কথা	বলেল	চড	়খািব।
জ	আ া।
ি বতীয়	কথা	হে 	তইু	আমার	সে 	 হােটেল	 খেতও	আসিব	না।	 চারেদর	 ৰিত	আমার	 কান	মমতা

নই।
কােদর	 র 	দিৃ েত	খািনক ণ	তািকেয়	রইল।	তারপরই	হন	হন	কের	হাঁটেত	 	করল।	মেন	হল

িবেশষ	 কান	কােজ	যাে ।	তার	 রায়	 িমিনট	পেনেরা	পের	তােক	 দৗডে়ত	 দৗডা়েত	এিদেক	আসেত	 দখা
গল।	তার	হােত	নতনু	একটা	 রীফেকইস।	 পছেন	জনা	দেশেকর	একিট	দল।	ধর	ধর	আওয়াজ	উঠেছ।

ফিরদ	ধডম়ড	়কের	উেঠ	বসল।	উি ব 	গলায়	বলল,	 যাপার	িক	 র?	কােদর	হাঁপােত	হাঁপােত	বলল,
দৗড	় দন	মামা।

তার	ক বের	এমন	 িকছ	ু িছল	 য	ফিরদ	তৎ ণাৎ	উেঠ	ছটুেত	 	করল।	ছিুটেত	ছটুেত	বলেলন,
যাপার	িক	 র?

িছনতাই	কেরিছ	মামা।



স	িক?
চাইয়া	 দেহন	নতনু	 রীফেকইস।	এখন	ধরা	পডে়ল	জােন	 শষ	করব।	আেরা	শ 	 দৗড	় দন।
ফিরদ	হতভ ব	হেয়	বলল,	তইু	িছনতাই	কেরিছস।	আিম	 দৗডা়ি 	 কন?
কােদর	 দৗডা়েত	 দৗডা়েত	 বলল,	 পাবিলক	 বড	় খারাপ	 িজিনস	 মামা।	 বডই়	 খারাপ।	 এ	 িনয়ায়

পাবিলেকর	মত	খারাপ	িজিনস	নাই।
	
িবল	ু এবং	আিনসেক	 ীমাের	 তেুল	 িদেয়	 এেস	 সাবাহান	 সােহব	 খবর	 পেলন	 য	 থানা	 থেক	 টিলেফান
এেসেছ।	 জন	 িছনতাইকারী	ধরা	পেডে়ছ।	তারা	বলেছ	 সাবাহান	সােহব	তােদর	 চেনন।	 িতিন	যিদ	থানায়
আেসন।	তাহেল	ভাল	হয়।	একটােক	 দেখ	মেন	হে 	 যাং	িলডার—	ইয়া	লাস।	 সাবাহান	সােহব	তৎ ণাৎ
থানায়	ছটুেলন।	ফিরদ	এবং	কােদরেক	ছািডে়য়	আনেত	তাঁর	িবেশষ	 বগ	 পেত	হল।
	
ীমাের	 রথম	 রণীর	 য	কামরাটা	িরজাভ	করা	হেয়েছ	তােত	 িট	িবছানা।	 ’সীেটর	কামরা	 দেখ	িবলরু	মখু
িকেয়	 গল।	আিনস	 িক	তার	সে 	এই	কামরােতই	থাকেব?	তা	 িক	কের	হয়?	 িটিকট	আিনস	কেরেছ।	এই
কাজটা	িক	ই া	কেরই	করা?	ভ রেলাক	িক	একবারও	ভাবেলন	না।	একজন	কুমারী	 মেয়র	সে 	এক	কামরায়
সারারাত	যাওয়া	যায়	না।	িবল	ুতার	বাবার	উপর	রাগ	করল।	বাবার	উিচত	িছল,	িকভােব	যাওয়া	হে -	এই	সব
িজে স	করা।	িতিন	তাঁর	িকছইু	করেলন	না।	তােদর	 ীমাের	উিঠেয়	িদেয়	অিত	 ত	 নেম	 গেলন।

এখন	িবল	ুিক	করেব?
আিনসেক	 ডেক	বলেব—	আমরা	 জেনেতা	একসে 	 যেত	পাির	না।	 সটা	 শাভন	নয়।	আপিন	অ য

কাথাও	 যব া	ক ন।	এই	কথাও	বা	িকভােব	বলা	যায়?
মানষুটা	 তা	িনেবাধ	নয়।
স	এমন	 িনেবােধর	মত	কাজ	 িকভােব	করল?	না-িক	এই	কাজ	 িনেবাঁেধর	নয়।	অেনক	 িচ া-ভাবনা

কের	িঠক	করা?
ীমার	পাঁচটায়	ছাডা়র	কথা,	ছাডল়	সাতটায়।	আিনস	িজিনসপ র	 েম	ঢিুকেয়	 সই	 য	উধাও	হেয়েছ

আর	 দখা	 নই।	 ীমােরই	 কাথাও	আেছ	 িন য়ই।	 িবল	ুই া	করেলই	তােক	খুঁেজ	 বর	করেত	পাের।	ই া
করেছ	না।

ীমাের	 িবল	ুকখেনা	ঘমুেুত	পাের	না।	আজেকর	এই	 িবেশষ	পিরি িতেত	 তা	ঘমুােনার	 র ই	উেঠ
না।	িবল	ুিতন	চারটা	গে র	বই	 বর	করল।	জািনেত	একটা	গে র	বই	কখেনা	পডা়	যায়	না।	িকছ ু ণ	পর	পর
বই	বদলােত	হয়—	এখন	 য	পেডে়ছ	 রমােকর	নাইট	ইন	 িলসবন।	নাটকীয়	মু েত	 সায়াৎস	জামািনেত	তার
রীর	 ঘের	 লিুকেয়	 আেছ।	 রীর	 বড	় ভাই	 নাৎসী	 পািটর	 সদ য।	 আেগ	 স	 একবার	 সায়াৎসেক

কনসানে রশান	 যাে 	পািঠেয়িছল।	আবােরা	ধরা	পডে়ল	মতৃু্য	ছাডা়	উপায়	 নই।	এমন	সব	নাটকীয়	মু ত
তবওু	বইেয়	মন	বসেছ	না।	চাপা	এক	ধরেনর	অ বি েত	মন	ঢাকা।

খাওয়া	দাওয়া	হেয়েছ?
িবল	ুবই	 থেক	মখু	তলুল।	আিনস	দরজা	ধের	দাঁিডে়য়	আেছ।	তার	মখু	 হািস	 হািস।	 িবল,ু	 কেনা

গলায়	বলল,	ি বনা,	এখেনা	খাওয়া	হয়িন।
রাত	িক 	অেনক	হেয়েছ,	 খেয়	িনন।	দশটা	পাঁচ	বােজ।
আপিন	খােবন	না?
আিম	 খেয়	িনেয়িছ।
কাথায়	 খেলন?	 ীমাের?



ি ব।
আিম	িক 	সে 	 জেনর	মত	খাবার	এেনিছলাম।
কান	অসিুবধা	 নই।	আপিন	 খেয়	িনন।	খাওয়া-দাওয়ার	পর	দরজা	ব 	কের	 েয়	ঘমু	িদন।
য	চাপা	অ বি 	িবলেুক	চাডা়	িদি ল	তা	 কেট	 গল।	ভাি যস	 য	িনজ	 থেক	িকছ	ুবেলিন।
বলেল	খবু	ল ায়	পডে়ত	হত।
আিনস	বলল,	এক	 বেডর	কামরা	 িছল	না	বেল	 ই	 বেডর	কামরা	 িনেত	হেয়েছ।	অেনক েলা	টাকা

খামাখা	 বিশ	 গল।	আপিন	খাওয়া	দাওয়া	 সের	িনন।	ওেদেরেক	বেলিছ	এগােরাটার	সময়	আপনােক	চা	িদেয়
যােব।

চা?
আিম	একিদন	ল ্য	কেরিছ।	রােতর	খাবােরর	পর	পর	আপিন	চা	খান,	 সই	কারেণই	বলা।
আপিন	ঘমুেুবন	 কাথায়?
রন,	বাস	এবং	 ীমাের	আিম	ঘমুেুত	পাির	না।	 েনর	কথা	জািন	না।	 েন	কখেনা	চিডি়ন।	আিম

তাহেল	যাি ।
িবলেুক	 িকছ	ুবলার	সেুযাগ	না	 িদেয়	আিনস	চেল	 গল।	আর	 িঠক	তখন	 িবলরু	মেন	হল	এই	কামরায়

গ 	করেত	করেত	 জন	রাতটা	কািটেয়	 িদেত	পারত।	তােত	অসিুবধা	 িক	হত?	 িকছইু	না।	আমরা	আধিুনক
হি ।	িক 	মন	 থেক	সং ােরর	বাঘ	তাডা়েত	পারিছ	না।	িক	মূ য	আেছ	এইসব	সং ােরর?

িবল	ুচমেক	উঠল,	 িক	সব	আেজ	বােজ	কথা	 স	ভাবেছ?	তাহেল	 স	 িক	মেনর	 কান	গভীর	 গাপেন
আশা	কেরিছল	আিনস	থাকেব	এই	ঘের?	রাতটা	কািটেয়	 দেব	গ 	করেত	করেত?	িছঃ	িক	ল ার	কথা।	এমন
একটা	 গাপন	বাসনা	তার	 িক	সি য	আেছ?	এই	ল া	 স	 কাথায়	 রাখেব?	ভাি যস	একজন	মানষু	অ য
একজন	মানেুষর	মেনর	 গাপন	জায়গা েলা	 দখেত	পায়	না।	 দখেত	 পেল	পিৃথবী	আচল	হেয়	পডে়তা।

রােতর	খাবার	িবল	ু খেত	পারল	না।	তার	অস ব	ক 	হে ।	িট-পেট	কের	চা	িদেয়	 গল	এগােরাটার
িদেক।	তখন	 িবলরু	মেন	হেল	 জন	 িমেল	এক	সে 	বেস	চা	 তা	 খেত	পাের।	এর	মে য	 তা	অ যায়	 িকছ ু
নই।	এটা	হে 	সাধারণ	ভ রতা।	এই	সাধারণ	ভ রতােক	আিনস	সােহব	 িন য়ই	অ য	 িকছ	ু ভেব	বসেবন
না।

িবল	ুদরজা	লক	কের	আিনেসর	 খাঁেজ	 বর	হল।
আিনস	 দাতলায়	 ডেক	 চাদর	 পেত	 চপুচাপ	 বেসিছল।	 তার	 দিৃ 	 অ কার	 নদীর	 িদেক।	 নদীেত

িটমিটেম	আেলা	 বিলেয়	মাছ	ধরা	 নৗকা	 বর	হেয়েছ।	আকােশর	ন ে রর	মেতা	মাছধরা	 নৗকার	আেলা েলা
ঔ ব য	বাডে়ছ	কমেছ।	আিনেসর	দিৃ েত	আ ম 	একটা	ভাব	যা	দূর	 থেক	 দেখেত	ভাল	লােগ।	িক	ভাবেছ
এই	মানষুিট?	তার	 রীর	কথা?	কতটকুু	ভালবাসেতা	 স	তার	 রীেক?	 সই	রকম	ভাল	 িক	অ য	কাউেক
বাসা	যায়	না?	না-িক	এক	জীবেন	মানষু	একজনেকই	ভালবাসেত	পাের?

আ া	 স	যিদ	এখন	আিনেসর	পােশ	িগেয়	বেস	তাহেল	তা	িক	খবু	অেশাভন	হেব?	 স-িক	বসেব	তার
পােশ?	হালকা	গলায়	বলেব	আপনার	সে 	গ 	করেত	এলাম।	আপিন	িক	ভাবেছন?

আিনস	সােহব	িন য়	ল া	পাওয়া	গলায়	বলেবন,	িকছ	ুভাবিছ	নােতা।	 স	বলেব,	িক	 দখেছন?	িতিন
বলেবন,	িকছ	ু দখিছ	না,	তািকেয়	আিছ।	 স	বলেব,	আপনােদর	এিদেক	খবু	হাওয়ােতা।

ভেব	রাখা	কথাবাতা	 িকছইু	হেলা	না।	আিনস	এক	সময়	হঠাৎ	ল ্য	করল	 িবল	ুদাঁিডে়য়।	 স	উেঠ
এল।	 িবল	ুবলল,	আপনার	সে 	খবু	জ ির	কথা	আেছ	একট	ুউেঠ	আসনুেতা।	আিনস	উি ব 	গলায়	বলল,
কান	সম যা	হেয়েছ	না-িক?



যাঁ	সম যা	হেয়েছ।
িক	সম যা?
কিবেন	আসনু	তারপর	বলব।
ীমাের	 কিবেন	 জন	মেুখামিুখ	বসল।	 িবল	ুবলল,	আেগ	চা	 শষ	ক ন	তারপর	বলিছ।	ঠা া	হেয়

গেছ	িক-না	 ক	জােন;	অেনক ণ	আেগ	িদেয়	 গেছ।
আিনস	িনঃশেদ	চা	 শষ	করল।	িবলরু	আচার-আচরণ	ভাবভি 	 স	িঠক	বেুঝ	উঠেত	পারেছ	না।	তােক

খািনকটা	 িব রা ,	খািনকটা	উে িজত	মেন	হে ।	বারবার	শািডর়	আঁচেল	 স	কপাল	মছুেছ।	আিনস	বলল,
যাপার	িক	বলনু	 তা?

বলিছ।	 যাপার	িকছ	ুনা।	আপনােক	চা	খাবার	জে য	 ডেকিছ।	না-িক	এক	 কিবেন	আমার	সে 	বেস
চা	 খেত	আপনার	আপি 	আেছ?

আিনস	িব ত	হেয়	বলল,	আপি 	থাকেব	 কন?
আমােক	এখােন	 রেখ	 ট	কর	পািলেয়	 গেলন	 সই	জে য	বলিছ।
আিনস	িনেজও	এবার	খািনকটা	িব ৰা 	হল।	এই	 মেয়িট	এ	রকম	 কন?
িবল	ুবলল,	চপু	কের	বেস	আেছন	 কন?	গ 	ক ন।
িক	গ 	করব?
আপনার	 রীর	কথা	বলনু।
তার	 কান	কথা?
আ া	তােক	িক	আপিন	খবু	ভালবাসেতন।
এখেনা	বািস।
খবু	 বিশ?
যাঁ	খবু	 বিশ।
আ া	আপনার	যিদ	অেনক	টাকা	পয়সা	থাকেতা	তাহেল	আপিন	িক	আপনার	 রীর	জে য	তাজমহল

জাতীয়	িকছ	ুবানােতন?
না।
না	 কন?
ভালবাসা	খবুই	 যি গত	 যাপার।	ঢাক	 ঢাল	িপিটেয়	তার	 রচার	করার	 কান	কারণ	 দিখ	না।
আ া	আপনােদর	িবেয়	িকভােব	হয়?
কােট	হয়।	ওর	বাবা	মা	আমার	মত	 যাগবে র	কােছ	িবেয়	িদেত	রািজ	িছল	না।	এিদেক	ও	িনেজও

খবু	অি র	হেয়	উেঠিছল	কােজই….
আপিন	িকছ	ুমেন	করেবন	না	একটা	কথা	আপনােক	িজে স	করিছ—	‘আিম	 তামােক	ভালবািস’	এই

বা যটা	আপনােদর	 জেনর	মে য	 ক	 রথম	 যবহার	করল?
আমার	 রী।
আিমও	তাই	 ভেবিছলাম।	িবেয়র	 রস 	 ক	 রথম	তলুল,	আপিন	না	উিন?
সই	 তলুল!	 স	 খবু	 লাজকু	 ধরেনর	 মেয়	 িছল	 িক 	 িনেজর	 কথা	 বলার	 যাপাের	 স	 িব ুমা র

ল ােবাধ	কেরিন।
িবল	ুআবােরা	শািডর়	আঁচল	 িদেয়	কপাল	ঘসল।	উি ব 	 চােখ	এিদক	ওিদক	তাকাল	তার	পরপরই

আিনসেক	স ূণ	হতচিকত	কের	বলল,	আিম	আপনােক	ভালবািস	এবং	আপনার	সে 	আমার	িবেয়	 হাক	এটা



আিম	মেন ৰােণ	চাই।	এই	কথা েলা	অেনকিদন	আমার	মেনর	মে য	 িছল	বলেত	না	 পের	ক 	পাি লাম।
আজ	বেল	 ফললাম।	আপিন	যিদ	আমােক	 বহায়া	ভােবন	তােতও	আমার	িকছ	ুযায়	আেস	না।

আিনস	িকছইু	বলল	না।
অবাক	 চােখ	তািকেয়	রইল।	এত	িবি ত	 স	এর	আেগ	কখেনা	হয়	িন।
িবল	ুমাথা	িনচ	ুকের	বলল,	আপিন	যিদ	এখন	চেল	 যেত	চান	চেল	 যেত	পােরন।	আর	যিদ	চান	আমরা

জেন	িমেল	সারা	রাত	গ 	কির	তাও	করেত	পােরন।
আিনস	 দখল	 িবলরু	 চাখ	 িদেয়	টপ	টপ	কের	পািন	পডে়ছ।	এই	কারেণই	 স	মাথা	 িনচ	ুকের	বেস

আেছ।
আিনস	বলল,	িবল	ু তামার	িক	 জন	ঘিন 	ব 	ুবিরশােল	আেছ?
যাঁ	আেছ।
তাহেল	 বিরশােল	 নেমই	আমরা	 য	কাজটা	করব	তা	 হে 	ঐ	 জনেক	 িনেয়	 যােরজ	 রিজ ােরর

কােছ	যাব।	িক	বল?
আ া।
আমার	মত	অব ায়	 লাকজনেক	জািনেয়	পাগিড	়টাগিড	়পের	 িবেয়	করার	অথ	হয়	না।	এইবার	তিুম

চাখ	মেুছ	আমার	িদেক	তাকাও	 তা।	কাঁদবার	মত	িকছ	ুহয়	িন।	আমার	মত	একজন	অভাজেনর	জে য	 তামার
মত	একটা	 মেয়	কাঁদেব	তা	হেতই	পাের	না।	তাকাও	আমার	িদেক।

না।	আিম	তাকােত-টাকােত	পারব	না।
িবল	ুবলল,	তাকােত	পারেব	না।	িক 	জলভরা	 চােখ	তাকাল।	এই	কেয়কিট	মু েতর	জে য	িবলেুক	িক

সু র	 য	 দখাল	তা	 স	 কানিদন	জানেব	না।
	



��.
সাবাহান	সােহব	বারা ায়	বেস	আেছন।	তার	 কােল	 মাটা	একটা	খাতা,	 য	খাতায়	গহৃহীন	মানষুেদর	 ঃখ
গাঁথা	এবং	তার	 দূরীকরেণর	নানান	প িত	 িনেয়	 ৰমাগত	 িলেখ	যাে ন।	এখন	অবি য	 িলখেছন	না।	এখন
ভাবেছন,	তেব	খাতা	 খালা।	মােঝ	মােঝ	 চাখ	বলুাে ন।	ফিরদ	এেস	গ ীর	মেুখ	পােশ	দাঁডা়ল।	হাজত	 থেক
বর	হেয়	এই	 রথম	 স	 লাভাইেয়র	সে 	কথা	বলেত	এেসেছ।	 সাবাহান	সােহব	বলেলন,	িকছ	ুবলেব?

ি ব।
কান	 রসে ?
িছনতাই	 রসে ।	 লাভাই	আপনার	হয়ত	ধারণা	হেয়েছ।	ঐ	িদেনর	ঘটনার	সে 	আিম	জিডত়।
সাবাহান	সােহব	 িবর 	মেুখ	বলেলন,	এখন	অ য	কােজ	 য 	আিছ।	 তামার	 রসে 	 িনেয়	কথা

বলেত	চাি 	না।
আপনােক	কথা	বলেত	হেব	না।	আিম	কথা	বলব।	আপিন	 নেবন।
আিম	িকছ	ু নেতও	চাি 	না।
ও	আ া।
ফিরদ	িবমষ	মেুখ	ঘের	 ভতর	ঢকুল।	িমিলর	সে 	 দখা	হল।	 স	ইউিনভািসিটেত	যাে ।	এখন	তােক

িকছ	ু বলেলই	 স	 বলেব,	মামা	আিম	ইউিনভািসিটেত	যাি ।	 হােত	একদম	সময়	 নই।	অ ুত	এই	 বাঙািল
জািত।	হােত	 কান	কাজ	 নই।	তব	ুসারা ণ	 য 	ভি ।	এই	ভি টা	বাঙািল	জািত	 কাথায়	িশখল	 ক	জােন।

িমিল।
ি ব	মামা।
খবু	 য ?
ি ব	না।
তাহেল	 তার	সে 	খািনক ণ	কথা	বিল	ঐ	িছনতাইটা	 রসে ।	 তােদর	সবার	হয়ত	ধারণা	হেয়েছ	ঐ

িদনকার	ঘটনার	 পছেন	আমার	হাত	আেছ।	আসেল	তা	 নই।	 যাপারটা	হল	িক…
মামা	আমার	 তা	এখন	 াস	আেছ।	 ােস	যাি ।
তেব	 য	বলিল-	তইু	 য 	না।
য 	না	তা	িঠক,	 াস	আেছ	তাও	িঠক।
ও	আ া	তইু	তাহেল	আমার	কথা	 শানায়	আ রহী	না?
তিুম	িঠকই	ধেরছ	মামা।
ঐিদনকার	ঘটনার	মলূ	নায়ক	কােদরেক	আিম	শাি 	 দয়ার	িস া 	িনেয়িছ।
খবু	ভাল	কেরেছ	মামা।	শাি 	দাও।	আিম	এখন	যাই?
িক	শাি 	 িদি 	 সটা	 েন	যা।	 তার	ইউিনভািসিটেতা	পািলেয়	যাে 	না।	এক	 িমিনট	লাগেব।	আিম

অবি য	 চ া	করব- তার	 চেয়ও	কম	সমেয়	কাজ	সারেত।	ধরা	পাচ	প াশ	 সেক ।
বল	িক	বলেব।
কােদরেক	মানিসক	শাি 	 দবার	িস া 	িনেয়িছ।	কিঠন	মানিসক	শাি ।	তার	গলায়	সাইনেবাড	বিুলেয়

দয়া	হেব।	 সখােন	 লখা	থাকেব—	“আিম	 চার।”	এই	অপমান	সূচক	িব াপন	গলায়	বিুলেয়	 স	এক	ল
বার	কােন	ধের	উঠেব	এবং	বসেব।	 রিত	উঠেবােসর	সময়	উঁচ	ুগলায়	বলেব	আিম	 চার।

বাহ	চমৎকার	শাি ।



এখােনও	 শষ	 না।	 রিত	 রােত	তােক	একটা	কের	 িশ ামলূক	 ছিব	 দখােনা	 হেব।	এটা	করা	 হেব
আ ি র	জে য।

এখন	যাই	মামা?	 তামার	কথা	িন য়ই	 শষ	হেয়েছ।
শষ	হয়িন।
সময়েতা	 শষ	হেয়	 গেছ।	এক	 িমিনট	 চেয়িছেল,	তিুম	কথা	বেলছ।	এক	 িমিনট	 তি রশ	 সেক ।

তি ৰশ	 সেক 	 বিশ	িনেয়	িনেয়ছ।	 খাদা	হােফজ।
িমিল	আর	দাঁডা়েলা	না।	চট	কের	চেল	এেলা	বারা ায়।	বারা ায়	পা	 িদেয়ই	খািনকটা	শংিকত	 বাধ

করল—	 বাবার	 হােত	 খাতাপ ৰ।	 চট	কের	 বেল	 বসেত	 পােরন—	 মা	একট	ু নেতা	 িক	 িলখলাম।	 িমিল
অব যই	বলেত	পাের	আিম	ইউিনভািসিটেত	যাি ।	 িকছ	ু নেত	পারব	না।	 িক 	বলা	স ব	না।	কারণ	 স
ইউিনভািসিটেত	যাে 	না।	যাে 	মনসেুরর	কােছ।	বাবার	কােছ	 িম যা	বলা	স ব	না।	 িম যা	কথা েলা	এই
মানষুটার	সামেন	এেলই	 কমন	 যন	এেলােমেলা	হেয়	যায়।

সাবাহান	সােহব	 িমিলর	 িদেক	তািকেয়	বলেলন,	ইউিনভািসিটেত	যাি স?	 িমিল	 যাঁ-না	 িকছইু	বলল
না।	মধরু	ভি েত	হাসল।	 সাবাহান	সােহব	িচি ত	গলায়	বলেলন,	 িদন	হেয়	 গল	অথচ	আিনস	আসেছ	না।
যাপারটা	িক	বলেতা?

	এক	িদন	 থেক,	 দেখ	 টেখ	আসেছ	আর	িক?
তব	ুিচ া	লােগেছ।	আজ	না	এেল	মেন	কিরস	 তা—	 মিডেকল	কেলেজর	 রিজ রােরর	বাসায়	একটা

টিলেফান	করব।
আ া।
তইু	যাি স	 কাথায়?
মনসরু	সােহেবর	ফােমিসেত	যাি 	বাবা।
যাি স	যখন	ওেক	বিলস	আমার	সে 	 দখা	করেত।	জ ির	দরকার	আেছ।
িক	দরকার	বাবা?
এমদাদ	 সােহব	 তার	 নাতনীেক	 তার	 সে 	 িবেয়	 িদেত	 চান।	 তার	 ধারণা	 আিম	 বলেলই	 হয়।

ভ ৰেলােকর	যখন	এত	শখ	বেল	 দিখ।
বলেল	লাভ	হেব	না	বাবা।	উিন	িকছেুতই	পতুলুেক	িবেয়	করেত	রািজ	হেবন	না।
রািজ	হেব	না	 কন?	পতুলু	 মেয়টােতা	বডই়	ভাল।	 দখেতও	সু র।	 মেয়টা	গিরব।	গিরব	হওয়ােতা

দােষর	িকছ	ুনা।	আিম	বিুঝেয়	বলেলই	রািজ	হেব।
িমিল	 িকছ	ুবলল	না।	চপুচাপ	দাঁিডে়য়	রইল।	 সাবাহান	সােহব	গ ীর	গলায়	বলেলন,	সামা য	মেুখর

কথায়	যিদ	 মেয়টার	একটা	গিত	হয়	 তা	ম 	িক?
িকছ	ুবলার	দরকার	 নই	বাবা।
দরকার	 নই	 কন	তইু	আমােক	বিুঝেয়	বল।
শেষ	রািজ	হেব	না।	মাঝখান	 থেক	তিুম	ল া	পােব।
ল ার	িক	আেছ?	ল ার	িকছইু	 নই।	তাছাডা়	আমার	ধারণা	 স	রািজ	হেব।
আ া	িঠক	আেছ।	তিুম	যিদ	মেন	কর	 স	রািজ	হেব	তাহেল	বেল	 দখ।
তইু	হঠাৎ	এমন	গ ীর	হেয়	 গিল	 কন	তাওেতা	বঝুলাম	না।
িমিল	িকছ	ুনা	বেলই	িনেচ	 নেম	 গল।	তার	মন	 বশ	খারাপ	হেয়েছ।
মন	আেরা	খারাপ	হল	যখন	ডা ারেক	ফােমসীেত	পাওয়া	 গল	না।	 িমিল	ঘ া	খািনক	অেপ া	কের



একটা	িচিঠ	িলেখ	এল।
ডা ার	সােহব,
আপনােক	না	 পেয়	চেল	যাি ।	একবার	বাসায়	আসেবন।	বাবা	আপনার	সে 	কথা	বলেবন।	তেব	দয়া

কের	বাবার	সে 	কথা	বলার	আেগ	আমার	সে 	কথা	বলেবন।	খবু	জ ির।
িবনীতা,	িমিল।
িমিল	বাসায়	 িফের	 দেখ	কােদেরর	শাি 	পব	 	হেয়েছ।	তার	গলায়	সাইনেবাড	আিম	 চার।	 স

মহানে 	 উঠেবাস	করেছ।	ফিরদ	 উঠেবােসর	 িহসাব	 রাখেছ।	 ৰিত	 প শবার	 উঠেবােসর	 পর	 দশ	 িমিনট
িবরিত।	 িমিল	দীঘ	 িনঃ বাস	 ফলল।	এইসব	 ছেল	মানিুষর	 কান	মােন	 হয়?	 িক 	মামােক	এই	কথা	 ক
বঝুােব?	এই	বািডর়	সব	মানষু	এমন	পাগল	ধরেনর	 কন?

িমিল	মন	খারাপ	কের	 িনেজর	ঘের	ঢকুল।	 কন	জািন	 িকছ	ুভাল	লাগেছ।	না।	ঘর	সংসার	সব	 ফেল
কাথাও	পািলেয়	 যেত	ই া	করেছ।	মােঝ	মােঝ	তার	এরকম	হয়।	কিদন	ধের	ঘন	ঘন	হে ।	রিহমার	মা	ঘের
ঢকুল।	তার	মখু	ভিত	হািস।	কােদেরর	শাি েত	 স	বডই়	আন 	 বাধ	করেছ।

আফা	আপেনের	বলুায়।
ক	বলুায়?
টগেরর	আ বা।
উিন	এেসেছন?
হ।
তিুম	িগেয়	বল	এখন	 যেত	পারব	না।	পের	এক	সময়	যাব।
ি ব	আ া।
আেরকটা	কথা	 শান,	ডা ার	সােহব	এেলই	তিুম	আমােক	খবর	 দেব।
রিহমার	মা	িফক	কের	 হেসই	সে 	সে 	গ ীর	হেয়	 গল।
িমিল	িত 	গলায়	বলল,	হাসেল	 কন	রিহমার	মা?
বেুডা়	হইিছ	 তা	আফা,	মাথার	নাই	িঠক।	িবনা	কারেণ	হািস	পায়	আবার	চউে 	পািন	আয়!
িঠক	আেছ	তিুম	যাও।
রিহমার	মা	আবার	 িফক	কের	হাসল।	তার	বড	়মজা	লাগেছ।	 চােখর	সামেন	ভাব	ভালবাসা	 দখেত

ভাল	লােগ।	 স	ফিরেদর	ঘেরর	 িদেক	রওয়ানা	হল।	কােদেরর	শাি 	আেরা	খািনক ণ	 দখা	যাক।	কাউেক
শাি 	 পেত	 দখেলও	মন	ভাল	হয়।	 কন	হয়	 ক	জােন।

দশ	 িমিনট	শাি র	পর	এখন	 িবরিত	চেলেছ।	 িবমষ	মেুখ	এমদাদ	বেস	আেছ।	অেনক ণ	ধেরই	 স
একটা	কথা	বলেত	চাি ল।	সেুযােগর	অভােব	বলেত	পারিছল	না।	এখন	সেুযাগ	পাওয়ায়	মখু	খলুল।

ভাইজান	একটা	কথা	বলব?
বলনু।
এই	শাি েত	 চােরর	িকছ	ুহয়	না।	 চােরর	আসল	শাি 	হইল	মাইর।
ফিরদ	বলল,	 ব ািনক	প িতেত	শাি 	 দয়া	হে ।	এ	আপিন	বঝুেবন	না।
ছা 	একটা	পরামশ	 দই	ভাইজান?	রাখা	না	রাখা	আপনার	ই া।
িদন	পরামশ।
ই	হােত	দশটা	কইরা	ইট	িদয়া	রইেদ	খাডা়	করাইয়া	 দন,	ইট	হােত	লইয়া	উিঠ	 বাস।
আপনার	পরামশ	 নলাম।	দয়া	কের	আর	কথা	বলেবন	না।



ি ব	আ া।
	



��.
িতন	তািরখটা	মনসেুরর	জে য	খবু	 ভ।

িমিলর	সে 	তার	 দখা	 হেয়িছল	 িতন	তািরেখ।	 রথম	 যিদন	 িমিল	তােক	ডা ার	 িহেসেব	তােদর
বািডে়ত	ডােক	ঐ	িদনও	িছল	িতন	তািরখ।	িনউ যােরালিজ	এই	সং যািট	স েক	িক	বেল	 স	জােন	না—	তেব
িকছ	ুিন য়ই	বেল।

আজ	হে 	িতন	তািরখ।
সকাল	 থেকই	মনসেুরর	মেন	হি ল	আজ	তার	জীবেন	বড	় কান	ঘটনা	ঘটেব।	সকােল	দাঁত	মাজেত

মাজেত	ল ্য	করল	 িট	শািলক	 িকিচরিমিচর	কেরেছ।	খবুই	 ভ	ল ণ,	 ই	শািলক	মােনই	হে 	আন ।
আন ময়	িকছ	ুআজ	ঘটেবই।	িদনটাও	চমৎকার।	আকাশ	ঘন	নীল।	বাতাসও	 কমন	জািন	মধরু।

মনসরু	না া	 খেয়ই	িমিলেদর	বািডর়	িদেক	রওয়া	হল।	সাত	সকােল	ঐ	বািডে়ত	উপি ত	হবার	জে য
কান	একটা	অজহুাত	দরকার।	 সই	অজহুাতও	 তির	করা	হেয়েছ।	মনসরু	 িগেয়	বলেব	কেয়ক	 িদেনর	জে য
দেশর	বািডে়ত	যাবার	আেগ	 দখা	করেত	এলাম	ই যািদ।

িনিরিবিল	 বািডর়	 গট	 খেুল	 িভতের	 ঢাকার	 সময়ও	আেরকিট	 সলু ণ	 দখা	 গল।	আবােরা	 িট
শািলক।	আনে 	মনসেুরর	বকু	িটপটপ	করেত	লাগল।	 স	মনি র	কের	 ফলল,	 য	কেরই	 হাক	িমিলেক	 সই
িবেশষ	বা যিট	বলেব।	দরকার	হেল	 চাখ	ব 	কের	বলেব—	আিম	 তামােক	ভালবািস।	তেব	বলার	আেগ
দেখ	িনেত	হেব	কথা েলা	িমিলেকই	বলা	হে ,	অ য	কাউেক	না।	রং	না বার	না	হেয়	যায়।

সাবাহান	সােহব	বারা ায়	ইিজেচয়াের	 েয়	তামাক	টানিছেলন।
ডা ােক	 দেখ	হািস	মেুখ	বলেলন,	 কমন	আছ	ডা ার?
যার	ভাল	আিছ।
অেনক	িদন	আস	না।	এিদেক	৷
খবু	 য 	থািক	আসা	হেয়	উেঠ	না।
তামার	সে 	খবু	জ ির	কথা	আেছ।	বস	এখােন।
মনসরু	বসল।	তার	বকু	ধক	ধক	করেছ।	িক	 সই	জ ির	কথা?
ৰব 	পেড	় নােবন	নােতা?	এছাডা়	আর	িক	জ ির	িবষয়	থাকেত	পাের?	আজও	যিদ	 ৰব 	 নেত

হয়	তাহেল	সােড	়সবনাশ।	শািলক	 িট	এখেনা	ঘরুেছ।	ল ণ	 ভ।	একিট	যিদ	উেড	়চেল	যায়	তাহেল	বঝুেত
হেব	 ৰব 	 নেত	হেব।	এখেনা	উডে়ছ	না।

ডা ার!
ি ব	 যার।
তামােক	 য	আিম	অ য 	 হ	কির	তা	িক	তিুম	জান?
মনসেুরর	ঘন	ঘন	 িনঃ বাস	পডে়ত	লাগল।	কথাবাতা	 কান	 িদেক	এ ে 	 স	বঝুেত	পারেছ	না।	তার

ত ৃ া	 বাধ	হে ।
আিম	চাই	ভাল	একিট	 মেয়র	সে 	 তামার	 িবেয়	 হাক।	সখুী	হবার	জে য	ভাল	একিট	 মেয়র	পােশ

থাকা	দরকার।
মনসেুরর	 দিপ 	লাফাে ।	িক	পরম	 সৗভা য।	 ব 	নােতা	আবার?	না।	 ব 	 বাধ	হয়	না।	 বে

রাণ	পাওয়া	যায়	না-	এইেতা	তামােকর	কডা়	গ 	পাওয়া	যাে ।
আিম	 তামার	িবেয়র	 যাপাের	কথা	বলেত	চাি ।	বলেত	পাির	 তা?



অব যই	পােরন,	অব যই।
ৰ াবিট	 তামার	কােছ	 ৰহণেযা য	হেব	বেলই	আিম	মেন	কির।	কারণ	আিম	 েনিছ	 মেয়িটেক	তিুম

পছ 	কর।
এসব	 ে র	 চপু	 থাকাই	 বা নীয়।	 মনসরু	তা	পারল	 না।	 মেনর	উে জনায়	 বেল	 ফলল-	 যার

আপিন	িঠকই	 েনেছন।
িবেয়র	 যাপাের	 তামার	তাহেল	আপি 	 নই?
ি ব	না।
এেদেশর	 ছেলেদর	একিট	 রবণতা	হে 	 িবেয়র	পর	 রীেক	অবেহলা	করা—	আশা	কির	তিুম	তা

করেব	না।
অব যই	না।
রীর	পডা়েশানার	িদকিটও	 দখেব।	 যন	তােক	পডা়েশানা	ছাডে়ত	না	হয়।

কান	িদন	ছাডে়ত	হেব	না।
তামার	কথায়	খশুী	হলাম।	তিুম	বস	আিম	এমদাদ	সােহবেক	খবরটা	 দই।	ভ রেলাক	খশুী	হেবন।

নাতনীেক	িনেয়	খবু	সম যায়	পেডি়ছেলন।	 মেয়িট	ভাল।	তিুম	সখুী	হেব।
মনসেুরর	মখু	 থেক	কু	কু	জাতীয়	শদ	হল।	আিদ	মানষু	গােছর	ডােল	বেস	এই	রকম	শেদই	মেনর	ভাব

ৰকাশ	করত।	 ৰাথিমক	ধা াটা	এই	শেদর	উপর	 িদেয়ই	 গল।	তারপর	খবু	ঘাম	হেত	লাগল।	 সাবাহান
সােহব	ি বতীয়বার	বলেলন,	তিুম	বস	আিম	সংবাদটা	এমদাদ	সােহবেক	িদেয়	আিস।	উিন	খশুী	হেবন।	মনসরু
িকছ	ুবলল	না।	তার	ই া	করল	ছেুট	পািলেয়	 যেত	তাও	 স	পারেছ	না।	মেন	হে 	 পেরক	িদেয়	 কউ	তােক
চয়ােরর	সে 	 গঁেথ	 ফেলেছ।

ডা ার	 পতুলুেক	 িবেয়	 করেত	 রািজ	 হেয়েছ	 এই	 সংবাদ	 িমিল	 নল	 এমদাদ	 সােহেবর	 কােছ।
ডা ারেক	 স	 িচিঠ	 িলেখ	এেসিছল।	গাধা	ডা ার	 িক	 িচিঠ	পেডি়ন?	 িমিল	তী া	কে 	বলল,	ডা ার	রািজ
হেয়েছ?

ষাল	আনার	উপের	 ই	আনা,	আঠােরা	আনা	রািজ।
িক	বলেছন।	আপিন?
সি য	কথা	বলেতিছ	ভইন।	আইজ	হইল	ম লবার	স য	িদবস।	স য	িদবেস	িম যা	বিল	 যামেন?

এখন	তিুম	ভইন	পতুলুাের	একট	ুসাজােয়	 দও।
এখন	সািজেয়	িদেত	হেব	 কন?
ডা ার	বইসা	আেছ।	পতুলুের	িনয়া	ঘরুা	িফরা	করেব।	একট	ুরং	ঢং	আর	িক?	এেত	 দােষর	িকছ	ুনাই।

িদন	পের	িববাহ।	িববাহ	না	হইেল	অ য	কথা	িছল।	ভইন	একটা	ভাল	 দই যা	শািড	়পরােয়	 দও।	লাল	রে
পতুলুাের	মানায়	ভাল।

ডা ার	যতটা	হতভ ব	হেয়িছল।	 িমিল	তারেচ	 বিশ	হতভ ব	হল।	তার	 চাখ	 বালা	করেছ।	গলার
কােছ	 িক	 যন	আটেক	আেছ।	 িনেজেক	সামলােত	অস ব	ক 	 হে ।	বাথ েম	দরজা	ব 	কের	খািনক ণ
হাউমাউ	কের	কাদেত	পারেল	ভাল	লাগত।	কাঁদেতও	 ই া	করেছ	 না।	 ই া	করেছ	 ইট	ভাঙা	 মু র	 িদেয়
ডা ােরর	মাথায়	 ৰচ 	একটা	বাির	িদেত।

এমদাদ	বলল,	তাডা়তািড	়কর	ভইন।	পতুেুলর	মেুখ	পাউডার	একট	ু বিশ	কইরা	 িদবা।	মাইয়া	আবার
যামলা	ধাঁেচর।	পাউডার	ছাডা়	এই	মাইয়ার	গিত	নাই।

পতুলুেক	পািঠেয়	িদন	আিম	সািজেয়	িদি ।



এ ণ	পাঠাইেতিছ।
ডা ার	তাহেল	পতুলুেক	িনেয়	 বডা়বার	জে য	বেস	আেছ?
এমদাদ	হািসমেুখ	মাথা	নাডল়।
যাপারটা	সি য	নয়।	ডা ার	বেস	আেছ	কারণ	এমদাদ	তােক	বেলেছ	একট	ু বাস,	 তামার	সােথ

সাবাহান	সােহেবর	জ ির	কথা	আেছ।	ডা ার	বেস	আেছ	জ ির	কথা	 শানার	জে য।
এমদাদ	পতুলুেক	সািজেয়	ডা ােরর	সামেন	উপি ত	করল।	হািসমেুখ	বলল,	 সাবাহান	সােহব	বলেছন

পতুলুেক	 িনেয়	 িচিডয়়াখানা	 দখাইয়া	 আনেত।	 এেত	 তামােদর	 পিরচয়টা	 ভােলা	 হইব।	 িববােহর	 আেগ
পিরচেয়র	দরকার	আেছ।	আমােদর	সময়	দরকার	িছল	না।	িক 	এখন	যগু	িভ ।	 য	যেুগর	 য	বাতাস।

মনসরু	যে রর	মত	উেঠ	দাঁডা়ল।	এিগেয়	 গল	 গেটর	িদেক।	পতুলু	তােক	অনসুরণ	করল।	পতুেুলর
মখু	 হািস	 হািস।	তােক	 দখাে ও	 চমৎকার।	 চাপা	আনে 	তা	 চাখ	 িচকিমক	করেছ।	 মনসরু	 বলল,	তিুম
িচিডয়়াখানায়	 যেত	চাও?

ি ব	চাই।
মনসরু	দীঘ	িনঃ বাস	 ফলল।	পতুলু	বলল,	আপনার	 যেত	ই া	না	করেল	যাওয়া	লাগেব	না।
মনসরু	ইত ত	কের	বলল,	একটা	সম যা	হেয়	 গেছ	পতুলু।
পতুলু	বলল,	আিম	জািন।
হতচিকত	ডা ার	বলল,	তিুম	জান?
জানব	না	 কন?	আিমেতা	 বাকা	না।	আিম	সবই	জািন।
িক	জান?
আিম	জািন	 য	দাদাজােনর	কথার	 যােচ	আপিন	রািজ	হেয়েছন।	আসেল	আপিন	রািজ	না।
িক	কের	বঝুেল?
পতুলু	মখু	িনচ	ুকের	বলল,	আপিন	 য	এই	বািডে়ত	িমিল	আপাের	 দখার	জ য	আেসন	 সটােতা	সবাই

জােন	৷
ও	আ া।
মনসেুরর	বেুকর	উপর	 চেপ	থাকা	আধমিণ	পাথর	সের	 গল।	তার	িনঃ বাস- ৰ বাস	 বাভািবক	হেয়

এল।	 ই	শািলক	 দখা	তাহেল	পেুরাপির	বথৃা	হয়িন।	বড	়ভাল	লাগল	পতুলুেক।	চমৎকার	 মেয়।	 মেয়টা	 য
এত	চমৎকার	তা	আেগ	 বাঝা	যায়	িন।

পতুলু।	চল	িচিডয়়াখানায়	যাই।
কন?
কারণ	তিুম	খবু	ভাল	একটা	 মেয়।	আ া	পতুলু	তিুম	 য	খবু	ভাল	 মেয়	তা	িক	তিুম	জান?
পতুলু	হাসেত	হাসেত	বলল,	জািন।
পতুেুলর	এই	কথায়ও	ডা ার	িবি ত	হল।	পতুলুেক	 স	লাজকু	ধরেনর	 ৰা য	বািলকা	িহেসেবই	ধের

িনেয়িছল।	এখন	 দখা	যাে 	 স	 মােটই	লাজকু	নয়।	কথাও	বলেছ	চমৎকার	ভি েত।
পতুলু।
ি ব।
পেুর	আজ	আমরা	 কান	একটা	 হােটল	 খাব।	 িবেকেল	মিহলা	সিমিতেত	 নাটক	 দখব।	 তামােক

বাসায়	িদেয়	আসব	অেনক	রােত।
কন?



তামার	দাদাজানেক	আিম	 ি ার	মে য	 ফেল	িদেত	চাই।	তাছাডা়	 তামার	সােথ	আিম	আেলাচনাও
করেত	চাই।

িক	আেলাচনা?
এই	জট	 থেক	িক	কের	উ ার	পাওয়া	যায়।	 সই	িবষেয়	আেলাচনা।
বলেত	 বলেত	 িক	 মেন	 কের	 যন	 মনসরু	 হেস	 ফলল।	 সই	 হািস	 দেখ	 হাসেত	 লাগল	 পতুলু।

অেনকিদন	 স	অকারেণ	এমন	কের	হােসিন।	তারা	ল ্য	করল	না	 য	তােদর	অকারণ	হাসাহািস	এবং	িরকশায়
পাশাপািশ	বসার	পেুরা	দ ৃ যিট	গভীর	আ রহ	িনেয়	 দখেছ	 জন।	 গেটর	ফাঁক	িদেয়	এমদাদ	 খা কার	এবং
দাতলার	ছাদ	 থেক	িমিল।	দ ৃ যটা	 দখেত	 দখেত	এমদাদ	 খা কােরর	মখু	চাপা	হািসেত	ভের	 গল।	িমিলর
চাখ	ভের	 গল	জেল।	অেনক	 চ া	কেরও	 স	 সই	জল	সামলােত	পারল	না।
	
আিনস	তার	 লখা	 িনেয়	বেসিছল।	 িনশা	তার	কােনর	কােছ	 িফসিফস	কের	বলল,	 িমিল	খালা	কাঁদেছ।	ছােদ
দাঁিডে়য়	দাঁিডে়য়	কাঁদেছ।	বাবা	বডে়দর	িক	কাঁদা	উিচত?

আিনস	বলল,	না	উিচত	না।	তেব	মােঝ	মােঝ	বডর়াও	কাঁেদ।	বডে়দর	জীবেনও	 ঃখ-ক 	আেস।
আিম	িক	উনােক	িজে স	করব	 কন	কাঁদেছ?
না,	তা	িঠক	হেব	না।	 ছাটরা	কাঁদেল	িজে স	করা	যায়।	বডে়দর	যায়	না।
উনােক	কাঁদেত	 দেখ	আমােরা	কাঁদেত	ই া	করেছ	বাবা।
কাঁদেত	ই া	করেল	কাঁদ।
শদ	কের	কাদেবা	না	আে 	আে 	কাঁদেবা?
আমার	মেন	হয়	িনঃশেদ	কাঁদাই	ভাল	হেব।
িনশা	িবছানায়	চেল	 গল।	িকছ ু েণর	মে যই	 দখা	 গল	তার	 চাখ	িদেয়	পািন	পডে়ছ।
আিনস	 ছা 	 িনঃ বাস	 ফলল।	আজ	অেনকিদন	পর	 স	তার	 লখার	খাতা	 িনেয়	বসেছ।	 লখায়	মন

বসেছ	 না।	 এক	 ঘ ায়	 মা র	 দশ	 লাইন	 লখা	 হেয়েছ।	 এই	 দশ	 লাইেন	 তারপর	 শদটা	 িতনবার।	 তার
লখােলিখর	 মতাই	 ন 	 হেয়	 যাে 	 িক-না	 ক	 জােন।	 হয়ত	 যাে ।	আিনস	 ৰাণপেণ	 চ া	 করেছ	 মন
লাগােত-	অে যাসটা	 যন	পেুরাপির	চেল	না	যায়।

িনশা	 চাখ	মেুছ	বলল,	িক	করছ	বাবা?
িলখিছ।
গ ।
।ঁ
বডে়দর	না	 ছাটেদর?
লখার	মে য	বডে়দর	 ছাটেদর	িকছ	ু নই	মা।	 লখা	সবার	জে য।
িনশা	মাথা	 নেড	়বলল,	বডে়দর	 লখায়	 ৰম	থােক।	 ছাটেদর	 লখায়	থােক	না।	তিুম	আসেল	 িকছ ু

জান	না।
আিনস	এই	 রস 	পেুরাপিুর	এিডে়য়	যােব	 িঠক	কেরও	মেনর	ভেুল	 িজে স	কের	 ফলল–	 ৰম	 িক

মা?
িনশা	 িমি 	কের	হাসল।	তার	হািস	 দেখ	মেন	হল	 ৰম	 িক	তা	 স	জােন	তােব	এই	 িবষেয়	বাবােক

িকছ	ুবলেব	না।	আিনস	গ 	 লখা	ব 	কের	িচিঠ	িলখেত	বসল।	খবু	চমৎকার	কের	িবলেুক	এটা	িচিঠ	িলখেত
হেব।	খবু	দীঘ	িচিঠ	না।	সংি 	িচিঠ—	িবল	ুতিুম	চেল	এস।	চেল	এস,	চেল	এস,	চেল	এস।
	



ফিরদ	 পেুর	খাওয়া	 শষ	কের	 িদবািন রার	আেয়াজন	করেছ	এমন	সময়	তার	ডাক	পডল়।	 সাবাহান	সােহব
জ ির	তলব	পািঠেয়েছন।	ফিরদ	 দীঘ	 িনঃ বাস	 ফলল।	 লাভাইেয়র	এমন	 কান	জ ির	কথা	তার	সে
থাকেত	পাের	না।	যার	জে য	 পেুরর	ঘমু	বাদ	িদেত	হেব।	 রিপ যাল	কাি রর	মানষুেদর	জে য	 পেুরর	ঘমু
য	কত	দরকারী	তা	কাউেক	বঝুােনা	যাে 	না।

িক	 যাপার	 লাভাই?
বস	ফিরদ।
অিফস	খেুল	বেসেছন	মেন	হে ।	কাগজ	পে রর	ছডা়ছিড।়
সাবাহান	সােহব	 িকছ	ুবলেলন	না।	নতনু	একটা	ফাইল	খলুেলন।	কাগজপে রর	 েপর	সে 	আেরা

িকছ	ুকাগজপ র	 যাগ	 হল।	ফিরদ	আতংিকত	 বের	 বলল,	 িকছ	ুপেড	় শানােনার	মতলব	করেছন	 নােতা?
আপনার	মহৎ	 কান	রচনা	পডব়ার	বা	 নবার	 তমন	আ ৰহেবাধ	করিছ	না।	আশা	কির	এই	স য	কথাটা	বেল
ফলার	অপরাধ	 মা	করেবন।

তামােক	িকছ	ুপেড	় শানাব	না।
ধ যবাদ।
তামােক	 য	জে য	 ডেকিছ	তা	বলার	জে য	িকছ	ুভিূমকা	 রেয়াজন।
ভিূমকা	বাদ	 িদেয়	মলূ	 রসে 	 চেল	এেল	ভাল	 হয়।	আমার	ঘেুমর	সময়	পার	 হেয়	যাে ।	একটা

িনিদ 	সমেয়	ঘমুেুত	না	 গেল	আর	ঘমু	আসেব	না।	ঘমু	 যাপারটা	মানব	জীবেনর	একটা	আনসলভডিমি র।
সাবাহান	সােহব	ফিরেদর	িদেক	একটা	সবজু	মলােটর	ফাইল	এিগেয়	িদেত	িদেত	বলেলন,	এটা	পড।়

মন	িদেয়	পড।়
িকছ	ুপডে়ত	পারব	না	 লাভাই।	মন	িদেয়	পডা়রেতা	 র ই	আেস	না।	িক	বলেত	চান	সংে েপ	বেল

ফলনু।
ফিরদ,	পডে়ত	না	চাইেলও	এটা	 তামার	ফাইল।	 তামার	সে ই	থাকেব।	এতিদন	আিম	 হফাজেত

রেখিছ।
এতিদন	যখন	 রেখেছন	এখেনা	রােখন।	আমার	পে 	ফাইল	রাখা	স ব	নয়।	একটা	ফাইেল	আমার

যাবতীয়	পরী ার	সািটিফেকট	এবং	মাকশীট	 রেখিছলাম।	গত	 চার	বছর	ধের	ফাইল	 িমিসং।	আমও	 গেছ
ছালাও	 গেছ।	সািটিফেকট	 গেছ	যাক।	ফাইলটার	জে য	আফেসাস	হে ।	সু র	ফাইল	িছল।

সাবাহান	সােহব	দীঘ	 িনঃ বাস	 ফলেলন।	 ৰচ 	ধমক	 িদেত	যাি েলন	 িনেজেক	সামেল	 িনেলন।
িকছ ু েণর	মে য	অিত	জ ির	একটা	কাজ	করেবন—	 মজাজ	ঠা া	রাখা	দরকার।	 সাবাহান	সােহেবর	 ব র
ফিরেদর	 বাবা	 বশ	 িকছ	ু টাকা	 রেখ	 িগেয়িছেলন।	জামাইেক	 িনেদশ	 িদেয়	 িগেয়িছেলন	 টাকাটা	 যন	গি ত
থােক।	যিদ	 কান	 িদন	মেন	হয়	ফিরেদর	মাথা	 িঠক	হেয়েছ	তাহেলই	টাকাটা	তােক	 দয়া	যােব।	 সই	টাকা
যাংেকর	িনরাপদ	আ রেয়	 বেড	় বেড	় লু ুল	 যাপার	হেয়	দাঁিডে়য়েছ।	ফিরেদর	মাথা	িঠক	হেয়েছ।	এ	রকম
কান	ধারণা	 সাবাহান	সােহেবর	হয়িন।	তব	ুিতিন	টাকাটা	িদেয়	িদেত	চান।	 স	ক ক	তার	যা	করেত	মন	চায়।

ফিরদ।
ি ব	 লাভাই।
পড।়
ফিরদ	 িনতা 	অিন ায়	পডল়।	তার	মখু	 দেখ	মেন	হে 	 যাপারটা	এখেনা	 স	পেুরাপিুর	 িব বাস

করেত	পারেছ	না।	 কান	 লখাই	 স	 ি বতীয়বার	পেড	়না।	এই	 লখা েলা	তােক	 ি বতীয়বার	পডে়ত	 দখা
গল।



লাভাই,	এেতা	 কেলংকািরয়াস	 যাপার।
সাবাহান	সােহব	িবর 	গলায়	বলেলন,	 কেলংকািরয়াস	 যাপার	মােন?
একটা	 যাং	 যবহার	 করলাম।	 যাংটার	 মােন	 হে 	 দা ণ	 যাপার।	 এই	 টাকাটা	 িক	 সি য

আমােক	িদেয়	িদে ন?
।ঁ
আিম	যা	ই া	তা	করেত	পাির?
সাবাহান	সােহব	 িকছ	ু বলেলন	 না।	ফিরদ	 িচি ত	গলায়	 বলল,	এত	 টাকা	 িদেয়	 িক	করব	তাইেতা

বঝুেত	পারিছ	না।	আপিন	বরং	অেধক	 রেখ	িদন— না	 রবেলম।
তিুম	এখন	আমার	ঘের	 থেক	িবেদয়	হও।
িবেদয়	হেত	বলেছন?
যাঁ।
টাকার	পিরমাণ	এখােন	িক	িঠকঠাক	 লখা?	মােন	দশিমেকর	 ফাটা	এিদক	ওিদক	হয়িনেতা?
না।	তিুম	বিহ ার	হও।
হি ।	 কেলংকািরয়াস	 যাপার	 হেয়	 গল	 লাভাই।	আশা	করিছ	 যাপারটা	 ব 	 হেল	 যখন	 ঘমু

ভাংেব	তখন	দা ণ	একটা	শাক	পাব।
ফিরদ	ঘর	 থেক	 বর	হল।	 রথেমই	 দখা	রিহমার	মার	সে ।	ফিরদ	হািস	মেুখ	বলল,	 কমন	আছ

রিহমার	মা?
ি ব	মামা	ভাল।	আমার	কােছ	 তামার	যিদ	 িকছ	ুচাওয়ার	থােক	চাইেত	পার।	আজ	যা	চাইেব—তাই

পােব।	Sky	is	the	Iimit	িক	চাও?
রিহমার	 মা	 বশ	 িকছ	ু সময়	 ভেব	 বলল,	 পাঁচটা	 টাকা	 দন	 মামা।	ফিরদ	 দীঘ	 িনঃ বাস	 ফলল।

মানেুষর	আশা-আকাঙ া	কত	সীিমত।	যা	ই া	তাই	চাইেত	বলা	হেয়েছ।	 স	 চেয়েছ	পাঁচটা	টাকা।	বড	়িকছ ু
িচ া	করার	মত	অব াও	এেদর	 নই।	সব	িচ া	 ু র	িচ া।	অভাব	অনটন	মানেুষর	ক নাশি েকও	স বত
খব	কের।

এই	নাও	পাঁচ	টাকা।	তিুম	 য	কত	বড	়ভলু	করেল	তিুম	জান	না	রিহমার	মা।	যা	চাইেত	তাই	পাইেত—
Sky	is	the	limit.

রিহমার	মা	দাঁত	 বর	কের	হাসল।	হািস	না	থািমেয়ই	বলল,	তাইেল	মামা	আেরা	পাঁচটা	টাকা	 দন।
ফিরদ	আেরকটা	পাঁচ	টাকার	 নাট	 বর	করল।	রিহমার	মার	মেুখর	হািস	আেরা	িব ৃত	হল।
বসার	ঘের	 কেনা	মেুখ	িমিল	বেস	আেছ।	তােক	 দেখ	মেন	হে 	তার	উপর	িদেয়	বড	়ধরেনর	একটা

ঝড	়বেয়	 গেছ।	ফিরদ	যখন	বলল,	তইু	আমার	কােছ	িক	চাস	িমিল?	যা	িকছ	ুচাইবার	তাডা়তািড	় চেয়	 ফল—
টাইম	 নই।

িমিল	কিঠন	গলায়	বলল,	তিুম	মামা	বড	়িবর 	কর।	এখন	যাও।
িকছ	ুচাইিব	না?
না।
এই	সেুযাগ	জীবেন	ি বতীয়বার	আসেব	না	Once	in	a	life	time.
ীজ	যাওেতা!	 ীজ।
যাি ।	তইু	এমন	 মখু	কের	 বেস	আিছস	 কন?	 মেন	 হে 	তইু	আলে রড	 িহচকেকর	 কান	 ছিবর

নািয়কা।



এমদাদ	 খা কারেক	যখন	 িজে স	করা	হল-	আপনার	যিদ	আমার	কােছ	 িকছ	ুচাইবার	থােক	তাহেল
চাইেত	পােরন।	যা	 রাথনা	করেবন	তাই	পােবন।

এমদাদ	 খা কার	অেনক	 ভেব	 িচে 	বলল,	একখান	 িসগােরট	খাওয়ান	বাবাজী,	 িবেদশী।	 দশীটা
খাইেল	গলা	খসুখিুস	কের।

ফিরদ	িনেজই	 দাকান	 থেক	এক	কািঠ	 বনসন	এ 	 হেজস	এেন	িদল।	এমদাদ	 খা কার	গাঢ়	 বের
বলল,	বাবাজীর	 যবহাের	 রীত	হইলাম।	বডই়	 রীত	হইলাম।

এমদাদ	সােহব!
ি ব।
আজ	আমার	মনটা	বডই়	 ৰফু ।	আজ	আিম	 কান	িভ ুকেক	বড	়ধরেনর	সাহা য	করেত	চাই।
সাহা য	করেলও	লাভ	 নই।	িভ ুক	হইল	িগয়া	আফেনর	িভ ুক।
স	 যন	আর	িভ ুক	না	থােক	 সই	 চ াই	করা	হেব।	আিম	িঠক	কেরিছ	আগামী	এক	ঘ ার	 ভতর	 য

িভ ুক	এই	বািডে়ত	আসেব	তােক	দশ	হাজার	টাকা	 দব।
বাবাজী	িক	বলেলন?
আগামী	এক	ঘ ার	মে য	 য	িভ ুক	এ	বািডে়ত	আসেব	তােক	 দয়া	হেব	দশ	হাজার	টাকা।	আিম	 বশ

িকছ	ুটাকা	 পেয়িছ।	দশ	হাজার	টাকা	এখন	 কান	 যাপারই	না।	এখন	বাজেছ	 টা	পাঁচ।	িতনটা	পাঁেচর	মে য
য	আসেব	 সই	পােব।

হতভ ব	ভাব	কাটােত	এমদাদ	 খা কােরর	অেনক	সময়	লাগল।	পাগল	 রণীর	অেনেকর	সে ই	তার
পিরচয়	আেছ-	এই	রকম	পাগল	 স	 দেখিন।

বাবাজী	একখান	কথা	বিল?
বেলন।
আিমও	বলেত	 গেল	 িভ ুক	 রণীর।	টাকা	পয়সা	 নই।	ঘর	বািডও়	নাই।	পরা েভাজী	আিম	যিদ

িভ ুক	না	হই	তা	হইেল	আর	িভ ুক	 ক?
আপনার	কথা	আসেছ	না।	যারা	রা ায়	থােক,	রা ায়	ঘেুর	 বডা়য়	তােদর	কথা	হে ।	ঘিডর়	 িদেক

ল ্য	রাখনু।	িতনটা	পাঁচ	বাজা	মা রই	সময়	 শষ।
অ যিদন	 িভ ুেকর	য রণায়	ঘের	থাকা	যায়	না।	আজই	 যিত রম	হল,	 িভ ুক	এল	না।	এমদাদ

খা কার	হািস	মেুখ	বলল,	টাইম	 শষ	বাবাজী।
ফিরদ	িবষ মেুখ	বলল,	তাইেতা	 দখিছ।
রােত	ফিরদ	এেকবােরই	ঘমুেুত	পারল	না।	পেুরা	রাতটাই	 িবছানায়	 জেগ	কাটাল।	 বার	মাথায়	পািন

ঢেল	এল।	ছােদ	খািনক ণ	 হঁেট	এল।	 কান	লাভ	হল	না।	তার	মাথায়	 পােশর	 িশরা	দপদপ	করেছ,	 চাখ
বালা	করেছ।	বেুক	এক	ধরেনর	চাপা	 যথা	অনভুব	করেছ।	ধনী	হওয়ার	 য	এত	য রণা	তা	 ক	জানত?

িমিলও	ঘমুেুত	পারল	না।
স	ল ্য	কেরেছ	পতুলু	িফেরেছ	হািস	মেুখ।	তার	সারা	 চাখ	মেুখ	আনে 	ঝলমল	করেছ।	হােত	বড়

একটা	চেকােলেটর	িটন।	িটন	খেুল	সবাইেক	 স	চেকােলট	িবিল	করেছ।	িমিলেক	িদেত	এেসিছল,	িমিল	কিঠন
বের	বেলেছ—	আিম	চকেলট	খাই	না।

এই	কথায়	 স	িফক	কের	 হেস	 ফেলেছ।	 সই	হািস	িমিলর	বেুক	 শেলর	মত	িবেধেছ।	এসব	িক?	িক
হে 	এসব?	 বাঝার	উপর	শােকর	আঁিটর	মত	বড	়আপার	একিট	িচিঠও	এেস	উপি ত—	 সই	িচিঠর	ভাব	ভাষা
সবই	 যন	 কমন	অ ুত—



িমিল,
আিম	ভলু	কেরিছ	 িক-না	তা	জািন	না।	হয়ত	কেরিছ।	করেলও	এ	ভলু	মধরু	ভলু।	সব	মানষুই	তার

জীবেন	অেনক	ভলু	কের।	 িক 	আন ময়	ভলু	 রায়	কখেনাই	কের	 না।	আিম	করলাম।	তার	জে য	 িক
তামরা	আমােক	 যাগ	করেব…

এই	রকম	িচিঠ	 লখার	মােন	িক?	আপা	এমন	িক	ভলু	করেব	যার	জে য	তােক	পির যাগ	করেত	হেব।
পিৃথবীর	সবাই	ভলু	করেত	পাের,	আপা	পাের	না।	তারপরও	যিদ	 কান	ভলু	কের	থােক	তাহেল	িক	 সই	ভলু?
ভেুলর	 যাপারটা	 স	 	কের	বলেছ	না	 কন?
	



��.
িনিরিবিল	বািডর়	সামেন	 িট	আইসি রেমর	গািড	়দাঁিডে়য়	আেছ।	টগর	এবং	িনশার	জে য	এই	গািড	় িট	হে
ফিরেদর	উপহার।	তারা	আইস রীম	 খেত	 চেয়েছ-	ফিরদ	 গািড	়আইস রম	এেন	বেলেছ,	খাও	যত	খােব।
আইসি রীম	 খাওয়া	 চলেছ।	 খািনকটা	 মেুখ	 িদেয়ই—	 থ	ু কের	 ফেল	 িদেত	আেরকিট	 হােত	 িনে ।	 সারা
মেঝেত	আইসি রেমর	 ূপ।	ঠা ায়	 জেনরই	মেুখ	কথা	জিডে়য়	যাে ।	িক 	খাওয়া	ব 	হে 	না।

পতুলু	অেনক ণ	 দাঁিডে়য়	 দাঁিডে়য়	এই	 দ ৃ য	 দখল।	তার	 কন	জািন	এই	 দ ৃ য	 দখেত	 বড	়ভাল
লাগেছ।	গভীর	আন েবাধ	হে ।	 ক	জােন	িক	এই	আনে র	উৎস।	তার	িনউ	মােকেট	যাবার	কথা	িছল	তা	না
িগেয়	 স	 দাতলায়	আিনেসর	ঘের	চেল	 গল।	আিনস	মাথা	 িনচ	ুকের	একমেন	 িক	 যন	 িলখিছল।	মাথা	না
তেুলই	বলল,	 ভতের	এেসা	পতুলু।

পতুলু	ঘের	ঢকুল।	বসল	খােটর	এক	 রাে ।
কমন	আছ?
ভাল।
এমদাদ	সােহব	এেসিছেলন,	বলেলন	 তামার	না-িক	িবেয়।
পতুলু	িকছ	ুবলল	না।	আিনস	বলল,	খবরটার	মে য	একটা	িক 	আেছ	বেল	আমার	ধারণা।	আিম	দূর

থেক	যতদূর	 দেখিছ	আমার	মেন	হেয়েছ	ডা ার	এবং	িমিলর	িবেয়টাই	অব য াবী।	মাঝখান	 থেক	তিুম	িক
কের	এেল	বলেতা?

আিম	আিস	নাই।
তাই	না-িক?
আিনস	 লখা	ব 	কের	পণূ	দিৃ েত	তাকাল।	মাথা	িনচ	ুকের	বেস	থাকা	 ৰা য	বািলকািটেক	আজ	 কন

জািন	আর	 ৰা য	বািলকা	বেল	মেন	হে 	না।
পতুলু।
ি ব।
এেসা	চা	 খেত	 খেত	 জন	খািনক ণ	গ জব	কির।
পতুলু	সে 	চা	বানােত	বসল।	আিনস	 চয়াের	বেস	তািকেয়	আেছ	পতুেুলর	 িদেক।	 স	চােয়র	পািন

গরম	 করেছ।	 কেরািসন	 কুকােরর	 লালেচ	আভা	 এেস	 পেডে়ছ	 তার	 মেুখ।	 সু র	 লাগেছ	 দখেত।	 একটা
মানষুেকই	এেকক	পিরেবেশ	এেকক	রকম	লােগ।

পতুলু,	তিুম	িক	টগর	এবং	িনশার	কা 	 দেখছ?	 জন	 গািড	়আইস রীম	িনেয়	বেসেছ।
পতুলু	 িকছ	ু বলল	 না।	 মেন	 হল	 স	অ য	 িকছ	ু ভাবেছ।	জিটল	 িকছ	ু যার	 সে 	 টগর	 িনশার	 তু

কমকাে র	 কান	িমল	 নই।	মেন	হে 	হঠাৎ	কের	 স	গভীর	সমেু র	পেডে়ছ।
িকছ	ুভাবছ	পতুলু?
ি ব।
িনেজর	ভাবনার	কথা	কাউেক	বলা	িঠক	না।	তেব	তিুম	যিদ	আমােক	বলেত	চাও	তাহেল	বলেত	পার।
বলেত	চাই।	আপনােক	অেনকিদন	বলার	 চ া	কেরিছ।	বলেত	পাির	নাই।	আজ	বলব।
হঠাৎ	কের	আজ	 কন?
পতুলু	এই	 রে র	জবাব	না	 িদেয়	চােয়র	কাপ	আিনেসর	সামেন	রাখেত	রাখেত	 ৰায়	অ 	 বের

বলল,	আিম	সারাজীবন	আপনার	সােথ	থাকেত	চাই।	এই	কথাটা	আিম	অেনকিদন	বলার	 চ া	কেরিছ।	বলেত



পাির	নাই।	আজ	বললাম।	বেল	যিদ	 কান	অপরাধ	কের	থািক	 মা	করেবন।
পতুলু	 িকছ ু ণ	সরাসির	আিনেসর	 িদেক	তািকেয়	ঘর	 থেক	 বর	হেয়	 গল।	একবারও	 পছেন	 িফের

তাকাল	না।	আিনস	 ধ	 হেয়	বেস	রইল।	তােক	এই	জাতীয়	সম যার	মেুখামিুখ	 হেত	 হেব	তা	 স	কখেনা
ক নাও	কেরিন।

আজেকর	 সকালটা	 লখােলিখর	জে য	 চমৎকার	 িছল।	 বা ারা	 পােশ	 নই,	 কউ	 হৈচ	করেছ	 না।
ঝকঝেক	 রাদ	উেঠেছ।	বাতােসও	ফেুলর	 িমি 	 সৗরভ।	স ূণ	অ য	রকম	এটা	সকাল	অথচ	সকালটা	এক
মু েতই	এেলােমেলা	হেয়	 গেছ।

আিনস	 ভেব	 পল	না	িক	করা	উিচত।	 স	িক	চপু	কের	থাকেব?	না-িক	পতুলুেক	 ডেক	বিুঝেয়	বলেব?
মেন	হে 	বিুঝেয়	বলাটাই	যিু যু 	হেব।	িক 	িক	বলেব	 স	পতুলুেক?	অ 	আেবগ	 কান	যিু 	মােন	না।	চপু
কের	থাকাই	 বাধ	হয়	ভাল।	বা া	একিট	 মেয়	তার	 রিত	এ	জাতীয়	আেবগ	লালন	করেছ	তা	বঝুেত	তার	এত
সময়	লাগল	 কন?	অেনক	আেগই	 তা	 যাপারটা	তা	 চােখ	পডা়	উিচত	িছল।	 সও	িক	অ ?

আিনস	িক	ঘের	আছ?
আিনস	 চয়ার	 ছেড	়উেঠ	দাঁডা়ল।	ফিরদ	মামা	ঘের	ঢকুেলন।	তাঁেক	 কমন	 যন	 িবপয 	মেন	হে ,

যন	জীবেনর	ভীত	নেড	় গেছ।	সব	িকছ	ুওলট-পালট	হেয়	 গেছ।
ফিরদ	িন রাণ	গলায়	বলল।
আশা	কির	আমার	সা রিতক	উ ােনর	সংবাদ	 েনছ।
ি ব	 েনিছ।
এই	উ ােনর	সে 	সে 	নানান	ধরেনর	পিরবতন	আমার	মে য	হেয়েছ।	 রথম	পিরবতন	কথাবাতায়

রচরু	তৎসম	শদ	 যবহার	করিছ।	 কন	করিছ	 সটাও	একটা	রহ য।	ি বতীয়	পিরবতন	রােত	ঘমু	হে 	না।
ঘমু	হে 	না	 কন?
জািন	না	 কন।	িনঘমু	রাত	পার	করিছ।	গত	রােত	ঘেুমর	ওষধু	 খেয়	ঘমুালাম	তাও	ভাল	ঘমু	হল	না।

মাঝরােত	 বে 	 দিখ	আমার	ওপর	িদেয়	বাল	ু বাঝাই	এক	 রাক	চেল	 গেছ।	বািক	রাত	আর	ঘমু	হল	না।
আপনার	মেনাজগেত	সামিয়ক	পিরবতন	হেয়েছ।	এই	তারই	 রভাব।	খবু	তাডা়তািড	় কেট	যােব	বেল

আমার	ধারণা।
মােটই	কাটেব	না।	আিম	খবু	 ত	এই	টাকার	হাত	 থেক	মিু 	 পেত	চাই।	তিুম	িচ া	ভাবনা	কের

একটা	 যব া	কর	যােত	এই	 টাকাটা	কােজ	লােগ।	আিম	আেগ	 যমন	 লাভাইেয়র	ঘােড	়বেস	কািটেয়িছ,
ভিব যেতও	কােরা	না	কােরার	ঘােড	়বেসই	কািটেয়	 দব।

িমিল	আেছ	িবলওু	আেছ।	ওরা	আমােক	পছ 	কের।	আমােক	 ফলেব	না।
আপিন	মানষুটা	খবু	অ ুত	মামা।
মােটই	অ ুত	না।	আিম	একজন	অপদাথ।	অপদাথ	না বার	ওয়ান।	তেব	তার	জে য	আমার	মেন

কান	 খদ	 নই।	আিম	একজন	সখুী	মানষু।	সখুী	মানষু	িহেসেবই	আিম	মরেত	চাই।
আপনারেতা	মামা	অেনক	রকম	পিরক না	িছল,	 সই	সব	পিরক না	কােজ	লাগান।	ছিব	বানান,	 ুধা

িনেয়	ছিব	বানােত	চাি েলন,	মাছ	িনেয়	ছিব	বানােত	চাি েলন।	 সই	সেুযাগ	 তা	এখন	আেছ।
ফিরদ	মরা	গলায়	বলল,	আের	দূর	দূর।	এইসব	করেত	 রিতভা	লােগ।	আমার	 কান	 ৰিতভা	 নই।

টাকাটা	পাওয়ার	পর	এই	 যাপারটা	 টর	 পলাম	তার	আেগ	 টর	পাইিন।
চা	খােবন	মামা?
চা	িদেল	খাব	িক 	চােয়	 কান	 বাদ	পাব	না।	জগৎটা	আমার	কােছ	িব বাদ	হেয়	 গেছ	আিনস।	The



winter	of	discontent.
ফিরদ	 দীঘ	 িনঃ বাস	 ফলল।	 বাঝা	 যাে 	তার	এই	 মানিসক	 য রণা	 কান	 মিক	 য রণা	 নয়।

আিনস	অ য 	িব েয়র	সে 	এই	অ ুত	মানষুিটর	িদেক	তািকেয়	রইল।
পতুলুেক	বাইের	 থেক	খবু	 বাভািবক	 দখােলও	 স	 য	গত	 িদন	ধের	 ৰমাগত	কাঁদেছ	তা	এমদাদ

খা কার	বঝুেত	পারেছ	িক 	রহ যটা	ধরেত	পারেছ	না।	তার	 রথম	ধারণা	হেয়িছল	 যাটা	ডা ার	 বাধ	হয়
ঐ	 িদন	 বডা়েত	 িনেয়	আেজ	বােজ	 িকছ	ুবেলেছ।	পতুলুেক	 িজে স	করা	হেয়েছ	 স	 িকছইু	বেলিন।	অবি য
িবেয়র	কথাবাতা	 িঠকঠাক	হেল	 মেয়রা	কাঁদেত	 	কের।	এটা	 স	ধরেনর	কা াও	হেত	পাের।	তা	যিদ	হয়
তাহেল	অবি য	ভেয়র	 িকছ	ু নই।	বরং	আনে র	কথা।	পেুরাপিুর	 িনঃসে হ	হবার	জে য	পতুলুেক	আডা়েল
িনেয়	 গল।

তইু	িক	জে য	কাঁদিছসের	পতুলু?
পতুলু	চপু	কের	রইল।
ডা ার	িকছ	ুবেলেছ?
না।
ডা ারেক	িক	 তার	পছ 	না?
আমার	মত	 মেয়র	আবার	পছ 	অপছ 	িক?	তিুম	 যখােন	িবেয়	িদবা	 সইখােন	িবয়া	হইব।
এত েণ	একটা	ভাল	কথা	বলিল।	মেন	শাি 	পাইলাম।
মেন	অশাি 	পাইবা	এমন	একটা	কথা	 তামাের	এখন	বলব	দাদাজান।
িক	কথা?
ডা ার	িমিল	আপােক	িবেয়	করেব।	তিুম	এত	বিু মান,	এই	সহজ	িজিনসটা	তিুম	 বাঝা	না?
আমােরেতা	বলল	অ য	কথা।
িবপেদ	পেড	়বেলেছ।	 তামার	হােত	 থেক	বাঁচার	জ য	বেলেছ।
ও	আ া।
খা কার	হতভ ব	হেয়	পেডে়ছ।	তার	হতভ ব	ভাব	িকছেুতই	কাটেছ	না।	িক	বেল	এই	 মেয়?
তিুম	বড	় বাকা	দাদাজান।	তিুম	বডই়	 বাকা।
পতুলু	তার	দাদাজানেক	বারা ায়	 রেখ	 িনেজর	ঘের	চেল	 গল।	দরজা	ব 	কের	 স	এখন	 িকছ ু ণ

কাঁদেব।	পািনর	কল	 ছেড	় িদেয়	ফুঁিপেয়	ফুঁিপেয়	কাঁদেব।	যােত	 কউ	কা া	শদ	 নেত	না	পায়।	তার	ক
জানেব	 ধ	ুবহমান	জলধারা।	তাই	ভাল।	তার	 ঃখ	জেল	চাপা	থাক।
	



��.
সাবাহান	সােহব	ঘমুবুার	আেয়াজন	করিছেলন।	এই	সময়	িমিল	এেস	িকছ ু ণ	বাবার	সে 	হালকা	গ 	 জব
কের।	গােয়	হাত	বিুলেয়	 দয়।	 িপঠ	চলুেক	 দয়।	আেজা	 স	এেসেছ।	তােব	আজ	তার	মখু	পাথেরর	মত।
বেসেছ	 চয়াের।	তািকেয়	আেছ	 মেঝর	 িদেক।	মেন	হে 	কিঠন	 িকছ	ুবলেব।	 সাবাহান	সােহব	তরল	গলায়
বলেলন,	 কমন	আিছসের	মা?

ভাল	আিছ	বাবা।
িকছ	ুবলিব?
যাঁ।
বেল	 ফল।
িমিল	এবার	বাবার	 চােখ	 চাখ	 রেখ	 	গলায়	বলায়,	আিম	একজনেক	িবেয়	কের	 ফলব	বেল	মন

িঠক	কের	 ফেলিছ	বাবা।	আমার	সব	কথা	আিম	সবার	আেগ	 তামােক	বিল।	আজও	বললাম।	 সাবাহান	সােহব
িচি ত	গলায়	বলেলন,

যাপারটা	িক	বলেতা?
আিম	ক 	পাি 	বাবা।	আর	স য	কেত	পারিছ	না।
সাবাহান	 সােহব	 গ ীর	 গলায়	 বলেলন,	আিম	 তামার	 িচ ায়,	কােজ-কেম	কখেনা	 বাঁধা	 দই	 না।

এখেনা	 দব	না।	যিদ	 তামার	 কান	 ছেলেক	সি য	সি য	পছ 	হেয়	থােক	তাহেল	অব যই	 িবেয়	করেব।
ছেলটা	 ক?

ছেল	িনেচ	বেস	আেছ।
ও	আ া।
এখােন	িনেয়	আসব?
তার	দরকার	 দিখ	না।
তাহেল	তিুম	পা াবী	গােয়	িদেয়	িনেচ	আস।
তার	হল	িক	মা	বলেতা?	তইুেতা	এ	রকম	িছিল	না।
িমিলর	 চােখ	পািন	এেস	যাি ল।	 স	অেনক	কে 	 চােখর	পািন	সামেল	বলল,	 ছেলটা	সব	 িকছ	ুজট

পািকেয়	 ফেল	বাবা।	ভােব	একটা	কের	আেরকটা।	িনেজ	ক 	পায়	অ যেক	ক 	 দয়।	কােজই	আমার	মেন	হয়
িবেয়টা	অিত	 ত	হওয়া	দরকার।

হেব,	 তই	হেব।
আজ	রােত	হেলই	ভাল	হয়	বাবা।
তইু	িক	বলিছস	মা?
িমিলর	 চাখ	িদেয়	জল	পডে়ত	লাগল।	 সাবাহান	সােহব	উেঠ	এেস	 মেয়র	হােত	হাত	রাখেলন।	 বের

িমিলর	গা	পেুর	যাে ।	এই	অব ায়	 স	 বাভািবকভােব	কথা	বলেছ	 িকভােব	 ক	জােন।	 বাভািবকভােই	 য
কথা	বলেছ	তা	ভাবাও	িঠক	না।	কথা	বলার	ভি 	এবং	িবষয়ব 	 ই-ই	অ বাভািবক।	 সাবাহান	সােহব	 মেয়র
হাত	ধের	িনেচ	 নেম	এেলন।

ডা ার	 সাফায়	 বেস	আেছ।	 বািডর়	 সব	 সদ যই	 উপি ত।	 ধ	ু তাই	 না	একজন	 কািজ	 সােহবও
আেছন।	 য	 কান	কারেণই	 হাক	কািজ	সােহবেক	খবু	িচি ত	মেন	হে ।

সাবাহান	সােহব	হতভ ব	হেয়	 গেলন।	এত	আেয়াজন	কখন	হল,	িক	ভােব	হল,	 কনইবা	হল?	িতিন



কন	িকছ	ুজােনন	না?
মনসরু	উেঠ	দাঁডা়েত	দাঁডা়েত	বলল,	 যােরর	শরীর	 কমন?
ভাল।
যাপার	িক	মনসরু?
িবেয়	হে 	 যার।
তা	 তা	 দখিছ।	রহ যটা	িক?
িমন	ুশা 	গলায়	বলেলন,	 তামােক	রহ য	জানেত	হেব	না।	তিুম	চপু	কের	বস।
িমন	ুরহ য	ভা ােত	চান	না।	অিত	 ত	পেুরা	 যাপারটা	ঘটার	মেূল	তাঁর	হাত	আেছ।	স যা	সাতটার

িদেক	 িতিন	 িক	কারেণ	 িমিলর	ঘের	 গেছন।	দরজা	 খালা,	ঘর	অ কার,	 িমিল	 নই।	 িতিন	ঘের	ঢেুক	বািত
জলুােলন।	িমিল	 টিবেল	মখু	ব 	করা	খাম।	খােমর	উপের	 লখা,	বাবা	ও	মােক।

িতিন	খাম	খেুল	আঁৎেক	উঠেলন।	 গাটা	 গাটা	হরেফ	 লখা-	মা	আিম	ক 	আর	স য	করেত	পারিছ	না।
বঁেচ	থাকা	আমার	কােছ	অথহীন	মেন	হে ।	 তামরা	আমােক	িবদায়	দাও।

অ য	 কান	সু র	ভবুেন	 তামােদর	সে 	আবার	 দখা	হেব।	িচিঠ	পেড	়তাঁর	হাত-পা	ঠা া	হেয়	 গল।
িমন	ু খাঁজ	 িনেয়	জানেলন	 িকছ ু ণ	আেগ	 িমিল	ডা ারখানায়	 গেছ	মাথা	 যথার	ওষধু	 িকনেত।	 িতিন

তৎ ণাৎ	ডা ারখানায়	ছেুট	 গেলন।	 িফরেলন	ডা ারেক	সে 	কের।	কােদরেক	পািঠেয়	মগবাজােরর	কািজ
সােহবেক	আনেলন।	 সাবাহান	সােহবেক	জানােনা	হল	সবার	পের	কারণ	তার	ধারণা	িছল—	 সাবাহান	সােহব
বঁেক	বসেবন।

কািজ	সােহব	বলেলন,	 দন	 মাহরানা	কত	ধায	হল?
মনসরু	হডব়ড	়কের	বলল,	যা	ই া	ধায	কেরন।	 ধ	ুআমােক	একটা	িমিনট	সময়	িদন।	আিম	যাব	আর

আসব।	আমার	একটা	নতনু	পা াবী	আেছ—	রাজশাহী	িস ।	ঐটা	গােয়	িদেয়	আিস।	আিম	যাব	আর	আসব।
কােরার	অনমুিতর	অেপ া	না	কেরই	মনসরু	উ ার	 বেগ	 বর	হেয়	 গল।	রা া	পার	হবার	সময়	 জন

পথচারীেক	ধা া	িদেয়	 ফেল	িদেয়	িনেজ	চল 	িরকশার	সামেন	পেড	় গল।	তার	 ান	হল	 মিডেকল	কেলজ
হাসপাতােলর	ইমােজি 	ওয়ােড।	 চাখ	 মেল	তাকােনা	মা র	 স	 নল	ফিরেদর	গলা—	িমিল,	গাধাটার	 ান
িফেরেছ	মেন	হয়,	কেষ	একটা	চড	় দ	 তা!

মনসরু	তৎ ণাৎ	 চাখ	ব 	কের	 ফলল।	অ ান	হবার	ভান	করাই	ভাল।	 িমিল	পােশই	আেছ।	এই
আন ই	যেথ ।	শারীিরক	 কান	ক েকই	এখন	আর	ক 	মেন	হে 	না।	তেব	বা	হাত	 ভেঙেছ	বেল	মেন	হে ।
ক াউ 	 ফকচার	িক-না	 ক	জােন।	 হাক	যা	ই া—িমিল	পােশ।	 টা	হাত	 ভেঙ	 গেলও	 িত	 নই।	এেত
বরং	িমিলর	সহানভুিূত	 বিশ	পাওয়া	যােব।

রাত	 ’টার	 িদেক	 হাসপাতাল	 থেক	 মনসরু	 ভাল	আেছ	 খবর	 পাবার	 পর	 সাবাহান	 সােহব	 ঘমুেুত
গেলন।	িমন	ুঘমুেুত	 গেলন	না।	িতিন	 জেগ	রইেলন।	এতবড	়একটা	সম যােতও	তাঁেক	খবু	একটা	িবচিলত
মেন	হল	না।	 সাবাহান	সােহব	ম ৃ 	 বের	ডাকেলন,	িমন	ু তামােক	একটা	কথা	বিল,	রাগ	কেরা	না।

বল।
িমিল	 যমন	িনেজর	বর	িনেজ	পছ 	কেরেছ	িবল	ুিক	তাই	করেব?	 তামার	িক	মেন	হয়?
িমন	ুজবাব	িদেলন	না।	 সাবাহান	সােহব	বলেলন,	আমার	মেন	হয়	না।	িবল	ু স	রকম	 মেয়	না।	এই

ময়টােক	আিম	আমার	পছে র	একটা	 ছেলর	সে 	িবেয়	 দব।	আমার	ধারণা	আিম	বলেলই	 স	রািজ	হেব।
ছেলটা	 ক?
ছেলটা	 হল	আিনস।	 বঝুেত	 পারিছ	আমার	 কথা	 েনই	 তিুম	 চমেক	 উঠছ।	 চমেক	 উঠারই	 কথা।



িবপ ীক	এটা	 ছেল।	বয়স	 বিশ–	 টা	বা া	আেছ।	তব—ু	মােন…	অথাৎ	 ছেলটােক	আমার	খবুই	পছ ।
িমন	ুচপু	কের	রইেলন।	তাঁেক	খবু	িবচিলত	মেন	হল	না।	 সাবাহান	সােহব	খািনক ণ	চপু	কের	 থেক

বলেলন,	তিুম	যিদ	অনমুিত	দাও	তাহেল	িবলেুক	িচিঠেত	আমার	মতামতটা	জানাই।
িমন	ুসহজ	গলায়	বলেলন,	 তামার	মতামত	জানােনার	 কান	 রেয়াজন	 নই।	 িবল	ুআিনসেক	 িবেয়

কের	বেস	আেছ।
স	িক?
ভেয়	কাউেক	জানায়	িন।	আিম	আজই	জানলাম।
আজই	জানেল?
যাঁ।
কার	কাছ	 থেক	জানেল?
িবলরু	কাছ	 থেক।
িবল	ুএেসেছ	না-িক?
!ঁ	 তামরা	সবাই	যখন	হাসপাতেল	তখন	এেসেছ।	ভেয়	 তামার	সে 	 দখা	করেছ	না।
যাও	 ডেক	িনেয়	আেস।
ও	আিনেসর	ঘের	আেছ।	এখন	ডাকা	িঠক	হেব	না।
!ঁ	 সটাও	কথা।
বািত	িক	িনিভেয়	 দব?	ঘমুেুব?
বারা ায়	িগেয়	খািনক ণ	বিস।	িমন	ুআজ	িক	পিূণমা?
জািন	না।
মেন	হে 	পিূণমা।
সাবাহান	সােহব	বারা ায়	এেস	 দখেলন—	সি য	পিূণমা।	 িতিন	মেন	মেন	বলেলন,	এমন	চাঁেদর

আেলা।	মির	যিদ	 সও	ভাল।	 স	মরণও	 বগ	সমান।	অেনকিদন	আেগ	পডা়	এই	লাইন	 িট	 কন	 য	তার	মেন
এল	 ক	জােন।
	



��.
ফিরেদর	টাকা	পয়সার	একটা	িবিল	 যব া	হেয়েছ।	আিনেসর	পরামেশ	একটা	 রাি 	 বাড	করা	হেয়েছ।	 সই
রাি 	 বােডর	 সভাপিত	 সাবাহান	 সােহব।	 সদ য	 িতনজন—	আিনস,	 ডা ার	 এবং	 কােদর।	 কােদরেক
সদ য	করা	হেয়েছ	ফিরেদর	 িপডা়িপিডে়ত।	 স	 িনেজ	 রাি 	 বােড	থাকেব	না।	তেব	 খেট	খাওয়া	মানেুষর
রিতিনিধ	 িহেসেব	কােদরেক	রাখেত	চায়।	 রাি 	 বাড	ফিরেদর	সম 	টাকা	মিু যেু র	ইিতহাস	 লখা	এবং
যেু 	 িনহত	 রিতিট	বাংলােদশী	নাগিরকেদর	নাম	 িঠকানা	সং রেহ	 যয়	করেব।	একিট	 িবশাল	 িমউিজয়াম
তির	হেব।	িমউিজয়ােমর	নাম	 বাধীনতা	িমউিজয়াম।	 সই	িমউিজয়ােম	পিৃথবীর	 রিতিট	 দেশর	মিু যেু র
উপর	 রকািশত	সম 	 ৰ 	থাকেব।	এই	 রাে র	একমা র	কাজ	হেব	 দেশর	মানষুেদর	মিু যেু র	 চতনায়
উ বু 	করা।

ফিরদ	এখন	তার	আেগর	 বাভািবক	অব ায়	 িফের	 গেছ।	মহানে 	আেছ।	তার	মাথায়	অ য	একটা
পিরক না	এেসেছ।	 স	পাঁচটা	 িটয়া	পািখ	 জাগাড	়কের	তােদর	কথা	 শখাে ।	কথাটা	হে 	তইু	রাজাকার।
এইসব	িটয়া	পেুরাপিুর	কথা	িশেখ	 গেল	এেদর	উপহার	িহেসেব	িবেশষ	িবেশষ	মানষুেদর	কােছ	পাঠােনা	হেব।
তারাই	পােবন	যারা	এক	সময়	রাজাকার	িছেলন।	আজ	 দেশর	হতাকতােদর	একজন	হেয়	বেস	আেছন।

ফিরেদর	এই	 রেজে র	নাম	 হে 	 ৰেজ 	 রাজাকার।	তেব	 রেজে র	কাজ	 িঠকমত	এ ে 	না।
রথমত,	পািখ েলােক	কথা	িশখেত	খবু	 বগ	 পেত	হে ।	ি বতীয়ত,	টাকা	পয়সার	অভাব।	ফিরদ	তার	সব
টাকা	পয়সা	 রাি 	 বােড	 িদেয়	 দওয়ায়	খবুই	 বকা ায়	অব ায়	পেডে়ছ।	 সাবাহান	সােহেবর	কােছ	অেনক
ঘরুাঘিুর	কেরও	 িকছ	ুআদায়	করেত	পােরিন।	তেব	রিহমার	মা	তার	আজীবন	স য়	 ভেঙ	মামােক	এক	হাজার
টাকা	 িদেয়েছ।	 সই	টাকায়	আেরা	বারিট	 িটয়া	 কনা	হেয়েছ।	পািখর	খাচা	বারা ায়	বিুলেছ।	সকাল	 থেক
স যা	পয 	ফিরদ	 সই	পািখ েলােক	 নাে —	তইু	রাজাকার।	মেুখ	অব য	বলেত	হে 	না।	 টপ	 রকডাের
টপ	করা	আেছ।	 টপ	বাজােনা	হে ।	ফিরদেক	এই	কােজ	সাহা য	করেছ	পতুলু।	আজকাল	 স	বডই়	িনঃস
হেয়	পেডে়ছ।	কারণ	তার	দাদাজান	 সাবাহান	সােহেবর	সে 	শহীদেদর	নাম	সং রেহর	জে য	 রােম-গে
ঘরুেছন।	এই	 রথম	িতিন	একিট	কাজ	আন 	ও	আ রহ	িনেয়	করেছন।	মেন	হে 	জীবেনর	 শষ	 ৰা 	এেস
িতিন	 বঁেচ	থাকার	একটা	মােন	খুঁেজ	 পেয়েছন।

পািখ েলার	য 	করেত	পতুেুলর	খবু	ভাল	লােগ।	খাচায়	ব 	এই	পািখ	 েলার	সে 	 স	হয়ত	িনেজর
জীবেনর	খািনকটা	িমল	খুঁেজ	পায়।	মােঝ	মােঝ	আিনেসর	সে 	তার	 দখা	হেয়	যায়।	ল ায়	 স	মাথা	িনচ	ুকের
ফেল।	আিনস	বেলন,	 কমন	আছ	পতুলু?

পতুলু	তার	জবাব	 দয়	না।	মেন	মেন	বেল,	আপিন	ভাল	থাকেলই	আিম	ভাল।	আপিন	সখুী	হেলই	আিম
সখুী।	িদেন	একবার	হেলও	আপনােক	 দখেত	পাি -	এই	বা	কম	িক?	এমন	 সৗভা য	কজন	 মেয়র	হয়?

এক	ম লবার	 ভাের	 রচ 	 িচৎকার	এবং	 হৈচ-এ	 িনিরিবিল	বািডর়	সম 	নীরবতা	ভ 	হল।	ফিরদ
পাগেলর	মত	 চচাে ।	 চাঁচােনার	কারণ	একিট	পািখ	কথা	 িশেখেছ।	পির ার	বেলেছ—	তইু	রাজাকার,	তইু
রাজাকার।
রথম	পািখিট	কােক	 দয়া	যায়?
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