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এক 

 

পব্বিট্েি একটো বি শহট্ি এই সেয়টোয় শীি পরি-পরি করিট্িরছল। 

পিেহংস িোেকৃট্েি এক তচলো রক-একটো সৎকট্ে েি সোহোয্যকট্ে রিক্ষো 

সংগ্রহ করিট্ি এই শহট্ি আরসয়ো পরিয়োট্ছন। িো াঁহোিই বক্িৃিো-সিোয় 

উট্পন্দ্রট্ক সিোপরি হইট্ি হইট্ব এবং িৎপদেয্ েোদোনুসোট্ি য্োহো কিেবয 

িোহোিও অনুষ্ঠোন করিট্ি হইট্ব। এই প্রস্তোব লইয়ো একরদন সকোলট্বলোয় 

কট্লট্েি ছোট্ত্রি দল উট্পন্দ্রট্ক ধ্রিয়ো পরিল। 

 

উট্পন্দ্র ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, সৎকে েটো রক শুরন? 

 

িোহোিো করহল, তসটো এখট্নো ঠঠক েোনো নোই। স্বোেীেী বরলয়োট্ছন, ইহোই রিরন 

আহিূ সিোয় রবশদরূট্প বুঝোইয়ো বরলট্বন এবং সিোি আট্য়োেন ও প্রট্য়োেন 

অট্নকটো এইেনযই। 

 

উট্পন্দ্র আি তকোন প্রশ্ন নো করিয়োই িোেী হইট্লন। এটো িো াঁহোি অিযোস। 

রবশ্বরবদযোলট্য়ি পিীক্ষোগুরল এিই িোল করিয়ো পোশ করিয়োরছট্লন তয্, 

ছোত্রেহট্ল িো াঁহোি শ্রদ্ধো ও সম্মোট্নি অবরধ্ রছল নো। ইহো রিরন েোরনট্িন। িোই, 

কোট্ে-কট্ে ে, আপট্দ-রবপট্দ িোহোিো য্খনই আরসয়ো পরিয়োট্ছ, িোহোট্দি 

আট্বদন ও উপট্িোধ্ট্ক েেিোয় তকোনরদন উট্পক্ষো করিয়ো রিিোইট্ি পোট্িন 

নোই। রবশ্বরবদযোলট্য়ি সিস্বিীট্ক রিঙ্গোইয়ো আদোলট্িি লক্ষ্মীি তসবোয় রনয্ুক্ত 

হইবোি পিও তছট্লট্দি ব্বেে্নযোরিট্কি আখিো হইট্ি িুটবল, ব্বিট্কট ও 

রিট্বঠটং ক্লোট্বি তসই উাঁচু স্থোনঠটট্ি রগয়ো পূট্ব েি েি িো াঁহোট্ক বরসট্ি হইি। 

 

রকন্তু এই েোয়গোঠটট্ি শুধ্ু চুপ করিয়ো বরসয়ো থোকো য্োয় নো—রকছু বলো 

আবশযক। একেট্নি রদট্ক চোরহয়ো বরলট্লন, রকছু বলো চোই ি তহ! সিোপরি 

তসট্ে সিোি উট্দ্দশয সম্বট্ে এট্কবোট্ি অজ্ঞ থোকো ি আেোি কোট্ছ িোল তঠট্ক 

নো—রক বল তিোেিো? 

 

এ ি ঠঠক কথো। রকন্তু িোহোট্দি কোহোট্িো রকছুই েোনো রছল নো। বোরহট্িি প্রোঙ্গট্েি 

একধ্োট্ি একটো প্রোচীন পুব্বিি েবো বৃট্ক্ষি িলোয় এই তছট্লি দলঠট য্খন 

উট্পন্দ্রট্ক েোঝখোট্ন লইয়ো সংসোট্িি য্োবিীয় সম্ভব-অসম্ভব সৎকে েোবলীি 

িোরলকো করিট্ি বযস্ত হইয়ো পরিয়োরছল, িখন রদবোকট্িি ঘি হইট্ি একেন 

রনিঃশট্ে সকট্লি দৃঠি এিোইয়ো বোরহি হইয়ো আরসল। উট্পন্দ্র রদবোকট্িি 
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েোেোট্িো িোই। রশশু অবস্থোয় রদবোকি েোিৃ-রপিৃহীন হইয়ো েোেোি বোরিট্ি েোন ু 

হইট্িরছল। বোরহট্িি একঠট তছোট ঘট্ি রদট্নি তবলোয় িোহোি তলখোপিো এবং 

িোট্ত্র শয়ন চরলি। বয়স প্রোয় উরনশ; এি. এ. পোস করিয়ো রব. এ. পরিট্িরছল। 

 

উট্পন্দ্রি দৃঠি এই পলোিট্কি উপি পরিবোেোত্র উচ্চিঃস্বট্ি িোরকয়ো উঠঠট্লন, 

সিীশ, চুরপ চুরপ পোরলট্য় য্োব্বিস তয্! এরদট্ক আয়—এরদট্ক আয়! 
 

ধ্িো পরিয়ো সিীশ অপ্ররিিিোট্ব কোট্ছ আরসয়ো দো াঁিোইল। উট্পন্দ্র ব্বেজ্ঞোসো 

করিট্লন, এিরদন তদরখরন তয্? 

অপ্ররিি িোবটো সোরিয়ো লইয়ো সিীশ হোরসেুট্খ বরলল, এিরদন এখোট্ন রছলোে 

নো উপীনদো, এলোহোবোট্দ কোকোি কোট্ছ রগয়োরছলোে। 

 

কথোটো িোল করিয়ো তশ  নো হইট্িই একেন ছো াঁটো-দোরি তটরি-চশেোধ্োিী য্ুবক 

তচোখ ঠটরপয়ো দো াঁি বোরহি করিয়ো বরলয়ো বরসল, েট্নি দুিঃট্খ নোরক সিীশ? 

 

এন্ট্রোন্স পিীক্ষোয় এবোট্িও িোহোট্ক পোঠোন হয় নোই এ সংবোদ সকট্লই েোরনি, 

িোই কথোটো এেন তবয়োিো রবশ্রী শুনোইল তয্, উপরস্থি সকট্লই লজ্জোয় েুখ নি 

করিয়ো েট্ন েট্ন রছ রছ করিট্ি লোরগল। য্ুবকঠটি পরিহোস ও দো াঁট্িি হোরস 

তকোথোও আশ্রয় নো পোইয়ো িখরন রেলোইয়ো তগল বট্ট, রকন্তু সিীশ িোহোি হোরসেখু 

লইয়ো বরলল, িূপরিবোবু, েন থোকট্লই েট্ন দুিঃখ হয়। পোস কিোি আশোই বলুন 

আি ইট্িই বলুন, আেোি িোল কট্ি জ্ঞোন হবোি পি তথট্কই তছট্িরছ। শুধ্ু বোবো 

ছোিট্ি পোট্িনরন। িোই, েট্নি দুিঃট্খ কোউট্ক তদশোন্তিী হট্ি হট্ল িো াঁি হওয়োই 

উরচি রছল; অথচ রিরন রদরবয অটল হট্য় িো াঁি ওকোলরি কট্ি তগট্লন। রকন্তু য্ো 

বল উপীনদো, এবোট্ি িো াঁিও তচোখ িুট্টট্ছ। 

 

সকট্লই হোরসয়ো উঠঠল। হোরসি কথো ইহোট্ি রছল নো, রকন্তু এই িূপরিবোবুি 

অিদ্র পরিহোস তয্ সিীশট্ক কু্ষণ্ণ করিট্ি পোট্ি নোই, ইহোট্িই সকট্ল অিযন্ত 

িৃরি তবোধ্ করিল। 

 

উট্পন্দ্র প্রশ্ন করিল, এবোট্ি িো হট্ল িুই তছট্ি রদরল? 

 

সিীশ বরলল, আরে রক তকোনরদন ধ্ট্িরছলোে তয্ আে তছট্ি তদব? আরে 

তকোনরদন ধ্রিরন উপীনদো, তলখোপিো আেোট্ক ধ্ট্িরছল। এবোট্ি আরে 

আত্মিক্ষো কিব। এেন তদট্শ রগট্য় বোস কিব তয্খোট্ন পোঠশোলোঠট পয্ েন্ত তনই। 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, রকন্তু রকছু কিো ি দিকোি। েোনুট্  এট্কবোট্ি চুপ কট্ি 

থোকট্িও পোট্ি নো, পোিো উরচিও নয়। 

 

সিীশ বরলল, নো, চুপ কট্ি থোকব নো। এলোহোবোদ তথট্ক একটো নূিন েিলব 

তপট্য় এট্সরছ। একবোি িোল কট্ি তচিো কট্ি তদখব তসটোি রক কিট্ি পোরি। 

 

রবস্তোরিি রববিট্েি আশোয় সকট্ল িোহোি েুখপোট্ন চোরহয়ো আট্ছ তদরখয়ো তস 

সলজ্জ হোট্সয বরলল, আেোট্দি গো াঁট্য় তয্েন েযোট্লরিয়ো, তিেরন ওলোউঠো। পো াঁচ-

সোিটো গ্রোট্েি েট্ধ্য সেট্য় হয়ি একেনও িোক্তোি পোওয়ো য্োয় নো। আরে 

তসইখোট্ন রগট্য় তহোরেওপযোরথক রচরকৎসো শুরু কট্ি তদব। আেোি েো িো াঁি েৃিুযি 

পূট্ব ে আেোট্ক হোেোি-কট্য়ক টোকো রদট্য় রগট্য়রছট্লন। তস টোকো আেোি কোট্ছই 

আট্ছ। ঐ রদট্য় আেোট্দি তদট্শি বোরিি ববঠকখোনোঘট্ি রিস্তপন্সোরি খুট্ল 

তদব। িুরে তহট্সো নো উপীনদো, িুরে রনিয় তদট্খো, এ আরে কিব। বোবোট্কও 

সম্মি কট্িরছ। িো াঁট্ক বট্লরছ, েোস-খোট্নক পট্িই কলকোিো রগট্য় তহোরেওপযোরথ 

সু্কট্ল িরিে হট্য় য্োব। 

 

উট্পন্দ্র ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, েোস-খোট্নক পট্ি তকন? 

সিীশ বরলল, একটু কোে আট্ছ। দরক্ষেপোিো নবনোটযসেোে তিট্ঙ্গ একটো 

িযোকিো বোি হট্য় তগট্ছ, আেোট্দি রবরপনবোবু হট্য়ট্ছন ওই দট্লি কিেো। 

তটরলগ্রোট্িি উপি তটরলগ্রোি কট্ি রিরনই আেোট্ক এট্নট্ছন, আরে কথো 

রদট্য়রছ িো াঁট্দি কনসোটে পোঠটে ঠঠক কট্ি রদট্য় িট্ব অনয কোট্ে হোি তদব। 

 

শুরনয়ো সকট্ল তহোট্হো করিয়ো হোরসয়ো উঠঠল, সিীশও হোরসট্ি লোরগল। রকছুক্ষট্ে 

উচহোরস েৃদু হইয়ো আরসট্ল সিীশ বরলল, একটো বো াঁশীি অিোব হট্ি, 

তসইেট্নযই আে রদবোকট্িি কোট্ছ এট্সরছলোে। য্রদ রথট্য়টোট্িি িোিটোয় 

আেোট্ক উদ্ধোি কট্ি তদয় ি আি তবশী ছুট্টোছুঠট কট্ি তবিোট্ি হয় নো। 

 

উট্পন্দ্র ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, রক বট্ল ও? 

 

সিীশ বরলল, আি রক বলট্ব—পিীক্ষো সরিকট। এটো আেোি েোথোট্ি ত োট্ক নো 

উপীনদো, দুই বৎসট্িি পিোশুনোি পিীক্ষো তকেন কট্ি তলোট্কি একটো িোট্িি 

অবতহলোয় নি হট্য় য্োয়। আরে বরল, য্োট্দি সরিযই য্োয় িোট্দি য্োওয়োই উরচি। 

এেন পোস কিোি েয্ েোদো য্োট্দি কোট্ছ থোট্ক থোক আেোি কোট্ছ ি তনই। িুরে 
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িোগ কিট্ি পোিট্ব নো উপীনদো, আরে তিোেোট্ক য্ি েোরন এাঁিো িোি রসরকও 

েোট্নন নো। ব্বেেনযোরিট্কি আখিো তথট্ক িুটবল ব্বিট্কট্ট রচিরদন তিোেোি 

সোক্তিরদ কট্ি সট্ঙ্গ সট্ঙ্গ রিট্ি, অট্নকরদন অট্নক িকট্েই তিোেোি সেয় নি 

হট্ি তদট্খরছ, অট্নকগুট্লো পিীক্ষো রদট্িও তদখলোে, তসগুট্লো িীরিেি 

স্কলোিরশপ রনট্য় পোস কিট্িও তদখলোে, রকন্তু তকোনরদন তিোেোট্ক ি 

একেোরেট্নি তদোহোই পোিট্ি শুনলোে নো। 

 

উট্পন্দ্র কথোটো চোপো রদবোি েনয বরলট্লন, আরে তয্ বো াঁশী বোেোট্ি েোরনট্ন 

সিীশ। 

 

সিীশ বরলল, আরেও অট্নক সেট্য় ওই কথোই িোরব। সংসোট্িি এই ব্বেরনসটো 

তকন তয্ িুরে েোনট্ল নো, আেোি িোিী আিয্ ে তবোধ্ হয়। রকন্তু তস কথো য্োক—

তিোেোট্দি দুপুি তিোট্দি এ করেঠটঠট রকট্সি? 

 

শীট্িি তিৌদ্র রপট্ঠ করিয়ো েোথোয় িয্োন পোি েিোইয়ো ইহোট্দি এই ববঠকঠট 

রদরবয েরেয়ো উঠঠয়োরছল। তবলো তয্ এি বোরিয়ো উঠঠয়োট্ছ িোহো তকহই নেি 

কট্ি নোই। সিীট্শি কথোয় তবলোি রদট্ক চোরহয়ো সকট্লই এককোট্ল রচরন্তি হইয়ো 

উঠঠয়ো দো াঁিোইল। সিোিট্ঙ্গি েুট্খ িূপরি ব্বেজ্ঞোসো করিল, উট্পন্দ্রবোবু িো হট্ল? 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, আরে ি বট্লরছ, আেোি আপরি তনই। িট্ব তিোেোট্দি 

স্বোেীেীি উট্দ্দশযটো য্রদ পূব েোট্ে একটু েোনো তয্ট্িো ি িোিী স্বব্বস্ত তপিোে। 

রনিোন্ত তবোকোি েি তকোথোও তয্ট্ি বোধ্বোধ্ তঠট্ক। 

 

িূপরি করহল, রকন্তু তকোন কথোই রিরন বট্লন নো। বিং এেনও বট্লন, য্োহো 

েঠটল ও দুট্ব েোধ্য, িোহো রবশদিোট্ব পরিষ্কোি করিয়ো বুঝোইয়ো বরলবোি সেয় ও 

সুরবধ্ো নো হওয়ো পয্ েন্ত এট্কবোট্ি নো বলোই িোল। ইহোট্ি অরধ্কোংশ সেট্য় 

সুিট্লি পরিবট্িে কুিলই িট্ল। 

 

চরলট্ি চরলট্ি কথো হইট্িরছল। এিক্ষট্ে সকট্লই বোরহি হইয়ো িোস্তোি একধ্োট্ি 

আরসয়ো দো াঁিোইল। 

 

সিীশ ধ্রিয়ো বরসল, বযোপোিটো রক উপীনদো? 
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উট্পন্দ্রট্ক বোধ্ো রদয়ো িূপরি করহল, সিীশবোবু, আপনোট্কও চো াঁদোি খোিোয় সই 

কিট্ি হট্ব। তকন, এখন আেিো ঠঠক কট্ি বলট্ি পোিব নো। পিশু অপিোট্ে 

কট্লট্েি হট্ল স্বোেীেী রনট্েই বুব্বঝট্য় বলট্বন। 

 

সিীশ বরলল, িো হট্ল আেোি তবোঝো হট্লো নো িূপরিবোবু। পিশু আেোট্দি পুট্িো 

রিয়োট্স েল—আরে অনুপরস্থি থোকট্ল চলট্ব নো। 

িূপরি আিয্ ে হইয়ো বরলল, তস রক সিীশবোবু! রথট্য়টোট্িি সোেোনয ক্ষরিি িট্য় 

এরূপ েহৎ কোট্ে তয্োগ তদট্বন নো? তলোট্ক শুনট্ল বলট্ব রক? 

 

সিীশ করহল, তলোট্ক নো শুট্নও অট্নক কথো বট্ল—তস কথো নয়। কথো 

আপনোট্দি রনট্য়। রকছু নো তেট্নও এই অনুষ্ঠোনঠটট্ক আপনোিো য্িটো েহৎ 

বট্ল রনিঃসংশট্য় রবশ্বোস কিট্ি তপট্িট্ছন, আরে য্রদ িিটো নো পোরি ি আেোট্ক 

তদো  তদট্বন নো। বিং য্ো েোরন, য্োি িোলেন্দ রকট্স হয় নো হয় বুব্বঝ, তসটো 

উট্পক্ষো কট্ি, িোি ক্ষরি কট্ি একটো অরনব্বিি েহট্েি রপছট্ন ছুট্ট তবিোট্নো 

আেোি কোট্ছ িোল তঠট্ক নো। 

 

উপরস্থি ছোত্রেণ্ডলীি েট্ধ্য বয়ট্স এবং তলখোপিোয় িূপরিই সবট্চট্য় তশ্রষ্ঠ 

বরলয়ো রিরন কথো বরলট্িরছট্লন। সিীট্শি কথোয় হোরসয়ো বরলট্লন, সিীশবোবু, 

স্বোেীেীি েি েহৎ বযব্বক্ত তয্ িোল কথোই বলট্বন, িো াঁি উট্দ্দশয তয্ িোলই হট্ব, 

এ রবশ্বোস কিো ি শক্ত নয়। 

 

সিীশ বরলল, বযব্বক্তরবট্শট্ ি কোট্ছ শক্ত নয় েোরন। এই তদখুন নো, এন্ট্রোন্স পোস 

কিোও শক্ত কোে নয়, অথচ, পোস কিো দূট্ি থোক, রিন-চোি বৎসট্িি েট্ধ্য আরে 

িোি কোট্ছ তঘাঁ ট্ি পোিলোে নো। আিো, এই স্বোেীেী তলোকঠটট্ক পূট্ব ে কখনও 

তদট্খট্ছন রকংবো এাঁি সম্বট্ে তকোনরদন রকছু শুট্নট্ছন? 

 

তকহই রকছু েোট্ন নো, িোহো সকট্লই স্বীকোি করিল। 

 

সিীশ বরলল, এই তদখুন, এক তগরুয়ো বসন ছোিো আি িো াঁি তকোন সোঠটেরিট্কট 

তনই। অথচ আপনোিো তেট্ি উট্ঠট্ছন এবং আরে রনট্ে কোে ক্ষরি কট্ি িো াঁি 

বক্িৃিো শুনট্ি পোরিট্ন বট্ল সবোই িোগ কিট্ছন। 

 

িূপরি বরলল, তেট্ি উঠঠ রক সোট্ধ্ সিীশবোবু! এই তগরুয়ো কোপি-পিো 

তলোকগুরল সংসোিট্ক তয্ অট্নক ব্বেরনসই রদট্য় তগট্ছন। তস য্োই তহোক, আরে 
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িোগ করিরন, দুিঃখ কিরছ। েগট্িি সেস্ত বস্তুই সোিোই সোক্ষীি হোি ধ্ট্ি হোব্বেি 

হট্ি পোট্ি নো বট্ল রেথযো বট্ল িযোগ কিট্ি হট্ল অট্নক িোট্লো ব্বেরনস হট্িই 

আেোট্দি বব্বিি হট্য় থোকট্ি হয়। আপরনই বলুন তদরখ, য্খন সঙ্গীট্িি সো-তি-

গো-েো সোধ্ট্িন, িখন কিটুকু িট্সি আস্বোদ তপট্য়রছট্লন? কিটুকু িোলেন্দ 

িোি বুট্ঝরছট্লন? 

সিীশ করহল, আরেও ঠঠক তসই কথোই বলরছ। সঙ্গীট্িি একটো আদশ ে য্রদ 

আেোি সুেুট্খ নো থোকি, রেি িসোস্বোট্দি আশো য্রদ নো কিিোে, িো হট্ল এি 

কি কট্ি সো-তি-গো-েো সোধ্িোে নো। ওকোলরিি েট্ধ্য টোকোি গে আপরন য্রদ 

অি কট্ি নো তপট্িন, িো হট্ল একবোি তিল কট্িই ক্ষোন্ত রদট্িন, বোিংবোি 

এেন প্রোেপোি পরিশ্রে কট্ি আইট্নি বইগুট্লো েুখস্থ কিট্িন নো। উপীনদোও 

হয়ি একটো ইসু্কল-েোিোরি রনট্য় এিরদন সন্তুি হট্য় থোকট্িন। 

 

উট্পন্দ্র হোরসট্ি লোরগট্লন, রকন্তু িূপরিি েুখ লোল হইয়ো উঠঠল। একগুে তখো াঁচো 

তয্ দশগুে করিয়ো সিীশ রিিোইয়ো রদয়োট্ছ, িোহো উপরস্থি সকট্লই বুব্বঝট্ি 

পোরিল। 

 

তিো  চোরপয়ো িোরখয়ো িূপরি করহট্লন, আপনোি সট্ঙ্গ িকে কিো বৃথো। একটো 

ব্বেরনট্সি িোলেন্দ তয্ কি িকট্ে প্রেোে হট্ি পোট্ি, িোই হয়ি আপরন েোট্নন 

নো। 

 

কথোয় কথোয় সকট্লই িেশিঃ িোস্তোি একধ্োট্ি উবু হইয়ো বরসয়ো পরিয়োরছল। 

সিীশ দো াঁিোইয়ো উঠঠয়ো হোি তেোি করিয়ো বরলল, েোপ করুন িূপরিবোবু! ছয় 

িকে ‘প্রেোে’ ও ছব্বত্রশ িকে ‘প্রিযট্ক্ষ’ি আট্লোচনো এি তিোট্দ সহয হট্ব নো। 

িোি তচট্য় বিং সেযোি পি বোবোি ববঠকখোনোয় য্োট্বন, তয্খোট্ন দুপুি-িোব্বত্র 

পয্ েন্ত কোট্লোয়োরি িকে হট্ি পোিট্ব। প্রট্িসোি নবীনবোবু, সদি-আলো 

তগোরবন্দবোবু, েোয় এ-বোরিি িট্চোরয্যেশোয় পয্ েন্ত এই রনট্য় গিীি িোি পয্ েন্ত 

চুট্লোচুরল কিট্ি থোট্কন। পোট্শি ঘট্িই আেোি আড্ডো। তহিট্িিগুট্লো তবশ 

কোয়দো কট্ি এখনও তপট্ক উট্ঠরন বট্ট, রকন্তু গোট্য় আেোি িং ধ্ট্িট্চ। অসেট্য় 

তপট্ক গোছিলোয় পট্ি রশয়োল-কুকুট্িি তপট্ট তয্ট্ি চোইট্ন। িোই, এটো বোদ রদট্য় 

আি রকছু য্রদ বলবোি থোট্ক ি বলুন, নো হয় অনুেরি করুন, রবদোয় হই। 

 

য্ুক্তহস্ত সিীট্শি কথোি িঙ্গীট্ি সকতলই হোরসয়ো উঠঠল। রুি িূপরি রিগুে 

উদ্দীি হইয়ো উঠঠট্লন। িোট্গি েোথোয় িট্কেি সূত্র হোিোইয়ো তগল, এবং এেন 
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অবস্থোয় য্োহো প্রথট্েই েুট্খ আট্স িোহোই িেেন করিয়ো বরলয়ো তিরলট্লন—

আপরন িো হট্ল তদখরছ ঈশ্বিও েোট্নন। 

 

কথোটো তয্ রনিোন্তই অসংলগ্ন ও তছট্লেোনুট্ ি েি হইল, িোহো িূপরিি রনট্েি 

কোট্নও তঠরকল। 

 

সিীশ িূপরিি আিক্ত েুট্খি ’পট্ি একবোি িীক্ষ্ণ দৃঠিপোি করিয়ো উট্পট্ন্দ্রি 

েুখপোট্ন চোরহয়ো তহোট্হো করিয়ো হোরসয়ো উঠঠল। বরলল, ও উপীনদো, িূপরিবোবু 

এবোট্ি তকোে রনট্য়ট্চন। আেোি েি দশ-বোট্িোটো কুকুট্িও এবোট্ি আি তঘাঁ ট্ি 

পোিট্ব নো। িূপরিি প্ররি চোরহয়ো বরলল, ঠঠক কট্িট্ছন িূপরিবোবু, ‘তচোি-তচোি’ 

তখলোয় ছুটট্ি নো পোিট্ল বুরি ছুাঁ ট্য় তিলোই িোল। 

এই অপবোট্দি আঘোট্ি আগুন হইয়ো িূপরি উঠঠয়ো দো াঁিোইট্িই উট্পন্দ্র হোি 

ধ্রিয়ো বরলট্লন, িুরে চুপ কি িূপরি, আরে এই তলোকঠটট্ক েে কব্বি। বুরি 

তছো াঁয়ো, তকোে তনওয়ো এ-সব রক কথো তি সিীশ? বোস্তরবক তিোি তয্রূপ সব্বন্দগ্ধ 

প্রকৃরি, িোট্ি সট্ন্দহ হট্িই পোট্ি, িুই ঈশ্বি পয্ েন্ত েোরনস তন। 

 

সিীশ গিীি রবস্ময় প্রকোশ করিয়ো বরলল, হো অদৃি! ঈশ্বি েোরনট্ন? িয়ঙ্কি 

েোরন। রথট্য়টোট্িি আড্ডো িোঙবোি পট্ি দুপুি-িোট্ত্র তগোিস্থোট্নি পোশ রদট্য় 

একলো রিিবোি পট্থ য্খন রবশ্বোট্সি তেোট্ি বুট্কি িক্ত বিি হট্য় য্োয়, তিোেিো 

িোলেোনুট্ ি দল িোি রক খবি িোখ? হোসছ রক উপীনদো, িূি-তপ্রি েোরন, আি 

ঈশ্বি েোরনট্ন? 

 

িোহোি কথোয় ক্রুদ্ধ িূপরি পয্ েন্ত হোরসয়ো উঠঠট্লন। বরলট্লন, সিীশবোবু, 

িূট্িি িয় কিট্লই ঈশ্বি স্বীকোি কিো হয়—এ দুঠট রক িট্ব আপনোি কোট্ছ 

এক? 

 

সিীশ বরলল, এট্কবোট্ি এক। পোশোপোরশ িোখট্ল তচনবোি তেো তনই। শুধ্ু আেোি 

কোট্ছই নয়, আপনোি কোট্ছও বট্ট, উপীনদোি কোট্ছও বট্ট, এবং য্ো াঁিো শোস্ত্র 

তলট্খন িো াঁট্দি কোট্ছও বট্ট। ও এক কথোই। নো েোট্নন ি বহুৎ আিো, রকন্তু 

েোনট্ল আি িক্ষো তনই। দোট্য়-ঘোট্য়, আপট্দ-রবপট্দ, অট্নক িিি রদট্য় 

অট্নক িকে কট্ি তিট্ব তদট্খরছ, বোগ্রবিণ্ডোও রবস্তি শুট্নরছ, রকন্তু তয্ 

অেকোি তসই অেকোি। তছোট একটুখোরন রনিোকোি ব্রহ্মই েোট্নো, আি হোি-পো-

ওয়োলো তিব্বত্রশ তকোঠট তদবিোই স্বীকোি কি, তকোন িব্বন্দই খোট্ট নো। সেস্ত এক 

রশকট্ল বো াঁধ্ো। একঠটট্ক টোন রদট্লই সব এট্স হোব্বেি হট্ব। ওই স্বগ ে-নিক 
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আসট্ব, ইহকোল-পিকোল আসট্ব, অেি আত্মো এট্স পিট্ব, িখন কবিস্থোট্নি 

তদবিোগুরলট্ক তঠকোট্ব রক রদট্য়? কোলীঘোট্টি কোঙোলীি েি? সোধ্য রক তিোেোি 

একেনট্ক চুরপ চুরপ রকছু রদট্য় পরিত্রোে পোও! রনট্েট্ ি েট্ধ্য তয্ তয্খোট্ন 

আট্ছন এট্স রঘট্ি ধ্িট্বন। ঈশ্বি েোরন, আি িূট্িি িয় করিট্ন-তস হবোি তেো 

তনই িূপরিবোবু! 
 

তয্রূপ িঙ্গী করিয়ো তস কথোি উপসংহোি করিল িোহোট্ি সকট্লই উচিট্ব 

হোরসয়ো উঠঠল। অট্পক্ষোকৃি লঘুবয়স্ক দুইেন বোলট্কি হোসয-তকোলোহট্ল 

িরববোট্িি অলস েধ্যোে চিল হইয়ো উঠঠল। 

 

উট্পন্দ্রি স্ত্রী সুিবোলোি তপ্ররিি তয্ চোকিটো দূট্ি দো াঁিোইয়ো এিক্ষে রবিরবি 

করিট্ি রছল, তস পয্ েন্ত েুখ রিিোইয়ো েৃদু েৃদু হোরসট্ি লোরগল। 

 

কলট্হি তয্ তেঘখোনো ইরিপূট্ব ে আকোি ধ্োিে করিট্িরছল, এই সেস্ত হোরসি 

ঝট্ি িোহো তকোথোয় উরিয়ো তগল িোহোি উট্দ্দশ িরহল নো। 

 

তকহই হুাঁশ করিল নো, রিপ্রহি বহুক্ষে উিীে ে হইয়ো রগয়োট্ছ এবং এিক্ষট্ে বোরিি 

রিিট্ি কু্ষৎরপপোসোিুি ব্বঝ-ি দল উঠোট্ন দো াঁিোইয়ো তচাঁ চোট্েরচ করিট্িট্ছ ও 

িোিোঘট্ি বোেুনঠোকুট্িিো কে েিযোট্গি দৃঢ় সঙ্কে পুনিঃ পুনিঃ তঘো েো করিয়ো 

রদট্িট্ছ। 
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দুই 

 

েোস-রিট্নক পট্ি করলকোিোি একটো বোসোয় একরদন সকোলট্বলোয় ঘুে িোরঙ্গয়ো 

সিীশ রবছোনোয় এ-পোশ ও-পোশ করিট্ি করিট্ি হঠোৎ রস্থি করিয়ো বরসল, আে 

তস সু্কট্ল য্োইট্ব নো। তস তহোরেওপযোরথ সু্কট্ল পরিট্িরছল। এই কোেোই করিবোি 

সঙ্কেটো িোহোি েট্নি েট্ধ্য সুধ্ো ব েে করিল এবং েুহটূ্িেি েট্ধ্য রবকল 

তদহটোট্ক সবল করিয়ো িুরলল। তস প্রিুি-েুট্খ উঠঠয়ো বরসয়ো িোেোট্কি েনয 

হো াঁকোহো াঁরক করিট্ি লোরগল। 

 

ঘট্ি  ুরকল সোরবত্রী। তস অনরিদূট্ি তেট্ঝি উপি বরসয়ো পরিয়ো হোরসেুট্খ 

ব্বেজ্ঞোসো করিল, ঘুে িোঙট্লো বোবু? 

 

সোরবত্রী বোসোি ব্বঝ এবং গরৃহেী। চুরি করিি নো বরলয়ো খিট্চি টোকোকরি সেস্তই 

িোহোি হোট্ি। একহোিো অরি সুশ্রী গঠন। বয়স তবোধ্ করি একুশ-বোইট্শি 

কোছোকোরছ, রকন্তু েুখ তদরখয়ো তয্ন আিও কে বরলয়ো েট্ন হয়। সোরবত্রী িিসো 

কোপি পরিি এবং তঠো াঁট-দুঠট পোন ও তদোক্তোি বট্স রদবোিোব্বত্র িোঙ্গো করিয়ো 

িোরখি। তস হোরসয়ো কথো করহট্ি তয্েন েোরনি, তস হোরসি দোেঠটও ঠঠক তিেরন 

বুব্বঝি। গহৃসুখ-বব্বিি বোসোি সকট্লি উপিই িোহোি একটো আন্তরিক তেহ-

েেিো রছল। অথচ, তকহ সুখযোরি করিট্ল বরলি, য্ত্ন নো কিট্ল আপনোিো 

িোখট্বন তকন বোবু! িো ছোিো, বোরি রগট্য় রগিীট্দি কোট্ছ রনট্ন্দ কট্ি বলট্বন, 

বোসোি এেন ব্বঝ তয্, তপট িট্ি দু’তবলো তখট্িও তদয় নো—ও অপয্ট্শি তচট্য় 

একটু খোটো িোট্লো, বরলয়ো হোরসেুট্খ কোট্ে চরলয়ো য্োইি। বোসোি েট্ধ্য শুধ্ু 

সিীশই িোহোি নোে ধ্রিয়ো িোরকি। য্ো-িো পরিহোস করিি এবং য্খন-িখন 

বকরশশ রদি। সিীট্শি উপি িোহোি তেহটো রকছু অরিরিক্ত রছল। সোিো রদন 

সেস্ত কোেকট্ে েি েট্ধ্য তবোধ্ করি এইেনযই তস িোহোি একঠট তচোখ এবং একঠট 

কোন এই উিি বরলষ্ঠ চোরুদশ েন য্ুবকঠটি উট্দ্দট্শ রনয্ুক্ত িোরখি। বোসোি 

সকট্লই ইহো েোরনি, এবং তকহ তকহ সট্কৌিুক ইরঙ্গি করিট্িও ছোরিি নো। 

সোরবত্রী েবোব রদি নো, েুখ ঠটরপয়ো হোরসয়ো কোট্ে চরলয়ো য্োইি। 

 

সিীশ করহল, হো াঁ, ঘুে িোঙট্লো। বরলয়োই বোরলট্শি িলো হইট্ি একটো টোকো ঠং 

করিয়ো তিরলয়ো রদল। 

 

সোরবত্রী টোকোটো িুরলয়ো লইয়ো বরলল, সকোলট্বলোয় আবোি রক আনট্ি হট্ব? 
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সিীশ বরলল, সট্ন্দশ! রকন্তু আেোি েট্নয নয়। এখন তিট্খ দোও, িোট্ত্র তিোেোি 

বোবুি েট্নয রকট্ন রনট্য় তয্ও। 

 

সোরবত্রী িোগ করিয়ো টোকোটো রবছোনোি উপি তিরলয়ো রদয়ো বরলল, তিট্খ রদন 

আপনোি টোকো। আেোি বোবু সট্ন্দশ তখট্ি িোলবোট্স নো। 

 

সিীশ টোকোটো পুনিোয় তিরলয়ো অনুনট্য়ি স্বট্ি করহল, আেোি েোথো খোও 

সোরবত্রী, এ টোকো আেোট্ক রকছুট্িই রিরুট্ি পোিট্ব নো, আরে সরিয তিোেোি 

বোবুট্ক সট্ন্দশ তখট্ি রদট্য়রছ। 

 

সোরবত্রী েুখ িোি করিয়ো বরলল, য্খন-িখন আপরন তেট্য়েোনুট্ ি েি েোথোি 

রদরবয তদন, এ িোিী অনযোয়। বোবু-টোবু আেোি তনই। বোবু আেোি আপরন—

আপনোিো। 

সিীশ হোরসয়ো বরলল, আিো, দোও টোকো। রকন্তু বট্লো, আেিো ছোিো য্রদ আি 

তকোন বোবু থোট্ক ি িোি েোথো খোই। 

 

সোরবত্রী হোরসয়ো তিরলল। বরলল, আেোি বোবু রক আপনোি সিীন তয্, েোথো 

খোট্িন? 

 

সিীশ করহল, আরে িো াঁি েোথো খোব্বি, নো রিরন আেোি খোট্িন? আরে ি বিং 

িো াঁট্ক সট্ন্দশ খোওয়োব্বি! 
 

সোরবত্রী েুখ রিিোইয়ো হোরস দেন করিয়ো হঠোৎ গম্ভীি হইয়ো বরলল, চোকি-দোসীি 

সট্ঙ্গ এ-িকে কট্ি কথো কইট্ল তছোটট্লোক প্রশ্রয় তপট্য় য্োয়, আি েোট্ন নো, 

একটু বুট্ঝ সেট্ঝ কথো কইট্ি হয় বোবু, নইট্ল তলোট্কও রনন্দো কট্ি। বরলয়ো 

টোকোটো িুরলয়ো লইয়ো তস ঘট্িি বোরহি হইয়ো তগল। রকন্তু অনরিকোল পট্িই 

রিরিয়ো আরসয়ো বরলল, আে এ তবলো রক িোিো হট্ব? 

 

িেনশোলো সম্পকীয় য্োবিীয় বযোপোট্ি সিীশ তয্ একেন গুেী তলোক তস পরিচয় 

সোরবত্রী পূট্ব েই পোইয়োরছল। তসইেনয প্রিযহ সকোলট্বলো একবোি করিয়ো আরসয়ো 

সিীট্শি হুকুে লইয়ো য্োইি, এবং রনট্ে দো াঁিোইয়ো থোরকয়ো বোেুনঠোকুট্িি িোিো 

সেস্তটুকু রনখুাঁি করিয়ো সম্পি কিোইয়ো লইি।ইরিেট্ধ্য চোকি িোেোক রদয়ো 

রগয়োরছল, সিীশ আি একবোি কোি হইয়ো শুইয়ো পরিয়ো বরলল, য্ো খুশী। 
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সোরবত্রী বরলল, আবোি িোগও আট্ছ তয্! 
 

সিীশ তদওয়োট্লি রদট্ক েুখ রিিোইয়ো িোেোক টোরনট্ি টোরনট্ি বরলল, 

পুরু েোনু , িোগ থোকট্ব নো? আে আরে খোবও নো। 

 

সোরবত্রী বরলল, আি তকোথোও েটু্টট্ছ তবোধ্ হয়? রকন্তু তস য্োই তহোক সিীশবোবু, 

ইসু্কট্ল আপনোট্ক তয্ট্িই হট্ব িো বট্ল িোখরছ। 

 

এই অেকোট্লি েট্ধ্যই রনয়রেি সু্কট্ল য্োওয়ো বযোপোিটো পুনিোয় সিীশট্ক 

তবোঝোি েি চোরপয়ো ধ্রিট্িরছল, এবং নোনো ছট্ল নোনো উপলট্ক্ষ তস তয্ কোেোই 

করিট্ি শুরু করিয়োরছল, সোরবত্রী িোহো লক্ষয করিয়ো তদরখট্িরছল। আে তসই 

ছলনোি পুনিোবৃরিি সূত্রপোট্িই তস তটি পোইল। 

 

সিীশ ধ্িেি করিয়ো উঠঠয়ো বরসয়ো কৃব্বত্রে তিোট্ধ্ি স্বট্ি বরলল, শুিকট্ে েি 

তগোিোট্িই টুট্কো নো বলরচ। 

 

সোরবত্রী করহল, িো ি বলট্লন। রকন্তু এন্ট্রোন্স পোস কিট্ি চব্বিশ বছি তকট্ট 

তগল, এই িোক্তোরি পোস কিট্ি তচৌ ঠট বছি তকট্ট য্োট্ব তয্! 
 

সিীশ িোগিিোট্ব বরলল, রেথযো কথো বট্লো নো সোরবত্রী। আরে এন্ট্রোন্স পোস 

করিরন। 

 

সোরবত্রী হোরসয়ো উঠঠল। বরলল, এটোও কট্িন রন? 

 

সিীশ ঘোি নোরিয়ো বরলল, নো। রহংসুট্ট েোিোিগুট্লো আেোট্ক পোস কিট্ি 

তয্ট্িই তদয়রন। 

 

সোরবত্রী এবোি েুট্খ কোপি রদয়ো হোরসট্ি লোরগল। িোিপট্ি বরলল, িট্ব এটো হট্ব 

রক? 

 

তকোন্টো? 

 

এই িোক্তোরিটো? 

 

সিীশ খোরনকক্ষে চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলল, আিো সোরবত্রী, গোধ্োি েি 

তলোকগুট্লো একেোরেন-পোস কট্ি রক কট্ি বলট্ি পোি? 
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সোরবত্রী হোরস চোরপয়ো বরলল, গোধ্োি েিন, রকন্তু গোধ্ো নয়। য্োিো ঠঠক গোধ্ো, িোিো 

পোট্ি নো। 

 

সিীশ বযস্তিোট্ব দিেোি বোরহট্ি গলো বোিোইয়ো একবোি তদরখয়ো লইল, 

পিক্ষট্েই রস্থি হইয়ো বরসয়ো একটু গম্ভীি হইয়ো বরলল, তকউ য্রদ তশোট্ন ি 

সরিযই রনট্ন্দ কিট্ব। আেোি েুট্খি সোেট্ন দো াঁরিট্য় আেোট্ক গোধ্ো বলছ, এি 

তকোন বকরিয়িই তদওয়ো চলট্ব নো। 

 

হোয় তি! কে েট্দোট্  আে সোরবত্রী বোসোি দোসী! িোই তস এই আঘোিটুকু সহয 

করিয়ো লইয়ো বরলল, িো বট্ট! বরলয়োই ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বোরহি হইয়ো তগল। 

 

সিীশ আি একবোি অলট্সি েি রবছোনোয় শুইয়ো পরিল। িোহোি েট্নি েট্ধ্য 

কে েহীন সোিো রদট্নি তয্ ছরবটো উজ্জ্বল হইয়ো উঠঠট্িরছল, সোরবত্রীি কথোি ঘোট্য় 

িোহোি অট্নকটোই েরলন হইয়ো তগল এবং তয্ বযথোটুকু বহন করিয়ো সোরবত্রী 

রনট্ে চরলয়ো তগল, িোহোও িোহোি ছুঠটি আনন্দট্ক বোিোইয়ো রদয়ো তগল নো, এবং 

য্রদচ তস েট্ন েট্ন বুব্বঝল আে আি কোেোই করিয়ো লোি হইট্ব নো, িত্রোচ রকছুই 

নো করিবোি তলোিও তস িযোগ করিট্ি নো পোরিয়ো অলস রবিক্ত েুট্খ রবছোনোট্িই 

পরিয়ো িরহল। রকন্তু য্থোসেট্য় েোট্নি েনয িোরগদ পরিল। সিীশ উঠঠল নো; 

বরলল, িোিোিোরি রক? আরে আে ি বোি হট্বো নো। 

 

সোরবত্রী ঘট্ি  ুরকয়ো করহল, তস হট্ব নো। আপনোট্ক ইসু্কট্ল তয্ট্িই হট্ব—য্োন, 

আপরন েোন কট্ি তখট্য় রনন। 

 

সিীশ বরলল, তিোেোট্ক রক আেোি অরছ বহোল কিো হট্য়ট্ছ তয্, এেন কট্ি 

পীিোপীরি লোরগট্য়ছ? আে আরে পোদট্েকং ন গিোরে। 

 

সোরবত্রী একটুখোরন হোরসল; বরলল, নো য্োন ি েোন কট্ি তখট্য় রনন। আপনোি 

কুট্িরেট্ি দোসী-চোকট্ি কি পোয় তসটো তদখট্ি পোন নো? 

 

সিীশ বরলল, এ রক িকে দোসী-চোকি তয্ নটো বোেট্ি নো বোেট্ি কি পোয়! 

নোিঃ—এ বোসো আেোট্ক বদলোট্িই হট্ব, নো হট্ল শিীি ঠটকট্ব নো তদখরচ। 

 

সোরবত্রী হোরসয়ো তিরলল; বরলল, িো হট্ল আেোট্কও বদলোট্ি হট্ব। রকন্তু বরলয়ো 

তিরলয়ো তস িোিোিোরি রনট্েি কথোটো চোপো রদয়ো বরলয়ো উঠঠল, িিক্ষে রকন্তু 
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আপনোট্ক এই বোসোি রনয়েই তেট্ন চলট্ি হট্ব—ইসু্কট্লও তয্ট্ি হট্ব। রনন, 

উঠুন, তবলো হট্য় য্োট্ি। বরলয়োই সিীট্শি ধ্ুরি ও গোেছো েোট্নি ঘট্ি িোরখয়ো 

আরসট্ি দ্রুিপট্দ বোরহি হইয়ো তগল। 

 

সিীশ প্রিযহ রনয়রেি সেযোরেক করিি। আে তস েোন করিয়ো আরসয়ো পূেোি 

আসট্ন বরসয়ো তদিী করিট্ি লোরগল। সোরবত্রী দুই-রিনবোি আরসয়ো তদরখয়ো রগয়ো 

দিেোি বোরহি হইট্ি িোরকয়ো বরলল, আি তকন, বোিো িোি ঠোণ্ডো হট্য় তগল তয্! 

ইসু্কট্ল তয্ট্ি হট্ব নো আপনোট্ক, দয়ো কট্ি দুঠট তখট্য় রনট্য় আেোট্দি েোথো 

রকনুন। 

 

সিীশ আিও রেরনট-পো াঁট্চক রনিঃশট্ে বরসয়ো থোরকয়ো, দো াঁিোইয়ো উঠঠয়ো বরলল, 

পূেো-আরেট্কি সেয় তগোলেোল কিট্ল রক হয় েোট্নো? 

সোরবত্রী বরলল, তকোশোকুরশ সোেট্ন রনট্য় ছল কিট্ল রক হয় েোট্নন? 

 

সিীশ তচোখ কপোট্ল িুরলল, ছল কিরছলোে! কখ্খন নো। 

 

সোরবত্রী রক একটো বরলট্ি রগয়ো চোরপয়ো তগল। িোিপট্ি বরলল, িো আপরনই 

েোট্নন। রকন্তু আপনোিও ি অনযরদন এি তদিী হয় নো—য্োন, িোি তদওয়ো 

হট্য়ট্ছ; বরলয়ো চরলয়ো তগল। 

 

আে শীট্িি েধ্ুি েধ্যোট্ে বোসো রনেেন ও রনস্তব্ধ। এ বোসোি সকট্লই তকিোনী। 

িো াঁহোিো অরিট্স রগয়োট্ছন। বোেুনঠোকুি তবিোইট্ি রগয়োট্ছ, তবহোিী বোেোি 

করিট্ি রগয়োট্ছ, সোরবত্রীিও তকোন সোিো-শে পোওয়ো য্োয় নো। সিীশ রনট্েি ঘট্ি 

প্রথট্ে রদবোরনদ্রোি রেথযো তচিো করিয়ো এইেোত্র উঠঠয়ো বরসয়ো য্ো-িো িোরবট্িরছল। 

িোহোি রশয়ট্িি রদট্কি েোনোলোটো বে রছল। তসটো খুরলয়ো রদয়ো সম্মুট্খি তখোলো 

ছোট্দি রদট্ক চোরহয়োই িৎক্ষেোৎ বে করিয়ো তিরলল। ছোট্দি একপ্রোট্ন্ত বরসয়ো 

সোরবত্রী চুল শুকোইট্িরছল এবং ঝুাঁ রকয়ো পরিয়ো রক একটো বই তদরখট্িরছল। 

েোনোলো তখোলো-তদওয়োি শট্ে তস চরকি হইয়ো েোথোি উপট্ি আাঁচল িুরলয়ো রদয়ো 

উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো তদরখল েোনোলো বে হইয়ো রগয়োট্ছ। অনরিকোল পট্িই তস ঘট্ি 

 ুরকয়ো বরলল, বোবু, িোকরছট্লন আেোট্ক? 

 

সিীশ বরলল, নো, িোরকরন ি। 

 

আপনোি পোন, েল আনব? 
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সিীশ েোথো নোরিয়ো বরলল, আট্নো। 

 

সোরবত্রী পোন, েল আরনয়ো রবছোনোি কোট্ছ িোরখয়ো রদয়ো, ঘট্িি সেস্ত দিেো 

েোনোলো এট্ক এট্ক তবশ করিয়ো খুরলয়ো রদয়ো তেট্ঝি উপি বরসয়োই বরলল, য্োই, 

আপনোি িোেোক তসট্ে আরন। 

 

সিীশ ব্বেজ্ঞোসো করিল, তবহোিী তকোথোয়? 

 

বোেোট্ি তগট্ছ, বরলয়ো সোরবত্রী চরলয়ো তগল এবং ক্ষেকোল পট্ি িোেোক সোব্বেয়ো 

আরনয়ো হোব্বেি করিয়ো তখোলো দিেোি সুেুট্খ বরসয়ো পরিয়ো হোরসেুট্খ বরলল, 

আে রেট্থয কোেোই কিট্লন। 

 

সিীশ করহল, এইট্টই সরিয! আেোি ধ্োিটো রকছু স্বিন্ত্র, িোই েোট্ঝ েোট্ঝ এ-

িকে নো কিট্ল অসুখ হট্য় পট্ি। িো ছোিো আরে িীরিেি িোক্তোি হট্িও 

চোইট্ন। অে-স্বে রকছু রকছু রশট্খ রনট্য় আেোট্দি তদট্শি বোরিট্ি রিট্ি রগট্য় 

একটো রবরন-পয়সোি িোক্তোিখোনো খুট্ল তদব। রচরকৎসোি অিোট্ব তদট্শি গিীব-

দুিঃখীিো ওলোউঠোয় উেোি হট্য় য্োয়, িোট্দি রচরকৎসো কিোই আেোি উট্দ্দশয। 

 

সোরবত্রী বরলল, রবরন-পয়সোি রচরকৎসোয় বুব্বঝ িোল তশখোি দিকোি তনই? িোল 

িোক্তোি তকবল বিট্লোট্কি েট্নয, আি গিীট্বি তবলোই হোিুট্ি। রকন্তু িোই-বো 

হট্ব রক কট্ি? আপরন চট্ল তগট্ল রবরপনবোবুি িোিী েুশরকল হট্ব তয্! 
 

রবরপনবোবুি উট্িট্খ সিীশ লজ্জজ্জি হইয়ো বরলল, েুশরকল আবোি রক, আেোি 

েি বেু িো াঁি ত ি েটু্ট য্োট্ব। িো ছোিো, ওখোট্ন আরে আি য্োইট্ন! 
 

সোরবত্রী আিয্ ে হইয়ো বরলল, য্োন নো? িো হট্ল আি ওাঁট্ক গোন-বোেনো তশখোয় 

তক? 

সিীশ অিযন্ত রবিক্ত হইয়ো বরলল, গোন-বোেনো বুব্বঝ আরে তশখোই? 

 

সোরবত্রী বরলল, রক েোরন বোবু, তলোক ি বট্ল। 

 

তকউ বট্ল নো—এ তিোেোি বোনোট্নো কথো। 

 

আপনোট্ক রবরপনবোবুি তেোসোট্হব বট্ল; এও বুব্বঝ আেোি বোনোট্নো কথো! 
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কথো শুরনয়ো সিীশ আগুন হইয়ো উঠঠল। িোহোি কোিে রছল। রবরপট্নি সরহি 

ঘরনষ্ঠ সংট্য্োগ বোরহট্িি তলোট্কি সেোট্লোচনোি রব য় হইট্ল তসই সেোট্লোচনোি 

িল সোধ্োিেিিঃ রক দো াঁিোয়, ইহো তস রবরদি রছল। করলকোিোবোসী রবরপট্নি 

সোংসোরিক অবস্থো ও িোহোি আট্েোদ-প্রট্েোট্দি অপয্ েোি সোে-সিঞ্জোট্েি 

েোঝখোট্ন প্রবোসী সিীট্শি স্থোনটো তলোট্কি তচোট্খ তয্ নীট্চ নোরেয়োই পরিট্ব, 

সিীট্শি অন্তিস্থ এই উৎকঠিি সংশয় সোরবত্রীি িীক্ষ্ণ ঘোট্য় এট্কবোট্ি উগ্রেূরিে 

ধ্রিয়ো বোরহট্ি আরসয়ো পরিল। তস দুই তচোখ দীি করিয়ো গব্বেেয়ো উঠঠল, রক, আরে 

তেোসোট্হব—তক বট্ল শুরন? 

 

সোরবত্রী েট্ন েট্ন হোরসয়ো বরলল, কোি নোে কিব বোবু? য্োই, িোখোলবোবুি 

রবছোনোটো তিোট্দ রদট্য় আরস। 

 

রবছোনো থোক—নোে বল। 

 

সোরবত্রী হোরসয়ো বরলল, কুেুরদনী। 

 

সিীশ রবব্বস্মি হইয়ো বরলল, িোট্ক িুরে েোনট্ল রক কট্ি? 

 

সোরবত্রী বরলল, রিরন আেোট্ক কোে কিবোি েট্নয তিট্ক পোঠঠট্য়রছট্লন। 

 

তিোেোট্ক? সোহস ি কে নয়! িুরে রক বলট্ল? 

 

এখট্নো বরলরন—িোবরচ। তবশী েোইট্ন, কে কোে িোই তলোি হট্চ। 

 

সিীট্শি তচোখ রদয়ো অরগ্নস্িুরলঙ্গ বোরহি হইট্ি লোরগল। তস বরলল, এ রবরপট্নি 

েিলব। তিোেোি নোে তস প্রোয়ই কট্ি বট্ট। 

 

সোরবত্রী হোরস চোরপয়ো বরলল, কট্িন? িো হট্ল তবোধ্ করি আেোট্ক েট্ন ধ্ট্িট্ছ! 
 

সিীশ সোরবত্রীি েুট্খি প্ররি িূি দৃঠিট্ক্ষপ করিয়ো বরলল, ধ্িোব্বি; এক শ’ টোকো 

িোইন রদট্য় অবরধ্ তলোকেনট্ক আি চোবকোই রন—আবোি তদখরচ রকছু রদট্ি 

হট্লো! আিো িুরে য্োও। 

 

সোরবত্রী চরলয়ো তগল। িোখোট্লি রবছোনোগুরল তিৌট্দ্র রদয়ো িোিোিোরি রিরিয়ো 

আরসয়ো েোনোলোি িো াঁক রদয়ো তদরখল, সিীশ েোেো গোট্য় রদয়োট্ছ, এবং বোক্স 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
9

 

খুরলয়ো একিোিো তনোট লুকোইয়ো পট্কট্টি েতধ্য লইট্িট্ছ। সোরবত্রী দুই তচৌকোট্ঠ 

হোি রদয়ো পথট্িোধ্ করিয়ো দো াঁিোইয়ো বরলল, তকোথোয় য্োওয়ো হট্ব? 

 

কোে আট্ছ—পথ ছোট্িো। 

 

রক কোে শুরন? 

 

সিীশ ক্রুদ্ধ হইয়ো বরলল, সট্িো। 

 

সোরবত্রী সরিল নো। হোরসয়ো বরলল, িগবোন আপনোট্ক তকোন গুে তথট্ক বব্বিি 

কট্িনরন তদখরচ। ইরিপূট্ব ে েরিেোনো তদওয়োও হট্য় তগট্ছ! 
 

সিীশ ভূ্র-কুব্বিি করিল, কথো করহল নো। 

 

সোরবত্রী করহল, এ ি আপনোি িোিী অনযোয়! তকোথোয় কোে করি, নো-করি আেোি 

ইট্ি—আপরন তকন রববোদ কিট্ি চোন? 

 

সিীশ বরলল, রববোদ করি নো-করি আেোি ইট্ি, িুরে তকন পথ আটকোও? 

সোরবত্রী হোিট্েোি করিয়ো বরলল, আিো, একটু সবুি করুন, আরে এট্ল য্োট্বন। 

 

সিীশ রিরিয়ো রগয়ো খোট্টি উপি বরসট্িই সোরবত্রী বোরহট্ি আরসয়ো খট্ করিয়ো 

দিেোয় রশকল িুরলয়ো রদয়ো েোনোলো রদয়ো আট্স্ত আট্স্ত বরলয়ো তগল, শোন্ত নো 

হট্ল তদোি খুলব নো—নীট্চ চললুে।বরলয়ো তস সিযই নীট্চ নোরেয়ো তগল। বোরহট্ি 

য্োইট্ি নো পোরিয়ো সিীশ খোরনকক্ষে চুপ করিয়ো বরসয়ো থোরকয়ো গোট্য়ি েোেোটো 

েোঠটট্ি ছুরিয়ো তিরলয়ো রদয়ো রচি হইয়ো শুইয়ো পরিল। 

 

রবরপট্নি সরহি িোহোি আলোপ এলোহোবোট্দ। করলকোিোয় আরসয়ো ইহো য্ট্থি 

ঘনীিূি হইট্লও এই বোসোি েট্ধ্য িোহোি য্খন-িখন আসো-য্োওয়োটো তয্ 

বোিোবোরিট্ি দো াঁিোইট্িরছল, ইহো তস রনট্েও লক্ষয করিট্িরছল। আে সোরবত্রীি 

কথোয় তসই তহিুটো এট্কবোট্ি সুস্পি হইয়ো উঠঠল। সিীট্শি বেু বরলয়ো এবং 

বিট্লোক বরলয়ো এ বোসোয় িোহোি য্ট্থি সম্ভ্রে রছল। সিীট্শি অনুপরস্থরিট্িও 

িোহোি আদি-য্ট্ত্নি ি্রুঠট নো হয়, এ িোি সিীশ রনট্েই সোরবত্রীি উপট্ি 

রদয়োরছল। এই খোরিি-য্ত্ন রবরপনবোবু তয্ পুিো েোত্রোয় আদোয় করিয়ো 

লইট্িরছট্লন এ সংবোদ বোসোয় রিরিয়ো আরসয়ো সিীশ য্খন-িখন পোইট্িরছল। 

রনট্েি েট্নি এই সিল উদোিিোি িুলনোয় রবরপট্নি এই কদোকোি লুব্ধিো গিীি 
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কৃিঘ্নিোি েি আে িোহোট্ক রবাঁরধ্ল এবং সেস্ত রনেন্ত্রে, আেন্ত্রে, তসৌহোদেয, 

ঘরনষ্ঠিো একেুহটূ্িেই িোহোি কোট্ছ রব  হইয়ো তগল। বোহযিিঃ তস চুপ করিয়ো 

পরিয়ো িরহল বট্ট, রকন্তু েে েোরন্তক আট্িোশ রপঞ্জিোবদ্ধ রহংস্র পশুি েি 

িেোগি িোহোি অন্তট্িি েট্ধ্য এ-তকোে ও-তকোে করিট্ি লোরগল। 

 

ঘণ্টো-খোট্নক পট্ি রিরিয়ো আরসয়ো সোরবত্রী েোনোলোি বোরহি হইট্ি আট্স্ত আট্স্ত 

বরলল, িোগ পিল বোবু? 

 

সিীশ েবোব রদল নো। 

 

তদোি খুরলয়ো সোরবত্রী ঘট্ি আরসয়ো দো াঁিোইল, বরলল, আিো এ রক অিযোচোি বলুন 

ি? 

 

সিীশ তকোনরদট্ক নো চোরহয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, রকট্সি অিযোচোি? 

 

সোরবত্রী বরলল, সকট্লই রনট্েি িোল তখো াঁট্ে। আরেও তকোথোও য্রদ একটু িোল 

কোে পোই, আপরন িোট্ি বোদ সোট্ধ্ন তকন? 

 

সিীশ উদোসিোট্ব বরলল, বোদ সোধ্ব তকন? তিোেোি ইট্ি হতল য্োট্ব বব রক! 
 

সোরবত্রী করহল, অথচ, আেোি নূিন েরনবঠটট্ক েোিধ্ি কিবোি আট্য়োেন 

কট্চন। 

 

সিীশ উঠঠয়ো বরসয়ো বরলল, িুরে রক কিট্ি সোরবত্রী? তিোেোি ব্বেরনসঠট য্রদ 

তকউ িুরলট্য় রনট্য় য্োয়— 

 

রকন্তু আরে রক আপনোি ব্বেরনস? বরলয়োই সোরবত্রী রিক করিয়ো হোরসয়ো তিরলল। 

 

সিীশ লজ্জজ্জি হইয়ো বরলল, দূি্—িো—নয়—রকন্তু— 

 

সোরবত্রী বরলল, রকন্তুট্ি আি কোে তনই—আরে য্োব নো। সিীট্শি রপিোনটো 

েোঠটট্ি লুটোইট্িরছল, সোরবত্রী িুরলয়ো লইয়ো পট্কট হইট্ি তনোটগুরল বোরহি 

করিয়ো তিরলল। বোট্ক্স চোরব লোগোনই রছল, তনোটগুরল রিিট্ি িোরখয়ো চোরব বে 

করিয়ো চোরব রনট্েি রিট্ঙ পিোইট্ি পিোইট্ি বরলল, আেোি কোট্ছ িইল। টোকোি 

আবশযক হট্ল তচট্য় তনট্বন। 
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সিীশ বরলল, য্রদ চুরি কি? 

 

সোরবত্রী তস কথোয় হোরসয়ো আাঁচল-বো াঁধ্ো চোরবি তগোছো ঝনোৎ করিয়ো রপট্ঠি উপি 

তিরলয়ো রদয়ো বরলল, আরে চুরি কিট্ল আপনোি গোট্য় লোগট্ব নো। 

 

সিীশ সোরবত্রীি েুট্খি পোট্ন ক্ষেকোল রস্থিদৃঠিট্ি চোরহয়ো িরহল। তসই ক্ষরেট্কি 

দৃঠিট্ি তস রক তদরখট্ি পোইল তস-ই েোট্ন, চেরকয়ো বরলয়ো উঠঠল, সোরবত্রী, 

তিোেোট্দি বোরি তকোন্ তদট্শ? 

 

বোঙলো তদট্শ। 

 

িোি তবশী আি বলট্ব নো? 

 

নো 
 

বোরি তকোথোয় নো বল, রক েোি বল? 

 

সোরবত্রী একটুখোরন হোরসয়ো বরলল, িোই বো তেট্ন রক হট্ব? হোট্ি িোি খোট্বন নো 

ি! 
 

সিীশ ক্ষেকোল িোরবয়ো করহল, সম্ভব নয়। রকন্তু তেোি কট্ি একবোট্ি নো বলট্িও 

পোরিট্ন। 

 

সোরবত্রী িোহোি দুই আয়ি উজ্জ্বল চকু্ষ সিীট্শি েুট্খি উপি রনবে করিয়ো 

েুহিূ েকোল পট্িই হোরসয়ো উঠঠল। তছট্লেোনুট্ ি েি েোথো নোরিয়ো কিস্বট্ি 

অরনব েচনীয় তসোহোগ  োরলয়ো রদয়ো বরলল, নো বলট্ি পোট্িন নো—তকন বলুন ি? 

 

অকস্মোৎ সিীট্শি েোথোয় তয্ন িূি চোরপয়ো তগল। িোহোি বুট্কি িক্ত তিোলপোি 

করিয়ো উঠঠল, তস িৎক্ষেোৎ গোঢ়-স্বট্ি বরলয়ো তিরলল, তকন েোরনট্ন সোরবত্রী, 

রকন্তু িুরে তিাঁট্ধ্ রদট্ল খোব নো বলো আেোি পট্ক্ষ শক্ত। 

 

শক্ত? আিো, তস একরদন তদখো য্োট্ব? ঐ য্োিঃ—িোখোলবোবুি পোশ-বোরলশটো তিোট্দ 

রদট্ি িুট্লরছ, বরলয়োই চট্ক্ষি রনরেট্  তস ঘট্িি বোরহি হইয়ো তগল। 

 

একটো কথো শুট্ন য্োও সোরবত্রী, বরলয়োই সহসো সিীশ সম্মুট্খ ঝুাঁ রকয়ো পরিয়ো হোি 

বোিোইয়ো িোহোি অিট্লি কু্ষদ্র একপ্রোন্ত ধ্রিয়ো তিরলল। সোরবত্রী দুই চট্ক্ষ রবদুযৎ 
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ব েে করিয়ো ‘রছ! আসরচ।’ বরলয়ো এক টোন েোরিয়ো রনট্েট্ক েুক্ত করিয়ো লইয়ো 

দ্রুিপট্দ অদৃশয হইয়ো তগল। 

 

হঠোৎ রক তয্ন একটো কোণ্ড ঘঠটয়ো তগল। িোহোি এই অকস্মোৎ সত্রোস পলোয়ন, 

এই চোপো গলোয় ‘আসরচ’, এই তচোট্খি রবদুযৎ—বজ্রোরগ্নি েি সিীট্শি সেস্ত 

দুবু েব্বদ্ধট্ক এক রনরেট্  পুিোইয়ো িস্ম করিয়ো তিরলল। কুৎরসি লজ্জোি রধ্ক্কোট্ি 

িোহোি সেস্ত শিীি শূলরবদ্ধ সট্প েি েি গুটোইয়ো গুটোইয়ো উঠঠট্ি লোরগল। 

িোহোি েট্ন হইল, ইহেট্ে তস আি সোরবত্রীট্ক েুখ তদখোইট্ি পোরিট্ব নো এবং 

পোট্ছ তকোট্নো প্রট্য়োেট্ন তস আবোি আরসয়ো পট্ি, এই আশঙ্কোয় তস িৎক্ষেোৎ 

একখোনো য্ েো পোি টোরনয়ো লইয়ো ঝট্িি তবট্গ বোরহি হইয়ো পরিল। রিন-চোরিটো 

রসাঁরি বোকী থোরকট্ি সিীশ উপি হইট্ি সোরবত্রীি গলো আবোি শুরনট্ি পোইল। 

তস িোিোঘি হইট্ি ছুঠটয়ো আরসয়ো েুখ বোিোইয়ো িোরকয়ো বরলট্িরছল, এট্কবোট্ি 

খোবোি তখট্য় তবিোট্ি য্োন বোবু, নইট্ল রিট্ি আসট্ি তদিী হট্ল সেস্ত নি হট্য় 

য্োট্ব। 

 

রকন্তু তয্ন শুরনট্িই পোইল নো, এইিোট্ব সিীশ ঊর্ধ্ েশ্বোট্স বোরহি হইয়ো তগল। 

পিরদন সকোলট্বলো সোরবত্রী য্খন িোিোি কথো ব্বেজ্ঞোসো করিট্ি আরসল, সিীশ 

আট্স্ত আট্স্ত বরলল, রকছু েট্ন কট্িো নো সোরবত্রী। 

 

সোরবত্রী রবস্মট্য়ি স্বট্ি প্রশ্ন করিল, রক েট্ন কিব নো? 

 

সিীশ ঘোি তহাঁট করিয়ো চুপ করিয়ো িরহল। 

 

সোরবত্রী েৃদু হোরসয়ো বরলল, তবশ য্ো তহোক! আেোি সেয় তনই—রক িোিো হট্ব 

বলুন। 

 

আরে েোরনট্ন—তিোেোি য্ো ইট্ি। 

 

আিো, বরলয়ো সোরবত্রী চরলয়ো তগল, রিিীয় প্রশ্ন করিল নো। 

 

ঘণ্টো-দুই পট্ি রিরিয়ো আরসয়ো বরলল, রক কোণ্ড বলুন ি! আট্েো পোদট্েকং ন 

গিোরে নোরক? 

 

সিীশ চুপ করিয়ো িরহল। 
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সোরবত্রী বরলল, নটো তবট্ে তগট্ছ তয্! 
 

সেয় উিীে ে হইবোি সংবোট্দ সিীশ তলশেোত্র উট্িগ প্রকোশ নো করিয়ো বরলল, 

বোেকু তগ—আেোি আি িোল লোগট্ছ নো। 

 

এই সকল অনযোয় আলসয, বৃথো সেয় নি, সোরবত্রী এট্কবোট্ি তদরখট্ি পোরিি নো। 

িোই তস রকছুরদন হইট্িই রিিট্ি রিিট্ি ক্রুদ্ধ এবং অসরহেু হইয়ো 

উঠঠট্িরছল। একটু রুক্ষস্বট্িই প্রশ্ন করিল, বরল, রক িোল লোগট্চ নো? পিট্ি 

য্োওয়ো? 

 

সিীশ রনট্েও েট্ন েট্ন রবিক্ত হইয়ো উঠঠট্িরছল—েবোব রদল নো। িোহোি 

েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো সোরবত্রী ইহো বুব্বঝল এবং ক্ষেকোল তেৌন থোরকয়ো কিস্বি েৃদু 

করিয়ো বরলল, তলখোপিো িোল লোগট্ছ নো! এখন িোল লোগট্ছ বুব্বঝ তেট্য়েোনুট্ ি 

আাঁচল ধ্তি টোনোটোরন কিো? য্োন আপরন ইসু্কট্ল। অনথ েক বোসোয় বট্স তথট্ক 

উপদ্রব কিট্বন নো। 

 

িোহোি রিিস্কোট্িি েট্ধ্য য্রদচ আন্তরিক তেহ ও একোন্ত েঙ্গট্লিো বযিীি আি 

রকছুই রছল নো, রকন্তু কথোি িঙ্গীটো সিীট্শি সব েোট্ঙ্গ তয্ন রবছুঠট েোখোইয়ো রদল। 

তদরখট্ি তদরখট্ি তচোখ-েুখ িোহোি তিোট্ধ্ িোঙ্গো হইয়ো উঠঠল। বরলল, য্ো েুট্খ 

আট্স িোই তয্ বল তদখরছ? প্রশ্রয় তপট্ল শুধ্ু কুকুিই েোথোয় ওট্ঠ নো, েোনু ট্কও 

েট্ন কট্ি রদট্ি হয়। 

 

এ তয্ গোরল-গোলোে! সোরবত্রী েুহিূ েকোল চুপ করিয়ো থোরকয়ো কিস্বি আট্িো নি 

করিয়ো বরলল, হয় বব রক সিীশবোবু! নো হট্ল আপনোট্কই বো েট্ন কট্ি রদট্ি 

হট্ব তকন এটো িদ্রট্লোট্কি বোসো, বৃন্দোবন নয়। বরলয়োই দ্রুিপট্দ বোরহি হইয়ো 

তগল। 

 

দুিঃসহ রবস্মট্য় সিীশ স্তরম্ভি হইয়ো িরহল। সোরবত্রী তয্ িোহোট্ক এেন করিয়ো 

রবাঁরধ্ট্ি পোট্ি, এ কথো তস ি েট্ন স্থোন রদট্িও পোরিি নো। কিক্ষে একিোট্ব 

বরসয়ো থোরকয়ো হঠোৎ তস উঠঠয়ো দো াঁিোইল এবং তকোনেট্ি েোনোহোি সম্পি করিয়ো 

লইয়ো পরিবোি ছট্ল বোরহি হইয়ো তগল। 

 

তসরদন সেস্ত রদন ধ্রিয়ো িোহোি অপেোনোহি কু্ষব্ধ রচি িোহোি প্রবৃরিট্ক শোসন 

করিট্ি লোরগল এবং য্িই তস রনট্েি এই অিোবনীয় অদ্িুি বযবহোট্িি তকোন 
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িোৎপয্ ে খুাঁব্বেয়ো পোইল নো, িিই িোহোি েট্নি েট্ধ্য একটো কথোই বোিংবোি 

আনোট্গোনো করিয়ো দোগ কোঠটট্ি লোরগল। তকন তয্ তস আাঁচল ধ্রিয়োরছল, রক কথো 

িোহোি বরলবোি রছল এবং সোরবত্রী অেন করিয়ো পলোইয়ো নো তগট্ল তস রক বরলি, 

রক করিি, িোহোি অপদস্থ ক্রুদ্ধ অন্তিঃকিে রনিন্তি এই সেস্ত রিক্ত প্রট্শ্ন 

সোরবত্রীি অট্পক্ষোও িোহোট্ক অরধ্কিি রন ্ঠুিিোট্ব অরবশ্রোে রবাঁরধ্ট্ি লোরগল। 

এেরন করিয়ো সোিো রদন তস রনট্েি অট্স্ত্র রনট্ে ক্ষি-রবক্ষি হইয়ো রদন-তশট্  

গঙ্গোি ধ্োট্ি আরসয়ো উপরস্থি হইল এবং তকোনেট্ি তখয়োি েোব্বঝট্দি রবনীি 

আিেে এিোইয়ো রনেীট্বি েি একখণ্ড পোথট্িি উপি রগয়ো বরসয়ো পরিল। 

 

কোল য্খন সোরবত্রীি কোট্ছ েট্নি দুব েলিো হঠোৎ প্রকোশ হইয়ো পিোয় লজ্জোয় 

বোসো হইট্ি ঊর্ধ্ েশ্বোট্স পলোইয়োরছল, িখন তস লজ্জোি েট্ধ্য তকেন করিয়ো তয্ন 

একটু েোধ্ুয্ ে রেরশয়োরছল। তক তয্ন আিোট্ল থোরকয়ো অংশ লইয়োরছল। রকন্তু আে 

সোরবত্রীি রবদূ্রট্পি বরেট্ি তসই িট্সি তলশটুকু পয্ েন্ত শুকোইয়ো রগয়ো রনিঃসঙ্গ 

লজ্জো এট্কবোট্ি শুষ্ক কঠঠন হইয়ো িোহোি বুট্কি েট্ধ্য আি হইয়ো বোরধ্ল। 

তসরদন িোহোি আত্মসম্ভ্রে শুধ্ু েোথো তহাঁট করিয়োরছল, আে িোহোি ঘোি িোরঙ্গয়ো 

পরিল। আবোি সবট্চট্য় বোব্বেট্ি লোরগল এই দুিঃখটো তয্, এই স্ত্রীট্লোকঠটট্ক তস 

য্িরদন য্ি পরিহোস করিয়োট্ছ, িোহোি সেস্তিই আে একটো কদথ ে কিো হইট্ব। 

কোল সকোলট্বলো পয্ েন্ত সিযই তয্ িোহোি পরিহোট্সি েট্ধ্য িহসয রিি রিিীয় 

অথ ে রছল নো, রনেেন েধ্যোট্েি ওইটুকু অসংয্ট্েি পট্ি তস কথো ি েুট্খ 

আরনবোিও আি পথ িরহল নো। আসব্বক্ত তয্ বহুরদন হইট্ি লুকোইয়ো অট্পক্ষো 

করিয়ো রছল নো, এ কথো ি সোরবত্রী তকোন েট্িই রবশ্বোস করিট্ব নো। তস বরলট্ব, 

এাঁি েট্ন এই রছল! রকন্তু িোহোি েট্ন ি রকছুই রছল নো। এই সিযটো বুঝোইয়ো 

বরলবোি সেয়-সুট্য্োগ িোহোি কট্ব রেরলট্ব? তস সৎ তছট্ল নয়, তস লজ্জোও িোহোি 

খুব তবশী রছল নো, রকন্তু িণ্ডোরেি অপবোদ সহয করিট্ব তস রক করিয়ো? তস েট্ন 

েট্ন বরলল, য্রদ তচোি, িট্ব তচোট্িি েি রসাঁদকোঠঠ-হোট্িই ধ্িো পরিল নো তকন? 

সোরবত্রী তয্ন েট্ন েট্ন হোরসয়ো বরলট্ব, এই সোধ্ু েটো-কেণ্ডলু রপট্ঠ বো াঁরধ্য়ো 

ব্বত্রশূল রদয়ো রসাঁদ খুাঁরিট্িরছল—ধ্িো পরিয়োট্ছ। এই অপবোট্দি কেনো িোহোট্ক 

দগ্ধ করিট্ি লোরগল। এেরন িোট্ব বরসয়ো কখন তয্ িোব্বত্র বোরিয়ো উঠঠল, তস 

েোরনট্ি পোরিল নো। কখন িো াঁটো তশ  হইয়ো তেোয়োট্িি েল পোট্য়ি কোট্ছ 

উঠঠয়োট্ছ, কখন করলকোিোি অন্ধ্রিন্ধ্র গযোট্সি আট্লোয় উজ্জ্বল হইয়ো উঠঠয়োট্ছ, 

কখন েোথোি উপট্ি আকোশ কোট্লো হইয়ো নক্ষত্র িুঠটয়োট্ছ, রকছুই তস তটি পোয় 

নোই। 
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শীট্িি তেোট্লো হোওয়োয় িোহোি শীি করিট্ি লোরগল এবং ওপোট্িি চটকট্লি 

ঘরিট্ি বোিটো বোব্বেয়ো তগল। িখন সিীশ উঠঠয়ো পরিয়ো বোসোি অরিেুট্খ 

চরলল। এই সেয়টোয় রকছুক্ষট্েি েনয তবোধ্ করি, তস িোহোি কোেরনক আশঙ্কোটো 

িুরলয়োরছল; রকন্তু চরলট্ি চরলট্ি বোসোি দূিত্ব য্িই হ্রোস পোইট্ি লোরগল, েন 

িোহোি পুনব েোি তসই অনুপোট্িই তছোট হইয়ো আরসট্ি লোরগল। অবট্শট্  গরলি 

তেোট্িি কোট্ছ আরসয়ো পো আি উট্ঠ নো, এেরন হইল। ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি তকোনেট্ি তস 

বোসোি দিেোি সম্মুট্খ আরসয়ো চুপ করিয়ো দো াঁিোইয়ো িরহল। বোসো রনস্তব্ধ! 

তকোথোও তকহ তয্ েোরগয়ো আট্ছ এেন েট্ন হইল নো এবং য্রদচ তস েোরনি, এি 

িোট্ত্র সোরবত্রী রনিয়ই ঘট্ি রিরিয়ো তগট্ছ, িথোরপ িোট্ি ঘো রদট্ি, শে করিট্ি 

সোহস হইল নো। িয় করিট্ি লোরগল, পোট্ছ তস-ই আরসয়ো তদোি খুরলয়ো তদয়। ঠঠক 

এেরন সেট্য় কবোট আপরন খুরলয়ো তগল। একেুহিূ ে সিীশ কথো করহট্ি পোরিল 

নো, িোহোি পট্ি বরলল, তক, তবহোিী? 

 

হো াঁ বোবু। 

 

সকট্লি খোওয়ো হট্য় তগট্ছ? 

 

হট্য়ট্ছ। 

 

ব্বঝ চট্ল তগট্ছ? 

 

আজ্ঞো হো াঁ, আেোট্ক বট্স থোকট্ি বট্ল এইেোত্র তগল। 

 

শুরনয়ো সিীশ বো াঁরচয়ো তগল। খুশী হইয়ো িোট্ক দিেো বে করিট্ি বরলয়ো, 

প্রিুিেুট্খ উপট্ি উঠঠয়ো তগল। 

 

তবহোিী আরসয়ো বরলল, বোবু, আপনোি খোবোি— 

 

খোবোি থোক তবহোিী—আরে তখট্য় এট্সরছ। 

 

তবহোিী বরলল, আপনোি পোন, েল ওই তটরবট্লি উপি আট্ছ। 

 

আিো, িুই শুট্গ য্ো। 

 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
6

 

তবহোিী চরলয়ো তগট্ল সিীশ রবছোনোয় শুইয়ো পরিল এবং িৎক্ষেোৎ ঘুেোইয়ো 

পরিল। 

 

কলহ করিয়ো অবরধ্ সোরবত্রীি েন িোল রছল নো। সিীশ িোহোট্ক কটূব্বক্ত করিট্লও 

রিিোইয়ো বলো তয্ িোহোি উরচি হয় নোই, এই অনুিোপ িোহোট্ক সেস্ত 

দুপুিট্বলোটো তক্লশ রদয়োরছল। িোই সেযোি পট্ি তকোন একসেট্য় রনিৃট্ি ক্ষেো 

রিক্ষো করিয়ো লইবোি আশোয় অট্পক্ষো করিট্ি করিট্ি য্খন সেযো উিীে ে হইয়ো 

তগল, িখন িোহোি আশো আশঙ্কোয় পরিেি হইট্ি লোরগল। তস েোরনি এ 

করলকোিোয় রবরপন রিি সিীট্শি য্োইবোি স্থোন নোই। িোই সব েোট্গ্রই িয় হইল 

পোট্ছ তস তসই দট্লই রেরশয়ো থোট্ক। িেশিঃ িোব্বত্র বোরিট্ি লোরগল, সিীশ 

আরসল নো। আি তকোথোও য্োইবোি কথো েট্ন করিট্ি নো পোরিয়ো সংশয় য্খন 

রবশ্বোট্স দৃঢ় হইয়ো উঠঠল, িখন প্রিীক্ষো কিোও িোহোি পট্ক্ষ অসম্ভব হইয়ো 

উঠঠল। বস্তুিিঃ িোহোি ঘৃেোট্বোধ্ হইট্ি লোরগল তয্, ক্ষেো চোরহবোি েনয তস এেন 

তলোট্কিও পথ চোরহয়ো আট্ছ। িোই তবহোিীট্ক বরসট্ি বরলয়ো সোরবত্রী অট্নক 

িোট্ত্র ঘট্ি রিরিয়ো তগল। ঘট্ি রগয়ো রবছোনোয় পরিয়ো িরহল, তচোট্খ ঘুে আরসল 

নো। সেস্ত তদহটো রক এক অদ্িুি অস্বব্বস্তট্ি প্রিোট্িি েনয ছটিট করিট্ি 

লোরগল। 

ঘট্িি তছোট টোইেরপস্ঠটট্ি সব ক’টো বোব্বেয়ো তগল, তস েোরগয়ো থোরকয়ো শুরনল 

এবং প্রিোট্িি েনয আি অট্পক্ষো করিট্ি নো পোরিয়ো তিোি থোরকট্িই উঠঠয়ো 

পরিয়ো কোপি ছোরিয়ো তচোট্খ েুট্খ েল রদয়ো বোরহি হইয়ো পরিল। পথ রদয়ো িখন 

েোট্িোয়োিী িেেীিো দল বো াঁরধ্য়ো গোন গোরহয়ো গঙ্গোেোট্ন চরলয়োরছল, তসইরদট্ক েুখ 

করিয়ো সোরবত্রী তয্ই বরলল, েো গঙ্গো, রগট্য় তয্ন সব িোল তদরখ, িোহোি ওষ্ঠোধ্ি 

কো াঁরপয়ো উঠঠয়ো িি অশ্রুট্ি দুই তচোখ িরিয়ো উঠঠল এবং এই করেি আশঙ্কোয় 

সেস্ত েন পরিপূে ে করিয়ো তস পথ রদয়ো দ্রিুপট্দ হো াঁঠটট্ি হো াঁঠটট্ি সহস্রবোি েট্ন 

েট্ন উচোিে করিট্ি লোরগল, িোল থোক। য্ো ইট্ি করুক, রকন্তু িোল থোক। 

বোসোয় তপৌৌঁরছয়ো িোকোিোরকি পট্ি তবহোিী দিেো খুরলয়ো রদয়োই সংবোদ রদল—

সিীশবোবু অট্নক িোট্ত্র আরসয়োরছট্লন এবং তকোথো হইট্ি খোইয়ো 

আরসয়োরছট্লন। এ সংবোদ তয্ প্রথট্েই তদওয়ো প্রট্য়োেন এই বৃট্দ্ধি িোহো অজ্ঞোি 

রছল নো। সোরবত্রী উপট্ি উঠঠট্িরছল, থেরকয়ো দো াঁিোইয়ো পরিল। ললোট কুব্বিি 

করিয়ো প্রশ্ন করিল, খোনরন বুব্বঝ? 

 

নো, িো াঁি খোবোি ি  োকো পট্ি িট্য়ট্ছ। 
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সোরবত্রী শুধ্ু একটো হুাঁ  বরলয়ো উপট্ি চরলয়ো তগল। িোহোি দুব্বিন্তোগ্রস্ত েন রনিেয় 

হইবোেোত্রই আবোি ঈ েোয় জ্বরলয়ো উঠঠল। 

 

পিরদন তবলো হইট্ল সিীট্শি ঘুে িোরঙ্গল এবং ঘুে িোরঙ্গয়োই েট্ন হইল সোরবত্রী! 

ঠঠক তসই েুহটূ্িেই সেস্ত েুখ তেঘোিি করিয়ো সোরবত্রী আরসয়ো দো াঁিোইল। িোহোি 

েুট্খি পোট্ন একবোিেোত্র চোরহয়োই সিীশ েোথো তহাঁট করিল। খোরনক পট্ি সোরবত্রী 

বরলল, রক িোিো হট্ব েোনট্ি এলুে। 

 

সিীশ তকোনরদট্ক নো চোরহয়ো বরলল, তিোে য্ো হয় িোই তহোক। 

 

‘আিো’, বরলয়ো সোরবত্রী চরলয়ো য্োইট্ি উদযি হইয়োই আবোি দো াঁিোইল, করহল, 

তলখো পিোি েি বোবুি রক খোওয়ো-দোওয়োও আি িোল লোগট্ছ নো? 

 

সিীশ আট্স্ত আট্স্ত বরলল, আরে তখট্য় এট্সরছলোে। 

 

তস িট্য় রেথযো বরলয়ো তিরলল। রকন্তু তকোথোয়, এ কথোও সোরবত্রী ঘৃেোয় ব্বেজ্ঞোসো 

করিল নো। খোরনকক্ষে চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলল, আে দু’ রদন ধ্ট্ি আপরন 

পোরলট্য় তবিোট্িন রকট্সি িট্য় শুরন? অসুরবধ্ো হট্ল আেোট্ক ি েবোব রদট্িই 

পোট্িন। 

 

সিীশ েুখ িুরলয়ো বরলল, তিোেোি অপিোধ্? িো ছোিো আরে ি েবোব তদবোি কিেো 

নই, বোসো আেোি একলোি নয়। 

সোরবত্রী বরলল, একলোি হট্ল েবোব রদট্িন তবোধ্ হয়। আিো, আরে নো হয় 

রনট্েই য্োব্বচ। 

 

সিীশ উিি রদল নো, তেৌন হইয়ো িরহল তদরখয়ো সোরবত্রী েট্ন েট্ন অরধ্কিি 

জ্বরলয়ো উঠঠয়ো বরলল, আরে তগট্ল আপরন খুশী হন? আপনোি পোট্য় পরি 

সিীশবোবু, হো াঁ নো একটো েবোব রদন। 

 

িবু সিীশ রনরুিি হইয়ো িরহল। কোিে, সোরবত্রী তয্ এ বোসোি কিখোরন, িোহো তস 

েোরনি এবং এেন করিয়ো তস হঠোৎ চরলয়ো তগট্ল রকছুই চোপো থোরকট্ব নো, িখন 

সেস্ত কথোটো েুট্খ েুট্খ ঘো াঁটোঘো াঁঠট হইট্ি হইট্ি রকরূপ েঘনয আকোি ধ্োিে 

করিট্ব, িোহোই রনিয় অনুেোন করিয়ো তস িয় পোইয়ো তগল। ক্ষেকোল চুপ করিয়ো 
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থোরকয়ো েৃদুকট্ি করহল, আেোট্ক েোপ কি সোরবত্রী! তয্ ক’টো রদন আরে আরছ, 

তস ক’টো রদন অন্তিিঃ িুরে তকোথোও তয্ও নো। 

 

অনয তকোট্নো সেয় হইট্ল তস িখরন ক্ষেো করিি, রকন্তু ইহোি সম্বট্ে তস নোরক 

একটো অেূলক সট্ন্দহ েট্ন েট্ন তপো ে করিট্িরছল, িোই এই েৃদু কিস্বিট্ক 

ছলনো কেনো করিয়ো রনি্দয় হইয়ো উঠঠল এবং িোহোরি গলোি অনুকিে করিয়ো 

িৎক্ষেোৎ বরলয়ো তিরলল, আপরন এি আিম্বি কট্ি েোপ তচট্য় সোধ্ু হট্ি 

চোট্চন রকট্সি েট্নয! আেোি েি নীচ স্ত্রীট্লোট্কি আাঁচল ধ্ট্ি এই রক নূিন 

তটট্নট্ছন তয্, লজ্জোয় এট্কবোট্ি েট্ি য্োট্িন? িোি তচট্য় বোরি চট্ল য্োন, 

কলকোিোয় তথট্ক রেট্থয নি হতবন নো। তলখোপিো আপনোি কোে নয়। 

 

তয্ সিীশ উগ্র-প্রকৃরিট্ি কোহোট্কও গ্রোহয করিি নো, কথো সহয কিো য্োহোি 

তকোনরদন স্বিোব নয়, তস এখন এিবি অপেোট্নি কথোট্িও রনব েোক হইয়ো 

িরহল। অপিোধ্ী েন িোহোি অসহয গুরুিোিগ্রস্ত িোিবোহী েীট্বি েি এেরন 

রনরুপোয়িোট্ব পট্থি উপট্ি দুেিোইয়ো পরিয়োরছল তয্, সোরবত্রীি এই পুনিঃ পুনিঃ 

রন ্ঠুি আঘোট্িও তস রকছুট্িই েোথো িুরলয়ো দো াঁিোইট্ি পোরিল নো। সোরবত্রীি রকন্তু 

চেক িোরঙ্গয়ো তগল। িোহোি স্পধ্ েো তয্ তিোধ্ট্কও রিঙ্গোইয়ো তগল, ইহো িোহোি 

রনট্েি কোট্নও বোব্বেল। তস অট্নকক্ষে রনিঃশট্ে দো াঁিোইয়ো থোরকয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি 

বোরহি হইয়ো তগল। 
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রিন 

 

আেও সোরবত্রী সেস্ত কোেকট্ে ে বযোপৃি থোরকয়ো সোিো রদন উৎকঠিি হইয়ো 

িরহল। সিীশ য্রদ কোলট্কি েি আেও িোগ করিি রকংবো একটো কথোিও উিি 

করিি ি িোল হইি। রকন্তু তস রকছুই করিল নো। গম্ভীি রব ণ্ণ েুট্খ য্থোরনয়ট্ে 

আহোিোরদ তশ  করিয়ো পরিট্ি চরলয়ো তগল এবং ঠঠক সেট্য় রিরিয়ো আরসয়ো 

রনস্তব্ধ হইয়ো ঘট্ি বরসয়ো িরহল। আিোট্ল থোরকয়ো সোরবত্রী সেস্তই লক্ষয করিট্ি 

লোরগল; রকন্তু তকোনিকে ছুিো করিয়োও আে িোহোি ঘট্ি  ুরকট্ি সোহস করিল 

নো। প্রিযহ সেযোি পূট্ব ে তস রনট্ে রগয়ো িোহোি ঘি ঝো াঁট রদয়ো আরসি, আে 

তবহোিীট্ক পোঠোইয়ো রদল এবং সেযোি সেয় তস-ই রগয়ো আট্লো জ্বোরলয়ো রদয়ো 

আরসল। 

 

তিোে এই সেয়টোয় িোখোলবোবুি ঘট্ি পোশোি আড্ডো বরসি, আেও বরসল এবং 

তঘোি কলিব থোরকয়ো থোরকয়ো উব্বিি হইট্ি লোরগল। সোেট্নি তখোলো ছোট্দ তকহই 

রছল নো। সোরবত্রী এরদট্ক ওরদট্ক চোরহয়ো িোহোি সেস্ত সট্ঙ্কোচ তেোি করিয়ো 

সিোইয়ো রদয়ো রনিঃশে পদট্ক্ষট্প সিীট্শি ঘট্িি েট্ধ্য আরসয়ো দো াঁিোইল। সিীশ 

রবছোনোয় রচি হইয়ো পরিয়ো তবোধ্ করি করিকোঠ গুরেট্িরছল, উঠঠয়ো বরসল। 

ক্ষেকোল নীিব থোরকয়ো বরলল, আপনোি আরেট্কি েোয়গো কট্ি তদব? 

 

সিীশ বরলল, দোও। 

 

পুনব েোি সোরবত্রীট্ক রনব েোক্ হইট্ি হইল। রকন্তু কট্য়ক েুহিূ ে পট্িই বরলয়ো উঠঠল, 

আিো, তলোট্ক রক বলট্ব বলুন ি? 

 

সিীশ তকোন উিি করিল নো। 

 

সোরবত্রী বরলল, আপরন আেোট্ক থোকট্ি বলট্লন, রকন্তু রনট্ে রক িকে কোণ্ডই 

কিট্ছন বলুন তদরখ? 

 

সিীশ গম্ভীিিোট্ব বরলল, আরে তকোন কোণ্ডই করিরন, চুপ কট্ি আরছ েোত্র। 

 

সোরবত্রী বরলল, এই চুপ কট্ি থোকোটোই তয্ সবট্চট্য় রবশ্রী। সবোই য্খন চুপ কট্ি 

তনই, আপরন িখন চুপ কট্ি থোকট্লই ি কথো উঠট্ব—ওটো রক সোধ্? েুহিূ েকোল 

রস্থি থোরকয়ো বরলল, ঐ তয্ খুাঁরচট্য় ঘো কিোি একটো কথো আট্ছ আপরন ঠঠক িোই 
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কিট্ছন। তদো  তনই, অথচ তদো ী তসট্ে বট্স আট্ছন। এই রনট্য় পো াঁচেট্ন 

কোনোকোরন কিট্ব, হোরস-তকৌিুক কিট্ব, এ য্রদ বো আপনোি বিদোস্ত হয়, আেোি 

ি হট্ব নো—আেোট্ক তদখরছ িো হট্ল রনিোন্তই তয্ট্ি হট্ব। 

 

সিীশ েট্ন েট্ন অরস্থি হইয়ো বরলল, তদো  রক রকছুই করিরন? 

 

সোরবত্রী বরলল, নো। একটু িরলট্য় তিট্ব তদখুন তদরখ, েনটো আপরনই পরিষ্কোি 

হট্য় য্োট্ব। আেোি সম্বট্ে আপনোি েি তদো —সোরবত্রী আি বরলট্ি পোরিল নো। 

ধ্োবেোন অশ্ব অকস্মোৎ গিীি খোট্দি েুট্খ আরসয়ো িোহোি দুই পো অগ্রসৃি করিয়ো 

তয্িোট্ব প্রোেপট্ে রুরখয়ো দো াঁিোয় সোরবত্রীি চলন্ত ব্বেহ্বো ঠঠক তসইিোট্ব থোরেল। 

িোহোি এই আকব্বস্মক রনস্তব্ধিোয় রবব্বস্মি সিীশ েুখ িুরলট্িই তচোখোট্চোরখ 

হইল—রনট্েি লজ্জোয় সোরবত্রী রনট্েই েরিয়ো তগল। তস তয্ এই কথোটোই বরলট্ি 

রগয়োরছল তয্, িোহোি েি নোিীি সম্বট্ে ওরূপ অপিোট্ধ্ লজ্জোি তহিু নোই, এই 

লজ্জোট্িই িোহোি চুল পয্ েন্ত রশহরিয়ো উঠঠল। 

সিীশও রক-একটো বরলট্ি য্োইট্িরছল, রকন্তু সোরবত্রী থোেোইয়ো রদয়ো বরলল, চুপ 

করুন। আপরনও বুঝুন। রেট্থয রিলট্ক িোল কট্ি কি পোট্বন নো। ও তবহোিী, 

বোবুি আরেট্কি েোয়গোটো একটু রশগরগি কট্ি ধ্ুট্য় দোও, আরে অট্নকক্ষে 

আসন রনট্য় দো াঁরিট্য় িট্য়রচ। 

 

তবহোিী রক-একটো কোট্ে এরদট্ক আরসট্িরছল, িৎক্ষেোৎ েল আরনট্ি রিরিয়ো 

তগট্ল সোরবত্রী লোরিি অরিেোট্নি সুট্ি করহল, আপনোি বযবহোট্ি আে দুরদন 

তয্ আরে উিট্িোিি রক িকে অরিষ্ঠ হট্য় উঠরচ, এ রক তচোখ তচট্য় একবোি 

তদখট্িও পোট্িন নো? আিরয্ ে! 
 

িোহোি এি দ্রুি এি কথো সমূ্পে ে হৃদয়ঙ্গে করিবোি অবকোশ সিীট্শি ঘঠটল নো, 

িবুও িোহোি রিিিকোি গ্লোরনটো তয্ন স্বি হইয়ো আরসল এবং পিক্ষট্েই 

ক্ষেোপ্রোি অপিোধ্ীি নযোয় অনুিি-কট্ি বরলল, রকন্তু তিোেোট্ক রক অপেোন 

করিরন? 

 

সোরবত্রী অধ্ীি হইয়ো বরলল, নো বুঝট্ল আপনোট্ক আরে তবোঝোব রক কট্ি? 

একশ’বোি হোেোিবোি বলরচ, ওট্ি আেোি েি তেট্য়েোনুট্ ি তকোন অপেোন 

হয়রন। আপরন দয়ো কট্ি সুস্থ তহোন—এইটুকু শুধ্ু আপনোি পোট্য় আরে রেনরি 

েোনোব্বি। 
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প্রিুযিট্ি সিীশ রক একটো বরলট্ি য্োইট্িরছল, রকন্তু সোরবত্রী িোহোি দুই ভূ্র 

কুব্বিি করিয়ো ইরঙ্গট্ি রনট্ ধ্ করিয়ো িোিোিোরি বরলয়ো উঠঠল, এই তয্ তবহোিী! 
 

তবহোিী ঘঠটট্ি েল আরনয়ো উপরস্থি হইয়োরছল, সোরবত্রী িোহোি হোি হইট্ি ঘঠট 

লইয়ো ঘট্িি একটো তকোে তবশ করিয়ো ধ্ুইয়ো তিরলয়ো আাঁচল রদয়ো েুরছয়ো 

সিীশট্ক উট্দ্দশ করিয়ো বরলল, য্োন, হোি-পো ধ্ুট্য় এট্স কোপি তছট্ি সট্েয 

কিট্ি বসুন। তকোশোকুরশ ওই কুলুরঙ্গ তি আট্ছ, বরলয়ো হোি রদয়ো তদখোইয়ো রদয়ো 

সিীট্শি দুরব ে হ হৃদয়-িোিটো রনিঃট্শট্  িুরলয়ো লইয়ো তবহোিীট্ক সট্ঙ্গ করিয়ো 

ধ্ীিপট্দ বোরহি হইয়ো তগল। 

 

সিীশ েন রদয়ো সোেযকৃিয সেোপন করিয়ো উঠঠয়োই তদরখল ইরিেট্ধ্য তক 

রনিঃশট্ে আরসয়ো আসন পোরিয়ো িোহোি খোবোি িোরখয়ো রগয়োট্ছ। য্রদও ঘট্ি আি 

তকহ রছল নো, িথোরপ তস রনিয় বুব্বঝল তস একো নট্হ। আসট্ন বরসয়ো তস আট্স্ত 

আট্স্ত বরলল, এখন এি তবশী তখট্ল আি ি তখট্ি পোিব নো। 

 

বোরহি হইট্ি েবোব আরসল, তখট্িও হট্ব নো, রবরপনবোবুি ওখোন তথট্ক রনেন্ত্রে 

কট্ি তগট্ছ। 

 

সিীশ হোরসয়ো তিরলল। বরলল, য্োও—জ্বোলোিন কট্িো নো, আরে তকোথোও তয্ট্ি 

পোিব নো। 

 

সোরবত্রী আিোল হইট্ি বরলল, তস রক হয়! বট্ল তগট্ছন তকোথোয় তয্ট্ি হট্ব 

আপরন েোট্নন এবং নো তগট্ল িো াঁট্দি সেস্ত পণ্ড হট্য় য্োট্ব। গোন-বোেনো— 

 

হয় তহোক, বরলয়ো সিীশ এ প্রসঙ্গ বে করিয়ো রদয়ো রনিঃশট্ে আহোি করিট্ি 

লোরগল এবং তশ  হইয়ো তগট্ল রবছোনোি রশয়ট্ি আট্লো িুরলয়ো আরনয়ো 

িোলট্ছট্লি েি একখোনো িোক্তোরি বই খুরলয়ো রচি হইয়ো শুইয়ো পরিল। রকন্তু 

তসরদট্ক তকোনেট্িই েন রদট্ি পোরিল নো। িোহোি দুব্বিন্তোেুক্ত েন বেন-েুক্ত 

তঘোিোি েিই রবনো প্রট্য়োেট্ন সব েত্র ছুঠটয়ো তবিোইট্ি লোরগল। 

িোিোঘট্ি িখন িোিো চোপোইয়ো রদয়ো বোেুনঠোকুি তবহোিীট্ক রদয়ো গো াঁেো 

িলোইট্িরছল এবং িোখোলবোবুি ঘট্ি পোশোি তকোলোহল উিট্িোিি দুিন্ত হইয়ো 

উঠঠট্িরছল। 

 

সিীশ িোরকল, সোরবত্রী! 
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সোরবত্রী িখনও তচৌকোট্ঠি বোরহট্ি বরসয়ো রছল, বরলল, আট্জ্ঞ! 
 

সিীশ করহল, রবরপনবোবুি রনেন্ত্রট্ে য্োওয়ো েহোপোপ। পোপ নো বুট্ঝ কট্িরছ বট্ট, 

রকন্তু বুট্ঝ কিব নো। 

 

সোরবত্রী বোরহি হইট্ি প্রশ্ন করিল, পোপ তকন? 

 

সিীশ করহল, আরে েোরন তকোন্ েোয়গোয় িো াঁি গোন-বোেনোি আট্য়োেন চলট্ছ। 

শুধ্ু তসই স্থোনটোয় য্োওয়োই একটো পোট্পি কোে। 

 

তবশ ি, তিেন স্থোট্ন নোই তগট্লন। 

 

সিীশ উট্িব্বেি হইয়ো বরলল, রনিয়ই য্োব নো। রকন্তু িোিো তয্ সহট্ে আেোট্ক 

রনষৃ্করি তদট্ব এেন েট্ন হয় নো। িোই তিোেোট্ক আট্গ তথট্কই সোবধ্োন কট্ি 

রদব্বি—য্রদ তকউ আট্স—রিরিট্য় রদট্য়ো। বট্লো, আরে বোরি তনই—িোট্ত্র আসব 

নো, বুট্ঝছ? 

 

সোরবত্রী বরলল, বুট্ঝরছ। 

 

সিীশ একটো কিেবয পোলন করিয়ো সুস্থিোট্ব রনিঃশ্বোস তিরলয়ো ক্ষেকোল নীিব 

থোরকয়ো বরলল, তকোথো রদট্য় তেোট্লো হোওয়ো আসট্ছ সোরবত্রী—েোনোলোগুট্লো বে 

কট্ি দোও। 

 

সোরবত্রী ঘট্ি  ুরকয়ো েোনোলো বে করিট্ি লোরগল। সিীশ একদৃট্ি চোরহয়ো িরহল। 

চোরহয়ো চোরহয়ো অকস্মোৎ 

কৃিজ্ঞিোয় িোহোি বুক িরিয়ো উঠঠল; রেগ্ধকট্ি করহল, আিো সোরবত্রী, িুরে 

রনট্ে নীচ স্ত্রীট্লোক বল তকন? 

 

সোরবত্রী রিরিয়ো দো াঁিোইয়ো বরলল, সরিয কথো বলব নো? 

 

সিীশ বরলল, এ কথো রকছুট্িই সিয নয়। িুরে একগলো গঙ্গোেট্ল দো াঁরিট্য় 

বলট্লও আরে রবশ্বোস করিব নো। 

 

সোরবত্রী েৃদু হোরসয়ো বরলল, তকন কিট্বন নো? 
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িো েোরনট্ন। তবোধ্ হয়, সরিয নয় বট্লই নীট্চি েি তিোেোি বযবহোি নয়, 

কথোবোিেো নয়, আকৃরি নয়—এি তলখোপিোই বো িুরে রশখট্ল তকোথোয়? 

 

সোরবত্রী অদূট্ি তেট্ঝি উপি বরসয়ো পরিয়ো আবোি হোরসয়ো বরলল, এি—কি 

শুরন? 

 

সিীশ িোহোই বযোখযো করিট্ি তখোলো বই একপোট্শ িোরখয়ো হঠোৎ হো াঁ করিয়োই 

থোরেয়ো তগল। অদূট্ি বোরহট্ি অরি দ্রুি েিুোি শে তশোনো তগল, এবং েুহিূ ে 

পট্িই িোহোি ঘট্িি অরি সরিকট্ট েিকট্ি গম্ভীি িোক আরসল, সিীশবোবু। 

 

সিীশ বুব্বঝল, এ রবরপট্নি দল, িোহোট্কই ধ্রিট্ি আরসয়োট্ছ। আি তকোন কথো 

িোরবল নো—রববে েেুট্খ িস করিয়ো িুাঁ  রদয়ো আট্লো রনবোইয়ো রদয়ো শুইয়ো পরিল। 

 

অদূট্ি তেট্ঝি উপি বরসয়ো সোরবত্রী বযোকুল হইয়ো বরলয়ো উঠঠল, ও রক কিট্লন? 

 

পি েুহটূ্িেই অেকোি কবোট্টি সম্মুট্খ দুই েূরিে আরসয়ো খোিো হইল। একেন 

করহল, এই ি সিীশবোবুি ঘি। 

 

আি একেন করহল, তবহোিোটো তয্ বলট্ল বোবু ঘট্িই আট্ছন! 
 

প্রথে বযব্বক্ত িোগ করিয়ো করহল, ঘি ি অেকোি। িদ্রট্লোট্ক রক কখন সেযোি 

সেয় বোসোয় থোট্ক? তিোেোি য্ি— 

রিিীয় বযব্বক্ত িোহোি উিট্ি অস্িুট্ট রক একটো বরলয়ো পট্কট হোিিোইয়ো 

তদশলোই বোরহি করিয়ো অরনব্বিি কজ্জম্পি-হট্স্ত আট্লো জ্বোরলট্ি প্রবৃি হইল। 

 

রবছোনোি েট্ধ্য সিীট্শি তদট্হি িক্ত েল হইয়ো তগল। তস রবলোিী কম্বলটো 

আগোট্গোিো েুরি রদয়ো ঘোরেট্ি লোরগল, এবং অেকোি তেট্ঝি উপি সোরবত্রী 

লজ্জোয় ঘৃেোয় কোঠ হইয়ো বরসয়ো িরহল। 

 

দীপ-শলোকো জ্বরলয়ো উঠঠল। এই তয্ এখোট্ন বট্স তক তহ! প্রথে বযব্বক্ত ঘট্ি  ুরকয়ো 

সেোন করিয়ো আট্লো জ্বোরলট্িই সোরবত্রী উঠঠয়ো দো াঁিোইল। 

 

রিিীয় বযব্বক্ত একটুখোরন সরিয়ো দো াঁিোইয়ো প্রশ্ন করিল, সিীশবোবু তকোথোয়? 
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সোরবত্রী রনিঃশট্ে রবছোনো তদখোইয়ো বোরহি হইয়ো তগল। তস চরলয়ো য্োইট্িই েোিোল 

দুইেন অটহোরস েরুিয়ো রদল। তস হোরসি শে ও অথ ে সোরবত্রীি কোট্ন রগয়ো 

তপৌৌঁরছল এবং কম্বট্লি েট্ধ্য সিীশ বোিংবোি রনট্েি েৃিুয কোেনো করিট্ি 

লোরগল। 

 

িোহোিো সিীশট্ক টোরনয়ো িুরলল এবং তেোি করিয়ো ধ্রিয়ো লইয়ো তগল; এবং 

য্িক্ষে নো িোহোট্দি রবকট হোসযর্ধ্রন বোটীি বোরহট্ি সমূ্পে ে রেলোইয়ো তগল 

িিক্ষে পয্ েন্ত সোরবত্রী একটো অেকোি তকোট্ে তদওয়োট্ল েোথো িোরখয়ো 

বজ্রোহট্িি েি কঠঠন হইয়ো দো াঁিোইয়ো িরহল। 

 

রকন্তু বোসোি তকহ রকছুই েোরনট্ি পোরিল নো। িোিোঘট্ি বোেুনঠোকুি এইেোত্র 

গো াঁেোি করলকোঠট রনিঃট্শ  করিয়ো ইহোি তেোক্ষ দোন করিবোি আিয্ ে ক্ষেিো 

তবট্দ রকরূপ তলখো আট্ছ িোহোই িক্ত তবহোিীট্ক বুঝোইয়ো বরলট্িরছল, এবং ও-

ঘট্ি িোখোলবোবুি দল হোট্িি পোশো েোনুট্ ি চীৎকোি শুরনট্ি পোয় রক নো িোহোই 

য্োচোই করিট্ি লোরগল। 

 

িোস্তোয় আরসয়ো রিনেট্নই একখোনো গোরিট্ি চরিয়ো বরসল, ইহোট্দি উেি হোরস 

আি সহয করিট্ি নো পোরিয়ো সিীশ িীক্ষ্ণিোট্ব বরলল, হয় আপনোিো থোেুন, নো 

হয় েোপ করুন, আরে তনট্ে য্োই। 

 

প্রথে বযব্বক্ত ‘আিো’ বরলয়োই িয়ঙ্কি িট্ব হোরসয়ো উঠঠল, এবং িোহোি সঙ্গী 

িোহোট্ক ধ্েক রদয়ো থোরেট্ি বরলয়ো িোহোি অট্পক্ষোও তেোট্ি হোরসয়ো উঠঠল। এই 

েোিোল দুটোি সরহি বোকযবযয় রবিল বুব্বঝয়ো সিীশ রনষ্ফল তিোট্ধ্ েোনোলোি 

বোরহট্ি পট্থি রদট্ক চোরহয়ো রনিঃশট্ে বরসয়ো িরহল। 

 

িোট্ত্র অেকোি বোিোন্দোয় সোরবত্রী চুপ করিয়ো বরসয়োরছল। তবোধ্ করি, সেযোি 

লজ্জোকি ঘটনোই েট্ন েট্ন আট্লোচনো করিট্িরছল। এেন সেয় তবহোিী 

আরসয়ো দো াঁিোইল এবং িোহোট্ক লক্ষয করিয়ো বরলল, েো, সকট্লি খোওয়ো হট্য় 

তগট্ছ, ঠোকুিেশোয় তিোেোট্ক েল তখট্ি িোকট্ছন। 

 

সোরবত্রী েুখ িুরলয়ো অবসিিোট্ব করহল, আে আরে খোব নো তবহোিী। 

 

তবহোিী সোরবত্রীট্ক তেহ করিি, েোনয করিি। রচরন্তি হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, 

খোট্ব নো তকন েো, অসুখ কট্িরন ি? 
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নো, অসুখ কট্িরন, রকন্তু খোবোি ইট্ি তনই। তিোেিো খোওট্গ য্োও তবহোিী। 

তবহোিী বরলল, িট্ব চল, তিোেোট্ক তপৌৌঁট্ছ রদট্য় আরস। 

 

সোরবত্রী বরলল, আিো চল। রকন্তু একটো কথো আট্ছ তবহোিী, সিীশবোবু এখট্নো 

তিট্িন রন, িুরে তেট্গ থোকট্ি পোিট্ব ি? 

 

তবহোিী উরিগ্ন হইয়ো বরলল, আরে! রকন্তু আেোি তসই তকোেট্িি বোিটো— 

 

িট্ব রক হট্ব তবহোিী— 

 

তবহোিী একটুখোরন িোরবয়ো বরলল, আে য্রদ িুরে ঠোকুিেশোইট্ক হুকুে রদট্য়— 

 

সোরবত্রী িোিোিোরি বরলল, তস হট্ব নো তবহোিী। বোেুন েোনু ট্ক আরে শীট্ি কি 

রদট্ি পোিব নো। 

 

অরনিুক তবহোিী ক্ষেকোল নীিব থোরকয়ো বরলল, আিো, আরেই নো হয় থোকব। 

িট্ব চল, তিোেোট্ক তিট্খ আরস। 

 

সোরবত্রী উঠঠয়ো দো াঁিোইল। দুই-এক পো অগ্রসি হইয়ো থোরেয়ো বরলল, কোে তনই 

তবহোিী, িুরে তখট্য় নোও তগ—িোি পট্িই য্োব। 

 

তবহোিী চরলয়ো তগট্ল সোরবত্রী তসইখোট্নই রিরিয়ো আরসয়ো বরসল, এবং অেকোি 

আকোট্শি পোট্ন চোরহয়ো চুপ করিয়ো িরহল। আে সিীট্শি সম্বট্ে িোহোি য্ট্থি 

আশঙ্কো রছল। তস েোিোট্লি হোট্ি পরিয়োট্ছ, ইহো তচোট্খ তদরখয়ো িোহোি 

তকোনেট্িই ঘট্ি রিরিট্ি েন সরিট্িরছল নো। য্রদচ, ইরিপূট্ব ে ইহোিই 

রনবু েব্বদ্ধিোয় রনদোরুে লোরিি হইয়ো জ্বোলোয় ছটিট করিয়ো তস প্রিুযট্ ই 

কে েিযোট্গি সঙ্কে রস্থি-রনিয় করিয়ো িোরখয়োরছল, রকন্তু আে িোট্ত্রি েি এই 

তলোকঠটট্ক েট্ন েট্ন ক্ষেো নো করিয়ো, িোহোি অবশযম্ভোবী দুগ েরিি তকোন একটো 

উপোয় নো করিয়ো তস তকোনেট্িই ঘট্ি রিরিট্ি পোরিল নো। তবহোিী খোইয়ো 

আরসট্ল বরলল, িুরে শুট্ি য্োও তবহোিী, আরেই আরছ। 

 

তবহোিী আিয্ ে হইয়ো বরলল, ঘট্ি য্োট্ব নো? 

 

বোবু রিট্ি আসুন। িোি পট্ি আেোট্ক তিট্খ আসট্ি পোিট্ব নো? 
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তকন পোিব নো েো? রনিয় পোিব। 

 

িট্ব তসই িোল। আরে আরছ, িুরে তশোও তগ। 

 

তবহোিী খুশী হইয়ো চরলয়ো তগট্ল সোরবত্রী তসইখোট্নই একটো য্ েো পোি গোট্য় রদয়ো 

বরসয়ো িরহল। এই েোিোল দুট্টো য্োহো তচোট্খ তদরখয়ো রগয়োট্ছ, িোহো প্রকোশ 

করিট্বই ইহোট্িও িোহোি তয্েন তলশেোত্র সংশয় রছল নো, এ ঘটনোি রিিীয় 

অথ েও তয্ তকহ গ্রহে করিট্ব নো, ইহোট্িও িোহোি তিেরন সট্ন্দহ িরহল নো। 

রবরপনবোবু তলোকঠটট্ক সোরবত্রী েোরনি। তস এ কথো রনিয় শুরনট্ব এবং এ বোসোয় 

য্খন িোহোি গরিরবরধ্ আট্ছ িখন তকহই বব্বিি থোরকট্ব নো। িোহোি পট্িও আি 

তকোন্ েুট্খ সিীশ এখোট্ন একদণ্ডও থোরকট্ব! এই অরিশব্বস্তি লজ্জো তস রক 

করিয়ো সহয করিট্ব? বদবোৎ য্োহো ঘঠটয়ো তগল, িোহো ি তগলই; রনট্েি সম্বট্ে তস 

এইখোট্ন থোরেল বট্ট, রকন্তু পুনিঃ পুনিঃ আট্লোচনো করিয়োও সিীট্শি সম্বট্ে 

তকোন বুব্বদ্ধই খুাঁব্বেয়ো পোইল নো। 

িেশিঃ িোব্বত্র বোরিট্ি লোরগল, অথচ সিীট্শি তদখো নোই। রনকট্ট তকোন 

প্ররিট্বশীি ঘট্িি ঘরিট্ি টং-টং করিয়ো দুটো বোব্বেয়ো তগল—রনস্তব্ধ গিীি িোট্ত্র 

িোহো স্পি তশোনো তগল। এট্লোট্েট্লো শীিল বোয়ু তখোলো ছোট্দি উপি রদয়ো বরহয়ো 

আরসয়ো িোহোি দুঠট চকু্ষট্ক ঘুট্ে চোরপয়ো ধ্রিট্ি লোরগল, িথোরপ তস েোরগয়ো 

থোরকয়ো বোরহি-দিেোয় কোন পোরিয়ো িোরখল। এেরন করিয়ো শুইয়ো বরসয়ো িোি 

য্খন আি বি বোকী নোই, এেন সেট্য় একখোনো গোরিি শট্ে চরকি হইয়ো 

উঠঠয়ো বরসয়োই বুব্বঝল গোরি িোহোট্দিই বোসোি সম্মুট্খ দো াঁিোইয়োট্ছ। সোরবত্রী 

রনিঃশট্ে নোরেয়ো রগয়ো দিেোি পোট্শ্ব ে আরসয়ো সিেক হইয়ো দো াঁিোইল। পোট্ছ আি 

তকহ থোট্ক এই িট্য় সহসো খুরলট্ি সোহস করিল নো। রবলম্ব হইট্ি লোরগল, তকহ 

দিেোয় ঘো রদল নো। তয্ গোরিখোনো আরসয়োরছল িোহোও রিরিয়ো তগল। অকস্মোৎ 

সোরবত্রী আশঙ্কোয় পরিপূে ে হইয়ো রক্ষপ্রহট্স্ত অগ েল েুক্ত করিয়ো তিরলল। সিীশ 

বোরহট্িি তচৌকোট্ঠ তহলোন রদয়ো পোংশুেুট্খ তচোখ বুব্বেয়ো বরসয়ো আট্ছ। িোহোি 

কোপট্ি চোদট্ি কোদো, েোথো এবং কপোট্লি একধ্োট্ি িট্ক্তি তিখো অদূিবিী 

গযোট্সি আট্লোট্ক স্পি তদরখট্ি পোইয়ো সোরবত্রী কো াঁরদয়ো তিরলল। চট্ক্ষি 

রনট্েট্  িোহোি সম্মুট্খ আরসয়ো হো াঁটু গোরিয়ো বরসয়ো দুই হোট্ি সিীট্শি েুখ 

িুরলয়ো ধ্রিয়ো বরলল, বোবু, ওপট্ি চলুন। 

 

সিীশ েোথো নোরিয়ো বরলল, নো, তবশ আরছ। 
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সোরবত্রী তচোখ েুরছয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, তকোথোও তলট্গট্ছ? 

 

নো, লোট্গরন, তবশ আরছ। 

 

এ তয্ িোস্তো, ঘট্ি চলুন। 

 

সিীশ পুনব েোি েোথো নোরিয়ো বরলল, নো, য্োব নো, তবশ আরছ। 

 

সোরবত্রী ধ্েক রদয়ো বরলল, উঠুন বলরছ। 

 

ধ্েক খোইয়ো সিীশ িক্তবে ে রবহ্বল-চট্ক্ষ খোরনকক্ষে চোরহয়ো থোরকয়ো িোহোি রদট্ক 

দুই হোি বোিোইয়ো বরলল, চল। 

 

িখন িোহোরি কো াঁট্ধ্ িি রদয়ো সিীশ উঠঠয়ো দো াঁিোইল এবং িোহোট্কই আশ্রয় 

করিয়ো বহু তক্লট্শ বহু রবলট্ম্ব টরলট্ি টরলট্ি অেকোি রসাঁরি বোরহয়ো ঘট্ি আরসয়ো 

শুইয়ো পরিল। েরিি-কট্ি বরলট্ি লোরগল, সোরবত্রী, তিোেোি ঋে আরে তকোন 

েট্ে শুধ্ট্ি পোিব নো। 

 

সোরবত্রী বরলল, আিো, আপরন ঘুট্েোন। 

 

সিীশ তচোট্খি রনট্েট্  উঠঠয়ো বরসয়ো বরলল, রক ঘুট্েোব? কখ্খন নো। 

 

পুনব েোি সোরবত্রী ধ্েক রদয়ো উঠঠল, আবোি! 
 

সিীশ শুইয়ো পরিল। ক্ষেকোল চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলল, রকন্তু তিোেোি ধ্োি— 

 

সোরবত্রী ‘আিো’ বরলয়ো উঠঠয়ো তগল এবং আট্লো কোট্ছ আরনয়ো ক্ষি পিীক্ষো 

করিয়ো ধ্ুইয়ো রদয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, তকোথোয় পট্ি তগট্লন? 

 

সিীশ েোথো নোরিয়ো বরলল, নো, পরিরন। 

সোরবত্রী সেল-কট্ি বরলল, আি য্রদ তকোনরদন েদ খোন আপনোি পোট্য় েোথো 

খুাঁট্ি েিব। 

 

সিীশ িৎক্ষেোৎ বরলল, তকোনরদন খোব নো। 

 

আেোট্ক ছুাঁ ট্য় রদরবয করুন, বরলয়ো সোরবত্রী িোহোি দরক্ষে হস্ত বোিোইয়ো রদল। 
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সিীশ রনট্েি দুই হোট্িি েট্ধ্য িোহোি েলরসক্ত শীিল হোিখোরন টোরনয়ো লইয়ো 

বরলল, রদরবয কব্বি। 

 

সোরবত্রী হোি টোরনয়ো লইয়ো বরলল, েট্ন থোকট্ব? 

 

নো থোকট্ল িুরে েট্ন কট্ি রদট্য়ো। 

 

আিো, আরে আসরচ আপরন ঘুট্েোন, বরলয়ো সোরবত্রী রনিঃশট্ে সোবধ্োট্ন কবোট 

বে করিয়ো বোরহট্ি আরসয়ো দো াঁিোইল। ঠঠক সুেুট্খই শুকিোিো দপদপ করিয়ো 

জ্বরলট্িরছল, তসইরদট্ক চোরহয়ো সোরবত্রী দুই হোি তেোি করিয়ো কো াঁরদয়ো বরলল, 

ঠোকুি! িুরে সোক্ষী তথট্কো। 

 

িোট্ত্রি অেকোি িখন স্বি হইয়ো আরসট্িরছল এবং িোহোই তিদ করিয়ো পট্থ 

গরুি গোরিি শে এবং ও-পোিোি েয়দোি কট্লি বো াঁশী তশোনো য্োইট্ি লোরগল। 

সোরবত্রী দ্রুিপট্দ নীট্চ নোরেয়ো রগয়ো িোিোঘট্িি একটো তকোট্ে য্ েো পোি েুরি রদয়ো 

শুইয়ো পরিল এবং পিক্ষট্েই রনদ্রো-কোিি দইু চকু্ষ িোহোি ঘুট্ে েুরদ্রি হইয়ো 

তগল। 
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চোি 

 

তবলো দশটোি পি তকোনেট্ি েোনোরেক সোরিয়ো লইয়ো রদবোকি িোিোঘট্িি সুেুট্খ 

দো াঁিোইয়ো খোরিি করিয়ো িোক রদল, ঠোকুিেশোই তগো! িোিোিোরি িোি বোট্িো, বি 

তবলো হট্য় তগট্ছ। 

 

পোট্শ্ব েই িো াঁিোি। িোহোি গলোি শট্ে েোেোট্িো বিট্বোন েট্হশ্বিী বোরহট্ি আরসয়ো 

বরলট্লন, ও রদবু, তিোি েট্নযই অট্পক্ষো কব্বি দোদো! একবোি ওপট্ি রগট্য় 

ঠোকুিপূট্েোঠট তসট্ি এস। সেস্ত তয্োগোি ঠঠক আট্ছ, লক্ষ্মী িোইঠট আেোি য্োও। 

 

েট্হশ্বিী এ-বোরিি বিট্েট্য় এবং গরৃহেী। বছি-চোট্িক পূট্ব ে রবধ্বো হইয়ো বোট্পি 

বোরি আরসয়োট্ছন। 

 

রদবোকি স্তরম্ভি হইয়ো তগল। ক্ষেকোল চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলল, আরে পোিব নো 

রদরদ। আেোি কট্লট্েি প্রথে ঘণ্টো আট্েো িো হট্ল নি হট্য় য্োট্ব। 

 

েট্হশ্বিী হোরসয়ো বরলট্লন, তিোি প্রথে ঘণ্টো নি হট্ব বট্ল ঠোকুিপূট্েো হট্ব নো 

তি! 
 

রদবোকি প্রশ্ন করিল, িট্চোরয্যেশোই তকোথো? িো াঁি হট্লো রক? 

 

েট্হশ্বিী করহট্লন, রিরন বোবোি সট্ঙ্গ পোশোয় বট্সট্চন। এখন কি তবলোয় তয্ 

উঠট্বন িোি ঠঠকোনো রক? 

 

রদবোকি করহল, তেেদোট্ক বল রদরদ; আে িো াঁি কোছোরি বে আট্ছ। 

 

েট্হশ্বিী বরলট্লন, ধ্ীট্িট্নি কোল তথট্ক শিীি িোল তনই। তস েোন কিট্ব নো—

পূট্েো কিট্ব রক কট্ি? 

 

িট্ব তছোটদোট্ক বল। রিরন তসই বোট্িোটোি পট্ি আদোলট্ি বোি হন, এখট্নো িোি 

ত ি তদিী আট্ছ। 

 

েট্হশ্বিী রবিক্ত হইয়ো বরলট্লন, রক তয্ িকে করিস রদবো, িোি তকোন ঠঠকোনো তনই। 

কোল িোরিট্ি উপীন রথট্য়টোি তদখট্ি রগট্য়রছল, এখন পয্ েন্ত ঘুে তথট্ক ওট্ঠরন। 
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এিটো তবলো হট্লো েুখ ধ্ুট্ল নো, চো তখট্ল নো। িোি তেট্গ িোি তদহটোই রক িোল 

আট্ছ? িো ছোিো তস রক তকোনরদন পূট্েো কতি তয্ আে য্োট্ব পূট্েো কিট্ি? 

 

এরদট্ক বোেুনঠোকুি িোি রদয়ো িোকোিোরক করিট্িট্ছ। রদবোকি করহল, তকোন-

নো-তকোন কোট্ে একটো-নো-একটো রবঘ্ন এট্স প্রোয় তিোে আেোি প্রথে ঘণ্টো নি 

হট্য় য্োয়—আরে পিীক্ষো তদব তকেন কট্ি? 

 

েট্হশ্বিী িোরগয়ো উঠঠট্িরছট্লন, বরলট্লন, পিীক্ষো নো রদট্লও য্রদ-বো চট্ল, 

ঠোকুিপূট্েো নো হট্ল চলট্ি পোট্ি নো। দো াঁরিট্য় তিোেোি সট্ঙ্গ িকে কিবোি সেয় 

আেোি তনই—আট্িো কোে আট্ছ। 

 

বোেুনঠোকুি হো াঁক রদয়ো করহল, রদবোবোবু, িোি রদট্য় দো াঁরিট্য় আরছ তয্—আসুন নো 

রশগ্রগি। 

 

েট্হশ্বিী িোহোট্ক িেেন করিয়ো উঠঠট্লন, তিোেোি তকোন আট্ক্কল তনই ঠোকুি! 

আরে ওট্ক পূট্েো কিট্ি পোঠোব্বি—িুরে কচ িোকোিোরক। িোি িুট্ল রনট্য় 

য্োও—পূট্েো কট্ি এট্ল রদট্য়ো, বরলয়োই িো াঁিোি-ঘট্ি পুনিঃপ্রট্বশ করিট্লন। 

রদবোকি রকছুক্ষে স্তব্ধ থোরকয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি উপট্ি চরলয়ো তগল। তসখোট্ন পূেোি 

সোে প্রস্তুি রছল। গটৃ্হ নোিোয়ে-রশলো প্ররিঠষ্ঠি। িো াঁহোি রনিযপূেোি রনরেি 

একেন পুট্িোরহি রনয্ুক্ি আট্ছন। রিরন বোরিট্িই থোট্কন। কিেো রশবপ্রসোট্দি 

নযোয় িো াঁহোিও পোশোট্খলোি তঝো াঁক খুব তবশী। রশবপ্রসোদ রকছুরদন হইল সিকোিী 

চোকরিট্ি তপনশন লইয়ো িো াঁহোি পব্বিট্েি বোটীট্ি আরসয়ো বরসয়োট্ছন। সকোট্ল 

চো-পোট্নি পট্ি পুট্িোরহিেশোয়ট্ক িোক পোট্ি। ‘িূট্িো, িট্চোরয্যেশোয়ট্ক 

একবোি িোক। একদোন িট্ঙ বসো য্োক।’ পট্ি একদোন দু’দোন করিয়ো তবলো 

বোরিয়ো উট্ঠ—পুট্িোরহট্িি পূেো করিবোি অবকোশ হয় নো। ইরিপূট্ব ে পূেোি 

েনয িোরগদ রদয়ো েট্হশ্বিী চোকি পোঠোইট্িন, রকন্তু উঠঠ উঠঠ করিয়োও আি উঠো 

হইি নো—পূেোি সেয় বহুক্ষে অরিবোরহি হইয়ো য্োইি, কোহোট্িো হুাঁশ হইি নো। 

ইদোনীং রপিোি শিীি িোল নোই, অথচ তখলোি তঝো াঁট্ক থোট্কন িোল েট্ন করিয়ো 

েট্হশ্বিী আি পুট্িোরহিট্ক িোট্কন নো—এট্ক-ওট্ক-িোট্ক রদয়ো, অথ েোৎ 

রদবোকিট্ক রদয়ো রনিযপূেো সোরিয়ো লন। 

 

সকোট্ল চো খোইবোি অিযোস এবং অবকোশ রদবোকট্িি রছল নো। প্রিযহ প্রিোট্িই 

িোহোট্ক চোকট্িি সট্ঙ্গ বোেোট্ি য্োইট্ি হইি। আে বোেোি হইট্ি রিরিয়ো 

তকোনেট্ি রনিযকে ে সোরিয়ো লইয়ো তস িোি খোইট্ি আরসয়োরছল। 
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রদবোকি পূেো করিট্ি তগল, রকন্তু আসট্ন বরসয়ো িোরবট্ি লোরগল, পট্িি বোরি 

থোকোি সুখ এই! য্রদও তস িোহোি িোল করিয়ো জ্ঞোন হইবোি পি হইট্িই এই 

পট্িি বোরিট্ি আট্ছ এবং ইহোি অট্নক দুিঃখ অিযোসও হইয়োট্ছ, রকন্তু েোনুট্ ি 

তয্ ব্বেরনসঠট তকোন দুিঃট্খই েট্ি নো—তসই িরব যট্িি আশো—আঘোি খোইয়ো 

িোহোি বুট্কি রিিি হইট্ি আে ঘোি বো াঁকোইয়ো েোথো িুরলয়ো দো াঁিোইল। িোট্গ 

িোহোি সব েশিীি জ্বোলো করিট্িরছল, তস রসংহোসন হইট্ি ঠোকুি নোেোইয়ো ঠক্ 

করিয়ো িোম্রকুট্ণ্ডি উপি তিরলল, এবং রবনো েট্ন্ত্র গোট্য় েল  োরলয়ো রদয়ো রিেো 

ঠোকুি িুরলয়ো িোরখল। িোি িুল তদওয়ো, িুলসীপত্র সোেোইয়ো তদওয়ো, ঘণ্টো 

বোেোন প্রিৃরি হোট্িি কোেগুলো অিযোসেি হইট্ি লোরগল বট্ট, রকন্তু রবট্িট্ ি 

জ্বোলোয় ব্বেহ্বো িোি একঠট েন্ত্রও আবৃরি করিল নো। 

 

এেন করিয়ো পূেোি িোেোশো তশ  করিয়ো য্খন তস উঠঠয়ো দো াঁিোইয়োট্ছ, িখন 

েট্ন হইল বট্ট পূেো কিো এট্কবোট্িই হয় নোই এবং রিরিয়ো বরসট্ব রক নো তস 

রিধ্োও একবোি েোরগল বট্ট, রকন্তু তসই সট্ঙ্গই েট্ন পরিল িোহোি কট্লট্েি 

প্রথে ঘণ্টো তশ  হইট্িট্ছ। আি তস তকোনরদট্ক নো চোরহয়ো দ্রুিপট্দ রসাঁরি বোরহয়ো 

নীট্চ নোরেয়ো তগল। তসোেো বোরহট্ি চরলয়ো য্োইট্িরছল, েট্হশ্বিী িো াঁিোি হইট্ি 

তদরখট্ি পোইয়ো িোরকয়ো বরলট্লন, তখট্য় তগরলট্ন তি? 

 

নো—সেয় তনই। 

 

েট্হশ্বিী বরলট্লন, িট্ব কট্লে তথট্ক একটু সকোল কট্ি রিট্ি আরসস—ও 

বোেুনঠোকুি, রদবোবোবুি েট্নয তয্ন সেস্ত ঠঠক থোট্ক। 

রদবোকি উিি নো রদয়ো চরলয়ো তগল। িোহোি বোরহট্িি তছোট ঘিঠটট্ি রিরিয়ো 

আরসয়ো কোপি পরিট্ি পরিট্ি তচোট্খ েল আরসয়ো পরিল। 

 

সোেট্নি ববঠকখোনো হইট্ি িখনও পোশোট্খলোি হুঙ্কোি তশোনো য্োইট্িরছল। হঠোৎ 

িোট্িি কোট্ছ শে শুরনয়ো রদবোকি রপছন রিরিয়ো তদরখল, ব্বঝ দো াঁিোইয়ো আট্ছ। 

িোিোিোরি েোেোি হোিোয় তচোখ েুরছয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, রক? 

 

ব্বঝ করহল, তছোটট্বৌেো একবোি িোকট্চন। 

 

য্োব্বি, িুরে য্োও। 
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ব্বঝ চরলয়ো তগট্ল রদবোকি তছোট্টো টোইেরপসঠটি পোট্ন চোরহয়ো েুহিূ েকোল ইিস্তিিঃ 

করিয়ো বো াঁ হোট্িি বইগুলো তটরবট্লি উপি িোরখয়ো রদয়ো েোেোি হোিোয় আি 

একবোি িোল করিয়ো তচোখ েুরছয়ো লইয়ো রিিট্ি রিরিয়ো তগল। 

 

রদবোকিট্ক িোরকট্ি পোঠোইয়ো সুিবোলো রনট্েি ঘট্িি সুেুট্খই অট্পক্ষো 

করিট্িরছল। রদবোকি কোট্ছ আরসয়ো বরলল, রক? 

 

সুিবোলো প্রকোট্শয কথো করহি নো, আিোট্ল করহি। েোথোি কোপিটো আট্িো একটু 

টোরনয়ো রদয়ো বরলল, একবোি ঘট্ি এস; বরলয়োই ঘট্ি  ুরকয়ো তদখোইয়ো রদল—

তেট্ঝি উপি আসন পোিো, একবোঠট দুধ্ এবং তিকোরবট্ি দুই-চোরিঠট সট্ন্দশ,—

তদখোইয়ো রদয়ো বরলল, তখট্য় িট্ব ইসু্কট্ল য্োও। 

 

রদবোকি তকোন কথো নো বরলয়ো খোইট্ি বরসয়ো তগল। 

 

অদূট্ি শয্যোি উপি িোহোি তছোটদোদো উট্পন্দ্রনোথ িখনও রনরদ্রট্িি েি পরিয়ো 

রছট্লন, রদবোকি খোইয়ো চরলয়ো য্োইট্িই েোথো িুরলয়ো স্ত্রীট্ক িোরকয়ো বরলট্লন, এ 

আবোি রক? 

 

সুিবোলো খোবোি েোয়গোটো পরিষ্কোি করিয়ো তিরলট্িরছল, চেরকয়ো ব্বেজ্ঞোসো 

করিল, িুরে তেট্গ আছ নোরক? 

 

ঘণ্টো-দুই। এগোট্িোটো পয্ েন্ত েোনুট্  ঘুেুট্ি পোট্ি? 

 

সুিবোলো হোরসয়ো করহল, িুরে সব পোি। নইট্ল েোনুট্  রক এগোট্িোটো পয্ েন্ত পট্ি 

থোকট্ি পোট্ি? 

 

উট্পন্দ্র করহট্লন, সকট্ল পোট্ি নো, রকন্তু আরে পোরি। িোি কোিে, শুট্য় থোকোি 

েি িোল ব্বেরনস সংসোট্ি আরে তদখট্ি পোইট্ন। তস য্োই তহোক, রদবোকট্িি— 

 

সুিবোলো বরলল, ঠোকুিট্পো িোগ কট্ি নো তখট্য় কট্লট্ে য্োব্বিট্লন, িোই তিট্ক 

পোঠঠট্য়রছলুে! 
 

তহিু? 
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সুিবোলো বরলল, িোগ সরিযই হয়। ও তবচোিোি সকোট্ল পিবোি তেো তনই—বোেোট্ি 

তয্ট্ি হট্ব, রিট্ি এট্স ঠোকুিপূট্েো কিট্ি হট্ব। তকোনরদন এগোট্িোটো-বোট্িোটো 

তবট্ে য্োয়। বল তদরখ, কখনই বো খোয়, কখনই বো পিট্ি য্োয়? 

 

ঠঠক বুঝলোে নো। িট্চোরয্যেশোট্য়ি জ্বি নোরক? 

 

সুিবোলো করহল, জ্বি হট্ব তকন? বোবোি সট্ঙ্গ পোশোয় বট্সট্ছন আি িো াঁিই বো 

অপিোধ্ রক? বোবো তিট্ক পোঠোট্ল ি রিরন নো বলট্ি পোট্িন নো। 

 

উট্পন্দ্র করহল, িো ি পোট্িন নো, রকন্তু আট্গ রিরন চোকট্িি সট্ঙ্গ সকোট্ল 

বোেোট্ি তয্ট্িন নো? 

 

সুিবোলো করহল, রদন-কিক শখ কট্ি রগট্য়রছট্লন েোত্র। নো হট্ল ঠোকুিট্পোট্কই 

বিোবি তয্ট্ি হয়। 

হুাঁ , বরলয়ো উট্পন্দ্র পোশ রিরিবোি উপিে করিট্িই সুিবোলো সিট্য় বরলয়ো উঠঠল, 

কি রক, আবোি পোশ তিট্িো তয্! 
 

উট্পন্দ্র চুপ করিয়ো আট্িো রেরনট-পো াঁট্চক পরিয়ো থোরকয়ো উঠঠয়ো পরিট্লন, এবং 

রনিঃশট্ে বোরহট্ি চরলয়ো তগট্লন। 

 

তসইরদন ঠোকুিপূেো হইল নো, এই কথো িোরবট্ি িোরবট্ি রদবোকি অপ্রসি েুট্খ 

ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি কট্লট্ে চরলয়োরছল। বোরিট্ি এইেোত্র তয্-সব বযোপোি ঘঠটয়ো তগল, তস 

আট্লোচনো রিি িোরবট্িরছল ঠোকুট্িি পূেো হইল নো। অট্নকরদট্নি অট্নক 

অসুরবধ্ো সট্েও এ কোেঠটট্ক তস অবট্হলো কট্ি নোই, করিবোি কথোও তকোনরদন 

েট্ন উদয় হয় নোই। রবট্শ  করিয়ো এই কোিট্েই তস আব্বেকোি কথো স্মিে করিয়ো 

পীিো অনুিব করিট্ি লোরগল। য্রদও য্ুব্বক্তিকে িোিো বোিংবোি েনট্ক সোন্ত্বনো 

রদট্ি লোরগল তয্, িগবোন একঠটেোত্র স্থোট্নই আবদ্ধ নট্হন, সুিিোং একস্থোট্ন 

তিোগ নো েঠুটট্লও অনযত্র েঠুটয়োট্ছ; িবু তসই তয্ িোহোট্দি অিুক্ত গহৃট্দবিোঠট 

িো াঁহোি রনিযপূেো ও তিোগ হইট্ি বব্বিি হইয়ো ক্রুদ্ধেুট্খ রসংহোসন বরসয়ো 

িরহট্লন, িো াঁহোি প্ররিরহংসোি আশঙ্কো িোহোি েন হইট্ি রকছুট্িই ঘুরচট্ি চোরহল 

নো। 

 

কট্লে রগয়ো শুরনল, প্রট্িসোট্িি অসুখ হওয়োয় প্রথে ঘণ্টোি ক্লোস বট্স নোই—

শুরনয়ো রদবোকি প্রিুি হইল। পিীক্ষো রনকট হইট্িট্ছ বরলয়ো ছোট্ত্রিো হোব্বেরিি 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
4

 

রহসোট্বি রনরেি কট্লট্েি তকিোনীট্ক বযস্ত করিয়ো িুরলয়োট্ছ। আে অনযোনয 

ছোট্ত্রিো য্খন ওই উট্দ্দট্শয অরিস-ঘট্িি রদট্ক য্োইবোি উট্দযোগ করিট্িরছল 

িখন রদবোকিও প্রস্তুি হইল। রকন্তু অরিট্সি সম্মুট্খ আরসয়ো ঠোকুিপূেো নো 

করিবোি কথো স্মিে হইবোেোত্র তস থোরেয়ো দো াঁিোইল। 

 

একেন ব্বেজ্ঞোসো করিল, দো াঁিোট্ল তয্? 

 

রদবোকি সংট্ক্ষট্প উিি করিল, আে থোক! 
 

থোকট্ব তকন, এস নো, আেই তদট্খ রনই। 

 

নো থোক, বরলয়ো তস রিরিয়ো তগল। হোব্বেরি সম্বট্ে েট্ন েট্ন িোহোি য্ট্থি সট্ন্দহ 

রছল, তসই সট্ন্দট্হি েীেোংসো করিবোি সোহস আব্বেকোি রদট্ন িোহোি 

তকোনেট্িই হইল নো। 

 

খোইয়ো নো আরসট্লও িোহোি বোটী রিরিবোি িোিো রছল নো। নোনো কোিট্ে আে কু্ষধ্ো 

রছল নো। ছুঠটি পট্ি কট্লট্েি িটট্কি রনকট্ট আরসয়ো তদরখল, িোহোট্দি রব. 

এ. ক্লোট্সি ছোট্ত্রি দল দূট্ি দো াঁিোইয়ো িকে-তকোলোহল করিট্িট্ছ, রদবোকি 

অনযরদট্ক েুখ রিিোইয়ো সরিয়ো তগল এবং তয্ পথটো বিোবি গঙ্গোয় রগয়ো 

পরিয়োট্ছ, তসইরদট্ক চরলয়ো তগল। িোঙ্গো বো াঁধ্োট্নো-ঘোট েৃট্িি কঙ্কোট্লি েি 

পরিয়ো আট্ছ। একরদন তয্ ইহোি তদহ রছল, রূপ রছল, প্রোে রছল, স্থোট্ন স্থোট্ন 

ইাঁট্টি িগ্নসূ্তপ তসই কথোই বট্ল, আি রকছুই বট্ল নো। কট্ব, তক বো াঁধ্োইয়োরছল, তক 

আরসয়ো বরসি, কোহোিো েোন করিি, তকোথোও তকোন সোক্ষয রবদযেোন নোই। শীট্িি 

শীে ে গঙ্গো িোহোরি এক প্রোন্ত রদয়ো অরবশ্রোে একটোনো তস্রোট্ি সেুট্দ্র চরলয়োট্ছ। 

িীট্ি পরলি উপট্ি য্ট্বি শী  েোথো িুরলয়ো তিৌট্দ্রি উিোপ ও গঙ্গোি বোয়ু গ্রহে 

করিট্িট্ছ। িোহোরি একধ্োট্ি বোলুেয় সঙ্কীে ে পথ রদয়ো রদবোকি ঘোট্ট আরসয়ো 

দো াঁিোইল। একরদট্ক তছোট একখণ্ড ইিকসূ্তট্পি উপি েিুো খুরলয়ো িোরখল, 

রপিোন খুরলয়ো িোিী বো াঁধ্োন বইগুলো চোপো রদল। িোহোি পট্ি েট্ল নোরেয়ো হোিেুখ 

ধ্ুইয়ো েোথোয় গঙ্গোেট্লি রছটো রদয়ো অিুক্ত গহৃট্দবিোট্ক স্মিে করিল। 

আগোট্গোিো সেস্ত েন্ত্র সোবধ্োট্ন আবৃরি করিয়ো গঙ্গোয় েলগণূ্ড  িোসোইয়ো রদয়ো 

প্রেোে করিয়ো য্খন তস উঠঠয়ো দো াঁিোইল, িখন িোহোি হৃদট্য়ি িোি অট্নক লঘু 

হইয়ো রগয়োট্ছ। েোেো গোট্য় রদয়ো, েিুো পরিয়ো, বই লইয়ো য্খন তস চরলয়ো তগল 

িখট্নো একটু তবলো রছল। িখট্নো রহন্দসু্থোনী িেেীিো ঘোট্টি একোট্ন্ত বরসয়ো 

েোথোয় সোব্বেেোঠট ঘর ট্িরছল। 
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পো াঁচ 

 

সুিবোলোি রপিো ঠঠকোদোরি কোট্ে রবপুল সম্পরি উপোেেন করিয়ো িো াঁহোি 

বক্সোট্িি বোটীট্ি বোস করিট্িরছট্লন। িো াঁহোি দুই তেট্য়। সুিবোলো বি, শচী তছোট। 

িোহোি এখট্নো রববোহ হয় নোই, তস বোট্পি বোরি বক্সোট্িই থোট্ক। 

 

বোট্পি বোরিট্ি সুিবোলোি িোকনোে রছল পশুিোে। এইঠট িোহোি রপিোেট্হি 

তদওয়ো। পোিোি কোনো-তখো াঁিো কুকুি-রবিোল, রবলোিী ইাঁদুি, পোয়িো-পোরখট্ি প্রোয় 

শিোরধ্ক েীব িোহোি আশ্রট্য় শ্রীবৃব্বদ্ধ লোি করিয়োরছল। িোহোি তকোনঠটট্ক তকোন 

রদন তস েেিোয় রবদোয় করিট্ি পোট্ি নোই, এখট্নো িোহোিো শচীি কিৃেট্ত্ব অক্ষয় 

হইয়ো আট্ছ। সুিবোলোি নোট্েি রববিে েট্হশ্বিী েোরনট্িন, িো াঁহোি িোিোই নোেঠট 

এখোট্নও প্রচরলি হইয়ো রগয়োরছল। য্ো াঁহোিো বি, িো াঁহোিো সংট্ক্ষট্প পশু বরলয়ো 

িোরকট্িন, চোকি-দোসীিোও তকহ বো তপোশ-তবৌঠোক্রুন তকহ বো তছোট তবৌঠোক্রুন 

বরলয়ো িোরকি। 

 

অট্নক িোট্ত্র কোেকে ে সোিো হইট্ল সুিবোলো ঘট্ি আরসট্ল উট্পন্দ্র বরলট্লন, 

পশু তিোেোি বোবো শচীি পোত্র ঠঠক কিট্ি আবোি িোরগদ রদট্য় রচঠঠ রলট্খট্ছন। 

শচী তিোেোি তচট্য় কি তছোট্টো েোট্নো? 

 

সুিবোলো বরলল, িো আি েোরনট্ন! আেোি তকোট্ল একঠট িোই হট্য় আাঁিুট্িই েোিো 

য্োয়, িোি পট্ি শচী। িো হট্ল আেোি তচট্য় প্রোয় ছ-সোি বছট্িি তছোট্টো। 

 

এ রহসোট্ব িোি বয়স বোি-তিি? 

 

িো হট্ব বব রক! তিোগো বট্লই শুধ্ু এিরদন পয্ েন্ত িোখো তগট্ছ। আেোি েিন বোিন্ত 

গিন হট্ল িোিী রবপদ হট্িো। 

 

উট্পন্দ্র হোরসয়ো বরলট্লন, রবপদ আি রকট্সি? তিোেোি বোট্পি টোকোি অিোব ি 

তনই, ও ব্বেরনসটো থোকট্ল সব ব্বেরনসই সুলি হট্য় পট্ি। তিোেোি সেট্য় আরে 

তয্-িকে িোিো কট্ি রগট্য় পট্িরছলোে, তস-িকে িোিো কট্ি য্োবোি তলোক 

সংসোট্ি কে তনই। 

 

সুিবোলো বরলয়ো উঠঠল, িুরে রক বোবোি টোকো তদট্খ রগট্য়রছট্ল? 
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নো বলট্ি পোিট্লই তিোেোি কোট্ছ েোন থোট্ক বট্ট, রকন্তু রেট্থয কথোই বো বরল 

তকেন কট্ি? 

 

রকন্তু এইট্টই তয্ রেট্থয কথো। 

 

রেট্থয কথো তকন? 

 

রেট্থয বট্লই রেট্থয কথো। িুরে য্খন- িখন বল বট্ট, রকন্তু িুরে বোবোি টোকো 

তদট্খ য্োওরন। বোবোি টোকো থোক নো থোক, তিোেোট্ক তয্ট্িই হট্িো। আরে তয্খোট্ন, 

তয্ ঘট্ি েেোিুে, আেোট্ক আনবোি েট্নয তিোেোট্ক তসইখোট্নই তয্ট্ি হট্িো– 

বুঝট্ি পোি? 

 

উট্পন্দ্র গোম্ভীট্য্ েি িোন করিয়ো বরলট্লন, কিক পোব্বি। রকন্তু ধ্ি, য্রদ িুরে 

কোট্য়ট্িি ঘট্ি েেোট্ি? 

 

সুিবোলো রখলরখল করিয়ো হোরসয়ো বরলল, তবশ য্ো তহোক িুরে। বোেুট্নি ঘট্িি 

তেট্য় কখন কোট্য়ট্িি ঘট্ি েেোয়? এই বুব্বদ্ধ রনট্য় বুব্বঝ ওকোলরি কি? 

 

উট্পন্দ্র অরধ্কিি গম্ভীি হইয়ো বরলট্লন, িোও বট্ট। এইেট্নযই তবোধ্ করি পসোি 

হট্ি নো। 

সুিবোলো রনট্েি কথোয় বযরথি হইয়ো সোন্ত্বনোি স্বট্ি িোিোিোরি বরলয়ো উঠঠল, 

তকন পসোি হট্ব নো, খুব পসোি হট্ব। িট্ব, একটু তদিী হট্ি পোট্ি, এই য্ো। রকন্তু 

িোও বরল, তিোেোি পসোট্িি দিকোিই বো রক? হোরসয়ো বরলল, বোট্িোটো তথট্ক 

চোিট্ট পয্ েন্ত আেোি সোেট্ন হোব্বেি থোকট্ল আরে তিোেোট্ক পো াঁচ শ’ টোকো কট্ি 

রদট্ি পোরি। বোবো আেোট্ক েোট্স েোট্স ি আিোই শ’ টোকো তদন, আট্িো আিোই 

শ’ টোকো নো হয় তচট্য় তনব! 
 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, িো তয্ন রনট্ল; রকন্তু আেোট্ক কিট্ি হট্ব রক? বোট্িোটো তথট্ক 

চোিট্ট পয্ েন্ত তিোেোি সোেট্ন দো াঁরিট্য় থোকট্ি হট্ব? 

 

সুিবোলো বরলল, হো াঁ। আি রনিোন্ত দো াঁিোট্ি নো পোিট্ল, নো হয় বট্সো। 

 

আি রনিোন্ত বসট্ি নো পোিট্ল নো হয় তশোট্বো? রক বল? 
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সুিবোলো েুখ ঠটরপয়ো হোরসয়ো বরলল, নো, শুট্ি পোট্ব নো। বসট্ি নো পোিট্ল আবোি 

দো াঁিোট্ি হট্ব। হোরকট্েি সোেট্ন তবয়োদরপ কিট্ল তিোেোি িোইন হট্ব। 

 

িোইন রদট্ি নো পোিট্ল? 

 

আটক থোকট্ি হট্ব। চোিট্টি পট্িও তবি হট্ি পোট্ব নো– বুট্ঝছ? 

 

উট্পন্দ্র েোথো নোরিয়ো বরলট্লন, বুট্ঝরছ–হোরকে রকছু কিো–চোকরি বেোয় িোখট্ি 

পোিট্ল হয়। 

 

সুিবোলো িোহোি দুঠট তকোেল বোহুিোিো স্বোেীি কি তবিন করিয়ো বরলল, হোরকে 

কিো নয় তগো, কিো নয়। চোকরি তিোেোি বেোয় থোকট্ব–একঠট রদন শুধ্ু পিীক্ষো 

কট্িই তদখ নো। ক্ষেকোল পট্ি সুিবোলো রনট্েট্ক েুক্ত করিয়ো লইয়ো প্রশ্ন করিল, 

বোবোি রচঠঠি েবোব তদট্ব? 

 

উট্পন্দ্র করহট্লন, তখো াঁেোখুাঁব্বেি প্রট্য়োেন তনই, পোত্র আপরন হোব্বেি হট্ব—এই 

েবোব তদব। 

 

রছিঃ, ও রক কথো! িো াঁি সট্ঙ্গ রক িোেোশো চট্ল? 

 

এিক্ষে িট্ব রক িুরে আেোি সট্ঙ্গ িোেোশো কব্বিট্ল? 

 

সুিবোলো অপ্ররিি হইয়ো বরলল, তদখ, িোেোশো করিরন, রকন্তু বোবোট্ক এ কথো 

তলখবোি দিকোি তনই। সরিযই আরে রবশ্বোস করি শচীি পোত্র ঠঠক হট্য়ই আট্ছ 

এবং তস ছোিো িোি অনয পথও তনই, রকন্তু তিোেোি েুট্খ ও- কথো শুনট্ল বোবো িোগ 

কিট্বন। 

 

উট্পন্দ্র হোরসয়ো বরলট্লন, সরিযই শচীি পোত্র ঠঠক হট্য় আট্ছ। িোট্ক আরেও 

েোরন, িুরেও েোট্নো। 

 

সুিবোলো উৎসুক হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, তক বল নো? 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, এখন নো। সব ঠঠক কট্ি িট্ব তিোেোট্ক েোনোব। 
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সুিবোলো ক্ষেকোল নীিব থোরকয়ো বরলল, আিো। রকন্তু একটো কথো তিোেোট্ক 

েোরনট্য় িোরখ—শচীি একটু তদো  আট্ছ, তসই তদো টুকু তগোপন কট্ি পোত্র রস্থি 

কিো উরচি নয়। িোট্ি িল িোল হট্ব নো। 

 

উট্পন্দ্র উরিগ্ন হইয়ো প্রশ্ন করিট্লন, তদো  আবোি রক? 

 

সুিবোলো বরলল, বলরছ। বোবোি ইট্ি তবোধ্ হয় ওইটুকু তদো  তগোপন িোখো। নো হট্ল 

রিরন রনট্েই তিোেোট্ক েোনোট্িন। শচী তদখট্ি-শুনট্ি তলখোপিোয় িোলই, 

বোবোি টোকোও আট্ছ সরিয, রকন্তু শচীট্ক রক িুরে িোল কট্ি তদখরন? 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, তদট্খরছ, রকন্তু িোল কট্ি তদখবোি সোহস— 

 

পোট্য় পরি তিোেোি। আট্গ আেোি কথো তশোন, িোিপি য্ো খুশী বট্লো। িুরে ি 

েোনই, শচী তছট্লট্বলো তথট্ক তিোগো। দু-রিনবোি িোিী িোিী বযোট্েোট্ি েিট্ি 

েিট্ি তবাঁট্চট্ছ।িোরি একবোি বযোিোে তসট্ি তগল, রকন্তু বো াঁ পো আগোট্গোিো িুট্ল 

তপট্ক উঠল। িোক্তোি অস্ত্র কট্ি িোট্ক বো াঁচোট্লন বট্ট, রকন্তু পো আি তসোেো হট্লো 

নো। তসই অবরধ্ একটু খুাঁরিট্য় চট্ল। িোক্তোি বট্লরছট্লন, বয়স হট্ল তসট্ি 

তয্ট্িও পোট্ি, রকন্তু এই আশ্বোট্সি উপি রবশ্বোস কট্ি তক রবট্য় কিট্ি সম্মি 

হট্ব? তয্ সরিযই িোল তছট্ল, িোি িোল তেট্য়ও েটুট্ব—তেট্নশুট্ন তস শচীি 

েি তেট্য়ট্ক রবট্য় কিট্ব নো। আি তয্ শুদ্ধেোত্র টোকোি তলোট্ি িোেী হট্ব তস 

অসৎ পোত্র। 

 

উট্পন্দ্র রস্থি হইয়ো শুরনয়ো বরলট্লন, আরে ি শচীট্ক অট্নকবোিই তদট্খরছ, রকন্তু 

তকোনরদন খুাঁরিট্য় চলট্ি ি তদরখরন। 

 

সুিবোলো েৃদু হোরসয়ো করহল, পুরুট্ িো তকোন্ ব্বেরনসটো তদখট্ি পোয়! রকন্তু 

তেট্য়ট্দি তচোখট্ক ি িো াঁরক তদওয়ো চলট্ব নো—িোিো চট্ক্ষি রনট্েট্  তদো  ধ্ট্ি 

তিলট্ব। 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, রকন্তু িোি ি তেট্য়ট্দি সট্ঙ্গ রবট্য় রদট্ি হট্ব নো তয্, তেট্য়ট্দি 

তচোখট্ক িয় কিট্ি হট্ব! 
 

তস রক কথো! ঠরকট্য় রবট্য় তদবোি ইট্ি থোকট্ল ি কোনো তেট্য়িও রবট্য় তদওয়ো 

য্োয়, রকন্তু পট্ি? 
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উট্পন্দ্র িোরবট্িরছট্লন, কথো করহট্লন নো। 

 

সুিবোলো পুনিোয় বরলল, গি পূেোি সেয় আেোট্দি বক্সোট্িি বোরিট্ি ঠঠক এই 

িকে কথোই হট্য়রছল। রপরসেো ও েো দুইেট্নই বট্লরছট্লন তয্, রবট্য়ি আট্গ এ-

সব আট্লোচনোি প্রট্য়োেন তনই। হট্য় তগট্ল েোেোইট্ক বট্ল রদট্লই হট্ব। 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, তবশ ি। 

 

তবশ নয়, আরে এই কথোই বরল। আরে বরল তয্, শোশুিী-ননদট্ক বোদ রদট্য় 

একলো েোেোই রনট্য় চট্ল নো। শচীি তয্ স্বোেী হট্ব, তস ওট্ক িোলবোসট্বই, রকন্তু 

িুি একটো খুাঁি রনট্য় প্রথট্েই য্রদ ও িোট্দিী রবট্িট্ ি তচোট্খ পট্ি য্োয় ি 

তকোনরদন সুট্খ ঘিকিো কিট্ি পোিট্ব নো। 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, পোিট্ব। তকননো, রদবোকি তিোেোি তবোনট্ক অয্ত্ন কিট্ি 

পোিট্ব নো, িুরে রকংবো রদরদও শচীট্ক গঞ্জনো তদট্ব নো। 

 

কথো শুরনয়ো সুিবোলো অবোক হইয়ো তগল। অট্নকক্ষে রস্থিিোট্ব বরসয়ো থোরকয়ো 

বরলল, িট্ব রক ঠোকুিট্পোি সট্ঙ্গ রবট্য়? 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, হো াঁ। 

 

রকন্তু বোবো ি িোেী হট্বন নো। 

 

তকন? 

 

ওি েো-বোপ তনই, বোরি-ঘি তনই-এক কথোয় রকছুই তনই তয্! 
 

উট্পন্দ্র সংট্ক্ষট্প বরলট্লন, সব আট্ছ, তকননো, আরে আরছ। 

 

সুিবোলো করহল, িবুও বোবো সম্মি হট্বন নো। 

 

উট্পন্দ্র কঠঠন হইয়ো বরলট্লন, আি িুরেও হট্ব নো এইট্টই তবোধ্ করি আসল 

কথো! 
 

সুিবোলো চুপ করিয়ো িরহল। 
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উট্পন্দ্রও ক্ষেকোল রনস্তব্ধ থোরকয়ো হঠোৎ অপিরদট্ক পোশ রিরিয়ো অিযন্ত 

নীিসকট্ি বরলট্লন, আিো, িোি অট্নক হট্লো-এখন ঘুট্েোও। 

 

তস িোট্ত্র অট্নক িোব্বত্র পয্ েন্ত সুিবোলো েোরগয়ো িরহল। হঠোৎ একসেট্য় য্খন 

িোহোি রনিয় তবোধ্ হইল স্বোেী রনরব েট্ঘ্ন রনদ্রো য্োইট্িট্ছন, িখন দুই চট্ক্ষ িি 

অশ্রু িোহোি উচ্ছ্বরসি হইয়ো উঠঠল। স্বোেীি অসীে তেট্হ তস সব্বন্দহোন নট্হ, রকন্তু 

কো াঁরদট্ি কো াঁরদট্ি এই কথোই িোরবট্ি লোরগল তয্, এ সোি-আট বৎসট্িি ঘরনষ্ঠ 

রেলট্নও তকন তস এই তলোকঠটি অন্ত পোইল নো। প্রথে প্রথে অট্নকবোি তস 

েট্ন করিয়োট্ছ তয্, এই খোেট্খয়োল তলোকঠটি তেেোট্েি রকছুই ঠঠক নোই। কখন 

রক তহিু তয্ ইহোি িোগ হইয়ো পট্ি েোরনবোি বো বুব্বঝবোি তেো নোই, রকন্তু তশট্  

একসেট্য় ব্বেজ্ঞোসো করিয়ো এটুকু তস বুব্বঝয়োরছল, ইাঁহোট্ক সেযক্ বুব্বঝবোি ক্ষেিো 

িোহোি তকোনরদন হউক বো নো হউক, ইহোি তকোন কোে বো কথো অট্হিুক বো 

অরনব্বিি-প্রকৃরি তলোট্কি েি নট্হ। রবট্শ  করিয়ো তসইেনযই দুট্ব েোধ্ 

স্বোেীঠটট্ক লইয়ো িোহোি িয় ও িোবনোি অন্ত রছল নো। তখো াঁচো খোইয়ো তস য্খন-

িখন এই দুিঃখই করিি, িগবোন িোহোি অদৃি য্রদ এেন িোলই করিট্লন িট্ব 

তসই অদৃিট্ক েোনোইয়ো চরলবোি েি বুব্বদ্ধ িোহোট্ক রদট্লন নো তকন? আব্বেও 

য্িই তস েট্ন েট্ন এই কথোি আট্লোচনো করিয়ো রিিট্ি রিিট্ি কোিে খুাঁব্বেয়ো 

রিরিট্ি লোরগল, িিই তস রনট্েি তকোন তদো  নো পোইয়ো হিোশ হইয়ো পরিট্ি 

লোরগল। িরগনীি সম্বট্ে িরগনীি এই স্বোিোরবক আশঙ্কো রক কোিট্ে তয্ তদো োবহ 

এই কথো তস তকোনেট্িই িোরবয়ো পোইল নো। 

 

বোরহট্ি শীট্িি সুদীঘ ে অেকোি িোব্বত্র স্তব্ধ হইয়ো িরহল এবং িোহোরি পরিেোে 

করিয়ো দূট্ি সিকোিী কোছোরিি ঘণ্টো এট্ক এট্ক বোব্বেয়ো য্োইট্ি লোরগল। 
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ছয় 

 

পিরদন রিপ্রহট্িি পট্ি েট্হশ্বিী আহোট্ি বরসট্ল উট্পন্দ্র ঘট্ি  ুরকয়ো অদূট্ি 

তেট্ঝি উপি বরসয়ো পরিল। েট্হশ্বিী চোরহয়ো তদরখয়ো বরলট্লন, তেেট্বৌ, 

উপীনট্ক একটো আসন তপট্ি দোও। 

 

উট্পন্দ্র করহট্লন, আসন থোক রদরদ। তিোেোট্ক একটো কথো ব্বেজ্ঞোসো কিট্ি 

এট্সরছ। 

 

শুরনবোি েনয েট্হশ্বিী িোহোি েুখপোট্ন চোরহয়ো িরহট্লন। 

 

উট্পন্দ্র বরলল, শ্বশুিেশোই শচীি পোত্র ঠঠক কিবোি েট্নয পিশু একখোনো 

েরুিী রচঠঠ রলট্খট্ছন। িুরে ওট্দি সেস্ত কথো য্ি েোট্নো িি আি তকউ েোট্ন 

নো। িোই ব্বেজ্ঞোসো কিরছ, শচীি তদট্হ রক তকোন তদো  আট্ছ? 

 

েট্হশ্বিীি স্বোেী িগ্নস্বোস্থয হইয়ো তশ রদট্ক প্রোয় চোি-পো াঁচ বৎসি বক্সোট্ি 

প্রযোকঠটস করিয়োরছট্লন। তসখোট্ন অবরস্থরিকোট্ল সুিবোলোি রপিোিই একটো 

বোরি িোিো করিয়ো কোছোকোরছ রছট্লন বরলয়ো উিয় পরিবোট্ি অরিশয় ঘরনষ্ঠিো 

েব্বেয়োরছল। সুিবোলোি রববোট্হি সম্বে েট্হশ্বিীই রস্থি করিয়োরছট্লন।েট্হশ্বিী 

ক্ষেকোল উট্পন্দ্রি েুখপোট্ন চোরহয়ো বরলট্লন, পশু রক বট্ল? 

 

তস বট্ল, শচী একটু তখো াঁিো। 

 

েট্হশ্বিী ঈ ৎ হোরসয়ো বরলট্লন, তখো াঁিো নয়; িোি তছট্লট্বলোয় অস্ত্র হবোি দরুন 

বো াঁ পোটো একটু তটট্ন চলি—িো এিরদট্ন তবোধ্ করি তসট্ি তগট্ছ। 

 

আি তদো  তনই ি? 

 

নো। 

 

শুরন ি শ্বশুিেশোট্য়ি অগোধ্ সম্পরি—তিোেোি রক েট্ন হয় রদরদ? 

 

আেোিও ি িোই েট্ন হয়। 
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উট্পন্দ্র িখন আিও একটু কোট্ছ সরিয়ো আরসয়ো গলো খোট্টো করিয়ো বরলল, িট্ব 

তিোেোট্ক একটো কথো বরল রদরদ। শচীিো দুই তবোট্নই য্খন িরব যট্ি সেস্ত 

সম্পরিি অরধ্কোরিেী হট্ব, িখন এি রব য় তবহোি হট্ি তদওয়ো ি সুবুব্বদ্ধি 

কোে নয়। 

 

েট্হশ্বিী হোরসেুট্খ বরলট্লন, িো ি নয়; রকন্তু উপোয়টো রক শুরন? বরলয়োই হোরসয়ো 

তিরলট্লন। 

 

উট্পন্দ্রও হোরসয়ো বরলল, হোরস নয় রদরদ। পশুট্কও ক্ষযোপোবোি েট্নয এ কথো 

বরলরন। আরে রদবোি কথো েট্ন কট্িরছ। 

 

শুরনবোেোত্রই েট্হশ্বিীি েুখ কোরল হইয়ো তগল। রিরন রদবোকিট্ক তদরখট্ি 

পোরিট্িন নো। িীক্ষ্ণদৃঠি উট্পন্দ্র িোহো তদরখট্ি পোইয়োও বরলল, রক বল রদরদ? 

 

েট্হশ্বিী নিেুট্খ রচন্তোি িোন করিয়ো িোি েোরখট্িরছট্লন, েুখ িুরলয়ো হোরস 

টোরনয়ো আরনয়ো বরলট্লন, তবশ ি। 

 

উট্পন্দ্র করহল, শুধ্ু তবশ হট্ল ি চলট্ব নো রদরদ, এ কোে তিোেোরি! পশুি রবট্য় 

িুরেই রদট্য়রছট্ল, এখন তস বট্ল, িোি েি িোগযবিী তয্ন সবোই হয়। আেোি 

রবশ্বোস, িুরে য্োট্ি হোি তদট্ব িোট্িই তসোনো িলট্ব। 

 

েট্হশ্বিী রচরন্তি-েুট্খ করহট্লন, রকন্তু শচীি একটু খুাঁি আট্ছ তয্! 
 

উট্পন্দ্র করহল, আট্ছ বট্লই ি তিোেোট্ক হোি রদট্ি বলরছ। তিোেোি পুট্েয সেস্ত 

রনখুাঁি হট্য় য্োট্ব। 

উট্পন্দ্রি কথোয় েট্হশ্বিীি রচি িেশিঃ আদ্রে হইয়ো আরসট্িরছল, বরলট্লন, 

রকন্তু উপীন, রদবোকট্িি তেেোে বুঝট্ি পোরিট্ন। বোরিি েট্ধ্য তথট্কও তস তয্ 

বোরি-ছোিো পি। তসইেট্নযই িয় হয়, পোট্ছ ওইটুকু খুাঁি রনট্য় তশট্  একটো েস্ত 

অ-সুট্খি কোিে হট্য় দো াঁিোয়। আি এক কথো—রদবোকি রক িোেী হট্ব? 

 

তকন হট্ব নো রদরদ! এ সংসোট্ি িোি আপনোি বলট্ি রকছুই তনই। সেস্তই য্োট্ক 

রনট্েি হোট্ি নো কিট্ল েোথো গুাঁ ট্ে দো াঁিোবোি েোয়গো হট্ব নো, িোি এ সুরবট্ধ্ 

িযোগ কিো শুধ্ু তবোকোরে নয়—পোপ। 
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েট্হশ্বিী হোরসট্ি লোরগট্লন। বরলট্লন, এরক তিোি ওকোলরি বযবসো উপীন তয্, 

শুধ্ু েট্ক্কট্লি টোকোি পট্িই দুঠট তচোখ তিট্খ আি সেস্ত রদক তথট্ক দৃঠি িুট্ল 

রনট্ি হট্ব? পছন্দ-অপছন্দ বট্ল একটো কথো আট্ছ ি। 

 

উট্পন্দ্র বরলল, থোট্ক থোক রদরদ। য্োিো ওই রনট্য় তিোলোপোিো কিট্ি চোয় করুক, 

রকন্তু আেিো ও-দট্ল তয্ট্ি চোইট্ন। আি, শচীি েি তেট্য়ট্ক য্োি পছন্দ হয় নো, 

িোি ি রবট্য় কিোই চট্ল নো। 

 

উট্পন্দ্রি বযগ্রিোয় েট্হশ্বিী তকৌিুক তবোধ্ করিট্লন। বরলট্লন, তস তবোধ্ হয় 

আে কট্লট্ে য্োয়রন; একবোি ব্বেজ্ঞোসো কট্িই তদখ নো, িোি েিটো রক! তবোধ্ 

করি তস িোি ঘট্িই আট্ছ। 

 

আট্ছ? তক তি ওখোট্ন, িূট্িো? একবোি রদবোবোবুট্ক তিট্ক তদ ি তি, বল, রদরদ 

একবোি িোকট্চন। 

 

ক্ষেকোল পট্ি রদবোকি ঘট্ি  ুরকট্িই উট্পন্দ্র বরলয়ো উঠঠট্লন, তিোি রবট্য়ি 

সম্বে রস্থি কিলোে রদবো। পিীক্ষো-তশট্ ই রদন রস্থি কিো য্োট্ব। রদরদ, িট্

চোরয্যেহোশয়ট্ক পো াঁব্বেটো তদখট্ি বট্লো, আি বোবোট্ক ব্বেজ্ঞোসো কট্ি িো াঁি 

েিটোও একবোি তেট্ন রনট্য়ো। শচীি সট্ঙ্গ রবট্য় হট্ব শুনট্ল রিরন িোিী খুশী 

হট্বন। িুই হো াঁ কট্ি তচট্য় িইরল তয্! তিোি তছোট-তবৌঠোকরুট্নি তছোটট্বোন শচী—

িোট্ক তদট্খরছস নো? তদরখস রন? িো শচীট্ক তদখবোি প্রট্য়োেনও তনই। একটু 

পূট্ব েই রদরদট্ক বলরছলোে, িোি েি তেট্য়ট্ক য্োি পছন্দ হয় নো, িোি রববোহ কিো 

চট্ল নো। তছট্লট্বলোয় বো াঁ পোট্য় অস্ত্র হওয়োয় এই পোটো বুব্বঝ একটু তটট্ন চলি। 

তস কথোয় এইেোত্র আরে রদরদট্ক বলট্ি য্োব্বিলোে তয্, একটু খুাঁি, একটু ি্রুঠট, 

রদবোকি আত্মীয় হট্য় য্রদ েোেেনো কিট্ি নো পোট্ি ি অপট্ি কিট্ব রক কট্ি? 

িো ছোিো, তছোটখোট্টো খুাঁঠটনোঠট রনট্য় বহচ্চ কিো ি উচরশক্ষোি িল নয়—তস 

নীচিো। রনট্দেো  রনখুাঁি এ েগট্ি পোওয়ো য্োয় নো, তস আশো কট্ি বট্স থোকো আি 

পোগলোরে তয্ এক, রদবো িো তবোট্ঝ। আি তিোেোট্ক বলট্ি রক রদরদ, রদবোকট্িি 

সট্ঙ্গ রবট্য় হট্ব শুনট্ল সুিবোলোি আনট্ন্দি সীেো থোকট্ব নো। ওিঃ—তিোি বুব্বঝ 

সেয় নি হট্ি? িট্ব এখন য্ো—আরেও শ্বশুিেশোয়ট্ক একটো রচঠঠ রলট্খ রদ 

তগ, বরলয়োই উট্পন্দ্র উঠঠয়ো পরিট্লন এবং েট্হশ্বিীট্ক কটোট্ক্ষ ইরঙ্গি করিয়ো 

চরলয়ো তগট্লন। 
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েট্হশ্বিী েুখ নীচু করিয়ো িোি নোরিট্ি লোরগট্লন এবং রদবোকি স্তরম্ভি হইয়ো 

দো াঁিোইয়ো িরহট্লন। প্রবল ঝি তয্েন করিয়ো খিকুটো ধ্ূলোবোরল উিোইয়ো লইয়ো 

য্োয়, উট্পন্দ্র তয্ তিেরন করিয়ো বোধ্ো-রবঘ্ন ওেি-আপরি রনট্েি ইিোেি 

উিোইয়ো লইয়ো তগট্লন, রনস্তব্ধ হইয়ো দুইেট্ন িোহোই িোরবট্ি লোরগট্লন। 

বহুক্ষট্েও য্খন তকোনও কথোও উঠঠল নো, িখন রদবোকি ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বরলল, এ-

সব রক রদরদ? 

 

েট্হশ্বিী েুখ নো িুরলয়োই বরলট্লন, সবই ি শুনট্ল! 
 

রদবোকি প্রশ্ন করিল, এি িোিো রকট্সি েট্নয? 

 

েট্হশ্বিী বরলট্লন, শচীি রবট্য়ি বয়স উিীে ে হট্য় য্োট্ি এবং আগোেী সেস্ত 

বছিই অকোল। 

 

ইহোি পট্ি আি তকোনও কথো রদবোকট্িি েোথোয় আরসল নো, রকন্তু েট্ন পরিল, 

উট্পন্দ্র এিক্ষে পত্র রলরখট্িট্ছন এবং একটু পট্িই েরুিী পত্র লইয়ো চোকি 

িোকঘট্ি ছুঠটয়ো য্োইট্ব। তস তকোনও রদন রববোহ করিট্ব নো, এই িোহোি েীবট্নি 

সঙ্কে। এই সঙ্কল্প এেন অকস্মোৎ একটোট্ন িোরসয়ো য্োইট্িট্ছ েট্ন হইবোেোত্র 

তস অরস্থি হইয়ো উট্পট্ন্দ্রি ঘট্িি অরিেুট্খ চরলয়ো তগল। ঘট্ি  ুরকট্িই সুিবোলো 

িোহোি অপ্রসি েুট্খি পট্ি েোথোি কোপি টোরনয়ো রদয়ো আলেোরিি পোট্শ সরিয়ো 

তগল। উট্পন্দ্র তটরবট্লি কোট্ছ কোগে-কলে লইয়ো বরসয়োরছট্লন, েুখ িুরলয়ো 

ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, আবোি রক? 

 

রদবোকি য্োহো বরলট্ি আরসয়োরছল, িোহো ঠঠকেি িোরবয়ো তদরখবোি সেয়ও পোয় 

নোই, এবং ওরদট্ক অিট্লি একপ্রোন্ত আলেোরিি পোট্শ তদখো য্োইট্ি লোরগল, তস 

চুপ করিয়ো দো াঁিোইয়ো িরহল। 

 

উট্পন্দ্র করহট্লন, রক তি? 

 

রদবোকি কথো নো করহয়ো আলেোরিি রদট্ক দৃঠি রনট্ক্ষপ করিল। 

 

উট্পন্দ্র তস ইরঙ্গি তদরখয়োও তদরখট্লন নো, বরলট্লন, আেোি সেয় তনই রদবো— 

 

রদবোকি কোট্ছ সরিয়ো আরসয়ো েৃদুস্বট্ি করহল, এি িোিোিোরি তকন? 
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উট্পন্দ্র বরলট্লন, নো, িোিোিোরি ি নয়। এখট্নো তয্েন কট্ি তহোক প্রোয় েোস-দুই 

সেয় আট্ছ—তিোি পিীক্ষো হট্য় তগট্ল — 

 

িট্ব আেই রচঠঠ তলখোি প্রট্য়োেন রক! রকছুরদন পট্ি রলখট্লও ি হয়। 

 

হট্ি পোট্ি; রকন্তু রকছুরদন পট্ি রলখট্ল রক সুরবট্ধ্ হট্ব শুরন? 

 

রদবোকি আট্স্ত আট্স্ত বরলল, তিট্ব তদখো উরচি। 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, উরচি বব রক! িুরে রবট্য়ি িোবনো িোট্বো, তিোেোি পিীক্ষোি 

িোবনো আরে িোরব তগ। 

 

রকন্তু এরূপ দোরয়ত্ব-গ্রহট্েি পূট্ব ে— 

 

রবট্জ্ঞি েি রকছু বলো আবশযক। আিো, ওই তচয়োট্ি বট্সো। তিট্ব রক তদখট্ি 

চোও শুরন? 

 

রদবোকি রনরুিি হইয়ো িরহল। 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, তদখ রদবোকি, তয্ বস্তুিই তহোক, তশ  পয্ েন্ত তিট্ব তদখো 

েোনুট্ ি সোধ্য নয়। রয্রন য্িবি রবচক্ষে পব্বণ্ডিই তহোন নো তকন, তশ  িলটুকু 

িগবোট্নি হোি তথট্কই রনট্ি হয়। িট্ব আট্গ তথট্ক তয্টুকু তিট্ব তদখট্ি পোিো 

য্োয় তসটুকুি েট্নয ি আধ্-ঘণ্টোি অরধ্ক সেয় লোট্গ নো, িুরে রকছুরদট্নি সেয় 

চোও তকন? 

রদবোকি েুখ িুরলয়ো বরলল, সকট্লই রক এি দ্রুি িোবট্ি পোট্ি? 

 

পোট্ি, রকন্তু এটো েট্ন িোখো চোই তয্, এট্লোট্েট্লো িোবনোি অন্তও তনই, আি 

েীেোংসোও হয় নো। দু-চোি রদন তকন, দু-চোি বছট্িও রস্থি হয় নো। িট্ব এ সম্বট্ে 

তেোটোেুঠট তয্টুকু তলোট্ক তিট্ব তদট্খ, তসটুকু এই তয্, প্ররিপোলন কিট্ি পোিব 

রক নো। রকন্তু শচীট্ক রবট্য় কিট্ল তস রচন্তো ি তিোেোট্ক তকোনও রদনই কিট্ি 

হট্ব নো। রিিীয় কথো, পছন্দ-অপছন্দ রনট্য়। অবশয, তস েীেোংসো একেট্নি 

হট্য় অপট্ি কিট্ি পোট্ি নো। িুই রক তসই কথোই িোবরছস? 

 

শচীি রূট্পি ইরঙ্গট্ি রদবোকট্িি অিযন্ত লজ্জো করিয়ো উঠঠল; তস িোিোিোরি 

বরলয়ো উঠঠল, নো, কখ্খন নো। 
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িো হট্ল ি িোলই হট্লো। তকননো, এই কথোটো য্িই অন্তিঃসোিশূনয তহোক নো তকন, 

বোইট্িি আিম্বি আট্ছই। প্রথট্েই ওই তয্ রূট্পি কথোটো এট্স পট্ি, তসটো 

েোনুট্ ি অন্তট্ি বোইট্ি এেরন তিলরক লোরগট্য় তদয় তয্, ওিই িোলেন্দ অিযন্ত 

সোবধ্োট্ন রনরূপে কিোই েুখযবস্তু হট্য় দো াঁিোয়। বস্তুিিঃ, ওটো ি রকছুই নয়। তয্ 

বস্তুঠট নো তপট্য় তলোট্ক সোিোেীবন হোয় হোয় কট্ি, তসঠট আিোট্লই তথট্ক য্োয়। 

পছন্দ কিবোি তয্ সোি সোেগ্রী, তস ব্বেরনসঠট লোি কিট্ি নো পোিট্ল সংসোি 

রবিল হট্য় দো াঁিোয়, তসঠটি উপট্ি ি তেোি চট্ল নো, িোই িোট্ক রবনো-পিীক্ষোয় 

রনরব েচোট্ি িগবোট্নি তদোহোই রদট্য় তলোট্ক গ্রহে কট্ি, আি তয্টো রকছুই নয়, দু-

চোিরদট্নই য্ো নি হট্ি পোট্ি, তচোখ চোইট্লই য্োি তদো -গুে ধ্িো পট্ি, িোি 

পিীক্ষোি আি অন্ত থোট্ক নো। রদবোকি, সোট্ি-পট্নট্িো আনোই য্রদ তচোখ বুট্ে 

রনট্ি পোি ি বোকী দুট্টো পয়সোি েট্নয গুরুেট্নি অবোধ্য হট্য় রবট্দ্রোহ কট্িো 

নো, বিং আরে আশীব েোদ করি, তিোেোি িরব যৎ উজ্জ্বল হট্ি উজ্জ্বলিি তহোক, 

তকোনরদন এ কথোটো িুট্লো নো তয্, রূপই েোনুট্ ি সবটুকু নয়, রকংবো শুদ্ধেোত্র 

তসৌন্দয্ েচচেোই রববোট্হি উট্দ্দশয নয়। 

 

রদবোকি েোথো নীচু করিয়ো রনরুিি হইয়ো িরহল। উট্পন্দ্রও অট্নকক্ষে চুপ 

করিয়ো থোরকয়ো তশ কোট্ল বরলট্লন, এখন িট্ব িুই য্ো। 

 

রদবোকি েোথো নীচু করিয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বরলল, আেোি রুরচ তনই তছোিদো, আেোট্ক 

েোপ কি। রবট্শ  বিট্লোট্কি তেট্য়। 

 

অকস্মোৎ এরূপ উিি ক্ষেকোট্লি রনরেি উট্পন্দ্রট্ক অরিিূি করিয়ো তিরলল। 

রিরন অেিো ী রদবোকট্িি কথোি গুরুত্ব বুব্বঝট্িন। রকন্তু তকোন রব ট্য় 

অকৃিকোয্ ে হওয়োও িো াঁহোি স্বিোব নয়। সুেুট্খি কোগে-কলে একপোট্শ তঠরলয়ো 

রদয়ো বরলট্লন, রুরচ তনই! িো নো থোকট্ি পোট্ি, রকন্তু বিট্লোট্কি তেট্য়ি 

অপিোধ্টো রক শুরন? 

 

রদবোকি করহল, অপিোধ্ নয়, রকন্তু আরে দরিদ্ি। 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, এি অথ ে এই তয্, গিীট্বি ঘট্িি তেট্য় তিোেোট্ক তয্রূপ সম্মোন 

বো শ্রদ্ধো- িব্বক্ত কিট্ব, ধ্নীি তেট্য় তসরূপ কিট্ব নো। রকন্তু ব্বেজ্ঞোসো করি, স্ত্রীি 

কোট্ছ সম্মোন বো িব্বক্তি কিটুকু ধ্োিেো তিোেোি আট্ছ? অবশয য্রদ তগো াঁ ধ্ট্ি বট্সো 

তয্, রবট্য় কিট্ব নো, তস আলোদো কথো, রকন্তু রনিোন্ত অসঙ্গি অেূলক তদোট্ ি 

িোি আি একেট্নি কো াঁট্ধ্ িুট্ল রদট্য় রনট্েি দোরিট্দ্রযি েবোবরদরহ কিট্ি 
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তচট্য়ো নো। আেোট্দি পুিোে ইরিহোস ি পট্িছ। িোট্ি সীিো, সোরবত্রী প্রিৃরি 

সোর্ধ্ী স্ত্রীি তয্ উট্িখ আট্ছ, িো াঁিো িোেো-িোেিো ঘট্িি তেট্য় হট্য়ও তকোন দরিদ্র 

ঘট্িি তেট্য়ি তচট্য় গুট্ে খোট্টো রছট্লন নো। বিট্লোট্কি ঘট্িি তেট্য়ি রবরুট্দ্ধ 

একটো প্রবোদ প্রচরলি আট্ছ বট্লই তয্ িো রনরব েচোট্ি তেট্ন রনট্ি হট্ব, এি তকোন 

তহিু আরে তদখট্ি পোইট্ন। 

. 

রদবোকি রিি আট্িো একঠট তশ্রোিো অিযন্ত েট্নোরনট্বশ করিয়ো আিোট্ল থোরকয়ো 

শুরনট্িরছল, িোহোি অিলপ্রোট্ন্ত তচোখ পরিবোেোত্র উট্পন্দ্র বরলয়ো উঠঠট্লন, 

বিট্লোট্কি ঘট্িি আি একঠট তেট্য় এই বোরিট্িই আট্ছ, এি অট্ধ্ েক রূপ-গুে 

রনট্য়ও য্রদ শচী আট্স ি পৃরথবীি তয্-তকোন স্বোেীই তয্ন িো িোগয বট্ল জ্ঞোন 

কট্ি। ক্ষেকোল রস্থি থোরকয়ো পুনিোয় বরলট্লন, রুরচ তনই বলরছট্ল? তছট্লট্বলোয় 

পোঠশোট্ল তয্ট্িও ি তিোেোি রুরচ তদরখরন। ধ্ে েকট্ে েও কোট্িো কোট্িো রুরচ থোট্ক 

নো, েেিূরেি উপট্িও কোট্িো বো অিযন্ত অরুরচ, রকন্তু িোই বট্ল রক এই-সব 

রুরচি প্রশ্রয় রদট্ি হট্ব? 

 

হঠোৎ এই সেট্য় আলেোরিি রপছট্ন চুরিি শট্ে চরকি হইয়ো রদবোকি উঠঠয়ো 

দো াঁিোইল এবং েুহটূ্িেি েট্ধ্য রক তয্ রস্থি করিল তসই েোট্ন, সুিবোলোি রনকট্ট 

আরসয়ো করহল, তবৌরদ, িুরে য্রদ সুখী হও আরে তছোিদোট্ক রচঠঠ রলখট্ি বট্ল রদ। 

 

সুিবোলো িেয় হইয়ো স্বোেীি কথো শুরনট্িরছল, একটো অরনব েচনীয় শোরন্ত ও িৃরিি 

িিঙ্গ িোহোি সেস্ত ইিো সেস্ত কোেনো ও সেস্ত স্বোিন্ত্রযট্ক িোসোইয়ো আরনয়ো 

স্বোেীি ইিোি পদিট্ল বোিংবোি আত্মসেপ েে করিট্িরছল। তস রকছুই রস্থি কট্ি 

নোই, রকন্তু অিট্ল তচোখ েুরছয়ো স্বোেীট্ক উট্দ্দশ করিয়ো একোন্তরচট্ি করহল, উরন 

তকোনরদন রেট্থয বট্লন নো। আরে বলরছ ঠোকুিট্পো, তিোেোট্দি িোল হট্ব এবং 

আরেও অিযন্ত সুখী হব। 

 

রদবোকি েুহিূ েেোত্র উট্পন্দ্রি েুখপোট্ন চোরহয়ো তদরখল। েুক্ত বোিোয়ন রদয়ো 

অপয্ েোি আট্লোক িো াঁহোি েুট্খি ‘পট্ি আরসয়ো পরিয়োট্ছ। তস েুট্খ উট্িগ নোই, 

দুব্বিন্তোি এিটুকু দোগ নোই — অিযন্ত পরবত্র ও েঙ্গলেয় তবোধ্ হইল। 

 

রদবোকি করহল, িুরে য্ো িোল তবোঝ, কি। আেোি সেয় নি হট্ি আরে য্োই—

বরলয়োই ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বোরহি হইয়ো তগল। তস চরলয়ো তগট্ল সুেুট্খি তকদোিোয় 

আরসয়ো সুিবোলো বরসল। সেল তচোখ দুঠট স্বোেীি েুট্খি রদট্ক িুরলয়ো বরলল, িুরে 
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আেোট্কও েোপ কি। আরে িুল বুট্ঝরছলুে; িুরে য্ো কিট্ি চোইট্চো, িোট্ি শচীি 

িোলই হট্ব। এইবোিঠটি েি িুরে আেোট্ক েোপ কি। 
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সোি 

 

উট্পন্দ্র রচঠঠখোরন তশ  করিট্ি আিম্ভ করিয়োরছট্লন, েুখ িুরলয়ো হোরসয়ো 

বরলট্লন, আিো। 

 

িোহোি পিক্ষে হইট্ি রদবোকি তকবলই িোরবট্ি লোরগল িোহোি রববোট্হি কথো। 

শচী তকেন, তস রক কট্ি, রক িোট্ব, রক পট্ি, িোহোি সরহি রববোহ হইট্ল রকরূপ 

বযবহোি করিট্ব, এই-সব। িোট্ত্র পিোশুনোয় অিযন্ত বযোঘোি ঘঠটট্ি লোরগল। 

আে িোহোি েন েোিোল হইয়ো উঠঠল। অথচ েোিোল তয্েন িোহোি কেনোি 

আরিশট্য্য স্প ্ট করিয়ো রকছুই িোরবট্ি পোট্ি নো, িোহোি েনও তিেরন সুস্পি 

রকছুই উপলরব্ধ নো করিট্ি পোরিয়ো আকোশ-কুসুে গো াঁরথয়ো রিরিট্ি লোরগল, 

রকছুট্িই কোে করিল নো। 

 

পিীক্ষোি িয় চোবুট্কি েি য্িবোি িোহোট্ক রিিোইয়ো আরনয়ো পোট্ঠ রনয্ুক্ত 

করিল, িিবোিই তস উধ্োও হইয়ো রগয়ো আি একরদট্ক স্বপ্ন িচনো করিট্ি লোরগল। 

বহুক্ষে অবরধ্ এই রবট্দ্রোহী েট্নি রপছট্ন ছুটোছুঠট করিয়ো রকছুই নো করিট্ি 

পোরিয়ো রদবোকি অনুিোপ করিট্ি লোরগল তয্, িোহোি সেয় বৃথো নি হইয়ো 

য্োইট্িট্ছ। রকন্তু রক অিূিপূব ে পরিবিেন! রকট্সি তনশো তয্ িোহোট্ক অকস্মোৎ 

এেন েোিোল করিয়ো িুরলয়োট্ছ, িোহোি তহিু খুাঁব্বেট্ি রগয়োই তয্ কথো েট্ন 

আরসল, অিযন্ত লজ্জোি সরহি রদবোকি িোহোি প্ররিবোদ করিয়ো দৃঢ়িোট্ব এই 

কথো বরলল তয্, ইহোট্ি িোহোি সমূ্পে ে অরনিো এবং একোন্ত রবিৃেো। য্রদ 

পূেনীয় কোহোট্িো েন এবং েোন িক্ষো করিট্িই হয় ি রনিোন্ত উদোসীট্নি েিই 

করিট্ব। এই বরলয়ো রিগুে আগ্রট্হি সরহি উচকট্ি পরিট্ি আিম্ভ করিয়ো 

রদল। রকন্তু েনট্ক আে সংয্ট্ে িোখো শক্ত। তস তয্ তখলোি েোঝখোন হইট্ি চরলয়ো 

আরসট্িট্ছ, তয্ আকোশ কুসুট্েি অট্ধ্ েক গো াঁথো েোলো তিরলয়ো িোরখয়ো েবিদব্বস্ত 

পিো েুখস্থ করিট্িট্ছ িোহো সমূ্পে ে করিবোি সুট্য্োগ অনুক্ষে খুাঁব্বেয়ো রিরিট্ি 

লোরগল। িো ছোিো এই তয্ কেনোি বসন্ত বোিোস এইেোত্র িোহোি তদহ স্পশ ে করিয়ো 

রগয়োট্ছ, তস স্পশ ে রক েধ্ুি! িোহোি চিুরদেট্ক তয্ তসৌন্দয্ ে-সৃঠি চরলট্িরছল—তস 

রক সুন্দি! সূট্য্ েি রদট্ক েুখ িুরলয়ো চকু্ষ বুব্বেট্লও তয্েন আট্লোট্কি সিোি 

রবরচত্র বট্ে ে অনুিূি হইট্ি থোট্ক, পিো বিরিি একোন্ত তচিোি েধ্য রদয়োও অস্পি 

েোধ্ুট্য্ েি সোিো তিেরন করিয়ো িোহোি সেস্ত তদট্হ ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বযোি হইয়ো পরিট্ি 

লোরগল। কিস্বি িোহোি েন্দ হইট্ি েন্দিি, দৃঠি িোহোি ক্ষীে হইট্ি ক্ষীেিি 

হইয়ো আরসট্ি লোরগল এবং এই-সেস্ত ধ্িপোকি বোদোবোরদি েোঝখোট্ন হঠোৎ 
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এক সেট্য় তস রনট্েই এই নূিন তখলোয় েোরিয়ো তগল। িোহোি তচোট্খি সুেুট্খ 

অসংখয আট্লো, কোট্নি কোট্ছ অগরেি বোদয ও েট্নি েোঝখোট্ন একটো রববোট্হি 

রবিোট সেোট্িোহ অবিীে ে হইয়ো আরসল; এবং ইহোিই তকন্দ্রস্থট্ল তস রনট্েট্ক 

বিট্বট্শ কেনো করিয়ো তিোেোব্বিি হইয়ো উঠঠল। িোহোি পট্ি এ পয্ েন্ত য্ি-রকছু 

তস শুরনয়োরছল, য্োহো-রকছু তস তদরখয়োরছল, ছোয়োবোব্বেি েি সেস্তই েট্নি 

েোঝখোন রদয়ো রবরচত্র বট্ে ে অসম্ভব দ্রুিগরিট্ি ছুঠটয়ো চরলয়ো তগল। তকোথোও তস 

রস্থি হইট্ি পোরিল নো, রকছুই ঠঠকেি হৃদয়ঙ্গে করিট্ি পোরিল নো, শুধ্ু রবব্বস্মি 

পুলট্ক স্বপ্নোরবট্িি েি স্তব্ধ হইয়ো বরসয়ো িরহল। 
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আট 

 

রবরপট্নি রনেন্ত্রে িোরখয়ো আসোি পিরদন আকি রপপোসো লইয়ো সিীশচন্দ্র য্খন 

ঘুে িোরঙ্গয়ো রবছোনোয় উঠঠয়ো বরসল, িখন তবলো দশটো। িোহোি ঘি িখনও বে। 

আে সকোল হইট্িই তেঘেুক্ত আকোট্শ তিৌদ্র অিযন্ত প্রখি হইয়ো িুঠটয়ো 

উঠঠয়োরছল, তসই খি-উিোট্প সেস্ত েোনোলো-দিেো িোরিয়ো উঠঠয়ো এই রুদ্ধ 

ঘট্িি রিিিটো তয্ রকরূপ অসহ হইয়োরছল, িোহো এিক্ষে তস রনট্ে তটি নো 

পোইট্লও িোহোি সব েশিীি ইহোি েবোবরদরহ করিট্িরছল। 

 

সেস্ত রবছোনো ঘোট্ে িোরসয়ো রগয়োট্ছ এবং সেস্ত অন্তরিব্বন্দ্রয় েট্লি অিোট্ব 

উেট্িি েি হোহোকোি করিট্িট্ছ। এেরনধ্োিো তদহ-েন লইয়ো সিীশচন্দ্র 

িগবোট্নি নূিন রদট্নি েট্ধ্য সট্চিন হইয়ো উঠঠয়ো বরসল, এবং বযস্ি হইয়ো 

রশয়ট্িি েোনলোটো খুরলয়ো তিরলট্িই এক ঝলক তিৌদ্র িোহোি েুট্খি উপি 

গোট্য়ি উপি পরিয়ো তয্ন িোহোট্ক একেুহহটূ্িে দগ্ধ করিয়ো রদয়ো তগল। 

 

সেস্ত িোব্বত্র েোিোেোরি করিয়ো তবলো দশটোয় ঘুে িোঙ্গোি গ্লোরন েোিোট্লই েোট্ন। 

এই গ্লোরন পরিপোক করিয়ো সিীশ, তবহোিী তবহোিী, করিয়ো িোরকট্ি লোরগল। 

তবহোিী ছুঠটয়ো আরসয়ো উপরস্থি হইল। 

 

সিীশ বরলল, রশগরগি এক গ্লোস েল আন ি তি! 
 

তবহোিী প্রশ্ন করিল, িোেোক রদট্ি হট্ব নো? 

 

নো, েল আন। 

 

চোন কিট্বন নো? 

 

এখন নো, িুই েল আন। 

 

তবহোিী িথোরপ তগল নো, করহল, আরেট্কি— 

 

আরেট্কি ইরঙ্গট্ি সিীশ আগুন হইয়ো ধ্েক রদয়ো উঠঠল, পোেী তকোথোকোি, 

তিোি অি তখো াঁে তকন? য্ো, েল আন তগ! 
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ধ্েক খোইয়ো তবহোিী েল আরনট্ি নীট্চ নোরেয়ো তগল। িোিোঘট্িি বোিোন্দোয় 

বরসয়ো সোরবত্রী সুপোরি কুচোইট্িরছল, ব্বস্মিহোট্সয ব্বেজ্ঞোসো করিল, সিীশবোবু 

িোেোক রদট্ি বলট্লন? 

 

তবহোিী েুখ িোি করিয়ো করহল, নো, েল চোই। 

 

েোন কিট্লন নো, আরেক কিট্লন নো—েল রক হট্ব? 

 

তবহোিী রবিক্ত হইয়ো বরলল, আরে িোি েোরন রক! হুকুে হট্লো েল চোই, রনট্য় 

য্োব্বচ। 

 

সোরবত্রী েো াঁরি িোরখয়ো উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো বরলল, আিো, আরেই রনট্য় য্োব্বি—িুরে 

খোরনকটো বিি রকট্ন আট্নো তগ। 

 

তবহোিী পয়সো লইয়ো বিি রকরনট্ি তগল। 

 

সোরবত্রী উপট্ি উঠঠয়ো রগয়ো করহল, য্োন, চোন কট্ি আসুন, আরে িিক্ষে 

আরেট্কি েোয়গো কট্ি িোরখ। 

 

সিীশ েট্ন েট্ন অিযন্ত রবিক্ত হইয়ো বরলল, তবহোিী তকোথোয়? 

 

সোরবত্রী হোরস চোরপয়ো বরলল, তস বিি রকনট্ি তগট্ছ। বোবু, তদো  কট্ি শোব্বস্ত 

তনওয়ো িোল—িোট্ি প্রোয়ব্বিি হট্য় য্োয়। আপরন সট্েয-আরেক নো কট্ি 

তকোনও রদন রক েল খোন তয্, আে েট্লি েট্নয হোঙ্গোেো কট্িন? য্োন, তদিী 

কিট্বন নো। 

 

সোরবত্রীি কোট্ছ প্ররিবোদ রনষ্ফল বুব্বঝয়ো সিীশ উঠঠয়ো পরিল এবং তিোয়োট্ল 

কো াঁট্ধ্ তিরলয়ো েোন করিট্ি নোরেয়ো তগল। 

আহোিোট্ন্ত সিীশ আি একবোি রনদ্রোি আট্য়োেন করিট্িই সোরবত্রী আরসয়ো 

িোট্িি বোরহট্ি দো াঁিোইল। িোহোট্ক তয্ন তদরখট্িই পোয় নোই এইিোট্ব সিীশ 

তদওয়োট্লি রদট্ক েুখ রিিোইয়ো শুইয়ো পরিল। 

 

সোরবত্রী েট্ন েট্ন হোরসয়ো বরলল, িোট্ত্রি কথোগুট্লো বোবুি েট্ন আট্ছ রক নো 

েোনট্ি এলুে। 
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সিীশ েবোব রদল নো। 

 

সোরবত্রী করহল, িট্ব ঘুে িোঙ্গট্ল দয়ো কট্ি একবোি তিট্ক পোঠোট্বন, তসগুট্লো 

একবোি েট্ন কট্ি রদট্য় য্োট্বো। বরলয়ো কবোট বে করিয়ো চরলয়ো তগল। 

 

রবগি িোব্বত্রি সেস্ত ঘটনো সিীট্শি েট্ন থোকো সম্ভবও নয়, রছলও নো। 

রবরপনবোবুি েেরলস হইট্ি কখন তকেন করিয়ো আরসয়োরছল, কোহোি সরহি 

আরসয়োরছল, আরসয়ো রক করিয়োরছল—এ-সেস্ত িোহোি েট্নি েট্ধ্য এট্লোট্েট্লো 

ও অস্পি হইয়োরছল। এই অস্পিিোট্ক স্পি করিবোি সৃ্পহো তয্ িোহোি 

এট্কবোট্িই রছল নো িোহো নট্হ, রকন্তু একটো অরনট্দেশয লজ্জোি আশঙ্কো িোহোট্ক 

তয্ন তকোনেট্িই পো বোিোইট্ি রদট্িরছল নো। িোহোি সোেয কীরিেটোই েট্ন রছল। 

এইটোই এিক্ষট্ে িোহোি তেঘোিি স্মৃরিি আকোট্শ শুকিোিোি েি জ্বরলট্িরছল, 

রকন্তু অরধ্কিি তেযোরিষ্মোন্ দুিগ্রহও তয্ ওই তেট্ঘি আিোট্লই উদযি হইয়ো 

আট্ছ, সোরবত্রীি ইরঙ্গি তসইরদট্ক অঙু্গরলসট্ঙ্কি করিবোেোত্রই িোহোি তচোট্খি 

ঘুে েরুিূরেি বোট্িি েি উরবয়ো তগল। গি সেযোয় হিবুব্বদ্ধ হইয়ো প্রদীপ 

রনবোইয়ো তিলোি িলটো তয্ তশ  পয্ েন্ত রকরূপ দো াঁিোইট্ব, তস সম্বট্ে িোহোি েট্ন 

য্ট্থি উৎকিো রছল; রকন্তু িথোরপ িোহোি েট্ধ্য সিযকোি তদো  রকছুই রছল নো 

বরলয়ো িোহোট্ক দুিেোগয বরলয়ো তস একিকে  করিয়ো সোন্ত্বনো লোি করিট্িরছল 

এবং তদো  নো কিোি েট্ধ্য তয্ একটো সিযকোি তেোি প্রিি হইয়ো থোট্ক তসই 

তেোি িোহোি অজ্ঞোিসোট্িও িোহোট্ক আশ্রয় রদট্িরছল, রকন্তু সোরবত্রী এখন য্োহো 

বরলয়ো তগল, তয্ অেকোট্িি েট্ধ্য পথ রনট্দেশ করিয়ো তগল, িোহোি েট্ধ্য প্রট্বশ 

করিবোি সোহস িোহোি তকোথোয়? িোহোি েোিোল হইবোি অরিজ্ঞিো রছল বট্ট, রকন্তু 

অট্চিন হইয়ো পরিবোি অরিজ্ঞিো তস তকোথোয় পোইট্ব? তস তকেন করিয়ো 

আন্দোে করিট্ব, তস রক করিয়োরছল নো-করিয়োরছল! কি েোিোলট্ক কি কোণ্ড 

করিট্ি তস ি রনট্েি তচোট্খই তদরখয়োট্ছ। এখন রনট্েি তবলো তকোন্ কোেটোট্ক 

তস রক সোহট্স অসম্ভব বরলয়ো দূট্ি সিোইয়ো রদট্ব? িোই এই সম্ভব-অসম্ভট্বি 

সেসযো িোহোি য্িই েঠটল হইয়ো উঠঠট্ি লোরগল, পীরিি-রচি িোহোি িিই 

সম্ভব-অসম্ভট্বি েট্ধ্য তিখো টোরনয়ো রদবোি েনয পীিোপীরি করিট্ি লোরগল। 

পুনব েোি িোহোি েোথোি েট্ধ্য আগুন জ্বরলয়ো উঠঠল এবং আি একবোি উঠঠয়ো 

বরসয়ো েীবট্ন েদ স্পশ ে নো করিবোি প্ররিজ্ঞো আবোি একবোি উচোিে করিয়ো 

তস প্রোয়ব্বিি করিল। 

 

েোনোলো খুরলয়ো রদয়ো সিীশ িোরকল, তবহোিী! 
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তবহোিী িোখোলবোবুি রবছোনো তিোট্দ রদট্িরছল, িোক শুরনয়ো কোট্ছ আরসয়ো 

দো াঁিোইল। 

 

সিীশ বরলল, আিো, য্ো কব্বচস কি—সোরবত্রীট্ক এক গ্লোস েল আনট্ি বট্ল 

তদ! 
 

তবহোিী বরলল, আরেই আনরচ বোবু, রিরন এখন আরেক কিট্চ। 

 

সিীশ আিয্ ে হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, আরেক কিট্চ রক তি? 

 

আট্জ্ঞ, রিরন ি তিোে কট্ি। একোদশীি রদট্ন একট্িো াঁটো েলও খোয় নো। আেিো 

কি বরল বোবু, রকন্তু রিরন েোছও খোয় নো, িোরিট্িও খোয় নো—রিরন িদ্দিট্নোক 

রকনো িোই। 

 

সিীশ অরধ্কিি আিয্ ে হইয়ো বরলল, িদ্দিট্লোক রক তি— 

 

হো াঁ বোবু, িদ্দিট্নোক। বরলয়ো তবহোিী েল আরনট্ি য্োইট্িরছল, সিীশ িোরকয়ো 

বরলল, সোরবত্রী িোট্ত্র য্রদ িোি খোয় নো িট্ব রক খোয়? 

 

রক আি খোট্ব বোবু! থোকট্ল তকোনরদন একটু েলটল খোয়—নো থোকট্ল রকছুই 

খোয় নো। 

 

বোসোি আি তকউ েোট্ন? 

 

তবহোিী বরলল, ঠোকুিেশোয় েোট্ন, আরে েোরন, আি তকউ েোট্ন নো। রিরন 

বলট্ি েোনো কট্ি তদট্ছ। 

 

সিীশ বরলল, আিো, িুই েল আন। 

 

তবহোিী দুই-এক পো য্োইট্িই সিীশ পুনব েোি িোরকল, আিো তবহোিী— 

 

আট্জ্ঞ? 

 

িদ্দিট্লোক িুই েোনরল তকেন কট্ি? 

 

েোরন বব রক বোবু! িদ্দিট্নোট্কি তেট্য় শুধ্ু অট্দট্িি তিট্ি— 
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আিো আিো, িুই য্ো েল আন। 

 

তবহোিী চরলয়ো তগট্ল সিীশ রবছোনোি উপি উপুি হইয়ো শুইয়ো পরিল। 

সোরবত্রীট্ক সোধ্োিে দোসীি সরহি এক করিয়ো তদরখট্ি তকোথোয় তয্ িোহোি একটো 

বযথো বোব্বেি, তকন তয্ েন িোহোি হীনিো ও গুি লোিনোি চোট্প রনিঃশট্ে েোথো 

তহাঁট করিি, িোহো তস রকছুট্ি ধ্রিট্ি পোরিট্িরছল নো। আে তবহোিীি েুট্খি 

এিটুকু পরিচট্য়ই শুধ্ু আনব্বন্দি রবস্মট্য় নট্হ, িোহোি সেস্ত েন তয্ন তকোন 

আপরিরচট্িি তক্লদোক্ত বোহুপোশ হইট্ি অকস্মোৎ েুব্বক্ত 

পোইয়ো পরবত্র হইয়ো বো াঁরচল। তস তবহোিীি কথোটোট্ক সমূ্পে ে সিয বরলয়ো গ্রহে 

করিট্ি একেুহিূ ে রিধ্ো করিল নো। 

 

েল আরনট্ি রবলম্ব হইট্ি লোরগল। তকোন কোিট্ে তদিী হইট্িট্ছ েট্ন করিয়ো তস 

খোরনকক্ষে চুপ করিয়ো িরহল। িবু তবহোিীি তদখো নোই। রপপোসোয় িোহোি তক্লশ 

তবোধ্ হইট্ি লোরগল, তস আি একবোি তবহোিীট্ক িোরকট্ব েট্ন করিয়ো উঠঠয়ো 

বরসয়োই তদরখল েট্লি গ্লোস হোট্ি লইয়ো সোরবত্রী আরসট্িট্ছ। এই আচোিপিোয়েো 

হিিোরগনীট্ক 

আে তস নূিন চট্ক্ষ তদরখল এবং তসই পলট্কি দৃঠিপোট্িই িোহোি হৃদট্য়ি 

অন্ধ্র-িন্ধ্র করুেোয় ও শ্রদ্ধোয় পরিপূে ে 

হইয়ো উঠঠল। তয্ কথো অনয তকোন সেট্য় িোহোি েুট্খ বোরধ্ি, এখন বোরধ্ল নো। 

তস হোি হইট্ি েট্লি গ্লোস লইয়ো সেস্তটুকু রনিঃট্শট্  পোন করিয়ো খোরল গ্লোস 

নীট্চ িোরখয়ো রদয়ো বরলল, অট্নক কথো আট্ছ। 

 

সোরবত্রী তেৌন-েুট্খ চোরহয়ো িরহল। 

সিীশ বরলল, প্রথে দিোয় আেোট্ক েোপ কিট্ি হট্ব। 

 

সোরবত্রী শোন্ত-কট্ি ব্বেজ্ঞোসো করিল, রিিীয় দিোয়? 

 

সিীশ বরলল, কোল কখন রক কট্ি এট্সরছলোে বলট্ি হট্ব। 

 

সোরবত্রী উিি রদল, তশ  িোট্ত্র গোরি কট্ি। 

 

িোি পট্ি? 

 

িোস্তোি উপট্িই তশোবোি বযবস্থো কট্িরছট্লন। 
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িোল করিরন। িুট্ল আনট্ল তক? 

 

আরে। 

 

আি তক রছল? এিবি েি পদোথ েটোট্ক ওপট্ি তিোলো হট্লো রক প্রকোট্ি? 

 

সোরবত্রী হোরসয়ো বরলল, আপনোি িয় তনই—বোসোয় তকউ রকছুই েোট্ন নো। 

 

সিীশ রনশ্বোস তিরলয়ো বরলল, বো াঁচলোে! রকন্তু তিোেোি সট্ঙ্গ তকোন িকট্েি 

দুব েযবহোি করিরন ি? 

 

নো। 

 

সিীশ অরিশয় প্রিুি হইয়ো বরলল, িট্ব রক কথো েট্ন কট্ি রদট্ি চোব্বিট্ল? 

 

আপনোি শপথ। আপরন রদরবয কট্িট্ছন আি তকোন রদন েদ খোট্বন নো। 

 

হঠোৎ রদরবয কিট্ি তগলোে তকন? এ-িকে দুবু েব্বদ্ধ ি আেোি হবোি কথো নয়। 

 

তবোধ্ করি আেোি কথোয় হট্য়রছল। 

 

সিীশ কিস্বি নি করিয়ো বরলল, আেোি েট্ন পট্িট্ছ সোরবত্রী। তিোেোট্ক ছুাঁ ট্য় 

শপথ কট্িরছ, নো? 

 

সোরবত্রী রনস্তব্ধ হইয়ো িরহল। 

 

সিীশ বরলল, িোই হট্ব; রকন্তু, কোল সেযোি কথোটো তিোেোি েট্ন আট্ছ ি? 

 

এবোি সোরবত্রী হোরসয়ো তিরলল। ঘোি নোরিয়ো সোরবত্রী বরলল, আট্ছ। 

 

তলোট্ক শুনট্ি পোট্ব তবোধ্ হয়; িোি উপোয় হট্ব রক? 

 

সোরবত্রী সহসো গম্ভীি হইয়ো বরলল, হট্ব আবোি রক! অনয তকোন বোসোয়, নো হয় 

বোরি চট্ল য্োন। 

 

িুরে? 
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সোরবত্রীি েুট্খ তকোনরূপ উট্িগ প্রকোশ পোইল নো। শোন্ত সহেিোট্ব বরলল, আরে 

িোরবট্ন। এ বোসোি বোবুিো িোট্খন, িোট্লোই; নো িোট্খন আি তকোথোও কোট্েি তচিো 

কট্ি চট্ল য্োব; তয্খোট্ন খোটট্বো, তসইখোট্নই দুঠট তখট্ি 

পোব। আি তকোন কথো আট্ছ? 

 

সিীট্শি সেস্ত েন তয্ন পব েট্িি রশখি হইট্ি গিোইয়ো পোদেূট্ল পরিয়ো 

এট্কবোট্ি চূে ে-রবচূে ে হইয়ো তগল। িোহোি এখোট্ন থোকো নো থোকোয় সোরবত্রীি রকছু 

আট্স য্োয় নো। এ সম্বট্ে তস এট্কবোট্ি উদোসীন! তস ঘোি নোরিয়ো েোনোইল, আি 

িোহোি তকোন কথো বরলবোি নোই। কোিে, সোরবত্রীি এই রনিঃশঙ্ক সংরক্ষি েবোট্বি 

পট্ি আি তকোন প্রশ্নই িোহোি েুট্খ আরসল নো। অথচ, কি কথোই নো িোহোি 

বরলবোি রছল। সোরবত্রী খোরল গ্লোসটো িুরলয়ো লইয়ো চরলয়ো তগল, সিীশ চুপ করিয়ো 

বরসয়ো িরহল। 

 

হোয় তি েোনুট্ ি েন! এ তয্ রকট্স িোট্ঙ্গ, রকট্স গট্ি, িোহোি তকোন িেই খুাঁব্বেয়ো 

পোওয়ো য্োয় নো। এই তয্ কিটুকু আঘোট্ি এট্কবোট্ি েোঠটট্ি লুটোইয়ো পট্ি, 

আবোি কি প্রচণ্ড আঘোিও হোরসেুট্খ সহয কট্ি িোহোি তকোন রহসোবই পোওয়ো 

য্োয় নো। অথচ, এই েন লইয়ো েোনুট্ ি অহঙ্কোট্িি অবরধ্ নোই। য্োহোট্ক আয়ি 

কিো য্োয় নো, য্োহোট্ক রচরনট্ি পয্ েন্ত পোিো য্োয় নো, তকেন করিয়ো ‘আেোি’ বরলয়ো 

িোহোি েন তয্োগোট্নো য্োয়! তকেন করিয়োই বো িোহোট্ক লইয়ো রনরুট্িট্গ ঘি কিো 

চট্ল! 

সোরবত্রী অট্নকক্ষে চরলয়ো তগট্লও সিীশ তিেরনিোট্ব বরসয়ো িরহল। িোহোি 

অন্তিটো ঠঠক দুিঃট্খ-কট্ি নয়, রক একিকট্েি জ্বোলোয় তয্ন জ্বরলয়ো জ্বরলয়ো 

উঠঠট্ি লোরগল। য্োহোট্ক িোলবোরস, তস য্রদ িোল নো বোট্স, এেন রক ঘৃেোও কট্ি, 

িোও তবোধ্ করি সহয হয়, রকন্তু য্োহোি িোলবোসো পোইয়োরছ বরলয়ো রবশ্বোস করিয়োরছ, 

তসইখোট্ন িুল িোরঙ্গয়ো য্োওয়োটোই সবট্চট্য় রনদোরুে! পূট্ব েিটো বযথোই তদয়, রকন্তু 

তশট্ িটো বযথোও তদয়, অপেোনও কট্ি। আবোি এ বযথোি প্ররিকোি নোই, এ 

অপেোট্নি নোরলশ নোই। য্োহোি িোলবোরসবোি কথো নট্হ, তস িোলবোট্স নো—

ইহোট্ি কোহোিও রক বরলবোি থোট্ক! িোই, এই নো-থোকোটোট্িই লোিনো এি তবশী 

বোট্ে—তবদনোি তহিু খুাঁব্বেয়ো রেট্ল নো বরলয়োই বযথো এেন অসহয হইয়ো পট্ি। 

 

য্োহো হউক, সোরবত্রীি এই রনব্বিন্ত ও সিল কিেবয রনধ্ েোিে শুধ্ু িোহোি একলোি 

হৃদট্য়ি েোনরচত্রটোই উদ্ঘোঠটি করিল নো, িোহো সিীট্শি রনট্েি হৃদট্য়ি 

ছরবটোও বোরহট্িি আট্লোট্ক টোরনয়ো আরনয়ো তিরলল। এই দ’ুখোরন েোনরচত্রট্ক 
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পোশোপোরশ িোরখয়ো তস স্তরম্ভি হইয়ো িরহল। তস রনব্বিি েোরনয়োরছল, সোরবত্রী 

িোলবোট্স, তস বোট্স নো। এখন তদরখল ঠঠক রবপিীি, তসই বোট্স, সোরবত্রী বোট্স 

নো। এই ঘৃরেি কথোটো স্বীকোি করিট্ি শুধ্ু লজ্জোট্িই িোহোি েোথো কোটো তগল নো, 

রনট্েি েট্নি এই নীচ প্রবৃরিট্ি িোহোি রনট্েি উপট্ি ঘৃেো েব্বেয়ো তগল। 

িোহোি গি িোব্বত্রি কোেগুলো লজ্জোকি সট্ন্দহ নোই; িোহোি েীবট্ন এেন 

অট্নক িোব্বত্রি অট্নক লজ্জো েেো হইয়ো আট্ছ সিয, রকন্তু এই ইিিিোি 

িুলনোয় তস-সেস্তই এট্কবোট্ি অরকব্বিৎকি হইয়ো তগল! 
 

এ বোসোয় ি আি একরদনও থোকো চরলট্ব নো। এখোট্ন থোকো নো থোকো সম্বট্ে তস 

তয্ সমূ্পে ে উদোসীন নয়, এ কথো তস ি তকোনও েট্িই স্বীকোি করিট্ি পোরিট্ব নো। 

তস কট্ঠোি প্ররিজ্ঞো করিয়ো বরসল তয্, তবদনোি গুরুিোট্ি েন য্রদ িোহোি িোরঙ্গয়ো 

অেু-পিেোেু হইয়োও য্োয়, িথোরপও নো। তকোনেট্িই এই নীচিোট্কই প্রশ্রয় রদয়ো 

তস এট্কবোট্ি অধ্িঃপট্থ য্োইট্ব নো। 

 

বোরহট্ি তয্ তবলো পরিয়ো আরসট্িরছল, ঘট্িি েট্ধ্য সিীট্শি হুাঁশ রছল নো। সহসো 

বোসোয় প্রিযোগি তকিোনীট্দি শে-সোিোয় তস চরকি হইয়ো েোনোলোি বোরহট্ি 

উাঁরক েোরিয়োই রবছোনো ছোরিয়ো উঠঠয়ো পরিল এবং িৎক্ষেোৎ একটো রপিোন গোট্য় 

রদয়ো চোদি কো াঁট্ধ্ তিরলয়ো অলরক্ষট্ি রনিঃশট্ে বোরহি হইয়ো তগল। এখরন হোি-

েুখ ধ্ুইবোি প্রস্তোব লইয়ো সোরবত্রী আরসয়ো পরিট্ব এবং খোবোি েনয ব্বেদ করিট্ি 

থোরকট্ব। আে িোহোি রকছুেোত্র কু্ষধ্ো রছল নো; রকন্তু সোরবত্রী তস কথো তকোনেট্ি 

রবশ্বোস করিট্ব নো, অনুট্িোধ্ করিট্ব, পীিোপীরি করিট্ব, হয়ি বো তশট্  িোগ 

করিয়ো চরলয়ো য্োইট্ব। এই-সেস্ত তেৌরখক তেট্হি বোগ্রবিণ্ডো হইট্ি িোহোি 

েীবট্ন আে এই প্রথে তস রনেট্ক অকৃব্বত্রে ঘৃেোি সরহি দূট্ি সিোইয়ো লইয়ো 

তগল। 

পট্থ ঘুরিট্ি ঘুরিট্ি সেযোি প্রোক্কোট্ল দব্বেেপোিোি একটো গরলি তেোট্ি হঠোৎ 

রপছট্ন পরিরচি কট্িি িোক শুরনট্ি পোইল—তছোটবোবু নো? 

 

সিীশ রিরিয়ো দো াঁিোইয়ো বরলল, হযো াঁ, তেোক্ষদো নোরক? 

 

তেোক্ষদো বহুরদন পূট্ব ে িোহোট্দি পব্বিট্েি বোরিট্ি দোসীি কোে করিি, ছুঠট 

লইয়ো করলকোিোয় আরসয়ো আি রিরিট্ি পোট্ি নোই। বরলল, হো াঁ বোবু, আরে। 

তছোটবোবু, আেোি একখোনো রচঠঠ পট্ি তদট্বন? 
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সিীশ হোরসেুট্খ বরলল, এিবি শহট্ি একখোরন রচঠঠ পরিট্য় তনবোি আি রক 

তলোক তপট্ল নো ব্বঝ? বক, রচঠঠ তকোথোয়? 

 

ব্বঝ বরলল, রচঠঠখোরন আেোি ঘট্ি আট্ছ বোবু। সোহস কট্ি অট্চনো তলোকট্ক রদট্য় 

পিোট্ি পোরিরন, পোট্ছ আি রকছু বো থোট্ক। িট্ব আেোট্দি বোরিট্িই একঠট 

তেট্য় আট্ছ, তস রলখট্ি পিট্ি েোট্ন, রকন্তু িোট্কও আে দু’রদন ধ্ট্ি পোব্বচট্ন, 

এি িোরিি কট্ি বোরি তিট্ি তয্ িখন আি সেয় হয় নো। 

 

সিীশ ব্বেজ্ঞোসো করিল, বোরি তিোেোি কি দূট্ি? 

 

ব্বঝ বরলল, এখোন তথট্ক একটু দূি পট্ি বব রক! বি িোস্তোি ওধ্োট্ি একটো গরলি 

েট্ধ্য। বোবু, য্রদ আপনোি ঠঠকোনোটো বট্ল তদন, িো হট্ল কোউট্ক সট্ঙ্গ রনট্য় 

আরে নো হয় কোলই য্োই, রচঠঠটো পরিট্য় আরন। 

 

আিো, বরলয়ো সিীশ িোহোি তশোিোবোেোট্িি ঠঠকোনোটো বরলয়ো রদল, এবং তকোথো 

রদয়ো তকেন করিয়ো য্োইট্ি হয়, বুঝোইয়ো বরলট্ি বরলট্ি পথ চরলট্ি লোরগল। 

কিক্ষে আসোি পট্ি ব্বঝ এক েোয়গোয় হঠোৎ দো াঁিোইয়ো পরিয়ো বরলল, বলট্ি 

সোহস পোইট্ন বোবু, য্রদ একবোি পোট্য়ি ধ্ূলো তদন, ঘি আেোি এখোন তথট্ক আি 

তবশী দূট্ি নয়। 

 

সিীশ ক্ষেকোল রক িোরবয়ো বরলল, আিো চল। 

 

িোহোি আে বোসোয় রিরিট্ি এট্কবোট্িই ইিো রছল নো। পট্থ পট্থ ঘুরিয়ো িোব্বত্র 

অরধ্ক হইট্ল, সোরবত্রী ঘট্ি চরলয়ো তগট্ল বোসোয় রিরিট্ব, এই সঙ্কে করিয়োই তস 

বোরহি হইয়োরছল। িোই, সহট্েই সম্মরি রদয়ো তগোটো-দুই গরল পোি হইয়ো িোহোিো 

একটো তেট্ট তদোিলো বোরিি সম্মুট্খ আরসয়ো দো াঁিোইল। 

 

‘একটু দো াঁিোন’, বরলয়ো তেোক্ষদো রিিট্ি প্রট্বশ করিল এবং অনরিরবলট্ম্ব একটো 

তকট্িোরসট্নি রিবো হোট্ি লইয়ো রিরিয়ো আরসয়ো পথ তদখোইয়ো উপট্ি লইয়ো 

তগল। ওধ্োট্িি তকোট্েি ঘট্ি একঠট তছোট টুট্লি উপি রপিট্লি রপলসুট্ে প্রদীপ 

জ্বরলট্িরছল, তসই ঘিখোরন তদখোইয়ো রদয়ো সরবনট্য় বরলল, একটু বসুন, আরে 

িোেোক তসট্ে আরন। 
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ঘট্িি েট্ধ্য প্রট্বশ করিয়ো এই তছোট ঘিঠটি পরিিিিো তদরখয়ো সিীশ আিোে 

তবোধ্ করিল। একধ্োট্ি একটো েলট্চৌরকি উপি েোেোঘ ো কিকগুরল রপিল-

কো াঁসোি বোসন ঝকঝক করিট্িট্ছ এবং িোহোিই পোট্শ একঠট তছোট আলনোট্ি 

কট্য়কঠট কোপি তগোছোন িরহয়োট্ছ। তদওয়োট্ল ব্রোট্কট্টি উপি একঠট টোইেরপস 

ঘরিট্ি আটটো বোব্বেয়ো তগল। সিীশ তচৌকোট্ঠি বোরহট্ি েিুো খুরলয়ো িোরখয়ো 

িক্তট্পোট্শ পোিো সোদো ধ্বধ্ট্ব রবছোনোঠটি উপি রগয়ো বরসল এবং ঘট্িি অনযোনয 

আসবোবগুরলি েট্ন েট্ন পিীক্ষো লইট্ি লোরগল। প্রথট্েই নেি পরিয়ো তগল 

একঠট তছোট তশল্তিি উপট্ি। কিকগুরল বই সোেোট্নো রছল, সিীশ উঠঠয়ো রগয়ো 

একখোনো সংগ্রহ করিয়ো আরনল এবং প্রথে পোিো উলটোইট্িই তদরখট্ি পোইল, 

ইংিোেী অক্ষট্ি িুবনচন্দ্র েুট্খোপোধ্যোয় নোে তলখো। তস বইখোরন িোরখয়ো রদয়ো 

আিও রিন-চোরিখোরন বই খুরলয়ো ওই একই নোে তদরখয়ো বইগুরল য্থোস্থোট্ন 

িোরখয়ো রদয়ো রিরিয়ো আরসয়ো বরসল। 

তেোক্ষদো বো াঁধ্ো হুাঁকোয় িোেোক সোব্বেয়ো আরনল। 

 

সিীশ হুাঁকো হোট্ি লইয়ো বরলল, ব্বঝি ঘিঠট চেৎকোি পরিষ্কোি-পরিিি, উঠট্ি 

ইট্ি কট্ি নো। 

 

তেোক্ষদো একটুখোরন হোরসয়ো বরলল, উঠট্বন তকন বোবু, বসুন। এ ঘিঠট রকন্তু 

আেোি নয়, আি একঠট তেট্য়ি। 

 

সিীশ প্রশ্ন করিল, রিরন তকোথোয়? 

 

তেোক্ষদো বরলল, তস এক বোবুট্দি বোসোয় কোে কট্ি। আসট্ি প্রোয়ই িোি হট্য় 

য্োয়, িোই ঘট্িি চোরব আেোি কোট্ছ থোট্ক। আেোট্ক েোসী বট্ল িোট্ক। 

 

সিীশ বরলল, িো িোকুক, রকন্তু িুবনবোবুঠট আসট্বন কখন? 

 

ব্বঝ রবব্বস্মি হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, িুবনবোবু আবোি তক? 

 

িুবনচন্দ্র েুখুট্য্য—তচট্নো নো? 

 

অকস্মোৎ ব্বঝ ভূ্র প্রসোরিি করিল—ও! আেোট্দি েুখুট্য্যেশোই? নো নো, িো াঁট্ক আি 

আসট্ি হট্ব নো! 
 

তকন, েোিো তগট্ছন নোরক? 
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তেোক্ষদো দুই চকু্ষ দৃি করিয়ো বরলল, নো, েোিো য্োনরন, রকন্তু তগট্লই রছল িোল। 

রিরন বোেুনেোনু , বট্ে েি গুরু, আেোট্দি েোথোি েরে, নোিোয়েিুলয। িো াঁট্ক 

অিব্বক্ত কিরছ তন, িো াঁি চিট্েি ্ ্ধ্ূট্লো রনব্বচ; রকন্তু তকোনরদন তদখো তপট্ল রিনঠট 

ঝযো াঁটো েুট্খ গুট্ন েোিব, িট্ব আেোি নোে তেোক্ষদো। 

 

সিীশ হোরসয়ো উঠঠল। বরলল, িোট্গি েোথোয় বোেুনেোনু ট্ক তয্ন অিব্বক্ত কট্ি 

তেট্ি বট্সো নো! তবশ িব্বক্ত কট্ি গুট্ন গুট্ন তেট্িো, িোট্ি পোপ হট্ব নো। রকন্তু 

রিরন তলোকঠট তক? 

 

তেোক্ষদো উদ্ধিিোট্ব বরলয়ো উঠঠল, তলোকঠটি পরিচয় আি রক তদব বোবু, রিরন 

েোনু  নয়, চোেোি। এই তেট্য়ঠটট্ক তয্ পট্থ বরসট্য় তগরল বোপু, এই রক তিোি 

আপনোি তলোট্কি কোে হট্লো? রছ রছ, গলোয় তদবোি দরি েটুল নো! 
 

সিীশ অিযন্ত তকৌিূহলী হইয়ো প্রশ্ন করিল, তক রিরন? রক কট্িট্ছন রিরন? 

 

হঠোৎ িোট্িি বোরহি হইট্ি েবোব আরসল, তলোকঠটট্ক আপরন তচট্নন নো, রক 

হট্ব আপনোি িো াঁি কথো শুট্ন? 

 

সিীশ চেরকয়ো উঠঠল। 

 

তেোক্ষদো েুখ রিিোইয়ো করহল, সোরব নোরক! কখন এরল িুই? 

 

সোরবত্রী ঘট্ি  ুরকয়ো বরলল, এইেোত্র আসরছ। বোবুঠটট্ক তকোথোয় তপট্ল েোসী? 

 

তেোক্ষদো করহল, ইরনই আেোট্দি তছোটবোবু, সোরবত্রী। আে দু’রদন হট্লো তবৌেোি 

কোছ তথট্ক একখোরন রচঠঠ তপট্য়রছ, িো পিোট্ি পোইরন, িোই বললুে বোবু য্রদ দয়ো 

কট্ি পোট্য়ি ধ্ূট্লো তদন। 

 

সোরবত্রী বরলল, িট্ব পোট্য়ি ধ্ূট্লো তিোেোি ঘট্ি নো রদট্য় আেোি ঘট্ি তকন? 

 

তেোক্ষদো কু্ষণ্ণ হইয়ো বরলল, িো িোগ করিস তকন সোরব, আেোি ঘট্ি ি 

িদ্রট্লোকট্ক বসোট্নো য্োয় নো, িোই তিোি ঘট্ি বরসট্য়রছ। কি বিদট্িি তলোক 

এাঁিো—তকোথোয় আহ্লোদ কিরব, নো িোগ কিরছস? 
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সোরবত্রী হোরসয়ো বরলল, িোগ কিব তকন েোসী, িোগ নয়। রকন্তু অেরন অেরন 

পোট্য়ি ধ্ূট্লো রনট্ল তয্ পোপ হয়। রকছু েলট্য্োগ কিোন উরচি—হো াঁ বোেুনঠোকুি, 

আপনোি রক্ষট্দ তপট্য়ট্ছ রক? 

সিীশ অিযন্ত সঙ্কুরচি হইয়ো বরসয়োরছল, ঘোি নোরিয়ো বরলল, নো। 

সোরবত্রীি অিদ্র প্রট্শ্ন রবিক্ত হইয়ো তেোক্ষদো বরলয়ো উঠঠল, এ তিোি রক-িকে 

কথোি রছরি সোরবত্রী। িদ্রট্লোট্কি সট্ঙ্গ রক এইিকে কট্ি কথো কইট্ি হয়? 

 

সোরবত্রী তেোি করিয়ো হোরস চোরপয়ো বরলল, এ আি েন্দ কথো রক েোসী? আিো, 

ওাঁি রক্ষট্দি কথো নো হয় আি ব্বেজ্ঞোসো কিব নো, িুরে রকন্তু তদোকোন তথট্ক রকছু 

খোবোি রকট্ন আট্নো, আরে িিক্ষে েোয়গো কট্ি িোরখ। 

 

তেোক্ষদো অস্িুট্ট বরকট্ি বরকট্ি দ্রুিপট্দ চরলয়ো তগট্ল সোরবত্রী করহল, কোল 

িোি তথট্কই ি একিকে  উট্পোস চলট্ছ—রবট্কলট্বলো তয্ তকেন কট্ি পোরলট্য় 

এট্লন িোও তটি তপলুে নো। এখন উঠুন, সট্ে-আরেক কট্ি রকছু 

খোন। ওই আলনোি ওপট্ি কোচো কোপি আট্ছ, পট্ি আেোি সট্ঙ্গ আসুন—নো 

নো, তদিী নয়, উঠুন। 

 

সিীশ েোথো নোরিয়ো বরলল, আেোি রক্ষট্দ তনই। 

 

সোরবত্রী বরলল, নো থোকট্লও তখট্ি হট্ব। িোি প্রথে কোিে, রক্ষট্দ তনই এ কথো 

রবশ্বোস কিলুে নো, রিিীয় কোিে— 

 

সিীশ েুট্খি িোব অিযন্ত শক্ত করিয়ো বরলল, রিিীয় কোিেটো রেট্ছ কথো, ওই 

প্রথেই সব। সেস্ত রব ট্য়ই তিোেোি ব্বেদ আি েবিদব্বস্ত। এই ব্বেট্দি সট্ঙ্গ 

কোরু পোিবোি তেো তনই। 

 

সোরবত্রী েুখ িুরলয়ো একটুখোরন হোরসয়ো বরলল, িট্ব রেট্থয তচিো কিো তকন? 

 

সিীশ আিও গম্ভীি হইয়ো বরলল, িো নয় সোরবত্রী! আে আেোি তচিো 

তকোনেট্িই রেথযো হট্ব নো। হয় তিোেোি 

রিিীয় কোিে বট্লো, নো হয় সরিয বলরছ তিোেোট্ক, আরে তকোনেট্িই এখোট্ন 

রকছু খোট্বো নো। 
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সিীট্শি তগো াঁ তদরখয়ো সোরবত্রী রনিঃশট্ে হোরসট্ি লোরগল। রকছুক্ষে পট্ি আট্স্ত 

আট্স্ত বরলল, আরে িোবরছ আে আপরন এট্লন তকন? আে আেোি েেরদন 

িোই, রনট্ে এট্স য্খন দোসীি ঘট্ি পোট্য়ি ধ্ূট্লো রদট্য়ট্ছন, িখন শুধ্ু শুধ্ু 

আপনোট্ক তছট্ি রদট্ি পোরিট্ন। ‘পোরিট্ন’ বরলয়োই সোরবত্রী হঠোৎ থোরেয়ো তগট্লো 

বট্ট, রকন্তু িোহোি অন্তট্িি তগোপন বযথোটো িোহোিই কিস্বট্িি েুক্ত পথ ধ্রিয়ো 

এেরন অকস্মোৎ সিীট্শি সুেুট্খ আরসয়ো দো াঁিোইল তয্, কট্য়ক-েুহটূ্িেি েনয 

সিীট্শি সেস্ত তবোধ্শব্বক্ত অসোি হইয়ো তগল। বুব্বদ্ধেিী সোরবত্রী ইহো চট্ক্ষি 

রনরেট্  অনুিব করিয়ো িোহোি সেস্ত কথোটোট্ক সহে পরিহোট্স পরিেি করিয়ো 

হোরসয়ো বরলল, িগবোন আে আপনোট্ক আেোি অরিরথ কট্ি পোঠঠট্য়ট্ছন, 

সুিিোং তখট্িও হট্ব, দরক্ষেোও রনট্ি হট্ব,—আে রনিোন্তই েোিটো েোিো তগল 

তদখরচ। 

 

এিক্ষট্ে সিীট্শি সহে শব্বক্ত রিরিয়ো আরসল, ব্বেজ্ঞোসো করিল, সরিযই রক 

আে তিোেোি েেরদন? 

 

সোরবত্রী বরলল, সরিয। 

 

সিীশ বরলল, িট্ব এেন রদট্ন য্রদ এট্সই পট্িরচ ি তদোকোট্নি কিকগুট্লো 

বোসী তেঠোই-েণ্ডো তখট্য় তপট িিোব নো। িো ছোিো ও-সব ি আরে তকোনরদনই 

খোইট্ন। 

সোরবত্রীও িোহো েোরনি। েট্ন েট্ন লজ্জজ্জি হইয়ো বরলল, রকন্তু আে তয্ িোি হট্য় 

তগট্ছ! 
 

সিীশ বরলল, হট্লোই বো িোি। আে বোসোয় রিট্ি রগট্য় ি বকুরন তখট্ি হট্ব নো 

তয্, িোিট্ক আে িয় কিট্ি হট্ব। য্োই বল িুরে, তকোন েট্িই আরে ও-সব খোব 

নো। 

 

তিোেোি সট্ঙ্গ পোিবোি তেো তনই, বরলয়ো সোরবত্রী হোরসয়ো উঠঠয়ো তগল। 

 

সিীশ বরসয়ো রছল, শুইয়ো পরিল। এই কু্ষদ্র কুটীি এবং এই রনে েল শুভ্র শয্যো 

ছোরিয়ো য্োইট্ি তকোনেট্িই িোহোি 

েন উঠঠট্িরছল নো, অথচ, আত্মসম্ভ্রে অকু্ষণ্ণ িোরখয়ো বরসয়ো থোরকবোিও তকোনও 

সদুপোয় রছল নো। এখন, এই খোবোি বিরিি রবলট্ম্বি সম্ভোবনো িোহোট্ক তয্ন একটো 

আসি কিেট্বযি কঠঠন দোয় হইট্ি অবযোহরি রদয়ো তগল। 
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তস পোশবোরলশটো তেোি করিয়ো েিোইয়ো ধ্রিয়ো তদওয়োট্লি রদট্ক েুখ করিয়ো চুপ 

করিয়ো পরিয়ো িরহল। চরলয়ো য্োইবোি সেয় সোরবত্রী বোরহি হইট্ি রশকল িুরলয়ো 

রদয়ো রগয়োরছল, ইহোও তয্েন তস তটি পোইয়োরছল, িোহোি ‘িুরে’ সম্ভো েও তস 

তিেরন লক্ষয করিয়োরছল। রনেেন ঘট্িি েট্ধ্য এই নবলব্ধ িথয দুঠট, য্োদুকি ও 

িোহোি েোয়োকোঠঠি েি িোহোি েট্নি েট্ধ্য অপূব ে ইন্দ্রেোল সৃঠি করিয়ো চরলট্ি 

লোরগল। আেই দুপুিট্বলো তয্-সেস্ত িোলবোসোি আবেেনো িোহোি েট্নি রিিি 

হইট্ি িোটোি টোট্ন বোরহট্িি রদট্ক িোরসয়ো রগয়োরছল, তেোয়োট্িি উলটো তস্রোট্ি 

আবোি িোহোিো এট্ক এট্ক রিরিয়ো আরসয়ো তদখো রদট্ি লোরগল। আেই 

দুপুিট্বলোয় আত্মোরিেোট্নি আঘোট্িি সুিীব্র জ্বোলো রনট্েি েট্নি নীচ প্রবৃরিি 

রদট্ক িোহোি তচোখ খুরলয়ো রদয়োরছল, জ্বোলোি উপশট্েি সট্ঙ্গ সট্ঙ্গই তস চকু্ষ 

আপরন েুরদ্রি হইয়ো তগল। এেরন করিয়ো রনট্েট্ক লইয়ো তখলো করিট্ি করিট্ি 

একসেট্য় তবোধ্ করি তস একটু ঘুেোইয়ো পরিয়োরছল, হঠোৎ িোি তখোলোি শট্ে 

েোরগয়ো উঠঠয়ো পোশ রিরিয়ো তদরখল সোরবত্রী তেোক্ষদোট্ক লইয়ো ঘট্ি  ুরকট্িট্ছ। 

তেোক্ষদো রচঠঠখোরন সিীট্শি হোট্ি রদয়ো বরলল, তদখুন ি বোবু, তবৌেো রক 

রলট্খট্চন? 

 

সিীশ সেস্তটো পরিয়ো লইয়ো বরলল, িো াঁট্দি রিিট্ি এখনও েোস-দুই তদিী 

আট্ছ। 

 

তেোক্ষদো ব্বেজ্ঞোসো করিল, আি তকোন কথো তনই? 

 

সিীশ রচঠঠখোরন রিিোইয়ো রদয়ো বরলল, নো, আি রবট্শ  রকছু তনই। 

 

আেোি েোইট্নি কথোটো বোবু? 

 

নো, তস কথো তনই। 

 

টোকোি কথো নোই শুরনয়ো তেোক্ষদো েট্ন েট্ন অিযন্ত রবিক্ত হইয়ো রচঠঠি েনয 

হোি বোিোইয়ো বরলল, িো থোকট্ব 

তকন, থোকট্ব য্ি-সব বোট্ে কথো! রদন রচঠঠ। কোল সোরবত্রী আেোট্ক একখোনো 

েবোব রলট্খ রদস ি। হো াঁ লো, বোবুি খোবোি রদরব কখন? িোি রক হয়রন? 

সোরবত্রী বরলল, বোেুনঠোকুি সট্েয-আরেক কিট্ব নো, অেরন খোট্ব? 
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তেোক্ষদো রবিক্ত হইয়োই রছল, আট্িো রবিক্ত হইয়ো বরলল, তশোট্নো কথো একবোি! এ 

রক তিোি পুরুিঠোকুি, নো িট্চোরয্যবোেুন তপট্য়রচস তয্ পূট্েো-আরেক কিট্ি 

য্োট্ব? 

 

সিীশ হোরসয়ো বরলল, ও রক ব্বঝ, সব িুট্ল তগট্ল! আরে ি রচিকোলই সট্েয-

আরেক করি। 

 

তেোক্ষদোি তবোধ্ করি হঠোৎ েট্ন পরিয়ো তগট্ল। অপ্ররিি হইয়ো বরলল, ও েো, িোই 

ি! 
 

সোরবত্রীি রদট্ক রিরিয়ো বরলল, তদ েো, রশগ্রগি বোবুি একটো েোয়গো কট্ি তদ। 

তিোি ঘট্ি ি সেস্তই ঠঠক আট্ছ। তদ েো, তদ, আি তদিী করিস তন—বরলট্ি 

বরলট্ি তেোক্ষদো স্থোনোন্তট্ি চরলয়ো তগল। 

 

ঘণ্টো-খোট্নক পট্ি, সিীট্শি আহোট্িি সেয় ঘট্ি তকহ উপরস্থি নোই—অেকোি 

বোিোন্দো হইট্ি তেোক্ষদো ইহো লক্ষয করিয়ো এট্কবোট্ি জ্বরলয়ো উঠঠল। িোিোঘট্ি 

আরসয়ো তদরখল সোরবত্রী চুপ করিয়ো বরসয়ো আট্ছ। রুিস্বট্ি বরলল, এ তিোি রক 

িকে আট্ক্কল সোরবত্রী! এ রক কোঙ্গোলী-তিোেন হট্চ তয্, য্ো তহোক দুট্টো তিট্ল 

রদট্য় ঠোণ্ডো হট্য় বট্স আরছস! 
 

সোরবত্রী রক িোরবট্িরছল, চেরকয়ো বরলল, দিকোি হট্ল উরন তচট্য় তনট্বন। 

 

এেন বুব্বদ্ধ নো হট্ল আি দোসীবৃরি কিট্ি য্োস! তকোথোয় িুই রনট্ে দোসী-চোকি 

িোখরব, নো— 

 

সোরবত্রী হোরসয়ো বরলল, রনট্েই দোসী হট্য় আরছ। িোট্িই বো তদো  রক েোসী, তখট্ট 

তখট্ি লজ্জো তনই। 

 

তেোক্ষদো িোরগয়ো বরলল, তক বলট্ল তনই? আেোি েি বয়ট্স নো থোকট্ি পোট্ি, 

রকন্তু তিোি বয়ট্স আট্ছ। িো থোক নো থোক, বোবুট্ক য্খন তখট্ি বট্লরছস, িখন 

বট্স তথট্ক খোওয়োট্গ য্ো। েোনুট্ ি কপোল রিট্ি তয্ট্ি তবশী তদিী লোট্গ নো! 
 

সোরবত্রী চরলট্ি উদযি হইয়োই থেরকয়ো দো াঁিোইয়ো বরলল, রক বকট্চো েোসী! উরন 

শুনট্ি পোট্বন তয্! 
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তেোক্ষদো িৎক্ষেোৎ স্বি নি করিয়ো বরলল, নো নো, শুনট্ি পোট্বন তকন! আি 

একটো কথো তিোট্ক বট্ল িোরখ বোছো। িগবোন কপোট্লি েোঝখোট্ন তয্ দুট্টো তচোখ 

রদট্য়ট্ছন তস দুট্টো একটু খুট্ল িোরখস। ঘরিি তচন, হীট্িি আংঠট নো থোকট্লই 

েোনু ট্ক তছোট্টো েট্ন করিস তন। 

 

আিো, বরলয়ো সোরবত্রী হোরসয়ো চরলয়ো য্োইট্িরছল, তেোক্ষদো আবোি রপছন হইট্ি 

িোরকয়ো বরলল, তশোন্ সোরবত্রী! 
 

সোরবত্রী রিরিয়ো দো াঁিোইয়ো বরলল, রক? 

 

আয় তদরখ একবোি আেোি ঘট্ি, একখোনো  োকোই কোপি তবি কট্ি রদ, পট্ি য্ো। 

 

সোরবত্রী হোরস চোরপয়ো বরলল, িুরে বোি কি তগ েোসী, আরে এখরন আসরচ। 

 

সিীট্শি খোওয়ো প্রোয় তশ  হইয়ো আরসয়োরছল, সোরবত্রী ঘট্ি  ুরকয়ো বরলল, তচোখ 

বুট্ে খোট্চো নোরক? 

 

সিীশ েুখ িুরলয়ো বরলল, নো। 

 

রকন্তু, তচোখ দুঠট ি ঘুট্ে  ুট্ল আসট্চ তদখরচ। 

 

বোস্তরবকই িোহোি অিযন্ত ঘুে পোইট্িরছল। গি িোব্বত্রি উিৃঙ্খল অিযোচোি আে 

অসেট্য়ই িোহোি তচোট্খি পোিো দুঠটট্ক িোিী করিয়ো আরনট্িরছল, তস সলজ্জ-

হোট্সয কবুল করিয়ো বরলল, হো াঁ, িোিী ঘুে পোট্চ। 

সোরবত্রী ব্বেজ্ঞোসো করিল, আি রকছু চোই রক? 

 

সিীশ িোিোিোরি বরলয়ো উঠঠল, রকছু নো, রকছু নো; আেোি খোওয়ো হট্য় তগট্ছ। 

 

বোরহট্ি পোট্য়ি শট্ে সোরবত্রী তটি পোইল, তেোক্ষদো আরসয়ো দো াঁিোইয়োট্ছ; বরলল, 

বোবু আেোট্ক একখোরন  োকোই শোরি রকট্ন রদট্ি হট্ব। 

 

তস তকোনরদনই রকছু চোট্হ নো, সুিিোং এ কথোি িোৎপয্ ে বুব্বঝট্ি নো পোরিয়ো সিীশ 

আিয্ ে হইয়ো তগল। তস তেোক্ষদোি আগেন তটি পোয় নোই। েুখ িুরলয়ো সরবস্মট্য় 

বরলল, সরিয চোই? 

 

সরিয বব রক! 
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পিট্ব কখন? 

 

আে পিবোি সেয় তনই বট্ল তকোনও রদন সেয় হট্ব নো, এেন রক কথো আট্ছ! 

িো ছোিো আি একঠট কথো; আরে তখট্ট খোই বট্ল েোসী দুিঃখ কিরছট্লন, িোই েট্ন 

কব্বচ আি তখট্ট খোট্বো নো—এখন তথট্ক বট্স বট্স খোট্বো। 

সিীশ হোরসয়ো বরলল, তবশ ি। 

 

শুধ্ু তবশ হট্লই ি হট্ব নো, ওই সট্ঙ্গ একঠট দোসী নো হট্লও আি েোন থোকট্চ 

নো—িোও আপনোট্ক তিট্খ রদট্ি হট্ব। আপনোট্কই—কথোটো তস তশ  করিট্ি 

পোরিল নো, েুট্খ আাঁচল গুাঁ ব্বেয়ো রদয়ো উৎকট হোরসি তবগ তিোধ্ করিট্ি লোরগল। 

 

তেোক্ষদো কো াঁচো তলোক নট্হ। তস একেুহটূ্িে সেস্তটো বুব্বঝয়ো লইয়ো ঘট্ি  ুরকয়ো 

বরলল, বোবু বুব্বঝ সোরবত্রীট্ক তচট্নন? 

 

সোরবত্রীি রদট্ক রিরিয়ো বরলল, েোসীি সট্ঙ্গ এিক্ষে বুব্বঝ িোেোশো হব্বিল? িো এ 

ি িোট্লো কথো, আহ্লোট্দি কথো! আট্গ বলট্লই ি চুট্ক তয্ি! বরলয়ো হোরসয়ো বোরহি 

হইয়ো তগল। 

 

আহোিোট্ন্ত সিীশ আি একবোি শয্যোয় আরসয়ো বরসল। সোরবত্রী রিবো িরিয়ো পোন 

আরনয়ো রদল এবং বো াঁধ্ো হুাঁকোয় িোেোক সোব্বেয়ো আরনয়ো সিীট্শি হোট্ি রদয়ো 

পোট্য়ি কোট্ছ েোঠটট্ি বরসয়ো পরিয়ো হঠোৎ একটুখোরন হোরসয়ো েুখ নীচু করিল। 

সিীট্শি বুট্কি েট্ধ্য ঝি বরহট্ি লোরগল। সব েট্দট্হ কো াঁটো রদয়ো তয্ন শীি করিয়ো 

উঠঠল। ক্ষেকোট্লি রনরেি িোহোি হুাঁকো টোরনবোি শব্বক্তটুকু পয্ েন্ত িরহল নো। 

রেরনট দুই এইিোট্ব নীিট্ব কোঠটবোি পট্ি সোরবত্রী সহসো েুখ িুরলয়ো বরলল, িোি 

হট্লো, বোসোয় য্োট্ব নো? 

 

সিীশ শুষ্ক-গলোয় বরলল, নো তগট্ল থোকব তকোথোয়? 

 

এইখোট্নই থোকট্ব। নো তয্ট্ি পোি ি কোে তনই—েোসী এখনও তেট্গ আট্ছ, 

আরে িোি রবছোনোট্িই শুট্ি পোিব—বরলয়ো সোরবত্রী সিীট্শি েুট্খি রদট্ক 

চোরহয়ো িরহল। 
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একেুহটূ্িেি েনয সিীশ রনব েোক হইয়ো িরহল, রকন্তু পিক্ষট্েই প্রবল তচিোয় 

রনট্েট্ক সংবিে করিয়ো লইয়ো এট্কবোট্ি দো াঁিোইয়ো উঠঠয়ো বরলল, নোিঃ—

চললোে। 

 

আিো, আি একটু তবোট্সো, বরলয়ো সোরবত্রী উঠঠয়ো রগয়ো সিীট্শি েিুোট্েোিোটো 

বোরহি হইট্ি িুরলয়ো আরনল, এবং আাঁচল রদয়ো পো েুছোইয়ো রদয়ো েিুোি রিিো 

বো াঁরধ্য়ো রদট্ি রদট্ি আট্স্ত আট্স্ত করহল, বোসোি তলোক য্রদ েোনট্ি পোট্ি? 

 

তকেন কট্ি েোনট্ব? 

 

আরেই য্রদ বট্ল রদ! 
 

রক বলট্ব িুরে—বলবোি ি রকছু তনই। 

সোরবত্রী আবোি একটু হোরসয়ো বরলল, রকছুই তনই? সরিয বলট্চো? 

 

সিীশ চুপ করিয়ো িরহল। 

 

সোরবত্রী েৃদুকট্ি করহল, বলবোি কথো নো থোকট্ল রক েোরন, আে তিোেোট্ক আরে 

তছট্ি রদট্ি পোিিুে রক নো। বরলয়ো হঠোৎ চুপ করিয়ো তগল। রকন্তু পিক্ষট্েই 

প্রবলট্বট্গ েোথো নোরিয়ো বরলয়ো উঠঠল, নো, িুরে বোসোয় য্োও। রকন্তু এই দুিুবুব্বদ্ধ 

য্রদ নো ছোি ি একরদন সেস্ত প্রকোশ কট্ি তদব িো বট্ল রদব্বি। 

 

এ রক িহসয! ইহোি রিিট্িি কথোটো ঠঠক ধ্রিট্ি নো পোরিয়ো সিীশ ক্ষেকোল স্তব্ধ 

হইয়ো দো াঁিোইয়ো থোরকয়ো বরলল, বলট্লই বো। বোসোি তলোক ি আেোি গোি্তেন নয়। 

 

সোরবত্রী করহল, নয় েোরন। রকন্তু েোসী আেোি তস িোিও অনোয়োট্স রনট্ি পোিট্ব। 

িোি ব্বেিট্ক তঠরকট্য় িোখট্ব রক রদট্য়? 

 

তেোক্ষদোি ইরঙ্গট্ি সিীশ েট্ন েট্ন িয় পোইট্লও েুট্খ বরলল, টোকো রদট্য়। 

 

সোরবত্রী বরলল, িোট্ি শুধ্ু টোকোি অপবযয় হট্ব, কোে হট্ব নো। িো ছোিো 

েোসীট্কই নো হয় টোকোয় বশ কিট্ব, রকন্তু আেোট্ক বশ কিট্ব রক রদট্য়? 

 

সিীশ িস করিয়ো বরলয়ো তিরলল, িোলবোসো রদট্য়। 
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সোরবত্রীি ওষ্ঠপ্রোট্ন্ত কঠঠন চোপো-হোরসি আিোস তদখো রদল, করহল, এই রনট্য় 

চোিবোি হট্লো। 

 

অথ েোৎ? 

 

অথ েোৎ, ইরিপূট্ব ে আিও রিনেন এই ব্বেরনসঠটই রদট্ি তচট্য়রছট্লন। 

 

িুরে নোওরন? 

 

নো। েঞ্জোল েি কট্ি িোখবোি েি েোয়গো তনই আেোি। 

 

সিীশ রস্থি হইয়ো বরসয়ো িরহল। সোরবত্রীি রবদূ্রট্পি হোরস এবং কিস্বি রকছুই 

িোহোি লক্ষয এিোয় নোই, িোই িোহোি দুপুিট্বলোি কথোগুট্লোও েট্ন পরিয়ো তগল, 

এবং পিোেোত্রই তপ্রট্েি নদীট্ি তেোয়োি তশ  হইয়ো িোটোি টোন ধ্রিল। সোরবত্রীি 

কথোগুলোট্ক তস িোেোশো বরলয়ো িুল করিল নো। হঠোৎ অিযন্ত কঠঠন হইয়ো বরলয়ো 

উঠঠল, িোিো রনট্ব েোধ্! িোট্দি এেন বস্তু তদওয়োি প্রস্তোব কিো উরচি রছল য্ো বোট্ক্স 

িুট্ল িোখট্ি কোট্িো েঞ্জোল বট্ল েট্ন হয় নো। আরেও রনট্ব েোধ্ কে নই, তকননো, 

আরেও িুট্লরছলোে ও-বস্তুটো তিোেোট্দি কি অবট্হলোি সোেগ্রী! এিটো বয়ট্স 

এি বি িুল হওয়ো আেোি উরচি রছল নো। আিো, চললোে। 

 

কথোটো সোরবত্রীট্ক শূট্লি েি রবাঁরধ্ল। ‘তিোেোট্দি’ বরলয়ো সিীশ তয্ িোহোট্ক 

কোহোট্দি সরহি অরিি করিয়ো তদরখল, সোরবত্রীি িোহো বুব্বঝট্ি বোকী িরহল নো। 

রকন্তু পরিহোস কলট্হ পরিেি হইয়ো হোিোহোরিি উপিে হইট্িট্ছ তদরখয়ো তস 

চুপ করিয়ো তগল। সিীশ রকন্তু থোরেট্ি পোরিল নো, বরলল, রশকোিী বাঁিরশট্ি েোছ 

তগাঁট্থ তখরলট্য় তয্েন কট্ি আট্েোদ কট্ি, এিরদন আেোট্ক রদট্য় তবোধ্ করি িুরে 

তসই িোেোশোই কিরছট্ল,—নো? 

 

সোরবত্রী আি সরহট্ি পোরিল নো। িরিৎট্বট্গ উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো বরলল, বাঁিরশট্ি 

তগাঁট্থ তিোেোট্ক তটট্নই তিোলো য্োয়—তখরলট্য় তিোলবোি েি বি েোছ িুরে নও। 

সিীশ রনে েেিোট্ব রবদূ্রপ করিয়ো বরলল, নই আরে? 

 

সোরবত্রী করহল, নো, নও িুরে। িোহোি ওষ্ঠোধ্ি কুব্বিি হইয়ো উঠঠল। সিীট্শি 

েুট্খি প্ররি িীব্র দৃঠিপোি করিয়ো বরলট্ি লোরগল, অসচরিত্র! আেোি েি একটো 
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স্ত্রীট্লোকট্ক িোলট্বট্স িোলবোসোি বিোই কিট্ি তিোেোি লজ্জো কট্ি নো? য্োও 

িুরে—আেোি ঘট্ি দো াঁরিট্য় আেোট্ক রেট্থয অপেোন কট্িো নো। 

 

এই অপেোট্ন সিীশ আিও রনদেয় হইয়ো উঠঠল। এবোি অেোেেনীয় কুৎরসি 

রবদূ্রপ করিয়ো বরলল, আরে অসচরিত্র! রকন্তু তস য্োই তহোক সোরবত্রী, তিোেোি 

নোেটো রকন্তু তিোেোি বোপ-েো সোথ েক রদট্য়রছট্লন। 

 

সোরবত্রী সরিয়ো রগয়ো তচৌকোঠ ধ্রিয়ো ক্ষেকোল রস্থি হইয়ো দো াঁিোইয়ো শুধ্ু বরলল, 

য্োও! িোহোি েুখ িযোকোট্শ রববে ে হইয়ো রগয়োরছল। 

 

সিীশ অপেোন ও তিোট্ধ্ি অসহয জ্বোলোয় তসরদট্ক ভূ্রট্ক্ষপ েোত্র নো করিয়ো 

বরলল, রকন্তু য্োবোি আট্গ আি একবোি আাঁচল রদট্য় পো েুরছট্য় তদট্ব নো? রকংবো 

আি তকোনও তখলো—আি রকছু— 

 

হঠোৎ দুেট্নি তচোখোট্চোরখ হইল। সোরবত্রী এক-পো কোট্ছ সরিয়ো আরসয়ো বরলল, 

িুরে কসোইট্য়ি তচট্য়ও রন ্ঠুি,—িুরে য্োও! িুরে য্োও! তিোেোি পোট্য় পরি, িুরে 

য্োও! নো য্োও ি েোথো খুাঁট্ি েিব—িুরে য্োও! 
 

িোহোি কিস্বট্িি উিট্িোিি এবং অস্বোিোরবক িীব্রিোয় অকস্মোৎ সিীশ িীি 

হইয়ো উঠঠল এবং আি একঠট কথোও নো বরলয়ো বোরহি হইয়ো তগল। রকন্তু অেকোি 

বোিোন্দোি তশ  পয্ েন্ত আরসয়ো িোহোট্ক থোরেট্ি হইল। তকোন্ রদট্ক রসাঁরি, তকোন্ 

রদট্ক পথ, অেকোট্ি রকছুই তদখো য্োয় নো। পট্কট্ট হোি রদয়ো তদরখল, তদশলোই 

নোই। এই রনরুপোয় অবস্থো-সঙ্কট্টি েোঝখোট্ন রেরনট-পো াঁট্চক চুপ করিয়ো 

দো াঁিোইয়ো থোরকয়ো আবোি িোহোট্ক সোরবত্রীি ঘট্িি রদট্ক রিরিয়ো আরসট্ি হইল। 

বোরহি হইট্ি তদরখল, সোরবত্রী তেট্ঝি উপি উপুি হইয়ো পরিয়ো আট্ছ। আট্স্ত 

আট্স্ত িোরকল, সোরবত্রী! সোরবত্রী সোিো রদল নো। পুনব েোি িোরকয়োও সোিো নো পোইয়ো 

সিীশ ঘট্িি েট্ধ্য আরসয়ো সোরবত্রীি েোথোয় হোি রদল। ঝুাঁ রকয়ো পরিয়ো তদরখল, 

চকু্ষ েুরদ্রি এবং েুট্খি েট্ধ্য আঙু্গল রদয়ো বুব্বঝল, সোরবত্রী েূরছ েি হইয়ো আট্ছ। 

েুহটূ্িেি েনয িোহোি েট্নি েট্ধ্য একটো িয় ও সট্ঙ্কোট্চি উদয় হইল বট্ট, রকন্তু 

পিক্ষট্েই সোরবত্রীি অট্চিন তদহটো িুরলয়ো লইয়ো শয্যোয় তশোয়োইয়ো রদল, এবং 

চোদট্িি এক অংশ কলসীি েট্ল রিেোইয়ো লইয়ো েুট্খি উপি, তচোট্খি উপি 

রছটোইয়ো রদয়ো একখোনো হোি-পোখো লইয়ো বোিোস করিট্ি লোরগল। রেরনট দুই-রিন 

পট্িই সোরবত্রী তচোখ তেরলয়ো েোথোি উপি কোপি টোরনয়ো রদয়ো পোশ রিরিয়ো 

শুইয়ো বরলল, িুরে য্োওরন? 
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সিীশ চুপ করিয়ো বোিোস করিট্ি লোরগল। 

 

সোরবত্রী রবছোনো হইট্ি উঠঠয়ো প্রদীপ হোট্ি লইয়ো বোরহট্ি আরসয়ো দো াঁিোইল। 

বরলল, চল, তিোেোট্ক তদোি খুট্ল রদট্য় আরস। 

 

িোি পট্ি রনিঃশট্ে পথ তদখোইয়ো নীট্চ নোরেয়ো আরসল এবং িোি খুরলয়ো রদয়ো 

সরিয়ো দো াঁিোইল। 

 

েূরছ েি সোরবত্রীট্ক শয্যোয় তশোয়োইট্ি তসই তয্ েুহটূ্িেি েনয িোহোি অট্চিন 

তদহখোরন িোহোট্ক বুট্ক িুরলয়ো লইট্ি হইয়োরছল, তসই অবরধ্ সিীশ রক িকে 

তয্ন অনযেনস্ক হইয়োরছল; এখন দিেোি বোরহট্ি আরসট্িই িোহোি চেক 

িোরঙ্গয়ো তগল এবং রক একটো কথো বরলবোি েনয েুখ িুরলট্িই সোরবত্রী বরলয়ো 

উঠঠল, নো, আি একঠট কথোও নো, তিোেোি তদহটোট্ক ি িুরে পূট্ব েই নি কট্িছ, 

রকন্তু তস নো হয় একরদন পুট্িও ছোই হট্ি পোিট্ব, রকন্তু একটো অসৃ্পশয 

কুলটোট্ক িোলট্বট্স িগবোট্নি তদওয়ো এই েনটোি গোট্ল আি কোরল েোরখট্য়ো নো। 

হয় িুরে কোলই ও-বোসো তছট্ি চট্ল য্োও, নো হয়, আরে আি ওখোট্ন য্োট্বো নো। 

বরলয়োই সোরবত্রী উিট্িি েনয প্রিীক্ষোেোত্র নো করিয়ো সশট্ে দিেো বে করিয়ো 

রদল। 

 

  



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
2

 

নয় 

 

সিীশ হিবুব্বদ্ধ হইয়ো রগয়োরছল। তকন তয্ সোরবত্রী অরবশ্রোে আক েে কট্ি, 

তকনই বো কোট্ছ আরসট্ল এেন রন ্ঠুি আঘোি করিয়ো দূট্ি সিোইয়ো তদয়, তসরদন 

সোিো িোব্বত্র ধ্রিয়ো িোরবয়োও ইহোি একটো অস্পি কোিেও খুাঁব্বেয়ো পোইল নো। গি 

িোব্বত্রি এক একটো কথো এখন পয্ েন্ত িোহোি হোট্িি েট্ধ্য ঝনঝন করিয়ো 

বোব্বেট্িরছল। িোই তস প্রিুযট্ ই বোরহি হইয়ো তগল এবং একটো বোসো ঠঠক করিয়ো 

আরসয়ো েুট্ট িোরকয়ো ব্বেরনসপত্র তবোঝোই রদট্ি লোরগল। বযোপোি তদরখয়ো বোসোি 

সকট্লই আিয্ ে হইল। তবশী হইল তবহোিী। তস কোট্ছ আরসয়ো আট্স্ত আট্স্ত 

ব্বেজ্ঞোসো করিল, বোবু রক িট্ব বোরি য্োট্িন? 

 

সিীশ িোহোি হোট্ি তগোটো-পো াঁট্চক টোকো গুাঁ ব্বেয়ো রদয়ো বরলল, নো তবহোিী, বোরি 

নয়—সু্কট্লি কোট্ছই একটো বোসো তপট্য়রছ, িোই য্োব্বি। 

 

তবহোিী ক্ষেকোল চুপ করিয়ো থোরকয়ো বলল, রকন্তু তস ি এখট্নো আট্সরন বোবু। 

 

সিীশ েুখ নো িুরলয়োই করহল, আট্সরন? আিো, িুই রবছোনোগুট্লো আেোি তবাঁট্ধ্ 

তদ, আরে িিক্ষে িোখোলবোবুি ঘি তথট্ক একবোি আরস। বরলয়োই বোসোি তদনো-

পোওনো রেটোইয়ো রদট্ি িোখোলবোবুি ঘট্ি চরলয়ো তগল। তস ঘট্ি অট্নট্কই উপরস্থি 

রছট্লন; তবোধ্ করি এই আট্লোচনোই চরলট্িরছল। কোিে, িোহোট্ক তদরখয়ো 

সকট্লই রনস্তব্ধ হইয়ো তগল। িোখোল একটুখোরন হোরসি তচিো করিয়ো বরলট্লন, 

সিীশবোবু এেন হঠোৎ তয্! 
 

সিীশ হোট্িি টোকোগুট্লো তটরবট্লি একধ্োট্ি িোরখয়ো রদয়ো বরলল, হঠোৎ একরদন 

এট্সও রছলোে, হঠোৎ একরদন চট্লও য্োব্বচ। এই টোকোগুট্লোট্িই তবোধ্ করি হট্ব, 

য্রদ নো হয়, রহসোব হট্য় তগট্ল আেোট্ক েোনোট্বন, বোকী টোকো পোঠঠট্য় তদব। 

 

িোখোল বরলট্লন, েোনোব তকোথোয়? 

 

আেোি সু্কট্লি ঠঠকোনোয় একখোনো কোিে রলট্খ তিট্ল তদট্বন, িো হট্লই পোব, 

বরলয়ো সিীশ আি তকোনও সওয়োল-েবোট্বি অট্পক্ষো নো করিয়ো বোরহি হইয়ো 

তগল। ঘট্িি রিিি হইট্ি একটো চোপো-হোরসি শে সিীট্শি কোট্ন আরসয়ো 

তপৌৌঁরছল। তবহোিী অদূট্ি দো াঁিোইয়ো রছল, ঘট্ি  ুরকয়ো হোট্িি তছোট পুাঁটরলঠট 

কপোট্টি আিোট্ল নোেোইয়ো িোরখয়ো, িোখোলট্ক উট্দ্দশ করিয়ো বরলল, বোবু, 
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আেোি সট্িি রদট্নি েোইট্নটো রহসোব কট্ি রদন, আেোট্ক এখুরন বোবুি সট্ঙ্গ 

তয্ট্ি হট্ব। 

 

িোখোল রবব্বস্মি ও ক্রুদ্ধ হইয়ো বরলট্লন, িুই য্োরব, এখোট্ন কোে কিট্ব তক? য্োব 

বলট্লই ি য্োওয়ো হয় নো। 

 

তবহোিী করহল, তকন হট্ব নো বোবু! আেোট্ক তয্ তয্ট্িই হট্ব! 
 

িোখোল আগুট্নি েি জ্বরলয়ো উঠঠয়ো বরলট্লন, হট্ব বলট্লই হট্ব! িীরিেি 

তনোঠটশ তদওয়ো চোই, েোরনস! 
 

তবহোিী করহল, তস িখন একরদন সেয়েি  এট্স রদট্য় য্োব। এখন েোইট্নটো রদন, 

আেোট্ক ব্বেরনসপত্র গুরছট্য় রনট্ি হট্ব। 

 

িোখোল আি তকোনও েবোব নো রদয়ো ঝট্িি তবট্গ বোরহি হইয়ো সিীট্শি ঘট্ি 

 ুরকয়োই বরলয়ো উঠঠল, সিীশবোবু, এইগুট্লো রক কোে? 

সিীশ রবছোনো বো াঁরধ্ট্িরছল, েুখ িুরলয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, তকোনগুট্লো? 

 

িোখোল উদ্ধিিোট্ব করহল, ব্বঝ আট্সরন। তস ি আট্গই তগট্ছ তদখরচ, আবোি 

তবহোিীট্ক রনট্ি চোন তকন? তদো  কিট্লন আপরন, শোব্বস্ত তিোগ কিট্বো রক 

আেিো? 

 

সিীশ রবব্বস্মি হইয়ো বরলল, আপনোি কথো ি বুঝলোে নো। 

 

িোখোল গলোি সুি চিোইয়ো রদয়ো বরলট্লন, বুঝট্বন তকন, নো তবোঝোই তয্ সুরবট্ধ্। 

রনট্ে নো তগট্ল আপনোট্ক ি বোি কিতিই হট্িো; রকন্তু তস য্ো তহোক, একটো 

সহে িদ্রিোি জ্ঞোনও রক েোনুট্ ি থোকট্ি তনই? 

 

সিীট্শি দুই তচোখ জ্বরলয়ো উঠঠল, কোট্ছ সরিয়ো আরসয়ো বরলল, আপরন এ সেস্ত 

রক বলট্ছন? 

 

ঈ েোি বরে িোখোলট্ক দগ্ধ করিট্িরছল, বরলট্লন, বলরছ ঠঠক, আপরনও বুঝট্ছন 

ঠঠক! সিীশবোবু, তকোন কথোই আেোট্দি অেোনো তনই। আিো য্োন আপরন—রক 

কোলসোপট্কই ঘট্ি আনো হট্য়রছল, এেন বোসোটো লণ্ডিণ্ড কট্ি রদট্ল। 
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সিীশ িোখোট্লি একটো হোি চোরপয়ো বরলল, রক বলট্ছন িোখোলবোবু? 

 

িোখোল তেোি করিয়ো হোি ছোিোইয়ো লইয়ো গব্বেেয়ো উঠঠট্লন, য্োন—য্োন, নযোকো 

সোেট্বন নো। য্োন আপরন, দূি তহোন। 

 

তবহোিী ঘট্ি  ুরকয়ো বরলল, সিীশবোবু, তয্ট্ি তদন ওাঁট্ক, তকোথোয় ওাঁি দিদ, 

তকোথোয় ওাঁি জ্বোলো, তস একরদন আপনোট্ক আরে বলব। আরে সেস্ত েোরন। 

আসুন, আেিো ব্বেরনসপত্র গুরছট্য় রনই। 

 

িোখোল পদশট্ে বোরি কো াঁপোইয়ো বোরহি হইয়ো তগল, সিীশ তচৌরকি উপি বরসয়ো 

পরিয়ো করহল, এ-সব রক তবহোিী! 
 

তবহোিী বরলল, আরে আপনোি সট্ঙ্গ য্োব বোবু, এখোট্ন থোকট্ি পোিব নো। 

 

সিীশ আিয্ ে হইয়ো বরলল, আেোি সট্ঙ্গ? এখোট্ন কোে কিট্ব তক? 

 

তবহোিী অরবচরলি দৃঢ়িোি সরহি বরলল, য্োি ইট্ি করুক, আরে সট্ঙ্গ য্োবই! 

একেন চোকি নো থোকট্ল ি আপনোি চলট্ব নো বোবু! 
 

এিক্ষট্ে বযোপোিটো বুব্বঝট্ি পোরিয়ো সিীশ ক্ষেকোল চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলল, 

এ কথো আট্গ বলট্লই ি পোিরিস তবহোিী? 

 

তবহোিী েবোব রদল নো। রনিঃশট্ে ব্বেরনসপত্র গুছোইয়ো লইয়ো েুট্টি েোথোয় িুরলয়ো 

রদট্ি লোরগল। তস তয্ য্োইট্বই, িোহোট্ি আি সট্ন্দহ িরহল নো। 

 

নূিন বোসোয় আরসয়ো সিীশ িোরবট্িরছল, তস এেন হইয়ো তগল রকরূট্প? তয্-তস 

িোহোট্ক শুধ্ু তয্ অপেোন করিট্িই সোহস কট্ি, িোহোই নট্হ, অপেোন করিয়ো 

স্বিট্ন্দ পরিত্রোে পোয় তকন? িোহোি অসোধ্োিে বদরহক শব্বক্ত একরিলও কট্ে 

নোই, অথচ তকন তস েুখ িুরলয়ো তেোি করিয়ো কথো করহট্ি পোট্ি নো? তকন তস 

নিেুট্খ সেস্তই সহয কট্ি? রনট্েি েট্নি এই তশোচনীয় দুব েলিো আে িোহোট্ক 

অিযন্ত বোব্বেল এবং িদট্পক্ষো বোব্বেল এই দুিঃখটো তয্, প্ররিকোি করিবোি সোধ্যও 

তয্ন িোহোি হোিছোিো হইয়ো তগট্ছ। িোখোট্লি ক্রুদ্ধ িো ো তয্, তস-িোব্বত্রি 

ঘটনোিই ইরঙ্গি করিয়োট্ছ িোহোট্ি সট্ন্দহেোত্র নোই। 

ইহোই েট্ন করিয়ো সিীশ লজ্জোয় েোঠটি সরহি রেরশয়ো য্োইট্ি লোরগল। রবরপট্নি 

তলোক িোহোট্ক তকেন করিয়ো রকিোট্ব ধ্রিয়োরছল, অেকোি ঘট্িি েট্ধ্য তকেন 
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করিয়ো তস িট্য় েিোি েি পরিয়োরছল, বুব্বদ্ধেোন িোহোিো তকেন করিয়ো সেস্ত 

চোলোরকটো বুব্বঝট্ি পোরিয়ো আিোদট্নি রিিি হইট্ি টোরনয়ো লইয়ো রগয়োরছল 

ইিযোরদ রচিগ্রোহী দুল েি রববিে সট্িয-রেথযোয়, অলঙ্কোট্ি-আিম্বট্ি েিোইয়ো 

বরে েি হইবোি সেয়টো উপরস্থি সকট্ল রকরূপ উৎকট আনন্দ, আগ্রহ ও উচ-

হোট্সযি সরহি উপট্িোগ করিয়োট্ছ, িোহোি আগোট্গোিো তচহোিোটো কেনোয় এিই 

েে েোরন্তক ও বীিৎস হইয়ো তদখো রদল তয্, একোকী ঘট্িি েট্ধ্যও সিীট্শি সেস্ত 

েুখ তবদনোয় রববে ে হইয়ো উঠঠল। আবোি, ইহোট্দিই সম্মুট্খ িোখোল িোহোট্ক 

অপেোন করিয়ো রবদোয় করিয়োট্ছ, তস একঠট কথোও বরলট্ি পোট্ি নোই! এই কথো 

সোরবত্রী শুরনয়ো রক েট্ন করিট্ব! 
 

রকন্তু তকোন কথোই তস বরলট্ব নো। স্তব্ধ হইয়ো সেস্ত লোিনো সহয করিট্ব, একটো 

েবোবও রদট্ব নো। িোহোি আত্মসম্মোনট্বোধ্ তয্ কি বৃহৎ, ইহোও তয্েন তস 

রনিঃসংশট্য় বুব্বঝয়োরছল, িোহোি বযরথি েুট্খি তচহোিোটোও তস কেনোয় আে 

সুস্পি তদরখট্ি লোরগল। সিীশ েট্ন েট্ন বরলল বট্ট, আেোি রনট্েি রনবু েব্বদ্ধিোয় 

তয্ অনোসৃঠি ঘঠটয়োট্ছ, অসহোয়ো সোরবত্রীট্ক িোহোি েট্ধ্য তিরলয়ো আসো উরচি 

হয় নোই, রকন্তু, উরচি তয্ রক হইট্ি পোরিি িোহোও তস তকোনেট্িই িোরবয়ো পোইল 

নো। রকন্তু সোরবত্রী রক রনট্েই িোহোট্ক চরলয়ো য্োইট্ি বতল নোই! তস রক দপ ে করিয়ো 

বট্ল নোই, উহোট্ি তস তকোন অপেোনই তবোধ্ কট্ি নো! 
 

তবহোিী আরসয়ো বরলল, বোবু আপনোি চোন কিবোি সেয় হট্য়ট্ছ। িোহোি কিস্বট্ি 

আে তয্ন একটু রবট্শ  অথ ে রছল। 

 

সিীশ লজ্জজ্জি হইয়ো িোিোিোরি উঠঠয়ো পরিল এবং তিোয়োট্ল কো াঁট্ধ্ তিরলয়ো 

েোন করিট্ি চরলয়ো তগল। 

 

হোয় তি! েন য্খন িোহোি রছাঁ রিয়ো পরিট্িরছল, িখনও রনয়রেি তকোন কোট্েই 

অবট্হলো করিবোি পথ রছল নো। তস সু্কট্ল তগল, রকন্তু ক্লোট্স  ুরকট্ি পোরিল নো। 

বোরহট্ি ঘুরিয়ো ঘুরিয়ো একসেট্য় বোসোয় রিরিয়ো আরসয়ো ঘট্ি  ুরকট্িই রকট্সি 

বনিোট্শয তয্ন সেস্ত হৃদয় পরিপূে ে হইয়ো উঠঠল। এই নূিন ঘিঠটট্ক সোেোইয়ো-

গুছোইয়ো লইট্ি তবহোিী য্থোসোধ্য পরিশ্রে করিয়োট্ছ িোহো বুঝো তগল, রকন্তু অপটু 

হট্স্তি প্রথে তচিো তকোথোও চোপো পট্ি নোই, িোহোও িোহোি তিেরন তচোট্খ পরিল। 

তবহোিী সিবৎ বিিী করিয়ো আরনল, িোেোক সোব্বেয়ো রদল, এবং তদোকোন হইট্ি 

পোট্নি তদোনো রকরনয়ো আরনয়ো কোট্ছ িোরখল। বৃট্দ্ধি অনিযস্ত এই-সব তসবোি 
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তচিোয় সিীশ েট্ন েট্ন হোরসট্ি রগয়ো কো াঁরদয়ো চকু্ষ েুরছল। িোট্ত্র রবছোনোয় শুইয়ো 

সিীশ িোরবট্ি লোরগল, য্োহো হইবোি হইয়োট্ছ, এ-সব কথো তস আি েট্নও 

আরনট্ব নো, তলখোপিোি েনয করলকোিোয় আরসয়োরছল, হয় ঐ লইয়োই থোরকট্ব, 

নো হয়, বোরি রিরিয়ো য্োইট্ব। 

রকন্তু তসরদন ঐ তয্ েূরছ েিো নোিীি িি স্পশ েটুকু লইয়ো তস বোসোয় রিরিয়োরছল, তস 

উিোপ িোহোি সেস্ত সংয্ট্েি তচিোট্ক গলোইয়ো তশ  করিয়ো তিরলট্ি লোরগল। 

তবহোিী েট্ন েট্ন সেস্তই বুব্বঝট্িরছল, রকন্তু সোন্ত্বনো রদবোি সোহস িোহোি রছল নো। 

িোই তস রব ণ্ণ-েুট্খ চুপ করিয়ো িোট্িি বোরহট্ি বরসয়ো িরহল। প্রোয় দশটো বোট্ে, 

তস আট্স্ত আট্স্ত েুখ বোিোইয়ো বরলল, বোবু, আট্লোটো রনরবট্য় তদব রক? 

 

সিীশ করহল, তদ, রকন্তু িুই শুরব তকোথো তবহোিী? 

 

আরে এইখোট্নই আরছ বোবু, আেোি েোদুিটো তদোি তগোিোট্িই তপট্িরছ। 

 

সিীশ ব্বেজ্ঞোসো করিল, এ-বোসোয় রক চোকিট্দি তশোবোি ঘি তনই? 

 

তবহোিী বরলল, নীট্চ একটো খোরল ঘি আট্ছ, রকন্তু আপনোি য্রদ রকছু দিকোি 

হয়, িোই এখোট্নই থোকব। 

 

সিীশ বযস্ত হইয়ো বরলয়ো উঠঠল, তস রক তি, িুই শুট্ি য্ো। বুট্িোেোনু , রহট্ে 

থোরকস রন। 

 

রহে তকোথোয় বোবু, বরলয়ো তসইখোট্নই তবহোিী গোট্য়ি কোপিটো েুরি রদয়ো শুইয়ো 

পরিল। 

 

রকছুক্ষে চুপ করিয়ো থোরকয়ো সিীশ ব্বেজ্ঞোসো করিল, িোি কি হট্লো তি? 

 

তবশী হয়রন বোবু, তবোধ্ করি দশটো তবট্েট্ছ। 

 

সিীশ আবোি তেৌন হইয়ো িরহল। কিক্ষে পট্ি েৃদুকট্ি ব্বেজ্ঞোসো করিল, 

আিো, িুই সোরবত্রীট্দি ঘি রচরনস নো তবহোিী? 

 

তবহোিী উঠঠয়ো বরসয়ো বরলল, রচরন বব রক বোবু। কিরদন িোট্ক তপৌৌঁট্ছ রদট্য়রছ। 
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সিীশ আি রকছু বরলট্ি পোরিল নো। রকন্তু তবহোিী বরলল, একবোি রগট্য় তদট্খ 

আসব রক? 

 

এবোট্ি সিীশ বযস্ত হইয়ো বরলয়ো উঠঠল, নো নো, িুই য্োরব তকোথো? তস তয্ অট্নক 

দূি! 
 

তবহোিী করহল, দূি রকছুই নয় বোবু। 

 

সিীশ িোরবট্ি লোরগল, কথো করহল নো। 

 

তবহোিী আট্স্ত আট্স্ত বরলল, বোবু, য্রদ ঘণ্টো-খোট্নট্কি ছুঠট তদন ি তদট্খ আরস। 

সকোলট্বলো আট্সরন, তবোধ্ হয় অসুখ-রবসুখ হট্য় থোকট্ব। 

 

িথোরপ সিীশ কথো করহল নো। 

 

তবহোিী েট্ন েট্ন অরস্থি হইয়ো উঠঠল। আে সেস্ত রদন ধ্রিয়ো তস অিযোসেি 

কথো বরলট্ি পোয় নোই, উপিন্তু, বরলবোি রব য় ইরিেট্ধ্য এি তবশী সিয় হইয়ো 

উঠঠয়োট্ছ, িোই আি একবোি বরলল, নিুন েোয়গোয় ঘুে আসট্ছ নো বোবু, আি 

একবোি িোেোক তসট্ে তদব রক? 

 

সিীশ অনযেনস্ক হইয়ো পরিয়োরছল, সোিো রদল নো। িবুও তবহোিী রকছুক্ষে উদ্

গ্রীব হইয়ো অট্পক্ষো করিয়ো িরহল, তশট্  হিোশ হইয়ো গোট্য় কোপিটো আি 

একবোি টোরনয়ো তসইখোট্নই অরবলট্ম্ব ঘুেোইয়ো পরিল। 

 

পিরদন ঠঠক সেট্য় সিীশ সু্কট্ল চরলয়ো তগল। েধ্যোট্ে তবহোিী হোট্িি কোেকে ে 

সোরিয়ো লইয়ো সদয রনয্ুক্ত পো াঁট্িঠোকুট্িি উপি বোসোি খবিদোরিি িোি রদয়ো 

বোরহি হইয়ো পরিল, এবং সট্িি রদট্নি েোরহনো আদোট্য়ি অরছলোয় পুিোিন 

বোসোয় আরসয়ো উপরস্থি হইল। অথচ, িোহোি এ িয় রছল, পোট্ছ িোখোলবোবু 

তকোনগরিট্ক অরিট্স নো রগয়ো থোট্কন। িোই ঘট্ি  ুরকয়োই নূিন িৃিযটোি 

রনকট্ট সংবোদ েোরনয়ো লইয়ো রনিেট্য় িোিোঘট্িি সম্মুট্খ আরসয়ো গলো বি করিয়ো 

িোক রদল, ঠোকুিেশোই, প্রোিিঃট্প্রেোে হই। 

ঠোকুিেশোই গো াঁেো খোইয়ো তদওয়োট্ল তঠস রদয়ো তচোখ বুব্বেয়ো ধ্যোন করিট্িরছট্লন, 

চেকোইয়ো উঠঠয়ো বরলট্লন, কলযোে তহোক! িোি পি েোথো তসোেো করিয়ো তচোখ 

চোরহয়ো বরলট্লন, ও তক, তবহোিী! আয় তবোস। 
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তবহোিী কোট্ছ আরসয়ো পদধ্ূরল লইয়ো বরসল। চিবিী গোেছোি খুাঁট খুরলয়ো 

খোরনকটো গো াঁেো বোরহি করিয়ো তবহোিীি হোট্ি রদয়ো বরলট্লন, ও-বোসোয় িো হট্ল 

িো াঁধ্ট্চ তক? 

 

তবহোিী উঠঠয়ো রগয়ো হোট্িি তিট্লোয় তিো াঁটো কট্য়ক েল লইয়ো রিরিয়ো আরসয়ো 

বরলল, একটো তখোটো বোেুন। এট্কবোট্ি েোট্নোয়োি! 
 

চিবিী খুশী হইয়ো েোথো নোরিয়ো বরলট্লন, িগবোন ওট্দি লযোে রদট্ি িুট্লট্ছন 

িোই য্ো! িোহোি পট্ি বোসোি নূিন রহন্দসু্থোনী চোকিটোট্ক উট্দ্দশ করিয়ো বরলট্লন, 

আেোট্দি এখোট্ন কোলই এক বযোটো িূিট্ক ধ্ট্ি আনো হট্য়ট্ছ, িো তস—রবট্দয 

ওি—িোি সোক্ষী দযোখ নো তবহোিী, আে সকোট্ল এক কলট্ক বোি কট্ি রদট্য় 

বললুে, বক বিিী কি তদরখ বোপু! েট্ন কিলুে, রবট্দযটো একবোি তদরখই নো। িো 

বলট্ল রবশ্বোস কিরব তন তবহোিী বযোটো ব্বেরনসটোট্কই েোঠট কট্ি তিলট্ল। িো 

তিোট্দি ওখোট্ন কি হট্ব নো, সোরবত্রী আেোি চোলোক তেট্য়, দু’রদট্নই রশরখট্য়-

পরিট্য় িোরলে কট্ি তনট্ব। 

 

িো াঁহোি রনট্েি পট্নি আনো রবদযোও তয্ ঐ গুরুি কোট্ছই তশখো, তস-কথোটো 

চোরপয়ো রদয়ো িোিোিোরি বরলট্লন, রকন্তু িোও বরল তবহোিী, হো াঁরি ধ্িট্লই হয় নো, 

বোবুিোয়োট্দি খুশী কিো, িো াঁট্দি পোট্ি িোিো িুট্ল তদওয়ো, বি সোেোনয রবট্দয 

নয়—বোে্নোট্য়ি তেোি চোই! ও তখোটো-তেোটোি কে েই নয়। রকন্তু আেোি এখোট্ন 

কোে কিো আি তপো োট্ব নো, তস তিোট্ক আট্গ তথট্কই বট্ল িোখলুে। িুই বরলস 

তদরখ আেোি নোে কট্ি সোরবত্রীট্ক। তস িখরন বলট্ব, য্োও তবহোিী, চিবিীট্ক 

তিট্ক আট্নো, নো হয় দু’টোকো েোইট্ন তবশী তনট্ব। সিীশবোবু রকন্তু কখখট্নো নো 

বলট্বন নো। িো াঁি তেেোে েোরন ি। রবট্শ  ব্রোহ্মেস্য্ ব্রোহ্মে গরিং। আরে 

দু’টোকো তবশী তপট্ল তস রকছু আি অপোট্ত্র পিট্ব নো, বরলয়ো চিবিী রনট্েই 

হোরসট্ি লোরগট্লন। 

 

তবহোিী অবোক হইয়ো িরহল। ক্ষেকোল পট্ি বরলল, ঠোকুিেশোই, সোরবত্রী ি 

ওখোট্ন তনই। 

 

চিবিী অরবশ্বোট্সি হোরস হোরসয়ো বরলট্লন, আিো তনই তনই! িুই আেোি নোে 

কট্ি বরলস, িোি পট্ি য্ো হয় আরে তদট্খ তনব। 
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তবহোিী েুখ অিযন্ত গম্ভীি করিয়ো বো াঁ হোট্িি পদোথ েটো িোন হোট্ি লইয়ো করহল, 

ছুাঁ ট্য় রদরবয কট্ি বলরচ তদব্িো, তস ওখোট্ন য্োয়রন। 

 

চিবিী এিবি শপট্থি পট্ি আি সট্ন্দহ করিট্ি পোরিট্লন নো; িীরিেি 

আিয্ ে হইয়ো বরলট্লন, িুই বরলস রক তবহোিী! তস ি এখোট্নও আট্সরন! িট্ব 

চব্বিশ ঘণ্টো িোখোলবোবু সিীশবোবু তবচোিোট্ক তয্—আিো, িুই য্ো—একবোি 

িোট্ক তদট্খ আয়, িোি পট্ি আরে আরছ আি িোখোলবোবু আট্ছন। আেোট্ক তস-

বোেুন পোসরন তবহোিী! 

িো াঁহোি ব্রোহ্মেট্ত্ব তবহোিীি অগোধ্ শ্রদ্ধো রছল, তস করলকোঠট চিবিীি হোট্ি 

িুরলয়ো রদয়ো প্রশ্ন করিল, আিো সিীশবোবুই বো তগট্লন তকন? রিরন বট্লন, ইসু্কল 

দূি পট্ি—এটো রকন্তু কোট্েি কথোই নয়। 

 

চিবিী সোবধ্োট্ন আগুন িুরলট্ি িুরলট্ি বরলট্লন, নো, তিিট্ি কথো আট্ছ। 

অিিঃপি দুেট্ন রেরলয়ো করলকোঠট রনিঃট্শ  করিয়ো তবহোিী উঠঠয়ো পরিল এবং 

উরিগ্নেুট্খ সোরবত্রীি ঘট্িি অরিেুট্খ চরলয়ো তগল। িোহোি রনিয় রবশ্বোস হইল 

সোরবত্রীি অসুখ হইয়োট্ছ। 

 

সোরবত্রীট্দি বোটীি সদি-দিেো তখোলো রছল, তবহোিী রনিঃশট্ে প্রট্বশ করিল। প্রোয় 

সকল ঘট্িিই কপোট বে, িোিোট্টিো রদবোরনদ্রো রদট্িট্ছ। তবহোিী ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি 

সোরবত্রীি ঘট্িি সম্মুট্খ আরসয়ো বজ্রোহট্িি েি স্তব্ধ হইয়ো দো াঁিোইয়ো পরিল। 

একটো কবোট বে রছল। িোহোি আিোট্ল সোরবত্রী েোঠটি উপি চুপ করিয়ো বরসয়ো 

আট্ছ, এবং অদূট্ি িক্তোট্পোট্শি উপি রবছোনোয় রবরপন েদ খোইয়ো েোিোল হইয়ো 

ঘুেোইট্িট্ছ। পদশট্ে চরকি হইয়ো সোরবত্রী েুখ বোিোইয়ো অকস্মোৎ তবহোিীট্ক 

তদরখয়ো একেুহটূ্িে তয্ন রববে ে হইয়ো তগল। রকন্তু পিক্ষট্েই আত্মসংবিে করিয়ো 

বোরহট্ি আরসয়ো তেোি করিয়ো হোরসয়ো বরলল, এস তবহোিী, বট্সো। িোহোট্ক সট্ঙ্গ 

করিয়ো আরনয়ো িোিোঘট্িি বোিোন্দোয় েোদুি পোরিয়ো রদল এবং অিযন্ত সেোদি 

করিয়ো বসোইয়ো রনট্ে অনরিদূট্ি তেট্ঝি উপি বরসয়ো পরিয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, 

খবি সব িোল তবহোিী? 

 

তবহোিী েোথো নোরিয়ো েোনোইল, িোল। িোি পি সোরবত্রীি েুট্খ আি কথো তয্োগোইল 

নো। উিট্য়ই চুপ করিয়ো বরসয়ো িরহল। রকছুক্ষে পট্ি তবহোিী হঠোৎ উঠঠবোি 

উপিে করিয়ো বরলল, চললুে, আেোি আবোি অট্নক কোে। 

 

সোরবত্রী শুষ্কেুট্খ ব্বেজ্ঞোসো করিল, এখরন য্োট্ব? একটু বট্সো নো! 
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তবহোিী উঠঠয়ো পরিয়ো বরলল, নো, চললুে। 

 

সোরবত্রী সট্ঙ্গ সট্ঙ্গ সদি-দিেো পয্ েন্ত আরসয়ো আট্স্ত আট্স্ত বরলল, হো াঁ তবহোিী, 

বোবুিো খুব িোগ কট্িট্ছন? 

 

তবহোিী চরলট্ি চরলট্ি বরলল, আরে েোরনট্ন ি, আেিো ওখোট্ন আি তনই! 
 

সোরবত্রী বযগ্র হইয়ো প্রশ্ন করিল, তনই? বোসো তিট্ঙ্গ তগট্ছ নোরক? 

 

তবহোিী বরলল, নো িোট্ঙ্গরন। শুধ্ু সিীশবোবু আি আরে চট্ল তগরছ। 

 

তকন তিোেিো তগট্ল তবহোিী? 

 

তস অট্নক কথো, বরলয়ো পুনব েোি তবহোিী চরলবোি উট্দযোগ করিট্িই সোরবত্রী দুই 

হোি রদয়ো িোহোি হোিখোনো ধ্রিয়ো তিরলয়ো অনুনট্য়ি স্বট্ি বরলল, আি একঠটবোি 

তিোেোট্ক উট্ঠ রগট্য় বসট্ি হট্ব তবহোিী। 

 

তবহোিী অটলিোট্ব েোথো নোরিয়ো বরলল, নো, আেোি সেয় তনই। 

 

িট্ব কোল একঠটবোি আসট্ব, বট্লো? 

 

তবহোিী তিেরন দৃঢ়কট্ি বরলল, নো, আেোি সেয় হট্ব নো। 

 

পলকেোত্র সোরবত্রী িোহোি েুট্খি পোট্ন িীক্ষ্ণ দৃঠিপোি করিয়ো হোি ছোরিয়ো রদল। 

অরিেোট্ন সেস্ত বক্ষ পূে ে করিয়ো শোন্তিোট্ব বরলল, আিো, িট্ব য্োও। এই কথো 

িো াঁট্ক বট্লো রগট্য়। 

কথোটো তবহোিীট্ক আঘোি করিল। তস েুখ িুরলয়ো বরলল, রিরন ি তিোেোি কথো 

েোনট্ি চোনরন। 

 

চোনরন? 

 

নো। 

 

সোরবত্রী রস্থি হইয়ো প্ররিঘোি সহয করিয়ো লইয়ো শুষ্কস্বট্ি বরলল, তকোনরদন 

েোনট্ি চোইট্ল বলট্ব তবোধ্ হয়? 
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তবহোিী বরলল, নো। আরে তেট্য়েোনু  নই—আেোি শিীট্ি দয়োেোয়ো আট্ছ—

বরলয়োই আি তকোন প্রট্শ্নি অট্পক্ষোেোত্র নো করিয়ো দ্রুিট্বট্গ কু্ষদ্র গরল পোি 

হইয়ো চরলয়ো তগল। 

 

সোরবত্রী তসইখোট্ন তচৌকোট্ঠি উপি স্তব্ধ হইয়ো বরসয়ো পরিল। িোহোি অন্তট্ি-

বোরহট্ি আি একবোি আগুন ধ্রিয়ো উঠঠল। 

 

আে সকোট্ল তস বোরি রছল নো। কোলী-দশ েন করিট্ি কোলীঘোট্ট রগয়োরছল। তসই 

অবকোট্শ তকোথো হইট্ি রবরপন েন-দুই ইয়োি লইয়ো েদ খোইয়ো েোিোল হইয়ো 

আরসয়োট্ছ, এবং তেোক্ষদোি হোট্ি দু’খোনো তনোট রদয়ো সোরবত্রীি ঘট্িি িোলো খুরলয়ো 

রবছোনোয় বরসয়োট্ছ। আট্িো েদ আনোইয়ো বোরিসুদ্ধ সকট্ল রেরলয়ো েদ খোইয়ো 

েোিোল হইয়োট্ছ—এ সব তকোনও কথো সোরবত্রী েোরনি নো। তবলো বোট্িোটোি সেয় 

তস বোরিট্ি  ুরকয়ো তদরখট্ি পোইল, এই বোটীি িোিোট্ট, দুেন প্রবীেো েোিোল 

হইয়ো বকোবরক করিট্িট্ছ, এবং িোহোি েোসী তেোক্ষদো সোেট্নি বোিোন্দোয় কোৎ 

হইয়ো পরিয়ো িোঙ্গো গলোয় রনট্েি েট্ন রবদযোসুন্দট্িি গোন আবৃরি করিট্িট্ছ। 

বোরিেয় েুরি, কিোই-িোেো, হো াঁট্সি রিট্েি তখোলো, কো াঁকিো-রচবোট্নো, রচংরি 

েোট্ছি তখোলো ছিোছরি য্োইট্িট্ছ—পো তিরলবোি স্থোন নোই। তেোক্ষদো সোরবত্রীট্ক 

তদরখট্ি পোইয়োই রশরথল-বস্ত্র তকোেট্ি েিোইট্ি েিোইট্ি উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো 

এট্কবোট্ি িোহোি গলো েিোইয়ো কোিো েরুিয়ো রদল—েো, এেন সব বোবু য্োি, িোি 

আবোি কি, িোি আবোি চোকরি কিো! আরে রকন্তু তিোি গিীব েোসী সোরবত্রী—

েুট্খ িোহোি উগ্র েট্দি গে; গোট্ল, কপোট্ল, কোপট্ি, সব েোট্ঙ্গ হলুট্দি শুকট্নো 

দোগ, রনশ্বোট্স কো াঁচো রপাঁয়োট্েি কুৎরসি িীব্র গে! অসহয ঘৃেোয় সোরবত্রী িোট্ক 

সট্েোট্ি দূট্ি তঠরলয়ো রদয়ো বরলয়ো উঠঠল, েোসী, িুরেও েদ খোও! িুরেও েোিোল? 

 

তঠলো খোইয়ো তেোক্ষদো কোিো বে করিয়ো, তচোখ িোঙ্গো করিয়ো চীৎকোি করিয়ো উঠঠল, 

েোিোল? আলবি্ েোিোল! পোিোি তলোকট্ক ব্বেজ্ঞোসো কি তগ য্ো—িোিো বলট্ব 

তেোক্ষদো েোিোল! আেোট্িো একরদন রছল তলো, আেোট্িো একরদন রছল। আরেও 

একরদন চব্বিশ ঘণ্টো েট্দ িুট্ব থোকিুে! িুই িোি েোনরব রক—কোলট্কি তেট্য়! 
 

িোহোি িেেট্ন গেেট্ন কুঠিি হইয়ো সোরবত্রী শোন্ত করিবোি অরিপ্রোট্য় বরলল, 

রকন্তু িুরে ি খোও নো—আে হঠোৎ তখট্ি তগট্ল তকন? 

 

তেোক্ষদো আট্িো িোরগয়ো উঠঠয়ো বরলল, হঠোৎ আবোি রক! আেিো হঠোৎ-খোইট্য় 

তেট্য়েোনু  নই। ব্বেজ্ঞোসো কি তগ য্ো তিোি বোবুট্ক, তয্ এক তগলোস তখট্য় উলট্ট 
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পট্ি আট্ছ, িোট্ক! ওট্ি, আেিো েরি, িবু েয্ েোদো হোিোইট্ন—আাঁচট্ল দু’খোনো 

তনোট তবাঁট্ধ্ রদট্য়ট্চ, িট্ব তগলোস ধ্ট্িরছ।—বরলয়ো আাঁচলটো সদট্প ে িুরলয়ো ধ্রিয়ো 

বরলল, বলট্লই ছুট্ট রগট্য় রগলব, তস তেোক্ষদো আরে নই। 

সোরবত্রী চেরকি হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, বোবু এট্সট্ছন নোরক? 

 

তেোক্ষদো করহল, নো হট্ল আি এি কোণ্ড কিট্ল তক? রকন্তু িোও বরল, খোও বলট্লই 

খোব তকন? েোন-ইজ্জি তনই রক? 

 

ইরিপূট্ব ে বোিোন্দোি ওধ্োট্ি য্োহোিো আট্পোট্স বচসো করিট্িরছল, উচ-কিস্বট্ি 

কলট্হি আশ্বোস পোইয়ো িোহোিো কোট্ছ আরসয়ো দো াঁিোইল। রবধ্ু বরলল, ওট্গো, েোন-

ইজ্জি আেোট্দিও আট্ছ, তঠস তদওয়ো কথো আেিোও বুব্বঝ। িট্ব নোরক সোরবত্রী 

তেট্য়ি েি, িোি বোবু আেোট্দি হোট্ি ধ্ট্ি সোধ্োসোরধ্ কিট্ি লোগল, িোই খোওয়ো। 

নো হট্ল— 

 

িোহোি কথো তশ  নো হইট্িই তেোক্ষদো গেেন করিয়ো উঠঠল, হট্লোই বো সোরবত্রীি 

বোবু! হট্লোই বো েোেোই!কুরি টোকো আাঁচট্ল তবাঁট্ধ্রছ িট্ব তগলোস ছুাঁ ট্য়রছ! 
 

কথো শুরনয়ো সোরবত্রী লজ্জোয় ঘৃেোয় েরিয়ো য্োইট্িরছল। বরলয়ো উঠঠল, থোট্েো 

েোসী, থোট্েো! চুপ কট্িো! 
 

তেোক্ষদো বরলল, চুপ কিব তকন? য্ো বলব সোেট্নই বলব। িিোট্টি তলোক েোট্ন, 

পি বরলট্য় য্রদ তকউ থোট্ক ি তস েুরক! 
 

এবোি রবধ্ুও গলো চিোইয়ো রদয়ো বরলল, পি বলট্ি শুধ্ু িুই েোরনস, িো নয়। 

আেিোও েোরন। েোেোট্য়ি কোট্ছ দু’খোনো তনোট রনট্য় েদ তখট্য়রচস, রিনখোনো 

তপট্ল নো েোরন— 

 

তেোক্ষদো লোিোইয়ো উঠঠয়ো বরলল, য্ি বি েুখ নয়—আি বরলট্ি পোইল নো। 

সোরবত্রী হোি রদয়ো িোহোি েুখ চোরপয়ো ধ্রিল, এবং তেোি করিয়ো টোরনয়ো লইয়ো 

িোহোি ঘট্িি েট্ধ্য তিরলয়ো রশকল িুরলয়ো রদল। িথো হইট্ি তেোক্ষদো অকথয 

অশ্রোবয িো ো অরবশ্রোে ব েে করিট্ি লোরগল। 

 

রিরিয়ো আরসয়ো সোরবত্রী রবধ্ুি দুট্টো হোি ধ্রিয়ো বরলল, েোসী, আেোট্ক েোপ কি। 

সেস্ত তদো  আেোি। 
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িোহোি নম্র-কথোয় শোন্ত হইয়ো রবধ্ু বরলল, তিোি রক সোরব? েুরকট্ক রচিকোল েোরন 

ঐ িকে।  একটু তখট্ল আি িট্ক্ষ তনই, পোট্য় পো িুট্ল রদট্য় ঝগিো কিট্ব। ঐ 

িোি স্বিোব। য্ো, িুই রনট্েি ঘট্ি য্ো। বরলয়ো রবধ্ু সরঙ্গনীি হোি ধ্রিয়ো চরলয়ো 

তগল। 

 

সোরবত্রী কোট্ঠি েি দো াঁিোইয়ো িরহল। তিোট্  ও তক্ষোট্ি িোহোি আত্মঘোিী হইট্ি 

ইিো করিট্িরছল। সিীশ তয্ এিবি রনল েজ্জ হইট্ি পোট্ি, প্রকোট্শয রদট্নি 

তবলোয় এেন উেি আচিে করিট্ি পোট্ি, ইহো ি তস স্বট্প্নও িোরবট্ি পোরিি নো। 

িোই কোেরনক নট্হ, একটো সিযকোি বযথো িোহোি বুট্কি েট্ধ্য রবিোট িিট্ঙ্গি 

েি গিোইয়ো তবিোইট্ি লোরগল। িোহোি েট্ন হইট্ি লোরগল, তয্ িোহোি রপ্রয়িে 

অকস্মোৎ তস তয্ন িোহোরি তচোট্খি সুেুট্খ েরিয়ো তগল, য্োহোট্ক তস েোত্র দুইরদন 

পূট্ব ে কটুকথোয় অপেোন করিয়ো রবদোয় রদট্ি বোধ্য হইয়োরছল, তস য্খন এি 

সত্বি, এি সহট্ে, িোহোি সেস্ত আত্মসম্ভ্রে রবসেেন রদয়ো এেন হীন, এেন 

কদোকোি হইয়ো রিরিয়ো আরসল, িখন িিসো করিবোি, রবশ্বোস করিবোি, িোহোি 

আি রকছুই িরহল নো। িোহোি দুই তচোখ জ্বোলো করিট্ি লোরগল, রকন্তু একট্িো াঁটো 

েল আরসল নো। িোহোি সব েস্ব, িোহোি তদবিো, কেনোি স্বগ ে, িোহোি ভ্রিেীবট্নি 

ধ্্রুবিোিো, িোহোি ইহকোল-পিকোল সেস্তই তয্ন একেুহটূ্িে ঐ ইিস্তিিঃ রবরক্ষি 

উব্বিিিোরশি েোঝখোট্ন লুটোইয়ো পরিল। 

সোরবত্রী রস্থি হইয়ো দো াঁিোইয়ো িরহল, ঘট্িি রদট্ক য্োইট্ি রকছুট্িই পো উঠঠল নো। 

িোহোি েট্ন পরিল, এই তসরদন িোট্ত্র িোহোট্ক স্পশ ে করিয়ো সিীশ শপথ 

করিয়োরছল। আে য্খন তস এিই েট্ধ্য সব িুরলয়ো, েোিোল হইয়ো িোহোরি শয্যোি 

উপি আরসয়ো পরিল, িখন িোহোি েুট্খি রদট্ক তস চোরহয়ো তদরখট্ব আি রক 

করিয়ো? 

 

এেন সেয় নীট্চ বোরিউলীি গলোি শে তশোনো তগল। রিরনও আে বোটী রছট্লন 

নো। আরসয়োই একেট্নি রনকট্ট তেোক্ষদো ও রবধ্ুি রববিে, এবং তসই সট্ঙ্গ আি 

য্োহো রকছু সেস্তটুকু শুরনয়ো তিোধ্িট্ি উপট্ি উঠঠট্িরছট্লন, হঠোৎ সম্মুট্খই 

িোশীকৃি এাঁট্টোকো াঁটো তদরখয়ো রস্থি হইয়ো দো াঁিোইট্লন। সম্প্ররি প্রয়োট্গ েোথো 

েুিোইয়ো আরসয়ো িো াঁহোি বোচ—রবচোট্িি অন্ত রছল নো। সোরবত্রীট্ক িদবস্থো 

তদরখয়ো বরলট্লন, সোরব, তিোট্ক ি িোল তেট্য় বট্লই েোনিুে—এ সেস্ত রক 

অনোরছঠি বল ি বোছো! 
 

সোরবত্রী সংট্ক্ষট্প করহল, আরে বোরি রছলুে নো। 
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বোরিউলী করহট্লন, এখন ি আরছস, এখন এগুট্লো েুক্ত কিট্ব তক? আরে? নো 

বোছো, আেোি বোরিট্ি এ-সব অনোচোি চলট্ব নো। তয্ য্োি ঘট্ি বট্স য্ো ইট্ি 

কট্িো, আরে বলট্ি য্োব নো, রকন্তু বোইট্ি বট্স এ-সব কোণ্ড হট্ব নো। আরে তয্ 

েোরিট্য় য্োব, তছো াঁয়োছুাঁ রয় কট্ি েোিেে তখোয়োব, িো পোিব নো। এই বরলয়ো রিরন 

তদওয়োল তঘাঁর য়ো রিঙোইয়ো রিঙোইয়ো, তকোনও েট্ি িো াঁহোি ও-ধ্োট্িি ঘট্ি চরলয়ো 

তগট্লন। সোরবত্রী আি দো াঁিোইয়ো িরহল নো। সেস্ত েঞ্জোল পরিষ্কোি করিয়ো, সেস্ত 

স্থোনটো ধ্ুইয়ো-েুরছয়ো পুনব েোি েোন করিয়ো আরসল এবং একখোনো শুষ্ক বট্স্ত্রি েনয 

ঘট্ি চরলয়ো তগল। রিিট্ি রগয়ো রবছোনোি রদট্ক চোরহয়োই তস িট্য়, রবস্মট্য় চীৎকোি 

করিয়ো উঠঠল, েো তগো? এ তয্ রবরপনবোবু! 
 

েদযপ গোঢ় রনদ্রোয় েগ্ন,— েোরগল নো। বোরহট্িি আি তকহ এ শে শুরনট্ি পোইল 

নো। সোরবত্রী দুই পো রপছোইয়ো আরসল, িোহোি সব েোঙ্গ ব্বঝেব্বঝে করিট্ি লোরগল, 

এবং েোথোি েট্ধ্য হঠোৎ েূছ েোি লক্ষে অনুিব করিয়ো িোট্িি আিোট্ল কবোট্ট 

েোথো িোরখয়ো রনেীট্বি েি বরসয়ো পরিল। 

 

কিক্ষে পট্ি তস িোব কোঠটয়ো তগল বট্ট, রকন্তু িবুও তস েোথো িুরলয়ো তসোেো 

হইয়ো বরসট্ি পোরিল নো। ইরিপূট্ব ে তয্ তক্ষোট্ি, তয্ দুিঃট্খ িোহোি অন্তিটোও খণ্ড 

খণ্ড হইয়ো য্োইট্িরছল, য্োহোি রনল েজ্জ আচিট্েি লজ্জোয় িোহোি েরিট্ি ইিো 

করিট্িরছল, তস লজ্জো সিয নট্হ, এ সিীশ নয়, আি একেন, িোহো তচোট্খ 

তদরখয়োও িোহোি তস তক্ষোি, তস দুিঃখ তয্ন রবন্দেুোত্রও নরিয়ো বরসল নো। বিং বুক 

তয্ন আট্িো িোিী, অন্তি তয্ন আিও অেকোি হইয়ো উঠঠল। শয্যোি রদট্ক তস 

আি চোরহট্িও পোরিল নো। এইবোি িোহোি দুই তচোখ িরিয়ো বি বি অশ্রু ঝিঝি 

করিয়ো ঝরিয়ো পরিট্ি লোরগল। 

 

হোয় তি িেেীি িোলবোসো! এি দুিঃট্খ, ইহোিই েট্ধ্য কখন তয্ তস তগোপট্ন 

রনিঃশট্ে সিীট্শি সেস্ত অপিোধ্ ক্ষেো করিয়ো িোহোট্ক তসবো করিবোি, সুস্থ 

করিবোি রপপোসোয় আিে হইয়ো উঠঠয়োরছল, এবং কখন তয্ িোহোট্ক তদরখবোি, কথো 

করহবোি সব েগ্রোসী কু্ষধ্োয় উেি হইয়ো উঠঠয়োরছল, এ সংবোদ তবোধ্ করি িোহোি 

অন্তয্ েোেীও তটি পোন নোই। এখন তসই রদককোি সেস্ত আশো এই েুহটূ্িে রেথযোয় 

রেলোইয়ো য্োইবোেোত্রই িোহোি সেস্ত অব্বস্তত্বটোই তয্ন এক রদরিহীন শূনযিোি 

েোঝখোট্ন িুরবয়ো তগল। ঠঠক এই সেয়টোট্িই িোহোি িোট্িি বোরহট্ি তবহোিী 

আরসয়ো দো াঁিোইয়োরছল। 
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দশ 

 

সিীট্শি রচট্িি েোট্ঝ একটো বরেি রশখো তয্ অহরন েশ জ্বরলট্িই লোরগল, এ কথো 

তস রনট্েি কোট্ছ অস্বীকোি করিট্ি পোরিল নো। তসই আগুট্ন রনিন্তি দগ্ধ হইয়ো 

িোহোি অিবি সবল তদহটোও তয্ রনট্স্তে হইয়ো আরসট্িট্ছ, ইহো তস স্পি 

অনুিব করিয়ো উরিগ্ন হইয়ো উঠঠল। তবহোিীট্ক িোরকয়ো বরলল, ব্বেরনসপত্র আি 

একবোি বো াঁধ্ট্ি হট্ব তি, আে সেযোি গোরিট্ি বোরি য্োব। 

 

তবহোিী প্রশ্ন করিল, তদট্শি বোরিট্ি, নো পব্বিট্েি বোরিট্ি বোবু? 

 

পব্বিট্েি বোরিট্ি, বরলয়ো সিীশ প্রট্য়োেনীয় ব্বেরনসপত্র রকরনবোি টোকো িোহোি 

হোট্ি রদয়ো সু্কট্ল চরলয়ো তগল। 

 

তবহোিীি আনন্দ ধ্ট্ি নো। িোি বোরি তেরদনীপুি তেলোয়, পব্বিট্েি েুখ তস 

আেও তদট্খ নোই। তসই পব্বিট্ে আে িওনো হইট্ি হইট্ব। তস িৎক্ষেোৎ 

তসোিট্গোল করিয়ো বো াঁধ্োছো াঁদো শুরু করিয়ো রদল। পো াঁট্ি আরসয়ো আহোট্িি আহ্বোন 

করিল। তবহোিী হোরসেুট্খ বরলল, ঠোকুিেী, িুরে তখট্য় নোও তগ। আেোি িোি 

একধ্োট্ি  োকো রদট্য় তিট্খো, য্রদ সেয় পোই ি িখন তদখো য্োট্ব,—এখন ি 

আেোি েিবোি িুিসি তনই। পো াঁট্িেী আট্গি কথোটো বুব্বঝয়োই চরলয়ো তগল। 

তশট্ ি কথোগুট্লো বুব্বঝট্িও পোরিল নো, পোিোি প্রট্য়োেনও তবোধ্ করিল নো। 

 

হোট্িি কোে সম্পি করিয়ো তবহোিী বোরহট্ি চরলয়ো তগল। বোেোট্ি য্োইট্ি হইট্ব। 

িো ছোিো ও-বোসোি চিবিীট্ক এ সংবোদ তদওয়ো চোই। সোরবত্রীি রচন্তোট্ক তস 

তসরদন ঘৃেোি সরহি বেেন করিয়োরছল, আেও েট্ন ঠো াঁই রদল নো। 

 

আে সকোল হইট্িই সিীট্শি েোথো ধ্রিয়োরছল। তবলো বোট্িোটোি পট্ি তস 

িীরিেি জ্বি লইয়ো বোসোয় আরসল। তবহোিী বোরি রছল নো। তস তবলো রিনটো 

আন্দোে একিোশ ব্বেরনস েোথোয় করিয়ো রিরিয়ো আরসয়ো এট্কবোট্ি বরসয়ো 

পরিল। এই সেয়টোয় প্রোয় চোরিরদট্কই ইনি্লুট্য়ঞ্জো হইট্িরছল, তসই কথো স্মিে 

করিয়ো সিীশ িয় পোইল। পিরদন জ্বি ও য্ন্ত্রেো উিয়ই বৃব্বদ্ধ পোইল। সেযোি পট্ি 

সিীশ রচরন্তিেুট্খ তবহোিীট্ক বরলল, জ্বি য্রদ শীঘ্র নো ছোট্ি, িুই একলো পোিরব 

তন ি। 

 

তবহোিী ছলছল তচোট্খ সোহস রদয়ো বরলল, িয় রক বোবু! 
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সিীশ ক্ষেকোল নীিব থোরকয়ো বরলল, একবোি ওট্ক—িোই িোবরছ তবহোিী, 

একবোি সোরবত্রীট্ক খবি রদট্ল হয় নো? তবোধ্ করি, িোক্তোি িোকট্িও হট্ব। 

 

তকোন কোিট্েই সোরবত্রীট্ক আহ্বোন করিট্ি তবহোিীি তলশেোত্র প্রবৃরি রছল নো, 

রকন্তু তস েট্নি িোব দেন করিয়ো েৃদুস্বট্ি বরলল, আিো, য্োব্বি। 

 

িখন হইট্ি সিীশ উেুখ হইয়ো িরহল। িোি জ্বট্িি য্ন্ত্রেো তয্ন আপরনই করেয়ো 

তগল। ঘণ্টো-দুই পট্ি তবহোিী একো রিরিয়ো আরসট্ল সিীশ সিট্য় চোরহয়ো িরহল। 

তবহোিী বরলল, তস বোরি তনই বোবু। 

 

বোরি তনই! িট্ব ও-বোসোয় একবোি তগরল নো তকন? 

 

তবহোিী বরলল, তস-বোসোয় ও আি য্োয় নো। রিন-চোিরদন ঘট্িও য্োয় নো। তকোথোয় 

তগট্ছ, তকউ েোট্ন নো। 

 

িোি েোসীও েোট্ন নো? 

 

নো, িোট্কও বট্ল য্োয়রন। 

 

সিীশ চুপ করিয়ো িরহল। তবহোিী তচোট্খি েল তকোনেট্ি রনবোিে করিয়ো বোরহট্ি 

আরসয়ো দো াঁিোইল। সোরবত্রীি তয্ ইরিহোস তস িোি েোসীি রনকট্ট শুরনয়ো 

আরসয়োরছল এবং তয্ কথো তস রনট্ে রনিঃসংশট্য় রবশ্বোস করিি, তকোনও েট্িই 

তস সংবোদ আে এই রুগ্ন তলোকঠটি সম্মুট্খ উচোিে করিট্ি পোরিল নো। 

 

পিরদন িোক্তোি আরসয়ো ঔ ধ্ রদয়ো তগট্লন। সিীশ ঔ ট্ধ্ি রশরশ হোট্ি লইয়ো 

েোনোলোি বোরহট্ি রনট্ক্ষপ করিল। এই তদরখয়ো তবহোিী আি একবোি অশ্রু 

রনট্িোধ্ করিয়ো সোরবত্রীি সেোট্ন বোরহি হইয়ো তগল। তেোক্ষদো িো াঁরধ্ট্িরছল, তবহোিী 

ব্বেজ্ঞোসো করিল, আেট্কও আট্সরন গো? 

 

তেোক্ষদো হোট্িি খুরন্তটো উদযি করিয়ো তচোখেুখ িোঙ্গো করিয়ো বরলল, নো বোছো, নো। 

 

কিবোি তিোেোট্ক বলব, তস আি আসট্ব নো। য্খন অসেয়  রছল, িখন রছল 

েোসী। এখন তয্ িোি সুসেয়। 
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বোসোয় রিরিয়ো আরসয়ো তবহোিী েৃদুকট্ি েোনোইল, আেও সোরবত্রী রিরিয়ো আট্স 

নোই। 

 

রদন-দুই পট্ি ঔ ধ্ নো খোইয়োও সিীট্শি জ্বি ছোরিয়ো তগল। তস িোি খোইয়ো সুস্থ 

হইয়ো উঠঠয়ো বরসল। তবহোিীট্ক িোরকয়ো বরলল, আি নয়, আেই িওনো হওয়ো 

চোই। 

তসই রদনই সিীশ করলকোিো ছোরিয়ো চরলয়ো তগল। 
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এগোি 

 

উট্পন্দ্র সিীট্শি শীে ে শুষ্ক েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো বরলট্লন, িোয়োি রক এই িোক্তোরি 

তশখোি নেুনো নোরক? 

 

সিীশ হোরসয়ো করহল, হট্লো নো উপীনদো। 

 

উট্পন্দ্র আিয্ ে হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, হট্লো নো রক তি? 

 

সিীশ লজ্জজ্জি হইয়ো বরলল, িোক্তোরি আেোি সহয হল নো উপীনদো। 

 

উট্পন্দ্র রেগ্ধ দৃঠিট্ি ক্ষেকোল সিীট্শি উিি তদহটোি রদট্ক চোরহয়ো থোরকয়ো 

বরলট্লন, িোলই হট্য়ট্ছ। পোিোগো াঁট্য় রগট্য় অনথ েক কিকগুট্লো েীবহিযো 

কিরিস, িোি পোপ তথট্ক িগবোন তিোট্ক িক্ষো কট্িট্ছন। 

 

েোস-খোট্নক পট্ি আি একরদন উট্পন্দ্র সিীশট্ক িোরকয়ো বরলট্লন, আেোি 

সট্ঙ্গ একবোি কলকোিোয় তয্ট্ি হট্ব সিীশ। 

 

সিীশ হোিট্েোি করিয়ো বরলল, ঐ হুকুেঠট কট্িো নো উপীনদো। কলকোিো তবশ 

শহি, চেৎকোি তদশ, সব িোল, রকন্তু আেোট্ক তয্ট্ি বট্লো নো। 

 

কথোটো সিীশ িোেোশোি ছট্লই বরলট্ি তগল বট্ট, রকন্তু তস ছলনো িোহোি চোপো 

বযথোটোট্ক চোরপয়ো িোরখট্ি পোরিল নো। িোহোি ছদ্মহোরস তবদনোি রবকৃরিট্ি 

এেনই রূপোন্তরিি হইয়ো তদখো রদল তয্, উট্পন্দ্র আিয্ ে হইয়ো িোহোি েুট্খি 

রদট্ক চোরহয়ো িরহট্লন। িো াঁহোি রনিয় তবোধ্ হইল, সিীশ রক তয্ন তসখোট্ন করিয়ো 

আরসয়োট্ছ, িোহো িো াঁহোি কোট্ছ তগোপন করিট্িট্ছ। ক্ষট্েক পট্ি বরলট্লন, িট্ব 

থোক সিীশ। তিোি শিীিও িোল নয়, আরে একোই য্োই। 

 

উট্পন্দ্রি েট্নি িোব অনুেোন করিয়ো সিীশ কুঠিি হইয়ো প্রশ্ন করিল, কট্ব য্োট্ব 

উপীনদো? 

 

আে। 
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আেই? আিো চট্লো, আরেও য্োই। বরলয়ো হঠোৎ সম্মি হইয়ো সিীশ ঘট্ি রিরিয়ো 

আরসল, এবং েুহিূ েকোট্লি েট্ধ্যই করলকোিোি েনযই অধ্ীি হইয়ো উঠঠল। 

তবহোিীট্ক বরলল, আি একবোি িেী তবাঁট্ধ্ িযোল তবহোিী, কলকোিোয় তয্ট্ি হট্ব। 

 

তবহোিী রচরন্তি-েুট্খ ব্বেজ্ঞোসো করিল, কতব বোবু? 

 

সিীশ সহোট্সয বরলল, কট্ব রক তি! আেই িোট্ত্রি তেট্ন। 

 

আিো, বরলয়ো তবহোিী েুখ িোিী করিয়ো চরলয়ো তগল। 

 

সিীশ িোহোি অপ্রসি েুখ লক্ষয করিয়ো েট্ন েট্ন করহল, তবহোিীি এখোট্ন ি 

কোেকে ে তনই, িোই ওখোট্ন খোটুরনি িট্য় তয্ট্ি চোয় নো। রকন্তু অন্তয্ েোেী েোট্নন, 

সিীশ বৃট্দ্ধি েট্নি কথো এট্কবোট্িই বুট্ঝ নোই। 

 

ইরিপূট্ব ে একরদন সিীশ কথোয় কথোয় তবহোিীট্ক বরলয়োরছল, আিো তবহোিী, 

এিরদট্ন সোরবত্রী ি রনিয়ই রিট্ি এট্সট্ছ, রকন্তু িখন তকোথোয় রগট্য়রছল বলট্ি 

পোরিস? 

 

তবহোিী সংট্ক্ষট্প বরলয়োরছল, নো বোবু! বরলট্ল ি তস অট্নক কথোই বরলট্ি 

পোরিি, রকন্তু একরদন সোরবত্রীি েুট্খি উপি তস নোরক িোহোি পুরু ট্ত্বি 

অহঙ্কোি করিয়ো আরসয়োরছল, তকোন উপলট্ক্ষই তসইটুকু গব েট্ক তস কু্ষণ্ণ করিট্ি 

পোরিল নো। 

তয্রদন করলকোিো হইট্ি বোটী রিরিয়ো আরসয়ো সিীশ রনট্েি ঘট্িি েট্ধ্য প্রট্বশ 

করিয়োই য্ুক্তকট্ি আদ্রেকট্ি বরলয়োরছল, িগবোন, য্ো কি িুরে িোলি েনযই কি! 

তসরদন সৃঠিকিেোি তকোন্ রবট্শ  কে েটো স্মিে করিয়ো তয্ তস এিবি ধ্নযবোদ 

উচোিে করিয়োরছল, ব্বেজ্ঞোসো করিট্ল তবোধ্ করি তস বরলট্ি পোরিি নো। অথচ 

কিবি সঙ্কট্টি েুখ হইট্ি তস তয্ রনিোপট্দ রিরিয়ো আরসট্ি পোরিয়োট্ছ, 

কিবি দুট্েদয েোট্লি িো াঁস কি সহট্ে রছি করিয়ো বোরহট্ি আরসয়ো দো াঁিোইট্ি 

পোইয়োট্ছ ইহো তস রনব্বিি েোরনি, এবং এ তসৌিোগযট্ক তস কৃিজ্ঞিোি সরহিই 

গ্রহে করিট্ি চোরহয়োরছল, রকন্তু অন্তিশোয়ী অট্বোধ্ েন িোহোি তসরদট্ক দৃক্

পোিেোত্র কট্ি নোই, উপুি হইয়ো পরিয়ো রনরশরদন একিোট্বই কো াঁরদয়ো 

কোটোইট্িরছল। িবু তচিো করিয়ো তস পূট্ব েি েিই িোহোি তছট্লট্বলোি বেু-বোেব, 

রথট্য়টোি, গোন-বোেনোি আখিো প্রিৃরিট্ি রেরশট্িরছল, রকন্তু তকোনিট্েই 

পূট্ব েি েি আি রেরলট্ি পোট্ি নোই। বিং তয্ তলোক ঘট্িি গরৃহেীি সরহি কলহ 
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করিয়ো বোরহট্িি কিেবয সম্পি করিট্ি আট্স, িোহোিই েি তস রছদ্রোট্ে ী ও 

অসরহেু হইয়ো রনরব েচোট্ি সেস্তই দংশন করিয়ো রিরিট্িরছল। এেরন করিয়ো 

রদনয্োপট্নি েোঝখোট্ন হঠোৎ আে করলকোিো য্োইবোি আহ্বোন শুরনয়োই িোহোি 

রবট্দ্রোহী গহৃলক্ষ্মী ধ্ূরলশয্যো ছোরিয়ো উঠঠয়ো বরসল, এবং িরব যৎ িোল-েন্দি 

প্ররি ভূ্রট্ক্ষপ নো করিয়ো য্োত্রো করিয়ো পো বোিোইয়ো দো াঁিোইল। 

 

তসই িোট্ত্রই করলকোিোি উট্দ্দট্শ উট্পন্দ্র ও সিীশ তেল-গোরিি একখোনো 

তসট্কন্ড ক্লোস কোেিোয় চরিয়ো বরসট্লন। 

 

বো াঁশী বোেোইয়ো গোরি ছোরিয়ো রদট্ল উট্পন্দ্র েোনোলো হইট্ি েুখ সিোইয়ো লইয়ো 

রবছোনোয় কোি হইয়ো শুইয়ো পরিট্লন, রকন্তু সিীশ েোনোলোি বোরহট্ি চোরহয়ো 

িরহল। 

 

তেল-তেন সব তিশট্ন থোট্ে নো। প্রোন্তি, নদ-নদী, গ্রোে, পথ অরিিে করিয়ো 

হুহু শট্ে ছুঠটয়ো চরলয়োট্ছ এবং তসই দ্রুি ধ্োবট্নি পরিেোে করিয়ো কদোরচৎ 

রনিঃসঙ্গ অদূিবিী বনস্পরি রনট্েট্  অদৃশয হইয়ো য্োইট্িট্ছ। রদগট্ন্ত বৃক্ষিোব্বে 

ও বো াঁশঝোি অেকোি করিয়ো আট্ছ এবং িোহোিই রনট্ে নদীি বিোংট্শ শুভ্র 

েলট্িখো েোনোলোি নীল কোট্চি রিিি রদয়ো তদখো য্োইট্িট্ছ। বোরহট্ি বৃক্ষ, গুল্ম, 

েোঠ, লোইট্নি পোট্শ উলুবন ও শুষ্ক েল-খোদ সব েত্র ম্লোন তেযোৎেো রবকীে ে হইয়ো 

আট্ছ। সিীট্শি তচোট্খ েল আরসয়ো পরিল। এই পট্থ কিবোি তস আরসয়োট্ছ, 

রগয়োট্ছ, এই রনস্তব্ধ শোন্ত প্রকৃরি কিবোি তস এেরন ম্লোন তেযোৎেোট্লোট্ক তদরখয়ো 

তগট্ছ, রকন্তু তকোনরদন এেনিোট্ব িোহোি তচোট্খ ধ্িো তদয় নোই। িোহোি েট্ন 

হইট্ি লোরগল, সেস্তই রবব্বিি, রনরল েি, েৃি। তকহই কোহোিও েনয বযোকুল নয়, 

তকহই কোহোিও েুখ চোরহয়ো অট্পক্ষো করিয়ো নোই। সবোই রস্থি, সবোই উট্িগশূনয, 

সবোই আপনো-আপরন সমূ্পে ে। এই রনরব েকোি, উদোসীন ধ্রিত্রীি পোট্ন চোরহয়ো 

থোরকট্ি িোহোি তক্লশ তবোধ্ হইট্ি লোরগল। তস তচোখ েুরছয়ো সরিয়ো আরসয়ো 

তবট্িি উপি রচি হইয়ো শুইয়ো পরিল। রকন্তু ক্ষেকোল পট্িই উঠঠয়ো পরিয়ো, 

তিোিঙ্গ খুরলয়ো একটো সোনোই বোরহি করিয়ো উট্পন্দ্রট্ক লক্ষয করিয়ো আট্স্ত আট্স্ত 

করহল, গোরিি শট্ে য্রদ তিোেোি ঘুট্েি বযোঘোি নো হয় ি বো াঁশীি শট্েও হট্ব নো। 

আরে ি ঘুেুট্ি পোরিট্ন, বরলয়ো তস আি একবোি েোনোলোি কোট্ছ সরিয়ো আরসয়ো 

বরসল এবং বোরহট্িি রদট্ক চোরহয়ো বো াঁশীট্ি িুাঁ  রদল। 

উট্পন্দ্রি সোিো পোওয়ো তগল নো। িগবোন সিীশট্ক গোরহবোি গলো এবং বোেোইবোি 

হোি রদয়োরছট্লন। এরদট্ক রিরন কৃপেিো কট্িন নোই। রশশুকোল হইট্ি শুরু 
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করিয়ো এই রবদযোটোই তস রশক্ষো করিয়োরছল এবং রশক্ষো বরলট্ি য্োহো বুঝোয়, ঠঠক 

তিেরন করিয়োই রশরখয়োরছল। সিীশ বো াঁশী বোেোইট্ি লোরগল। তসই শুদ্ধসুন্দি 

অরনব েচনীয় সঙ্গীি-সৃঠি বুব্বঝবোি তলোক তকহ রছল নো—শুধ্ু বোরহট্ি আকোট্শি 

খণ্ড চন্দ্র িোহোট্ক অনুসিে করিয়ো ছুঠটয়ো চরলট্ি লোরগল এবং েোঠটি উপি সুি 

তেযোৎেোি ঘুে িোরঙ্গয়ো তগল। িট্ে গোরিি গরি য্খন েন্দ হইয়ো আরসল এবং 

বুঝো তগল, তিশন রনকট্ট আরসয়োট্ছ, িখন তস বো াঁশী নোেোইয়ো িোরখল। 

 

উট্পন্দ্র হোই িুরলয়ো উঠঠয়ো বরসট্লন, নোিঃ, য্রদ রশখট্ি হয় ি সোনোই বোেোট্ি 

রশখব। তসরদন তিোি তসিোি শুট্ন রেট্থয একটো তসিোি রকট্ন তিললোে। 

টোকোগুট্লোই েোঠট। 

 

সিীশ হোরসয়ো বরলল, িট্ক্ষ কি উপীনদো, িোই বট্ল তয্ন সোনোই রকট্নো নো। ঘট্ি 

বট্স ও য্ন্ত্রটো তশখবোি তচিো কিট্ল আি পোিোয় তলোক ঠটকট্ি পোিট্ব নো। 

 

উট্পন্দ্র তলশেোত্র কুঠিি নো হইয়ো বরলট্লন, নো, রশরখ ি তিোিই ঘট্ি বট্স রশখব। 

বরলট্ি দুেট্নই হোরসয়ো উঠঠট্লন। 

 

পিরদন অট্নক তবলোয় গোরি হোওিোয় থোরেট্ল উট্পন্দ্র ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, িুই 

তকোথোয় য্োরব তি? 

 

সিীশ আিয্ ে হইয়ো বরলল, ও আবোি রক কথো? তিোেোি সট্ঙ্গ। 

 

তিোি য্োবোি েোয়গো তনই? 

 

তবশ য্ো তহোক িুরে! 
 

এ সম্বট্ে আি তকোন কথোও হইল নো। 

 

তিশট্ন নোরেট্িই একেন রবলোিী তপোশোক-পিো বোঙ্গোলী সোট্হব উট্পন্দ্রি হোি 

ধ্রিট্লন। ইরন উট্পন্দ্রি বোলযবেু তেযোরি  িোয়, বযোরিিোি। ‘িোি’ পোইয়ো লইট্ি 

আরসয়োট্ছন। বোরহট্ি িো াঁহোি গোরি দো াঁিোইয়ো রছল। অেস্বে ব্বেরনসপত্র য্োহো 

সট্ঙ্গ রছল, কুরল গোরিি উপট্ি িুরলয়ো রদট্ল রিনেট্ন রিিট্ি উঠঠয়ো বরসট্লন। 

তবহোিী তকোচ-বোট্ক্স চরিয়ো বরসল এবং তকোচেযোন গোরি হো াঁকোইয়ো রদল। অট্নক 

পট্ি, অট্নক িোস্তো-গরল পোি হইয়ো বি বি থোে তদওয়ো প্রকোণ্ড একটো বোটীি 

সম্মুট্খ আরসয়ো গোরি থোরেল। রিনেট্ন নোরেয়ো তগট্লন। 
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বোট্িো 
 

সেযো হইট্ি আি রবলম্ব নোই। উট্পন্দ্র ও সিীশ পোথুট্িঘোটোয় একটো অরি সঙ্কীে ে 

গরলি তেোট্ি আরসয়ো দো াঁিোইট্লন। 

 

উট্পন্দ্র করহট্লন, এই গরলটোই রনিয় তবোধ্ হট্চ। 

 

সিীশ সট্ন্দহ প্রকোশ করিল, এি তিিট্ি থোকট্ি পোট্ি নো, এটো কখনও নয়। 

 

িোঙ্গো তদওয়োট্লি গোট্য় ঠটন েোিো আট্ছ, খুব সম্ভব ইহোট্ি একরদন গরলি নোে 

তলখো রছল, এখন আি পিো য্োয় নো। সিীশ বরলল, িোল কট্ি নো তেট্ন ত োকো 

য্োয় নো, এটো পোিোল-প্রট্বট্শি সুিঙ্গও হট্ি পোট্ি! 
 

উট্পন্দ্র সহোট্সয বরলট্লন, িুই িট্ব প্রহিী হট্য় থোক, আরে রিিট্ি রগট্য় তদট্খ 

আরস। 

 

সিীশ প্রথট্ে বোধ্ো রদবোি তচিো করিল, পট্ি উট্পন্দ্রি পিোট্ি চরলট্ি চরলট্ি 

বরলল, উপীনদো, আেোট্দি েি বট্ম্বট্ট তলোট্কিোও এ-সব স্থোট্ন সট্েযি পট্ি 

আসট্ি সোহস কট্ি নো, তিোেোি খুব সোহস ি! 
 

উট্পন্দ্র হোরসয়ো বরলট্লন, তবোট্ম্বট্টি সোহস রক িদ্রট্লোট্কি তচট্য় তবশী সিীশ? 

দুষ্কে ে কিট্ি পোিোট্কই সোহস বট্ল নো। 

 

সিীশ তস কথোি প্ররিবোদ নো করিয়ো অিযন্ত সোবধ্োট্ন পথ তদরখয়ো চরলট্ি 

লোরগল। পোট্য়ি নীট্চই দুগ েে-পব্বঙ্কল তখোলো নদেেো, ক্ষীেদৃঠি সিীট্শি িোহোট্ি 

পরিয়ো য্োইবোি সমূ্পে ে আশঙ্কো রছল। একস্থোট্ন কু্ষদ্র গরল অিযন্ত সঙ্কীে ে এবং 

অেকোি গোঢ় হইয়ো আরসল। সিীশ রপছন হইট্ি উট্পন্দ্রি েোেোি খুাঁট টোরনয়ো 

ধ্রিল—উপীনদো, কিচ রক, এই িোট্ত্র েোিো পিট্ব নোরক? 

 

উট্পন্দ্র হোরসয়ো বরলট্লন, আেোি এিক্ষট্ে ঠঠক েট্ন পট্িট্চ। আি একটো 

বোরিি পট্িই তিট্িো নম্বট্িি বোরি। প্রোয় বছি-আট্িক আট্গ একরদন েোত্র 

এখোট্ন এট্সরছলোে, তসইেট্নযই প্রথট্ে রচনট্ি পোরিরন। এখন রচট্নরছ, এই 

পথই বট্ট। 
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সিীশ রবশ্বোস করিল নো। বরলল, পথ বট্ট, রকন্তু তিোেোি আেোি েট্নয নয়। 

য্োট্দি েট্নয রবট্শ  কট্ি এই পট্থি সৃঠি, িোট্দি কোট্িো সট্ঙ্গ গো তঠকোট্ঠরক 

হট্য় তগট্ল, এ িোট্ত্র েোন কট্ি েিট্ি হট্ব, এইট্বলো রিট্ি য্োই চল। 

 

উট্পন্দ্র েবোব নো রদয়ো সিীট্শি হোি ধ্রিয়ো টোরনয়ো লইয়ো চরলট্লন, এবং আট্িো 

একটু আট্গ আরসয়ো একটো বোটীি সম্মুট্খ দো াঁিোইয়ো বরলট্লন, িুই রসগোট্িট খোস, 

তিোি পট্কট্ট তদশলোই আট্ছ; একবোি তজ্বট্ল তদখ তদরখ, এটো ক’নম্বট্িি বোরি। 

 

সিীশ আট্লো জ্বোরলয়ো তবশ করিয়ো বোরিি নম্বি পিীক্ষো করিয়ো বরলল, িোল পিো 

তগল নো, রকন্তু তচৌকোট্ঠি গোট্য় খরি রদট্য় ১৩ নম্বি তলখো আট্ছ। তবোধ্ হয় 

তিোেোি কথোই ঠঠক। রকন্তু এই কথো ব্বেজ্ঞোসো করি আরে, বোরিি নম্বি তিট্িোই 

তহোক আি রিপ্পোিই তহোক, এখোট্ন তিোেোি প্রট্য়োেনটো রক হট্ি পোট্ি? 

 

উট্পন্দ্র উিি নো রদয়ো িোরকট্ি লোরগট্লন, হোিোনদো! ও হোিোনদো! 
 

উপট্ি, নীট্চ, কোট্ছ, দূট্ি সব েত্র অেকোি, শেেোত্রই নোই। সিীশ িীি হইয়ো 

উঠঠল, উট্পন্দ্র আবোি িোরকট্ি লোরগট্লন। 

বহুক্ষট্ে উপট্িি েোনোলো ঈ ৎ েুক্ত করিয়ো স্ত্রীকট্ি সোিো আরসল, তক? 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, দিেো খুট্ল রদট্ি বলুন। হোিোনদো তকোথোয়? 

 

য্োব্বচ, একটু দো াঁিোন। 

 

ক্ষেপট্িই দিেো তখোলোি শট্েি সরহি ক্ষীে আট্লোি তিখো পট্থি উপট্ি 

আরসয়ো পরিল। উট্পন্দ্র দিেো তঠরলয়ো তচৌকোট্ঠি উপি দো াঁিোইয়ো স্তরম্ভি হইয়ো 

তগট্লন। স্ত্রীট্লোকঠট তকট্িোরসট্নি রিবো হোট্ি করিয়ো একপোট্শ দো াঁিোইয়ো আট্ছ। 

েোথোি উপট্ি অে একটুখোরন আাঁচট্লি িো াঁক রদয়ো সয্ত্নিরচি কবিীি এক 

অংশ তদখো য্োইট্িট্ছ। তদখো তগল, িোহোি একঠটেোত্র তকশও স্থোনভ্রি হয় নোই। 

রনখুাঁি সুন্দি েুট্খি উপি হোট্িি আট্লোকসম্পোট্ি ভূ্রয্ুট্গি েট্ধ্য সরিরবি 

কো াঁচট্পোকোি ঠটপ রচকরচক করিয়ো উঠঠল এবং ঈ ৎ আনি তচোখ দুঠট রদয়ো তয্ 

রবদুযৎ-প্রবোহ বরহয়ো তগল, চিুরদেট্কি রনরবি অেকোট্ি িোহোি অপূব ে তেযোরি 

ক্ষেকোট্লি েনয উিয়ট্কই রবভ্রোন্ত করিয়ো তিরলল। সিীশ স্পি তদরখট্ি 

পোইল, ওষ্ঠোধ্ট্ি হোরসি তিখো বোধ্ো পোইয়ো বোিংবোি রিরিয়ো য্োইট্িট্ছ। তস 
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উট্পন্দ্রি গো তঠরলয়ো রদল। উট্পন্দ্র সচরকি বযস্তিোট্ব বরলয়ো উঠঠট্লন, হোিোনদো 

তকোথোয়? 

 

স্ত্রীট্লোকঠট বরলল, রিরন উপট্ি আট্ছন। উঠট্ি হো াঁটট্ি পোট্িন নো। েো-ও আে 

সোি-আটরদন শয্যোগি, বোরিি েট্ধ্য শুধ্ু আরে িোল আরছ। আপরন উট্পন্দ্রবোবু 

ি? আেিো আশো কট্িরছলুে আপরন কোল আসট্বন, িোই প্রস্তুি রছলোে নো। 

িোিোঘট্ি থোকট্ল এরদট্কি সোিোশে তশোনো য্োয় নো, অট্নক িোকোিোরক কিট্ি 

হয়। ওপট্ি আসুন, এখোট্ন বি ঠোণ্ডো,—বরলয়োই পথ তদখোইয়ো উপট্ি য্োইবোি 

রসাঁরিট্ি উঠঠট্ি লোরগল। দুই-রিন ধ্োপ উঠঠয়ো েুখ রিিোইয়ো হোট্িি আট্লোটো নীচু 

করিয়ো বরলল, সোবধ্োট্ন উঠঠট্বন, রসাঁরিি ইট অট্নকগুট্লো খট্স তগট্ছ। 

 

ইহোি আশঙ্কো তয্ অেূলক নট্হ, িোহো চোরহবোেোত্রই উিট্য় তটি পোইট্লন এবং 

সিকে হইয়ো উঠঠট্ি লোরগট্লন। তকোঠো-বোরি। পূট্ব ে উপিিলোয় চোি-পো াঁচঠট ঘি 

রছল, িোহোি তগোটো-দুই এট্কবোট্ি পরিয়ো রগয়োট্ছ এবং একটো আগোেী ব েোয় 

পরিবোি েনয ঠঠক হইয়ো আট্ছ। বোকী রিনটোি েট্ধ্য সুেুট্খি ঘিটোয় 

রিনেট্নই প্রট্বশ করিট্লন। প্রট্বশেোি্িই তবোঝো তগল, অিযন্ত অনরধ্কোি-

প্রট্বশ হইয়োট্ছ। েূর ট্কি দল িখন েীে ে ও পুিোিন অবযবহোয্ ে শয্যো ও উপোধ্োন 

হইট্ি িুলো বোরহি করিয়ো ঘিেয় ছিোইয়ো য্দৃিো রবচিে করিয়ো রিরিট্িরছল, 

অসেট্য় আট্লোক ও েনসেোগট্ে ছুটোছুঠট তচাঁ চোট্েরচ করিয়ো উঠঠল। সেস্ত 

ঘিেয় িোঙ্গো তটরবল-তচয়োি, িোঙ্গো কোট্ঠি তিোিঙ্গ, িোঙ্গো ঠটন, খোরল রশরশ-

তবোিল এবং আিও কি রক প্রোচীন রদট্নি গহৃসজ্জোি িগ্নোংশ ইিস্তিিঃ রবরক্ষি 

িরহয়োট্ছ। িোহোরি একধ্োট্ি একটো িক্তট্পোশ পোিো। তছাঁিো গরদ, তছাঁিো তিোশক, 

তছাঁিো বোরলশ প্রিৃরি গোদো করিয়ো তেোি করিয়ো একধ্োট্ি তঠরলয়ো িোরখয়ো িোহোিই 

একোংট্শ একটো েোদুি পোিো িরহয়োট্ছ। এটো অিযোগিট্দি েনয। 

স্ত্রীট্লোকঠট তেট্ঝি উপি তকট্িোরসট্নি রিবোটো িোরখয়ো রদয়ো করহল, একটু 

অট্পক্ষো করুন, আরে সংবোদ রদই। বরলয়ো ঘি হইট্ি বোরহি হইবোেোত্রই সিীশ 

েিুোসুদ্ধ তসই অিযোগট্িি আসনঠটি উপি লোিোইয়ো উঠঠয়ো দো াঁিোইল। 

 

উট্পন্দ্র সিট্য় বরলয়ো উঠঠট্লন, ও রক ও? 

 

সিীশ রিসরিস করিয়ো িেেন করিয়ো উঠঠল, আট্গ প্রোে িট্ক্ষ তহোক, িোি পট্ি 

িদ্রিো িট্ক্ষ হট্ব; তদখচ নো, পোট্য়ি কোট্ছ আট্লো তদট্খ ঘট্িি সেস্ত সোপ-তখোপ 

ছুট্ট আসট্চ। 
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সিীশ তয্েন করিয়ো িয় তদখোইল, িোহোট্ি রবচোি-রবিট্কেি আি অবসি িরহল 

নো। উট্পন্দ্রও লোিোইয়ো উঠঠয়ো পরিট্লন। 

 

িক্তট্পোট্শি তসই সঙ্কীে ে েোয়গোঠটট্ি স্থোনোিোট্ব উিট্য় য্খন তঠলোট্ঠরল করিট্ি 

লোরগট্লন, স্ত্রীট্লোকঠট রিরিয়ো আরসয়ো তসই সেট্য় কবোট্টি সুেুট্খ দো াঁিোইয়ো 

রখলরখল করিয়ো হোরসয়ো উঠঠল। ইাঁহোিো তয্ িয় পোইয়োট্ছন, িোহো তস বুব্বঝট্ি 

পোরিয়োরছল। বরলল, এঠট আেোি শ্বশুট্িি রিটো, আপনোিো অেয্ েোদো কিট্ছন! 
 

উট্পন্দ্র অপ্ররিি হইয়ো িোিোিোরি নোরেয়ো পরিট্লন এবং সিীট্শি উপি 

অিযন্ত রবিক্ত হইয়ো রবিরবি করিট্ি লোরগট্লন, এেরন িয় তদরখট্য় রদট্ল,—

এেরন কট্ি উঠল— 

 

সিীশ নোরেল নো। রকন্তু রবনয় করিয়ো বরলল, িয় রক সোট্ধ্ তদখোই উপীনদো। 

আেোি রবট্দয চোেকয তলোট্কি তবশী নয় েোরন, রকন্তু এটুকু রশট্খরচ তয্, 

আত্মিক্ষো অরি তশ্রষ্ঠ ধ্ে ে। 

 

স্ত্রীট্লোকঠটি পোট্ন চোরহয়ো বরলল, আিো, আপরনই বলুন তদরখ, আত্মিক্ষোট্থ ে 

একটু রনিোপদ েোয়গো তবট্ছ তনওয়ো রক অনযোয় কোে হট্য়ট্ছ? আপনোি 

শ্বশুট্িি রিটোি অসম্মোন কিো আেোট্দি সোধ্য নয়, বিং য্ট্থি সম্মোননোি সট্ঙ্গই 

আপনোি আরশ্রি প্রেোপুট্ঞ্জি পথ তছট্ি রদট্য় এইটুকু েোয়গোয় দুেট্ন দো াঁরিট্য় 

আরছ। 

 

রিনেট্নই হোরসয়ো উঠঠট্লন। ইহোি পরিহোস তয্ এই দরিদ্র গহৃলক্ষ্মীঠটট্ক বযরথি 

কট্ি নোই, বিং ইহোি রিিি তয্ সিলিো ও সেট্বদনো প্রিি রছল, এই িরুেী 

অরি সহট্েই িোহো গ্রহে করিট্ি পোরিয়োট্ছন, িোহোি হোট্সযোজ্জ্বল েুট্খি ’পট্ি 

ইহোি সুস্পি প্রকোশ তদরখট্ি পোইয়ো উট্পন্দ্র েট্ন েট্ন অিযন্ত আিোে তবোধ্ 

করিট্লন। িোহোি েুখপোট্ন চোরহয়ো েৃদু হোরসয়ো বরলট্লন, প্রেোপুঞ্জ আপনোি 

সুেুট্খ কখনই  ওি উপট্ি অিযোচোি কিট্ি সোহস কিট্ব নো। এখন ওই তলোকঠট 

তবোধ্ করি তনট্ে আসট্ি পোট্ি। 

 

রনিয়, বরলয়ো তকট্িোরসট্নি রিবোটো হোট্ি িুরলয়ো লইয়ো বধ্ূ সিীট্শি রদট্ক 

চোরহয়ো িুবনট্েোহন হোরস হোরসয়ো বরলল, এখন রনিেট্য় িোেদশ েট্ন চলুন। 
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এইটুকু হোসয-পরিহোট্সই অপরিরচট্িি দূিত্বটো তয্ন এট্কবোট্িই করেয়ো তগল, 

এবং রিনেট্নই প্রিুিেুট্খ ঘি হইট্ি বোরহি হইয়ো তগট্লন। 

 

িোে-দশ েট্নিু উট্পন্দ্র ও সিীশ হোরসেুট্খ আি একঠট ঘট্ি  ুরকয়োই রশহরিয়ো 

স্তব্ধ হইয়ো দো াঁিোইয়ো পরিট্লন। ক্রুদ্ধ গুরুেশোট্য়ি অিরকেি চি খোইয়ো হোসয-

রনিি রশশু-ছোট্ত্রি েুট্খি িোবটো তয্েন করিয়ো বদলোয়, এই দুেট্নি েুট্খি 

হোরস তিেরন করিয়ো এক-রনট্েট্  কোরল হইয়ো তগল। 

ক্ষট্েক পট্ি লোরিি িোবটো কোঠটয়ো তগট্ল উট্পন্দ্র অদূিবিী শয্যোি রনকট্ট রগয়ো 

িোরকট্লন,—হোিোনদো! 
 

হোিোন রনেীট্বি েি পরিয়ো রছট্লন, অস্িুট্ট বরলট্লন, এস িোই, এস। আি 

উঠট্ি বসট্ি পোরিট্ন, তিোেোট্কও তক্লশ রদলুে। এইটুকু বরলয়োই রিরন হো াঁপোইট্ি 

লোরগট্লন। 

 

উট্পন্দ্র ধ্প করিয়ো রবছোনোি একরদট্ক বরসয়ো পরিট্লন। দুই তচোখ িো াঁহোি েট্ল 

িরিয়ো তগল এবং সেসি্ বক্ষপঞ্জি দুলোইয়ো রদয়ো একটো অদেয বোট্িোচ্ছ্বোস 

িো াঁহোি কট্িি প্রোন্তসীেো পয্ েন্ত বযোি হইয়ো পরিল। কথো করহট্ি সোহস করিট্লন 

নো—দো াঁট্িি উপি দো াঁি চোরপয়ো শক্ত হইয়ো বরসয়ো িরহট্লন। ওরদট্ক সিীশচন্দ্র 

েস্ত একটো কোট্ঠি রসন্দটু্কি উপি শুষ্কেুট্খ বরসয়ো িরহল। 

 

েরলন ও শিব্বিি শয্যোি রশয়ট্ি একটো েোঠটি প্রদীপ রেটরেট করিয়ো 

জ্বরলট্িট্ছ, ঘট্ি অনয আট্লো নোই, এইটুকু আট্লো িক্তশূনয রববে ে শীিল েুট্খি 

’পট্ি লইয়ো হোিোট্নি েীবন্ত েৃিট্দহটো পরিয়ো আট্ছ। সূট্য্ েি উিোপ ও 

আকোট্শি বোয়ু হইট্ি রচিরদন রবব্বিি এই গটৃ্হি অরস্থেজ্জোয় তয্ েীে েিো ও 

অেকোি লোরলি ও পুি হইয়ো আরসয়োট্ছ, এই কন্কট্ন শীট্িি িোট্ত্র অিযে 

আট্লোট্ক, কুষ্ঠট্িোট্গি েি িোহো সেস্ত তদয়োট্লি গোট্য় িুঠটয়ো পরিয়োট্ছ। এই 

রদবোরনরশ অবরুদ্ধ গটৃ্হি রুদ্ধ দুি বোয়ু আত্মঘোিীি েুট্খোদ্গি রব োক্ত তিট্নি 

েি িো াঁরপয়ো িুরলয়ো গহৃবোসীি কিনোলী তয্ন প্ররিেুহটূ্িে রুদ্ধ করিয়ো 

আরনট্িট্ছ। িোট্ি েৃিুযদূট্িি প্রহিো পরিয়োট্ছ। সেস্ত রদট্ক চোরহয়ো সিীশ 

বোিংবোি রশহরিয়ো উঠঠল। িোহোি েট্ন হইট্ি লোরগল, তস চীৎকোি করিয়ো ছুঠটয়ো 

এট্কবোট্ি িোস্তোি উপি আরসয়ো পরিট্ি পোরিট্ল বো াঁট্চ, এখোট্ন েোনুট্ ি েীবন 

থোট্ক রক করিয়ো? অনরি দূট্ি বধ্ূঠট দো াঁিোইয়ো রছল, তসরদট্ক একবোি চোরহয়োই তস 

আট্িো তয্ন িয় পোইয়ো তগল। তকোথোয় তগল ঐ অিুল রূপ! তকোথোয় তগল ঐ 
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হোরস; িোহোি দৃঠিি সম্মুট্খ তয্ন তকোন্ এক তপ্রিট্লোট্কি রপশোচ উঠঠয়ো আরসল। 

তস িোরবট্ি লোরগল, স্বোেী য্োি এই, তস আবোি হোট্স, পরিহোট্স তয্োগ তদয়, তখো াঁপো 

বো াঁট্ধ্, ঠটপ পট্ি! একেুহটূ্িেি েনয িোহোি সেসি্ নোিীেোরিি উপট্িই ঘৃেো 

েব্বেয়ো তগল। 

 

এেন সেট্য় হোিোন িোরকট্লন, রকিে, উপীন এট্সট্ছ েো েোট্নন? 

 

বধ্ূ কোট্ছ আরসয়ো ঝুাঁ রকয়ো পরিয়ো আট্স্ত আট্স্ত বরলল, েো ঘুেুট্িন। িোক্তোি 

বট্ল তগট্ছন ঘুেুট্ল িো াঁট্ক তয্ন েোগোট্নো নো হয়। 

 

হোিোন েুখ রবকৃি করিয়ো তচাঁ চোইয়ো উঠঠল, চুট্লোয় য্োক তগ িোক্তোি, িুরে য্োও, 

বট্লো তগ িো াঁট্ক। 

 

উট্পন্দ্র রনকট্ট বরসয়ো সেস্তই শুরনট্ি পোইট্িরছট্লন, বযস্ত হইয়ো বরলয়ো 

উঠঠট্লন, আে িোট্ত্র েোরনট্য় প্রট্য়োেন তনই হোিোনদো। কোল সকোট্ল েোনোট্লই 

হট্ব। 

উট্পন্দ্র বুব্বঝট্ি পোরিট্লন, িেোগি তিোট্গ িুরগয়ো হোিোন অিযন্ত রখটরখট্ট হইয়ো 

রগয়োট্ছ। িোই, এই রনিপিোরধ্নী তসবোপিোয়েো বধ্ূঠটি অকোিে রিিস্কোট্ি একটো 

বযথো অনুিব করিয়ো একটুখোরন সোন্ত্বনোি ইরঙ্গি করিট্ি একবোি িোহোি 

েুখপোট্ন চোরহয়ো তদরখট্লন। রকছুই তদখো তগল নো। রকিেেয়ীি আনি েুট্খ 

দীট্পি আট্লোক পট্ি নোই। 

 

েুহিূ েেোত্র। পিক্ষট্েই ক্রুদ্ধ বধ্ূ দ্রুিপট্দ ঘি হইট্ি বোরহি হইয়ো তগল। 

 

উট্পন্দ্র রবে ে হইয়ো বরসয়ো িরহট্লন, এবং হোিোন পূট্ব েি েি হো াঁপোইট্ি 

লোরগট্লন। রনস্তব্ধ কক্ষ সিীট্শি কোট্ছ আিও িী ে হইয়ো উঠঠল। অনরিকোল 

পট্িই হোিোন হোি বোিোইয়ো উট্পন্দ্রট্ক স্পশ ে করিয়ো কোট্ছ আরসট্ি ইশোিো 

করিয়ো অরি ক্ষীেকট্ি ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, সোি-আট বছি পট্ি তদখো, এি েট্ধ্য 

একবোিও রক তিোেোি এখোট্ন আসো হয়রন? 

 

ইহোি েট্ধ্য অট্নকবোিই উট্পন্দ্রট্ক এরদট্ক আরসট্ি হইয়োরছল, রকন্তু িোহো 

স্বীকোি করিট্ি পোরিট্লন নো। বরলট্লন, অসুখটো রক হোিোনদো? 
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হোিোন করহট্লন, জ্বি, কোরস ইিযোরদ। এখন ও-প্রসট্ঙ্গি আি প্রট্য়োেন তনই, 

সেস্তই তশ  হট্য়ট্ছ। 

 

ওধ্োট্ি রসন্দটু্কি উপি উপরবি সিীশ েট্ন েট্ন েোথো নোরিল। 

 

হোিোন পুনি বরলট্লন, আেোিও তিোেোি কথো েট্ন পট্িরন, সেট্য় েট্ন পিট্ল 

হয়ি কোে হট্িো। 

 

ক্ষেকোল তেৌন থোরকয়ো রনট্েই বরলট্লন, কোে আি রক হট্িো, িো নয়, থোক তগ 

ও-সব কথো, একটো কোে কট্িো িোই, আেোি হোেোি দুই-টোকোি লোইি-ইন্রসওি 

আট্ছ, আি আট্ছ এই িোঙ্গো বোরিটো, িুরে উকীল, একটো তলখোপিো কট্ি দোও, 

তয্ন সব ব্বেরনট্সি উপি তিোেোরি পুট্িো হোি থোট্ক। িোি পট্ি িইট্ল িুরে, আি 

আেোি বুট্িো েো। 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, আি তিোেোি স্ত্রী? 

 

আেোি স্ত্রী রকিে? হো াঁ, ও ি আট্ছই। ওি বোপ-েো তকউ তবাঁট্চ তনই, ওট্কও তদট্খো। 

 

উট্পন্দ্র রনরন েট্ে -তচোট্খ েুেূ ু েি েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো চোরহয়ো িোরবট্ি লোরগট্লন। 

 

সিীশ পট্কট হইট্ি ঘরি বোরহি করিয়ো দো াঁিোইয়ো উঠঠয়ো বরলল, উপীনদো, িোব্বত্র 

দশটো তবট্ে তগট্ছ, ওখোট্ন ওাঁিো তবোধ্ হয় বযস্ত হট্চন। 

 

হোিোন চোরহয়ো তদরখয়ো বরলট্লন, এঠট তক উপীন? 

 

আেোি বেু, একসট্ঙ্গই কলকোিোয় এট্সরছ। এখন িট্ব আরস হোিোনদো, কোল 

সকোট্লই আবোি আসব। 

 

নো, কোল নয়, এট্কবোট্ি কোগে বিিী কট্ি পিশু এট্সো। য্ো-রকছু আেোি আট্ছ, 

আি য্ো-রকছু আেোি বলবোি আট্ছ, তসইরদট্নই বট্ল তদব, তকোথোয় আছ এখোট্ন? 

 

শহট্িি একধ্োট্ি একেন বেুি ওখোট্ন উট্ঠরছ। 

 

য্োইট্ি উদযি হইট্ল হোিোন িোরকয়ো বরলট্লন, রকিে? 

 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

9
 

উট্পন্দ্র িোিোিোরি বোধ্ো রদয়ো বরলট্লন, থোক হোিোনদো! সিীট্শি পট্কট্ট 

তদশলোই আট্ছ, স্বিট্ন্দ তনট্ে তয্ট্ি পোিব। রিরন তবোধ্ করি কোট্ে বযস্ত 

আট্ছন। 

িদুিট্ি হোিোন রক তয্ বরলট্লন, তবোঝো তগল নো। 

 

সিীশ কবোট খুরলট্িই তবোধ্ হইল তক তয্ন দ্রুিপট্দ সরিয়ো তগল। তস সিট্য় 

রপছোইয়ো দো াঁিোইল। 

 

উট্পন্দ্র ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, রক সিীশ? 

 

রকছু নো—িুরে এস, বরলয়ো তস উট্পন্দ্রি হোি ধ্রিয়ো বোরহট্ি আরসয়ো দো াঁিোইল। 

রক রনরবি অেকোি! এট্ক কৃেপট্ক্ষি আকোট্শ তেঘ করিয়ো আট্ছ, িোহোি 

উপট্ি চিুিোট্শ্ব েি উাঁচু বোরিগুট্লো তসই অেকোিট্ক তয্ন তঠরলয়ো আরনয়ো 

নীট্চি অপ্রশস্ত উঠোনঠটি উপট্ি এই িোঙ্গো তখোলো বোিোন্দোি রিিট্ি এট্কবোট্ি 

েেোট বো াঁধ্োইয়ো রদয়োট্ছ। দু’েট্ন আন্দোে করিয়ো রসাঁরিি রনকট্ট আরসট্িই 

তদরখট্লন, নীট্চ তসই তকট্িোরসট্নি রিবোটো িোরখয়ো রকিেেয়ী রস্থি হইয়ো বরসয়ো 

আট্ছ। য্োইট্িই দো াঁিোইয়ো উঠঠয়ো বরলল, আট্লো তদখোব্বি, সোবধ্োট্ন তনট্ে আসনু। 

আপনোট্দি েনযই বট্স আরছ। 

 

এই অেকোি শীিল িোট্ত্র, এই দুিন্ত রহট্েি েট্ধ্য সযো াঁিট্সাঁট্ি রিেো েোঠটি উপি 

একোরকনী বধ্ূট্ক িো াঁহোট্দি অট্পক্ষোয় বরসয়ো থোরকট্ি তদরখয়ো এবং িোহোি 

আসি ববধ্ট্বযি কথো েুহটূ্িে স্মিে করিয়ো উট্পন্দ্রি তচোট্খ েল আরসয়ো পরিল। 

 

সদট্িি কবোট িখনও বে কিো হয় নোই, নীট্চ নোরেয়োই সিীশ এট্কবোট্ি গরলি 

েট্ধ্য আরসয়ো দো াঁিোইল, রকন্তু উট্পন্দ্র রপছন হইট্ি বোধ্ো পোইয়ো রিরিয়ো 

দো াঁিোইট্লন। 

 

রকিেেয়ী িোহোি সকরুে িীব্র চকু্ষ দুঠট িো াঁহোি েুট্খি উপট্ি পোরিয়ো একটো 

রবট্শ  িঙ্গী করিয়ো দো াঁিোইয়ো আট্ছ। ক্ষেকোট্লি রনরেি উট্পন্দ্র হিবুব্বদ্ধি েি 

রনিল হইয়ো িরহট্লন। 

 

রকিে ব্বেজ্ঞোসো করিল, উট্পন্দ্রবোবু, আপরন আেোট্দি তক? 
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এই অদ্িুি প্রট্শ্নি রক উিি উট্পন্দ্র িোরবয়ো পোইট্লন নো। তস পুনিোয় বুঝোইয়ো 

বরলল, আপরন আেোি স্বোেীি রক তকোন আত্মীয়? এিরদন এ বোরিট্ি এট্সরছ, 

রকন্তু তকোনরদন আপনোি নোে ওাঁি কোট্ছও শুরনরন, েোি কোট্ছও শুরনরন। শুধ্ু 

তয্রদন আপনোট্ক রচঠঠ তলখো হয়, তসরদন শুরন—িোই ব্বেজ্ঞোসো কব্বচ। 

 

বোরহি হইট্ি সিীশ িোরকল, উপীনদো, এস নো! 
 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, নো, আত্মীয় নয়—িট্ব রবট্শ  বেু। বোবো য্খন নওয়োখোরলট্ি 

রছট্লন, হোিোনদোি রপিোও সিকোিী সু্কট্ল েোিোরি কিট্িন, আেোট্কও বোরিট্ি 

পিোট্িন। হোিোনদো আি আরে অট্নকরদন একসট্ঙ্গ পরি। 

 

রকিেেয়ী একটুখোরন হোরসয়ো বরলল, ওিঃ এই! এি েট্নয তলখোপিো কিো! আিো 

উপীনবোবু, আপরন সেস্তই রনট্েি নোট্ে রলট্খ তনট্বন? 

 

রবলম্ব তদরখয়ো সিীশ েুখ বোিোইয়োরছল, তস-ই চট করিয়ো েবোব রদয়ো তিরলল, 

তসই িকে ি রস্থি হট্য়ট্ছ। 

 

হোিোট্নি ঘি হইট্ি বোরহি হইবোি সেট্য়, তক তয্ দ্রুিপট্দ বোরহট্ি সরিয়ো 

রগয়োরছল, িোহো তস পূট্ব েই বুব্বঝয়োরছল। 

 

বধ্ূ িোহোি রদট্ক রিরিয়ো চোরহয়ো বরলল, এই তয্, আপরনও আট্ছন। তবশ কথো! 

িোল কথো! এিরদন এি কি কট্িও য্ো কট্ি তহোক দু’সেযো দ’ুেুট্ঠো েটু্টরছল—

এখন পট্থ দো াঁিোট্ি হট্ব। িোই তহোক, আপনোিোই সেস্ত িোগ কট্ি রনন। 

উট্পন্দ্র স্তরম্ভি হইয়ো তগট্লন। 

 

সিীশ েবোব রদল, য্োি ব্বেরনস তস য্রদ রদট্য় য্োয়, কোট্িো রকছু বলবোি তনই। 

 

রকিেেয়ীি দুই তচোখ আগুট্নি েি জ্বরলয়ো উঠঠল। বরলল, আেোি আট্ছ। 

েিেকোট্ল েরিিি হয়, আেোি স্বোেীি িোই হট্য়ট্ছ। রকন্তু আপনোিো রলট্খ 

তনবোি তক? 

 

সিীশ রকছুেোত্র কুঠিি নো হইয়ো িৎক্ষেোৎ বরলয়ো উঠঠল, িো েোরনট্ন, রকন্তু 

হোিোনবোবুি আট্েো তয্ বুব্বদ্ধ আট্ছ, আেোি অন্তয্ েোেী এ কথোয় সোয় রদট্িন। 
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রকিেেয়ী অিযন্ত রবদূ্রট্পি স্বট্ি েবোব রদল, চেৎকোি য্ুব্বক্ত! তলোট্ক কথোয় 

বট্ল—য্োক তলোট্কি কথো। উট্পন্দ্রট্ক উট্দ্দশ করিয়ো করহল, রকন্তু এই কথো 

ব্বেজ্ঞোসো করি, আরে রক কট্ি েোনব, তশ কোট্ল ইরন পট্থ বসোট্বন নো? তকেন 

কট্ি রবশ্বোস কিব, ইরন িো াঁরক তদট্বন নো? 

 

এিবি আঘোি হঠোৎ উট্পন্দ্রি তয্ন অসহয তবোধ্ হইল; রক একটো বরলট্িও 

তগল, রকন্তু নো বরলয়ো চুপ করিয়ো রনট্েট্ক সোেলোইট্ি লোরগল। 

 

সিীশ েৃদুস্বট্ি বরলল, তবৌঠোকরুন, েোনবোি আবশযক আপনোি তনই। 

 

রকিেেয়ীও িৎক্ষেোৎ েবোব রদট্ি পোরিল নো। এই রবদূ্রপোত্মক আত্মীয় 

সট্ম্বোধ্ট্নি স্পধ্ েোয় তস অবোক হইয়ো রগয়োরছল। ক্ষেকোল চোরহয়ো থোরকয়ো শুধ্ু 

করহল, তবৌঠোকরুন! আবশযক তনই! 
 

সিীশ বরলল, নো। আপরন রনট্েি অরধ্কোি য্রদ রনট্ে নি নো কিট্িন, 

হোিোনবোবুি এ সিকেিোি আবশযক রছল নো। এি িোট্ত্র িোগোিোরগ কিট্বন নো—

একটু বুট্ঝ তদখুন তদরখ। 

 

িীব্র কোব েরলট্কি গট্ে সোপ তয্েন করিয়ো িোহোি উদযি িেো েুহটূ্িে সংবিে 

করিয়ো আঘোট্িি পরিবট্িে আত্মিক্ষোি পথ অট্ে ে কট্ি, এই রনরুপেো, এই 

লীলোট্কৌশলেয়ী তিেরস্বনী য্ুবিী চট্ক্ষি পলট্ক তিেরন সঙ্কুরচি হইয়ো 

বরলল, আেোি কথো উরন রক বট্লট্চন শুরন? 

 

উট্পন্দ্র আি চুপ করিয়ো থোরকট্ি পোরিট্লন নো। এই গরব েিো নোিীি সব্বন্দগ্ধ 

রিিস্কোি িো াঁহোট্ক িিট্শট্ল রবাঁরধ্ট্ি থোরকট্লও িো াঁহোি উচরশরক্ষি িদ্র-

অন্তিঃকিে সিীট্শি এই তগোট্য়ন্দোরগরিি রবরুট্দ্ধ রবট্দ্রোহ করিয়ো উঠঠল। তস তয্ 

অনযোয় উট্িেনোি িোিো রক একটো গুি িহসয টোরনয়ো বোরহি করিবোি তচিো 

করিট্িরছল, ইহো রিরন বুব্বঝয়োরছট্লন। সিীশট্ক বোধ্ো রদয়ো রকিেেয়ীট্ক 

বরলট্লন, তকন আপরন সিীট্শি পোগলোরেট্ি কোন রদট্য় রনট্েট্ক উরিগ্ন 

কিট্চন! স্বোেীি রব য় তথট্ক বব্বিি কিবোি অরধ্কোি কোট্িো তনই—আপরন 

রনব্বিন্ত তহোন। িট্ব তবোধ্ করি, আপনোট্দি রবট্শ  সুরবধ্ো হট্ব েট্ন কট্িই, 

হোিোনদো একটো তলখোপিোি কথো িুট্লট্চন। রকন্তু আপনোি অেট্ি ি 

তকোনেট্িই হট্ি পোিট্ব নো। িোব্বত্র অট্নক হট্য়ট্ছ, কবোট বে কট্ি রদন। চল্ 
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সিীশ, আি তদিী করিস তন। সিীশট্ক তঠরলয়ো রদয়ো গরলি েট্ধ্য দো াঁিোইয়ো েৃদু 

হোরসয়ো বরলট্লন, কোল-পিশু আবোি তদখো হট্ব—নেস্কোি। 
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তিি 

 

তসই েনশূনয গরল হইট্ি রনষ্ক্রোন্ত হইয়ো দুইেট্ন একটো িোিোট্ট-গোরিট্ি উঠঠয়ো 

বরসট্লন এবং তখোলো েোনোলোি রিিি রদয়ো িোস্তোি েন্দীিূি েনট্স্রোট্িি পোট্ন 

নীিট্ব চোরহয়ো িরহট্লন। কথো করহবোি েি েট্নি অবস্থো কোহোিও রছল নো। 

উট্পন্দ্র বযরথি-রচট্ি িোরবট্ি লোরগট্লন, কোলই বোরি রিরিয়ো য্োইব। িোল তহোক, 

েন্দ তহোক, আেোি হোি রদবোি প্রট্য়োেন নোই। শুধ্ু রিরিবোি পূট্ব ে এইটুকু 

তদরখয়ো য্োইব তয্ হোিোনদোি রচরকৎসো হইট্িট্ছ—িোি পট্ি? িোি পট্ি আি 

রকছুই নয়—আট বৎসি তয্ তলোক েট্নি বোরহট্ি পরিয়োরছল, তস বোরহট্িই 

পরিয়ো থোরকট্ব। এই বরলয়ো তদহ-লগ্ন কীট-পিট্ঙ্গি নযোয় এই রবিব্বক্তকি 

রচন্তোট্ক গো-ঝোিো রদয়ো সট্বট্গ দূট্ি রনট্ক্ষপ করিয়ো উট্পন্দ্র গোরিি েট্ধ্যই 

একবোি নরিয়ো চরিয়ো বরসট্লন। সিীশট্ক িোরকয়ো বরলট্লন, সিীশ, একটো 

চুরুট তদ ি তি, িোিী ঠোণ্ডো। 

 

সিীশ পট্কট হইট্ি চুরুট প্রিৃরি বোরহি করিয়ো হোট্ি রদয়ো তিেরন বোরহট্িি 

রদট্ক চোরহয়ো িরহল, কথো করহল নো। 

 

উট্পন্দ্র চুরুট ধ্িোইয়ো লইয়ো পুনিঃ পুনিঃ ধ্ূট্েোদ্গোি করিট্ি করিট্ি সিীশট্ক 

শুনোইয়ো বরলট্লন, রিিট্িি অেকোি তয্ন এেরন কট্ি ধ্ুাঁট্য়োি েি বোি হট্য় 

য্োয়। 

 

সিীশ সোয় রদল নো। 

 

ঝি-্ঝি ্ করিয়ো িোিোট্ট-গোরি পরিরচি অপরিরচি িোস্তো-গরল ঘি- বোরি 

তদোকোন- বোেোি পোি হইয়ো চরলট্ি লোরগল, চুরুট পুরিয়ো তগল, িোহোি ধ্ুাঁয়ো 

তকোথোয় আকোট্শ রেলোইয়ো তগল, িথোরপ দুইেট্ন িোস্তোি দুইধ্োট্ি তিেরন 

রনিঃশট্ে চোরহয়ো িরহট্লন। উট্পন্দ্র েট্ন েট্ন িোরবট্লন, সিীশ রনিয়ই এই 

সেস্ত আট্ন্দোলন করিট্িট্ছ এবং য্ো তহোক একটো রকছু রস্থি করিট্িট্ছ, নো হইট্ল 

তস এিক্ষে চুপ করিয়ো থোরকবোি তলোক নট্হ; এবং রক তয্ সম্ভবিিঃ িোহোি 

আট্লোচয রব য় তসই অনুেোন করিট্ি রগয়ো উট্পট্ন্দ্রি আগোট্গোিো সেস্তই স্মিে 

হইয়ো তগল। তগোপট্ন রশহরিয়ো উঠঠয়ো েট্ন েট্ন বরলট্লন, রক কোণ্ডই ঘঠটয়োট্ছ! 

এবং য্োহো ঘঠটয়োট্ছ, িোহো য্িই তশোচনীয় হউক নো তকন, সেস্তিই একটো সঙ্গি 

তহিু রিরন ইরিেট্ধ্য রনট্দেশ করিট্ি পোরিয়োট্ছন, রকন্তু সিীশ তয্ রক তদরখয়ো এই 
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অসহোয়ো অপরিরচিোি সরহি কলট্হ প্রবৃি হইয়োরছল, তসইটোই তকোনেট্ি 

বুব্বঝয়ো উঠঠট্ি পোরিট্লন নো। বোরিি বধ্ূ তয্ রনট্েি উদযি রবপট্দি আশঙ্কো 

হইট্ি শুদ্ধেোত্র আত্মিক্ষোি েনযও দুটো রূঢ় কথো বরলট্ি পোট্ি, এেন তসোেো 

কথোটোও তয্ সিীশ বুব্বঝট্ি পোট্ি নোই, এইটোই রিরন রবশ্বোস করিট্ি 

পোরিট্িরছট্লন নো। সিীশ তলখোপিো নো করুক, রনট্ব েোধ্ নট্হ। উট্পন্দ্র ইহো 

েোরনট্িন বরলয়োই এি তবশী পীিো অনুিব করিট্লন। েুেূ ু ে হোিোট্নি উইট্লি 

প্রস্তোট্ব একটো রবট্শ ত্ব রছল বরলয়োই উট্পন্দ্র অে সেট্য়ি েট্ধ্যই অট্নক কথো 

িোরবয়োরছট্লন। বোলযসখোি েীবেৃি তদহটোি পোট্শ বরসয়ো েট্ন করিয়োরছট্লন, 

এই অনোথো িেেী দুঠটি য্োবজ্জীবন িিেট্পো ে িক্ষেোট্বক্ষে করিট্বন। একটো 

স্বোস্থযকি িীট্থ ে একঠট তছোট িকট্েি বোরি রকরনয়ো রদট্বন। িোহো গোছপোলো রদয়ো, 

সৎ ও িদ্র প্ররিট্বশী রদয়ো, শোন্ত অথচ সুদৃঢ়িোট্ব তঘিো থোরকট্ব। গহৃপোরলি তগো-

বৎট্সি তসবো করিয়ো, অরিরথ-ব্রোহ্মট্েি পূেো করিয়ো বোি-ব্রি আচিে করিয়ো 

এই দুঠট নোিীি রদনগুরল তয্েন করিয়ো অরিবোরহি হইয়ো য্োইট্ব, ইহোি খসিো-

রচত্রটোই কেনোয় েধ্ুি হইয়ো উঠঠয়োরছল। এই ছরবঠটি একধ্োট্ি গোছপোলোি 

আিোট্ল, সেস্ত প্রট্য়োেনীয় দ্রট্বযি রপছট্ন রনট্েি একটুখোরন স্থোন তবোধ্ করি 

আপন অজ্ঞোিসোট্িই রচরেি করিবোি প্রয়োস পোইট্িরছট্লন, এেরন সেট্য় 

রকিেেয়ীি কদয্ ে অরিট্য্োগ, সংশয়কু্ষব্ধ ক্রুদ্ধ িিশ্বোস ঘূে েো ঝট্িি েি তস 

ছরবি রচে পয্ েন্ত লুি করিয়ো রদল। উট্পন্দ্র আি চুপ করিয়ো থোরকট্ি পোরিট্লন 

নো। িোরকয়ো বরলট্লন, সিীশ রক িোবরছস তি! 

সিীশ বোরহি হইট্ি দৃঠি সিোইয়ো লইয়ো উট্পট্ন্দ্রি রদট্ক চোরহয়ো বরলল, িোবরচ 

রক েোট্নো উপীনদো, তছট্লট্বলোয় একটো বোংলো নট্িল পট্িরছলোে—তসই কথোই 

িোবরছ! 
 

উট্পন্দ্র প্রশ্ন করিট্লন, রক নট্িল? 

 

সিীশ বরলল, নোে েট্ন তনই। গ্রন্থকোট্িি নোেটোও ঠঠক েট্ন পট্ি নো—রকন্তু খবু 

বিট্লোক। রকন্তু গেটো স্পি েট্ন আট্ছ—এেরন সুন্দি। 

 

উট্পন্দ্র তকৌিূহলী হইয়ো িোহোি রদট্ক চোরহয়ো িরহট্লন। 

 

সিীশ অনুট্য্োট্গি স্বট্ি বরলল, রচিকোল ইংট্িেী পট্িই রদন কোটোট্ল উপীনদো, 

তকোনও রদন বোংলোি রদট্ক চোইট্ল নো। রকন্তু আেোট্দি তদট্শ এেন সব বই আট্ছ 
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তয্, একবোি পিট্ল জ্ঞোন েট্ে য্োয়। এই বরলয়ো তস একটো সুদীঘ ে রনিঃশ্বোস 

তিরলয়ো চুপ করিয়ো িরহল। 

 

উট্পন্দ্র রবিক্ত হইয়ো বরলট্লন, আট্গ গেটো বল্ শুরন, িোি পট্ি তদখো য্োট্ব, 

কিটো জ্ঞোন েেোয়। 

 

সিীশ হোরসল। িোগ কিট্ব নো বল? 

 

নো—িুই বল্। 

 

সিীশ বরলল, অরি সুন্দি গে। বইট্ি তলখো আট্ছ, একেন বিট্লোক েরেদোি 

তনৌকো করিয়ো য্োইট্িরছট্লন। একরদন সেযোট্বলো হঠোৎ তেঘ করিয়ো িয়োনক 

ঝি-বৃঠি শুরু হইয়ো তগল। রিরন ি িট্য় িোঙোয় উঠঠয়ো পরিট্লন। সুেুট্খি 

একটো েস্তবি িোঙ্গো-বোরি, বৃঠিি িট্য় িোহোট্িই  ুরকট্লন, বোরিটোি ঘট্ি ঘট্ি 

অেকোি—েনেনু য নোই। সেস্ত বোরিেয় ঘুরিয়ো ঘুরিয়ো তশট্  উপট্িি একটো 

ঘট্ি তদরখট্লন, রেটরেট করিয়ো প্রদীপ জ্বরলট্িট্ছ এবং তছাঁিো-রবছোনোয় একটো 

তলোক েি-েি হইয়ো পরিয়ো আট্ছ এবং িোহোি পদ্মপলোশোক্ষী রূপসী স্ত্রী লুঠটয়ো 

লুঠটয়ো কো াঁরদট্িট্ছ। তস িোট্ত্র তস রক-একটো িয়ঙ্কি স্বপ্ন তদরখয়োরছল। আিো 

উপীনদো, িুরে স্বপ্ন রবশ্বোস কট্িো? 

 

উট্পন্দ্র সংট্ক্ষট্প বরলট্লন, নো। িোি পট্ি? 

 

সিীশ বরলল, িোি পট্ি তসই িোট্ত্রই তলোকটো েোিো তগল। েরেদোিবোবু তসই 

পদ্মপলোশোক্ষী রবধ্বোট্ক ঘট্ি আরনয়ো তেোি করিয়ো রববোহ করিয়ো তিরলট্লন। 

চিুরদেট্ক রছ রছ পরিয়ো তগল। আি তসই দুিঃট্খ িো াঁি প্রথে স্ত্রী রব  খোইয়ো 

আত্মঘোিী হইট্লন। 

 

পুনিঃ পুনিঃ পদ্মপলোশোক্ষীি উট্িট্খ উট্পন্দ্র বুব্বঝট্লন, সিীশ রব বৃট্ক্ষি 

পট্ঙ্কোদ্ধোি করিট্িট্ছ এবং সিীট্শি এই অদ্িুি স্মৃরিশব্বক্তি পরিচট্য় অনয 

সেট্য় তবোধ্ করি খুব হোরসট্িন, রকন্তু এখন হোরস আরসল নো। এই এট্লোট্েট্লো 

আখযোট্নি রিিি হইট্ি একটো কুৎরসি ইরঙ্গি িীট্িি েি আরসয়ো িো াঁহোি বুট্ক 

রবাঁরধ্ল। এ ি সিীট্শি স্মৃরি নয়—এ িোহোি আশঙ্কো। এই আশঙ্কো তয্ রক, এবং 

কোহোট্ক আশ্রয় করিয়ো রব বৃট্ক্ষি িোল-পোলো িোরঙ্গয়ো রনট্েি ছো াঁট্চ গরিয়ো 
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িুরলয়োট্ছ, তসই কথোটো েট্ন করিয়ো উট্পন্দ্র গিীি লজ্জোয় কুব্বিি হইয়ো 

উঠঠট্লন। 

 

সিীশ অেকোট্ি তদরখট্ি পোইল নো তয্, ক্ষেকোট্লি রনরেি উট্পন্দ্রি েুখ 

পোে্িুি হইয়ো রগয়োট্ছ। সিীশ বযথোি উপি বযথো রদয়ো পুনিোয় করহল, খোল খুাঁট্ি 

কুেীি এট্নো নো উপীনদো। 

উট্পন্দ্র উিি রদট্ি পোরিট্লন নো। অট্নকক্ষে চুপ করিয়ো থোরকয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি 

বরলট্লন, বোংলো নট্িট্লি কথো থোক। রকন্তু রক িকে উপট্দশ রদট্ি চোও শুরন? 

 

সিীশ হোরসয়ো বরলল, এই তদখ উপীনদো, িুরে িোগ কট্িচ। তিোেোট্ক উপট্দশ 

আরে রদট্ি পোরিট্ন—রকন্তু পো ধ্ট্ি অনুট্িোধ্ কিট্ি পোরি, ওখোট্ন তিোেোি রগট্য় 

কোে তনই—ওাঁিো িোল তলোক নন। 

 

ওাঁিো-টো কোিো শুরন? 

 

সিীশ বরলল, িোগ তকোট্িো নো উপীনদো, বহুবচনটো িদ্রিো েোত্র। আরে 

হোিোনবোবুি কথো বরলরন—রিরন িোল-েট্ন্দি বোইট্ি রগট্য়ট্ছন। িো াঁি েোট্কও 

তচোট্খ তদরখরন, আরে িৃিীয় বযব্বক্তি উট্িখ কট্িরচ। 

 

িৃিীয় বযব্বক্তি অপিোধ্? তদখ সিীশ, তিোেোি বোবো য্রদ আি একেনট্ক িো াঁি 

সব েস্ব রলট্খ তদবোি সঙ্কে কট্িন, িুরে তবোধ্ করি, খুব আনন্দ কি, নো? 

 

নো; আশীব েোদ কট্িো উপীনদো, বোবোি তয্ন তস দিকোি নো হয়। রিরন আেোট্ক িো াঁি 

িোল তছট্ল বট্ল আহ্লোদ কট্িন নো েোরন, আরে িো াঁি েন্দ তছট্ল, রকন্তু এই েন্দ 

তছট্লঠট িো াঁি েৃিুযি সেয় সোেট্গোে কট্ি ঠটপ পট্ি ঘুট্ি তবিোট্ব নো। আে 

আেোি বোচোলিো েোপ কি উপীনদো, রকন্তু, তিোেোি একটুখোরন তচোখ থোকট্লও 

তদখট্ি তপট্ি, হোিোনবোবুি এ-িকে প্রস্তোব তকবল তখয়োল নয়, বিং 

অট্নকরদট্নি অট্নক রচন্তোি িল। 

 

সিীশ পুনি বরলল, িুরে েট্ন তকোট্িো নো উপীনদো, হোিোনবোবু তিোেোট্ক সেস্ত 

িোিোপ েে কিবোি সেট্য় িো াঁি স্ত্রীি কথোটোই িুট্ল রছট্লন, রকংবো লজ্জোয় বলট্ি 

পোিরছট্লন নো। বিং আেোি রবশ্বোস, িুরে য্রদ রনট্ে উট্িখ নো কিট্ি, রিরন 

তস্বিোয় তকোন কথোই বলট্িন নো। 
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উট্পন্দ্র েট্ন েট্ন য্ৎপট্িোনোব্বস্ত রবিক্ত হইট্ি থোরকট্লও এিক্ষে পয্ েন্ত তেৌন 

হইয়ো শুরনট্িরছট্লন; রকন্তু পিস্ত্রী সম্বট্ে এই সেস্ত সব্বন্দগ্ধ ইরঙ্গি িো াঁহোি 

অসহয হইয়ো উঠঠল। কট্ঠোিস্বট্ি বরলয়ো উঠঠট্লন, সিীশ, িুরে তয্ এি ইিি হট্য় 

তগছ, আেোি ধ্োিেো রছল নো; তবোধ্ করি, িুরে আলোপ পরিচট্য়িও নীট্চ তগছ। 

 

সিীশ হোরসল। বরলল, ইিি রকট্স? েন্দট্ক েন্দ বলরচ, এইেট্নয? 

 

িোল তহোক েন্দ তহোক, তিোেোি অরধ্কোি? 

 

অরধ্কোি আবোি রক! ওটো ইংিোেী কথো, বোংলোয় ওি েোট্ন হয় নো। আেোট্দি 

সেোট্ে অি সূক্ষ্ম রবচোি চট্ল নো। তেলখোনোি কট্য়দীট্ক তচোি বলট্িও 

অট্নট্ক আপরি কট্িন, রকন্তু তস কথো ি সোধ্োিে পো াঁচেট্ন তেট্ন চলট্ি পোট্ি 

নো। 

 

তসটো আলোদো কথো। চুরি প্রেোে হবোি পট্ি িোট্ক তচোি বট্ল, তচোি তেট্ল য্োয়, 

রকন্তু এাঁি সম্বট্ে রক প্রেোে িুরে তপট্য়ছ? 

 

প্রেোে নো হট্য়ও অট্নট্ক তেট্ল য্োয়, তসটো েেসোট্হট্বি হোট্ি। আেিো তয্টো 

বুঝট্ি পোরিট্ন, রিরন তসটো তবোট্ঝন। আবোি িুরে-আরে তয্টো েট্লি েি তসোেো 

তদরখ, অিবি েেসোট্হট্বি কোট্ছ হয়ি তসটো পোহোি-পব েি! আে তিোেোি 

সম্বট্েও এ কথো খোট্ট। েট্ন তকোট্িো নো িুল বকরচ উপীনদো। এিবি দুরনয়োটো 

তচোট্খি উপি তিট্খও অট্নট্ক ঈশ্বট্িি প্রেোে খুাঁট্ে পোয় নো। িুরে িোগ কিট্ব 

েোরন, তকননো রচিকোলটো িুরে িোলি সট্ঙ্গ রেট্শ, িোল তদট্খ, িোল হট্য়ই আছ, 

রকন্তু আেোি েি িোল-েন্দ তদট্খ য্রদ পোকো হট্ি, আেোি এি কথো বলবোি 

আবশযক হট্িো নো, তিোেোি রনট্েি তচোট্খই অট্নক ব্বেরনস ধ্িো পট্ি তয্ি! 

উট্পন্দ্র ক্ষেকোল চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলট্লন, সেস্ত ব্বেরনস তচোট্খ পিবোি 

প্রট্য়োেন আেোি তনই, রকংবো পোকো হবোি েট্নয তিোি েি ইিি হট্িও পোিব 

নো। িুই এ প্রসঙ্গ বে কি, গোরি িটট্কি েট্ধ্য  ুকট্ছ। রকন্তু একটো কথো েট্ন 

িোরখস সিীশ, কো াঁচোি দোে তয্ রক, তস তকবল িখন বুঝরব য্খন আিও পোকো 

হরব। 

 

পিরদন উঠঠট্ি উট্পন্দ্রি তবলো হইয়ো তগল। বহুক্ষে সূট্য্ েোদয় হইয়োট্ছ, িোহো 

েোনোলোি িো াঁক রদয়ো আট্লোি পোট্ন চোরহয়োই তবোঝো তগল। উট্পন্দ্র বযস্ত হইয়ো 

উঠঠয়ো পরিট্লন। ঘট্ি সিীশ রছল নো, তস তকোথোয় রগয়োট্ছ। বোরহট্ি তবহোিী 
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দো াঁিোইয়ো রছল, আরসয়ো সংবোদ রদল, সিীশবোবু সোেট্নি বোগোট্ন কুব্বস্ত 

করিট্িট্ছন এবং নীট্চ চো তদওয়ো হইয়োট্ছ, িথোয় সোট্হব প্রিৃরি অট্পক্ষো করিয়ো 

আট্ছন। 

 

উট্পন্দ্র অরবলট্ম্ব প্রস্তুি হইয়ো নীট্চ নোরেট্িই তেযোরি  হোি ধ্রিয়ো চোট্য়ি 

তটরবট্ল উপরস্থি করিট্লন। তসখোট্ন িো াঁহোি িরগনী সট্িোব্বেনী অট্পক্ষো করিয়ো 

রছট্লন। রিরন খবট্িি কোগেটো তিরলয়ো রদয়ো হোরসেুট্খ বরলট্লন, কোল িোব্বত্র 

দশটো পয্ েন্ত আেিো আপনোট্দি পথ তচট্য় বট্সরছলুে। তশট্  তেেদো বলট্লন, 

রনিয়ই তকোন রনদেয় বেু পথ হট্ি তগ্রিোি কট্ি রনট্য় তগট্ছন, এবং আপনোিো 

হয়ি িোট্ত্র রিিট্িই পোিট্বন নো। রিিট্ি কোল কি িোব্বত্র হট্য়রছল উপীনবোবু? 

 

উট্পন্দ্র হোরসয়ো বরলট্লন, বোট্িোটো। রবট্শ  কোট্ে আবদ্ধ হট্য় রগট্য় সকলট্ক 

তক্লশ রদট্য়রছ। 

 

তেযোরি  বরলট্লন, তসটুকু আেিো বুব্বঝ। আেিো েট্ন করিরন, তিোেিো রেছোরেরছ 

পট্থ ঘুট্ি তবিোব্বিট্ল। সিীশবোবু তগট্লন তকোথোয়? 

 

তবহোিী হোব্বেি হইয়ো রনট্বদন করিল, সিীশবোবু বোগোট্নি ওরদট্ক কুব্বস্ত 

করিট্িট্ছন এবং িো াঁহোট্ক সংবোদ তদওয়ো হইয়োট্ছ। 

 

তবহোিী চরলয়ো তগট্ল, তেযোরি  উট্পন্দ্রি রদট্ক চোরহয়ো বরলট্লন, কুব্বস্ত রক তহ! 

আট্িো তকউ আট্ছন নোরক? 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, আরে ি েোরনট্ন। কুব্বস্ত তবোধ্ হয় নয়, তছট্লট্বলো তথট্ক ওি 

বযোয়োে কিো অিযোস, িোই তকোনও িকে রকছু কিতচ তবোধ্ হয়। 

 

সট্িোব্বেনী কোল দুপুিট্বলো রেউব্বেয়ে তদরখট্ি রগয়োরছট্লন। সেযোি পট্ি বোরি 

রিরিয়ো শুরনট্ি পোন, উট্পন্দ্রবোবু ও িো াঁহোি বেু আরসয়োট্ছন। িখন রকন্তু ইাঁহোিো 

পোথুট্িঘোটোি উট্দ্দট্শ বোরহি হইয়ো রগয়োরছট্লন। ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, সিীশবোবু 

তক উপীনবোবু? আরে ি তদরখরন। 

 

কোল তয্ সেট্য় আেিো আরস, আপরন রছট্লন নো। সিীশ আেোি তছট্লট্বলোি 

বেু, য্রদও বয়ট্স অট্নক তছোট্টো—ঐ তয্— 
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সিীশ ঘট্ি প্রট্বশ করিল। রক সুন্দি বরলষ্ঠ উিি তদহ! কপোট্ল িখনও রবন্দ ু

রবন্দ ু ঘোে িরহয়োট্ছ, সুশ্রী তগৌিবে ে েুট্খ িক্তোিো পরিয়ো আিও সুন্দি 

তদখোইট্িট্ছ। 

 

সট্িোব্বেনী েুহিূ েেোত্র চোরহয়োই তচোখ নি করিট্লন। 

তেযোরি  বরলট্লন, তবহোিী বলরছল, আপরন কুব্বস্ত কিরছট্লন। রকন্তু কুব্বস্তই 

করুন, আি য্োই করুন, আপনোি তদট্হি রদট্ক চোইট্ল রহংট্স হয়, আেোট্দি েি 

চোি-পো াঁচেট্নও তবোধ্ করি আপনোি কোট্ছ তঘাঁ ট্ি পোট্ি নো। 

 

সিীশ একটুখোরন হোরসয়ো বরলল, রবনো-পিীক্ষোয় অিবি সোঠটেরিট্কট তদট্বন 

নো। িো ছোিো শুধ্ু গোট্য়ি তেোি রনট্য়ই বো রক হট্ব, আেোি আি তকোন তেোিই 

তনই। 

 

কথোি তশ রদকটোয় দুিঃট্খি আিোস বোব্বেল। সট্িোব্বেনী চো  োরলট্ি  োরলট্ি েট্ন 

েট্ন আন্দোে করিট্লন, সিীশবোবুি সোংসোরিক অবস্থো তবোধ্ করি িোল নয়। 

তেযোরি  পূট্ব েই উট্পন্দ্রি রনকট সেস্ত শুরনয়োরছট্লন, রিরন চুপ করিয়ো 

িরহট্লন। ইরিেট্ধ্য চোট্য়ি বোঠটগুরল পরিপূে ে হইয়ো উঠঠল। সিীশ তসরদট্ক 

ভূ্রট্ক্ষপেোত্র নো করিয়ো তদয়োট্ল টোঙ্গোট্নো একটো ছরবি রদট্ক একদৃট্ি চোরহয়ো 

িরহল। 

 

তেযোরি  বরলট্লন, আসুন সিীশবোবু, সেস্তই প্রস্তুি। 

 

সিীশ সরিয়ো আরসয়ো একটুখোরন হোরসয়ো বরলল, আপনোিো শুরু কট্ি রদন, আরে 

েোন নো কট্ি রকছুই খোইট্ন। 

 

রবলক্ষে! আরে ি এ কথো েোরনট্ন, িট্ব য্োন, আি তদিী কিট্বন নো,—তবয়োিো— 

 

নো নো, আপরন বযস্ত হট্বন নো। েোন আেোি য্থোসেট্য়ই হট্ব, িো ছোিো 

সকোলট্বলো খোওয়ো আেোি অিযোস তনই। েধ্যোট্েি তিোেনটো আেোি সোধ্োিে 

পো াঁচেট্নি তচট্য় রকছু তবশী—তসটো অসেট্য় চো প্রিৃরি বোট্ে ব্বেরনস তখট্য় নি 

কিট্ি িোলবোরস তন। িোি তচট্য় আরে ঐ হোিেরনয়েটো খুট্ল দুট্টো িেন করি, 

আপনোট্দি দু’কোেই চলুক। 
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গোন গোইবোি প্রস্তোট্ব সট্িোব্বেনী অিযন্ত প্রিুি হইয়ো উঠঠল। েুখ িুরলয়ো হঠোৎ 

বরলয়ো তিরলল, তসই িোল। রকন্তু পিক্ষট্েই অপ্ররিি হইয়ো েুখ নি করিল। 

কথোটো িোহোি রনট্েি কোট্নও তকেন তকেন শুনোইল। তেযোরি  হোরসয়ো 

বরলট্লন, তবোনঠট আেোি গোন তপট্ল আি রকছুই চোয় নো। নো নো সিীশবোবু, 

আপরন— 

 

উট্পন্দ্র এিক্ষে চুপ করিয়ো েট্ন েট্ন রবিক্ত হইট্িরছট্লন, বরলয়ো উঠঠট্লন, নো 

নো িট্ব রক? ও েোন নো কট্ি খোয় নো, সকোলট্বলো খোয় নো। আেিো ওট্ক িেোগি 

সোধ্য-সোধ্নো কিট্ি থোরক, আি চো’ি বোঠট ঠোণ্ডো েল হট্য় য্োক। তন সিীশ, তিোি 

রক িেন-টেন আট্ছ তসট্ি তন, আেোি আিও কোে আট্ছ। বরলয়ো চো’ি বোঠট 

েুট্খ িুরলয়ো রদট্লন। 

 

তেযোরি  েট্ন েট্ন অিযন্ত আিোে তবোধ্ করিয়ো েৃদু েৃদু হোরসট্ি লোরগট্লন। 

 

সিীশ দূট্ি একটো তচয়োট্ি বরসয়ো পরিল, ইহোি পট্ি আি িোহোি গোন গোরহবোি 

উৎসোহ িরহল নো। সট্িোব্বেনী রবে ে হইয়ো নিেুট্খ চো নোরিট্ি লোরগট্লন। 

 

উট্পন্দ্র চো খোইট্ি খোইট্ি বরলট্লন, তকোথোও ওট্ক রনট্য় য্রদ স্বব্বস্ত পোওয়ো য্োয়! 

এেন রছঠিছোিো স্বিোব ওি, একটো-নো-একটো রকছু বোরধ্ট্য় তদট্বই। ও তয্ 

সকোলট্বলো গোন গোইবোি বদট্ল সোনোই বোেোবোি প্রস্তোব কট্িরন, এই িোগয। 

কথোটোি েট্ধ্য তয্ সট্িযি আিোস রবন্দেুোত্রও রছল, িোহো তকহই অনুেোন করিট্ি 

নো পোরিয়ো পরিহোসিট্ল সকট্লই হোরসট্ি লোরগট্লন। ইরিেট্ধ্য চো-খোওয়ো 

চরলট্ি লোরগল। ওরদট্ক সিীশ আি চুপ করিয়ো বরসয়ো থোরকট্ি নো পোরিয়ো ঘট্িি 

ছরবগুরল ঘুরিয়ো ঘুরিয়ো তদরখট্ি লোরগল। 

 

সেযোি পি এক সেট্য় সট্িোব্বেনী আট্স্ত আট্স্ত উট্পন্দ্রট্ক বরলট্লন, সকোট্ল 

আপরন গোন শুনট্ি তদনরন, আপনোি িোিী অনযোয়। 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, আিো, এ তবলো িোি প্ররিকোি হট্ি পোিট্ব, আসুক সিীশ। 

 

তেযোরি  বরলট্লন, বোস্তরবক উট্পন, তয্ ঠোণ্ডো পট্িট্ছ, তকোথোও বোি হট্ি ইিো 

হয় নো, একটু গোন-বোেনো হট্ল েন্দ হট্িো নো। রকন্তু সিীশবোবু বক? িোক্তোরি 

কিট্ি য্োনরন ি? 
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উট্পন্দ্র বরলট্লন, হট্িও পট্ি। আলোপী বেুট্দি সট্ঙ্গ তদখো কিট্ি তগট্ছ তবোধ্ 

হয়। 

 

সট্িোব্বেনী আিয্ ে হইয়ো প্রশ্ন করিট্লন, সিীশবোবু িোক্তোি বুব্বঝ? 

 

উট্পন্দ্র হোরসয়ো বরলট্লন, হযো াঁ। 

 

তেযোরি  বরলট্লন, নো তহ উতপন, শুধ্ু সু্কট্ল পিট্ল হট্ব নো। তকোন িোল 

তহোরেওপযোট্থি সট্ঙ্গ য্রদ রকছুরদন ঘুট্ি তবিোট্ি পোট্িন, িো হট্লই রকছু 

রশখট্বন। নো হট্ল ঐ তয্ কথোয় বট্ল, শিেোিী সহস্রেোিী—তকবল তেট্ি তেট্িই 

তবিোট্বন! আরে একেন িদ্রট্লোট্কি সট্ঙ্গ েঠুটট্য় রদট্ি পোরি, রকন্তু তকেন 

বরনবনোও হয় বলো য্োয় নো—িুরে তয্-িকে সোঠটেরিট্কট রদি— 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, তলোক িোল হট্ল রনিয় বনট্ব, অনযথোয় িক্তোিব্বক্ত ঘটট্ব। 

 

সট্িোব্বেনী রবস্মট্য় চোরহয়ো িরহট্লন, তেযোরি  বরলট্লন, আিও িোল। 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, িোলই। ওট্ক রচনট্ি তপট্ি, ওি তদো গুে সেস্ত বুট্ঝ রনট্য়, তয্ 

ওি েন পোট্ব, তস বি িোল ব্বেরনসঠটই পোট্ব। রকন্তু পোওয়োই শক্ত। ও তয্ েঠটল 

বো দুট্ব েোধ্ িো নয়, বিং খুব তসোেো, খুব স্পি। আেোি েট্ন হয়, এি স্পি বট্লই 

েোনুট্  ওট্ক িুল তবোট্ঝ। 

 

েট্ি অচ্নকয হট্ল আেিো তয্খোট্ন িদ্রিোি তদোহোই পোরি এবং রশিিোট্ব 

েিট্িদ কট্ি েন িোি কট্ি চট্ল আরস, ও তসখোট্ন হোিোহোরি কট্ি েীেোংসো 

কট্িই আট্স, েন িোি কট্ি আট্স নো। তছট্লট্বলো তথট্ক ওট্ক েোরন, কখনও 

তদরখরন ওি েুট্খি কথো আি েট্নি কথো আলোদো হট্য়ট্ছ। এি িোলবোরস 

এইেট্নযই। 

 

তেযোরি  হোরসট্ি লোরগট্লন। বরলট্লন, এইেট্নযই সোধ্োিট্েি েোট্ঝ রনট্য় 

চলোট্িিো শক্ত বলরছট্ল? 

তেযোরিট্ ি রদট্ক িখন উট্পন্দ্রি েন রছল নো। িোই িো াঁহোি কথোগুলো কোট্ন 

তগট্লও অন্তট্ি প্রট্বশ করিল নো। বোলযবেুি রবরুট্দ্ধ কোল িোব্বত্রি বযবহোি ও রূঢ় 

িো ো িো াঁহোট্ক রিিট্ি রিিট্ি তক্লশ রদট্িরছল, তসইেনয কথোয় কথোয় েন িো াঁহোি 

গি রদট্নি অরি রনিৃি প্রট্দট্শ প্ররবি হইয়ো পরিয়োরছল। রকট্শোি-রদট্নি তছোট-
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বি কলহ-রববোট্দ রবরিি পোিোি সে ও অসে-বয়সীট্দি সরহি হোিোহোরি, 

তপটোট্পঠট, বোদ-রবসংবোদ এবং আিও অট্নক আপদ-রবপট্দ সব েত্র সিীশ 

িোহোি েস্ত তদহ ও েস্ত তেোি লইয়ো িো াঁহোি পোট্শ আরসয়ো দো াঁিোইয়োট্ছ। তসই 

সেস্ত স্মৃি ও রবস্মৃি কোরহনীি েোঝখোট্ন আরসয়ো হঠোৎ িো াঁহোি হৃদয় অিযন্ত 

অনুিি হইয়ো উঠঠল এবং তেযোরিট্ ি কথোয় উট্পন্দ্র য্খন বরলট্লন, হযো াঁ 

এইেনযই। ঠঠক এইেনযই রচিকোল ওট্ক এি িোলবোরস। তেযোরি  ও সট্িোব্বেনী 

উিট্য়ই রবব্বস্মিেুট্খ চোরহয়ো িরহট্লন। এই অসংবদ্ধ কথোি তকহই অথ ে গ্রহে 

করিট্ি সেথ ে হইট্লন নো। 

 

রকন্তু রিিীয় প্রট্শ্নিও সেয় িরহল নো। রনিঃশট্ে পদেো সিোইয়ো সিীশ প্রট্বশ 

করিল। িোহোট্ক প্রথট্ে তদরখট্ি পোইট্লন সট্িোব্বেনী। রিরনই আনন্দকলিট্ব 

সংবধ্ েনো করিয়ো উঠঠট্লন—তবশ হট্য়ট্ছ, সিীশবোবু এট্স পট্িট্চন। 

 

সিীশ নীিট্ব সকলট্ক চোরহয়ো তদরখয়ো হোরসেুট্খ বরলল, আেোি কথো হব্বিল 

বুব্বঝ? উপীনদো আেোট্ক আি েুখ তদখোট্ি তদট্ব নো, বরলয়ো অনরিদূট্ি একটো 

তকোট্চি উপি বরসট্ি তগট্ল, উট্পন্দ্র হোি রদয়ো হোিেরনয়ে য্ন্ত্রটো তদখোইয়ো রদয়ো 

বরলট্লন, এট্কবোট্ি ঐখোট্ন রগট্য় বট্সো, সট্িোব্বেনী এইেোত্র আেোট্ক তদো  

রদব্বিট্লন, শুধ্ু আেোি েট্নযই ও-তবলো গোন হট্ি পোয়রন। 

 

সিীশ রনরদেি আসট্ন উপরবি হইয়ো সট্কৌিুট্ক বরলল, এখন ি গোন হট্ি পোিট্ব 

নো—এটো তয্ আেোি সোনোই বোেোবোি সেয় উপীনদো! 
 

তস িোট্ত্র একটু অরধ্ক িোট্ত্র সিো িোরঙ্গবোি পট্ি রবছোনোয় শুইয়ো সট্িোব্বেনী 

দীঘ েরনশ্বোস তিরলয়ো েট্ন েট্ন বরলল, উরন য্রদ আেোট্দি তকোট্নো আত্মীয় হট্িন 

ি ওাঁি কোট্ছই রশখিুে। সঙ্গীি-রশক্ষোি েনয িোহোি একেন রহন্দসু্থোনী ওস্তোদ 

রনয্ুক্ত রছল। ইহোিই স্থোট্ন সিীশট্ক কেনো করিবোি েনয নোনোরবধ্ উপোয় 

উদ্ভোবন করিট্ি করিট্ি এক সেট্য় ঘুেোইয়ো পরিল। 
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তচোদ্দ 

উট্পন্দ্র ও সিীশ চরলয়ো তগট্ল কবোট রুদ্ধ করিয়ো তসইখোট্নই রকিেেয়ী 

দো াঁিোইয়ো িরহল। অেকোট্ি িোহোি তচোখ দুট্টো রহংস্র েন্তুি েিই জ্বরলট্ি লোরগল। 

িোি েট্ন হইট্ি লোরগল, ছুঠটয়ো রগয়ো কোহোট্িো বক্ষিঃস্থট্ল দংশন করিট্ি পোরিট্ল 

তস বো াঁট্চ। হোট্িি দীপটো উাঁচু করিয়ো ধ্রিয়ো উেোদ িঙ্গী করিয়ো বরলল, আগুন 

ধ্রিট্য় তদবোি উপোয় থোকট্ল রদিুে। রদট্য় তয্খোট্ন তহোক চট্ল তয্িুে। 

িোকোিোরক তচাঁ চোট্েরচ কট্ি একটু একটু কট্ি পুট্ি েিি, শি্রুিো কিবোি 

সেয় তপি নো। শীট্িি িোট্ত্রও িোহোি কপোট্ল েুট্খ ঘোে রদয়োরছল। তসগুলো হোি 

রদয়ো েুরছট্ি েুরছট্ি সহসো রনট্েট্ক রধ্ক্কোি রদয়ো বরলয়ো উঠঠল, তকন সংবোদ 

রদট্ি রদলুে! তকন রনট্েি পোট্য় কুিুল েোিলুে! রকন্তু আরে রনিয় বলট্ি পোরি, 

সেস্তই ওই হিিোগী বুিীি কোে। তছট্লি সট্ঙ্গ েিলব কট্ি ও-ই এেন 

ঘঠটট্য়ট্ছ। 

 

সিীট্শি কথোগুলো রবছোি কোেট্িি েি িরহয়ো িরহয়ো জ্বরলয়ো উঠঠট্ি লোরগল। 

এই দুঠট তলোক তয্ কিক শুরনয়োট্ছ, িোহোট্ি িোহোি তলশেোত্র সট্ন্দহ রছল নো, 

রকন্তু কি এবং রক রক শুরনয়োট্ছ, তসইটো রনিয় বুব্বঝট্ি নো পোরিয়ো তস আিও 

ছটিট করিট্ি লোরগল। িোহোট্ক স্বোেী ও শোশুিী দুেট্ন রেরলয়ো বুঝোইয়োরছল, 

উপীট্নি েি তলোক নোই। তস আরসয়ো পরিট্ল আি তকোট্নো দুিঃখ থোরকট্ব নো। 

তকন তস রবশ্বোস করিয়োরছল! তকন তস রনট্েি হোট্ি রচঠঠ রলরখয়ো রদয়োরছল! 

অেকোি সযো াঁিট্সাঁট্ি প্রোঙ্গট্েি একধ্োট্ি দো াঁিোইয়ো এই তিোট্ধ্োেিো নোিী 

ইহোরদগট্ক রেথযোবোদী, কুচিী, শয়িোন, শয়িোনী প্রিৃরি কি রক বরলয়োও িৃরি 

লোি করিট্ি পোরিল নো! তিোধ্ ও রহংসো িোহোি হৃদট্য় তয্ আট্ক্ষপ িুরলয়োট্ছ 

িোহোি কেোেোত্র প্রকোশ করিবোি িো োও িোহোি েট্ন পরিল নো। িখন তস 

কোয়েট্ন প্রোথ েনো করিট্ি লোরগল, তয্ন ওই অধ্ েেৃি েোনু ঠটি িোব্বত্র আি নো 

তপোহোয়। 

 

রদন-দুই পট্ি সকোট্ল রকিে িোিোঘট্ি বরসয়ো িিকোরি কুঠটট্িরছল, ব্বঝ আরসয়ো 

সংবোদ রদল, িোক্তোিবোবু এট্সট্ছন। 

 

রকিে বাঁঠট হইট্ি েুখ নো িুরলয়ো বরলল, েো আে িোল আট্ছন। িো াঁট্ক বল্ তগ। 

 

ব্বঝ রকছু আিয্ ে হইয়ো তগল। রকছুক্ষে চোরহয়ো থোরকয়ো বরলল, রিরন তসই ও-ঘট্িই 

বট্স আট্ছন। 
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িোহোি কথোি রবট্শ  অথ েটোি রদট্ক রকিে তলশেোত্র েট্নোট্য্োগ নো রদয়ো 

সহেিোট্ব করহল, ওি ও ুধ্ তকউ ি খোয় নো, িবু তকন তয্ ও আট্স েোরনট্ন। 

িুই রনট্েি কোট্ে য্ো, ও আপরনই চট্ল য্োট্ব। 

 

এই িোক্তোিঠটি ঔ ধ্ তয্ বযবহোট্ি আট্স নো, ব্বঝি রনকট ইহো নূিন সংবোদ নট্হ। 

সুিিোং উট্িট্খি আবশযকিো রছল নো। রকন্তু তকন তয্ তস আট্স, এ প্রশ্ন সমূ্পে ে 

নূিন। তস রবস্ময়োপি হইয়ো িোরবট্ি লোরগল, কোল সেযোি সেয় তস ঘট্ি রগয়োট্ছ, 

ইহোি েট্ধ্য হঠোৎ রক এেন ঘঠটল তয্ িোক্তোট্িি এ বোটীট্ি আসো অনোবশযক 

হইয়ো উঠঠল! িথোরপ সোহস করিয়ো আি একবোি বরলল, নো হয় িিকোরি আরে 

কুট্ট রদব্বচ, িুরে একবোি য্োও নো। 

রকিেেয়ী সহসো অিযন্ত রুক্ষিোট্ব বরলয়ো উঠঠল, িুই য্ো য্ো। রনট্েি রকছু 

কোেকে ে থোট্ক ি কি তগ। 

 

এই আকব্বস্মক ও অিযন্ত অনোবশযক উগ্রিোয় ব্বঝ এিটুকু হইয়ো তগল। এ বোরিট্ি 

তস খুব পুিোিন নো হইট্লও এট্কবোট্ি নূিন নয়। ইরিপূট্ব ে এরূপ অকোিে 

িীব্রিোি পরিচয় পোইয়োট্ছ, রকন্তু ঠঠক এেন ধ্োিোঠট তস স্মিে করিট্ি পোরিল নো। 

আি তকোন সেট্য় তসও তবোধ্ করি িোগ করিি, রকন্তু আে করিল নো, অরি 

রবস্মট্য় তস অরিিূি হইয়ো পরিয়োরছল। িোই খোরনকক্ষে চুপ করিয়ো থোরকয়ো তস 

ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি ও-ঘট্ি িোট্িি কোট্ছ আরসয়ো িোক্তোিট্ক বরলল, রিরন কোট্ে বযস্ত 

আট্ছন, এখন আপরন য্োও। 

 

িোক্তোি পোট্য়ি কোট্ছ বযোগটো িোরখয়ো তসই িক্তট্পোশটোি উপট্িই উরিগ্ন-েুট্খ 

বরসয়োরছল; করহল, বযস্ত আট্ছ রক তগো! কোে আেোট্িো ি আট্ছ! 
 

ব্বঝ বরলল, িট্ব য্োও নো বোবু। 

 

িোক্তোি অবোক হইয়ো তগল; করহল, একবোি বল তগ, আেোি একটু রবট্শ  কোে 

আট্ছ। 

 

ব্বঝ বরলল, আপরন তবোঝ নো তকন িোক্তোিবোবু! আরে খুব বট্লরছ—আি বলট্ি 

পোিব নো। ও-সব আরে রকছু েোরনট্ন, আে আপরন য্োও, বরলয়ো তস চরলয়ো তগল। 
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এই অবট্হলো ও লোিনো প্রথেটো িোক্তোিট্ক গিীি আঘোি করিল, রকন্তু 

পিক্ষট্েই একটো লজ্জোকি দুঘ েটনোি সম্ভোবনো িোহোি েট্ন উদয় হইবোেোত্রই তস 

রিিিকোি বযোপোিটো শুরনবোি েনয বযোকুল হইয়ো উঠঠল। িোহোি অট্পক্ষো 

করিয়ো থোরকট্ি আপরি রছল নো এবং অট্পক্ষো করিয়োই িরহল, রকন্তু তকহই 

রিরিয়ো আরসল নো। িখন দো াঁিোইয়ো দো াঁিোইয়ো কি রক িোরবয়ো চরলয়ো য্োইট্ব েট্ন 

করিয়ো হোিবযোগটো িুরলয়ো লইয়ো েুখ িুরলয়োই তদরখল, িোট্িি সুেুট্খ রকিেেয়ী। 

িোক্তোি উদযি অরিেোন দেন করিয়ো বরলল, একটু সট্িো, বি তদিী হট্য় তগল, 

আট্িো অট্নক রুগী পথ তচট্য় বট্স আট্ছ—েো িোল আট্ছন আে? 

 

িোল আট্ছন, বরলয়ো রকিেেয়ী পথ ছোরিয়ো একপোট্শ সরিয়ো দো াঁিোইল। 

 

িোক্তোট্িি রকন্তু পো উঠঠল নো। অথচ য্োওয়োি প্রস্তোব রনট্ে করিয়ো দো াঁিোইয়ো 

থোকোও শক্ত হইয়ো পরিল। 

 

রকিেেয়ী েৃদু েৃদু হোরসট্ি লোরগল। বরলল, য্োও নো। 

 

িোক্তোি েুখ িুরলয়ো ভূ্র কুব্বিি করিল; করহল, িুরে রক েট্ন কি আরে তয্ট্ি 

েোরনট্ন? 

 

আরে রক পোগল তয্ েট্ন কিব িুরে তয্ট্ি েোন নো? হযো াঁ িোক্তোি, কিগুরল রুগী 

তিোেোি পথ তচট্য় আট্ছ শুরন? 

বরলয়োই েুখ রিিোইয়ো হোরসট্ি লোরগল। 

 

কুরপি িোক্তোট্িি প্রথট্ে ইিো করিল ঐ েুখ চি েোরিয়ো বে করিয়ো তদয়, রকন্তু 

তসটো ি সম্ভব নট্হ, শুধ্ু বরলল, য্োও িুরে। 

 

আরে য্োব তকোথোয়? বোরি আেোি, তয্ট্ি হট্ল তিোেোট্কই হয়! 
 

আরে য্োব্বি, বরলয়ো তস গেট্নোদযি হইট্িই রকিেেয়ী দুই তচৌকোট্ট হোি রদয়ো 

পথট্িোধ্ করিয়ো বরলল, য্োট্চো, রকন্তু তেট্ন য্োও, এই য্োওয়োই তশ  য্োওয়ো। 

িোহোি কিস্বি ও েুট্খি রবস্ময়কি পরিবিেট্ন িোক্তোি শব্বঙ্কি হইল। রকন্তু েুট্খ 

বরলল, তবশ িোই, এই তশ  য্োওয়ো। 

 

রকিেেয়ী বরলল, সরিযই তশ  য্োওয়ো। য্খন এট্স পট্িছ িখন স্পি কট্িই 

সবটো তেট্ন য্োও। আিো, ঐ ওখোট্ন বট্সো, সেস্ত খুট্ল বলরচ, বরলয়ো িোক্তোট্িি 
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হোিবযোগটো লইয়ো রনট্ে তেট্ঝি উপি িোরখয়ো রদল এবং হোি রদয়ো তচৌরক 

তদখোইয়ো রদয়ো বরলল, িো াঁধ্ট্ি হট্ব, তবশী সেয় তনই, সংট্ক্ষট্প বলরচ— 

 

এেন সেট্য় ব্বঝ আরসয়ো সংবোদ রদল, দু’েন বোবু আসট্চ। তসই সট্ঙ্গই নীট্চ 

েিুোি শে শুরনয়ো রকিেেয়ী বযোধ্-িট্য় িীিো হরিেীি নযোয় ব্বঝট্ক সট্বট্গ 

তঠরলয়ো রদয়ো ঘি হইট্ি ছুঠটয়ো পলোইয়ো তগল। িোক্তোি ও ব্বঝ আিয্ ে হইয়ো 

পিস্পট্িি েুট্খি রদট্ক চোরহয়ো িরহল। 

 

অনরিকোল পট্িই েিুোি শে িোট্িি কোট্ছ আরসয়ো থোরেল। িোক্তোি তদরখল, 

দুঠট অপরিরচি িদ্রট্লোক। িদ্রট্লোক দুঠট তদরখট্লন, িোক্তোি। িোহোি তকোট্টি 

পট্কট হইট্ি বুক-পিীক্ষোি তচোঙটো গলো বোিোইয়ো পরিচয় েোনোইয়ো রদল। 

উট্পন্দ্র, সিীশ তদরখট্লন িোক্তোট্িি েুখ অরিশয় শুষ্ক। দুঘ েটনো আশঙ্কো করিয়ো 

ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, তকেন তদখট্লন িোক্তোিবোবু? 

 

িোক্তোি নীিব। েুখ িোহোি আট্িো কোরল হইয়ো তগল। 

 

উট্পন্দ্র অরধ্কিি শব্বঙ্কি হইয়ো প্রশ্ন করিট্লন, এখন রক িকে তদখট্লন? 

 

িথোরপ িোক্তোি কথো করহল নো, রবহ্বট্লি েি চোরহয়ো িরহল। 

 

ব্বঝ করহল, িুরে য্োও নো িোক্তোিবোবু, এখট্নো দো াঁরিট্য় আছ তকন? 

 

িোক্তোি বযস্ত হইয়ো বযোগটো িুরলয়ো বরলল, আরে য্োই, অট্নক কোে আট্ছ আেোি, 

বরলয়োই উট্পন্দ্র, সিীট্শি েোঝখোন রদয়ো দ্রুিপট্দ নীট্চ নোরেয়ো তগল। এবং এই 

েহোেট্নি পদোঙ্ক অনুসিে করিয়ো ব্বঝঠট তয্ তকোথোয় রেলোইয়ো তগল িোহো েোনোও 

তগল নো। 

 

তসই রনস্তব্ধ িোঙ্গো বোরিি িোঙ্গো বোিোন্দোি উপি তবলো ন’টোি সেট্য় উট্পন্দ্র, 

সিীশ রনব েোক-রবস্মট্য় উিট্য় উিট্য়ি েুখপোট্ন চোরহয়ো িরহট্লন। 

 

রকছুক্ষে পট্ি সিীশ বরলল, উপীনদো, হোিোনবোবুি েো রক পোগল? 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, ও হোিোনদোি েো নয়, আি তকউ—তবোধ্ করি ব্বঝ। রকন্তু আরে 

িোবরচ, িোক্তোি ও-িকে কট্ি তগল তকন? 
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সিীশ বরলল, ঠঠক তচোট্িি েি তয্ন ধ্িো পিবোি িট্য় পোরলট্য় তগল। 

 

উট্পন্দ্র অনযেনস্কিোট্ব বরলট্লন, প্রোয়। কোউট্ক ি তদখো য্োয় নো, ঐ ঘি 

হোিোনদোি নো? 

 

সিীশ বরলল, হো াঁ, য্োই চল। 

 

রকন্তু হঠোৎ  ুকট্ি সোহস হয় নো। আেোি িয় হট্চ হয়ি রকছু ঘট্টট্ছ। 

 

সিীশ করহল, তস হট্ল চীৎকোি কিবোি তলোক েটুি—িো নয়। 

 

এেন সেয় তদরখট্ি পোওয়ো তগল, ও-ধ্োট্িি বোিোন্দো ঘুরিয়ো বধ্ূ আরসট্িট্ছ। েট্ন 

হইল, তয্ন এইেোত্র তস কো াঁরদট্িরছল—তচোখ েুরছয়ো উঠঠয়ো আরসয়োট্ছ। কোল 

দীট্পি আট্লোট্ক তয্ েুখ সুন্দি তদখোইয়োরছল, আে রদট্নি তবলো, সূয্ েোট্লোট্ক 

স্পি তবোঝো তগল, এেন তসৌন্দয্ ে আি তকোনরদন তচোট্খ পট্ি নোই। েীরবিও নো, 

ছরবট্িও নো। 

 

বধ্ূ করহল, আে আেিো প্রস্তুি রছলুে নো। তিট্বরছলুে আসব বট্ল তগট্লও হয়ি 

আসট্ি পোিট্বন নো। সিীট্শি রদট্ক চোরহয়ো সহসো েৃদু হোরসয়ো করহল, ঠোকুিট্পো 

তয্! 
 

আে সিীশ েোথো তহাঁট করিল। 

 

উট্পন্দ্র ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, হোিোনদো তকেন? 

বধ্ূ সংট্ক্ষট্প উিি রদল, তিেরন। আসুন ও-ঘট্ি য্োই। 

 

হোিোট্নি ঘট্ি িো াঁি েননী অট্ঘোিেয়ী শয্যোি পোট্শ্ব ে উপরবিো রছট্লন। উট্পন্দ্র 

প্রেোে করিট্িই রিরন উচ্চিঃস্বট্ি কো াঁরদয়ো উঠঠট্লন। 

 

হোিোন শ্রোন্তকট্ি রনট্ ধ্ করিয়ো বরলল, চুপ কি েো। 

 

উট্পন্দ্র লজ্জোয় দুিঃট্খ একধ্োট্ি বরসয়ো পরিট্লন। 

 

সিীশ এরদক ওরদক চোরহয়ো েুখ য্থোসোধ্য িোিী করিয়ো তসই কোট্ঠি রসন্দকুঠটি 

উপি রগয়ো বরসল। 
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বধ্ূ েুহিূ েেোত্র দো াঁিোইয়ো সিীট্শি রদট্ক রবদুযদ্দোে কটোক্ষ করিয়ো বোরহি হইয়ো 

তগল, তয্ন স্পি শোসোইয়ো তগল, তিোেিো কোেটো িোল করিট্িছ নো। 
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পনি 

 

সিীশ রস্থি করিল, তস িোক্তোিী পিো ছোরিট্ব নো। িোই পিরদন সেযোি সেয় 

কোহোট্কও রকছু নো বরলয়ো তবহোিীট্ক সট্ঙ্গ করিয়ো িোহোি সোট্বক বোসোয় আরসয়ো 

উপরস্থি হইল। বোরিটো িখনও খোরল পরিয়ো রছল, বোরিওয়োলোট্ক ধ্রিয়ো ছয় 

েোট্সি বট্ন্দোবস্ত করিল এবং রনকটবিী রহন্দ-ুআশ্রট্ে রগয়ো সেোন করিয়ো এক 

পোচক রনয্ুক্ত করিয়ো খুশী হইয়ো বোরহি হইয়ো পরিল। তবহোিীট্ক করহল, আেিো 

কোলই চট্ল আসব—রক বরলস তবহোিী? 

 

তবহোিী সম্মরি েোনোইল। 

 

পট্থ চরলট্ি চরলট্ি সিীশ বরলল, কোেটো িোল হয় নো তবহোিী। য্োই তহোক তস 

আেোি ত ি কট্িট্ছ; িো ছোিো একিকে  ধ্িট্ি তগট্ল আেোি েট্নযই িোি ও-

বোসোি কোেটো তগল, একবোি খবি তদওয়ো উরচি। 

 

তবহোিী বুব্বঝল, কোহোি কথো হইট্িট্ছ—চুপ করিয়ো িরহল। 

 

সিীশ বরলট্ি লোরগল, তয্ তকউ তহোক নো তকন, পট্থি রিরখিী হট্লও দুিঃট্খ 

পিট্ল তদখো চোই—নো হট্ল েোনু -েেই বৃথো। 

 

রকন্তু আরে িোট্দি বোরিট্ি  ুকব নো—গরলি েট্ধ্যও নো—তেোট্িি উপি দো াঁরিট্য় 

থোকব; িুই একঠটবোি রগট্য় তেট্ন আসরব, কট্ি পট্িট্ছ রকনো। কট্ি ি রনিয় 

পট্িট্ছ—তস আরে তবশ তদখট্ি পোব্বচ, িোই তকোন িকট্ে রকছু রদট্য় আসো। 

তবহোিী রনিঃশট্ে রপছট্ন চরলট্ি লোরগল। সিীশ বরলল, রকন্তু আেোট্ক তস সব 

কথো বলট্ব নো, অথচ তিোি কোট্ছ রকছুই লুট্কোট্ব নো। বুঝরল নো তবহোিী! 
 

তবহোিী িথোরপ কথো করহল নো। 

 

সোরবত্রীট্দি গরলি তেোট্ি আরসয়ো সিীশ দো াঁিোইল। বরলল, তবশী তদিী করিস তন 

তয্ন। 

 

তবহোিী গরলি েট্ধ্য প্রট্বশ করিল, সিীশ কোছোকোরছ পোয়চোরি করিয়ো তবিোইট্ি 

লোরগল—দূট্ি য্োইট্ি সোহস করিল নো, পোট্ছ রনট্ব েোধ্ তবহোিী িোহোট্ক তদরখট্ি নো 

পোইয়ো আি তকোথোও য্োয়। 
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রেরনট-দট্শক পট্িই তবহোিী রিরিয়ো আরসয়ো বরলল, তনই! 
 

সিীশ উৎসুক হইয়ো প্রশ্ন করিল, কখন রিট্ি আসট্ব? 

 

তবহোিী করহল, তস আি আসট্ব নো। দু’েোস হট্ি চলট্লো একরদনও আট্স নো! 
 

সিীশ গযোস তপোট্ি তহলোন রদয়ো দো াঁিোইয়ো িী ে-কট্ি বরলল, রেথযো কথো। 

তিোট্ক ঠরকট্য়ট্ছ। 

 

তবহোিীও দৃঢ়িোট্ব েোথো নোরিয়ো বরলল, তকউ ঠকোয়রন। সরিযই তস আি আট্স 

নো। সরিযই তস বোরি চট্ল তগট্ছ। 

 

িোি ঘট্িি ব্বেরনস? 

 

পট্ি আট্ছ। তস আি এেন রক ব্বেরনস বোবু, তয্ িোি েট্নয েোয়ো হট্ব! 

সিীশ িোরগয়ো বরলল, এেনই বো তস রক বিট্লোক তয্ হট্ব নো? িুই রনিোন্ত তবোকো, 

িুই বুট্ঝ চট্ল এরল তস আি আট্স নো! এরক হট্ি পোট্ি তবহোিী, একটো তলোক 

রনরুট্দ্দশ হট্য় তগল, আি তকউ িোি খবি রনট্ল নো? আরে পুরলট্শ েোনোব। 

 

তবহোিী তেৌন-নিেুট্খ দো াঁিোইয়ো িরহল। 

সিীশ বরলল, তেোক্ষদো রক বট্ল, তস েোট্ন নো? আরে রবশ্বোস করি নো। তস রনিয়ই 

েোট্ন। আরে য্োব্বচ িোি কোট্ছ। 

 

তবহোিী বযস্ত হইয়ো উঠঠল, আপরন য্োট্বন নো, বোবু! 
 

তকন য্োব নো? তকন িোিো লুট্কোট্চ? আরে কোউট্ক তখট্য় তিলট্ি এট্সরছ, তয্ 

আেোি কোট্ছ লুট্কোচুরি! আরে বলরছ তিোট্ক, তয্েন কট্ি পোরি আরে েোনব তস 

তকোথোয় আট্ছ। 

 

তবহোিী িীি হইয়ো করহল, িোি েোসীি তদো  তনই বোবু। সোরবত্রী রনট্েি ইিোয় 

বোরি তছট্ি তগট্ছ। ঝগিো কট্ি তগট্ছ—কোউট্ক েোরনট্য় য্োয়রন। 

 

সিীশ ধ্েকোইয়ো উঠঠল—িবু বলরব েোরনট্য় য্োয়রন! েোরনট্য় তগট্ছ—রনিয়ই 

তগট্ছ। 

 

তবহোিী েোথো নোরিয়ো বরলল, নো। রকন্তু তস শহতিই আট্ছ। 
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তকোন্ ঠঠকোনোয় আট্ছ? গোধ্োি েি হো াঁ কট্ি থোরকস তন তবহোিী! রক হট্য়ট্ছ বল। 

 

তবহোিী ক্ষেকোল রস্থি থোরকয়ো রক িোরবয়ো লইয়ো বরলল, আপরন দুিঃখ পোট্বন 

িোই—নো হট্ল সব কথো সবোই েোট্ন— 

আরেও েোরন। 

 

সিীশ অধ্ীি হইয়ো উঠঠল—রক েোরনস িোই বল্ নো? 

 

তবহোিী আবোি চুপ করিয়ো িরহল। 

 

সিীশ প্রোয় চীৎকোি করিয়ো বরলয়ো উঠঠল, তিোি পোট্য় পরি হোিোেেোদো, রশগরগি 

বল। 

 

তবহোিী িৎক্ষেোৎ িূরেষ্ঠ প্রেোে করিয়ো েিুোি ধ্ূলো েোথোয় লইয়ো কো াঁদ-কো াঁদ হইয়ো 

বরলল। 

 

বোবু আেোট্ক নিট্ক িুবোট্লন। একটু আিোট্ল চলুন, বলরচ, বরলয়ো অেকোি 

গরলটোি রিিট্ি  ুরকয়ো একপোট্শ দো াঁিোইল। 

 

সিীশ সোেট্ন দো াঁিোইয়ো বরলল, রক? 

 

তবহোিী ত োক রগরলয়ো বরলল, সোরবত্রীি েোসী েট্ন কট্িট্ছ তস আপনোি কোট্ছ 

আট্ছ। রকন্তু আরে েোরন, িো নয়। 

সিীশ অরস্থি হইয়ো বরলল, িুই খুব পব্বণ্ডি। তস আরেও েোরন—িোি পট্ি রক বল্

। 

 

সবুি করুন বোবু, বলরচ, বরলয়ো তবহোিী আি একবোি তবশ করিয়ো ত োক রগরলয়ো 

বরলল, আেোি খুব আশো হট্চ— 

 

রক আশো হট্চ? 

 

তবহোিী েরিয়ো হইয়ো বরলয়ো তিরলল, তস ঐখোট্নই তগট্ছ; ঐ রবরপনবোবুি 

কোট্ছই— 

 

তকোন্ বোবু? আেোট্দি রবরপন? 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
3

2
 

 

হো াঁ বোবু রিরনই—হো াঁ হো াঁ—ওখোট্নই বসট্বন নো, চোন কিট্ি হট্ব! িোট্েযি তলোক তয্ 

ওখোট্ন— 

 

সিীশ তস কথো কোট্নও িুরলল নো। ওধ্োট্িি তদওয়োট্ল রপঠ রদয়ো তসোেো হইয়ো 

বরসয়ো শুষ্ক িোঙ্গো-গলোয় ব্বেজ্ঞোসো করিল, িট্ব িোি েোসী তকন েট্ন কিট্ল তস 

আেোি কোট্ছ আট্ছ? 

 

তবহোিী করহল, সোরবত্রী তয্রদন রবরপনবোবুট্ক অপেোন কট্ি রবট্দয় কট্ি তদয়, 

তসরদন স্পি কট্ি বট্ল, তস সিীশবোবু ছোিো আি কোট্িো কোট্ছ য্োট্ব নো—বোরিি 

তলোক আিোট্ল দো াঁরিট্য় িোট্দি ঝগিো শুট্নরছল। 

 

সিীশ উঠঠয়ো দো াঁিোইল। তেোি করিয়ো রনট্েট্ক কিকটো প্রকৃরিস্থ করিয়ো প্রশ্ন 

করিল, িট্ব িুই তকেন কট্ি েোনরল, তস রবরপনবোবুি কোট্ছই তগট্ছ? 

তবহোিী তেৌন হইয়ো িরহল। 

 

সিীশ বরলল, বল্। 

তবহোিী আি একবোি ইিস্তিিঃ করিল, সোরবত্রীি কোট্ছ তসই তয্ বরলট্ব নো বরলয়ো 

অহঙ্কোি করিয়ো আরসয়োরছল, িোহো েট্ন করিল। তশট্  আি একবোি ত ো াঁক 

রগরলয়ো করহল, আরে রনট্েি তচোট্খ তদট্খ তগরছ। 

 

সিীশ চুপ করিয়ো শুরনট্ি লোরগল। 

 

তবহোিী বরলল, আেিো তয্রদন বোসো বদল করি, িোি পিরদন দুপুিট্বলোয় আরে 

আরস। িখন রবরপনবোবু সোরবত্রীি রবছোনোয় ঘুেুব্বিট্লন। 

 

সিীশ িয়োনক ধ্েক রদয়ো উঠঠল, রেট্থয কথো! 
 

তবহোিী চেকোইয়ো উঠঠয়ো বরলল, নো বোবু, সরিয কথোই বলরচ। 

 

সিীশ িোহোি েুট্খি রদট্ক িীব্র দৃঠি করিয়ো েুহিূ েকোল চুপ করিয়ো থোরকয়ো প্রশ্ন 

করিল, সোরবত্রী রনট্ে তকোথোয় রছল? 

 

সোরবত্রী তসই ঘট্িই রছল। বোইট্ি এট্স আেোট্ক েোদুি তপট্ি বসোট্ল। ব্বেজ্ঞোসো 

কিট্ি লোগল, বোবুিো িোগ কট্িট্ছন রকনো, আেিো বোসো বদলোলুে তকন এই-সব। 
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িোি পট্ি? 

 

আরে তিট্গ চট্ল এলুে। তসইরদন তথট্কই তস বোবুি সট্ঙ্গ চট্ল তগট্ছ। 

 

এিরদন বরলস রন তকন? 

 

তবহোিী চুপ করিয়ো িরহল। 

 

সিীশ ব্বেজ্ঞোসো করিল, িুই রনট্েি তচোট্খ তদট্খরছস নো শুট্নরছস? 

 

নো বোবু, আেোি স্বচট্ক্ষ তদখো! এট্কবোট্ি রনিীক্ষে কট্ি তদখো! 
 

আেোি পো ছুাঁ ট্য় রদরবয কি্—তিোি তচোট্খ তদখো! বোেুট্নি পোট্য় হোি রদব্বিস, েট্ন 

থোট্ক তয্ন! 
 

তবহোিী িৎক্ষেোৎ নি হইয়ো সিীট্শি পোট্য় হোি রদয়ো বরলল, তস কথো আেোি 

রদবো িোত্রই েট্ন থোট্ক বোবু! আেোি স্বচট্ক্ষ তদখো। 

 

সিীশ আবোি একেুহিূ ে চুপ করিয়ো থোরকয়ো করহল, আিো বোসোয় য্ো। 

উট্পনদোট্ক বরলস, আে িোট্ত্র আরে িবোনীপুট্ি য্োব, রিিব নো। 

 

তবহোিী রবশ্বোস করিল নো, কো াঁরদয়ো তিরলল। 

 

সিীশ রবব্বস্মি হইয়ো বরলল, ও রক তি, কো াঁরদস তকন? 

 

তবহোিী তচোখ েুরছট্ি েুরছট্ি বরলল, বোবু, আরে আপনোি তছট্লি েি, আেোট্ক 

লুট্কোট্বন নো। আরেও সট্ঙ্গ য্োব। 

সিীশ ব্বেজ্ঞোসো করিল, তকন? 

 

তবহোিী বরলল, বুট্িো হট্য়রছ সরিয, রকন্তু েোট্ি তগোয়োলো। একগোছো হোট্ি তপট্ল 

এখট্নো পো াঁচ-ছ’েট্নি তেোয়োিো িোখট্ি পোরি। আেিো দোঙ্গো কিট্িও েোরন, 

দিকোি হট্ল েিট্িও েোরন। 

 

সিীশ শোন্তিোট্ব বরলল, আরে রক দোঙ্গো কিট্ি য্োব্বচ? আহোম্মক তকোথোকোি! 

বরলয়োই চরলয়ো তগল। 
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তবহোিী এবোি তবোধ্ হয় বুব্বঝল কথোটো রেথযো নয়। িখন তচোখটো েুরছয়ো তিরলয়ো 

তসও প্রস্থোন করিল। 

 

সিীশ েয়দোট্নি রদট্ক দ্রুিপট্দ চরলয়োরছল। তকোথোয় য্োইট্ব, রস্থি কট্ি নোই—

রকন্তু তকোথোও িোহোট্ক তয্ন শীঘ্র য্োইট্িই হইট্ব। িোহোি প্রধ্োন কোিে তস 

রনিঃসংশট্য় অনুিব করিট্িরছল, একেুহটূ্িেই িোহোি েুট্খি তচহোিোয় এেন 

একটো রবশ্রী পরিবিেন ঘঠটয়োট্ছ য্োহো লইয়ো কোহোিও সম্মুট্খ দো াঁিোট্নো চট্ল নো। 

েয়দোট্নি একটো রনিৃি অংট্শ গোছিলোয় তবি পোিো রছল। সিীশ িোহোি উপট্ি 

রগয়ো বরসল এবং রনেেন তদরখয়ো স্বব্বস্ত তবোধ্ করিল। অেকোি বৃক্ষিট্ল বরসয়ো 

প্রথট্েই িোহোি েুখ রদয়ো বোরহি হইল, রক কিো য্োয়! প্রশ্নটো রকছুক্ষে ধ্রিয়ো িোহোি 

দুই কোট্নি েট্ধ্য অথ েহীন প্রলোট্পি েি ঘুরিট্ি লোরগল। তশট্  উিি পোইল, 

রকছুই কিো য্োয় নো। 

 

প্রশ্ন করিল, সোরবত্রী এেন কোে করিল তকন? 

 

উিি পোইল, এেন রকছুই কট্ি নোই, য্োহোট্ি নূিন করিয়ো িোহোট্ক তদো  তদওয়ো 

য্োয়। 

 

প্রশ্ন করিল, এিবি অরবশ্বোট্সি কোে করিল রক েনয? 

 

উিি পোইল, তকোন্ রবশ্বোস তিোেোট্ক তস রদয়োরছল, িোই আট্গ বল? 

 

সিীশ রকছুই বরলট্ি পোরিল নো। বস্তুিিঃ তস ি তকোন রেথযো আশোই তদয় নোই। 

একরদট্নি েনযও ছলনো কট্ি নোই। বিং, পুনিঃ পুনিঃ সিকে করিয়োট্ছ, শুি 

কোেনো করিয়োট্ছ, িরগনীি অরধ্ক তেহ-য্ত্ন করিয়োট্ছ। তসই িোব্বত্রি কথো তস 

স্মিে করিল। তসরদন রন ্ঠুি হইয়ো িোহোট্ক ঘি হইট্ি বোরহি করিয়ো রদয়ো িক্ষো 

করিয়োরছল। তক এেন করিট্ি পোরিি! তক রনট্েি বুট্ক তশল পোরিয়ো লইয়ো 

িোহোট্ক অক্ষি িোরখি? সিীট্শি তচোট্খি পোিো রিব্বেয়ো উঠঠল, রকন্তু, এ সংশয় 

িোহোি রকছুট্িই ঘুরচট্ি চোরহল নো, তয্, এই প্রট্শ্নোিিেোলোয় তকোথোয় তয্ন একটো 

িুল থোরকয়ো য্োইট্িট্ছ। 

 

তস আবোি প্রশ্ন করিল, রকন্তু, িোট্ক তয্ িোলবোরসয়োরছ। 

 

উিি পোইল, তকন বোরসট্ল? তকন েোরনয়ো বুব্বঝয়ো পট্ঙ্কি েট্ধ্য নোরেট্ল? 
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প্রশ্ন করিল, িো েোরনট্ন। পদ্ম িুরলট্ি তগট্লও ি পো াঁক লোট্গ। 

. 

উিি পোইল, ওটো পুিোিন উপেো—কোট্ে লোট্গ নো। েোনু  ঘট্ি আরসবোি সেয় 

পো াঁক ধ্ুইয়ো পদ্ম লইয়ো আট্স। 

তিোেোি পদ্মই বো রক, আি এ পো াঁক তকোথোয় ধ্ুইয়োই বো ঘট্ি আরসট্ি? 

 

প্রশ্ন করিল, নো হয়, নোই ঘট্ি আরসিোে। 

 

উিি পোইল, রছিঃ! ও-কথো েুট্খও আরনও নো। 

 

িোহোি পট্ি রকছুক্ষে পয্ েন্ত তস স্তব্ধ হইয়ো নক্ষত্র-খরচি কোট্লো আকোট্শি পোট্ন 

চোরহয়ো হঠোৎ বরলয়ো উঠঠল, আরে ি িোি আশো ছোরিয়োই রছলোে। িোহোট্ক 

পোইট্িও চোরহ নো, রকন্তু আেোট্ক তস এেন করিয়ো অপেোন করিল তকন? 

একবোি ব্বেজ্ঞোসো করিল নো তকন? রক দুিঃট্খ তস এ কোে করিট্ি তগল? টোকোি 

তলোট্ি করিয়োট্ছ, এ কথো তয্ তকোনেট্িই িোরবট্ি পোরি নো? রবরপট্নি েি 

অনোচোিী েদযপট্ক তস েট্ন েট্ন িোলবোরসয়োরছল, এ কথো রবশ্বোস করিব রক 

করিয়ো? িট্ব তকন? 

গঙ্গোি শীিল বোিোট্স িোহোি শীি করিট্ি লোরগল। তস য্ েো পোিটো আগোট্গোিো 

েুরিয়ো রদয়ো তচোখ বুব্বেয়ো তবট্িি উপি শুইয়ো পরিট্িই সোরবত্রীি েুখ উজ্জ্বল 

হইয়ো িুঠটয়ো উঠঠল। পরিিোি তকোন কোরলেোই ি তস েুট্খ নোই! গট্ব ে দীি, 

বুব্বদ্ধট্ি রস্থি, তেট্হ রেগ্ধ, পরিেি তয্ৌবট্নি িোট্ি গিীি অথচ িট্স, লীলোয় 

চিল—তসই েুখ, তসই হোরস, তসই দৃঠি, তসই সংয্ি পরিহোস, সট্ব েোপরি িোহোি 

তসই অকৃব্বত্রে তসবো! এেন তস িোহোি এিখোরন বয়ট্স তকোথোয় কট্ব পোইয়োরছল! 

িস্মোিোরদি বরেি েি িোহোি আবিেটো লইয়ো তখলো করিট্ি রগয়ো তয্ আগুন 

বোরহি হইয়ো পরিয়োট্ছ, ইহোি দোহ হইট্ি তকেন করিয়ো তকোন্ পট্থ পলোইয়ো 

আে তস রনষৃ্করি লোি করিট্ব! রনষৃ্করি লোি করিয়োই বো রক হইট্ব! িোহোি দুই 

তচোখ রদয়ো অশ্রু ঝরিয়ো পরিট্ি লোরগল। এ অশ্রু তস দেন করিট্ি চোরহল নো—

এ অশ্রু তস েুরছয়ো তিরলট্ি ইিো করিল নো। অশ্রু তয্ এি েধ্ুি, অশ্রুট্ি তয্ 

এি িস আট্ছ, আে তস িোহোি পিে দুিঃট্খি েট্ধ্য এই প্রথে উপলরব্ধ করিয়ো 

সুখী হইল এবং য্োহোট্ক উপলক্ষ, করিয়ো এিবি সুট্খি আস্বোদ তস েীবট্ন এই 

প্রথে গ্রহে করিট্ি পোইল, িোহোরি উট্দ্দট্শ দুই হোি য্ুক্ত করিয়ো নেস্কোি করিল। 
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সিীশ আি য্োই তহোক,—িগবোন আট্ছন, িো াঁট্ক িো াঁরক তদওয়ো য্োয় নো, তছোটবি 

সকট্লই একরদন িো াঁি কোট্ছ েবোবরদরহ করিট্ি হয়, এ কথোগুলো অসংশট্য় 

রবশ্বোস করিি। তচোখ েুরছয়ো উঠঠয়ো বরসয়ো েট্ন েট্ন বরলল, িগবোন! কোি হোি 

রদট্য় িুরে কখন তয্ কোট্ক রক পোঠঠট্য় দোও, তকউ বলট্ি পোট্ি নো। আে 

তিোেোরি হুকুট্ে সোরবত্রী দোিো, আরে রিকু্ষক। িোই তস িোল তহোক, েন্দ তহোক, 

তস রবচোি আি তয্-ই করুক আরে তয্ন নো করি। আেোি বুক তথট্ক সব জ্বোলো, 

সব রবট্ি  েুট্ছ দোও—িোি রবরুট্দ্ধ আরে তয্ন কৃিঘ্ন হট্য় নো থোরক। 

 

ওরদট্ক তেযোরি সোট্হট্বি বোরিট্ি সেযোি পট্ি, বরসবোি ঘট্ি সট্িোব্বেনী, 

তেযোরি , উট্পন্দ্র এবং আিও একেন খব েোকৃরি তগো াঁি-দোরি-কোেোট্নো 

গুরলিো াঁটোি েি শক্ত-সেথ ে িদ্রট্লোক বরসয়োরছট্লন। ইাঁহোি নোে শশোঙ্কট্েোহন। 

ইরনও রবলোি-প্রিযোগি—সুিিোং সোট্হব। অেরদট্নই সট্িোব্বেনীি প্ররি আকৃি 

হইয়োট্ছন এবং িোহো প্রোেপট্ে বযক্ত কিট্ি প্রয়োস পোইট্িট্ছন। তস প্রয়োস তয্ 

কিদূি সিলিোি রদট্ক অগ্রসি হইট্িরছল, তস শুধ্ু রবধ্োিোপুরু ই 

েোরনট্িরছট্লন। আে সিীট্শি প্রসঙ্গ উব্বিি হইয়োরছল। উট্পন্দ্র িোহোি 

অসোধ্োিে গোট্য়ি তেোি এবং অদ্িুি সোহট্সি ইরিহোস তশ  করিয়ো, আিয্ ে 

কিস্বি ও িদট্পক্ষো আিয্ ে রশক্ষোি কথো পরিয়োরছট্লন। অদূট্ি তসোিোি উপি 

বরসয়ো সট্িোব্বেনী দুই হোট্িি উপি রচবুক িোরখয়ো ঝুাঁ রকয়ো পরিয়ো রনরবিরচট্ি 

শুরনট্িরছল। এেরন সেট্য় তবহোিী িগ্নদূট্িি েি ঘট্ি  ুরকয়ো সিীট্শি 

িবোনীপুি য্োওয়োি সংবোদ তঘো েো করিয়ো রদল। 

উট্পন্দ্র রকছু রবব্বস্মি হইয়ো প্রশ্ন করিট্লন, িোি তক আট্ছ তসখোট্ন? 

 

তবহোিী সংট্ক্ষট্প ‘েোরন নো’ বরলয়োই চরলয়ো তগল। 

 

সিীট্শি েনযই সকট্ল অট্পক্ষো করিট্িরছট্লন, অিএব সকট্লই রনিোশ 

হইট্লন। 

 

সট্িোব্বেনী তসোেো হইয়ো বরসয়ো হঠোৎ রনশ্বোস তিরলয়ো বরলয়ো উঠঠল, িট্ব আি 

রক হট্ব! 
 

তেযোরি  িোহোি েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো তদরখয়ো সট্েট্হ একটুখোরন হোরসট্লন; রকন্তু, 

দরেট্লন নো শুধ্ু শশোঙ্কট্েোহন। বিং খুশী হইয়ো প্রস্তোব করিট্লন, এখন 

সট্িোব্বেনীই কে েধ্োি হউন।  সঙ্গীি হইট্ি কিটো পরিেোট্ে আনন্দ আহিে 

করিবোি ক্ষেিো িো াঁহোি রছল িোহো রিরনই েোরনট্িন, রকন্তু সট্িোব্বেনী দৃঢ় আপরি 
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প্রকোশ করিট্িই বরলয়ো বরসট্লন, বিং আরে ি বরল, পুরুট্ ি গোন গোওয়োটোই 

িুল। িোি স্বিোবিিঃ গলো তেোটো এবং িোিী, সুিিোং রশক্ষো িোি য্িই তহোক এবং 

য্ি িোল কট্িই গোইবোি তচিো করুন নো তকন, তকোনেট্িই তশোনবোি তয্োগয হট্ি 

পোট্ি নো। 

 

এ কথোি আি তকহ য্রদও প্ররিবোদ করিট্লন নো, রকন্তু সট্িোব্বেনী করিল। তস 

বরলল, আপনোি কোট্ছ রনিয়ই তয্োগয নয়। হোিট্েোরনয়ে রপয়োট্নোি তগোিোি 

তেোটো ও িোিী পদেোগুট্লো বিিী কিোও হয়ি িুল, রকন্তু িবু তসগুট্লো বিরিও 

হতচ, তলোট্কও রকনট্চ। 

 

শশোঙ্কট্েোহট্নি িিট্ি এ কথোি উিি রছল নো। িথোরপ রিরন িো াঁহোি তগৌিবে ে 

েুখ ঈ ৎ িক্তোি করিয়ো রক একটো বরলট্ি য্োইট্িরছট্লন, রকন্তু সট্িোব্বেনী হঠোৎ 

দো াঁিোইয়ো উঠঠয়ো বরলল, েোট্ক খবি রদট্য় আরস—রিরন আবোি খোবোি রনট্য় বট্স 

থোকট্বন। 

 

উট্পন্দ্র চরকি হইয়ো বরলট্লন, ওট্হো, িোি খোওয়ো-দোওয়ো বুব্বঝ ঐ-রদট্কই হট্ি—

হেবযোগ্! 
 

উট্পন্দ্রি বলোি েট্ধ্য তয্ আন্তরিক তেহ রিি আি রকছুই রছল নো এবং সিীশ 

িো াঁহোি রনিোন্ত তেহোস্পদ নো হইট্ল রিরন এ িো ো তয্ েুট্খ আরনট্িও পোরিট্িন 

নো ইহো সট্িোব্বেনী সমূ্পে ে বুব্বঝট্ি পোরিয়ো সহোট্সয করহল, এ আপনোি িোিী 

অনযোয়। িো াঁি রুরচ য্রদ আপনোি কুরুরচি সট্ঙ্গ নো তেট্ল ি তদো  আপনোি—

িো াঁি নয়! আিো, েোট্ক বট্লই আসরচ। বরলয়ো সট্িোব্বেনী দ্রুিপট্দ বোরহি হইয়ো 

তগল। 

 

তস চরলয়ো য্োইট্িই শশোঙ্কট্েোহন উট্পন্দ্রি রদট্ক রিরিয়ো বরলট্লন, আপনোি বেু 

বুব্বঝ খুব তগো াঁিো? 

 

উট্পন্দ্র একটুখোরন হোরসয়ো বরলট্লন, কে নয়। পূট্েো-আরেকও কট্ি েোরন। 

 

সিীশ তয্ েোট্ঝ েোট্ঝ লুকোইয়ো েদ খোইি, এ কথো রিরন েোরনট্িন নো, তবোধ্ করি 

স্বট্প্নও িোরবট্ি পোরিট্িন নো। 

 

শশোঙ্কট্েোহন প্রশ্ন করিট্লন, রক কট্িন রিরন? 
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উট্পন্দ্র বরলট্লন, রকছুই নো; তকোনরদন তয্ রকছু কিট্ব এ িিসোও কোট্িো তনই। 

 

এই সংবোট্দ শশোঙ্কট্েোহট্নি েট্নি উপি হইট্ি তয্ন একটো পোথি নোরেয়ো 

তগল। খুশী হইয়ো বরলট্লন, িোইট্িই! 

তেযোরি  এিক্ষে চুপ করিয়ো শুরনট্িরছট্লন, উট্পন্দ্রট্ক লক্ষয করিয়ো বরলট্লন, 

কথোঠট ঠঠক হট্লো নো, উট্পন। শোিীরিক উৎক েটো রকছুই নয় নোরক? িো ছোিো 

আরে ি িো াঁি গোট্ন এট্কবোট্ি েুগ্ধ হট্য় তগরছ। য্ো রকছু রিরন কট্িট্ছন, আেোট্দি 

এট্দট্শ তস সম্মোন য্রদ িো াঁি নোও তেট্ল, দুিঃট্খি রব য় সট্ন্দহ তনই, রকন্তু তস তদো  

আেোট্দিই—িো াঁি নয়। েকদ্দেোি নরথ-পত্র নো তঘাঁট্ট, এটরন েি সট্ঙ্গ ধ্স্তোধ্ব্বস্ত নো 

কট্ি, হোরকট্েি িোিো নো তখট্য়ও য্োি ত োলআনো আদোয় হট্য়ই আট্ছ, তস য্রদ 

একটু এরদট্ক নো িোকোয় ি সংসোিটো রনিোন্ত েোট্িোয়োিীি কোপট্িি তদোকোন 

হট্য় দো াঁিোয়। আেোি ি তিোেোি বেুঠটট্ক তদট্খ সরিযই রহংসো হয়। িোল কথো, 

বৃট্দ্ধি আয় কি তহ? 

 

এই সেয় সট্িোব্বেনী রনিঃশট্ে ঘট্ি  ুরকয়ো িোহোি দোদোি তচৌরকি রপট্ঠি উপি 

িি রদয়ো দো াঁিোইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, কোি দোদো? 

 

তেযোরি  বরলট্লন, সিীশবোবুি বোবোি। 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, ঠঠক েোরন নো, তবোধ্ করি, প্রোয় দু’লোখ। 

 

তেযোরি  দুই চকু্ষ রবস্ফোরিি করিয়ো বরলয়ো উঠঠল, িোেো নোরক তহ! 
 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, নো, িোেো নয়, িট্ব বিোবিই ওিো বি েরেদোি। িোি ওপি বৃদ্ধ 

রবট্শ  কট্িই বৃব্বদ্ধ কট্িট্ছন। 

 

তেযোরি  তচৌরকট্ি তহলোন রদয়ো পরিয়ো একটো রনশ্বোস তিরলয়ো বরলট্লন, 

এট্কবোট্ি তসৌিোট্গযি রপ্রয়িে পুত্র! স্বোস্থয, শব্বক্ত, রূপ, ঐশ্বয্ ে! েোনু  য্ো-রকছু 

কোেনো কট্ি, একোধ্োট্ি সেস্তই। 

 

উট্পন্দ্র হোরসট্ি লোরগট্লন। তশট্  বরলট্লন, একটো েোিোত্মক তদো ও আট্ছ। 

পট্িি দোয় তয্ট্চ ঘোট্ি রনট্য় অসেট্য় অপঘোট্ি েোিো নো পট্ি ি িুরে য্ো বলচ 

তস-সবই ঠঠক বট্ট। 

 

তেযোরি  তসোেো হইয়ো বরসয়ো বরলট্লন, অপঘোট্ি েোিো পিট্ব তকন? 
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উট্পন্দ্র বরলট্লন, অসম্ভব নয়, এবং পূট্ব ে হট্য়ও তগট্ছ। িোগ পদোথ েঠট ওি তদট্হ 

তয্েন িয়োনক তবশী, প্রোট্েি েোয়োটোও ঠঠক তিেরন পরিেোট্ে কে।  এই 

করলয্ুট্গ বোস কট্িও য্োট্দি অনযোয় অিযোচোট্িি ধ্োিেোটো সিযয্ুট্গি েিই 

থোট্ক, এবং তিট্গ উঠট্ল য্োট্দি রহিোরহি তবোধ্ থোট্ক নো, িোট্দি তবাঁট্চ থোকো-নো-

থোকোি উপি আরে ি তবশী আস্থো িোরখট্ন। সহয কিট্ি পোিোও তয্ একটো ক্ষেিো, 

অনোহিূ সোহোয্য কিবোি তলোি সংবিে কিট্ি পোিোও তয্ অবস্থোরবট্শট্  

প্রট্য়োেন, তসটো ও তবোট্ঝই নো। ও তয্ন তসই তসকোট্লি ইউট্িোট্পি নোইট, 

একোট্ল বোঙলোট্দট্শ এট্স েট্েট্ছ। 

 

তেযোরি  হোরসয়ো বরলট্লন, রকন্তু য্োই বল, শুট্ন শ্রদ্ধো হয়। 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, হয়ও নো! সংসোট্ি বোস কিট্ি তগট্ল অট্নক তছোটখোট্টো েন্দ 

ব্বেরনসট্ক অগ্রোহয কিট্ি হয়—এ রশক্ষো ওি আট্েো হয়রন। তকোনরদন হট্ব রক 

নো েোরন নো, রকন্তু য্রদ নো হয়, তশ কোট্লি িলটো েধ্ুি হট্ব নো। ওিও নো, ওি 

আত্মীয়-বেুট্দিও নো। 

তেযোরি  বরলট্লন, রকন্তু িুরে ওি আত্মীয়-বেু, িুরে তকন তশখোও নো? 

 

উট্পন্দ্রি েুট্খ হোরস িুঠটয়ো উঠঠল। বরলট্লন, আরে ওি বেু বট্ট, রকন্তু এ রশক্ষোি 

িোি এ-িকে বেুি উপট্ি নয়। রয্রন সব বেুি বি বেু হট্বন, রয্রন সেস্ত 

আত্মীট্য়ি উপি আত্মীয় হট্বন, এ রবদযো হয় রিরন তশখোট্বন, নো হয় রচিরদন 

ওট্ক অরশরক্ষি হট্য়ই থোকট্ি হট্ব। 

 

সট্িোব্বেনী এিক্ষে নীিট্ব রস্থি হইয়ো শুরনট্িরছল, এখন েুখ রিিোইয়ো তবোধ্ করি 

একটুখোরন হোরস তগোপন করিল। 

 

উট্পন্দ্র বরলট্লন, রকন্তু সিীট্শি কথো আে এই পয্ েন্ত। আেোট্ক উঠট্ি হট্ব, 

খোন-দুই রচঠঠ তলখবোি আট্ছ। 

 

তেযোরিট্ িও েরুিী কোগেপত্র তদরখবোি রছল, িো াঁহোিও বরসবোি তেো রছল নো, 

িোই রিরনও উঠঠ-উঠঠ করিট্িরছট্লন। রকন্তু সকট্লি পূট্ব েই উঠঠয়ো পরিল 

সট্িোব্বেনী। একবোি েট্ন হইল তস উট্পন্দ্রট্ক রক কথো তয্ন বরলট্ি চোরহল, রকন্তু 

তশট্  রকছুই বরলল নো, কোহোট্কও একঠট কু্ষদ্র নেস্কোি পয্ েন্ত করিল নো—

অনযেনট্স্কি েি ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বোরহি হইয়ো তগল। আব্বেকোি সিো তয্েন করিয়ো 
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েরেবোি কথো রছল, তিেন করিয়ো েরেট্ি পোট্ি নোই বট্ট, রকন্তু িোরঙ্গল আট্িো 

রবশ্রী করিয়ো। 

 

উট্পন্দ্র রকছুই েোরনট্িন নো, রিরন রকছুই েোরনট্লন নো। 
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ত োল 

 

িীক্ষ্ণ বুব্বদ্ধেিী রকিেেয়ী স্বোেীি পীিো উপলট্ক্ষ এই কয়টো রদন উট্পন্দ্রট্ক 

ঘরনষ্ঠিোট্ব কোট্ছ পোইয়ো িোহোট্ক রচরনল। ইহোট্ি শুধ্ু তয্ িোহোি স্বোথ েহোরনি 

বযোকুল আশঙ্কোটোই রিট্িোরহি হইল িোহো নট্হ, এই অপরিরচট্িি উট্দ্দট্শ একটো 

গিীি শ্রদ্ধোি িোট্ি িোহোি সেস্ত হৃদয় েলিোিোিোন্ত তেট্ঘি েি ব েট্েোেুখ 

হইয়ো উঠঠল। এেন তলোক তস কখন তদট্খ নোই। এেন তলোট্কি সংসট্গ ে আরসট্ি 

পোিোি িোগয তকোন রদন তস কেনো করিট্ি পোট্ি নোই। িোই এই অিযেকোট্লি 

পরিচট্য়ই তস িোহোি িরব যট্িি সকল সুখ-দুিঃখ ইহোিই হোট্ি রনিঃশঙ্করচট্ি 

িুরলয়ো রদল, এবং রনিেট্য় রনিেি করিট্ি পোিো তয্ রক, িোহো এই প্রথে উপলরব্ধ 

করিয়ো িোহোি রচিকোিোরুদ্ধ প্রোে তয্ন েুক্ত পট্থি আট্লোক তদরখট্ি পোইল। 

 

উট্পন্দ্র প্রিোি হইট্ি িোব্বত্র পয্ েন্ত থোরকয়ো েুেূ ু ে বেুি তসবো করিট্িরছট্লন। 

প্রট্য়োেন রহসোট্ব এ তসবোি েূলয রছল নো, কোিে হোিোট্নি েীবট্নি আশো আট্দৌ 

রছল নো—রকন্তু, এই তসবো, রকিেেয়ীি তচোট্খ িো াঁহোি স্বোেীি শুষ্ক তদহটোট্কও 

আে েহোেূলয করিয়ো রদল। এই অধ্ েেৃি তদহটোি তলোট্িই অকস্মোৎ তস িয়োনক 

লুব্ধ হইয়ো উঠঠল। িোহোি আচোি-বযবহোট্িি এই আকব্বস্মক অিোবনীয় পরিবিেন 

েৃিুযি উপকূট্ল দো াঁিোইয়ো হোিোনও লক্ষয করিট্লন। তছট্লট্বলোয় রকিে 

আত্মীট্য়ি ঘট্ি েোনু  হইয়ো তছট্লট্বলোট্িই িট্িোরধ্ক অনোত্মীয় স্বোেীিবট্ন 

আরসয়োরছল। শ্বশূ্র অট্ঘোিেয়ী িোহোট্ক তকোনরদন আদি-য্ত্ন কট্িন নোই; বিং 

য্িদূি সম্ভব রনয্ েোিন করিয়ো আরসয়োট্ছন। স্বোেীও িোহোট্ক একরদট্নি েনয 

িোলবোট্সন নোই। রিরন রদট্নি তবলো সু্কট্ল রশক্ষো রদট্িন, িোট্ত্র রনট্ে অধ্যয়ন 

করিট্িন, বধ্ূট্ক রশক্ষো দোন করিট্িন। রবদযোেেট্নি তনশো িো াঁহোট্ক এেরন গ্রোস 

করিয়োরছল তয্ উিট্য়ি েট্ধ্য গুরু-রশট্ যি কট্ঠোি সম্বে রিি স্বোেী-স্ত্রীি েধ্ুি 

সম্বট্েি রকছুেোত্র অবকোশ ঘট্ট নোই। এেরন করিয়োই এই রনরুপেো প্রখি 

বুব্বদ্ধশোরলনী িেেী বশশব অরিিে করিয়ো পরিপূে ে তয্ৌবট্নি েোঝখোট্ন আরসয়ো 

দো াঁিোইয়োরছল,—এেরন করিয়োই সংসোট্িি তসৌন্দয্ ে েোধ্ুি্য্ হইট্ি রনব েোরসিো, শুষ্ক 

কট্ঠোি হইয়ো উঠঠয়োরছল, এবং এেরন তেহট্প্রট্ে বব্বিি হইয়োই তস নোিীি তশ্রষ্ঠ 

ধ্ট্ে েও েলোঞ্জরল রদট্ি বরসয়োরছল। অট্ঘোিেয়ী সেস্ত েোরনট্িন। িো াঁহোি রূপসী 

বধ্ূ তয্ ইদোনীং সিীধ্ট্ে েিও সমূ্পে ে েয্ েোদো বহন করিয়ো চট্ল নো, ইহোও রিরন 

বুব্বঝট্িন। রকন্তু, পুত্র িো াঁহোি েৃিকে, দুিঃসহ দুিঃট্খি রদন সেোগিপ্রোয়। এই েট্ন 

করিয়োই তবোধ্ করি, বধ্ূি রবসদৃশ আচোি-বযবহোিও উট্পক্ষো করিয়ো চরলট্িন। তয্ 
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িোক্তোি হোিোট্নি রচরকৎসো করিট্িরছল, তস তয্ রক আশোয় রবনো বযট্য় ঔ ধ্পথয 

তয্োগোইট্িট্ছ, তকন সংসোট্িি অট্ধ্ েক বযয়িোিও বহন করিট্িট্ছ, ইহো িো াঁহোি 

অট্গোচি রছল নো। রকন্তু েৃিকে সন্তোট্নি রচরকৎসোি কোট্ছ তকোন অনযোয়ট্কই 

বি করিয়ো তদরখবোি িো াঁহোি সোহস রছল নো, রশক্ষোও রছল নো। অরধ্কন্তু রিরন 

পুত্রবধ্ূট্ক িোলবোরসট্িন নো। উট্পন্দ্রও তয্ এই েোট্ল ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি আবদ্ধ 

হইট্িরছল,িোহোি অকোিি অথ েবযয় এবং অক্লোন্ত তসবোি তগোপন উট্দ্দশয তয্, 

আচ্শশব বেুত্বট্ক অরিিে করিয়ো রনিঃশট্ে আি একস্থোট্ন েূল রবস্তোি 

করিট্িরছল, এ রব ট্য় িো াঁহোি সট্ন্দহও রছল নো, আপরিও রছল নো। কোল হইট্ি 

উট্পন্দ্র আট্স নোই। এই কথো অট্ঘোিেয়ী িো াঁহোি ঘট্িি তচৌকোট্ঠি বোরহট্ি 

একখোনো েীে ে েরলন বোলোট্পোশ গোট্য় রদয়ো বরসয়ো িোরবট্িরছট্লন। 

শীট্িি সূয্ ে িখনও অস্ত য্োয় নোই, রকন্তু এ বোরিি রিিিটোয় ইহোিই েট্ধ্য 

অেকোট্িি ছোয়ো পরিয়োরছল। সূয্ েট্দব কখন উদয় হন, কখন অস্ত য্োন, 

সুরদট্নও তস সংবোদটো এ বোটীি তলোট্ক িোট্খ নোই, এখন দুিঃট্খি রদট্ন িো াঁহোি 

সরহি প্রোয় সেস্ত সম্বেই রবব্বিি হইয়ো রগয়োরছল। 

 

অট্ঘোিেয়ী িোরকট্লন, তবৌেো, সট্েযটো তজ্বট্ল রদয়ো একবোি বস ি েো, একটো 

কথো আট্ছ। 

 

রকিেেয়ী িো াঁহোিই ঘট্িি েট্ধ্য কোে করিট্িরছল, বরলল, এখট্নো সট্েয হয়রন 

েো, তিোেোি রবছোনোটো তপট্ি রদট্য়ই য্োব্বচ। 

 

আট্ঘোিেয়ী বরলট্লন, আেোি আবোি রবছোনো! তশোবোি সেয় আরেই তপট্ি তনব। 

নো নো, িুরে য্োও েো, প্রদীপগুট্লো তজ্বট্ল রদট্য় একটু ঠোণ্ডো হট্য় বট্সো। রদবোিোব্বত্র 

তখট্ট তখট্ট তদহ তিোেোি আধ্খোরন হট্য় তগল, তসরদট্ক একটু দৃঠি িোখো তয্ 

দিকোি েো। বরলয়ো একটো দীঘ েরনিঃশ্বোস তিরলয়ো চুপ করিয়ো িরহট্লন। 

অনরিকোল পট্ি বধ্ূ কোট্ছ আরসয়ো বরসট্ি তগট্ল, রিরন বোধ্ো রদয়ো বরলয়ো 

উঠঠট্লন, আট্গ প্রদীপগুট্লো— 

 

বধ্ূ শ্রোন্তিোট্ব বরলল, িুরে তকন বযস্ত হচ েো, সট্েযি এখট্নো ত ি তদিী আট্ছ। 

 

অট্ঘোিেয়ী বরলট্লন, িো তহোক—নীট্চ তয্ অেকোি, একটু তবলো থোকট্িই 

রসাঁরিি আট্লোটো তজ্বট্ল তদওয়ো িোল। এখরন হয়ি উপীন এট্স পিট্ব, কোল 

তথট্ক তস আট্সরন—বক তবৌেো, এখট্নো তিোেোি ি গো-তধ্োয়ো, চুল-বো াঁধ্ো হয়রন 

তদখরচ—রক কব্বিট্ল গো এিক্ষে? 
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শ্বশূ্রি কিস্বট্ি অকস্মোৎ এই রবিব্বক্তি আিোট্স রবব্বস্মি বধ্ূ ক্ষেকোল িো াঁহোি 

েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো থোরকয়ো একটুখোরন হোরসয়ো বরলল, আরে তিোে এেরন সেট্য় 

গো ধ্ুই, নো কোপি ছোরি েো? এখট্নো ি আেোি িোিোঘট্িিই কোে তেট্ট নো! িোি 

পট্ি— 

 

শোশুিী রবিক্ত হইয়ো বরলয়ো উঠঠট্লন, িোি পতিি কোে িোি পট্ি হট্ব তবৌেো, 

এখন য্ো বরল তশোন। 

 

বধ্ূ য্োইট্ি উদযি হইয়ো করহল, য্োই প্রদীপগুট্লো তজ্বট্ল রদট্য় তিোেোি কোট্ছ 

এট্সই বরস। 

 

অট্ঘোিেয়ী িোগ করিয়ো উঠঠট্লন—আেোি কোট্ছ এখন রেরছরেরছ বট্স তথট্ক রক 

হট্ব বোছো! কোে আট্গ, নো বসো আট্গ? রদন রদন িুরে রক িকে তয্ন হট্য় য্োট্িো 

তবৌেো! 
 

িো াঁহোি তেট্হি অনুট্য্োগ হঠোৎ রিিস্কোট্িি আকোি ধ্রিট্িই কথোগুট্লো অিযন্ত 

শক্ত ও রুক্ষ হইয়ো রকিেেয়ীি কোট্ন রগয়ো রবাঁরধ্ল। তসও িোগ করিয়ো েবোব রদল, 

তিোেিোই আেোট্ক রক-িকে কট্ি িুলচ েো। সব সেট্য় উলট্টো উলট্টো কথো 

বলট্ল তশোনো চুট্লোয় য্োক, বুঝট্িই ি পোিো য্োয় নো। রক বলট্ি চোও িুরে স্পি 

কট্িই বল নো? বরলয়ো উিট্িি েনয েুহিূ েকোল অট্পক্ষো নো করিয়ো দ্রুি চরলয়ো 

তগল। বধ্ূি দ্রুিপট্দ চরলয়ো য্োওয়ো তয্ রক, িোহো এ বোরিি সকট্লই বুব্বঝি, 

অট্ঘোিেয়ীও বুব্বঝট্লন। 

রকিেেয়ী নীট্চ-উপট্ি আট্লো জ্বোরলয়ো িোহোি শোশুিীি ঘট্ি য্খন প্রদীপ রদট্ি 

আরসল, িখন শোশুিী কো াঁরদট্িরছট্লন। িো াঁহোি কোিো য্খন-িখন, তয্-তস 

কোিট্েই উচ্ছ্বরসি হইয়ো উঠঠি। 

 

রকিেেয়ী থেরকয়ো দো াঁিোইয়ো বরলল, তিোেোি হরিনোট্েি েোলোটো এট্ন তদব েো? 

 

শোশুিী বোলোট্পোট্শি তকোট্ে তচোখ েুরছয়ো কো াঁদ-কো াঁদ স্বট্ি বরলট্লন, দোও। 

 

তস ঘট্ি রগয়ো তদয়োট্ল টোঙ্গোন েোলোি ঝুরলটো পোরিয়ো আরনয়ো হোট্ি রদট্ি তগট্ল 

রিরন ঝুরলটো নো লইয়ো বধ্ূি হোিখোরন ধ্রিয়ো তিরলয়ো একটুখোরন বট্সো েো, বরলয়ো 

টোনোটোরন করিয়ো রনট্েি কোট্ছ বসোইয়ো িোহোি েুট্খ কপোট্ল েোথোয় হোি বুলোইয়ো 
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রদট্লন, রচবুক স্পশ ে করিয়ো চুট্েো খোইট্লন এবং বহুক্ষে পয্ েন্ত রকছুই নো বরলয়ো 

কো াঁরদট্ি লোরগট্লন। রকিেেয়ী শক্ত হইয়ো বরসয়ো এই-সেস্ত তেট্হি অরিনয় 

সহয করিট্ি লোরগল। 

 

খোরনক পট্ি অট্ঘোিেয়ী আি একবোি বোলোট্পোট্শি তকোট্ে তচোট্খি েল েুরছয়ো 

বরলট্লন, তশোট্ক-িোট্প আরে পোগল হট্য় তগরছ, আেোি সোেোনয একটো কথোয় 

িোগ কিট্ল তকন বল ি েো? 

 

রকিে অরবচরলিিোট্ব বরলল, তশোক-িোপ তিোেোি ি একলোি নয় েো। আেিোও 

েোনু , তসটো িুট্ল রগট্য় একটো কথো বলোই তয্ য্ট্থি। নো হট্ল হোেোি কথোট্িও 

িোগ হয় নো। 

 

অট্ঘোিেয়ী তচোখ েুরছট্ি েুরছট্ি বরলট্লন, তস কথো রক েোরন নো েো, েোরন। রকন্তু 

আেোি এট্ক এট্ক সবোই তগল, এখন িুরেই আেোি সব, িুরেই আেোি 

তছট্লট্েট্য়। হোিোট্নি তশোট্ক য্রদ বুক বো াঁধ্ট্ি পোরি, ি তিোেোি েুখ তচট্য়ই 

পোিব। বরলয়ো আি একবোি বোলোট্পোশ তচোট্খ রদয়ো কো াঁরদট্ি লোরগট্লন। রকন্তু, এ 

ছলনোয় রকিে িুরলল নো। তস েট্ন েট্ন জ্বরলয়ো উঠঠয়োও শোন্তিোট্বই বরলল, িুরে 

রক কট্ি বুক বো াঁধ্ট্ব, তসটো এখন তথট্ক ঠঠক কট্ি তিট্খচ, রকন্তু আরে রক কট্ি 

বুক বো াঁধ্ব, তসটো ি িোট্বোরন েো! আবোি িোও বরল— এ-সব কথো এখরন বো তকন? 

য্খন সিযই বুক বো াঁধ্োবো াঁরধ্ি রদন আসট্ব, িখন সেট্য়ি টোনোটোরন হট্ব নো; ও-

সেয় এি কে কট্ি আট্স নো, েো, তয্ আট্গ তথট্ক ঠঠক হট্য় নো থোকট্ল সেট্য় 

কুট্লোয় নো। 

 

বধ্ূি কথোগুরল েধ্ুি নো শুনোইট্লও ইহোি রিিট্ি তয্ কিখোরন তল  রছল, 

অট্ঘোিেয়ী ধ্রিট্ি পোরিট্লন নো। বিি বরলট্লন, সেয় আসো বব রক েো, উপীন 

তসরদন তয্ সোট্হব িোক্তোিট্ক এট্নরছট্লন, রিরনও ি িোল কথো রকছুই বট্ল 

তগট্লন নো। আরে িোই তকবরল িোবরছ তবৌেো, উপীন য্রদ এ সেট্য় নো এট্স 

পিি, িো হট্ল রক দুদেশোই নো আেোট্দি হট্িো। 

 

তবৌ চুপ করিয়ো শুরনট্িট্ছ তদরখয়ো রিরন একটু উৎসোরহি হইয়োই বরলট্ি 

লোরগট্লন, ওট্ক তছট্লট্বলো তথট্কই েোরন রকনো! ন’খোরলট্ি ওিো দুঠট িোট্য়ি েি 

আসি তয্ি— িখন হট্িই আেোট্ক েোসী বট্ল িোকি। তয্েন বিট্লোট্কি 

তছট্ল, তিেরন রনট্েও বি হট্য়ট্ছ। তসরদন আেোট্ক কো াঁদট্ি তদট্খ বলট্ল, 

েোসীেো, আেোট্ক হোিোনদোি তছোট বট্লই েট্ন কিট্বন, এি তবশী আেোি আি 
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রকছুই বলবোি তনই। আরে বললুে, বোবো, আেোট্ক তকোন একঠট িীথ েস্থোট্ন তিট্খ 

রদস। তয্-ক’টো রদন বো াঁরচ, তয্ন গঙ্গোেোন কিট্ি কিট্ি েো গঙ্গোি তকোট্ল আেোি 

হোিোট্নি কোট্ছ তয্ট্ি পোরি। 

আি রিরন বরলট্ি পোরিট্লন নো, এইবোি আকুল হইয়ো কো াঁরদয়ো উঠঠট্লন। তবৌ চুপ 

করিয়ো রছল, চুপ করিয়োই িরহল। রিরন রকছুক্ষে কো াঁরদয়ো বুট্কি িোি লঘু করিয়ো 

পরিট্শট্  তচোখ েুরছয়ো গোঢ়স্বট্ি বরলট্লন, তথট্ক তথট্ক এই কথোই েট্ন ওট্ঠ, ও 

য্রদ নো এট্স পিি! নীট্চ তক িোকট্ল নো তবৌেো? 

 

তবৌ করহল, নীট্চ ব্বঝ বোসন ধ্ুট্ি, তকউ িোকট্লই খুট্ল তদট্ব। 

 

শোশুিী অরস্থি হইয়ো বরলট্লন, নো নো তবৌেো, িুরেই য্োও। ব্বঝ কোট্ে বযস্ত থোকট্ল 

রকছুই শুনট্ি পোয় নো। 

 

রকিে রকছুেোত্র উট্িগ প্রকোশ নো করিয়ো আট্স্ত আট্স্ত বরলল, আেোিও কোে 

আট্ছ েো, খোবোি বিিী— 

 

অট্ঘোিেয়ী অকস্মোৎ আগুন হইয়ো উঠঠট্লন—খোবোি ি পোরলট্য় য্োট্চ নো বোছো! 

িুরে রকছুই তবোঝ নো তকন গো? তয্ নো হট্ল— 

 

রকিে উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো বরলল, আেোি বুট্ঝও কোে তনই। আেোট্দি আপনোি 

তলোক সবোই তগট্লও য্রদ আেোট্দি রদন চট্ল ি উপীনবোবু নো থোকট্লও 

আটকোট্ব নো।—বরলয়ো িোিোঘট্িি রদট্ক চরলয়ো তগল। 

 

অট্ঘোিেয়ী তিোট্ধ্ কথো করহট্ি পোরিট্লন নো; এবং য্িক্ষে বধ্ূট্ক তদখো তগল, 

িিক্ষে িো াঁহোি জ্বলন্ত তচোখ দুট্টো আগুন ছিোইয়ো িোহোট্ক তয্ন তঠরলয়ো রবদোয় 

করিয়ো রদয়ো আরসল। িোিপি রিরন অিযন্ত তিোট্ধ্ি সরহি ব্বঝট্ক পুনিঃ পুনিঃ 

িোকোিোরক করিট্ি লোরগট্লন। িোহোিও সোিো পোওয়ো তগল নো। তস শীট্িি িট্য় 

সেযোি পূট্ব েই খনখন ঝনঝন শে করিয়ো েোেো-তধ্োয়ো সোরিয়ো লইট্িরছল, িো াঁহোি 

ক্রুদ্ধ আহ্বোন শুরনট্ি পোইল নো। িখন ঘট্িি প্রদীপটো হোট্ি লইয়ো বোিোন্দোি 

ধ্োট্ি আরসয়ো তচাঁ চোইয়ো বরলট্লন, িুই রক কোট্নি েোথো তখট্য়রচস লো? শুনট্ি 

পোসট্ন, উপীনবোবু একঘণ্টো বোইট্ি দো াঁরিট্য় িোকোিোরক কট্চন! 
 

এ চীৎকোি ব্বঝ শুরনট্ি পোইল এবং উট্পন্দ্রি নোে শুরনয়ো ধ্িিি করিয়ো উঠঠয়ো 

পরিয়ো ছুঠটয়ো রগয়ো কবোট খুরলয়ো তিরলল, রকন্তু, তকহই নোই। বোরহট্ি গলো 
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বোিোইয়ো অেকোট্ি য্িদূি তদখো য্োয়, িোল করিয়ো তদরখয়োও কোহোট্কও তদরখট্ি 

নো পোইয়ো রিরিয়ো আরসয়ো বরলল, তকউ তনই ি েো! 
 

অট্ঘোিেয়ী প্রদীপ-হোট্ি উরিগ্ন হইয়ো অট্পক্ষো করিট্িরছট্লন, অরবশ্বোস করিয়ো 

বরলট্লন, তনই রক তি! আরে তয্ রনট্েি কোট্ন িোি িোক শুনলুে। িুই গরলি 

েট্ধ্য রগট্য় একবোি তদখরল তন তকন? 

 

ব্বঝ বরলল, তদট্খরছ, তকউ তনই। 

 

কথোটো রবশ্বোস করিবোি েি নয়। উপীন কোল আট্স নোই, আেও আরসট্ব নো? 

িোই রবিক্ত হইয়োই বরলট্লন, িুই আি একবোি িোল কট্ি তদখ্ তদরখ, তকউ আট্ছ 

রকনো? 

 

বোরহট্ি অেকোি গরলি েট্ধ্য য্োইট্ি ব্বঝি আপরি রছল। তসও রবিক্ত হইয়ো েবোব 

রদল, তিোেোি এ রক কথো েো! রিরন রক লুট্কোচুরি তখলট্চন তয্, অেকোি গরলি 

েট্ধ্য রগট্য় হোিট্ি তদখট্ি হট্ব!—বরলয়ো তস রনট্েি কোট্ে েন রদল। 

অট্ঘোিেয়ী ঘট্ি রিরিয়ো আরসয়ো রনেীট্বি েি রবছোনোয় শুইয়ো পরিট্লন। 

পীরিি সন্তোট্নি সংবোদ লইবোি উৎসোহও িো াঁহোি িরহল নো। িো াঁহোি রিরিয়ো 

রিরিয়ো তকবরল েট্ন হইট্ি লোরগল, তস কোল আট্স নোই, আব্বেও আরসল নো। 

সম্ভব-অসম্ভব নোনোরূপ কোিে খুাঁব্বেয়ো রিরিবোি েট্ধ্য এ কথোঠট িো াঁহোি রকন্তু 

একবোিও েট্ন হইল নো তয্, তস করলকোিোবোসী নট্হ, অনযত্র িোহোি বোরি-ঘি 

আত্মীয়-স্বেন আট্ছ—িথোয় রিরিয়ো য্োওয়োও সম্ভব। িোরবট্ি িোরবট্ি হঠোৎ 

িো াঁহোি েট্ন হইল, িোগ কট্ি নোই ি? কথোটো আবৃরি করিট্িই িো াঁহোি অন্তিঃকিে 

আশঙ্কোয় পূে ে হইয়ো উঠঠল; এবং বধ্ূি ক্ষেপূট্ব েি আচিট্েি সরহি েট্ন েট্ন 

রেলোইয়ো তদরখয়োই সট্ন্দহ সুদৃঢ় হইল,—িোই ি বট্ট! তবৌ য্রদ এেন রকছু—রিরন 

আি শুইয়ো থোরকট্ি পোরিট্লন নো, উঠঠয়ো িোিোঘট্িি রদট্ক তগট্লন। 

 

রকিেেয়ী প্রজ্বরলি উনোট্নি রদট্ক চোরহয়ো চুপ করিয়ো বরসয়ো রছল। জ্বলন্ত 

ইেট্নি উজ্জ্বল িক্তোি আট্লোক প্রচুি পরিেোট্ে িোহোি েুট্খি উপি পরিয়োট্ছ। 

েোথোয় কোপি রছল নো, আে তস চুল বো াঁট্ধ্ নোই—এট্লোট্েট্লো চুট্লি িোরশ 

তকোনেট্ি েিোইয়ো িোরখয়োরছল। 

 

অট্ঘোিেয়ী িোট্িি সম্মুট্খ রনব েোক্ হইয়ো দো াঁিোইয়ো িরহট্লন। আে তয্ বস্তুঠট 

িো াঁহোি তচোট্খ পরিল, িোহো সমূ্পে ে হৃদয়ঙ্গে করিবোি সোেথ েয িো াঁহোি রছল নো। তয্ 
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স্তব্ধ েুট্খি উপট্ি উনোট্নি িক্তোি আট্লোক রবরচত্র িিট্ঙ্গি েি তখরলয়ো 

রিরিট্িরছল, তসই েুখ িো াঁহোি সেস্ত অরিজ্ঞিোি বোরহট্ি। এ েুট্খ খুাঁি আট্ছ 

রকনো তস আট্লোচনো চট্ল নো। রনখুাঁি বরলয়োও ইহোট্ক প্রকোশ কিো য্োয় নো। ইহো 

আিয্ ে! ইহোট্ক পূট্ব ে তদট্খন নোই—ইহো অপূব ে! রনরন েট্ে -তচোট্খ অট্নকক্ষে 

চোরহয়ো থোরকয়ো হঠোৎ েুখ রদয়ো িো াঁহোি একটো দীঘ েশ্বোস পরিল। 

 

তসই শট্ে বধ্ূ চরকি হইয়ো তদরখল শোশুিী দো াঁিোইয়ো। স্খরলি আাঁচলটো েোথোয় 

িুরলয়ো রদয়ো করহল, িুরে এখোট্ন তকন েো? 

 

স্বি শুরনয়ো িো াঁহোি আিও চেক লোরগয়ো তগল; এেন শোন্ত, এেন করুে কিস্বি 

রিরন আি কখনও তশোট্নন নোই। খপ্ করিয়ো বরলয়ো তিরলট্লন, িুরে একলোঠট 

িোিো কিচ েো, িোই একবোি বসট্ি এলুে। 

 

বধ্ূ িো াঁহোি রদট্ক একটো রপাঁরি তঠরলয়ো উনোট্নি রদট্ক চোরহয়ো চুপ করিয়ো িরহল। 

িোহোি েট্নি েট্ধ্য আবোি রবিব্বক্ত েোথো িুরলয়ো উঠঠল। গে তয্েন বোিোস আশ্রয় 

করিয়ো িুট্লি বোরহট্ি আট্স, অথচ ঝট্ি উরিয়ো য্োয়, রকিেেয়ীি িৎকোলীন 

েট্নি িোবটো শোশুিীি আকব্বস্মক আগেট্ন তিেরন েুহটূ্িেি েট্ধ্য বোরহট্ি 

আরসয়োই এই ছদ্ম-তেট্হি ঝট্ি উরিয়ো তগল। ইহো সিয নট্হ—কদয্ ে প্রিোিেো 

েোত্র; রকন্তু কথো কোটোকোঠট করিট্ি িোহোি আি িোল লোরগট্িরছল নো, রনিন্তি 

ঝগিো করিয়ো তস সিযই শ্রোন্ত হইয়ো পরিয়োরছল। 

 

রকছুক্ষে রস্থি থোরকয়ো অট্ঘোিেয়ী বরলট্লন, ব্বঝট্ক একবোি তিট্ক রদট্য় য্োব? 

রকিেেয়ী অন্তিস্থ সেস্ত রবট্দ্রোহ দেন করিয়ো শোন্তিোট্ব বরলল, রক দিকোি েো। 

আরে তিোেই একলো িো াঁরধ্—একলো থোকো আেোি অিযোস হট্য় তগট্ছ। বিং উরন 

ঘট্ি একলো আট্ছন—িো াঁি কোট্ছ রগট্য় তকউ বসট্ল িোল হয়। 

 

পীরিি সন্তোট্নি উট্িট্খ েননী আঘোি পোইয়ো বযস্ত হইয়ো বরলট্লন, িোই য্োই। 

িুরেও একটু শীঘ্র কট্ি কোে তসট্ি চট্ল এস েো। 

 

ইরিেট্ধ্য উট্পন্দ্র বোরি রিরিয়ো রগয়োট্ছন, সিীশও আি একঠট রদন েোত্র 

উট্পন্দ্রি সট্ঙ্গ হোিোনট্ক তদরখট্ি আরসয়োরছল—আি আট্স নোই।ট্স রনট্েি 

বযথো লইয়োই রবব্রি রছল। উট্পন্দ্র িোহোি অনযেনস্ক িোব এবং এ বোটীট্ি 

আরসট্ি অরনিো েোরনয়ো িোহোট্ক আি আহ্বোন কট্িন নোই, রচরকৎসো এবং 

অনযোনয বযবস্থো একোকীই রস্থি করিট্িরছট্লন। শুধ্ু করলকোিো ছোরিয়ো বোরি 
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রিরিয়ো য্োইবোি রদন সিীশট্ক িোরকয়ো েট্ধ্য েট্ধ্য সংবোদ লইট্ি এবং িো াঁহোট্ক 

রচঠঠ রলরখয়ো েোনোইট্ি অনুট্িোধ্ করিয়ো চরলয়ো রগয়োট্ছন। আে সিীশ ইসু্কল 

হইট্ি রিরিয়োই উট্পন্দ্রি পত্র পোইল। রিরন রলরখয়োট্ছন,—িিসো করি, তিোেোি 

তলখোপিো িোলই হইট্িট্ছ। কয়রদন হোিোনদোি সংবোদ নো পোইয়ো িোরবি 

হইয়োরছ। য্রদও েোরন, সংবোদ রদবোি প্রট্য়োেন হয় নোই বরলয়োই দোও নোই, িথোরপ 

িো াঁহোি রচরকৎসোটো রকরূপ হইট্িট্ছ, রলরখয়ো েোনোইট্ব। 

 

সিীট্শি রপট্ঠ চোবুক পরিল। তস একরদনও য্োইয়ো সংবোদ লয় নোই। ইরিেট্ধ্য 

ও-বোটীট্ি কি রক ঘঠটয়ো থোরকট্ি পোট্ি, অথচ, িোহোিই উপট্ি রনিেি করিয়ো 

উপীনদো বোরি রগয়োট্ছন। তস দ্রুিপট্দ নীট্চ নোরেয়ো তগল। তবহোিী েলখোবোি 

আরনট্িরছল, ধ্োক্কো খোইয়ো িোহোি থোলো তগলোস ছিোইয়ো পরিল—সিীশ রিরিয়ো 

তদরখল নো। িোস্তোয় আরসয়ো একখোনো খোরল গোরিট্ি চরিয়ো বরসল এবং দ্রুি 

হো াঁকোইট্ি অনুট্িোধ্ করিয়ো পট্থি রদট্ক সিকে হইয়ো িরহল। িোহোি িয় রছল 

পোট্ছ রচরনট্ি নো পোিোয় গরলটো পোি হইয়ো য্োয়। রেরনট-কুরি পট্ি, য্খন গোরি 

ছোরিয়ো তস কু্ষদ্র গরলি েট্ধ্য প্রট্বশ করিল, িখনও তবলো আট্ছ। পোট্য়ি নীট্চ 

তখোলো নদেেো ও চরলবোি পথ, এবং েোথোি উপট্ি আকোশ ও আট্লো িখনও 

অেকোট্ি একোকোি হয় নোই। দ্রুিপট্দ হো াঁঠটয়ো ১৩ নম্বি বোটীি সম্মুট্খ আরসট্িই 

কবোট খুরলয়ো তগল। তক তয্ন িোহোরি েনয অট্পক্ষো করিয়ো পথ চোরহয়ো রছল। 

সিীট্শি বুট্কি রিিিটো কো াঁরপয়ো উঠঠল, সহসো প্রট্বশ করিট্ি পোরিল নো। 

 

কবোট্টি পোট্শ্ব েই রকিেেয়ী, তস িোহোি হোরসেুখ একটুখোরন বোরহি করিয়ো িোিী 

সেোদট্িি সরহি করহল, এস ঠোকুিট্পো, দো াঁরিট্য় িইট্ল তয্! 
 

আবোি তসই ঠোকুিট্পো! লজ্জোয় সিীট্শি েুখ িোঙ্গো হইয়ো উঠঠল, রকন্তু, িখরন 

সোেলোইয়ো লইয়ো রবনীিিোট্ব করহল, আপরন তদখরচ আেোট্ক এখট্নো েোপ 

কট্িন রন। 

 

রকিেেয়ী করহল, নো, িুরে ি েোপ চোওরন। চোইবোি আট্গই গোট্য় পট্ি রদট্ল, 

েোনী তলোট্কি অেয্ েোদো কিো হয়। অেয্ েোদো কিবোি েি কে-দোেী ব্বেরনস ি 

িুরে নও ঠোকুিট্পো। 

িোহোি এই প্রসি িহসযোলোট্পি েট্ধ্যও এেন একটো গিীি কোরুেয স্পি হইয়ো 

উঠঠল তয্, সিীশ আনিেুট্খ েৃদুকট্ি করহল, আেোি তকোন দোে তনই 

তবৌঠোকরুন! আেোি তকোন অেয্ েোদো হট্ব নো—আেোট্ক আপরন েোপ করুন। 
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রকিেেয়ী একটুখোরন হোরসয়ো বরলল, এেন ব্বেরনস অট্নক আট্ছ ঠোকুিট্পো, 

য্োট্ক ক্ষেো কিট্লই িোি তশ  হট্য় য্োয়। আে তিোেোট্ক ক্ষেো কিট্ি রগট্য় য্রদ 

আবোি সিীশবোবু বট্ল িোকট্ি হয়, িো হট্ল বট্ল িোখরচ ঠোকুিট্পো, তস ক্ষেো িুরে 

পোট্ব নো। তিোেোট্ক ধ্ট্ি িোখবোি ঐ একটুখোরন তশকল িুরে রনট্ে আেোি হোট্ি 

িুট্ল রদট্য়চ, তসঠট তয্ রেঠি কথোয় িুরলট্য় রিরিট্য় তনট্ব, িি রনট্ব েোধ্ এই 

তবৌঠোকরুনঠট নয়। এই বরলয়ো তস একটু রবট্শ িোট্ব ঘোি নোরিল। রকন্তু সিীশ 

চেকোইয়ো উঠঠল। এই রশকল-বো াঁধ্োবো াঁরধ্ি উপেোটো িোহোি িোল লোরগল নো, বিং 

হঠোৎ িোহোি েট্ন হইল, িোহোট্ক অসোবধ্োন পোইয়ো এই তেট্য়ঠট তয্ন সিযই 

রকট্সি শক্ত রশকল িোহোি পোট্য় েিোইয়ো রদট্িট্ছ এবং েুহটূ্িেই িোহোি সেস্ত 

সহেবুব্বদ্ধ আত্মিক্ষোট্থ ে সোব্বেয়ো দো াঁিোইল। বোটীট্ি প্রট্বশ করিবোি সেয় িোহোি 

চট্ক্ষ তয্ দৃঠি কিেবয-ি্রুঠটি রধ্ক্কোট্ি কুঠিি ও লজ্জোয় রবনম্র তদখোইয়োরছল, 

ধ্োক্কো খোইয়ো িোহো সব্বন্দগ্ধ ও িীব্র হইয়ো উঠঠল। 

 

রকিেেয়ী করহল, তিোেোি েুখ রকন্তু শুরকট্য় তগট্ছ ঠোকুিট্পো, হয়ি এখট্নো েল 

খোওয়োও হয়রন। এস, রকছু খোট্ব চল। 

 

সিীশ রকছুই নো বরলয়ো রনেন্ত্রে িক্ষো করিট্ি প্রস্তুি হইল এবং এই সেস্ত িহসয-

তকৌিুট্কি কিটুকু শুধ্ুই িহসয এবং কিটুকু নয়, অিযন্ত সংশট্য়ি সরহি ইহোই 

রবচোি করিট্ি তস এই িহসযেয়ীি অনুসিে করিয়ো চরলল। 

 

উপট্ি উঠঠয়ো তবৌ রিরিয়ো চোরহয়ো বরলল, আে ব্বঝট্ক রনট্য় েো কোলীবোরি 

তগট্ছন। িোিোঘট্ি বট্স িুরে আেোি লুরচ তবট্ল তদট্ব, আরে তিট্ে িুলব—

পোিট্ব ি? বরলয়োই হোরসয়ো উঠঠয়ো বরলল, িুরে তয্ পোিট্ব, তস তিোেোট্ক তদখট্লই 

তবোঝো য্োয়—এস। 

 

সিীশ অন্তট্িি িন্দ্ব থোেোইয়ো িোরখয়ো িোল েোনুট্ ি েি প্রশ্ন করিল, লুরচ তবলট্ি 

পোরি তস কথো রক আেোি গোট্য় তলখো আট্ছ তবৌঠোকরুন? 

 

রকিেেয়ী বরলল, তলখো পিট্ি েোনো চোই ঠোকুিট্পো। তস িোট্ত্র আেোি গোট্য়ট্িই 

রক রকছু তলখো রছল—অথচ িুরে পট্িরছট্ল? 

 

সিীশ আবোি েুখ তহাঁট করিল। িোিোঘট্ি রগয়ো প্রথট্ে এেরনধ্োিো তঠোকোঠুরক এবং 

িোি পট্ি দুেট্ন রেরলয়ো খোবোি বিরিি েট্ধ্য য্খন এই সংঘট্ েি উিোপ 

অট্নকটো শীিল হইয়ো তগল, িখন রকিেেয়ী ব্বেজ্ঞোসো করিল, তিোেোি অট্নক 
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কথোই তিোেোি উপীনদোি েুট্খ শুট্নরছ। আিো ঠোকুিট্পো, রিরন এখন এখোট্ন 

তনই বুব্বঝ? বোরি রিট্ি তগট্ছন, নো? 

 

সিীশ, ‘হো াঁ’ বরলট্ল, রকিেেয়ী করহল, আরে েোরন, রিরন এখোট্ন তনই, রকন্তু েো 

রবশ্বোস কিট্ি চোন নো। েো বট্লন, িো াঁট্ক নো েোরনট্য় উপীনবোবু কখনই  য্োট্বন 

নো—িো াঁট্ক বুব্বঝ হঠোৎ তয্ট্ি হট্য়ট্ছ? 

সিীশ ইহো ঠঠক েোরনি নো। বস্তুিিঃ তস রকছুই েোরনি নো। ইরিেট্ধ্য ইহোরদগট্ক 

উপলক্ষ করিয়ো দুই বেুট্ি তয্-সকল অরপ্রয় কথো হইয়ো তগট্ছ, িোহোও বলো য্োয় 

নো—সিীশ চুপ করিয়ো িরহল। িো াঁহোি নো বরলয়ো চরলয়ো য্োইবোি কোিে তস 

রকছুট্িই অনুেোন করিট্ি পোরিল নো। রকন্তু রকিেেয়ী কথোটো চোপো পরিট্ি রদল 

নো, করহল, কোেটো তিোেোি দোদোি িোল হয়রন ঠোকুিট্পো, েোরনট্য় তগট্ল তকউ 

িো াঁট্ক ধ্ট্ি িোখি নো, অথচ, েো এেন তিট্ব সোিো হট্িন নো। আরে তকোন িকট্েই 

িো াঁট্ক তবোঝোট্ি পোরিট্ন তয্, উট্পনবোবু রচিকোল এ তদট্শই থোট্কন নো; অনযত্র 

িো াঁি ঘি-বোরি আট্ছ, কোেকে ে আট্ছ—এ-সেস্ত তছট্ি কিরদন েোনুট্  পট্িি 

দুিেোগয রনট্য় আটট্ক থোকট্ি পোট্ি? রকন্তু বুট্িোেোনুট্ ি কোট্ছ তকোন য্ুব্বক্তই 

য্ুব্বক্ত নয়—িো াঁট্দি রনট্েি প্রট্য়োেট্নি বোিো সংসোট্ি আি রকছু িো াঁিো তদখট্িই 

পোন নো। 

 

সিীশ তস কথোি ঠঠক েবোব নো রদয়ো বরলল, উপীনদো এিরদন বোইট্ি রছট্লন, 

এই ি আিয্ ে! তকোথোও তবরশরদন থোকো িো াঁি স্বিোব নয়। রবট্শ , রবট্য়ি পি 

তথট্ক একটো িোিও তকোথোও িোখট্ি হট্ল েোথো-তখো াঁিোখুাঁরি কিট্ি হয়। আট্গ, 

সেস্ত রব ট্য়ই রিরন আেোট্দি কিেো রছট্লন, এখন, এট্ক এট্ক সব তছট্ি রদট্য় 

ঘট্িি তকোে রনট্য়ট্ছন—আদোলট্ি রনিোন্তই নো তগট্ল নয়, িোই তবোধ্ করি, 

একঠটবোি য্োন। এই একবোি তদখুন নো— 

 

তবৌ বোধ্ো রদয়ো বরলল, বট্সো ঠোকুিট্পো, তিোেোি খোবোি েোয়গো কট্ি রদট্য় বরস। 

িুরে তখট্ি তখট্ি গে কিট্ব, তসই তবশ হট্ব। বরলয়ো আসন পোরিয়ো থোট্লি 

উপি পরিপোঠট করিয়ো আহোয্ ে সোেোইয়ো রদয়ো কোট্ছ বরসয়ো একোন্ত আগ্রট্হি 

সরহি বরলল, িোি পট্ি? 

 

সিীশ একখণ্ড লুরচ েুট্খ পুরিয়ো রদয়ো বরলল, তস একটো রবট্য় রদট্ি য্োবোি কথো, 

তবৌঠোকরুন! উপীনদো একেন েস্ত ঘটক—কি তলোট্কি তয্ রবট্য় রদট্য়ট্ছন 

ঠঠক তনই। আেোট্দি দট্লি একঠট তছট্লি রবট্য়, উপীনদো ঘটকোরল তথট্ক শুরু 
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কট্ি সেস্ত উট্দযোগ-আট্য়োেন রনট্েি হোট্ি কট্িন। অথচ, রবট্য়ি িোট্ত্র 

দোদোট্ক আি পোওয়ো তগল নো। তছোটট্বৌি শিীি িোল তনই বট্ল রকছুট্িই ঘি 

তথট্ক বোি হট্লন নো। আেিো সেস্ত তলোক রেট্ল ওিঃ—তস রক অনুট্িোধ্, 

তবৌঠোকরুন! রকন্তু রকছুট্িই নো। পোথট্িি তদবিো হট্ল বি পোওয়ো তয্ি, রকন্তু 

উপীনদোট্ক িোেী কিো তগল নো। িোল আরছ বট্ল তছোটট্বৌ রনট্ে অনুট্িোধ্ 

কিোট্ি বলট্লন, তিোেোি িোল-েন্দ রবট্বচনো কিবোি িোি আেোি ওপট্ি, 

তিোেোি রনট্েি ওপট্ি নয়, িুরে চুপ কট্িো। 

 

রকিেেয়ী স্তব্ধ হইয়ো বরসয়ো িরহল। িোহোি সেস্ত রবগি েীবন, িোহোিই হৃদট্য়ি 

অেকোি অন্তিঃস্থট্ল নোরেয়ো আাঁচিোইয়ো আাঁচিোইয়ো রক তয্ন একটো িত্ন খুাঁব্বেয়ো 

রিরিট্ি লোরগল। রকন্তু সিীশ রকছুই বুব্বঝল নো। তকোন্ কোরহনী তকোথোয় রক করিয়ো 

বোট্ে, তস িোি রক সংবোদ িোট্খ! তস বরলয়ো চরলল, এই অনুপরস্থরিট্ি তক রকরূপ 

রনন্দো করিয়োরছল, তক রক বরলয়ো উপহোস রবদূ্রপ করিয়োরছল, কি আনন্দ পণ্ড 

হইয়োরছল, এই-সব। 

রকন্তু তশ্রোিো তকোথোয়? এই িুি কোরহনী হইট্ি রকিেেয়ী িখন অট্নক দূট্ি 

সরিয়ো রগয়োরছল। 

 

হঠোৎ একসেট্য় সিীশ িোহোি লুরচ খোওয়ো ও গে বলো বে করিয়ো ব্বেজ্ঞোসো 

করিল, আপরন শুনট্চন নো—রক িোবট্চন? 

 

রকিেেয়ী চরকি হইয়ো হোরসয়ো বরলল, শুনরচ বব রক ঠোকুিট্পো! রকন্তু আরে বরল, 

অসুখ-রবসুট্খ য্ত্ন কিোই ি িোল। 

 

সিীশ উট্িব্বেি হইয়ো বরলল, িোল, রকন্তু বোিোবোরি কিো রক িোল? এই তসবোি 

তছোটট্বৌি পোন-বসন্ত হট্য়রছল, উপীনদো আট-দশরদন িো াঁি রশয়ি তথট্ক উঠট্লন 

নো। বোরিট্ি এি তলোক আট্ছ, িো াঁি নোওয়ো-খোওয়ো বে কিোি রক প্রট্য়োেন রছল? 

 

রকিেেয়ী ক্ষেকোল িোহোি েুট্খি পোট্ন রনিঃশট্ে চোরহয়ো থোরকয়ো ব্বেজ্ঞোসো 

করিয়ো উঠঠল, আিো ঠোকুিট্পো, তিোেোি উপীনদো রক তছোটট্বৌট্ক বড্ড 

িোলবোট্সন? 

 

সিীশ িৎক্ষেোৎ বরলল, ওিঃ—িয়োনক িোলবোট্সন। 
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রকিেেয়ী আবোি কিক্ষে চুপ করিয়ো চোরহয়ো থোরকয়ো বরলল, তছোটট্বৌ তদখট্ি 

তকেন ঠোকুিট্পো? খুব সুন্দিী? 

 

হো াঁ, খুব সুন্দিী। 

 

রকিেেয়ী েৃদু হোরসয়ো বরলল, আেোি েিন? 

 

সিীশ েুখ নীচু করিয়ো িরহল; খোরনক পট্ি রক িোরবয়ো লইয়ো েুখ িুরলয়ো ব্বেজ্ঞোসো 

করিল, আপরন রক এ কথো সরিযই েোনট্ি চোন? 

 

সরিয বব রক ঠোকুিট্পো। 

 

সিীশ বরলল, তদখুন, আেোি েিোেট্িি তবশী দোে তনই। রকন্তু য্রদ থোট্ক, িো 

হট্ল এই বরল আরে, আপনোি েি রূপ তবোধ্ করি পৃরথবীট্ি আি তনই। 

 

রকিেেয়ী রক একটো েবোব রদট্ি য্োইট্িরছল, রকন্তু ঠঠক এই সেট্য় নীট্চ 

িোকোিোরকি শট্ে তস উঠঠয়ো পরিল। েো কোলীবোরি হইট্ি রিরিয়ো আরসয়োট্ছন। 

 

সিীশ িোহোি েল-খোওয়ো তশ  করিয়ো বোরহট্ি আরসট্িই অট্ঘোিেয়ীি সম্মুট্খ 

পরিয়ো তগল। রিরন েুখপোট্ন চোরহয়ো বধ্ূট্ক ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, উপীট্নি িোই 

নো তবৌেো? তস তকোথোয়? 

 

রকিেেয়ী বরলল, রিরন বোরি রিট্ি তগট্ছন। 

 

অট্ঘোিেয়ী সংট্ক্ষট্প ‘িোল’ বরলয়ো িো াঁহোি রসনূ্দি ও চন্দনচরচেি েুখখোরন কোরল 

করিয়ো িো াঁহোি তছট্লি ঘতিি েট্ধ্য চরলয়ো তগট্লন। 

 

সিীশ করহল, আরে িট্ব য্োই তবৌঠোকরুন। 

রকিেেয়ী অনযেনস্কিোট্ব বরলল, এস। 

 

সিীশ দুই-এক পো রগয়োই রিরিয়ো আরসয়ো বরলল, উপীনদো রচঠঠ রদট্য়ট্ছন। 

েোনট্ি তচট্য়ট্ছন, হোিোনদোি রচরকৎসো রকরূপ হট্ি। 

 

রকিেেয়ী বরলল, রচরকৎসো বে আট্ছ। তয্ িোক্তোি তদখরছল, িো াঁট্ক তদখোন 

অেি; অথচ, রক েি, িোও বট্ল য্োনরন। 
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সিীশ আিয্ ে হইয়ো বরলয়ো উঠঠল, তস রক কথো! রচরকৎসো এট্কবোট্ি বে কট্ি 

বট্স আট্ছন—এ রক িকে বযবস্থো? 

 

বযবস্থো নো কট্িই রিরন চট্ল তগট্ছন। আেোি েট্ন হট্চ, একবোি তয্ন রিরন 

বট্লরছট্লন, সিীশ িইল, তস-ই বযবস্থো কিট্ব—িুরে তিো আসরন ঠোকুিট্পো। 

 

সিীশ ক্ষেকোল অবোক হইয়ো দো াঁিোইয়ো থোরকয়ো করহল, কোল সকোট্লই আসব, 

বরলয়োই দ্রুিপট্দ বোরহি হইয়ো তগল। 

 

সিীশ চরলয়ো তগট্ল, রকিেেয়ী স্বোেীি ঘট্িি কবোট একটুখোরন খুরলয়ো তদরখয়ো 

লইল, রিরন একটো তেোটো িোরকয়ো তহলোন রদয়ো েোট্য়ি সরহি আট্স্ত আট্স্ত কথো 

করহট্িট্ছন। িো াঁহোি আট্েো সেযোয় জ্বি আট্স নোই, এই খবিটুকু লইয়োই তস 

রনিঃশট্ে রিরিয়ো আরসল, এবং বোরহট্িি অেকোট্ি চুপ করিয়ো বরসয়ো অপূব ে 

েেিোি সরহি এইটুকুট্ক েট্নি েট্ধ্য লোলন করিট্ি লোরগল। আে সিীট্শি 

েুট্খ উট্পন্দ্রি অধ্িঃপিট্নি ইরিহোস িোহোি সেস্ত বক্ষ েোধ্ুট্য্ ে িরিয়ো রদয়োরছল, 

আে িোই য্োহো রকছু এখোট্ন আরসয়ো পরিল, িোহোই েধ্ুি হইয়ো রকিেেয়ীট্ক 

অরনব েচনীয় িট্স রেগ্ধ করিয়ো রদট্ি লোরগল। 
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সিি 

 

তস িোট্ত্র সিীশ চরলয়ো য্োইবোি পি বহুক্ষে পয্ েন্ত রকিেেয়ী অেকোি বোিোন্দোয় 

চুপ করিয়ো বরসয়ো থোরকয়ো অবট্শট্  উঠঠয়ো রগয়ো িোিোঘট্ি প্রট্বশ করিল এবং 

িোিো চোপোইয়ো রদয়ো পুনব েোি স্তব্ধ হইয়ো বরসল। 

 

িোহোি বুট্কি েোঝখোট্ন আে সিীশ রনট্েি অজ্ঞোিসোট্ি আসি বো াঁরধ্য়ো 

সুিবোলো প্রিৃরি অপরিরচি নি-নোিীি দল আরনয়ো এই তয্ এক অদ্িুি নোটট্কি 

অস্পি অরিনয় শুরু করিয়ো রদয়ো সরিয়ো তগল, রনেেন ঘট্িি েট্ধ্য একলোঠট 

বরসয়ো িোহোট্ক স্পি করিয়ো তদরখবোি তলোি একরদট্ক রকিেেয়ীি তয্েন প্রবল 

হইয়ো উঠঠট্ি লোরগল, অনযরদট্ক রকট্সি অরনট্দেশয শঙ্কোয় িোহোি হোি-পো 

তচোট্খি দৃঠি তিেরন িোিী করিয়ো রদট্ি লোরগল। এ তয্ন অেকোি িোব্বত্রি িয়ঙ্কি 

িূট্িি গট্েি েি িোহোট্ক িেোগি এক-হোট্ি টোরনট্ি এবং আি-হোট্ি 

তঠরলট্ি লোরগল। এেরন করিয়ো রবরচত্র স্বপ্নেোট্লি েট্ধ্য তস য্খন রনিরিশয় 

অরিিূি তিেরন সেট্য় েিুোি পদশট্ে চেরকয়ো চোরহয়ো তদরখল, িোট্িি 

বোরহট্িই িোক্তোি অনঙ্গট্েোহন আরসয়ো দো াঁিোইয়োট্ছন। 

 

রকিেেয়ী েোথোি কোপি অট্নকখোরন টোরনয়ো রদয়ো উঠঠয়ো দো াঁিোইল, িোক্তোি ইহো 

তদরখয়ো ভূ্রকুঠট করিট্লন। 

 

ইরিপূট্ব ে এই িোক্তোিঠট ঠঠক এই েোয়গোয় অট্নকবোি আরসয়ো দো াঁিোইয়োট্ছন 

এবং পদ্মহট্স্তি িোিোি তলোট্ি অরিরথ হইবোি আট্বদন েোনোইয়ো পুনিঃ পুনিঃ 

িহসয করিয়ো তগট্ছন, তসই পুিোিন পরিহোট্সি পুনিোবৃরিি কেনো করিয়োই 

রকিেেয়ীি সেস্ত রচি রিক্ত হইয়ো উঠঠল। তস কঠঠন হইয়ো িোহোিই প্রিীক্ষো 

করিয়ো দো াঁিোইয়ো িরহল। রকন্তু িোক্তোি িহসয করিট্লন নো, ক্রুদ্ধ গম্ভীি-েুট্খ 

রকছুক্ষে চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলট্লন, দশ-বোট্িো রদন বোইট্ি থোকট্ি হট্য়রছল 

বট্ল হোিোনবোবুি েনয বি রচরন্তি হট্য়রছলুে, রকন্তু এট্স তদখরচ উট্িট্গি 

রকছুেোত্র কোিে রছল নো। 

 

রকিেেয়ী ঘোি নোরিয়ো করহল, নো উরন িোলই রছট্লন। 

 

িোল থোকট্লই িোল। আেোট্ক িোহট্ল আি আবশযক তনই, রক বল? 

 

রকিেেয়ী িোহোি উিট্ি ঘোি নোরিয়ো বরলল, নো— 
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িোক্তোি করহট্লন, তিোেোট্দি আবশযক নো থোকট্লও আেোি আবশযক এখনও 

তশ  হয়রন, এইটুকু বলবোি েনযই আেোট্ক এিদূি পয্ েন্ত আসট্ি হট্লো। 

 

রকিেেয়ী েুখ নো িুরলয়োই ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বরলল, তবশ ি, েো এখনও তেট্গ আতছন, 

িো াঁট্ক বলো দিকোি—আেোট্ক বলো রনিথ েক। 

 

িোক্তোি েুখখোনো অরি িী ে করিয়ো পুনব েোি করহট্লন, আরে িো াঁি কোছ তথট্কই 

আসরচ। রিরনও বট্লন, প্রট্য়োেন তনই। প্রট্য়োেন তয্ তশ  হট্য়ট্চ, তস আরেও 

বুট্ঝরচ, রকন্তু িোক্তোি-রবদোয় বট্ল একটো কথো আট্ছ, তসটো িুট্ল তগট্ল ি চট্ল 

নো। 

 

রকিেেয়ী চুপ করিয়ো িরহল। 

 

িোক্তোি তল  করিয়ো বরলট্ি লোরগট্লন, আে পো াঁচ-ছ’ েোস পট্ি এই িোিটো িুরেই 

তনট্ব, রকংবো তিোেোি শোশুিীই তনট্বন, তস তিোেোট্দি কথো, রকন্তু য্োও বলট্লই 

ি িোক্তোি য্োয় নো রকিে। 

িোক্তোট্িি েুখ রদয়ো িোহোি রনট্েি নোে আে হঠোৎ তয্ন িীট্িি েি িোহোট্ক 

রবাঁরধ্ল। তস এেরন রশহরিয়ো উঠঠল তয্, ওই ক্ষীে আট্লোট্কও িোক্তোি িোহো 

তদরখট্ি পোইট্লন। 

 

রকিেেয়ী েৃদুকট্ি ব্বেজ্ঞোসো করিল, রক চোন আপরন, টোকো? 

 

িোক্তোি হোরসি িোন করিয়ো বরলট্লন, ‘আপরন’ তকন রকিে? এখোট্ন আি তকউ 

উপরস্থি তনই, ‘িুরে’ বলট্লও তদো  হট্ব নো। রকন্তু এিরদন রক তচট্য়রছলুে শুরন? 

তস রক টোকো? 

 

পুনব েোি রকিেেয়ীি সব েোঙ্গ কো াঁটো রদয়ো উঠঠল। 

 

িোক্তোি বরলট্লন, টোকো চোইট্ন এ কথো বলো শক্ত। এখন তিোেোি ও-অিোব য্খন 

তনই, িখন টোকো রদট্য়ই রবট্দয় কি। আরে—দ’ুরদট্কই ঠকট্ি িোেী নই। রকন্তু, 

িুরে তয্ এিরদট্ন আেোি েট্নি কথোটো তটি তপট্য়ছ, এেনয তিোেোট্ক ধ্নযবোদ 

রদই। আে আি তবশী রবিক্ত কিব নো, বরল, কোল একবোি আসট্ি পোরি? 
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এই তলোকঠট রিিট্ি রিিট্ি তয্ রকরূপ দগ্ধ হইট্িরছল এবং এই-সেস্ত তয্ 

িোহোিই উৎরক্ষি িস্মোবট্শ , রকিেেয়ী িোহো রনব্বিি বুব্বঝয়োও শোন্ত-দৃঢ়স্বট্ি 

েুখ িুরলয়ো করহল, নো। আপরন একটু দো াঁিোন, আরে এখরন এট্ন রদব্বি, বরলয়োই 

পোট্শি দিেো খুরলয়ো দ্রুিপট্দ চরলয়ো তগল। 

 

এইবোি িোক্তোি শব্বঙ্কি হইয়ো উঠঠট্লন। রকিেট্ক রিরন রচরনট্িন। তকোথোয় রক 

তয্ আরনট্ি তগল, হঠোৎ এি িোট্ত্র রক একটো অসম্ভব কোণ্ড করিয়ো তকোথোকোি 

হোঙ্গোেো তকোথোয় টোরনয়ো আরনট্ব, এই দুিেোবনো িো াঁহোট্ক িদ্দট্ণ্ডই চোরপয়ো ধ্রিল। 

তস আঘোি খোইয়ো চরলয়ো রগয়োট্ছ, রিরিয়ো আরসয়ো 

রনদেয় প্ররিঘোি করিট্বই। তসই রনিঃসট্ন্দহ প্ররিট্শোট্ধ্ি কট্ঠোিিো কেনো করিয়ো 

অনঙ্গট্েোহন আশঙ্কোয় স্তরম্ভি হইয়ো িরহট্লন। 

 

রিরিয়ো আরসট্ি রকিেেয়ীি রবলম্ব হইল নো। তস নীিট্ব নিেুট্খ আাঁচট্ল বো াঁধ্ো 

কিকগুলো অলঙ্কোি িোক্তোট্িি পোট্য়ি কোট্ছ উেোি করিয়ো রদয়ো আট্স্ত আট্স্ত 

করহল, এই রনন আপরন। আপনোি দোবী তয্ কি, তস রহসোব এিরদন পট্ি কিট্ি 

য্োওয়ো বৃথো। অি সেয়ও আেোি তনই, বধ্য্ েও থোকট্ব নো—য্ো-রকছু আেোি রছল, 

সেস্তই আপনোট্ক এট্ন রদট্য়রছ, এই রনট্য় আেোট্দি েুব্বক্ত রদন,—আপরন য্োন। 

 

অনঙ্গ পোংশুেুট্খ চুপ করিয়ো িরহট্লন; রকিে করহল, তদিী কিট্চন রকট্সি 

েনয? রবশ্বোস করুন, আি আেোি রকছুই তনই—য্ো রছল সেস্তই এট্ন রদট্য়রচ—

িোি হট্চ, আপরন রবট্দয় তহোন। 

 

অনঙ্গ সিট্য় বরলট্লন, আরে ি তিোেোি গোট্য়ি গয়নো চোইরন—টোকো তচট্য়রছলুে 

েোত্র। িোও— 

 

রকিে অিযন্ত অসরহেুিোট্ব বরলয়ো উঠঠল, গয়নো তয্ টোকো, তস কথো তবোঝবোি 

বয়স আপনোি হট্য়ট্চ। অনথ েক ছুট্িো কট্ি তকন রেট্ছ তদিী কিট্চন! 
 

এবোি অনঙ্গ সট্বট্গ েোথো নোরিয়ো বরলয়ো উঠঠট্লন, নো, আরে রকছুট্িই এ-সব 

রনট্ি পোিব নো। 

রকিেেয়ী অদূট্ি বরসয়ো পরিয়োরছল, রবদুযট্িট্গ উঠঠয়ো দো াঁিোইল—তকন 

পোিট্বন নো? আপরন দয়ো কিট্চন কোট্ক? আপনোট্ক য্ো রদলুে, তকোনেট্িই 

আি িো রিরিট্য় রনট্ি পোিব নো, এ কথো রনিয় বললুে। একেুহটূ্িে তেৌন 

থোরকয়ো করহল, আপরন য্রদ নোও তনন, কোল সেস্তই গিীব-দুিঃখীট্ক রবরলট্য় তদব, 
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রকন্তু বোরিট্ি তিট্খ তকোনেট্িই আেোি স্বোেীি অকলযোে কিব নো,—বরলয়ো পো 

রদয়ো তসগুলো ঈ ৎ তঠরলয়ো রদয়ো করহল, রনন িুলুন ও-সব! তশ  কথোগুলো এিই 

কঠঠন শুনোইল তয্, হিবুব্বদ্ধ অনঙ্গট্েোহন তহাঁট হইয়ো তসগুলো কুিোইট্ি 

লোরগট্লন। 

 

রকিেেয়ী ক্ষেকোল তসইরদট্ক চোরহয়ো থোরকয়ো উগ্রিো সংবিে করিয়ো রনিরিশয় 

ঘৃেোিট্ি করহল, রনট্য় য্োন। এ-সব রচে এ বোরিট্ি থোকো পয্ েন্ত আেোি েুট্খ 

অিেল রুচট্ব নো, তচোট্খ ঘুে আসট্ব নো। 

 

িোক্তোি সবগুরল কুিোইয়ো লইয়ো উঠঠয়ো দো াঁিোইট্লন। রকিেেয়ী অধ্ীিিোট্ব 

করহল, িোি অট্নক হট্লো তয্! 
 

িোক্তোি করহট্লন, য্োব্বচ। রকন্তু িুরেও িুল কিট্ল। এ-সব আরে রদইরন, সেস্তই 

তিোেোি রনট্েি। িবুও তকন তয্ আরে নো রনট্ল গিীব-দুিঃখীট্ক রবরলট্য় তদট্ব, 

বুঝট্ি পোিলুে নো। আেোট্ক েোপ কি রকিে। 

 

রকিেেয়ী ধ্েকোইয়ো উঠঠল—আবোি নোে কট্ি! হো াঁ, ওগুট্লো আেোি ব্বেরনসই 

বট্ট, রকন্তু ঐ-গুট্লোি েোয়োট্িই আপনোি সোহোয্য রনট্য়রছলুে।—িোি ত ি হট্লো 

তয্ িোক্তোিবোবু। 

 

িোক্তোি রনট্েি নোে-ছোপোট্নো একখণ্ড কোিে বোরহি করিয়ো বরলট্লন, আেোি 

বোরিি ঠঠকোনোটো— 

 

রদন,—বরলয়ো রকিেেয়ী হোি বোিোইয়ো গ্রহে করিল এবং রপছোইয়ো আরসয়ো 

জ্বলন্ত উনোট্ন উহো রনট্ক্ষপ করিয়ো বরলল, এি তবশী আেোি আবশযক হট্ব নো। 

আপরন এইেোত্র ক্ষেো চোইরছট্লন নো? আপনোট্ক সমূ্পে ে ক্ষেো কিট্ি পোিব 

বট্লই আপনোি সেস্ত ঋে, সেস্ত সম্বে, রনিঃট্শ  কট্ি রদলুে। তকোনরদন তকোন 

কোিট্ে তয্ন আপনোট্ক আেোি েট্ন নো পট্ি, য্োবোি সেয় শুধ্ু এই কথো বট্ল 

য্োন। আি তকোনরূপ প্রট্শ্নোিট্িি অট্পক্ষো নো করিয়োই সশট্ে কবোট বে করিয়ো 

রদয়ো িোহোি িোিোি েোয়গোয় রিরিয়ো আরসয়ো বরসল। 

 

বোরহট্ি িোক্তোট্িি পোট্য়ি শে য্খন িোহোি কোট্ন দূট্ি চরলয়ো তগল, িখন তস 

একটো দীঘ েরনশ্বোস তিরলয়ো চোরহয়ো 
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তদরখল, উনুন রনরবয়ো রগয়োট্ছ। িুাঁ  রদয়ো জ্বোরলয়ো রদয়ো আি একটো দীঘ েরনশ্বোস 

তিরলয়ো চুপ করিয়ো বরসল। 

িৃেোয় গলো শুকোইয়ো তগট্ছ, িথোরপ তস উঠঠট্ি পোরিল নো। িোহোি েট্ন হইট্ি 

লোরগল, বোরহট্িি অেকোট্ি িখনও রক-একটো আিঙ্ক তয্ন িোহোিই েনয হোি 

বোিোইয়ো অট্পক্ষো করিয়ো আট্ছ। বুট্কি রিিিটো এেরন অশোন্ত হইয়ো উঠঠল তয্, 

দুই বোহু রদয়ো সট্েোট্ি চোরপয়ো িোরখল। এই রবদোট্য়ি পোলোটো একরদন িোহোট্ক 

সেোপন করিট্িই হইট্ব, ইহো তস রনিয় েোরনি, কোিে আগোছো িোহোি সব েট্দট্হ 

েূল রবস্তোি করিয়ো িোহোট্ক রনিন্তি আিি করিট্িট্ছ এ কথো তস য্িই েট্ন 

করিয়োট্ছ, িিই েন িোহোি রিক্ত রব োক্ত হইয়ো উঠঠয়োট্ছ, িথোরপ এই 

বীিৎস বেনপোশ হইট্ি রনট্েট্ক েুক্ত করিয়ো লইবোি েি তেোি তস রনট্েি 

েট্ধ্য রকছুট্িই খুাঁব্বেয়ো পোয় নোই। এেরন করিয়ো রদন বরহয়ো রগয়োট্ছ—অনুক্ষে 

সহয করিয়োট্ছ, রকন্তু রকছুই করিট্ি পোট্ি নোই। তসই এিবি শক্ত কোেটো তয্ 

এি সহট্ে হইয়ো তগল, িোহোই রকিেেয়ী চুপ করিয়ো বরসয়ো অন্তট্ি অন্তট্ি 

অনুিব করিট্ি লোরগল। প্রট্য়োেট্নি অনুট্িোট্ধ্ তয্ পোপ রনট্েি ঘট্ি িোরকয়ো 

আরনয়ো বি করিয়োট্ছ, তস তয্ আে ‘য্োও’ বরলট্িই তগল, এেন অসম্ভব তকেন 

করিয়ো হইল! েোন-রিক্ষো, সোধ্োসোরধ্, কোিোকোঠট, েে েস্পশী অনুনয়-রবনয়, এ 

কোট্েি অবশযম্ভোবী বযোপোিগুলো য্োহোি কেনোেোত্র িোহোট্ক প্ররিরদন িিট্শট্ল 

রবাঁরধ্য়ো তগট্ছ, তস-সেস্তই তয্ বোকী িরহল! তস রক আি একরদট্নি েনয, নো সিযই 

সেস্ত রনিঃট্শ  হইল! 
 

হঠোৎ দুয়োি তখোলোি শট্ে রকিে চরকি হইয়ো েুখ িুরলয়ো তদরখল, ব্বঝ বরলট্িট্ছ, 

উনুন রনট্ব তয্ েল হট্য় তগট্ছ তবৌেো! িোিও ি কে হয়রন। 

 

রকিেেয়ী িোিোিোরি উঠঠয়ো পরিয়ো, কোট্ছ সরিয়ো আরসয়ো চুরপ চুরপ ব্বেজ্ঞোসো 

করিল, িোক্তোি আট্ছ, নো তগট্ছ তি? 

 

তস ি প্রোয় দ’ুঘণ্টো হট্লো; হোট্িি প্রদীপটো উজ্জ্বল করিট্ি করিট্ি বরলল, রকন্তু 

তিোেোট্কও বরল তবৌেো,—অকস্মোৎ ব্বেহ্বো িোহোি রুদ্ধ হইয়ো তগল। প্রদীপটো উাঁচু 

করিয়ো ধ্রিয়ো সমূ্পে ে রনিোিিেো বধ্ূি সব েোঙ্গ বোি বোি রনিীক্ষে করিয়ো তেট্ঝি 

উপি প্রদীপটো ধ্প করিয়ো িোরখয়ো রদয়ো বরসয়ো পরিয়ো বরলল,—এ-সব রক কোণ্ড 

তবৌেো! 
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আঠোি 

 

রদবোকট্িি বি দুিঃট্খি িোব্বত্র প্রিোি হইল। কোল সকোট্ল তস তগোপট্ন রব. এ. তিল 

হওয়োি সংবোদ পোইয়োরছল, এবং সেযোট্বলোয় িোহোিই রববোট্হি কথোবোিেো 

িোহোিই ঘট্িি সম্মুট্খ দো াঁিোইয়ো উপীনদোট্ক হৃিরচট্ি, পিে উৎসোট্হ িট্চোরয্য 

েহোশট্য়ি সরহি আলোপ কিট্ি শুরনয়ো য্থোথ েই তস অকপট্ট রনট্েি েিে-

কোেনো করিয়োরছল। সদয-পুত্রহোিো েননী তয্েন বযথোয় ঘুেোইয়ো পট্িন, বযথোয় 

েোরগয়ো উট্ঠন, তসই হিিোরগনীি েিই আে তস বযথো লইয়ো ঘুে িোরঙ্গয়ো 

উঠঠল। তচোখ তেরলয়ো তদরখল, ঘট্িি পূব েরদট্কি সোসীি গোট্য় আট্লোি আিোস 

লোরগয়োট্ছ। আে, এই আট্লোট্কি সরহি তস রনট্ে তলশেোত্র সম্বে অনুিব 

করিল নো। রদবট্সি এই প্রথে িব্বিকেোটুকুট্ক তয্ সসম্ভ্রট্ে গোট্ত্রোিোন করিয়ো 

অরিবোদন করিয়ো লইট্ি হয়, এ কথো িোহোি েট্নও পরিল নো। পোন্থশোলোি 

সমূ্পে ে অপরিরচি অরিরথি েুট্খি েি এই আট্লোক-কেোটুকুি পোট্ন তস পিে 

ঔদোসযিট্ি চোরহয়ো রবছোনোট্িই পরিয়ো িরহল। স্বি কো াঁট্চি বোরহট্ি অসীে 

নীলোকোশ তদখো য্োইট্িরছল, হঠোৎ েট্ন হইল, এই রবিোট সৃঠিি তকোথোও তকোনও 

তকোট্ে িোহোি েনয একটুকু স্থোন আট্ছ রকনো। িোহোি পি য্িদূি তদখো য্োয় 

িলোইয়ো তদরখল, নো তকোথোও নোই। সৃঠিকিেো এি সৃেন করিয়োট্ছন বট্ট, রকন্তু 

উপট্ি, নীট্চ, আট্শপোট্শ, েট্ল-স্থট্ল সূচযগ্র-পরিরেি স্থোনও িোহোি েনয সৃঠি 

করিয়ো িোট্খন নোই। িোহোি েো নোই, বোপ নোই, গহৃ নোই, বুব্বঝ েেিূরেও নোই। নো, 

য্থোথ েই আপনোি বরলট্ি তকোথোও রকছুই নোই। এই তয্ অরি কু্ষদ্র কক্ষটুকু, শি-

সহস্র বেট্ন য্োহোি সরহি তস েরিি, জ্ঞোন হওয়ো পয্ েন্ি য্োহো িোহোট্ক 

েোিৃট্েট্হ আশ্রয় রদয়ো িোরখয়োট্ছ, িোহোও িোহোি রনট্েি নয়—এ িোহোি েোেোি 

বোরি। এ আশ্রয় িোহোি েননীি নট্হ—রবেোিোি। 

 

এইরূট্প দুিঃট্খি রচন্তো য্খন িেশিঃ েঠটল ও রবস্তীে ে হইয়ো পোরিট্িরছল, 

অকস্মোৎ উট্পট্ন্দ্রি কিস্বট্ি িোহো এক 

েুহটূ্িে তসোেো পট্থ রিরিয়ো আরসল। তস িোিোিোরি উঠঠয়ো বরসয়ো েোনোলো খুরলয়ো 

েুখ বোিোইয়ো তদরখল, উট্পন্দ্র 

িৃিযট্ক রক একটো আট্দশ করিয়ো বোরহি হইয়ো তগট্লন, রিরন ি তকোনরদট্ক নো 

চোরহয়োই তসোেো চরলয়ো তগট্লন, রকন্তু, রদবোকি রনট্েি তসই দুই তচোট্খ বযথো 

অনুিব করিয়ো েুখ রিিোইয়ো লইল। িোহোি েট্ন হইল, তছোিদোি উিি দৃঢ় 

ললোট্টি উপি কিকটো সূয্ েিব্বি তয্ন ধ্োক্কো খোইয়ো িোহোি তচোট্খি উপি আরসয়ো 
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আছোি খোইয়ো পরিল। তস আি একবোি শয্যো আশ্রয় করিয়ো রনেীট্বি েি তচোখ 

বুব্বেয়ো শুইয়ো পরিল এবং দুব্বিন্তোিোরশ িদ্দট্ণ্ডই িোহোট্ক আবোি চোরপয়ো ধ্রিল। 

আব্বেও অিযোসেি িোহোি প্রিুযট্ ই ঘুে িোরঙ্গয়োরছল বট্ট, রকন্তু গি িোব্বত্রট্ি 

তস তয্ ঘুেোইট্ি পোট্ি নোই, দুিঃস্বপ্ন- িূিট্প্রট্িি দল সোিোিোব্বত্রই এই তদহটোট্ক 

লইয়ো টোনোট্ছাঁিো করিয়ো এইেোত্র তিরলয়ো তগট্ছ, িোহোট্দি পরিিযক্ত রনশ্বোট্সি 

বোি এখনও ঘট্িি তকোট্ে েেো হইয়ো আট্ছ, ইহো তস তচোখ বুব্বেয়োই অনুিব 

করিট্ি লোরগল। আবোি েট্ন পরিল, তস তিল হইয়োট্ছ,—িোহোি অট্নক দুিঃট্খি 

তলখোপিো বযথ ে হইয়ো রগয়োট্ছ। আে 

এ সংবোদ সবোই শুরনট্ব। িোি পট্ি? িোি পট্ি ধ্ুাঁয়ো তয্েন একটুখোরন িট্ন্ধ্রি 

সোহোট্য্য সেস্ত ঘি রনরেট্  বযোি করিয়ো তঘোলো করিয়ো তদয়, তিেরন করিয়ো 

একঠটেোত্র রনষ্ফলিোি কু্ষদ্র িোি ধ্রিয়ো বনিোট্শযি গোঢ় অেকোট্ি িোহোি সেস্ত 

েন পরিপূে ে হইয়ো তগল। 

 

তবলো প্রোয় আটটো। তস দুই-হোি েুঠো করিয়ো উঠঠয়ো বরসয়ো করহল, নো, তকোন 

েট্িই নো। তছোিদো িোগ করুন, রকংবো তবৌরদ দুিঃখ করুন, এ আরে রকছুট্িই 

পোিব নো। রয্রন গহৃলক্ষ্মী হট্বন, হয় রিরন আেোি গটৃ্হই আসট্বন, নো হয় 

তকোনরদনই আসট্বন নো। পোরি, সসম্মোট্ন প্ররিষ্ঠো কিব, নো পোরি অন্তিিঃ 

অসম্মোট্নি েট্ধ্য তটট্ন আনব নো। এ সঙ্কে হট্ি তকউ আেোট্ক রবচরলি কিট্ি 

পোিট্ব নো। 

 

রদবোকি ধ্ীি-পট্দ অন্তিঃপুট্ি প্রট্বশ করিয়ো সুিবোলোি ঘট্িি সুেুট্খ দো াঁিোইয়ো 

িোরকল, তবৌরদ! 
 

রিিি হইট্ি েৃদুকট্িি আহ্বোন আরসল, ঘট্ি এস। 

 

রদবোকি প্রট্বশ করিয়ো তদরখল, আলেোরি উেোি করিয়ো সুিবোলো নিেুট্খ বরসয়ো 

তিোিঙ্গ সোেোইট্িট্ছ; ব্বেজ্ঞোসো করিল, তছোিদো েিিঃস্বট্ল য্োট্বন? 

 

সুিবোলো তিেরনিোট্ব করহল, নো, কলকোিোয় য্োট্বন। 

 

ইহোি পট্ি আি রদবোকট্িি েুট্খ কথো তয্োগোইল নো। রনট্েি রনেেন ঘট্িি েট্ধ্য 

তয্ শব্বক্ত িোহোট্ক তঠরলয়ো িুরলয়ো রদয়ো এিদূট্ি আরনয়োরছল, প্রট্য়োেট্নি সেয় 

তস শব্বক্ত অন্তধ্ েোন করিল। তস তেৌনেুট্খ িোরবট্ি লোরগল, রক করিয়ো শুরু কিো 

য্োয়। 
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এেন সেয় বোিোন্দোয় েিুোি শে তশোনো তগল, এবং পিক্ষট্েই উট্পন্দ্র পদেো 

সিোইয়ো ঘট্ি  ুকট্লন। রদবোকি অিযন্ত সঙ্কুরচি হইয়ো পলোইবোি উপিে 

করিট্িই উট্পন্দ্র ‘দো াঁিো’ বরলয়ো ধ্ীট্ি-সুট্স্থ খোট্টি উপি বরসট্লন এবং েোেো 

খুরলট্ি খুরলট্ি ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, তিল হরল রক কট্ি? তিোে িোব্বত্র একটো পয্ েন্ত 

তেট্গ তেট্গ এিরদন িট্ব কট্িরছরল রক? 

 

এ কথোি আি েবোব রক? রদবোকি অট্ধ্োবদট্ন দো াঁিোইয়ো িরহল। 

 

উট্পন্দ্র বরলট্ি লোরগট্লন, এ বোরিট্ি তথট্ক তিোি রকছু হট্ব নো তদখরচ। য্ো, 

কলকোিোয় রগট্য় পি ্তগ, িো হট্ল য্রদ েোনু  হট্ি পোরিস। 

 

িোিপি একটু হোরসয়ো বরলট্লন, তবৌরদি কোট্ছ রক দিবোি কিট্ি এট্সরছরল? 

রবট্য় কিরব তন, এই ি? 

 

কথো শুরনয়ো রদবোকি বো াঁরচয়ো তগল। িোহোি সেস্ত দুিঃখ তয্ন এট্কবোট্ি ধ্ুইয়ো 

েুরছয়ো তগল, তস সহসো হোরসয়ো তিরলয়ো েুখ িুরলয়ো চোরহল। 

উট্পন্দ্র হোরসট্লন, য্রদচ তস হোরসি েে ে তকহ বুব্বঝল নো, িোিপট্ি বরলট্লন, 

আিো, এখন েন রদয়ো পি ্তগ—আগোেী অঘ্রোন পয্ েন্ত তিোি ছুঠট—িোি এখনও 

অট্নক বোকী। স্ত্রীি রদট্ক চোরহয়ো বরলট্লন, সিীশ তটরলগ্রোি কট্িট্ছ, হোিোনদোি 

অবস্থো িোিী খোিোপ—আরে িোব্বত্রি তেন পয্ েন্ত অট্পক্ষো কিট্ি পোিব নো, এই 

এগোিটোি গোরিট্িই য্োব, একবোি থোিট্েোরেটোিটো দোও ি তদরখ, জ্বিটো বোিল 

রক নো—ওরক, অি বি তিোিঙ্গ রক হট্ব? একটো তছোটখোট্টো তদট্খ দোও নো। 

 

সুিবোলো কোপি পোট করিয়ো তিোিঙ্গ তবোঝোই করিট্িরছল, কোে করিট্ি করিট্ি 

েৃদুস্বট্ি করহল, তছোট তিোিট্ঙ্গ দুেনোি কোপি আাঁটট্ব নো,—আরেও সট্ঙ্গ য্োব। 

 

উট্পন্দ্র অবোক হইয়ো করহট্লন, িুরে য্োট্ব! তক্ষট্প তগট্ল নোরক? 

 

সুিবোলো েুখ নো িুরলয়োই বরলল, নো। পট্ি রদবোকট্িি উট্দ্দট্শ করহল, ঠোকুিট্পো, 

একটু রশগরগি কট্ি েোন কট্ি তখট্য় নোও, িুরেও আেোি সট্ঙ্গ য্োট্ব। 

 

রদবোকি সরবস্মট্য় উট্পট্ন্দ্রি েুট্খি রদট্ক চোরহট্িই রিরন হোরসয়ো উঠঠয়ো 

বরলট্লন, িুইও রক পোগল হরল নোরক? হোিোনদোি িোিী বযোিোে, তবোধ্ করি রদন 
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তশ  হট্য় এট্সট্ছ, আরে য্োব্বচ িো াঁি সৎকোি কিট্ি, তিোিো িোি েোঝখোট্ন য্োরব 

তকোথোয়? য্ো, িুই রনট্েি কোট্ে য্ো। 

 

সুিবোলো এবোি েুখ িুরলল। রদবোকট্িি রদট্ক চোরহয়ো শোন্ত অথচ দৃঢ়স্বট্ি বরলল, 

আরে আট্দশ কিরছ ঠোকুিট্পো, িুরে প্রস্তুি হও তগ। তিোেোি তছোিদো রিনরদন 

জ্বট্ি িুগট্ছন, আেও জ্বি ছোট্িরন—িোই আরেও সট্ঙ্গ য্োব, তিোেোট্কও তয্ট্ি 

হট্ব। য্োও, তদিী কট্িো নো। 

 

উট্পন্দ্র েট্ন েট্ন িোিী আিয্ ে হইয়ো তগট্লন। রিরন ইরিপূট্ব ে তকোনরদন 

সুিবোলোি এরূপ কিস্বি তশোট্নন নোই। তস তয্ স্বিট্ন্দ একেন পুরু েোনু ট্ক 

এেন তছোট তছট্লঠটি েি হুকুে করিট্ি পোট্ি, িোহো স্বকট্ে ে নো শুরনট্ল তবোধ্ করি 

রিরন রবশ্বোস করিট্িই পোরিট্িন নো। িথোরপ রিিস্কোট্িি স্বট্ি করহট্লন, আরে 

য্োব্বচ রবপট্দি েোঝখোট্ন। তিোেিো তকন সট্ঙ্গ রগট্য় তসই রবপদ বোরিট্য় িুলট্ব? 

তিোেোি য্োওয়ো হট্ব নো। িো াঁহোি তশ  কথোটো রকছু কট্ঠোি শুনোইল। 

 

সুিবোলো দো াঁিোইয়ো উঠঠয়ো স্বোেীি েুখপোট্ন চোরহয়ো পূব েবৎ দৃঢ়কট্ি করহল, তকন 

িুরে সকট্লি সোেট্ন সব কথোয় আেোট্ক বট্কো? িুরে অসুখ রনট্য় বোইট্ি তগট্ল 

আরে সট্ঙ্গ য্োট্বোই। নটো বোট্ে, দো াঁরিট্য় তথট্কো নো ঠোকুিট্পো, য্োও। 

 

রদবোকট্িি সুেুট্খ রনট্েি রূঢ়িোয় উট্পন্দ্র অিযন্ত লজ্জজ্জি হইয়ো করহট্লন, 

বকট্বো তকন তিোেোট্ক, বরকরন। রকন্তু বোবো শুনট্ল রক েট্ন কিট্বন বল ি? য্ো 

রদবোকি, িুই তখট্য় তন তগ। 

 

সুিবোলো করহল, বোবো আেোট্ক সট্ঙ্গ তয্ট্ি বট্লট্ছন। 

 

এি েট্ধ্য িো াঁি কোট্ছও রগট্য়রছট্ল? 

 

হো াঁ, য্োই তিোেোি দুধ্ রনট্য় আরস, বরলয়ো সুিবোলো ঘি ছোরিয়ো চরলয়ো তগল। উট্পন্দ্র 

গলোি উিোরনটো আলনো লক্ষয করিয়ো ছুাঁ রিয়ো তিরলয়ো রদয়ো রচি হইয়ো শুইয়ো 

পরিট্লন। সুিবোলো তয্ সট্ঙ্গ য্োইট্বই, স্বোেীি অসুস্থ তদহটো তস তয্ রকছুট্িই 

তচোট্খি আি করিট্ব নো, ইহোট্ি আি কোহোিও সংশয় িরহল নো। রদবোকি প্রস্তুি 

হইবোি েনয ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বোরহি হইয়ো তগল। 
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উট্পন্দ্র িোরবট্ি লোরগট্লন, ব্বেদ করিয়ো সিুবোলো এই তয্ এক নূিন সেসযোি সৃঠি 

করিল, করলকোিোয় তপৌৌঁরছয়ো িোহোি রক েীেোংসো কিো য্োইট্ব! তকোথোয় রগয়ো উঠো 

য্োইট্ব! হোিোনদোদোি ওখোট্ন অসম্ভব, কোিে, শুধ্ু তয্ তসখোট্ন স্থোনোিোব, িোহো 

নট্হ, তসখোট্ন রকিেেয়ীি স্বোেী েরিট্িট্ছ। িথোরপ িোহোিই তচোট্খি উপি 

সুিবোলো তয্ রনট্েি স্বোেীি রবন্দ-ুপরিেোে পীিোটুকুও উট্পক্ষো করিট্ব নো, 

তশোিন-অট্শোিন রকছুই েোরনট্ব নো, স্বোেীি স্বোস্থযটুকু অনুক্ষে সিকে প্রহিো রদয়ো 

রিরিট্ব, বযোপোিটো েট্ন করিয়োও িো াঁহোি লজ্জোট্বোধ্ হইল। বেু তেযোরিট্ ি 

বোটীট্ি উপরস্থি হওয়োও প্রোয় িদূ্রপ। সুিবোলো রব ে রহন্দ;ু এই বয়ট্সই িীরিেি 

েপ-িপ আিম্ভ করিয়োট্ছ,—তস বোটীট্ি এিটুকু অরহন্দ-ুআচোি তচোট্খ তদরখট্ল 

হয়ি েলগ্রহে পয্ েন্ত করিট্ব নো। অিবি বোটীি েট্ধ্য একেোত্র েোট্য়ি আচোি-

রবচোি রবট্শ  তকোন কোট্েই লোরগট্ব নো। িো ছোিো, তসখোট্ন সট্িোব্বেনী িোহোি 

প্রোয় সেবয়সী। িোহোি বোরিট্ি বরসয়ো িোহোট্কই ছুাঁই ছুাঁই করিয়ো বোস কিো 

সুট্খিও নয়, উরচিও নয়। বোকী িরহল সিীশ। উট্পন্দ্র শুরনয়োরছট্লন, িোহোি 

নূিন বোসোয় তস একো থোট্ক। স্থোনও য্ট্থি। রবট্শ িিঃ তসও এই েপ-িট্পি 

দলিুক্ত। সিীশ ও রদবোকি—আচোিরনষ্ঠ এই দুঠট তদবি লইয়ো সুিবোলো িোলই 

থোরকট্ব। 

 

উট্পন্দ্র িৎক্ষেোৎ সিীশট্ক িোি করিয়ো রদট্লন, রিরন িওনো হইয়োট্ছন। 

 

সংবোদ পোইয়ো সিীশ তিশট্নি উট্দ্দট্শয য্োত্রো করিল। 

 

িগবোন সিীশট্ক য্থোথ ে-ই তদহ-েট্ন বি শক্ত করিয়ো গরিয়োরছট্লন। িোই 

তসরদন হইট্ি েুেূ ু ে হোিোট্নি হিিোগয পরিবোট্িি সেস্ত গুরুিোি েোথোয় লইয়ো 

তয্েন বরহট্িরছল, সোরবত্রী রবরপট্নি ইরিহোসটোও তসরদন তস তিেরন সহয করিয়ো 

লইয়োরছল। 

 

এই ইরিহোস েোরনি শুধ্ু তবহোিী এবং িোহোি পিে পূেযপোদ চিবিীেশোই। 

তবহোিী েট্ন করিি, তস সোরবত্রীট্ক অিযন্ত ঘৃেো কট্ি। িোই কোল দুপুিট্বলোট্িও 

তস চিবিীি প্রসোদ পোইয়ো কু্ষদ্র করলকোঠট উপুি করিয়ো রদয়ো দীঘ েশ্বোস তিরলয়ো 

বরলয়োরছল, রছ, রছ, তদবিো, তেট্য়টো কিট্ল রক! বোবুট্ক আেোি তস রচনট্ল নো, 

িোই তসোনো তিট্ল আাঁচট্ল তগট্িো বো াঁধ্ট্ল। তশ কোট্ল রকনো রবরপনবোবুি সট্ঙ্গ চট্ল 

তগল! 
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চিবিী তহরলয়ো দুরলয়ো েবোব রদট্লন, তবহোিী, রনেোই-সিযোট্স তলখো আট্ছ, 

‘েুরননোি েিভ্রে’, নো হট্ল সোরবত্রীি েি তেট্য় এিবি আহোম্মুরক কট্ি 

তিলট্ব তকন! রকন্তু এই বট্ল িোখরচ তিোট্ক, পস্তোট্ি িোট্ক হট্বই। তেট্য়টো 

তদখট্ি শুনট্িও েন্দ রছল নো, আেোি সট্ঙ্গ বট্স দো াঁরিট্য়, শুট্ন শুট্ন, বোবু― 

িোয়োট্দি সট্ঙ্গ দুট্টো কথোবোিেো কইট্িও রশট্খরছল, য্ুট্বোকোল, সিীশবোবুি 

নেট্িও তলট্গ রগট্য়রছল, ঠটট্ক থোকট্ি পোিট্ল আট্খট্ি িোল হট্িো। রকন্তু 

আেোি একটো েিলব পয্ েন্ত ি রনট্ল নো! ওট্ি বোপু, তঘোিো রিরঙ্গট্য় ঘোস তখট্ল 

রক চট্ল? িোট্েযি তলোক রবপট্দ পিট্লই তয্ ছুট্ট এট্স এই চট্ক্কোরিেশোট্য়ি পো-

দুট্টো ধ্ট্ি, িো তকন? এই তসরদন সরদি েো― 

 

সরদি েোি িোল-েট্ন্দি েট্নয তবহোিীি তকৌিূহল রছল নো, তস কথোি েোট্ঝই 

বরলয়ো উঠঠল, রকন্তু য্োই বল তদবিো, বোবু বলট্ি হয় ি আেোি েরনবট্ক। 

বিট্লোক কলকোিো শহট্ি ত ি তদখলুে, রকন্তু এেন তেোয়োন, এেন বুট্কি পোটো 

ি কোরু তদখলুে নো। তয্ন হোিীট্ক দো াঁি, েিদ্তক বোি্! তসই তয্ তসরদন বট্ল 

রদলুে, বোবু, আি নো, বোস্! তঘিোয় একঠট রদন িোি নোে পয্ েন্ত েুট্খ আনট্লন নো, 

অথচ, কিখোরনই নো িোলবোসট্িন―রক বট্লন ঠোকুিেশোই? 

 

চিবিী েোথো নোরিয়ো েবোব রদট্লন, তসকথো ি শুরুট্িই বট্ল রদট্য়রছ। এই 

তথট্কই য্ি খুন-েখে, তেল, িো াঁরস―একবোি তচোখোট্চোরখ হট্য় তগট্ল রক আি 

িট্ক্ষ আট্ছ রবহোিী! 
 

তবহোিী রশহরিয়ো উঠঠল; পোংশু-েুট্খ সিট্য় বরলল, নো নো, ঠোকুিেশোই, বোবু 

আেোি তস ধ্োট্িি তলোক নয়। রকন্তু, তকোন্ ঠঠকোনোয় তস আট্ছ েোন রক? এি 

েট্ধ্য পট্থ-টট্থ কখন— 

 

চিবিী অটহোরস হোরসয়ো বরলট্লন, েুখুয বট্ল আি কোট্ক! তস রক রবরপনবোবুি 

কোট্ছ দোসীবৃরি কিট্ি তগট্ছ তবহোিী, তয্, পট্থ-ঘোট্ট তদখো হট্ব? তস রনট্েই 

এখন কি গণ্ডো দোসদোসী তিট্খট্চ তদখ তগ য্ো! 
 

তবহোিী রনরুরিগ্ন হইল। ব্বস্মিেুট্খ েোথো নোরিয়ো বরলল, তস বট্ট। িোই ি েট্ন 

কিলুে, য্োই একবোি ঠোকুিেশোট্য়ি কোট্ছ, তদরখ রিরন রক বট্লন! িোই বল 

তদবিো, আশীব েোদ কি তস িোেিোনী তহোক, গোরি-পোলরক চট্ি তবিোক, দুেট্নি 

তচোখোট্চোরখ এ েট্ে আি তয্ন নো হয়! এই বরলয়ো তস েট্নি আনট্ন্দ চিবিীি 

পদধ্ূরল েোথোয় লইয়ো বোরহি হইয়ো পরিল। 
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এবোি করলকোিোয় আরসয়ো অবরধ্ সিীশ বোসোি বোরহি হইট্লই রিরিয়ো নো আসো 

পয্ েন্ত তবহোিী এই িট্য় বযোকুল হইয়ো থোরকি, পোট্ছ বদবোৎ তকোথোও দুেট্নি 

তদখো হইয়ো য্োয়। সিীশ তয্ অিযন্ত বদ্িোগী, এ সংবোদ তস বোটীি পুিোিন 

দোসদোসীি েুট্খ শুরনয়ো আরসয়োরছল এবং সোরবত্রী য্ি বি গরহেি কোে করিয়োট্ছ 

িোহোট্ি খুট্নোখুরন কোটোকোঠট হয় ইহোও িোহোি এিটো বয়ট্স অরবরদি রছল নো। 

শুধ্ু সোরবত্রী তয্ তকোনরদন দোসদোসী লইয়ো য্োনবোহট্ন চলোট্িিো করিট্ি পোট্ি 

এই সম্ভোবনোটোই িোহোি েোথোয় ত োট্ক নোই। আে চিবিীি েুট্খি 

আশ্বোসবোট্কয তস রনিেি হইয়ো বো াঁরচল। সোরবত্রীি উপট্ি রব ে তিোধ্ িোহোি 

পরিয়ো তগল, তস রনরুট্িট্গ পথ চরলট্ি চরলট্ি প্ররি েুহটূ্িে আশো করিট্ি 

লোরগল, হয়ি েস্ত একটো েরুিি উপি িোেিোনী-তবট্শ এইবোি তস সোরবত্রীট্ক 

তদরখট্ি পোইট্ব। সোরবত্রীট্ক তবহোিী সিযই িোলবোরসি। তস রক, রকংবো তকোন্ 

পট্থ িোহোি িোনী হওয়ো সম্ভব, এ-সকল অনোবশযক প্রশ্ন িোহোি েট্ন ঠো াঁই পোইি 

নো। রচিরদনই সোরবত্রী িোহোি পিে তেট্হি, পিে শ্রদ্ধোি পোত্রী। তস দুিঃখী, তস 

িোহোট্দি েি তলোট্কি সট্ঙ্গ এক আসট্ন দো াঁিোইয়ো দোসীবৃরি কট্ি েট্ন করিট্িও 

িোহোি লজ্জোয় সট্ঙ্কোট্চ েোথো তহাঁট হইয়ো য্োইি। িথোরপ তসইরদন হইট্ি অন্তট্ি 

বি দুিঃখ, বি য্োিনো পোইয়োই তবহোিী িোহোি উপি রুি হইয়োরছল। রকন্তু আে 

তয্ই শুরনল, সোরবত্রী িোহোি েরনট্বি পট্থি কণ্টক, সুট্খি অন্তিোয় নয়, তস 

সব েোন্তিঃকিট্ে বোিংবোি আশীব েোদ করিট্ি লোরগল, সোরবত্রী সুখী তহোক, রনরব েঘ্ন 

তহোক, িোেিোট্েশ্বিী তহোক। 
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উরনশ 

 

হোিোট্নি েীবন-েিট্েি লিোই িেশিঃ তয্ন একটো করুে িোেোশোি বযোপোি 

হইয়ো দো াঁিোইয়োরছল। কু্ষধ্োিে সোট্পি েি েৃিুয িোহোট্ক য্িই অরবব্বিি আক েট্ে 

েঠট্ি টোরনট্িরছল, বযোট্ঙি েি িিই তস দুই পোট্য় িোহোি তচোয়োল আটকোইয়ো 

ধ্রিয়ো তকোন এক অদ্িুি তকৌশট্ল রদট্নি পি রদন েৃিুয এিোইয়ো য্োইট্িরছল। 

বস্তুিিঃ, অট্শ  দুিঃখেয় প্রোেটো িোহোি তয্ন তকোনেট্িই তশ  হইট্ব নো, এেরন 

েট্ন হইট্িরছল। 

 

এই রবপট্দ সিীশ আরসয়োরছল সোহোয্য করিট্ি। রকন্তু রকিেেয়ীি স্বোেী-তসবো 

তদরখয়ো রবস্মট্য় হিবুব্বদ্ধ হইয়ো তগল। তস রনট্েও অট্নক তদরখয়োট্ছ, স্ত্রীট্লোট্কি 

স্বোেীি বি তকহ নোই, িোহোও েোরনি, রকন্তু তয্ কোিট্েই তহোক, তকোন েোনু  তয্ 

সেস্ত েোরনয়ো বুব্বঝয়ো এিবি পণ্ডশ্রে এেন প্রোে  োরলয়ো করিট্ি পোট্ি, িোহো ি 

তস কেনো করিট্িও পোরিি নো। 

 

এ রক আিয্ ে তসবো! প্রিযহ সোিোিোব্বত্র একিোট্ব শয্যোপোট্শ্ব ে েোরগয়ো বরসয়ো 

সেস্তরদন এ রক অক্লোন্ত পরিশ্রে! অথচ, েুট্খি উপি অবসোদ-রব োট্দি 

দোগটুকু পয্ েন্ত নোই। েুখ তদরখয়ো বুব্বঝবোি সোধ্য নোই কিবি রবপদ িোহোি েোথোি 

উপি আসি হইয়ো িরহয়োট্ছ। 

 

সিীশ িোহোি এই তবৌঠোনঠটট্ক য্থোথ েই তেযষ্ঠো িরগনীি েি িোলবোরসয়োরছল। 

িো াঁহোি এই একোন্ত উট্িগট্লশহীন পরিট্সবো তদরখয়ো িোহোি অিযন্ত বযথোি 

সরহি তকবলই েট্ন হইট্িরছল, তয্ কোিট্েই হউক, তবৌঠোট্নি আশো হইয়োট্ছ 

স্বোেী বো াঁরচট্বন। অিএব, তশ  পয্ েন্ত িো াঁহোি েট্ন তয্ রক তবদনোই বোব্বেট্ব ইহোই 

কেনো করিয়ো তস বযোকুল হইয়ো উঠঠট্িরছল, এবং রক উপোট্য় এই অরপ্রয় সিয 

তগোচি কিো য্োয়, ইহোই িোহোি অনুক্ষে রচন্তোি রব য় হইয়ো উঠঠয়োরছল। 

 

এেন একরদন রছল, য্খন রনট্েি সম্বট্ে সিীট্শি িোিী রবশ্বোস রছল, তস 

বুব্বদ্ধেোন; তলোকচরিত্র বুব্বঝট্ি রবট্শ  অরিজ্ঞ। রকন্তু সোরবত্রীি কোট্ছ ঘো খোইয়ো 

অবরধ্ এ দপ ে িোহোি িোরঙ্গয়ো রগয়োরছল। সোরবত্রী িোহোট্ক িযোগ করিয়ো রবরপট্নি 

কোট্ছ চরলয়ো তগল, সংসোট্ি ইহোও য্খন সম্ভব হইট্ি পোরিল, িখনই তস তটি 

পোইয়োরছল তলোকচরিত্র তস রকছুই বুট্ঝ নো। েোনুট্ ি েট্নি রিিি রক আট্ছ, নো 

আট্ছ, িো লইয়ো য্োি খুশী তস আট্লোচনো করিয়ো বিোই করুক, তস আি করিট্ব 
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নো। কথোটো স্মিে করিট্লও িোহোি লজ্জো ও অনুট্শোচনোি অন্ত থোট্ক নো, তয্, এই 

বুব্বদ্ধি গট্ব েই তস এই তবৌঠোনঠটি সম্বট্ে অট্নক কথো িোরবয়োরছল এবং 

উপীনদোট্ক রশখোইট্ি রগয়োরছল। 

 

আে সকোট্ল সিীশ ও-বোরিট্ি উপরস্থি হইয়ো তদরখল রকিেেয়ী তিেরন প্রসি 

শোট্ন্তোজ্জ্বল েুট্খ একো গহৃকে ে করিট্িট্ছন। দুই-রিনরদন শোশুিী আবোি 

অসুট্খ পরিয়োট্ছন। গি িোট্ত্র জ্বিটো রকছু বৃব্বদ্ধ হওয়োয় এখনও শয্যোিযোগ 

কট্িন নোই। রকিেেয়ীি েুখ তদরখয়ো তকোন কথোই অনুেোন করিবোি তেো রছল নো 

বরলয়ো প্রিযহ সিীশট্ক সব কথো ব্বেজ্ঞোসো করিয়োই েোরনট্ি হইি। আে প্রশ্ন 

করিট্িই রিরন কোে হইট্ি েুখ িুরলয়ো ক্ষেকোল চোরহয়ো থোরকয়ো বরলট্লন, 

ঠোকুিট্পো, আি তদিী কিোি আবশযক তনই, তিোেোি দোদোট্ক একবোি আসট্ি 

তলখ। 

সিীশ িীি হইয়ো প্রশ্ন করিল, তকন তবৌঠোন? 

 

রকিেেয়ী েুট্খি উপি রদয়ো শিট্িি একখণ্ড লঘু তেঘ িোরসয়ো তগল েোত্র। এ 

েুট্খি সরহি য্োহোি রবট্শ  পরিচয় নোই, এ ছোয়োটুকু িোহোি নেট্ি পরিট্ব নো। 

একটো রনশ্বোস তিরলয়ো বরলট্লন, এইবোি তবোধ্ করি য্ন্ত্রেোি তশ  হট্য় এট্সট্ছ—

িুরে একখোনো তটরলগ্রোি কট্ি দোও। 

 

সিীশ ক্ষেকোল রনিঃশট্ে চোরহয়ো থোরকয়ো করহল, এ আরে েোনিুে তবৌঠোন। রকন্তু 

পোট্ছ িুরে িয় পোও, িোই বলট্ি সোহস করিরন। 

 

রকিেেয়ী সহেিোট্ব বরলট্লন, িয় পোবোি কথো বব রক ঠোকুিট্পো, িো াঁি শ্বোট্সি 

লক্ষে পিশু তটি পোই, কোল িোট্ত্র আিও একটু তবট্িট্চ। এ কেট্ব নো, িোই 

একবোি িো াঁট্ক আসট্ি বলরচ। 

 

সিীশ এ খবি েোরনি নো, চেরকয়ো বরলল, বক, তস ি আরে তটি পোইরন। িুরেও 

বলরন। 

 

রকিেেয়ী করহট্লন, নো। ও এি ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি উট্ঠট্চ তয্, পট্িি তটি পোবোি কথোও 

নো। িট্ব আে রবট্শ  িয় তনই। রকন্তু রবপট্দি’ওপি রবপদ, তদখ ঠোকুিট্পো, 

কোল তথট্ক েোট্য়ি অসুখটোও বো াঁকো পথ-ধ্ট্িট্চ। এইেোত্র তদখলুে তবশ জ্বি, 

েোট্ঝ েোট্ঝ িুলও বকট্চন,—বরলয়ো রিরন একটু হোরসট্লন। রকন্তু, এ হোরস 

তদরখট্ল কোিো পোয়। 
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সিীট্শি তচোট্খ েল আরসল, তস সেল-কট্ি আট্স্ত আট্স্ত করহল, উপীনদো 

আসুন। 

 

রকিেেয়ী করহট্লন, আি একটো খবি শুনট্ব ঠোকুিট্পো? 

 

সিীশ তেৌনেুট্খ চোরহয়ো িরহল, রকিেেয়ী বরলট্লন, পিশুরদন রবকোট্ল একটো 

উকীট্লি রচঠঠ পোই, িোট্ি েোনো তগল, বছি-দুই পূট্ব ে উরন এক বেুি েোরেন 

হট্য় হোেোি-রিট্নক টোকো কেে কট্িন। বেু বযবসো তিল কট্ি সুট্দ-আসট্ল 

প্রোয় হোেোি-চোট্িক টোকো এাঁি েোথোয় িুট্ল রদট্য় রব  তখট্য় েট্িট্ছন। তস টোকো 

এই িোঙ্গো বোরিি ইাঁট-কোঠ তবট্চ তশোধ্ হট্ি পোিট্ব রকনো, উকীল তসই সংবোদটো 

অরি অবশয েোনট্ি তচট্য়ট্ছন। বরলয়ো রিরন আবোি ঠঠক তিেরন করিয়ো হোরসয়ো 

উঠঠট্লন। 

 

সিীশ েুখ নোেোইয়ো েোঠটি রদট্ক চোরহয়ো িরহল। তস তচোখ িুরলয়ো তদরখট্িও 

সোহস করিল নো, প্রট্শ্নি েবোব রদট্িও িিসো করিল নো। 

 

সিীশ উট্পন্দ্রট্ক তটরলগ্রোি করিয়ো য্খন রিরিয়ো আরসল, িখন তবলো দশটো। 

আট্স্ত আট্স্ত িোিোঘট্ি রগয়ো উপরস্থি হইল। রকিেেয়ী শোশুিীি েনয সোগু 

বিিী করিট্িরছট্লন, েুখ িুরলয়ো বরলট্লন, তবোট্সো ঠোকুিট্পো। িো াঁহোি গলোটো 

ঈ ৎ িোিী। সিীশ লক্ষয করিয়ো তদরখল, তচোট্খ অশ্রু নোই বট্ট, রকন্তু পোিো দুঠট 

রিেো। তস অদূট্ি তেট্ঝি উপি বরসয়ো পরিল। আে রকিেেয়ী আসন রদবোি 

কথোও িুরলট্লন নো। তস তকোথোয় বরসল, রক করিল, তবোধ্ করি িোহো তদরখট্ি 

পোইট্লন নো। িো াঁহোি তকোন সোেোনয রব ট্য়ও রকছুেোত্র ি্রুঠট এ পয্ েন্ত সিীশ 

তদট্খ নোই। এিরদট্নি এি আসো-য্োওয়ো, এি তেশোট্েরশি েট্ধ্য একঠট রদট্নি 

িট্িও তস তবৌঠোট্নি সহে সিল বযবহোট্ি তসৌেট্নযি এিটুকু অিোব, 

ঘরনষ্ঠিোি রবন্দপু্রেোে অনোচোি খুাঁব্বেয়ো পোয় নোই, িোই আে এইটুকুেোত্র 

অবট্হলো তয্ন তচোট্খ আঙুল রদয়ো িোহোট্ক তদখোইয়ো রদল, রক গুরুিোট্ি 

তবৌঠোট্নি সেস্ত েন আিি হইয়ো আট্ছ। 

বহুক্ষে উিট্য়ই চুপ করিয়ো িরহল। হঠোৎ একসেয়  রকিেেয়ী তয্ন আপনোট্ক 

আপরন িীব্র বযঙ্গ করিয়ো হোরসয়ো উঠঠট্লন। তবোধ্ হয় এিক্ষে রিরন এই রচন্তোট্িই 

েগ্ন রছট্লন, করহট্লন, আিো বল ি ঠোকুিট্পো, য্ট্েি সট্ঙ্গ এই-সব তদনো-

পোওনোি ঝঞ্ঝোট রেট্ট য্োবোি পট্ি আেোি চোকরি কিো উরচি, নো রিট্ক্ষ কিো 

উরচি। 
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কথোটো সিীশ বুব্বঝট্ি পোরিল। করহল, উপীনদোট্ক ব্বেট্জ্ঞস তকোট্িো, রিরন েবোব 

তদট্বন। 

 

রকিেেয়ী করহট্লন, ব্বেট্জ্ঞস নো কট্িও বুঝট্ি পোিরচ, হয়ি দয়ো কট্ি রিরন 

আেোট্ক দুট্টো তখট্ি তদট্বন, রকন্তু, এই পট্িি উপি রনিেি কট্ি থোকোই ি 

রিট্ক্ষ কিো ঠোকুিট্পো! 
 

সিীশ হঠোৎ তবোধ্ করি প্ররিবোদ করিট্ি তগল, রকন্তু কথো খুাঁব্বেয়ো নো পোইয়ো চুপ 

করিয়ো চোরহয়ো িরহল। 

 

রকিেেয়ী িোহোি েট্নি িোব বুব্বঝয়ো একটুখোরন হোরসয়ো করহট্লন, েুখ িুট্ট 

বলট্লই রূঢ় হয় িো েোরন ঠোকুিট্পো, রকন্তু কথোটো তয্ সরিয! ক্ষেকোল থোরেয়ো 

করহট্লন, েট্ন তকোট্িো নো তিোেোি দোদোট্ক আরে রচনট্ি পোরিরন। আরে িো াঁট্ক 

রচট্নরচ! বুট্ঝরচ, অনোথোট্ক রদট্ি রিরন েোট্নন, রকন্তু, শুধ্ু তদওয়োই ি নয়, 

তনওয়োও ি আট্ছ। রদট্য় কখনও তদরখরন ঠোকুিট্পো, রকন্তু, সোিোেীবন পট্িি েন 

য্ুরগট্য় রনট্ি পোিো তয্ কে কঠঠন নয়, তস কথো তয্ হোট্ি হোট্ি তটি তপট্য়রচ। 

 

িথোরপ সিীশ উিি খুাঁব্বেয়ো পোইল নো। রকন্তু, রকিেেয়ীি তয্ন তঝো াঁক চোরপয়ো 

রগয়োরছল, প্রিুযিট্িি অট্পক্ষো করিট্লন নো, করহট্লন, এই পৃরথবীি সট্ঙ্গ 

কোিবোি আেোি তবরশরদট্নি নয়—তদনো-পোওনো চুরকট্য় রনট্ি এখনও ত ি 

বোকী। এই দীঘ ে েীবট্নি রহট্সব-রনট্কট্শ তদো ঘোট িুলভ্রোরন্ত হট্িও পোট্ি। 

িখন, রিরনই বো রক বট্ল তদট্বন, আি আরেই বো তকোন্ েুট্খ হোি পোিব? িখন 

তয্ আবোি তগোিো তথট্ক রনট্েি পট্থ রনট্ে চলট্ি হট্ব। 

 

এিক্ষে সিীশ শ্রদ্ধোি সরহি, বযথোি সরহি, িো াঁহোি িোবী আশঙ্কোি কথোগুলো 

শুরনট্িরছল, রকন্তু তশ  কথোটোয় তয্ন তখো াঁচো খোইয়ো চেরকয়ো উঠঠল। করহল, ও-

রক কথো তবৌঠোন! তদো ঘোট সকট্লিই হয়, িুলভ্রোরন্ত হট্ব তকন? 

 

রকিেেয়ী সিীট্শি উৎকঠিি রবস্ময় লক্ষয করিয়ো হোরসট্লন। একেুহটূ্িে 

রনট্েি বযগ্র উিি কিস্বি শোন্ত তকোেল করিয়ো করহট্লন, তক েোট্ন ঠোকুিট্পো, 

আরেও ি েোনু । 
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হোরস তদরখয়ো সিীশ রনট্েি ভ্রে বুব্বঝল। েুহটূ্িেি উট্িেনোয় িোহোি েন তয্ কু-

অথ ে গ্রহে করিট্ি রগয়োরছল, তসই লজ্জোয় েোথো তহাঁট করিয়ো আট্স্ত আট্স্ত করহল, 

আেোট্ক েোপ তকোট্িো তবৌঠোন, আরে তয্েন রনট্ব েোধ্, তিেরন অশুরচ! 
 

রকিেেয়ী েবোব রদট্লন নো, আবোি একটু হোরসট্লন েোত্র। 

 

অকস্মোৎ সিীট্শি অনুিি অপিোধ্ী েন উদ্দীি হইয়ো উঠঠল, তেোি রদয়ো 

বরলয়ো উঠঠল, রকন্তু, তকবল উপীনদোি কথোই হট্ব তকন? রিরনই রক সব, আরে 

তকউ নয়? আরে তিোেোট্ক িো াঁি আশ্রয় রনট্ি তদব নো। 

 

রকিেেয়ী হোরসেুট্খ করহট্লন, তস ি এক কথোই ঠোকুিট্পো। িুরে আি তিোেোি 

দোদো ি পি নয়। তিোেোি আশ্রট্য় তিোেোিও ি েন য্ুরগট্য় রিট্ক্ষ রনট্ি হট্ব। 

 

সিীশ বরলল, নো, হট্ব নো, িোি কোিে, আরে তিোেোি তছোট িোই, রকন্তু উপীনদো 

তিোেোি স্বোেীি বেু। দিকোি হয়, আেোি তবোট্নি িোি আরেই রনট্ি পোিব। 

 

রকন্তু য্রদ তিোেোি েন য্ুরগট্য় নো চলট্ি পোরি? 

 

আরেও তিোেোি েন য্ুরগট্য় চলব নো। 

 

রকিেেয়ী প্রশ্ন করিট্লন, য্রদ তদো  অপিোধ্ করি? 

 

সিীশ েবোব রদল, িো হট্ল িোই-তবোট্ন ঝগিো হট্ব। 

 

রকিেেয়ী আবোি প্রশ্ন করিট্লন, েীবট্ন য্রদ িুল-ভ্রোরন্ত হট্য় য্োয়, তস রক আেোি 

এই তছোট িোইঠটই ক্ষেো কিট্ি পোিট্ব? 

 

সিীশ েুখ িুরলয়ো েুহিূ েকোল চোরহয়ো থোরকয়ো সহসো অিযন্ত বযরথিস্বট্ি করহল, 

এ িুল-ভ্রোরন্তি েোট্ন আরে বুঝট্ি পোরিট্ন তবৌঠোন। তছোট িোইট্ক অথ ে বুব্বঝট্য় 

বলো আবশযক েট্ন কি, বল, আবশযক নো েট্ন কি, বট্লো নো। রকন্তু অথ ে তিোেোি 

য্োই তহোক, তয্ অপিোধ্ েট্ন আনোও য্োয় নো, িোও য্রদ সম্ভব হয়, িবুও িুলট্ি 

পোিব নো রদরদ, আরে তিোেোি তছোট িোই! 
 

িোহোি সোরবত্রীি কথো েট্ন পরিল। করহল, তবৌরদ, আে তিোেোি এই তছোট 

িোইঠটি অহঙ্কোি েোেেনো কি―রকন্তু, তয্ অপিোধ্ এ েীবট্ন আরে ক্ষেো কিট্ি 
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তপট্িরচ, তস অপিোধ্ ক্ষেো কিট্ি স্বয়ং িগবোট্নি বুট্কও বোেি। বরলয়োই 

চোরহয়ো তদরখল, রকিেেয়ীি দুই তচোখ রদয়ো েল গিোইয়ো পরিট্িট্ছ। সিীশ 

নরিয়ো চরিয়ো বরসয়ো পুনিোয় গোঢ়স্বট্ি করহল, আে আেোট্ক একবোি িোল কট্ি 

তচট্য় তদখ রদরদ, তয্-সিীশ রনট্েি দুবু েব্বদ্ধি স্পধ্ েোয় তিোেোট্ক তবৌঠোন বট্ল বযঙ্গ 

কট্িরছল, তস তিোেোি এ-িোইঠট নয়। বরলট্ি বরলট্ি িোহোি সেস্ত েুখ প্রদীি 

হইয়ো উঠঠল, তস প্রবলট্বট্গ েোথো নোরিয়ো করহল, নো, নো, তস আরে নই! তস 

কখট্নো তিোেোট্দি রচনট্ি পোট্িরন, কখট্নো তিোেোট্দি পূেো কিট্ি তশট্খরন, 

িোই েগিোথট্ক তস কোট্ঠি পুিুল বট্ল উপহোস কট্িরছল। রনট্েি 

েহোপোিট্কি িিো রনট্য় তস িুট্ব তগট্ছ তবৌরদ, তস আি তনই। বরলয়ো তস ঘোি 

তহাঁট করিয়ো রনট্েি অন্তট্িি রিিি িলোইয়ো তদরখট্ি লোরগল। 

 

রকিেেয়ী রনরন েট্ে  তচোট্খ িোহোি পোট্ন চোরহয়ো িরহট্লন। িোি পি ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি 

অরি েৃদুকট্ি প্রশ্ন করিট্লন, রক কট্ি আেোট্দি রচনট্ল িোই? 

 

সিীশ ঘোি তহাঁট করিয়োই বরলল, তস কথো গুরুেট্নি সুেুট্খ বলবোি নয় তবৌরদ! 
 

বলবোি নয়? এ রক কথো! অকস্মোৎ সংশট্য়, িট্য় রকিেেয়ীি েুখ রববে ে হইয়ো 

তগল। িোরকল, ঠোকুিট্পো? 

 

তকন, তবৌরদ! 
 

েুখ তিোল তদরখ? 

 

সিীশ েুহিূ েকোল স্তব্ধিোট্ব থোরকয়ো েুখ উাঁচু করিল। 

রকিেেয়ী রকছুক্ষে একদৃট্ি চোরহয়ো থোরকয়ো করহট্লন, ঠোকুিট্পো, িুরে তয্ একটো 

বি বযথো রনট্য় এস য্োও, তস আরে অট্নকরদন তটি তপট্য়রচ। রকন্তু ব্বেজ্ঞোসো 

কিবোি অরধ্কোি রছল নো বট্লই েোনট্ি চোইরন। রকন্তু আে িুরে আেোি তছোট 

িোই—রক হট্য়ট্চ বল। 

 

সিীশ েোথো তহাঁট করিয়ো বরলল, তস লজ্জোি কথো তবৌঠোন। 

 

রকিেেয়ী করহট্লন, তহোক লজ্জোি। িবু তিোেোি এই তবোনঠটট্ক িোি িোগ রদট্ি 

হট্ব। বযথো তিোেোট্ক আরে একো বট্য় তবিোট্ি তদব নো। 
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িোি পট্ি একটু একটু করিয়ো রকিেেয়ী তগোিো হইট্ি এই দুিঃট্খি অট্নকখোরন 

ইরিহোস সংগ্রহ করিয়ো লইয়ো তশট্  করহট্লন, রকন্তু, তকন এেন কোে কিট্ল? 

 

সিীশ রনব েোক হইয়ো িরহল। 

 

রকিেেয়ী প্রশ্ন করিট্লন, তক তস? 

 

সিীশ েুখ নীচু করিয়ো অস্িুটকট্ি বরলল, হিিোরগনী— 

 

রকন্তু তকোথোয় তস? 

 

েোরনট্ন। 

 

তখো াঁে কট্িোরন? 

 

সিীশ েৃদুস্বট্ি করহল, নো, িোি আবশযক তনই। শুট্নরছ তস িোল আট্ছ। 

 

রকিেেয়ী বযরথি হইয়ো করহট্লন, িোল আট্ছ! রছ রছ, তকন এেন কট্ি রনট্েট্ক 

ঠকট্ি রদট্ল! 
 

এবোি সিীশ আি একবোি েুখ উাঁচু করিল। সুস্পি-কট্ি েবোব রদল, আরে 

ঠরকরন তবৌরদ, কোিে আরে িোলবোসট্ি তপট্িরছলোে। রকন্তু ঠট্কট্ছ তস,—তস 

িোলবোসট্ি পোট্িরন। 

 

িোি পট্ি? 

 

সিীশ করহল, প্রথট্ে তস রনট্েি েন বুঝট্ি পোট্িরন। রকন্তু য্খন পোিট্ল, িখনই 

তস চট্ল তগল। 

 

নো বট্ল লুরকট্য় তগল? 

 

সিীশ েোথো নোরিয়ো করহল, নো, িোও নয়। য্োবোি আট্গ সোবধ্োন কট্ি তগল, 

একটো অসৃ্পশয কুলটোট্ক িোলট্বট্স িগবোট্নি তদওয়ো এই েনটোি গোট্য় তয্ন 

কোরল নো েোখোই। 

 

রকিেেয়ী গিীি রবস্মট্য় তসোেো হইয়ো বরসয়ো করহট্লন, রক বট্ল তগল? 
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সিীশ পুনিোয় িোহো করহট্ল, রকিেেয়ী রকছুক্ষে ধ্রিয়ো তসই কথোগুলো অস্িুট্ট 

বোিংবোি আবৃরি করিয়ো হঠোৎ বরলয়ো উঠঠট্লন, রকন্তু আবোি য্খন তদখো হট্ব 

ঠোকুিট্পো, িোট্ক একবোি আেোট্ক তদখোট্ব? 

 

সিীশ রবরপট্নি কথো স্মিে করিয়ো করহল, রকন্তু আি ি তদখো হট্ব নো তবৌরদ! 
 

রকিেেয়ীি ওষ্ঠোধ্ট্ি ম্লোন হোরস তদখো রদল। করহট্লন, আবোি তদখো হট্ব। 

 

কট্ব হট্ব? নো হওয়োই ি েঙ্গল। 

 

রকিেেয়ী ঘোি নোরিয়ো করহট্লন, কট্ব তয্ হট্ব িো েোরনট্ন। রকন্তু য্রদ কখন 

দুিঃট্খ পি, রবপট্দ পি, িখনই তদখো হট্ব―তস তদখোয় েঙ্গল ছোিো অেঙ্গল হট্ব 

নো। ঠোকুিট্পো, তস তয্খোট্নই থোক, তিোেোি রনট্েি তচট্য়ও তস তিোেোি অরধ্ক 

েঙ্গলোকোঠঙক্ষেী, এ কথো তয্ন তকোনরদন িুট্লো নো। 

 

তসইরদন সেযোি প্রোক্কোট্ল রকিেেয়ী েুেূ ু ে স্বোেীি উিি শয্যোপ্রোন্ত হইট্ি উঠঠয়ো 

আরসয়ো কট্য়ক েুহটূ্িেি েনয বোরহট্ি দো াঁিোইট্লন। দিেোি পোট্শ তদওয়োট্ল তঠস 

রদয়ো সিীশ চুপ করিয়ো বরসয়ো রছল, ক্লোরন্তবশিিঃ তবোধ্ করি একটু ঘুেোইয়ো 

পরিয়োরছল, রকিেেয়ী রবব্বস্মি হইয়ো করহট্লন, তকন ঠোকুিট্পো এেন কট্ি বট্স? 

বোসোয় য্োওরন তকন? 

সিীশ িন্দ্রো িোরঙ্গয়ো ধ্িেি করিয়ো উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো করহল, নো তবৌঠোন। 

 

তকোথোয় রছট্ল এিক্ষে? 

 

পট্থ পট্থ ঘুট্ি তবিোব্বিলুে―আে আি বোসোয় য্োব নো। 

 

রকিেেয়ী আপরি প্রকোশ করিয়ো বরলট্লন, রছ রছ, তস রক কথো? খোওয়ো হট্ব নো, 

তশোয়ো হট্ব নো নো নো, লক্ষ্মী িোইঠট আেোি, বোসোয় য্োও আে তিোেোি তকোন িয় 

তনই। 

 

সিীশ ঘোি নোরিয়ো বরলল, িয় থোক আি নো থোক, আে আরে তিোেোট্ক একলো 

তিট্ল তয্ট্ি পোিব নো। িো ছোিো আরে তদোকোন তথট্ক তখট্য় এট্সরচ। 

 

রকিেেয়ী করহট্লন, তস হট্ি পোিট্ব নো। আরে েোরন, তিোেোি তদোকোট্নি 

েলখোবোট্ি তপট িট্ি নো। আেোট্ক িো হট্ল আবোি িো াঁধ্ট্ি হয়, তস নো হয় 
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িো াঁধ্লুে, রকন্তু এই ক’রদন ধ্ট্ি তিোেোি সেট্য় নোওয়ো-খোওয়ো হয়রন, কোল পিশু 

িোল কট্ি ঘুট্েোট্ি পোওরন, তদট্হি ওপি য্ট্থি অিযোচোি হট্য় তগট্ছ ঠোকুিট্পো, 

আি নো। আে িোট্ত্র এখোট্ন থোকট্ল অসুখ হট্য় পিট্ব, তস আরে রকছুট্িই হট্ি 

তদব নো। 

 

সিীশ িোগ করিয়ো বরলল, আেোি রদন-দুই আহোি-রনদ্রো একটু কে হট্লই অসুখ 

হট্ব, আি িুরে তয্ এই একেোস তশোওরন? য্ো তখট্য় রদন-িোি কোটোচ, িো 

েোনু ট্ক তদখট্ি রদচ নো বট্ট, রকন্তু িগবোন ি তদখট্ছন। িোিপি অরবশ্রোন্ত 

এই খোটুরন,—এট্িও িুরে দো াঁরিট্য় িট্য়চ, আি এইটুকুট্ি আরে েট্ি য্োব? 

 

রকিেেয়ী করহট্লন, িোি েোট্ন িুরেও রক একেোস নো তখট্য়, নো শুট্য় দো াঁিোট্ি 

পোি? 

 

সিীশ করহল, তস কথো বলরচ তন, রকন্তু— 

 

রকিেেয়ী হোরসয়ো করহট্লন, এট্ি আবোি রকন্তু আট্ছ তকোন্খোনটোয়? ঠোকুিট্পো, 

আরে তয্ তেট্য়েোনু ! তেট্য়েোনুট্ ি রক কখট্নো অসুখ হয়, নো তেট্য়েোনু  েট্ি? 

তকোথোয় শুট্নচ, অয্ট্ত্ন অিযোচোট্ি তেট্য়েোনু  েট্ি তগট্ছ? 

 

সিীশ করহল, নো শুরনরন। বিি শুট্নরচ, তেট্য়েোনু  অেি।  

 

রকিেেয়ী হোরসয়ো করহট্লন, সরিযই িোই। প্রোে থোকট্ল িট্ব য্োয়, নো থোকট্ল য্োয় 

নো। িগবোন তেট্য়েোনুট্ ি তদট্হ িো রক রদট্য়ট্ছন, তয্ য্োট্ব? আেোি ি েট্ন হয়, 

এ েোিট্ক গলোয় দরি তবাঁট্ধ্ দশ-রবশ বছি টোরঙ্গট্য় তিট্খ রদট্লও েট্ি নো। 

 

সিীশ ক্রুদ্ধ হইয়ো করহল, তিোেোি এ-সব িোেোশো আরে শুনট্ি চোইট্ন তবৌঠোন, 

শুনট্লও পোপ হয়। 

 

রকিেেয়ী এবোি গম্ভীি হইয়ো বরলট্লন, আিো ঠোকুিট্পো, হঠোৎ তেট্য়েোনুট্ ি 

এিবি পক্ষপোিী হট্য় উট্ঠচ তকন বল ি? 

 

সিীশ বরলল, তবৌঠোন, আরে তবশ বুঝট্ি পোরি, য্খন-িখন িুরে স্ত্রীট্লোট্কি নোে 

কট্ি শুধ্ু রনট্েি উপট্িই কট্ঠোি রবদূ্রপ কি। তকন কি েোরনট্ন; রকন্তু তিোেোি 

সম্বট্ে বযঙ্গ-রবদূ্রপ তিোেোি রনট্েি েুখ তথট্কও আরে তয্ন সইট্ি পোরি নো। 

ওট্ি আেোট্ক িোিী আঘোি কট্ি। আিো চললুে। 
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তশোন ঠোকুিট্পো! 
 

সিীশ রিরিয়ো দো াঁিোইল। করহল, রক? 

 

সরিয িোগ কিট্ল নোরক? 

 

িোগ হয় তবৌঠোন। সংসোট্ি দু’ঠট তলোকট্ক আরে তদবিোি েি িব্বক্ত করি—

উপীনদোট্ক আি তিোেোট্ক, একেনট্ক েট্ন কিট্লই আরে তিোেোট্দি 

দুেনট্ক একসট্ঙ্গ তদরখ। এখোট্ন নীচ ধ্িট্নি ঠোটো-িোেোশো আেোি সহয হয় নো। 

চললুে, হয়ি তখট্য় আবোি আসব,—বরলয়ো সিীশ দুপদুপ করিয়ো নীট্চ নোরেয়ো 

তগল। 

 

রকিেেয়ী তচোখ বুব্বেয়ো তচৌকোট্ঠ েোথো িোরখয়ো রনস্পট্ন্দি েি দো াঁিোইয়ো িরহট্লন। 

িো াঁহোি দুই কোট্নি েট্ধ্য তকবরল প্ররির্ধ্রন ঘুরিট্ি লোরগল—আরে একেনট্ক 

িোবট্লই দুেনট্ক তদরখ। 
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কুরি 

 

িো োয় হউক, ইরঙ্গট্ি হউক, কখন কোহোিও কোট্ছ সিীশ সোরবত্রীি উট্িখ কট্ি 

নোই। িোই য্খন হইট্ি এ কথো রকিেেয়ীি কোট্ছ প্রকোশ পোইয়োট্ছ, িখন হইট্িই 

িোহোি তদহ িরিয়ো অেৃি-তস্রোি বরহয়োট্ছ। রকিেেয়ীট্ক সিীশ তদবী েট্ন 

করিি, িো াঁহোি সেস্ত কথোই একোন্ত শ্রদ্ধোয় রবশ্বোস করিি। রিরন বরলয়োরছট্লন, 

দুিঃট্খি রদট্ন আবোি তদখো হইট্ব। তসই অবরধ্ িোহোি রনিৃি অন্তিবোসী তশোকোিে 

রবট্িদ তসই পিে ঈব্বিি দুিঃট্খি রদট্নি আশোয় উেুখ হইয়ো উঠঠয়োরছল। তকোন্ 

দুিঃখ রকিোট্ব কিরদট্ন তয্ িোহোট্ক তদখো রদয়ো দয়ো করিট্ব, এই রচন্তো লইয়ো তস 

ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি পথ চরলট্ি চরলট্ি িোব্বত্র আটটোি সেয় বোসোয় আরসয়ো উপরস্থি 

হইল। ঘট্ি  ুরকয়ো, তয্রদট্ক তয্ বস্তুঠটি রদট্ক চোরহল, িোহোই আে একটু 

রবট্শ িোট্ব িোহোি দৃঠি আক েে করিল। েোেোটো খুরলয়ো আলনোয় িোরখট্ি রগয়ো 

তদরখল, কোপিগুরল তগোছোট্নো—থোক-কিো। হরিট্েি রশট্ঙ টোঙোট্নো আরেক 

করিবোি কোচো কোপিখোরন তকো াঁচোট্নো। বরসট্ি রগয়ো তদরখল, তচয়োট্িি উপট্ি 

িোখো েয়লো কোপট্িি িোশ আে নোই। দু হিো ধ্রিয়ো িেক আট্স নো, সুিিোং 

েয়লো বট্স্ত্রি িোরশ প্রিযহ বরসবোি তচৌরকটোি উপট্িই ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি উাঁচু হইয়ো 

উঠঠট্িরছল। বরসবোি সেয় সিীশ তসগুরল েোঠটট্ি তিরলয়ো রদয়ো বরসি, উঠঠয়ো 

তগট্ল তবহোিী আবোি য্থোস্থোট্ন িুরলয়ো রদি। সোিরদন ধ্রিয়ো প্রিু ও িৃিয এই 

কোয্ েই করিট্িরছল, হঠোৎ আে তসগুরল পুাঁটুরল-বো াঁধ্ো হইয়ো আলনোি অন্তিোট্ল 

সরিয়ো রগয়োট্ছ। রবছোনোি চোদি, বোরলট্শি অি অরিশয় েরলন রছল, আে সোদো 

ধ্পধ্প করিট্িট্ছ। েশোরিটো রচিরদন অিট্দ্রি েি উটেুট্খো হইয়োই টোঙ্গোট্নো 

থোরকি, তসটোও আে চোরিট্কোে তসোেো করিয়ো িদ্র হইয়ো দো াঁিোইয়োট্ছ। 

আট্লোটোি এক তকোট্ে বিোবি কোরল উঠঠি, আে তসটোি তকোন বোলোই নোই—

চেৎকোি জ্বরলট্িট্ছ। সবরদট্কই একটো শ্রীি লক্ষে তদরখয়ো সিীশ অিযন্ত িৃরি 

তবোধ্ করিল; রকন্তু বৃদ্ধ তবহোিীি এই আকব্বস্মক রুরচ-পরিবিেট্নি তকোন তহিু 

খুাঁব্বেয়ো পোইল নো। িোরকল, তবহোিী? 

 

তবহোিী অন্তিোট্ল দো াঁিোইয়ো রছল, সুেুট্খ আরসয়ো করহল, আট্জ্ঞ? 

 

সিীশ বরলল, তবশ তবশ! য্রদ পোরিস এ-সব, িট্ব তকন ঘিট্দোি এি তনোংিো কট্ি 

িোরখস? িোিী খুশী হলুে। 
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তবহোিী সরবনট্য় েুখখোনো ঈ ৎ অবনি করিয়ো বরলল, আট্জ্ঞ আপনোি 

একখোনো িোট্িি রচঠঠ এট্সট্ছ। 

 

বক তি? বরলয়ো ইিস্তিিঃ দৃঠি-রনট্ক্ষপ করিট্িই তটরবট্লি উপি িরক্ষি হলট্দ 

খোেখোনো তচোট্খ পরিল। খুরলয়ো তদরখল উপীনদোি সংবোদ! রিরন সোট্ি-নয়টোি 

তেট্ন হোওিো তিশট্ন তপৌৌঁরছট্বন। ঘরিট্ি প্রোয় সোট্ি-আটটো বোব্বেয়োরছল, বযস্ত 

হইয়ো করহল, রশগ্রগি একখোনো গোরি রনট্য় আয় তবহোিী, উপীনদো আসট্চন। 

পো াঁচ রেরনট্টি েট্ধ্য তবহোিী গোরি িোরকয়ো আরনয়ো সংবোদ রদল এবং কবোট্টি 

আিোট্ল দো াঁিোইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, বোবুট্ক রনট্য় বোসোয় রিিট্বন ি? 

 

সিীশ রচন্তো করিয়ো করহল, নো, আে িোট্ি আি রিিব নো। 

 

উপীনদো তয্ তসোেো হোিোনবোবুি ওখোট্নই উপরস্থি হইট্বন, সিীট্শি িোহোট্ি 

সংশয়েোত্র রছল নো। কোিে, িো াঁহোি সস্ত্রীক আরসবোি খবি তটরলগ্রোট্ে রছল নো।! 
 

সিীশ ইিযবসট্ি খোন-দুই লুরচ রগরলয়ো লইট্িরছল, তবহোিী আিোল হইট্ি করহল, 

বোবু, একটো রনট্বদন আট্ছ। 

 

প্রোথ েনো েোনোইট্ি হইট্ল তবহোিী পব্বণ্ডিী িো ো প্রট্য়োগ করিি। 

 

সিীশ েুখ িুরলয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, রক রনট্বদন? 

 

‘আট্জ্ঞ’, বরলয়ো তবহোিী চুপ করিল। 

 

সিীশ প্রশ্ন করিল, রক আট্জ্ঞ শুরন? 

 

তবহোিী ইিস্তিিঃ করিয়ো বরলল, আট্জ্ঞ, তগোটো-রিরিশ টোকো হট্ল— 

 

সিীশ রবব্বস্মি হইয়ো করহল, পিশুও ি রিরিশ টোকো রনরল; বোরি পোঠঠট্য়রছরল? 

 

তবহোিী েৃদুস্বট্ি করহল, আট্জ্ঞ, অরিপ্রোয়টো িোই রছল বট্ট, রকন্তু 

চিবিীঠোকুট্িি বোরিট্ি— 

 

চিবিীি নোট্ে সিীশ জ্বরলয়ো উঠঠয়ো করহল, তস টোকো চিবিীট্ক তদওয়ো 

হট্য়ট্চ—এ টোকোটো কোট্ক দোন কিো হট্ব শুরন? 
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আট্জ্ঞ, দোন নয়, একেন বি দুিঃট্খ পট্ি— 

 

কেে চোইট্চ? 

 

আট্জ্ঞ, কেে আি িোট্ক রক তদব— 

 

সিীশ অধ্ীিিোট্ব দো াঁিোইয়ো উঠঠয়ো করহল, তিোেোি থোট্ক, িুরে দোও তগ তবহোিী, 

আরে এি বিট্লোক নই তয্, তিোে টোকো নি কিট্ি পোরি। আরে রদট্ি পোিব নো। 

 

এবোি তবহোিী ব্বেদ করিয়ো বরলল, নো রদট্লই নয় বোবু। নো হয় আেোি েোইট্ন 

তথট্ক রদন। 

 

েোরহনোি নোট্ে সিীশ চেকোইয়ো উঠঠল, েোইট্নি টোকো? এ পয্ েন্ত কি টোকো 

রনট্য়রছস বল ি তবহোিী। 

 

তবহোিী বরলল, তয্েন রনট্য়রচ, তিেরন তছট্লট্দি তদট্শ রিন রবট্ঘ েরে, 

একট্েোিো তহট্ল খরিদ কট্ি রদট্য়রছ। িো ছোিো একখোনো নিুন ঘি িুট্লও 

রদট্য়রছ—এ রক আেোি েোইট্নি টোকো তথট্ক? আেোি টোকো আপনোি কোট্ছই 

েেো আট্ছ—আে িোই তথট্ক রদন। 

 

সিীশ হোরসয়ো তিরলল, করহল, তছট্লট্দি েট্নয রকট্ন রদট্য় আেোি িোিী 

উপকোি কট্িচ। য্ো, আেোি টোকো তনই, বরলয়ো উিুরনটো কো াঁট্ধ্ তিরলয়ো তিশট্নি 

উট্দ্দট্শ বোরহি হইয়ো তগল। 

 

তবহোিী রনট্েি ঘট্ি আরসয়ো করহল, েো, আরেক-টোরেক কট্ি এখন একটু েল 

খোও, কোল সকোট্ল আরে তয্েন কট্ি পোরি তদব। 

 

সোরবত্রী ঘট্িি তেট্ঝট্ি আাঁচল পোরিয়ো শুইয়ো রছল, উঠঠয়ো বরসয়ো ব্বেজ্ঞোসো 

করিল, বোবু রদট্লন নো? 

 

তবহোিী বরলল, েোট্নো ি েো, পট্িি দুিঃট্খি নোে কট্ি য্খন তচট্য়রচ িখন পোবই। 

আেোি দোিোকে ে েরনব। এখন নো রদট্য় ইরিশোট্ন চট্ল তগট্লন, রকন্তু কোল 

সকোট্ল য্খন রিট্ি আসট্বন, িখন, তিট্ক তদট্বন। তিোেোি তকোন রচন্তো তনই 

েো, এখন উট্ঠ একটু েল-টল খোও, সোিোরদন শুরকট্য় আট্ছো। 
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সোরবত্রীি কৃশ পোে্িুি েুট্খ একটুখোরন হোরস িুঠটল। করহল, িোলই হট্য়ট্চ, আে 

িোট্ত্র আি রিিট্বন নো। িো হট্ল কোল দুপুিট্বলোি গোরিট্িই কোশী চট্ল তয্ট্ি 

পোিব, রক বল তবহোিী? 

 

তবহোিী বরলল, রনিয় েো! একটো রনশ্বোস তিরলয়ো করহল, আেোি েরনবও েরনব, 

তিোেোি েরনবও েরনব। তদট্শ তথট্ক বুিী একখোনো দুিঃখ েোরনট্য় পিি 

রদট্য়রছল—বোবুট্ক পিোট্ি তগলুে, পট্ি বলট্লন, তবহোিী, তিোি রক রকছু তনই 

নোরক তি? বললুে, গিীব-দুিঃখীি আি রক থোট্ক বোবু? আি কথো কইট্লন নো। 

চোিরদন পট্ি ছ’শ টোকো হোট্ি রদট্য় তদট্শ পোঠঠট্য় রদট্লন—েরে-েোয়গো 

রকনলুে,—গরু-বোছুি কিলুে,—ঘি-দুয়োি িুললুে—তছট্লট্দি হোট্ি রদট্য় 

একেোট্সি েট্ধ্য েরনট্বি পোট্য়ি িলোয় রিট্ি এলুে। বুিী তকাঁ ট্দ বলট্ল, 

আেোট্ক সট্ঙ্গ রনট্য় চল, একবোি দশ েন কট্ি আরস। বললুে, নো তি, আি ঋে 

বোিোস তন। িুই তগট্লই দু-এক শ’ তিোি হোট্ি রদট্য় তদট্বন। আি এই তিোেোি 

েরনব! অসুট্খ পট্ি পো াঁচ-সোি টোকোি ও ুধ্ খিচ হট্য়ট্ছ বট্ল তিোেোট্ক স্বিট্ন্দ 

বলট্ল, ধ্োি তশোধ্ কট্ি িট্ব য্োও! চোকরি কিট্ি রগট্য় কি দুিঃখ তপট্িরছট্ল েো, 

আি আেিো রকছুই নো তেট্ন রবরপনবোবুি নোে কট্ি তিোেোি কি রনট্ন্দই নো 

কট্িরচ! েোেেনো কি েো, নইট্ল আেোি ব্বেি খট্স য্োট্ব। 

 

রবরপট্নি ইরঙ্গট্ি সোরবত্রী ঘৃেোয় কণ্টরকি হইয়ো অস্িুট্ট রছ রছ করিয়ো উঠঠল। 

রকন্তু িৎক্ষেোৎ চোরপয়ো রগয়ো হোরসয়ো করহল, েোন কিব তবহোিী, একখোনো কোপি 

রদট্ি পোিট্ব? 

 

কোপি? তবহোিী েরলন হইয়ো করহল, তিোেোি আশীব েোট্দ একখোনো তকন, 

পো াঁচখোনো রদট্ি পোরি। তকোন দুিঃখই তনই েো, রকন্তু শুদু্দট্িি পিো-কোপি তকেন 

কট্ি তিোেোট্ক পিট্ি তদব েো? বিং চল, বোবুি একখোনো তধ্োয়ো কোপি বোি কট্ি 

রদই তগ। 

 

তবহোিী তদব-রিট্ে অিযন্ত িব্বক্তেোন। অিএব প্ররিবোদ রনষ্ফল বুব্বঝয়ো সোরবত্রী 

সম্মি হইয়ো িোহোি অনুসিে করিয়ো ঘি হইট্ি বোরহি হইয়ো তগল। 

 

েোন করিয়ো সোরবত্রী সিীট্শি তধ্োয়ো তদশী বস্ত্র পরিয়ো েট্ন েট্ন একটু হোরসল। 

িোহোি ঘট্ি িোহোিই তকোশোকুরশট্ি আরেক করিল এবং তবহোিীি সয্ত্ন-আহরিি 

রবলোিী রচরনট্ি প্রস্তুি পিে পরবত্র কো াঁচোট্গোিো সট্ন্দশ সেস্ত রদট্নি অনোহোট্িি 

পি আহোি করিয়ো সুস্থ তবোধ্ করিল। 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
8

0
 

 

িোহোি পোন ও তদোক্তো খোওয়োি কু-অিযোস রছল। অথচ তদোকোট্নি বিিী পোন 

খোইি নো েোরনয়ো তবহোিী ইরিেট্ধ্য রকছু পোন সুপোরি প্রিৃরি সংগ্রহ করিয়ো 

আরনয়োরছল। তসইগুরল একটো থোলোয় করিয়ো হোব্বেি করিট্িই সোরবত্রী হোরসয়ো 

করহল, তবহোিী, আেোট্ক একটুও তিোলরন তদখরচ। 

তবহোিী েবোব রদল, িবু ি আরে েোনু । তিোেোট্ক একবোি তদখট্ল 

পশুপক্ষীট্িও িুলট্ি পোট্ি নো তয্ েো! বরলয়ো তটরবট্লি উপি হইট্ি আট্লো 

আরনয়ো তদোিট্গোিোয় িোরখল, এবং থোলোটো কোট্ছ রদয়ো পোন সোব্বেট্ি বরলয়ো 

তদোক্তো-িোেোট্কি সেোট্ন িোিোঘট্ি রহন্দসু্থোনী পোচট্কি উট্দ্দট্শ প্রস্থোন করিল। 

 

তকট্িোরসট্নি উজ্জ্বল আট্লোক পুট্িোিোট্গ লইয়ো তেট্ঝি উপি সোরবত্রী পোন 

সোব্বেট্ি বরসয়োরছল। েোথোয় কোপি নোই, আদ্রে তকশিোি সেস্ত রপঠ বযোরপয়ো 

তেট্ঝি উপি ছিোইয়ো পরিয়োট্ছ। দু-একটো চূে ে-কুন্তল আাঁচট্লি কোট্লো পোট্িি 

সরহি রেরশয়ো কো াঁধ্ হইট্ি তকোট্লি উপি ঝুরলয়ো িরহয়োট্ছ।নোিীি তিোগ-রক্লি 

শীে ে পোে্িুি েুট্খি তয্ রনেস্ব তগোপন েোধ্ুয্ ে আট্ছ, িোহোই এই কৃশোঙ্গীি 

সদযেোি েুট্খি উপি রবিোে করিট্িরছল। তস রকছু অনযেনস্ক, রচন্তোেগ্ন। সহসো 

দূিবিী েিুোি পদশে সরিকটবিী হইয়ো আরসল, িথোরপ িোহোি কোট্ন তগল নো। 

য্খন তগল, িখন উট্পন্দ্র সিীশ এট্কবোট্ি দিেোি উপট্ি আরসয়ো দো াঁিোইয়োট্ছ। 

ধ্যোন িোরঙ্গয়ো েুখ িুরলয়ো সোরবত্রী রববে ে আত্মহোিো হইয়ো তগল, এবং তসই েুহটূ্িেি 

অসিকে অবসট্ি বঙ্গিেেীি েে-েেোব্বেেি অে-সংস্কোি িোহোট্ক অপরিসীে 

লজ্জোয় এট্কবোট্ি অরিিূি করিয়ো তিরলল, এবং পিেুহটূ্িেই তস দুই হোি 

বোিোইয়ো িোহোি আিক্ত েুট্খি উপট্ি আবক্ষ দীঘ ে তঘোেটো টোরনয়ো রদল। 

 

সিীশ হিবুব্বদ্ধি েি বরলয়ো উঠঠল, সোরবত্রী! িুরে! 
 

সুিবোলো এিক্ষট্ে আট্লোট্কি সোহোট্য্য তবহোিী ও রদবোকট্িি সট্ঙ্গ উপতি 

উঠঠয়োরছল; উট্পন্দ্র রিরিয়ো দো াঁিোইয়ো বরলট্লন, বোস্, আি এস নো সুিবোলো, 

ঐখোট্ন দো াঁিোও। 

 

সুিবোলো আিয্ ে হইয়ো বরলল, তকন? 

 

উট্পন্দ্র তস প্রট্শ্নি েবোব নো রদয়ো বরলট্লন, রদবোকি, তিোি তবৌরদট্ক গোরিট্ি 

রিরিট্য় রনট্য় য্ো। সিীশ, আরেও চললুে—বরলয়ো ধ্ীিপট্দ চরলয়ো তগট্লন। 
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একুশ 

 

উট্পন্দ্রি পদশে ক্ষীে হইট্ি ক্ষীেিি হইয়ো রসাঁরিট্ি রেলোইয়ো তগল। অবসি, 

অিুক্ত, সস্ত্রীক—এই অেকোি িোব্বত্র—িত্রোচ, এিটুকু সংশয়, রবন্দপু্রেোে রিধ্ো 

িো াঁহোি েট্ন েোরগল নো। সিীট্শি ঘট্িি েট্ধ্য বরসয়ো তয্ িরুেী রনদোরুে 

লজ্জোয়, িট্য়, অেন করিয়ো েুখ  োরকয়ো তিরলল, িোহোি সম্বট্ে একটো প্রশ্ন 

পয্ েন্ত রিরন ব্বেজ্ঞোসো কিোি প্রট্য়োেন অনুিব করিট্লন নো। ঘৃেোয় তসই তয্ 

রবেুখ হইট্লন, আি েুখ রিিোইয়ো চোরহট্লন নো। 

 

রকন্তু, এ রক ঘঠটয়ো তগল! েুহিূ ে পট্িই অবস্থোটো সেযক উপলরব্ধ করিয়ো সোরবত্রী 

রশহরিয়ো উঠঠল। সহস্র পুরুট্ ি দৃঠিি সম্মুট্খও আি তয্ িোহোি লজ্জো করিবোি 

অরধ্কোি রছল নো, েুহটূ্িেি িুট্ল এ কথো িুরলয়ো আে তস এ রক রব ে িুল করিয়ো 

বরসল! িোহোি েট্ন হইট্ি লোরগল, এই িোহোি শিট্েি কু্ষদ্র েুখোবিেটুকু তয্ন 

রনরেট্  রদগন্ত-রবস্িৃি হইয়ো কুৎরসি লজ্জোয় িোহোি পদনখ হইট্ি েোথোি চুল 

পয্ েন্ত আাঁঠটয়ো বে করিয়ো রদয়ো তগল। এিটুকু লজ্জো বো াঁচোইট্ি রগয়ো তয্ লজ্জোি 

পোহোি িোহোি েোথোয় িোরঙ্গয়ো পরিট্ব, েুহিূ ে পূট্ব ে এ কথো তক িোরবয়োরছল! 
 

শ্বোসট্িোট্ধ্ি উপিট্ে েোনু  প্রোেপট্ে তয্েন করিয়ো েুখখোনো বোরহি করিবোি 

তচিো কট্ি, সোরবত্রী ঠঠক তিেরন করিয়ো িোহোি েুট্খি তঘোেটোটো েোথোি উপট্ি 

সট্েোট্ি তঠরলয়ো রদয়ো ঋে ুহইয়ো বরসল; প্রশ্ন করিল, উরন তক? 

 

সিীশ আিট্িি েি িোট্িি কোট্ছ দো াঁিোইয়ো রছল, আিট্িি েিই উিি রদল—

উপীনদো আি তবৌঠোন। 

 

অযো াঁ, ঐ উপীনদো? ঐ তবৌঠোক্রুন? ওাঁিো! সোরবত্রী িীট্িি েি উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো 

তচাঁ চোইয়ো করহল, িট্ব সি সি, রিরিট্য় আরন। রছ রছ, আরে তয্ তকউ নই—বোসোি 

সোেোনয একটো দোসী েোত্র! সি—সি— 

 

উপীন তয্ তক, সোরবত্রী িোহো রবলক্ষে েোরনি। সিীট্শি কথোয় বোিেোয় 

অট্নকবোি অট্নক পরিচয় িো াঁি পোইয়োরছল। 

 

এিক্ষট্ে সিীট্শি তয্ন ঘুে িোরঙ্গয়ো তগল। এই তচাঁ চোট্েরচ, এই েহো ত্রস্তবযস্ত িোব 

িোহোি সেস্ত রবহ্বলিো েুহটূ্িে ঘুচোইয়ো রদয়ো এট্কবোট্ি সেোগ করিয়ো রদল। 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
8

2
 

এইবোি তস তসোেো হইয়ো দো াঁিোইয়ো দুই হোি প্রসোরিি করিয়ো িোি তিোধ্ করিয়ো 

করহল, নো। 

 

সোরবত্রী বযোকুল হইয়ো হোিট্েোি করিয়ো বরলল, নো রক তগো? সব েনোশ তকোট্িো নো 

সিীশবোবু, পথ ছোট্িো। আেোি সিয পরিচয় িো াঁট্দি েোনট্ি দোও। 

 

সিীশ পথ ছোরিল নো। পিন্তু, িোহোি দৃঢ়রনবদ্ধ ওষ্ঠোধ্ট্ি সপ ে-ব্বেহ্বোি েি 

রিধ্োরিি রব োক্ত হোরসি অরিসূক্ষ্ম আিোস তদখো রদল রক? তবোধ্ করি তদখো রদল। 

করহল, ওিঃ—তিোেোি সব েনোশ! নো, তস রব ট্য় রনব্বিন্ত থোট্কো। রকন্তু রক তিোেোি 

সিয পরিচয় রনট্ে আট্গ শুরন? 

 

সোরবত্রী সহসো েবোব রদট্ি পোরিল নো, শুধ্ু চোরহয়ো িরহল। এেরন রনরুি্িি 

চোহরন সিীশ পূট্ব েও তদরখয়োট্ছ। রকন্তু এ ি তস নয়! এ চোহরনট্ি এিবি 

আঘোট্িও আে আগুন জ্বরলল বক? এ রক আিয্ ে রেগ্ধ-করুে তচোখ দুঠট! এ রক 

তসই সোরবত্রী? 

ক্ষট্েক পট্ি তস ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বরলল, আেোি পরিচয়? ঐ ি বললুে—বোসোি দোসী। 

সিীশবোবু দয়ো করুন—আরে িো াঁট্দি রিরিট্য় রনট্য় আরস। এই অেকোি অেোনো 

শহট্ি িো াঁিো রক পট্থ পট্থ তবিোট্বন? তসই রক িোল হট্ব? 

 

সিীশ রিলোধ্ ে রবচরলি নো হইয়ো েবোব রদল—িো াঁট্দি িোল-েন্দ তবোঝবোি িোি 

িো াঁট্দি ওপট্িই থোক। রকন্তু পট্থ পট্থ তবিোট্নোও ত ি িোল—িবুও আরে 

রকছুট্িই তবৌঠোনট্ক আি এ বোরি েোিোট্ি রদট্ি পোিব নো। 

 

তকন পোিট্ব নো? আরে এ-বোরি েোরিট্য়রচ বট্ল? সিীশবোবু, েো বসুেিীও রক 

আেোি স্পট্শ ে অশুরচ হট্য় য্োন? 

 

সিীশ েুহিূ েকোল তেৌন থোরকয়ো প্রশ্ন করিল, িুরে এ বোরিট্ি  ুকট্ল তকন? 

 

সোরবত্রী েুখ িুরলয়ো চোরহট্ি পোরিল নো। েোঠটি রদট্ক চোরহয়ো অশ্রুেরিি-স্বট্ি 

বরলল, আপরন আেোি পুট্িোট্নো েরনব। িোই, অসেট্য় রকছু রিট্ক্ষ চোইট্ি 

এট্সরছলুে। 
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সিীশ রবদূ্রপ করিয়ো হোরসল, করহল, অসেট্য় রিক্ষো চোইট্ি? রকন্তু েরনব তিোেোি 

ি একঠট নয় সোরবত্রী। এিরদন এট্ক এট্ক সব েরনট্বি বোরিগুট্লোই ঘুট্ি এট্ল 

তবোধ্ করি? 

 

সিীট্শি রন ্ঠুিিে আঘোি িোহোি বুট্কি রিিিটো কুরচ কুরচ করিয়ো কোঠটয়ো 

রদট্ি লোরগল, রকন্তু আি তস েখু িুরলল নো—কথোঠট করহল নো। 

 

সিীশ পুনিোয় করহল, রবরপনবোবু তিোেোট্ক িোিোট্লন তকন? িো াঁি শখ রেট্ট তগল 

তবোধ্ করি? 

 

সোরবত্রী তিেরন রনরুিি। 

 

হঠোৎ সিীট্শি তবহোিীি প্রোথ েনো েট্ন পরিয়ো তগল। ব্বেজ্ঞোসো করিল, রক রিক্ষো 

চোও? ব্বত্রশটো টোকো, নো? 

 

সোরবত্রী তহাঁট-েোথো নোরিয়ো সোয় রদল, কথো করহল নো। 

 

আিো—বরলয়ো সিীশ তদিোট্েি কোট্ছ রগয়ো দো াঁিোইল, এবং চট্ক্ষি পলট্ক 

ঘট্িি চিুরদেট্ক দৃঠি রনট্ক্ষপ করিয়ো একবোি থোরেল। 

 

এই গটৃ্হি তয্ নূিন পোরিপোটয রকছুক্ষে পূট্ব ে িোহোট্ক এি আনন্দ রদয়োরছল, 

এখন িোহোই িোহোট্ক তয্ন েোরিট্ি লোরগল। অদূট্ি ঐ তয্ শয্যো, ইহোও ঐ 

স্ত্রীট্লোকটোি হস্তিরচি। তিশট্ন য্োইবোি পূট্ব ে ইহোিই উপট্ি শুইয়ো ক্ষেকোট্লি 

েনয রবশ্রোে করিয়ো রগয়োরছল স্মিে করিয়ো িোহোি সব েোঙ্গ সঙ্কুরচি হইল। তচোখ 

রিিোইয়ো লইয়ো িোিোিোরি তদিোে খুরলয়ো কট্য়কখোনো তনোট টোরনয়ো বোরহি 

করিয়ো সোরবত্রীি পোট্য়ি কোট্ছ ছুাঁ রিয়ো তিরলয়ো রদয়ো বরলল, য্োও য্োও, রনট্য় 

রবট্দয় হও—আি কখট্নো এট্সো নো। 

 

সোরবত্রী রিনখোরন েোত্র তনোট গরেয়ো লইয়ো উঠঠয়ো দো াঁিোইল। এই সেয়টুকু সিীশ 

নীিট্ব চোরহয়োরছল। সোরবত্রী দো াঁিোইবোেোত্র িোহোট্ক রক একটো বরলট্ি রগয়ো 

অকস্মোৎ িোহোি কিট্িোধ্ হইয়ো তগল। 

হোয় তি! এ সংবোদ তস ি িোট্খ নোই। তশ -বেযট্ষ্ঠি খি-তিৌট্দ্রি েি িোহোি িি 

তিোধ্ য্খন এই হিিোরগনীট্ক রনরুপোয় রনব েোক ধ্িোিট্লি েি দগ্ধ করিট্িরছল, 

িখনই অলক্ষয আকোট্শ িোহোি রবন্দ ু রবন্দ ু বোরি-সিট্য় গুরু তেঘ ঘনোইয়ো 
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উঠঠট্িরছল। তস তয্ এেন অজ্ঞোিসোট্ি এি শীঘ্র, এি রনিঃশে সিিট্ে িোহোট্ক 

রঘরিয়ো ধ্রিট্ি পোট্ি এ কথো ি সিীশ েোরনি নো। িোহোি কি, িোহোি েুখ, িোহোি 

চকু্ষ তয্ন রকট্সি অদৃশয আিেট্ে চোরপয়ো আরসট্ি লোরগল,—সহসো তস প্রবল 

তচিোয় রনট্েট্ক েুক্ত করিয়ো িোরকল, সোরবত্রী! 
 

আট্জ্ঞ। 

 

গট্ে শুনিুে, অেুক অেুকট্ক ঘৃেো কট্ি। আেোি রবশ্বোস হট্িো নো। িোবিুে, 

ওটো শুধ্ু িোট্গি কথো। কখনও তিট্ব পোইরন, েোনু  রক কট্ি েোনু ট্ক ঘৃেো 

কিট্ি পোট্ি। আে তদখরছ পোট্ি—তলোক তলোকট্ক ঘৃেো কিট্ি পোট্ি। সোরবত্রী, 

শপথ কট্ি বলরচ, আরে েিে এিোট্িও আি তিোেোট্ক স্পশ ে কিট্ি পোরিট্ন। 

 

সোরবত্রী রনব েোক। 

 

আিো সোরবত্রী, সংসোট্ি টোকোি বি তিোেোট্দি ি আি রকছু তনই,—নইট্ল ঐ 

রিনখোনো তনোট রকছুট্িই হোি রদট্য় িুলট্ি পোিট্ি নো—আে আেোি কোট্ছ য্ো 

আট্ছ, তিোেোট্ক সেস্ত তদব, একটো কথো আেোট্ক সরিয বট্ল য্োও। 

 

ব্বেজ্ঞোসো করুন। 

 

কিরচ, বরলয়ো সিীশ ক্ষেকোল নীিব থোরকয়ো করহল, প্রশ্ন কিট্িও লজ্জো কট্ি, 

িবু েোনট্ি সোধ্ হয় সোরবত্রী, কখন তকোনরদন রক কোউট্ক িোলবোস রন? 

 

সোরবত্রী পলকেোত্র তেৌন থোরকয়ো েৃদু অথচ সুস্পি-কট্ি করহল, রক হট্ব 

আপনোি আেোি কথো তেট্ন? 

 

সিীশ এ কথোি েবোব খুাঁব্বেয়ো পোইল নো। 

 

সোরবত্রী িোট্িি রদট্ক অগ্রসি হইয়ো বরলল, সংসোট্ি অট্নক কথোই ি আপরন 

েোট্নন নো; িবু ি রদন তকট্ট য্োয়,—এ কথোটো নো েোনট্লও আপনোি ক্ষরি হট্ব 

নো। 

 

হয়ি হট্ব নো, বরলয়ো সিীশ দীঘ েশ্বোস চোরপবোি তচিো করিল, রকন্তু সোরবত্রীি কোট্ন 

তগল। তস েুখ রিিোইয়ো দো াঁিোইট্িই িোহোি তিোগপোে্িুি কৃশ েুখখোরনি উপি 
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সিীট্শি তচোখ পরিল। চেরকয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল,—তিোেোি অসুখ নোরক 

সোরবত্রী? 

 

সোরবত্রী তচোট্খি পলট্ক েুখ নোেোইয়ো বরলল, নো। 

 

বি তিোগো তদখলুে তয্ন। 

 

ও রকছু নো, বরলয়ো সোরবত্রী য্োইবোি েনয পো বোিোইল। 

 

চলট্ল? 

 

সোরবত্রী রনরুিট্ি িোট্িি বোরহট্ি আরসয়ো পরিল। ঘট্িি রিিি হইট্ি একটো 

রুদ্ধকট্িি িোক আরসল, সোরবত্রী, সিযই রক একটো রদট্নি েট্নযও আেোট্ক 

িোলবোস রন? 

 

সোরবত্রী তচৌকোট্ঠ িি রদয়ো দো াঁিোইল, আি েুখ রিিোইল নো। 

 

রিিট্িি সেলকি এবোি কোিোয় িোরঙ্গয়ো পরিল,—সোরবত্রী, একঠটবোি বট্ল 

য্োও, আরে এিরদন রক শুধ্ু ঘুট্েি তঘোট্িই এই দুিঃট্খি তবোঝো বট্য় তবরিট্য়রচ? 

আেোি িোট্গয রক সবই িুল, সবই রেট্থয? এই অপরিসীে দুিঃখটোও রক আেোি 

অদৃট্ি আগোট্গোিো িো াঁরক? 

সোরবত্রী ক্ষেকোল রচন্তো করিয়ো রিরিয়ো দো াঁিোইয়ো বরলল, বোবু, আরে রনিোন্ত দোট্য় 

তঠট্কই তবহোিীি কোট্ছ টোকো ধ্োি কিট্ি এট্সরছলুে, রকন্তু সরিয বলরচ 

আপনোট্ক, এেন হোঙ্গোেোয় পিব েোনট্ল আসিুে নো। 

 

সিীশ অবোক হইয়ো িরহল। এ কিস্বি শোন্ত এবং েৃদু, রকন্তু তকোেলিোি তলশেোত্র 

নোই। ক্ষেকোল পূট্ব ে তস ি এ গলোয় িোহোি কোট্ছ রিক্ষো চোট্হ নোই। 

 

তস পুনিোয় করহল, আপরন শপথ কট্ি বলট্লন, আেোট্ক ঘৃেো কট্িন, আপনোিো 

খুশী হট্ল িোলবোসট্িও পোট্িন, িোগ হট্ল ঘৃেো কিট্িও পোট্িন—আপনোিো 

কট্িও থোট্কন িোই, রকন্তু আেোট্দি হোি-পো বো াঁধ্ো। এ-পট্থ য্খন পো রদট্য়রছ, 

িখন সুপথ-কুপথ য্োই তহোক, এই ধ্ট্ি নো চলট্ল ি উপোয় তনই। 

 

সিীশ রনব েোক স্তব্ধ। শুধ্ু রবহ্বল-রবস্ফোরিি চট্ক্ষ িোহোি রদট্ক অরনরেট্  চোরহয়ো 

িরহল। 
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সোরবত্রী এ দৃশয সহয করিট্ি পোরিল নো। অনযরদট্ক েুখ রিিোইয়ো একবোি 

থোরেল। িোহোি রনট্েি কথো রনট্েি বুট্কই েৃিুযট্শল হোরনট্িট্ছ, িথোরপ, 

েিেোহি বসরনট্কি েি তশ বোট্িি েি সিীট্শি লজ্জোকি প্রেট্য়ি উপট্ি 

খড়্গোঘোি করিল। করহল, আপরন ব্বেজ্ঞোসো কিরছট্লন, তকোনরদন আপনোট্ক 

িোলট্বট্সরছলুে রকনো? নো, বোরসরন। তস সেস্তই রছল আেোি ছলনো। কোট্ক 

িোলবোরস তস খবি ি তপট্য়ট্ছন! 
 

শুরনয়ো সিীট্শি হঠোৎ েট্ন হইল, িোহোি গহৃ-প্ররিেোঠটট্ক নদীি েট্ল রবসেেন 

রদয়ো দরলয়ো রপর য়ো খট্িি রপণ্ড করিয়ো তক তয্ন িোহোিই তচোট্খি উপট্ি 

তিরলয়ো রদয়ো রগয়োট্ছ। তস তচোখ রিিোইয়ো লইয়ো বরলল, য্োও—য্োও িুরে আেোি 

সুেুখ তথট্ক। 

 

সোরবত্রী তচৌকোট্ঠি উপি েোথো তঠকোইয়ো প্রেোে করিয়ো রনিঃশট্ে চরলয়ো তগল। 

সিীশ চোরহয়ো তদরখল নো, শুধ্ু অরি েৃদু একটুখোরন তশ  পদশে শুরনট্ি পোইল। 

 

নীট্চ তবহোিীি ঘট্ি রনব-রনব হইয়ো একটো আট্লো জ্বরলট্িরছল, তসই ঘট্ি সোরবত্রী 

অধ্ ে-েুরদ্রি চট্ক্ষ টরলট্ি টরলট্ি প্রট্বশ করিয়ো দুই হোি বোিোইয়ো রকছু একটো 

তয্ন ধ্রিট্ি চোরহল, এবং পিক্ষট্েই িূরেিট্ল েুখ গুাঁ ব্বেয়ো েূরছ েি হইয়ো পরিয়ো 

তগল। 

 

তবহোিী উট্পন্দ্র প্রিৃরিট্ক তেযোরি  সোট্হট্বি বোরিি রদট্ক খোরনকটো পথ 

আগোইয়ো রদয়ো রেরনট-পো াঁট্চক পূট্ব ে রিরিয়ো আরসয়োরছল এবং অেকোট্ি 

লুকোইয়ো সোরবত্রীি তশ  কথোগুলো শুরনট্িরছল। আে সোিোরদন ধ্রিয়ো তস িোহোি 

সরহি কি গেই করিয়োরছল; রন ্ঠুি গহৃট্স্থি ঘট্ি কোে করিট্ি রগয়ো তয্ দুিঃখ-

কি পোইয়োরছল, তিোট্গ পরিয়ো য্ি য্ন্ত্রেো সরহয়োরছল, শুরনট্ি শুরনট্ি তবহোিী 

কো াঁরদয়ো অরস্থি হইয়ো পরিয়োরছল। অথচ এইেোত্র বোবুি সোক্ষোট্ি তকন তয্ সোরবত্রী 

আগোট্গোিো রেথযো বরলয়ো তগল, িোহোি তকোন িেই বুিো খুাঁব্বেয়ো পোইল নো। 

সোরবত্রী নোরেয়ো তগট্ল তস-ও আাঁধ্োট্িি আশ্রট্য় বোবুি দৃঠি এিোইয়ো নীট্চ আরসয়ো 

িোহোট্ক তদরখট্ি নো পোইয়ো িোস্তোয় ছুঠটয়ো তগল। এরদট্ক ওরদট্ক তকোথোও নো 

পোইয়ো আবোি বোরি  ুরকয়ো িোিোিোরি তস রনট্েি ঘিটো খুাঁব্বেট্ি আরসয়ো 

একবোি রস্থি হইয়ো দো াঁিোইল। িোি পি সোবধ্োট্ন সরিয়ো আরসয়ো প্রদীপ উজ্জ্বল 

করিয়ো রদয়ো েুট্খি কোট্ছ আরসয়ো িোরকল, এেন কট্ি েোঠটট্ি পট্ি তকন েো? 
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সোিো নো পোইয়ো সট্েহ-কট্ি বরলল, তিোগো তদহ, ঠোণ্ডোয় অসুখ কিট্ব তয্ েো! উট্ঠ 

তবোস, আরে একটো েোদুি তপট্ি রদই। 

 

সোরবত্রী রনব েোক্, রস্থি। 

 

তবহোিী রবব্বস্মি হইল। িোল তদখো য্োইট্িরছল নো, প্রদীপটো েুট্খি কোট্ছ আরনয়ো 

একটু ঝুাঁ রকয়ো ঠোহি করিয়ো তদরখয়োই বুিো চীৎকোি করিয়ো উঠঠল, েো তগো, এ রক 

কিরল েো! 
 

সোরবত্রীি নয়ন েুরদ্রি, সেস্ত েুখ নীলবে ে। এিবি রচৎকোট্িও তস সোিো রদল 

নো—তিেরন েৃিবৎ পরিয়ো িরহল। 

 

উপট্িি ঘট্ি সিীশ িখনও একই িোট্ব েূরিেি েি বরসয়ো রছল, তবহোিীি কোিোি 

শট্ে চেরকয়ো উঠঠল। িোিো তিরলয়ো বোেুনঠোকুি ছুঠটয়ো আরসয়ো খবি রদল। 

 

সিীশ তবহোিীি ঘট্ি  ুরকয়ো সোরবত্রীি েোথোি কোট্ছ হো াঁটু গোরিয়ো বরসল, এবং 

আট্লো লইয়ো েুখপোট্ন চোরহয়োই বুব্বঝল তস েূরছ েি হইয়োট্ছ। করহল, তচাঁ চোস তন 

তবহোিী, ওি েুট্খট্চোট্খ েল তদ—বোেুনট্ক বল্, একটো পোখো রনট্য় বোিোস 

করুক। 

 

সোহস পোইয়ো তবহোিী সট্েোট্ি েট্লি রছটো রদট্ি লোরগল এবং রহন্দসু্থোনী পোচক 

প্রোেপট্ে পোঙ্খো হো াঁরকট্ি লোরগল। 

 

খোরনক পট্ি সোরবত্রী রনশ্বোস তিরলল এবং পিক্ষট্েই তচোখ তেরলয়ো েোথোয় কোপি 

টোরনয়ো রদয়ো উঠঠয়ো বরসল। 

 

সিীশ করহল, ঠোকুি তবশী কট্ি খোরনকটো গিে দুধ্ রনট্য় আসুক; আি রিট্ে 

কোপিটো রশগরগি তছট্ি তিলট্ি বল তবহোিী। 

 

ঠোকুি দুধ্ আরনট্ি তগল, তবহোিী েৃদুস্বট্ি তবোধ্ করি িোহোই করহল। 

 

রেরনট-খোট্নক চুপ করিয়ো থোরকয়ো সিীশ পুনিোয় করহল, সুস্থ তবোধ্ কিট্ল 

তকোথোয় ও য্োট্ব, ব্বেজ্ঞোসো কট্ি একটো গোরি তিট্ক রদস তবহোিী—এি ওপি তয্ন 

তহাঁট্ট নো য্োয়। 

 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
8

8
 

সোরবত্রীি সব েোঙ্গ কো াঁরপয়ো উঠঠল, রকন্তু ক্ষীে আট্লোট্ক তকহ িোহো লক্ষয করিল 

নো। তস প্রোেপট্ে আত্মসংবিে করিয়ো রনিল হইয়ো িরহল। 

 

সিীশ আিও রেরনট-খোট্নক রস্থি থোরকয়ো বরলল, আি য্রদ সুস্থ তবোধ্ নো কট্ি, নো 

হয়, আেোি ঘট্িই শুট্ি বরলস, আরে আি তকোথোও য্োব্বচ। 

 

সোরবত্রী রশহরিয়ো অনুিব করিল, বুব্বঝ-বো তস তকোনেট্িই আি আপনোট্ক ধ্রিয়ো 

িোরখট্ি পোট্ি নো। 

 

সিীশ একটো কু্ষদ্র চোরব তবহোিীি কোট্ছ তিরলয়ো রদয়ো বরলল, আি দযোখ, 

তদিোট্েি চোরবটো তিোি কোট্ছই িইল, য্ো টোকোি দিকোি হয়, য্োবোি সেয় তয্ন 

রনট্য় য্োয়, রুগ্ন শিীট্ি তয্ন— 

 

সিীট্শি কথোগুলো রব  এবং অেৃট্ি রেরশয়ো সোরবত্রীি কি পয্ েন্ত তিনোইয়ো 

উঠঠল। সিীশ করহল, আরে পোথুট্িঘোটোয় য্োব্বচ তবহোিী—কোল রিিট্ি তবোধ্ 

করি একটু তবলো হট্ব। এক-পো রপছোইয়ো রগয়ো করহল, সোরবত্রী, তকোন সট্ঙ্কোচ 

তকোট্িো নো, য্ো আবশযক হয় রনট্য়ো—আরে চললুে। 

 

সিীশ চরলয়ো তগল। 

সোরবত্রী আি একবোি িূরেিট্ল লুটোইয়ো পরিল। বুকিোটো-কট্ি কো াঁরদয়ো বরলল, 

ওট্গো, তকন িুরে এই পোরপষ্ঠোট্ক এি িোলট্বট্সরছট্ল? এই তয্ শপথ কিট্ল 

আেোট্ক ঘৃেো কি, এই রক ঘৃেো কিো? তিোেোট্ক এই দুিঃখ তদওয়ো, এি রেথযো বলো, 

সবই তিোেোি তেট্হি আগুট্ন পুট্ি রক ছোই হট্য় তগল? তক আেোট্ক বট্ল তদট্ব 

রক কিট্ল আরে তিোেোি ঘৃেো পোব? 

 

তবহোিী এই কোিোি রবন্দেুোত্র অথ েও বুব্বঝট্ি পোরিল নো, একটুখোরন কোট্ছ সরিয়ো 

সোন্ত্বনোি স্বট্ি বরলল, আিো, তকন েো, বোবুি কোট্ছ এি রেট্থয কথো বলট্ল? 

তয্খোট্ন য্োওরন, তয্ তদো  কিরন, রক েট্নয তসই-সব রনট্েি ঘোট্ি রনট্য় এি 

অপিোধ্ী হট্য় িইট্ল? 

 

সোরবত্রী কো াঁরদট্ি কো াঁরদট্ি করহল, ধ্ে ে েোট্নন তবহোিী, আেোি সেস্ত কথোই 

রেট্থয। বলট্ি বুক তিট্ট তগট্ছ, িবুও বলট্ি হট্য়ট্ছ। রকন্তু, তকোন কোট্েই ি 

এট্লো নো তবহোিী, তকোন কোট্েই তয্ এট্লো নো। 
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তবহোিী েূট্ঢ়ি েি েুখপোট্ন চোরহয়ো বরলল, রেট্থয আবোি রক কোট্ে আট্স েো? 

 

সোরবত্রী উঠঠয়ো বরসয়ো তচোখ েুরছল। িোহোি েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো বরলল, ঠঠক 

েোট্নো তবহোিী, তকোন কোট্েই রক আট্স নো? 

 

তবহোিী ক্ষেকোল রচন্তো করিয়ো বরলল, িো আট্স বব রক। আদোলট্ি রেথযোট্িই ি 

কোে হয়—তসখোট্ন রেথযো কথোিই ি েয়-েয়কোি। 

 

সোরবত্রী েবোব রদল নো। বহুক্ষে রস্থিিোট্ব বরসয়ো থোরকয়ো বরলল, তকন এি রেথযো 

বট্ল তগলুে, হয়ি একরদন বুঝট্ি পোিট্ব। রকন্তু তস কথো য্োক, তবহোিী, আেোি 

দুঠট কথো িোখট্ব? 

 

িোখব বব রক েো। রক কথো? 

 

একটো কথো এই তয্, আরে চট্ল তগট্লও তকোনরদন বোবুট্ক েোরনট্য়ো নো, আরে 

িো াঁট্ক আগোট্গোিো রেট্থয বট্ল রগট্য়রছলুে। 

 

তবহোিী তেৌন হইয়ো িরহল। সোরবত্রী করহল, আি একটো কথো—আেোি ঠঠকোনো 

তিোেোট্ক রলট্খ েোনোব। য্রদ কখট্নো তবোট্ঝো, আেোি আসো দিকোি, আেোট্ক 

েোরনট্য়ো। তিোেোট্ক বলট্ি লজ্জো তনই তবহোিী, আরে ছোিো ওাঁট্ক তকউ শোসন 

কিট্িও পোিট্ব নো, আেোি তচট্য় রবপট্দি রদট্ন তকউ তসবো কিট্িও পোিট্ব নো। 

 

তবহোিী কো াঁরদয়ো তিরলল। তচোখ েুরছয়ো রুদ্ধস্বট্ি বরলল, সব েোরন েো। 

 

সোরবত্রী উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো বরলল, িট্ব চললুে, ওাঁট্ক তিোেোি হোট্িই রদট্য় 

তগলুে—তদট্খো তবহোিী, আেোি দুঠট কথো তিট্খো। িগবোন করুন, তিোেিো সুট্খ 

থোট্কো—আেোি এই তপোিোেুখ রনট্য় তয্ন আি তিোেোট্দি সোেট্ন আেোট্ক 

আসট্ি নো হয়। বরলয়ো সোরবত্রী তচোখ েুরছয়ো অগ্রসি হইল। 

 

িোস্তোয় আরসয়ো গোরি িোিো করিয়ো সোরবত্রীট্ক িুরলয়ো রদয়ো তবহোিী গি হইয়ো 

প্রেোে করিল। তচোখ েুরছয়ো গলো পরিষ্কোি করিয়ো বরলল, েো, আেোিও একঠট 

রনট্বদন আট্ছ। আে তয্েন তছট্ল বট্ল েট্ন কট্িরছট্ল, দিকোি হট্ল আবোি 

স্মিে কিট্ব? 

 

কিব বব রক। 
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গোরি ছোরিয়ো রদল। তবহোিী আি একবোি পট্থি উপি েোথো তঠকোইয়ো প্রেোে 

করিয়ো তকো াঁচোি খুাঁট্ট তচোখ েুরছয়ো বোসোয় রিরিয়ো তগল। 
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বোইশ 

 

পোথুট্িঘোটোয় চললুে,—বরলয়ো সিীশ িোব্বত্র এগোট্িোটোি সেয় বোসোি বোরহট্ি 

আরসয়ো খোরনকটো পথ চরলয়োই বুব্বঝল ক্লোরন্তি সীেো নোই। পো অচল, সব েোঙ্গ 

পোথট্িি েি িোিী। কি বি গিীি অবসোদ িোহোি তদহ-েট্ন আে পরিবযোি 

হইয়োট্ছ। 

 

রকছুরদন পূট্ব েি এেনই আি একটো িোব্বত্রি কথো স্মিে হইল,—তয্রদন তবহোিী 

সোরবত্রীট্দি বোরি হইট্ি রিরিয়ো আরসয়ো বরলয়োরছল, তস নোই, রবরপনবোবুি কোট্ছ 

চরলয়ো রগয়োট্ছ। তসরদন সংবোদটো শুধ্ু কট্য়ক েুহটূ্িেি েনয িোহোট্ক অবশ 

করিয়ো তিরলয়োরছল। পিক্ষট্েই অরিেোন ও অপেোট্নি তয্ িী ে অরগ্ন 

প্রজ্বরলি হইয়ো উঠঠয়োরছল, িোহো তকিোি রনেেন প্রোন্তট্ি, স্তব্ধ আকোট্শি িট্ল 

তচোট্খি েট্ল রনরবয়ো নো তগট্ল, তয্খোট্ন য্িরদট্ন হউক, সোরবত্রীট্ক দগ্ধ নো 

করিয়ো শোন্ত হইি নো, তিেরন িোব্বত্র ি আব্বেও আরসয়োরছল, িট্ব তিেরন করিয়ো 

আগুন জ্বরলল নো তকন? 

 

একখোনো খোরল গোরি য্োইট্িরছল, িোরকয়ো করহল, পোথুট্িঘোটোয় য্োরব তি? 

 

গোট্িোয়োন গোরি থোেোইয়ো িোস্তোি আট্লোট্ক সিীট্শি প্ররি চোরহয়োই িোরবল—

েোিোল। বরলল, তস তয্ অট্নকদূি! রিন টোকো রকিোয়ো লোগট্ব বোবু—টোকো আট্ছ 

ি? 

 

‘আট্ছ’, বরলয়োই সিীশ চরিয়ো বরসল এবং গোরিি একটো তকোট্ে েোথো িোরখয়ো 

তচোখ বুব্বেল। ক্লোরন্ত িোহোট্ক এেন করিয়োই ছোইয়ো তিরলয়োরছল তয্, ইহোি অরধ্ক 

কথো করহবোি িোহোি শব্বক্ত রছল নো। 

 

অট্নক পট্ি অট্নক পথ ঘুরিয়ো গোট্িোয়োন রবিক্ত হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, তকোন্ 

ঠঠকোনোয় য্োট্বন বোবু, ঠঠক কট্ি বট্ল রদন। রেরছরেরছ ঘুিট্ি পোরিট্ন। সিীশ 

রনট্েি বোসোি ঠঠকোনো রদল। রকছু পট্ি গোরি আরসয়ো িোহোি িোট্ি তপৌৌঁরছল। বহু 

িোকোিোরকি পট্ি তবহোিী আরসয়ো কবোট খুরলয়ো রদট্ল সিীশ চুরপ চুরপ ব্বেজ্ঞোসো 

করিল, তবহোিী, সোরবত্রী রক আেোি ঘট্ি? 

 

তবহোিী রবহ্বট্লি েি চোরহয়ো থোরকয়ো বরলল, নো বোবু, তস ি তনই। িখুরন চট্ল 

তগট্ছ। 
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তগট্ছ? 

 

হো াঁ বোবু, তস তনই। 

 

সিীশ রনশ্বোস তিরলয়ো তবহোিীি শয্যোি একোংট্শ বরসয়ো পরিল। এই নো থোকোটো 

সুট্খি রকংবো দুিঃট্খি, সিীশ ঠঠক তয্ন উপলরব্ধ করিট্ি পোরিল নো। 

 

তবহোিী খোরনক পট্ি েৃদুস্বট্ি করহল, আরে গোরি ঠঠক কট্ি রদট্য়রছলুে। চলুন, 

আপনোি ঘট্ি আট্লো তজ্বট্ল রদট্য় আরস। 

 

নো থোক, আরেই তজ্বট্ল রনট্ি পোিব, বরলয়ো সিীশ উঠঠয়ো তগল। 

 

পিরদন সকোট্ল য্খন িোহোি অিৃি রনদ্রো িোরঙ্গল,িখন তবলো হইয়োরছল। 

 

অকস্মোৎ প্রচণ্ড ঝঠটকোি েি সেস্ত ওলট-পোলট করিয়ো রদয়ো কি কোণ্ডই নো এই 

একটো িোব্বত্রি েট্ধ্য ঘঠটয়ো রগয়োট্ছ! তসই ইিস্তিিঃ রবরক্ষি রবপয্ েস্ত রচেগুলোি 

েোঝখোট্ন বহুক্ষে পয্ েন্ত িোহোি েন অসোি হইয়ো িরহল। তবহোিী আরসয়ো িোেোক 

রদয়ো বোরহি হইয়ো য্োইট্িরছল, সিীশ িোরকয়ো করহল, তশোন তবহোিী, কোল কখন 

তস এখোট্ন এট্সরছল তি? 

সোরবত্রী চরলয়ো য্োওয়ো অবরধ্ িোহোি সকল প্রকোি দুিেোগয স্মিে করিয়ো তবহোিীি 

বযরথি েনটো রিিট্ি রিিট্ি িোিী কো াঁরদট্িরছল। তস অবনিেুট্খ েৃদুকট্ি 

বরলল, দুপুিট্বলো। 

 

তকেন কট্ি তস এ-বোরিি সেোন তপট্ল? 

 

তস ি েোরনট্ন বোবু। 

 

সিীশ িোহোি েুখপোট্ন কট্ঠোি দৃঠিপোি করিয়ো করহল, হো াঁ তি তবহোিী, িুই রক 

সরিযই আেোট্ক এিবি গরু তপট্য়রচস তয্, এটোও বুঝট্ি পোরিট্ন? সরিয কথো 

বল্। 

 

তবহোিী আিয্ ে হইয়ো িোহোি দুই চকু্ষ রবস্ফোরিি করিয়ো প্রিুি েুখপোট্ন চোরহয়ো 

িরহল। 
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সিীশ করহল, তচট্য় িইরল তয্! িুই রবরপট্নি ওখোট্ন য্োসট্ন? সোরবত্রীি সট্ঙ্গ 

তিোি তদখোশুনো কথোবোিেো হয় নো? 

 

নো বোবু, বরলয়ো তবহোিী বোরহি হইবোি উপিে করিট্িই সিীশ অরধ্কিি 

ক্রুদ্ধকট্ি বরলল, দো াঁিো, য্োসট্ন। িুই িোট্ক এখোট্ন আসট্ি রশরখট্য় রদসরন? 

 

তবহোিী রনিঃশট্ে েোথো নোরিয়ো েোনোইল, নো। 

 

সিীশ ধ্েক রদয়ো উঠঠল—তিি নো! 
 

তবহোিী অবনি-েস্তট্ক রছল, চেকোইয়ো েুখ িুরলয়ো চোরহল। সিীশ বরলট্ি 

লোরগল, তিি নো? িট্ব তকেন কট্ি তসই শয়িোনটো এ বোসোি সেোন তপট্ল? য্োও 

িুরে, িোি কোট্ছ রগট্য়ই থোক তগ, আেোি দিকোি তনই। আরে ঘট্িি েট্ধ্য শি্রু 

পু ট্ি পোিব নো। আেই িুরে য্োও—তিোেোট্ক েবোব রদলুে। 

 

তবহোিী একঠট কথোও করহল নো। শুধ্ু িোহোি রবস্ময়-প্রসোরিি দুই চট্ক্ষি প্রোন্ত 

বোরহয়ো অশ্রুধ্োিো গিোইয়ো পরিল। 

 

এই অশ্রু সিীশ তদরখল। ক্ষেকোল তেৌন থোরকয়ো প্রশ্ন করিল, িোট্ত্র তকোথোয় তগল 

তস? 

 

তবহোিী তচোখ েুরছয়ো বরলল, েোরনট্ন। রচঠঠ রলট্খ িোি ঠঠকোনো েোনোট্ব বট্ল 

তগট্ছ। 

 

সিীশ আবোি ক্ষেকোল রস্থি থোরকয়ো নিে হইয়ো করহল, িোিী তিোগো তদখলুে, খুব 

বযোিোে হট্য়রছল বুব্বঝ? 

 

তবহোিী েোথো নোরিয়ো বরলল, হো াঁ। 

 

িোই বুব্বঝ তসখোট্ন আি েোয়গো হল নো? 

 

তবহোিী তিেরন েোথো নোরিয়ো সোয় রদল। 

 

সিীশ আবোি রকছুক্ষে চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলল, রকন্তু এবোি তিোেোট্ক সোবধ্োন 

কট্ি রদব্বচ তবহোিী, আেোি বোসোয় আি তয্ন তস নো ত োট্ক। রকংবো তকোন িকে 
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ছুট্িো কট্িও আেোি সট্ঙ্গ তদখো কিবোি তচিো নো কট্ি। আেোি চোরব বক? য্োবোি 

সেয় কি টোকো িোট্ক রদরল? 

 

রবহোিী চোরব বোরহি করিয়ো রদয়ো বরলল, টোকো রদইরন। 

 

রদসরন? তকন রদরল তন? তিোট্ক ি রদট্ি বট্ল রগট্য়রছলুে। 

তস রনট্ি চোয়রন, বরলয়ো তবহোিী বোরহি হইয়ো তগল। সিীশ িোহোট্ক পুনিোয় 

িোরকয়ো রিিোইল। সোরবত্রী উপরস্থি নোই, তবহোিী িোহোট্ক িোলবোট্স—সুিিোং, 

এই তবহোিীট্ক আঘোি করিট্ি পোরিট্লও তয্ন কিকটো তক্ষোি রেট্ট। তস সেুুট্খ 

আরসট্িই সিীশ ব্বেজ্ঞোসো করিল,—িোি পট্ি তিোেোট্দি রক রক পিোেশ ে হট্লো? 

 

তবহোিী আি রনট্েট্ক চোরপয়ো িোরখট্ি পোরিল নো। অশ্রুরুদ্ধ-কট্ি বরলয়ো উঠঠল, 

বোবু, সোরবত্রী রক পিোেশ ে কিট্ব আেোি েি তলোট্কি সট্ঙ্গ? আপনোি চিট্ে 

তদো -ঘোট কট্ি থোরক, েোথো তপট্ি রদব্বচ, য্ো ইট্ি হয় শোব্বস্ত রদন, রকন্তু বুট্িো 

েোনু ট্ক এেন কট্ি তপোিোট্বন নো। বরলয়ো ঝিঝি করিয়ো কো াঁরদয়ো তিরলল। 

 

সিীট্শি রনট্েি তচোট্খি তকোেও সহসো তয্ন আদ্রে হইয়ো উঠঠল; আিো িুই য্ো, 

— বরলয়ো িোহোট্ক রবদোয় করিয়ো রদয়ো আি একবোি শুইয়ো পরিল এবং তচোখ 

বুব্বেয়ো িোেোক টোরনট্ি লোরগল। বি জ্বোলোয় জ্বরলয়ো িোহোি েুখ রদয়ো তয্ িো োই 

সোরবত্রীি উট্দ্দট্শ বোরহি হউক নো তকন, িোহোি তসই তিোগিি শীে ে েুট্খি স্মৃরি 

রিিট্ি রিিট্ি িোহোট্ক বি কো াঁদোইট্িরছল। এখন তবহোিীি কথোয় পরিষ্কোি 

য্রদও রকছুই হইল নো, রকন্তু িোট্ব তবোধ্ হইল সোরবত্রী তয্ন সিযই আি তকোথোয় 

চরলয়ো তগল। তকোথোয় তগল? বছি-দুই পূট্ব ে সিীশট্দি নবনোটয-সেোট্ে 

রবল্বেঙ্গল তে হইয়ো রগয়োরছল। হঠোৎ িোহোি তসই কথোটো েট্ন পরিল—’িবু তকন 

িুরলট্ি নো পোরি িোট্ি?’ এ রক আিয্ ে! তয্ সোরবত্রী দুিগ্রট্হি েি িোহোট্ক শুধ্ু 

অরবশ্রোে দুিঃখ রদট্িট্ছ, তয্ েোত্র কট্য়ক ঘণ্টো পূট্ব েও রনট্েি েুট্খ স্বীকোি করিয়ো 

রগয়োট্ছ, তস িোহোি তকহ নয়—উিট্য়ি তকোন বেনই নোই—য্োহোি রবরুট্দ্ধ আে 

িোহোি ঘৃেোি অন্ত নোই, িবুও িোহোিই েনয তকন সেস্ত েন েরুিয়ো হোহোকোি 

উঠঠট্িট্ছ! এ রক রবরচত্র বযোপোি! এেন িী ে রবট্ি  এবং এিবি আক েে 

একই সট্ঙ্গ রক করিয়ো িোহোি বুট্কি রিিট্ি স্থোন পোইট্িট্ছ! হোয় তি! এ য্রদ তস 

একঠটবোি তদরখট্ি পোইি, িোহোি রনিৃি অন্তিবোসী িোহোি সেস্ত চকু্ষ-কে ে 

দৃঢ়রুদ্ধ করিয়ো এখনও এক রবশ্বোট্স অটল হইয়ো আট্ছ—তস শুধ্ু আেোিই—

আেোি বি আি িোহোি রকছুই নোই—য্োহোট্ক তকোন প্ররিকূল সোক্ষয, এেন রক, 
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সোরবত্রীি রবরুট্দ্ধ িোহোি রনট্েি েুট্খি কথোও রিলোধ্ ে রবচরলি করিট্ি সেথ ে হয় 

নোই—িোহো হইট্ল হয়ি সিীশ এই পিেোিট্য্ েি অথ ে বুব্বঝট্ি পোরিি। 
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তিইশ 

 

ঘণ্টো-দুই পট্ি সিীশ পোথুরিয়োঘোটোি উট্দ্দট্শ রনষ্ক্রোন্ত হইয়ো েট্ন েট্ন করহল, 

উিঃ রক শয়িোন! য্োক, আরেও বো াঁরচয়ো তগলোে। আেোি কো াঁট্ধ্ি উপি হইট্ি িূি 

নোরেয়ো তগল। পট্থ চরলট্ি চরলট্ি িোরবট্ি লোরগল, রকন্তু উপীনদোট্ক আে েুখ 

তদখোইব তকেন করিয়ো? কোিে, আগুট্ন হোি রদট্ল রক হয়, ইহো তয্েন তস 

রনব্বিি েোরনি, িোহোি আবোলয-সুহৃৎ উপীনদোট্ক তস ঠঠক তিেরন রচরনি। 

িো াঁহোি কোট্ছ এ-সকল অপিোট্ধ্ি ক্ষেো নোই, আেে তেট্হি েূট্লযও 

রবন্দপুরিেোে প্রশ্রয় রকরনবোি িিসো নোই, এ কথো িোহোি তচট্য় তবশী আি তক 

রবরদি রছল? 

 

রকিেেয়ীট্দি বোটীি সদি দিেো তখোলো রছল। তসইখোট্ন আরসয়ো সিীশ চুপ 

করিয়ো দো াঁিোইল, এবং রিিট্ি প্রট্বশ করিবোি পূট্ব ে সেস্ত কথো আি একবোি 

িোল করিয়ো িোরবয়ো তদরখট্ি লোরগল। 

 

েট্ন হইল, শুধ্ু রক উপীনদো িোহোি পিে রেত্র, গুরু এবং আদশ ে? িো াঁি তচট্য় 

য্থোথ ে আপনোি তক আট্ছ? তসই উপীনদোি পোট্শ রগয়ো েোথো িুরলয়ো দো াঁিোইবোি 

িোহোি আি এিটুকু পথ নোই। তস কেনোয় স্পি তদরখট্ি লোরগল, আে তদখো 

হইবোেোত্রই িো াঁহোি তসই অিযন্ত কট্ঠোি শুদ্ধ-চট্ক্ষি জ্বলন্ত চোহরন িোহোট্দি 

আেে বেুত্ব, তেহ, তপ্রে সেস্তই রনিঃট্শট্  দগ্ধ করিয়ো রদট্ব—রকছুই ক্ষেো 

করিট্ব নো। 

 

আবোি ইহোই রক সব? এ বোটীি কবোটও রনিয়ই িোহোি েুট্খি উপি আে হইট্ি 

রচিরদট্নি েি রুদ্ধ হইয়ো য্োইট্ব। আি এখোট্ন প্রট্বশ করিট্ব তস তকোন্ েুখ 

লইয়ো? 

 

রকন্তু, এি ক্ষরি, এি লোিনো য্োহোি েনয, এিবি সব েনোশ তয্ সোরধ্য়ো তগল, তস 

িোহোি তক রছল? তয্ রনট্ে ধ্িো তদয় নোই, অথচ বো াঁরধ্য়ো তগল; দুিঃখ তিোগ কট্ি 

নোই, অথচ দুিঃট্খি সোগট্ি িুবোইয়ো তগল। য্োহোট্ক সিয বরলয়ো স্বীকোি কিো য্োয় 

নো, অথচ রেথযো বরলয়ো উিোইয়ো তদওয়ো অসোধ্য! রনশ্বোস তিরলয়ো সিীশ েট্ন 

েট্ন করহল, সোরবত্রী, দুিঃখ রদয়োছ, তসেনয আি দুিঃখ নোই—রকন্তু সিয-রেথযোয় 

েিোইয়ো এ রক রব ে রবিম্বনোয় আেোট্ক বো াঁরধ্য়ো িোরখয়ো তগট্ল! 
 

দোসী হঠোৎ েুখ বোিোইয়ো করহল, তবৌেো িোকট্চন আপনোট্ক। 
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সিীশ চেরকয়ো চোরহল। প্রশ্ন করিল, উট্পন্দ্রবোবু এট্সট্ছন? 

 

হো াঁ, কোল অট্নক িোরিট্ি। 

 

িো াঁি তছোটিোই? তবৌঠোকরুন? 

 

দোসী ঘোি নোরিয়ো করহল, বক নো। রিরন একলো এট্সট্ছন। এট্স পয্ েন্ত আেোট্দি 

বোবুি কোট্ছ বতস আট্ছন। 

 

বোবু তকেন আট্ছন? 

 

দোসী রনশ্বোস তিরলয়ো বরলল, আি বোবু! তশ  হট্লই হয়। 

 

সিীশ েুহিূ েকোল তেৌন থোরকয়ো প্রশ্ন করিল, তবৌঠোন তকোথোয়? 

 

রিরন এইেোত্র েোন কট্ি িোিোঘট্ি তগট্লন। 

সিীশ আি তকোন প্রশ্ন নো করিয়ো পো ঠটরপয়ো য্থোসোধ্য পদশে বো াঁচোইয়ো তসোেো 

িোিোঘট্ি চরলয়ো তগল। রকিেেয়ী তবোধ্ করি অট্পক্ষো করিয়োই রছল, সিীশ 

িোট্িি কোট্ছ আরসট্িই উৎসুকিোট্ব ব্বেজ্ঞোসো করিল, বোরিট্ি নো  ুট্ক বোইট্ি 

দো াঁরিট্য়—ও রক ঠোকুিট্পো, তচোখ-েুখ তয্ িয়োনক বট্স তগট্ছ—িোট্ত্র ঘুট্েোও রন 

নোরক? 

 

প্রশ্নটো সিীট্শি কোট্ন প্রট্বশ করিবোেোত্রই িোহোি েুখখোনো তিোট্ধ্ অরগ্নবে ে 

হইয়োই িৎক্ষেোৎ রনরবয়ো ছোই হইয়ো তগল। করহল, হো াঁ, সোিোিোব্বত্র তেট্গ িোট্ক 

রনট্য় আট্েোদ-আহ্লোদ কট্িরচ। শুট্ন সন্তুি হট্ল ি? আি এখোট্ন তয্ন নো  ুরক, 

এই ি? রকন্তু তসই তছোটট্লোক উপীনবোবুট্ক তবোট্লো, আেোট্ক ব্বেজ্ঞোসো কিট্ল 

আরে সিয কথোই বলিোে। সংসোট্ি তস ছোিো সরিয কথো বলট্ি পোট্ি, এেন 

তলোক আিও আট্ছ। িো ছোিো তস আেোি এেন তকউ নয় তয্, িট্য় রেট্থয বলট্ি 

হট্িো। তবোট্লো িোট্ক—বুঝট্ল তবৌঠোন! বরলয়োই সিীশ রিরিয়ো চরলল। 

 

অকস্মোৎ সিীট্শি এই িোব, এই অিুযগ্র কিস্বি—রকিেেয়ী তয্ন রদশোহোিো 

হইয়ো তগল। সিীশ বি ঘট্িি দিেো পোি হইয়ো য্োয় তদরখয়ো রকিেেয়ী বযস্ত 

হইয়ো বোরহট্ি আরসয়ো িোরকল, তয্ট্য়ো নো ঠোকুিট্পো, তশোট্নো— 
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সিীশ রিরিয়ো দো াঁিোইয়ো তচাঁ চোইয়ো করহল, রক হট্ব শুট্ন? সরিয বলরচ তবৌঠোন, তস 

তয্ এিবি তছোটট্লোক, িো স্বট্প্নও িোরবরন। তয্খোট্ন তস থোট্ক, তসখোট্ন আরে 

থোরকট্ন। আে বুঝট্ি পোিরচ, হঠোৎ তকন তসরদন বোবো ও-িকে রচঠঠ 

রলট্খরছট্লন। রকন্তু তবোট্লো তসই ইিিটোট্ক, আরে িোট্ক গ্রোহযও করিট্ন। 

 

রকিেেয়ী বযোকুল হইয়ো করহল, কোট্ক? রক বলচ ঠোকুিট্পো? 

 

ঠঠক বলরচ তবৌঠোন, ঠঠক বলরচ। িোট্ক বলট্লই তস বুঝট্ব। রকন্তু তিোেোট্কও বট্ল 

য্োই আে—রবনো তদোট্  তিোেোি বোরিি দিেো আেোি েুট্খি ওপি বে কট্ি 

রদট্ল বট্ট,—রকন্তু একরদন বুঝট্ব—সিীশ য্ি েন্দই তহোক, িোট্ক রবশ্বোস কট্ি 

তকউ তকোনরদন ঠট্করন। আি একটো কথো িোট্ক তবোট্লো, তস য্ি ইট্ি—

প্রোেিট্ি আেোি সব েনোট্শি তচিো কট্ি তয্ন, রকন্তু আরেও িোট্ক আি েুখ তদখোব 

নো, তসও তয্ন আেোট্ক—হঠোৎ সিীশ দিেোি রদট্ক চোরহয়ো থোরেয়ো তগল, এবং 

পিক্ষট্েই েুখ রিিোইয়ো ঝট্িি তবট্গ প্রস্থোন করিল। িোহোিই দৃঠি অনুসিে 

করিয়ো রকিেেয়ীিও দুই চকু্ষ পোথট্িি েূরিেি েি স্তব্ধ উট্পন্দ্রি েুট্খি উপি 

রগয়ো পরিল। রিরন তচাঁ চোট্েরচ শুরনয়ো তিোগীি শয্যোপোশ্ব ে হইট্ি উঠঠয়ো আরসয়ো 

ঘট্িি কবোট ঈ েুক্ত করিয়ো দো াঁিোইয়ো শুরনট্িরছট্লন। 

 

রকিেেয়ীি একবোি েট্ন হইল, বযোপোিটো রক, উট্পন্দ্র িোহো েোরনট্ি চোরহট্বন। 

রকন্তু রিরন তকোন কথোই বরলট্লন নো, রনিঃশট্ে কবোট বে করিয়ো রদয়ো রিিট্ি 

সরিয়ো তগট্লন। 

রকিেেয়ীি রবস্মট্য়ি অবরধ্ নোই। এ রক কোণ্ড! সিীশ িোহোি উপীনদোট্ক এেন 

করিয়ো িোহোরি েুট্খি উপি অপেোন করিয়ো তগল তকেন করিয়ো? রকট্সি েনয? 

তস িোিোঘট্ি রিরিয়ো রগয়ো হোট্িি কোেগুলো তয্ন স্বপ্নোরবট্িি েি করিয়ো য্োইট্ি 

লোরগল, রকন্তু েট্নি েট্ধ্য একটো গিীি কু্ষব্ধ রবস্ময় সহস্র রূপ ধ্রিয়ো রনিন্তি 

চিোকোট্ি পরিভ্রেে করিয়ো রিরিট্ি লোরগল। িোহোি ঘট্িি েট্ধ্য তয্ এিবি 

একটো রবপদ আসি হইয়ো িরহয়োট্ছ, ক্ষেকোট্লি েনয তস িোহোও িুরলল, শুধ্ু 

িোরবট্ি লোরগল, কোল সেযোি পি সিীশ বোসোয় রিরিয়ো তগট্ছ, িোি পট্ি এই 

একটো িোব্বত্রি েট্ধ্য এেন রক ঘটনো ঘঠটট্ি পোট্ি য্োহোট্ি তস এেন উেি 

আচিে করিয়ো চরলয়ো তগল। 
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অথচ উট্পন্দ্র একটো কথোও েোরনট্ি চোরহট্লন নো। িোহোি েট্ন হইল, 

ক্ষেকোট্লি েনয উট্পন্দ্রি শুষ্ক কঠঠন েুট্খি উপি তয্ন দুিঃসহ রবস্ময় িুঠটয়ো 

উঠঠয়োরছল, রকন্তু ইহো সিয রকংবো শুধ্ু িোহোিই েট্নি কেনো, িোই বো তক েোট্ন! 
 

উট্পন্দ্র রিরিয়ো রগয়ো েুেূ ু েি শয্যোপ্রোট্ন্ত িো াঁহোি পূব ে স্থোনঠটট্ি বরসয়ো িরহট্লন। 

রিরন স্বিোবিিঃই শোন্ত-প্রকৃরিি। সহসো কোহোট্িো সপট্ক্ষ বো রবপট্ক্ষ েিোেি 

গ্রহে করিট্িন নো। রকন্তু তসই সহে রনে েল রবচোি-ক্ষেিো িো াঁহোি রছল নো, কোল 

িোট্ত্র য্খন সুিবোলো প্রিৃরিট্ক তেযোরিট্ ি বোটীট্ি তপৌৌঁছোইয়ো রদয়ো গিীি িোট্ত্র 

একোকী হোিোট্নি কট্ক্ষ আরসয়ো প্রট্বশ করিয়োরছট্লন, হোিোট্নি শ্বোসকি িখন 

িয়োনক বৃব্বদ্ধ পোইয়োট্ছ। রিিট্ি সংজ্ঞো আট্ছ রক নো, িোহো অনুেোন কিো কঠঠন। 

চোরিরদট্ক চোরহয়ো বযোপোিটো িো াঁহোি রক িী ে তঠরকয়োরছল! অথচ, তকোথোও তয্ন 

এিটুকু বযোকুলিো নোই। ইরিপূট্ব ে রিরন তয্ দুই-একটো েৃিুযশয্যো তচোট্খ 

তদরখয়োরছট্লন, ইহোি সরহি িোহোট্দি কিবি প্রট্িদ। তিোগীি রশয়ট্ি তিেরন 

একটো তিট্লি প্রদীপ অিযন্ত ম্লোন হইয়ো জ্বরলট্িট্ছ, েো ঘট্িি একটো তকোট্ে 

েোদুি পোরিয়ো রনরদ্রি—শুধ্ু রকিেেয়ী েোরগয়ো বরসয়োরছল বট্ট, রকন্তু িোহোিও 

আচিট্ে উট্িট্গি তকোন লক্ষে খুাঁব্বেয়ো নো পোইয়ো িো াঁহোি রনিয় তবোধ্ হইয়োরছল, 

তস তয্ন পিে ঔদোট্সয স্বোেীি েৃিুয প্রিীক্ষো করিয়ো বরসয়ো আট্ছ। েোট্য়িও 

তকেন তয্ন রনরল েি িোব,—রনট্েি তিোগ ও রুগ্নট্দহ লইয়োই অরস্থি। 

 

কোল িোট্ত্র উট্পন্দ্র তয্ন অিযন্ত সুস্পি তদরখট্ি পোইয়োরছট্লন, শুধ্ু তয্ েৃিুযি 

রবিীর কোই এই দুঠট িেেীি েট্ধ্য আি রছল নো িোহো নট্হ, পিন্তু ইহোি বো াঁরচয়ো 

থোকোটোই তয্ন একটো বো াঁট্ধ্ি েি হইয়ো এই কু্ষদ্র পরিবোিঠটি সুখ-দুিঃট্খি 

প্রবোহট্ক বোধ্োগ্রস্ত করিয়ো, আবেেনোয় রনিরিশয় পীরিি করিয়ো িুরলয়োট্ছ। 

তয্েন করিয়োই হউক, এি অবট্িোধ্ হইট্ি েুব্বক্ত পোইট্লই ইহোিো তয্ন রনিঃশ্বোস 

তিরলয়ো বো াঁট্চ। 

উট্পন্দ্র আব্বেও রকিেেয়ীট্ক রচরনট্ি পোট্িন নোই—তস সুট্য্োগই িো াঁহোি ঘট্ট 

নোই। রকন্তু সিীশ রচরনয়োরছল। িোই প্রথে তয্রদন ইাঁহোিো হোিোট্নি আহ্বোট্ন এ 

বোটীট্ি পদোপ েে করিয়োরছট্লন, রকিেেয়ীি তস িোব্বত্রি আচিে সিীশ ি িুরলয়ো 

রছলই, অরধ্কন্তু রনট্েি রূঢ়িোি সহস্র অপিোধ্ স্বীকোি করিয়ো, িো াঁহোি ক্ষেো লোি 

করিয়ো, িোইট্য়ি স্থোন অরধ্কোি করিয়োরছল। রকন্তু উট্পন্দ্রি তস অবকোশ ঘট্ট 

নোই। িোই কোল িোট্ত্র ঘট্ি  ুরকয়ো এক েুহটূ্িেই িো াঁহোি অপ্রসিরচি েোট্য়ি 

রবরুট্দ্ধ রবিৃেো ও স্ত্রীি রবরুট্দ্ধ রনরবি ঘৃেোয় পরিপূে ে হইয়ো রগয়োরছল। িোই 

সকোট্ল রকিেেয়ী য্খন চো রদয়ো তগল রিরন স্পশ েও করিট্লন নো। 
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সকোট্ল সিীট্শি আসো-য্োওয়ো আট্ঘোিেয়ী তটি পোন নোই। িখন রিরন নীট্চ 

রনট্েি কোট্ে বযোপৃি রছট্লন, এখন পো ঠটরপয়ো ঘট্ি  ুরকয়ো তছট্লি পোট্ন চোরহয়ো 

কো াঁরদট্ি লোরগট্লন। তকহ িো াঁহোট্ক সোন্ত্বনো রদল নো, রনট্ ধ্ও করিল নো। হঠোৎ 

িো াঁহোি চোট্য়ি বোঠটি প্ররি তচোখ পিোয় কোিোি সুট্ি প্রশ্ন করিট্লন, বক বোবো, চো 

তখট্ল নো তয্? 

 

উট্পন্দ্র সংট্ক্ষট্প করহট্লন, নো— 

 

অট্ঘোিেয়ী অিযন্ত বযগ্র হইয়ো উঠঠট্লন,—নো নো, তস হট্ব নো বোবো—সোিো িোব্বত্র 

তেট্গ আছ,—এি উপি আবোি তিোেোি অসুখ-রবসুখ হট্য় পিট্ল আরে আি 

বো াঁচব নো উপীন। 

 

উট্পন্দ্র কথো করহট্লন নো, শুধ্ু তকবল অট্ঘোিেয়ীি েুট্খি পোট্ন একটো রিক্ত 

দৃঠি রনট্ক্ষপ করিয়ো আি এক রদট্ক চোরহয়ো িরহট্লন। ইহোি অথ েট্বোধ্ কিো 

অট্ঘোিেয়ীি সোধ্য রছল নো। রিরন পুনিঃ পুনিঃ ব্বেদ করিট্িই লোরগট্লন, রকন্তু তস 

দৃঠিি অথ ে বুব্বঝল রকিেেয়ী। এই ঘট্ি এই েৃিকে সন্তোট্নি পোট্শ্ব ে বরসয়ো পট্িি 

তছট্লি েনয েননীি এই উৎকট বযোকুলিো কি তয্ অসঙ্গি ও অট্শোিন 

তদখোইল, িোহো িোহোি িীব্র বুব্বদ্ধি অট্গোচি িরহল নো। রকন্তু তস য্োই তহোক, 

উট্পন্দ্রও তকন তয্ এই একটো িুি অনুট্িোট্ধ্ি রবরুট্দ্ধ এইরূপ দৃঢ় পে করিয়ো 

শক্ত হইয়ো বরসয়ো িরহট্লন, িোহোিও কোিে রকিেেয়ী অনুেোন করিট্ি পোরিল 

নো। ইাঁহোি আচিেটোও িোহোি তচোট্খ কে অরুরচকি তঠরকল নো। 

 

এই তেদোট্েরদ স্থরগি হইল িোক্তোট্িি আগেট্ন। সোট্হব িোক্তোি রেরনট দুই-

রিন পিীক্ষোি পট্ি িো াঁহোি তশ  েবোব রদয়ো তগট্লন, এবং এই সট্ঙ্গ িিসোও রদয়ো 

তগট্লন তয্, আগোেী তশ -িোব্বত্রি এরদট্ক তশ  হইবোি সম্ভোবনো নোই। 

 

তবলো িখন দশটো। রকিেেয়ী একটুখোরন কোট্ছ সরিয়ো আরসয়ো েৃদুস্বট্ি করহল, 

আপনোি একবোি তসখোট্ন তদখো রদট্য় আসোও ি দিকোি। 

 

উট্পন্দ্র তকোন রদট্ক নো চোরহয়ো করহল, তিেন দিকোি তনই। িো াঁিো সেস্ত েোট্নন। 
 

রকিেেয়ী করহল, িবুও একবোি য্োন। এখন ি তকোন িয় তনই—িিক্ষে েোন 

কট্ি একটু রবশ্রোে কট্ি রিট্ি আসট্ি পোিট্বন। 
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উট্পন্দ্র কথো করহল নো। রকিেেয়ী েৃদু অথচ দৃঢ়কট্ি করহল, একটুখোরন বুট্ঝ 

তদখুন, েোনোহোি নো কট্ি উট্পোস কট্ি এখন েুট্খোেুরখ বট্স তথট্ক তকোন িল 

তনই। গোরিট্ি এট্সট্চন, কোল সেস্ত িোব্বত্র তেট্গ বট্স আট্ছন, িোি ওপি আে 

সোিো রদনিোব্বত্র এেন কট্ি বট্স থোকট্ল অসুখ হট্য় পিট্ি পোট্ি। 

সিীশঠোকুিট্পোও তনই—এ সেয় আপরন য্রদ—িো ছোিো আপনোট্ক সরিযই বি 

ক্লোন্ত তদখোট্চ। আরে বট্স আরছ—িিক্ষে আপরন একটুখোরন ঘুট্ি আসুন। 

কথো শুনুন—উঠুন। 

 

সহসো উট্পন্দ্র েুখ িুরলয়ো চোরহয়োই দৃঠি অবনি করিয়ো তিরলল। এেন করিয়ো 

এি কথো রকিেেয়ী আি কখট্নো িো াঁহোি সোক্ষোট্ি কট্হ নোই। এ কিস্বট্ি 

শুিোকোঙ্ক্ষোি আরিশয্য নোই, অথচ রক দৃঢ়! রক তকোেল! উট্পন্দ্রি কোট্নি েট্ধ্য 

রকিেেয়ীি এই প্রথে সট্েহ অনুট্িোধ্ রক অপরূপ হইয়োই তঠরকল! বহুরদন পূট্ব ে 

একরদন িোট্ত্র তয্ িীব্রকি, তয্ কঠঠন িো ো ইহোিই কোট্ছ তস শুরনয়ো রগয়োরছল, 

িোহোি সরহি ইহোি রক আিয্ ে প্রট্িদ! 
 

উট্পন্দ্র তকোনরদট্ক নো চোরহয়ো প্রশ্ন করিল, আপনোট্দি আে রকিকে হট্ব? 

 

রকিেেয়ী করহল, তস কথো তকন ব্বেজ্ঞোসো কিট্চন? আেোট্দি আে তয্ দুিঃট্খি 

রদন, িোি ি তকউ িোগ রনট্ি পোিট্ব নো। আপরন রকন্তু আি তদিী কিট্বন নো, 

এইট্বলো উট্ঠ পিুন! 
 

সিয কথো বরলবোি এ রক অদ্িুি শোন্ত-কঠঠন িঙ্গী! েুহটূ্িেি েনয উট্পন্দ্র সেস্ত 

িুরলয়ো িোহোি রবস্ময়-রবস্ফোরিি দুই চট্ক্ষি পরিপূে ে দৃঠি রকিেেয়ীি েুট্খি উপি 

রনবদ্ধ করিল। প্রথট্েই তচোখ পরিল িোহোি রসাঁথোি পুট্িোিোট্গ রসাঁদুট্িি উজ্জ্বল 

তিখোটো—নোিী-তসৌিোট্গযি সব েট্শ্রষ্ঠ রনদশ েন—এ েীবট্নি পিে তশ্রয়িঃ এখট্নো 

রনব্বিে হয় নোই—আয়রিি সেস্ত তগৌিব বহন করিয়ো এখনও রবদযেোন আট্ছ। 

প্রবল বোট্িোচ্ছ্বোট্স উট্পন্দ্রি সব েশিীি একবোি কো াঁরপয়ো নরিল উঠঠল। 

 

রকিেেয়ী িোহো তদরখট্ি পোইল, রকন্তু িোহোি আিোসেোত্রও িোহোি েুট্খ প্রকোশ 

পোইল নো। করহল, আপরন উঠুন, আরে একটু দুধ্ খোইট্য় রদই। 

 

উট্পন্দ্র সরিয়ো বরসয়ো করহল, ও ুধ্টো— 
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রকিেেয়ী বযরথি স্বট্ি বোধ্ো রদয়ো বরলয়ো উঠঠল, নো নো, আি িোট্ি কোে তনই। 

অট্নক ও ুধ্ই তেোি কট্ি খোইট্য়রচ, আি খোওয়োট্ি চোইট্ন। 

 

উট্পন্দ্র প্ররিবোদ করিল নো। ঔ ট্ধ্ি অনোবশযকিো তস রনট্েও কে েোরনি নো। 

স্বোেীট্ক দুধ্ পোন কিোইয়ো তস পুনব েোি অনুট্িোধ্ করিট্িই উট্পন্দ্র উঠঠয়ো দো াঁিোইল 

এবং অরিশীঘ্র েোনোহোি করিয়ো রিরিয়ো আরসট্ব বরলয়ো িোি পয্ েন্ত অগ্রসি 

হইট্িই রকিেেয়ী েৃদুকট্ি প্রশ্ন করিল, আসবোি সেয় সিীশঠোকুিট্পোি 

বোসোটো হট্য় আসট্বন রক? 

 

উট্পন্দ্র রিরিয়ো দো াঁিোইয়ো করহল, তকন? 

 

রকিেেয়ী করহল, আেোি ি তলোক তনই তয্, িো াঁি বোসোয় একবোি পোঠোব, তসই 

েট্নয বলরছলুে, আপরন য্রদ একবোি— 

উট্পন্দ্রি সহসো েট্ন হইল, এই িোরকট্ি পোঠোইবোি প্রস্তোট্বি িোিো িোহোট্কই 

তয্ন রবট্শ িোট্ব একটু তখো াঁচো তদওয়ো হইল। িোই রিক্তকট্ি প্রশ্ন করিল, িোট্ক 

রক আপনোি রবট্শ  তকোন প্রট্য়োেন আট্ছ? 

 

এই কিস্বি ও িোহোি িোৎপয্ ে রকিেেয়ীি অট্গোচট্ি িরহল নো। রকন্তু, িোই বরলয়ো 

রনট্েি কিস্বট্িি িোিো আি িোহোট্ক তস বোিোইয়ো িুরলল নো। শুধ্ু বরলল, এ 

দুিঃসেট্য় ি আেোি সকলট্কই প্রট্য়োেন উপীনবোবু। িো ছোিো, তকন তয্ হঠোৎ 

রিরন আপনোি উপি অেন িোগ কট্ি চট্ল তগট্লন, িোও ি েোরনট্ন। িোই 

িোবরচ, একবোি িো াঁট্ক তিট্ক আনবোি তচিো কিো রক িোল নয়? 

 

উট্পন্দ্র েট্ন েট্ন রবিক্ত হইয়ো করহল, আপরন তসেনয উরিগ্ন হট্বন নো। তস ি 

আেোিই বেু, আেোট্দি িোল-েন্দ আেিোই রস্থি কট্ি রনট্ি পোিব। িট্ব, 

আপনোি য্রদ রবট্শ  কোে থোট্ক ি—িোি কোট্ছ তলোক পোঠঠট্য় রদট্ি পোরি—

আেোি রনট্েি য্োবোি সেয় হট্ব নো। 

 

রকিেেয়ী েৃদুস্বট্ি করহল, তসই িোল। তলোক পোঠঠট্য় তদট্বন। িোি আসোই চোই। 

বেুি সট্ঙ্গ বেুি তবোঝোপিো য্ট্ব হয় তহোক, রকন্তু আরে িোি তবোন। আেোি 

এিবি রবপট্দি রদট্ন আেোট্ক শোব্বস্ত রদট্ি আপনোট্দি আরে তদব নো। 

 

নো নো, িোি আবশযক রক, আরে খবি পোঠঠট্য় তদব—বরলয়ো উট্পন্দ্র বোরহি হইয়ো 

তগল। অবশয, িোই-তবোট্নি নূিন সম্বে তকোথোয় রকিোট্ব গরিয়ো উঠঠট্ব িোহো 
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রস্থি করিয়ো রদবোি িোি িোহোি উপট্ি নোই, এ কথো তস েট্ন েট্ন স্বীকোি করিয়ো 

লইল। রকন্তু িথোরপ তয্ আত্মীয়িোি ধ্োিো একরদন শুধ্ু িোহোি েধ্য রদয়োই পথ 

পোইয়োরছল, তস তয্ আে িোহোট্কই অরিিে করিয়ো প্রবোরহি হইট্িট্ছ, এ 

সংবোদ িোহোট্ক আঘোি নো করিয়ো পোরিল নো। বেুি প্ররি তস য্ো খুশী করিট্ি 

পোট্ি, রকন্তু িোহোট্দি এই িোই-তবোট্নি রনকটিে সম্বট্েি েট্ধ্য রকিেেয়ী 

তকোন বেুট্কই তয্ হস্তট্ক্ষপ করিট্ি রদট্ব নো, ইহো বুব্বঝবোি পট্ক্ষ তস অস্পিিোি 

তলশেোত্র স্থোন িোট্খ নোই। 

 

কু্ষদ্র গরল দ্রুিপট্দ পোি হইয়ো আরসয়ো উট্পন্দ্র বি িোস্তোয় গোরি িোিো করিল। 

অেকোি-শীিল েৃিুযপুিীি বোরহট্ি, শহট্িি এই প্রখি সূয্ েোট্লোকদীি, েীবন্ত, 

কে েচিল িোেপট্থি উপট্ি দো াঁিোইয়োও রকন্তু তস আিোে তবোধ্ করিল নো। েট্নি 

রিিিটোয় তকেন তয্ন একিকে  জ্বোলো করিট্িই লোরগল। 

 

আবশযক হইট্ল রকিেেয়ী তয্ রকরূপ উগ্রিোট্ব কঠঠন হইয়ো উঠঠট্ি পোট্ি, িোহো 

তস একরদন তদরখয়োরছল, রকন্তু িোহোি শোন্ত রবরুদ্ধিোও তয্ িোহো অট্পক্ষো অে 

কঠঠন নয়, আব্বেকোি এই গুঠট কট্য়ক কথোট্িই তস স্পি অনুিব করিল। 

সিীট্শি সরহি িোহোি তয্ একটো রববোদ ঘঠটয়োট্ছ, রকিেেয়ী িোহো তটি পোইয়োট্ছ 

বুঝো তগল। রকন্তু, কলট্হি কোিে য্োহোই তহোক, তদো -গুট্েি রবচোি তস রনট্েই 

করিট্ব, আি কোহোট্কও হোি রদট্ব নো, এই কথোটোই ঘুরিয়ো রিরিয়ো িোহোি েট্নি 

েট্ধ্য য্োিোয়োি করিট্ি লোরগল। 
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চব্বিশ 

 

নোিীি সম্বট্ে উট্পন্দ্রি েি পরিবিেন করিবোি সেয় আরসয়ো উপরস্থি হইল। 

আে িোহোট্ক েট্ন েট্ন স্বীকোি করিট্ি হইল, স্ত্রীট্লোক সম্বট্ে িোহোি জ্ঞোট্নি 

েট্ধ্য েস্ত িুল রছল। এেন নোিীও আট্ছ, য্োহোি সম্মুট্খ পুরুট্ ি অভ্রট্িদী রশি 

আপরন ঝুাঁ রকয়ো পট্ি। তেোি খোট্ট নো, েোথো অবনি করিট্ি হয়। এেরন নোিী 

রকিেেয়ী। তসই প্রথে পরিচট্য়ি িোট্ত্র ইহোিই সম্বট্ে উট্পন্দ্র সিীট্শি কোট্ছ, 

েুট্খ অনযরূপ করহট্লও অন্তট্ি সকরুে অবজ্ঞোি সরহি িোরবয়োরছল, ইহোিো 

তসই-সব উগ্র-স্বিোবো িেেী—য্োহোিো অরি সোেোনয কোিট্েই জ্ঞোন হোিোইয়ো 

উেোট্দি েি রব  খোইয়ো, গলোয় দরি রদয়ো িয়ঙ্কি কোণ্ড করিয়ো বট্স। আে 

তদরখট্ি পোইল, নো, িোহো নয়। ইহোিো একোন্ত সঙ্কট্টি েট্ধ্যও েোথো ঠঠক িোরখট্ি 

েোট্ন, এবং তলশেোত্র উগ্র নো হইয়োও অবলীলোিট্ে আপন ইিো প্রট্য়োগ 

করিট্ি পোট্ি। এ বোটীট্ি সিীট্শি আসো-য্োওয়ো উরচি-অনুরচি য্োই তহোক, 

রকিেেয়ী িোরকয়োট্ছ, এ খবিটো সিীশট্ক রদট্িই হইট্ব। 

 

এই কথোটো পট্থ য্োইট্ি য্োইট্ি তস য্িই আট্লোচনো করিট্ি লোরগল, িিই িোহোি 

েন আতক্ষট্প িরিয়ো উঠঠল। কোিে, সিীশট্ক অি িোলবোরসি বরলয়োই, িোহোি 

উপি আে উট্পন্দ্রি রবিৃেোি তয্ন অন্ত রছল নো। তস তয্ অপিোধ্ করিয়োট্ছ, 

িোহোি রবচোি আি একরদন হইট্ব, রকন্তু আে তয্ সিীশ প্রকোট্শয, িোহোরি েুট্খি 

উপি িোহোি রচিরদট্নি অরধ্কৃি অগ্রট্েি সম্মোরনি আসনঠটট্ক সদট্প ে 

েোিোইয়ো তগল, তকোন সট্ঙ্কোচ েোরনল নো, সকল দুিঃট্খি তচট্য় এই দুিঃখই উট্পন্দ্রি 

েট্ে ে রগয়ো রবাঁরধ্য়োরছল। 

 

রকছুরদন পূট্ব ে উট্পন্দ্র বোরিট্ি বরসয়োই একখোনো অনোেো পট্ত্র সিীট্শি কথো 

শুরনয়োরছল। তস পত্র, িোখোট্লি তলখো। য্খন দুেট্নি িোব রছল, িখন সিীট্শি 

রনট্েি েুট্খই িোখোল িোহোি এই পিে বেুঠটি বহু অসোধ্োিে কোরহনী অবগি 

হইয়োরছল। উট্পনদোি অসোেোনয রবদযো-বুব্বদ্ধ এবং িোহোি িু োি-শুভ্র অকলঙ্ক 

চরিট্ত্রি খযোরি এবং সকল গট্ব েি বি গব ে রছল িোহোি তসই উপীনদোি 

অপরিট্েয় তেহ। তসইখোট্ন ঘো তদওয়োি েি েোিোত্মক আঘোি তয্ সিীট্শি 

পট্ক্ষ আি রকছুই হইট্ি পোট্ি নো, ধ্ূিে িোখোল িোহো ঠঠক বুব্বঝয়োরছল। 

 

রকন্তু, তস পত্র িখন তকোন কোেই কট্ি নোই। উট্পন্দ্র রচঠঠ পরিয়ো রছাঁ রিয়ো 

তিরলয়ো রদয়ো পত্র-তপ্রিট্কি উট্দ্দট্শ হোরসয়ো বরলয়োরছল, িুরে তয্ই হও এবং 
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সিীট্শি য্ি তগোপনীয় কথোই েোরনয়ো থোট্কো, আরে তিোেোি তচট্য়ও িোহোট্ক 

তবশী েোরন; এবং রদন-দুই পট্ি সিীট্শি রপিোি প্রট্শ্ন সহোট্সয করহয়োরছল, 

সিীশ িোলই আট্ছ। িট্ব, তবোধ্ করি, কোহোিও সরহি ঝগিো-রববোদ করিয়ো 

সোট্বক বোসো িযোগ করিয়ো অনযত্র রগয়োট্ছ। তস তলোকটো একখোনো অনোেো পট্ত্র 

িোহোি সম্বট্ে য্ো-িো রলরখয়ো েোনোইয়োট্ছ। 

বৃদ্ধ উরিগ্নেুট্খ ব্বেজ্ঞোসো করিয়োরছট্লন, রকিকে য্ো-িো উপীন? 

 

উট্পন্দ্র েবোব রদয়োরছল, তস-সকল রেথযো গে শুরনয়ো আপনোি সেয় নি করিয়ো 

লোি নোই। আরে ি সিীশট্ক হোট্ি করিয়ো েোনু  করিয়োরছ—আরে েোরন, তস 

এেন রকছু করিট্ব নো য্োহোট্ি আত্মীয় কোহোিও েোথো তহাঁট হয়। আপরন রনব্বিন্ত 

থোকুন। 

 

িোহোি তসই রবশ্বোট্সি রশট্ি বজ্রপোি হইল সোরবত্রীট্ক স্বচট্ক্ষ তদরখয়ো। সিীট্শি 

রনেেন কট্ক্ষি েট্ধ্য প্রসোধ্নরনিিো একোরকনী িেেী! িোহোি তস রক সুগিীি 

লজ্জো! এবং সেস্ত লজ্জো ছোপোইয়ো তসই দুঠট আয়ি চকু্ষি বযরথি বযোকুল দৃঠিট্ি 

রক ত্রোসই নো িুঠটয়ো উঠঠয়োরছল! তস রক িুল করিবোি? এক েুহটূ্িেই উট্পন্দ্রি 

েট্নি েট্ধ্য িোখোট্লি তসই রবস্মৃিপ্রোয় রচঠঠখোরনি আগোট্গোিো এট্কবোট্ি তয্ন 

আগুট্নি অক্ষট্ি জ্বরলয়ো উঠঠয়োরছল। প্রশ্ন করিবোি, সংশয় করিবোি আি 

রকছুেোত্র প্রট্য়োেন রছল নো। 

 

তস রচঠঠখোরনট্ক রবশ্বোসট্য্োগয করিয়ো িুরলট্ি িোখোল তচিোি ি্রুঠট কট্ি নোই। 

িোহোট্ি সোরবত্রীি নোে ি রছলই, নোনোরবধ্ রববিট্েি েট্ধ্য িোহোি ভূ্রি উপি 

একঠট তছোট কোল আাঁরচট্লি কথো উট্িখ করিট্িও তস িুট্ল নোই। রচেঠট এিই 

সুস্পি তয্, পলট্কি দৃঠিপোট্িই িোহো উট্পন্দ্রি লক্ষযট্গোচি হইয়োরছল। 

 

সিীশট্ক িোরকয়ো রদবোি অরপ্রয় কোেটো য্োইবোি পট্থই তশ  করিয়ো য্োইট্ব রক 

নো, রস্থি করিট্ি করিট্িই িোিোট্ট গোরি তেযোরি -সোট্হট্বি বোটীি সম্মুখীন 

হইল এবং িটট্ক প্রট্বশ করিট্িই িোহোি উৎসুক দৃঠি রকট্স তয্ন বোরিি দরক্ষে 

রদট্কি তদোিলো কট্ক্ষি অরিেুট্খ আক েে করিয়ো লইল। 

 

উট্পন্দ্র েুখ বোিোইয়ো তদরখল, য্োহো রনিঃসংশট্য় প্রিযোশো করিয়োরছল, ঠঠক িোহোই। 

উেুক্ত সুদীঘ ে বোিোয়ন ধ্রিয়ো একখোরন স্তব্ধ প্ররিেো এই পট্থি পট্িই তয্ন সেস্ত 

প্রোেেন পোরিয়ো রদয়ো দো াঁিোইয়ো আট্ছ। এিটো দূি হইট্ি িোল করিয়ো তদখো সম্ভব 

নট্হ, িবুও িোহোি েনিট্ক্ষ ওই বোিোয়নবরিেনীি ওষ্ঠোধ্ট্িি ঈ ৎ কম্পনটুকু 
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হইট্ি চকু্ষপিব-প্রোট্ন্তি েট্লি তিখোঠট পয্ েন্ত এিোইল নো। িোহোি এিক্ষেকোি 

রচন্তোজ্বোলো, অরিেোন ও অপেোট্নি ঘোি-প্ররিঘোট্িি তবদনো েুরছয়ো রগয়ো শুধ্ু 

তকবল এই একটো কথো েট্ন েোরগল, সুিবোলোি সোিোিোব্বত্র এবং এই-সেস্ত 

সকোলটো নো েোরন রক করিয়োই কোঠটয়োট্ছ। তয্ সোধ্য থোরকট্ল হয়ি িোহোট্ক ঘট্িি 

বোরহি হইট্িই তদয় নো, তস তয্ এই অপরিরচি শহট্িি েট্ধ্য গিীি িোট্ত্র িোহোি 

অসুস্থ স্বোেীট্ক একোকী বোরিি বোরহট্ি য্োইট্ি রদয়ো এিটো তবলো পয্ েন্ত রকরূপ 

করিয়োট্ছ, িোহো রচন্তো করিয়ো একরদট্ক িোহোি তয্েন হোরস পোইল, অনযরদট্ক 

তিেরন তচোট্খি তকোট্ে েল আরসয়ো পরিল। 

 

সট্িোব্বেনী তবোধ্ করি খবি পোইয়ো তসইেোত্র রিিি হইট্ি ছুঠটয়ো আরসয়ো 

বোরহট্িি বোিোন্দোয় উপরস্থি হইয়োরছল, উট্পন্দ্রট্ক তদরখবোেোত্র িোহোি তচোখ-েুখ 

হোরসি ছটোয় িরিয়ো তগল। গোরি হইট্ি নোরেট্ি নো নোরেট্িই বরলয়ো উঠঠল, 

বোইট্ি আি একদণ্ডও নয়, এট্কবোট্ি উপট্ি চলুন। 

উট্পন্দ্র য্থোসোধ্য গম্ভীি-েুট্খ তহিু ব্বেজ্ঞোসো করিট্ি রগয়ো রনট্েও হোরসয়ো 

তিরলল। সট্িোব্বেনী িখন সহোট্সয করহল, তবশ েোনু ঠটট্ক কোল িোট্ত্র আেোি 

ব্বেম্মো কট্ি রদট্য়রছট্লন—নো রনট্ে ঘুরেট্য়ট্ছ, নো আেোট্ক ঘুেুট্ি রদট্য়ট্ছ। 

সোিোিোব্বত্র গোরিি শে শুট্নট্চ, আি েোনোলো খুট্ল তদট্খট্চ—ও রক, রচঠঠ রলখট্ি 

বট্স তগট্লন তয্! নো নো, তস হট্ব নো—একবোি তদখো রদট্য় এট্স িোি পট্ি য্ো ইট্ি 

করুন—এখন নয়। 

 

বোরহট্িি বোিোন্দোয় একটো তছোট তটরবট্লি উপি রলরখিোব সোে-সিঞ্জোে প্রস্তুি 

রছল, উট্পন্দ্র একখোনো কোগে টোরনয়ো লইয়ো করহল, বিং রচঠঠ রলট্খ িোি পট্ি 

য্ো বলুন কিট্ি পোরি, রকন্তু িোি পূট্ব ে নয়। পো াঁচ রেরনট্টি তবশী লোগট্ব নো—ইট্ি 

হয় রগট্য় খবি রদট্ি পোট্িন। 

 

সট্িোব্বেনী তিেরন হোরসেুট্খ বরলল, আেোি খবি তদবোি দিকোি তনই—রিরনই 

আেোট্ক খবি রদট্ি বোইট্ি পোঠঠট্য়ট্ছন। আিো, পো াঁচ রেরনট আরে দো াঁরিট্য় 

িইলুে—আপনোট্ক সট্ঙ্গ কট্ি রনট্য় িট্ব য্োব। 

 

উট্পন্দ্র আি েবোব নো রদয়ো রচঠঠ রলরখট্ি লোরগল। রলরখট্ি রলরখট্ি িোহোি েুট্খি 

উপি বযথো ও রবিব্বক্তি সুস্পি রচেগুরল তয্ অদূট্ি দো াঁিোইয়ো সট্িোব্বেনী রনিীক্ষে 

করিয়ো তদরখট্িরছল, িোহো তস েোরনট্িও পোরিল নো। 
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পত্র সেোি করিয়ো িোহো খোট্ে পুরিয়ো ঠঠকোনো রলরখয়ো উট্পন্দ্র েুখ িুরলয়ো চোরহল। 

তকোচ্েযোন আরসয়ো সট্িোব্বেনীট্ক লক্ষয করিয়ো েোনোইল, গোরি প্রস্তুি হইয়োট্ছ। 

 

উট্পন্দ্র ব্বেজ্ঞোসো করিল, আপরন তবরুট্বন নোরক? 

 

সট্িোব্বেনী করহল, হো াঁ। আেোি তছোট রপয়োট্নোটো তেিোেি কিট্ি রদট্য়ট্চ, তসইট্ট 

একবোি তদট্খ আসব। 

 

উট্পন্দ্র খুশী হইয়ো করহল, ঠঠকোনো তলখো আট্ছ, একটু কি স্বীকোি কট্ি এই 

রচঠঠখোনো সরহসট্ক রদট্য় বোরিি েট্ধ্য পোঠঠট্য় তদট্বন। বরলয়ো উট্পন্দ্র 

সট্িোব্বেনীি প্রসোরিি হোট্িি উপি রচঠঠখোরন িোরখয়ো রদল। 

 

সট্িোব্বেনী রকছুক্ষে ধ্রিয়ো িোহোি রশট্িোনোেোি প্ররি চোরহয়ো িরহল। ঐ দুই ছত্র 

নোে ও ঠঠকোনো পরিট্ি এিটো সেয় লোট্গ নো। িোি পট্ি েুখ িুরলয়ো করহল, 

সিীশবোবু এবোি আেোট্দি বোরিট্ি উঠট্লন নো তকন? 

 

তস ি আেোট্দি সট্ঙ্গ আট্সরন—সিীশ বিোবিই এখোট্ন আট্ছ। 

 

সংবোদ শুরনয়ো সট্িোব্বেনী চেরকয়ো তগল। উট্পন্দ্রি এ-সকল লক্ষয করিবোি েি 

েট্নি অবস্থো রছল নো, থোরকট্ল তস আিয্ ে হইি। 

 

সট্িোব্বেনী রনট্েি লজ্জো চোপো রদট্ি সহেিোট্ব বরলবোি তচিো করিল, রিরন 

কখট্নো এরদট্ক েোিোন নো—অথচ এিরদন এি কোট্ছ িট্য়ট্চন। 

 

উট্পন্দ্র অনযেনস্ক হইয়ো আি একটো রকছু িোরবট্িরছল, করহল, তবোধ্ করি, 

আপনোট্দি কথো িোি েট্ন তনই। কথোটো কি সহে, রকন্তু রক কঠঠন হইয়োই আি 

একেট্নি কোট্ন বোব্বেল! 
 

িোল কথো, রদবোকি বক, িোট্ক তদখরছট্ন তয্? 

রিরন দোদোি সট্ঙ্গ হোইট্কোট্টে তবিোট্ি তগট্ছন। চলুন, আপনোট্ক সট্ঙ্গ কট্ি 

আট্গ রিিট্ি রদট্য় আরস; বরলয়ো সট্িোব্বেনী বোরিি রিিি প্রট্বশ করিল। 

 

রেরনট-কুরি পট্ি রিরিয়ো আরসয়ো তস য্খন গোরিট্ি উঠঠয়ো বরসল এবং 

আট্দশেি গোরি সিীট্শি বোসোি অরিেুট্খ িওনো হইল, িখন রিিট্ি বরসয়ো 
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সট্িোব্বেনীি বুট্কি রিিিটো কো াঁরপট্ি লোরগল এবং গোরি য্িই অগ্রসি হইট্ি 

লোরগল, হৃৎস্পন্দন িিই তয্ন দুরন েবোি হইয়ো উঠঠট্ি লোরগল। 

 

ঠঠক েট্ন হইট্ি লোরগল, তস এেনই রক একটো গুরুিি কোট্েি িোি লইয়ো 

চরলয়োট্ছ— য্োহোি রসব্বদ্ধি উপি িোহোি রনট্েিই তয্ন সেস্ত িরব যট্িি িোল-

েন্দ রনিেি করিয়ো আট্ছ। 

 

অনরিকোল পট্ি গোরি সিীট্শি বোসোি সম্মুট্খ আরসয়ো থোরেল এবং সরহস 

পত্রখোরন হোট্ি করিয়ো নোরেয়ো তগল। সট্িোব্বেনী গোরিি একটো তকোে তঘাঁর য়ো 

আিি হইয়ো কোন পোরিয়ো দিেোি উপি সরহট্সি কিোঘোি শুরনল। রকছুক্ষে 

পট্ি দিেো তখোলোি শে এবং িোহোি রিিট্ি য্োওয়ো অনুিব করিল এবং িোহোি 

পি প্ররি-েুহটূ্িে কোহোি সুপরিরচি গম্ভীি কিস্বি কোট্ন আরসবোি আশঙ্কোয় ও 

আকোঙ্ক্ষোয় স্তব্ধ কণ্টরকি হইয়ো বরসয়ো িরহল। তস রনিয় েোরনি, গোরি এবং 

গোরিি রিিট্ি তয্ বরসয়ো আট্ছ, সরহট্সি কোট্ছ িোহোি পরিচয় অবগি হইয়ো 

সিীশ রনট্েই আরসয়ো উপরস্থি হইট্ব। িোহোি একবোিও েট্ন হইল নো, তয্ বযব্বক্ত 

এিকোল এি কোট্ছ বোস করিয়োও এেন করিয়ো িুরলয়ো থোরকট্ি পোট্ি, এ সংবোদ 

িোহোট্ক হয়ি অেুেোত্রও রবচরলি নো করিট্ি পোট্ি। 

 

আবোি সরহট্সি কিস্বি িোট্িি কোট্ছ শুরনট্ি পোওয়ো তগল—তস িোি রুদ্ধও 

হইল এবং ক্ষেকোল পট্িই তস রচঠঠ হোট্ি লইয়ো একো রিরিয়ো আরসল। করহল, 

বোবু বোরি তনই। 

 

বোরি তনই? েুহিূ েকোট্লি েনয সট্িোব্বেনী সুস্থ হইয়ো বো াঁরচল। েুখ বোিোইয়ো করহল, 

রচঠঠটো রিরিট্য় রনট্য় এরল তকন, তিট্খ আয়। 

 

সরহস েোনোইল, বোবু করলকোিোয় নোই, তবলো দশটোি তেট্ন বোরি চরলয়ো তগট্ছন। 

 

কথোটো শুরনয়ো তকন তয্ িোহোি এই বোসোটো একবোি স্বচট্ক্ষ তদরখয়ো লইবোি 

দুদেেনীয় সৃ্পহো হইল, িোহোি তহিু তস ঠঠকেি রনট্েও বুব্বঝট্ি পোরিল নো। রকন্তু, 

পিক্ষট্েই নোরেয়ো আরসল এবং আি একবোি কবোট খুরলয়ো রিিট্ি প্রট্বশ 

করিল। রহন্দসু্থোনী পোচক ব্বেরনসপট্ত্রি পোহোিোয় রনয্ুক্ত রছল, িোহোি সোহোট্য্য 

সেস্ত ঘিগুলো ঘুরিয়ো রিরিয়ো তদরখয়ো নীট্চ আরসবোি পট্থ দরিি আলনোয় 

ঝুলোট্নো একটো অধ্ েেরলন চওিো পোট্িি শোরিি প্ররি সট্িোব্বেনীি দৃঠি পরিল। 
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তকৌিূহলী হইয়ো প্রশ্ন কিোয় ব্রোহ্মে রনট্েি িো োয় বযক্ত করিল এ বস্ত্রখোরন েো-

েীি। 

সোরবত্রী অপিোেট্বলোয় েোন করিয়ো িোহোি পরিট্ধ্য় রসক্ি বস্ত্রখোরন শুকোইট্ি 

রদয়োরছল, িোহো িখন পয্ েন্ত তিেরনই টোঙ্গোট্নো রছল। সট্িোব্বেনী রবব্বস্মি হইয়ো 

ব্বেজ্ঞোসোবোদ িোিো এই েোইেীি সম্বট্ে য্িটুকু অবগি হইল, িোহোট্ি আিও 

আিয্ ে হইয়ো তগল। তয্-সকল বযোপোি সচিোচি এবং সহেিোট্ব ঘট্ট নো, এবং 

য্োহোি েট্ধ্য পোপ আট্ছ, িোহো িলোইয়ো বুব্বঝট্ি নো পোরিট্লও সকট্লই রনট্েি 

বুব্বদ্ধ অনুসোট্ি একিকে  করিয়ো বুব্বঝট্ি পোট্ি। এই রহন্দসু্থোনীঠটও সস্ত্রীক 

উট্পন্দ্রি আসো এবং অেন করিয়ো িৎক্ষেোৎ চরলয়ো য্োওয়ো হইট্ি আে সকোট্ল 

েরনট্বি অকস্মোৎ প্রস্থোট্নি েট্ধ্য েোইেীঠটি তয্ সংস্রব রছল, িোহো অনুেোন 

করিট্ি পোরিয়োরছল। রবট্শ  করিয়ো সিীট্শি উদ্ভ্রোন্ত আচিে তকোন তলোট্কিই 

দৃঠি এিোট্নো সম্ভব রছল নো। িোই তস সোরবত্রীি অসুখ প্রিৃরি অট্নক কথোই করহল 

এবং িোহোট্ক তদখো-শুনো করিবোি েনযই তয্ িোহোি েরনবট্ক এেন বযস্ত ও 

বযোকুল হইয়ো অকস্মোৎ প্রস্থোন করিট্ি হইয়োট্ছ িোহোও তস একিকে  করিয়ো 

বুঝোইয়ো রদল। সট্িোব্বেনী এই একঠট নূিন িথয অবগি হইল তয্, উট্পন্দ্রিো 

সব েপ্রথট্ে এই বোরিট্িই আরসয়োরছট্লন, তেোট-ঘোট নোেোট্নো পয্ েন্ত হইয়োরছল, 

রকন্তু িৎক্ষেোৎ সেস্ত িুরলয়ো লইয়ো তসই গোরিট্িই প্রস্থোন করিয়োরছট্লন। অথচ, 

িো াঁহোিো তকহই সিীট্শি নোে পয্ েন্ত উট্িখ কট্িন নোই। িোহোি পট্ি আে এই 

পত্র,—স্পি বুঝো তগল, উট্পন্দ্র িো াঁহোি বেুি আকব্বস্মক প্রস্থোট্নি কথোটো রবরদি 

নট্হন। অধ্ীি ঔৎসুট্কয তস িেোগি এই িেেীঠটি সম্বট্ে নোনোরবধ্ প্রশ্ন করিয়ো 

ইহোি বয়স এবং তসৌন্দট্য্ েি তয্ িোরলকো পোইল িোহো সিযট্ক রিঙ্গোইয়োও বহু 

ঊট্র্ধ্ ে চরলয়ো তগল। অবট্শট্  রিরিয়ো আরসয়ো তস য্খন গোরিট্ি উপতবশন 

করিল, িখন িোহোি রপয়োট্নো সোিোট্নোি শখ চরলয়ো তগট্ছ এবং অজ্ঞোি 

গুরুিোট্ি বুট্কি রিিিটো িোিোিোন্ত হইয়ো উঠঠয়োট্ছ। 

 

এই িহসযেয়ী তয্ তক, এবং রক সূট্ত্র আরসয়োরছল িোহো েোনো তগল নো। রকন্তু 

একটো লুট্কোচুরিি অব্বস্তত্ব িোহোি েট্নি েট্ধ্য দৃঢ়েুরদ্রি হইয়ো িরহল। 

 

সিীশ ও রকিেেয়ীি উপি রবিব্বক্ত ও অরিেোন উট্পট্ন্দ্রি য্ি বিই হউক, 

িোহোট্ক প্রোধ্োনয রদয়ো কিেবয অবট্হলো কিো িোহোি স্বিোব নয়। িোই আহোিোরদি 

পি পোথুট্িঘোটোি বোরিট্ি রিরিয়ো য্োওয়োই িোহোি ইিো রছল বট্ট, রকন্তু রনদোরুে 

শ্রোরন্ত আে িোহোট্ক পিোস্ত করিল। অরধ্কন্তু সুিবোলো এেরন বো াঁরকয়ো দো াঁিোইল 

তয্, িোহো অবট্হলো করিয়ো য্োওয়োও অসোধ্য হইয়ো পরিল। 
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ঘণ্টো-কট্য়ক পট্ি িোহোি উৎকঠিি রনদ্রো য্খন িোরঙ্গয়ো তগল, িখন তবলো আি 

নোই। ধ্িেি করিয়ো উঠঠয়ো বরসট্িই পোট্শি ঠটপট্য়ি উপি রচঠঠখোনোি উপি 

তচোখ পরিল। িুরলয়ো লইয়ো তদরখল, পত্র তিেরন বে িরহয়োট্ছ—তয্ কোিট্েই 

হউক, িোহো সিীট্শি হোি পট্ি নোই। সোিো পোইয়ো সুিবোলো ঘট্ি  ুরকয়ো করহল, 

সিীশ-ঠোকুিট্পো এখোট্ন তনই, তবলো দশটোি গোরিট্ি বোরিট্ি চট্ল তগট্ছন। 

সংবোদ শুরনয়ো উট্পট্ন্দ্রি েুখ কোরল হইয়ো তগল। প্রথট্েই েট্ন হইল, এই 

অপরিরচি শহট্িি েট্ধ্য হোিোট্নি আসি েৃিুয-সংিোন্ত য্োবিীয় কিেবয এখন 

একোকী িোহোট্কই সম্পি করিট্ি হইট্ব। উিঃ, তস কি কোে! এবং িী ে 

রনদোরুে! তলোক িোকো, ব্বেরনসপত্র তয্োগোি কিো, সদযরবধ্বো ও েননীি তকোট্লি 

রিিি হইট্ি িোহোি একেোত্র সন্তোট্নি েৃিট্দহ টোরনয়ো বহন করিয়ো লইয়ো 

য্োওয়ো! এই েে েোরন্তক তশোট্কি দৃশয কেনো করিয়োই িোহোি সব েোঙ্গ পোথট্িি েি 

িোিী ও সেস্ত রচি পোথুট্িঘোটোি প্ররিকূট্ল েুখ বো াঁকোইয়ো দো াঁিোইল। রনট্েি 

অজ্ঞোিসোট্ি তস তয্ রিিট্ি রিিট্ি সিীট্শি উপি কিখোরন রনিেি করিয়ো 

বরসয়োরছল, িোহো এইবোি অরিেোন ও অপেোট্নি আবিে তিদ করিয়ো তদখো 

রদল। 

 

এই-সকল কোয্ ে উট্পন্দ্রি রনিোন্তই প্রকৃরি-রবরুদ্ধ। সোধ্যেি তকোনরদন তস ইহোি 

েট্ধ্য পরিট্ি চোরহি নো। রকন্তু সিীট্শি কোট্ছ িোহো কিই নো সহে! তদট্শ এেন 

তলোক েট্ি নোই, তয্খোট্ন তস িোহোি কে েপটু সুস্থ সবল তদহঠট লইয়ো সব েোট্গ্র 

উপরস্থি হয় নোই, এবং সেস্ত অরপ্রয় কোয্ ে রনিঃশট্ে রবনো-আিম্বট্ি সম্পি 

করিয়ো তদয় নোই। এ দুিঃসেট্য় সকট্লই িোহোট্ক খুাঁব্বেি, এবং িোহোি আগেট্ন 

তশোকোিে ও রবপি গহৃস্থ এই দুিঃট্খি েোট্ঝও সোন্ত্বনো এবং সোহস পোইি। তস য্খন 

এট্কবোট্ি করলকোিো ছোরিয়ো চরলয়ো তগল, িখন ক্ষেকোট্লি েনয উট্পন্দ্র 

তকোনরদট্ক চোরহয়ো আি পথ তদরখট্ি পোইল নো। 

 

সুিবোলো স্বোেীি েুট্খি িোব লক্ষয করিয়ো হোিোট্নি অবস্থো ব্বেজ্ঞোসো করিল, রকন্তু 

সিীট্শি প্রসঙ্গ উিোপন করিল নো। সট্িোব্বেনী রিরিয়ো আরসয়ো কথো বোরহি 

করিবোি েট্নয গেিট্ল য্োহো রববৃি করিয়োরছল, িোহো হইট্িই তস কোল িোব্বত্রি 

বযোপোিটো অনুেোন করিয়ো লইয়োরছল, সিীশ তয্ িোহোি স্বোেীি কি বি বেু, িোহো 

েোরনি বরলয়োই এই বযথোটো এখন এিোইয়ো তগল। 
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সুিবোলোি সোংসোরিক বুব্বদ্ধি উপট্ি উট্পন্দ্রি রকছুেোত্র আস্থো রছল নো বরলয়োই তস 

তকোনরদন স্ত্রীি কোট্ছ তকোন সেসযোি উট্িখ করিি নো, রকন্তু এইেোত্র তস 

রনট্েট্ক এিই রবপি িোরবট্িরছল তয্, িৎক্ষেোৎ সেস্ত অবস্থোটো প্রকোশ করিয়ো 

তিরলয়ো বযোকুল হইয়ো করহল, তস তয্ আেোট্ক এই রবপট্দি েোট্ঝ তিট্ল তিট্খ 

চট্ল য্োট্ব সুট্িো, এ আরে স্বট্প্নও িোরবরন। একো এই অেোনো েোয়গোয় আরে রক 

উপোয় করি! বরলয়ো উট্পন্দ্র তয্ন অসহোয় রশশুি েি স্ত্রীি েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো 

িরহল। 

 

রকন্তু আিয্ ে, স্বোেীি এিবি রবপট্দি বোিেো পোইয়োও সুিবোলোি েুট্খ তলশেোত্র 

উট্িগ প্রকোশ পোইল নো। তস কোট্ছ সরিয়ো আরসয়ো িোহোি একটো হোি ধ্রিয়ো 

পুনিোয় রবছোনোি উপি বসোইয়ো রদয়ো ধ্ীিিোট্ব করহল, িো অি িোবচ তকন, এ 

কলকোিোয় কোট্িো েট্নযই কোট্িো আটকোয় নো। তিোেোি চো বিিী হট্য়ট্ছ, হোিেুখ 

ধ্ুট্য় িুরে চো তখট্য় নোও। তছোটঠোকুিট্পোট্ক সট্ঙ্গ কট্ি আরেও য্োব্বচ চল। 

উট্পন্দ্র অবোক হইয়ো করহল, িুরে য্োট্ব? 

 

সুিবোলো অরবচরলিিোট্ব করহল, য্োব বব রক! তেট্য়েোনুট্ ি এ দুিঃসেট্য় কোট্ছ 

থোকো তেট্য়েোনুট্ িই কোে—বরলয়ো তস অনুেরিি েনয অট্পক্ষো েোত্র নো 

করিয়ো পোট্শি ঘি হইট্ি চো আরনয়ো হোব্বেি করিল এবং রদবোকিট্ক সংবোদ রদয়ো 

রনট্ে প্রস্তুি হইবোি েনয শীঘ্র বোরহি হইয়ো তগল। 

 

গহৃট্স্থি ঘট্ি ঘট্ি য্খন সট্বেোত্র সেযোদীপ জ্বরলয়ো উঠঠয়োট্ছ, ঠঠক এেরন সেট্য় 

িোহোিো পোথুট্িঘোটোি বোরিট্ি প্রট্বশ করিল। সদি দিেো তখোলো, রকন্তু নীট্চ 

তকোথোও তকহ নোই। অেকোি িোঙ্গো বোরি িশোট্নি েি স্তব্ধ। উিয়ট্ক সোবধ্োট্ন 

অনুসিে করিট্ি ইরঙ্গি করিয়ো উট্পন্দ্র রনিঃশট্ে উপট্ি উঠঠয়ো হোিোট্নি রুদ্ধ 

কবোট্টি সম্মুট্খ আরসয়ো ক্ষেকোট্লি েনয স্তব্ধ হইয়ো দো াঁিোইল। রিিি হইট্ি 

শুধ্ু একটো েে েট্িদী দীঘ েশ্বোস কোট্ন আরসয়ো বোব্বেল। কজ্জম্পিহট্স্ত িোি তঠরলয়ো 

চোরহট্িই আাঁধ্োি শয্যোিট্ল আপোদেস্তক বস্ত্রোিোরদি হোিোট্নি েৃিট্দহ তচোট্খ 

পরিল। িোহোি দুই পোট্য়ি েট্ধ্য েুখ গুাঁ ব্বেয়ো সদযরবধ্বো উপুি হইয়ো পরিয়ো 

রছল—তস একবোি েোথো উাঁচু করিয়ো তদরখল এবং পিক্ষট্েই রবদুযট্িট্গ উঠঠয়ো 

দো াঁিোইয়ো আিেকট্ি ‘েো’ বরলয়ো চীৎকোি করিয়োই উট্পন্দ্রি পদিট্ল েূরছ েি হইয়ো 

পরিয়ো তগল এবং তসই েুহটূ্িেই চট্ক্ষি রনট্েট্  সুিবোলো উদ্ভ্রোন্ত হিবুব্বদ্ধ 

স্বোেীট্ক এক পোট্শ তঠরলয়ো রদয়ো ঘতি  ুরকয়ো রকিেেয়ীি েুখখোরন তকোট্লি 

উপি িুরলয়ো লইল। 
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পাঁরচশ 

 

অরস্থ-েোংস-তেদ-েজ্জো-িট্ক্ত গঠঠি এই েোনব-তদট্হ সেস্ত বস্তুিই একটো সীেো 

রনরদেি আট্ছ। েোিৃট্েহও অসীে নট্হ, িোহোিও পরিেোে আট্ছ। গুরুিোি 

অহরন েশ অরবট্িট্দ টোরনয়ো রিরিয়ো িক্ত-চলোচল য্খন বে হইয়ো আরসট্ি থোট্ক, 

িখন তসই সীেোট্িখোি একোট্ন্ত দো াঁিোইয়ো েননীও আি সন্তোনট্ক বহন করিয়ো 

এক পদও অগ্রসি হইট্ি পোট্ি নো। িোহো তেট্হি অিোট্ব রকংবো ক্ষেিোি 

অিোট্ব তস েীেোংসোি িোি অন্তয্ েোেীি হোট্ি, েোট্য়ি হোট্ি নয়। িোই তসরদন 

য্খন হোিোট্নি েৃিট্দহ েোিৃ-অঙ্কচুযি হইয়ো িশোট্ন চরলয়ো তগল, িখন 

অট্ঘোিেয়ীি বক্ষ তিরদয়ো তয্ দীঘ েশ্বোস তসই অসীট্েিই পদপ্রোট্ন্ত এই েৃিুযি 

বোিেো বহন করিয়ো লইয়ো তগল, িোহো আিও রকছু সট্ঙ্গ লইয়ো তগল রক নো, তস 

অনুেোন করিবোি সোধ্য েোনুট্ ি নোই। 

 

িো াঁহোি অিযন্ত জ্বট্িি উপট্িই হোিোট্নি েৃিুয ঘট্ট। িোিপি আট-দশ রদন তয্ 

তকেন করিয়ো তকোথো রদয়ো তগট্ছ, িোহো রিরন েোরনট্িও পোট্িন নোই। 

 

শ্রোদ্ধটো তকোনেট্ি তশ  হইয়ো তগট্ল রিরন উট্পন্দ্রট্ক ধ্রিয়ো পরিট্লন, বোবো, 

পোট্শি বোরিি েরিকট্দি বিট্বৌ কোশী বৃন্দোবন প্রয়োগ তবিোট্ি য্োট্বন, আেোি 

রক তসই সট্ঙ্গ য্োওয়ো হট্ি পোট্ি নো? 

 

তকন হট্ি পোিট্ব নো েোসী, স্বিট্ন্দ হট্ি পোট্ি। রকন্তু—, বরলয়ো তস একবোি 

রকিেেয়ীি েুট্খি রদট্ক চোরহল। 

 

রকিেেয়ী বুব্বঝট্ি পোরিয়ো করহল, আেোি েট্নয রচন্তো তনই ঠোকুিট্পো, আরে 

ব্বঝট্ক রনট্য় তবশ থোকট্ি পোিব। 

 

উট্পন্দ্র রকন্তু ইহোট্ি িৎক্ষেোৎ সোয় রদট্ি পোরিল নো, চুপ করিয়ো িরহল। 

 

রকিেেয়ী িোহোি েুট্খি রদট্ক ক্ষেকোল চোরহয়ো থোরকয়ো করহল, রকংবো এও ি 

স্বিট্ন্দ হট্ি পোট্ি। রদবোকি ঠোকুিট্পো ি কলকোিোয় তথট্কই রব. এ. পিট্বন 

রস্থি হট্য়ট্ছ, িো াঁট্ক তকন আেোি কোট্ছই তিট্খ দোও নো? একটো অেোনো বোসোয় 

থোকোি তচট্য় আেোি তচোট্খি উপি থোকো ি ত ি িোল। য্ত্নও হট্ব, কলকোিোয় 
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একলো িোখোি তয্-সব িয় আট্ছ, তস িয়ও থোকট্ব নো। বরলয়ো তস উট্পন্দ্রি েুট্খি 

প্ররি দৃঠি স্থোরপি করিল। 

 

অট্ঘোিেয়ী এট্কবোট্ি পূে ে সম্মরি রদয়ো বরলয়ো উঠঠট্লন, তস হট্ল ি আি তকোন 

কথোই তনই উপীন—িোই কি বোবো, িোই কি। তস তছট্লটোিও য্ত্ন হট্ব, এ 

হিিোগীও য্ো তহোক একটু নোিোচোিো কট্ি বো াঁচট্ব। রিরন তকোনগরিট্ক একটু 

বোরহি হইয়ো পরিট্ি পোরিট্লই বো াঁট্চন। এিশীঘ্ি এেন তসোেো পথ আরবষৃ্কি 

হইট্ি তদরখয়ো রিরন রনব্বিন্তিোট্ব একটো রনশ্বোস তিরলট্লন। রকন্তু উট্পন্দ্র 

রকিেেয়ীি সোহস তদরখয়ো এট্কবোট্ি স্তরম্ভি হইয়ো তগল। এেন একটো 

অিোবনীয় প্রস্তোব তস েুখ রদয়ো বোরহি করিল তয্ রক করিয়ো, ইহোই ি তস প্রথট্ে 

িোরবয়ো পোইল নো। রদবোকি য্োই হউক, তস রশশু নট্হ, —তসও প্রোিট্য্ৌবন পুরু । 

অথচ ঠঠক তয্ন রশশুি েিই এই সব েরূপ-তয্ৌবনো িেেী একোরকনী এই রনেেন 

গহৃেট্ধ্য িোহোট্ক লোলন-পোলন ও েোনু  করিয়ো রদবোি সব েপ্রকোি দোরয়ত্ব 

অসট্ঙ্কোট্চ গ্রহে করিট্ি উদযি তদরখয়ো উট্পন্দ্রি েুখ রদয়ো িোলেন্দ তকোন 

কথোই বোরহি হইল নো। এই িেেী তয্ রকরূপ অসোধ্োিে বুব্বদ্ধেিী িোহো েোরনট্ি 

িোহোি বোকী নোই। তস তয্ সঙ্গি-অসঙ্গি সোংসোরিক ও সোেোব্বেক রবরধ্বযবস্থো 

সরবট্শ  েোরনয়ো বুব্বঝয়োই এ প্রসঙ্গ উিোরপি করিয়োট্ছ িোহোট্িও সংশয় নোই—

িট্ব, এ রক কথো? তকেন করিয়ো করহল? 

 

রনট্েট্ ি েট্ধ্য তস িোহোি সংশট্য়োট্িব্বেি সেস্ত পয্ েট্বক্ষে-শব্বক্ত েোগ্রি ও 

একত্র করিয়ো এই অনন্ত তসৌন্দয্ েেয়ীি অন্তট্িি েট্ধ্য তপ্রিে করিট্ি চোরহল, 

রকন্তু তকোনখোট্ন িোহোিো প্রট্বট্শি পথ পোইল নো। বিি তকোথোয় তয্ন সট্বট্গ 

প্ররিহি হইয়ো িৎক্ষেোৎ রিরিয়ো আরসল। 

 

রকন্তু, এই তয্ েুহিূ েকোট্লি েনয উিট্য় উিট্য়ি েুট্খি প্ররি নীিট্ব চোরহয়ো 

িরহল, ইহোট্ি দুেট্নি েট্ধ্য তয্ন একটো নূিন পরিচট্য় তচনোশুনো হইয়ো তগল। 

িোহোি েট্ন হইল, এেন শুদ্ধ শোন্ত ও একোন্ত আত্মসেোরহি ববিোট্গযি েূরিে তস 

আি কখনও তদট্খ নোই। তসরদন িোট্ত্র ইহোি তবট্শি পোরিপোটয তদরখয়ো 

সদযসেোগি িোহোি ও সিীট্শি দৃঠি ঝলরসয়ো রগয়োরছল, েট্ন হইয়োরছল, ইহোি 

িুলনো নোই—এেন করিয়ো সোব্বেট্ি নো পোরিট্ল বুব্বঝ কোহোিও সোেোই হয় নো, 

আে আবোি িোহোিই এই রুক্ষ রশরথল অসংবদ্ধ তকশপোশ ও রবধ্বোি সোে 

তদরখয়ো েট্ন হইল, এেন বুব্বঝ আি তকোন রদন ইহোট্ক তদখোয় নোই। অিযন্ত 

অকস্মোৎ নবলব্ধ তচিনোি েি এই একঠট কথো িোহোি রশিোয় রশিোয় প্রবোরহি 
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হইয়ো তগল তয্, তসৌন্দট্য্ েি এই তয্ অপরিসীে সেোট্বশ, ইহো ঠঠক তয্ন 

অরগ্নরশখোি েিই িিরঙ্গি হইয়ো ঊট্র্ধ্ ে উব্বিি হইট্িট্ছ—ইহোট্ক দুই চকু্ষ 

িরিয়ো গ্রহে করিট্ি হয়, স্পশ ে করিট্ি নোই—তয্ কট্ি, তস েট্ি। এই িীব্র 

রশখোরূরপেী রবধ্বো তয্ অসট্ঙ্কোট্চ অকুট্িোিট্য় রদবোকিট্ক গ্রহে করিট্ি 

চোরহয়োট্ছ, তস ইহোি সিযকোি অরধ্কোট্িি গট্ব েই করিয়োট্ছ। দুিঃসোহস বো স্পধ্ েো 

প্রকোশ কট্ি নোই। 

 

উট্পন্দ্র িখনও কথো করহট্ি পোরিল নো বট্ট, রকন্তু িোহোি েনিট্ক্ষি দৃঠিট্ি এই 

রবধ্বোি কোট্ছ রদবোকি এট্কবোট্ি রনিোন্ত কু্ষদ্র রশশুি েিই অরকব্বিৎকি হইয়ো 

তগল; এবং তসরদন তকন সিীশট্ক তছোট িোইঠটি েি কোট্ছ পোঠোইয়ো রদট্ি 

অনুট্িোধ্ করিয়োরছল, িোহোও আে এট্কবোট্ি সুস্পি হইয়ো তগল। পরিিৃি েন 

িোহোি রনিঃশে কিট্য্োট্ি এই েহোেরহেেয়ীি সম্মুট্খ রনট্েি অপিোধ্ বোিংবোি 

স্বীকোি করিয়ো েট্ন েট্ন ক্ষেো রিক্ষো করিয়ো লইল। রিনেনই রনব েোক্; রকিেেয়ী 

প্রথট্ে কথো করহল। িোহোি দুই চট্ক্ষি করুে দৃঠি তিেরনই উট্পন্দ্রি েুট্খি প্ররি 

রনবদ্ধ িোরখয়ো অনুনট্য়ি কট্ি করহল, রদবোকিট্ক আেোি কোট্ছ রক িোখট্ি 

পোিট্ব নো ঠোকুিট্পো? 

উট্পন্দ্র েন্ত্রেুট্গ্ধি েি বরলয়ো উঠঠল, তকন পোিব নো তবৌঠোন! আপরন য্রদ িোি 

িোি তনন, তস ি আেোি পিে িোগয। এিকোল পট্ি উট্পন্দ্র আে প্রথে িোহোট্ক 

আত্মীয়োি েি সট্ম্বোধ্ন করিল। করহল, রদবোকি আেোি সট্ঙ্গই ি এট্সরছল, 

কখন একলো চট্ল তগট্ছ বুব্বঝ, নইট্ল এখনই িোট্ক তিট্ক বট্ল রদিোে। 

 

কথো শুরনয়ো রকিেেয়ী চরকি হইয়ো উঠঠল। এবোি িোহোিই েুখ রদয়ো কথো িুঠটল 

নো। অকস্মোৎ আনট্ন্দি বনযোয় িোহোি দুই কূল তয্ন িোসোইয়ো রদবোি আট্য়োেন 

করিয়ো িুরলল। িোই তস ক্ষেকোট্লি েনয অনযত্র েুখ রিিোইয়ো আপনোট্ক 

সংবিে করিয়ো লইট্ি লোরগল। এইটুকু আত্মীয় সট্ম্বোধ্ন! িো কিটুকুই বো! রকন্তু 

ইহোিই েনয তস তয্ন কি য্ুগ হইট্ি িৃেোিে হইয়ো রছল, িোহোি এেরন েট্ন 

হইল। সিীশ এই বরলয়ো িোরকয়োট্ছ, রদবোকি িোহোই বরলয়ো িোট্ক, রকন্তু িোহোট্ি 

ইহোট্ি রক অপরিট্েয় বযবধ্োন! এই আহ্বোনটুকুি িোিো এিরদন পট্ি উট্পন্দ্র তয্ 

িোহোট্ক কোট্ছ আক েে করিল, হঠোৎ িোহোি আশঙ্কো হইল, ইহোি প্রচণ্ড তবগ তস 

বুব্বঝ-বো সহয করিট্িই পোরিট্ব নো। 

 

রকন্তু, ইহোট্দি এই আকব্বস্মক তেৌনিোয় অট্ঘোিেয়ী েট্ন েট্ন শব্বঙ্কি হইয়ো 

উঠঠট্লন। একেন য্রদ-বো িোেী হইল, আি একেন েুখ রিিোইয়ো িরহল। রিরন 
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আি থোরকট্ি পোরিট্লন নো, করহট্লন, বোবো উপীন, িো হট্ল আেোি য্োবোি ি 

তকোন রবঘ্নই তনই। রকন্তু তস ি আি তদিী তনই, আরে তকন এখরন রগট্য় 

েরিকরগিীট্ক বট্ল আরসট্ন? 

 

উট্পন্দ্র রকিেেয়ীি প্ররি আি একবোি দৃঠিপোি করিয়ো করহল, আরে ি বট্লরছ 

েোসীেো, আেোি িোট্ি তকোন আপরি তনই। তিোেোি তবৌেো সম্মি হট্লই হট্লো। 

িো াঁিও য্খন েি আট্ছ, িখন তিোেোি িীথ েয্োত্রোি তকোন বোধ্োই ি আরে তদরখট্ন। 

 

িট্ব য্োই বোবো, আরে এখরন রগট্য় িোট্ক বট্ল আরস। তেট্নও আরস, কট্ব িো াঁট্দি 

য্োওয়ো হট্ব; বরলয়ো অট্ঘোিেয়ী আি কোলরবলম্ব নো করিয়ো ব্বঝট্ক িোরকয়ো লইয়ো 

প্রিুিেুট্খ নীট্চ নোরেয়ো তগট্লন। 

 

িো াঁহোি এই ত্বিোটুকুট্ি উট্পন্দ্র েট্ন েট্ন িৃরি তবোধ্ করিয়ো করহল, িোলই হট্লো। 

তয্েন কট্ি তহোক, এখন রদন-কিক ওাঁি বোইট্ি য্োওয়ো রনিোন্ত আবশযক। 

 

রকিেেয়ী রকছুই বরলল নো। এই সেয়টুকুি েট্ধ্য তস তকেন তয্ন একটু রবেনো 

হইয়ো পরিয়োরছল। েবোব নো পোইয়ো উট্পন্দ্র পুনিোয় করহল, আপনোি য্থোথ ে 

সম্মরি আট্ছ ি তবৌঠোন? 

 

উট্পন্দ্রি কিস্বট্ি তস ক্ষেকোল অট্বোট্ধ্ি েি িোহোি েুখপোট্ন চোরহয়ো থোরকয়ো 

সহসো তয্ন সট্চিন হইয়ো উঠঠল। করহল, আট্ছ বব রক ঠোকুিট্পো, রনিয় আট্ছ। 

এ তয্ রক অেকূপ, তস শুধ্ু আেিোই েোরন। য্োন য্োন, রদন-কিক এই দুিঃট্খি 

গণ্ডী তথট্ক অবযোহরি তপট্য় বো াঁচুন। 

 

িোহোি কথোগুরল এেন করিয়োই িোহোি েুখ রদয়ো বোরহি হইয়ো আরসল তয্, উট্পন্দ্র 

বযথো অনুিব করিল। পীরিি-রচট্ি রকছুক্ষে তেৌন থোরকয়ো করহল, এ দুিঃট্খি 

গণ্ডী তথট্ক শুধ্ু িো াঁি নয় তবৌঠোন, আপনোিও বোি হওয়ো উরচি। 

রকিেেয়ী কোিি-দৃঠিট্ি চোরহয়ো করহল, আেোি আি তক আট্ছ ঠোকুিট্পো, কোি 

কোট্ছ য্োব? 

 

উট্পন্দ্র প্রশ্ন করিল, আপনোি বোট্পি বোরিট্ি রক তকউ তনই? 

 

রকিেেয়ী হোরসল। করহল, বোট্পি বোরি তয্ তকোথোয়, িোই ি েোরনট্ন, েোেোি 

বোরিট্ি েোনু  হট্য়রছলোে, িো াঁট্দি খবিও আট-দশ বছি েোরনট্ন। দশ বছি 
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বয়ট্স রবট্য় হট্য় তসই তয্ এ-বোরিট্ি  ুট্করছ, েিে নো হট্ল তবোধ্ করি আি বোি 

হট্িই পোিব নো। 

 

উট্পন্দ্র অরধ্কিি বযরথি হইল। একটু রচন্তো করিয়ো করহল, িট্ব আপরনও তকন 

েোসীেোি সট্ঙ্গ পব্বিট্ে য্োন নো! তবিোট্নোও হট্ব, িীথ ে কিোও হট্ব, বরলয়ো, তস 

রকিেেয়ীি িোব তদরখয়ো আিয্ ে হইয়ো তগল। কোিে, এেন প্রস্তোট্ব তস রকছুেোত্র 

আনন্দ প্রকোশ করিল নো। তিেরন রনরুৎসোহ-েুট্খ নীিট্ব চোরহয়ো িরহল। 

 

উট্পন্দ্রি িৎক্ষেোৎ েট্ন পরিল, তস বোরি ছোরিয়ো য্োইট্ি পোরিট্িট্ছ নো। করহল, 

আপরন এই বোরিি েট্নয িোবট্চন ি? তকোন রচন্তো কিট্বন নো। আরে তদখবোি 

তশোনবোি বট্ন্দোবস্ত কিট্ি পোিব। তকোন ব্বেরনস নি হট্ব নো। 

 

এইবোি রকিেেয়ী েুচরকয়ো হোরসল। করহল, িুরে আেোি তসই প্রথে িোব্বত্রি 

পোগলোরে স্মিে কট্ি বুব্বঝ এ কথো বলট্ল ঠোকুিট্পো? 

 

উট্পন্দ্র অপ্ররিি হইয়ো িোিোিোরি করহল, নো, নো, িো নয়। রকন্তু িোও য্রদ হয়, 

িোট্কই বো পোগলোরে বলট্চন তকন? ও-অবস্থোয় ও-িকে সিকে হওয়ো ি 

সকট্লিই উরচি। 

 

রকিেেয়ী সহোট্সয করহল, ঐ অিখোরন সিকে হওয়ো ঠোকুিট্পো? 

 

উট্পন্দ্র করহল, নয় তকন? রনট্েি ঘি-বোরি, রব য়-সম্পরিি প্ররি েেিো কোি 

তনই? িরব যট্িি দুব্বিন্তো কোি হয় নো? নো, নো, অেন কথো আপরন বলট্বন নো। 

িোট্ি অসঙ্গরি বো অস্বোিোরবকিো রকছুেোত্র রছল নো। 

 

নো থোকট্লই িোল। রকন্তু আরে ি এখন তসটো রনছক পোগলোরে ছোিো আি রকছুই 

িোবট্ি পোরিট্ন; এবং হঠোৎ গম্ভীি হইয়ো করহল, তিোেোট্কও সট্ন্দহ! রছ, রছ, রক 

কটুকথোই নো বট্লরছলুে! েট্ন হট্ল এখন রনট্েই লজ্জোয় েট্ি য্োই। বরলট্ি 

বরলট্িই িোহোি স্বিোবসুন্দি েুখখোরন সকৃিজ্ঞ অনুিোট্প তয্ন রবগরলি হইয়ো 

তগল। উট্পন্দ্র প্ররিবোদ করিল নো, নীিট্ব চোরহয়ো িরহল। একেুহিূ ে তেৌন থোরকয়ো 

তস পুনিোয় করহল, রকন্তু তস েেিো এখন বক ঠোকুিট্পো? একঠটবোিও ি েট্ন হয় 

নো, এ বোরি-ঘি আেোি থোকট্ব রক য্োট্ব! থোট্ক থোক, নো থোট্ক য্োক! িোরব, পট্থি 

গোছিলো ি তকউ ঘুচোট্ি পোিট্ব নো। আেোি তসই ত ি হট্ব। 
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উট্পন্দ্র ইহোিও প্রিুযিি করিল নো। সদয-রবধ্বোি ববিোট্গযি এই ক’ঠট কথোয় 

িোহোি হৃদয় শ্রদ্ধোয় করুেোয় কোনোয় কোনোয় িরিয়ো উঠঠল। 

 

রকিেেয়ী করহল, বোরিি েট্নয নয় ঠোকুিট্পো, রকন্তু েোট্য়ি সট্ঙ্গ িীট্থ ে রগট্য়ই 

বো আরে রক শোরন্ত পোব? তস-সকল স্থোন েোট্ত্রই ি বহু তলোট্কি রিি শুরন। 

উট্পন্দ্র ঘোি নোরিয়ো করহল, িীথ েস্থোট্ন তলোট্কি রিি তিো হয়ই তবৌঠোন, রকন্তু 

আপনোি আি রকছু নো তহোক, িীথ ে কিো ি হট্ব। তস-ও ি একটো কোে। 

 

আবোি রকিেেয়ী উট্পন্দ্রি েুখপোট্ন চোরহয়ো েুখ ঠটরপয়ো হোরসল, রকছু বরলল নো। 

তস তকন তয্ হোরসল, িোহোি িোৎপয্ ে গ্রহে করিট্ি নো পোরিয়ো উট্পন্দ্র রক তয্ন 

বরলট্ি য্োইট্িরছল, রকন্তু হঠোৎ আিয্ ে হইয়ো তদরখল, পোট্শি ঘি হইট্ি রদবোকি 

বোরহি হইল। 

 

িুই রক এিক্ষে ও-ঘট্িই রছরল নো রক তি? 

 

রকিেেয়ী করহল, রদবোকি ঠোকুিট্পো দয়ো কট্ি আেোি বইগুরল গুরছট্য় 

রদব্বিট্লন। আরে তিোেোট্ক বলট্ি িুট্ল রগট্য়রছলুে। 

 

রদবোকি কোট্ছ আরসয়ো বরলল, কি বই রক হট্য়ই আট্ছ তবৌরদ! রকন্তু খুট্ল তদখট্ল 

েোনো য্োয়, রিরন রক য্ত্ন কট্িই সেস্ত পট্িরছট্লন। 

 

রকিেেয়ী সোয় রদয়ো করহল, সরিযই িোই। য্োট্ক পিো বট্ল, রিরন তিেরন কট্িই 

পিট্িন। তিোেোি হোট্ি ওখোনো রক বই ঠোকুিট্পো? 

 

রদবোকি সলজ্জিোট্ব করহল, আরে সংসৃ্কি েোরনট্ন, িবু একবোি পিবোি তচিো 

কিব। এখোরন কট্ঠোপরন ৎ? 

 

রকিেেয়ী করহল, এি বই থোকট্ি পছন্দ হট্লো কট্ঠোপরন ৎ। 

 

রদবোকি প্রশ্নটো ঠঠক বুব্বঝট্ি পোরিল নো। েুখপোট্ন চোরহয়ো করহল, তকন তবৌরদ, এি 

তচট্য় িোল বই সংসোট্ি আি রক আট্ছ? িট্ব আেোি পট্ক্ষ হয়ি অনরধ্কোিচচেো। 

বুঝট্ি পোিব নো। রকন্তু য্থোসোধ্য তচিো কিো ি উরচি। 

 

রকিেেয়ী েৃদু হোরসয়ো করহল, য্ো েট্ন কট্িচ ঠোকুিট্পো, িো নয়। অেন কট্ি 

তচিো কিবোি তকোন েূলয এি তনই। িট্ব স্থোট্ন স্থোট্ন েন্দ লোট্গ নো বট্ট। হোট্ি 
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কোেকে ে নো থোকট্ল আত্মো-টোত্মোি নোনোরূপ আেগুরব গে পিট্ল সেয়টো 

তকট্ট য্োয়, এই পয্ েন্ত। 

 

িোেোশো শুরনয়ো রদবোকট্িি েুখখোনো এট্কবোট্ি পোংশুবে ে হইয়ো তগল। করহল, 

বট্লন রক তবৌরদ, শুট্নরছ উপরন ৎ তয্ তবদ! এি প্ররি-অক্ষি তয্ অভ্রোন্ত সিয! 
 

িোহোি রবস্মট্য়ি পরিেোে তদরখয়ো রকিেেয়ী আবোি হোরসল। করহল, তকোন 

ধ্ে েগ্রন্থই কখনও অভ্রোন্ত সিয হট্ি পোট্ি নো। তবদও ধ্ে েগ্রন্থ। সুিিোং, এট্িও 

রেথযোি অিোব তনই। 

 

রদবোকি দুই কোট্নি েট্ধ্য আঙুল রদয়ো সট্েোট্ি েোথো নোরিয়ো বরলল, তবদ রেথযো! 

আি বলট্বন নো! বলট্বন নো! শুনট্লও পোপ হয়—তবদ রেথযো! তলোট্ক কথোয় বট্ল 

তবদবোকয। এ রক েোনুট্ ি বিিী তয্ রেথযো হট্ব? এ তয্ তবদ! 
 

িোহোি কোণ্ড তদরখয়ো রকিেেয়ী রখলরখল করিয়ো হোরসয়ো উঠঠল। 

 

রদবোকি কোন হইট্ি আঙুল খুরলয়ো লইয়ো রনট্েি উট্িেনোয় লজ্জজ্জি হইয়ো 

করহল, সরিযই পোপ হয় তবৌরদ। তবদ কখন রেথযো হয়? এ রক বোট্ে ধ্ে েগ্রন্থ তয্, 

রশট্বি উব্বক্ত বট্ল তলোট্ক দুট্টো প্ররক্ষি িচো-তলোক, দশটো বোনোট্নো উপকথো 

 ুরকট্য় তদট্ব? তবদ েোট্নই তয্ সোক্ষোৎ সিয। 

রকিেেয়ী েুট্খি হোরস চোরপয়ো হঠোৎ গম্ভীি হইয়ো করহল, রক েোরন ঠোকুিট্পো, 

ওাঁি কোট্ছ য্ো শুট্নরছলুে িোই বললুে। রকন্তু িুরেও ি এইেোত্র স্বীকোি কিট্ল, 

ধ্ে েগ্রন্থ য্োি নোে, িোট্িও রশট্বি উব্বক্ত বট্ল রেথযো উব্বক্ত ত োকোট্নো আট্ছ। 

 

রদবোকি েোরনয়ো লইল। রকছুরদন পূট্ব েই পুিোে সম্বট্ে তস েোসীক পব্বত্রকোি 

সেোট্লোচনো পরিয়োরছল; করহল, অিযন্ত অনযোয়, রকন্তু উপকথো, রেথযো তলোক তয্ 

আট্ছ, এ কথো অস্বীকোি কিট্ি পোরিট্ন। রকন্তু, তস ি তবশী রদন চট্ল নো তবৌরদ। 

য্ো রেথযো, িো দু’রদট্নই ধ্িো পট্ি য্োয়। 

 

রক কট্ি ধ্িো পট্ি ঠোকুিট্পো? 

 

রদবোকি করহল, তস আরে ঠঠক েোরনট্ন তবৌরদ। রকন্তু, য্ো রেথযো, িোি খুাঁঠটনোঠট 

আট্লোচনো কিট্লই পব্বণ্ডট্িিো তটি পোন তকোন্টো সিয, তকোন্টো রেথযো, তকোন্টো 
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খো াঁঠট, তকোন্টো প্ররক্ষি; রকন্তু িোই বট্ল আপরন তবদ সিয বট্ল স্বীকোি কিট্ি চোন 

নো, এ অনযোয়, বি অনযোয়। 

 

উট্পন্দ্র এিক্ষে তকোন কথো কট্হ নোই। রকিেেয়ীি এই সেস্ত উগ্র পরিহোট্সি 

িোৎপয্ ে তয্ রক িোহো ঠঠক অনুেোন করিট্ি নো পোরিয়ো চুপ করিয়ো বোগ্রবিণ্ডো 

শুরনট্িরছল। রকিেেয়ী িোহোি পোট্ন একবোি কটোট্ক্ষ চোরহয়ো তবোধ্ করি একটু 

হোরস তগোপন করিল। পট্ি গম্ভীি হইয়ো রদবোকিট্ক করহল, রক েোট্নো ঠোকুিট্পো, 

আরে একবোি একটো ধ্ে েশোট্স্ত্র পট্িরছলুে তয্, এক ব্রোহ্মট্েি তছট্ল তকোন 

কোিট্ে য্ট্েি সট্ঙ্গ তদখো কিট্ি য্োয়। য্ে িখন বোরি রছট্লন নো, —তবোধ্ করি 

বো শ্বশুিবোরি রগট্য়রছট্লন—রিন রদন পট্ি রিট্ি এট্স, বোরিি তলোট্কি কোট্ছ 

শুনট্ি তপট্লন, ব্রোহ্মে-বোলক উট্পোস কট্ি আট্ছ। রকিুঠট খোয়রন। এট্ক 

ব্রোহ্মে, িোয় অরিরথ! য্ে ি বি দুিঃরখি হট্য় পিট্লন। তশট্  অট্নক রবনয় কট্ি 

বলট্লন, িুরে বোপু রিন রদট্নি উট্পোট্সি বদট্ল রিনঠট বি নোও। আিো— 

 

কথোটো তশ  করিবোি পূট্ব েই রদবোকি তহোট্হো করিয়ো হোরসয়ো উঠঠল। করহল, এ 

তকোন্ উপনযোস শুরু কট্ি রদট্লন তবৌরদ? 

 

রকিেেয়ী রনিীহিোট্ব করহল, রক কিব ঠোকুিট্পো, য্ো পট্িরছলুে িোই বলরচ। 

আিো এেন কোণ্ড হট্ি পোট্ি বট্ল রক তিোেোি রবশ্বোস হয়? 

 

রদবোকি তেোি রদয়ো করহল, রনিয় নো। অসম্ভব। 

 

তকন অসম্ভব? ধ্ে েশোট্স্ত্রই ি আট্ছ। 

 

থোক ধ্ে েশোট্স্ত্র। এ প্ররক্ষি—উপনযোস! 
 

উপনযোস রক কট্ি তটি তপট্ল ঠোকুিট্পো? 

 

তবৌরদ, সকট্লিই একটু-আধ্টু বুব্বদ্ধ-সুব্বদ্ধ আট্ছ। আরে তবশী রকছু েোরনট্ন বট্ট, 

রকন্তু এ তয্ রেথযো ঘটনো, িোট্ি আেোি তকোন সট্ন্দহ তনই। এেন হট্িই পোট্ি নো। 

 

রকিেেয়ী করহল, ঠোকুিট্পো, এেরন কট্ি সবোই রনট্েি রবট্দয-বুব্বদ্ধ এবং 

অরিজ্ঞিো রদট্য়ই সিয-রেথযো ওেন কট্ি। এ ছোিো আি েোনদণ্ড তনই। রকন্তু এ 

ব্বেরনস সকট্লি এক নয়—িুরে য্োট্ক সিয বট্ল বুঝট্ি পোি, আরে য্রদ নো পোরি 

ি আেোট্ক তদো  তদওয়ো চট্ল নো। 
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রদবোকি িৎক্ষেোৎ করহল, রনিয় নো। 

 

রকিেেয়ী করহল, িট্বই তদখ ঠোকুিট্পো, এট্িই য্খন অরেল হট্ল তদো  তদওয়ো 

য্োয় নো, িখন, তয্ ব্বেরনস বুব্বদ্ধ এবং অরিজ্ঞিো দুট্য়িই বোইট্ি, িোি সম্বট্ে 

েট্িি কি অচ্নকয হওয়োই সম্ভব। রকন্তু, এ রব ট্য় আেোট্দি গিরেল তনই। 

আেিো দুেট্নই েট্ন করি, এ ঘটনো, আেোট্দি বুব্বদ্ধি বোইট্ি, িোই, এটো 

উপনযোস, নো ঠোকুিট্পো? 

 

রকিেেয়ী তয্ িোহোট্ক তকোথোয় তঠরলয়ো লইয়ো য্োইট্িট্ছ, িোহো ঠঠক বুব্বঝট্ি নো 

পোরিয়ো রদবোকি সংট্ক্ষট্প করহল, হযো াঁ। 

 

রকিেেয়ী পুনব েোি হোরসয়ো উঠঠয়ো বরলল, তবশ তবশ। রকন্তু, আেোি এই 

উপনযোসঠটি তশ -িোগটো তিোেোি হোট্িি ঐ বইখোরনট্িই পোট্ব। 

 

রদবোকি চরকি হইয়ো করহল, এই উপরন ট্দ? 

 

রকিেেয়ী তিেরন তকৌিুকিট্ি করহল, হযো াঁ, ওট্িই পোট্ব, তবশী তখো াঁেোখুাঁব্বে 

কিট্ি হট্ব নো। রকন্তু য্রদ পোও, িখন তিোেোি প্ররি-বে েঠট অভ্রোন্ত সিয বট্ল েট্ন 

হট্ব নো ি? 

 

রদবোকি েবোব রদল নো। হিবুব্বদ্ধি েি বরসয়ো িরহল। 

 

রকিেেয়ী উট্পন্দ্রি রনব েোক েুট্খি প্ররি চোরহয়ো বরলল, তিোেোি রক েি 

ঠোকুিট্পো? 

 

উট্পন্দ্র শুধ্ু একটুখোরন হোরসল, রকছুই বরলল নো। 

 

রদবোকি রনট্েট্ক সোেলোইয়ো লইয়ো করহল, রকন্তু এটো রূপক হট্িও পোট্ি। 

 

রকিেেয়ী করহল, িো পোট্ি। রকন্তু রূপক ি সিয ঘটনো নয়। ঐ বইখোরন তয্ 

আগোট্গোিোই রেথযো, িো নো হট্ি পোট্ি। রকন্তু আগোট্গোিো তয্ সিয নয়, তস কথো 

বুব্বদ্ধি িোিিেয রহট্সট্ব তবট্ছ রনট্ি হট্ব নো? িোই তিোেোি বুব্বদ্ধট্ি য্রদ বোি-

আনো সিয বট্ল তঠট্ক, আেোি বুব্বদ্ধট্ি হয়ি পট্নি-আনো রেট্থয বট্ল েট্ন হট্ি 

পোট্ি। িোট্িও ি আেোি অনযোয় হট্ব নো ঠোকুিট্পো! 
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রদবোকি হোট্িি বইখোরনি প্ররি নীিট্ব চোরহয়ো িরহল। রকিেেয়ীি কথোগুলো 

িোহোি বুট্ক তবদনোি েি বোব্বেট্ি লোরগল। খোরনক চুপ করিয়ো থোরকয়ো করহল, 

তবৌরদ, য্োট্ক আপরন রেথযো ঘটনো বলট্চন, িোি হয়ি তকোন গূঢ় অরিসরে 

থোকট্ি পোট্ি। িোই— 

 

িোই রেথযোি অবিোিেো? িুরে য্ো আন্দোে কিছ িো হট্ি পোট্ি, আরে তেট্ন 

রনব্বচ। িবুও তসটো আন্দোে ছোিো আি রকছু নয়; আি অরিসরে য্োই থোক, পথটো 

সোধ্ু পথ নয়। এই কথোটো সব সেট্য় েট্ন িোখো উরচি তয্, রেট্থয রদট্য় িুরলট্য় 

সিয প্রচোি হয় নো। সিযট্ক সট্িযি েি কট্িই বলট্ি হয়। িট্বই েোনু  তয্ য্োি 

বুব্বদ্ধি পরিেোট্ে বুঝট্ি পোট্ি। আে নো পোট্ি ি কোল পোট্ি। তস নো পোট্ি ি আি 

একেন পোট্ি। নো-ও য্রদ পোট্ি, িবুও িোট্ক রেথযোি িূরেকো রদট্য় েুখট্িোচক 

কিোি তচিোি েি অনযোয় আি তনই। ঠোকুিট্পো, রেথযো পোপ, রকন্তু রেথযোয়-সট্িয 

েরিট্য় বলোি েি পোপ সংসোট্ি অেই আট্ছ। 

রদবোকি রবে ে েরলন-েুট্খ চুপ করিয়ো িরহল। রকিেেয়ী িোহোি েুখ তদরখয়ো 

েট্নি িোব স্পি বুব্বঝট্ি পোরিল। তকোেলস্বট্ি করহল, এট্ি দুিঃরখি হবোি ি রকিু 

তনই ঠোকুিট্পো। য্ো সিয, িোট্কই সকল সেয় সকল অবস্থোয় গ্িহে কিবোি 

তচিো কিট্ব। িোট্ি তবদই রেথযো তহোক, আি শোস্ত্রই রেথযো হট্য় য্োক। সট্িযি 

তচট্য় এিো বি নয়, সট্িযি িুলনোয় এট্দি তকোন েূলয তনই। ব্বেট্দি বট্শ তহোক, 

েেিোয় তহোক, সুদীঘ ে রদট্নি সংস্কোট্ি তহোক, তচোখ বুট্ে অসিযট্ক সিয বট্ল 

রবশ্বোস কিোয় রকছুেোত্র তপৌরু  তনই। একটুখোরন চুপ করিয়ো করহল, িোই বট্ল 

এেন কথোও েট্ন তিট্বো নো তয্, আরে অসিয বট্ল বুট্ঝরছ বট্লই িো অসিয হট্য় 

তগট্ছ। আেোি তেোট কথোটো এই তয্, সিয-রেথযো য্োই তহোক, িোট্ক বুব্বদ্ধপূব েক 

গ্রহে কিো উরচি। তচোখ বুট্ে তেট্ন তনওয়োি তকোন সোথ েকিো তনই। িোট্ি িোিও 

তগৌিব বোট্ি নো, তিোেোিও নো। 

 

রদবোকি অট্নকক্ ে তেৌন থোরকয়ো বরলল, আিো তবৌরদ, তয্ বস্তু বুব্বদ্ধি বোইট্ি, 

িোি সম্বট্ে সিয-রেথযো বুব্বদ্ধপূব েক রক কট্ি রস্থি কিট্বন? 

 

রকিেেয়ী িৎক্ষেোৎ প্রিুযিি করিল, কিব নো ি। য্ো বুব্বদ্ধি বোইট্ি, িোট্ক বুব্বদ্ধি 

বোইট্ি বট্লই িযোগ কিব। েুট্খ বলব অবযক্ত, অট্বোধ্য, অট্জ্ঞয়, আি কোট্ে 

কথোয় িোট্কই িেোগি বলবোি তচিো, েোনবোি তচিো রকছুট্িই কিব নো। রয্রন 

কিট্বন, িো াঁট্কও তকোনেট্ি সহয কিব নো। িুরে এই-সব বই পিরন ঠোকুিট্পো, 

পিট্ল তদখট্ি পোট্ব, সব েত্র এই তচিো, আি এই ব্বেদ। তকবল গোট্য়ি তেোি আি 
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গোট্য়ি তেোি। তয্ েুট্খ বলট্চন েোনো য্োয় নো, তসই েুট্খই আবোি এি কথো 

বলট্চন, তয্ন এইেোত্র সেস্ত স্বচট্ক্ষ তদট্খ এট্লন। য্োট্ক তকোনেট্ি উপলরব্ধ 

কিো য্োয় নো, িোট্কই উপলরব্ধ কিবোি েট্নয পোিোি পি পোিো, বইট্য়ি পি বই 

রলট্খ য্োট্িন। তকন? তয্ তলোক েীবট্ন িোঙ্গো িঙ তদট্খরন, িোট্ক রক েুট্খি 

কথোয় তবোঝোন য্োয় িোঙ্গো রক? আি িোই নো বুঝট্ল নো েোনট্ল িোগোিোরগ, শোপ-

সম্পোৎ আি িয় তদখোট্নোি সীেো-পরিসীেো থোট্ক নো। তকবল বি বি কথোি 

েোিপযো াঁচ। রনগু েে, রনিোকোি, রনরল েি, রনরব েকোি এ-সব তকবল কথোি কথো। এি 

তকোন েোট্ন তনই। য্রদ রকছু থোট্ক ি তস এই তয্, য্ো াঁিো এ-সকল কথো আরবষ্কোি 

কট্িট্চন, িো াঁিোই প্রকোিোন্তট্ি বলট্চন, এ-সম্বট্ে তকউ রচন্তোেোত্র কিট্ব নো—সব 

রনষ্ফল, সেস্ত পণ্ডশ্রে। 

 

রদবোকি অট্নকক্ষে চুপ করিয়ো িরহল। িোি পট্ি ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি করহল, তবৌরদ, 

আপরন আত্মো েোট্নন নো? 

 

নো। 

 

তকন? 

 

রেট্থয কথো বট্ল। িো ছোিো এেন দম্ভ আেোি েট্ন তনই তয্, সেস্তই নোশ হট্ব, 

শুধ্ু আেোি এই েহোেূলয আরেঠটি তকোনরদন র্ধ্ংস হট্ব নো। এেন কোেনোও 

করিরন তয্, আেোি েৃিুযি পট্িও আেোি আরেঠট তবাঁট্চ থোকুক। 

 

আিো ঈশ্বি? িো াঁট্কও রক আপরন স্বীকোি কট্িন নো? 

রকিেেয়ী হোরসয়ো করহল, অি িট্য় িট্য় বলচ তকন ঠোকুিট্পো? এট্ি িট্য়ি 

কথো রকছু তনই; নো, আরে অস্বীকোিও করিট্ন। 

 

রদবোকি প্রগোঢ় অেকোট্িি েট্ধ্য তয্ন একটু আট্লোি তিখো তদরখট্ি পোইল। 

ব্বেজ্ঞোসো করিল, িো াঁট্ক আপরন রক কট্ি রচন্তো কট্িন? 

 

রকিেেয়ী করহল, তয্ বস্তুট্ক অট্জ্ঞয় বট্ল রনিয় বুট্ঝরচ, িোট্ক রচন্তো কিোও 

য্োয় নো, করিও তন। বস্তুিিঃ, অরচন্তনীয়ট্ক রচন্তো কিব রক রদট্য়? িোই অসম্ভবট্ক 

সম্ভব কিবোি তচিো তকোনরদন আেোি তনই। একটো ব্বেরনসট্ক বোরিট্য় বি কিো 

য্োয়, আিও বোিোট্ল আট্িো বি কিো য্োয় িোও েোরন, রকন্তু, িোট্ক তটট্ন তটট্ন 

অনন্ত কট্ি তিোলো য্োয়, এ িুল আেোি কখট্নো হয় নো। 
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িট্ব রক িো াঁট্ক িোবোই য্োয় নো? 

 

য্োয় ঠোকুিট্পো, তছোট কট্ি রনট্য় িোবো য্োয়। েোনুট্ ি তদো -গুে েরিট্য় রদট্য় 

তছোটখোট ঠোকুি-তদবিো কট্ি রনট্য়, রনিক্ষি তলোট্ক তয্েন কট্ি িব্বক্ত রদট্য় 

িোট্ব, তিেরন কট্িই শুধ্ু য্োয়। নইট্ল, জ্ঞোট্নি অরিেোট্ন ব্রহ্ম কট্ি রনট্য় য্োিো 

িোবট্ি চোয়, িোিো শুধ্ু রনট্েট্ক ঠকোয়। রকন্তু, আে আি নো। এ-সব কথো আি 

একরদন হট্ব। উট্পন্দ্রি েুখপোট্ন চোরহয়ো হোরসেুট্খ করহল, রকন্তু, িুরে ঠোকুিট্পো, 

িোিী তসয়োনো। আেিো য্খন তঝো াঁট্কি উপি িকেোিরকে কট্ি রনট্েট্দি িো াঁকো 

কট্ি তিললুে, িুরে িখন েুখ বুট্ে রনট্েট্ক এট্কবোট্ি তগোপন কট্ি িোখট্ল। 

আরে েোরন, িুরে সেস্ত েোট্নো, রকন্তু রনট্েি েট্নি একঠট কথোও কোউট্ক 

েোনট্ি রদট্ল নো। 

 

উট্পন্দ্র হোরসয়ো তিরলল। করহল, নো তবৌঠোন, আরে এ সম্বট্ে এট্কবোট্ি েহোেূখ ে। 

আরে স্তরম্ভি হট্য় শুধ্ু আপনোি কথোই শুনরছলুে। 

 

রকিেেয়ীও হোরসয়ো বরলল, রবদূ্রপ কিচ বুব্বঝ ঠোকুিট্পো! 
 

নো তবৌঠোন, সরিয কথোই বলরচ। রকন্তু িোবরচ, আপনোি এইটুকু বয়ট্সি েট্ধ্য এি 

পিট্লন বো কট্ব, এি িোবট্লন বো কট্ব? 

 

প্রশংসো শুরনয়ো রকিেেয়ীি অন্তিঃকিে পুলট্ক, গট্ব ে উচ্ছ্বরসি হইয়ো উঠঠল। 

রকন্তু িোহো দেন করিয়ো রবনট্য়ি সরহি করহল, নো নো, ও-কথো বট্লো নো ঠোকুিট্পো, 

আরেও েহোেূখ ে। রকছুই েোরনট্ন। িট্ব শুধ্ু এইটুকু তেট্নরছ বট্ট তয্, রকছুই 

েোনবোি তেো নোই। িোই, এই-সেস্ত শোট্স্ত্রি েবিদব্বস্ত আি দোরম্ভক উব্বক্ত 

তদখট্লই আেোি গো-জ্বোলো কট্ি ওট্ঠ—রকছুট্িই তয্ন আি রনট্েট্ক সোেট্ল 

িোখট্ি পোরি নো। তকবলই েট্ন হয়, িুরেও েোন নো, আরেও েোরনট্ন। িট্ব বোপু, 

তিোেোি এি গোট্য়ি তেোি, এি রবরধ্-রনট্ ট্ধ্ি ঘটো, এি রেট্থয রনট্য় িিরি কিো 

তকন? সেস্ত কোট্েই তয্ িগবোন িো াঁট্দি েধ্যস্থ তিট্খ কোে কট্িট্ছন, এেরন 

দোরম্ভক অনুশোসট্নি বহি? তখট্ি, শুট্ি, বসট্ি িগবোট্নি তদোহোই, আি ধ্ট্ে েি 

দো াঁি-রখচুরন! তকন বোপু? তকন এেন কট্ি হো াঁচব, আি তিেন কট্ি কোসব? অথচ, 

এি তিে তয্, তকোথোও এিটুকু কোিে পয্ েন্ত তকউ তদখোবোি দিকোি েট্ন কট্িন 

রন। শুধ্ু েবিদব্বস্ত। তিোেিো তগো-হিযোি ব্রহ্ম-হিযোি পোিক হট্ব, িুরে উিি 

য্োট্ব, তিোেোি তচৌদ্দপুরু  নিট্ক য্োট্ব? তকন য্োট্ব? তক তিোেোট্ক বট্লট্চ? 
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শ্রুরি, স্মৃরি, িন্ত্র, পুিোে, সেস্তই এই গোট্য়ি তেোি আি তচোখ-িোঙ্গোরন। বোস্তরবক, 

এি অনযোয় তেোি সহয হয় নো ঠোকুিট্পো। 

উট্পন্দ্র কথো করহল নো। রকন্তু রদবোকি িোহোি তশ  তচিো করিয়ো বরলল, রকন্তু তস 

তেোি হয়ি আেোট্দি েঙ্গট্লি েনযই িো াঁিো কট্িট্চন। 

 

রকিেেয়ী জ্বরলয়ো উঠঠয়ো বরলল, অি িোলয় কোে তনই ঠোকুিট্পো! তয্ন িো াঁিোই 

শুধ্ু েোনু  হট্য় তদশসুদ্ধ গরুি পোল লোঠঠি গুাঁ ট্িো রদট্য় িোল পট্থ িোরিট্য় রনট্য় 

য্োবোি েট্নযই অবিীে ে হট্য়ট্ছন। রনট্েি িোল তক চোয় নো? বুব্বঝট্য় বলট্লই ি 

হয়, বোপু, এইেট্নয তিোেোি িোল—িোই, এই-সব রবরধ্-রনট্ ধ্ বিিী কট্ি রদলুে। 

আেোট্কও ি বুঝট্ি তদওয়ো চোই তকন এই পট্থ আেোি েঙ্গল। িোট্ি ি এি 

তচোখ-িোঙ্গোরন, এি রেট্থয উপনযোস িচনো কিবোি আবশযক হি নো। বরলট্ি 

বরলট্ি িোহোি রিিট্িি তিোধ্টো অরি স্পি হইয়ো উঠঠল। 

 

উট্পন্দ্রি অকস্মোৎ তসই প্রথে িোব্বত্রি কথো েট্ন পরিয়ো তগল। এ তসই েূরিে! 

রপঞ্জিোবদ্ধ বনযপশুি তসই েে েোরন্তক গেেন। রকন্তু, রক চোয় এ? রকট্সি রবরুট্দ্ধ 

ইহোি এি আট্িোশ? শোস্ত্র এবং শোস্ত্রকোট্িি তকোন্ অনুশোসট্নি শৃঙ্খল চূে ে 

করিয়ো এই রবধ্বো েুব্বক্ত প্রোথ েনো কট্ি? 

 

িোহোট্ক শোন্ত করিবোি অরিপ্রোট্য় উট্পন্দ্র সরবনয় হোট্সযি সরহি করহল, আেিো 

দুেট্ন ি েবোি রদট্ি পোরিলোে নো তবৌঠোন; রকন্তু একেন আট্ছ—য্োি কোট্ছ 

আপনোট্কও িট্কে তহট্ি আসট্ি হট্ব, িো বট্ল রদব্বচ। 

 

রকিেেয়ী রনট্েি উট্িেনো রনট্েই উপলরব্ধ করিয়ো অবট্শট্  েট্ন েট্ন 

লজ্জো পোইয়োরছল। তসও হোরসয়ো করহল, এেন তক বল ি ঠোকুিট্পো? 

 

উট্পন্দ্র গম্ভীি হইয়ো করহল, আপরন িোেোশো েট্ন কিট্বন নো। সরিযই বলরচ, 

তসখোট্ন িোট্ক ব্বেট্ি আসো িোিী কঠঠন। িোি পিোশুনো তয্ তবশী আট্ছ িো নয়, 

রকন্তু িট্কেি বুব্বদ্ধ অরি সূক্ষ্ম। তসও এ-সেস্ত রবশ্বোস কট্ি—িোট্ক রনরুিি কট্ি 

রদট্য় আসট্ি পোট্িন, িট্ব ি বুব্বঝ। 

 

রকিেেয়ী উৎসোরহি হইয়ো করহল, িো নো পোরি, অন্তিিঃ রকছু রশট্খও আসট্ি 

পোিব ি? হোরসয়ো করহল, তক রিরন ঠোকুিট্পো? আেোট্দি তছোটট্বৌ নয় ি? 
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উট্পন্দ্র হোরসট্ি লোরগল। করহল, তস-ই। বোস্তরবক তবৌঠোন, িোি রবচোি কিবোি 

শব্বক্ত অদ্িুি। িট্কেি বুব্বদ্ধ তদট্খ সেট্য় সেট্য় আরে য্থোথ েই েুগ্ধ হট্য় য্োই। 

আরে রক েবোব তদব, রক প্রশ্ন কিব, িো তয্ন খুাঁট্েই পোই নো। হিবুব্বদ্ধ হট্য় বট্স 

থোরক। 

 

উট্পন্দ্রি েুট্খ সুিবোলোি এই উচ্ছ্বরসি প্রশংসোয় রকিেেয়ীি েুট্খি দীরি রনরবয়ো 

তগল। অথচ, ইহোট্ি তয্োগ তদয়, িোহোও ইিো করিল, রকন্তু ঈ েোি তবদনো সব েোঙ্গ 

তবরিয়ো তয্ন কিট্িোধ্ করিয়ো ধ্রিল। সহসো তস কথো করহট্িই পোরিল নো। 

 

রকন্তু, উট্পন্দ্র ইহো লক্ষয করিল নো। ব্বেজ্ঞোসো করিল, িোি সট্ঙ্গ আপনোি তবোধ্ 

করি এ প্রসট্ঙ্গ আট্লোচনো তকোনরদন হয়রন? 

রকিেেয়ী ঘোি নোরিয়ো বরলল, নো। তেোট্ট দুঠট রদন ি তস এখোট্ন এট্সরছল। তসও 

আবোি এেন সেয় নয় তয্ তকোন কথোবোিেো হয়। চল নো ঠোকুিট্পো, আে একবোি 

তিোেোি িকেবীিট্ক তদট্খ আরস। 

 

উট্পন্দ্র হোরসট্ি লোরগল। করহল, নো তবৌঠোন, তস িোরকেক এট্কবোট্িই নয়। বস্তুিিঃ, 

এই রব য়টো ছোিো তস িকেই কট্ি নো—য্ো বলট্বন, িোই তেট্ন তনট্ব। রদন-রিট্নক 

পট্ি তস বোরি রিট্ি য্োট্ব—অনুেরি কট্িন ি এইখোট্নই রনট্য় আরস। 

 

রকিেেয়ী ত্রস্ত হইয়ো করহল, নো ঠোকুিট্পো, নো, এখোট্ন এট্ন িোট্ক কি রদট্ি 

চোইট্ন। তয্ দুঠট রদন তক্লশ স্বীকোি কট্ি এট্সরছল, তসই আেোি বহু িোগ্য্। 

আেোট্ক রনট্য় চল, আরে য্োব। আিো, একটো কথো ব্বেজ্ঞোসো করি ঠোকুিট্পো, 

এি বি িোরকেক গুরু থোকট্িও তিোেিো দুঠট িোই আেোি েবোব রদট্ি পোিট্ল 

নো তকন? 

 

কথোগুট্লো রকিেেয়ী সিল পরিহোট্সি আকোট্িই বরলট্ি চোরহল, রকন্তু িোহোি 

তবদনোি িোট্ি তশ  কথোগুরল িোিী হইয়ো প্রকোশ পোইল। 

 

রদবোকি চুপ করিয়ো িরহল। উট্পন্দ্র করহল, নো তবৌঠোন, তস-সব য্ুব্বক্ত িোি তশখো 

য্োয় নো। কিবোি ি শুট্নরচ, তকোনেট্িই আয়ি কিট্ি পোিলোে নো। য্োিো 

িগবোন েোট্ন, িোিো বলট্ব এ িো াঁিই িোন হোট্িি সব েট্শ্রষ্ঠ দোন। সরিয বলরচ 

তবৌঠোন, আেোি অট্নকবোি ঈ েো হট্য়ট্চ তয্, এি সহস্র িোট্গি এক িোগও য্রদ 

আরে তপিোে, িো হট্ল ধ্নয হট্য় তয্িোে! 
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রকিেেয়ী ঠঠক বুব্বঝট্ি পোরিল নো, রক এ! িথোরপ িোহোি সেস্ত েুখ কোট্লো হইয়ো 

তগল; এবং ইহো রনট্েই তস স্পি অনুিব করিয়ো তকোনেট্ি একটুকিো শুষ্ক হোরস 

রদয়ো পুট্িোবিী এই দুই পুরুট্ ি দৃঠিপথ হইট্ি রনট্েট্ক আবৃি করিয়ো তিরলট্ি 

চোরহল। রকন্তু রকছুট্িই িোহোি েুট্খ হোরস িুঠটল নো। 

 

সহসো তস এট্কবোট্ি তসোেো হইয়ো দো াঁিোইয়ো উঠঠয়ো করহল, চল ঠোকুিট্পো, আেই 

আরে িোি সট্ঙ্গ তদখো কট্ি আসব। তিোেোিও য্োি েট্নয রহংসো হয়, এ দুল েি বস্তু 

রক, িো নো তদট্খ আরে তকোনেট্িই স্বব্বস্ত পোব নো। 

 

িোহোি এই আগ্রহোরিশট্য্য উট্পন্দ্র তকোনেট্িই আি হোরস চোরপট্ি পোরিল নো। 

রকিেেয়ী ঈ েোয় এি আিি নো হইয়ো পরিট্ল িোহোি এিক্ষট্েি ছদ্ম গোম্ভীয্ ে 

চট্ক্ষি পলট্ক ধ্রিয়ো তিরলট্ি পোরিি। রকন্তু, তসরদট্ক িোহোি দৃঠিই রছল নো। 

করহল, নো ঠোকুিট্পো, তিোেোি পোট্য় পরি, আেোট্ক রনট্য় চল। 

 

উট্পন্দ্র বযস্ত হইয়ো দুই হোি েোথোয় তঠকোইয়ো করহল, রছ, রছ, অেন কথো েুট্খ 

আনট্বন নো তবৌঠোন। আপরন বয়ট্স তছোট হট্লও আেোি পূেনীয়ো। তবশ ি, 

েোসীেো রিট্ি আসুন, চলুন আেই আপনোট্ক রনট্য় য্োই। 
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ছোব্বিশ 

 

প্রোয় অপিোেট্বলোয় রকিেেয়ী তেযোরি বোবুট্দি বোটীট্ি আরসয়ো উপরস্থি 

হইল। পিট্ন তেোটো থোট্নি কোপি, গোট্য় অলঙ্কোট্িি রচেেোত্র নোই, সুদীঘ ে রুক্ষ 

তকশিোরশ রবপয্ েস্তিোট্ব েোথোয় েিোট্নো, দুই-একটো চূে েকুন্তল কপোট্ল ঝুরলয়ো 

পরিয়োট্ছ; তচোট্খ িোহোি শ্রোন্ত উদোস দৃঠি। তয্ন ববধ্ট্বযি অট্লৌরকক ঐশ্বয্ ে 

িোহোি সব েোঙ্গ রঘরিয়ো েূরিেেিী হইয়োট্ছ। তস েুট্খি পোট্ন চোরহট্লই চকু্ষ আপরনই 

তয্ন িোহোি পদপ্রোট্ন্ত নোরেয়ো আট্স। সট্িোব্বেনী বোরহট্িি বোিোন্দোয় একটো 

তচৌরকট্ি বরসয়ো বই পরিট্িরছল, তচোখ িুরলয়ো অকস্মোৎ এই আিয্ ে রূপ তদরখয়ো 

এট্কবোট্ি রবহ্বল হইয়ো তগল। তস রকিেেয়ীট্ক কখট্নো তচোট্খ তদট্খ নোই, িোহোি 

নোে এবং তসৌন্দট্য্ েি খযোরি সুিবোলোি েুট্খ শুরনয়োরছল েোত্র। রকন্তু, তস তসৌন্দয্ ে 

তয্ এই প্রকোি, িোহো কেনোও কট্ি নোই। 

 

উট্পন্দ্র িোহোি পরিচয় রদল, আেোট্দি তবৌঠোকরুন—সট্িোব্বেনী! 
 

সট্িোব্বেনী কোট্ছ আরসয়ো নেস্কোি করিল। 

 

রকিেেয়ী িোহোি হোি ধ্রিয়ো সহোট্সয করহল, তিোেোি নোে আরে সকট্লি কোট্ছ 

শুট্নরছ িোই, িোই আে একবোি তচোট্খ তদখট্ি এলুে। 

 

প্রিুযিট্ি সট্িোব্বেনী রক বরলট্ব, িোহো িখনও খুাঁব্বেয়ো পোইল নো। অপরিরচি 

নিনোিীি সরহি রেরশট্ি, আলোপ করিট্ি তস রশশুকোল হইট্িই রশরক্ষি এবং 

অিযস্ত, রকন্তু এই আিয্ ে রবধ্বো নোিীি সম্মুট্খ তস রনব েোক হইয়ো িরহল। 

 

উট্পন্দ্রি রদট্ক একবোি রিরিয়ো চোরহয়ো রকিেেয়ী করহল, রকন্তু আে ি আি 

তবলো তনই। তবরশক্ষে থোকবোি সেয় হট্ব নো—চল ঠোকুিট্পো, এট্কবোট্ি 

তছোটট্বৌট্য়ি ঘট্ি রগট্য় বরস তগ; বরলয়ো তস সট্িোব্বেনীি কিিট্ল একটু চোপ রদয়ো 

ইরঙ্গি করিল। 

 

রকন্তু, তয্ তঝো াঁট্কি বট্শ রকিেেয়ী আে এই অসেট্য় সুিবোলোি সরহি সোক্ষোৎ 

করিট্ি আরসয়োরছল, তসই উট্িেনোি তহিুটো আি িোহোি অট্গোচি রছল নো। 

পট্থ আরসট্ি আরসট্ি িোহোি অট্নকবোি েট্ন হইয়োরছল, িোহোি সরহি েোত্র 

দুঠট রদট্নি পরিচয়, তসই সুিবোলোি রবশ্বোস এবং রবদযোবুব্বদ্ধ য্োহোই হউক, 

অকোিট্ে িোহোি ঘি চরিয়ো আিেে করিট্ি য্োওয়োি েি অদ্িুি হোসযকি 
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বযোপোি আি রকছুই হইট্ি পোট্ি নো। সুিিোং রিরিয়ো য্োওয়োই কিেবয ইহোট্িও 

িোহোি সট্ন্দহ রছল নো। অথচ রকছুট্িই রিরিট্ি পোট্ি নোই। রকট্স তয্ন িোহোট্ক 

িেোগি টোরনয়ো আরনয়ো হোব্বেি করিয়ো রদল। অনযোয়! অসঙ্গি! এ কথোও তস 

েট্ন েট্ন বোি বোি বরলল; রকন্তু, তপ্রয়সী িোয্ েোি তয্ অেূলয ঐশ্বয্ েট্ক উট্পন্দ্র 

ঈশ্বট্িি সব েট্শ্রষ্ঠ দোন বরলয়ো স্বীকোি করিট্িও লজ্জো তবোধ্ কট্ি নোই, তস তয্ 

রকছুই নয়, িোহোট্ক তস তয্ চট্ক্ষি রনরেট্  পিোস্ত খণ্ডরবখণ্ড করিয়ো িোহোিই 

চট্ক্ষি উপি ধ্ূলোি েি উিোইয়ো রদট্ি পোট্ি, ইহোই সপ্রেোে করিবোি অদেয 

আকোঙ্ক্ষো িোহোি বুট্কি রিিি প্ররিরহংসোি েি গিোইয়ো তবিোইট্িরছল। 

তকোনেট্িই তস ইহোট্ক রনিস্ত করিট্ি পোট্ি নোই। অথচ, তগোিো হইট্িই িোহোি 

এই খটকো বোব্বেয়োরছল তয্, সিীট্শি কোট্ছ উট্পন্দ্রি তয্ পরিচয় তস পোইয়োরছল, 

িোহোট্ি িোহোি েন বোি বোি বরলট্িরছল, ইিো করিট্ল উট্পন্দ্র েবোব রদট্ি 

পোরিি। রকন্তু, কথোঠট কট্হ নোই, শুধ্ু েৃদু েৃদু হোরসয়োট্ছ। তকন? রকট্সি েনয? 

তস রক শুধ্ু সুিবোলোি কোট্ছ লইয়ো রগয়ো িোহোট্ক এট্কবোট্ি িুি অরকব্বিৎ 

করিয়ো রদবোি েন্য্? রকন্তু সুিবোলো য্রদ তকোন উিি নো তদয়? স্বোেীি েি অে্

রন েুখ ঠটরপয়ো হোরসয়ো চুপ করিয়ো থোট্ক? রক করিয়ো তস িোহোি রবেয়-পিোকো 

প্ররিঠষ্ঠি করিট্ব? 

 

এেরন িোরবট্ি িোরবট্ি য্খন তস সট্িোব্বেনীি রপছট্ন রপছট্ন সুিবোলোি ঘট্ি 

আরসয়ো প্রট্বশ করিল, িখন তেট্ঝি উপি বরসয়ো কোশীদোসী েহোিোিি হইট্ি 

িীট্ষ্মি শিশয্যো পরিয়ো সুিবোলো কো াঁরদয়ো আকুল হইয়ো উঠঠয়োরছল। অকস্মোৎ 

রকিেেয়ীট্ক তদরখয়ো শশবযট্স্ত বই েুরিয়ো তচোখ েুরছয়ো তিরলল, এবং উঠঠয়ো 

দো াঁিোইয়ো িোহোি হোি দুঠট ধ্রিয়ো পিে সেোদট্ি করহল, রদরদ এস। 

 

তসইখোট্ন কোট্প েট্টি উপি বসোইয়ো বরলল, আরে কোল তিোেোি ওখোট্ন য্োব েট্ন 

কট্িরছলুে রদরদ। 

 

রকিেেয়ী করহল, আরেও িোই আে এলুে িোই। 

 

উট্পন্দ্র অদূট্ি একটো তচৌরক টোরনয়ো লইয়ো বরসয়োই করহল, কোিো হব্বিল—ওটো 

েহোিোিি বুব্বঝ? 

 

সুিবোলো েহো লজ্জোয় আাঁচল রদয়ো রনট্েি তচোখ দুঠট িেোগি েুরছট্ি লোরগল। 
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উট্পন্দ্র করহল, তকন তয্ িুরে ঐ রেট্থয িোরবশ বইখোনো রনট্য় প্রোয়ই সেয় নি 

কি, আরে ি তিট্ব পোইট্ন। িোি উপি কোিোকোঠট, তচোট্খি েট্লি—কথোটো 

তশ  হইল নো। সুিবোলো তচোখ তেোছো িুরলয়ো িোরগয়ো উঠঠয়ো বরলল, এক শ’বোি রক 

িুরে বল তয্— 

 

উট্পন্দ্র করহল, বরল তয্ ওি আগোট্গোিো রেট্থয। আি রকছু নো। 

 

এ-সকল রব ট্য় িোহোট্ক িোগোইট্ি তবশী রবলম্ব হইি নো। তস িোহোি রুি আিক্ত 

তচোখ দুঠট স্বোেীি েুট্খি প্ররি রস্থি করিয়ো করহল, েহোিোিি রেট্থয? অেন কথোঠট 

িুরে কখট্নো েুট্খ এট্নো নো। এ িোেোশো নয়—এট্ি অপিোধ্ হয় িো েোন? 

 

উট্পন্দ্র বরলল, েোরন, রকিু হয় নো। আিো, ওাঁট্দি ব্বেট্জ্ঞস কি—ওাঁিোও রবশ্বোস 

কট্িন নো। 

 

এবোি সুিবোলো রকিেেয়ীি েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো রিক করিয়ো হোরসয়ো তিরলল। 

করহল, তশোন কথো রদরদ! তিোেিো েহোিোিি রবশ্বোস কি নো। ওাঁি ঐ িকে কথো। 

য্ো তহোক একটো বট্ল রদট্লই হট্লো। 

 

রকিেেয়ী চুপ করিয়ো িরহল। স্বোেী-স্ত্রীি এই অদ্িুি বোক্রবিণ্ডোি তস অথ ে গ্রহে 

করিট্ি পোরিল নো। িোহোি েট্ন হইল, ইহো একটো অরিনয় এবং িোহোট্কই 

উপলক্ষ করিয়ো ইহোি অন্তিোট্ল রক একটো িহসয প্রিি িরহয়োট্ছ। 

 

উট্পন্দ্র সট্িোব্বেনীট্ক উট্দ্দশ করিয়ো প্রশ্ন করিল, আিো, আপরন েহোিোিট্িি 

গেগুট্লো সিয েট্ন কট্িন? 

সট্িোব্বেনী সিলিোট্ব বরলল, রকছু সিয রনিয়ই আট্ছ, রকন্তু আগোট্গোিোই সিয 

তকউ েট্ন কট্ি নো, আরেও করিট্ন। 

 

সুিবোলো প্রথট্ে অবোক হইল, িোহোি পি িোেোশো েট্ন করিয়ো উিোইয়ো রদট্ি 

তগল, রকন্তু সট্িোব্বেনীি আিও দুই-চোরিটো কথোয় এবং উট্পন্দ্রি বযঙ্গ-রবদূ্রট্পি 

তখো াঁচোয় অরধ্কিি রবব্বস্মি এবং ক্রুদ্ধ হইয়ো উঠঠল; এবং তদরখট্ি তদরখট্ি 

রিনেট্নি িকে উদ্দোে হইয়ো উঠঠল। রকন্তু, িখন পয্ েন্ত রকিেেয়ী একঠট কথোও 

কট্হ নোই। কোিে, এই-সকল বোদোনুবোদ পরিহোস রিি তয্ আি রকছু হইট্ি পোট্ি 

িোহো েট্ন করিট্িই পোরিল নো। য্োহোি সরহি তস দশ েন লইয়ো িকেয্ুদ্ধ করিট্ি 

আরসয়োট্ছ, তস য্খন সেস্ত েহোিোিিটোই অখণ্ড সিয বরলয়ো প্রেোে করিট্ি 
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তকোেি বো াঁরধ্য়ো বরসয়োট্ছ—এেন অরচন্তনীয় বযোপোি সিয বরলয়ো তস তকেন 

করিয়ো েট্নি েট্ধ্য গ্রহে করিট্ব! এরদট্ক িকে এবং কথো কোটোকোঠট অরবিোে 

চরলট্ি লোরগল। রকন্তু রকিেেয়ী শুধ্ু িীক্ষ্ণদৃঠিট্ি সুিবোলোি পোট্ন নীিট্ব চোরহয়ো 

িরহল। তদরখট্ি তদরখট্ি িোহোি সট্ন্দট্হি তঘোি বোট্িি েি রেলোইয়ো তগল। 

তদরখল সুিবোলোি কিস্বি, তচোট্খি চোহরন, সেস্ত েুখখোরন, এেন রক সব েোঙ্গ হইট্ি 

সংশয়-তলশহীন দৃঢ় প্রিযয় তয্ন িুঠটয়ো পরিট্িট্ছ। এই রবপুল রবিোট গ্রন্থখোরন 

িোহোি কোট্ছ প্রিযক্ষ-সিয। এ ি তকৌিুক নয়, এ তয্ন েীবন্ত রবশ্বোস! িোহোি পি 

রকছুক্ষট্েি েনয তক রক বরলট্ি লোরগল, তসরদট্ক িোহোি তচিনো িরহল নো। 

তকেন তয্ন আিট্িি েি এই সুিবোলোি েট্ধ্য একটো অপরিরচি িোট্বি 

আকৃরি তদরখট্ি লোরগল। িোহো অদৃিপূব ে! 
 

রকন্তু, এরূপ কিক্ষে থোরকি বলো য্োয় নো, সহসো তস উট্পন্দ্র ও সট্িোব্বেনীি 

সেট্বি উচ হোরসি শট্ে আপনোট্ি আপরন রিরিয়ো আরসল। তদরখট্ি পোইল, 

হোরসি ছটোয় সুিবোলো রবব্রি হইয়ো পরিয়োট্ছ। তস তবচোিো একো। িোই, তস 

রকিেেয়ীট্ক হঠোৎ েধ্যস্থ েোরনয়ো কু্ষব্ধস্বট্ি করহল, আিো রদরদ, এ রক রেট্থয 

কখনও হট্ি পোট্ি? 

 

উট্পন্দ্র রকিেেয়ীি প্ররি চোরহয়ো হোরস দেন করিয়ো করহল, তবৌঠোন, িকেটো এই, 

সট্িোব্বেনী বলট্চন, িীট্ষ্মি শিশয্যোি সেয় অেুেন তয্ বোে রদয়ো পৃরথবী রবদীে ে 

কট্ি গঙ্গো এট্নরছট্লন, তস রেথযো কথো। কখট্নো আট্নন রন। 

 

সুিবোলো স্বোেীি েুট্খি প্ররি িীব্র দৃঠিপোি করিয়ো করহল, য্রদ আট্নন রন, িট্ব 

তশোন বরল। িীষ্মট্দব শিশয্যোয় শুট্য় েল তখট্ি চোইট্লন। দুট্য্ েোধ্ন সুবে ে 

িৃঙ্গোট্ি েল আনট্ল, রিরন তখট্লন নো! এ ি আি রেট্থয নয়। গঙ্গো য্রদ নো 

এট্লন, িট্ব িো াঁি রপপোসো রেটল রকট্স? 

 

সট্িোব্বেনী অসরহেু হইয়ো করহল, রকট্স! য্রদ বরল রপপোসো রেটল িো াঁি তসই 

িৃঙ্গোট্িি েট্ল! রিরন দুট্য্ েোধ্ট্নি তসই িৃঙ্গোট্িি েলই তখট্য়রছট্লন। 

এবোি সুিবোলো িয়োনক উট্িব্বেি ও রুি হইয়ো করহল, িট্ব তলখো আট্ছ তকন 

খোনরন? আি িোই য্রদ রিরন িৃঙ্গোট্িি েলই খোট্বন, িো হট্ল অেুেট্নি অি কি 

কট্ি বোে রদট্য় পৃরথবী রবদীে ে কট্ি গঙ্গো আনবোি রক দিকোি হট্য়রছল! িো বল? 

রদরদ, িুরেই বল, এ ি আি রকছুট্িই রেট্থয হট্ি পোট্ি নো? বরলয়ো তস ক্রুদ্ধ 
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অথচ করুে দুই চকু্ষি িোিো রকিেেয়ীট্ক আট্বদন েোনোইল। েুহিূ েেট্ধ্য 

উট্পন্দ্রি উচহোট্সয ঘি িরিয়ো তগল। 

 

সট্িোব্বেনীও রখলরখল করিয়ো হোরসয়ো উঠঠল। 

 

উট্পন্দ্র করহল, রনন তবৌঠোন, েবোব রদন। গঙ্গো য্রদ নো এট্লন, িট্ব রপপোসো 

রেটল রকট্স? আি রপপোসো য্খন রেটল িখন গঙ্গো আসট্বন নো তকন? বরলয়ো 

আি একবোি উচহোসয করিয়ো উঠঠল। 

 

রকন্তু আিয্ ে! রকিেেয়ী এই হোরসট্ি তয্োগ রদট্ি পোরিল নো। তস রবস্ময়স্তব্ধ-

তনট্ত্র ক্ষেকোল সুিবোলোি েুখপোট্ন চোরহয়ো রস্থি হইয়ো িরহল। িোিপি অকস্মোৎ 

রবপুল আট্বট্গ িোহোট্ক বট্ক্ষ টোরনয়ো লইয়ো চুরপ চুরপ করহল, রেট্থয নয় তবোন, 

তকোথোও এি েট্ধ্য এিটুকু রেট্থয তনই। গঙ্গো এট্সরছট্লন বব রক! িুরে য্ো বুট্ঝছ, 

য্ো পট্িচ, সব সরিয। সরিয ি সবোই রচনট্ি পোট্ি নো রদরদ, িোই ঠোটো-িোেোশো 

কট্ি। বরলট্ি বরলট্িই িোহোি দুই চকু্ষ অশ্রুেট্ল েোরবি হইয়ো তগল। 

 

সট্িোব্বেনী এবং উট্পন্দ্র উিট্য়ই রবস্মট্য় হিবুব্বদ্ধ হইয়ো িোহোি েুখপোট্ন চোরহয়ো 

িরহল। রকিেেয়ী তসরদট্ক ভূ্রট্ক্ষপেোত্র করিল নো। িোহোট্ক তিেরন বুট্ক চোরপয়ো 

িোরখয়ো তচোখ েুরছয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি করহল, তবোন, য্োিো অট্নক ধ্ে েগ্রন্থ পট্িট্ছ, িোিো 

েোট্ন, আে িুরে তয্েন কট্ি রবচোি কট্ি রদট্ল, এি তচট্য় তবশী রবচোি তকোন 

ধ্ে েগ্রট্ন্থ, তকোন পব্বণ্ডি তকোনরদন কিট্ি পোট্িন রন—িো াঁট্দি সবোইট্ক এেরন 

কট্িই রনট্েট্দি েট্নি কথো বলট্ি হট্য়ট্ছ। এ কথো তয্ েোট্ন, িোি সোধ্য তনই 

আে তিোেোি েুট্খি কথো কয়ঠট শুট্ন হোট্স। বরলয়ো িোহোট্ক ছোরিয়ো রদয়ো 

সট্িোব্বেনীি রদট্ক রিরিয়ো চোরহয়ো করহল, িুরে তবোধ্ করি, িোই, আেোি কোণ্ড 

তদট্খ আিয্ ে হট্য় তগছ। হবোিই কথো। বরলয়ো একটুখোরন হোরসল। 

 

রকন্তু সব েোট্পক্ষো অরধ্ক হিবুব্বদ্ধ হইয়োরছল উট্পন্দ্র রনট্ে। বস্তুিিঃ, রকিেেয়ীি 

এই অদ্িুি িোব-পরিবিেট্নি তহিু তস এট্কবোট্িই বুব্বঝট্ি পোট্ি নোই। তয্, েোত্র 

রকছুক্ষে পূট্ব েই স্পি করিয়ো বরলয়োট্ছ, বুব্বদ্ধ এবং অরিজ্ঞিো রিি অনয তকোন 

প্রকোি িুলোদণ্ডই তস গ্রোহয কট্ি নো, এবং তয্-বস্তু ইহোি বোরহট্ি, িোহোট্ক রিিট্ি 

প্রট্বশ কিোইবোিও রকছুেোত্র প্রট্য়োেন অনুিব কট্ি নো, তস সুিবোলোি এই 

একোন্ত সিল ও তছট্লেোনুর ট্ি রবচরলি হইল রক প্রকোট্ি! িোহোট্ক বুট্ক টোরনয়ো 

লইয়ো তয্ কথোগুরল এইেোত্র করহল, তস ি েনিোখো কথো নয়! িো ছোিো তস রনিয় 

েোরনি, য্োহো বরলয়োট্ছ, িোহোি য্থোথ ে িোৎপয্ ে হৃদয়ঙ্গে কিো সুিবোলোি সোধ্য 
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নয়। সব েোট্পক্ষো রবস্ময়কি িোহোি আকব্বস্মক উদ্গি অশ্রু। তস আরসল রক 

প্রকোট্ি! এিিযিীি আি একটো কথো। উট্পন্দ্র রনিঃসংশট্য় েোরনি, এই প্রকোি 

িীক্ষ্ণবুব্বদ্ধ নি-নোিী আট্বগ প্রকোশ করিট্ি রকছুট্িই চোট্হ নো। তকোনেট্ি প্রকোশ 

পোইট্লও িোহোট্দি লজ্জোি পরিসীেো থোট্ক নো। রকন্তু, তলশেোত্র লজ্জোও তস তয্ 

রনট্েি বযবহোট্ি অনুিব করিয়োট্ছ, তস লক্ষে ি সমূ্পে ে অপরিরচিো 

সট্িোব্বেনীি কোট্ছও ধ্িো পরিল নো। 

সেযো হইয়ো তগল। রকিেেয়ী সকট্লি কোট্ছ রবদোয় গ্রহে করিয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি 

গোরিট্ি আরসয়ো উপট্বশন করিল। 

 

রদবোকি বোরি রছল নো; সোেযভ্রেট্ে বোরহি হইয়োরছল। সুিিোং ইিস্তিিঃ করিয়োও 

উট্পন্দ্রট্ক একোই রিিট্ি রগয়ো বরসট্ি হইল। রকন্তু রকিেেয়ী আি িোহোট্ক তয্ন 

লক্ষযই করিল নো। গোরিি একটো তকোট্ে েোথো িোরখয়ো স্তব্ধ হইয়ো িরহল। 

 

রকছুক্ষে কোঠটয়ো তগল। অেন চুপচোপ বরসয়ো থোকোও অপ্রীরিকি। িো ছোিো 

উট্পন্দ্র রনিয় বুব্বঝট্িরছল রকিেেয়ী রকছু িোরবট্িট্ছ। রকন্তু রক িোরবট্িট্ছ, 

িোহোই য্োচোই করিবোি েনয করহল, তদট্খ এট্লন ি! এই বুব্বদ্ধেিীঠটট্ক রনট্য় 

আেোট্ক ঘি কিট্ি হয়। রকন্তু, এেরনই ি িো াঁট্ক আাঁটবোি তেো তনই, িোট্ি 

আপরন আে িোেোশো কট্ি তয্ সোঠটেরিট্কট রদট্য় এট্লন, এবোি আি িোি নোগোল 

পোওয়োই য্োট্ব নো। 

 

রকিেেয়ী ইহোি তকোন উিি করিল নো। একটুখোরন অট্পক্ষো করিয়ো উট্পন্দ্র 

হোরসয়ো করহল, রকন্তু এইখোট্নই এি তশ  নয় তবৌঠোন। ও এি বি তবোকো তয্ 

েেোবরধ্ কখট্নো রেথযো কথো বলট্ি পোট্ি নো। 

 

রকিেেয়ী তিেরন রনস্তব্ধ হইয়ো িরহল। 

 

উট্পন্দ্র বরলল, তকন েোট্নন? এট্ক ি তিব্বত্রশ তকোঠট তদব-তদবিো িোট্ক 

চিুরদেট্ক রঘট্ি রদবো-িোব্বত্র পোহোিো রদট্য় আট্ছ,—িো ছোিো, য্ো ঘট্টরন, তসইটুকু 

তস রনট্েি বুব্বদ্ধ খিচ কট্ি বোরনট্য় বলট্ব তস ক্ষেিোই ওি তনই। 

 

রকিেেয়ী রুদ্ধকট্ি সংট্ক্ষট্প করহল, িোলই ি। 

 

উট্পন্দ্র করহল, অিটোই তয্ িোল, িো আেোি েট্ন হয় নো তবৌঠোন। সংসোি কিট্ি 

তগট্ল একটু-আধ্টু রেথযোি আশ্রয় রনট্িই হয়। য্োট্ি কোট্িো তকোন ক্ষরি তনই, 
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অথচ একটো অশোরন্ত, একটো উপদ্রব তথট্ক তিহোই পোওয়ো য্োয়, িোট্ি তদো  রক? 

আরে ি বরল বিং িোলই। 

 

তবশ ি, তশখোট্ি পোি নো? 

 

রশখট্ব রক কট্ি তবৌঠোন? একঠট অরি তছোট রেট্থযি েনয য্ুরধ্ঠষ্ঠট্িি দুগ েরি 

হট্য়রছল তস তয্ েহোিোিট্ি তলখো আট্ছ। তদব-তদবিোিো তয্িকে হো াঁ কট্ি িোি 

পোট্ন তচট্য় বট্স আট্ছ, িোট্ি তেট্ন-শুট্ন রেট্থয কথো বলট্ল আি রক িোি িক্ষো 

আট্ছ! িোিো রহিরহি কট্ি তটট্ন ওট্ক নিট্ক িুরবট্য় তদট্ব। একটু থোরেয়ো 

করহল, তবৌঠোন, ঠোকুি-তদবিোি তচহোিো ও তচোখ বুট্ে এেরন স্পি তদখট্ি পোয় 

তয্, তস এক আিয্ ে বযোপোি। তকউ  োল-খো াঁিো রনট্য়, শঙ্খ-চি-গদো-পদ্ম রনট্য়, 

তকউ বো াঁশী হোট্ি কট্ি এেরন প্রিযক্ষ হট্য় ওি সোেট্ন এট্স দো াঁিোন তয্, শুট্ন 

আেোি গো পয্ েন্ত রশউট্ি ওট্ঠ। আি কোট্িো েুখ তথট্ক ও-িকে শুনট্ল আরে 

রেথযো বোনোট্নো গে বট্ল তহট্সই উরিট্য় রদিোে। রকন্তু িোি সম্বট্ে এ অপবোদ ি 

েুট্খ আনবোিই তেো তনই। বরলয়ো, শ্রদ্ধোয় তপ্রট্ে গট্ব ে রবগরলি-রচট্ি সট্েহ 

তকৌিুট্কি স্বট্ি করহল, িোই তদট্খ-শুট্ন ওট্ক েোনু  নো বট্ল একঠট েোট্নোয়োি 

বলট্লও চট্ল। বরলহোরি িো াঁি বুব্বদ্ধ—রয্রন তছট্লট্বলোয় ওি পশুিোে নোে 

তিট্খরছট্লন—ও রক তবৌঠোন? 

গোরি তেোি রিরিট্িই পট্থি উজ্জ্বল গযোট্সি আট্লোক সহসো রকিেেয়ীি েুট্খি 

উপি আরসয়ো পিোয় উট্পন্দ্র অিযন্ত চেরকয়ো তদরখল িোহোি সেস্ত েুখখোরন 

তচোট্খি েট্ল িোরসয়ো য্োইট্িট্ছ। 

 

উট্পন্দ্র লজ্জোয় স্তব্ধ অট্ধ্োবদট্ন বরসয়ো িরহল নো। নো েোরনয়ো তয্খোট্ন তস 

আনন্দ েোধ্ুট্য্ ে েগ্ন হইয়ো তেট্হ সম্ভ্রট্ে পরিহোট্সি পি পরিহোস করিয়ো 

চরলট্িরছল, আি একেন তসইখোট্ন ঠঠক িোহোিই েুট্খি সম্মুট্খ বরসয়ো রক 

েোরন রকট্সি তবদনোয় রনিঃশে তিোদট্ন বক্ষ রবদীে ে করিট্িরছল। 

 

পোথুট্িঘোটোি বোটীট্ি উিট্য় য্খন আরসয়ো উপরস্থি হইল, িখন িোব্বত্র একপ্রহি 

হইয়োট্ছ। প্রোয় সেস্ত পথটোই রকিেেয়ী তেৌন হইয়ো রছল; রকন্তু রিিট্ি পো রদয়োই 

হঠোৎ অিযন্ত অনুিি-কট্ি বরলয়ো উঠঠল, আ, আেোি তপোিো কপোল! তকবল 

ঘুরিট্য় রনট্য়ই ি তবিোব্বচ। রকন্তু এিক্ষে পয্ েন্ত একতিো াঁটো েলটুকু তয্ তখট্ি 

তপট্ল নো ঠোকুিট্পো, িো আি এ হিিোগীি তচোট্খ পিল নো। হোি-েুখ তধ্োট্ব? 

িট্ব থোক তগ। আেোি সট্ঙ্গ িোিোঘট্ি এস, দুখোনো লুরচ তিট্ে রদট্ি দশ রেরনট্টি 
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তবশী লোগট্ব নো। িুই কোট্ঠি উনুনটো তজ্বট্ল রদট্য় িট্ব বোরি য্োস্ ব্বঝ! য্ো েো, চট 

কট্ি য্ো। লক্ষ্মী েো আেোি। 

 

ব্বঝ কবোট খুরলয়ো রদট্ি আরসয়োরছল, এবং অেরন ঘট্ি য্োইট্ব িোরবয়োরছল। রকন্তু 

আট্দশ পোলন করিট্ি আবোি িোহোট্ক উপট্ি য্োইট্ি হইল। সদি দিেো বে 

করিয়ো তস দ্রুিপট্দ চরলয়ো তগল। 

 

রকন্তু এই লুরচ িোেোি প্রস্তোট্ব উট্পন্দ্র এট্কবোট্ি শশবযস্ত হইয়ো উঠঠল। িীব্র 

প্ররিবোদ করিয়ো করহল, তস রকছুট্িই হতি পোিট্ব নো তবৌঠোন! আে আপরন 

অিযন্ত শ্রোন্ত হট্য় পট্িট্ছন। আরে রিট্ি রগট্য়ই খোব—আেোি েট্নয 

তকোনেট্িই কি কিট্ি পোিট্বন নো। 

 

পোিব নো তকন? 

 

উট্পন্দ্র করহল, নো নো, তস রকছুট্িই হট্ব নো—তকোনেট্িই নো। 

 

রকিেেয়ী েুচরকয়ো হোরসল, হোরসেুট্খ বরলল, িুরে ঠোকুিট্পো বড্ড য্ট্শি 

কোঙোল। এি য্শ রনট্য় িোখট্ব তকোথোয় বল ি? 

 

সহসো এরূপ েন্তট্বযি তহিু বুব্বঝট্ি নো পোরিয়ো উট্পন্দ্র রকছু রবব্বস্মি হইল। 

 

রকিেেয়ী করহল, িো বব রক ঠোকুিট্পো! তিোেোি পট্িোপকোট্িি য্শ এেন 

রনিঃস্বোথ ে, এেন রনরল েি হওয়ো চোই, তয্ন স্বট্গ ে েট্িেয তকোথোও িোি তেোিো নো থোট্ক। 

আেোট্দি েট্নয িুরে য্ো কট্িছ ঠোকুিট্পো, িোট্ি আরে বুক রচট্ি পো ধ্ুইট্য় রদট্ি 

তগট্লও ি তিোেোি আপরি কিো সোট্ে নো। আি এই দুট্টো খোবোি বিিী কট্ি 

তদওয়োি কথোট্িই ঘোি নোিচ? রছ, রছ, রক আেোট্দি িুরে িোট্বো বল ি? েোনু  

নই আেিো? নো, েোনুট্ ি িক্ত আেোট্দি তদট্হ বয় নো! 
 

উট্পন্দ্র অিযন্ত লজ্জজ্জি ও কুঠিি হইয়ো বরলল, এ-সব তকোন কথো তিট্বই আরে 

আপরি কিট্ি য্োইরন তবৌঠোন। আরে শুধ্ু— 

 

শুধ্ু রক ঠোকুিট্পো? িট্ব বুব্বঝ ঘট্ি তিিবোি িোিোয় রক বলরছ নো বলরছ হুাঁশ রছল 

নো? 

উট্পন্দ্র বো াঁরচয়ো তগল। পরিহোস আবোি সহেপট্থ রিরিয়ো আসোয় তস খুশী হইয়ো 

সহোট্সয করহল, ও বদনোেটো আেোি আট্ছ বট্ট তবৌঠোন, তস আরে অস্বীকোি 
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কিট্ি পোরিট্ন। রকন্তু এখন তসেনয নয়। য্থোথ েই আরে তিট্বরছলুে, আে 

আপরন বি ক্লোন্ত হট্য় পট্িট্ছন। 

 

ক্লোন্ত হট্য় পট্িরচ? হলুেই বো! বরলয়ো রকিেেয়ী পুনিোয় একটু হোরসল। িোি পট্ি 

সহসো গম্ভীি হইয়ো করহল, হোয় তি! আে য্রদ আেোি সিীশ-ঠোকুিট্পো 

থোকট্িন! িো হট্ল রনট্েি কথো আি রনট্েি েুট্খ বলট্ি হট্িো নো। রিরন 

সহস্রবদন হট্য় বক্িৃিো শুরু কট্ি রদট্িন। নো ঠোকুিট্পো, আেোি রনট্েি ি ও-

সব শ্রোরন্ত-ক্লোরন্তি শখ কিবোি অবস্থোই নয়, িো ছোিো, বোঙোলীি ঘট্িি তকোন 

তেট্য়ি পট্ক্ষই ও বদনোেটো তবোধ্ করি খোট্ট নো! আত্মীয়ই তহোক আি অনোত্মীয়ই 

তহোক, পুরু েোনুট্ ি খোওয়ো হয়রন শুনট্ল বোঙোলীি তেট্য় েিট্ি বসট্লও 

একবোি উট্ঠ দো াঁিোয়। িো েোট্নো? 

 

উট্পন্দ্র এবোি হোরসয়ো করহল, েোরন বব রক তবৌঠোন, তবশ েোরন। স্বীকোি কিরছ 

অপিোধ্ হট্য়ট্চ—আি নো। রক্ষট্দও তপট্য়ট্ছ, চলুন রক তখট্ি তদট্বন। 

 

এট্সো, বরলয়ো রকিেেয়ী পথ তদখোইয়ো িোিোঘট্িি অরিেুট্খ চরলল। শোশুিীি 

ঘট্িি সুেুট্খ আরসয়ো তদোি তঠরলয়ো উাঁরক েোরিয়ো তদরখল, রিরন অকোিট্ি 

ঘুেোইট্িট্ছন। 

 

িোিোঘট্ি আরসয়ো সিীশট্ক তয্েন রপাঁরি পোরিয়ো বসোইি, তিেরন করিয়ো 

উট্পন্দ্রট্ক বসোইল। 

 

ব্বঝ উনুন জ্বোরলয়ো রদয়ো অনযোনয আট্য়োেন করিট্ি বোরহি হইয়ো তগট্ল রকিেেয়ী 

িোহোি এই নূিন অরিরথঠটি প্ররি চোরহয়ো করহল, আিো ঠোকুিট্পো, আেোি কি 

হট্ব বট্ল নো তখট্য় চট্ল য্োবোি এই তয্ প্রস্তোবঠট কট্িরছট্ল, তসঠট য্রদ আি 

তকোথোও আি কোট্িো সোেট্ন কট্ি বসট্ি, আে িো হট্ল তিোেোট্ক রক শোব্বস্ত তিোগ 

কিট্ি হট্িো েোট্নো? 

 

উট্পন্দ্র বরলল, েোরন। রকন্তু এখোট্ন ি আি তস শোব্বস্তট্িোট্গি িয় রছল নো 

তবৌঠোন! 
 

ব্বঝ েয়দোি থোলোটো িোরখয়ো চরলয়ো তগল। রকিেেয়ী সুেুট্খ টোরনয়ো লইয়ো নিেুট্খ 

েৃদুস্বট্ি করহল, বলো য্োয় নো ঠোকুিট্পো, কপোট্ল শোব্বস্ত তলখো থোকট্ল রকট্স তয্ রক 

ঘট্ট, তকোথোয় এট্স তকোন্ তিোগ িুগট্ি হয়, আট্গ থোকট্ি িোি তকোন রহট্সবই 
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পোওয়ো য্োয় নো। অদৃট্িি তলখো রক এিোন য্োয়? য্োয় নো ঠোকুিট্পো, িোিো আপরন 

এট্স ঘোট্ি পট্ি। 

 

উট্পন্দ্র িহসযটো ঠঠক বুব্বঝট্ি পোরিল নো। শুধ্ু করহল, িো বট্ট। রকিেেয়ীও 

িখরনই আি তকোন কথো করহল নো। একবোি শুধ্ু উট্পন্দ্রি েুখপোট্ন চোরহয়োই 

তচোখ নি করিয়ো েয়দো েোরখট্ি লোরগল। তবোধ্ হইল, তস তয্ন চুরপ চুরপ 

হোরসট্িট্ছ। 

 

রকছুক্ষে রনিঃশট্ে কোে করিট্ি করিট্ি হঠোৎ এক সেট্য় তচোখ নো িুরলয়োই 

করহল, আিো, আে এি ঘটো কট্ি তবৌ তদখোট্ি রনট্য় য্োবোি অরিপ্রোয়টো রক রছল 

এখন বল তদরখ? 

 

উট্পন্দ্র একটু আিয্ ে হইয়ো করহল, ঘটো-পটো ি রকছুই করিরন তবৌঠোন। 

রকিেেয়ী বরলল, িট্ব বুব্বঝ আেোি বলট্ি িুল হট্য়ট্চ। বরল, এি িকট্েি ছল-

চোিুিী কট্ি য্োওয়ো হট্লো তকন? 

 

উট্পন্দ্র করহল, ছল-চোিুিীই বো রক কিলুে? 

 

রকিেেয়ী করহল, এই তয্েন তবোকো-তটোকো নোনোিকে কথোি বো াঁধ্ুরন কট্ি। রকন্তু 

রেট্ছ কিকগুট্লো কথো – কোটোকোঠট কট্ি আি রক হট্ব ঠোকুিট্পো? তস তবৌঠটট্ক 

তবোকো বট্লই য্রদ েোনট্ি তপট্ি থোক, এ তবৌঠোনঠটিও ি কিক পরিচয় তপট্য়চ? 

অি সহট্ে তিোলোট্ি পোিট্ব বট্লই রক েট্ন কি? 

 

নো, িো করি নো। 

 

রকিেেয়ী েুখ িুরলয়ো চোরহল। কোিে, তয্েন লঘু করিয়ো উট্পন্দ্র েবোব রদট্ি 

চোরহয়োরছল, তিেরন করিয়ো পোট্ি নোই। অরনিোসট্েও িোহোি কিস্বি গম্ভীি 

হইয়োই বোরহি হইয়োরছল, রকন্তু রকিেেয়ী িোহো লক্ষয করিয়োরছল রক নো, েোরনট্ি 

রদল নো। তিেরন সহে পরিহোট্সি স্বট্ি করহল, িট্ব? 

 

উট্পন্দ্র রনট্েি কিস্বট্ি গোম্ভীয্ ে অনুিব করিয়ো েট্ন েট্ন লজ্জো পোইয়োরছল, 

এই অবকোট্শ তসও রনট্েট্ক সোেলোইয়ো তিরলল। হোরসয়ো বরলল, তবৌঠোন, 

আপনোট্ক িো াঁরক তদওয়ো রক সহে কোে? রকন্তু ছল-চোিুিী নো কিট্ল ি আপরন 
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তয্ট্িন নো। আরে তয্ কিবি রনট্ব েোধ্ট্ক রনট্য় ঘি করি তস ি তদখট্ি তপট্িন 

নো। 

 

রকিেেয়ী করহল, তস তদট্খ আেোি লোি? 

 

উট্পন্দ্র বরলল, লোি আপনোি নয়, লোি আেোি। সবোই রনট্েি দুিঃখ েোরনট্য় 

দুিঃখটো কে কট্ি তিলট্ি চোয়। েোনুট্ ি স্বিোবই এই। িোই ছল-চোিুিী কট্ি য্রদ 

রকছু তক্লশ রদট্য়ই থোরক ি তস আপনোি দয়ো পোবোি েট্নযই। আি তকোন কোিট্ে 

নয়। 

 

রকিেেয়ী রকছুক্ষে চুপ করিয়ো িরহল। িোি পট্ি কথো করহল, রকন্তু েুখ িুরলয়ো 

চোরহল নো, করহল, আি তয্ পোরিট্ন ঠোকুিট্পো, এই বযোেস্তুরিি পোলোটো এইবোি 

বে কি নো। তিোেোি রনট্ব েোধ্ঠটট্ক রনট্ব েোধ্ বট্ল য্রদ রকছু কে িোলবোসট্ি, িো 

হট্লও নো হয় আি রকছুক্ষে তশোনো তয্ট্ি পোিি। একটু দয়োও হয়ি তপট্ি। রকন্তু 

সিীশ-ঠোকুিট্পোি কোট্ছ তয্ আরে সব শুট্নরচ। তবশ ি, িোল নো হয় িোট্কই খবুই 

বোট্সো, রকন্তু িোই বট্ল রক এেন কট্ি  োক রপট্ট তবিোট্ি হয়? একটু বোধ্-বোধ্ও 

রক কট্ি নো? 

 

কথো শুরনয়ো উট্পন্দ্র তয্ রক বলট্ব, রক িোরবট্ব, ঠোহি করিট্িই পোরিল নো। এ রক 

বরলবোি িঙ্গী! এ রক কিস্বি! পরিহোস ি ইহো রকছুট্িই নয়, রকন্তু রক এ? রবদূ্রপ? 

ঈ েো? রবট্ি ? এ রকট্সি আিোস, এই রবধ্বো িেেী এই িোট্ত্র, এই রনেেন ঘট্িি 

েট্ধ্য আে িোহোি সোক্ষোট্ি বযক্ত করিবোি প্রয়োস করিয়ো বরসল! 
 

আি কোহোিও েুট্খ কথো নোই। রকছুক্ষে পয্ েন্ত উিট্য়ই নীিট্ব নিেুট্খ বরসয়ো 

িরহল। 

 

ব্বঝ দিেোি বোরহি হইট্ি একবোি কোরসল। িোি পট্ি একটুখোরন েুখ বোিোইয়ো 

করহল, আি ি আরে থোকট্ি পোরিট্ন তবৌেো। সদিটো একটু বে নো কট্ি রদট্লও 

ি তয্ট্ি পোিরচ তন। 

 

রকিেেয়ী েুখ িুরলয়ো করহল, য্োরব? িট্ব একটুখোরন বট্সো ঠোকুিট্পো, আরে 

সদিটো বে কট্ি রদট্য় আরস। বরলয়ো তস চরলয়ো য্োইবোেোত্রই এই ঘট্িি েট্ধ্য 

একোকী বরসয়ো উট্পন্দ্রি অন্তিঃকিে এেন এক অিোবনীয় রবিৃেোয় িরিয়ো 

উঠঠল য্োহো েীবট্ন কখট্নো তস অনুিব কট্ি নোই। িোহোি উেুক্ত চরিত্র রচিরদন 
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স্ফঠটকস্বি প্রবোট্হি েি বরহয়ো রগয়োট্ছ। তকোথোও কখনও বোধ্ো পোয় নোই। 

তকোথোও তকোনরদন রবন্দেুোত্র কলট্ঙ্কি বোি আরসয়োও িোহোট্ি ছোয়ো তিরলয়ো য্োয় 

নোই। রকন্তু আে এই রনেেন কট্ক্ষি েট্ধ্য তসই একোন্ত রনে েলিো তয্ন েরলন 

হইয়ো উঠঠল। 
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সোিোশ 

 

দোসীট্ক রবদোয় রদয়ো রকিেেয়ী স্বস্থোট্ন রিরিয়ো আরসয়ো য্খন বরসল, উট্পন্দ্র ঘোি 

িুরলয়ো একবোি চোরহট্ি পয্ েন্ত পোরিল নো। রকিেেয়ীি িোহো দৃঠি এিোইল নো, 

রকন্তু, তসও তকোন কথো নো করহয়ো নীিট্ব কোে করিয়ো য্োইট্ি লোরগল। 

 

রেরনট-দট্শক এইিোট্ব য্খন তগল, িখন রকিেেয়ী ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি করহল, আিো 

ঠোকুিট্পো, আিোল তথট্ক তকউ য্রদ আেোট্দি এই িকে চুপচোপ বট্স থোকট্ি 

তদট্খ, রক েট্ন কট্ি বল তদরখ? বরলয়ো তস েুখ ঠটরপয়ো হোরসল। 

 

এ হোরস উট্পন্দ্র তচোট্খ নো তদরখট্লও অন্তট্ি অনুিব করিল। করহল, হয়ি িোল 

েট্ন কট্ি নো। 

 

িট্ব? 

 

রক কিব তবৌঠোন, তকোন কথোই তয্ন খুাঁট্ে পোব্বচট্ন। 

 

রকিেেয়ী সহোট্সয করহল, পোচ নো? আিো, আরে খুাঁট্ে বোি কট্ি রদব্বচ। রকন্তু 

েোঝখোট্ন একটো খবি রদট্য় িোরখ তয্, আেোি খোবোি বিিী তথট্ক তিোেোট্ক 

খোইট্য় রবদোয় কিো পয্ েন্ত আধ্-ঘণ্টোি তবশী লোগট্ব নো। এই সেয়টুকুি েট্নয 

িুরে একটুখোরন প্রসিেুট্খ কথো কও, অেন েনিোিী কট্ি বট্স তথট্কো নো। 

 

উট্পন্দ্র তেোি করিয়ো হোরসয়ো করহল, তবশ বলুন। 

 

রকিেেয়ী আবোি েুখ ঠটরপয়ো হোরসল। করহল, িবু িোল, তবৌঠোট্নি েোন তিট্খ 

একটু তহট্সচ। তিোেোট্ক তদট্খ পয্ েন্ত একটো কথো আেোি প্রোয় েট্ন হয় 

ঠোকুিট্পো। রকন্তু শুট্ন আবোি উলট্টো বুট্ঝ িোগ কট্ি বসট্ব নো ি? 

 

নো, িোগ রকট্সি? 

 

রক েোট্নো ঠোকুিট্পো, িোল িোল কোট্বয পিো য্োয় ি, িো আেোট্দি তদট্শিই বল, 

আি রবট্দট্শিই বল, প্রথে তচোট্খি তদখোট্িই একটো প্রগোঢ় িোলবোসো—আিো, 

এ রক সম্ভব বট্ল েট্ন কি? 
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উট্পন্দ্রি েুখ চট্ক্ষি পলট্ক লজ্জোয় িোঙ্গো হইয়ো উঠঠল। করহল, িোল-েন্দ তকোন 

কোবয সম্বট্েই আেোি রবট্শ  তকোন জ্ঞোন তনই তবৌঠোকরুন, এ-সব আরে 

েোরনট্ন। 

 

রকিেেয়ী বরলল, তস রক কথো ঠোকুিট্পো? এি তলখোপিো রশট্খচ, এিগুট্লো পোস 

কট্ি কি টোকোি েলপোরন আদোয় কট্িচ, আি কোবয সম্বট্ে রকছুই েোন নো? 

শকুন্তলো, তিোরেও-েরুলট্য়ট এ দুট্টোও রক তিোেোট্ক পিট্ি হয়রন? 

 

উট্পন্দ্র করহল, রকন্তু পট্ি পোস কিট্ি ি সম্ভব-অসম্ভব রস্থি কিট্ি হয়রন। 

বইট্য় য্ো তলখো আট্ছ েুখস্থ কট্ি রলট্খ রদট্য় এট্সরছলুে। আপনোি েি তকোন 

পিীক্ষক কখট্নো প্রশ্ন কট্িন রন—িো হয় রক নো। আেোট্ক েোপ কিট্ি হট্ব 

তবৌঠোন, এ-সব আট্লোচনো আপনোি সট্ঙ্গ আরে কিট্ি পোিব নো। 

 

রকিেেয়ী রব ণ্ণ হইয়ো একটো রনশ্বোস তিরলয়ো করহল, িোই ব্বেজ্ঞোসো কট্িরছলুে, 

শুট্ন িোগ কিট্ব নো ি? 

 

রকন্তু িোগ ি করিরন। 

 

নো কিট্লই িোল, বরলয়ো রকিেেয়ী জ্বলন্ত উনোট্নি উপি রঘট্য়ি কিো চোপোইয়ো 

রদল। 

খোন রিন-চোি লুরচ নীিট্ব িোব্বেয়ো িুরলয়ো রকিেেয়ী সহসো বরলল, তয্ কথো আরে 

েোনট্ি তচট্য়রছলুে, তস আট্লোচনোই িুরে কিট্ি চোইট্ল নো। আেোি কপোল! 

রকন্তু আি একটো কথো ব্বেজ্ঞোসো করি ঠোকুিট্পো, প্রেয়ট্ক তলোক অে বট্ল তকন? 

 

উট্পন্দ্র করহল, তবোধ্ করি তচোখ থোকট্ল তয্-পট্থ েোনু  য্োয় নো—এট্ি তিেন 

পট্থও িোট্ক রনট্য় য্োয়। 

 

রকিেেয়ী উৎসুক হইয়ো প্রশ্ন করিল, য্োয় রক? কথোঠট রক সরিয, িোলবোসো অে? 

 

সরিয বব রক। অট্নট্কি অট্নক অরিজ্ঞিোই ি প্রবোদ-বচন। 

 

রকিেেয়ী করহল, তবশ কথো। িো য্রদ হয়, কোনো খোনোয় পিট্ল তলোট্ক ছুট্ট এট্স 

িোট্ক িুট্ল তদয়। িোি েট্নয দুিঃখ কট্ি, য্োি তয্েন সোধ্য িোি িোলি তচিো কট্ি, 

রকন্তু িোলবোসোয় অে হট্য় তস য্খন গট্িে পট্ি, তকউ ি িুট্ল ধ্িট্ি ছুট্ট আট্স 

নো। বিং আিও িোি হোি-পো তিট্ঙ্গ রদট্য় তসই গট্িেই েোঠট চোপো রদট্য় চোয়। তয্-



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
4

1
 

সিয েোনু  রনট্েই প্রচোি কট্ি, প্রট্য়োেট্নি সেয় তস সট্িযি তকোন েয্ েোদোই 

িোট্খ নো! আেোি কথোটো বুঝট্ি পোিট্চো ঠোকুিট্পো? 

 

উট্পন্দ্র ঘোি নোরিয়ো করহল, পোিরচ বব রক! 
 

রকিেেয়ী করহল, পোিট্ব বট্লই ি তিোেোট্ক ব্বেজ্ঞোসো কিরচ। রকন্তু িো হট্লই 

তদখ, অপট্িি তবলোয় অট্নক ব্বেরনস তেট্নও তেোি কট্ি িুলট্ি চোয়। অেট্ক 

চকু্ষষ্মোট্নি শোব্বস্ত রদট্য় আপনোট্ক বোহোদুি েট্ন কট্ি। পিট্ক রবচোি কিবোি 

সেয় এ একটো িোি েট্নও পট্ি নো তয্, তচোখ হোিোট্ল িোি রনট্েিও খোনোয় 

পিবোি সম্ভোবনো ওই তলোকটোি তচট্য় একটুও কে থোট্ক নো। 

 

উট্পন্দ্র একটুখোরন অপ্রসি রবস্মট্য়ি সরহি করহল, িো নো হট্ি পোট্ি, রকন্তু আরে 

তিট্ব পোব্বচট্ন তবৌঠোন, এ-সব আট্লোচনো তকন কিট্চন? সরিয তহোক, রেথযো 

তহোক, আপনোি েীবট্নি সট্ঙ্গ এ েীেোংসোি তকোন সম্বে তনই। 

 

রকিেেয়ী উট্পন্দ্রি অপ্রসিিো লক্ষয করিয়োও হোরসল, করহল, অে আট্লোচনো 

কট্ি খোনোয় পট্ি নো ঠোকুিট্পো, পট্ি আট্লোচনো কট্ি। আরে তয্ পরিরন রকংবো 

পিবোি েট্নয তসরদট্ক এরগট্য় য্োব্বচট্ন, তসই বো রক কট্ি েোনট্ল? 

 

উট্পন্দ্র করহল, রকন্তু আপরন ি অে নন। আরে তয্ আপনোি বি বি দুট্টো তচোখ 

তদখট্ি তপট্য়রছ তবৌঠোন। 

 

রকিেেয়ী বরলল, ঐখোট্নই ি েুশরকল ঠোকুিট্পো, দু’িকট্েি অে আতছ রকনো! 

য্োিো তচোখ বুট্ে চট্ল, িোট্দি সম্বট্ে ি িোবট্ি হয় নো—িোট্দি তচনো য্োয়। রকন্তু, 

য্োিো দু’তচোখ তচট্য় চট্ল, তদখট্ি পোয় নো, িোট্দি রনট্য়ই য্ি তগোল। িোিো 

রনট্েিোও ঠট্ক, পিট্কও ঠকোট্ি ছোট্ি নো। 

 

উট্পন্দ্র কুঠিি হইয়ো বরসয়ো িরহল। িোহোি কোট্ছ উিি নো পোইয়ো রকিেেয়ী 

সহসো অিযন্ি উৎসুক হইয়োই তয্ন প্রশ্ন করিল, আিো, আেোি তয্ বি বি 

দুট্টো তচোখ তদট্খরছট্ল বলট্ল ঠোকুিট্পো, তস কট্ব, ব্বেজ্ঞোসো কিট্ি পোরি রক? 

উট্পন্দ্র বরলল, তস আপনোি স্বোেীি েৃিুযি পট্িই। তসরদন আপনোট্ক তয্ তদট্খট্চ 

িোি তকোনরদন আপনোট্ক িুল হট্ব নো। তকন তয্ আপরন রনট্েট্ক অে বট্ল িয় 

কিট্চন, তস আপরন েোট্নন, রকন্তু আরে েোরন এ কথো সিয নয়। তসরদন 

আপনোি দুঠট তচোট্খ তয্ তেযোরি আরে তদখট্ি তপট্য়রছলোে, িোট্ি রনিয় েোরন 
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য্ি অেকোিই আপনোি চোরিপোট্শ ঘরনট্য় আসুক, আপনোট্ক িুট্লোট্ি পোিট্ব 

নো। আপরন ঠঠক পথঠট তদট্খ রচিেীবন চট্ল তয্ট্ি পোিট্বন। 

 

রকিেেয়ী রকছুক্ষে চুপ করিয়ো থোরকয়ো করহল, কথোটো এিক্ষট্ে তবোধ্ হয় বুট্ঝরছ 

ঠোকুিট্পো। তসরদন তয্েন কট্ি আরে বচিনয হোরিট্য় িো াঁি পোট্য়ি িলোয় পট্ি 

রগট্য়রছলুে, িোই তদট্খ তবোধ্ করি তিোেোি এ ধ্োিনো েট্েট্ছ। 

 

উট্পন্দ্র েোথো নোরিয়ো বরলল, হট্িও পোট্ি, রকন্তু তস তদখো রক িুল কিবোি 

তবৌঠোন? 

 

শুরনয়ো রকিেেয়ী একটুখোরন হোরসল। িোি পতি অসট্ঙ্কোট্চ একোন্ত সহেকট্ি 

করহল, িুল বট্লই ি েট্ন হয়। আরে ি আেোি স্বোেীট্ক িোলবোসিুে নো। 

 

উট্পন্দ্র অবোক হইয়ো চোরহয়ো িরহল। রকিেেয়ী বরলট্ি লোরগল, সিযই িো াঁট্ক 

তকোনরদন িোলবোরস রন। আি শুধ্ু আরেই নয়, রিরনও আেোট্ক বোট্সন রন। িট্ব 

রক তস-রদট্নি তসটো আেোি ছলনো? িোও নয় ঠোকুিট্পো, তসও সরিয। সরিযই, 

তসরদন জ্ঞোন হোরিট্য়রছলুে,— বরলয়ো উট্পন্দ্রি স্তরম্ভি েুখ তদরখয়ো তস একটুখোরন 

থেরকয়ো তগল। রকন্তু পিক্ষট্েই িোহো তেোি করিয়ো কোটোইয়ো বরলল, নো, িয় 

তপট্ল আেোি চলট্ব নো। তিোেোি কোট্ছ আেোি সব কথো আে বলট্িই হট্ব। 

 

উট্পন্দ্র কট্ি েুখ িুরলয়ো করহল, চলট্ব নো তকন? আরে শুনট্ি চোইট্ন, িবু 

আেোট্ক শুনট্িই হট্ব তকন? 

 

রকিেেয়ী বরলল, িোি কোিে িুরে আেোি গুরু। তিোেোি কোট্ছ সেস্ত স্বীকোি নো 

কট্ি আরে তকোনেট্িই শোরন্ত পোব নো। 

 

উট্পন্দ্র রস্থি হইয়ো চোরহয়ো িরহল। রকিেেয়ী দৃঢ় অথচ েৃদুস্বট্ি বরলট্ি লোরগল,—

আেোি েট্ধ্য তয্ গিীি অন্তদৃেঠি তদট্খরছট্ল ঠোকুিট্পো, তস তচোট্খি িুল নয়, 

সরিয; রকন্তু তস বি ক্ষরেট্কি। স্বোেীট্ক আরে তকোনরদন িোলবোরস রন, রকন্তু 

কোয়েট্ন িোলবোসট্ি তচিো কিট্ি শুরু কট্িরছলুে। রকন্তু, রিরন বো াঁচট্লন নো, 

আেোিও তস তচিো স্থোয়ী হট্লো নো।বইট্য় এ-সব কথো পট্ি কখট্নো বো িোবিুে 

রেট্ছ কথো, কখট্নো বো িোবিুে করবি কেনো, কখট্নো বো েট্ন কিিুে, হয়ি 

আেোি েট্ধ্য িোলবোসোি শব্বক্ত তনই বট্লই এ-িকে েট্ন হয়। এ শব্বক্ত আেোি 

আট্ছ রকনো আেও েোরনট্ন ঠোকুিট্পো, রকন্তু িোলবোসোি সোধ্ তয্ আেোি কি 
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তবশী, তস কথো প্রথট্ে তটি পোই তিোেোট্ক তদট্খ। িোই িুরেই গুরু। একটুখোরন 

থোরেয়ো কিকটো তয্ন আত্মগিিোট্বই করহল, দু’রদন পট্ি তিোেিো চট্ল য্োট্ব। 

আবোি য্খন তদখো হট্ব, িখন রনট্েি কথো বলবোি েি েট্নি অবস্থো হয়ি 

থোকট্ব নো। হয়ি এই বলোি েট্নয িখন লজ্জোয় েট্ি য্োব নো। নো ঠোকুিট্পো, তস 

হট্ব নো, আেই তিোেোট্ক আেোি সেস্ত কথো শুরনট্য় রদট্য় িট্ব আরে রনিস্ত 

হট্ব। 

উট্পন্দ্র কোিি হইয়ো বরলল, তবৌঠোন, আে নোনো কোিট্ে আপনোি েন অিযন্ত 

উট্িব্বেি হট্য় আট্ছ আরে তদখট্ি পোব্বি। এ অবস্থোয় রক বলো উরচি, রক উরচি 

নয়, িোবট্ি নো তপট্ি—নো নো, তবৌঠোন, আরে অনুট্িোধ্ কিরচ, আি একরদন এট্স 

আপনোি সেস্ত কথো শুট্ন য্োব, রকন্তু আে নয়। 

 

রকিেেয়ী করহল, ঠঠক এই েনযই ি আেই সেস্ত কথো শুট্নোট্ি চোই 

ঠোকুিট্পো। পোট্ছ তসরদন লজ্জো এট্স বোধ্ো তদয়, সোংসোরিক িোল-েন্দি রবচোি-

বুব্বদ্ধ েুখ তচট্প ধ্ট্ি। আে আেোি তিট্খ-ত ট্ক, বুট্ঝ-সেট্ঝ, সোব্বেট্য়-বো াঁরচট্য় 

বলবোি সোধ্যও তনই, প্রবৃরিও তনই—আেই ি বলবোি রদন। এি পট্ি হয়ি িুরে 

ইহেট্ে আি আেোি েুখ তদখট্ব নো,—িবু প্রোথ েনো করি আট্িো রকিুক্ষে এই 

দুবু েব্বদ্ধ, এই উেোদ েন আেোি থোক ঠোকুিট্পো, আরে তিোেোি কোট্ছ সেস্ত তয্ন 

খুট্ল বলট্ি পোরি! 
 

িোহোি েুট্খি প্ররি চোরহয়ো উট্পন্দ্রি রনে েল শুদ্ধ সদন্তিঃকিে অেোনো িট্য় ত্রস্ত 

হইয়ো উঠঠল। তশ বোট্িি েি বোধ্ো রদয়ো বরলল, তবৌঠোন, েোনু -েোট্ত্রিই 

তগোপনীয় কথো থোট্ক। তস ি কোট্িো কোট্ছ খটু্ল তদবোি আবশযকিো তনই। বিি 

প্রকোশ কিোট্িই তবশী অেঙ্গল। শুধ্ু তিোেোি আেোি নয়, আট্িো দশেট্নি। 

 

রকিেেয়ী তকোন উিি করিল নো। লুরচগুরল িোেো তশ  হইয়োরছল, একঠট থোলোয় 

পরিপোটী করিয়ো সোেোইয়ো উট্পন্দ্রি সম্মুট্খ িোরখয়ো রদয়ো করহল, িুরে খোও, আরে 

বলোটো তশ  কট্ি তিরল। 

 

নোই বলট্লন তবৌঠোন। 

 

রকিেেয়ী করহল, আরে হোিট্েোি কট্ি রেনরি েোনোব্বচ ঠোকুিট্পো, আি 

আেোট্ক বোধ্ো রদট্য়ো নো। সেস্ত শুট্ন তিোেোি ইিো হয় আেোি শোশুিীি সট্ঙ্গ 

আেোিও িোি রনট্য়ো, নো ইট্ি হয়, আেোি রনট্েি পথ আরে রনট্ে খুাঁট্ে তনব। 

আরে অট্নকট্ক ঠরকট্য়রছ ঠোকুিট্পো, রকন্তু তিোেোট্ক ঠকোট্ি পোিব নো। 
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িট্ব বলুন, বরলয়ো উট্পন্দ্র একখণ্ড লুরচ রছাঁ রিয়ো েুট্খ পুরিয়ো রদল। 

 

রকিেেয়ী করহল, তিোেোট্ক বট্লরছ ি ঠোকুিট্পো, স্বোেীট্ক আরে িোলবোরস রন; 

িোলবোসো পোইরন। তসেট্নয আেোট্দি তকোন তখদ রছল নো। বোরিি েট্ধ্য স্বোেী 

আি শোশুিী। একেন দোশ েরনক,—রিরন আেোট্ক প্রোেপট্ে পরিট্য়ই খুশী, আি 

একেন তঘোি স্বোথ েপি—রিরন প্রোেপট্ে আেোট্ক খোঠটট্য় রনট্য়ই খুশী রছট্লন। 

এেরন কট্িই রদন তকট্টরছল, এবং তকট্টও তয্ি তবোধ্ করি, রকন্তু হঠোৎ এক 

সেট্য় সব উলট্ট-পোলট্ট তগল। স্বোেী অসুট্খ পিট্লন। িো াঁি কোট্ছ আরে বই 

পট্িরছ অট্নক। নোটক নট্িলও কে পরিরন, রকন্তু দুেট্নই পট্ি পট্ি শুধ্ু 

হোসিুে। িোলবোসোি নোেগেও আেোট্দি বোরিট্ি রছল নো, িোই এক-একেন 

তলোক তয্েন থোট্ক েে-বরধ্ি, েেোে, আেোি স্বোেীও রছট্লন তিেরন েে-

নীিস। রকন্তু, আেোি েট্ধ্য তয্ কি িস রছল িো িখনও েোনট্ি পোরিরন বট্ট, 

রকন্তু এটো একরদন হঠোৎ তটি তপট্য় তগলুে তয্, িোলবোসোি এবং িো রিরিট্য় 

পোবোি িৃেোটো আেোিও তকোন তেট্য়ি তচট্য়ই কে,—নো নো, এি েট্ধ্যই ও-গুট্লো 

অেন কট্ি তঠট্ল িোখট্ল চলট্ব নো— 

 

উট্পন্দ্র রবিসেুট্খ করহল, তকেন তয্ন তখট্ি িোল লোগট্চ নো তবৌঠোন। 

রকিেেয়ী ক্ষেকোল তেৌন হইয়ো রক তয্ন রচন্তো করিয়ো লইয়ো করহল, আরে েোরন 

ঠোকুিট্পো, আি একটু পট্িই লুরচ-িিকোরিি স্বোদ তিোেোি ব্বেট্িি উপি রবর ট্য় 

উঠট্ব, রকন্তু এখট্নো ি িোি তদিী রছল। আি একখোনো তখট্ি পোিট্ি। 

 

উট্পন্দ্র আিও েরলন হইয়ো তগল। 

 

রকিেেয়ী িোহোি প্ররি চোরহয়োই করহট্ি লোরগল, য্রদ বরল, তিোেোি এই নো-

খোওয়োি দুিঃখটো আেোি রনট্েি িোন হোিটো নি হওয়োি তচট্য়ও আেোি কোট্ছ 

তবশী, তস ি িুরে রবশ্বোস কিট্ি পোিট্ব নো। রকন্তু, কি আি নো কি, আরে ি 

েোরন এ সরিয। িবু থোেবোি তেো তনই ঠোকুিট্পো—আেোট্ক বলট্িই হট্ব। 

 

তবশ বলুন। 

 

বরল। আেোি স্বোেীি পীিোয় শুধ্ু আেোি গহনোগুট্লো ছোিো সব্বিি য্ো-রকছু রছল 

য্খন সব এট্ক এট্ক তগল, িখন এট্লন একেন টোটকো পোস-কিো িোক্তোি—

আিো ঠোকুিট্পো, অনঙ্গ িোক্তোিট্ক তিোেিো তদট্খরছট্ল নো? 
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উট্পন্দ্র করহল, হো াঁ। 

 

রকিেেয়ী রবট্ ি েি একটুখোরন হোরসয়ো করহল, রিরনই! হোয় তি তপোিো কপোল! 

এ-ঘট্ি স্বোেী েি-েি, ও-ঘট্ি তগলুে িো াঁট্ক রনট্য় িোলবোসোি স্বোদ রেট্টোট্ি। 

 

উট্পন্দ্র ঘোি তহাঁট করিয়ো রনিঃশট্ে বরসয়ো িরহল। রকিেেয়ী কথো করহট্ি তগল, 

রকন্তু তক তয্ন গলোটো িোহোি চোরপয়ো ধ্রিয়ো কিট্িোধ্ করিল। খোরনকক্ষে প্রবল 

তচিোি পট্ি শুষ্কস্বট্ি বরলয়ো উঠঠল, শুট্নই তিোেোি ঘোি তহাঁট হট্য় তগল 

ঠোকুিট্পো, িবু ি তসই অনঙ্গ িোক্তোিট্ক িুরে তচন নো। রচনট্ল বুঝট্ি পোিট্ি, 

কি বৎসট্িি দুদেোন্ত অনোবৃঠিি জ্বোলো আেোি এই বুট্কি েোঝখোট্ন েেোট তবাঁট্ধ্ 

রছল বট্লই এেন অসম্ভব সম্ভব হট্ি তপট্িরছল। রক েোট্নো ঠোকুিট্পো, তয্ িৃেোয় 

েোনু  নদেেোি গোঢ় কোট্লো েলও অঞ্জরল িট্ি েুট্খ িুট্ল তদয়, আেোিও রছল 

তসই রপপোসো। রকন্তু তস খবি তপলুে তসই েল গলোয় ত ট্ল রদট্য়। িোি পট্ি—

উিঃ, তস রক গো-বরে-বরেি রদনগুট্লোই তকট্টট্ছ। বরলট্ি বরলট্িই িোহোি 

আপোদেস্তক বোিংবোি রশহরিয়ো উঠঠল। একটো উৎকট দুগ েেেয় রব োক্ত উদ্গোি 

তয্ন িোহোি কি পয্ েন্ত উচ্ছ্বরসি হইয়ো উঠঠল। ক্ষেকোল রস্থি থোরকয়ো আপনোট্ক 

সোেলোইয়ো লইয়ো রকিেেয়ী পুনি করহল, রকন্তু বরে কিট্িও পোিলুে নো 

ঠোকুিট্পো, শোশুিী আেোি েুখ তচট্প ধ্িট্লন। অনঙ্গ িখন সংসোট্িি অট্ধ্ েক 

িোি রনট্য়রছল। 

 

উট্পন্দ্র তসই একিোট্ব পোথট্ি-গিো েূরিেি েি বরসয়ো িরহল। িোহোি রনব েোক নি 

েুট্খি রদট্ক একবোি কটোট্ক্ষ দৃঠিপোি করিয়ো রকিেেয়ী বরলল, িোি পট্ি 

আসব্বক্ত-ঘৃেোি, িৃেো-রবিৃেোি অরবশ্রোে সংঘট্ ে তয্ গিল অহিহ উঠট্ি লোগল 

ঠোকুিট্পো, তদব-দোনট্বি রন ্ঠুি আক েট্ে েন্দোি-পীরিি বোসুরকও তবোধ্ করি 

িিখোরন রব  িোি অিবি েুখ রদট্য় ছিোট্ি পোট্িরন! আেোি েট্ন হয়, এ বোরিি 

প্রট্িযক ইট-কোঠ, দিেো-েোনোলো, করি-বিগো পয্ েন্ত রবট্  নীল হট্য় আট্ছ। 

একটুখোরন থোরেয়ো করহল, কিরদট্ন তকেন কট্ি তয্ এি তশ  হট্িো, আরে 

েোরনট্ন। কি তিট্বরচ, রকন্তু তকোনরদট্ক তকোন কূলরকনোিোই তচোট্খ তদরখরন। 

রকন্তু রক অেৃি হোট্ি কট্িই িুরে উদয় হট্ল ঠোকুিট্পো, তকোথোয় বো তগল রবট্ ি 

জ্বোলো, আি তকোথোয় বো িইল রবট্ি -রবিৃেো। তচোট্খি পলট্ক এ-সব এেরন িুি 

হট্য় তগল তয্, অনঙ্গট্ক রবদোয় রদট্ি আেোি একটো রেরনটও লোগল নো। িুরেই 

তয্ন এট্স আেোি কোট্ন কোট্ন উপোয় বট্ল রদট্য় তগট্ল! েোট্নো ি ঠোকুিট্পো, 
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তেট্য়েোনু  গহনো কি িোলবোট্স! আেোি বি দুিঃট্খি গহনোগুরল রছল তয্ন 

আেোি বুট্কি পো াঁেি। ওই তয্খোট্ন েোথো তহাঁট কট্ি িুরে এখন বট্স আছ, ঠঠক 

ঐখোট্নই তসই পো াঁেিগুট্লো খরসট্য় িোি পোট্য় ত ট্ল রদলুে। আেোি প্ররি 

আসব্বক্ত িোি য্ি বিই তহোক, এিগুট্লো গহনো হোট্ি তপট্ল তস তয্ আি কখট্নো 

েুখ তদখোট্ব নো, েট্েি েি তিহোই রদট্য় তস তয্ চট্ল য্োট্ব, এ েন্ত্রটো িুরেই তয্ন 

আেোট্ক রশরখট্য় রদট্ল। উিঃ—কি িয়, কি িোবনোই রছল আেোি, পোট্ছ এই 

দুরদেট্নি চোট্প একরদন তসই গয়নোগুট্লোই আেোি নি হট্য় য্োয়। িোই ি তগল—

বক ধ্ট্ি িোখট্ি িোট্দি ি পোিলুে নো। রকন্তু, আিঃ—তস রক িৃরি, তস রক আিয্ ে 

আনন্দ ঠোকুিট্পো? এেরন এক অেকোি সেযোয় য্খন তসইগুট্লোি তলোট্ি তস 

িোি বীিৎস পুিপোশ আেোি সব েোঙ্গ তথট্ক খুট্ল রনট্য় তচোট্িি েি রনিঃশট্ে 

সট্ি তগল, েট্ন হল বো াঁচলুে! আরে বো াঁচলুে। 

 

উট্পন্দ্রি েট্ন পরিল িোহোি এবং সিীট্শি েোঝখোন রদয়ো একরদন সকোট্ল 

তচোট্িি েি অনঙ্গ িোক্তোি সরিয়ো রগয়োরছল। রকন্তু তকোন কথো নো করহয়ো চুপ 

করিয়ো িরহল। 

 

রকিেেয়ী করহট্ি লোরগল, তিোেোি েট্ন পট্ি রক ঠোকুিট্পো আেোি তস িোট্িি 

উগ্রেূরিে? তসরদন কি কোণ্ডই কট্িরছলুে। আরি তপট্ি তিোেোট্দি কথোবোিেো 

তশোনো, নীট্চ রগট্য় তিোেোট্দি তচোখ িোরঙ্গট্য় কি িয় তদখোন, িোি পট্ি তিোেিো 

চট্ল তগট্ল। রনট্েি রবট্ ি তস রক জ্বোলো! রকন্তু িোি বদট্ল তয্ দুঠট ব্বেরনস তপলুে 

ঠোকুিট্পো, তস আেোি স্বগ ে, তস আেোি অেৃি। শ্রীিোেচট্ন্দ্রি পোদস্পট্শ ে পো োে 

অহলযো তয্েন েোনু  অহলযো হট্য়রছট্লন, আরেও তয্ন তিেরন বদট্ল তগলুে। 

অহলযো েোনু  হট্য় রক তপট্য়রছট্লন েোরনট্ন, রকন্তু আরে য্ো তপলুে, িোি িুলনো 

তনই। আেোি িোই রছল নো, সিীশট্ক তপলুে আেোি েোট্য়ি তপট্টি িোই, আি 

তপলুে তিোেোট্ক—রছিঃ! অেন েরলন হট্য়ো নো ঠোকুিট্পো, পুরু েোনুট্ ি রক অি 

লজ্জো সোট্ে? 

 

উট্পন্দ্র তেোি করিয়ো েোথো তসোেো করিয়ো দৃঢ়স্বট্ি করহল, য্ো লজ্জোি বস্তু, তেট্য়-

পুরুট্ ি উিট্য়িই সেোন তবৌঠোন। আরে এ-সব কথো শুনট্ি চোইট্ন—হয় 

আপরন চুপ করুন, নো হয় আরে এই েুহটূ্িেই উট্ঠ য্োব। 

 

রকিেেয়ী করহল, তেোি কট্ি নোরক? 

 

উট্পন্দ্র করহল, হো াঁ। 
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রকিেেয়ী করহল, িো হট্ল আরেও তেোি কট্ি ধ্ট্ি িোখবোি তচিো কিব। রকন্তু 

বট্ল িোখরচ ঠোকুিট্পো, এই তেোট্িি পিীক্ষোয় আেোি লোি ছোিো তলোকসোন তনই। 

এই উিট্িি পি উট্পন্দ্র ঘোি তহাঁট করিয়ো বরসয়ো িরহল। রকিেেয়ী পুনিোয় 

হোরসয়ো করহল,—িয় তনই তগো, িয় তনই—তিোেোি অরনিোয় গোট্য় পট্ি তিোেোি 

গোট্য় হোি তদব এি উেোদ এখট্নো হইরন। ইিো হয় উট্ঠ য্োও—আরে বোধ্ো তদব 

নো। 

 

উট্পন্দ্র অট্ধ্োেুট্খ স্তব্ধ হইয়ো বরসয়ো িরহল। তেট্ঘ  োকো চো াঁদ তচোট্খ তদখো নো 

তগট্লও চোরিরদট্ক ঝোপসো তেযোৎেোি ইরঙ্গট্ি আসল বস্তুটো তয্েন েোনো য্োয়, 

এই দুঠট নি-নোিীি তগোপন সম্বেটোও এিক্ষে পয্ েন্ত িিটুকু েোত্রই আিোট্ল 

রছল। রকন্তু হোওয়ো উঠঠয়োট্ছ, তেঘ দ্রুি সরিয়ো য্োইট্িট্ছ, অন্তট্িি েট্ধ্য উট্পন্দ্র 

িোহো রনব্বিি অনুিব করিয়োই এেন করিয়ো পোলোইবোি তচিো করিট্িরছল, রকন্তু 

সেস্ত রবিল হইয়ো তগল। সহসো একটো দেকো বোিোট্স সেস্ত আবিে রছাঁ রিয়ো 

রদয়ো য্িদূি তদখো য্োয়, সম্মুট্খি আকোশ অনোবৃি হইয়ো উঠঠল। 

 

রকিেেয়ী ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি করহল, য্োক, তিোেোট্ক তয্ িোলবোরস িো েোরনট্য় রদট্য় 

আরে বো াঁচলুে। এখন তিোেোি য্ো খুশী কট্িো, আেোি রকছুই বলবোি তনই। রকন্তু 

েট্ন কট্িো নো ঠোকুিট্পো, আরে অে-আশোয় িুট্ল এ কথো েোনোলুে। আরে 

তিোেোট্ক রচরন, আরে েোরন এ রনষ্ফল। এট্কবোট্ি রনষ্ফল; িক্ষক হট্য় এট্স তয্ 

িুরে িক্ষক হট্ি পোিট্ব নো, তকোনেট্িই নো, এ আরে েোরন। 

 

এিক্ষট্ে উট্পন্দ্র কথো করহল, েৃদুকট্ি প্রশ্ন করিল, এ শ্রদ্ধো য্রদ আেোি ‘পট্ি 

আট্ছ, িট্ব েোনোট্লন তকন? 

 

রকিেেয়ী করহল, িোি দুট্টো কোিে আট্ছ। প্রথে কোিে, নো েোনোট্ল আরে পোগল 

হট্য় তয্িুে। রিিীয় কোিে, তিোেোট্ক সব কথো নো বট্ল তিোেোি আশ্রয় তনওয়ো 

আেোি অসম্ভব। 

 

িো হট্ল আেোি তকবল েট্ন হট্িো সুিবোলোই আেোট্ক তয্ন খোওয়োট্ি পিোট্ি—

রকন্তু এখন য্রদ এি পট্িও িুরে আেোি িোি নোও—েট্ন হট্ব এ শুধ্ু তিোেোিই 

খোব্বচ-পিরচ, আি কোট্িো নয়। আিো, সুিবোলোট্ক আেোি কথো বলট্ব ি? 

 

উট্পন্দ্র করহল, নো। 
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রকিেেয়ী প্রশ্ন করিল, নো তকন? শুনট্ল তস কি পোট্ব? 

 

উট্পন্দ্র করহল, নো তবৌঠোন, কি তস পোট্ব নো। তস িোিী তবোকো। িদ্রট্লোট্কি তেট্য় 

স্বোেী ছোিো আি তকোন তলোকট্ক তকোন অবস্থোট্িই িোলবোসট্ি পোট্ি, এ কথো 

হোেোি বলট্লও িোি েোথোয়  ুকট্ব নো। রকন্তু অনুেরি কট্িন ি এখন উঠঠ। 

 

কথোটো রকিেেয়ীট্ক িীক্ষ্ণ আঘোি করিল, রকন্তু তস সহেকট্ি করহল, অনুেরি 

নো কট্ি ি উপোয় তনই, কিট্িই হট্ব। রকন্তু আি একটু বট্সো। তিোেোট্ক তয্ 

িোলট্বট্সরছলুে তসইট্টই শুধ্ু বলো হট্লো, রকন্তু িুলট্ি তয্ তচট্য়রছলুে, আে, তস 

কথোটোও ি তিোেোি েোনো চোই। রকন্তু িোট্ি তক আেোি গুরু েোন ঠোকুিট্পো? 

তসই তয্ রনট্ব েোট্ধ্ি অগ্রগেয তেট্য়ঠট তছোটট্বৌ হট্য় তিোেোট্দি বোরিট্ি  ুট্কট্চন 

রিরনই। 

উট্পন্দ্রি েুট্খ রবস্মট্য়ি একটুখোরন আিোস তদরখয়ো রকিেেয়ী করহল, হো াঁ 

রিরনই—তিোেিো য্োট্ক পশুিোে বতল িোেোশো কি, তসই সুিবোলোই আেোি গুরু। 

িুরে য্ো তশখোট্ল, রিরন িোই িুরলট্য় রদট্ি চোইট্লন। রিরন আেোি নেসয। 

 

উট্পন্দ্র তেৌন হইয়ো বরসয়ো িরহল। রকিেেয়ী করহট্ি লোরগল, তিোেোট্ক বোি বোি 

বলরচ ঠোকুিট্পো, আে তয্ তিোেোি পোট্য় আেোি লজ্জো-শিট্েি সেস্ত েঞ্জোল 

েলোঞ্জরল রদলুে, িোি সেস্ত িলোিল তেট্নই। আরে েোরন তিোেোি সুিবোলো 

আট্ছ। আি আট্ছ তিোেোি রন ্ঠুি কঠঠন পরবত্রিো। তস স্ফঠটট্কি েি স্বি, 

বট্জ্রি েি শক্ত। িোি গোট্য় দোগ রদট্ি পোরি, তস আেোি সোধ্য নয়। রকন্তু েোন ি 

ঠোকুিট্পো, েোনুট্ ি এেরন তপোিো স্বিোব, য্ো িোি সোধ্যোিীি, িোট্িই িোি 

সবট্চট্য় তলোি। িগবোনট্ক পোওয়ো য্োয় নো বট্লই েোনু  এেন কট্ি সব রদট্য় 

িো াঁট্ক চোয়। িোই আেোি েট্ন হয়, িুরে আেোি এিবি অপ্রোপয বস্তু নো হট্ল তবোধ্ 

করি তিোেোট্ক এি িোল আরে বোসিুে নো। রকন্তু য্োক তস কথো। 

 

ক্ষেকোল নীিব থোরকয়ো সহসো একটো রনশ্বোস তিরলয়ো রকিেেয়ী করহল, 

একলট্বযি তয্েন তদ্রোে গুরু, আেোি গুরু তিেরন সুিবোলো। রকন্তু তকেন কট্ি 

হট্লো, তসই কথোটো েোরনট্য় তিোেোট্ক আে ছুঠট তদব। ঐ তয্খোট্ন িুরে তখট্ি 

বট্সচ ঠোকুিট্পো, একরদন িোট্ত্র সিীশ-ঠোকুিট্পোও তিেরন তখট্ি বট্সরছট্লন। 

রকট্স েট্ন তনই, হঠোৎ তিোেোট্দি কথো উট্ঠ পিল। েোন ি, িোইঠট আেোি 

তিোেোট্দি কথোয় এট্কবোট্ি তেট্ি ওট্ঠন। িখন িো াঁট্ক সোেলোট্নোই শক্ত। 

আেোি রনট্েিও িখন প্রোয় তসই দশো। িোলবোসোি েদ িখন সট্বেোত্র পোত্র িট্ি 
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তখট্য় তিোেোি তনশোয় িখন আেোি হোি-পো অবশ, দুই চকু্ষ  ুট্ল  ুট্ল আসট্ছ, 

এেরন সেট্য় সিীশ-ঠোকুিট্পো কি নেীি কি দৃিোন্ত রদট্য় বলট্লন, িুরে 

তিোেোি সুিবোলোট্ক কি িোলবোট্সো। কট্ব িুরে িোি পোন-বসন্ত হট্ল আহোি-

রনদ্রো িযোগ কট্িরছট্ল, কট্ব তস তিোেোি একটুখোরন েোথো-ধ্িো রনট্য় সোিোিোব্বত্র 

পোখো হোট্ি রশয়ট্ি বট্স কোঠটয়োরছল—এেরন কি রদন-িোট্িি কি তছোটখোট্টো 

কোরহনী।িো াঁি ি তস-সব তশোনো-কথো। হয়ি বো তকোনটো রেট্থয, নো হয় ি বোিোট্নো, 

রকন্তু িোট্ি আেোট্দি দুেট্নি কোট্িো তকোন ক্ষরি হট্লো নো। তিোেোট্দি স্ত্রী-

পুরুট্ ি েট্ধ্য তয্ তপ্রট্েি গঙ্গো বট্য় য্োট্চ, আেিো দুঠট িোই-তবোট্ন তদখট্ি 

তদখট্ি তয্ন িোট্ি িুট্ব িরলট্য় তগলুে। িোি পি অট্নক িোব্বত্রট্ি সিীশ বোসোয় 

চট্ল তগট্লন, আরে রকন্তু এই িোিোঘট্ি বট্স িইলুে। কিক্ষে েোরনট্ন, তবরিট্য় 

তদরখ সুেুট্খই শুকিোিো। আেোি হঠোৎ েট্ন হট্লো সুিবোলোি েুখখোরন তয্ন 

এেরন। এেরন েধ্ুি, এেরন উজ্জ্বল। ঠঠক এেরনধ্োিোই বুব্বঝ িোি েুখ তথট্ক তচোখ 

তিিোন য্োয় নো। েট্ন েট্ন িোট্ক বললুে, তিোেোট্ক ি তদরখরন িুরে তকেন, রকন্তু 

তয্েনই হও, আে তথট্ক িুরে হট্ল আেোি গুরু। 

তিোেোি কোছ তথট্কই আরে স্বোেীট্প্রট্েি পোঠ রনলুে। িোলবোসোি স্বোদ আরে 

তপট্য়রছ—এ আরে আি ছোিট্ি পোিব নো। িোলবোসো আেোি চোই-ই—িোল 

আেোট্ক বোসট্িই হট্ব। িট্ব, অনযট্ক িোলট্বট্স তকন এ বযথ ে করি? আেও ি 

আেোি স্বোেী তবাঁট্চ আট্ছন, এখট্নো ি রবধ্বো হইরন—িট্ব, তকন এ িুল করি? 

তিোেোি েি আে তথট্ক আরেও আেোি স্বোেীট্কই িোলবোসব—আি কোরুট্ক 

নয়। বলোেোত্রই আেোি েন তয্ন িোি সেস্ত শব্বক্ত এক কট্ি সোয় রদট্য় বলট্ল, 

‘িোলবোসো রিট্ি পোবোি তিোেোি আশো তনই সরিয, রকন্তু িবুও তিোেোট্ক িো াঁট্কই 

িোলবোসট্ি হট্ব।’ রকন্তু আেোি এেরন তপোিো অদৃি ঠোকুিট্পো, রিরন বো াঁচট্লন 

নো। আেোি বি সোট্ধ্ি সোধ্নো অঙ্কুট্িই শুরকট্য় তগল। িোই িো াঁি েৃিুযি রদট্ন 

আেোি তয্ তচহোিো তিোেিো তদখট্ি তপট্য়রছট্ল, িোি েট্ধ্য একরবন্দ ুছলনো রছল 

নো—বরলট্ি বরলট্ি িোহোি কিস্বি তয্ করুে এবং আদ্রে হইয়ো উঠঠট্িরছল, 

উট্পন্দ্র িোহো লক্ষয করিল, রকন্তু কথো করহল নো। রকিেেয়ী রনট্েও রকছুক্ষে 

তেৌন থোরকয়ো বরলল, ঠোকুিট্পো, য্োিো েূখ ে, য্োিো তগো াঁিো, িোিো বুঝট্ব নো বট্ট, রকন্তু 

িুরে ি েোট্নো সংসোট্িি সেস্ত ব্বেরনট্সরি প্রোকৃরিক রনয়ে আট্ছ। তস রনয়ে 

অগ্রোহয কট্ি স্বোেী-স্ত্রীি তকউ কখট্নো িোট্দি তসই রচিেধ্ুি সম্বট্ে তপৌৌঁছুট্ি 

পোট্ি নো। রবট্য়ি েন্ত্র কিেবযবুব্বদ্ধ রদট্ি পোট্ি, িব্বক্ত রদট্ি পোট্ি, সহেিট্ে প্রবৃরি 

রদট্িও পোট্ি, রকন্তু েোধ্ুয্ ে তদওয়োি শব্বক্ত ি িোি তনই। তস শব্বক্ত আট্ছ শুধ্ু ঐ 

প্রকৃরিি হোট্ি। িো াঁি তদওয়ো রনয়ে-পোলট্নি েট্ধ্য য্খন সেয় রছল, সোেথ েয রছল, 
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িখন দুেট্নই দু পোট্য় তস রনয়ে েোরিট্য় তগরছ, িোি তকোন সম্মোনই িোরখরন, 

আে অসেট্য় স্বোেী য্খন েৃিকে িখন প্রট্য়োেন বট্ল িো াঁি কোট্ছ য্োব আরে 

তকোন্ পট্থ? রকন্তু িবুও হোল তছট্ি আরে রদইরন ঠোকুিট্পো। আশো রছল একটো 

পথ বুব্বঝ িখনও তখোলো রছল। তস িো াঁি তসবো। তিট্বরছলুে আেিে স্বোেী-তসবো 

রনট্য়ই হয়ি বো একরদন িো াঁট্ক পোট্বো, রকন্তু এেরন হিিোরগনী আরে—তসটুকু 

অবসিও আেোি রেলল নো, রিরন ইহট্লোক িযোগ কট্ি তগট্লন। 

 

উট্পন্দ্র সরবস্মট্য় েুখ িুরলয়ো তদরখল, রকিেেয়ীি দুই চকু্ষ অশ্রুেট্ল 

িোরসট্িট্ছ। করহল, শুট্নরছ, আপরন তয্েন িো াঁি তসবো কট্িট্ছন তিেন েোনুট্  

পোট্ি নো। তসরদট্ক স্ত্রীি কিেট্বয আপনোি তলশেোত্র ি্রুঠট ঘট্টরন। 

 

রকিেেয়ী বরলল, িো হয়ি ঘট্টরন, রকন্তু েোনুট্  নো পোিট্ল আরেই বো রক কট্ি 

পোিলুে ঠোকুিট্পো? িো নয়,—তিেন তসবো স্ত্রীট্লোকেোি্িই পোট্ি। রকন্তু আরে ি 

কিেবয বট্ল রকছুই করিরন, আেোি অনয সেস্ত পথ বে রছল বট্ল আরে 

তচট্য়রছলুে আেোি তসবোি েট্ধ্য রদট্য় িো াঁট্ক তপট্ি। িোই তসরদট্ক সোধ্যেি 

কখট্নো অবট্হলো করিরন। তিট্বরছলুে, একবোি য্রদ িো াঁট্ক বুট্কি েট্ধ্য পোই, 

য্িরদন বো াঁরচ, তয্খোট্ন তয্িোট্বই থোরক, িদ্রিোট্ব েীবনটো কোঠটট্য় রদট্ি পোিব। 

রকন্তু সেস্ত তচিো আেোি রনষ্ফল হট্য় তগল। 

িো াঁট্ক তপট্ি শুরু কট্িরছলুে বট্ট রকন্তু তপলুে নো। প্রথে তথট্ক তসই তয্ িুরে 

আেোি বুক েটু্ি িইট্ল, তকোনেট্িই তসখোন তথট্ক তিোেোট্ক আি নিোট্ি 

পোিলুে নো,—আেোি স্বোেীট্কও আেোি অন্তট্িি েট্ধ্য তপলুে নো। 

 

উট্পন্দ্র উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো করহল, অট্নক িোব্বত্র হট্য়ট্ছ তবৌঠোন, আরে চললোে। 

 

রকিেেয়ীও উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো করহল, চল,চল তিোেোট্ক তদোি পয্ েন্ত তপৌৌঁট্ছ রদট্য় 

সদিটো বে কট্ি আরস। কোল তদখো হট্ব? 

 

নো, কোল আরে বোরি য্োট্বো। 

 

আি তকোনরদন তদখো হট্ব? 

 

হওয়োই ি সম্ভব। নেস্কোি তবৌঠোন! 
 

নেস্কোি ঠোকুিট্পো। রদবোকিট্ক এখোট্ন পোঠোট্ব রক? 
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পোঠোব বব রক তবৌঠোন। িোি বোপ-েো তনই, আরেই িোট্ক এিরদন তদট্খ এট্সরচ। 

আে তথট্ক িোট্ক েোনু  কিবোি িোি আপরন য্খন রনট্ি তচট্য়ট্ছন, তস িোি 

আপনোি হোট্িই সাঁট্প রদলুে। 

 

রকিেেয়ীি তচোট্খ েল আরসয়ো পরিট্িরছল। করহল, এি কথো তশোনোি পিও 

িুরে এিবি রবশ্বোট্সি িোি আেোি উপি রক কট্ি তদট্ব ঠোকুিট্পো। িুরে তয্ 

রদবোকিট্ক কি িোলবোস তস ি আরে েোরন। 

 

উট্পন্দ্র দিেোি বোরহট্ি আরসয়ো পরিয়ো করহল, তসইেট্নযই ি রদলোে তবৌঠোন। 

আরে য্োট্ক িোলবোরস িোি অেঙ্গল আপনোি িোিো কখট্নো হট্ব নো এই ি আেোি 

িিসো—বরলয়ো দ্রুিপট্দ অগ্রসি হইল। 

 

রকিেেয়ী অেকোি গরলি েট্ধ্য েুখ বোিোইয়ো উচকট্ি ব্বেজ্ঞোসো করিল, আি 

একটো কথো বট্ল য্োও ঠোকুিট্পো, সিীশ রক কলকোিোয় তনই? 

 

উট্পন্দ্র দূি হইট্িই েবোব রদল, নো। 

 

রকিেেয়ী পুনিোয় প্রশ্ন করিল, তস য্খন আেোট্ক নো েোরনট্য় চট্ল তগট্ছ, িখন 

অট্নক দুিঃট্খই তগট্ছ ঠোকুিট্পো। িোট্ক রক িুরে এ বোরিট্ি  ুকট্ি রনট্ ধ্ কট্ি 

রদট্য়রছট্ল? 

 

উট্পন্দ্র করহল, তদবোি ইট্ি রছল, রকন্তু রদইরন। 

 

রকিেেয়ী ব্বেজ্ঞোসো করিল, য্রদ ইিোই রছল রদট্ল নো তকন? 

 

উট্পন্দ্র চুপ করিয়ো িরহল। 

 

উিি নো পোইয়ো রকিেেয়ী করহল, এেন ইট্ি তকন হট্য়রছল িোও রক েোনট্ি 

পোরিট্ন। 

 

উট্পন্দ্র করহল, আেোি িুল হট্য় থোকট্িও পোট্ি। য্োই তহোক, তকোথোয় তস আট্ছ 

তখো াঁে কট্ি আপনোি কোট্ছ আসট্ি িোট্ক রচঠঠ রলট্খ তদব। িোট্কই ব্বেজ্ঞোসো 

কিট্বন—বরলয়ো উট্পন্দ্র রিিীয় প্রট্শ্নি অট্পক্ষো নো করিয়োই দ্রুিট্বট্গ অেকোি 

গরল পোি হইয়ো তগল। 
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আটোশ 
 

তয্ পোকো িোস্তোটো বিোবি সো াঁওিোল পিগনোি রিিি রদয়ো ববদযনোথ হইট্ি দুেকোয় 

রগয়োট্ছ, িোহোিই ধ্োট্ি বোগোট্নি েট্ধ্য ববদযনোথ হইট্ি প্রোয় তিোশ-দুই দূট্ি 

একটো বোঙ্তলো রছল। করলকোিো হইট্ি চরলয়ো আরসয়ো সিীশ তখো াঁে করিয়ো এই 

বোরিটো িোিো লইয়ো বোস করিট্িরছল। রনট্েি সট্ঙ্গ একটো তবোঝোপিো করিয়ো 

লইবোি েনযই তস এই রনিোলোয় অজ্ঞোিবোস করিট্ি আরসয়োরছল। সুিিোং য্খন 

তদরখট্ি পোইল, ইহোি আট্শপোট্শ গ্রোে সম্মুট্খি িোস্তোটোয় তলোক-চলোচলও 

রনিোন্ত রবিল, িখন খুশী হইয়োই বরলয়োরছল, ‘এই আেোি চোই। এেরন রনেেন 

নীিবিোই আেোি প্রট্য়োেন।’ করলকোিো হইট্ি তস তয্ অপয্শ ও দুিঃট্খি তবোঝো 

বরহয়ো আরনয়োরছল, রবিট্ল বরসয়ো একটো একটো করিয়ো এইগুলোিই রহসোব-

রনকোশ কিো িোহোি েট্নোগি অরিপ্রোয়। প্রথে দিোয় সোরবত্রীট্ক িোহোি 

য্োিপিনোই ঘৃেো কিো প্রট্য়োেন, রিিীয় দিোয় পোথুট্িঘোটোি তবৌঠোকরুনট্ক 

তিোলো চোই এবং িৃিীয় দিোয় উপীনদোি সরহি সেস্ত সম্বে রবব্বিি করিয়ো 

তিরলট্িই হইট্ব। এই-সেস্ত কঠঠন কোে এই বট্নি েট্ধ্য বরসয়ো তশ  কিোই 

িোহোি উট্দ্দশয। সট্ঙ্গ রছল তবহোিী এবং একেন এট্দশী পোচক-ব্রোহ্মে। 

তবহোিীি কোে রছল বোবুি তসবো করিয়ো অবরশি সেয়টুকু পোচট্কি সরহি 

বোদোনুবোদ করিয়ো িোহোট্ক েূখ ে এবং আনোিী প্ররিপি কিো, আি অট্নযি কোে 

রছল িোি িোল রসদ্ধ করিয়ো বোকী সেয়টুকু তবহোিীি সরহি কলহ করিয়ো তস তয্ 

বোেোট্িি পয়সো দুই হোট্ি চুরি করিট্িট্ছ ইহোই সোবযস্ত কিো। অিএব এ-পট্ক্ষি 

রদনগুলো ি এক িকে করিয়ো কোঠটট্ি লোরগল, রকন্তু প্রিু রয্রন, রিরন অনুক্ষে 

তকবল িে-রচন্তোট্িই েগ্ন িরহট্লন। সংসোট্ি কোরেনী-কোিনই তয্ সকল 

অনট্থ েি েূল, ববিোগযই তয্ পিে বস্তু, পোরখি িোকই তয্ চিে সঙ্গীি, বন-েঙ্গল 

পোহোি-পব েিই তয্ তসৌন্দট্য্ েি রনখুাঁি আদশ ে, এই সিয সমূ্পে ে হৃদয়ঙ্গে কিোই 

িোহোি সম্প্ররি সোধ্নোি বস্তু। সুিিোং, বোিোন্দোি উপি একখোনো িোঙ্গো আিোে-

তকদোিোয় সিীশ সোিোরদন গোট্ছি িোট্ল পোরখি রকরচরেরচ কোন খোিো করিয়ো 

শুরনট্ি লোরগল, েহুয়ো বৃট্ক্ষ বোিোট্সি তসো াঁট্সো াঁ শে তকোন্ িোগ-িোরগেীট্ি পূে ে, 

রচন্তো করিট্ি লোরগল, আকোট্শ য্ো-িো তেঘ তদরখয়ো উচ্ছ্বরসি হইয়ো েট্ন েট্ন 

প্রশংসো করিট্ি লোরগল এবং দূট্ি পোহোট্িি গোট্য় শুষ্ক বো াঁশ-পোিোয় আগুন 

ধ্রিট্ল সোিোিোব্বত্র েোরগয়ো চোরহয়ো িরহল। 
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এরদট্ক েোছ-েোংস ছোরিয়ো রদয়ো সোব্বেক আহোি ধ্রিল এবং তকোথো হইট্ি একটো 

সোদো পোথিনুরি কুিোইয়ো আরনয়ো রদট্নি তবলো পূেো এবং িোট্ত্র আিরি করিট্ি 

শুরু করিয়ো রদল। 

অথচ, এই নব-প্রেোলীি েীবনয্োত্রোি সরহি িোহোি তকোনকোট্লই পরিচয় রছল 

নো। ইরিপূট্ব ে রচিকোল িোহোি কোট্ছ পোরখি শট্েি তচট্য় তসিোট্িি শেই রেি 

লোরগয়োট্ছ, বোিোট্সি েট্ধ্য িোগ-িোরগেীি অব্বস্তত্ব কখট্নো তস স্বট্প্নও কেনো কট্ি 

নোই এবং আকোট্শি গোট্য় তেট্ঘোদয় তকোনরদনই িোহোট্ক রবচরলি কট্ি নোই। 

বস্তুিিঃ প্রকৃরি-তদবীি এই-সকল তশোিো-সম্পদ, িো তস য্িই থোক, খবি লইবোি 

িুিসি সিীট্শি তকোনকোট্ল রছল নো। তয্খোট্ন গোন-বোেনো, তয্খোট্ন রথট্য়টোি 

কনসোটে, তয্খোট্ন িুটবল ব্বিট্কট, তসখোট্নই সিীশ রদন কোটোইয়োট্ছ। তকোথোয় 

েোিরপট করিট্ি হইট্ব, তকোন্ আসট্ি তিে বো াঁরধ্ট্ি হইট্ব, কোি বোরিি েিো 

তপোিোইট্ি হইট্ব, কোি দুিঃসেট্য় দশটো টোকো তয্োগোি করিয়ো রদট্ি হইট্ব, এই 

রছল িোহোি কোে। 

 

পোরখি গোট্ন েোধ্ুয্ ে আট্ছ রক নো, তকোরকল পিট্ে িোট্ক রক িোট্ক নো, 

আকোশপট্ট কোি িুরল িঙ িলোয়, নদীি েল কুলকুল শট্ে তকোন্ বোনী তঘো েো 

কট্ি, কোরেনী-কোিন সংসোট্ি কিখোরন অনট্থ েি েূল—এ-সব সূক্ষ্মিে 

তকোনকোট্লই িোহোি েোথোয় প্রট্বশ কট্ি নোই এবং তসেট্নয দুিঃখ করিট্ি 

িোহোট্ক তকহ তদট্খ নোই। তস তসোেো েোনু , সংসোট্িি কোিবোি তস তসোেো 

করিয়োই করিট্ি পোট্ি। য্োহোট্ক িোলবোট্স িোহোট্ক রনরব েচোট্িই িোলবোট্স এবং 

িোহোট্ি ঘো পরিট্ল রক করিট্ব িোরবয়ো পোয় নো। পৃরথবীট্ি দুঠট তলোকট্ক তস 

সব েোট্পক্ষো অরধ্ক িোলবোরসয়োরছল। একেন সোরবত্রী, আি একেন িোহোি 

উপীনদো। সোরবত্রী িোহোট্ক িো াঁরক রদয়ো কদোচোিী রবশ্বোসঘোিক রবরপনট্ক সট্ঙ্গ 

করিয়ো তকোথোয় চরলয়ো তগল, উপীনদো তকোন প্রশ্ন নো করিয়োই একটো অেকোি 

িোট্ত্র িোহোট্ক িযোগ করিয়ো তগট্লন। শুধ্ু দো াঁিোইবোি একটো েোয়গো রছল, তস 

রকিেেয়ীি কোট্ছ। রকন্তু তস িোিটোও রুদ্ধ তদরখয়ো রিরিয়ো আরসবোি আি িোহোি 

সোহস হইল নো। িোই তস এই রনেেট্ন আরসয়ো আকোশ-বোিোস গোছপোলো 

পশুপক্ষীি সট্ঙ্গ তেোি করিয়ো একটো নূিন সম্পকে পোিোইয়ো লইয়ো ববিোগয-

সোধ্ট্ন প্রবৃি হইয়োরছল। রকন্তু রচিকোল তয্ তলোক আট্েোদ-প্রট্েোদ বেু-বোেব 

লইয়ো বহচ্চ করিয়ো কোটোইয়োট্ছ, িোহোি এই অরিনব তচিোয় বুিো তবহোিীি তচোট্খ 

য্খন-িখন েল আরসট্ি লোরগল। 
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তস হয়ি তকোনরদন আরসয়ো বট্ল, বোবু, দুেন িদ্দি বোঙোলী সুেুট্খি িোস্তো রদট্য় 

তবোধ্ করি ব্বত্রকূট তদখট্ি য্োট্িন— 

 

কথো তশ  নো হইট্িই সিীশ ‘বক তি?’ বরলয়ো িিোক করিয়ো লোিোইয়ো উঠঠয়ো 

পিক্ষট্েই ‘য্োক তগ’ বরলয়ো রবে েেুট্খ িোহোি তচয়োট্ি বরসয়ো পট্ি। 

 

তবহোিী বট্ল, তিট্ক একবোি আলোপ-টোলোপ— 

সিীশ কট্হ, রকট্সি েট্নয? িোি পট্ি একটুখোরন উচ ধ্িট্নি শুষ্ক হোরস হোরসয়ো 

বট্ল, আেোি আি ও-সব আলোপ-টোলোট্পি দিকোি তনই—িোলই লোট্গ নো। 

েোরনস তবহোিী, বট্নি পোরখিো আেকোল আেোট্ক গোন তশোনোয়, গোছপোলো কথো 

কয়, বোিোস হু হু কট্ি আেোি কোট্ন কি িোট্েযি গে বট্ল য্োয়, আেোি রক আি 

বোট্ে তলোকেট্নি সট্ঙ্গ হোরস-িোেোশোয় সেয় নি কিট্ি ইট্ি হয় তি? আেোি 

য্থোথ ে বেু য্রদ বলট্ি হয় ি এিোই—বুঝরল তন তবহোিী? তবহোিী রনরুিি ম্লোনেুট্খ 

রিরিয়ো য্োয়।—রকন্তু বহুক্ষে পয্ েন্ত প্রিুি এই তবদনো-রবদ্ধ কিস্বি িোহোি কোট্নি 

েট্ধ্য রি রি করিট্ি থোট্ক। 

 

তবহোিীি একটো স্বিোব রছল, তস কথো রদয়ো কথো িোরঙ্গট্ি পোট্ি নো। অট্নক রবরশি 

িদ্রট্লোট্কিো তয্ তলোি সোেলোইট্ি পোট্ি নো, এই তছোটট্লোক তবহোিীি তস শব্বক্ত 

রছল। তস েট্ন েট্ন একপ্রকোি করিয়ো বুব্বঝট্ি পোরিি সোরবত্রী তস িোট্ত্র রক 

একটো েযু়োচুরি করিয়ো রগয়োরছল। তস তয্ সিীট্শি অট্শ  েঙ্গলোকোজ্জঙ্ক্ষেী এবং 

সিীশট্ক প্রোেোরধ্ক িোলবোরসি, তবহোিীি িোহোট্ি সংশয় রছল নো। তকন তয্ তস, 

তয্ তদো  কট্ি নোই িোহোই স্বীকোি করিয়ো এবং তয্-পোপ তকোনরদন রছল নো িোহোিই 

তবোঝো স্বহট্স্ত রনট্েি েোথোয় িুরলয়ো িোহোি প্রিুট্ক এি বযথো রদয়ো তগল, এই 

কথোটো রনিন্তি রচন্তো করিয়োও তস েীেোংসো করিট্ি পোরিি নো। িট্ব রকনো 

সোরবত্রীি উপি তবহোিীি অসীে িব্বক্ত রছল। িোহোট্ক েো বরলি এবং শোপভ্রিো 

তদবী েট্ন করিি। িোই রনট্েি বুব্বদ্ধট্ি কূল-রকনোিো নো পোইয়ো এই বরলয়ো েনট্ক 

প্রট্বোধ্ রদি তয্, তশ কোট্ল একটো রকছু িোলই হইট্ব; এবং এই িোলি আশোট্িই 

তস ও-সম্বট্ে এট্কবোট্ি নীিব হইয়ো রগয়োরছল। প্রিুি েুখ তদরখয়ো সোরবত্রীি 

আসল বযোপোিটো প্রকোশ করিট্ি েোট্ঝ েোট্ঝ য্খন িোহোি িোিী একটো আট্বগ 

উপরস্থি হইি, িখন এই বরলয়ো তস আত্মসংবিে করিি তয্, আেোি েো’ি তচট্য় 

বোবুট্ক ি আি আরে তবশী িোলবোরস তন, রিরন রনট্েই য্খন এ দুিঃখ রদট্য় 

তগট্লন, িখন আরে তকন বযোঘোি ঘটোই? রিরন নো বুট্ঝ ি আেোট্ক েোথোি রদরবয 

রদট্য় রনট্ ধ্ কট্ি য্োনরন। 
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এেরন করিয়োই ইহোট্দি রনেেনবোট্সি রদনগুলো কোঠটট্িরছল। এবং তবোধ্ করি 

আিও রকছুকোল কোঠটট্ি পোরিি, রকন্তু হঠোৎ একরদন বোধ্ো পরিল। 

 

য্োহোট্ক বট্ল কোল-ববশোখী, তসরদন সেয়টো রছল িোই। সেস্ত রদনেোনটোয় য্রদচ 

দুট্য্ েোট্গি তকোন লক্ষে রছল নো, রকন্তু অপিোট্েি কোছোকোরছ রেরনট-কুরিি 

েট্ধ্যই আকোট্শ প্রবল ঝি উঠঠল। ক্ষেকোট্লই সিীশ অশ্ব-পদশট্ে চরকি 

হইয়ো গলো উাঁচু করিয়ো তদরখল একটো িোট্লো তঘোিো রপট্ঠি উপি সোেসজ্জো 

লইয়ো ঝট্িি সট্ঙ্গ উেি তবট্গ ছুঠটয়ো য্োইট্িট্ছ। সিীশ িোরকয়ো করহল, 

তবহোিী, ও কোি তঘোিো ছুট্ট পোলোল েোরনস তি? 

 

তবহোিী ঘট্িি েট্ধ্য বোরি পরিষ্কোি করিট্ি করিট্ি করহল, তকোন বোবু-টোবুি হট্ব 

তবোধ্ হয়। 

সিীশ প্রশ্ন করিল, এরদট্ক বোবু- টোবু আবোি তক আট্ছ তি? 

 

তবহোিী করহল, এরদট্ক নোই থোকট্লো, তদওঘি তথট্ক প্রোয়ই ি বোবু- িোয়োিো গোরি 

কট্ি ব্বত্রকূট তদখট্ি, িট্পোবন তদখট্ি আট্স। িোট্দিই কোট্িো হট্ব। ঝট্িি িট্য় 

ছুট তেট্িট্চ। 

 

িো হট্ল ি িোি িোিী েুশরকল, বরলয়ো সিীশ পুনিোয় িোহোি আিোে-তকদোিোয় 

শুইয়ো পরিল। রকন্তু কথোটো তস েন হইট্ি িোিোইট্ি পোরিল নো। িোহোি েট্ন 

হইট্ি লোরগল, তয্ই তহোন, সট্ঙ্গ স্ত্রীট্লোক থোরকট্ল রবপদ ি তসোেো নয়। এ 

েোয়গোয় গোরি পোলরক ি দূট্িি কথো, একটো তলোট্কি সোহোয্য পোওয়োও কঠঠন। 

িো ছোিো সেযোিও রবলম্ব নোই, সম্ভবিিঃ বৃঠিও নোরেট্ব। সিীশ থোরকট্ি পোরিল নো, 

লোঠঠটো বোিোন্দোি তকোন হইট্ি িুরলয়ো লইয়ো বোরহি হইয়ো পরিল। িোস্তোয় আরসয়ো 

তদরখল, পোথট্িি কুরচগুট্লো ঝট্িি তবট্গ ছি্িোি েি গোট্য় রবাঁরধ্ট্িট্ছ এবং 

সেস্ত পথটো ধ্ূলো- বোলুট্ি অেকোি হইয়ো তগট্ছ। হঠোৎ তসই অেকোি হইট্ি 

ঝট্িি েুট্খ একটো তহোট্হো চীৎকোি িোরসয়ো আরসল। তহোরলি রদট্নি ছুঠট পোইয়ো 

রহন্দসু্থোনী, দট্িোয়োট্নি দল তয্-ধ্িট্নি চীৎকোি-শট্ে পট্থ বোরহি হইয়ো পট্ি—

এ তসই। বযোপোিটো রক, েোরনবোি েনয সিীশ তসই ধ্ূলোি েট্ধ্য কিকটো পথ 

অগ্রসি হইট্িই তদরখট্ি পোইল, পট্থি উপট্ি একটো টেটে; এবং তসটোট্ক 

তবিন করিয়ো আট-দশেন তলোক আনন্দ-র্ধ্রন করিট্িট্ছ।কোহোিও েোথোয় 

টুরপ,কোহোিও েোথোয় পোগরি—সকট্লিই রহন্দসু্থোনী তপোশোক। 
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আনন্দটো রকট্সি জ্ঞোি হইবোি অরিপ্রোট্য় সিীশ আিও কট্য়ক পো আগোইয়ো 

আরসট্িই তদরখট্ি পোইল, টেটট্েি একটো হোিল ধ্রিয়ো একঠট স্ত্রীট্লোক েোথো 

গুাঁ ব্বেয়ো অিযন্ত েিসি হইয়ো দো াঁিোইয়ো আট্ছ, এবং ইহোট্কই উট্দ্দশয করিয়ো 

তলোকগুলো তয্ িো ো বযবহোি করিট্িট্ছ, িোহো রহন্দসু্থোনী ব্বেহ্বো ছোিো উচোিে 

করিট্ি পোট্ি এিবি ব্বেি পৃরথবীি আি তকোন েোট্িি নোই। সিীট্শি প্রথট্ে 

েট্ন হইল, ইহোিো এই রদট্ক তকোথোও এই স্ত্রীট্লোকঠটট্ক লইয়ো আট্েোদ করিট্ি 

আরসয়োরছল, এখন তঘোিো পলোইয়ো য্োওয়োয় এ আি এক প্রকোট্িি আট্েোদ 

করিট্িট্ছ। একবোি িোরবল রিরিয়ো য্োয়, রকন্তু রক েোরন তকন আে তস 

তকোনেট্িই তকৌিূহল দেন করিট্ি পোরিল নো। ঠঠক এেরন সেট্য় িোহোি 

সরবস্ময় দৃঠি পরিল তেট্য়ঠটি তপোশোট্কি উপি। সেযো ও ধ্ুলোবোরলি আাঁধ্োট্িও 

েট্ন হইল, িোহোি পিট্নি কোপিখোনো তয্ন বোঙোলী-তেট্য়ি েি করিয়ো পিো। 

পোট্য় েিুো, রকন্তু তস েিুো লট্ক্ষ্ণৌট্য়ি লতপটো নয়—ইংিোে িেেীিো য্োহো পোট্য় 

তদয়, িোই। 

 

অকস্মোৎ তেট্য়ঠট উচকট্ি িোরকয়ো করহল, েশোই, আেোট্ক বো াঁচোন। 

 

‘বো াঁচোন’! একেুহটূ্িে সিীট্শি ববিোট্গযি তনশো ছুঠটয়ো তগল। কোরেনী- কোিন তয্ 

একোন্ত তহয় এ িে িুরলয়ো তগল—বোট্ঘি েি লোি রদয়ো তস এট্কবোট্ি তেট্য়ঠটি 

কোট্ছ আরসয়ো দো াঁিোইল। করহল, রক হট্য়ট্ছ? 

তেট্য়ঠট এিক্ষে পয্ েন্ত একোকী অট্নক রনয্ েোিন সহয করিয়োরছল, এইবোি েুখ 

 োরকয়ো বরসয়ো পরিয়ো কো াঁরদয়ো তিরলল। 

 

সিীশ বযগ্রকট্ি প্রশ্ন করিল, বযোপোি রক? হট্য়ট্ছ রক? 

 

এিো আেোট্ক বড্ড অপেোন কিট্চ! 
 

অপেোন কিট্চ! তক এিো? 

 

েোরনট্ন। 

 

েোন নো? সিীশ একসট্ঙ্গ একিোশ প্রশ্ন করিয়ো তিরলল, িুরে তক? তকোথো তথট্ক 

এখোট্ন এট্ল? তিোেোি সট্ঙ্গি তলোক বক? গোরি কোি? 
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তেট্য়ঠট তচোখ েুরছয়ো রুদ্ধস্বট্ি বরলল, আেোি সরহস তঘোিো ধ্িট্ি সট্ঙ্গ সট্ঙ্গ 

ছুট্টট্ছ—আি তকউ তনই। আরে ব্বত্রকূট তদখট্ি এট্সরছলুে—প্রোয় আরস—

তসখোন তথট্ক এিো আেোট্ক রবিক্ত কিট্ি কিট্ি আসট্চ। 

 

সিীশ িদ্ধ হইয়ো করহল, তবশ কট্িট্ছ। আপরন রক তেেসোট্হব তয্ টেটে 

হো াঁরকট্য় এি দূট্ি এট্সট্চন! আপরন রক ইংিোট্েি তেট্য় তয্, তয্খোট্ন ইট্ি 

একলো তগট্লও তকোন িয় তনই? আেোট্দি তদশী তলোক অসহোয় তদশী তেট্য় 

তপট্লই িোট্ক অপেোন কিট্ব— অিযোচোি কিট্ব—এই এ তদট্শি রনয়ে, এ রক 

আপনোি বোপ-েোট্য়িো েোট্নন নো? বরলয়ো রহন্দসু্থোনীট্দি তয্ঠট সকট্লি বি 

িোহোি প্ররি অরগ্নদৃঠি রনট্ক্ষপ করিয়ো করহল, িুেট্লোক খোিো কোট্হ হযোয়? 

 

তস বরলল, হোেোিো খুশী! 
 

িোহোট্দি তচোট্খি পোট্ন চোরহট্লই বুঝো য্োয় িোহোি হয় িোঙ, নো হয় গো াঁেো, নো হয় 

দুই-ই তসবন করিয়োট্ছ। 

 

সিীশ হোি িুরলয়ো তসোেো িোস্তো তদখোইয়ো রদয়ো সংট্ক্ষট্প করহল, য্োও— 

 

উিট্ি তলোকটো েুখখোনো অরি রবকৃি করিয়ো করহল, আট্ি, য্োও তি— 

 

প্রিুযিট্ি সিীশ িোহোি গোট্লি উপি এেন একটো চি কশোইয়ো রদল তয্, তস ঐ 

‘তি’ শেটোই আি একটুখোরন টোরনবোি অবসি পোইল েোত্র, িোি পট্ি অজ্ঞোন 

হইয়ো পট্থি উপি ঘুরিয়ো শুইয়ো পরিল; এবং তসই েুহটূ্িেই িোহোি পোট্শি রনিীহ 

তগোট্ছি তিোগো তছোকিোটো রবনোট্দোট্  সিীট্শি বো াঁ হোট্িি চি খোইয়ো প্রথট্ে 

টেটট্েি সরহট্সি বরসবোি েোয়গোয় এবং িোহোি পট্ি চোকোি িলোয় তচোখ 

বুব্বেয়ো বরসয়ো পরিল। বোকী কট্য়কেন কিক বো তনশোি গুট্ে, কিক বো চট্িি 

কলযোট্ে হিবুব্বদ্ধি েি চোরহয়ো দো াঁিোইয়ো িরহল। সিীশ সুেুট্খি তলোকটোট্ক 

আহ্বোন করিয়ো বরলল, অব্ িুে আও— 

 

প্রিুযিট্ি তস রবদুযট্িট্গ সকট্লি রপছট্ন রগয়ো দো াঁিোইল। 

 

সিীশ িখন তেট্য়ঠটট্ক করহল, উঠুন— 

 

তেট্য়ঠট নীিট্ব উঠঠয়ো দো াঁিোইল।সিীশ করহল, েল এট্লো বট্ল—আসুন আেোি 

সট্ঙ্গ। তেট্য়ঠট িট্য় িট্য় করহল, আরে রক টোউন পয্ েন্ত হো াঁটট্ি পোিব? 
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সিীশ বরলল, টোউট্ন নয়, আেোি বোসোয়। ঐ বোগোট্নি েট্ধ্য। েল আসট্চ, আি 

দো াঁরিট্য় িোবট্ল হট্ব নো। নো য্োন ি এখোট্নই দো াঁরিট্য় রিেনু—আরে চললুে। 

 

তেট্য়ঠট করহল, চলুন নো। আপনোি সট্ঙ্গ য্োব িোি আি িোবব রক? 

তিো াঁটো তিো াঁটো েল পরিট্ি শুরু করিয়োরছল এবং ঝট্িি তবগ েন্দীিূি হইট্লও 

থোট্ে নোই। দুইেট্ন রকছুক্ষে নীিট্ব আরসয়ো বোগোট্নি তগট্টি সম্মুট্খ সিীশ 

সহসো থোরেয়ো করহল, আেোি বোসোয় রকন্তু স্ত্রীট্লোক তনই—আরে একো থোরক। 

 

তেট্য়ঠট ব্বেজ্ঞোসো করিল, িো হট্ল আপনোি িো াঁধ্োবোিো ঘিকিোি কোে কট্ি তক? 

রনট্ে? 

 

নো, চোকি আট্ছ। রকন্তু িোিোও স্ত্রীট্লোক নয়। 

 

নোই হট্লো, রকন্তু আপরন দো াঁিোট্লন তকন? তয্ট্ি তয্ট্ি বলুন নো। 

 

সিীশ কুঠিি হইয়ো করহল, িোই বলরচ তয্ আেোি ওখোট্ন স্ত্রীট্লোক তনই। এই 

িোট্ত্র রিিট্ি য্োবোি পূট্ব ে আপনোট্ক েোনোট্নো উরচি। 

 

তেট্য়ঠট করহল, য্রদ উরচি, িট্ব ওখোট্নই েোনোট্লন নো তকন? আরে রকন্তু আি 

দো াঁিোট্ি পোিরচ তন—আেোি হোি-পো কো াঁপট্চ। িো ছোিো আেোি বি তিিোও 

তপট্য়ট্ছ। 

 

আসুন আসুন, বরলয়ো সিীশ অপ্ররিি হইয়ো অেকোি বোগোট্নি েট্ধ্য পথ 

তদখোইয়ো অগ্রসি হইল। এই-সেস্ত রবশ্রী ঘটনোি পট্ি তেট্য়ঠট তয্ রকরূপ 

অবসি হইয়ো পরিয়োট্ছ িোহো েট্ন েট্ন অনুিব করিয়ো সিীশ লজ্জো পোইল। 

একটু পট্িই তস ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি করহল, আপনোি গলো তয্ন তকোথোয় শুট্নরচ েট্ন হয়। 

 

তেট্য়ঠট িোহোি েবোব রদল নো। রকন্তু বুব্বঝট্ি পোরিল, সিীশ অেকোট্ি িোহোি েুখ 

তদরখট্ি পোয় নোই। বোিোন্দোয় উঠঠয়ো তস সিীট্শি িোঙ্গো আিোে-তচয়োট্িি উপি 

রগয়ো বরসয়োই করহল, সট্ঙ্গ তবহোিী আট্ছ ি? বরলয়োই উচকট্ি িোক রদল, 

তবহোিী, আেোি েট্নয এক গ্লোস েল আন ি? 

 

তবহোিী ওরদট্কি ঘট্ি রছল। িোক শুরনয়ো েল লইয়ো উপরস্থি হইল। বোিোন্দোি 

তদওয়োট্লি গোট্য় রেটরেট করিয়ো একটো তকট্িোরসট্নি লযোম্প জ্বরলট্িরছল, তসই 
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ক্ষীে আট্লোট্কও তস তেট্য়ঠটট্ক তদরখবোেোত্র রচরনয়ো সরবস্মট্য় করহল, রদরদেরে, 

আপরন তয্? 

 

তস অট্নক কথো, বরলয়ো তেট্য়ঠট রনট্ে উঠঠয়ো তবহোিীি হোি হইট্ি েট্লি 

তগলোস লইয়ো সেস্তটো এক রনশ্বোট্স পোন করিয়ো তবহোিীি হোট্ি রিিোইয়ো রদয়ো 

করহল, দোদোট্ক খবি রদট্ি হট্ব তয্ তবহোিী। ঠঠকোনো বট্ল রদট্ল, এই িোরিট্ি িুরে 

বোরি খুাঁট্ে বোি কিট্ি পোিট্ব রক? 

 

তবহোিী ঘোি নোরিয়ো বরলল, নো রদরদেরে, আরে ি শহট্িি রকছুই রচরনট্ন। িো 

ছোিো, বুট্িোেোনু , এই েল-ঝি অেকোট্ি পথ চলট্ি পোিব নো। 

 

িো হট্ল রক হট্ব তবহোিী? তঘোিোটো য্রদ রগট্য় আস্তোবট্ল  ুট্ক থোট্ক, দোদো তিট্ব 

সোিো হট্য় য্োট্বন। তকোন উপোট্য় িো াঁট্ক েোনোট্িই হট্ব তয্ িয় তনই, আরে 

রনিোপট্দ আরছ। 

 

তবহোিী রচন্তো করিয়ো করহল, আেোট্দি বোেুনঠোকুি এই তদট্শি তলোক, পথঘোট 

সব তচট্ন। তেযোরি -সোট্হট্বি বোসো বট্ল রদট্ল রনিয় তয্ট্ি পোিট্ব। িোট্ক 

রগট্য় তিট্ক আরন, বরলয়ো িোিোঘট্ি চরলয়ো তগল। 

সিীশ রচরনল তেট্য়ঠট তক। করহল, দোদোট্ক একখোনো রচঠঠ রলট্খ রদন। 

 

তেট্য়ঠট করহল, তস ি রদট্িই হট্ব। 

 

সিীশ বরলল, অেরন রলট্খ তদট্বন, তবোনট্ক তেেসোট্হব কট্ি তিোলবোি িলটো 

আে রক হট্য়রছল, সোট্হব-েোনু  শুনট্ল হয়ি খুশীই হট্বন। 

 

তখো াঁটো খোইয়ো সট্িোব্বেনী ক্রুদ্ধ হইল। িোহোি আব্বেকোি আচিে বদব-রবিম্বনোয় 

অিযন্ত রবশ্রী হইয়ো পরিয়োরছল সিয, এবং তসেনয িোহোি রনট্েিও অনুট্শোচনো 

কে হয় নোই, রকন্তু, আি একেন িোই বরলয়ো বোিংবোি তেেসোট্হট্বি সরহি 

িুলনো করিয়ো রবদূ্রপ করিট্ল সহো য্োয় নো। তস রিক্তস্বট্ি েবোব রদল, দোদোট্ক 

আপরনই রলট্খ রদন, িো াঁি তবোনট্ক রক রবপট্দ আে একোকী িক্ষো কট্িট্ছন। 

 

িো াঁহোি রবিব্বক্তি তহিুটো সিীশ বুব্বঝল। রকন্তু রনট্ে এই-সকল সোট্হরবয়োনো তস 

এট্কবোট্ি তদরখট্ি পোরিি নো। বরলল, তলখোই উরচি। িবু য্রদ আপনোট্দি 

সেোট্েি একটু তচিনো হয়। 
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সতিোব্বেনী করহল, আেোট্দি সেোট্েি প্ররি আপনোি খুব ঘৃেো হয়—নো? ধ্োিেো 

এই তয্ আেিো েোনু  নই? 

 

সিীশ বরলল, আেোি ধ্োিেো য্োই তহোক, রনট্েি ধ্োিেো আপনোিো ছোিো 

বোঙলোট্দট্শ আি েোনু  তনই, এই নো? 

 

সট্িোব্বেনী করহল, অন্তিিঃ আেোট্দি েট্ধ্য এ ধ্োিেো য্ো াঁট্দি আট্ছ, আরে িো াঁট্দি 

তদো  রদইট্ন। 

 

সিীশ বরলল, তস েোরন। তসই েট্নযই আে আপনোি শোব্বস্ত আট্িো ত ি তবশী 

হওয়ো উরচি রছল। ওখোট্ন আপনোট্ক রচনট্ি পোিট্ল আরে চুপ কট্ি চট্ল 

আসিোে—কথোও কইিোে নো। 

 

সট্িোব্বেনী করহল, শোব্বস্তটো রক শুরন? অপেোন আি অিযোচোি—এই ি? 

 

সিীশ করহল, িোই। 

 

সট্িোব্বেনী করহল, িো হট্ল এিক্ষট্ে বুঝট্ি তপট্িরচ, তকন বলরছট্লন অসহোয়ো 

স্ত্রীট্লোট্কি অপেোন কিোটোই আপনোট্দি তদশী তলোট্কি চরিত্র। আপনোি উরচি 

রছল আেোি বোকী অপেোনটো বোরিট্ি এট্ন রনট্েই কিো। এখন তচনো তলোক বট্ল 

বোধ্ট্চ বট্লই আপনোি িোগ। 

 

সট্িোব্বেনীি কথোি ঝো াঁট্ে সিীশ িোরগয়োও হোরসয়ো তিরলল। করহল, ঠঠক িোই। 

আপনোট্ক অপেোন কিট্ি নো তপট্িই আেোি য্ি িোগ। আেোট্দি বোঙ্গোলো 

িো োয় কৃিজ্ঞিো বট্ল একটো কথো আট্ছ। আপনোট্দি সোট্হব-তেট্েি অরিধ্োট্ন 

তস কথোটোও হয়ি তলখো তনই। 

 

সট্িোব্বেনীি ওষ্ঠোধ্ট্ি একটো চোপো-হোরসি ছটো তেঘোবৃি রবদুযট্িি েি তখরলয়ো 

তগল। িবুও তস তিোট্ধ্ি স্বট্িই েবোব রদল। রকন্তু কিস্বি এি তবশী কৃব্বত্রে তয্ 

িোহো অরি বি অেট্নোট্য্োগী তশ্রোিোি কোট্নও তঠট্ক। সট্িোব্বেনী বরলল, নো তনই। 

এই সোট্হব-তেেগুট্লো তয্েন অকৃিজ্ঞ, তিেরন পো ণ্ড। আপরন দট্ল নো এট্ল 

িোট্দি পরিত্রোট্েি উপোয় তনই। আসট্বন িোট্দি দট্ল? 

প্রিুযিট্ি সিীশও হোরস চোরপয়ো রক-একটো বরলট্ি য্োইট্িরছল, এেরন সেট্য় 

তবহোিী হনুেোন পো াঁট্িেীট্ক আরনয়ো হোব্বেি করিল। সট্িোব্বেনী হোট্িি বযোগটো 
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খুরলয়ো তগোটো পো াঁট্চক টোকো বোরহি করিয়ো তচয়োট্িি হোিোি উপি িোরখয়ো রদয়ো 

করহল, এই তিোেোি বকরশশ পো াঁট্িেী, য্রদ এখরন শহট্ি রগট্য় একটো রচঠঠ রদট্য় 

আসট্ি পোি,—বরলয়ো তস নোে-ধ্োে য্থোশব্বক্ত রনট্দেশ করিয়ো রদল। 

 

পো াঁট্িেী িোহোি এক েোট্সি আট্য়ি প্ররি তলোলুপ দৃঠিপোি করিয়ো একেুহটূ্িে 

িোেী হইয়ো পট্ত্রি েনয হোি বোিোইল। িোহোি প্রসোরিি কিকেট্ল সট্িোব্বেনী 

টোকো কয়ঠট অপ েে করিয়ো রচঠঠ রলরখবোি েনয ঘট্িি েট্ধ্য চরলয়ো তগল। রলরখবোি 

তটরবল সুেুট্খই রছল। অনরিকোল পট্ি তস পত্র আরনয়ো পো াঁট্িেীি হোট্ি রদল। 

পো াঁট্িেী সোবধ্োট্ন িোহো তেিেোইট্য়ি েট্ধ্য িক্ষো করিয়ো বোে-হট্স্ত হোরিট্কন 

লিন এবং িোন-হট্স্ত সুদীঘ ে বংশ-য্ঠি গ্রহে করিয়ো বোরহট্িি েু লধ্োি-

বোরিপোট্িি েট্ধ্য চট্ক্ষি পলট্ক অন্তরহেি হইয়ো তগল। 

 

তবহোিী কুঠিিিোট্ব করহল, বোবু, ঠোকুি কখন তয্ রিিট্ব িোি ঠঠক তনই—িোিোি 

রক হট্ব? 

 

সিীশ সট্িোব্বেনীি েুট্খি রদট্ক একবোি চোরহয়ো কথোটোট্ক চোপো রদবোি েনয 

িোব্বিট্লযি সরহি বরলল, ওিঃ—তস হট্ব িখন। 

 

তবহোিীি উট্িগ িোহোট্ি রকছুেোত্র করেল নো। বরলল, রক কট্ি হট্ব, আরে ি 

ঠোউট্ি পোইট্ন বোবু। 

 

সিীশ অপ্রসি হইয়ো করহল, তিোি ঠোওিোট্ি হট্ব নো তবহোিী, িুই য্ো নো। তস-সব 

আরে ঠঠক কট্ি তনব। িোছোিো, আে আেোি রক্ষট্দও তনই। 

 

তবহোিী এক পো-ও নরিল নো। কোিে কথোটো তস এট্কবোট্ি রবশ্বোস করিল নো। 

কোিে, এট্ক ি সোধ্োিে পো াঁচেট্নি অট্পক্ষো েরনট্বি কু্ষধ্োি পরিেোে তবশী, িো 

ছোিো এিরদট্নি চোকরিি েট্ধ্য তস িো াঁহোি এই বস্তুটোি অিোব একটো রদনও লক্ষয 

কট্ি নোই। সংট্ক্ষট্প করহল, তস রক হয় বোবু! 
 

সিীশ রিিস্কোি করিয়ো বরলল, এই তিোি তদো  তবহোিী, িুই সব কথোয় িকে 

করিস। বলরছ তস-সব ঠঠক কট্ি তনব, িুই য্ো, িো নয়, েুট্খি ওপি দো াঁরিট্য় 

সেোট্ন েবোব কিরচস। 
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তবহোিী কু্ষব্ধরচট্ি চরলয়ো য্োইট্িরছল, সট্িোব্বেনী িোরকয়ো রিিোইয়ো করহল, আে 

আেোি েট্নযই তিোেোট্দি য্ি রবপদ তবহোিী। িোিোি তয্োগোি রক রকছু হয়রন? 

 

তবহোিী করহল, হট্ব নো তকন রদরদেরে, রকন্তু িো াঁধ্ট্ব তক? ঠোকুট্িি রিট্ি আসট্ি 

তয্ কি তদিী হট্ব িোি ি ঠঠকোনো তনই। বরলয়ো অপ্রসিেুট্খ চরলয়ো তগল। 

 

সট্িোব্বেনী করহল, তেেসোট্হব বো য্োই হই, িবু আপনোি সট্ঙ্গ একই েোি ি। 

িোি হোট্ি তখট্ল রক কোট্িো েোি য্োট্ব? 

 

প্রশ্ন শুরনয়ো সিীশ হোরসল। করহল, েোি য্োট্ব রকনো বলট্ি পোরিট্ন, রকন্তু 

তেেসোট্হট্বি হোট্িি িোিো গলো রদট্য় য্োট্ব রক নো তসইট্টই আসল কথো। 

ইস! িোই বব রক! তেেসোট্হট্বি হোট্িি িোিো তখট্ল রিরন িুলট্ি পোিট্বন নো, 

বরলয়ো সট্িোব্বেনী হোরস ও এট্সট্ন্সি গট্ে সেস্ত স্থোনটো তয্ন িিরঙ্গি করিয়ো 

ত্বরিৎপট্দ উঠঠয়ো ঘট্িি েট্ধ্য চরলয়ো তগল। রেরনট পো াঁচ-ছয় পট্ি য্খন তস বোরহি 

হইয়ো আরসল, িখন িোহোি পোট্ন চোরহয়ো সিীশ ক্ষেকোট্লি েনয েুগ্ধ হইয়ো 

িরহল। 

 

েিুো-তেোেোি পরিবট্িে পো-দুখোরন খোরল, তিশট্েি েোেো-কোপট্িি বদট্ল 

শুদ্ধেোত্র তশরেট্েি উপি সিীট্শি একখোরন সোদোরসট্ধ্ লোলট্পট্ি ধ্ুরি পিো। 

তদরখয়ো সিীট্শি দ’ুচকু্ষ েিুোইয়ো তগল। তস উচ্ছ্বরসি আট্বট্গ বরলয়ো তিরলল, 

রক চেৎকোিই আপনোট্ক েোরনট্য়ট্চ! তয্ন লক্ষ্মীঠোকরুনঠট! 

কথো শুরনয়ো সট্িোব্বেনীি রশিোি েট্ধ্য আনট্ন্দি বোন িোরকয়ো তগল। রকন্তু দোরুে 

লজ্জোয় েোথো তহাঁট করিয়ো করহল, য্োন—ঠোটো কিট্ল িো াঁধ্ব নো বট্ল রদব্বি। িখন 

উট্পোস কিট্ি হট্ব। 

রকন্তু এই লজ্জোি প্রকোশটোট্ক তস িৎক্ষেোৎ দেন করিয়ো তিরলল। কোিে তস 

েোরনি, লজ্জোট্ক প্রশ্রয় রদট্ল িোহো উৎকট হইয়ো উট্ঠ। িোই েোথো িুরলয়ো 

সহোট্সয করহল, সুখযোরি পট্ি হট্ব। এখন িোিোঘিটো তকোন পোিোয়, তদরখট্য় রদট্ি 

বট্ল রদন। বরলয়ো রনট্েই অগ্রসি হইয়ো তগল। 
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উনব্বত্রশ 

 

িো াঁধ্ো এবং খোওয়ো তশ  হইয়ো তগল, বোিোন্দোয় দুখোনো তচয়োট্ি দুেট্ন েুট্খোেুরখ 

বরসয়ো রছল। 

সট্িোব্বেনী করহল, একটো কথো আেোট্দি কোট্িো েট্ন হট্লো নো তয্, দোদোি বোরিি 

ঠঠকোনো ঠোকুি য্রদ নো পোয় ি রনট্েই একটো গোরি তিট্ক আনট্ব। রকন্তু, িো নো 

হট্ল রক হট্ব সিীশবোবু? 

সিীশ করহল, কথোটো েট্ন হট্লও রবট্শ  তকোন কোে হট্িো নো। এি িোট্ত্র, এি 

দূট্ি তকোন গোরিওয়োলোই তবোধ্ করি আসট্ি চোইি নো। হয় আপনোট্ক এইখোট্নই 

িোব্বত্রবোস কিট্ি হট্ব, নো হয় হো াঁটট্ি হট্ব। এ-ছোিো িৃিীয় উপোয় তনই। 

আরে হো াঁটট্ি পোরি, রকন্তু আপরন ছোিো কোট্িো সট্ঙ্গ নয়। 

িোি েোট্ন? আেোি সট্ঙ্গ তগট্লই রক রবপট্দি সম্ভোবনো তনই? 

তনই তকন, আট্ছ। রকন্তু িোি সব িোি আপনোি উপট্ি। েবোবরদরহ আপনোট্কই 

কিট্ি হট্ব, আেোট্ক নয়। 

সিীশ করহল, আেোট্ক েবোবরদরহ কিট্ি হট্ব তকন? আেোি অপিোধ্? 

আি কোট্িো কোট্ছ নো করুন, রনট্েি কোট্ছ ি কিট্ি হট্ব! বরলয়ো হঠোৎ 

সট্িোব্বেনী স্তব্ধ হইয়ো থোরেয়ো তগল। 

সিীশ আি িোহোি প্ররিবোদ করিল নো। রকন্তু স্পি অনুিব করিল, দু’েট্নি 

ক্ষরেক নীিবিোি েোঝখোন রদয়ো লজ্জোি একটো দেকো বোিোস বরহয়ো তগল। 

তক আসট্ছ নো?—বরলয়ো সট্িোব্বেনী তচয়োি ছোরিয়ো উঠঠয়ো রগয়ো রকছুক্ষে পয্ েন্ত 

বোিোন্দোি তিরলট্ঙ িি রদয়ো অেকোি বোগোট্নি রদট্ক চোরহয়ো দো াঁিোইয়ো িরহল। 

খোরনক পট্ি তস য্খন ‘তকউ নো’, বরলয়ো স্বস্থোট্ন রিরিয়ো আরসল এবং 

কোপিট্চোপি আি একবোি তবশ করিয়ো সোেলোইয়ো লইয়ো উপট্বশন করিল, 

িখন সিীশ তকোন কথোই করহট্ি পোরিল নো। 

অিিঃপি উিট্য়ই চুপ করিয়ো বরসয়ো িরহল। িখন বোরহট্ি ঝি থোরেট্লও বৃঠি 

থোট্ে নোই। েোথোি উপট্ি অেকোি আকোশ এবং চোরিরদট্ক েহুয়োি বট্নি েট্ধ্য 

তস অেকোি দশগুে গিীি হইয়োরছল। িোহোিই একোট্ন্ত স্বেোট্লোরকি বোিোন্দোি 

উপি এই দুঠট িরুে-বয়স্ক নি-নোিী েুট্খোেুখী বরসয়োও কথোি অিোট্ব য্খন 

নীিব হইয়ো িরহল, িখন আি একঠট অে তদবিো অলট্ক্ষয থোরকয়ো রনিয়ই েুখ 

ঠটরপয়ো হোরসট্ি লোরগট্লন, এবং তসই চোপো হোরসি দীরি কোট্লো তেট্ঘি আিোট্ল 

িরহয়ো িরহয়ো তখলো করিট্ি লোরগল। 
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বোরহট্িি প্রকৃরি িোহোি আকোশ-বোিোস-আট্লো-অেকোট্িি লীলোয় েোনুট্ ি 

েট্নোিোব ও হৃদয়বৃরিট্ক তয্ তকেন করিয়ো টোরনয়ো লইট্ি পোট্ি, সিীশ 

রকছুকোল পূট্ব ে একরদন িোট্ত্র িোহোি পরিচয় পোইয়োরছল। তসরদন তবহোিীি েুট্খ 

রবরপট্নি সরহি সোরবত্রীি গহৃিযোট্গি সংবোদ পোইয়ো িোহোি সেস্ত িরব যৎ 

দুিঃট্খি সোগট্ি িুরবয়ো তগট্ছ েট্ন করিয়ো তস য্খন রদরিরদক জ্ঞোনশূনয হইয়ো 

একোকী ছুঠটয়ো রগয়ো তকিোি েনহীন নীিব প্রোন্তট্িি েট্ধ্য শুইয়ো পরিয়োরছল, 

িখন, এেরনই কোট্লো আকোশ িোহোি শীিল হোিখোরন রদয়ো সিীট্শি সেস্ত 

জ্বোলো েুরছয়ো রদয়ো, তসই সোরবত্রীট্কই ক্ষেো করিট্ি রশখোইয়ো রদয়োরছল। আবোি, 

আব্বেকোি এই উদ্দোে-চিল বরহিঃপ্রকৃরি িোহোি সেস্ত সেীবিোি স্পশ ে রদয়ো 

সিীট্শি রনিোশো-পীরিি রচিট্ক আে আবোি আি এক পট্থ দুরন েবোি তবট্গ 

তঠরলট্ি লোরগল। 

সট্িোব্বেনী হঠোৎ প্রশ্ন করিল, আপনোি এই বনবোট্সি অথ েটো রক? 

সিীশ করহল, অথ ে একটো রকছু রনিয়ই আট্ছ। 

িো ি আট্ছ। রকন্তু, কোউট্ক নো বট্ল পোরলট্য় এট্লন তকন? 

রকন্তু পোরলট্য় এট্সরচ এ খবি তক রদট্ল? 

সট্িোব্বেনী একটুখোরন হোরসয়ো করহল, এ খবি আরে রনট্েই আরবষ্কোি কট্িরচ! 

আপরন তয্রদন সকোট্ল চট্ল এট্লন, আরে রনট্েই তসরদন আপনোি বোসোয় 

রগট্য়রছলুে। 

সিীশ রবব্বস্মি হইয়ো বরলল, বুট্ঝরছ। উপীনদো তবোধ্ করি আেোট্ক খুাঁেট্ি 

রগট্য়রছট্লন, আি আপরন িো াঁি সট্ঙ্গ রছট্লন। রিরন তয্ য্োট্বন, তস আরে 

েোনিোে, রকন্তু আরে তনই তদট্খ রক বলট্লন রিরন? 

সট্িোব্বেনী করহল, রনিয় রকছু বট্লরছট্লন, রকন্তু আরে শুরনরন। কোিে, রিরন 

রনট্ে তসখোট্ন য্োনরন, আেোট্ক রদট্য় একখোনো রচঠঠ পোঠঠট্য়রছট্লন। 

সিীশ ব্বেজ্ঞোসো করিল, িোি পট্ি? 

সট্িোব্বেনী বরলল, আরে রগট্য় শুনলুে আপরন সকোট্লি গোরিট্ি চট্ল তগট্ছন। 

রক েট্ন হট্লো, বোেুনঠোকুিট্ক বট্ল দিেো খুরলট্য় সেস্ত বোসোটো ঘুট্ি ঘুট্ি 

তদখলুে। বোইট্িি বোিোন্দোয় একখোনো শোরি শুট্কোব্বিল, ব্বেজ্ঞোসো কট্ি শুনলুে, 

এ কোপি েোইেীি। িো াঁি অসুখ, আপরন িো াঁট্ক রনট্য় পব্বিট্ে চট্ল তগট্ছন। 

আিো, রিরন তক? বক, এ বোসোয় ি িো াঁট্ক তদখরছ তন? 

সিীশ পোংশু-েুট্খ রকছুক্ষে রস্থি থোরকয়ো করহল, বোেুনঠোকুি বলট্ল, আরে 

িো াঁট্ক রনট্য় পব্বিট্ে রগট্য়রছ? িোট্স্কল! রেথযোবোদী! উপীনদো িোই রবশ্বোস 

কিট্লন? 
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সিীট্শি েুট্খি তচহোিো এবং কিস্বি শুরনয়ো সট্িোব্বেনী আিয্ ে হইয়ো তগল। 

করহল, উপীনবোবু ি রছট্লন নো। আি রবশ্বোস কিট্লই বো তদো  রক? এ েোইেী 

আপনোি তক সিীশবোবু? 

সিীশ রুক্ষ হইয়ো বরলল, আেোি আবোি তক? তকউ নো, আেোট্দি সোট্বক বোসোি 

দোসী। শয়িোন বদেোইশ তেট্য়েোনু । বুট্িো-বয়ট্স বযোিোট্ে েিট্চ, িোই এট্সরছল 

রকছু রিট্ক্ষ চোইট্ি। আরে িোট্ক রনট্য় পব্বিট্ে চট্ল তগরছ! হোিোেেোদো তবটো 

আেোি েুট্খি সোেট্ন এ কথো বলট্ল িোি— 

সট্িোব্বেনীি রবস্মট্য়ি অবরধ্ িরহল নো। খোরনকক্ষে চুপ করিয়ো চোরহয়ো েৃদুকট্ি 

করহল, দোসী! রকন্তু, িোট্ি আপরন এি উট্িব্বেি হট্চন তকন? 

 

সিীশ করহল, অনযোয় অপবোদ রদট্ল তক উট্িব্বেি নো হয় বলুন? 

 

রিরন তস িোট্ত্র অজ্ঞোন হট্য় পট্িরছট্লন? 

 

সিীশ ঠঠক তিেরন উিি-স্বট্ি করহল, হো াঁ পট্িরছল; রকন্তু িোট্িই বো রক? িোি 

অজ্ঞোন হওয়োটো রক আেোি অপিোধ্? আি আপরনই বো িোি সম্বট্ে এি 

সসম্মোট্ন কথো কইট্চন তকন? বোরিি দোসী-চোকিট্ক রক আপনোিো ‘আপরন’ 

‘আজ্ঞো’ কট্ি কথো বট্লন? 

সট্িোব্বেনী ইহোি উিি রদল নো, চুপ করিয়ো বরসয়ো িরহল। এিক্ষে পয্ েন্ত িোহোি 

হৃদট্য়ি েট্ধ্য তয্ আনট্ন্দি চো াঁদ উঠঠয়োরছল, তকোথো হইট্ি কোট্লো তেঘ আরসয়ো 

িোহোট্ক  োরকয়ো রদল। একবোি িোহোি েট্নি েট্ধ্য এই প্রশ্ন েোরগল, তকন তস-

িোট্ত্র উট্পন্দ্র িোহোি বোসোয় সস্ত্রীক উপরস্থি হইয়ো িৎক্ষেোৎ চরলয়ো 

রগয়োরছট্লন,—রকন্তু প্রশ্ন করিল নো। েট্ন েট্ন তস একপ্রকোি বুব্বঝয়োরছল—

ইহোট্ি এেন একটো রকছু আট্ছ য্োহো উট্পন্দ্র রনট্েও প্রকোশ করিট্ি পোট্ি নোই 

এবং সিীশও পোরিট্ব নো। 

 

রকন্তু এই কু্ষব্ধ নীিবিো উিয়ট্কই তয্ন পীরিি করিট্ি লোরগল। আি চুপ করিয়ো 

থোরকট্ি নো পোরিয়ো সট্িোব্বেনী ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি ব্বেজ্ঞোসো করিল, আিো, একটো কথো 

আপনোট্ক ব্বেট্জ্ঞসো কিট্ি পোরি? 

 

সিীশ ঈ ৎ অরিেোট্নি সুট্ি করহল, রক কথো? 

 

আপরন এিরদন আেোট্দি এি কোছ তথট্কও কখট্নো তদখো তদনরন তকন? 
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সিীট্শি িিট্ি এ প্রট্শ্নি েবোব রছল নো। করহল, নোনো কোিট্ে সেয় পোইরন। 

 

কোিেটো রক? তলখোপিো? 

 

নো, তলখোপিো আেোি নোেেোত্র। িোট্ি আেোট্ক তকোনরদন তকোথোও তয্ট্ি বোধ্ো 

তদয় নো। 

 

িট্ব? 

 

সিীশ একটুখোরন হোরসবোি তচিো করিয়ো করহল, তদখুন, সরিয কথোটো আপনোট্ক 

বলট্ি পোরি। আপনোট্দি কথো কখট্নো তয্ আেোি েট্ন হয়রন িো নয়, রকন্তু রক 

েোট্নন, আেোট্দি তয্-িকে সেোে, তয্-িকে িোি রশক্ষো, িোট্ি আপনোট্দি 

েট্ধ্য তয্ট্ি তকেন একটো বোধ্-বোধ্ তঠট্ক। তবোধ্ হয় এই েনযই তয্ট্ি পোরিরন। 

 

সট্িোব্বেনী করহল, তবোধ্ হয়! রকন্তু, রক-িকে আপনোট্দি সেোট্েি রশক্ষো একটু 

শুনট্ি পোই রক? উপীনবোবুট্দি সেোট্েি সট্ঙ্গ তবোধ্ করি িোি রবট্শ  তকোন 

রেল তনই, কোিে, িো াঁি তেলোট্েশো কিট্ি বোট্ধ্ নো। 

 

সিীট্শি বোসোি তসই অজ্ঞোি স্ত্রীট্লোকঠটি প্রসঙ্গ উব্বিি হওয়ো পয্ েন্তই িোহোি 

অন্তট্ি একটো জ্বোলো ধ্রিয়োরছল। এই এট্লোট্েট্লো বকরিয়ট্ি তসই ঈ েোি দোহ 

আিও একেোত্রো বোরিয়ো তগল। সিীশট্ক তস লুকোইয়ো নো িোলবোরসট্ল ইহোি 

সেস্ত লুট্কোচুরিটো হয়ি িোহোি কোট্ছ লুকোনই থোরকি, রকন্তু প্রেট্য়ি 

অন্তদৃেঠিট্ক অি সহট্ে প্রিোরিি কিো তগল নো। বযোপোিটো ঠঠক নো েোরনয়োও 

িোহোি হৃদয় তকেন করিয়ো তয্ন আসল কথোটো বুব্বঝয়ো লইল। সিীশ বযরথি 

রবস্মট্য়ি সরহি সট্িোব্বেনীি প্ররি চোরহল। িোহোি কিস্বট্ি কলট্হি চোপো সুিটো 

সিীট্শি কোট্নি েট্ধ্য িীক্ষ্ণিোট্ব বোব্বেয়ো সোরবত্রীট্ক স্মিে কিোইয়ো রদল। রকন্তু 

ইরিেট্ধ্য সট্িোব্বেনীও তয্ িোহোট্ক িোলবোরসয়ো তিরলট্ি পোট্ি এেন সম্ভোবনো 

সিীট্শি েট্ন স্বট্প্নও উদয় হইল নো। সুিিোং িোহোি এই উিি প্রট্শ্নোিি-েোলোি 

য্থোথ ে তহিু তস সিযকোি আট্লোট্ক তদরখট্ি পোইল নো। ইহোট্ক উচরশরক্ষিো 

িেেীি রনছক স্পরধ্ েি অরিেোন কেনো করিয়ো তস রনট্েও েট্ন েট্ন জ্বরলয়ো 

উঠঠল এবং েবোবও রদল তিেরন করিয়ো। করহল, উপীনদোি সেোে ও রশক্ষো তয্ 

রক, তস ি তবশ েোট্নন! রকন্তু, িবুও রিরন হয়ি আপনোট্দি সট্ঙ্গ তেলোট্েশো 

কিট্ি পোট্িন, রকন্তু, আি তকউ নো পোিট্ল িোট্ক েবোবরদরহ কিট্ি হট্ব এি 
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তকোন েোট্ন তনই। য্োই তহোক, আেোট্ক েোপ কিট্বন, এ-সব আট্লোচনোি আরে 

তকোন সোথ েকিো তদখট্ি পোইট্ন। 

সট্িোব্বেনী স্তব্ধ হইয়ো িরহল, এবং সিীশও রনিঃশট্ে অট্ধ্োেুট্খ চুপ করিয়ো 

িরহল। 

 

একটো গোরি আরসয়ো িটট্কি সম্মুট্খ দো াঁিোইল এবং তেযোরি বোবু উচকট্ি 

সিীট্শি নোে ধ্রিয়ো িোরকট্ি িোরকট্ি আট্লোক ও তলোকেন সট্ঙ্গ বোগোট্ন 

প্রট্বশ করিট্লন। 

 

অসংখয ধ্নযবোদ, রনেন্ত্রে, আেন্ত্রে ইিযোরদ য্থোিীরি সেোধ্ো করিয়ো তেযোরি  

য্খন িরগনীট্ক লইয়ো প্রস্থোট্নি উট্দযোগ করিট্লন, িখন সিীশ সট্িোব্বেনীট্ক 

প্রশ্ন করিল, একটো খবি আপনোট্ক আেোি ব্বেজ্ঞোসো কিো হয়রন। হোিোনবোবু বট্ল 

উপীনদোি একেন বেু রছট্লন, িো াঁি রক হট্য়ট্ছ বলট্ি পোট্িন? 

 

তেযোরি  আিয্ ে হইয়ো িোহোি েবোব রদট্লন, বোিঃ, আপরন তশোট্নন রন? রিরন ি 

েোিো তগট্ছন। 

 

সংবোদ শুরনয়ো সিীশ ক্ষেকোল চুপ করিয়ো দো াঁিোইয়ো থোরকয়ো করহল, িো াঁি েো, িো াঁি 

স্ত্রী এাঁিো তকোথোয় আট্ছন েোট্নন? 

 

সট্িোব্বেনী ইহোি উিি রদল। করহল, িো াঁিো বোরিট্িই আট্ছন। রস্থি হট্য়ট্চ, 

রদবোকিবোবু িো াঁট্দি বোরিট্ি তথট্ক কট্লট্ে পিট্বন—রিরন িো াঁট্দি িোি 

তনট্বন। 

 

তেযোরি  হঠোৎ িরগনীট্ক প্রশ্ন করিট্লন, হোিোনবোবুি স্ত্রী আেোট্দি বোরিট্ি 

একরদন এট্সরছট্লন নো? 

 

সট্িোব্বেনী করহল, হো াঁ, অট্নকক্ষে রছট্লন, অট্নক কথোবোিেো কট্য়রছট্লন। 

 

িোহোি রনট্েি কথো রক হইয়োরছল, স্বোেীি তশোক তবৌঠোন রকিোট্ব গ্রহে 

করিয়োট্ছন ইিযোরদ েোরনবোি েনয সিীশ সট্িোব্বেনীি েুট্খি প্ররি একটো 

উৎসুক-দৃঠি রনট্ক্ষপ করিল। কোিে, িোহোি রনট্েি সম্বট্ে আট্লোচনো তয্ খিিি 

হইয়োরছল, িোহোট্ি িোহোি সংশয় রছল নো। রকন্তু তসই অস্পি আট্লোট্ক হয় 

সট্িোব্বেনী িোহোি েুট্খি ইরঙ্গি বুব্বঝল নো, নো হয় বুব্বঝয়োও সিীট্শি তকৌিূহল 
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রনবৃরি কিোি প্রট্য়োেন তবোধ্ করিল নো। তস দোদোট্ক অগ্রসি হইবোি েনয 

একটুখোরন তঠলো রদয়ো েৃদুকট্ি করহল, আি তদিী কট্িো নো দোদো, চল— 

 

হো াঁ তবোন চল, বরলয়ো সিীশট্ক নেস্কোি করিয়ো বরলট্লন, আি একবোি অসংখয 

ধ্নযবোদ সিীশবোবু। কোল-পিশু একরদন তয্ন গিীট্বি ওখোট্ন পদধ্ূরল পট্ি। 

 

সিীশ প্ররি-নেস্কোি করিয়ো অবযক্ত-স্বট্ি য্োহো করহল, িোহো বুঝো তগল নো। 

সট্িোব্বেনী রিরিয়ো দো াঁিোইয়ো সিীশট্ক একঠট কু্ষদ্র নেস্কোি করিয়ো চরলয়ো তগল। 

 

তসই রসাঁরিি উপি দো াঁিোইয়ো এইবোি সিীট্শি তচোখ রদয়ো েল পরিট্ি লোরগল। 

ঠঠক তকন তয্ পরিট্ি লোরগল, িোহো তস রনিঃসংশট্য় অবধ্োরিি করিট্ি পোরিল 

নো, রকন্তু, তকেন তয্ন একটো অরনরদেি অনুিূরি িোহোট্ক বোিংবোি েোনোইট্ি 

লোরগল, িোহোি সোরবত্রী, িোহোি তবৌঠোন, িোহোি উপীনদো সকট্লই একই কোট্ল 

িোহোট্ক রচিরদট্নি িট্ি রবসেেন রদয়োট্ছ। এই রনেেন কুটীি ছোরিয়ো িোহোি 

য্োইবোি স্থোন আি নোই। 
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ব্বত্রশ 

 

েোস-দুই পূট্ব ে হোিোট্নি েৃিুযি সেয় রদবোকি েোত্র দুই-চোরি রদট্নি েনয 

করলকোিোয় বোস করিয়োই রিরিয়ো য্োইট্ি বোধ্য হইয়োরছল। এবোি রকিেেয়ীি 

িেোবধ্োট্ন থোরকয়ো করলকোিোি কট্লট্ে রব. এ. পরিট্ব রস্থি হওয়োয় িোহোি 

নূিন তকনো রিট্লি তিোিঙ্গ িরিয়ো তকিোব-পত্র এবং কোপি-তচোপি লইয়ো 

রদবোকি হোিোনবোবুি পোথুট্িঘোটোি বোরিট্ি একরদন সেযোি সেয় আরসয়ো 

উপরস্থি হইল। 

 

রকিেেয়ী িোহোট্ক অেবয়স্ক তছোটিোইঠটি েি সট্েট্হ গ্রহে করিল। 

 

েোিুলোশ্রট্ে সুিবোলো রিি রদবোকিট্ক য্ত্ন করিবোি তকহ রছল নো। আবোি তস 

য্ট্ত্নি েট্ধ্যও েট্হশ্বিীি খিদৃঠি, শরনি দৃঠিি েি অট্নক িস অট্নক সেট্য় 

শুকোইয়ো শুষ্ক করিয়ো রদি। রকন্তু এখোট্ন তস-সকল তকোন উৎপোিই রছল নো। 

 

অয্ত্ন-পোরলি টট্বি গোছ বদবোৎ ধ্িেীি তিোট্ি আশ্রয় পোইয়ো অপয্ েোি িট্সি 

আস্বোট্দ িোহোি বুিুকু্ষ শীে ে রশকিগুলো তয্িোট্ব েোঠটি েট্ধ্য সহস্র বোহু রবস্তোি 

করিট্ি থোট্ক, রকিেেয়ীি আশ্রট্য়ও রদবোকট্িি ঠঠক তসই েি হইল। 

 

েহোনগিীি রবস্তীে ে ও রবরচি্ি আবহোওয়োি েট্ধ্য পরিয়ো তদরখট্ি তদরখট্ি িোহোি 

সঙ্কুরচি আশো ও সঙ্কীে েিোি িরব যৎ রবস্ফোরিি হইয়ো উঠঠল। রনট্েট্ক তস বি 

করিয়ো অনুিব করিল। রব. এ. তিল করিয়ো রবদযোিযোট্সি পুিোিন বেন িোহোি 

রছি হইয়োট্ছ, অথচ নূিন বেট্নি এখনও রবলম্ব আট্ছ, এই েধ্ুি অবকোশ-

কোলটোয় তস রনিন্িি সব েত্র ঘুরিয়ো ঘুরিয়ো জ্ঞোন আহিে করিট্ি লোরগল। 

 

তস রথট্য়টোি তদরখয়ো আরসয়ো স্বপ্ন তদরখল, ে ুতদরখয়ো অবোক হইল, রেউব্বেয়ে 

তদরখয়ো স্তরম্ভি হইল, রশবপুট্ি সিকোিী বোগোন তদরখয়ো প্রবে রলরখল, 

প্রোসোদিুলয তসৌধ্ট্শ্রেীি রদট্ক হো াঁ করিয়ো চোরহয়ো িরহল; অবট্শট্  একরদন গোরি 

চোপো পরিয়ো পো েচকোইয়ো ঘট্ি রিরিয়ো আরসল। 

 

আঘোি য্ৎসোেোনয। রকিেেয়ী িোিোিোরি চুন-হলুদ গিে করিয়ো আরনয়ো 

প্রট্লপ রদট্ি রদট্ি েুখ ঠটরপয়ো হোরসয়ো বরলল, রক চোপো পিট্ল তছোট্ঠোকুিট্পো? 

তঘোিোি গোরি, নো গরুি গোরি? 
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রদবোকি েুখ িোঙ্গো করিয়ো বরলল, তঘোিোি গোরি। 

 

রকিেেয়ী করহল, িবু িক্ষো। নইট্ল এই তখো াঁিো-পো রনট্য় আবোি েরিেোনো রদট্ি 

থোনোয় তয্ট্ি হট্িো। 

 

রদবোকি লজ্জজ্জি-েুট্খ বরলল, রকছুই লোট্গরন, এ কোল সকোট্লই তসট্ি য্োট্ব। 

 

রকিেেয়ী করহল, িো য্োট্ব। রকন্তু তবশী দূট্ি আি তয্ট্য়ো নো। শুট্নরছ নোরক 

একদল তছট্লধ্িো কলকোিোয় এট্সট্চ। 

 

এেরন করিয়ো রদন কোঠটট্িরছল; অট্ঘোিেয়ী নোনো িীট্থ ে ঘুরিয়ো একরদন বোরি 

রিরিয়ো আরসট্লন। ইরিপূট্ব ে তয্ দু-একরদন রিরন রদবোকিট্ক তদরখয়োরছট্লন 

িখন পুত্রট্শোট্ক হৃদয়-েন এেরন েুহযেোন রছল তয্, ইহোি েুখখোনো তচোট্খই 

পট্ি নোই। আে এই িশ্রুগুম্ফহীন নধ্িকোরন্ত চোরুদশ েন তছট্লঠটি পোট্ন 

চোরহবোেোত্রই িো াঁহোি েোট্য়ি প্রোে তেট্হ রবগরলি হইয়ো তগল। বরলট্লন, রদবু, আরে 

সম্পট্কে তিোি েোসীেো হই, আেোট্ক েোসীেো বট্ল িোরকস বোবো! 

ইহোিও েো-বোপ বো াঁরচয়ো নোই শুরনয়ো িো াঁহোি দু’চকু্ষ ছলছল করিয়ো উঠঠল এবং বি 

বি দ’ুতিো াঁটো তচোট্খি েল অিলপ্রোট্ন্ত েুরছয়ো তিরলট্লন। বরলট্লন, িগবোন 

আেোি হোিোনট্ক তকট্ি রনট্য়ও য্রদ হিিোরগনীট্ক বো াঁরচট্য় িোখট্লন, িট্ব তয্ 

ক’টো রদন বো াঁরচ, িুই বোবো আেোট্ক তছট্ি তকোথোও য্োসট্ন। বরলয়ো হোি রদয়ো 

িোহোি েস্তক স্পশ ে করিয়ো রনট্েি অঙু্গরল-প্রোন্ত চুম্বন করিট্লন। িো াঁহোি কথো 

শুরনয়ো এবং তচোট্খি েল তদরখয়ো রদবোকি রনট্েি তচোট্খি েল লুকোইয়ো সুেুখ 

হইট্ি সরিয়ো তগল। ইহোি অে কট্য়করদট্নি েট্ধ্যই িো াঁহোি রদবোকট্িি প্ররি 

অপিযট্েহ, য্োদুকট্িি েোয়োিরুি েি শোখোয় পিট্ব বোরিয়ো উঠঠল। আসল 

কথো এই তয্, এই পুত্রহীনো েননী রকছুকোল প্রবোস-য্োপট্নি পি বোটী রিরিয়ো 

পুট্ত্রি অিোবটো সেস্ত হৃদয় রদয়ো পূে ে করিয়ো লইট্ি চোরহট্লন। এই বোটীট্িই 

েোস-কট্য়ক পূট্ব ে য্খন িো াঁহোি রনট্েি তছট্ল েরিয়োরছল, িখন তসই সব েগ্রোসী 

রন ্ঠুি তশোকই িো াঁহোি েোিৃট্ত্বি তখোিোক তয্োগোইয়ো তকোনেট্ি িো াঁহোট্ক খোিো 

িোরখয়োরছল, এখন তসই তশোক অট্পক্ষোকৃি শোন্ত হওয়োয় িো াঁহোি কু্ষধ্োিুি েোিৃ-

হৃদয় সন্তোট্নি অিোট্ব এট্কবোট্ি িোরঙ্গয়ো পরিট্িরছল। সন্তোন-পরিিযক্ত তসই 

শূনয রসংহোসট্ন রদবোকিট্ক রিরন অিযন্ত সেোট্িোট্হ অরির ক্ত করিয়ো লইট্লন। 
 

একরদট্ক রিরন এবং অপিরদট্ক রকিেেয়ী—এই দু’েট্নি েোঝখোট্ন পরিয়ো এ 

বোটীট্ি রদবোকট্িি য্ত্ন-আদট্িি আি অবরধ্ িরহল নো। 
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কু্ষধ্ো নো থোরকট্ল তয্ বকরিয়ি রদট্ি হয়, সোেোনয অসুট্খও পুনিঃ পুনিঃ েবোবরদরহ 

করিট্ি হয়, তেট্হি এই-সকল রনগূঢ় িহসয িোহোি এই রবংশব েবযোপী েীবট্ন 

আট্দৌ েোনো রছল নো। েীবট্নি এই আকব্বস্মক পরিবিেট্নি প্রথে কট্য়কটো রদন 

িোহোি বোধ্-বোধ্ তঠরকয়োরছল, রচিোিযস্ত অনরধ্কোট্িি সট্ঙ্কোচ একদট্ে কোঠটট্ি 

চোট্হ নোই, িথোরপ অেরদট্নই িোহোি রবশীে ে েন এই দুঠট নোিীি অপরিরেি তেট্হ 

অপরিরেিরূট্প প্রসোরিি হইয়ো তগল। অবট্শট্  তকোন একরদন তয্ িোহোি বহু 

তক্লশোব্বেেি দুিঃখসহ অিযোসগুরল শুষ্ক ত্বট্কি েি তদহ হইট্ি অজ্ঞোিসোট্ি 

ঝরিয়ো পরিয়ো তগল, িোহো তস েোরনট্িও পোরিল নো। 

 

এরদট্ক িেশিঃ য্োহো তদরখবোি রছল, তদখো হইয়ো তগল। পুনব েোি গোরি-চোপো পিোি 

আি য্খন সম্ভোবনো িরহল নো, িখন তস সিো-সরেরিট্ি তয্োগ রদট্ি শুরু করিয়ো 

রদল এবং সোেোনয রদট্নই এক েোরসকপট্ত্রি উৎসোহী এবং েোনয তলখক হইয়ো 

উঠঠল। তছট্লট্বলো হইট্ি িোহোি গোন-বোেনো এবং সোরহট্িয অনুিোগ রছল। 

‘হোয়’, ‘আরছল’ প্রিৃরি রদয়ো করবিো রেলোইট্ি পোরিি, এখন রদবোকি 

বট্ন্দযোপোধ্যোয় নোে রদয়ো গে রলরখট্ি লোরগল। কিকগুরল কট্লট্েি তছট্লিো 

রেরলয়ো ‘চট্ন্দ্রোদয়’ নোে রদয়ো এক েোরসকপত্র বোরহি করিয়োরছল, ইহোট্িই 

রদবোকি েোরিয়ো উঠঠল। 

এখন তস আি য্খন িখন বোরিি বোরহি হয় নো, িোি ত ি কোে। িোঙ্গো ছোট্দি 

এক রনেেন তকোট্ে খোিো-তপনরসল লইয়ো গম্ভীি-েুট্খ বরসয়ো থোট্ক—েোনোহোট্িি 

কথো েট্ন থোট্ক নো—রবস্তি িোকোিোরক করিয়ো নোেোইয়ো আরনট্ি হয়। িোহোি 

েোনস-িোট্েযি এই নূিন উৎপোিগুরল অট্ঘোিেয়ী সিট্য় লক্ষয করিয়ো বরলট্ি 

লোরগট্লন, এ বোরিিই তদো ! হোিোন আেোি রলট্খ-পট্ি প্রোেটো রদট্ল, এট্কও 

তদখরচ তসই তিোট্গই ধ্ট্িট্চ—নো বোপু পট্িি তছট্ল— 

 

রকিেেয়ী সেস্তই লক্ষয করিট্িরছল, হোরসয়ো করহল, তস িোবনো কট্িো নো েো, উরন 

তয্ তলখোপিোয় েন রদট্য়ট্চন, িোট্ি পিেোয়ু কট্ে নো, বিং বোট্ি। 

 

ইহোি রকছুরদন পট্িই উক্ত ‘চট্ন্দ্রোদট্য়’ ‘রবট্ ি ছুরি’ গে বোরহি হইল। ‘সূট্য্ েোদয়’ 

পব্বত্রকো িোহোি সেোট্লোচনো করিয়ো বরলট্লন, বোঙোলীি তগৌিব, সুপ্ররসদ্ধ নবীন 

তলখক শ্রীয্ুক্ত রদবোকি বট্ন্দযোপোধ্যোয় রলরখি একখোরন তপ্রট্েি রনখুাঁি ছরব। 

 

অিিঃপি এই রনখুাঁি ছরবখোরনট্ি রক রক আট্ছ এবং সেোট্লোচক েহোশয় তকেন 

করিয়ো পরিট্ি পরিট্ি অশ্রু সংবিে করিট্ি পোট্িন নোই এবং এইিকে আি 
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একখোরন তদরখবোি আশোয় রকরূপ উদ্গ্রীব হইয়ো আট্ছন, উপসংহোট্ি তস 

আিোসও রদয়োট্ছন। 

 

এই রনল েজ্জ চোটুিোট্ক রনিট্পক্ষ সিয বরলয়ো গ্রহে করিট্ি রদবোকি রিলোধ্ ে 

ইিস্তিিঃ করিল নো। িোহোি কোিে এই তয্, েোনব-েীবট্নি তয্ সেয়টোয় আশো 

এবং আকোশকুসুে কেনোি েোিৃট্িোি ছোরিয়ো পৃথক হইয়ো দো াঁিোয় নোই, এটো 

িোহোি তসই অবস্থো—প্রথে তয্ৌবন। ইরিেট্ধ্যই তস দুই-চোরিেন িক্ত বেু-

বোেট্বি সোহোট্য্য সোরহট্িযি েরিি টুরপ েোথোয় পরিয়ো বরসয়োরছল, ‘সূট্য্ েোদট্য়’ি 

সম্পোদক িোহোিই চোরিপোট্শ একছিো পুাঁরিি েোলো েিোইয়ো রদট্লন। 

 

এই অপরূপ সোরহট্িযি রকিীট েোথোয় পরিয়ো রদবোকি একরদন সকোট্ল 

গট্ব েোজ্জ্বল েুট্খ িোিোঘট্ি আরসয়ো উপরস্থি হইল। হোট্ি িোহোি তসই ‘সূট্য্ েোদয়’ 

কোগেখোনো। 

 

করহল, তবৌরদ, বি বযস্ত নোরক? 

 

রকিেেয়ী িো াঁরধ্ট্িরছল, বরলল, নো, আি বি বযস্ত নই িোই—প্রোয় তশ  হট্লো। 

তিোেোি হোট্ি ও কোগেখোনো রক তছোট্ঠোকুিট্পো? 

 

ওিঃ, এখোনো? এটো একটো েোরসকপত্র—’সূট্য্ েোদয়’—নূিন তবরুট্চ। রকন্তু য্োই 

বল তবৌরদ, রলখট্চ তবশ। 

 

রকিেেয়ী ‘সূট্য্ েোদট্য়’ি অব্বস্তত্বও অবগি রছল নো, আগ্রহ সহকোট্ি বরলল, 

সরিয? িো হট্ল একবোি তদখট্বো। 

 

এখরন তদখট্ব? 

 

নো এখন নয়—আেোি রবছোনোয় তিট্খ দোও তগ—দুপুিট্বলো তদখব। 

 

দুপুিট্বলো কোেকে ে খোওয়ো-দোওয়ো তশ  হইট্ল রকিেেয়ী ‘সূট্য্ েোদয়’ খুরলয়ো 

বরসল। 

 

এরদট্ক-ওরদট্ক চোরহট্ি চোরহট্ি ঠঠক েোয়গোটোট্িই তচোখ পরিয়ো তগল। রদবোকি 

পোট্শি ঘট্িই রছল, উঠঠয়ো রগয়ো িোহোট্ক করহল, বক ঠোকুিট্পো, ‘রবট্ ি ছুরি’ 

বক? সেোট্লোচনো তদখোট্ল, এবোি আসল ব্বেরনস বোি কট্িো। 
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রদবোকি সলজ্জ রবনট্য়ি সরহি করহট্ি লোরগল, ওিঃ, তসই গেটো িো—ও—তস—

রকছুই নয় তবৌরদ—িোিোিোরিি তলখো— 

 

রকিেেয়ী হোরসয়ো বরলল, িো তহোক, দোও, বরলয়ো রনট্েই খুাঁব্বেয়ো পোরিয়ো 

‘চট্ন্দ্রোদয়’ পব্বত্রকোখোরন টোরনয়ো বোরহি করিয়ো তসইখোট্নই তসটো খুরলয়ো একটো 

তচৌরকি উপি বরসয়ো পরিল। তস রনিঃশট্ে পরিট্ি লোরগল, রকন্তু রদবোকি আশো 

ও আকোঙ্ক্ষোি িীব্র উট্িেনো তগোপন করিয়ো রেছোরেরছ একখোনো বইট্য়ি পোিো 

উলটোইট্ি লোরগল। িোহোি ‘রবট্ ি ছুরি’ গট্েি নোরয়কো অসোেোনযো সুন্দিী এবং 

ত োিশী। ধ্নবোন েরেদোি-কনযো হইয়োও বদবচট্ি এক দরিদ্র রূপবোন য্ুবকট্ক 

িোলবোরসয়ো তিরলয়োট্ছন। েরেদোি ঘটনো অবগি হইয়ো নোয়ক 

রবেট্য়ন্দ্রকুেোিট্ক তদশছোিো করিয়োট্ছ। রকন্তু, নট্গন্দ্রনব্বন্দনী রকছুই েোট্ন নো—

বসন্তসেযোয় েোলিীকুট্ঞ্জ বরসয়ো আপন েট্ন েোলো গো াঁরথট্িট্ছ। ওরদট্ক রূট্প 

েুগ্ধ পূে েচন্দ্র গোট্ছি আিোট্ল উাঁরকঝুাঁ রক েোরিট্িট্ছ, রকন্তু আকোট্শ উঠঠট্ি সোহস 

করিট্িট্ছ নো। প্রিোি কেনো করিয়ো েট্ধ্য েট্ধ্য তকোরকল কুহুকুহু করিয়ো 

উঠঠট্িট্ছ, উপট্ি লুব্ধ ভ্রেি গুনগুন করিয়ো রনদ্রোলসো েোলিীি ঘুে 

িোঙ্গোইট্িট্ছ। এেন সেয় ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি তক আট্স ওই? রবেট্য়ন্দ্র নো? হো াঁ, তসই বট্ট! 

রকন্তু এ রক তবশ? তগরুয়ো বস্ত্র, কপোট্ল রবিূরি, কট্ি রুদ্রোক্ষ তয্! নট্গন্দ্রনব্বন্দনীি 

হোি হইট্ি েোলিীি েোলো পরিয়ো তগল। রবেট্য়ন্দ্র রনকট্ট আরসয়ো গদগদকট্ি 

করহল, রবদোয়! চরললোে! 
 

নট্গন্দ্রনব্বন্দনীি েস্তট্ক তয্ন সহসো বজ্রপোি হইল। বট্ক্ষ লক্ষ লক্ষ বৃব্বিক 

দংশন করিয়ো উঠঠল। েট্ন হইল, হৃৎরপণ্ড তয্ন শিধ্ো রবদীে ে হইট্িট্ছ। িোহোি 

তচোট্খ চো াঁট্দি আট্লো েসীবে ে হইয়ো তগল, কে েরববট্ি কুহুর্ধ্রন তপচক-রচৎকোট্ি 

পরিেি হইল। য্ুবিী আি দো াঁিোইট্ি পোরিল নো—িূিট্ল েূরছ েি হইয়ো পরিয়ো 

তগল। 

 

এ পয্ েন্ত পরিয়ো রকিেেয়ী সহসো েুখ িুরলয়ো করহল, তছোট্ঠোকুিট্পো রনিয়ই 

কোউট্ক িোলবোস? নো? 

 

রদবোকি আিয্ ে হইয়ো বরলল, আরে? 

 

হো াঁ তগো িুরে; রনিয়ই িুরে লুরকট্য় কোউট্ক িোলবোস। 
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এই আকব্বস্মক অপবোট্দি প্রবল লজ্জোয় রদবোকি হিবুব্বদ্ধ হইয়ো তগল। 

েুহিূ েকোল পট্ি কুঠিি ও বযস্ত হইয়ো প্ররিবোদ করিয়ো উঠঠল, আরে? রছিঃ—িোে 

বল—কখ্খন নো—রকছুট্িই নো— 

 

নো! ঠোকুিট্পোট্ক তকোনরদন বৃব্বিক দংশন কট্িরন? 

 

নো—তকোনরদন নো। 

 

রকিেেয়ী করহল, আিয্ ে! কোউট্ক তকোনরদন দংশন কিট্িও তদখরন? 

 

নো, িোও তদরখরন। 

 

রকিেেয়ী অরধ্কিি আিয্ ে হইয়ো বরলল, হৃদয়ও তয্ তিোেোি তকোনরদন শিধ্ো 

রবদীে ে হট্য়ট্ছ, িোও েট্ন হট্চ নো। তকোনরদন িোলবোস রন, একঠট তছোট বৃব্বিকও 

কখনও তচোট্খ তদখরন, বজ্রোঘোট্িি বযথোও তয্ তকেন, িোও েোন নো, িট্ব রবিহ 

তয্ এেন িয়োনক তটি তপট্ল রক কট্ি? 

রকিেেয়ী তয্ িোহোট্ক তকোন্ রদট্ক তঠরলট্িরছল, রদবোকি িেশিঃ িোহো 

বুব্বঝট্িরছল—েুখ িোঙ্গো করিয়ো বরলল, িো বুব্বঝ েোনো য্োয় নো? 

 

রকিেেয়ী বরলল, তকেন কট্ি য্োয় আরে ি েোরনট্ন—রকন্তু শুট্ন রকংবো পট্িি 

বই তথট্ক চুরি কট্ি তলখো য্োয়—তস কথো ঠঠক। 

 

রদবোকি উট্িব্বেি হইয়ো উঠঠল। বরলল, আরে রক চুরি কট্িরছ বলট্ি চোও? 

 

রকিেেয়ী সহোট্সয করহল, িোই চোই। চুরি কট্িচ ি রনিয়ই, িো ছোিো চুরি তয্ 

কট্িচ িোও তটি পোওরন এেরন অে িুরে। িোগ কট্িো নো ঠোকুিট্পো, রকন্তু এক 

বৃব্বিক আি বজ্রোঘোি ছোিো হোট্ি তিোেোি আি তকোন সম্বল তনই; এইটুকুেোত্র 

পুাঁব্বে রনট্য় এই সেুট্দ্র পোরি েেোট্ব? নট্িল-তলখো এি তছোট ব্বেরনস নয়। িট্ব 

য্রদ লোি তেট্ি সেুদ্র রিট্ঙোট্ি চোও, িোট্িও তদবিোি আশীব েোদ চোই—অেরন 

হয় নো। বরলয়ো হোরসট্ি লোরগল। 

 

এই অপ্রিযোরশি রূঢ়বোট্কয রদবোকি স্তরম্ভি হইয়ো তগল। এিরদন পয্ েন্ত য্োহোি 

কোট্ছ শুধ্ু িোল কথো আি অম্ল-েধ্ুি পরিহোস লোি করিয়োই আরসয়োট্ছ, িোহোিই 

কোট্ছ এই িোব্বিলয ও শুষ্ক বযট্ঙ্গি প্রিুযিট্ি তস তয্ রক উিি রদট্ব, িোহো িোরবয়ো 

পোইল নো। 
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খোরনকক্ষে চুপ করিয়ো থোরকয়ো আট্স্ত আট্স্ত করহল, িট্ব এি তলোক তয্ রলখট্চ 

িোট্দি সবোই রক িোলট্বট্সট্ছ, নো রবট্িট্দি জ্বোলো সট্য়ট্চ? কট্ব জ্বোলো সইট্ি 

পোব, তসই আশোয় বট্স থোকট্ি তগট্ল ি তদখরচ সোরহিয-চচেোই তছট্ি রদট্ি হয়। 

 

িোহোি উিোপ তদরখয়ো রকিেেয়ী হোরসেুট্খ করহল, এট্ক সোরহিয-চচেো বট্ল? এট্ক 

বট্ল অনরধ্কোি-চচেো।—বরলট্ি বরলট্িই িোহোি েুট্খি হোরস অকস্মোৎ অিযন্ত 

কঠঠন হইয়ো উঠঠল এবং িোহোি রনট্েি কথোগুলোই তয্ন িুব েোরিয়ো বুট্কি 

অন্তস্তল আট্লোরিি করিয়ো িট্ক্ত রিব্বেয়ো িোিী এবং িোঙ্গো হইয়ো উঠঠয়ো আরসল। 

েরলনেুট্খ করহল, আেোি কথো আে িুরে বুঝট্ব নো ঠোকুিট্পো, আি আশীব েোদ 

করি, তকোনরদন তয্ন বুঝট্িও নো হয়, রকন্তু আরে ি তিোেোি বয়ট্স বি, এই 

কথোটো আেোি শুট্নো ঠোকুিট্পো, য্ো রনট্ে তবোঝ নো, িো পিট্ক তবোঝোবোি রেথযো 

তচিো কট্িো নো। য্োট্ক তচন নো, িোি য্ো িো পরিচয় পট্িি কোট্ছ রদও নো। 

রদবোকি কথো করহল নো। রকিেেয়ী ক্ষেকোল তেৌন থোরকয়ো িোরি গলো পরিষ্কোি 

করিয়ো লইয়ো করহল, এ িোগ-অরিেোট্নি কথো নয় ঠোকুিট্পো, এ বদট্বি কথো, এ 

অরিবি দুিেোট্গযি কথো। এ সংসোট্ি তয্ দু-চোিেন হিিোট্গযি এই রনগূঢ় 

িহট্সযি পরিচয় তদবোি সিযকোি অরধ্কোি েেোয়, এ গুরুিোি িোট্দিই হোট্ি 

তছট্ি রদট্য় য্রদ অনয কোট্ে েন দোও, িোট্ি কোেও হয়ি হয়, অকোেও কট্ে! 

অনথ েক ছোট্িি তকোট্ে েুখ িোিী কট্ি বট্স কেনো কট্ি লোি হট্ব নো, এ 

তিোেোট্ক আরে রনিয় বলরচ। রগরি রদট্য় তিোেোি েি আনোিীট্কই তিোলোট্ি 

পোিট্ব, রকন্তু তয্ তলোক পুট্ি পুট্ি তসোনোি িং রচট্নট্ছ, এ দুিঃট্খি কোিবোট্ি য্োি 

িিোিুরব হট্য় তগট্ছ, িোট্ক িো াঁরক তদট্ব রক কট্ি তছোট্ঠোকুিট্পো! 
 

রদবোকি নিে হইয়ো করহল, িট্ব কেনো রক রকছুই নয়? 

 

রকিেেয়ী করহল, রকছুই নয় এ কথো বরলট্ন, রকন্তু রনছক কেনো গিট্িও য্রদ 

বো পোট্ি, প্রোে রদট্ি পোট্ি নো; বইট্ি পোট্ি, পথ তদখোট্ি পোট্ি নো। তসই পথ 

তদখবোি আট্লোি সেোন িুরে য্িরদন নো পোচ, িিরদন তিোেোি বৃব্বিক শুধ্ু 

তিোেোট্কই দংশন কিট্ব, আি কোট্িো গোট্য় হুল তিোটোট্ি পোিট্ব নো। 

 

িোহোি তশ  কথোটোয় রদবোকি েট্ন েট্ন জ্বরলয়ো উঠঠল, এবং েুখ িোি করিয়ো 

বরসয়ো িরহল তদরখয়ো রকিেেয়ী পুনিোয় েৃদু হোরসয়ো বরলল, রকন্তু আরে িোবরচ 

তছোট্ঠোকুিট্পো, তিোেোি এই ‘সূট্য্ েোদয়’ েহোশট্য়ি অশ্রু সংবিে নো কিট্ি 

পোিোি তহিুটো রক? নট্গন্দ্রনব্বন্দনী তশ কোট্ল রব  তখট্য় ে’ল নো ি? 
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ক্রুদ্ধ রদবোকি েবোব রদল নো। 

 

রকিেেয়ী গট্েি তশ -রদকপোট্ন ক্ষেকোল তচোখ বুলোইয়ো লইয়ো বরলয়ো উঠঠল, 

এই তয্! বরলয়ো উচকট্ি পরিট্ি লোরগল, রকন্তু িশোট্ন ওই কোহোি শব নীি 

হইট্িট্ছ? রকট্সি পিোট্ি ওই অসংখয তলোক বট্ক্ষ কিোঘোি করিট্ি করিট্ি 

অগ্রসি হইট্িট্ছ? কোহোি তশোট্ক নৃপরিিুলয তদোদেণ্ডপ্রিোপ েরেদোি উেিবৎ 

হইয়োট্ছন? অট্হো! এ রক করুে হৃদয়রবদোিক দৃশয! রবেট্য়ন্দ্র ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি তসই 

রদট্ক অগ্রসি হইট্ি লোরগল। রকিেেয়ী আি পরিট্ি পোরিল নো। হোরসয়ো 

বইখোনো রদবোকট্িি গোট্য়ি উপি ছুাঁ রিয়ো তিরলয়ো রদয়ো করহল, তবলো তগল, য্োই, 

তিোেোি খোবোি বিিী করি তগ, বরলয়ো হোরসট্ি হোরসট্ি চরলয়ো তগল। 
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একব্বত্রশ 

 

রদন পো াঁচ-ছয় পট্ি একরদন দুপুিট্বলোয় রদবোকি রকিেেয়ীি ঘট্ি  ুরকয়ো রবট্শ  

একটু আিয্ ে হইয়ো তদরখল, তস অিযন্ত রনরবিরচট্ি তেট্ঝয় বরসয়ো একখোনো 

হোট্িি তলখো েূল সংসৃ্কি িোেোয়ে অধ্যয়ন করিট্িট্ছ। রকিেেয়ী সোধ্োিে গহৃস্থ-

ঘট্িি তেট্য়ট্দি তচট্য় তয্ তবশী তলখোপিো করিয়োট্ছ এবং বোংলো-ইংিোেী দুই-ই 

একটু িোল করিয়ো েোট্ন, রদবোকি িোহো েোরনি। রকন্তু িোই বরলয়ো তস িোল তয্ 

হোট্িি তলখো পুাঁরথ পরিবোি েি এিটো িোল, এেন কথো রদবোকি স্বট্প্নও েট্ন 

কট্ি নোই। চট্ক্ষি পলট্ক রবস্মট্য়, শ্রদ্ধোয় অবনি হইয়ো তস তসখোট্নই বরসয়ো 

পরিল। 

 

রকিেেয়ী হোট্িি পোিোটো য্থোস্থোট্ন িোরখয়ো রদয়ো েুখ িুরলয়ো করহল, হঠোৎ এেন 

অসেট্য় তয্? 

 

রদবোকি একটু কুঠিি হইয়ো বরলল, িুরে পিরছট্ল িো েট্ন করিরন তবৌরদ। আরে 

বরল বুব্বঝ— 

 

ঘুেুব্বি। িোই রনরিরবরল তিট্ব েোগোট্ি এট্সচ? 

 

রদবোকি লজ্জোয় িক্তবে ে হইয়ো বরলল, য্খন-িখন ওিকে ঠোটো কিট্ল আরে 

বোরি তছট্ি পোলোব, িো বট্ল রদব্বচ তবৌরদ। 

 

রকিেেয়ী হোরসয়ো করহল, পোলোব বলট্লই রক পোলোট্নো য্োয় ঠোকুিট্পো? তগোলক 

ধ্ো াঁধ্োি পথ েোনো চোই। আিো বট্সো বট্সো, িোগ কট্ি আি উঠট্ি হট্ব নো। আরে 

েট্ন করি ঠোকুিট্পো, তদোি রদট্য় বট্স বুব্বঝ রবট্ ি ছুরিি পি খো াঁিো-টো াঁিো একটো 

রকছু বি ব্বেরনস বিিী কিচ। িোই আরেও িোরকরন। নইট্ল আেোিই রক 

দুপুিট্বলোয় িোেোয়ে পিো িোল লোট্গ? 

 

রদবোকি প্রশ্ন করিল, িোেোয়ে িুরে রবশ্বোস কি? 

 

রকিেেয়ী করহল, করি। 
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রদবোকি অিযন্ত রবস্ময়োপি হইয়ো করহল, রকন্তু অট্নট্কই কট্ি নো। বোস্তরবক, 

এি েট্ধ্য এি রেথযো, এি অসম্ভব, এি প্ররক্ষি বযোপোি আট্ছ তয্, তস কথো তকোন 

েট্িই অস্বীকোি কিো য্োয় নো। 

 

রকিেেয়ী একটু হোরসয়ো পুাঁরথটো হোি রদয়ো তঠরলয়ো রদয়ো বরলল, এই ি েূল গ্রন্থ, 

বক, প্ররক্ষি বযোপোিগুরল বোি কট্ি দোও তদরখ? 

 

রদবোকি অপ্ররিি হইয়ো বরলল, আরে রক কট্ি বোি কিব তবৌরদ, আরে ি সংসৃ্কি 

েোরনট্ন। 

 

রকিেেয়ী করহল, েোন নো বট্লই অেন কথো চট কট্ি তিোেোি েুখ রদট্য় 

তবরুট্লো। রবট্দয নো থোকট্লই অরবট্দয এট্স তেোট্ট। িোি িট্লই েোনু  য্ো েোট্ন 

নো িোই অপিট্ক তবশী কট্ি েোনোট্ি চোয়; য্ো তবোট্ঝ নো িোই তবশী কট্ি তবোঝোট্ি 

চোয়। এই বদ্ অিযোসটো ছোি তদরখ। 

 

রদবোকি রনিোন্ত কুঠিি হইয়ো পরিল। কথোটো বরলবোি িোহোি রবট্শ  তকোন 

উট্দ্দশয রছল নো। তস িোরবয়োরছল, ধ্ে েগ্রট্ন্থ অশ্রদ্ধো অরবশ্বোস তদখোইট্ল তবৌরদ 

খুশী হইট্ব। 

 

রকিেেয়ী একটু হোরসয়ো করহল, তলখো হট্চ তকেন? 

 

রদবোকি করহল, আরে ি আি রলরখট্ন। 

 

রকিেেয়ী অিযন্ত রবস্মট্য়ি িোব তদখোইয়ো বরলল, তলখ নো? বল রক ঠোকুিট্পো? 

রকন্তু য্ো রলট্খরছট্ল, তস ি েন্দ হয়রন। তকন ছোিট্ল বল তদরখ? 

রদবোকি বরলল, তকন লজ্জো দোও তবৌরদ, আরে িোি পট্ি অট্নক তিট্ব তদট্খরচ, 

তিোেোি কথোই সরিয। আেোি তস তলখো পট্িি ঠঠক চুরি নো তহোক, অনুকিে বট্ট! 

য্থোথ ে-ই ি,—আরে িোলবোসোি রক েোরন তয্ অি কথো রলখট্ি তগলোে! িোই 

এখন আি আরে রলরখট্ন—শুধ্ু িোরব। 

 

িোট্বো? রদনিোি রক িোট্বো বল ি? আেোট্ক নয় ি? 

 

রদবোকি কথোটো কোট্ন নো িুরলয়ো বরলল, অথচ, তদখরচ নট্িল তলখোি তঝো াঁকটোও 

আরে কোটোট্ি পোিব নো। আে িোই এই েট্ন কট্ি এলোে তয্, তিোেোি কোট্ছই 

আরে রশখব। 
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রকিেেয়ী বরলল, আেোি কোট্ছ আবোি রক রশখট্ব ঠোকুিট্পো, িোলবোসো? 

 

রদবোকি প্রবল লজ্জো তকোনেট্ি দেন করিয়ো গম্ভীি হইয়ো বরলল, সেস্তই 

রশখব। দিকোি হয় িোও রশখব। 

 

রকিেেয়ীও েুখখোনো কৃব্বত্রে গোম্ভীট্য্ ে পরিপূে ে করিয়ো বরলল, রকন্তু িোট্ি একটো 

তগোল আট্ছ ঠোকুিট্পো। আেোট্ক ধ্ট্ি িোলবোসো রশখট্ি তগট্ল তলোট্ক বলট্ব রক? 

 

রদবোকি িিোক করিয়ো উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো করহল, য্োও, আরে চললুে, তিোেোি 

তকবরল ঠোটো। 

 

রকিেেয়ী খপ্ করিয়ো িোহোি হোিখোনো ধ্রিয়ো তিরলয়ো েুখ ঠটরপয়ো হোরসয়ো বরলল, 

িোই স্পি কট্ি বল নো িোই, তয্ িুরে ঠোটো চোও নো, সরিয চোও। 

 

রদবোকি হোিখোনো প্রবলট্বট্গ টোরনয়ো লইয়ো দ্রুি বোরহি হইয়ো তগল। 

 

রকিেেয়ী েট্ন েট্ন হোরসয়ো িোহোি পুাঁরথ বে করিল। িোি পট্ি য্থোস্থোট্ন িোরখয়ো 

রদয়ো খোরনক পট্ি রদবোকট্িি ঘট্ি আরসয়ো প্রট্বশ করিল। 

 

রদবোকি েুখ িোিী করিয়ো েোনোলোি বোরহট্ি চোরহয়ো চুপ করিয়ো বরসয়ো রছল, 

রকিেেয়ী করহল, িোগ কট্ি পোরলট্য় এট্ল তকন বল ি? 

 

রদবোকি েুখ নো রিিোইয়োই করহল, ও-সব ঠোটো-িোেোশো আেোি িোল লোট্গ নো। 

 

রকিেেয়ী একটুখোরন চুপ করিয়ো রেগ্ধকট্ি বরলল, িুরে তয্ আেোি তদওি হও 

ঠোকুিট্পো! তিোেোি সট্ঙ্গ তয্ ঠোটো-িোেোশোিই সুবোদ। এ-সব নো কট্ি বো াঁরচ রক 

কট্ি বল তদরখ িোই? 

 

এই সট্েহ তকোেল স্বট্ি রদবোকট্িি িোগ পরিয়ো তগল। আে িোহোি সহসো প্রথে 

েট্ন হইল, সরিযই ি! আেোি লজ্জো পোবোি ি রকছু নোই। আেোট্দি সম্পকে তয্ 

ঠোটো-িোেোশোিই সম্পকে। 

 

িো কথোটো রেথযোও নয় তয্, বোঙোলী সেোট্ে তদবি-িোট্েি েট্ধ্য একঠট েধ্ুি 

হোসয-পরিহোট্সি সম্বেই রবিোব্বেি িরহয়োট্ছ; এবং তকোথোয় ঠঠক তকোন্খোট্ন তয্ 

ইহোি সীেোট্িখো িোহোও অট্নট্কি তচোট্খ পট্ি নো, এবং পরিবোি প্রট্য়োেনও 
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েট্ন কট্ি নো। রকন্তু এই রনট্দেো  হোস্য্-পরিহোট্সি আরিশট্য্য কি সেট্য় তয্ 

কি রবট্ ি বীে ঝরিয়ো পট্ি এবং অলট্ক্ষয অজ্ঞোিসোট্ি উি হইয়ো রব বৃট্ক্ষ 

পরিেি হইয়ো এক সেট্য় সেস্ত পোরিবোরিক বেন কলুর ি করিয়ো তিোট্ল, তস 

রহসোব কয়েট্ন িোট্খ? 

 

রদবোকি েুখ রিিোইয়ো অরিেোট্নি সুট্ি বরলল, আরে তগলুে রশখট্ি, আি িুরে 

ঠোটো-রবদূ্রপ কট্ি আেোট্ক িোরিট্য় িট্ব ছোিট্ল। 

রকিেেয়ী রবছোনোি একপোট্শ বরসয়ো করহল, রক রশখট্ি রগট্য়রছট্ল? 

 

রদবোকি বরলল, ঐ তয্ বললুে, গে তলখোি তঝো াঁক আরে রকছুট্ি কোটোট্ি পোিব 

নো। িোই েট্ন কট্িরচ, িুরে রশরখট্য় তদট্ব, বট্ল তদট্ব, আরে রলট্খ য্োব। 

 

রকিেেয়ী সহোট্সয করহল, তস ি আেোিই তলখো হট্ব ঠোকুিট্পো। 

 

হয় তহোক, রকন্তু আেোি তশখো হট্ব। শুধ্ু েোনট্ল ি হয় নো, বযক্ত কিবোি ক্ষেিো 

থোকোও ি চোই। 

 

িো ি চোই; রকন্তু বযক্ত কিট্ব রক শুরন? 

 

তসই ি িুরে বট্ল তদট্ব তবৌরদ! 
 

রকিেেয়ী পুনিোয় হোরসয়ো বরলল, িট্ব অনয তলোক ধ্ি তগ ঠোকুিট্পো, এ কোে 

আেোি নয়। েট্লি েোছ য্রদ বুঝট্ি চোয় েরুিূরেট্ি েোনু  রক কট্ি িৃেোয় 

েট্ি, িো হট্ল অনয তলোট্কি প্রট্য়োেন, আেোি রবদযোবুব্বদ্ধট্ি কুট্লোট্ব নো। 

 

রদবোকি একটুখোরন চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলল, তবৌরদ, েরুিূরেি িৃেো আেোি 

েোনো তনই সিয, রকন্তু আরে েলচিও নই। তিোেোট্দি েি িোঙোি উপট্িই য্খন 

আেোিও বোস, িখন রপপোসোি ধ্োিেোটোও আট্ছ। একবোি বট্লই তদখ নো বুঝট্ি 

পোরি রক নো। 

 

রকিেেয়ী কথো করহল নো। শুধ্ু হোরসেুট্খ চোরহয়ো িরহল। 

 

রদবোকিও রেরনট-খোট্নক রস্থি থোরকয়ো বরলল, এই তয্ এিক্ষে িোেোয়ে পিরছট্ল 

তবৌরদ, আরে িোি কথোই বরল। সীিোি তয্ রূট্পি আগুট্ন িোবে সপরিবোট্ি র্ধ্ংস 

হট্য় তগল, নোিীি এই রূপ ব্বেরনসটো রক? আি একো িোবেই নয়, এেন অট্নক 
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িোবট্েি ইরিহোসই ি আট্ছ। করবিো বট্লন, রূট্পি রপপোসো। িুরেও তসইিকে 

উপেোই রদট্ল। িুরে েট্ন কট্িো নো তবৌরদ, আরে তিোেোি সট্ঙ্গ িকে কিরচ—আরে 

েোরন, তিোেোি পোট্য়ি কোট্ছ বট্স আরে অট্নক কোল রশখট্ি পোরি,—আরে শুধ্ু 

েোনট্ি চোই, এট্ক রপপোসো বলো হয় তকন? েল তদখট্লই রকছু েোনুট্ ি রপপোসো 

তপট্য় ওট্ঠ নো, িট্ব রূপ তদখট্লই বো িোি রপপোসো পোট্ব তকন? 

 

রকিেেয়ী েুখ িুরলয়ো হঠোৎ হোরসয়ো তিরলয়ো বরলল, পোয় নোরক ঠোকুিট্পো? 

 

এই হোরস ও প্রট্শ্নি য্থোথ ে িোৎপয্ ে ধ্রিট্ি নো পোরিয়ো রদবোকি েুহিূ েকোট্লি েনয 

হিবুব্বদ্ধ হইয়ো তগল। রকন্তু পিক্ষট্েই আপনোট্ক সোেলোইয়ো তেোি রদয়ো বরলয়ো 

উঠঠল, রনিয় পোয়। 

 

িোহোি সঙ্কুরচি ও কুঠিি সোহস অনুক্ষে িহসযোলোট্পি রিিি রদয়ো ইরিেট্ধ্য 

তয্ কিখোরন েোথো ঝোিো রদয়ো উঠঠয়োরছল িোহো তস রনট্েও েোরনি নো। বরলল, নো 

তপট্ল সংসোট্ি বি বি করবিো শকুন্তলোও রলখট্িন নো, তিোরেও-েরুলট্য়িও 

রলখট্িন নো। িোই ি েোনট্ি চোই, তবৌরদ, নোিীি এই রূপ ব্বেরনসটো আসট্ল রক? 

আি িোট্লোবোসোই বো িোি সট্ঙ্গ এেন ঘরনষ্ঠিোট্ব েরিট্য় থোট্ক তকন? 

 

রকিেেয়ী গম্ভীি হইয়ো করহল, নোিঃ, তিোেোি অবস্থো িি খোিোপ নয়। 

 

রদবোকি দুিঃরখি হইয়ো বরলল, সব কথো য্রদ তকবল তহট্সই উরিট্য় তদট্ব তবৌরদ, 

িট্ব থোক। আরে আি রকছুই ব্বেজ্ঞোসো কিব নো। 

িোহোি েুখ তদরখয়ো রকিেেয়ী রব োট্দি িোন করিয়ো বরলল, আরে েূখ ে তেট্য়েোন ু 

ঠোকুিট্পো, এ-সব বি বি কথোি রক েোরন বল ি, তয্ িোগ কিচ? 

 

রদবোকি আি একরদট্নি কথো স্মিে করিল। তয্রদন তবদট্কও িোব্বিট্লযি সরহি 

উট্িখ করিট্ি শুরনয়ো তস কোট্ন আঙু্গল রদয়োরছল। বরলল, আরে েোরন তবৌরদ, 

িুরে িয়োনক পব্বণ্ডি। িুরে ইট্ি কিট্ল সব রব য় আেোট্ক বুব্বঝট্য় রদট্ি পোি। 

 

রকিেেয়ী বরলল, পোরি? আিো, িট্ব য্রদ বরল িেেীি রূপ একটো ভ্রে েোত্র। 

আসট্ল এটো রকছুই নয়—েিীরচকোি েি রেথযো। রবশ্বোস কিট্ব? 

 

রদবোকি করহল, নো। িোি কোিে, েিীরচকোও রেথযো নয়—তস য্ো িোই। আয়নোট্ি 

েোনুট্ ি ছোয়ো পট্ি। তসটো ছোয়ো, েোনু  নয়, এ ি েোনো কথো। ছোয়োট্ক েোনু  বট্ল 
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ধ্িট্ি তগট্লই িুল কিো হয়। রকন্তু রূপ ি তসিকে তকোন ব্বেরনট্সি ছোয়ো নয়। 

সোপট্ক দরি বট্ল ধ্িট্ি য্োওয়ো িুল, েিীরচকোট্কও েল বট্ল ছুট্ট ধ্িট্ি য্োওয়ো 

িুল, রকন্তু রূট্পি রপছট্ন েোনু  তয্ রনছক রূট্পি িৃেোট্িই ছুট্ট য্োয় তবৌরদ। 

 

রকিেেয়ী বরলল, ঠোকুিট্পো, এইেোত্র আিরসট্ি ছোয়ো তদখোি একটো উপেো 

রদট্য়রছট্ল। তয্রদন বুঝট্ব রূপটোও েোনুট্ ি ছোয়ো, েোনু  নয়—তসইরদনই শুধ্ু 

িোলবোসোি সেোন পোট্ব। রকন্তু তস য্োক। ব্বেট্জ্ঞসো করি, রূট্পি রপছট্নই বো 

েোনু  ছুট্ট য্োয় তকন? 

 

িো েোরনট্ন। ভ্রেিট্ক তছট্িও তগোরবন্দলোল তিোরহেীি রপছট্ন ছুট্ট রগট্য়রছল, 

এইট্ট আেোি কোট্ছ অিযন্ত অদ্িুি তঠট্ক। 

 

রকন্তু িোি িল রক দো াঁিোল? 

 

িল য্োই দো াঁিোক তবৌরদ, তস রবচোট্িি িোি েোনুট্ ি হোট্ি নয়। তিোরহেীি রূপ রছল, 

গুে রছল নো। রকন্তু রূট্পি সট্ঙ্গ গুে থোকট্ল তগোরবন্দলোট্লি রক হট্িো বলো য্োয় 

নো। 

 

রকিেেয়ী চুপ করিয়ো িরহল। এই রব. এ. তিল কিো তছট্লঠটি উপি েট্ন েট্ন 

িোহোি শ্রদ্ধো রছল নো। শুধ্ু তিল কিোি েনয নয়, পোস করিট্লও তস েট্ন করিি 

ইহোিো শুধ্ু পিো েুখস্থ করিয়ো পোস করিট্িই পোট্িস আি রকছু পোট্ি নো। রকন্তু 

প্রট্য়োেন হইট্ল ইহোট্দি রশরক্ষি েন তয্ িকে করিট্িও সক্ষে, এ ধ্োিেোই িোহোি 

রছল নো। করহল, রূপ তয্ ছোয়ো নয়, এ কথো অি রনিঃসংশট্য় রস্থি কট্ি তিট্খো নো। 

য্োই তহোক, ব্বেট্জ্ঞসো করি ঠোকুিট্পো, এ-সেস্ত রক িুরে রনট্েই তিট্বচ, নো কোট্িো 

িোবো কথো শুট্ন বলচ? 

 

রদবোকি েৃদু হোরসয়ো বরলল, নো তবৌরদ, এ আেোি রনট্েিই কথো। তছট্লট্বলো তথট্ক 

িগবোন আেোট্ক অট্নক কথোই িোববোি সুরবট্ধ্ রদট্য়রছট্লন। 

 

রকিেেয়ী েুহিূ েকোল তেৌন থোরকয়ো করহল, অথচ এি সুরবধ্োট্িও রূট্পি িে 

খুাঁট্ে তপট্ল নো। রকন্তু আিয্ ে এই তয্, সিীশ-ঠোকুিট্পোও একরদন আেোট্ক ঠঠক 

এই কথোই ব্বেজ্ঞোসো কট্িরছট্লন, আিও একেন কট্িরছট্লন, আি আে িুরেও 

কিচ। আরে িোবরচ, আেোি রূপ তদট্খই রক তিোেোট্দি এই প্রশ্ন েট্ন আট্স? 
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হঠোৎ রদবোকি চেরকয়ো উঠঠল। লজ্জোয় িোহোি েোথো কোটো য্োইট্ি লোরগল, তস 

েুখ নীচু করিয়ো বরলল, আেোট্ক েোপ কি তবৌরদ, আরে েোনিোে নো। 

 

রকিেেয়ী হোরসেুট্খ বরলল, এক-আধ্বোি নয় িোই, তিোেোট্ক এক শ’বোি েোপ 

কিলুে; বরলয়ো ক্ষেকোল নীিব থোরকয়ো তস তয্ন রনট্েি েট্নিই একটো আগন্তুক 

রিধ্োট্ক সবট্ল তঠরলয়ো তিরলয়ো রদল; এবং অিুল সুন্দি গ্রীবো ঈ ৎ উিি করিয়ো 

তকেন তয্ন একটো েৃদু করুে-সুট্ি বরলট্ি লোরগল, ঠোকুিট্পো, আে য্ি কথো 

আেোট্ক ব্বেজ্ঞোসো কট্িচ, িোি সিয উিি য্রদ রদট্ি য্োই, কথোগুট্লো আেোি 

দট্ম্ভি েি তশোনোট্ব। তসইটো তিোেোট্ক িুলট্ি হট্ব। নইট্ল রনট্েি িুট্ল 

আেোট্ক িুল বুট্ঝ সেসি্ই তগোলেোল কট্ি তিলট্ব। আেোি কথোটো বুঝট্ি 

পোিচ ঠোকুিট্পো? 

 

রদবোকি নীিট্ব ঘোি নোরিল। 

 

রকিেেয়ী একেুহিূ ে রস্থি থোরকয়ো বরলট্ি লোরগল, আেোি তদট্হি এই রূপটো শুধ্ু 

তিোেোট্দি পুরুট্ ি তচোট্খ নয়, আেোি রনট্েি তচোট্খও একটো অদ্িুি ব্বেরনস। 

িোই এি কথো আরে অট্নক তিট্বরচ। য্ো তিট্বরচ, হয়ি িোই ঠঠক, হয়ি নো। রকন্তু 

তস য্োই তহোক, আেোি এ িোবনো আি একঠট তদওিট্ক বলট্ি য্খন লজ্জো 

করিরন, িখন তিোেোট্ক বলট্িও তপছুব নো। আেোি রনট্েট্ক তদট্খ রক েট্ন হয় 

েোন? েট্ন হয় সন্তোন-ধ্োিট্েি েনয তয্-সেস্ত লক্ষে সবট্চট্য় উপট্য্োগী িোই 

নোিীি রূপ। সেস্ত েগট্িি সোরহট্িয, কোট্বয এই বে েনোই িোি রূট্পি বে েনো। 

 

রদবোকি রনস্তব্ধ হইয়ো চোরহয়ো িরহল। রকিেেয়ী িোহোি স্তব্ধ েুট্খি উপি নবীন 

তয্ৌবট্নি একটো সদযেোগ্রি কু্ষধ্োি েূরিে অকস্মোৎ অনুিব করিয়ো সসট্ঙ্কোট্চ 

থোরেয়ো তগল। রকন্তু েুহটূ্িেি েনয, পিক্ষট্েই িোহোট্ক স্পধ্ েোি সরহি অরিিে 

করিয়ো বরলল, বোস্তরবক ঠোকুিট্পো, এইখোট্ন রূট্পি তয্ন একটো কূল পোওয়ো য্োয়। 

এই েনযই নোিীি বোলযরূপ য্রদ বো েোনু ট্ক আকৃি কট্ি িোট্ক েোিোল কট্ি নো। 

আবোি তয্রদন তস সন্তোন-ধ্োিট্েি বয়স পোি হট্য় য্োয়, িখনও ঠঠক িোই। তিট্ব 

তদখ ঠোকুিট্পো, শুধ্ু নোিী নয়, পুরুট্ িও এই দশো। িিক্ষেই িোি রূপ, য্িক্ষে 

তস সৃঠি কিট্ি পোট্ি। এই সৃঠি কিবোি ক্ষেিোই িোি রূপ-তয্ৌবন, এই সৃঠি 

কিবোি ইিোই িোি তপ্রে। 

 

রদবোকি ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বরলল, রকন্তু— 
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রকিেেয়ী বোধ্ো রদয়ো বরলয়ো উঠঠল, নো, রকন্তুি েোয়গো এি েট্ধ্য তনই। রবশ্ব 

চিোচট্িি তয্রদট্ক খুশী তচট্য় তদখ, ওই এক কথো ঠোকুিট্পো, সৃঠিিট্েি েূলকথো 

তিোেোট্দি সৃঠিকিেোি েনযই থোক, রকন্তু এি কোট্েি রদট্ক একবোি তচট্য় তদখ। 

তদখট্ি পোট্ব, এি প্ররি অেু-পিেোেু রনিন্তি আপনোট্ক নিুন কট্ি সৃঠি কিট্ি 

চোয়। তকেন কট্ি তস রনট্েট্ক রবকোশ কিট্ব, তকোথোয় তগট্ল, কোি সট্ঙ্গ 

রেশট্ল, রক কিট্ল তস আিও সবল আিও উিি হট্ব, এই িোি অক্লোন্ত উদযে। 

দৃট্শয-অদৃট্শয, অন্তট্ি-বোরহট্ি প্রকৃরিি িোই এই রনিয পরিবিেন, এবং এই 

েনযই নোিীি েট্ধ্য পুরু  য্খন এেন রকছু তদখট্ি পোয়—জ্ঞোট্ন তহোক, 

অজ্ঞোট্ন তহোক, তয্খোট্ন তস আপনোট্ক আিও সুন্দি আিও সোথ েক কট্ি িুলট্ি 

পোিট্ব, তস তলোি তস তকোনেট্িই থোেোট্ি পোট্ি নো। 

 

রদবোকি আট্স্ত আট্স্ত করহল, িো হট্ল ি চোরিরদট্কই েোিোেোরি কোটোকোঠট তবট্ধ্ 

তয্ি! 

রকিেেয়ী করহল, েোট্ঝ েোট্ঝ য্োয় বব রক। রকন্তু েোনুট্ ি তলোি দেন কিবোি 

শব্বক্ত, স্বোথ েিযোট্গি শব্বক্ত, সেোট্েি শোসন-শব্বক্ত, এিগুট্লো রবরুদ্ধ-শব্বক্ত আট্ছ 

বট্লই চিুরদেট্ক একসট্ঙ্গ আগুন ধ্ট্ি তয্ট্ি পোয় নো। অথচ, এই সোেোব্বেক 

েোনুট্ িই এেন একরদন রছল য্খন তস প্রবৃরি ছোিো আি কোিও শোসনই েোনি 

নো। রূট্পি আক েট্ে িোি তসই দুদেোন্ত প্রবৃরিি িোিনোই রছল িোি তপ্রে,—অেন 

অবোক্ হট্য় তয্ট্য়ো নো ঠোকুিট্পো, এট্কই তশৌরখন কোপি-তচোপি পরিট্য় 

সোব্বেট্য়-গুরছট্য় দো াঁি কিোট্লই উপনযোট্সি রনখুাঁি িোলবোসো বিিী হয়। 

 

রদবোকি স্তরম্ভি হইয়ো করহল, তকোথোয় পোশরবক প্রবৃরিি িোিনো, আি তকোথোয় 

স্বগীয় তপ্রট্েি আক েে! তয্ তলোক পশুি প্রবৃরিট্ি পরিপূে ে, তস শুদ্ধ, রনে েল, 

পরবত্র প্রেট্য়ি কিটুকু েয্ েোদো তবোট্ঝ? এ বস্তু তস পোট্ব তকোথোয়? িুরে রকট্সি 

সট্ঙ্গ কোি িুলনো রদচ তবৌরদ? 

 

িুলনো রদইরন িোই, দুট্টো তয্ একই ব্বেরনস, িোই শুধ্ু বলরচ। ঠোকুিট্পো, ইব্বঞ্জট্নি 

তয্ ব্বেরনসটো িোট্ক সুেুট্খ তঠট্ল, তসই ব্বেরনসটোই িোট্ক রপছট্ন তঠলট্ি পোট্ি, 

অপট্ি পোট্ি নো। তয্ িোলবোসট্ি পোট্ি, তসই তকবল সুন্দি-অসুন্দি সব 

িোলবোসোট্িই রনট্েট্ক িুরবট্য় রদট্ি পোট্ি, অপট্ি পোট্ি নো। িুরে 

তগোরবন্দলোট্লি কথো বলরছট্ল, িোি তয্ বস্তুটো ভ্রেিট্ক িোলট্বট্সরছল, ঠঠক তসই 

বস্তুটোই িোট্ক তিোরহেীি রদট্ক তটট্ন রনট্য় রগট্য়রছল। রকন্তু হিলোল িো পোট্িরন। 

তস সোংসোরিক িোলেন্দ, কিেবয-অকিেবয, সুরবট্ধ্-অসুরবট্ধ্ রচন্তো কট্ি 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
8

5
 

আত্মসংয্ে কট্িরছল, রকন্তু তগোরবন্দলোল পোিট্ল নো। অথচ হিলোল তলোকটো 

তগোরবন্দলোট্লি তচট্য় িোল রছল নো—অট্নক েন্দ রছল। িবু তস য্োট্ক ঘৃেোয় িযোগ 

কট্ি তগল, আি একেন িোট্কই েোথোয় িুট্ল রনট্ল। 

 

তনওয়োটো নোনো কোিট্ে বযথ ে রনষ্ফল হট্িও পোট্ি, রকন্তু সেস্ত দুিঃখ-গ্লোরন-লজ্জোি 

অরিরিক্ত একটো বৃহিি সোথ েকিোি ইরঙ্গি তয্ একেনট্ক আি একেট্নি 

কোট্ছ তটট্ন রনট্য় য্োয়রন, এেন কথোও ি তেোি কট্ি তকউ বলট্ি পোট্ি নো িোই! 
 

রদবোকি তক্ষোট্িি সরহি বরলল; তিোেোি সেস্ত কথো য্রদচ আরে বুঝট্ি পোরিরন, 

রকন্তু পরবত্র প্রেয় তয্ স্বগীয় নয়, এেন অদ্িুি কথো আরে রকছুট্িই েোনট্ি 

পোরিট্ন, তবৌরদ! 
 

রকিেেয়ী করহল, তিোেোি েোনোেোরনি ওপি ি রকছু রনিেি কট্ি নো ঠোকুিট্পো! 

আেোট্দি এই তদহঠটও ি রনিোন্ি নশ্বি, এট্কবোট্ি পোরথ েব বস্তু, রকন্তু িোট্ি ি 

দুিঃট্খি কোিে তদরখট্ন। রশশু িূরেষ্ঠ হবোি পি তথট্ক য্িরদন নো তস িোি েি 

তদহটোি েট্ধ্য সৃঠি-শব্বক্ত সিয় কট্ি, িিরদন তপ্রট্েি রসংহিোি িোি সম্মুট্খ 

বেই থোট্ক। তস রসংহিোি তস প্রবৃরিি িোিনোট্িই রিঠঙট্য় য্োয়। িোি পূট্ব ে তস 

িোি বোপ-েোট্ক িোই-তবোনট্ক িোলবোট্স, বেু-বোেবট্কও িোলবোট্স, রকন্তু িোি 

পিিূট্িি তদহটো বি নো হওয়ো পয্ েন্ত তিোেোি স্বগীয় তপ্রট্েি তকোন সংবোদ 

িোখবোিই িোি অরধ্কোি েেোয় নো। িিরদন পয্ েন্ত স্বগীয় আক েে িোট্ক 

একরিল নিোট্ি পোট্ি নো। পৃরথবীি আক েে ি রচিরদনই আট্ছ, রকন্তু তস 

আক েট্ে আত্মসেপ েে কিট্ি গোট্ছি পোকো িলঠটই পোট্ি, কো াঁচোয় পোট্ি নো। 

িোি আাঁশ, শো াঁস পৃরথবীি িট্সই পোট্ক, স্বট্গ েি িট্স পোট্ক নো। সুন্দি িুল রূপ 

রদট্য়, গে রদট্য়, েধ্ু রদট্য় তেৌেোরছ তটট্ন এট্ন িট্ল পরিেি হয়, তসই িল 

আবোি ঠঠক সেট্য় েোঠটট্ি পট্ি অঙ্কুট্ি পরিেি হয়—এই িোি প্রকৃরি, এই 

িোি প্রবৃরি, এই িোি স্বগীয় তপ্রে। রবশ্ব েটু্ি এই তয্ অরবব্বিি সৃঠিি তখলো, 

রূট্পি তখলো চট্লট্ছ, স্বগীয় নয় বট্ল এট্ি দুিঃখ কিবোি বো লজ্জো পোবোি ি 

রকছুই তদরখট্ন। 

একটুখোরন থোরেয়ো রকিেেয়ী বরলল, অবশয অেকোট্ি িূট্িি িট্য় য্রদ তচোখ 

বুট্েই আিোে পোও, আরে চোইট্ি তিোেোট্ক বরলট্ন, রকন্তু, প্রবৃরিি িোিনো 

চোইট্ন, স্বগীয় তপ্রে উপট্িোগ কিব—তপ্রট্েি বযবসো অি তসোেো নয়। 
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রদবোকি প্রশ্ন করিল, পৃরথবীট্ি িট্ব পরবত্র তপ্রে, ঘৃরেি তপ্রে, এ দুট্টো আট্ছ 

তকন? 

 

রকিেেয়ী হোরসয়ো উঠঠল। বরলল, তিোেোি িকেটো ঠঠক সিীশ-ঠোকুিট্পোি েি 

হট্লো। সংসোট্ি ও-দুট্টো থোকবোি কথো বট্লই আট্ছ। েোনুট্ ি প্রবৃরি ব্বেরনসটো 

য্ুব্বক্ত নয় বট্লই আট্ছ। য্োট্ক ঘৃরেি বলচ, তসটো আসট্ল সুবুব্বদ্ধি অিোব। অথ েোৎ 

য্োট্ক িোলবোসো উরচি রছল নো, িোট্কই িোলবোসো। অসোবধ্োট্ন গোছ তথট্ক পট্ি 

হোি-পো িোঙ্গোি অপিোধ্ েোধ্যোক েট্েি উপি চোপোন, আি তপ্রেট্ক কুৎরসি 

ঘৃরেি বলো সেোন কথো। ঠোকুিট্পো, এেরন কট্িই সংসোট্ি এট্কি অপিোধ্ 

অপট্িি েোথোয় তচট্প য্োয়, বরলয়ো সহসো রকিেেয়ী চুপ করিয়ো রনট্েি অন্তট্িি 

েট্ধ্য রক কথো তয্ন িলোইয়ো তদরখয়ো আরসল। পিক্ষট্েই করহল, তিোেোট্ক পূট্ব েই 

বট্লরচ, েীট্বি প্ররি অেু-পিেোেু, প্ররি িক্তকেো রনট্েি উৎকৃিিি পরিেরিি 

েট্ধ্য রবকোশ কিবোি তলোি তকোনেট্িই সংবিে করিট্ি পোট্ি নো। তয্ তদট্হ িোি 

েে, তসই তদট্হি েট্ধ্য য্খন িোি পরিেরিি রনরদেি সীেো তশ  হট্য় য্োয়, িখন 

তসই িোি তয্ৌবন। িখনই শুধ্ু তস অনয তদহ-সংট্য্োট্গ অরধ্কিি সোথ েক হবোি 

েনয রশিোয়-উপরশিোয় রবেট্বি তয্ িোণ্ডব সৃঠি কট্ি, িোট্কই পব্বণ্ডিট্দি 

নীরিশোট্স্ত্র পোশরবক বট্ল গ্লোরন কিো হয়। িোৎপয্ ে নো বুঝট্ি তপট্িই হিবুব্বদ্ধ 

রবট্জ্ঞি দল এট্ক ঘৃরেি বট্ল, বীিৎস বট্ল সোন্ত্বনো লোি কট্ি। রকন্তু আে 

তিোেোট্ক আরে রনিয় বলরচ ঠোকুিট্পো, এি বি আক েে তকোন েট্িই অেন 

তহয়, অেন তছোট হট্ি পোট্ি নো। এ সিয। সূট্য্ েি আট্লোি েি সিয! ব্রহ্মোট্ণ্ডি 

আক েট্েি েি সিয! তকোন তপ্রেই তকোনরদন ঘৃেোি বস্তু হট্ি পোট্ি নো। 

 

কথো শুরনয়ো রদবোকি য্থোথ েই রবহ্বল হইয়ো উঠঠল। িোহোি তকেন তয্ন বুট্কি 

রিিি রশিরশি করিট্ি লোরগল। এেন উিি িীব্র কিস্বি ি তস তকোনরদন শুট্ন 

নোই, তচোট্খি এেন উিি উৎকট চোহরনও কখন লক্ষয কট্ি নোই। 

 

িতয় িট্য় িোরকল, তবৌরদ? 

 

তকন ঠোকুিট্পো? 

 

আেোি েট্িো রনট্ব েোধ্ট্ক উপট্দশ রদট্ি তিোেোি তবোধ্ করি বধ্য্ ে থোট্ক নো। 

 

তস রক ঠোকুিট্পো, আেোি ি তবশ িোলই লোগট্চ। 
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রদবোকি একটুখোরন হোরসবোি প্রয়োস করিয়ো করহল, িোল লোগট্ল তিোেোি েুখ 

রদট্য় এ-সব উলট্টো-পোলটো কথো বোি হট্ব তকন? এইেোত্র িুরে রনট্েই বলতল, 

য্োট্ক িোলবোসো উরচি রছল নো, িোট্কই িোলবোসোি নোে কুৎরসি তপ্রে, আবোি 

বলচ, এি িোৎপয্ ে বুঝট্ি নো তপট্িই রবট্জ্ঞি দল এি েন্দ আখযো তদয়,—িট্ব 

তকোনটো সিয? 

 

রকিেেয়ী িৎক্ষেোৎ বরলল, দুট্টোই সিয। 

 

রবধ্বো তিোরহেীট্ক িোলবোসো রক তগোরবন্দলোট্লি েন্দ কোে হয়রন? 

িোলবোসো রক একটো কোে তয্ িোি নযোয়-অনযোয় হট্ব? স্ত্রীট্ক তছট্ি য্োওয়োটোই 

িোি েন্দ কোে হট্য়রছল। 

 

রদবোকি আবোি একবোি উট্িব্বেি হইয়ো উঠঠল। বরলল, তছট্ি চট্ল য্োওয়ো ি 

রনিয়ই েন্দ কোে। সহস্রবোি েন্দ কোে। রকন্তু স্ত্রীট্ক তছট্ি আি একেনট্ক 

েট্ন েট্ন িোলবোসোও রক রনিোন্ত অনযোয় নয়? 

 

িোহোি উট্িেনোয় রকিেেয়ী হোরসল, করহল, ঠোকুিট্পো, রনট্েট্দি অেন 

শব্বক্তেোন েট্ন কিট্ি তনই, অহঙ্কোিটো একটু কে থোকো িোল। িুরে রক িোট্বো, 

ইিো কিট্লই েোনু  য্ো খুশী িোই কিট্ি পোট্ি? তগোরবন্দলোল ইিো কিট্লই 

তিোরহেীট্ক িোলবোসট্ি পোিি, আবোি নোও পোিি, এই রক তিোেোি ধ্োিেো? 

 

নো, িো আেোি ধ্োিেো নয়। ইিোি সট্ঙ্গ তচিো থোকো চোই। 

 

রকিেেয়ী করহল, আবোি িোি সট্ঙ্গ ক্ষেিো রকংবো অক্ষেিো থোকো চোই।শুধ্ু তচিো 

কিট্লই হয় নো। ঐ ছোট্দি তকোট্ে বট্স য্রদ তিোেোি েোথোয় গোছ গব্বেট্য়ও য্োয়, 

িবু িুরে কোরলদোট্সি েি আি একটো ‘তেঘদূি’ রলখট্ি পোিট্ব নো। তেঘ তদট্খ 

তিোেোি ঝি-েট্লি আশঙ্কোই হট্ব। সরদে লোগবোি িট্য়ই বযোকুল হট্য় উঠট্ব—

রবিহীি দুিঃখ িোববোি সেয় পোট্ব নো। হোেোি তচিো কিট্লও নো। এই অক্ষেিো 

অরস্থেজ্জোগি—এট্ক অরিিে কিো য্োয় নো। এই বরলয়ো তস চুপ করিল। 

 

রদবোকিও েবোব রদল নো। েোথো তহাঁট করিয়ো রনিঃশট্ে বরসয়ো িরহল। বহুক্ষে 

পয্ েন্ত আি তকোন শে িরহল নো। রনস্তব্ধ্ ঘট্িি তকোে হইট্ি শুধ্ু একটো েীে ে 

প্রোচীন ধ্ূরল-েরলন ঘরিি ঠটক্ঠটক্ শে আরসট্ি লোরগল। 
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অট্নকক্ষে তেৌন থোরকয়ো রকিেেয়ী হঠোৎ বি রেঠো-গলোয় কথো করহল। বরলল, 

তিোেোট্ক আিও দু-একটো কথো বলট্ি চোই। তসরদন তিোেোি ‘রবট্ ি ছুরি’ রনট্য় 

য্োই তকন নো বট্ল থোরক ঠোকুিট্পো, আরে এও তদট্খরছলুে তয্, তিোেোি েট্ধ্য 

একটো ব্বেরন  আট্ছ য্ো য্থোথ েই তপ্ররেক, য্থোথ েই করব। এই ব্বেরনসঠটট্ক য্রদ 

তেট্ি তিলট্ি নো চোও ি পিট্ক অপিোধ্ী কিোি সুখ তথট্ক আপনোট্ক বব্বিি 

কিট্িই হট্ব। এ কথো তকোনরদন িুট্লো নো তয্, করব রবচোিক নয়। নীরিশোট্স্ত্রি 

েট্িি সট্ঙ্গ য্রদ তিোেোি েি বট্ে ে বট্ে ে নোও তেট্ল, িোট্ি লজ্জো তপট্য়ো নো। 

আরে েোরন, েোনু  পট্িি অক্ষেিো আি অপিোধ্ এক িুলোদট্ণ্ডই ওেন কট্ি 

শোব্বস্ত তদয়, রকন্তু িোট্দি বোটখোিো ধ্োি কট্ি এট্ন তিোেোি কোে চলট্ব নো। িুরে 

বোিংবোি তগোরবন্দলোট্লি উট্িখ কট্িরছট্ল। তসই তগোরবন্দলোল তয্ কি বি 

শব্বক্তি সম্মুট্খ পিোস্ত হট্য় সব েস্ব িযোগ কট্ি রগট্য়রছল, এ সংসোট্ি য্োিো রনছক 

িোল-েন্দ রবচোট্িি িোি রনট্য়ট্চ, এ প্রশ্ন িোট্দি নয়, এ প্রশ্ন তিোেোি। খুট্নি 

অপিোট্ধ্ েেসোট্হব য্খন হিিোট্গযি প্রোেদণ্ড কট্িন, িখন রিরন রবচোিক, 

রকন্তু অপিোধ্ীি অন্তট্িি দুব েলিো অনুিব কট্ি য্খন রিরন দণ্ড লঘু কট্িন, 

িখন রিরন করব। ঠোকুিট্পো, এেরন কট্িই সংসোট্িি সোেঞ্জসয িক্ষো হয়, এেরন 

কট্িই সংসোট্িি িুল, ভ্রোরন্ত, অপিোধ্ দুরব ে হ হট্য় ওট্ঠ নো। করব তয্ শুধ্ু সৃঠি 

কট্ি িো নয়, করব সৃঠি িক্ষোও কট্ি। য্ো স্বিোবিই সুন্দি, িোট্ক তয্েন আিও 

সুন্দি কট্ি প্রকোশ কিো িোি একটো কোে, য্ো সুন্দি নয়, িোট্কও অসুন্দট্িি হোি 

তথট্ক বো াঁরচট্য় তিোলো িোিই আি একটো কোে। 

রদবোকি একটুখোরন িোরবয়ো করহল, িো হট্ল রক অনযোয়ট্ক প্রশ্রয় তদওয়ো হট্ব নো? 

 

রকিেেয়ী করহল, ঠঠক েোরনট্ন। হট্িও পোট্ি।শুরন, েট্ন্দি রবরুট্দ্ধ অিযন্ত ঘৃেো 

েোরগট্য় তদওয়োও নোরক করবি কোে। রকন্তু, িোলি উপি অিযন্ত তলোি েোরগট্য় 

তদওয়ো রক িোি তচট্য় ত ি তবশী কোে নয়? িো ছোিো পোপট্ক য্িরদন নো সংসোি 

তথট্ক সমূ্পে ে রবসেেন তদওয়ো য্োট্ব, য্িরদন নো েোনুট্ ি হৃদয় পোথট্ি 

রূপোন্তরিি হট্ব, িিরদন এ পৃরথবীট্ি অনযোয় িুল-ভ্রোরন্ত তথট্কই য্োট্ব, এবং 

িোট্ক ক্ষেো কট্ি প্রশ্রয় রদট্িও হট্ব। পোপ দূি কিবোি সোধ্যও নোই, সহয কিবোি 

ক্ষেিোও য্োট্ব, িোট্িই বো রক সুরবধ্ো হট্ব ঠোকুিট্পো? 

 

রদবোকি েবোব রদল, সুরবট্ধ্ই ি সব নয়। অসুরবট্ধ্ি েট্ধ্যও ি নযোয়ধ্ে ে পোলন 

কিো চোই। য্ো শুি, য্ো রনে েল, য্ো সূট্য্ েি আট্লোি েি, িোট্কই ি সকট্লি উপি 

স্থোন তদওয়ো প্রট্য়োেন। 
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রকিেেয়ী করহল, নো। পোপ য্রদ নো েোনুট্ ি িট্ক্তি সট্ঙ্গ েরিট্য় থোকি, িো 

হট্ল তিোেোি কথোই সিয হট্িো। এক নযোয় ছোিো সংসোট্ি আি রকছুই থোকট্ি 

তপি নো। দয়ো, েোয়ো, ক্ষেো প্রিৃরি হৃদয়-বৃরিগুরলি নোে পয্ েন্তও কোট্িো েোনো 

থোকি নো। িুরে সূট্য্ েি আট্লোি সোদো িট্ঙি সট্ঙ্গ নযোট্য়ি িুলনো রদব্বিট্ল! রকন্তু, 

সোদো িঙ রক সবগুট্লো িট্ঙি রেশ্রট্ে েেোয় নো? এই সোদো আট্লো তয্েন বো াঁকো 

কো াঁট্চি েট্ধ্য রদট্য় িঠঙন হট্য় ওট্ঠ, নযোয়ও তিেরন অনযোয়, অধ্ে ে, পোপ, িোট্পি 

বো াঁকো পথ রদট্য় দয়ো, েোয়ো, ক্ষেোয় রবরচত্র হট্য় তদখো তদয়। অনযোয়ট্ক ক্ষেো 

কিট্ল অধ্ে েট্ক তয্ প্রশ্রয় তদওয়ো হয়, িো েোরন, রকন্তু অধ্ে েও তয্ িোিই একটো 

রূপ নয়, এ কথোও ি স্বীকোি নো কট্ি পোরিট্ন। িকে কট্ি হয়ি আেোি কথো 

তিোেোট্ক তবোঝোট্ি পোিব নো ঠোকুিট্পো, রকন্তু তয্ ক্ষেো িোলবোসোি েট্ধ্য েেলোি 

কট্ি, তসই িোলবোসোি েে ে য্রদ কখট্নো পোও, িখনই বুঝট্ব অনযোয়, অধ্ে ে, 

অক্ষেিোট্ক ক্ষেো কট্ি প্রশ্রয় তদওয়ো ধ্ট্ে েিই অনুশোসন। রকন্তু তবলো তয্ পট্ি 

তগট্ছ ঠোকুিট্পো, আে রক্ষট্দ-তিিো রক তিোেোি পোয়রন?—বরলয়ো ত্রস্ত বযস্ত হইয়ো 

ঘি হইট্ি বোরহি হইয়ো তগল। 

 

সেযোি পি রদবোকি খোবোি খোইট্ি বরসয়ো আট্স্ত আট্স্ত বরলল, আে সেস্ত 

দুপুিটো আেোি বি আনট্ন্দ তকট্টট্ছ। কি নূিন কথোই তয্ রশখলোে, িো আি 

বলট্ি পোরিট্ন। 

 

রকিেেয়ী হোরসেুট্খ করহল, অট্নক কথো রশট্খচ? আেোট্ক িো হট্ল তিোেোি 

গুরু বট্ল েোনো উরচি। 

 

রদবোকি উদ্দীি-কট্ি বরলয়ো উঠঠল, রনিয় রনিয়। এক শ’ বোি তিোেোট্ক গুরু 

বট্ল স্বীকোি কিরছ। সরিয বলরচ তবৌরদ, এেরন য্রদ রচিকোল তিোেোি কোট্ছ 

থোকট্ি পোই ি আি আরে রকছু চোইট্ন। 

 

বল রক! এি েট্ধ্যই এি টোন? 

 

রদবোকট্িি রচি আি একিোট্ব েগ্ন হইয়োরছল, সিল েট্ন করহল, তিোেোট্ক 

তছট্ি আি একটো রদনও তকোথোও থোকট্ি পোিব নো তবৌরদ। 

 

রকিেেয়ী হোরসয়ো তিরলয়ো বরলল, চুপ চুপ, তকউ য্রদ শুনট্ি পোয় ি অবোক হট্য় 

য্োট্ব। 
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রদবোকি সট্চিন হইয়ো রনদোরুে লজ্জোয় এট্কবোট্ি িোঙ্গো হইয়ো উঠঠল। 
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বব্বত্রশ 

 

শয্যো িচনো করিট্ি করিট্ি রকিেেয়ী িোহোিই একোংট্শ বরসয়ো পরিয়ো ম্লোন 

করুেস্বট্ি করহল, এরক তিোেোি চোকরি, নো বযবসো ঠোকুিট্পো, তয্ েরনট্বি েব্বেেি 

উপি রকংবো তদোকোট্নি তকনো-তবচোি ওপি সিলিো-রবিলিো রনিেি কিট্ব? এ 

তয্ রনট্েি বুট্কি ধ্ন। বোইট্ি তলোট্কি সোধ্য রক ঠোকুিট্পো, এট্ক রবিল কট্ি! 

বরলয়ো েুহিূ েকোল তচোখ বুব্বেয়ো িরহল। 

 

রদবোকি িব্বক্তনি-রচট্ি তসই সুন্দি িদগি েুখখোরনি প্ররি চোরহয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি 

করহল, আিো তবৌরদ, িুরে রক তচোখ বুেট্লই তিোেোি স্বোেীি েুখ অন্তট্ি তদখট্ি 

পোও? 

 

রকিেেয়ী তচোখ চোরহয়ো একটুখোরন তয্ন চরকি হইয়ো বরলল, স্বোেীি? হুাঁ , তদখট্ি 

পোই বব রক িোই। রয্রন আেোি য্থোথ ে স্বোেী, রিরন রনরশরদনই আেোি এইখোট্ন 

আট্ছন, বরলয়ো আঙুল রদয়ো রনট্েি বক্ষিঃস্থল রনট্দেশ করিল। 

 

রদবোকি কথোটোট্ক সিলিোট্ব গ্রহে করিয়ো রবনম্র-কট্ি করহল, রকন্তু এ তদট্খ 

লোি রক তবৌরদ? িুরে ঠোকুি-তদবিোও েোন নো, ইহকোল-পিকোলও স্বীকোি কি নো, 

েিট্েি পট্ি তকেন কট্ি িো াঁি কোট্ছ িুরে য্োট্ব? 

 

রকিেেয়ী করহল, েিট্েি পি আরে কোট্িো কোট্ছই তয্ট্ি চোইট্ন ঠোকুিট্পো। 

 

তকোথোও কোরুি কোট্ছই নয়? এট্কবোট্ি একো থোকট্ি চোও? বরলয়ো রদবোকি তয্ন 

হিবুব্বদ্ধ হইয়ো চোরহয়ো িরহল এবং িোহোি প্রশ্ন শুরনয়ো রকিেেয়ীও ক্ষেকোট্লি 

েনয রনব েোক হইয়ো তগল। রকন্তু পিক্ষট্েই তেোি করিয়ো হোরসয়ো উঠঠয়ো করহল, 

রকন্তু য্খন-িখন আেোি রনট্েি কথো এি শুনট্ি চোও তকন বল ি ঠোকুিট্পো? 

 

রক েোরন তবৌরদ, আেোি িোিী শুনট্ি ইিো কট্ি। 

 

রকিেেয়ী রবছোনোি চোদি পোরিবোি ছট্ল েুখ রিিোইয়ো লইয়ো বরলল, আরে 

একেট্নি কোট্ছ তয্ট্ি চোই, রকন্তু, তস েিট্েি ওপোট্ি নয়—এপোট্িই। 

 

রদবোকি করহল, রকন্তু রিরন ি েিট্েি ওপোট্ি চট্ল তগট্ছন। এপোট্ি তকেন কট্ি 

আি িো াঁট্ক পোট্ব? 
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রকিেেয়ী হোরসয়ো করহল, তস আেোি এখট্নো এপোট্ি আট্ছই। এিরদন চট্লও 

তয্িুে, শুধ্ু— 

 

শুধ্ু রক তবৌরদ? 

 

শুধ্ু য্রদ একবোি েোনোট্িো আেোট্ক চোয় রক নো। 

 

রদবোকি পুনিোয় রবস্ময়োপি হইয়ো করহল, তক এপোট্ি আট্ছ? তক েোনোট্ব, তস 

তিোেোট্ক চোয় রক নো? রক তয্ িুরে বল তবৌরদ! 

রকিেেয়ীি েুট্খি উপি পলট্কি েনয একটো ম্লোন ছোয়ো িোরসয়ো আরসল, রকন্তু 

ক্ষেকোট্লই িোহো অপসৃি হইয়ো আবোি সেস্ত েুখ উজ্জ্বল হইয়ো উঠঠল, এবং 

কৃব্বত্রে তিোট্ধ্ি সুট্ি করহল, িুরে ি বি দুিু ঠোকুিট্পো! রনট্ে েুখ িুট্ট রকছুই 

বলট্ি চোও নো, তকবল আেোি েুখ তথট্ক এক শ’বোি শুনট্ি চোও? য্োও, িোি 

খবি আরে তিোেোট্ক রদট্ি পোিব নো। বরলয়ো েুখটো একটুখোরন আিোল করিয়ো 

ঠটরপয়ো ঠটরপয়ো হোরসট্ি লোরগল। রদবোকি এ হোরস তদরখট্ি পোইল এবং একটো 

অজ্ঞোি আট্বট্গ িোহোি হৃদ্স্পন্দন দ্রুিিোট্ল চরলট্ি লোরগল। একটুখোরন 

সোেলোইয়ো করহল, আেোি আবোি রক কথো আট্ছ তবৌরদ তয্ েুখ িুট্ট তিোেোট্ক 

বলব? 

 

রকিেেয়ী রিরিয়ো দো াঁিোইয়ো বরলল, এি কট্ি এিরদন তয্ তশখোলুে, সবই রক বযথ ে 

হট্লো? একবোি রনট্েি বুট্ক হোি রদট্য় তদখ রদরক, একটো িয়োনক কথো ওখোট্ন 

তিোলপোি কট্ি তবিোট্চ রক নো? সরিয বট্লো? 

 

রদবোকি েন্ত্রেুগ্ধবৎ করহল, রক কথো? রক তশখোট্ল িুরে? 

 

রকিেেয়ী করহল, অবোক কিট্ল ঠোকুিট্পো! এ বয়ট্সই রক অরিনয় কিট্িই 

রশট্খচ? রকন্তু িুরে েুখ িুট্ট নো বলট্ল, আরেও বলরছট্ন, এট্ি আেোিই বুক 

িোটুক, আি তিোেোিই বুক তিট্ট য্োক! বরলয়োই হঠোৎ তহাঁট হইয়ো রদবোকট্িি 

দোরিটো হোি রদয়ো একবোি নোরিয়ো রদয়ো ঘি হইট্ি দ্রুিপট্দ বোরহি হইয়ো তগল। 

 

রদবোকি স্তব্ধ হইয়ো বরসয়ো িরহল। রকিেেয়ী এ পয্ েন্ত িোহোট্ক কিবোি কি 

প্রকোট্ি পরিহোস করিয়োট্ছ, সহস্রবোি সহস্র ছট্ল স্পশ ে করিয়োট্ছ, রকন্তু 

আব্বেকোি এই পরিহোস, এ স্পশ ে িোহোি কোট্নি রিিি রদয়ো সব েোট্ঙ্গি েোয়ু-রশিোয় 
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তয্ন প্রজ্বরলি িরিৎ-প্রবোহ সিোরিি করিয়ো রদয়ো তগল। রনট্েি তদট্হি প্রট্িযক 

িক্তরবন্দঠুটি এিবি আিয্ ে দ্রুিট্বগ তস কখট্নো অনুিব কট্ি নোই। 
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তিব্বত্রশ 

 

অট্নকরদন পট্ি আে আবোি সকোলট্বলোয় অট্ঘোিেয়ী পোিোি কট্য়কেন 

ব ীয়সী িেেীি সরহি কোলীঘোট্ট কোলী দশ েন করিট্ি রগয়োরছট্লন। কথো রছল, 

েোট্য়ি আিরি হইয়ো তগট্ল, একটু িোব্বত্র করিয়ো বোরি রিরিট্বন। 

 

িোব্বত্র প্রোয় আটটো। রদবোকি রনট্েি রবছোনোয় চুপ করিয়ো শুইয়ো রছল। িোহোি 

রশয়ট্ি একটো েোঠটি প্রদীপ রেটরেট করিয়ো জ্বরলট্িরছল। এই স্বে আট্লোট্ক তয্ 

‘দুট্গ েশনব্বন্দনী’ বইখোনো তস ইরিপূট্ব ে পরিট্িরছল, তসখোনো েুট্খি উপি চোপো 

রদয়ো তবোধ্ করি বো েট্ন েট্ন তস আট্য় োি কথোই রচন্তো করিট্িরছল, রকিেেয়ী 

ঘট্ি  ুরকয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, তছোটঠোকুিট্পো, রক ঘুট্েোচ নোরক? 

 

রদবোকি েুট্খি উপি হইট্ি বইখোনো নো িুরলয়োই করহল, নো, িোিী েোথো ধ্ট্িট্চ। 

 

রকিেেয়ী হোরসয়ো বরলল, িো হট্ল ি তবশ রচরকৎসো হট্চ। েোথোি ওপি আট্লো 

তজ্বট্ল িোখট্ল রক েোথো ছোট্ি নোরক ঠোকুিট্পো? 

 

রদবোকি বরলল, বইটো কোলই রিরিট্য় রদট্ি হট্ব, িোই তশ  কট্ি তিলরচ। 

 

রকিেেয়ী করহল, তচোখ বুট্ে আট্য় োট্ক িোবট্ল বই তশ  হট্ব নো িোই, তচোখ 

তচট্য় পিট্ি হট্ব। িো নো হয় তখট্য়ট্দট্য়ই তশ  কট্িো—এখন চল, খোবোি েরুিট্য় 

য্োট্চ। 

 

রদবোকট্িি উঠঠট্ি ইিো রছল নো; তস শ্রোন্ত অনুনট্য়ি সুট্ি করহল, এখন থোক 

তবৌরদ। েোসীেো আসুন, িোি পট্ি খোব। 

 

রকিেেয়ী করহল, িো াঁিো কিক্ষট্ে রিিট্বন িোি ঠঠক রক ঠোকুিট্পো? আে 

আেোি রনট্েি শিীিও িোল নয়। েট্ন কিরছ, িো াঁি ঘট্ি খোবোি  োকো রদট্য় তিট্খ 

একটু তশোব। ওট্ঠো, তিোেোট্ক খোইট্য় রদই তগ, বরলয়ো তস কোট্ছ আরসয়ো বইখোনো 

রদবোকট্িি েুট্খি উপি হইট্ি িুরলয়ো লইল। 

 

অদূট্ি রদবোকট্িি তলোহোি তিোিঙ্গটো রছল। রকিেেয়ী রিরিয়ো আরসয়ো িোহোি 

উপি উপট্বশন করিয়ো পুনিোয় িোিো রদয়ো করহল, ওট্ঠো নো তগো। 

 

আেোি উঠট্ি ইট্ি কট্ি নো তবৌরদ। িোি তচট্য় বিং একটো গে কি আরে শুরন। 
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শুধ্ু গে শুট্ন ি তপট িট্ি নো ঠোকুিট্পো, সেট্য় তখট্িও হয়। রক বল? 

 

রদবোকি ক্ষেকোল চুপ করিয়ো থোরকয়ো করহল, আিো তবৌরদ, আেোি নোওয়ো-

খোওয়ো-তশোয়ো রনট্য় তিোেোি এি েোথোবযথো তকন? 

 

রকিেেয়ী হোরসেুট্খ করহল, তকন েোন নো? 

 

নো বলট্ল তকেন কট্ি েোনব? 

 

এঠট তিোেোি রেট্ছ কথো িোই। নো বলট্লও েোনো য্োয়, আি িুরেও ঠঠক েোন। 

 

রদবোকট্িি েুখট্চোখ লজ্জোয় িোঙ্গো হইয়ো উঠঠল। তস রকছুক্ষে চুপ করিয়ো পরিয়ো 

থোরকয়ো সহসো তকেন তয্ন একটো উদোস করুে-সুট্ি কথো করহল। বরলল, আিো 

তবৌরদ, একটো কথো ব্বেজ্ঞোসো কিব? 

 

একটো তকন িোই, এক শ’টো কট্িো। রকন্তু আট্গ তখট্য়ট্দট্য় আেোট্ক ছুঠট দোও—

িোি পট্ি নো হয় সোিোিোি ধ্ট্ি তিোেোি কথোি েবোব তদব। তকেন িোেী? বরলয়ো 

তস হোরসট্ি লোরগল। 

রদবোকি এই পরিহোট্সি একটো পোিো েবোব রদবোি প্রয়োস করিয়ো কৃব্বত্রে 

সহোনুিূরিি স্বট্ি বরলল, তবশ ি তবৌরদ! িুরে বুব্বঝ ঐ শক্ত বোক্সটোি উপি সেস্ত 

িোি বট্স আেোি কথোি েবোব তদট্ব? 

 

রকিেেয়ী েুচরকয়ো হোরসল। করহল, ঐটোি ওপি বসট্ল য্রদ তিোেোি বযথো লোট্গ 

ঠোকুিট্পো, নো হয় তিোেোি নিে রবছোনোি উপট্িই উট্ঠ বসব। তকেন? িো হট্ল 

ি আি তক্ষোি থোকট্ব নো। 

 

আবোি রদবোকট্িি কে েেূল পয্ েন্ত আিক্ত হইয়ো উঠঠল। তস লজ্জোয় পোশ রিরিয়ো 

শুইল। 

 

রকিেেয়ী উঠঠয়ো আরসয়ো বরলল, নোও ওট্ঠো—আেোট্ক ছুঠট দোও, আি পোশ 

রিট্ি শুট্ি হট্ব নো। 

 

িোিোঘি হইট্ি ব্বঝি গলো শুনো তগল—আরে এখোট্ন তথট্ক শুনট্ি পোব্বচ তবৌেো, 

িুরে পোও নো গো? েো তয্ নীট্চ িোকোিোরক কট্চন। 
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রকিেেয়ী রিরিয়ো আরসয়ো আবোি তসই তিোিঙ্গটোি উপি বরসল। িোগ করিয়ো 

বরলল, আস্পধ্ েো ি কে নয় ব্বঝ? আরে রগট্য় তদোি খুট্ল তদব, িুই পোরিস তন? 

 

আেোি হোি তেোিো, িোই বলো তবৌেো! বরলয়ো ব্বঝ বরকট্ি বরকট্ি দুেদুে করিয়ো 

নীট্চ নোরেয়ো তগল। 

 

িোি খুরলট্িই অট্ঘোিেয়ী বরকয়ো উঠঠট্লন, তিোিো রক সব কোট্নি েোিো তখট্য়রচস 

ব্বঝ? এ তয্ আধ্-ঘণ্টো ধ্ট্ি কিো নোিরচ আেিো। 

 

এবোি ব্বঝও গব্বেেয়ো উঠঠল, কোট্নি েোিো তচোট্খি েোিো নো তখট্ল রক আি তিোেোি 

বোরিট্ি তকউ চোকরি কিট্ি আট্স েো? এবোি তচোখকোনবোলো কোউট্ক িোট্খো তগ 

েো, আেোট্ক েবোব দোও। িোিোঘি তথট্ক আরে সদি-দিেোি িোক শুনট্ি পোব 

নো! 
 

অট্ঘোিেয়ী নিে হইয়ো বরলট্লন, তবৌেো তকোথোয়? 

 

ব্বঝ অস্িুট ঝঙ্কোট্ি করহল, তদওিট্ক রনট্য় সোিোরদন তসোহোগ হট্চ—আি রক 

হট্ব! ঐ তয্ তদোি খুট্ল রদট্ি বট্লরছলুে বট্ল আেোয় তচোখ িোরঙ্গট্য় আস্পধ্ েো 

তদরখট্য় রদট্ল! ও েো! এ তয্ বিবোবু! বরলয়ো ব্বঝ অপ্ররিি হইয়ো পোশ কোটোইয়ো 

দো াঁিোইল। 

 

অট্ঘোিেয়ী েুখ রিিোইয়ো বরলট্লন, উপীন, আয় বোবো ওপট্ি আয়। 

 

চল েোসীেো য্োব্বি, বরলয়ো উট্পন্দ্র অট্ঘোিেয়ীি রপছট্ন রপছট্ন রসাঁরি বোরহয়ো 

উপট্ি উঠঠট্ি লোরগল। রকন্তু সেস্ত কথোই িোহোি কোট্ন রগয়োরছল। 

 

উপট্ি আরসয়ো অট্ঘোিেয়ী িীব্রকট্ি িোক রদট্লন, তকোথোয় আছ একবোি বোি 

হও নো তবৌেো? উপীন এট্সট্ছ তয্— 

 

অেকোি ঘট্িি রিিি বরসয়ো রকিেেয়ীি বুট্কি তিিিটো ধ্িোস করিয়ো উঠঠল 

এবং রবছোনোি েট্ধ্য রদবোকট্িি সব েোঙ্গ রশরথল রহে হইয়ো তগল। 

 

অট্ঘোিেয়ী পুনিোয় িোক রদট্লন, তগট্ল তকোথোয়? একখোনো েোদুি-টোদুি তপট্ি 

দোও নো তবৌেো—উপীন দো াঁরিট্য় থোকট্ব নোরক তগো? 
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রকিেেয়ী বোরহট্ি আরসয়ো বোিোন্দোয় একখোনো েোদুি পোরিয়ো রদল। িোহোি েুখ 

রদয়ো সহসো কথো বোরহি হইল নো। 

 

উট্পন্দ্র কোট্ছ আরসয়ো প্রেোে করিয়ো বরলল, িোল আট্ছন তবৌঠোন? 

রকিেেয়ী রনট্েট্ক সোেলোইয়ো তিরলল। ঘোি নোরিয়ো করহল, হযো াঁ। িুরে তকেন 

ঠোকুিট্পো? তবৌ িোল আট্ছ? খবি নো রদট্য় এেন হঠোৎ তয্? রকন্তু কিস্বি শুরনয়ো 

উট্পন্দ্র আিয্ ে হইয়ো তগল। গলোি েট্ধ্য তকোথোও তয্ন তলশেোত্র িস নোই, এেরন 

শুষ্ক, এেরন নীিস। 

 

উট্পন্দ্র করহল, েট্ক্কট্লি পয়সোয় আসো তবৌঠোন, আবোি কোল রবট্কট্লই রিট্ি 

তয্ট্ি হট্ব। কোলীঘোট্টি দিকোি তসট্ি তবরিট্য়ই তদরখ েোসীেো। তসই পয্ েন্ত সট্ঙ্গ 

সট্ঙ্গই ঘুিরছ। রদবোকট্িি খবি রক বলুন ি? তস নো তদয় রচঠঠপত্র, নো তদয় একটো 

খবি। তবরিট্য়ট্ছ বুব্বঝ? 

 

রকিেেয়ী করহল, েোথো ধ্ট্িট্ছ বট্ল শুট্য়ট্চন। রক েোরন, তবোধ্ করি ঘুরেট্য় 

পট্িট্চন। 

 

অট্ঘোিেয়ীি তেেোে আে িোল রছল নো। এট্ক ি বধ্ূি তদো  তদখোইট্ি পোরিট্ল 

তস সুট্য্োগ রিরন তকোনরদন ছোরিট্িন নো, িোহোট্ি রদবোকট্িি প্ররিও িো াঁহোি রচি 

প্রসি রছল নো। সকোট্ল িোহোট্ক সট্ঙ্গ করিয়ো কোলীঘোট্ট য্োইট্ি চোরহয়োরছট্লন, 

রকন্তু কোট্েি অরছলোয় রদবোকি অস্বীকোি করিয়োরছল। িীক্ষ্ণিোট্ব বরলট্লন, এই 

ি িুরে িোি ঘি তথট্ক তবরুট্ল তবৌেো, তস ঘুেুট্ি রকনো িোও েোট্নো নো? 

 

নো, েোরনট্ন, বরলয়ো রকিেেয়ী শোশুিীি প্ররি একটো রব দৃঠি রনট্ক্ষপ করিল। 

 

উট্পন্দ্র উচকট্ি িোক রদট্লন, রদবোকি? 

 

সোিো পোওয়ো তগল নো। 

 

আবোি িোক রদট্লন, রদবোকি ঘুরেট্য়রছস? 

 

তস েোরগয়োই রছল, এ আহ্বোন উট্পক্ষো করিট্ি পোরিল নো। সোিো রদয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি 

বোরহট্ি আরসয়ো দো াঁিোইল। প্রেোে করিয়ো অবযক্তস্বট্ি করহল, কখন এট্ল 

তছোিদো? 
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সকোট্ল। তিোি েোথো ধ্ট্িট্ছ নোরক? 

 

সোেোনয। 

 

অট্ঘোিেয়ী িোগ করিয়ো বরলট্লন, েোথো ধ্িট্ব নো বোছো! প্রথে প্রথে িবু য্ো তহোক 

একটু ঘুট্ি-রিট্ি আসট্ি। এখন এট্কবোট্ি বোরিি বোি হও নো। সকোট্ল বললুে, 

রদবু আেোি সট্ঙ্গ একবোি কোলীবোরি চল ি বোছো। ‘নো েোসীেো,কোে আট্ছ’। 

তিোেোি রক কোে রছল বল ি বোপু? 

 

রদবোকি চুপ করিয়ো দো াঁিোইয়ো িরহল। উট্পন্দ্র ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, রচঠঠপত্র 

তলখোও বে কট্িরচস। তকোন্ কট্লট্ে িরিে হরল? 

 

রদবোকি েৃদুস্বট্ি বরলল, কট্লে খুলট্লই িরিে হব। এখট্নো হইরন। 

 

খুলট্ল িরিে হব! এখট্নো হইরন! অসহয তিোট্ধ্ উট্পন্দ্রি দুই চকু্ষ আগুট্নি েি 

জ্বরলয়ো উঠঠল—ত োট্লো-সিি রদট্নি তবশী সেস্ত কট্লে খুট্ল তগট্ছ—িুই িোও 

বুব্বঝ েোরনস তন? 

 

রদবোকট্িি েুখখোনো কোগট্েি েি সোদো হইয়ো তগল। তস নো করিয়োই সবোই ধ্রিয়ো 

লইয়োরছট্লন। 

 

উট্পন্দ্র হোরসয়ো বরলল, রিট্ি এট্স নো হয় আপনোট্দি কোট্ছই থোকব, রকন্তু আে 

আেোট্ক এক ঘণ্টোি েট্ধ্যই তছট্ি রদট্ি হট্ব। 

 

েগৎিোরিেী সরবস্মট্য় করহট্লন, আেই এখখ্রন? তকন উপীন? 

 

উট্পন্দ্র সিীট্শি কঠঠন পীিোি উট্িখ করিয়ো িোহোি দোিবয রচরকৎসোলয় 

প্রিৃরিি সংবোদ য্িদূি েোরনি রববৃি করিয়ো পট্কট হইট্ি তবহোিীি পত্রখোরন 

সট্িোব্বেনীি হোট্ি রদয়ো করহল, সোট্ি এগোট্িোটোি সেয় তেন আট্ছ, য্ো তহোক 

রকছু তখট্য় রনট্য় আেোট্ক িোট্িই তয্ট্ি হট্ব। য্রদ রিট্ি আসট্ি পোরি, িখন 

আপনোি আশ্রট্য়ই থোকব। 

 

িোরবয়ো লইল, পিক্ষট্েই নি হইয়ো রদবোকট্িি আদ্রে ওষ্ঠ চুম্বন করিয়ো রখলরখল 

করিয়ো হোরসয়ো উঠঠল। 
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এই রব োক্ত চুম্বন এবং এই রন ্ঠুি বোরস, রদবোকি িোহোি সেস্ত শব্বক্ত একব্বত্রি 

করিয়ো সহয করিল, রকন্তু িোট্ত্র য্খন এক শয্যোয় শয়ন করিবোি আট্য়োেন 

চরলট্ি লোরগল, িখন তস আি রকছুট্িই রস্থি থোরকট্ি পোরিল নো। দো াঁিোইয়ো 

উঠঠয়ো বরলল, তস হট্ব নো, তবৌরদ, এ আরে রকছুট্িই পোিব নো। আেোট্ক তছট্ি 

দোও, আরে তয্খোট্ন তহোক বোইট্ি এক েোয়গোয় পট্ি থোরক তগ, রকন্তু তিোেোি এ 

হুকুে পোলন করিবোি েট্নয রকছুট্িই আরে এ-ঘট্ি িোব্বত্র কোটোট্ি পোিব নো—

রকছুট্িই নো—রকছুট্িই নো। 

 

রকিেেয়ী িখন রবছোনো পোরিট্িরছল—রিরিয়ো চোরহল। রদবোকি আবোি দৃঢ়কট্ি 

বরলয়ো উঠঠল, এ তকোনেট্িই হট্ব নো। 

 

রকিেেয়ী প্রথেটো হোরসট্ি তচিো করিল, রকন্তু হোরস আরসল নো। করহল, রক হট্ব 

নো ঠোকুিট্পো, তশোয়ো? 

 

দুই চকু্ষ িোহোি বোেরবদ্ধ বযোঘ্রীি েি জ্বরলয়ো উঠঠল। তস দো াঁট্িি উপট্ি দো াঁি 

চোরপয়ো আট্স্ত আট্স্ত বরলল, িুরে রক েট্ন কি, সেস্ত অপিোধ্ আেোি েোথোয় 

চোরপট্য় রদট্য়, রদরবয িোলেোনু টোি েি তদট্শ রিট্ি রগট্য়, তিোেোি উপীনদোদোি 

পো ছুাঁ ট্য় শপথ কট্ি বলট্ব, িুরে সোধ্ু! তিোেোি উপীনদোদো েোথো উাঁচু কট্ি চলট্ব? 

তস হট্ব নো ঠোকুিট্পো! সব কথো আেোি বুঝট্ব নো, তবোঝবোি প্রট্য়োেনও তনই—

িুরে সোধ্ু হও, নো হও, তসেনযও িোরব নো; রকন্তু অপিোট্ধ্ি িোট্ি য্খন আেোি 

েোথো নুট্য় পিট্ব, িখন তিোেোি উপীনদোদোি ঘোট্িও উাঁচু কট্ি চলবোি েি েোথো 

রকছুট্িই িোখব নো—এ িুরে রনিয়ই তেট্নো। বরলয়োই আবোি তস িোহোি শয্যো-

িচনোয় প্রবৃি হইল এবং অদূট্ি গরদ-আাঁটো তবট্িি উপি রদবোকি আিি হইয়ো 

েোথো নীচু করিয়ো বরসয়ো িরহল। 

িোট্ত্র উিট্য় পোশোপোরশ শয়ন করিল। অদৃট্িি তিট্ি সব েস্ব দোন করিয়ো 

হরিশচন্দ্র তয্েন করিয়ো চণ্ডোট্লি হোট্ি আপনোট্ক সেপ েে করিয়োরছট্লন, 

তিেরন ঘৃেোয় রদবোকি রকিেেয়ীি শয্যোপ্রোট্ন্ত আত্মসেপ েে করিল। রকন্তু এ 

রবিৃেো রকিেেয়ীি অট্গোচি িরহল নো। 

 

সেস্ত িোব্বত্র ধ্রিয়ো িোহোি িন্দ্রোিি দুই কোট্নি েট্ধ্য তকোথোকোি অস্িুট তিোদন 

প্রবোট্হি েি আরসয়ো তপৌৌঁরছট্ি লোরগল এবং িোহোিই েোট্ঝ েোট্ঝ কোহোট্দি 

ক্রুদ্ধ দীঘ েশ্বোস িরহয়ো িরহয়ো গব্বেেয়ো উঠঠট্ি লোরগল। তিোট্িি রদট্ক একটো 

তদোলো খোইয়ো তস এট্কবোট্ি সেোগ হইয়ো উঠঠয়োই বুব্বঝল, বোরহট্ি প্রবলট্বট্গ 
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বোিোস বরহট্িট্ছ এবং েোহোে দুরলট্ি শুরু করিয়োট্ছ। তচোখ চোরহয়ো তদরখল, 

িোহোি বট্ক্ষি উপি রকিেেয়ীি তকোেল বোে হস্ত রনরদ্রি কোলসট্প েি েি 

পরিয়ো আট্ছ। পোট্ছ সেোগ হইয়ো উঠঠয়োই দংশন কট্ি, এই আশঙ্কোয় তস তয্ন 

উঠঠট্ি সোহস করিল নো, আবোি তচোখ বুব্বেয়ো পরিয়ো িরহল। বোিোস এবং 

তদোলট্নি তবগ িট্েই বরধ্ েি হইট্ি লোরগল এবং রকিেেয়ীি ঘুে িোরঙ্গয়ো তগল। 

রদবোকট্িি বক্ষরস্থি রশরথল হস্ত ঈ ৎ চোরপয়ো ধ্রিয়ো আট্স্ত আট্স্ত ব্বেজ্ঞোসো 

করিল, বোরহট্ি ও রক—ঝি নোরক? 

 

রদবোকি বরলল, হো াঁ। 

 

িট্ব উপোয়? 

 

রদবোকি কথো করহল নো। 

 

রকিেেয়ী বরলল, েোহোে তয্ন িুট্ব য্োয়, এই প্রোথ েনোই তবোধ্ করি িগবোট্নি 

কোট্ছ েোনোচ—নো ঠোকুিট্পো? 

 

রদবোকি বরলল, নো। 

 

তছোট একটুখোরন ‘নো’—িুরে েোনু , নো পোথট্িি, ঠোকুিট্পো? বরলয়োই তস সুদৃঢ় 

বট্লি সরহি রদবোকিট্ক বট্ক্ষি কোট্ছ টোরনয়ো লইয়ো বরলল, েোহোে য্রদ তিোট্ব, 

আেিো তয্ন এেরন কট্িই েরি। িী ্োট্ঠি েূরিেি েি দো াঁিোইয়ো িরহল। 

 

অট্ঘোিেয়ী অিযন্ত রবিক্ত হইয়ো বরলট্ি লোরগট্লন, রক কট্ি খবি েোনট্ব 

উপীন? দুেট্নি রক তয্ িোিরদন িঠি-নঠি, হোরস-িোেোশো, িুস্-িুস্ গে-গুেব 

হয় িো ওিোই েোট্ন! আরে বোি বোি বরল তবৌেো, ও পট্িি তছট্ল, তলখোপিো কিট্ি 

এট্সট্চ, ওি সট্ঙ্গ অিপ্রহি অি তকন? হট্লোই বো তদওি—তবৌ-েোনুট্ ি তসোেও 

তছট্লি কোট্ছ একটু সিে-িিে থোকট্ব নো? িো তক কোি কথো তশোট্ন! 

উট্পন্দ্রি প্ররি চোরহয়ো করহট্লন, িুই বট্স আরছস উপীন,—িোই—নইট্ল 

এিক্ষট্ে এট্স আেোি চুট্লি েুঠঠ ধ্িি—ও আেোি এেন নক্ষী তবৌ! আরে রদরবয 

কট্ি বলট্ি পোরি উপীন, সেস্ত তদো  ঐ হিিোগীি। 

 

রকিেেয়ী নীিট্ব অদূট্ি দো াঁিোইয়োরছল—একঠট কথোিও েবোব রদল নো। ধ্ীট্ি 

ধ্ীট্ি িোিোঘট্িি রদট্ক চরলয়ো তগল। 
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অট্ঘোিেয়ী তিেরন ক্রুদ্ধস্বট্ি করহট্লন, ওট্গো বিেোনুট্ ি তেট্য়! বোছো আেোি 

সোিোরদন উট্পোসী—রকছু খোওয়ো-দোওয়োি উয্ুযগ কি তগ? অেন কট্ি চট্ল তগট্ল 

ি হট্ব নো! 
 

রকিেেয়ী রিরিয়ো দো াঁিোইয়ো এট্কবোট্ি সহে-সুট্ি কথো করহল, িোই ি য্োব্বচ েো। 

উট্পন্দ্রট্ক উট্দ্দশ করিয়ো বরলল, পোরলট্য়ো নো তয্ন ঠোকুিট্পো। আেোি খোন-

কিক লুরচ তিট্ে আনট্ি দশ রেরনট্টি তবশী লোগট্ব নো। 

 

স্তব্ধ, েূরছ েিপ্রোয় রদবোকিট্ক করহল, তছোট্ঠোকুিট্পো, তিোেোট্ক অেরন রদট্য় রদই 

তগ—িোিোঘট্ি এট্সো। েো, ব্বঝট্ক একবোি তদোকোট্ন পোঠঠট্য় তদব, ঠোকুিট্পোি 

েট্নয রকছু রেঠি রকট্ন আনট্ব? 

 

অট্ঘোিেয়ী রকংবো উট্পন্দ্র তকহই িোহোি েবোব রদট্ি পোরিল নো। এই বধ্ূঠটি 

অপরিট্েয় সংয্ে এবং অসীে অহঙ্কোি তয্ন একই কোট্ল বুব্বদ্ধি অিীি হইয়ো 

ইহোরদগট্ক রকছুক্ষট্েি েন্য্ রনব েোক বজ্রোহিপ্রোয় করিয়ো িোরখল। 

 

প্রোয় ঘণ্টো-খোট্নক কথোবোিেো করহয়ো অট্ঘোিেয়ী িো াঁহোি আরেক এবং েোলো-েপ 

সোঙ্গ করিট্ি উঠঠয়ো তগট্লন। রকিেেয়ী কোট্ছ আরসয়ো করহল, আেোি ঘট্ি 

তিোেোি খোবোি রদট্য়রচ ঠোকুিট্পো, ওট্ঠো। 

 

উট্পন্দ্র রনিঃশট্ে উঠঠয়ো আরসয়ো রনরদেি আসট্ন উপট্বশন করিট্ল, রকিেেয়ী 

অদূট্ি তেট্ঝি উপি বরসয়ো পরিয়ো করহল, আে এই রদট্য়ই য্ো তহোক দুট্টো খোও 

ঠোকুিট্পো, তবশী রকছু কিট্ি তগট্লই অনথ েক িোি হট্য় পিি। 

 

উট্পন্দ্র েুখ িুরলয়ো চোরহল। ক্ষীে দীপোট্লোট্ক িোহোি েুখখোনো পোথট্িি েি 

কঠঠন তদখোইট্িরছল। খোবোট্িি থোলোটো একপোট্শ তঠরলয়ো রদয়ো করহল, তবৌঠোন, 

খোবোি পট্ক্ষ এই য্ট্থি। রকন্তু আরে তখট্ি আরসরন—আপনোি সট্ঙ্গ রনিৃট্ি 

দুট্টো কথো কইট্ি এট্সরছ। 

 

রকিেেয়ী করহল, আেোি বহু িোগয, রকন্তু খোট্ব নো তকন? 

 

উট্পন্দ্র ক্ষেকোল একদৃট্ি চোরহয়ো িরহল। িোহোি কঠঠন েুখ তয্ন কঠঠনিি 

তদখোইট্ি লোরগল। করহল, আপনোি তছো াঁয়ো খোবোি তখট্ি আে আেোি ঘৃেো তবোধ্ 

হট্চ। 
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রকিেেয়ী রনিঃশট্ে ঘোি তহাঁট করিয়ো বরসয়ো িরহল। বহুক্ষে পট্ি েুখ িুরলয়ো ধ্ীট্ি 

ধ্ীট্ি বরলল, িো হট্ল তখট্য় কোে তনই, বরলয়ো আবোি রকছুক্ষে েোথো তহাঁট করিয়ো 

থোরকয়ো েুখ িুরলয়ো একটু হোরসল। বরলল, ঘৃেো হবোি কথোই বট্ট! রকন্তু তিোেোি 

েুখ তথট্ক এ কথো শুনব আরে কখট্নো িোরবরন। তস শুধ্ু একঠট তলোক রছল তয্ 

ঘৃেোয় থোলোটো সরিট্য় রদট্ি পোিি—তস সিীশ। িুরে নও ঠোকুিট্পো। 

উট্পন্দ্র তিোট্ধ্, ঘৃেোয়, রবস্মট্য় রনব েোক হইয়ো চোরহয়ো িরহল। রকিেেয়ী তিেরন 

শোন্ত কট্ঠোিিোট্ব বরলট্ি লোরগল, তিোেোি িোগ বল, ঘৃেো বল ঠোকুিট্পো, সেস্ত 

রদবোকিট্ক রনট্য় ি? রকন্তু রবধ্বোি কোট্ছ তসও য্ো, িুরেও ি িোই। িোি সট্ঙ্গ 

আেোি সম্বেটো কিদূি রগট্য় দো াঁরিট্য়ট্চ, তসটো শুধ্ু তিোেোট্দি অনুেোন েোত্র। 

রকন্তু তসরদন য্খন রনট্েি েুট্খ তিোেোট্ক িোট্লোবোসো েোরনট্য়রছলুে, িখন ি 

আেোি তদওয়ো খোবোট্িি থোলোটো এেরন কট্ি ঘৃেোয় সরিট্য় িোট্খোরন! রনট্েি তবলো 

বুব্বঝ কুলটোি হোট্িি রেিোট্ি িোলবোসোি েধ্ু তবশী রেট্ঠ লোট্গ ঠোকুিট্পো? 

 

উট্পন্দ্র রিিট্িি দুরন েবোি তিোধ্ প্রোেপট্ে সংবিে করিয়ো করহল, তবৌঠোন, স্মিে 

কট্ি রদব্বচ তয্, আেও আেোি সুিবোলো তবাঁট্চ আট্ছ। তস বট্ল, আেোট্ক তয্ 

একবোি িোলট্বট্সট্ছ, িোি সোধ্য তনই আি কোউট্ক িোলবোট্স। আরে এই 

িিসোট্িই শুধ্ু রদবোট্ক আপনোি হোট্ি সাঁট্প রদট্য়রছলুে! তিট্বরছলুে এ-সব 

রব ট্য় সুিবোলোি কখট্নো িুল হয় নো। 

 

কথোটো তশ  নো হইট্িই রকিেেয়ী অিযন্ত অকস্মোৎ দুই হোি িুরলয়ো করহল, 

থোট্েো ঠোকুিট্পো। িোি িুল হট্য়ট্ছ তিোেোি হয়রন, এ কথো এেন অসংশট্য় িুরে 

রক কট্ি রবশ্বোস কিট্ল? 

 

উট্পন্দ্র হঠোৎ উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো করহল, িোি হট্য় য্োট্চ, আেোি িকে কিবোি 

সেয় তনই। আরে আপনোট্ক রচরন। রকন্তু এই কথোটো রনিয় তেট্ন িোখট্বন তয্, 

িোল আপরন কোউট্ক বোসট্ি পোিট্বন নো—তস সোধ্যই তনই আপনোি। শুধ্ু 

সব েনোশ কিট্িই পোিট্বন। রছ রছ—তশ কোট্ল রকনো রদবোটোট্ক— 

 

ঘৃেোয় িোহোি কিট্িোধ্ হইয়ো তগল। রকন্তু সুেুট্খ চোরহয়ো তদরখল, রকিেেয়ীি 

সেস্ত েুখ এেরন রববে ে হইয়ো তগট্ছ—ঠঠক তয্ন তক িোহোি বুট্কি েোঝখোট্ন 

অকস্মোৎ গুরল করিয়োট্ছ। 

 

িোট্িি বোরহট্ি দো াঁিোইয়ো অট্ঘোিেয়ী ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, খোওয়ো হট্লো বোবো 

উপীন? 
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নো েোসীেো, আি তখলুে নো—িোিী অসুখ কিট্চ। 

 

অসুখ কিট্চ? তস রক তি? িো হট্ল আে নো হয় এইখোট্নই তশো—আি য্োসট্ন 

বোবো। 

 

নো েোসীেো, আেোট্ক তয্ট্িই হট্ব, বরলয়ো উট্পন্দ্র বোরহি হইয়ো আরসল। 

রদবোকট্িি ঘট্িি সম্মুট্খ আরসয়ো িোক রদল, রদবো? 

 

রদবোকি প্রদীপ রনিোইয়ো রদয়ো শুইয়ো পরিয়োরছল। িোহোি অন্তট্িি কথো শুধ্ু 

অন্তয্ েোেীই েোরনট্িরছট্লন। অবযক্ত-কট্ি সোিো রদয়ো কজ্জম্পিপট্দ বোরহট্ি 

আরসয়ো দো াঁিোইল। 

 

উট্পন্দ্র করহট্লন, তিোি বোক্স-রবছোনো তবাঁট্ধ্ তন—আেোি সট্ঙ্গ য্োরব। 

 

অট্ঘোিেয়ী রবব্বস্মি এবং বযস্ত হইয়ো বরলট্লন, তস রক উপীন, িোরিট্ি তছট্লেোনু  

তকোথো য্োট্ব? 

 

আেোি সট্ঙ্গ য্োট্ব, িোি রচন্তো রক েোসীেো। তন তি, রশগরগি ঠঠক কট্ি তন—আরে 

গোরি তিট্ক আরন। 

অট্ঘোিেয়ী উট্পন্দ্রি হোি ধ্রিয়ো রেনরি করিট্ি লোরগট্লন, নো বোবো, আে 

অেোবসযোি িোট্ত্র ওি রকছুট্ি য্োওয়ো হট্ব নো। তছট্লেোনু  একটো অনযোয় নো হয় 

কট্ি তিট্লট্চ,—এখোট্ন নো িোরখস কোল-পিশু য্োট্ব, রকন্তু আে িোট্ত্র রকছুট্ি 

আরে ওট্ক তয্ট্ি রদট্ি পোিব নো। 

 

বোধ্ো পোইয়ো উট্পন্দ্র হিোশ হইয়ো করহল, রকন্তু ওট্ক একটো িোব্বত্রও আেোি এখোট্ন 

িোখট্ি ইট্ি হয় নো েোসীেো। আিো, আে অেোবসযোি িোব্বত্রটো য্োক, রকন্তু কোল 

সকোট্ল আি বোধ্ো তদট্বন নো—তবলো দশটোি েট্ধ্যই তয্ন তেযোরিট্ ি বোরি রগট্য় 

তপৌৌঁছয়। বরলয়ো অট্ঘোিেয়ীট্ক একটো নেস্কোি করিয়ো দ্রুিপট্দ নোরেয়ো তগল। 

সদি দিেোি কোট্ছ অেকোট্ি রপছন হইট্ি চোদট্ি টোন পরিল। েুখ রিিোইট্িই 

রকিেেয়ী চট্ক্ষি পলট্ক ঝুাঁ রকয়ো পরিয়ো দুই হোি রদয়ো িোহোি পো চোরপয়ো 

ধ্রিল—আেোি বুক তিট্ট য্োট্চ ঠোকুিট্পো, সেস্ত রেট্থয! সেস্ত রেট্থয! রছ রছ, 

এি তছোট আেোট্ক িুরে পোিট্ল িোবট্ি! 
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চুপ করুন। অট্নক অরিনয় কট্িট্ছন—আি নো। বরলয়ো উট্পন্দ্র অসহয ঘৃেোয় 

িোহোি েোথোটো সট্েোট্ি তঠরলয়ো রদট্িই তস পো ছোরিয়ো রদয়ো কোৎ হইয়ো পরিয়ো 

তগল। 

 

নোব্বস্তক! অপরবত্র, ‘িোইপোি’! বরলয়ো উট্পন্দ্র দৃকপোিেোত্র নো করিয়ো দ্রুিট্বট্গ 

বোরহি হইয়ো তগল। 

 

রকিেেয়ী রবদুযৎট্বট্গ উঠঠয়ো বরসল। রক তয্ন িোহোট্ক চীৎকোি করিয়ো বরলট্ি 

তগল, রকন্তু গলো রদয়ো স্বি িুঠটল নো। শুধ্ু উেুক্ত দিেোি বোরহট্ি অেকোট্ি 

চোরহয়ো িরহল এবং তচোখ রদয়ো তয্ন আগুন ছিোইয়ো পরিট্ি লোরগল। 

 

অট্নকরদন পূট্ব ে ঠঠক এইখোট্ন দো াঁিোইয়ো িোহোি দুই তচোট্খ এেরন উেি চোহরন, 

এেরন প্রজ্বরলি বরেরশখো তদখো রদয়োরছল, তয্রদন সিীশট্ক সট্ঙ্গ করিয়ো উট্পন্দ্র 

প্রথে তদখো রদয়ো বোরহি হইয়ো রগয়োরছট্লন। আবোি আে তশ  রবদোট্য়ি রদট্নও 

িোহোি রবরুট্দ্ধ তসই দুঠট তচোট্খি েট্ধ্য তিেরন করিয়োই আগুন জ্বরলট্ি লোরগল। 

 

ওেো, এ তয্ তবৌেো! এখোট্ন এেন কট্ি বট্স তকন েো? 

 

িুই ঘট্ি য্োব্বিস বুব্বঝ ব্বঝ? বরলয়ো রকিেেয়ী ধ্িেি করিয়ো উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো 

িোহোি হোি ধ্রিয়ো করহল, একবোি আেোি ঘট্ি আয় বোছো, তিোট্ক দুট্টো কথো বট্ল 

রনই, বরলয়ো তেোি করিয়ো িোহোট্ক রনট্েি ঘট্ি টোরনয়ো আরনল, এবং প্রদীপ 

উজ্জ্বল করিয়ো রদয়ো বোক্স খুরলয়ো একট্েোিো রূপোি তেোটো েল ব্বঝি হোট্ি রদয়ো 

করহল, তিোি তেট্য়ট্ক পিট্ি রদলুে ব্বঝ—নো নো, আেোি েোথো খোস, তিোট্ক 

রনট্িই হট্ব,—আি কখট্নো য্রদ তদখো নো হয়; বরলট্ি বরলট্িই তস ঝি ঝি 

করিয়ো কো াঁরদয়ো তিরলল। 

 

এ সব রক কোণ্ড তবৌেো! বরলয়ো ব্বঝ রবহ্বল-দৃঠিট্ি চোরহয়ো িরহল। রকিেেয়ী তচোখ 

েুরছট্ি েুরছট্ি করহল, িুই ছোিো আেোি আপনোি তকউ তনই ব্বঝ! আেোট্ক 

বো াঁচো—আেোট্ক এখোন তথট্ক পরিত্রোে কি। এখোট্ন থোকট্ল আেোি বুক তিট্ট 

য্োট্ব! 

ব্বঝ রনিঃশট্ে রকিেেয়ীি আপোদ-েস্তক বোিংবোি রনিীক্ষে করিয়ো বরলল, 

সেস্তই বুব্বঝ তবৌেো, আরেও ি তেট্য়েোনু ! আেোি রেন্তস তয্রদন পুকুিঘোট্ট 

তকাঁ ট্দ বট্লরছল, চললুে েুট্ক্তো, আি হয়ি তদখো হট্ব নো! িখন আরেও ি িোি 

পোট্য় পট্ি তকাঁ ট্দ বট্লরছলুে, ওট্গো, আেোয় সট্ঙ্গ নোও! তিট্ল তিট্খ তগট্ল 
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আেোি বুক তিট্ট য্োট্ব। িো কোল সকোট্লই বুব্বঝ তছোটবোবু এখোন তথট্ক চট্ল 

য্োট্ি তবৌেো? 

 

রকিেেয়ী বরলল, হুাঁ । রকন্তু কলকোিোয় আেোট্দি থোকো হট্ব নো ব্বঝ। তকোথোয় য্োই 

বল তদরখ? 

 

ব্বঝ তলশেোত্র রচন্তো নো করিয়ো করহল, িট্ব আিোকোট্ন য্োও েো, েট্নি সুট্খ 

থোকট্ব। আেোি তছোটট্বোনও তসখোট্ন—আেোি নোে কিট্ল তিোেোট্দি তস েোথোয় 

কট্ি িোখট্ব। আে ি েঙ্গলবোি—কোল তিোট্িই েোহোে ছোিট্ব। য্োট্ব েো 

তসখোট্ন? 

 

রকিেেয়ী ব্বঝি হোি ধ্রিয়ো বরলল, য্োব। 

 

ব্বঝ িিসো রদয়ো বরলল, িট্ব তিোেিো ঠঠক হট্য় তথট্কো, আরে তিোিট্বলোয় গোরি 

এট্ন তিোেোট্দি রনট্য় য্োব! কোক-পক্ষী েোনট্ি পোিট্ব নো—তিোেিো তকোথোয় 

তগট্ল। য্োও েো, য্োও, তছোটবোবুট্ক তছট্ি িুরে বো াঁচট্ব নো, বরলয়ো ব্বঝ আাঁচল িুরলয়ো 

এবোি রনট্েি চট্ক্ষ রদল। 

 

ঠোকুিট্পো? 

 

িোব্বত্র তবোধ্ করি িখন তিোি হইয়ো তগট্ছ, রদবোকি চেরকয়ো উঠঠয়ো বরসল। ঠঠক 

সম্মুট্খই রকিেেয়ী দো াঁিোইয়ো। 

 

রদবোকি চেরকয়ো করহল, এরক, তবৌরদ তয্! 
 

হো াঁ ঠোকুিট্পো, আরেই, বরলয়ো রকিেেয়ী রবহ্বল রদবোকট্িি বুট্কি উপি অকস্মোৎ 

উপুি হইয়ো পরিল। করহল, ঠোকুিট্পো, আেোট্ক তছট্ি নোরক িুরে য্োট্ব? বক 

য্োও তদরখ! 
 

প্রিুযিট্ি রদবোকি একটো কথোও করহট্ি পোরিল নো—শুধ্ু িোহোি দুই চকু্ষ েট্ল 

িরিয়ো তগল। 

 

রকিেেয়ী উঠঠয়ো বরসয়ো আাঁচল রদয়ো িোহোি তচোখ েুছোইয়ো রদয়ো করহল, রছিঃ! 

কোিো তকন িোই! 
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তবৌরদ, আরে তয্ রনরুপোয়! তছোিদো তয্ আে সকোট্লই আেোট্ক চট্ল তয্ট্ি 

বট্লট্ছন! 
 

উট্পন্দ্রি নোেেোত্রই রকিেেয়ী তিোট্ধ্ অে হইয়ো করহল, তক তছোিদো! তক তস! 

তস রক আেোি তচট্য়ও তিোেোি তবশী আপনোি? তিোেোট্ক নো তদখট্ি তপট্ল রক 

িোি বুক তিট্ট য্োয়? নো ঠোকুিট্পো, সংসোট্ি কোরু সোধ্য তনই আি আেোট্দি 

আলোদো কট্ি িোট্খ। বোইট্ি গোরি দো াঁরিট্য় আট্ছ—চল আেিো য্োই। 

 

তকোথোয় তবৌরদ? 

 

আরে তয্খোট্ন রনট্য় য্োব তসইখোট্ন ঠোকুিট্পো। 

 

আিো চল, বরলয়ো রদবোকি উঠঠট্ি উদযি হইল। একবোি িোহোি েট্ন হইল, তস 

বুব্বঝ েোরগয়ো নোই, ঘুট্েি তঘোট্ি স্বপ্ন তদরখট্িট্ছ। রকন্তু পিক্ষট্েই রকিেেয়ীি 

অনুসিে করিয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি ঘট্িি বোরহট্ি আরসয়ো দো াঁিোইল। 
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তচৌব্বত্রশ 

 

কো াঁচট্পোকো তয্েন করিয়ো পিঙ্গট্ক টোরনয়ো আট্ন, তিেন করিয়ো দুরন েবোি 

েোদুেট্ন্ত্র রকিেেয়ী অধ্ ে-সট্চিন রবেূঢ়-রচি হিিোগয রদবোকিট্ক েোহোে-

ঘোট্ট টোরনয়ো আরনয়ো উপরস্থি করিল এবং ঠটরকট রকরনয়ো আিোকোন য্োত্রী-

েোহোট্ে চরিয়ো বরসল। এ েোহোট্ে রিি নো থোকোয়, েোহোট্েি কিৃেপক্ষ স্বোেী-

স্ত্রী েোরনয়ো একটো তকরবট্নি েট্ধ্যই রদবোকি ও রকিেেয়ীি স্থোন রনরদেি করিয়ো 

রদট্লন। এইখোট্ন রকিেেয়ীট্ক বসোইয়ো রদয়ো রদবোকি তিট্কি একটো রনিৃি 

অংট্শ তিরলঙ ধ্রিয়ো চুপ করিয়ো দো াঁিোইয়ো িরহল। িট্ে তিট্কি পযোট্সঞ্জোট্িি 

রিি করেয়ো তগট্ল, কুরলট্দি তগোলেোল থোরেয়ো আরসল। তনোঙ্গি তিোলোি ককেশ 

শট্ে েোহোট্েি সম্মুখ রদকটোি েি রদবোকট্িি বুট্কি রিিিটোও কো াঁরপট্ি 

লোরগল। ক্ষেকোট্লই েোহোে িোগীিথীি েোঝোেোব্বঝ িোরসয়ো আরসল এবং অকূল 

সেুট্দ্র পোরি রদবোি উট্দ্দট্শয ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি গরি সিয় করিট্ি লোরগল। য্খন ঠঠক 

তবোঝো তগল েোহোে চরলয়োট্ছ, িখন রদবোকট্িি দুই চকু্ষ েট্ল িরিয়ো তগল এবং 

তস িোহোি দুই কিিল েুট্খি উপট্ি তেোি করিয়ো চোরপয়ো ধ্রিয়ো তকোনেট্ি 

উচ্ছ্বরসি িন্দন রুদ্ধ করিয়ো লজ্জো রনবোিে করিল। পূব েরদট্কি আকোশটো িখন 

িরুে সূট্য্ েি আিোয় িক্তোি হইয়োরছল এবং িখনও িোহোি রনিঃসব্বন্দগ্ধ 

উপীনদোদো তেযোরি -সোট্হট্বি বোটীট্ি শয্যোিযোগ করিয়ো উট্ঠন নোই। 

পলোয়ট্নোট্দ্দট্শ বোটীি বোরহি হওয়ো পয্ েন্ত তয্ িী ে অবযক্ত গ্লোরন রদবোকট্িি 

রচট্িি েোট্ঝ েেো হইয়ো উঠঠট্িরছল, ইহোি তশট্ ি রদকটো তয্ কি কুৎরসি এবং 

রনদোরুে, এইবোি িোহোি চট্ক্ষি উপি তস দৃশয িুঠটয়ো উঠঠল। একেন িদ্র-

গহৃস্থবধ্ূট্ক কুট্লি বোরহট্ি তকোন এক অেোনো তদট্শ তস রনট্ে লইয়ো য্োইট্িট্ছ, 

এেন অসম্ভব কোণ্ড িোহোি অন্তট্িি েট্ধ্য এিক্ষে তকোথোও সিযকোি আশ্রয় 

পোয় নোই। িোহোি রশক্ষো, সংস্কোি, চরিত্র, সু্কল, কট্লে, তদশ, বেু-বোেব এবং 

সট্ব েোপরি িোহোি রপিৃসে উপীনদোদো—এই সেস্ত হইট্ি তস তয্ রকরূপ 

রনে েেিোট্ব রবব্বিি হইয়ো য্োইট্িট্ছ, এখনই রনিঃসট্ন্দট্হ উপলরব্ধ করিল, য্খন 

তদরখল েোহোে সিযই চরলট্ি শুরু করিয়োট্ছ। িোহোি উপীনদোদোি কোট্ছ 

আব্বেও তস বোলক-েোত্র। তসই উপীনদোদোি েট্নি িোবটো এই সংবোট্দ রক হইয়ো 

য্োইট্ব, িোহো েট্ন করিট্ি রগয়োই িোহোি বক্ষস্পন্দন থোরেয়ো য্োইট্ি চোরহল। 

তসইখোট্ন দুই েোনুি েট্ধ্য েুখ  োরকয়ো বরসয়ো পরিল এবং এক রনরেট্  িোহোি 

অদেয চট্ক্ষি েল ঝিঝি করিয়ো ঝরিয়ো পরিট্ি লোরগল। এেন সেয় 
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রকিেেয়ী িোহোি পোট্শ্ব ে আরসয়ো দো াঁিোইল এবং েোথোয় হোি িোরখয়ো তেহোদ্রেকট্ি 

বরলল, ঠোকুিট্পো, একবোিঠট ঘট্ি এট্সো। 

বহু তচিোয় ও বহুক্ষট্ে রদবোকি িোহোি চট্ক্ষি েল শুষ্ক করিয়ো অট্ধ্োেুট্খ উঠঠয়ো 

দো াঁিোইল এবং ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি রকিেেয়ীি অনুসিে করিয়ো তকরবট্নি েট্ধ্য আরসয়ো 

উপরস্থি হইল। রকিেেয়ী দিেো বে করিয়ো রদয়ো রদবোকিট্ক রনট্েি পোট্শ্ব ে 

বসোইয়ো িোহোি দুই হোি রনট্েি হোট্িি েট্ধ্য লইয়ো, েুখপোট্ন চোরহয়ো অিযন্ত 

করুে-কট্ি ব্বেজ্ঞোসো করিল, কো াঁদরছট্ল তকন িোই? 

 

প্রশ্ন শুরনয়ো রদবোকট্িি তচোট্খি েল আবোি গিোইয়ো পরিল। 

 

রকিেেয়ী আাঁচল রদয়ো িোহো েুছোইয়ো রদয়ো বরলল, সরিয কট্ি বল তদরখ ঠোকুিট্পো, 

িুরে আেোট্ক িোলবোস রক নো? 

 

রদবোকি রকছুই বরলট্ি পোরিল নো। রনিোন্ত তছট্লেোনুট্ ি েি আকুলিোট্ব 

কো াঁরদট্ি লোরগল। 

 

রকিেেয়ী িোহোি অশ্রুরসক্ত েুখ রনট্েি বট্ক্ষি উপি টোরনয়ো লইয়ো চোরপয়ো 

ধ্রিয়ো িোরখল এবং ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি িোহোি েোথোি েট্ধ্য অঙু্গরল চোলনো করিয়ো রনিঃশট্ে 

সোন্ত্বনো রদট্ি লোরগল। 

 

এেন বহুক্ষে কোঠটল; বহুক্ষট্ে রদবোকট্িি অশ্রুি ধ্োিো আপরনই রনিঃট্শ  হইয়ো 

তগট্ল, তস অট্পক্ষোকৃি সুস্থ হইয়ো উঠঠয়ো বরসল এবং তকোন কথো নো বরলয়ো দিেো 

খুরলয়ো আট্স্ত আট্স্ত বোরহি হইয়ো তগল। েোহোে িখন নদীি িীি তঘাঁর য়ো 

আাঁরকয়ো বো াঁরকয়ো েোঠট বো াঁচোইয়ো, েল েোরপয়ো েন্দগরিট্ি সেুট্দ্রি অরিেুট্খ 

চরলয়োট্ছ এবং তছোটবি তেট্লরিঠঙ ও েোলট্বোঝোই তনৌকোি কু্ষদ্র য্োত্রীিো েস্ত 

েোহোট্েি েস্ত েয্ েোদো িক্ষো করিয়ো িিোি রদয়ো অরি সোবধ্োট্ন বোরহয়ো 

য্োইট্িট্ছ। 

 

রদবোকি তিরলংট্য়ি পোট্শ্ব ে একটো তচৌরক টোরনয়ো লইয়ো পুনিোয় বরসয়ো পরিল এবং 

দূট্ি-অদূট্ি, েট্ল-স্থট্ল, য্োহো-রকছু িোহোি তচোট্খ পরিট্ি লোরগল, িোহোিই কোট্ছ 

েট্ন েট্ন অিযন্ত তবদনোি সরহি রচিরবদোয় গ্রহে করিট্ি করিট্ি অন্তট্িি 

অসহয দুিঃখ অন্তয্ েোেীট্ক রনট্বদন করিয়ো রদট্ি লোরগল। 

 

রকছুক্ষট্ে আবোি তকরবট্নি েট্ধ্য িোক পরিল। 
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রকিেেয়ী বরলল, তবলো অট্নক হট্লো, েোন কট্ি এস। আরে িিক্ষে তিোেোি 

খোবোি ঠঠক কট্ি িোরখ। 

 

তস রনট্ে এইেোত্র েোন করিয়ো লইয়োরছল। রপট্ঠি উপি আদ্রে চুট্লি িোরশ 

ছিোইয়ো রদয়ো তকরবট্নি তেট্ঝট্ি বরসয়ো হো াঁরিি েুখ খুরলয়ো রক কিকগুলো 

আহোয্ ে-সোেগ্রীি েেো-খিট্চি রহসোব করিট্িরছল। িোট্িি েট্ধ্য তস ব্বঝট্ক রদয়ো 

এই সেস্ত সংগ্রহ করিয়ো লইয়োরছল। 

 

রদবোকি েবোব রদল, িুরে খোও, আেোি রকছুেোত্র রক্ষট্দ তনই তবৌরদ। 

 

রকিেেয়ী েুখ িুরলয়ো চোরহল। বরলল, তস হট্ব নো। িুরে নো তখট্ল আেোিও খোওয়ো 

হট্ব নো। িুরেই এখন আেোি সব েস্ব—তিোেোট্ক নো খোইট্য় আরে রকছুট্িই তখট্ি 

পোিব নো। 

কথো শুরনয়ো রদবোকি লজ্জোয় েরিয়ো তগল এবং তকোট্নো কথো নো বরলয়ো বোরহট্ি 

চরলয়ো য্োইট্ি উদযি হইট্িই রকিেেয়ী ধ্রিয়ো তিরলয়ো বরলল, এ তয্ সিিথীি 

বূযহ ঠোকুিট্পো, পোলোচ তকোথোয়? প্রট্বট্শি পথ আট্ছ, রকন্তু বোি হবোি পথ রক 

সবোই েোট্ন? য্রদ তস ইট্িই রছল, এ রবট্দয তিোেোি উপীনদোদোি কোছ তথট্ক 

রশট্খ নোওরন তকন? 

 

একটুখোরন তেৌন থোরকয়ো করহল, িোেোশো নয় ঠোকুিট্পো, আেোি অবোধ্য হট্য়ো 

নো—েোন কট্ি এট্স রকছু খোও, িোি পট্ি বোইট্ি তিরলঙ ধ্ট্ি য্ি খুশী তকাঁ ট্দো, 

আরে আপরি কিব নো। রকন্তু এও বট্ল িোরখ ঠোকুিট্পো, তচোট্খি েতলি এি পট্ি 

রবস্তি প্রট্য়োেন হট্ব, অপ্রট্য়োেট্ন বোট্ে খিচ কট্ি িখন তয্ন আপট্সোস 

কিট্ি নো হয়। 

 

রদবোকি েবোব রদল নো। আগন্তুক রদট্নি এই রন ্ঠুিিে পরিেোট্েি ইরঙ্গি 

নিরশট্ি বহন করিয়ো েোট্নি েনয নীিট্ব বোরহি হইয়ো তগল। শূনয কট্ক্ষ 

রকিেেয়ীও স্তব্ধ হইয়ো বরসয়ো িরহল। িোহোি রবদূ্রট্পি শূল শুধ্ু রদবোকিট্কই 

রবদ্ধ করিল নো, িোহো সহস্রগুরেি হইয়ো রনট্েি বট্ক্ষি েোট্ঝ রিরিয়ো আরসল। 

 

বোরহট্ি আরসয়ো রদবোকি ইিস্তিিঃ ঘুরিয়ো তবিোইট্ি তবিোইট্ি েোহোট্েি তয্-

অংট্শ িৃিীয় তশ্রেীি য্োত্রীিো েিসি হইয়ো বরসয়োরছল তসইখোট্ন নোরেয়ো তগল, 

এবং রবরিি প্রট্দট্শি নোনো বট্ে েি য্োত্রীট্দি েট্ধ্য রনট্েট্ক িুলোইয়ো িোরখবোি 
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পথ খুাঁব্বেয়ো রিরিট্ি লোরগল। এই িোিিবট্ েি েট্ধ্য কি রবরিি েোরি, কি 

রবরচত্র তপোশোক-পরিিদ, কি অজ্ঞোি িো ো তয্ প্রচরলি িরহয়োট্ছ, রদবোকি এই 

িোহো প্রথে তদরখয়ো অিযন্ত রবস্ময়োপি হইল। েোহোট্েি তখোট্লি েট্ধ্যই তসই 

েনিো এবং নোনোরবধ্ িো োি সংরেশ্রট্ে তয্ অপরূপ শেিোরশ উব্বিি হইট্িট্ছ 

িোহোই বো রক রবরচত্র! তস রসাঁরি বোরহয়ো িথোয় নোরেয়ো তগল এবং রনব েোক-রবস্মট্য় 

স্তব্ধ হইয়ো িরহল। 

 

অে একটুখোরন স্থোন দখল করিয়ো লইট্ি য্োত্রীট্দি েট্ধ্য ইরিপূট্ব ে তয্ প্রবল 

তঠলোট্ঠরল তি োট্ির  এবং িেেন-গেেন চরলয়োরছল, িখন িোহো থোরেয়ো 

আরসয়োট্ছ। য্োত্রীিো রনট্েট্দি অরধ্কৃি স্থোনটুকুি উপি শয্যো রবছোইয়ো 

ব্বেরনসপট্ত্রি তবিো রদয়ো য্থোসোধ্য রনিোপদ হইয়ো এইবোি প্ররিট্বশীি প্ররি 

েট্নোট্য্োগ রদবোি সেয় পোইয়োট্ছ। প্রট্িযট্কই প্রট্িযট্কি একটো সট্ন্তো েনক 

পরিচয় গ্রহট্ে উৎসুক। 

 

এক অংট্শ রদবোকট্িি দৃঠি পরিট্িই একেন বোঙোলী দো াঁিোইয়ো উঠঠয়ো চীৎকোি 

করিয়ো িোরকট্ি লোরগল, বোবুেহোশয়, একবোি এরদট্ক আসুন, এরদট্ক আসুন— 

 

তলোকঠটি পোট্শ একেন েেবুি তগোট্ছি স্ত্রীট্লোক বরসয়োরছল, তসও 

তসোৎসুকট্নট্ত্র তসই অনুট্িোট্ধ্িই সেথ েন করিল। রদবোকি বহু পরিশ্রট্ে বহু 

তলোট্কি রিিস্কোি ও তচোখিোঙোরন েোথোয় করিয়ো রিট্িি েট্ধ্য সোবধ্োট্ন পো 

তিরলয়ো রনকট্ট আরসয়ো উপরস্থি হইট্িই তলোকঠট রনকটস্থ তিোিট্ঙ্গি উপি 

স্থোন রনট্দেশ করিয়ো বরলল, এটো আেোি ঠটট্নি তপঠট নয় েশোই, আসল 

তলোহোি,—আপরন স্বিট্ন্দ বসুন। েশোয়, আপনোিো? 

রদবোকি বরলল, ব্রোহ্মে। 

 

িৎক্ষেোৎ তলোকঠট দুই হস্ত প্রসোরিি করিয়ো রদবোকট্িি েিুোি উপি হইট্িই 

পদধ্ূরল সংগ্রহ করিয়ো লইয়ো ব্বেহ্বোয়, কট্ি ও েস্তট্ক স্থোপন করিয়ো বরলল, 

িোবরছলোে এ কটো রদন বুব্বঝ বো বৃথোয় য্োয়। েশোয় আট্ছন তকোথোয়? 

 

রদবোকি অঙু্গরল রনট্দেশ করিয়ো উপট্ি তদখোইয়ো রদট্ল, তস বরলল, তকরবট্ন 

আট্ছন? িো তয্খোট্নই থোকুন রদনোট্ন্ত একঠটবোি পদধ্ূরল তথট্ক বব্বিি কিট্বন 

নো। য্োট্বন তকোথোয়, তিঙু্গট্ন? 

 

রদবোকি েোথো নোরিয়ো বরলল, নো আিোকোট্ন। 
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আিোকোট্ন ি আরেও থোরক। আে রবশ বৎসি ওখোট্ন আরছ, েহোশয়ট্ক ি 

কখন তদরখরন। এই প্রথে য্োট্িন? তসখোট্ন তকউ আত্মীয় আট্ছন বুব্বঝ? তনই? 

িো তহোক— রকছু রচন্তো কিট্বন নো। েশোট্য়ি বোপ-েোট্য়ি আশীব েোট্দ আরে 

ওখোনকোি একেন বোরিওয়োলো, অট্নকগুট্লো ঘি আেোি খোরল পট্ি আট্ছ। িো 

য্োট্বন আপরন—আেোি সট্ঙ্গই। পোট্শ্ব েোপরবিো স্ত্রীট্লোকঠটট্ক তদখোইয়ো বরলল, 

ইরন বোরিউলী। 

 

বোরিউলী এিক্ষে অরনট্ে -দৃঠিট্ি রদবোকট্িি পোট্ন চোরহয়োরছল। অিযন্ত িোিী 

ও তেোটো গলোয় ব্বেজ্ঞোসো করিল, আপনোি পরিবোি সট্ঙ্গ আট্ছন বুব্বঝ? 

 

রদবোকি েুখ িোঙ্গো করিয়ো ঘোি নোরিয়ো তকোনেট্ি েোনোইয়ো রদল, আট্ছন। 

স্ত্রীট্লোকঠটি কথো বো াঁকো বো াঁকো, কপোট্ল উলরক, সীেট্ন্ত েস্ত চওিো রসনূ্দট্িি দোগ, 

নোট্ক নথ এবং দুই কোট্ন রবশ-ব্বত্রশটো েোকরি। েোথোয় তয্ একটুখোরন আাঁচল 

তদওয়ো রছল, উৎসোট্হি আট্বট্গ িোহোও নোরেয়ো পরিল। করহল, িোলই হট্লো। 

আিোকোন বি েন্দ েোয়গো েশোয়,—েট্গি তদশ। রকন্তু আেোি বোরিট্ি কোট্িো 

দো াঁি তিোটোবোি তেো তনই—আরে তিেরন বোরিউলী নই। কোরেনীট্ক িয় কট্ি নো 

এেন তলোক ওট্দট্শ তনই। থোকট্বন আেোি বোরিট্িই, তকোন িয় তনই। িোিো 

পো াঁচ টোকো কট্ি, িো তদট্বন আপরন চোি টোকো কট্িই,—হো াঁ বোরিআলো, তিোেোট্দি 

বোংশোট্ল একটো কোে েটুট্ব নো? 

 

বোরিআলো একটু ইিস্তিিঃ করিয়ো বরলল, িো—িো েটুট্ব বব রক! 
 

রদবোকি প্রশ্ন করিল, েশোট্য়ি নোে— 

 

হরিশ িটোচোরয্য! নো, নো, ও কিট্বন নো—অপিোধ্ হট্ব। আরে ব্রোহ্মে নই, 

বকবিে। একটু শোস্তি-টোস্তি েোনো আট্ছ বট্ল তলোট্ক আদি কট্ি িট্চোয্ বট্ল 

িোট্ক। ব্বত্রকঠি েোলো ধ্োিে কট্িরছ, েোছ-েোংস পরিিযোগ কট্িরছ,—আি তকন 

েশোয়, ত ি ি কট্ি তদখলুে; এখন প্রোয় দু’হোেোি আিোই হোেোি খিচ কট্ি চোি 

ধ্োট্ে ঘুট্ি এলুে বোরিট্িও বছি-চোট্িক েোট্ক আনলুে,—আি তকন! িোই 

বোরিউলীট্ক েোট্ঝ েোট্ঝ বরল, বোরিউলী আিোকোট্ন য্ো-রকছু আট্ছ রবব্বি রসব্বি 

কট্ি তকোথোও একটো িীথ েধ্োট্ে রগট্য় থোরক চল। বরলয়ো তলোকটো উদোসেুট্খ 

উপট্িি রদট্ক চোরহয়ো চুপ করিয়ো িরহল। বোরিউলীও িোহোি স্বোিোরবক তেোটো 

গলোয় প্রিুযিি করিল, আরেও িোই বরল। কো াঁচো-বয়ট্স অরদট্িি তিট্ি য্ো 
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কট্িরছ, িো ি কট্িইরছ—তস রকছু আি আেোি গোট্য় তলখো তনই—আরেও বরল, 

বোরিআলো, আি নয়, এইবোি য্োই চল। বরলয়ো তসও ঊর্ধ্ েট্নট্ত্র স্তব্ধ হইয়ো বরসয়ো 

িরহল। রদবোকি পোকো তলোক নয়, এই সেস্ত ইরিহোট্সি রনগূঢ় িে রকছুট্িই 

হৃদয়ঙ্গে করিট্ি নো পোরিয়ো, চুপ করিয়ো বরসয়ো িরহল। 

বোরিউলী কথো করহল। বরলল, হো াঁ বোরিআলো, এইবোি িট্ব রচাঁ ট্িগুরল রিব্বেট্য় 

রদই? 

 

বোরিআলোি ধ্যোন িোরঙ্গয়ো তগল। ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বরলল, দোও। 

 

সংসোি অনরিজ্ঞ রদবোকি এ ইরঙ্গট্িি িোৎপয্ েটো এখন বুব্বঝট্ি পোরিল। উঠঠয়ো 

দো াঁিোইয়ো বরলল, আরে এখন য্োই,—আবোি আসব িখন। 

 

হরিট্শি রনকট হইট্ি রবদোয় লইয়ো রদবোকি অেোি, অিুক্ত অবস্থোয় তিট্কি 

একখোনো আিোে-তচৌরকি উপট্ি ঘুেোইয়ো পরিয়োরছল। কখন তয্ েোহোে নদীি 

তঘোলো েল পোি হইয়ো তগল, কখন তয্ অগোধ্ কৃেবে ে লবেোমু্বিোরশি েোঝখোট্ন 

িোরসয়ো আরসল, িোহো েোরনট্িও পোরিল নো। অস্িুট-তকোলোহট্ল ঘুে িোরঙ্গয়ো 

সম্মুট্খ তদরখল িোঙ্গো-সূয্ ে অস্ত য্োইট্িট্ছ। বহু তলোক িকে-রবিকে করিট্ি করিট্ি 

িোহোই তদরখট্িট্ছ। তয্ সূয্ েোট্স্তি রববিে তস ইরিপূট্ব ে ইংিোেী বোংলো অট্নক 

পুস্তট্ক অট্নকবোি পরিয়োট্ছ, এই তসই সূয্ েোস্ত! এই তসই সিযকোি সেুদ্র! 

চিুরদেট্ক চোরহয়ো একবোি তস অনন্ত েলিোরশ তদরখয়ো লইল এবং পিক্ষট্ে 

অস্তগট্েোেুখ সূয্ েট্দবট্ক নেস্কোি করিট্িই িোহোি তচোট্খ েল আরসয়ো পরিল। 

সূয্ ে অস্ত তগল, তস চোরহয়ো িরহল, আকোশ ম্লোন হইয়ো আরসল তস চোরহয়ো িরহল, 

সেযোি অেকোি নোরেয়ো আরসট্ি লোরগল তস চোরহয়ো িরহল, িট্ে আকোশ ও েল 

গোঢ় কৃেেূরিে ধ্োিে করিল, িবুও রদবোকি তিেরন করিয়োই তচয়োট্ি পরিয়ো 

রনিঃশট্ে চোরহয়ো িরহল। 

 

বনশ শীিল বোয়ু হুহু করিয়ো বরহয়ো য্োইট্িট্ছ, উপি তিক প্রোয় েনশূনয, েোথোি 

উপট্ি কৄেপট্ক্ষি গিীি কোট্লো আকোশ, নীট্চ সোগট্িি তিেরন গিীি কোট্লো 

েল, িোহোরি েোঝখোট্ন রদবোকি রনট্েি অন্তট্িি সুগিীি কোরলেোট্ক 

রনেজ্জজ্জি করিয়ো রদয়ো রকছুক্ষট্েি েনয স্বব্বস্ত তবোধ্ করিট্িরছল, এেরন সেট্য় 

হঠোৎ কোহোি তকোেল হস্তস্পট্শ ে িোহোি চেক িোরঙ্গল। রিরিয়ো তদরখল, 

রকিেেয়ী। 
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রকিেেয়ী বরলল, রক হট্চ ঠোকুিট্পো! িুরে রক েৃিুয পে কট্ি অনশন-ব্রি 

রনট্য়চ? 

 

রদবোকি েবোব রদল নো, চুপ করিয়ো িরহল। 

 

রকিেেয়ী ক্ষেকোল েোত্র উিট্িি অট্পক্ষো করিয়ো, ঘট্ি এস, বরলয়ো তেোি 

করিয়ো িোহোট্ক তকরবট্নি েট্ধ্য টোরনয়ো আরনল এবং তেট্ঝি উপট্ি পোিো 

শয্যোি উপি বসোইয়ো রদয়ো করহল, রকছুই য্রদ নো তবোঝ, এটো অন্তিিঃ ি বুঝট্ি 

পোিচ তয্, শি কোিোকোঠটট্িও েোহোে তিোেোট্ক তদট্শ রিরিট্য় রনট্য় য্োট্ব নো। 

নো তখট্য় শুরকট্য় েিট্লও নো, সোগট্িি েট্ল ঝো াঁরপট্য় পিট্লও নো। আিোকোট্ন 

তিোেোট্ক তয্ট্িই হট্ব। িট্ব তকন রেট্ছ রনট্ে শুরকট্য় আেোট্ক শুট্কোচ? য্ো 

রদই, য্ো পোি খোও, িোিপট্ি েোহোে য্খন আিোকোট্ন তপৌছট্ব, তয্খোট্ন খুশী 

তনট্ব তয্ট্য়ো, য্খন খুশী রিট্ি এট্সো—তিোেোি রদরবয কট্ি বলরচ ঠোকুিট্পো, আরে 

বোধ্ো তদব নো। বরলট্ি বরলট্িই রকিেেয়ীি কিস্বি উগ্র এবং কু্ষৎরপপোসোিুি দুই 

চকু্ষ আগুট্নি েি দীি হইয়ো উঠঠল। 

রদবোকি েুখ িুরলয়ো েুট্গ্ধি েি চোরহয়ো িরহল। আে এিরদন পট্ি িোহোি েতন 

হইল, য্বরনকোি অন্তিোট্ল তস তয্ন সিয বস্তুঠটি অকস্মোৎ তদখো পোইয়ো তগল। 

রকিেেয়ীি সুন্দি দুই চট্ক্ষি বোসনোদীি বুিুকু্ষ দৃঠিি েোট্ঝ আি য্োই তকন নো 

থোক, িোহোি েনয তসখোট্ন একরবন্দ ুিোট্লোবোসো নোই। িথোরপ তস তকোন কথো 

করহল নো, নীিট্ব দৃঠি আনি হইয়ো উব্বিি দুই হো াঁটুি েট্ধ্য েুখ গুাঁ ব্বেয়ো পোথট্িি 

েি বরসয়ো িরহল। 

 

ক্ষেপট্িই রকিেেয়ী উঠঠয়ো তগল এবং একটো হো াঁরিি রিিি হইট্ি রকছু রেঠি 

একখোরন তছোট তিকোরবট্ি করিয়ো আরনয়ো রদবোকট্িি সম্মুট্খ আরনয়ো েোনু 

পোরিয়ো উাঁচু হইয়ো বরসল এবং তেোি করিয়ো একহোট্ি িোহোি েুখ িুরলয়ো ধ্রিয়ো 

একঠটি পি একঠট করিয়ো িোহোি েুট্খ গুাঁ ব্বেয়ো রদট্ি লোরগল। এেরন করিয়ো 

সবগুরল রনিঃট্শ  করিয়ো রকিেেয়ী েুহিূ েকোল রক িোরবয়ো লইল, পিক্ষট্েই নি 

হইয়ো রদবোকট্িি আদ্রে ওষ্ঠ চুম্বন করিয়ো রখলরখল করিয়ো হোরসয়ো উঠঠল। 

 

এই রব োক্ত চুম্বন এবং এই রন ্ঠুি বোরস, রদবোকি িোহোি সেস্ত শব্বক্ত একব্বত্রি 

করিয়ো সহয করিল, রকন্তু িোট্ত্র য্খন এক শয্যোয় শয়ন করিবোি আট্য়োেন 

চরলট্ি লোরগল, িখন তস আি রকছুট্িই রস্থি থোরকট্ি পোরিল নো। দো াঁিোইয়ো 

উঠঠয়ো বরলল, তস হট্ব নো, তবৌরদ, এ আরে রকছুট্িই পোিব নো। আেোট্ক তছট্ি 
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দোও, আরে তয্খোট্ন তহোক বোইট্ি এক েোয়গোয় পট্ি থোরক তগ, রকন্তু তিোেোি এ 

হুকুে পোলন করিবোি েট্নয রকছুট্িই আরে এ-ঘট্ি িোব্বত্র কোটোট্ি পোিব নো—

রকছুট্িই নো—রকছুট্িই নো। 

 

রকিেেয়ী িখন রবছোনো পোরিট্িরছল—রিরিয়ো চোরহল। রদবোকি আবোি দৃঢ়কট্ি 

বরলয়ো উঠঠল, এ তকোনেট্িই হট্ব নো। 

 

রকিেেয়ী প্রথেটো হোরসট্ি তচিো করিল, রকন্তু হোরস আরসল নো। করহল, রক হট্ব 

নো ঠোকুিট্পো, তশোয়ো? 

 

দুই চকু্ষ িোহোি বোেরবদ্ধ বযোঘ্রীি েি জ্বরলয়ো উঠঠল। তস দো াঁট্িি উপট্ি দো াঁি 

চোরপয়ো আট্স্ত আট্স্ত বরলল, িুরে রক েট্ন কি, সেস্ত অপিোধ্ আেোি েোথোয় 

চোরপট্য় রদট্য়, রদরবয িোলেোনু টোি েি তদট্শ রিট্ি রগট্য়, তিোেোি উপীনদোদোি 

পো ছুাঁ ট্য় শপথ কট্ি বলট্ব, িুরে সোধ্ু! তিোেোি উপীনদোদো েোথো উাঁচু কট্ি চলট্ব? 

তস হট্ব নো ঠোকুিট্পো! সব কথো আেোি বুঝট্ব নো, তবোঝবোি প্রট্য়োেনও তনই—

িুরে সোধ্ু হও, নো হও, তসেনযও িোরব নো; রকন্তু অপিোট্ধ্ি িোট্ি য্খন আেোি 

েোথো নুট্য় পিট্ব, িখন তিোেোি উপীনদোদোি ঘোট্িও উাঁচু কট্ি চলবোি েি েোথো 

রকছুট্িই িোখব নো—এ িুরে রনিয়ই তেট্নো। বরলয়োই আবোি তস িোহোি শয্যো-

িচনোয় প্রবৃি হইল এবং অদূট্ি গরদ-আাঁটো তবট্িি উপি রদবোকি আিি হইয়ো 

েোথো নীচু করিয়ো বরসয়ো িরহল। 

িোট্ত্র উিট্য় পোশোপোরশ শয়ন করিল। অদৃট্িি তিট্ি সব েস্ব দোন করিয়ো 

হরিশচন্দ্র তয্েন করিয়ো চণ্ডোট্লি হোট্ি আপনোট্ক সেপ েে করিয়োরছট্লন, 

তিেরন ঘৃেোয় রদবোকি রকিেেয়ীি শয্যোপ্রোট্ন্ত আত্মসেপ েে করিল। রকন্তু এ 

রবিৃেো রকিেেয়ীি অট্গোচি িরহল নো। 

 

সেস্ত িোব্বত্র ধ্রিয়ো িোহোি িন্দ্রোিি দুই কোট্নি েট্ধ্য তকোথোকোি অস্িুট তিোদন 

প্রবোট্হি েি আরসয়ো তপৌৌঁরছট্ি লোরগল এবং িোহোিই েোট্ঝ েোট্ঝ কোহোট্দি 

ক্রুদ্ধ দীঘ েশ্বোস িরহয়ো িরহয়ো গব্বেেয়ো উঠঠট্ি লোরগল। তিোট্িি রদট্ক একটো 

তদোলো খোইয়ো তস এট্কবোট্ি সেোগ হইয়ো উঠঠয়োই বুব্বঝল, বোরহট্ি প্রবলট্বট্গ 

বোিোস বরহট্িট্ছ এবং েোহোে দুরলট্ি শুরু করিয়োট্ছ। তচোখ চোরহয়ো তদরখল, 

িোহোি বট্ক্ষি উপি রকিেেয়ীি তকোেল বোে হস্ত রনরদ্রি কোলসট্প েি েি 

পরিয়ো আট্ছ। পোট্ছ সেোগ হইয়ো উঠঠয়োই দংশন কট্ি, এই আশঙ্কোয় তস তয্ন 

উঠঠট্ি সোহস করিল নো, আবোি তচোখ বুব্বেয়ো পরিয়ো িরহল। বোিোস এবং 
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তদোলট্নি তবগ িট্েই বরধ্ েি হইট্ি লোরগল এবং রকিেেয়ীি ঘুে িোরঙ্গয়ো তগল। 

রদবোকট্িি বক্ষরস্থি রশরথল হস্ত ঈ ৎ চোরপয়ো ধ্রিয়ো আট্স্ত আট্স্ত ব্বেজ্ঞোসো 

করিল, বোরহট্ি ও রক—ঝি নোরক? 

 

রদবোকি বরলল, হো াঁ। 

 

িট্ব উপোয়? 

 

রদবোকি কথো করহল নো। 

 

রকিেেয়ী বরলল, েোহোে তয্ন িুট্ব য্োয়, এই প্রোথ েনোই তবোধ্ করি িগবোট্নি 

কোট্ছ েোনোচ—নো ঠোকুিট্পো? 

 

রদবোকি বরলল, নো। 

 

তছোট একটুখোরন ‘নো’—িুরে েোনু , নো পোথট্িি, ঠোকুিট্পো? বরলয়োই তস সুদৃঢ় 

বট্লি সরহি রদবোকিট্ক বট্ক্ষি কোট্ছ টোরনয়ো লইয়ো বরলল, েোহোে য্রদ তিোট্ব, 

আেিো তয্ন এেরন কট্িই েরি। িীট্ি তিট্স য্োব, তলোট্ক তদখট্ব, ছোপোি কোগট্ে 

উঠট্ব, তিোেোি উপীনদোদো পিট্ব—তস তকেন হট্ব ঠোকুিট্পো! 
 

এই কোেরনক রচট্ত্রি ঘৃরেি পরিকেনো রদবোকিট্ক তঠরলয়ো িুরলয়ো রদল এবং 

রকিেেয়ীি বেন-পোশ হইট্ি রনট্েট্ক সট্েোট্ি েুক্ত করিয়ো টরলট্ি টরলট্ি তস 

ঘি হইট্ি বোরহি হইয়ো তগল। 
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পাঁয়ব্বত্রশ 

 

তিট্কি উপি একখোনো তচৌরকি উপি বরসয়ো পরিয়ো তস একদৃট্ি চোরহয়ো িরহল। 

বুট্কি রিিিটোয় তয্ রক-িকে করিট্ি লোরগল, িোহোট্ক অস্পিিোট্ব অনুিব 

কিো রিি বুব্বদ্ধপূব েক হৃদয়ঙ্গে করিবোি শব্বক্ত িোহোি রছল নো। েোহোট্েি গোট্য় 

উদ্দোে িিঙ্গ উেোট্দি েি ঝো াঁপোইয়ো পরিট্িট্ছ, চূে ে-রবচূে ে হইয়ো তকোথোয় 

রেলোইয়ো য্োইট্িট্ছ, আবোি ছুঠটয়ো আরসয়ো আবোি রেলোইট্িট্ছ—এেরন করিয়ো 

আঘোি-অরিঘোট্িি আিয্ ে তখলো, রদবোকি আত্মরবস্মৃি হইয়ো তদরখট্ি লোরগল। 

উপট্ি পূব েরদট্কি আকোট্শ রদগন্ত হইট্ি ধ্ূসি তেঘ পোহোট্িি েি েেোট বো াঁরধ্য়ো 

উঠঠট্িরছল এবং িোহোরি পিোট্ি িরুে সূয্ ে উঠঠল রক নো, িব্বিি একঠট তিখোও 

তস সংবোদ নীট্চ বহন করিয়ো আরনবোি পথ পোইল নো। পিক্ষট্েই তিট্কি উপট্ি 

খোলোসীিো বযস্ত হইয়ো য্োিোয়োি করিট্ি লোরগল এবং উপট্ি কোিোট্নি ঘণ্টো 

েুহুেু েহুিঃ শরেি হইয়ো উঠঠট্ি লোরগল। ঝট্িি তবগ তয্ উিট্িোিি বোরিয়ো 

উঠঠট্িট্ছ এবং িরব যট্ি আিও বোরিট্ব, এ ইরঙ্গি আকোট্শি তেঘ এবং রসেুি 

িিঙ্গ ব্রীট্েি কোিোন হইট্ি নীট্চি কোরেনী বোরিউলী পয্ েন্ত সকট্লি কোট্ছই 

সুস্পি িো োয় তঘো েো করিয়ো রদল। এেন সেয় একেন খোলোসী আরসয়ো করহল, 

বোবু, বৃঠি পিট্ি আি তদিী তনই, ঝিেট্ল বোইট্ি বট্স তকন ক ্ট পোট্বন, 

তকরবট্ন য্োন। তদখুন, তসখোট্ন এিক্ষে হয়ি বো রক হট্ি! 
 

রদবোকি উরিগ্ন হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, রক হট্য়ট্চ তসখোট্ন? 

 

খোলোসী চটগ্রোেবোসী েুসলেোন। হোরসেুট্খ দুট্ব েোধ্য উচোিট্ে বরলল, রকছু হয়রন। 

রকন্তু েোহোে িোিী দুলট্চ রকনো—িোই বলরচ বোবু, রগট্য় তদখুন, তেট্য়িো রক 

কতচন। এি দুলোরন সহয কিো িোিী শক্ত। রদবোকি উঠঠয়ো দো াঁিোইয়োই বুব্বঝল, 

খোলোসীি কথো অিযন্ত সিয। টরলয়ো পরিট্িরছল, তস ধ্রিয়ো তিরলয়ো বরলল, চলুন 

বোবু, আপনোট্ক রদট্য় আরস। ইহোি সোহোট্য্য তকোনিট্ে রদবোকি তকরবট্নি িোি 

পয্ েন্ত আরসয়ো তপৌৌঁরছল। িোি তঠরলয়ো রিিট্ি রগয়ো তদরখল রকিেেয়ী রবছোনো 

ছোরিয়ো পোট্শি তলোহোি তবট্িি উপি উপুি হইয়ো পরিয়ো িোহোিই একপ্রোন্ত 

তেোি করিয়ো চোরপয়ো ধ্রিয়ো আট্ছ। রদবোকি রশয়ট্িি কোট্ছ রগয়ো বরসল, বরলল, 

কি হট্চ তবৌরদ? 

 

রকিেেয়ী কথো করহল নো, েোথো িুরলল নো, শুধ্ু রনিঃশট্ে রদবোকট্িি তকোট্লি 

উপি িোন হোিখোরন িোরখয়ো চুপ করিয়ো িরহল। েোহোে ওলট-পোলট করিট্ি 
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লোরগল, বোরহট্ি ক্রুদ্ধ পবন তগো াঁট্গো াঁ করিয়ো চীৎকোি করিট্ি লোরগল, এবং উিোল 

িিট্ঙ্গি উচ্ছ্বরসি েলকেো প্রবলিি তবট্গ কু্ষদ্র েোনোলোি তেোটো কো াঁট্চি উপি 

বোিংবোি আছোি খোইয়ো পরিট্ি লোরগল। 

 

িোহোি েোথো ঘুরিয়ো উঠঠল এবং বরসয়ো থোকো অসম্ভব বুব্বঝয়ো তস সঙ্কীে ে তবট্িি 

উপট্িই রকিেেয়ীি েোথোি কোট্ছ েোথো িোরখয়ো েূছ েোগ্রট্স্তি নযোয় শুইয়ো পরিল। 

রকিেেয়ী হোি বুলোইয়ো িোহোি েস্তক স্পশ ে করিয়ো েৃদুস্বট্ি বরলল, শুট্য় পিট্ল, 

েোথো ঘুিট্চ বুব্বঝ? 

 

রদবোকি করহল, হো াঁ। 

 

রকিেেয়ী ক্ষেকোল তেৌন থোরকয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, আিো ঠোকুিট্পো, ঝি ি 

িট্েই বোিট্চ, েোহোে িুবট্ব বট্ল রক েট্ন হয়? 

 

রদবোকি বরলল, নো। 

 

রকিেেয়ী করহল, হো াঁ, নয় নো,—িুরে রক আদোলট্ি সোরক্ষ রদি ঠোকুিট্পো? বরলয়ো 

তস অট্নকক্ষে পয্ েন্ত চুপ করিয়ো পরিয়ো িরহল। বহুক্ষে পট্ি আট্স্ত আট্স্ত 

বরলল, িুবট্ল িোল হট্িো। য্রদ নো-ই তিোট্ব, িো হট্লই বো এেরন কট্ি আেোট্দি 

ক’রদন চলট্ব? 

 

রদবোকি উিি রদল নো তদরখয়ো রকিেেয়ী রদবোকট্িি হোি রদয়ো নোরিয়ো বরলল, 

শুনট্ি পোচ রক? 

 

পোব্বচ। য্িরদন পোট্ি চলুক। 

 

িোি পট্ি? 

 

িোি পট্িও সেুট্দ্র েল থোকট্ব, গলোয় তদবোি েি দরিও েটুট্ব। তয্টো তহোক 

একটো তবট্ছ রনট্লই হট্ব। 

 

এিক্ষে পট্ি রদবোকট্িি েুট্খ একটো কঠঠন কথো শুরনয়ো রকিেেয়ী অট্নকক্ষে 

পয্ েন্ত চুপ করিয়ো পরিয়ো িরহল, িোহোি পট্ি সহে-গলোয় বরলল, নো, িো কট্িো 

নো—বোরি রিট্ি য্োও। িুরে পুরু েোনু , রগট্য় য্ো তহোক একটো রকছু বলট্লই চুট্ক 
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য্োট্ব। খুব সম্ভব, তস প্রট্য়োেনও হট্ব নো,—তিোেোি আপনোি তলোক তকউ এ রনট্য় 

নোিোচোিো কিট্ি চোইট্ব নো। 

 

রদবোকি চুপ করিয়ো িরহল। এেন প্রস্তোবঠট য্ি বি তলোিনীয় তহোক, তস েট্নি 

েট্ধ্য গ্রহে করিট্ি পোরিল নো। বহুক্ষে তেৌন থোরকয়ো করহল, আি িুরে? 

 

রকিেেয়ী পূট্ব েি েি সহে শোন্তস্বট্ি বরলল, আরে? তয্খোট্ন য্োব্বি—আেোট্ক 

তসখোট্নই তথট্ক তয্ট্ি হট্ব। 

 

রদবোকি করহল, রক কট্ি তথট্ক য্োট্ব, তক আট্ছ তসখোট্ন? 

 

রকিেেয়ী করহল, তকউ নো। 

 

িট্ব? 

 

িবুও তথট্ক তয্ট্ি হট্ব। 

 

রদবোকি উৎকিোয় উঠঠয়ো বরসয়ো বরলল, একটু স্পি কট্িই বল নো তবৌরদ? বলচ 

তকউ তনই, অথচ তথট্ক য্োট্ব রক কট্ি, আরে ি তিট্ব পোইট্ন। িুরে তসখোট্ন 

একো থোকট্ব নোরক? 

 

রকিেেয়ী হোরসল। তস হোরস রদবোকি তদরখট্ি পোইল নো, পোইট্ল বুব্বঝি। 

রকিেেয়ী রকছুক্ষে নীিট্ব থোরকয়ো বরলল, নো ঠোকুিট্পো, একো থোকট্ি পোিব 

নো,—আেোি তস বয়স নয়। রকন্তু তিোেোি কোট্ছ ও-সব আট্লোচনোি প্রট্য়োেন 

তনই। বরলয়োই তস রদবোকট্িি িোন হোিটো েুট্খি উপি টোরনয়ো লইয়ো বযথোি 

সরহি বরলল, রকন্তু তিোেোট্ক রনিথ েক কি রদলুে। তস েট্নয েোপ চোইরচ 

ঠোকুিট্পো। 

 

রদবোকি আবোি অবসট্িি েি শুইয়ো পরিল। সব কথো তস রনিঃসংশট্য় বুব্বঝল 

নো, রকন্তু এটুকু বুব্বঝল তয্, ঘট্ি রিরিবোি অেকোি পট্থ তয্-আশোি দীপ-রশখোঠট 

েুহিূ ে পূট্ব েই তস েূট্ঢ়ি েি জ্বোরলয়ো িুরলয়োরছল, আবোি িোহো রনবোইয়ো তিরলবোি 

সেয় হইল। 

প্রদীপ রনরবল বট্ট, রকন্তু িোহোি দুগ েে বোট্ি রদবোকট্িি বুট্কি রিিিটো 

এট্কবোট্ি তবোঝোই হইয়ো তগল। তস অবরুদ্ধ রনশ্বোট্সি গিীি তবদনোয় খোিো 

উঠঠয়ো বরসয়ো িীব্রকট্ি প্রশ্ন করিল, িুরে রক িোেোশো কিরছট্ল তবৌরদরদ এিক্ষে? 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
1

9
 

 

েুখট্চোিো লজ্জো-নম্র রদবোকট্িি এই আকব্বস্মক উগ্রিোয় রকিেেয়ী চেরকি 

হইল। বরলল, তকোন্ িোেোশো ঠোকুিট্পো? 

 

আেোট্দি বোরি রিট্ি য্োবোি কথো! এ রবদূ্রট্পি রক রকছুেোত্র প্রট্য়োেন রছল? 

 

রকিেেয়ী করহল, ঠোটো-রবদূ্রপ ি রকছুই করিরন। 

 

িট্ব এ রক সরিয? 

 

সরিয বব রক িোই! 
 

িুরে একো তথট্ক য্োট্ব, এও িট্ব সরিয! 
 

এও সরিয। 

 

ওিঃ—িোই বুব্বঝ আিোকোট্ন য্োচ! রকন্তু কোি কোট্ছ রক িোট্ব থোকট্ব শুরন? 

 

প্রিুযিট্ি রকিেেয়ী শুধ্ু একটো রনশ্বোস তিরলল েোত্র। িোহোট্দি এই পোলোট্নোটো 

তয্ রদবোকট্িি পট্ক্ষ রকরূপ িয়োবহ, ইহোি লজ্জো তয্ রকরূপ দুিঃসহ, তস িোহোি 

সেস্তই েোরনি; এবং এই রনদোরুে অবস্থো-সঙ্কট্ট পরিয়ো িোহোি েনটো তয্ 

কিদূি রবকল হইয়ো তগট্ছ, রকছুই রকিেেয়ীি অরবরদি রছল নো। রদবোকিট্ক তস 

িোলও বোট্স নোই—বোসোও অসম্ভব। িথোরপ আিয্ ে এই তয্, ইহোিই পরিপূে ে 

ঔদোসীট্নয রকিেেয়ী েট্ন েট্ন এিক্ষে বযথোই পোইট্িরছল। 

 

রকন্তু তয্-েুহটূ্িে রদবোকি িোহোি রুক্ষস্বি ও িীব্রিি প্রট্শ্ন রিিট্িি ঈ েোি 

জ্বোলোটো এট্কবোট্ি অিযন্ত সুট্গোচি করিয়ো তিরলল, তসই েহুটূ্িেই রকিেেয়ীি 

অন্তট্িি রনিৃি তবদনোটো হট্ ে রহট্িোরলি হইয়ো উঠঠল। এই পুলট্কি আিও 

একটো বি কোিে রছল। ইরিপূট্ব ে অপরিেি-বুব্বদ্ধ এই িরুে য্ুবকঠট িোহোি প্রথে 

তয্ৌবট্নি তসৌন্দয্ ে-িৃেোয় এই আিয্ ে নোিীি অট্লৌরকক রূট্পি পোট্ন য্খন 

রিল-রিল করিয়ো আকৃি হইট্িরছল, রকিেেয়ী িখন তদরখয়োও তদট্খ নোই, 

েোরনয়োও ভূ্রট্ক্ষপ কট্ি নোই। তকেন করিয়ো তস েধ্ুচি গরিয়ো উঠঠট্িরছল, 

তকোথোয় িোহোি েধ্ু সব্বিি হইট্িরছল, রনিরিশয় অবট্হলোয় এরদট্ক তস দৃঠিপোি 

কট্ি নোই। রকন্তু, আে য্খন তখো াঁচো খোইয়ো অকস্মোৎ েধ্ু ঝরিয়ো পরিল, িখন, 

এই রনব েোসট্ন তয্-তলোক িোহোি একেোত্র অবলম্বন, িোহোিই েধ্ুচট্িি সয্ত্ন-



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
2

0
 

সব্বিি প্রিি েধ্ু-িোণ্ডোট্িি প্ররি রকিেেয়ী িোহোি একোন্ত সিকে দৃঠি রনবদ্ধ 

করিয়ো িোরখল। হোরসয়ো বরলল, কোি কোট্ছ রকিোট্ব থোকব, তস খবি শুট্ন তিোেোি 

লোি রক ঠোকুিট্পো? য্খন রিট্িই য্োট্ব, িখন এ অনোবশযক তকৌিূহট্লি তকোন 

সোথ েকিোই তনই। 

 

রদবোকি রকছুক্ ে রস্থি হইয়ো িরহল। পট্ি করহল, রিট্ি য্োবই এ কথো ি আরে 

একবোট্িো বরলরন। ওটো তিোেোিই েুট্খি কথো—আেোি নয়। 

রকিেেয়ী বরলল, তস ঠঠক। রকন্তু আেোি েুখ রদট্য় তিোেোি েট্নি কথোই বোি 

হট্য় এট্সট্ছ,—বরলয়োই তস িীব্র প্ররিবোদ প্রিযোশো করিয়ো অট্পক্ষো করিয়ো 

িরহল। রকন্তু প্ররিবোদ আরসল নো। রকিেেয়ী িোহোট্ক িোরববোি সেয় রদয়ো বধ্য্ ে 

ধ্রিয়ো িরহল। বহুক্ষে কোঠটয়ো তগল—বোরহট্ি ঝি-েট্লি অশ্রোন্ত আিেট্ে 

েোহোট্েি তেরুেজ্জো কো াঁরপট্ি লোরগল, খোলোসীট্দি অস্পি তকোলোহল েোট্ঝ 

েোট্ঝ স্পি হইয়ো উঠঠট্ি লোরগল, রকিেেয়ীি বধ্ট্য্ েি বো াঁধ্ও িোরঙ্গয়ো পরিবোি 

উপিে করিল, রকন্তু এ কু্ষদ্র কোট্ঠি ঘিঠটি রনস্তব্ধিো অকু্ষণ্ণ হইয়োই িরহল। 

রদবোকি প্ররিবোদ করিট্ব নো ইহোট্ি রকিেেয়ীি য্খন আি তলশেোত্র সংশয় 

িরহল নো, িখন দীঘ েরনশ্বোস তিরলয়ো আট্স্ত আট্স্ত বরলল, িট্ব রক তিোেোি রিট্ি 

য্োওয়োই রস্থি হট্লো? 

 

রদবোকি বরলল, নো। 

 

রকিেেয়ী আি তকোন প্রশ্ন করিল নো। 
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ছব্বত্রশ 

 

তসই িোট্ত্রই ঝিেল করেয়ো তগল। সোিোরদন অরবশ্রোে েোিোেোরি করিয়ো েি 

রসেু তিোট্িি রদট্ক শোন্ত হইয়ো আরসল। রকন্তু উপট্িি আকোশ প্রসি হইল নো—

েুখ িোিী করিয়ো িরহল। 

 

সকোট্ল ক্ষেকোট্লি েনয সূট্য্ েোদয় হইল বট্ট, রকন্তু সূয্ েট্দব এই েোহোট্েি 

িয়োিে অধ্ েেৃি য্োত্রীরদগট্ক বোস্তরবক সোন্ত্বনো রদয়ো তগট্লন, রকংবো তচোখ িোঙ্গোইয়ো 

অন্তধ্ েোন হইট্লন, রনব্বিি বুঝো তগল নো। 

 

এেরন সেট্য় রদবোকি বোরহট্ি আরসয়ো একটো কযোরম্বট্সি আিোে-তচৌরকি উপি 

কোি হইয়ো শুইয়ো পরিল। রক েোরন তকন, আত্মগ্লোরনি িু োনল আে িোহোট্ক 

আি তিেন করিয়ো দগ্ধও করিট্িরছল নো। লজ্জোি বোরিরধ্ও আে িি দুস্তি 

তবোধ্ হইল নো—তকোথোয় তয্ন নীল িট্ঙি গোছপোলোয় তঘিো একটো অস্পি কূল 

ঝোপসো হইয়ো তচোট্খ পরিট্ি লোরগল। বুট্কি অসহয তবোঝোটো এইিোট্ব য্খন 

হোলকো হইয়ো আরসয়োট্ছ, িখন রস্থি হইয়ো বরসয়ো রদবোকি আি একবোি 

রকিেেয়ীি িকেটোি উপট্ি রনট্েি প্রবৃরিি দোগো বুলোইয়ো লইট্ি প্রবৃি্ি হইল। 

কোল িোট্ত্র রকিেেয়ী এই বরলয়ো িকে করিয়োরছল তয্, আেিো য্থোথ ে অনযোয় 

িখনই করি, য্খন কোহোট্কও িোহোি নযোয্য অরধ্কোি হইট্ি বব্বিি করি! সুিিোং, 

তকোট্নো কোট্ে প্রবৃি হইবোি পূট্ব ে ইহোই তদখো প্রট্য়োেন তয্, কোহোট্িো সরিযকোি 

অরধ্কোট্ি হোি রদট্িরছ রক নো। আবোি এ অরধ্কোি বোরহট্িি রদট্ক তয্েন, 

রিিট্িি রদট্কও ঠঠক তিেরন। রনট্েি উপট্িও রনট্েি একটো সিয অরধ্কোি 

আট্ছ। রনট্েি বরলয়ো তস কোহোট্িো তচট্য় িুি নয়। তস অরধ্কোট্িও বোরহট্িি 

কোহোট্িো হস্তট্ক্ষপ সহয কিো রনট্েি উপট্ি অনযোয় কিো। এই আেোি কথো। 

 

ক্ষেকোল রস্থি থোরকয়ো তস আিও বরলয়োরছল, আেিো চুরি, িোকোরি প্রিৃরি করিয়ো 

তয্েন পট্িি অরধ্কোট্ি হোি রদয়ো অনযোয় করি, েোিোলট্ক পয়সো তয্োগোইয়োও 

ঠঠক িোই করি। তকননো, তসখোট্ন িোহোি িোল থোরকবোি অরধ্কোট্ি হোি রদই। 

 

রদবোকি চুপ করিয়ো শুরনট্িরছল তদরখয়ো রকিেেয়ী পুনিোয় করহয়োরছল, য্রদও 

সোেোব্বেক তলোট্কি এই অনরধ্কোি অিযন্ত বযোপক এবং তকোথোয় ইহোি 

সীেোট্িখো, তকোথোয় পো রদট্ল অনরধ্কোি প্রট্বশ হট্ব নো, এই রনট্য় সংসোট্ি 

অট্নক িন্দ্ব, অট্নক েিট্িদ, িবুও সীেো তয্ একটো আট্ছই তস রব ট্য় কোট্িো 
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সট্ন্দহ তনই। এই সীেো অরিিে কিবোি ক্ষেিো কোিও তনই, সেোট্েিও নো। 

সেোে এই সীেো অরিিে কট্ি শুধ্ু তয্ পিট্কই নি কট্ি, িো নয়, রনট্েট্কও 

দুি্বল কট্ি—র্ধ্ংস কট্ি। তিোেোি এিটো েন িোিী কট্ি থোকবোি প্রট্য়োেন 

হট্িো নো ঠোকুিট্পো, য্রদ একবোি এই কথোঠটই তিট্ব তদখট্ি তয্, আেোট্ক বোরিি 

বোইট্ি এট্ন কোট্িো সরিযকোি অরধ্কোট্ি পো রদট্য়ছ রক নো। আরে রবধ্বো, আেোি 

উপি কোট্িো নযোয়সঙ্গি দোবী তনই, িুরেও অরববোরহি, তিোেোি হৃদট্য়ি উপট্িও 

কোট্িো অরধ্কোি তনই। অিএব, আেোট্ক িোলট্বট্স িুরে অনযোয় রকছুই কিরন, 

এ কথোটো তবোঝো ি শক্ত নয়। 

রদবোকি হিবুব্বদ্ধ হইয়ো বরলয়োরছল, তস রক তবৌরদ, অচ্বধ্-প্রেয় য্রদ অনযোয় নয়, 

িট্ব সংসোট্ি আি অনযোয় আট্ছ তকোথোয়? 

 

রকিেেয়ী বরলয়োরছল, অচ্বধ্ তকোথোয়? য্োট্ক অচ্বধ্ বট্ল েট্ন কিচ, তস 

তিোেোি সংস্কোি—য্ুব্বক্ত নয়। িোল, তিোেোি অচ্বধ্ ব্বেরনসঠট রক শুরন? 

 

রদবোকি উদ্দীি হইয়ো েবোব রদয়োরছল, য্োহো রববোট্হি িোিো সুপরবত্র নয়—য্োট্ক 

সেোে স্বীকোি কিট্ব নো—য্োট্ক আত্মীয় বেু-বোেব ঘৃেোি চট্ক্ষ তদখট্ব, িোই 

অচ্বধ্। এ তসোেো কথো। 

 

রকিেেয়ী হোরসয়ো উিি করিয়োরছল, বক তসোেো? একটু তিট্ব তদখট্ল তসোেো 

কথোও এেরন বো াঁকো হট্য় দো াঁিোয় তয্, দুরনয়োি অট্নক বো াঁকো ব্বেরনসই হোি তেট্ন 

য্োয়। তিোেোট্ক ি অট্নকবোি বট্লরচ ঠোকুিট্পো, তিোেোি ঐ সুপরবত্র অপরবত্র 

জ্ঞোনটো সংস্কোি,—য্ুব্বক্ত নয়। এই সংসোট্িই স্ত্রী-পুরুট্ ি এেন অট্নক রেলন 

হট্য় তগট্ছ, য্োট্ক তকোনেট্িই পরবত্র বলো য্োয় নো। আরে নব্বেি িুট্ল আি কথো 

বোিোট্ি চোইট্ন ঠোকুিট্পো, তিোেোি ইট্ি হয় ইরিহোস-পুিোে পট্ি তদট্খো। অথচ, 

তস-সব রেলনট্কও সেোে স্বীকোি কট্িরছল এবং অবট্শট্  রবট্য়ি েন্ত্র রদট্য়ও 

সুপরবত্র কট্ি তনওয়ো হট্য়রছল। ঠোকুিট্পো, আেোট্দি ঐ পোথুট্িঘোটোি বোরিি 

পোট্শ য্রদ কেেুরনি আশ্রে থোকি, িো হট্ল শকুন্তলো তয্ কোণ্ডঠট ঘঠটট্য়রছট্লন, 

িোট্ি শুধ্ু েুরনঠোকুট্িি েোি-গুঠি নয়—সেস্ত পোথুট্িঘোটোি তলোকট্ক একঘট্ি 

হট্য় থোকট্ি হট্িো। বক, তস প্রেয়কোরহনী পিট্ি ি তকোন সিী-সোর্ধ্ীিই 

তচোখেুখ লজ্জোয় িোঙ্গো হট্য় ওট্ঠ নো! 
 

নো নো, বযস্ত হট্য় উট্ঠো নো ঠোকুিট্পো, আরে সিী-সোর্ধ্ীি ওপি কটোক্ষ কিরচ 

তন;রকংবো একোট্ল-তসকোট্ল রেরলট্য়ও রদব্বচট্ন। একোল একোলই হট্য় থোক, এবং 
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িো াঁিো তয্ তয্খোট্ন আট্ছন, িোল হট্য়ই থোকুন, আেোি রকছুট্িই আপরি তনই, 

রকন্তু তসকোট্লি শকুন্তলোট্ক তকন তয্ একোট্লি তকোন নি-নোিীই অন্তট্ি অন্তট্ি 

েন্দ বট্ল ঘৃেো কিট্ি পোট্ি নো এইট্টই রবরচত্র। 

 

ক্ষেকোল নীিব থোরকয়ো আট্স্ত আট্স্ত বরলয়োরছল, ঘৃেো তকন তয্ কিট্ি পোট্ি নো, 

েোট্নো ঠোকুিট্পো, শুধ্ু পোট্ি নো এইেট্নযই তয্, রেলন িো াঁি তয্িোট্বই তহোক, 

রেলট্নি আদশ েট্ক রিরন খো াঁঠট তিট্খরছট্লন। তয্ বেট্ন এক েুহটূ্িেই রনট্েট্ক 

রচিরদট্নি েি তবাঁট্ধ্ তিট্লরছট্লন তস-বেন পোকো নয় বট্ল েট্নি েট্ধ্য তকোন 

সংশয়, তকোন সট্ঙ্কোচ িোট্খন রন। িো য্রদ িোখট্িন, িো হট্ল কোরলদোস য্িবি 

এবং য্ি েধ্ুি কট্িই রলখুন নো, তকোন েোনুট্ ি হৃদয়ই এেরন কট্ি তটট্ন রনট্ি 

পোিট্িন নো। তকোন্খোনটোয় আসল কথো, একটু িোল কট্ি তিট্ব তদখ তদরখ? 

রদবোকট্িি একটো কথোও িোল লোট্গ নোই। তস অসরহেু হইয়ো বরলয়োরছল, আদশ ে 

তয্েনই তহোক, আেকোলকোি সেোে এট্ক স্বীকোি কিট্ব নো। আি, সেোট্ে য্ো 

স্বীকৃি হট্ব নো, িো ববধ্ই তহোক, অচ্বধ্ই তহোক, িোট্ি সেোেট্ক আঘোি কিোই 

হট্ব। সেোট্ে তথট্ক সেোেট্ক আঘোি কিো, আি আত্মহিযো কিো ি সেোন 

কথো। 

 

রকিেেয়ী েবোব রদয়োরছল, ঠোকুিট্পো, সেোেট্ক আঘোি কিো এবং সেোট্েি 

অরবচোিট্ক আঘোি কিো এক ব্বেরনস নয়! তিোেোট্ক পূট্ব েই ি বট্লরচ, সব 

ব্বেরনট্সিই একটো সরিযকোি অরধ্কোি আট্ছ। সেোে উদ্ধি হট্য় য্খন িোি 

সরিযকোি সীেোঠট লঙ্ঘন কট্ি, িখন িোট্ক আঘোি কিোই উরচি। এ আঘোট্ি 

সেোে েট্ি নো—িোি বচিনয হয়, তেোহ ছুট্ট য্োয়। তলখোপিো তশখোি েট্নযই 

তহোক, তদট্শি েট্নযই তহোক, রবলোি য্োওয়োটোও সেোে স্বীকোি কট্িরন। এই রনট্য় 

এট্ক বোিংবোি ঘো তখট্ি হট্য়ট্ছ। িবু এেরন কঠঠন পে িোি, আেও অহঙ্কোি 

িযোগ কিট্ি পোট্িরন। এট্ি রক িুরে সেোট্েি সৎ-রবট্বচনোি প্রশংসো কি? 

 

রদবোকি বরলয়োরছল, নো করিট্ন। িোল েট্ন কিোি তহিু তনই বট্ল। 

 

রকিেেয়ী করহয়োরছল, ঠঠক িোই। রকন্তু, এই রনিঃসংশট্য় স্পি উিি তকোথোয় 

পোচ? রনট্েি বুব্বদ্ধ-রবচোট্িি কোট্ছ—সেোট্েি কোট্ছ নয় ি? 

 

রদবোকি উট্িব্বেি হইয়ো উিি রদয়োরছল, রকন্তু সকট্লই য্রদ সব কোট্ে রনট্েি 

বুব্বদ্ধ-রবচোি খোটোট্ি য্োয়, িো হট্লও ি সেোে ঠটট্ক নো! 
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রকিেেয়ী বরলয়োরছল, আরে ি তিোেোট্ক এিক্ষে এই কথোটোই বলবোি তচিো 

কিরচ। সব কোট্ে রনট্েি বুব্বদ্ধ খোটোট্ি তগট্লও তয্েন সেোে থোট্ক নো, সেোে 

য্রদ সব সেট্য় এবং সব কোট্ে রনট্েি েিটোই চোলোট্ি য্োয়, িোট্িও েোনু  

ঠটাঁট্ক নো। েোনু ই িুল কিট্ি, অনযোয় কিট্ি েোট্ন, আি সেোেই েোট্ন নো 

ঠোকুিট্পো? উিট্য়িই সীেো রনরদেি আট্ছ—তস সীেো েূঢ়িোয় তহোক, প্রবৃরিি 

তঝো াঁট্ক তহোক, অনযোয় ব্বেট্দি বট্শ তহোক—তয্িোট্বই তহোক লঙ্ঘন কিট্লই 

অেঙ্গল। তস-অেঙ্গলট্ক তঠরকট্য় িোখট্ি পোট্ি, এেন ক্ষেিো তিোেোট্দি 

িগবোট্নিও তনই! 
 

রদবোকি ইহোি উিট্ি তকোন কথোই কট্হ নোই। রকিেেয়ীও ক্ষেকোল চুপ করিয়ো 

থোরকয়ো বরলয়োরছল, অথচ, এই সীেো তকোন সেোট্েই রচিরদন একঠটেোত্র স্থোট্নই 

আবদ্ধ থোট্ক নো; প্রট্য়োেন েি সট্ি তবিোয়। 

 

রদবোকি ব্বেজ্ঞোসো করিয়োরছল, তক সিোয়? 

 

রকিেেয়ী বরলয়োরছল, তকউ সিোয় নো। তয্ রনয়ট্ে রবশ্ব-ব্রহ্মোণ্ড সট্ি, তসই রনয়ট্ে 

এও আপরন সট্ি। সট্িট্ছ রকনো িখন তটি পোওয়ো য্োয়, য্খন তকউ এট্ক আঘোি 

কট্ি। 

এিক্ষে পয্ েন্ত রদবোকি রকিেেয়ীি য্ুব্বক্ত-িট্কেি সেস্তটোই এই পোলোট্নোি 

অনুকূট্ল রেলোইয়ো লইট্ি রগয়ো েট্নি েট্ধ্য বোধ্োই পোইট্িরছল। এট্ক ি এই 

কোেটোট্ক য্ৎপট্িোনোব্বস্ত গরহেি বরলয়ো িোহোি তলশেোত্র সট্ন্দহ রছল নো, এবং 

সেস্ত অপিোধ্ই তস সরবনট্য় গ্রহে করিবোি েনয রনট্েট্ক প্রস্তুি করিট্িরছল, 

য্খন তস স্পি বুব্বঝট্ি পোরিল, এই গরব েিো নোিী এিবি অপিোধ্ট্কও অপিোধ্ 

বরলয়ো গেয করিট্ি চোট্হ নো, বিি সেোেট্কই তদো ী করিট্ি চোয়, িখন িোহোি 

অসহয তবোধ্ হইয়োরছল, অথচ শক্ত কথো বলোও িোহোি পট্ক্ষ অিযন্ত শক্ত। িোই 

তস শুধ্ু একটুখোরন রবদূ্রপ করিয়ো করহয়োরছল, এই তয্েন সেোেট্ক আেিো 

আঘোি কিলুে! এখন তদখো য্োক, কিখোরন দপ ে আি কিখোরন তেোহ সেোট্েি 

তছোট্ট! রক বল তবৌরদ? 

 

রকিেেয়ী দুই কনুট্য়ি উপি িি রদয়ো উাঁচু হইয়ো রদবোকট্িি প্ররি চোরহয়ো েবোব 

রদয়োরছল, আেিো আঘোি কিলোে বক ঠোকুিট্পো? িট্য় পোরলট্য় য্োওয়ো, আি 

দো াঁরিট্য় ঘো তদওয়ো রক এক ব্বেরনস তয্ এট্ি সেোট্েি দপ ে চূে ে হট্ব? এট্ি দপ ে ি 
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িোি তবট্িই য্োট্ব। রকন্তু িুরে রব․ এ․ পয্ েন্ত পট্িচ, নো? বরলয়ো গোট্য়ি চোদিটো 

েোথো পয্ েন্ত টোরনয়ো রদয়ো তস শুইয়ো পরিয়োরছল। 

 

বোরহট্ি েন্দীিূি ঝট্িি চোপোকোিো তিদ করিয়ো উপট্ি েোহোট্েি ঘণ্টোয় বোিটো 

বোব্বেয়ো তগল। তিট্কি একটো তচয়োট্িি উপি দীঘ েশ্বোস বুট্ক করিয়ো রদবোকি চুপ 

করিয়ো বরসয়োরছল, হঠোৎ ধ্িোগলোয় িোক আরসল, ঠোকুিট্পো! 
 

রদবোকি চেরকয়ো উঠঠল। িোিোিোরি সোিো রদল, তকন তবৌরদ? 

 

রকিেেয়ী করহল, িুরে রিট্িই য্োও। 

 

রদবোকি তেোি রদয়ো বরলল, রকছুট্িই নো। 

 

রকিেেয়ী করহল, নো তকন? নো বুট্ঝ একটো অনযোয় কট্িছ। বুঝট্ি তপট্িও িোি 

প্ররিকোি কিট্ব নো, পোট্পি তবোঝো বট্য় তবিোট্ব, আরে ি িোি প্রট্য়োেন তদরখট্ন 

ঠোকুিট্পো। 

 

রদবোকি করহল, িুরে তদখ নো, আরে তদরখ। িো ছোিো রিট্ি তগট্লই রক পোট্পি 

তবোঝো তনট্ে য্োট্ব তবৌরদ? 

 

রকিেেয়ী করহল, আেই তয্ য্োট্ব, এ কথো বরলট্ন। রকন্তু দু’রদন পট্ি তয্ট্িও ি 

পোট্ি। 

 

রদবোকি েৃদুকট্ি ব্বেজ্ঞোসো করিল, রকন্তু য্োট্বো তকোথোয়? 

 

রকিেেয়ী করহল, তিোেোট্দি বোরিট্ি আত্মীয়-স্বেট্নি কোট্ছ। তিোেোি 

উপীনদোি কোট্ছ। সেস্তই ি তিোেোি আট্ছ। 

 

রদবোকি ক্ষেকোল চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলল, য্ো রকছু আেোি আট্ছ বলচ—িো 

আেোি তনই, এ কথো িুরে েোন। আট্ছ শুধ্ু উপীনদো, রকন্তু িো াঁট্ক রক িুরে রচনট্ি 

পোিরন? িো াঁি কোট্ছই আেোট্ক রিট্ি তয্ট্ি বল তবৌরদ? 

 

হো াঁ, িো াঁি কোট্ছই রিট্ি তয্ট্ি বরল। 

 

রদবোকি খোরনক চুপ করিয়ো িরহল। িোিপি ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বরলল, তিট্বরছলোে িো াঁট্ক 

িুরে রচট্নছ। রকন্তু তচনরন। আরেও তয্ রচরন িোও নয়। হয়ি িোল কট্ি িো াঁট্ক 
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তচনোই য্োয় নো। রকন্তু রশশুকোল তথট্ক িো াঁিই হোট্ি েোনু  হট্য় এটুকু বুঝট্ি 

তপট্িরচ তয্, এি পি িো াঁি সোেট্ন রগট্য় দো াঁিোট্নোি তচট্য় আেোি পট্ক্ষ আগুট্ন 

ঝো াঁরপট্য় পিো সহে।  

হঠোৎ রকিেেয়ী চরকি হইয়ো উঠঠল। রদবোকট্িি েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো বরলল, 

তকন, রিরন রক এিই রন ্ঠুি? তয্-তদো  তিোেোি নয়, তস কথো বুব্বঝট্য় বলট্লও রক 

তিোেোট্ক শোব্বস্ত তদট্বন? এ কখনই  সম্ভব হট্ি পোট্ি নো ঠোকুিট্পো! 
 

রকিেেয়ীি আকব্বস্মক উৎসোহ রদবোকি লক্ষয করিল নো। তদয়োট্লি গোট্য় তয্ 

আট্লোটো জ্বরলট্িরছল, তসইরদট্ক চোরহয়ো অনযেনট্স্কি েি আট্স্ত আট্স্ত বরলল, 

িো াঁট্ক তকোন কথো বুব্বঝট্য় বলট্ি হয় নো। তকেন কট্ি রিরন সেস্তই েোনট্ি 

পোট্িন। অবশয, তিোেোি েি কট্ি আরে িোবট্ি পোরিট্ন তয্, আেোি তদো  তনই, 

রকন্তু য্রদ তিোেোি কথোই ঠঠক হয়, য্রদ সিযই আরে রনট্দেো  হই, িো হট্ল তয্রদন 

িো াঁি সোেট্ন রগট্য় দো াঁিোব, তসই রদনই রিরন েোনট্ি পোিট্বন। রকন্তু দো াঁিোট্ি 

পোিব নো। িুরে শোব্বস্তি কথো বলরছট্ল—রক কট্ি েোনব তবৌরদ, রক শোব্বস্ত রিরন 

তদট্বন! আেও তকোট্নো রদন আেোট্ক রিরন শোব্বস্ত তদনরন। 

 

আি তস বরলট্ি পোরিল নো। দুই কিিল তচোট্খি উপি চোরপয়ো ধ্রিয়ো চুপ করিয়ো 

তগল। 

 

রকিেেয়ী তকোন কথোই বরলল নো—দুই চকু্ষ রবস্ফোরিি করিয়ো িোহোি েুট্খি পোট্ন 

চোরহয়ো িরহল। িোহোি অন্তট্িি রবেব শুধ্ু িোহোি অন্তয্ েোেী েোরনট্লন। 

 

ক্ষেকোল পট্িই রদবোকি কথো করহল। রনিরিশয় বযরথি কট্ি বরলট্ি লোরগল, 

কোল িুরে বলট্ল, উপীনদোি েোথো তহাঁট কট্ি তদট্ব। তস-িোট্ত্র তিোেোট্দি রক কথো 

তয্ হট্য়রছল, তকোন্ িোট্গ তয্ এ কথো বট্লরছট্ল িো এখট্নো আরে তিট্ব পোইট্ন। 

তহিু তিোেোি হয়ি রকছু আট্ছই, রকন্তু তস কোিে য্োই তহোক, ও-েোথো তহাঁট কিবোি 

দুিঃখ তয্ কি বি িো য্রদ েোনট্ি, অেন কথো েুট্খও আনট্ি নো। িো ছোিো ও-

সব েোথো য্রদ তহাঁট হট্য়ই য্োয়, িট্ব তকোনরদন রনট্েট্দি েোথো িুলট্বো আেিো 

তকোন্ রদট্ক তচট্য়? িুরে তস তচিো কট্িো নো। য্িক্ষে নো রিরন তহাঁট হট্য় আেোট্দি 

পোট্ন িোকোন, িিক্ষে িো াঁি েোথো তহাঁট কিবোি ক্ষেিো সংসোট্ি কোিও তনই 

তবৌরদ। এই কথোটো আেোি সরিয বট্ল রবশ্বোস কট্িো। 

 

তসই গিীি িোট্ত্র এই দুঠট রবপিীি প্রকৃরি, উট্পন্দ্রি প্ররি িব্বক্ত, শ্রদ্ধো ও 

িোলবোসোি িট্ট আরসয়ো সহসো একোন্তিোট্ব সব্বম্মরলি হইল। তয্খোট্ন তকোন 
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রবট্িোধ্ই রছল নো, তয্খোট্ন বরলবোি অট্পক্ষো শুরনবোি, বুঝোইবোি অট্পক্ষো 

বুব্বঝবোি আকোঙ্ক্ষোই রনিরিশয় প্রবল হইয়ো উঠঠল। 

 

প্রিুযট্  কখন তয্ রদবোকি শয্যো ছোরিয়ো বোরহি হইয়ো রগয়োরছল, ঘুেন্ত রকিেেয়ী 

তটি পোয় নোই। িোই ঘুে িোরঙ্গট্িই তস রদবোকট্িি েনয উরিগ্ন হইয়ো উঠঠল। কোল 

িোট্ত্র কথোয় কথোয় রকিেেয়ী অট্নক কথোই েোরনট্ি পোরিয়োরছল। রদবোকি তয্ 

সিযই কি রনিঃসহোয়, এবং িোহোি উপীনদোদো হইট্ি রবব্বিি হওয়ো তয্ িোহোি 

পট্ক্ষ রকরূপ েে েোরন্তক দুঘ েটনো, ইহো অিযন্ত রনিঃসংশট্য় বুব্বঝট্ি পোিো অবরধ্ 

রকিেেয়ী িোহোি নোিী-হৃদট্য়ি রনিৃি অন্তস্তট্ল এিটুকু স্বব্বস্ত পোইট্িরছল নো। 

এই সিল, রবনীি, সিযবোদী ও সচরিত্র য্ুবকঠটট্ক িোহোি েীবট্নি প্রোিট্ম্ভই 

অকোিট্ে কক্ষভ্রি করিয়ো তদওয়োি অপিোধ্ িোহোি ঘুট্েি েট্ধ্যও িোহোট্ক 

রবাঁরধ্য়োরছল। িোই তস ঘুে িোরঙ্গট্িই একটো অরিনব তেট্হি সরহি তবদনোি 

সরহি এই রনিপিোধ্ হিিোট্গযি রদট্ক প্রথট্েই েুখ রিিোইয়ো তদরখল, রদবোকি 

নোই। উঠঠয়ো বোরহট্ি সেোন করিয়ো তদরখল, তদখো তগল নো। িোহোট্দি ‘বয়’তক 

িোরকয়ো অনুসেোন করিট্ি বরলল, তসও তদখো পোইল নো। 

 

তসই অবরধ্ রকিেেয়ী উৎকিোি সরহি অট্পক্ষো করিট্িরছল। রকন্তু আে এই 

উৎকিোি েট্ধ্যও বহুদূিোগি েৃদু সুগট্েি েি একঠট অস্পি আনট্ন্দি আিোস 

উপলরব্ধ করিয়ো িোহোি হৃদয় পুলরকি হইয়ো উঠঠট্িরছল। 

 

তসই অরি িুি রদবোকি, য্োহোট্ক তস তকোনরদন িোলবোট্স নোই, তকোনরদন 

িোলবোরসট্ি পোট্ি নো, বুব্বদ্ধি রবপোট্ক িোহোিই ঘি করিট্ি হইট্ব, িোলবোসোি 

অরিনয় করিট্ি হইট্ব, েোহোট্ে উঠঠয়ো পয্ েন্ত এই রধ্ক্কোি রিিট্ি রিিট্ি 

িোহোট্ক তয্ন পোগল করিয়ো আরনট্িরছল। 

 

আবোি এইখোট্ন তশ  নয়। এই তদখোট্নো িোলবোসোি টোনোটোরন একরদন রছাঁ রিট্বই 

রছাঁ রিট্ব, এই ছদ্মলীলো একরদন তয্ রকছুট্িই িোল লোরগট্ব নো, িোক্তোি 

অনঙ্গট্েোহন তস-রশক্ষো িোল করিয়োই রদয়োরছল। তসই দুরদেট্নই তয্ প্রোেোন্তকি 

ঘৃেোি িো াঁস কোঠটয়ো কোঠটয়ো িোহোি গলোয় বরসট্ি থোরকট্ব, তস দরিটো তয্ তস তকোন্ 

অট্স্ত্র কোঠটয়ো তিরলট্ব এ দুব্বিন্তোি তস তকোথোও তশ  তদরখট্ি পোয় নোই। রকন্তু, 

কোল গিীি িোট্ত্র উট্পন্দ্রি িোেরসংহোসন-িট্ল বরসয়ো উিট্য়ি সরেপত্র য্খন 

স্বোক্ষরিি হইয়ো তগল, িখন ঘুে িোরঙ্গয়ো এই রনিীহ তছট্লটোি েনযই করুেোয় 
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বযথোয় রকিেেয়ী একরদট্ক তয্েন পীরিি হইয়ো উঠঠল, এই অবশযম্ভোবী ঘৃেোি 

রবিীর কো হইট্ি েুব্বক্ত পোইয়ো তিেরন হো াঁি ছোরিয়ো বো াঁরচল। 

 

একলো ঘট্িি েট্ধ্য বরসয়ো তস রনশ্বোস তিরলয়ো বোিংবোি এই কথোই বরলট্ি 

লোরগল, আি আেোি িয় তনই—আেোি তকোন িয় তনই। য্োট্ক িোলবোসট্ি পোিব 

নো, অন্তিিঃ তেহ রদট্য়ও িোি েট্নি কোরল অট্নকখোরন েুট্ছ রদট্ি পোিব। িথোরপ 

একটো িয় িোহোি েট্নি েট্ধ্য উাঁরক েোরিট্ি লোরগল,—পোট্ছ অরগ্নি প্রট্লোিন 

সংবিে করিট্ি নো পোরিয়ো একরদন রদবোকি পিট্ঙ্গি েি পুরিয়ো েরিট্ি 

বদ্ধপরিকি হইয়ো উট্ঠ। িোহোি রূট্পি আক েট্েি তয্ রক দুরন েবোি শব্বক্ত, ইহোও 

ি িোহোি অরবরদি রছল নো। 

 

েট্ন পরিল িোহোি েৃি স্বোেীি কথো। তসই শুষ্ক কট্ঠোি েূরিেেোন রবদযোি 

অরিেোন! রবজ্ঞোট্নি শক্ত তবিো রদয়ো রয্রন অিযন্ত সিকে হইয়ো রদবোিোত্র রনট্েি 

স্বোিন্ত্রয িক্ষো করিয়ো চরলট্িন—তসই স্বোেী। িো াঁহোি কোট্ছ তস ি একরদনও য্োইট্ি 

পোট্ি নোই, িবু ি রদন কোঠটয়োরছল। 

রলরখয়ো পরিয়ো, িোি িো াঁরধ্য়ো, শোশুিীি বকুরন খোইয়ো, ঘট্িি কোেকে ে করিয়ো 

রদট্নি তবলো কোঠটি; িোট্ত্র পিকোট্লি রবরুট্দ্ধ আত্মোি রবরুট্দ্ধ লিোই করিয়ো, 

নোরলশ করিয়ো, গ্লোরন করিয়ো, বযঙ্গ করিয়ো, ঘট্িি তদওয়োলগুট্লো পয্ েন্ত দূর ি 

রব োক্ত করিয়ো রদয়ো ক্লোন্ত েেেি হইয়ো তকোন এক সেট্য় ঘুেোইয়ো পরিি; আবোি 

প্রিোি হইি, আবোি িোব্বত্র আরসি, এেরন করিয়ো েোট্সি পি েোস, বৎসট্িি পি 

বৎসি গিোইয়ো রগয়োরছল। বোরিট্ি রিক্ষো দোও েো, বরলয়ো রিখোিী প্রট্বশ কট্ি 

নোই। তকেন আছ, বরলয়ো প্ররিট্বশী সংবোদ লয় নোই; একরদট্নি েনয সূট্য্ েি 

রকিে আট্লো তিট্ল নোই, এক েুহটূ্িেি েনয আকোট্শি বোয়ু পথ িুরলয়ো প্রট্বশ 

কট্ি নোই,—িবু দীঘ ে দশ বৎসি গি হইয়োরছল। িোহোি েো-বোট্পি কথো েট্ন 

পট্ি নো। শুধ্ু েট্ন পট্ি বোরলকো-বয়ট্স কোলনোি কোট্ছ একটো কু্ষদ্র গ্রোট্েি 

তকোন এক রনিোনন্দ েোিুল-সংসোি হইট্ি বোরহি হইয়ো একরদন বধ্ূি সজ্জোয় এই 

অেকোি বোরিটোট্ি আরসয়ো প্রট্বশ করিয়োরছল। স্বোেী তছোট ছোত্রীঠটি েি 

িোহোট্ক গ্রহে করিয়োরছট্লন। তসই অবরধ্ তসরদন পয্ েন্ত গুরু-রশ যোি কট্ঠোি 

সম্বে আি ঘুট্চ নোই। স্বোেী একরদট্নি েনযও আদি কট্িন নোই, িোলবোরসট্িন 

রক নো, একরদট্নি েনযও তস কথো বরলয়ো য্োন নোই। 

 

বোংলো, সংসৃ্কি, ইংিোেী পোঠ রদট্িন, পোঠ গ্রহে করিট্িন। পোঠ েুখস্থ করিট্ি 

নো পোরিট্ল রিিস্কোি করিট্িন, প্রহোিও নো করিট্িন নয়। িোগ-অরিেোট্নি 
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পরিবট্িে তকোনরদন সোট্ধ্ন নোই, কো াঁরদট্ি কো াঁরদট্ি ঘুেোইয়ো পরিট্ল তকোনরদন ঘুে 

িোঙ্গোইয়ো খোইট্ি বট্লন নোই—এই ি িোহোি বধ্ূ-েীবট্নি ইরিহোস! 
 

শোশুিীি পিীক্ষো রছল আিও কট্ঠোি। তসখোট্ন অরি কু্ষদ্র িুলভ্রোরন্তিও ক্ষেো 

রছল নো। অট্ঘোিেয়ী িো াঁহোি িোিোঘট্িি হোিো-তবরি-খুরন্ত হইট্ি তপোিো কোঠ পয্ েন্ত 

সবগুরলি রচেই এই তছোট বধ্ূঠটি তদট্হ অব্বঙ্কি করিয়ো রদয়োরছট্লন। একরদন রক 

একটো অপিোট্ধ্ি শোব্বস্তরবধ্োন করিয়ো রিরন বোরলকোি সেস্ত চুলগুরল কোঠটয়ো 

রদট্লন। দুিঃট্খ অরিেোট্ন বধ্ূ য্খন িোিোঘট্িি এক তকোট্ে েুখ  োরকয়ো িুরলয়ো 

িুরলয়ো কো াঁরদট্ি লোরগল, িখন রপট্ঠি উপট্ি জ্বলন্ত কোট্ঠি তখো াঁচো রদয়ো 

অট্ঘোিেয়ী চুপ করিট্ি আট্দশ করিট্লন। তসই দগ্ধ-ক্ষি আট্িোগয হইট্ি 

রকিেেয়ীি এক েোস লোরগয়োরছল। 

 

হঠোৎ তয্ন তসই ক্ষিটোই জ্বোলো করিয়ো উঠঠল। রকিেেয়ী েহুটূ্িেি েনয চিল 

হইয়ো আবোি রস্থি হইয়ো বরসল। 

 

কট্ব তয্ তস বকট্শোি ছোিোইয়ো তয্ৌবট্ন পো রদয়োরছল, এ কথো তস েট্ন করিট্ি 

পোট্ি নো। তস কথো স্মিে কিোইবোি তকোন স্মৃরিই িোহোি নোই। তবোধ্ করি বো ঊ োি 

েি রনিঃশট্েই তস প্রিোট্িি উজ্জ্বল আট্লোট্ক িুঠটয়ো উঠঠয়োরছল। 

 

তয্ৌবট্ন, অজ্ঞোট্ি, রনিহঙ্কোট্ি তদট্হি কূল-উপকূল য্খন তসৌন্দট্য্ ে পরিপূে ে 

হইয়ো উঠঠট্ি লোরগল, িখন তস স্বোেীি সরহি সূক্ষ্ম রবচোি লইয়ো বযস্ত হইয়ো 

িরহল। 

তকন তয্ িোহোি বদরহক রনয্ েোিন তশ  হইল, তকন তয্ তস গরৃহেী-কত্রী হইয়ো 

উঠঠল, এ কথো তস একবোট্িো িোরবয়ো তদরখবোি অবসি পোইল নো। স্বোেী বরলট্িন, 

সুখই েীট্বি একেোত্র লক্ষয এবং আি সেস্ত উপলক্ষয! দয়ো, ধ্ে ে, পুেয, এ 

সেস্তই ওই উপলক্ষয। হয় ইহকোল নয় পিকোট্ল; হয় রনট্েি, নো হয় 

পো াঁচেট্নি; হয় স্বট্দট্শি, নো হয় রবট্দট্শি—রক উপোট্য় তয্ সুট্খি সেঠি 

বোিোইয়ো িুরলট্ি পোিো য্োয়—ইহোই েীট্বি কে ে, এবং েোরনয়োই হউক, নো 

েোরনয়োই হউক, এই তচিোট্িই েীট্বি সেস্ত েীবন পরিপূে ে হইয়ো থোট্ক; এবং 

এইঠটই একেোত্র িুলোদণ্ড, য্োহোট্ি তিরলয়ো সেস্ত িোলেন্দই ওেন করিয়ো রদট্ি 

পোিো য্োয়। রনট্েি রক পট্িি তসরদট্ক চোরহট্য়ো নো। রকিে, িুরে তকবল এঠট 

বুব্বঝয়ো তদরখবোি তচিো করিট্ব, ইহোট্ি সুট্খি েোত্রো বোট্ি রক নো। 
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রকিে করহি, ঠঠক িোই; রকন্তু রক করিয়ো েোরনব, আেোি কোট্ে সংসোট্ি সুট্খি 

সেঠি বোরিট্িট্ছ? সুট্খি তচহোিো ি সকট্লি কোট্ছ এক নয়। 

 

হোিোন িোহোি তেযোরিহীন তচোট্খি দৃঠি ক্ষেকোট্লি েনয ঝুল-েোখোট্নো অেকোি 

করি-বিগোি রদট্ক রনবদ্ধ করিয়ো বরলি, খণ্ড খণ্ড করিয়ো তদরখট্ল এক নয় বট্ট, 

রকন্তু সেগ্রিোট্ব এক। তিোেোট্ক িোহোরি উপট্ি রবচোি করিট্ি হইট্ব। 

 

রকিেেয়ীি কোট্ছ সুট্খি তকোন রূপই সুস্পি নয়, তস অসরহেু হইয়ো বরলয়ো 

উঠঠি, ‘খণ্ড খণ্ড করিয়ো’, ‘সেগ্র করিয়ো’ ও-সব কথোি কথো। রনট্েি রকট্স সুখ 

হয়, এইঠটই বি তেোি েোনুট্  বুঝট্ি পোট্ি; িোও আবোি সব সেট্য় সব অবস্থোয় 

ঠঠকেি পোট্ি নো। য্খন রনট্েি সম্বট্েই েোনু  রনিুেল নয়, িখন সেস্ত 

েগট্িি দোয় হোট্ি কিট্ি য্োি সোহস হয় তহোক, আেোি হয় নো। ওই, ওপোট্িি 

েটুরেট্লি কোেীিো হয়ি েট্ন কট্ি, য্রদ সম্ভব হয় কোশীি সেস্ত েব্বন্দিগুট্লো 

পয্ েন্ত তিট্ঙ্গ রদট্য় পোট্টি কল বিিী কিট্ি পোিট্লই েোনুট্ ি সুট্খি েোত্রো 

বোিট্ব, রকন্তু সবোই রক িোই েট্ন কিট্ব! সুখ ব্বেরনসঠট তয্ রক, এ য্িক্ষে নো 

িুরে আেোট্ক বুব্বঝট্য় রদট্ি পোিট্ব, িিক্ষে আরে তিোেোি তকোন কথোই শুনব 

নো; বরলয়ো রকিেেয়ী য্োইবোি উপিে করিট্িই হোিোন হোি ধ্রিয়ো বরলট্িন, 

একটু বট্সো। এি পিোশুনোি পট্িও য্রদ িুরে এি অট্েই তিট্গ ওঠ, িো হট্ল 

সেস্তই রেট্ছ হট্য় য্োয়। তদখ রকিে, আরে তিোেোট্ক সরিযই বরল,—সুখ 

ব্বেরনসঠট তয্ রক, আরে ঠঠক েোরনট্ন। তকোন তদট্শ তকউ কখনও তেট্নরছল 

রকনো িোও আেোি েোনো তনই—ওটো তবোধ্ হয় েোনোই য্োয় নো। আেোট্দি তদট্শ 

বহু পূট্ব েই রিন িকে দুিঃখ-রনবৃরিি তচিো হট্য় তগট্ছ—ও-রিনট্ট বোদ রদট্য় তয্ 

ব্বেরনসঠট পোওয়ো য্োয়, িোই তয্ সুখ—িোও বলো চট্ল নো। 

প্রিুযিট্ি রকিেেয়ী অিযন্ত অসরহেু হইয়ো বরলয়ো উঠঠি, রকছুই য্খন বলো চট্ল 

নো, িখন কোট্িো সুট্খি কেনোট্ক পরিহোস কিোও তয্েন অসঙ্গি, সোধ্োিেিোট্ব 

সংসোট্ি সুট্খি পরিেোে বোরিট্য় তিোলোি তচিোও তিেরন ক্ষযোপোরে। িোল-েন্দ 

তেট্প তদবোি পূট্ব েই তিোেোি িুলোদণ্ডঠটি দণ্ডঠট রনিুেল হওয়ো চোই। তসইঠট রনিুেল 

কিট্ব তয্ িুরে তকোন্ আদট্শ ে, আরে িোই ি তিট্ব পোইট্ন। 

 

হোিোন ক্ষেকোল চুপ করিয়ো থোরকয়ো হিোশ হইয়ো বরলট্িন, রকিে, েোরন তিোেোি 

েট্নি গরি তকোন্ রদট্ক ঝুাঁ ট্ক আট্ছ। রকন্তু, য্িরদন িুরে পিকোট্লি কেনো, 

আত্মোি কেনো, ঈশ্বট্িি কেনো, প্রিৃরি েঞ্জোলগুরল েট্নি েট্ধ্য তথট্ক পরিষ্কোি 

কট্ি তঝাঁ ঠটট্য় নো তিলট্ি পোিট্ব, িিরদন সংশয় তিোেোি তথট্কই য্োট্ব। সুখই 
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তয্ েীবট্নি তশ  উট্দ্দশয এবং সুখী হওয়োই তয্ েীবট্নি চিে সোথ েকিো, এ কথো 

বুট্ঝও বুঝট্ব নো। তকবলই েট্ন হট্ি থোকট্ব, তক েোট্ন, হয়ি বো আট্িো রকছু 

আট্ছ। অথচ এই আট্িো রকছুি সেোন তকোট্নোরদনই খুাঁট্ে পোট্ব নো। এ তিোেোট্ক 

বযস্ত কট্ি িোখট্ব, অথচ গরি তদট্ব নো, আকোঙ্ক্ষো েোরগট্য় িুলট্ব, রকন্তু 

পরিিৃরি তদট্ব নো। পট্থি গেই বলট্ব, রকন্তু তকোনরদন পথ তদরখট্য় রদট্ি 

পোিট্ব নো। 

 

এইিোট্ব, রশক্ষো ও সংস্কোট্িি েোঝখোট্ন রকিেেয়ী েোনু  হইয়ো উঠঠয়োট্ছ,—

আে িোহোি একঠট একঠট করিয়ো তস কথো েট্ন পরিট্ি লোরগল। 

 

এেরন করিয়ো িোহোি রচন্তোি ধ্োিো য্খন বিেেোন দুিঃখট্ক বহুদূট্ি অরিিে করিয়ো 

অিীি রদট্নি অগোধ্ অিল দুিঃট্খি সোগট্ি হোবুিুবু খোইয়ো েরিট্িরছল, এেরন 

এক সেট্য় তকোথো হইট্ি রদবোকি শুষ্ক ম্লোনেুট্খ তকরবট্নি রিিি আরসয়ো 

প্রট্বশ করিল। িোহোট্ক তদরখবোেোত্রই রকিেেয়ীি দুিঃস্বট্প্নি তঘোি এক রনরেট্  

কোঠটয়ো তগল; তস েুখখোরন তেহ-হোট্সয উজ্জ্বল করিয়ো রিিস্কোট্িি স্বট্ি করহল, 

বযোপোি রক বল ি ঠোকুিট্পো? রক কট্ি তবিোট্চো, তখট্ি-তদট্ি হট্ব নো নোরক? 

আিো তছট্ল বোপু! 
 

িোহোি কিস্বট্ি রদবোকি এিরদট্নি পট্ি এট্কবোট্ি চেরকয়ো তগল। অকস্মোৎ 

েট্ন পরিল তয্, কি শি সহস্র বৎসি বরহয়ো রগয়োট্ছ, তবৌরদরদি এই কিস্বি তস 

শুরনট্ি পোয় নোই। তস স্বট্ি রবট্ি -রবদূ্রট্পি জ্বোলো নোই, িোহো য্থোথ েই তেট্হি 

তবদনোয় তকোেল, েোনুট্ ি কোন তসখোট্ন িুল কট্ি নো—রক করিয়ো তস তয্ন 

রচরনট্ি পোট্ি। রদবোকি অরিিূট্িি নযোয় চুপ করিয়ো িরহল। 

 

রকিেেয়ী পুনিোয় েৃদু হোরসয়ো করহল, সকোলট্বলো তথট্ক এিক্ষে রছট্ল তকোথো 

শুরন? 

 

রদবোকি আট্স্ত আট্স্ত বরলল, নীট্চ। 

 

নীট্চ! এিটো তবলো পয্ েন্ত নীট্চ বট্স তকন? একবোি উপট্ি এট্স রকছু েুট্খ রদট্য় 

য্োবোিও বুব্বঝ িুিসি পোওরন? 

 

প্রিুযিট্ি রদবোকি শুধ্ু অপলক-চট্ক্ষ চোরহয়োই িরহল—েুখ রদয়ো একটো কথোও 

বোরহি হইল নো। 
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রকিেেয়ী পুনিোয় ব্বেজ্ঞোসো করিল, রক কিরছট্ল নীট্চ? 

িোহোি েুট্খি উপি তেযষ্ঠো িরগনীি তসই রনে েল তেহ-হোসয, কট্ি িোলবোসোি 

তিেরন অনুিোগ, য্োহো করলকোিোয় প্রথে আরসয়ো ইাঁহোিই কোট্ছ লোি করিয়ো 

রদবোকি কৃিোথ ে হইয়ো রগয়োরছল। আনট্ন্দ িোহোি তচোট্খ েল আরসবোি উপিে 

হইল, তস তকোনেট্ি িোহো রনবোিে করিয়ো বরলয়ো তিরলল, তবৌরদ, নীট্চ একেন 

বোঙোলী পরিবোি রনট্য় আিোকোট্ন য্োট্ি,—িো াঁট্দি তসখোট্ন বোরি পয্ েন্ত আট্ছ— 

 

রকিেেয়ী উৎসুক হইয়ো বরলল, বল রক ঠোকুিট্পো? 

 

রদবোকি করহল, সরিয, তবৌরদ, তবশ তলোক িো াঁিো— 

 

রকিেেয়ী কথোি েোঝখোট্নই বরলয়ো উঠঠল, িো হট্ল আেিো ি িো াঁট্দি বোরি 

রগট্য়ই উঠট্ি পোরি। িো াঁি পরিবোট্িি সট্ঙ্গ আেোি িোব কট্ি রদট্ি পোি নো? 

 

রদবোকি খুশী হইয়ো বরলল, তকন পোিব নো? বোরিউলীঠট বলরছট্লন, তিোেোি সট্ঙ্গ 

একবোি— 

 

রকিেেয়ী রবব্বস্মি হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, বোরিউলীঠট আবোি তক ঠোকুিট্পো? 

 

রদবোকি কোরেনীি সংরক্ষি পরিচয় রদয়ো করহল, হরিশবোবু ওই বট্লই িো াঁি স্ত্রীট্ক 

িোট্কন তয্। একখোনো বোরি আট্ছ রকনো িো াঁট্দি। 

 

শুরনয়ো রকিেেয়ী তেৌন হইয়ো িরহল। কোিে, এই ‘বোরিউলী’ শেঠট তস ইরিপূট্ব ে 

করলকোিোি দোসীট্দি েুট্খ তয্-সকল গহৃকত্রীি উট্দ্দট্শ বযবহৃি হইট্ি 

শুরনয়োট্ছ, িো াঁহোিো তকহই িদ্রগরৃহেী নট্হন। িোই রদবোকি য্খন িো াঁহোট্ক সট্ঙ্গ 

করিয়ো এখোট্ন আরনবোি েনয উদযি হইল, িখন রকিেেয়ী একটু হোরসয়ো 

রেগ্ধকট্ি করহল, রিরন িোট্লো তলোক ি ঠোকুিট্পো? 

 

রদবোকি িৎক্ষেোৎ ঘোি নোরিয়ো আট্বট্গি সরহি বরলয়ো উঠঠল, চেৎকোি েোনু  

িো াঁিো তবৌরদ! একবোি আলোপ হট্ল— 

 

রকিেেয়ী বরলল, নো হয় আে থোক ঠোকুিট্পো। আি একরদন— 
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রদবোকি েোথো নোরিয়ো বরলয়ো উঠঠল, নো তবৌরদ, তিোেোি পোট্য় পরি, রিরন এখুরন 

আসট্ি চোট্চন। িো াঁট্দি বোরিট্ি রগট্য় য্খন উঠট্িই হট্ব, িখন,…য্োট্বো তবৌরদ 

তিট্ক আনট্ি? বরলয়ো রদবোকি প্রোয় অধ্ীি হইয়ো উঠঠয়ো দো াঁিোইল এবং সট্ঙ্গ 

সট্ঙ্গই িোহোি তচোখ, েুখ, কিস্বট্িি রিিি রদয়ো তছোটিোট্য়ি তেট্হি আবদোি 

িোহোি িুলটোট্ক তয্ন িি শূট্লি েি করিয়ো রকিেেয়ীি হৃদট্য় রবাঁরধ্ল। 

অকস্মোৎ প্রবল বোট্িোচ্ছ্বোস িোহোি কি পয্ েন্ত তিনোইয়ো উঠঠল এবং উদ্গি 

অশ্রু তগোপন করিট্ি রকিেেয়ী েুখ রিিোইয়ো তকোনেট্ি বরলল, আিো, িট্ব 

য্োও— 

 

কথোটো সিয তয্, একটো অেোনো-স্থোট্ন য্োইবোি পট্থ বেুলোি কে িোগয নয়। 

অবট্শট্  এই েট্ন করিয়োই তবোধ্ করি তস রদবোকট্িি বযগ্র অনুট্িোধ্ স্বীকোি 

করিয়োরছল; রকন্তু তস য্খন সিযই িোহোট্ক িোরকয়ো আরনট্ি দ্রুিপট্দ বোরহি 

হইয়ো তগল, িখন রনট্েি অবস্থো স্মিে করিয়ো রকিেেয়ী েট্নি েট্ধ্য িোিী 

একটো লজ্জো তবোধ্ করিট্ি লোরগল। তয্ আরসয়ো উপরস্থি হইট্ব, তস বোঙোলীি 

তেট্য়, িোহোি বয়স হইয়োট্ছ রক েোরন িোহোি চকু্ষট্ক িো াঁরক তদওয়ো সম্ভব হইট্ব 

রকনো! রদবোকট্িি সরহি িুলনোয় িোহোি রনট্েি বয়সটোই শুধ্ু স্বোেী-স্ত্রী রহসোট্ব 

বোঙোলী সেোট্ে এেরন দৃঠিকটু তয্, তকবল এই কথোটো েট্ন করিয়োই রকিেেয়ীি 

হৃদয় কুিোয় সঙ্কুরচি হইয়ো উঠঠল। 

অনরিকোল পট্িই রদবোকট্িি রপছট্ন বোরিউলী আরসয়ো হোব্বেি হইল। িোহোি 

প্ররি দৃঠিপোি েোত্রই রকিেেয়ী তটি পোইল এ িদ্রঘট্িি স্ত্রীট্লোক নট্হ। য্োহোিো 

করলকোিোয় দোসীবৃরি করিয়ো তবিোয়, িোহোট্দিই একেন।  িোহোি বুট্কি উপি 

হইট্ি একটো তবোঝো নোরেয়ো তগল, হোরসেুট্খ করহল, এট্সো, বট্সো। 

 

রূপ তদরখয়ো বোরিউলী ক্ষেকোল অরিিূি হইয়ো দো াঁিোইয়ো িরহল, পট্ি গলোয় 

আাঁচল রদয়ো গি হইয়ো প্রেোে করিয়ো িোিপ্রোট্ন্ত বরসয়ো পরিয়ো করহল, বোবুি েুট্খ 

শুট্ন বোরিআলো বলট্ল, য্ো বোরিউলী, বোেুন-েোট্ক একটো নেস্কোি কট্ি আয়। 

িো েট্গি তদট্শ য্োট্চো বট্ট তবৌেো, রকন্তু এই কোরেনী বোরিউলীি বোরিট্ি টুাঁ শে 

কট্ি য্োয় এেন বযোটো-তবঠট তকউ তনই। তখংট্ি রব  তঝট্ি তদব নো? বরলয়ো 

খযোংিোি অিোট্ব বোরিউলী শুধ্ু হোিটোই একবোি উাঁচু করিয়ো নোরিয়ো রদল। 

 

রকিেেয়ী খুশী হইয়ো বরলল, বো াঁচলুে বোছো, নিুন েোয়গোয় তয্ট্ি কিই নো িয় 

হব্বিল, কিই নো দুেট্ন িোবরছলুে। 

 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
3

4
 

বোরিউলী করহল, িয় রক েো? আরে আিোকোট্নি একটো িোকসোইট্ট বোরিউলী। 

নোে কিট্ল য্ট্ে পথ তছট্ি তদয়। িো চল বোছো, আেোি ওখোট্ন তকোন কি হট্ব 

নো। িোিো পো াঁচ টোকো কট্িই বো াঁধ্ো, িো তিোেিো চোি টোকো কট্িই রদট্য়ো; িোি পট্ি 

বোবুি একটো কোেকে ে হট্ল তস িখন তবোঝো য্োট্ব। আি তসেট্নয রচন্তো কট্িো নো 

তবৌেো, আেোি বোরিআলো রগট্য় তয্ সোট্হবট্ক ধ্িট্ব, তস নোরক আবোি নো বলট্ব? 

তিোেোি বোপ-েোট্য়ি আশীব েোট্দ তিেন খোরিি আেিো িোরখট্ন, বরলয়ো কোরেনী 

ওষ্ঠোধ্ি প্রসোরিি করিয়ো ঘোিটো বোি-দুই দরক্ষট্ে ও বোট্ে তহলোইয়ো রদল। 

 

রকিেেয়ী একটো রনশ্বোস ছোরিয়ো বরলল, িগবোন তিোেোট্দি িোল কিট্বন বোছো। 

 

িোহোি েুট্খি প্ররি বোরিউলী হঠোৎ একটো িীক্ষ্ণ দৃঠিপোি করিয়ো বরলয়ো উঠঠল, 

এ রক কোণ্ড তবৌেো! এেরন েোথো ঘট্ চ তয্ একট্িো াঁটো রসাঁদুট্িি দোগ পয্ েন্ত রসাঁরথট্ি 

তনই! তকৌটোটো একবোি দোও, পরিট্য় রদট্য় য্োই। 

 

রকিেেয়ী ইহোি েনয পূব েোট্েই প্রস্তুি হইয়োরছল। বো াঁ হোিটো তদখোইয়ো করহল, নো 

বোছো, েোথো ঘ োি েট্নয নয়। তনোয়ো-রসাঁদুি আেোি এক বছি তথট্ক েো-কোলীি 

পোট্য় বো াঁধ্ো আট্ছ। ও বছি বোবুি প্রোট্েি আশো আি রছল নো,—রসাঁদুি তনোয়ো বো াঁধ্ো 

তিট্খই ও-দুট্টো তকোনেট্ি বেোয় িোখট্ি তপট্িরছ েো, বরলয়ো তস একটুখোরন 

দীঘ েশ্বোস তেোচন করিয়ো আিট্চোট্খ রদবোকট্িি পোট্ন চোরহয়ো তদরখল, িোহোি 

েুখখোনো লজ্জোয় কুিোয় এট্কবোট্ি রববে ে হইয়ো রগয়োট্ছ। 

 

িোই ি বরল েো! বরলয়ো বোরিউলীও সহোনুিূরি প্রকোশ করিয়ো করহল, িো আেোট্দি 

আিোকোট্নও কোলীবোরি আট্ছ। তপৌৌঁট্ছই একটো পূট্েো-আচো য্ো তহোক রদট্য় 

তনোয়ো-রসাঁদুি ছোরিট্য় রনট্য়ো তবৌেো, নইট্ল পো াঁচেট্ন পো াঁচিকে িোবট্িও বো পোট্ি। 

এেন হোিোেেোদো েোয়গো আিোকোট্নি েি আি ব্বত্রসংসোট্ি আট্ছ নোরক! শুধ্ু 

আেোট্দি িট্য়ই য্ো একটু শোসন আট্ছ, নইট্ল— 

রকিেেয়ী সহোট্সয করহল, তসই কথোই ি বোবুি সট্ঙ্গ আে দু’রদন ধ্ট্ি তকবলই 

হট্ি। কি সুখযোরিই তয্ উরন তিোেোট্দি কিরছট্লন, তস আি তিোেোি েুট্খি 

সোেট্ন রক বলব! েোহোট্ে উট্ঠ পয্ েন্তই দুেট্ন িট্য় সোিো হট্য় য্োব্বচ, বোছো, রক 

হট্ব! িো িগবোন— 

 

কথোটো তশ  হইট্িও পোইল নো,—িয় রক েো! বরলয়ো অিয় রদয়ো বোরিউলী 

আত্মলোঘোয় পিেুখ হইয়ো উঠঠল এবং তদরখট্ি তদরখট্ি উিট্য়ি ঘি-কিো সুখ-
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দুিঃট্খি গে এেরন েরেয়ো উঠঠল তয্, তক বরলট্ব দশ রেরনট পূট্ব ে দুেট্নি 

তলশেোত্র পরিচয়ও রছল নো। 

 

অদূট্ি তচৌরকটোি উপি রদবোকি তসই তয্ আরসয়োই বরসয়ো পরিয়োরছল, আি উট্ঠ 

নোই। রকিেেয়ী কি রেথযো তয্ রকরূট্প অসট্ঙ্কোট্চ ও অবলীলোিট্ে বরলয়ো 

য্োইট্ি পোট্ি, শুরনট্ি শুরনট্ি তস তয্ন একপ্রকোি হিট্চিট্নি েি স্তব্ধ হইয়ো 

রগয়োরছল, এিক্ষট্েি পি হঠোৎ সরম্বৎ রিরিয়ো পোইয়ো তস উঠঠয়ো বোরহট্ি য্োইবোি 

উপিে করিট্িই রকিেেয়ী বরলয়ো উঠঠল, সোিোরদন খোওরন, আবোি বোরহট্ি 

য্োচ তয্? 

 

প্রিুযিট্ি রদবোকি য্োহো করহল িোহো তশোনো তগল নো, রকন্তু বুঝো তগল। রকিেেয়ী 

বযস্ত হইয়ো বরলল, নো নো, িো হট্ব নো। িুরে একবোি বোইট্ি তগট্ল আি রশগরগি 

আসট্ব নো, আরে তবশ েোরন। বোরিউলীি েটু্খি পোট্ন চোরহয়ো হোরসেুট্খ করহল, 

শ্বশুি-শোশুিী তনই, রবট্য় হট্য় পয্ েন্ত রচিকোলটো এই আেোি জ্বোলো! খোওয়োি 

েট্নয তয্ন েোিোেোরি কিট্ি হয় বোছো। আবোি একটুখোরন হোরসয়ো বরলল, আরে 

য্োই, িোই তেোি-েবিদব্বস্ত কট্ি খোওয়োট্ি পোরি বোরিউলী, আি তকোন তেট্য় হট্ল 

িোি শুধ্ু তচোট্খি েল আি উট্পোস সোি হট্িো। 

 

রনদোরুে লজ্জোয় রদবোকট্িি েোথোটো এট্কবোট্ি ঝুাঁ রকয়ো পরিল। 

 

বোরিউলী হোরসয়ো বরলল, হো াঁ বোবু, এেন কট্ি বুব্বঝ দুঠটট্ি রবট্দট্শ রগট্য় ঘিকিো 

কিট্ব! রকন্তু আেোি বোরিট্ি তস হট্ব নো বোবু, তবৌেোট্ক জ্বোলোিন কিট্ি আরে 

রকছুট্িই তদব নো, িো বট্ল রদব্বি। রকিেেয়ীি েুট্খি প্ররি চোরহয়োই হঠোৎ প্রশ্ন 

করিয়ো বরলল, হো াঁ তবৌেো, বোবু বুব্বঝ তিোেোি তচট্য় তবশী বি নয়, তয্ন সেবয়সী 

বট্ল েট্ন হয়,—নো? 

 

রকিেেয়ী িৎক্ষেোৎ ঘোি নোরিয়ো হোরসয়ো করহল, কুলীট্নি ঘি বোছো, আরেই তয্ 

বি হট্য় য্োইরন, এই আেোি িোরগয! িো প্রোয় সেবয়সী বব রক! ওাঁি েে তবোট্শখ 

েোট্স, আেোি েে আ োট্ঢ়—এই তেোট্ট দুঠট েোট্সি বি বব ি নয়। অট্নট্ক তয্ 

আেোট্কই বয়ট্স বি বট্ল ঠোওিোয়! েো তগো! রক লজ্জো! বরলয়ো রকিেেয়ী ঠটরপয়ো 

ঠটরপয়ো হোরসট্ি লোরগল। 

 

বোরিউলী এ হোরসট্ি তয্োগ রদল নো। বিি গম্ভীিেুট্খ করহল, কুলীট্নি ঘট্ি আি 

লজ্জো রক েো! দশ বছট্িি বট্িি সট্ঙ্গ পিোশ বছট্িি বুিীি রবট্য়ও তয্ হট্য় য্োয় 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
3

6
 

শুরন। িো তহোক েো, তস েট্নয নয়, িট্ব রগট্য় পূট্েোটো রদট্য় তনোয়ো-রসাঁদুি পট্িো, 

নইট্ল এ’ স্ত্রী েোনু ট্ক তয্ন েোনোয় নো। এখন িট্ব উঠঠ, তিোেিো খোওয়ো-দোওয়ো 

কি, আবোি নো হয় সট্েযি পট্ি আসব, বরলয়ো বোরিউলী রকিেেয়ীি পোট্য়ি 

ধ্ূলো েোথোয় লইয়ো গোট্ত্রোিোন করিল। 
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সো াঁইব্বত্রশ 

 

সিীট্শি অিেযবোট্সি বযবস্থোটো য্রদচ আেও তিেরন আট্ছ বট্ট, রকন্তু িোহোি 

তসই ববিোগযসোধ্ট্নি ধ্োিোটো ইরিেট্ধ্যই তয্ কিখোরন রবপট্থ সরিয়ো রগয়োট্ছ, 

িোহো তয্-তকহ িোহোট্ক েোস-দুই পূট্ব ে তদরখয়োট্ছ িোহোিই তচোট্খ পরিট্ব। 

 

তয্ তলোক তস্বিোয় রনব েোসন-দণ্ড গ্রহে করিয়ো এই রনেেন রনব েোেব পুিীট্ি একোকী 

বোস করিট্ি আরসয়োট্ছ, িোহোি এই আকব্বস্মক তবশিূ োি প্ররি অনুিোট্গি 

তহিুটোই বো রক এবং তকনই বো পোরখি গোট্নি পরিবট্িে িোহোি রনট্েি গোট্নি 

খোিোটো আবোি তিোিট্ঙ্গি রিিি হইট্ি বোরহট্ি আরসয়ো পরিল, তবহোলো, তসিোি, 

বো াঁশী প্রিৃরি বোদযয্ন্ত্রগুলোই বো তকন িোহোট্দি অনোদৃি বোসস্থোন পরিিযোগ 

করিয়ো সোট্বক রদট্নি েি তটরবট্লি উপট্ি আরসয়ো েঠুটল, িোহোি েুখট্চোট্খি 

তসই েরলন ছোয়োটোই বো রক করিয়ো সহসো রিট্িোরহি হইয়ো তগল—এ-সব িোরববোি 

কথো বট্ট! 
 

বস্তুিিঃ, েোস দুই-রিন পূট্ব েি সিীশট্ক এখন হঠোৎ তয্ন তচনোই িোি! 
 

রকন্তু এই এিবি অদ্িুি পরিবিেট্নি আসল কোিেটো হয়ি এখোট্ন খুরলয়ো নো 

বরলট্লও চরলি, রকন্তু পোট্ছ সো াঁওিোল-পিগেোি অসোধ্োিে েলহোওয়োি গুে েট্ন 

করিয়ো কিকগুলো রনট্ব েোট্ধ্ি দল ছুঠটয়ো আরসয়ো পট্ি, এই শুধ্ু িয়! 
 

সুিিোং এটুকু আিোট্স বলো প্রট্য়োেন তয্, তকোন পক্ষ হইট্িই য্রদচ রববোট্হি 

প্রস্তোবটোট্ক এখনও স্পি করিয়ো উিোরপি কিো হয় নোই, রকন্তু আত্মীয়-স্বেট্নি 

কোট্ছ সিীশ-সট্িোব্বেনীি েট্নি কথোটো সুস্পি হইয়ো উঠঠট্ি বোকী রছল নো। 

 

সট্িোব্বেনীি েননী েগৎিোরিেীি আগ্রহটোই তয্ এ-রব ট্য় সবট্চট্য় তবশী, িোহো 

বছি খোট্নক পূট্ব ে করলকোিোট্িই েোনো রগয়োরছল। রকন্তু আগ্রহ এবং বযোকুলিো 

সব েোট্পক্ষো অরধ্ক বরলয়োই তবোধ্ করি সেসি্ তলোট্কি েট্ধ্য শুদ্ধ েোত্র িো াঁিই 

েট্নি েট্ধ্য একটো সংশট্য়ি ছোয়ো রছল, রক েোরন িো াঁি রশরক্ষিোরিেোরননী কনযো 

রচিরদট্নি সেোে ও সংস্কোি কোটোইয়ো সিীশট্ক গ্রহে করিট্ি িোেী হইট্ব রক 

নো! সম্প্ররি রিরন বোট্পি বোরি শোরন্তপুট্ি রগয়োরছট্লন, রিরিয়ো আরসয়োই কথোটো 

রিরনই পোকো করিয়ো লইট্বন এেনই একটো ইরঙ্গি য্োইবোি সেয় েগৎিোরিেী 

প্রকোশ করিয়ো রগয়োট্ছন। 
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সকোট্ল সিীশ তবহোলোয় নূিন িোি চিোইট্িরছল, তবহোিীি সট্ঙ্গ একেন 

িদ্রট্লোক আরসয়ো উপরস্থি হইট্লন। ইরন তেযোরি বোবুি বোরিি সিকোি। 

েগৎিোরিেীি সট্ঙ্গ শোরন্তপুট্ি রগয়োরছট্লন, আবোি িো াঁি সট্ঙ্গই রিরিয়ো 

আরসয়োট্ছন। 

 

সিকোি নেস্কোি করিয়ো েোনোইল, েো আপনোট্ক আে আহোট্িি রনেন্ত্রে কট্ি 

পোঠঠট্য়ট্ছন। 

 

খবি শুরনয়ো সিীট্শি বুট্কি িক্ত চেক খোইয়ো তগল, করহল, রিরন কট্ব রিট্ি 

এট্লন? 

 

সিকোি করহল, আে রিনরদন হট্লো। 

 

প্রোয় ছয়-সোিরদন হইল সিীশ ওরদট্ক য্োয় নোই। িোহোট্দি সম্বেটো অিযন্ত স্পি 

হইবোি পি হইতি তেযোরি বোবুি বোরিট্ি য্খন-িখন তবিোইট্ি য্োইট্ি িোহোি 

লজ্জো করিি। করহল, আিো, েোট্ক েোনোট্বন আরে দশটো-এগোিটোি েট্ধ্যই 

রগট্য় হোব্বেি হব। 

 

তয্ আজ্ঞো, বরলয়ো তলোকটো নেস্কোি করিয়ো চরলয়ো তগল। 

 

সিীশট্ক রনেন্ত্রে করিট্ি পোঠোইয়ো রদয়োও েগৎিোরিেী আহোট্িি তকোনরূপ 

উট্দযোগ নো করিয়োই রনব্বিন্ত রছট্লন, কোিে িো াঁহোি ধ্োিেো রছল, সিীশ সেযোি 

পূট্ব ে আরসট্ব নো। এখন সিকোট্িি েুট্খ খবি শুরনয়ো রিরন বযস্ত এবং ক্রুদ্ধ 

হইয়ো উঠঠট্লন। 

 

আে রছল একোদশী। িো াঁহোি রনট্েি েনয তকোনরূপ আট্য়োেট্নি আবশযক 

রছল নো, এবং তয্ রবধ্বো ব্রোহ্মেকনযোি িোিো িো াঁহোি িো াঁধ্োবোিোি কোে চরলি, 

রিরনও রদন-দুই হইট্িই শোরন্তপুট্িি কলযোট্ে েযোট্লরিয়ো জ্বট্ি শয্যোগি রছট্লন। 

 

অিযন্ত রবিক্ত হইয়ো সিকোিট্ক করহট্লন, িুরে এট্বলো খোবোি কথো বট্ল আসট্ি 

তগট্ল তকন? তিোেোি রক তকোন বুব্বদ্ধই তনই? 

 

সিকোি িট্য় িট্য় করহল, আরে বরলরন, রিরন রনট্েই এট্বলোি কথো 

বট্লরছট্লন। 
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েগৎিোরিেী িখন িোগ করিয়ো হুকুে করিট্লন, িট্ব িুরেই য্োও বোপু, িোল েোছ-

টোছ তকোথোয় পোওয়ো য্োয়, রশগরগি রনট্য় এট্সো। 

 

আে সকোল হইট্িই তয্েনয িো াঁহোি েন রবগিোইয়ো রগয়োরছল, িোহোি তহিু রছল। 

সিীশট্ক রনেন্ত্রে করিট্ি পোঠোইবোি পট্ি রিরন খবি পোইয়োট্ছন কোল িোট্ত্র 

সহসো শশোঙ্কট্েোহন পুনিোয় আরসয়ো হোব্বেি হইয়োট্ছন। এই তলোকটোট্ক উৎকট 

সোট্হবীয়োনোি েনয রিরন তকোনরদন তদরখট্ি পোরিট্িন নো, এবং রবট্শ  করিয়ো 

য্খন হইট্ি শুরনয়োরছট্লন তস সট্িোব্বেনীি পোরেপ্রোথী িখন হইট্ি তলোকঠট 

িো াঁহোি দু’চট্ক্ষি রব  হইয়ো রগয়োরছল। রদন-কুরি পূট্ব ে য্খন তস রক উপলক্ষ সৃঠি 

করিয়ো করলকোিো হইট্ি এখোট্ন আরসয়োরছল িখন েগৎিোরিেী িোহোট্ক 

একপ্রকোি স্পি করিয়ো বরলয়োরছট্লন তয্ িো াঁহোি কনযোি সরহি রববোহ অসম্ভব। 

িবুও তবহোয়ো তলোকটো বলো 

নোই, কহো নোই, আবোি আরসয়ো উপরস্থি হইয়োট্ছ শুরনয়োই িো াঁহোি রচি সংশট্য় 

কণ্টরকি হইয়ো উঠঠয়োরছল। িো ছোিো, এ সংবোদ একটুখোরন পূব েোট্ে েোরনট্ি 

পোরিট্ল আে সিীশট্ক হয়ি রিরন রনেন্ত্রে করিট্িই পোঠোইট্িন নো। তকন এ 

খবি য্থোসেট্য় িো াঁহোট্ক েোনোন হয় নোই বরলয়ো রিরন তেযোরি  হইট্ি বোরিি 

তবহোিোটো পয্ েন্ত সকট্লি উপট্িই চঠটয়ো রগয়োরছট্লন। সট্িোব্বেনী বোরহট্ি 

বরসবোি ঘি হইট্ি বোরহি হইয়ো তকোনেট্ি েোট্য়ি তচোখ এিোইয়ো উপট্ি 

য্োইট্িরছল—শশোঙ্কট্েোহট্নি আগেন তসও েোরনি নো। রকন্তু েগৎিোরিেী 

রিরিয়ো দো াঁিোইয়ো িোহোি আপোদেস্তক ক্ষেকোল রনিঃশট্ে রনিীক্ষে করিয়ো গূঢ় 

তিোট্ধ্ি স্বট্ি বরলট্লন, তবিোট্নো হট্লো ি? এখন েিুো-তেোেোটো একদণ্ড ছোি 

বোছো! সিীশ আে এখোট্ন খোট্ব, আরে রনট্ে নো িো াঁধ্ট্ল ি তিোেোট্দি এই 

রিিোট্নি বোরিট্ি তস েলস্পশ ে কিট্ব নো। য্োও, ঘোগ্িো-টোগ্িো তছট্ি আেোি 

িোিোঘট্ি এট্সো তগ। বুট্িো েোট্য়ি একটুখোরন সোহোয্য কিট্ল তিোেোট্দি য্ীশুখৃি 

িোগ কিট্বন নো বোছো, য্োও। 

েো িোরগট্ল তয্ রকরূপ অরগ্নেূরিে হইট্িন এবং সিয-রেথযো রনরব েচোট্ি লঙ্ঘন 

করিয়ো য্ো েুট্খ আট্স বরলট্িন, িোহো কোহোিও অরবরদি রছল নো। সট্িোব্বেনী 

কুঠিি হইয়ো করহল, আরে এখুরন আসরচ েো। 

 

রকন্তু েোট্য়ি িোগ িোহোট্ি রকছুেোত্র শোন্ত হইল নো; বরলট্লন, এট্সই বো আেোি 

রক েোথো রকনট্ব েো? সট্িি-আঠোি বছট্িি তেট্য় হট্ল, আেও এক েুঠো চোল 

রসদ্ধ কিট্ি রশখট্ল নো। আেিোও গিীট্বি ঘট্িি তেট্য় রছলুে নো েো, রকন্তু ও-

বয়ট্স সংসোি চোরলট্য় এট্সরচ। বোেুনট্েট্য় আে য্রদ চট্ল য্োয়, আেোট্ক িো 
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হট্ল খোবোি অিোট্ব শুরকট্য় েিট্ি হট্ব। তয্ ঘি-সংসোট্ি ধ্ে ে-কে ে তনই, তস ঘট্ি 

তছট্লট্েট্য় তপট্ট ধ্িোই বৃথো! এই কট্ঠোি েন্তবয অিযন্ত কঠঠন করিয়ো বযক্ত 

করিয়ো েগৎিোরিেী েুখ হো াঁরিপোনো করিয়ো রনট্েই িোিোঘট্ি রগয়ো প্রট্বশ 

করিট্লন। রকন্তু তকন তয্ িো াঁহোি রনট্েি তছট্ল-তেট্য় এবং রনট্েি সংসোট্িি 

আচোি-বযবহোট্িি উপি এই েে েোরন্তক আট্িোশ, িোহো িো াঁহোি পূব ে-ইরিহোস 

হইট্ি অট্নকটো বুঝো য্োইট্ব। 

 

েগৎিোরিেীি পিট্লোকগি স্বোেী পট্িশনোথ ওকোলরি করিয়ো অগোধ্ অথ ে 

উপোেেন করিয়োও য্খন অট্নক বয়ট্স অরধ্কিি উপোেেট্নি আশোয় বযোরিিোি 

হইট্ি কৃিসঙ্কে হইট্লন, িখন স্ত্রী কোিোকোঠট করিয়ো, উপবোস করিয়ো, েোথো 

খুাঁরিয়ো অট্শ  প্রকোট্ি বোধ্ো রদবোি তচিো করিয়োও কৃিকোয্ ে হইট্ি পোরিট্লন নো। 

পট্িশনোথ তকোন কথো শুরনট্লন নো, েগৎিোরিেীট্ক এবং বোট্িো বৎসট্িি পুত্র 

তেযোরি  ও ছয় বৎসট্িি কনযো সট্িোব্বেনীট্ক তদট্শি েোঠটট্ি িোরখয়ো রবলোি 

চরলয়ো তগট্লন। প্রথে কট্য়করদন েগৎিোরিেী এট্কবোট্িই হোল ছোরিয়ো রদট্লন, 

রকন্তু পট্ি প্রকৃরিস্থ হইয়ো নোট্য়ব-তগোেস্তোি সোহোট্য্য রব য়কে ে তদরখট্ি 

লোরগট্লন। রকন্তু, স্বোেীি উপি রচি িো াঁহোি রচিরদট্নি েি িোরঙ্গয়ো তগল। 

রকছুরদট্নি পি পট্িশনোথ বযোরিিোি হইয়ো রিরিয়ো আরসয়ো আশোরিরিক্ত 

অট্থ েোপোেেন করিট্ি লোরগট্লন, করলকোিোয় নূিন অটোরলকো প্রস্তুি কিোইয়ো 

নূিন ধ্িট্ন বোরিঘি সোেোইট্ি শুরু করিট্লন, বয়-বোবুরচে রনয্ুক্ত করিট্লন, রকন্তু 

েগৎিোরিেী নীিট্ব পৃথক হইয়ো িরহট্লন—স্বোেীি গহৃকট্ে ে তলশেোত্র তয্োগদোন 

করিট্লন নো। এেরন করিয়ো রদন রদন স্বোেী-স্ত্রীি রবট্িদ রনদোরুে হইয়ো উঠঠট্ি 

লোরগল। বোকযোলোপ ি বেই রছল, সংবোদ লওয়োও প্রোয় বে হইয়ো আরসল। 

 

একরদন তেযোরি  আরসয়ো করহল েো, বোবো আেোট্ক রবট্লট্ি পোঠোট্ি চোট্চন। 

 

এ আশঙ্কো েননীি রছলই, রিরন অিযন্ত কঠঠন হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, কট্ব? 

 

তেযোরি  করহল, তবোধ্ করি েোস-দুট্য়ি েট্ধ্যই। 

আিো, বরলয়ো েো েুখ অেকোি করিয়ো অনযত্র চরলয়ো তগট্লন। রবলোি-য্োত্রোি 

রদন রিরন িোি বে করিয়ো িরহট্লন, তেযোরি  রুদ্ধ-িোট্িি সম্মুখ হইট্িই প্রেোে 

করিয়ো রবদোয় লইয়ো তগল। পট্িশনোথ সট্িোব্বেনীট্ক সট্ঙ্গ করিয়ো তবোম্বোই পয্ েন্ত 

তপৌৌঁছোইয়ো রদট্ি তগট্লন, রিরিয়ো আরসয়ো শুরনট্লন, েগৎিোরিেী শোরন্তপুট্ি 

রপত্রোলট্য় চরলয়ো তগট্ছন। কোিে অনুসেোন করিয়ো অবগি হইট্লন, ইরিেট্ধ্য 
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িো াঁহোি খুিশ্বশুি তগোরবন্দবোবু সোক্ষোৎ করিট্ি আরসয়োরছট্লন, রকন্তু এ বোটীট্ি 

আহোিোরদ কট্িন নোই। সুিিোং স্ত্রীি গহৃিযোট্গি কোিে বুব্বঝট্ি িো াঁহোি রবলম্ব হইল 

নো। 

 

রিিোইয়ো আরনট্ি তলোক পোঠোইট্লন, রকন্তু েগৎিোরিেী আরসট্লন নো। 

পট্িশনোথ সট্িোব্বেনীট্ক তবোরিেট্ঙ িিরি করিয়ো রদট্লন এবং প্রযোক্ঠটস প্রোয় 

ছোরিয়ো শূনয বোটীট্ি অদ্িুি কীরিে আিম্ভ করিয়ো রদট্লন। েগৎিোরিেী 

রপত্রোলট্য় থোরকয়ো স্বোেীি অধ্িঃপিট্নি সেস্ত রববিে শুরনট্ি পোইট্লন, রকন্তু 

বোধ্ো রদবোি তলশেোত্র তচিো করিট্লন নো। তয্ স্বোেী িো াঁহোট্ক আত্মীয়-সেোট্েি 

বোরহট্ি টোরনয়ো তিরলয়ো রদয়ো তগট্লন, িো াঁহোি উপি েগৎিোরিেীি অরিেোট্নি 

অবরধ্ িরহল নো। 

 

এেরন করিয়ো দীঘ ে পো াঁচ বৎসি হইয়ো তগল। তেযোরি  রিরিয়ো আরসয়ো েোট্ক 

আরনট্ি তগল, রকন্তু েো অটল হইয়ো িরহট্লন, গটৃ্হ রিরিট্লন নো। কো াঁরদয়ো 

করহট্লন, সব ি শুট্নরচস তেযোরি , এখন য্োট্ি তিোিো সুট্খ থোরকস, িোই কি 

তগ বোবো, রকন্তু আেোট্ক তস নিট্কি েোট্ঝ আি টোরনস তন—ও আরে সইট্ি 

পোিব নো। 

 

তেযোরি  করহল, আেিো আলোদো বোসো কট্ি থোকব েো, তিোেোট্ক তস বোরিি 

ছোয়োও েোিোট্ি হট্ব নো। আরে য্ো উপোেেন কিব, িোট্িই আেোট্দি তকোনেট্ি 

দুিঃখকট্ি চট্ল য্োট্ব িুরে এট্সো। 

 

অট্নক কট্ি েগৎিোরিেী সম্মি হইট্লন এবং পুত্রট্ক করলকোিো আলোদো বোসো 

ঠঠক করিট্ি বরলয়ো রদয়ো য্োত্রোি উট্দযোগ করিট্ি লোরগট্লন। তেযোরি  এক 

সিোট্হি েট্ধ্যই রিরিয়ো আরসয়ো লইয়ো য্োইট্ব বরলয়ো েোট্য়ি কোট্ছ রবদোয় লইয়ো 

চরলয়ো তগল। রকন্তু অি রবলট্ম্বি আবশযক হইল নো। পো াঁচরদন পট্িই তস রিরিয়ো 

আরসল, রকন্তু িোহোি খোরল পো, খোরল গোট্য় একখোনো শোল েিোট্নো তদরখয়োই 

েগৎিোরিেী চীৎকোি করিয়ো কো াঁরদয়ো উঠঠট্লন। 

 

তেযোরি  তয্রদন করলকোিোয় রিরিয়ো রগয়োরছল, িোহোি িৃিীয় িোট্ত্রই অকস্মোৎ 

হৃদ্তিোট্গ পট্িশনোট্থি েৃিুয হইয়োরছল। 
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রনদোরুে অরিেোট্ন একরদন েগৎিোরিেী বোরি ছোরিয়ো চরলয়ো রগয়োরছট্লন, 

সুদীঘ ে পো াঁচ বৎসি পট্ি আবোি একরদন কো াঁরদট্ি কো াঁরদট্ি তস বোরিট্িই রিরিয়ো 

আরসট্লন, রকন্তু স্বোেীি সট্ঙ্গ ইহট্লোট্ক আি তদখো হইল নো। 

 

তেট্য়ট্ক সু্কল ছোিোইয়ো বোরি আরনট্লন এবং িোহোি আগোট্গোিো পুনিঃ পুনিঃ 

রনিীক্ ে করিয়ো িট্য় রবস্মট্য় স্তব্ধ হইয়ো িরহট্লন। তেযোরি ট্ক আিোট্ল 

িোরকয়ো আরনয়ো করহট্লন, তবোট্নি রবট্য় রদরব কট্ব বল্ তদরখ? 

তেযোরি  েোট্য়ি েট্নি িোব বুব্বঝয়ো হোরসয়ো করহল, ওি তচট্য়ও অট্নক বি 

বয়ট্সি তেট্য়ট্দি রবট্য় হট্চ েো, িুরে রনিেোবনোয় থোট্কো। েগৎিোরিেী রবস্মট্য় 

তচোখ িুরলয়ো বরলট্লন, রনিেোবনোয় থোকব রক তি! তিোি বোপ য্ো কট্ি তগট্ছন তস 

ি রিিট্ব নো েোরন, রকন্তু আরে তবাঁট্চ থোকট্ি ি বোেুট্নি তেট্য়ট্ক তেোসলেোন 

রিিোনট্দি হোট্ি রদট্ি পোিব নো, িোট্ি তেট্য়ি রবট্য় তহোক আি নোই তহোক। তিোি 

েট্নয িোবরন, একটো প্রোয়ব্বিি কিট্লই হট্ি পোিট্ব—তস রবধ্োন আরে কোকোি 

কোছ তথট্ক তেট্নই এট্সরচ, রকন্তু হোেোি প্রোয়ব্বিি কট্িও ি তেট্য়ি বয়স 

কেোট্ি পোিো য্োট্ব নো? িোি উপোয় হট্ব রক? 

 

তেযোরি  করহল, তিোেোট্ক বয়স কেোট্ি হট্ব নো েো, রকন্তু দ’ুরদন সবুি কিট্ি 

হট্ব। আরে িোল বোেুট্নি তছট্ল এট্ন তদব, তিোেোট্ক তেোসলেোন রিিোট্নি ঘট্ি 

খুাঁট্ে তবিোট্ি হট্ব নো। 

 

েগৎিোরিেী িোরগয়ো বরলট্লন, িুই আিও সবুি কিট্ি বরলস তেযোরি ? 

 

তেযোরি  েবোব রদল, তদো  ি আেোি নয় েো, তয্ সবুি কিট্ি বলোয় অপিোধ্ 

হট্ব। তদো  তিোেোি এবং বোবোি। আরে ি রছলুে রবট্দট্শ। 

 

এ কথো তয্ সিয, িোহো েগৎিোরিেী েট্ন েট্ন বুব্বঝট্লন, রকন্তু সৎ-ব্রোহ্মেসন্তোন 

তকোথোয় তকেন করিয়ো েঠুটট্ব িোহোও িোরবয়ো পোইট্লন নো। বরলট্লন, য্ো িোল 

বুব্বঝস কি বোছো, রকন্তু আরে রকছুি েট্ধ্যই তনই িো আট্গ তথট্ক বট্ল রদট্য় য্োব্বচ, 

বরলয়ো িোিোিোন্ত হৃদট্য় কোট্ে চরলয়ো তগট্লন। 

 

প্রোয়ব্বিি করিয়ো তেযোরি  রপিোি শ্রোদ্ধ করিল। 

 

ইহোি অনরিকোল পট্িই পোত্র েঠুটল একেন রবলোি-তিিি বোঙোলী সোট্হব। 

বযোরিিোরি পোস করিয়ো রিরন বছি-দুই পূট্ব ে তদট্শ রিরিয়োরছট্লন। 
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শশোঙ্কট্েোহট্নি িঙ্টো তনঠটি, তেেোেটো রব্রঠটশ—রিরন বোংলো বরলট্িন 

অশুদ্ধ, ইংিোেী বরলট্িন িুল। অেরদট্নই িো াঁহোি রনয়রেি আসো-য্োওয়োটো 

অরনয়রেি এবং সট্িোব্বেনীি প্ররি েট্নি িোবটো অস্পি হইট্ি সুস্পিিি হইয়ো 

উঠঠল। 

 

েগৎিোরিেী পদেোি আিোল হইট্ি িোবী েোেোিোট্ক অবট্লোকন করিয়ো তিোট্ধ্ 

জ্বরলয়ো উঠঠট্লন; এবং তসই আট্িোশ রেটোইট্লন তেট্য়ি উপি। িোহোট্ক 

রনিৃট্ি িোরকয়ো িৎেসনো করিয়ো করহট্লন, িুই তবহোয়োি েি য্োি-িোি সোেট্ন 

বোি হস তকন বল ি? 

 

সট্িোব্বেনী লজ্জোয় সঙ্কুরচি হইয়ো চুপ করিয়ো দো াঁিোইয়ো িরহল। ক্রুদ্ধো েননী 

আি রকছু নো বরলয়ো দ্রুিপট্দ অনযত্র চরলয়ো তগট্লন। অিিঃপি শশোঙ্কট্েোহন 

অট্নকবোি আরসট্লন তগট্লন, রকন্তু য্োহোি েনয য্োিোয়োি িোহোি তদখো পোইট্লন 

নো। েোট্য়ি অনুশোসন স্মিে করিয়ো সট্িোব্বেনী অিযন্ত সিকে হইয়ো অন্তিোট্ল 

িরহল। তেযোরি  লক্ষয করিয়ো একরদন িরগনীট্ক করহট্লন, সট্িো, আেকোল 

িুই অেন পোরলট্য় থোরকস তকন তি? 

 

সট্িোব্বেনী েুখ নীচু করিয়ো অস্িুটকট্ি করহল, েো—আি রকছুই বরলট্ি হইল 

নো, তেযোরি  নীিট্ব চরলয়ো তগট্লন। এ বোরিট্ি ঐ একটো অক্ষিই য্ট্থি। 

প্রোয় েোস-দুই পট্ি একরদন সকোট্ল তসই পোত্রঠটি িিি হইট্িই প্রস্তোব লইয়ো 

তেযোরি  েোট্য়ি কোট্ছ উপরস্থি হইয়ো িীরিেি বকুরন খোইল। 

 

তছট্লট্ক চুপ করিয়ো থোরকট্ি তদরখয়ো েো রকব্বিৎ তকোেল হইয়ো বরলট্লন, আিো, 

তিোিোও ি রবট্লট্ি রছরল বোছো, রকন্তু ওই িকেঠট হট্য়রছস রক? 

 

তেযোরি  ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বরলল, সবোই একই িকে হয় নো েো, তকউ তকউ একটু-

আধ্টু বদট্লও য্োয়। রকন্তু িোই বট্ল এেন তছট্ল রক হোিছোিো কিো িোল? শশোঙ্ক 

বযোরিিোি হট্য় এট্সট্চ, এি েট্ধ্যই একটু পসোিও কট্িট্চ, আেোি ি েট্ন হয় 

নো েো, রবট্য় হট্ল সট্িোব্বেনী েন্দ হোট্ি পিট্ব। চোল-চলট্ন য্ো একটু িিোি 

ঘট্টট্চ, তসটুকু য্রদ েোপ কট্ি রনট্ি পোি েো, িরব যট্ি তবোধ্ করি িোলই হট্ব। 

 

েো বরলট্লন, আরে বলরচ তেযোরি , এ তকোনরদন িোল হট্ব নো। িো ছোিো রবট্দট্শ 

রগট্য়ই তয্ রবট্দশী হট্য় য্োয়, িোট্ক ি আরে তকোনেট্িই রবশ্বোস কিট্ি পোিব 
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নো। আি এই বো তকেন কথো তয্, রহন্দসু্থোট্ন তগট্ল রহন্দসু্থোনী হব, কোবুট্ল তগট্ল 

কোব্রল হব, কটট্ক রগট্য় উট্ি হট্য় য্োব—নো নো তেযোরি , িুই ওট্ক রবদোয় কি 

বোছো। ওটো েোনু  নয়—বো াঁদি। বো াঁদট্িি হোট্ি আরে েোথো খুাঁট্ি েট্লও তেট্য় রদট্ি 

পোিব নো। 

 

কোহোিও সম্বট্ে েি প্রকোশ করিট্িও তয্েন েগৎিোরিেীি রবলম্ব ঘঠটি নো, 

িো াঁহোি প্রকোরশি েিোেট্িি েট্ধ্যও তিেরন সংশয়-রিধ্োি অবকোশ েোত্র থোরকি 

নো। িো ছোিো, তয্ অপিোট্ধ্ রিরন স্বোেী পয্ েন্ত িযোগ করিট্ি পোরিয়োরছট্লন, তস 

অপিোধ্ তয্ রিরন তকোন প্রট্লোিট্নই ক্ষেো করিট্বন নো, িোহো রনিয় বুব্বঝয়ো 

তেযোরি  নীিট্ব চরলয়ো তগল, রকন্তু রকছুক্ষে পট্িই রিরিয়ো আরসয়ো করহল, েো, 

একটো কথো রকন্তু তিট্ব তদখবোি আট্ছ। 

 

েো ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, রক কথো? 

 

তেযোরি  করহল, সট্িোব্বেনীট্ক তিোেিো তয্ রশক্ষো রদট্য় এট্সছ, িোট্ি িোি 

অেট্িও কোে কিো চলট্ব নো। তসটো সবট্চট্য় েন্দ কোে হট্ব। রশশুকোল তথট্ক 

ওি িোি তিোেিো রনট্ল নো, রদট্ল রবট্দশী তেেট্দি ওপি। এখন বি হট্য় ওি 

েট্নি টোনটো তয্ তকোন্ রদট্ক ঝুাঁ ট্ক থোকট্ব তসটো তবোঝো ি শক্ত নয় েো। 

 

েগৎিোরিেী চুপ করিয়ো িরহট্লন। 

 

এই কথোটো রিরন েট্ন েট্ন অস্বীকোি করিট্িও পোরিট্লন নো, অথচ, প্রকোট্শয 

স্বীকোি করিট্ি পোিোও অসম্ভব। 

 

রকছুক্ষে তেৌন থোরকয়ো বরলট্লন, তবশ ি তেযোরি , তিোেিো সবোই য্রদ সোট্য়ব-

তেে হট্ি চোও হও, রকন্তু িোি আট্গ আেোট্ক কোশী পোঠঠট্য় দোও। আরে এিই 

য্রদ সহয কিট্ি তপট্ি থোরক, এও সইট্ি পোিব। 

 

তেযোরি  িোিোিোরি তহাঁট হইয়ো েোট্য়ি পোট্য়ি ধ্ূলো েোথোয় লইয়ো হোরসয়ো করহল, 

িো হট্ল আেোট্কও কোশীট্ি রগট্য় থোকট্ি হট্ব। েোট্ক তছট্ি তয্ আেোি তকোথোও 

থোকো চলট্ব নো, তস ি তদট্শ রিট্িই ঠঠক হট্য় তগট্ছ েো। 

েগৎিোরিেী েুখ িুরলয়ো চোরহট্লন। িো াঁহোি েট্নি সেস্ত আগুন একেুহটূ্িেই 

রনরবয়ো েল হইয়ো তগল। ক্ষেকোল গিীি তেট্হ পুত্রেুখ রনিীক্ষে করিয়ো রনশ্বোস 

তিরলয়ো বরলট্লন, নো বোছো, িুই আেোট্দি কোশীি বোরিটো খোরল কট্ি রদট্ি রচঠঠ 
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রলট্খ তদ। আরে তয্ রচিকোল উপরস্থি তথট্ক রনট্েি েি রনট্য় তিোট্দি রবব্রি 

কট্ি িোখব, তসটো উরচিও নয়, দিকোিও নয়। 

 

তেযোরি  হোরসয়ো বরলল, িোই িোল েো, চল, সবোই রগট্য় কোশীট্ি থোকো য্োক। 

 

েোিো-পুট্ত্র উক্ত কট্থোপকথন করলকোিোি বোটীট্ি তয্রদন হইয়োরছল, িোহোি 

রকছুরদন পট্িই উট্পন্দ্র সিীশট্ক লইয়ো তেযোরিট্ ি বোটীট্ি আরসয়ো উপরস্থি 

হইয়োরছট্লন। ইহোি পট্িি ঘটনো পোঠট্কি অরবরদি নোই। 

 

েগৎিোরিেী সিীশট্ক তদরখট্লন। িোহোি গলোয় তেোটো বপিো, তস সেযো-আরেক 

কট্ি, তস তেোসলেোট্নি তছো াঁয়ো পোউরুঠট রবসু্কট খোয় নো, তস শ্রীেোন্, রনষ্ঠোবোন্, 

িোহোি রপিোি অগোধ্ টোকো—েগৎিোরিেী এট্কবোট্ি েুগ্ধ হইয়ো তগট্লন। িোহোি 

পট্ি িেশিঃ য্খন আিোট্স ইরঙ্গট্ি অনুিব করিট্লন, তস রবলোট্ি রগয়ো পোস নো 

করিট্লও, এেন রক এিগুলো কুসংস্কোি থোকো সট্েও তেট্য়ি েট্ন অশ্রদ্ধোি িোব 

নোই, রক েোরন, হয়ি বো তস েট্ন েট্ন—িখন হইট্ি েগৎিোরিেীি তচোট্খ 

সংশট্য়ি তচহোিো আবোি পরিবরিেি এবং এিকোট্লি পুঞ্জীিূি তবদনোও সহে 

হইয়ো উঠঠবোি পথ পোইল। সিীট্শি েুট্খি েোিৃসট্ম্বোধ্নও িো াঁহোি িোট্গয ঘঠটল। 

 

রকন্তু, িোি পট্ি বহুরদন পয্ েন্ত সিীট্শি আি তদখো রছল নো। ইহোি প্রট্িযক 

রদনঠটই েগৎিোরিেীট্ক রবাঁরধ্য়ো রগয়োট্ছ, িথোরপ রনট্ে উট্দযোগী হইয়ো এ সম্বট্ে 

তকোন উপোয়ই খুাঁব্বেয়ো বোরহি করিবোি প্রয়োস কট্িন নোই। িো াঁহোি বি একটো িয় 

রছল, পোট্ছ তচিো করিট্ি তগট্লই একটো অিযন্ত েন্দ সংবোদ শুরনট্ি হয়। 

 

রিরন েট্ন েট্ন েোরনট্িন, িো াঁহোি রনট্েি কনযোি েিোেট্িি উপট্িই শুধ্ু 

রববোট্হি সেস্ত িলোিল রনিেি কট্ি নো। কোিে সিীট্শি বৃদ্ধ রপিো এখনও 

েীরবি আট্ছন। রক েোরন রিরন রক বরলট্বন। িো ছোিো সিীশ রনট্েই তয্ রবলোি-

তিিট্িি বোরিট্ি রববোহ করিট্ি িয় পোইয়ো রপছোইয়ো য্োইট্ব নো, িোহোিও রবট্শ  

তকোন রনিয়িো রছল নো। 

 

এেরন করিয়ো অট্নকরদন অট্নক দুিঃখ ও দুব্বিন্তোয় কোটোইয়ো তসরদন হঠোৎ য্খন 

ববদযনোট্থ আরসয়ো তদরখট্ি পোইট্লন সিীশ বরসয়ো গে করিট্িট্ছ, িখন 

আনট্ন্দ িো াঁহোি তচোট্খ েল আরসয়ো পরিল। সিীশ কোট্ছ আরসয়ো প্রেোে করিয়ো 

পদধ্ূরল লইল। 
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তস করলকোিো হইট্ি পোলোইয়ো আরসয়ো অজ্ঞোিবোস করিট্িরছল। সট্িোব্বেনীই 

িোহোট্ক আরবষ্কোি করিয়োট্ছ, ইহো তেযোরি  গে করিয়ো েোট্ক শুনোইল। রনট্েি 

কনযোি দুঘ েটনোি রববিে শুরনয়ো রিরন সিীট্শি েোথোয় হোি রদয়ো িোহোট্ক 

অসংখয আশীব েোদ করিট্লন, এবং এই উপলট্ক্ষ ইংিোেী রশরখয়ো ইংট্িট্েি 

নকল কিোট্ক অেস্র গোরল পোরিয়ো বরলট্লন, বোবো সিীশ, িুরে তয্ তেট্য়টোট্ক 

িক্ষো কট্িছ এ কথো তয্ন ওিো তকোনরদন নো িুট্ল য্োয়। রকন্তু েঙ্গট্লি েট্ধ্য 

একলো থোকোি দিকোি রক সিীশ? িুরে এ-বোরিি তছট্ল, য্িরদন আেিো এখোট্ন 

আরছ, িিরদন এই বোরিট্িই এট্স তকন থোক নো? 

সিীশ হোরসয়ো বরলল, তবশ আরছ েো। আেোি তসখোট্ন তকোন কি তনই। 

 

েগৎিোরিেী করহট্লন, কট্িি েনয নয় বোবো, একো থোকোি অট্নক রবপদ। এ 

বোরিট্ি অট্নক ঘি খোরল পট্ি আট্ছ, িুরে চট্ল এস। েল-হোওয়ো তসখোট্নও য্ো, 

এখোট্নও ি িোই। 

 

সট্িোব্বেনী করহল, িো হট্ল ওাঁি েোি য্োট্ব েো। 

 

েগৎিোরিেী িখনও রিিট্িি কথো েোরনট্িন নো, েট্ন েট্ন অিযন্ত রবিক্ত 

হইয়ো বরলট্লন, িুই ি খুব তেট্য় সরি! তকন, আেিো রক, তয্ আেোট্দি এখোট্ন, 

তলোট্কি েোি য্োট্ব? নো বোবো সিীশ, িুরে ওি কথো রবশ্বোস কট্িো নো। আি িোই 

য্রদ হট্ব, উপীন তবৌ রনট্য় আেোট্দি বোরিট্ি অিরদন তথট্ক তগট্লন রক কট্ি? 

িো াঁট্দি বক েোি তগল নো? িুই অেন রেট্ছ কট্ি ওট্ক িয় তদখোস তন বট্ল রদব্বচ। 
 

সট্িোব্বেনী েুখ রিিোইয়ো হোরসট্ি লোরগল; সিীশ করহল, নো েো, েোি য্োট্ব তকন? 

আরে ি প্রোয় প্রিযহই আরস, িোট্ত্রি খোওয়োটোও ি আেোি এ বোরিট্িই হয়। 

 

শুরনয়ো েগৎিোরিেী পুলরকি-রচট্ি বরলট্ি লোরগট্লন, িোই এট্সো বোবো। অন্তিিঃ 

আরে তয্ ক’রদন আরছ, আেোি কোট্ছই তিোেোট্ক তিোে তখট্য় তয্ট্ি হট্ব। বরলয়ো 

রিরন িৎক্ষেোৎ খোবোি বযবস্থো করিট্ি অনযত্র চরলয়ো তগট্ল সট্িোব্বেনী করহল, 

আপরন তয্ আেোট্ক গোন তশখোট্বন বট্লরছট্লন? 

 

সিীশ করহল, আরে ি প্রোয় তিোে আরস, রশখট্লই ি পোট্িন। 

 

সট্িোব্বেনী বরলল, আপরন এট্লই ি সেস্ত িদ্রট্লোক আপনোি গোন শুনট্ি 

আট্সন—িোি েট্ধ্যই বুব্বঝ তশখো য্োয়? 
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সিীশ হোরসয়ো করহল, ‘তনো অযোিরেশন’ বট্ল িটট্ক দট্িোয়োন বরসট্য় রদন নো 

তকন? 

 

সট্িোব্বেনী বরলল, িোি তচট্য় েো য্ো বলট্লন িোই করুন। তসই েঙ্গট্লি েট্ধ্য 

আি পট্ি থোকট্বন নো। 

 

রকন্তু েঙ্গট্ল থোকোি প্রট্য়োেন আি য্োহোট্কই বলো য্োক, সট্িোব্বেনীি কোট্ছ বলো 

চট্ল নো। সিীশ চুপ করিয়ো িরহল। 

 

সট্িোব্বেনী পুনিোয় করহল, আিো, দোদো তয্ বলট্লন, পো াঁচ-ছ’রদন পট্ি 

কলকোিোয় য্োট্বন, িখন আেোট্দি তদখট্ব তক? 

 

সিীশ ব্বেজ্ঞোসো করিল, ক’রদট্নি েনয য্োট্বন? 

 

সট্িোব্বেনী করহল, অন্তিিঃ সোি-আটরদন িো াঁট্ক তসখোট্ন থোকট্িই হট্ব। 

 

সিীশ করহল, িো হট্ল তস বযবস্থো রিরনই কট্ি য্োট্বন। আি এি িয়ই বো রক 

েট্নয? আপনোিো ি আেোট্দি রহন্দিু ঘট্িি েি অসূয্ েস্পশযো নন তয্, বোরিট্ি 

পুরু  েোনু  নো থোকট্লই েুশরকট্ল পট্ি য্োট্বন। আপনোিই বিি কি 

পুরুট্ ি— 

 

সট্িোব্বেনীি েুখ পলট্কি েনয আিক্ত হইয়ো উঠঠল, করহল, রক আেিো করি 

শুরন? পুরুট্ ি কোন তকট্ট রনই? নো, রহন্দিু ঘট্িি তেট্য় নই আেিো? 

সিীশ অপ্ররিি হইয়ো িোিোিোরি কথোটো সোরিয়ো লইবোি েনয েুখ িুরলয়োই 

তদরখট্ি পোইল, সম্মুট্খ শশোঙ্কট্েোহন বযোরিিোিট্ক লইয়ো তেযোরি  ঘট্ি 

 ুরকট্িট্ছন। অনযরদট্নি েি আেও রিরন তিশট্ন তবিোইট্ি রগয়ো তদট্খন 

বযোরিিোি সোট্হব িোিেক্লোস কোেিো হইট্ি অবিিে করিট্িট্ছন। 

 

ঘট্ি পো রদয়োই শশোঙ্কট্েোহন সট্িোব্বেনীি রদট্ক হোি বোিোইয়ো দ্রুি অগ্রসি হইয়ো 

কিেদেন করিয়ো কুশল প্রশ্ন করিট্লন এবং রনট্েি এইরূপ অকস্মোৎ আগেট্নি 

বকরিয়িস্বরূট্প করহট্লন, তকন তয্ সহসো করলকোিো িো াঁহোি অসহয তবোধ্ হইল, 

তকন তয্ রকছুেোত্র রচন্তো নো করিয়ো তিশট্ন আরসয়ো তদওঘট্িি িোিেক্লোস ঠটরকট 

রকরনয়ো বরসট্লন, িোহোি তহিু রনট্েই এখন পয্ েন্ত েোট্নন নো। অিিঃপি রনকট্ট 

একটো তচৌরক টোরনয়ো লইয়ো বযোরিিোি-সোট্হব অনগ েল বরকয়ো য্োইট্ি লোরগট্লন, 
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রকন্তু সট্িোব্বেনীি পোংশু েুখ রদয়ো দুই-একটো সোধ্োিে কথো ছোিো কথোই বোরহি 

হইল নো। 

 

রেরনট-দট্শক পট্ি সিীশট্ক উঠঠয়ো য্োইট্ি তদরখয়ো িো াঁহোি দৃঠি আকৃি হওয়োয় 

ঘোিটো একটু কোি করিয়ো রবস্মট্য়ি কট্ি সট্িোব্বেনীট্ক করহট্লন, এাঁট্ক তকোথোয় 

তদট্খরচ বট্ল েট্ন হট্ি নো! 
 

সট্িোব্বেনীি পোংশু েুখ প্রদীি হইয়ো উঠঠল। সংট্ক্ষট্প করহল, বলট্ি পোরি নো 

তকোথোয় তদট্খট্ছন। 

 

অনরিকোল পট্ি েগৎিোরিেী খোবোি রদয়ো সিীশট্ক য্খন িোরকট্ি পোঠোইট্লন 

িখন তদখো তগল, সিীশ কোহোট্কও তকোন কথো নো করহয়ো চরলয়ো রগয়োট্ছ। 

 

ইহোি পট্ি রিন রদন পয্ েন্ত সিীট্শি আি তদখো নো পোইয়ো েগৎিোরিেী রিিট্ি 

রিিট্ি ক্রুদ্ধ ও উরিগ্ন হইয়ো উঠঠট্লন। তছট্লট্ক রনিৃট্ি িোরকয়ো কিো করিয়ো 

প্রশ্ন করিট্লন, তলোকঠট আি কিরদন এখোট্ন থোকট্ব তেযোরি ? বিি আরে 

বলরচ, তিোেিো ওাঁট্ক স্পি কট্ি েোরনট্য় দোও তয্, িো াঁি থোকবোি আি তকোন 

আবশযক তনই। 

 

েোিৃ-আজ্ঞো তেযোরি  রকিোট্ব পোলন করিয়োরছল বরলট্ি পোরি নো, রকন্তু 

প্রস্থোট্নি পূট্ব ে শশোঙ্কট্েোহন রনিঃসংশট্য় শুরনয়ো তগট্লন তয্, তয্-েনয িো াঁহোি 

আসো তস আশো তলশেোত্র নোই, এবং সিীশই তয্ তসই িোগযবোন পোত্র, িোহোও 

েোরনট্ি িো াঁহোি অবরশি িরহল নো। 

 

সোট্হট্বি েুখ কোট্লো হইয়ো উঠঠল, রকন্তু আঘোিটো রিরন িদ্রিোট্বই গ্রহে 

করিট্লন। এেন রক, য্োইবোি সেয় রিরন সট্িোব্বেনীি সরহি সোক্ষোৎ করিট্িও 

তচিো করিট্লন নো। 

 

তেট্ন উঠঠয়ো বরসয়ো রবদোয় লইবোি ঠঠক পূব েক্ষট্েই অিযন্ত অকস্মোৎ 

তেযোরি ট্ক ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, সিীশবোবু তকোথোয় তয্ িোক্তোরি তশখবোি তচিো 

কিরছট্লন, িো হট্য়ট্চ? 

 

তেযোরি  েোথো নোরিয়ো করহল, তবোধ্ হয় নো। তহোরেওপযোরথ সু্কট্ল রকছুরদন 

পট্িরছট্লন েোত্র। 
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ওিঃ, তহোরেওপযোরথক সু্কল! বরলয়ো শশোঙ্ক অনয কথো পোরিট্লন। 
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আটব্বত্রশ 

 

সহসো ভ্রোিোি অসুট্খি তটরলগ্রোে পোইয়ো েগৎিোরিেীট্ক িোিোিোরি শোরন্তপুট্ি 

য্োইট্ি হইয়োরছল। সুিিোং সিীট্শি কোট্ছ প্রস্তোবটো উিোপন করিবোি িখন 

সুট্য্োগ পোন নোই। আে িোহোট্ক িোল করিয়ো খোওয়োইয়ো কথোটো পোরিট্বন, েট্ন 

েট্ন এই সঙ্কে রস্থি করিয়ো সকোট্ল উঠঠয়োই সিকোিট্ক রনেন্ত্রে করিয়ো আরসট্ি 

পোঠোইয়ো রদয়োরছট্লন। ইরিেট্ধ্য এই অিোবনীয় কোণ্ড ঘঠটল। য্োহোি আগেন 

সবট্চট্য় অপ্রীরিকি, অকস্মোৎ তসই শশোঙ্কট্েোহন সকোট্লি তেট্ন আরসয়ো 

উপরস্থি হইয়োট্ছন শুরনয়ো েগৎিোরিেীি রবিব্বক্তি আি অবরধ্ িরহল নো। 

েোনুট্ ি অিযন্ত কোেনোি বস্তু হঠোৎ বোধ্োপ্রোি হইট্ল িোহোি সট্ন্দট্হি আি 

রহসোব-রনকোশ থোট্ক নো। সুিিোং ঠঠক তসই সেট্য় বোরহি হইট্ি সট্িোব্বেনীট্ক 

আরসট্ি তদরখয়ো িো াঁহোি সব েোট্ঙ্গ রবট্ ি জ্বোলো রদয়ো েট্ন হইল, শশোঙ্কি এই 

আকব্বস্মক প্রিযোবিেট্নি েট্ধ্য হয়ি বো এই হিিোগো তেট্য়টোিও তকোন হোি 

আট্ছ। িো াঁহোি বযোরিিোি তছট্লট্ক ি রিরন তকোনরদনই সমূ্পে ে রবশ্বোস করিট্ি 

পোট্িন নোই। বস্তুিিঃ, িো াঁহোট্ক তদো  তদওয়োও য্োয় নো। িো াঁহোি রহন্দ ুআচোিভ্রি 

তছট্ল-তেট্য়িো তয্ সিীট্শি আচোিপিোয়েিো প্রীরিি চট্ক্ষ তদরখট্ি পোট্ি, এ 

কথো রিরন হৃদট্য়ি েট্ধ্য গ্রহে করিট্ি পোরিট্িন নো। 

 

তেট্য়ট্ক কটূব্বক্ত করিয়ো রিরন িোিোঘট্ি প্রট্বশ করিয়ো ব্বঝট্ক িোিোি আট্য়োেন 

ঠঠক করিয়ো িোরখট্ি আট্দশ রদয়ো েোট্ন চরলয়ো তগট্লন। রকন্তু ঘণ্টো-খোট্নক পট্ি 

রিরিয়ো আরসয়ো কনযোি প্ররি চোরহয়ো েননীি চকু্ষ েিুোইয়ো তগল। 

 

ইরিেট্ধ্য িোিোিোরি তস েোন সোরিয়ো লইয়ো পটবস্ত্র পরিয়ো েোট্য়ি িোিোঘট্ি 

 ুরকয়ো অপটুহট্স্ত বাঁঠটট্ি িিকোরি কুঠটট্িরছল এবং ব্বঝ অদূট্ি বরসয়ো তদখোইয়ো 

রদট্িরছল। 

 

েগৎিোরিেী নীিট্ব ক্ষেকোল চোরহয়ো থোরকয়ো বরলট্লন, রহাঁদুি তেট্য়ি তয্ আি 

তকোন তপোশোট্কই সোট্ে নো, তিোট্ক তদট্খ আে িো তটি তপলুে বোছো! তিোি পোট্ন 

তচট্য় এি আহ্লোদ আি আেোি তকোনরদন হয়রন। 

 

সট্িোব্বেনী লজ্জোয় েুখ নি করিয়ো কোে করিট্ি লোরগল; েো িোহোট্কই তখো াঁচো 

রদয়ো বরলট্ি লোরগট্লন, আরে সব বুব্বঝ েো, সব বুব্বঝ। িো তস য্িই পোস করুক, 

বো াঁদি ছোিো িোট্ক আরে রকছুই বরলট্ন। আি য্োি ইশোিো তপট্য়ই তকন নো 
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তবহোয়োটো আবোি রিট্ি আসুক, আরে থোকট্ি িো হট্ব নো, িো সরিয কট্ি বট্ল 

রদব্বচ বোছো! 
 

একটুখোরন রস্থি থোরকয়ো পুনিোয় করহট্লন, তেযোরি  বট্ল, তছট্লট্বলোয় তয্ তয্েন 

রশক্ষো তপট্য় আট্স, েট্নি টোনটো িোি তসইরদট্কই য্োয়। রকন্তু িোই বো সরিয হট্ব 

তকন? রদন-িোি হযোট-তকোট পট্ি নো থোকট্ল পছন্দ হট্ব নো, এই বো তকোন্ শোট্স্ত্র 

তলখো আট্ছ েো? 

 

আট্য়োেন সমূ্পে ে করিয়ো লইয়ো েগৎিোরিেী িো াঁরধ্ট্ি বরসয়ো একসেট্য় 

করহট্লন, আেোি েট্নি বোসনো িগবোন য্রদ পূে ে কট্িন, িুই তদরখস রদরক বোছো, 

িোট্ি তিোি িোলই হট্ব। 

সট্িোব্বেনী আনিেুট্খ েোট্য়ি েট্নি বোসনোটো স্পি শুরনবোি প্রিযোশোয় উৎকে ে 

হইয়ো িরহল, েগৎিোরিেী আি িোহো প্রকোশ করিয়ো বরলট্লন নো, রনট্েি েট্ন 

িো াঁরধ্ট্ি লোরগট্লন। রিরন নীিট্ব েট্ন েট্ন রক আট্লোচনো করিট্ি লোরগট্লন 

সট্িোব্বেনী িোহো বুব্বঝল এবং হযোট-তকোটধ্োিী সম্বট্ে তয্ লজ্জোকি অপবোট্দি 

ইরঙ্গট্ি িোহোট্ক পুনিঃ রবদ্ধ করিট্লন, িোহোিও প্ররিবোদ কিো কঠঠন রছল নো, রকন্তু 

রনিরিশয় অসরহেু-প্রকৃরি েগৎিোরিেীট্ক তকোন কথোই তশ  পয্ েন্ত শুনোট্নো 

য্োয় নো েোরনয়োই তস স্তব্ধ হইয়ো বরসয়ো িরহল। 

 

তবলো প্রোয় দশটো বোট্ে এেন সেয় একটো তগোল বোরধ্ল। সিকোিেশোই তকোথো 

হইট্ি খুাঁব্বেয়ো পোরিয়ো একটো প্রকোণ্ড বি রুইেোছ আরনয়ো হোব্বেি করিট্লন। 

েগৎিোরিেী িোিোঘট্িি রিিি হইট্ি উাঁরক েোরিয়ো তদরখয়ো খুশী হইয়ো বরলট্লন, 

বোিঃ—তবশ েোছ রকন্তু— 

 

সট্িোব্বেনী করহল, সিীশবোবুি আসট্ি এখনও তদিী আট্ছ েো, এখনও দশটো 

বোট্েরন। 

 

েগৎিোরিেী বরলট্লন, বোেো-বোব্বেি কথো নয় েো, আে আেোি একোদশী, আরে 

ি েোছ তছো াঁব নো। িোবরচ, তিোট্দি বোেুনঠোকুি িো াঁধ্ট্ি পোিট্ব রক? আিো তদখ ি 

এট্লোট্কশী, ও-ঘট্িি িোিো কিদূি এগুট্লো? 

 

ব্বঝ বোরহট্ি য্োইট্িই সট্িোব্বেনী লজ্জজ্জি-েুট্খ আট্স্ত আট্স্ত বরলল, িুরে তদরখট্য় 

রদট্ল আরে রক পোিব নো? 
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েগৎিোরিেী রবব্বস্মি-েুট্খ বরলট্লন, পোিরব িুই? 

 

পোিব নো? িুরে তকবল তদরখট্য় দোও। 

 

ব্বঝ থেরকয়ো দো াঁিোইল। এেন চোরু-দশ েন বৃহদোয়িন তিোরহি একটো আনোিীি 

হোট্ি পরিয়ো সমূ্পে ে নি হইবোি আশঙ্কোয় তস িীি হইয়ো উঠঠল। করহল, তস রক 

হট্ি পোট্ি েো, বোইট্িি তলোক খোট্ব তয্। 

 

েগৎিোরিেী ক্ষেকোল রক িোরবয়ো লইয়ো করহট্লন, িো তহোক, সিীশ আেোি 

বোইট্িি তলোক নয়, তস আেোি ঘট্িি তছট্ল। িুই হো াঁ কট্ি দো াঁরিট্য় থোরকস্ তন 

এট্লোট্কশী, ওধ্োট্িি উনুনটো তবশ কট্ি রনরকট্য় রদট্য় েোছ কুট্ট আন্। িুইও 

এক কোে কি েো। গিট্দি কোপি পট্ি ি সুরবট্ধ্ হট্ব নো—আিো িো তহোক, নো 

হয় আাঁচলটো তবশ কট্ি তকোেট্ি েরিট্য় তন। হোরসয়ো বরলট্লন, আে আাঁশ-

হোট্িই তিোি হোট্িখরি হট্য় য্োক, সরি, আশীব েোদ করি, রচিকোল আেট্কি 

রদট্নি েি তয্ন তিোি আাঁশ-হোিই হয়। 

 

এই আশীব েোট্দ সট্িোব্বেনী েুখখোরন আিও একটু অবনি করিল। ঘণ্টো-খোট্নক 

পট্ি তেযোরি  েোট্য়ি কোট্ছ রক একটো কোট্েি েনয িোিোঘট্িি দিেোি কোট্ছ 

আরসয়ো রনিরিশয় রবস্মট্য় অবোক হইয়ো তগল। ঠোহি করিয়ো তদরখয়ো করহল, 

ওখোট্ন িো াঁট্ধ্ তক েো? সট্িো নো রক? 

 

েো একটু হোরসয়ো বরলট্লন, তদখ তদরখ, রচনট্ি পোরিস রক নো! 
 

রচনট্ি নো পোিোিই কথো েো। রকন্তু ও রক সিযই িো াঁধ্ট্চ, নো তিোেোি  োক ঘোট্ি 

কট্ি আট্ছ? 

েো একটো রনগূঢ় ইরঙ্গি করিয়ো বরলট্লন, িো াঁধ্োবোিোি কোট্ে রক রহাঁদুি তেট্য়ট্ক 

রশখট্ি হয় তি, এ ি আেোট্দি েেকোল তথট্কই তশখো হট্য় থোট্ক। রকন্তু— 

 

রক েো? 

 

তছট্লট্ক একটু আিোট্ল লইয়ো েগৎিোরিেী বরলট্লন, রকন্তু আরে এখন িোবরছ 

সিীশ শুনট্ল রক েোরন ওি হোট্ি খোট্ব রক নো! 
 

তেযোরি  হোরসয়ো উঠঠট্িই সট্িোব্বেনী েুখ িুরলয়ো চোরহল। তেযোরি  করহল, েো, 

িুরে সিীশট্ক েস্ত একটো েনু-পিোশি তগোট্ছি তলোক িোট্বো তকন বল তদরখ? 
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েো বরলট্লন, তস তিোট্দি তচট্য় ি িোল? 

 

তেযোরি  করহল, এেনই বো রক িোল শুরন? ঐ সট্িো রগট্য় িোট্দি িোি-িোল তিাঁট্ধ্ 

রদট্য় এট্সরছল বট্ল তস িোট্ত্র তখট্ি তপট্য়রছল, নইট্ল উট্পোস কট্ি থোকট্ি 

হট্িো—তস েোন? 

 

েো পুলরকি রবস্মট্য় বযগ্র হইয়ো করহট্লন, কট্ব তি? 

 

তেযোরি  তস িোট্ত্রি সেস্ত ঘটনো রববৃি করিয়ো করহট্লন। 

 

রিরন আনট্ন্দ রবহ্বলপ্রোয় হইয়ো কু্ষণ্ণ অরিেোট্নি সুট্ি তেট্য়ট্ক বরলট্লন, ধ্রনয 

তেট্য় েো িুই! আরে িখন তথট্ক তিট্ব েিরচ, আি িুই চুপ কট্ি আরছস? 

 

তেযোরি  হোরসয়ো বরলল, ওই বো রক কট্ি েোনট্ব েো, িুরে রনট্েি েট্ন তিট্ব 

সোিো হচ? রকন্তু তসরদন ি তখট্ি পোইরন, আে তখট্য় তদরখ তপোিোিেুখী তপট 

তথট্ক পট্িই তকেন িো াঁধ্ট্ি রশট্খট্ছ। বরলয়ো হোরসট্ি হোরসট্ি চরলয়ো তগল। 

 

েগৎিোরিেী তেট্য়ি লজ্জোবনি েুখখোরনি পোট্ন চোরহয়ো গিীি তেট্হ করহট্লন, 

লজ্জো রক েো? আপনোি েনট্ক তিাঁট্ধ্-তবট্ি তখট্ি তদট্ব এি তচট্য় তসৌিোগয 

তেট্য়েোনুট্ ি রক আি আট্ছ! আরে আরেকটো িিক্ষে তসট্ি রন তগ, বরলয়ো 

রকছুক্ষট্েি েনয বোরহি হইয়ো তগট্লন। 

 

িোি পি সেসি্ রদন তগল, রকন্তু সিীট্শি তদখো নোই। নো আসোি কোিেও তকহ 

েোনোইয়ো তগল নো। সোিোরদন ছটিট করিয়ো েগৎিোরিেী সেযোি পি 

তেযোরি ট্ক িোরকয়ো বরলট্লন, িোি রনিয় রকছু একটো হট্য়ট্চ, কোউট্ক খবি 

রনট্ি একবোি পোঠঠট্য় রদরলট্ন তকন? 

 

তেযোরি  রনিোন্ত িোব্বিলযিট্ি েবোব রদল, কোট্ক িিদূি আবোি পোঠোট্ি য্োব 

েো! 
 

েগৎিোরিেী আিয্ ে হইয়ো বরলট্লন, তকন, দট্িোয়োন একবোি তয্ট্ি পোিি নো? 

 

দিকোি রক েো? 
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িুই বলরচস রক তেযোরি ? িোি অসুখ-রবসুখ হট্লো, নো রক হট্লো, একবোি খবি 

তনওয়োও আবশযক নয়? 

 

রক আবশযক? তস আেোট্দি আত্মীয়ও নয়, বেুও নয়, িোি েট্নয তিট্ব েিোি 

আরে তকোন প্রট্য়োেনই তদরখট্ন, বরলয়ো তেযোরি  বোরহট্ি চরলয়ো তগল। 

 

সিীট্শি সম্বট্ে তছট্লি েুট্খ েবোব শুরনয়ো েগৎিোরিেী হিবুব্বদ্ধ হইয়ো 

তগট্লন। 

েোত্র এই একটো তবলোি েট্ধ্য সিীশ আি িোহোট্দি তকহ নয়? িো াঁহোি েুট্খি 

উপি তছট্লি এই স্পরধ্ েি উিি ক্ষেকোট্লি েনয িো াঁহোি কোট্ছ দুিঃস্বট্প্নি েি 

তঠরকল। তসইখোট্ন দো াঁিোইয়ো কট্য়ক েুহটূ্িেই কি রক তয্ িো াঁি উপবোসক্ষীে 

েোথোি েধ্য রদয়ো ছুঠটয়ো তগল, িোহো িোল করিয়ো ঠোহি করিট্িও পোরিট্লন নো। 

 

ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি উপট্ি রগয়ো রনট্েি শয্যোয় শুইয়ো পরিয়ো সট্িোব্বেনীট্ক কোট্ছ 

িোকোইয়ো আরনয়ো েগৎিোরিেী তেট্য়ি েুট্খি প্ররি দৃঠিপোি করিয়ো আিও িয় 

পোইয়ো তগট্লন। একটুখোরন চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলট্লন, সরি, সিীশ এট্লো নো 

তকন েোরনস? 

 

সট্িোব্বেনী বরলল, নো। 

 

কনযোি এই সংরক্ষি উিট্ি েগৎিোরিেী উঠঠয়ো বরসয়ো করহট্লন, নো! য্রদ 

েোট্নোই নো, িট্ব তলোক পোঠঠট্য় েোনট্ি রক হট্য়রছল? এও রক আেোট্ক বট্ল 

রদট্ি হট্ব নোরক? 

 

সট্িোব্বেনী েৃদুকট্ি করহল, দোদো বলট্লন তলোক পোঠোবোি দিকোি তনই। 

 

তকন তনই, তসইটোই েোনট্ি চোই। য্োও এখখ্ুরন দট্িোয়োনট্ক পোঠঠট্য় দোও, িোি 

খবি রনট্য় আসুক। 

 

তস ি তনই েো, দোদো িোট্ক উপীনবোবুট্ক তটরলগ্রোে কিট্ি পোঠঠট্য়ট্ছন! 
 

উপীনবোবুট্ক! হঠোৎ িোট্ক তটরলগ্রোে কিো তকন? 

 

আরে সব কথো েোরনট্ন েো, িুরে দোদোট্ক ব্বেজ্ঞোসো কি, বরলয়ো সট্িোব্বেনী েোট্ক 

এক প্রকোি উট্পক্ষো করিয়োই চরলয়ো তগল। 
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এইবোি েগৎিোরিেীি অকস্মোৎ েট্ন হইল সিীশট্ক রনিয়ই ইরিেট্ধ্য রনট্ ধ্ 

করিয়ো তদওয়ো হইয়োট্ছ। ইহোি তহিু তয্ রক, িোহো তকহই িো াঁহোি কোট্ছ বযক্ত 

করিট্ি চোট্হ নো বট্ট, রকন্তু তস তয্ গুরুিি, িোহোট্ি তকোন সট্ন্দহ নোই; এবং এই 

িী ে অরনট্িি েূট্ল তয্ ঐ শশোঙ্কট্েোহন এবং এই দুিরিসরে লইয়োই তস 

পুনিোয় আরসয়ো উপরস্থি হইয়োট্ছ িোহোট্িও িো াঁহোি তকোন সংশয় িরহল নো। 

রকন্তু, কোিে য্িবি িয়োনকই তহোক, রিরন স্বয়ং উপরস্থি থোরকট্িও তয্ তছট্ল-

তেট্য়িো িো াঁহোি অনুেরি নো লইয়ো সিীশট্ক েোনো করিয়োট্ছ, ইহো েট্ন করিট্িই 

িো াঁহোি রচি তিোট্ধ্ পরিপূে ে হইয়ো উঠঠল। িৎক্ষেোৎ এট্লোট্কশীট্ক রদয়ো 

তেযোরি ট্ক িোকোইয়ো আরনয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, িুই সিীশট্ক এ বোরিট্ি 

আসট্ি বোিে কট্িরছস? 

 

তেযোরি  আিয্ ে হইয়ো বরলল, নো, এ তিোেোট্ক তক বলট্ল? 

 

উপীনট্ক িুই সিীট্শি কথো রনট্য় তটরলগ্রোে কট্িরচস? 

 

হযো াঁ। 

 

সিীশ রক কট্িট্চ? 

 

তেযোরি  একটু চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলল, য্ো কট্িট্চ, তস য্রদ সরিয হয়, িো হট্ল 

িোি সট্ঙ্গ আেোট্দি আি তকোন সম্বেই তনই। 

 

এ খবি তিোট্ক তক রদট্ল, শশোঙ্কট্েোহন? দুিু তলোক, ওি কথো আরে একরিল 

রবট্শ্বস করিট্ন। 

 

তেযোরি  করহল, আরে রবশ্বোস করি। রকন্তু িোি অট্ধ্ েকও য্রদ সরিয হয়, িো 

হট্লও আরে বলরচ েো, সিীট্শি ছোয়ো েোিোট্িও আেোট্দি ঘৃেো হওয়ো উরচি। 

তছট্লি উিি কিস্বট্ি েগৎিোরিেী নিে হইয়ো বরলট্লন, তবশ ি, আেোট্ক 

খুট্লই বল নো বোছো রক হট্য়ট্চ। সিীশ রকছু চুরি-িোকোরিও কট্িরন, খুন কট্িও 

পোরলট্য় আট্সরন তয্, িোি ছোয়ো েোিোট্িও তিোেোট্দি ঘৃেো হট্ব। তছট্লেোনু , 

েট্নি িুট্ল য্রদ রকছু তদো -ঘোট কট্িই থোট্ক—এেন কি তলোকই ি কট্ি—

শুধ্ট্ি রনট্ি কিক্ষে? 

 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
5

6
 

তেযোরি  ঘোি নোরিয়ো করহল, নো েো, তস সব অপিোধ্ েোপ কিো য্োয় নো। অন্তিিঃ 

সট্িোব্বেনী পোিট্ব নো, এ তিোেোট্ক আরে রনিয় বলরচ। 

 

েগৎিোরিেী একটু রচন্তো করিয়ো বরলট্লন, অপিোধ্টো রক শুরন? 

 

কোল শুট্নো েো। উপীট্নি রচঠঠ নো পোওয়ো পয্ েন্ত এ আট্লোচনোয় আি কোে তনই, 

বরলয়ো তেযোরি  রিিীয় অনুট্িোট্ধ্ি পূট্ব েই ঘি হইট্ি বোরহি হইয়ো তগল। 

 

এিক্ষে উট্িেনোি আট্বট্গ েগৎিোরিেী রবছোনোয় উঠঠয়ো বরসয়োরছট্লন, তছট্ল 

চরলয়ো য্োইট্িই এট্কবোট্ি রনেীট্বি েি শয্যো গ্রহে করিট্লন, দীঘ েশ্বোস তিরলয়ো 

বরলট্লন, িগবোন! এ করলকোট্ল রক কোউট্ক রবশ্বোস কিবোি িুরে তেো িোট্খোরন 

ঠোকুি! 
 

আিোট্স অনুেোট্ন রিরন অট্নক কথোই বুব্বঝট্লন। িোই শুধ্ু সিীট্শি েনয নয়, 

স্বোেীি কথো েট্ন পরিয়োও িো াঁহোি দু’চকু্ষ বোরহয়ো এখন হুহু করিয়ো অশ্রু ঝরিট্ি 

লোরগল। 

 

িোট্ত্র একবোি তেট্য়ট্ক িোরকট্ি পোঠোইয়োরছট্লন, এট্লোট্কশী সট্িোব্বেনীি সোিো 

নো পোইয়ো রিরিয়ো আরসয়ো েোনোইল, রদরদেরে ঘুরেট্য় পট্িট্ছ। 

 

শুরনয়ো রিরন কপোট্ল কিোঘোি করিট্লন। তয্ তেট্য় এি দুিঃসংবোদ শুরনয়োও 

ঘুেোইট্ি পোট্ি, অথ েোৎ তস তয্ সিীট্শি তচট্য় েট্ন েট্ন ওই বো াঁদিটোি প্ররি তবশী 

অনুিোগী, এ কথো েট্ন করিয়ো িো াঁহোি তেট্য়ি প্ররি তিোধ্ ও অশ্রদ্ধোি অন্ত িরহল 

নো। 

পিরদন তবলো প্রোয় রিনটো বোট্ে, তগট্টি থোট্ে সোইট্কল কোি করিয়ো িোরখয়ো 

সিীশ বোরহট্িি বরসবোি ঘট্ি আরসয়ো প্রট্বশ করিল। 

 

িোহোি শুষ্ক েুখ, এট্লোট্েট্লো রুক্ষ চুল, উপরস্থি সকট্লিই দৃঠি আক েে করিল। 

সট্িোব্বেনী েুখ িুরলয়ো চোরহল, রকন্তু কথো করহল নো। তেযোরি  ব্বেজ্ঞোসো করিল, 

আপনোি অসুখ কট্িট্চ নোরক সিীশবোবু? 

 

সিীশ একটু হোরসবোি তচিো করিয়ো বরলল, নো। 

 

তকহই আি তকোন কথো করহল নো তদরখয়ো সিীশ েট্ন েট্ন রবব্বস্মি হইল। তস 

িোরবট্ি িোরবট্ি আরসট্িরছল আে উপরস্থি হওয়োেোত্র অরিট্য্োগ-অনুট্য্োট্গি 
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অন্ত থোরকট্ব নো। িোই, তস িখন বোরিি রিিট্িি রদট্ক অগ্রসি হইবোি উট্দযোগ 

করিয়ো রনট্েই করহল, কোলট্কি অপিোট্ধ্ি েট্নয আট্গ েোট্য়ি কোট্ছ েোপ 

তচট্য় আরস, িোি পট্ি অনয কোে। 

 

শশোঙ্ক এিক্ষে িীব্রদৃঠিট্ি সিীট্শি পোট্ন চোরহয়ো রছল, তস-ই কথো করহল। 

বরলল, েো এখন ঘুট্েোট্চন, িো াঁট্ক েোরগট্য় েোপ চোইবোি এি িোিো রক? একটু 

বসুন, আপনোি সট্ঙ্গ রকছু আট্লোচনো কিবোি আট্ছ। 

িোহোি কথোি ধ্িট্ন সিীশ অিযন্ত আিয্ ে হইয়ো করহল, আেোি সট্ঙ্গ 

আট্লোচনো? 

 

শশোঙ্ক করহল, আট্জ্ঞ হো াঁ, দুিেোগযিট্ে আট্ছ বব রক। 

 

তেযোরি ট্ক তদখোইয়ো করহল, আপরন রনিয় েোট্নন, আরে ওাঁি একেন পিে 

বেু—নো নো, তেযোরি বোবু, আপরন উঠট্বন নো—ও রক, আপনোিোই বো পোলোট্ল 

চলট্ব তকন? আেোি য্ো নোরলশ িো আপনোট্দি সোেট্নই কিট্ি চোই। দুেট্নই 

বসুন,—বরসয়ো সট্িোব্বেনীি প্ররি একটো কটোক্ষ করিল। রকন্তু সট্িোব্বেনী এেরন 

ঘোি তহাঁট করিয়ো িরহল তয্, তস ইহোি রকছুই তদরখট্ি পোইল নো। 

 

শশোঙ্ক সুেুট্খি তটরবট্লি উপি একটো চি েোরিয়ো বরলল, আেোি তছট্লট্বলো 

তথট্কই এই স্বিোব তয্, য্োট্দি িোলবোরস, িোট্দি সম্বট্ে রকছুট্িই তচোখ বুট্ে 

উদোসীন থোকট্ি পোরিট্ন। িোই গিবোট্ি শুট্নই েট্ন েট্ন বললুে, এ ি িোল 

কথো নয়। সিীশবোবুি এই রনেেন-বোট্সি একটো খবি তনওয়ো উরচি। আপরন 

হয়ি িোগ কিট্বন সিীশবোবু, রকন্তু আরেও ি আেোি রনট্েি স্বিোট্বি রবরুট্দ্ধ 

তয্ট্ি পোরিট্ন। রক বট্লন তেযোরি বোবু? 

 

তেযোরি  রনিঃশে নিেুট্খ বরসয়ো িরহল। সিীশও চুপ করিয়ো চোরহয়ো িরহল। 

সেস্ত তশ্রোিোট্দি সেট্বি নীিবিোি েোঝখোট্ন শশোঙ্কি উট্িেনোি তবগ 

আপরনই র লো হইয়ো আরসল। তস অট্পক্ষোকৃি সংয্ি-কট্ি করহল, তেযোরি  

আেোি পিে বেু বট্লই আপনোট্ক গুঠটকট্য়ক প্রশন্ কিবোি আেোি অরধ্কোি 

আট্ছ। আপরন ি েোট্নন— 

 

কথোি েোঝখোট্নই সিীশ ঘোি নোরিয়ো বরলল, নো, আরে বেুট্ত্বি কথো রকছুই 

েোরনট্ন, রকন্তু আপনোি প্রশ্ন রক শুরন? 
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শশোঙ্ক একটো ত োক রগরলয়ো বরলল, আরে েোনট্ি চোই আপরন এখোট্ন এট্স 

আট্ছন তকন? 

 

সিীশ করহল, আেোি ইট্ি। আপনোি রিিীয় প্রশ্ন? 

 

শশোঙ্ক থিেি খোইয়ো তেযোরি ট্ক উট্দ্দশ করিয়ো বরলট্ি লোরগল, সিীশবোবুি 

কলকোিোি বোসো খুাঁট্ে বোি কিট্ি আেোট্দি অট্নক কি তপট্ি হট্য়ট্চ। 

িোখোলবোবুট্ক উরন তচট্নন, রিরন বলট্লন— 

 

সিীট্শি দুই চকু্ষ জ্বরলয়ো উঠঠল, করহল, চুট্লোয় য্োক িোখোলবোবু। আপনোি 

রনট্েি কথো বলুন। 

 

এবোি তেযোরি  েখু িুরলয়ো বরলল, সিীশবোবু, শশোঙ্ক আেোি অনুট্িোট্ধ্ই 

আপনোট্ক ব্বেট্জ্ঞসো কিট্চ। আপরন ইিো কিট্ল েবোব নো রদট্িও পোট্িন, 

রকন্তু ওাঁট্ক অপেোন কিট্বন নো। আেোট্দি সট্ঙ্গ আপরন তয্ বযবহোি কট্িট্চন 

িোট্ি তকোন প্রশ্ন নো কিোই উরচি রছল, শুধ্ু আেোি েোট্য়ি েনযই আপনোি 

রনট্েি েুখ তথট্ক একবোি তশোনোি প্রট্য়োেন। তবশ, আরেই নো হয় প্রশ্ন কিরচ, 

সোরবত্রী তক? এবং িোি সট্ঙ্গ আপনোি সম্বেই বো রক? 

 

সিীশ ক্ষেকোল চুপ করিয়ো চোরহয়ো িরহল, পট্ি করহল, সোরবত্রী তক িো আরে 

েোরনট্ন তেযোরি বোবু। রকন্তু িোি সট্ঙ্গ আেোি রক-সম্বে, তস উিি তদওয়ো আরে 

আবশযক েট্ন করিট্ন। 

তকন? 

 

কোিে, বলট্লও আপনোিো বুঝট্ি পোিট্বন নো। 

 

রকন্তু তয্েন কট্িই তহোক, আেোট্দি বুঝো একোন্ত আবশযক। িোল, িোট্ক তকোথোয় 

এট্ন তিট্খট্চন, এ সংবোদ রদট্ল তবোধ্ করি বুঝট্ি পোিব। 

 

সিীশ তেযোরিট্ ি েুট্খি উপি িোহোি জ্বলন্ত চকু্ষ রনবদ্ধ করিয়ো শোন্তকট্ি 

করহল, তদখুন তেযোরি বোবু, আরে তকোনরদন গোট্য় পতি আপনোট্দি সট্ঙ্গ 

ঘরনষ্ঠিো কিবোি তচিো করিরন, সুিিোং প্রট্শ্নোিট্িি ছট্ল কিকগুট্লো অরপ্রয় 

কথো-কোটোকোঠটি দিকোি েট্ন করিট্ন। আরে বুঝট্ি তপট্িরচ, রক ঘট্টট্চ। 

অিএব, আপনোট্দি য্িটুকু েোনো প্রট্য়োেন আরে রনট্েই েোনোব্বচ। সোরবত্রী 
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তকোথোয় তগট্ছ আরে েোরনট্ন। তকন, রক বৃিোন্ত, এ-সব সমূ্পে ে অনোবশযক। িট্ব 

এ কথো খুব সরিয, সোরবত্রী য্োই তহোক, য্রদ রনট্েি ইিোয় তস আেোট্ক তছট্ি চট্ল 

নো তয্ি, আরে য্িরদন বো াঁচিুে, িোট্ক েোথোয় কট্ি িোখিুে। এ কথো শুধ্ু 

আপনোট্দি সোক্ষোট্ি নয়, সেস্ত পৃরথবীি সোেট্ন স্বীকোি কিট্িও আরে লজ্জো 

তবোধ্ করিট্ন। আশো করি, এি পট্ি আপনোট্দি আি তকোন ব্বেজ্ঞোসয তনই। 

থোকট্লও আরে েবোব রদট্ি পোিব নো। 

 

সিীট্শি এই সুস্পি এবং অরিশয় সংরক্ষি উিট্ি সকট্লই য্ুগপৎ 

রবস্ফোরিিচট্ক্ষ চোরহয়ো পোথট্িি েূরিেি েি বরসয়ো িরহল। সট্িোব্বেনীি েুট্খি 

উপট্িই িোহোি এই অেোনুর ক হৃদয়হীন স্পধ্ েো িোহোি অসীে রনল েজ্জিোট্কও 

বহুদূট্ি অরিিে করিয়ো তগল। বহুক্ষে স্তরম্ভট্িি েি বরসয়ো থোরকয়ো তেযোরি  

প্রবল তচিোয় রনট্েট্ক সট্চিন করিয়ো ঘোি নোরিয়ো করহল, নো, আপনোি কোট্ছ 

আেোট্দি আি রকছুই ব্বেজ্ঞোসয তনই। তয্টুকু রছল, উপীট্নি েবোট্ব তসটুকু পূে ে 

হট্য়ট্চ। এই তদখুন, বরলয়ো তস তটরলগ্রোট্েি কোগেখোনো সম্মুট্খ ছুরিয়ো রদল। 

 

উপীনদোি তটরলগ্রোে? বক তদরখ, বরলয়ো সিীশ বযগ্রহট্স্ত কোগেখোনো িুরলয়ো 

লইল। িো াঁে খুরলয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি সেস্তটো পরিয়ো রিিোইয়ো রদয়ো, ক্ষেকোল চুপ 

করিয়ো িরহল। িোি পট্ি একটো রনশ্বোস তিরলয়ো করহল, সেস্ত সিয। আেোি 

উপীনদো কখনও রেথযো বট্লন নো। য্থোথ েই আরে িোল নই, য্থোথ েই আেোি সট্ঙ্গ 

কোিও সংস্রব িোখো উরচি নয়। তবোধ্ করি রনট্েই এ কথো েট্ন েট্ন তটি 

তপট্য়রছলোে বট্লই এই েঙ্গট্লি েট্ধ্য এেন কট্ি একরদন পোরলট্য় এট্সরছলোে। 

বরলট্ি বরলট্িই িোহোি কিস্বি তয্ন তকোন েন্ত্রবট্ল েলিোিোিোট্ন্তি 

 

নযোয় গদগদ হইয়ো আরসল। রকন্তু তকহই তকোন কথো করহল নো এবং সিীশ 

রনট্েও স্তব্ধ হইয়ো বরসয়ো িরহল। পিক্ষট্েই একটো বুকট্চিো দীঘ েশ্বোট্সি সট্ঙ্গ 

িোহোি েট্ন হইল, একটো বি েঠটল সেসযোি আে অিযন্ত অদ্িুি েীেোংসো 

হইয়ো তগল। কোল সকোট্লও িোহোি েগৎিোরিেীি রনেন্ত্রট্েি সট্ঙ্গ সট্ঙ্গ কি 

রচন্তোই নো েট্ন উদয় হইয়োরছল! সট্িোব্বেনীি হৄদয় পোইবোি আকোঙ্ক্ষো হঠোৎ 

কট্ব তয্ িোহোি অন্তট্ি প্রথে েোরগয়ো উঠঠয়োরছল, এইেোত্র এ কথো তস স্মিে 

করিট্ি পোট্ি নোই সিয, রকন্তু রনিৄি অন্তট্িি েট্ধ্য িোহোি আকোঙ্ক্ষো ি রছলই! 

নো হইট্ল এেনঠট ঘঠটয়োরছল রক করিয়ো? 

এ অেৃি সঞ্জোি হইয়োরছল তকোন্ রসেু েন্থন করিয়ো? সোরবত্রীট্ক হোিোইয়ো পয্ েন্ত 

এই সিযটোি তস সোক্ষোৎলোি করিয়োরছল তয্, য্ুবিী িেেীি েন পোওয়ো এক, রকন্তু 
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তস পোওয়ো কোট্ে লোগোট্নো সমূ্পে ে রিি বস্তু। কোিে,পোওয়ো য্খন নি-নোিীি 

রনিৃি হৃদট্য় তগোপট্ন, রনিঃশট্ে সমূ্পে ে হইয়ো উঠঠট্ি থোট্ক, বোরহট্িি সংসোি 

িোহোি সোিো পোয় নো, রকন্তু তয্রদন এই সংসোট্িি সম্মরি নো লইয়ো আি এক পদও 

অগ্রসি হইবোি উপোয় থোট্ক নো, তসই রদনই দোরুে দুিঃট্খি রদন। এ পোওয়ো তয্ 

কি কঠঠন, এ িত্ন তয্ কি দুল েি, বোরহট্িি সংসোি তস রবচোট্িি রদক রদয়ো য্োয় 

নো—তস তকবল িোহোি শোস্ত্র লইয়ো, সেোে লইয়ো, তলোকোচোি লইয়ো রবরুদ্ধস্বট্ি 

কলিব কট্ি, বোধ্ো তদয়, রনষ্ফল কট্ি—এই শুধ্ু িোহোি কোে। সট্িোব্বেনীট্ক 

হয়ি তস িোলবোট্স। তসরদট্কও প্ররিদোন য্রদ এেরন উেুখ হইয়োই উঠঠয়ো থোট্ক 

ি িোহোট্ক প্ররিষ্ঠো করিট্ব তস তকোন্খোট্ন! উিট্য়ি সেোে তয্ রবরিি। কোলও 

িোহোি বৃদ্ধ রপিোি রচরন্তি গম্ভীি েুখ বোিংবোি েট্ন পরিয়োট্ছ, উপীনদোদোট্দি 

বোরিি শুষ্ক িটোচোট্য্ েি শুষ্কিি িীব্রস্বি সহস্রবোি িোহোি কোট্ন আরসয়ো 

রবাঁরধ্য়োট্ছ, পোিোি শি্রু-রেত্র সেস্ত তলোট্কি িীব্র রশিিোলন িোহোি 

হৃৎরপট্ণ্ডি উপি বহুবোি ধ্োক্কো েোরিয়ো রগয়োট্ছ, িবুও এই রবরুদ্ধ েগট্িি সেস্ত 

তলোট্কি সব্বম্মরলি ‘নো’ ‘নো’ িট্বি েোঝখোট্ন শুধ্ু তকবল রনিঃশে সট্িোব্বেনীি 

লজ্জোবনি েুখখোরনই িোহোট্ক সবল িোরখট্ি পোরিয়োরছল। 

 

রকন্তু আে আি তকোন িয় নোই। একরদট্ন অরচন্তনীয় উপোট্য় সেস্ত গ্ররন্থ সেস্ত 

দুব্বিন্তোি শোরন্ত হইল। বো াঁচো তগল! 
 

কথোটো রনট্েি েট্ন বরলয়োই তস চেরকয়ো েুখ িুরলয়ো চোরহয়ো তদরখল, সবোই ঠঠক 

তিেরন নীিট্ব অট্ধ্োবদট্ন বরসয়ো আট্ছ। সট্িোব্বেনীি েুট্খি রদট্ক তস চোরহয়ো 

তদরখল, রকন্তু, প্রোয় রকছুই তদখো তগল নো। িখন িো াঁহোট্কই সট্ম্বোধ্ন করিয়ো করহল, 

িুরে—আপরন আেোি সোট্বক বোসোয় একরদন য্ো াঁি কোপি শুট্কোট্ি তদট্খ 

এট্সরছট্লন, িো াঁি নোে সোরবত্রী। আরে তিট্বরছলুে, একরদন রনট্েই সেস্ত কথো 

আপনোট্ক েোনোব, রকন্তু তকোনরদন তস সুট্য্োগ হট্লো নো, তস সোহসও রছল নো। 

বরলয়ো উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো করহল, তেযোরি বোবু, তদো  আেোি। এ আরে প্ররিরদনই 

তটি পোব্বিলোে, িোই, েট্ন আেোি সুখ রছল নো। বরলয়ো একটুখোরন চুপ করিয়ো 

থোরকয়ো করহল, অথচ, আরে তকোন রব ট্য় কোউট্ক ঠকোই রন, ও-সব আরে 

েোরনও তন। িবু বলবোিও আেোি রকছু তনই। 

 

তেযোরি  েুখ িুরলয়ো রক বরলট্ি তগল, রকন্তু িোহোি গলো রদয়ো স্বি িুঠটল নো। 
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সিীশ রনট্েও তবোধ্ করি তয্ন একটো কঠঠন বোট্িোচ্ছ্বোস সংবিে করিয়ো 

তিরলল। 

 

করহল, আরে চললোে। আেোি একটো অনুট্িোধ্, আেোি কথো আট্লোচনো কট্ি 

আপনোিো েন খোিোপ কিট্বন নো। আরে কখট্নো তকোন ছট্ল আি আপনোট্দি 

সুেুট্খ আসব নো—আেোট্ক আপনোিো িুট্ল য্োট্বন। বরলয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বোরহি 

হইয়ো তগল। 

তেযোরি  পোট্শ্ব ে চোরহয়ো সিট্য় তদরখল, সট্িোব্বেনীি েোথোটো এট্কবোট্ি িোহোি 

েোনুি কোট্ছ ঝুাঁ রকয়ো পরিয়োট্ছ!—ওট্ি, ও সট্িো, বরলয়ো চীৎকোি করিয়ো উঠঠট্ি 

নো উঠঠট্ি সট্িোব্বেনীি রশরথল েুঠি তচয়োট্িি হোিল হইট্ি স্খরলি হইয়ো তস নীট্চ 

কোট্প েট্টি উপি েূরছ েি হইয়ো পরিয়ো তগল। অরিেোন ও অপেোট্নি তিোট্ধ্ 

তেযোরিট্ ি বুব্বদ্ধ এেরন আিি হইয়ো রগয়োরছল তয্, সিীট্শি রবদোয়-পোলোটো 

সট্িোব্বেনীি সোক্ষোট্ি ঘঠটট্ল তয্ আঘোিটো িোহোি রক কঠঠন হইয়ো বোব্বেট্ব এ 

রহসোবই িোহোি েট্ন রছল নো। 

 

িোই, অট্নক শুশূ্র োি পি সট্িোব্বেনীি বচিনয রিরিয়ো আরসট্ল তস য্খন 

কো াঁরপট্ি কো াঁরপট্ি টরলট্ি টরলট্ি ঘি ছোরিয়ো চরলয়ো তগল, িখন তেযোরিট্ ি 

েোথোয় এট্কবোট্ি বোে িোরঙ্গয়ো পরিল। 

 

িরগনীট্ক শুধ্ু তয্ তস প্রোেোরধ্ক িোলবোরসি িোই নয়, িোহোি সব েরূপলোবেযবিী 

রশরক্ষিো িরগনীি দৃি আত্মেয্ েোদোজ্ঞোট্নি উপট্িও িোহোি অগোধ্ রবশ্বোস রছল। 

রকন্তু রিিট্ি রিিট্ি তস তয্ এি িোলও বোরসট্ি পোট্ি তয্, এ-সব রকছুই তকোট্নো 

কোট্ে লোরগট্ব নো, সেস্ত েোরনয়োও তস একটো চরিত্রহীন লম্পট্টি পিে 

অনযোট্য়ি পদিট্ল সেস্ত রবসেেন রদয়ো তচিনো হোিোইয়ো শুষ্ক িৃেখট্ণ্ডি েি 

লুটোইয়ো পরিট্ব, এ আশঙ্কো তস কেনোও কট্ি নোই। িোহোি েুট্খি উপি তবদনোি 

তয্ ছরব িুঠটয়ো উঠঠট্ি তস এইেোত্র স্বচট্ক্ষ তদরখল, তস তয্ কি বি, িোহো রনরূপে 

করিবোি শব্বক্ত এবং অরিজ্ঞিো িোহোি রছল নো, িথোরপ তস বহুক্ষে পয্ েন্ত 

অসোট্িি েি বরসয়ো থোরকয়ো শশোঙ্কট্েোহট্নি প্ররি চোরহয়ো করহল, আপরন তবোধ্ 

হয় আে িোট্ত্রি তেট্নই কলকোিোয় রিিট্বন? 

 

শশোঙ্ক বরলল, নো, তিেন রকছু েরুিী কোে তনই তসখোট্ন। 
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তেযোরি  আি তকোন প্রশ্ন নো করিয়ো উঠঠয়ো রিিট্ি চরলয়ো তগল এবং রনট্েি 

ঘট্ি রগয়ো তদোি রদয়ো শুইয়ো পরিল। তস িোট্ত্র রিনোিটো শশোঙ্কট্েোহনট্ক একোই 

সেোধ্ো করিট্ি হইল, কোিে, তেযোরিট্ ি এট্কবোট্িই সোিো পোওয়ো তগল নো। 

 

েগৎিোরিেী একঠট একঠট করিয়ো তছট্লি েুট্খ সেস্ত শুরনয়ো গিীি দীঘ েশ্বোস 

িযোগ করিয়ো অট্নকক্ষে স্তব্ধ হইয়ো িরহট্লন, িোিপট্ি বরলট্লন, এ-সব 

আেোিই তপোিো কপোট্লি িল, তেযোরি । পিট্লোকগি স্বোেীট্ক স্মিে করিয়ো 

করহট্লন, রনট্ে ি সোিোেীবন এই রনট্য় জ্বট্ল-পুট্ি েলুে, বোরকটুকু তছট্ল-

তেট্য়ট্দি েট্নযই য্রদ নো জ্বলট্ি হট্ব ি ত োল-আনো পোট্পি প্রোয়ব্বিি হট্ব 

রকট্স! তবশ বোবো, তিোেোট্দি য্োট্ক পছন্দ হয় িোি সট্ঙ্গই তবোট্নি রবট্য় দোও তগ, 

আরে আি কথোঠট কব নো। 

 

আি একঠট দীঘ েরনশ্বোস তেোচন করিয়ো বরলট্লন, েন অন্তয্ েোেী—িোই হঠোৎ ওি 

আসো শুট্নই তসরদন বুক আেোি দট্ে রগট্য়রছল তেযোরি । 

 

রকন্তু তেযোরি  তকোন কথো করহল নো। তস েট্ন েট্ন বুব্বঝট্িরছল তয্ বযোপোিটো 

অি সহে নট্হ। সুিিোং য্োহো হইয়ো তগট্ছ, িোহো হইয়ো তগট্ছ বরলয়ো তচোখ বুব্বেয়ো 

বরসয়ো থোরকট্লই চরলট্ব নো, হয়ি বো একরদন এই চরিত্রহীনটোট্কই রনট্ে রগয়ো 

সোরধ্য়ো রিিোইয়ো আরনট্ি হইট্ব। 

কোল সোিোরদট্নি েট্ধ্য তস সট্িোব্বেনীট্ক একবোি ঘট্িি বোরহট্ি পয্ েন্ত আরসট্ি 

তদট্খ নোই, রকন্তু আে রবকোট্ল চো খোইট্ি বোরহট্িি ঘট্ি  ুরকয়োই তদরখল 

সট্িোব্বেনী ইরিপূট্ব েই আরসয়োট্ছ এবং শশোঙ্কট্েোহট্নি সট্ঙ্গ আট্স্ত আট্স্ত গে 

করিট্িট্ছ। 

 

তেযোরি  কোট্ছ আরসয়ো একখোনো তচয়োি টোরনয়ো লইয়ো উপট্বশন করিল। য্রদচ 

িরগনীি শ্রীহীন েরলন েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো িোহোি বুব্বঝট্ি রকছুই বোকী িরহল নো, 

িবুও বুট্কি উপি হইট্ি একটো িোিী পোথি নোরেয়ো তগল। 

 

খোওয়োি পট্িও অট্নকক্ষে পয্ েন্ত অট্নক কথোবোিেো হইল, রকন্তু তসরদট্নি 

তকহই তকোন ইরঙ্গি করিল নো। সেযোি পট্ি অট্নকটো স্বিন্দরচট্ি িরগনীট্ক 

চরলয়ো য্োইট্ি তদরখয়ো তেযোরি  েট্ন েট্ন করহল, দুঘ েটনোট্ক তস য্ি বি 

িোরবয়োরছল, িি বি নয়। হয়ি বো অনরিকোল েট্ধ্যই আবোি সেস্ত ঠঠকঠোক 

হইয়ো য্োইট্ব, িোহোি এেন আশোও হইল। 
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তসইরদন অট্নক িোব্বত্র পয্ েন্ত দুই বেুট্ি আলোপ-আট্লোচনো চরলল। এেন রক 

তেযোরি  িোহোি আশোি কথোটোও ইরঙ্গট্ি বযক্ত করিল। বস্তুিিঃ সট্িোব্বেনী তয্ 

িোহোি প্রথে ঝঞ্ঝোট সোেলোইয়ো লইবোি পট্িও সিীট্শি এিবি ঘৃরেি 

আচিট্েি সট্ঙ্গ েট্ন েট্ন শশোঙ্কট্েোহট্নি িুলনো করিয়ো তদরখট্ব নো, ইহো 

একপ্রকোি অসম্ভব বরলয়োই উিট্য়ি তবোধ্ হইল। 

 

পিরদন রিপ্রহট্ি খোওয়ো-দোওয়োি পট্ি সট্িোব্বেনী িোহোি উপট্িি তশোবোি ঘট্িি 

তখোলো েোনোলোি সোেট্ন একটো তচৌরক টোরনয়ো লইয়ো পট্থি পোট্ন চোরহয়ো 

বরসয়োরছল, হঠোৎ েট্ন হইল খোরনক দূট্ি একখোনো তবোঝোই-তদওয়ো গরুি গোরিি 

রপছট্ন রপছট্ন তয্ দুঠট তলোক ছোিো েোথোয় ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি চরলয়োট্ছ, িোহোি একেন 

তবহোিী। সট্িোব্বেনী সিকে হইয়ো গিোট্দ ধ্রিয়ো উঠঠয়ো দো াঁিোইল। গোরি িেশিঃ 

িোহোি েোনোলোি কোট্ছ আরসট্ি একটো তলোক েুখ িুরলয়ো উপি পোট্ন চোরহট্িই 

স্পি তদখো তগল তস তবহোিী। সট্িোব্বেনী হোি নোরিয়ো আহ্বোন করিট্িই তবহোিী 

িোহোি সঙ্গীট্ক অগ্রসি হইট্ি বরলয়ো ছোরি েুরিয়ো েোনোলোি নীট্চ আরসয়ো 

দো াঁিোইল। সট্িোব্বেনী করহল, তবহোিী,  ুট্কই বো াঁ-হোরি রসাঁরি। ওপট্ি এট্সো। 

 

িখন বোরিি সকট্লই রদবোরনদ্রোয় সুি, তবহোিী অনরিরবলট্ম্ব রসাঁরি রদয়ো 

সট্িোব্বেনীি উপট্িি ঘট্ি  ুরকয়ো িোহোট্ক প্রেোে করিয়ো পোট্য়ি ধ্ূলো ব্বেহ্বোয়, 

কট্ি ও েস্তট্ক ধ্োিে করিল। 

 

সট্িোব্বেনী েট্ন েট্ন িোহোট্ক আশীব েোদ করিয়ো করহল, তিোেোট্দি গোরি ি তসই 

িোব্বত্র এগোিটোি পট্ি—এখট্নো িোি ত ি সেয় আট্ছ। ঠোকুি সট্ঙ্গ আট্ছ, তস 

ব্বেরনসপত্র েুট্ট রদট্য় নোরেট্য় িোখট্ি পোিট্ব, িুরে একটু বট্সো। 

 

ব্বেজ্ঞোসো নো করিয়োই বুব্বঝয়োরছল সিীশ এখোনকোি বোসো উঠোইয়ো অনযত্র 

চরলয়োট্ছ। 

 

তবহোিী িোহোি উিুনীি অিট্ল কপোট্লি ঘোে েুরছয়ো তেট্ঝি উপি উপট্বশন 

করিল। 

 

ক্ষেকোল রস্থি থোরকয়ো সট্িোব্বেনী এইপ্রকোট্ি িূরেকো করিল; করহল, আিো 

তবহোিী, িুরে ি কখট্নো বোেুট্নি তেট্য়ি কোট্ছ রেথযো কথো বতলো নো। 

তবহোিী ব্বেি কোঠটয়ো করহল, বোপ্ তি! িো হট্ল রক িট্ক্ষ আট্ছ রদরদেরে! সোিেে 

কোশীবোস কিট্লও তয্ এ পোট্পি তেোচন হট্ব নো। 
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সট্িোব্বেনী রেগ্ধদৃঠিট্ি এই পিীবোসী ধ্ে েিীরু বৃট্দ্ধি েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো 

তেহহোট্সয করহল, তস ি েোরন তবহোিী, িুরে কখট্নো রেট্ছ বট্লো নো, রকন্তু আরে 

য্ো ব্বেজ্ঞোসো কিব, তস িুরে কোট্িো কোট্ছ বলট্ি পোট্ব নো—তিোেোি েরনট্বি 

কোট্ছও নো। 

 

তবহোিী করহল, আেোি দিকোি রক রদরদেরে, কোট্িো কোট্ছ বলবোি! 
 

সট্িোব্বেনী একটুখোরন তেৌন থোরকয়ো আসল কথো পোরিল, ব্বেজ্ঞোসো করিল, 

আিো, সোরবত্রী তেট্য়ঠট তক তবহোিী? 

 

তবহোিী সট্িোব্বেনীি েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো বরলল, আেোি সোরবত্রী েোট্য়ি কথো 

ব্বেট্জ্ঞসো কচ রদরদেরে! েোরনট্ন রদরদেরে, েো-েননী আেোি কোি শোট্প 

পৃরথবীট্ি েে রনট্য় এি দুিঃখ পোট্চন! আহো, েো তয্ন লক্ষ্মীি প্ররিট্ে! 
 

অট্নকরদন হইয়ো তগল তবহোিী সোরবত্রীি নোেটো পয্ েন্ত েুট্খ উচোিে করিবোি 

সুট্য্োগ পোয় নোই। িোহোি কিস্বি গদগদ এবং তচোট্খি দৃঠি অশ্রুেট্ল ঝোপসো 

হইয়ো উঠঠল। 

 

সোরবত্রীি উট্িখেোত্রই বুট্িোি এিখোরন িোবোন্তি লক্ষয করিয়ো সট্িোব্বেনী 

আিয্ ে হইয়ো তগল। 

 

তবহোিী হোি রদয়ো তচোখ েুরছয়ো বরলল, েো আেোি তয্রদন িোখোলবোবুি তেট্স 

দোসীবৃরি কিট্ি এট্লন, িখন েোনু গুট্লো সব তদট্খ অবোক হট্য় তগল। েটু্খ 

তয্ন হোরসঠট তলট্গই িট্য়ট্ছ। িোখোলবোবু েযোট্নেোি, আি আরে ি চোকি, রকন্তু 

েোট্য়ি কোট্ছ সবোই সেোন—সবোইট্ক সেোন য্ত্ন| একোদশীি রদন কোঠিোটো 

উট্পোস কট্িও কখনও েোট্য়ি েুখ তবেোি তদরখরন রদরদেরে। 

 

বৃদ্ধ তয্ন সেস্ত হৃদয় রদয়ো কথো করহট্িরছল। িোই এই িোহোি অকৃব্বত্রে িব্বক্ত-

উচ্ছ্বোট্স সট্িোব্বেনী েুগ্ধ হইয়ো তগল এবং িোহোি রবট্িট্ ি জ্বোলোও তয্ন গরলয়ো 

অট্ধ্ েক ঝরিয়ো পরিল। তবহোিী করহট্ি লোরগল, রদরদেরে, শোস্তট্ি তলখো আট্ছ, 

েো-লক্ষ্মী একবোি রক তয্ন একটো অপিোধ্ কট্ি নোিোয়ট্েি হুকুট্ে দোসী-বৃরি 

কট্িরছট্লন, আেোি েোও তয্ন ঠঠক তিেরন তকোন তদোট্  চোকরি কিট্ি এট্স 
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নোনোন দুিঃখ তপট্য় তশ কোট্ল চট্ল তগট্লন। তয্রদন চট্ল তগট্লন, তসরদনটো 

আেোি বুট্কি েোট্ঝ আেও তয্ন গো াঁথো হট্য় আট্ছ রদরদেরে। 

 

সট্িোব্বেনী আট্স্ত আট্স্ত প্রশ্ন করিল, রিরন এখন তকোথোয় আট্ছন তবহোিী? 

 

তবহোিী এ প্রট্শ্নি সহসো উিি রদল নো, েুখপোট্ন চোরহয়ো চুপ করিয়ো িরহল। 

 

সট্িোব্বেনী পুনিোয় ব্বেজ্ঞোসো করিল, েোন নো তবহোিী? 

 

তবহোিী এবোি ঘোি নোরিয়ো বরলল, ঠঠক েোরনট্ন বট্ট, রকন্তু িবুও েোরন। রকন্তু তস 

কথো েোনোট্ি তয্ েোট্য়ি েোনো আট্ছ রদরদেরে, আরে ি বলট্ি পোিব নো। 

 

সট্িোব্বেনী ব্বেজ্ঞোসো করিল, েোনো তকন? 

েোনো তয্ তকন, িোহো তবহোিী রনট্েও িোরবয়ো ঠঠক করিট্ি পোরিি নো। িথোরপ এই 

রনট্ ধ্ রচিরদন েোনয করিয়ো চলো, তস তকেন আট্ছ েোরনট্ি নো পোওয়ো, িোহোট্ক 

এ েীবট্ন আি একবোি চট্ক্ষ তদরখট্ি নো পোওয়ো, এ-সকল তয্ তবহোিীি পট্ক্ষ 

কি দুরূহ িোহো তস শুধ্ু রনট্েই েোরনি। রবট্শ  করিয়ো য্খনই তকোন কথোবোিেোয় 

িোহোি েোট্য়ি রবরুট্দ্ধ সিীট্শি িীব্র কুৎরসি ইরঙ্গি প্রকোশ পোইি, িখন সেস্ত 

কথো বযক্ত করিয়ো তিরলট্ি িোহোি েট্নি েট্ধ্য আট্বট্গি ঝি বরহয়ো য্োইি, 

রকন্তু িবুও বুিো আে পয্ েন্ত িোহোি শপথ িঙ্গ কট্ি নোই। য্রদ তকোনরদন অসহয 

হইয়োট্ছ, িখনই তস এই কথোই স্মিে করিয়োট্ছ তয্, সোরবত্রী য্খন রনট্ে এিবি 

কলঙ্ক নীিট্ব বহন করিট্িট্ছ, িখন রনিয়ই রিিট্ি এেন রকছু একটো আট্ছ, 

য্োহো িোহোি বুব্বদ্ধি অট্গোচি। সোরবত্রীি প্ররি িোহোি রবশ্বোস ও শ্রদ্ধোি অন্ত রছল 

নো। 

 

রকন্তু, এখন আি একেন য্খন তস কথো েোরনবোি েনয ঔৎসুকয প্রকোশ করিট্ি 

লোরগল, িখন সেস্ত বযোপোিটো বরলয়ো তিরলট্ি িোহোি প্রোেটোও আকুরল-রবকুরল 

করিয়ো উঠঠল। রকছুক্ষে চুপ করিয়ো থোরকয়ো করহল, বলট্ি পোরি রদরদেরে, িুরে 

য্রদ আেোি বোবুট্ক নো বল। 

 

সট্িোব্বেনী েট্ন েট্ন িোিী আিয্ ে হইল। তবহোিী েোট্ন অথচ সিীশ েোট্ন নো 

এবং িোহোট্কই েোনোইট্ি রবট্শ  করিয়ো সোরবত্রীি রনট্ ধ্—ইহোি রক কোিে তস 

িোরবয়ো পোইল নো। করহল, নো তবহোিী, আরে কোউট্ক বলব নো, িুরে বল। 
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তবহোিী রেরনট-দুই সমূ্পে ে রনস্তব্ধ থোরকয়ো তবোধ্ করি রচন্তো করিয়ো তদরখল, ইহোট্ি 

অসট্িযি পোপ িোহোট্ক স্পশ ে করিট্ব রকনো, িোহোি পট্ি ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি সেস্ত 

ইরিহোস তস একঠট একঠট করিয়ো রববৃি করিয়ো বরলল। 

 

সোরবত্রী তয্ সিীশট্ক প্রোেোরধ্ক িোলবোরসি এবং এইেনযই তয্ িোখোলবোবু গোট্য়ি 

জ্বোলোয় ঝগিো করিয়ো বোবুট্ক বোসো হইট্ি রবদোয় লইট্ি বোধ্য করিয়োরছল এবং 

সিীশবোবু েোট্ঝ েোট্ঝ েদও খোইট্িন, ইিযোরদ তকোন কথোই তস তগোপন করিল 

নো। 

 

সেস্তক্ষে সট্িোব্বেনী েন্ত্রেুট্গ্ধি েি বরসয়ো শুরনল। তবোধ্ করি এেন 

একোগ্ররচট্ি, এি েট্নোট্য্োগ রদয়ো আি তকহ কখনও কোহোিও কথো শুট্ন নোই। 

তয্ িোখোলবোবুি কোট্ছ শশোঙ্কট্েোহন খবি সংগ্রহ করিয়োরছট্লন, বদবোৎ তস 

তলোকঠটি ইরিহোসও আে সট্িোব্বেনীি অপরিজ্ঞোি িরহল নো। 

 

সোরবত্রীি তকোথোয় বোরি, রকংবো িোহোি রপিৃকুল বো শ্বশুিকুট্লি পরিচয় রক, 

সকল সেোন তবহোিী নো রদট্ি পোরিট্লও তস তয্ ব্রোহ্মট্েি তেট্য়, রবধ্বো, সুরূপো, 

তলখোপিো েোট্ন—শুধ্ু অদৃট্িি রবিম্বনোয় দোসীবৃরি করিট্ি আরসয়োরছল, এ 

কথো তস বোি বোি করিয়ো করহয়ো বরলল, এি ি িোলবোসট্িন, রকন্তু িবুও বোবু 

েোট্ক তয্ন বোট্ঘি েি িয় কিট্িন রদরদেরে! েদ তখট্য় বোসোয় ত োকবোি পয্ েন্ত 

িো াঁি সোহস রছল নো। রবরপনবোবু বট্ল বোবুি একেন বজ্জোি বেু রছল, িোি সট্ঙ্গ 

রেট্শ গোন-বোেনো কিট্ি বোবু একটো কুস্থোট্ন য্োিোয়োি কিট্িন, েোট্য়ি কোট্ন 

য্োওয়োেোত্রই তসখোট্ন য্োওয়ো িো াঁি এট্কবোট্ি বে হট্য় তগল। এেন ক্ষেিো হট্লো 

নো তয্, আেোি সোরবত্রী েোট্ক িুি কট্ি আি তসখোট্ন য্োন! বরলয়ো তবহোিী সগট্ব ে 

সট্িোব্বেনীি েুট্খি প্ররি দৃঠিপোি করিল। 

সিীট্শি উপি আি একেন নোিীি এিবি অরধ্কোট্িি সংবোদ সট্িোব্বেনীি 

বুট্ক তশট্লি েি রবাঁরধ্ল, িথোরপ তস ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি প্রশ্ন করিল, আিো তবহোিী, িো াঁট্ক 

এি িয় কিবোি সিীশবোবুি দিকোি রক রছল? 

 

তবহোিী তয্েন বুব্বঝয়োরছল তিেরন বরলল, আেোি েো তয্ িয়োনক িোশিোিী তলোক 

রছট্লন রদরদেরে! শুধ্ু আেোট্দি বোবুই নয়, বোসোসুদ্ধ তলোক িোট্ক েট্ন েট্ন িয় 

কিি তয্। একটো রদট্নি কথো বরল। তসরদন অট্নক িোরিট্ি বোবু তকোথো তথট্ক 

েদ তখট্য় আি একটো েট্দি তবোিল সট্ঙ্গ রনট্য় বোসোয় রিিট্লন। তিট্বরছট্লন 

অি িোরিট্ি সোরবত্রী েো রনিয়ই িোি বোসোয় চট্ল তগট্ছ। আরে তেট্গ রছলোে, 
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তদোি খুট্ল রদলোে। ব্বেজ্ঞোসো কিট্লন, সোরবত্রী চট্ল তগট্ছ নো তবহোিী? বললোে, 

নো বোবু, আে রিরন য্োনরন—এখোট্নই আট্ছন। তয্ই তশোনো, অেরন েট্দি তবোিল 

িোস্তোয় তিট্ল রদট্য় আট্স্ত আট্স্ত তচোট্িি েি বোসোয়  ুকট্লন। ৩৫৮ 

 

িট্য় তনশোট্টশো তচোট্খি পলট্ক উট্ব তগল। বল ি রদরদেরে, রিরন ছোিো বোবুট্ক 

রক আি তকউ তকোনরদন শোসন কিট্ি পোিট্ব! 
 

সট্িোব্বেনী রনিঃশট্ে রকছুক্ষে বরসয়ো থোরকয়ো করহল, সিীশবোবু রক এখট্নো েদ 

খোন তবহোিী? 

 

তবহোিী ঘোি নোরিয়ো বরলল, নো। রকন্তু আবোি শুরু কিট্ি কিক্ষে রদরদেরে? 

িোইট্ি ি আে দু’রদন ধ্ট্ি তকবরল িোবরচ এই দুিঃসেট্য় আেোি সোরবত্রী েো য্রদ 

একবোি আসট্িন। 

 

সট্িোব্বেনী উৎসুক হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, তকন তবহোিী? 

 

তবহোিী করহল, আরে বিোবি তদরখ, বোবু েন খোিোপ হট্লই েদ তখট্ি আিম্ভ 

কট্িন। এক উপীনবোবুট্ক িয় কট্িন, িো িো াঁি সট্ঙ্গও রক েোরন রক হট্য় তগট্ছ। 

তস িোব্বত্রট্ি রিরন বোসোয় উট্ঠ হঠোৎ সোরবত্রী েোট্ক তচোট্খ তদখট্ি তপট্য়ই তসই 

তয্ চট্ল তগট্লন, িোি পি তথট্ক তকউ আি কোিও নোে কট্িন নো। িট্ব বল রদরক 

রদরদেরে, েো ছোিো বোবুট্ক আি তক সোেলোট্ি পোট্ি? 

 

একটুখোরন থোরেয়ো বরলট্ি লোরগল, অসুট্খি খবি পোওয়ো পয্ েন্ত এই পো াঁচ-ছ’টো 

রদন বোবুি তয্ রক কট্ি তকট্টট্চ, তস তিো আরে তচোট্খি ওপট্িই তদখলুে। পিশু 

ঘুে তথট্ক উট্ঠ িোট্িি খবি তপট্য় তসই তয্ েুখ থুবট্ি পিট্লন, সোিোরদন আি 

উঠট্লন নো। িোি পট্ি িোরিট্িি গোরিট্ি বোরি চট্ল তগট্লন।আেোট্ক শুধ্ু এই 

কথোঠট বট্ল তগট্লন, তবহোিী, তিোিো সব রনট্য়-থুট্য় বোরি চট্ল আয়। 

 

সট্িোব্বেনী বযগ্র হইয়ো করহল, কোি অসুখ তবহোিী? 

 

তবহোিী আিয্ ে হইয়ো করহল, য্োবোি পট্থ বোবু তিোেোট্দি বট্ল য্োনরন রদরদেরে? 

 

সট্িোব্বেনী েোথো নোরিয়ো বরলল, নো। কোি অসুখ? 
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তবহোিী রনশ্বোস তিরলয়ো বরলল, িো হট্ল েট্নি িুট্ল অেরন তসোেো চট্ল তগট্ছন, 

এ বোরিট্ি ত োট্কন রন। তয্রদন সকোট্ল এখোট্ন তনেন্তি তখট্ি আসট্বন, 

তসইরদনই রচঠঠ এট্লো বুট্িোবোবুি অসুখ। িোই আি তখট্ি আসট্ি পোিট্লন নো। 

তটরলগ্রোি কট্ি রনট্েই সোিোরদন তপোিোরিট্স দো াঁরিট্য় কোটোট্লন। রকন্তু তকোন 

খবি এট্লো নো। িোি পট্ি পিশু সকোট্ল এট্কবোট্ি তশ  খবি এট্লো। িোরিট্িি 

গোরিট্ি বোবু বোরি চট্ল তগট্লন। 

সট্িোব্বেনী চেরকয়ো উঠঠল, সিীশবোবুি বোবো েোিো তগট্লন? 

 

তবহোিী বরলল, হো াঁ রদরদেরে। 

 

রক হট্য়রছল? 

 

অট্নক বয়স হট্য়রছল, শুধ্ু একটো উপলক্ষ কট্ি প্রোেটো তবরিট্য় তগল, বরলয়ো 

তবহোিী আদ্রেচকু্ষ েোেেনো করিয়ো করহল, অনয রকছুি েট্নয দুিঃখ করিট্ন, রকন্তু, 

এই বুট্িোটো ছোিো বোবুি আপনোি বলট্ি আি তকউ িইল নো। িোই এই দুট্টো রদন 

এই শুধ্ু িোবরচ, এখন তথট্ক রক তয্ কিট্ি থোকট্বন, িো েো দুগ েোই েোট্নন। 

বরলয়ো বৃদ্ধ চোদট্িি প্রোট্ন্ত িোহোি রসক্ত তচোখ দুট্টো একবোি িোল করিয়ো েুরছয়ো 

লইল। 

 

সট্িোব্বেনীি রনট্েি তচোট্খও েল আরসয়ো পরিট্ি লোরগল। করহল, এবোি তথট্ক 

সিীশবোবু িোল হট্য়ও তয্ট্ি পোট্িন। েন্দই তয্ হট্বন, এ িয় তিোেোি তকন হট্চ 

তবহোিী? 

 

তবহোিী অনযেনট্স্কি েি বরলল, রক েোরন! িোি পট্ি েুখ িুরলয়ো করহল, তিোেোি 

েুট্খ 

 

িুল-চন্দন পিুক রদরদেরে, বোবু িোলই তহোন—আি তয্ন তসরদট্ক েরিগরি নো 

হয়।রকন্তু য্োবোি সেয় গোরিট্ি উট্ঠ নোরক বলট্লন, য্োক, এক িকট্ে বো াঁচো তগল 

তবহোিী, সংসোট্ি আি কোট্িো েট্নয িোবনো-রচন্তো কিট্ি হট্ব নো। তিোেোট্ক সরিয 

বলরচ রদরদেরে, তসই তথট্ক য্খনই েট্ন পিট্চ িখনই বুট্কি রিিি হুহু কট্ি 

উঠট্চ।হোট্ি কি টোকোই ি এবোি পিট্ব—সঙ্গী-সোথীও বোবুি সব িোল নয়—

েন্দ পট্থ তগট্ল এখন তক তঠকোট্ব? শুধ্ু পোট্ি আেোি েো। বরলয়ো তবহোিী 

অজ্ঞোিসোট্ি আি একবোি িোহোি তশ্রোিোি বট্ক্ষ িি তশল হোরনয়ো হোি-দুট্টো 

তেোি করিয়ো েোথোয় তঠকোইল। 
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সট্িোব্বেনী আঘোি সহয করিয়ো লইয়ো েৃদুকট্ি করহল, তবশ ি তবহোিী, িো াঁট্কই 

তকন আসট্ি রচঠঠ রলট্খ দোও নো? 

 

তবহোিী বরলল, ঠঠকোনো ি েোরনট্ন। রনট্ে য্রদ একবোি কোশী তয্ট্ি পোিিোে, 

তয্েন কট্ি তহোক খুাঁট্ে-তপট্ি রিরিট্য় আনট্ি পোিিোে, রকন্তু আেোি ি তস 

তেো তনই; বোবুট্ক একলো তিট্ল তিট্খ তয্ট্িও ি েন সট্ি নো। িো ছোিো, আরে ি 

কখট্নো কোশী য্োইরন,—তস তদশ ি রচরনট্ন, বরলয়ো তস রনরুপোট্য়ি েি 

সট্িোব্বেনীি েুট্খি প্ররি চোরহল। স্পি বুঝো তগল সিীট্শি এই পিে রহচ্ি ী বৃদ্ধ 

িৃিয প্রিুি অবশযম্ভোবী অেঙ্গট্লি আশঙ্কোয় বযোকুল হইয়ো িোহোি কোট্ছ নীিট্ব 

আশ্বোট্সি প্রিীক্ষো করিট্িট্ছ। রকন্তু সট্িোব্বেনী িোহোট্ক তকোন িিসোই রদল নো, 

শুধ্ু নীিট্ব চোরহয়ো িরহল। 

 

আে িো হট্ল আরস রদরদেরে, বরলয়ো তবহোিী উঠঠয়ো আরসয়ো পোট্য়ি কোট্ছ গি 

হইয়ো প্রেোে করিল এবং পুনিোয় পদধ্ূরল গ্রহে করিয়ো ঘি হইট্ি বোরহি হইয়ো 

তগল। রকন্তু পিক্ষট্েই অকস্মোৎ রিরিয়ো আরসয়ো হোিট্েোি করিয়ো সম্মুট্খ 

দো াঁিোইল। 

 

রক তবহোিী? 

 

একটো কথো রনট্বদন কিব রদরদেরে? 

 

সট্িোব্বেনী অট্নক কট্ি একটুখোরন ম্লোন হোরস টোরনয়ো আরনয়ো করহল, রক কথো? 

তবহোিী তিেরন য্ুক্তকট্ি করুে-কট্ি করহল, আরে তগোয়োলো চো ো, িোট্ি 

বুট্িোেোনু । রক বলট্ি য্রদ রক বট্ল তিরল, অপিোধ্ তনট্বন নো? 

 

সট্িোব্বেনীি তচোখ িোঠটয়ো েল আরসয়ো পরিল। রকন্তু প্রোেপট্ে িোহো রনট্িোধ্ 

করিয়ো ঘোি নোরিয়ো শুধ্ু বরলল,নো। 

 

িোহোি েুট্খি এই একঠটেোত্র ‘নো’ শে শুরনয়োই তবহোিীি তয্ন চেক িোরঙ্গয়ো 

তগল। তস রনট্েট্ক চো ো প্রিৃরি বরলয়ো রনট্েি বুব্বদ্ধহীনিোি সহস্র পরিচয় 

রদট্লও তস আসট্ল রনট্ব েোধ্ রছল নো। সুিিোং তকন তয্ সট্িোব্বেনী সোরবত্রীি কথো 

ব্বেজ্ঞোসো করিট্ি িোহোট্ক পথ হইট্ি িোরকয়ো আরনয়োরছল, তকন তয্ তস এেন 

গিীি েট্নোরনট্বশপূব েক িোহোি কোরহনী শুরনট্িরছল, সেস্ত বযোপোিটো িোহোি 
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কোট্ছ অকস্মোৎ সূট্য্ েি আট্লোি েি রনে েল হইয়ো উঠঠল। এবং নো েোরনয়ো তস তয্ 

িরুেীট্ক এিক্ষে ধ্রিয়ো রবাঁরধ্য়ো এি তবদনো রদয়োট্ছ, তসেনয িোহোি েনস্তোট্পি 

অবরধ্ িরহল নো। িখন তবহোিী রনিরিশয় করুে-কট্ি করহল, আরে েোরন 

তিোেোি কথো কখট্নো তঠলট্ি পোিট্বন নো—িুরেও ইট্ি কিট্ল বোবুট্ক অসেট্য় 

িট্ক্ষ কিট্ি পোি। রকন্তু আেোি েন বট্ল,িুরে তয্ন িো াঁট্ক িযোগ কট্িছ েো। 

তবহোিী এই প্রথে সট্িোব্বেনীট্ক েোিৃ-সট্ম্বোধ্ন করিল। ‘েো’ বরলয়ো কোে আদোয় 

করিবোি িব্বন্দটো বুিো তবশ েোরনি। 

 

সট্িোব্বেনীি অশ্রু আি েোনো েোরনল নো, দুই চকু্ষ েোরবয়ো বি বি তিো াঁটো ঝিঝি 

করিয়ো বুিোি সোক্ষোট্িই ঝরিয়ো পরিল। রকন্তু িোিোিোরি েুরছয়ো তিরলয়ো করহল, 

নো তবহোিী, আেোি িোিো রকছু হট্ব নো—আরে আি িো াঁি তকোন কথোয় তনই। 

 

তবহোিী ঘোি নোরিয়ো করহল, েো বট্ল তিট্করচ, আরে তিোেোি তছট্লি েি। তদো -

ঘোট িো াঁি য্োই হট্য় থোক, আরে ঘোট েোনরচ, বরলয়ো তবহোিী ঝুাঁ রকয়ো পরিয়ো 

সট্িোব্বেনীি পোট্য়ি ধ্ূলো েোথোয় লইয়ো বরলল, রকন্তু িুরে ি আেোি বোবুট্ক তচট্নো? 

এই রবপট্দি রদট্ন অরিেোন কট্ি িো াঁট্ক তেট্ি তিলট্ি তিোেোট্ক ি আরে 

রকছুট্িই তদব নো েো! 
 

সট্িোব্বেনীি রনদোরুে অরিেোন গরলয়ো রগয়ো সিীশট্ক ক্ষেো করিবোি েনয 

একবোি উেুখ হইয়ো উঠঠল বট্ট, রকন্তু সট্ঙ্গ সট্ঙ্গই বুিোি েুট্খি সোরবত্রীি সেস্ত 

প্রসঙ্গ েট্ন পরিয়ো িোহোি রবগরলি রচি চট্ক্ষি পলট্ক পুনিোয় শুকোইয়ো কোঠ 

হইয়ো উঠঠল। তস ঘোি নোরিয়ো শোন্ত কট্ঠোি-স্বট্ি করহল, নো তবহোিী, িুরে িয় 

কট্িো নো, সোরবত্রী এট্স পিট্লই আবোি সব ঠঠক হট্য় য্োট্ব। রকন্তু, আেোট্ক রদট্য় 

তিোেোট্দি তকোন উপকোি হট্ব নো। 

 

এই রন ্ঠুি প্রিুযিট্িি েনয তবহোিী এট্কবোট্িই প্রস্তুি রছল নো। িোহোি রনট্েি 

সব েেয়ী িোলবোসোি কোট্ছ এই শুষ্ক কিস্বি এেন কঠঠন হইয়ো বোব্বেল তয্, তস 

রকছুক্ষট্েি েনয রবহ্বট্লি েি শুধ্ু চোরহয়ো িরহল। িোি পট্ি আি একঠট কথোও 

নো বরলয়ো আি একবোি প্রেোে করিয়ো বোরহি হইয়ো তগল। 
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ঊনচরিশ 

 

য্ক্ষ্মোট্িোগগ্রস্ত স্ত্রীট্ক লইয়ো উট্পন্দ্র েোস পো াঁচ-ছয় বনরনিোট্ল বোস করিয়ো েোত্র 

কট্য়করদন হইল বক্সোট্ি রিরিয়ো আরসয়োট্ছ। এটো সুিবোলোি তশ  ইিো। তসরদন, 

সেযোি পি রেগ্ধ দীপোট্লোট্কি পোট্ন অট্নকক্ষে চুপ করিয়ো চোরহয়ো থোরকয়ো এই 

পিট্লোট্কি য্োত্রীঠট ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি স্বোেীি হোট্িি উপি িোন হোিঠট িোরখয়ো বরলল, 

তিোেোি কথোয় আি কখট্নো তকোনরদন সট্ন্দহ হয় নো। আে আেোট্ক একঠট 

কথো সরিয কট্ি বলট্ব? িুট্লোট্ব নো বল? 

 

উট্পন্দ্র েুেূ ু ে স্ত্রীি েুট্খি উপি ঝুাঁ রকয়ো পরিয়ো করহল, রক কথো পশু? 

 

সুিবোলো েুহিূ েকোল নীিব থোরকয়ো বরলল, তিোেোট্ক আরে আবোি পোব ি? 

 

উট্পন্দ্র স্ত্রীি কপোট্লি উপি হইট্ি রুক্ষ চুলগুরল সিোইয়ো রদয়ো শোন্ত দৃঢ়স্বট্ি 

করহল, পোট্ব বব রক! 
 

আিো, কিরদট্ন পোব? আরে ি রশগরগিই চললুে, রকন্তু িিরদন তকোথোয় 

তিোেোি েট্নয বট্স থোকব? 

 

স্বট্গ ে থোকট্ব। তসখোট্ন তথট্ক আেোট্ক সব েদোই তদখট্ি পোট্ব। 

 

রকন্তু, একলোঠট তকেন কট্ি থোকব আরে? আিো, িোক্তোট্ি সবোই েবোব রদট্য় 

রদট্য়ট্ছ? এেন তকোন ও ুধ্ তনই য্োট্ি আরে বো াঁরচ? আরে তগট্ল তিোেোি হয়ি 

কি কিই হট্ব। 

 

একট্িো াঁটো তচোট্খি েল উট্পন্দ্র তকোনেট্িই সোেলোইট্ি পোরিল নো—টপ করিয়ো 

সুিবোলোি কপোট্লি উপি ঝরিয়ো পরিল। 

 

সেস্ত হৃদয়টো িোহোি েরথি করিয়ো নোরলশ র্ধ্রনয়ো উঠঠল, িগবোন! স্বোেীি বুট্ক 

এিবি িোলবোসোই শুধ্ু রদট্ল, রকন্তু এিটুকু শব্বক্ত রদট্ল নো তয্, তেহোস্পদঠটট্ক 

তস একটো রদনও তবশী ধ্রিয়ো িোট্খ। 

 

সুিবোলো শীে ে হোিখোরন িুরলয়ো স্বোেীি তচোখ েুছোইয়ো রদয়ো বরলল, তিোেোি কোিো 

আরে সইট্ি পোরিট্ন,—আেোি আি একঠট কথো িোখট্ব? 
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উট্পন্দ্র ঘোি নোরিয়ো বরলল, িোখব। 

 

সুিবোলো করহল, িো হট্ল আেোি তছোটট্বোন শচীি সট্ঙ্গ তছোটঠোকুিট্পোি রবট্য় 

রদট্য়ো, আরে অট্নকরদন িো াঁট্ক তদরখরন, দু-চোিরদট্ন পিোি এেন রক ক্ষরি 

হট্ব,—একবোি কলকোিো তথট্ক আসট্ি তটরলগ্রোি কট্ি দোও নো। 

 

উট্পন্দ্রি বুট্ক আি একবোি তশল রবাঁরধ্ল। রদবোকিট্ক সুিবোলো তয্ কি 

িোলবোরসি িোহো তস েোরনি। িথোরপ িোহোি তশ  ইিো পূে ে করিবোি তকোন উপোয় 

নোই। রদবোকট্িি চিে কীরিে রচিরদনই তস পত্নীি কোট্ছ তগোপন িোরখয়োরছল, 

আেও িোহো প্রকোশ করিল নো। তটরলগ্রোি করিবোি অনুট্িোধ্টো এিোইয়ো রগয়ো 

করহল, রকন্তু িোি সট্ঙ্গ শচীি রবট্য় রদট্ি প্রথট্ে ি তিোেোি েি রছল নো পশু! 

শুধ্ু আেোি েট্িই তশট্  েি রদট্য়রছট্ল। এখন আেোি রনট্েি েি বদট্ল 

তগট্ছ, শচীি েট্নয ত ি িোল সম্বে আরে ঠঠক কট্ি তদব, রকন্তু এ রবট্য়ট্ি কোে 

তনই সুট্িো। 

 

সুিবোলো বরলল, নো, তস হট্ব নো। তছোটঠোকুিট্পোি সট্ঙ্গই শচীি রবট্য় রদট্য়ো। 

উট্পন্দ্র একটু আিয্ ে হইয়ো বরলল, তকন বল ি? 

 

সুিবোলো করহল, িোি েুখ তদট্খ িুরে তকোনরদন আি আেোট্দি পি হট্ি পোিট্ব 

নো। িো ছোিো তস বোরিট্ি থোকট্ল তিোেোট্কও তদখট্ি পোিট্ব। 

 

উট্পন্দ্র অনযেনট্স্কি েি করহল, আিো, য্রদ অসম্ভব নো হয় তদব। 

 

ইহোি রিনরদন পট্ি খবি পোইয়ো উট্পন্দ্রি রনট্ ধ্সট্েও েট্হশ্বিী আরসয়ো 

পরিট্লন। সুিবোলো িো াঁহোি তকোট্লি উপি েোথো িোরখয়ো করহল, আরে তগট্ল ওাঁি 

ওপট্ি একটু দৃঠি তিট্খো রদরদ। আরে ি েোরন, উরন আি কখট্নো রবট্য় কিট্বন 

নো, রকন্তু িোিী কি হট্ব। তিোেিো সবোই ওাঁট্ক তদট্খো, তিোেোট্দি কোট্ছ এই আেোি 

তশ  রেনরি, বরলয়ো িোহোি তচোখ রদয়ো েল পরিট্ি লোরগল। 

 

েট্হশ্বিী িোহোি বুট্কি উপি উপুি হইয়ো পরিয়ো কো াঁরদয়ো উঠঠট্লন, রকন্তু েুখ 

রদয়ো একটো কথোও উচোিে করিট্ি পোরিট্লন নো। 
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এেরন করিয়ো আিও চোি-পো াঁচরদন কোঠটল, িোহোি পট্ি একরদন সকোট্ল স্বোেীি 

তকোট্লি উপি েোথো িোরখয়ো, সেস্ত পোিোটো তশোট্কি সোগট্ি েগ্ন করিয়ো রদয়ো 

সিীসোর্ধ্ী স্বট্গ ে চরলয়ো তগল। 

 

উট্পন্দ্র শোন্ত-রস্থিিোট্ব পত্নীি তশ  কিেবয সেোপন করিয়ো েট্হশ্বিীট্ক লইয়ো 

বোরি রিরিয়ো আরসট্লন। উট্পন্দ্রি রপিো রশবপ্রসোদবোবু পুট্ত্রি েনয অিযন্ত 

উৎকঠিি হইয়োরছট্লন, রকন্তু এখন তছট্লি েুখ তদরখয়ো অট্নকটো আশ্বস্ত 

হইট্লন। েট্ন েট্ন বরলট্লন, নো, য্িটো িয় তপট্য়রছলোে তস-িকে নয়। এেন 

রক, রিরন অরচিিরব যট্ি আি একঠট টুকটুট্ক বধ্ূ ঘট্ি আরনবোি আশোও হৃদট্য় 

স্থোন রদট্লন। রকন্তু অন্তয্ েোেী তবোধ্ করি অলট্ক্ষয থোরকয়ো বৃট্দ্ধি েনয তসরদন 

দীঘ েরনশ্বোস তিরলট্লন। 

 

রদন-কট্য়ক পট্িই উট্পন্দ্রট্ক শোেলো েোথোয় রদয়ো তকোট্টে বোরহি হইট্ি তদরখয়ো 

রশবপ্রসোদ অিযন্ত িৃরি তবোধ্ করিট্লন। এেন রক, পুলট্কি আরিশট্য্য পুত্রট্ক 

রকছুক্ষট্েি েনয কোট্ছ িোরকয়ো সংসোট্িি অরনিযিো সম্বট্ে অট্নক রহি-কথো 

করহয়ো অবট্শট্  বরলট্লন, উপীন, তিোেোট্ক আি তবোঝোব রক বোবো, িুরে রনট্েই 

সেস্ত েোট্নো, সেস্তই তবোট্ঝো! এ সংসোট্ি রকছুই রচিস্থোয়ী নয়—আে য্ো আট্ছ, 

কোল িো তনই, কোল য্ো আট্ছ, আে িো তনই—তকউ কোট্িো নয়—সব রেট্ছ, 

সেস্তই েোয়োি তখলো! এই কথোঠট সব েদো েট্ন তিট্খো বোবো, কখট্নো আট্খি নি 

কট্িো নো। প্রোেপট্ে উিরি কিবোি এই ি সেয়।  তক কোি? শোট্স্ত্র আট্ছ, 

চলোচলরেদং সি েং কীরিেয্ েসয স েীবরি! অথ েোৎ রকনো, েোন বল, সম্ভ্রে বল, 

সেস্তই হট্ি টোকো। টোকো তিোেগোট্িি ওপট্িই সেস্ত রনিেি। তদখ নো, সিীট্শি 

বোবো রকিকে টোকোটো তিট্খ তগট্লন বল তদরখ? বরলয়ো গম্ভীিিোট্ব েোথো নোরিট্ি 

লোরগট্লন। উট্পন্দ্র আনি-েুট্খ রনিঃশট্ে সেস্ত শুরনয়ো ‘তয্ আজ্ঞো’ বরলয়ো 

কোছোরি চরলয়ো তগল। 

আদোলট্ি সিীট্শি দোদোি সট্ঙ্গ সোক্ষোৎ হইল, রিরন এই দুঘ েটনোি েনয অিযন্ত 

দুিঃখ প্রকোশ করিয়ো অবট্শট্  সিীট্শি কথো পোরিট্লন। উট্পন্দ্রি ধ্োিেো রছল 

তয্, সিীশ রপিোি েৃিুয হইট্ি বোরিট্িই আট্ছ, রকন্তু এখন শুরনট্ি পোইল তয্, 

তস বোরিট্িই আট্ছ বট্ট, রকন্তু এখোট্নি নট্হ, তদট্শি। টুনুবোবু সিীট্শি 

ববেোট্ত্রয় বি িোই। তকোনরদন িোহোট্ক সুনেট্ি তদট্খন নোই—এক বোরিট্ি বোস 

করিয়োও কখট্নো িোহোি একটো সংবোদ পয্ েন্ত িোখোি প্রট্য়োেন তবোধ্ কট্িন নোই। 

বস্তুিিঃ সিীট্শি সরহি িো াঁহোি সম্বে রছল নো বরলট্লও অনযোয় হয় নো। রপিোি 

েৃিুযট্ি অট্ধ্ েক শরিক হইয়ো তস দোদোি আিও রব দৃঠিট্ি পরিয়োট্ছ। বরলট্লন, 
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এি েট্ধ্যই প্রোয় ব্বত্রশ-চরিশ হোেোি টোকো খিচ কট্ি েস্ত দুই রিসট্পনসোিী 

খুট্লট্চ, এক শ’ টোকো েোইট্ন রদট্য় এক িোক্তোি এট্নট্চ, িো ছোিো বোরিটোট্ক 

পয্ েন্ত হোসপোিোল কট্ি িুট্লট্চ। 

 

উট্পন্দ্র সহেিোট্ব বরলল, হো াঁ, এ েিলব িোি অট্নকরদন তথট্কই রছল, শুধ্ু 

টোকোি অিোট্বই এিরদন পোট্িরন তবোধ্ করি। 

 

টুনুবোবু তল  করিয়ো একটু হোরসয়ো করহট্লন, তস তিো আরেও তবোধ্ করি তহ 

উপীন। রকন্তু, শুধ্ু রিস্তপনসোরি তখোলোি েিলবই ি িুরে েোনট্ি, রকন্তু িোি 

সোধ্ন-িেট্নি েিলবটো ি আি েোনট্ি নো িোয়ো। 

 

উট্পন্দ্র আিয্ ে হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, সোধ্ন-িেন রক িকে? 

 

টুনুবোবু বরলট্লন, এই তয্েন চি, কোিে, পিেকোি ইিযোরদ। শুধ্ু রিলোনথ্ররপি 

নয় তহ, ‘সিীশস্বোেী’ এখন একেন উাঁচুদট্িি সোধ্ক। তগরুয়ো বসন, বি বি 

চুল-দোরি, রুদ্রোক্ষ-েোলো, কপোট্ল রসাঁদুট্িি তিো াঁটো—সদোই ঘূরে েি তলোচন! িোি 

একটো সই তনবোি েট্নয িোসরবহোিীট্ক পোঠঠট্য়রছলোে, তস ি িট্য় দু’রদন কোট্ছই 

তঘাঁ ট্ি পোট্িরন—আি এই রচঠঠখোনো পট্ি তদখ, িোি চোকি তবহোিী আেোট্ক 

রলট্খ পোঠঠট্য়ট্চ—েবোব তদওয়ো এখট্নো হয়রন, িোই পট্কট্ট পট্কট্টই ঘুিট্চ, 

বরলয়ো রিরন একখোনো হলট্দ িট্ঙি িো াঁেকিো কোগে বোরহি করিয়ো উট্পন্দ্রি 

সম্মুট্খ িোরখয়ো রদট্লন। 

 

রনরুপোয় তবহোিী সিীট্শি অগ্রট্েি কোট্ছ উপোয় রিক্ষো করিয়ো এই পত্রখোরন 

পোঠোইয়োট্ছ। খুব সে্িব, তস গ্রোট্েি তকোন অজ্ঞ বোলকট্ক ধ্রিয়ো পত্রখোরন 

রলখোইয়ো লইয়োট্ছ। আগোট্গোিো রচঠঠখোরন পিো তগল নো বট্ট, রকন্তু য্িটুকু তগল, 

িিটুকু উট্পন্দ্রট্ক বহুক্ষট্েি রনরেি স্তরম্ভি করিয়ো িোরখল। 

 

িোহোি আবোলযসুহৃদ, িোহোি িোন হোি, িোহোি তছোট িোই—তসই সিীশ আে 

অধ্িঃপোট্িি এিই রনেস্তট্ি নোরেয়ো রগয়োট্ছ তয্, গ্রোট্েি েট্ধ্য প্রকোট্শয এই 

সেস্ত বীিৎস কীরিে করিয়ো তবিোইট্ি লজ্জোট্বোধ্ ি কট্িই নো, বিি ধ্ে েসোধ্ন 

করিট্িট্ছ েট্ন করিয়ো আত্মপ্রসোদ লোি করিট্িট্ছ। হয়ি তসই কুলটো দোসীটোও 

সট্ঙ্গ তয্োগ রদয়োট্ছ। িো ছোিো, তবহোিীি পট্ত্রি িোট্ব ইহোও বুঝো য্োয় তয্, গ্রোট্েি 

রনষ্কে েো কট্য়কেন তলোকও িোহোি সঙ্গী েঠুটয়োট্ছ। 
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অনযেনস্ক হইয়ো উট্পন্দ্র রচঠঠখোরন পট্কট্ট পুরিয়ো আদোলি হইট্ি বোরি রিরিয়ো 

আরসল, টুনুবোবুট্ক রিিোইয়ো রদবোি কথো িোহোি েট্ন পরিল নো। 

 

তবহোিী পত্রখোরন িোট্ক তিরলয়ো রদয়ো প্রথে কট্য়করদন স্বয়ং টুনুবোবুি প্রিযোশো 

করিয়ো উদ্গ্রীব হইয়ো িরহল, পট্ি একখোরন উিট্িি েনয অধ্ীি হইয়ো রদন 

কোটোইট্ি লোরগল, রকন্তু রদট্নি পি রদন অরিবোরহি হইয়ো তগল, নো আরসট্লন 

বিবোবু, নো আরসল িো াঁহোি একখণ্ড েবোব। 

 

রবট্শ  করিয়ো ‘থোট্কোবোবো’ি তদৌিোট্ত্মযই তবহোিী অরিষ্ঠ হইয়ো উঠঠয়োট্ছ। ইরন 

িোরন্ত্রক সিযোসী, রসদ্ধ-পুরু । সিীট্শি েন্ত্র-গুরু। অিপ্রহি েদ ও গো াঁেোয় 

তেেোে দুব েোসো অট্পক্ষোও িীক্ষ্ণ। েুখ এি খোিোপ তয্, শুধ্ু িোট্গি উপি নয়, 

িো াঁহোি বহোল-িরবয়ট্িি আলোট্পও কোট্ন আঙুল রদট্ি হয়। 

 

রকন্তু ইহোই নোরক িোরন্ত্রক রসদ্ধ-সোধ্ুি একটো লক্ষে। িো ছোিো সিীট্শি গুরু তয্! 
 

তবহোিীি রনট্েি িিি হইট্িও ইহোি প্ররি িব্বক্ত-শ্রদ্ধো অে রছল নো; রকন্তু পূট্ব েই 

বলো হইয়োট্ছ তয্, সিীট্শি তকোনরূপ অরনট্িি গে পোইট্লও তবহোিী রহিোরহি-

জ্ঞোনশূনয হইয়ো উঠঠি। 

 

‘গুরুবোবো’ি রশক্ষকিোয় সিীশ ও িোহোি দট্লি রনশীট্থি রনিৃি চিসোধ্নো ও 

িট্িোরধ্ক রনিৃি আনু রঙ্গক অনুষ্ঠোনোরদ এিরদন তবহোিী তকোনেট্ি সরহয়োরছল, 

রকন্তু তয্রদন রদট্নি তবলো সিীশ েদ ও গো াঁেো ‘বোবো’ি প্রসোদ পোইল, তস দৃশয এই 

িৃিয রকছুট্িই সহয করিট্ি পোরিল নো। সিীট্শি অবিেেোট্ন তস গুরুবোবোি ঘট্ি 

 ুরকয়ো িো াঁহোি পদধ্ূরল লইয়ো তেোিহোট্ি িব্বক্তিট্ি করহল, বোবো, আপরন রদট্নি 

তবলোয় আি বোবুট্ক গো াঁেো-েদ খোওয়োট্বন নো। 

 

অরগ্নট্ি ঘৃিোহুরি পরিল। ‘বোবো’ একেুহটূ্িেই সিট্ে চরিয়ো চীৎকোি করিয়ো 

উঠঠট্লন, িুই শোলো েদ বরলস! 
 

তবহোিী রবনীি স্বট্ি করহল, রক েোরন, আেোট্দি তদট্শ ি ওট্ি েদই কয়। 

 

‘বোবো’ বরলট্লন, েদ! রকন্তু তিোি শোলোি রক? িুই বলবোি তক? 

 

তবহোিীও অসরহেু হইয়ো উঠঠট্িরছল, তসও দৃঢ়স্বট্ি বরলল, আরে বোবুি চোকি। 
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ওট্ি আেোি চোকি! বরলয়ো সট্ঙ্গ সট্ঙ্গই ‘বোবো’ একটো অশ্রোবয গোলোগোরল রদয়ো 

দো াঁি রখাঁচোইয়ো করহয়ো উঠঠট্লন, রকন্তু আরে তিোি বোবুি বোবো, িো েোরনস! 
 

তবহোিী বরসয়ো রছল, িিোক করিয়ো দো াঁিোইয়ো উঠঠয়ো তচাঁ চোইয়ো বরলল, খবিদোি! 

আেোি সোেট্ন ও-সব িুরে বট্লো নো, িো বট্ল রদব্বচ! 
 

থোট্কোবোবোি এেরনই ি রদবোিোব্বত্রি েট্ধ্য সহে-বচিনয প্রোয়ই থোট্ক নো, তবহোিীি 

রিিস্কোট্ি এট্কবোট্ি রদরিরদকজ্ঞোনশূনয হইয়ো পরিট্লন। রক কিরব তি শোলো! 

বরলয়ো সুেুট্খি খিেটো িুরলয়ো লইয়ো তবহোিীি েোথো লক্ষয করিয়ো সট্েোট্ি 

রনট্ক্ষপ করিট্লন। 

 

নোক রদয়ো তবহোিীি ঝিঝি করিয়ো িক্ত ঝরিয়ো পরিল, এবং একেুহটূ্িেই িোহোি 

হৃদট্য়ি তকোন্ এক অজ্ঞোি স্থোন হইট্ি চরিশ বৎসি পূট্ব েকোি গিে িক্ত 

এট্কবোট্ি েগট্ে চরিয়ো তগল। তস ঘট্িি তকোে হইট্ি ‘বোবো’ি চোরি হোি দীঘ ে 

তলোহোি ব্বত্রশূল চট্ক্ষি রনট্েট্  টোরনয়ো লইয়ো ‘বোবো’ি েোথোি উপি উদযি করিয়ো 

ধ্রিল। িট্য় দুই হোি সুেুট্খ িুরলয়ো ‘বোবো’ কুকুট্িি েি চীৎকোি করিয়ো উঠঠট্লন 

এবং তসই অেোনুর ক রচৎকোট্ি তবহোিীি রনট্েিও চেক িোরঙ্গয়ো তগল। তস 

হোট্িি ব্বত্রশূলটো য্থোস্থোট্ন িোরখয়ো রদয়ো নোট্কি িক্ত েুরছট্ি েুরছট্ি চরলয়ো তগল। 

ঘণ্টো-খোট্নক পট্ি সিীশ ব্বেজ্ঞোসো করিল, সরিয? 

 

তবহোিী বরলল, হো াঁ। রকন্তু, তস রনট্েি িক্তপোট্িি উট্িখ করিল নো। 

 

সিীশ পলকেোত্র রস্থি থোরকয়ো বরলল, তিোট্ক এ-বোরিট্ি থোকট্ি রদট্ি আি 

পোিব নো। রকন্তু তিোট্ক েবোবও তদব নো। শ’-দুই টোকো রনট্য় িুই বোরি য্ো, তিোি 

েোইট্ন আরে েোট্স েোট্স তিোি বোরিট্ি পোঠঠট্য় তদব। 

 

তবহোিী নিেুট্খ ঘোি নোরিয়ো করহল, তয্ আট্জ্ঞ। 

 

তস তক্ষোি প্রকোশ করিল নো, ক্ষেো রিক্ষো চোরহল নো, দুই শি টোকো উিিীয়প্রোট্ন্ত 

বো াঁরধ্য়ো লইয়ো প্রিুি পোট্য়ি ধ্ূলো েোথোয় লইয়ো সেযোি পূট্ব েই গ্রোে িযোগ করিয়ো 

চরলয়ো তগল। 
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সিীশ উপট্িি বোিোন্দো হইট্ি য্িক্ষে তদখো তগল িোহোি পোট্ন চোরহয়ো িরহল। 

িট্ে রবধ্ু পোট্লি তদোকোট্নি আিোট্ল িোহোি তদহটো য্খন অদৃশয হইল িখন 

শুধ্ু একটো রনশ্বোস তিরলয়ো বরলল, য্োক—এিরদট্ন তবহোিীটোও তগল। 

 

এবোি আরশ্বট্নি প্রথে সিোট্হই েহোেোয়োি পূেো। এখন িোহোি তদিী রছল, রকন্তু 

সিীট্শি বেু-েহট্ল ইহোিই েট্ধ্য আট্লোচনো উঠঠয়োট্ছ, এবোি েোট্য়ি রক রক 

কিো চোই। েহোিেীি েনয এখন হইট্িই তয্ প্রস্তুি হওয়ো কিেবয। রকন্তু িোট্দ্রি 

েোঝোেোব্বঝ েযোট্লরিয়োি প্রট্কোপ অিযন্ত বৃব্বদ্ধ পোইল; এেন রক, দুই-চোরিঠট 

সোরিপোরিক জ্বট্িি েনযও িোক্তোিবোবুি হো াঁটোহো াঁঠট আিম্ভ হইয়ো তগল। 

 

আে কয়রদন হইট্িই সিীট্শি তদহটো তিেন িোল তবোধ্ হইট্িরছল নো। তবহোিী 

তয্রদন চরলয়ো তগল তস িোট্ত্র জ্বট্িি লক্ষে স্পি অনুিব করিল। হয়ি 

একোদশীি েনয হইয়ো থোরকট্ব বরলয়ো তস পিরদন সকোট্ল উিোইয়ো রদট্ি তগল, 

রকন্তু য্োহো বোস্তব, য্োহোি িোি আট্ছ, িোহোট্ক অি সহট্ে উিোট্নো চট্ল নো। 

সেস্তরদন ধ্রিয়ো িোহোট্ক েোরনট্িই হইল তয্, িোহোি তদহ সুস্থ নয়। 

 

রিনরদন পট্ি, পূব েপ্রথোেি আব্বেকোি চিুদেশী িোব্বত্রট্িও ঘটো করিয়ো পূেোি 

আট্য়োেন হইয়োরছল, রকন্তু সিীশ স্বয়ং তয্োগ রদট্ি এবোি অস্বীকোি করিল। 

অপিোেট্বলোয় গুরুবোবো আরসয়ো সিীট্শি েোথোয় শোরন্তবোরি রসিন করিয়ো 

কেণ্ডলু তদখোইয়ো হোসযপূব েক করহট্লন, বোবো, এি ওপি ি য্ট্েি অরধ্কোি তনই। 

িো ছোিো, িুরে তয্ েূলোধ্োি, িুরে নো থোকট্ল তয্ সব পণ্ড। 

 

গুরুেীি কথো সিীশ অগ্রোহয করিি নো, িোই রনট্েি ইিোি রবরুট্দ্ধই িোেী 

হইল। বস্তুিিঃ, তবহোিীট্ক রবদোয় কিোি পি হইট্ি সেস্ত কথো েট্ন েট্ন 

আট্লোচনো করিয়ো এ-সব িোহোি রকছুই িোল লোরগট্িরছল নো। য্রদচ, তকোনেট্িই 

িোহোি রবশ্বোস হয় নো তয্, তবহোিী এট্কবোট্ি চরলয়ো রগয়োট্ছ, আি আরসট্ব নো, 

িথোরপ য্ি শীঘ্র হয় িোহোট্ক রিরিয়ো পোইবোি েনয প্রোে িোহোি বযোকুল হইয়ো 

উঠঠয়োরছল। িো ছোিো, আিও একটো রচন্তো িোহোট্ক রিিট্ি রিিট্ি য্োিনো 

রদট্িরছল। রক েোরন, তবহোিী রনট্েি বোরিট্িই তগট্ছ, রকংবো িোহোট্দি পব্বিট্েি 

বোরিট্িই তগট্ছ; রগয়ো সেস্ত বযোপোি প্রচোি করিয়ো রক একটো রবশ্রী কোণ্ড 

বোধ্োইবোি তচিোয় আট্ছ, রকংবো, আি তকোন েিলব করিট্িট্ছ। য্োই তহোক, 

িোহোট্ক আবোি তচোট্খ নো তদখো পয্ েন্ত সিীশ রকছুট্িই সুরস্থি হইট্ি পোরিট্িরছল 

নো। 
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সেযোি পূট্ব েই রিিট্লি ঘিঠটট্ি সেট্বি হইয়ো দুই-এক পোত্র তসবন কিোি পট্ি 

সিীট্শি তসই রনেীব িোবটো কোঠটয়ো রগয়োরছল। রকন্তু, িবুও অন্তট্ি পীিোি গ্লোরন 

িোহোট্ক রিিট্ি রিিট্ি পীিোই রদট্িরছল। ঠঠক এেরনই সেট্য় পোট্শি ঘট্ি 

অকস্মোৎ তবহোিীি গলো শুরনট্ি পোইয়ো সিীশ পুলরকি-রবস্মট্য় চিল হইয়ো 

উঠঠল। 

 

হো াঁক রদয়ো িোরকল, তবহোিী নোরক তি? 

 

তবহোিী িোট্িি কোট্ছ আরসয়ো সসম্ভ্রট্ে সোিো রদল, আট্জ্ঞ! 
 

‘গুরুবোবো’ি েুখ কোরল হইয়ো তগল। করহট্লন, এ বযোটো আবোি রিট্ি এট্লো নোরক 

বোবো? শোলো ও-ঘট্ি  ুট্কট্ছ তকন! 
 

এই ঘট্িই িো াঁট্দি রনশীথ-চট্িি আট্য়োেন চরলট্িরছল। 

 

সিীশ এ-সকল প্রট্শ্নি উিি নো রদয়ো তবহোিীট্ক ব্বেজ্ঞোসো করিল, িুই বোরি 

রগট্য়রছরল নোরক তি? 

 

তবহোিী করহল, আট্জ্ঞ নো, আরে কোশী রগট্য়রছলুে। 

 

কোশী? কোশীট্ি তকন? 

 

েোট্ক আনট্ি। 

 

সিীশ চেরকয়ো উঠঠল। তবহোিী কোহোট্ক তয্ ‘েো’ বট্ল সিীশ িোহো েোরনি। 

করহল, তস কোশীট্ি থোট্ক নোরক? 

 

আট্জ্ঞ হো াঁ। 

 

িুই িোি ঠঠকোনো েোনরিস? 

 

তবহোিী করহল, নো। রকন্তু, আরে েোনিুে, েো তয্খোট্নই থোকুন, বোবোি েব্বন্দট্ি 

একরদন তদখো হট্বই। 

 

তদখো হট্য়রছল? 
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আট্জ্ঞ হো াঁ। 

 

সিীট্শি বুট্কি রিিিটোয় তিোলপোি করিট্ি লোরগল। রকছুক্ষে রস্থিিোট্ব 

আপনোট্ক সোেলোইয়ো লইয়ো শুষ্ককট্ি করহল, রকন্তু আেোট্ক নো েোরনট্য় 

তসখোট্ন য্োওয়ো তিোি িোল কোে হয়রন। িোট্দি েোন-সম্ভ্রে লজ্জো-শিট্েি জ্ঞোন 

তনই,—তিোট্ক আহোম্মক তপট্য় তিোি সট্ঙ্গ য্রদ চট্লই আসি, আে িো হট্ল িুই 

রক রবপট্দই পিরিস বল্ ি? 

 

তবহোিী নীিট্ব দো াঁিোইয়ো িরহল। 

 

সিীশ িখন রনট্েই আবোি করহট্ি লোরগল, বোরি  ুকট্ি ি রদিোে নো,—

িটট্কি বোইট্ি তথট্কই দট্িোয়োন রদট্য় দূি কট্ি রদিোে। িোট্ক রনট্য় এই িোট্ত্র 

িুই রক েুশরকট্ল পট্ি তয্রিস তিট্ব তদখ্ তদরখ? সোট্ধ্ রক আি তলোট্ক তিোট্দি 

তিট্েো-গয়লো বট্ল তি! আিো, য্ো, খোওয়ো-দোওয়ো কি তগ য্ো। কোলীচিে, তবশ 

একটু বি কট্ি একপোত্র দোও ি িোই। 

 

হুকুেেোত্র কোলীচিে একপোত্র ‘কোিে’ েূল সোধ্ট্কি হোট্ি িুরলয়ো রদল। 

 

তবহোিী েৃদুকট্ি করহল, বোবু, েো একবোি আপনোট্ক িোকট্চন! 
 

সিীশ পোি্ি েুট্খ িুরলট্ি য্োইট্িরছল, চেরকয়ো করহল, তক িোকট্চন বলরল? 

 

তবহোিী বরলল, েো। 

 

সিীশ হিবুব্বদ্ধি েি হোট্িি পোত্রটো রপকদোরনট্ি উপুি করিয়ো রদয়ো করহল, 

তিোি সট্ঙ্গ এট্সট্চ? িো আট্গ বলরল তন তকন? 

 

তবহোিী িোহোি েবোব নো রদয়ো পুনিোয় করহল, রিরন এখুরন একবোি িোকট্চন। 

সিীশ গলো একটু খোট্টো করিয়ো বরলল, িুই বল্ তগ তবহোিী, তয্, বোবুি জ্বি হট্য়ট্চ, 

িোই বোইট্ি েন-কট্য়ক বেু িো াঁট্ক তদখট্ি এট্সট্ছন। আধ্-ঘণ্টো পট্ি য্োব্বচ, বল্ 

তগ য্ো। 

 

তবহোিী িোহোি হোট্িি পোট্শি দিেোটো তচোট্খি ইরঙ্গট্ি রনট্দেশ করিয়ো আট্স্ত 

আট্স্ত বরলল, েো এই তয্ দো াঁরিট্য় িট্য়ট্চন, একবোি তবরিট্য় আসুন। 
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সিীশ চরকি হইয়ো রনিঃশট্ে অঙু্গরল-সংট্কট্ি প্রশ্ন করিল, এই ঘট্ি? 

 

তবহোিী ঘোি নোরিয়ো েবোব রদল, হো াঁ, এই তয্। 

 

সিীশ চট করিয়ো তগোটো-দুই লবঙ্গ এলোচ েুট্খ তিরলয়ো রদয়ো উঠঠয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি 

বোরহট্ি আরসয়ো তদরখল িোহোি পোট্শি দিেোি অন্তিোট্লই সোরবত্রীি অিল-

প্রোন্ত তদখো য্োইট্িট্ছ! তস তয্ স্বকট্ে ে সেস্ত শুরনয়োট্ছ, িোহোট্ি তকোন সংশয় নোই। 

িোহোি ইিো করিট্ি লোরগল তবোকো তবহোিীট্ক তবশ করিয়ো দুই গোট্ল চিোইয়ো 

তদয়। 

 

সোরবত্রী উাঁরক েোরিয়ো তদরখয়ো চুরপ চুরপ করহল, ঘট্িি রিিট্ি এট্সো। 

 

এই কিস্বট্িি সুট্ি িোহোি বুট্কি সেস্ত িোিগুলো তয্ন বো াঁধ্ো রছল,—সেস্ত এক 

সট্ঙ্গ ঝেঝে করিয়ো ঝঙ্কৃি হইয়ো উঠঠল। তস ঘট্ি  ুরকট্িই সোরবত্রী করহল, 

জ্বি হট্য়ট্চ বলরছট্ল তয্? 

 

সিীশ েোথো নোরিয়ো বরলল, জ্বি হট্য়ট্চ ি। 

 

বক তদরখ? বরলয়ো সিীট্শি কোট্ছ আরসয়ো হোি বোিোইয়ো সিীট্শি কপোট্লি 

উিোপ অনুিব করিয়ো চেরকয়ো বরলল, হো াঁ—সরিযই জ্বি তয্! গো তয্ন পুট্ি 

য্োট্চ,—এট্সো, আরে রবছোনো কট্ি রদব্বচ, ঘট্ি রগট্য় শুট্য় পিট্ব চল। তবহোিী, 

বোবুি ঘট্ি একটো আট্লো তজ্বট্ল তদট্ব এট্সো, বরলয়ো সোরবত্রী তিিোলোি রসাঁরিি 

রদট্ক অগ্রসি হইয়ো তগল। তস বোরি  ুরকয়োই বোবুি তশোবোি ঘিটো তবহোিীট্ক 

ব্বেজ্ঞোসো করিয়ো লইয়োরছল। 

 

পোলট্ঙ্কি উপি শয্যো প্রস্তুি কিোই রছল, শুধ্ু আাঁচল রদয়ো একবোি ঝোরিয়ো রদট্িই 

সিীশ শোন্ত বোলট্কি েি তচোখ বুব্বেয়ো শুইয়ো পরিল। রশয়ট্ি এবং পোট্য়ি 

রদট্কি েোনোলো দুটো বে করিয়ো রদয়ো তবহোিীট্ক ব্বেজ্ঞোসো করিল, সোধ্ুঠট থোট্কন 

তকোন্ ঘট্ি? 

 

তবহোিী পোট্শি ঘিটো তদখোইয়ো রদট্ল সোরবত্রী করহল, িো াঁি রক রক আট্ছ ওখোট্ন 

নীট্চ রদট্য় এট্সো তবহোিী। বোইট্িি এক সোি ঘি ি অেরন পট্ি আট্ছ—িোি 

তকোন একটোট্ি তবশ থোকট্ি পোিট্বন রিরন। তবহোিী চরলয়ো য্োইট্িরছল, সোরবত্রী 
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িোরকয়ো বরলয়ো রদল, অেরন য্ো াঁিো বোবুট্ক তদখট্ি এট্সরছট্লন, িো াঁট্দিও বোরি 

তয্ট্ি বট্ল রদট্য়ো। বট্লো, বোবুি জ্বি তবশী হট্য়ট্চ, আি নোেট্ি পোিট্বন নো। 

 

সিীশ একটো কথোট্িও কথো তয্োগ করিল নো, েুখ বুব্বেয়ো পরিয়ো িরহল। 

 

তবহোিী বীি-দপ েিট্ি আট্দশ প্ররিপোলন করিট্ি প্রস্থোন করিট্ি সোরবত্রী বরলল, 

আি উট্ঠো নো তয্ন। আরে খোবোি বযবস্থোটো ঠঠক কট্ি রদট্য় আরস। বরলয়ো িোি 

বে করিয়ো রনিঃশে-পদসিোট্ি চরলয়ো তগল। 

িোহোি িয় রছল, ‘সোধ্ুবোবো’ তবোধ্ হয় রবট্দ্রোহ করিট্বন, িোই অলট্ক্ষয আরসয়ো 

িোট্িি আিোট্ল দো াঁিোইয়ো রছল। 

 

পিক্ষট্েই ওধ্োট্িি দিেো রদয়ো তবহোিী প্রট্বশ করিয়ো তেোি গলোয় করহল, েো 

বট্ল রদট্লন, আপনোিো বোরি য্োন। বোবুি জ্বি তবট্িট্চ, আে আি িো াঁি নোেো 

চলট্ব নো। ‘থোট্কোবোবো’তক লক্ষয করিয়ো বরলল, তিোেোি ব্বেরনসপিি ঠোকুি, 

নীট্চ রনবোিট্েি ঘট্িি পোট্শি ঘট্ি তিট্খ রদট্ি েো হুকুে রদট্য়ট্চন। িুরে 

তসইখোট্নই থোকট্ব। 

 

‘বোবো’ি উগ্রিো প্রকোশ পোইল নো। রিরন শোন্তিোট্ব প্রশ্ন করিট্লন, েো তক তবহোিী? 

 

তবহোিী কটুকট্ি েবোব রদল, তস তখো াঁট্ে তিোেোি দিকোি রক ঠোকুি? য্ো বলরচ 

িোই কি,—নীট্চ য্োও। েট্ন েট্ন করহল, তক িো তটি পোট্ব। রবরন পয়সোি েদ-

গো াঁেো তখট্য় খিে েোিো তিোেোি কোল আরে বোি কিব। 

 

সকট্লই হিবুব্বদ্ধি নযোয় পিস্পট্িি েুখ চোওয়ো-চোওরয় করিয়ো উঠঠবোি উপিে 

করিল। তকহই বুব্বঝট্ি পোরিল নো বট্ট, রকন্তু আট্দশ য্খন সিযকোি আট্দশরূট্প 

অকুঠিি-স্বট্ি বোরহি হইয়ো আট্স, িো তস য্োহোিই েুখ রদয়ো আসুক, েোনু  

তকেন করিয়ো তয্ন রনিয় অনুিব করিট্ি পোট্ি ইহো অগ্রোহয কিো চরলট্ব নো। 

 

তবহোিী িোিোঘট্ি আরসয়ো তদরখল, সোরবত্রী বোেুনঠোকুিট্ক রদয়ো দুধ্ জ্বোল রদবোি 

উট্দযোগ করিট্িরছল। করহল, িোি হট্য় তগল, তিোেোি ি এখনও পয্ েন্ত েোন-

আরেক হয়রন েো। সোিোরদন গোরিট্ি একট্িো াঁটো েল পয্ েন্ত খোওরন,—চল, আট্গ 

তিোেোট্ক েোট্নি েোয়গো-টোয়গোগুট্লো তদরখট্য় রদট্য় আরস, িিক্ষট্ে বোবুি 

দুধ্টুকু জ্বোল তদওয়ো হট্য় য্োট্ব এখন। বরলয়ো সোরবত্রীট্ক একিকে  তেোি 

করিয়োই লইয়ো তগল। 
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িোহোট্ক পোঠোইয়ো রদয়ো তবহোিী বোবুি েনয িোেোক সোব্বেয়ো গুিগুরিঠট হোট্ি 

করিয়ো রনিঃশট্ে িোি তঠরলয়ো বোবুি ঘট্ি  ুরকল। সিীশ চুপ করিয়ো পরিয়ো রছল, 

তচোখ তেরলয়ো করহল, তক তবহোিী? 

 

হো াঁ বোবু, িোেোক তসট্ে এট্নরচ। 

 

আয়। তস তকোথোয় তি? 

 

তবহোিী করহল, এখন পয্ েন্ত একট্িো াঁটো েল েুট্খ য্োয়রন। িোই তেোি কট্ি চোন 

কিট্ি পোঠঠট্য় রদট্য় িট্ব আসরচ বোবু! 
 

সিীশ করহল, তবশ কট্িরচস। রকন্তু, তিোট্ক আরে খুাঁেরছলোে তবহোিী। 

 

তবহোিী বযস্ত হইয়ো উঠঠল—তকন বোবু? তদহটো এখন তকেন আট্ছন? 

 

সিীশ েোথো নোরিয়ো বরলল, িোল তনই তবহোিী। তিোট্ক িোই আরে খুাঁেরছলোে। 

তদোিটোয় রখল রদট্য় আেোি কোট্ছ এট্স একটু বস। 

 

তবহোিী িোি রুদ্ধ করিয়ো শব্বঙ্কি-রচট্ি প্রিুি পোট্য়ি কোট্ছ আরসয়ো তেট্ঝি উপি 

উবু হইয়ো বরসল। 

 

সিীশ ব্বেজ্ঞোসো করিল, আিো তবহোিী, িুই িো াঁিো েোরনস? 

 

তবহোিী সরবস্মট্য় করহল, িো াঁিো? িো াঁিো েোরনট্ন আবোি? পো াঁব্বেপুাঁরথি তলখো 

কখট্নো রক রেট্থয হট্ি পোট্ি বোবু? 

সিীশ একটুখোরন চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলল, এবোি আেোি একটো েস্ত িো াঁিো 

আট্ছ তবহোিী! 
 

তবহোিী রশহরিয়ো উঠঠল; বরলল, নো নো, অেন কথো বলট্বন নো বোবু! 
 

সিীশ রনট্েি েট্ন বোি-দুই েোথো নোরিয়ো করহল, আরে তটি তপট্য়রচ তবহোিী, 

এই জ্বিই আেোি তশ  জ্বি,—এবোি আরে আি বো াঁচব নো। 

 

চট্ক্ষি পলট্ক তবহোিী প্রিুি দুই পো চোরপয়ো ধ্রিয়ো বরলয়ো উঠঠল, ও-কথো েুট্খ 

আনট্বন নো বোবু, আপনোি সব আপদ-বোলোই রনট্য় আরে তয্ন েরি, আেোি 
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তপিেোই রনট্য় আপরন তবাঁট্চ থোকুন বোবু, আেিো সবোই িো হট্ল েট্ি য্োব, একঠট 

প্রোেীও বো াঁচব নো। বরলট্ি বরলট্ি তবহোিী হুহু করিয়ো কো াঁরদয়ো উঠঠল। 

 

সিীশ গম্ভীি-েুট্খ বরলল, েিো-বো াঁচোি কথো ি বলো য্োয় নো তবহোিী, য্রদ নো-ই বো াঁরচ, 

তিোট্ক য্ো ব্বেট্জ্ঞসো কিব, সরিয কথো বলরব? 

 

তবহোিী কো াঁরদট্ি কো াঁরদট্ি করহল, এই আপনোি পো ছুাঁ ট্য় রদরবয কিরচ বোবু, একঠট 

কথোও রেট্ছ বলব নো। 

 

রকছুই লুট্কোরব তন বল্? 

 

নো বোবু, একঠট কথোও তগোপন কিব নো। 

 

িখন সিীশ করহল, আিো বস তগ। 

 

তবহোিী তচোখ েুরছয়ো স্বস্থোট্ন রিরিয়ো আরসয়ো বরসট্ল, সিীশ ব্বেজ্ঞোসো করিল, 

আিো, সোরবত্রীট্ক তকোথোয় তপরল বল্ তদরখ? 

 

ঐ তয্ বললুে কোশীট্ি। 

 

তসখোট্ন রবরপনবোবুি সট্ঙ্গ তিোি তদখো হট্লো? 

 

তবহোিী ব্বেি কোঠটয়ো ঘৃেোিট্ি বরলয়ো উঠঠল, িোে! িোে! তস হোিোেেোদো 

আেোট্দি তক তয্ িোি সট্ঙ্গ তদখো হট্ব বোবু! 
 

সিীশ করহল, রকন্তু িুই তয্ রনট্েি তচোট্খ িোট্ক ওি রবছোনোয়— 

 

তবহোিী দুই হোি িুরলয়ো সিীশট্ক কথোটো তশ  করিট্িও রদল নো। সহসো অিযন্ত 

উট্িব্বেি হইয়ো রনট্েি গোট্ল-েুট্খ ঠোস্-ঠোস্ করিয়ো তগোটোকিক সশট্ে চি 

কশোইয়ো রদয়ো বরলট্ি লোরগল, িোি শোব্বস্ত এই! এই! এই! িবু, নো তেট্ন বট্লরছলুে 

বট্লই এখট্নো পো াঁচেট্নি কোট্ছ েুখ বোি কিট্ি পোিরচ, নো হট্ল এই ব্বেিটো 

আেোি এিরদন পট্চ খট্স পিি। 

 

সিীশ আিয্ ে হইয়ো উঠঠয়ো বরসয়ো করহল, রক হট্লো তি তিোি? 
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তবহোিী লজ্জো পোইয়ো িখন রস্থি হইয়ো বরসয়ো একঠট একঠট করিয়ো বরলট্ি আিম্ভ 

করিল। এিটুকু বোিোইল নো, একরবন্দ ুতগোপন করিল নো। রনট্ে য্োহো েোরনি, 

তেোক্ষদোি কোট্ছ, চিবিীি কোট্ছ য্োহো শুরনয়োরছল, সোরবত্রীি রনট্েি েখু হইট্ি 

য্োহো-রকছু েোরনট্ি পোরিয়োরছল, সেস্ত এট্ক এট্ক বযক্ত করিয়ো করহল। 

 

সিীশ পোথট্িি েূরিেি েি স্তব্ধ হইয়ো বরসয়ো িরহল। তবহোিীি েুট্খও আি কথো 

িরহল নো। 

 

বহুক্ষে পট্ি সিীশ একটো দীঘ েরনশ্বোস তিরলয়ো করহল, এিরদন এ-সব কথো িট্ব 

বরলস রন তকন তবহোিী? 

তবহোিী করহল, কিরদন বলবোি েট্নয আেোি তয্ন বুক তিট্ট তয্ি বোবু, রকন্তু 

রকছুট্িই েুখ িুট্টোট্ি পোিিুে নো। 

 

তকন শুরন? 

 

আেোি সোরবত্রী-েোট্য়ি েোথোি রদরবয রদট্য় রনট্ ধ্ রছল বোবু। 

 

সিীশ আবোি একটুখোরন তেৌন থোরকয়ো বরলল, আিো, তস তয্ন হট্লো তবহোিী, 

রকন্তু তসরদন িোট্ত্র সোরবত্রী রনট্েি েুট্খই ি বট্ল রগট্য়রছল তস রবরপন ছোিো 

কোউট্ক চোয় নো,—িোি সট্ঙ্গই তস চট্ল য্োট্চ। িোি রক বল তদরখ? 

 

তবহোিী বরলল, এই কথোটো আরে রনট্েও বুঝট্ি পোরিট্ন বোবু। িবু আরে রনিয় 

েোরন, এ রেট্থয! রেট্থয! এট্কবোট্ি তঘোি রেট্থয! এ য্রদ রেট্থয নো হয় ি আেোি 

একটো তছট্লও তয্ন বো াঁট্চ নো বোবু। েোট্য়ি য্োবোি সেয় তকাঁ ট্দ বললুে, তকন এ 

রেট্থয কলট্ঙ্কি িোরল রনট্েি েোথোয় িুট্ল রনট্ল েো? িবু, েো আেোট্ক প্রকোশ 

কিবোি হুকুে রদট্ল নো। আেোয় রনট্েও কো াঁদট্ি কো াঁদট্ি বলট্লন, তবহোিী, 

আেোি েোথোি রদরবয িইল বোবো, বোবুট্ক এ-সব কথো িুরে বট্লো নো। রিরন আেোট্ক 

তঘিো করুন, আি কখট্নো েুখ নো তদখুন, তসও আেোি ত ি িোল, িবু িো াঁট্ক বট্লো 

নো তয্, আরে রনট্েি পোট্য় কুিুল তেট্ি চট্ল তগলুে। বরলয়ো তবহোিী তস-িোট্ত্রি 

স্মৃরিি তবদনোয় ঝিঝি করিয়ো কো াঁরদয়ো তিরলল। 

 

রকন্তু, প্রিুি তচোখ রদয়োও তয্ হুহু করিয়ো েল পরিট্িরছল, বৃদ্ধ িৃিয িোহো 

তদরখট্িও পোইল নো। 
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অট্নকক্ষে পট্ি সিীশ অলট্ক্ষয অশ্রু েুরছয়ো তিরলয়ো বরলল, িুই বুঝট্ি 

পোরিস রন তবহোিী, রকন্তু আরে বুট্ঝরছ, তকন তস রনট্েি পোট্য় রনট্ে কুিুল 

তেট্িরছল। রকন্তু রেট্থযি ি েয় হয় নো তবহোিী— 

 

বোরহি হইট্ি িোট্ি কিোঘোি পরিল—ও রক তদোি বে কট্ি ঘুট্েোট্ল নোরক তগো? 

রখল খুট্ল দোও। 

 

তবহোিী প্রিুি েুট্খি পোট্ন চোরহল, রকন্তু প্রিু রনরুিট্ি তচোখ বুব্বেয়ো চুপ করিয়ো 

শুইয়ো পরিট্লন। 

 

বোরহি হইট্ি পুনিোয় শে আরসল—তদোি খুট্ল দোও নো, হোি পুট্ি তগল তয্! 
 

তবহোিী উঠঠয়ো কবোট খুরলয়ো নীিট্ব পোশ কোটোইয়ো সরিয়ো পরিল। 
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চরিশ 

 

এক বোঠট গিে দুধ্ হোট্ি সোরবত্রী ঘট্ি  ুরকয়ো িোিোিোরি তসটো পোট্শি ঠটপট্য়ি 

উপি নোেোইয়ো িোরখল। িোহোি পিট্ন ধ্পধ্ট্প গিট্দি শোরি, সদযেোি সুদীঘ ে 

রসক্ত তকশিোি রপঠ ছোিোইয়ো নীট্চ ঝুরলয়ো পরিয়োট্ছ, কট্য়কটো চূে েকুন্তল েুট্খি 

উপি কপোট্লি উপি আরসয়ো পরিয়োট্ছ, সিীশ আিট্চোট্খ চোরহয়ো তদরখল। 

িোহোি হঠোৎ েট্ন হইল, সোরবত্রীট্ক আে তয্ন তস এই প্রথে তদরখল। 

 

রকন্তু তস সিীট্শি আদ্রে চকু্ষ-পিব এই ক্ষীে দীপোট্লোট্ক তদরখট্ি পোইল নো। 

একটুখোরন সরিয়ো কোট্ছ আরসয়ো েুখ ঠটরপয়ো হোরসয়ো বরলল, তদোি রদট্য় বট্স প্রিু-

িৃট্িয রক পিোেশ ে হব্বিল শুরন? তবহোয়ো আপদটোট্ক রক কট্ি িটট্কি বোইট্ি 

দূি কট্ি তদওয়ো য্োয়, এই নো? 

 

সিীশ সোিো রদল নো। পোট্ছ কথো করহট্ল কিস্বট্ি রিিট্িি দুব েলিো ধ্িো পট্ি, 

এই িট্য় চুপ করিয়ো িরহল। 

 

সোরবত্রী বরলল, তছট্লট্বলোয় তসই তবিোট্লি গলোয় ঘণ্টো-বো াঁধ্োি গে পট্িচ ি? 

আরেও তদখট্ি চোই এ-তক্ষট্ত্র ঘণ্টো বো াঁধ্ট্ি তক এরগট্য় আট্স। িুরে রনট্ে, নো 

তিোেোি ও সোধ্ুেীঠট! 
 

িবুও সিীশ কথো বরলল নো, তয্েন চুপ করিয়ো রছল তিেরন িরহল। 

 

একটো তচৌরক টোরনয়ো লইয়ো সোরবত্রী কোট্ছ বরসল। রকন্তু এবোি িোহোি পরিহোস-

িিল কিস্বি গম্ভীি হইল। করহল, িোেোশো য্োক, কোণ্ডটো রক আেোট্ক বুব্বঝট্য় 

রদট্ি পোি? উপীনদোি সট্ঙ্গ ঝগিো কিট্ল, তশট্  রকনো সট্িোব্বেনীি সট্ঙ্গ পয্ েন্ত 

ঝগিো কট্ি চট্ল এট্ল। িো নো হয় একরদন রেট্ট য্োট্ব েোরন, রকন্তু এরক হট্ি? 

আেোি গো-ছুাঁ ট্য় রদরবয কট্িরছট্ল েদ তছো াঁট্ব নো, িো েদ চুট্লোয় য্োক, গো াঁেো তখট্ি 

ধ্ট্িচ! িোও আবোি তসোেো কট্ি নয়,—য্ি সেস্ত অিোগোি দল েঠুটট্য়, তগরুয়ো 

কোপি পট্ি য্ন্ত্র-েট্ন্ত্রি  োক রপট্ট প্রকোট্শয বুক িুরলট্য় খোওয়ো চট্লট্চ! 
 

সোরবত্রীি েুট্খ সট্িোব্বেনীি উট্িট্খ সিীট্শি গো জ্বরলয়ো তগল। তবহোিী তয্ রকছুই 

বরলট্ি বোকী িোট্খ নোই, িোহো তস বুব্বঝল। একবোি িোহোি তঠো াঁট্ট আরসয়ো পরিল 

তিোেোি েট্নযই আেোি সব েনোশ—িুরেই আেোি শরন! রকন্তু তস কথো চোরপয়ো 
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রগয়ো শুধ্ু ধ্ীি-গম্ভীি গলোয় সংট্ক্ষট্প বরলল, বুক িুরলট্য় েদ-গো াঁেো খোওয়োি 

তদো  রক? 

 

তদো  রক তস িুরে েোট্নো নো? 

 

নো 
 

আিো, িোও য্রদ নো েোট্নো, এটো ি েোট্নো তয্, আেোি গো-ছুাঁ ট্য় প্ররিজ্ঞো 

কট্িরছট্ল খোট্ব নো? 

 

িুরে আেোি তক তয্, কট্ব তেোি কট্ি রদরবয করিট্য় রনট্য়চ বট্ল তস একটো েস্ত 

বোধ্ো! 
 

সোরবত্রী তকোনেট্ি হোরস চোরপয়ো েোথো নোরিয়ো বরলল, তকউ নয় আরে? 

এট্কবোট্িই তকউ নয়? 

 

সিীশও ঘোি নোরিয়ো বরলল, নো। 

 

িট্ব েট্দি তগলোস রপকদোরনট্ি ত ট্ল তিট্ল এলোচ রচট্বোট্ি রচট্বোট্ি এট্সরছট্ল 

তকন? 

 

তস শুধ্ু িুরে বকোবরক কিট্ব এই িট্য়। 

সোরবত্রী হোরসয়ো তিরলয়ো বরলল, িবু সোরবত্রী তকউ নয়। আিো, এখন একটু দুধ্ 

তখট্য় ঘুট্েোও। বরলয় উঠঠয়ো রগয়ো দুট্ধ্ি বোঠটটো হোট্ি লইয়ো সিীট্শি সুেুট্খ 

দো াঁিোইল। সিীশ আপরি করিল নো, উঠঠয়ো বরসয়ো সেস্ত দুধ্টুকু পোন করিয়ো 

শুইয়ো পরিল। 

 

সোরবত্রী বোঠটটো হোট্ি করিয়ো চরলয়ো য্োইট্িরছল, সিীশ িোরকয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, 

তিোেোি আরেক সোিো হট্য়ট্ছ? 

 

সোরবত্রী রিরিয়ো দো াঁিোইয়ো বরলল, হো াঁ। 

 

রক তখট্ল? 

 

এখট্নো খোইরন। এইবোি রগট্য় য্ো তহোক রকছু খোব। 
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তশোট্ব তকোথোয়? 

 

তদরখ, িটট্কি বোইট্ি তকোথোও একটু েোয়গো-টোয়গো পোওয়ো য্োয় রকনো! নইট্ল 

গোছিলোয়। বরলয়ো রনট্েই একটু হোরসয়ো করহল, আিো, কথোগুট্লো েুখ রদট্য় বোি 

কিট্িও রক একটু কি হয় নো? ধ্নয িুরে! বরলয়ো পিে তেট্হ সিীট্শি কপোট্লি 

উপি হইট্ি চুলগুরল হোি রদয়ো উপট্ি িুরলয়ো রদট্ি রগয়ো িোহোি ললোট্টি উিোপ 

অনুিব করিয়ো চেরকয়ো উঠঠল। তবহোিী ঘট্ি  ুরকয়োই বরলল, েো, তিোেোি 

রবছোনোটো— 

 

সোরবত্রী পোট্শি ঘিটো হোি রদয়ো তদখোইয়ো করহল, এই ঘিটোট্িই আেোি রবছোনো 

হট্ব তবহোিী, বোবুি জ্বিটো রকছু তবশী তবোধ্ হট্ি—আরে এই পোট্শি ঘট্িই 

তশোট্বো। েোট্ঝি দিেোটো তখোলো থোকট্ব—তিোেোট্কও আে এই ঘট্িি তেট্ঝট্িই 

শুট্ি হট্ব। সিীশট্ক করহল, আি িোি তেট্গো নো, একটু ঘুট্েোবোি তচিো কি, 

বরলয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি দিেোটো বে করিয়ো রদয়ো তগল। 

 

অেকোল পট্ি সোেোনয রকছু আহোি করিয়ো রিরিয়ো আরসয়ো তস পোট্শি ঘট্িই 

একটো েোদুি রবছোইয়ো শুইয়ো পরিল এবং ক্লোন্ত চকু্ষ-দুঠট িোহোি তদরখট্ি তদরখট্ি 

গিীি রনদ্রোয় েুরদ্রি হইয়ো তগল। 

 

অরি প্রিুযট্ ই ঘুে িোরঙ্গট্ি সোরবত্রী ধ্িিি করিয়ো উঠঠয়ো এ ঘট্ি আরসয়ো 

তদরখল, শয্যোি উপি সিীশ য্োিনোয় ছটিট করিট্িট্ছ। কপোট্ল হোি রদয়ো 

তদরখল উিোট্প পুরিয়ো য্োইট্িট্ছ। িোহোি শীিলস্পট্শ ে সিীশ তচোখ তেরলল—

দু’চকু্ষ েবোিুট্লি েি িোঙ্গো। 

 

জ্বট্িি অবস্থো তদরখয়ো সোরবত্রী িট্য় তসই শয্যোি উপট্িই ধ্প করিয়ো বরসয়ো 

পরিল, ব্বেজ্ঞোসো কট্ি িোহোি এ ক্ষেিো িরহল নো। 

 

সিীশ িোহোি হোিটো টোরনয়ো লইয়ো রনট্েি িি ললোট্টি উপি চোরপয়ো ধ্রিয়ো 

বরলল, আরে কোলট্কই তটি তপট্য়রছলোে। কোলই আরে তবহোিীট্ক বট্লরছ—এই 

জ্বি আেোি তশ  জ্বি—এবোি আরে আি বো াঁচব নো। 

 

জ্বট্িি িীব্র য্োিনোয় তস এেন করিয়ো হো াঁপোইয়ো হো াঁপোইয়ো এই কথোগুরল করহল 

তয্, সোরবত্রী িোহোট্ক সোন্ত্বনো রদট্ব রক, অদেয কোিোয় িোহোি রনট্েিই কিট্িোধ্ 
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হইয়ো তগল; এবং সেস্ত িোব্বত্র রনব্বিন্ত হইয়ো ঘুেোইয়োট্ছ বরলয়ো অনুট্শোচনোয় 

িোহোি রনট্েি েোথোটো তছাঁ রচয়ো তিরলট্ি ইিো করিট্ি লোরগল। 

 

সিীশ করহল, আেোি একটো সোহস তয্ িুরে আেোি কোট্ছ আছ, বরলয়ো তস পোশ 

রিরিয়ো শুইল। 

আে তস-ই িোহোি সকট্লি বি অবলম্বন, কোল িোট্ত্র য্োহোট্ক তস অরিেোট্নি 

স্পধ্ েোয় বরলয়োরছল, িুরে আেোি তক! 
 

রকন্তু ক্ষেকোট্লি েনয সোরবত্রীি এ সোধ্যটুকুও িরহল নো তয্, তবহোিীট্ক িোরকয়ো 

িোক্তোি আরনট্ি বট্ল। শুধ্ু সিীট্শি একটো উব্বিি বোহুি উপি হোি িোরখয়ো 

পোথট্িি েূরিেি েি বরসয়ো িরহল। 

 

ক্ষট্েক পট্িই সিীশ আবোি এ-পোট্শ রিরিল। আবোি সোরবত্রীি হোিটো টোরনয়ো 

লইয়ো বুট্কি উপি চোরপয়ো ধ্রিয়ো বরলল, আরেও ি রকছু রকছু িোক্তোরি পট্িরচ, 

আরে রনিয় েোরন আেোি এ জ্ঞোন হয়ি ও-তবলো পয্ েন্ত থোকট্ব নো, রকন্তু এখট্নো 

আেোি তবশ হুাঁশ আট্ছ। রকন্তু তস জ্ঞোন য্রদ আি আেোি রিট্ি নো আট্স ি 

উপীনদোট্ক বট্লো, ওই তদিোট্েি েট্ধ্য আেোি উইল আট্ছ। তস আেোি েুখ 

তদখট্ব নো েোরন, রকন্তু এও েোরন, আেোি েিট্েি পট্ি আেোি তশ  ইিোি তস 

অপেোন কিট্ব নো। সোরবত্রী, সংসোট্ি এক িুরে ছোিো আি তকউ তবোধ্ হয় িোি 

তচট্য় আেোি তবশী আপনোি তনই। 

 

উইট্লি উট্িখ সোরবত্রীট্ক আত্মহোিো করিয়ো রদল, এবং এিকোট্লি সংয্ট্েি 

বো াঁধ্ আে িোহোি একেুহটূ্িেি আট্বট্শ িোরঙ্গয়ো পরিল। সিীট্শি বুট্কি উপি 

লুটোইয়ো পরিয়ো তস এট্কবোট্ি তছট্লেোনুট্ ি েি কো াঁরদয়ো উঠঠল। 

 

তবহোিী প্রোয় সেস্ত িোব্বত্র রবরনদ্র থোরকয়ো তিোিট্বলোটো ঘুেোইয়ো পরিয়োরছল, তস 

চেরকয়ো উঠঠয়ো বরসয়ো হিবুব্বদ্ধি েি চোরহয়ো িরহল। 

 

িখন সিীশ দুই হোি রদয়ো তেোি করিয়ো সোরবত্রীি েুখখোরন িুরলয়ো ধ্রিয়ো 

ক্ষেকোল একদৃট্ি চোরহয়ো থোরকয়ো তসই রনেীরলি অশ্রু-উৎস রনট্েি অগ্নুযিি 

শুষ্ক ওষ্ঠোধ্ট্িি উপট্ি টোরনয়ো রনিঃশট্ে রস্থি হইয়ো িরহল। 

 

িোহোি েুখ, িোহোি রচবুক, িোহোি গলো সোরবত্রীি দুই চকু্ষি অশ্রুপ্রবোট্হ িোরসয়ো 

য্োইট্ি লোরগল, এবং তস প্রবোহ তয্ িোহোি প্রোেোরধ্ট্কি তিোট্গোৎপি প্রবল 
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প্রদোহট্কও কিখোরন রিেোইয়ো শীিল করিল, িোহো অন্তয্ েোেীি অট্গোচি িরহল 

নো বট্ট, রকন্তু সংসোট্ি ওই বৃদ্ধ তবহোিীি রবস্ময়েুগ্ধ রবহ্বল চকু্ষ ছোিো িোহোি আি 

রিিীয় সোক্ষী িরহল নো। 

 

বোরহট্ি শিট্িি রেগ্ধ প্রিোি িখন রদট্নি আট্লোট্ক িুঠটয়ো উঠঠট্িরছল, সোরবত্রী 

আত্মসংবিে করিয়ো উঠঠয়ো বরসল এবং আাঁচট্ল রনট্েি তচোখ েুরছয়ো রপ্রয়িট্েি 

েুখ হইট্ি সেসি্ অশ্রুরচে সয্ট্ত্ন েুরছয়ো লইল, উঠঠয়ো আরসয়ো ঘট্িি সেস্ত 

দিেো-েোনোলো খুরলয়ো রদট্িই স্বে েোি তিৌদ্ররকিট্ে ঘি িরিয়ো তগল। 

 

তবহোিীি তচোখ রদয়ো িখন তিো াঁটো তিো াঁটো েল পরিট্িরছল, সোরবত্রী েুট্খি িোবটো 

সোেলোইয়ো তিরলয়ো শোন্ত সহে-কট্ি শুধ্ু করহল, িয় রক তবহোিী, আরে থোকট্ি 

ওাঁি তকোন িয় তনই,—বোবু িোল হট্য় য্োট্বন। আরে িিক্ষে বোবুি কোপি-তচোপি 

ছোরিট্য় রবছোনো বদট্ল রদই, িুরে রগট্য় িোক্তোিবোবুট্ক তিট্ক আট্নো তগ, বরলয়ো 

তিোগশয্যোয় পুনিোয় রিরিয়ো তগল। 

রিট্স্পন্সোরিি িোক্তোিবোবু আরসয়ো পুঙ্খোনুপুঙ্খরূট্প সিীশট্ক পিীক্ষো করিয়ো 

েুখ রবকৃি করিয়ো করহট্লন, িোই ি! এ তয্ রনট্েোরনয়োি লক্ষে তদরখ। িয় তনই, 

তিোগ এখনও বোিট্ি পোট্িরন। 

 

িিসো রদয়ো, সোন্ত্বনো রদয়ো, িোক্তোিবোবু স্বহট্স্ত ঔ ধ্ প্রস্তুি করিবোি েনয নীট্চ 

চরলয়ো তগট্লন, সিীশ কট্ি একটুখোরন হোরসয়ো সোরবত্রীি েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো 

করহল, িয় আরে একরিল করিট্ন। বরলয়ো বোরলট্শি িলোয় হোি রদয়ো একটো 

চোরবি তগোছো বোরহি করিয়ো তদখোইয়ো করহল, এটো রচনট্ি পোি সোরবত্রী? রনট্ে 

ইট্ি কট্ি একরদন য্োট্ক আাঁচট্ল তবাঁট্ধ্রছট্ল, আে আরেই িোট্ক তিোেোি 

আাঁচট্ল তবাঁট্ধ্ রদই, বরলয়ো সোরবত্রীি অশ্রুরসক্ত আাঁচলখোরন টোরনয়ো লইয়ো ধ্ীট্ি 

ধ্ীট্ি িোহোি চোরবি রিংটো বো াঁরধ্য়ো রদয়ো, একটো শোরন্তি রনশ্বোস তিরলয়ো পোশ 

রিরিয়ো শুইল। 

 

সোরবত্রীি প্ররি তবহোিীি রনিেিিোি অন্ত রছল নো; িোহোি কোট্ছ সোহস পোইয়ো তস 

প্রথেটো প্রিুি হইল বট্ট, রকন্তু তস ি তছট্লেোনু  নট্হ, রদন-কট্য়ক পট্ি তস-ই 

সোরবত্রীি েুট্খি তচহোিো তদরখয়ো েট্ন েট্ন িীি হইয়ো উঠঠল। তস লক্ষয করিয়ো 

স্পি তদরখট্িরছল, এই অসীে কে েপটু সরহেু িেেীি শোন্ত েুট্খি উপি একটো 

পোে্িুি ছোয়ো িেশিঃ ঘনীিূি হইয়ো উঠঠট্িট্ছ। 
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আট-দশরদন পট্ি একরদন সেযোয় তস সোরবত্রীট্ক রনিৃট্ি পোইয়ো সহে-কট্ি 

করহল, েো, এই বুট্িোট্ক িুরলট্য় রক হট্ব? তিোেোি ওই করচ বুট্ক য্ো সহয হট্ব, 

িোই এই বুট্িো হোট্ি রক সইট্ব নো েো? িোি তচট্য় আেোট্ক সব কথো খুট্ল বল, 

আরে তদরখ য্রদ রকছু উপোয় কিট্ি পোরি। 

 

সোরবত্রী একটুখোরন রস্থি থোরকয়ো বরলল, তিোেোট্ক এখট্নো বরলরন তবহোিী, রকন্তু 

তিোেোি নোে কট্ি উপীনবোবুট্ক আে সকোট্ল আরে রচঠঠ রলট্খ রদট্য়রচ। দু’রদন 

অট্পক্ষো কট্ি তদরখ, য্রদ রিরন নো আট্সন, তিোেোট্ক রনট্ে একবোি িো াঁি কোট্ছ 

তয্ট্ি হট্ব তবহোিী। 

 

তবহোিী উৎকঠিি হইয়ো করহল, আেোট্ক নো বট্ল এ কোে তকন কিট্ল েো! 
 

তকন তবহোিী, রিরন রক আসট্বন নো? 

 

তবহোিী েোথো নোরিয়ো আট্স্ত আট্স্ত বরলল, রিরন আসট্িও পোট্িন, রকন্তু আেোট্ক 

তকন একবোি েোনোট্ল নো েো? 

 

তকন তবহোিী? 

 

তবহোিী সট্ঙ্কোট্চ চুপ করিয়ো িরহল। কথোটো বলো দিকোি। রকন্তু এই অিযন্ত 

অপেোনকি বোকযটো িোহোি েুখ রদয়ো সহসো বোরহি হইট্ি চোরহল নো। 

 

সোরবত্রী করহল, এ-সেট্য় িো াঁি আসো তয্ রনিোন্ত দিকোি তবহোিী? 

 

তবহোিী বহু কট্ি সট্ঙ্কোচ কোটোইয়ো বরলয়ো উঠঠল, তস ি েোরন েো, রকন্তু িুরে কোট্ছ 

নো থোকট্ল পৃরথবীি সেস্ত তলোক বোবুি রবছোনো রঘট্ি থোকট্লও ি িো াঁট্ক বো াঁচোট্ি 

পোিো য্োট্ব নো, তস-কথো তকন তিট্ব তদখরন েো! 
 

সোরবত্রী করহল, তিট্বরচ তবহোিী। আরে বোরিি তয্খোট্ন তহোক নুরকট্য় তথট্ক 

আেোি কোে কিট্ি পোিব, রকন্তু উপীনবোবুি তয্ নো এট্লই নয়! িো ছোিো আরে 

তেট্য়েোনু , এ রবপট্দি কিটুকু িোল-েন্দই বো বুব্বঝ! নো তবহোিী, রিরন আসুন। 

তবহোিী ঘোি নোরিট্ি নোরিট্ি করহল, উপীনবোবুি কথো েোরনট্ন েো, রকন্তু বোবুি 

কথো েোরন। রনট্ব েোধ্ বট্ট, রকন্তু এই  োট বিি ধ্ট্ি সংসোিটো ি তদখরচ? কটো 

পুরু েোনু  তিোেোি তচট্য় িোল-েন্দ তবশী তবোট্ঝ েো? িো তস য্োই তহোক, িুরে 

কোছ তথট্ক সট্ি তগট্ল এ-য্োত্রো বোবুট্ক তয্ তিিোট্ি পোিব নো, এ কথো আরে 
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তিোেোি পো ছুাঁ ট্য় পয্ েন্ত রদরবয কট্ি বলট্ি পোরি। এেন কোে তকোট্িো নো েো, িুরে 

আেোি বোবুট্ক তছট্ি আি তকোথোও পোরলট্য় তথট্কো নো। 

 

এ কথো তবহোিীি তচট্য় সোরবত্রী তয্ কে েোরনি িোহো নট্হ, রকন্তু চুপ করিয়ো 

িরহল। িোহোট্ক হোট্িি কোট্ছ নো পোইট্ল সিীট্শি বযোকুলিো তয্ কিখোরন 

বোরিট্ব, তস সিীশই েোট্ন; রকন্তু এই রনদোরুে তিোগশয্যোয় সিীশট্ক তচোট্খি 

আিোল করিয়ো সোরবত্রী আপরনই বো বো াঁরচট্ব রক করিয়ো? িোহোট্দি প্ররি উট্পন্দ্রি 

ঘৃেো িোহোি অরবরদি রছল নো। রিরন আরসট্ল িোহোট্ক আত্মট্গোপন করিট্িই 

হইট্ব, িোহোট্ি তলশেোত্র সংশয় নোই—সেস্তই তস েট্ন েট্ন আট্লোচনো করিয়ো 

তদরখয়োরছল, রকন্তু য্োহোি েনয এিরদন এি দুিঃখ সরহয়োট্ছ, িোহোি েনয এ দিুঃখও 

সরহট্ব; এই েট্ন করিয়োই তস উট্পন্দ্রট্ক পীিোি সেস্ত রববিে খুরলয়ো রলরখয়ো, 

আরসবোি েনয অনুট্িোধ্ করিয়োরছল। 

 

সোরবত্রী দৃঢ়কট্ি করহল, নো তবহোিী, তস হট্ি রদট্ি পোিব নো। রিরন পিশুি েট্ধ্য 

নো এট্স পিট্ল, তিোেোট্ক রনট্ে রগট্য় িো াঁট্ক আনট্ি হট্ব। 

 

তবহোিী ম্লোনেুট্খই করহল, এ কথো তকন বলচ েো! আরে চোকি, আেোট্ক য্ো হুকুে 

কিট্ব, িোই আেোট্ক কিট্ি হট্ব। রকন্তু আরেও ি েোনু ? তিোেোি তচোট্িি েি 

নুরকট্য় থোকো য্রদ তকোনরদন সট্য় উঠট্ি নো পোরি েো, আেোট্ক গোল রদট্ি পোিট্ব 

নো, িো রকন্তু আট্গ তথট্ক বট্ল রদব্বচ, বরলয়ো কু্ষণ্ণরচট্ি চরলয়ো তগল। 

 

রকন্তু, সোরবত্রীি তস রচঠঠ উট্পন্দ্রি হোট্ি পরিল নো। রপিো ও েট্হশ্বিীি পুনিঃ পুনিঃ 

অনুট্িোট্ধ্ তস েোস-খোট্নক পূট্ব ে রনট্েি সমূ্পে ে ইিোি রবরুট্দ্ধও েলহোওয়ো 

বদলোইট্ি পুিী য্োইট্ি বোধ্য হইয়োরছল। এখোট্ন কোহোট্িো সরহি পরিচয় রছল নো 

বরলয়ো প্রথে িোট্ত্র িোহোট্ক একখোনো তছোট-িকে তহোট্টট্ল আশ্রয় লইট্ি 

হইয়োরছল। ইিো রছল পিরদন সকোট্ল একটো িোল েোয়গো অনুসেোন করিয়ো 

লইট্ব। স্বত্বোরধ্কোিী িুবন েুখুট্য্য েহোশয় রকন্তু খোরিি-য্ট্ত্নি অবরধ্ িোরখট্লন 

নো—আলোদো ঘট্ি রবছোনো করিয়ো রদট্লন, এেন রক, য্িরদন খুশী এখোট্ন 

থোরকট্লও য্ট্ত্নি ি্রুঠট হইট্ব নো িিসো রদট্লন। 

 

সকোট্ল একেন তপ্রৌঢ়ো-তগোট্ছি স্ত্রীট্লোক ঘি ঝো াঁট রদট্ি আরসয়ো উট্পন্দ্রট্ক বোি 

বোি রনিীক্ষে করিয়ো অবট্শট্  ঝো াঁটোটো তিরলয়ো গি হইয়ো প্রেোে করিয়ো করহল, 

বোবুি রক তকোন বযোিোে হট্য়রছল? বড্ড তিোগো তদখরচ তয্! তস তচহোিো তনই, তস বে ে 

তনই— 
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উট্পন্দ্র রবস্ময়োপি হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, িুরে আেোট্ক তচন নোরক? 

 

স্ত্রীট্লোকঠট করহল, আরে তয্ তেোক্ষদো, বোবু, আপনোট্ক রচরনট্ন? 

উট্পন্দ্রি েট্ন পরিল, এ তসই তেোক্ষদো, তয্ বহুকোল পূট্ব ে সিীট্শি বোরিট্ি 

চোকরি করিি। করহল, িুরে এখোট্ন চোকরি কি বুব্বঝ? 

 

তেোক্ষদো সলজ্জিোট্ব করহল, নো—হো াঁ—িো একিকে  চোকরি কিো বব রক! 

েুখুট্য্যেশোই বলট্ল, আি কলকোিোয় পট্ি থোকো তকন, বিং চল তকোন িীথ েস্থোট্ন 

রগট্য় থোরক তগ। য্ো তহোক একটো তহোট্টল-তটোট্টল কট্ি— 

 

উট্পন্দ্র বোধ্ো রদয়ো করহট্লন, িো তহোট্টল চলট্চ িোল? 

 

িো াঁহোি রবিব্বক্ত তেোক্ষদোি দৃঠি এিোইল নো। করহল, অেরন চট্ল য্োট্ি। িো বোবু, 

এই বয়ট্স আেোি চোকরি কিট্িই বো হট্ব তকন? আি েুখুট্য্যিই বো ছোয়ো 

েোিোট্ি হট্ব তকন? তেট্য়টোট্ক ধ্িট্ি তগট্ল আরেই ি একিকে  েোনু  

কিলুে। েোসী বট্ল িোকি, সরিযকোট্িি েোসীি েিই িোট্ক বুট্ক কট্ি 

তিট্খরছলুে, এ নো েোট্ন তক? সোরব বলট্ল, েোসী, এ-সব কিব নো, আরে চোকরি 

কট্ি েোসী-তবোনব্বঝি তপট চোলোব। িোই সই। বোবুট্দি তেট্সি বোসোয় চোকরি কট্ি 

রদলুে, বোবুিো ব্বঝ বট্ল িোবি নো, বোরিি রগিী বট্ল েোনি। নো য্োট্ব তস, নো আে 

আেোট্ক এ-সব কিট্ি হট্ব। রকন্তু য্োই বল বোবু, আরে সিয কথো বলব,—

আেোট্দি তছোটবোবু হট্িই ি আে আেোি এি দুিঃখ। 

 

উট্পন্দ্র উৎসুক হইয়ো প্রশ্ন করিট্লন, তছোটবোবু তক? আেোট্দি সিীশ? 

 

তেোক্ষদো ঘোি নোরিয়ো করহল, হো াঁ। ছুাঁ রি রক তচোট্খই তয্ তছোটবোবুট্ক তদখট্ল, িোি 

েট্নয সব েস্ব িযোগ কিট্ল! আি িোই, তছোটবোবুট্কই রক ধ্িো-তছো াঁয়ো রদট্ল? িোও 

রদট্ল নো। রবরপনবোবু লক্ষপরি েরেদোি। আেোি বোসোয় িোি তনই, রদন তনই, 

হো াঁটোহো াঁঠট কো াঁদোকোঠট কট্ি পোট্য়ি িলো ক্ষইট্য় তিলট্ল। তসোনো রূপো েট্িোয়ো 

গয়নোয় দশ হোেোি টোকো ধ্ট্ি রদট্ি চোইট্ল, রকন্তু ছুাঁ রি ি িোি েুখ পয্ েন্ত তদখট্ল 

নো! রক তেট্য়ি তিে বোবো, দশ দশ হোেোি টোকোি েোয়ো তয্ন তখোলোেকুরচি েি 

পো রদট্য় ছুাঁ ট্ি তিট্ল রদট্য়, রনট্েি ঘি-দুয়োি ব্বেরনসপিি পয্ েন্ত তিট্ল তিট্খ 

এক কোপট্ি তবরিট্য় রগট্য়, তচিলোি তকোন্ এক বোেুট্নি ঘট্ি ছ’েোস চোকরি 

কট্ি তখট্ট তখট্ট হোি-পো াঁেিো সোি কট্ি তশট্  তকোথোয় তয্ চট্ল তগল, েো দুগ েোই 
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েোট্নন, হিিোগী তবাঁট্চ আট্ছ নো েট্ি তগট্ছ! বরলয়ো তেোক্ষদো পূব েস্মৃরিি আট্বট্গ 

আাঁচল রদয়ো তচোখ েুরছল। 

 

উট্পন্দ্র চুপ করিয়ো চোরহয়ো িরহট্লন। 

 

তেোক্ষদো তচোখ েুরছয়ো কো াঁদ-কো াঁদ গলোয় ব্বেজ্ঞোসো করিল, হো াঁ বোবু, তছোটবোবু এখন 

তকোথোয়? একবোি তদখো তপট্ল ব্বেজ্ঞোসো করি, িো াঁি তখো াঁে-তটোে রকছু েোট্নন রক 

নো! 
 

উট্পন্দ্র েৃদুস্বট্ি করহট্লন, সিীশ তয্ এখন ঠঠক তকোথোয়, িো আরেও েোরনট্ন। 

শুট্নরচ িোট্দি তদট্শি বোরিট্ি আট্ছ। আিো, এই সোরবত্রী তেট্য়ঠট তক তেোক্ষদো? 

তেোক্ষদো একেুহটূ্িেই প্রজ্বরলি হইয়ো উঠঠয়ো বরলল, তক! কুলীন বোেুট্নি তেট্য় 

বোবু, আসল কুলীট্নি তেট্য়! বোছো ন’বছি বয়ট্স রবধ্বো হট্য় ঘট্িই থোট্ক, এই 

েুখট্পোিো রেন্তস রবট্য় কিব, িোেিোনী কিব বট্ল িুরলট্য় তবি কট্ি রনট্য় এট্স 

তশট্  হোরিি হোল কট্ি তিট্ল পোলোট্লো। আরে য্োই, িোই েুখ তদরখ,—নইট্ল 

বোেুন নয়, ও চোেোি! চোেোট্িি হোট্িি েল তখট্ি আট্ছ ি, ওি তনই। 

 

উট্পন্দ্র বুব্বঝট্ি নো পোরিয়ো করহট্লন, কোি কথো বলচ তেোক্ষদো? 

 

তেোক্ষদো উদ্ধিিোট্ব বরলল, এই েুখট্পোিো িুবন েুখুট্য্য! নইট্ল এেন চোেোি 

ব্বত্রসংসোট্ি আি তক আট্ছ, িুই বি িরগনীপরি, তিোি এই কোে? অযো াঁ! 
 

উট্পন্দ্র অিযন্ত আিয্ ে হইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, এই তহোট্টল য্ো াঁি? রিরন? 

 

তেোক্ষদো করহল, হো াঁ বোবু, হো াঁ, এই লক্ষ্মীছোিো হোিোট্ি রেনট্স। অিিঃপি 

অনুপরস্থি েুখুট্য্যট্ক সট্ম্বোধ্ন করিয়ো করহট্ি লোরগল, রকন্তু রক কিট্ি পোিরল 

িোি? অকূট্ল িোরসট্য় রদরল, িো ছোিো তকোনরদন িোি গো ছুাঁ ট্ি পোিরল রক? রনট্য় 

এতস, আে নয় কোল কট্ি েোস-খোট্নক কোঠটট্য় তয্রদন বলরল রবট্য় হট্ব নো, 

তসইরদনই েুট্খ নোরথ তেট্ি দূি কট্ি রদট্ল! তছট্লেোনু  অেবুব্বদ্ধ তেট্য়, িবু রক 

আি কখট্নো িোি ঘট্িি তচৌকোঠ েোিোট্ি পোিরল! এ ি আি েুরক নয়, তয্ দুট্টো 

তসোহোট্গি কথো বট্ল িুট্লোরব? তস সোরবত্রী! তয্ দশ হোেোি টোকোি েট্িোয়ো 

গয়নোয় নোরথ তেট্ি চট্ল য্োয়—তস! 
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উট্পন্দ্র অট্নকক্ষে তেৌন থোরকয়ো করহট্লন, তিোেোি েুখুট্য্যেশোইট্ক একবোি 

িোকট্ি পোি, দুট্টো কথো ব্বেজ্ঞোসো কিব? 

 

তেোক্ষদো করহল, রেন্তস বোেোট্ি তগট্ছ। একটুখোরন থোরেয়ো পুনিোয় বরলল, েোট্ঝ 

একরদন িোস্তোয় চট্ক্কোবরি-ঠোকুট্িি সট্ঙ্গ তদখো। ঠোকুি বট্ল আি কো াঁট্দ—েোট্ক 

আেোি সবোই িোলবোসি। তয্েন রূপ, তিেরন গুে, তিেরন দয়ো-েোয়ো রকনো! 
 

উট্পন্দ্র ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, চিবিীঠোকুি তক? 

 

তেোক্ষদো বরলল, রিরন বোবুট্দি তেট্সি বোসোয় িো াঁধ্ি রকনো, সব কথোই েোনি। 

তবহোিীি েুট্খ শুট্ন সেস্ত আেোট্ক বলট্লন। তচিলোি বোেুনবোরি তথট্ক বযোিোে 

হট্য় েো আেোি ছুঠট চোইট্ল, িো—আিো বোবু, বোেুন েোট্ত্রই রক এি রন ্ঠুি! তস 

স্বিট্ন্দ বলট্ল, তিোেোি ও ুট্ধ্ি তদনো হট্য়ট্চ সোি টোকো। রদট্য়, িট্ব য্োও। টোকো 

ক’ঠট তশোধ্বোি েট্নয সোরবত্রী সিীশবোবুি বোসোয় সোিো পথ তহাঁট্ট আট্স। িো 

তছোটবোবুি একরদট্ক তেেোেটো খুব উাঁচু রকনো—টোকোকরি চোইট্ল িো য্িই 

তহোক, কখট্নো নো বট্লন নো ি! রকন্তু এেরন তপোিো অট্দি তয্, তসই িোট্িই বোবুি 

তকোন্ এক েুখট্পোিো বেু পরিবোি রনট্য় এট্স হোব্বেি। সেস্তরদট্নি পি চোনঠট 

তকোট্ি বোছো তসই ঘট্ি উট্ঠট্চ, অেরন িো াঁিো এট্স পিট্লন। বেুেোনু , এট্সরচস, 

িোিটো থোক! িো নয়, িোগ কট্ি পরিবোট্িি হোি ধ্ট্ি িিিি কট্ি তবরিট্য় 

তগট্লন। তছোটবোবু ি অবোক। রকন্তু সোরব আেোি বি অরিেোনী তেট্য়। িোি রক 

এ অপেোন সয়! েল-গ্রহে নো কট্ি বোছো তসই তয্ তবরিট্য় তগল, আি ি িোি 

তকোন তখো াঁে পোওয়ো তগল নো। 

উট্পন্দ্র স্তব্ধ হইয়ো বরসয়ো িরহট্লন। িো াঁহোি তসই িোট্ত্রি রন ্ঠুি ইরিহোস তচোট্খি 

উপি উজ্জ্বল হইয়ো িুঠটয়ো উঠঠল; এবং বোি বোি েট্ন হইট্ি লোরগল, তেোক্ষদোি 

কোরহনী য্রদ অট্ধ্ েকও সিয হয়, িোহো হইট্ল য্োহোি নোেটোট্ক পয্ েন্ত তস ঘৃেো 

করিয়ো আরসট্িট্ছ, তস রক আিয্ ে নোিী! 
 

তেোক্ষদো রনট্েি কোট্ে চরলয়ো তগল, রকন্তু উট্পন্দ্র তসইখোট্ন রনস্পট্ন্দি নযোয় 

বরসয়ো িরহল। ছয়েোস পূট্ব েও তস এ-সকল কথো কোট্নও িুরলি নো। য্োহো অসৎ, 

য্োহো রেথযো, য্োহো তলশেোত্রও কলট্ঙ্কি বোট্ি কলুর ি, িোহো রচিরদনই িো াঁহোি 

কোট্ছ রব বৎ িযোেয। তয্ সিীশট্ক িযোগ করিট্ি পোরিয়োট্ছ, আে তেোক্ষদোি 

কথোয় িোহোিই তচোট্খি পোিো িোিী এবং দৃঠি ঝোপসো হইয়ো আরসল। িোহোি 

েে েট্িি েি শুভ্র হৃদয় পোথট্িি েিই কঠঠন রছল, িট্ব তকন তয্ আে অজ্ঞোি 
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নোিীি কলব্বঙ্কি প্রেয়-তবদনোি কোরহনী তসই অকলঙ্ক শুভ্রিোয় ছোয়োপোি করিল, 

িোহো িোরবয়ো তদরখট্ল তদখো য্োইি এ দুব েলিো এিরদন তসই পো োে-িট্লই চোপো 

রছল,—শুধ্ু সুিবোলো য্খন িোহোি অট্ধ্ েক শব্বক্ত হিে করিয়ো চরলয়ো তগল, িখন 

সুট্য্োগ পোইয়ো ইহোই প্রচণ্ড উৎট্সি েি িোহোি পো োে-বক্ষ রবদীে ে করিয়ো বোরহি 

হইয়ো আরসয়োট্ছ। সুিবোলো তয্ িোহোট্ক কিখোরন শব্বক্তহীন করিয়ো রগয়োট্ছ, 

েোরনট্ি পোরিট্ল উট্পন্দ্র আে িয় পোইি। 

 

রকন্তু তসরদট্ক িোহোি লক্ষয রছল নো। তস শুধ্ু শূনযদৃঠি লইয়ো সুেুট্খি রদট্ক চোরহয়ো 

বরসয়ো িরহল, এবং তকোন্ অেোনো সোরবত্রীি িোলবোসোি ইরিহোস িোি সুিবোলোি 

তশ -েুহটূ্িেি তসই অরনব েচনীয় করুে তচোখ-দুঠটি েি িোহোি তচোট্খি উপি 

তচোখ পোরিয়ো রস্থি হইয়ো িরহল। 

 

িোহোি চেক িোরঙ্গল িুবন েুখুট্য্যি কিস্বট্ি। তলোকটো সোিো রদয়ো ঘট্ি  ুরকয়ো 

বরলল, বোবু, আেোট্ক রক তিট্করছট্লন? 

 

উট্পন্দ্র করহল, বট্সো। িুরে সোরবত্রীট্ক তচট্নো? 

 

েুখুট্য্য েোথো তহাঁট করিয়ো বরলল, আট্জ্ঞ রচরন। 

 

িোি সম্বট্ে য্ো েোট্নো আেোট্ক বলট্ি পোিট্ব? 

 

আট্জ্ঞ পোিব, বরলয়ো এই রনল েজ্জ তলোকটো িোহোি গিীি অপিোট্ধ্ি ইরিহোস 

এট্ক এট্ক বযক্ত করিয়ো তশট্  করহল, আরেও িদ্রট্লোট্কি তছট্ল বোবু, রকন্তু 

আট্গ য্রদ িোট্ক রচনট্ি পোিিুে, এ পট্থ পো রদট্য় আে রবট্দট্শ তহোট্টট্লি 

িো াঁধ্ুরন-বোেুট্নি কোে কট্ি রদন কোটোট্ি হট্িো নো। শুধ্ু আেোি এই স্বব্বস্ত তয্, িোি 

তদট্হ প্রোে থোকট্ি তকউ িোট্ক নি কিট্ি পোিট্ব নো। 

উট্পন্দ্র প্রশ্ন করিল, িোট্ি তিোেোি স্বব্বস্তটো রক? 

 

েুখুট্য্য করহল, িবু পিকোট্ল েবোব রদট্ি পোিব তস নি হট্য় য্োয়রন। 

 

িোহোট্ক রবদোয় রদয়ো উট্পন্দ্র তিেরন অসোট্িি েিই বরসয়ো িরহল, শুধ্ু িোহোি 

েন িোহোট্ক অরবশ্রোে এই বরলয়ো রবাঁরধ্ট্ি লোরগল, িোল কি নোই উট্পন, িোল 

কি নোই। তয্ রনরুপোয় নোিী এিবি প্রট্লোিন অনোয়োট্স েয় করিয়ো চরলয়ো 

য্োইট্ি পোট্ি, িোহোট্ক অপেোন কিোি তিোেোি অরধ্কোি রছল নো। 
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তসইরদন অপিোট্েই উট্পন্দ্র িুবন েুখুট্য্যি আশ্রয় িযোগ করিয়ো অনযত্র চরলয়ো 

তগল। 

 

রকন্তু রকছুট্িই সেুট্দ্রি েলবোয়ু িোহোট্ক খোিো করিট্ি পোরিল নো। তবলো য্িই 

পরিয়ো আরসট্ি থোট্ক, তচোখেুখ জ্বোলো করিয়ো জ্বি আট্স এবং প্ররিরদনোন্ত তয্ 

িোহোট্ক রিল রিল করিয়ো িোহোি পিট্লোকবোরসনী স্বোেীহোিো সুিবোলোি কোট্ছই 

অগ্রসি করিয়ো রদট্িট্ছ, ইহোই তয্ন তস অন্তট্িি েট্ধ্য স্পি অনুিব করিট্ি 

থোট্ক। 

 

এইিোট্ব সেুদ্রিট্টি এই রনেেনবোট্স ইহকোট্লি রেয়োদ য্খন প্ররিরদন িুিোইয়ো 

আরসট্ি লোরগল, এেরন এক সকোট্লি িোট্ক তবহোিীি পত্র বোটীি ঠঠকোনো হইট্ি 

পুনিঃট্প্ররিি হইয়ো উট্পন্দ্রি হোট্ি আরসয়ো তপৌৌঁরছল। 

 

য্োহোট্ক েট্ন পরিট্লই িোহোি বুট্ক ছুাঁচ িুঠটয়োট্ছ, িোহোি তসই রচিরদট্নি বেুট্ক 

অপেোন করিয়ো িযোগ কিোি দুিঃখ তয্ িো াঁহোি অন্তট্ি অহিহ কি বি হইয়ো 

উঠঠট্িরছল তস শুধ্ু অন্তয্ েোেীই তদরখট্িরছট্লন, রকন্তু, আে য্খন িোহোিই 

কঠঠন পীিোি সংবোদ বহন করিয়ো তবহোিীি পত্র রচরকৎসো ও শুশূ্র োি অিোব 

রনট্বদন করিল, িখন অট্নকরদট্নি পট্ি উট্পন্দ্রি শুষ্ক ওষ্ঠোধ্ট্ি হোরস তদখো 

রদল। তস তবচোিো েোট্ন নো, য্োহোি রদনগুলো পয্ েন্ত গেনোয় আরসয়ো তঠরকয়োট্ছ, 

িোহোিই হোট্ি তস আি একেট্নি তসবোি গুরুিোি নযস্ত করিট্ি চোরহট্িট্ছ। 

িবুও উট্পন্দ্র তসইরদনই িরে বো াঁরধ্য়ো পুিী িযোগ করিট্লন। 
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একচরিশ 

 

তেযোরি  হোইট্কোটে হইট্ি রিরিয়ো বোটীট্ি পো রদয়োই তদরখট্ি পোইল সম্মুট্খি 

বোিোন্দোয় দুখোনো আিোে-তচৌরকি উপি শশোঙ্ক ও সট্িোব্বেনী েুট্খোেুরখ বরসয়ো 

গে করিট্িট্ছ। 

 

শশোঙ্ক উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো সহোট্সয েবোবরদরহ করিল, আে কোেকে ে একটু সকোল 

সকোল তশ  হট্য় তগল, িোবলুে এইখোন তথট্কই চো তখট্য় একসট্ঙ্গ ক্লোট্ব য্োব। 

 

তবশ, তবশ। বরলয়ো তেযোরি  একটুখোরন হোরস তগোপন করিয়ো বোরিি েট্ধ্য চরলয়ো 

তগল। 

 

সট্িোব্বেনী দোদোি সট্ঙ্গ সট্ঙ্গ আরসবোি উপিে করিট্িই তেযোরি  রিরিয়ো 

দো াঁিোইয়ো কৃব্বত্রে িৎেসনোি সুট্ি করহল, অরিরথট্ক একলো তিট্ল—এ তিোি রক 

বুব্বদ্ধ বল ি সট্িো? 

 

সতিোব্বেনী আিক্ত-েুট্খ পুনিোয় তচৌরকি উপি বরসয়ো পরিল। িরগনীি এই 

লজ্জোটুকু তেযোরিট্ ি তচোট্খ পরিট্ি বোকী িরহল নো। 

 

েননীি আট্দট্শ িোহোট্ক আদোলি হইট্ি রিরিয়ো কোপি ছোরিয়ো হোিেুখ ধ্ুইয়ো 

িট্ব েলট্য্োগ করিট্ি হইি। েোট্য়ি সরহি তদখো হইট্িই করহল, শশোঙ্ক 

এট্সট্চন, আে খোবোি বোইট্ি পোঠঠট্য় দোও েো। 

 

েো বরলট্লন, আিো। বোইট্ি সরি আট্ছ বুব্বঝ? 

 

তেযোরি  ঘোি নোরিয়ো েোনোইল, আট্ছ। একটুখোরন চুপ করিয়ো থোরকয়ো করহল, 

আিো েো, এেন েোনু  তকোথোয় আট্ছ েোট্নো, য্োি শিীট্ি তদো  তনই, শুধ্ুই গুে? 

 

প্রশ্নটোট্ক েগৎিোরিেী প্রসিরচট্ি গ্রহে করিট্লন নো, করহট্লন, তকন তিোিো 

য্খন-িখন আেোট্ক ও-কথো বরলস তেযোরি ? আরে ি অট্নক বোি বট্লরচ, আি 

আেোি আপরি তনই। তিোিো িোল বুব্বঝস ওি হোট্িই সরিট্ক তদ নো। 

 

তেযোরি  করহল, তদো  ছোিো েোনু  তনই েো। রকন্তু আরে অট্নকিকে কট্ি তিট্ব 

তদট্খরচ, সট্িোব্বেনী অসুখী হট্ব নো। িো ছোিো, ও বি হট্য়ট্চ, ওি অেট্িও কোে 
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কিো য্োয় নো। বরলয়োই তদরখট্ি পোইল, সট্িোব্বেনী আরসয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি দোদোি রপঠ 

তঘাঁর য়ো দো াঁিোইল। 

 

েো িো াঁিোি ঘট্িি দিেোি রিিি হইট্ি কথো করহট্িট্ছন, সুিিোং রিরন কনযোি 

আগেন তটি পোইট্লন নো। তেযোরিট্ ি কথোি উিট্ি রবিব্বক্তপূে ে স্বট্ি বরলট্লন, 

এ কথো ি আরে তকোনরদন বরলট্ন তেযোরি , ঐ ধ্োরি-তেট্য়ি রবট্য় িোি অেট্িই 

তদওয়ো তহোক। আেোি য্ো সোধ্ রছল, তস য্খন তিোিো দ’ু িোই-তবোট্ন রেট্ল ঘুরচট্য় 

রদরল, িখনই রক তেট্য়ি েট্নি িোব আরে বুব্বঝরন বোছো! আরে সব বুব্বঝ, বুট্ঝই 

ি েুখ বুট্ে আরছ। এখন আেোট্ক রেট্থয তখো াঁটো তদওয়ো তেযোরি , বরলয়ো রিরন 

েলখোবোি সোেোইট্ি বরসট্লন। সট্ঙ্কোট্চ, লজ্জোয় সট্িোব্বেনী েোঠটি সট্ঙ্গ 

রেরশয়ো তগল। েো রকন্তু িোহোি রকছুই েোরনট্লন নো। তেযোরি  েবোব রদবোি পূট্ব েই 

রিরন রনট্েি কথোি অনুবৃরিস্বরূট্প পুনিোয় বরলট্ি লোরগট্লন,—য্োট্ক তপট্ল 

তিোেোি তবোন খুশী হট্বন, িোট্কই দোও তগ বোছো, আেোি েি আি বোি বোি 

েোনট্ি হট্ব নো। আেোি েি আট্ছ, তিোেোট্দি বট্ল রদলোে। 

িরগনীি রনিরিশয় সট্ঙ্কোট্চ তেযোরি  রনট্েও অিযন্ত সট্ঙ্কোচ তবোধ্ করিট্িরছল, 

িবুও তেোি করিয়ো একটু হোরসয়ো বরলল, রকন্তু েিটো প্রসিেট্ন তদওয়ো চোই েো! 
 

েগৎিোরিেী করহট্লন, প্রসিেট্নই রদব্বচ বোছো, প্রসিেট্নই রদব্বচ। আেোট্ক 

আি রবিক্ত কট্িো নো তিোেিো। 

 

তেযোরি  একটুখোরন চুপ করিয়ো িোরবয়ো তদরখল, বযোপোিটো য্রদ এিটোই গিোইল, 

িট্ব েোট্য়ি রবিব্বক্ত সট্েও আেই একটো েীেোংসো করিয়ো লওয়ো উরচি। কোিে; 

িোহোট্দি ক্লোট্ব, লোইট্ব্ররিট্ি এ কথোটো আেকোল প্রোয়ই আট্লোরচি হইট্িট্ছ, 

অথচ, ঠঠক রক হইট্ব িোহোও বুঝো য্োইট্িট্ছ নো। বোরিট্িও কথোটো প্রোয়ই উট্ঠ 

বট্ট, রকন্তু এেরন করিয়োই থোরেয়ো য্োয়—অগ্রসি হইট্ি পোট্ি নো। শশোঙ্কট্কও 

এইরূপ অরনব্বিট্িি েট্ধ্য দীঘ েকোল তিরলয়ো িোখো য্োয় নো। সুিিোং বি-কনযোি 

সুরনব্বিি কোেনোি রবরুট্দ্ধ েননীি স্পি অরনিো তেযোরি  েোথোয় পোরিয়ো 

লইয়োই য্ো তহোক একটো রকছু এখরন রস্থি করিয়ো তিরলবোি েনয করহল, িো হট্ল 

আরে েট্ন কিরচ েো, দু-চোিেন বেু-বোেবট্দি সোেট্ন পিশু িরববোট্িই কথোটো 

পোকো হট্য় য্োক,—রক বল? 

 

েো বরলট্লন, িোলই ি। 

 

সট্িোব্বেনী ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি িোহোি ঘট্ি চরলয়ো তগল। 
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িরববোট্িি সকোট্ল তেযোরিট্ ি বরসবোি ঘিটো বেু-বোেট্ব পরিপূে ে হইয়ো 

উঠঠট্িরছল। নব-দম্পরিি রববোহ সম্বট্ে পোকো কথো হইবোি পট্ি এইখোট্নই 

েধ্যোে-তিোট্েিও একটো আট্য়োেন কিো হইয়োরছল। আে শশোঙ্কি 

তবশিূ োট্িই শুধ্ু তয্ রবট্শ  একটু পোরিপোটয লরক্ষি হইট্িরছল িোহো নয়, 

িোহোি েুখ-তচোট্খও আে এেন একটু শ্রী িুঠটয়োরছল—য্োহোট্ি িোহোট্ক সুন্দি 

তদখোইট্িরছল। কট্য়কঠট েরহলোও উপরস্থি রছট্লন, রকন্তু উপরস্থি রছল নো শুধ্ু 

সট্িোব্বেনী। তবহোিোট্ক রদয়ো িোকোইবোি পট্ি তেযোরি  রনট্ে রগয়ো িোহোি ঘট্িি 

িোট্ি কিোঘোি করিয়ো সত্বি হইবোি েনয অনুট্িোধ্ করিয়ো আরসয়োরছল। অনয 

তকোনরদন হইট্ল িোহোি এই আচিে অপিোধ্ বরলয়ো গেয হইট্ি পোরিি, রকন্তু 

আে েোেেনো পোইবোি অরধ্কোি আট্ছ বরলয়ো সট্েহ-তকৌিুট্ক অরিরথিো 

তেযোরি ট্কই শুধ্ু িোিো রদয়োরছট্লন েোত্র। 

 

িোি পট্ি অট্নক িোকোিোরকট্ি তবলো দশটোি কোছোকোরছ সট্িোব্বেনী য্খন 

উপরস্থি হইল, িখন িোহোি তচহোিো তদরখয়ো উপরস্থি সকট্লই রবস্ময়োপি 

হইট্লন। িোহোি েুখ পোে্িুি, তচোট্খি নীট্চ কোরল পরিয়োট্ছ, তয্ন সোিোিোব্বত্র তস 

এিটুকু ঘুেোয় নোই। তেযোরি  রনব েোক হইয়ো শুধ্ু িরগনীি েুট্খি প্ররি চোরহয়ো 

বরসয়ো িরহল,—আকৃরি তদরখয়ো তস তয্ন হিবুব্বদ্ধ হইয়ো তগল। 

 

রকন্তু, ইহোি অট্পক্ষোও শিগুে বি রবস্ময় তয্ েুহিূ েকোল পট্িই িোহোি অদৃট্ি 

রছল িোহো তস েোরনি নো। তসই প্রচণ্ড রবস্ময় তয্ন উট্পন্দ্রি অিীট্িি ছোয়ো লইয়ো 

সম্মুট্খি পদেো সিোইয়ো ঘট্ি প্রট্বশ করিল। তেযোরি  চেকোইয়ো উঠঠল, বরলল, এ 

রক, উপীন নোরক! 

সট্িোব্বেনী করহল, উপীনবোবু! 
 

বস্তুিিঃ, রদট্নি তবলো নো হইট্ল িোহোট্ক তবোধ্ হয় ইহোিো রচরনট্িই পোরিি নো। 

সহসো রনট্েি চকু্ষট্কই তয্ন অরবশ্বোস হয়—তয্ন িোবো য্োয় নো েোনুট্ ি তদহ 

এেন করিয়ো পরিবরিেি হইট্ি পোট্ি! উট্পন্দ্র একটো তচৌরকি উপি বরসয়ো 

পরিয়ো করহল, শিীিটো তিেন িোল তনই,—পুিী তথট্ক আসরচ। আে বযোপোি 

কী? 

 

সট্িোব্বেনী উঠঠয়ো আরসয়ো উট্পন্দ্রি হোিটো রনট্েি হোট্িি েট্ধ্য লইয়ো, েুখপোট্ন 

চোরহয়ো করহল, রক অসুখ হট্য়ট্চ উপীনবোবু? বরলট্িই িোহোি দুই চকু্ষ অশ্রুপূে ে 

হইয়ো উঠঠল। 
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উট্পন্দ্র িোহোি রববে ে ওষ্ঠপ্রোট্ন্ত হোরস টোরনয়ো করহল, অসুখ ি একটো নয় তবোন। 

 

উট্পন্দ্র আে এই প্রথে সট্িোব্বেনীট্ক িরগনী সট্ম্বোধ্ন করিল। সট্িোব্বেনী 

িোিোিোরি তচোট্খি েল েুরছয়ো তিরলয়ো করহল, চলুন, ও ঘট্ি বরস রগট্য়, বরলয়ো 

িোহোি হোি ধ্রিয়ো টোরনয়ো লইয়ো এই েনোকীে ে কক্ষ হইট্ি ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বোরহি হইয়ো 

তগল। এবং সট্ঙ্গ সট্ঙ্গই এ ঘট্িি সেস্ত আনন্দ-উৎসব এট্কবোট্ি তয্ন রনরবয়ো 

তগল। তেযোরি  আরসয়ো য্খন সট্িোব্বেনীট্ক করহল, উপীন িিক্ষে রবশ্রোে 

করুক, িুরে একবোি ও ঘট্ি এস; সট্িোব্বেনী িখন ঘোি নোরিয়ো শুধ্ু সংট্ক্ষট্প 

বরলল, আে থোক দোদো। 

 

তেযোরি  হিবুব্বদ্ধ হইয়ো করহল, থোকট্ব রক িকে? 

 

সট্িোব্বেনী তিেরন েোথো নোরিয়ো বরলল, নো, আে থোক। 

 

েগৎিোরিেী খবি পোইয়ো ঘট্ি  ুরকয়ো কো াঁদ-কো াঁদ হইয়ো বরলট্লন, তকেন কট্ি 

এি তিোগো হরল বোবো! রকন্তু আি তকোথোও তিোি থোকো হট্ব নো উপীন, আেোি কোট্ছ 

তথট্ক িোক্তোি তদখোট্ি হট্ব। নইট্ল এ অসুখ সোিট্ব নো। 

 

সট্িোব্বেনী তেোি রদয়ো বরলল, হো াঁ উপীনদো, তিোেোট্ক আেোট্দি কোট্ছই থোকট্ি 

হট্ব। তসও আে এই প্রথে উট্পন্দ্রট্ক দোদো বরলয়ো িোরকল। উট্পন্দ্র তয্ 

রচরকৎসোি েনযই পুিী হইট্ি চরলয়ো আরসয়োট্ছ, িোহো ব্বেজ্ঞোসো নো করিয়োই 

সবোই ধ্রিয়ো লইয়োরছট্লন। 

 

উট্পন্দ্র হোরসয়ো বরলল, রিট্ি এট্স নো হয় আপনোট্দি কোট্ছই থোকব, রকন্তু আে 

আেোট্ক এক ঘণ্টোি েট্ধ্যই তছট্ি রদট্ি হট্ব। 

 

েগৎিোরিেী সরবস্মট্য় করহট্লন, আেই এখখ্রন? তকন উপীন? 

 

উট্পন্দ্র সিীট্শি কঠঠন পীিোি উট্িখ করিয়ো িোহোি দোিবয রচরকৎসোলয় 

প্রিৃরিি সংবোদ য্িদূি েোরনি রববৃি করিয়ো পট্কট হইট্ি তবহোিীি পত্রখোরন 

সট্িোব্বেনীি হোট্ি রদয়ো করহল, সোট্ি এগোট্িোটোি সেয় তেন আট্ছ, য্ো তহোক 

রকছু তখট্য় রনট্য় আেোট্ক িোট্িই তয্ট্ি হট্ব। য্রদ রিট্ি আসট্ি পোরি, িখন 

আপনোি আশ্রট্য়ই থোকব। 
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েগৎিোরিেীি েোিৃহৃদয় আট্লোরিি হইয়ো আবোি তচোট্খ অশ্রু তদখো রদল। 

সিীশট্ক রিরন েট্ন েট্ন অিযন্ত তেহ করিট্িন,—তসই সিীশ আে পীরিি, 

রকন্তু উট্পন্দ্র এই তদহ লইয়ো িোহোি তসবো করিট্ি চরলয়োট্ছ শুরনয়ো িো াঁহোি বুক 

িোঠটয়ো য্োইট্ি লোরগল। রিরন তচোখ েুরছট্ি েুরছট্ি উট্পন্দ্রি খোবোি বযবস্থো 

করিট্ি ঘি হইট্ি বোরহি হইয়ো তগট্লন। 

 

সট্িোব্বেনী রচঠঠখোরন আগোট্গোিো দুইবোি রিনবোি পরিয়ো তসখোরন রিিোইয়ো রদয়ো 

রকছুক্ষে স্তব্ধিোট্ব বরসয়ো িরহল, িোহোি পট্ি করহল, তিোেোি সট্ঙ্গ আরেও য্োব 

উপীনদো! 
 

উট্পন্দ্র করহল, এি তবলোয় অনথ েক তিশট্ন রগয়ো রক হট্ব তবোন? 

 

সট্িোব্বেনী করহল, তিশট্ন নয়, সিীশবোবুি বোরিট্ি,—আেোট্ক িুরে সট্ঙ্গ 

রনট্য় চল। 

 

উট্পন্দ্র অবোক হইয়ো করহল, পোগল হট্য়চ? িুরে তসখোট্ন য্োট্ব রক কট্ি? 

 

তিোেোি সট্ঙ্গ। 

 

উট্পন্দ্র করহল, রছিঃ, িো রক হয়? এাঁিো তিোেোট্ক তয্ট্ি তদট্বন তকন, আি িুরেই 

বো তসখোট্ন য্োট্ব তকন? 

 

সট্িোব্বেনী প্রবলট্বট্গ েোথো নোরিয়ো শুধ্ু বরলল, নো, আরে য্োবই। বরলয়ো উঠঠয়ো 

তগল। 

 

অরিস-ঘট্ি একটো তকোট্চি উপি বরসয়ো তেযোরি  রনিৃট্ি শশোঙ্কি সরহি কথো 

করহট্িট্ছন, তবোধ্ করি এই আট্লোচনোই হইট্িরছল, সট্িোব্বেনী আট্স্ত আট্স্ত 

রগয়ো দোদোি রপট্ঠি কোট্ছ দো াঁিোইয়ো িো াঁহোি কো াঁট্ধ্ি উপি হোি িোরখট্িই রিরন 

চরকি হইয়ো েুখ রিিোইয়ো করহট্লন, রক তি সট্িো? 

 

সট্িোব্বেনী দোদোি কোট্নি কোট্ছ েুখ আরনয়ো েৃদুকট্ি বরলল, সিীশবোবুি িোিী 

অসুখ। 

 

তেযোরি  ঘোি নোরিয়ো দুিঃরখি হইয়ো করহট্লন, িোই ি শুনলুে। উট্পন এই 

এগোট্িোটোি তেট্নই য্োট্চ নোরক? 
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সট্িোব্বেনী করহল, হযো াঁ, আরেও িো াঁি সট্ঙ্গ য্োব। 

 

তেযোরি  চেকোইয়ো করহট্লন, িুরে য্োট্ব? তকোথোয় য্োট্ব? 

 

সট্িোব্বেনী করহল, তসখোট্ন। 

 

তেযোরি  রিরিয়ো বরসয়ো বরলট্লন, তসখোট্ন েোট্ন? সিীট্শি বোরিট্ি নোরক? 

 

সট্িোব্বেনী করহল, হো াঁ। 

 

শশোঙ্ক দুই চকু্ষ রবস্মট্য় রবস্ফোরিি করিয়ো চোরহয়ো িরহল। তেযোরি  উট্িব্বেি-

স্বট্ি বরলট্লন, িুই পোগল হরল নোরক? িোি অসুখ ি তিোি রক? িুই য্োরব তকন? 

 

সট্িোব্বেনী শোন্ত দৃঢ়কট্ি করহল, আরে য্োব নো ি তক য্োট্ব? নো দোদো, িো াঁি শক্ত 

অসুখ, আেোট্ক তয্ট্িই—আি তস বরলট্ি পোরিল নো। কোিোয় রুদ্ধকি হইয়ো 

দোদোি কো াঁট্ধ্ি উপি েুখ লুকোইয়ো িুাঁ পোইয়ো কো াঁরদয়ো উঠঠল। 

 

তেযোরিট্ ি তচোট্খি উপি হইট্ি অট্নক রদট্নি একটো কোট্লো পদেো তয্ন প্রচণ্ড 

ঘূে েো হোওয়োয় চট্ক্ষি পলট্ক রছাঁ রিয়ো উিোইয়ো লইয়ো তগল। রকছুক্ষে রনিঃশট্ে 

বরসয়ো থোরকয়ো পট্ি তবোট্নি েোথোয় হোি িোরখয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বুলোইট্ি বুলোইট্ি 

বরলট্লন, আিো য্ো। সট্ঙ্গ ব্বঝ আি দট্িোয়োনও য্োক। তকেন থোট্ক রগট্য়ই 

তটরলগ্রোি করিস—আরে কোল-পিশু িো হট্ল িেেী িোক্তোিট্ক সট্ঙ্গ রনট্য় রগট্য় 

পিট্বো। বরলয়ো িোহোট্ক একটু সুেুট্খ টোরনবোি তচিো করিট্িই সট্িোব্বেনী দুই 

হোট্ি েুখ  োরকয়ো ঘি হইট্ি ছুঠটয়ো পলোয়ন করিল। 

শশোঙ্ক েূট্ঢ়ি েি চোরহয়ো থোরকয়ো তসই প্রশ্নই করিল, সিীশবোবুি অসুখ, িোট্ি 

উরন তকন য্োট্বন এ ি বুঝট্ি পোিলুে নো তেযোরি বোবু? এ-সব রক বযোপোি বলুন 

ি? 

 

তেযোরিট্ ি কোট্ন এ প্রশ্ন তপৌৌঁরছল রকনো বলো শক্ত। তস তয্ন স্বপ্নোরবট্িি েি 

বরলট্ি বরলট্ি বোরহি হইয়ো তগল—িোি েট্নয ও এি বযোকুল হট্ব এ ি স্বট্প্নও 

িোরবরন! এিো বট্ল একিকে— কট্ি অনযিকে—এ-সব রক কোণ্ড হট্ি চলল! 
 

তিশট্ন নোরেয়ো উট্পন্দ্র তয্ িদ্র য্ুবকঠটি কোট্ছ সিীট্শি গ্রোট্েি পথ ব্বেজ্ঞোসো 

করিট্লন, িোগযিট্ে তস তছোকিো িোহোিই রিসত্পন্সোরিি কম্পোউন্ডোি, রনট্েি 
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রক একটো কোট্ে তিশট্ন আরসয়োরছল। বোবুি বোরিই গন্তবয স্থোন শুরনয়ো তস 

রবস্তি ছুটোছুঠট করিয়ো একখোনো েোত্র পোলরক সট্িোব্বেনীি েনয তয্োগোি করিট্ি 

পোরিল এবং উট্পন্দ্রট্ক করহল, ঐ ি েট্হশপুি তদখো য্োট্ি, চলুন নো, কথো 

কইট্ি কইট্ি তহাঁট্ট য্োই,—তয্ট্ি আধ্-ঘণ্টোও লোগট্ব নো। নইট্ল, তগোরুি 

গোরিট্ি তগট্ল অট্নক তদিী হট্ব। 

 

হো াঁঠটবোি অবস্থো উট্পন্দ্রি নয়, রকন্তু তগো-শকট্টি িট্য় পদব্রট্েই স্বীকোি 

করিট্লন। 

 

সট্িোব্বেনীট্ক পোলরকট্ি বসোইয়ো রদয়ো এবং দট্িোয়োন ও দোসীট্ক সট্ঙ্গ রদয়ো 

উট্পন্দ্র তছট্লঠটি সট্ঙ্গ িওনো হইয়ো পরিট্লন। িোহোি বয়স সট্িট্িো-আঠোট্িোি 

তবশী নয়,—খুব চোলোক চটপট্ট, নোে এককরি।িোহোি িিসো আট্ছ, আি বছি-

খোট্নক তকোনেট্ি িোহোট্দি পোস-কিো িোক্তোিবোবুি সট্ঙ্গ ঘুরিট্ি পোরিট্ল তসও 

আলোদো প্রযোক্ঠটস করিট্ি পোরিট্ব। িোহোি েট্ি িোক্তোরিটো রকছুই নয়, ও তকবল 

একটু হোিয্শ হওয়ো চোই। নইট্ল তয্ বো াঁচবোি তস বো াঁট্চ, তয্ েিবোি তস রকছুট্িই 

বো াঁট্চ নো। 

 

উট্পট্ন্দ্রি িোহোট্ি রকছুেোত্র েিট্িদ নোই েোনোইয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, 

তিোেোট্দি বোবু এখন তকেন আট্ছন? 

 

এককরি করহল, বোবু? আে বোইশ রদন হট্লো, রিরন ি িোল হট্য় তগট্ছন। েশোয়, 

সেস্ত ও ুধ্ আরেই রদট্য়রচ। বরলয়ো তস বোি-কট্য়ক রনট্েি বুক রনট্েই ঠুরকয়ো 

রদল। 

 

উট্পন্দ্র অট্নকটো রনব্বিন্ত হইয়ো প্রশ্ন করিট্লন, অসুখটো রক খুব তবশী হট্য়রছল, 

এককরিবোবু? 

 

এককরি করহল, তবশী? রিরন ি েট্িই তগছট্লন। রগিীেো নো এট্স পিট্ল ি 

রশট্বি অসোরধ্য রছল। হট্ব নো েশোই? রদনিোি থোট্কোবোবোি সট্ঙ্গ েদ আি েদ, 

গো াঁেো আি গো াঁেো। রক নো কোলীরসদ্ধ হট্চ। ছোই হট্চ! ও-সব রক আেিো 

িোক্তোট্িিো রবশ্বোস করি েশোই? আেিো সোট্য়রণ্টরিক্ তেন। রকন্তু রগিীেো এট্সই 

থোট্কোবোবোি বোবোরত্ব তবি কট্ি রদট্লন—টোন তেট্ি ব্বত্রশূল-রিশূল তিট্ল রদট্য় 

দূি কট্ি রদট্লন। বযোটো রদন-কিক রক কে কোণ্ডই কিট্ল! তসই তয্ন বোবু,—

এট্ক তিট্ি েোিট্ি য্োয়, ওট্ক তিট্ি েোিট্ি য্োয়,—একরদন সোেোনয কথোয় 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
0

5
 

েশোই, আেোট্ক এেরন দো াঁিঝোিো রদট্য় উঠল! আরে তনহোি নোরক িোলেোনু , 

কোট্িো সট্ঙ্গ ঝগিো-রববোদ কিট্ি চোইট্ন, নইট্ল, আি তকউ হট্ল রদি বযোটোি 

েোথোটো তসরদন িোঠটট্য়। বরলয়ো এককরি হোট্িি ছোিোটো একবোি শূট্নয 

আস্ফোলন করিয়ো লইল। 

উট্পন্দ্র একটু আিয্ ে হইয়োই ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, রগিীেো তক? 

 

এককরি করহল, িো রক েোরন েশোই। সবোই বট্ল রগিীেো, আরেও বরল রগিীেো। 

 

উট্পন্দ্র করহট্লন, িো াঁট্ক িুরে তদট্খচ? 

 

এককরি করহল, হো াঁ তস এক-িকে তদখোই বব রক। 

 

উট্পন্দ্র ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, িো াঁি বয়স কি বলট্ি পোি? 

 

এককরি একটু িোরবয়ো করহল, িো চরিশ-পিোশ হট্ব তবোধ্ হয়। নইট্ল বোবুট্ক 

রক তকউ শোসন কিট্ি পোট্ি েশোই? িোক্তোিবোবু ি বট্লন, রিরন নো এট্ল ি হট্য়ই 

তগছল। 

 

এককরিি সট্ঙ্গ উট্পন্দ্র য্খন সিীট্শি বোটীট্ি আরসয়ো তপৌৌঁরছট্লন িখন তবলো 

তিোট্ব-তিোট্ব। সট্িোব্বেনী পূট্ব েই তপৌৌঁরছয়োরছল, িোহোি পোলরক িটট্কি বোরহট্ি 

বটগোছিলোয় নোেোইয়ো দট্িোয়োন অট্পক্ষো করিট্িট্ছ। সুেুট্খই দোিবয-

রচরকৎসোলয়, তসখোট্ন তলোকেট্নি অসম্ভব েনিো। 

 

এককরি সকলট্ক সট্ঙ্গ করিয়ো আরনয়ো নীট্চি বরসবোি ঘট্ি বসোইয়ো তবহোিীট্ক 

িোরকট্ি তগল, রকন্তু িোহোি তদখো রেরলল নো। িোক্তোিবোবুও বোরহট্ি তিোগী তদরখট্ি 

রগয়োরছট্লন, সেস্ত তলোক রিি করিয়ো িো াঁহোি েনযই অট্পক্ষো করিট্িট্ছ। 

 

উট্পন্দ্রি এই রগিীেো সম্বট্ে অিযন্ত সংশয় রছল, িোই সট্িোব্বেনীট্ক তসইখোট্নই 

অট্পক্ষো করিট্ি বরলয়ো তসোেো সুেুট্খি রসাঁরি রদয়ো উপট্ি উঠঠয়ো তগট্লন। 

 

সিীশ শয্যোি উপি ঘুেোইট্িরছল। িোহোি রশয়ট্ি বরসয়ো সোরবত্রী জ্বট্িি 

কোগেখোনো রনরবি-েট্ন পিীক্ষো করিট্িরছল। ও-ধ্োট্িি তখোলো েোনোলো রদয়ো 

সূয্ েোস্ত-আিো তেট্ঝি উপি িোঙ্গো হইয়ো ছিোইয়ো পরিয়োরছল। 
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এেরন সেয় িোট্িি িোিী পদেো সিোট্নোি শট্ে সোরবত্রী েুখ িুরলয়ো তদরখল—

একেন অপরিরচি িদ্রট্লোক। 

 

শশবযট্স্ত েোথোয় আাঁচল িুরলয়ো রদয়ো উঠঠয়ো পরিবোি তচিো করিট্িই আগন্তুক 

রনকট্ট আরসয়ো করহট্লন, আপরন উঠট্বন নো-আরে উট্পন। আপরন সোরবত্রী 

ি? 

 

সোরবত্রী ঘোি নোরিয়ো েোনোইল, হো াঁ।রকন্তু িট্য়, লজ্জোয়, সট্ঙ্কোট্চ এট্কবোট্ি তয্ন 

েরিয়ো তগল। 

 

উট্পন ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, সিীশ ঘুেুট্চ? এখন তকেন আট্ছ? 

 

সোরবত্রী পূট্ব েই েিই েোথো নোরিয়ো েোনোইল, িোল আট্ছন। 

 

উট্পন্দ্র িখন ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি খোট্টি একোংট্শ আরসয়ো বরসট্লন। রনট্েি কিেবয রিরন 

পূট্ব েই রস্থি করিয়ো লইয়োরছট্লন, বরলট্লন, আেোট্ক তস রচঠঠ তয্ আপরনই 

রলট্খরছট্লন িো এখন বুঝট্ি পোিরচ। আেোট্ক আসট্ি বট্ল রনট্েি সুখ-

দুিঃখ,িোল-েন্দ তয্ আপরন কিখোরন িুি কট্িরছট্লন, েট্ন কিট্বন নো তস 

আরে বুব্বঝরন। এই ি চোই। এই ি রনট্েি পরিচয়। 

 

সোরবত্রীি েট্ন হইল,তস বুব্বঝ স্বপ্ন তদরখট্িট্ছ। এ বুব্বঝ আি তকহ, এ বুব্বঝ সিীট্শি 

তস উপীনদো নয়। 

 

উট্পন্দ্র ক্ষেকোল চুপ করিয়ো থোরকয়ো বরলট্লন,তিোেোি তচট্য় আরে বয়ট্স বি। 

তিোেোট্ক আরে সোরবত্রী বট্ল িোকব, িুরে আেোট্ক দোদো বট্ল তিট্কো; আে 

তথট্ক িুরে আেোি তছোট তবোন। 

সোরবত্রী নীিট্ব উঠঠয়ো আরসয়ো গলোয় আাঁচল রদয়ো উট্পন্দ্রি পোট্য়ি কোট্ছ প্রেোে 

করিল এবং দুই হোি বোিোইয়ো উট্পন্দ্রি েিুোি রিিো খুরলট্ি খুরলট্ি অট্ধ্োেুট্খ 

প্রশ্ন করিল, আসট্ি এি তদিী হট্লো তকন? রচঠঠ রক সেট্য় পোনরন? 

 

উট্পন্দ্র সোরবত্রীি কোট্ে বোধ্ো রদট্লন নো। সহেিোট্ব বরলট্লন, নো িোই, পোইরন। 

আরে পিশু পুিীট্ি তিোেোি রচঠঠ তপট্য় আসরচ। রকন্তু তিোেোি তয্ একটো িোিী 

শক্ত কোে বোকী িট্য়ট্চ রদরদ,—কথোটো এইখোট্ন উট্পন্দ্রি েুট্খ বোরধ্য়ো তগল।। 
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সোরবত্রী েিুোট্েোিোটো একপোট্শ সিোইয়ো িোরখয়ো তেোেো খুরলট্ি খুরলট্ি বরলল, 

রক কোে দোদো? 

 

িথোরপ উট্পন্দ্রি েুট্খ একবোি বোরধ্ল। িোি পি তয্ন তেোি করিয়োই রিিট্িি 

সট্ঙ্কোচ কোটোইয়ো বরলট্লন, রকন্তু িুরে ছোিো এ কোে আি কোরুি সোধ্য নয় কট্ি। 

আি একেন পোিি, তস সুিবোলো— 

 

সোরবত্রী তেৌনেুট্খ অট্পক্ষো করিয়ো আট্ছ তদরখয়ো উট্পন্দ্র করহট্লন,সট্িোব্বেনীি 

নোে শুট্নচ? 

 

সোরবত্রী ঘোি নোরিয়ো বরলল, শুট্নরচ। 

 

সেস্তই শুট্নচ তবোধ্ হয়? 

 

সোরবত্রী তিেরনই েোথো নোরিয়ো েোনোইল, তস সেস্তই েোট্ন। 

 

িখন উট্পন্দ্র ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বরলট্লন, সিীট্শি অসুখ শুট্ন িোট্ক তকোনেট্িই ধ্ট্ি 

িোখো তগল নো, আেোি সট্ঙ্গ তস এট্সট্চ। নীট্চি ঘট্ি অট্পক্ষো কট্ি বট্স 

আট্ছ,—িোি তকোন উপোয় কি রদরদ। 

 

সোরবত্রী ত্রস্তপট্দ উঠঠয়ো দো াঁিোইয়ো করহল, রিরন এট্সট্ছন! আরে এখুরন রগট্য়—

রকন্তু আরে রক িো াঁি কোট্ছ তয্ট্ি পোরি দোদো? 

 

এ ইরঙ্গি উট্পন্দ্র বুব্বঝট্লন। দুই চকু্ষ প্রসোরিি করিয়ো েুক্তকট্ি বরলয়ো 

উঠঠট্লন,িুরে তয্ট্ি পোট্িো নো? আেোি তছোটট্বোন সংসোট্ি রক তকোন তেট্য়ি 

তচট্য় তছোট সোরবত্রী, তয্, তকোথোও িোি েোথো উাঁচু কট্ি দো াঁিোট্ি সট্ঙ্কোচ হট্ব? 

আেোি তবোন,পৃরথবীট্ি তস রক তসোেো পরিচয় রদরদ! 
 

সোরবত্রী আি সরহট্ি পোরিল নো, চট্ক্ষি রনরেট্  িোহোি েোথোটো উট্পন্দ্রি দুই 

পোট্য়ি উপি এট্কবোট্ি লুটোইয়ো পরিল।বোি বোি করিয়ো তসই শীে ে পো-দুখোরনি 

ধ্ূলো েোথোয় িুরলয়ো লইয়ো তস য্খন তসোেো হইয়ো উঠঠয়ো দো াঁিোইল,িখন িোহোি 

েুট্খ আবিে নোই, দুই তচোখ রদয়ো েল পরিট্িট্ছ। তসই অশ্রুরসক্ত েুখখোরনি 

উপি নোিী-চরিট্ত্রি বৃহৎ েরহেো উট্পন্দ্র রনরন েট্ে -চট্ক্ষ রনিীক্ষে করিট্ি 

লোরগট্লন। 
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তচোখ েুরছয়ো সোরবত্রী য্খন ঘি হইট্ি বোরহি হইয়ো তগল, উতপন্দ্র রপছন হইট্ি 

বরলট্লন, য্োও রদরদ, য্োি তবোন বট্ল িোি কোট্ছ রনট্েি পরিচয় তদট্ব,িোট্ক 

তবোট্লো,আেিো দু’িোই-তবোন আে পয্ েন্ত কখট্নো সংসোট্ি তছোট কোে করিরন। 

 

সোরবত্রী চরলয়ো তগট্ল রিরন রনরদ্রি সিীট্শি প্ররি দৃঠিপোি করিয়ো িোকট্লন, 

সট্ি? ওট্ি সিীশ? 

 

ঘুে িোরঙ্গয়ো সিীশ ধ্িিি করিয়ো উঠঠয়ো বরসয়ো তচোখ িগিোইয়ো চোরহয়ো িরহল। 

 

তিোি উপীনদো—আেোয় রচনট্ি পোরিস তন? 

উপীনদো! সিীশ রবহ্বল-চট্ক্ষ রনব েোক হইয়ো চোরহয়ো িরহল। 

 

রক তি, এখট্নো রচনট্ি পোরিস রন? 

 

সিীশ ঠঠক তয্ন ঘুট্েি তঘোট্ি কথো করহল—তয্ন এখট্নো িোহোি তঝো াঁক কোট্ট 

নোই—এেরনিোট্ব করহল, রচনট্ি তপট্িরচ। িুরে এট্সচ উপীনদো? 

 

হো াঁ িোই, এট্সরচ। 

 

িট্ব পো-দুঠট একবোি তিোল নো উপীনদো,অট্নকরদন তিোেোি পোট্য়ি ্্ধ্ূট্লো 

েোথোয় রদট্ি পোইরন। 

 

উট্পন্দ্র দুই হোি বোিোইয়ো িোহোি রচিরদট্নি বেুট্ক বুট্ক টোরনয়ো লইট্লন। 

রকছুক্ষে পয্ েন্ত অট্চিন েূরিেি েি উিট্য় উিট্য়ি বক্ষ-সংলগ্ন থোরকবোি পট্ি 

উট্পন্দ্র আট্স্ত আট্স্ত বরলট্লন, আি তদিী করিস তন সিীশ, একটু রশগরগি 

তসট্ি ওঠ িোই, আেোি অট্নক কোে তিোি েট্নয পট্ি িট্য়ট্চ। 

 

রক কোে উপীনদো? বরলয়ো সিীশ পোট্য়ি শট্ে রপছট্ন চোরহয়ো এট্কবোট্ি স্তরম্ভি 

হইয়ো িরহল। সোরবত্রীি হোি ধ্রিয়ো সট্িোব্বেনী আরসট্িট্ছ! 
 

তস একবোি উট্পন্দ্রি পোট্ন চোরহয়ো, আি একবোি িোল করিয়ো তচোখ িগিোইয়ো 

এই দুঠট িেেীি েুট্খি রদট্ক চুপ করিয়ো চোরহয়ো িরহল। তস তয্ রনট্েি দৃঠিট্ক 

প্রিযয় করিট্ি সোহস করিট্িট্ছ নো িোহো উট্পন্দ্র এবং সোরবত্রী উিট্য়ই বুব্বঝল। 
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সট্িোব্বেনী েুহিূ েকোল সিীট্শি কঙ্কোলসোি পোে্িুি েুট্খি প্ররি দৃঠিপোি করিয়ো 

দ্রুিপট্দ অগ্রসি হইয়ো িোহোি পোট্য়ি কোট্ছ রবছোনোি উপি উপুি হইয়ো পরিয়ো 

উচ্ছ্বরসি িন্দন দেন করিট্ি লোরগল। তকহই কথো করহল নো, রকন্তু এই কোিোি 

রিিট্ি তয্ কি বি তবদনো ও ক্ষেোরিক্ষো রছল, িোহো কোহোিও বুব্বঝট্ি বোকী িরহল 

নো। সিীশ রনব েোক কোষ্ঠপুিরলি েি বরসয়ো িরহল,িোহোি হৃদট্য়ি একপ্রোন্ত 

অবযক্ত আনট্ন্দি উচ্ছ্বোট্স তয্েন িিরঙ্গি হইয়ো উঠঠট্ি লোরগল, অপি প্রোন্ত 

তিেরন রনদোরুে সেসযোি অরিঘোট্ি িীি, সংকু্ষব্ধ হইয়ো উঠঠল।বহুক্ষে পয্ েন্ত 

কোহোিও েুট্খ কথো নোই,—রদবোট্শট্ ি এই প্রোয়োেকোি স্তব্ধ ঘিটোি েট্ধ্য শুধ্ু 

তকবল সট্িোব্বেনীি দুরন েবোি িন্দট্নি তবগ িোহোি প্রোেপে শোসট্নি নীট্চ িরহয়ো 

িরহয়ো উচ্ছ্বরসি হইয়ো উঠঠট্ি লোরগল। এই নীিবিো িঙ্গ হইল উট্পন্দ্রি 

কিস্বট্ি। রিরন সট্িোব্বেনীি েোথোি উপি ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি িো াঁহোি দরক্ষে হস্ত িোরখয়ো 

করহট্লন, অপিোধ্ য্োিই হট্য় থোক সিীশ, আেোি এই তবোনঠটট্ক আে িুই েোপ 

কি। ওি বুট্কি তিিট্িি অট্নক রদট্নি অট্নক সব্বিি দুিঃখ আে তিোট্ক 

তসবো কিবোি েট্নযই আেোি সট্ঙ্গ ওট্ক পোঠঠট্য় রদট্য়ট্চ। রকন্তু সোরবত্রী, িুরে 

রদরদ অেন েুখঠট রবে ে কট্ি দো াঁরিট্য় থোকট্ল ি হট্ব নো! তিোেোি এই েিট্েোেুখ 

দোদোঠটি অট্নক উৎপোি অট্নক িোি আে তথট্ক তিোেোট্ক বইট্ি হট্ব তবোন। 

এট্সো, আেোি কোট্ছ এট্স বট্সো। 

 

সোরবত্রীি নোট্ে সট্িোব্বেনীি লজ্জো, শিে, তবদনো সেস্ত িুরলয়ো েুখ িুরলয়ো 

দো াঁিোইল। এিক্ষে পয্ েন্ত তস িোহোট্ক উট্পন্দ্রি তকোনরূপ আত্মীয়ো বরলয়োই েট্ন 

করিয়োরছল। 

সোরবত্রী রনিঃশট্ে আরসয়ো উট্পন্দ্রি পোট্য়ি কোট্ছ তেট্ঝি উপি বরসল। উট্পন্দ্র 

িোহোি েোথোি উপি হোি িোরখয়ো বরলট্লন, িুরে েট্ন কট্িো নো রদরদ, তিোেোি 

কোট্ছ েোপ তচট্য় তিোেোি আরে অেয্ েোদো কিব। রকন্তু সিীশ, িুই আেোট্ক েোপ 

কি। তিোি য্ি অপেোন, য্ি অরনি আরে কট্িরচ, সেস্ত আে িুট্ল য্ো িোই। 

 

সিীশ কথো করহট্ব রক, তস অবোক হইয়ো শুধ্ু রনিলক-চট্ক্ষ চোরহয়ো িরহল। 

উট্পন্দ্র একটুখোরন ম্লোন হোরসয়ো করহট্লন, আরে বুট্ঝরচ, সিীশ, তিোিো রক 

িোবরচস। িোবরচস তয্, তসই উপীনদো তছট্লেোনুট্ ি েি এি বট্ক তকন! রকন্তু 

তিোিো েোরনস তন িোই, কিকোল তিোট্দি উপীনদোি এই েুখখোনো এট্কবোট্ি েূক 

হট্য় রছল। িোই, য্ি কথো েেো হট্য়রছল, সব আে েোিোট্লি েি তবরিট্য় 

আসট্চ, কোট্ক আটট্ক িোরখ বল ি! 
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উট্পন্দ্রি কথোি িঙ্গীট্ি সিীট্শি বুট্কি রিিিটোয় রক এক িকট্েি অেোনো 

িট্য় তিোলপোি করিট্ি লোরগল, রক একটো কথো তস েোরনট্িও চোরহল, রকন্তু, নো 

পরিল িোহোি প্রশ্নটো েট্ন, নো িোহোি েুখ রদয়ো কথো িুঠটল। তস তয্েন চোরহয়ো 

রছল তিেরন চোরহয়ো িরহল। 

 

পিক্ষট্েই উট্পন্দ্র সট্িোব্বেনীি েুট্খি প্ররি চোরহয়ো সিীশট্ক বরলট্লন, িুই িোল 

হ’, আশীব েোদ করি তিোিো সুখী হ’—আরে আেোি এ তবোনঠটট্ক রনট্য় চট্ল য্োব। 

বরলয়ো উট্পন্দ্র আট্স্ত আট্স্ত সোরবত্রীি েোথোি উপি আঙুট্লি ঘো েোরিয়ো 

করহট্লন, িুরে ছোিো আেোি িোি তনবোি আি তকউ তনই রদরদ। আি তয্ অসুখ, 

িোট্ি আি কোউট্ক কোট্ছ িোকট্ি সোহসও হয় নো, হওয়ো উরচিও নয়। শুধ্ু 

তিোেোি েি য্োি পট্িি েনযই তকবল তবাঁট্চ থোকো, আেোি তসই তবোনঠটি ওপট্িই 

রনট্েট্ক সাঁট্প রদট্ি পোরি। য্োট্ব রদরদ আেোি সট্ঙ্গ? সিীশট্ক তছট্ি তয্ট্ি কি 

হট্ব,—িো হট্লোই বো। এি তচট্য় কি তবশী দুিঃখ-কি তয্ িগবোন েোনু ট্ক সইট্ি 

রদট্য় েোনু  কট্ি তিোট্লন িোই! 
 

সিীট্শি েট্নি েট্ধ্য এিক্ষট্েি তসই রবস্মৃি প্রশ্নটো তয্ন রবদুযট্িি তিখোয় 

তখরলয়ো তগল। তস সহসো বরলয়ো উঠঠল, উপীনদো, আেোট্দি পশু-তবৌঠোন তকেন 

আট্ছন? িো াঁি তয্ অসুখ শুট্ন এট্সরছলোে। 

 

উট্পন্দ্র একেুহটূ্িেি েনয দো াঁি রদয়ো তেোি করিয়ো অধ্ি চোরপয়ো ধ্রিট্লন, িোি 

পট্ি অিযোসেি একবোি উপট্িি রদট্ক চোরহয়ো বরলট্লন, পশু তনই—েোিো 

তগট্ছ। 

 

সট্িোব্বেনী তচাঁ চোইয়ো উঠঠল, সুিবোলো-তবৌরদ তনই? 

 

উট্পন্দ্র ঘোি নোরিয়ো বরলট্লন, নো। 

 

সিীশ তেোটো বোরলশটোয় তহলোন রদয়ো েূছ েোহট্িি েি শূনযদৃঠিট্ি চোরহয়ো বরসয়ো 

িরহল। 

 

সুিবোলো নোই, তস েোিো তগট্ছ! এই বোিেো উট্পন্দ্রি েুখ রদয়ো অরি সহট্েই বোরহি 

হইয়ো আরসল; রকন্তু এ ‘নোই’ তয্ রক নো-থোকো, এ য্োওয়ো তয্ রক য্োওয়ো, সিীট্শি 

তচট্য় তক তবশী েোট্ন! সট্িোব্বেনীি তচট্য় তক তবশী তদরখয়োট্ছ! সোরবত্রীি তচট্য় 

তক তবশী শুরনয়োট্ছ! 
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িথোরপ সুিবোলো নোই—তস েরিয়োট্ছ। সিীট্শি েুট্খি প্ররি চোরহয়ো উট্পন্দ্র 

একটুখোরন হোরসয়ো করহট্লন, িগবোন রনট্লন, িোি আি নোরলশ রক! রকন্তু এ 

সেট্য় রদবো-তছো াঁিোটো য্রদ কোট্ছ থোকি! েো-বোপ তনই, তছট্লট্বলো তথট্ক েোনু  

কট্ি এি বি কিলোে, তসও তকোথোয় তগল! রক েোরন েিবোি আট্গ একবোি 

িোট্ক তদখট্ি পোব রক নো। 

 

সিীশ তিেরন েূছ েোহট্িি েি থোরকয়োই ব্বেজ্ঞোসো করিল, রদবোি রক হট্লো 

উপীনদো? 

 

উট্পন্দ্র করহট্লন, রক েোরন িোি রক হট্লো! কলকোিোয় হোিোনদোি বোরিট্ি তথট্ক 

পিট্ি রদলোে—এ লজ্জোি কথো কোরুট্ক বলোও য্োয় নো, বলট্ি ইট্িও কট্ি 

নো—বোরিট্ি আেও েোট্ন, তস কলকোিোয় পিট্চ, সুট্িো িোট্ক িোিী 

িোলবোসট্িো, তস তবচোিো েিবোি আট্গ তদখট্ি তচট্য়রছল, রকন্তু এ সোধ্ িোি পূে ে 

কিট্ি পোিলোে নো। হোিোনবোবুি স্ত্রীি সট্ঙ্গ তকোথোয় তয্ চট্ল তগল িোি উট্দ্দশও 

তনই। 

 

রিনেন তশ্রোিোই একসট্ঙ্গ অবযক্ত-কট্ি রক একটো চীৎকোি করিয়ো উঠঠল, রকন্তু 

তকোন কথোই স্পি হইল নো। 

 

িোি পট্ি সেস্ত নীিব। সেস্ত ঘিটো তয্ন একটো শূনয িশোট্নি েি থেথে 

করিট্ি লোরগল। 

 

তকহই উট্পন্দ্রি েুট্খি পোট্ন চোরহট্িও পোরিল নো, রকন্তু প্রট্িযট্কিই েট্ন হইট্ি 

লোরগল, িোহোট্দি এিরদট্নি দুিঃখ-কি-েোন-অরিেোনগুলো তয্ন এই অভ্রট্িদী 

তবদনোি কোট্ছ এট্কবোট্ি িুি হইয়ো তগট্ছ। 

 

সোরবত্রী সিীট্শি কোট্ছ সকল কথোই শুরনয়োরছল। সকল কথোই েোরনি। তস 

িোরবট্ি লোরগল, এই রবপুল শূনযিো এই তলোকটো রক রদয়ো িরিয়োট্ছ! এ বযথো, তস 

তকেন করিয়ো িোহোি বদনব্বন্দন েীবন-য্োত্রোি েট্ধ্য এি সহট্ে বরহয়ো 

তবিোইট্িট্ছ! বুট্কি রিিট্ি য্োহোি এিবি হোহোকোি, বোরহট্ি িোহোি এিটুকু 

আট্ক্ষপ নোই তকন? এ রক পোইয়োট্ছ? তক ইহোি সুখ-দুিঃখ এেন সহে সুসহ 

করিয়ো রদয়োট্ছ! 
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তস পোট্য়ি উপি আট্স্ত আট্স্ত হোি বুলোইট্ি বুলোইট্ি করহল, দোদো, এ-সব 

বযোিোট্ে তিোেোি পট্ক্ষ পোহোট্িি হোওয়ো খুব িোল, নো? 

 

উট্পন্দ্র িোহোি েোথোয় হোি রদয়ো করহট্লন, হো াঁ িোই, িোই ি িোক্তোট্িিো বট্লন, 

রকন্তু িগবোন য্োট্ক িলব কট্িন, িোি রকছুই কোট্ে লোট্গ নো। 

 

সোরবত্রী বরলল, িো তহোক দোদো, আেিো রকন্তু পোহোট্ি রগট্য়ই থোকব। 

 

উট্পন্দ্র হোরসয়ো বরলট্লন, আিো, িোই হট্ব। 

 

েহোেোয়োি পূেো আসি হইয়ো আরসল এবং সিীশ সমূ্পে ে সুস্থ হইবোি পূট্ব েই 

বোঙোলীি সব েট্শ্রষ্ঠ আনট্ন্দোজ্জ্বল রদনগুরল সুখ-স্বট্প্নি েি অরিবোরহি হইয়ো 

তগল। আিও রকছুরদন এখোট্ন থোরকবোি কথো রছল, রকন্তু উট্পন্দ্রি তদট্হি প্ররি 

লক্ষয করিয়ো সোরবত্রী ত্রট্য়োদশীি রদন য্োত্রো করিবোি েনয রদন রস্থি করিয়ো 

তিরলল। উট্পন্দ্রি আপরিি রবরুট্দ্ধ ব্বেদ করিয়ো বরলল, তস হট্ব নো দোদো। 

সিীশবোবুি অসুখ আি তনই, রকন্তু, িো াঁি শিীি সবল হবোি েট্নয অট্পক্ষো 

কিট্ি তগট্ল তিোেোট্ক আি খুাঁট্ে পোব নো। পিশু আেোট্দি তয্ট্িই হট্ব, িুরে 

অেি কট্িো নো দোদো। 

উট্পন্দ্র েৃদু হোরসয়ো করহট্লন, আিো, তস তদখো য্োট্ব। রকন্তু, িো হট্লই রক 

আেোট্ক খুাঁট্ে পোট্ব রদরদ? 

 

সোরবত্রী িকে নো করিয়ো কোট্ে চরলয়ো তগল। উট্পন্দ্রি রদনগুলো এখোট্ন শোরন্তট্ি 

কোঠটট্িরছল, িোই য্োবোি েনয িো াঁহোি িোিো রছল নো এবং য্োত্রোি রদন তয্ সরিযই 

এি আসি হইয়োট্ছ িোহোও তবোধ্ করি রিরন রবশ্বোস করিট্লন নো, রকন্তু সিীট্শি 

েুখ শুকোইল। কোিে, এই ব্বেট্দি সরহি িোহোি ঘরনষ্ঠ পরিচয় রছল। ইহো তয্ 

তকোন বোধ্ো েোট্ন নো এবং তয্-তকহ ইহোি সংস্রট্ব আট্ছ, িোহোট্কই তয্ তশ  পয্ েন্ত 

নি হইট্ি হয়, িোহো তস িোল করিয়োই েোরনি। সুিিোং ত্রট্য়োদশী তয্ রকছুট্িই 

পোি হইট্ব নো, িোহোট্ি িোহোি তলশেোত্র সংশয় িরহল নো। রকন্তু, তকোন কথো 

করহল নো। পিরদনও এ সম্বট্ে তস সমূ্পে ে রনব েোক হইয়ো িরহল। িোহোি সোক্ষোট্িই 

তবহোিী সেলনয়ট্ন সোরবত্রীট্ক য্খন প্রশ্ন করিল, আবোি কিরদট্ন তদখো তদট্ব 

েো, িখনও সিীশ তেৌন হইয়ো িরহল। 
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সোরবত্রী সিীট্শি েুট্খি প্ররি কটোট্ক্ষ চোরহয়ো গোম্ভীট্য্ েি সরহি বরলল, তিোেোি 

বোবুি তয্রদন রবট্য় হট্ব তবহোিী, িখন আবোি তদখো হট্ব। অরবরশয তিোেোি বোবু 

য্রদ দয়ো কট্ি আট্নন িট্বই। 

 

রদন-দট্শক পূট্ব ে সট্িোব্বেনীট্ক লইয়ো য্োইবোি েনয তেযোরি  রনট্ে আরসট্ল 

উট্পন্দ্রি েধ্যস্থিোয় রববোট্হি পোকো কথোবোিেোই হইয়ো রগয়োরছল। 

 

সিীশ রকছুেোত্র আপরি কট্ি নোই, রস্থি হইয়োরছল িোহোি কোলোট্শৌচ গি হইট্লই 

রববোহ হইট্ব। সোরবত্রী এখন তসই ইরঙ্গিই করিল এবং সিীশ চুপ করিয়োই 

শুরনল। 

 

য্োবোি রদন সকোট্ল উট্পন্দ্র একটু রচন্তোরেি হইয়োই প্রশ্ন করিট্লন, তিোি শিীি 

রক তিেন সুস্থ তবোধ্ হট্চ নো, সিীশ? কোল তথট্ক তয্ন তিোট্ক িোিী শুক্তনো 

তদখোট্চ। 

 

সিীশ উদোস-কট্ি করহল, নো, তবশ িোলই ি আরছ। 

 

উট্পন্দ্র চরলয়ো তগট্ল সোরবত্রী ঘট্ি  ুরকল। িোহোি দু’চকু্ষ িোঙ্গো, তচোট্খি পিব 

রিব্বেয়ো িোিী হইয়ো উঠঠয়োট্ছ, িোহো চোরহট্লই তচোট্খ পট্ি। েোথোি রদট্বযি কথো 

পুনিঃ পুনিঃ স্মিে কিোইয়ো বরলল, কথো িোখট্ব? 

 

সিীশ বরলল, িোখব। 

 

েদ গো াঁেো হোি রদট্য়ও কখট্নো তছো াঁট্ব নো? 

 

নো। 

 

আেোট্ক ব্বেজ্ঞোসো নো কট্ি িন্ত্র-েট্ন্ত্রি রদট্কও য্োট্ব নো? 

 

নো। 

 

য্িরদন নো শিীি এট্কবোট্ি সোট্ি দু’রদন অন্তি রচঠঠ রলখট্ব? 

 

রলখব। 

 

িোট্ি তকোন কথো লুট্কোট্ব নো? 
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নো। 

 

িট্ব চললুে, বরলয়ো সোরবত্রী িোিোিোরি একটো নেস্কোি করিয়ো বোরহি হইয়ো তগল। 
 

সিীশ রবছোনোি উপি বরসয়োরছল, শুইয়ো পরিল। রবদোয় রদবোি েনয নীট্চ 

নোরেবোি তচিোও করিল নো। 

বোরহট্ি দুখোনো পোলরক প্রস্তুি রছল। কোট্ছ দো াঁিোইয়ো উট্পন্দ্র িোক্তোিবোবুি সট্ঙ্গ 

আট্স্ত আট্স্ত আলোপ করিট্িরছট্লন, তেোটো চোদট্ি সব েোঙ্গ আবৃি করিয়ো সোরবত্রী 

ধ্ীি-পদরবট্ক্ষট্প আরসয়ো অনযটোয় প্রট্বশ করিবোি উপক্িে করিট্িই তবহোিী 

ছুঠটয়ো আরসয়ো চুরপ চুরপ করহল, একবোি রিট্ি চল েো, বোবু রক একটো রবট্শ  

দিকোট্ি িোকট্চন। 

 

সোরবত্রী রিরিয়ো তগল, উট্পন্দ্র কথো করহট্ি করহট্ি িোহো লক্ষয করিট্লন। 

 

সোরবত্রী ঠঠক এই িয়ই করিট্িরছল। ঘট্ি প্রট্বশ করিয়ো তদরখল, সিীশ ও-ধ্োট্ি 

েুখ করিয়ো শুইয়ো আট্ছ। রবছোনোি সরিকট্ট আরসয়ো হোরসি িোন করিয়ো করহল, 

বযোপোি রক? আেোট্দি তেন তিল কট্ি তদট্ব নোরক? 

 

সিীশ েুখ রিরিয়ো এট্কবোট্িই হোি বোিোইয়ো সোরবত্রীি গোট্য়ি চোদিটো চোরপয়ো 

ধ্রিয়ো বরলল, বট্সো। আরে তিোেোট্ক তয্ট্ি তদব নো। এ আেোি গ্রোে, আেোি 

বোরি, আেোি ইিোি রবরুট্দ্ধ তিোেোট্ক তেোি কট্ি রনট্য় তয্ট্ি পোট্ি এ সোধ্য 

দশটো উপীনদোি তনই। 

 

সোরবত্রী অবোক হইয়ো তগল। চোরহয়ো তদরখল, সিীট্শি তচোট্খ এেন একটো রহংস্র 

িীব্র দৃঠি, য্োহোট্ক তকোনেট্িই স্বোিোরবক বলো চট্ল নো। 

 

সোরবত্রী বুব্বঝল তেোি খোঠটট্ব নো। শয্যোি একপ্রোট্ন্ত বরসয়ো পরিয়ো রেগ্ধ িৎেসনোি 

কট্ি করহল, রছ, ও রক কথো! রিরন ি আেোট্ক তেোি কট্ি রনট্য় য্োনরন—িো াঁি স্ত্রী 

তনই, িোই তনই, িুরে তনই—এিবি সোংঘোরিক অসুট্খ তসবো কিবোি তকউ তনই। 

িোই ি রিরন আেোট্ক তিোেোি কোছ তথট্ক তচট্য় রনট্য় য্োট্চন। এট্ক রক তেোি 

কিো বট্ল? 

 

সিীশ প্রবলট্বট্গ েোথো নোরিয়ো বরলল, ও রেট্ছ কথো—তস্তোক তদওয়ো। রিরন িো াঁি 

বেু তেযোরি বোবুি েুখ তচট্য়ই শুধ্ু তিোেোট্ক সরিট্য় রনট্ি চোন। এই দু’রদন 
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আরে রদবো-িোব্বত্র তিট্ব তদট্খরছ, তয্ চুপ কট্ি সহয কট্ি, সবোই িোি ওপি 

অিযোচোি কট্ি। িো তস কোিে য্োি য্োই থোক, আরে তিোেোট্ক তয্ট্ি তদব নো। য্োক্

, এ রনট্য় িকেোিরকে কট্ি েোথো গিে কিট্ি আরে চোইট্ন—তবহোিীট্ক রদট্য় নীট্চ 

বট্ল পোঠোও তিোেোি য্োওয়ো হট্ব নো। তবহো— 

 

সোরবত্রী িোিোিোরি হোি রদয়ো িোহোি েুখ চোরপয়ো ধ্রিয়ো বরলল, িুরে রক পোগল 

হট্য় তগট্ল? তবশ, িোি নো হয় িোল েিলবই তনই, রকন্তু িুরেই বো আেোট্ক রনট্য় 

কিট্ব রক শুরন? 

 

সিীশ েুহিূ েকোল চুপ করিয়ো থোরকয়ো করহল, য্রদ বরল রবট্য় কিব! 
 

সোরবত্রী বরলল, আি আরে য্রদ বরল আেোি িোট্ি েি তনই? 

 

সিীশ করহল, তিোেোি েিোেট্ি রকছুই আট্স য্োয় নো। 

সোরবত্রী সিট্য় হোরসয়ো বরলল, িট্ব রক তেোি কট্ি রবট্য় কিট্ব নোরক? বরলয়ো 

েুট্খি হোরসট্ক গোম্ভীট্য্ ে পরিেি করিয়ো িোহোি ললোট হইট্ি রুক্ষ চুলগুরল গিীি 

তেট্হ হোি রদয়ো ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি েোথোি উপি িুরলয়ো রদট্ি রদট্ি করহল, রছ, এেন কথো 

কখট্নো ভ্রট্েও েট্ন তকোট্িো নো। আরে রবধ্বো, আরে কুলিযোরগনী, আরে সেোট্ে 

লোরিিো, আেোট্ক রবট্য় কিোি দুিঃখ তয্ কি বি, তস িুরে তবোট্ঝোরন বট্ট, রকন্তু 

রয্রন আেে শুদ্ধ, তশোট্কি আগুন য্ো াঁট্ক পুরিট্য় হীট্িি েি রনে েল কট্িট্চ, 

রিরন বুট্ঝট্চন বট্লই এই হিিোরগনীট্ক আশ্রয় রদট্ি সট্ঙ্গ রনট্য় য্োট্চন। িো াঁি 

েঙ্গল-ইিো আে িুরে তঝো াঁট্কি উপি তদখট্ি পোট্ব নো, রকন্তু িোই বট্ল িো াঁট্ক 

রেথযো তদো োট্িোপ কট্ি অপিোধ্ী হট্য় তথট্কো নো। বরলট্ি বরলট্িই িোহোি তচোখ 

রদয়ো েল গিোইয়ো পরিল। 

 

এই তচোট্খি েল সিীশট্ক আে শোন্ত করিট্ি পোরিল নো, বিং তস অরধ্কিি 

উট্িব্বেি হইয়ো বরলল, সেস্ত রেট্থয। িুরে এেরন কট্িই রনট্েট্ক আেোি কোছ 

তথট্ক তঠরকট্য় তিট্খ আেোি সব েনোশ কট্িচ। উপীনদোই বট্লট্ছন, িুরে সংসোট্ি 

কোট্িো তচট্য় তছোট নয়—এই সিয কথো। 

 

সোরবত্রী বরলল, নো, িো নয়। দোদো এখন সেোট্েি অিীি, ইহট্লোট্কি অিীি, 

িোই িো াঁি েুট্খ য্ো সিয, অট্নযি েুট্খ অট্নযি প্রট্য়োেট্ন তস সিয নয়।িুরে বলট্ব 

সিয তহোক রেট্থয তহোক আরে সেোে চোইট্ন, তিোেোট্ক চোই। রকন্তু আরে ি িো 

বলট্ি পোরিট্ন। সেোে আেোট্ক চোয় নো, আেোট্ক েোট্ন নো েোরন, রকন্তু আরে ি 
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সেোে চোই,আরে ি িোট্ক েোরন। আরে ি েোরন শ্রদ্ধো ছোিো িোলবোসো দো াঁিোট্ি 

পোট্ি নো। সেোে তয্ স্ত্রীট্ক িোি সম্মোট্নি আসনঠট তদয় নো, তকোন স্বোেীিই ি 

সোধ্য তনই রনট্েি তেোট্ি তসই আসনঠট িোি বেোয় কট্ি িোট্খন! ওট্গো, এ 

অসোধ্যসোধ্ট্নি তচিো কট্িো নো! 
 

সিীশ দুই হোি রদয়ো সোরবত্রীি দুট্টো হোি সবট্ল চোরপয়ো ধ্রিয়ো বরলয়ো উঠঠল, 

সোরবত্রী, এ-সব কথো তশোনবোি আে আেোি বধ্য্ ে তনই, তবোঝবোি শব্বক্ত তনই, আে 

শুধ্ু আেোট্ক ছুাঁ ট্য় িুরে এই সিয কথোটো তসোেো কট্ি বল, আেোট্ক িুরে 

িোলবোস রক নো? বরলয়ো তস তয্ন িোহোি সেস্ত ইব্বন্দ্রয়, সেস্ত শিীিটোট্ক পয্ েন্ত 

উেুখ করিয়ো সোরবত্রীি েুট্খি প্ররি িোকোইয়ো িরহল। 

এই একোন্ত বযরথি বযগ্র তচোখ-দুঠটি পোট্ন চোরহয়ো সোরবত্রীি আবোি তচোখ রদয়ো 

েল পরিট্ি লোরগল। করহল, িোলবোরস রক নো! নইট্ল রকট্সি তেোট্ি তিোেোি 

ওপি আেোি এি তেোি? রকট্সি েনয আেোি এি সুখ, আেোি এিবি দুিঃখ? 

ওট্গো, িোই ি তিোেোট্ক এি দুিঃখ রদলুে, রকন্তু রকছুট্ি আেোি এই তদহটো রদট্ি 

পোিলুে নো! বরলয়ো আাঁচট্ল রনট্েি তচোখ েুরছয়ো করহল, আে আরে তিোেোি 

কোট্ছ তকোন কথো তগোপন কিব নো। এই তদহটো আেোি আেও নি হয়রন বট্ট, 

রকন্তু তিোেোি পোট্য় তদবোি তয্োগযিোও এি তনই। এই তদহ রনট্য় তয্ আরে ইট্ি 

কট্ি অট্নট্কি েন িুরলট্য়রচ, এ ি আরে তকোনেট্িই িুলট্ি পোিব নো! এ রদট্য় 

আি য্োিই তসবো চলুক, তিোেোি পূেো হট্ব নো। আে রক কট্ি তিোেোট্ক তস কথো 

তবোঝোব! এি িোল য্রদ নো বোসিুে, হয়ি এেন কট্ি তিোেোট্ক আে আেোয় 

তছট্ি তয্ট্ি হট্িো নো। বরলয়ো সোরবত্রী বোিংবোি চকু্ষ েোেেনো করিল। 

 

সিীশ স্তব্ধিোট্ব রকছুক্ষে পরিয়ো থোরকয়ো অকস্মোৎ বরলয়ো উঠঠল, িট্ব আি 

চোইট্ন। রকন্তু তিোেোি েন? এ রদট্য় ি িুরে কোউট্ক কখনও তিোলোট্ি য্োওরন! এ 

ি আেোি। 

 

সোরবত্রী িৎক্ষেোৎ করহল,নো, এ রদট্য় তকোনরদন কোউট্ক তিোলোট্ি চোইরন—এ 

তিোেোিই। এখোট্ন িুরেই রচিরদন প্রিু। বরলয়ো তস বুট্কি উপি হোি িোরখয়ো 

করহল, অন্তয্ েোেী েোট্নন, য্িরদন বো াঁচব, তয্খোট্ন তয্িোট্বই থোরক, এ তিোেোি 

রচিরদন দোসীই থোকট্ব। 
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সিীশ খপ্ করিয়ো িোহোি হোিটো রনট্েি িোন হোট্িি েট্ধ্য টোরনয়ো লইয়ো বরলল, 

িগবোট্নি নোে রনট্য় আে তয্ অঙ্গীকোি কিট্ল এই-ই আেোি য্ট্থি। আরে এি 

তবশী রকছু চোইট্ন। 

 

িোহোি কথোি িোট্ব সোরবত্রী েট্ন েট্ন আবোি শব্বঙ্কি হইল। 

 

এেরন সেট্য় তবহোিী িোট্িি বোরহি হইট্ি িোরকয়ো করহল, েো, বোবু বলট্লন আি 

ি সেয় তনই। 

 

চল য্োব্বি, বরলয়ো সোরবত্রী উঠঠট্ি তগল, সিীশ তেোি করিয়ো ধ্রিয়ো িোরখয়ো বরলল, 

কখট্নো তিোেোি কোট্ছ রকছু চোইরন—আে য্োবোি সেয় আেোট্ক একটো রিট্ক্ষ 

রদট্য় য্োও। 

 

আেোি রক আট্ছ তয্ তিোেোট্ক তদব? রকন্তু রক চোই বল? 

 

সিীশ করহল,আরে এই রিক্ষো চোই, তকউ কখট্নো য্রদ আেোট্দি সম্বট্ে কথো 

ব্বেজ্ঞোসো কট্ি, আেোি স্বোেীত্ব স্বীকোি কিট্ব বল? 

 

সোরবত্রী ঠঠক এই আশঙ্কোই করিট্িরছল, িথোরপ এই অদ্িুি অনুট্িোট্ধ্ হোরসল। 

করহল, তকন বল ি? সোক্ষীি তেোট্ি তশ কোট্ল তেোি কট্ি ঘট্ি পুিট্ব নোরক? 

 

সিীশ করহল, তিোেোি রনট্েি বুট্কি অন্তয্ েোেীই আেোট্দি সোক্ষী—অনয 

সোক্ষীট্ি আেোট্দি দিকোি তনই। আি, বোইট্িি সোক্ষীি তেোট্ি তশ কোট্ল ঘট্ি 

পুিব এই তিোেোি িয়? রকন্তু, রনট্েি তেোট্ি আেই য্রদ ঘট্ি পুরি ি তক 

তঠকোট্ব বল ি? 

 

সোরবত্রী রিরুব্বক্ত করিল নো। 

 

সিীশ করহল, তিোেোি তয্খোট্ন-তসখোট্ন য্ো খুশী িোট্ব থোকো আেোি পছন্দ নয়। 

 

সোরবত্রীি েুখ উিট্িোিি পোংশু হইয়ো উঠঠট্িরছল, রকন্তু এ অবস্থোয় সিীশট্ক 

উট্িব্বেি করিবোি িট্য় তস চুপ করিয়ো িরহল। সিীশ বরলল, উপীনদো পোথট্িি 

তদবিো, নইট্ল িক্ত-েোংট্সি তদবিো হট্লও আরে সট্ঙ্গ পোঠোিোে নো। আিো, 

আে য্োচ য্োও, রকন্তু তবশীরদন তবোধ্ করি তসখোট্ন িোখো আেোি সুরবট্ধ্ হট্য় 

উঠট্ব নো। 
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তিোেোি ইট্ি, বরলয়ো সোরবত্রী নেস্কোি করিয়ো বোরহি হইয়ো তগল। 
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রবয়োরিশ 

 

অপিোে সোট্ি-পো াঁচটোয় কোট্ঠি কোিখোনোি ছুঠট হইট্ল রদবোকি আিোকোট্নি 

একটো িোস্তো রদয়ো চরলয়োট্ছ। ধ্ুলোয় ধ্ুলোয়, কিোট্িি গুাঁিোয় িোহোি সব েোঙ্গ 

সেোিি। গলোয় উিিীয় নোই, রপিোনখোরন েীে ে েরলন, নোনোস্থোট্ন তসলোই কিো, 

পরিট্ধ্য় বস্ত্রও িদুপয্ুক্ত, িোন পোট্য়ি েিুোটোি তগোিোরল ক্ষইয়ো একতপট্শ হইয়ো 

তগট্ছ, বো াঁ পোট্য়ি বুিো আঙু্গট্লি িগোটো েিুোি সুেুখ রদয়ো তদখো য্োইট্িট্ছ—

হঠোৎ তদরখট্ল তয্ন তচনোই য্োয় নো,—সোিোরদন তপট্ট অি নোই—এ অবস্থোয় তস 

ধ্ুাঁরকট্ি ধ্ুাঁরকট্ি কোরেনী বোরিউলীি বোরিট্ি আরসয়ো উপরস্থি হইল। েোসীক চোি 

টোকো িোিোয় নীট্চি িলোি একঠট ঘট্ি িোট্দি বোসো। অপ্রশস্ত বোিোন্দোঠটি 

একধ্োট্ি িোিো হয়, একধ্োট্ি কোঠ ঘুাঁট্ট েট্লি বোলরি প্রিৃরি তঠসোট্ঠরস করিয়ো 

িোখো। 

 

রদবোকট্িি পোট্য়ি শট্ে পোট্শি একটো ঘি হইট্ি বোরিউলী বোরহি হইয়ো ঝঙ্কোি 

রদয়ো করহল, আসো হট্লো? িো তবশ, এ-সব রক বোপু তিোেোট্দি! িোিো-বোিো তনই, 

নোওয়ো-খোওয়ো তনই—তকবরল িোি-রদন ঝগিো, রকরচ-রকরচ, দো াঁট্িি বোরদয—এ তয্ 

আেোট্দি শুদ্ধ লক্ষ্মী ছোরিট্য় তদবোি তেো কিট্ল তিোেিো। 

 

রদবোকি ম্লোন-েুট্খ েোথো তহাঁট করিয়ো িরহল। তস দুপুিট্বলোয় িোি খোইট্ি আরসয়ো 

রকিেেয়ীি সরহি ঝগিো করিয়ো অেোি অিুক্ত অবস্থোট্িই পুনিোয় িোহোি 

কোট্ে রিরিয়ো রগয়োরছল; এখন ছুঠট হইবোি পট্ি বোসোয় আরসয়োট্ছ। রকন্তু িোহোি 

অবস্থো তদরখয়ো বোরিউলীি িোগ পরিল নো, তস পুনিোয় করহল, ও তিোেোি রবট্য় 

কিো পরিবোি নয় বোপু, তয্ এি তেোি-েলুুে নোরগট্য়চ। তবি কট্ি তয্েন 

এট্নরছট্ল, তসও তিেরন ধ্ে ে তিট্খট্চ। এখন তিোেোিও য্ো তহোক একটো চোকরি-

বোকরি হট্য়ট্চ—এইবোি সট্ি য্োও। আি তকন বোপু িোট্ক দুিঃখ তদওয়ো! অেন 

তসোেি তেট্য়েোনু টো খোওয়ো-পিো রবহট্ন এট্কবোট্ি শুক্তনো কোঠ হট্য় তগল তয্! 

একটুখোরন চুপ করিয়ো করহল, নইট্ল ওি িোবনো রক? তেোট্িি েোথোয় তগোলদোি 

েোিোরিবোবু আেোট্ক রনিয তলোক পোঠোট্চ। বট্ল, তসোনোয় সব েোঙ্গ েুট্ি তদট্ব। 

আি তিোেোরি বো তেট্য়েোনুট্ ি িোবনো রক বোপু? িোি ছিোট্ল নোরক কোট্কি 

অিোব! য্োও, সট্ি য্োও। আেোি কথো তশোন, ক’রদন তথট্ক বলরচ, আি তিোেোট্দি 

বরনবনোও হট্ব নো। 
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রদবোকি িোিোিোরি বোধ্ো রদয়ো করহল, থোক থোক, আেোি কথোয় কোে তনই। রকন্তু 

ওাঁিও রক িোই েি নোরক? িুরেই িো হট্ল িো াঁি েরন্ত্রেশোই রকনো! 
 

ঠঠক এই সেট্য় রকিেেয়ী িোহোি ঘট্িি রিিি হইট্ি বোরহি হইল। অবস্থোি 

পরিবিেট্ন েোনুট্ ি বদরহক, েোনরসক, সব েপ্রকোি পরিবিেন তয্ কি দ্রুি রকরূপ 

একোন্ত হইয়ো উঠঠট্ি পোট্ি িোহো তদরখট্ল অবোক হইট্ি হয়। 

আে িোহোি প্ররি চোরহয়ো হঠোৎ তক বরলট্ব এ তসই তসৌন্দট্য্ েি প্ররিেো রকিেেয়ী! 

ছয় েোস পূট্ব ে তসই তয্ একরদন তস সেোেট্ক ধ্ে েট্ক বযঙ্গ করিয়ো েনু যত্বট্ক 

পদদরলি করিয়ো এক অট্বোধ্ অপরিেোেদশী য্ুবকট্ক রূপ ও িোলবোসোি তেোট্হ 

প্রিোরিি করিয়ো িোহোি সব েপ্রকোি সোথ েকিো হইট্ি রবচুযি করিয়ো আরনয়োরছল, 

আে তসই প্রিোিেোি িো াঁরসই রকিেেয়ীি রনট্েি গলোয় আাঁঠটয়ো বরসয়োট্ছ। 

 

পোট্পি সরহি রনষ্ফল িীিো করিট্ি রগয়ো তসই রদবোকট্িি বুট্কি রিিি হইট্িই 

আে বোসনোি তয্ িোক্ষস বোরহি হইয়ো আরসয়োট্ছ, আত্মিক্ষো করিট্ি িোহোিই 

সরহি অহরন েরশ লিোই করিট্ি করিট্ি রকিেেয়ী আে ক্ষি-রবক্ষি। 

 

িোহোি েোথোি চুলগুলো রুক্ষ, রবপয্ েস্ত, বস্ত্র েরলন ও েীে ে, েুট্খি উপি রক 

একপ্রকোট্িি শুষ্ক কু্ষধ্ো তয্ন হিোশ্বোট্সি তশ  সীেোয় তপৌৌঁরছয়োট্ছ, তদট্হি সব েোঙ্গ 

তঘরিয়ো কদয্ ে শ্রীহীনিোয় দৃঠি পীরিি হয়—তসই েূরিেেিী অলক্ষ্মীি েি তস 

ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি আরসয়ো বোিোন্দোয় একটো খুাঁঠট তঠস রদয়ো উিট্য়ি রদট্ক চোরহয়ো চুপ 

করিয়ো দো াঁিোইল। 

 

িোহোট্ক তদরখবোেোত্র কু্ষধ্োিে রদবোকি গেেন করিয়ো উঠঠল। 

 

রনল েজ্জিোি অন্ত নোই। তসই েুখট্চোিো রদবোকি তয্ আে একবোরি তলোট্কি 

সোেট্ন এই িো ো হো াঁরকয়ো উচোিে করিট্ি পোট্ি, িোহো প্রিযয় কিো সহে নয়। 

রকন্তু বোস্তরবকই তস চীৎকোি করিয়ো করহল, রক তগো তবৌঠোন, িোই নোরক? এখন 

েোট্িোয়োিী, েুসলেোন, েগ, েোদ্রোেী—এট্দি দিকোি নোরক? ওিঃ—িোই রদনিোি 

ঝগিো? িোই আরে হট্য়রছ দু’চট্ক্ষি রব ? 

 

রকিেেয়ী প্রথেটো তয্ন রকছু বুব্বঝট্ি পোরিল নো এেরনিোট্ব শুধ্ু চোরহয়ো িরহল। 

রকন্তু িোহোি েবোব রদল বোরিউলী। তস এক-পো আগোইয়ো আরসয়ো হোি নোরিয়ো 

তচোখ-েুখ ঘুিোইয়ো বরলল, তকন চোইট্ব নো শুরন? আেিোও আি তগিস্তি 

েোঠোকরুন নই তগো, তয্ একেনট্কই কোেট্ি পতি থোকট্ি হট্ব। আেিো হলুে 
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সুট্খি পোয়িো—তববুট্শয! তয্খোট্ন য্োি কোট্ছ সুখ পোব, তসোনো-দোনো পোব, িোি 

কোট্ছই য্োব। এট্ি লজ্জোই বো রক, আি  োকো োরকই বো রকট্সি েনয! 
 

রদবোকি তিোট্ধ্ প্রজ্বরলি হইয়ো িোহোট্ক ধ্েক রদয়ো উঠঠল, িুই থোে্ েোগী! য্োট্ক 

ব্বেজ্ঞোসো কিরচ তস বলুক। 

 

এবোি বোরিউলীও বোরুট্দি েি জ্বরলয়ো উঠঠল, েোিেুখী হইয়ো করহল, রক! 

আেোি বোরিট্ি দো াঁরিট্য় আেোট্ক েোগী! তবট্িো বলরচ আেোি বোরি তথট্ক। 

 

রদবোকিও রুরখয়ো উঠঠল। ছয় েোস পূট্ব ে িোহোি অরি বি দুিঃস্বট্প্নও তবোধ্ করি 

কেনো কিো সম্ভবপি হইি নো তয্, তস একটো অন্তযে গরেকোি েুট্খ এিখোরন 

অপেোট্নি পট্িও তকোেি বো াঁরধ্য়ো িুই-তিোকোরি করিয়ো রববোদ করিট্িট্ছ! রকন্তু, 

তস ি আি উট্পন্দ্র-সুিবোলোি তেট্হ, শোসট্ন, লোরলি-পোরলি তস রদবোকি নোই! 

িোই, তসও তচোখ-েুখ িোঙ্গো করিয়ো গেেোইয়ো উঠঠল, রক! আেোট্ক তবট্িো? িোিো 

খোসট্ন িুই? 

বোরিয়োলী ঠঠক তিেরন িেেন করিয়ো করহল, ইস্! িোিো তদট্নবোলো! তিোট্ক রছ! 

তিোি গলোয় তদবোি দরি তেোট্ট নো তি! তবট্িো বলরচ, নইট্ল ঝো াঁটো তেট্ি দূি কিব। 

 

আিো, তবি কিোব্বচ! বরলয়ো রদবোকি দো াঁট্ি দো াঁি ঘর য়ো উেিপ্রোয় দ্রুিপট্দ 

ছুঠটয়ো আরসয়ো রনব েোক রকিেেয়ীট্ক সট্েোট্ি ধ্োক্কো েোরিল। সেস্তরদন 

কু্ষৎরপপোসোয় ক্লোন্ত, অবসি রকিেেয়ী তস ধ্োক্কো সোেলোইট্ি পোরিল নো, প্রথেটো 

রগয়ো তস একটো িট্ঙি শূনয বোলরিি উপি পরিয়ো িথো হইট্ি গিোইয়ো একটো 

ঘুাঁট্টি ঝুরিি উপট্ি েুখ গুাঁ ব্বেয়ো পরিল। 

 

উেি রদবোকি বরলল, য্োও তবট্িোও। তক তিোেোি েোট্িোয়োিী আট্ছ,—দূি হও। 

বরলয়ো ঘট্িি রিিি রগয়ো  ুরকল। 

 

বোরিউলী রবকট চীৎকোি করিয়ো উঠঠল। কোিখোনো হইট্ি সদযপ্রিযোগি পুরুট্ ি 

দল তয্-য্োহোি হোি-েুট্খি কোরলঝুরল প্রক্ষোরলি করিট্িরছল, রচৎকোট্ি চরকি 

হইয়ো হোট্িি সোবোন তিরলয়ো ছুঠটয়ো আরসল। বোরিউলী সুউচ নোকীসুট্ি নোরলশ 

করিট্ি লোরগল—তবৌটোট্ক তেট্ি তিট্লট্ছ তগো! হিিোগো তছো াঁিোটোট্ক তিোেিো 

েোিট্ি েোিট্ি দূি কট্ি দোও—আি নো আেোি বোরি ত োট্ক। 
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বোরিউলীি আট্দট্শ িোহোিো রিি করিয়ো ঘট্িি েট্ধ্য প্রট্বশ করিবোি উট্দযোগ 

করিট্িই রকিেেয়ী েোথোয় আাঁচল িুরলয়ো রদয়ো উঠঠয়ো বরসয়ো দৃঢ়স্বট্ি করহল, 

ঝগিোঝো াঁঠট কোি ঘট্ি নো হয়? আেোি গোট্য় হোি রদট্য়ট্চ িো তিোেোট্দি রক? 

তিোেিো ঘট্ি য্োও, বরলয়ো িৎক্ষেোৎ উঠঠয়ো পরিয়ো রনট্েি ঘট্িি েট্ধ্য প্রট্বশ 

করিয়ো রখল বে করিয়ো রদল। 

 

তলোকগুলো রবিে-প্রকোট্শি সুট্য্োগ হোিোইয়ো কু্ষণ্ণেট্ন রিরিয়ো তগল। বোরিউলী 

বোরহট্ি দো াঁিোইয়ো গোট্ল হোি রদয়ো শুধ্ু বরলল, অবোক কোণ্ড! 
 

িোি রুদ্ধ করিয়ো রকিেেয়ী তদশলোই বোরহি করিয়ো আট্লো জ্বোরলল। কোট্ঠি ঘি 

অপ্রশস্ত হইট্লও দীঘ ে, একধ্োট্ি দরিি খোট্টি উপি রদবোকট্িি শয্যো, অপি 

প্রোট্ন্তি কোট্ঠি তেট্ঝি উপি রকিেেয়ীি রবছোনোঠট গুটোন িরহয়োট্ছ। পোট্য়ি 

রদট্ক কিকগুরল হো াঁরি-কলসী উপরি উপরি সোেোট্নো এবং তসই তকোট্েই কোট্ঠি 

রশকোয় িোিোি হো াঁরি, কিো, চোটু প্রিৃরি তিোলো িরহয়োট্ছ। ইহোই িোহোট্দি 

গহৃস্থোলীি সেস্ত সোে-সিঞ্জোে। 

 

আট্লো জ্বোরলয়ো রকিেেয়ী িোট্িি কোট্ছ তেট্ঝি উপি রস্থি হইয়ো বরসল। 

কোহোিও েুট্খ কথো নোই—খোট্টি উপি রদবোকি ঘোি গুাঁ ব্বেয়ো চুপ করিয়ো 

বরসয়ো,—এেরন বহুক্ষে পয্ েন্ত উিট্য়ই রনিঃশট্ে বরসয়ো থোকোি পট্ি রকিেেয়ী 

ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি উঠঠয়ো আরসয়ো সুেুট্খ দো াঁিোইয়ো সহেিোট্ব করহল, হো াঁরিট্ি িোি িোিো 

আট্ছ, তবট্ি রদই, খোও। 

 

রদবোকি রুদ্ধকট্ি করহল, নো। 

 

িোহোি কিস্বট্ি তবোধ্ হইল, এিক্ষে তস নীিট্ব কো াঁরদট্িরছল। 

 

রকিেেয়ী বরলল, নো তকন? সোিোরদন খোওরন, আে নো তখট্লও কোল তখট্ি হট্ব। 

খোওয়ো-পিোি উপি িোগ কিো কোিও চট্ল নো—হোি-েুখ ধ্ুট্য় এট্স য্ো পোট্িো দুঠট 

খোও—আরে িোি তবট্ি রদব্বচ। 

রদবোকি সোিো রদট্ি পয্ েন্ত পোরিল নো। লজ্জোয় অনুট্শোচনোয় তস পুরিয়ো 

য্োইট্িরছল। তস সিযই রকিেেয়ীট্ক িোলবোরসয়োরছল। 
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এখোট্ন আসো অবরধ্ অট্নকরদন পয্ েন্ত বোরহট্িি তকহ েোরনট্ি নো পোরিট্লও, 

রিিট্ি অিযন্ত সট্ঙ্গোপট্ন আসব্বক্ত ও রবিব্বক্তি তয্ রনে েে সংগ্রোে উিট্য়ি েট্ধ্য 

প্রিযহ ঘঠটট্িরছল, িোহোি সেস্ত অরিঘোিই রদবোকি নীিট্ব সহয করিয়োরছল। 

 

রকছুরদন হইট্ি এই সেি প্রকোশয ও অিযন্ত দুব েোি হইয়ো উঠঠবোি েট্ধ্যও এেন 

উট্িেনো বহুবোি ঘঠটয়ো রগয়োট্ছ, রকন্তু, আব্বেকোি পূট্ব ে তকোনরদন তস এইরূপ 

আত্মরবস্মৃি হইয়ো এিবি পোশব আচিে কট্ি নোই। বস্তুিিঃ, তকোন কোিট্ে তকোন 

অিযোচোট্িি িট্লই তস তয্ রকিেেয়ীি গোট্য় হোি িুরলট্ি পোট্ি, এবং সিয 

সিযই এইেোত্র িুরলয়োট্ছ িোহো এখনও তস ঠঠকেি েট্নি েট্ধ্য গ্রহে করিট্ি 

পোরিট্িরছল নো। িোই, ঘট্ি  ুরকয়ো তস স্বপ্নোরবট্িি েি িোহোি রবছোনোয় আরসয়ো 

বরসয়ো রছল। রকন্তু ক্ষট্েক পট্িই রকিেেয়ী য্খন রনট্েি সেস্ত লোিনো ঝোরিয়ো 

তিরলয়ো বোরিি তলোট্কি আিেে ও রনয্ েোিন হইট্ি িোহোট্ক িক্ষো করিয়ো ঘট্ি 

 ুরকয়ো রখল রদল, িখনই শুধ্ু িোহোি বচিনয রিরিয়ো আরসল। রকিেেয়ীি 

অনুট্িোধ্ তশ  নো হইট্িই িিঙ্গ তয্েন বশলেূট্ল আছোি খোইয়ো পট্ি, তিেরন 

করিয়ো সট্েোট্ি এই িেেীি পোট্য়ি উপি উপুি হইয়ো পরিয়ো উচ্ছ্বরসি আতবট্গ 

কো াঁরদয়ো উঠঠল। বরলল, আরে পশু, আেোট্ক েোপ কি তবৌরদ। 

 

রকিেেয়ী রকছুক্ষে রনরব েকোি স্তব্ধ থোরকয়ো আট্গি েিই সহে-কট্ি করহল, 

তিোেোি একোি তদো  নয়, েোনু েোত্রট্কই এ-সব কোে পশু কট্ি তিট্ল। 

আেোট্কও একরিল কে পশু কট্িরন ঠোকুিট্পো! 
 

রদবোকি প্রবলট্বট্গ েোথো নোরিয়ো বরলল, নো নো, অন্য্ কোিও কথোয় আেোি কোে 

তনই, তবৌরদ, রকন্তু আেোি আেট্কি অপিোট্ধ্ি প্রোয়ব্বিি হট্ব রক কট্ি? 

আেোট্ক বট্ল দোও,—আরে িোই প্রোেপট্ে কিব। 

 

রকিেেয়ী করহল অপিোধ্ আবোি রক? তশোনরন, এট্ি েোনুট্  েোনু ট্ক খুন কট্ি 

তিট্ল? িুরে ি শুধ্ু তঠট্ল রদট্য়ছ,—অপিোধ্ আরে করিরন? সব রক তকবল 

তিোেোিই তদো ? রকন্তু, য্োক তগ এ-সব। সেস্ত অরিট্য্োগ-অনুট্য্োট্গি আে তশ  

হট্য় তগট্ছ—এট্ি তিোেোিও িরব যট্ি আি দিকোি হট্ব নো,আেোিও নো। এখন 

য্োও, হোি-েুখ ধ্ুট্য় এট্স িোি তখট্ি বট্সো। আরে তয্ন আি দো াঁিোট্ি পোব্বচট্ন। 

 

রদবোকি ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি উঠঠয়ো বরসল। রকিেেয়ীি কিস্বট্ি তস বুব্বঝয়োরছল, আি 

কথোবোিেো করহট্িও তস ইিুক নয়। 
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সেস্তরদন উপবোট্সি পি রদবোকি খোওয়ো তশ  করিয়ো বোরহট্ি আাঁচোইট্ি তগল। 

িোহোি েট্নি গ্লোরনটোও করেয়ো আরসয়োরছল। আাঁচোইয়ো হৄিরচট্ি ঘট্ি  ুরকয়ো 

একটু আিয্ ে হইয়োই তদরখল রকিেেয়ী িোহোি রবছোনোটো গুটোইয়ো খোট হইট্ি 

নীট্চ নোেোইয়ো িোরখয়োট্ছ। ব্বেজ্ঞোসো করিল, নোেোচ তকন? 

 

রকিেেয়ী অরবচরলি—স্বট্ি করহল, আট্গ বলট্ল হয়ট্িো তিোেোি খোওয়ো হট্িো 

নো, িোই বরলরন। আে তথট্ক আেোট্দি েট্ধ্য আি তদখো-সোক্ষোৎ হট্ব নো। িোি 

এখট্নো তবশী হয়রন, আেট্কি েি কোলীবোরিট্ি রগট্য় তশোও তগ, কোল সুরবট্ধ্ 

েি একটো বোসো খুাঁট্ে রনট্য়ো। আি য্রদ এ তদট্শ নো থোকট্ি চোও, পিশু রিেোি 

আট্ছ, আরে টোকো তদব, তদট্শ রিট্ি তয্ট্য়ো। তেোট কথো, য্ো ইট্ি হয় কট্িো, 

আেোি সট্ঙ্গ আি তিোেোি তকোন সম্বে থোকট্ব নো। 

 

রদবোকি হিজ্ঞোট্নি েি কথোগুলো শুরনয়ো য্োইট্িরছল। িোহোি েট্ন হইট্িরছল, 

রকিেেয়ীি েেিো-তলশহীন এক-একঠট শে তয্ন কঠঠন পো োেখট্ণ্ডি েি 

িোহোট্দি েোঝখোট্ন রচিরদট্নি অট্িদয প্রোচীি গো াঁরথয়ো িুরলট্িট্ছ। 

 

িোহোি কথো তশ  হইট্ল, তস স্বপ্নোরবট্িি েি করহল, আি িুরে? 

 

রকিেেয়ী করহল, আেোি কথো শুট্ন তিোেোি লোি তনই, িট্ব এ তদট্শ য্রদ 

থোট্কো, কোল-পিশু শুনট্িই পোট্ব। 

 

রদবোকি করহল, িো হট্ল বোরিউলীি কথোই সরিয—তসই তখোটো েোট্িোয়োিীটোই— 

 

রকিেেয়ী কঠঠনস্বট্ি েবোব রদল, হট্িও পোট্ি। রকন্তু, আি য্োই তহোক, তিোেোি 

কো াঁট্ধ্ িি রদট্য় অধ্িঃপট্থ তনট্েরছলুে বট্লই তয্ িোি তশ  ধ্োপঠট পয্ েন্ত 

তিোেোট্কই আশ্রয় কট্িই নোেট্ি হট্ব, িোি তকোন েোট্ন তনই। আেোি শিীি িোল 

তনই, এখুরন শুট্য় পিব—আি িুরে অনথ েক তদিী কট্িো নো, য্োও! কোল সকোট্ল 

তিোেোি ব্বেরনসপত্র তিোেোট্ক পোঠঠট্য় তদব। 

 

রদবোকি করহল, এি িোিো! আে িোট্ত্রি েিও আেোট্ক িুরে থোকট্ি তদট্ব নো? 

 

রকিেেয়ী করহল, নো। 

 

রদবোকি ক্ষেকোল রস্থি থোরকয়ো করহল, িো হট্ল আেোি শুধ্ু সব েনোশ কিবোি 

েনযই রবপট্দ তটট্ন এট্নরছট্ল? তকোনরদন িোলও বোসরন? 
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রকিেেয়ী করহল, নো; রকন্তু তিোেোি নয়, আি একেট্নি সব েনোশ কিরচ তিট্বই 

তিোেোি ক্ষরি কট্িরচ। আি আেোি? য্োক আেোি কথো। সেস্তই আগোট্গোিো িুল 

হট্য় তগট্ছ। আি, এই িুট্লি েট্নযই আে তিোেোি পোট্য় ধ্ট্ি েোপ চোব্বচ 

ঠোকুিট্পো। 

 

এই রনরব েকোি পো োে-প্ররিেোি েুট্খি প্ররি চোরহয়ো রদবোকি দীঘ েশ্বোস তিরলয়ো 

করহল, আেোি সব েনোট্শি ধ্োিেো তনই তিোেোি, িোই িুরে এি সহট্ে েোপ চোইট্ি 

পোিট্ল। রকন্তু, এই সব েনোট্শি তচট্য়ও আে আেোি িোলবোসো অট্নক বি, িোই 

এখট্নো তবাঁট্চ আরছ, নইট্ল বুক তিট্ট েট্ি তয্িুে। রকন্তু একটো কথো আেোট্ক 

বুব্বঝট্য় বট্লো। য্োি কোট্ছ িুরে য্োট্ব, িোট্কও ি িোলবোস নো, হয়ি তচট্নোও নো, 

িবু আেোট্ক তছট্ি তসখোট্ন তয্ট্ি চোও তকন? আরে ি তকোনরদন তিোেোি তকোন 

অরনি করিরন! রকন্তু সরিযই রক য্োট্ব? 

রকিেেয়ী ঘোি নোরিয়ো বরলল, সরিযই য্োব। িোি পট্ি বহুক্ষে পয্ েন্ত েোঠটি রদট্ক 

চুপ করিয়ো চোরহয়ো থোরকয়ো েুখ িুরলয়ো করহল, নো, আে আি রকছুই তগোপন কিব 

নো। আরে িগবোন েোরনট্ন, আত্মো েোরনট্ন, েেোন্তি েোরনট্ন, স্বগ ে নিক ও-সব 

রকছুই েোরনট্ন—ও সেস্তই আেোি কোট্ছ িুট্য়ো, এট্কবোট্ি রেট্থয। েোরন শুধ্ু 

ইহকোল, আি এই তদহটোট্ক। েীবট্ন তকবল একটো তলোট্কি কোট্ছ একরদন হোি 

তেট্নরছলুে—তস সুিবোলো। রকন্তু তস কথো থোক। সরিয বলরচ ঠোকুিট্পো, আরে 

েোরন শুধ্ু ইহকোল, আি এই সুন্দি তদহটোট্ক। রকন্তু আেোি এেরন তপোিোকপোল 

তয্, এই রদট্য় অনট্ঙ্গি েি পিঙ্গটোট্কও একরদন েেোট্ি তচট্য়রছলুে।—বরলয়ো 

কু্ষদ্র একঠট রনশ্বোস তিরলয়ো রকিেেয়ী স্তব্ধ হইয়ো িরহল। 

 

রেরনট-দুই রস্থি থোরকয়ো তস সহসো তয্ন েোরগয়ো উঠঠয়ো করহল, িোি পট্ি 

একরদন—তয্রদন সরিয সরিযই িোলবোসলুে ঠোকুিট্পো, তসরদনই তটি তপলুে, 

তকন আেোি সেস্ত তদহটো এিরদন এেন কট্ি এি েট্নয উেুখ হট্য় অট্পক্ষো 

কট্িরছল! 
 

রদবোকি বযগ্র হইয়ো করহল, কোট্ক িোলবোসট্ল তবৌরদ? 

 

রকিেেয়ী একটু হোরসয়ো, তয্ন রনট্েি েট্নই বরলট্ি লোরগল, তিট্বরছলুে, 

আেোি এ িোলবোসোি িুলনো বুব্বঝ তিোেোট্দি স্বট্গ েও তনই। রকন্তু তস গব ে ঠটকল 

নো। তসরদন েহোিোিট্িি গে রনট্য় তসই তয্ তেট্য়টোি কোট্ছ তহট্ি এট্সরছলুে, 

আবোি িোি কোট্ছই হোি েোনট্ি হট্ল—িোলবোসোি িট্ন্দ্বও েোথো তহাঁট কট্ি রিট্ি 
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এলুে। তেোট্হি তঘোি তকট্ট স্পি তদখট্ি তপলুে, িোট্ক রূপ রদট্য় তিোলোট্ি পোরি 

এ সোধ্য আেোি তনই। 

 

রদবোকট্িি একবোি েট্ন হইল িোহোি রনরবি অেকোি বুব্বঝ স্বি হইয়ো 

আরসট্িট্ছ। 

 

রকিেেয়ী করহট্ি লোরগল, তসই তেট্য়টোি কোট্ছ একটো ব্বেরনস তশখবোি বি 

তলোি হট্য়রছল—তস আেোি আপন স্বোেীট্ক িোলবোসো—হয়ি রশখট্িও 

পোিিুে, রকন্তু, এেরন তপোিো অদৃি, তস পথও দ’ুরদট্ন বে হট্য় তগল। িোল কথো, 

রক ব্বেজ্ঞোসো কিরছট্ল ঠোকুিট্পো, তিোেোট্ক িোলবোরসরন তকন? তক বলট্ল 

বোরসরন? তবট্সরছলুে বব রক! রকন্তু বয়ট্স আরে বি, িোই তয্রদন তিোেোি উপীনদো 

আেোি হোট্ি তিোেোট্ক সাঁট্প রদট্য় য্োন, তসই রদন তথট্ক তিোেোট্ক তছোটিোইঠটি 

েি িোলট্বট্সরছলুে। িোই ি এই ছটো েোস রনট্েি ছলনোয় আরে ক্ষি-রবক্ষি। 

তিোেোি তচোট্খি কু্ষধ্োয়, তিোেোি েুট্খি তপ্রে-রনট্বদট্ন আেোি সেস্ত তদহ ঘৃেোয় 

লজ্জোয় তকেন কট্ি রশউট্ি ওট্ঠ, িো রক একটো রদনও বুঝট্ি পোিরন ঠোকুিট্পো? 

য্োও, এবোি িুরে সট্ি য্োও। আেোি পোপ-পুেয স্বগ ে-নিক নো থোক, রকন্তু এই 

তদহটোি ওপি তিোেোি লুব্ধদৃঠি আি আরে সইট্ি পোরিট্ন। বরলয়ো তস রবছোনোটো 

িুরলয়ো আরনয়ো রদবোকট্িি সুেুট্খ তিরলয়ো রদয়ো বরলল, আি তিোেোট্ক আেোি 

রবশ্বোস হয় নো। আেোি আিও একঠট তছোটিোই আেও তবাঁট্চ আট্ছ। তসই 

সিীট্শি েুখ তচট্য়ও আেোি রচিরদন তিোেোি কোছ তথট্ক আত্মিক্ষো কিট্ি 

হট্ব। িুরে য্োও— 

 

রদবোকি আি রিরুব্বক্ত নো করিয়ো রবছোনোটো িুরলয়ো লইয়ো বোরহট্িি অেকোট্ি 

রনষ্ক্রোন্ত হইয়ো তগল। 
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তিিোরিশ 

 

সকোল তবলো রকিেেয়ী শ্রোন্ত অবসি তদট্হ কোে করিট্িরছল, কোরেনী বোরিউলী 

আরসয়ো তদোিট্গোিোয় দো াঁিোইয়ো একগোল হোরসয়ো করহল, তগট্ছ তছো াঁিো? বোলোই 

তগট্ছ। কোল আেোট্ি তয্ন েোিেুখী! আট্ি, তিোি কে ে তেট্য়েোনু  িোখো? 

ছোগলট্ক রদট্য় য্ব েোিোট্নো তগট্ল তলোট্ক আি তগোরু পু ি নো। 

 

রকিেেয়ী েুখ িুরলয়ো প্রশ্ন করিল, তক বলট্ল তস তগট্ছ? 

 

বোরিউলী আরসয়ো তচোখ ঘুিোইয়ো বরলল, নোও আি  ঙ কিট্ি হট্ব নো। তক 

বলট্ল? আরে হলুে বোরিউলী, আেোট্ক আবোি বলট্ব তক গো? রনট্ে কোন তপট্ি 

শুট্নরচ। নইট্ল রক এিকোল এ-বোরি িোখট্ি পোিিুে, তকোন্কোট্ল পো াঁচ-িূট্ি 

তখট্য় তিলি িো েোট্নো? 

 

রকিেেয়ী নীিট্ব গহৃকে ে করিট্ি লোরগল; েবোব নো পোইয়ো বোরিউলী রনট্েই 

বরলট্ি লোরগল, কিরদন তথট্ক বলরচ তবৌেো, িোিোও আপদটোট্ক। িো নো, থোক 

তকোথোয় য্োট্ব! আট্ি, তকোথোয় য্োট্ব িোি আরে েোরন রক! অি িোবট্ি তগট্ল ি 

চট্ল নো। খোও, পট্িো, েোট্খো, তসোনো-দোনো গোট্য় তিোট্লো, সট্ঙ্গ সট্ঙ্গ পীরিিও কি। 

িো এ তকোন্ রদরশ রছঠিছোিো পীরিি কিো বোছো! 
 

রকিেেয়ী একবোিেোত্র েুখ িুরলয়োই আবোি দৃঠি আনি করিল। বোরিউলী 

বুব্বঝল, িোহোি বহুদরশ েিোি উপট্দশোবলী কোট্ে লোরগট্িট্ছ। সট্িট্ে করহট্ি 

লোরগল, আি এই রক বোছো, তিোেোি রপরিি কিবোি সেয়? তসোেি তেট্য়েোনু , 

এখন শুধ্ু দু’হোট্ি লুটট্ব। িোি পি দু’পয়সো হোট্ি কট্ি রনট্য় গযো াঁট হট্য় বট্স 

িোিী বয়ট্স পীরিি কট্িো নো, তক তিোেোট্ক েোনো কিট্চ! হোট্ি পয়সো থোকট্ল রক 

তছো াঁিোি অিোব? কি গণ্ডো চোই? দু’পোট্য় তয্ িখন েট্িো কট্ি উঠট্ি পোিট্ব 

নো। 

 

রকিেেয়ী রবেনো হইয়োরছল,—রক েোরন সব কথো িোহোি কোট্ন তগল রক নো। রকন্তু 

তস তকোন কথো করহল নো। 

 

বোরিউলীি রনট্েি ঘট্িি কোে িখনও বোকী রছল। িোই আি তদিী করিট্ি নো 

পোরিয়ো দুপুিট্বলোয় পুনিোয় আরসবোি ইিো প্রকোশ করিয়ো প্রস্থোন করিল। 
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এ বোটীি সকট্লই প্রোয় কোিখোনোয় চোকরি কট্ি। সকোট্ল কোট্ে য্োয়, দুপুিট্বলো 

খোইবোি ছুঠট পোইয়ো ঘট্ি আট্স এবং েোনোহোি সোরিয়ো পুনিোয় কোট্ে রগয়ো 

সেযোি প্রোক্কোট্ল তসরদট্নি েি অবসি পোয়। 

 

আেও সকট্ল কোে চরলয়ো তগট্ল তবলো দুট্টো-আিোইটোি পি বোরিউলী আরসয়ো 

পুনিোয় দিেোি কোট্ছ দো াঁিোইল। রেগ্ধকট্ি করহল, খোওয়ো হট্লো তবৌেো? রক 

িো াঁধ্ট্ল? 

 

রকিেেয়ী আে উনোট্ন আগুন পয্ েন্ত তদয় নোই, িথোরপ বোরিউলীি প্রট্শ্ন ঘোি 

নোরিয়ো বরলল, হো াঁ হট্য়ট্চ। এট্সো, বট্সো। 

বোরিউলী দিেোি কোট্ছ আসন গ্রহে করিল। তস ঘট্ি  ুরকয়োই বুব্বঝয়োরছল 

রকিেেয়ীি েন িোল নোই, িোই সহোনুিূরিি স্বট্ি করহল, িো হট্ব বব রক বোছো, 

দু’রদন েনটো খোিোপ হট্ব। একটো পশু-পক্ষী পু ট্ল েন তকেন কট্ি, িো এ ি 

েোনু । তয্েন কট্ি তহোক, ছ-সোিটো েোস ঘি-সংসোিও ি কিট্ি হট্য়ট্চ! িো ঐ 

দুট্টো রদন—রিন রদট্নি রদন আি তকউ নোে-গেও কট্ি নো তবৌেো, তচোট্খি ওপি 

কি গণ্ডো তদখলুে। 

 

রকিেেয়ী তেোি করিয়ো একটু হোরসয়ো করহল, তস ি সরিযই। 

 

বোরিউলী তচোখ-েুখ ঘুিোইয়ো িৎক্ষেোৎ প্ররির্ধ্রন করিল, সরিয নয়? িুরেই বল 

নো বোছো, সরিয নয় রক! আবোি নিুন েোনু  আসুক, নিুন কট্ি আট্েোদ-আহ্লোদ 

কি,—বোস্, সব শুধ্ট্ি তগল। রক বল, এই নয়? 

 

রকিেেয়ী ঘোি নোরিয়ো সোয় রদল বট্ট, রকন্তু এই গোট্য়-পিো আলোট্প িেশিঃ 

রচি িোহোি উদ্ভ্রোন্ত হইয়ো উঠঠট্িরছল। 

 

অকস্মোৎ বোরিউলী তচোখ-েুখ কুব্বিি ও গলো খোট্টো করিয়ো করহল, িোল কথো েট্ন 

পট্িট্চ তবৌেো, তখোটো রেন্তসট্ক ি সকোট্লই খবি পোঠঠট্য়রছলুে। বযোটোি আি 

িি্ সয় নো, বট্ল, তলোকেন কোট্ে তবরিট্য় তগট্ল দুপুিট্বলোট্িই আসব। রক 

েোরন, এখুরন এট্স পিট্ব নোরক— 

 

রকিেেয়ী সন্ত্রস্ত হইয়ো উঠঠল—এখোট্ন তকন? 
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বোরিয়োলী কথোটোট্ক অিযন্ত তকৌিুট্কি েট্ন করিয়ো কৃব্বত্রে তিোট্ধ্ি ছট্ল 

করহল, আ েি্ ছুাঁ রি, তস আসট্ব নো ি রক িুই তসখোট্ন য্োরব নোরক? তিোি কথো 

শুনট্ল তয্ হোসট্ি হোসট্ি তপট্টি নোিী রছাঁ ট্ি য্োয়। বরলয়ো শুষ্ক হোরসি ছটোয় 

 রলয়ো এট্কবোট্ি রকিেেয়ীি গোট্য়ি উপি রগয়ো পরিল। 

 

রকিেেয়ী কথো করহল নো, শুধ্ু একটুখোরন সরিয়ো বরসল। বোরিউলী আত্মীয়িোি 

আট্বট্শ আে প্রথে িোহোট্ক ‘িুই’ সট্ম্বোধ্ন করিয়োরছল। 

 

রকন্তু, সরখট্ত্বি এই একোন্ত েোখোেোরখ সম্ভো ে এই ইিি স্ত্রীট্লোকটোি েুখ হইট্ি 

রকিেেয়ীি কোট্নি রিিি রগয়ো এট্কবোট্ি িীট্িি েি রবাঁরধ্ল। িোহোি হৃদট্য়ি 

েট্ধ্য আব্বেও তয্ েরহেো েূছ েোহট্িি েি পরিয়ো রছল, এই একঠটেোত্র শট্েি 

কঠঠন পদোঘোট্ি িোহোি ঘুে িোরঙ্গয়ো তগল এবং েুহিূ েেট্ধ্যই িদ্রনোিীি লুি 

েয্ েোদো িোহোি েট্নি েট্ধ্য দৃি হইয়ো উঠঠল। রকন্তু িবুও তস আত্মসংবিে করিয়ো 

চুপ করিয়োই িরহল। 

 

বোরিউলী ইহোি রকছুই লক্ষয করিল নো, তস আপনোি তঝো াঁট্কই বরলয়ো য্োইট্ি 

লোরগল, িুই তদরখস রদরকন তবৌ, ছ’েোট্সি েট্ধ্য য্রদ নো তিোি বিোি রিরিট্য় রদট্ি 

পোরি ি, আেোি কোরেনী বোরিউলী নোে নয়। িুই শুধ্ু আেোি কথোেি চরলস্—

আি আরে রকছুই চোইট্ন। 

 

রকিেেয়ীি েট্ন হইল, ঐ স্ত্রীট্লোকটো িোহোি কোট্নি সেস্ত েোয়ুরশিো তয্ন 

তপোিোট্নো সো াঁিোরশ রদয়ো রছাঁ রিয়ো বোরহি করিট্িট্ছ, রকন্তু রনট্ ধ্ করিবোি কথো 

িোহোি েুট্খ িুঠটল নো। শুধ্ু চুপ করিয়ো শুরনট্িই লোরগল। 

বোরিউলী করহল, তখোটো েোট্িোয়োিী; দু’পয়সো আট্ছ। তঝো াঁট্ক পট্িট্চ, দু’হোি 

রদট্য় দুট্য় তন; িোি পি য্োক নো তবটো তগোিোয়,—আবোি কি এট্স েটুট্ব। এেন 

হট্য় আরছস িোই,—নইট্ল তিোি রূপটো রক তসোেো রূপ তবৌ! 
 

এেরন সেট্য় বোরহট্িি বোিোন্দোি প্রোন্ত হইট্ি িোঙ্গো-গলোি িোক আরসল, 

বোরিউলী? 

 

এই তয্ য্োই, বরলয়ো সোিো রদয়ো বোরিউলী বোরহট্ি য্োইবোি উপিে করিট্িই 

রকিেেয়ী দুই হোি বোিোইয়ো িোহোি আাঁচলটো সট্েোট্ি চোরপয়ো ধ্রিয়ো বরলয়ো 

উঠঠল, নো নো, এখোট্ন রকছুট্িই নো—এ ঘট্ি তকউ তয্ন নো ত োট্ক। 
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বোরিউলী হিবুব্বদ্ধ হইয়ো করহল, তকন? তক আট্ছ এখোট্ন? 

 

রকিেেয়ী দৃঢ়কট্ি করহল, তকউ থোক, নো থোক—এখোট্ন নো—রকছুট্িই নো— 

 

আগন্তুক তলোকটোি পদশে িেশিঃ রনকটবিী হইট্ি লোরগল। 

 

বোরিউলী অবোক হইয়ো করহল, িুই ি আি কোট্িো কুট্লি তবৌ ন’স! েোনু -েন 

তিোি ঘট্ি আসট্ব, বসট্ব, িোট্ি িয়টো কোট্ক শুরন? িুই হরল তববুট্শয। 

 

রকিেেয়ী চীৎকোি করিয়ো উঠঠল, রক আরে? আরে তবশযো? 

 

িোহোি েট্ন হইল, বজ্রোরগ্ন-তিখো িোহোি পদিল হইট্ি উঠঠয়ো ব্রহ্মিন্ধ্র রবদীে ে 

করিয়ো বুব্বঝ বোরহি হইয়ো তগল। 

 

িোহোি আিক্ত চকু্ষ ও িীব্র কিস্বট্ি বোরিউলী রবব্বস্মি ও রবিক্ত হইয়ো করহল, িো 

নয় ি রক বল্? নযোকোরে তদখট্ল গো জ্বোলো কট্ি—এখন আেিোও য্ো, িুইও তসই 

পদোথ ে। িদ্দিট্নোক আসট্চ, তন ঘট্ি বসো। 

 

এই ‘িদ্দিট্নোক’ঠটি কোট্ছ বোরিউলী টোকো খোইয়োরছল এবং আিও রকছুি 

প্রিযোশো িোট্খ। িদ্রট্লোক দিেোি কোট্ছ আরসয়ো দো াঁিোইল, এবং দো াঁি বোরহি 

করিয়ো হোরসয়ো বরলল, তকয়ো বোরিউলী, খবি তসোব িোল? 

 

বোরিউলী আাঁচল টোরনয়ো লইয়ো রবনয়-সহকোট্ি করহল, তয্েন তিোেোট্দি 

তেট্হিবোরন। য্োও, ঘট্ি রগট্য় বট্সো তগ—আরে পোন তসট্ে আরন। একটু হোরসয়ো 

বরলল, এখন এ ঘি-তদোি সব তিোেোি বোবুেী; িোল কট্ি সোব্বেট্য় গুব্বেট্য় রদট্ি 

হট্ব িো রকন্তু বট্ল িোখরচ। 

 

আিো আছো, তস তসোব তহোট্ব, বরলয়ো তলোকটো রবন্দেুোত্র সট্ঙ্কোচ নো করিয়ো ঘট্ি 

 ুরকয়ো খোট্টি উপি বরসট্ি তগল। 

 

রকিেেয়ীি েোয়ু-রশিোি সরহেুিো ইস্পোট্িি অট্পক্ষোও দৃঢ়, িোই এিক্ষে পয্ েন্ত 

বিদোস্ত করিট্ি পোরিয়োরছল, রকন্তু আি পোরিল নো। িোহোি রূপ-তয্ৌবট্নি এই 

অপরিরচি রহন্দসু্থোনী খরিদ্দোট্িি গহৃ-প্রট্বট্শি সট্ঙ্গ সট্ঙ্গই তস বচিনয হোিোইয়ো 

বোিোহি কদলী বৃট্ক্ষি নযোয় েোঠটট্ি লুটোইয়ো পরিল। 
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তলোকটো চেকোইয়ো রিরিয়ো চোরহয়ো এই আকব্বস্মক রবপৎপোট্ি হিবুব্বদ্ধ হইয়ো 

তগল। বোরিউলীি প্রবল রচৎকোট্ি বোরিি সেস্ত স্ত্রীট্লোক কো াঁচো ঘুে িোরঙ্গয়ো 

েুহটূ্িে ছুঠটয়ো আরসয়ো পরিল এবং তকহ েল, তকহ পোখো লইয়ো হিিোরগনীি 

শুশূ্র ো করিট্ি বযস্ত হইয়ো উঠঠল। 

আি বোরিউলী তদোিট্গোিোয় বরসয়ো িোিস্বট্ি অরবশ্রোে তঘো েো করিট্ি লোরগল, 

তস এই কোট্ে চুল পোকোইয়ো তিরলল বট্ট, রকন্তু, এখনও এি নিোরে, এি  ঙ 

রশরখট্ি পোট্ি নোই। আেও নোগি তদরখয়ো দো াঁি-কপোঠট লোগোইবোি তকৌশল িোহোি 

আয়ি হয় নোই। 

 

অকস্মোৎ এই দুঘ েটনোি েট্ধ্য আবোি এক নূিন তগোলেোল তশোনো তগল। সদি 

দিেোয় তক একটো নূিন বোবু আরসয়ো রদবোকি ও তবৌঠোট্নি নোে ধ্রিয়ো েহো 

হোঙ্গোেো বোধ্োইয়ো রদয়োট্ছ খবি আরসল। চোকিটোি কোট্ছ বোরিউলী আগন্তুক 

বোবুি সরবট্শ  পরিচয় গ্রহে করিট্ি করিট্িই এক দীঘ েকোয় পুরু  প্রকোণ্ড 

একটো চোেিোি বযোগ বোেহট্স্ত স্বিট্ন্দ বহন করিয়ো লইয়ো সম্মুট্খ আরসয়ো 

গম্ভীিকট্ি িোক রদল, তবৌঠোন! 
 

িোহোি িোন হোট্িি আঙুট্ল প্রকোণ্ড একটো হীিোি আংঠট িরবকট্ি ঝলেল করিয়ো 

উঠঠল, বোরিউলী সসম্ভ্রট্ে দো াঁিোইয়ো বরলল, কোট্ক খুাঁেট্ছন? 

 

রদবোকি থোট্ক এখোট্ন? 

 

বোরিউলী বরলল, নো। 

 

আেোি তবৌঠোন? রকিেেয়ী তবৌঠোন? তকোন্ ঘট্ি থোট্কন? 

 

বোরিউলীি সট্ঙ্গ সট্ঙ্গ আিও দুই-চোরিেন তকৌিূহলী স্ত্রীট্লোক গলো বোিোইয়ো 

তদরখট্িরছল, তক একেন করহল, তসই ি েূছ েো হট্য়ট্ছ তগো। 

 

েূছ েো হট্য়ট্ছ? বক তদরখ, বরলয়ো আগন্তুক িদ্রট্লোক রিন লোট্ি রিি তঠরলয়ো 

ঘট্িি েট্ধ্য আরসয়ো উপরস্থি হইল। অট্চিন রকিেেয়ী িখন েোঠটট্ি পরিয়ো। 

সব েোঙ্গ েট্ল িোরসট্িট্ছ—চকু্ষ েুরদ্রি, েুখ পোংশু, চুট্লি িোরশ রসক্ত রবপয্ েস্ত, 

অট্ঙ্গি বসন স্রস্ত— 
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আগন্তুক সিীশ। িোহোি তচোখ পরিল রহন্দসু্থোনীটোি উপি। এিক্ষে তস কোট্ছ 

সরিয়ো আরসয়ো রনরন েট্ে -চট্ক্ষ রকিেেয়ীি প্ররি চোরহয়োরছল। সিীশ রবব্বস্মি ও 

অিযন্ত ক্রুদ্ধ হইয়ো প্রশ্ন করিল, এই, িুে্ তকোন্ হযোয়? 

 

িোহোি হইয়ো বোরিউলী েবোব রদল, আহো উরন তয্ আেোট্দি েোট্িোয়োিীবোবু তগো। 

ঐ তয্— 

 

রকন্তু পরিচয় তদওয়ো তশ  হইবোি পূট্ব েই সিীশ তলোকটোট্ক দিেো রনট্দেশ করিয়ো 

করহল, বোহোি য্োও— 

 

েোট্িোয়োিীি টোকো আট্ছ, তস নবীন তপ্ররেক, রবট্শ িিঃ এিগুলো স্ত্রীট্লোট্কি 

সোেট্ন তস হীন হইট্িও পোট্ি নো, সুিিোং সোহট্স িি করিয়ো করহল, কোট্হ? 

 

অসরহেু সিীশ কোট্ঠি তেট্ঝি উপি সট্েোট্ি পো ঠুরকয়ো ধ্েক রদল, বোহোি য্োও 

উিু! 
 

সেস্ত তলোকগুলোি সট্ঙ্গ সেস্ত বোরিটো পয্ েন্ত চেকোইয়ো উঠঠল, এবং রিরুব্বক্ত নো 

করিয়ো েোট্িোয়োিী বোরহি হইয়ো তগল। 

 

সিীশ রকিেেয়ীি তদট্হি উপি িোহোি স্খরলি বস্ত্র িুরলয়ো রদয়ো রনট্েই একটো 

হোিপোখো লইয়ো সট্বট্গ বোিোস করিট্ি লোরগল এবং িোহোরদগট্ক তবিন করিয়ো 

সেট্বি নোিীেণ্ডলী রবরচত্র কলিব করিট্ি লোরগল। ইহোট্দি নোনোরবধ্ 

আট্লোচনোি েধ্য হইট্ি সিীশ অেকোট্লি েট্ধ্য অট্নক িথযই সংগ্রহ করিয়ো 

লইল। বোরিউলী আট্ক্ষপ এবং অিযন্ত রবস্ময় প্রকোশ করিয়ো বোি বোি বরলট্ি 

লোরগল, তস িোহোি রপিোঠোকুট্িি বয়ট্সও এেন সৃঠিছোিো তেট্য়েোনু  তদট্খ নোই 

তয্, তববুট্শযট্ক তববুট্শয বরলট্ল িোহোি তচোখ উলটোইয়ো দো াঁি-কপোঠট লোরগয়ো য্োয়। 

রেরনট-কুরি পট্ি সংজ্ঞো পোইয়ো রকিেেয়ী েোথোি বসন িুরলয়ো রদয়ো উঠঠয়ো 

বরসল; ক্ষেকোল একদৃট্ি চোরহয়ো থোরকয়ো ক্ষীেকট্ি করহল, ঠোকুিট্পো? 

 

সিীশ প্রেোে করিয়ো পোট্য়ি ধ্ূলো েোথোয় িুরলয়ো লইয়ো করহল, হো াঁ তবৌঠোন, আরে। 

রকন্তু রক কোণ্ড বল ি! তয্েন কোপি-তচোপি, তিেরন ঘিট্দোি, তিেরন শ্রী,—তক 

বলট্ব তয্ ইরন সিীট্শি রদরদ! তয্ন তকোথোকোি একটো অনোথো পোগলী! 

তছট্লেোনুর  ি ত ি হট্লো, এখন কোলট্কি েোহোট্ে বোরি চল। তেট্য়ট্দি রদট্ক 

চোরহয়ো বরলল, আি দিকোি তনই, তিোেিো ঘট্ি য্োও। 
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রকিেেয়ী রনিল পো োে-েূরিেি েি অট্ধ্োেুট্খ চোরহয়ো িরহল। িোহোি অন্তট্িি 

কথো অন্তয্ েোেীই েোনুন, রকন্তু বোরহট্ি তলশেোত্র বযক্ত হইল নো। 

 

তেট্য়িো বোরহি হইয়ো তগট্ল সিীশ করহল, তস শুট্য়োি বক তবৌঠোন? 

 

রকিেেয়ী েুখ নো িুরলয়োই করহল, এিরদন ি এইখোট্নই রছল, কোল িোট্ত্র অনযত্র 

তগট্ছ। 

 

তকন? 

 

আরে চট্ল তয্ট্ি বট্লরছলুে বট্ল। 

 

রকন্তু িোকট্ল রক একবোি আট্স নো? 

 

িোরকট্য় তদখরচ, বরলয়ো রকিেেয়ী বরহট্ি রগয়ো বোরিি চোকিট্ক কোলীবোরি 

পোঠোইয়ো রদয়ো পুনিোয় রিরিয়ো আরসয়ো বরসল। করহল, িুরে আসট্ব এ আেোি 

স্বট্প্নি অিীি ঠোকুিট্পো। 

 

সিীশ করহল, আেোি আসোটো রক আেোি রনট্েিই স্বট্প্নি অিীি নয় তবৌঠোন? 

 

িো বট্ট, বরলয়ো রকিেেয়ী আবোি ঘোি তহাঁট করিয়ো বরসয়ো িরহল। িোহোি অট্নক 

কথোই েোরনবোি আবশযক রছল, সিীশ তয্ িোহোট্দি বোটীি েুক্ত দোসীি কোট্ছ 

সেোন লইয়ো আরসয়োট্ছ, িোহো বুঝো শক্ত নয়, রকন্তু অকস্মোৎ এিকোল পট্ি 

অনুসেোন করিয়ো রিিোইয়ো লইয়ো য্োইট্ি এিদূট্ি আসোি য্থোথ ে তহিু অনুেোন 

কিো সিযই কঠঠন। 

 

রকন্তু আরসবোি তহিু সিীশ রনট্েই িেশিঃ বযক্ত করিল, করহল, কোল েোহোে 

আট্ছ, তিোেোট্দি রনট্ি এট্সরচ তবৌঠোন। 

 

রকিেেয়ী েুখ িুরলয়ো করহল, উপীনঠোকুিট্পো পোঠঠট্য়ট্ছন ি? তবশ, রদবোকিট্ক 

রনট্য় য্োও। প্রোথ েনো করি তস তয্ন তয্ট্ি পোট্ি। 

 

সিীশ করহল, শুধ্ু পট্িি হুকুে িোরেল কিট্িই এিদূট্ি আরসরন, আেোি 

রনট্েি িিি তথট্কও বি িোরগদ আট্ছ। িোবচ, িট্ব এিকোল পট্ি তকন? খবি 
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পোইরন। িোি পট্ি বোবো েোিো তগট্লন, রনট্েও তয্ট্ি বট্সরছলুে, হয়ি আি 

তদখোই হট্িো নো। 

 

রকিেেয়ী েুখ িুরলয়ো চোরহল। িোহোি দুই চকু্ষ রদয়ো েগট্িি সেস্ত তেহ তয্ন 

সিীট্শি সব েোট্ঙ্গ বর েি হইল। ক্ষেকোল পট্ি করুে-কট্ি করহল, আরে কোি 

কোট্ছ য্োব ঠোকুিট্পো, আেোি তক আট্ছ? 

 

আেোি কোট্ছ য্োট্ব তবৌঠোন, আরে আরছ। 

 

রকন্তু আেোট্ক আশ্রয় তদওয়ো রক িোল হট্ব? 

সিীশ করহল, তিোেোি রক েট্ন তনই তবৌঠোন, অট্নকরদন আট্গ এই িোল-েন্দ 

একরদন রচিকোট্লি েনয রস্থি হট্য় রগট্য়রছল, তয্রদন তছোটিোই বট্ল আেোট্ক 

তিট্করছট্ল? অনযোয় য্রদ রকছু কট্ি থোট্কো, িোি েবোব তদট্ব িুরে, রকন্তু আেোি 

েবোবরদরহ এই তয্, আরে তছোটিোই,—তিোেোট্ক রবচোি কিবোি অরধ্কোি আেোি 

তনই। 

 

কথো শুরনয়ো রকিেেয়ীি েট্ন হইট্ি লোরগল, তকোথোও ছুঠটয়ো রগয়ো একবোি প্রোে 

িরিয়ো কো াঁরদয়ো আট্স, রকন্তু আত্মসংবিে করিয়ো করহল, রকন্তু ঠোকুিট্পো সেোে 

আট্ছ ি? 

 

সিীশ বোধ্ো রদয়ো বরলল, নো তনই। য্োি টোকো আট্ছ,গোট্য়ি তেোি আট্ছ,িোি 

রবরুট্দ্ধ সেোে তনই। ও দুট্টো ব্বেরনসই আেোি একটু তবশী িকে তয্োগোি হট্য় 

তগট্ছ তবৌঠোন। 

 

িোহোি কথো বলোি িঙ্গীট্ি রকিেেয়ীি েুট্খ হোরস আরসল। একটুখোরন চুপ 

করিয়ো থোরকয়ো বরলল, ঠোকুিট্পো, টোকো আি গোট্য়ি তেোট্ি িুরে সেোে নো 

েোনট্ি পোি, রকন্তু রনট্েি অশ্রদ্ধোি হোি তথট্ক এই পোরপষ্ঠোট্ক বো াঁচোট্ব রক কট্ি? 

 

সিীশ অধ্ীি হইয়ো বরলয়ো উঠঠল, আরে তলখোপিো রশরখরন, আরে তগো াঁয়োি 

েুখুযেোনু  তবৌঠোন, অি িট্কেি েবোব রদট্িও আরে পোরিট্ন, অি চুলরচট্ি 

তলোট্কি িোল-েন্দি রহট্সব কিট্িও আরে েোরনট্ন। আি, এ রক সিযয্ুগ তয্, 

পৃরথবীসুদ্ধ সবোই উপীনদোি েি য্ুরধ্ঠষ্ঠি হট্য় বট্স থোকট্ব? এ হট্লো করলকোল, 

অনযোয়-অকোে ি তলোট্ক কিট্বই! িোি তক আবোি েেোখিচ খরিট্য় বট্স 

আট্ছ? আেোি উলট্টো রবচোি, িো িোলই বল আি েন্দই বল তবৌঠোন, আরে তদরখ 



 চরিত্রহীন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
3

5
 

তক রক কোে কট্িট্চ! হোিোেদোি েৃিুযকোট্ল তিোেোি তসই স্বোরেট্সবো, তস ি 

আরেই তচোট্খ তদট্খরচ। তসই িুরে হট্ব অসিী! এ আরে েট্ি তগট্লও রবশ্বোস 

কিব নো। িো তস য্োই তহোক, রনট্য় তিোেোট্ক আরে য্োবই। অসুখটোয় একটু কোরহল 

আেোট্ক কট্িট্চ বট্ট, িো এ-পোিোি তলোট্কি সোরধ্য তনই তয্, তিোেোট্ক সোহোয্য 

কট্ি আেোি হোি তথট্ক ছোরিট্য় তনয়। কোল তিোেোট্ক কো াঁট্ধ্ কট্ি েোহোট্েি 

ওপি আরে িুলবই, িো তস িুরে য্ি আপরিই কি নো তকন? 

 

রকিেেয়ী হোরসয়ো তিরলল। অপিোট্ধ্ি সেস্ত কোরলেো রবদূরিি হইয়ো সিল রেগ্ধ 

হোসযিটোয় িোহোি সেস্ত েুখ উদ্ভোরসি হইয়ো উঠঠল। ক্ষেকোট্লি েনয িোহোি 

েট্ন হইল, তস তয্ন তকোন গরহেি কে েই কট্ি নোই, শুধ্ু িোগ করিয়ো দুট্টো রদট্নি 

েনয শ্বশুিবোরি হইট্ি বোট্পি বোরি চরলয়ো আরসয়োরছল, তেহেয় তদবি 

রিিোইয়ো লইয়ো য্োইবোি েনয সোধ্োসোরধ্ করিট্ি বরসয়োট্ছ। 

 

এেরন সেট্য় কবোট্টি বোরহি হইট্ি িোক রদয়ো রদবোকি প্রট্বশ করিল। করহল, 

আেোট্ক তিট্ক পোঠঠট্য়রছট্ল? বরলয়োই িোহোি খোট্টি উপি দৃঠি পিোয় তয্ন িূি 

তদরখয়ো চেরকয়ো উঠঠল। বোরহট্িি আট্লোক হইট্ি ঘট্িি অেকোট্ি  ুরকয়ো 

প্রথট্ে তস সিীশট্ক তদরখট্ি পোয় নোই। এখন রচরনট্ি পোরিয়ো িোহোি েুখ রববে ে 

হইয়ো তগল। 

সিীশ হোরসয়ো করহল, আরে উপীনদো নই তি, সিীশদো—কুকোট্েি িোেো। 

আেোট্ক তদট্খ অেন শুরকট্য় কোঠ হবোি দিকোি তনই। তন বস্, বস্। উপীনদোি 

পট্িোয়োনো রনট্য় এট্সরছ, কোল তিোি সোট্ি-ছটোি আট্গই েোহোে ছোিট্ব েট্ন 

থোট্ক তয্ন। 

 

রদবোকি তসইখোট্ন বরসয়ো পরিয়ো দুই হো াঁটুি েট্ধ্য েুখ গুাঁ ব্বেয়ো অট্নকক্ষে পট্ি 

করহল, আরে য্োব নো সিীশদো। 

 

সিীশ করহল, তিোি ঘোি য্োট্ব। উপীনদোি হুকুে—েীরবি রক েৃি, রবট্দ্রোহী 

রদবোকট্িি েুে্িু চোই-ই! 
 

রদবোকি করহল, িট্ব িোি েিো েুণ্ডই রনট্য় তয্ট্য়ো সিীশদো। তস আরে কোল 

সকোট্ল ছ’টোি েট্ধ্য তিোেোট্ক অনোয়োট্স রদট্ি পোিব। 

 

সিীশ েুট্খ একটো আওয়োে করিয়ো বরলল, আট্ি বোপ তি, তছট্লি িোগ তদখ! 

রকন্তু য্োরবট্ন তকন? 
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রদবোকি করহল, িুরে রক পোগল হট্য়ছ সিীশদো? সংসোট্ি রক তকউ আট্ছ, এি 

পট্ি িো াঁি কোট্ছ রগট্য় েোথো উাঁচু কট্ি দো াঁিোট্ি পোট্ি? 

 

সিীশ বরলল, তবশ ি, েোথো উাঁচু কিট্ি আপরি থোট্ক, নীচু কট্ি রগট্য়ই দো াঁিোস্

। রকন্তু তয্ট্ি তিোট্ক হট্বই। আট্ি, িুই আি এ রক এেন তবশী কট্িরছস তয্ 

লজ্জোয় েট্ি য্োব্বচস? আরে তয্-সব কোণ্ড এি েট্ধ্য কট্ি বট্স আরছ, তস-সব 

রগট্য় শুরনস। েোয় ‘পিেকোি‛ পয্ েন্ত! িূি-রসব্বদ্ধ—তবিোল-রসব্বদ্ধ—এ-সব নোে 

শুট্নরচস তকোন কোট্ল? তন, চল্, উপীনদো আি তস উপীনদো তনই—আেিো 

পো াঁচেট্ন িোট্ক একিকে  ঠঠক কট্িই এট্নরচ। তবৌঠোন, য্ো গুরছট্য় তনবোি নোও, 

আরে ঠটরকট রকনট্ি চললুে। 

 

িোহোি তশ  কথোটো রকিেেয়ীি কোট্ন খট করিয়ো বোব্বেল, ব্বেজ্ঞোসো করিল, ঠঠক 

কট্ি আনো রক-িকে ঠোকুিট্পো? 

 

সিীশ তেোি করিয়ো হোরসয়ো বরলল, তগট্লই তদখট্ি পোট্ব তবৌঠোন। 

 

িোহোি শুষ্ক হোরস রকিেেয়ী লক্ষয করিয়ো ক্ষেকোল রস্থি থোরকয়ো করহল, রকন্তু 

আরে ি তিোেোট্ক বট্লরচ ঠোকুিট্পো, আরে তয্ট্ি পোিট্বো নো। 

 

রদবোকিও দৃঢ়স্বট্ি করহল, আরেও রকছুট্ি য্োব নো সিীশদো, িুরে রেট্থয আেোি 

েট্নয টোকো নি কট্িো নো। 

 

সিীশ উঠঠট্ি য্োইট্িরছল, হিোশিোট্ব বরসয়ো পরিল। উট্পন্দ্রি পীিোি সংবোদ 

এখনও পয্ েন্ত তস তগোপন িোরখয়োরছল, রকন্তু আি িোখো চরলল নো, করহল, আরে 

অট্নক গব ে কট্ি বট্ল এট্সরচ িোট্দি আনবই। আেোি েুখ তিোেিো নো হয় নোই 

িোখট্ব, রকন্তু রিরন রক তিোেোট্দি কোট্ছ এেন তকোন গুরুিি অপিোধ্ কট্িট্ছন 

তয্, এই বযথো িো াঁট্ক রদট্ি হট্ব? আরে শুধ্ু-হোট্ি রিট্ি তগট্ল িো াঁি তয্ কি 

বোেট্ব, তস ি আরে তচোট্খ তদট্খই এট্সরচ। রদবোকি, এি অধ্ে ে করিস তন তি! 

তিোট্ক তদখবোি েনযই িো াঁি প্রোেটো এখট্নো আটট্ক িট্য়ট্ছ, নইট্ল অট্নক 

আট্গই তয্ি। 

 

উিয় তশ্রোিোই একসট্ঙ্গ অস্িুট্ট চীৎকোি করিয়ো উঠঠল। 
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সিীশ করহট্ি লোরগল, এই েোট্ঘি তশট্  য্ক্ষ্মোট্িোট্গ তপোশ্-তবৌঠোন য্খন স্বট্গ ে 

তগট্লন, িখনই তবোঝো তগল উপীনদোও চলট্লন। রকন্তু িো াঁি য্োবোি িোিো তয্ এি 

রছল তস তকউ আেিো তটি পোইরন। রচিকোলই কে কথো কন,—স্বট্গ েি িথ 

এট্কবোট্ি তদোিট্গোিোয় এট্স হোব্বেি নো হওয়ো পয্ েন্ত একটো খবিও রদট্লন নো তয্, 

িো াঁি সেস্তই প্রস্তুি। তিোি িয় নোই তি রদবোকি, রনিেট্য় চল্। আেোট্দি তস 

উপীনদো আি তনই। এখন সহস্র অপিোট্ধ্ও আি অপিোধ্ তনন নো,—শুধ্ু েুচট্ক 

েুচট্ক হোট্সন,—রছ রছ, ঐ ্্ধ্ূট্লোবোরলি ওপি ওখোট্ন অেন কট্ি শুট্য়ো নো 

তবৌঠোন। আিো, আেিো বোইট্ি য্োব্বচ, িুরে একটু তশোও—উট্ঠো নো তয্ন।—বরলয়ো 

িোিোিোরি উঠঠয়ো আরসয়ো সিীশ পোট্য়ি উপি একটু তঠলো রদয়োই বুব্বঝল, 

রকিেেয়ী সংজ্ঞো হোিোইয়ো লুটোইয়ো পরিয়োট্ছ—ইিো করিয়ো িূ-শয্যো গ্রহে কট্ি 

নোই। 

 

সিীশ এবং রদবোকি উিট্য়ই পিস্পট্িি েুট্খি প্ররি চোরহয়ো স্তব্ধ হইয়ো দো াঁিোইয়ো 

িরহল। েুহিূ ে-কট্য়ক পট্ি সিীশ ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি করহল, ঠঠক এই িয়ই আেোি রছল 

রদবোকি। আরে েোনিুে এ-খবি উরন সইট্ি পোিট্বন নো। 

 

রদবোকি চরকি হইয়ো সিীট্শি েুট্খি প্ররি চোরহল, সিীশ রবস্ময়োপি হইয়ো 

বরলল, এিরদন এি কোট্ছ তথট্কও রক িুই এ কথো তটি পোসরন রদবো? আবোি িয় 

হয়, বুব্বঝ বো তবৌঠোনট্ক আরে তেট্ি তিলট্িই রনট্য় য্োব্বচ। রকন্তু িবুও রনট্য় 

তয্ট্িই হট্ব। এ েগট্ি দুঠট তলোক রকছুট্িই তস তশোক সইট্ি পোিট্ব নো, রকন্তু 

একঠট ি স্বট্গ ে তগট্ছন, আি একঠট—রকন্তু য্ো, েল রনট্য় আয় রদবোকি, আরে 

বোিোস করি—ও রক তি, কথো কস্তন তকন? 

 

অকস্মোৎ রদবোকট্িি আপোদেস্তক বোিংবোি কো াঁরপয়ো উঠঠল, পিক্ষট্েই তস 

অট্চিন রকিেেয়ীি দুই পদিট্লি উপি উপুি হইয়ো পরিয়ো বরলট্ি লোরগল, 

আরে সেস্ত বুট্ঝরচ তবৌরদ, িুরে আেোি পূেনীয়ো গুরুেন িট্ব, তকন এিকোল 

তগোপন কট্ি আেোট্ক নিট্ক তিোবোট্ল! আরে এ েহোপোপ তথট্ক রক কট্ি উদ্ধোি 

পোট্বো তবৌরদ! 
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চুয়োরিশ 

 

উট্পন্দ্র বরলয়োরছট্লন, সোরবত্রী, হোি-ক’খোনো আেোি গঙ্গোয় রদস রদরদ—অতনক 

জ্বোলোয় জ্বট্লরচ, িবু একটু ঠোণ্ডো হব। 

 

সোরবত্রীট্ক রিরন আেকোল কখট্নো ‘িুরে’ কখট্নো ‘িুই’ য্ো েুট্খ আরসি, িোই 

বরলয়োই িোরকট্িন। সোরবত্রী িো াঁহোি তসই তশ  ইিো এবং তশ  রচরকৎসোি েনয 

রকছুরদন হইল করলকোিোি তেোিোসো াঁট্কোয় একটো বোরি িোিো লইয়ো রসয়োরছল। 

আে সেযোি পি এক পসলো ঝিবৃঠি হইয়ো তগট্লও আকোট্শ তেঘ কোট্ট নোই। 

উট্পন্দ্র অট্নকক্ষে পট্ি ক্লোন্ত তচোখ-দুঠট তেরলয়ো আট্স্ত আট্স্ত করহট্লন, 

সুেুট্খি েোনোলোটো একটু খুট্ল তদ রদরদ, তসই বি নক্ষত্রঠট একবোি তদরখ। 

 

সোরবত্রী িো াঁহোি কপোট্লি রুক্ষ চুলগুরল ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি সিোইয়ো রদট্ি রদট্ি েৃদুকট্ি 

করহল, গোট্য় তেোট্লো-হোওয়ো লোগট্ব তয্ দোদো! 
 

লোগুক নো তবোন! আি আেোি িোট্ি িয় রক? 

 

িয় িো াঁহোি শুধ্ু আে তকন, তয্রদন হইট্ি সুিবোলো রগয়োট্ছ তসরদন হইট্িই নোই। 

রকন্তু িোই বরলয়ো সোরবত্রীি ি িয় ঘুট্চ নোই। িোহোি বুব্বঝ য্িক্ষে শ্বোস, িিক্ষেই 

আশ; িোই েৃিুয য্খন রশয়ট্িি পোট্শ িোহোি সট্ঙ্গ সেোন আসন দখল করিয়ো 

বরসয়ো তগট্ছ, িখনও তস িুি তেোট্লো-হোওয়োটোট্ক পয্ েন্ত ঘট্ি  ুরকট্ি রদট্ি 

সোহস পোয় নো। অরনিুককট্ি করহল, রকন্তু নক্ষত্র ি তদখো য্োয় নো দোদো, 

আকোট্শ তয্ তেঘ কট্ি আট্ছ। 

 

উট্পন্দ্র ম্লোন চকু্ষ-দুঠট উৎসোট্হ রবস্ফোরিি করিয়ো বরলট্লন, তেঘ? আহো, 

অসেট্য় তেঘ রদরদ, খুট্ল তদ, খুট্ল তদ—একবোি তদট্খ রনই, আি ি তদখট্ি পোব 

নো। 

 

বোরহট্ি আদ্রে বোয়ু তেোট্ি বরহট্িরছল; সোরবত্রী কপোট্ল বুট্ক হোি রদয়ো তদরখল জ্বি 

বোরিট্িট্ছ; রেনরি করিয়ো বরলল, িোল হও, তেঘ কি তদখট্ব দোদো,—বোইট্ি ঝি 

বইট্চ, আে আরে েোনোলো খুলট্ি পোিব নো। 
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িোহোি হোিটো রনট্েি হোট্িি েট্ধ্য টোরনয়ো লইয়ো উট্পন্দ্র িোগ করিয়ো বরলট্লন, 

িোল চোস তিো খুট্ল তদ সোরবত্রী, নইট্ল ব েোি রদট্ন য্খন তেঘ উঠট্ব, িখন তকাঁ ট্দ 

তকাঁ ট্দ েিরব িো বট্ল রদট্য় য্োব্বচ। আরে আি তদখবোি সেয় পোব নো। 

 

সোরবত্রী আি প্ররিবোদ নো করিয়ো একট্িো াঁটো তচোট্খি েল েুরছয়ো উঠঠয়ো রগয়ো 

েোনোলো খুরলয়ো রদল। 

 

তসই তখোলো েোনোলোি বোরহট্ি উট্পন্দ্র রনরন েট্ে -চট্ক্ষ চোরহয়ো িরহট্লন। 

আকোট্শি তকোন্ এক অদৃশয প্রোন্ত হইট্ি ক্ষট্ে ক্ষট্ে রবদুযৎ স্িুরিি হইট্িরছল, 

িোহোরি আট্লোকিটোয় সম্মুট্খি গোঢ় তেঘ উদ্ভোরসি হইয়ো উঠঠট্িট্ছ, চোরহয়ো 

চোরহয়ো উট্পন্দ্রি রকছুট্িই তয্ন আি সোধ্ রেট্ট নো এেরন েট্ন হইট্ি লোরগল। 

 

সোরবত্রী রনট্েও একটো গিোট্দ ধ্রিয়ো তসইরদট্ক চোরহয়োই চুপ করিয়ো দো াঁিোইয়ো 

রছল, উট্পন্দ্রি দৃঠি হঠোৎ িোহোি উপট্ি পরিট্ি েট্ন েট্ন একটু হোরসয়ো 

বরলট্লন, আিো তদ তদ, েোনোলো বে কট্ি রদট্য় কোট্ছ এট্স বস। রকন্তু এি েোয়ো 

ি িোল নয় রদরদ। একটুখোরন গোট্য় হোওয়ো লোগট্ি রদট্ি চোও নো, রকন্তু আরে চট্ল 

তগট্ল রক কিট্ব বল ি! 

সোরবত্রী েোনোলো বে করিয়ো রদয়ো কোট্ছ রিরিয়ো আরসয়ো করহল, িুরে ি আেোট্ক 

কোে রদট্য় য্োট্ব বট্লছ। আরে িোই সোিোেীবন ধ্ট্ি কিব। িুরে আেোি তচোট্খি 

ওপট্িই রদনিোি থোকট্ব! 
 

পোিট্ব কিট্ি? 

 

সোরবত্রী আট্স্ত আট্স্ত বরলল, তকন পোিব নো দোদো? তিোেোি কথোয় উরন ি কখট্নো 

নো বলট্বন নো। 

 

উট্পন্দ্র হোরসেুট্খ করহল, উরন তক? সিীশ ি? 

 

সোরবত্রী ঘোি তহাঁট করিয়ো চুপ করিয়ো িরহল। 

 

উট্পন্দ্র িোহোি সলজ্জ তেৌন েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো রনশ্বোস তিরলট্লন। বরলট্লন, 

সোরবত্রী, সিীশ তয্ আেোি রক, তস পট্িি পট্ক্ষ তবোঝো শক্ত। বোইট্ি তথট্ক তয্টো 

তদখো য্োয়, িোট্ি তস আেোি সঙ্গী, আেোি আেে সুহৃৎ। রকন্তু তয্ সম্বেটো তদখো 

য্োয় নো, তসখোট্ন সিীশ আেোি তছোটিোই, আেোি রশ য, আেোি রচিরদট্নি 
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অনুগি তসবক। তসই িোট্ত্র িুই য্রদ রদরদ, আত্মপ্রকোশ কট্ি আেোট্দি রিরিট্য় 

রনট্য় তয্রিস, আেোি তশ েীবনটো হয়ি এি দুিঃট্খ কোটি নো। রদবোকিও হয়ি 

আেোট্ক এি বযথো তদবোি সুট্য্োগ তপি নো। 

 

সোরবত্রী সেল-চট্ক্ষ করহল, আরে তিিোট্ি তিোেোট্দি তচট্য়রছলুে দোদো, রকন্তু 

উরন রকছুট্িই তয্ট্ি রদট্লন নো, দুই তচৌকোট্ঠ হোি রদট্য় আেোি পথ আটট্ক 

িোখট্লন। বলট্লন, আরে তিোেোট্দি সোেট্ন তগট্ল তিোেোট্দি অপেোন কিো 

হট্ব। 

 

িো াঁিই ইট্ি, বরলয়ো উট্পন্দ্র উপি রদট্ক চোরহয়ো একটো দীঘ েশ্বোস িযোগ করিয়ো 

নীিব হইট্লন। 

 

বোরিট্ি উট্পন্দ্রি রপিো রশবপ্রসোদ বোট্ি শয্যোগি, িো াঁহোট্ক এবং সংসোি তিরলয়ো 

েট্হশ্বিী সট্ঙ্গ আরসট্ি পোট্িন নোই, রকন্তু তেেিোই অরিিোবক হইয়ো 

করলকোিোি বোসোয় রছট্লন, িো াঁহোি এবং আি একেট্নি পদশে রসাঁরিট্ি তশোনো 

তগল। 

 

পিক্ষট্েই রিরন করবিোে সট্ঙ্গ করিয়ো ঘট্ি প্রট্বশ করিট্লন। করবিোে উট্পন্দ্রি 

নোিী তদরখয়ো জ্বি পিীক্ষো করিয়ো ঔ ধ্ পরিবিেন করিবোি প্রস্তোব করিট্িই 

উট্পন্দ্র হোিট্েোি করিয়ো করহল, ঐট্ট আেোট্ক েোপ কিট্ি হট্ব 

করবিোেেশোই। আপনোি অট্গোচি ি রকছু তনই—িট্ব, য্োবোি সেট্য় আি তকন 

দুিঃখ তদট্বন। 

 

প্রোচীন রচরকৎসট্কি চকু্ষ সেল হইয়ো উঠঠল, বরলট্লন, আেিো রচরকৎসক, 

আেোট্দি তশ -েুহিূ েঠট পয্ েন্ত তয্ রনিোশ হট্ি তনই বোবো। িো ছোিো িগবোন সেস্ত 

আশো তশ  কট্ি রদট্লও ি য্োিনো রনবোিে কিবোি েট্নয ঔ ধ্ তদওয়ো চোই। 

 

উট্পন্দ্র আি প্ররিবোদ নো করিয়ো তেৌন হইয়ো িরহল। 

 

িখন ঔ ধ্ পরিবিেন করিয়ো, বযবস্থো রনট্দেশ করিয়ো রবচক্ষে রচরকৎসক প্রস্থোন 

করিট্লন। িো াঁহোি িিসো ি রবন্দেুোত্রও রছল নো, অরধ্কন্তু আে সুস্পি অনুিব 

করিয়ো তগট্লন তয্, তিোগীি, েৃিুযক্ষে অিযন্ত দ্রুিগরিট্িই অগ্রসি হইয়ো 

আরসট্িট্ছ। 
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রিনরদন পট্ি তসোেবোট্িি সকোলট্বলো সোরবত্রী একখোরন তটরলগ্রোি হোট্ি করিয়ো 

ঘট্ি  ুরকয়ো করহল, কোল সকোট্ল িো াঁিো েোহোট্ে উট্ঠট্ছন। 

কোিও নোে তদয়রন সিীশ? বক তদরখ? 

 

উট্পন্দ্রি প্রসোরিি হোট্িি উপি সোরবত্রী কোগেখোরন িুরলয়ো রদল। 

 

কোগেখোরন রিরন উলঠটয়ো-পোলঠটয়ো রনিীক্ষে করিয়ো সোরবত্রীট্ক রিিোইয়ো রদয়ো 

শুধ্ু একটো রনশ্বোস তিরলট্লন। এই রনশ্বোসটুকুি অথ ে সোরবত্রীি অট্গোচি িরহল 

নো। 

 

য্োবোি সেয় সিীশ িোহোট্ক রনিৃট্ি বরলয়ো রগয়োরছট্লন, রকিেেয়ীি তদখো 

পোইট্ল তস তয্েন করিয়ো তহোক িোহোট্ক রিিোইয়ো আরনট্বই। িোহোট্দি িোই-

তবোন সম্বেটোও তস উট্িখ করিয়ো য্োইট্ি ি্রুঠট কট্ি নোই। 

 

এই পিেোিয্ ে িেেীট্ক একবোি তচোট্খ তদরখবোি তকৌিূহল সোরবত্রীি বহুরদন 

হইট্ি রছল, রকন্তু, পোট্ছ কোণ্ডজ্ঞোনহীন সিীশ িোহোট্ক এই বোটীট্িই আরনয়ো 

হোব্বেি কট্ি, এ আশঙ্কোও িোহোি য্ট্থি রছল। করহল, রিরন সব রদক রবট্বচনো 

কট্ি কোে কট্িন নো; আেোি িয় হয় দোদো, পোট্ছ রকিে তবৌঠোনট্ক রিরন 

এখোট্নই এট্ন তিোট্লন। 

 

উট্পন্দ্রি পোংশু ওষ্ঠোধ্ট্ি তবদনোি একটুখোরন শুষ্ক হোরস তদখো রদল, করহট্লন, এ 

বোরিট্ি তস আসট্ব তকন তবোন? এট্দট্শ য্রদ তস রিট্িও আট্স, িোি অনয তহিু 

আট্ছ, রকন্তু তস ি আি সোরবত্রী নয়, তস ি আি রনট্ব েোধ্ নয়, তিোি েি ইহকোল-

পিকোল এক কট্ি বট্স তনই, তস তকন সোধ্ কট্ি এই িয়োনক বযোরধ্ি গোিট্দি 

েট্ধ্য  ুকট্ি য্োট্ব বল ি?—বরলট্ি বরলট্িই সোরবত্রীি পোট্ন চোরহয়ো তেট্হ, 

শ্রদ্ধোয়, করুেোয়, তবদনোয় িো াঁহোি গলো কো াঁরপয়ো তগল। 

 

সোরবত্রী দৃঠি আনি করিয়ো কট্ি অশ্রু সংবিে করিল। একটুখোরন সোেলোইয়ো 

লইয়ো উট্পন্দ্র পুনিরপ করহট্লন, অথচ আিয্ ে দযোখ্ সোরবত্রী, একসেট্য় তস 

নোরক সরিয সরিযই আেোট্ক িোলট্বট্সরছল। 

 

শুরনয়ো সোরবত্রী সিযই আিয্ ে হইল, কোিে এ কথোটো তস সিীট্শি কোট্ছ শুট্ন 

নোই। করহল, ওাঁি কোট্ছ শুট্নরছলুে িো াঁি স্বোরেট্সবোি কোরহনী— এ রক িট্ব সরিয 

নয় দোদো? 
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উট্পন্দ্র বরলট্লন, িোও সরিয তবোন। তস এক অদ্িুি বযোপোি। তিোট্ক আি 

সুট্িোট্ক নো েোনট্ল আেোি েট্ন হি, এেন তসবোও বুব্বঝ আি তকোন তেট্য়েোনু  

পোট্ি নো, স্বোেীট্ক এি িোলোবোসোও বুব্বঝ আি কোট্িো সোধ্য নয়। 

৪০৬ 

 

সোরবত্রী করহল, রকন্তু, এ ব্বেরনস কখট্নো ছলনো হট্ি পোট্ি নো দোদো। 

 

উট্পন্দ্র িৎক্ষেোৎ সোয় রদয়ো করহট্লন, নো, ছলনো ি নয়। তস ি কখট্নো কোউট্ক 

তদখোট্ি চোয়রন, কখট্নো কোট্িো কোট্ছ প্রকোশও কট্িরন। িোি পরিট্সবোি সোক্ষী 

শুধ্ু িগবোনই রছট্লন, আি রছলুে আেিো দু’েন—সিীশ আি আরে। 

পিক্ষট্েই িো াঁহোি িোক্তোি অনঙ্গট্েোহট্নি কথো েট্ন পরিল। একটু রস্থি থোরকয়ো 

বরলট্লন, আে ি আেোি কোট্িো উপি িোগ তনই, ঘৃেো তনই, রবিৃেো তনই—আে 

আেোি বি বযথোি সট্ঙ্গ রক েট্ন হট্ি েোরনস রদরদ,—েট্ন হট্চ তস সোিো 

েীবন শুধ্ু হোিট্িই তবরিট্য়ট্চ, রকন্তু তকোন রদন রকছু পোয়রন। আেোট্কও তস 

কখট্নো িোট্লোবোট্সরন। এিটুকু িোলবোসট্ল রক তকউ এি বযথো রদট্ি পোট্ি? 

রদবোকি তয্ আেোট্দি রক রছল, তস ি তস েোনি! িোি হোট্িই ি িোট্ক সাঁট্প 

রদট্য় রগট্য়রছলুে। তিট্বরছলুে, আেোি তেট্হি বস্তুট্ক তসও তেট্হি চট্ক্ষ 

তদখট্ব। উিঃ—কি বি িুলই হট্য়রছল! 

উট্পন্দ্র রকছুক্ষে থোরেয়ো করহট্লন, িোই িোবরচ, সিীশ য্রদ নো বুট্ঝ সকলট্ক 

রনট্য় এখোট্নই এট্স ওট্ঠ! 
 

সোরবত্রী েোথো নোরিয়ো করহল, নো, তস রকছুট্িই হট্ি পোিট্ব নো দোদো, িো াঁি তবোট্নি 

থোকবোি বযবস্থো রিরনই করুন, রকন্তু এখোট্ন নয়। 

 

উট্পন্দ্র রক একটো বরলট্ি য্োইট্িরছট্লন, রকন্তু েুট্খি কথো েুট্খই িরহল, 

অট্ঘোিেয়ী তকেন করিয়ো পীিোি সংবোদ পোইয়ো উট্পট্ন্দ্রি গুেিোরশি রবিোট 

িোরলকো নোকী-সুট্ি েুট্খ েুট্খ িচনো করিট্ি করিট্ি কো াঁরদট্ি কো াঁরদট্ি ঘট্ি 

 ুরকট্লন। 

 

এ পীিোি সোংঘোরিকিোি স্পি ধ্োিেো িো াঁহোি রবট্শ  রকছু রছল নো, িথোরপ এই 

বরলয়ো রবলোপ করিট্ি লোরগট্লন 
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তয্, এ তপোিোেুখ লইয়ো রিক্ষো কিোি পথও য্খন হিিোগীি েনয হোিোইয়োট্ছ, 

এবং রকছু একটো ঘঠটট্ল নো খোইয়ো শুকোইয়ো েিোই য্খন অরনবোয্ ে, িখন 

উপীট্নি সেস্ত বোলোই লইয়ো িো াঁহোি েিে হইট্িট্ছ নো তকন? ইিযোরদ ইিযোরদ। 

 

উট্পন্দ্র এি দুিঃট্খও হোরসয়ো করহট্লন, তখট্ি পোট্ব নো তকন েোসী? সোরবত্রীট্ক 

তদখোইয়ো বরলট্লন, আরে তগট্লও আেোি এই তবোনঠটট্ক তিট্খ তগলুে, 

তিোেোট্দি ও কি তদট্ব নো। 

 

অট্ঘোিেয়ী সোরবত্রীট্ক ইরিপূট্ব ে তদট্খন নোই। সুিিোং কট্ঠোি পরিশ্রট্ে ও 

রনিরিশয় েনিঃকট্ি শ্রীহীন এই সমূ্পে ে 

অপরিরচি িরগনীঠটি পোট্ন চোরহয়ো িো াঁহোি রবস্মট্য়ি অবরধ্ িরহল নো। রকন্তু, 

তকৌিূহল-রনবৃরিি উট্দযোগ করিট্িই সোরবত্রী কোট্েি ছুিো করিয়ো ঘি ছোরিয়ো 

চরলয়ো তগল। 

 

বৃহস্পরিবোি রদন তবলো দশটো-এগোট্িোটোি সেয় সিীশ েোহোেঘোট্ট নোরেয়ো 

গোরি িোিো করিট্িরছল, তদরখল, তবহোিী দো াঁিোইয়ো আট্ছ। প্রিুট্ক তদরখট্ি পোইয়ো 

তস কোট্ছ আরসয়ো প্রেোে করিল। রকিেেয়ী অদূট্ি দো াঁিোইয়ো রছল, তবহোিীি 

একবোি সট্ন্দহ হইল হয়ি রিরনই। তস পূট্ব ে কখট্নো তদট্খ নোই, শুধ্ু শুরনয়োরছল 

ইরন অসোধ্োিে রূপসী। অথচ রূট্পি রবট্শ  রকছুই এই েরলন বস্ত্র-পরিরহিো 

সোধ্োিে িেেীঠটি েট্ধ্য খুাঁব্বেয়ো নো পোইয়ো তস এই স্ত্রীট্লোকঠটট্ক অপি তকহ 

েট্ন করিয়ো, আট্স্ত আট্স্ত বরলল, বোবু, েো বতল রদট্লন, তসই তবৌঠট য্রদ এট্স 

থোট্ক, িো াঁট্ক আি তকোথোও তিট্খ আপনোিো দু’েট্ন বোসোয় আসট্বন। সট্ঙ্গ 

আনট্বন নো তয্ন। 

 

সিীশ কু্ষধ্ো-িৃেোয়-শ্রোরন্তট্ি এেরনই রবিক্ত হইয়ো রছল, তবহোিীি এই 

অপেোনকি প্রস্তোবটো রকিেেয়ীি েুট্খি উপট্িই হইট্ি শুরনয়ো আগুন হইয়ো 

করহল, তকন শুরন? িো াঁট্ক গোছিলোয় বরসট্য় তিট্খ আেিো বোসোয় রগট্য় উঠব? য্ো 

বল তগ, আেিো তকউ তসখোট্ন তয্ট্ি চোইট্ন। 

 

তবহোিীি েুখ চুন হইয়ো তগল। রকিেেয়ী িখন সরিয়ো আরসয়ো একটু ম্লোন হোরসয়ো 

করহল, এ ি ঠঠক কথো ঠোকুিট্পো। এট্ি িোগ কিবোি ি রকছু তনই। এখন বোবু 

তকেন আট্ছন তবহোিী? 

তবহোিী েবোব রদবোি পূট্ব েই সিীশ অরধ্কিি ক্রুদ্ধ হইয়ো করহল, তক তিোট্ক 

বলট্ি পোঠঠট্য়ট্ছ,—সোরবত্রী? িোি িোিী আস্পধ্ েো হট্য়ট্চ তদখরচ। 
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সোরবত্রীি প্ররি এই রূঢ় িো োয় বযরথি হইয়ো তবহোিী রকিেেয়ীি েুট্খি প্ররি 

চোরহয়ো বরলল, আপরন ঠঠক বলট্চন েো। বোবু নো বুট্ঝই িোগ কিট্চন। এ-সব 

খোিোপ বযোিোট্ে তকউ রক তসখোট্ন তয্ট্ি চোয়? উপীনবোবু কোল িোরিট্ি সোরবত্রী-

েোট্ক তিট্ক রনট্েই বলট্লন, িয় তনই, রকিে তবৌঠোন আেোি বযোিোট্েি নোে 

শুনট্ল এ বোসোয় তকন, এ পোিোয়  ুকট্বন নো। সোরবত্রী-েোি েি সকট্লি ি আি 

েিো-বো াঁচোি— 

 

রকিেেয়ীি ম্লোন েুখখোরন বযথোয় এট্কবোট্ি রববে ে হইয়ো তগল। করহল, এ কথো রক 

বোবু বট্লরছট্লন তবহোিী? 

 

তবহোিী েোথো নোরিয়ো উৎসোট্হ রক একটো বরলবোি উপিে করিট্িই সিীশ ধ্েক 

রদয়ো উঠঠল, িুই থোে, হিিোগো গোধ্ো। 

 

ধ্েক খোইয়ো তবহোিী সঙ্কুরচি হইয়ো তগল, রকিেেয়ী করহল, ওি ওপি িোগ 

কিট্ল রক হট্ব ঠোকুিট্পো? িোিপট্ি তবহোিীি প্ররি চোরহয়ো করহল, তিোেোি 

বোবুট্ক বট্লো িয় তনই, িো াঁি হুকুে নো তপট্য় আরে তসখোট্ন য্োব নো। সিীশট্ক 

করহল, ঠোকুিট্পো, আে আেোট্ক তকোন তহোট্টট্ল তিট্খ,—একটো তছোট বোরি-

টোরি পোওয়ো য্োয় নো? 

 

সিীশ উট্িব্বেিিোট্ব বরলল, কলকোিো শহট্ি বোরিি িোবনো তবৌঠোন, এক 

ঘণ্টোি েট্ধ্য আরে সেস্ত ঠঠক কট্ি তিলব। আয় তি রদবোকি, একটু পো চোরলট্য় 

আয়, বরলয়ো িোক রদয়ো তস রকিেেয়ীট্ক গোরিট্ি িুরলয়ো রদয়ো রনট্ে তকোচবোট্ক্স 

উঠঠয়ো বরসল। 

 

গোরি চরলয়ো তগট্ল কু্ষব্ধ লজ্জজ্জি তবহোিী রব ণ্ণ-েুট্খ ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি বোসোি রদট্ক 

প্রস্থোন করিল। 

 

সুরবধ্ো পোইট্লই সোরবত্রী সকোট্ল িোিোিোরি গঙ্গোয় একটো িুব রদয়ো য্োইি। সিীশ 

রিরিয়ো আরসবোি পট্ি এ-কয়রদন তস প্রোয় রনিযই গঙ্গোেোন করিট্ি আরসি। 

 

রদন-চোট্িক পট্ি, একরদন সকোট্ল তস েোনোরেক করিয়ো উঠঠয়োই তদরখল, ঘোট্টি 

উপট্ি 
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একটো তগোলেোল বোরধ্য়োট্ছ। এক বৃদ্ধ ব্রোহ্মে েোনোট্ন্ত নোেোবলী-গোট্য় েন্ত্র আবৃরি 

করিট্ি 

করিট্ি বোরি রিরিট্িরছট্লন, তকোথোকোি একটো পোগলী আরসয়ো িো াঁহোি পথট্িোধ্ 

করিয়োট্ছ। পোট্ছ স্পশ ে করিয়ো গঙ্গোেোট্নি সেস্ত পুেযটো েোঠট করিয়ো তদয়, এই 

িট্য় বৃদ্ধ রবব্রি হইয়ো উঠঠয়োট্ছন। পোগলী রনব েে-সহকোট্ি অদ্িুি প্রশ্ন 

করিট্িট্ছ, ঠোকুি, িগবোনট্ক আপরন রবশ্বোস কট্িন? িো াঁট্ক িোকট্ল রিরন 

আট্সন? রক কট্ি আপনোিো িো াঁট্ক িোট্কন? আরে পোরিট্ন তকন? আেোি রবশ্বোস 

হয় নো তকন? 

 

প্রিুযিট্ি ব্রোহ্মে তছো াঁয়োছুাঁ রয়ি িট্য় সঙ্কুরচি হইয়ো করহট্িট্ছন, তদখরব েোগী, 

পোহোিোওয়োলো িোকট্বো? পথ ছোি বলরছ। 

দুই-চোরিেন তপ্রৌঢ়ো স্ত্রীট্লোকও আট্শপোট্শ দো াঁিোইয়ো িোেোশো তদরখট্িরছল, তক 

একেন করহল, পোগল নয়, পোগল নয়, তদখচ নো, ছুাঁ রি সোিোিোি েদ তখট্য়ট্ছ। 

 

শুরনট্ি পোইয়ো পোগলী কোিি হইয়ো করহল, আরে িদ্রট্লোট্কি তেট্য় তগো, আরে 

েদ খোইট্ন। ঐ ওখোট্ন আেোি বোসো—আরে শুধ্ু তিোেোট্দি হোিট্েোি কট্ি 

ব্বেজ্ঞোসো কিরছ, িগবোন রক সরিয আট্ছন? তিোেিো রক িো াঁট্ক িোবট্ি পোি? 

িব্বক্ত কিট্ি পোি? আরে পোরিট্ন তকন? আরে ি পিশু তথট্ক িো াঁট্ক কি 

িোকরচ! বরলট্ি বরলট্িই িোহোি দুই তচোখ বরহয়ো দিদি করিয়ো েল পরিট্ি 

লোরগল। 

 

সোরবত্রীিও িোহোট্ক পোগল বরলয়োই েট্ন হইল, রকন্তু িথোরপ, এই অপরিরচিো 

উেোরদনীি অশ্রুেল-রসক্ত অদ্িুি বযোকুল প্রোথ েনো িোহোি আপনোি শি-দুিঃখ-

তবদনোপূে ে হৃদট্য়ি উপি তয্ন হোহোকোি করিয়ো পরিল, এবং েুহটূ্িেই িোহোিও 

দুই চকু্ষ অশ্রুেোরবি হইয়ো তগল। পোগলীি দৃঠি হঠোৎ এরদট্ক পরিট্িই তস 

বৃদ্ধট্ক ছোরিয়ো সোরবত্রীি সুেুট্খ আরসয়ো করহল, িুরেও ি পূেো-আরেক কি, 

িুরে আেোট্ক বট্ল রদট্ি পোি? 

 

চোরিরদট্ক রিি েেো হইয়ো উঠঠট্িট্ছ তদরখয়ো সোরবত্রী খপ করিয়ো িোহোি হোি 

ধ্রিট্িই তস চেরকয়ো করহল, আেোট্ক আপরন ছুাঁ ট্লন? 

 

সোরবত্রী করহল, িোট্ি তকোন তদো  তনই। আপরন বোরি চলুন, পট্থ তয্ট্ি তয্ট্ি 

আপনোি উিি তদব, বরলয়ো হিিোরগনীি হোি ধ্রিয়ো পট্থ বোরহি হইয়ো পরিল। 
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দুই-একটো কথো করহয়োই সোরবত্রী বুব্বঝল, স্ত্রীট্লোকঠট উেোদ নয়, রকন্তু তকোন রদট্ক 

েন রদবোি েিও িোহোি েট্নি অবস্থো নয়, কথোি েোঝখোট্নই তস হঠোৎ বরলয়ো 

উঠঠল, আরে িগবোনট্ক রদনিোি েোনোব্বচ, িো াঁি পোট্য় ি আরে অট্নক অপিোধ্ 

কট্িরচ, িোই িো াঁি বযোট্েো আেোট্ক রদট্য় িো াঁট্ক িোল কট্ি দোও। আিো িোই, এ 

রক হট্ি পোট্ি? উট্পোস কট্ি রদনিোি িোকট্ল রক সরিয সরিযই িো াঁি দয়ো হয়? 

িুরে েোট্নো? বরলয়ো তস িীব্রদৃঠিট্ি সোরবত্রীি েুট্খি প্ররি চোরহল। 

 

সোরবত্রী রক তয্ েবোব রদট্ব, িোহো িোরবয়োই পোইল নো। রকন্তু অরধ্কক্ষে িোরবট্ি 

হইল নো, পিক্ষট্েই তস সোরবত্রীি হোি ছোরিয়ো রদয়ো বরলল, য্োই আরে গঙ্গোেোন 

কট্ি আরস। গঙ্গোেোট্ন অট্নক পোপ তকট্ট য্োয়—নো? বরলয়ো তস উিট্িি েনয 

প্রিীক্ষোেোত্র নো করিয়োই তয্ পট্থ আরসয়োরছল, তসই পট্থ দ্রুিট্বট্গ চরলয়ো তগল। 
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পাঁয়িোরিশ 

 

সোরবত্রীি দুই চকু্ষ রদয়ো শ্রোবট্েি ধ্োিো নোরেয়ো িোরসয়ো য্োইট্িট্ছ। আে িোহোিই 

তিোট্িি উপি উট্পন্দ্র েৃিুযশয্যো রবছোইয়োট্ছ। শীে েশীিল পো-দুখোরনি উপি েুখ 

গুাঁ ব্বেয়ো রদবোকি রনিঃশে-তিোদট্ন অন্তট্িি অসহয দুিঃখ রনট্বদন করিয়ো 

রদট্িট্ছ। িোহোি পরিিোপ, িোহোি বযথো, অন্তয্ েোেী রিি আি তক েোরনট্ব! ও ঘট্ি 

েট্হশ্বিী িূরেশয্যোয় পরিয়ো রবদীে ে কট্ি কো াঁরদট্িট্ছন। এই সব েগ্রোসী তশোট্কি 

েট্ধ্য শুধ্ু একো সিীশই একো রস্থি হইয়ো পোট্শ বরসয়ো আট্ছ। 

 

আে সকোল হইট্ি উট্পন্দ্রি েুখ রদয়ো িরহয়ো িরহয়ো তয্ িক্তধ্োিো পরিট্িট্ছ, 

সহস্র তচিোট্িও িোহো তিোধ্ কিো তগল নো। রনশ্বোস িেশিঃই িোিী এবং কঠঠন 

হইয়ো উঠঠট্িরছল। িোহোিই দুিঃসহ তক্লশ সহয করিয়ো উট্পন্দ্র রনেীরলি-তনট্ত্র 

রনিঃশট্ে পরিয়ো রছট্লন এবং চকু্ষ তেরলয়ো সোরবত্রীি েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো 

অস্িুট্ট ধ্ীট্ি ধ্ীট্ি ব্বেজ্ঞোসো করিট্লন, িোি কি রদরদ, এ রক িুট্িোট্ব নো? 

 

সোরবত্রী আাঁচল রদয়ো িো াঁহোি ওষ্ঠপ্রোট্ন্তি িক্ত-তিখো েুরছয়ো লইয়ো তহাঁট হইয়ো করহল, 

আি তবশী বোকী তনই দোদো! এখন রক বড্ড কি হট্চ? 

 

উট্পন্দ্র বরলল, নো রদরদ, সকট্লি য্ো হয় িোই হট্চ, তবশী হট্ব তকন? 

 

একটু রস্থি থোরকয়ো তিেরনিোট্ব বরলট্লন, সিীশ, তবৌঠোনট্ক রক খুাঁট্ে পোওয়ো 

তগল নো? 

 

আে চোি রদন হইট্ি রকিেেয়ী সমূ্পে ে রনরুট্দ্দশ। করলকোিোয় তপৌৌঁরছবোি রদনই 

সিীশ কোছোকোরছ বোসো িোিো করিয়ো, দোসী রনয্ুক্ত করিয়ো, সেস্ত আবশযকীয় 

আট্য়োেন ঠঠক করিয়ো রদয়ো আরসয়োরছল, রকন্তু উট্পন্দ্রি পীিো অিযন্ত বৃব্বদ্ধ 

হওয়োয় তস দুই-রিন রদন রনট্ে য্োইয়ো তখো াঁে লইট্ি পোট্ি নোই। রিন রদন পট্ি 

রগয়ো তদরখল তকোন ব্বেরনস তস স্পশ ে কট্ি নোই। নূিন হো াঁরিটো রকরনয়ো তয্খোট্ন 

িোরখয়ো রদয়ো আরসয়োরছল তসটো তসইখোট্ন তসই অবস্থোট্িই পরিয়ো আট্ছ। চুলোি 

গোট্য় একরবন্দ ুকোরলি দোগ পয্ েন্ত নোই। 

 

ব্বঝ আরসয়ো বরলল, কোে কোি কিব বোবু? তবৌেো তসই তয্ এট্স েোনলোি গিোট্দ 

ধ্ট্ি িোস্তোি পোট্ন তচট্য় বসল, আি উঠল নো, চোন কিট্ল নো, েুট্খ েল রদট্ল 

নো—পোিো-রবছোনো পট্ি িইল, উট্ঠ এট্স একবোি শুট্ল নো। িোি পট্ি কোল 
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সকোল তথট্ক ি আি তদখরচ তন। ব্বেরনসপিি রক কিট্ব বোবু কি, আরে খোরল 

ঘট্ি পোহোিো রদট্য় থোকট্ি পোিব নো। 

 

খিব শুরনয়ো সিীশ েোথোয় হোি রদয়ো খোরনকক্ষে বরসয়ো থোরকয়ো তশট্  ব্বঝি হোট্ি 

আিও পো াঁচটো টোকো গুাঁ ব্বেয়ো রদয়ো রিরিয়ো আরসল। তসই অবরধ্ তলোক রদয়ো 

অনুসেোট্নি ি্রুঠট কট্ি নোই, রকন্তু িল হয় নোই। 

 

সেস্ত কথোই উট্পন্দ্রি কোট্ন রগয়োরছল। 

সোরবত্রীি অিযন্ত বযথোি সরহি েোট্ঝ েোট্ঝ েট্ন হইি, তসরদন সকোট্ল গঙ্গোি 

ঘোট্ট য্োহোট্ক তদরখয়োরছল, তস-ই রকিেেয়ী নয় ি? রকন্তু রকিেেয়ী তয্ 

অসোেোনয সুন্দিী! তস পোগলীটোি েট্ধ্য রূপ থোরকট্লও িোহোট্ক সুন্দিী বলো ি 

য্োয় নো! 
 

রকন্তু তস তকন তগল, তকোথোয় তগল, রক েট্নয তগল? 

 

উট্পন্দ্রি প্রট্শ্নি উিট্ি সিীশ শুধ্ু ঘোি নোরিয়ো বরলল, নো। 

 

আি রিরন তকোন প্রশ্ন করিট্লন নো, এবং পিক্ষট্েই িন্দ্রোয় আিি হইয়ো 

পরিট্লন। এইিোট্ব বোকী িোব্বত্রটুকুি অবসোন হইল। 

 

তবলো দশটোি পি আবোি একবোি তচোখ তেরলয়ো ঠোহি করিয়ো তদরখয়ো হঠোৎ তয্ন 

রচরনট্ি পোরিয়ো ক্ষীেকট্ি বরলয়ো উঠঠট্লন, ও তক, সট্িোব্বেনী? 

 

সট্িোব্বেনী তেট্েি উপি হো াঁটু গোরিয়ো শয্যোি উপি েুখ লুকোইয়ো কো াঁরদয়ো উঠঠল। 

উট্পন্দ্র আট্স্ত আট্স্ত িোন হোিঠট িুরলয়ো িোহোি েোথোি উপি িোরখয়ো বরলট্লন, 

এট্সচ রদরদ? তিোেোট্কই আরে েট্ন েট্ন খুাঁেরছলোে, রকন্তু রকছুট্িই স্মিে 

কিট্ি পোিরছলোে নো—আে নো এট্ল হয়ি আি তদখোই হট্িো নো, বরলয়ো আবোি 

রকছুক্ষে ধ্রিয়ো রক তয্ন রচন্তো করিট্ি লোরগট্লন। স্পিই বুঝো তগল, আে আি 

সব কথো স্মিে করিবোি িো াঁহোি শব্বক্ত নোই। হঠোৎ তয্ন েট্ন পিোয় িোরকট্লন, 

সিীশ বক তি? 

 

ও-ধ্োট্িি েোনোলো ধ্রিয়ো সিীশ বোরহট্িি রদট্ক চোরহয়ো চুপ করিয়ো দো াঁিোইয়ো রছল, 

কোট্ছ আরসয়ো দো াঁিোইট্িই উট্পন্দ্র বরলট্লন, তিোট্দি রবট্য়টো আেোি তচোট্খ তদট্খ 

য্োবোি সেয় হট্লো নো সিীশ, রকন্তু এই লক্ষ্মী তবোনঠটট্ক আেোি িুই তকোনরদন 
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দুিঃখ রদসট্ন। তিোি িোন হোিটো একবোি তদ ি তি, আয়, আরেই তিোট্দি প্রথে 

পুরুট্িি কোে কট্ি য্োই। বরলয়ো রনট্েি কঙ্কোলসোি হোিখোরন উপট্িি রদট্ক 

িুরলট্লন। সোরবত্রীি আনি েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো েুহটূ্িেি েনয সিীট্শি বুট্কি 

রিিিটোয় ধ্ক করিয়ো উঠঠল, রকন্তু পিক্ষট্েই তস হোি বোিোইয়ো উট্পন্দ্রি 

কজ্জম্পি হোিখোরন রনট্েি বরলষ্ঠ দরক্ষে হোট্িি েট্ধ্য ধ্রিয়ো তিরলল। 

 

উট্পন্দ্র েট্ন েট্ন েগৎিোরিেীি কথো স্মিে করিয়ো বরলট্লন, সিীশ, িুই 

সট্িোব্বেনীি েোট্ক ি েোরনস। িো াঁি কোট্ছ আরে তেোি কট্ি কথো রদট্য়রছলুে তয্, 

আেোি সিীশ িোইঠটট্ক তিোেোট্কই তদব। তদরখস তি, আেোি েিট্েি পট্ি তকউ 

তয্ন নো বলট্ি পোট্ি আেোি কথো িুই িোরখস রন। 

 

সিীশ তচোট্খি েল আি সোেলোইট্ি পোরিল নো, কো াঁরদয়ো করহট্লন, নো উপীনদো, 

এ কথো তকউ বলট্ব নো তিোেোি কথো আরে অবজ্ঞো কট্িরছ রকন্তু িবু ি তগোপন 

কিো চট্ল নো—আেোি সকল কথোই ি খুট্ল বলো দিকোি। আরে িোল নই, বহু 

তদো , বহু অপিোট্ধ্ অপিোধ্ী—িবু তকেন কট্ি সট্িোব্বেনী আেোট্ক গ্রহে 

কিট্বন। বিি আেোট্ক িুরে এ অরধ্কোি রদট্য় য্োও তয্ন কোিও িট্য়, তকোন 

তলোট্ি, তকোন দুব েলিোয় িোট্ক নো অস্বীকোি করি, তয্ আেোট্ক িোলবোসট্ি 

রশরখট্য়ট্ছ; বরলয়ো তস সোরবত্রীি েুট্খি প্ররি েুখ িুরলট্িই দুেট্নি চোরি চট্ক্ষি 

তদখো হইয়ো তগল। রকন্তু িখনই উিট্য় দৃঠি আনি করিল। 

উট্পন্দ্র হোরসট্লন, বরলট্লন, আেও রক তস কথো আেোি েোনট্ি বোকী আট্ছ 

সিীশ? আরে সব েোরন। সেস্ত তেট্নই তিোট্দি আরে এক কট্ি রদট্য় তগলুে। 

 

সিীশ বরলয়ো উঠঠল, রকন্তু আেোট্ক রনট্য় রক সট্িোব্বেনী সুখী হট্ি পোিট্বন? 

 

েবোব রদট্ি রগয়ো উট্পন্দ্র সোরবত্রীি েুট্খি পোট্ন একবোি চোরহবোেোত্রই সোরবত্রী 

উচ্ছ্বরসি আট্বট্গ বরলয়ো উঠঠল, তস িোি আরে রনলুে দোদো,—িুরে রনব্বিন্ত হও। 

 

উট্পন্দ্র কথো করহট্লন নো, শুধ্ু রনরন েট্ে -চট্ক্ষ িোহোি েুট্খি পোট্ন চোরহয়ো 

িরহট্লন। 

 

রকছুক্ষে পট্ি বরলট্লন, আসব্বক্তি বেন আি তিোেোি েট্নয নয়, সোরবত্রী। 

দুিেোগয য্রদ তিোেোট্ক কুট্লি বোইট্িই এট্ন তিট্লট্চ তবোন, আি িোি তিিট্ি 

তয্ট্ি তচট্য়ো নো। রচিরদন বোইট্ি তথট্কই িোট্ক বুট্ক কট্ি তিট্খো, এই আেোি 

অনুট্িোধ্। 
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শুরনয়ো পো োে-েূরিেি েি সোরবত্রী নিট্নট্ত্র বরসয়ো িরহল। আে সিীশ আি 

একেট্নি, িোহোি উপি আি িোহোি তলশেোত্র অরধ্কোি িরহল নো। িোহোি 

িোবনোি, িোহোি বোসনোি, িোহোি পিে সুট্খি, চিে দুিঃট্খি, িোহোি সুদুিঃসহ 

তবদনোি আে িোহোি তচোট্খি উপট্িই সেোরধ্ হইল, রকন্তু কু্ষদ্র একটো রনিঃশ্বোস 

পয্ েন্ত তস পরিট্ি রদল নো। বযথোয় বুট্কি রিিিটো েুচিোইয়ো উঠঠট্ি লোরগল, 

রকন্তু সব েংসহো বসুেিী তয্েন করিয়ো িো াঁহোি অন্তট্িি দুেেয় অগ্নুযৎপোি সহয 

কট্িন, 

ঠঠক তিেরন করিয়ো সোরবত্রী অরবচরলি েুট্খ সেস্ত সহয করিয়ো রস্থি হইয়ো বরসয়ো 

িরহল। 

 

উট্পন্দ্র িোহোি অবনি েুট্খি প্ররি পুনিোয় দৃঠিপোি করিয়ো করহট্লন, আরে 

সেস্তই তটি পোব্বি তবোন, রকন্তু বইট্ি নো পোিট্ল রক এ িোি তিোট্ক রদট্য় তয্িোে 

তি? 

 

প্রিুযিট্ি সোরবত্রী শুধ্ু িো াঁহোি কপোট্লি চুলগুরল নোরিয়ো রদল। 

 

অকস্মোৎ সিীশ চীৎকোি করিয়ো উঠঠল, অযো াঁ, এ তয্ তবৌরদ? 

 

সোরবত্রী চেরকয়ো েুখ িুরলয়ো তদরখল, এ তসই গঙ্গোি ঘোট্টি পোগলী। পো ঠটরপয়ো 

অিযন্ত সন্তপ েট্ে ঘট্ি  ুরকট্িট্ছ। চট্ক্ষি পলট্ক ঘিটো এট্কবোট্ি চরকি হইয়ো 

উঠঠল। 

 

রকিেেয়ীি সুদীি্ঘ রুক্ষ চুট্লি িোরশ েুট্খ, কপোট্ল, রপট্ঠি উপি সব েত্র ছিোইয়ো 

পরিয়োট্ছ; পিট্নি বস্ত্র রছি েরলন, তচোট্খ শূনয িীব্র চোহরন—এ তয্ন তকোন 

উেোদ তশোকেূরিে ধ্রিয়ো সহসো ঘট্িি েোঝখোট্ন আরসয়ো দো াঁিোইয়োট্ছ। 

 

সিীট্শি পোট্ন চোরহয়ো রিসরিস করিয়ো করহল, খুাঁট্ে আি পোইট্ন ঠোকুিট্পো। 

কি তলোকট্ক ব্বেজ্ঞোসো করি, তকউ রক ছোই বট্ল রদট্ি পোিট্ল নো বোরিটো 

তকোথোয়। আে কোলীবোরি তথট্ক আসরছলুে, িোট্গয তবহোিীি সট্ঙ্গ পট্থ তদখো 

হট্লো—িোই িোি তপছট্ন তপছট্ন আসট্ি পোিলুে। 

 

উট্পট্ন্দ্রি রদট্ক রিরিয়ো চোরহয়ো ব্বেজ্ঞোসো করিল, আে তকেন আছ ঠোকুিট্পো? 

উট্পন্দ্র হোি নোরিয়ো েোনোইল—িোল নয়। 
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রকিেেয়ী অিযন্ত তবদনোি সরহি করহল, েট্ি য্োই! সুিবোলো আি তনই শুট্ন 

আরে তকাঁ ট্দ বো াঁরচট্ন। তসই ি আেোি গুরু! তসই ি আেোট্ক বট্লরছল, িগবোন 

আট্ছন! িখন য্রদ িোি কথোটো রবশ্বোস হট্িো! সহসো িোহোি চকু্ষ রদবোকট্িি 

পোে্িুি েুট্খি উপি পরিট্িই বরলয়ো উঠঠল, আহো! িুরে তকন অেন কুঠিি 

হট্য় িট্য়ছ, ঠোকুিট্পো, তিোেোট্ক রক এিো লজ্জো রদট্ি? বরলয়োই উট্পন্দ্রি প্ররি 

িীব্র দৃঠি রনট্ক্ষপ করিয়ো করহল, ওট্ক তিোেিো দুিঃখ রদট্য়ো নো ঠোকুিট্পো, আেোি 

হোট্ি তয্েন ওট্ক সাঁট্প রদট্য়রছট্ল, তস সিয একরদট্নি েট্নয িোরঙ্গরন—ওট্ক 

প্রোেপট্ে িট্ক্ষ কট্ি এট্সরচ। রকন্তু আি আেোি সেয় তনই—এবোি ওট্ক িুরে 

রিরিট্য় নোও। 

 

হঠোৎ শোন্ত হইয়ো রেগ্ধকট্ি বরলল, আেোি আাঁচট্ল েো কোলীি প্রসোদ বো াঁধ্ো আট্ছ 

ঠোকুিট্পো, একটু খোট্ব? হয়ি িোল হট্য় য্োট্ব। শুট্নরচ এেন কি তলোট্ক িোল 

হট্য় তগট্ছ। 

 

একরদন তয্ িেেীি রূট্পিও সীেো রছল নো, রবদযো-বুব্বদ্ধিও অবরধ্ রছল নো, এ তসই 

রকিেেয়ী, আে তস রক বরলট্িট্ছ, তস রনট্েই েোট্ন নো। 

 

সিীশ আি সহয করিট্ি নো পোরিয়ো উিঃ—করিয়ো ঘি ছোরিয়ো চরলয়ো তগল এবং 

এিরদট্নি পি উট্পন্দ্রি তচোখ রদয়ো রকিেেয়ীি েনয েল গিোইয়ো পরিল। 

 

রকিেেয়ী তহাঁট হইয়ো আাঁচল রদয়ো অশ্রু েুছোইয়ো রদয়ো করহল, আহো তকাঁ ট্দো নো 

ঠোকুিট্পো, িোল হট্য় য্োট্ব। 

 

এইবোি সোরবত্রীি প্ররি িোহোি দৃঠি পরিল। ক্ষেকোল ঠোহি করিয়ো তদরখয়ো করহল, 

তসরদন তিোেোি সট্ঙ্গই গঙ্গোি ঘোট্ট তদখো হট্য়রছল নো গো? একটু সি নো িোই, 

তিোেোি েি আরেও একটু ঠোকুিট্পোট্ক তকোট্ল রনট্য় বরস! 
 

সট্িোব্বেনী িোহোি হোি ধ্রিয়ো করহল, আেোট্ক রচনট্ি পোি তবৌরদ? 

 

রকিেেয়ী অিযন্ত সহে গলোয় বরলল, পোরি বব রক। িুরে ি সট্িোব্বেনী। 

 

সট্িোব্বেনী করহল, চল তবৌরদ, আেিো ও-ঘট্ি রগট্য় একটু গে করি তগ,—বরলয়ো 

একিকে  তেোি করিয়োই পোট্শি ঘট্ি টোরনয়ো লইয়ো তগল। 
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িোহোিো গটৃ্হি বোরহি হইট্ি নো হট্িই উট্পন্দ্রি সংজ্ঞো তলোপ হইল, তবোধ্ করি 

পরিশ্রে ও উট্িেনো িো াঁহোি অসহয হইয়োরছল। সোরবত্রী তিেরন তকোট্ল করিয়োই 

বরসয়ো িরহল, আি তস েলটুকু পয্ েন্ত েুট্খ রদবোি েনয উঠঠল নো। 

 

সেস্ত দুপুিট্বলোটো অজ্ঞোন অবস্থোয় কোঠটল, রকন্তু সেযোি পি জ্বি-বৃব্বদ্ধি সট্ঙ্গ 

সট্ঙ্গই আবোি িো াঁহোি তচিনো রিরিয়ো আরসল। 

তচোখ তেরলয়ো প্রথট্েই তচোট্খ পরিল, সোরবত্রী। ক্ষীেকট্ি বরলট্লন, বট্স আরছস 

তবোন? তিোট্ক তছট্ি তয্ট্িই আেোি তচোট্খ েল আট্স সোরবত্রী। 

 

সোরবত্রী কো াঁরদয়ো করহল, আেোট্কও িুরে সট্ঙ্গ নোও দোদো। 

 

উট্পন্দ্র িোহোি উিি নো রদয়ো সিীশট্ক বরলট্লন, তবৌঠোন তকোথোয় তি? 

 

সিীশ বরলল, নীট্চি ঘট্ি ঘুেুট্চন, িো াঁট্ক আরে তচোট্খ তচোট্খই তিট্খরছ। 

 

তচোট্খ তচোট্খই িোরখস িোই, য্িরদন নো আবোি প্রকৃরিস্থ হন। রকন্তু তিোি িয় 

তনই সিীশ, ওাঁি অন্তট্িি আঘোি তয্ কি দুিঃসহ, তস উপলরব্ধ কিোি শব্বক্ত তনই 

আেোট্দি, রকন্তু তস য্ি রনদোরুে তহোক, অিবি বুব্বদ্ধট্ক রচিরদন তস আিি 

কট্ি িোখট্ি পোিট্ব নো। 

 

সিীশ বরলল, তস আরে েোরন উপীনদো। ক্ষেকোল তেৌন থোরকয়ো বরলল, তিোেোি 

রদবোকট্িি িোিও আরে রনলোে য্রদ রবশ্বোস কট্ি রদট্য় য্োও। 

 

প্রিুযিট্ি উট্পন্দ্র শুধ্ু একটু হোরসবোি তচিো করিয়ো পোশ রিরিয়ো শুইট্লন। 

অট্নক কথো, অট্নক উট্িেনো েীবন-দীট্পি তশ  বিলকেোটুকু পয্ েন্ত 

পুিোইয়ো রনিঃট্শ  করিয়ো রদল। অেক্ষট্েই তদখো তগল েুখ রদয়ো িক্ত গিোইট্িট্ছ, 

রনিঃশ্বোস আট্ছ রকনো সট্ন্দহ। 

ধ্িোধ্রি করিয়ো সকট্ল নীট্চ নোেোইয়ো তিরলল—উট্পন্দ্রি রনিোপ রবিহ-েেেি 

প্রোে িো াঁহোি সুিবোলোি উট্দ্দট্শ প্রস্থোন করিল।িখন সকট্লি রবদীে ে কট্িি 

গগনট্িদী িন্দট্ন সেস্ত বোরিটো কো াঁরপয়ো উঠঠল, রকন্তু নীট্চি ঘট্ি রকিেেয়ী 

রনরুট্িট্গ ঘুেোইট্িই লোরগল। 
 


