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pেহিলকা 

 

[eক] 

- না মা, আিম পারব না। eভােব eকটা লাকেক আিম ঠকােত পারব না। 

- আ য! eেত ঠকােনার িক আেছ? 

- আেছ। আিম বলেত পারব না। 

- কন বলেত পারিব না? 

- পারব না। তুিম জান না? 

- জািন বেলi তা বলিছ eেত ঠকােনার িকছু নi। তাছাড়া তার তা কান দাষ িছল না। আর আজকালকার 
ছেলেমেয়েদর জীবেন eসব ঘটেতi পাের। শাn মা, ছেল িহেসেব জােভদ বশ ভাল। আিম কথা বেল দেখিছ। 

আমার ভাল লেগেছ। আমার িব াস তারo ভাল লাগেব। 

- না মা, কান ছেলেকi eখন আর আমার ভাল লােগ না। oরা মেয়েদর মেয় মেন কের না। ভােগর বst মেন 
কের। 

- শাn িনশাত, বিশ বড় বড় কথা বলিব না। তার eসব কথা পিtকার পাতা বা বiেয় পড়েত ভাল লােগ। eখন 
কােজর সমেয় eসব ভাল লােগ না। তাছাড়া তুi কয়টা ছেলেক দেখিছস? আcা হােতর পাঁচ আঙুল িক সমান? 
সবাiেক তুi eকi সািরর ভাবিছস কন? eত বিশ বুিঝস কন তুi? aেনক হেয়েছ। আর না। আমার শষ কথা 
হেc, ঠকােনা- জতােনা oসব বুিঝ-টুিঝ না। তােক জােভদেকi িবেয় করেত হেব। আিম e সpােহi তার িবেয় 
দব। 

- িকnt মা...! 

- আবার িকnt? 

- oনােক িক িকছু জানােবা না? 

- পাগল নািক? eসব কথা pেপাজাল ম ােরেজ জানােত হয় না। 

- িকnt িবেয়র পর যিদ কানভােব জেন যায়... তাহেল? 

- িকভােব জানেব? আর যিদ তমন িকছু ঘেট তা পের দখা যােব। শাn তুi আবার আগ বািড়েয় িকছু বিলস না। 
পৃিথবীেত eমন িকছু সত  আেছ যা কবল িনেজর জন , সবেচেয় আপনজনেকo জানােত হয় না। 



[di] 

eটা বাধহয় পৃিথবীর িচরাচিরত িনয়ম য, বাসর রােত বর-কেন dজেনi নাভাস থােক। eকিদেক সবেচেয় 
কািkkত, aন িদেক সবেচেয় aিsর রাত! সারাkণ aজানা eক ধরেনর টনশন কাজ কের। িক করব আজ? 
আমােক oর ভাল লাগেব তা? িক বেল কথা r করব? আমার কথা েন হাসেব নােতা? iস যিদ হােস! িক 
লjা!! তেব িনশােতর মেন লjার পাশাপািশ শ াo কাজ করিছল -সব িকছু oেক খুেল বলব, নািক বলব না? 

জােভদ িনশােতর anকার মুখ দেখ বলল, িক মন খারাপ লাগেছ? িনশাত িকছু বলেছ না দেখ স আবার বলল, 
sাভািবক, ফ ািমিল ছেড় তুিম eখােন eেসছ। তামার মন খারাপ হoয়াটাi sাভািবক। aবশ  আিম তামার 
পুেরা িফিলংসটা বুঝেত পারিছ না কারণ আমার কাuেক ছেড় আসেত হয়িন। তবুo আিম তামােক বাঝার চ া 
করিছ। যিদo আিম মেন হয় eখন eকটু নাভাস। িpজ মন খারাপ কর না। ধীের ধীের সব সহ  হেয় যােব। 

sামীর মুেখ eমন বnুসুলভ কথা pেত কিট মেয়i pত াশা কের। িনশাত ভাবল, জােভদ তা বশ nিল! o 
মেন হয় আমােক বুঝেব। সবিকছু oেক বলা uিচত। আিম কাuেক ঠকােত চায় না।  

িনশাত বলা r করল, আিম আপনােক িকছু বলেত চািc। 

- বল। িকnt আপিন কের কন? e যুেগ হাজেবn-oয়াiফ িক আপিন-আপিন বেল? 

- না, তা বেল না। আেs আেs িঠক হেয় যােব। আমরা তা আমােদর aতীত জািন না। eটা বাধহয় আমােদর 
জানা uিচত। 

- aতীত জেন িক হেব? পাs iজ পাs। আমােদর aতীত আর eমন িক? আিম িছলাম rেয়েটর s ুেডn আর তুিম 
িছেল রািবর। তুিম আমােক িচনেত না। আিমo তামােক িচনতাম না। ei তা। 

- হ াঁ সবi িঠক আেছ। তেব... মােন... িকভােব বলব বুঝেত পারিছ না। 

- বলেত হেব না। আিম বুেঝ গিছ। তুিম িক a ােফয়ার িনেয় িকছু জানেত চাc? আমার কান a ােফয়ার িছল না। 
তেব pম করার খুব iেc িছল। িকnt কu পাtা দয়িন। ফাটা কপাল তা! তা তামার কu িছল নািক? থাকেতi 
পাের। e যুেগ আমার মত গেবেটর সংখ া খুবi কম যারা eকটা pমo করেত পাের িন। তা িছল নািক কu? 
icা হেল বলেত পার। আিম aতীত িনেয় মাথা ঘামাi না। জােনা আিম িঠক কেরিছলাম তামার কান aতীত 
আিম জানেত চাiব না। তুিম কথা তুলেল তাi বললাম। 

কথাgেলা খুব pা ল ভাষােতi বলল জােভদ। eকদম জড়তাহীন! যন িনশােতর কাছ থেক যেকান কথা শানার 
জন i স pstত। aতীত সmেকর কথা েনo যন স িকছুi মেন করেব না।  

িকnt িনশাত eকটু aবাকi হল যখন স দখল, তার utর েন জােভেদর চাখ কমন যন িবষn হেয় 
গল,ভািসিট লাiেফ আমার eকটা a ােফয়ার িছল। আমরা eক সােথi পড়তাম। ছেলটার নাম িছল...। 



- থাক! বাদ দাo। আিম আর নেত চাi না। আেগ িছল। eখন তা নi। aতীত aতীতi। oটা িনেয় ভাবার 
দরকার নi। বতমানi আসল। 

[িতন] 

িতন মাস পর। 

sামী িহেসেব জােভদ aসাধারণ। oর মনটা আসেলi aেনক বড়। মা িঠকi বেলিছেলন - জােভদ খুব ভাল ছেল। 
আসেলi o খুব ভাল। আিম oেক ভীষণ ভালবািস। আcা o িক আমােক ভালবােস? aবশ i বােস। তা না হেল 
আমােক eত আদর করেব কন? ভাবেছ িনশাত। িকছুkণ আেগ জােভদ aিফেস গেছ। িনশাত িঠক কেরেছ আজ 
স oর বুকেসলফ গাছােব। জােভেদর বiেয়র কােলকশন িবশাল। বি ম, শরৎ, রিব, নজrল থেক r কের 

হােলর hমায়ূন পযn -িক নi সখােন! বাঝাi যােc জােভদ িছল বiেয়র পাকা। eেককটা বi মুছেত মুছেত 
িনশাত িঠক কের egেলা eকটা eকটা কের পড়েত হেব।  

হঠাৎ সলেফ বiেয়র ফাঁেক স eকটা ডােয়ির দখেত পায়। দেখ মেন হয় কu oটা লুিকেয় রেখেছ। কার 
ডােয়ির? e দিখ জােভেদর নাম লখা। িক িলেখেছ o? দখব নািক দখব না? dেnd পেড় যায় িনশাত। aনুমিত 
ছাড়া তা কােরার ব িkগত ডােয়ির পড়া িঠক না। আের dর! pেয়াজন আiন মােন না। দিখ না িক িলখেছ! 

“... আমার িব াস করেত ক  হেc য িনশােতর eকটা a ােফয়ার িছল। o আমােক eভােব ঠকাল! িছ! 
আজকাল a ােফয়ােরর নােম িক সব করা হয় তা আমার ভালi জানা আেছ। oেক আমার ঘৃণা হয়। aসহ  লােগ। 
আিম ভাবেত পাির না - য ঠাঁট িদেয় o আমােক আদর কের সখােন হয়ত aন  কােরার ছাপ রেয়েছ...।” 

িনশাত আর পড়েত পাের না। তার চাখ ঝাঁপসা হেয় আেস। তার িচৎকার কের কাঁদেত icা কের। িকnt তার ক  
িদেয় কান sর বর হয় না। 

 

কেপােরট সাun! 

 

পশাগত ধরেনর জন  আমােক pায়i নানান কেপােরট pিত ােন যেত হয়। আজেক িবেকেল gলশােনর তমনi 
eক বhজািতক কাmািনর কেপােরট হাuেজ িগেয়িছলাম। আমার গnব  িছল 16 তলা। িলফেটর কাছাকািছ eেস 
দখলাম আের oটা ছেড় গল বেল! eক দৗেড় িলফেট uেঠ মেন হল িলফেটর aন ান  আেরাহীরা আমার e 

pেবশেক খুব eকটা ভাল চােখ দখল না।  

eখােন eকটা কথা বেল রাখা ভাল, আিম খুব সাধারণ পাশােক চলােফরা কির। আর eটাi আমার ভাল লােগ। 
aবশ  e জেন  য আমােক মােঝ মেধ  িবbত হেত হয় না তা নয়। কখনo কখনo আমার াiভােরর জামা 



কাপড়o আমার থেক ভাল হয় eটা আিম asীকার কির না। িকnt আজেক তা আমার স আপ খুব eকটা 
খারাপ না। তাহেল? 

িলফেট আিম ছাড়া আর dজন আেরাহী িছল। eকটা মেয়। আর eকটা ছেল। বলেত িdধা নi, আমার মেন 
হিcল মেয়টার িক যন নi নi! পের খয়াল কের দখলাম, নাহ! আেছ... তার গলায় oড়না আেছ! িনেজর 
চােখর আচরেণ িনেজেক eকটু eকটু d ু মেন হিcল। পের িবখ াত িবjানী আল হােজেনর eকটা কথা মেন 

পড়ল -বst থেক আেলা আমােদর চােখ আসেল আমরা oi বstটা দখেত পাi। তাহেল আমার আর দাষ িক? 

ছেলটার চুল sাiক করা। bজাের সােথ aসmব টাiট eকটা নরমাল প াn পরা। নাহ তােক আনsাট বলা 
যােব না। মেয়টা বলল, you are looking so cool dear! 

- O really! Thanks. তামার সটাo সi রকম! জাশ লাগেছ তামােক! 

ছেলটার কথা েন মেয়টা যন গেব ফুেল ফুেল uঠেত লাগল। eমিনেতi তার সটা যেথ  টাiট িফট! বিশ 
ফুলেল কপােল তা িবপদi আেছ!!! 

মেয়টা বলল, আমােদর নতুন বসটা কমন যন! কেপােরট হাuেজ boss should be more smart 
and frank! 

- hmm! You are so right. He is damn…bull shit! F…k! 

- ei s ুিপড টাiেপর লাক কন য eখােন eেসেছ! স তা কেপােরট কালচারi বােঝ না! eত নরমাল স 
আপ! So third class! 

- hmm! Exactly! Look at me. Real corporate man! My attitude! My behave! I 
think all these reflect my corporate society! 

- yah darling! 

- Even when I walk, you can see corporate movement! 

e কথা বেল ছেলটা িলফেটর মােঝ eকটু হাঁটার ভি  করেতi ফ-রা-ৎ কের eকটা আoয়াজ হল। সােথ সােথ 
তার মুখটা যন বাংলা পাঁচ হেয় গল। িলফট থেক নামার সময় তােক দখলাম bজারটা িদেয় স তার প ােdশ 
ঢাকার pাণপণ চ া করেছ! What a corporate sound!!! 

 

 

 



eকিট সাধারণ গl 

 

সকাল সকাল বাসা থেক বর হিc দেখ ভাবী বলেলন, ‘িক ব াপার! eত সাজুgজু কের eত তাড়াতািড় আজ 
কাথায় যাoয়া হেc?’ 

‘ei তা eক েnর সােথ দখা কের আিস।’ 

আমার utের ভাবী যন সnt  হেলন না। কমন eকটা রহস ময় হািস িদেলন। কাল মাঝরােত যখন মাবাiেল 
কথা বলিছলাম ভাবী তা েন ফলেলন নািক? আিম আর সময় ন  না কের drত বাসা থেক বর হেয় গলাম। 

eখন আমােক aেনক দূর যেত হেব -িখলগাঁo থেক িমরপুর। ঢাকােত আিম তমন eকটা আিস না। তাi 
aপিরিচত পিরেবেশ কমন যন aসহায়েবাধ করিছলাম। eত দূর িকভােব যাব? িকnt যেত য আমােক হেবi। 
আজ eগারটায় oর সােথ দখা করার কথা। িমরপুর শoড়াপাড়া oভারিbেজর নীেচ আসেব স। তারপর... 
আপাতত জািন না। 

িখলগাঁo থেক ম ািk চেড় মািলবাগ মােড় পৗঁছালাম। তারপর eকটা বােস uেঠ বসলাম। eটা যােব ফামেগট। 
আিম জানালার পােশ বেসিছলাম। eত মানুষ, eত ছুেটাছুিট! কমন যন kািnকর মেন হিcল। ফামেগট eেস 
পড়লাম ঝােমলায়। eখন িমরপুর িকভােব যাব -তা তা জািন না। শেষ eক পান িবেkতা বলেলন, ‘10 আর 11 
নmর বাসgেলা িমরপুর যায়।’  

বােস uেঠ eবার আর বসার জায়গা পলাম না। eক হাত িদেয় মাথার uপেরর হাতল ধের রiলাম। aন  হােত 
পেকট শk কের চেপ ধরলাম পােছ যিদ পেকট কাটা যায়!  

eবােরর াiভার বশ রিসক মানুষ মেন হল। স গান বাজািcল, ‘gলশান, বনানী আবার িজগায়... 
তজকুিনপাড়ায় হালায় আবার িজগায়...।’ 

শoড়াপাড়া পৗঁেছ দিখ ঘিড়েত পৗেন eগারটা বােজ। আেরা eখেনা পেনর িমিনট বািক। িক করা যায়? oেক 
eকটা ফান িদলাম, হ ােলা সািদয়া! আিম তা চেল eেসিছ। 

- চেল eেসেছন। কাথায় আপিন? 

- ei তা তামােদর বাসার গিলর ভতর হাঁটিছ। 

- িক? যান যখােন দাঁড়ােনার কথা সখােন িগেয় দাঁড়ান। আিম পেনর িমিনেটর মেধ  আসিছ। 

aজানা aেচনা জায়গায় কােরা জন  aেপkা করাটা য কতখািন িবরিkকর তা বেল বাঝােনা যােব না। িক করব 
বুঝেত পারিছলাম না। শoড়াপাড়া বাজার থেক হঁেট oভারিbজ পযn eলাম। আবার uেlা পেথ গলাম। eকটু 
পের স eল। বাহ! গতবােরর তুলনায় eবার স aেনক সুnর হেয়েছ। চুলo বড় হেয়েছ। 



- িক খবর? কমন আছ? 

- ভাল। আপিন? 

- ei তা। 

- তারপর কাথায় যােবন? 

- আিম িকভােব বলব? আিম তা eখানকার তমন িকছুi িচিন না। তুিম যখােন িনেয় যােব আিম সখােনi যাব। 

eসব ঘটনায় সাধারণত ছেলটা মেয়টােক পথ দখায়। আমার kেt ঘটল uেlাটা। সািদয়াi চালেকর আসেন 
বসল। 

আমরা িমরপুর বাঁেধর uেdেশ  িরকশা িনলাম। িরকশার পছন িরকশা। গািড়র পছন গািড়। হাজার মানুেষর ছুেট 
চলার মােঝ আমেদর িরকশাo eিগেয় চলল। dজনi চুপচাপ। হঠাৎ কমন যন িসেনম ািটক ডায়ালগ িদেয় 
ফললাম, তুিম না আেগর চেয় সুnর হেয় গছ... aেনক সুnর! 

- িক য বেলন! মুখ িপমপেল ভের গল। আর আপিন বেলন সুnর! 

সিত  বলেত িক সিদন oেক আসেলi সুnর লাগিছল। বলেত িdধা নi oর চাখ dেটা আমােক যন চুmেকর 
মত টানিছল। iেc হিcল ছঁুেয় দিখ! আেরকটা িজিনস aনুভব করলাম। eর আেগরবার যখন o আমার সােথ 
িরকশায় uেঠিছল তখন আমােদর মােঝ pায় পাঁচ iি  দূরt িছল। aথচ আজ সটা নi। 

িমরপুর বাঁধ আমার কােছ আজব জায়গা বেল মেন হল। ধু জুিট আর জুিট। িরকশায় জুিট। রাsায় জুিট। পােক 
জুিট। হঠাৎ eক লাক eেস বলল, মামা ছioয়ালা নৗকা আেছ। আেসন আপুের িনয়া নৗকাi ঘুiরা আেসন। 

আিম বললাম, নৗকায় uঠেব? 

সািদয়া আমােক eক বােক  না কের িদল। 

আমরা বাঁেধর uপর বসলাম। সামেন কেনা নদী। নদীর পাড় ঘেষ ধােনর চারা লাগােনা হেয়েছ। eকটা ছাট 
কােগােক দখলাম ঘুের ঘুের বািল তুলেছ। 

- তারপর িক aবsা? িক খবর? আিম বললাম। 

- িক আর খবর হেব? pিতিদনi তা আপনার সােথ কথা হয়। সবi তা জােনন। নতুন কান খবর নi। 

eরপর িক বলব বুঝেত পারিছলাম না। আসেল eখােন আসার আেগ মেন হেয়িছল oেক সামেন পেল কথার ঝড় 
বiেয় দব। aথচ eখন বলার মত িকছুi খঁুেজ পািc না। আিম বললাম, মাবাiেলi তামার সােথ গl জেম। 
eখন কমন যন লাগেছ। 

- আcা িঠক আেছ। যান দূের যেয় আমােক কল দন আিম িরিসভ করিছ! 



আবার িকছুkণ চুপচাপ বেস থািক। 

- আcা তুিম আমােক আর কতিদন ‘আপিন’ কের বলেব? আমার eসব আপিন-টাপিন আর ভাল লাগেছ না। িpজ 
‘তুিম’ কের বল। িpজ। 

- আcা বাবা বলব, বলব। পের বলব। গান নেবন। নন গান েনন। 

সািদয়া তার eমিপি  pয়ােরর হডেফােনর eকটা কড আমার কােন ভের িদল। aন টা িনেজর কােন রেখ িদল। 
মাহামুdjামান বাবুর গান বাজেছ, আিম বাংলার গান গাi...। 

আেs আেs সূেযর তাপ বাড়েত লাগল। eমিনেতi আমার মাথায় চুল কম। তারপর eমন খালা জায়গায় 
সরাসির সূেযর আেলা। মাথা িঝমিঝম করা r করল। oর aবশ  তমন eকটা লাগল না। কারণ আমােক িদেয় 
সূযেক আড়াল কের স বেসিছল। বসুক। বিশkণ সূেযর আেলায় থাকেল আমার হাত- পা কাঁপেত থােক। যাক 
তারপরo oেক আড়াল কের রাখারi চ া করলাম। কননা আিম য oেক ভালবািস, ভীষণ ভালবািস। 

হঠাৎ oর হাত ধরলাম। eক ঝটকায় o হাত ছািড়েয় িনল। eকটু ক  পলাম। িনেজেক বাঝােনার চ া করলাম, 
eটা িঠক না। eটা িঠক না। 

িকnt পারলাম না। পের য কখন আবার oর হাত ধের ফেলিছলাম তা িনেজi টর পাiিন। eভােব কতkণ য 
oর হাত ধের িছলাম তা বলেত পারব না। 

dপুর হেয় eেল আমরা জায়গা পিরবতন করলাম। eকটা পুকুেরর পােশ গােছর িনেচ ছায়ায় িগেয় বসলাম। 

সিত  বলেত িক সারািদন আমােদর তমন eকটা কথা হল না। ধু চুপচাপ পাশাপািশ হাত ধরাধির কের বেস 
থাকা হল। বিশরভাগ সময়i আিম বহায়ার মত oর িদেক তািকেয় িছলাম। o pায়i বলিছল, দ ােখন, eভােব 
তািকেয় থাকেবন না। আমার ব াপারটা ভাল লােগ না। 

িকnt আিম িক করব? আিম য িকছুেতi িনেজেক িনয়ntণ করেত পারিছলাম না। ধু oর িদেক তািকেয় থাকেত 
iেc করিছল। দূের দখলাম, আমােদর মত eক জাড়া বেস আেছ। হঠাৎ ছেলটা মেয়টােক জার কের ধের 
eকটা িকস িদেয় িদল। মেয়টা রাগ কের uেঠ গল। ছেলটা ‘সির, সির’ বলেত বলেত তার পছন পছন ছুটল। 

আজেকর িদন আমার কােছ বছেরর সবেচেয় ছাট িদন বেল মেন হিcল। eত তাড়াতািড় িবকাল হেয় গল! iেc 
হিcল না িফের যাi। তবুo িফরেত হল। সািদয়া িরকশা িনেয় বাসায় চেল গল। আিম শoড়াপাড়া বাজােরর 
সামেন নেম গলাম। আবার সi ফরার পালা, আবার সi বাস, ‘gলশান, বনানী আবার িজগায়... 
তজকুিনপাড়ায় হালায় আবার িজগায়...।’ 

 

 



িতশার বাসর!  

 

িতশা কখেনাi ভােবিন য তার জীবনটােত eমনটা হেব! কমন যন sেpর মত লাগেছ সব িকছু! eত hটহাট 
মানুেষর জীবেন পিরবতন হয়! eখনo িতশার মেন হেc স হয়ত নািনর পােনর সােথ লুিকেয় কাঁচা সুপাির খেয় 
ঘােরর মেধ  আেছ! িনেজেক স eকটা িচমিট কােট। uহ! ব থা পলাম তা! তার মােন সবi িঠক আেছ। সবi 

সত !  

িকছুkণ আেগ তার িবেয় হেয়েছ। পাtপk সn ােবলা দখেত আসল। িকছুkণ কথাবাতা হল। স ধু েনেছ 
ছেল নািক সানার টুকরা! ভাল চাকির কের! ঘুষ না খেয়i ভাল বতন পায়। ছেল তােক পছn কেরেছ। আর 

eেতi বাবা আনেn আtহারা! হঠাৎ বাবা eেস তােক িজেjস করেলন, মা। আমরা চাi তার eখােন িবেয় 
হাক। তার িক আপিt আেছ? 

িতশা িক বলেব pথমটায় বুঝেত পারিছল না। পের ভাবল িবেয় তা করেতi হেব। তাছাড়া পােtর চহারা তার 
aপছn হয়িন। তাi স হ াঁ- বাধক মাথা নািড়েয় িদল! 

িকnt তখন তার মেন তমন কান জিটল িচnা না আসেলo eখন চরম asিsেত তার মাথা ঘুরােc! লাল eকটা 
শািড় পের স িবছানায় চুপচাপ বেস আেছ। eকটু পের তমাল (পােtর নাম) আসেব। িবষয়টা িতশা eখেনা মেন 
িনেত পারেছ না। চেন না-জােন না eমন eকটা লােকর সােথ তােক eকi ছােদর িনেচ থােক হেব! আcা তমাল 
eেস িক করেব! হালুম কের ঝাঁিপেয় পড়েব নােতা! iস eসব আিম িক ভাবিছ!! 

িতশার ভাবনা adুত থেক adুতুেড় পযােয় যেত থােক! 

সমপূণ aপিরিচত eকজন মানুেষর সােথ িকভােব আিম থাকব? eকi ছাদ... eকi িবছানা... e মা কাঁথাo তা 
eকটাi...। 

eকটু পর তমাল আসল। দরজা বn করার সােথ সােথ িতশার বুকটা কঁেপ uঠল। স চাখ বn কের রiল। িকnt 
তার কান সm ূণ সজাগ! স সপ  নেত পােc তমাল হঁেট হঁেট খােটর কাণায় eেস পৗঁেছেছ! 

হঠাৎ িতশার মেন হল কu বাধহয় তার শািড়র আঁচল ধের টানেছ। িশট! eেসi r করল! e তা দখিছ চরম 
aসভ েলাকের বাবা! পরkেণi িতশা চাখ মেল দখল তার শািড় ধের কu টােনিন। আঁচেলর eক aংশ খােটর 
মশাির s ােnর সােথ আটেক িগেয়িছল। আর তমাল তার সামেন বেস আেছ। স িতশােক aবাক কের িদেয় বলল, 
তামার চাখ dেটা তা aেনক সুnর! 

 

 

 



হারমাে াডাiট 

 

নতুন মাবাiল িকেনেছ জােভদ। নতুন নতুন সট িনেল uঠিত তrণেদর যা হয় তারo তা-i হল -কাজ না 
থাকেলi জানা-aজানা নmের িমসকল দয়া। কu কu কলব াক কের, কu বা কের না। মােঝ মেধ  d’eকজন 
ঝািড়o দয়, ‘oi ব াটা িমসকল িদস ক ান?’  

pথম pথম জােভদ ঝািড়র জবাব িদেত পারত না -সির,ভলু হেয়েছ iত ািদ বলত। eখন পাlা জবাব দয়, ‘ভাi 
iেcর কিজ লাখ টাকা! iেc হল তাi িদলাম। িমসকল পেলi কলব াক করেত হেব eমনিক কান কথা আেছ? 
নািক ভাi ভাবিছেলন কান মেয়র িমসকল! মেয়েদর সােথ কথা বলার eত শখ ক ান?’ uেlা ঝািড়র সময় 
যত বাড়ােত পাের জােভেদর ততi আনn- বাহ ব াটার aেনক টাকা খাiলাম! 

আজেক জােভদ নতুন pেজk হােত িনেয়েছ -eক eকটা aপিরিচত নmের িমসকল িদেতi থাকেব যতkণ না সটা 
থেক কu কলব াক কের। কান িকছু িচnা না কেরi জােভদ মাবাiল বাটন টপা r করল, 

017086709...। ei তা িরং হেc। eকবার, dবার,িতনবার - টানা িমসকল িদল। িকnt কান সাড়া নi। 
আেরকবার দi। eবার ব াটা িবরk না হেয় পারেব না। আ য! ঘুমােc নািক? িকnt ei সn ােবলায় কu িক 
ঘুমায়? দাঁড়া! দখািc মজা! তুিম ঘুঘু দেখছ, ফাঁদ দেখছ িকnt জােভদ দেখা নাi! টানা 32 বার িমসকল িদল 
স। iেয়স! eবার কলব াক কেরেছ। তাo আবার নারীকn! 

- হ ােলা, িমসকল িদেcন কন? 

- iেc হল তাi িদলাম। 

- o তাi। বুঝেত পেরিছ নতুন সট িনেয়েছন, তাi না? 

- হাঁ। িকnt িক কের বুঝেলন? 

- eটা না বাঝার িক আেছ? eকসময় আমারo তা আপনার মত বয়স িছল। তা কান kােস পেড়ন? ফাs iয়ার? 

খাiেছ! বয়s কান আিnর সােথ ফাজলািম কের ফললাম নািক? জােভদ িমথ া বলল না, হ াঁ। aনাস ফাs 
iয়ার। 

- কান সাবেজk? 

- iেকানিমk। 

- ভির gড। কান ভািসিট? 

- ঢাকা ভািসিট। 



- o তাi। আিমo তা oখান থেকi পাশ কেরিছ। 

- তাi নািক! কেব? 

- ei তা 2004 e। 

- আপিন আমার িডপাটেমেnর িসিনয়র। সির। সির। আপু। আমার ভুল হেয় গেছ। 

- না িঠক আেছ। তা তামার নাম িক? 

- জােভদ। 

- দেশর বািড় কাথায়? 

- বিরশাল। 

- বিরশাiল া! আমার ড়বািড়o oখােন। জােনা তামার ভাiেক আিম িক বেল kপাi - বিরশাiল া মুরিগ 
চার/ ব াড়া ভাi া িদল দৗড়! রাগ করেল নািক? 

- না না। ব াপার না। আপু তা ভাiয়া িক কেরন? 

- িক আর করেব! রাsা সাফ করেত পাের। দাকানদািরo করেত পাের। 

- মােন? 

- মােন o সাuথ আি কা থােক। িক কের তা আিম জািন না। 

- আপিন eখােন eকা থােকন? 

- না। আিম আর আমার বাবুটা গলাগিল বঁেধ থািক। 

- বাবুটার নাম িক? 

- তািনম। 

- কান kােস পেড়? 

- পেড় না। 

- খুব ছাট। তাi না? 

- ei তা পাঁচ বছর হেত চলল। 

- eখেনা sুেল দনিন! e বয়েস তা বাcারা p-grপ শষ কের ফেল। 



- িকnt আমার বাবুটা কানিদন পড়েত পারেব না। কানিদনo না। িক হেব oর পড়া না কের? কu তা oেক 
কানিদন ভালবাসেব না। কানিদনo না। সবাi ধু হাসেব। আর হাসেব। বড় হেলo তা হািসর পাt হেব। oর 

পড়া না কের িক হেব? 

িক ব াপার! আপুর কn ভজা মেন হেc। জােভদ িকছুটা থতমত খেয় গল, সির আপ।ু সির। আিম আসেল িকছুi 
বুঝেত পারিছ না। 

- পারেব িক কের? তুিম তা িকছুi জান না। জান আিম না জীবেন কান পাপ কিরিন। তাহেল আlাহ আমােক 
কন eমন শািs িদেলন? কন? 

জােভদ িক বলেব িকছু বুঝেত পারেছ না। তাi স চুপ কের রiল। eকটু থেম আপু আবার বলল, তুিম আমার 
কথায় িকছু মেন কর না। আসেল তামােক কন eসব বলিছ তা আিম জািন না। তুিম আমার িডপাটেমেnর ছাট 
ভাi। তাi হয়ত বলিছ। আসেল আমার ক gেলা কারo সােথ শয়ার করা দরকার। আর তামার ভাio যন 
কমন হেয় গেছ। যিদন ডাkার বলল তািনম আর ভাল হেব না সিদন থেক o কমন যন দূের চেল গেছ। 

ভাল কের আমার সােথ কথা বেল না। আর তািনেমর তা খাঁজi নয় না। জান eকবার o িক বেলিছল- বাবুেক 
oর মত লাকেদর হােত তুেল িদেত। oেদর নািক িনজs থাকার জায়গা আেছ। সখােন নািক o ভাল থাকেব। আর 
আমরা নতুন বাবু নব। বল eটা িক সmব? বাবুেক ছাড়া আিম বাঁচব িক কের? 

- বুঝেত পারিছ আপু আপিন খুব কে  আেছন। সির আপু। আমার খুব খারাপ লাগেছ। আcা আপু আিম িক জানেত 
পাির তািনেমর aসুখটা িক? 

- হাঁ পােরা। He is hermaphrodite. 

 - মােন? 

আর কান কথা শানা গল না। oপাশ থেক লাiন কেট দয়া হল। িকnt Hermaphrodite মােন িক? 
জােভদ তাড়াতািড় িডকশনািরর পাতা ulােত লাগল। শbটার মােন দেখ জােভেদর খুব খারাপ লাগল। হাঁ আপু, 
আমরা oেদর রাsায় pায়i দিখ। oেদর িনেয় হাসাহািসo কির। িকnt eকবারo oেদর িনেয় ভািব না। oেদর ক  
oেদরi থেক যায়। আর আমরা ধু uপহাসi কির। কননা আমরা য মানুষ!!! 

পরিদন। 

জােভদ আবার মাবাiলটা হােত িনল। িকছুkণ চুপচাপ বেস রiল -থাক আর aযথা কাuেক িমসকল দব না। 

 

 

 



gহেণর কাল 

 

[eক] 

- oi ছমিড় বেসর সামেন গেল িক তার মাথা িঠক থােক না! oড়না গলায় uেঠ যায় কন? িতশার ঝাঁজাল 
কথায় eকটু নেড়চেড় বেস লাপা। তারপর িনেজেক eকটু সামেল িনেয় eকসমেয়র ভািসিটর বাnবী আর 
আজেকর কিলগ িতশােক বেল, uহ! আর বিলস না। িহ iজ আoসম ম ান! দৃি টা িক ম ানিল দেখিছস! আমার 
মাথা িঠক থােক না!!! 

- আিম িকnt মােটi ফান করিছ না! িসিরয়াসিল বলিছ। জািনস িমিটং- eর সারাটা সময় oi শালা তার কান 
িদেক তািকেয় িছল! 

- কান িদেক বল না? বল না িpজ! 

- ছমিড় তুi আসেলi eকটা ছাগল! কালেক থেক যিদ eত টাiট স পের aিফেস আিসস। তাহেল তার 
খবর আেছ। 

- িক করিব তুi? 

- কসম খাদার সব টেন িছঁেড় দব! 

- হাহাহা...  

[di] 

হঠাৎ কেরi রািফর সােথ bক আপ হেয় গল লাপার। রািফ আসেল তার মত নয়। ধু গাiড করেত চায়। কত 
বড় সাহস oর! বেল িক না আিম uশৃ ল! আিম িক oর চেয় কান aংেশ কম বুিঝ! আিম eকটা কেপােরট 
হাuেজ জব কির। আমােক jান িদেত আেস!! যা ব াটা তােক আমার দরকার নাi। আমার লাiফ আিমi ভাল 
বুঝব। 

[িতন] 

মাস খােনক পর। হঠাৎ eকিদন। 

লাপার মাবাiল বn। aিফেস আসার পর সবাi িতশােক লাপার কথা িজেjস করেছ। িকnt িতশা তা িকছুi 
জােন না। সারািদেন লাপার কান খবর মেল না। aিফস শেষ িতশা লাপােদর বাসায় যায়। যা জানেত পাের তা 
হল...  

গতকাল রাত সােড় বারটায় বেসর ফান পেয় লাপা খুব aবাক হেয়িছল। 



- হ ােলা। 

- সির িডয়ার eত রােত তামােক িডsাব করলাম না তা। 

- না ভাiয়া। সমস া নi; বেলন। 

- sাট গাল। দ াটস হায়াi আi লাiক iu সা ম াচ! আসেল িক জান আিম মেন কির তামার মােঝ aেনক 
সmবনা আেছ। তামার আpচ িরেয়িল a াট াকিটভ। 

- থ াংকস ভাiয়া। 

- আিম আসেল তামােক িনেয় aেনক িকছু িচnা কেরিছ। আিম তামার ট ােলnেক aেনক রসেপk কির। 

- থ াংকস ভাiয়া। 

- দ াখ ei কেপােরট oয়ােl িকnt সবাi uপের oেঠ না। িকnt কu কu oেঠ। আিম জািন তুিম সটা পারেব। 
লটস িব মার া  হািন! তামােক আরo ফাs হেত হেব। aেনক sট ফেরায়াড হেত হেব।  

- থ াংকস ভাiয়া। আিম চ া করব। 

- িলেসন। আিম িকnt sট কথার মানুষ।  

- জী। 

- শান তামােক আমার aেনক ভাল লােগ। আিম তামার সােথ কেয়কিদন eকসােথ কাটােত চাi। 

- িক বলেত চান? 

- ভেব দ াখ! তামার স ালাির, pােমাশন সবi আিম দখব। তামার ভািব কেয়কিদন বাসায় নi। লটস হাভ 
ফান। 

লাপা ফানটা বn কের দয় আর aন কের না। 

 

 

 

 

 

 



ডােয়িরর ছঁড়া পাতা 

 

[eক] 

- আহাের...  

- পালাডা কত ভাল িছল! 

- ছাt িহেসেবo িছল aসাধারণ। inাের s াn কেরিছল। 

- আহাের...  

- আর কয়টা িদন পরi তা পাশ করত। 

- িকnt o...  

বািড়ময় লাকজন। বাতােস আগরবািতর গn।  

uেঠােন eলাকার মুrিbরা চয়ার পেত বেস আেছ। রাsায় পাক করা পুিলেশর িজেপ বেস হািবলদারটা 
আপনমেন িবিড় টানেছ। eলাকার মসিজদ থেক ei মাt খািটয়াটা আনা হেয়েছ। কাফেনর কাপড় আনেত লাক 
পাঠােনা হেয়েছ।  

বািড়র ভতর থেক ucsের কাnার শb ভেস আসেছ -বাবাের তুi আমােদর eভােব ছেড় গিল... আমরা eখন 
িক িনেয় বাঁচব সানা... ! 

- আপনারা িক িশoর য eটা সুiসাiড? 

- পাsমেটম করেলi বাঝা যােব। 

- আর পাsমেটম কiরাi বা িক হiব? oের তা আর ফরত পাoয়া যাiেবা না। 

িঠকi তা! শামীমেক তা আমরা আর কখেনাi দখব না। িক লাভ পাsমেটেম! 

[di] 

শামীম আমার খুব ভাল বnু িছল। বলেত গেল সারাkণi আমরা eকসােথ থাকতাম। লখাপড়া, ঘারােফরা- 
কখেনা আলাদাভােব কেরিছ - eমনটা আমার মেন পেড় না। আমরা আমােদর িফিলংসgেলা শয়ার করতাম। 
জানতাম oর সােথ eকটা মেয়র a ােফয়ার আেছ। শামীম আমােক pায়i বলত, ‘ দাs আমার জীবনটা সাথক! 
আিম aিচর ভালবাসা পেয়িছ। আিম oেক খুব ভালবািস।’ oর কথা েন আমার খুব ভাল লাগত। মােঝ মেধ  
িহংসাo হত, ‘iস আমার জীবেন কন pম আেস না!’ 



শামীম আমােদর মােঝ নi আজ pায় d’মাস হেত চলল। eখেনা কu জােন না কন স eমন কাজ করল। 
ক’িদন আেগ আিমo জানতাম না। িকnt eখন জািন। িবিচt মানুেষর মন। িবিচt তার aনুভূিত eবং খুবi িবিচt 
তার pকাশ। শামীেমর ডােয়িরটা কেয়কিদন আেগ হােত পেয়িছ। মােঝ eকটা পৃ ার aেধকটা ছঁড়া,তািরখ লখা 
নi - 

‘...o আমার সােথ কন eমন করল? আিম তা oর কান kিত কিরিন। তেব কন o আমােক eভােব শষ কের 
িদল! িক কিরিন আিম oর জন ! oর জন  আিম আমার মােয়র সােথ িমথ া বেলিছ পযn। বাবার মুেখ মুেখ তকo 
কেরিছ। আর o...। কত িব াস কেরিছলাম oেক... কত ভালবাসতাম... িনেজেকo বাধহয় আিম eতটা 
ভােলাবািসিন। আমার সােথ oর সব কথা, সব aনুভূিত -সবi িছল খলা। আিম কন eত বাকা! সততার িক 
কান দাম নi! আমার খুব ক  হেc, ভীষণ ক ! o আমােক ভালবােস না -e জেন  আমার কান ক  নi। 
কবল ক  লােগ তখনi যখন ভািব,eমন eকটা ফালতু মেয়েক আিম বেলিছলাম -আিম তামােক ভােলাবািস। 

আিম eখন িক করব! িবধাতা তুিম oেক কানিদন kমা কর না... কানিদনo না। িকnt আিম... আিম...।’  

eরপরo িক যন িলেখিছল শামীম। হয়ত পের আবার িক মেন কের িনেজi িছঁেড় ফেলিছল - ক জােন! 

 

 

 

মহালয়া 

[eক] 

জেয়র মাথা আজেক pচ  গরম। aসmব রকম িখঁচেড় আেছ তার মজাজ। সবিকছু তার ভেঙ ফলেত iেc 
করেছ। iেc করেছ... eকবার, মাt eকবার যিদ oেক হােতর কােছ পতাম িছঁেড়-খঁুেড় eকদম িছবেড় বািনেয় 
ছেড় িদতাম! eত বড় সাহস oর! জয়েক িফিরেয় দয়! দখা যােব কান চাঁদ oেক িবেয় করেত আেস! জয় 

পূজামnেপর িদেক eেলােমেলাভােব হঁেট যেত থােক। 

ঘিড়েত রাত সােড় 11টা বােজ। আজ িবজয়া দশমী। eকটু পের pিতমা িবসজন হেব। মাiেক পুেরািহত জাের 
জাের মnt পড়েছন। 

মnপ থেক ঢােকর বািড় তndার কােছ eেস পৗঁছায়। তার ঘুম আেস না। adুত eক ভয়, আত  যন তােক 
জাপেট ধেরেছ। যিদo আজ স eকটা িবরাট সাহেসর কাজ কেরেছ। িদেয়েছ হােতর পাঁচ আঙুেলর ছাপ 
বদমাশটার গােল বিসেয়। বয়াদপ, বখােট eকটা... বেল িক না তােক ভােলাবােস! oর মেতা aিশিkত ছেল 
তার হাত ধরার সাহস পায় কােtেক, eটা ভেব তndা pচ  aবাক হয়। নাহ, আর জেগ থাকা যােব না। ঘুমােনা 
দরকার। কালেক তােক পাtপk দখেত আসেব। ছেল eকটা মুেঠােফান কাmািনেত ভােলা চাকির কের। তndা 
ছেলটার ছিব দেখেছ। দখেত স ভােলাi। িনেজর aজােni মুচিক হােস তndা। 



eিদেক মnেপর পছন িদেকর বড় মােঠর মাঝখােন আজ যন aসুেরর aপcায়া ঘুের বড়ােc। ভর কেরেছ 
oেদর oপর! 

oহ,জয়! তুi িজিনয়াস। 

আহ, খাসা মাল eকটা... জয়,আমােক eকটু ভাগ িদস। 

দ, আমােক দ। আিম blটুথ aন কেরিছ। 

বাংলা মেদর গেn বাতাস ভারী হেয় uেঠেছ। পাশাপািশ a ীল িখিsেখuড় যন eর uৎকটতা বািড়েয় িদেয়েছ 
আরo কেয়ক gণ। নশায় বঁুদ হoয়া জয় তার মাবাiল িদেয় eমeমeস eিদক-oিদক পাঠােত থােক... দ 
আমােক আরo নmর দ। আিম শািলর িবেয় আজi করাiয়া িদম!ু 

পাশাপািশ বািড়। তndােদর বাসার বাথrম য জেয়র rম থেক তমন দূের িছল না -eটা যিদ কu আেগ খয়াল 
করত, তাহেল eমনটা হেতা না। আর কাজটা য জয়i কেরেছ, তাo তমন কu জানল না। সবাi জানল,তndা 
আtহত া কেরেছ।  

আহাের... মেয়টা... আহাের! 

[di] 

দশ বছর পর। 

িবেয়র পর eবারi pথম পূজায় রবািড়েত বড়ােত eেসেছ জয়। pিতিদন মাছ, মাংস, dধ, দi খেয় খেয় e 
dিদেন তার oজন যন 10 কিজ বেড় গেছ। আর বuটাo হেয়েছ তার eমন -পারেল যন সারাkণ তােক 
জিড়েয় থােক। e জন i তার তাপসীেক eত ভােলা লােগ। eখানকার লাকgেলাo বশ িম ক। eলাকার 
aেনেকর সে i তার পিরচয় হেয়েছ। aেনক শালা-সmnীo জুেট গেছ। ভােলাi কাটেছ সময়। 

রাত 10টার িদেক জয়েক ঘেরর দরজা খুলেত দেখ তাপসী বলল, কাথায় যাc? 

ei তা মnেপ। pিতমা িবসজন দেখ আিস। 

চেলা, আিমo যাব। 

না, না থাক। সারািদন aেনক খাটাখািট কেরছ। eখন রs নাo। 

মিnের- মnেপ যন লাক িগজিগজ করেছ। জয় হাঁটেত িগেয় মানুেষর ঠলা-gঁতা কম খােc না, তবুo তার মনটা 
খুব ভােলা লাগেছ। aেনক িদন পর আবার স আজ দবী pিতমার িবসজন দখেব। 

আ- র, জামাiবাবু য! 

জয়েক দেখi হাত বািড়েয় িদল তাপসীর eক পাড়াত ভাi রাম। সব খবর ভােলা তা! 



হ াঁ ভােলা। 

আপিন eেসেছন, খুব ভােলা হেয়েছ। eকসে  আমরা মােক আজ িবদায় দব। জামাiবাবু, আপনার eকটা 
িভিজিটং কাড দন তা। আিম মােঝমেধ i আপনার eলাকায় যাi। তখন দখা কের আসব। 

কাডটা িনেয় রাম িভেড়র মেধ  হািরেয় গল। 

রাত বাড়েছ। ঢােকর শb বাড়েছ। লাকজন সবাi মnেপর সামেন জেড়া হেc। হঠাৎ জেয়র মাবাiল ফানটা 
কঁেপ uঠল। 

eমeমeস। হায় ভগবান! eটা কী! oহ িসট! তাপসীর সে  রাম eসব কী করেছ! জয় আর দখেত পাের না। স 
udা nর মেতা মানুেষর ধাkা খেত থােক। জাের জাের ঢােকর oপর বািড় পড়েত থােক।  

জয় যন িকছুi নেত পায় না... ঢােকর শb... মানুেষর িচৎকার... পুেরািহেতর ucারণ -যা দবী সবভূেতষু 
শিkrেপন সংিsতা / নমsৈস     নমsৈস ... নমsৈস  নমঃ নমঃ। 

 

হ ািপ ভ ােলnাiন 

 

iদািনং িবেকলেবলা রািজব বশ eকা হেয় পেড়। আেশক, সােরায়ার কাuেকi eখন আর পাoয়া যায় না। সবাi 
ভীষণ ব s। ei িকছুিদন আেগo oরা িতনজন eকসােথ ঘুরত। িবেকলটা ভািসিটর মেয়েদর দেখ, চা খেয় 
ভােলাi কাটত। হঠাৎ কেরi সােরায়ার eকটা িটuশিন পেয় গল। আেশকo eকসময় oর পথ ধরল। pিত 
িবেকেল তাi eখন oেদর আর দখা পাoয়া যায় না। রািজেবর িকছুi হয়িন। স না কের pম, না কের িটuশিন। 
পপার পেড়, মাবাiল িটেপ কতটাi বা সময় কােট! তাi আেগ য িবেকলেক তার মেন হত ‘ei eেলা, ei 
গল’ টাiেপর, eখন মেন হয়, কu বাধহয় aযথাi e সময়টােক চুiংগােমর মত টেন বড় কের ফেলেছ! 

- িকের িক করস? চল ঘুiরা আিস। হঠাৎ িবেকলেবলা রািজেবর rেম eেস হািজর আেশক। 

- তুi e সময়! আজ তার িটuশিন নাi? 

- না। ছােtর শরীর খারাপ। তাi oরo ছুিট, আমারo ছুিট। তা তার rমেমট কi? 

- ক? o রােসল। ব াটায় hজুর টাiেপর পালা। কi আর যাiব! নামাজ পড়েত গেছ হয়ত। 

- o। চল মাগলাi খাiয়া আিস। 

- ক ান তুi খাoয়ািব নািক? নািক আiজo আেমিরকান oেয় -যার যার তার তার? 

- আের না! ঐসব আেমিরকা-টােমিরকার কান বল আেছ? আিমi খাoয়ামু। 



- কী মাম!ু আজ খুব গরম মেন হয়! িটuশিনর টাকা পাiস নািক? 

- eত বগর বগর করস ক ান? চল না। আেশেকর চাখ-মুেখ হািসর িঝিলক। 

- বুঝিছ। তাiেল মাগলাiেয় হেব না। চল সু প খাiয়া আিস। 

- ধ াত শালা। তার কাথাo যাoয়া লাগেব না। িবরk আেশক। 

খাiেছ! সু প- মাগলাi মেন হয় সবi গল! রািজব তাড়াতািড় বলল, িঠক আেছ দাs। তুi যা বলিব তা-i হেব। 
আসেল নাi মামার চাiেত কানা মামাi ভাল, তাi না- র? 

- িক?... o হ াঁ... িঠক। আেশেকর চহারায় তৃিpর pত ািশত eক aনুভূিত। eকটু পর d’জেন িরকশায় uঠল। 
গnব  কান ভাল হােটল। ব s শহের য যার মত ছুটেছ আর ছুটেছ। িরকশার িপছেন িরকশা। গািড়র িপছন 
গািড়। পুrেষর িপছন নারী। নারীর িপছন পুrষ। ধুi ছাটাছুিট। হঠাৎ রািজব বলল, দাs দ াখ িজিনসটা হিভ 
না? 

িবপরীত িদক থেক িরকশায় eকটা মেয় আসেছ।  

- হ খারাপ না, চেল। বলল আেশক। দূর থেক মেয়টােক ভাল কের না দেখi আেশক e মnব  করল। িকnt 
মেয়টা কােছ আসেতi o যন লািফেয় uঠল। দাs টান কিরস না। eiটা আমার ছােtর বড় বান। 

- o তাi নািক? তা মামা eর সােথ িকছু হয় টয় নািক? 

- dর শালা। oর সােথ আমার কথাi হয় নাi। 

- কান kােস পেড়? 

- kাস মােন? আমােগা চাiেত di বছেরর ছাট। aনাস ফাs iয়ার। eকটু থেম আেশক আবার বলল, eকবার 
oi মেয়ের িনয়া eকটা মজার ঘটনা ঘটিছল। 

- িক ঘটিছল? ক’ না শালা! 

- eকিদন আিম ছাtের পড়াiেতিছলাম। ছাtের আিম oেদর iংrেম পড়াi। oi মেয়টা আেশপােশ ঘুরঘুর 
করেত িছল। টরাiয়া টরাiয়া দখেত িছলাম। হঠাৎ িন o বলল, sামালাiকুম। আিম তাড়াতািড় utর 
িদলাম,oয়ালাiকুম আসসালাম। eরপর ভাল কের তাকাiয়া দিখ oi মেয় আমাের সালাম দi নাi। 
মাবাiেল aন  eকজনের িদেছ। কী য লjা লাগল। ছােtর িদেক তাকাiয়া দখলাম িবc ুটায় হাসতােছ। 

- হা হা হা। রািজব িকছুেতi হািস চেপ রাখেত পারিছল না। দাs িটuশিনেত তা বশ মজা। তেব আমার মেন 
হয় ছাtর চাiেত ছাtী পড়াiয়া আরাম বিশ। 

- হ আরাম তা হiেবাi... যিদ লাiগা যায়... রাজকন া pাস রাজt! 



হঠাৎ ক যন বেল uঠল, oi রািজbা কল ধর! oi রািজbা কল ধর! রািজব তাড়াতািড় পেকট থেক মাবাiল 
বর করল। আেশক aবাক হেয় িজেjস করল, eiটা আবার কমন িরংেটান? 

- ekkুিসভ টান! দাঁড়া কলটা ধiরা িনi। রািজব কল িরিসভ কের।  

- হ াঁ ভাi বেলন... আcা িঠক আেছ... আিম eখনi আসতািছ। লাiন কেট িদেয় রািজব বলল, দাs, িমn ু ভাi 
কল িদেস। eখনi যাiেত হiব। চল। 

iংrম। শীতকাল বেল ফ ান ঘুরিছল না। rেমর eকপােশর সাফায় বেস আেছ রািজব আর আেশক, aন পােশ 
িমn ু ভাi। িতিন রািজবেক বলেলন, eটা আমার বােনর বািড়। eখােনi তামােক পড়ােত হেব। তামার s ুেডn 
inার-ফাs iয়াের পেড়। eকটু চ ল pকৃিতর। তামােক ধয সহকাের পড়ােত হেব। পারেব তা? 

- িজ ভাiয়া, পারব। 

- আcা তামরা বেসা। আিম eকটু আসিছ। িমn ু ভাi বাসার িভতের যেতi আেশক বলল, দাs s ুেডnটা িক 
পালা না মাiয়া? 

- জািন না তা! পালাi হেব হয়ত। মেয় s ুেডn িক আর আমার ভােগ  আেছ? রািজব যন eকটা দীঘ াস 
ছােড়। 

িভতর থেক eক িকেশারেক uিঁকঝঁুিক মারেত দেখ আেশক বলল, eটাi মেন হয় তার s ুেডn। 

- হেব হয়ত। 

eকটু পর সব জlনা-কlনার aবসান ঘটল। িমn ু ভাi বলেলন, রািজব, e হেc তামার s ুেডn। 

- o আcা। তামার নাম িক? 

- লুিস।  

কেয়কিদেনর মেধ i রািজেবর ছাtী পড়ােনার সাধ িমেট গল। ছাtী তার কান কথাi নেত চায় না। রািজব যিদ 
বেল, ডােন যাo। স যেত চায় বাঁেয়। যিদ বেল, eটা লেখা। স বেল, না স ার পিড়। রািজব d’eকবার লুিসর 
পরীkাo িনেত চেয়েছ। িকnt পােরিন। পারেব িক কের? য পড়েতi চায় না, তার কােছ পরীkা দয়াটা তা ফাথ 
সাবেজেkর মত grtহীন! 

eকিদন পড়ােত বেস রািজব বলল, আcা লুিস, তামার কান সাবেজk পড়েত সবেচেয় বিশ ভাল লােগ? 

- স ার, আমার িকছুi পড়েত ভাল লােগ না। 

- কন? 

- জািন না, স ার। 



- আcা তুিম িক আমার পড়ােনা বাঝ না? 

- বুিঝ স ার। 

- তাহেল পড় না কন? 

- বললাম না স ার, ভাল লােগ না, তাi। 

- তাহেল িক করা যায় বল তা? 

- জািন না, স ার। 

- আcা তুিম সারািদন িক কর? 

- িক কির মােন? 

- মােন পড়া না কর না। তা সময় কাটাo িক কের? 

- িকছুi কির না স ার। 

- ভাির সমস ায় পড়লাম তা! আcা আমার িক করেত হেব বেলা? তামার সােথ িক করেল তুিম পড়েব? তুিম যা 
বলেব আিম তাi করব। 

- না, না স ার। আমার সােথ আপনার িকছুi করেত হেব না। 

ঘিড়েত eখন রাত বারটা বােজ। বশ শীত পেড়েছ। তেব তমন কুয়াশা পেড়িন। eসময় সারkণi লেপর মেধ  
ঢুেক থাকেত iেc কের। রািজব লেপর মেধ  েয় পড়িছল। oর rমেমট রােসল iেতামেধ  ঘুিমেয় পেড়েছ। 
হঠাৎ শানা গল, oi রািজbা কল ধর। oi রািজbা কল ধর। 

- হ ােলা sামালাiকুম। হ ােলা।  

কান সাড়াশb নi। রািজব আবার বলল, হ ােলা, হ ােলা। ধ াত। িবরk হেয় রািজব লাiন কেট িদেত যািcল। 
িকnt পারল না। হঠাৎ মাবাiল কথা বেল uঠল। তাo আবার নারী কn!  

- হ ােলা। িক িবরk হেcন নািক? আসেল চুপ কের থেক আপনার ধয ের পরীkা িনিcলাম। 

- তাi নািক! িকnt আমার পরীkা নয়ার আপিন ক? 

- আিম ক সটা জানা িক খুব জrির? 

- হ াঁ জrির। aপিরিচত কােরা সােথ আিম কথা বিল না। 

- আcা eখন আমরা aপিরিচত, eকটু পেরi পিরিচত হব। তাছাড়া কথা না বলেল িক পিরিচত হoয়া যায়? 



- হ াঁ তা িঠক যায় না। আcা বেলন তা আপিন ক? আমােক কন কল কেরেছন? আমার নাmারi বা কাtেক 
পেলন? 

- আেs বাবা, আেs। eতgেলা p ! eকবাের তা utর দয়া যায় না। ধীের ধীের দi। কn েন িন য়i বুঝেত 
পারেছন আিম eকটা মেয়। আমার নাম...।  

নাম বলার আেগi লাiনটা কেট গল। তাড়াতািড় রািজব মেয়টােক কলব াক করল। িকnt কান লাভ হল না। স 
যতবারi কল িদল, ততবারi utর িমলল, আপনার কািkত নmের eখন সংেযাগ দয়া সmব হেc না। 
aনুgহপূবক eকটু পর আবার চ া কrন।  

লুিসর আজেক পরীkা দয়ার কথা। যিদo রািজব ধেরi রেখেছ য স পরীkা দেব না। তেব স যিদ ভুলkেম 
পরীkা িদেয়i ফেল তাহেল তা হেব ‘সূয পি মিদেক uিদত হয়’ eমন টাiেপর ঘটনা! 

লুিস সামেন eেস বসেতi রািজব িজেjস করল, আজেক তা পরীkা, তাi না? িন য়i সব পড়া হেয় গেছ? 

মুখ anকার কের লুিস জবাব িদল, না স ার িকছুi হয়িন। 

- কন? িক হেয়েছ? শরীর খারাপ িছল নািক? 

- না স ার। শরীর খারােপর চেয়o grtপণূ সমস া িছল। তাi aিনবাযকারণবশত আজ পরীkা হেব না। 

- িক সব ulাপাlা বলছ? 

- স ার আজেক তা হরতাল িছল। 

- তােত িক? 

- স ার হরতােল তা সাধারণত সবi বn থােক, তাi আমার পড়া নাo বn িছল। 

রািজব িক বলেব বুঝেত পারিছল না। eখন তার মাথায় ছাটেবলায় শখা eকটা কথা যন ভন ভন কের ঘুরেত 
লাগল, ‘মাiেরর নাম লkীকাn, ভূত পালায় যায় ডের।’ লুিসেক তা আর মারা যােব না। হালকা শািs দয়া 
যেত পাের।  

- ei মেয় দাঁড়াo, দাঁড়াo বলিছ। রািজেবর হঠাৎ কেঠার কেn লুিস যন eকটু ভয়i পল। স তাড়াতািড় 
দাঁিড়েয় গল।  

- কান ধেরা। 

- িj স ার? 

- কান ধরেত বেলিছ। ধেরা। ধেরা বলিছ। লুিস বাধ  হেয় কান ধরল। eবার দাঁিড়েয় থােকা।  



রােত রািজব eকটু তািড়তািড় েয় পড়ল। কাল সকাল আটটায় kাস। তাi আেগ আেগ uঠেত হেব। িকnt তার 
ঘুম আসিছল না। eকবার ডােন কাত হেয়, আবার বােম িফের তার সময় কাটেত লাগল। হঠাৎ মাবাiল বেজ 
uঠল। e তা সi মেয়টার নmর য গতরােত নাম বেলিন। 

- হ ােলা, ভাল আেছন? বলল রািজব। 

- হ াঁ ভাল আিছ। আপিন কমন আেছন? 

- খুব eকটা ভাল নi। আসেল আজ মনটা বশ খারাপ। 

- মন খারােপর কারণ িক? pমঘিটত নািক? 

- আের নাহ। oসব িকছু না। s ুেডnেক বকা িদেয়িছ তা তাi। আসেল eকটু বিশi বেকিছ। eতটা করা িঠক 
হয়িন। 

- বাহ s ুেডেnর জন  তা আপনার দাrণ টান! িন য়i আপনার s ুেডn সুnরী eক মেয়? 

- হ াঁ মেয়। তেব সুnর িকনা বলেত পারব না। কখেনা oভােব খয়াল কের দখা হয়িন। 

- আcা eরপর দেখ eেস বলেবন। 

- তা না হয় বললাম। eখন আপনার নামটা বলুন। 

- o তাi তা আমার নামi বলা হয়িন। আমার নাম...।  

আবার লাiন কেট গল। রািজব আবার কলব াক করল। আবার শানা গল, আপনার কাংিkkত নmের eখন 
সংেযাগ দয়া সmব হেc না...।  

মেয়িট eখন pায়i রািজবেক কল কের। ধীের ধীের oেদর মেধ  eকধরেনর বnুt গেড় oেঠ। সেmাধন ‘আপিন’ 
থেক ‘তুিম’- ত নেম আেস। আেs আেs oেদর কথা বলার সময়সীমাo বাড়েত থােক... পাঁচ িমিনট... দশ 

িমিনট... আধ ঘnা... eক ঘnা...। eখন মােঝ মােঝ রািজবo কল কের। কথা হয়। তেব পুরেনা সমস াটা eখেনা 
রেয় গেছ। মেয়িট তার নাম বেল না। নাম িজেjস করেলi লাiন কেট দয়। তারপর সট বn কের রােখ। 

- হ ােলা রািজব িক করছ? 

- িকছু না। গান নিছলাম। 

- িক গান? 

- ভােলাবাসা মাের িভখাির কেরেছ, তামায় কেরেছ রাণী...। 

- হঠাৎ ভােলাবাসার গান? কােরা pেম পেড়ছ নািক? 



- আিম তা pেম পেড়i আিছ। 

- কার? 

- কার আবার! তামার। 

- আমার! 

- হ াঁ তামার। 

- pমাণ দাo। 

- ei য নাম িজেjস করেলi তুিম লাiন কেট দাo। তারপরo আিম ঘnার পর ঘnা রাগ না কের তামার 
সােথ ধয  সহকাের কথা বেল যািc। eটা িক pম না? 

- িক জািন! আcা বল তা ভােলাবাসা িক? 

- আসেল ভােলাবাসা eেককজেনর দৃি েত eেককরকম। ei যমন ধর আমার eক n সােরায়ার। oর 
ভােলাবাসা হেc pিত মােসর eক তািরখ। 

- কন? 

- কারণ e িদন o িটuশিনর টাকা পায়। হা হা হা। 

- তুিম তা মজা করছ। আিম িকnt িসিরয়াসিল িজেjস কেরিছ। 

- িসিরয়াসিল? 

- হ াঁ, িসিরয়াসিল। 

- তাহেল আজ না, 14 ফbrয়ারী বলব। 

- সামনাসামিন বলেত পারেব? 

- হ াঁ পারব। aফেকাস পারব। বল কাথায়, কখন বলব। িpজ, িpজ, িpজ বল, ei বল না িpজ। 

- িপজাহােট। িবেকল চারটা। 

- িঠক আেছ। িকnt আিম তামােক িচনব িক কের? আজ তামার নামটা বল না িp- ল- ল- জ। 

- o হ াঁ তাi তা। আমার নাম...।  



লাiনটা যথারীিত কেট গল। িকnt রািজেবর মেনর লাiন কাটল না। তা যন মেনর জিমেত নতুন নতুন িপলার 
বিসেয় আরo িবsতৃ হেত লাগল! আজ eখােন eেস য লুিসর সােথ দখা হেব তা রািজব ভাবেতo পােরিন। 
রািজবেক দেখi লুিস বলল, sামালাiকুম স ার। স ার আপিন eখােন? 

- হ াঁ মােন eখােন আমার eক n আসেব তা, তাi? 

- o আcা। 

- িকnt তুিম? 

- স ার আমারo eক n আসেব। আিস স ার। 

- িঠক আেছ। লুিস আজ শািড় পেরেছ। বশ সুnর লাগেছ। aেনক পূণ মেন হেc। বাসায় oেক eত বড় লােগ না। 
আসেল সবi শািড়র aবদান। িকnt o আসেছ না কন? রািজব কেয়কবার মাবাiেল চ া করল। িকnt oর সট 
বn। িক করা যায়? নাম জানা নi, চহারাo aেচনা। িকভােব য oেক ভােলাবাসার সংjা শানাব? রািজব ঘিড় 
দেখ। pায় পাঁচটা বােজ। ধ াত ভাল লাগেছ না। চেল যাব নািক? ভাবেত ভাবেত রািজব রাsায় eেস দাঁড়ায়। 

গািড় আেস, গািড় যায়। মানুষ আেস, বািড় যায়। ধু স আেস না। শষ eকটা চ া কির। eটায় ফল হেল চেল 
যাব। রািজব মাবাiল হােত নয়। হ াঁ eবার িরং হেc। হ ােলা, হ ােলা। 

- হ াঁ হ ােলা বেলা। 

- তুিম কাথায়? 

- ei তা কােছi। 

- আcা eখােন eত িভেড় তামােক িচনব িক কের? 

- দখেলi িচনেত পারেব। 

- যার নামi জািন না, তােক দেখ িচনব িকভােব? 

- o নাম! আcা শান। আমার নাম লুিস। 

- লু... লুিস! রািজেবর মেন হল ক যন তার িপছেন eেস দাঁিড়েয়েছ। ঘাড় ঘুিরেয় স দখল লুিস, হােত 
মাবাiল সট।  

- তুিম! রািজেবর চাখ-মুেখ যন পৃিথবীর সমs িবsয় eেস ভর কের। 

- হ াঁ আিম। হ ািপ ভ ােলnাiন! 

- oহ... হ াঁ... হ ািপ ভ ােলnাiন! 



 

eকিট লামহষক মাiেkা গl! 

 

- পারিব না? 

- হাঁ পারব। পারেত আমােক হেবi। 

- o িকnt aেনক চালাক! ধরা খািব নােতা আবার? 

- না। 

- সাবাশ। তাহেল যা। eকবাের িছবেড় বািনেয় ছেড় িদিব। আজীবন যন তার কথা মেন রােখ। শািল 
হারামজাদী! 

- hম। 

- িটেপ িটেপ লাশ বািনেয় দ। 

- hম। 

- দিখস শািল যন বুঝেত না পাের। eকটু eকটু কের oর সব িছেড় খািব। 

- hম। দায়া রেখা। 

- o আমােক শষ কেরেছ। আিমo oেক শষ কের দব। আিম oর রk চাi। 

- hম। 

- আিম রেkর সাগের oর ভেস থাকা টুকেরা শরীর দখেত চাi। যা মার যা... ... ...  

 

- দূর গাধা! eবারo মশাটা মারেত পারিল না! 

 

 

 

 



পাগল  

 

[eক] 

- হরকাnদা, কমন আছ? 

- আেj, দাদা, ভাল। 

- তা, দাদা দ ােশর aবsা কমন বুঝতােছা? 

- ভাল না, দাদা। গnেগাল। যুd হiেত পাের। 

- আcা নীলা ক, দাদা? 

- eকটা বশ া। 

- o না তামার বu িছল? 

- বশ ারা তা সবার বu। 

- দাদা, বেলা তা দিখ eখন কত সাল? 

- 1971। 

সi ছাটেবলা থেকi হরকাnদােক ei eকi রকম দেখ আসিছ। পুরেনা, ময়লা eকটা কাট গােয়। ছঁড়া- 
খাঁড়া প াn পরেন। মুেখ খাঁচা খাঁচা দাঁিড়। চােখর িনেচ গাঢ় কািল। uদাসীনভােব হঁেট চেল। মােঝ মােঝ িঝম 
মের বেস থােক। কখনo বা রাsার পােশi ঘুিমেয় পেড়। কu িকছু িদেল খায়। না িদেল নাi। eভােবi হরকাnর 

pিতিট িদেনর শেষ সূয ডােব। সকােল আবার oেঠ। িবেকেল আবার ডােব।  

হরকাnর পুেরা নাম হরকাn রায়। বয়স eখন pায় ষাট বছর। নােটােরর লালবাজার eলাকায় গেলi তার দখা 
পাoয়া যায়। oখােন নতুন pজেnর কােছ স পাগল িহেসেব পিরিচত। িকnt স িক eমনটা িছল? িছল না। তারo 
িছল সাজােনা eক sিpল পৃিথবী। স পৃিথবীর বািসnা িছল হরকাn আর নীলা। চােয়র দাকািনর বu নীলা। নীল 
sp িছল তার চােখ। ভালবাসার মানুষিটেক িনেয় স বাঁচেত চেয়িছল। গড়েত চেয়িছল সুেখর sগ। িকnt যুd 
নামক নরক যntণায় jেল স a ার হেয়েছ সi কেব! ক তার খবর রােখ! কu রােখ না! কu না! 

[di] 

1970 সােলর 7 িডেসmর eবং 17 িডেসmর যথাkেম জাতীয় o pােদিশক পিরষেদর িনবাচন। িনবাচেনর 
ফলাফল aনুযায়ী আoয়ামী লীেগরi সরকার গঠেনর কথা। িকnt পািকsািন শাসকেগা ী বাঙািল নতৃtেক মেন 
িনেত পােরিন। পািকsান িপপলস পািটর নতা জুলিফকার আলী ভুে ার পরামেশ iয়ািহয়া খান kমতা হsাnের 



টালবাহানা r কেরন। erপ পিরিsিতেত pিসেডn iয়ািহয়া খান 1লা মাচ ’71 eক ঘাষণায় 3 মাচ ঢাকায় 
aনুে য় জাতীয় পিরষেদর pথম aিধেবশন aিনিদ কােলর জন  sিগত কেরন। e ঘাষণার pিতবােদ পূব 
পািকsােন pিতবােদর ঝড় oেঠ। সবsেরর জনগণ রাজপেথ নেম আেস। জাতীয় পিরষেদর aিধেবশন sিগত 
ঘাষণা করায় ব বnু 2 o 3 মাচ হরতাল পালেনর আহবান জানান। িতিন 7 মাচ ঢাকার রসেকাস ময়দােন eক 

নীিত িনধারণী ভাষণ দন। ঢাকার রসেকাস ময়দােন aনুি ত eক িবশাল জনসভায় িতিন তাঁর ভাষেণ পূব 
পািকsােনর বাঙািলেদর sাধীনতার জন  pstিত gহেণর আhান জানান। uপিsত জনতার সmুেখ d থহীন ভাষায় 
িতিন ঘাষণা কেরন... ঘের ঘের dগ গেড় তােলা। তামােদর যার যা িকছু আেছ, তাi িনেয় শt“র মাকােবলা 
করেত হেব... eবােরর সংgাম sাধীনতার সংgাম... eবােরর সংgাম মুিkর সংgাম...। 

 

[িতন] 

হরকাnর চা দাকান। স kতােদর জন  চা বানােc। eকজন বলল, ভাi, পিরিsিত িকছু বুঝতােছন?  

- কান পিরিsিত ভাi? পাlা p  করেলন আেরকজন। 

- নলাম শখ সােহবের নািক kমতা িদেব না। 

- ক ান? িদেব না ক ান? uিন িক বিশ ভাট পান নাi? 

- পাiেছন। তােত কী? পা ািব গা িব াস নাi।  

- eটা কান কথা হiল?  

- না ভাi, হiেতo পাের। আেলাচনায় যুk হেলন আেরকজন। রসেকােস শখ মুিজব কী কiেছ? জােনন িকছু? 

- কী কiেছ? 

- যুেdর জন  তির থাকেত বলেছ। ঘের ঘের dগ বানাiেত বলেছ। 

- কী! যুd! 

- হ যুd। মুিkযুd। sাধীনতার জন  যুd। o হরকাn, তামার তা রিডo আেছ। রিডoেত কী নেছা eনােগা 
কo। 

হরকাn গলা uচুঁেত িনেয় বলল, eবােরর সংgাম sাধীনতার সংgাম! 

ঘের নতুন বu। ধু oেক দখেত iেc কের। মােঝ মােঝ iেc কের, iস oের যিদ সারাkণ চােখর সামেন 
রাখেত পারতাম! নীলা তুিম eখন িক কেরা? আমার জন  রাnা কেরা? তামার িক eকা eকা ভয় লাগেছ? দাঁড়াo, 



আিম আসিছ। হরকাn আর বিশkণ দাকােন থাকেত পাের না। ঘিড়র কাঁটা আঁটটা ছাঁয়ার আেগi স তাঁর 
দাকােনর ঝাঁপ নািমেয় দয়। 

আজেকর আকােশ aেনক তারা। যন তারার িমিছল। ঝকঝেক আকােশ eক ফািল চাঁদ হাসেছ। িঝরিঝের বাতােস 
ফুেলর গn ভেস আসেছ। কী ফুল? রােত ফােট িমি  গnিবলাসী ফুেলর নামটা যন কী? িকছুেতi মেন পেড় না 
হরকােnর। থাক। দরকার নi। e ফুেলর চেয় িমি  গেnর ফুল হরকােnর কােছ আেছ। খুব কােছ। eকদম 
বুেকর ভতর। তাঁর বu নীলা। বuফুল! হরকাn বuফুেলর চুেলর াণ িনেত থােক। আহ! কী দাrণ! কী...  

হরকাnেক aবাক কের িদেয় হঠাৎ বuফুল কথা বেল oেঠ। আcা তুিম eসব কী r করছ?  

- কী করিছ? 

- ei য রাজ রাজ তাড়াতািড় দাকান বn কের ঘের িফর া আস! 

- হ। তােত কী হiেছ? 

- মাiনেষ কী কয়? 

- কী কয়? 

- তুিম বােঝা না? 

- না। বুিঝ না।  

- তামাের বu-পাগলা কয়। 

- কuক। আর িঠকi তা কয়। আিম তা বu-পাগলাi! 

- ধ াত! কী য কo না! নীলার চাখ মুখ লjায় লাল হেয় oেঠ। লিjত হেলo sামীর মুেখ eমন পাগলােট কথা 
নেত তার ভালi লাগিছল। লাগেতi হেব। ভালবাসার মানুষ বেল কথা। তবুo কৃিtম রাগ দিখেয় স বলল, 

তুিম আসেলi eকটা পাগল! 

[চার] 

’71-eর 25 মাচ মধ রােত পািকsািন হানাদার বািহনী aতিকেত ঝাঁিপেয় পেড়িছল ঘুমn, িনরst মানুষেদর uপর। 
রাজধানী ঢাকায় তারা pথেম হামলা কেরেছ িব িবদ ালেয়র ছাt, িশkক o কমচারীেদর আবােস eবং পুিলশ o 
সীমাnরkী বািহনী iিপআর-eর সদর দফতের। eরপর তারা ংস কেরেছ ঢাকার বিs, বাজার eবং িহnু 
aধু িষত eলাকাgেলােত। িব িবদ ালেয় ছাt, িশkক-কমচারীেদর ঘের ঢুেক িকংবা ঘর থেক বর কের eেন 
হত া কেরেছ তারা। বাজার o বিsgেলােত তারা আgন ধিরেয় িদেয়েছ। আgেনর ভেয় হাজার হাজার মানুষ যখন 
ঘর থেক দেল দেল বিরেয় eেসেছ, তখন oেদর oপর মিশনগােনর gিল বিষত হেয়েছ eকটানা, যতkণ না 
pিতিট মানুষ িনহত হয়। eসব মানুষ জানেতo পােরিন কন তােদর হত া করা হেc িকংবা কারা হত া করেছ। 



aপােরশন সাচ লাiট-eর নােম পািকsািন সামিরক জাnা 25 মাচ রােতর anকাের ধুমাt ঢাকায় প াশ থেক 
ষাট হাজার িনরীহ মানুষেক িনমমভােব হত া কেরিছল। ঢাকা পৗরসভার কেয়কজন সুiপােরর জবানবিn থেক 
পাক সন েদর নৃশংসতা সমপেক িকছুটা ধারণা লাভ করা যেত পাের। ei সুiপারেদর বািড় থেক ধের িনেয় 
যাoয়া হেয়িছল লাশ সরাবার জন ।  

1971 eর 29 মােচর aিভjতার বণনা িদেত িগেয় ছাটন ডােমর পুt সরকাির প  হাসপাতােলর সুiপার 
পরেদশী বেলেছন, 29 মাচ সকােল আিম ঢাকা পৗরসভা aিফেস হািজর হেল আমােক াক িনেয় লাশ তালার 
জন  আরo কেয়কজন সুiপােরর সােথ শাঁখাির বাজাের যেত বলা হয়। জজ কােটর সmুেখ আgেনর লিলহান 
িশখা তখনo jলিছল। আর পাক সনারা টহেল মাতােয়ন িছল বেল আমরা াক িনেয় স পথ িদেয় শাঁখাির 
বাজাের pেবশ করেত পাির নাi। পাটুয়াটুিল ঘুের আমরা শাঁখাির বাজােরর পি ম িদেক pেবশ কির। পাটুয়াটুিল 
ফাঁিড় পার হেয় আমােদর াক শাঁখাির বাজােরর মেধ  pেবশ করল। াক থেক নেম আমরা শাঁখাির বাজােরর 
pিতিট ঘের ঘের pেবশ করলাম- দখলাম মানুেষর লাশ, নারী-পুrষ, যুবক-যুবতী, বৃd-বৃdা, বালক-বািলকা, 
িকেশার, িশ র বীভৎস পচা লাশ। চারিদেক iমারতgেলা ভেঙ পেড় আেছ। মেয়েদর aিধকাংশ লাশ আিম 
সmণূ uল  দখলাম। দখলাম তােদর বুক থেক sন তুেল নয়া হেয়েছ। কােরা কােরা যািন পেথ লািঠ ঢুকােনা 
আেছ। বh পাড়া ভs লাশ দেখিছ। পা ািব সনারা পাষেnর মত লাফােত লাফােত gিল বষণ করিছল...। 

eরi মেধ  বাংলােদেশর sাধীনতার ঘাষণা দয়া হয়। পািকsািন সন রা 25 মাচ গভীর রােত ব বnুেক 
gফতার কের। gফতার হoয়ার পূেব িতিন sাধীনতার ঘাষণা দন eবং তাঁর ঘিন  রাজৈনিতক সহকমীেদর 

করনীয় িনেদশ িদেয় যান। 26 মাচ oয় ারেলেযােগ pাp ব বnুর ঘাষণািট চ gােমর আoয়ামী লীগ নতা eম e 
হাnান চ gাম বতার থেক dপুর বলায় pচার কেরন। iেতামেধ  চ gাম বতােরর িকছু কমী, িশlী, িশkক 
চ gাম কালুরঘােট eকিট asায়ী বতার কnd চালু কেরন eবং মুিkযুd r হেয়েছ মেম খবর pচার করেত 
থােকন। 27 মাচ সn ােবলায় কালুরঘাট বতার কnd থেক মজর িজয়াuর রহমান ব বnুর পেk sাধীনতার 
আর eকিট ঘাষণা pচার কেরন। sাধীনতার ঘাষক ক e িনেয় dভাগ জনকভােব আমরা আজo িবতেক জিড়েয় 
আিছ। ছাটেবলায় জেনিছ eকজন। eখন িন আেরকজন। আিম আমার sুলজীবেন যা পেড়িছ eখােন তা-i 
িলেখিছ। 

[পাঁচ] 

- o হরকাn নছ িকছু? 

- কী হiেছ দাদা! 

- ঢাকায় িমিলটাির নামেছ। হাজার হাজার মানুষ মারেছ। 

- কী কন? 

- হ। 

- শহর িদয়া দেল দেল মানুষ gােম আiতােছ। সবাi ঢাকা ছাড়তােছ। 



গিন শেখর কথা েন হরকাn িচিnত হেয় পেড়। তেব eটা িঠক য, স বুঝেত পারেছ না তার িক করা uিচৎ। 
সহজ, সরল, সাদািসেধ তার মত eকজন মানুষ য িকনা গভীরভােব ভাবেত পাের না। খুব বিশ পড়া নাo তার 
জানা নi। তাi তখনকার utাল পিরেবেশ তার যতটা আেnািলত হoয়া uিচৎ িছল স তার পুেরাটা হেত পাের 
না। তেব তার িচnা হয় নীলার জন । তার o নীলার spgেলার জন । সামেন িক খুব িবপদ? হরকাn িচিnত sের 
গিন শখেক িজjাসা কের, িমিলটাির িক e জায়গায় আiেবা? 

- তা ক ামেন কi? oেগা িব াস নাi। আiেতo পাের।  

- যিদ আয় তাiেল কী হiেবা? চােখ শ া হরকােnর।  

- গতরােত আমার শ ালক মn ু ঢাকা িদয়া আiেছ। oর কােছ নলাম 25 মাচ রাiেত oরা যাের সামেন পাiেছ 
তােরi মারেছ। মাiয়ােগা রপ করেছ। ঘরবািড় দাকানপাট সব jালাiয়া িদেছ। মn ু aেনক ক  কiরা কানমেত 
জানটা িনয়া পালাiয়া আiেছ।  

- দাদা গা, তাiেল আমার ei দাকােনর কী হiব? দাকান jালাiয়া িদেল আিম কী খামু? বuের কী খাoয়ামু? 

- dরেরা! থােমা তা। oরা তা eখনo eখােন আেস নাi। হরকাnেক শাn করার চ া কের গিন শখ। দ াo 
তা, eক কাপ চা দ াo। হরকাn চা দয়। eবার িকnt স সিত i িচিnত হেয় পেড়। 

[ছয়] 

রােত হরকাn আর তার বu নীলা খেত বেসেছ। ক মােছর ঝাল, ডাল আর ভাপ oঠা সাদা ভাত। ভাত খেত 
খেত হরকাn বেল, বাহ বu! তামার রাnা দাrণ হiেছ। eত ভাল রাnা তামাের ক িশখাiেছ? 

- কu না। আিম eকা eকা িশখিছ। 

- eকা eকা? 

- হ। eকদম eকা।  

- আicা, আমাের রাnা িশখাবা? 

- কী কo! ব াটা হiয়া তুিম রাnা িশখবা? বuর চােখ রােজ র িবsয়।  

- হ। িশখমু। eেত eত aবাক হoয়ার কী আেছ? 

- না মােন... মােন...  

- আের eত মােন মােন করার িকছু নাi। আিম তামার কােছ রাnা িশখতািছ eটাi ফাiনাল। হরকাnর মেন হঠাৎ 
d িুম খেল যায়। স বেলi ফেল, আের বu, যখন তুিম পায়ািত হবা তখন তা তুিম রাnাবাnা করেত পারবা 
না। আমােরi তা করেত হiব। তাi না?  



- dর! তুিম য কী কo! পাগল! লিjত কে  বেল নীলা। পরkেণi িনেজেক সামেল নয়। আcা িঠক আেছ। 
eখন ভাত খাo। ভােত পাকা পড়ব তা!  

- o, তাi তা। হরকাn ভাত খেত ব s হেয় oেঠ। 

[সাত] 

eলাকায় নতুন eকটা কিমিট গঠন করা হেয়েছ। নাম -শািn কিমিট। e কিমিট eখােন শািnরkা করেব। 
পািকsােনর aখ তা রkায় ভূিমকা রাখেব। কিমিটর চয়ারম ান িনবািচত হেয়েছ sানীয় মুসিলম লীগ নতা 
কিফলuিdন। স-i হেব শািn রkায় pধান কা াির। তার নতৃেti eখনকার মানুষ পািকsােনর খদমত করেব। 

সদ গিঠত কমীবািহনী িনেয় কিফলuিdন গেছ হরকাnর দাকােন চা খেত। কী হরকাn! ভাল আেছা তা? 
িজেjস কের কিফলuিdন।  

- আেj, দাদা। আিছ eক রকম।  

- আcা বশ বশ। তা আমােগা সবাiের চা দ াo তা দিখ। 

- িদতািছ।  

- শান হরকাn। জােনা তা, শািn কিমিট করলাম। পািকsানের বাঁচাiেত হiব। তাi e কিমিট। eরপর 
কিফলuিdন গলা নািমেয় বলল, মুিk বা জয়বাংলাoয়ালা গা খবর জানেলi আমােগা জানাবা, িঠক আেছ? oরা 
গাdার। পািকsােনর শt“।  

িনrtর থােক হরকাn। eেত সেnেহর চােখ তাকায় কিফলuিdন। মেন মেন বেল, শালা মালাuন! iিnয়ার 
দালাল! eরপর জার গলায় বেল, কী, বুঝছ আিম কী কiিছ? 

- জ, জ, বুঝিছ। হরকাn থতমত খেয় যায়। 

[আট] 

কেয়কিদন পর। তখন রাত। ঘিড়র কাঁটা আঁটটা ছঁুi ছঁুi। আকােশ aসংখ  তারা jলেছ। তারার সােথ যন পাlা 
িদেয়েছ ঝাপঝােড়র জানািকরা। আজ চাঁদ oেঠিন। তাi anকােরর গাঢ়t যেথ  গভীর। হরকাn eখেনা 
দাকােন বেস আেছ। হ ািরেকেনর আেলায় খুব বিশ দূর দখা যােc না। ভ াপসা গরেম ঘেম pায় নেয় uেঠেছ 

হরকাn। গােছর পাতাgেলা eকদম িsর। যন আঁকা ছিব। iস! eকটু বাতাস বiত! খেdরিবহীন eভােব আর 
কতkণ বেস থাকা যায়! হরকাnর ভাল লাগেছ না। বািড় তােক টানেছ। oিদেক বuটা eকা eকা কী না কী 
করেছ? বচাির! সারািদন eকা eকা ক  কের, aথচ মুেখ oর সারাkণ হািস লেগi আেছ। কানo kািn নi। 
হরকাn চাখ বুেজ নীলার হািসমুখ দখার চ া কের। 



হঠাৎ ঠাশ ঠাশ ঠাশ! e কী! gিলর শb! বাঁচাo বাঁচাo! িমিলটাির! িমিলটাির! আgন! আgন! বাঁচাo! বাঁচাo! ঠাশ 
ঠাশ ঠাশ... ! 

কানমেত দাকােনর ঝাঁপটা নািমেয়i বািড়র পেথ দৗেড় যায় হরকাn। িকnt স যেত পাের না। পেথ পািকsািন 
িমিলটািরর সামেন পেড় যায়। oেক দখা মাti diজন সনা oর িদেক তেড় আেস। হরকাn দৗেড় eকটা 
বাগােন ঢুেক পেড়।  

ঠাশ!  

িপছন থেক gিলর আoয়াজ নেত পায়। স থােম না। দৗড়ােত থােক। দৗেড় দৗেড় eকসময় হানাদারেদর 
নাগােলর বাiের চেল যায়। eতkণ দৗেড় হরকাn pচ  হাঁিপেয় গেছ। তাi স eকটু দম নয়। বুেকর মেধ  খুব 
ধুক ধুক করেছ। যন hৎিপnটা পাঁজেরর হােড়র সােথ বািড় খােc। কী হেব eখন? নীলা! নীলার কী হেব? না 
জািন o কমন আেছ! হায় ভগবান, তুিম e কান িবপেদ ফললা! তামার কােছ হাতেজাড় করিছ, তুিম নীলাের 
রkা কেরা। রkা কেরা। 

[নয়] 

কেয়ক ঘ া পর হরকাn িফের eল। িকnt e স কাথায় eেসেছ? eটা িক তার বািড়, নািক শান? সবিকছু 
ছড়ােনা িছটােনা। ভাঙােচারা। সব eেলােমেলা হেয় গেছ। oi তা মেঝেত নীলার হােতর শাঁখার ভাঙা টুকেরা 
পেড় আেছ। নীলা! নীলাের... ! 

হরকাn চুপচাপ বেস থােক। uদাসীনভােব আকােশর িদেক তািকেয় থােক। তারার পছেন তারা ছােট। মেঘর 
পছেন মঘ। eকটা কুকুর কrণ সুের কঁেদ চেলেছ, ঘu- u- u- u! খাnব দহেন দg হেত থােক হরকাnর 

মন। িকnt িনরst, eকা স কী করেব? িকছুi করেত পাের না। ধুi দg হেত থােক। eরমেধ  pিতেবশী িবধবা 
বৃdা মিরয়ম িবিব ঘের eল। বাবা, মাiয়াডা কিফলuিdর কত হাত পােয় ধরল! ব াডায় ছাড়ল না। তুiলা িনয়া 
গল। আিম ঠকাiেত গিছলাম। আমাের oরা ধাkা িদয়া ফালাiয়া িদেছ। 

নীলােক ধের িনেয় যাoয়া হয় হানাদারেদর ক ােm। ধু নীলা নয়, সিখনা, জিরনা, মhয়া, মালিত, লতা eমন 
নাম না জানা হাজােরা মা- বানেক তুেল িনেয় যাoয়া হয় পািকেদর ডরায়। তারপর...  

[দশ] 

তারপর কী হেয়িছল তা আিম জািন না। কননা বীরা নােদর ত ােগর কrণ কািহনী কানo eক িবিচt কারেণ 
তrণ pজেnর সামেন pকাশ পায়িন। হয়ত pকাশ করা হয়িন। যা হাক।  

pত kদশী রােবয়া খাতুেনর কথা েন আমরা আঁচ করেত পাির কী ভয়াবহ িছল সiসব িদনgেলা, যার anকার 
aমাবস ার কােলাtেকo হার মািনেয়িছল। ’71-eর 25 মােচর পর রাজারবাগ পুিলশ লাiেন পািকsািন হানাদার 
বািহনীর গণহত া, নারী িনযাতন o ংসযেjর নারকীয় দৃশ াবলী pত k কেরেছন সখানকার সুiপার রােবয়া 
খাতুন। তার ভাষায়...  



oরা (পািক আিমরা) ব ারােক ব ারােক pেবশ কের pিতিট যুবতী, মিহলা o বািলকার পরেনর কাপড় খুেল 
eেকবাের uল  কের মািটেত লািথ মের ফেল িদেয় বীভৎস ধষেণ লেগ গল...  

আিম দখলাম পাক সনারা সi মেয়েদর uপর পাগেলর মত uেঠ ধষণ করেছ আর ধারাল দাঁত বর কের 
বেkর sন o গােলর মাংস কামড়ােত কামড়ােত রkাk কের িদেc...  

aেনক প  ছাট ছাট বািলকােদর uপর পাশিবক aত াচার কের oেদর aসাড় রkাk দহ বাiের eেন dজেন 
dপা dিদেক টেন ধের চড়চিড়েয় িছেড় ফেল িদল...  

[eগােরা] 

হরকাn পাগেলর মত নীলার খাঁজ কের। িকnt পায় না। মােঝ মােঝ তার iেc কের কিফলuিdেনর গলা চেপ 
ধের নীলার খবর িজেjস কের। সাহেস কুেলায় না। সশst রাজাকারটার সামেন গেলi িনরst হরকােnর জানটা 
যােব। তাi হরকাnর ast চাi! ast! মুিk চাi! sাধীনতা চাi! হরকাn যুেd চেল যায়। 

সময় গিড়েয় যায়। থেম থােক না ঘিড়র কাঁটা। িদন আেস, রাত হয়। রাত যায়। িদন আেস। আবার...। বাতােস 
ভােস বাrেদর গn। ভেস আেস লােশর গn। পাড়া গn। িচৎকার! বাঁচাo! বাঁচার আকুিত। রk! রk! রk! 
খােল লাশ। িবেল লাশ। মােঠ লাশ। ঘােট লাশ। ধু লাশ আর লাশ। পচা লােশর মাংস খায় িশয়াল, শকুন, কাক, 
কুকুর। রেkর sাত বাড়েত থােক। বাড়েত বাড়েত রেkর সাগর হেয় যায়। aবেশেষ 16 িডেসmর 1971 
বাংলােদশ sাধীন হয়। 

[বার] 

যুd থেক িফের আেস হরকাn। পরেন কাট-প াn। যিদo সgেলা eকটু পুরেনা। তবুo oসেব তােক ভালi 
লাগিছল। যুেdর সময় জিলল নােমর eক সহেযাdা তােক egেলা uপহার িদেয়িছল। ছেলিট িছল ধনী 
পিরবােরর। কাটপ াn পেরi যুেd চেল eেসিছল। পের কী মেন কের যন স ogেলা হরকাnেক িদেয় দয়। eর 
কারণ হরকাno জােন না। হানাদার ক ামপ থেক নীলােক udার করা হয়। হরকাn pথেম যন oেক িচনেতi 
পারিছল না। কাথায় তার বuফুল? e যন eক িব s pিতমা। াn। মিলন। aবসn। নীলা িঠক মত হাঁটেত 
পারিছল না। হরকাn কােল কের oেক বািড় িনেয় আেস।  

নীলা aেনক বদেল গেছ। স আর আেগর মত হােস না। কথাo বেল না। সারাkণ চুপচাপ ফ াল ফ াল কের 
শূেন র িদেক তািকেয় থােক। oেক sাভািবক করার চ া কের হরকাn, শােনা, যা হবার হiেছ। oসব ভুiলা 
যাo। তুিম আবার আেগর মত হiয়া যাo। eকটু হােসা। eকটু হােসা। নীলা হােস না। স যন হাসেত ভুেল গেছ। 
স থােক িনrtর। তবুo হাল ছােড় না হরকাn। স চ া চািলেয় যেত থােক। eকসময় স দখেত পায় নীলা 

kমশ sাভািবক হেয় uঠেছ। িকnt eকিদন হরকাn জানেত পাের নীলা গভবতী। পেট তার হানাদারেদর সnান। 

 

 



[েতেরা] 

হরকাn চেয়িছল নীলােক িনেয় কান ডাkার-কিবরােজর সােথ কথা বলেব। িকnt যুdিব s দেশ তখন 
ডাkাররা আজেকর মত eতটা সহজলভ  িছল না। তাছাড়া স তার সুেযাগo পায়িন। eর আেগi ব াপারটা রা  
হেয় যায়। aেনেক িছঃ িছঃ করেত থােক। িকnt তারা eকবারo ভাবল না, eেত মেয়টার দাষ কাথায়। কী তার 
aপরাধ? 

আসেলi মানুষ বড় িবিচt। সবেচেয় িবিচt হেc তােদর মন। কখন য কার পk নয় তা হয়ত aেনক সময় 
মানুষ িনেজi জােন না। 

d’িদন পর। 

sান হরকাn রােয়র বািড়র uেঠান। সািলশ বেসেছ। িবচার হেব নীলার। তার aপরাধ, কন স খানেসনােদর বাcা 
পেট িনেয় আেছ! িবচার করেত eেসেছ sানীয় মাতbররা। pধান িবচারক হল কিফলuিdন। সi রাজাকার। 

aেনক রাজাকােরর মতi তার িকছুi হয়িন। িকছুিদন পািলেয় িছল। eখন আবার িফের eেসেছ বহাল তিবয়েত। 
আমােদর দশটা য কত বড় dভাগা তা ভাবেত খুব ক  হয়! িকnt িক করার আেছ! 

িকছুi িক নi? 

কিফলuিdন uপিsত সবাiেক uেdশ কের বলেত r কের, ভাiসব, বেলন তা দিখ ei মাiয়াটাের িনয়া কী 
করন যায়? তার পেট খানেসনা গা বাcা। বেলন আপনারা eের কী শািs দয়া যায়? 

pিতবাদ কের হরকাn। শািs মােন! কiেলi হiল? oর িক দাষ? o িক icা কiরা খানেসনা গা কােছ গেছ?  

- যাiেতo তা পাের। িব াস কী? ফাড়ন কােট কিফলuিdন।  

- হারামজাদা, রাজাকার। তুi-i তা oের... হরকাn আর িনেজেক িঠক রাখেত পাের না। দৗেড় মারেত যায় 
কিফলuিdনেক। িকnt তােক ধের ফেল কিফলuিdেনর কেয়কটা চামচা। হরকাnর মেন হেত থােক, iস 
sনগানটা কন য জমা িদলাম! oটা যিদ eখন হােত থাকত। eক পযােয় তােক eকটা গােছর সােথ বঁেধ ফলা 

হয়। 

কিফলuিdেনর pহসন নাটেকর কেয়কটা a  তখনo বািক িছল। তেব সসব ম s হেত খুব বিশ দির হল না। 
কুশলী aিভেনতা কিফলuিdন। kেণ kেণ স ভাল পাlােত জােন। জােন কীভােব মানুেষর uপর িনয়ntণ রাখেত 
হয়। আর মানুষgেলাo যন কমন! মrদnহীন! আসেল বিশরভাগ সাধারণ মানুষi eমন। তারা িনেজরা কথা 
বলেত চায় না। ভয় পায়। সমােজর কিথত শিkশালী aংশ তােদর যিদেক যেত বেল তারা সিদেকi যায়। 
জায়ার যিদেক, তারাo সিদেক। িনেজেদর যন কানo aনুভূিত নi। থাকেলo তারা তা pকাশ কের না। 

করেত চায় না। করেত পাের না। aথচ তারা বুঝেতo পাের না gিটকেয়ক কিফলuিdেনর হিmতিm তােদর 
সিmিলত শিkর সামেন িকছুi না। িবnুর চেয়o kুd। 



- শােনন ভাiসব! নীলােক দিখেয় বলল কিফলuিdন। ei মাiয়াটার পেট aৈবধ বাcা। aৈবধ বাcা ভাল 
মাiয়া মাiনেষর হয় না। aৈবধ বাcা হয় বশ া গা। বশ ারাi aৈবধ বাcার জn দয়।  

- হারামজাদা। কুtার বাcা। চুপ কর কিফলuিdর বাcা! রােগ, kােভ, ঘৃণায় িচৎকার কের oেঠ হরকাn। নীলার 
আiজ e aবsার জন  ক দায়ী? তুi দায়ী! তুi! তুi- i তা oের পা াবী গা হােত িদিছিল। তাের আিম ছাড়মু 
না। তাের আিম gিল কrম... তাের... আহ!  

হরকাnেক আর িকছু বলেত দয়া হল না। হঠাৎ কের কিফলuিdেনর eক চামচা হরকাnর মাথায় লািঠ িদেয় 
জাের আঘাত কের। মাথা ফেট মুষেড় পেড় হরকাn। তবুo স kীণsের বলেত চ া কের, ভাiসব, আপনারা e 

aন ায় মানেবন না। আপনারা oi শয়তােনর কথা iেনন না। 

আ য! uপিsত মানুষgেলার eকজনo হরকাnর পােশ দাঁড়ােনা তা দূেরর কথা, টু-শbিটo করল না। তারা যন 
িনবাক। নীরব ছিবর apেয়াজনীয় aংশ মাt। ধীের ধীের হরকাnর চাখ ঝাপসা হেয় আেস। তার সামেনর পৃিথবী 
kমশ anকাের ডুেব যেত থােক। aসপ ভােব িকছু দৃশ , িকছু শb asুটভােব তার কােছ আসেত থােক। 
কিফলuিdন বলেছ... িবচার... শািs... দাররা... হ াঁ... হ াঁ... eকঘের... নীলার িচৎকার... মােগাের... বাঁচাo... 
আহ... আহ... আহাের...  

eকসময় হরকাn jান হািরেয় ফেল। 

[েচাd] 

jান ফরার পর হরকাn জানেত পাের নীলা আtহত া কেরেছ। তােক লােশর সামেন নয়া হয়। যাক! ভাল 
হiেছ! মরেছ! বাঁচিছ! বশ া! সবাiেক aবাক কের িদেয় adুতভােব কথাgেলা বেল হরকাn। তারপর ঝরঝর 
কের কাঁদেত r কের। 

[পেনর] 

2006 সাল। মাচ মাস। dেটা িকেশার হরকাnদােক িনেয় কথা বলেছ। জািনস oi পাগলটােক eখন কত সাল 
িজেjস করেল কী বেল? 

- কী বেল? 

- িজেjস কেরi দ াখ না। 

- আcা। 

হরকাnদা রাsার পােশ চুপ কের বেস িছল। কী যন ভাবিছল। হয়েতা নীলার কথা-i িচnা করিছল। িকেশার 
ছেলিট তার কােছ িগেয় বলল, দাদা, eখন কত সাল? 

p  েন হরকাn িনrtাপ জবাব দয়, 1971...  



 

িবপরীত শb 

[eক] 

- বাবা, তুিম কেব দেশ আসেব? 

- আসেবা মা, আসেবা। ছুিট পেলi আসেবা। 

- আমার জন  িক আনেব? 

- et বড় eকটা বারিব ডল! 

- কt বড়? আমার চেয়o বড়? 

- হ াঁ। তুিম খুিশ হেব না? 

টিলেফােনর িরিসভার কােন খুব জাের চেপ ধের িমি  কের eকটা হািস দয় pবািস নাজমুল সােহেবর পাঁচ 
বছেরর ছা  মেয় aপা। 

[di] 

dপুরেবলা। pচ  গরম পেড়েছ। eiমাt দালা তার মেয় aপােক িনেয় বাসায় eেসেছ। িছমছাম গাছােনা 
iংrেম ফুল sীেড eিস চলেছ। aপা আর সময় ন  না কের drত িটিভ দখেত বেস গল -টেমর সােথ জিরর 
dnd oর খুব ভাল লােগ। 

হঠাৎ inারকেম িরং হল। aপা িরিসভ করল। 

- হ ােলা। 

- আপামিণ aপণ নােম eক লাক আiেছ। ফােনর oপাশ থেক িসিকuিরিট বলল। 

aপা িক যন বলেত যািcল িকnt তার আেগi দালা oর হাত থেক িরিসভার িনেয় গল - হ ােলা ক? o আcা। 
আসেত দাo। 

[িতন] 

o মা কী দাrণ! আজেক বারাnায় eতgেলা pজাপিত eেসেছ! লাল pজাপিত! নীল pজাপিত! আcা সবুজ 
রেঙর pজাপিত িক পাoয়া যায়? eকা eকা ভােব aপা। বাহ খয়ালi তা কিরিন- আমার গালাপ গাছটা eত বড় 
হেয় গেছ! pায় বাবার লাগােনা গাছটার সমান! আমারটা ছাট, বাবারটা বড়। ছাট গাছ, বড় গাছ। বাহ িবপরীত 
শb হেয় গল তা! কালেক তা eটাi হামoয়াক। যাক eকটু pাকিটস কির। ছাট-বড়, লmা-খােটা, মাটা-



িচকন... বধ... oহ- হা eটার িবপরীত শbটা িক যন? িক যন? dর মেনi পড়েছ না। ধ াত! যাi মােক 
িজjাসা কির! 

- মা, মা দরজা খাল। খাল। 

খুব িবরিk িনেয় aপণ দরজা খুলেতi aপা বলল, পেয়িছ আংেকল, aৈবধ! 

 

 

ভূিমকm  

 

আজেক শািmর রs ড। তাi স আজ ল ােব যায়িন। সকাল থেক ফসবুক gতাgিত কের আর ভােলা লাগেছ 
না। কান ni eখন aনলাiেন নাi। িক করা যায়! সােহলেক eকটা ফান িদেল কমন হয়! িকnt তার ei 
রােবািটক জামাiটা য aিফস টাiেম পােসানাল কান কল িরিসভ কের না তা স খুব ভােলা কেরi জােন। 

তারপরo দখা যাক না িক হয়! শািm সােহলেক িরং করল। িকnt যথারীিত বাংলােত কান utর পাoয়া গল না। 
জাপািন ভাষােত eক মিহলা যা বলল তার মােন হল, যােক কল িদেয়েছন িতিন ব s থাকায় ফানিট ধেরনিন, 
চাiেল ভেয়স eসeমeস িদেয় রাখা যেত পাের! ধ াত! 

শািmর মজাজ খারাপ হয়! eক িমিনট কথা বলেল িক eমন দাষ হত! আবার পরkেণi ভােব, জাপািনরা চরম 
কাজ পাগল! তাi সােহলরi বা দাষ িক! aিফস টাiেম ব িkগত কথা বলেত দখেল জাপািন বস oেক সাiজ 
কের দেব! থাক বাবা দরকার নi! সময় মেতা aিফস শেষ বাসায় িফরেলi হেব! 

হঠাৎ শািmর সল ফানটা বেজ uঠেলা। আজব! সােহল aিফস টাiেম কল ব াক কেরেছ! রােবােটর মােঝ 
দিখ pােণর স ার হেয়েছ! 

শািm বলল, হ ােলা সুiট হাট িক কর? আমার িকছু ভােলা লাগেছ না। তুিম কখন আসবা? 

- আসব না! ফান িদেসা কন? 

- আমার জানটার খবর িনবার জন ! সi সকাল থেক আমার জানটােক দিখ না! িমস iu! 

- িক বেল! aিফেস eেসিছ মাt eক ঘ া হেয়েছ! 

- তামার কােছ মাt eক ঘ া! িকnt আমার কােছ e যন eক aনnকাল! সুiিট আজেক aিফস করা লাগেব না। 
চেল আস না! তামার বসেক বল শরীর ভােলা লাগেছ না। eকটা িসক িলভ মের দাo না! eত কাজ কের িক 
হেব! 



- দ ােখা আমার eখন ঢং করার সময় নাi! oয়াশ rেম ঢুেক কথা বলিছ। ফান রাখ। 

- না রাখব না। রাখব না। রাখব না। তুিম আমার সােথ খারাপ িবেহভ করছ! যাo আজেক বাসায় রাnা বn। রােত 
না খেয় থাকেব। eটাi তামার শািs! 

- eiের সেরেছ! সির িডয়ার! সির। 

- খািল সিরেত হেব না। আমােক eকটা পািp দাo। 

- পািp! িকভােব? ফােন! 

- হ াঁ! িদবা িক না বল! 

- oেক িদিc বাবা িদিc! 

সােহল শািmর রাগ ভাঙােত পারল িক না জািন না তেব eরপরi শািm রাnা করেত গল! আজেক স সােহলেক 
oর সব পছেnর িডশgেলা খাoয়ােব! গত di বছর যাবত ei টানাটুিনর সংসার টািকoেত eভােবi কাটেছ! 

  [di] 

সকােলর রিঙণ সূযটা য িবেকেল eতটা রংচটা হেব তা শািm ভাবেতo পাের িন। যন জাের ঘুের oঠা পৃিথবীেত 
স eতkণ ঘােরর মেধ  িছল! িনেজর চাখেক স িব াস করেত পারিছল না। টিবেলর uপর থেক ফুলদািনটা 

পেড় ভেঙ গল। সব আসবাব, সমs ঘর eমনভােব dলিছল যন egেলা সব কাগেজর তির! eক দৗেড় শািm 
রাsায় বর হেয় আসল। চােখর সামেন   রাsাটা িচর িচর কের ফেট যেত লাগল! কালৈবশাখী ঝেড় সুপারী 
গাছgেলা যমিন aসহায়ভােব দােল আেশপােশর বািড়-ঘরgেলােক শািmর তমনi aসহায় মেন হিcল!  

eকটু পের pকৃিতর তাnব িকছুটা থেম আসেল বাসার িভতের িগেয় তার চাখ dেটা জেল িভেজ আসল। সব 
eেলােমেলা, ভেঙ খানখান! িবd ৎ চেল গেছ। মাবাiেল সােহলেক eতবার কল িদল িকnt কলi ঢুকেছ না। 
খুব কাnা পােc তার। িনেজেক খুব aসহায় লাগেছ। িক করেব স eখন! হঠাৎ স দখল ল াপটপটা টিবল আর 
খােটর মােঝ পেড় ঝুলেছ। eখনo oটার চাজ শষ হয়িন। দৗেড় oটা তুেল নেট ঢাকার চ া করল শািm। যাক 
নটলাiন eখনo আেছ। তাড়াতািড় ফসবুেক সােহেলর oয়ােল িলখল, তুিম কাথায়? কমন আছ? তামােক 
তা ফােন পািc না। আিম খুব টনশেন আিছ। 

eরiমেধ  জাপােনর ভূিমকেmর খবর সারািব  জেন গেছ। শািm দখল বাংলােদশ থেক aেনেকi তার 
ফসবুক oয়ােল তােদর খবর জানেত চেয়েছ। স সবার কােছ দায়া চাiল। o আlাহ! আবার ঘর নড়েত r 

কেরেছ। স দৗেড় বাiের চেল গল। 

নাh eবার বিশkণ কmন থাকল না। আসেল eটা হেc আফটার শক। জাপােন বড় যেকান ভূিমকেmর পর 
eমন হালকা কmন eকটু পর পর চলেত থােক। িতন চারিদন থেক eক সpাহ পযn eমনটা হেত পাের। 



শািm eবার যন eকটু বিশ aিsর হেয় গল। eকবার সল ফান, eকবার ফসবুক। নাহ কােনাভােবi 
সােহলেক পাoয়া যােc না। িক করেব? eখন স িক করেব? সােহেলর aিফেসর িদেক যােব? হ াঁ তাi যাব! 

শািm ঘেরর দরজা পযn যেতi মাবাiলটা বেজ uঠল। িরিসভ করেতi কািkত ক sর, শািm, আিম সােহল। 
আিম িঠক আিছ। তুিম িঠক আছ তা? 

শািmর চােখ আনেn জল চেল আেস। 

 

ফাs লাভ 

 

- কন ডেকছ? 

- তামােক খুব দখেত icা করিছল। 

- তাi নািক? দখা তা হেয়েছ eখন আিম যাব। আর িকছু বলবা? 

- ছাটন, আi eম সির। তুিম আমােক kমা কের দাo। 

e কথা বেলi রাiসা ছাটেনর হাতটা ধরল। সােথ সােথ ছাটন eক ঝটকায় হাত ছািড়েয় িনল। aথচ ei হাত 
ধরার জন  স eক সময় কত পাগল িছল। তীb রােদ পুেড় িকংবা বষায় কাক ভজা হেয় কতিদন স ছুেট গেছ 
রাiসার কােছ - ধু তার হাতটা ধরেব বেল! িকnt মজার ব াপার িছল, সামনা সামিন হেল স যন s াচু হেয় 
যত। ধু তার িদেক ফ াল ফ াল কের তািকেয় থাকত। তমন িকছু বলেত পারত না, িকছু করেত পারত না। 

eমন িক eক সােথ িরকশায় ঘারার সময়o স মুg নয়েন রাiসার িদেক কবল তািকেয়i থাকত। 

রাiসা আবার বলা r কের, আিম জািন আিম তামার সােথ চরম aন ায় কেরিছ। আিম eখন বুঝেত পারিছ 
আিম জীবেন িক ভুলটাi না কেরিছ। িpজ তুিম আমােক kমা কের দাo। 

- তুিম আমার কােছ kমা চাc? আমার কােছ? আিজব! 

- আিম জািন, তুিম আমােক kমা না করেল আমার বািক জীবনটা ভাল কাটেব না। 

- কন কাটেব না! জীবেন যা চেয়ছ তা-i তা পেয়ছ! িক যন নাম ছেলটার... oi য যােক িনেয় তুিম নতুন 
কের ভেবিছেল... জােনা তামার সi eসeমeসটা আজo আমার মাবাiেল আেছ... তুিমi তা বেলিছেল আিম 
জািন না িকভােব ভােলাবাসেত হয়... তামার স জােন... স তা তামারi আেছ। আমােদর eতিদেনর জানা-
শানা যার জন  তামার কােছ িফেক হেয় গল... তাহেল তামার eত ক  িকেস? 



- আিম জািন তুিম আমার uপর aেনক রেগ আছ? িকnt আিম ভুল কেরিছ। o িছল eকটা pতারক। িচট! আিম 
তা aেনক পের বুঝেত পেরিছ! o আমার সব শষ কের িদেয়েছ! আিম আমার ভুল বুঝেত পেরিছ। তুিম আমােক 
মাফ কের দাo। 

রাiসা কাদঁেত r কের। 

িক হেব eতিদন পর মাফ কের! ছাটন আর রাiসার কােছ দাঁড়ায় না। স চেল যায়। পছেন পেড় থােক রাiসা। 

ছাটেনর খুব icা কের ধু eকবার, ধু eকবার িpয় মুখটা িপছেন তািকেয় দেখ। iেc কের ছুেট িগেয় তােক 
বেল, রাiসা আিম তামােক aেনক ভােলাবািস। eতটা আিম িনেজেকo বািস না। 

িকnt ছাটন ফের না...। 

 

 

িবেকল পাচটা 

pিতিদন িবেকল িঠক পাঁচটায় রিব বাসা থেক বর হয়। ঘিড়র কাঁটা পাচটা ছঁুেল বাসার িভতর তার যন দম বn 
হেয় আেস। বাসাটােক কারাগােরর মত মেন হয়। aসmব aিsর হেয় oেঠ স। যন তার aিkেজন িনেত ক  হয়! 
তাড়াতািড় বাসা থেক বর হয় স। লk হীনভােব হাঁটেত থােক। মােড়র দাকােন eেস eকটা িসগােরট কেন। 
িসগােরটটা jািলেয় drত হাঁটেত থােক। িসগােরটটা jেল যতi ছাi হেত থােক তার হাঁটার গিতo ততi কমেত 
থােক। eকসময় স িsর হেয় দাঁড়ায়। eকi রকম ভােব pিতিদন। সূয আেs আেs হেল পড়েত থােক। রিব িঝম 
মের বেস থােক আর ভােব...। 

di বছর আেগর কথা। 

বাসা থেক খুব সেজgেজ রিব বর হেc দেখ বৗিদ বলেলন, িক ব াপার কi যাc? আর তর সয় না, তাi না? 

- িক য বল না বৗিদ! 

আগামী মােসর দশ তািরখ rপার সােথ তার িবেয়। পািরবািরক সmিতেত িবেয় িঠক হেলo rপার সােথ তার 
জানােশানা আট বছেরর। না, oেদর মােঝ pম িছল না। তেব ভাল বnুt িছল। আসেল পাশাপািশ বাসা থাকেল 
যমনটা হয়। হঠাৎ কের রিবর বাবার iেcেতi oেদর িবেয়টা িঠক হেয়েছ। আজ িবেকল পাচটায় rপার সােথ 
দখা করার কথা। তারপর শিপং করেব। পূজা দখেব। eকসােথ ঘুরেব, খােব। িবশাল pাgাম oেদর।  

- তামার আসেত eত দির হল! আমরা কখন ঘুরব আর কখনi বা শিপং করব? রিবর দির দেখ kেপ যায় 
rপা। 

- আের eকটু দিরi তা ভাল। রােতi তা পূজা দখার মজা! 



আজ িবজয়া দশমী। dগা পূজার শষ িদন। তাi মিnের মnেপ লােকর aভাব নi। ঠলােঠিল ধাkাধািk কের 
সবাi মnেপর সামেন যাবার চ া করেছ।  

eত িভড় দেখ rপা বলল, থাক ভতের যাবার দরকার নi; আমরা eখান থেক মােক pণাম কের চেল যাi। 

- িক য বল না; িবেয়র আেগ pথম পূজােত মােক কােছ না িগেয় িকভােব আশীবাদ নi? 

aিনcা সেtto িভেড়র মেধ  গল rপা। রিব সামেন সামেন যেত থােক আর তার হাত ধের পছন পছন egেত 
থােক স। হঠাৎ স aনুভব কের ক যন পছন িদক িদেয় তার বুেকর uপর হাত িদেয়েছ। সারা শরীের যন 
িবdৎ খেল যায় তার। ঘুেরi হােতর পাঁচ আঙুেলর ছাপ বিসেয় দয় বদমাশটার গােল। 

- যা হারামজাদা তার মােয়র গােয় হাত দ! 

রােগ কাঁপেত থােক rপা! রিব শােটর কলার ধের বখােটটােক ঘুিষ মারেত থােক। eরi মােঝ পুিলশ চেল আেস। 
আর eক মুহূতo oরা oখােন দাঁড়ায় না। মােয়র আশীবাদ িনেত িগেয় aসুেরর aপcায়া দেখ বশ িবমষ হেয় 
পেড় d’জেন। িকnt oরা জােন না য aসুেরর aপcায়া তখনo oেদর িপছু ছােড়িন। 

িরকশােত কােরার মুেখ কান কথা নাi। dজেনi eকদম চুপ। জড়তা ভাঙল রিব, সির। তুিম ভতের যেত 
চাoিন, আমার জন i...। সির। 

- বাদ দাo। চল আজেক আর ভাল লাগেছ না। আমােক বাসায় িদেয় আস। 

িরকশা eিগেয় যেত থােক। আেs আেs মিnেরর ঢােকর শb হাlা হেয় আসেত থােক। কােন ভেস আেস, iয়া 
দিব সবভুেতশূ নমঃতশ। 

আকােশ মঘ কেরেছ। eকটু পর পর িবdৎ চমকােc। বাতােসর িতbতাo কম নয়। হঠাৎ ঝুম বৃি  r হেয় গল। 
বাতাস বৃি  িমেল িরকশার গিত যন aেধক হেয় গল। রাsাঘাট ফাঁকা হেয় গেছ। িরকশাটা rপােদর বাসার 
গিলর মুেখ পৗঁছেতi eকটা মাiেkাবাস eেস oেদর পথ আটকাল। কেয়কটা ছেল eেস rপােক টেন িহঁচেড় 
মাiেkাবােস তুেল িনল। oেদর বাধা িদেত যেয় মাথায় শk িকছুর বািড় খল রিব। িবজিলর আেলায় eকটা 
পাং  মুখ বেল, মর শালা! আের e তা সi বখােট! তারপর রিবর আর িকছু মেন নi। 

তারপর rপােক খঁুেজ পাoয়া যায় নাi। 

হাসপাতাল থেক ফরার পর রিবর pিতটা িবেকল eভােবi কােট। 

 

 

 



লুি  সntাস! 

 

সmবত িনয়িমত লুি  পের eমন লাকেদর মােঝ eমন কu নi য জীবেন  anত eকবার হেলo লুি  সntােসর 
িশকার হয়িন! িবেশষ কের যসব ছেলরা হেল থেকেছ তােদর জীবেন eটা aেনকটা ডাল ভােতর মতi িজিনস। 
ঘটনাটা ভািসিট লাiেফর pথম িদেকর। আিম তখনo হেল িসট পাiিন। ভািসিটর পােশ eকটা বসরকাির 
হােsেল ভাড়া থািক। eকসময় আমার মত আরo বশ িকছু ছেল eখােন eেস পুেরা হােsল ভের ফলল। 
দেশর নানান জলা থেক eেসেছ oরা। eেকক জন eেকক রকম! pথম pথম আমরা eকজন আর eকজেনর 

pিত নm ভd আচরণ করতাম। িকnt যতi িদন যেত থাকল আমােদর ঘিন তা ততi বাড়েত লাগল। আর সােথ 
সােথ িবপিto বাড়েত লাগল! 

হয়ত দখা গল eকা eকজন বারাnায় লুি  পের হাঁটাহাঁিট করেছ। হঠাৎ কের di eকজন eেস oর লুি র িগ ু 
ধের টান মেরi দ ছুট! িকছু বুেঝ oঠার আেগi বচারার দফা রফা! আমােদর মেধ  di eকজন বাঁদর টাiেপর 
ছেলরাi (লুি  সntািস!) ei কাজটা করত! সাধারণত লুি র িনেচ কu িকছু পের না। িকnt আমােদর oখানকার 

পিরিsিত eতটাi ভয়াবহ আকার ধারণ কেরিছল য ছেলরা rেমর বাiের বর হেল লুি র িনেচ হাফ প াn বা 
aন  ছােটাখােটা িকছু পরা r কের িদল! 

যাi হাক। eকিদেনর ঘটনা বিল। তখন রাত আটটা বােজ। rম থেক বর হেয় দখলাম dেটা লুি  সntািস 
লালুপ দৃি  িনেয় ঘুের বড়ােc! আমার খুব কাছাকািছ rম থেক আমােদর সােথর eক ছেলেক দখলাম rম 
থেক বর হেয় িপছন িফের দরজা লাগােc! ei ছেলটা eকটু aন  টাiেপর মানুষ! গাল েমর চশমা পের। 

নােকর িনেচ মাটা গাঁফ িনেয় ঘাের। িবড়িবড় কের eকা eকা কথা বেল। মােঝ মােঝ স হঠাৎ কের s াচু হেয় 
যত, নড়েত পারত না। আমরা কu তােক ছঁুেয় িদেল তেব স নড়েত পারত। ei কােজর ব াখ ায় স বলত কu 

eকজন আেছ য তােক eমন করেত বেল! িকnt ক, স তা বলত না। ei আজব আচরেণর জন  eকজন oর 
নাম িদেয়িছল মহাজাগিতক pািণ! 

eবার আসল গেl আিস। তা মহাজাগিতক pািণ িপছন িফের rেমর দরজা লাগািcল। eির মেধ  oi di লুি  
সntািসর চােখ পেড় গল তার লুি ! আর যায় কi! িচেলর মত ছাঁ মের oর লুি র িগ ুেত টান মেরi di 
সntািসর পলায়ন! পােয়র িনেচ ঝুলn লুি  পরা মহাজাগিতক pািণর eমন আিবভােব আমরা যন s াচু হেয় 
গলাম! িনবাক আমােদর সবাক হবার সmাবনা তখন কেম গল যখন দখলাম মহাজাগিতক pািণ নড়েত পারেছ 

না; আর আমােদর বলেছ, ei আিম লুি  পরেত পারিছ না। তামরা কu আমােক eটা পিরেয় দাo!  

ei সেরেছ! o িন য়i oর সi eকজেনর কাছ থেক লুি  পরার aনুমিত পােc না। িবপদ! e য মহািবপদ! 
eভােব পাঁচ িমিনট চেল গল। eর মেধ  eকজন লুি  সntািসর মেন মায়া হল। স eেস লুি  পিরেয় মহাজাগিতক 
pািণেক কrণ দশা থেক মুk করল! 

বলাবাhল  eরপর লুি  সntািসেদর aপতৎপরতা িকছুটা হেলo কেমিছল! 



 

িহেমল তামার জন   

 

ঘিড়েত eখন dপুর diটা বােজ। আর মাt িtশ িমিনট পর aিফস ছুিট হেব। িতনিদেনর টানা ছুিট -ঈেদর ছুিট। 
সবাi eকটু পর পরi ঘিড় দখেছ। িtশ িমিনট যন বড় দীঘ সময় - কাটেতi চােc না। মিতন সােহব তা বেলi 
বসেলন, ‘িক ব াপার আজ ছুিটর সময় হেব না নািক? কতিদন পর বািড় যাব জােনন? ছাট বাবুটা হেয়েছ স-i 
কেব, আজo কােল িনেত পািরিন।’  

সদ িববািহত িনতাi বাবু বলেলন, ‘বুঝেছন দাদারা, চারটার বােস যািc। পূেজায় তা যেত পািরিন। তাi eবার 
যািc। মা য আমার কমন আেছ?’  

রিসক ভdেলাক iসমাiল সােহব। িতিন মজা করেত ছাড়েলন না -‘বুিঝ র িনতাi, সবi বুিঝ। নতুন বuেক দূের 
রেখ মােয়র নাম িনেয় বািড় যাoয়া! লjার িক আেছ? আহা, বল না বuটাের কতিদন দিখ না...!’ 

আমার কান তাড়া নi। aিফস যখন ছুিট হবার হাক। আমােক দৗেড় দেশর বািড়র বাস ধরেত হেব না। মেন 
পেড় ei তা গতবছরo িক ক  কের বাঁdরেঝালা হেয় বিরশাল িগেয়িছলাম। ক  হিcল, তবুo ভাল লাগিছল ei 
ভেব য, িনেজর দেশ যািc; যখােন আমার জন  aেপkা করেছ বাবার sহ, মােয়র ভােলাবাসা আর বুবুর 

আদর! aথচ আজ মাt eক বছেরর ব বধােন সবাi কমন যন বদেল গল। eকদম ভুেল গল? আিম িক খুব 
বড় ধরেনর aপরাধ কেরিছ? যােক ভােলােবেসিছ তােক িবেয় কেরিছ। তামরা কন য রািজ হিcেল না? ভােলা 
মেয় িহেসেব িহেমল কান aংেশ কম িছল? 

ধু িনেজর কথাi বেল যািc। আমার বাবা-মা তা aেনক দূের থােকন। িকnt oর বাবা-মা e শহেরi থােকন। 
মােঝ মেধ  রাsাঘােট দখাo হেয় যায়। তারা মুখ িফিরেয় নন। pথম pথম িহেমল e িবষয়টা িনেয় ভীষণ মন 
খারাপ করত। খুব কাঁদত। আমরা য d’পkেক বাঝােনার চ া কিরিন তা িকnt নয়। যতবার তােদর কােছ 
িগেয়িছ ততবারi uনারা তািড়েয় িদেয়েছন। eখন আমােদর পৃিথবীেত কবল আমরা dজন� আিম আর িহেমল। 

আমার বuটা নােমo িহেমল, আচরেণo িহেমল। eকদম ঠাnা মজােজর চুপচাপ। েনিছ ছাটেবলায় শাn 
sভােবর জন  oর খালা oর নাম রেখিছল িহেমল। পৃিথবীেত কবল ei মানুষিটi আমােক বােঝ। আমার 
পািখর বাসার মত বাসায় জািন oর খুব ক  হয়। আিম oর কান চাoয়াi পূরণ করেত পািরিন। িদেত পািরিন 
eকটা ভাল শািড়। তবুo oর মুেখ আজ পযn আিম কান হতাশা িনিন, আফেসাস দিখিন। আসেল িবধাতা যা 
কেরন ভােলার জন i কেরন। o যিদ পােশ না থাকত সিত i eতিদেন আিম মেরi যতাম! 

কখন য সn া গিড়েয় বশ রাত হেয় গেছ - হাঁটেত হাঁটেত টরi পাiিন। ঢাকা শহর eখন pচ  ব s। লাকজন 
ধু ছুটেছ আর ছুটেছ। মােকটgেলােত uপেচ পড়া মানুেষর িভড়। লাকজন ধু িকনেছ আর িকনেছ। eকজনেক 



দখলাম eত বিশ িকেন ফেলেছ য িজিনেসর ভাের হাঁটেত পারেছ না। adুত নগর e ঢাকা! কােরা কােরা 
পেকেট eত বিশ টাকা... আবার কােরা বা eকদম পেকট ফাঁকা। 

eটা আমার সংসার জীবেনর pথম ঈদ। আমার খুব iেc করেছ সানা-দানা, দািম শািড়েত িহেমলেক মুিড়েয় 
ফিল। িকnt িকছুi করেত পাির না। আমার মত মানুেষর কবল spi থােক। সাধ আেছ aথচ সাধ  নi। িনেজেক 

eত তুc মেন হেc! 

- িক ব াপার আজ eত দির করেল? দরজা খুেলi িজেjস কের িহেমল। 

- না eমিনi। 

- o আcা। হাতমুখ ধুেয় নাo খেত িদিc। 

- িহেমল আিম তামােক খুব ভােলাবািস। 

- জািন তা। িকnt হঠাৎ eভােব বলছ? 

- আমার খুব খারাপ লাগেছ। আিম তামার eমনi aথব হাজেবn য তামােক ঈেদ িকছুi িদেত পারিছ না। aথচ 
eটা আমােদর সংসােরর pথম ঈদ। 

- আের বাবা সময় তা শষ হেয় যােc না। eবার পারছ না পেররবার পারেব। তাছাড়া আিমo তা তামােক 
িকছুi িদেত পািরিন। তুিম eভােব বলেল তা আমারo মন খারাপ হয়। 

- িহেমল তুিম eত ভাল কন? আিম তামােক খুব খুব ভােলাবািস। 

আজ রােতর আকােশর চাঁদটা eকটু আেগo িবষn মেন হিcল। eখন মেন হেc e িবষnতার মােঝo আনn 
আেছ... কবল খঁুেজ িনেলi হয়! 

 

খলা  

 

- দাs দ াখ দ াখ! খলা r হiেছ!  

- কi? 

- দূর বাল! তুi eকটা কানা! িকছুi দখস না! 

- না মামা eiবার দখিছ। iস... ধরেছ তা...  

- uহ শালা! শািড়টা খুেল ফলেছ...  



- মামা আমার সব খাড়াiয়া যাiতােছ... মাথার চুল থেক গােয়র লাম... সব... আিম িনেজর চাখের িব াস 
করেত পারতািছ না...  

- চুপ থাক। আেগ দিখ আজেক িক কের...  

ঢাকা শহেরর পাশাপািশ াটgেলার ei eক মহামাির সমস া! eক বাসার জানালা থেক আেরক বাসায় তাকােল 
aেনক িকছুi দখা যায়। aবশ  sভাবগত কারেণ ব ােচলরেদর মেধ  ei u ঁিকঝুঁিক মারার pবণতা বিশ থােক। 
পাnেদর kেto ei eকi ব াপারটা ঘেটেছ। িকnt e িবষেয় oেদর দাষ পুেরাটা দয়া যােব না। গভীর 
ভালবাসাবািসর আেগ দরজা বn আেছ িকনা, িকংবা জানালার uড়n পদা d িুম করেছ িকনা - সটা সবারi 
খয়াল রাখা uিচৎ। কননা িনিষd িজিনেসর pিত আকষণ থাকেবi। 

গত pায় আধা ঘ া ধের eকi চয়ােরর uপর দাঁিড়েয় পাn আর ছাটন। চােখর সামেন eমন পেণা মুিভ দখার 
সুেযাগ খুব eকটা পাoয়া যায় না! িকnt oেদর eমন aিত আgেহর ভার িনেত হঠাৎ যন বাধ সাধল চয়ার! 
দড়াম! গল চার পােয়র eক পা! eকজন আেরকজেনর গােয় পেড় oরা যতটা না ব থা পল তার চেয় বিশ ভয় 
পল যখন দখল, পােশর ােটর আিদম নরনারীর diজনi oেদর িদেক রkচkু মেল তািকেয় আেছ!! 

আধা ঘ া পর...। 

ছাটন বলল, পাn দ াখ তা eত জাের জাের কান শালায় দরজা ধাkায়! 

- দখতািছ! 

দরজা খালার শb হল। আর র eত সi লাকটা! eকটু আেগ দখা আিদম নরনারীর নর! oরা িকছু বলার 
আেগi লাকটা r করল, হারামজাদা! কুtার বাcা! খানিকর পালা!...  

পিরিsিত aত n জিটল eটা বশ বুঝেত পারল ছাটন। িকnt স ঘটনা সামলােনার চ া করল। িছঃ িছঃ! ক 
আপিন! eভােব কথা বলেছন কন? 

- তাiেল ক ামেন বলেব! তােদর চুমা িদয়া কiেত হেব! েয়ােরর দল!  

- আজব! 

লাকটার চঁচােমিচেত eরi মেধ  aেনক লাক জেম গেছ!  

- িক হেয়েছ ভাi? িক হেয়েছ? চালািকটা করল পাn! স জােন লাকটা িকছুi করেত পারেব না। স বলল, ভাi, 
আপিন eত রেগ আেছন কন? বেসন। ঠাnা হন। আমােদর aপরাধটা িক? সব িকছু সবার সামেন খুেল বলুন। 
তারপর আমরা aন ায়কাির হেল শািs তা িদেবনi! 

oষুেধ বশ কাজ হল! লাকটা সবার সামেন িকছুi বলেত পারল না। গালাগািল করেত করেত eক সময় চেল 
গল। 



eক িটিকেট di ছিব!!! 

 

আিম সব সময়i sীকার কির য খুব ছাটকাল থেকi িনিষd িজিনেসর pিত আমার আকষণ dিনবার! আর ei 
aযািচত মানিসকতার জন  কেশাের আমােক টুকটাক পাপ (!) করেত হেয়েছ! িকnt eমন কাজ করা মােটi িঠক 
না। আিম আমার সnানেক eমন কখেনাi করেত দব না!!! যাi হাক, eবার আসল ঘটনায় আিস। 

যত দূর মেন পেড় তখন আিম inার ফাs iয়াের পিড়। থািক বিরশােল। eকিদন িবেকলেবলা। বটতলা পুরান 
পাসেপাট aিফেসর সামেন আিম, রািকব আর বািp দাঁিড়েয়! হােত তমন কান কাজ নi। িরকশায় মেয় দখা 
ছাড়া কান কাজ খঁুেজ পািcলাম না। হঠাৎ বািp বলল, চল eকটা eক িটিকেট di ছিব মের আিস! 

রািকব বলল, তুi eসব িক বলিছস? 

আিম তা ভয়i পেয় গলাম! বললাম, নাের! আমার eত সাহস নাi! বিরশােল সবাi সবাiেক চেন। 
কানভােব যিদ আmার কােন যায়! খবর আেছ আমার! আিম যাব না। 

আমােদর কথা েন বািp কমন যন দেম গল! 

 

ঘ াখােনক পর...। 

হাঁটেত হাঁটেত আমরা সদর রােড চেল eলাম। তখন বিরশােল কাকিল নামক eকটা িসেনমা হল িছল। সখােন 
সব হট হট (!) বাংলা ছিব দখােনা হত। oi হেলর সামেন eেসi বািp আমােদর খাঁচােত r করল! চল। ঢুেক 
পিড়। পাsার দেখ মেন হেc পয়সা uেঠ যােব! 

সিদন জীবেন diটা pবাদবােক র সত তা হােত নােত পলাম -  

1. aলস মিs  শয়তােনর কারখানা!  

2. সংগেদােষ লাহা ভােস! 

িসেনমা হেলর আেলা আঁধাির পিরেবশ আমােদর খুব eকটা খারাপ লাগিছল না। তdপির নািয়কার বার বার 
পািনেত ভজার aপেচ া দেখ দেখ চারপাশ বশ গরমi (!) লাগিছল। যতদূর মেন পেড় ছিবটার নাম িছল 
007 টাiপ eকটা িকছু! তা আমরা ছিব দখিছ! eক দৃেশ  দখা গল, নািয়কা পািনেত ডুেব গল আর নায়ক 
তােক তুেল eেন মািটেত শায়াল। সাধারণত কu পািনেত ডুেব গেল pাথিমক িচিকৎসা িহেসেব তার পেট চাপ 
িদেয় পািন বর করা হয় বা তােক াস দবার চ া করা হয়। aথচ eখােন দখলাম, নায়ক pাথিমক িচিকৎসার 
নাম কের নািয়কার গােয়র জামা কাপড় সব খুেল ফলল... তারপর... িহশ িহশ...  

eকটু পের রািকেবর হালকা আoয়াজ শানা গল, পয়সা uেঠ গল র... ! 



তৃিpকর (!) aনুভূিতর িবনাশ হবার আেগi আমােদরেক eক ভয়ানক আত  চেপ ধরল যখন হঠাৎ দখলাম 
আমােদর পােশ বসা লাকিট নi িকnt তার জায়গােত eকটা ব াগ পের আেছ! oের আlাহ! বামা নােতা! 
uেlখ  oi সময় দেশর aেনক িসেনমা হেল বামা হামলা হেয়িছল! 

আমােদর তা কিলজায় তখন পািন নi! মেন মেন pিতjা কের ফললাম, হ খাদা eবােরর মত বাঁিচেয় দাo! 
আর জীবেনo e পেথ আসব না! 

আlাহর aেশষ রহমত! দখলাম eকটু পর ব াগoয়ালা লাকটা চেল আসল। হয়ত হট িসন দেখ তার বাথrম 
পেয়িছল!! 

eরপর িসেনমা শষ না কেরi আমরা হল থেক বর হেয় গলাম! বলাবাhল , সi ঘটনার পর আজ eত বছর 
হল আমার আর হেল িগেয় িসেনমা দখা হয়িন!!! 

 

p   

 

- দাs কমন আেছা? 

- ভাল। 

- আের ভাল তা থাকেবi শালায় নতুন িবেয় করেছ। eখন তা oর ভাল থাকারi সময়। 

- যাক ভাল থাকেলi ভাল। তা দাs িবেয় করলা িকnt আমােদর জানাiলাo না। আমরা aেনক মাin করিছ। 

- সির দাs। hট কেরi তা সব হেয়েছ। তাi... সির। 

- আর সির বেল কী হেব! যাক আমরা তামাের eক শেত মাফ করেত পাির। বল রাজী িকনা? 

সদ  িববািহত নাজমুল বশ বুঝেত পারেছ আজ স বnুেদর িচপায় পেড়েছ। তার রkা নi। 

- আেগ তা বলিব শতটা কী? 

- তার বাসর রােতর গl বলেত হেব। িকছু লুকােত পারিব না। 

- িশট! কী বিলস eসব? 

- r কর। দির কিরস না। দ াখ! আমরা িতনজন। আর িতনজনi ব ােচলর। না বলেল িকnt তার খবর আেছ! 

- বল। িক জানেত চাস? 



eকজন চাখ গাল গাল কের বলল, কনডম িকভােব িকেনিছিল বল? 

eটা eকটা ভাল p ! বলল নাজমুল। িডসেপনসািরেত িগেয় pথেম িকছুkণ চুপ কের দাঁিড়েয় িছলাম। িকছুেতi 
বলেত পারিছলাম না। শেষ সল ফােনর মেসজ aপশেন িগেয় টাiপ করলাম, iu a াn িম! তারপর 
দাকানদারেক বললাম ভাi ei oষুধটা আেছ? খুব দরকার িছল! ব াস পেয় গলাম। 

- তারপর? 

- তারপর আর নাi। 

- হারামজাদা। আমােদর সােথ ফাজলািম করস? বল রােতর কথা বল। 

- িক বলব? 

- ক িজেতেছ? তুi না ভািব? বল। 

- িক সব য বিলস না। 

- আcা িচিনস না জািনস না eমন eকটা মেয়র সামেন তার নংটু পুটু হেত লjা করল না?? 

- aেচনা কi? o তা আমার বu! 

- হাহাহা! তার মােন তুi নংটু হেয়িছিল! কথায় ধরা খাiছস! 

নাজমুল চুপ কের থােক। eবার তােক ধাkা িদেয় আেরক বnু বেল, মামা, কান ঝােমলা হiিছল? নািক ভােলায় 
ভােলায় সব শষ হiেছ। 

- eকটা ঝােমলা হiিছল। কনডম িঠক মত পরেত পারিছলাম না। ulা কের পরার চ া কেরi diটা ন  কের 
ফেলিছলাম। আসেল aিভjতা না থাকেল যা হয়! 

- তুi কয় প ােকট িনয়া ঢুকিছিল। eক কাটন নািক? 

- ধ াত। aেনক কiিছ। আমাের eখন ছাড়। 

- আঃের দাড়া। মামা, কয়বার পারলা pথম রােত? িডuেরশান কতkণ িছল? 

- মেন নাi। 

- আরের মেন থাকব ক ামেন o তা হাঁপাiেত হাঁপাiেত কখন ঘুমাiয়া গিছল য িনেজi টর পায় নাi! 

- aেনক হiেছ। eখন বাদ দ। িনেজরা িবয়া কর। eমিনেতi সব জেন যািব। 

- দাs লাs eকটা jােনর কথা বল। মাsারেবশন আর িরেয়ল সেkর মােঝ পাথক  িক? 



- dেধর sাদ িক আর ঘােল মেট র...! 

 

বশাখী ঝড়! 

 

dপুরেবলা দরজা খুলেতi বশাখী eক দৗেড় িনেজর rেম ঢুেক দরজা বn কের িদল। মেয়র eমন আচরেণ 
ভীষণ aবাক হেলন িরপা রহমান। িক হল oর! সকােল তা ভালভােবi কেলেজ িগেয়িছল! িফের eল আজ eত 
তাড়াতািড়! কান পরীkায় ফল করল নােতা? িকnt তা িক কের হয়! e বছর তা oর eকটাo পরীkা হয়িন। 
তাহেল?  

eক aজানা আতংেক িরপা রহমােনর মনটা কঁেপ uঠল। িতিন দরজা ধাkােত লাগেলন।  

- ei বশাখী, মা আমার! িক হেয়েছ তার! দরজা খাল!  

ভতর থেক কান সাড়া নi। 

- বশাখী! বশাখী! লkী মা আমার! সানা মা! দরজা খাল!  

িতিন eবারo কান সাড়া পেলন না! eক aযািচত ভেয় তার হাত পা ঠাnা হেয় যেত লাগল। িক করেছ ভতের 
বশাখ! 

drত িবকl চািব িদেয় দরজা খুেল িতিন যা sেpo ভােবনিন তা-i দখেলন  - িসিলং ফ ােনর সােথ তার মেয় 
oড়না বাঁধার চ া করেছ! বশাখী! িচৎকার কের eকটা চড় লািগেয় িদেলন মেয়র গােল! তুi িক পাগল হেয় 
গিছস? 

 

ঘ াখােনক পর...। 

মা- মেয় মুেখামুিখ বেস আেছ। বশাখীর চাখ থেক aেঝার ধারায় পািন পড়েছ! িরপা রহমান খুব আদর কের 
মেয়েক িজেjস করেলন, মা তার িক হেয়েছ? কন eমন করিছস? 

বশাখী কান কথা বেল না। স ধুi কাঁেদ। 

িরপা eবার িজেjস কেরন, আিম বশ বুঝেত পারিছ তার aেনক ক  হেc। তার মত eমন বয়স তা আমারo 
িছল। মা আমােক সব িকছু বল। িক হেয়েছ? 

- মা, আিম বলেত পারব না। তুিম রাগ করেব? aেনকkণ পের বশাখী কথা বেল। 



- নাের সানা, আিম রাগ করব না। আমােক বলিব না তা কােক বলিব। বরং না বলেল আিম ক  পাব! 

বশাখী আবার চুপ কের থােক। িরপা মেয়র হাত ধেরন। বল, বলিব না? মেয়র কে  িনেজর aজােn তারo 
চােখ পািন চেল আেস। মােয়র চােখ পািন দেখ eবার আর বশাখী চুপ থােক না। স আেs আেs বলেত r 

কের, মা, তুিম তা আমার বnু সােহলেক িচনেত?  

- হাঁ িচনতাম।  

- o ধু আমার বnু িছল না। oর সােথ আমার িতন বছেরর িরেলশান! 

- তারপর? 

- মা আিম আর বলেত পারব না। আমার খুব ক  হেc!  

aসmব oজেনর dি nার ভারিট িরপা রহমােনর বহন করেত খুব ক  হিcল। মেয়র মুেখর িদেক তািকেয় িতিন 
িনেজেক সামেল নবার চ া করেলন। খুব আেs আেs বলেলন, মা বশাখী, তুi eমন করিছস কন? তার যত 
ক i হাক আমােক বল। বেল হালকা হ! 

- মা, সােহল আমার সােথ িচট কেরেছ। o আমােক শষ কের িদেয়েছ।  

- মােন িক? o তার সােথ আর িরেলশান রাখেত চােc না? 

- না। 

- বাদ দ। ভুেল যা। কােরার জন i কান িকছু থেম থােক না।  

- িকnt মা, o eকটা aমানুষ! o আমার সব শষ কের িদেয়েছ! eকিদন oেদর বাসায় আমােক িনেয় িগেয়িছল 
oর মােয়র সােথ পিরচয় কিরেয় িদেব বেল... িকnt oেদর বাসায় কu িছল না... তারপর... তারপর... আিম আর 
বলেত পারব না। 

মাথায় যন আকাশ ভে  পেড় িরপা রহমােনর। তবুo িতিন মাথা ঠাnা রাখার চ া কেরন। 

- বশাখী, বল তারপর িক হেয়িছল? বল। 

বশাখী িকছু বেল না। খািল কাঁদেত থােক। িরপা রহমান বলেত থােকন, বল তারপর িক হেয়িছল? বল। সােহল 
িক তার কাপড় খুেলিছল? বল। 

বশাখী eবার ucsের কাঁদেত থােক। িরপা রহমান মেয়র হাতটা শk কের ধেরন। বলেলন, চল। 

 



সােহল তার বাসার িনেচ চােয়র দাকােন বেস িসগােরট খািcল। আজেক িসগােরটটা তার aেনক ভাল লাগেছ। 
চাখ বn কের eকটা সুখটান িদল। িকnt চাখ মেল স ধাoয়া ছাড়েত পারিছল না। সােহল িকছু বুেঝ oঠার 

আেগi িরপা রহমান ঠাস কের তার গােল eকটা চড় বিসেয় িদেলন, জােনায়ােরর বাcা! তােক চড় মারেতo 
আমার ঘৃণা হয়। বশাখী চুপ কের আিছস কন? মার oেক! জুেতা খুেল মার। মার। বলিছ মার। 

বশাখী eবার যন বশাখী ঝড় হেয় গল! 

 

থাড পারসন 

 

[eক] 

সকাল সাতটা বাজেতi eলাম দয়া মাবাiেলর আতিচৎকার। পিড়-মির কের িবছানা ছেড় মেসর pিতিদেনর 
pিতেযািগতায় শািমল হoয়া -কার আেগ ক টয়েলেট যােব! eকটু পর খবর eল, বুয়া আেসিন। কান মেত 
হােটেল নাশতা খেয় eক দৗেড় 12 নmর বােস ঝুেল পড়া - মাহাmদপুর থেক কাoরান বাজার। aিফেস ঢুেক 

বেসর ঝািড় -eত দির কন? eটা করিন কন? oটা কi? তামােক িদেয় িকc ু হেব না! িবেকেল আবার সi 12 
নmর, আবার বাdরেঝালা, আবার মাহাmদপুর -e eক aিভনব জীবনচেk জিড়েয় গেছ মিশuেলর জীবন। 
pিতিদেনর eকi জীবনিচt। িকc ু ভাল লােগ না তার। eটা কান লাiফ হল! টাকা নাi। পয়সা নাi। গািড়-
বািড়র তা p i আেস না! eকটা গালে n পযn নাi। মস মmার নয়েনর আেছ pিমকা, তপেনর আেছ ফান-

n আর জেয়র তা কথাi নi - pায়i স তার গালে n িনেয় eেস rেমর দরজা লািগেয় দয়। িক কের oরা 
িভতের বেস? সবার আেছ। আমার নi। সবার হয়। আমার হয় না কন? pবেলমটা কাথায়? 

[di] 

- hম তারপর বল। 

- িক বলব? আসেল তামার সােথ আিম eত eত কথা বেলিছ য আমার সব কথা মেন হয় ফুিরেয় গেছ। আর 
আমার বলার চেয় নেতi বিশ ভাল লােগ। আcা তামার eকটা n িছল না ফরহাদ। মাবাiল কামপািনেত 
চাকির করত। oর িক খবর? 

- জািন না। 

- eখন আর যাগােযাগ নi? 

- না, নাi। আর oর কথা বাদ দাo। ফালতু কাথাকার! 

- ক ফালতু আিম নািক ফরহাদ? 



- আরের তুিম তা আমার জান! 

ফাহিমদার মুেখ e কথাটা নেত মিশuেলর aসmব ভাল লােগ। aবাকo লােগ। eত বড় লােকর মেয়! aথচ 
মিশuলেক eত কয়ার কের! ফাহিমদার সােথ মিশuেলর সmক pায় ছয় মােসর। eকিদন রােত মেসর সবাi 
মাবাiেল ব s। চুপচাপ বেস িছল মিশuল। আর তা দেখ বাধহয় খুব মায়া হেয়িছল জেয়র। বলেত গেল 

eকরকম জার কেরi ফাহিমদার নmরটা মিশuেলর হােত ধিরেয় িদল জয়। সi থেক r। pথম pথম 
মিশuলi বিশ কল করত। eখন ফাহিমদাi কের। মিশuেলর সােথ কথা না বেল o eকদম থাকেতi পাের না। 
pায় pিত সpােহi oরা নানান জায়গায় ঘুরেত যায়। হাত ধরাধির কের হাঁেট। eকসােথ আiসিkম খায়। ফুচকা 
খায়। আেs আেs মিশuল aনুভব করেত r কের -তার জীবনটা eখন আর কালারেলস নয়। 

[িতন] 

- িক ব াপার? কার সােথ কথা বলিছেল? pায় dঘnা ধের াi করিছ। 

- o তাi। মিশuেলর pে র কমন যন িনসpাণ জবাব দয় ফাহিমদা। আcা আমার eখন ঘুম পােc। তামার 
সােথ পের কথা বিল। 

আেs আেs e কথাgেলা মিশuেলর জীবেন rিটন oয়ােক পিরণত হেত r কের। িকnt ফাহিমদার আচরেণ 
হঠাৎ e পিরবতন কন? e ‘ কন’-র জবাব হঠাৎ eকিদন পেয় যায় মিশuল বসুnরা িসিটেত। 

- মিশuল, ei হেc ফরহাদ। আর ফরহাদ e হেc মিশuল। আমার খুব ভাল বnু। বলল ফাহিমদা। 

ফরহাদ হাত বািড়েয় দয়, হ াঁ, আিম েনিছ আপনার কথা। iu আর e ভির নাiস পারসন! 

- থ া  iu। 

eকটুপর oরা চেল গল। মিশuল eকা দাঁিড়েয় রiল। ফরহাদ আর ফাহিমদা হাঁত ধরাধির কের হাঁটেছ। দখেত 
খুব ভাল লাগেছ। eকজেনর হাত আেরকজেনর হােত। নাহ eভােব তািকেয় থাকা িঠক না! ভােব মিশuল। 
িনেজেক কমন যন থাড পারসন বেল মেন হয়। 

 

িভতর বািহর 

[eক] 

pিতিদন dপুরেবলা মিফয িময়ােক eখােন আসেতi হয়। শািnনগর মাড়। সাির সাির আকাশ ছাঁয়া দালান। ব s 
রাsার d’পােশ aসংখ  দাকান। ছুেট চলা বাস, িসeনিজর সােথ পাlা িদেয় হের যায় িরকশাoয়ালারা। মিফয 
িময়া তার ঠলাগািড় িনেয় aবশ  কােরা সােথ পাlা িদেত যায় না। চুপচাপ বেস থােক সবেচেয় বড় eপাটেমnটার 
সামেন। স ী তার দশ বছেরর ছেল মিত। বাবােক স-i ঠেল িনেয় বড়ায়। সকাল থেক সn া পযn। pায়i 



বাবার সােথ সুর িমিলেয় গায়, িদেনর নবী মাsফা, রাsা িদয়া হাঁiটা যায়, পািখ eকটা বiসা িছল গােছরo 
ছায়ায়...। 

- আmা eকটা টাকা িদয়া যান গা। মাঝবয়িস eক মিহলােক বলল মিফয িময়া। কথা েনi মিহলা যন 
তেলেবgেন jেল uঠেলন, ei ব াটা িক বলিল? আmা মােন? ক তার আmা? আপা বলেত পািরস না! 

- ভুল হেয় গেছ আপা। থতমত খেয় যায় মিফয িময়া। eকটা টাকা দ ান গা আপা। মিত িঠক বুঝেত পাের না 
য কন ঐ মিহলা তার বাবার uপর রাগ করল। স তাi িজেjস করল, বাবা uিন রাগ করল ক ান? 

- িক জািন! যtসব পাগল ছাগল! আসেল বড়েলাক তা eেদর ভাব বাঝা দায়! যখন খুিশ icা রাগ কের, যখন 
খুিশ হােস। 

- বাবা eরা খুব বড়েলাক, না? 

- িক কয় ছ ামড়ায়! বলদ নািক? eরা বড়েলাক মােন িবশাল বড়েলাক। তা না হiেল eত বড় বািড়েত থােক 
ক ামেন? িক সুnর গািড়েত চেড়। কত রেঙর ছাটবড় জামাকাপড় পের। 

- eনােগা জীবনডা খুব মজার, তাi না বাবা? 

- হ র বাপ খুব মজার।  

- oনরা িক pিতিদন পালাo মাংস খায়? 

- িক জািন খায় হয়ত! তার িক খাiেত icা করতােছ?  

মিত হ াঁ-সূচক মাথা নােড়।  

- িঠক আেছ চল। মিফয িময়া তার ছেলেক িনেয় মািলবাগ মােড়র িদেক পা বাড়ায়। oখােন ছা  eক দাকােন 
‘দশ টাকা pট’ িবরািন পাoয়া যায়। মিফয িময়া জােন িকভােব e িবরািন তির করা হয়। তেব তার ছেল জােন 
না য, িবিভn কিমuিনিট সnােরর ফেল দয়া uিcে র সমিnত rপi e িবরািন! 

[di] 

নয় তলার ােট থােক িতশারা। াট নmর নাiন-িব। িতন বড, ডাiিনং, iং, িকেচন - িবশাল াট। পােশ 
দিkেণর বারাnা। pচুর আেলা, pচুর বাতাস। িকnt eসব ভাগ করার লাক নi বলেলi চেল। eত বড় বাসায় 
বািসnা মাt িতনজন, জামাল চৗধুরী, তার stী িমিথলা চৗধুরী আর তােদর eকমাt মেয় িতশা। eছাড়া িতনজন 
কােজর বুয়া আেছ। িতশা eবার o- লেভল িদেয়েছ। িদেনর aিধকাংশ সময়i স বাসােত eকা eকা থােক। তার 
বাবা জামাল চৗধুরীেক স জেnর পর থেকi দেখ আসেছ ব বসা িনেয় ভীষণ ব s। আজ ঢাকা তা কাল হংকং, 
পর  জাপান, তার পরিদন বা aন  কাথাo, িতিন ব বসার কােজ ছুেট বড়ান। পাশাপািশ িমিথলা চৗধুরীo কম 



যান না। িতিন eকজন িবিশ  সমাজেসবী। নানান সংগঠেনর সােথ িতিন জিড়ত। সকােল িমিটং, িবকােল সিমনার, 
রােত কান না কান পািট যন তার িপছেন লেগi থােক। 

- জীবেন তা aেনক সমাজেসবা করেল আর কত? বলেলন জামাল চৗধুরী। 

- মােন িক বলেত চাo তুিম? পাlা p  করেলন িমিথলা চৗধুরী। 

- মেয়টা সারািদন eকা eকা থােক। oেক eকটু সময় দাo। 

- তুিম িদেত পার না? মেয় িক আমার eকার নািক? 

- eটা কান ধরেনর কথা! তুিম না oর মা!  

- হাঁ, তুিম তা oর বাবা।  

- আিম তা িবজেনেস ব s থািক। 

- আর আিম মেন হয় সারািদন ঘাড়ার ঘাস কািট? 

- eমন iিডয়েটর মত কথা বলছ কন? 

- জামাল তুিম িকnt আমােক গািল িদc। iu রাসেকল...। 

r হেয় গল। পােশর rম থেক িতশা সব নেত পািcল। aবশ  eভােব স pিতিদনi নেত পায়। pিতিদন 
রােতi eকi ঘটনা। মাঝরাত... তকাতিক... গালাগািল... বাবার মদ গলা... মােয়র িচৎকার... আর ভাল লােগ 
না। িতশা িসিড pয়ােরর ভিলয়ু ম বািড়েয় দয়। rেমর লাiট বn কের মাবাiলটা হােত িনেয় বেস। 

- হ ােলা iফিত িক করিছস? 

- ছিব দখিছ। 

- িক ছিব? 

- বলা যােব না। 

- মােন? িক eমন ছিব দখিছস য আমােক বলা যােব না? 

- আের বাবা তমন িকছু না, মজা করলাম। আসেল গম খলিছলাম, eনeেফস-িসk। তা তুi eত রাত পযn 
জেগ আিছস কন? pায় eকটা বােজ। 

- ঘুম আেস না। িক করব? 

- eকটা িবয়া কর তাiেলi ঘুম আসেব। 



- ধ াত! িতশা ফান কেট দয়। তার ঘুমােনা uিচৎ। িকnt ঘুম আেস না। তাi জেগ থােক eকা eকা। জানালা 
িদেয় বাiের তািকেয় দেখ স তা eকা নয়। আকােশ eক ফািল চাঁদo তার মত জেগ আেছ। তেব চাঁদটা বড় 
িবষn। 

 

 

 

 

হরতােলর শষ িবেকেল 

 

শষ িবেকেল ঘুমটা ভাঙেতi আজেক আর বাসায় থাকেত icা করল না। হরতােলর িবেকেল gলশান বনানীর 
ফাঁকা রাsােত িরকশায় ঘুের বড়ােনার মজাi আলাদা। িকnt eকা eকা তা আর ঘুরেত ভাল লােগ না। aগত া 
মাবাiেলর সাহায pাথী হেত হল। িকnt যােকi ফান িদলাম স-i ব s! eক nেক বললাম তুi যা খেত 

চাiিব তাi খাoয়াব। স রািজ হল না! আফেসাস! কাuেকi পলাম না। মনটা eকটু খারাপ হল। eকটু 
aসহায়েবাধ হল। যা শালা! আমার কাuেকi দরকার নi। যিদ তার ডাক েন কu না আেস তেব eকলা চল 
র...  

gলশান বা া িলংক রােড লেকর পােড় আজেক eত বাতাস! িকছুkণ eকা দাঁিড়েয় রiলাম। pিতিদন ei পথ 
িদেয়i আমােক aিফেস যেত হয়। aবশ  তখন eত িকছু খয়াল কের দখার সময় হয় না। রাsায় তমন গািড় 
নi। িরকশাgেলা যন পাlা িদেয় চলেছ। eক িরকশায় দখলাম eকটা ছেল আর eকটা মেয় আiসিkম 
খেত খেত যােc। মেয়টা ছেলটার িদেক আiসিkম বািড়েয় িদেয়েছ, ছেলটা যi না oটােত কামড় িদেত 
গল তখনi সব আiসিkম পেড় গল আর তার িবশাল হাঁ আiসিkেমর কািঠেত বািড় খেয় চুপেস গল! 

আহাের বচারা! 

দখলাম প ু িভখািরটা যথারীিত বেস বেস িভkা করেছ। di eকটা গািড় পাক করা আেছ। ei িলংক রােডর 
di ধাের মাছ মাংস তরকাির সবi িবিk হয়। কu কu িকেন িনেc। eকটা 17/18 বছেরর ছেলেক দখলাম 
নানান ধরেনর িসিড িবিk করেছ। আমােক বলল, মামা, লাগেব? দিশ আেছ! আিম কান কথা না বেল পা 
বাড়ালাম। gলশান-1 eর মােড় eেস মেন হল eখন  

কাথায় যাব? চারিদেক চার গnব ! কানিদেক যাi! হঠাৎ মাবাiলটা বেজ uঠল - দাs আিলেফর ফান! যাক 
eকা আর ভগাবেnর মত ঘুরেত হেব না। 

বনানী-11 যেত য িbজটা পেড় সটা আমার খুব ভাল লােগ। e যন adুত eক সতু বnন। িbেজর eক পােশ 
সীমাহীন pাচুেযর মােঝ মানুেষর বসবাস আর িঠক aপর pােn দিরd জীবেনর দীঘ াস! িbেজর uপর িদেয় 



হাঁটেত aেনক ভাল লাগিছল। িঝরিঝের বাতাস! শষ িবেকেলর নরম রােদ ঘােমর চরম jালা আজেক নi। iশ 
লেকর পািনটা যিদ eকটু পিরsার হত! আজেক eখােন aেনক লাকজন! কu জাড়া! কu বা ছাড়া! কu 

eেসেছ দল বঁেধ! বশ kুধা লেগেছ! িকছু eকটা খাoয়া দরকার! আমরা হাঁটেত হাঁটেত 11 নmেরর শষ মাথায় 
চেল eলাম। ঢুেক পড়লাম িকংেস! eকটু পের খাবার িনেয় িভতের বসেত িগেয় দখলাম non smoking 
জােন কান িসট ফাঁকা নi। তাi বাধ  হেয় smoking জােন বসেত হল। সখােন aবশ  লাকজন িছল না। 

আমরা ছাড়া আমােদর পােশর টিবেল eকেজাড়া ছেল মেয় বেস িছল। ছেলটা কাক খািcল আর মেয়টা 
টানিছল িসগােরট! eত সুnর eকটা মেয় িসগােরট খােc! e দৃশ টা দেখ িকছুটা হেলo ক  লাগল। যিদo 
eমন দৃশ  eর আেগ আিম বhবার দেখিছ। তবুo আজেক কন জািন eকটু বিশi খারাপ লাগল। আিম জািন 
আিড় পাতা িঠক নয়। িকnt ei বিঠক কাজটাi আজেক করলাম। খেত লাগলাম মুখ িদেয় আর কান িদলাম 
oেদর িদেক! 

ছেলটা বলেছ, আর কত খািব? তুi তা ভােতর মত িসগােরট খািcস! 

- আমার যা icা তাi করব তােত তার িক! 

- না আমার আবার িক! িকnt কাজটা িঠক হেc না। 

- িকেসর িঠক! o কন আমার সােথ eমন করল?  

- িক কেরেছ! 

- তুi জািনস না! আমার সােথ মজা নস! হারামজাদা! 

- িশট। নব পড়ড়ষ iয়ার! 

- তার িব কুেলর মায়ের... ! 

আমার আিড় পাতার icাটা eখােনi শষ হেয় গল। 

 

 

....................................... 

 


