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প্রা গ ৌ তি হা তস র্ প্রা ক্ র্ থা 
 

তদয়ের গেষারয়ে আমার তিিৃয়দব  ৃয়হ তিয়র আমায়দর তেয়ে  ল্পর্থা বলয়ি 
শুরু র্রয়িে। গসই সব  য়ল্প উয়ে  -ঘুয়র  -য়েয়স  -য়হয়স গেয়ষ ঘুতময়ে 
গেিাম তেদ্রায়দবীর গর্ায়ল। গেষটা সমাতির খািাে গেয়িা ো। 
র্খয়ো তিিৃয়দয়বর মুয়খ বলা  ল্পগুয়লার গেষও হয়িা ো। এোয়বই এর্তদে 
জীবে তদোয়ে শেেয়বর মহাসমুয়দ্র ডুব তদয়ে গেয়স উঠয়লা গসইসব  ল্পর্থা, ো 
তিিৃয়দব গেষ র্য়র গেয়ি িায়রেতে।  
 

তিতে তিয়লে আমার সামতির্ জীবয়ে গদখা প্রথম  ল্পর্থর্। তিিৃয়দয়বর মুয়খ 
গোো অসমাি  ল্পগুয়লার সমাতি টােয়ি এর্তদে জলঘাসেরা িয়থ োমলাম।  
িাথুয়র িয়থ িা এখয়ো চলয়ি... 
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গর্ প্রথম োয়লায়বয়সতিল  
-য়র্ প্রথম র্ায়ি এয়সতিয়লা     ৩৬ 

মতিরােস্মামৃি        ৪৬ 

তর্েদিংে          ৫২ 

মুরু্তলমা তর্িংবা জলিূতণকমার  ল্প    ৫৫ 

 

 

  
  
 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এটা গর্াে গপ্রয়মর  ল্প েে 

 

এর্ 

 

  -বাবা িাতলয়েয়ি! 
  -বতলস র্ী? গিার বাবা িাতলয়েয়ি? 

  -ধ্ীমায়ের মুখ গথয়র্ র্থাটা গোোমাত্র অন্তু, রঞ্জে হিেম্ব হয়ে গ ল। এখে 
ের দুিুর, বঙু্কবাবুর চায়ের গদার্ায়ে ওরা আড্ডা তদতচ্ছল গরাজ শুিবার এমেটাই 
হে। বাইয়র িখে বৃতির িান্ডব িুয়রাদয়ম চলয়ি।  
  আধ্য়েজা হয়ে মাথাে িািা তেয়ে ধ্ীমাে গদার্ায়ে ঢুয়র্ই িািাটা এর্িায়ে 
িুয়ে গিলয়লা। অন্তু িাে তিয়র তজয়েস র্রয়লা   -গুরু আজ গিামার গদতর হয়লা 
গে?  
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  িারিরই মুয়খ তবষন্নিা গঢউ িুয়ল বলয়লা, র্াল গথয়র্ বাবায়র্ খুুঁয়জ িাতচ্ছলাম 
ো। আজ সর্ায়ল ড্রোর গথয়র্ ডাইতর গবর র্য়র গদতখ িায়ি গলখা গে, আতম   
গিামায়দর গিয়ে িাতলয়ে গ লাম গর্াে এর্ অোতমর্ার সায়থ গিামরা োয়লা 
গথয়র্া। 
  রঞ্জে উয়ঠ দাতেয়ে বলয়লা  - োলা এযাতিে শুয়েতি অমুয়র্র গময়ে িাতলয়েয়ি, 

িমুয়র্র বউ গেয় য়ি; আর আজ এই প্রথম শুেলাম র্ায়রা বাি ো ম  -ো । 
তর্  -য়র্স্ গর বাবা! গদেটায়ি তর্ হয়চ্ছয়র অন্তু? সব োলা  - ওই মহাব্বির্া 
গখল! 
  র্থার মাঝখায়ে বঙু্ক দা বলয়লা, চা গদয়বা ো জাে া দখল র্য়রই তদে র্াটায়ব? 

  -চা বলয়িা তর্ বঙু্ক দা’ আজ সব হয়ব, ধ্ীমায়ের বাবা এোয়রি জে র্রয়ি 
 যায়ি, িাই গুরু আজ িাতটক গদয়ব, র্থা গেষ ো র্য়রই অন্তু চাোচুর আেয়ি 
গ ল। 
  ধ্ীমাে গচোর গটয়ে তদয়ে ধ্িাস্  র্য়র বয়স িেয়লা। হাওো র্য়ম গ য়ি 
িিক্ষয়ে, িয়ব বৃতি র্ময়ি ো। বাইয়র গবর হওোর গচয়ে এখােটাে বয়স থার্াই 
োয়লা। ধ্ীমাে মযাচ  -র্াতঠ মুয়খ তেয়ে বলয়লা, র্ী র্তর বলয়িা এখে? রঞ্জে 
তস ায়রট িুুঁর্তিল, তিল্টারটা অযাসয়েয়ি গিয়ল তদয়েই বলয়লা, গিার মা তর্ 
তেয়লে টাইয়ির আচরে র্রয়িা োতর্? 

  -ধূ্র র্ী,গে বতলস? মা, ও  -রর্ম মতহলাই ো। 
  -য়রাজ সর্ায়ল ঝাে–গিটা র্রয়িা ো  -য়িা আবার? েতদ গসরর্ম তর্িু হে 
গিা দযাখ ত য়ে গবচারা র্ি গিয়ে আয়রর্টা গপ্রম র্য়র গেয় য়ি আর র্ী? 
  -এই বেয়স গপ্রম! 
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  -গুরু গর্াথাে আয়িা? গপ্রমটা তর্ শুধু্ িয়ের গথয়র্ তত্রয়ের জেয, ওটা মৃিুযর 
আ  িেকে থায়র্! 
  -বুঝলাম! তর্ন্তু? িাই বয়ল িেতত্রয়ে গর্উ এমে র্াজ র্য়র? অসহয! 
  -য়িার মা’র র্ী অবস্থা? 
  -তর্িু গবাঝা োয়চ্ছ ো এখেও। মা’র গিা ওই এর্ সিংলাি ‘তমেয়সটা লুতর্য়ে 
গপ্রম র্রয়িা? িুরুষজাি সব এর্। সবর্’টা হায়ে বজ্জাি গময়ে গদখয়লই িতি  
-েতি’ 
  -য়ময়েরা বুতঝ আয়মর আুঁতট! গময়েরা হয়লা আয়রা বে  -রর্য়মর বজ্জাি! িা  
- ো হয়ল গিার বাবার ময়িা আধ্বুয়োর সায়থ গর্উ োয় ? িািাো গিার বাবা 
গে আদয়ি সতিযই গেয় য়ি তর্ো গসটা তেতিি হতল তর্ র্য়র? 

  -বাবা গিা দু  -তদে ধ্য়র বাতে গেই, মা গেয়বয়ি এমে গিা আয় ও হয়েয়ি রা  
র্য়র গ য়ি আবার তিয়রও এয়সয়ি। আমরাও গসটাই গেয়ব বয়স থার্িাম আজ 
সর্ায়ল বাবা ঘয়র ত য়েতি বই আেয়ি, গদতখ গটতবয়লর তেয়চ এর্টা তচতঠ,খুয়ল 
গদতখ বাবার গলখা 
  -তর্ গলখা িায়ি? 

  -র্ী  -আর ‘আতম গিামায়দর গিয়ে চললুম, গিামরা থায়র্া গিামায়দর তেয়ে; 

িয়ব এর্া োতচ্ছয়ে আর র্াউয়র্ সয়ঙ্গ তেয়ে োতচ্ছ, োয়র্ তেয়ে োতচ্ছ গসই োরী 
আমায়র্ অয়ের্ োয়লাবায়স; িার সায়থই বার্ী জীবে র্াটায়বা। 
  -হুম, গিার বাবা অয়ের্ র্ি গিয়ে েিুে র্াতর্মা’য়র্ তেয়ে িাতলয়েয়ি, বযািারটা 
দারুে।  চা  -িবক গেষ র্য়র রঞ্জে ওয়দর তেয়ে ধ্ীমােয়দর বাতের উয়িয়েয িা 
বাোল, বৃতি িিক্ষয়ে তবশ্রায়ম গ য়ি; রাস্তা েতিক িাতে এই সমেটায়ি চারিােটাে 
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বষকািাে গরামান্স  -য়রামান্স এর্টা োব আয়ি। তঠর্ টাইয়মই ওর বাবা িাতলয়েয়ি 
অবেয এটা গিা গময়ে গেয় য়ি গর্স্ ো িাই অি োববার তর্িু গেই 

এই বেয়স োয় াো গর্স গদখয়ি োতর মজা লায় , র্যামে গেে তসয়েমাতটর্ 
তসয়েমাতটর্ এর্টা োব। গময়ে িাতলয়েয়ি, মা র্াুঁদয়ি, বাবা রায়  িুুঁসয়ি; িাো  
-িেতে গর্চ্ছা  াইবার ইসুয গিয়েয়ি; এর সায়থ আয়রা র্ি রর্য়মর সিংলাি 
থায়র্। গেমেঃ গময়ে বাতের দরজাে িা রাখয়ি িারয়ব ো গর্ােতদে। এই গময়ের 
মুখ গর্ােতদে গদখয়বে ো ইিযাতদ  -ইিযাতদ। 
  রঞ্জে োবয়ি ওর বাবার উির র্ী এই রর্য়মর এযার্েে হয়ব েতর্। 
  

 গেির ঘয়র বসয়লা ওরা। ডাইতর তেয়ে ধ্ীমাে এয়লা। োয়র্ 
তেয়ে িালায়ো োে সোবয গসই গময়েটার োম দীিা। িুয়রাোম দীিােতির্া দত্ত। 
তরোরতিট থায়র্। ওর বাবার অতিয়সই র্াজ র্য়র বেস তত্রয়ের গর্াটা গিতরয়েয়ি 
তবয়ে  -থা র্য়রতে। খুব জতটল গর্স্। 
  ধ্ীমায়ের মা এয়লা। দযায়খা গদতখ তর্ লজ্জার তবষে? গময়েটা গেয়  গ য়লও র্ি 
গিিাম ো। আর োই গহার্ তদে  -দয়ের্ বায়দ বাইয়র গবর হয়ি িারিাম।  
গলায়র্ আজর্াল ওগুয়লা গিমে এর্টা িাত্তা গদে ো। তর্ন্তু দযায়খা তমেয়স 
গেয় য়ি! আতম মােুষয়র্ র্ী জবাব গদয়বা? েতদ িোিতে হয়ে গেয়িা িাহয়ল তর্িু 
বলা োে। তর্ন্তু গে সম্পর্ক চলতিল র্াল সর্াল িেকেও গসটা তঠর্ তিল। এোয়ব 
গর্উ ো বয়ল  -র্য়ে দুযম্ র্য়র বন্ধ র্য়র তদয়ি িায়র। 
  অন্তু’রা গে িােটাে বয়সয়ি িার অির িােটাে গসলয়ি অয়ের্ বই আয়ি। 
গবতের ো ই গরামাতির্ ধ্ায়চর বই গেমে, এতরখ গসা ায়লর লাে গটাতর, 
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সুেীয়লর “জয়লর েীয়চ প্রথম গপ্রম”, সময়রে এর “োয়লা গথয়র্া োয়লাবাসা” 
সহ আরও অয়ের্ বই।  
 

গবাঝাই োয়চ্ছ েদ্রয়লার্ গরামাঞ্চ তপ্রে মােুষ তিয়লে। গর্ জায়ে গপ্রমটা হেয়িা 
অয়ের্ আয়  গথয়র্ই তিয়লা, িখে গিা ওোর অবস্থা গিমে োয়লা তিল ো বয়লই 
গোো োে। এতিে িয়র গিাটয়বলার গপ্রম গিয়ে িাতলয়েয়িে ময়ে হে।  
  অন্তু’র অবেয এ বযািায়র অয়ের্টা সায়িায়টক আয়ি। ওর বাবাটা এর্টা মযাদা 
মার্কা; মায়ের হাজার বরু্তে শুেয়ব িবুও োলা তর্িু বলয়ব ো এই জািীে 
বািগুয়লার জেয িুরুষ জািয়র্ মায়ঝ মায়ঝ মায়ঘর রায়ি িাতেয়ি ডুবায়ি ইয়চ্ছ 
র্য়র। 
  আধ্ঘিাে এর্টা রিা হয়লা। গময়েটার বাতে ত য়ে আয়  খবর গেো হয়ব 
িারির গদতখ ওর িযায়মলীর গলার্জে র্ী বয়ল? দুই গ্রুয়ির গলার্ তময়ল খুুঁজয়ল 
র্াজটা সহজ হয়ব। তচো আয়রর্টা েতদ িতিয়ে ওরা তবয়েটা গসয়র গিয়ল িাহয়ল 
তর্ হয়ব? 

  -িাহয়ল তমেয়স গর্ তদয়ে োস্কেক বাোয়বা। 
  -আ! তর্ বলয়িা মা! ধ্ীমাে গচতচয়ে উঠয়লা।   
 

  রঞ্জে, অন্তু ধ্ীমাে গর্ তেয়ে েরদুিুয়র গবতেয়ে এয়লা। 
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দুই 

  
 -এই বাতেয়ি দীিােতির্া দত্ত থায়র্ে? 

  -হযা, আিোরা গর্ায়েয়র্ আসয়িে? 

  -র্য়লজ তিট। 
  -র্ী জেয? 
  -উতে তর্ বাতে আয়িে? 

  -ো  - উতে গিা অতিয়সর র্ায়জ বাইয়র গ য়িে। 
  গময়েতট গেিয়র ডার্বার গর্ােরর্ম আিহ গদখায়লা ো  - আমরা তর্ গেিয়র 
আসয়ি িাতর? অন্তু বলয়লা, 
  -ো তদতদমতে বাইয়রর গলার্ অযালাউ র্য়র ো 
  -তদতদমতেটা গর্? 

  -দীিা তদ 

  -ওহ! প্রশ্ন র্রয়ি র্রয়ি রঞ্জয়ের মুখ লাল হয়ে উঠতিয়লা। অন্তু মুখ িসয়র্ 
বয়ল তদয়লা আমরা বাইয়রর গলার্ েই তদতদমতের শ্বশুরবােীর গলার্। এই র্থা 
গোো মাত্রই দরজাে দাোয়ো গময়েতট গচাখ র্িায়ল িুয়ল বলয়লা ‘তদতদমতের 
তবয়েই হেতে শ্বশুরবাতে আসয়ব গর্ায়েয়র্? আিতে েুল বলয়িে? 

  -ধ্ীমাে বয়ল উঠয়লা েুল বলতি ো। বাতেয়ি আর গর্ আয়ি? িায়র্ ডায়র্া? 
  -য়িােতদ আয়ি। 
  -িায়র্ই ডায়র্া? 
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তিেয়লস ব্লাউজ িয়ে এয়লাচুয়ল তেতে এয়লে তিতেই ময়ে হে গিােতদ। বেয়স 
ওয়দর সমাে।  
  -আসুে গেিয়র আসুে। বলুে গিা র্ী হয়েয়ি? 

  দরজাে গেে র্থার খই িুটয়ি! সবাই গেিয়রর ঘয়র ঢুর্য়লা। অন্তুই শুরু 
র্রয়লা আিোর তদতদ র্াল গথয়র্ বাতে গেই? গর্াথাে গ য়ি জায়েে?  

  -অতিয়সর র্ায়জ সাউথ  -তহলস্ গ য়ি বয়লই গিা জাতে। গর্ে আিোয়দর 
িায়ি গর্াে অসুতবয়ধ্?  

  -আমায়দর অসুতবয়ধ্ ো সুতবয়ধ্ গসটা বলয়লই বুঝয়বে।  
  আমার বাবা অতজি সযোল, আিোর তদতদ গে অতিয়স র্াজ র্য়রে গস অতিয়স 
তিতেও র্াজ র্য়রে গিা র্াল গথয়র্ আমার বাবাও বাতে গেই। আমাদয়র ধ্ারো 
ওোরা দু’জে এর্সায়থ িাতলয়েয়িে। 
  -এমে ধ্ারণা র্ী র্য়র হয়লা? 
  -ডােতরয়ি তলয়খ গ য়িে। 
  -তদতদর োম আয়ি িায়ি? 

  -ো  
  -িাহয়ল র্ী র্য়র তেউর হয়চ্ছে? িািাো তদতদ এমে র্াজ র্রয়ি িায়র ো? 
  -আিোর তদতদই বাবার এর্মাত্র বনু্ধ। 
  -র্ী গে বয়লে ো! আিোয়দর মাথার গহডলাইট  যায়ি। 
  -আমায়দর ো ময়ে হয়চ্ছ আিোর  যায়ি। 
  -তদতদ গে আিোর বাবায়র্ তেয়ে গেয় য়ি তর্িংবা আমরা তদতদর সায়থ গে 
আিোর বাবার গর্াে সম্পর্ক তিয়লা িার গর্াে প্রমাণ আয়ি? 
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  িয়র্ট গথয়র্ এর্টা িতব গবর র্য়র তদয়লা।  তর্ন্তু গময়েতটর মুয়খর তদয়র্ 
িাতর্য়ে ময়ে হয়লা ো গে গর্াে োবাের হয়েয়ি।  আজর্াল এই রর্ম িতব 
এতডট র্রা োে এটা গস রর্ম গর্স্ আিোরা হয়লে মহা ধ্াপ্পাবাজ? আিোরা 
আসয়ি িায়রে। 
  ধ্ীমােরা র্ী গে বলয়ব বুঝয়ি িারয়ি ো। রায়   া জ্বলয়ি।  অন্তু বলয়লা িুই 
র্ায়র্ তর্ গবাঝাতচ্ছস? চলয়িা রঞ্জে আমায়দর তেয়ে গবতরয়ে এয়লা। ওরা গ ট 
গিরুয়ি িায়রতে গিিয়ে গময়েতটর ডার্ গোো গ ল, গিাে োম্বারতট তলয়খ োে 
িয়র গেয়ব আিোয়দর জাোয়বা। গ ট গিতরয়েই অন্তু বলয়লা োলার গময়েগুয়লা 
এয়র্র্টা িারর্াটা। 
 

  গরাদ ময়র আসয়ি। অন্তু ধ্ীমাে চয়ল গ য়লা। রঞ্জে গর্সটা তেয়ে আয়রর্টু 
োবয়লা। র্াল অতিয়স গ য়ল গবাঝা োয়ব। অতিস গথয়র্ গিমে গর্াে িথয িাওো 
গ ল ো। দুজোরই সিাহখায়ের্ র্য়র িুতট গেো আয়ি। গর্াথাে গ য়ি িারও 
গর্াে িথয গেই। ধ্ীমাে বাতে তিয়র ডােতর তেয়ে গটতবয়ল বসয়লা।  অয়ের্ তদে 
আয় র গর্ো গদয়খই গবাঝা োে। দুিুয়রর ির গথয়র্ বাতের িতরয়বে িায়ল্ট 
গ য়ি ওর মা এখে এর্টু গচঞ্জ হয়ে গ য়ি। 
ধ্ীমায়ের গবাে স্বরুিা বযালর্তের িায়ে দাুঁতেয়ে তিয়লা এয়স বলয়লা, দাদা মা 
গিায়র্ ডার্য়ি? মা’র িায়ে ত য়ে বলয়লা   -িুতম গিা বাবার সায়থ গর্ােতদে 
োয়লা র্য়র র্থাও বলয়ি ো?   -বলয়বা র্ী র্য়র? সারাক্ষণ গিা বই িেয়িা! 
আমার সায়থই বা র্য়ব োয়লা র্য়র র্থা বয়লয়ি।  
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তিে 

 

  তরতসিেয়ে চাতব জমা তদয়ে তর্িুক্ষণ দাুঁতেয়ে রইয়লে অতজি বাবু। সাদা 
েঙ্খয়খায়লর োতে িয়ে র্িায়ল র্ায়লা তটি আর সামােয প্রসাধ্েী তদয়ে 
অয়ের্তদে ির গসয়জ গবরুয়লে দীিােতির্া। চাতবটা রাখয়লে তরয়সিেয়ে।   
  -য়িা চয়লা এবার োওো োর্! গহায়টয়লর গ ট গিতরয়ে টযাতিয়ি উঠয়লে 
দু’জে। 
  গিয়লয়ময়েরা র্ী োবয়ব বলয়িা?   -োববার জেযই গিা লম্বা সমে তদয়েতি ত য়ে 
হেয়িা গদখয়বা খািা েয়র গিয়লয়ি। 
  -য়িামার বউটা গিা োয়লা 
  -োয়লা ো িাই, গজার্ এর্টা! 
  -এোয়ব বয়লা ো। এয়িাটা তদে এর্সায়থ রয়েয়িা।  বার্ী জীবেটাও গিা 
র্াটায়ি হয়ব িাই ো। 
  -এর গচয়ে এর্া থার্া োয়লা তিয়লা। এই গে িুতম এর্া আয়িা? 
  -অতজি, এর্া থার্ার েন্ত্রো আয়ি। এই র্’টা তদে গিামার সায়থ ঘুরলাম, 

প্ররৃ্তির সায়থ তর্িুটা সমে িার হয়লা। তদেগুয়লা িতবর ময়িা গর্য়ট গ য়লা। এই 
গে, আর র্’ঘিা; িারিয়রই গিা এর্া হয়ে োয়বা। এর্া হবার েন্ত্রো অয়ের্। 
  -হেয়িা। গিামার র্থাই তঠর্ িবুও োয়লা, র্ায়ের র্ায়ি সারাক্ষণ তবরতি 
ধ্রাবার গর্উ গেই। 
  -িাও োয়লা অেি তদে গেয়ষ র্থা বলার ময়িা গর্উ আয়ি গিামার।  
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  -হুম; িয়ব সতিয বলয়ি তর্ জায়ো ময়ের ময়িা র্য়র সবতর্িু িাওো োে ো 
আর িাই মায়ঝ মায়ঝ ময়ে হে মেটা ো থার্য়লই োয়লা হয়িা। 
  -আমার গে তদেগুয়লা গ য়ি োয়লাই গ য়ি এখে মায়ঝ মায়ঝ সাধ্ হে সিংসার 
র্তর তর্ন্তু ময়ে হয়লই আবার গসই িুয়রায়ো োবো; গিামায়দর গিা গদয়খ আসতি 
র্ী গথয়র্ র্ী হয়ে গ য়লা’ গিামায়দর সজয়লর র্থাই বয়লা তর্ োয়লা ত টার 
বাজায়িা অঞ্জে দা’র েি আমায়দর সমের্ার ওই গিা তিয়লা তেদডাঙ্গার ত টাতরট 
অথচ এর্টা গপ্রয়মর জেয সব উচ্ছয়ন্ন গ ল; সুরতমিার তর্ র্ম র্ি হয়লা গেষ 
িেকে প্রাণ তবসজকে! োহ্ এসব ময়ে হয়ল আর োয়লা লায়  ো। 
  -োই বয়লা জীবয়ের িূণকিা তর্ন্তু গপ্রয়মই  
  -আমার র্ায়ি িা ময়ে হে ো 
  -য়র্ে? 

  -থার্ এসব র্থা; িার’য়চ িুতম গর্ে বাতে গিয়েতিয়ল গসটা বয়লা এই চারতদে 
গিা এসব তর্িু বয়লাতে। অতজি বাবু গচাখ দুয়টা আর্ায়ে ঠাুঁে তদয়ে বলয়লে,   -

এিতদে ির জােয়ি িারলাম গে আসয়ল োয়র্ তবয়ে র্য়রতি আতম িার ময়ে 
গেই এর্টা বযাতহর্ অতেেে চয়লয়ি এির্াল। ওর এর্টা গপ্রম তিয়লা আমায়র্ 
তবয়ে র্য়রয়ি গেি বাবার অেুয়রায়ধ্ তর্ন্তু এটা তর্ তঠর্? োর মেটাই গিলাম ো 
িার িায়ে গথয়র্ তেয়জয়র্ আর র্য়িা তময়থয অতেেয়ে জোয়বা। 
গর্াথাে গেে র্ী এর্টা িীব্র িীয়রর আঘাি লা য়লা দীিা’র’ িথাতি বয়ল গ ল 
সরল োয়ব   -তর্ন্তু এয়ি র্ী িায়র্ গদাষ গদো তঠর্? িার গক্ষয়ত্র িুতম হয়ল িাই 
র্রয়ি;  গপ্রম র্ী েুলা োে গসটা েতদ সতিযর্ায়রর গপ্রম হয়ে থায়র্ গিা স্বামীর 
বুয়র্ মাথা গরয়খ গপ্রতময়র্র র্থা র্ল্পো র্রা োে। 
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  -িাই োতর্ গিামার গিা গদতখ অয়ের্ অতেেিা; গিা এতিয়েও এর্টা গপ্রম 
র্য়রাতে গর্ে? 

  -র্য়রতিলাম গিা; গসটা তেয়জর স্বত্তা তদয়ে তর্য়ে তেয়েতিলাম, েয়িœ গরয়খতিলাম 
গর্াে এর্ শ্রাবয়ণ গদতখ গেয়স গ য়ি ঝয়ো বষকয়ণ। 
 

  টযাতি মাঝিয়থ দু’বার গথয়মতিয়লা অতজি বাবু এর্বারও োয়মেতে বারবার 
ময়ে হয়ি লা য়লা গপ্রম এমেই সব তর্িু মাতেয়ে গেো োে ো তঠর্ই, িয়ব গময়ে 
তেয়ি তেয়ি হয়ে গেয়ি িায়র আর গসটাই ো র্রা োর্ এবার। তিমিািং েদীর 
িায়র ওরা তর্িুক্ষণ বয়সতিয়লা গর্েো সয়ন্ধযর আয়  তিয়র গ য়ল সবার মুয়খা  -
মুতখ হয়ে র্থার খই িুটয়ব। গসতদয়ের গসই সয়ন্ধযটা দু’বনু্ধয়ি ো  র্য়র তেয়লা 
তেয়জয়দর েুল র্য়র গিয়ল গদো তদেগুয়লায়র্ 
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চার 

 

  মা, বাবা আসয়ি এ র্থা বয়লই স্বরুিা গেিয়র গ ল। র্ী োটর্ ঘটয়ি িায়র 
গসটা গেয়ব অতজি বাবুর এর্টুও খারাি লা য়ি ো আজ। দীিায়র্ বয়লতিয়লা 
এয়সা বাসাে চা গখয়ে োও।  দীিা শুধু্ বয়লতিয়লা েিুে গর্াে দৃয়েযর অবিারণা 
র্য়র র্াউয়র্ র্ি গদবার ইয়চ্ছ গেই। 
  ধ্ীমায়ের মা এত য়ে এয়স বলয়লে িুতম এয়সয়ি! অতজি বাবুর গসই এর্ উত্তর      
-িাই গিা ময়ে হয়চ্ছ; িয়ব এবার আর ইয়চ্ছ তিয়লা ো তর্ন্তু’ এই িেকে বয়ল 
গথয়ম গ য়লে তিতে। 
  ধ্ীমাে বাতে তিয়র আসার আয় ই খবরটা চাউর হয়ে ত য়েতিল িাই অন্তুয়র্ 
বয়লতিল এবার গিার বাবার তদয়র্ গখোল রাতখস; গদতখস গেয়  ো োে। 
 

  গসই রায়ি অতজি বাবুয়র্ িার স্ত্রী বলয়লে   -এর্টা সতিয র্থা বলয়ব?  িুতম 
তর্ র্াউয়র্ োয়লাবাসয়ি? 

  -হযা  
  -য়িা এতিে বয়লাতে গর্ে? 

  -েে গিিাম েতদ িুতম আমায়র্ সয়িহ র্রয়ি শুরু র্য়রা। 
  -সবাই তর্ ওরর্ম হে? 

  আজ গথয়র্ আর অতেেে েে এখে গথয়র্ সতিযর্ায়রর গবুঁয়চ থার্া গহার্। 
তিেিিে তেরবিাে ঘরটা গময়ি উঠয়ি তর্ন্তু অতজি বাবুর ময়ে িেয়ি দীিার 
র্থা গপ্রম গবাধ্হে এমেই হে আর গসই সমে িার স্ত্রী গে িুয়রায়ো গপ্রতমর্ গর্ 
ময়ে র্রয়ি ো িার ই বা র্ী  যারাতি আয়ি?  
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 অতজি বাবু োয়ব গপ্রমরঙ লা ায়চ্ছ লা ার্ ো, গসটা ময়ের 
 হীয়ে ক্ষতের্ সময়ের জেয। শুধু্ শুধু্ স্বামী  -স্ত্রী’র মধু্র সম্পয়র্ক এই তবষে 
তেয়ে বযাবধ্াে রাখার র্ী প্রয়োজে? এটা গিা গদোল শিতর র্রয়ি ো। িখতে 
র্রয়ব েখে ইয়চ্ছ র্য়রই এয়র্ অিরয়র্ দূর েুবয়ণর মােুষ োবয়ব। এই োবোর 
গর্াে এর্ সময়ে অতজি বাবুর স্ত্রী িার হািতট উতঠয়ে তেল তেয়জর হায়ি িিক্ষয়ে 
উত্তয়রর জাোলাে বৃতির ঝাজ লা য়ি শুরু র্য়র তদয়েয়ি। 
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গেষ গথয়র্ শুরু তর্িংবা তবতের স্বপ্নেঙ্গ 

 

এর্ 

 

 বান্ধব য়ের জঙ্গল িাতিয়ে িুতলয়ের সাইয়রে আর হযান্ড 
মাইয়র্র আওোজ!! গসই সায়থ তময়েয়ি তেপ্রা এিয়প্রয়স গমল গেেতটর ঝুিঝাি 
েব্দ। সাতর গবুঁয়ধ্ িুতলে িুটয়ি। গঝািঝাে গেয়ঙ্গ চুয়র এর্ার্ার। 
  হাুঁতিয়ে উঠা িুতলে অতিসারতটর র্ণ্ঠ গথয়র্ তিটয়র্ এয়লা, হল্ট! দাুঁোও বলতি 
গুতল র্রয়বা।  গর্  -শুয়ে র্ার র্থা। 
  রাজযসরর্ার গঘাষো তদয়েয়ি জীতবি অথবা মৃি ধ্রয়িই হয়ব র্মুযতেট 
সুোেয়র্।  গমাটা দায় র এর্টা িুরস্কার রয়েয়ি। বাঘ তবখযাি এ জঙ্গয়ল আজ 
বাঘ গিয়ে মােুষ ধ্রবার খুব গিােয়জাে চলয়ি। গবাধ্ হে গেষ রক্ষাটা আর হয়লা 
ো।  এর্ঝাুঁর্ গুতলর েব্দ। গহাোইট টাই ার িয়রট লয়জর সাময়ে তিটয়র্ 
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িেয়লা সুোে। রয়ির ধ্ারাটা িমা ি বইয়ি। গুতল এতদর্ তদয়ে ঢুয়র্ ওতদর্ 
তদয়ে গবতেয়ে গ য়ি। 
  সুোে’র র্ণ্ঠ গথয়র্ গবতেয়ে আয়স আহ্ িৃতথবী! বাুঁচয়িও তদয়লা ো। গেষ 
তেঃশ্বাসটা তেয়ি ত য়ে মুখ েরতি  রি চয়ল আয়স।  আজ গেষ বায়রর ময়িা 
ময়ে িেয়ি...রঞ্জে, মাতসমা, বাবা আর তবতে! তবতে, োলবাসার এর্ তবোল িাহাে 
বুয়র্ তেয়ে আজও গুেয়ি প্রহর। 
 

দুই 

 

 হয়েয হয়ে রঞ্জে এয়স বলয়লা, সুোে িুই এখায়ে আতম সারা 
র্য়লজ খুুঁয়জ মরতি। িুই োতর্ র্তমউতেটয়দর দয়ল োম তলতখয়েতিস?  

  - মাথা ঝাুঁতর্য়ে সুোে বয়ল, হযাুঁ গিা হয়েয়িটা র্ী?  
  - র্তিে িরির র্য়লয়জ মারতিট র্রতিস োয়লা গঠর্য়ি ো। তবতে এয়সয়ি।  
সুোে উয়ঠ দাুঁোয়লা।  গচৌ  -তদতঘর িায়ে এয়স গদখয়লা তবতে দাুঁতেয়ে।  
  -সুোে রাজেীতিয়ি র্ী গিয়েয়ি িুতম? 

  রায়জযর েয়িা তবরতি ঝরয়ি তবতে’র মুখ গথয়র্। সুোে এবার বয়ল উঠয়লা, 
তবতে িুতম র্ী গদয়খি, আজর্াল রাজেীতি িাো আধু্তের্ মােুয়ষর গবুঁয়চ থার্া 
র্য়িা র্তঠে। আজ েতদ িুতম তর্িু সৃতি র্রয়ি োয়ব; োয়লা িতরয়বে খুুঁজয়িা, 
স্বাথকয়েষী গর্াে দল ক্ষমিাে গথয়র্ গস িতরয়বে হয়ি গদয়ব ো।  
েতদ আজ িুতম র্মুযতেজম সমথকে র্র িাহয়ল গসই িতরয়বে িুতম িায়ব। সবাই 
োয়লা ডািার, ইতঞ্জতেোর হয়ি চাে গর্উ োয়লা রাজেীতিতবদ হয়ি চাে ো। আর 
োরা হয়েয়ি, িারা োমধ্ারী।  গদেটায়র্ লুয়টিুয়ট খাবার জেয হয়েয়ি এোয়ব 
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এর্টা গদে তটয়র্ ো।  হাি োতেয়ে তবতে বলয়লা বুঝলাম; তর্ন্তু এোয়ব গদে 
গসবাে গ য়ল বুয়ো বািয়র্ গর্ গদখয়ব? আর আমায়র্ োয়লায়বয়স গে  ায়ি উতঠয়ে 
গরয়খি গসটা গর্ োমায়ব।  জাতে গিামার িািক চয়েস রাজেীতি; িারির আতম। 
িবুও জীবেটার র্থা োয়বা এর্বার? 

  তবতে চয়ল োবার ির সুোে োবয়ি তর্ র্রয়ব গস। এতদয়র্ িাত্র ইউতেেয়ের 
সো আবার ওতদয়র্ বাবার অসুখ।  রাজেীতির সায়থ গস আিিৃয়ি জতেয়ে গ য়ি 
গস।  এটায়র্ িাো োয়ব ো।  সব োবো মাথা এয়লায়ময়লা র্য়র গদে। 
_তিে_ 

  রঞ্জে এয়স ঝাউ  ািটার তেয়চ দাুঁতেয়ে হায়ি র্লয়মর র্াতল গলয়  আয়ি।  
সুোে উসয়র্াখুসয়র্া চুয়ল আসয়ি এই তদয়র্ই।  
তর্  -য়র িুই োতর্ িরীক্ষার তি তদস তে এখেও? 

সমে গে গেষ! টার্া গেই গর। সযার গর্ র্ী বলয়বা!  
বাবাও আয়সতে এর্ হিা। গটেেে লা য়ি। র্মেরুয়মর ওিাে গথয়র্ তবতে 
ডার্য়ি, সুোে টার্া জমা দাওতে গর্ে?  

  -য়র্ায়েয়র্ গদয়বা? গেই গে!  
সু্কল বযা টার গেির গথয়র্ এর্মুঠ খুচয়রা টার্া  -িেসা গবর র্য়র বলল এই 
োও! 
  -হর্চতর্য়ে সুোে বলল গর্াথাে গিয়ল?  

  -িূয়জার জামা গেইতে িার বদয়ল টার্া তেয়েতিলাম; জােিাম এমেটা হয়ব।  
  -তবতে, ো যতবধ্ািা হয়ল োতর্?  

  -তবধ্ািা হয়ল গিা এমে িন্নিাো হয়ি তদিাম ো গিামাে। 
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  -আতম িন্নিাো গর্ বলল গিামাে। গিামরা ো থার্য়ল হেয়িা র্য়বই গেষ হয়ে 
গেিাম; েিা তঠর্ উির গথয়র্ ত্রাণর্িকা র্য়র আমার জয়েয গিামায়দর 
িাতঠয়েয়িে। বাুঁধ্োঙ্গা র্ান্না আসয়ি সুোের। সব মােুয়ষ সুখ িাে ো। 
 

 

তিে 

  সুোে এতদয়র্ আে, সর্াল গথয়র্ তর্িু খাসতে বুতঝ? মুখটা 
ওমে শুুঁর্য়ো গর্ে? তবতের মা র্ায়ি গডয়র্ তেয়ে বসাে। িাুঁচ বির বয়েতস 
সুোের তখয়দর জ্বালার বাুঁধ্োঙ্গা র্ান্নাে গচায়খর র্াজল মুয়ি োে।  
  -মাতসমা  আজ গে সর্াল োি রাধ্াই হেতে। বাবার  ায়ে ো জ্বর। োি রাধ্য়ব 
তর্োয়ব? র্াল তবর্ায়ল গখয়েতিলাম, রায়ি তর্চু্ছ খাইতে।  
  তবতের মা গসই এত্তটুরু্ে বেস গথয়র্ই সুোেয়র্ গদয়খ আসয়ি। আজও ময়ে 
িয়ে সুোের মা মারা োবার গসই মুহূিকটা র্ী গবদোদাের্ সুোেয়র্ জন্ম তদয়ি 
ত য়েই গবচাতরর মৃিুয। সবাই বয়ল আেমুয়খা জয়ন্মর সমে মা’য়র্ গখয়েতিস। 
সতিযই র্ী মােুষ আেমুয়খা হে ? োতর্ ো য তবধ্ািার গখল! 
  তবতের মা বয়ল উয়ঠ গিার মা ময়র গ য়লা িারির গথয়র্ই গসই গে এর্টা র্ী 
অসুখ বাুঁতধ্য়েয়ি গিার বাি। িােবার গজা গেই। ঘায়ে েতে গচয়িয়ি। বিয়রর 
েিো  সমেই সুোে তবতেয়দর বাতেয়ি বাবা গে র্য়ব িটল িুলয়ব বলা োে 
ো।      
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মধ্য রায়ির েূেয গদালোে 

 

১ 
  বাইয়র ঝুিঝাি বৃতি হয়চ্ছ। বজ্রিায়ির র্মতিও গেই।    েবাসীরা র্ামাে 
দা ায়ি োয়লাই জায়ে। হায়ির তেোো উলট্  -িালট্ হয়লও মায়ঝ  -সায়ঝ রু্ুঁয়ে 
ঘর িুুঁেয়ি  তিধ্ায়বাধ্ র্য়র ো। 
 

  আতম বৃতিয়ি িা রাখলাম। েরম মাতট, গেজা আেয়ি োসয়ি। আমার স্পেক 
িুয়ে োয়চ্ছ বৃতির  া। আতম আতঙ্গোে দাুঁোলাম; অমতে অেযথকো জাোয়ি সাদা 
বরি িুেয়ি লা য়লা   েবাসীরা। র্াদামাখা ঘাস, সবুজ আতঙ্গো, সাদা িুয়লার 
ময়িা হয়ে গ য়ি। 
  গেিয়র এলাম চয়ল। বৃতির িাট িাতেয়ে আমায়র্ তেয়ে এয়লা। 
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২ 

  আয়লা েরা ঘরটা আমার আয়লা েূণয র্রয়লা গর্? 

  আুঁধ্ারটা র্রিাল বাজায়চ্ছ। হািয়র তদোেলাই খুুঁজতি। গটতবল গথয়র্ র যায়র্, 

িারির তটিে ঘুয়র হাি িেয়লা োর্ সম্বতলি এর্টা মুয়খ।  অয়ন্ধরা হাি বুতলয়ে 
োস্কেক গদয়খ গেমে র্য়র আতম গিমতে র্য়র হািরালাম। 
  এ—তর্ েূেয ঘয়র প্রাণী এয়লা গর্ায়েয়র্। োবলাম োস্কেকটা গবাধ্হে। আয়র 
ওটা গিা ডাে সাইয়ড। আতম গিা এখে বায়ম। িাহয়ল...? 
 

৩ 

  গর্ আিতে? 

  আর আমার জীণক রু্তঠয়র র্ী—য়হিু আ মে ?  
  সামােয আয়লা জ্বাললাম। এর্দম চুি। গেজা র্ায়লায়িয়ে এর্টা তেিে োেী 
জতেয়ে গস। োর্িুলটাও চর্চর্ র্য়র জ্বলয়ি। মাথার চুল গেজা। র্তি র্ালার 
আুঁধ্ায়র,িুয়রা মুখ গদখবার গজা গেই। চুয়ল ঢার্া এর্ািংে। েরীরটাও গেজা। 
 

  িরল র্য়ণ্ঠর র্থা গবরুয়লা — 

— “আমায়র্ তর্িুক্ষয়ণর জেয এর্টু আশ্রে তদে”। গেজা  লাে বয়ল উয়ঠয়লা 
অিতরতচিা। র্য়ণ্ঠ গমোল রয়ঙর আরু্তি। গচো গঠর্য়লা। এর্দল িশু আমায়র্ 
গিয়ল তিয়ে খায়ব রাস্তার ধ্ায়র; র্থাটা বয়লই গথয়ম গ ল ও। 
আমার রু্ুঁয়েঘর তর্ন্তু সুরক্ষা গদবার ময়িা গিমে উিেুি েে; বয়ল আতম বসলাম। 
তর্ন্তু গর্ে আিোয়র্ ধ্রয়ব প্রশ্নটার উুঁতর্ঝুতর্ ময়ের গদোয়ল আুঁতর্বুতর্ র্রয়ি। 
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গেির গথয়র্ গবতেয়ে এয়লা এয়লায়ময়লা এর্রাে র্থা। জােলাম শদতের্ র্  -খ  
-   -ঘ  -চ’র িাইম তরয়িাটকার। ধ্ািস্থ হয়ি িারতিো।    েবাসীয়দর র্ামাে 
দা ার েয়ব্দ বরি হয়ে আতি। মে মতেটয়র গেয়স উঠয়লা, এর্টা িুয়রায়ো 
র্থামালার তর্িু তিন্নিত্র। ময়ে হয়লা গস— গিা িতরতচি।  
  এই সমে হঠাৎ দমর্া িার ঠমর্া গময়র আয়লাটা গখয়ে গিলয়লা।  
  এবার আর েূণয রইয়লা ো গর্াথাও। র্ায়লা রিং ঢয়ল িেয়লা সবখায়ে।  
  গদখা হয়লা ো অিতরতচিার মুখটা। র্বাট গখালার মৃদু েব্দটা র্য়ণকর সায়থ 
গবঈমােী র্রয়লা। এর্টা হযাুঁচর্া টাে র্ায়লা গিয়ে োতেটায়র্ বাইয়র তেয়ে গ ল। 
তিিু হটলাম ো। জািয়ট ধ্রলাম।    েবাসী তবোর্ারয়ে বষকণ অেুষ্ঠায়ে হঠাৎ 
টচক জ্বালায়ো বন্ধ গরয়খয়ি।  িাই গচাখ এবার র্ায়লা রয়ঙর সমুদ্র গদখয়ি 
চাতরধ্ায়র। 
 

৪ 

  তেয়ষধ্ মােয়ি ো। 
  িুুঁতের িলাটা ঢুতর্য়ে তদয়লা; বযাুঁর্া িযাো হয়ে ঢুয়র্ গ ল উরুয়ি। র্তর্য়ে 
উঠলাম। লাল গোয়ির ধ্ারা বইয়ি। ওরা গটয়েতহুঁচয়ে তেয়ে োয়চ্ছ অিতরতচিায়র্। 
আতম গখাো হয়ে আতি। ঝুিঝাি বৃতি। িয়ম বােয়ি। মুষল ধ্ায়র। এটায়র্ রু্রু্র  
-য়বোল বৃতি বলা োে।   েবাসীয়দর তর্ হয়লা আজ ঢালাও বষকণ চালায়চ্ছা গর্ে? 

িেয়ের োটক তিয়ে বাুঁধ্লাম উরুয়ি। আবার তিিু িুটলাম।  
  অিতরতচিার আিকোদ আমায়র্ গঘাো িা ল র্য়র িুটায়লা  তল গথয়র্ িথ। 
আতম থামতি ো। আমার িায়ে তখল ধ্য়র  যায়ি। 
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  েবাসী আজ বষকণ ধ্ারাে গক্ষয়িয়ি। হুে হারা িা—টা আতি িাতি র্য়র খুয়জ 
এর্টু তবশ্রাম চাইয়ি। গস,হয়বো। প্রতি মুহূয়িক দিংেে েে আমায়র্ িাো র্রয়ি। 
িুটলাম আবার। গর্াথাে তেয়ে চলয়লা ওয়র্। িুটতি গিা িুটতি। িয়থর ধ্ায়র বৃতির 
িাতে জয়ম ত য়ে গর্ারাস িুলয়ি গোয়ির ধ্ারা। 
 

৫ 

  র্ায়লা সমে দীঘক হয়চ্ছ। আয়রা দীঘকির। আতম িুটতি র্ায়লা রািয়র্  ায়ে 
গময়খ।   েবাসীরা টয়চকর আয়লা গিয়ল িথ গদখায়চ্ছ আমাে।  র্াুঁদািাতে মাতেয়ে 
আতম থময়র্ গ লাম। 
  দেেূজা মতিয়রর বট ািটা র্াদুঁয়ি গেে।  তিুঁ—তিুঁ এর্টা েব্দ। আতম বার্েূেয।  
র্ায়লায়িয়ে তেিে োতেটার আুঁচল,দুলয়ি ম ডায়ল। চকু্ষ চের্ াি হবার জেয 
িলয়র্ উঠয়লা।  
  র্ী মাোঢালা দু’য়টা গচাখ অিতরতচিার।    েবাসীয়দর রৃ্িাে গদখয়ি গিলাম। 
আতম র্াদাে শুয়ে িেয়ি চাইলাম।    েবাসী আবার টচক জ্বালয়লা। মােুষ 
মুয়খােিো গের্য়ের দল;  লাে োেী গিুঁতচয়ে ঝুতলয়ে তদয়েয়ি েূয়েযর গদালোে।   
 

  মুখটা গচো গেে লা য়ি। আিে গর্উ েেয়িা।  
তিেরূ্য়লর আিে’রা গিা  া’ঢার্া তদয়ে আয়ি। ো গহার্ আিে। তর্ন্তু খুব গচো 
লা য়ি গর্ে? 

  আবার মুখ উচুুঁ র্য়র থার্লাম।   েবাসী তবো চায়জক আয়রর্বার টচক জ্বালয়লা। 
এবার গচাখ তর্ জাতে বুয়ঝ গিলয়লা। গোো িাতে িােয়ি আিেময়ে।  
আয়র— এ,গে গপ্রমা। হঠাৎ র্য়রই িায়ের েন্ত্রণাটা রু্ণ্ডতল িার্ায়চ্ছ। 
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তিতে িতরমাে োয়লাবাসার  প্রাথকী তিয়লা গে, এই অিতরতচিা। গে এখে ম ডায়ল 
েূেয গদালোে। আতম িন্নিাো িায়র্ িা তদয়ি িায়রতে। এই অোথ র্ায়রা সিংসায়র 
আস্তারু্ুঁয়ে গিয়ল রাখা আবজকো হয়ে গবয়চুঁ থার্য়ি চাইতে। চায়চক গথয়র্ তেয়জ 
তর্িু র্রয়ি গচয়েতি। এর্ েরদুিুয়র িথ িুুঁয়ে এয়স, গপ্রমা গপ্রম োমর্ দাওোটা 
গচয়ে বসয়লা োয়লাবাসার গরা  সারায়ব বয়ল।  আতম গদইতে। তর্ন্তু  হীয়ে সুি 
হয়ে গথয়র্য়ি। সাময়ে গথয়র্ গিরালাম। মে গথয়র্ গিরায়ি িারলাম র্ী। 
 

৬ 

  র্ায়লা রিংটা গিয়ে োর্ সমস্ত েুবে। আয়লা চাই ো। আতম গচাখ খুলয়বা ো। 
গদখয়ি িারয়ব ো েূয়েয ঝুয়ল থার্া।    েবাসী আয়লা চাই ো। আয়রা বষকণ 
চাই। রািটা দীঘক চাই। আতম অন্ধ হয়ি চাই। আমার গচাখ ঝলয়স দাও গিামায়দর 
বজ্র র্ামায়ে। 
  গোর হয়ে আসয়ি। আতম হাুঁটু গ য়ে বয়স আতি বটিয়ল।   েবাসীরা ঘয়র 
তিরয়ি। সায়থ তেয়েয়ি েূয়েয ঝুয়ল থার্া গপ্রমায়র্। গোর হয়লই এর্ দঙ্গল 
চারয়িয়ে’রা আমায়র্ দৃিােমূলর্ োতস্তর র্ারা ায়র িুুঁয়ে গদয়ব তটসুয’র ময়িা। 
িাই গবুঁয়চ থার্ার েে মধ্যরায়ির েূেযিা আজ হাহার্ারটা র্াুঁদয়ি গোো িাতে 
গিয়ল,   েবাসীয়দর দুোয়র। 
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গেখায়ে গেৌবে তবতি হে 

 

...১... 
  গহরা এইগুলাে র্য়র গহয় া গর্ায়ো দুষ োই! আতম গদখয়লই দুষ। র্থাগুয়লা 
বয়ল গচাখ র োে ট র। এখে ওর বােে েরীর। এ বেয়স মাো ো  -মাো 
তবষয়ের ময়ধ্য অয়ের্ তর্িুই থায়র্। গসগুয়লার ময়ধ্য অেযিম এর্টা তবষে তেয়েই 
আজ গিালিাে শুরু হয়েয়ি তিিা িুয়ত্রর মায়ঝ। িরমুজ আলী িার গিয়ল ট রয়র্ 
মায়ঠর এর্ প্রাে গথয়র্ অেয প্রাে িেকে সারা দুিুর গদৌতেয়েয়িে। িতরয়েয়ষ 
হাতিয়ে ত য়ে এখে গথয়ম িয়েয়িে। িরমুজ আলীর এর্মাত্র গিয়ল ট র। এই 
এর্মাত্র টাইয়ির গিয়ল  হে খুব োয়লা েেয়িা খুব খারাি।  
 

  ট র দুয়ির মধ্যমতণ। এ বেয়স ো ো র্রা োে িার সব তর্িুই গস রি 
র্য়রয়ি। গর্াে রর্য়ম সু্কয়লর সাি ক্লাস িাতে তদয়েয়ি মাত্র িারির িার আর 
ইয়চ্ছ হেতে িোর। িায়ি গস েিটুরু্ চালার্ হয়ি গিয়রয়ি িা গেহায়েি 
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এয়র্বায়র র্ম েে। র্াউয়র্ গবার্া বাোয়োর সব রর্ম লক্ষেই িার মায়ঝ 
মজুদ। 
  এই ের দুিুয়র িরমুজ আলী গিয়লর জেয শুধু্ তচোই র্রয়িে ো গসই সায়থ 
েীষে রর্য়মর গক্ষােও জয়ন্ময়ি গেিয়র গেিয়র। এই বেয়সই এই সব গদয়খ  - 
তিঃ তিঃ বয়ল আয়রর্তট বার থু থু গিলয়লে তিতে।  ি িরশু ট র  য়ঞ্জর বাজার 
গথয়র্ গিরিা িয়থ িার সদয গর্ো গমাবাইল গিায়ের গমমতর র্ায়ডক র্য়র েয়র 
এয়েয়ি তর্িু তেতডও তক্লিস। গে গস তক্লিস েে, গসগুয়লা র রয়  ইিংতলে িতবর 
র্াটতিস ও গসই সায়থ বিকমাে গদতেও িয়েকা মুতের তেতডও তক্লি। লুতর্য়ে লুতর্য়ে 
এগুয়লা গদখার সমে ট র িরমুজ আলীর হায়ি এর্বার ধ্রা গখয়ে োে। লজ্জার 
মাথা গখয়ে িরমুজ আলী িায়র্ প্রথম বায়রর ময়িা োরীতরর্ প্রহার র্য়র। তর্ন্তু 
িায়ি ট র দয়ম োে তে দু’হায়ি গচাখ মুয়ি গস জবাব তদয়েয়ি,  গহরা এই গুলাে 
র্য়র গহয় া গর্াে দুষ োই আতম গদখয়লই দুষ!  
  িরমুজ আলী  তর্ বলয়ব গেয়ব িােো, গচাখ দু’খাো অবে হয়ে োে িার। 
অতেমায়ে গিয়লর তদয়র্ িাতর্য়ে বয়ল গহরা গিা বেয়স গিার গচ বে, আর গহরা 
হইয়লা ত ো খারাি মােুষ। ট রও িাল্টা জবাব গদে খারাি মােুষ হইয়ি গিা 
তর্ হইয়ি? এর্তদে আতমও বে হমু িাই আয়  থাইর্াই গদখিাতি। গিামার েে 
িাওয়ের গর্াে র্াম োই; গহ  ময়িা আতম খারাি হইয়লও আমায়র গর্উ এমুে 
র্ইরা তেতডও র্রয়বা ো। আতম গিা গ রায়ম থাতর্ গহর জতেয। 
  িরমুজ আলী তেরুিাে হয়ে দাুঁতেয়ে থায়র্ িার দৃতি িয়ে দূয়রর  ািগুতলর 
তদয়র্ মােুষ বে অসেয িারয়চয়ে  াি অয়ের্ সেয। িার ময়ে হয়ি থায়র্ েি 
তদে োয়চ্ছ মােুষ গেে িয়িা অসেয হয়ে আসয়ি। ট য়রর বেসী বেয়স গস 



30 

 

এরর্ম র্থা োবয়িই িারয়িা ো। তর্ন্তু এ েুয়  এটা তদেয়র্ তদে িাির োজার 
ময়িা হয়ে আসয়ি। গসতদে মাঝ রায়ি ট র তেতডও তক্লি গদখয়ি গদখয়ি এর্টা 
মযায়সজ িাে। িয়েকািার গজসতমে গচৌধু্রীর গিাে োম্বার িায়ি গদো আয়ি এর্টা 
তক্লয়ি। গসটা এিতদে গদয়খও গস গখোল র্য়রতে। গিাে োম্বার গদয়খ গস েীষে 
োয়ব িুলতর্ি হে। ময়ের মায়ঝ িরঙ্গাতেি হয়ি থায়র্ সুি গঢউ গুয়লা। ট য়রর 
মে এর্ ধ্ায়ি উয়ঠ োে গজসতময়ের ঘয়রর িদকার সাময়ে। 
 

 

...২... 
 

 

  -য়দাস্ত তডতেতড টা গর্াথাে রাখতিস? 

  -য়দখ বাতলয়ের তেয়চই আয়ি 

  সুহাস বাতলে সতরয়ে হায়ি িুয়ল গেে র যাতিিং গিিায়র গমাো সদয প্রর্াতেি 
গদতে গসি মুতের তডতেতড র্যায়সটতট। িারির ঘয়রর জাোলা গুয়লা গেতজয়ে 
তদয়ে তিতস অে র্য়র তডতেতড চালু র্য়র। িদকাে গেয়স উয়ঠ রমেরৃ্ি েীল দৃেয। 
গে দৃেযগুয়লা িদকা িাতিয়ে আয়স্ত আয়স্ত সুহায়সর মুখ অবেয়ব তবতেন্ন রুি গেে। 
সুহায়সর মগ্নিা িমেই বায়ে। গস মুতের তবতেন্ন অিংয়ে তেয়জয়র্ তচতত্রি র্য়র 
গেে। আবার র্খয়ো োয়ব োহ্ এটা অধ্ঃিিয়ের এর্টা তেরৃ্ি তসতে গেখায়ে 
িা তিিয়ল গ য়ল, উয়ঠ আসা খুব র্তঠে। ওর ময়ের গেিরর্ার েেিাে বয়ল 
উয়ঠ,  সুহাস এটা সবারই র্াময তজতেস। এটা সবাই উিয়ো  র্য়র; গিামার গিা  
গেৌবয়ের গমৌ  -বয়ে গবোবার সমে হয়ে এয়সয়ি। সুহাস এসব োবয়ি আর 
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িদকাে গচাখ োেয়ি। তর্িুক্ষণ ির সুহায়সর মগ্নিাে গো  গদে িারই রুময়মট 
সীমাে।  
  সীমাে তবিাোে বসয়ি বসয়ি বয়ল গদাস্ত আমায়দর গদেটা র্যামে গেে! 
আের্ালচারড! গসিুোল তবষেগুয়লায়র্ িদকাে গঢয়র্ রায়খ অথচ গদখ ওই তদে 
আয়মতরর্াে িাই মুতে গদখলাম ওয়দর র্ত্ত মজা! উয়দাম হয়ে সযার, মযাডাম, িাত্র  
-িাত্রী এর্সায়থ র যালী গদে। এয়দয়ে র্য়ব গে এমে হয়ব। িদকা গথয়র্ গচাখ 
সতরয়ে সুহাস বয়ল আর গবতে তদে বার্ী গেই গদাস্ত; িুই গদতখসতে এ গদয়েই 
গিা এখে গসতি মুতে শিতর হয়চ্ছ। এ গদয়ের িয়েকা িায়রর োম গবাধ্হে শুতেস 
তে। সীমাে িযায়র্ট গথয়র্ এর্ েলা তস ায়রট গবর র্য়র িায়ি অতগ্নর্রণ র্য়র 
গধ্াোর তরিং গিয়ে গদে বয়ল িাই োতর্! গদেটা িাহয়ল ির ির র্য়র এত য়ে 
োয়চ্ছ। গসই সায়থ িঙ্গিায়লর দয়লরা ঘয়র বাইয়র সমাে িায়ল তবয়োদে তবতর্য়ে 
গবয়রায়চ্ছ। গসই তবয়োদয়ের গখারার্ হয়ি মা  -য়ময়ে গর্উ বাদ োয়চ্ছো।  
  সীমাের র্থাগুয়লা গেষ হবার আয় ই সুহাস র্থা িুয়ে গদে,   -গিায়র্ গিা 
বলাই হেতে র্াল গেয়ট ওই িয়েকা িায়রর গিাে োম্বারও গিয়েতি। 
  -য়র্ােটা গদতে? 

  -হযা 
  -িাই োতর্ তবস্মে প্রর্াে র্য়র সীমাে। 
  -আতম োবতি এর্তটবার সাময়ে গথয়র্ িায়র্ গদখব। িদকাে োর এি আস্ফালে 
গদখয়ি িাই, সাময়ে গ য়ল হেয়িা আরও তর্িু গদখয়ি িাব। সীমায়ের র্ায়ধ্ 
চাি তদয়ে উয়ঠ দাোে সুহাস। োতব োতর্ আমার সায়থ।  
  -ঝায়মলা হয়ব ো’য়িা গর্াে?  
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  -ধু্র! তর্য়সর ঝায়মলা। তি োতর্। েজরাো গদব গিা।   
 

 

...৩... 
 

  বাসা খুয়জ গিয়ি এর্টু র্িই হয়েয়ি ট য়রর এর আয়  গস দু’বার ঢার্াে 
এয়সয়ি তর্ন্তু গসটা এর্া েে িরমুজ আলীর সায়থ এয়সতিল। এবার এর্া 
এয়সয়ি। বাসার গ য়টর র্ায়ি দাতেয়ে থার্া দায়রাোে প্রথয়ম িায়র্ ঢুর্য়িই 
গদেতে। িার ময়িা র্ি ট র গে এখায়ে এয়সয়ি গ য়ি গস খবর হেয়িা ট য়রর 
জাো গেই িাই প্রথয়ম তর্িুটা অবার্ই হয়েয়ি। গজসতমে গচৌধু্রীর গমাবাইয়ল গস 
েখে িুয়রা বেকো তদয়ে উয়েতখি িাতরয়খ িার সায়থ গদখা হবার র্থা তিল িা 
জাোয়লা িখে িায়র্ ঢুর্য়ি গদো হয়লা। িায়মর গিয়ল ট র তলিট বযবহার ো 
র্য়রই গস িায়ে গহয়ট তসতে গবয়ে ি’িলাে চয়ল গ ল। 
 

  আর এতদয়র্ সুহাস আর সীমাে িিক্ষয়ণ তলিয়ট চয়ে ি’িলার ফ্লায়ট গিৌয়ি 
গ য়ি।  ৃহ িতরচাতরর্ার র্ায়ি িতরচে তদয়িই খুয়ল গ ল দরজা সুহাস আর 
সীমাে তর্িুটা োেকাস েতঙ্গ তেয়েই প্রয়বে র্রয়লা অিয়র। গবে িতরিাতট আর 
তিমিাম র্য়র সাজায়ো ঘরতট। আর দেটা ঘয়রর ময়িা হয়লও এর্টু বযাতিিম 
আয়ি িা হয়লা গটতবয়ল তবতেন্ন রর্য়মর গিাট গিাট গ্লাস গসই সায়থ গবে র্য়ের্টা 
অযােয়ে। িরল িাে র্রবার গ্লাস গুয়লা গদয়খই বুঝা োে তবতেন্ন গশ্রণীর 
গলার্রাজয়দর আোয় াোই এখায়ে। িয়ব এর্টা তবষয়ে খুব অবার্ হয়েয়ি গসটা 
হয়লা িুয়রা ঘর জুয়েই তিেিিে েীরবিা। গেে এখতে গর্উ এখায়ে তেরবিা 
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তবতিয়ে তদয়ে গ য়ি। তবস্ময়ের গরে গর্য়ট োবার আয় ই  ৃহিতরচাতরর্া ওয়দর 
অেয আয়রর্তট রুয়ম োবার ইতঙ্গি র্রয়লা। িিক্ষয়ণ সুহায়সর বুয়র্র গেির 
র্যামে গেে ধু্র্িুর্াতে শুরু হয়ে গ য়ি। োর সায়থ গদখা র্রয়ি এয়সয়ি গস তর্ 
সতিযই িয়েকা িার োতর্ অেয গর্উ। সীমাের মুয়খর হাবোয়ব গিমে গর্াে লক্ষে 
গেই বয়লই ময়ে হয়চ্ছ। েতদও গস এইরর্ম িতরয়বয়ে আরও গবে র্’বার এয়সয়ি 
িথাতি আজ গস গর্মে গেে মুষয়র িয়েয়ি। সুহায়সর ময়ে তর্ন্তু গসই এর্ তচো 
র্াতঙ্খি বযতিতটয়র্ এর্েজর গদখার আোে আজ আসা। গদখা হয়ব গিা? 
  হাওোর দািট গেই আজ িাই ময়ে হয়চ্ছ বাইয়রর অিংেটাও আজ শুেোে। 
সুহায়সর র্ালয়ক্ষিণ গেষ র্রবার জেযই অবয়েয়ষ েুিূয়রর তরতেতঝতে েব্দ তেয়ে 
ওয়দর গচায়খর সাময়ে হাতজর হয়লা গজসতমে গচৌধু্রী। গদয়ের এর্মাত্র িয়েকািার। 
গসই গচাখ , গসই রহসযমেী হাতস গসই তেহরণ জা ায়ো চাওতে। সুহায়সর ময়ে 
হতচ্ছল গেে িদকা গথয়র্ স্বেিং গেয়ম এয়সয়ি এই বুতঝ ওয়র্ ধ্য়র গিলয়ব। িয়ব 
সীমাের গবলাে ঘটয়ি িার উয়ল্টা গস সামোসামতে িায়র্ গদয়খ বরয়ির ময়িা 
হয়ে গ ল। গসই সায়থ তর্িুটা ঘৃণাও ময়ের গেির ঘুরিার্ গখয়ি লা য়লা এই 
হতেক োরীর র্য়িা েি িুরুয়ষর আহবায়ে গেয়সয়ি। আজ গসও তর্ িায়দর দয়ল 
এয়স োয়চ্ছ গসও তর্ িয়ব েি িুরুষ? গজসতমে গচৌধু্রীর গচায়খর তদয়র্ িার্াে 
ও  তর্ তেতলকি গস দৃতি!  তর্য়সর অোব এই োরীর? স্বামী  -সিংসার তেয়ে গিা 
সুতখ হয়ি িারয়িা িয়ব গর্ে গস এ িয়থ? আরও তর্িু োবো সীমাে’র ময়ে 
বাসা বাধ্য়িা তর্ন্তু হঠাৎ তিিয়ে িাতর্য়ে গদয়খ গদোয়ল গলখা রয়েয়ি “য়েৌবয়ের 
গমৌ বয়ে গিামাে স্বা িম”। সুহায়সর োবোরা এয়লায়ময়লা হয়ে গ য়ি। োহ! এ 
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োরী িয়ব ইচ্ছারৃ্ি োয়বই গদহ তদয়ে প্রতিতষ্ঠি হয়ি চাে, আর িার জেয তেয়জর 
সম্মাে এখে িুয়লর িািেীর ময়িা িুয়ে তদয়েয়ি আোয়চ র্াোয়চ। 
   তর্িুক্ষে ির সীমাে গদখয়লা সুহাস আর গজসতমে গরামায়ন্স বযাস্ত হয়ি োয়চ্ছ। 
তবষেটা ওয়র্ তর্িুয়িই টােয়ি িারয়ি ো গর্মে গেে অয়ের্টা আে  -ইতজ 
লা য়ি ওর। েতদও জায়ে এখায়ে গর্ে আসা হে সবার িবুও সীমাে অয়ের্টা 
অবুয়ঝর ময়িা র্য়র র্থা িুয়ে তদল আিোর এখায়ে তর্ হে?  

  িায়ে থার্া তস ায়রয়টর িযায়র্ট গথয়র্ এর্ েলা তস ায়রট অতগ্ন সিংয়ো  র্য়র 
গজসতমে গচৌধু্রী বয়ল উঠয়ল এখায়ে গেৌবে তবতি র্রা হে। িুতম তেতডও তক্লয়ি 
গদখতে েযার্া গবোল! িুতম জােো  আতম িুরুষ তচতবয়ে খাই! বয়লই গহয়স উঠয়লা। 
গদোল গথয়র্ গদোয়ল গস হাতসটা ঘুয়র গবরায়লা; গসই সায়থ গজসতময়ের েরীয়র 
িারতিউম িিক্ষয়ে সীমােয়র্ও টতলয়ে তদয়েয়ি।  
ওতদয়র্ ট র দাতেয়ে আয়ি গস খবর তদয়িই  ৃহ িতরচাতরর্া এয়সতিল তর্ে 
িিক্ষয়ণ অির মহয়লর লাইট তেয়ে গ য়ি। গদোয়লর চারিাে রমেিীো গদখয়ি 
িিক্ষয়ণ গজ্বয়ল তদয়েয়ি তবয়বয়র্র ফ্লাে লাইট। 
 

  দুিুর িুতরয়ে েখে তবয়র্ল হয়ে এয়সয়ি। উিরওলার তসতে গথয়র্ ওয়দরয়র্ 
োময়ি গদখা গ ল সারা েরীয়র তবিু তবিু ঘায়মর আোস। আেি ক্লাতে তেয়ে 
িথ চলাটা ওয়দর র্ায়ি িখে গেে হাওো উোর মি ময়ে হতচ্ছল। তর্ন্তু ওরা 
োবয়িই িারতিল ো এোয়ব উেয়ি ত য়ে েতদ তিটয়র্ িয়ে োে িাহয়ল গর্মে 
হয়ব? 

 

...৪... 
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 র্য়ের্ বির ির.... 
  িয়েকািার গজসতমে এর জাে াে আরও গবে র্’জে োমী দাতম িয়েকািার 
ইতিময়ধ্য বািংলার অেযেয়র জাে া র্য়র তেয়েয়ি। দতক্ষণ এতেোর অেযিম িয়েকা 
সামিী সরবরাহর্ারী তহসায়ব বািংলায়দে ২ে স্থায়ে এয়স গ য়ি। েুয় র িরীয়ি 
সব তর্িুরই িতরবিকে হয়েয়ি। সব িায়ল্টয়ি। আয়রা েিুেত্ব। আয়রা তবোলত্ব। 
গসই সায়থ আয়রা অতেেবত্ব তদয়েই প্রর্াতেি হয়ে চয়লয়ি গদেীে িয়েকা মুতের 
র্ারখাো। এটা আর এখে রাখ  -ঢায়র্র তর্িু গেই। সুহাস ও সীমায়ের জীবেও 
িায়ল্টয়ি। েরীয়র ক্ষেবীয়জর বাসা গবুঁয়ধ্য়ি। আর বাবা মায়ের এর্মাত্র সোে 
ট র এইচ আইতে োইরাস তেয়ে িাম িাো। িুটিািও িায়র্ জাে া তদয়ি 
োরাজ। গস এখে িা লপ্রাে। এই সব িতরবিকয়ের মায়ঝ িয়েকা মযা তজে গুয়লা 
প্রােই হিাো র্লাম প্রর্াে র্য়র, িয়েকািার গজসতময়ের খবর অয়ের্তদে ধ্য়র 
গর্উ জায়েো? জায়েো গস এখে গর্মে আয়ি? 
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গর্ প্রথম োয়লায়বয়সতিল 

গর্ প্রথম র্ায়ি এয়সতিয়লা 
 

১ 
 

  আিতে আমাে োয়লাবাসয়বে গিা? ‘প্রশ্নটা িুয়ে তদয়ে এর্ দৃতিয়ি িাতর্য়ে রইল 
অেুিম’। 
 

  গর্তবে রুয়মর গচোর গটয়ে এর্ ঝলর্ হাতস িতেয়ে িাবতে বয়ল, োয়লাবাসয়বা 
বয়লই গিা এলাম, ো হয়ল তর্ এি দূয়রর িথ গিতরয়ে গরায়দর আুঁচ  ায়ে লা াই। 
িাবতে েেু ঞ্জ গথয়র্ তসএেতজ গচয়িই এয়সতিল গিেে গরায়ডর সাহা র্তি 
হাউয়সর সাময়ে। অবেয গস আসবার আয় ই র্তি হাউয়স বয়স তিল অেুিম। 
টার্ার তবতেমে গে আজর্াল অয়ের্ অসেব সেব হে িারই জলজযাে প্রমাণ 
তদয়িই িাবতে এয়সয়ি। সু্কয়লর  তণ্ড িার হবার ির গথয়র্ই অেুিয়মর 
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োয়লাবাসার এর্টা মােুষ িাবার ইয়চ্ছ তিল। র্য়লজ বেয়সর গেষ তদেগুয়লা 
গথয়র্ই িার আয়ক্ষয়ির শুরু। চারিায়ে এি এি মােুষ গপ্রম র্য়র র্য়র িায়র্কর 
ঘাস বা াে সব চয়ষ গবতেয়ে গিলয়লা আর ও তর্ো তবশ্বতবদযালয়ের মায়ঠ ঘুয়রও 
এর্টা গপ্রম র্রয়ি িারয়লা ো। সু্কল বেয়স িাগুয়ের গদাল িূতণকমার তদে চারিায়ে 
তসতেেরয়দর োয়লাবাসার রব গদয়খ এর্জয়ের র্াি গথয়র্ এর্তটবার োলবাতস 
শুেবার আোে দেতট টার্া খরচা র্য়রতিল তর্ন্তু ওর ওই মযাদামার্কা গচহারাে 
গসটাও গিল হয়েয়ি। এর্ ক্লাস তসতেের তেয়িে দা বলয়লা গস,তর্ গর অেুিম 
গিার মা ও তর্ গিায়র্ োয়লাবায়স ো; গস ও গিা োরী! অেুিম বলয়লা বায়স 
িয়ব গসটার মূলয আলাদা। মা বয়ল িুই আমার র্ায়লামাতের্। তর্ন্তু র্ায়লা 
মাতেয়র্র গে গর্াে দাম গেই গসটা গর্ গবাঝায়ব িায়র্। 
 

  অেুিয়মর বাদ  -বার্ী োইয়বাে লালু্ট  -টালু্ট দুধ্ সাদা  ায়ের রিং গিয়েয়ি। 
মা গে ওয়র্ সােো গদে গসটা এতিয়ে বুয়ঝ গ য়ি। র্ায়লা তেয়ে প্রবাদ বার্য 
শুেয়ি শুেয়ি র্ােটাও গ য়ি। ‘র্ায়লা হয়লা  লার মালা’ মালা ো িাই! র্ায়লা 
হয়লা জ্বালা। গিাট গবলাে সায়হব বাবুর গিয়লরা তে ার বয়ল বয়ল ওয়র্ অয়ের্ 
গখতিয়েয়ি। 
 

   ল্প তসয়েমাে োের্রা খুব এর্টা র্ায়লা হেো।  ায়ের বরণ েযামলার গচয়ে 
তেয়চ োয়ম ো। তসয়েমার োের্ অন্ধ হে, িঙু্গ হে তর্ন্তু র্ায়লা হবার প্রশ্নই 
আয়সো, র্ায়লা রিংটা তেয়লয়ের জেয গিালা থায়র্। বয়োয়জযষ্ঠ মােুষগুয়লা সােো 
িুরস্কার গেে হায়ি তেয়েই বয়স থায়র্; র্ায়লা প্রসঙ্গ উঠয়লই বলয়ব  - আয়র 
 ায়ের রিং োয়দর এর্টু মেলায়ট বা র্ায়লা ওয়দর মে খুব োল হে। গস জায়ে 
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এ েুয়  োল মে গিয়ম বাুঁধ্াই র্য়র ঘয়রর গদোয়ল ঝুতলয়ে রাখয়ি হে ওটা তদয়ে 
সব র্াজ হেো। গর্াতর্ল গিা র্ি সুির  াে  াে! তর্ন্তু র্’জাোর তপ্রে িাতখ 
গর্াতর্ল? এসব তেয়ে আয়রা অয়ের্ তর্িুই োবতিল অেুিম। র্তি হাউয়স বয়স 
এসবই োবতিল োবোর মাঝখায়ে িাবতে এয়স হাতজর। িাবতে বসবার ির 
ওয়েটার এয়স বলয়লা আিোয়দর জেয তর্ গদব? অেুিম ধ্যাে গেয়ঙ্গ বলয়লা 
িাবতে অয়ের্ গরািুর  ায়ে গময়খ এয়লে বলুে তর্ খায়বে? মুয়খর ঘাম মুয়ি 
িাবতে বলয়লা গিমে তর্িু ো, সামােয গর্াল্ড তড্রিংর্ হয়লই চলয়ব। 
 

  -িাই তর্ হে োতর্ বয়ল অেুিম আয়রা তর্িু অডকার র্রয়লা। 
 

  িাবতের সায়থ অেুিয়মর িার্া র্থা হয়ে গ ল। এর্ বিয়রর চুতি হয়লা। এর্ 
বির অেুিময়র্ োয়লাবাসয়ব িাবতে। এয়র্বায়র মে তদয়ে; োয়র্ বয়ল তরয়েল 
লাে। ঘুেয়ব, তিরয়ব গমাট র্থা সবাই গেে বুঝয়ি িায়র অেুিম গপ্রম র্রয়ি 
চুতটয়ে। েয়িকর র্থা গ ািে থার্য়ব। এর্ বির ির িাবতের েতদ ময়ে হে 
অেুিয়মর সায়থ গস থার্য়ব িাহয়ল থার্য়ি িায়র, েেয়িা অেুিম গসই মযািামারা 
সাইে গবাডক হয়ে আবার ঝুলয়ব। অেুিয়মর এই অতেেব চুতির র্থা র্াউয়র্ই 
গস জাোয়লা ো। আর এটা জাোবার ময়িা র্থা েে। বাতে তিয়র অয়ের্তদে ির 
লম্বা ঘুম তদল। এবার িার সমে এয়সয়ি োয়লায়বয়স গদখাবার। এতিে গসটা 
গদখায়ে সেব হেতে। 
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২ 

 

  র্যায়িয়ি বয়স গিসবুয়র্র গোট িেতিল িাবতে। ওর তেয়জর গর্াে গিসবুর্ 
এর্াউি গেই; গখালাও হেতে। ওর বান্ধবী জোর এর্াউি গথয়র্ গময়সজ 
িেতিল। জোয়দর বাসাে িাবতের প্রােেই োিাোি র্রয়ি হে। মধ্যতবত্তয়দর 
জীবেটা ধ্ার  -য়দো তদয়ে শুরু হে; মধ্যতবত্ত িতরবার আর রঙচটা সুটয়র্স গেে 
এর্ই রর্ম গঠার্র গখয়ি গখয়ি জীবে চয়ল োে। িাবতের বাবার এর্ার আয়ে 
িুয়রা সিংসারটা বড্ড টাল  -মািাল। আর গসই বা র্ি হাি গিয়ি চলয়ব। 
এতদয়র্ িোয়লখাটাও গেষ হয়চ্ছো। তেয়জর খরচ গমটায়ি দুয়টা তটউেতেয়ি চয়ল 
োে। তর্ন্তু স¤প্রতি দুয়টা গবাে র্য়লয়জ উয়ঠ গ য়ি বয়ল খরচাও বােে! চারু্রীর 
এর্টা েীষে দরর্ার। 
 

  োয়লা অতিস হয়ল োয়লা িয়ব গিাট খায়টা অতিয়স গিার্  -য়িার্ােীর বড্ড 
বাে। িবুও এর্টা চারু্রী িার দরর্ার। গিসবুয়র্ জোর গময়সয়জ এর্টা 
চারু্রীর তবেতি উদ্ধার র্রয়িই বয়সতিল। তবেতি উদ্ধার র্রবার ির ল   -
আউট তদয়ি োয়ব অমতে গিসবুয়র্র এর্টা গোট গচায়খ িেয়লা। গোট তলয়খয়িে 
অেুিম দত্ত, গিাটবাজার, মেমেতসিংহ। গোয়টর তেয়রাোম: এর্টা োয়লাবাসা 
গিয়ল মি হি ো। এর্টু উৎসুর্ হয়েই গচাখ রাখয়লা। গোট িয়েই জােয়ি 
গিল গিাটয়বলা গথয়র্ই োলবাসা ো িাওো এর্ িরুয়ের গুচ্ছ গুচ্ছ দীঘকশ্বায়সর 
র্থা। র্ায়রা তেমকল োলবাসায়র্ গস তর্য়ে তেয়ি চাে অয়থকর তবতেমে। িয়ব অথক 
তবষের্ র্থাটা খুব শেতল্পর্ োয়বই উিস্থািে র্রা হয়েয়ি। র্থাগুয়লা িয়ে 
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অয়ের্ক্ষণ অবার্ তবস্মে তেয়ে বয়সতিল িাবতে। গোট গথয়র্ তঠর্াো গিাে েিং 
তেয়ে গসতদয়ের ময়িা গবতেয়ে এয়লা। 
 

  এর্জে মােুয়ষর োয়লাবাসা িাবার আরু্তি আর গহার্ গসটা গবে অয়ের্ 
তদয়ের জেয; চারু্রীটা অতিয়সর োম মাত্র তিএ হয়লও এর্টা েিক আয়ি। গপ্রয়মর 
অতেেে তর্িংবা গপ্রম র্য়র োওো। আর এ জেযই িায়র্ সম্মােী প্রদাে র্রা হয়ব। 
িাবতে প্রথম োবয়লা এটা গর্মে র্াজ! িয়ব সামতের্ িাতরবাতরর্ দুয়েকা  র্াতটয়ে 
উঠার জেয গেয়হিু চার্রী তমলয়ি ো গসয়হিু এর্বার গদখা োর্ োয়লা মােুষ 
হয়ল ো হে হয়লাই এর্টু অতেেে 

 

৩ 

 

  এর্ িাগুয়ের তদে গথয়র্ অেুিয়মর গপ্রম িবক শুরু হয়লা। বাতের বেদা গিা 
প্রথম তদেই অবার্! িাবতেয়র্ গ ট গথয়র্ ড্রতেিং রুয়ম বতসয়ে অেুিয়মর ঘয়র 
ত য়ে ওয়র্ গডয়র্ বলয়লা অেু, গর্ গর গময়েতট? ‘আমার বনু্ধ বয়ল অেুিম মুয়খর 
তদয়র্ িাতর্য়ে রইল’ বেদা এর্টুখাতে েে অয়ের্খাতেই অবার্ হয়েয়ি। 
অেুিয়মর গে  ালকয়িন্ড হয়ি িায়র গসটাই োববার তবষে! অেুিয়মর গবাে ‘রুিা’ 
তদগুে আবার্ হয়েয়ি ‘অমে িরীর ময়িা গময়ে অেুয়র্ োলবায়স! োবাই োেো। 
তেিেই অেু তময়থয বলয়ি, অেুিম বলয়লা তময়থয হয়ব গর্ে? রৃ্ষ্ণ র্ায়লা তিল 
বয়ল তর্ রাধ্া িায়র্ োয়লাবায়সতে? রুিা বলয়লা ওটা গিা গপ্রমলীলা তিল, িাহয়ল 
ধ্য়র গে আমারটাও লীলা হয়ব বয়লই হাতসর গরাল’ অেুিয়মর। প্রথম র্য়ের্মাস 
অেুিম গবে ঘুরয়লা িাবতেয়র্ তেয়ে। বাদ রইয়লা ো গর্াে িার্ক, গরয়স্তারাুঁে আর 
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তসয়েমা হল। বনু্ধ  -বান্ধব সহ আে  -িাে গমাটামুতট এখে গজয়ে গ য়ি অেুর 
এিতদে ির গপ্রয়মর খািা খুয়লয়ি! িয়ব এয়দর মায়ঝ অয়েয়র্ই িাবতেয়র্ দু’চার 
র্থা শুতেয়েয়ি, আর গলার্ গিতল ো এই রর্ম এর্টা হাদারায়মরা সায়থ গপ্রম 
র্য়র গর্উ! 
   
  মাস িয়ের্ ির আতশ্বয়ের এর্ দুিুর গবলাে িাবতের মা, ওয়র্ গডয়র্ বলয়লা, 
তর্  -য়র িাবতে িুই গে বলতিস গিাট  -খায়টা এর্টা চারু্রী র্তরস, গিা তর্ গসই 
চার্রী? িাবতে অবেয ঘুতরয়ে  -তিতরয়ে বলয়লা অতিয়সর তি  -এ িয়ব চুতির 
বযািারটা বলয়লা ো। িাবতের মা ময়োরমা গদবী তেতিি হয়লও িাবতের তদেয়র্ 
তদে িতরবিকেটা গচায়খ িেয়লা। িতরবিকে শুধু্ িাবতের মায়ঝই েে অেুিয়মর 
মায়ঝও এয়সয়ি। এখে তদতবয তদে গর্য়ট োয়চ্ছ। সব তর্িুয়ি রঙ আর রঙ। মায়ঝ 
মায়ঝ েুয়লই োে গে এটা এর্টা অতেেে মাত্র। িার গখোল  -খুতে আজর্াল 
িাবতের চারিায়ে তঘয়র থায়র্। গরাজর্ার তদে হাতসমুয়খ শুরু হে িার। হৃৎর্ম্পে 
ও মায়ঝ মায়ঝই ঝে বয়ে োে েখে শুয়ে িাবতে অসুস্থ তর্িংবা গর্াথাও গবোয়ি 
গ য়ি। আজর্াল লক্ষেীে তবষে হয়লা িাবতে ধ্ীয়র ধ্ীয়র োয়লাবাসার তবোলিা 
তেয়ে খুব র্ায়ি চয়ল আসয়ি। অেুিম গচাখ বন্ধ র্রয়লই অেুেব র্রয়ি িায়র 
িার গচায়খ, মুয়খ, গঠাুঁয়ট িাবতে! 
   
  এোয়বই অেুিয়মর োবো ঘুয়ে গবোে োয়লা লা া বায়ে তর্ন্তু েয়িকর র্থা 
ময়ে হয়লই তহম হয়ে োে েরীর। সাি  -আট ময়সর সৃ্মতির খািা েয়র গ য়ি 
হাতস আর আেয়ি। আর এোয়বই তদে িুতরয়ে এয়লা। 
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৪ 

 

 

   ি িে মায়স িাবতে অেুিয়মর সায়থ ঘুয়ে তিয়র এটুরু্ বুয়ঝয়ি গে দুজোর 
িিয়ির িাতলর্াে গর্াে তর্িু তমল ো থার্য়লও অেুিয়মর মায়ঝ গসতিিাইস 
প্রচুর িতরমায়ে তবদযমাে। অেু েতদও খাতের্টা অবাধ্য িয়ব িার সীমাো গস িস 
র্য়রতে; মাথা েতিক দােকতের্ র্থাবািকা তেয়ে ঘুয়র গবোে তঠর্ িয়ব বাচাল েে 
এবিং গসতিয়মিালও েে। িাবতের শুধু্ ময়ে হে গে োয়লাবাসার েতবষযি অন্ধর্ার 
গস োয়লাবাসা তেয়ে ো োবাই োয়লা। বির গেষ হবার আয় ই েতদ এর্টা 
চারু্রী জুয়ট োে িাহয়ল গিয়ে গদয়ব এই অতেেয়ের র্াজ। গেখায়েই োে 
গসখায়েই সারা সর্াল  -দুিুর শুধু্ শুয়ে দুজোয়র্ এর্টুও মাোেতে। িািাো 
িাবতে গেমেতট চাে অেুিম গিমেতট েে িারয়চ বে র্থা এটা গিা আসয়ল 
এর্টা গপ্রম োমর্ র্াজ। সমে গেষ গিা র্াজও গেষ। গলায়র্ জােয়ব ওয়দর 
মায়ঝ গব্রর্আি হয়ে গ য়ি। 
 

  দু কািুয়জাে চতন্ডমন্ডয়ি িাবতের মায়ের সায়থ অেুিয়মর গদখা হয়ে গ ল। গস,তর্ 
লজ্জাে িতেমতে! ময়োরমা গদবী বয়লই গিলয়লে, গময়েটার মাথা গ য়ি। গসতদে 
সীয়িে বয়ল গ ল িায়র্ক োতর্ টযারা গচাখওোলা এর্জয়ের সায়থ িাবেীয়র্ 
গদয়খয়ি; এটাই তেিেই গস গিয়ল  -‘আয়র বাবা গপ্রম র্রতব র্র’ িাই বয়ল এই 
গিয়ল িাো তর্ আর গিয়ল গেই। অেুিম সব শুেয়লা আর চুি গময়র গ ল। ো 
হবার িয়র হয়ব গেয়ব জতময়ে রাখয়লা। চুতি গেষ হবার আয় ই িাবতে এর্টা 
চারু্রী গিয়ে ত য়েতিল। স্বয়প্নর ময়িা র্য়র প্রজাপ্রতির ডাোে ের র্য়র সমে 
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িুতরয়ে গ ল। তবদায়ের তদয়ে অয়ের্ সৃ্মতি তেয়ে দুজোর মায়ঝ র্থা হয়লা। র্থার 
িাুঁয়র্ দু  -চার তমতেয়টর জেয ওরা দুজয়ে র্াুঁদয়লও খাতের্টা। অতেেে গহার্ 
আর োই গহার্ গপ্রম গিা। এই োয়লাবাসাে শুধু্ আেিই ো র্িও থায়র্ 
সম্পয়র্কর োয়জ োয়জ। 
 

৫ 

 

  অেুিয়মর র্াি গথয়র্ তবদাে গেবার ির িাবতে র্ায়রা সায়থ গর্ােরর্ম 
অযায়িোয়র ো ত য়ে বাবা’মা গর্ সরাসতর বয়ল তদয়েতিল গিামরা িিি মি িাত্র 
গদখ। আমার অেয গর্াে োবো গেই। েিুে চারু্রীয়ি গো  গদবার ির প্রথম 
র্তদে অেুিয়মর জেয খারাি গলয় তিল, হঠাৎ র্য়রই গেে মুখ িুয়ট গবতেয়ে 
আসয়িা; তর্ গে র্রয়ি অেু?। অয়েয়র্র বাহবা িুেরাে তিরি এয়লা। তর্ন্তু 
িাবতের উেেচণ্ডী োবো বয়ল োে এটা এর্টা চুতি তিল এি োববার দরর্ার 
গেই, র্ায়রা জেয গর্উ বয়স থায়র্ ো। তবদাে গেবার ির অেুিয়মর সায়থ আর 
গদখাও হেতে ওর। মাস খায়েয়র্র ময়ধ্য ময়োরমা গদবী িাবতের তবয়ে তঠর্ র্য়র 
গিলয়লে। িাবতে এর মায়ঝ এর্তদে িায়ত্রর সায়থ র্থাও বয়ল এয়লা। র্থা 
বলার ির গথয়র্ই েিুে র্য়র ময়ের গেির খচখচ শুরু হয়ে গ ল আবার, গিয়লরা 
উিয়র েিটা সাধু্ গেিয়র িিটা েে। মায়ের তঠর্ র্রা িাত্রতট খুব সহয়জই বয়ল 
তদল গে, গস আয় ই গপ্রম র্য়রয়ি দুয়টা। িাবতে গপ্রম র্য়রতে এই তময়থয শুয়ে 
গস অবার্ হয়েয়ি। 
  তবয়ের র্তদে আ  িেকে অয়ের্ গেয়বও িাবতে তেয়জয়র্ গেষ িেকে তবয়ের 
তসদ্ধায়ে দাে র্রায়ি িারল ো। দু  -দুয়টা গপ্রম র্রা গিয়ল িায়র্ গিা শুধু্ই 
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তবয়ে র্রয়ব; োয়লাবাসবার ময়িা িায়র র্ায়ি তর্িু গেই। সুির গচহারার সব 
মােুষই সুির েে; গসৌিয়েকযর আোয়ল থায়র্ েি িতেঙ ডাো। 
  এই তবয়ে বাতিল েতদ র্য়রও গস, িাহয়ল অিতরতচি আয়রর্জে তেতে আসয়বে; 

তিতেও গে এরর্ম হয়ব ো িার তর্  যারাতি আয়ি? িারয়চ োর সায়থ এর্টা 
বির ঘুয়র তিয়র েিটুরু্ বুয়ঝয়ি িায়র্ তবয়ে র্রাটাই তর্ োয়লা েে। এখে 
অেুিময়র্ই প্রয়োজে। 
  অেুিয়মর গসলয়িায়ে র্ল তদয়ে িায়র্ িাওো গ লো। অতিস গিরিা িয়থ 
অেুয়দর বাতেয়ি ত য়েও অবার্ হয়ি হয়লা। সিাহ খায়ের্ আয়  গথয়র্ই গস 
বাতে গেই। গর্াথাে গেে ঘুেয়ি গবতেয়েয়ি গস। র্য়ব তিরয়ব বলা মুতস্কল। এখে 
তর্ র্রা োে!  
  িাবতে ো হে অতেেে র্য়রয়ি! তর্ন্তু অেুিম? অেুিম গিা ওয়র্ সতিয সতিয 
োয়লায়বয়সতিল। এর্তটবার বলয়ি িারয়িা? অি মুখয়চারা বয়লই গিা র্ায়রা 
সায়থ গপ্রম র্রয়ি িারলো। গস তর্ দুয়র ত য়ে থার্য়ি িারয়ব। গর্ে জাতে 
িাবতের ময়ে হয়লা ওর র্থা ময়ে হয়লই হেয়িা িুয়ট আসয়ব। তর্ন্তু সতিযই তর্ 
আসয়ব?। 
 

  তদে গিতরয়ে সয়ন্ধয হয়ে এয়লা তর্ন্তু িাবতে তর্িুয়িই স্বতস্থ খুয়জ িায়চ্ছো। 
এখে ময়ে হয়চ্ছ গপ্রমটা আসয়ল র্রা োেো ওটা হয়ে োে। সতিযর্ার অয়থক 
এর্জেয়র্ োয়লায়বয়স গিলয়ল গসটা েতদ অতেেে তর্িংবা তময়থয র্য়রও 
োয়লাবাসা োে িারিরও গস গপ্রম েুলা োেো। আজ ময়ে হয়চ্ছ অেুিম ওয়র্ 
আসয়লই োয়লাবাসয়িা! 
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তর্ন্তু অেুিম এখে গর্াথাে? গেখায়েই থারু্র্ গস অয়িক্ষা র্রয়ব? অয়িক্ষা গুয়লা 
িুল হয়ল োয়লা হয়ি িাহয়ল এর্সমে চুিয়স ত য়ে িয়ে গেি; গেষ হয়িা 
অয়িক্ষা। তর্ন্তু অয়িক্ষা িুল েে, গে গেষ হয়ে োয়ব র্তদে গিরুয়লই। 
  দীঘক মাস ির এর্তদে সুিার মায়র্কট গথয়র্ গিিার তর্েয়ি ত য়ে হঠাৎ গচায়খ 
িেয়লা িুয়রায়ো গিিায়রর এর্ িায়ে অেুিয়মর ময়িা গদখয়িই এর্জয়ের গিাট্ট 
এর্টা িতব গসই সায়থ গলখা ‘চট্টিাম মহাসেয়র্ সের্ দুঘকটোে আহি ৩, তেহি 
১, তেহি বযাতির োম অেুিম দত্ত। 
 

 িাবতে আর বাতে তিরয়ি িায়রতে গসতদে। গসখায়েই হুে 
চয়ল গ তিল িারির মতস্তয়ের অতিতরি রিক্ষরয়ণ এখে গব্রে ডযায়মজ। 
হাসিািায়ল শুয়ে থায়র্ শুধু্। আর্াে গদয়খ; প্ররৃ্তি গদয়খ। আর অয়িক্ষার  ায়ির 
তদয়র্ িাতর্য়ে অয়িক্ষাে থায়র্ অেুিম; অেু! আসয়ব এর্তদে। তঠর্ আসয়ব আর 
গসতদয়ের ময়িা র্য়র বলয়ব আিতে আমাে োয়লাবাসয়বে গিা? 
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মতিরােস্মামৃি 

 

১ 
 

 মতির জ্বলয়ি! 
  দাউ দাউ িার গলতলহাে তেখা! আগুয়ের েৃিয চলয়ি গেে! উিাম েৃিয! মাতটয়ি 
িয়ে আয়ি মা র্ালীর তিন্ন মাথা। িুয়ে োয়চ্ছ এিাোর এর্মাত্র মতিরতট। মাতটর 
গদবিারা অিলর্ হয়ে িাতর্য়ে আয়ি, তেবকার্ মুয়খ মধু্র হাতস তেয়ে। ধ্বিংয়স 
গর্াে ভ্র  -রু্তট থায়র্ো। তহিু িাোর মাতটর গদবিারা জ্বলয়ি র্তের্ায়ঠর ময়িা। 
িুয়ে োয়চ্ছ লাল  -েীল রয়ঙ রাঙায়ো রুেুর আুঁর্া আল্পো গুয়লা। আগুে িার 
উত্তাি উন্মাদোে িুতেয়ে তদয়চ্ছ মেসামঙ্গল আর িদ্মিুরাণ! 
  গর্উ আগুে গেোয়ি আসয়ি ো েয়ে! আগুয়ের সায়থ সায়থ িাোর বুয়ো  -
বুতেরা এর্টাো তবলাি র্য়র বলয়ি  - ে বাে ও য়র গদয়হ ো? আমরা তর্ ও র 
মসতজয়দ আগুে তদবার গ তি? ওরা গর্ে িাইয়ল মতিয়র আগুে তদল? গর্ে তদল? 

আগুয়ের সায়থ সায়থ অয়ের্র প্রশ্নও িুয়ে োয়চ্ছ অবলীলাে! 
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  রু্লু িাোর গিয়ল মধু্ দাতেয়ে আগুে গদখয়ি। গচায়খ েোের্ তবয়দ্রাহ তেয়ে। 
িার এর্িায়ে তবলাি, অেয িায়ে আগুয়ের উত্তাি! তহিুয় া ে বাে ময়ে হে 
দুবকল! ওয়দর তবয়রাধ্ী িুটবল তটয়মর গলিংচা’র ময়িা। োয়লা গখলার ডােল  গদে 
তর্ন্তু গখলার মায়ঠ বড্ড দুবকল। তবলায়ি গেয়স আসা র্থা গুয়লার উত্তর মধু্র 
জাো থার্য়লও তহিু িাোর গর্উ এর উত্তর গদয়বো িাহয়ল জায়ে মারা িেয়ব। 
িায়দর গসোো গময়েয়দর গদ্রৌিদীর ময়িা বস্ত্র হরণ র্রা হয়ব। গসগুয়লার তেতডও 
তক্লি অেলাইয়ে িাো হয়ব। িুেরাে গসগুয়লা ডাউেয়লাড র্য়র তহিু গ া মাইোরা 
গবেরম! গবেযা, মা ী এসব বয়ল সামাতজর্ র্লয়ঙ্কর অলঙ্কার গদো হয়ব। িাই 
রু্লুি এুঁয়টয়ি তহিুিাোর মােুষগুয়লা। 
 

  মধু্ শুরু গথয়র্ই মতির গিাো গদখতিল। মুয়খাে আটা এর্দল গলার্ গিয়োল 
গঢয়ল আগুে ধ্তরয়ে তদয়েতিল। ওয়দর র্ায়ি গদেলাই তিল ো, মধু্র র্াি গথয়র্ 
তেয়েয়ি। মধু্ অবতেয তস ায়রট খাে ো তর্ন্তু গদেলাই সায়থ রায়খ। বে বাতের 
মািার বাবু চেমা মুিয়ি মুিয়ি এয়লে, বাুঁধ্া তদয়ে লাে হয়লাো। উোয়র্ োতসয়ে 
গ য়িে গিোরা। বাতেঘর জ্বাতলয়ে গদয়বে। মািার বাবু তেবকার্! বয়ল র্ী? 
 

  সব িুয়ে গ য়লও থামল ো বুয়োয়দর র্ান্না। গেষ বেয়স েতিহীে ে বায়ের 
িাইরুি গদখার গর্াে সাধ্ তিয়লা ো িায়দর। গেৌবয়ে েুদ্ধ তিল িার্ বাতহেী ধ্ষকণ 
র্য়র গচাখ খুয়ল তদয়লও এই মাতট গথয়র্ টলায়ি িায়রতে তর্ন্তু এবার বউ  -
গময়ের সম্ভ্রম বাুঁচায়ি মাতট িােয়ি হয়ব। সব িুয়ে োবার ির ঘরয়িাো িাই 
হায়ির মুয়ঠাে তেয়ে োি  -োিাে র্য়র গ য়লা অেথাই। িাোর তহিু বউ গুয়লা 
মুখ গোিা র্য়র দাতেয়ে রইল মতিয়রর চারিায়ে দাুঁয়ি আুঁচল গচয়ি। 
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মধু্র ময়ে প্রশ্ন জায়  তহিুয়দর ে বােয়র্ িুতেয়ে লাে তর্ হয়লা? এবার তর্ 
এখায়ে মসতজদ হয়ব? িুরার্ায়ল অয়ের্ মতির গেয়ঙ্গ মুসলমাে রাজারা অয়ের্ 
মতির  য়েতিল এর্সমে। এই সব র্াতহেী অয়ের্ আয় ই শুয়েতিল গস। 
িাজমহল োতর্ তেবমতির তিল সম্রাট োজাহাে েিুে রুি তদয়েয়িে। এসব তর্ 
সতিয? মধু্ োবয়ি। িার োবো দীঘকাতেি হয়ি িায়রো র্ারণ সব প্রয়শ্নর উত্তর 
িার জাো গেই। গচায়খর সাময়ে ো হয়চ্ছ িা হায়ির উয়ল্টা তিয়ঠর ময়িা সতিয। 
েীল িাোে  ির্াল র্ারা গেে আগুে তদয়েয়ি। শদতের্ িতত্রর্ার সািংবাতদর্ 
গোয়টর লাইয়ে দাোয়ো তহিু মতহলায়দর িতব তদয়েতিল িতত্রর্াে। িারিরই েীল 
িাোে আগুে! এই োলার সািংবাতদর্ গুয়লার িািাে আগুে তদয়ল োয়লা হয়িা! 
 

 মধু্র মুয়খ েুিসই গর্াে  াতল আয়সো। ো হয়ল চার  -িাুঁচটা  াতল তদয়ে গিলি 
গস। 
 

  রুেু। তহিু িাোর গময়ে। মধু্র তেক্ষা জীবয়ে হায়িখতের মািার। রুেুয়র্ মাতস 
বয়ল ডায়র্ গস। িায়র্ বণকমালা তেতখয়েয়ি। শুধু্ মধু্ েে মুসতলম িাোর সব 
দতরদ্র গিয়লয়ময়েয়র্ অক্ষরোে গদবার উয়দযা  তিল িারই। রুেু  ায়মকিয়সর 
সুিার োইজার। দতরদ্র মতহলায়দর র্ায়জর সুয়ো  র্য়র গদে। তর্ন্তু িাোর 
আয়লম  -উলামারা িায়র্ গদখয়ি িায়রো। িায়দর গচায়খ রুেু গবেরম েেিাে 
মতহলা। 
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২ 

 

 জুম্মার োমায়জর ির ঈমাম সায়হব বলয়লে োইয়েরা সাময়ে 
েেঙ্কর তদে আইিায়ি, আমায় া সজা  থার্য়ি হইব। এলার্ার গবয়লোিো বন্ধ 
র্রয়ের লাই যা মায়লাোে গুলায়র িাোইয়ি হইয়বা, োইয়ল গদেটা গদাজখ হো 
োইয়বা। মায়লাোে তহিু গুলাে হইল োিার্! ঈমাম সায়হব মসতজদ মাঠ গথয়র্ 
তিরবার সমে োবয়লে তহিুরা োিার্ এটা গর্ে বলয়লে তিতে? হাতদয়স গিা 
োই! অমুসতলমরা তর্ োিার্ োতর্? 

  মসতজদ মায়ঠর র্থাগুয়লা সর্য়লই শুেয়লা। খাতের্টা সমে বলাবতল র্রয়লা। 
সব র্থা তঠর্ ো। র্য়ের্জে বলয়লা ঈমাম সায়হবয়র ময়ে হে েেিাে জ্বীয়ে 
ের র্রয়ি। র্য়ের্জে বলয়লা ঈমাম সাব তঠর্ই র্ইয়ি, তহিুয় া মাতটর মুতিক 
আসয়ল গবহুদা! ওগুয়লা োঙয়লই ওরা েে িাইয়বা, আর ওগুলার তেিয়র গিা 
তর্িু োই মাতড িাো! এিতদে ধ্ইরা গে মুতিক োঙ্গা হইয়ি গদখিস র্ায়রা তর্িু 
হইয়ি? তর্িু হে োই! গসা গো গটেেে র্ায়ম লাই যা োই। 
 

  মধু্ও মসতজদ মায়ঠই শুয়েতিল তহিুরা োিার্! মতির আর মুতিক সব হয়লা 
োতস্তর্। র্থাগুয়লা তঠর্ োয়ব মাথাে সাজায়ি িায়রতে গস। বাতের িথ ধ্য়র ঘায়ট 
এয়স গদখলা দুঃখু মাতঝর গেৌর্া োঙা হয়চ্ছ। তিতে তিিাে! উোর গিয়ল ঢার্াে 
 ণআয়িালয়ে োময়ি, গসটা োতর্ োতস্তর্য়দর আয়িালে! িাই। োতস্তর্ দুঃখু 
মাতঝর গেৌর্া োঙা হয়চ্ছ। তিতে র্াুঁদয়িে গর্াে উিাে গেই। িয়টায়ি ঝুয়ল থার্া 
তেশু এয়দর তর্সসু র্রয়ি িারয়বো র্ারণ ঈশ্বর েিই েতিোলী গহার্ েেিায়ের 
গলজ অয়ের্ লম্বা। গেৌর্া গেয়ঙ িঙ্গিায়লর দল রতহম মাতঝর গেৌর্াে উঠয়লা। 
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সয়ন্ধযর সমে গর্াে র্ারণ িাোই িুতলে তচরুতে িোেী র্রয়লা িাোমে! গিমে 
তর্িু গিল ো। িুতলেয়র্ খবর তদয়েতিল রুেু। িাোে  ণ্ডয় াল হয়চ্ছ গেয়ব 
এয়সতিল, তর্িু ো গিয়ে চয়ল গ য়লা িুতলে। িুতলে গদয়খ মধু্ গেয়বতিল েেঙ্কর 
তর্িু হয়বো। তর্ন্তু বাতের গ ট খুয়ল ঘয়র ঢুর্য়িই আয়স হঠাৎ তচৎর্ায়রর 
আওোজ র্ায়ে লা য়লা। গদৌয়ে  তলর গেয়ষ দাুঁোয়িই গদখয়ি গিয়লা মসতজদ 
মায়ঠর গসই গলার্গুয়লা অর্থয োষাে রুেুয়র্ োসায়চ্ছ! োলী  ায়মকিয়স র্াজ 
র্রস!  ায়মকিয়স গিার িািা তদো তদমু! মািার তঝ! 
 

৩ 

 

 মধু্, রুেুয়দর আধ্িার্া তটয়ের চালা ঘয়রর সাময়ে দাতেয়ে 
হাুঁর্ডার্ তদয়লা, ও রুেু মাতস ঘয়র আয়িা োতর্? 

  দরজাে র্োে হাি তদয়ি হয়লাো। রুেু গবতেয়ে এয়লা। মতলে র্ািে। মতলে 
মুখ।  ির্ায়লর র্ান্নার দা  এখয়ো গচায়খর গর্ায়লা জয়ম আয়ি। গদখয়লই গবাঝা 
োয়চ্ছ রুেু ঘুমােতে  ির্াল! রুেুর ময়িা অয়েয়র্র গচাখ গথয়র্ ঘুম চয়ল গ য়ি 
 ি র্তদয়ের িান্ডব লীলাে। 
  উয়ঠায়ে িা রাখয়িই মধু্ বলয়লা  - মাতস এ িাোর সবাই োতর্ চয়ল োয়ব? 

গিামরাও তর্ চয়ল োয়ব? 

  ো ত য়ে উিাে তর্ বল? সবাই গ য়লও আতম হেয়িা োয়বা ো। 
   মধু্ অবার্ হয়লা! আর র্িটা সবকোে হয়ল িয়র তেয়ট গিয়ে গদে মােুষ। 
আর র্িটুরু্ সবকোে হবার বার্ী আয়ি? িাো গিা এখে প্রাে দখয়ল চয়ল োয়চ্ছ। 
মায়লাোেয়দর জাে া এটা েে ইমাম সায়হব বয়লয়িে। তহিুরা হয়লা মায়লাোে! 
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আচ্ছা মায়লাোে মায়ে তর্? েুয়দ্ধর সমে োতর্ তহিু গময়েয়দর ধ্ষকে র্রয়িা 
মুসলমাে বাোয়োর জেয, এটা তর্ সতিয? রুেু মাতসর গিমে তর্িু হয়ব ো গিা? 
  রুেু মুখ ধু্য়ে এয়স বারািাে দাতেয়েয়ি সয়ব। মধু্ তিয়র এয়স বলয়লা িুতমও 
চয়ল োও মাতস? ওরা গিামায়র্ মারয়ব? রুেু গচাখ মুয়ি বলয়লা মারুর্! আতম 
তর্িংবা আমরা োয়বা ো। বলয়ি িাতরস গর্ে োয়বা আমরা? এই মাতট আমার 
জন্মস্থাে। আমার বাবার তেয়ট এই মাতট আমার প্রাণ। এ িাোে গ াোিত্তয়ের 
সমে মাত্র দু’ঘর মুসলমায়ের বাস তিল। ওয়দর গিা র্ািয়ের র্ািে গর্োর 
টার্াও তিলো। আমার বাবায়র্ই টার্া তদয়ি হয়িা। খাতটো র্ায়ধ্ গেবার গলার্ 
তিলো আমার বাবা র্াুঁয়ধ্ িুলি। আর আজ েন্ড গুয়লা মাথাে টুতি িয়ে আোহর 
োম তেয়ে বলয়ি তহিুরা োিার্! গর্াথাে তিল িখে ওরা? রুেু দায়ি দাুঁি গচয়ি 
বলয়লা আমরা গর্ে োয়বা বলয়ি িাতরস? আমরা গিা এ মাতটর সোে। মধু্ ওরা 
হেি েিুে সমাজ  োর র্থার বুতল িােয়ি িায়র তর্ন্তু এই মাতটয়র্ োয়লাবাসয়ি 
িারয়বো। আমরা োরা সিংখযালঘু আতি িারা তর্ন্তু োয়লাবাতস এই মাতটয়র্, এই 
গদেয়র্। র্থাগুয়লা গোোর ির মধু্র গচায়খ জল চয়ল এয়লা। গচায়খর জল লুতর্য়ে 
বলয়লা এ গবলা িয়ব োই। 
  রুেু র্াুঁদয়ি। গময়ঘ আর্াে গঢয়র্ োয়চ্ছ। র্ায়লা গমঘ িুমুল বৃতি তেয়ে গধ্য়ে 
আসয়ি। িুয়বর বািাস বইয়ি শুরু র্য়র তদয়েয়ি। র্ান্না থাময়ি ো রুেুর। িুমুল 
বৃতি োতসয়ে গেয়ব সব। মধু্ বলয়লা রুেু মাতস আতম িয়ব োই। মধু্ বৃতি মাথাে 
গবতেয়ে িেয়লা ওর িায়ের িলাে িিক্ষয়ণ তবয়দ্রায়হর িুমুল েুদ্ধ গবুঁয়ধ্ গ য়ি। 
আর ওতদয়র্ গধ্য়ে আসয়ি এর্দল ধ্মকান্ধ মােুষ। রুেুর উয়ঠাে বরাবর। 
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তর্েদিংে 

 

  িরাে চিবিকী তত্রচিোে হইয়ি োতমোই গদতখয়লে চতন্ডমন্ডয়ির বারািাে এর্ 
দঙ্গল মােুয়ষর জটলা। োতবয়লে আজ হতরবাসয়রর জেযই হেয়িাবা জটলা 
জতমোয়ি। র্ািার্াতি আতসয়িই গদতখয়লে শুধু্ জটলা েে, রীতিময়িা গোরয় াল 
গোো োইয়িয়ি। র্াহায়র্ গেে এর্ হাি োতজো গেবার আয়োজে চতলয়িয়ি। 
জটলা গঠতলো এয়র্বার মতধ্যখায়ে ত ো উিতস্থি হইয়লে তিতে। সর্য়লই িাহায়র্ 
তঘতরো ধ্তরয়লা। তিতে তর্িু বতলবার িূয়বকই িায়মর িুয়রাতহি িাতটকর সম্পাদর্ 
বলরাম চিবিকী বতলয়ি লাত য়লা, এ িায়ম গিা আর থার্া োইয়ব ো িরাে, গঘার 
র্তলর্ায়লর েরর্ হইো উতঠোয়ি িমেই। িুতম গেয়হিু িুয়রাতহি িাতটকর 
সোিতি গসয়হিু গিামায়র্ই এই িাময়রর জেয র্তঠে োতস্তর তবধ্াে র্তরয়ি 
হইয়ব?  
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  োতের র্থা শুতেয়লই িরায়ের বুর্টা তঢব তঢব র্তরো উয়ঠ। গস খাতের্টা 
িোয়লখা জাো মােুষ। ইহায়দর ববকর োতস্ত তঠর্ মাতেো লইয়ি িায়র ো গস তর্ন্তু 
তর্িু গিা এর্টা র্তরয়ি হইয়ব। অিঃির িরাে হাি উুঁচু র্তরো সর্লয়র্ 
থামাইো র্তহয়লে বযািারখাো তর্ হইোয়ি? আয়  আয়দযািাে শুতে, িাহার ির 
ো হে তবধ্াে এর্টা র্তরব। মাতঝ অিরামাল োহা বতলয়লা িাহা এইরুি, দাস 
িাোর ‘র্াতল’ ওয়বলা গেখ সায়হয়বর বাতে হইয়ি গেমেিয়ন্নর োে র্তরো গিট 
িুতেো আহার র্তরো আতসোয়ি। শুধু্ গিা মুসলমায়ের হায়ির রান্না েে, 

এয়র্বায়র গ ামািংস েক্ষণ র্তরো আতসোয়ি। র্থা গেষ হইবার আয় ই দাস 
িাোর এর্ািংে বতলো উতঠয়লা, র্াতল েুল র্তরো ো বুতঝো, ো জাতেো এই র্ােক 
র্তরোয়ি। ইহায়ি উহার গর্াে অিরাধ্ োই, িািাো  ঙ্গাে স্নাে সাতরো  েিায়র 
প্রণাম গস র্তরোয়ি, প্রােতিি র্তরয়ব। 
  হট্টয় াল বাতেো গ য়লা, ঠারু্রিাোর সর্য়লই সমস্বয়র বতলয়ি লাত য়লা, এ 
গঘার অেযাে, মুসলমায়ের বাতেয়ি আহারাতদ র্রাটাই গিা অেযাে, র্াতলর জাি 
চতলো ত োয়ি। র্াতলর আর এ িাোে থার্া োইয়ব ো। েতদ তেিােই তহিু হইো 
থাতর্য়ি চাে িাহা হইয়ল অেয িাোে ত ো গস থারু্র্ গ , তর্ন্তু এ িাোে এই 
অোচাতরর স্থাে তমতলয়ব ো। 
  এয়দর বিবয শুতেো িরাে তর্ বতলয়ব তঠর্ বুতঝো উতঠয়ি িাতরল ো। তর্ন্তু 
তর্িু এর্টা গিা বতলয়ি হইয়ব। িরাে এ িায়মর প্রথম তব.এ িাে তেক্ষাথকী এবিং 
িায়মর ইেরু্য়লর প্রধ্াে তেক্ষর্ হবার সুবায়দ িাহার তসদ্ধায়ের উির সর্য়লরই 
এর্টা আস্থা রতহোয়ি। িয়ব র্াতলয়র্ িায়ম রাতখয়ল িাহায়র্ গে চিবিকীরা এই 
িাম িাো র্তরয়ব এটা সুয়েকর েযাে সতিয। তর্িুক্ষণ তেতলকি থাতর্ো িরাে র্তহয়লা, 
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র্াতল ো র্তরোয়ি গসটা অেযাে এবিং অোচার এই অির্য়মকর জেয ঈশ্বর র্াতলয়র্ 
িাতেো ত োয়ি। অিএব র্াতলয়র্ এই িাম িাতেয়ি হইয়ব তর্ন্তু িাহার িূয়বক 
র্াতলয়র্ আত্মিক্ষ সমথকয়ের এর্খাো সুয়ো  গদওো হইল। িাহার েতদ তর্িু 
বতলবার থায়র্ গস বতলয়ি িায়র। 
 

   র্াতল এিক্ষণ মাথা তেচু র্তরো তেিুি বতসোতিয়লা। সর্য়ল েখে িাহায়র্ 
তর্িু বতলবার জেয ডাতর্য়ি লাত য়লা িখে উতঠো দাুঁোইো র্াুঁিা র্াুঁিা র্য়ে 
বতলল, িাো শুদ্ধ গলার্ এি গে অির্মক র্তরো গবোইয়িয়ি িাহায়ি েখে ঈশ্বর 
মাথার উির হইয়ি চতলো োে োই।িাহা হইয়ল এই র্াতলর মাথার উির 
হইয়িও োইয়ব ো আর গ ােক্ষণ র্তরবার অিরায়ধ্ ঈশ্বর েতদ চতলো োে, চতলো 
োর্! অমে ঈশ্বয়রর আমার দরর্ার োই। ঈশ্বর ো থাতর্য়লও র্াতলর জীবে 
চতলয়ব। 
র্থা গেষ হইয়িই সর্য়লই রা  -রা র্তরো উতঠল। 
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মুরু্তলমা তর্িংবা জলিূতণকমার  ল্প 

 

১ 
 

  গেে গথয়র্ গেয়ম মুরু্ গটেয়ে দাুঁতেয়েতিল অয়ের্ক্ষণ। অতিস গথয়র্ 
জাতেয়েতিল িায়র্ তেয়ি গর্উ এর্জে আসয়ব। গসটা গেয়বই হায়ির োয়জ 
গিিার তেয়ে অয়িক্ষা র্রতিল গস, তর্ন্তু িার আর গর্াে গদখা তমলল ো। গর্উ 
এয়লা ো, সয়ন্ধয িুতরয়ে আসতিল, রাস্তাে গসাতডোয়মর বাতি গুয়ল জ্বয়ল উঠতিল 
এর্টার ির এর্টা। গটেয়ের েীে হালর্া হয়ে আসয়িই মুরু্ োবল দাতেয়ে 
ো গথয়র্ অয়িক্ষা বাদ তদয়ে  েয়বযর তদয়র্ গ য়লই হে।  
 

  বযা  গথয়র্ তঠর্াোটা গবর র্য়র এর্তটবার গচাখ বুতলয়ে হাটা ধ্রয়লা। প্লাটিমক 
গিয়রাবার ির গদখয়ি গিল গিাট্ট এর্টা বাজার। এর্  তলর বাজারটা অয়ের্টা 
িাময হায়টর ময়িা। গেয়বতিল তরর্সা তেয়ে গেয়ি হয়ব তর্ন্তু এর্টু এত য়ে গদখয়লা 
তস.এে.তজ দাতেয়ে আয়ি এখায়ে  -ওখায়ে। ড্রাইোরয়র্ তঠর্াো গদতখয়ে তদয়ে 
উয়ঠ বসয়লা। েীয়ির রাি বয়ল চাদর জতেয়ে তেল  ায়ে। ড্রাইোর বলয়লা এখাে 
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গথয়র্ প্রাে িয়ের তর্য়লাতমটায়রর মি িথ। িাসক গথয়র্ গসলয়িােটা গবর র্য়র 
অতিয়সর োম্বায়র এর্টা গিাে তদয়ে বলয়লা, সযার আতম মুরু্তলমা গচৌধু্রী বলতি, 

গটেয়ে গর্উ আয়সতে গদয়খ আতম তেয়জই তস.এে.তজ তেয়ে চয়ল আসতি। 
 

   মুরু্য়র্ তেয়ে তস.এে.তজ েখে র্িংস ব্রীয়জর উিয়র উয়ঠয়ি িখে গেে িার 
হুইয়সয়লর েয়ব্দ চারিাে র্াুঁতিয়ে তদয়ে িুেরাে চলয়ি শুরু র্য়রয়ি। ব্রীয়জর 
উির গথয়র্ই র্িংস েদীর দুধ্ায়র আয়লার গখলা গদখা োতচ্ছল। মুরু্ গচায়খর 
চেমাটা মুয়ি তেয়ে গসই সব আয়লার ঝলর্াতে  ায়ে গময়খ তেল। ব্রীজ গিতরয়ে 
ঝােজাইল বাজায়র আসয়িই গদখা গ ল িাময বাজার আয়লার লণ্ঠে গজ্বয়ল 
মািওোলারা বয়স আয়ি, ঘুঘতে আর গিয়ল োজার গদার্াে গথয়র্ আসয়ি উত্তি 
ঝাুঁজ। োয়র্ গস ঝাুঁয়জর  ন্ধ লা য়িই মুরু্র ময়ে হয়লা র্িতদে গিয়লোজা 
খাওো হে ো। বাতেয়ি থার্য়ল গসসব বারে। িািাো র্ায়রা সায়থ গর্াথাও 
গবোয়ি গ য়ল িয়বই ো খাওো হে। তবশ্বতবদযালয়ের িাঠ চুয়র্ োবার ির মুরু্র 
গসরর্ম গর্াে বযবস্থা তিল ো বাইয়র গবরুবার। িাতরবাতরর্ র্লয়হর চায়ি 
তেয়জয়র্ বতি র্য়রতিয়লা চার গদোয়লর গেির। োয়র্ বয়ল গস্বচ্ছা তেবকাসে। 
এর্তদে তর্ সব গেয়ব চারু্রীয়ি আয়বদে র্য়র বসয়লা। বযাস হয়ে গ ল। 
তস.এে.তজ গি বয়স োবতিল এখে এখায়ে গেয়ম তদতবয গস গখয়ে তেয়ে িায়র তর্ন্তু 
িায়ি রাি বােয়ব।  
 

  িথ চলয়ি চলয়ি তস.এে.তজ রৃ্য়ষ্ণরচর হাইসু্কয়লর সাময়ে এয়স দাুঁোয়লা 
ড্রাইোর বলয়লা মযাডাম ঠান্ডা গিা গবয়ে োয়চ্ছ, এর্টু চা গখয়ে তেে? েেয়িা 
বসয়ি িারয়বে ো  ায়ে র্াুঁিুতে গদয়ব।  
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মুরু্ তস.এে.তজ গথয়র্ গবতেয়ে বাইয়র দাতেয়ে গচাখ খুয়ল গদখয়লা সু্কয়লর মায়ঠ 
গবে খাতের্টা জাে া জুয়ে গজাোতর্র গমলা। আর্াে েতিক উজ্জল গজািো। 
চারিােটা গর্মে গেে মাো মাো। ড্রাইোর চা এয়ে তদল।  িুুঁইয়ে গখয়ি হয়লা 
চা।  াতের গেিয়র ঢুর্বার ির ময়ে হয়লা গজাোর্ েীে র্য়র আয়ি চারিাে। 
তস.এে.তজর সায়থ সায়থ গজাোর্ গুয়লা চলয়ি লা য়লা।  
  মুরু্ গজয়েতিল গেখায়ে গস গিাতটিং িায়চ্ছ গসখাে গথয়র্ গমঘালয়ের িাহাে 
গদখা োে। সবুজাে িাহাে। প্ররৃ্তির অিরূি মােমে গসৌিেকয গঘরা মিস্বল 
এলার্া। মুরু্য়র্ গে গর্াোটকার গদো হয়েয়ি গসখাে গথয়র্ গসায়মশ্বরী েদী দু  -
তমতেয়টর হাটা িথ। মুরু্ প্রথয়ম গেয়বতিয়ল চারু্রী তেয়ে অিদূর, অজাো, অয়চো 
িায়ম োবার গর্াে মায়ে হে? িারির েখে জােয়ি গিল িাহাতে এর্টা িাম, 

তেরীহ মােুয়ষর জেিথ, গর্াে হট্টয় াল গেই িখে রাজী হয়ে গ ল িািাো েহুয়র 
জীবে বে োতন্ত্রর্। বাঙলার রুি গচাখ েয়র গদখা হয়ে উয়ঠতে িার িাই গদখাই 
োর্ ো গর্মে লায়  সুসিং ে র। 
 

২ 

 

 

 সর্ায়ল মুরু্র ঘুম োঙ্গয়িই ময়ে হয়লা ঘয়রর গর্ায়ে গর্াতর্ল 
ডার্য়ি গেে। উয়ঠ জাোলা খুলয়িই বে এর্টা রৃ্ষ্ণচূো  ায়ি গচায়খ িেয়লা  াি 
েরতি দুদকাে  - রৃ্ষ্ণচূো গপ্রম ঝুয়ল আয়ি। বযালর্তেয়ি দাুঁোয়িই গমঘালয়ের 
িাহাে গেয়স উঠয়লা গচায়খ। তবজে িুয়রর সবুজাে িাহাে। মের্াো গসায়মশ্বরী 
েদী আর উত্তি বালুচর চারিায়ে এি েসয  -েযামল প্ররৃ্তি গদখয়লই মেটা 
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গর্মে গেয়চ উয়ঠ। মুরু্র সব জেিা গর্য়ট গ ল। ওর চারু্রী জীবয়ের প্রথম 
র্মকস্থল এই েৃ  -িাতির্ এর্ায়ডমীয়ি, সহর্ারী িতরচালর্ িয়দ।  
  প্রথম বায়রর ময়িা চারু্রীয়ি ঢুয়র্য়ি গস। সবতর্িু বুয়ঝ তেয়ি গবে র্তদে 
সমে লা য়ল িার। অতিয়স সবার সায়থ িতরচে হয়ি ত য়ে হয়লা এর্ তবিতত্ত। 
িতরচালর্ তেতে তিতে তিিাে। শুদ্ধ বাঙলা বলয়ল োঙা োঙা গোোে, মুরু্ সহয়জ 
বুয়ঝ উঠয়ি িায়রো। িািাো অতিয়সর গবতের ো  র্তল  ই  ায়রা োষাে র্থা 
বয়ল। গে র্ারয়ণ ওয়দর সায়থ গমোটাই র্তঠে হয়ে দাুঁোয়লা। শুধু্ এযার্াউি 
তবোয় র রুিম সায়হব িাো। উতে বাঙালী তিতিোে বয়ল বািংলায়িই োয়লা 
বয়লে।  
  সয়ন্ধযে গর্াোটকায়র তিরবার ির গর্াোটকার র্যাতিয়ে প্রােই সব গশ্রণীর 
মােুষয়দর তেয়েই আড্ডা হে।  ায়রা োষার  াে গবয়জ উয়ঠ। র্খয়োবা সাুঁওিাতল 
েৃিয। সুসিং ে র গেে বাঙলার েূস্ব ক। সিায়হ ি  -তদে তডউতট মুরু্’র। র্তবিা 
আর আবৃতত্ত তেয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার ঘয়রাো অেুষ্ঠাে হে। বাতষকর্ এর্টা গমলা 
হে। মুরু্’র চারু্রীয়ি গো দাে র্রবার িরই জােয়ি িারয়লা ি’মাস ির গমলার 
িাতরখ। গস জেয প্রথম চারমায়সর জেয প্রতিয়বদে শিরীর র্াজ তেয়ে বযাস! 
থার্য়ি হয়ব। 
  র্তবিা তবোয় র দাতেত্বটাও ওয়র্ই তেয়ি হয়লা বাতষকর্ সাতহিয মযা  প্রর্াতেি 
র্রার িুয়রা র্াজ ওরা িজে তময়ল র্রয়ব। ও গেয়হিু এখায়ে েিুে িাই রুিম 
সহ বার্ীরা মুরু্য়র্ সহয়োত িার হাি বাতেয়ে তদয়লে। 
  োষার জেয প্রথয়ম  া িাো োব হয়ে গ য়লও মুরু্ প্রথম মাস গিরুয়িই বুঝয়ি 
িারয়লা এখাের্ার মােুষ গুয়লা খুব তমশুর্।  ায়রা, হাজিং গশ্রণীর মােুষগুয়লা গবে 
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মজার। আর োই গহার্ েহুয়র বাঙালীর ময়িা তহিংসুর্ আর সমে অিচের্ারী 
েে। িুতটর তদয়ে মুরু্ প্রােই ঘুরয়ি গবয়রাে সায়থ থায়র্ এর্দল  ায়রা িরুে  -
িরুণী।  াইড গদবার র্াজটা অবেয রুিম বাবুই তেয়েয়িে। িথ চলয়ি ত য়ে 
র্িরর্ম র্থায়িই োয়স ওরা। 
  রুিম র্থাে র্থাে জীবোেিয়র্ গটয়ে আয়ে। রুিসী বািংলা মায়েই 
জীবোেি। এর্ তিয়ঠ েতদ হে বািংলা অির তিয়ঠ িার জীবোেি। রুিম গবে 
োো তদয়ে র্থা বলয়ি জায়ে। এর্তদে িাইে  াি গদতখয়ে বলয়লা আিতে েতদ 
িাইে হয়ি িয়ব আতম হিাম সাদা গময়ঘর বর্। মুরু্ বলয়লা িাইে  াি হবার 
স্বাদ গেই রুিম িাহয়ল এর্তদে ঝয়ে গেয়ঙ্গ িেয়বা। রুিম বলয়লা িাহয়ল আতম 
েদী হয়বা? মুরু্ গহয়স বলয়লা গিয়লরা র্খয়ো েদী হয়ি িায়র ো? 
 

   রুিম বলয়লা, আিতে র্খয়ো গপ্রম র্য়রয়িে? মুরু্ বলয়লা আিোয়র্ বলয়বা 
গর্ে? “োইবা বলয়লে িয়ব েতদ গর্ােতদে সাধ্ হে গিা বলয়বে, সাদা বর্ হয়ে 
োয়বা মুরু্তলমার গচাখ েদীয়ি”। আয়রা র্থাে গসতদে গেয়স গ য়লা ওরা। 
মুরু্ িয়থ হাুঁটতিল আর োবতিল ওর জীবেটা এির্াল খায়লর ধ্ায়র হাতরয়ে 
োওো এর্টা বাতলহাুঁস তর্িংবা হলুদ িুয়ল িথ হারায়ো এর্টা েীল প্রজাপ্রতির 
ময়িা চলতিল। মুরু্ জায়ে এোয়ব জীবে চয়ল ো। তবষণ্নিায়র্ সুয়েকর ময়িা ডুতবয়ে 
তদয়ে গজািোর সিংসার র্রা প্রয়োজে। রুিময়র্ োয়লা লায়  ওর তর্ন্তু রুিম 
তর্ সতিযই মুরু্ গর্ োয়লাবায়স? 

বাঙলার অিরূি েূস্ব ক এই সুসিং ে রীরর িয়থ িয়থ ঘুয়র গবতেয়ে দুদকাে  - 
প্রজাপ্রতির গিিয়ে গিিয়ে িুটয়ি িুটয়ি মুরু্ তেয়জয়র্ খুয়জ গিয়েয়ি েিুে রুয়ি। 
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ওর  ায়ের  লা আবার তিয়র এয়সয়ি। জীবে িয়থর িরীয়ি র্াউয়র্ িুয়ল তেয়ল 
গবে চয়ল োয়ব। রুিময়র্ োয়লা লায়  মুরু্র, তর্ন্তু সাহস র্য়র বলা হে ো।  
 

 

৩ 

 

 

  রুিম প্রথম তদে বয়লতিল, মুরু্ মযাডাম আিতে েখে এর্বার সুসিং ে য়র িা 
গরয়খয়িে িখে িা উতঠয়ে গেবার আয় ই গপ্রয়ম িয়ে োয়বে এই ে য়রর। িখে 
এই র্থাটা  ায়ে মায়খতে তর্ন্তু এখে ময়ে হয়চ্ছ গসটাই তঠর্। েহুয়র মােুষগুয়লার 
আহামতর অহঙ্কার আর শদেতিে র্লয়হর গচয়ে এখাের্ার র্ায়রা গপ্রম গেয়স 
ত য়ে তহজল িমায়লর ময়িা এখায়ে জীবেটা র্াতটয়ে তদয়ল মি হয়বো। 
তবজেিুয়রর িুট তেয়লয়জর িায়ে গিাট এর্টা ঘর গবয়ধ্ প্রতিতদে িাহাতে  ায়ির 
শুুঁর্য়ো িািা মাতেয়ে উত্তাল গসায়মশ্বরীর বুয়র্ গেৌর্ার িাল িুয়ল গেয়স গেয়ি 
িারয়ল ময়ে হয়ব স্বয় ক ঘুয়ে গবোতচ্ছ।  
 

  গমলা শুরু হয়েয়ি চারতদে হয়লা। আজ গেষতদে গমলার তদেগুয়লা খুব বযাস্তিাে 
র্াটয়লও গেয়ষর তদেটায়ি ওরা সবাই িুতট গিয়েতিল। গমলাে হয়রর্ রর্য়মর 
আয়োজে, োচ  - াে, োটর্, বাঙলার রুি তেয়ে প্রবন্ধ, র্তবিার আয়োজে তিল। 
রাখাইে িরুণীয়দর সায়থ গবে মজা র্য়র সারাটা তবয়র্ল  -দুিুর র্াতটয়ে েখে 
বাতে তিরয়ব িখে হঠাৎ গমলাে শহ  -চচ শুেয়ি গিল মুরু্। োটয়র্র তরহায়সকল 
গেয়ব গমলা গথয়র্ গবতেয়ে শুেয়লা গেিয়র দারুণ  ণ্ডয় াল চলয়ি। 
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গমলা গথয়র্ তিরবার ির মুরু্র ময়ে হয়লা আজয়র্র সন্ধযাটা গবে চমৎর্ার 
গর্য়টয়ি। রুিয়মর অতেেে গবে। এখাের্ার মােুষ গুয়লা গে সতিযই এয়র্র্টা 
প্রজাপ্রতি গস র্থাটা আজ বুঝয়ি িারয়লা গস। অতেেে মঞ্চ িাো আজ রুিয়মর 
গদখা গময়লতে, র্ালয়র্ও তিলো। দুিুয়র র্যাতিয়ে ও গদখা িাওো োেতে। সবাই 
জায়ে ের দুিুয়রর র্যাতিে সমাচার মায়েই রুিম বাবুর র্েচা। র্যাতিেতট 
চারতদে ধ্য়র েীিল হয়ে আয়ি।  
   ঘয়র তিয়র উত্তয়রর জাোলাে িাতর্য়ে তেয়চর ধ্াতে জতম গদখতিল মুরু্ হঠাৎ 
তেচিলাে গোরয় াল শুেয়লা, িারির তচৎর্ার, গচচাুঁয়মতচ।  
   র্ী হয়লা? র্ী হয়লা? বয়ল মুরু্ তসতে মাতেয়ে তেয়চ োময়িই গদখয়ি গিল গিাট 
এর্টা জটলা। রুিয়মর গবাে দাতেয়ে আয়ি িায়ে বুয়ো মিে এর্টা গলার্ 
র্াুঁদয়ি। িায়ে গেয়িই জােয়ি গিল র্য়ের্জে রাখাইে গময়ে তেুঁয়খাজ। েদীর 
ধ্ায়র এর্জয়ের লাে িাওো গ য়ি। র্খে ঘটয়লা এসব! গময়েটা োতর্ এর্া 
এর্া ঘুরতিল। ওয়দর সায়থ আসা স্বজেরা ইতিময়ধ্য হট্টয় াল শুরু র্য়র তদয়েয়ি। 
গসায়মশ্বরী ব্রীজ িুতলয়ের দল তঘয়র গিয়লয়ি তবতরতেতরর চারিাে। র্থাগুয়লা 
শুয়েও েয়ে আিয়র্ উঠয়লা মুরু্ এখায়েও েেিায়ের িদচারো। বুয়োরা বলতিল 
এর্ার্ী গঘারায়িরা বড্ড তবিজ্জের্ অেি রায়ির গবলা গিা েেই। 
   মুরু্র মাথাে র্থা গুয়লা গজয়  উঠয়লা। ওর জীবেটাও গিা েূেয! মা  -োইয়দর 
সায়থ থার্া হয়লা ো। বয়েস গিতরয়ে োয়চ্ছ সিংসার র্রা প্রয়োজে তর্ন্তু গর্ োয়ব 
গস র্থা। আর োই গহার্ এ বেয়স এর্া থার্া তেিােই তবিয়দর র্ায়ধ্ গটার্া 
গদবার সমাে। তেয়জয়র্ই োবয়ি হয়ব তেয়জর জেয। র্তদে ধ্য়র মুরু্ োবতিল 
রুিময়র্ বলয়ব।  
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  রািের িোতে চলয়লা িুয়রা ে র জুয়ে। চারিলা গথয়র্ তর্িুয়িই মুরু্য়র্ সহ 
র্াউয়র্ই তেয়চ োময়ি গদেতে িুতলে। গমলাে রায়িই র্ারা গেে অতগ্ন সিংয়ো  
র্রয়লা। হঠাৎ র্য়রই োে  - এই ে রীয়ি েেিায়ের িাো িেয়লা গেে। রায়ি 
গর্াে খবর গেোই সেব হয়লাো। রুিয়মর গসলয়িাে বন্ধ, উৎর্ণ্ঠাে তর্িুয়িই 
রাি র্াটয়ি ো মুরু্র। গর্াথাে আয়ি? গর্মে আয়ি রুিম? অতিয়সর োয়দর 
োম্বায়রই গিাে গদো হয়লা সবাই বলয়লা রুিময়র্ গদয়খতে। 
   অতবয়চ্ছদ র্ান্নার সুর তদয়ে সর্াল হয়লা। তেয়চ গেয়ম মুরু্ গদখয়লা গমলা প্রাঙ্গে 
তিন্নতেন্ন। রাখাইে গময়েয়দরয়র্ িাওো গ য়ি। এর্জয়ের মৃিয়দহ গোর রায়ি 
থাোে তেয়ে গ য়ি। োরা োরীঘতটি তবষে তেয়ে লঙ্কার্াণ্ড ঘতটয়েতিল িারা এখে 
গজল  -হাজয়ি। মুরু্ প্রথয়ম থাোে গখাুঁজ তেয়লা তর্ন্তু গসখায়ে রুিয়মর োম 
গেই। গমলা প্রাঙ্গে বা বাসায়িও গেই। িার মায়ে রুিম তেয়খাুঁজ। ওর গচাখ জয়ল 
েয়র উঠবার আয় ই েরীরটা দুয়ল উঠয়লা। 
 

 

৪ 

 

   রুিম গেই োবাই োে ো। এি র্ম সময়ে গর্উ েখে িূতণকমার আর্াে হয়ে 
োে িখে গস আর্ােয়র্ তবষাি ময়ে হে। রুিয়মর চয়ল োওো মুরু্য়র্ সবকিঃ 
োয়ব থাতময়ে তদয়েতিল। জীবেয়র্ তেয়ে স্বপ্ন গদখার িথয়র্ েূেয র্য়র তদয়েতিল। 
হেয়িা রুিম এখে ে য়রর বুয়ো োতলর্।  
   গসই র্যাতিে এখে তবষাদমে। অতিয়সও মে বয়স ো। র্তবিা আবৃতত্ত র্রয়ি 
গ য়ল  লাে েব্দ ের্ট ের র্য়র।  াে গুয়লা গবসুয়রা হয়ে োয়চ্ছ িমেই। মুরু্     
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গে েবােয়ি গেয়সতিল প্ররৃ্তির েীলাচয়ল িার িূণকিা রুিময়র্ িাো অসমূ্পণক 
হয়ে গ ল।  
  রুিময়র্ িাো সুসিং ে রীর বাদামী িথ, হতলয়েস চাচক, রােীখিংয়ের উচু িাহাে 
গুয়লা মুরু্ গর্ র্াুঁদায়ব! 
   প্ররৃ্তি র্েযা গসায়মশ্বরীর গোয়ির ময়িা মুরু্য়র্ শুধু্ োসায়ব। ময়র োওো 
হেি সহজ তর্ন্তু জীবে গথয়র্ িাতলয়ে গবোয়ো গস বে র্তঠে র্াজ। িবুও 
চলয়ি হয়ব এোয়বই। মুরু্র আর বলা হয়লা ো রুিময়র্; িাইে বয়ের 
োয়লাবাসার র্থা।  
 

    মুরু্ এর্তদে তঠর্ র্য়র তেয়লা, চয়ল োয়ব দূয়র গর্াথাও গেখায়ে রুিয়মর 
সৃ্মতি িায়র্ র্াুঁদায়ব ো। বাঙলার আর্াে মাথাে তেয়ে, গচাখ েরতি জল িূতণকমা 
তেয়ে চয়ল োয়ব গস দূয়রর গর্াে েহয়র। 
 

    সুসিং ে র িােবার তদে গেষবায়রর ময়িা জাোলা বন্ধ র্রয়ি ত য়ে মুরু্ 
গদখয়লা গসই রৃ্ষ্ণচূোর  াি েরতি গপ্রম। সজয়ে ডাটাে অতেমাে ঝুয়ল আয়ি। 
েরয়ির আর্াে েতিক িুয়লা গমঘ আর্ােয়র্ ধ্য়র গরয়খয়ি গসই আয় র ময়িা। 
বযা   -িত্তর তেয়ে মুরু্ েখে এয়স দাুঁোয়লা গসায়মশ্বরীর িীয়র। িখে দূয়রর 
  য়ে সূেক  াইয়ি সর্াল সঙ্গীি। আবিা আয়লার ধ্াতে জতমর তদয়র্ িাতর্য়ে ময়ে 
হয়লা রুিম তময়ে আয়ি এই বাঙলার মাতটয়ি, গেখায়ে ঘাির্ বুয়লট গর্য়ে 
তেয়েতিল ওর প্রাণ। গর্ জায়ে রুিম হেয়িাবা এখে গর্াথাও ঘুয়ে গবোয়চ্ছ 
জীবোেয়ির ময়িা েঙ্খতচল অথবা োতলয়র্র গবয়ে। 
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