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প্রথম খণ্ড 

প্রথম পররন্তেদ 

 

হররদ্রাগ্রান্তম এক ঘর বড় জমীদার রিন্তলন। জমীদার বাবুর নাম কৃষ্ণকাে রায়। 

কৃষ্ণকাে রায় বড় ধ্নী; তাাঁহার জমীদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই রবষয়টা 

তাাঁহার ও তাাঁহার ভ্রাতা রামকাে রান্তয়র উপাঙ্কজথত। উভয় ভ্রাতা একঙ্কত্রত হইয়া 

ধ্ন্তনাপাজথন কন্তরন। উভয় ভ্রাতার পরম সম্প্রীরত রিল, এন্তকর মন্তন এমত সন্তেহ 

কঙ্কিন্ কান্তল জন্তে নাই ষে, রতরন অপর কতৃথক প্রবঙ্কঞ্চত হইন্তবন। জমীদারী সকলই 

ষজযষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নান্তম ক্রীত হইয়ারিল। উভন্তয় একান্নভুক্ত রিন্তলন। রামকাে 

রান্তয়র একটট পুত্র জঙ্কেয়ারিল— তাহার নাম ষ ারবেলাল। পুত্রটট জোবরধ্, রামকাে 

রান্তয়র মন্তন মন্তন সিংকল্প হইল ষে, উভন্তয়র উপাঙ্কজথত রবষয় এন্তকর নান্তম আন্তি, 

অতএব পুন্তত্রর মঙ্গলাথ থ তাহার রবরহত ষলখাপড়া করাইয়া লওয়া কতথবয। ষকন না, 

েরদও তাাঁহার মন্তন রনঙ্কিত রিল ষে, কৃষ্ণকাে কখনও প্রবঞ্চনা অথবা তাাঁহার প্ররত 

অনযায় আচরণ করার সম্ভাবনা নাই, তথারপ কৃষ্ণকান্তের পরন্তলান্তকর পর তাাঁহার 

পুন্তত্ররা রক কন্তর, তাহার রনিয়তা রক? রকন্তু ষলখাপড়ার কথা সহন্তজ বরলন্তত পান্তরন 

না আঙ্কজ বরলব, কারল বরলব, কররন্তত লার ন্তলন। একদা প্রন্তয়াজনবশত তালনু্তক ষ ন্তল 

ষসইখান্তন অকিাৎ তাাঁহার মৃতুয হইল। 
 

েরদ কৃষ্ণকাে এমত অরভলাষ কররন্ততন ষে, ভ্রাতুষ্পুত্রন্তক বঙ্কঞ্চত কররয়া সকল 

সম্পরি একা ষভা  কররন্তবন, তাহা হইন্তল তৎসাধ্ন পন্তক্ষ এখন আর ষকান রবঘ্ন রিল 

না। রকন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদরভসরি রিল না। রতরন ষ ারবেলালন্তক আপন 

সিংসান্তর আপন পুত্ররদন্ত র সরহত সমান ভান্তব প্ররতপালন কররন্তত লার ন্তলন, এবিং 

উইল কররয়া আপনারদন্ত র উপাঙ্কজথত সম্পরির ষে অধ্ থািংশ নযায়মত রামকাে রান্তয়র 

প্রাপয, তাহা ষ ারবেলালন্তক রদয়া োইবার ইো কররন্তলন। 

হ। আরম বালযকান্তল গুরু মহাশন্তয়র ষ া াঁপ পুড়াইয়া রদয়ারিলাম, এক্ষন্তণ এই উইলও 

ষসইরূপ পুড়াইব। 
 

কৃষ্ণকাে রায় আর রিরুঙ্কক্ত কররন্তলন না। স্বহন্তে উইলখারন রিাঁ রড়য়া ষফরলন্তলন। 

তৎপররবন্ততথ নূতন একখারন উইল রলখাইন্তলন। তাহান্তত ষ ারবেলাল আট আনা, 

রবন্তনাদলাল পাাঁচ আনা, কত্রী এক আনা, শশলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনা 

মাত্র পাইন্তলন। 
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রা  কররয়া হরলাল রপতৃ ৃহ তযা  কররয়া করলকাতায় ষ ন্তলন, তথা হইন্তত রপতান্তক 

এক পত্র রলরখন্তলন। তাহার মম থাথ থ এই;– 

 

“করলকাতায় পঙ্কণ্ডন্ততরা মত কররয়ান্তিন ষে, রবধ্বারববাহ শাস্ত্রসম্মত। আরম মানস 

কররয়ারি ষে, একটট রবধ্বারববাহ কররব। আপরন েদযরপ উইল পররবতথন কররয়া 

আমান্তক || আনা রলরখয়া ষদন, আর ষসই উইল শীঘ্র ষরঙ্কজষ্টরর কন্তরন, তন্তবই এই 

অরভলাষ তযা  কররব, নন্তচৎ শীঘ্র একটট রবধ্বারববাহ কররব |” 

 

হরলাল মন্তন কররয়ারিন্তলন ষে, কৃষ্ণকাে ভন্তয় ভীত হইয়া, উইল পররবতথন কররয়া, 

হরলালন্তক অরধ্ক রবষয় রলরখয়া রদন্তবন। রকন্তু কৃষ্ণকান্তের ষে উির পাইন্তলন, 

তাহান্তত ষস ভরসা ররহল না। কৃষ্ণকাে রলরখন্তলন, 
 

“তুরম আমার তযাজয পুত্র। ষতামার োহান্তক ইো, তাহান্তক রববাহ কররন্তত পার। 

আমার োহান্তক ইো তাহান্তক রবষয় রদব। তুরম এই রববাহ কররন্তল আরম উইল 

বদলাইব বন্তট, রকন্তু তাহান্তত ষতামার অরনষ্ট বযতীত ইষ্ট হইন্তব না |” 

 

ইহার রকিু পন্তরই হরলাল সিংবাদ পাঠাইন্তলন ষে, রতরন রবধ্বারববাহ কররয়ান্তিন। 

কৃষ্ণকাে রায় আবার উইলখারন রিাঁ রড়য়া ষফরলন্তলন। নতুন উইল কররন্তবন। 

পাড়ায় ব্রহ্মানে ষঘাষ নান্তম একজন রনরীহ ভালমানুষ ষলাক বাস কররন্ততন। 

কৃষ্ণকােন্তক ষজযঠা মহাশয় বরলন্ততন। এবিং তৎ কতৃথক অনু হৃীত এবিং প্ররতপারলতও 

হইন্ততন। 
 

ব্রহ্মানন্তের হোক্ষর উিম। এ সকল ষলখাপড়া তাহার িারাই হইত। কৃষ্ণকাে ষসই 

রদন ব্রহ্মানেন্তক ডারকয়া বরলন্তলন ষে, “আহারারদর পর এখান্তন আরসও। নূতন উইল 

রলরখয়া রদন্তত হইন্তব |” 

 

রবন্তনাদলাল তথায় উপরিত রিন্তলন। রতরন করহন্তলন, “আবার উইল বদলান হইন্তব রক 

অরভপ্রান্তয়?” 

 

কৃষ্ণকাে করহন্তলন, “এবার ষতামার ষজযন্তষ্ঠর ভান্ত  শূনয পরড়ন্তব |” 

 

রব। ইহা ভাল হয় না। রতরনই ষেন অপরাধ্ী। রকন্তু তাাঁহার একটট পুত্র আন্তি–ষস রশশু, 

রনরপরাধ্ী। তাহার উপায় রক হইন্তব? 

 

কৃ। তাহান্তক এক পাই রলরখয়া রদব। 
 

রব। এক পাই বখরায় রক হইন্তব? 
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কৃ। আমার আয় দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় রতন হাজার টাকার উপর 

হয়। তাহান্তত একজন  ৃহন্তির গ্রাসাোদান অনায়ান্তস চরলন্তত পান্তর। ইহার অরধ্ক 

রদব না। 
 

রবন্তনাদলাল অন্তনক বুঝাইন্তলন, রকন্তু কতথা ষকান মন্তত মতাের কররন্তলন না। 
 

রিতীয় পররন্তেদ 

 

ব্রহ্মানে স্নানাহার কররয়া রনদ্রার উন্তদযান্ত  রিন্তলন, এমত সমন্তয় রবিয়াপন্ন হইয়া 

ষদরখন্তলন ষে, হরলাল রায়। হরলাল আরসয়া তাহার রশওন্তর বরসন্তলন। 
 

ব্র। ষস রক, বড় বাবু ষে? কখন বাড়ী এন্তল? 

 

হ। বাড়ী এখনও োই নাই। 
 

ব্র। এন্তকবান্তর এইখান্তনই? করলকাতা হইন্তত কতক্ষণ আরসন্ততি? 

 

হ। করলকাতা হইন্তত দুই রদবস হইল আরসয়ারি। এই দুই রদন ষকান িান্তন লুকাইয়া 

রিলাম। আবার নারক নূতন উইল হইন্তব? 

 

ব্র। এই রকম ত শুরনন্ততরি। 
 

হ। আমার ভান্ত  এবার শূনয? 

 

ব্র। কতথা এখন রা  কন্তর তাই বলষিন, রকন্তু ষসটা থাকন্তব না। 
 

হ। আঙ্কজ রবকান্তল ষলখাপড়া হন্তব? তুরম রলরখন্তব? 

 

ব্র। তা রক করন্তবা ভাই! কতথা বরলন্তল ত “না” বরলন্তত পারর না। 
 

হ। ভাল তান্তত ষতামার ষদাষ রক? এখন রকিু ষরাজ ার কররন্তব? 

 

ব্র। রকলন্তট চড়টা? তা ভাই, মার না ষকন? 

 

হ। তা নয়; হাজার টাকা। 
 

ব্র। রবধ্বা রবন্তয় কষে থ নারক? 
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হর। তাই। 
 

ব্র। বয়স ষ ন্তি। 
 

হ। তন্তব আর একটট কাজ বরল। এখনই আরম্ভ কর। আ ামী রকিু গ্রহণ কর। 

 

এই বরলয়া ব্রহ্মানন্তের হান্তত হরলাল পাাঁচশত টাকার ষনাট রদন্তলন। 
 

ব্রহ্মানে ষনাট পাইয়া উলটটয়া পালটটয়া ষদরখল। বরলল, “ইহা লইয়া আরম রক কররব?” 
 

হ। পূাঁঙ্কজ কররও। দশ টাকা মরত ষ ায়ারলনীন্তক রদও। 
 

ব্র। ষ াওয়ালা-ষফাওয়ালার ষকান এলাকা রারখ না। রকন্তু আমায় কররন্তত হইন্তব রক? 

 

হ। দুইটট কলম কাট। দুইটট ষেন টঠক সমান হয়। 
 

ব্র। আো ভাই–ো বল, তাই শুরন। 
 

এই বরলয়া ষঘাষজ মহাশন্তয়র দুইটট নূতন কলম রলয়া টঠক সমান কররয়া কাটটন্তলন। 

এবিং রলরখয়া ষদরখন্তলন ষে, দুইটটরই ষলখা একপ্রকার ষদরখন্তত হয়। 
 

তখন হরলাল বরলন্তলন, “ইহার একটট কলম বাক্সন্তত তুরলয়া রাখ। েখন উইল রলরখন্তত 

োইন্তব, এই কলম লইয়া র য়া ইহান্তত উইল রলরখন্তব। রিতীয় কলমটট লইয়া এখন 

একখানা ষলখাপড়া কররন্তত হইন্তব। ষতামার কান্তি ভাল কারল আন্তি?” 

 

ব্রহ্মানে মসীপাত্র বারহর কররয়া রলরখয়া ষদখাইন্তলন। হরলাল বরলন্তত লার ল, “ভাল, 

এই কারল উইল রলরখন্তত োইও |” 

 

ব্র। ষতামারদন্ত র বাড়ীন্তত রক ষদাওয়াত- কলম নাই ষে, আরম ঘান্তড় কররয়া রনয়া োব? 

হ। আমার ষকান উন্তর্দ্শয আন্তি–নন্তচৎ ষতামান্তক এত টাকা রদলাম ষকন? 

 

ব্র। আরমও তাই ভারবন্ততরি বন্তট–ভাল বন্তলি ভাই ষর! 
 

হর। তুরম ষদাওয়াত-কলম লইয়া ষ ন্তল ষকহ ভারবন্তলও ভারবন্তত পান্তর, আঙ্কজ এটা 

ষকন? তুরম সরকারী কারল-কলমন্তক  ারল পারড়ও; তাহা হইন্তলই ষশাধ্রাইন্তব। 
 

ব্র। তা সরকারী কারল-কলমন্তক শুধু্ ষকন? সরকারন্তক শুদ্ধ  ারল পারড়ন্তত পাররব। 
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হর। তত আবশযক নাই। এক্ষন্তণ আসল কম থ আরম্ভ কর। 

 

তখন হরলাল দুইখারন ষজনান্তরল ষলটর কা জ ব্রহ্মানন্তের হান্তত রদন্তলন। ব্রহ্মানে 

বরলন্তলন, “এ ষে সরকারী কা জ ষদরখন্তত পাই |” 

 

“সরকারী নন্তহ–রকন্তু উকীন্তলর বাড়ীর ষলখাপড়া এই কা ন্তজ হইয়া থান্তক। কতথাও এই 

কা ন্তজ উইল ষলখাইয়া থান্তকন, জারন। এজন্তনয এই কা জ আরম সিংগ্রহ কররয়ারি। 

োহা বরল, তাহা এই কারল কলন্তম ষলখ |” 

 

ব্রহ্মানে রলরখন্তত আরম্ভ কররল। হরলাল একখারন উইল ষলখাইয়া রদন্তলন। তাহার 

মম থাথ থ এই। কৃষ্ণকাে রায় উইল কররন্ততন্তিন। তাাঁহার নান্তম েত সম্পরি আন্তি, তাহার 

রবভা  কৃষ্ণকান্তের পরন্তলাকান্তে এইরূপ হইন্তব। েথা, রবন্তনাদলাল রতন আনা, 

ষ ারবেলাল এক পাই,  ৃরহণী এক পাই, শশলবতী এক পাই, হরলান্তলর পুত্র এক পাই, 

হরলাল ষজযষ্ঠ পুত্র বরলয়া অবরশষ্ট বান্তরা আনা। 
 

ষলখা হইন্তল ব্রহ্মানে করহন্তলন, “এখন এই উইল ষলখা হইল–দেখত কন্তর ষক?” 

 

“আরম |” বরলয়া হরলাল ঐ উইন্তল কৃষ্ণকাে রান্তয়র এবিং চারর জন সাক্ষীর দেখত 

কররয়া রদন্তলন। 
 

ব্রহ্মানে করহন্তলন, “ভাল, এ ত জাল হইল |” 

 

হর। এই সাাঁচ্চা উইল হল, শবকান্তল োহা রলরখন্তব, ষসই জাল। 
 

ব্র। রকন্তস? 

 

হ। তুরম েখন উইল রলরখন্তত োইন্তব, তখন এই উইলখারন আপনার রপরান্তনর পন্তকন্তট 

লুকাইয়া লইয়া োইন্তব। ষসখান্তন র য়া এই কারল-কলন্তম তাাঁহান্তদর ইোমত উইল 

রলরখন্তব। কা জ, কলম, কারল, ষলখক একই; সুতরািং দুইখান উইলই ষদরখন্তত 

একপ্রকার হইন্তব। পন্তর উইল পরড়য়া শুনান ও দেখত হইয়া ষ ন্তল ষশন্তষ তুরম স্বাক্ষর 

কররবার জনয লইন্তব। সকন্তলর রদন্তক পিাৎ রফররয়া দেখত কররন্তব। ষসই অবকান্তশ 

উইলখারন বদলাইয়া লইন্তব। এইখারন কতথান্তক রদয়া, কতথার উইলখারন আমান্তক 

আরনয়া রদন্তব। 
 

ব্রহ্মানে ষঘাষ ভারবন্তত লার ল। বরলল, “বরলন্তল রক হয়–বুঙ্কদ্ধর ষখলটা ষখন্তলাি ভাল 

|” 
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হ। ভারবন্ততি রক? 

ব্র। ইো কন্তর বন্তট, রকন্তু ভয় কন্তর। ষতামার টাকা রফরাইয়া লও। আরম রকন্তু জান্তলর 

মন্তধ্য থারকব না। 
 

“টাকা দাও |” বরলয়া হরলাল হাত পারতল। ব্রহ্মানে ষঘাষ ষনাট রফরাইয়া রদল। ষনাট 

লইয়া হরলাল উটঠয়া চরলয়া োইন্ততরিল। ব্রহ্মানে তখন আবার তাহান্তক ডারকয়া 

বরলল, “বরল, ভায়া রক ষ ন্তল?” 

 

“না” বরলয়া হরলাল রফররল। 
 

ব্র। তুরম এখন পাাঁচ শত টাকা রদন্তল। আর রক রদন্তব? 

 

হ। তুরম ষসই উইলখানা আরনয়া রদন্তল আর পাাঁচ শত রদব। 
 

ব্র। অন্তনকটা–টাকা–ষলাভ িাড়া োয় না। 
 

হ। তন্তব তুরম রাঙ্কজ হইন্তল? 

 

ব্র। রাঙ্কজ না হইয়াই বা রক করর? রকন্তু বদল করর রক প্রকান্তর? ষদরখন্তত পাইন্তব ষে। 
 

কৃষ্ণকাে রান্তয়র দুই পুত্র, আর এক কনযা। ষজযষ্ঠ পুন্তত্রর নাম হরলাল, করনন্তষ্ঠর নাম 

রবন্তনাদলাল, কনযার নাম শশলবতী। কৃষ্ণকাে এইরূপ উইল কররন্তলন ষে, তাাঁহার 

পরন্তলাকান্তে, ষ ারবেলাল আট আনা, হরলাল ও রবন্তনাদলাল প্রন্ততযন্তক রতন আনা, 

 ৃরহণী এক আনা, আর শশলবতী এক আনা সম্পরিন্তত অরধ্কাররণী হইন্তবন। 
 

হরলাল বড় দুর্দ্থাে। রপতার অবাধ্য এবিং দুমু থখ। বাঙ্গারলর উইল প্রায় ষ াপন্তন থান্তক 

না। উইন্তলর কথা হরলাল জারনন্তত পাররল। হরলাল, ষদরখয়া শুরনয়া ষক্রান্তধ্ চকু্ষ 

রক্তবণ থ কররয়া রপতান্তক করহল, “এটা রক হইল? ষ ারবেলাল অন্তধ্ থক ভা  পাইল, 

আর আমার রতন আনা ” 

 

কৃষ্ণকাে করহন্তলন, “ইহা নযােয হইয়ান্তি। ষ ারবেলান্তলর রপতার প্রাপয অধ্ থািংশ 

তাহান্তক রদয়ারি |” 

 

হ। ষ ারবেলান্তলর রপতার প্রাপযটা রক? আমারদন্ত র শপতৃক সম্পরি ষস লইবার ষক? 

আর মা বরহনন্তক আমরা প্ররতপালন কররব— তাহারদন্ত র বা এক এক আনা ষকন? 

বরিং তাহারদ ন্তক ষকবল গ্রাসাোদন্তনর অরধ্কাররণী বরলয়া রলরখয়া োন। 
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কৃষ্ণকাে রকিু রুষ্ট হইয়া বরলন্তলন, “বাপু হরলাল! রবষয় আমার, ষতামার নন্তহ। 

আমার োহান্তক ইো, তাহান্তক রদয়া োইব |” 

 

হ। আপনার বুঙ্কদ্ধশুঙ্কদ্ধ ষলাপ পাইয়ান্তি –আপনান্তক োহা ইো, তাহা কররন্তত রদব না। 

কৃষ্ণকাে ষক্রান্তধ্ চকু্ষ আরক্ত কররয়া করহন্তলন, “হরলাল, তুরম েরদ বালক হইন্তত, 

তন্তব আঙ্কজ ষতামান্তক গুরু মহাশয় ডাকাইয়া ষবত রদতাম |” 

হ। ষকন ষদরখন্তত পাইন্তব? আরম ষতামার সম্মুন্তখ উইল বদল কররয়া লইন্ততরি, তুরম 

ষদখ ষদরখ, ষটর পাও রক না। 
 

হরলান্তলর অনয রবদযা থাকুক না থাকুক, হেন্তকৌশল রবদযায় েৎরকঙ্কঞ্চৎ রশক্ষাপ্রাপ্ত 

হইয়ারিন্তলন। তখন উইলখারন পন্তকন্তট রারখন্তলন, আর একখারন কা জ হান্তত লইয়া 

তাহান্তত রলরখবার উপক্রম কররন্তলন। ইতযবসন্তর হান্ততর কা জ পন্তকন্তট, পন্তকন্তটর 

কা জ হান্তত রক প্রকান্তর আরসল, ব্রহ্মানে তাহা রকিুই লরক্ষত কররন্তত পাররন্তলন না। 

ব্রহ্মানে হরলান্তলর হেন্তকৌশন্তলর প্রশিংসা কররন্তত লার ন্তলন। হরলাল বরলন্তলন, “এই 

ষকৌশলটট ষতামায় রশখাইয়া রদব |” এই বরলয়া হরলাল ষসই অভযে ষকৌশল 

ব্রহ্মানেন্তক অভযাস করাইন্তত লার ন্তলন। 
 

দুই রতন দন্তণ্ড ব্রহ্মানন্তের ষসই ষকৌশলটট অভযে হইল। তখন হরলাল করহল ষে, 

“আরম এক্ষন্তণ চরললাম। সিযার পর বারক টাকা লইয়া আরসব |” বরলয়া ষস রবদায় 

লইল। 
 

হরলাল চরলয়া ষ ন্তল ব্রহ্মানন্তের রবষম ভয় সঞ্চার হইল। রতরন ষদরখন্তলন ষে, রতরন 

কান্তে থ স্বীকৃত হইয়ান্তিন, তাহা রাজিান্তর মহা দণ্ডাহথ অপরাধ্–রক জারন, ভরবষযন্তত 

পান্তি তাাঁহান্তক োবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইন্তত হয়। আবার বদন্তলর সময় েরদ ষকহ 

ধ্ররয়া ষফন্তল? তন্তব রতরন এ কাে থ ষকন কন্তরন? না কররন্তল হে ত সহস্র মুদ্রা তযা  

কররন্তত হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ থারকন্তত নয়। 
 

হায়! ফলাহার! কত দররদ্র ব্রাহ্মণন্তক তুরম মম থারেক পীড়া রদয়াি! এ রদন্তক সিংক্রামক 

জ্বর, প্লীহায় উদর পররপূণ থ, তাহার উপর ফলাহার উপরিত! তখন কািংসযপাত্র বা 

কদলীপন্তত্র সুন্তশারভত লুরচ, সন্তেশ, রমরহদানা, সীতান্তভা  প্রভৃরতর অমলধ্বল ষশাভা 

সেশ থন কররয়া দররদ্র ব্রাহ্মণ রক কররন্তব? তযা  কররন্তব, না আহার কররন্তব? আরম 

শপথ কররয়া বরলন্তত পারর ষে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর েরদ সহস্র বৎসর  ষসই সজ্জজ্জত পান্তত্রর 

রনকট বরসয়া তকথরবতকথ কন্তরন, তথারপ রতরন এ কূট প্রন্তের মীমািংসা কররন্তত 

পাররন্তবন না–এবিং মীমািংসা কররন্তত না পাররয়া–অনযমন্তন পরদ্রবযগুরল উদরসাৎ 

কররন্তবন। 
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ব্রহ্মানে ষঘাষ মহাশন্তয়র টঠক তাই হইল। হরলান্তলর টাকা হজম করা ভার–

ষজলখানার ভয় আন্তি; রকন্তু তযা  করাও োয় না। ষলাভ বড়, রকন্তু বদহজন্তমর ভয়ও 

বড়। ব্রহ্মানে মীমািংসা কররন্তত পাররল না। মীমািংসা কররন্তত না পাররয়া দররদ্র 

ব্রাহ্মন্তণর মত উদরসাৎ কররবার রদন্তকই মন রারখল। 
 

তৃতীয় পররন্তেদ 

 

সিযার পর ব্রহ্মানন্তের উইল রলরখয়া রফররয়া আরসন্তলন। ষদরখন্তলন ষে, হরলাল 

আরসয়া বরসয়া আন্তিন। হরলাল ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “রক হইল?” 

 

ব্রহ্মানে একটু করবতারপ্রয়। রতরন কন্তষ্ট হারসয়া বরলন্তলন, 
 

“মন্তন করর চাাঁদা ধ্রর হান্তত রদই ষপন্তড়। 
 

বাবলা  ান্তি হাত ষলন্ত  আঙু্গল ষ ল রিাঁ ন্তড় |” 

 

হ। পার নাই নারক? 

 

ব্র। ভাই, ষকমন বাধ্ বাধ্ ষঠরকন্তত লার ল। 
 

হ। পার নাই? 

 

ব্র। না ভাই–এই ভাই, ষতামার জাল উইল নাও। এই ষতামার টাকা নাও। 
 

এই বরলয়া ব্রহ্মানে কৃঙ্কত্রম উইল ও বাক্স হইন্তত পাাঁচ শত টাকার ষনাট বারহর কররয়া 

রদন্তলন। ষক্রান্তধ্ এবিং রবরঙ্কক্তন্তত হরলান্তলর চকু্ষ আরক্ত এবিং অধ্র কজ্জম্পত হইল। 

বরলন্তলন, “মূখ থ, অকম থা! স্ত্রীন্তলান্তকর কাজটাও ষতামা হইন্তত হইল না? আরম চরললাম। 

রকন্তু ষদরখও, েরদ ষতামা হইন্তত এই কথার বাষ্প মাত্র প্রকাশ পায়, তন্তব ষতামার 

জীবন সিংশয় |” 

 

ব্রহ্মানে বরলন্তলন, “ষস ভাবনা কররও না; কথা আমার রনকট হইন্তত প্রকাশ পাইন্তব 

না |” 

 

ষসখান হইন্তত উটঠয়া হরলাল ব্রহ্মানন্তের পাকশালায় ষ ন্তলন। হরলাল ঘন্তরর ষিন্তল, 

সব থত্র  মনা মন কররন্তত পান্তরন। পাকশালায় ব্রহ্মানন্তের ভ্রাতৃকনযা ষরারহণী 

রাাঁরধ্ন্ততরিল। 
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এই ষরারহণীন্তত আমার রবন্তশষ রকিু প্রন্তয়াজন আন্তি। অতএব রূপ গুণ রকিু বরলন্তত 

হয়, রকন্তু আঙ্কজ কারল রূপ বণ থনার বাজার নরম–আর গুণ বণ থনার–হাল আইন্তন 

আপনার রভন্ন পন্তরর কররন্তত নাই। তন্তব ইহা বরলন্তল হয় ষে, ষরারহণীর ষেৌবন 

পররপূণ থ–রূপ উিরলয়া পরড়ন্ততরিল–শরন্ততর চন্দ্র ষষাল কলায় পররপূণ থ। ষস অল্প 

বয়ন্তস রবধ্বা হইয়ারিল, রকন্তু শবধ্ন্তবযর অনুপন্তো ী অন্তনকগুরল ষদাষ তাহার রিল। 

ষদাষ, ষস কালা ষপন্তড় ধু্রত পররত, হান্তত চুরড় পররত, পানও বুঙ্কঝ খাইত। এ রদন্তক 

রিন্তন ষস ষদ্রৌপদীরবন্তশষ বরলন্তল হয়; ষঝাল, অম্ল, চড়চরড়, সড়সরড়, ঘণ্ট, দালনা 

ইতযারদন্তত রসদ্ধহে; আবার আন্তলপনা, খন্তয়ন্তরর  হনা, ফুন্তলর ষখলনা, সনূ্তচর কান্তজ 

তুলনাররহত। চুল বাাঁরধ্ন্তত, কনযা সাজাইন্তত পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। তাহার আর 

ষকহ সহায় রিল না বরলয়া ব্রহ্মানন্তের বাটীন্তত থারকত। 
 

ষরারহণী রূপসী ঠন্ ঠন্ কররয়া দান্তলর হাাঁরড়ন্তত কাটট রদন্ততরিল, দনূ্তর একটা রবড়াল 

থাবা পারতয়া বরসয়া রিল; পশুজারত রমণীরদন্ত র রবদুযর্দ্াম কটান্তক্ষ রশহন্তর রক না, 

ষদরখবার জনয ষরারহণী তাহার উপন্তর মন্তধ্য মন্তধ্য রবষপূণ থ মধু্র কটাক্ষ কররন্ততরিল; 

রবড়াল ষস মধু্র কটাক্ষন্তক ভঙ্কজথত মৎসযাহান্তরর রনমন্ত্রণ মন্তন কররয়া অন্তল্প অন্তল্প 

অগ্রসর হইন্ততরিল, এমত সমন্তয় হরলাল বাব ুজতুা সন্তমত মস ্মস ্কররয়া ঘন্তরর 

রভতর প্রন্তবশ কররন্তলন। রবড়াল, ভীত হইয়া, ভজ্জজ্জথত মৎন্তসযর ষলাভ পররতযা পূব থক 

পলায়ন্তন তৎপর হইল; ষরারহণী দান্তলর কাটট ষফরলয়া রদয়া, হাত ধু্ইয়া, মাথায় কাপড় 

উটঠয়া দাাঁড়াইল। নন্তখ নখ খুাঁটটয়া ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “বড় কাকা, কন্তব এন্তলন?” 

 

হরলাল বরলল, “কাল এন্তসরি। ষতামার সন্তঙ্গ একটা কথা আন্তি |” 

 

ষরারহণী রশহররল; বরলল, “আঙ্কজ এখান্তন খান্তবন? সরু চান্তলর ভাত চড়াব রক?” 

 

হ। চড়াও চড়াও। রকন্তু ষস কথা নয়। ষতামার এক রদন্তনর কথা মন্তন পন্তড় রক? 

ষরারহণী চুপ কররয়া মাটট পান্তন চারহয়া ররহল। হরলাল বরলল, “ষসই রদন ষে রদন তুরম 

 ঙ্গাস্নান কররয়া আরসন্তত, োত্রীরদন্ত র দলিাড়া হইয়া রপিাইয়া পরড়য়ারিন্তল? মন্তন 

পন্তড়?” 

 

ষরা। (বাাঁ হান্ততর চাররটট আঙু্গল দাইন হান্তত ধ্ররয়া অন্তধ্াবদন্তন) মন্তন পন্তড়। 
 

হ। ষে রদন তুরম পথ হারাইয়া মান্তঠ পরড়য়ারিন্তল, মন্তন পন্তড়? 

 

ষরা। পন্তড়। 
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হ। ষে রদন মান্তঠ ষতামার রাঙ্কত্র হইল, তুরম একা; জনকত বদমাস ষতামার সঙ্গ রনল– 

মন্তন পন্তড়? 

 

ষরা। পন্তড়। 
 

হ। ষস রদন ষক ষতামায় রক্ষা কররয়ারিল? 

 

ষরা। তুরম। তুরম ষঘাড়ার উপন্তর ষসই মাঠ রদয়া ষকাথায় োইন্ততরিন্তল– 

 

হ। শালীর বাড়ী। 
 

ষরা। তুরম ষদরখন্তত পাইয়া আমায় রক্ষা কররন্তল–আমায় পাল্কী ষবহারা কররয়া বাড়ী 

পাঠাইয়া রদন্তল। মন্তন পন্তড় বই রক। ষস ঋণ আরম কখনও পররন্তশাধ্ কররন্তত পাররব 

না। 
 

হ। আজ ষস ঋণ পররন্তশাধ্ কররন্তত পার–তার উপর আমায় জন্তের মত রকরনয়া 

রারখন্তত পার, কররন্তব? 

 

ষরা। রক বলুন–আরম প্রাণ রদয়াও আপনার উপকার কররব। 
 

হ। কর না কর, এ কথা কাহারও সাক্ষান্তত প্রকাশ কররও না। 
 

ষরা। প্রাণ থারকন্তত নয়। 
 

হ। রদবয কর। 

 

ষরারহণী রদবয কররল। 
 

তখন হরলাল কৃষ্ণকান্তের উইল ও জাল উইন্তলর কথা বুঝাইয়া বরলল। ষশন্তষ বরলল, 

“ষসই আসল উইল চুরর কররয়া, জাল উইল তাহার বদন্তল রারখয়া আরসন্তত হইন্তব। 

আমান্তদর বাড়ীন্তত ষতামার োতায়াত আন্তি। তুরম বুঙ্কদ্ধমতী, তুরম অনায়ান্তস পার। 

আমার জনয ইহা কররন্তব?” 

 

ষরারহণী রশহররল। বরলল, “চুরর! আমান্তক কাটটয়া ষফরলন্তলও আরম পাররব না |” 

 

হ। স্ত্রীন্তলাক এমন অসারই বন্তট–কথার রারশ মাত্র। এই বুঙ্কঝ এ জন্তে তুরম আমার ঋণ 

পররন্তশাধ্ কররন্তত পাররন্তব না! 
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ষরা। আর ো বলুন, সব পাররব। মররন্তত বন্তলন, মররব। রকন্তু এ রবশ্বাসঘাতন্তকর কাজ 

পাররব না। 
 

হরলাল রকিুন্ততই ষরারহণীন্তক সম্মত কররন্তত না পাররয়া, ষসই হাজার টাকার ষনাট 

ষরারহণীর হান্তত রদন্তত ষ ল। বরলল, “এই হাজার টাকা পুরস্কার আ াম নাও। এ কাজ 

ষতামার কররন্তত হইন্তব|” 

 

ষরারহণী ষনাট লইল না। বরলল, “টাকার প্রতযাশা করর না। কতথার সমে রবষয় রদন্তলও 

পাররব না। কররবার হইত ত আপনার কথান্ততই কররতাম | ” 

 

হরলাল দীঘ থরনশ্বাস ষফরলল, বরলল, “মষন কররয়ারিলাম, ষরারহণী, তুরম আমার 

রহততষী। পর কখনও আপন হয়? ষদখ, আজ েরদ আমার স্ত্রী থারকত, আরম ষতামার 

ষখাশান্তমাদ কররতাম না। ষসই আমার এ কাজ কররত |” 

 

এবার ষরারহণী একটু হারসল। হরলাল ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “হারসন্তল ষে?” 

 

ষরা। আপনার স্ত্রীর নান্তম ষসই রবধ্বারববান্তহর কথা মন্তন পরড়ল। আপরন না রক 

রবধ্বারববাহ কররন্তবন? 

 

হ। ইো ত আন্তি–রকন্তু মন্তনর মত রবধ্বা পাই কই? 

ষরা। তা রবধ্বাই ষহৌক, সধ্বাই ষহৌক–বরল রবধ্বাই ষহৌক, কুমারীই ষহৌক–একটা 

রববাহ কররয়া সিংসারী হইন্তলই ভাল হয়। আমরা আত্মীয়স্বজন সকন্তলরই তাহন্তল 

আহ্লাদ হয়। 
 

হ। ষদখ, ষরারহণী, রবধ্বারববাহ শাস্ত্রসম্মত। 
 

ষরা। তা ত এখন ষলান্তক বরলন্ততন্তি। 
 

হ। ষদখ, তুরমও একটট রববাহ কররন্তত পার— ষকন কররন্তব না? 

 

ষরারহণী মাথার কাপড় একটু টারনয়া মুখ রফরাইল। হরলাল বরলন্তত লার ল,–“ষদখ 

ষতামান্তদর সন্তঙ্গ আমান্তদর গ্রাম সুবাদ মাত্র–সম্পন্তকথ বান্তধ্ না |” 

 

এবার ষরারহণী লম্বা কররয়া মাথার কাপড় টারনয়া রদয়া, উনুন ষ াড়ায় বরসয়া োন, 

দান্তল কাটট রদন্তত আরম্ভ কররল। ষদরখো রবষণ্ণ হইয়া হরলাল রফররয়া চরলল। 
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হরলাল িার পে থে ষ ন্তল, ষরারহণী বরলল, “কা জখানা না হয় রারখয়া োন, ষদরখ, রক 

কররন্তত পারর |” 

 

হরলাল আহ্লারদত হইয়া জাল উইল ও ষনাট ষরারহণীর রনকন্তট রারখল। ষদরখয়া ষরারহণী 

বরলল, “ষনাট না। শুধু্ উইলখানা রাখুন |” 

 

হরলাল তখন জাল উইল রারখয়া ষনাট লইয়া ষ ল। 
 

চতুথ থ পররন্তেদ 

 

ঐ রদবস রাঙ্কত্র আটটার সমন্তয় কৃষ্ণকাে রায় আপন শয়নমঙ্কেন্তর পে থন্তি বরসয়া 

উপাধ্ান্তন পৃষ্ঠ রক্ষা কররয়া, সটকায় তামাক টারনন্ততরিন্তলন এবিং সিংসান্তর একমাত্র 

ঔষধ্–মাদকমন্তধ্য ষেষ্ঠ–অরহন্তফন ওরন্তফ আরফন্তমর ষনশায় রমন্তঠ রকম 

ঙ্কঝমাইন্ততরিন্তলন। ষেন হরলাল রতন টাকা ষতর আনা দু কড়া দু ক্রারে মূন্তলয তাাঁহার 

সমুদয় সম্পরি রকরনয়া লইয়ান্তি। আবার ষেন ষক বরলয়া রদল ষে, না, এ দানপত্র 

নন্তহ, এ তমসুক। তখনই ষেন ষদখন্তলন ষে, ব্রহ্মার ষবটা রবষু্ণ আরসয়া বৃষভারূঢ় 

মহান্তদন্তবর কান্তি এক ষকৌটা আরফম কজথ লইয়া, এই দরলল রলরখয়া রদয়া, এই 

রবশ্বব্রহ্মাণ্ড বিক রারখয়ান্তিন–মহান্তদব  াাঁজার ষঝাাঁন্তক ষফারন্তলাজ কররন্তত ভুরলয়া 

র য়ান্তিন। এমত সমন্তয়, ষরারহণী ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর  ৃহমন্তধ্য প্রন্তবশ কররয়া বরলল, 

“ঠাকুরদাদা রক ঘুমাইয়াি?” 

 

কৃষ্ণকাে ঙ্কঝমাইন্তত ঙ্কঝমাইন্তত করহন্তলন, “ষক নেী? ঠাকুরন্তক এই ষবলা ষফারন্তলাজ 

কররন্তত বল |” 

 

ষরারহণী বুঙ্কঝল ষে, কৃষ্ণকান্তের আরফন্তমর আমল হইয়ান্তি। হারসয়া বরলল, 

“ঠাকুরদাদা, নেী ষক?” 

 

কৃষ্ণকাে ঘাড় না তুরলয়া বরলন্তলন, “হুম্ টঠক বন্তলি। বৃোবন্তন ষ ায়ালাবাড়ী মাখন 

ষখন্তয়ন্তি–আজও তার করড় ষদয় নাই|” 

 

ষরারহণী রখল্ রখল্ কররয়া হারসয়া উটঠল। তখন কৃষ্ণকান্তের চমক হইল, মাথা তুরলয়া 

ষদরখয়া বরলন্তলন, “ষক ও, অরশ্বনী ভরণী কৃরিকা ষরারহণী?” 

 

ষরারহণী উির কররল, “মৃ রশরা আদ্রথা পুনব থসু পুষযা |” 

 

কৃষ্ণ। অন্তেষা মঘা পূব থফাল্গুনী। 
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ষরা। ঠাকুরদাদা, আরম রক ষতামার কান্তি ষজযারতষ রশখষত এন্তয়রি! 
 

কৃষ্ণ। তাই ত! তন্তব রক মন্তন কররয়া? আরফঙ্গ চাই না ত? 

 

ষরা। ষে সামগ্রী প্রাণ ধ্ষে থ রদন্তত পারন্তব না, তার জন্তনয রক আরম এন্তসরি! আমান্তক 

কাকা পাটঠন্তয় রদন্তয়ন্তিন, তাই এন্তসরি। 
 

কৃ। এই এই। তন্তব আরফন্তঙ্গর জনয! 
 

ষরা। না, ঠাকুরদাদা না। ষতামার রদবয, আরফঙ্গ চাই না। কাকা বলষলন ষে, ষে উইল 

আজ ষলখাপড়া আন্তি, তান্তত ষতামার দেখত হয় নাই। 
 

কৃ। ষস রক! আমার ষবশ মন্তন পরড়ন্ততন্তি ষে, আরম দেখত কররয়ারি। 
 

ষরা। না, কাকা করহন্তলন ষে, তাাঁহার ষেন িরণ হন্তে, তুরম তান্তত দেখত কর নাই; 

ভাল সন্তেহ রাখায় দরকার রক? তুরম ষকন ষসখানা খুন্তল একবার ষদখ না। 
 

কৃ। বন্তট–তন্তব আন্তলাটা ধ্র ষদরখ। 
 

বরলয়া কৃষ্ণকাে উটঠয়া উপাধ্ান্তনর রনম্ন হইন্তত চারব লইন্তলন। ষরারহণী রনকটি দীপ 

হন্তে লইল। কৃষ্ণকাে প্রথন্তম একটট কু্ষদ্র হাতবাক্স খুরলয়া একটট রবরচত্র চারব লইয়া, 

পন্তর একটা 
 

ষচষ্টড্রয়ান্তরর একটট ষদরাজ খুরলন্তলন এবিং অনুসিান কররয়া ঐ উইল বারহর 

কররন্তলন।পন্তর বাক্স হইন্তত চশমা বারহর কররয়া নারসকার উপর সিংসহ্াপন্তনর উন্তদযা  

ষদরখন্তত লার ন্তলন। রকন্তু চশমা লা াইন্তত লা াইন্তত দুই চারর বার আরফন্তঙ্গর 

ঙ্কঝমরকরন আরসল–সুতরািং তাহান্তত রকিুকাল রবলম্ব হইল। পররন্তশন্তষ চশমা সুরির 

হইন্তল কৃষ্ণকাে উইন্তল ষনত্রপাত কররয়া ষদরখয়া হাসয কররয়া বরলন্তলন, “ষরারহরণী 

আরম রক বুড় হইয়া রবহ্বল হইয়ারি? এই ষদখ, আমার দেখত | 

ষরারহণী বরলল, “বালাই, বুন্তড়া হন্তব ষকন? আমান্তদর ষকবল ষজার কররয়া নারতনী বল 

বই ত না। তা ভাল, আরম এখন োই, কাকান্তক বরল র য়া |” 

 

ষরারহণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়নমঙ্কের হইন্তত রনষ্ক্রাে হইল। 
 

 ভীর রনশান্তত কৃষ্ণকাে রনদ্রা োইন্ততরিন্তলন, অকিাৎ রনদ্রাভঙ্গ হইল। রনদ্রাভঙ্গ 

হইন্তল ষদরখন্তলন ষে, তাাঁহার শয়ন ৃন্তহ দীপ জ্বরলন্ততন্তি না। সচরাচর সমে রাঙ্কত্র দীপ 

জ্বরলত, রকন্তু ষস রান্তত্র দীপ রনব থণ হইয়ান্তি ষদরখন্তলন, রনদ্রাভঙ্গকান্তল এমতও শব্দ 
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তাাঁহার কন্তণ থ প্রন্তবশ কররল ষে, ষেন ষক একটা চারব কন্তল রফরাইল। এমত ষবাধ্ হইল, 

ষেন ঘন্তর ষক মানুষ ষবড়াইন্ততন্তি। মানুষ তাাঁর পে থন্তির রশন্তরান্তদশ পে থে আরসল–

তাাঁহার বারলন্তশ হাত রদল। কৃষ্ণকাে আরফন্তঙ্গর ষনশায় রবন্তভার; না রনরদ্রত, না 

জা ররত, বড় রকিু হৃদয়ঙ্গম কররন্তত পাররন্তলন না। ঘন্তর ষে আন্তলা নাই–তাহাও টঠক 

বুন্তঝন নাই, কখন অধ্ থরনরদ্রত–কখন অধ্ থসন্তচতন–সন্তচতনও চকু্ষ খুন্তল না। একবার 

শদবাৎ চকু্ষ খুরলবায় কতকটা অিকার ষবাধ্ হইল বন্তট, রকন্তু কৃষ্ণকাে তখন মন্তন 

কররন্ততরিন্তলন ষে, রতরন হরর ষঘান্তষর ষমাকর্দ্ামায় জাল দরলল দারখল করায়, 

ষজলখানায় র য়ান্তিন।ন্তজলখানা ষঘারািকার। রকিু পন্তর হঠাৎ ষেন চারব ষখালার শব্দ 

অল্প কান্তন ষ ল–এ রক ষজন্তলর চারব পরড়ল? হঠাৎ একটু চমক হইল। কৃষ্ণকাে 

সটকা হাতড়াইন্তলন, পাইন্তলন না–অভযাসবশতঃ ডারকন্তলন, “হরর!” 

 

কৃষ্ণকাে অেঃপুন্তর শয়ন কররন্ততন না–বরহব থাটীন্ততও শয়ন কররন্ততন না। উভন্তয়র 

মন্তধ্য একটট ঘর রিল। ষসই ঘন্তর শয়ন কররন্ততন। ষসখান্তন হরর নামক একজন 

খানসামা তাাঁহার প্রহরী স্বরূপ শয়ন কররত। আর ষকহ না। কৃষ্ণকাে তাহান্তকই 

ডারকন্তলন, “হরর!” 

 

কৃষ্ণকাে বান্তরক মাত্র হররন্তক ডারকয়া, আবার আরফন্তম ষভার হইয়া ঙ্কঝমাইন্তত 

লার ন্তলন। আসল উইল, তাাঁহার  ৃহ হইন্তত ষসই অবসন্তর অেরহথত হইল। জাল উইল 

তৎপররবন্ততথ িারপত হইল। 
 

পঞ্চম পররন্তেদ 

 

পররদন প্রান্তত ষরারহণী আবার রাাঁরধ্ন্তত বরসয়ান্তি, আবার ষসখান্তন হরলাল উাঁরক 

মাররন্ততন্তি। ভা যশঃ ব্রহ্মানে বাড়ী রিল না–নরহন্তল রক একটা মন্তন কররন্তত পাররত। 
 

হরলাল ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর ষরারহণীর কান্তি ষ ল–ষরারহণী বড় চারহয়া ষদন্তখ না। হরলাল বরলল, 

“চারহয়া ষদখ, হাাঁরড় ফাটটন্তব না |” 

 

ষরারহণী চারহয়া ষদরখয়া হারসল। হরলাল বরলল, “রক কররয়াি?” 

 

ষরারহণী অপহৃত উইল আরনয়া হরলালন্তক ষদরখন্তত রদল। হরলাল পরড়য়া ষদরখল–

আসল উইল বন্তট। তখন ষস দুন্তষ্টর মুন্তখ হারস ধ্ন্তর না। উইল হান্তত কররয়া ঙ্কজজ্ঞাসা 

কররল, “রক প্রকান্তর আরনন্তল?” 

 

ষরারহণী ষস  ল্প আরম্ভ কররল। প্রকৃত রকিুই বরলল না। একটট রমথযা উপনযাস বরলন্তত 

লার ল–বরলন্তত বরলন্তত ষস হরলান্তলর হাত হইন্তত উইলখারন লইয়া ষদখাইল, রক 
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প্রকান্তর কা জখানা একটা কলমদান্তনর রভতর পরড়য়া রিল। উইল চুররর কথা ষশষ 

হইন্তল ষরারহণী হঠাৎ উইলখানা হান্তত কররয়া উটঠয়া ষ ল। েখন ষস রফররয়া আরসল, 

তখন তাহার হান্তত উইল নাই ষদরখয়া হরলাল ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “উইল ষকাথায় রারখয়া 

আরসন্তল?” 

 

ষরা। তুরলয়া রারখয়া আরসয়ারি। 
 

হ। আর তুরলয়া রারখয়া রক হইন্তব? আরম এখনই োইব। 
 

ষরা। এখনই োন্তব? এত তাড়াতারড় ষকন? 

 

হ। আমার থারকবার ষো নাই। 
 

ষরা। তা োও। 
 

হ। উইল? 

 

ষরা। আমার কান্তি থাক। 
 

হ। ষস রক? উইল আমায় রদন্তব না? 

 

ষরা। ষতামার কান্তি থাকাও ষে, আমার কান্তি থাকাও ষস। 
 

হ। েরদ আমান্তক উইল রদন্তব না, তন্তব ইহা চুরর কররন্তল ষকন? 

 

ষরা। আপনারই জনয। আপনারই জনয ইহা ররহল। েখন আপরন রবধ্বারববাহ 

কররন্তবন, আপনার স্ত্রীন্তক এ উইল রদব। আপরন লইয়া রিাঁ রড়য়া ষফরলন্তবন। 
 

হরলাল বুঙ্কঝল, বরলল, “তা হন্তব না–ষরারহণী! টাকা োহা চাও, রদব |” 

 

ষরা। লক্ষ টাকা রদন্তলও নয়। োহা রদন্তব বরলয়ারিন্তল, তাই চাই। 
 

হ। তা হয় না। আরম জাল করর, চুরর করর, আপনারই হন্তকর জনয। তুরম চুরর কররয়াি, 

কার হন্তকর জনয? 

 

ষরারহণীর মুখ শুকাইল। ষরারহণী অন্তধ্াবদন্তন ররহল। হরলাল বরলন্তত লার ল, “আরম 

োই হই–কৃষ্ণকাে রান্তয়র পুত্র। ষে চুরর কররয়ান্তি, তাহান্তক কখনও  ৃরহণী কররন্তত 

পাররব না |” 
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ষরারহণী সহসা দাাঁড়াইয়া উটঠয়া, মাথার কাপড় উাঁচু কররয়া তুরলয়া, হরলান্তলর মখুপান্তন 

চারহল; বরলল, “আরম ষচার! তুরম সাধু্! ষক আমান্তক চুরর কররন্তত বরলয়ারিল? ষক 

আমান্তক বড় ষলাভ ষদখাইল? সরলা স্ত্রীন্তলাক ষদরখয়া ষক প্রবঞ্চনা কররল? ষে শঠতার 

ষচন্তয় আর শঠতা নাই, ষে রমথযার ষচন্তয় আর রমথযা নাই, ো ইতন্তর বব থন্তর মুন্তখও 

আরনন্তত পান্তর না, তুরম কৃষ্ণকাে রান্তয়র পুত্র হইয়া তাই কররন্তল? হায়! হায়! আরম 

ষতামার অন্তো য? ষতামার মত নীচ শঠন্তক গ্রহণ কন্তর, এমন হতভা ী ষকহ নাই। 

তুরম েরদ ষমন্তয় মানুষ হইন্তত, ষতামান্তক আজ, ো রদয়া ঘর ঝাাঁট রদই, তাই ষদখাইতাম। 

তুরম পুরুষ মানুষ, মান্তন মান্তন দরূ হও |” 

 

হরলাল বুঙ্কঝল, উপেুক্ত হইয়ান্তি। মান্তন মান্তন রবদায় হইল–োইবার সময় একটু টটরপ 

টটরপ হারসয়া ষ ল। ষরারহণীও বুঙ্কঝল ষে, উপেুক্ত হইয়ান্তি–উভয় পন্তক্ষ। ষসও 

ষখা াঁপাটা একটু আাঁটটয়া রনয়া রাাঁরধ্ন্তত বরসল। রান্ত  ষখা াঁপাটা খুরলয়া র য়ারিল। তার 

ষচান্তখ জল আরসন্ততরিল। 
 

ষষ্ঠ পররন্তেদ 

 

তুরম, বসন্তের ষকারকল! প্রাণ ভররয়া ডাক, তাহান্তত আমার রকিুমাত্র আপরি নাই, 

রকন্তু ষতামার প্ররত আমার রবন্তশষ অনুন্তরাধ্ ষে, সময় বুঙ্কঝয়া ডারকন্তব। সমন্তয় 

অসমন্তয়, সকল সমন্তয় ডাকাডারক ভাল নন্তহ। ষদখ, আরম বহু সিান্তন, ষলখনী 

মসীপাত্র ইতযারদর সাক্ষাৎ পাইয়া আরও অরধ্ক অনুসিান্তনর পর মন্তনর সাক্ষাৎ 

পাইয়া, কৃষ্ণকান্তের উইন্তলর কথা ফাাঁরদয়া রলরখন্তত বরসন্ততরিলাম, এমন সমন্তয় তুরম 

আকাশ হইন্তত ডারকন্তল, “কুহু! কুহু! কুহু!” তুরম সুকণ্ঠ, আরম স্বীকার করর, রকন্তু সকুণ্ঠ 

বরলয়া কাহারও রপিু ডারকবার অরধ্কার নাই। োহা হউক, আমার পরলত ষকশ, চরলত 

কলম, এ সব িান্তন ষতামায় ডাকাডারকন্তত বড় আন্তস োয় না। রকন্তু ষদখ, েখন নবয 

বাবু টাকার জ্বালায় বযরতবযে হইয়া জমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটট কররন্ততন্তিন, 

তখন তুরম হয়ত আরপন্তসর ভগ্ন প্রাচীন্তরর কাি হইন্তত ডারকন্তল, “কুহু”–বাবুর আর 

জমাখরচ রমরলল না। েখন রবরহসেপ্তা সুেরী, প্রায় সমে রদন্তনর পর অথ থাৎ ষবলা 

নয়টার সময় দুটট ভাত মুন্তখ রদন্তত বরসয়ান্তিন, ষকবল ক্ষীন্তরর বাটটটট ষকান্তল টারনয়া 

লইয়ান্তিন মাত্র, অমরন তুরম ডারকন্তল–“কুহু”–সুেরীর ক্ষীন্তরর বাটট অমরন ররহল–

হয়ত, তাহান্তত অনযমন্তন লুণ মারখয়া খাইন্তলন। োহা হউক, ষতামার কুহুরন্তব রকিু 

োদু আন্তি, নরহন্তল েখন তুরম বকুল  ান্তি বরসয়া ডারকন্ততরিন্তল–আর রবধ্বা ষরারহণী 

কলসীকন্তক্ষ জল আরনন্তত োইন্ততরিল–তখন–রকন্তু আন্ত  জল আরনন্তত োওয়ার 

পররচয়টা রদই। 
 



কৃষ্ণকান্তের উইল 

 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
0

 

তা, কথাটা এই। ব্রহ্মানে ষঘাষ দুঃখী ষলাক–দাসী চাকরাণীর বড় ধ্ার ধ্ান্তর না। ষসটা 

সুরবধ্া, রক কুরবধ্া, তা বরলন্তত পারর না–সুরবধ্া হউক, কুরবধ্া হউক, োহার চাকরাণী 

নাই, তাহার ঘন্তর ঠকারম, রমথযা সিংবাদ, ষকােল, এবিং ময়লা, এই চাররটট বস্তু নাই। 

চাকরাণী নান্তম ষদবতা এই চাররটটর সৃটষ্টকতথা। রবন্তশষ োহার অন্তনকগুরল চাকরাণী, 

তাহার বাড়ীন্তত রনতয কুরুন্তক্ষন্তত্রর েুদ্ধ– রনতয রাবণবধ্। ষকান চাকরাণী ভীমরূরপণী, 

সব থদাই সম্মাজথনী দা হন্তে  ৃহরণন্তক্ষন্তত্র রফররন্ততন্তিন; ষকহ তাহার প্ররতিন্দ্বী রাজা 

দুন্তে থাধ্ন, ভীষ্ম, ষদ্রাণ, কণ থতুলয বীর ণন্তক ভৎথসনা কররন্ততন্তিন; ষকহ কুম্ভকণ থরূরপণী 

িয় মাস কররয়া রনদ্রা োইন্ততন্তিন; রনদ্রান্তে সব থস্ব খাইন্ততন্তিন; ষকহ সুগ্রীব; গ্রীবা 

ষহলাইয়া কুম্ভকন্তণ থর বন্তধ্র উন্তদযা  কররন্ততন্তিন। ইতযারদ। 
 

ব্রহ্মানন্তের ষস সকল আপদ বালাই রিল না, সুতরািং জল আনা, বাসন মাজাটা, 

ষরারহণীর ঘান্তড় পরড়য়ারিল। শবকান্তল, অনযানয কাজ ষশষ হইন্তল, ষরারহণী জল 

আরনন্তত োইত। ষে রদন্তনর ঘটনা রববৃত কররয়ারি, তাহার পররদন রনয়রমত সমন্তয় 

ষরারহণী কলসীকন্তক্ষ জল আরনন্তত োইন্ততরিল। বাবুন্তদর একটা বড় পুকুর আন্তি–

নাম বারুণী–জল তার বড় রমঠা–ষরারহণী ষসইখান্তন জল আরনন্তত োইত। আঙ্কজও 

োইন্ততরিল। ষরারহণী একা জল জল আরনন্তত োয়–দল বাাঁরধ্য়া েত হালকা ষমন্তয়র 

সন্তঙ্গ হালকা হারস হারসন্তত হারসন্তত হালকা কলসীন্তত হালকা জল আরনন্তত োওয়া, 

ষরারহণীর অভযাস নন্তহ। ষরারহণীর কলসী ভারর, চাল-চলনও ভারী। তন্তব ষরারহণী 

রবধ্বা। রকন্তু রবধ্বার মত রকিু রকম নাই। অধ্ন্তর পান্তনর রা , হান্তত বালা, 

রফতান্তপন্তড় ধু্রত পরা, আর কাাঁন্তধ্র উপর চারুরবরনরম থতা কাল ভুজরঙ্গনীতুলযা 

কুণ্ডলীকৃতা ষলালায়মানা মন্তনান্তমারহনী কবরী। রপতন্তলর কলসী কন্তক্ষ; চলন্তনর 

ষদালন্তন, ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর ষস কলসী নারচন্ততন্তি–ষেমন তরন্তঙ্গ তরন্তঙ্গ হিংসী নান্তচ, ষসইরূপ 

ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর  া ষদালাইয়া কলসী নারচন্ততন্তি। চরণ দুইখারন আন্তে আন্তে, বৃক্ষচুযত 

পুন্তষ্পর মত মৃদু মৃদু মাটটন্তত পরড়ন্ততরিল–অমরন ষস রন্তসর কলসী তান্তল তান্তল 

নারচন্ততরিল। ষহরলয়া দুরলয়া, পালভরা জাহান্তজর মত, ঠমন্তক ঠমন্তক, চমন্তক চমন্তক, 

ষরারহণী সুেরী সন্তরাবরপথ আন্তলা কররয়া জল লইন্তত আরসন্ততরিল–এমন সমন্তয় 

বকুন্তলর ডান্তল বরসয়া বসন্তের ষকারকল ডারকল। 

কুহুহঃ কুহুঃ কুহুঃ! ষরারহণী চারর রদক চারহয়া ষদরখল। আরম শপথ কররয়া বরলন্তত 

পারর, ষরারহণীর ষসই ঊধ্ থরবরক্ষপ্ত স্পঙ্কেত রবন্তলাল কটাক্ষ ডান্তল বরসয়া েরদ ষস 

ষকারকল ষদরখন্তত পাইত, তন্তব ষস তখনই–কু্ষদ্র পারখজারত–তখনই ষস, ষস শন্তর রবদ্ধ 

হইয়া, উলটট পালটট খাইয়া, পা ষ ান্তটা কররয়া, ঝুপ কররয়া পরড়য়া োইত। রকন্তু 

পাখীর অদৃন্তষ্ট তাহা রিল না–কান্তে থাকারন্তণর অনে ষেণী-পরম্পরায় এটট গ্ররিবদ্ধ 

হয় নাই–অথবা পাখীর তত পূব থজোঙ্কজথত সুকৃরত রিল না। মূখ থ পারখ আবার ডারকল–

“কুহু! কুহু! কুহু!” 
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“দরূ হ! কালামুখী!” বরলয়া ষরারহণী চরলয়া ষ ল। চরলয়া ষ ল, রকন্তু ষকারকলন্তক ভুরলল 

না। আমান্তদর দৃঢ়তর রবশ্বাস এই ষে ষকারকল অসমন্তয় ডারকয়ারিল।  ররব রবধ্বা 

েুবতী একা জল আরনন্তত োইন্ততরিল, তখন ডাকাটা ভাল হয় নাই। ষকন না, 

ষকারকন্তলর ডাক শুরনন্তল কতকগুরল রবেী কথা মন্তন পন্তড়। রক ষেন হারাইয়ারি–ষেন 

তাই হারাইবান্তত জীবনসব থস্ব অসার হইয়া পরড়য়ান্তি–ষেন তাহা আর পাইব না। 

ষকাথায় ষেন রত্ন হারাইয়ারি–ষক ষেন কাাঁরদন্তত ডারকন্ততন্তি। ষেন এ জীবন বৃথায় 

ষ ল–সুন্তখর মাত্রা ষেন পূররল না–ষেন এ সিংসান্তরর অনে ষসৌেে থ রকিুই ষভা  করা 

হইল না। 
 

আবার কুহুঃ, কুহুঃ, কুহু। ষরারহণী চারহয়া ষদরখল–সুনীল, রনম থল, অনে   ন–

রনহশব্দ, অথচ ষসই কুহুরন্তবর সন্তঙ্গ সুর বাাঁধ্া। ষদরখল–নবপ্রস্ফুটটত আম্রমুকুল–

কাঞ্চনন্ত ৌর,েন্তর েন্তর েন্তর শযামল পন্তত্র রবরমরেত,শীতল সু িপররপূন থ,ষকবল 

মধু্মরক্ষকা বা ভ্রমন্তরর গুনগুন্তন শরব্দত, অথচ ষসই কুহুরন্তবর সন্তঙ্গ সুর বাাঁধ্া। 

ষদরখল–সন্তরাবরতীন্তর ষ ারবেলান্তলর পুন্তষ্পাদযান, তাহান্তত ফুল ফুটটয়ান্তি–ঝাাঁন্তক 

ঝাাঁন্তক, লান্তখ লান্তখ, েবন্তক েবন্তক শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, ষেখান্তন ষসখান্তন, 

ফুল ফুটটয়ান্তি, ষকহ ষশ্বত, ষকহ রক্ত, ষকহ পীত, ষকহ নীল, ষকহ কু্ষদ্র, ষকহ বৃহৎ-

ষকাথাও ষমৌমারি, ষকাথাও ভ্রমর–ষসই কুহুরন্তবর সন্তঙ্গ সুর বাাঁধ্া। বাতান্তসর সন্তঙ্গ তার 

 ি আরসন্ততন্তি–ঐ পঞ্চন্তমর বাাঁধ্া সুন্তর। আর ষসই কুসুরমত কুঞ্জবন্তন, িায়াতন্তল 

দাাঁড়াইয়া–ষ ারবেলাল রনন্তজ। তাাঁহার অরত রনরবড়কৃষ্ণ কুঙ্কঞ্চত ষকশদাম চক্র ধ্ররয়া 

তাাঁহার চম্পকরাঙ্কজরনরম থত স্কন্তিাপন্তর পরড়য়ান্তি–কুসুরমতবৃক্ষারধ্ক সেুর ষসই উন্নত 

ষদন্তহর উপর কুসুরমতা লতার শাখা আরসয়া দুরলন্ততন্তি–রক সুর রমরলল! এও ষসই 

কুহুরন্তবর সন্তঙ্গ পঞ্চন্তম বাাঁধ্া। ষকারকল আবার এক অন্তশান্তকর উপর হইন্তত ডারকল 

“কু উ |” তখন ষরারহণী সন্তরাবরন্তসাপান অবতরণ  কররন্ততরিল। ষরারহণী ষসাপান 

অবতীণ থ হইয়া, কলসী জন্তল ভাসাইয়া রদয়া কাাঁরদন্তত বরসল। 
 

ষকন কাাঁরদন্তত বরসল, তাহা আরম জারন না। আরম স্ত্রীন্তলান্তকর মন্তনর কথা রক প্রকান্তর 

বরলব? তন্তব আমার বড়ই সন্তেহ হয়, ঐ দুষ্ট ষকারকল ষরারহণীন্তক কাাঁদাইয়ান্তি। 
 

সপ্তম পররন্তেদ 

 

বারুণী পুষ্কররণী লইয়া আরম বড় ষ ান্তল পরড়লাম–আরম তাহা বণ থনা কররয়া উটঠন্তত 

পাররন্ততরি না। পুষ্কররণীটট অরত বৃহৎ–নীল কান্তচর আয়না মত ঘান্তসর ষেন্তম আাঁটা 

পরড়য়া আন্তি।ন্তসই ঘান্তসর ষেন্তমর পন্তর আর একখানা ষেম—বা ান্তনর ষেম,–

পুষ্কররণীর চারর পান্তশ বাবুন্তদর বা ান—উদযানবৃন্তক্ষর এবিং উদযানপ্রাচীন্তরর রবরাম 

নাই। ষসই ষেমখানা বড় জাাঁকাল—লাল, কান্তলা, সবুজ ষ ালাপী, সাদা, জরদ, 
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নানাবণ থ ফুন্তল রমন্তন করা—নানা ফন্তলর পাতর বসান। মান্তঝ মান্তঝ সাদা শবঠকখানা 

বাড়ীগুলা এক একখানা বড় বড় হীরার মত অে ামী সূন্তে থর রকরন্তণ জ্বরলন্ততরিল। 

আর মাথার উপর আকাশ—ষসও ষসই বা ান ষেন্তম আাঁটা, ষসও একখানা নীল 

আয়না। আর ষসই নীল আকাশ, আর ষসই বা ান্তনর ষেম, আর ষসই ঘান্তসর ষেম, 

ফুল, ফল,  াি, বাড়ী সব ষসই নীল জন্তলর দপ থন্তণ প্ররতরবরম্বত হইন্ততরিল। মান্তঝ মান্তঝ 

ষসই ষকারকলটা ডারকন্ততরিল। এ সকল একরকম  বুঝান োয়, রকন্তু ষসই আকাশ, 

আর ষসই পুকুর, আর ষসই ষকারকন্তলর ডান্তকর সন্তঙ্গ ষরারহণীর মন্তনর রক সম্বি, 

ষসইটট বুঝাইন্তত পাররন্ততরি না। তাই বরলন্ততরিলাম ষে, এই বারুণী পুকুর লইয়া আরম 

বড় ষ ান্তল পরড়লাম। 
 

আরমও ষ ান্তল পরড়লাম, আর ষ ারবেলালও বড় ষ ান্তল পরড়ল। ষ ারবেলালও ষসই 

কুসুরমতা লতার অেরাল হইন্তত ষদরখন্ততরিন্তলন ষে, ষরারহণী আরসয়া ঘান্তটর রাণায় 

একা বরসয়া কাাঁরদন্ততন্তি। ষ ারবেলাল বাবু মন্তন মন্তন রসদ্ধাে কররন্তলন, এ, পাড়ায় 

ষকান ষমন্তয় ষিন্তলর সন্তঙ্গ ষকােল কররয়া আরসয়া কাাঁরদন্ততন্তি। আমরা ষ ারবেলান্তলর 

রসদ্ধান্তে তত ভরাভর করর না। ষরারহণী কাাঁরদন্তত লার ল। 
 

ষরারহণী রক ভারবন্ততরিল, বরলন্তত পারর না। রকন্তু ষবাধ্ হয় ভারবন্ততরিল ষে, রক 

অপরান্তধ্ এ বালতবধ্বয আমার অদৃন্তষ্ট ঘটটল? আরম অন্তনযর অন্তপক্ষা এমন রক 

গুরুতর অপরাধ্ কররয়ারি ষে, আরম এ পৃরথবীর ষকান সুখন্তভা  কররন্তত পাইলাম না। 

ষকান্ ষদান্তষ আমান্তক এ রুপ ষেৌবন থারকন্তত ষকবল শ জীবন্তনর সকল সুন্তখ সুখী–

ষকান্ পুণযফন্তল তাহান্তদর কপান্তল এ সুখ–আমার কপান্তল শূনয? দরূ ষহৌক–পন্তরর 

সুখ ষদরখয়া আরম কাতর নই–রকন্তু আমার সকল পথ বি ষকন? আমার এ অসনু্তখর 

জীবন রারখয়া রক করর? 

 

তা, আমরা ত বরলয়ারি, ষরারহণী ষলাক ভাল নয়। ষদখ, একটুন্তত কত রহিংসা! ষরারহণীর 

অন্তনক ষদাষ–তার কান্না ষদন্তখ কাাঁরদন্তত ইো কন্তর রক? কন্তর না। রকন্তু অত রবচান্তর 

কাজ নাই!–পন্তরর কান্না ষদরখন্তলই ভাল। ষদবতার ষমঘ কণ্টকন্তক্ষত্র ষদরখয়া বৃটষ্ট 

সম্বরণ কন্তর না। 
 

তা, ষতামরা ষরারহণীর জনয একবার আহা বল। ষদখ, এখনও ষরারহণী, ঘান্তট বরসয়া 

কপান্তল হাত রদয়া কাাঁরদন্ততন্তি–শূনয কলসী জন্তলর উপর বাতান্তস নারচন্ততন্তি। 
 

ষশন্তষ সূে থ অে ষ ন্তলন; ক্রন্তম সন্তরাবন্তরর নীল জন্তল কান্তলা িায়া পরড়ল–ষশন্তষ 

অিকার হইয়া আরসল। পাখী সকল উরড়য়া র য়া  ান্তি বরসন্তত লার ল। ষ ারু সকল 

 ৃহারভমুন্তখ রফররল। তখন চে্র উটঠল–অিকান্তরর উপর মৃদু আন্তলা ফুটটল। তখনও 

ষরারহণী ঘান্তট বরসয়া কাাঁরদন্ততন্তি–তাহার কলসী তখনও জন্তল ভারসন্ততন্তি। তখন 
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ষ ারবেলাল উদযান হইন্তত  ৃহারভমুন্তখ চরলন্তলন–োইবার সমন্তয় ষদরখন্তত পাইন্তলন 

ষে, তখনও ষরারহণী ঘান্তট বরসয়া আন্তি। 
 

এতক্ষণ অবলা একা বরসয়া কাাঁরদন্ততন্তি ষদরখয়া, তাাঁহার একটু দুখ উপরিত হইল। 

তখন তাাঁহার মন্তন হইল ষে, এ স্ত্রীন্তলাক সচ্চররত্রা হউক, দুিররত্রা হউক, এও ষসই 

জ ৎরপতার ষপ্রররত–সিংসারপতঙ্গ আরমও ষসই তাাঁহার ষপ্রররত সিংসারপতঙ্গ; 

অতএব এও আমার ভর নী। েরদ ইহার দুঃখ রনবারণ কররন্তত পারর–তন্তব ষকন কররব 

না? 

 

ষ ারবেলাল ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর ষসাপানবলী অবতরণ  কররয়া ষরারহণীর কান্তি র য়া, তাহার 

পান্তশ্ব থ চম্পকরনরম থত মূরতবৎ ষসই চম্পকবণ থ চন্দ্ররকরন্তণ দাাঁড়াইন্তলন। ষরারহণী ষদরখয়া 

চমরকয়া উটঠল। 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “ষরারহণী! তুরম এতক্ষণ একা বরসয়া কাাঁরদন্ততি ষকন?” 

 

ষরারহণী উটঠয়া দাাঁড়াইল, রকন্তু কথা করহল না। 
 

ষ ারবেলাল পুনররপ বরলন্তলন, “ষতামার রকন্তসর দুঃখ, আমায় রক বরলন্তব না? েরদ 

আরম ষকান উপকার কররন্তত পারর |” 

 

ষে ষরারহণী হরলান্তলর সম্মুন্তখ মুখরার নযায় কন্তথাপকথন কররয়ারিল–ষ ারবেলান্তলর 

সম্মুন্তখ ষস ষরারহণী একটট কথাও করহন্তত পাররল না। রকিু বরলল না– টঠত পুিলীর 

মত ষসই সন্তরাবর ষসাপান্তনর ষশাভা বরধ্ থত কররন্তত লার ল। ষ ারবেলাল স্বে 

সন্তরাবরজন্তল ষসই ভাস্করকীরতথকল্প মূরতর িায়া ষদরখন্তলন, পূণ থচন্তন্দ্রর িায়া ষদরখন্তলন 

এবিং কুসুরমত কাঞ্চনারদ বৃন্তক্ষর িায়া ষদরখন্তলন। সব সুের–ষকবল রনদথয়তা অসেুর! 

সৃটষ্ট করুণাময়ী–মনুষয অকরুণ। ষ ারবেলাল প্রকৃরতর স্পষ্টাক্ষর পরড়ন্তলন। 

ষরারহণীন্তক আবার বরলন্তলন, “ষতামার েরদ ষকান রবষন্তয় কষ্ট থান্তক, তন্তব আঙ্কজ হউক, 

কারল হউক, আমান্তক জানাইও। রনন্তজ না বরলন্তত পার, তন্তব আমান্তদর বাড়ীর 

স্ত্রীন্তলাকন্তদর িারায় জানাইও |” 

 

ষরারহণী এবার কথা করহল। বরলল, “একরদন বরলব। আজ নন্তহ। এক রদন ষতামান্তক 

আমার কথা শুরনন্তত হইন্তব|” 

 

ষ ারবেলাল স্বীকৃত হইয়া,  ৃহারভমুন্তখ ষ ন্তলন। ষরারহণী জন্তল ঝাাঁপ রদয়া কলসী 

ধ্ররয়া তাহান্তত জল পুররল–কলসী তখন বক্–বক্– ল্– ল্–কররয়া রবের আপরি 

কররল। আরম জারন, শূনয কলসীন্তত জল পুররন্তত ষ ন্তল কলসী, রক মৃৎকলসী, রক 

মনুষযকলসী, এইরূপ আপরি কররয়া থান্তক–বড়  ণ্ডন্ত াল কন্তর। পন্তর অেঃশূনয 
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কলসী, পূণ থন্ততায় হইন্তল ষরারহনী ঘান্তট উটঠয়া আদ্রথবন্তস্ত্র ষদহ সুচারুরূন্তপ সমােরদত 

কররয়া, ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর ঘন্তর োইন্তত লার ল। তখন চলৎ িলৎ ঠনাক্! ঙ্কঝরনক্ টঠরনরক টঠন! 

বরলয়া, কলসীন্তত আর কলসীর জন্তলন্তত আর ষরারহণীর বালান্তত কন্তথাপকথন হইন্তত 

লার ল। আর ষরারহণীর মনও ষসই কন্তথাপকথন্তন আরসয়া ষো  রদল– 

 

ষরারহণীর মন বরলল–উইল চুরর করা কাজটা! 
 

জল বরলল–িলাৎ! 
 

ষরারহণীর মন–কাজটা ভাল হয় নাই। 
 

বালা বরলল–টঠন্ টঠনা–না! তা ত না– 

 

ষরারহণীর মন–এখন উপায়? 

 

কলসী–ঠনক্ ঢনক্ ঢন্–উপায় আরম,-দরড় সহন্তোন্ত । 
 
 

অষ্টম পররন্তেদ 

 

ষরারহণী সকাল সকাল পাককাে থ সমাধ্া কররয়া, ব্রহ্মানেন্তক ষভাজন করাইয়া, 

আপরন অনাহান্তর শয়ন ৃন্তহ িার রুদ্ধ কররয়া র য়া শয়ন কররল। রনদ্রার জনয নন্তহ–

রচোর জনয। 
 

তুরম দাশ থরনক এবিং রবজ্ঞানরবদ ন্তণর মতামত ক্ষণকাল পররতযা  কররয়া, আমার 

কান্তি একটা ষমাটা কথা শুন। সুমরত এক ষদবকনযা, এবিং কুমতী নান্তম রাক্ষসী, এই 

দুই জন সব থদা মনুন্তষযর হৃদয়ন্তক্ষন্তত্র রবচরণ কন্তর; এবিং সব থদা পরস্পন্তরর সরহত েুদ্ধ 

কন্তর। ষেমন দুইটা বযাঘ্রী, মৃত  াভী লইয়া পরস্পন্তরর েুদ্ধ কন্তর, ষেমন দুই শৃ ালী, 

মৃত নরন্তদহ লইয়া রববাদ কন্তর, ইহারা জীবে মনুষয লইয়া ষসইরূপ কন্তর। আঙ্কজ, এই 

রবজন শয়না ান্তর, ষরারহণীন্তক লইয়া ষসই দুই জন্তন ষসইরূপ ষঘার রববাদ উপরিত 

কররয়ারিল। 
 

সুমরত বরলন্ততরিল, “এমন ষলান্তকরও সব থনাশ কররন্তত আন্তি?” 

 

কুমরত। উইল ত হরলালন্তক রদই নাই। সব থনাশ কই কররয়ারি? 

 

সু। কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকােন্তক রফরাইয়া দাও। 
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কু। বাঃ, েখন কৃষ্ণকাে আমান্তক ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তব, “এ উইল তুরম ষকাথায় পাইন্তল, 

আর আমান্তদর ষদরান্তজ আর একখানা জাল উইলই বা ষকাথা হইন্তত আরসল,” তখন 

আরম রক বরলব? রক মজার কথা! কাকান্তত আমান্তত দুজন্তন থানায় ষেন্তত বল না রক? 

 

সু। তন্তব সকল কথা ষকন ষ ারবেলান্তলর কান্তি খুরলয়া বরলয়া, তাহার পান্তয় কাাঁরদয়া 

পড় না? ষস দয়ালু অবশয ষতামান্তক রক্ষা কররন্তব। 
 

কু। ষসই কথা। রকন্তু ষ ারবেলালন্তক অবশয ষস সকল কথা কৃষ্ণকান্তের কান্তি 

জানাইন্তত হইন্তব, নইন্তল উইন্তলর বদল ভারঙ্গন্তব না। কৃষ্ণকাে েরদ থানায় ষদয়, তন্তব 

ষ ারবেলাল রারখন্তব রক প্রকান্তর? বরিং আর এক পরামশ থ আন্তি। এখন চুপ কররয়া 

থাক–আন্ত  কৃষ্ণকাে মরুক, তার পর ষতামার পরামশ থ মন্তত ষ ারবেলান্তলর কান্তি 

র য়া তাাঁহার পান্তয় জড়াইয়া পরড়ব। তখন তাাঁহান্তক উইল রদব। 
 

সু। তখন বৃথা হইন্তব। ষে উইল কৃষ্ণকান্তের ঘন্তর পাওয়া োইন্তব, তাহাই সতয বরলয়া 

গ্রাহয হইন্তব। ষ ারবেলাল ষস উইল বারহর কররন্তল, জান্তলর অপরাধ্গ্রে হইন্তত পান্তর। 
 

কু। তন্তব চুপ কররয়া থাক–ো হইয়ান্তি, তা হইয়ান্তি। 
 

সুতরািং সুমরত চুপ কররল–তাহার পরাজয় হইল। তার পর দুই জন্তন সরি কররয়া, 

সখযভান্তব আর এক কান্তে থ প্রবৃি হইল। ষসই বাপীতীররবরাঙ্কজত, 

চন্দ্রান্তলাকপ্ররতভারসত, চম্পকদামরবরনরম থত ষদবমূরত আরনয়া, মানস ষরারহণীর মানস 

চন্তক্ষর অন্তগ্র ধ্ররল। ষরারহণী ষদরখন্তত লার ল–ষদরখন্তত, ষদরখন্তত, ষদরখন্তত, কাাঁরদল। 

ষরারহণী ষস রান্তত্র ঘুমাইল না। 
 

নবম পররন্তেদ 

 

ষসই অবরধ্ রনতয কলসী কন্তক্ষ ষরারহণী বারুণী পুষ্কররণীন্তত জল আরনন্তত োয়; রনতয 

ষকারকল ডান্তক, রনতয ষসই ষ ারবেলালন্তক পুষ্পকাননমন্তধ্য ষদরখন্তত পায়, রনতয 

সুমরত কুমরতন্তত সরিরবগ্রহ উভয়ই ঘটনা হয়। সুমরত কুমরতর রববাদ রবসিংবাদ 

মনুন্তষযর সহনীয়; রকন্তু সুমরত কুমরতর সদ্ভাব অরতশয় রবপরিজনক। তখন সুমরত 

কুমরতর রূপ ধ্ারণ কন্তর, কুমরত সুমরতর কাজ কন্তর। তখন ষক সুমরত, ষক কুমরত, 

রচরনন্তত পারা োয় না। ষলান্তক সুমরত বরলয়া কুমরতর বশ হয়। 
 

োই হউক, কুমরত হউক, সুমরত হউক, ষ ারবেলান্তলর রূপ ষরারহণীর হৃদয়পন্তট রদন 

রদন  াঢ়তর বন্তণ থ অঙ্কিত কররন্তত লার ল। অিকার রচত্রপট–উজ্জ্বল রচত্র! রদন রদন 

রচত্র উজ্জ্বলতর, রচত্রপট  াঢ়তর অিকার হইন্তত লার ল। তখন সিংসার তাহার 
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চন্তক্ষ–োক্, পুরাতন কথা আমার তুরলয়া কাজ নাই। ষরারহণী, সহসা ষ ারবেলান্তলর 

প্ররত মন্তন মন্তন অরত ষ াপন্তন প্রণয়াসক্ত হইল। কুমরতর পুন থবার জয় হইল। 
 

ষকন ষে এত কান্তলর পর, তাহার এ দুদথশা হইল, তাহা আরম বুঙ্কঝন্তত পারর না, এবিং 

বুঝাইন্ততও পারর না। এই ষরারহণী এই ষ ারবেলালন্তক বালককাল হইন্তত ষদরখন্ততন্তি–

কখনও তাহার প্ররত ষরারহণীর রচি আকৃষ্ট হয় নাই। আঙ্কজ হঠাৎ ষকন? জারন না। 

োহা োহা ঘটটয়ারিল, তাহা তাহা বরলয়ারি। ষসই দুষ্ট ষকারকন্তলর ডাকাডারক, ষসই 

বাপীতীন্তর ষরাদন, ষসই কাল, ষসই িান, ষসই রচিভাব, তাহার পর ষ ারবেলান্তলর 

অসমন্তয় করুণা–আবার ষ ারবেলান্তলর প্ররত ষরারহণীর রবনাপরান্তধ্ অনযায়াচরণ–এই 

সকল উপলন্তক্ষ রকিু কাল বযারপয়া ষ ারবেলাল ষরারহণীর মন্তন িান পাইয়ারিল। 

তাহান্তত রক হয় না হয়, তাহা আরম জারন না, ষেমন ঘটটয়ান্তি, আরম ষতমরন 

রলরখন্ততরি। 
 

ষরারহণী অরত বুঙ্কদ্ধমতী, এন্তকবান্তরই বুঙ্কঝল ষে, মররবার কথা। েরদ ষ ারবেলাল 

ঘুণাক্ষন্তর এ কথা জারনন্তত পান্তর, তন্তব কখনও তাহার িায়া মাড়াইন্তব না। হয়ত গ্রান্তমর 

বারহর কররয়া রদন্তব। কাহারও কান্তি এ কথা বরলবার নন্তহ। ষরারহণী অরত েন্তত্ন, মন্তনর 

কথা মন্তন লুকাইয়া রারখল। 
 

রকন্তু ষেমন লুক্কারয়ত অরগ্ন রভতর হইন্তত দগ্ধ কররয়া আইন্তস, ষরারহণীর রচন্তি তাহাই 

হইন্তত লার ল। জীবনভার বহন করা, ষরারহণীর পন্তক্ষ কষ্টদায়ক হইল। ষরারহণী মন্তন 

মন্তন রাঙ্কত্ররদন মৃতুযকামনা কররন্তত লার ল। 
 

কত ষলান্তক ষে মন্তন মন্তন মৃতুযকামনা কন্তর, ষক তাহার সিংখযা রান্তখ? আমার ষবাধ্ 

হয়, োহারা সুখী, োহারাদুঃখীতাহান্তদর মন্তধ্য অন্তনন্তকই কায়মন্তনাবান্তকয মৃতুযকামনা 

কন্তর। এ পৃরথবীর সুখ সুখ নন্তহ, সুখও দুঃখময়, ষকান সুন্তখই সুখ নাই, ষকান সুখই 

সম্পূণ থ নন্তহ, এই জনয অন্তনক সুখী জন্তন মৃতুযকামনা কন্তর–আরদুঃখীদুঃন্তখর ভার 

আর বরহন্তত পান্তর না বরলয়া মৃতুযন্তক ডান্তক। 
 

মৃতুযন্তক ডান্তক, রকন্তু কার কান্তি মৃতুয আন্তস? ডারকন্তল মৃতুয আন্তস না। ষে সুখী, ষে 

মররন্তত চায় না, ষে সুের, ষে েুবা, ষে আশাপূণ থ, োহার চন্তক্ষ পৃরথবী নেনকানন, 

মৃতুয তাহারই কান্তি আন্তস। ষরারহণীর মত কাহারও কান্তি আন্তস না। এ রদন্তক মনুন্তষযর 

এমরন শঙ্কক্ত অল্প ষে, মৃতুযন্তক ডারকয়া আরনন্তত পান্তর না।এ চঞ্চল জলরবন্ব কালসা ন্তর 

মললাইন্তত পান্তর—রকন্তু আেররক মৃতুযকামনা কররন্তলও প্রায় ষকহ ইোপূব থক ষস সচূ 

ফুটায় না, ষস অধ্ থরবেু ঔষধ্ পান কন্তর না। ষকহ ষকহ তাহা পান্তর, রকন্তু ষরারহণী ষস 

দন্তলর নন্তহ–ষরারহণী তাহা পাররল না। 
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রকন্তু এক রবষন্তয় ষরারহণী কৃতসিংকল্প হইল-জাল উইল চালান হইন্তব না। ইহার এক 

সহজ উপায় রিল-কৃষ্ণকােন্তক বরলন্তল, রক কাহারও িারা বলাইন্তলই হইল ষে 

মহাশন্তয়র উইল চুরর র য়ান্তি-ষদরাজ খুরলয়া ষে উইল আন্তি, তাহা পরড়য়া ষদখুন। 

ষরারহণী ষে চুরর কররয়ারিল, ইহাও প্রকাশ কররবার প্রন্তয়াজন নাই–ষেই চুরর করুক, 

কৃষ্ণকান্তের মন্তন একবার সন্তেহমাত্র জঙ্কেন্তল, রতরন রসেুক খুরলয়া উইল পরড়য়া 

ষদরখন্তবন–তাহা হইন্তলই জাল উইল ষদরখয়া নূতন উইল প্রস্তুত কররন্তবন। 

ষ ারবেলান্তলর সম্পরি রক্ষা হইন্তব, অথচ ষকহ জারনন্তত পাররন্তব না ষে, ষক উইল 

চুরর কররয়ারিল। রকন্তু ইহান্তত এক রবপদ–কৃষ্ণকাে জাল উইল পরড়ন্তলই জারনন্তত 

পাররন্তবন ষে, ইহা ব্রহ্মানন্তের হান্ততর ষলখা–তখন ব্রহ্মানে মহা রবপন্তদ পরড়ন্তবন। 

অতএব ষদরান্তজ ষে জাল উইল আন্তি, ইহা কাহারও সাক্ষান্তত প্রকাশ করা োইন্তত 

পান্তর না 

অতএব হরলান্তলর ষলান্তভ ষরারহণী, ষ ারবেলান্তলর ষে গুরুতর অরনষ্ট রসদ্ধ কররয়া 

রারখয়ারিল, তৎপ্ররতকারাথ থ রবন্তশষ বযাকুলা হইয়াও ষস খুল্লতান্ততর রক্ষানুন্তরান্তধ্ রকিুই 

কররন্তত পাররল না। ষশষ রসদ্ধাে কররল, ষে প্রকান্তর প্রকৃত উইল চুরর কররয়া জাল 

উইল রারখয়া আরসয়ারিল, ষসই প্রকান্তর আবার প্রকৃত উইল চুরর কররয়া জাল উইল 

রারখয়া আরসয়ারিল, ষসই প্রকান্তর আবার প্রকৃত উইলখারন রারখয়া তৎপররবন্ততথ জাল 

উইল লইয়া আরসন্তব। 
 

রনশীথকান্তল, ষরারহণী সুেরী, প্রকৃত উইলখারন লইয়া সাহন্তস ভর কররয়া একারকনী 

কৃষ্ণকাে রান্তয়র  ৃহারভমুন্তখ োত্রা কররন্তলন। খড়ক্কীিার রুদ্ধ; সদর ফটন্তক ষকাণায় 

িারবান্তনরা চারপাইন্তয় উপন্তবশন কররয়া, অধ্ থরনমীরলত ষনন্তত্র, অধ্ থরুদ্ধ কন্তণ্ঠ, রপলু 

রার ণীর রপতৃোদ্ধ কররন্ততরিন্তলন, ষরারহণী ষসইখান্তন উপরিত হইল। িারবান্তনরা 

ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “ষক তুই?” ষরারহণী বরলল, “সখী |” সখী, বাটীর একজন েুবতী 

চাকরাণী, সুতরািং িারবান্তনরা আর রকিু বরলল না। ষরারহণী রনরব থন্তঘ্ন  ৃহমন্তধ্য 

প্রন্তবশপূব থক, পূব থপরররচত পন্তথ কৃষ্ণকান্তের শয়নকন্তক্ষ ষ ন্তলন–পুরী সরুরক্ষত বরলয়া 

কৃষ্ণকান্তের শয়ন ৃন্তহর িার রুদ্ধ হইত না। প্রন্তবশকান্তল কাণ পারতয়া ষরারহণী শুরনল 

ষে, অবান্তধ্ কৃষ্ণকান্তের নারসকা জথন হইন্ততন্তি। তখন ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর রবনা শন্তব্দ 

উইলন্তচার  ৃহমন্তধ্য প্রন্তবশ কররল। প্রন্তবশ কররয়া প্রথন্তমই দীপ রনব থরপত কররল। পন্তর 

পূব থমত চারব সিংগ্রহ কররল। এবিং পূব থমত, অিকান্তর লক্ষয কররয়া, ষদরাজ খুরলল। 
 

ষরারহণী অরতশয় সাবধ্ান, হে অরত ষকামল রত। তথারপ চারব রফরাইন্তত খট কররয়া 

একটু শব্দ হইল। ষসই শন্তব্দ কৃষ্ণকান্তের রনদ্রাভঙ্গ হইল। 
 

কৃষ্ণকাে টঠক বুঙ্কঝন্তত পাররন্তলন না ষে, রক শব্দ হইল। ষকান সাড়া রদন্তলন না–কান 

পারতয়া ররহন্তলন। 
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ষরারহণীও ষদরখন্তলন ষে, নারসকা জথনশব্দ বি হইয়ান্তি। ষরারহণী বুঙ্কঝন্তলন, 

কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভারঙ্গয়ান্তি। ষরারহণী রনঃশন্তব্দ রির হইয়া ররহন্তলন। 
 

কৃষ্ণকাে বরলন্তলন, “ষক ও?” ষকহ ষকান উির রদল না। 
 

ষস ষরারহণী আর নাই। ষরারহণী এখন শীণ থা, রলষ্টা, রববশা–ষবাধ্ হয় একটু ভয় 

হইয়ারিল–একটু রনশ্বান্তসর শব্দ হইয়ারিল। রনশ্বান্তসর শব্দ কৃষ্ণকান্তের কান্তন ষ ল। 
 

কৃষ্ণকাে হররন্তক বার কয় ডারকন্তলন। ষরারহণী মন্তন কররন্তল এই অবসন্তর পলাইন্তত 

পাররত, রকন্তু তাহা হইন্তল ষ ারবেলান্তলর প্রতীকার হয় না। ষরারহণী মন্তন মন্তন ভারবল, 

“দুষ্কন্তম থর জনয ষস রদন ষে সাহস কররয়ারিলাম, আজ সৎকন্তম থর জনয তাহা কররন্তত 

পারর না ষকন? ধ্রা পরড় 

 

পরড়ব |” ষরারহণী পলাইল না। 
 

কৃষ্ণকাে কয় বার হররন্তক ডারকয়া ষকান উির পাইন্তলন না। হরর িানােন্তর 

সুখানুসিান্তন  মন কররয়ারিল–শীঘ্র আরসন্তব। তখন কৃষ্ণকাে উপাধ্ানতল হইন্তত 

অরগ্ন ভথ দীপশলাকা গ্রহণপূব থক সহসা আন্তলাক উৎপাদন কররন্তলন। শলাকান্তলান্তক 

ষদরখন্তলন,  ৃহমন্তধ্য ষদরান্তজর কান্তি, স্ত্রীন্তলাক। 
 

জ্বারলত শলাকাসিংন্তোন্ত  কৃষ্ণকাে বারত জ্বারলন্তলন। স্ত্রীন্তলাকন্তক সন্তম্বাধ্ন কররয়া 

বরলন্তলন, “তুরম ষক?” 

 

ষরারহণী কৃষ্ণকান্তের কান্তি ষ ল। বরলল, “আরম ষরারহণী |” 

 

কৃষ্ণকাে রবঙ্কিত হইয়া বরলন্তলন, “এত রান্তত্র অিকান্তর এখান্তন রক কররন্ততরিন্তল?” 

 

ষরারহণী বরলল, “চুরর কররন্ততরিলাম |” 

 

কৃ। রঙ্গ রহসয রাখ। ষকন এ অবিায় ষতামান্তক ষদরখলাম বল। তুরম চুরর কররন্তত 

আরসয়াি, এ কথা সহসা আমার রবশ্বাস হয় না, রকন্তু ষচান্তরর অবিান্ততই ষতামান্তক 

ষদরখন্ততরি। 

অতএব হরলান্তলর ষলান্তভ ষরারহণী, ষ ারবেলান্তলর ষে গুরুতর অরনষ্ট রসদ্ধ কররয়া 

রারখয়ারিল, তৎপ্ররতকারাথ থ রবন্তশষ বযাকুলা হইয়াও ষস খুল্লতান্ততর রক্ষানুন্তরান্তধ্ রকিুই 

কররন্তত পাররল না। ষশষ রসদ্ধাে কররল, ষে প্রকান্তর প্রকৃত উইল চুরর কররয়া জাল 

উইল রারখয়া আরসয়ারিল, ষসই প্রকান্তর আবার প্রকৃত উইল চুরর কররয়া জাল উইল 
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রারখয়া আরসয়ারিল, ষসই প্রকান্তর আবার প্রকৃত উইলখারন রারখয়া তৎপররবন্ততথ জাল 

উইল লইয়া আরসন্তব। 
 

রনশীথকান্তল, ষরারহণী সুেরী, প্রকৃত উইলখারন লইয়া সাহন্তস ভর কররয়া একারকনী 

কৃষ্ণকাে রান্তয়র  ৃহারভমুন্তখ োত্রা কররন্তলন। খড়ক্কীিার রুদ্ধ; সদর ফটন্তক ষকাণায় 

িারবান্তনরা চারপাইন্তয় উপন্তবশন কররয়া, অধ্ থরনমীরলত ষনন্তত্র, অধ্ থরুদ্ধ কন্তণ্ঠ, রপলু 

রার ণীর রপতৃোদ্ধ কররন্ততরিন্তলন, ষরারহণী ষসইখান্তন উপরিত হইল। িারবান্তনরা 

ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “ষক তুই?” ষরারহণী বরলল, “সখী |” সখী, বাটীর একজন েুবতী 

চাকরাণী, সুতরািং িারবান্তনরা আর রকিু বরলল না। ষরারহণী রনরব থন্তঘ্ন  ৃহমন্তধ্য 

প্রন্তবশপূব থক, পূব থপরররচত পন্তথ কৃষ্ণকান্তের শয়নকন্তক্ষ ষ ন্তলন–পুরী সরুরক্ষত বরলয়া 

কৃষ্ণকান্তের শয়ন ৃন্তহর িার রুদ্ধ হইত না। প্রন্তবশকান্তল কাণ পারতয়া ষরারহণী শুরনল 

ষে, অবান্তধ্ কৃষ্ণকান্তের নারসকা জথন হইন্ততন্তি। তখন ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর রবনা শন্তব্দ 

উইলন্তচার  ৃহমন্তধ্য প্রন্তবশ কররল। প্রন্তবশ কররয়া প্রথন্তমই দীপ রনব থরপত কররল। পন্তর 

পূব থমত চারব সিংগ্রহ কররল। এবিং পূব থমত, অিকান্তর লক্ষয কররয়া, ষদরাজ খুরলল। 
 

ষরারহণী অরতশয় সাবধ্ান, হে অরত ষকামল রত। তথারপ চারব রফরাইন্তত খট কররয়া 

একটু শব্দ হইল। ষসই শন্তব্দ কৃষ্ণকান্তের রনদ্রাভঙ্গ হইল। 
 

কৃষ্ণকাে টঠক বুঙ্কঝন্তত পাররন্তলন না ষে, রক শব্দ হইল। ষকান সাড়া রদন্তলন না–কান 

পারতয়া ররহন্তলন। 
 

ষরারহণীও ষদরখন্তলন ষে, নারসকা জথনশব্দ বি হইয়ান্তি। ষরারহণী বুঙ্কঝন্তলন, 

কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভারঙ্গয়ান্তি। ষরারহণী রনঃশন্তব্দ রির হইয়া ররহন্তলন। 
 

কৃষ্ণকাে বরলন্তলন, “ষক ও?” ষকহ ষকান উির রদল না। 
 

ষস ষরারহণী আর নাই। ষরারহণী এখন শীণ থা, রলষ্টা, রববশা–ষবাধ্ হয় একটু ভয় 

হইয়ারিল–একটু রনশ্বান্তসর শব্দ হইয়ারিল। রনশ্বান্তসর শব্দ কৃষ্ণকান্তের কান্তন ষ ল। 
 

কৃষ্ণকাে হররন্তক বার কয় ডারকন্তলন। ষরারহণী মন্তন কররন্তল এই অবসন্তর পলাইন্তত 

পাররত, রকন্তু তাহা হইষল ষ ারবেলান্তলর প্রতীকার হয় না। ষরারহণী মন্তন মন্তন ভারবল, 

“দুষ্কন্তম থর জনয ষস রদন ষে সাহস কররয়ারিলাম, আজ সৎকন্তম থর জনয তাহা কররন্তত 

পারর না ষকন? ধ্রা পরড় 

 

পরড়ব |” ষরারহণী পলাইল না। 
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কৃষ্ণকাে কয় বার হররন্তক ডারকয়া ষকান উির পাইন্তলন না। হরর িানােন্তর 

সুখানুসিান্তন  মন কররয়ারিল–শীঘ্র আরসন্তব। তখন কৃষ্ণকাে উপাধ্ানতল হইন্তত 

অরগ্ন ভথ দীপশলাকা গ্রহণপূব থক সহসা আন্তলাক উৎপাদন কররন্তলন। শলাকান্তলান্তক 

ষদরখন্তলন,  ৃহমন্তধ্য ষদরান্তজর কান্তি, স্ত্রীন্তলাক। 
 

জ্বারলত শলাকাসিংন্তোন্ত  কৃষ্ণকাে বারত জ্বারলন্তলন। স্ত্রীন্তলাকন্তক সন্তম্বাধ্ন কররয়া 

বরলন্তলন, “তুরম ষক?” 

 

ষরারহণী কৃষ্ণকান্তের কান্তি ষ ল। বরলল, “আরম ষরারহণী |” 

 

কৃষ্ণকাে রবঙ্কিত হইয়া বরলন্তলন, “এত রান্তত্র অিকান্তর এখান্তন রক কররন্ততরিন্তল?” 

 

ষরারহণী বরলল, “চুরর কররন্ততরিলাম |” 

 

কৃ। রঙ্গ রহসয রাখ। ষকন এ অবিায় ষতামান্তক ষদরখলাম বল। তুরম চুরর কররন্তত 

আরসয়াি, এ কথা সহসা আমার রবশ্বাস হয় না, রকন্তু ষচান্তরর অবিান্ততই ষতামান্তক 

ষদরখন্ততরি। 
 

দশম পররন্তেদ 

 

ষসই রান্তত্রর প্রভান্তত শেযা ৃন্তহ মুক্ত বাতায়নপন্তথ দাাঁড়াইয়া, ষ ারবেলাল। টঠক প্রভাত 

হয় নাই–রকিু বারক আন্তি। এখনও  ৃহপ্রাঙ্গনি কারমনীকুন্তঞ্জ, ষকারকল প্রথম ডাক 

ডান্তক নাই। রকন্তু ষদান্তয়ল  ীত আরম্ভ কররয়ান্তি। ঊষার শীতল বাতাস উটঠয়ান্তি–

ষ ারবেলাল বাতায়নপথ মুক্ত কররয়া, ষসই উদযানরিত মরল্লকা  িরাজ কুটন্তজর 

পররমলবাহী শীতল প্রভাতবাযু় ষসবনজনয তৎসমীন্তপ দাাঁড়াইন্তলন। অমরন তাাঁহার 

পান্তশ আরসয়া একটট কু্ষদ্রশরীরা বারলকা দাাঁড়াইল। 
 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “আবার তুরম এখান্তন ষকন?” 

 

বারলকা বরলল, “তুরম এখান্তন ষকন?” বরলন্তত হইন্তব না ষে, এই বারলকা ষ ারবেলান্তলর 

স্ত্রী। 
 

ষ ারবে বরলল, “আরম একটু বাতাস ষখন্তত এন্তলম, তাও রক ষতামার সইল না?” 

 

বারলকা বরলল, “সন্তব ষকন? এখনই আবার খাই খাই? ঘন্তরর সামগ্রী ষখন্তয় মন উন্তঠ 

না, আবার মান্তঠ ঘান্তট বাতাস ষখন্তত উাঁরক মান্তরন!” 
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ষ া। ঘন্তরর সামগ্রী এত রক খাইলাম? 

 

“ষকন, এইমাত্র আমার কান্তি  ারল খাইয়াি?” 

 

ষ ারবে। জান না, ষভামরা,  ারল খাইন্তল েরদ বাঙ্গালীর ষিন্তলর ষপট ভররত, তাহা 

হইন্তল এ ষদন্তশর ষলাক এতরদন্তন সন্ত াষ্ঠী বদ হজন্তম মররয়া োইত। ও সামগ্রীটট অরত 

সহন্তজ বাঙ্গালা ষপন্তট জীণ থ হয়। তুরম আর একবার নথ নান্তড়া, ষভামরা, আরম আর 

একবার ষদরখ। 
 

ষ ারবেলান্তলর পত্নীর েথাথ থ নাম কৃষ্ণন্তমারহনী, রক কৃষ্ণকারমনী, রক অনঙ্গমঞ্জরী, রক 

এমনই একটা রক তাাঁহার রপতা-মাতা রারখয়ারিল, তাহা ইরতহান্তস ষলন্তখ না। 

অবযবহান্তর ষস নাম ষলাপ প্রাপ্ত হইয়ারিল। তাাঁহার আদন্তরর নাম “ভ্রমর” বা “ষভামরা 

|” সাথ থকতাবশতঃ ষসই নামই প্রচরলত হইয়ারিল। ষভামরা কান্তলা। 
 

ষভামরা নথ নাড়ার পন্তক্ষ রবন্তশষ আপরি জানাইবার জনয নথ খুরলয়া, একটা হুন্তক 

রারখয়া, ষ ারবেলান্তলর নাক ধ্ররয়া নারড়য়া রদল। পন্তর ষ ারবেলান্তলর মুখপান্তন 

চারহয়া মৃদু মৃদু হারসন্তত লার ল,-মন্তন মন্তন জ্ঞান, ষেন বড় একটা কীরতথ কররয়ারি। 

ষ ারবেলালও তাহার মুখপান্তন চারহয়া অতৃপ্তন্তলাচন্তন দৃটষ্ট কররন্ততরিন্তলন। ষসই 

সমন্তয়, সূন্তে থযাদয়সূচক প্রথম রঙ্কিরকরীট পূব থ  ন্তন ষদখা রদল–তাহার মৃদুল 

ষজযারতঃপুঞ্জ ভূমণ্ডন্তল প্ররতফরলত হইন্তত লার ল। নবীনান্তলাক পূব থরদক্ হইন্তত 

আরসয়া পূব থমুখী ভ্রমন্তরর মুন্তখর উপর পরড়য়ারিল। ষসই উজ্জ্বল, পররষ্কার, ষকামল, 

শযামেরব মুখকারের উপর ষকামল প্রভাতন্তলাক পরড়য়া তাহার রবস্ফাররত লীলাচঞ্চল 

চন্তক্ষর উপর জ্বরলল, তাহার রস্নন্তগ্ধাজ্জ্বল  ন্তণ্ড প্রভারসত হইল। হারস–চাহরনন্তত, ষসই 

আন্তলান্তত, ষ ারবেলান্তলর আদন্তর আর প্রভান্ততর বাতান্তস–রমরলয়া ষ ল। 
 

এই সমন্তয় সুন্তপ্তাঙ্কিতা চাকরাণী মহন্তল একটা ষ ালন্তো  উপরিত হইল। তৎপন্তর ঘর 

ঝাাঁটান, জল িাড়ান, বাসন মাজা, ইতযারদর একটা সপ্ সপ্ িপ্ িপ্ ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ 

শব্দ হইন্ততরিল, অকিাৎ ষস শব্দ বি হইয়া, “ও মা, রক হন্তব!” “রক সব থনাশ!” “রক 

আস্পধ্ থা!” 

 

“রক সাহস!” মান্তঝ মান্তঝ হারস টটট্কাদরর ইতযারদ ষ ালন্তো  উপরিত হইল। শুরনয়া 

ভ্রমর বারহন্তর আরসল। 
 

চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরন্তক বড় মারনত না, তাহার কতকগুরল কারণ িইল। এন্তক 

ভ্রমর ষিন্তল মানুষ, তান্তত ভ্রমর স্বয়িং  ৃরহণী নন্তহন, তাাঁহার শাশুড়ী ননদ রিল, তার 
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পর আবার ভ্রমর রনন্তজ হারসন্তত েত পটু, শাসন্তন তত পটু রিন্তলন না। ভ্রমরন্তক 

ষদরখয়া চাকরাণীর দল বড় ষ ালন্তো  বাড়াইল– 

নিং ১–আর শুন্তনি রক ষবৌ ঠাকরুণ? 

 

নিং ২–এমন সব থন্তনন্তশ কথা ষকহ কখনও শুন্তন নাই। 
 

নিং ৩–রক সাহস! মা ীন্তক ঝাাঁটান্তপটা কন্তর আসযষবা এখন। 
 

নিং ৪–শুধু্ ঝাাঁটা–ষবৌ ঠাকরুন–বল, আরম তার নাক ষকন্তট রনন্তয় আরস। 
 

নিং ৫–কার ষপন্তট রক আন্তি মা–তা ষকমন কন্তর জান্,ষবা মা– 

 

ভ্রমরা হারসয়া বরলল, “আন্ত  বল না রক হন্তয়ন্তি, তার পর োর মন্তন ো থান্তক কররস |” 

তখনই আবার পূব থবৎ ষ ালন্তো  আরম্ভ হইল। 
 

নিং ১ বরলল–ষশান রন! পাড়াশুদ্ধ ষ ালমাল হন্তয় ষ ল ষে– 

 

নিং ২ বরলল–বান্তঘর ঘন্তর ষঘান্ত র বাসা! 
 

নিং ৩–মা ীর ঝাাঁটা রদন্তয় রবষ ঝারড়য়া রদই। 
 

নিং ৪–রক বলন্তবা ষবৌ ঠাকরুণ, বামন হন্তয় চাাঁন্তদ হাত! 
 

নিং ৫–রভন্তজ ষবরালন্তক রচনষত ষজা ায় না।– লায় দরড়!  লায় দরড়! 
 

ভ্রমর বরলন্তলন, “ষতান্তদর |” 

 

চাকরাণীরা তখন একবান্তকয বরলন্তত লার ল, “আমান্তদর রক ষদাষ! আমরা রক করলাম! 

তা জারন ষ া জারন। ষে ষেখান্তন ো করন্তব, ষদাষ হন্তব আমান্তদর! আমান্তদর আর 

উপায় নাই বরলয়া  তর খাটটন্তয় ষখন্তত এন্তসরি|” এই বক্তৃতা সমাপন কররয়া, দুই এক 

জন চন্তক্ষ অঞ্চল রদয়া কাাঁরদন্তত আরম্ভ কররল। এক জন্তনর মৃত পুন্তত্রর ষশাক উিরলয়া 

উটঠল। ভ্রমর কাতর হইন্তলন–রকন্তু হারসও সম্বরণ কররন্তত পাররন্তলন না। বরলন্তলন, 

“ষতান্তদর  লায় দরড় এই জনয ষে, এখনও ষতারা বরলন্তত পারররল না ষে, কথাটা রক। 

রক হষয়ন্তি?” 

 

তখন আবার চারর রদক হইন্তত চারর পাাঁচ রকন্তমর  লা িুটটল। বহু কন্তষ্ট, ভ্রমর, ষসই 

অনে বক্তৃতাপরম্পরা হইন্তত এই ভাবাথ থ সিলন কররন্তলন ষে,  ত রান্তত্র কতথা 

মহাশন্তয়র শয়নকন্তক্ষ একটা চুরর হইয়ান্তি। ষকহ বরলল, চুরর নন্তহ, ডাকারত, ষকহ 
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বরলল, রসাঁদ, ষকহ বরলল, না, ষকবল চারর পাাঁচ ষচার আরসয়া লক্ষ টাকার ষকাম্পারনর 

কা জ লইয়া র য়ান্তি। 
 

ভ্রমর বরলল, “তার পর? ষকান মা ীর নাক কাটটন্তত চারহন্ততরিরল?” 

 

নিং ১–ষরারহণী ঠাকরুন্তণর–আর কার? 

 

নিং ২–ষসই আবা ীই ত সব থনান্তশর ষ াড়া। 
 

নিং ৩–ষসই না রক ডাকান্ততর দল সন্তঙ্গ কররয়া রনন্তয় এন্তসরিল। 
 

নিং ৪–ষেমন কম থ ষতমরন ফল। 
 

নিং ৫–এখন মরুন ষজল ষখন্তট। 
 

ভ্রমর ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “ষরারহণী ষে চুরর কররন্তত আরসয়ারিল, ষতারা ষকমন কন্তর 

জানরল?” 

 

“ষকন, ষস ষে ধ্রা পন্তড়ন্তি। কািাররর  ারন্তদ কন্তয়দ আন্তি | ” 

 

ভ্রমর োহা শুরনন্তলন, তাহা র য়া ষ ারবেলালন্তক বরলন্তলন। ষ ারবেলাল ভারবয়া ঘাড় 

নারড়ন্তলন। 
 

ভ্র। ঘাড় নারড়ন্তল ষে? 

 

ষ া। আমার রবশ্বাস হইল না ষে, ষরারহণী চুরর কররন্তত আরসয়ারিল। ষতামার রবশ্বাস 

হয়? 

 

ষভামরা বরলল, “না |” 

 

ষ া। ষকন ষতামার রবশ্বাস হয় না, আমায় বল ষদরখ? ষলান্তক ত বরলন্ততন্তি। 

ভ্র। ষতামার ষকন রবশ্বাস হয় না, আমায় বল ষদরখ? 

 

ষ া। তা সময়ােন্তর বরলব। ষতামার রবশ্বাস হইন্ততন্তি না ষকন, আন্ত  বল। 

 

ভ্র। তুরম আন্ত  বল। 

 

ষ ারবেলাল হারসল, “তুরম আন্ত  |” 
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ভ্র। ষকন আন্ত  বরলব? 

 

ষ া। আমার শুরনন্তত সাধ্ হইন্ততন্তি। 
 

ভ্র। সতয বরলব? 

 

ষ া। সতয বল। 

 

ভ্রমর বরল বরল কররয়া বরলন্তত পাররল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরন্তব ররহল। 
 

ষ ারবেলাল বুঙ্কঝন্তলন। আন্ত ই বুঙ্কঝয়ারিন্তলন। আন্ত ই বুঙ্কঝয়ারিন্তলন বরলয়া এত 

পীড়াপীরড় কররয়া ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্ততরিন্তলন। ষরারহণী ষে রনরপরারধ্নী, ভ্রমন্তরর তাহা 

দৃঢ় রবশ্বাস হইয়ারিল। আপনার অঙ্কেন্তে েত দরূ রবশ্বাস, ভ্রমর উহার রনন্তদথারষতায় 

তত দরূ রবশ্বাসঘাতী। রকন্তু ষস রবশ্বান্তসর অনয ষকানই কারণ রিল না–ষকবল 

ষ ারবেলাল বরলয়ান্তিন ষে, “ষস রনন্তদথাষী, আমার এইরূপ রবশ্বাস |” ষ ারবেলান্তলর 

রবশ্বান্তসই ভ্রমন্তরর রবশ্বাস। ষ ারবেলাল তাহা বুঙ্কঝয়ারিন্তলন। ভ্রমরন্তক রচরনন্ততন। তাই 

ষস কান্তলা এত ভালবারসন্ততন। 
 

হারসয়া ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “আরম বরলব, ষকন তুরম ষরারহণীর রদন্তক?” 

 

ভ্র। ষকন? 

 

ষ া। ষস ষতামায় কান্তলা না বরলয়া উজ্জ্বল শযামবণ থ বন্তল। 
 

ভ্রমর ষকাপকুটটল কটাক্ষ কররয়া বরলল, “োও |” 

 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “োই |” এই বরলয়া ষ ারবেলাল চরলন্তলন। 
 

ভ্রমর তাাঁহার বসন ধ্ররল–“ষকাথা োও?” 

 

ষ া। ষকাথা োই বল ষদরখ? 

 

ভ্র। এবার বরলব? 

 

ষ া। বল ষদরখ? 

 

ভ্র। ষরারহণীন্তক বাাঁচাইন্তত। 
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“তাই|” বরলয়া ষ ারবেলাল ষভামরার মুখচুম্বন কররন্তলন। পরদুঃখকাতন্তরর হৃদয় 

পরদুঃখকাতন্তর বুঙ্কঝল–তাই ষ ারবেলাল ভ্রমন্তরর মুখচুম্বন কররন্তলন। 

 
 

একাদশ পররন্তেদ 

 

ষ ারবেলাল কৃষ্ণকাে রান্তয়র সদর কািাররন্তত দশ থন রদন্তলন। 
 

কৃষ্ণকাে প্রাতঃকান্তলই কািাররন্তত বরসয়ারিন্তলন।  রদর উপর মসনকদ কররয়া 

বরসয়া, ষসাণার আলন্তবালায় অম্বুরর তামাকু চড়াইয়া, মতথযন্তলান্তক স্বন্ত থর অনুকরণ 

কররন্ততরিন্তলন। এক পান্তশ রারশ রারশ দপ্তন্তর বাাঁধ্া রচঠা, খরতয়ান, দারখলা, 

জমাওয়াশীল, ষথাকা, করচা বারক জায়, ষশহা, ষরাকড়–আর এক পান্তশ নান্তয়ব 

ষ ামো, কারকুন, মুহরর, তহরদলদার, আমীন, পাইক, প্রজা। সম্মুন্তখ অন্তধ্াবদনা 

অবগুণ্ঠনতী ষরারহণী। 
 

ষ ারবেলাল আদন্তরর ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রন্তবশ কররয়াই ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “রক হন্তয়ন্তি 

ষজযঠা মহাশয়?” 

 

তাাঁহার কণ্ঠস্বর শুরনয়া, ষরারহণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত কররয়া, তাাঁহার প্ররত ক্ষরণক 

কটাক্ষ কররল।কৃষ্ণকাে তাাঁহার কথায় রক উির কররন্তলন, তৎপ্ররত ষ ারবেলাল 

রবন্তশষ মন্তনান্তো  কররন্তত পাররন্তলন না; ভারবন্তলন, ষসই কটান্তক্ষর অথ থ রক। ষশষ 

রসদ্ধাে কররন্তলন, “এ কাতর কটান্তক্ষর অথ থ, রভক্ষা |” 

 

রক রভক্ষা? ষ ারবেলাল ভারবন্তলন, আন্ততথর রভক্ষা আর রক? রবপদ হইন্তত উদ্ধার। ষসই 

বাপীতীন্তর ষসাপান্তনাপন্তর দাাঁড়াইয়া ষে কন্তথাপকথন হইয়ারিল, তাহাও তাাঁহার এই 

সমন্তয় মন্তন পরড়ল। ষ ারবেলাল ষরারহণীন্তক বরলয়ারিন্তলন, “ষতামার েরদ ষকান 

রবষন্তয়র ষকান কষ্ট থান্তক, তন্তব আঙ্কজ হউক, আমান্তক জানাইও |” আঙ্কজ ত ষরারহণীর 

কষ্ট বন্তট, বুঙ্কঝ এই ইরঙ্গন্তত ষরারহণী তাাঁহান্তক তাহা জানাইল। 
 

ষ ারবেলাল মন্তন মন্তন ভারবন্তলন, “ষতামার মঙ্গল সারধ্ ইহা আমার ইো; ষকন না, 

ইহন্তলান্তক ষতামার সহাে ষকহ নাই ষদরখন্ততরি। রকন্তু তুরম ষে ষলান্তকর হান্তত 

পরড়য়াি–ষতামার রক্ষা সহজ নন্তহ |” এই ভারবয়া প্রকান্তশয ষজযষ্ঠতাতন্তক ঙ্কজজ্ঞাসা 

কররন্তলন, “রক হন্তয়ন্তি ষজযঠা মহাশয়?” 

 

বৃদ্ধ কৃষ্ণকাে একবার সকল কথা আনুপূরব থক ষ ারবেলালন্তক বরলয়ারিন্তলন, রকন্তু 

ষ ারবেলাল ষরারহণীর কটান্তক্ষর বযাখযায় বযরতবযে রিন্তলন, কান্তন রকিুই শুন্তনন নাই। 
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ভ্রাতুষ্পুত্র আবার ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “রক হন্তয়ন্তি, ষজযঠা মহাশয়?” শুরনয়া বৃদ্ধ মন্তন 

মন্তন ভারবল, “হন্তয়ন্তি! ষিন্তলটা বুঙ্কঝ মা ীর চাাঁদপানা মুখখানা ষদন্তখ ভুন্তল ষ ল!” 

কৃষ্ণকাে আবার আনুপূরব থক  ত রান্তত্রর বৃিাে ষ ারবেলালন্তক শুনাইন্তলন। সমাপন 

কররয়া বরলন্তলন, “এ ষসই হরা পাঙ্কজর কারসাঙ্কজ। ষবাধ্ হইন্ততন্তি, এ মা ী তাহার কান্তি 

টাকা খাইয়া, জাল উইল রারখয়া, আসল উইল চুরর কররবার জনয আরসয়ারিল। তার 

পর ধ্রা পরড়য়া ভন্তয় জাল উইল রিাঁ রড়য়া ষফরলয়ান্তি |” 

 

ষ া। ষরারহণী রক বন্তল? 

 

কৃ। ও আর বরলন্তব রক? বন্তল, তা নয়। 
 

ষ ারবেলাল ষরারহণীর রদন্তক রফররয়া ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “তা নয় ত তন্তব রক 

ষরারহণী?” 

 

ষরারহণীর মুখ না তুরলয়া,  দ্গদ কন্তণ্ঠ বরলল, “আরম আপনান্তদর হান্তত পরড়য়ারি, োহা 

কররবার হয় করুন। আরম আর রকিু বরলব না |” 

 

কৃষ্ণকাে বরলন্তলন, “ষদরখন্তল বদ্জা রত?” 

 

ষ ারবেলাল মন্তন মন্তন ভারবন্তলন, “এ পৃরথবীন্তত সকন্তলই বদ্জার ত নন্তহ। ইহার 

রভতর বদ্জা রত িাড়া আর রকিু থারকন্তত পান্তর। প্রকান্তশয বরলন্তলন, “ইহার প্ররত রক 

হুকুম রদয়ান্তিন? এন্তক রক থানায় পাঠাইন্তবন?” 

 

কৃষ্ণকাে বরলন্তলন, “আমার কান্তি আবার থানা ষফৌজদারর রক! আরমই থানা, আরমই 

ষমন্তজষ্টর, আরমই জজ। রবন্তশষ এই কু্ষদ্র স্ত্রীন্তলাকন্তক ষজন্তল রদয়া আমার রক ষপৌরুষ 

বারড়ন্তব?” 

 

ষ ারবেলাল ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “তন্তব রক কররন্তবন?” 

কৃ। ইহার মাথা মুড়াইয়া, ষঘাল ঢারলয়া, কুলার বাতাস রদয়া গ্রান্তমর বারহর কররয়া রদব। 

আমার এন্তলকায় আর না আরসন্তত পান্তর। 
 

ষ ারবেলাল আবার ষরারহণীর রদন্তক রফররয়া ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “রক বল, ষরারহরণ?” 

 

ষরারহণী বরলল, “ক্ষরত রক!” 

 

ষ ারবেলাল রবঙ্কিত হইন্তলন। রকঙ্কঞ্চৎ ভারবয়া কৃষ্ণকােন্তক বরলন্তলন, “একটা রনন্তবদন 

আন্তি |” 
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কৃ। রক? 

 

ষ া। ইহান্তক একবার িারড়য়া রদন। আরম জারমন হইন্ততরি–ষবলা দশটার সমন্তয় 

আরনয়া রদব। 
 

কৃষ্ণকাে ভারবন্তলন, “বুঙ্কঝ ো ভারবন্ততরি, তাই। বাবাঙ্কজর রকিু  রজ ষদখরি|” 

প্রকান্তশয বরলন্তলন, “ষকাথায় োইন্তব? ষকন িারড়ব?” 

 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “আসল কথা রক, জানা রনতাে কতথবয। এত ষলান্তকর সাক্ষান্তত 

আসল কথা এ প্রকাশ কররন্তব না। ইহান্তক একবার অেন্তর লইয়া র য়া ঙ্কজজ্ঞাসাবাদ 

কররব |” 

 

কৃষ্ণকাে ভারবন্তলন, “ওর ষ াষ্ঠীর মুণ্ডু কর্ষব। এ কান্তলর ষিন্তলপুন্তল বড় ষবহায়া 

হন্তয় উন্তঠন্তি। রহ িুাঁ ন্তচা! আরমও ষতার উপর এক চাল চারলব |” এই ভারবয়া কৃষ্ণকাে 

বরলন্তলন, “ষবশ ত |” বরলয়া কৃষ্ণকাে একজন ন ্দীন্তক বরলন্তলন, “ও ষর! এন্তক সন্তঙ্গ 

কররয়া, একজন চাকরাণী রদয়া, ষমজ ষবৌমার কান্তি পাটঠন্তয় ষদ ত, ষদরখস, ষেন 

পালায় না |” 

 

ন ্দী ষরারহণীন্তক লইয়া ষ ল। ষ ারবেলাল প্রিান কররন্তলন, কৃষ্ণকাে ভারবন্তলন, 

“দু থা! দু থা! ষিন্তলগুন্তলা হন্তলা রক?” 

 

িাদশ পররন্তেদ 

 

ষ ারবেলাল অেঃপুন্তর আরসয়া ষদরখন্তলন ষে, ভ্রমর, ষরারহণীন্তক লইয়া চুপ কররয়া 

বরসয়া আন্তি। ভাল কথা বরলবার ইো, রকন্তু পান্তি এ দায় সম্বন্তি ভাল কথা বরলন্তলও 

ষরারহণীর কান্না আন্তস, এ জনয তাহাও বরলন্তত পাররন্ততন্তি না। ষ ারবেলাল আরসন্তলন 

ষদরখয়া ভ্রমর ষেন দায় হইন্তত উদ্ধার পাইল। শীঘ্র রত দনূ্তর র য়া ষ ারবেলালন্তক 

ইরঙ্গত কররয়া ডারকল। ষ ারবেলাল ভ্রমন্তরর কান্তি ষ ন্তলন, ভ্রমর ষ ারবেলালন্তক 

চুরপ চুরপ ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “ষরারহণী এখান্তন ষকন?” 

 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “আরম ষ াপন্তন উহান্তক রকিু ঙ্কজজ্ঞাসা কররব। তাহার পর 

উহার কপান্তল ো থান্তক, হন্তব|” 

 

ভ্র। রক ঙ্কজন্তজ্ঞস কররন্তব? 
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ষ া। উহার মন্তনর কথা। আমান্তক উহার কান্তি একা রারখন্তত োইন্তত েরদ ষতামার ভয় 

হয়, তন্তব না হয়, আড়াল হইন্তত শুরনও। 
 

ষভামরা বড় অপ্ররতভ হইল। লজ্জায় অন্তধ্ামুখী হইয়া, িুটটয়া ষস অঞ্চল হইন্তত 

পলাইল। এন্তকবান্তর পাকশালায় উপরিত হইয়া, রপিন হইন্তত পারচকার চুল ধ্ররয়া 

টারনয়া বরলল, “রাাঁধু্রন ঠাকুরঙ্কঝ! রাাঁধ্ন্তত রাাঁধ্ন্তত একটট রূপকথা বল না |” 

 

এ রদন্তক ষ ারবেলাল, ষরারহণীন্তক ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “এ বৃিাে আমান্তক সকল 

রবন্তশষ কররয়া বরলন্তব রক?” বরলবার জনয ষরারহণীর বুক ফাটটয়া োইন্ততরিল–রকন্তু ষে 

জারত জীয়ন্তে জ্বলে রচতায় আন্তরাহণ কররত, ষরারহণীও ষসই জাতীয়া–আে থকনযা। 

বরলল, “কতথার কান্তি সরবন্তশন্তষ শুরনয়ান্তিন ত!” 

 

ষ া। কতথা বন্তলন, তুরম জাল উইল রারখয়া, আসল উইল চুরর কররন্তত আরসয়ারিন্তল। 

তাই রক? 

 

ষরা। তা নয়। 
 

ষ া। তন্তব রক? 

 

ষরা। বরলয়া রক হইন্তব? 

 

ষ া। ষতামার ভাল হইন্তত পান্তর। 
 

ষরা। আপরন রবশ্বাস কররন্তল ত? 

 

ষ া। রবশ্বাসন্তো য কথা হইন্তল ষকন রবশ্বাস কররব না? 

 

ষরা। রবশ্বাসন্তো য কথা নন্তহ। 
 

ষ া। আমার কান্তি রক রবশ্বাসন্তো য, রক অরবশ্বাসন্তো য, তাহা আরম জারন, তুরম 

জারনন্তব রক প্রকান্তর? আরম অরবশ্বাসন্তো য কথান্ততও কখনও কখনও রবশ্বাস করর। 
 

ষরারহণী মন্তন মন্তন বরলল, “নরহন্তল আরম ষতামার জন্তনয মররন্তত বরসব ষকন? োই 

ষহৌক, আরম ত মররন্তত বরসয়ারি, রকন্তু ষতামায় একবার পরীক্ষা কররয়া মররব |” 

প্রকান্তশয বরলল, “ষস আপনার মরহমা। রকন্তু আপনান্তক এ দুঃন্তখর কারহনী বরলয়াই বা 

রক হইন্তব?” 

 

ষ া। েরদ আরম ষতামার ষকান উপকার কররন্তত পারর। 
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ষরা। রক উপকার কররন্তবন? 

 

ষ ারবেলাল ভারবন্তলন, “ইহার ষজাড়া নাই। োই হউক, এ কাতরা–ইহান্তক সহন্তজ 

পররতযা  করা নন্তহ|” প্রকান্তশয বরলন্তলন, “েরদ পারর কতথান্তক অনুন্তরাধ্ কররব। রতরন 

ষতামায় তযা  কররন্তবন |” 

 

ষরা। আর েরদ আপরন অনুন্তরাধ্ না কন্তরন, তন্তব রতরন আমায় রক কররন্তবন? 

 

ষ া। শুরনয়াি ত? 

 

ষরা। আমার মাথা মুড়াইন্তবন, ষঘাল ঢারলয়া রদন্তবন, ষদশ হইন্তত বারহর কররয়া রদন্তবন। 

ইহার ভাল মে রকিু বুঙ্কঝন্তত পাররন্ততরি না।–এ কলন্তির পর, ষদশ হইন্তত বারহর 

কররয়া রদন্তলই আমার উপকার। আমান্তক তাড়াইয়া না রদন্তল, আরম আপরনই এ ষদশ 

তযা  কররয়া োইব। আর এ ষদন্তশ মুখ ষদখাইব রক প্রকান্তর? ষঘাল ঢালা বড় গুরুতর 

দণ্ড নয়, ধু্ইন্তলই ষঘাল োইন্তব। বারক এই ষকশ– 

 

এই বরলয়া ষরারহণী একবার আপনার তরঙ্গকু্ষব্ধ কৃষ্ণতড়া তুলয ষকশদাম প্ররত দৃটষ্ট 

কররল–বরলন্তত লার ল, “এই ষকশ–আপরন কাাঁরচ আরনন্তত বলুন, আরম ষবৌ ঠাকরুন্তণর 

চুন্তলর দরড় রবনাইবার জনয ইহার সকলগুরল কাটটয়া রদয়া োইন্ততরি |” 

 

ষ ারবেলাল বযরথত হইন্তলন। দীঘ থরনশ্বাস পররতযা  কররয়া বরলন্তলন, “বুন্তঝরি 

ষরারহণী। কলিই ষতামার দণ্ড। ষস দণ্ড হইন্তত রক্ষা না হইন্তল, অনয দন্তণ্ড ষতামার 

আপরি নাই|” 

 

ষরারহণী এবার কাাঁরদল। হৃদয়মন্তধ্য ষ ারবেলালন্তক শত সহস্র ধ্নযবাদ কররন্তত লার ল। 

বরলল, “েরদ বুঙ্কঝয়ান্তিন, এ কলিদণ্ড হইন্তত রক আমায় রক্ষা কররন্তত পাররন্তবন?” 

 

ষ ারবেলাল রকিুক্ষণ রচো কররয়া বরলন্তলন, “বরলন্তত পারর না। আসল কথা শুরনন্তত 

পাইন্তল, বরলন্তত পারর ষে, পাররব রক না |” 

 

ষরারহণী বরলল, “রক জারনন্তত চান্তহন, ঙ্কজজ্ঞাসা করুন |” 

 

ষ া। তুরম োহা ষপাড়াইয়াি, তাহা রক? 

 

ষরা। জাল উইল। 
 

ষ া। ষকাথায় পাইয়ারিন্তল? 
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ষরা। কতথার ঘন্তর, ষদরান্তজ। 
 

ষ া। জাল উইল ষসখান্তন রক প্রকান্তর আরসল? 

 

ষরা। আরমই রারখয়া র য়ারিলাম। ষে রদন আসল উইল ষলখাপড়া হয়, ষসই রদন রান্তত্র 

আরসয়া, আসল উইল চুরর কররয়া, জাল উইল রারখয়া র য়ারিলাম। 
 

ষ া। ষকন, ষতামার রক প্রন্তয়াজন? 

 

ষরা। হরলাল বাবুর অনুন্তরান্তধ্। 
 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “তন্তব কাল রান্তত্র আবার রক কররন্তত আরসয়ারিন্তল?” 

 

ষরা। আসল উইল রারখয়া, জাল উইল চুরর কররবার জনয। 
 

ষ া। ষকন? জাল উইন্তল রক রিল? 

 

ষরা। বড় বাবুর বার আনা–আপনার এক পাই। 
 

ষ া। ষকন আবার উইল বদলাইন্তত আরসয়ারিন্তল? আরম ত ষকান অনুন্তরাধ্ করর নাই। 
 

ষরারহণী কাাঁরদন্তত লার ল। বহু কন্তষ্ট ষরাদন সিংবরণ কররয়া বরলল, “না–অনুন্তরাধ্ কন্তরন 

নাই–রকন্তু োহা আরম ইহজন্তে কখনও পাই নাই–োহা ইহজন্তে আর কখনও পাইব 

না–আপরন আমান্তক তাহা রদয়ারিন্তলন |” 

 

ষ া। রক ষস ষরারহণী? 

 

ষরা। ষসই বারুণী পুকুন্তরর তীন্তর, মন্তন করুন। 
 

ষ া। রক ষরারহণী? 

ষরা। রক? ইহজন্তে আরম বরলন্তত পাররব না–রক। আর রকিু বরলন্তবন না। এ ষরান্ত র 

রচরকৎসা নাই–আমার মুঙ্কক্ত নাই। আরম রবষ পাইন্তল খাইতাম। রকন্তু ষস আপনার 

বাড়ীন্তত নন্তহ। আপরন আমার অনয উপকার কররন্তত পান্তরন না–রকন্তু এক উপকার 

কররন্তত পান্তরন,–একবার িারড়য়া রদন, কাাঁরদয়া আরস। তার পর েরদ আরম বাাঁরচয়া 

থারক, তন্তব না হয়, আমার মাথা মুড়াইয়া ষঘাল ঢারলয়া ষদশিাড়া কররয়া রদন্তবন। 
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ষ ারবেলাল বুঙ্কঝন্তলন। দপ থণি প্ররতরবন্তম্বর নযায় ষরারহণীর হৃদয় ষদরখন্তত পাইন্তলন। 

বুঙ্কঝন্তলন, ষে মন্তন্ত্র ভ্রমর মুগ্ধ, ভুজঙ্গীও ষসই মন্তন্ত্র মুগ্ধ হইয়ান্তি। তাাঁহার আহ্লাদ হইল 

না–রা ও হইল না–সমুদ্রবৎ ষস হৃদয়, তাহা উন্তিরলত কররয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উটঠল। 

বরলন্তলন, “ষরারহণী, মৃতুযই ষবাধ্ হয় ষতামার ভাল, রকন্তু মরন্তণ কাজ নাই। সকন্তলই 

কাজ কররন্তত এ সিংসান্তর আরসয়ারি। আপনার আপনার কাজ না কররয়া মররব 

ষকন?” 

 

ষ ারবেলাল ইতেতঃ কররন্তত লার ন্তলন। ষরারহণী বরলল, “বলুন না?” 

 

ষ া। ষতামান্তকও এ ষদশ তযা  কররয়া োইন্তত হইন্তব। 
 

ষরা। ষকন? 

 

ষ া। তুরম আপরনই ত বরলয়ারিন্তল, তুরম এ ষদশ তযা  কররন্তত চাও। 
 

ষরা। আরম বরলন্ততরিলাম লজ্জায়, আপরন বন্তলন ষকন? 

 

ষ া। ষতামার আমায় আর ষদখাশুনা না হয়। 
 

ষরারহণী ষদরখল, ষ ারবেলাল সব বুঙ্কঝয়ান্তিন। মন্তন মন্তন বড় অপ্ররতভ হইল–বড় সখুী 

হইল। তাহার সমে েন্ত্রণা ভুরলয়া ষ ল। আবার তাহার বাাঁরচন্তত সাধ্ হইল। আবার 

তাহার ষদন্তশ থারকন্তত বাসনা জঙ্কেল। মনুষয বড়ই পরাধ্ীন। 
 

ষরারহণী বরলল, “আরম এখনই োইন্তত রাঙ্কজ আরি। রকন্তু ষকাথায় োইব?” 

 

ষ া। করলকাতায়। ষসখান্তন আরম আমার এক জন বিুন্তক পত্র রদন্ততরি। রতরন 

ষতামান্তক একখারন বাড়ী রকরনয়া রদন্তবন, ষতামার টাকা লার ন্তব না। 
 

ষরা। আমার খুড়ার রক হইন্তব? 

 

ষ া। রতরন ষতামার সন্তঙ্গ োইন্তবন, নরহন্তল ষতামান্তক োইন্তত বরলতাম না। 
 

ষরা। ষসখান্তন রদনপাত কররব রক প্রকান্তর? 

 

ষ া। আমার বিু ষতামার খুড়ার একটট চাকরর কররয়া রদন্তবন। 
 

ষরা। খুড়া ষদশতযান্ত  সম্মত হইন্তবন ষকন? 
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ষ া। তুরম রক তাাঁহান্তক এই বযাপান্তরর পর সম্মত কররন্তত পাররন্তব না? 

 

ষরা। পাররব। রকন্তু আপনার ষজযষ্ঠতাতন্তক সম্মত কররন্তব ষক? রতরন আমান্তক 

িারড়ন্তবন ষকন? 

 

ষ া। আরম অনুন্তরাধ্ কররব। 
 

ষরা। তাহা হইন্তল আমার কলন্তির উপর কলি। আপনারও রকিু কলি। 
 

ষ া। সতয; ষতামার জনয, কতথার কান্তি ভ্রমর অনুন্তরাধ্ কররন্তব। তুরম এখন ভ্রমন্তরর 

অনুসিান্তন োও। তাহান্তক পাঠাইয়া রদয়া, আপরন এই বাড়ীন্ততই থারকও। ডারকন্তল 

ষেন পাই। 
 

ষরারহণী সজলনয়ন্তন ষ ারবেলালন্তক ষদরখন্তত ষদরখন্তত ভ্রমন্তরর অনুসিান্তন ষ ল। 

এইরূন্তপ কলন্তি, বিন্তন, ষরারহণীর প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ হইল। 
 

ত্রন্তয়াদশ পররন্তেদ 

 

ভ্রমর শ্বশুরন্তক ষকান প্রকার অনুন্তরাধ্ কররন্তত স্বীকৃত হইল না–বড় লজ্জা কন্তর, রি! 
 

অ তযা ষ ারবেলাল স্বয়িং কৃষ্ণকান্তের কান্তি ষ ন্তলন। কৃষ্ণকাে তখন আহারান্তে 

পালন্তি অধ্ থশয়নাবিায়, আলন্তবালার নল হান্তত কররয়া–সুষুপ্ত। এক রদন্তক তাাঁহার 

নারসকা নাদসুন্তর  মন্তক তানমূি থনারদ সরহত নানারবধ্ রা রার ণীর আলাপ 

কররন্ততন্তি–আর এক রদন্তক, তাাঁহার মন, অরহন্তফনপ্রসাদাৎ ঙ্কত্রভুবন ামী অন্তশ্ব 

আরূঢ় হইয়া নানা িান পে থটন কররন্ততন্তি। ষরারহণীর চাাঁদপানা মুখখানা বুড়ারও 

মন্তনর রভতর ঢুরকয়ারিল ষবাধ্ হয়,-চাাঁদ ষকাথায় উদয় না হয়?–নরহন্তল বুড়া 

আরফন্তঙ্গর ষঝাাঁন্তক ইন্দ্রাণীর স্কন্তি ষস মুখ বসাইন্তব ষকন? কৃষ্ণকাে ষদরখন্ততন্তিন ষে, 

ষরারহণী হঠাৎ ইন্তন্দ্রর শচী হইয়া, মহান্তদন্তবর ষ াহাল হইন্তত ষাাঁড় চুরর কররন্তত র য়ান্তি। 

নেী ঙ্কত্রশূল হন্তে ষাাঁন্তড়র জাব রদন্তত র য়া তাহান্তক ধ্ররয়ান্তি। ষদরখন্ততন্তিন, নেী 

ষরারহণীর আলুলারয়ত কুেলদাম ধ্ররয়া টানাটারন লা াইয়ান্তি, এবিং ষড়ানন্তনর মযূ়র, 

সিান পাইয়া, তাহার ষসই আগুল্ফয়-রবলরম্বত কুঙ্কঞ্চত ষকশগুেন্তক স্ফীতফণা 

ফরণন্তেণী ভ্রন্তম র রলন্তত র য়ান্তি–এমত সমন্তয় স্বয়িং ষড়ানন মযূ়ন্তরর ষদৌরাত্ময ষদরখয়া 

নারলশ কররবার জনয মহান্তদন্তবর কান্তি উপস্রহত হইয়া ডারকন্ততন্তিন, “ষজযঠা 

মহাশয়!” 
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কৃষ্ণকাে রবঙ্কিত হইয়া ভারবন্ততন্তিন, “কারতথক মহান্তদবন্তক রক সম্পন্তকথ ষজযঠা 

মহাশয় বরলয়া ডারকন্ততন্তিন?” এমত সময় কারতথক আবার ডারকন্তলন, “ষজযঠা 

মহাশয়!” কৃষ্ণকাে বড় রবরক্ত হইয়া কারতথন্তকর কাণ মরলয়া রদবার অরভপ্রান্তয় হে 

উন্তিালন কররন্তলন। অমরন কৃষ্ণকান্তের হেরিত আন্তলান্তবালার নল হাত হইন্তত 

খরসয়া ঝনাৎ কররয়া পান্তনর বাটার উপর পরড়য়া ষ ল, পান্তনর বাটা ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ 

কররয়া রপকদারনর উপর পরড়য়া ষ ল; এবিং নল, বাটা, রপকদারন, সকন্তলই একন্তত্র 

সহ মন কররয়া ভূতলশায়ী হইল। ষসই শন্তব্দ কৃষ্ণকান্তের রনদ্রাভঙ্গ হইল, রতরন 

নয়ন্তনােীলন কররয়া ষদন্তখন ষে, কীরতথন্তকয় েথাথ থই উপরিত। মূরতমান স্কেবীন্তরর 

নযায়, ষ ারবেলাল তাাঁহার সম্মুন্তখ দাাঁড়াইয়া আন্তিন–ডারকন্ততন্তিন, “ষজযঠা মহাশয়!” 

কৃষ্ণকাে শশবযন্তে উটঠয়া বরসয়া ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “রক বাবা ষ ারবেলাল?” 

ষ ারবেলালন্তক বুড়া বড় ভালবারসত। 
 

ষ ারবেলালও রকিু অপ্ররতভ হইন্তলন–বরলন্তলন, “আপরন রনদ্রা োন–আরম এমন রকিু 

কান্তজ আরস নাই|” এই বরলয়া, ষ ারবেলাল রপকদারনটট উঠাইয়া ষসাজা কররয়া 

রারখয়া, পানবাটা উঠাইয়া েথািান্তন রারখয়া, নলটট কৃষ্ণকান্তের হান্তত রদন্তলন। রকন্তু 

কৃষ্ণকাে শক্ত বুড়া–সহন্তজ ভুন্তল না–মন্তন মন্তন বরলন্তত লার ন্তলন, “রকিু না, এ িুাঁন্তচা 

আবার ষসই চাাঁদমুন্তখা মা ীর কথা বরলন্তত আরসয়ান্তি |” প্রকান্তশয বরলন্তলন, “না। 

আমার ঘুম হইয়ান্তি–আর ঘুমাইব না |” 

 

ষ ারবেলাল একটু ষ ান্তল পরড়ন্তলন। ষরারহণীর কথা কৃষ্ণকান্তের কান্তি বরলন্তত প্রান্তত 

তাাঁহার ষকান লজ্জা কন্তর নাই–এখন একটু লজ্জা কররন্তত লার ল–কথা বরল বরল 

কররয়া বরলন্তত পাররন্তলন না। ষরারহণীর সন্তঙ্গ বারুণী পুকুন্তরর কথা হইয়ারিল বরলয়া 

রক এখন লজ্জা? 

 

বুড়া রঙ্গ ষদরখন্তত লার ল। ষ ারবেলাল, ষকান কথা পারড়ন্ততন্তি না ষদরখয়া, আপরন 

জমীদারীর কথা পারড়ল–জমীদারীর কথার পর সািংসাররক কথা, সািংসাররক কথার 

পর ষমাকর্দ্মার কথা, তথারপ ষরারহণীর রদক রদয়াও ষ ল না। ষ ারবেলাল ষরারহণীর 

কথা রকিুন্ততই পারড়ন্তলন না। কৃষ্ণকাে মন্তন মন্তন ভারর হারস হারসন্তত লার ন্তলন। বডু়া 

বড় দুষ্ট। 
 

অ তযা ষ ারবেলাল রফররয়া োইন্ততরিন্তলন,-তখন কৃষ্ণকাে রপ্রয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রন্তক 

ডারকয়া রফরাইয়া ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “সকাল ষবলা ষে মা ীন্তক তুরম জারমন কররয়া 

লইয়া র য়ারিন্তল, ষস মা ী রকিু স্বীকার কররয়ান্তি?” 
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তখন ষ ারবেলাল পথ পাইয়া োহা োহা ষরারহণী বরলয়ারিল, সিংন্তক্ষন্তপ বরলন্তলন। 

বারুণী পুষ্কররণী ঘটটত কথাগুরল ষ াপন কররন্তলন। শুরনয়া কৃষ্ণকাে বরলন্তলন, “এখন 

তাহার প্ররত রকরূপ করা ষতামার অরভপ্রায়?” 

 

ষ ারবেলাল লজ্জজ্জত হইয়া বরলন্তলন, “আপনার ষে অরভপ্রায়, আমারদন্ত রও ষসই 

অরভপ্রায়|” 

 

কৃষ্ণকাে মন্তন মন্তন হারসয়া, মুন্তখ রকিুমাত্র হারসর লক্ষণ না ষদখাইয়া বরলন্তলন, 

“আরম উহার কথায় রবশ্বাস করর না। উহার মাথা মুড়াইয়া, ষঘাল ঢারলয়া, ষদন্তশর বারহর 

কররয়া দাও–রক বল?” 

 

ষ ারবেলাল চুপ কররয়া ররহন্তলন। তখন দুষ্ট বুড়া বরলল, “আর ষতামরা েরদ এমনই 

রবন্তবচনা কর ষে, উহার ষদাষ নাই–তন্তব িারড়য়া দাও |” 

 

ষ ারবেলাল তখন রনশ্বাস িারড়য়া, বুড়ার হাত হইন্তত রনষৃ্করত পাইন্তলন। 
 

চতুর্দ্থশ পররন্তেদ 

 

ষরারহণী, ষ ারবেলান্তলর অনুমরতক্রন্তম খুড়ার সন্তঙ্গ রবন্তদশ োওয়ার বন্তোবে কররন্তত 

আরসল। খুড়ান্তক রকিু না বরলয়া, ঘন্তরর মধ্যিন্তল বরসয়া পরড়য়া, ষরারহণী কাাঁরদন্তত 

বরসল। 
 

“এ হররদ্রাগ্রাম িারড়য়া আমার োওয়া হইন্তব না–না ষদরখয়া মররয়া োইব। আরম 

করলকাতায় ষ ন্তল, ষ ারবেলালন্তক ষদরখন্তত পাইব না? আরম োইব না। এই 

হররদ্রাগ্রাম আমার স্ব থ, এখান্তন ষ ারবেলান্তলর মঙ্কের। এই হররদ্রাগ্রামই আমার 

িশান, এখান্তন আরম পুরড়য়া মররব। িশান্তন মররন্তত পায় না, এমন কপালও আন্তি। 

আরম েরদ এ হররদ্রাগ্রাম িারড়য়া না োই, ত আমার ষক রক কররন্তত পান্তর? কৃষ্ণকাে 

রায় আমার মাথা মুড়াইয়া, ষঘাল ঢারলয়া ষদশিাড়া কররয়া রদন্তব? আরম আবার 

আরসব। ষ ারবেলাল রা  কররন্তব? কন্তর করুক,-তবু আরম তাহান্তক ষদরখব। আমার 

চকু্ষ ত কারড়য়া লইন্তত পাররন্তব না। আরম োব না। করলকাতায় োব না–ষকাথাও োব 

না। োই ত েন্তমর বাড়ী োব। আর ষকাথাও না |” 

 

এই রসদ্ধাে রির কররয়া, কালামুখী ষরারহণী উটঠয়া িার খুরলয়া আবার–

“পতঙ্গবিরিমুখিং রবরবকু্ষঃ”–ষসই ষ ারবেলান্তলর কান্তি চরলল। মন্তন মন্তন রনতাে 

দুঃরখনী, রনতাে দুঃন্তখ পরড়য়ারি–আমায় রক্ষা কর–আমার হৃদন্তয়র এই অসহে্ 

ষপ্রমবরি রনবাইয়া দাও–আর আমায় ষপাড়াইও না। আরম োহান্তক ষদরখন্তত োইন্ততরি–
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তাহান্তক েত বার ষদরখব, ততবার–আমার অসহয েন্ত্রণা–অনে সুখ। আরম রবধ্বা–

আমার ধ্ম থ ষ ল–সুখ ষ ল–প্রাণ ষ ল–ররহল রক প্রভু? রারখব রক প্রভু?–ষহ ষদবতা! 

ষহ দু থা–ষহ কারল–ষহ জ ন্নাথ–আমায় সুমরত দাও–আমার প্রাণ রির কর–আরম এই 

েন্ত্রণা আর সরহন্তত পারর না |” 

 

তবু ষসই স্ফীত, হৃত, অপরররমত ষপ্রমপররপূণ থ হৃদয়–থারমল না। কখনও ভারবল, 

 রল খাই; কখনও ভারবল, ষ ারবেলান্তলর পদপ্রান্তে পরড়য়া, অেঃকরণ মকু্ত কররয়া 

সকল কথা বরল; কখনও ভারবল, পলাইয়া োই; কখনও ভারবল, বারুণীন্তত ডুন্তব মরর; 

কখনও ভারবল ধ্ন্তম থ জলাঞ্জরল রদয়া ষ ারবেলালন্তক কারড়য়া লইয়া ষদশােন্তর পলাইয়া 

োই। ষরারহণী কাাঁরদন্তত কাাঁরদন্তত ষ ারবেলান্তলর কান্তি পুন থবার উপরিত হইল। 
 

ষ ারবেলাল ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “ষকমন? করলকাতায় োওয়া রির হইল ত?” 

 

ষরা। না। 
 

ষ া। ষস রক? এইমাত্র আমার কান্তি স্বীকার কররয়ারিন্তল? 

 

ষরা। োইন্তত পাররব না। 
 

ষ া। বরলন্তত পারর না। ষজার কররবার আমার ষকানই অরধ্কার নাই–রকন্তু ষ ন্তল ভাল 

হইত। 
 

ষরা। রকন্তস ভাল হইত? 

 

ষ ারবেলাল অন্তধ্াবদন হইন্তলন। স্পষ্ট কররয়া ষকান কথা বরলবার রতরন ষক?” 

 

ষরারহণী চন্তক্ষর জল লুকাইয়া মুরিন্তত মুরিন্তত  ৃন্তহ রফররয়া ষ ল। ষ ারবেলাল রনতাে 

দুঃরখত হইয়া ভারবন্তত লার ন্তলন। তখন ষভামরা নারচন্তত নারচন্তত ষসখান্তন আরসয়া 

উপরিত হইল। ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “ভাবি রক?” 

 

ষ া। বল ষদরখ। 
 

ভ্র। আমার কান্তলা রূপ। 
 

ষ া। ইঃ- 
 

ষভামরা ষঘারতর ষকাপারবষ্ট হইয়া বরলল, “ষস রক? আমায় ভাব্ি না? আরম িাড়া, 

পৃরথবীন্তত ষতামার অনয রচো আন্তি?” 
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ষ া। আন্তি না ত রক? সন্তব থ সব থময়ী আর রক! আরম অনয মানুষ ভাবষতরি। 
 

ভ্রমর তখন ষ ারবেলান্তলর  লা জড়াইয়া ধ্ররয়া, মুখচুম্বন কররয়া, আদন্তর  রলয়া 

র য়া, আন্তধ্া আন্তধ্া, মৃদু মৃদু হারসমাখা স্বন্তর ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “অনয মানুষ–কান্তক 

ভাব্দি বল না?” 

 

ষ া। রক হন্তব ষতামায় বরলয়া? 

 

ভ্র। বল না! 
 

ষ া। তুরম রা  কররন্তব। 
 

ভ্র। করর কর্ ষবা–বল না। 
 

ষ া। োও, ষদখ র য়া সকন্তলর খাওয়া হন্তলা রক না। 
 

ভ্র। ষদখ্কষবা এখন–বল না ষক মানুষ? 

 

ষ া। রসয়াকুল কাাঁটা! ষরারহণীন্তক ভাবরিলাম। 
 

ভ্র। ষকন ষরারহণীন্তক ভাবরিন্তল? 

 

ষ া। তা রক জারন? 

 

ভ্র। জান–বল না। 
 

ষ া। মানুষ রক মানুষন্তক ভান্তব না? 

 

ভ্র। না। ষে োন্তক ভালবান্তস, ষস তান্তকই ভান্তব, আরম ষতামান্তক ভারব–তুরম আমান্তক 

ভাব। 
 

ষ া। তন্তব আরম ষরারহণীন্তক ভালবারস। 
 

ভ্র। রমন্তি কথা–তুরম আমান্তক ভালবাস–আর কান্তকও ষতামার ভালবাস্লষত নাই–ষকন 

ষরারহণীন্তক ভাব্নরিন্তল বল না? 

 

ষ া। রবধ্বান্তক মাি খাইন্তত আন্তি? 

 

ভ্র। না। 
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ষ া। রবধ্বান্তক মাি খাইন্তত নাই, তবু তাররণীর মা মাি খায় ষকন? 

 

ভ্র। তার ষপাড়ার মুখ, ো করন্তত নাই, তাই কন্তর। 
 

ষ া। আমারও ষপাড়ার মুখ, ো করন্তত নাই, তাই করর। ষরারহণীন্তক ভালবারস। 
 

ধ্া কররয়া ষ ারবেলান্তলর  ান্তল ষভামরা এক ষঠানা মাররল। বড় রা  কররয়া বরলল, 

“আরম েীমতী ষভামরা দাসী–আমার সাক্ষান্তত রমন্তি কথা?” 

 

ষ ারবেলাল হারর মারনল। ভ্রমন্তরর স্কন্তি হে আন্তরারপত কররয়া, 

প্রফুল্লনীন্তলাৎপলদলতুলয মধু্ররমাময় তাহার মুখমণ্ডল স্বকরপল্লন্তব গ্রহণ কররয়া, 

মৃদু মৃদু অথচ  ম্ভীর, কাতর কন্তণ্ঠ ষ ারবেলাল বরলল, “রমন্তি কথাই ষভামরা। আরম 

ষরারহণীন্তক ভালবারস না। ষরারহণী আমায় ভালবান্তস |” 

 

তীব্র ষবন্ত  ষ ারবেলান্তলর হাত হইন্তত মুখমণ্ডল মুক্ত কররয়া, ষভামরা দনূ্তর র য়া, 

দাাঁড়াইল। হাাঁপাইন্তত হাাঁপাইন্তত বরলন্তত লার ল, “-আবা ী–ষপাড়ারমুখী–বাাঁদরী মরুক! 

মরুক! মরুক! মরুক! মরুক!” 

 

ষ ারবেলাল হারসয়া বরলন্তলন, “এখনই এত  ারল ষকন? ষতামার সাত রাজার ধ্ন এক 

মারণক এখনও ত ষকন্তড় ষনয় রন |” 

 

ষভামরা একটু অপ্ররতভ হইয়া বরলল, “দরূ তা ষকন–তা রক পান্তর–তা মা ী ষতামার 

সাক্ষান্তত বরলল ষকন?” 

 

ষ া। টঠক ষভামরা–বলা তাহার উরচত রিল না–তাই ভারবন্ততরিলাম। আরম তাহান্তক 

বাস উঠাইয়া করলকাতায় র য়া বাস কররন্তত বরলয়ারিলাম–খরচ পে থে রদন্তত স্বীকার 

কররয়ারিলাম। 

ষভা। তার পর? 

 

ষ া। তার পর, ষস রাঙ্কজ হইল না। 
 

ষভা।ভাল, আরম তান্তক একটা পরামশ থ রদন্তত পারর? 

 

ষ া। পার, রকন্তু আরম পরামশ থটা শুরনব। 
 

ষভা। ষশান। 
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এই বরলয়া ষভামরা “ক্ষীরর! ক্ষীরর!” কররয়া একজন চাকরাণীন্তক ডারকল। 
 

তখন ক্ষীন্তরাদা–ওরন্তফ ক্ষীন্তরাদমরণ–ওরন্তফ ক্ষীরারব্ধতনয়া—–ওরন্তফ শুধু্ ক্ষীরর 

আরসয়া দাাঁড়াইল–ষমাটান্তসাটা  াটা ষ াটা–মল পান্তয়–ষ াট পরা–হারস চাহরনন্তত ভরা 

ভরা। ষভামরা বরলল, “ক্ষীরর,-ষরারহণী ষপাড়ারমুখীর কান্তি এখনই একবার োইন্তত 

পাররব?” 

 

ক্ষীরর বরলল, “পারব না ষকন? রক বলষত হন্তব?” 

 

ষভামরা বরলল, “আমার নাম কররয়া বরলয়া আয় ষে, রতরন বলষলন, তুরম মর|” 

 

“এই? োই |” বরলয়া ক্ষীরদা ওরন্তফ ক্ষীরর–মল বাজাইয়া চরলল।  মনকান্তল ষভামরা 

বরলয়া রদল, “রক বন্তল, আমায় বরলয়া োস |” 

 

“আো |” বরলয়া ক্ষীন্তরাদা ষ ল। অল্পকালমন্তধ্যই রফররয়া আরসয়া বরলল, “বরলয়া 
 

আরসয়ারি |” 

 

ষভা। ষস রক বরলল? 

 

ক্ষীরর। ষস বরলল, উপায় বরলয়া রদন্তত বরলও। 
 

ষভা। তন্তব আবার ো। বরলয়া আয় ষে–বারুণী পুকুন্তর–সন্তিযন্তবলা কলসী  লায় রদন্তয়– 

বুন্তঝরিস?” 

 

ক্ষীরর। আো। 
 

ক্ষীরর আবার ষ ল। আবার আরসল। ষভামরা ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “বারুণী পুকুন্তরর কথা 

বন্তলরিস?” 

 

ক্ষীরর। বরলয়ারি। 
 

ষভা। ষস রক বরলল? 

 

ক্ষীরর। বরলল ষে “আো |” 

 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “রি ষভামরা!” 
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ষভামরা বরলল, “ভারবও না। ষস মররন্তব না। ষে ষতামায় ষদরখয়া মঙ্কজয়ান্তি–ষস রক 

মররন্তত পান্তর?” 

 

পঞ্চদশ পররন্তেদ 

 

শদরনক কাে থ সমে সমাপ্ত কররয়া, প্রাতযরহক রনয়মানুসান্তর ষ ারবেলাল রদনান্তে 

বারুণীর তীরবরতথ পুন্তষ্পাদযান্তন র য়া রবচরণ কররন্তত লার ন্তলন। ষ ারবেলান্তলর 

পুন্তষ্পাদযানভ্রমণ একটট প্রধ্ান সুখ। সকল বৃন্তক্ষর তলায় দুই চারর বার ষবড়াইন্ততন। 

রকন্তু আমরা সকল বৃন্তক্ষর কথা এখন বরলব না। বারুণীর কূন্তল, উদযানমন্তধ্য, এক 

উচ্চ প্রেরন্তবরদকা রিল, ষবরদকামন্তধ্য একটট ষশ্বতপ্রেরন্তখারদত স্ত্রীপ্ররতমরূত–স্ত্রীমরূত 

অধ্ থাবৃতা, রবনতন্তলাচনা–একটট ঘট হইন্তত আপন চরণিন্তয় ষেন জল ঢারলন্ততন্তি,-

তাহার চারর পান্তশ্ব থ ষবরদকার উপন্তর উজ্জ্বলবণ থরঙ্কঞ্জত মৃেয় আধ্ান্তর কু্ষদ্র কু্ষদ্র সপুষ্প 

বৃক্ষ–ঙ্কজরারনয়ম, ভরব থনা, ইউরফরব থয়া চন্দ্রমরল্লকা, ষ ালাপ–নীন্তচ, ষসই ষবরদকা ষবষ্টন 

কররয়া, কারমনী, েূরথকা, মরল্লকা,  িরাজ প্রভৃরত সু রি ষদশী ফুন্তলর সারর,  ন্তি 

  ন আন্তমারদত কররন্ততন্তি–তাহারই পন্তর বহুরবধ্ উজ্জ্বল নীল পীত রক্ত ষশ্বত নানা 

বন্তণ থর ষদশী রবলাতী নয়নরঞ্জনকারী পাতার  ান্তির ষেণী। ষসইখান্তন ষ ারবেলাল 

বরসন্তত ভালবারসন্ততন। ষজযাৎস্না রান্তত্র কখনও কখনও ভ্রমরন্তক উদযানভ্রমন্তণ 

আরনয়া ষসইখান্তন বসাইন্ততন। ভ্রমর পাষাণময়ী স্ত্রীময়ী স্ত্রীমূরত অধ্ থাবৃতা ষদরখয়া 

তাহান্তক কালামুখী বরলয়া  ারল রদত–কখনও কখনও আপরন অঞ্চল রদয়া তাহার অঙ্গ 

আবৃত কররয়া রদত–কখনও কখনও তাহার হেরিত ঘট লইয়া টানাটারন বাধ্াইত। 
 

ষসইখান্তন আঙ্কজ, ষ ারবেলাল সিযাকান্তল বরসয়া, দপ থণানুরূপ বারুণীর জলন্তশাভা 

ষদরখন্তত লার ন্তলন। ষদরখন্তত ষদরখন্তত ষদরখন্তলন, ষসই পুষ্কররণীর সুপররসর 

প্রেররনরম থত ষসাপানপরম্পায় ষরারহণী কলসীকন্তক্ষ অবন্তরাহণ কররন্ততন্তি। সব না 

হইন্তল চন্তল, জল না হইন্তল চন্তল না। এ দুঃন্তখর রদন্তনও ষরারহণী জল লইন্তত আরসয়ান্তি। 

ষরারহণী জন্তল নারময়া  াত্র মাজথনা কররবার সম্ভাবনা–দৃটষ্টপন্তথ তাাঁহার থাকা অকতথবয 

বরলয়া ষ ারবেলাল ষস িান হইন্তত সররয়া ষ ন্তলন। 
 

অন্তনক্ষণ ষ ারবেলাল এ রদক ও রদক ষবড়াইন্তলন। ষশষ মন্তন কররন্তলন, এতক্ষণ 

ষরারহণী উটঠয়া র য়ান্তি। এই ভারবয়া আবার ষসই ষবরদকাতন্তল জলরনন্তষকরনরতা 

পাষাণসুেরীর পদপ্রান্তে আরসয়া বরসন্তলন। আবার ষসই বারুণীর ষশাভা ষদরখন্তত 

লার ন্তলন। ষদরখন্তলন, ষরারহণী বা ষকান স্ত্রীন্তলাক বা পুরুষ ষকাথাও ষকহ নাই। ষকহ 

ষকাথাও নাই–রকন্তু ষস জন্তলাপন্তর একটট কলসী ভারসন্ততন্তি। 
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কার কলসী? হঠাৎ সন্তেহ উপরিত হইল–ষকহ জল লইন্তত আরসয়া ডুরবয়া োয় নাই 

ত? ষরারহণীই একমাত্র জল লইন্তত আরসয়ারিল–তখন অকিাৎ পূব থন্তির কথা মন্তন 

পরড়ল–মন্তন পরড়ল ষে, ভ্রমর ষরারহণীন্তক বরলয়া পাঠাইয়ারিল ষে, বারুণী পুকুন্তর 

সন্তিযন্তবলা–কলসী  লায় ষবাঁন্তধ্। মন্তন পরড়ল ষে, ষরারহণী প্রতুযিন্তর বরলয়ারিল, 

“আো |” 

 

ষ ারবেলাল তৎক্ষণাৎ পুষ্কররণীর ঘান্তট আরসন্তলন। সব থন্তশষ ষসাপান্তন দাাঁড়াইয়া 

পুষ্কররণীর সব থত্র ষদরখন্তত লার ন্তলন। জল কাচতুলয স্বে। ঘান্তটর নীন্তচ জলতলি ভূরম 

পে থে ষদখা োইন্ততন্তি। ষদরখন্তলন, স্বে স্ফটটকমঙ্কণ্ডত শহম প্ররতমার নযায় ষরারহণী 

জলতন্তল শুইয়া আন্তি। অিকার জলতল আন্তলা কররন্ততন্তি! 

 
 

ষষাড়শ পররন্তেদ 

 

ষ ারবেলাল তৎক্ষণাৎ জন্তল নারময়া ডুব রদয়া, ষরারহণীন্তক উঠাইয়া, ষসাপান উপরর 

শারয়ত কররন্তলন। ষদরখন্তলন, ষরারহণী জীরবত আন্তি রক না সন্তেহ; ষস সিংজ্ঞাহীন; 

রনশ্বাসপ্রশ্বাসররহত। 
 

উদযান হইন্তত ষ ারবেলাল একজন মালীন্তক ডারকন্তলন। মালীর সাহান্তেয ষরারহণীন্তক 

বহন কররয়া উদযানি প্রন্তমাদ ৃন্তহ শুেূষা জনয লইয়া ষ ন্তলন। জীবন্তন হউক, মরন্তণ 

হউক, ষরারহণী ষশষ ষ ারবেলান্তলর  ৃন্তহ প্রন্তবশ কররল। ভ্রমর রভন্ন আর ষকান 

স্ত্রীন্তলাক কখনও ষস উদযান ৃন্তহ প্রন্তবশ কন্তর নাই। 
 

বাতযাবষ থারবন্তধ্ৌত চম্পন্তকর মত, ষসই মৃত নারীন্তদহ পালন্তি লম্বমান হইয়া প্রজ্বরলত 

দীপান্তলান্তক ষশাভা পাইন্তত লার ল। রবশালদীঘ থরবলরম্বত ষঘারকৃষ্ণ ষকশরারশ জন্তল 

ঋজ–ুতাহা রদয়া জল ঝররন্ততন্তি, ষমন্তঘ ষেন জলবৃটষ্ট কররন্ততন্তি। নয়ন মুরদ্রত; রকন্তু 

ষসই মুরদ্রত পন্তের উপন্তর ভ্রূেু  জন্তল রভঙ্কজয়া আরও অরধ্ক কৃষ্ণন্তশাভায় ষশারভত 

হইয়ান্তি। আর ষসই ললাট— রির, রবোররত, লজ্জাভয়রবহীন, ষকান অবযক্ত 

ভাবরবরশষ্ট– ণ্ড এখনও উজ্জ্বল–অধ্র এখনও মধু্ময়, বািুলীপুন্তষ্পর লজ্জািল। 

ষ ারবেলান্তলর চন্তক্ষ জল পরড়ল। বরলন্তলন, “মরর মরর! ষকন ষতামায় রবধ্াতা এত রূপ 

রদয়া পাঠাইয়ারিন্তলন, রদয়ারিন্তলন ত সুখী কররন্তলন না ষকন? এমন কররয়া তুরম 

চরলন্তল ষকন?” এই সুেরীর আত্মঘান্ততর রতরন রনন্তজই ষে মূল–এ কথা মন্তন কররয়া 

তাাঁহার বুক ফাটটন্তত লার ল। 
 

েরদ ষরারহণীর জীবন থান্তক, ষরারহণীন্তক বাাঁচাইন্তত হইন্তব। জলমগ্নন্তক রক প্রকান্তর 

বাাঁচাইন্তত হয়, ষ ারবেলাল তাহা জারনন্ততন। উদরি জল সহন্তজই বারহর করান োয়। 
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দুই চারর বার ষরারহণীন্তক উঠাইয়া, বসাইয়া, পাশ রফরাইয়া, ঘুরাইয়া, জল উদ্গীণ থ 

করাইন্তলন। রকন্তু তাহান্তত রনশ্বাস প্রশ্বাস ররহল না। ষসইটট কটঠন কাজ। 
 

ষ ারবেলাল জারনন্ততন, মুমূষু থর বাহুিয় ধ্ররয়া ঊন্ত্ থািলন কররন্তল, অেরি বাযু়ন্তকাষ 

স্ফীত হয়, ষসই সমন্তয় ষরা ীর মুন্তখ ফুৎকার রদন্তত হয়। পন্তর উন্তিারলত বাহুিয়, ধ্ীন্তর 

ধ্ীন্তর নামাইন্তত হয়। নামাইন্তল বাযু়ন্তকাষ সঙ্কুরচত হয়; তখন ষসই ফুৎকার-ষপ্রররত 

বাযু় আপরনই রন থত হইয়া আইন্তস। ইহান্তত কৃঙ্কত্রম রনশ্বাস প্রশ্বাস বারহত হয়। এইরূপ 

পুনঃ পুনঃ কররন্তত কররন্তত বাযু়ন্তকান্তষর কাে থ স্বতঃ পুনরা ত হইন্তত থান্তক; কৃঙ্কত্রম 

রনশ্বাস প্রশ্বাস বারহত হয় করাইন্তত করাইন্তত সহজ রনশ্বাস প্রশ্বাস আপরন উপরিত 

হয়। ষরারহণীন্তক তাই কররন্তত হইন্তব। দুই হান্তত দুইটট বাহু তুরলয়া ধ্ররয়া তাহার মুন্তখ 

ফুৎকার রদন্তত হইন্তব,তাহর ষসই পক্করবল্মরবরনঙ্কেত, এখনও সুধ্াপররপূণ থ, 

মদনমন্তদােদহলাহলকলসীতুলয রাঙ্গা রাঙ্গা মধু্র অধ্ন্তর অধ্র রদয়া ফুৎকার রদন্তত 

হইন্তব। রক সব থনাশ! ষক রদন্তব? 

 

ষ ারবেলান্তলর এক সহায়, উরড়য়া মালী। বা ান্তনর অনয চাকন্তররা ইরতপূন্তব থই  ৃন্তহ 

র য়ারিল। রতরন মালীন্তক বরলন্তলন, “আরম ইহার হাত দুইটট তুন্তল ধ্রর, তুই ইহার মনু্তখ 

ফুাঁ  ষদ ষদরখ!” 

 

মুন্তখ ফুাঁ ! সব থনাশ! ঐ রাঙ্গা রাঙ্গা সুধ্ামাখা অধ্ন্তর, মালীর মুন্তখর ফুাঁ–“ষসতহ পাররব না 

মুরনমা!” 

 

মালীন্তক মুরনব েরদ শালগ্রামরশলা চব থণ কররন্তত বরলত, মালী মুরনন্তবর খারতন্তর কররন্তল 

কররন্তত পাররত, রকন্তু ষসই চাাঁদমুন্তখর রাঙ্গা অধ্ন্তর–ষসই কট্ রক মুন্তখর ফুাঁ ! মালী 

ঘারমন্তত আরম্ভ কররল। স্পষ্ট বরলল, “মু ষস পারররব না অবধ্ড় |” 

 

মালী টঠক বরলয়ারিল। মালী ষসই ষদবদুল থভ ওষ্ঠাধ্ন্তর েরদ একবার মুখ রদয়া ফুাঁ  রদত, 

তার পর েরদ ষরারহণী বাাঁরচয়া উটঠয়া আবার ষসই ষঠা াঁট ফুলাইয়া কলসীকন্তক্ষ জল 

লইয়া, মালীর পান্তন চারহয়া, ঘন্তর োইত–তন্তব আর তাহান্তক ফুলবা ান্তনর কাজ 

কররন্তত হইত না। ষস ষখাো, খুন্তপ থা , রনরড়ন, কাাঁরচ, ষকাদারল, বারুণীর জন্তল ষফরলয়া 

রদয়া, এক ষদৌন্তড় ভদরক পান্তন িুটটত সন্তেহ নাই–ষবাধ্ হয় সুবণ থন্তরখার নীল জন্তল 

ডুরবয়া মররত। মালী অত ভারবয়ারিল রক না বরলন্তত পারর না, রকন্তু মালী ফুাঁ  রদন্তত 

রাঙ্কজ হইল না। 
 

অ তযা ষ ারবেলাল তাহান্তক বরলন্তলন, “তন্তব তুই এইরূপ ইহার হাত দুইটট ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর 

উঠাইন্তত থাক–আরম ফুাঁ  রদই। তাহার পর ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর হাত নামাইরব |” মালী তাহা স্বীকার 

কররল। ষস হাত দুইটট ধ্ররয়া ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর উঠাইল–ষ ারবেলাল তখন ষসই 
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ফুল্লরক্তকুসুমকারে অধ্রেু ন্তল ফুল্লরক্তকুসুমকারে অধ্রেু ল িারপত কররয়া–

ষরারহণীর মুন্তখ ফুৎকার রদন্তলন। 
 

ষসই সমন্তয় ভ্রমর, একটট লাটঠ লইয়া একটা রবড়াল মাররন্তত োইন্ততরিল। রবড়াল 

মাররন্তত, লাটঠ রবড়ালন্তক না লার য়া, ভ্রমন্তররই কপান্তল লার ল। 
 

মালী ষরারহণীর বাহুিয় নামাইল। আবার উঠাইল। আবার ষ ারবেলাল ফুৎকার 

রদন্তলন। আবার ষসইরূপ হইল। আবার ষসইরূপ পুনঃ পুনঃ কররন্তত লার ন্তলন। দুই 

রতন ঘণ্টা এইরূপ কররন্তলন। ষরারহণীর রনশ্বাস বরহল। ষরারহণী বাাঁরচল। 
 

সপ্তদশ পররন্তেদ 

 

ষরারহণীর রনশ্বাস প্রশ্বাস বরহন্তত লার ন্তল, ষ ারবেলাল তাহান্তক ঔষধ্ পান করাইন্তলন। 

ঔষধ্ বলকারক–ক্রন্তম ষরারহণীর বলসঞ্চার হইন্তত লার ল। ষরারহণী চারহয়া ষদরখল–

সজ্জজ্জত রময  ৃহমন্তধ্য মে মে শীতল পবন বাতায়নপন্তথ পররভ্রমণ কররতন্তি–এক 

রদন্তক স্ফটটকাধ্ান্তর রস্নগ্ধ প্রদীপ জ্বরলন্ততন্তি–আর এক রদন্তক হৃদয়াধ্ান্তরর 

জীবনপ্রদীপ জ্বরলন্ততন্তি। এরদন্তক ষরারহণী, ষ ারবেলাল-হে-প্রদি মৃতসঞ্জীবনী সরুা 

পান কররয়া, মৃতসঞ্জীরবতা হইন্তত লার ল–আর এক রদন্তক তাাঁহার মৃতসঞ্জীবনী কথা 

েবণপন্তথ পান কররয়া মৃতসঞ্জীরবতা হইন্তত লার ল। প্রথন্তম রনশ্বাস, পন্তর শচতনয, 

পন্তর দৃটষ্ট, পন্তর িৃরত, ষশন্তষ বাকয স্ফুররত হইন্তত লার ল। ষরারহণী বরলল, “আরম 

মররয়ারিলাম, আমান্তক ষক বাাঁচাইল?” 

 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “ষেই বাাঁচাক, তুরম ষে রক্ষা পাইয়াি এই েন্তথষ্ট |” 

 

ষরারহণী বরলল, “আমান্তক ষকন বাাঁচাইন্তলন? আপনার সন্তঙ্গ আমার এমন রক শত্রুতা 

ষে মরন্তণও আপরন প্ররতবাদী?” 

 

ষ া। তুরম মররন্তব ষকন? 

 

ষরা। মররবারও রক আমার অরধ্কার নাই? 

 

ষ া। পান্তপ কাহারও অরধ্কার নাই। আত্মহতযা পাপ। 
 

ষরা। আরম পাপ পুণয জারন না–আমান্তক ষকহ রশখায় নাই। আরম পাপ পুণয মারন না– 

ষকান্ পান্তপ আমার এই দণ্ড? পাপ না কররয়াও েরদ এই দুঃখ, তন্তব পাপ কররন্তলই বা 

ইহার ষবশী রক হইন্তব? আরম মররব। এবার না হয়, ষতামার চন্তক্ষ পরড়য়ারিলাম বরলয়া 

তুরম রক্ষা কররয়াি। রফন্তর বার, োহান্তত ষতামার চন্তক্ষ না পরড়, ষস েত্ন কররব। 
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ষ ারবেলাল বড় কাতর হইন্তলন; বরলন্তলন, “তুরম ষকন মররন্তব?” 

 

“রচরকাল ধ্ররয়া, দন্তণ্ড, দন্তণ্ড, পন্তল পন্তল, রাঙ্কত্ররদন মরার অন্তপক্ষা, এন্তকবান্তর মরা 

ভাল |” 

 

ষ া। রকন্তসর এত েন্ত্রণা? 

 

ষরা। রাঙ্কত্র রদন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুরড়ন্ততন্তি–সম্মুন্তখই শীতল জল, রকন্তু ইহজন্তে ষস 

জল স্পশ থ কররন্তত পাররব না। আশাও নাই। 
 

ষ ারবেলাল তখন বরলন্তলন ষে, “আর এ সব কথায় কাজ নাই–চল ষতামান্তক  ৃন্তহ 

রারখয়া আরস |” 

 

ষরারহণী বরলল, “না, আরম একাই োইব |” 

 

ষ ারবেলাল বুঙ্কঝন্তলন, আপরিটা রক। ষ ারবেলাল আর রকিু বরলন্তলন না। ষরারহণী 

একাই ষ ল। 
 

তখন ষ ারবেলাল, ষসই রবজন কক্ষমন্তধ্য সহসা ভূপরতত হইয়া ধূ্লযবলুটণ্ঠত হইয়া 

ষরাদন কররন্তত লার ন্তলন। মাটটন্তত মুখ লুকাইয়া, দররব রলত ষলাচন্তন ডারকন্তত 

লার ন্তলন, “হা নাথ! নাথ! তুরম আমায় এ রবপন্তদ রক্ষা কর!–তুরম বল না রদন্তল, কাহার 

বন্তল আরম এ রবপদ হইন্তত উদ্ধার পাইব?–আরম মররব–ভ্রমর মররন্তব। তুরম এই রচন্তি 

রবরাজ কররও–আরম ষতামার বন্তল আত্মজয় কররব |” 
 

 

অষ্টাদশ পররন্তেদ 

 

ষ ারবেলাল  ৃন্তহ প্রতযা মন কররন্তল, ভ্রমর ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “আঙ্কজ এত রাঙ্কত্র পে থে 

বা ান্তন রিন্তল ষকন?” 

 

ষ া। ষকন ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্ততি? আর কখনও রক থারক না? 

 

ভ্র। থাক–রকন্তু আঙ্কজ ষতামার মুখ ষদরখয়া, ষতামার কথার আওয়ান্তজ ষবাধ্ হইন্ততন্তি, 

আঙ্কজ রকিু হইয়ান্তি। 
 

ষ া। রক হইয়ান্তি? 
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ভ্র। রক হইয়ান্তি, তাহা তুরম না বরলন্তল আরম রক প্রকান্তর বরলব? আরম রক ষসখান্তন 

রিলাম? 

 

ষ া। ষকন, ষসটা মুখ ষদরখয়া বরলন্তত পার না? 

 

ভ্র। তামাসা রাখ। কথাটা ভাল কথা নন্তহ, ষসটা মুখ ষদরখয়া বরলন্তত পাররন্ততরি।–

আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইন্ততন্তি। 
 

বরলন্তত বরলন্তত ভ্রমন্তরর চকু্ষ রদয়া জল পরড়ন্তত লার ল। ষ ারবেলাল, ভ্রমন্তরর চন্তক্ষর 

জল মুিাইয়া, আদর কররয়া বরলন্তলন, “আর একরদন বরলব ভ্রমর–আজ নন্তহ|” 

 

ভ্র। আজ নন্তহ ষকন? 

 

ষ া। তুরম এখন বারলকা, ষস কথা বারলকার শুরনয়া কাজ নাই। 
 

ভ্র। কাল রক আরম বুড়া হইব? 

 

ষ া। কালও বরলব না–দুই বৎসর  পন্তর বরলব। এখন আর ঙ্কজজ্ঞাসা কররও না, ভ্রমর! 

ভ্রমর দীঘ থরনশ্বাস তযা  কররল। বরলল, “তন্তব তাই–দুই বৎসর  পন্তরই বরলও–আমার 

শুরনবার সাধ্ রিল–রকন্তু তুরম েরদ বরলন্তল না–তন্তব আরম শুরনব রক প্রকান্তর? আমার 

বড় মন ষকমন ষকমন কররন্ততন্তি |” 

 

ষকমন একটা বড় ভারর দুঃখ ষভামরার মন্তনর রভতর অিকার কররয়া উটঠন্তত লার ল। 

ষেমন বসন্তের আকাশ–বড় সুের, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল,-ষকাথাও রকিু নাই–

অকিাৎ একখানা ষমঘ উটঠয়া চারর রদক আাঁধ্ার কররয়া ষফন্তল–ষভামরার ষবাধ্ হইল, 

ষেন তার বুন্তকর রভতর ষতমরন একখানা ষমঘ উটঠয়া, সহসা চারর রদক আাঁধ্ার কররয়া 

ষফরলল। ভ্রমন্তরর চন্তক্ষ জল আরসন্তত লার ল। ভ্রমর মন্তন কররল, আরম অকারন্তণ 

কাাঁরদন্ততরি–আরম বড় দুষ্ট হইয়ারি–আমার স্বামী রা  কররন্তবন। অতএব ভ্রমর 

কাাঁরদন্তত কাাঁরদন্তত, বারহর হইয়া র য়া, ষকান্তণ বরসয়া পা িড়াইয়া অন্নদামঙ্গল পরড়ন্তত 

বরসল। রক মাথা মুণ্ড পরড়ল তাহা বরলন্তত পারর না, রকন্তু বুন্তকর রভতর হইন্তত ষস 

কান্তলা ষমঘখানা রকিুন্ততই নারমল না। 
 

ঊনরবিংশ পররন্তেদ 

 

ষ ারবেলাল বাবু ষজযঠা মহাশন্তয়র সন্তঙ্গ শবষরয়ক কন্তথাপকথন্তন প্রবৃি হইন্তলন। 

কন্তথাপকথনেন্তল ষকান্ জমীদারীর রকরূপ অবিা, তাহা সকল ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তত 

লার ন্তলন। কৃষ্ণকাে ষ ারবেলান্তলর রবষয়ানুরা  ষদরখয়া সন্তুষ্ট হইয়া বরলন্তলন, 
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“ষতামরা েরদ একটু একটু ষদখ শুন, তন্তব বড় ভাল হয়। ষদখ, আরম আর কয়রদন? 

ষতামরা এখন হইন্তত সব ষদরখয়া শুরনয়া না রারখন্তল, আরম মররন্তল রকিু বুঙ্কঝন্তত 

পাররন্তব না। ষদখ, আরম বুড়া হইয়ারি, আর ষকাথাও োইন্তত পারর না। রকন্তু রবনা 

তদারন্তক মহাল সব খারাব হইয়া উটঠল |” 

 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “আপরন পাঠাইন্তল আরম োইন্তত পারর। আমারও ইো, সকল 

মহালগুরল এক একবার ষদরখয়া আরস |” 

 

কৃষ্ণকাে আহ্লারদত হইন্তলন। বরলন্তলন, “আমার তাহান্তত বড় আহ্লাদ। আপাততঃ 

বেরখারলন্তত রকিু ষ ালমাল উপরিত। নান্তয়ব বরলন্ততন্তি ষে, প্রজারা অধ্ থাঘট 

কররয়ান্তি, টাকা ষদয় না; প্রজারা বন্তল, আমরা খাজনা রদন্ততরি, নান্তয়ব উসলু ষদয় না। 

ষতামার েরদ ইো থান্তক, তন্তব বল, আরম ষতামান্তক ষসখান্তন পাঠাইবার উন্তদযা  করর 

|” 

 

ষ ারবেলাল সম্মত হইন্তলন। রতরন এই জনযই কৃষ্ণকান্তের কান্তি আরসয়ারিন্তলন। 

তাাঁহার এই পূণ থ ষেৌবন, মন্তনাবৃরি সকল উন্তিরলত সা রতরঙ্গতুলয প্রবল, রূপতৃষ্ণা 

অতযে তীব্র। ভ্রমর হইন্তত ষস তৃষ্ণা রনবাররত হয় নাই। রনদান্তঘর নীল ষমঘমালার মত 

ষরারহণীর রূপ, এই চাতন্তকর ষলাচনপন্তথ উরদত হইল–প্রথম বষ থার ষমঘদশ থন্তন চঞ্চলা 

মযূ়রীর মত ষ ারবেলান্তলর মন, ষরারহণীর রূপ ষদরখয়া নারচয়া উটঠল। ষ ারবেলাল 

তাহা বুঙ্কঝয়া মন্তন মন্তন শপথ কররয়া, রির কররন্তলন, মররন্তত হয় মররব, রকন্তু তথারপ 

ভ্রমন্তরর কান্তি অরবশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না। রতরন মন্তন মন্তন রির কররন্তলন ষে, 

রবষয়কন্তম থ মন্তনারভরনন্তবশ কররয়া ষরারহণীন্তক ভুরলব–িানােন্তর ষ ন্তল, রনঙ্কিত 

ভুরলন্তত পাররব। এইরূপ মন্তন মন্তন সিল্প কররয়া রতরন রপতৃন্তবযর কান্তি র য়া 

রবষয়ান্তলাচনা কররন্তত বরসয়ারিন্তলন। বেরখারলর কথা শুরনয়া, আগ্রহসহকান্তর তথায় 

 মন্তন সম্মত হইন্তলন। 
 

ভ্রমর শুরনল, ষমজ বাবু ষদহাত োইন্তবন। ভ্রমর ধ্ররল, আরমও োইব। কাাঁদাকাটট, 

হাাঁটাহা াঁটট পরড়য়া ষ ল। রকন্তু ভ্রমন্তরর শাশুড়ী রকিুন্ততই োইন্তত রদন্তলন না। তরণী 

সজ্জজ্জত কররয়া ভৃতযবন্ত থ পররন্তবটষ্টত হইয়া ভ্রমন্তরর মুখচুম্বন কররয়া ষ ারবেলাল দশ 

রদন্তনর পথ বেরখারল োত্রা কররন্তলন। 
 

ভ্রমর আন্ত  মাটটন্তত পরড়য়া কাাঁরদল। তার পর উটঠয়া, অন্নদামঙ্গল রিাঁ রড়য়া ষফরলল, 

খাাঁচার পাখী উড়াইয়া রদল, পুতুল সকল জন্তল ষফরলয়া রদল, টন্তবর ফুল াি সকল 

কাটটয়া ষফরলল, আহান্তরর অন্ন পারচকার  ান্তয় িড়াইয়া রদল, চাকরাণীর ষখা াঁপা ধ্ররয়া 

ঘুরাইয়া ষফরলয়া রদল–ননন্তদর সন্তঙ্গ ষকােল কররল–এইরূপ নানাপ্রকার ষদৌরাত্ময 

কররয়া, শয়ন কররল। শুইয়া চাদর মুরড় রদয়া আবার কাাঁরদন্তত আরম্ভ কররল। এ রদন্তক 
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অনুকূল পবন্তন চারলত হইয়া, ষ ারবেলান্তলর তরণী তররঙ্গণী-তরঙ্গ রবরভন্ন কররয়া 

চরলল। 
 

রবিংশরততম পররন্তেদ 

 

রকিু ভাল লান্ত  না–ভ্রমর একা। ভ্রমর শেযা তুরলয়া ষফরলল–বড় নরম,-খান্তটর পাখা 

খুরলয়া ষফরলল–বাতাস বড়  রম; চাকরাণীরদ ন্তক ফুল আরনন্তত বারণ কররল–ফুন্তল 

বড় ষপাকা। তাসন্তখলা বি কররল–সহচরী ণ ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তল বরলত, তাস ষখরলন্তল 

শাশুড়ী রা  কন্তরন। সূচ, সূতা, উল, ষপটাণ থ!-সব এন্তক এন্তক পাড়ার ষমন্তয়ন্তদর 

রবলাইয়া রদল–ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তল বরলল ষে, বড় ষচাখ জ্বালা কন্তর। বস্ত্র মরলন ষকন, 

ষকহ ঙ্কজজ্ঞাসা করন্তল, ষধ্াপান্তক  ারল পান্তড়, অথচ ষধ্ৌত বন্তস্ত্র  ৃহ পররপূণ থ। মাথার 

চুন্তলর সন্তঙ্গ রচরুরনর সম্পকথ ররহত হইয়া আরসয়ারিল-উলুবন্তনর খন্তড়র মত চুল 

বাতান্তস দুরলত, ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তল ভ্রমর হারসয়া, চুলগুরল হাত রদয়া টারনয়া ষখা াঁপায় 

গুাঁ ঙ্কজত–ঐ পে থে। আহারারদর সময় ভ্রমর রনতয বাহানা কররন্তত আরম্ভ কররল–

“আরম খাইব না, আমার জ্বর হইয়ান্তি |” শাশুড়ী করবরাজ ষদখাইয়া, পাাঁচন ও বরড়র 

বযবিা কররয়া, ক্ষীন্তরাদার প্ররত ভার রদন্তলন ষে, “ষবৌমান্তক ঔষধ্গুরল খাওয়ারব |” ষবৌমা 

ক্ষীররর হাত হইন্তত বরড় পাাঁচন কারড়য়া লইয়া, জান্তনলা  লাইয়া ষফরলয়া রদল। 
 

ক্রন্তম ক্রন্তম এতটা বাড়াবারড় ক্ষীরর চাকরাণীর চন্তক্ষ অসহয হইয়া উটঠল। ক্ষীরর 

বরলল, “ভাল, বউ ঠাকুরারণ, কার জনয তুরম অমন কর? োর জনয তুরম আহার রনদ্রা 

তযা  কররন্তল, রতরন রক ষতামার কথা এক রদন্তনর জনয ভান্তবন? তুরম মরন্ততচি 

ষকাঁ ন্তদন্তকন্তট, আর রতরন হয়ত হুাঁকার নল মুন্তখ রদয়া, চকু্ষ বুঙ্কজয়া ষরারহণী ঠাকুরাণীন্তক 

ধ্যান কররন্ততন্তিন |” 

 

ভ্রমর ক্ষীররন্তক ঠাস্ কররয়া এক চড় মাররল। ভ্রমন্তরর হাত রবলক্ষণ চরলত। প্রায় কাাঁদ 

কাাঁদ হইয়া বরলল, “তুই ো ইো তাই বরকরব ত আমার কাি ষথন্তক উটঠয়া ো|” 

 

ক্ষীরর বরলল, “তা চড়চাপড় মাররন্তলই রক ষলান্তকর মুখ চাপা থারকন্তব? তুরম রা  কররন্তব 

বরলয়া আমরা ভন্তয় রকিু বরলব না। রকন্তু না বরলন্তলও বাাঁরচ না। পাাঁরচ চাাঁড়ালনীন্তক 

ডারকয়া ঙ্কজজ্ঞাসা কর ষদরখ-ষস রদন অত রান্তত্র ষরারহণী, বাবুর বা ান হইন্তত 

আরসন্ততরিল রক না?” 

 

ক্ষীন্তরাদার কপাল মে, তাই এমন কথা সকাল ষবলা ভ্রমন্তরর কান্তি বরলল। ভ্রমর 

উটঠয়া দাাঁড়াইয়া ক্ষীন্তরাদান্তক চন্তড়র উপর চড় মাররল, রকন্তলর উপর রকল মাররল, 

তাহান্তক ষঠলা মাররয়া ষফরলয়া রদল, তাহার চুল ধ্ররয়া টারনল। ষশন্তষ আপরন কাাঁরদন্তত 

লার ল। 
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ক্ষীন্তরাদা, মন্তধ্য মন্তধ্য ভ্রমন্তরর চড়টা চাপড়টা খাইত, কখনও রা  কররত না; রকন্তু 

আঙ্কজ রকিু বাড়াবারড়, আজ একটু রার ল। বরলল, “তা ঠাকরুণ, আমান্তদর মাররন্তল 

ধ্ররন্তল রক হইন্তব–ষতামারই জনয আমরা বরল। ষতামান্তদর কথা লইয়া ষলান্তক একটা 

শহ শহ কন্তর, আমরা তা সইন্তত পারর না। তা আমার কথা রবশ্বাস না হয়, তুরম পাাঁরচন্তক 

ডারকয়া ঙ্কজজ্ঞাসা কর |” 

 

ভ্রমর, ষক্রান্তধ্, দুঃন্তখ কাাঁরদন্তত কাাঁরদন্তত বরলন্তত লার ল, “ষতার ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তত হয় 

তুই কর্ষ –আরম রক ষতান্তদর মত িুাঁ ন্তচা পাজী ষে, আমার স্বামীর কথা পাাঁরচ 

চাাঁড়ালনীন্তক ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তত োইব? তুই এত বড় কথা আমান্তক বরলস! ঠাকুরাণীন্তক 

বরলয়া আরম ঝাাঁটা ষমন্তর ষতান্তক দরূ কররয়া রদব। তুই আমার সম্মুখ হইন্তত দরূ হইয়া 

ো |” 

 

তখন সকাল ষবলা উত্তম মধ্যম ষভাজন কররয়া ক্ষীন্তরাদা ওরন্তফ ক্ষীরর চাকরাণী 

রান্ত   র্  র্ কররন্তত কররন্তত চরলয়া ষ ল। এ রদন্তক ভ্রমর ঊ্ থমুন্তখ সজলনয়ন্তন, 

েুক্তকন্তর, মন্তন মন্তন ষ ারবেলালন্তক ডারকয়া বরলন্তত লার ল, “ষহ গুন্তরা! রশক্ষক, 

ধ্ম থজ্ঞ, আমার একমাত্র সতযস্বরূপ! তুরম রক ষসরদন এই কথা আমার কান্তি ষ াপন 

কররয়ারিন্তল!” 

 

তার মন্তনর রভতর ষে মন, হৃদন্তয়র ষে লুক্কারয়ত িান ষকহ ষদরখন্তত পায় না–ষেখান্তন 

আত্মপ্রতারণা নাই, ষসখান পে থে ভ্রমর ষদরখন্তলন, স্বামীর প্ররত অরবশ্বাস নাই। 

অরবশ্বাস হয় না। ভ্রমর ষকবল একমাত্র মন্তন ভারবন্তলন ষে, “রতরন অরবশ্বাসী হইন্তলই 

বা এমন দুঃখ রক? আরম মররন্তলই সব ফুরাইন্তব |” রহেুর ষমন্তয়, মরা বড় সহজ মন্তন 

কন্তর। 
 

একরবিংশরততম পররন্তেদ 

 

এখন ক্ষীরর চাকরাণী মন্তন কররল ষে, এ বড় করলকাল–একররি ষমন্তয়টা, আমার 

কথায় রবশ্বাস কন্তর না। ক্ষীন্তরাদার সরল অেঃকরন্তণ ভ্রমন্তরর উপর রা  ষিষারদ 

রকিুই নাই, ষস ভ্রমন্তরর মঙ্গলাকাজ্জিণী বন্তট, তাহার অমঙ্গল চান্তহ না; তন্তব ভ্রমর 

ষে তাহার ঠকারম কান্তণ তুরলল না, ষসটা অসহয। ক্ষীন্তরাদা তখন সুরচক্কণ ষদহষটষ্ট 

সিংক্ষন্তপ শতলরনরষক্ত কররয়া, রঙ্গকরা  ামিাখারন কাাঁন্তধ্ ষফরলয়া, কলসীকন্তক্ষ, 

বারুণীর ঘান্তট স্নান কররন্তত চরলল। 
 

হরমরণ ঠাকুরাণী, বাবুন্তদর বাড়ীর একজন পারচকা, ষসই সময় বারুণীর ঘাট হইন্তত 

স্নান কররয়া আরসন্ততরিল, প্রথন্তম তাহার সন্তঙ্গ সাক্ষাৎ হইল। হরমরণন্তক ষদরখয়া 
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ক্ষীন্তরাদা আপনাআপরন বরলন্তত লার ল, “বন্তল, োর জনয চুরর করর ষসই বন্তল ষচার–

আর বড়ন্তলান্তকর কাজ করা হন্তলা না–কখন কার ষমজাজ ষকমন থান্তক, তার 

টঠকানাই নাই |” 

 

হরমরণ, একটু ষকােন্তলর  ি পাইয়া, দারহন হান্ততর কাচা কাপড়খারন বাাঁ হান্তত 

রারখয়া, ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “রক ষলা ক্ষীন্তরাদা–আবার রক হন্তয়ন্তি?” 

 

ক্ষীন্তরাদা তখন মন্তনর ষবাঝা নামাইল। বরলল, “ষদখ ষদরখ  া–পাড়ার কালামুখীরা 

বাবুর বা ান্তন ষবড়াইন্তত োন্তব–তা আমরা চাকর বাকর–আমরা রক তা মরুনন্তবর কান্তি 

বরলন্তত পারর না?” 

 

হর। ষস রক ষলা? পাড়ার ষমন্তয় আবার বাবুর বা ান্তন ষবড়াইন্তত ষক ষ ল? 

 

ক্ষী। আর ষক োয়? ষসই কালামুখী ষরারহণী। 
 

হর। রক ষপাড়া কপাল! ষরারহণীর আবার এমন দশা কত রদন? ষকান্ বাবুর বা ান্তন 

ষর ক্ষীন্তরাদা? 

 

ক্ষীন্তরাদা ষমজ বাবুর নাম কররল। তখন দুই জন্তন একটু চাওয়াচাওরয় কররয়া, একটু 

রন্তসর হারস হারসয়া, ষে ষে রদন্তক োইবার, ষস ষসই রদন্তক ষ ল। রকিু দরূ র য়াই 

ক্ষীন্তরাদার সন্তঙ্গ পাড়ার রান্তমর মার ষদখা হইল। ক্ষীন্তরাদা তাহান্তকও হারসর ফাাঁন্তদ 

ধ্ররয়া ষফরলয়া, দাাঁড় করাইয়া ষরারহণীর ষদৌরান্তত্মযর কথার পররচয় রদল। আবার 

দুজন্তন হারস চাহরন ষফরারফরর কররয়া অভীষ্ট পন্তথ ষ ল। 
 

এইরূন্তপ ক্ষীন্তরাদা, পন্তথ রান্তমর মা, শযান্তমর মা, হারী, তারী, পারী োহার ষদখা পাইল, 

তাহারই কান্তি আপন মম থপীড়ার পররচয় রদয়া, পররন্তশন্তষ সুি শরীন্তর প্রফুল্লহৃদন্তয় 

বারুণীর স্ফটটক বারররারশমন্তধ্য অব াহন কররল। এ রদন্তক হরমরণ, রান্তমর মা, 

শযান্তমর মা, হারী, তারী, পারী োহান্তক ষেখান্তন ষদরখল, তাহান্তক ষসইখান্তন ধ্ররয়া 

শুনাইয়া রদল ষে, ষরারহণী হতভার নী ষমজবাবুর বা ান ষবড়াইন্তত র য়ারিল। এন্তক 

শূনয দশ হইল, দন্তশ শূনয শত হইল, শন্তত শূনয সহস্র হইল। ষস সূন্তে থর নবীন রকরণ 

ষতজস্বী না হইন্তত না হইন্ততই, ক্ষীরর প্রথম ভ্রমন্তরর সাক্ষান্তত ষরারহণীর কথা 

পারড়য়ারিল, তাহার অে মন্তনর পূন্তব থই  নৃ্তহ  ৃন্তহ ষঘারষত হইল ষে, ষরারহণী 

ষ ারবেলান্তলর অনু ৃহীতা। ষকবল বা ান্তনর কথা হইন্তত অপররন্তময় প্রণন্তয়র কথা, 

অপররন্তময় প্রণন্তয়র হইন্তত অপররন্তময় অলিান্তরর কথা, আর কত কথা উটঠল, তাহা 

আরম–ষহ রটনান্তকৌশলময়ী কলিকরলতকণ্ঠা কুলকারমনী ণ! তাহা আরম অধ্ম 
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সতযশারসত পুরুষ ষলখক আপনারদন্ত র কান্তি সরবোন্তর বরলয়া বাড়াবারড় কররন্তত 

চারহ না। 
 

ক্রন্তম ভ্রমন্তরর কান্তি সিংবাদ আরসন্তত লার ল। প্রথন্তম রবন্তনারদনী আরসয়া বরলল, 

“সরতয রক লা?” ভ্রমর, একটু শুষ্ক মুন্তখ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুন্তক বরলল, “রক সতয ঠাকুরঙ্কঝ?” 

ঠাকুরঙ্কঝ তখন ফুলধু্নর মত দুইখারন ভ্র ূএকটু জড়সড় কররয়া, অপান্তঙ্গ একটু 

শবদুযতী ষপ্ররণ কররয়া ষিন্তলটটন্তক ষকান্তল টারনয়া বসাইয়া, বরলল, “বরল, ষরারহণীর 

কথাটা?” 

 

ভ্রমর রবন্তনারদনীন্তক রকিু না বরলন্তত পাররয়া, তাহার ষিন্তলটটন্তক টারনয়া লইয়া, ষকান 

বারলকাসুলভ ষকৌশন্তল, তাহান্তক কাাঁদাইল। রবন্তনারদনী বালকন্তক েনযপান করাইন্তত 

করাইন্তত স্বিান্তন চরলয়া ষ ল। 

রবন্তনারদনীর পর সুরধু্নী আরসয়া বরলন্তলন, “বরল ষমজ ষবৌ, বরল বন্তলরিলুম, ষমজ 

বাবুন্তক ঔষুধ্ কর। তুরম হাজার ষহৌক ষ ৌরবণ থ নও, পুরুষ মানুন্তষর মন ত ষকবল 

কথায় পাওয়া োয় না, একটু রূপ গুণ চাই। তা ভাই, ষরারহণীর রক আন্তক্কল, ষক 

জান্তন?” 

 

ভ্রমর বরলল, “ষরারহণীর আবার আন্তক্কল রক?” 

 

সুরধু্নী কপান্তল করাঘাত কররয়া বরলল, “ষপাড়া কপাল! এত ষলাক শুরনয়ান্তি–ষকবল 

তুই শুরনস নাই? ষমজ বাবু ষে ষরারহণীন্তক সাত হাজার টাকার  হনা রদয়ান্তি |” 

 

ভ্রমর হান্তড় হান্তড় জ্বরলয়া মন্তন মন্তন সুরধু্নীন্তক েন্তমর হান্তত সমপ থণ কররল। প্রকান্তশয, 

একটা পুিন্তলর মুণ্ড ষমাচড় রদয়া ভারঙ্গয়া সুরধু্নীন্তক বরলল, “তা আরম জারন। খাতা 

ষদরখয়ারি। ষতার নান্তম ষচৌর্দ্ হাজার টাকা  হনা ষলখা আন্তি |” 

 

রবন্তনারদনী সুরধু্নীর পর, রামী, বামী, শযামী, কারমনী, রমণী, শারদা, প্রমদা, সুখদা, 

বরদা, কমলা, রবমলা, শীতলা, রনম থলা, মাধু্, রনধু্, রবধু্, তাররণী, রনোররণী, রদনতাররণী, 

ভবতাররণী, সুরবালা, র ররবালা, ব্রজবালা, শশলবালা প্রভৃরত অন্তনন্তক আরসয়া, এন্তক 

এন্তক, দুইন্তয় দুইন্তয়, রতন্তন রতন্তন, দুঃরখনী রবরহকাতরা বারলকান্তক জানাইল ষে, 

ষতামার স্বামী ষরারহণীর প্রণয়াসক্ত। ষকহ েুবতী, ষকহ ষপ্রৌঢ়া, ষকহ বষীয়সী, ষকহ বা 

বারলকা, সকন্তলই আরসয়া ভ্রমরান্তক বরলল, “আিে থয রক? ষমজবাবুর রূপ ষদন্তখ ষক 

না ষভান্তল? ষরারহণীর রূপ ষদন্তখ রতরনই না ভুরলন্তবন ষকন?” ষকহ আদর কররয়া, ষকহ 

রচড়াইয়া, ষকহ রন্তস, ষকহ রান্ত , ষকহ সুন্তখ, ষকহ দুঃন্তখ, ষকহ ষহন্তস, ষকহ ষকাঁ ন্তদ, 

ভ্রমরন্তক জানাইল ষে, ভ্রমর ষতামার কপাল ভারঙ্গয়ান্তি। 
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গ্রান্তমর মন্তধ্য ভ্রমর সুখী রিল। তাহার সুখ ষদরখয়া সকন্তলই রহিংসায় মররত–কান্তলা 

কুৎরসন্ততর এত সুখ–অনে ঐশ্বে থয–ষদবীদুল থভ স্বামী–ষলান্তক কলিশূনয েশ–

অপরাঙ্কজতান্তত পন্তের আদর? আবার তার উপর মরল্লকার ষসৌরভ? গ্রান্তমর ষলান্তকর 

এত সরহত না। তাই, পান্তল পান্তল, দন্তল দন্তল, ষকহ ষিন্তল ষকান্তল কররয়া, ষকহ ভর নী 

সন্তঙ্গ কররয়া, ষকহ কবরী বাাঁরধ্য়া, ষকহ কবরী বাাঁরধ্ন্তত বাাঁরধ্ন্তত, ষকহ এন্তলাচুন্তল সিংবাদ 

রদন্তত আরসন্ততন, “ভ্রমর ষতামার সুখ র য়ান্তি |”-কাহারও মন্তন হইল না ষে, ভ্রমর 

পরতরবরহরবধু্রা, রনতাে ষদাষশূনযা, দুঃরখনী বারলকা। 
 

ভ্রমর আর সহয কররন্তত না পাররয়া, িার রুদ্ধ কররয়া, হম থযতন্তল শয়ন কররয়া, 

ধূ্লযবলুটণ্ঠত হইয়া কাাঁরদন্তত লার ল। মন্তন মন্তন বরলল, “ষহ সন্তেহভঞ্জন! ষহ প্রাণারধ্ক! 

তুরমই আমার সন্তেহ, তুরমই আমার রবশ্বাস! আজ কাহান্তক ঙ্কজজ্ঞাসা কররব? আমার 

রক সন্তেহ হয়? রকন্তু সকন্তলই বরলন্ততন্তি। সতয না হইন্তল, সকন্তল বরলন্তব ষকন! তুরম 

এখান্তন নাই, আঙ্কজ আমার সন্তেহভঞ্জন ষক কররন্তব? আমার সন্তেহভঞ্জন হইল না–

তন্তব মরর না ষকন? এ সন্তেহ লইয়া রক বাাঁচা োয়? আরম মরর না ষকন? রফররয়া 

আরসয়া প্রান্তণশ্বর! আমায়  ারল রদও না ষে, ষভামরা ষতামায় না বরলয়া মররয়ান্তি |” 

 

িারবিংশরততম পররন্তেদ 

 

এখন, ভ্রমন্তররও ষে জ্বালা, ষরারহণীরও ষসই জ্বালা। কথা েরদ রটটল, ষরারহণীর কান্তণই 

বা না উটঠন্তব ষকন? ষরারহণী শুরনল, গ্রান্তম রাষ্ট্র ষে, ষ ারবেলাল তাহার ষ ালাম–সাত 

হাজার টাকার অলিার রদয়ান্তি। কথা ষে ষকাথা হইন্তত রটটল, তাহা ষরারহণী শুন্তন 

নাই–ষক রটাইল,তাহর ষকান তদে কন্তর নাই;এন্তকবান্তর রসদ্ধাে কররল ষে, তন্তব 

ভ্রমরই রটাইয়ান্তি,নরহন্তল এত  ান্তয়র জ্বালা কার? ষরারহণী ভারবল–ভ্রমর আমান্তক 

বড় জ্বালাইল। ষস রদন ষচার অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এ ষদন্তশ আর আরম 

থারকব না। রকন্তু োইবার আন্ত  একবার ভ্রমরন্তক হান্তড় হান্তড় জ্বালাইয়া োইব। 
 

ষরারহণী না পান্তর এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূব থপররচন্তয় জানা র য়ান্তি। ষরারহণী 

ষকান প্ররতবারসনীর রনকট হইন্তত একখারন বানারসী সাড়ী ও এক সুট র লটটর  হনা 

চারহয়া আরনল। সিযা হইন্তল, ষসইগুরল পুাঁটুরল বাাঁরধ্য়া সন্তঙ্গ লইয়া রায়রদন্ত র 

অেঃপুন্তর প্রন্তবশ কররল। েথায় ভ্রমর একারকনী মৃৎশেযায় শয়ন কররয়া, এক 

একবার কাাঁরদন্ততন্তি, এক একবার চন্তক্ষর জল মুরিয়া করড় পান্তন চারহয়া ভারবন্ততন্তি, 

তথায় ষরারহণী র য়া পুাঁটুরল রারখয়া উপন্তবশন কররল। ভ্রমর রবঙ্কিত হইল–ষরারহণীন্তক 

ষদরখয়া রবন্তষর জ্বালায় তাহার সব থঙ্গ জ্বরলয়া ষ ল। সরহন্তত না পাররয়া ভ্রমর বরলল, 

“তুরম ষসরদন রান্তত্র ঠাকুন্তরর ঘন্তর চুরর কররন্তত আরসয়ারিন্তল? আজ রান্তত্র রক আমার 

ঘন্তর ষসই অরভপ্রান্তয় আরসয়াি না রক?” 
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ষরারহণী মন্তন মন্তন বরলল ষে, ষতামার মুণ্ডপাত কররন্তত আরসয়ারি। প্রকান্তশয বরলল, 

“এখন আর আমার চুররর প্রন্তয়াজন নাই; আরম আর টাকার কাঙ্গাল নরহ। ষমজ বাবরু 

অনুগ্রন্তহ, আমার আর খাইবার পররবার দুঃখ নাই। তন্তব ষলান্তক েতটা বন্তল, ততটা 

নন্তহ |” 

 

ভ্রমর বরলল, “তুরম এখান হইন্তত দরূ হও |” 

 

ষরারহণী ষস কথা কান্তণ না তুরলয়া বরলন্তত লার ল, “ষলান্তক েতটা বন্তল, ততটা নন্তহ। 

ষলান্তক বন্তল, আরম সাত হাজার টাকা  হনা পাইয়ারি। ষমান্তট রতন হাজার টাকার 

 হনা, আর এই সাড়ীখারন পাইয়ারি। তাই ষতামায় ষদখাইন্তত আরসয়ারি। সাত হাজার 

টাকা ষলান্তক বন্তল ষকন?” 

 

এই বরলয়া ষরারহণী পুাঁটুরল খুরলয়া বানারসী সাড়ী ও র ল্ন্ত টটর  হনাগুরল ভ্রমরন্তক 

ষদখাইল। ভ্রমর লারথ মাররয়া অলিারগুরল চারররদন্তক িড়াইয়া রদল। 
 

ষরারহণী বরলল, “ষসাণায় পা রদন্তত নাই|” এই বরলয়া ষরারহণী রনঃশন্তব্ধ র ল্ টটর 

অলিারগুরল এন্তক এন্তক কুড়াইয়া আবার পুাঁটুরল বাাঁরধ্ল। পুাঁটুরল বাাঁরধ্য়া, রনঃশন্তব্ধ 

ষসখান হইন্তত বারহর হইয়া ষ ল। 
 

আমান্তদর বড় দুঃখ হইল। ভ্রমর ক্ষীন্তরাদান্তক রপটটয়া রদয়ারিল, রকন্তু ষরারহণীন্তক 

একটট রকলও মাররল না, এই আমান্তদর আেররক দুঃখ। আমান্তদর পাটঠকারা উপরিত 

থারকন্তল, ষরারহণীন্তক ষে স্বহন্তে প্রহার কররন্ততন, তদ্ন্ত রবষন্তয় আমারদন্ত র ষকান 

সিংশয় নাই। স্ত্রীন্তলান্তকর  ান্তয় হাত তুরলন্তত নাই, এ কথা মারন। রকন্তু রাক্ষসী বা 

রপশাচীর  ান্তয় ষে হাত তুরলন্তত নাই, এ কথা তত মারন না। তন্তব ভ্রমর ষে ষরারহণীন্তক 

ষকন মাররল না, তাহা বুঝাইন্তত পারর। ভ্রমর ক্ষীন্তরাদান্তক ভালবারসত, ষসই জনয 

তাহান্তক মাররপট কররয়ারিল। ষরারহণীন্তক ভালবারসত না, এজনয হাত উটঠল না। 

ষিন্তলয় ষিন্তলয় ঝ ড়া কররন্তল জননী আপনার ষিন্তলটটন্তক মান্তর, পন্তরর ষিন্তলটটন্তক 

মান্তর না। 
 

ত্রন্তয়ারবিংশরততম পররন্তেদ 

 

ষস রাঙ্কত্র প্রভাত না হইন্ততই ভ্রমর স্বামীন্তক পত্র রলরখন্তত বরসল। ষলখাপড়া 

ষ ারবেলাল রশরখয়ারিন্তলন, রকন্তু ভ্রমর ষলখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উন্তঠ নাই। 

ফুলটট পুতুলটট পাখীটট স্বামীটন্তত ভ্রমন্তরর মন, ষলখাপড়া বা  ৃহকন্তম থ তত নন্তহ। 

কা জ লইয়া রলরখন্তত বরসন্তল, একবার মুরিত একবার কাটটত, একবার কা জ 
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বদলাইয়া আবার মুরিত, আবার কাটটত। ষশষ ষফরলয়া রদত। দুই রতন রদন্তন একখানা 

পত্র ষশষ হইত না, রকন্তু আজ ষস সকল রকিু হইল না। ষতড়া বাাঁকা িাাঁন্তদ, োহা 

ষলখনীর অন্তগ্র বারহর হইল, আজ তাহাই ভ্রমন্তরর মঞ্জরু। ম”গুলা “স”র মত হইল–

“স”গুলা “ম”র মত হইল–“স”গুলা “ফ”র মত, “ফ”গুলা “থ”র মত, ইকান্তরর িান্তন 

আকার–আকান্তরর এন্তকবান্তর ষলাপ, েুক্ত অক্ষন্তরর িান্তন পৃথক পৃথক অক্ষর, ষকান 

ষকান অক্ষন্তরর ষলাপ,-ভ্রমর রকিু মারনল না। ভ্রমর আঙ্কজ এক ঘণ্টার মন্তধ্য এক দীঘ থ 

পত্র স্বামীন্তক রলরখয়া ষফরলল। কাটাকুটট ষে রিল না, এমত নন্তহ। আমরা পত্রখারনর 

রকিু পররচয় রদন্ততরি। 
 

ভ্রমর রলরখন্ততন্তি– 

 

“ষসরবকা েী ষভামরা” (তার পর ষভামরা কাটটয়া ভ্রমরা কররল) “দাসযা” (আন্ত  দাম্মা, 

তাহা কাটটয়া দাসয–তাহা কাটটয়া দান্তসযা–দান্তসযা: ঘটটয়া উন্তঠ নাই) “প্রণামাঃ” (“প্র” 

রলরখন্তত প্রথন্তম “স্র”, তার পর “ে”, ষশন্তষ “প্র”) “রনন্তবদনঞ্চ” (প্রথম রনন্তবদঞ্চ, তার পর 

রনন্তবদনঞ্চ) “রবন্তশস” (রবন্তশষ: হইয়া উন্তঠ নাই)। 
 

এইরূপ পত্র ষলখার প্রণালী। োহা রলরখয়ারিল, তাহার বণ থগুরল শুদ্ধ কররয়া, ভাষা 

একটুকু সিংন্তশাধ্ন কররয়া রনন্তম্ন রলরখন্ততরি। 
 

“ষস রদন রান্তত্র বা ান্তন ষকন ষতামার ষদরর হইয়ারিল, তাহা আমান্তক ভারঙ্গয়া বরলন্তল 

না। দুই বৎসর  পন্তর বরলন্তব বরলয়ারিন্তল, রকন্তু কপান্তলর ষদান্তষ আন্ত ই তাহা 

শুরনলাম। শুরনয়ারি ষকন, ষদরখয়ারি। তুরম ষরারহণীন্তক ষে বস্ত্রালিার রদয়াি, তাহা 

ষস স্বয়িং আমান্তক ষদখাইয়া রদয়ান্তি। 
 

তুরম জান না ষবাধ্ হয় ষে, ষতামার প্ররত আমার ভঙ্কক্ত অচলা–ষতামার উপর আমার 

রবশ্বাস অনে। আরমও তাহা জারনতাম। রকন্তু এখনও বুঙ্কঝলাম ষে, তাহা নন্তহ। 

েতরদন তুরম ভঙ্কক্তর ষো য, ততরদন আমারও ভঙ্কক্ত; েতরদন তুরম রবশ্বাসী, ততরদন 

আমারও রবশ্বাস। এখন ষতামার উপর আমার ভঙ্কক্ত নাই, রবশ্বাসও নাই। ষতামার 

দশ থন্তন আমার আর সুখ নাই। তুরম েখন বাড়ী আরসন্তব, আমান্তক অনুগ্রহ কররয়া খবর 

রলরখও–আরম কাাঁরদয়া কাটটয়া ষেমন কররয়া পারর, রপত্রালন্তয় োইব |” 

 

ষ ারবেলাল েথাকান্তল ষসই পত্র পাইন্তলন। তাাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। ষকবল 

হোক্ষন্তর এবিং বণ থাশুঙ্কদ্ধর প্রণালী ষদরখয়াই রতরন রবশ্বাস কররন্তলন ষে, এ ভ্রমন্তরর 

ষলখা। তথারপ মন্তন অন্তনক বার সন্তেহ কররন্তলন–ভ্রমর তাাঁহান্তক এমন পত্র রলরখন্তত 

পান্তর, তাহা রতরন কখনও রবশ্বাস কন্তরন নাই। 
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ষসই ডান্তক আরও কন্তয়কখারন পত্র আরসয়ারিল। ষ ারবেলাল প্রথন্তমই ভ্রমন্তরর পত্র 

খুরলয়ারিন্তলন; পরড়য়া েরম্ভন্ততর নযায় অন্তনক্ষণ রনন্তিষ্ট ররহন্তলন; তার পর ষস 

পত্রগুরল অনযমন্তন পরড়ন্তত আরম্ভ কররন্তলন। তেন্তধ্য ব্রহ্মানে ষঘান্তষর পত্র 

পাইন্তলন। করবতারপ্রয় ব্রহ্মানে রলরখন্ততন্তিন– 

 

“ভাই ষহ! রাজায় রাজায় েুদ্ধ হয়–উলু খন্তড়র প্রাণ োয়। ষতামার উপর ষবৌমা সকল 

ষদৌরাত্ময কররন্তত পান্তরন। রকন্তু আমরা দুঃখী প্রাণী, আমারদন্ত র উপর এ ষদৌরাত্ময 

ষকন? রতরন রাষ্ট্র কররয়ান্তিন ষে, তুরম ষরারহণীন্তক সাত হাজার টাকার অলিার 

রদয়াি। আরও কত কদে থয কথা রটটয়ান্তি, তাহা ষতামান্তক রলরখন্তত লজ্জা কন্তর। -োহা 

ষহৌক,-ষতামার কান্তি আমার নারলশ–তুরম ইহার রবরহত কররন্তব। নরহন্তল আরম 

এখানকার বাস উঠাইব। ইরত |” 

 

ষ ারবেলাল আবার রবঙ্কিত হইন্তলন।–ভ্রমর রটাইয়ান্তি? মম থ রকিুই না বুঙ্কঝন্তত 

পাররয়া–ষ ারবেলাল ষসই আজ্ঙ প্রচার কররন্তলন ষে, এখনকার জলবােু আমার 

সহয হইন্ততন্তি না।–আরম কালই বাটী োইব। ষনৌকা প্রস্তুত কর। 

 

পররদন ষনৌকান্তরাহন্তণ, রবষণ্ণমন্তন ষ ারবেলাল  ৃন্তহ োত্রা কররন্তলন। 
 
 

চতুঙ্ক্ থিংশরততম পররন্তেদ 

 

োহান্তক ভালবাস, তাহান্তক নয়ন্তনর আড় কররও না। েরদ ষপ্রমবিন দৃঢ় রারখন্তব, তন্তব 

সূতা ষিাট কররও। বারিতন্তক ষচান্তখ ষচান্তখ রারখও। অদশ থন্তন কত রবষময় ফল ফন্তল। 

োহান্তক রবদায় রদবার সমন্তয় কত কাাঁরদয়াি, মন্তন কররয়াি, বুঙ্কঝ তাহান্তক িারড়য়া রদন 

কাটটন্তব না,–কয় বৎসর  পন্তর তাহার সরহত আবার েখন ষদখা হইয়ান্তি, তখন ষকবল 

ঙ্কজজ্ঞাসা কররয়াি–“ভাল আি ত?” হয়ত ষস কথাও হয় নাই–কথাই হয় নাই–

আেররক রবন্তেদ ঘটটয়ান্তি। হয়ত রান্ত , অরভমান্তন আর ষদখাই হয় নাই। তত নাই 

হউক, একবার চন্তক্ষর বারহর হইন্তলই, ো রিল তা আর হয় না। ো োয়, তা আর আন্তস 

না। ো ভান্তঙ্গ, আর তা  ন্তড় না। মুক্তন্তবণীর পর েুক্তন্তবণী ষকাথায় ষদরখয়াি? 

 

ভ্রমর ষ ারবেলালন্তক রবন্তদশ োইন্তত রদয়া ভাল কন্তরন নাই। এ সমন্তয় দুই জন্তন 

একন্তত্র থারকন্তল, এ মন্তনর মারলনয বুঙ্কঝ ঘটটত না। বাচরনক রববান্তদ আসল কথা 

প্রকাশ পাইত। ভ্রমন্তরর এত ভ্রম ঘটটত না। এত রা  হইত না। রান্ত  এই সব থনাশ হইত 

না। 
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ষ ারবেলাল স্বন্তদন্তশ োত্রা কররন্তল, নান্তয়ব কৃষ্ণকান্তের রনকট এক এন্তিলা পাঠাইল 

ষে, মধ্যম বাবু অদয প্রান্তত  ৃহারভমুন্তখ োত্রা কররয়ান্তিন। ষস পত্র ডান্তক আরসল। 

ষনৌকার অন্তপক্ষা ডাক আন্ত  আন্তস। ষ ারবেলাল স্বন্তদন্তশ ষপৌরিবার চারর পাাঁচ রদন 

আন্ত , কৃষ্ণকান্তের রনকট নান্তয়ন্তবর পত্র ষপৌৌঁরিল। ভ্রমর শুরনন্তলন, স্বামী 

আরসন্ততন্তিন। ভ্রমর তখনই আবার পত্র রলরখন্তত বরসন্তলন। খান চারর পাাঁচ কা জ 

কারলন্তত পুরাইয়া, রিাঁ রড়য়া ষফরলয়া, ঘণ্টা দুই চারর মন্তধ্য একখানা পত্র রলরখয়া খাড়া 

কররন্তলন। এ পন্তত্র মাতান্তক রলরখন্তলন ষে, “আমার বড় পীড়া হইয়ান্তি। ষতামরা েরদ 

একবার লইয়া োও, তন্তব আরাম হইয়া আরসন্তত পারর। রবলম্ব কররও না, পীড়া বৃঙ্কদ্ধ 

হইন্তল আর আরাম হইন্তব না। পার েরদ, কালই ষলাক পাঠাইও। এখান্তন পীড়ার কথা 

বরলও না |” এই পত্র রলরখয়া ষ াপন্তন ক্ষীরর চাকরাণীর িারা ষলাক টঠক কররয়া ভ্রমর 

তাহা রপত্রালন্তয় পাঠাইয়া রদল। 
 

েরদ মা না হইয়া, আর ষকহ হইত, তন্তব ভ্রমন্তরর পত্র পরড়য়াই বুঙ্কঝত ষে, ইহার রভতর 

রকিু জযু়াচুরর আন্তি। রকন্তু মা, সোন্তনর পীড়ার কথা শুরনয়া এন্তকবান্তর কাতর হইয়া 

পরড়ন্তলন। উন্তর্দ্ন্তশ ভ্রমন্তরর শাশুড়ীন্তক এক লক্ষ  ারল রদয়া স্বামীন্তক রকিু  ারল 

রদন্তলন, এবিং কাাঁরদয়া কাটটয়া রির কররন্তলন ষে, আ ামী কলয ষবহারা পালরক লইয়া 

চাকর চাকরাণী ভ্রমরন্তক আরনন্তত োইন্তব। ভ্রমন্তরর রপতা, কৃষ্ণকােন্তক পত্র 

রলরখন্তলন। ষকৌশল কররয়া, ভ্রমন্তরর পীড়ার ষকান কথা না রলরখয়া, রলরখন্তলন ষে, 

“ভ্রমন্তরর মাতা অতযে পীরড়তা হইয়ান্তিন– ভ্রমরন্তক একবার ষদরখন্তত পাঠাইয়া 

রদন্তবন |” দাস-দাসীরদন্ত র সই মত রশক্ষা রদন্তলন। 
 

কৃষ্ণকাে বড় রবপন্তদ পরড়ন্তলন। এ রদন্তক ষ ারবেলাল আরসন্ততন্তি, এ সমন্তয় ভ্রমরন্তক 

রপত্রালন্তয় পাঠান অকতথবয। ও রদন্তক ভ্রমন্তরর মাতা পীরড়তা, না পাঠাইন্তলও নয়। সাত 

পাাঁচ ভারবয়া, চারর রদন্তনর কড়ান্তর ভ্রমরন্তক পাঠাইয়া রদন্তলন। 
 

চারর রদন্তনর রদন ষ ারবেলাল আরসয়া ষপৌৌঁরিন্তলন। শুরনন্তলন ষে, ভ্রমর রপত্রালন্তয় 

র য়ান্তি, আঙ্কজ তাাঁহান্তক আরনন্তত পালরক োইন্তব। ষ ারবেলাল সকলই বুঙ্কঝন্তত 

পাররন্তলন। মন্তন মন্তন বড় অরভমান হইল। মন্তন মন্তন ভারবন্তলন, “এত অরবশ্বাস! না 

বুঙ্কঝয়া, না ঙ্কজজ্ঞাসা কররয়া আমান্তক তযা  কররয়া ষ ল! আরম আর ষস ভ্রমন্তরর মখু 

ষদরখব না। োহার ভ্রমর নাই, ষস রক প্রাণধ্ারণ কররন্তত পান্তর না?” 

 

এই ভারবয়া ষ ারবেলাল ভ্রমরন্তক আরনবার জনয ষলাক পাঠাইন্তত মাতান্তক রনন্তষধ্ 

কররন্তলন। ষকন রনন্তষধ্ কররন্তলন, তাহা রকিুই প্রকাশ কররন্তলন না। তাাঁহার সম্মরত 

পাইয়া, কৃষ্ণকাে বধূ্ আরনবার জনয আর ষকান উন্তদযা  কররন্তলন না। 
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পঞ্চরবিংশরততম পররন্তেদ 

 

এইরূন্তপ দুই চারর রদন ষ ল। ভ্রমরন্তক ষকহ আরনল না, ভ্রমরও আরসল না। 

ষ ারবেলাল মন্তন কররন্তলন, ভ্রমন্তরর বড় স্পধ্ থা হইয়ান্তি, তাহান্তক একটু কাাঁদাইব। 

মন্তন কররন্তলন, ভ্রমর বড় অরবচার কররয়ান্তি, একটু কাাঁদাইব। এক একবার শূনয- হৃ 

ষদরখয়া আপরন একটু কাাঁরদন্তলন। ভ্রমন্তরর অরবশ্বাস মন্তন কররয়া এক একবার একটু 

কাাঁরদন্তলন। ভ্রমন্তরর সন্তঙ্গ কলহ, এ কথা ভারবয়া কান্না আরসল। আবার ষচান্তখর জল 

মুরিয়া, রা  কররন্তলন। রা  কররয়া ভ্রমরন্তক ভুরলবার ষচষ্টা কররন্তলন। ভুরলবার সাধ্ 

রক? সুখ োয়, িৃরত োয় না। ক্ষত ভাল হয়, দা  ভাল হয় না। মানুষ োয়, নাম থান্তক। 
 

ষশষ দুবু থঙ্কদ্ধ, ষ ারবেলাল মন্তন কররন্তলন, ভ্রমরন্তক ভুরলবার উৎকৃষ্ট উপায়, ষরারহণীর 

রচো। ষরারহণীর অন্তলৌরকক রূপপ্রভা, একরদনও ষ ারবেলান্তলর হৃদয় পররতযা  কন্তর 

নাই। ষ ারবেলাল ষজার কররয়া তাহান্তক িান রদন্ততন না, রকন্তু ষস িারড়ত না। 

উপনযান্তস শুনা োয়, ষকান  ৃন্তহ ভূন্ততর ষদৌরাত্ময হইয়ান্তি, ভূত রদবারাঙ্কত্র উাঁরকঝুাঁ রক 

মান্তর, রকন্তু ওঝা তাহান্তক তাড়াইয়া ষদয়। ষরারহণী ষপ্ররতনী ষতমরন রদবারাঙ্কত্র 

ষ ারবেলান্তলর হৃদয়মঙ্কেন্তর উাঁরক ঝুরক মান্তর, ষ ারবেলাল তাহান্তক তাড়াইয়া ষদয়। 

ষেমন জলতন্তল চন্দ্রসূন্তে থযর িায়া আন্তি, চন্দ্র সূে থ নাই, ষতমরন ষ ারবেলান্তলর হৃদন্তয় 

অহরহ: ষরারহণীর িায়া, ষরারহণী নাই। ষ ারবেলাল ভারবন্তলন, েরদ ভ্রমরন্তক 

আপাতত: ভুরলন্তত হইন্তব, তন্তব ষরারহণীর কথাই ভারব–নরহন্তল এ দুঃখ ভুলা োয় না। 

অন্তনক কুরচরকৎসক কু্ষদ্র ষরান্ত র উপশম জনয উৎকট রবন্তষর প্রন্তয়া  কন্তরন। 

ষ ারবেলালও কু্ষদ্র ষরান্ত র উপশম উৎকট রবন্তষর প্রন্তয়ান্ত  প্রবৃি হইন্তলন। 

ষ ারবেলাল আপন ইোয় আপরন আপন অরনষ্টসাধ্ন্তন প্রবৃি হইন্তলন। 
 

ষরারহণীর কথা প্রথন্তম িৃরতমাত্র রিল, পন্তর দুঃন্তখ পররণত হইল। দুঃখ হইন্তত বাসনায় 

পররণত হইল। ষ ারবেলাল বারুণীতন্তট, পুষ্পবৃক্ষপররন্তবটষ্টত মণ্ডপমন্তধ্য উপন্তবশন 

কররয়া ষসই বাসনার জনয অনুতাপ কররন্ততরিন্তলন। বষ থাকাল। আকাশ ষমঘােন্ন। 

বাদল হইয়ান্তি–বৃটষ্ট কখনও কখনও ষজান্তর আরসন্ততন্তি–কখনও মৃদু হইন্ততন্তি। রকন্তু 

বৃটষ্ট িাড়া নাই। সিযা উিীণ থ হয়। প্রায়া তা োরমনীর অিকার, তাহার উপর বাদন্তলর 

অিকার, বারুণীর ঘাট স্পষ্ট ষদখা োয় না। ষ ারবেলাল অস্পষ্টরূন্তপ ষদরখন্তলন ষে, 

একজন স্ত্রীন্তলাক নারমন্ততন্তি। ষরারহনীর ষসই ষসাপানবতরণ ষ ারবেলান্তলর মন্তন 

হইল।বাদন্তল ঘাট বড় রপিল হইয়ান্তি— পান্তি রপিন্তল পা রপিলাইয়া স্ত্রীন্তলাকটট জন্তল 

পরড়য়া র য়া রবপদগ্র ে হয়, ভারবয়া ষ ারবেলাল রকিু বযে হইন্তলন। পুষ্পমণ্ডপ 

হইন্তত ডারকয়া বরলন্তলন, “ষক  া তুরম, আজ ঘান্তট নারমও না–বড় রপিল, পরড়য়া 

োইন্তব |” 
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স্ত্রীন্তলাকটট তাহার কথা স্পষ্ট বুঙ্কঝন্তত পাররয়ারিল রক না বরলন্তত পারর না। বৃটষ্ট 

পরড়ন্ততরিল–ষবাধ্ হয় বৃটষ্টর শন্তব্দ ষস ভাল কররয়া শুরনন্তত পায় নাই। ষস কুরক্ষি 

কলসী ঘান্তট নামাইল। ষসাপান পুনরান্তরাহণ কররল। ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর ষ ারবেলান্তলর 

পুন্তষ্পাদযান অরভমুন্তখ চরলল। উদযানিার উদ্াাটটত কররয়া উদযানমন্তধ্য প্রন্তবশ 

কররল। ষ ারবেলান্তলর কান্তি, মণ্ডপতন্তল র য়া দাাঁড়াইল। ষ ারবেলাল ষদরখন্তলন, 

সম্মুন্তখ ষরারহণী। 
 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “রভঙ্কজন্তত রভঙ্কজন্তত এখান্তন ষকন ষরারহণী?” 

 

ষরা। আপরন রক আমান্তক ডারকন্তলন? 

 

ষ া। ডারক নাই। ঘান্তট বড় রপিল, নারমন্তত বারণ কররন্ততরিলাম। দাাঁড়াইয়া রভঙ্কজন্ততি 

ষকন? 

 

ষরারহণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমন্তধ্য উটঠল। ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “ষলান্তক ষদরখন্তল রক 

বরলন্তব?” 

 

ষরা। ো বরলবার তা বরলন্ততন্তি। ষস কথা আপনার কান্তি একরদন বরলব বরলয়া অন্তনক 

েত্ন কররন্ততরি। 
 

ষ া। আমারও ষস সম্বন্তি কতকগুরল কথা ঙ্কজজ্ঞাসা করবার আন্তি। ষক এ কথা 

রটাইল? ষতামরা ভ্রমন্তরর ষদাষ দাও ষকন? 

 

ষরা। সকল বরলন্ততরি। রকন্তু এখান্তন দাাঁড়াইয়া বরলব রক? 

 

ষ া। না। আমার সন্তঙ্গ আইস। 
 

এই বরলয়া ষ ারবেলাল, ষরারহণীন্তক ডারকয়া বা ান্তনর শবঠকখানায় লইয়া ষ ন্তলন। 
 

ষসখান্তন উভন্তয় ষে কন্তথাপকথন হইল, তাহার পররচয় রদন্তত আমারদন্ত র প্রবৃরি হয় 

না। ষকবল এই মাত্র বরলব ষে, ষস রান্তত্র ষরারহণী,  ৃন্তহ োইবার পূন্তব থ বুঙ্কঝয়া ষ ন্তলন 

ষে, ষ ারবেলাল ষরারহণীর রূন্তপ মুগ্ধ। 
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ষড়রবিংশ পররন্তেদ 

 

রূন্তপ মুগ্ধ? ষক কার নয়? আরম এই হররত নীল রচঙ্কত্রত প্রজাপরতটটর রূন্তপ মগু্ধ। তুরম 

কুসুরমত কারমনী-শাখার রূন্তপ মুগ্ধ। তান্তত ষদাষ রক? রূপ ত ষমান্তহর জনযই 

হইয়ারিল। 
 

ষ ারবেলাল প্রথন্তম এইরূপ ভারবন্তলন। পান্তপর প্রথম ষসাপান্তন পদাপ থণ কররয়া, 

পুণযাত্মাও এইরূপ ভান্তব। রকন্তু ষেমন বাহয জ ন্তত মাধ্যাকষ থন্তণ, ষতমরন অেজথ ন্তত 

পান্তপর আকষ থন্তণ প্ররত পন্তদ পতনশীন্তলর  রত বরধ্ থত হয়। ষ ারবেলান্তলর অধ্ঃপতন 

বড় দ্রতু হইল–ষকন না, রূপতৃষ্ণা অন্তনকরদন হইন্তত তাাঁহার হৃদয় শুষ্ক কররয়া 

তুরলয়ান্তি। আমরা ষকবল কাাঁরদন্তত পারর, অধ্ঃপতন বণ থনা কররন্তত পারর না। 
 

ক্রন্তম কৃষ্ণকান্তের কান্তণ ষরারহণী ও ষ ারবেলান্তলর নাম একঙ্কত্রত হইয়া উটঠল। 

কৃষ্ণকাে দুঃরখত হইন্তলন। ষ ারবেলান্তলর চররন্তত্র রকিুমাত্র কলি ঘটটন্তল তাাঁহার বড় 

কষ্ট। মন্তন মন্তন ইো হইল, ষ ারবেলালন্তক রকিু অনুন্তো  কররন্তবন। রকন্তু সম্প্ররত 

রকিু পীরড়ত হইয়া পরড়য়ারিন্তলন। শয়নমঙ্কের তযা  কররন্তত পাররন্ততন না। ষসখান্তন 

ষ ারবেলাল তাাঁহান্তক প্রতযহ ষদরখন্তত আরসত, রকন্তু সব থদা রতরন ষসবক ণপররন্তবটষ্টত 

থারকন্ততন, ষ ারবেলালন্তক সকন্তলর সাক্ষান্তত রকিু বরলন্তত পাররন্ততন না। রকন্তু পীড়া 

বড় বৃঙ্কদ্ধ পাইল। হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের মন্তন হইল ষে, বুঙ্কঝ রচত্রগুন্তপ্তর রহসাব রনকাশ 

হইয়া আরসল–এ জীবন্তনর সা রসঙ্গম বুঙ্কঝ সম্মুন্তখ। আর রবলম্ব কররন্তল কথা বুঙ্কঝ 

বলা হইন্তব না। এক রদন ষ ারবেলাল অন্তনক রান্তত্র বা ান হইন্তত প্রতযা মন 

কররন্তলন। ষসই রদন কৃষ্ণকাে মন্তনর কথা বরলন্তবন মন্তন কররন্তলন। ষ ারবেলাল 

ষদরখন্তত আরসন্তলন। কৃষ্ণকাে পাশ্ব থবরতথ ণন্তক উটঠয়া োইন্তত বরলন্তলন। পাশ্ব থবরতথ ণ 

সকন্তল উটঠয়া ষ ল। তখন ষ ারবেলাল রকঙ্কঞ্চৎ অপ্ররতভ হইয়া ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, 

“আপরন আজ ষকমন আন্তিন?” কৃষ্ণকাে বরলন্তলন, “আঙ্কজ বড় ভাল নই। ষতামার 

এত রাঙ্কত্র হইল ষকন?” 

 

ষ ারবেলাল ষস কথার উির না রদয়া, কৃষ্ণকান্তের প্রন্তকাষ্ঠ হেমন্তধ্য লইয়া নাড়ী 

টটরপয়া ষদরখন্তলন। অকিাৎ ষ ারবেলান্তলর মুখ শুকাইয়া ষ ল। কৃষ্ণকান্তের 

জীবনপ্রবাহ অরত ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর, বরহন্ততন্তি। ষ ারবেলাল ষকবল বরলন্তলন, “আরম 

আরসন্ততরি |” কৃষ্ণকান্তের শয়ন ৃহ হইন্তত রন থত হইয়া ষ ারবেলাল এন্তকবান্তর স্বয়িং 

শবন্তদযর  ৃন্তহ র য়া উপরিত হইন্তলন, শবদয রবঙ্কিত হইল। ষ ারবেলাল বরলন্তলন, 

“মহাশয়, শীঘ্র ঔষধ্ লইয়া আসুন, ষজযষ্ঠতান্ততর অবিা বড় ভাল ষবাধ্ হইন্ততন্তি না |” 

শবদয শশবযন্তে একরারশ বটটকা লইয়া তাহার সন্তঙ্গ িুটটন্তলন। কৃষ্ণকান্তের  ৃন্তহ 

ষ ারবেলাল শবদযসরহত উপরিত হইন্তলন, কৃষ্ণকাে রকিু ভীত হইন্তলন। করবরাজ 
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হাত ষদরখন্তলন। কৃষ্ণকাে ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “ষকমন, রকিু শিা হইন্ততন্তি রক?” 

শবদয বরলন্তলন, “মনুষযশরীন্তর শিা কখন নাই?” 

 

কৃষ্ণকাে বুঙ্কঝন্তলন, বরলন্তলন, “কতক্ষণ রময়াদ?” 

 

শবদয বরলন্তলন, “ঔষধ্ খাওয়াইয়া পিাৎ বরলন্তত পাররব |” শবদয ঔষধ্ মারড়য়া ষসবন 

জনয কৃষ্ণকান্তের রনকট উপরিত হইন্তলন। কৃষ্ণকাে ঔষন্তধ্র খল হান্তত লইয়া 

একবার মাথায় স্পশ থ করাইন্তলন। তাহার পর ঔষধ্টুকু সমুদয় রপকদারনন্তত রনরক্ষপ্ত 

কররন্তলন। 
 

শবদয রবষণ্ণ হইল। কৃষ্ণকাে ষদরখয়া বরলন্তলন, “রবষণ্ণ হইন্তবন না। ঔষধ্ খাইয়া 

বাাঁরচবার বয়স আমার নন্তহ। ঔষন্তধ্র অন্তপক্ষা হররনান্তম আমার উপকার। ষতামরা 

হররনাম কর, আরম শুরন |” 

 

কৃষ্ণকাে রভন্ন ষকহই হররনাম কররল না, রকন্তু সকন্তলই েরম্ভত, ভীত, রবঙ্কিত হইল। 

কৃষ্ণকাে একাই ভয়শূনয। কৃষ্ণকাে ষ ারবেলালন্তক বরলন্তলন, “আমার রশওন্তর 

ষদরান্তজর চারব আন্তি, বারহর কর |” 

 

ষ ারবেলাল বারলন্তসর নীন্তচ হইন্তত চারব লইন্তলন। 

কৃষ্ণকাে বরলন্তলন, “ষদরাজ খুরলয়া আমার উইল বারহর কর |” 

 

ষ ারবেলাল ষদরাজ খুরলয়া উইল বারহর কররন্তলন। 
 

কৃষ্ণকাে বরলন্তলন, “আমার মামলা মুহুরর ও দশ জন গ্রামি ভদ্রন্তলাক ডাকাও|” 

 

তখনই নান্তয়ব মুহুরর কারকুন্তন, চন্তটাপাধ্যায় মুন্তখাপাধ্যায় বন্তোপাধ্যায় ভটাচান্তে থয, 

ষঘাষ বসু রমত্র দন্তি ঘর পুররয়া ষ ল। 
 

কৃষ্ণকাে একজন মুহুররন্তক আজ্ঞা কররন্তলন, “আমার উইল পড় |” 

 

মুহুরর পরড়য়া সমাপ্ত কররল। 
 

কৃষ্ণকাে বরলন্তলন, “ও উইল রিাঁ রড়য়া ষফরলন্তত হইন্তব। নূতন উইল ষলখ |” 

 

মহুরর ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “রকরূন্তপ রলরখব?” 

 

কৃষ্ণকাে বরলন্তলন, “ষেমন আন্তি সব ষসইরূপ, ষকবল___” 
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“ষকবল রক?” 

 

“ষকবল ষ ারবেলান্তলর নাম কাটটয়া রদয়া, তাহার িান্তন আমার ভ্রাতুষ্পতু্রবধূ্ ভ্রমন্তরর 

নাম ষলখ। ভ্রমন্তরর অবিথমানাবিায় ষ ারবেলাল ঐ অধ্ থািংশ পাইন্তব ষলখ |” 

 

সকন্তল রনেব্ধ হইয়া ররহল। ষকহ ষকান কথা করহল না। মুহুরর ষ ারবেলান্তলর 

মুখপান্তন চারহল। ষ ারবেলাল ইরঙ্গত কররন্তলন, ষলখ। 
 

মুহুরর রলরখন্তত আরম্ভ কররল। ষলখা সমাপন হইন্তল কৃষ্ণকাে স্বাক্ষর কররন্তলন। 

সারক্ষ ণ স্বাক্ষর কররল। ষ ারবেলাল আপরন উপোচক হইয়া, উইলখারন লইয়া 

তাহান্তত সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর কররন্তলন। 
 

উইন্তল ষ ারবেলান্তলর এক কপদথকও নাই–ভ্রমন্তরর অদ্ধথািংশ। 
 

ষসই রান্তত্র হররনাম কররন্তত কররন্তত তুলসীতলায় কৃষ্ণকাে পরন্তলাক  মন কররন্তলন। 
 

সপ্তরবিংশ পররন্তেদ 

 

কৃষ্ণকান্তের মৃতুযসিংবান্তদ ষদন্তশর ষলাক ষক্ষাভ কররন্তত লার ল। ষকহ বরলল, একটা 

ইন্দ্রপাত হইয়ান্তি, ষকহ বরলল, একটা রদকপাখল মররয়ান্তি; ষকহ বরলল, পব থন্ততর চূড়া 

ভারঙ্গয়ান্তি। কৃষ্ণকাে রবষয়ী ষলাক, রকন্তু খাাঁটট ষলাক রিন্তলন। এবিং দররদ্র ও 

ব্রাহ্মণপঙ্কণ্ডতন্তক েন্তথষ্ট দান কররন্ততন। সুতরািং অন্তনন্তকই তাাঁহার জনয কাতর হইল। 
 

সব থন্তপক্ষা ভ্রমর। এখন কান্তজ কান্তজই ভ্রমরন্তক আরনন্তত হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃতুযর 

পর রদন্তনই ষ ারবেলান্তলর মাতা উন্তদযা ী হইয়া পুত্রবধূ্ন্তক আরনন্তত পাঠাইন্তলন। 

ভ্রমর আরসয়া কৃষ্ণকান্তের জনয কাাঁরদন্তত আরম্ভ কররল। 
 

ষ ারবেলান্তলর সন্তঙ্গ ভ্রমন্তরর সাক্ষান্তত, ষরারহণীর কথা লইয়া ষকান মহাপ্রলয় ঘটটবার 

সম্ভাবনা রিল রক না, তাহা আমরা টঠক বরলন্তত পারর না, রকন্তু কৃষ্ণকান্তের ষশান্তক ষস 

সকল কথা এখন চাপা পরড়য়া ষ ল। ভ্রমন্তরর সন্তঙ্গ ষ ারবেলান্তলর েখন প্রথম 

সাক্ষাত হইল, তখন ভ্রমর ষজযষ্ঠ শ্বশুন্তরর জনয কাাঁরদন্ততন্তি। ষ ারবেলালন্তক ষদরখয়া 

আরও কাাঁরদন্তত লার ল। ষ ারবেলালও অশ্রুবরণ কররন্তলন। 
 

অতএব ষে বড় হাঙ্গামার আশিা রিল, ষসটা ষ ালমান্তল রমটটয়া ষ ল। দুই জন্তনই 

তাহা বুঙ্কঝল। দুই জনই মন্তন মন্তন রির কররল ষে, কখন প্রথম ষদখায় ষকান কথাই 

হইল না, তন্তব আর ষ ালন্তো  কররয়া কাজ নাই–ষ ালন্তোন্ত র এ সময় নন্তহ; মান্তন 

মান্তন কৃষ্ণকান্তের োদ্ধ সম্পন্ন হইয়া োক–তাহার পন্তর োহার মন্তন ো থান্তক, তাহা 
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হইন্তব। তাই ভারবয়া ষ ারবেলাল, একদা উপেুক্ত সময় বুঙ্কঝয়া ভ্রমরন্তক বরলয়া 

রারখন্তলন, “ভ্রমর, ষতামার সন্তঙ্গ আমার কন্তয়কটট কথা আন্তি। কথাগুরল বরলন্তত 

আমার বুক ফাটটয়া োইন্তব। রপতৃন্তশান্তকর অরধ্ক ষে ষশাক, আরম ষসই ষশান্তক এক্ষন্তণ 

কাতর। এখন আরম ষস সকল কথা ষতামায় বরলন্তত পারর না; োন্তদ্ধর পর োহা বরলবার 

আন্তি, তাহা বরলব। ইহার মন্তধ্য ষস সকল কথার ষকান প্রসন্তঙ্গ কাজ নাই |” 

 

ভ্রমর, অরত কন্তষ্ট নয়নাশ্রু সম্বরণ কররয়া বালযপরররচত ষদবতা, কালী, দু থা, রশব, 

হরর,িরণ কররয়া বরলল, “আমারও রকিু বরলবার আন্তি। ষতামার েখন অবকাশ 

হইন্তব, ঙ্কজজ্ঞাসা কররও |” 

 

আর ষকান কথা হইল না। রদন ষেমন কাটটত, ষতমরন কাটটন্তত লার ল–ষদরখন্তত, 

ষতমরন রদন কাটটন্তত লার ল; দাস দাসী,  ৃরহণী, ষপৌরস্ত্রী, আত্মীয় স্বজন ষকহ জারনন্তত 

পাররল না ষে, আকান্তশ ষমঘ উটঠয়ান্তি, কুসুন্তম কীট প্রন্তবশ কররয়ান্তি, এ চারু 

ষপ্রমপ্ররতমায় ঘুণ লার য়ান্তি। রকন্তু ঘুণ লার য়ান্তি ত সতয। োহা রিল, তাহা আর নাই। 

ষে হারস রিল, ষস হারস আর নাই। ভ্রমর রক হান্তস না? ষ ারবেলাল রক হান্তস না? 

হান্তস, রকন্তু ষস হারস আর নাই। নয়ন্তন নয়ন্তন রমরলন্তত রমরলন্তত ষে হারস আপরন 

উিরলয়া উন্তঠ, ষস হারস আর নাই; ষে হারস আধ্ হারস আধ্ প্রীরত, ষস হারস আর নাই; 

ষে হারস অন্তধ্ থক বন্তল, সিংসার সুখময়, অন্তধ্ থক বন্তল, সুন্তখর আকািা পুররল না–ষস 

হারস আর নাই। ষস চাহরন নাই–ষে চাহরন ষদরখয়া ভ্রমর ভারবত, “এত রূপ!”–ষে চাহরন 

ষদরখয়া ষ ারবেলাল ভারবত, “এত গুণ!” ষস চাহরন আর নাই। ষে চাহরনন্তত 

ষ ারবেলান্তলর ষস্নহপূণ থ রিরদৃটষ্ট প্রমি চকু্ষ ষদরখয়া ভ্রমর ভারবত, বুঙ্কঝ এ সমুদ্র 

আমার ইহজীবন্তন আরম সাাঁতার রদয়া পার হইন্তত পাররব না,-ষে চাহরন ষদরখয়া, 

ষ ারবেলাল ভারবয়া ভারবয়া, এ সিংসার সকল ভুরলয়া োইত, ষস চাহরন আর নাই। ষস 

সকল রপ্রয় সন্তম্বাধ্ন আর নাই–ষস “ভ্রমর”, “ষভামরা”, “ষভামর”, “ষভাম”, “ভুমরর”, 

“ভুরম”, “ভুম”, “ষভাাঁ ষভাাঁ”–ষস সব রনতয নূতন, রনতয ষস্নহপূণ থ, রঙ্গপূণ থ, সুখপূণ থ 

সন্তম্বাধ্ন আর নাই। ষস কান্তলা, কালা, কালাচা াঁদ, ষকন্তলন্তসাণা, কান্তলামারণক, কারলেী, 

কালীন্তয়–ষস রপ্রয়সন্তম্বাধ্ন আর নাই। ষস ও, ওন্ত া, ওন্তহ, ওন্তলা,-ষস রপ্রয়সন্তম্বাধ্ণ আর 

নাই। আর রমিারমরি ডাকাডারক আর নাই। ষস রমিারমরি বকাবরক আর নাই। ষস 

কথা কহার প্রণালী আর নাই। আন্ত  কথা কুলাইত না–এখন তাহা খুাঁঙ্কজয়া আরনন্তত 

হয়। ষে কথা অন্তধ্ থক ভাষায়, অন্তধ্ থক নয়ন্তন নয়ন্তন, অধ্ন্তর অধ্ন্তর প্রকাশ পাইত, 

এখন ষস কথা উটঠয়া র য়ান্তি। ষস কথা বরলবার প্রন্তয়াজন নাই, ষকবল উিন্তর কণ্ঠস্বর 

শুরনবার প্রন্তয়াজন, এখন ষস কথা উটঠয়া র য়ান্তি। আন্ত  েখন ষ ারবেলাল ভ্রমর 

একঙ্কত্রত থারকত, তখন ষ ারবেলালন্তক ডারকন্তল ষকহ সহন্তজ পাইত না–ভ্রমরন্তক 

ডারকন্তল এন্তকবান্তর পাইত না। এখন ডারকন্তত হয় না–হয় “বড়  ররম” নয় “ষক 

ডারকন্ততন্তি”, বরলয়া একজন উটঠয়া োয়। ষস সুের পূরণ থমা ষমন্তঘ ঢারকয়ান্তি। কারতথকী 
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রাকায় গ্রহণ লার য়ান্তি। ষক খাাঁটট ষসাণায় দোর খাদ রমশাইয়ান্তি–ষক সুরবা াঁধ্া েন্তন্ত্রর 

তার কাটটয়ান্তি। 
 

আর ষসই মধ্যািরবকরপ্রফুল্ল হৃদয়মন্তধ্য অিকার হইয়ান্তি। ষ ারবেলাল ষস 

অিকান্তর আন্তলা কররবার জনয ভারবত ষরারহণী,-ভ্রমর ষে ষঘার, মহান্তঘার অিকান্তর, 

আন্তলা কররবার জনয ভারবত–েম! রনরােন্তয়র আেয়, অ রতর  রত, ষপ্রমশূন্তনযর 

প্রীরতিান তুরম, েম! রচিরবন্তনাদন, দুঃখরবনাশন, রবপদভ্ঞ্জন, দীনরঞ্জন তুরম েম! 

আশাশূন্তনযর আশা, ভালবাসাশূন্তনযর ভালবাসা, তুরম েম! ভ্রমরন্তক গ্রহণ কর, ষহ েম! 
 

অষ্টারবিংশ পররন্তেদ 

 

তার পর কৃষ্ণকাে রান্তয়র ভারর োদ্ধ হইয়া ষ ল। শত্রুপক্ষ বরলল ষে, হাাঁ ঘটা 

হইয়ান্তি বন্তট, পাাঁচ সাত দশ হাজার টাকা বযয় হইয়া র য়ান্তি। রমত্রপক্ষ বরলল, লক্ষ 

টাকা খরচ হইয়ান্তি। কৃষ্ণকান্তের উিরারধ্কারর ণ রমত্রপন্তক্ষর রনকট ষ াপন্তন 

বরলল, আোজ পঞ্চাশ হাজার টাকা বযয় হইয়ান্তি। আমরা খাতা ষদরখয়ারি। ষমাট 

বযয়, ৩২৩৫৬|/১২|| । 
 

োহা হউক, রদনকতক বড় হাঙ্গামা ষ ল। হরলাল োদ্ধারধ্কারী, আরসয়া োদ্ধ 

কররল। রদনকতক মারির ভনভনারনন্তত, শতজন্তসর ঝনঝনারনন্তত, কাঙ্গারলর 

ষকালাহন্তল, শনয়ারয়ন্তকর রবচান্তর, গ্রান্তম কাণ পাতা ষ ল না। সন্তেশ রমঠাইন্তয়র 

আমদারন, কাঙ্গারলর আমদারন, টটরক নামাবলীর আমদারন, কুটুন্তম্বর কুটুম্ব, তসয 

কুটুম্ব, তসয কুটুন্তম্বর আমদারন। ষিন্তলগুলা রমরহদানা সীতান্তভা  লইয়া ভাাঁটা 

ষখলাইন্তত আরম্ভ কররল; মা ীগুলা নাররন্তকল শতল মহাঘ থ ষদরখয়া, মাথায় লুরচভাজা 

রঘ মারখন্তত আরম্ভ কররল; গুরলর ষদাকান বি হইল, সব গুরলন্তখার ফলাহান্তর; মন্তদর 

ষদাকান বন্ধ্ হইল, সব মাতাল, টটরক রারখয়া নামাবলী রকরনয়া, উপরিত পন্তত্র রবদায় 

লইন্তত র য়ান্তি। চাল মহাঘ থ হইল, ষকন না, ষকবল অন্নবযয় নয়, এত ময়দা খরচ ষে, 

আর চান্তলর গুাঁ রড়ন্তত কুলান োয় না; এত ঘৃন্ততর খরচ ষে, ষরা ীরা আর কাষ্টর অন্তয়ল 

পায় না; ষ ায়ালার কান্তি ষঘাল রকরনন্তত ষ ন্তল তাহারা বরলন্তত আরম্ভ কররল, আমার 

ষঘালটুকু ব্রাহ্মন্তণর আশীব থন্তদ দই হইয়া র য়ান্তি। 
 

ষকানমন্তত োন্তদ্ধর ষ াল থারমল, ষশষ উইল পড়ার েন্ত্রণা আরম্ভ হইল। উইল পরড়য়া 

হরলাল ষদরখন্তলন, উইন্তল রবের সাক্ষী–ষকান ষ াল কররবার সম্ভাবনা নাই। হরলাল 

োদ্ধান্তে স্বিান্তন  মন কররন্তলন। 
 

উইল পরড়য়া আরসয়া ষ ারবেলাল ভ্রমরন্তক বরলন্তলন, “উইন্তলর কথা শুরনয়াি?” 

 



কৃষ্ণকান্তের উইল 

 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
2

 

ভ্র। রক? 

 

ষ া। ষতামার অধ্ থািংশ? 

 

ভ্র। আমার, না ষতামার? 

 

ষ া। এখন আমার ষতামার একটু প্রন্তভদ হইয়ান্তি। আমার নয়, ষতামার। 
 

ভ্র। তাহা হইন্তল ষতামার। 
 

ষ া। ষতামার রবষয় আরম ষভা  কররব না। 
 

ভ্রমন্তরর বড়ই কান্না আরসল, রকন্তু ভ্রমর অহিান্তরর বশীভূত হইয়া ষরাদন সিংবরণ 

কররয়া বরলল, “তন্তব রক কররন্তব?” 

 

ষ া। োহান্তত দুই পয়সা উপাজথন কররয়া রদনপাত কররন্তত পারর, তাহাই কররব। 
 

ভ্র। ষস রক? 

 

ষ া। ষদন্তশ ষদন্তশ ভ্রমণ কররয়া চাকররর ষচষ্টা কররব। 
 

ভ্র। রবষয় আমার ষজযষ্ঠ শ্বশুন্তরর নন্তহ, আমার শ্বশুন্তরর। তুরমই তাাঁহার উিরারধ্কারী, 

আরম নরহ। ষজযঠার উইল কররবার ষকান শঙ্কক্তই রিল না। উইল অরসদ্ধ। আমার রপতা 

োন্তদ্ধর সমন্তয় রনমন্ত্রন্তণ আরসয়া এই কথা বুঝাইয়া রদয়া র য়ান্তিন। রবষয় ষতামার, 

আমার নন্তহ। 
 

ষ া। আমার ষজযষ্ঠতাত রমথযাবাদী রিন্তলন না। রবষয় ষতামার, আমার নন্তহ।রতরন েখন 

ষতামান্তক রলরখয়া রদয়া র য়ান্তিন, তখন রবষয় ষতামার, আমার নন্তহ। 
 

ভ্র। েরদ ষসই সন্তেহই থান্তক, আরম না হয় ষতামান্তক রলরখয়া রদন্ততরি। 

ষ া। ষতামার দান গ্রহণ কররয়া জীবনধ্ারণ কররন্তত হইন্তব? 

 

ভ্র। তাহান্ততই বা ক্ষরত রক? আরম ষতামার দাসানুদাসী বই ত নই? 

 

ষ া। আঙ্কজ কারল ও কথা সান্তজ না, ভ্রমর। 
 

ভ্র। রক কররয়ারি? আরম ষতামা রভন্ন এ জ ৎসিংসান্তর আর রকিু জারন না। আট 

বৎসন্তরর সমন্তয় আমার রববাহ হইয়ান্তি–আরম সন্ততর বৎসন্তর পরড়য়ারি। আরম এ নয় 
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বৎসর  আর রকিু জারন না, ষকবল ষতামান্তক জারন। আরম ষতামার প্ররতপারলত, 

ষতামার ষখরলবার পুত্তুল–আমার রক অপরাধ্ হইল? 

 

ষ া। মন্তন কররয়া ষদখ। 
 

ভ্র। অসমন্তয় রপত্রালন্তয় র য়ারিলাম–ঘাট হইয়ান্তি, আমার শত-সহস্র অপরাধ্ 

হইয়ান্তি–আমায় ক্ষমা কর। আরম আর রকিু জারন না, ষকবল ষতামায় জারন, তাই 

রা  কররয়ারিলাম। 
 

ষ ারবেলাল কথা করহল না। তাহার অন্তগ্র, আলুলারয়তকুেলা, অশ্রুরবপ্লতুা, রববশা, 

কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে রবলুটণ্ঠতা ষসই সপ্তদশবষীয়া বরনতা। ষ ারবেলাল কথা 

করহল না। ষ ারবেলাল তখন ভারবন্ততরিল, “এ কান্তলা! ষরারহণী কত সুের! এর গুণ 

আন্তি, তার রূপ আন্তি। এত কাল গুন্তণর ষসবা কররয়ারি, এখন রকিু রদন রূন্তপর ষসবা 

কররব।-আমার এ অসার, এ আশাশূনয, প্রন্তয়াজনশূনয জীবন ইোমত কাটাইব। 

মাটটর ভাণ্ড ষেরদন ইো ষসইরদন ভারঙ্গয়া ষফরলব|” 

 

ভ্রমর পান্তয় ধ্ররয়া কাাঁরদন্ততন্তি–ক্ষমা কর, আরম বারলকা! 
 

রেরন অনে সুখদুঃন্তখর রবধ্াতা, অেে থামী, কাতন্তরর বিু, অবশযই রতরন এ কথাগুরল 

শুরনন্তলন, রকন্তু ষ ারবেলাল তাহা শুরনল না। নীরব হইয়া ররহল। ষ ারবেলাল 

ষরারহণীন্তক ভারবন্ততরিল। তীব্রন্তজযারতম থয়ী, অনেপ্রভাশারলনী 

প্রভাতশুত্রুতারারূরপণী রূপতররঙ্গণী চঞ্চলা ষরারহণীন্তক ভারবন্ততরিল। 
 

ভ্রমর উির না পাইয়া বরলল, “রক বল?” 

 

ষ ারবেলাল বরলল, “আরম ষতামান্তক পররতযা  কররব |” 

 

ভ্রমর পদতযা  কররল। উটঠল। বারহন্তর োইন্ততরিল। ষচৌকাঠ বারধ্য়া পররয়া মূরি থতা 

হইল। 
 

ঊনঙ্কত্রিংশ পররন্তেদ 

 

“রক অপরাধ্ আরম কররয়ারি ষে আমান্তক তযা  কররন্তব?” 

 

এ কথা ভ্রমর ষ ারবেলালন্তক মুন্তখ বরলন্তত পাররল না–রকন্তু এই ঘটনার পর পন্তল 

পন্তল, মন্তন মন্তন ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তত লার ল, আমার রক অপরাধ্? 
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ষ ারবেলালও মন্তন মন্তন অনুসিান কররন্তত লার ল ষে, ভ্রমন্তরর রক অপরাধ্? 

ভ্রমন্তরর ষে রবন্তশষ গুরুতর অপরাধ্ হইয়ান্তি, তাহা ষ ারবেলান্তলর মন্তন এক প্রকার 

রির হইয়ান্তি। রকন্তু অপরাধ্টা রক, তাহা তত ভারবয়া ষদন্তখন নাই। ভারবয়া ষদরখন্তত 

ষ ন্তল মন্তন হইত, ভ্রমর ষে তাাঁহার প্ররত অরবশ্বাস কররয়ারিল,অরবশ্বাস কররয়া 

তাহা াঁন্তক মুন্তখ সতয রমথযা ঙ্কজজ্ঞাসা কররল না, এই তাহার অপরাধ্। োর জনয এত 

করর, ষস এত সহষজ আমান্তক অরবশ্বাস কররয়ান্তি, এই তাহার অপরাধ্। আমরা 

কুমরত সুমরতর কথাপন্তব থবরলয়ারি। ষ ারবেলান্তলর হৃদন্তয় পাশাপারশ উপন্তবশন 

কররয়া, কুমরত সুমরত ষে কন্তথাপকথন কররন্ততরিল, তাহা সকলন্তক শুনাইব। 
 

কুমরত বরলল, “ভ্রমন্তরর প্রথম এইটট অপরাধ্, এই অরবশ্বাস |” 

 

সুমরত উির কররল, “ষে অরবশ্বান্তসর ষো য, তাহান্তক অরবশ্বাস না কররন্তব ষকন? তুরম 

ষরারহণীর সন্তঙ্গ এই আনে উপন্তভা  কররন্ততি, ভ্রমর ষসটা সন্তেহ কররয়ারিল 

বরলয়াই তার এত ষদাষ?” 

 

কু। এখন ষেন আরম অরবশ্বাসী হইয়ারি, রকন্তু ভ্রমর অরবশ্বাস কররয়ারিল, তখন আরম 

রনন্তদথাষী। 
 

সু। দুরদন আন্ত  পান্তিন্তত বড় আরসয়া োয় না–ষদাষ ত কররয়াি। ষে ষদাষ কররন্তত 

সক্ষম, তাহান্তক ষদাষী মন্তন করা রক এত গুরুতর অপরাধ্? 

 

কু। ভ্রমর আমান্তক ষদাষী মন্তন কররয়ান্তি বরলয়াই আরম ষদাষী হইয়ারি। সাধু্ন্তক ষচার 

বরলন্তত ষচার হয়। 
 

সু। ষদাষটা ষে ষচার বন্তল তার! ষে চুরর কন্তর তার রকিু নয়! 

কু। ষতার সন্তঙ্গ ঝ ড়ায় আরম পারন্তবান্ত া না। ষদখ্ না, ভ্রমর আমার ষকমন 

অপমানটা কররল? আরম রবন্তদশ ষথন্তক আসরিব শুন্তন বান্তপর বাড়ী চরলয়া ষ ল। 
 

সু। েরদ ষস োহা ভারবয়ারিল, তাহান্তত তাহার দৃঢ় রবশ্বাস হইয়া থান্তক, তন্তব ষস সঙ্গত 

কাজই কররয়ান্তি। স্বামী পরদাররনরত হইন্তল নারীন্তদহ ধ্ারণ কররয়া ষক রা  না 

কররন্তব? 

 

কু। ষসই রবশ্বাসই তাহার ভ্রম–আর ষদাষ রক? 

 

সু। এ কথা রক তাহান্তক একবার ঙ্কজজ্ঞাসা কররয়াি? 

 

কু। না। 
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সু। তুরম না ঙ্কজজ্ঞাসা কররয়া রা  কররন্ততি, আর ভ্রমর রনতাে বারলকা, না ঙ্কজজ্ঞাসা 

কররয়া রা  কররয়ারিল বরলয়া এত হাঙ্গাম? ষস সব কান্তজর কথা নন্তহ–আসল রান্ত র 

কারণ রক বরলব? 

 

কু। রক বল না? 

 

সু। আসল কথা ষরারহণী। ষরারহণীন্তত প্রাণ পরড়য়ান্তি–তাই আর কান্তলা ষভামরা ভাল 

লান্ত  না। 
 

কু। এতকাল ষভামরা ভাল লার ল রকন্তস? 

 

সু। এতকাল ষরারহণী ষজান্তট নাই। এক রদন্তন ষকান রকিু ঘন্তট না। সমন্তয় সকল 

উপরিত হয়। আজ ষরৌন্তদ্র ফাটটন্ততন্তি বরলয়া কাল দুরদথন হইন্তব না ষকন? শুধু্ রক 

তাই– আরও আন্তি! 

কুমরত। আর রক? 

 

সু। কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়া মন্তন মন্তন জারনত, ভ্রমরন্তক রবষয় রদয়া ষ ন্তল–রবষয় 

ষতামারই ররহল। ইহাও জারনত ষে, ভ্রমর এক মান্তসর মন্তধ্য ষতামান্তক উহা রলরখয়া 

রদন্তব। রকন্তু আপাততঃ ষতামান্তক একটু কুপথ ামী ষদরখয়া ষতামার চররত্রন্তশাধ্ন 

জনয ষতামান্তক ভ্রমন্তরর আাঁচন্তল বাাঁরধ্য়া রদয়া ষ ল। তুরম অতটা না বুঙ্কঝয়া ভ্রমন্তরর 

উপর রার য়া উটঠয়াি। 
 

কু। তা সতযই। আরম রক স্ত্রীর মাসহরা খাইব না রক? 

 

সু। ষতামার রবষয়, তুরম ষকন ভ্রমন্তরর কান্তি রলরখয়া লও না? 

 

কু। স্ত্রীর দান্তন রদনপাত কররব? 

 

সু। আন্তর বাপ ষর! রক পুরুষরসিংহ! তন্তব ভ্রমন্তরর সন্তঙ্গ ষমাকর্দ্মা কররয়া রডক্রী কররয়া 

লও না–ষতামার শপতৃক রবষয় বন্তট। 
 

কু। স্ত্রীর সন্তঙ্গ ষমাকর্দ্মা কররব? 

 

সু। তন্তব আর রক কররন্তব? ষ াল্লায় োও। 
 

কু। ষসই ষচষ্টায় আরি। 
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সু। ষরারহণী–সন্তঙ্গ োন্তব রক? 

 

তখন কুমরতন্তত সুমরতন্তত ভারর চুন্তলাচুরল ঘুন্তষাঘুরষ আরম্ভ হইল। 
 
 

ঙ্কত্রিংশ পররন্তেদ 

 

আমার এমন রবশ্বাস আন্তি ষে, ষ ারবেলান্তলর মাতা েরদ পাকা  ৃরহণী হইন্ততন, তন্তব 

ফুৎকার মান্তত্র এ কান্তলা ষমঘ উরড়য়া োইত। রতরন বুঙ্কঝন্তত পাররয়ারিন্তলন ষে, বধূ্র 

সন্তঙ্গ তাাঁহার পুন্তত্রর আেররক রবন্তেদ হইয়ান্তি। স্ত্রীন্তলাক ইহা সহন্তজই বুঙ্কঝন্তত পান্তর। 

েরদ রতরন এই সমন্তয় সদুপন্তদন্তশ, ষস্নহবান্তকয এবিং স্ত্রীবুঙ্কদ্ধসুলভ অনযানয সদুপান্তয় 

তাহার প্রতীকার কররন্তত েত্ন কররন্ততন, তাহা হইন্তল বুঙ্কঝ সফল ফলাইন্তত পাররন্ততন। 

রকন্তু ষ ারবেলান্তলর মাতা বড় পাকা  ৃরহণী নন্তহন, রবন্তশষ পুত্রবধূ্ রবষন্তয়র 

অরধ্কাররণী হইয়ান্তি বরলয়া ভ্রমন্তরর উপন্তর একটু রবন্তিষাপন্নাও হইয়ারিন্তলন। ষে 

ষস্নন্তহর বন্তল রতরন ভ্রমন্তরর ইষ্টকামনা কররন্তবন, ভ্রমন্তরর উপর তাাঁহার ষস ষস্নহ রিল 

না। পুত্র থারকন্তত পুত্রবধূ্র রবষয় হইল, ইহা তাাঁহার অসহয হইল। রতরন একবারও 

অনুভব কররন্তত পাররন্তলন না ষে, ভ্রমর ষ ারবেলাল অরভন্নসম্পরি জারনয়া, 

ষ ারবেলান্তলর চররত্রন্তদাষসম্ভাবনা ষদরখয়া, কৃষ্ণকাে রায় ষ ারবেলান্তলর শাসন 

জনয ভ্রমরন্তক রবষয় রদয়া র য়ারিন্তলন। একবারও রতরন মন্তন ভারবন্তলন না ষে, 

কৃষ্ণকাে মুমূষু থ অবিায় কতকটা লুপ্তবুঙ্কদ্ধ হইয়া, কতকটা ভ্রােরচি হইয়াই এ 

অরবন্তধ্য় কাে থ কররয়ারিন্তলন। রতরন ভারবন্তলন ষে, পুত্রবধূ্র সিংসান্তর তাাঁহান্তক ষকবল 

গ্রাসােদন্তনর অরধ্কাররণী, এবিং অন্নদাস ষপৌরবন্ত থর মন্তধ্য  ণযা হইয়া ইহজীবন 

রনব থাহ কররন্তত হইন্তব। অতএব সিংসার তযা  করাই ভাল, রির কররন্তলন। এন্তক 

পরতহীনা, রকিু আত্মপরায়ণা, রতরন স্বারমরবন্তয়া কাল হইন্ততই কাশীোত্রা কামনা 

কররন্ততন, ষকবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ পুত্রন্তস্নহবশতঃ এতরদন োইন্তত পান্তরন নাই। এক্ষন্তণ 

ষে বাসনা আরও প্রবল হইল। 
 

রতরন ষ ারবেলালন্তক বরলন্তলন, “কতথারা এন্তক এন্তক স্ব থান্তরাহণ কররন্তলন, এখন 

আমার সময় রনকট হইয়া আরসল। তুরম পুন্তত্রর কাজ কর; এই সময় আমান্তক কাশী 

পাঠাইয়া দাও|” 

 

ষ ারবেলাল হঠাৎ এ প্রোন্তব সম্মত হইন্তলন। বরলন্তলন, “চল, আরম ষতামান্তক আপরন 

কাশী রারখয়া আরসব |” দুভথা যবশতঃ এই সমন্তয় ভ্রমর একবার ইো কররয়া রপত্রালন্তয় 

র য়ারিন্তলন। ষকহই তাাঁহান্তক রনন্তষধ্ কন্তর নাই। অতএব ভ্রমন্তরর অজ্ঞান্তত 

ষ ারবেলাল কাশীোত্রার সকল উন্তদযা  কররন্তত লার ন্তলন।রনজ নান্তম রকিু সম্পরি 

রিল—তাহা ষ াপন্তন রবক্রয় কররয়া অথ থসঞ্চয় কররন্তলন। কাঞ্চন হীরকারদ মূলযবান 
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বস্তু োহা রনন্তজর সম্পরি রিল–তাহা রবক্রয় কররন্তলন। এইরূন্তপ প্রায় লক্ষ টাকা 

সিংগ্রহ হইল। ষ ারবেলাল ইহা িারা ভরবষযন্তত রদনপাত কররন্তবন রির কররন্তলন। 
 

তখন মাতৃসন্তঙ্গ কাশীোত্রার রদন রির কররয়া ভ্রমরন্তক আরনন্তত পাঠাইন্তলন। শাশুড়ী 

কাশীোত্রা কররন্তবন শুরনয়া ভ্রমর তাড়াতারড় আরসল। আরসয়া শাশুড়ীর চরণ ধ্ররয়া 

অন্তনক রবনয় কররল; শাশুড়ীর পদপ্রান্তে পরড়য়া কাাঁরদন্তত লার ল, “মা, আরম 

বারলকা–আমায় একা রারখয়া োইও না–আরম সিংসারধ্ন্তম থর রক বুঙ্কঝ? মা–সিংসার 

সমুদ্র, আমান্তক এ সমুন্তদ্র একা ভাসাইয়া োইও না |” শাশুড়ী বরলন্তলন, “ষতামার বড় 

ননদ ররহল। ষসই ষতামান্তক আমার মত েত্ন কররন্তব–আর তুরমও  ৃরহণী হইয়াি |” 

ভ্রমর রকিুই বুঙ্কঝল না–ষকবল কাাঁরদন্তত লার ল। 
 

ভ্রমর ষদরখল বড় রবপদ সম্মুন্তখ। শাশুড়ী তযা  কররয়া চরলন্তলন–আবার স্বামীও 

তাাঁহান্তক রারখন্তত চরলন্তলন–রতরনও রারখন্তত র য়া বুঙ্কঝ আর না আইন্তসন! ভ্রমর 

ষ ারবেলান্তলর পান্তয় ধ্ররয়া কাাঁরদন্তত লার ল–বরলল, “কত রদন্তন আরসন্তব বরলয়া োও 

|” 
 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “বরলন্তত পারর না। আরসন্তত বড় ইো নাই |” 

 

ভ্রমর পা িারড়য়া রদয়া উটঠয়া, মন্তন ভারবল, “ভয় রক? রবষ খাইব |” 

তার পন্তর রিরীকৃত োত্রার রদবস আরসয়া উপরিত হইল। হররদ্রাগ্রাম হইন্তত রকিু দরূ 

রশরবকান্তরাহন্তণ র য়া ষেন পাইন্তত হইন্তব। শুভ োঙ্কত্রক লগ্ন উপরিত–সকল প্রস্তুত। 

ভান্তর ভান্তর রসেুক, ষতারঙ্গ, বাক্স, ষব ,  াাঁটরর বাহন্তকরা বরহন্তত আরম্ভ কররল। দাস 

দাসী সুরবমল ষধ্ৌতবস্ত্র পররয়া, ষকশ রঙ্কঞ্জত কররয়া, দরওয়াজার সম্মুন্তখ দাাঁড়াইয়া পান 

রচবাইন্তত লার ল–তাহারা সন্তঙ্গ োইন্তব। িারবান্তনরা রিন্তটর জামার বিক আাঁটটয়া লাটঠ 

হান্তত কররয়া, বাহকরদন্ত র সন্তঙ্গ বকাবরক আরম্ভ কররল। পাড়ার ষমন্তয়-ষিন্তল 

ষদরখবার জনয ঝুাঁ রকল। ষ ারবেলান্তলর মাতা  ৃহন্তদবতান্তক প্রণাম কররয়া, ষপৌরজন 

সকলন্তক েথান্তো য সম্ভাষণ কররয়া কাাঁরদন্তত কাাঁরদন্তত রশরবকান্তরাহণ কররন্তলন; 

ষপৌরজন সকন্তলই কাাঁরদন্তত লার ল। রতরন রশরবকান্তরাহণ কররয়া অগ্রসর হইন্তলন। 
 

এরদন্তক ষ ারবেলাল অনযান্ে ষপৌরস্ত্রী ণন্তক েন্তথারচত সন্তম্বাধ্ন কররয়া শয়ন ৃন্তহ 

ষরারুদযামানা ভ্রমন্তরর কান্তি রবদায় হইন্তত ষ ন্তলন। ভ্রমরন্তক ষরাদনরববশা ষদরখয়া 

রতরন োহা বরলন্তত আরসয়ারিন্তলন, তাহা বরলন্তত না পাররয়া, ষকবল বরলন্তলন, “ভ্রমর! 

আরম মান্তক রারখন্তত চরললাম |” 

 

ভ্রমর চন্তক্ষর জল মুরিয়া বরলল, “মা ষসখান্তন বাস কররন্তবন। তুরম আরসন্তব না রক?” 
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কথা েখন ভ্রমর ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, তখন তাহার চন্তক্ষর জল শুকাইয়া র য়ারিল; তাহার 

স্বন্তরর শিে থ,  াম্ভীে থ, তাহার অধ্ন্তর রির প্ররতজ্ঞা ষদরখয়া ষ ারবেলাল রকিু রবঙ্কিত 

হইন্তলন। হঠাৎ উির কররন্তত পাররন্তলন না। ভ্রমর স্বামীন্তক নীরব ষদরখয়া পুনররপ 

বরলল, “ষদখ তুরমই আমান্তক রশখাইয়াি, সতযই আমার ধ্ম থ, সতযই একমাত্র সুখ। 

আঙ্কজ আমান্তক তুরম সতয বরলও–আরম ষতামার আরেত বারলকা–আমায় আঙ্কজ 

প্রবঞ্চনা কররও না–কন্তব আরসন্তব?” 

 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “তন্তব সতযই ষশান। রফররয়া আরসবার ইো নাই |” 

 

ভ্রমর। ষকন ইো নাই–তাহা বরলয়া োইন্তব না রক? 

 

ষ া। এখান্তন থারকন্তল ষতামার অন্নদাস হইয়া থারকন্তত হইন্তব। 
 

ভ্রমর। তাহান্ততই বা ক্ষরত রক? আরম ত ষতামার দাসানুদাসী। 
 

ষ া। আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইন্তত আসার প্রতীক্ষায় জান্তনলায় 

বরসয়া থারকন্তব। ষতমন সমন্তয় ষস রপত্রালন্তয় র য়া বরসয়া থান্তক না। 
 

ভ্রমর। তাহার জনয কত পান্তয় ধ্ররয়ারি–এক অপরাধ্ রক মাজথনা হয় না! 
 

ষ া। এখন ষসরূপ শত অপরাধ্ হইন্তব। তুরম এখন রবষন্তয়র অরধ্কাররণী। 
 

ভ্রমর। তা নয়। আরম এবার বান্তপর বাড়ী র য়া, বান্তপর সাহান্তেয োহা কররয়ারি, তাহা 

ষদখ। 
 

এই বরলয়া ভ্রমর একখানা কা জ ষদখাইন্তলন। ষ ারবেলান্তলর হান্তত তাহা রদয়া 

বরলন্তলন, “পড় |” 

 

ষ ারবেলাল পরড়য়া ষদরখন্তলন–দানপত্র। ভ্রমর, উরচত মূন্তলযর ষ্টযান্তম্প, আপনার 

সমুদয় সম্পরি স্বামীন্তক দান কররন্ততন্তিন–তাহা ষরঙ্কজষ্টারী হইয়ান্তি। ষ ারবেলাল 

পরড়য়া বরলন্তলন, “ষতামার ষো য কাজ তুরম কররয়াি। রকন্তু ষতামায় আমায় রক 

সম্বি? আরম ষতামায় অলিার রদব, তুরম পররন্তব। তুরম রবষয় দান কররন্তব, আরম 

ষভা  কররব–এ সম্বি নন্তহ |” এই বরলয়া ষ ারবেলাল বহুমূলয দানপত্রখারন খণ্ড খণ্ড 

কররয়া রিাঁ রড়য়া ষফরলন্তলন। 
 

ভ্রমর বরলন্তলন, “রপতা বরলয়া রদয়ান্তিন, ইহা রিাঁ রড়য়া ষফলা বৃথা। সরকারীন্তত ইহার 

নকল আন্তি |” 
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ষ া। থান্তক থাক। আরম চরললাম। 
 

ভ্র। কন্তব আরসন্তব? 

ষ া। আরসব না। 
 

ভ্র। ষকন? আরম ষতামার স্ত্রী, রশষযা, আরেতা, প্ররতপারলতা–ষতামার দাসানুদাসী–

ষতামার কথার রভখারী–আরসন্তব না ষকন? 

 

ষ া। ইো নাই। 
 

ভ্র। ধ্ম থ নাই রক? 

 

ষ া। বুঙ্কঝ আমার তাও নাই। 
 

বড় কন্তষ্ট ভ্রমর চন্তক্ষর জল ষরাধ্ কররল। হুকুন্তম চন্তক্ষর জল রফররল–ভ্রমর ষজাড়হাত 

কররয়া অরবকজ্জম্পত কন্তণ্ঠ বরলন্তত লার ল, “তন্তব োও–পার, আরসও না। রবনাপরান্তধ্ 

আমান্তক তযা  কররন্তত চাও, কর।–রকন্তু মন্তন রারখও, উপন্তর ষদবতা আন্তিন। মন্তন 

রারখও–এক রদন আমার জনয ষতামান্তক কাাঁরদন্তত হইন্তব। মন্তন রারখও–এক রদন তুরম 

খুাঁঙ্কজন্তব, এ পৃরথবীন্তত অকৃঙ্কত্রম আেররক ষস্নহ ষকাথায় োয়?–ষদবতা সাক্ষী! েরদ 

আরম সতী হই, কায়মন্তনাবান্তকয ষতামার পান্তয় আমার ভঙ্কক্ত থান্তক, তন্তব ষতামায় 

আমায় আবার সাক্ষাৎ হইন্তব।অরম ষসই আশায় প্রান রারখব। এখন োও, বরলন্তত ইো 

হয়, বল ষে আর আরসব না। রকন্তু আরম বরলন্ততরি–আবার আরসন্তব–আবার ভ্রমর 

বরলয়া ডারকন্তব–আবার আমার জনয কাাঁরদন্তব। েরদ এ কথা রনষ্ফল হয়, তন্তব জারনও–

ষদবতা রমথযা, ধ্ম থ রমথযা, ভ্রমর অসতী! তুরম োও, আমার দুঃখ নাই! তুরম আমারই–

ষরারহণীর নও |” 

 

এই বরলয়া ভ্রমর, ভঙ্কক্তভান্তব স্বামীর চরন্তণ প্রণাম কররয়া  ন্তজন্দ্র মন্তন কক্ষােন্তর 

 মন কররয়া িার রুদ্ধ কররল। 
 
 

একঙ্কত্রিংশ পররন্তেদ 

 

এই আখযারয়কা আরন্তম্ভর রকিুপন্তব থ ভ্রমন্তরর একটট পুত্র হইয়া সূরতকা ান্তরই নষ্ট হয়। 

ভ্রমর আঙ্কজ কক্ষােন্তর র য়া িার রুদ্ধ কররয়া, ষসই সাত রদন্তনর ষিন্তলর জনয কাাঁরদন্তত 

বরসল। ষমন্তঝর উপর পরড়য়া, ধূ্লায় লুটাইয়া অশরমত রনশ্বান্তস পুন্তত্রর জনয কাাঁরদন্তত 

লার ল। “আমার ননীর পুিলী, আমার কাঙ্গান্তলর ষসাণা, আজ তুরম ষকাথায়? আঙ্কজ 



কৃষ্ণকান্তের উইল 

 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
0

 

তুই থারকন্তল আমায় কার সাধ্য তযা  কন্তর? আমার মায়া কাটাইন্তলন, ষতার মায়া ষক 

কাটাইত? আরম কুরূপা কুৎরসতা, ষতান্তক ষক কুৎরসত বরলত? ষতার ষচন্তয় ষক সেুর? 

একবার ষদখা ষদ বাপ–এই রবপন্তদর সময় একবার রক ষদখা রদন্তত পাররস না–মররন্তল 

রক আর ষদখা ষদয় না?__” 

 

ভ্রমর তখন েুক্তকন্তর, মন্তন মন্তন উ্ থমুন্তখ, অথচ অস্ফুট বান্তকয ষদবতারদ ন্তক 

ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তত লার ল, “ষকহ আমান্তক বরলয়া দাও–আমার রক ষদান্তষ, এই সন্ততর 

বৎসর  মাত্র বয়ন্তস এমন অসম্ভব দুদথশা ঘটটল; আমার পুত্র মররয়ান্তি–আমার স্বামী 

তযা  কররল–আমার সন্ততর বৎসর  মাত্র বয়স, আরম এই বয়ন্তস স্বামীর ভালবাসা রবনা 

আর রকিু ভালবারস নাই–আমার ইহন্তলান্তক আর রকিু কামনা নাই–আর রকিু কামনা 

কররন্তত রশরখ নাই–আরম আঙ্কজ এই সন্ততর বৎসর  বয়ন্তস তাহান্তত রনরাশ হইলাম 

ষকন?” 

 

ভ্রমর কাাঁরদয়া কাটটয়া রসদ্ধাে কররল–ষদবতারা রনতাে রনষ্ঠুর। েখন ষদবতা রনষ্ঠুর, 

তখন মনুষয আর রক কররন্তব–ষকবল কাাঁরদন্তব। ভ্রমর ষকবল কাাঁরদন্তত লার ল। 
 

এরদন্তক ষ ারবেলাল, ভ্রমন্তরর রনকট হইন্তত রবদায় হইয়া ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর বরহব থটীন্তত 

আরসন্তলন। আমরা সতয কথা বরলব–ষ ারবেলাল চন্তক্ষর জল মুরিন্তত মুরিন্তত 

আরসন্তলন। বারলকার অরত সরল ষে প্রীরত, অকৃঙ্কত্রম, উন্তিরলত, কথায় কথায় বযক্ত, 

োহার প্রবাহ রদনরাঙ্কত্র িুটটন্ততন্তি–ভ্রমন্তরর কান্তি ষসই অমূলয প্রীরত পাইয়া 

ষ ারবেলাল সুখী হইয়ারিন্তলন, ষ ারবেলান্তলর এখন তাহা মন্তন পরড়ল। মন্তন পরড়ল 

ষে, োহা তযা  কররন্তলন, তাহা আর পৃরথবীন্তত পাইন্তবন না। ভারবন্তলন, োহা কররয়ারি, 

তাহা আর এখন রফন্তর না–এখন ত োই। এখন োত্রা কররয়ারি, এখন োই। বুঙ্কঝ আর 

ষফরা হইন্তব না। োহা হউক, োত্রা কররয়ারি, এখন োই। 
 

ষসই সমন্তয় েরদ ষ ারবেলাল দুই পা রফররয়া র য়া, ভ্রমন্তরর রুদ্ধ িার ষঠরলয়া একবার 

বরলন্ততন–“ভ্রমর, আরম আবার আরসন্ততরি,” তন্তব সকল রমটটত। ষ ারবেলান্তলর 

অন্তনক বার ষস ইো হইয়ারিল। ইো হইন্তলও তাহা কররন্তলন না। ইো হইন্তলও একটু 

লজ্জা কররল। ভারবন্তলন, এত তাড়াতারড় রক? েখন মন্তন কররব, তখন রফররব। 

ভ্রমন্তরর কান্তি ষ ারবেলাল অপরাধ্ী। আবার ভ্রমন্তরর সন্তঙ্গ সাক্ষাৎ কররন্তত সাহস 

হইল না। োহা হয় একটা রির কররবার বুঙ্কদ্ধ হইল না। ষে পন্তথ োইন্ততন্তিন, ষসই পন্তথ 

চরলন্তলন। রতরন রচোন্তক বজথন কররয়া–বরহব থটীন্তত আরসয়া সজ্জজ্জত অন্তশ্ব 

আন্তরাহণপূব থক কশাঘাত কররন্তলন। পন্তথ োইন্তত োইন্তত ষরারহণীর রূপরারশ 

হৃদয়মন্তধ্য ফুটটয়া উটঠল। 
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রিতীয় খণ্ড 

প্রথম পররন্তেদ : প্রথম বৎসর 

 

হররদ্রাগ্রান্তমর বাড়ীন্তত সিংবাদ আরসল, ষ ারবেলাল, মাতা প্রভৃরত সন্তঙ্গ রনরব থন্তঘ্ন সুি 

শরীন্তর কাশীধ্ান্তম ষপৌৌঁরিয়ান্তিন। ভ্রমন্তরর কান্তি ষকান পত্র আরসল না। অরভমান্তন 

ভ্রমরও পত্র রলরখল না। পত্রারদ আমলাবন্ত থর কান্তি আরসন্তত লার ল। 
 

এক মাস ষ ল, দুই মাস ষ ল। পত্রারদ আরসন্তত লার ল। ষশষ একরদন সিংবাদ আরসল 

ষে, ষ ারবেলাল কাশী হইন্তত বাটী োত্রা কররয়ান্তিন। 
 

ভ্রমর শুরনয়া বুঙ্কঝল ষে, ষ ারবেলাল ষকবল মান্তক ভুলাইয়া, অনযত্র  মন 

কররয়ান্তিন। বাড়ী আরসন্তবন এমন ভরসা হইল না। 
 

এই সমন্তয় ভ্রমর ষ াপন্তন সব থদা ষরারহণীর সিংবাদ লইন্তত লার ল। ষরারহণী রাাঁন্তধ্ বান্তড়, 

খায়,  া ষধ্ায়, জল আন্তন। আর রকিুই সিংবাদ নাই। ক্রন্তম এক রদন সিংবাদ আরসল, 

ষরারহণী পীরড়তা। ঘন্তরর রভতর মুরড় রদয়া পরড়য়া থান্তক, বারহর হয় না। ব্রহ্মানে 

আপরন রাাঁরধ্য়া খায়। 
 

তার পর এক রদন সিংবাদ আরসল ষে, ষরারহণী রকিু সাররয়ান্তি, রকন্তু পীড়ার মূল োয় 

নাই। শূলন্তরা –রচরকৎসা নাই–ষরারহণী আন্তরা য জনয তারন্তকশ্বন্তর হতযা রদন্তত 

োইন্তব। ষশষ সিংবাদ–ষরারহণী হতযা রদন্তত তারন্তকশ্বন্তর র য়ান্তি। একাই র য়ান্তি–ষক 

সন্তঙ্গ োইন্তব? 

 

এ রদন্তক রতন চারর মাস ষ ল–ষ ারবেলাল রফররয়া আরসল না। পাাঁচ িয় মাস হইল, 

ষ ারবেলাল রফররল না। ভ্রমন্তরর ষরাদন্তনর ষশষ নাই। ষকবল মন্তন কররত, এখন 

ষকাথায় আন্তিন, ষকমন আন্তিন–সিংবাদ পাইন্তলই বাাঁরচ। এ সিংবাদ পাই না ষকন? 

 

ষশষ ননোন্তক বরলয়া শাশুড়ীন্তক পত্র রলখাইল–আপরন মাতা, অবশয পুন্তত্রর সিংবাদ 

পান। শাশুড়ী রলরখন্তলন, রতরন ষ ারবেলান্তলর সিংবাদ পাইয়া থান্তকন। ষ ারবেলাল 

প্রয়া , মথুরা, জয়পুর প্রভৃরত িান ভ্রমণ কররয়া আপাততঃ রদল্লী অবরিরত 

কররন্ততন্তিন। শীঘ্র ষসখান হইন্তত িানােন্তর  মন কররন্তবন। ষকাথাও িায়ী হইন্ততন্তিন 

না। 
 

এরদন্তক ষরারহণীও আর রফররল না। ভ্রমর ভারবন্তত লার ন্তলন, ভ বান জান্তনন, ষরারহণী 

ষকাথায় ষ ল। আমার মন্তনর সন্তেহ আরম পাপমুন্তখ বযক্ত কররব না। ভ্রমর আর সহয 
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কররন্তত পাররন্তলন না; কাাঁরদন্তত কাাঁরদন্তত ননোন্তক বরলয়া রশরবকান্তরাহন্তণ রপত্রালন্তয় 

 মন কররন্তলন। 
 

ষসখান্তন র য়া ষ ারবেলান্তলর ষকান সিংবাদ পাওয়া দুরূহ ষদরখয়া আবার রফররয়া 

আরসন্তলন, আরসয়া হররদ্রাগ্রান্তমও স্বামীর ষকান সিংবাদ না পাইয়া, আবার শাশুড়ীন্তক 

পত্র রলখাইন্তলন। শাশুড়ী এবার রলরখন্তলন, “ষ ারবেলাল আর ষকান সিংবাদ ষদয় না; 

এখন ষস ষকাথায় আন্তি জারন না। ষকানও সিংবাদ পাই না |” এইরূন্তপ প্রথম বৎসর  

কাটটয়া ষ ল। প্রথম বৎসন্তরর ষশন্তষ ভ্রমর রুগ্নশেযায় শয়ন কররন্তলন। অপরাঙ্কজতা 

ফুল শুকাইয়া উটঠল। 
 

রিতীয় পররন্তেদ 

 

ভ্রমর রুগ্নশেযাশারয়নী শুরনয়া ভ্রমন্তরর রপতা ভ্রমরন্তক ষদরখন্তত আরসন্তলন। ভ্রমন্তরর 

রপতার পররচয় সরবন্তশষ রদই নাই–এখন রদব। তাাঁহার রপতা মাধ্বীনাথ সরকান্তরর বয়স 

একচোররিংশৎ বৎসর।  রতরন ষদরখন্তত বড় সুপুরুষ। তাাঁহার চররত্র সম্বন্তি ষলাকমন্তধ্য 

বড় মতন্তভদ রিল। অন্তনন্তক তাাঁহার রবন্তশষ প্রশিংসা কররত–অন্তনন্তক বরলত, তাাঁহার 

মত দুষ্ট ষলাক আর নাই। রতরন ষে চতুর, তাহা সকন্তলই স্বীকার কররত–এবিং ষে তাাঁহার 

প্রশিংসা কররত, ষসও তাাঁহান্তক ভয় কররত। 
 

মাধ্বীনাথ কনযার দশা ষদরখয়া, অন্তনক ষরাদন কররন্তলন। ষদরখন্তলন–ষসই শযামা 

সুেরী, োহার সব থবয়ব সুলরলত  ঠন রিল– এক্ষন্তণ রবশুষ্কবদন, শীণ থশরীর, 

প্রকটকণ্ঠারি, রনমগ্ননয়ন্তনেীবর। ভ্রমরও অন্তনক কাাঁরদল। ষশষ উভন্তয় ষরাদন 

সিংবরণ কররন্তল পর ভ্রমর বরলল, “বাবা, আমার ষবাধ্ হয় রদন নাই। আমায় রকিু ধ্ম থ 

কম থ করাও। আরম ষিন্তল মানুষ হন্তল রক হয়, আমার ত রদন ফুরাল। রদন ফুরাল ত 

আর রবলম্ব কররব ষকন? আমার অন্তনক টাকা আন্তি, আরম ব্রত রনয়ম কররব। ষক এ 

সকল করাইন্তব? বাবা, তুরম আমার বযবিা কর, |” 

 

মাধ্বীনাথ ষকান উির কররন্তলন না–েন্ত্রণা সহয হইন্তল রতরন বরহব থটীন্তত আরসন্তলন। 

বরহব থটীন্তত অন্তনকক্ষণ বরসয়া ষরাদন কররন্তলন। ষকবল ষরাদন নন্তহ–ষসই মম থন্তভদী 

দুঃখ মাধ্বীনান্তথর হৃদন্তয় ষঘারতর ষক্রান্তধ্ পররণত হইল। মন্তন মন্তন ভারবন্তত 

লার ন্তলন ষে, “ষে আমার কনযার উপর এ অতযাচার কররয়ান্তি–তাহার উপর ষতমনই 

অতযাচার কন্তর, এমন রক জ ন্তত ষকহ নাই?” ভারবন্তত ভারবন্তত মাধ্বীনান্তথর হৃদয় 

কাতরতার পররবন্ততথ প্রদীপ্ত ষক্রান্তধ্ পররবযাপ্ত হইল। মাধ্বীনাথ তখন 

রন্তক্তাৎফুল্লন্তলাচন্তন প্ররতজ্ঞা কররন্তলন, “ষে আমার ভ্রমন্তরর এমন সব থনাশ কররয়ান্তি–

আরম তাহার এমনই সব থনাশ কররব |” 
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তখন মাধ্বীনাথ কতক সুরির হইয়া অেঃপুন্তর পুনঃপ্রন্তবশ কররন্তলন। কনযার কান্তি 

র য়া বরলন্তলন, “মা, তুরম ব্রত রনয়ম কররবার কথা বরলন্ততরিন্তল, আরম ষসই কথাই 

ভারবন্ততরিলাম। এখন ষতামার শরীর বড় রুগ্ন; ব্রত রনয়ম কররন্তত ষ ন্তল অন্তনক 

উপবাস কররন্তত হয়; এখন তুরম উপবাস সহয কররন্তত পাররন্তব না। একটু শরীর 

সারুক___” 

 

ভ্র। এ শরীর রক আর সাররন্তব? 

 

মা। সাররন্তব মা–রক হইয়ান্তি? ষতামার একটু এখান্তন রচরকৎসা হইন্ততন্তি না–ষকমন 

কররয়াই বা হইন্তব? শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, ষকহ কান্তি নাই–ষক রচরকৎসা করাইন্তব? 

তুরম এখন আমার সন্তঙ্গ চল। আরম ষতামান্তক বাড়ী রারখয়া রচরকৎসা করাইব। আরম 

এখন দুই রদন এখান্তন থারকব–তাহার পন্তর ষতামান্তক সন্তঙ্গ লইয়া রাজগ্রান্তম োইব। 
 

রাজগ্রান্তম ভ্রমন্তরর রপত্রালয়। 
 

কনযার রনকট হইন্তত রবদায় লইয়া মাধ্বীনাথ কনযার কাে থ কারকবন্ত থর রনকট 

ষ ন্তলন। ষদওয়ানজীন্তক ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “ষকমন, বাবুর ষকান পত্রারদ আরসয়া 

থান্তক?” ষদওয়ানজী উির কররল, “রকিু না |” 

 

মা। রতরন এখন ষকাথায় আন্তিন? 

 

ষদ। তাাঁহার ষকান সিংবাদই আমরা ষকহ বরলন্তত পারর না। রতরন ষকান সিংবাদই পাঠান 

না। 
 

মা। কাহার কান্তি এ সিংবাদ পাইন্তত পাররব? 

 

ষদ। তাহা জারনন্তল ত আমরা সিংবাদ লইতাম। কাশীন্তত মা ঠাকুরাণীর কান্তি সিংবাদ 

জারনন্তত ষলাক পাঠাইয়ারিলাম–রকন্তু ষসখান্তনও ষকান সিংবাদ আইন্তস না। বাবুর 

এক্ষন্তণ অজ্ঞাতবাস। 
 

তৃতীয় পররন্তেদ 

 

মাধ্বীনাথ কনযার দুদথশা ষদরখয়া রির প্ররতজ্ঞা কররয়ারিন্তলন ষে, ইহার প্রতীকার 

কররন্তবন। ষ ারবেলাল ও ষরারহণী এই অরনন্তষ্টর মূল। অতএব প্রথন্তমই সিান কতথবয, 

ষসই পামর পামরী ষকাথায় আন্তি। নন্তচৎ দুন্তষ্টর দণ্ড হইন্তব না–ভ্রমরও মররন্তব। 
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তাহারা এন্তকবান্তর লুকাইয়ান্তি। ষে সকল সূন্তত্র তাহান্তদর ধ্ররবার সম্ভাবনা, সকলই 

অবঙ্কেন্ন কররয়ান্তি; পদরচিমাত্র মুরিয়া ষফরলয়ান্তি। রকন্তু মাধ্বীনাথ বরলন্তলন ষে, 

েরদ আরম তাহান্তদর সিান কররন্তত না পারর, তন্তব বৃথায় আমার ষপৌরুন্তষর োঘা করর। 
 

এইরূপ রির সিংকল্প কররয়া মাধ্বীনাথ একাকী রায়রদন্ত র বাড়ী হইন্তত বরহ থত 

হইন্তলন। হররদ্রাগ্রন্তমর একটট ষপাষ্ট আরপস রিল; মাধ্বীনাথ ষবত্রহন্তে, ষহরলন্তত 

দুরলন্তত, পান রচবাইন্তত রচবাইন্তত, ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর, রনরীহ ভালমানুন্তষর মত, ষসইখান্তন র য়া 

দশ থন রদন্তলন। 
 

ডাকঘন্তর, অিকার চালাঘন্তরর মন্তধ্য মারসক পনর টাকা ষবতনভা ী একটট রডপুটট 

ষপাষ্ট মাষ্টার রবরাজ কররন্ততরিন্তলন। একটট আম্রকান্তষ্ঠর ভগ্ন ষটরবন্তলর উপন্তর 

কতকগুরল রচটঠ, রচটঠর ফাইল, রচটঠর খাম, একখারন খুররন্তত কতকটা ঙ্কজউরলর 

আটা, একটট রনঙ্কক্ত, ডাকঘন্তরর ষমাহর ইতযারদ লইয়া, ষপাষ্ট মাষ্টার ওরন্তফ ষপাষ্টবাবু 

 ম্ভীরভান্তব, রপয়ন মহাশন্তয়র রনকট আপন প্রভুে রবোর কররন্ততন্তিন। রডপুটট 

ষপাষ্টমাষ্টার বাবু পান পনর টাকা, রপয়ন পায় সাত টাকা। সুতরািং রপয়ন মন্তন কন্তর, 

সাত আনা আর পনর আনায় ষে তফাৎ, বাবুর সন্তঙ্গ আমার সন্তঙ্গ তাহার অরধ্ক 

তফাৎ নন্তহ। রকন্তু বাবু মন্তন মন্তন জান্তনন ষে, আরম একটা রডপুটট–ও ষবটা রপয়াদা–

আরম উহার হতথা কতথা রবধ্াতা পুরুষ–উহান্তত আমান্তত জমীন আশমান ফারাক। ষসই 

কথা সপ্রমাণ কররবার জনয, ষপাষ্ট মাষ্টার বাবু সব থদা ষস  রীবন্তক তজথন  জথন কররয়া 

থান্তকন–ষসও সাত আনার ওজন্তন ভৎথসনা কররন্ততরিন্তলন, এমত সমন্তয় প্রশােমূরত 

সহাসযবদন মাধ্বীনাথ বাবু ষসখান্তন আরসয়া উপরিত হইন্তলন। ভদ্রন্তলাক ষদরখয়া, 

ষপাষ্টমাষ্টার বাবু, আপাততঃ রপয়াদার সন্তঙ্গ কচকরচ বি কররয়া, হাাঁ কররয়া, চারহয়া 

ররহন্তলন। ভদ্রন্তলাকন্তক সমাদর কররন্তত হয়, এমন কতকটা তাাঁহার মন্তন উদয় হইল–

রকন্তু সমাদর রক প্রকান্তর কররন্তত হয়, তাহা তাাঁহার রশক্ষার মন্তধ্য নন্তহ–সুতরািং তাহা 

ঘটটয়া উটঠল না। 
 

মাধ্বীনাথ ষদরখন্তলন, একটা বানর। সহাসযবদন্তন বরলন্তলন, “ব্রাহ্মণ?” 

 

ষপাষ্টমাষ্টার বরলন্তলন, “হাাঁ–তু–তুরম–আপরন?” 

 

মাধ্বীনাথ ঈষৎ হাসয সিংবরণ কররয়া অবনতরশন্তর েুক্তকন্তর ললাট স্পর্শ কররয়া 

বরলন্তলন, “প্রাতঃপ্রণাম!” 

 

তখন ষপাষ্ট মাষ্টার বাবু বরলন্তলন, “বসুন |” 
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মাধ্বীনাথ রকিু রবপন্তদ পরড়ন্তলন;-ষপাষ্টবাবু ত বরলন্তলন, “বসুন”, রকন্তু রতরন বন্তসন 

ষকাথা–বাবু ষখাদ এক অরত প্রাচীন ঙ্কত্রপাদমাত্রবরশষ্ট ষচৌরকন্তত বরসয়া আন্তিন–তাহা 

রভন্ন আর আসন ষকাথাও নাই। তখন ষসই ষপাষ্টমাষ্টার বাবুর সাত আনা, হররদাস 

রপয়াদা–একটা ভাঙ্গা টুন্তলর উপর হইন্তত রারশখারন ষিাঁড়া বরহ নামাইয়া রারখয়া 

মাধ্বীনাথন্তক বরসন্তত রদল। মাধ্বীনাথ বরসয়া তাহার প্ররত দৃটষ্ট কররয়া বরলন্তলন, “রক 

ষহ বাপু, ষকমন আি? ষতামান্তক ষদরখয়ারি না?” 

 

রপয়াদা। আজ্ঞা, আরম রচটঠ রবরল কররয়া থারক। 
 

মাধ্বী। তাই রচরনন্ততরি। এক রিরলম তামুক সাজ ষদরখ– 

 

মাধ্বীনাথ গ্রামােন্তরর ষলাক, রতরন কখনই হররদাস শবরা ী রপয়াদান্তক ষদন্তখন নাই 

এবিং শবরা ী বাবাঙ্কজও কখনও তাহান্তক ষদন্তখন নাই। বাবাঙ্কজ মন্তন কররন্তলন–বাবুটা 

রকমসই বন্তট চারহন্তল ষকান না চারর  ণ্ডা বখরশশ রদন্তব। এই ভারবয়া হুাঁ ন্তকার তল্লান্তস 

ধ্ারবত হইন্তলন। 

মাধ্বীনাথ আন্তদৌ তামাকু খান না–ষকবল হররদাস বাবাঙ্কজন্তক রবদায় কররবার জনয 

তামাকুর ফরমান্তয়শ কররন্তলন। 

রপয়াদা মহাশয় িানােন্তর  মন কররন্তল, মাধ্বীনাথ ষপাষ্টমাষ্টার বাবুন্তক বরলন্তলন, 

“আপনার কান্তি একটা ঙ্কজজ্ঞাসা করার জনয আসা হইয়ান্তি |” 

 

ষপাষ্টমাষ্টার বাবু মন্তন মন্তন একটু হারসন্তলন। রতরন বঙ্গন্তদশীয়–রনবাস রবক্রমপুন্তর। 

অনয রদন্তক ষেমন রনন্তব থাধ্ হউন না ষকন–আপনার কাজ বুঙ্কঝন্তত সূচযগ্রবুঙ্কদ্ধ। 

বুঙ্কঝন্তলন ষে, বাবুটট ষকান রবষন্তয়র সিান্তন আরসয়ান্তিন। বরলন্তলন, “রক কথা 

মহাশয়?” 

 

মা। ব্রহ্মানেন্তক আপরন রচন্তনন? 

 

ষপা। রচরন না–রচরন–ভাল রচরন না। 
 

মাধ্বীনাথ বুঙ্কঝন্তলন, অবতার রনজমূরতথ ধ্ারণ কররবার উপক্রম কররন্ততন্তি। বরলন্তলন, 

“আপনার ডাকঘন্তর ব্রহ্মানে ষঘান্তষর নান্তম ষকান পত্রারদ আরসয়া থান্তক?” 

 

ষপা। আপনার সন্তঙ্গ ব্রহ্মানে ষঘান্তষর আলাপ নাই? 

 

মা। থাক বা না থাক, কথাটা ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তত আপনার কান্তি আরসয়ারি। 
 



কৃষ্ণকান্তের উইল 

 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
6

 

ষপাষ্টমাষ্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ পদ এবিং রডপুটট অরভধ্ান িরণপূব থক অরতশয় 

 ম্ভীর হইয়া বরসন্তলন, এবিং অল্প রুষ্টভান্তব বরলন্তলন, “ডাকঘন্তরর খবর আমান্তদর 

বরলন্তত বারণ আন্তি|” ইহা বরলয়া ষপাষ্ট মাষ্টার নীরন্তব রচটঠ ওজন কররন্তত লার ন্তলন। 

মাধ্বীনাথ মন্তন মন্তন হারসন্তত লার ন্তলন; প্রকান্তশয বরলন্তলন, “ওন্তহ বাপু, তুরম অমরন 

কথা কন্তব না, তা জারন। ষস জনয রকিু সন্তঙ্গও আরনয়ারি–রকিু রদয়া োইব–এখন ো 

ো ঙ্কজজ্ঞাসা করর, টঠক টঠক বল ষদরখ___” 

 

তখন, ষপাষ্ট বাবু হন্তষ থাৎফুল্ল বদন্তন বরলন্তলন, “রক কন?” 

 

মা। কই এই, ব্রহ্মানন্তের নান্তম ষকান রচটঠপত্র ডাকঘন্তর আরসয়া থান্তক? 

 

ষপা। আন্তস। 
 

মা। কত রদন অের? 

 

ষপা। ষে কথাটট বরলয়া রদলাম, তাহার এখনও টাকা পাই নাই। আন্ত  তার টাকা বারহর 

করুন; তন্তব নূতন কথা ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তবন। 
 

মাধ্বীনান্তথর ইো রিল, ষপাষ্টমাষ্টারন্তক রকিু রদয়া োন। রকন্তু তাহার চররন্তত্র বড় 

রবরক্ত হইয়া উটঠন্তলন–বরলন্তলন, “বাপু, তুরম ত রবন্তদশী মানুষ ষদখরি–আমায় ষচন 

রক?” 

 

ষপাষ্ট মাষ্টার মাথা নারড়য়া বরলন্তলন, “না। তা আপরন ষেই হউন না ষকন–আমরা রক 

ষপাষ্ট আরপন্তসর খবর োন্তক তান্তক বরল? ষক তুরম?” 

 

মা। আমার নাম মাধ্বীনাথ সরকার–বাড়ী রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় কত লাটঠয়াল 

আন্তি খবর রাখ? 

 

ষপাষ্ট বাবুর ভয় হইল–মাধ্বী বাবুর নাম ও ষদাদথণ্ড প্রতাপ শুরনয়ারিন্তলন। ষপাষ্টবাবু 

একটু চুপ কররন্তলন। 
 

মাধ্বীনাথ বরলন্তত লার ন্তলন, “আরম োহা ষতামায় ঙ্কজজ্ঞাসা করর–সতয সতয জবাব 

দাও। রকিু তঞ্চক কররও না। কররন্তল ষতামায় রকিু রদব না–এক পয়সাও নন্তহ। রকন্তু 

েরদ না বল, রমিা বল, তন্তব ষতামার ঘন্তর আগুন রদব, ষতামার ডাকঘর লুঠ কররব; 

আদালন্তত প্রমাণ করাইব ষে, তুরম রনন্তজ ষলাক রদয়া সরকারী টাকা অপহরণ 

কররয়াি–ষকমন, এখন বরলন্তব?” 
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ষপাষ্টবাবু থরথরর কাাঁরপন্তত লার ন্তলন–বরলন্তলন, “আপরন রা  কন্তরন ষকন? আরম ত 

আপনান্তক রচরনতাম না, বান্তজ ষলাক মন্তন কররয়াই ওরূপ বরলয়ারিলাম–আপরন েখন 

আরসয়ান্তিন, তখন োহা ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তবন, তাহা বরলব |” 

 

মা। কত রদন অন্তর ব্রহ্মানন্তের রচটঠ আন্তস? 

 

ষপা। প্রায় মান্তস মান্তস–টঠক ঠাওর নাই। 
 

মা। তন্তব ষরঙ্কজষ্টরর হইয়াই রচটঠ আন্তস? 

 

ষপা। হাাঁ–প্রায় অন্তনক রচটঠই ষরঙ্কজষ্টরর করা। 
 

মা। ষকান্ আরপস হইন্তত ষরঙ্কজষ্টরর হইয়া আইন্তস? 

 

ষপা। মন্তন নাই। 
 

মা। ষতামার আরপন্তস একখানা কররয়া ররসদ থান্তক না? 

 

ষপাষ্টমাষ্টার ররসদ খুাঁঙ্কজয়া বারহর কররন্তলন। একখানা পরড়য়া বরলন্তলন, “প্রসাদপুর |” 

 

“প্রসাদপুর ষকান্ ষজলা? ষতামান্তদর রলটষ্ট ষদখ|” ষপাষ্টমাষ্টার কাাঁরপন্তত কাাঁরপন্তত িাপান 

রলটষ্ট ষদরখয়া বরলল, “েন্তশার |” 

 

মা। ষদখ, তন্তব আর ষকাথা হইন্তত ষরঙ্কজষ্টরর রচটঠ উহার নান্তম আরসয়ান্তি। সব ররসদ 

ষদখ। 
 

ষপাষ্ট বাবু ষদরখন্তলন, ইদানীেন েত পত্র আরসয়ান্তি, সকলই প্রসাদপুর হইন্তত। 

মাধ্বীনাথ ষপাষ্ট মাষ্টার বাবুর কম্পমান হন্তে একখারন দশ টাকার ষনাট রদয়া রবদায় 

গ্রহণ কররন্তলন। তখনও হররদাস বাবাঙ্কজর হুাঁকা জটুটয়া উন্তঠ নাই। মাধ্বীনাথ 

হররদান্তসর জনযও একটট টাকা রারখয়া ষ ন্তলন। বলা বাহুলয ষে, ষপাষ্টবাবু তাহা 

আত্মসাৎ কররন্তলন। 
 

চতুথ থ পররন্তেদ 

 

মাধ্বীনাথ হারসন্তত হারসন্তত রফররয়া আরসন্তলন। মাধ্বীনাথ, ষ ারবেলাল ও ষরারহনীর 

অধ্:পতনকারহনী সকলই ষলাকপরম্পরায় শুরনয়ারিন্তলন। রতরন মন্তন মন্তন 

রিররসদ্ধাে কররয়ারিন্তলন ষে, ষরারহণী ষ ারবেলাল এক িান্তনই ষ াপন্তন বাস 
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কররন্ততন্তি। ব্রহ্মানন্তের অবিাও রতরন সরবন্তশষ অব ত  রিন্তলন–জারনন্ততন 

ষে,ষরারহনী রভন্ন তাাঁহার আর ষকহই নাই। অতএব েখন ষপাষ্ট আরপন্তস জারনন্তলন ষে 

ব্রহ্মানন্তের নান্তম মান্তস মান্তস ষরঙ্কজষ্টরর হইয়া রচটঠ আরসন্ততন্তি–তখন বুঙ্কঝন্তলন ষে, 

হয় ষরারহণী, নয় ষ ারবেলাল তাাঁহান্তক মান্তস মান্তস খরচ পাঠায়। প্রসাদপুর হইন্তত 

রচটঠ আন্তস, অতএব উভন্তয়ই প্রসাদপুন্তর রকম্বা তাহার রনকটবতী ষকান িান্তন অবশয 

বাস কররন্ততন্তি, রকন্তু রনিয়ন্তক রনিয়তর কররবার জনয রতরন কনযালন্তয় প্রতযা মন 

কররয়াই ফাাঁরড়ন্তত একটট ষলাক পাঠাইন্তলন। সাব্ ইন্্সন্তপ ক্টরন্তক রলরখয়া পাঠাইন্তলন, 

একটট কনন্তেড়বল পাঠাইন্তবন, ষবাধ্ হয় কতকগুরল ষচারা মাল ধ্রাইয়া রদন্তত 

পাররব। 
 

সাব ইনন্তস্পক্টর মাধ্বীনাথন্তক রবলক্ষণ জারনন্ততন–ভয়ও কররন্ততন–পত্রপ্রারপ্ত মাত্র 

রনদ্রারসিংহ কনন্তেনবলন্তক পাঠাইয়া রদন্তলন। 
 

মাধ্বীনাথ রনদ্রারসিংন্তহর হন্তে দুইটট টাকা রদয়া বরলন্তলন, “বাপু ষহ–রহঙ্কে রমঙ্কে কইও 

না–ো বরল, তাই কর। ঐ  ািতলায় র য়া, লুকাইয়া থাক। রকন্তু এমন ভান্তব  ািতলায় 

দাাঁড়াইন্তব, ষেন এখান হইন্তত ষতামান্তক ষদখা োয়। আর রকিু কররন্তত হইন্তব না |” 

রনদ্রারসিংহ স্বীকৃত হইয়া রবদায় লইল। মাধ্বীনাথ তখন ব্রহ্মানেন্তক ডারকয়া 

পাঠাইন্তলন। ব্রহ্মানে আরসয়া রনকন্তট বরসল। তখন আর ষকহ ষসখান্তন রিল না। 
 

পরস্পন্তর স্বা ত ঙ্কজজ্ঞাসার পর মাধ্বীনাথ বরলন্তলন, “মহাশয় আমার স্ব ীয় শববারহক 

মহাশন্তয়র বড় আত্মীয় রিন্তলন। এখন তাাঁহারা ত ষকহ নাই–আমার জামাতাও 

রবন্তদশি। আপনার ষকান রবপদ আপদ পরড়ন্তলই আমারদ ন্তকই ষদরখন্তত হয়–তাই 

আপনান্তক ডাকাইয়ারি|” 

 

ব্রহ্মানন্তের মুখ শুকাইল। বরলল, “রবপদ রক মহাশয়?” মাধ্বীনাথ  ম্ভীরভান্তব 

বরলন্তলন, “আপরন রকিু রবপদ স্ে বন্তট |” 

 

ব্র। “রক রবপদ্ মহাশয়?” 

 

মা। রবপদ্ সমূহ। পুরলন্তস রক প্রকান্তর রনিয় জারনয়ান্তি ষে, আপনার কান্তি একখানা 

ষচারা ষনাট আন্তি। 
 

ব্রহ্মানে আকাশ হইন্তত পরড়ল। “ষস রক! আমার কান্তি ষচারা ষনাট!” 

 

মা। ষতামার জানা, ষচারা না হইন্তত পান্তর। অন্তনয ষতামান্তক ষচারা ষনাট রদয়ান্তি, তুরম 

না জারনয়া তুরলয়া রারখয়াি! 
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ব্র। ষস রক মহাশয়! আমান্তক ষনাট ষক রদন্তব? 

 

মাধ্বীনাথ তখন আওয়াজ ষিাট কররয়া বরলন্তলন, “আরম সকলই জারনয়ারি–

পুরলন্তসও জারনয়ান্তি। বােরবক পুরলন্তসর কান্তিই এ কথা শুরনয়ারি। ষচারা ষনাট 

প্রসাদপুর হইন্তত আরসয়ান্তি। ঐ ষদখ একজন পুরলন্তসর কনন্তেন্ত বল আরসয়া 

ষতামার জনয দাাঁড়াইয়া আন্তি–আরম তাহান্তক রকিু রদয়া আপাততঃ ির ত রারখয়ারি 

|” 
 

মাধ্বীনাথ তখন বৃক্ষতলরবহারী রুলধ্ারী গুম্ফিশ্রু-ষশারভত জলধ্রসরন্নভ 

কনন্তেঃবন্তলর কােমূরত দশ থন করাইন্তলন। 
 

ব্রহ্মানে থর থর কাাঁরপন্তত লার ল। মাধ্বীনান্তথর পান্তয় জড়াইয়া কাাঁরদয়া বরলল, 

“আপরন রক্ষা করুন |” 

 

মা। ভয় নাই। এবার প্রসাদপুর হইন্তত ষকান্ ষকান্ নম্বন্তরর ষনাট পাইয়াি, বল ষদরখ। 

পুরলন্তসর ষলাক আমার কান্তি ষনান্তটর নম্বর রারখয়া র য়ান্তি। েরদ ষস নম্বন্তরর ষনাট না 

হয়, তন্তব ভয় রক? নম্বর বদলাইন্তত কতক্ষণ? এবারকার প্রসাদপুন্তরর পত্রখারন লইয়া 

আইস ষদরখ–ষনান্তটর নম্বর ষদরখ। 

ব্রহ্মানে োয় রক প্রকান্তর? ভয় কন্তর–কনন্তেন্ত বল ষে  ািতলায়। 
 

মাধ্বীনাথ বরলন্তলন, “ষকান ভয় নাই, আরম সন্তঙ্গ ষলাক রদন্ততরি |” মাধ্বীনান্তথর 

আন্তদশমত একজন িারবান ব্রহ্মানন্তের সন্তঙ্গ ষ ল। ব্রহ্মানে ষরারহণীর পত্র লইয়া 

আরসন্তলন। ষসই পন্তত্র, মাধ্বীনাথ োহা োহা খুাঁঙ্কজন্ততরিন্তলন, সকলই পাইন্তলন। 
 

পত্র পাঠ কররয়া ব্রহ্মানেন্তক রফরাইয়া রদয়া বরলন্তলন, “এ নম্বন্তরর ষনাট নন্তহ। ষকান 

ভয় নাই–তুরম ঘন্তর োও। আরম কনন্তে বলন্তক রবদায় কররয়া রদন্ততরি|” 

 

ব্রহ্মানে মৃতন্তদন্তহ প্রাণ পাইল। উ্ থশ্বান্তস তথা হইন্তত পলায়ন কররল। 
 

মাধ্বীনাথ কনযান্তক রচরকৎসাথ থ স্ব ৃন্তহ লইয়া ষ ন্তলন। তাহার রচরকৎসাথ থ উপেুক্ত 

রচরকৎসক রনেুক্ত কররয়া রদয়া, স্বয়িং করলকাতায় চরলন্তলন। ভ্রমর অন্তনক আপরি 

কররল, মাধ্বীনাথ শুরনন্তলন না। শীঘ্রই আরসন্ততরি, এই বরলয়া কনযান্তক প্রন্তবাধ্ রদয়া 

ষ ন্তলন। 
 

করলকাতায় রনশাকর দাস নান্তম মাধ্বীনান্তথর একজন বড় আত্মীয় রিন্তলন। রনশাকর 

মাধ্বীনান্তথর অন্তপক্ষা আট দশ বৎসন্তরর বয়ঃকরনষ্ঠ। রনশাকর রকিু কন্তরন না–

শপতৃক রবষয় আন্তি–ষকবল একটু একটু  ীতবান্তদযর অনুশীলন কন্তরন। রনষ্কম থা 
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বরলয়া সব থদা পে থযটন্তন  মন কররয়া থান্তকন। মাধ্বীনাথ তাাঁহার কান্তি আরসয়া সাক্ষাৎ 

কররন্তলন। অনযানয কথার পর রনশাকরন্তক ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “ষকমন ষহ, ষবড়াইন্তত 

োইন্তব?” 

 

রনশা। ষকাথায়? 

 

মা। েন্তশার। 
 

রন। ষসখান্তন ষকন? 

 

মা। নীলকুটঠ রকনব। 

 

রন। চল। 
 

তখন রবরহত উন্তদযা  কররয়া দুই বিু এক রদন্তনর মন্তধ্য েন্তশারারভমনু্তখ োত্রা কররন্তলন। 

ষসখান হইন্তত প্রসাদপুর োইন্তবন। 
 

পঞ্চম পররন্তেদ 

 

ষদন্তখা, ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর শীণ থশরীরা রচত্রানদী বরহন্ততন্তি–তীন্তর অশ্বি কদম্ব আম্র খজুথর 

প্রভৃরত অসিংখয বৃক্ষন্তশারভত উপবন্তন ষকারকল ষদান্তয়ল পারপয়া ডারকন্ততন্তি। রনকন্তট 

গ্রাম নাই; প্রসাদপুর নান্তম একটট কু্ষদ্র বাজার প্রায় এক ষক্রাশ পথ দরূ। এখান্তন 

মনুষযসমা ম নাই ষদরখয়া, রনঃশন্তি পাপাচরণ কররবার িান বুঙ্কঝয়া, পূব থকান্তল এক 

নীলকর সান্তহব এইখান্তন এক নীলকুটঠ প্রস্তুত কররয়ারিল এক্ষন্তণ নীলকর এবিং তাহার 

ঐশ্বে থ ্ িংসপুন্তর প্রয়াণ কররয়ান্তি–তাহার আমীন তা াদ ীর নান্তয়ব ষ ামো সকন্তল 

উপেুক্ত িান্তন স্বকম থাঙ্কজত ফলন্তভা  কররন্ততন্তিন। একজন বাঙ্গারল ষসই জনশূনয 

প্রােররিত রময অটারলকা ক্রয় কররয়া, তাহা সুসজ্জজ্জত কররয়ারিন্তলন। পুন্তষ্প, 

প্রেরপুিন্তল, আসন্তন, দপ থন্তণ, রচন্তত্র,  ৃহ রবরচত্র হইয়া উটঠয়ারিল। তাহার অভযেন্তর 

রিতলি বৃহৎ কক্ষমন্তধ্য আমরা প্রন্তবশ করর। কক্ষমন্তধ্য কতকগুরল রমণীয় রচত্র–

রকন্তু কতকগুরল সুরুরচরব রহথত–অবণ থনীয়। রনম থল সুন্তকামল আসন্তনাপরর উপন্তবশন 

কররয়া একজন িশ্রুধ্ারী মুসলমান একটা তম্বুরার কাণ মুচড়াইন্ততন্তি–কান্তি বরসয়া 

এক েুবতী টঠিং টঠিং কররয়া একটট তবলায় ঘা রদন্ততন্তি–সন্তঙ্গ সন্তঙ্গ হান্ততর স্বণ থালিার 

ঙ্কঝন্ ঙ্কঝন্ কররয়া বাঙ্কজন্ততন্তি–পাশ্ব থি প্রাচীররবলম্বী দুইখারন বৃহৎ দপ থন্তণ উভন্তয়র 

িায়াও ঐরূপ কররন্ততরিল। পান্তশর ঘন্তর বরসয়া, একজন েুবা পুরুষ নন্তবল 

পরড়ন্ততন্তিন এবিং মধ্যি মুক্ত িারপন্তথ েুবতীর কাে থ ষদরখন্ততন্তিন। 
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তম্বুরার কাণ মুচড়াইন্তত মুচড়াইন্তত দারড়ধ্ারী তাহার তান্তর অঙু্গরল রদন্ততরিল। েখন 

তান্তরর ষমও ষমও আর তবলার খযান্ খযান্ ওোদজীর রবন্তবচনায় এক হইয়া রমরলল–

তখন রতরন ষসই গুম্ফ িশ্রুর অিকারমধ্য হইন্তত কতকগুরল তুষারধ্বল দে 

রবরন থত কররয়া, বৃষভদুল থভ কণ্ঠরব বারহর কররন্তত আরম্ভ কররন্তলন। রব রন থত 

কররন্তত কররন্তত ষস তুষারধ্বল দেগুরল বহুরবধ্ রখচুরনন্তত পররণত হইন্তত লার ল; এবিং 

ভ্রমরকৃষ্ণ িশ্রুরারশ তাহার অনুবতথন কররয়া নানা প্রকার রঙ্গ কররন্তত লার ল। তখন 

েুবতী রখচুরনসোরড়ত হইয়া ষসই বৃষভদুলভথ রন্তবর সন্তঙ্গ আপনার ষকামল কণ্ঠ 

রমশাইয়া  ীত আরম্ভ কররল,–তাহান্তত সরু ষমাটা আওয়ান্তজ ষসাণারল রূপারল রকম 

একপ্রকার  ীত হইন্তত লার ল। 
 

এইখান্তন েবরনকা পতন কররন্তত ইো হয়। োহা অপরবত্র, অদশ থনীয়, তাহা আমরা 

ষদখাইব না–োহা রনতাে না বরলন্তল নয়, তাহাই বরলব। রকন্তু তথারপ ষসই অন্তশাক 

বকুল কুটজ কুরুবক কুঞ্জমন্তধ্য ভ্রমরগুঞ্জন, ষকারকলকূজন, ষসই 

কু্ষদ্রনদীতরঙ্গচারলত রাজহিংন্তসর কলনাদ, ষসই েূথী জারত মরল্লকা মধু্মালতী প্রভৃরত 

কুসুন্তমর ষসৌরভ, ষসই  ৃহমন্তধ্য নীলকাচপ্ররবষ্ট ষরৌন্তদ্রর অপূব থ মাধু্রী, ষসই 

রজতস্ফটটকারদরনরম থত পুষ্পাধ্ান্তর সুরবনযে কুসুমগুন্তের ষশাভা, ষসই  হৃন্তশাভাকারী 

দ্রবযজান্ততর রবরচত্র উজ্জ্বল বণ থ আর ষসই  ায়ন্তকর রবশুদ্ধস্বরসপ্তন্তকর ভূয়সী সৃটষ্ট, 

এই সকন্তলর ক্ষরণক উন্তল্লখ কররলাম। ষকন না, ষে েুবক রনরবষ্টমন্তন েুবতীর চঞ্চল 

কটাক্ষ দৃটষ্ট কররন্ততন্তি, তাহার হৃদন্তয় ঐ কটান্তক্ষর মাধু্ন্তে থযই এই সকন্তলর সম্পূণ থ 

স্ফূরতথ হইন্ততন্তি। 
 

এই েুবা ষ ারবেলাল–ঐ েুবতী ষরারহণী। এই  ৃহ ষ ারবেলাল ক্রয় কররয়ান্তিন। 

এইখান্তনই ইহারা িায়ী। 
 

অকিাৎ ষরারহণীর তবলাহ ষবসুরা বরলল। ওোদজীর তম্বুরার তার রিাঁরড়ল, তাাঁর  লায় 

রবষম লার ল– ীত বি হইল; ষ ারবেলান্তলর হান্ততর নন্তবল পরড়য়া ষ ল। ষসই সময় 

ষসই প্রন্তমাদ ৃন্তহর িান্তর একজন অপরররচত েুবা পুরুষ প্রন্তবশ কররল। আমরা 

তাহান্তক রচরন–ষস রনশাকর দাস। 
 

ষষ্ঠ পররন্তেদ 

 

রিতল অটারলকার উপরতন্তল ষরারহণীর বাস–রতরন হাপ পরদানসীন। রনম্নতন্তল 

ভৃতয ণ বাস কন্তর। ষস রবজনমন্তধ্য প্রায় ষকহই কখনও ষ ারবেলান্তলর সন্তঙ্গ সাক্ষাৎ 

কররন্তত আরসত না–সুতরািং ষসখান্তন বরহব থটীর প্রন্তয়াজন রিল না। েরদ কান্তল ভন্তদ্র 

ষকান ষদাকানদার বা অপর ষকহ আরসত, উপন্তর বাবুর কান্তি সিংবাদ োইত; বাব ুনীন্তচ 
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আরসয়া তাহার সন্তঙ্গ সাক্ষাৎ কররন্ততন। অতএব বাবুর বরসবার জনয নীন্তচও একটট 

ঘর রিল। 
 

রনম্নতন্তল িান্তর আরসয়া দাাঁড়াইয়া রনশাকর দাস করহন্তলন, “ষক আি  া এখান্তন?” 

 

ষ ারবেলান্তলর ষসাণা রূন্তপা নান্তম দুই ভৃতয রিল। মনুন্তষযর শব্দ দুই জন্তনই িান্তরর 

রনকট আরসয়া রনশাকরন্তক ষদরখয়া রবঙ্কিত হইল। রনশাকরন্তক ষদরখয়াই রবন্তশষ 

ভদ্রন্তলাক বরলয়া ষবাধ্ হইল–রনশাকরও ষবশভূষা সম্বন্তি একটু জাাঁক কররয়া 

র য়ান্তিন। ষসরূপ ষলাক কখনও ষস ষচৌকাঠ মাড়ায় নাই–ষদরখয়া ভৃন্ততযরা পরস্পর 

মুখ চাওয়াচাওরয় কররন্তত লার ল। ষসাণা ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “আপরন কান্তক খুাঁন্তজন?” 

 

রন। ষতামান্তদরই। বাবুন্তক সিংবাদ দাও ষে, একটট ভদ্রন্তলাক সাক্ষাৎ কররন্তত 

আরসয়ান্তি। 
 

ষসা। নাম রক বরলব? 

 

রন। নান্তমরই প্রন্তয়াজন বা রক? একটট ভদ্রন্তলাক বরলয়া বরলও। 
 

এখন, চাকন্তররা জারনত ষে, ষকান ভদ্রন্তলান্তকর সন্তঙ্গ বাবু সাক্ষাৎ কন্তরন না–ষসরূপ 

স্বভাবই নয়। সুতরািং চাকন্তররা সিংবাদ রদন্তত বড় ইেুক রিল না। ষসাণা ইতেতঃ 

কররন্তত লার ল। রূন্তপা বরলল, “আপরন অনথ থক আরসয়ান্তিন–বাবু কাহারও সরহত 

সাক্ষাৎ কন্তরন না |” 

 

রনশা। তন্তব, ষতামরা থাক–আরম রবনা সিংবান্তদ উপন্তর োইন্ততরি। 
 

চাকন্তররা ফাাঁপন্তর পরড়ল। বরলল, “না মহাশয়, আমান্তদর চাকরর োন্তব |” 

 

রনশাকর তখন একটট টাকা বারহর কররয়া বরলন্তলন, “ষে সিংবাদ কররন্তব, তাহার এই 

টাকা |” 

 

ষসাণা ভারবন্তত লার ল–রূন্তপা রচন্তলর মত ষিা াঁ মাররয়া রনশাকন্তরর হাত হইন্তত টাকা 

লইয়া উপন্তর সিংবাদ রদন্তত ষ ল। 
 

 ৃহটট ষবষ্টন কররয়া ষে পুন্তষ্পাদযান আন্তি, তাহা অরত মন্তনারম। রনশাকর ষসাণান্তক 

বরলন্তলন, “আরম এ ফুলবা ান্তন ষবড়াইন্ততরি–আপরি কররও না–েখন সিংবাদ 

আরসন্তব, তখন আমান্তক ঐখান হইন্তত ডারকয়া আরনও|” বরলয়া রনশাকর ষসাণার 

হান্তত আর একটট টাকা রদন্তলন। 
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রূন্তপা েখন বাবুর কান্তি ষ ল, তখন বাবু ষকান কাে থবশতঃ অনবসর  রিন্তলন, ভৃতয 

তাাঁহান্তক রনশাকন্তরর সিংবাদ রকিুই বরলন্তত পাররল না। এরদন্তক উদযান ভ্রমণ কররন্তত 

কররন্তত রনশাকর একবার ঊ্ থদৃটষ্ট কররয়া ষদরখন্তলন, এক পরমা সুেরী জান্তনলায় 

দাাঁড়াইয়া তাাঁহান্তক ষদরখন্ততন্তি। 
 

ষরারহণী রনশাকরন্তক ষদরখয়া ভারবন্ততরিল, “এ ষক? ষদরখয়াই ষবাধ্ হইন্ততন্তি ষে, এ 

ষদন্তশর ষলাক নয়। ষবশভূষা রকম সকম ষদরখয়া ষবাঝা োইন্ততন্তি ষে, বড় মানুষ বন্তট। 

ষদরখন্ততও সুপুরুষ–ষ ারবেলান্তলর ষচন্তয়? না, তা নয়। ষ ারবেলান্তলর রঙ ফরশা–

রকন্তু এর মুখ ষচাখ ভাল। রবন্তশষ ষচাখ–আ মরর! রক ষচাখ! এ ষকাথা ষথন্তক এন্তলা? 

হলুদ াাঁন্তয়র ষলাক ত নয়–ষসখানকার সবাইন্তক রচরন। ওর সন্তঙ্গ দুন্তটা কথা কইন্তত 

পারর না? ক্ষরত রক–আরম ত কখনও ষ ারবেলান্তলর কান্তি রবশ্বাসঘারতনী হইব না |” 

 

ষরারহণী এইরূপ ভারবন্ততরিল, এমত সমন্তয় রনশাকর উন্নতমুন্তখ ঊ্ থদৃটষ্ট করান্তত চারর 

চকু্ষ সঙ্কম্মরলত হইল। চন্তক্ষ চন্তক্ষ ষকান কথাবাি থা হইল রক না, তাহা আমরা জারন না–

জারনন্তলও বরলন্তত ইো করর না–রকন্তু আমরা শুরনয়ারি, এমত কথাবাতথা হইয়া থান্তক। 

এমত সমন্তয় রূন্তপা বাবুর অবকাশ পাইয়া বাবুন্তক জানাইল ষে, একটট ভদ্রন্তলাক 

সাক্ষাৎ কররন্তত আরসয়ান্তি। বাবু ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “ষকাথা হইন্তত আরসয়ান্তি?” 

 

রূন্তপা। তাহা জারন না। 
 

বাবু। তা না ঙ্কজজ্ঞাসা কন্তর খবর রদন্তত আরসয়ারিস ষকন? 

 

রূন্তপা ষদরখল, ষবাকা বরনয়া োই। উপরিত বুঙ্কদ্ধর সাহান্তেয বরলল, “তা ঙ্কজজ্ঞাসা 

কররয়ারিলাম। রতরন বরলন্তলন, বাবুর কান্তিই বরলব |” 

 

বাবু বরলন্তলন, “তন্তব বল র য়া, সাক্ষাৎ হইন্তব না |” 

 

এরদন্তক রনশাকর রবলম্ব ষদরখয়া সন্তেহ কররন্তলন ষে, বুঙ্কঝ ষ ারবেলাল সাক্ষাৎ 

কররন্তত অস্বীকৃত হইয়ান্তি। রকন্তু দুষৃ্কতকারীর সন্তঙ্গ ভদ্রতা ষকনই করর? আরম ষকন 

আপরনই উপন্তর চরলয়া োই না? 

 

এইরূপ রবন্তবচনা কররয়া ভৃন্ততযর পুনরা মন্তনর প্রতীক্ষা না কররয়াই রনশাকর  হৃমন্তধ্য 

পুনঃপ্রন্তবশ কররন্তলন। ষদরখন্তলন, ষসাণা রূন্তপা ষকহই নীন্তচ নাই। তখন রতরন 

রনরুন্তিন্ত  রসাঁরড়ন্তত উটঠয়া, ষেখান্তন ষ ারবেলাল, ষরারহণী এবিং দান্তনশ খাাঁ  ায়ক, 

ষসইখান্তন উপরিত হইন্তলন। রূন্তপা তাাঁহান্তক ষদরখয়া রদল ষে, এই বাবু সাক্ষাৎ কররন্তত 

চারহন্ততরিন্তলন। 
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ষ ারবেলাল বড় রুষ্ট হইন্তলন। রকন্তু ষদরখন্তলন, ভদ্রন্তলাক। ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, 

“আপরন ষক?” 

 

রন। আমার নাম রাসরবহারী ষদ। 
 

ষ া। রনবাস? 

 

রন। বরাহন র। 
 

রনশাকর জাাঁরকয়া বরসন্তলন। বুঙ্কঝয়ারিন্তলন ষে, ষ ারবেলাল বরসন্তত বরলন্তবন না। 
 

ষ া। আপরন কান্তক খুাঁন্তজন? 

 

রন। আপনান্তক। 
 

ষ া। আপরন আমার ঘন্তরর রভতর ষজার কররয়া প্রন্তবশ না কররয়া েরদ একটু অন্তপক্ষা 

কররন্ততন, তন্তব চাকন্তরর মুন্তখ শুরনন্ততন ষে, আমার সাক্ষান্ততর অবকাশ নাই। 
 

রন। রবলক্ষণ অবকাশ ষদরখন্ততরি। ধ্মন্তক চমন্তক উটঠয়া োইব, েরদ আরম ষস প্রকৃরতর 

ষলাক হইতাম, তন্তব আপনার কান্তি আরসতাম না। েখন আরম আরসয়ারি, তখন 

আমার কথা কয়টা শুরনন্তলই আপদ চুরকয়া োয়। 
 

ষ া। না শুরন, ইহাই আমার ইো। তন্তব েরদ দুই কথায় বরলয়া ষশষ কররন্তত পান্তরন, 

তন্তব বরলয়া রবদায় গ্রহণ করুন। 
 

রন। দুই কথান্ততই বরলব। আপনার ভাে থা ভ্রমর দাসী তাাঁহার রবষয়গুরল পিরন রবরল 

 

কররন্তবন। 
 

দান্তনশ খাাঁ  ায়ক তখন তম্বুরায় নূতন তার চড়াইন্ততরিল। ষস এক হান্তত তার চড়াইন্তত 

লার ল, এক হান্তত আঙু্গল ধ্ররয়া বরলল, “এক বাত হুয়া|” 

 

রন। আরম তাহা পিরন লইব। 

 

দান্তনশ আঙু্গল  রণয়া বরলল, “ষদা বাত হুয়া |” 

 

রন। আরম ষস জনয আপনারদন্ত র হররদ্রাগ্রান্তমর বাটীন্তত র য়ারিলাম। 
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দান্তনশ খাাঁ বরলল, “ষদা বাত ষিাড়ষক রতন বাত হুয়া |” 

 

রন। ওোদজী শুয়ার গুণচ না রক? 

ওোদজী চকু্ষ রক্তবণ থ কররয়া ষ ারবেলালন্তক বরলন্তলন, “বাবু সাহাব, ইন্তয় ষবতরমজ 

আদরমন্তকা রবদা রদঙ্কজন্তয় |” 

 

রকন্তু বাবুসান্তহব তখন অনযমনস্ক হইয়ারিন্তলন, কথা করহন্তলন না। 
 

রনশাকর বরলন্তত লার ন্তলন, “আপনার ভাে থা আমান্তক রবষয়গুরল পিরন রদন্তত স্বীকৃত 

হইয়ান্তিন, রকন্তু আপনার অনুমরতসান্তপক্ষ। রতরন আপনার টঠকানাও জান্তনন না; 

পত্রারদ রলরখন্ততও ইেুক নন্তহন। সুতরািং আপনার অরভপ্রায় জারনবার ভার আমার 

উপন্তরই পরড়ল। আরম অন্তনক সিান্তন আপনার টঠকানা জারনয়া, আপনার অনুমরত 

লইন্তত আরসয়ারি|” 

 

ষ ারবেলাল ষকান উির কররন্তলন না–বড় অনযমনস্ক! অন্তনকরদন্তনর পর ভ্রমন্তরর 

কথা শুরনন্তলন–তাাঁহার ষসই ভ্রমর! প্রায় দুই বৎসর  হইল! 
 

রনশাকর কতক কতক বুঙ্কঝন্তলন। পুনররপ বরলন্তলন, “আপনার েরদ মত হয়, তন্তব 

এক িত্র রলরখয়া রদন ষে, আপনার ষকান আপরি নাই। তাহা হইন্তলই আরম উটঠয়া 

োই|” 

 

ষ ারবেলাল রকিুই উির কররন্তলন না। রনশাকর বুঙ্কঝন্তলন, আবার বরলন্তত হইল। 

আমার আসল কথাগুরল বুঝাইয়া বরলন্তলন। ষ ারবেলাল এবার রচি সিংেত কররয়া 

কথা সকল শুরনন্তলন। রনশাকন্তরর সকল কথাই ষে রমথযা, তাহা পাঠক বুঙ্কঝয়ান্তিন, 

রকন্তু ষ ারবেলাল তাহা রকিুই বুন্তঝন নাই। পূব থকার উগ্রভাব পররতযা  কররয়া 

বরলন্তলন, “আমার অনুমরত লওয়া অনাবশযক। রবষয় আমার স্ত্রীর, আমার নন্তহ, ষবাধ্ 

হয় তাহা জান্তনন। তাাঁহার োহান্তক ইো পিরন রদন্তবন, আমার রবরধ্ রনন্তষধ্ নাই। আরম 

রকিু রলরখব না। ষবাধ্ হয় এখন আপরন আমান্তক অবযাহরত রদন্তবন|” 

 

কান্তজ কান্তজই রনশাকরন্তক উটঠন্তত হইল। রতরন নীন্তচ নারময়া ষ ন্তলন। রনশাকর 

ষ ন্তল, ষ ারবেলাল দান্তনশ খাাঁন্তক বরলন্তলন, “রকিু  াও|” 

 

দান্তনশ খাাঁ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, আবার তম্বুরায় সুর বাাঁরধ্য়া ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “রক 

 াইব?” 

 

“ো খুরস|” বরলয়া ষ ারবেলাল তবলা লইন্তলন। ষ ারবেলাল পূন্তব থই রকিু রকিু 

বাজাইন্তত জারনন্ততন, এক্ষন্তণ উিম বাজাইন্তত রশরখয়ারিন্তলন; রকন্তু আঙ্কজ দান্তনশ খাাঁর 
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সন্তঙ্গ তাাঁহার সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটটয়া োইন্তত লার ল। দান্তনশ খাাঁ রবরক্ত 

হইয়া তম্বুরা ষফরলয়া  ীত বি কররয়া বরলল, “আজ আরম লাে হইয়ারি”। তখন 

ষ ারবেলাল একটা ষসতার লইয়া বাজাইবার ষচষ্টা কররন্তলন, রকন্তু  ৎ সব ভুরলয়া 

োইন্তত লার ন্তলন। ষসতার ষফরলয়া নন্তবল পরড়ন্তত আরম্ভ কররন্তলন। রকন্তু োহা 

পরড়ন্ততরিন্তলন, তাহার অথ থন্তবাধ্ হইল না। তখন বরহ ষফরলয়া ষ ারবেলাল 

শয়ন ৃহমন্তধ্য ষ ন্তলন। ষরারহণীন্তক ষদরখন্তত পাইন্তলন না, রকন্তু ষসাণা চাকর রনকন্তট 

রিল। িার হইন্তত ষ ারবেলাল, ষসাণান্তক বরলন্তলন, “আরম এখন একটু ঘুমাইব, আরম 

আপরন না উটঠন্তল আমান্তক ষকহ ষেন উঠায় না|” 

 

এই বরলয়া ষ ারবেলাল শয়নঘন্তরর িার রুদ্ধ কররন্তলন। তখন প্রায় সিযা প্রায় উিীণ থ 

হয়। 
 

িার রুদ্ধ কররয়া ষ ারবেলাল ত ঘুমাইল না। খান্তট বরসয়া, দুই হান্তত মুন্তখ রদয়া 

কাাঁরদন্তত আরম্ভ কররল। 
 

ষকন ষে কাাঁরদল, তাহা জারন না। ভ্রমন্তরর জনয কাাঁরদল, রক রনন্তজর জনয কাাঁরদল, তা 

বরলন্তত পারর না। ষবাধ্ হয় দুইই। 
 

আমরা ত কান্না শব ষ ারবেলান্তলর অনয উপায় ষদরখ না। ভ্রমন্তরর জনয কাাঁরদবার পথ 

আন্তি, রকন্তু ভ্রমন্তরর কান্তি রফররয়া োইবার আর উপায় নাই। হররদ্রাগ্রান্তম আর মুখ 

ষদখাইবার কথা নাই। হররদ্রাগ্রান্তমর পন্তথ কাাঁটা পরড়য়ান্তি। কান্না শব ত আর উপায় 

নাই। 
 

সপ্তম পররন্তেদ 

 

েখন রনশাকর আরসয়া বড় হন্তল বরসল, ষরারহণীন্তক সুতরািং পান্তশর কামরায় প্রন্তবশ 

কররন্তত হইয়ারিল। রকন্তু নয়ন্তনর অেরাল হইল মাত্র–েবন্তণর নন্তহ। কন্তথাপকথন 

োহা হইল–সকলই কাণ পারতয়া শুরনল। বরিং িান্তরর পরদাটট একটু সরাইয়া, 

রনশাকরন্তক ষদরখন্তত লার ল। রনশাকরও ষদরখল ষে, পরদার পাশ হইন্তত একটট 

পন্তটালন্তচরা ষচাখ তাাঁন্তক ষদরখন্ততন্তি। 
 

ষরারহণী শুরনল ষে, রনশাকর অথবা রাসরবহারী হররদ্রাগ্রাম হইন্তত আরসয়ান্তি। রূন্তপা 

চাকরও ষরারহণীর মত সকল কথা দাাঁড়াইয়া শুরনন্ততরিল। রনশাকর উটঠয়া ষ ন্তলই 

ষরারহণী পরদার পাশ হইন্তত মুখ বারহর কররয়া আঙু্গন্তলর ইশারায় রূন্তপান্তক ডারকল। 

রূন্তপা কান্তি আরসন্তল, তাহান্তক কান্তণ কান্তণ বরলল, “ো বরল তা পাররব? বাবনু্তক সকল 
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কথা লুকাইন্তত হইন্তব। োহা করররব, তাহা েরদ বাবু রকিু না জারনন্তত পান্তরন, তন্তব 

ষতান্তক পাাঁচ টাকা বখ্ররশশ রদব |” 

 

রূন্তপা মন্তন ভারবল–আজ না জারন উটঠয়া কার মুখ ষদরখয়ারিলাম–আজ ত ষদখরচ 

টাকা ষরাজ ান্তরর রদন।  ররব মানুন্তষর দুই পয়সা এন্তলই ভাল। প্রকান্তশয বরলল, “ো 

বরলন্তবন, তাই পারব। রক, আজ্ঞা করুন |” 

 

ষরা। ঐ বাবুর সন্তঙ্গ সন্তঙ্গ নারময়া ো। উরন আমার বান্তপর বাড়ীর ষদশ ষথন্তক 

এন্তসন্তিন। ষসখানকার ষকান সিংবাদ আরম কখনও পাই না–তার জনয কত কাাঁরদ। 

েরদ ষদশ ষথন্তক একটট ষলাক এন্তসন্তি, তান্তক একবার আপনার জন্তনর দুন্তটা খবর 

ঙ্কজজ্ঞাসা করন্তবা। বাবু ত ষরন্ত  ওন্তক উটঠন্তয় রদন্তলন। তুই র ন্তয় তান্তক বসা। এমন 

জায় ায় বসা, ষেন বাবু নীন্তচ ষ ন্তল না ষদখন্তত পান। আর ষকহ না ষদরখন্তত পায়। 

আরম একটু রনরররবরল ষপন্তলই োব। েরদ বসষত না চায়, তন্তব কাকুরত রমনরত কররস! 
 

রূন্তপা বখ্করশন্তশর  ি পাইয়ান্তি–‘ষে আজ্ঞা’ বরলয়া িুটটল। 
 

রনশাকর রক অরভপ্রান্তয় ষ ারবেলালন্তক িরলন্তত আরসয়ারিন্তলন, তাহা বরলন্তত পারর 

না। রকন্তু রতরন নীন্তচয় আরসয়া ষেরূপ আচরণ কররন্ততরিন্তলন, তাহা বুঙ্কদ্ধমান্তন 

ষদরখন্তল তাাঁহান্তক বড় অরবশ্বাস কররত। রতরন  ৃহপ্রন্তবশিান্তরর কবাট, রখল, কব্জা 

প্রভৃরত পে থযন্তবক্ষণ কররয়া ষদরখন্ততরিন্তলন। এমত সমন্তয় রূন্তপা খানসামা আরসয়া 

উপরিত হইল। 
 

রূন্তপা বরলল, “তামাকু ইো কররন্তবন রক?” 

 

রন। বাবু ত রদন্তলন না, চাকন্তরর কান্তি খাব রক? 

 

রূ। আন্তজ্ঞ তা নয়–একটা রনরররবরল কথা আন্তি। একটু রনরররবরলন্তত আসুন। 
 

রূন্তপা রনশাকরন্তক সন্তঙ্গ কররয়া আপনার রনজথন ঘন্তর লইয়া ষ ল। রনশাকরও রবনা 

ওজর আপরিন্তত ষ ন্তলন। ষসখান্তন রনশাকরন্তক বরসন্তত রদয়া, োহা োহা ষরারহণী 

বরলয়ারিল, রূপচাাঁদ তাহা বরলল। 
 

রনশাকর আকান্তশর চাাঁদ হাত হাত বাড়াইয়া পাইন্তলন। রনজ অরভপ্রায় রসঙ্কদ্ধর অরত 

সহজ উপায় ষদরখন্তত পাইন্তলন। বরলন্তলন, “বাপু ষতামার মরনব ত আমায় তারড়ন্তয় 

রদন্তয়ন্তিন, আরম তাাঁর বাড়ীন্তত লুকাইয়া থারক রক প্রকান্তর?” 

 

রূ। আন্তজ্ঞ রতরন রকিু জারনন্তত পাররন্তবন না। এ ঘন্তর রতরন কখনও আন্তসন না। 
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রন। না আসুন, রকন্তু েখন ষতামার মা ঠাকুরাণী নীন্তচ আরসন্তবন, তখন েরদ ষতামার 

বাবু ভান্তবন, ষকাথায় ষ ল ষদরখ? েরদ তাই ভারবয়া রপিু রপিু আন্তসন, রক ষকান রকন্তম 

েরদ আমার কান্তি ষতামার মা ঠাকুরাণীন্তক ষদন্তখন, তন্তব আমার দশাটা রক হন্তব বল 

ষদরখ? 

রূপচাাঁদ চুপ কররয়া ররহল। রনশাকর বরলন্তত লার ন্তলন, “এই মান্তঠর মাঝখান্তন, ঘন্তর 

পুররয়া আমান্তক খুন কররয়া এই বা ান্তন পুাঁরতয়া রারখন্তলও আমার মা বলষত নাই, বাপ 

বলষতও নাই। তখন তুরমই আমান্তক দু ঘা লাটঠ মাররন্তব।-অতএব এমন কান্তজ আরম 

নই। ষতামার মান্তক বুঝাইয়া বরলও ষে, আরম ইহা পাররব না। আর একটট কথা বরলও। 

তাাঁহার খুড়া আমান্তক কতকগুরল অরত ভারর কথা বরলন্তত বরলয়া রদয়ারিল। আরম 

ষতামার মা ঠাকুরাণীন্তক ষস কথা বরলবার জনয বযে রিলাম। রকন্তু ষতামার বাবু 

আমান্তক তাড়াইয়া রদন্তলন। আমার বল হইল না, আরম চরললাম|” 

 

রূন্তপা ষদরখল, পাাঁচ টাকা হাতিাড়া হয়। বরলল, “আো, তা এখান্তন না বন্তসন, বারহন্তর 

একটু তফান্তত বরসন্তত পান্তরন না?” 

 

রন। আরমও ষসই কথা ভারবন্ততরিলাম। আরসবার সময় ষতামান্তদর কুটঠর রনকন্তটই 

নদীর ধ্ান্তর, একটা বাাঁধ্া ঘাট, তাহার কান্তি দুইটা বকুল  াি ষদরখয়া আরসয়ারি। ষচন 

ষস জায় া? 

 

রূ। রচরন। 
 

রন। আরম র য়া ষসইখান্তন বরসয়া থারক। সিযা হইয়ান্তি–রাঙ্কত্র হইন্তল, ষসখান্তন বরসয়া 

থারকন্তল বড় ষকহ ষদরখন্তত পাইন্তব না। ষতামার মা ঠাকুরাণী েরদ ষসইখান্তন আরসন্তত 

পান্তরন, তন্তবই সকল সিংবাদ পাইন্তবন। ষতমন ষতমন ষদরখন্তল, আরম পলাইয়া 

প্রাণরক্ষা কররন্তত পাররব। ঘন্তর পুররয়া ষে আমান্তক কুক্কুর-মারা কররন্তব, আরম 

তাহান্তত বড় রাঙ্কজ নরহ। 
 

অ তযা রূন্তপা চাকর, ষরারহণীর কান্তি র য়া রনশাকর ষেমন ষেমন বরলল, তাহা 

রনন্তবদন কররল। এখন ষরারহণীর মন্তনর ভাব, তাহা আরম বরলন্তত পারর না। েখন মানুষ 

রনন্তজ রনন্তজর মন্তনর ভাব রক বুঙ্কঝন্তত পান্তর না–আমরা ষকমন কররয়া বরলব ষে, 

ষরারহণীর মন্তনর ভাব এই? ষরারহণী ষে ব্রহ্মানেন্তক এত ভালবারসত ষে, তাহার সিংবাদ 

লইবার জনয রদরিরদ ্জ্ঞা নশূনযা হইন্তব, এমন খবর আমরা রারখ না। বুঙ্কঝ আরও 

রকিু রিল। একটু তাকাতারক, আাঁচাআাঁরচ হইয়ারিল। ষরারহণী ষদরখয়ারিল ষে, রনশাকর 

রূপবান–পটলন্তচরা ষচাখ। ষরারহণী ষদরখয়ারিল ষে, মনুষযমন্তধ্য রনশাকর একজন 

মনুষযন্তে প্রধ্ান। ষরারহণীর মন্তন মন্তন দৃঢ় সিল্প রিল ষে, আরম ষ ারবেলান্তলর কান্তি 
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রবশ্বাসহন্ত্রী হইব না। রকন্তু রবশ্বাসহারন এক কথা–আর এ আর এক কথা। বুঙ্কঝ ষসই 

মহাপারপষ্ঠা মন্তন কররয়ারিল, “অনবধ্ান মৃ  পাইন্তল ষকান্ বযাধ্ বযাধ্বযবসায়ী হইয়া 

তাহান্তক না শররবদ্ধ কররন্তব?” ভারবয়ারিল, নারী হইয়া ষজয় পুরুষ ষদরখন্তল ষকান্ নারী 

না তাহান্তক জয় কররন্তত কামনা কররন্তব? বাঘ ষ ারু মান্তর,–সকল ষ ারু খায় না। 

স্ত্রীন্তলাক পুরুষন্তক জয় কন্তর–ষকবল জয়পতাকা উড়াইবার জনয। অন্তনন্তক মাি 

ধ্ন্তর–ষকবল মাি ধ্ররবার জনয, মাি খায় না, রবলাইয়া ষদয়–অন্তনন্তক পাখী মান্তর, 

ষকবল মাররবার জনয–মাররয়া ষফরলয়া ষদয়। রশকার ষকবল রশকান্তরর জনয–খাইবার 

জনয নন্তহ। জারন না, তাহান্তক রক রস আন্তি। ষরারহণী ভারবয়া থারকন্তব, েরদ এই 

আয়তন্তলাচন মৃ  এই প্রসাদপুর-কানন্তন আরসয়া পরড়য়ান্তি–তন্তব ষকন না তাহান্তক 

শররবদ্ধ কররয়া িারড়য়া রদই। জারন না, এই পাপীয়সীর পাপরচন্তি রক উদয় হইয়ারিল–

রকন্তু ষরারহণী স্বীকৃত হইল ষে, প্রন্তদাষকান্তল অবকাশ পাইন্তলই, ষ াপন্তন রচত্রার 

বাাঁধ্াঘান্তট একারকনী ষস রনশাকন্তরর রনকট র য়া খুল্লতান্ততর সিংবাদ শুরনন্তব। 
 

রূপচাাঁদ আরসয়া ষস কথা রনশাকন্তরর কান্তি বরলল, রনশাকর শুরনয়া, ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর 

আরসয়া হন্তষ থাৎফুল্ল মন্তন  ান্তত্রািান কররন্তলন। 

 
 
 

অষ্টম পররন্তেদ 

 

রূন্তপা সররয়া ষ ন্তল রনশাকর ষসাণান্তক ডারকয়া বরলন্তলন, “ষতামরা বাবুর কান্তি কত 

রদন আি?” 

 

ষসা। এই–েত রদন এখান্তন এন্তসন্তিন তত রদন আরি। 
 

রন। তন্তব অল্পরদনই? পাও রক? 

 

ষসা। রতন টাকা মারহয়ানা, ষখারাক ষপাষাক। 
 

রন। এত অল্প ষবতন্তন ষতামান্তদর মত খানসামার ষপাষায় রক? 

 

কথাটা শুরনয়া ষসাণা খানসামা  রলয়া ষ ল। বরলল, “রক করর, এখান্তন আর ষকাথায় 

চাকরর ষজান্তট?” 

 

রন। চাকররর ভাবনা রক? আমান্তদর ষদন্তশ ষ ন্তল ষতামান্তদর লুন্তপ ষনয়। পাাঁচ, সাত, 

দশ টাকা অনায়ান্তসই মান্তস পাও। 
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ষসা। অনুগ্রহ কররয়া েরদ সন্তঙ্গ লইয়া োন। 
 

রন। রনন্তয় োব রক, অমন মুরনন্তবর চাকরর িাড়ষব? 

 

ষসা। মুরনব মে নয়, রকন্তু মুরনব ঠাকরুণ বড় হারামজাদা। 
 

রন। হান্তত হান্তত তার প্রমাণ আরম ষপন্তয়রি। আমার সন্তঙ্গ ষতামার োওয়াই রির ত? 

 

ষসা। রির শব রক। 
 

রন। তন্তব োবার সময় ষতামার মুরনন্তবর একটট উপকার কররয়া োও। রকন্তু বড় 

সাবধ্ান্তনর কাজ। পারন্তব রক? 

 

ষসা। ভাল কান্তজ হয় ত পারষবা না ষকন? 

 

রন। ষতামার মুরনন্তবর পন্তক্ষ ভাল, মুরনবনীর পন্তক্ষ বড় মে। 
 

ষসা। তন্তব এখনই বলুন, রবলন্তম্ব কাজ নাই। তান্তত আরম বড় রাঙ্কজ। 
 

রন। ঠাকরু ণটট আমান্তক বরলয়া পাঠাইয়ান্তিন, রচত্রার বাাঁধ্াঘান্তট বরসয়া 
 

থারকন্তত রান্তত্র আমার সন্তঙ্গ ষ াপন্তন সাক্ষাৎ কররন্তবন। বুন্তঝি? আরমও স্বীকার 

হইয়ারি। আমার অরভপ্রায় ষে, ষতামার মুরনন্তবর ষচাখ ফুটান্তয় রদই। তুরম আন্তে আন্তে 

কথাটট ষতামার মুরনবন্তক জারনন্তয় আরসন্তত পার? 

 

ষসা। এখরন–ও পাপ মন্তলই বাাঁরচ। 
 

রন। এখন নয়, এখন আরম ঘান্তট র য়া বরসয়া থারক। তুরম সতকথ ষথক। েখন ষদখ্,ষব, 

ঠাকরুণটট ঘান্তটর রদন্তক চরলন্তলন, তখরন র য়া ষতামার মুরনবন্তক বরলয়া রদও।রূন্তপা 

রকিু জারনন্তত না পান্তর। তার পর আমার সন্তঙ্গ জনু্তটা। 
 

“ষে আন্তজ্ঞ” বরলয়া ষসাণা রনশাকন্তরর পান্তয়র ধূ্লা গ্রহণ কররল। তখন রনশাকর 

ষহরলন্তত দুরলন্তত  ন্তজন্দ্রমন্তন রচত্রাতীরন্তশাভী ষসাপানবলীর উপর র য়া 

বরসন্তলন।অিকার নক্ষত্রোয়াপ্রদীপ্ত রচত্রাবারর নীরন্তব চরলন্ততন্তি। চারর রদন্তক 

শৃ ালকুক্করারদ বহুরবধ্ রব কররন্ততন্তি। ষকাথাও দরূবতী ষনৌকার উপর বরসয়া ধ্ীবর 

উতচ্চঃস্বন্তর শযামারবষয়  ারয়ন্ততন্তি। তঙ্কদ্ভন্ন ষসই রবজন প্রাের মন্তধ্য ষকান শব্দ ষশানা 

োইন্ততন্তি না। রনশাকর ষসই ীত শুরনন্ততন্তিন এবিং ষ ারবেলান্তলর বাস ৃন্তহর রিতল 

কন্তক্ষর বাতায়নরনঃসৃত উজ্জ্বল দীপান্তলাক দশ থন কররন্ততন্তিন। এবিং মন্তন মন্তন 
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ভারবন্ততন্তিন, “আরম রক নৃশিংস! একজন স্ত্রীন্তলান্তকর সব থনাশ কররবার জনয কত 

ষকৌশল কররন্ততরি! অথবা নৃশিংসতাই বা রক? দুন্তষ্টর দমন অবশযই কতথবয। েখন বিুর 

কনযার জীবনরক্ষার্থ এ কাে থ বিুর রনকট স্বীকার কররয়ারি, তখন অবশয কররব। 

রকন্তু আমার মন ইহান্তত প্রসন্ন নয়। ষরারহণী পাপীয়সী, পান্তপর দণ্ড রদব; 

পাপন্তস্রান্ততর ষরাধ্ কররব; ইহান্তত অপ্রসাদই বা ষকন? বরলন্তত পারর না, ষবাধ্ হয় 

ষসাজা পন্তথ ষ ন্তল এত ভারবতাম না। বাাঁকা পন্তথ র য়ারি বরলয়াই এত সন্তিাচ 

হইন্ততন্তি। আর পাপ পুন্তণযর দণ্ড পুরস্কার রদবার আরম ষক? আমার পাপ পুন্তণযর রেরন 

দণ্ড পুরস্কার কররন্তবন, ষরারহণীরও রতরন রবচারকতথা। বরলন্তত পারর না, হয়ত রতরনই 

আমান্তক এই কান্তে থ রনন্তয়াঙ্কজত কররয়ান্তিন। রক জারন, 
 

েয়া হৃষীন্তকশ হৃরদ রিন্ততন 

 

েথা রনেুন্তক্তাহঙ্কি তথা কন্তরারম |” 

এইরূপ রচো কররন্তত কররন্তত রাঙ্কত্র প্রহরাতীত হইল। তখন রনশাকর ষদরখন্তলন, 

রনঃশব্দ পাদরবন্তক্ষন্তপ ষরারহণী আরসয়া কান্তি দাাঁড়াইল। রনিয়ন্তক সুরনঙ্কিত কররবার 

জনয রনশাকর ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “ষক  া?” 

 

ষরারহণীও রনিয়ন্তক সুরনঙ্কিত কররবার জনয বরলল, “তুরম ষক?” 

 

রনশাকর বরলল, “আরম রাসরবহারী |” 

 

ষরারহণী বরলল, “আরম ষরারহণী |” 

 

রন। এত রাঙ্কত্র হন্তলা ষকন? 

 

ষরা। একটু না ষদন্তখ শুন্তন ত আসষত পারর ষন। রক জারন ষক ষকাথা রদন্তয় ষদখন্তত 

পান্তব। তা ষতামার বড় কষ্ট হন্তয়ন্তি। 
 

রন। কষ্ট ষহাক না ষহাক, মন্তন মন্তন ভয় হইন্ততরিল ষে, তুরম বুঙ্কঝ ভুরলয়া ষ ন্তল। 
 

ষরা। আরম েরদ ভুরলবার ষলাক হইতাম, তা হন্তল, আমার দশা এমন হইন্তব ষকন? এক 

জনন্তক ভুরলন্তত না পাররয়া এন্তদন্তশ আরসয়ারি; আর আজ ষতামান্তক না ভুরলন্তত 

পাররয়া এখান্তন আরসয়ারি। 
 

এই কথা বরলন্ততরিল, এমত সমন্তয় ষক আরসয়া রপিন হইন্তত ষরারহণীর  লা টটরপয়া 

ধ্ররল। ষরারহণী চমরকয়া ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “ষক ষর?” 
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 ম্ভীর স্বন্তর ষক উির কররল, “ষতামার েম |” 

 

ষরারহণী রচরনল ষে ষ ারবেলাল। তখন আসন্ন রবপদ বুঙ্কঝয়া চারর রদক অিকার 

ষদরখয়া ষরারহণী ভীতরবকজ্জম্পতস্বন্তর বরলল, “িাড়! িাড়! আরম মে অরভপ্রান্তয় আরস 

নাই। আরম ষে জনয আরসয়ারি, এই বাবুন্তক না হয় ঙ্কজজ্ঞাসা কর |” 

 

এই বরলয়া ষরারহণী ষেখান্তন রনশাকর বরসয়ারিল, ষসই িান অঙু্গরলরনন্তর্দ্থশ কররয়া 

ষদখাইল। ষদরখল, ষকহ ষসখান্তন নাই। রনশাকর ষ ারবেলালন্তক ষদরখয়া পলন্তকর 

মন্তধ্য ষকাথায় সররয়া র য়ান্তি। ষরারহণী রবঙ্কিতা হইয়া বরলল, “শক, ষকহ ষকাথাও নাই 

ষে!” 

 

ষ ারবেলাল বরলল, “এখান্তন ষকহ ষকাথাও নাই। আমার সন্তঙ্গ ঘন্তর এস |” 

 

ষরারহণী রবষণ্ণরচন্তি ধ্ীন্তর ধ্ীন্তর ষ ারবেলান্তলর সন্তঙ্গ ঘন্তর রফররয়া ষ ল। 
 

নবম পররন্তেদ 

 

 ৃন্তহ রফররয়া আরসয়া ষ ারবেলাল ভৃতযব থন্তক রনন্তষধ্ কররন্তলন, “ষকহ উপন্তর আরসও 

না|” 

 

ওোদজী বাসায় র য়ারিল। 
 

ষ ারবেলাল ষরারহণীন্তক লইয়া র য়া রনভৃন্তত শয়নকন্তক্ষ প্রন্তবশ কররয়া িার রুদ্ধ 

কররন্তলন। ষরারহণী, সম্মুন্তখ নদীন্তস্রান্ততারবকজ্জম্পতা ষবতসীর নযায় দাাঁড়াইয়া কাাঁরপন্তত 

লার ল। ষ ারবেলাল মৃদুস্বন্তর বরলল, “ষরারহণী!” 

 

ষরারহণী বরলল, “ষকন?” 

 

ষ া। ষতামার সন্তঙ্গ ষ াটাকতক কথা আন্তি। 
 

ষরা। রক? 

 

ষ া। তুরম আমার ষক? 

 

ষরা। ষকহ নরহ, েত রদন পান্তয় রান্তখন তত রদন দাসী। নরহন্তল ষকহ নাই। 
 

ষ া। পান্তয় ষিন্তড় ষতামায় মাথায় রারখয়ারিলাম। রাজার নযায় ঐশ্বে্ থ, রাজার অরধ্ক 

সম্পদ, অকলি চররত্র, অতযাজয ধ্ম থ, সব ষতামার জনয তযা  কররয়ারি। তুরম রক 
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ষরারহণী, ষে ষতামার জনয এ সকল পররতযা  কররয়া বনবাসী হইলাম? তুরম রক 

ষরারহণী, ষে ষতামার জনয ভ্রমর,-জ ন্তত অতুল, রচোয় সুখ, সুন্তখ অতৃরপ্ত, দুঃন্তখ 

অমৃত, ষে ভ্রমর–তাহা পররতযা  কররলাম? 

 

এই বরলয়া ষ ারবেলাল আর দুঃখ ষক্রান্তধ্র ষব  সিংবরণ কররন্তত না পাররয়া 

ষরারহণীন্তক পদাঘাত কররন্তলন। 
 

ষরারহণী বরসয়া পরড়ল। রকিু বরলল না, কাাঁরদন্তত লার ল। রকন্তু চন্তক্ষর জল 

ষ ারবেলাল ষদরখন্তত পাইন্তলন না। 
 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “ষরারহণী, দাাঁড়াও |” 

 

ষরারহণী দাাঁড়াইল। 
 

ষ া। তুরম একবার মররন্তত র য়ারিন্তল। আবার মররন্তত সাহস আন্তি রক? 

 

ষরারহণী তখন মররবার ইো কররন্ততরিল। অরত কাতর স্বন্তর বরলল, “এখন আর না 

মররন্তত চারহব ষকন? কপান্তল ো রিল, তা হন্তলা |” 

 

ষ া। তন্তব দাাঁড়াও। নরড়ও না। 
 

ষরারহণী দাাঁড়াইয়া ররহল। 
 

ষ ারবেলাল রপেন্তলর বাক্স খুরলন্তলন, রপেল বারহর কররন্তলন। রপেল ভরা রিল। 

ভরাই থারকত। 
 

রপেল আরনয়া ষরারহণীর সম্মুন্তখ ধ্ররয়া ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “ষকমন মররন্তত 

পাররন্তব?” 

 

ষরারহণী ভারবন্তত লার ল। ষে রদন অনায়ান্তস, অন্তলন্তশ, বারুণীর জন্তল ডুরবয়া মররন্তত 

র য়ারিল, আঙ্কজ ষস রদন ষরারহণী ভুরলল। ষস দুঃখ নাই, সুতরািং ষস সাহসও নাই। 

ভারবল, “মররব ষকন? না হয় ইরন তযা  কন্তরন, করুন। ইাঁহান্তক কখনও ভুরলব না,রকন্তু 

তাই বরলয়া মররব ষকন? ইাঁহান্তক ষে মন্তন ভারবব, দুঃন্তখর দশায় পরড়ন্তল ষে ইাঁহান্তক 

মন্তন কররব, এই প্রসাদপুন্তরর সুখরারশ ষে মন্তন কররব, ষসও ত এক সুখ, ষসও ত এক 

আশা। মররব ষকন?” 

 

ষরারহণী বরলল, “মররব না, মাররও না। চরন্তণ না রাখ, রবদায় ষদও |” 
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ষ া। রদই। 
 

এই বরলয়া ষ ারবেলাল রপেল উঠাইয়া ষরারহণীর ললান্তট লক্ষয কররন্তলন। 
 

ষরারহণী কাাঁরদয়া উটঠল। বরলল, “মাররও না! মাররও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সখু। 

আরম আর ষতামায় ষদখা রদব না, আর ষতামার পন্তথ আরসব না। এখনই োইন্ততরি। 

আমায় মাররও না!” 

 

ষ ারবেলান্তলর রপেন্তল খট্ কররয়া শব্দ হইল। তার পর বড় শব্দ, তার পর সব 

অিকার! ষরারহণী  তপ্রাণা হইয়া ভূপরততা হইল। 
 

ষ ারবেলাল রপেল ভূন্তম রনন্তক্ষপ কররয়া অরত দ্রতুন্তবন্ত   ৃহ হইন্তত রন থত হইন্তলন। 
 

রপেন্তলর শব্দ শুরনয়া রূপা প্রভৃরত ভৃতযব থ ষদরখন্তত আরসল। ষদরখল, বালক-নখর-

রবঙ্কেন্ন পঙ্কেনীবৎ ষরারহণীর মৃতন্তদহ ভূন্তম লুটাইন্ততন্তি। ষ ারবেলাল ষকাথাও নাই! 
 

 

দশম পররন্তেদ : রিতীয় বৎসর 

 

ষসই রান্তত্রই ষচৌরকদার থানায় র য়া সিংবাদ রদল ষে, প্রসাদপুন্তরর কুটঠন্তত খুন হইয়ান্তি। 

ষসৌভা যবশতঃ থানা ষস িান হইন্তত িয় ষক্রাশ বযবধ্ান। দান্তরা া আরসন্তত পররদন 

ষবলা প্রহন্তরক হইল। আরসয়া রতরন খুন্তনর তদারন্তক প্রবৃি হইন্তলন। রীরতমত 

সুরতহাল ও লাস তদারক কররয়া ররন্তপাটথ পাঠাইন্তলন। পন্তর ষরারহণীর মতৃন্তদহ বারিয়া 

িাাঁরদয়া ষ ারুর  ারড়ন্তত ষবাঝাই রদয়া, ষচৌরকদান্তরর সন্তঙ্গ ডাক্তারখানায় পাঠাইন্তলন। 

পন্তর স্নান কররয়া আহারারদ কররন্তলন। তখন রনঙ্কিে হইয়া অপরাধ্ীর অনুসিান্তন 

প্রবৃি হইন্তলন। ষকাথায় অপরাধ্ী? ষ ারবেলাল ষরারহণীন্তক আহত কররয়াই  ৃহ 

হইন্তত রনষ্ক্রাে হইয়ারিন্তলন, আর প্রন্তবশ কন্তরন নাই। এক রাঙ্কত্র এক রদন অবকাশ 

পাইয়া ষ ারবেলাল ষকাথায় কত দরূ র য়ান্তিন, তাহা ষক বরলন্তত পান্তর? ষকহ তাাঁহান্তক 

ষদন্তখ নাই। ষকান রদন্তক পলাইয়ান্তিন, ষকহ জান্তন না। তাাঁহার নাম পে থে ষকহ জারনত 

না। ষ ারবেলাল প্রসাদপুন্তর কখনও রনন্তজর নাম ধ্াম প্রকাশ কন্তরন নাই; ষসখান্তন 

চুরনলাল দি নাম প্রচার কররয়ারিন্তলন। ষকান ষদশ ষথন্তক আরসয়ারিন্তলন, তাহা 

ভৃন্ততযরা পে থেও জারনত না। দান্তরা া রকিুরদন ধ্ররয়া এন্তক ওন্তক ধ্ররয়া ষজাবানবেী 

কররয়া ষবড়াইন্তত লার ন্তলন। ষ ারবেলান্তলর ষকান অনুসিান কররয়া উটঠন্তত 

পাররন্তলন না। ষশন্তষ রতরন আসামী ষফরার বরলয়া এক খান্ততমা ররন্তপাটথ দারখল 

কররন্তলন। 
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তখন েন্তশাহর হইন্তত রফন্তচল খাাঁ নান্তম একজন সুদক্ষ রডন্তটকটটব ইনন্তস্পসক্টর 

ষপ্রররত হইল। রফন্তচল খাাঁর অনুসিানপ্রণালী আমারদন্ত র সরবোন্তর বরলবার 

প্রন্তয়াজন নাই। কতকগুরল রচটঠপত্র রতরন বাড়ী তল্লাসীন্তত পাইন্তলন। তদ্দ্বারা রতরন 

ষ ারবেলান্তলর প্রকৃত নাম ধ্াম অবধ্াররত কররন্তলন। বলা বাহুলয ষে, রতরন কষ্ট 

স্বীকার কররয়া িেন্তবন্তশ হররদ্রাগ্রাম পে থে  মন কররন্তলন। রকন্তু ষ ারবেলাল 

হররদ্রাগ্রান্তম োন নাই, সুতরািং রফন্তচল খাাঁ ষসখান্তন ষ ারবেলালন্তক প্রাপ্ত না হইয়া 

প্রতযাবতথন কররন্তলন। 
 

এরদন্তক রনশাকর দাস ষস করাল কালসমান রজনীন্তত রবপন্না ষরারহণীন্তক পররতযা  

কররয়া প্রসাদপুন্তরর বাজান্তর আপনার বাসায় উপরিত হইন্তলন। ষসখান্তন মাধ্বীনাথ 

তাাঁহার প্রতীক্ষা কররন্ততরিন্তলন। মাধ্বীনাথ ষ ারবেলান্তলর রনকট সুপরররচত বরলয়া 

স্বয়িং তাাঁহার রনকট  মন কন্তরন নাই; এক্ষন্তণ রনশাকর আরসয়া তাাঁহান্তক সরবন্তশষ 

রবজ্ঞারপত কররন্তলন। শুরনয়া মাধ্বীনাথ বরলন্তলন, “কাজ ভাল হয় নাই। একটা 

খুন্তনাখুরন হইন্তত পান্তর |” ইহার পররণাম রক ঘন্তট, জারনবার জনয উভন্তয় প্রসাদপুন্তরর 

বাজান্তর প্রেন্নভান্তব অরত সাবধ্ান্তন অবরিরত কররন্তত লার ন্তলন। প্রভান্ততই শুরনন্তলন 

ষে, চুরনলাল দি আপন স্ত্রীন্তক খুন কররয়া পলাইয়ান্তি। তাাঁহারা রবন্তশষ ভীত 

ষশাকাকুল হইন্তলন; ভয় ষ ারবেলান্তলর জনয; রকন্তু পররন্তশন্তষ ষদরখন্তলন, দান্তরা া 

রকিু কররন্তত পাররন্তলন না। ষ ারবেলান্তলর ষকান অনুসিান নাই। তখন তাাঁহারা এক 

প্রকার রনঙ্কিে হইয়া, তথাচ অতযে রবষণ্ণভান্তব স্বিান্তন প্রিান কররন্তলন। 

 
 

একাদশ পররন্তেদ : তৃতীয় বৎসর 

 

ভ্রমর মন্তর নাই। ষকন মররল না, তাহা জারন না। এ সিংসান্তর রবন্তশষ দুঃখ এই ষে, 

মররবার উপেুক্ত সমন্তয় ষকহ মন্তর না। অসমন্তয় সবাই মন্তর। ভ্রমর ষে মররল না, বঙু্কঝ 

ইহাই তাহার কারণ। োহাই হউক, ভ্রমর উৎকট ষরা  হইন্তত রকয়দিংশ মুঙ্কক্ত 

পাইয়ান্তি। ভ্রমর আবার রপত্রালন্তয়। মাধ্বীনাথ ষ ারবেলান্তলর ষে সিংবাদ 

আরনয়ারিন্তলন, তাাঁহার পত্নী অরত সন্তঙ্গাপন্তন তাহা ষজযষ্ঠা কনযা ভ্রমন্তরর ভর নীর 

রনকট বরলয়ারিন্তলন। তাাঁহার ষজযষ্ঠা কনযা অরত ষ াপন্তন তাহা ভ্রমন্তরর রনকট 

বরলয়ারিল। এক্ষন্তণ ভ্রমন্তরর ষজযষ্ঠা ভর নী োরমনী বরলন্ততরিল, “এখন রতরন ষকন 

হলুদ াাঁন্তয়র বাড়ীন্তত আরসয়া বাস করুন না? তা হন্তল ষবাধ্ হয় ষকান আপদ থারকন্তব 

না|” 

 

ভ্র। আপদ থারকন্তব না রকন্তস? 
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ো। রতরন প্রসাদপুন্তর নাম ভাাঁড়াইয়া বাস কররন্ততন। রতরনই ষে ষ ারবেলাল বাব,ু তাহা 

ত ষকহ জান্তন না। 
 

ভ্র। শুন নাই রক ষে, হলুদ াাঁন্তয়ও পুরলন্তসর ষলাক তাাঁহার সিান্তন আরসয়ারিল? তন্তব 

আর জান্তন না রক প্রকান্তর? 

 

ো। তা না হয় জারনল।-তবু এখান্তন আরসয়া আপনার রবষয় দখল কররয়া বরসন্তল টাকা 

হান্তত হইন্তব। বাবা বন্তলন, পুরলস টাকার বশ। 

 

ভ্রমর কাাঁরদন্তত লার ল–বরলল, “ষস পরামশ থ তাাঁহান্তক ষক ষদয়? ষকাথায় তাাঁহার সাক্ষাৎ 

পাইব ষে, ষস পরামশ থ রদব। বাবা একবার তাাঁর সিান কররয়া টঠকানা কররয়ারিন্তলন–

আর একবার সিান কররন্তত পান্তরন রক?” 

 

ো। পুরলন্তসর ষলাক কত সিানী–তাহারাই অহরহ সিান কররয়া েখন টঠকানা 

পাইন্ততন্তি না, তখন বাবা রক প্রকান্তর সিান পাইন্তবন? রকন্তু আমার ষবাধ্ হয়, 

ষ ারবেলাল বাবু আপরনই হলুদ াাঁন্তয় আরসয়া বরসন্তবন। প্রসাদপুন্তরর ষসই ঘটনার 

পন্তরই রতরন েরদ হলুদ াাঁন্তয় ষদখা রদন্ততন, তাহা হইন্তল রতরনই ষে ষসই প্রসাদপুন্তরর 

বাবু, এ কথায় ষলান্তকর বড় রবশ্বাস হইত। এই জনয ষবাধ্ হয়, এত রদন রতরন আইন্তসন 

নাই। এখন আরসন্তবন, এমন ভরসা করা োয়। 
 

ভ্র। আমার ষকান ভরসা নাই। 
 

ো। েরদ আন্তসন। 
 

ভ্র। েরদ এখান্তন আরসন্তল তাাঁহার মঙ্গল হয়, তন্তব ষদবতার কান্তি কায়মন্তনাবান্তকয 

প্রাথ থনা করর, রতরন আসুন। েরদ না আরসন্তল তাাঁহার মঙ্গল হয়, তন্তব কায়মন্তনাবান্তকয 

প্রাথ থনা করর, আর ইহজন্তে তাাঁহার হররদ্রাগ্রান্তম না আসা হয়। োহান্তত রতরন রনরাপদ 

থান্তকন, ঈশ্বর তাাঁহান্তক ষসই মরত রদন। 
 

ো। আমার রবন্তবচনায়, ভর রন! ষতামার ষসইখান্তনই থাকা কতথবয। রক জারন, রতরন 

ষকান রদন অন্তথ থর অভান্তব আরসয়া উপরিত হন্তয়ন? েরদ আমলান্তক অরবশ্বাস কররয়া 

তাহারদন্ত র সন্তঙ্গ সাক্ষাৎ না কন্তরন? ষতামান্তক না ষদরখন্তল রতরন রফররয়া োইন্তত 

পান্তরন। 
 

ভ্র। আমার এই ষরা । কন্তব মরর, কন্তব বাাঁরচ–আরম ষসখান্তন কার আেন্তয় থারকব? 
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ো। বল, েরদ, না হয়, আমরা ষকহ র য়া থারকব–তথারপ ষতামার ষসখান্তনই থাকা 

কতথবয। 
 

ভ্রমর ভারবয়া বরলল, “আো, আরম হলুদ াাঁন্তয় োইব। মান্তক বরলও, কালই আমান্তক 

পাঠাইয়া ষদন। এখন ষতামান্তদর কাহান্তক োইন্তত হইন্তব না। রকন্তু আমার রবপন্তদর রদন 

ষতামরা ষদখা রদও |” 

 

ো। রক রবপদ ভ্রমর? 

 

ভ্রমর কাাঁরদন্তত কাাঁরদন্তত বরলল, “েরদ রতরন আন্তসন?” 

 

ো। ষস আবার রবপদ রক ভ্রমর? ষতামার হারাধ্ন ঘন্তর েরদ আন্তস, তাহার ষচন্তয়–

আহ্লান্তদর কথা আর রক আন্তি? 

 

ভ্র। আহ্লাদ রদরদ! আহ্লান্তদর কথা আমার আর রক আন্তি! 
 

ভ্রমর আর কথা করহল না। তাহার মন্তনর কথা োরমনী রকিুই বুঙ্কঝল না। ভ্রমর মানস 

চন্তক্ষ, ধূ্মময় রচত্রবৎ, এ কান্তণ্ডর ষশষ োহা হইন্তব, তাহা ষদরখন্তত পাইল। োরমনী 

রকিুই ষদরখন্তত পাইল না। োরমনী বুঙ্কঝল না ষে ষ ারবেলাল হতযাকারী, ভ্রমর তাহা 

ভুরলন্তত পাররন্ততন্তি না। 
 

িাদশ পররন্তেদ : পঞ্চম বৎসর 

 

ভ্রমর আবার শ্বশুরালন্তয় ষ ল। েরদ স্বামী আন্তস, রনতয প্রতীক্ষা কররন্তত লার ল। রকন্তু 

স্বামী ত আরসল না। রদন ষ ল, মাস ষ ল–স্বামী ত আরসল না। ষকান সিংবাদও আরসল 

না। এইরূন্তপ তৃতীয় বৎসরও  কাটটয়া ষ ল।ন্ত ারবেলাল আরসল না।তার পর চতুথ থ 

বৎসরও কাটটয়া ষ ল, ষ ারবেলাল আরসল না। এরদন্তক ভ্রমন্তররও পীড়া বৃঙ্কদ্ধ হইন্তত 

লার ল। হাাঁপারন কারশ ষরা –রনতয শরীরক্ষয়–েম অগ্রসর–বুঙ্কঝ আর ইহজন্তে ষদখা 

হইল না। 
 

তার পর পঞ্চম বৎসর  প্রবৃি হইল। পঞ্চম বৎসন্তর একটা ভারর ষ ালন্তো  উপরিত 

হইল। হররদ্রাগ্রান্তম সিংবাদ আরসল ষে, ষ ারবেলাল ধ্রা পরড়য়ান্তি। সিংবাদ আরসল 

ষে, ষ ারবেলাল শবরা ীর ষবন্তশ েীবৃোবন্তন বাস কররন্ততরিল–ষসইখান হইন্তত পুরলস 

ধ্ররয়া েন্তশাহন্তর আরনয়ান্তি। েন্তশাহন্তর তাাঁহার রবচার হইন্তব। 
 

জনরন্তব এই সিংবাদ ভ্রমর শুরনন্তলন। জনরন্তবর সূত্র এই। ষ ারবেলাল, ভ্রমন্তরর 

ষদওয়ানজীন্তক পত্র রলরখয়ারিন্তলন ষে, “আরম ষজন্তল চরললাম–আমার শপতৃক রবষয় 
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হইন্তত আমার রক্ষার জনয অথ থ বযয় করা েরদ ষতামারদন্ত র অরভপ্রায়সম্মত হয়, তন্তব 

এই সময়। আরম তাহার ষো য নরহ। আমার বাাঁরচন্তত ইো নাই। তন্তব ফাাঁরস োইন্তত না 

হয়, এই রভক্ষা জনরন্তব এ কথা বাড়ীন্ততও জানাইও, আরম পত্র রলরখয়ারি, এ কথা 

প্রকাশ কররও না |” ষদওয়ানজী পন্তত্রর কথা প্রকাশ কররন্তলন না–জনরব বরলয়া 

অেঃপুন্তর সিংবাদ পাঠাইন্তলন। 
 

ভ্রমর শুরনয়াই রপতান্তক আরনন্তত ষলাক পাঠাইন্তলন। শুরনবামাত্র মাধ্বীনাথ কনযার 

রনকট আরসন্তলন। ভ্রমর, তাাঁহান্তক ষনান্তট কা ন্তজ পঞ্চাশ হাজার টাকা বারহর কররয়া 

রদয়া সজলনয়ন্তন বরলন্তলন, “বাবা, এখন ো কররন্তত হয় কর।-ষদরখও–আরম 

আত্মহতযা না করর |” 

 

মাধ্বীনাথও কাাঁরদন্তত কাাঁরদন্তত বরলন্তলন, “মা! রনঙ্কিে থারকও–আরম আজই েন্তশাহন্তর 

োত্রা কররলাম। ষকান রচো কররও না। ষ ারবেলাল ষে খুন কররয়ান্তিন, তাহার ষকান 

প্রমাণ নাই। আরম প্ররতজ্ঞা কররয়া োইন্ততরি ষে, ষতামার আটচরল্লশ হাজার টাকা 

বাাঁচাইয়া আরনব–আর আমার জামাইন্তক ষদন্তশ আরনব |” 

 

মাধ্বীনাথ তখন েন্তশাহন্তর োত্রা কররন্তলন। শুরনন্তলন ষে, প্রমান্তণর অবিা অরত 

ভয়ানক। ইনন্তেনক্টর রফন্তচল খাাঁ ষমাকর্দ্মা তদারক কররয়া সাক্ষী চালান 

রদয়ারিন্তলন। রতরন রূন্তপা ষসাণা প্রভৃরত ষে সকল সাক্ষীরা প্রকৃত অবিা জারনত, 

তাহারদন্ত র কাহারও সিান পান নাই। ষসাণা রনশাকন্তরর কান্তি রিল–রূপা ষকান 

ষদন্তশ র য়ারিল, তাহা ষকহ জান্তন না। প্রমান্তণর এইরূপ দুরবিা ষদরখয়া ন দ রকিু 

রদয়া রফন্তচল খাাঁ রতনটট সাক্ষী শতয়ার কররয়ারিল। সাক্ষীরা মযাঙ্কজন্তষ্ট্রট সান্তহন্তবর কান্তি 

বরলল ষে আমরা স্বচন্তক্ষ ষদরখয়ারি ষ ারবেলাল ওরন্তফ চুরনলাল স্বহন্তে রপেল 

মাররয়া ষরারহণীন্তক খুন কররয়ান্তিন–আমরা তখন ষসখান্তন  ান শুরনন্তত র য়ারিলাম। 

মযাঙ্কজন্তষ্ট্রট সান্তহব আন্তহলা রবলাতী–সুশাসন জনয সব থদা  বণ থন্তমন্তণ্টর িারা প্রশিংরসত 

হইয়া থান্তকন–রতরন এই প্রমান্তণর উপর রনভথর কররয়া ষ ারবদেলালন্তক ষসশন্তনর 

রবচান্তর অপ থণ কররন্তলন। েখন মাধ্বীনাথ েন্তশাহন্তর ষপৌৌঁরিন্তলন, তখন ষ ারবেলাল 

ষজন্তল পরচন্ততরিন্তলন। মাধ্বীনাথ ষপৌৌঁরিয়া, সরবন্তশষ বৃিাে শুরনয়া রবষণ্ণ হইন্তলন। 
 

রতরন সাক্ষীরদন্ত র নাম ধ্াম সিংগ্রহ কররয়া তাহারদন্ত র বাড়ী ষ ন্তলন। তাহারদ ন্তক 

বরলন্তলন, “বাপু! মযাঙ্কজন্তষ্ট্রট সান্তহন্তবর কান্তি ো বরলয়াি, তা বরলয়াি। এখন জজ 

সান্তহন্তবর কান্তি রভন্ন প্রকার বরলন্তত হইন্তব। বরলন্তত হইন্তব, আমরা রকিু জারন না। এই 

পাাঁচ পাাঁচ শত টাকা ন দ লও। আসামী খালাস হইন্তল আর পাাঁচ পাাঁচ শত রদব |” 

 

সাক্ষীরা বরলল, “ষখলাপ হলন্তফর দান্তয় মারা োইব ষে |” 
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মাধ্বীনাথ বরলন্তলন, “ভয় নাই। আরম টাকা খরচ কররয়া সাক্ষীর িারা প্রমাণ করাইব 

ষে, রফন্তচল খাাঁ ষতামারদন্ত র মাররপট কররয়া মযঙ্কজন্তষ্ট্রট সান্তহন্তবর কান্তি রমথযা সাক্ষয 

ষদওয়াইন্তি |” 

সাক্ষীরা চতুদথশ পুরুষ মন্তধ্য কখনও হাজার টাকা একন্তত্র ষদন্তখ নাই। তৎক্ষণাৎ 

সম্মত হইল। 
 

ষসশন্তন রবচান্তরর রদন উপরিত হইল। ষ ারবেলাল কাঠ ড়ার রভতর। প্রথম সাক্ষী 

উপরিত হইয়া হলফ পরড়ল। উকীল সরকার তাহান্তক ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “তুরম এই 

ষ ারবেলাল ওরন্তফ চুরনলালন্তক ষচন?” 

 

সাক্ষী। কই–না–মন্তন ত হয় না। 
 

উকীল। কখনও ষদরখয়াি? 

 

সাক্ষী। না। 
 

উকীল। ষরারহণীন্তক রচরনন্তত? 

 

সাক্ষী। ষকান্ ষরারহণী? 

 

উকীল। প্রসাদপুন্তরর কুটঠন্তত ষে রিল? 

 

সাক্ষী। আমার বান্তপর পুরুন্তষ কখনও প্রসাদপুন্তরর কুটঠন্তত োই নাই। 
 

উকীল। ষরারহণী রক প্রকান্তর মররয়ান্তি? 

 

সাক্ষী। শুরনন্ততরি আত্মহতযা হইয়ান্তি। 
 

উকীল। খুন্তনর রবষয় রকিু জান? 

 

সাক্ষী। রকিু না। 
 

উকীল তখন সাক্ষী মযাঙ্কজন্তষ্ট্রট সান্তহন্তবর কান্তি ষে ষজাবানবেী রদয়ারিলল, তাহা পাঠ 

কররয়া সাক্ষীন্তক শুনাইয়া ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “ষকমন, তুরম মযাঙ্কজন্তষ্ট্রট সান্তহন্তবর 

কান্তি এই সকল কথাবরলয়ারিন্তল?” 

সাক্ষী। হাাঁ, বরলয়ারিলাম। 
 

উকীল। েরদ রকিু জান না, তন্তব ষকন বরলয়ারিন্তল? 
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সাক্ষী। মান্তরর ষচান্তট। রফন্তচল খাাঁ মাররয়া আমান্তদর শরীন্তর আর রকিু রান্তখ নাই। 
 

এই বরলয়া সাক্ষী একটু কাাঁরদল। দুই চারর রদন পূন্তব থ সন্তহাদর ভ্রাতার সন্তঙ্গ জমী লইয়া 

কাঙ্কজয়া কররয়া মারামারর কররয়ারিল; তাহার দা  রিল। সাক্ষী অম্লানমুন্তখ ষসই 

দা গুরল রফন্তচল খাাঁর মাররপন্তটর দা  বরলয়া জজ সান্তহবন্তক ষদখাইল। 
 

উকীল সরকার অপ্ররতভ হইয়া রিতীয় সাক্ষী ডারকন্তলন। রিতীয় সাক্ষীও ঐরুপ 

বরলল।ন্তস রপন্তঠ রাঙারচন্তত্রর আটা রদয়া ঘা কররয়া আরসয়ারিল—হাজার টাকার জনয 

সব পারা োয়—তাহা জজ সান্তহবন্তক ষদখাইল। 
 

তৃতীয় সাক্ষীও ঐরূপ গুজরাইল। তখন জজ সান্তহব প্রমাণাভাব ষদরখয়া আসামীন্তক 

খালাস রদন্তলন। এবিং রফন্তচল খাাঁর প্ররত অতযে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার আচরণ সম্বন্তি 

তদারক কররবার জনয মযাঙ্কজন্তষ্ট্রট সান্তহবন্তক উপন্তদশ রদন্তলন। 
 

রবচারকান্তল সাক্ষীরদন্ত র এইরূপ সপক্ষতা ষদরখয়া ষ ারবেলাল রবঙ্কিত 

হইন্ততরিন্তলন। পন্তর েখন রভন্তড়র রভতর মাধ্বীনাথন্তক ষদরখন্তলন, তখনই সকল 

বুঙ্কঝন্তত পাররন্তলন। খালাস হইয়াও তাাঁহান্তক আর একবার ষজন্তল োইন্তত হইল–ষসখান্তন 

ষজলর পরওয়ানা পাইন্তল তন্তব িারড়ন্তব। রতরন েখন ষজন্তল রফররয়া োন, তখন 

মাধ্বীনাথ তাাঁহার রনকটি হইয়া কান্তন কান্তন বরলন্তলন, “ষজল হইন্তত খালাস পাইয়া, 

আমার সন্তঙ্গ সাক্ষাৎ কররও। আমার বাসা অমুক িান্তন |” 

 

রকন্তু ষ ারবেলাল ষজল হইন্তত খালাস পাইয়া, মাধ্বীনান্তথর কান্তি ষ ন্তলন না। 

ষকাথায় ষ ন্তলন, ষকহ জারনল না। মাধ্বীনাথ চারর পাাঁচ রদন সিান কররন্তলন। ষকান 

সিান পাইন্তলন না। 
 

অ তযা ষশন্তষ একাই হররদ্রাগ্রান্তম প্রতযা মন কররন্তলন। 
 

ত্রন্তয়াদশ পররন্তেদ : ষষ্ঠ বৎসর 

 

মাধ্বীনাথ আরসয়া ভ্রমরন্তক সিংবাদ রদন্তলন, ষ ারবেলাল খালাস হইয়ান্তি, রকন্তু বাড়ী 

আরসল না, ষকাথায় চরলয়া ষ ল, সিান পাওয়া ষ ল না। মাধ্বীনাথ সররয়া ষ ন্তল 

ভ্রমর অন্তনক কাাঁরদল, রক জনয কাাঁরদল, তাহা বরলন্তত পারর না। 
 

এ রদন্তক ষ ারবেলাল খালাস পাইয়াই প্রসাদপুন্তর ষ ন্তলন। র য়া ষদরখন্তলন, 

প্রসাদপুন্তরর  ৃন্তহ রকিু নাই, ষকহ নাই। র য়া শুরনন্তলন ষে, অটারলকায় তাাঁহার ষে 

সকল দ্রবযসামগ্রী রিল, তাহা কতক পাাঁচ জন্তন লুটঠয়া লইয়া র য়ারিল–অবরশষ্ট 
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লাওয়ান্তরশ বরলয়া রবক্রয় হইয়ারিল। ষকবল বাড়ীটট পরড়য়া আষি–তাহারও কবাট 

ষচৌকাট পে থে বার ভূন্তত লইয়া র য়ান্তি। প্রসাদপুন্তরর বাজান্তর দুই এক রদন বাস 

কররয়া ষ ারবেলাল, বাড়ীর অবরশষ্ট ইট কাঠ জন্তলর দান্তম এক বযঙ্কক্তন্তক রবক্রয় 

কররয়া োহা রকিু পাইন্তলন, তাহা লইয়া করলকাতায় ষ ন্তলন। 
 

করলকাতায় অরত ষ াপন্তন সামানয অবিায় ষ ারবেলাল রদনোপন কররন্তত 

লার ন্তলন। প্রসাদপুর হইন্তত অরত অল্প টাকাই আরনয়ারিন্তলন, তাহা এক বৎসন্তর 

ফুরাইয়া ষ ল। আর রদনপান্ততর সম্ভাবনা নাই। তখন, িয় বৎসন্তরর পর, ষ ারবেলাল 

মন্তন ভারবন্তলন, ভ্রমরন্তক একখারন পত্র রলরখব। 
 

ষ ারবেলাল কারল, কলম, কা জ লইয়া, ভ্রমরন্তক পত্র রলরখব বরলয়া বরসন্তলন। 

আমরা সতয কথা বরলব–ষ ারবেলাল পত্র রলরখন্তত আরম্ভ কররন্তত র য়া কাাঁরদন্তলন। 

কাাঁরদন্তত কাাঁরদন্তত মন্তন পরড়ল, ভ্রমর ষে আজও বাাঁরচয়া আন্তি, তাহারই বা টঠকানা 

রক? কাহান্তক পত্র রলরখব? তার পর ভারবন্তলন, একবার রলরখয়াই ষদরখ। না হয়, 

আমার পত্র রফররয়া আরসন্তব। তাহা হইন্তলই জারনব ভ্রমর নাই। 
 

রক রলরখব, এ কথা ষ ারবেলাল কতক্ষণ ভারবন্তলন, তাহা বলা োয় না। তার পর, ষশষ 

ভারবন্তলন, োহান্তক রবনান্তদান্তষ জন্তের মত তযা  কররয়ারি, তাহান্তক ো হয়, তাই 

রলরখন্তলই বা অরধ্ক রক ক্ষরত হইন্তব? ষ ারবেলাল রলরখন্তলন, 
 

“ভ্রমর! 
 

িয় বৎসন্তরর পর এ পামর আবার ষতামায় পত্র রলরখন্ততন্তি। প্রবৃরি হয় পরড়ও; না 

প্রবৃরি হয়, না পরড়য়াই রিাঁ রড়য়া ষফরলও। 
 

“আমার অদৃন্তষ্ট োহা োহা ঘটটয়ান্তি, ষবাধ্ হয় সকলই তুরম শুরনয়াি। েরদ বরল, ষস 

আমার কম থফল, তুরম মন্তন কররন্তত পার, আরম ষতামার মনরাখা কথা বরলন্ততরি। ষকন 

না, আঙ্কজ আরম ষতামার কান্তি রভখারী। 
 

“আরম এখন রনঃস্ব। রতন বৎসর  রভক্ষা কররয়া, রদনপাত কররয়ারি। তীথ থিান্তন রিলাম, 

তীথ থিান্তন রভক্ষা রমরলত। এখান্তন রভক্ষা রমন্তল না–সুতরািং আরম অন্নাভান্তব মারা 

োইন্ততরি। 
 

“আমার োইবার িান এক িান রিল–কাশীন্তত মাতৃন্তক্রান্তড়। মার কাশীপ্রারপ্ত হইয়ান্তি–

ষবাধ্ হয় তাহা তুরম জান। সুতরািং আমার আর িান নাই–অন্ন নাই। 
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“তাই আরম মন্তন কররয়ারি, আবার হররদ্রাগ্রান্তম এ কালামুখ ষদখাইব–নরহন্তল খাইন্তত 

পাই না। ষে ষতামান্তক রবনাপরান্তধ্ পররতযা  কররয়া, পরদাররনরত হইল, স্ত্রীহতযা 

পে থে কররল, তাহার আবার লজ্জা রক? ষে অন্নহীন, তাহার আবার লজ্জা রক? আরম 

এ কালামুখ ষদখাইন্তত পারর, রকন্তু তুরম রবষয়ারধ্কাররণী–বাড়ী ষতামার–আরম ষতামার 

শবররতা কররয়ারি–আমায় তুরম িান রদন্তব রক? 

 

“ষপন্তটর দান্তয় ষতামার আেয় চারহন্ততরি–রদন্তব না রক?” 

 

পত্র রলরখয়া সাত পাাঁচ আবার ভারবয়া ষ ারবেলাল পত্র ডান্তক রদন্তলন। েথাকান্তল পত্র 

ভ্রমন্তরর হন্তে ষপৌৌঁরিল। 

পত্র পাইয়াই হোক্ষর রচরনল। পত্র খুরলয়া কাাঁরপন্তত কাাঁরপন্তত, ভ্রমর শয়ন ৃন্তহ র য়া 

িার রুদ্ধ কররল। তখন ভ্রমর, রবরন্তল বরসয়া, নয়ন্তনর সহস্র ধ্ারা মুরিন্তত মরুিন্তত, ষসই 

পত্র পরড়ল। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পরড়ল। ষস রদন ভ্রমর আর িার 

খুরলল না। োহারা আহান্তরর জনয তাহান্তক ডারকন্তত আরসল, তাহারদ ন্তক বরলল, 

“আমার জ্বর হইয়ান্তি–আহার কররব না|” ভ্রমন্তরর সব থদা জ্বর হয়; সকন্তল রবশ্বাস 

কররল। 
 

পররদন রনদ্রাশূনয শেযা হইন্তত েখন ভ্রমর  ান্তত্রািান কররন্তলন, তখন তাাঁহার েথাথ থই 

জ্বর হইয়ান্তি। রকন্তু তখন রচি রির–রবকারশূনয। পন্তত্রর উির োহা রলরখন্তবন, তাহা 

পূন্তব থই রির হইয়ারিল। ভ্রমর তাহা সহস্র সহস্র বার ভারবয়া রির কররয়ারিন্তলন, এখন 

আর ভারবন্তত হইল না। পাঠ পে থে রির কররয়া রারখয়ারিন্তলন। 
 

“ষসরবকা” পাঠ রলরখন্তলন না। রকন্তু স্বামী সকল অবিান্ততই প্রণময; অতএব রলরখন্তলন, 

“প্রণামা শতসহস্র রনন্তবদনঞ্চ রবন্তশষ” 

 

তার পর রলরখন্তলন, “আপনার পত্র পাইয়ারি। রবষয় আপনার। আমার হইন্তলও আরম 

উহা দান কররয়ারি। োইবার সময় আপরন ষস দানপত্র রিাঁ রড়য়া ষফরলয়ারিন্তলন, িরণ 

থারকন্তত পান্তর। রকন্তু ষরন্তজটষ্ট্র অরপন্তস তাহা নকল আন্তি। আরম ষে দান কররয়ারি, 

তাহা রসদ্ধ। তাহা এখনও বলবৎ।  

 

“অতএব আপরন রনরব থন্তঘ্ন হররদ্রাগ্রান্তম আরসয়া আপনার রনজসম্পরি দখল কররন্তত 

পান্তরন। বাড়ী আপনার। 
 

“আর পাাঁচ বৎসন্তর আরম অন্তনক টাকা জমাইয়ারি। তাহাও আপনার। আরসয়া গ্রহণ 

কররন্তবন। 
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“ঐ টাকার মন্তধ্য েৎরকঙ্কঞ্চৎ আরম োিা করর। আট হাজার টাকা আরম উহা হইন্তত 

লইলাম। রতন হাজার টাকায়  ঙ্গাতীন্তর আমার একটট বাড়ী প্রস্তুত কররব; পাাঁচ হাজার 

টাকায় আমার জীবন রনব থাহ হইন্তব। 
 

“আপনার আসার জনয সকল বন্তোবে কররয়া রারখয়া আরম রপত্রালন্তয় োইব। েত 

রদন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, তত রদন আরম রপত্রালন্তয় বাস কররব। আপনার 

সন্তঙ্গ আমার ইহজন্তে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহান্তত আরম সন্তুষ্ট,-

আপরনও ষে সন্তুষ্ট, তাহান্তত আমার সষেহ নাই। 
 

“আপনার রিতীয় পন্তত্রর প্রতীক্ষায় আরম ররহলাম |” 

 

েথাকান্তল পত্র ষ ারবেলান্তলর হে ত হইল–রক ভয়ানক পত্র! এতটুকু ষকামলতাও 

নাই। ষ ারবেলালও রলরখয়ারিন্তলন, িয় বৎসন্তরর পত্র রলরখন্ততরি, রকন্তু ভ্রমন্তরর পত্র 

ষস রকন্তমর কথাও একটা নাই। ষসই ভ্রমর! 
 

ষ ারবেলাল পত্র পরড়য়া উির রলরখন্তলন, “আরম হররদ্রাগ্রান্তম োইব না। োহান্তত 

এখান্তন রদনপাত হয়, এইরূপ মারসক রভক্ষা আমান্তক এইখান্তন পাঠাইয়া রদও |” 

 

ভ্রমর উির কররন্তলন, “মাস মাস আপনান্তক পাাঁচ শত টাকা পাঠাইব। আরও অরধ্ক 

পাঠাইন্তত পারর, রকন্তু অরধ্ক টাকা পাঠাইন্তল তাহা অপবযরয়ত হইবার সম্ভাবনা। আর 

আমার একটট রনন্তবদন–বৎসর  বৎসর  ষে উপস্বে জরমন্ততন্তি–আপরন এখান্তন 

আরসয়া ষভা  কররন্তল হয়। আমার জনয ষদশতযা  কররন্তবন না–আমার রদন ফুরাইয়া 

আরসয়ান্তি |” 

 

ষ ারবেলাল করলকাতান্ততই ররহন্তলন। উভন্তয়ই বুঙ্কঝন্তলন, ষসই ভাল। 
 

চতুদথশ পররন্তেদ : সপ্তম বৎসর 

 

বােরবক ভ্রমন্তরর রদন ফুরাইয়া আরসয়ারিল। অন্তনক রদন হইন্তত ভ্রমন্তরর সািংঘারতক 

পীড়া রচরকৎসায় উপশরমত রিল। রকন্তু ষরা  আর বড় রচরকৎসা মারনল না। এখন 

ভ্রমর রদন রদন ক্ষয় হইন্তত লার ন্তলন। অগ্রহায়ণ মান্তস ভ্রমর শেযাশারয়নী হইন্তলন, 

আর শেযাতযা  কররয়া উন্তঠন না। মাধ্বীনাথ স্বয়িং আরসয়া রনকন্তট থারকয়া রনষ্ফল 

রচরকৎসা করাইন্তত লার ন্তলন। োরমনী হররদ্রাগ্রান্তমর বাটীন্তত আরসয়া ভর নীর ষশষ 

শুেূষা কররন্তত লার ন্তলন। 
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ষরা  রচরকৎসা মারনল না। ষপৌষ মাস এইরূন্তপ ষ ল। মাঘ মান্তস ভ্রমর ঔষধ্ বযবহার 

পররতযা  কররন্তলন। ঔষধ্ন্তসবন এখন বৃথা। োরমনীন্তক বরলন্তলন, “আর ঔষধ্ খাওয়া 

হইন্তব না রদরদ–সম্মুন্তখ ফাল্গুন মাস–ফাল্গুন মান্তসর পূরণ থমার রান্তত্র ষেন মরর। 

ষদরখস রদরদ–ষেন ফাল্গুন্তনর পূরণ থমার রাঙ্কত্র পলাইয়া োয় না। েরদ ষদরখস ষে, 

পূরণ থমার রাঙ্কত্র পার হই–তন্তব আমায় একটা অেরটটপরন রদন্তত ভুরলস ্না। ষরান্ত  

হউক, অেরটটপরনন্তত হউক–ফাল্গুন্তনর ষজযাৎস্নারান্তত্র মররন্তত হইন্তব। মন্তন থান্তক 

ষেন রদরদ |” 

 

োরমনী কাাঁরদল, রকন্তু ভ্রমর আর ঔষধ্ খাইল না। ঔষধ্ খায় না, ষরান্ত র শারে নাই–

রকন্তু ভ্রমর রদন রদন প্রফুল্লরচি হইন্তত লার ল। 
 

এত রদন্তনর পর ভ্রমর আবার হারস তামাসা আরম্ভ কররল–িয় বৎসন্তরর পর এই প্রথম 

হারস তামাসা। রনরববার আন্ত  প্রদীপ হারসল। 
 

েতরদন োইন্তত লার ল–অরেম কাল রদন্তন রদন্তন েত রনকট হইন্তত লার ল–ভ্রমর তত 

রির, প্রফুল্ল হাসযমূরতথ। ষশন্তষ ষসই ভয়ির ষশষ রদন উপরিত হইল। ভ্রমর 

ষপৌরজন্তনর চাঞ্চলয এবিং োরমনীর কান্না ষদরখয়া বুঙ্কঝন্তলন, আজ বুঙ্কঝ রদন ফুরাইল। 

শরীন্তরর েন্ত্রণাও ষসইরূপ অনুভূত কররন্তলন। তখন ভ্রমর োরমনীন্তক বরলন্তলন,“আজ 

ষশষ রদন|” 

 

োরমনী কাাঁরদল। ভ্রমর বরলল, “রদরদ–আজ ষশষ রদন–আমার রকিু রভক্ষা আন্তি–কথা 

রারখও|” 

 

োরমনী কাাঁরদন্তত লার ল–কথা করহল না। 
 

ভ্রমর বরলল, “আমার এক রভক্ষা; আজ কাাঁরদও না।-আরম মররন্তল পর কাাঁরদও –আরম 

বারণ কররন্তত আরসব না–রকন্তু আজ ষতামান্তদর সন্তঙ্গ কথা কইন্তত পারর, রনরব থন্তঘ্ন 

করহয়া মররব, সাধ্ কররন্ততন্তি|” 

 

োরমনী চন্তক্ষর জল মুরিয়া কান্তি বরসল–রকন্তু অবরুদ্ধ বান্তষ্প আর কথা করহন্তত 

পাররল না। 
 

ভ্রমর বরলন্তত লার ল, “আর একটা রভক্ষা–তুরম িাড়া আর ষকহ এখান্তন না আন্তস। 

সমন্তয় সকন্তলর সন্তঙ্গ সাক্ষাৎ কররব–রকন্তু এখন আর ষকহ না আন্তস। ষতামার সন্তঙ্গ 

আর কথা করহন্তত পাব না|” 

 

োরমনী আর কতক্ষণ কান্না রারখন্তব? 
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ক্রন্তম রাঙ্কত্র হইন্তত লার ল। ভ্রমর ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “রদরদ, রাঙ্কত্র রক ষজযাৎস্না?” 

 

োরমনী জান্তনলা খুরলয়া ষদরখয়া বরলল, “রদবয ষজযাৎস্না উটঠয়ান্তি|” 

 

ভ্র। তন্তব জান্তনলাগুরল সব খুরলয়া দাও–আরম ষজযাৎস্না ষদরখয়া মরর। ষদখ ষদরখ, ঐ 

জান্তনলার নীন্তচ ষে ফুলবা ান, উহান্তত ফুল ফুটটয়ান্তি রক না? 

 

ষসই জান্তনলায় দাাঁড়াইয়া প্রভাতকান্তল ভ্রমর, ষ ারবেলান্তলর সন্তঙ্গ কন্তথাপকথন 

কররন্ততন। আঙ্কজ সাত বৎসর  ভ্রমর ষস জান্তনলার রদন্তক োন নাই–ষস জান্তনলা 

ষখান্তলন নাই। 
 

োরমনী কন্তষ্ট ষসই জান্তনলা খুরলয়া বরলল, “কই, এখান্তন ত ফুলবা ান নাই–এখান্তন 

ষকবল খড়বন–আর দুই-একটা মরা মরা  াি আন্তি–তান্তত ফুল পাতা নাই|” 

ভ্রমর বরলল, “সাত বৎসর  হইল, ওখান্তন ফুলবা ান রিল। ষব-ষমরামন্তত র য়ান্তি। 

আরম সাত বৎসর  ষদরখ নাই |” 

 

অন্তনক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া ররহন্তলন। তার পর ভ্রমর বরলন্তলন, “ষেখান্তন হইন্তত পার 

রদরদ, আজ আমার ফুল আনাইয়া রদন্তত হইন্তব। ষদরখন্ততি না, আঙ্কজ আবার আমার 

ফুলশেযা?” 

 

োরমনী আজ্ঞা পাইয়া দাস দাসী রাশীকৃত ফুল আরনয়া রদল। ভ্রমর বরলল, “ফুল 

আমার রবিানায় িড়াইয়া দাও–আজ আমার ফুলশেযা |” 

 

োরমনী তাহাই কররল। তখন ভ্রমন্তরর চকু্ষ রদয়া জলধ্ারা পরড়ন্তত লার ল। োরমনী 

বরলল, “কাাঁরদন্ততি ষকন রদরদ?” 

 

ভ্রমর বরলল, “রদরদ, একটট বড় দুঃখ ররহল। ষে রদন রতরন আমায় তযা  কররয়া কাশী 

োন, ষসই রদন ষোড়হান্তত কাাঁরদন্তত কাাঁরদন্তত ষদবতার কান্তি রভক্ষা চারহয়ারিলাম, এক 

রদন ষেন তাাঁর সন্তঙ্গ সাক্ষাৎ হয়। স্পধ্ থা কররয়া বরলয়ারিলাম, আরম েরদ সতী হই, তন্তব 

আবার তাাঁর সন্তঙ্গ সাক্ষাৎ হইন্তব। কই, আর ত ষদখা হইল না। আঙ্কজকার রদন–মররবার 

রদন্তন, রদরদ, েরদ একবার ষদরখন্তত পাইতাম! এক রদন্তন, রদরদ, সাত বৎসন্তরর দুঃখ 

ভুরলতাম!” 

 

োরমনী বরলল, “ষদরখন্তব?” ভ্রমর ষেন রবদুৎ চমরকয়া উটঠল–বরলল, “কার কথা 

বরলন্ততি?” 
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োরমনী রিরভান্তব বরলল, “ষ ারবেলান্তলর কথা। রতরন এখান্তন আন্তিন–বাবা ষতামার 

পীড়ার সিংবাদ তাাঁহান্তক রদয়ারিন্তলন। শুরনয়া ষতামান্তক একবার ষদরখবার জনয রতরন 

আরসয়ান্তিন। আজ ষপৌৌঁরিয়ান্তিন। ষতামার অবিা ষদরখয়া ভন্তয় এতক্ষণ ষতামান্তক 

বরলন্তত পারর নাই–রতরনও সাহস কররয়া আরসন্তত পান্তরন নাই|” 

 

ভ্রমর কাাঁরদয়া বরলল, “একবার ষদখা রদরদ! ইহজন্তে আর একবার ষদরখ! এই সমন্তয়র 

আর একবার ষদখা!” 

 

োরমনী উটঠয়া ষ ল। অল্পক্ষণ পন্তর, রনঃশব্দপাদরবন্তক্ষন্তপ ষ ারবেলাল–সাত 

বৎসন্তরর পর রনজ শেযা ৃন্তহ প্রন্তবশ কররন্তলন। 
 

দুজন্তনই কাাঁরদন্ততরিল। এক জনও কথা করহন্তত পাররল না। 
 

ভ্রমর, স্বামীন্তক কান্তি আরসয়া রবিানায় বরসন্তত ইরঙ্গত কররল।-ষ ারবেলাল কাাঁরদন্তত 

কাাঁরদন্তত রবিানায় বরসল। ভ্রমর তাাঁহান্তক আরও কান্তি আরসন্তত বরলল,-ষ ারবেলাল 

আরও কান্তি আরসল। তখন ভ্রমর আপন করতন্তলর রনকট স্বামীর চরণ পাইয়া, ষসই 

চরণেু ল স্পশ থ কররয়া পদন্তরণু লইয়া মাথায় রদল। বরলল, “আজ আমার সকল 

অপরাধ্ মাজথনা কররয়া, আশীব থাদ কররও জোেন্তর ষেন সুখী হই |” 

 

ষ ারবেলাল ষকান কথা করহন্তত পাররন্তলন না। ভ্রমন্তরর হাত, আপন হান্তত তুরলয়া 

লইন্তলন। ষসইরূপ হান্তত হাত ররহল। অন্তনক্ষণ ররহল। ভ্রমর রনঃশন্তব্ধ প্রাণতযা  

কররল। 
 

পঞ্চদশ পররন্তেদ 

 

ভ্রমর মররয়া ষ ল। েথারীরত তাহার সৎকার হইল। সৎকার কররয়া আরসয়া 

ষ ারবেলাল  ৃন্তহ বরসন্তলন।  ৃন্তহ প্রতযাবতথন কররয়া অবরধ্, রতরন কাহারও সরহত কথা 

কন্তহন নাই। 
 

আবার রজনী ষপাহাইল। ভ্রমন্তরর মৃতুযর পররদন, ষেমন সূে থ প্রতযহ উটঠয়া থান্তক, 

ষতমরন উটঠল।  ান্তির পাতা িায়ান্তলান্তক উজ্জ্বল হইল।–সন্তরাবন্তরর কৃষ্ণবারর কু্ষদ্র 

বীরচ রবন্তক্ষপ কররয়া জ্বরলন্তত লার ল; আকান্তশর কান্তলা ষমঘ সাদা হইল–ভ্রমর ষেন 

মন্তর নাই। ষ ারবেলাল বারহর হইন্তলন। 
 

ষ ারবেলাল দুই জন স্ত্রীন্তলাকন্তক ভাল বারসয়ারিন্তলন–ভ্রমরন্তক আর ষরারহণীন্তক। 

ষরারহণী মররল–ভ্রমর মররল। ষরারহণীর রূন্তপ আকৃষ্ট হইয়ারিন্তলন–ষেৌবন্তনর অতৃপ্ত 
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রূপতৃষ্ণা শাে কররন্তত পান্তরন নাই। ভ্রমরন্তক তযা  কররয়া ষরারহণীন্তক গ্রহণ 

কররন্তলন। ষরারহণীন্তক গ্রহণ কররয়াই জারনয়ারিন্তলন ষে, এ ষরারহণী, ভ্রমর নন্তহ–এ 

রূপতৃষ্ণা, এ ষস্নহ নন্তহ–এ ষভা  এ সুখ নন্তহ–এ 

মোরঘষ থণপীরড়তবাসুরকরনশ্বাসরন থত হলাহল, এ ধ্ন্বেররভাণ্ডরনঃসৃত সুধ্া নন্তহ। 

বুঙ্কঝন্তত পাররন্তলন ষে, এ হৃদয়সা র, মিন্তনর উপর মিন কররয়া ষে হলাহল 

তুরলয়ারি, তাহা অপররহাে থয, অবশয পান কররন্তত হইন্তব–নীলকন্তণ্ঠর নযায় ষ ারবেলাল 

ষস রবষ পান কররন্তলন। নীলকন্তণ্ঠর কণ্ঠি রবন্তষর মত, ষস রবষ তাাঁহার কন্তণ্ঠ লার য়া 

ররহল। ষস রবষ জীণ থ হইবার নন্তহ–ষস রবষ উদ্গীণ থ কররবার নন্তহ। রকন্তু তখন ষসই 

পূব থপররজ্ঞাতস্বাদ রবশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়সুধ্া–স্ব ীয়  িেুক্ত, রচিপুটষ্টকর, সব থন্তরান্ত র 

ঔষধ্স্বরূপ, রদবারাঙ্কত্র িৃরতপন্তথ জার ন্তত লার ল। েখন প্রসাদপুন্তর ষ ারবেলাল 

ষরারহণীর সঙ্গীতন্তস্রান্তত ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাাঁহার রচন্তি প্রবলপ্রতাপেুক্তা 

অধ্ীশ্বরী–ভ্রমর অেন্তর, ষরারহণী বারহন্তর। তাই ষরারহণী অত শীঘ্র মররল। েরদ ষকহ ষস 

কথা না বুঙ্কঝয়া থান্তকন, তন্তব বৃথায় এ আখযারয়কা রলরখলাম। 
 

েরদ তখন ষ ারবেলাল, ষরারহণীর েথারবরহত বযবিা কররয়া ষস্নহময়ী ভ্রমন্তরর কান্তি 

েুক্তকন্তর আরসয়া দাাঁড়াইত, বরলত, “আমায় ক্ষমা কর–আমায় আবার হৃদয়প্রান্তে 

িান দাও|” েরদ বরলত, “আমার এমন গুণ নাই, োহান্তত আমায় তুরম ক্ষমা কররন্তত 

পার, রকন্তু ষতামার ত অন্তনক গুণ আন্তি, তুরম রনজগুন্তণ আমায় ক্ষমা কর,” বুঙ্কঝ 

তাহা হইন্তল, ভ্রমর তাহান্তক ক্ষমা কররত। ষকন না, রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, 

ষস্নহময়ী; রমণী ঈশ্বন্তরর কীরতথর চরন্তমাৎকষ থ, ষদবতার িায়া; পুরুষ ষদবতার 

সৃটষ্টমাত্র। স্ত্রী আন্তলাক; পুরুষ িায়া। আন্তলা রক িায়া তযা  কররন্তত পাররত? 

 

ষ ারবেলাল তাহা পাররল না। কতকটা অহিার–পুরুষ অহিান্তর পররপূণ থ। কতকটা 

লজ্জা–দুষৃ্কতকারীর লজ্জাই দণ্ড। কতকটা ভয়–পাপ, সহন্তজ পুন্তণযর সম্মখুীন হইন্তত 

পান্তর না। ভ্রমন্তরর কান্তি আর মুখ ষদখাইবার পথ নাই। ষ ারবেলাল আর অগ্রসর 

হইন্তত পাররল না। তাহার পর ষ ারবেলাল হতযাকারী। তখন ষ ারবেলান্তলর আশা 

ভরসা ফুরাইল। অিকার আন্তলান্তকর সম্মুখীন হইল না। 
 

রকন্তু তবু, ষসই পুনঃপ্রজ্বরলত, দুব থার, দাহকারী ভ্রমরদশ থন্তনর লালসা বন্তষ থ বন্তষ থ, মান্তস 

মান্তস, রদন্তন রদন্তন, দন্তণ্ড দন্তণ্ড, পন্তল পন্তল, ষ ারবেলালন্তক দাহ কররন্তত লার ল। ষক 

এমন পাইয়ারিল? ষক এমন হারাইয়ান্তি? ভ্রমরও দুঃখ পাইয়ারিল, ষ ারবেলালও 

দুঃখ পাইয়ারিল। রকন্তু ষ ারবেলান্তলর তুলনায় ভ্রমর সুখী। ষ ারবেলান্তলর দুঃখ 

মনুষযন্তদহ অসহয।–ভ্রমন্তরর সহায় রিল–েম সহায়। ষ ারবেলান্তলর ষস সহায়ও নাই। 
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আবার রজনী ষপাহাইল–আবার সূে থান্তলান্তক জ ৎ হারসল। ষ ারবেলাল  ৃহ হইন্তত 

রনষ্ক্রাে হইন্তলন।-ষরারহণীন্তক ষ ারবেলাল স্বহন্তে বধ্ কররয়ান্তিন–ভ্রমরন্তকও প্রায় 

স্বহন্তে বধ্ কররয়ান্তিন। তাই ভারবন্তত ভারবন্তত বারহর হইন্তলন। 

আমরা জারন না ষে, ষস রাঙ্কত্র ষ ারবেলাল রক প্রকান্তর কাটাইয়ারিন্তলন। ষবাধ্ হয় 

রাঙ্কত্র বড় ভয়ানকই র য়ারিল। িার খুরলয়াই মাধ্বীনান্তথর সন্তঙ্গ তাাঁহার সাক্ষাৎ হইল। 

মাধ্বীনাথ তাাঁহান্তক ষদরখয়া, মুখপান্তন চারহয়া ররহন্তলন–মুন্তখ মনুন্তষযর সাধ্যাতীত 

ষরান্ত র িায়া। 
 

মাধ্বীনাথ তাাঁহার সন্তঙ্গ কথা করহন্তলন না–মাধ্বীনাথ মন্তন মন্তন প্ররতজ্ঞা 

কররয়ারিন্তলন ষে, ইহজন্তে আর ষ ারবেলান্তলর সন্তঙ্গ কথা করহন্তবন না। রবনাবান্তকয 

মাধ্বীনাথ চরলয়া ষ ন্তলন। 
 

ষ ারবেলাল  ৃহ হইন্তত রনষ্ক্রাে হইয়া ভ্রমন্তরর শেযা ৃহতলি ষসই পুন্তষ্পাদযান্তন 

ষ ন্তলন। োরমনী েথাথ থই বরলয়ান্তিন, ষসখান্তন আর পুন্তষ্পাদযান নাই। সকলই ঘাস খড় 

ও জঙ্গন্তল পুররয়া র য়ান্তি–দুই একটট অমর পুষ্পবৃক্ষ ষসই জঙ্গন্তলর মন্তধ্য অধ্ থমতৃবৎ 

আন্তি–রকন্তু তাহান্তত আর ফুল ফুন্তট না। ষ ারবেলাল অন্তনক্ষণ ষসই খড়বন্তনর মন্তধ্য 

ষবড়াইন্তলন। অন্তনক ষবলা হইল–ষরৌন্তদ্রর অতযে ষতজ: হইল–ষ ারবেলাল ষবড়াইয়া 

ষবড়াইয়া োে হইয়া ষশন্তষ রনষ্ক্রাে হইন্তলন। 
 

তথা হইন্তত ষ ারবেলাল কাহারও সন্তঙ্গ বাকযালাপ না কররয়া, কাহারও মুখপান্তন না 

চারহয়া বারুণী-পুষ্কররণী-তন্তট ষ ন্তলন। ষবলা ষদড় প্রহর হইয়ান্তি। তীব্র ষরৌন্তদ্রর ষতন্তজ 

বারুণীর  ভীর কৃষ্ণজ্জ্বল বারররারশ জ্বরলন্ততরিল–স্ত্রী পুরুষ বহুসিংখযক ষলাক ঘান্তট 

স্নান কররন্ততরিল–ষিন্তলরা কান্তলা জন্তল স্ফাটটক চূণ থ কররন্তত কররন্তত সাাঁতার রদন্ততরিল। 

ষ ারবেলান্তলর তত ষলাকসমা ম ভাল লার ল না। ঘাট হইন্তত ষেখান্তন বারুণীতীন্তর, 

তাাঁহার ষসই নানাপুষ্পরঙ্কঞ্জত নেনতুলয পুন্তষ্পাদযান রিল, ষ ারবেলাল ষসই রদন্তক 

ষ ন্তলন। প্রথন্তমই ষদরখন্তলন, ষররলিং ভারঙ্গয়া র য়ান্তি –ষসই ষলৌহরনরম থত রবরচত্র িান্তরর 

পররবন্ততথ কঙ্কঞ্চর ষবড়া। ভ্রমর ষ ারবেলান্তলর জনয সকল সম্পরি েন্তত্ন রক্ষা 

কররয়ারিন্তলন, রকন্তু এ উদযান্তনর প্ররত রকিুমাত্র েত্ন কন্তরন নাই। একরদন োরমনী ষস 

বা ান্তনর কথা বরলয়ারিন্তলন–ভ্রমর বরলয়ারিল, “আরম েন্তমর বাড়ী চরললাম–আমার 

ষস নেনকাননও ্ িংস হউক। রদরদ, পৃরথবীন্তত ো আমার স্ব থ রিল–তা আর কাহান্তক 

রদয়া োইব?” 

 

ষ ারবেলাল ষদরখন্তলন ফটক নাই–ষররলিং পরড়য়া আন্তি। প্রন্তবশ কররয়া ষদরখন্তলন–

ফুল াি নাই–ষকবল উলুবন, আর কচু াি, ষঘাঁটু ফুন্তলর  াি, কালকাসো  ান্তি 

বা ান পররপূন থ। লতামন্ডপসকল ভারঙ্গয়া পরড়য়া র য়ান্তি—প্রেরমরূতথ সকল দুই রতন 
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খন্তন্ড রবভক্ত হইয়া ভূন্তম  ড়া রড় োইন্ততন্তি–তাহার উপর লতা সকল বযারপয়ান্তি, 

ষকানটা বা ভগ্নাবিায় দণ্ডায়মান আন্তি। প্রন্তমাদভবন্তনর িাদ ভারঙ্গয়া র য়ান্তি; 

ঙ্কঝলরমল শারস থ ষক ভারঙ্গয়া লইয়া র য়ান্তি–মম থরপ্রের সকল ষক হম থযতল হইন্তত 

খুরলয়া তুরলয়া লইয়া র য়ান্তি–ষস বা ান্তন আর ফুল ফুন্তট না–ফল ফন্তল না–বুঙ্কঝ 

সুবাতাসও আর বয় না। 
 

একটা ভগ্ন প্রেরমূরতর পদতন্তল ষ ারবেলাল বরসন্তলন। ক্রন্তম মধ্যািকাল উপরিত 

হইল, ষ ারবেলাল ষসইখান্তন বরসয়া ররহন্তলন। প্রচণ্ড সূে থন্ততন্তজ তাাঁহার মেক উিপ্ত 

হইয়া উটঠল। রকন্তু ষ ারবেলাল রকিুই অনুভব কররন্তলন না। তাাঁহার প্রাণ োয়। রাঙ্কত্র 

অবরধ্ ষকবল ভ্রমর ও ষরারহণী ভারবন্ততরিন্তলন। একবার ভ্রমর, তার পর ষরারহণী, 

আবার ভ্রমর, আবার ষরারহণী। ভারবন্তত ভারবন্তত চন্তক্ষ ভ্রমরন্তক ষদরখন্তত লার ন্তলন, 

সম্মুন্তখ ষরারহণীন্তক ষদরখন্তত লার ন্তলন। জ ৎ ভ্রমর-ষরারহণীময় হইয়া উটঠল। ষসই 

উদযান্তন বরসয়া প্রন্ততযক বৃক্ষন্তক ভ্রমর বরলয়া ভ্রম হইন্তত লার ল–প্রন্ততযক বৃক্ষিায়ায় 

ষরারহণী বরসয়া আন্তি ষদরখন্তত লার ন্তলন। এই ভ্রমর দাাঁড়াইয়ারিল–আর নাই–এই 

ষরারহণী আরসল, আবার ষকাথায় ষ ল? প্ররত শন্তব্দ ভ্রমর বা ষরারহণীর কণ্ঠ শুরনন্তত 

লার ন্তলন। ঘান্তট স্নানকারীরা কথা করহন্ততন্তি, তাহান্তত কখনও ষবাধ্ হইল ভ্রমর কথা 

করহন্ততন্তি–কখনও ষবাধ্ হইন্তত লার ল ষরারহণী কথা করহন্ততন্তি–কখনও ষবাধ্ হইল 

তাহারা দুই জন্তন কন্তথাপকথন কররন্ততন্তি। শুষ্ক পত্র নরড়ন্ততন্তি–ষবাধ্ হইল ভ্রমর 

আরসন্ততন্তি–বনমন্তধ্য বন কীটপতঙ্গ নরড়ন্ততন্তি–ষবাধ্ হইল ষরারহণী পলাইন্ততন্তি। 

বাতান্তস শাখা দুরলন্ততন্তি–ষবাধ্ হইল ভ্রমর রনশ্বাস তযা  কররন্ততন্তি–দন্তয়ল ডারকন্তল 

ষবাধ্ হইল ষরারহণী  ান কররন্ততন্তি। জ ৎ ভ্রমর-ষরারহণীময় হইল। 
 

ষবলা দুই প্রহর–আড়াই প্রহর হইল–ষ ারবেলাল ষসইখান্তন–ষসই ভগ্নপুিলপদতন্তল–

ষসই ভ্রমর-ষরারহণীময় জ ন্তত। ষবলা রতন প্রহর, সাধ্ থ রতন প্রহর হইল–অস্নাত 

অনাহারী ষ ারবেলাল ষসইখান্তন, ষসই ভ্রমর-ষরারহণীময় অনলকুন্তণ্ড। সিযা হইল, 

তথারপ ষ ারবেলান্তলর উিান নাই–শচতনয নাই। তাাঁহার ষপৌরজন্তন তাাঁহান্তক সমে 

রদন না ষদরখয়া মন্তন কররয়ারিল, রতরন করলকাতায় চরলয়া র য়ান্তিন, সুতরািং তাাঁহার 

অরধ্ক সিান করা নাই। ষসইখান্তন সিযা হইল। কানন্তন অিকার হইল। আকান্তশ 

নক্ষত্র ফুটটল। পৃরথবী নীরব হইল। ষ ারবেলাল ষসইখান্তন। 

অকিাৎ ষসই অিকার, েব্ধ রবজন মন্তধ্য ষ ারবেলান্তলর উোদগ্রে রচি রবষম 

রবকার প্রাপ্ত হইল। রতরন স্পষ্টাক্ষন্তর কণ্ঠস্বর শুরনন্তলন। ষরারহণী উতচ্চঃস্বন্তর ষেন 

বরলন্ততন্তি, 
 

“এইখান্তন!” 
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ষ ারবেলান্তলর তখন আর িরণ রিল না ষে, ষরারহণী মররয়ান্তি। রতরন ঙ্কজজ্ঞাসা 

কররন্তলন, “এইখান্তন–রক?” 

 

ষেন শুরনন্তলন, ষরারহণী বরলন্ততন্তি– 

 

“এমরন সমন্তয়!” 

 

ষ ারবেলাল কন্তল বরলন্তলন, “এইখান্তন, এমরন সমন্তয়, রক ষরারহণী?” 

 

মানরসক বযারধ্গ্রে ষ ারবেলাল শুরনন্তলন, আবার ষরারহণী উির কররল, “এইখান্তন, 

এমরন সমন্তয় ঐ জন্তল, 
 

“আরম ডুরবয়ারিলাম!” 

 

ষ ারবেলাল আপন মানন্তসাদ্ভূত এই বাণী শুরনয়া ঙ্কজজ্ঞাসা কররন্তলন, “আরম 

ডুরবব?” 

 

আবার বযারধ্জরনত উির শুরনন্তলন, “হাাঁ, আইস। ভ্রমর স্বন্ত থ বরসয়া বরলয়া 

পাঠাইন্ততন্তি, তাহার পুণযবন্তল আমারদ ন্তক উদ্ধার কররন্তব। প্রায়ঙ্কিি কর। মর |” 

 

ষ ারবেলাল চকু্ষ বুঙ্কজন্তলন। তাাঁহার শরীর অবসন্ন, ষবপমান হইল। রতরন মরূি থত হইয়া 

ষসাপানরশলার উপন্তর পরতত হইন্তলন। 
 

মুগ্ধাবিায়, মানস চন্তক্ষ ষদরখন্তলন, সহসা ষরারহণীমূরতথ অিকান্তর রমলাইয়া ষ ল। 

তখন রদ ে ক্রমশ: প্রভারসত কররয়া ষজযারতম থয়ী ভ্রমরমূরতথ সম্মুন্তখ উরদত হইল। 
 

ভ্রমরমূরতথ বরলল, “মররন্তব ষকন? মররও না। আমান্তক হারাইয়াি, তাই মররন্তব? আমার 

অন্তপক্ষাও রপ্রয় ষকহ আন্তিন। বাাঁরচন্তল তাাঁহান্তক পাইন্তব |” 

 

ষ ারবেলাল ষস রান্তত্র মূরি থত অবিায় ষসখান্তন পরড়য়া ররহন্তলন। প্রভান্তত সিান 

পাইয়া তাাঁহার ষলাকজন তাাঁহান্তক তুরলয়া  ৃন্তহ লইয়া ষ ল। তাাঁহার দরূবিা ষদরখয়া 

মাধ্বীনান্তথরও দয়া হইল। সকন্তল রমরলয়া তাাঁহার রচরকৎসা করাইন্তলন। দুই রতন মান্তস 

ষ ারবেলাল প্রকৃরতি হইন্তলন। সকন্তলই প্রতযাশা কররন্তত লার ন্তলন ষে, রতরন এক্ষন্তণ 

 ৃন্তহ বাস কররন্তবন। রকন্তু ষ ারবেলাল তাহা কররন্তলন না। এক রাঙ্কত্র রতরন কাহান্তক 

রকিু না বরলয়া ষকাথায় চরলয়া ষ ন্তলন। ষকহ আর তাাঁহার ষকান সিংবাদ পাইল না। 
 

সাত বৎসন্তরর পর, তাাঁহার োদ্ধ হইল। 
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পরররশষ্ট 

 

ষ ারবেলান্তলর সম্পরি তাাঁহার ভার ন্তনয় শচীকাে প্রাপ্ত হইল। শচীকাে বয়ঃপ্রাপ্ত। 
 

শচীকাে প্রতযহ ষসই ভ্রষ্টন্তশাভ কানন্তন–ষেখান্তন আন্ত  ষ ারবেলান্তলর প্রন্তমান্তদাদযান 

রিল–এখন রনরবড় জঙ্গল–ষসইখান্তন ষবড়াইন্তত আরসত। 
 

শচীকাে ষসই দুঃখময়ী কারহনী সরবোন্তর শুরনয়ারিল। প্রতযহ ষসইখান্তন ষবড়াইন্তত 

আরসত, এবিং ষসইখান্তন বরসয়া ষসই কথা ভারবত। ভারবয়া ভারবয়া আবার ষসইখান্তন 

ষস উদযান প্রস্তুত কররন্তত আরম্ভ কররল। আবার রবরচত্র ষররলিং প্রস্তুত কররল–

পুষ্কররণীন্তত নারমবার মন্তনাহর কৃষ্ণপ্রেররনরম থত ষসাপানাবলী  টঠত কররল। আবার 

ষকয়ারর কররয়া মন্তনাহর বৃক্ষন্তেণী সকল পুাঁরতল। রকন্তু আর ররঙ্গল ফুন্তলর  াি 

বসাইল না। ষদশী  ান্তির মন্তধ্য বকুল, কারমনী, রবন্তদশী  ান্তির মন্তধ্য সাইন্তপ্রস ও 

উইন্তলা।-প্রন্তমাদভবন্তনর পররবন্ততথ একটট মঙ্কের প্রস্তুত কররল। মঙ্কেরমন্তধ্য ষকান 

ষদব-ষদবী িাপন কররল না। বহুল অথ থবযয় কররয়া ভ্রমন্তরর একটট প্ররতমূরতথ সুবন্তণ থ 

 টঠত কররয়া, ষসই মঙ্কেরমন্তধ্য িাপন কররল। স্বণ থপ্ররতমার পদতন্তল অক্ষর ষখারদত 

কররয়া রলরখল, 
 

“ষে, সুন্তখ দুঃন্তখ ষদান্তষ গুন্তণ, ভ্রমন্তরর সমান 

 

হইন্তব, আরম তাহান্তক এই স্বণ থপ্ররতমা 
 

দান কররব |” 

 

* * * 
 

ভ্রমন্তরর মৃতুযর বার বৎসর  পন্তর ষসই মঙ্কেরিান্তর এক সন্নযাসী আরসয়া উপরিত 

হইন্তলন। শচীকাে ষসইখান্তনই রিন্তলন। সন্নযাসী তাাঁহান্তক বরলন্তলন, “এই মঙ্কেন্তর রক 

আন্তি ষদরখব|” 

 

শচীকাে িার ষমাচন কররয়া সুবণ থময়ী ভ্রমরমূরতথ ষদখাইন্তলন। সন্নযাসী বরলন্তলন, “এই 

ভ্রমর আমার রিল। আরম ষ ারবেলাল রায় |” 

 

শচীকাে রবঙ্কিত, েরম্ভত হইন্তলন। তাাঁহার বাকযস্ফূরতথ হইল না। রকন্তু পন্তর রবিয় দরূ 

হইল, রতরন ষ ারবেলান্তলর পদধূ্রল গ্রহণ কররন্তলন। পন্তর তাাঁহান্তক  ৃন্তহ লইবার জনয 

েত্ন কররন্তলন। ষ ারবেলাল অস্বীকৃত হইন্তলন। বরলন্তলন, “আজ আমার িাদশ বৎসর 

অজ্ঞাতবাস সম্পূণ থ হইল। অজ্ঞাতবাস সমাপনপূব থক ষতামারদ ন্তক আশীব থাদ 
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কররবার জনয এখান্তন আরসয়ারি। এক্ষন্তণ ষতামান্তক আশীব থাদ করা হইল। এখন 

রফররয়া োইব |” 

 

শচীকাে েুক্তকন্তর বরলন্তলন, “রবষয় আপনার, আপরন ষভা  করুন |” 

 

ষ ারবেলাল বরলন্তলন, “রবষয় সম্পরির অন্তপক্ষাও োহা ধ্ন, োহা কুন্তবররও অপ্রাপয, 

তাহা আরম পাইয়ারি। এই ভ্রমন্তরর অন্তপক্ষাও োহা মধু্র, ভ্রমন্তরর অন্তপক্ষাও োহা 

পরবত্র, তাহা পাইয়ারি। আরম শারে পাইয়ারি। রবষন্তয় আমার কাজ নাই, তুরমই ইহা 

ষভা  কররন্তত থাক |” 

 

শচীকাে রবনীতভান্তব বরলন্তলন, “সন্নযান্তস রক শারে পাওয়া োয়?” 

 

ষ ারবেলাল উির কররন্তলন, “কদারপ না। ষকবল অজ্ঞাতবান্তসর জনয আমার এ 

সন্নযাসীর পররেদ। ভ বৎ-পাদপন্তে মনঃিাপন রভন্ন শারে পাইবার আর উপায় 

নাই। এখন রতরনই আমার সম্পরি–রতরনই আমার ভ্রমর–ভ্রমরারধ্ক ভ্রমর |” 

 

এই বরলয়া ষ ারবেলাল চরলয়া ষ ন্তলন। আর ষকহ তাাঁহান্তক হররদ্রাগ্রান্তম ষদরখন্তত 

পাইল না। 
 


