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০১. 

 

জ্যোঠোমশোয়ন্দদর রোন্নোঘন্দর খেন্দি িন্দেবিলোম আবম আর দোদো। খিোট কোকীমো ডোল 

বদন্দয় খেন্দলন, একটু পন্দর বক একটো চচ্চব়িও বনন্দয় এন্দলন। শুধু্ িোই বদন্দয় খেন্দয় 

আমরো দু’জ্ন্দন ভোি প্রোয় খশষ কন্দর এন্দনবি এমন েময় খিোট কোকীমো আিোর এন্দলন। 

দোদো হঠোৎ জজ্ন্দেে করন্দল–কোকীমো, আজ্ মোি বিল খে, মোি কই? 

 

আবম অিোক হন্দয় দোদোর মুন্দের বদন্দক চোইলোম, লজ্জো ও অস্বজিন্দি আমোর মুে রোঙো 

হন্দয় উঠল। দোদো খেন বক! এমন খিোকো খিন্দল েবদ কেন্দনো খদন্দে থোবক! আমোর 

অনুমোনই ষ্টঠক হ’ল, কোকীমো একটু অপ্রবিন্দভর েুন্দর িলন্দলন–মোি েো বিল, আন্দেই 

উন্দঠ খেন্দি িোিো, ওই বদন্দয় খেন্দয় নোও। আর একটু ডোল বনন্দয় আেন্দিো? 

 

দোদোর মুে খদন্দে িুঝলোম, দোদো খেন হিোশ হন্দয়ন্দি। মোি েোিোর আশো কন্দরবিল, িোই 

নো খপন্দয়। মনটোয় আমোর কি হ’ল। দোদো খদন্দেও খদন্দে নো, িুন্দঝও খিোন্দঝ নো–খদেন্দি 

এেোন্দন আমরো বক অিস্থোয় খচোন্দরর মি আবি, পন্দরর িোব়ি, িোন্দদর হোি-খিোলো দু-

মুন্দঠো ভোন্দি কষ্টট ভোইন্দিোন খকোনরকন্দম বদন কোষ্টটন্দয় েোজচ্চ, এেোন্দন আমোন্দদর নো 

আন্দি খজ্োর, নো আন্দি খকোন্দনো দোবি–িিুও দোদোর চচিনয হয় নো, খে আশো কন্দর িন্দে 

থোন্দক খে এই িোব়ির অনযোনয খিন্দলন্দদর মি খেও েত্ন পোন্দি, েোিোর েময় ভোন্দের মোি 

পোন্দি, িোষ্টট-ভরো দুধ্ পোন্দি, বমষ্টি পোন্দি। িো পোয়ও নো, নো খপন্দয় আিোর হিোশ হন্দয় পন্দ়ি, 

আশোভন্দের দৃষ্টিন্দি এবদক-ওবদক চোয়–এন্দি আমোর ভোবর কি হয়, অথচ দোদোন্দকও 

আেল অিস্থোটো েুন্দল িলন্দি পোবরন্দন, িোন্দিও কি হয়। 
 

দোদো িোইন্দর এন্দে িলন্দল–মোি খিো কম খকনো হয়বন, িোর ওপর আিোর মোন্দঠর পুকুর 

খথন্দক মোি এন্দেবিল–এি মোি েি হোরু আর ভুবিরো খেন্দয় খেন্দলন্দচ! িোিোন্দর, রোন্দকোে 

েি এক-একষ্টট! একেোনো মোিও খেন্দি খপলোম নো। 
 

দোদোন্দক ভেিোন এমন খিোকো কন্দর েন্দ়িবিন্দলন খকন িোই ভোবি। 
 

েীিো এ-েি বিষন্দয় অিযন্ত িুজিমিী। এই খে-বদনও খিো খদন্দেবচ েীিো রোন্নোঘন্দর খেন্দি 

িন্দেন্দচ-েোমন্দনই জ্যোঠোইমোও খেন্দি িেন্দলন। জ্যোঠোইমোন্দক ভুিন্দনর মো এক কোাঁবে 

মোন্দির িরকোবর বদন্দয় খেল, ি়ি ি়ি দোেো মোি আট-দশেোনো িোন্দি–আর েীিোন্দক 

বদন্দল িোর িরোদ্দমি একটুকন্দরো–জ্যোঠোইমো মোি েি পোরন্দলন খেন্দলন, িোকীটো 

কোাঁবেন্দিই খরন্দে বদন্দলন, খেই পোন্দি িোাঁর ভোন্দে-খিৌ িেন্দি। েীিোর পোন্দি খিো একেোনো 

মোিও বনন্দজ্র পোি খথন্দক বদন্দি পোরন্দিন। বকন্তু কই, িো বনন্দয় েীিো খিো কেন্দনো বকিু 

িন্দল নো, দুুঃে কন্দর নো, নোবলশ কন্দর নো! আবম জ্োনন্দি পোরলোম এই জ্ন্দনয খে, আবম 
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খে-েময় বনিোইকোকোর জ্ন্দনয আগুন আনন্দি রোন্নোঘন্দর বেন্দয়বিলোম-েীিো খকোন কথো 

আমোয় িন্দলবন। এ িোব়ির কোণ্ডই এ রকম, আজ্ এক িিন্দরর ওপর খিো খদন্দে আেবি। 

অবিবশয বনন্দজ্র জ্নয আবম গ্রোহযও কবরন্দন, আমোর দুুঃে হয় ওন্দদর জ্ন্দনয। 
 

মোন্দয়র দুুঃেও এ িোব়িন্দি কম নয়। অি েোটুবনর অন্দভযে মোন্দয়র বিল নো খকোন্দনো 

কোন্দল। এই শীিকোন্দল মোন্দক খেোিো খেোিো িোেন বনন্দয় খভোন্দর পুকুন্দরর জ্ন্দল নোমন্দি 

হয়, মো’খক আর েীিোন্দক। বে়িবক পুকুন্দরর জ্ল েকোন্দল থোন্দক ঠোণ্ডো িরে, খরোদ খিো 

পন্দ়ি নো জ্ন্দল খকোন কোন্দলই, চোবরধ্োন্দর ি়ি ি়ি আম আর েুপুবরর িোেোন। এিটুকু 

খরোদ আন্দে নো ঘোন্দট, খেই কনকন্দন বহমজ্ন্দল িন্দে িোেন মোজ্ো, খেমন খিমন কন্দর 

মোজ্ন্দল খিো এ িোব়িন্দি চলন্দি নো, খকোথোও দোে থোকিোর খজ্ো খনই একটু, জ্যোঠোইমো 

খদন্দে খনন্দিন বনন্দজ্। খে খে বক কি হয় মোন্দয়র, মো মুে িুন্দজ্ কোজ্ কন্দর েোন, িন্দলন 

নো বকিু, আবম খিো িুঝন্দি পোবর! ও-েি কোজ্ বক মো কন্দরন্দিন কেন্দনো? 

 

েকন্দলর খচন্দয় কোজ্ িোন্দ়ি পুন্দজ্ো-আচ্চোর বদন্দন–এ িোব়িন্দি িোন্দরো মোন্দের িোন্দরোটো 

পূবণ িমোন্দি বনয়বমি ভোন্দি েিযনোরোয়ন্দণর বেবন্ন হয়। েৃহন্দদিিো শোলগ্রোন্দমর বনিযপূজ্ো 

খিো আন্দিই। িো িো়িো লক্ষ্মীপূজ্ো মোন্দে একটো খলন্দেই থোন্দক। এ-েি বদন্দন েংেোন্দরর 

চদবনক িোেন িোন্দদ পুন্দজ্োর িোেন খিন্দরোয় ঝুব়িেোন্দনক। এাঁন্দদর েংেোর অিযন্ত েোবিক 

খেো াঁ়িো বহ্ুর েংেোর–পুন্দজ্ো-আচ্চোর িযোপোন্দর পোন খথন্দক চুন েেিোর খজ্ো খনই। খে 

িযোপোন্দর খদেোশুন্দনো কন্দরন জ্যোঠোইমো স্বয়ং। েন্দল ঠোকুরঘন্দরর কোজ্ বনন্দয় েোাঁরো 

েোটোেোটুবন কন্দরন, িোাঁন্দদর প্রোণ ওষ্ঠোেি হন্দয় ওন্দঠ। 
 

পুন্দজ্োর িোেন খে-বদন খিন্দরোয়, মো খে-বদন েীিোন্দক েন্দে বনন্দয় েোন ঘোন্দট। খে েিটো 

পোন্দর মোন্দক েোহোেয কন্দর িন্দট, বকন্তু এন্দক খে খিন্দলমোনুষ, িোন্দি ও-েি কোন্দজ্ িোর 

অন্দভযে খনই এন্দকিোন্দরই। জ্যোঠোইমোর পি্মি পুন্দজ্োর িোেন মোজ্ন্দি েক্ষম হওয়ো 

মোন্দন অবেপরীক্ষোয় উত্তীণ ি হওয়ো–িরং খিোধ্ হয় খশন্দষরটোই বকিু েহজ্। জ্যোঠোইমো 

িলন্দিন,–খকোষোকুবষ মোজ্িোর বিবর বক খিোমোর খেজ্ন্দিৌ? কিবদন ি’খল বদইবচ িোমোর 

পোত্তন্দর খিাঁ িুল খনিু নো বদন্দল মযো়িমযো়ি করন্দিই–শুধু্ িোবল বদন্দয় ঘষন্দল বক আর– 

ঠোকুরন্দদিিোর কোজ্গুন্দলোও খিো একটু খিদ্দো কন্দর খলোন্দক কন্দর? েি িোন্দিই 

বেবরস্টোবন– 

 

মো জ্িোি েুাঁন্দজ্ পোন নো। েবদ বিবন িলন্দি েোন–নো ি়িবদ, খনিু ঘন্দষই খিো ঠোকুর ঘন্দরর 

িোমোর িোেন িরোিরই– 

 

জ্যোঠোইমো িোধ্ো বদন্দয় িলন্দিন,–আমোর খচোন্দে খিো এেন্দনো ঢ্যোলো খিন্দরোয়বন খেজ্ন্দিৌ? 

অম্বলিো বদন্দয় িোেন মোজ্ন্দল অমবন বিবর হয় িোেন্দনর? কোন্দক খশেোন্দি এন্দেচ? বক 
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িলি, ভুিন্দনর মো খহাঁ ন্দেন্দলর কোজ্ খেন্দর েময় করন্দি পোন্দর নো, নইন্দল িোেন-মোজ্ো 

কোন্দক িন্দল– 

 

জ্যোঠোইমো বনন্দজ্র কথোর প্রবিিোদ েহয করন্দি পোন্দরন নো, আর খকনই িো পোরন্দিন, 

বিবনই েেন এ িোব়ির কত্তী, এ িোব়ির েন্দি িেি িো পুত্রিধূ্রো, জ্োন্দয়রো, ভোন্দেন্দিৌ, মোেীর 

দল, বপবের দল, েিোই েেন খমন্দন চন্দল–ভয় কন্দর। 
 

আমোর ইসু্কন্দলর প়িোটো খশষ হন্দয় খেন্দল িোাঁবচ, এন্দদর হোি খথন্দক উিোর খপন্দয় অনয 

খকোথোও চন্দল েোই িোহন্দল। 
 

ভুিন্দনর মো েকোন্দল আমোন্দক খডন্দক িলন্দল, জজ্িু, িুবম েেন ইসু্কন্দল েোও, ভুিনন্দকও 

বনন্দয় খেও নো? ওর খলেোপ়িো খিো হ’ল নো বকচু্ছ, আবম মোন্দে মোন্দে আট আনো মোইন্দন 

বদন্দি পোবর, জজ্ন্দেে কন্দর এন্দেো খিো ইসু্কন্দল, িোন্দি হয় বকনো? 

 

আবম িললোম–খদন্দিন কোকীমো, ওন্দিই হন্দয় েোন্দি, ওর খিো বনচু ক্লোন্দের প়িো, আট 

আনোয় েুি হন্দি। 
 

ভুিন্দনর মো আাঁচল খথন্দক একটো আধু্বল খির কন্দর আমোয় বদন্দি খেল। িলন্দল– িোহন্দল 

বনন্দয় খরন্দে দোও, আর আজ্ ভোি েোওয়োর েমন্দয় ভুিনন্দকও খডন্দক খেন্দি িবেও। ও 

আমোর কথো খশোন্দন নো–িুবম একিোর ইসু্কন্দল ভুবলন্দয়-ভোবলন্দয় বনন্দয় বেন্দয় ভবিি কন্দর 

বদন্দল িোরপর খথন্দক ভন্দয় ভন্দয় আপবন েোন্দি। মোথোর ওপর খকউ খনই, খিজ্োয় খিয়ো়িো 

হন্দয় উঠন্দি বদন বদন। 
 

িোর পর আমোর হোি দুেোনো েপ কন্দর ধ্ন্দর খেন্দল বমনবির েুন্দর িলন্দল, এই 

উিেোরটুকু খিোমোন্দক করন্দি হন্দি িোিো জজ্িু–আমোর খকউ খনই, কোউন্দক িলন্দি পোবর 

খন, খিৌ মোনুষ, কপোলই নো হয় পুন্দ়িন্দচ, বকন্তু বক িন্দল েোর-িোর েন্দে কথো কই িন্দলো 

খিো িোিো? ি’খলো একটু ভুিনন্দক িুজঝন্দয়। 
 

এই ভুিন্দনর মো এ িোব়িন্দি বক রকন্দম ঢু্কন্দলো, মোর মুন্দে খে কথো আবম শুন্দনবচ। এই 

েোাঁন্দয়ই ওর িোব়ি। ওর এক েিীন আন্দি, স্বোমী মোরো েোওয়োর পন্দর েম্পবত্তর অন্দধ্ িক 

ভোে পোন্দি দেল করন্দি নো খপন্দর ওন্দঠ, এই ভন্দয় জ্যোঠোমশোন্দয়র নোন্দম িুজঝ খলেোপ়িো 

কন্দর খদয়। কথো থোন্দক, এরো ওন্দদর দুজ্নন্দক বচরকোল খেন্দি পরন্দি খদন্দি। বকন্তু এ 

িোব়িন্দি ভুিন্দনর মো আন্দি চোকরোনীরও অধ্ম হন্দয়। রোাঁধু্নীন্দক রোাঁধু্নী, চোকরোনীন্দক 

চোকরোনী। আর এি খহনস্থোও েিোই বমন্দল কন্দর ওন্দক! 
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ভুিন্দনর মো হন্দয়ন্দচ এ েংেোন্দর অমেন্দলর থোন্দম িোবমটোর। অথ িোৎ মেল েেন আন্দে, 

িেন ভুিন্দনর মোন্দয়র েন্দে িোর খকোন্দনো েম্পকিই খনই–অমেল এন্দলই বকন্তু ভুিন্দনর 

মোন্দয়র খদোষ। জ্যোঠোইমো অমবন িলন্দিন–খেবদন খথন্দক ও আমোর িোব়ি ঢু্ন্দকন্দি, 

খেইবদন খথন্দকই জ্োবন এ িোব়ির আর ভোবষয খনই। েোি কুল খেন্দয় খে আন্দে, িোর বক 

আর– িেুবন কিিোন্দক িন্দলবিলোম ও পোপ ঢু্বকও নো েংেোন্দর, কোঙোন্দলর কথো িোবে 

হ’খল বমষ্টি লোন্দে! 
 

আবম বনন্দজ্র কোন্দন কিবদন এ ধ্রন্দনর কথো শুন্দনবচ। মো িন্দলন, ভুিন্দনর মোন্দয়র মি 

খিোকো খলোক বিবন কেন্দনো খদন্দেনবন। 
 

চচত্র মোন্দের খেো়িোর বদন্দক খমজ্কোকোর খিন্দল েবলল িলন্দল–জ্োন্দনো জজ্িুদো, 

মেলিোন্দর আমোন্দদর িোব়িন্দি খেোপীনোথ জ্ীউ ঠোকুর আেন্দিন? ও পো়িোয় খমজ্-

জ্যোঠোমশোয়ন্দদর িোব়ি ঠোকুর এেন আন্দিন, মেলিোন্দর আেন্দিন, দু-মোে থোকন্দিন, 

িোরপর আিোর হবরপুন্দরর িৃ্োিন মুেুন্দেযর িোব়ি খথন্দক িোরো বনন্দি আেন্দি। িিন্দর 

এই দু-মোে আমোন্দদর পোলো। 
 

দোদোও খেেোন্দন বিল, িলন্দল,–েুি েোওয়ো-দোওয়োন হন্দি? 

 

েবলল িলন্দল–খে-বদন আেন্দিন, খেবদন খিো েোাঁন্দয়র েি ব্রোহ্মন্দণর খনমন্তন্ন, িো িো়িোও 

খরোজ্ বিন্দকন্দল খশিল হন্দি, রোবত্তন্দর খভোে–খে ভোবর েোওয়োর মজ্ো। 
 

দোদো ও আবম দু-জ্ন্দনই েুশী হন্দয় উষ্টঠ। মেলিোর েকোল খথন্দক িোব়িন্দি বিরোট চহ-চচ 

পন্দ়ি খেল, ঠোকুরঘর খধ্োওয়ো শুরু হ’ল, িোেন-খকোেন কোল বিন্দকল খথন্দকই মোজ্োঘষো 

চলন্দচ, ভুিন্দনর মো রোি থোকন্দি উন্দঠ রোন্নোঘন্দর ঢু্ন্দকন্দি, পো়িোর অন্দনক জঝ-িউ 

অবিবশয েন্দথি কোন্দজ্ েোহোেয করন্দচ, একষ্টট দল খিো কোল রোি খথন্দক িরকোবর কুটন্দচ 

একরোশ। 
 

কোকীমোরো কোল বিন্দকল খথন্দক ক্ষীন্দরর েন্দ্শ ও নোরন্দকন্দলর নো়ুি ে়িন্দি িযি 

আন্দিন। জঝটবকন্দপোিোর খেোলোিোব়ি খথন্দক েোব়িেোন্দনক আে, শশো, কলো, নোরন্দকোল 

এন্দেন্দি, খেগুন্দলো কোটো, িো়িোন্দনো িযোপোন্দর িোব়ির খিোট খিোট খমন্দয়ন্দদর নোইন্দয় ধু্ইন্দয় 

খদওয়ো কোপ়ি পবরন্দয় লোেোন্দনো হন্দয়ন্দি। 
 

িোব়ির খিন্দলন্দমন্দয়রো েকোল েকোল স্নোন খেন্দর খধ্োয়ো ধু্বি-চোদর েোন্দয় ঠোকুর আনন্দি 

খেল কিিোন্দদর েন্দে, িোাঁরোও েরন্দদর খজ্ো়ি পন্দর আন্দে আন্দে চন্দলন্দচন। খিন্দলরো 

কোাঁের ঘণ্টো িোজজ্ন্দয় খিলো দশটোর েময় িোাঁন্দদর েন্দে ঠোকুর বনন্দয় বেরন্দলো। জ্যোঠোইমো 

জ্ন্দলর ঝোরো বদন্দি বদন্দি দরজ্ো খথন্দক এবেন্দয় বেন্দয় ঠোকুরন্দক অভযথ িনো কন্দর বনন্দয় 
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এন্দলন। খমন্দয়রো শোাঁে িোজ্োন্দি লোেন্দলন। ধূ্পধু্ন্দনোর খধ্ো াঁয়োয় ঠোকুরঘন্দরর িোরো্ো 

অন্ধকোর হন্দয় খেল। আবম এ-দৃশয কেন্দনো খদবেবন–আমোর ভোবর আন্ হ’ল, ইন্দচ্ছ 

হ’ল আর একটু এবেন্দয় বেন্দয় ঠোকুরঘন্দরর খদোন্দর দোাঁব়িন্দয় খদবে, বকন্তু ভয় হ’ল পোন্দি 

জ্যোঠোইমো িকুবন খদন, িন্দলন–িুই এেোন্দন দোাঁব়িন্দয় খকন? বক কোপন্দ়ি আবিে িোর 

খনই ষ্টঠক, েো েন্দর েো। 
 

এমন অন্দনকিোর িন্দলন্দচন–িোই ভয় হয়। 
 

খিলো একটো পে িন্ত আমোন্দদর খপন্দট বকিু খেল নো। িোব়ির অনযোনয খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর 

কথো স্বিন্ত্র–িোন্দদরই িোব়ি, িোন্দদই ঘরন্দদোর। িোরো খেেোন্দন খেন্দি পোন্দর, আমরো বিন 

ভোইন্দিোন্দনই লোজ্কু, খেেোন্দন আমরো খেন্দি েোহে কবর নো, কোরুর কোন্দি েোিোর খচন্দয়ও 

খেন্দি পোবরন্দন। মো িযি আন্দিন নোনো কোন্দজ্, অবিবশয খহাঁন্দেন্দলর কোন্দজ্ িোাঁন্দক লোেোন্দনো 

হয় নো এ িোব়িন্দি, িো আবম জ্োবন। বকন্তু জঝন্দয়র কোজ্ করন্দি খিো খদোষ খনই! িোব়ির 

অনযোনয খমন্দয়রো খকোনবদনই আমোন্দদর েোওয়োদোওয়োর খেো াঁজ্ কন্দরন নো, আজ্ খিো 

েকন্দলই মহোিযি। 
 

খিলো েেন খদ়িটো আ্োজ্, রোন্নোঘন্দরর বদন্দক একটো খেোলমোল ও জ্যোঠোইমোর েলোর 

চীৎকোর শুন্দন িযোপোর বক খদেন্দি খেলোম িুন্দট। বেন্দয় খদবে, রোন্নোঘন্দরর খকোন্দণ 

খিাঁচিলোর কোন্দি দোদো একটো লোউপোিো হোন্দি দোাঁব়িন্দয়। জ্যোঠোইমো িকন্দচন–ওই ঝো়ি 

খিো, আর কি ভোল হন্দি খিোমোন্দদর? এেন্দনো িোমুন-খভোজ্ন হ’ল নো, খদিিোর খভোে 

রইল পন্দ়ি, উবন এন্দেন্দিন খভোন্দের আন্দে খপরেোদ খপন্দি,–খদিিো খনই, িোমুন খনই, 

ওর শুন্দয়োর-খপট খপোরোন্দলই আমোর স্বেন্দে ঘণ্টো িোজ্ন্দি খে! িুন্দ়িো দোম়িো খকোথোকোর–

ও-েি বেবরস্টোন চোল এ িোব়িন্দি চলন্দি নো খিোন্দল বদজচ্ছ, মুন্দ়িো ঝোাঁটো খমন্দর িোব়ি খথন্দক 

বিন্দদয় কন্দর খদন্দিো জ্োন্দনো নো? আমোর িোব়ি িন্দে ও-েি অনোচোর হিোর খজ্ো খনই, েেন 

কন্দর িেন কন্দরচ। 
 

মো খকোথোয় বিন্দলন আবম জ্োবনন্দন। পোন্দি বিবন শুনন্দি পোন এই ভন্দয় দোদোন্দক আবম 

েন্দে কন্দর িোইন্দর বনন্দয় এলোম। দোদো লোউপোিোটো হোন্দি বনন্দয়ই িোইন্দর চন্দল এল। আবম 

িললোম–ওেোন্দন বক কজচ্ছন্দল? 

 

দোদো িলন্দল–বক আিোর করন্দিো? ভুিন্দনর মো কোকীমোর কোন্দি দুেোনো বিলবপটুবল ভোজ্ো 

চোইবিলোম–ি়ি বেন্দদ খপন্দয়ন্দি িোই। জ্যোঠোইমো শুনন্দি খপন্দয় বক িকুবনটোই– 

 

ি’খলই লজ্জো ও অপমোন ঢ্োকিোর খচিোয় খকমন এক ধ্রন্দনর হোেন্দল। হয়ন্দিো িোব়ির 

খকোন্দনো খিন্দলই এেন্দনো েোয়বন, বকন্তু আমরো জ্োবন দোদো বেন্দদ খমোন্দট েহয করন্দি পোন্দর 

নো, চো-িোেোন্দন থোকন্দি ভোি নোমন্দি-নো-নোমন্দি েকন্দলর আন্দে ও বপাঁব়ি খপন্দি 
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রোন্নোঘন্দর খেন্দি িন্দে খেি। িয়ন্দে ি়ি হন্দল বক হন্দি, ও আমোন্দদর েকন্দলর খচন্দয় 

খিন্দলমোনুষ। 
 

আজ্কোর েমি অনুষ্ঠোন্দনর উপর আমোর বিিৃষ্ণো হ’ল। এন্দদর দয়োমোয়ো খনই, এই খে 

ঠোকুর-পুন্দজ্োর ধু্মধ্োম, এর খেন খকোথোয় েলদ আন্দি। খকোথোয়–িো খিোঝো আমোর 

িুজিন্দি কুন্দলোয় নো, বকন্তু খেোটো িযোপোরটোই খেন খকমন মন্দনর েন্দে েোপ খেন্দলো নো 

আন্দদৌ। 
 

আর বকিুবদন পন্দর একটু িয়ে হন্দল আবম িুন্দঝবিলোম খে, এন্দদর ভজির উৎন্দের মনূ্দল 

এন্দদর বিষয়-িুজি ও েোংেোবরক উন্নবি। ভেিোন এন্দদর উন্নবি করন্দচন, েেল 

িো়িোন্দচ্চন, মোন-েোবির িো়িোন্দচ্চন–এাঁরোও ভেিোনন্দক েুি খিোয়োজ্ করন্দচন–ভবিষযন্দি 

আরও েোন্দি িোন্দ়ি। প্রবি পূবণ িমোয় ঘন্দর েিযনোরোয়ণ পুন্দজ্ো হয়, েংক্রোবন্তন্দি-

েংক্রোবন্তন্দি দুষ্টট ব্রোহ্মণ েোওয়োন্দনো হয়, শুধু্ িোই নয়–একষ্টট েবরি িোত্রন্দক জ্যোঠোইমো 

িিন্দর একষ্টট টোকো বদন্দয় থোন্দকন িই খকনোর জ্ন্দনয। শ্রোিণ মোন্দে িোাঁন্দদর আিোদ খথন্দক 

িিন্দরর ধ্োন, জ্োলোভরো কই মোি, িোজ্রোভরো হোাঁন্দের বডম, বিল, আন্দকর গু়ি, আরও 

অন্দনক জজ্বনে খনৌকো খিোঝোই হন্দয় আেন্দিো। ভজিন্দি আপ্লুি হন্দয় িোাঁরো প্রবিিোর 

এই েময় পোাঁঠোিবল বদন্দয় মনেোপুন্দজ্ো করন্দিন ও গ্রোন্দমর ব্রোহ্মণন্দদর েোওয়োন্দিন। 

এন্দদর েিযনোরোয়ণ পুন্দজ্ো ঘন্দরর েচ্ছলিো িৃজি করোর জ্ন্দনয, লক্ষ্মীপুন্দজ্ো ধ্নধ্োনয 

িৃজির জ্ন্দনয, েৃহ-খদিিোর পুন্দজ্ো, খেোপীনোথ জ্ীউর পুন্দজ্ো–েিোরই মূন্দল–খহ ঠোকুর, 

ধ্ন্দনপুন্দত্র খেন লক্ষ্মীলোভ হয় অথ িোৎ িো হ’খল খিোমোন্দকও েুশী রোেন্দিো। 
 

িোিোর মুন্দে শুন্দনবচ, এ েমি িোব়িঘর আমোর ঠোকুরদোদো খেোবি্লোল মেুুন্দেযর চিবর। 

ঠোকুরদোদো েেন মোরো েোন, িোিোর িেন িয়ে খিশী নয়। বিবন মোমোর িোব়িন্দি মোনুষ 

হন এিং িোরপর চোকবর বনন্দয় বিন্দদন্দশ িোর হন্দয় েোন। জ্যোঠোমশোইন্দয়র িোিো ন্লোল 

মুেুন্দেয নোন্দয়িী কোন্দজ্ বিির পয়েো খরোজ্েোর কন্দরবিন্দলন এিং আিোদ অঞ্চন্দল 

একন্দশো বিন্দঘ ধ্োন্দনর জ্বম বকন্দন খরন্দে েোন। আিোদ-অঞ্চল মোন্দন বক, আবম এিবদন্দনও 

জ্োনিোম নো, এই খেবদন জ্যোঠোমশোইন্দদর আ়িন্দির মুহুরী েদু বিশ্বোেন্দক জজ্ন্দেে 

কন্দর খজ্ন্দনবি। 
 

জ্যোঠোমশোই পোন্দটর িযিেো কন্দর েুি উন্নবি কন্দরন্দিন। এাঁন্দদর িিিমোন উন্নবির মনূ্দলই 

এাঁন্দদর পোন্দটর ও ধ্োন্দনর কোরিোর। জ্যোঠোমশোইরো বিন ভোই–েিোই এই আ়িন্দির 

কোন্দজ্ই খলন্দে আন্দিন খদেন্দি পোই। এাঁরো িোিোর েু়িিুন্দিো ভোই, িোিোই ঠোকুরদোদোর 

একমোত্র খিন্দল বিন্দলন। িোিো খকোন্দনোকোন্দলই এ-েোাঁন্দয় িোে কন্দরনবন, জ্বমজ্মো েো বিল 

িোও এেন আর খনই, িোিো খিাঁন্দচ থোকন্দি জ্যোঠোমশোইন্দক িলন্দি শুন্দনবিলোম খে, েি 

নোবক খরোডন্দেে নীলোন্দম বিজক্র হন্দয় খেন্দি। খে-েি বক িযোপোর েি িুজঝ আর নো িজুঝ, 
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এটুকু আজ্কোল িুন্দঝবি খে, এেোন্দন আমোন্দদর দোবি বকিু খনই এিং জ্যোঠোমশোইন্দদর 

দয়োয় িোাঁন্দদর েংেোন্দর মোথো গুাঁ ন্দজ্ আমরো আবি। 
 

জ্যোঠোইমোন্দক আমোর নিুন নিুন ভোবর ভোল লোেন্দিো, বকন্তু এিবদন আমরো এ িোব়িন্দি 

এন্দেবচ, একবদন্দনর জ্নযও আমোন্দদর েন্দে বিবন ভোল িযিহোর কন্দরনবন–আমোন্দক ও 

দোদোন্দক খিো নন্দে খেন্দল কোন্দটন এমবন অিস্থো। অনিরি  জ্যোঠোইমোর কোি খথন্দক 

েোলম্ অপমোন খেন্দয় খেন্দয় আমোরও মন বিরূপ হন্দয় উন্দঠন্দি। আজ্কোল আবম খিো 

জ্যোঠোইমোন্দক এব়িন্দয় চবল, েীিোও িোই, দোদো ভোলম্ বকিু খিমন খিোন্দঝ নো, ও 

নিোন্দন্নর বদন িোষ্টট হোন্দি জ্যোঠোইমোন্দয়র কোন্দি নিোন্ন চোইন্দি বেন্দয় িকুবন খেন্দয় বেন্দর 

আেন্দি–পুকুন্দরর ঘোন্দট নোবক জ্যোঠোইমো খনন্দয় উন্দঠ আেবিন্দলন, ও খে-েময় ঝোাঁবপন্দয় 

জ্ন্দল প়িোর দরুন জ্ল বিষ্টটন্দয় িোাঁর েোন্দয় লোন্দে, খেজ্নয মোর েোন্দি–িোবে কোপন্দ়ি 

জ্যোঠোইমোর ঘন্দর ঢু্ন্দক এই খেবদনও মোর খেন্দি খেন্দি খিাঁন্দচ বেন্দয়ন্দি। খকন িোপু 

েোওয়ো? 

 

বকন্তু নো খেন্দলই খে বিপন্দদর হোি খথন্দক পবরত্রোণ পোওয়ো েোয় িো নয়, এক েংেোন্দর 

থোকন্দি খেন্দল খিো াঁয়োিুাঁ বয় খঠকোন্দঠবক নো হন্দয় খিো পোন্দর নো, অথচ হ’খলই আর রন্দক্ষ 

খনই। 
 

জ্যোঠোইমোন্দদর খরোয়োন্দক িন্দে আবম আর ভুিন খেলবি–এমন েময় জ্যোঠোইমো ওপন্দরর 

দোলোন খথন্দক জঝন্টু, িোদল, ঊষো, কোিু–ওন্দদর ডোক বদন্দলন। ডোকন্দলন খকন, আবম িো 

জ্োবন, েোিোর েোওয়োর জ্ন্দনয–আবম আর ভুিন খে খেেোন্দন আবি, িো খদন্দেও খদেন্দলন 

নো। আবম ভুিনন্দক িেন্দি িন্দল মোন্দয়র কোি খথন্দক ি়ি এক িোষ্টট মুব়ি বনন্দয় এন্দে 

দু’জ্ন্দন খেন্দি লোেলোম। কোিু বেন্দর এন্দল িললোম–ভোই, এক ঘষ্টট জ্ল বনন্দয় আয় নো 

েোন্দিো! েোিোর েোওয়ো খেন্দর আমরো আিোর খেলো করবি, এমন েমন্দয় জ্যোঠোইমো 

খেেোন্দন এন্দলন কোপ়ি িুলন্দি। খরোয়োন্দকর ধ্োন্দর আমোন্দদর মুব়ির িোষ্টটটোর বদন্দক খচন্দয় 

িলন্দলন–এ িোষ্টটন্দি হোি ধু্ন্দয়ন্দচ খক? এ ষ্টঠক জজ্িুর কোজ্, নইন্দল অমন খমন্দলন্দচ্ছো এ 

িোব়ির মন্দধ্য খিো আর খকউ খনই। 
 

বক কন্দর খেন্দলবি নো জ্োবন! ভন্দয় ভন্দয় িললোম–বক হন্দয়ন্দচ জ্যোঠোইমো? 

 

জ্যোঠোইমো মোরমুেী হন্দয় িলন্দলন–বক হন্দয়ন্দচ খদেন্দি পোন্দচ্ছো নো? দুকুরন্দিলো 

কোপ়িেোনো খকন্দচ আলনোয় খরন্দে বেইবচ, কোচো কোপ়িেোনো জ্ল বিষ্টটন্দয় এাঁন্দটো ক’খর 

িন্দে আন্দিো? 

 

খমজ্কোকীমোর এক বপেী নো মোেী এ িোব়িন্দি থোন্দক, িু়িী ভোবর ঝে়িোন্দট আর 

জ্যোঠোইমো খেোশোমুন্দদ। িয়ে পঞ্চোশ ষোট হন্দি, কোন্দলো, একহোরো দব়িপোকোন্দনো ে়িন–
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েীিো আর আবম আ়িোন্দল িবল–িো়িকো রোক্কুেী। নোনো িুন্দিোনোিোয় মোন্দক অন্দনকিোর 

িকুবন েোইন্দয়ন্দচ জ্যোঠোইমো-কোকীমোন্দদর কোন্দি। ওন্দক দু-চন্দক্ষ আমরো খদেন্দি 

পোবরন্দন। জ্যোঠোইমোর েলোর স্বর শুন্দন রোন্নোঘন্দরর উন্দঠোন খথন্দক িু়িী িুন্দট এল।–বক 

হন্দয়ন্দচ খিৌমো, বক হন্দয়ন্দি? 

 

জ্যোঠোইমো িলন্দলন–েন্দ্ন্দিলো আবিক করন্দিো িন্দল কোপ়িেোনো খকন্দচ আলনোয় বদন্দয় 

খরন্দেবচ মোেী–আর িুন্দ়িোধ্ো়িী খিো াঁ়িো কন্দরন্দচ বক, এন্দেন্দন মুব়ি খেন্দয় খেই িোষ্টটন্দিই 

জ্ল বদন্দয় হোি ধু্ন্দয়ন্দচ, আর এই খরোয়োন্দকর ধ্োন্দরই খিো কোপ়ি–িুবম বক িলন্দি চোও 

কোপন্দ়ি লোন্দেবন জ্ন্দলর বিন্দট? 

 

িু়িী অিোক হিোর ভোন কন্দর িন্দল–ওমো খে বক কথো! লোন্দেবন আিোর, একন্দশো িোর 

খলন্দেন্দি। 
 

আবম ভোিলোম, িোন্দর! এন্দি আর হন্দয়ন্দি বক? জ্ল েবদ খলন্দেই থোন্দক, দু-চোর খেোাঁটো 

খলন্দেন্দচ িই খিো নয়? জ্যোঠোইমোন্দক িললোম–জ্ল খিো ওন্দি লোন্দেবন জ্যোঠোইমো, আর 

েবদও একটু খলন্দে থোন্দক, এেনও খরোদ রন্দয়ন্দি, একু্ষবন শুবকন্দয় েোন্দি’েন। 
 

িু়িী িলন্দল–খশোন্দনো কথো ও খিো াঁ়িোর েোন-কোণ্ড এন্দকিোন্দরই খনই–এখকিোন্দর 

খমন্দলন্দচ্ছো–ওর মোও িোই। বহাঁ দুয়োবন খিো খশন্দেবন খকোন্দনোবদন– 

 

–খিোমরো খশোন মোেী, আবম শুন্দন শুন্দন হদ্দ হন্দয় বেন্দয়বি। ঘন্দর ঠোকুর রন্দয়ন্দিন, আর 

এই েি অনোচোর বক কন্দর িরদোি কবর িল খিো িুবম? আমোর খকোন্দনো খিন্দলন্দমন্দয় 

ওরকম করন্দি? অি ি়ি ধ্ো়িী খিন্দল হ’ল, মুব়ির িোষ্টটন্দি জ্ল ঢ্োলন্দল খে েকব়ি হয় 

খেও জ্োন্দন নো! শুনন্দি খকোথো খথন্দক, খমন্দলন্দচ্ছো বেবরস্টোন্দনর মন্দধ্য এিকোল কোষ্টটন্দয় 

এন্দেন্দি, ভোন্দলো বশন্দক্ষ বদন্দয়ন্দচ খক? বহাঁ দুর িোব়িন্দি বক এ েি খপোষোয়? িল খিো িুবম— 

 

িু়িী িলন্দল–ওর মো জ্োন্দন নো িো ও জ্োনন্দি খকোথো খথন্দক? খেবদন ওর মো কন্দরন্দচ বক, 

পুকুরঘোন্দট খিো ি়ি চনবিবদযর িোরন্দকোশেোনো ধু্ন্দি বনন্দয় বেন্দয়ন্দি–খেবদন ঠোকুর এন্দলন 

িু়িী দু-হোি খজ্ো়ি কন্দর নমস্কোর করন্দল িোর পন্দরর বদন–আবম দোাঁব়িন্দয় ঘোন্দট, কোপ়ি 

খকন্দচ েেন উঠবল িেন খধ্োওয়ো িোরন্দকোশেোনো আর একিোর জ্ন্দল ডুন্দিো–নো ডুবিন্দয়ই 

অমবন উষ্টঠন্দয় বনন্দয় েোন্দচ্ছ। আবম খদন্দে িবল, ও বক কোণ্ড িউ? ভোবেযে খদন্দে 

খেললোম িোই খিো– 

 

মোন্দয়র খদোষ খদওয়োন্দিই খহোক, িো আমোন্দক আন্দের ওই-েি কথো িলোন্দিই খহোক, 

আমোর রোে হ’ল। িো িো়িো আমোর মন িলন্দল এন্দি খকোন খদোষ হয়বন–মুব়ির িোষ্টটন্দি 

জ্ল ঢ্োলোর দরুন্দন মুব়ির িোষ্টট অপবিত্র হন্দি খকন? মো িোরন্দকোশ ধু্ন্দয় জ্ন্দলর ধ্োন্দর 
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খরন্দে স্নোন খেন্দর উন্দঠ েবদ খে িোরন্দকোশ বনন্দয় এন্দে থোন্দকন, িোন্দি মো খকোন অনযোয় 

কোজ্ কন্দরনবন। িললোম–ওন্দি খদোষ বক জ্যোঠোইমো, মুব়িও েোিোর জজ্বনে, জ্লও 

েোিোর জজ্বনে–দুন্দটোন্দি খমশোন্দল েোরোপ হন্দি খকন, িুাঁ ন্দি থোকন্দিই িো নো খকন? 

 

জ্যোঠোইমো অবেমূবিি হন্দয় উঠন্দলন–খিোর কোন্দি শোির শুনন্দি আবেবন, েোজজ্ল খিো াঁ়িো 

খকোথোকোর–খিোরো খিো বেবরস্টোন, বহাঁ দুর আচোরিযোভোর খিোরো জ্োবনে বক, খিোর মো-ই 

িো জ্োন্দন বক? ওইটুকু খিন্দল েলো ষ্টটপন্দল দুধ্ খিন্দরোয়, উবন আিোর আমোয় শোির 

খিোঝোন্দি আন্দেন! বশেবি খকোন্দেন্দক, খিোর মো খিোন্দদর বক বকিু বশবেন্দয়ন্দচ, নো বকিু 

জ্োন্দন? পয়েো খরোজ্েোর কন্দরন্দি আর দু-হোন্দি উব়িন্দয়ন্দচ খিোর িোিো-মদ খেন্দয় 

বেবরস্টোবন খকোন্দর– 

 

িু়িী িলন্দল–খমোন্দলোও খেই রকম। খেমন-খেমন কম্মেল খিমন-খিমন বমিুয! 

দন্দশধ্ন্দম্ম খদেন্দল েিোই, খে কন্দম্মর খে শোজি–ঘর খথন্দক ম়িো খিন্দরোয় নো, ও-পো়িোর 

হবরদোে নো এন্দে প়িন্দল ঘন্দরর মন্দধ্যই পন্দ়ি থোকন্দিো– 

 

িোিোর মৃিুয েম্পন্দকি এ কথো িলোন্দি আমোর রোে হ’ল। মরন্দণর পন্দর এেন্দনো িোাঁর কথো 

খভন্দি আমোর কি হয়, েবদও খে কথো কোউন্দক িবলন্দন। িললোম–ভোল মরণ আর ম্ 

মরণ বনন্দয় িোহোদুবর বক বদবদমো? এই খিো মোঘ মোন্দে ওই খিাঁ িুলিলোয় েোন্দদর িোব়ি, ওই 

িোব়ির খেই িুন্দ়িো েোেুলীমশোয় মোরো খেন্দলন, বিবন খিো ভোলমোনুষ বিন্দলন েিোই িন্দল, 

পুকুন্দরর ঘোন্দট এক খিলো দোাঁব়িন্দয় দোাঁব়িন্দয় আবিক করন্দিন, িন্দি বিবন খপনেন 

আনন্দি বেন্দয় ও-রকম কন্দর খেেোন্দন মোরো খেন্দলন খকন? খেেোন্দন খক িোাঁর মনু্দে জ্ল 

বদন্দয়ন্দি, খক ম়িো িুাঁ ন্দয়ন্দি, খকোথোয় বিল খিন্দলন্দমন্দয়, ও-রকম হ’ল খকন? 

 

আমোর খিোকোবম, আবম খভন্দিবিলোম ষ্টঠকমি েুজি খদবেন্দয় িু়িীন্দক িন্দকি হোরোন্দিো, 

বকন্তু িোর ধ্রন্দনর ঝে়িোয় মজ্িুি পো়িোেো াঁন্দয়র খমন্দয় খে অি েহন্দজ্ হোর খমন্দন 

খনন্দি, এ ধ্োরণো করোই আমোর ভুল হন্দয়বিল। খে েুজির পন্দথ খেলই নো। 
 

–মরুক িুন্দ়িো েোেুলী, িিুও েির খপন্দয় িোর খিন্দলজ্োমোই বেন্দয় িোন্দক এন্দন েেোয় 

বদন্দয়বিল, খিোর িোিোর মি খদোন্দেন্দির মোন্দঠ খডোিোর জ্ন্দল আধ্-খপো়িো কন্দর খেন্দল 

খরন্দে আন্দেবন! আবম েি জ্োবন, আমোয় ঘোাঁটোেন্দন, অন্দনক আবদযনোব়ির কথো খিবরন্দয় 

েোন্দি। কোঠ খজ্োন্দটবন খেজ্নু্দরর ডোল বদন্দয় পুব়িন্দয়বিল, েি শুবনবচ আবম। খদোন্দেন্দির 

মোন্দঠ েন্দ্র পর খলোক েোয় নো, েিোই িন্দল এেনও ভূি হন্দয়– 

 

কথো েিই েবিয, খশন্দষরটুকু িো়িো। ঐটুকুর ওপরই খজ্োর বদন্দয় িললোম–বমন্দথয কথো, 

িোিো কেেন্দনো,–িোর েুজির অকোটযিো প্রমোণ করিোর জ্ন্দনয এমন একটো কথো িন্দল 

খেললোম েো কেন্দনো কোরুর কোন্দি িবলবন িো েুি খরন্দে মরীয়ো নো হন্দয় উঠন্দল িলিোমও 
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নো এন্দদর কোন্দি। িললোম–জ্োন্দনন, আবম ভূি খদেন্দি পোই, অন্দনক খদন্দেবচ, িোিোন্দক 

িো হন্দল বনশ্চয়ই খদেন্দি খপিোম, জ্োন্দনন? চো-িোেোন্দন থোকন্দি আবম কি– 

 

এই পে িন্ত িন্দলই আবম চুপ কন্দর খেলোম। বদবদমো বেল বেল কন্দর খহন্দেই েুন।–বহ বহ, 

এ খিো াঁ়িোও পোেল ওর িোন্দপর মি–বহ বহ-শুন্দনন্দচো িউমো, বহ বহ–বক িন্দল শুন্দনন্দিো 

একিোর– 

 

জ্যোঠোইমো িলন্দলন–েো এেোন খথন্দক এই মুব়ির িোষ্টট িুন্দল ধু্ন্দয় বনন্দয় আয় পুকুর খথন্দক, 

এেোনটো েোন্দয়র জ্ল বদন্দয় ধু্ন্দয় খদ। আমোর কোপ়িেোনোও খকন্দচ বনন্দয় আয় অমবন, 

খিোর েন্দে খক এেন েন্দ্ অিবধ্ িন্দকো কন্দর? িন্দি িন্দল বদজচ্ছ, বহাঁ দুর ঘন্দর বহাঁদুর মি 

িযোভোর নো করন্দল এ িোব়িন্দি জ্োয়েো হন্দি নো। পি কথোয় কি খনই। কই আমোন্দদর িলু,ু 

ভুবি, হোিু বক েিীশ খিো কেন্দনো এমন কন্দর নো, েো িবল িেুবন িোই খিো খশোন্দন, কই 

এক বদন্দনর জ্ন্দনযও খিো— 

 

বদবদমো িলন্দলন–ওমো িুলু, হোিু, েিীন্দশর কথো িন্দলো নো, িোরো আমোর খিাঁন্দচ থোক, 

খেোনোর চোাঁদ খিন্দলন্দমন্দয় েি। িোরো বহ্ুয়োবনর েো জ্োন্দন ওর মো িো জ্োন্দন নো খিো ও! খে 

বদন েিীশন্দক িলবচ, েিু দোদোভোই, খিন্দলর ভোাঁ়িটো িোইন্দরর উন্দঠোন্দন বনমু কলুন্দক 

বদন্দয় এন্দেো খিো? খিো িলন্দচ–আমোর বিিোনোর কোপ়ি, আবম খিো ভোাঁ়ি খিো াঁি নো। আবম 

মন্দন মন্দন ভোিলোম, দযোন্দেো বশন্দক্ষর গুণ দযোন্দেো–খকমন ঘন্দর মোনুষ িোরো। আহো খিাঁন্দচ 

থোক– েি খিাঁন্দচ থোক– 

 

মন্দন মন্দন েিীন্দশর প্রশংেো করন্দি খচিো করলোম। েিীশ খে স্বীকোর কন্দরন্দি িোর 

কোপ়ি িোবে, এটো অবিবশয প্রশংেোর খেোেয। বকন্তু িোবে কোপন্দ়ি বকিু খিো াঁয়ো খে েোরোপ 

কোজ্, এ বিশ্বোে েোর খনই, িোন্দকই িো খদোষ খদওয়ো েোয় বক কন্দর, এ আবম িুঝন্দি 

পোবরন্দন। খেমন এেনই আমোর মন্দন একটো প্রশ্ন এন্দেন্দি খে, বনমু কল ুবক কোচো, খধ্োয়ো, 

শুি েরন্দদর খজ্ো়ি প’খর খিল খিচন্দি এন্দেবিল? েিীন্দশর খভন্দি খদেিোর ক্ষমিো ও 

িুজির খচন্দয় েবদ কোরুর িুজি ও িুঝিোর শজি খিশী থোন্দক, িোর জ্ন্দনয িোন্দক বক নরন্দক 

পন্দচ মরন্দি হন্দি? 

 

. 
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০২. 

 

 বিন িির এেনও হয়বন, আমরো এ েোাঁন্দয় এন্দেবি। িোর আখে বিলোম কোবে িয়োন্দঙর 

কোন্দি একটো চো-িোেোন্দন, িোিো খেেোন্দন চোকবর করন্দিন। খেেোন্দনই আবম ও েীিো 

জ্ন্দেবি, খকিল দোদো নয়, দোদো জ্ন্দেন্দি হনুমোন-নেন্দর, িোিো িেন খেেোন্দন খরন্দল 

কোজ্ করন্দিন। খেেোন্দনই আমরো ি়ি হন্দয়বি, এেোন্দন আেিোর আন্দে এি ি়ি 

েমিলভূবম কেন্দনো খদবেবন। আমরো জ্োনিোম চো-খঝোপ, ওক আর পোইন্দনর িন, ধু্রো 

েোন্দির িন, পোহো়িী ডোবলয়োর িন, ঝণ িো, কনকন্দন শীি, দনূ্দর িরন্দে ঢ্োকো ি়ি ি়ি 

পোহো়ি-পি িন্দির চূ়িো, খমঘ, কুয়োশো, িৃষ্টি। এেোন্দন প্রোয়ই মোন্দঝ মোন্দঝ চো-িোেোন্দনর কথো, 

আমোন্দদর খনপোলী চোকর থোপোর কথো, উমপ্লোন্দঙর ডোক-রোনোর েড়্গ বেং খে আমোন্দদর 

িোংন্দলোন্দি মোন্দঝ মোন্দঝ ভোি খেন্দি আেন্দিো–িোর কথো, বমে নটিন্দনর কথো, পচোং 

িোেোন্দনর মোেীমোর কথো, আমোন্দদর িোেোন্দনর নীন্দচর খেই অদ্ভুি রোিোটোর কথো, মন্দন 

হয়। 
 

খেই েি বদনই আমোন্দদর েুন্দে খকন্দটন্দচ। দুুঃন্দের শুরু হন্দয়ন্দি খে-বদন িোংলো খদন্দশ পো 

বদন্দয়বি। এই জ্ন্দনয এই বিন িিন্দরও িোংলো খদশন্দক ভোল লোেন্দলো নো–মন িুন্দট েোয় 

আিোর খেই েি জ্োয়েোয়, চো-িোেোন্দন, খশওলো-খঝোলো ি়ি ি়ি ওন্দকর িন্দন, উমপ্লোন্দঙর 

বমশন হোউন্দের মোন্দঠ–খেেোন্দন আবম, েীিো, দোদো কিবদন েকোন্দল েুল িুলন্দি খেিোম, 

ি়িবদন্দনর েময় িবির কোডি আনন্দি খেিোম, খকমন বমষ্টি কথো িলন্দি ভোলিোেন্দিো 

বমে নটিন। ভোিন্দি িেন্দল এক একটো বদন্দনর কথো এমন চমৎকোর মন্দন আন্দে!… 

 

শীন্দির েকোল। 
 

িোব়ির িোর হন্দয়ই খদবে চোবরধ্োন্দর িন্দন জ্েন্দল পোহোন্দ়ির ঢ্োলুর েোন্দয় পোইন েোন্দির 

েোাঁন্দক খিশ খরোদ। আবম উঠিোম েুি েকোন্দলই, েীিো ও দোদো িেন খলন্দপর িলোয়, চো 

নো খপন্দল এই হো়িকোাঁপোন্দনো শীন্দি উঠন্দি খকউ রোজ্ী নয়। 
 

শীিও পন্দ়িন্দি দস্তুরমি। আমোন্দদর িোেোন্দনর দবক্ষন্দণ বকিু দনূ্দর খে ি়ি চো-িোেোনটো 

নিুন হন্দয়ন্দি, েোর িোংন্দলোগুন্দলোর লোল টোবলর ঢ্োলু িোদ আমোন্দদর এেোন খথন্দক খদেো 

েোয় পোইন েোন্দির েোাঁন্দক, আজ্ িোন্দদর খলোকজ্ন্দনরো চোন্দয়র চোরোেোি েন্দ়ির পোলুষ্টট 

বদন্দয় খঢ্ন্দক বদন্দচ্ছ খিোধ্ হয় িরে প়িিোর ভন্দয়। আকোশ পবরষ্কোর, েুনীল, 

খকোন্দনোবদন্দক এিটুকু কুয়োশো খনই িরে প়িিোর বদন িন্দট। 
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একটু পন্দর েীিো উঠল। খে খরোেো, েে িো, বিপবিন্দপ। খে ও দোদো েুি েে িো, িন্দি অি 

বিপবিন্দপ আর খকউ নয়। েীিো িলন্দল, থোপো খকোথোয় খেল দোদো? আজ্ ও খেোনোদো 

েোন্দি? িোজ্োর খথন্দক একটো জজ্বনে আনন্দি খদন্দিো। 
 

আবম িললোম–বক জজ্বনে খর? 

 

েীিো দুিুবমর হোবে খহন্দে িলন্দল, িলন্দিো খকন? খিোমরো খে কি জজ্বনে আনোও, আমোয় 

িন্দলো? 

 

একটু পন্দর থোপো এল। খে হপ্তোয় দু-বদন খেোনোদো িোজ্োন্দর েোয় িরকোবর আর মোংে 

আনন্দি। েীিো চুবপ চুবপ িোন্দক বক আনন্দি িন্দল বদন্দল, আ়িোন্দল থোপোন্দক জজ্ন্দেে 

কন্দর জ্োনলোম জজ্বনেটো একপোিো খেেষ্টটবপন। এর জ্ন্দনয এন্দিো! 
 

একটু খিলোয় িরে প়িন্দি শুরু হ’ল। খদেন্দি খদেন্দি িোব়ির িোদ, েোিপোলোর মোথো, 

পথঘোট খেন নরম খথোকো খথোকো খপাঁজ্ো কোপোে িুন্দলোন্দি খঢ্ন্দক খেল। এই েময়টো ভোবর 

ভোল লোন্দে, আগুন্দনর আংটোন্দি েনেন্দন আগুন–হো়িকোাঁপোন্দনো শীন্দির মন্দধ্য 

আগুন্দনর চোবরধ্োন্দর িন্দে আবম দোদো ও েীিো লুন্দডো খেলন্দি শুরু কন্দর বদলোম। 
 

এই েময় িোিো এন্দলন আবপে খথন্দক। মযোন্দনজ্োন্দরর কুঠীর পোন্দশই আবপে-ঘর, 

আমোন্দদর িোংন্দলো খথন্দক প্রোয় মোইলেোন্দনক, বক িোর একটু খিশী। িোিো খিলো 

এেোন্দরোটোর েময় বেন্দর েোওয়ো-দোওয়ো কন্দর একটু বিশ্রোম কন্দরন, বিনন্দটর পন্দর 

খিন্দরোন, ওবদন্দক রোি আটটো-ন’টোয় আন্দেন। 
 

িোিো আমোন্দদর েকলন্দক বনন্দয় খেন্দি ভোলিোন্দেন। েীিোন্দক খডন্দক িলন্দলন–েুকী 

থোপোন্দক িন্দল খদ নোইিোর জ্ন্দনয জ্ল েরম করন্দি–আর খিোরো েি আজ্ আমোর েন্দে 

েোবি–বনিুন্দক িবলে নইন্দল খে আন্দেই েোন্দি। 
 

মো রোন্নোঘন্দর িযি বিন্দলন। েীিো বেন্দয় িলন্দল–মো, দোদোন্দক আন্দে ভোি বদও নো, আমরো 

েিোই িোিোর েন্দে েোন্দিো। 
 

েীিোর কথো খশষ হন্দি নো হন্দি দোদো বেন্দয় রোন্নোঘন্দর হোজজ্র। দোদো বেন্দদ খমোন্দট েহয 

করন্দি পোন্দর নো–িোই আমোন্দদর েকন্দলর আন্দে মো িোন্দক খেন্দি বদন্দিন। এবদন্দক 

আমোন্দদর ক’ ভোই-খিোন্দনর মন্দধ্য িোিো েকন্দলর খচন্দয় ভোলিোেন্দিন দোদোন্দক ও 

েীিোন্দক। দোদোন্দক েোওয়োর েমন্দয় কোন্দি িন্দে নো খেন্দি খদেন্দল বিবন খকমন একটু 

বনরোশ হন্দিন, খেন অন্দনকক্ষণ ধ্ন্দর খেটো চোইবিন্দলন খেটো হ’ল নো। 
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েীিো িলন্দল–দোদো িুবম খেও নো, িোিো আজ্ েকলন্দক বনন্দয় েোন্দিন। িোিো নোইন্দচন, 

একু্ষবন আমরো খেন্দি িেন্দিো– 

 

দোদো ক়িো খথন্দক মোন্দক একটুকন্দরো মোংে িুন্দল বদন্দি িলন্দল এিং েরম টুকন্দরোটো মনু্দে 

পুন্দর বদন্দয় আিোর িেুবন িো়িোিোব়ি িোর কন্দর খেন্দল িোর-দুই েুাঁ  বদন্দয় আিোর মুন্দে 

পুন্দর নোচন্দি নোচন্দি চন্দল খেল। দোদোন্দক আমরো েিোই েুি ভোলিোবে, দোদো িয়ন্দে 

েকন্দলর খচন্দয় ি়ি হন্দলও এেন্দনো েকন্দলর খচন্দয় খিন্দলমোনুষ। ও েকন্দলর আন্দে েোন্দি, 

েকন্দলর আন্দে ঘুবমন্দয় প়িন্দি। ঘুবরন্দয় কথো িলন্দল িুঝন্দি নো, অন্ধকোন্দর একলো ঘন্দর 

শুন্দি পোরন্দি নো–ওর িয়ে েবদও িির খচোদ্দ হ’ল, বকন্তু এেনও আমোন্দদর খচন্দয় ও 

খিন্দলমোনুষ, প্রথম েন্তোন ি’খল িোপ-মোন্দয়র খিশী আদর ওরই ওপর। 
 

আমরো েিোই একেন্দে খেন্দি িেলোম। িোিো েীিোন্দক একপোন্দশ ও দোদোন্দক আর 

একপোন্দশ বনন্দয় খেন্দি িন্দেন্দিন। মোংন্দের িোষ্টট খথন্দক িোিো চবি ি খিন্দি খিন্দি খেন্দল 

বদন্দিই েীিো িলন্দল–িোিো আবম েোন্দিো— 

 

দোদো িলন্দল–িুই েি েোেন্দন, আমোন্দক দু’েোনো খদ েীিো– 

 

িোিো অি চবি ি ওন্দদর খেন্দি বদন্দলন নো। ওন্দদর এক এক টুকন্দরো বদন্দয় িোবক 

টুকন্দরোগুন্দলো খি়িোলন্দদর বদন্দক িুাঁ ন্দ়ি খেন্দল বদন্দলন। আমোয় িলন্দলন–জজ্িু, েোন্দয়র 

মোপটো বদে খিো খিোর, ওন্দিলো েোন্দয়ন্দির দজজ্ি আেন্দি, িোর কোন্দি খিোর জ্োমো করন্দি 

খদন্দিো– 

 

েীিো িলন্দল–আমোর আর একটো জ্োমো কোর িোিো— 

 

িন্দি িুইও বদে েোন্দয়র মোপটো,–ওই েন্দেই বদে– 

 

মো িলন্দলন–িোর দরকোর বক, িুবম িোন্দক িোেোয় পোষ্টঠন্দয় বদও নো। আবম েি খদন্দেশুন্দন 

খদন্দিো–আরও করিোর জজ্বনে রন্দয়ন্দচ–বনিুর খমোন্দট দুন্দটো জ্োমো, ওর ওভোরন্দকোটটো 

পুরন্দনো হন্দয় বিাঁ ন্দ়ি বেন্দয়ন্দি–খেমন শীি পন্দ়িন্দি এিোর, ওর একটো ওভোরন্দকোট কন্দর 

দোও– 

 

বিন্দকন্দল খমন্দমরো মোন্দক প়িোন্দি এল। 
 

মোইল দুই দনূ্দর বমশনোরীন্দদর একটো আড্ডো আন্দি। আবম একিোর খমমেোন্দহন্দির েন্দে 

খেেোন্দন বেন্দয়বিলোম। খেেোন খথন্দক খেোেোলবড চো-িোেোন্দন খে রোিোটো পোহোন্দ়ির ঢ্োল ু

খিন্দয় খনন্দমন্দি–িোরই ধ্োন্দর ওন্দদর িোংন্দলো। অন্দনকগুন্দলো লোল টোবলর খিোট ি়ি ঘর, 

িোাঁন্দশর জ্োেবরর খি়িোয় খঘরো কম্পোউন্ড, এই শীিকোন্দল অজ্স্র ডোবলয়ো খেোন্দট, ি়ি 
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ি়ি মযোেন্দনোবলয়ো েোি। আমোন্দদর িোেোন্দন ও ি়ি েোন্দহন্দির িোংন্দলোন্দি মযোেন্দনোবলয়ো 

েোি আন্দি। 
 

এরো মোন্দক প়িোয়, েীিোন্দকও প়িোয়। বমে নটিন বদনোজ্পুন্দর বিল, খিশ িোংলো িলন্দি 

পোন্দর। নোনো ধ্রন্দনর িবিওয়োলো কোডি, লোল েিুজ্ রন্দঙর খিোট খিোট িোপোন্দনো কোেজ্, 

িোন্দি অন্দনক মজ্োর েল্প থোন্দক। দোদোর প়িোশুন্দনোয় িি খঝোাঁক খনই, আবম ও েীিো 

পব়ি। একিোর একেোনো িই বদন্দয়বিল–একটো েন্দল্পর িই—‘েিুণ িিবণক পুত্র’। এ কথোয় 

আবম িুন্দঝবিলোম িবণকপুত্র খেোনো বদন্দয় ে়িো অথ িোৎ খেোনোর মি ভোন্দলো। পোন্দপর পথ 

খথন্দক উি িবণকপুত্র বক কন্দর বেন্দর এন্দে খ্রীস্টধ্ম ি গ্রহণ করন্দল, িোরই েল্প। অন্দনক 

কথো িুঝন্দি পোরিোম নো, বকন্তু িইেোনো এমন ভোল লোেন্দিো!… 

 

খমম আেন্দিো দু-জ্ন। একজ্ন্দনর িয়ে খিশী–মোন্দয়র খচন্দয়ও খিশী। আর একজ্ন্দনর 

িয়ে েুি কম। অল্পিয়েী খমমষ্টটর নোম বমে নটিন–এন্দক আমোর েুি ভোল লোেন্দিো– 

নীল খচোে, খেোনোলী চুল, আমোর কোন্দি বমে নটিন্দনর মুে এি েু্র লোেন্দিো, িোর িোর 

ওর মুন্দের বদন্দক চোইন্দি ইন্দচ্ছ করি, বকন্তু খকমন লজ্জো হ’ি–ভোন্দলো কন্দর চোইন্দি 

পোরিোম নো–অন্দনক েময় খে অনয বদন্দক খচোে বেবরন্দয় থোকিোর েময় লুবকন্দয় এক 

চমক খদন্দে বনিোম। িেবন ভয় হ’ি হয়ি েীিো খদেন্দি–েীিো হয়ি এ বনন্দয় ঠোট্টো 

করন্দি। ওরো আেন্দিো িুধ্িোন্দর ও শবনিোন্দর। েপ্তোন্দহর অনযবদনগুন্দলো খেন কোটন্দি 

চোইি নো, বদন গুনিোম কন্দি িুধ্িোর আেন্দি, কখি শবনিোর হন্দি। বমে নটিন্দনর মি 

েু্রী খমন্দয় আবম কেন্দনো খদবেবন—-আমোর এই এেোন্দরো-িোন্দরো িিন্দরর জ্ীিন্দন। 
 

বকন্তু মোন্দঝ মোন্দঝ এমবন হিোশ হ’খি হ’ি! বদন গুন্দন গুন্দন িুধ্িোর এল, বকন্তু খপ্রৌঢো 

খমমষ্টট হয়ন্দিো খেবদন এল একো, েন্দে বমে নটিন খনই–েোরো বদনটো বিস্বোদ হন্দয় খেন্দিো, 

বমে নটিন্দনর ওপর মন্দন মন্দন অবভমোন হ’ি, অথচ খকন আজ্ বমে নটিন এল নো খে 

কথো কোউন্দক জজ্ন্দেে করন্দি লজ্জো হি। 
 

খমন্দমরো এক-একবদন আমোন্দদর ভেিোন্দনর কোন্দি প্রোথ িনো করন্দি খশেোন্দিো। মো িেন 

থোকন্দিন নো। আবম, েীিো ও দোদো খচোে িুজ্িোম–বমে নটিন ও িোর েবেনী খচোে 

িুজ্ন্দিো। ‘খহ আমোন্দদর স্বে িস্থ বপিো েদোপ্রভু’–েিোই একেন্দে েম্ভীর েুন্দর আরম্ভ 

করলুম। হঠোৎ খচোে খচন্দয় খদেিুম েিোই খচোে িুন্দজ্ আন্দি, খকিল েীিো খচোে েুন্দল 

একিোর জজ্ি িোর কন্দরই আমোর বদন্দক খচন্দয় একটু দুিুবমর হোবে হোেন্দল–পরক্ষন্দণই 

আিোর প্রোথ িনোয় খেোে বদন্দল। 
 

েীিো ঐ রকম, ও বকিু মোন্দন নো, বনন্দজ্র খেয়োল-েুশীন্দি থোন্দক, েোন্দক পি্ করন্দি 

িোন্দক েুিই পি্ করন্দি, আিোর েোন্দক খদেন্দি পোরন্দি নো িোর বকিুই ভোল খদেন্দি নো। 

ওর েোহেও েুি, দোদো েো করন্দি েোহে কন্দর নো, এমন বক আবমও েো অন্দনক েময় 
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করন্দি ইিিি কবর–ও িো বনবি িচোন্দর কন্দর। আমোন্দদর িোংন্দলো খথন্দক েোবনকটো দনূ্দর 

িন্দনর মন্দধ্য একটো খদিস্থোন আন্দি–পোহো়িীন্দদর ঠোকুর থোন্দক। একটো ি়ি েরল েোন্দির 

িলোয় কিকগুন্দলো পোথর–ওরো খেেোন্দন মুরেী িবল খদয়, ঢ্োক িোজ্োয়। েিোই িন্দল 

ওেোন্দন ভূি আন্দি, জ্োয়েোটো খেমন অন্ধকোর খিমবন বনজ্িন–একিোর দোদো িকি িুন্দল 

িলন্দল আমরো কেন্দনোই ওেোন্দন একো খেন্দি পোরন্দিো নো। েন্ধযো হওয়োর আন্দেই েীিো 

িোংন্দলোর িোর হন্দয় চন্দল খেল একোই–খকোন্দনো উত্তর নো বদন্দয়ই িুট বদন্দল পোহো়িীন্দদর 

খেই বনজ্িন ঠোকুরিলোর বদন্দক …ওই রকম ওর খমজ্োজ্ … 

 

বমে নটিন েীিোন্দক েুি ভোলিোন্দে। মোন্দঝ মোন্দঝ েীিোন্দক েন্দে বনন্দয় েোয় ওন্দদর বমশন 

িোব়িন্দি, ওন্দক িবির িই, পুিুল, খকক, বিসু্কট কি বক খদয়—-িবি আাঁকন্দি খশেোয়, 

িনুন্দি খশেোয়–এরই মন্দধ্য েীিো খিশ পশন্দমর েুল িুলন্দি পোন্দর, মোনুন্দষর মেু, কুকুর 

আাঁকন্দি পোন্দর। ওরো আমোন্দকও অন্দনক িই বদন্দয়ন্দচ–মবথ-বলবেি েুেমোচোর, লুক-

বলবেি েুেমোচোর, খেোহন-বলবেি েুেমোচোর, েদোপ্রভুর কোবহনী–আন্দরো অন্দনক েি। 

েীশু একটুকন্দরো মোি ও আধ্েোনো রুষ্টটন্দি হোজ্োর খলোকন্দক খভোজ্ন করোন্দলন–েল্পটো 

পন্দ়ি একিোর আমোর হঠোৎ মোি ও রুষ্টট েোিোর েোধ্ হ’ল। বকন্তু মোি এেোন্দন খমন্দল নো–

মো ভরেো বদন্দলন েোওয়োন্দিন, বকন্তু দু মোন্দের মন্দধ্যও খেিোর মোি পোওয়ো খেল নো, 

আমোর শেও ক্রন্দম ক্রন্দম উন্দি খেল। 
 

িোিোর িনু্ধ দু-একজ্ন িোঙোলী মোন্দঝ মোন্দঝ আমোন্দদর এেোন্দন এন্দে দু-একবদন থোন্দকন। 

খমন্দমরো মোন্দক প়িোন্দি আন্দে, এ িযোপোরটো িোাঁন্দদর মনুঃপূি নয়। িোিোন্দক িোাঁরো খকউ 

খকউ িন্দলন্দিনও এ বনন্দয়। বকন্তু িোিো িন্দলন–ওরো আন্দে, এজ্ন্দনয এক পয়েো খনয় নো– 

অথচ েীিোন্দক িবি আাঁকো, খেলোইন্দয়র কোজ্ খশেোন্দচ্ছ–বক ক’খর ওন্দদর িবল খিোমরো 

আর এন্দেো নো? িো িো়িো ওরো এন্দল খমন্দয়ন্দদর েময়ও ভোন্দলোই কোন্দট, ওন্দদর খকউ েেী 

খনই, এই বনজ্িন চো-িোেোন্দনর এক পোন্দশ পন্দ়ি থোন্দক–একটো খলোন্দকর মেু খদেন্দি পোয় 

নো, কথো িলিোর মোনুষ পোয় নো–ওরো েবদ আন্দেই িোন্দি লোভ িো়িো ক্ষবি বক? 

 

মোন্দয়র মন্দনর একটো খেোপন ইচ্ছো বিল, খেটো বকন্তু পূণ ি হয়বন। িোিো অিযন্ত মদ েোন–

এিং খেবদন েুি খিশী কন্দর খেন্দয় আন্দেন, খেবদন আমোন্দদর িোংন্দলো খিন্দ়ি পোলোন্দি 

হয়। নইন্দল েিোইন্দক অিযন্ত মোরন্দধ্োর কন্দরন। খে েমন্দয় িোাঁন্দক আমরো েন্দমর মি 

ভয় কবর–এক েীিো িো়িো। েীিো আমোন্দদর মি পোলোয় নো–চো-খঝোন্দপর মন্দধ্য লুবকন্দয় 

থোকন্দি চোয় নো। খে িোংন্দলোন্দি থোন্দক, িন্দল–মোরন্দি িোিো?..নো হয় মন্দর েোন্দিো–িো বক 

হন্দি? খরোজ্ এ রকম িুন্দটোিুষ্টট করোর খচন্দয় মন্দর েোওয়ো ভোন্দলো। িোিোর এই িযোপোন্দরর 

জ্ন্দনয আমোন্দদর েংেোন্দর শোবন্ত খনই–অথচ িোিো েেন প্রকৃবিস্থ থোন্দকন, িেন িোাঁর 

মি মোনুষ েুাঁন্দজ্ পোওয়ো ভোর–এি শোন্ত খমজ্োজ্। েেন েো চোই এন্দন খদন, কোন্দি খডন্দক 

আদর কন্দরন, বনন্দয় খেলো কন্দরন, খি়িোন্দি েোন–বকন্তু মদ খেন্দলই এন্দকিোন্দর িদন্দল 
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বেন্দয় অনয মূবিি ধ্ন্দরন, িেন িোংন্দলো খথন্দক পোবলন্দয় েোওয়ো িো়িো আর আমোন্দদর অনয 

উপোয় থোন্দক নো। 
 

মো’র ইন্দচ্ছ বিল খমন্দমন্দদর ধ্ন্দম ির এই িই পন্দ়ি েবদ িোিোর মবিেবি খেন্দর। খমন্দমরো 

মদযপোন্দনর কুেন্দলর িণ িনোেূচক খিোট খিোট িই বদন্দয় খেন্দিো–মো খেগুন্দলো িোিোর 

বিিোনোয় খরন্দে বদন্দিন–খক জ্োন্দন িোিো প়িন্দিন বকনো–বকন্তু এই খদ়ি িৎেন্দরর মন্দধ্য 

আমোন্দদর মোন্দের মন্দধ্য বিন-চোরিোর চো-খঝোন্দপর আ়িোন্দল লুকন্দনো িন্ধ হয়বন। 
 

প্রোয়ই আবম আর েীিো খকোটি খরোড ধ্ন্দর খি়িোন্দি খিরুই। আমোন্দদর িোেোন খথন্দক 

মোইল দুই দনূ্দর একটো খিোট ঘর আন্দি, আন্দে এেোন্দন খপোস্ট আবপে বিল, এেন উন্দঠ 

েোওয়োন্দি শুধু্ ঘরটো পন্দ়ি আন্দি-উমপ্লোন্দঙর ডোক-রোনোর ঝ়ি-িৃষ্টি িো িরেপোন্দির 

েমন্দয় এেোন্দন মোন্দঝ মোন্দঝ আশ্রয় খনয়। এই ঘরটো আমোন্দদর ভ্রমণপন্দথর খশষেীমো, 

এর ওবদন্দক আমরো েোই নো খে িো নয়, বকন্তু খে কোন্দলভন্দে, কোরণ ওেোন খথন্দক উমপ্লোং 

পে িন্ত েো়িো উৎরোই নোবক এক মোইন্দলর মন্দধ্য প্রোয় এেোন্দরো শ েুট খনন্দম বেন্দয়ন্দি, বমে 

নটিন্দনর মুন্দে শুন্দনবচ–েবদও িুজঝ খন িোর মোন্দন বক। আমোন্দদর অি দনূ্দর েোওয়োর 

প্রন্দয়োজ্নও বিল নো, েো আমরো চোই িো খপোস্ট আবপন্দের ভোঙো ঘর পে িন্ত খেন্দলই েন্দথি 

খপিোম–দু-ধ্োন্দর ঘন বনজ্িন িন। আমোন্দদর িোেোন্দনর নীন্দচ খেন্দল আর েরল েোি খনই–

িন্দনর িলো আর পবরষ্কোর খনই, পোইন িন খনই, খে িন অন্দনক েভীর, অন্দনক বনবি়ি, 

খেমন দুষ্প্রন্দিশয খিমবন অন্ধকোর, বকন্তু আমোন্দদর এি ভোল লোন্দে! িন্দন েুন্দলর অন্ত 

খনই–শীন্দি খেোন্দট িুন্দনো খেোলোপ, গ্রীষ্মকোন্দল রন্দডোন্দডনড্রন িন্দনর মোথোয় পোহোন্দ়ির 

খদওয়োন্দল লোল আগুন্দনর িনযো আন্দন, েোয়ক পোেীরো মোচি মোন্দের মোঝোমোজঝ খথন্দক 

চোবরধ্োন্দরর বনজ্িন িনোনী েোন্দন মুেবরি কন্দর খিোন্দল। ঝণ িো শুবকন্দয় খেন্দল আমরো 

শুকন্দনো ঝণ িোর পোন্দশর পন্দথ পোথর ধ্ন্দর ধ্ন্দর নীন্দচর নদীন্দি নোমিোম–অবি েন্তপ িন্দণ 

পোহোন্দ়ির খদওয়োল ধ্’খর ধ্’খর, েীিো খপিন্দন, আবম আন্দে। দোদোও এক-একবদন 

আেন্দিো, িন্দি েোধ্োরণি খে আমোন্দদর এই েি িযোপোন্দর খেোে বদন্দি ভোলিোন্দে নো। 
 

এক-একবদন আবম একোই আবে। নদীর েোিটো অন্দনক নীন্দচ–িোর পথ পোহোন্দ়ির েো 

খিন্দয় খিন্দয় নীন্দচ খনন্দম বেন্দয়ন্দচ–খেমন বপিল খিমবন দুে িম–নদীর েোন্দি একিোর পো 

বদন্দল মন্দন হয় খেন একটো অন্ধকোর বপন্দপর মন্দধ্য ঢু্ন্দক বেন্দয়বচ। দু-ধ্োন্দর েো়িো 

পোহোন্দ়ির খদওয়োল উন্দঠন্দচ–জ্ল িোন্দদর েো খিন্দয় ঝন্দর প়িন্দচ জ্োয়েোয় জ্োয়েোয়–

খকোথোও অনোিৃি, খকোথোও েোিপোলো, িনেুল, লিো–মোথোর ওপন্দর আকোশটো খেন নীল 

কোটি খরোড–ষ্টঠক অিটুকু চও়িো, ঐ রকম লম্বো, এবদন্দক-ওবদন্দক চন্দল বেন্দয়ন্দি, মোন্দঝ 

মোন্দঝ টুকন্দরো খমঘ কোটি খরোড খিন্দয় চন্দলন্দচ, কেনও িো পোহোন্দ়ির এ-খদওয়োল ও-

খদওয়োল পোর হন্দয় চন্দল েোন্দচ্ছ–খমন্দঘর ঐ খেলো খদেন্দি আমোর ি়ি ভোল লোেি। নদী-
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েোন্দির ধ্োন্দর একেোনো খশওলো ঢ্োকো ঠোণ্ডো পোথন্দরর ওপর িন্দে ঘণ্টোর পর ঘণ্টো মুে 

উাঁচু কন্দর খচন্দয় খচন্দয় খদেিোম–িোব়ি বেরিোর কথো মন্দনই থোকি নো। 
 

মোন্দঝ মোন্দঝ আমোর বক একটো িযোপোর হ’ি। ওই রকম বনজ্িন জ্োয়েোয় কিিোর একটো 

জজ্বনে খদন্দেবচ।.. 
 

হয়ন্দিো দুপুন্দর চো-িোেোন্দনর কুলীরো কোজ্ খেন্দর েরল েোন্দির িলোয় খেন্দি িন্দেন্দচ– িোিো 

মযোন্দনজ্োন্দরর িোংন্দলোন্দি বেন্দয়ন্দচন, েীিো ও দোদো ঘুমুন্দচ্ছ–আবম কোউন্দক নো জ্োবনন্দয় 

চুবপ চুবপ খিবরন্দয় কোটি খরোড ধ্ন্দর অন্দনক দনূ্দর চন্দল খেিোম–আমোন্দদর িোেো খথন্দক 

অন্দনক দনূ্দর উমপ্লোন্দঙর খেই খপোন্দ়িো খপোস্ট আবপে িোব়িন্দয়ও চন্দল খেিোম–পথ 

ক্রন্দম েি নীন্দচ খনন্দমন্দি, িনজ্েল িিই ঘন, িিই অন্ধকোর, লিোপোিোয় জ়্িোজ্ব়ি 

িিই খিশী–খিন্দির িন, িোাঁন্দশর িন শুরু হ’ি–ডোন্দল ডোন্দল পরেোিো ও অবকিড িিই 

ঘন, পোেী ডোকি–খেই ধ্রন্দনর একটো বনিব্ধ স্থোন্দন একো বেন্দয় িেিোম। 
 

চুপ কন্দর িন্দে থোকন্দি থোকন্দি খদন্দেবি অন্দনক দনূ্দর পোহোন্দ়ির ও িনোনীর মোথোর 

ওপন্দর নীলোকোশ খিন্দয় খেন আর একটো পথ–আর একটো পোহো়িন্দশ্রণী–েি খেন মৃদু 

হলুদ রন্দঙর আন্দলো বদন্দয় চিবর–খে অনয খদশ, খেেোন্দনও এমবন েোিপোলো, এমবন েুল 

েুন্দট আন্দি, হলুদ আন্দলোর বিশোল খজ্যোবিম িয় পথটো এই পৃবথিীর পি িিন্দশ্রণীর ওপর 

বদন্দয় শূনয খভদ কন্দর খমঘরোন্দজ্যর ওবদন্দক খকোথোয় চন্দল বেন্দয়ন্দি–দনূ্দর আর একটো 

অজ্োনো খলোকোলন্দয় িোব়িঘর, িোন্দদর খলোকজ্নও খদন্দেবচ, িোরো আমোন্দদর মি মোনুষ 

নো–িোন্দদর মুে ভোল খদেন্দি খপিোম নো–বকন্তু িোরোও আমোন্দদর মি িযি, হলদু রন্দঙর 

পথটো িোন্দদর েোিোয়োন্দির পথ। ভোল কন্দর খচন্দয় খচন্দয় খদন্দেবি খে-েি খমঘ নয়, 

খমন্দঘর ওপর পোহো়িী রন্দঙর খেলোর ধ্োাঁধ্ো নয়–খে-েি েবিয, আমোন্দদর এই পৃবথিীর 

মিই িোন্দদর িোব়িঘর, িোন্দদর অবধ্িোেী, িোন্দদর িনপি িি, েবিয-আমোর খচোন্দের ভুল 

খে নয় এ আবম মন্দন মন্দন িুঝিোম, বকন্তু কোউন্দক িলন্দি েোহে হ’ি নো–মোন্দক নো, 

এমন বক েীিোন্দকও নো–পোন্দি িোরো খহন্দে উন্দঠ েি উব়িন্দয় খদয়। 
 

এ রকম একিোর নয়, কিিোর খদন্দেবি। আন্দে আন্দে আমোর মন্দন হি আবম খেমন 

খদবে, েিোই খিোধ্ হয় ওরকম খদন্দে। বকন্তু খেিোর আমোর ভুল খভন্দঙ েোয়। আবম 

একবদন মোন্দক জজ্ন্দেে কন্দরবিলোম–আচ্ছো মো, পোহোন্দ়ির ওবদন্দক আকোন্দশর েোন্দয় ও-

েি। বক খদেো েোয়?… 

 

মো িলন্দলন–খকোথোয় খর? 
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—ওই কোটি খরোন্দডর ধ্োন্দর খি়িোন্দি বেন্দয় এক জ্োয়েোয় িন্দেবিলোম, িোই খদেলোম 

আকোন্দশর েোন্দয় একটো নদী–আমোন্দদর মি খিোট নদী নয়–খে েুি ি়ি, কি েোিপোলো–

খদেবন মো? 

 

–দরূ পোেলো–ও খমঘ, বিন্দকন্দল ওরকম খদেোয়। 
 

–নো মো, খমঘ নয়, খমঘ আবম বচবনন্দন? ও আর একটো খদন্দশর মি, িোন্দদর খলোকজ্ন 

পি খদন্দেবচ খে–িুবম খদেবন কেনও? 

 

–আমোর ওেি খদেিোর েময় খনই, ঘন্দরর কোজ্ িোই খঠন্দল উঠন্দি পোবরন্দন, বনিুটোর 

আিোর আজ্ প’খ়ি পো খভন্দঙ বেন্দয়ন্দচ–আমোর মরিোর অিের  খনই–ও-েি িুবম 

খদেন্দে িোিো। 
 

িুঝলোম মো আমোর কথো অবিশ্বোে করন্দলন। েীিোন্দকও একিোর িন্দলবিলোম–খে 

কথোটো িুঝন্দিই পোরন্দল নো। দোদোন্দক কেন্দনো বকিু িবলবন। 
 

আমোর মন্দন অন্দনকবদন ধ্ন্দর এটো একটো খেোপন রহন্দেযর মি বিল–খেন আমোর 

একটো বক কষ্টঠন খরোে হন্দয়ন্দি–খেটো েোন্দদর কোন্দি িলবি, খকউ িুঝন্দি পোরন্দি নো, 

ধ্রন্দি পোরন্দি নো, েিোই খহন্দে উব়িন্দয় বদন্দচ্ছ। এেন আমোর েন্দয় বেন্দয়ন্দি। িুঝন্দি 

খপন্দরবি–ও েিোই খদন্দে নো–েোরো খদন্দে, চুপ কন্দর থোকোই িোন্দদর পন্দক্ষ েি খচন্দয় 

ভোন্দলো। 
 

আমোন্দদর িোেো খথন্দক কোঞ্চনজ্ঙ্ঘো েি েময়ই খচোন্দে পন্দ়ি। েোন হন্দয় পে িন্ত খদন্দে 

আেবি িহুদরূ বদকচক্রিোন্দলর এ-প্রোন্ত খথন্দক ও-প্রোন্ত পে িন্ত িুষোরন্দমৌবল বেবরচূ়িোর 

েোবর–িোেোন্দনর চোবরধ্োন্দরর পোহো়িন্দশ্রণীর খেন একটুেোবন ওপন্দর িন্দল মন্দন হি-

িেন্দনো পে িন্ত িুজঝবন খে ওগুন্দলো কি উাঁচু। কোঞ্চনজ্ঙ্ঘো নোমটো অন্দনকবদন পে িন্ত 

জ্োনিোম নো, আমোন্দদর চোকর থোপোন্দক জজ্ন্দেে করন্দল িলি, ও বেবকন্দমর পোহো়ি, 

খেিোর িোিো আমোন্দদর েিোইন্দক েীিো িোন্দদ দোজজ্িবলং বনন্দয় বেন্দয়বিন্দলন খি়িোন্দি–

িোিোর পবরবচি এক বহ্ুস্থোনী চোন্দয়র এন্দজ্ি ওেোন্দন থোন্দক, িোর িোেোয় বেন্দয় দু-বদন 

আমরো মহো আদর-েন্দত্ন কোষ্টটন্দয়বিলোম–িেন িোিোর মুন্দে প্রথম শুনিোর েুন্দেোে হল 

খে ওর নোম কোঞ্চনজ্ঙ্ঘো। েীিোর খেিোর েোওয়ো হয়বন, ওন্দক েোন্ত্বনো খদিোর জ্ন্দনয 

িোিো িোজ্োর খথন্দক ওর জ্ন্দনয রঙীন েোটিোর, উল আর উল িুনিোর কোাঁটো বকন্দন 

এন্দনবিন্দলন। 
 

এই কোঞ্চনজ্ঙ্ঘোর েম্পন্দকি আমোর একটো অদ্ভুি অবভেিো আন্দি …। 
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খেবদনটো আমোন্দদর িোেোন্দনর কলকোিো আবপন্দের ি়ি েোন্দহি আেন্দিন িোেোন 

খদেন্দি। িোাঁর নোম বলিন েোন্দহি। িোিো ও খিোট েোন্দহি িোন্দক আনন্দি বেন্দয়ন্দিন 

খেোনোদো খস্টশন্দন–আমোন্দদর িোেোন খথন্দক প্রোয় বিন-চোর ঘণ্টোর পথ। খঘো়িো ও কুলী 

েন্দে বেন্দয়ন্দি। িেন খমন্দমরো প়িোন্দি আেি নো, বিন্দকন্দল আমরো ভোইন্দিোন্দন বমন্দল 

িোংন্দলোর উন্দঠোন্দন লোট্টু খেলবিলোম। েূে ি অি েোিোর খিশী খদবর খনই- মো রোন্নোঘন্দর 

কোপ়ি কোচিোর জ্ন্দনয খেোডো েোিোন জ্ল খেোটোজচ্ছন্দলন, থোপো লণ্ঠন পবরষ্কোন্দরর 

কোন্দজ্ েুি িযি–এমন েময় আমোর হঠোৎ খচোে প়িল কোঞ্চনজ্ঙ্ঘোর দরূ 

বশেররোজজ্র ওপর আর একটো ি়ি পি িি, স্পি খদেন্দি খপলোম িোন্দদর ঢ্োলনু্দি খিোট-

ি়ি ঘরিোব়ি, েমি ঢ্োলুটো িন্দন ঢ্োকো, খদিমজ্ন্দরর মি েরু েরু ঘরিোব়ির চূ়িো ও 

েম্বুজ্গুন্দলো অদ্ভুি রন্দঙর আন্দলোয় রঙীন– অিেূন্দে ির মোয়োময় আন্দলো েো 

কোঞ্চনজ্ঙ্ঘোর েোন্দয় পন্দ়িন্দি িো নয়–িো খথন্দক েম্পূণ ি পৃথক ও েম্পণূ ি অপূি ি ধ্রন্দনর। 

খে-খদশ ও ঘরিোব়ি খেন একটো বিিীণ ি মহোেোেন্দরর িীন্দর–কোঞ্চনজ্ঙ্ঘোর মোথোর 

ওপর খথন্দক খে মহোেোের কিদরূ চন্দল বেন্দয়ন্দি, আমোন্দদর এবদন্দকও এন্দেন্দি, 

ভুটোন্দনর বদন্দক বেন্দয়ন্দি। িোর কূলবকনোরো খনই েবদ কোউন্দক খদেোিোম খে হয়ন্দিো 

িলি আকোশ ওইরকম খদেোয়, আমোয় খিোকো িলি। বকন্তু আবম খিশ জ্োবন েো খদেবচ 

িো খমঘ নয়, আকোশ নয়–খে েবিযই েমুে। আবম েমুে কেন্দনো খদবেবন, িোই বক, 

েমুে বক রকম িো আবম জ্োবন। িোিোর মুন্দে েল্প শুন্দন আবম খে রকম ধ্োরণো 

কন্দরবিলোম েমুন্দের, কোঞ্চনজ্ঙ্ঘোর উপরকোর েমুেটো ষ্টঠক খেই ধ্রন্দনর। এর িির 

দুই পন্দর খমন্দমরো আমোন্দদর িোব়ি প়িোন্দি আন্দে, িোরো দোদোন্দক একেোনো িবিওয়োলো 

ইংন্দরজ্ী েন্দল্পর িই বদন্দয়বিল, িইেোনোর নোম রবিনেন ক্রুন্দশো–িোন্দি নীল েোেন্দরর 

রঙীন িবি খদন্দেই হঠোৎ আমোর মন্দন পন্দ়ি খেল, এ আবম খদন্দেবি, জ্োবন–আরও 

খিন্দলন্দিলোয় কোঞ্চনজ্ঙ্ঘোর মোথোর ওপর এক েন্ধযোয় এই ধ্রন্দনর েমুে আবম 

খদন্দেবিলোম–কূলবকনোরো খনই, অপোর…ভুটোন্দনর বদন্দক চন্দল বেন্দয়ন্দি… 

 

বমে নটিনন্দক এ-েি কথো িলিোর আমোর ইন্দচ্ছ বিল। অন্দনকবদন বমে নটিন আমোয় 

কোন্দি খডন্দক আদর কন্দরন্দি, আমোর কোন্দনর পোন্দশর চুল িুন্দল বেন্দয় আমোর মুে দু-

হোন্দির খিন্দলোর মন্দধ্য বনন্দয় কি বক বমষ্টি কথো িন্দলন্দি, হয়ন্দিো অন্দনক েময়–িেন 

িু়িী খমম িো়িো ঘন্দরর মন্দধ্য খকউ বিল নো–অন্দনকিোর খভন্দিবি এইিোর িলি–বকন্তু 

িবল-িবল কন্দরও আমোর খে খেোপন কথো বমে নটিনন্দক িলো হয়বন। কথো িলো খিো দনূ্দরর 

কথো, আবম খে-েমন্দয় বমে নটিন্দনর মুন্দের বদন্দক লজ্জোয় চোইন্দি পোরিোম নো–আমোর 

মুে লোল হন্দয় উঠি, কপোল খঘন্দম উঠি…েোরো শরীন্দরর েন্দে জজ্িও খেন অিশ হন্দয় 

থোকি…খচিো কন্দরও আবম মুে বদন্দয় কথো িোর করন্দি পোরিোম নো। অথচ আমোর মন্দন 

হি এিং এেন্দনো মন্দন হয় েবদ খকউ আমোর কথো খিোন্দঝ, িন্দি বমে নটিনই িুঝন্দি। 
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মোে দুই আন্দে আমোন্দদর িোব়িন্দি এক খনপোলী েন্নযোেী এন্দেবিন্দলন। পচোং িোেোন্দনর 

ি়িিোিু িোিোর িনু্ধ, বিবন িোিোর ষ্টঠকোনো খদওয়োন্দি েন্নযোেীষ্টট খেোনোদো খস্টশন্দন েোিোর 

পন্দথ আমোন্দদর িোেোয় আন্দেন। বিবন একন্দিলো আমোন্দদর এেোন্দন বিন্দলন, েোিোর েময় 

িোিো টোকো বদন্দি বেন্দয়বিন্দলন, বিবন খননবন। েন্নযোেী আমোয় খদন্দেই খকমন একটু 

বিজিি হন্দলন, কোন্দি খডন্দক িোাঁর পোন্দশ িেোন্দলন, আমোর মুন্দের পোন্দন িোর িোর িীক্ষ্ণ 

দৃষ্টিন্দি চোইন্দি লোেন্দলন–আবম খকমন একটু অস্বজি খিোধ্ করলোম, িেন খেেোন্দন 

আর খকউ বিল নো। িোরপর বিবন আমোর হোি খদেন্দলন, কপোল খদেন্দলন, ঘোন্দ়ি বক 

দোে খদেন্দলন। খদেো খশষ কন্দর বিবন চুপ কন্দর রইন্দলন, বকন্তু চন্দল েোিোর েময় িোিোন্দক 

খনপোলী ভোষোয় িলন্দল–খিোমোর এই খিন্দল েুলক্ষণেুি, এ জ্ন্দেন্দি খকোথোয়? 

 

িোিো িলন্দলন–এই চো-িোেোন্দনই। 
 

েন্নযোেী আর বকিু নো িন্দলই চন্দল েোজচ্ছন্দলন, িোিো এবেন্দয় বেন্দয় জজ্ন্দেে করন্দলন– 

ওর হোি খকমন খদেন্দলন? 

 

েন্নযোেী বকিু জ্িোি বদন্দলন নো, বেরন্দলনও নো, চন্দল খেন্দলন। 
 

আবম বকন্তু িুঝন্দি খপন্দরবিলোম। আবম মোন্দঝ মোন্দঝ বনজ্িন্দন খে অনযোনয অদ্ভুি 

জজ্বনে খদবে েন্নযোেী খে েম্বন্দন্ধই িন্দলবিন্দলন। খে খে আর খকউই িঝুন্দি নো, আবম িো 

জ্োনিোম। খেই জ্ন্দনযই খিো আজ্কোল কোউন্দক ও-েি কথো িবলওন্দন। 
 

পচোং চো-িোেোন্দনর খকরোনীিোিু বিন্দলন িোঙোলী। িোাঁর স্ত্রীন্দক আমরো মোেীমো িন্দল 

ডোকিোম। বিবন িোাঁর িোন্দপর িোব়ি বেন্দয়বিন্দলন রংপুন্দর, খেোনোদো খস্টশন খথন্দক 

বেরিোর পন্দথ মোেীমো আমোন্দদর িোেোয় মোন্দয়র েন্দে খদেো করন্দি এন্দলন। মো নো 

েোইন্দয় িোাঁন্দদর িো়িন্দলন নো, খেন্দি খদন্দি খিলো দুপুর েব়িন্দয় খেল। আমোন্দদর িোেো 

খথন্দক পচোং িোেোন বিন মোইল দনূ্দর, ঘন জ্েন্দলর মধ্যিিী েরু পথ খিন্দয় খেন্দি হয়, 

মোন্দঝ মোন্দঝ চ়িোই উৎরোই। আবম েীিো ও দোদো িোাঁন্দদর েন্দে এবেন্দয় বদন্দি খেলোম–

পচোং খপৌৌঁিন্দি খিলো বিনন্দট িোজ্ল। আমরো িেনই চন্দল আেবিলোম, বকন্তু মোেীমো 

িো়িন্দলন নো, বিবন ময়দো খমন্দে পন্দরোটো খভন্দজ্, চো চিবর কন্দর আমোন্দদর েোওয়োন্দলন 

রোন্দত্র থোকিোর জ্নযও অন্দনক অনুন্দরোধ্ করন্দলন, বকন্তু আমোন্দদর ভয় হ’ল িোিোন্দক নো 

িন্দল আেো হন্দয়ন্দি–িোব়ি নো বেরন্দল িোিো আমোন্দদরও িকন্দিন, মোও িকুবন েোন্দিন। 

িনজ্েন্দলর পথ হ’খলও আন্দরো অন্দনকিোর আমরো মোেীমোর এেোন্দন এন্দেবচ। আবম 

একোই কিিোর এন্দেবচ বেন্দয়বচ। আমরো েেন রওনো হই িেন খিলো েুি কম আন্দি। 

অন্ধকোর এরই মন্দধ্য খনন্দম আেন্দি–আকোশ খমঘোচ্ছন্ন, ঝ়িিৃষ্টির েুি েম্ভোিনো। পচোং 

িোেোন খথন্দক আধ্ মোইল খেন্দিই ঘন জ্েল–ি়ি ি়ি ওক আর পোইন-আিোর 

উৎরোইন্দয়র পন্দথ নোমন্দলই জ্েল অনয ধ্রন্দনর, আন্দরো বনবি়ি েোন্দির ডোন্দল পুরু 
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কম্বন্দলর মি খশওলো ঝুলন্দি, ষ্টঠক খেন অন্ধকোন্দর অেংেয ভূি-খপ্রি ডোন্দল বনুঃশন্দে 

খদোল েোন্দচ্ছ। েীিো েুবশর েুন্দর িলন্দল– দোদো, েবদ আমোন্দদর েোমন্দন ভোলকু পন্দ়ি?…বহ 

বহ– 

 

েীিোর ওপর আমোন্দদর ভোবর রোে হ’ল, েিোই জ্োন্দন এ পন্দথ ভোলুন্দকর ভয় বকন্তু খে 

কথো ওর মন্দন কবরন্দয় খদওয়োর দরকোর বক বিল? িোহোদুবর খদেোিোর িজুঝ েময় অেময় 

খনই? 

 

অন্ধকোর ক্রন্দমই েুি ঘন হন্দয় এল, আর েোবনকটো বেন্দয় েরু পোন্দয়-চলোর পথটো িন্দনর 

মন্দধ্য খকোথোও হোবরন্দয় খেল–েন্দে েন্দে গুাঁ ব়ি গুাঁ ব়ি িৃষ্টি শুরু হল–খিমবন কনকন্দন 

ঠোণ্ডো হোওয়ো। শীন্দি হোি-পো জ্ন্দম েোওয়োর উপক্রম হ’ল। েোন্দির ডোন্দল খশওলো িষৃ্টিন্দি 

বভন্দজ্ এি ধ্রন্দনর েন্ধ িোর হয় এ আমরো েকন্দলই জ্োনিোম, বকন্তু েীিো িোর িোর 

খজ্োর কন্দর িলন্দি লোেল ও ভোলুন্দকর েোন্দয়র েন্ধ।–দোদো আমোন্দদর আন্দে আন্দে 

েোজচ্ছল, মোঝেোন্দন েীিো, খপিন্দন আবম–হঠোৎ দোদো থমন্দক দোাঁব়িন্দয় খেল। েোমন্দন 

একটো ঝণ িো–িোর ওপরটোয় কোন্দঠর গুাঁ ব়ির পুল বিল–পুলটো খভন্দঙ বেন্দয়ন্দি। খেটোর 

খিো়ি খেমন খিশী, চও়িোও খিমবন। পোর হ’খি েোহে করো েোয় নো। দোদো িলন্দল–বক 

হন্দি জজ্িু…চল পচোন্দঙ মোবেমোর কোন্দি বেন্দর েোই। েীিো িলন্দল–িোিো বপন্দঠর িোল 

িুলন্দি আজ্ নো বেন্দর খেন্দল িোেোয়। নো দোদো, িোব়িই চন্দলো। 
 

দোদো খভন্দি িলন্দল–এক কোজ্ করন্দি পোরবি? পোকদণ্ডীর পন্দথ ওপন্দর উঠন্দি েবদ 

পোবরে–ওেোন বদন্দয় বলিন িোেোন্দনর রোিো। আবম বচবন, ওপন্দর জ্েলও কম। েোবি? 

 

দোদো িো হন্দল েুি ভীিু খিো নয়! 
 

পোকদণ্ডীর খে পথটো খিমবন দুে িম, েোরো পথ শুধু্ িন জ্েল খঠন্দল খঠন্দল উঠন্দি হন্দি, 

পো একটু বপিন্দল খেন্দলই, বক ি়ি পোথন্দরর চোাঁই আলেো হন্দয় েন্দে প়িন্দল আটশ’ বক 

হোজ্োর েুট নীন্দচ পন্দ়ি চুরমোর হন্দি হন্দি। অিন্দশন্দষ ঘন িন্দনর িৃষ্টিন্দভজ্ো পোিো-লিো, 

পোথন্দরর পোন্দশর খিোট েোন্দন ির খঝোপ খঠন্দল আমরো ওপন্দর ওঠোই শুরু করলোম–অনয 

খকোন্দনো উপোয় বিল নো। কোপ়ি-খচোপ়ি মোথোর চুল িৃষ্টিন্দি বভন্দজ্ একোকোর হন্দয় খেল– 

রি জ্ন্দম হোি-পো নীল হন্দয় উঠল। পোকদণ্ডীর পথ েুি েরু, দুজ্ন মোনুন্দষ 

খকোন্দনোেবিন্দক পোশোপোবশ খেন্দি পোন্দর, িোাঁন্দয় হোজ্োর েুট েোদ, ডোইন্দন ঈষৎ ঢ্োলু 

পোহোন্দ়ির খদওয়োল েো়িো উন্দঠন্দি িোও হোজ্োর-িোন্দরোশ েুন্দটর কম নয়। িৃষ্টিন্দি পথ 

বপিল, কোন্দজ্ই আমরো ডোইন্দনর খদওয়োল খঘাঁন্দষ-খঘাঁন্দষই উঠবি। পথ মোনুন্দষর খকন্দট 

চিবর করো নয় িন্দলই খহোক, বকংিো এ-পন্দথ েোিোয়োি খনই িন্দলই খহোক–খিোটেোন্দটো 

েোিপোলোর জ্েল েুি খিশী। ডোইন্দনর পোহোন্দ়ির েোন্দয় ি়ি েোন্দির ডোলপোলোন্দি েোরো 
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পথটো ঝুপবে ক’খর খরন্দেন্দি, মোন্দঝ মোন্দঝ খেগুন্দলো এি বনবি়ি খে েোমন্দন বক আন্দি 

খদেো েোয় নো। 
 

হঠোৎ একটো শে শুন্দন আমরো ক’জ্নই থমন্দক দোাঁ়িোলুম। েিোই চুপ কন্দর খেলোম। 

আমরো িুঝন্দি খপন্দরবিলোম শেটো বকন্দের। ভন্দয় আমোন্দদর িুন্দকর স্প্ন িন্ধ হন্দয় 

েোিোর উপক্রম হ’ল। েীিোন্দক আবম জ্ব়িন্দয় ধ্ন্দর কোন্দি বনন্দয় এলুম। অন্ধকোন্দর 

আমরো বকিু খদেন্দি পোজচ্ছলোম নো িন্দট, বকন্তু আমরো জ্োনিোম ভোলকু খে পন্দথ আন্দে 

পন্দথর খিোটেোন্দটো েোিপোলো ভোঙন্দি ভোঙন্দি আন্দে। একটো খকোন্দনো ভোরী জ্োন্দনোয়োন্দরর 

অস্পি পোন্দয়র শন্দের েন্দে কোঠকুন্দটো ভোঙোর শন্দে আমোন্দদর েন্দ্হ রইল নো খে, 

আমরো খে-পথ বদন্দয় এইমোত্র উন্দঠ এন্দেবি, খেই পন্দথই ভোলুক উন্দঠ আেন্দি আমোন্দদর 

খপিন খপিন। আমরো প্রোণপন্দণ পোহো়ি খঘাঁন্দষ দোাঁ়িোলোম, ভরেো েবদ অন্ধকোন্দর নো 

খদেন্দি খপন্দয় েোমন্দনর পথ বদন্দয় চন্দল েোয়…আমরো কোন্দঠর পুিুন্দলর মি দোাঁব়িন্দয় 

আবি, বনুঃশ্বোে পন্দ়ি বক নো-পন্দ়ি–এমন েমন্দয় পোকদণ্ডীর খমোন্দ়ি একটো প্রকোণ্ড 

কোন্দলো জ্মোট অন্ধকোন্দরর িূপ খদেো খেল–িূপটো একিোর ডোইন্দন একিোর িোাঁন্দয় খিাঁন্দক 

খিাঁন্দক আেন্দি–েিটো ডোইন্দন, িিটো িোাঁন্দয় নয়–আমরো খেেোন্দন দোাঁব়িন্দয় আবি খেেোন 

খথন্দক দশ েন্দজ্র মন্দধ্য এল–িোর ঘন ঘন হোাঁপোন্দনোর ধ্রন্দনর বনুঃশ্বোেও শুনন্দি পোওয়ো 

খেল–আমোন্দদর বনন্দজ্ন্দদর বনুঃশ্বোে িেন আর িইন্দি নো..বকন্তু বমবনটেোন্দনন্দকর জ্নয–

একটু পন্দরই আর িূপটোন্দক খদেন্দি খপলোম নো–েবদও শে শুন্দন িুঝলোম খেটো 

পোকদণ্ডীর ওপরকোর পোহো়িী ঢ্োলুর পন্দথ উন্দঠ েোন্দচ্ছ। আন্দরো দশ বমবনট আমরো 

ন়িলোম নো, িোরপর িোকী পথটো উন্দঠ এন্দে বলিন িোেোন্দনর রোিো পোওয়ো খেল। আধ্ 

মোইল চন্দল আেিোর পন্দর উমপ্লোন্দঙর িোজ্োর। এই িোজ্োন্দরর অমৃি েোউ বমঠোই খদয় 

আমোন্দদর িোেোয় আমরো জ্োনিোম–দোদো িোর খদোকোনটোও বচনি। খদোন্দর ধ্োকো বদন্দয় 

ওঠোন্দি খে িোইন্দর এন্দে আমোন্দদর খদন্দে অিোক হন্দয় খেল। আমোন্দদর িো়িোিোব়ি ঘন্দরর 

মন্দধ্য বনন্দয় বেন্দয় আগুন্দনর চোবরধ্োন্দর িবেন্দয় বদন্দল–আগুন্দন খিশী কোঠ বদন্দল ও ি়ি 

একটো খপিন্দলর খলোটোয় চোন্দয়র জ্ল চ়িোন্দল। িোর খিৌ উন্দঠ আমোন্দদর শুকন্দনো কোপ়ি 

বদন্দল পরিোর ও ময়দো মোেন্দি িেল। রোি িেন দশটোর কম নয়। আমরো িোেোয় 

বেরিোর জ্ন্দনয িযোকুল হন্দয় পন্দ়িবি–িললোম–আমরো বকিু েোি নো, আমরো এিোর েোই। 

অমৃি েোউ একো আমোন্দদর খিন্দ়ি বদন্দল নো, িোর ভোইন্দক েন্দে পোঠোন্দল। রোি প্রোয় 

েোন্দ়ি এেোন্দরোটোর েময় িোেোন্দন বেন্দর এন্দে খদবে চহ চহ কোণ্ড। িোিো িোেোয় খনই, বিবন 

খেবদন েুি মদ খেন্দয়বিন্দলন, খেন্দরনবন, িোর ওপন্দর আমরোও বেবরবন, মো পচোন্দঙ 

খলোক পোষ্টঠন্দয়বিন্দলন, খে খলোক বেন্দর এন্দে িন্দলন্দি খিন্দলন্দমন্দয়রো খিো েন্দন্ধযর আন্দেই 

খেেোন খথন্দক রওনো হন্দয়ন্দি। এবদন্দক নোবক েুি ঝ়ি হন্দয় বেন্দয়ন্দি, আমরো আরও 

উাঁচুন্দি থোকিোর জ্ন্দনয ঝ়ি পোইবন–নীন্দচ নোবক অন্দনক েোিপোলো খভন্দঙ পন্দ়িন্দি। এই 

েি িযোপোন্দর মো িযি হন্দয় েোন্দহন্দির িোংন্দলোয় েির পোঠোন–খিোট েোন্দহি চোবরধ্োন্দর 
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আমোন্দদর েুাঁজ্ন্দি খলোক পোষ্টঠন্দয়ন্দি। মো এিক্ষণ কোাঁন্দদনবন, আমোন্দদর খদন্দেই জ্ব়িন্দয় 

ধ্ন্দর খকাঁ ন্দদ উঠন্দলন–খে এক িযোপোর আর বক! 
 

বকন্তু পরবদন খে ঘটনো ঘটল িো আরও গুরুির। পরবদন চো-িোেোন্দন িোিোর চোকবর 

খেল। খকন খেল িো জ্োবন নো। অন্দনক বদন খথন্দকই েোন্দহিরো নোবক িোিোর ওপর েন্তুি 

বিল নো, খেল মোস্টোর িোেোন খদেন্দি এন্দে িোিোর নোন্দম খকোম্পোবনর কোন্দি কন্দয়কিোর 

বরন্দপোটিও কন্দরবিল, িোিো মদ খেন্দয় ইদোনীং কোজ্কম ি নোবক ভোল কন্দর করন্দি পোরন্দিন 

নো, এই েি জ্ন্দনয। আমরো খে-রোন্দত্র পথ হোবরন্দয় েোই, খে-রোন্দত্র িোিো মদ খেন্দয় খিহুাঁশ 

হন্দয় কুলী লোইন্দনর খকোথোয় পন্দ়িবিন্দলন–ি়ি েোন্দহি খেজ্ন্দনয ভোবর বিরি হয়। আন্দরো 

বক িযোপোর হন্দয়বিল নো হন্দয়বিল আমরো খে-েি বকিু শুবনবন। 
 

িোিো েেন েহজ্ অিস্থোয় থোকন্দিন, িেন বিবন খদিিুলয মোনুষ। িেন বিবন 

আমোন্দদর ওপর অিযন্ত খস্নহশীল, অি ভোন্দলোিোেন্দি মোও খিোধ্ হয় পোরন্দিন নো। 

আমরো েো চোইিোম িোিো দোজজ্িবলং বক বশবলগুব়ি খথন্দক আবনন্দয় বদন্দিন। আমোন্দদর 

খচোেিো়িো করন্দি চোইন্দিন নো। আমোন্দদর নোওয়োন্দনো-েোওয়োন্দনোয় খেোলমোল িো এিটুকু 

িযবিক্রম হন্দল মোন্দক িকুবন খেন্দি হ’ি। বকন্তু মদ খেন্দলই এন্দকিোন্দর িদন্দল খেন্দিন, 

েোমোনয িল িুন্দিোয় আমোন্দদর মোরধ্র করন্দিন। হয়ন্দিো আমোয় িলন্দলন এক্সোরেোইজ্ 

কবরে খন খকন? িন্দলই ঠোে কন্দর এক চ়ি। িোরপর িলন্দলন–উঠিে কর। আবম ভন্দয় 

ভন্দয় একিোর উষ্টঠ আিোর িবে–হয়ন্দিো জত্রশ-চবিশিোর কন্দর কন্দর পোন্দয় বেল ধ্’খর 

খেল– িোিোর খেবদন্দক খেয়োল খনই। মো থোকন্দি নো খপন্দর এন্দে আমোন্দদর েোমলোন্দিন। 

খেইজ্ন্দনয ইদোনীং িোিো েহজ্ অিস্থোয় নো থোকন্দলই আমরো িোেো খথন্দক পোবলন্দয় েোই–

খক দোাঁব়িন্দয় দোাঁব়িন্দয় মোর েোন্দি? 

 

এই েন্দির দরুন আমরোও িোিোন্দক ভয় েিটো কবর িিটো ভোন্দলোিোবেন্দন। 
 

দু-চোরবদন ধ্ন্দর িোিো-মোন্দয় পরোমশ ি চলল, বক করো েোন্দি এ অিস্থোয়। আমরো িোইন্দর 

িোইন্দর খি়িোই বকন্তু েীিো েি েির রোন্দে। একবদন েীিোই চুবপচুবপ আমোয় িলন্দল– 

খশোন্দনো দোদো, আমরো আমোন্দদর খদন্দশ বেন্দর েোি িোিো িন্দলন্দি। িোিোর হোন্দি এেন 

টোকোকব়ি খনই বকনো–িোই খদন্দশ বেন্দর খদন্দশর িোব়িন্দি খথন্দক চোকবরর খচিো করন্দি। 

শীেবের েোি আমরো–খিশ মজ্ো হন্দি দোদো–নো? …খদন্দশ বচষ্টঠ খলেো হন্দয়ন্দি– 

 

আমরো খকউ িোংলো খদশ খদবেবন, আমোন্দদর জ্ে এেোন্দনই। দোদো েুি খিন্দলন্দিলোয় 

একিোর খদন্দশ বেন্দয়বিল মো-িোিোর েন্দে, িেন ওর িয়ে িির বিন্দনক–খে-কথো ওর 

মন্দন খনই। আমরো খিো আজ্ে এই পি িি, িনজ্েল, শীি, কুয়োশো, িরে-প়িো খদন্দে 

আেবি–কল্পনোই করন্দি পোবরন্দন এ-েি িো়িো আিোর খদশ থোকো েম্ভি। িো িো়িো 

েমোন্দজ্র মন্দধ্য খকোন্দনো বদন মোনুষ হইবন িন্দল আমরো খকোন্দনো িন্ধন্দন অভযি বিলোম 



 দৃষ্টি প্রদীপ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
6

 

নো, েোমোজজ্ক বনয়ম-কোনুনও বিল আমোন্দদর েম্পূণ ি অজ্োনো। মোনুষ হন্দয়বি এরই 

মন্দধ্য, খেেোন্দন েুশী বেন্দয়বি, েো েুশী কন্দরবি। কোন্দজ্ই িোংলো খদন্দশ বেন্দর েোওয়োর কথো 

েেন উঠল, িেন একবদন্দক খেমন অজ্োনো জ্োয়েো খদেিোর খকৌিূহন্দল িকু বঢ্প বঢ্প 

কন্দর উঠল, অনযবদন্দক মনটো খেন একটু দন্দম খেল। 
 

থোপোন্দক বিদোয় খদওয়ো হ’ল। খে আমোন্দদর মোনুষ কন্দরবিল, বিন্দশষ কন্দর েীিোন্দক। 

িোন্দক এক মোন্দের খিশী মোইন্দন, দুেোনো কোপ়ি আর িোিোর একটো পুন্দরোন্দনো খকোট 

খদওয়ো হ’ল। থোপো খিশ েহজ্ ভোন্দিই বিদোয় বনন্দল, বকন্তু বিকোন্দল আিোর বেন্দর এন্দে 

িলন্দল খে আমোন্দদর েোওয়োর বদন বশবলগুব়ি পে িন্ত নোবমন্দয় বদন্দয় িন্দি বনন্দজ্র েোাঁন্দয় 

বেন্দর েোন্দি। বশবলগুব়ি খস্টশন্দন খে আমোন্দদর েিোইন্দক েন্দ্শ বকন্দন েোওয়োন্দল–ওর 

মোইন্দনর টোকো খথন্দকই খিোধ্ হয়। মো রোাঁধ্ন্দলন, খে েি খেোেো়ি কন্দর বদন্দল। খেন েেন 

িো়িল িেনও থোপো প্লযোটেন্দম ি দোাঁব়িন্দয় খিোকোর মি হোেন্দি। 
 

কোঞ্চনজ্ঙ্ঘোন্দক ভোলিোবে, খে খে আমোন্দদর খিন্দলন্দিলো খথন্দক েোথী, এই বিরোট পি িি 

প্রোচীর, ওক-পোইন্দনর িন, অবকিড, খশওলো, ঝণ িো, পোহো়িী নদী খমঘ-খরোদ-কুয়োশোর 

খেলো– এরই মন্দধ্য আমরো জ্ন্দেবি–এন্দদর েন্দে আমোন্দদর িজত্রশ নো়িীর খেোে …িেন 

এবপ্রল মোে, আিোর পোহোন্দ়ির ঢ্োলুন্দি রোঙো রন্দডোন্দডনড্রন েুন্দলর িনযো এন্দেন্দি–েোরো 

পথ দোদো িলন্দি িলন্দি এল চুবপচুবপ–খকন িোিো অি মদ খেন্দিন, িো নো হন্দল খিো আর 

চোকবর খেি নো–িোিোরই খিো খদোষ! 
 

. 
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০৩. 

 

আমোন্দদর খদন্দশর গ্রোন্দম খপৌৌঁিলোম পরবদন খিলো নটোর েমন্দয়। িোিোর মুন্দে 

শুন্দনবিলোম গ্রোন্দমর নোম আটঘরো, খস্টশন খথন্দক মোইল দুই আ়িোই দনূ্দর, খজ্লো 

চজিশ-পরেণো। এি িোঙোলী পবরিোন্দরর িোে একেন্দে খদন্দে মন্দন ি়ি আন্ হ’ল। 

আমরো কেন্দনো েেন্দলর খক্ষি খদবেবন, িোিো বচবনন্দয় বদন্দলন পোন্দটর খক্ষত্র খকোনটো, 

ধ্োন্দনর খক্ষি খকোনটো। এ ধ্রখনর েমিলভূবম আমরো খদবেবন কেন্দনো–খরন্দল আেিোর 

েময় মন্দনর অভযোন্দে খকিলই ভোিবিলোম এই ি়ি মোঠটো িো়িোন্দলই িুজঝ পোহো়ি 

আরম্ভ হন্দি। খেটো পোর হন্দয় খেন্দল মন্দন হজচ্ছল এইিোর বনশ্চয়ই পোহো়ি। বকন্তু পোহো়ি 

খিো খকোথোও খনই, জ্বম উাঁচু-নীচুও নয়, বক অদ্ভুি েমিল! েিদরূ এলোম বশবলগুব়ি 

খথন্দক েিটো েমিল-ডোইন্দন, িোাঁন্দয়, েোমন্দন, েিবদন্দক েমিল, এ এক আশ্চে ি িযোপোর। 

দোদো এর আন্দে েমিলভূবম খদন্দেন্দি, কোরণ খে জ্ন্দেবিল হনুমোন নেন্দর, নিুন 

অবভেিো হ’ল আমোর ও েীিোর। 
 

আমোন্দদর িোব়িটো খিশ ি়ি, খদোিলো, বকিু পুরন্দনো ধ্রন্দনর। িোব়ির খপিন্দন িোেোন, 

খিোট একটো পুকুর। আমরো েেন েোব়ি খথন্দক নোমলোম–িোব়ির খমন্দয়রো খকউ খকউ 

খদোন্দরর কোন্দি দোাঁব়িন্দয়বিন্দলন, িোর মন্দধ্য জ্যোঠোইমো, কোকীমোরোও বিন্দলন। মো িলন্দলন, 

প্রণোম কন্দরো। পো়িোর অন্দনক খমন্দয় খদেন্দি এন্দেবিন্দলন, িোাঁরো েীিোন্দক খদন্দে িলোিবল 

করন্দি লোেন্দলন, বক চমৎকোর খমন্দয় খদন্দেি? এমন রঙ আমোন্দদর খদন্দশ হয় নো, 

পোহোন্দ়ির খদন্দশ ি’খল হন্দয়ন্দি। দোদোন্দক বনন্দয়ও িোরো েুি িলোিবল করন্দল, দোদোর ও 

েীিোর রঙ নোবক ‘দুন্দধ্-আলিো’–আমোর মুন্দের খচন্দয় দোদোর মুে েু্র, এ-েি কথো 

আমরো শুনলোম। চো-িোেোন্দন এ-েি কথো খকউ িন্দলবন। আর একটো লক্ষয করলোম 

আমোন্দদর েোাঁন্দয়র খমন্দয়রো প্রোয়ই কোন্দলো, চো-িোেোন্দনর অন্দনক কুলীন্দমন্দয় এর খচন্দয় 

েে িো। 
 

আমোন্দদর থোকোর ঘর খদন্দে খিো আমরো অিোক। এি ি়ি িোব়িন্দি এ-ঘরটো িো়িো খিো 

আন্দরো কি ঘর রন্দয়ন্দি! নীন্দচর একটো ঘর, ঘন্দরর িোন্দদ মোষ্টটর নীন্দচর কব়িকোঠ ঝুন্দল 

পন্দ়িন্দি িন্দল েুাঁষ্টটর খঠকন্দনো। খকন ওপন্দর খদোিলোয় খিো কি ঘর, এি ি়ি িোব়ি খিো! 

অনয ঘন্দর জ্োয়েো হন্দি নো খকন? এই েোরোপ ঘরটোন্দি আমরো থোকন্দিো খকন? 

 

খদেলোম িোিো মো বিনো প্রবিিোন্দদ খেই ঘরটোন্দিই আমোন্দদর জজ্বনেপত্র িুলন্দলন। 
 

বদন-চোন্দরক পন্দর জ্যোঠোইমো একবদন আমোয় জজ্ন্দেে করন্দলন–হযো াঁ খর, খিোর মোন্দক 

নোবক খেেোন্দন খমন্দম প়িোন্দিো? 
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আবম িললোম, হযো াঁ, জ্যোঠোইমো। 
 

েন্দি ির েুন্দর িললোম–আমোন্দক, দোদোন্দক, েীিোন্দকও প়িোন্দিো। 
 

 জ্যোঠোইমো িলন্দলন–িোন্দদর েন্দে েোওয়ো-দোওয়ো বিল নোবক খিোন্দদর? 

 

আবম িোহোদুবর কন্দর িললোম–িোরো এন্দে চো খেি আমোন্দদর িোব়ি। আমোন্দদর বিসু্কট 

বদি, খকক বদি খেন্দি িোন্দদর ওেোন্দন খেন্দল–চো েোওয়োন্দিো— 

 

জ্যোঠোইমো টোনো-টোনো েুন্দর িলন্দলন–মোন্দেো মো! বক হন্দি, আমোন্দদর ঘন্দর-খদোন্দর খিো 

েেন-িেন উঠন্দি, বহাঁ দুর ঘন্দর জ্োিজ্ে আর রইল নো। 
 

আবম িেন িুঝন্দি পোবরবন খকন জ্যোঠোইমো এ রকম িলন্দিন। বকন্তু শুধু্ এ কথো নয়–

আবম খিন্দলমোনুষ, অন্দনক কথোই িেন জ্োনিোম নো। জ্োনিোম নো খে এই িোব়িন্দি 

আমোর িোিোর অংশটুকু অন্দনক বদন বিক্রী হন্দয় বেন্দয়ন্দি, এেন খে এাঁন্দদো ঘন্দর আমরো 

আবি, খে ঘন্দর খকোন্দনো নযোেয অবধ্কোর আমোন্দদর খনই–েোবি জ্যোঠোমশোইরো অশ্রিো 

ও অিেোর েন্দে থোকন্দি বদন্দয়ন্দিন মোত্র। জ্োনিোম নো খে, আমোর িোিো িিিমোন্দন 

অথ িহীন, অেুস্থ ও চোকুবরহীন, েবরন্দকর িোব়িন্দি আশ্রয়প্রোথী। আন্দরো জ্োনিোম নো খে, 

িোিো বিন্দদন্দশ থোন্দকন, ইংন্দরজ্ী জ্োন্দনন ও ভোল চোকুবর কন্দরন িন্দল এাঁন্দদর বচরবদন বিল 

বহংন্দে–আজ্ এ অিস্থোয় হোন্দির মুন্দঠোর মন্দধ্য খপন্দয় িোাঁরো খে এিবদন্দনর েজঞ্চি েোন্দয়র 

ঝোল খমটোন্দি িযগ্র হন্দয় উঠন্দিন খেটো েম্পূণ ি স্বোভোবিক ও নযোয়েেি। চোকুবরর 

অিস্থোয় মোন্দক বনন্দয় িোিো কন্দয়কিোর এেোন্দন এন্দে চোল খদবেন্দয়বিন্দলন, এাঁরো খে-কথো 

খভোন্দলনবন। খিন্দলমোনুষ িন্দলই এি কথো িেন িুঝিোম নো। 
 

আমরো কেন্দনো খদোিলো িোব়ি খদবেবন–েোাঁন্দয় ঘুন্দর ঘুন্দর খদোিলো খকোঠো িোব়ি খদেন্দি 

আমোন্দদর ভোবর ভোন্দলো লোেন্দিো, বিন্দশষ কন্দর েীিোর। েীিো আজ্ এন্দে হয়ন্দিো িলন্দল– 

কোল খেও আমোর েন্দে দোদো, ও-পো়িোয় িোাঁ়ুিন্দেয-িোব়ি কি ি়ি খদন্দে এন্দেো–খদোিলোর 

ওপন্দর আিোর একটো খিোট ঘর, েবিয দোদো! 
 

আমোন্দদর গ্রোন্দম েুি খলোন্দকর িোে–এক এক পো়িোন্দিই ষোট-েত্তর ঘর ব্রোহ্মণ। এি ঘন 

িেবি কেন্দনো খদবেবন–খকমন নিুনির মন্দন হয়, বকন্তু ভোল লোন্দে নো। এন্দি খেন মন 

হোি পো ি়িোিোর জ্োয়েো পোয় নো। েদোই খকমন অস্বজি খিোধ্ হয়–রোিোয় খিজ্োয় ধু্ন্দলো, 

পুরন্দনো খনোনোধ্রো ইন্দটর িোব়িই অবধ্কোংশ, বিন্দশষ খকোন্দনো শ্রীিোাঁদ খনই–পন্দথর ধ্োন্দর 

মোন্দঝ মোন্দঝ েোিপোলো, খে-েি েোিপোলো আবম বচবন খন, নোমও জ্োবন খন, খকিল বচবন 

কচুেোি ও লোলবিিুষ্টট। এন্দদর বহমোলন্দয় খদন্দেবি িন্দল নয়, কচুর ডোাঁটোর িরকোবর 

এেোন্দন এন্দে খেন্দয়বি িন্দল। আর আমোর েু়িিুন্দিো ভোই বিশু একবদন েীিোন্দক বিিুষ্টটর 
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পোিো খদবেন্দয় িন্দলবিল–এর পোিো িুন্দল েোন্দয় ঘষন্দি পোবরে?…খিচোরী েীিো জ্োনি নো 

বকিু, খে িোহোদুবর খদবেন্দয় একমুন্দঠো পোিো িুন্দল িোাঁ-হোন্দি আিিো কন্দর ঘন্দষবিল–

িোরপর আর েোয় খকোথোয়। 
 

এ-েি জ্োয়েো আমোর খচোন্দে অিযন্ত কুশ্রী মন্দন হয়, মন ভন্দর ওন্দঠ এমন একটো দৃশয 

এর খকোন্দনো বদন্দকই খনই–ঝণ িো খনই, িরন্দে-খমো়িো পি িি-পোহো়ি খনই–আন্দরো কি বক 

খনই। েীিোরও িোই, একবদন খে চুবপচুবপ িলন্দল–এেোন থোকন্দি খিোমোর ইন্দচ্ছ হয় 

দোদো? আমোয় েবদ এেুবন খকউ িন্দল চো-িোেোন্দন চল, আবম খিাঁন্দচ েোই। আর একটো কথো 

খশোন্দনো দোদো–জ্যোঠোইমো বক েু়িীমোর ঘন্দর অি খেও নো খেন। ওরো আমোন্দদর খদেন্দি 

পোন্দর নো। ওন্দদর বিিোনোয় বেন্দয় িন্দেবিন্দল খকন দুপুরন্দিলো? িুবম উন্দঠ খেন্দল কোকীমো 

খিোমোয় িলন্দল, অেভয পোহো়িী ভূি, আচোর খনই বিচোর খনই, েেন-িেন বিিোনো 

খিো াঁয়! খেও নো ওন্দদর ঘন্দর েেন-িেন, িুঝন্দল? 

 

খিোট খিোন্দনর পরোমশ ি িো উপন্দদশ বনন্দি আমোর অগ্রজ্েি ি েঙ্কুবচি হন্দয় খেল, 

িললোম–েো েো, খিোন্দক খশেোন্দি হন্দি নো। কোকীমো ম্ খভন্দি বকিুই িন্দলনবন, আমোয় 

খডন্দক িোর পন্দর কি িুজঝন্দয় বদন্দলন পোন্দি আবম রোে কবর। জ্োবনে িো? 

 

িলো িোহুলয আমোয় খডন্দক কোকীমোর চকবেয়ি খদওয়োর কথোটো আমোর কল্পনোপ্রেিূ। 

আমোন্দদর জ্ীিন্দনর খে অবভেিো এই চোর মোন্দের মন্দধ্যই েঞ্চয় কন্দরবি, িো খিোধ্ হয় 

েোরো জ্ীিন্দনও ভুলন্দিো নো। আমরো েিযই জ্োনিোম নো খে, েংেোন্দরর মন্দধ্য এি েি 

েোরোপ জজ্বনে আন্দি, মোনুষ মোনুন্দষর প্রবি এি বনষ্ঠুর হন্দি পোন্দর, েোন্দদর কোন্দি 

খজ্ষ্টঠমো, কোকীমো, বদবদ িন্দল হোবেমুন্দে িুন্দট বেন্দয়বি, িোরো এিটো হৃদয়হীন িযিহোর 

েবিযই করন্দি পোন্দর! বক কন্দর জ্োনিই িো এ েি? 

 

মুশবকল এই খে এি েোিধ্োন্দন চলন্দলও পন্দদ পন্দদ আমরো জ্যোঠোইমোন্দদর কোকীমোন্দদর 

কোন্দি অপরোধ্ী হন্দয় পব়ি। আমরো খলোকোলন্দয় কেন্দনো িেিোে কবরবন িন্দলই খহোক িো 

এন্দদর এেোনকোর বনয়ম-কোনুন জ্োবনন্দন িন্দলই খহোক, িুঝন্দি পোবরন্দন খে খকোথোয় 

আমোন্দদর অপরোধ্ ঘটন্দি িো ঘটন্দি পোন্দর। রোন্দত্র খে কোপ়িেোনো পন্দর শুন্দয় থোবক, 

খেইেোনো পরন্দন থোকন্দল েকোন্দল খে আলনো িুাঁ ন্দি খনই, িোর দরুন আলনোেুি কোচো 

কোপ়ি েি খনোংরো হন্দয় েোয়, িো িোব়ির আশপোন্দশর েোবনকটো েুবনবদিি অংশ পবিত্র, 

বকন্তু েীমোনো খপবরন্দয় খেন্দলই হোি-পো নো ধু্ন্দয় িো েেোজ্ল মোথোয় নো বদন্দয় ঘরন্দদোন্দর 

ঢু্কন্দি খনই–এ-েি কথো আমরো জ্োবনন্দন, শুবনওবন–েুজির বদক বদন্দয়ও িুঝন্দি 

পোবরন্দন। আমোন্দদর িোব়ির বে়িবকন্দি েোবনকটো িন, একবদন বিন্দকন্দল আবম, েীিো ও 

দোদো খেেোন্দন কুাঁ ন্দ়িঘর িোাঁধ্িোর জ্ন্দনয খনোনোেোন্দির ডোল কোটবি–কোকীমো খদেন্দি 

খপন্দয় িলন্দলন, ওেোন্দন বেন্দয় জ্নু্দটি েি? ভোবেযে খচোন্দে প়িল! একু্ষবন খিো ওইেি 
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বনন্দয় উঠি এন্দে খদোিলোর দোলোন্দন!…মো খেো মো, খমন্দলচ্ছ বেবরস্টোন্দনর মি িযোভোর, 

আাঁিোকুন্দ়ি খঘাঁন্দট খেলো হন্দচ্ছ দযোন্দেো! 
 

েিোই েন্ত্রি হন্দয় চোবরবদন্দক খচন্দয় খদেলোম, আাঁিোকুন্দ়ির অনয খকোন্দনো লক্ষণ খিো 

খনই! বদবিয পবরষ্কোর জ্োয়েো, ঘোন্দের জ্বম আর িন্দনর েোিপোলো। আবম অিোক হন্দয় 

িললোম– কোকীমো, এেোন্দন খিো বকিু খনোংরো খনই?…এন্দে খদেুন িরং খকমন পবরষ্কোর– 

 

কোকীমোর মুে বদন্দয় েোবনকক্ষণ কথো িোর হ’ল নো–বিবন এমন কথো জ্ীিন্দন কেন্দনো 

খশোন্দননবন। িোরপর িলন্দলন–খচোন্দে বক ঢ্যোলো খিবরন্দয়ন্দি নোবক? এাঁন্দটো হোাঁব়িকলেী 

খেলো রন্দয়ন্দি খদেি নো েোমন্দন?..কোচো কোপ়ি পন্দর খকোন খিন্দলন্দমন্দয়টো এই বিন্দকন্দল 

পথ খথন্দক অি দনূ্দর িনজ্েন্দলর মন্দধ্য েোয়? ওটো আাঁিোকু়ি হ’ল নো? আিোর েমোন্দন 

িকন্দকো! 
 

িোরপর েু়িীমো হুকুম বদন্দলন আমোন্দদর েিোইন্দক একু্ষবন নোইন্দি হন্দি। আমরো অিোক 

হন্দয় খেলোম–নোইন্দি হন্দি খকন? 

 

েোমন্দন হোি বিন-চোন্দরক দনূ্দর খেোটোকিক ভোঙো হোাঁব়িকুব়ি পন্দ়ি আন্দি িন্দট, বকন্তু 

িোর দরুন খেোটো িনটো অপবরষ্কোর খকন হন্দি িো িুঝন্দি পোরলোম নো আমরো বিনজ্ন্দন 

খকউ বিন্দশষ কন্দর এটো আন্দরো িুঝন্দি পোরলোম নো খে, পথ খথন্দক দনূ্দর িন্দনর মন্দধ্য 

বিন্দকন্দল কোপ়ি প’খর খেন্দি খদোষটো বকন্দের! চো-িোেোন্দন থোকন্দি খিো কি দরূ দরূ 

আমরো চন্দল খেিোম, কোটি খরোড, পচোন্দঙর িোজ্োর এেোন্দনই িো বক িন, খেেোনকোর খেই 

েুবনবি়ি িনোনী পদবচিহীন, বনজ্িন, আধ্-অন্ধকোর–কিদনূ্দর, খেেোন্দন খেেোন্দন 

বেন্দয়বি কোপ়ি পন্দরই খিো বেন্দয়বি– 

 

দোদো একটু ভীিু, খে ভন্দয় নোইন্দি রোজ্ী হ’ল। আবম িললোম-েীিো, িুই আর আবম 

নোইন্দিো নো, কেেন্দনো নো। 
 

আবম েো িবল িোই খশোনো েীিোর স্বভোি–খে িলন্দল, েু়িীমো েুন কন্দর খেলন্দলও আবম 

নোইন্দিো নো দোদো। 
 

েু়িীমো আমোন্দদর েোধ্যমি বনে িোিন্দনর খকোন্দনো ি্রুষ্টট করন্দলন নো। িোব়ি ঢু্কন্দি 

বদন্দলন নো, িোাঁর ি়ি খিন্দল হোরুদোন্দক িন্দল বদন্দলন আমোন্দদর শোেন করন্দি, মোন্দক 

িলন্দলন– খিোমোর ওই ডোকোি খমন্দয় আর ডোকোি খিন্দলন্দক আজ্ বক দশো কবর িো 

খটরই পোন্দি– আমোর েন্দে েমোন্দন িকন্দকো খিো করন্দলই আিোর আমোর কথোর ওপর 

একগুন্দয়বম! 
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মো ওাঁন্দদর িোব়িন্দি এেন এন্দে রন্দয়ন্দি, ভন্দয় বকিু িলন্দি পোরন্দলন নো। আবম েীিোন্দক 

েন্দে বনন্দয় িোব়ি খথন্দক চন্দল খেলোম। ও-পো়িোয় পন্দথর ধ্োন্দর শযোম িোেচীন্দদর খপোন্দ়িো 

িোব়ি, খপিন্দন িোন্দদর িোেোন, খেও খপোন্দ়িো। েোরোক্ষণ আমরো খেেোন্দন কোটোলোম, 

েন্ধযোর েময় দোদো বেন্দয় খডন্দক আনন্দল। িোব়িন্দি ঢু্কন্দি েোি কোকো খদোিলো খথন্দক 

খহাঁ ন্দক িলন্দলন–ওন্দদর িোব়ি ঢু্কন্দি বদও নো িলবি–ওরো খেন েিরদোর আমোর িোব়ি নো 

মো়িোয়, েোিধ্োন!–খেেোন্দন হয় েোক, এি ি়ি আস্পদ্দো েি– 

 

মো বকিু িলন্দি েোহে করন্দলন নো, খিৌমোনুষ! িোিো িোব়ি বিন্দলন নো, চোকবরর খচিোয় 

আজ্কোল বিবন ি়ি এেোন্দন ওেোন্দন খঘোন্দরন, বকিু পোন নো খিোধ্ হয়–দু-একবদন পন্দর 

শুকন্দনো মুন্দে বেন্দর আন্দেন–েংেোর এন্দকিোন্দর অচল। আমরো এক প্রহর রোি পে িন্ত 

দরজ্োর িোইন্দর দোাঁব়িন্দয় রইলোম। জ্যোঠোইমো, েু়িীমো, জ্যোঠোমশোই, বদবদরো খকউ একটো 

কথোও িলন্দলন নো। িোরপর েেন ওন্দদর খদোিলোয় েোওয়ো-দোওয়ো েোরো হ’ল, আন্দলো 

বনিল, মো চুবপচুবপ আমোন্দদর িোব়িন্দি ঢু্বকন্দয় বনন্দলন, িলন্দলন–জজ্িু, েুব়িমোর কথো 

শুনবল খন খকন? বি– 

 

আবম িললোম–উবন খে কথো িন্দলন মো, িোর খকোন্দনো মোন্দন হয় নো। আচ্ছো মো, িুবমই 

িন্দলো আমরো খেেোন্দন িন্দন িন্দন খি়িোিোম নো? আমরো বক নোইিুম? আর িন বক 

আাঁিোকু়ি? অনযোয় কথো ওাঁর কেেন্দনো শুনি নো মো। এন্দি উবন মোরুন আর েুনই 

করুন– 

 

মো অবি কন্দি কোন্নো েোমলোন্দচ্চন মন্দন হ’ল। িলন্দলন–িুই েবদ এরকম কবরে িো হ’খল 

এ িোব়িন্দি ওরো আমোন্দদর থোকন্দি খদন্দি নো। আমোন্দদর বক খচাঁ বচন্দয় কথো িলিোর খজ্ো 

আন্দি এেোন্দন? বি িোিো জজ্িু, ওরো েো িন্দল শুনবি। ওরো খলোক ভোল নো–আন্দে জ্োনন্দল 

বভন্দক্ষ কন্দর খেিোম, িিুও এেোন্দন আেিোম নো। খিোর িোিোর খে একটো বকিু হ’খল 

হয়। 
 

িোিো কলকোিো খথন্দক দুপুন্দর িোব়ি বেরন্দলন। কোপ়ি-জ্োমো এি ময়লো কেন্দনো িোিোর 

েোন্দয় খদবেবন। আমোয় কোন্দি খডন্দক িলন্দলন–খশোন জজ্িু, এই পুাঁটবলটো খিোর মোন্দক 

বদন্দয় আয়, আবম একিোর ও-পো়িো খথন্দক আবে। ভটচোবেযন্দদর নবেযর কোরেোনোয় 

একটো খলোন্দকর নোন্দম বচষ্টঠ বদন্দয়ন্দি–ওন্দদর বদন্দয় আবে। 
 

আবম িললোম–এেন খেও নো িোিো। বচষ্টঠ আবম বদন্দয় আেি’েন, িুবম িন্দে চো-টো েোও। 

িোিো শুনন্দলন নো, চন্দল খেন্দলন। িোিোর মুে শুকন্দনো, খদন্দে িুঝলোম খেজ্ন্দনয 

বেন্দয়বিন্দলন িোর খকোন্দনো খেোেো়ি হয়বন, অথ িোৎ চোকবর। চোকবর নো হন্দলও আর এবদন্দক 

চন্দল নো। 
 



 দৃষ্টি প্রদীপ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
2

 

হোন্দির টোকো ক্রমশ েুবরন্দয় এন্দেন্দি। আমরো নীন্দচর খে ঘন্দর থোবক, খেোরুিোিুন্দররও 

খেেোন্দন থোকন্দি কি হয়। আমরো এন্দেবি প্রোয় মোে-চোন্দরক হ’ল, এই চোর মোন্দেই েো 

খদন্দেবি শুন্দনবি, িো খিোধ্ কবর েোরো জ্ীিন্দনও ভুলি নো। েোন্দদর কোন্দি খজ্ষ্টঠমো, 

কোকীমো, বদবদ ি’খল হোবেমুন্দে িুন্দট েোই, িোরো খে খকন আমোন্দদর ওপর এমন বিরূপ, 

খকন িোাঁন্দদর িযিহোর এি বনষ্ঠুর, খভন্দিই পোইন্দন এর খকোন্দনো কোরণ। আমরো খিো 

আলোদো থোবক, আমোন্দদর েরন্দচ আমোন্দদর রোন্নো হয়, ওাঁন্দদর খিো খকোন্দনোই অেুবিন্দধ্র 

মন্দধ্য আমরো খেবলবন, িিু খকন িোব়িেুদ্ধু্ খলোন্দকর আমোন্দদর ওপর এি রোে? 

 

আমোর িোিোর আপন ভোই খনই, ওাঁরো হন্দলন েু়িিুি-জ্োঠিুি ভোই। জ্যোঠোমশোন্দয়র 

অিস্থো েুিই ভোন্দলো–পোন্দটর ি়ি িযিেো আন্দি, দুই খিন্দল েবদন্দি কোজ্ খদন্দে, খিোট 

একষ্টট খিন্দল এেোনকোর সু্কন্দল পন্দ়ি, আর একষ্টট খমন্দয় বিল, খে আমোন্দদর আেিোর 

আন্দে িেন্ত হন্দয় মোরো বেন্দয়ন্দি। খমজ্কোকোর বিন খমন্দয়–খিন্দল হয়বন, ি়ি খমন্দয়র 

বিন্দয় হখয়ন্দচ– আর দুই খমন্দয় খিোট। খিোটকোকোর বিন্দয় হন্দয়ন্দি খিশী বদন নয়–খিৌও 

এেোন্দন খনই। খিোটকোকো অিযন্ত রোেী খলোক, িোব়িন্দি েি িদো ঝে়িোঝোাঁষ্টট কন্দরন, 

েোনিোজ্নোর ভি, ওপন্দরর ঘন্দর েকোল খনই েন্দন্ধয খনই হোরন্দমোবনয়োম িোজ্োন্দচ্ছন। 
 

জ্যোঠোইমোর িয়ে মোন্দয়র খচন্দয় খিশী, বকন্তু খিশ েু্রী–একটু খিশী খমোটোন্দেোটো। েোন্দয় 

ভোরী ভোরী খেোনোর েহনো। এাঁর বিন্দয়র আন্দে নোবক জ্যোঠোমশোন্দয়র অিস্থো বিল েোরোপ–

িোরপর জ্যোঠোইমো এ িোব়িন্দি িধূ্রূন্দপ পো খদওয়োর েন্দে েন্দে েংেোন্দর উন্নবিরও 

েূত্রপোি। প্রবিন্দিশীরো খেোশোন্দমোদ ক’খর িন্দল–আমোর েোমন্দনই আবম কিিোর 

শুন্দনবচ– খিোমোর মি ভোবেযমোনী ক’জ্ন আন্দি ি়ি-খিৌ? এন্দদর বক-ই িো বিল, িুবম 

এন্দল আর েংেোর েি বদক খথন্দক উথন্দল উঠন্দলো, কপোল িন্দল এন্দকই িন্দট! েোমন্দন 

িলো নয়–এমন মন আজ্কোল ক’জ্ন্দনর িো আন্দি? খদওয়োয়-খথোওয়োয়, েোওয়োন্দনোয়-

মোেোন্দনোয়–আমোর কোন্দি িোপু হক কথো। 
 

খমজ্েু়িীমো ওর মন্দধ্য ভোন্দলো খলোক। বকন্তু বিবন কোরুর স্বপন্দক্ষ কথো িলন্দি েোহে 

কন্দরন নো, িোাঁর ভোল করিোর ক্ষমিো খনই, ম্ করিোরও নো। খমজ্কোকো খিমন বকিু 

খরোজ্েোর কন্দরন নো, কোন্দজ্ই খমজ্েু়িীমোর খকোন্দনো কথো এ িোব়িন্দি েোন্দট নো। 
 

িিরেোন্দনক খকন্দট খেল। িোিো খকোথোও চোকবর খপন্দলন নো। কি জ্োয়েোয় হোাঁটোহো াঁষ্টট 

করন্দলন, শুকন্দনো মুন্দে কিিোর িোব়ি বেরন্দলন। হোন্দি েো পয়েো বিল ক্রন্দম ক্রন্দম 

েুবরন্দয় এল। 
 

েকোন্দল আমরো িোব়ির েোমন্দন খিলিলোয় খেলবিলোম। েীিো িোব়ির খভির খথন্দক িোর 

হন্দয় এল, আবম িললুম-চো হন্দয়ন্দি েীিো? 
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েীিো মুে েম্ভীর কন্দর িলন্দল––চো আর হন্দি নো। মো িন্দলন্দি চো-বচবনর পয়েো খকোথোয় 

খে চো হন্দি? 

 

কথোটো আমোর বিশ্বোে হ’ল নো, েীিোর চোলোবক আবম খেন ধ্ন্দর খেন্দলবি, এই রকম 

েুন্দর িোর বদন্দক খচন্দয় হোবেমুন্দে িললুম,–েোুঃ, িুই িুজঝ খেন্দয় এবল! 
 

চো-িোেোন্দন আমোন্দদর জ্ে, েকোন্দল উন্দঠ চো েোওয়োর অভযোে আমোন্দদর জ্েেি, চো 

নো খেন্দি পোওয়োর অিস্থো আমরো কল্পনোই করন্দি পোবরন্দন। 
 

েীিো িলন্দল–নো দোদো, েবিয, িুবম খদন্দে এন্দেো–চো হন্দচ্ছ নো। িোরপর বিন্দের েুন্দর 

িলন্দল–িোিোর খে চোকবর হন্দচ্চ নো, মো িলবিল দু-বদন পন্দর আমোন্দদর ভোিই জ্টুন্দি নো। 

খিো চো!..আমরো এেন েবরি হন্দয় বেন্দয়বি খে। 
 

েীিোর কথোয় আমোন্দদর দোবরন্দেযর রূপষ্টট নূিনির মূবিিন্দি আমোর খচোন্দের েোমন্দন 

েুটল। জ্োনিুম খে আমরো েবরি হন্দয় বেন্দয়বি, পন্দরর িোব়িন্দি পন্দরর মেু খচন্দয় থোবক, 

ময়লো বিিোনোয় শুই, জ্লেোিোর খেন্দি পোইন্দন, আমোন্দদর কোরুর কোন্দি মোন খনই েিই 

জ্োবন। বকন্তু এ েন্দিও বনন্দজ্ন্দদর দোবরন্দেযর স্বরূপষ্টট খিমন কন্দর িজুঝবন, আজ্ েকোন্দল 

চো নো খেন্দি খপন্দয় খেটো খেমন কন্দর িুঝলুম। 
 

বিন্দকন্দলর বদন্দক িোিো খদবে পথ খিন্দয় খকোথো খথন্দক িোব়িন্দি আেন্দিন। আমোয় খদন্দে 

িলন্দলন–খশোন জজ্িু, চল বশমুন্দলর িুন্দলো কুব়িন্দয় আবনন্দে– 

 

আবম বশমুল িুন্দলোর েোি এই খদন্দশ এন্দে প্রথম খদন্দেবি-েোন্দি িুন্দলো হয় িইন্দয় 

প়িন্দলও খচোন্দে খদন্দেবি এেোন্দন এন্দে এই চিশোে মোন্দে। আমোর ভোবর মজ্ো লোেল– 

উৎেোহ ও েুবশর েুন্দর িললুম–বশমুল িুন্দলো? খকোথোয় িোিো?…চন্দলো েোই–েীিোন্দক 

ডোকন্দিো? 

 

িোিো িলন্দলন–ডোক ডোক, েিোইন্দক ডোক-চল আমরো েোই— 

 

িোিোও আমোর খপিন্দন খপিন্দন িোব়ি ঢু্কন্দলন। পন্দরর বদন ষষ্ঠী ও দোদোর জ্েিোর। মো 

খকোথো খথন্দক েোবনকটো দুধ্ খেোেো়ি কন্দর রোন্নোঘন্দরর দোওয়োয় উনুন্দন িন্দে িন্দে ক্ষীন্দরর 

পুিুল ে়িবিন্দলন–িোিোর স্বর শুন্দনই মুে িুন্দল খচন্দয় এক চমক িোিোর বদন্দক খদন্দেই 

একিোর চবকি দৃষ্টিন্দি ওপন্দর জ্যোঠোইমোন্দদর িোরো্োর বদন্দক বক জ্ন্দনয চোইন্দলন–

িোরপর পুিুল-ে়িো খেন্দল িো়িোিোব়ি উন্দঠ এন্দে িোিোর হোি ধ্ন্দর ঘন্দরর মন্দধ্য বনন্দয় 

খেন্দলন। আমোর বদন্দক বেন্দর িলন্দলন–েো জজ্িু, িোইন্দর খেলো করন্দে েো– 
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আবম অিোক হন্দয় খেলুম। িলন্দি েোজচ্ছলোম, মো, িোিো খে বশমলু িুন্দলো কুন্দ়িোিোর– বকন্তু 

মোর মুন্দের বদন্দক খচন্দয় আমোর মুে বদন্দয় কথো িোর হ’ল নো। একটো বকিু হন্দয়ন্দি খেন–

বকন্তু বক হন্দয়ন্দি আবম িুঝলোম নো। িোিো মদ খেন্দয় আন্দেনবন বনশ্চয়–মদ খেন্দল 

আমরো িুঝন্দি পোবর–েুি খিন্দলন্দিলো খথন্দক খদন্দে আেবি, খদেন্দলই িুজঝ। িন্দি িোিোর 

বক হল? 

 

অিোক হন্দয় িোইন্দর চন্দল এলুম। 
 

এেোনকোর সু্কন্দল আবম ভবিি হন্দয়বি, বকন্তু দোদো আর প়িন্দি চোইন্দল নো িন্দল িোন্দক ভবিি 

করো হয়বন। প্রথম কয় মোে মোইন্দনর জ্ন্দনয মোস্টোর মশোন্দয়র িোেোদোর খচোন্দট আমোর 

খচোন্দে জ্ল আেি–েোন্দ়ি ন’ আনো পয়েো মোইন্দন–িোও িোব়িন্দি চোইন্দল কোরুর কোন্দি 

পোইন্দন, িোিোর মুন্দের বদন্দক খচন্দয় িোিোর কোন্দি িোেোদো করন্দি মন েন্দর নো। 
 

শবনিোর, েকোন্দল সু্কন্দলর িুষ্টট হন্দি। সু্কন্দলর খকরোনী রোমিোিু একেোনো েোিো বনন্দয় 

আমোন্দদর ক্লোন্দে ঢু্ন্দক মোইন্দনর িোেোদো শুরু করন্দলন। আমোর মোইন্দন িোবক দু-মোন্দের– 

আমোয় ক্লোে খথন্দক উষ্টঠন্দয় বদন্দয় িলন্দলন–িোব়ি বেন্দয় মোইন্দন বনন্দয় এন্দেো খেোকো, নইন্দল 

আর ক্লোন্দে িেন্দি খদন্দিো নো কোল খথন্দক। আমোর ভোবর লজ্জো হ’ল–দুুঃে খিো হ’লই। 

আ়িোন্দল খডন্দক িলন্দলই খিো পোরন্দিন রোমিোিু, ক্লোন্দে েকন্দলর েোমন্দন–ভোবর– 

 

দুপুন্দর খরোদ ঝোাঁ-ঝোাঁ করন্দি। সু্কন্দলর িোইন্দর একটো বনমেোি। ভোবর েু্ র বনমেুন্দলর ঘন 

েন্ধটো। খেেোন্দন দোাঁব়িন্দয় দোাঁব়িন্দয় ভোিলুম বক করো েোয়। মোন্দক িলি িোব়ি বেন্দয়? বকন্তু 

জ্োবন মোন্দয়র হোন্দি বকিু খনই, এেুবন পো়িোয় ধ্োর করন্দি খিরুন্দি, পোন্দি বক নো পোন্দি, 

খিোট মুে কন্দর িোব়ি বেরন্দি–ওন্দি আমোর মন্দন ি়ি লোন্দে। 
 

হঠোৎ আবম অিোক হন্দয় পখথর ওপোন্দর খচন্দয় রইলুম–ওপোন্দর েোমু নোবপন্দির 

মুবদেোনোর খদোকোনটো আর খনই, পোন্দশই খে বেন্দি-ঘুজির খদোকোনটোও খনই, িোর 

পোন্দশর জ্োমোর খদোকোনটোও খনই–একটো েুি ি়ি মোঠ, মোন্দঠর ধ্োন্দর ি়ি ি়ি িোাঁশেোন্দির 

মি বক েোন্দির েোবর, বকন্তু িোাঁশেোি নয়। দুপুরন্দিলো নয়, খিোধ্ হয় খেন রোজত্র–খজ্যোৎস্নো 

রোজত্র– দনূ্দর েোদো রন্দঙর একটো অদ্ভুি ে়িন্দনর িোব়ি, মজ্রও হন্দি পোন্দর। 
 

বনমেোন্দির গুাঁ ব়িটোন্দি খঠে বদন্দয় দোাঁব়িন্দয়বিলুম, েোগ্রন্দহ েোমন্দনর বদন্দক ঝুাঁ ন্দক ভোল 

খদেন্দি পোওয়ো খেল, িেন্দনো িোই আন্দি খজ্যোৎস্নোভরো একটো মোঠ, বক েোন্দির েোবর– 

দনূ্দরর েোদো িোব়িটো। দু বমবনট…পোাঁচ বমবনট। িো়িোিোব়ি খচোে মুিলোম, আিোর 

চোইলুম– এেনও অবিকল িোই। এন্দকিোন্দর এি স্পি, েোন্দির পোিোগুন্দলো খেন গুনন্দি 

পোবর, পোবেন্দদর ডোনোর েি রঙ খিশ ধ্রন্দি পোবর। 
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িোর পন্দরই আিোর বকিু খনই, েোবনকক্ষণ েি শূনয–িো পন্দরই েোমু নোবপন্দির খদোকোন, 

পোন্দশই বেন্দি-ঘুজির খদোকোন। 
 

িোব়ি চন্দল এলুম। েেনই আবম এই রকম খদবে, িেন আমোর েো খকমন কন্দর–হোন্দি 

পোন্দয় খেন খজ্োর খনই এমবন হয়। মোথো খেন হোলকো মন্দন হয়। খকন এমন হয় আমোর? 

খকন আবম এ-েি খদবে? কোউন্দক এ কথো িলন্দি পোবরন্দন, মো, িোিো, দোদো, েীিো, 

কোউন্দক নয়। আমোর এমন খকোন্দনো িনু্ধ িো েহপোঠী খনই, েোন্দক আবম বিশ্বোে কন্দর েি 

কথো েুন্দল িবল। আমোর মন্দন মন্দন খেন খক িন্দল–এরো এ-েি িুঝন্দি নো। িনু্ধরো হয়ি 

খহন্দে উঠন্দি, বক ওই বনন্দয় ঠোট্টো করন্দি। 
 

ওন্দিলো খেন্দয় েোইবন। রোন্নোঘন্দর ভোি খেন্দি বেন্দয় খদবে শুধু্ বেমভোন্দি আর কুমন্দ়িোর 

ডোাঁটো চচ্চব়ি। আবম ডোাঁটো েোইন্দন–বেম েবদ িো েোই বেমভোন্দি এন্দকিোন্দরই মুন্দে ভোল 

লোন্দে নো। মোন্দক রোে কন্দর িললুম–ও বদন্দয় ভোি েোন্দিো বক কন্দর? বেমভোন্দি বদন্দল 

খকন? বেমভোন্দি আবম েোই কেনও? 

 

বকন্তু মোন্দক েেন আবম িকবিলুম আমোর মন্দন িেন মোন্দয়র ওপর রোে বিল নো। আবম 

জ্োবন আমোন্দদর ভোল েোওয়োন্দি মোন্দয়র েন্দত্নর ক্রষ্টট খকোন্দনো বদন খনই, বকন্তু এেন মো 

অক্ষম, অেহোয়–হোন্দি পয়েো খনই, ইন্দচ্ছ থোকন্দলও বনরুপোয়। মোন্দয়র এই িিিমোন 

অক্ষমিোর দরুন মোন্দয়র ওপর খে করুণো খেটোই খদেো বদল রোন্দে পবরিবিিি হন্দয়। 

খচন্দয় খদবে মোন্দয়র খচোন্দে জ্ল। মন্দন হ’ল এ খেই মো-চো-িোেোন্দন থোকন্দি বমে নটিন্দনর 

কোি খথন্দক আমোন্দদর েোওয়োন্দনোর জ্ন্দনয খকক চিবর করিোর বনয়ম বশন্দে িোজ্োর 

খথন্দক বঘ ময়দো বকশবমশ বডম বচবন েি আবনন্দয় েোরো বিন্দকল ধ্ন্দর পবরশ্রম কন্দর 

কিকগুন্দলো স্বোদেন্ধহীন বনন্দরট ময়দোর বঢ্বপ িোবনন্দয় িোিোর কোন্দি ও পরবদন বমে 

নটিন্দনর কোন্দি হোেযোস্পদ হন্দয়বিন্দলন! িোর পর অবিবশয বমে নটিন ভোল কন্দর হোন্দি 

ধ্ন্দর খশেোয় এিং মো ইদোনীং েুি ভোল খককই ে়িন্দি পোরন্দিন। 
 

মো িোংলো খদন্দশর পো়িোেো াঁন্দয়র ধ্রন-ধ্োরণ, রোন্নো, আচোর-িযিহোর ভোল জ্োনন্দিন নো– 

অল্প িয়ন্দে বিন্দয় হন্দয় চো-িোেোন্দন চন্দল বেন্দয়বিন্দলন, খেেোন্দন একো একো কোষ্টটন্দয়ন্দিন। 

বচরকোল েমোন্দজ্র িোইন্দর–পো়িোেো াঁন্দয়র ব্রি-খনম পুন্দজ্োআচ্চো আচোর এ-েি খিমন 

জ্োনো বিল নো। ওন্দদর এই খঘোর আচোরী েংেোন্দর এন্দে পন্দ়ি আলোদো থোকন্দলও মোন্দক 

কথো েহয করন্দি হন্দয়ন্দি কম নয়। পয়েো থোকন্দল খেটো হন্দয় দোাঁ়িোি গুণ–হোি েোবল 

থোকোন্দি খেটো হন্দয় দোাঁব়িন্দয়বিল ঠোট্টো, বিেূপ, খেন্দষর িযোপোর–জ্ংলীপনো বেবরস্টোবন িো 

বিবিয়োনো। মোর েহযগুণ বিল অেোধ্োরণ, মুে িুন্দজ্ েি েহয করন্দিন, খকোন্দনোবদন 

কথোষ্টটও িন্দলনবন। ভন্দয় ভন্দয় ওন্দদর চোলচলন, আচোর-িযিহোর বশেিোর খচিো 

করন্দিন–নকল করন্দি খেন্দিন– িোন্দি েল অন্দনক েমন্দয় হ’ি উন্দটো। 
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আরও মোেকিক খকন্দট খেল। খেই ক-মোন্দে আমোন্দদর েো অিস্থো হন্দয় দোাঁ়িোন্দলো, 

জ্ীিন্দন ভোবিওবন খকোন্দনো বদন খে অি কন্দির মন্দধ্য প়িন্দি হন্দি। দু-খিলো ভোি খেন্দি 

আমরো ভুন্দল খেলোম। সু্কল খথন্দক এন্দে খিলো বিনন্দটর েময় খেন্দয় রোন্দত্র বকিু েোওয়োর 

ইন্দচ্ছও হি নো। ভোি খেন্দয় সু্কন্দল েোওয়োটো ঘটি নো প্রোয়ই, অি েকোন্দল মো চোন্দলর 

খেোেো়ি করন্দি পোরন্দিন নো, খেটো প্রোয়ই ধ্োর কন্দর বনন্দয় আেন্দি হ’ি। েি েময় হোন্দি 

পয়েো থোকি নো–এর মোন্দন আমোন্দদর চো-িোেোন্দনর খশৌবেন জজ্বনেপত্র, খদরোজ্, িোক্স– 

এইেি খিন্দচ চলবিল–েি েমন্দয় িোর েন্দদ্দর জ্টুন্দিো নো। মো খিৌমোনুষ, বিন্দশষি এটো 

অপবরবচি স্থোন, বনন্দজ্র শ্বশুরিোব়ি হন্দলও এর েন্দে এি কোল খকোন্দনো েম্পকিই বিল 

নো– বকন্তু মো ও েি মোনন্দিন নো, লজ্জো কন্দর িোব়ি িন্দে থোকন্দল িোাঁর চলি নো, খেবদন 

ঘন্দর বকিু খনই, পো়িোয় খিবরন্দয় খেন্দিন, দু-একটো জজ্বনে খিচিোর বক িন্ধক খদিোর 

খচিো করন্দিন পো়িোর খমন্দয়ন্দদর কোন্দি। প্রোয়ই খশৌেীন জজ্বনে, হয়ি একটো ভোল 

কোন্দচর পুিুল, বক েোলোর খেলনো, চ্নকোন্দঠর হোিপোেো এইেি–খেলোইন্দয়র কলটো 

খিোট কোকীমো বেবক দোন্দম বকন্দনবিন্দলন। িোিোর েোন্দয়র ভোরী পুরু পশমী ওভোরন্দকোটটো 

েরকোররো বকন্দন বনন্দয়বিল আট টোকোয়। খমোন্দট এক িির আন্দে পঞ্চোশ টোকো বদন্দয় 

িোিো খেটো চিবর কবরন্দয়বিন্দলন। 
 

চোল নো হয় একরকম  কন্দর জ্টুন্দলো, বকন্তু আমোন্দদর পরন্দনর কোপন্দ়ির দুদিশো ক্রন্দমই 

খিন্দ়ি উঠবিল। আমোন্দদর েিোরই একেোনো কন্দর কোপন্দ়ি এন্দে খঠন্দকন্দি–িোও খিাঁ়িো, 

আমোর কোপ়িেোনো খিো বিন জ্োয়েোয় খেলোই। েীিো িলি, িুই ি়ি কোপ়ি বিাঁ ব়িে 

দোদো! বকন্তু আমোর খদোষ বক? পুন্দরোন্দনো কোপ়ি, একটু খজ্োন্দর লোেোলোবে করন্দলই বিাঁন্দ়ি 

খেি, মো অমবন খেলোই করন্দি িন্দে খেন্দিন। 
 

িোিো আজ্কোল খকমন হন্দয় খেন্দিন, খিমবন কথোিোিিো িন্দলন নো–িোব়িন্দিও থোন্দকন নো 

প্রোয়ই। িোাঁন্দক পোওয়োই েোয় নো খে কোপন্দ়ির কথো িবল। িো িো়িো িোিোর মুন্দের বদন্দক 

খচন্দয় খকোন্দনো কথো িলন্দিও ইন্দচ্ছ েোয় নো। বিবন েি েময়ই চোকবরর খচিোয় এেোন্দন 

ওেোন্দন ঘুন্দর খি়িোন, বকন্তু খকোথোও এ পে িন্ত বকিু খজ্োন্দটবন। মোে-দুই একটো খেোলদোবর 

খদোকোন্দন েোিোপত্র খলেিোর চোকবর খপন্দয়বিন্দলন, বকন্তু এেন আর খে চোকবর খনই–

খেজ্ জ্যোঠোমশোন্দয়র খিন্দল নিীন িলবিল, নোবক মদ খেন্দয় খেন্দি। বকন্তু এেোন্দন এন্দে 

িোিো একবদনও মদ খেন্দয়ন্দিন িন্দল আমোর মন্দন হয় নো, িোিো মদ খেন্দলই উৎপোি 

কন্দরন। আমরো ভোল কন্দরই জ্োবন, বকন্তু এেোন্দন এন্দে পে িন্ত খদেবচ িোিোর মি শোন্ত 

মোনুষষ্টট আর পৃবথিীন্দি খনই। এি শোন্ত, এি ভোল মোনুষ খস্নহময় খলোকষ্টট মদ খেন্দল 

বক হন্দয়ই খেন্দিন! চো-িোেোন্দনর খে-েি রোন্দির কীবিি মন্দন হন্দলও ভয় কন্দর। 
 

রবিিোর। আমোর সু্কল খনই, আবম েোরোবদন িন্দে িন্দে মযোন্দজ্িো গুন্দল রঙ চিবর 

কন্দরবি, দু-বিনন্দট বশবশন্দি ভবিি কন্দর খরন্দেবি, েীিোর পোাঁচ-িেোনো পুিুন্দলর কোপ়ি 
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রন্দঙ িুবপন্দয় বদন্দয়বি–ক্লোন্দের একটো খিন্দলর কোি খথন্দক অন্দনকেোবন মযোন্দজ্িোর 

গুাঁ ন্দ়িো খচন্দয় বনন্দয়বিলুম। 
 

েন্ধযোর একটু পন্দরই খেন্দয় শুন্দয়বচ, কি রোন্দত্র খেন ঘুম খভন্দঙ খেল–একটু অিোক হন্দয় 

খচন্দয় খদবে আমোন্দদর ঘন্দরর খদোন্দর জ্যোঠোইমো, আমোর েু়িিুন্দিো জ্যোঠিুন্দিো 

ভোইন্দিোন্দনর দল, খিোট কোকো–েিোই দোাঁব়িন্দয়। মো কোাঁদন্দিন–েীিো বিিোনোয় েন্দি ঘুম 

খভন্দঙ উন্দঠ িন্দে খচোে মুিন্দি। আমোর জ্যোঠিুন্দিো ভোই খহন্দে িলন্দলন–ঐ দযোে খিোর 

িোিো বক করন্দচ! খচন্দয় খদবে ঘন্দরর খকোন্দণ েোন্দট িোিো বিনন্দট িোবলন্দশর িুন্দলো বিাঁ ন্দ়ি 

পুাঁটুবল িোাঁধ্ন্দচন। িুন্দলোন্দি িোিোর খচোেমুে, মোথোর চুল, েোরো েো এক অদ্ভুি রকম 

হন্দয়ন্দি খদেন্দি। আবম অিোক হন্দয় জজ্ন্দেে করলুম–বক হন্দয়ন্দি িোিো? 

 

িোিো িলন্দলন–চো-িোেোন্দন আিোর চোকবর খপন্দয়বি–খিোট েোন্দহি িোর কন্দরন্দচ েকোন্দলর 

েোব়িন্দি েোি বকনো িোই পুাঁটুবলগুন্দলো খিাঁন্দধ্ন্দিাঁ ন্দদ এেন নো রোেন্দল–কটো িোজ্ল খর 

খেোকো? 

 

আমোর িয়ে কম হন্দলও আমোর িুঝন্দি খদবর হ’ল নো খে এিোর িোিো মোিোল হনবন। এ 

অনয জজ্বনে। িোর খচন্দয়ও গুরুির বকিু। ঘন্দরর দৃশযটো আমোর মন্দন বচরকোন্দলর মন্দিো 

একটো িোপ বদন্দয় বদন্দয়বিল–জ্ীিন্দন কেনও ভুবলবন–খচোে িুজ্ন্দলই উত্তরজ্ীিন্দন 

আিোর খে-রোজত্রর দৃশযটো মন্দন এন্দেন্দি। একটো মোত্র খকন্দরোবেন্দনর খটবম জ্বলন্দচ ঘন্দর–

িোরই রোঙো ক্ষীণ আন্দলোয় ঘন্দরর খকোন্দণ িোিোর িুন্দলো-মোেো খচহোরো-মোথোয় মুন্দে কোন্দন 

বপন্দঠ েি িোন্দে খিাঁ়িো িোবলন্দশর লোলন্দচ পুরোন্দনো বিবচওয়োলো িুন্দলো, খমন্দঝন্দি িন্দে মো 

কোাঁদন্দচন–দরজ্োর কোন্দি খকৌিুক খদেন্দি েু়িীমো জ্যোঠোইমোরো জ্ন্দ়িো হন্দয়ন্দিন–

েু়িিুন্দিো ভোই-খিোন্দনরো হোেন্দচ …দোদোন্দক ঘন্দরর মন্দধ্য খদেন্দি খপলোম নো, খিোধ্ হয় 

িোইন্দর খকোথোও বেন্দয় থোকন্দি। 
 

পরবদন েকোন্দল আমোন্দদর ঘন্দরর েোমন্দন উঠোন্দন দন্দল দন্দল খলোক জ্ন্দ়িো হন্দি লোেল। 

এন্দদর মুন্দে শুন্দন প্রথম িুঝলোম িোিো পোেল হন্দয় বেন্দয়ন্দিন। েংেোন্দরর কি, খমন্দয়র 

বিন্দয়র ভোিনো, পন্দরর িোব়ির এই েন্ত্রণো–এই েি বদনরোি খভন্দি খভন্দি িোিোর মোথো 

বেন্দয়ন্দি বিেন্দ়ি। অবিবশয এ-েি কোরণ অনুমোন কন্দরবিলুম ি়ি হন্দল, অন্দনক পন্দর। 
 

খিলো হওয়োর েন্দে েন্দে খলোন্দকর বভ়ি িো়িন্দি লোেল, েোরো খকোন্দনো বদন এর আন্দে 

িোিোর েন্দে খমৌবেক ভে আলোপটো করন্দিও আন্দেবন িোরো মজ্ো খদেন্দি আেন্দি 

লোেল দন্দল দন্দল। 
 

িোিোর মূবিি হন্দয়ন্দি খদেন্দি অদ্ভুি। রোন্দত্র নো ঘুবমন্দয় খচোে িন্দে বেন্দয়ন্দি–খচোন্দের 

খকোন্দল কোবল খমন্দ়ি বদন্দয়ন্দি খেন। েি িোন্দে িুন্দলো খমন্দে িোিো খেই রোন্দির বিিোনোর 
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ওপন্দরই িন্দে আপনমন্দন বক িকন্দিন। খিন্দলবপন্দলর দল এপো়িো-ওপো়িো খথন্দক 

এন্দেন্দি। িোরো ঘন্দরর খদোন্দর বভ়ি কন্দর দোাঁব়িন্দয়। খকউ িো উাঁবক খমন্দর খদেন্দচ-হোেোহোবে 

করন্দি। আমোন্দদর েন্দে পন্দ়ি এই পো়িোর নিীন িোাঁ়ুিন্দেযর খিন্দল শোন্টু–খে একিোর 

উাঁবক খমন্দর খদেন্দিই িোিো িোন্দক বক একটো ধ্মক বদন্দয় উঠন্দলন। খে ভোন-করো ভন্দয়র 

েুন্দর িন্দল উঠল–ও িোিো! মোরন্দি নোবক? িন্দলই বপবিন্দয় এল। খিন্দলর দন্দলর মন্দধ্য একটো 

হোবের খঢ্উ পন্দ়ি খেল। 
 

একজ্ন িলন্দল–আিোর বক রকম ইংবরজজ্ িলন্দি দযোে— 

 

আবম ও েীিো কোন্দঠর পুিুন্দলর মি দোাঁব়িন্দয় আবি। আমরো খকউ খকোন কথো িলবচ খন। 
 

আর একটু খিলো হন্দল জ্যোঠোমশোয় বক পরোমশ ি করন্দলন েি খলোকজ্ন্দনর েন্দে– 

আমোর মোন্দক উন্দদ্দশ কন্দর িলন্দলন–খিৌমো, েিই খিো খদেন্দি পোচ্চ–খিোমোন্দদর কপোল 

িো়িো আর বক িলি। ভূষণন্দক এেন খিাঁন্দধ্ রোেন্দি হন্দি–খেই মিই েিোই কন্দরন্দিন। 

খিন্দলবপন্দলর িোব়ি-পো়িোর খভিরকোর কোণ্ড-–এরকম অিস্থোয় কেন বক কন্দর িন্দে, 

িো িলো েোয় নো…িো খিোমোয় একিোর িলোটো দরকোর িোই– 

 

আমোর মন্দন ি়ি কি হ’ল–িোিোন্দক িোাঁধ্ন্দি খকন? িোিো খিো এক িকুবন িো়িো আর 

কোরুর বকিু অবনি করন্দি েোন্দচ্ছন নো–খকন িন্দি— 

 

আমোর মন্দনর ভোষো িোকয েুাঁন্দজ্ খপন্দল নো প্রকোন্দশর–মন্দনই রন্দয় খেল। িোিোন্দক েিোই 

বমন্দল িোাঁধ্ন্দল! আহো, বক কন্দষ কন্দষই িোাঁধ্ন্দল। অনয দব়ি খকোথোও পোওয়ো খেল নো িো 

বিল নো–জ্যোঠোমশোয়ন্দদর বে়িবক-পুকুর ধ্োন্দরর খেোয়োল-িোব়ি খথন্দক েরু িোাঁধ্িোর দব়ি 

বনন্দয় এল–িোই বদন্দয় িোাঁধ্ো হ’ল। 
 

আমোর মন্দন হ’ল অিটো খজ্োর কন্দর িোিোন্দক িোাঁধ্িোর দরকোর বক! িোিোর হোন্দির বশর 

দব়ির মন্দিো েুন্দল উন্দঠন্দি খে। খেজ্ কোকোন্দক চুবপচুবপ িললমু–কোকোিোি,ু িোিোর হোন্দি 

লোেন্দি, অি কন্দর খিাঁন্দধ্ন্দচ খকন? িলুন নো ওন্দদর? 

 

কোকো খে-কথো জ্যোঠোমশোয়ন্দক ও বনিোইন্দয়র িোিোন্দক িলন্দি িোাঁরো িলন্দলন–িুবমও বক 

খেপন্দল নোবক রন্দমশ? হোি আলেো থোকন্দি পোেন্দলর?…িো হন্দল পো েুলন্দি কিক্ষণ– 

িোরপন্দর আমোর বদন্দক খচন্দয় জ্যোঠোমশোয় িলন্দলন–েোও জজ্িু িোিো–িুবম িোব়ির 

খভিন্দর েোও–নয়ন্দিো এেন িোইন্দর বেন্দয় িন্দেো। 
 

আিোর িোিোর হোন্দির বদন্দক খচন্দয় খদেলুম–দব়ির দোে খকন্দট িন্দে বেন্দয়ন্দি িোিোর 

হোন্দি। খেই রকম িুন্দলোমোেো অদ্ভুি মূবিি!… 
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িোইন্দর বেন্দয় আবম একো েোাঁন্দয়র খপিন্দনর মোন্দঠর বদন্দক চন্দল খেলমু–একটো ি়ি খিাঁ িুল 

েোন্দির িলোয় েোরো দুপুর ও বিন্দকল চুপ কন্দর িন্দে রইলুম। 
 

বদন কিক এই ভোন্দি কোটল। িোরপর পো়িোর দু-পোাঁচজ্ন খলোন্দক এন্দে জ্যোঠোমশোন্দয়র 

েন্দে বক পরোমশ ি করন্দল। িোিোন্দক খকোথোয় িোরো বনন্দয় খেল, েিোই িলন্দল কলকোিোয় 

হোেপোিোন্দল বনন্দয় খেন্দি। িোরো বেন্দরও এল, শুনলুম, িোিোন্দক নোবক হোেপোিোন্দল ভবিি 

কন্দর বনন্দয়ন্দি। শীেবেরই খেন্দর িোব়ি বেরন্দিন। আমরো আশ্বি হলুম। 
 

দশ-িোন্দরো বদন পন্দর একবদন বিন্দকন্দলর বদন্দক আবম ও েীিো পন্দথ খেলো করবি, এমন 

েময় েীিো িলন্দল–ঐ খে িোিো!…দনূ্দর পন্দথর বদন্দক খচন্দয় খদবে িোিোই িন্দট। িুন্দট 

আমরো িোব়িন্দি মোন্দক েির বদন্দি খেলুম। একটু পন্দর িোিো িোব়ি ঢু্কন্দলন–এক হোাঁটু 

ধু্ন্দলো, রুক্ষ চুল। ওপর খথন্দক জ্যোঠোইমো খনন্দম এন্দলন, কোকোরো এন্দলন। িোিোন্দক খদন্দে 

েিোই চন্দট খেন্দলন। েিোই িুঝন্দি পোরন্দল িোিো এেনও েোন্দরন বন, িন্দি খেেোন খথন্দক 

িো়িোিোব়ি চন্দল আেোর বক দরকোর? 

 

িোিো একটু িন্দে খথন্দক িলন্দলন, ভোি আন্দি? কোল ওই বদন্দকর একটো েোাঁন্দয় দুপুন্দর দুন্দটো 

খেন্দি বদন্দয়বিল, আর বকিু েোই বন েোরোবদন, বেন্দদ খপন্দয়ন্দি। কলকোিো খথন্দক পোন্দয় 

খহাঁ ন্দট আেবচ-খিন্দলবপন্দল খিন্দ়ি থোকন্দি পোরলোম নো–চন্দল এলোম। 
 

একটু পন্দরই খিোঝো খেল িোিো হোেপোিোল খথন্দক পোবলন্দয় এন্দেন্দিন এিং খেমন পোেল 

খিমবন আন্দিন। এিোর আমোন্দদর রোে হ’ল–মোন্দয়র কথো িলন্দি পোবরন্দন কোরণ িোাঁন্দক 

রোে প্রকোশ করন্দি কেনও খদবে বন–বকন্তু আবম েীিো দোদো বিন ভোইন্দিোন্দন েুি 

চটলোম। 
 

আমোন্দদর চটিোর কোরণও আন্দি–েুি েেি কোরণই আন্দি। আমোন্দদর প্রোণ এেোন্দন 

অবিষ্ঠ হন্দয় উঠন্দি। িোিো আিোর পুন্দরোমোত্রোয় পোেল হন্দয় উঠন্দলন–বিবন বদনরোি িন্দে 

িন্দে িন্দকন আর খকিল খেন্দি চোন। মো দুষ্টট িোবে মুব়ি, খকোন্দনো বদন িো বভন্দজ্চোল, 

খকোন্দনো বদন শুধু্ একটু গু়ি–এই খেন্দি খদন। িোও েি বদন িো েি েময় খজ্োটোন্দনো 

কিকর। আমরো দুপুন্দর েোই খিো রোন্দি আর বকিু খেন্দি পোইন্দন–নয়ি েোরোবদন পন্দর 

হয়ি েন্ধযোর েময় েোই। মো খকোথো খথন্দক চোল খেোেো়ি কন্দর আন্দনন আমরো জ্োবনন্দন– 

কেনও জজ্ন্দেেও কবরবন। বকন্তু িোব়িন্দি আর আমোন্দদর বিষ্ঠুিোর খজ্ো খনই। 

িোব়িেুি খলোক আমোন্দদর ওপর বিরূপ–দু-খিলো িোন্দদর অনোদর আর মুেনো়িো েহয 

করো আমোন্দদর অেহয হন্দয় উন্দঠন্দি। চো-িোেোন্দনর বদনগুন্দলোর কথো মন্দন হয়, খেেোন্দন 

আমোন্দদর খকোন কি বিল নো–অিস্থো বিল অিযন্ত েচ্ছল, খিন্দলন্দিলোয় েীিোন্দক ভুষ্টটয়ো 

চোকন্দর বনন্দয় খি়িোি আর থোপো মোনুষ কন্দরবিল আমোন্দদর। ি-িির িয়ে পে িন্ত আবম 

থোপোর কোাঁন্দধ্ উন্দঠ খি়িোিোম মন্দন আন্দি। আমোন্দদর এই িিিমোন দুরিস্থোর জ্নয 



 দৃষ্টি প্রদীপ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
0

 

িোিোন্দক আমরো মন্দন মন্দন দোয়ী কন্দরবি। িোিো খকন আিোর ভোল হন্দয় খেন্দর উঠুন নো? 

িো হন্দল আর আমোন্দদর খকোন্দনো দুুঃেই থোন্দক নো। খকন িোিো ওরকম পোেলোবম কন্দরন? 

ওন্দি লজ্জোয় খে ঘন্দর িোইন্দর আমোন্দদর মুে খদেোিোর খজ্ো খনই। 
 

খেবদন েকোন্দল খেজ্ েু়িীমো এন্দে আমোন্দদর েন্দে েুি ঝে়িো িোধ্োন্দলন। খমজ্ 

েু়িীমোও এন্দে খেোে বদন্দলন। িোাঁন্দদর িোেোন্দন িোিোিী খনিু েোি খথন্দক চোর-পোাঁচটো পোকো 

খনিু চুবর বেন্দয়ন্দি। েু়িীমো এন্দে মোন্দক িলন্দলন–এ আমোন্দদরই কোজ্–আমরো খেন্দি 

পোইন্দন, আমরোই খনিু চুবর কন্দর ঘন্দর খরন্দেবি। িোাঁরো েিোই বমন্দল আমোন্দদর ঘর 

েোনোিিোেী করন্দি চোইন্দলন। মো িলন্দলন–এন্দে খদন্দে েোন খমজ্বদ, আমোর ঘন্দর খিো 

খলোহোর বে্ুক খনই খে খেেোন্দন আমোর খিন্দলন্দমন্দয়রো খনিু লুবকন্দয় খরন্দেন্দি…এন্দে 

খদেুন— 

 

খশষ পে িন্ত িোিো ঘন্দর আন্দিন িন্দল িোাঁরো ঘন্দর ঢু্কন্দি পোরন্দলন নো, বকন্তু েিোই ধ্ন্দর 

বনন্দল খে খনিু আমোন্দদর ঘন্দর আন্দি, েোনোিিোেী করন্দলই খিব়িন্দয় প়িি। েুি 

ঝে়িোঝোাঁষ্টট হ’ল–িন্দি খেটো হ’ল একিরেো, কোরণ এ-পক্ষ খথন্দক িোর জ্িোি খকউ 

বদল নো। 
 

জ্যোঠোইমো এ িোব়ির কত্তী, িোাঁন্দক েিোই খমন্দন চন্দল, ভয়ও কন্দর। বিবন এন্দে িলন্দলন–

হয় খিোমরো িোব়ি খথন্দক চন্দল েোও, নয়ি ঘন্দরর ভো়িো দোও। 
 

েীিো এন্দে আমোন্দক িলল–জ্যোঠোইমো এিোর িোব়িন্দি আর থোকন্দি খদন্দি নো, নো খদন্দি 

নো খদন্দি, আমরো খকোথোও চন্দল েোই চল দোদো। 
 

বদন-দুই পন্দর জ্যোঠোমশোইন্দদর েন্দে বক একটো বমটমোট হ’ল। ষ্টঠক হ’ল খে দোদো 

চোকবরর খেোেো়ি করন্দি কলকোিোয় েোন্দি, ঘন্দর আমরো আপোিি বকিুকোল থোকন্দি 

পোি। বকন্তু িোব়ির ও পো়িোর েিোই িলন্দল পোেলোটোন্দক আর িোব়ি খরন্দে দরকোর খনই, 

ওন্দক জ্ন্দলজ্েন্দল খকোথোও খিন্দ়ি বদন্দয় আয়। 
 

েবিয কথো িলন্দি খেন্দল িোিোর উপর আমোন্দদর কোরুর আর মমিো বিল নো। িোিোর 

খচহোরোও হন্দয় উন্দঠন্দি অদ্ভুি। একমোথো লম্বো চুল জ্টো পোবকন্দয় বেন্দয়ন্দি–আন্দে আন্দে 

মো নোইন্দয় বদন্দিন, আজ্কোল িোিো বকিুন্দিই নোইন্দি চোন নো, কোন্দি খেন্দি খদন নো, 

কোপ়ি িোন্দ়িন নো…েোন্দয়র েন্দন্ধ ঘন্দর থোকো অেম্ভি! মো একবদনও রোন্দত্র ঘুমুন্দি 

পোন্দরন নো–িোিো খকিলই েোই-েরমোশ কন্দরন–জ্ল দোও পোন দোও আর খকিলই 

িন্দলন বেন্দদ খপন্দয়ন্দি। কেনও িন্দলন চো ক’খর দোও। নো খপন্দলই বিবন আরও খক্ষন্দপ 

ওন্দঠন–এক মো িো়িো িেন আর খকউ েোমন্দল রোেন্দি পোন্দর নো–আমরো িেন ঘর খিন্দ়ি 

পোবলন্দয় েোই, মো িুজঝন্দয়-েুজজ্ন্দয় শোন্ত কন্দর চুপ কবরন্দয় রোন্দেন, নয়ি খজ্োর কন্দর 
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িোবলন্দশ শুইন্দয় বদন্দয় িোিোে কন্দরন, পো ষ্টটন্দপ খদন–বকন্তু িোন্দি িোিো েোমবয়ক চুপ কন্দর 

থোন্দকন িন্দট, ঘুন্দমোন নো। পোেল হন্দয় পে িন্ত খিোধ্ হয় একবদনও িোিোর ঘুম হয় বন। 

বনন্দজ্ও ঘুমুন্দিন নো কোউন্দক ঘুমুন্দিও খদন্দিন নো–েোরোরোি চীৎকোর, িকুবন, ইংন্দরজজ্ 

িক্িৃিো, েোন–এই েি করন্দিন। েিোই িন্দল, ঘুমুন্দল নোবক িোিোর খরোে খেন্দর খেি। 
 

খশষ পে িন্ত হয়ি মো মি বদন্দয়বিন্দলন, হয়ি িন্দলবিন্দলন–খিোমরো েো ভোল খিোঝ কন্দরো 

িোপু। খমোন্দটর ওপর একবদন সু্কন্দল দোদো এন্দে িলন্দল–েকোল েকোল িোব়ি চল আজ্ 

জজ্িু–আজ্ িোিোন্দক আ়িোেোাঁন্দয় জ্লোর ধ্োন্দর খিন্দ়ি বদন্দয় আেন্দি হন্দি–িুই, আবম, 

বনিোই, বেধু্ আর খমজ্কোকো েোি। 
 

একটু পন্দর আবম িুষ্টট বনন্দয় খিরুলোম। বেন্দয় খদবে মো দোলোন্দন িন্দে কোাঁদন্দিন, আমরো 

েোিোর আন্দেই বনিোই এন্দে িোিোন্দক বনন্দয় বেন্দয়ন্দি। আমরো েোবনক দনূ্দর বেন্দয় ওন্দদর 

নোেোল খপলোম–পো়িোর চোর-পোাঁচজ্ন খিন্দল েন্দে আন্দি, মবধ্যেোন্দন িোিো। ওরো িোিোর 

েন্দে িোন্দজ্ িকন্দি–বশকোন্দরর েল্প করন্দি, িোিোও েুি িকন্দচন। বনিোই আমোন্দক িোিোর 

েোমন্দন খেন্দি িোরণ করোন্দি আবম আর দোদো খপিন্দনই রইলোম। ওরো মোন্দঠর রোিো ধ্ন্দর 

অন্দনক দরূ খেল, একটো ি়ি িোেোন পোর হ’ল, বিন্দকন্দলর প়িন্ত খরোন্দদ খঘন্দম আমরো 

েিোই খনন্দয় উঠলোম। খরোদ েেন পন্দ়ি বেন্দয়ন্দি িেন একটো ি়ি বিন্দলর ধ্োন্দর েিোই 

এন্দে খপৌৌঁিলোম। বনিোই িলন্দল–এই খিো আ়িোেোাঁন্দয়র জ্লো-চল, বিন্দলর ওপোন্দর বনন্দয় 

েোই–ওই খহোেলো িন্দনর মন্দধ্য খিন্দ়ি বদন্দল আর পথ েুাঁন্দজ্ পোন্দি নো রোবত্তন্দর। আমরো 

খকউ ওপোন্দর খেলুম নো।—খেল শুধু্ বেধু্ আর বনিোই। েোবনকটো পন্দর ওরো বেন্দর এন্দে 

িলন্দল, চল পোলোই– খিোর িোিোন্দক একটো বেেোন্দরট খেন্দি বদন্দয় এন্দেবি–িন্দে িন্দে 

টোনন্দচ। চল িুন্দট পোলোই– 

 

েিোই বমন্দল খদৌ়ি বদলোম। দোদো খিমন িুটন্দি পোন্দর নো, খকিলই খপিন্দন প়িন্দি 

লোেল। েন্ধযোর খঘোন্দর জ্লো আর জ্েন্দলর মন্দধ্য পথ েুাঁন্দজ্ পোওয়ো েোয় নো–এক প্রহর 

রোি হন্দয় খেল িোব়িন্দি খপৌৌঁিুন্দি। বকন্তু বিন বদন্দনর বদন িোিো আিোর িোব়ি এন্দে 

হোজজ্র। খচহোরোর বদন্দক আর িোকোন্দনো েোয় নো–কোদোমোেো ধু্ন্দলোমোেো অবি বিকট 

খচহোরো। খিল নো বক খভন্দঙ খেন্দয়ন্দিন–েোরো মুন্দে েোন্দল খিন্দলর আঠো ও শোাঁে মোেোন্দনো। 

মো নোইন্দয় ধু্ইন্দয় ভোি খেন্দি বদন্দলন, িোিো েোওয়ো-দোওয়োর পর খেই খে বিিোনো বনন্দলন, 

দু’বদন চোর বদন ক’খর ক্রন্দম পন্দনর বদন খকন্দট খেল, িোিো আর বিিোনো খথন্দক উঠন্দলন 

নো। খলোকটো খে খকন বিিোনো খিন্দ়ি ওন্দঠ নো–িোর বক হন্দয়ন্দি–এ কথো খকউ খকোন্দনোবদন 

জজ্ন্দেেও করন্দল নো। মো খেবদন েো খজ্োন্দট খেন্দি খদন, মোন্দঝ মোন্দঝ নোইন্দয় খদন–

পো়িোর খকোন খলোন্দক উাঁবক খমন্দরও খদন্দে খেল নো। 
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জ্যোঠোমশোইরো হিোশ হন্দয় বেন্দয়ন্দিন। িোাঁরো আর আমোন্দদর েন্দে কথো কন নো, িোাঁন্দদর 

ঘন্দর-খদোন্দর ওঠো আমোন্দদর িন্ধ। আমরো কথো িবল চুবপ চুবপ, চবল পো ষ্টটন্দপষ্টটন্দপ খচোন্দরর 

মি, খি়িোই মহো অপরোধ্ীর মি–পোন্দি ওাঁরো রোে কন্দরন, বিরি হন, আিোর ঘর খথন্দক 

িোব়িন্দয় বদন্দি আন্দেন। 
 

একবদন নো খেন্দয় সু্কন্দল প়িন্দি বেন্দয়বি–অনয দুবদন্দনর মি ষ্টটবেন্দনর েময় েীিো 

েোিোর জ্ন্দনয ডোকন্দি এল নো। প্রোয়ই আবম নো খেন্দয় সু্কন্দল আেিোম, কোরণ অি 

েকোন্দল মো রোন্নো করন্দি পোরন্দিন নো–রোন্নো শুধু্ করন্দলই হ’ল নো, িোর খেোেো়ি করোও 

খিো চোই। মো খকোথো খথন্দক বক খেোেো়ি করন্দিন, বক কন্দর েংেোর চোলোন্দিন, বিবনই 

জ্োন্দনন। আবম কেনও িো বনন্দয় ভোবি বন। আবম কু্ষধ্োিুর অিস্থোয় খিলো একটো পে িন্ত 

ক্লোন্দের কোজ্ কন্দর খেিোম আর ঘন ঘন পন্দথর বদন্দক চোইিোম এিং খরোজ্ই একটোর 

ষ্টটবেন্দনর েময় েীিো এন্দে ডোক বদি–দোদো, ভোি হন্দয়ন্দি েোন্দি এন্দেো। 
 

এ-বদন বকন্তু একটো খিন্দজ্ খেল, দুন্দটো খিন্দজ্ খেল, েীিো এল নো। ক্লোন্দের কোন্দজ্ 

আমোর আর মন খনই–আবম জ্োনলো বদন্দয় ঘন ঘন িোইন্দর পন্দথর বদন্দক খচন্দয় খচন্দয় 

খদেবচ। আরও আধ্ ঘণ্টো খকন্দট খেল, খিলো আ়িোইটো। এমন েময় কলুন্দদর 

খদোকোনঘন্দরর কোন্দি েীিোন্দক আেন্দি খদেন্দি খপলোম। আমোর ভোবর রোে হ’ল, 

অবভমোনও হ’ল। বনন্দজ্রো েি খেন্দয় খদন্দয় খপট ঠোণ্ডো কন্দর এেন আেন্দিন। 
 

মোস্টোন্দরর কোন্দি িুষ্টট বনন্দয় িো়িোিোব়ি িোইন্দর খেলোম। েীিোর বদন্দক খচন্দয় দরূ খথন্দক 

িললোম–খিশ খদেবচ–আমোর িুজঝ আর বেন্দদ-খিিো পোয় নো? কটো খিন্দজ্ন্দি জ্োবনে? 

 

েীিো িলন্দল–িোব়ি এে খিো়িদো, খিোমোর িইপত্র বনন্দয় িুষ্টট কন্দর এে খে— 

 

আবম িললোম–খকন খর? 

 

েীিো িলন্দল–এে নো, িুষ্টটর আর খদবর িো কি? বিনন্দট খিন্দজ্ন্দচ– 

 

আমোর মন্দন হ’ল একটো বক খেন হন্দয়ন্দি। সু্কল খথন্দক খিবরন্দয় একটু দরূ এন্দেই েীিো 

িলন্দল–িোিো মোরো বেন্দয়ন্দচ খিো়িদো। 
 

আবম থমন্দক দোাঁব়িন্দয় খেলোম–েীিোর মুন্দের বদন্দক খচন্দয় খে খে বমন্দথয কথো িলন্দি 

এমন মন্দন হল নো। িললোম–কেন? 

 

েীিো িলন্দল–খিলো একটোর েময়— 

 

বনন্দজ্র অেোিেোন্দর মুে বদন্দয় খিবরন্দয় খেল–বনন্দয় বেন্দয়ন্দচ খিো? 
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অথ িোৎ বেন্দয় মৃিন্দদহ খদেন্দি নো হয়। বকন্তু েীিো িলন্দল–নো, বনন্দয় এেনও খকউ েোয় 

বন। মো একো বক করন্দি? …জ্যোঠোমশোই িোব়ি খনই–খিোট কোকো একিোর এন্দে খদন্দে 

চন্দল খেন্দলন–আর আন্দেন বন। খমজ্কোকো পো়িোয় খলোক ডোকন্দি খেন্দিন। 
 

িোব়িন্দি ঢু্কন্দিই মো িলন্দলন–ঘন্দরর মন্দধ্য আয়–ম়িো িুাঁ ন্দয় িন্দে থোকন্দি হন্দি, খিোে 

এেোন্দন। 
 

খকউই কোাঁদন্দি নো। আমোরও কোন্নো খপল নো–িরং একটো ভয় এল–একো ম়িোর কোন্দি 

খকমন ক’খর কিক্ষণ িন্দে থোকি নো জ্োবন! 
 

অন্দনকক্ষণ পন্দর শুনন্দি খপলুম আমোন্দদর পো়িোর খকউ মৃিন্দদহ বনন্দয় খেন্দি রোজ্ী 

নয়, িোিো বক খরোন্দে মোরো খেন্দিন খকউ জ্োন্দন নো, িোাঁর প্রোয়জশ্চত্ত করোন্দনো হয় বন মিুৃযর 

পূন্দি ি– এ অিস্থোয় খকউ েৎকোর করন্দি রোজ্ী নয়। প্রোয়জশ্চত্ত এেন নো করোন্দল খকউ ও 

ম়িো খিো াঁন্দি নো। 
 

প্রোয়জশ্চত্ত করোন্দি পোাঁচ-ি টোকো নোবক েরচ। আমোন্দদর হোন্দি অি খিো খনই–মো 

িলন্দলন। খক খেন িলন্দল–িো এ অিস্থোয় হোন্দি নো থোকন্দল খলোন্দকর কোন্দি খচন্দয়-বচনন্দি 

আনন্দি হয়, বক আর করন্দি? 

 

দোদোন্দক মো ও-পো়িোর কোর কোন্দি পোঠোন্দলন টোকোর জ্ন্দনয। েোবনকটো পন্দর ও-পো়িো 

খথন্দক জ্নকিক ষণ্ডোমি খলোক এল–শুনলোম িোরো েোলোেোবল বদন্দি বদন্দি িোব়িন্দি 

ঢু্কন্দি–এমন খিোটন্দলোন্দকর পো়িোও খিো কেন্দনো খদবে বন? খকোথোয় পোন্দি এরো খে 

প্রোবচবত্তর করোন্দি? প্রোবচবত্তর নো হ’খল ম়িো বক েোরো বদনরোি ঘন্দরই পন্দ়ি থোকন্দি? েি 

খিোটন্দলোক েি–খকোন্দনো ভয় খনই, খদবে ম়িো িোর হয় বকনো। 
 

আবম উন্দত্তজ্নোর মোথোয় ম়িো িুাঁ ন্দয় িন্দে থোকোর কথো ভুন্দল বেন্দয় িো়িোিোব়ি খদোন্দরর 

কোন্দি এন্দে দোাঁ়িোলোম। এন্দদর মন্দধ্য আবম একজ্নন্দক খকিল বচবন। মোঠিোব়ির েুটিল 

খেলোর ময়দোন্দন খদন্দেবিলোম। 
 

ওরো বনন্দজ্রোই খকোথো খথন্দক িোাঁশ খকন্দট বনন্দয় এল–পোট বনন্দয় এন্দে দব়ি পোকোন্দল, 

িোরপর িোিোন্দক িোর কন্দর বনন্দয় খেল–দোদো খেল েন্দে শ্মশোন্দন। একটু পন্দর েন্ধযো 

হ’ল। খেজ্ েু়িীমো এন্দে িলন্দলন- মুব়ি েোবি জজ্িু? আবম ও েীিো মুব়ি খেন্দয় শুন্দয় 

ঘুবমন্দয় প়িলোম। 
 

বিন িির আন্দেকোর কথো এেি। িোর পর খথন্দক এ িোব়িন্দিই আবি। জ্যোঠোমশোইরো 

প্রথন্দম রোজ্ী হন বন, দোদো ষষ্ঠীিলোয় িটেোন্দির নীন্দচ মুবদেোনোর খদোকোন কন্দরবিল– 
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েোমোনয পুাঁজজ্, আ়িোই খের বচবন, পোাঁচ খের ডোল, পোাঁচ খের আটো, পোাঁচ খপোয়ো ঝোল 

মশলো–এই বনন্দয় খদোকোন কিবদন চন্দল? দোদো খিন্দলমোনুষ, িো িো়িো খঘোরন্দপাঁচ বকিু 

খিোন্দঝ নো, একবদক খথন্দক েি ধ্োন্দর বিক্রী কন্দরন্দি, খে ধ্োন্দর বনন্দয়ন্দচ খে আর বেন্দর 

খদোকোন্দনর পথ মো়িোয় বন। খদোকোন উন্দঠ েোওয়োর পন্দর দোদো চোকবরর খচিো খিরুন্দলো, 

খে িোর খিোট মোথোয় আমোন্দদর েংেোন্দরর েমি ভোিনো-ভোর িুন্দল বনন্দয় িোিোর 

প্রবিবনবধ্ রূন্দপ আমোন্দদর েোওয়ো-পরোন্দনোর দুজশ্চন্তোয় রোন্দি ঘুমুন্দিো নো, েোরোবদন 

চোকবর েুাঁন্দজ্ খি়িোি। নবেযর কোরেোনোয় একটো েোি টোকো মোইন্দনর চোকবরও খপল–

বকন্তু খিশী বদন রইল নো, মোে-দুই পন্দর িোরো িলন্দল–িযিেোর অিস্থো েোরোপ, এেন 

খলোক দরকোর খনই। 
 

েুিরোং জ্যোঠোমশোয়ন্দদর েংেোন্দর মোথো গুাঁ ন্দজ্ থোকো িো়িো আমোন্দদর উপোয় িো বক? 

বনিোন্ত খলোন্দক বক িলন্দি এই খভন্দি এাঁরো রোজ্ী হন্দয়ন্দিন। বকন্তু এেোন্দন আমোন্দদর েোপ 

েোয় নো–এেোন্দন মোত্র খে শুধু্ এ িোব়িন্দি িো নয়, এ খদশটোর েন্দেই েোপ েোয় নো। িোংলো 

খদশ আমোন্দদর কোরও ভোল লোন্দে নো। আমোর নো, দোদোর নো, েীিোর নো, মোন্দয়রও নো। নো 

খদশটো খদেন্দি ভোল, নো এেোনকোর খলোন্দকরো ভোল। আমোন্দদর খচোন্দে এ খদশ ি়ি বনচু, 

আাঁটেোাঁটো, খিোট িন্দল মন্দন হয়–খে-বদন্দকই চোই খচোে খিন্দধ্ েোয়, হয় ঘরিোব়িন্দি নো-হয় 

িোাঁশিন্দন আমিন্দন। খকোথোও উাঁচুনীচু খনই, একন্দঘন্দয় েমিলভূবম, েোিপোলোরও 

চিবচত্রয খনই। আমোন্দদর এ েোাঁন্দয়র েি েোিপোলো আন্দি, িোর খিশীর ভোে একধ্রন্দনর 

খিোট খিোট েোি, এর নোম িন্দল আশন্দশও়িো, িোন্দদর পোিোয় এি ধু্ন্দলো খে েিুজ্ রঙ 

বদনরোি চোপো পন্দ়ি থোন্দক। এেোন্দন েি খেন দীনহীন, েি খেন খিোট মোপকোষ্টঠর মোন্দপ 

ে়িো। 
 

আমোন্দদর বদক খথন্দক খিো খেল এই িযোপোর। ওাঁন্দদর বদক খথন্দক ওাঁরো আমোন্দদর পর 

কন্দর খরন্দেন্দিন এই বিন-চোর িির ধ্ন্দরই। ওাঁন্দদর আপনোর দন্দলর খলোক িন্দল এাঁরো 

আমোন্দদর ভোন্দিন নো। আমরো বেবরস্টোন, আচোর জ্োবনন্দন, বহ্ুয়োনী জ্োবনন্দন-জ্ংলী 

জ্োন্দনোয়োন্দরর েোবমল, েোন্দরো পোহো়িী অেভয মোনুষন্দদর েোবমল। পোহো়িী জ্োবিন্দদর 

েম্বন্দন্ধ ওাঁরো খে েুি খিশী জ্োন্দনন িো নয়–এিং জ্োন্দনন নো িন্দলই িোন্দদর েম্বন্দন্ধ এাঁন্দদর 

ধ্োরণো অদ্ভুি ও আজ্গুিী ধ্রন্দনর। 
 

এন্দদন্দশ শীিকোল খনই–মোে দুই-বিন একটু ঠোণ্ডো পন্দ়ি। িো িো়িো েোরো িির ধ্ন্দর েরম 

খলন্দেই আন্দি–আর বক েোংঘোবিক পরম! খে েরন্দমর ধ্োরণো বিল নো খকোন কোন্দল 

আমোন্দদর। রোন্দির পর রোি ঘুম হয় নো, বদনমোন্দনও ঘোন্দম বিিোনো বভন্দজ্ েোয় িন্দল ঘমু 

হয় নো। েো জ্বন্দল, মোথোর মন্দধ্য খকমন কন্দর, রোন্দত্র খেন বনুঃশ্বোে িন্ধ হন্দয় আন্দে এক 

একবদন। িোর ওপন্দর মশো। বক েুন্দেই খলোন্দক এ-েি খদন্দশ িোে কন্দর! 
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০৪. 

 

জ্যোঠোমশোইন্দদর িোব়ির শোলগ্রোমবশলোর ওপর আমোর ভজি বিল নো। ওাঁন্দদর 

জ্োাঁকজ্মক ও পূজ্োর েময়কোর আ়িম্বন্দরর ঘটো খদন্দে মন আরও বিরূপ হন্দয় উঠল। 

আন্দেই িন্দলবি আমোর মন্দন হ’ি, ওাঁন্দদর এই পূজ্ো-অচিনোর ঘটোর মূন্দল রন্দয়ন্দি 

চিষবয়ক উন্নবির জ্নয ঠোকুন্দরর প্রবি কৃিেিো খদেোন্দনো ও ভবিষযন্দি েোন্দি আরও 

টোকোকব়ি িোন্দ়ি খে উন্দদ্দন্দশয ঠোকুন্দরর কোন্দি প্রোথ িনো জ্োনোন্দনো। িোাঁন্দক প্রেন্ন রোেন্দলই 

এাঁন্দদর আয় িো়িন্দি, খদন্দশ েোবির িো়িন্দি–আমোর জ্যোঠোইমোন্দক েিোই িলন্দি ভোল, 

েংেোন্দরর লক্ষ্মী, ভোেযিিী–িোাঁর পন্দয়ন্দি এ-েি হন্দচ্ছ, েিোই খেোশোন্দমোদ করন্দি, মন 

েুবেন্দয় চলন্দি। পোশোপোবশ অমবন আমোর মোন্দয়র িবি মন্দন আন্দে। মো খকোন গুন্দণ 

জ্যোঠোইমোর খচন্দয় কম? মোন্দক চো-িোেোন্দন খদন্দেবি কলযোণী মূবিিন্দি–খলোকজ্নন্দক 

েোওয়োন্দনো-মোেোন্দনো, কুলীন্দদর খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর পুাঁবির মোলো বকন্দন খদওয়ো, আদর-েত্ন 

করো, আমোন্দদর একটু অেুন্দে রোি খজ্ন্দে বিিোনোয় িন্দে থোকো। 
 

কোিোকোবি খকোন চো-িোেোন্দনর িোঙোলীিোিু খেোনোদোয় খনন্দম েেন িোেোন্দন খেি 

আমোন্দদর িোেোয় নো খেন্দয় েোিোর উপোয় বিল নো। আর খে-ই মো এেোন্দন এাঁন্দদর 

েংেোন্দরর দোেী, পরন্দন খিাঁ়িো ময়লো কোপ়ি, কোজ্ করন্দি পোরন্দল েুেযোবি খনই, নো 

পোরন্দল িকুবন আন্দি, েোলোেোল আন্দি–েিোই খহনস্থো কন্দর, কোরও কোন্দি এিটুকু মোন 

খনই, মোথো িুন্দল খি়িোিোর মুে খনই। খকন, ঠোকুরন্দক ঘুষ বদন্দি পোন্দরন নো িন্দল? আমোর 

মন্দন হ’ি জ্যোঠোইমোন্দদর শোলগ্রোমবশলো এই ষ়িেন্দন্ত্রর মন্দধ্য আন্দিন, বিবন 

খষো়িন্দশোপচোন্দর পুন্দজ্ো খপন্দয় জ্যোঠোইমোন্দক ি়ি কন্দর বদন্দয়ন্দিন, অনয েকন্দলর উপর 

জ্যোঠোইমো খে অিযোচোর অবিচোর করন্দিন, িো খচন্দয়ও খদেন্দিন নো ঠোকুর। 
 

একবদন েন্ধযোন্দিলো ঠোকুরঘন্দর আরবি শুরু হন্দয়ন্দি। নরু, েীিো, খেজ্ কোকোর খিন্দল 

পুবলন আর আবম খদেন্দি খেবি। পুরুিঠোকুর ওন্দদর েিোরই হোন্দি একটো ক’খর 

রূন্দপোিো াঁধ্োন্দনো চোমর বদন্দল–আরবির েময় িোরো চোমর দুলুন্দি লোেল। আমোর ও েীিোর 

হোন্দি বদন্দল নো। েীিো চোইন্দি খেল, িোও বদন্দল নো। একটু পখর ধূ্পধু্ন্দনোর খধ্ো াঁয়োয় ও 

েুেন্দন্ধ দোলোন ভন্দর বেন্দয়ন্দি, িুলু ও খেণী কোাঁের িোজ্োন্দচ্ছ, পুরুিঠোকুন্দরর খিোট ভোই 

রোম ঘব়ি বপটন্দচ, পুরুিঠোকুর িেয় হন্দয় পঞ্চপ্রদীন্দপ বঘন্দয়র িোবি খজ্বন্দল আরবি 

করন্দি– আবম ও েীিো বিন্দটর খদোলোইন্দমো়িো ঠোকুন্দরর আেন্দনর বদন্দক খচন্দয় আবি–

এমন েময় আমোর মন্দন হ’ল এ দোলোন্দন শুধু্ আমরো এই ক’জ্ন উপবস্থি খনই, আরও 

অন্দনক খলোক উপবস্থি আন্দি, িোন্দদর খদেো েোন্দচ্ছ নো, িোরো েিোই অদৃশয। আমোর েো 
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ঘুরন্দি লোেল, আর কোন্দনর খপিন্দন মোথোর মন্দধ্য একটো জ্োয়েোয় খেন কিকগুন্দলো 

বপাঁপন্দ়ি িোেো খভন্দঙ খিবরন্দয় চোরবদন্দক িব়িন্দয় খেল। আবম জ্োবন, এ আমোর খচনো, 

জ্োনো, িহুপবরবচি লক্ষণ, অদৃশয বকিু খদেিোর আন্দেকোর অিস্থো–চো-িোেোন্দন এ-রকম 

কিিোর হন্দয়ন্দি। শরীন্দরর মন্দধ্য খকমন একটো অস্বজি হয়–খে ষ্টঠক িন্দল খিোঝোন্দনো েোয় 

নো, জ্বর আেিোর আন্দে খেমন খলোক িুঝন্দি পোন্দর এইিোর জ্বর আেন্দি, এও ষ্টঠক 

খিমবন। আবম েীিোন্দক বক িলন্দি খেলোম, বপিু হন্দট বেন্দয় দোলোন্দনর থোন্দম খঠে বদন্দয় 

দোাঁ়িোলোম, েো িবম-িবম কন্দর উঠন্দল খলোন্দক খেমন কন্দর খে ভোিটো কোটোিোর খচিো কন্দর, 

আবমও খেই রকম স্বোভোবিক অিস্থোয় থোকিোর জ্ন্দনয প্রোণপন্দণ খচিো করন্দি লোেলোম–

বকিুন্দিই বকিু হ’ল নো, ধ্ীন্দর ধ্ীন্দর পূজ্োর দোলোন্দনর বিনিোন্দরর খদওয়োল আমোর েোমন্দন 

খথন্দক অন্দনক দনূ্দর…অন্দনক দনূ্দর েন্দর খেন্দি লোেল…কোাঁের ঘব়ির আওয়োজ্ ক্ষীণ 

হন্দয় এল…কিকগুন্দলো খিগুবন ও রোঙো রন্দঙর আন্দলোর চোকো খেন একটো আর একটোর 

বপিন্দন িো়িো করন্দি…েোবর েোবর। খিগুবন ও রোঙো আন্দলোর চোকোর েুি লম্বো েোবর 

আমোর খচোন্দের েোমন্দন বদন্দয় খেন্দল েোন্দচ্ছ– িোর পর আমোর িোাঁন্দয় অন্দনক দরূ পে িন্ত 

বিে্িৃি একটো ি়ি নদী, ওপোন্দরও েু্র েোিপোলো, নীল আকোশ–এপোন্দরও অন্দনক 

খঝোপ িন–বকন্তু খেন মন্দন হ’ল েি জজ্বনেটো আবম ঝো়িলণ্ঠন্দনর খিন্দকোণো কোচ বদন্দয় 

খদেবচ–নোনো রন্দঙর েোিপোলো ও নদীর জ্ন্দলর খঢ্উন্দয়র নোনো রঙ–ওপোরটোয় 

খলোকজ্ন্দন ভরো, খমন্দয়ও আন্দি, পুরুষও আন্দি-েোিপোলোর মন্দধ্য বদন্দয় একটো মজ্ ন্দরর 

েরু চূ়িো খঠন্দল আকোন্দশ উন্দঠন্দি..আর েুল খে কি রন্দঙর আর কি চমৎকোর িো মনু্দে 

িলন্দি পোবরন্দন, েোন্দির েোরো গুাঁ ব়ি ভ’খর খেন রষ্টঙন ও উজ্জ্বল খথোকো খথোকো 

েুল…হঠোৎ খেই নদীর একপোন্দশ জ্ন্দলর ওপর ভোেমোন অিস্থোয় জ্যোঠোমশোন্দয়র 

ঠোকুর-ঘরটো একটু একটু েুন্দট উঠল, িোর চোবরবদন্দক নদী, কব়িকোন্দঠর কোন্দি কোন্দি 

খে নদীর ধ্োন্দরর ডোল িোর খথোকো খথোকো েুলেুি হোওয়োয় দুলন্দি..ওন্দদর খেই খদশটো 

খেন আমোন্দদর ঠোকুরঘন্দরর চোবরপোশ বঘন্দর..মন্দধ্য, ওপন্দর, নীন্দচ, ডোইন্দন, িোাঁন্দয় আমোর 

মন আনন্দ্ ভন্দর খেল…কোন্নো আেন্দি চোইল…বক জ্োবন খকোন ঠোকুন্দরর ওপর 

ভজিন্দি–আমোর খঘোর কোটল একটো খচাঁ চোন্দমবচর শন্দে। আমোয় েিোই বমন্দল খঠলন্দচ। 

েীিো আমোর ডোন হোি খজ্োর কন্দর ধ্ন্দর দোাঁব়িন্দয় আন্দি–পুরুিঠোকুর ও পুবলন খরন্দে 

আমোয় বক িলন্দচ– খচন্দয় খদবে আবম খভোন্দের লুবচর থোলোর অিযন্ত কোন্দি পো বদন্দয় 

দোাঁব়িন্দয় আবি–আমোর খকোাঁচো লুটুন্দচ্ছ উাঁচু কন্দর েোজ্োন্দনো েুলন্দকো লুবচর ওপন্দর। 

িোরপর েো ঘটল! পুরুিঠোকুর েোন্দল চোর-পোাঁচটো চ়ি কবষন্দয় বদন্দলন–খমজ্কোকো এন্দে 

িোব়ি খথন্দক খিবরন্দয় খেন্দি িলন্দলন। জ্যোঠোইমো এন্দে নরু-পুবলনন্দদর ওপর আগুন হন্দয় 

িলন্দি লোেন্দলন, েিোই জ্োন্দন আবম পোেল, আমোর মোথোর খরোে আন্দি, আমোয় িোরো 

খকন ঠোকুরদোলোন্দন বনন্দয় বেন্দয়বিল আরবির েময়– 

 

খমজ্কোকোর মোন্দরর ভন্দয় অন্ধকোর রোন্দত্র জ্যোঠোমশোয়ন্দদর বে়িকীপুকুন্দরর মোদোর-

িলোয় একো এন্দে দোাঁ়িোলোম। েীিো খেোলমোন্দল খটর পোয় বন আবম খকোথোয় বেন্দয়বি। 
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আমোর েো কোাঁপবিল ভন্দয়–এ আমোর বক হ’ল? আমোর এমন হয় খকন? এ বক েুি শি 

িযোরোম? ঠোকুন্দরর খভোে আবম খিো ইন্দচ্ছ কন্দর িুাঁই বন? িন্দি ওরো িঝুন্দল নো খকন? এেন 

আবম বক কবর? 

 

আবম বহ্ু খদিন্দদিী জ্োনিোম নো, খে-বশক্ষো আজ্ে আমোন্দদর খকউ খদয় বন। বকন্তু 

বমশনোরী খমমন্দদর কোন্দি েোন হওয়ো পে িন্ত েো বশন্দে এন্দেবি, খেই বশক্ষো অনুেোন্দর 

অন্ধকোন্দর মোদোরেোন্দির গুাঁ ব়ির কোন্দি মোষ্টটর ওপর হোাঁটু খেন্দ়ি হোিন্দজ্ো়ি কন্দর মন্দন 

মন্দন িললোম–খহ প্রভু েীশু, খহ েদোপ্রভু, িুবম জ্োন আবম বনন্দদিোষ–আবম ইন্দচ্ছ কন্দর 

কবর বন বকিু, িুবম আমোর এই খরোে েোবরন্দয় দোও, আমোর খেন এ-রকম আর কেনও 

নো হয়। খিোমোর জ্য় খহোক, খিোমোর রোজ্ি আেুক, আন্দমন। 
 

েকোন্দল স্নোন কন্দর এন্দে খদবে েীিো আমোন্দদর ঘন্দরর িোরো্ োন্দি এক খকোন্দণ েুাঁষ্টট খহলোন 

বদন্দয় িন্দে বক প়িন্দি। আবম কোন্দি বেন্দয় িললোম–খদবে বক প়িবিে েীিো? েীিো এমন 

একমন্দন িই প়িন্দি খে িই খথন্দক খচোে নো িুন্দলই িলন্দল–ও-পো়িোর খিৌবদবদর কোি 

খথন্দক এন্দনবি–প্রেুিিোলো-খেো়িোটো একটু পন্দ়ি দযোন্দেো খকমন চমৎকোর িই দোদো– 

 

আবম িইেোনো হোন্দি বনন্দয় খদেলোম, নোমটো প্রেুিিোলো িন্দট। আবম িই প়িন্দি 

ভোলিোবেন্দন, িইেোনো ওর হোন্দি খেরি বদন্দয় িললোম–িুই এি িোন্দজ্ িই প়িন্দি 

পোবরে! 
 

েীিো িলন্দল–িোন্দজ্ িই নয় দোদো, পন্দ়ি খদন্দেো এেন। জ্বমদোন্দরর খিন্দল েিীন্দশর েন্দে 

এক েবরি ভট্টোচোবে ি িোমুন্দনর খমন্দয় প্রেুিিোলোর খদেো হন্দয়ন্দি। ওন্দদর খিোধ্ হয় বিন্দয় 

হন্দি। 
 

েীিো খদেন্দি ভোল িন্দট, বকন্তু খেমন েোধ্োরণি ভোইন্দয়রো খিোন্দনন্দদর খচন্দয় খদেন্দি ভোল 

হয়, আমোন্দদর খিলোন্দিও িোই হন্দয়ন্দি। আমোন্দদর মন্দধ্য দোদো েকন্দলর খচন্দয় েু্র– 

খেমন রঙ, খিমনই খচোেমুে, খিমনই চুল–িোরপর েীিো, িোরপর আবম। দোদো খে 

েু্র, এ-কথো শি্রুন্দিও স্বীকোর কন্দর–খে আন্দে খথন্দক ভোল খচোে, ভোল মুে, ভোল 

রঙ দেল কন্দর িন্দেন্দি–আমোর ও েীিোর জ্ন্দনয বিন্দশষ বকিু রোন্দে বন। িো হন্দলও েীিো 

খদেন্দি ভোল। িো িো়িো আিোর খশৌেীন–েি িদো ঘন্দষ খমন্দজ্, খেো াঁপোষ্টট খিাঁন্দধ্, ষ্টটপষ্টট পন্দর 

খি়িোন্দনো িোর স্বভোি। কথো িলন্দি িলন্দি দশিোর খেো াঁপোয় হোি বদন্দয় খদেন্দি খেো াঁপো 

ষ্টঠক আন্দি বক-নো, এ বনন্দয় এ-িোব়িন্দি িোন্দক কম কথো েহয করন্দি হয় বন। বকন্তু েীিো 

বিন্দশষ বকিু েোন্দয় মোন্দে নো, কোরুর কথো গ্রোন্দহযর মন্দধ্য আন্দন নো–বচরকোন্দলর একগুাঁন্দয় 

স্বভোি িোর। 
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আমোর মন্দন মোন্দঝ মোন্দঝ কি হয়, আমোন্দদর খিো পয়েো খনই, েীিোন্দক খিমন ভোল 

ঘন্দর বিন্দয় বদন্দি পোরি নো–এই েি পো়িোেো াঁন্দয় আমোর জ্যোঠোমশোয়ন্দদর মি িোব়িন্দি, 

আমোর জ্যোঠোইমোর মি শোশু়িীর হোন্দি প়িন্দি–বক দুদিশোটোই খে ওর হন্দি! ওর এি িই 

প়িোর খঝোাঁক খে, এ-পো়িোর ও-পো়িোর খিৌ-জঝন্দদর িোন্দক্স েি িই আন্দি খচন্দয়-বচনন্দি 

এন্দন এ-েংেোন্দরর কষ্টঠন কোন্দজ্র েোাঁন্দক েোাঁন্দক েি পন্দ়ি খেন্দল বদন্দয়ন্দি। জ্যোঠোইমো 

খিো এমবনই িন্দলন, ও-েি অলুক্ষন্দণ কোণ্ড িোপু–খমন্দয়-মোনুন্দষর আিোর অি িই প়িোর 

শে, অি েোজ্ন্দেোন্দজ্র ঘটো খকন? প়িন্দি খিমন শোশু়িীর হোন্দি, ঝোাঁটোর আেোয় িই 

প়িো ঘুবচন্দয় খদন্দি বিন বদন্দন। 
 

েীিোর িুজি েুি। ‘শিেল্প’ িন্দল একেোনো িই ও খকোথো খথন্দক এন্দনবিল, িোন্দি 

‘খেোনোমুেী ও িোইমুেী’ িন্দল একটো েল্প আন্দি, েৎমোর েংেোন্দর গুণিিী লক্ষ্মীন্দমন্দয় 

খেোনোমুেী ঝোাঁটো লোবথ খেন্দয় মোনুষ হ’ি–িোরপর খকোন খদন্দশর রোজ্কুমোন্দরর েন্দে িোর 

বিন্দয় হন্দয় খেল ভেিোন্দনর দয়োয়–েীিো খদবে েল্পটোর পোিো মুন্দ়ি খরন্দেন্দি। ও-েল্পটোর 

েন্দে ওর জ্ীিন্দনর বমল আন্দি, এই হয়ি খভন্দিন্দি। বকন্তু েীিো একষ্টট কথোও মেু েুন্দট 

িখল নো খকোন বদন। ভোবর চোপো। 
 

েীিো িই খথন্দক খচোে িুন্দল পন্দথর বদন্দক খচন্দয় িলন্দল–ঐ হীরুঠোকুর আেন্দচ দোদো, 

আবম পোলোই– 

 

আবম িললোম–খিোে, হীরুঠোকুর বকিু িলন্দি নো। ও ষ্টঠক আজ্ এেোন্দন েোিোর কথো 

িলন্দি দযোে। 
 

হীরুঠোকুরন্দক এ-েোাঁন্দয় আেো পে িন্ত খদেবি। খরোেো কোন্দলো খচহোরো, খেো াঁচো খেো াঁচো একমেু 

কোাঁচো-পোকো দোব়ি, পরন্দন থোন্দক আধ্ময়লো থোন, েোবল পো, কোাঁন্দধ্ ময়লো চোদর, িোর 

ওপন্দর একেোনো ময়লো েোমিো খেলো। বনন্দজ্র ঘরন্দদোর খনই, খলোন্দকর িোব়ি িোব়ি খেন্দয় 

খি়িোন্দনো িোর িযিেো। আমরো েেন এেোন্দন নিুন এলোম, িেন কিবদন হীরুঠোকুর 

এন্দে আমোন্দক িন্দলন্দি, খিোমোর মোন্দক িল খেোকো, আবম এেোন্দন আজ্ দুন্দটো েোন্দিো। 

মোন্দক িলন্দিই িেুবন বিবন রোজ্ী হন্দিন- মো বচরকোল এমন বিন্দলন নো, খলোকন্দক 

েোওয়োন্দি-মোেোন্দি বচরবদনই বিবন ভোলিোন্দেন। 
 

আমোর কথোই ষ্টঠক হ’ল। হোরুঠোকুর এন্দে িলন্দল- খশোন খেোকো, খিোমোর মোন্দক িন্দলো 

আবম এেোন্দন আজ্ দুপুন্দর চোষ্টট্ট ভোি েোন্দিো। েীিো িই মুন্দে বদন্দয় বেল বেল কন্দর 

খহন্দেই েুন। আবম িললোম, হীরু-জ্যোঠো, আজ্কোল খিো আমরো আলোদো েোইন্দন। 

জ্যোঠোমশোয়ন্দদর িোব়িন্দি েোই, িোিো মোরো বেন্দয় পে িন্ত। আপবন খেজ্কোকোন্দক িলুন 

বেন্দয়। খেজ্কোকো কোাঁটোলিলোয় নোবপন্দির কোন্দি দোব়ি কোমোন্দচ্ছন। 
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খেজ্কোকো খলোক ভোল। হীরুঠোকুর আশ্বোে খপন্দয় আমোন্দদরই ঘন্দরর িোরো্ োয় িেল। 

েীিো উন্দঠ একটো কম্বল খপন্দি বদন্দল। হীরুঠোকুর িলন্দল, খিোমোর দোদো খকোথোয়? দোদোর 

েন্দে ওর ি়ি ভোি। হীরুঠোকুন্দরর েল্প দোদো শুনন্দি ভোলিোন্দে, হীরুঠোকুন্দরর কি খদন্দে 

দোদোর দুুঃে েুি, হীরুঠোকুর নো খেন্দি খপন্দল দোদো িোব়ি খথন্দক চোল চুবর কন্দর বদন্দয় 

আন্দে। এেোন্দন েেন খেন্দি আেি িেুবন প্রথম দোদোর েন্দে ওর আলোপ হয়, এই 

িোরো্োয় িন্দেই। হীরুঠোকুন্দরর খকউ খনই–একটো খিন্দল বিল, খে নোবক আজ্ 

অন্দনকবদন বনরুন্দদ্দশ হন্দয় খেন্দি। হীরুঠোকুন্দরর এেনও বিশ্বোে, খিন্দল একবদন বেন্দর 

আেন্দিই এিং অন্দনক টোকোকব়ি আনন্দি, িেন িোর দুুঃে ঘুচন্দি। দোদো হীরুর ওই-েি 

েল্প মন বদন্দয় িন্দে িন্দে খশোন্দন। অমন খশ্রোিো এ-েোাঁন্দয় খিোধ্ হয় হীরুঠোকুর আর 

কেনও পোয় বন। 
 

খেন্দি িন্দে হীরুঠোকুর এক মহোন্দেোলমোল িোবধ্ন্দয় িেল। জ্যোঠোমশোন্দয়র খিোট খমন্দয় 

েবরন্দক খডন্দক িলন্দল, হীরু কোরুর নোম মন্দন রোেন্দি পোন্দর নো, েুকী খশোন, িোব়ির মন্দধ্য 

জজ্ন্দেে কর খিো ডোন্দলর িোষ্টটন্দি িোাঁরো বক বকিু বমবশন্দয় বদন্দয়ন্দিন? আমোর েো খেন 

ঘুরন্দচ। েিোই জ্োন্দন হীরুঠোকুন্দরর মোথো েোরোপ, খে ওরকম একিোর আমোন্দদর িোব়ি 

খেন্দি িন্দেও িন্দলবিল, বকন্তু িোব়িেুি খমন্দয়রো খিজ্োয় চটল এন্দি। চটিোরই কথো। 

জ্যোঠোইমো িলন্দলন–খেজ্ঠোকুরন্দপোর খেন্দয়-খদন্দয় খিো আর কোজ্ খনই, ও আপদ 

মোন্দের মন্দধ্য দশবদন আন্দে এেোন্দন খেন্দি। িোর ওপর আিোর িন্দল বক-নো ডোন্দল বিষ 

বমবশন্দয় বদই আমরো। আ মরণ মুেন্দপো়িো িোমুন, খিোন্দক বিষ েোইন্দয় খমন্দর বক খিোর 

লোন্দকো টোকোর িোলুক হোি করি? আজ্ খথন্দক িন্দল দোও খেজ্ঠোকুরন্দপো, এ-িোব়ির 

খদোর িন্ধ হন্দয় খেল, খকোন্দনো বদন েদন্দরর খচৌকোঠ মো়িোন্দল ঝোাঁটো খমন্দর িো়িোন্দিো। 
 

হীরু িেন েোওয়ো খশষ কন্দরবিল। জ্যোঠোইমোর েোলোেোবল শুন্দন মুেেোনো কোাঁচুমোচু কন্দর 

উন্দঠ খেল। দোদো এ-েময় িোব়ি বিল নো।–আমোন্দদর মুন্দে এর পর শুন্দন িলন্দল–আহো, 

ও পোেল, খিন্দলর খশোন্দক পোেল হন্দয়ন্দি। ও বক িন্দল নো-িন্দল িো বক ধ্রন্দি আন্দি? বিুঃ, 

েোিোর েময় জ্যোঠোইমোর েোলম্ করো ভোল হয় বন। আহো! 
 

েীিো িলন্দল–েোলোেোল খদওয়ো ভোল হয় বন খকন, েুি ভোল হন্দয়ন্দি। েোন্দমোকো িলন্দি খে 

বিষ বমবশন্দয় বদন্দয়ন্দি? খলোন্দক বক মন্দন করন্দি? 

 

দোদো আর বকিু িলন্দল নো, চুপ কন্দর রইল। খে কোরুর েন্দে িকি করন্দি পোন্দর নো, 

েীিোর েন্দে খিো নয়ই। একিোর খকিল আমোয় জজ্ন্দেে করন্দল–হীরুন্দজ্যঠো খকোন 

বদন্দক খেল খর জজ্িু? আবম িললোম আবম জ্োবনন্দন। 
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এর মোে দুই-বিন পন্দর, মোঘ মোন্দের খশষ, বিন্দকল খিলো। আমোন্দদর ঘন্দরর েোমন্দন 

একটুেোবন প়িন্ত খরোন্দদ বপঠ বদন্দয় সু্কন্দলর অঙ্ক কষবচ–এমন েময় খদবে হীরুঠোকুরন্দক 

েন্তপ িন্দণ আন্দি আন্দি ধ্ন্দর বনন্দয় আেন্দি দোদো। 
 

হীরুঠোকুন্দরর খচহোরো শীণ ি, মোথোর চুল আরও উেন্দকোেুেন্দকো, মুে পযোঙোে–জ্বন্দর 

খেমবন কোাঁপন্দি, খিমবন কোশন্দচ। শুনলোম আজ্–বক চোর পোাঁচ বদন অেুে অিস্থোয় 

 

আমোন্দদরই পো়িোয় ভট্টোচোবে িন্দদর পুন্দজ্োর দোলোন্দন শুন্দয় বিল। অেুন্দে কোশ-থুথু খেন্দল 

ঘর অপবরষ্কোর কন্দর খদন্দে িোরো এই অিস্থোয় িন্দলন্দি খেেোন্দন জ্োয়েো হন্দি নো। 

হীরুঠোকুর চলন্দি পোন্দর নো, খেমন দুি িল, খিমবন জ্বর আর খে বক ভয়োনক কোবশ! 

খকোথোয় েোয়, িোই দোদো িোন্দক বনন্দয় এন্দেন্দি জ্যোঠোমশোয়ন্দদর িোব়ি। ভন্দয় আমোর প্রোণ 

উন্দ়ি খেল। দোদোর বক এিটুকু িুজি খদনবন ভেিোন! এটো বক বনন্দজ্ন্দদর িোব়ি খে 

এেোন্দন েো েুবশ করো চলন্দি? খকোন ভরেোয় দোদো ওন্দক এেোন্দন বনন্দয় এল দযোন্দেো খিো? 

 

েো ভয় কন্দরবি, িোই হ’ল। হীরুন্দক অেুে েোন্দয় হোি ধ্ন্দর িোব়িন্দি এন্দনন্দি দোদো, এ কথো 

বিদুযিন্দিন্দে িোব়ির মন্দধ্য প্রচোর হন্দয় খেন্দিই আমোর েু়িিুন্দিো জ্োঠিুন্দিো ভোইন্দিোনরো 

েি মজ্ো খদেন্দি িোইন্দরর উন্দঠোন্দন িুন্দট এল, খেজ্কোকো এন্দে িলন্দলন–নো নো–এেোন্দন 

খক বনন্দয় এল ওন্দক? এেোন্দন জ্োয়েো খকোথোয় খে রোেো হন্দি? বকন্তু িিক্ষন্দণ 

জ্যোঠোমশোয়ন্দদর চণ্ডীমণ্ডন্দপর দোওয়োয় হীরু ধু্কন্দি, দোদো চণ্ডীমণ্ডন্দপর পুন্দরোন্দনো 

েপটো িোন্দক খপন্দি বদন্দয়ন্দি। িেবন একটো ও-অিস্থোর খরোেীন্দক খকোথোয় িো েরোন্দনো 

েোয়? িোধ্য হন্দয় িেনকোর মি জ্োয়েো বদন্দিই হ’ল। 
 

বকন্তু এর জ্ন্দনয বক অপমোনটোই েহয করন্দি হ’ল দোদোন্দক। এইজ্ন্দনযই িলবচ বদনটো 

কেন্দনো ভুলন্দিো নো। দোদোন্দক আমরো েিোই ভোলিোবে, আবম েীিো দুজ্ন্দনই। আমরো 

জ্োবন খে খিোকো, িোর িুজি খনই, খে এেনও আমোন্দদর খচন্দয়ও খিন্দলমোনুষ, েংেোন্দরর 

ভোলম্ খে বকিু খিোন্দঝ নো, িোন্দক িোাঁবচন্দয় আ়িোল কন্দর খিবরন্দয় আমরো চবল। দোদোন্দক 

খকউ একটু িকন্দল আমরো েহয করন্দি পোবরন্দন, আর খেই দোদোন্দক িোব়ির মন্দধ্য খডন্দক 

বনন্দয় বেন্দয় প্রথন্দম খেজ্কোকো আথোবলপোিোবল চ়িচোপ়ি মোরন্দলন। িলন্দলন, িুন্দ়িো 

ধ্ো়িী খকোথোকোর, ওই হোাঁপকোন্দশর রুেী িোব়ি বনন্দয় এন্দল িুবম কোর হুকুন্দম? খিোমোর 

িোিোর িোব়ি এটো? এিটুকু েোন হয় বন খিোমোর? েোহেও খিো িবলহোবর, জজ্ন্দেে নো 

িোদ নো কোউন্দক, একটো কষ্টঠন রুেী িোব়ি বনন্দয় এন্দে িুলন্দল খকোন েোহন্দে? নিোি 

হন্দয়ি নো বধ্েী হন্দয়ি? নো খিোমোর চো-িোেোন খপন্দয়ি? 

 

এর খচন্দয় খিশী কি হ’ল েেন জ্যোঠোইমো অন্দনক েোবলেোলোন্দজ্র পর খরোয়োন্দক দোাঁব়িন্দয় 

হুকুম জ্োবর করন্দলন, েোও, রুেী িুাঁ ন্দয় ঘন্দরর খদোন্দর উঠন্দি পোন্দি নো, পুকুর খথন্দক 

েোন্দয়র ও-খকোটেুি ডুি বদন্দয় এে বেন্দয়। 
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মোঘ মোন্দের শীন্দির েন্ধযো আর খেই কনকন্দন ঠোণ্ডো পুকুন্দরর জ্ল–িোর ওপর চো 

িোেোন্দনর আমন্দলর ওই খিাঁ়িো েরম খকোটটো িো়িো দোদোর েোন্দয় খদিোর আর বকিু খনই, 

দোদো েোন্দয় খদন্দি বক খনন্দয় উন্দঠ? েীিো িুন্দট বেন্দয় শুকন্দনো কোপ়ি বনন্দয় এন্দে পুকুন্দরর 

ধ্োন্দর দোাঁব়িন্দয় রইল। মোও এন্দে দোাঁব়িন্দয় বিন্দলন, বিবন ভোলমোনুষ, দোদোন্দক একটো কথোও 

িলন্দলন নো, খকিল ঠকঠক কন্দর কোাঁপন্দি কোাঁপন্দি জ্ল খথন্দক খে েেন উন্দঠ এল িেন 

বনন্দজ্র হোন্দি েোমিো বদন্দয় িোর মোথো মুবিন্দয় বদন্দলন, েীিো শুকন্দনো কোপ়ি এবেন্দয় 

বদন্দল, আবম েোন্দয়র খকোটটো েুন্দল পরন্দি বদলোম। রোন্দত্র মো েোিু কন্দর বদন্দলন আমোন্দদর 

ঘন্দরর উনুন্দন–দোদো বেন্দয় হীরুঠোকুরন্দক েোইন্দয় এল। 
 

েকোলন্দিলো খেজ্কোকো ও জ্যোঠোমশোই দত্তন্দদর কোাঁটোলিোেোন্দনর ধ্োন্দর খপোন্দ়িো জ্বমন্দি 

িোব়ির কৃষোণন্দক বদন্দয় খেজ্রুপোিোর একটো কুাঁ ন্দ়ি িোাঁধ্োন্দলন এিং খলোকজ্ন ডোবকন্দয় 

হীরুন্দক ধ্রোধ্বর কন্দর খেেোন্দন বনন্দয় খেন্দলন। দোদো চুবপচুবপ একিোষ্টট েোিু মো’র কোি 

খথন্দক কন্দর বনন্দয় বদন্দয় এল। বদন-দুই এই অিস্থোয় কোটন্দলো। মুেুন্দজ্জ-িোব়ির ি়িন্দমন্দয় 

নবলনীবদ রোন্দত্র একিোষ্টট িোবল ি বদন্দয় আেন্দিো আর েকোলন্দিলো েোিোর েময় িোষ্টটটো 

বেবরন্দয় বনন্দি খেি। 
 

একবদন রোন্দি দোদো িলন্দল–চল জজ্িু, আজ্ হীরুজ্যোঠোর ওেোন্দন রোন্দি থোকবি? 

রোমেবি-কোকো খদন্দে িন্দলন্দি অিস্থো েোরোপ। চল আগুন জ্বোলোন্দিো এেন, িড্ড শীি 

নইন্দল। 
 

রোি দশটোর পর আবম ও দোদো দুজ্ন্দন খেলোম। আমরো েোওয়োর পর নবলনীবদ েোি ুবনন্দয় 

এল। িলন্দল, বক রকম আন্দি খর হীরুকোকো? িোরপর খে চন্দল খেল। নোরন্দকোন্দলর মোলো 

দু’বিনন্দট বশয়ন্দরর কোন্দি পোিো, িোন্দি কোশ থুথু খেন্দলন্দচ রুেী। আমোর েো খকমন িবম-

িবম করন্দি লোেল। আর বক কনকন্দন ঠোণ্ডো! খেজ্নু্দরর পোিোর ঝোাঁন্দপ বক মোঘ মোন্দের 

শীি আটকোয়? দত্তন্দদর কোাঁটোলিোেোন খথন্দক শুকন্দনো কোাঁটোলপোিো বনন্দয় এন্দে দোদো 

আগুন জ্বোলন্দল। একটু পন্দর দুজ্ন্দনই ঘুবমন্দয় প়িলোম। কি রোন্দত্র জ্োবন নো, আমোর 

মন্দন হ’ল হীরুজ্যোঠো আমোর েোমন্দন দোাঁব়িন্দয় আন্দি। হীরুজ্যোঠো আর কোশন্দচ নো, িোর 

খরোে খেন খেন্দর বেন্দয়ন্দি! আমোর বদন্দক খচন্দয় খহন্দে িলন্দল, জজ্িু, আবম িোাঁশন্দিন্দ়ি 

েোজচ্ছ েেো নোইন্দি। আমোয় ি়ি কি বদন্দয়ন্দি হবরিিভ আমোর জ্যোঠোমশোই, আবম িন্দল 

েোজচ্ছ, বনি িংশ হন্দি বনি িংশ হন্দি। খিোমরো িোব়ি বেন্দয় খশোও খে েোও। 
 

আমোর েো বশউন্দর উঠন্দলো–এি স্পি কথোগুন্দলো কোন্দন খেল, এি স্পি হীরুজ্যোঠোন্দক 

খদেলোম খে িুন্দঝ উঠন্দি পোরলোম নো প্রিযক্ষ খদেবি, নো স্বপ্ন খদেবি। ঘুম বকন্তু খভন্দঙ 

বেন্দয়বিল, দোদো খদবে িেনও কুাঁ কব়ি হন্দয় শীন্দি ঘুমুন্দচ্ছ, কোাঁটোলপোিোর আগুন বনন্দভ 

জ্ল হন্দয় বেন্দয়ন্দি, হীরুজ্যোঠোও ঘুমুন্দচ্ছ মন্দন হ’ল। িোইন্দর খদবে খভোর হন্দয় বেন্দয়ন্দি। 
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দোদোন্দক উষ্টঠন্দয় নবলনীবদবদর িোিো রোমেবি মুেুন্দজ্জন্দক ডোবকন্দয় আনলোম। বিবন এন্দে 

খদন্দেই িলন্দলন, ও খিো খশষ হন্দয় বেন্দয়ন্দি। কিক্ষণ হ’ল? খিোরো বক রোন্দত্র বিবল নোবক 

এেোন্দন? 

 

হীরুঠোকুন্দরর মৃিুযন্দি খচোন্দের জ্ল এক দোদো িো়িো খিোধ্ হয় আর খকউ খেন্দল বন। 
 

অন্দনকবদন পন্দর শুন্দনবিলোম, হীরুঠোকুর চপিৃক বক জ্বমজ্মো ও দুেোনো আম-

কোাঁটোন্দলর িোেোন িন্ধক খরন্দে জ্যোঠোমশোন্দয়র কোন্দি বকিু টোকো ধ্োর কন্দর এিং খশষ 

পে িন্ত হীরুঠোকুর খে টোকো খশোধ্ নো করোর দরুন জ্যোঠোমশোয় নোবলশ কন্দর বনলোন্দম েি 

িন্ধকী বিষয় বনন্দজ্ই বকন্দন রোন্দেন। এর পর হীরুঠোকুর আপন্দে বকিু টোকো বদন্দয় 

েম্পবত্তটো বেবরন্দয় বনন্দি খচন্দয়বিল–জ্যোঠোমশোয় রোজ্ী হন বন। খকিল িন্দলবিন্দলন 

ব্রোহ্মন্দণর বভন্দট আবম চোইন্দন– ওটো খিোমোয় বেবরন্দয় বদলোম। হীরু িো খনয় বন, িখলবিল, 

েি খে পন্দথ বেন্দয়ন্দি, ও বভন্দটও খে পন্দথ েোক। এর বকিুকোল পন্দরই িোর মোথো েোরোপ 

হন্দয় েোয়। 
 

বিষয় িো়িিোর েন্দে েন্দে জ্যোঠোমশোন্দয়র দোন-ধ্যোন ধ্ম িোনুষ্ঠোন খিন্দ়ি চন্দলবিল। প্রবি 

পূবণ িমোয় িোাঁন্দদর ঘন্দর েিযনোরোয়ন্দণর পূজ্ো হয় খে িো নয় শুধু্–একষ্টট েবরি িোত্রন্দক 

জ্যোঠোইমো িিন্দর একষ্টট টোকো বদন্দিন িই খকনিোর জ্ন্দনয, শ্রোিণ মোন্দে িোাঁন্দদর আিোদ 

খথন্দক খনৌকো আন্দে নোনো জজ্বনেপত্র খিোঝোই হন্দয়–িিন্দরর ধ্োন, জ্োলোভরো কইমোি, 

িোজ্রোভরো হোাঁন্দের বডম, বিল, আন্দকর গু়ি আরও অন্দনক জজ্বনে। প্রবি িিরই খেই 

খনৌকোয় দুষ্টট একষ্টট হবরণ আন্দে। ধ্নধ্োনযপূণ ি বডঙো বনরোপন্দদ খদন্দশ খপৌৌঁন্দচন্দি এিং 

িোর জজ্বনেপত্র বনবি িন্দে ভোাঁ়িোর-ঘন্দর উঠল এই আনন্দ্ িোাঁরো প্রবিিোর শ্রোিণ মোন্দে 

পোাঁটো িবল বদন্দয় মনেোপূজ্ো করন্দিন ও গ্রোন্দমর ব্রোহ্মণ েোওয়োন্দিন। চিশোে মোন্দে 

েৃহন্দদিিো। খেোপীনোথ জ্ীউর পুন্দজ্োর পোলো প়িল ওাঁন্দদর। জ্যোঠোমশোয় েরন্দদর খজ্ো়ি 

প’খর খলোকজ্ন ও খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর েন্দে বনন্দয় কোাঁেরঘণ্টো, ঢ্োকন্দঢ্োল িোজজ্ন্দয় ঠোকুর 

বনন্দয় এন্দলন ও-পো়িোর েোবিন্দদর িোব়ি খথন্দক–জ্যোঠোইমো েু়িীমোরো িোব়ির খদোন্দর 

দোাঁব়িন্দয় বিন্দলন–প্রকোণ্ড খপিন্দলর বেংহোেন্দন িেোন্দনো শোলগ্রোম িন্দয় আনবিন্দলন 

জ্যোঠোমশোয় বনন্দজ্–বিবন িোব়ি ঢু্কিোর েমন্দয় জ্যোঠোইমো জ্ন্দলর ঝোরো বদন্দি বদন্দি 

ঠোকুর অভযথ িনো কন্দর বনন্দয় খেন্দলন। খমন্দয়রো শোাঁক িোজ্োন্দি লোেন্দলন, উলু বদন্দলন। 

আবম, েীিো ও দোদো আমোন্দদর ঘন্দরর িোরো্ো খথন্দক খদেবিলোম-অিযন্ত খকৌিূহল 

হন্দলও কোন্দি খেন্দি েোহে হ’ল নো। মোন্দক খমন্দম প়িোি খে-কথো ওাঁন্দদর কোন্দন েোওয়ো 

খথন্দক মোনুন্দষর ধ্োরো খথন্দক আমরো খনন্দম বেন্দয়বি ওাঁন্দদর খচোন্দে–আমরো েৃস্টোন, আমরো 

নোজিক, পোহো়িী জ্োন্দনোয়োর–ঘরন্দদোন্দর ঢু্কিোর খেোেয নই। চিশোে মোন্দের প্রবিবদন 

কি বক েোিোর চিবর হন্দি লোেল ঠোকুন্দরর খভোন্দের জ্ন্দনয–ওাঁরো পো়িোর ব্রোহ্মণন্দদর 



 দৃষ্টি প্রদীপ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
3

 

বনমন্ত্রণ কন্দর প্রোয়ই েোওয়োন্দিন, রোন্দত্র শীিন্দলর লুবচ ও েল-বমিোন্ন পো়িোর 

খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর খডন্দক বদন্দি খদন্দেবি িিুও েীিোর হোন্দি একেোনো চন্দ্রপুবল খভন্দঙ 

আধ্েোবনও খকোন বদন খদন বন। 
 

জ্যোঠোইমো এ েংেোন্দরর কত্তী, কোরণ জ্যোঠোমশোই খরোজ্েোর কন্দরন খিবশ। েে িো 

খমোটোন্দেোটো এক-েো েহনো, অলঙ্কোন্দর পবরপূণ ি–এই হন্দলন জ্যোঠোইমো। এ-িোব়িন্দি 

নিিধূ্রূন্দপ বিবন আেিোর পর খথন্দকই েংেোন্দরর অিস্থো বেন্দর েোয়, িোর আন্দে এাঁন্দদর 

অিস্থো েুি ভোল বিল নো–িোই বিবন বনন্দজ্ন্দক ভোন্দিন ভোেযিিী। এ-িোব়িন্দি িোাঁর উপর 

কথো িলিোর ক্ষমিো খনই কোরও। িোাঁর বিনো হুকুন্দম খকোন কোজ্ হয় নো। এই চজ্যষ্ঠ 

মোন্দে এি আম িোব়িন্দি, খিৌন্দদর বনন্দয় েোিোর ক্ষমিো খনই, েেন িলন্দিন েোও খে, 

িেন খেন্দি পোন্দি। জ্যোঠোমশোন্দয়র ি়ি ও খমজ্ খিন্দল, শীিলদো ও েবললদোর বিন্দয় 

হন্দয়ন্দি, েবদও িোন্দদর িন্দয়ে েুি খিশী নয় এিং িোন্দদর খিৌন্দয়ন্দদর িন্দয়ে আরও কম–

দুই খিন্দলর এই দুই খিৌ, ও িোব়িন্দি েলগ্রহ হন্দয় আন্দি এক ভোন্দেন্দিৌ িোর খিন্দলন্দমন্দয় 

বনন্দয়, আর আমোর মো আমোন্দদর বনন্দয়-–এ িো়িো ভুিন্দনর মো আন্দি, কোকীমোরো 

আন্দিন–এর মন্দধ্য এক খিোট কোকীমো িোন্দদ আর েি জ্যোঠোইমোর খেিোদোেী। খিোট 

কোকীমো িোন্দদ এইজ্ন্দনয খে বিবন ি়িমোনুন্দষর খমন্দয়–িোাঁর উপর জ্যোঠোইমোর প্রভুি 

খিবশ েোন্দট নো। 
 

প্রবিবদন েোওয়োর েময় বক বনল িজ্জ কোণ্ডটোই হয়! খরোজ্ খরোজ্ খদন্দে েন্দয় বেন্দয়ন্দি 

েবদও, িিুও এেনও খচোন্দে খকমন খঠন্দক। রোন্নোঘন্দর একেন্দে ভোন্দে, জ্োমোই, খিন্দলরো 

খেন্দি িন্দে। খিন্দলন্দদর পোন্দি, জ্োমোইন্দয়র পোন্দি ি়ি ি়ি জ্োমিোষ্টটন্দি ঘন দুধ্, 

ভোন্দেন্দদর পোন্দি হোিো কন্দর দুধ্। খমন্দয়ন্দদর েোিোর েময় েীিো, ভোন্দেন্দিৌ এরো েিোই 

কলোন্দয়র ডোল খমন্দে ভোি খেন্দয় উন্দঠ খেল–বনন্দজ্ন্দদর দল, দুই খিৌ, খমন্দয় নবলনীবদ, 

বনন্দজ্র জ্ন্দনয িোষ্টটন্দি িোষ্টটন্দি দুধ্ আম িোিোেো। নবলনীবদ আিোর মধু্ বদন্দয় আম দুধ্ 

খেন্দি ভোলিোন্দে–মধু্র অভোি খনই, জ্যোঠোমশোই প্রবি িৎের  আিোদ খথন্দক খিোট 

জ্োলোর একজ্োলো মধু্ বনন্দয় আন্দেন–নবলনীবদ দুধ্ বদন্দয় ভোি খমন্দেই িলন্দি, মো আমোয় 

একটু মধু্ বদন্দি িল নো েদুর মোন্দক। কোন্দলভন্দে হয়ি জ্যোঠোইমোর দয়ো হ’ল–বিবন 

েীিোর পোন্দি দুন্দটো আম বদন্দি িলন্দলন বক এক হোিো দুধ্ বদন্দি িলন্দলন–নয়ন্দিো ওরো 

এই কলোন্দয়র ডোল খমন্দে খেন্দয়ই উন্দঠ খেল। েীিো খে-রকম খমন্দয় নয় খে মুে েুন্দট 

খকোন বদন বকিু িলন্দি, বকন্তু খেও খিো খিন্দলমোনুষ, িোরও খিো েোিোর ইন্দচ্ছ হয়? আবম 

এই কথো িবল, েবদ েোিোর জজ্বনন্দের খিলোয় কোউন্দক খদন্দি, কোউন্দক িজঞ্চি করন্দি, 

িন্দি একেন্দে েকলন্দক খেন্দি নো িেোন্দলই খিো েি খচন্দয় ভোল? 

 

একবদন খকিল েীিো িন্দলবিল আমোর কোন্দি–দোদো, জ্যোঠোইমোরো বক রকম খলোক িল 

বদবক? মো িোল িোল িোটনো িোটন্দি, িোেন মোজ্ন্দি, রোজজ্যর িোবে কোপ়ি কোচন্দি, বকন্তু 
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এি ডোন্দির ি়িোিব়ি এ িোব়িন্দি, েোন্দিরই খিো ডোি, একোদশীর পরবদন মোন্দক খকোন্দনো 

বদন িন্দলও নো খে একটো ডোি বনন্দয় েোও। 
 

আবম মুন্দে মুন্দে িোবনন্দয় কথো িলন্দি ভোলিোবে। আপন মন্দন কেনও িোব়ির কিিোর মি 

কথো িবল, কেনও চোকন্দরর মি কথো িবল। েীিোন্দক কি শুবনন্দয়বি, একবদন মোন্দকও 

শুবনন্দয়বিলোম। একবদন ও-পো়িোর মুেুন্দজ্জিোব়িন্দি িীরুর মো, কোকীমো, বদবদ এরো েি 

ধ্ন্দর প়িল আমোন্দক িোবনন্দয় িোবনন্দয় বকিু িলন্দি হন্দি। 
 

ওন্দদর রোন্নোিোব়ির উন্দঠোন্দন, খমন্দয়রো েি রোন্নোঘন্দরর দোওয়োয় িন্দে। আবম দোাঁব়িন্দয় 

দোাঁব়িন্দয় েোবনকটো ভোিলোম বক িলি? খেেোন্দন একটো িোাঁন্দশর খঘরো পোাঁবচন্দলর েোন্দয় 

খঠেোন্দনো বিল। খেইন্দটর বদন্দক খচন্দয় আমোর মোথোয় িুজি এন্দে খেল। এই িোাঁন্দশর খঘরোটো 

হন্দি খেন আমোর স্ত্রী, আবম খেন চোকবর কন্দর িোব়ি আেবি, হোন্দি অন্দনক জজ্বনেপত্র। 

ঘন্দর খেন েন্দি ঢু্ন্দকবি, এমন ভোি কন্দর িললোম–ওন্দেো কই, খকোথোয় খেন্দল, 

েুলকবপগুন্দলো নোবমন্দয় নোও নো? খিন্দলটোর জ্বর আজ্ খকমন আন্দি? খমন্দয়রো েি 

খহন্দে এ ওর েোন্দয় েব়িন্দয় প়িল। 
 

আমোর উৎেোহ খেল আরও খিন্দ়ি। আবম বিরজির েুন্দর িললোম, আুঃ, ঐ খিো খিোমোর 

খদোষ! কুইবনন খদওয়ো আজ্ েুি উবচি বিল। খিোমোর খদোন্দষই ওর অেুে েোন্দচ্ছ নো। 

খেন্দি বদন্দয়ি বক? 

 

আমোর স্ত্রী অপ্রবিভ হন্দয় েুি নরম েুন্দর বক একটো জ্িোি বদন্দিই রোে পন্দ়ি খেল 

আমোর। িললোম–ওই পুাঁটবলটো খেোন্দলো, খিোমোর একন্দজ্ো়িো কোপ়ি আন্দি আর একটো 

িরল আলিো–খমন্দয়রো আির বেল বেল কন্দর খহন্দে উঠল। 
 

িীরুর খিোট খিৌবদবদ মুন্দে কোপ়ি েুাঁন্দজ্ হোেন্দি লোেন্দলো। আবম িললোম–ইন্দয় কন্দরো, 

আন্দে হোি-পো খধ্োয়োর জ্ল বদন্দয় একটু চোন্দয়র জ্ল চ়িোও বদবক? খেই কেন খেন্দন 

উন্দঠবচ–ঝোাঁকুবনর খচোন্দট আর এই দু-খকোশ খহাঁ ন্দট বেন্দদ খপন্দয় বেন্দয়ন্দি–আর খেই েন্দে 

একটু হোলুয়ো–কোেন্দজ্র খঠোঙো েুন্দল খদে বকশবমশ এন্দনবচ বকন্দন, খিশ ভোল কোিুলী-_ 

 

িীরুর কোকীমো খিো ডোক খিন্দ়ি খহন্দে উঠন্দলন। িীরুর মো িলন্দলন–খিো াঁ়িো পোেল! 

খকমন েি িলন্দচ খদে, মোন্দেো মো, উুঃ–আর খহন্দে পোবরন্দন! 
 

িীরুর খিোট খিৌবদবদর দম িন্ধ হন্দয় েোন্দি খিোধ্ হয় হোেন্দি হোেন্দি। িলন্দল–ওুঃ মো, 

আবম েোি খকোথোয়! ওর মন্দন মন্দন ওই েি শে আন্দি, ওর ইন্দচ্ছ ওর বিন্দয় হয়, খিৌ বনন্দয় 

অমবন েংেোর কন্দর–উুঃ মো খর! 
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েন্ধযো উত্তীণ ি হন্দয় খেন্দি। আবম রোন্নোঘন্দর িন্দে স্ত্রীর েন্দে েল্প করবচ। রোন্নো এেনও খশষ 

হয়বন। আবম িললোম–বচংব়ি মোিটো খকমন খদেন্দল, েুি পন্দচবন খিো? কোবলয়োটোয় ঝোল 

একটু খিবশ কন্দর বদও। 
 

িীরুর কোকীমো িলন্দলন, হোাঁ খর িুই বক খকিল েোওয়ো-দোওয়োর কথো িলবি খিৌন্দয়র 

েন্দে? বকন্তু আর বক ধ্রন্দনর কথো িলি েুাঁন্দজ্ পোইন্দন। ভোিলোম েোবনকক্ষণ, আর বক 

কথো িলো উবচি? আবম এই ধ্রন্দনর কথো েকলন্দক িলন্দি শুন্দনবচ স্ত্রীর কোন্দি। খভন্দি 

খভন্দি িললোম-েুকীর জ্ন্দনয জ্োমোটো আনন্দিো, কোল ওর েোন্দয়র মোপ বদও খিো। আর 

জজ্ন্দেে কন্দরো বক রঙ ওর পি্–নো, নো–এেন আর ঘুম ভোষ্টঙন্দয় জজ্ন্দেে করিোর 

দরকোর খনই, খিন্দলমোনুষ ঘুমুন্দচ্ছ, থোক। কোল েকোন্দলই– েুি েম্ভীর মুন্দে এ-কথো 

িলন্দিই খমন্দয়রো আিোর খহন্দে উঠল খদন্দে আবম ভোবর েুবশ হন্দয় উঠলোম। আরও 

িোহোদুবর খনিোর ইচ্ছোয় উৎেোন্দহর েুন্দর িললোম- আবম খনপোলী নোচ জ্োবন–চো-িোেোন্দন 

থোকন্দি আবম খদন্দে খদন্দে বশন্দেবি। 
 

খমন্দয়রো েিোই িন্দল উঠন্দলো, িোও জ্োবনে নোবক? িো খর! িো খিো িুই িবলে বন 

খকোন্দনোবদন? খদবে–খদবে— 

 

বকন্তু আর একজ্ন খলোক দরকোর খে? আমোর েন্দে আর খক আেন্দি? েীিো থোকন্দল 

ভোল হি। খেও জ্োন্দন। আপনোন্দদর িীণো খকোথোয় খেল? খে হন্দলও হয়। 
 

এ কথোয় খমন্দয়রো খকন খে এি খহন্দে উঠল হঠোৎ, িো আবম িুঝন্দি পোরলোম নো। িীণো 

িীরুর খমজ্ খিোন, আমোর খচন্দয় বকিু খিোট, খদেন্দি খিশ ভোল। খে ওেোন্দন বিল নো। 

িেন–একো একো খনপোলী নোচ হয় নো িন্দল খিশী িোহোদুবরটো আমোর আর খনওয়ো হয় 

বন খে-বদন। 
 

েীিোর িই প়িোর িযোপোর বনন্দয় জ্যোঠোইমো েকল েময় েীিোন্দক মুেনো়িো খদন। েীিো 

খে পবরষ্কোর পবরচ্ছন্ন বেটেোট থোকন্দি ভোলিোন্দে এটোও জ্যোঠোইমো িো কোকীমোরো 

খদেন্দি পোন্দরন নো। েীিো বচরকোল ওই রকম খথন্দক এন্দেন্দি চো-িোেোন্দন। একষ্টটমোত্র 

খমন্দয়, মো িোন্দক েি েময় েোজজ্ন্দয়-গুবিন্দয় রোেন্দি ভোলিোেন্দিন, কিকটো আিোর 

েন্দ়ি উন্দঠবিল বমে নটিন্দনর দরুন। বমে নটিন মোন্দক প়িোন্দি এন্দে বনন্দজ্র হোন্দি 

েীিোর চুল আাঁচন্দ়ি বদি, চুন্দল লোল বেন্দি খিাঁন্দধ্ বদি, হোি ও মুে পবরষ্কোর রোেন্দি 

খশেোি। এেোন্দন এন্দে েীিোর দুেোনোর খিবশ বিনেোনো কোপ়ি খজ্োন্দটবন খকোন েময়–

জ্োমো খিো খনই-ই। জ্যোঠোইমো িন্দলন, খমন্দয়মোনুন্দষর আিোর জ্োমো েোন্দয় বকন্দের? বকন্তু 

ওরই মন্দধ্য েীিো েরেো কোপ়িেোবন পন্দর থোন্দক, চুলষ্টট টোন টোন কন্দর খিাঁন্দধ্ খপিন্দন 

খেোল খেো াঁপো খিাঁন্দধ্ খি়িোয়, কপোন্দল ষ্টটপ পন্দর–এ-েোাঁন্দয়র এক পোল অেভয অপবরষ্কোর 
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খিন্দলন্দমন্দয়র মন্দধ্য ওন্দক েম্পূণ ি অনয রকন্দমর খদেোয়, খে-খকউ খদেন্দলই িলন্দি পোন্দর 

ও এ-েোাঁন্দয়র নয়, এ অঞ্চন্দলর নো–ও েম্পূণ ি স্বিন্ত্র। 
 

দুন্দটো জজ্বনে েীিো েুি ভোলিোন্দে খিন্দলন্দিলো খথন্দক–েোিোন আর িই। আর এেোন্দন 

এন্দে পে িন্ত ষ্টঠক ওই দুন্দটো জজ্বনেই খমন্দল নো–এ-িোব়িন্দি েোিোন খকউ িযিহোর কন্দর 

নো, কোকীমোন্দদর িোন্দক্স েোিোন হয়ি আন্দি বকন্তু খে িোক্স-েোজ্োন্দনো বহেোন্দি আন্দি, 

খেমন িোাঁন্দদর িোন্দক্স কোাঁন্দচর পুিুল আন্দি, চীন্দনমোষ্টটর হবরণ, খেোকো পুিুল, উট আন্দি–

খিমবন। িিুও েোিোন িরং েুাঁজ্ন্দল খমন্দল িোব়িন্দি–খকউ িযিহোর করুক আর নোই 

করুক–িই েুাঁজ্ন্দলও খমন্দল নো–দুেোনো িই িো়িো–নিুন পোাঁজজ্ আর েিযনোরোয়ন্দণর 

পুাঁবথ। আমরো খিো চো-িোেোন্দন থোকিোম, খে খিো িোংলো খদন্দশই নয়–িিুও আমোন্দদর 

িোন্দক্স অন্দনক িোংলো িই বিল। নোনো রকন্দমর িবিওয়োলো িোংলো িই–েীশুর েল্প, 

পবরত্রোন্দণর কথো, জ্ন্দির েল্প, েুিণ িিবণক পুন্দত্রর কোবহনী আরও কি বক। এর মন্দধ্য 

বমশনোবর খমন্দমরো অন্দনক বদন্দয়বিল, আিোর িোিোও কলকোিো খথন্দক ডোন্দক আনোন্দিন–

েীিোর জ্ন্দনয এন্দন বদন্দয়বিন্দলন। কঙ্কোিিী, হোন্দিম িোই, বহন্দিোপন্দদন্দশর েল্প, আমোর 

জ্ন্দনয একেোনো ‘ভূন্দেোল-পবরচয়’ িন্দল িই আর একেোনো ‘ঠোকুরদোর ঝুবল’। আবম 

েন্দল্পর িই প়িন্দি িি ভোলিোবেন্দন, দু-বিনন্দট েল্প পন্দ়ি আমোর িইেোনো আবম 

েীিোন্দক বদন্দয় বদন্দয়বিলোম। 
 

আমোর ভোল লোন্দে েীশুেৃন্দের কথো প়িন্দি। পি িন্দি েীশুর উপন্দদশ, েীশুর পুনরুেোন, 

অপিযয়ী পুন্দত্রর প্রিযোিিিন। এ েি আমোর খিশ লোন্দে। এেোন্দন ও েি িই পোওয়ো েোয় 

নো িন্দল পব়িন্দন। েীশুর কথো এেোন্দন খকউ িন্দলও নো। একেোনো েৃন্দস্টর রঙীন িবি 

আমোর কোন্দি আন্দি–বমে নটিন বদন্দয়বিল–খেেোনো আমোর ি়ি বপ্রয়। মোন্দঝ মোন্দঝ িোর 

ক’খর খদবে। 
 

বহ্ু খদিিোর খকোন মূবিি আবম খদবেবন, জ্যোঠোমশোন্দয়র িোব়িন্দি েো পুন্দজ্ো কন্দরন, িো 

খেোলমি পোথন্দরর নুব়ি। এ-গ্রোন্দম দুে িোপূজ্ো হয় নো, িবিন্দি দুে িোমূবিি খদন্দেবি, ভোল 

িুঝন্দি পোবরন্দন, বকন্তু একটো িযোপোর হন্দয়ন্দি মন্দধ্য। খচৌধু্রীপো়িোয় ি়ি পুকুন্দরর ধ্োন্দরর 

পোকু়িেোন্দির িলোয় কোন্দলো পোথন্দরর একটো খদিমূবিি েোন্দির গুাঁব়িন্দি খঠেোন্দনো আন্দি–

আবম একবদন দুপুন্দর পোকু়িিলো বদন্দয় েোজচ্ছ, িোিো িেন খিাঁন্দচ আন্দিন বকন্তু িোাঁর েুি 

অেুে– ওই েময় মূবিিটো আবম প্রথম খদবে–জ্োয়েোটো বনজ্িন, পোকু়িেোন্দির 

ডোলপোলোর বপিন্দন অন্দনকেোবন নীল আকোশ, খমন্দঘর একটো পোহো়ি খদেোন্দচ্ছ ষ্টঠক 

খেন িরন্দে খমো়িো কোঞ্চনজ্ঙ্ঘো–একটো হোি ভোঙো েবদও বকন্তু বক েু্র খে মুে 

মূবিিটোর, বক অপূি ি ে়িন–আমোর হঠোৎ মন্দন হ’ল ওই পোথন্দরর মূবিির পবিত্র মুন্দের 

েন্দে ক্রুশবিি েীশুেৃন্দের মুন্দের বমল আন্দি–খকউ বিল নো িোই খদন্দেবন–আমোর 

খচোন্দে জ্ল এল, আবম একদৃষ্টিন্দি মূবিিটোর মুন্দের বদন্দক খচন্দয়ই আবি–ভোিলোম 
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জ্যোঠোমশোয়রো পোথন্দরর নুব়ি পুন্দজ্ো কন্দর খকন, এমন েু্র মূবিির খদিিো খকন বনন্দয় 

বেন্দয় পুন্দজ্ো কন্দর নো? িোর পন্দর শুন্দনবচ ঐ দীবঘ েুাঁ়িিোর েমন্দয় আজ্ প্রোয় পাঁবচশ িির 

আন্দে মূবিিটো হোিভোঙো অিস্থোন্দিই মোষ্টটর িলোয় পোওয়ো েোয়। েীিোন্দক বনন্দয় বেন্দয় 

খদবেন্দয়বিলোম একিোর––একিোর েীিো জ্িো, আক্, ঝুমন্দকো েুন্দলর একি়িো মোলো 

খোঁন্দথ মূবিির েলোয় পবরন্দয় বদন্দয়বিল। অমন েু্র খদিিোন্দক আজ্ পাঁবচশ িির 

অনোদন্দর গ্রোন্দমর িোইন্দরর পুকুরপোন্দ়ি অমন কন্দর খকন খে খেন্দল বদন্দয়ন্দি এরো। 
 

একিোর একেোনো িই প়িলোম–িইেোনোর নোম চচিনযচবরিোমৃি। এক জ্োয়েোয় একষ্টট 

কথো পন্দ়ি আমোর ভোবর আন্ হ’ল। চচিনযন্দদি খিন্দলন্দিলোয় একিোর আাঁিোকুন্দ়ি 

এাঁন্দটো হোাঁব়িকুব়ি খেেোন্দন খেন্দল, খেেোন্দন বেন্দয়বিন্দলন িন্দল িোাঁর মো শচীন্দদিী েুি 

িন্দকন। চচিনযন্দদি িলন্দলন–মো পৃবথিীর েি িত্রই ঈশ্বর আন্দিন, এই আাঁিোকুন্দ়িও 

আন্দিন। ঈশ্বর খেেোন্দন আন্দিন, খে-জ্োয়েো অপবিত্র হন্দি বক কন্দর? 

 

ভোিলোম জ্যোঠোইমোর বিরুন্দি চমৎকোর েুজি খপন্দয়বি ওাঁন্দদর ধ্ন্দম ির িইন্দয়, চচিনযন্দদি 

অিিোর, িোাঁরই মুন্দে। জ্যোঠোইমোন্দক একবদন িললোম কথোটো। িললোম–জ্যোঠোইমো, 

আপবন খে িোব়ির বপিন্দন িোাঁশিন্দন খেন্দল বক খশও়িো েোন্দি কোপ়ি খঠকন্দল হোি-পো নো 

ধু্ন্দয়, কোপ়ি নো খিন্দ়ি ঘন্দর ঢু্কন্দি খদন নো, চচিনযচবরিোমৃন্দি বক বলন্দেন্দি জ্োন্দনন? 

 

চচিনযন্দদন্দির খে কথোটো িলিোর েমন্দয় আনন্দ্ মন আমোর ভ’খর উঠল–এমন নিুন 

কথো, এি েু্র কথো আবম কেনও শুবনবন। ভোিলোম জ্যোঠোইমো িই পন্দ়িন নো িন্দল 

এি েু্র কথো খে ওাঁন্দদর ধ্ন্দম ির িইন্দয় আন্দি িো জ্োন্দনন নো–আমোর মনু্দে শুন্দন খজ্ন্দন 

বনশ্চয়ই বনন্দজ্র ভুল িুন্দঝ েুি অপ্রবিভ হন্দয় েোন্দিন। 
 

জ্যোঠোইমো িলন্দলন–খিোমোন্দক আর আমোয় শোির খশেোন্দি হন্দি নো। বিনকোল বেন্দয় 

এককোন্দল খঠন্দকন্দচ, উবন এন্দেন্দচন আজ্ আমোয় শোির খশেোন্দি! বহাঁ দুর আচোর-

িযিহোর খিোরো জ্োনবি খকোন্দেন্দক খর খডাঁ ন্দপো খিো াঁ়িো। িুই খিো িুই, খিোর মো ি়ি জ্োন্দন, 

খিোর িোিো ি়ি জ্োনন্দিো– 

 

আবম অিোক হন্দয় খেলোম। জ্যোঠোইমো এমন েু্র কথো শুন্দন চটন্দলন খকন? িো িো়িো 

আবম বনন্দজ্ বকিু িন্দলবি বক? 

 

আগ্রন্দহর েুন্দর িললোম–আমোর কথো নয় জ্যোঠোইমো, চচিনযন্দদি িন্দলবিন্দলন িোাঁর মো 

শচীন্দদিীন্দক–চচিনযচবরিোমৃন্দি খলেো আন্দি–খদেোন্দিো িইেোনো? 
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–েুি িন্দকোিোজ্ হন্দয়চ? থোক, আর িই খদেোন্দি হখি নো। খিোমোর কোন্দি আবম 

গুরুমন্তর বনন্দি েোজচ্ছন্দন–এেন েোও আমোর েোমন্দন খথন্দক, আমোর কোজ্ আন্দি–

খিোমোর িন্দকো শুনিোর েময় খনই। 
 

িো খর, িকিিোজজ্র বক হ’ল এন্দি? মন্দন কি হ’ল আমোর। খেই খথন্দক জ্যোঠোইমোন্দক 

আর খকোন কথো িবলবন। 
 

েীিো ইবিমন্দধ্য এক কোণ্ড কন্দর িেল। জ্যোঠোমশোইন্দদর িোব়ির পোন্দশ েদু অবধ্কোরীর 

িোব়ি। িোরো িোন্দরন্দ্রন্দশ্রণীর ব্রোহ্মণ। িোন্দদর িোব়িন্দি েদু অবধ্কোরীর ি়ি খমন্দয়ন্দক 

বিন্দয়র জ্নয খদেন্দি এল চোর-পোাঁচজ্ন ভেন্দলোক কলকোিো খথন্দক। েীিো খে-েময় 

খেেোন্দন উপবস্থি বিল। 
 

েদু অবধ্কোরীর িোব়ির খমন্দয়রো িোন্দক নোবক জজ্ন্দেে কন্দরন্দি–খশোন েীিো, আচ্ছো 

উমোর েবদ বিন্দয় নো হয় ওেোন্দন, খিোর বিন্দয় বদন্দয় েবদ বদই, খিোর পি্ হয় কোন্দক িল 

খিো? 

 

েীিো িুঝন্দি পোন্দরবন খে িোন্দক বনন্দয় ঠোট্টো করন্দচ–িন্দলন্দচ নোবক খচোন্দে-চশমো খক 

একজ্ন এন্দেবিল িোন্দক। 
 

ওরো খে কথো বনন্দয় হোেোহোবে করন্দচ। জ্যোঠোইমোর কোন্দনও বেন্দয়ন্দি কথোটো। জ্যোঠোইমো 

ও খেজ্কোকীমো বমন্দল েীিোন্দক খিহোয়ো, খিোকো, িদমোইশ জ্যোঠো খমন্দয়, েো িো িন্দল 

েোলোেোবল আরম্ভ করন্দলন। আরও এমন কথো েি িলন্দলন েো ওাঁন্দদর মেু বদন্দয় খিরুন্দলো 

বক কন্দর আবম িুঝন্দি পোবরবন। আবম েীিোন্দক িকলোম, মোও িকন্দলন–িুই েোে খকন 

খেেোন্দন খেেোন্দন, আর নো িুন্দঝ েো িো িবলেই িো খকন? এ-েি জ্োয়েোর ধ্রন িুই বক 

িুজঝে? 

 

েীিোর খচোে িল িল ক’খর উঠল। খে অিশি খিোন্দঝবন, খক জ্োন্দন ওরো আিোর এেোন্দন 

িন্দল খদন্দি! খে মন্দন েো এন্দেন্দি, মুন্দে েবিয কথোই িন্দলন্দচ। এ বনন্দয় এি কথো উঠন্দি 

িো িুঝন্দিই পোন্দরবন। 
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০৫. 

 

খপৌষ মোন্দের খশন্দষ আমোন্দদর িোব়ি েরেরম  হন্দয় উঠল–শুনলোম ওাঁন্দদর গুরুন্দদি 

আেন্দিন িন্দল বচষ্টঠ বলন্দেন্দিন। 
 

এই গুরুন্দদন্দির কথো আবম এাঁন্দদর িোব়িন্দি এর আন্দে অন্দনক শুন্দনবচ–জ্যোঠোমশোন্দয়র 

ঘন্দর িোাঁর একটো ি়ি িোাঁধ্োন্দনো েন্দটোগ্রোে খদন্দেবিলোম–গুরুন্দদি খচয়োন্দর িন্দে আন্দিন, 

জ্যোঠোমশোয় ও জ্যোঠোইমো দুজ্ন দু-বদন্দক মোষ্টটন্দি িন্দে িোাঁর পোন্দয় পুষ্পোঞ্জবল বদন্দচ্ছন। 

অন্দনক বদন খথন্দক িবিেোনো খদন্দে গুরুন্দদি েম্বন্দন্ধ আমোর মন্দন একটো খকৌিূহল 

হন্দয়বিল–বকরকম খলোক একিোর খদেিোর ি়ি ইন্দচ্ছ হি। 
 

খস্টশন্দন িোাঁন্দক আনন্দি খলোক বেন্দয়বিল–একটু খিলো হ’খল খদবে দোদো এক ভোরী খমোট 

িন্দয় আন্দে আন্দে আেন্দচ-খপিন্দন িযোে-হোন্দি জ্যোঠোমশোয়ন্দদর কৃষোণ বনমু খেোয়োলো। 

গুরুন্দদি খহাঁ ন্দট আেন্দচন, রং কোন্দলো, মোথোর েোমন্দনর বদন্দক টোক–-েোন্দয় চোদর, পোন্দয় 

চষ্টট। আমোর জ্োঠিুন্দিো, েু়িিুন্দিো ভোইন্দিোন্দনরো দরজ্োর কোন্দি বভ়ি কন্দর 

দোাঁব়িন্দয়বিল–পোন্দয়র ধু্ন্দলো খনওয়োর জ্ন্দনয িোন্দদর মন্দধ্য কো়িোকোব়ি পন্দ়ি খেল। আবম 

এবেন্দয়ও খেলোম নো, পোন্দয়র ধু্ন্দলোও বনলোম নো। জ্যোঠোইমো গুরুন্দদন্দির পো বনন্দজ্র 

হোন্দি ধু্ইন্দয় আাঁচল বদন্দয় মুবিন্দয় বদন্দলন, েু়িীমোরো িোিোে করন্দি লোেন্দলন–খিন্দল-

খমন্দয়রো িোাঁন্দক বঘন্দর দোাঁব়িন্দয় রইল, বিবন খেজ্-েু়িীমোন্দক জজ্ন্দেে করন্দলন–খিৌমো, 

খিন্দলর খিোিলোবমটো খেন্দরন্দচ? খমজ্েু়িীমোন্দক িলন্দলন–খেোষ্ঠ খমজ্কোকোর নোম 

আজ্কোল বক িোদোর কোিোরী খথন্দক েরন্দমর েময় একদম আন্দে নো?..কিবদন আন্দে 

এন্দেবিল িলন্দল? 

 

িোব়ির খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর এন্দক ওন্দক খডন্দক মোথোয় হোি িুবলন্দয় আদর করন্দলন, দু-একটো 

কথো জজ্ন্দেে করন্দলন–বকন্তু দোদো খে অি ি়ি ভোরী খমোট িন্দয় আনন্দল খস্টশন খথন্দক, 

খে-ও খেইেোন্দন দোাঁব়িন্দয়–িোন্দক একটো বমষ্টি কথোও িলন্দলন নো। আমোর রোে হ’ল, বিবন 

বক খভন্দিন্দচন দোদো িোব়ির চোকর? িোও ভোিো অেম্ভি এইজ্ন্দনয খে, ওেোন্দন েিগুন্দলো 

খিন্দলন্দমন্দয় দোাঁব়িন্দয় বভ়ি কন্দর আন্দি, িোন্দদর মন্দধ্য দোদোর রূপ েকন্দলর আন্দে 

খচোেন্দক আকৃি কন্দর-এ েোন্দয় দোদোর মি রূপিোন িোলক খনই, শুধু্ এ িোব়ি খিো দনূ্দরর 

কথো। আশো কন্দর দোাঁব়িন্দয় আন্দি, একটো ভোল কথোও খিো িলন্দি হয় িোর েন্দে? 

 

গুরুন্দদন্দির জ্ন্দনয বিন্দকন্দল িোব়িন্দি কি বক েোিোর চিবর হ’ল–খমজ্েু়িীমো, েদুর-মো, 

জ্যোঠোইমো–েিোই বমন্দল ক্ষীন্দরর, নোবরন্দকন্দলর, িোনোর বক েি ে়িন্দলন। মোন্দক এ-েি 

কোন্দজ্ ডোক পন্দ়ি নো, বকন্তু খদন্দে একটু অিোক হলোম েদুর মোন্দক ওাঁরো এন্দি 
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খডন্দকন্দচন। মো আর েদুর মো’র ওপর েি উঞ্ছ কোন্দজ্র ভোর এ িোব়ির। েদুর মো’র 

অদৃি ভোল হন্দয়ন্দচ খদেবচ। 
 

গুরুন্দদি েন্ধযো-আবিক খেন্দর িোইন্দর এন্দল িোাঁন্দক েেন েোিোর খদওয়ো হ’ল, িেন 

খেেোন্দন িোব়ির খিন্দলন্দমন্দয় েিোই বিল–আমরোও বিলোম। বকন্তু বহরণবদবদ ও 

খেজ্কোকীমো েকলন্দক খেেোন খথন্দক িোব়িন্দয় বদন্দলন। গুরুন্দদি িলন্দলন–খকন ওন্দদর 

খেন্দি িলচ খিৌমো, থোক নো, খিন্দলবপন্দলরো খেোলমোল কন্দরই থোন্দক– 

 

গুরুন্দদি বিন-চোরবদন রইন্দলন। িোাঁর জ্ন্দনয েকোন্দল বিকোন্দল বনিযনূিন বক েোওয়ো 

দোওয়োর িযিস্থোই খে হ’ল! বপন্দঠ, পোন্দয়ে, েন্দ্শ, িোনোর পোন্দয়ে, ক্ষীন্দরর িোাঁচ, 

চন্দ্রপুবল, লুবচ–বিবন খিো খেন্দি পোরন্দিন নো–আমরো িোন্দদ িোব়ির অনয খিন্দলন্দমন্দয়রো 

িোাঁর পোন্দির প্রেোদ খপি। বিবন জ্লেোিোর খেন্দয় উঠন্দল িোাঁর খরকোবিন্দি িো থোলোয় েো 

পন্দ়ি থোকি, কোকীমোরো খডন্দক খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর বদন্দিন–আমরো খেেোন্দন থোকিোম নো–

কোরণ প্রথম বদন্দক খিন্দলন্দমন্দয়রো খেেোন্দন থোকন্দল কোকীমো িকন্দিন–িোর পর 

গুরুন্দদন্দির েোওয়ো হন্দয় খেন্দল েেন িোন্দদর ডোক প়িি, িেন িোব়ির খিন্দলরো 

কোন্দিকোন্দিই থোকন্দিো ি’খল িোরোই খেি–আবম কোরুর পোন্দির জজ্বনে খেন্দি পোবরন্দন, 

এই জ্ন্দনয আবম খেিোম নো। ওাঁরো খডন্দকও খকোন্দনো েোিোর জজ্বনে আমোন্দদর খকোন্দনো 

বদন বদন্দলন নো–বকন্তু মন্দন মন্দন আবম হিোশ হলোম–আবম এন্দকিোন্দর খে আশো কবরবন 

িো নয়, খভন্দিবিলোম গুরুন্দদি এন্দল আমরো েিোই ভোল েোওয়োর ভোে পোি বকিু বকিু। 
 

েন্ধযোন্দিলো। খিশ শীি পন্দ়িন্দি। গুরুন্দদি আমলকীিলোয় কোন্দঠর জ্লন্দচৌবকন্দি কম্বল 

খপন্দি িন্দে আন্দিন। েোন্দয় েিুজ্ পো়ি-িেোন্দনো িোলোন্দপোশ-খিন্দলন্দমন্দয়রো েি বঘন্দর 

আন্দি, খেমন েি িদোই থোন্দক একটু পন্দর জ্যোঠোইমো, খমজ্কোকীমো, েদুর মো, বহরণবদবদ 

এন্দলন। 
 

গুরুন্দদন্দির েুি কোন্দি আবম খকোন্দনো বদন েোইবন–আবম খেোয়োলঘন্দরর কোন্দি দোাঁব়িন্দয় 

আবি, খিন্দলন্দমন্দয়রো েল্প শুনন্দচ গুরুন্দদন্দির কোন্দি, আমোর বকন্তু েন্দল্পর বদন্দক মন 

খনই, আমোর জ্োনিোর জ্ন্দনয ভয়োনক খকৌিূহল খে গুরুন্দদি বক ধ্রন্দনর খলোক, িোাঁর 

অি েোবির, েত্ন, আদর এরো খকন কন্দর, িোাঁর পোন্দয় জ্যোঠোইমো ও জ্যোঠোমশোয় 

পুস্পোঞ্জবল খদনই িো খকন, িোাঁর েন্দটো িোাঁবধ্ন্দয়ই িো ঘন্দর রোেো আন্দি খকন? এেন্দির 

দরুন গুরুন্দদি েম্বন্দন্ধ আমোর মন্দন এমন একটো অদ্ভুি আগ্রহ ও খকৌিূহল জ্ন্দে 

বেন্দয়ন্দি খে, বিবন খেেোন্দনই থোকুন, আবম কোন্দি কোন্দি আবি েি িদোই–অথচ েুি বনকন্দট 

েোইন্দন! 
 

গুরুন্দদি মুন্দে মুন্দে ধ্ন্দম ির কথো িলন্দি লোেন্দলন। আবম আর একটু এবেন্দয় খেলোম 

ভোল কন্দর খশোনিোর জ্নয। এ-েি কথো শুনন্দি আমোর ি়ি ভোল লোন্দে। 
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একিোর বক একটো খেোে উপবস্থি–েেোস্নোন্দন মহোপুণয, েকল পোপ ক্ষয় হন্দয় েোন্দি, 

স্নোন করন্দলই মুজি। পোি িিী বশিন্দক িলন্দলন–আচ্ছো প্রভু, আজ্ এই খে লক্ষ লক্ষ খলোক 

কোশীন্দি স্নোন করন্দি, েকন্দলই মুজি পোন্দি? বশি িলন্দলন, িো নয় পোি িিী। চন্দলো খিোমোয় 

খদেোি। 
 

দুজ্ন্দন কোশীন্দি এন্দলন মবণকবণ িকোর ঘোন্দট। বশি িৃি ব্রোহ্মন্দণর শি খেন্দজ্ ঘোন্দটর ধ্োন্দর 

পন্দ়ি রইন্দলন। পোি িিী িোাঁর স্ত্রী খেন্দজ্ পোন্দশ িন্দে কোাঁদন্দি লোেন্দলন। েোরো এল, িোন্দদর 

িলন্দলন আমোর িৃি স্বোমী মোরো বেন্দয়ন্দিন, এর েৎকোর করোর িযিস্থো আপনোরো করুন। 

বকন্তু একটো মুশবকল আন্দি, শি বেবন স্পশ ি করন্দিন, িোাঁর েম্পূণ ি বনষ্পোপ হওয়ো চোই, 

নইন্দল শি-স্পন্দশ িই মৃিুয ঘটন্দি। 
 

এ-কথো শুন্দন েোহে কন্দর খকউ এন্দেোয় নো। েিোই ভোন্দি পোপ খিো কিই কন্দরবচ। প্রোণ 

বদন্দি েোন্দি খক? েোরোবদন কোটন্দলো। েন্ধযো নোন্দম-নোন্দম। একজ্ন চণ্ডোল ঘোন্দটর ধ্োন্দর 

অশ্রুমুেী ব্রোহ্মণপত্নীন্দক খদন্দে বক হন্দয়ন্দি জজ্েোেো করন্দল। পোি িিী েকলন্দক েো িন্দল 

এন্দেন্দিন িোন্দকও িোই িলন্দলন। চণ্ডোল শুন্দন খভন্দি িলন্দল–িোর জ্নয ভোিনো বক মো? 

আজ্ েেোস্নোন করন্দল খিো বনষ্পোপ হন্দিোই, এি ি়ি খেোে েেন, এ জ্ে খিো দনূ্দরর 

কথো শি জ্ন্দের পোপ ক্ষয় হন্দয় েোন্দি পোাঁজজ্ন্দি বলন্দেন্দচ। িো দোাঁ়িোন, আবম ডুিটো বদন্দয় 

আবে এিং একটু পন্দরই ডুি বদন্দয় উন্দঠ এন্দে িলন্দল–মো ধ্রুন ওবদক, আবম পোন্দয়র 

বদকটো ধ্রবচ–চলুন বনন্দয় েোই। 
 

বশি বনজ্মূবিি ধ্োরণ কন্দর চণ্ডোলন্দক ির বদন্দলন। পোি িিীন্দক িলন্দলন–পোি িিী খদেন্দল? 

এই লক্ষ লক্ষ খলোন্দকর মন্দধ্য এই খলোকষ্টট মোত্র আজ্ন্দকর খেোন্দের েল লোভ করন্দি। 

মুজি েবদ খকউ পোয় এই চণ্ডোলই পোন্দি। 
 

েল্পটো আমোর ভোবর ভোল লোেল। খে-বদনকোর চচিনযচবরিোমৃন্দি প়িো খেই কথোটো 

মন্দন প়িল–জ্যোঠোইমোন্দক িন্দলবিলোম, জ্যোঠোইমো বিশ্বোে কন্দরন বন। ওাঁন্দদর শোন্দস্ত্রর 

কথোন্দিই ওাঁর বিশ্বোে খনই। অথচ মুন্দে বহ্ুয়োবন খিো েুি খদেোন! আর আমোন্দক, মোন্দক, 

েীিোন্দক, দোদোন্দক িন্দলন বেবরস্টোন। 
 

আজ্ন্দের গুরুন্দদন্দির এই েল্পটো বক জ্যোঠোইমো কোকীমোরো িুঝন্দি পোরন্দলন? চণ্ডোন্দলর 

ওপর আমোর ভজি হ’ল। আবম খেন মন্দন মন্দন কোশী চন্দল বেন্দয়বচ, আবম খেন 

মবণকবণ িকোর ঘোন্দট িৃি ব্রোহ্মণন্দিশী বশি ও ক্র্নরিো পোি িিীন্দক প্রিযক্ষ কন্দরবি। 
 

ও-িির ি়িবদন্দনর েময় বমশনোরী খমন্দয়রো আমোন্দদর রঙীন কোডি বদন্দয়বিল, খিোট 

একেোনো িবিওয়োলো িই বদন্দয়বিল। িোন্দি একষ্টট কথো খেোনোর জ্ন্দল ি়ি ি়ি কন্দর খলেো 
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আন্দি মন্দন প়িল–িোহোরো ধ্নয েোহোরো পরীক্ষোয় উত্তীণ ি হইয়োন্দি। কোরণ িোহোরো 

জ্ীিনমুকুট প্রোপ্ত হইন্দি। 
 

িোর পরবদন েন্ধযোন্দিলোন্দিও গুরুন্দদি আমলকীিলোয় আেন খপন্দি িন্দে েল্প 

িলবিন্দলন খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর। একিোর উন্দঠ আবিক করন্দি খেন্দলন, আিোর এন্দে 

িেন্দলন। খমন্দয়রোও এন্দলন। 
 

কথো িলন্দি িলন্দি হঠোৎ আমোর বদন্দক আঙুল বদন্দয় িলন্দলন–ও খিন্দলষ্টট খক? খরোজ্ 

খদবে দোাঁব়িন্দয় থোন্দক। এে এে িোিো, এবদন্দক এে। 
 

প্রথমটো আমোর ি়ি লজ্জো হ’ল বকন্তু খকমন একটো আন্ও হ’ল। একটু এবেন্দয় 

খেলোম। জ্যোঠোইমো িলন্দল–ও আমোর এক েু়িিুন্দিো খদওন্দরর খিন্দল। ওরো এেোন্দন 

থোকন্দিো নো, চো-িোেোন্দন ওর িোিো কোজ্ করন্দিো। এেোন্দন এন্দে অেুে হন্দয় মোরো খেল 

আর খিো খকউ খনই, ওরো এ িোব়িন্দি থোন্দক। 
 

গুরুন্দদি িলন্দলন–এে খদবে িোিো, হোিটো খদবে, েন্দর এে। িোরপর জ্যোঠোইমোন্দদর 

বদন্দক খচন্দয় িলন্দলন–েুি লক্ষণেুি খিন্দল। এর িয়ে কি? 

 

আমোয় লক্ষণেুি িলোন্দি–বিন্দশষি অি খিন্দলর মোঝ খথন্দক-জ্যোঠোইমো কোকীমোরো 

বনশ্চয়ই েুি েুবশ হনবন। জ্যোঠোইমো প্রমোণ করিোর খচিো করন্দলন আমোর িয়ে নোবক 

পন্দনন্দরো িির–আবম ওাঁর খিন্দল হোিুর খচন্দয়ও খদ়ি িিন্দরর ি়ি। আেন্দল আমোর িয়ে 

খিন্দরো–জ্যোঠোইমোর ি়ি খিন্দল হোিুন্দক আমরো হোিুদো িন্দল ডোবক, খে আমোন্দদর েিোর 

খচন্দয় দু-িিন্দরর ি়ি। সু্কন্দল িোর েো িন্দয়ে খলেোন্দনো আন্দি, িোই ধ্ন্দর িলবচ। 
 

িোরপর গুরুন্দদি আমোয় জজ্ন্দেে করন্দলন–বক প়ি িোিো? 

 

আবম খকোন ক্লোন্দে পব়ি িললোম। 
 

ধ্োিুরূপ কিদরূ পন্দ়িচ? লুঙ বলট খিোঝ? এই খশোন্দনো একষ্টট খেোক- 
 

খেোধ্ধ্যি খিদোংবস্ত্রদশোনষ্ট 

 বপিৃিোর্প্সীৎ েমমংন্দি িনু্ধন 

িযধ্জ্ষ্ঠ ষ়িিে িমরংি নীন্দিৌ 

েমূলঘোিংনযিধ্ীদরীংশ্চ। 
 

খহন্দে িলন্দলন—কি রকম ধ্োিুর িযিহোর খদন্দেি? এ হ’ল ভষ্টট্টকোন্দিযর খেোক। 
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আমোর খিশ ভোন্দলো লোেন্দলো, গুরুন্দদিন্দকও এিং িোাঁর খেোকন্দকও। আবম এর আন্দে 

েংসৃ্কি খেোক খিবশ শুবনবন। চো-িোেোন্দন খকউ িলন্দিো নো। খেোকটো আবম মুেস্থ কন্দর 

বনলোম। 
 

একবদন বিবন িোব়ির পোন্দশর মোন্দঠ শুকন্দনো পোিো বদন্দয় আগুন খজ্বন্দলন্দচন। আমোয় 

খদন্দে িলন্দলন–এন্দেো জজ্িু– 

 

আবম িললোম–বক করন্দিন আগুন খজ্বন্দল?… 

 

—িোমোক খপো়িোন্দিো! 
 

— আবম িললোম, আবম পুব়িন্দয় বদজচ্চ। 
 

 গুরুন্দদি অন্দনক েংসৃ্কি খেোক আমোন্দক খশোনোন্দলন। কুন্দিন্দরর শোন্দপ এক েক্ষ েৃহ 

খথন্দক িহুদনূ্দর খকোন পি িন্দি বনি িোবেি হন্দয়বিল, িোব়ির জ্ন্দনয খভন্দি খভন্দি িোর হোন্দির 

খেোনোর িোলো ঢ্ল হন্দয় বেন্দয়বিল, িোরপর আষোঢ মোন্দের প্রথম বদন্দন খেই পোহোন্দ়ির 

মোথোয় িষ িোর নিুন কোন্দলো খমঘ নোমল–এই রকম একটো, খেোন্দকর মোন্দন। আবম খিো 

েংসৃ্কি পব়ি খমোন্দট ঋজ্পুোঠ, বকন্তু আমোন্দকই বিবন আগ্রন্দহর েন্দে এমবন ভোল ভোল 

অন্দনক খেোক খশোনোন্দি লোেন্দলন–খেন আবম কি িুজঝ! 
 

এিোর মন্দন হল আমোর বনন্দজ্র কথো েো কোউন্দক কেনও িবলবন এ পে িন্ত–িোাঁর কোন্দি 

েুন্দল িবল, আমোর মন্দনর েন্দ্হ, আমোর ঐেি অদ্ভুি জজ্বনে খদেোর িযোপোর, 

জ্যোঠোইমোন্দদর েন্দে আচোর-িযিহোর বনন্দয় আমোর মি নো খমলো,–েকন্দলর ওপর 

ঠোকুরন্দদিিো েম্বন্দন্ধ আমোর অবিশ্বোে–এেি েুন্দল িন্দল বিবন বক িন্দলন শুবন। িোাঁর 

ওপর এমন একটো শ্রিো ও বিশ্বোে হন্দয় খেল আমোর! খেন মন্দন হ’ল এাঁর কোন্দি িলন্দল 

ইবন েি িুজঝন্দয় বদন্দি পোরন্দিন আমোন্দক। এি ি়ি খলোক ইবন, এি পজণ্ডি, কি কথো 

জ্োন্দনন! 
 

বকন্তু েুবিন্দধ্ হ’ল নো। িবল-িবল কন্দরও িলন্দি আমোর খকমন লজ্জো হ’ল। বিন বদন 

এমবন খকন্দট খেল, িোরপর বিবন চন্দল খেন্দলন। 
 

আমোর বকন্তু িলন্দি পোরন্দলই ভোল হি। একজ্ন ভোল খলোকন্দক আমোর েি কথো িলো 

দরকোর। অথচ এেোন্দন খিমন খকোন খলোকন্দক আবম বিশ্বোে কবরন্দন–কোরুর ওপর 

আমোর ভজি হয় নো। 
 

আবম আজ্কোল বনজ্িন্দন িেন্দলই অদ্ভুি জজ্বনে েি খদবে। েেন িেন, িোর েময় 

খনই অেময় খনই, রোি খনই বদন খনই। এই খিো খেবদন িন্দে আবি জ্যোঠোইমোন্দদর 
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পুকুরধ্োন্দরর িোেোন্দন একলোষ্টট–হঠোৎ খদবে পুকুরপোন্দ়ির আমেোিগুন্দলোর ওপরকোর 

নীল আকোন্দশ একটো মজ্ন্দরর চুন্দ়িো–প্রকোণ্ড মজ্র, খরোদ খলন্দে ঝকমক করন্দচ-

খেোনো নো বক বদন্দয় িোাঁধ্োন্দনো খেন। মজ্ন্দরর চোবরপোন্দশ িোেোন, চমৎকোর েোিপোলো, েুল 

েুন্দট আন্দি, অপূি ি খদেন্দি–ষ্টঠক খেন আমোন্দদর খেোনোদো চো-িোেোন্দনর ধ্োন্দর িন্দনর 

েোন্দির ডোন্দল ডোন্দল খেোাঁটো নীল অবকিন্দডর েুল! আর একবদন খদন্দেবিলোম ষ্টঠক ওই 

জ্োয়েোয় িন্দেই আকোশ খিন্দয় েন্ধযোর েময় বিনষ্টট েু্রী খমন্দয়, পরন্দন খেন 

খশ্বিচমরীর খলোন্দম খিোনো েোদো চকচন্দক লুষ্টটন্দয়-প়িো কোপ়ি–িোরো উন্দ়ি েোন্দচ্চ এক 

েোবরন্দি, খিোধ্ হয় পুন্দরো পোাঁচ বমবনট ধ্ন্দর িোন্দদর খদন্দেবচ। িোরপর খরোদ চকচক করন্দি 

লোেল, আর িোন্দদর স্পি খদেো খেল নো–ওপন্দরর বদন্দক খেন্দি খেন্দি বমবলন্দয় খেল। 

এরকম নিুন নয়, কিিোর খদন্দেবি, প্রোয়ই খদবে, দু-পোাঁচবদন অন্তর খদবে, খদন্দে খদন্দে 

আমোর েন্দয় বেন্দয়ন্দি, আন্দের মি ভয় হয় নো। বকন্তু এক-একিোর ভোবি, এ আমোর এক 

রকম খরোে–নো, খচোে েোরোপ হন্দয় বেন্দয়ন্দি, নোবক? 

 

আমোর কোরুর েন্দে বমশন্দি েোহে হয় নো এইজ্ন্দনয খে, হয়ি খকোন েময় আিোর অনয 

ভোি এন্দে েোন্দি, আর খক েন্দে থোকন্দি খে আমোয় ভোিন্দি পোেল। হয়ি হোেন্দি, হয়ি 

খলোকন্দক িন্দল খদন্দি। এমবনও এ-িোব়িন্দি জ্যোঠোইমো, কোকীমো, কোকো, এাঁরো আমোয় 

পোেলই ভোন্দিন। বক করন্দিো। আবম েো খদবে, ওাঁরো িো খদেন্দি পোন নো, এই আমোর 

অপরোধ্। একটো উদোহরণ বদই– 

 

েোল্গুন মোন্দে খিোটকোকোর খমন্দয় পোনী অেুন্দে প়িল। একবদন দু’বদন খেল, অেুে 

আর েোন্দর নো। জ্বর খলন্দেই আন্দি। েোিবদন খকন্দট খেল–জ্বর একই ভোি। দশ বদন্দনর 

বদন। অেুে এমবন িো়িল, চনহোষ্টট খথন্দক ি়ি ডোিোর আনিোর কথো হ’ল। 
 

পোনীন্দক আমোর এ-িোব়ির খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর মন্দধ্য ভোল লোন্দে। িোর িয়ে িির েোি 

আট, ঝোাঁক়িো চুল মোথোয়, খচোে কটো, েোন্দহিন্দদর খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর মি। এ-িোব়ির 

খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর মুন্দে খেমন েোরোপ কথো আর েোলোেোবল খলন্দেই আন্দি–পোনীর বকন্তু 

িো নয়। িোর একটো কোরণ, খে এিবদন মোমোর িোব়িন্দি িোর বদবদমোর কোন্দি বিল, 

েেোর ওপোন্দর ভন্দেশ্বন্দর। খে খিশ খমন্দয়, খিশ েোন করন্দি পোন্দর, প্রোন্দণ িোর দয়োমোয়ো 

আন্দি। পোনীর অেুে হন্দয় পে িন্ত আমোর মন েোরোপ হন্দয় বেন্দয়বিল–আমোর ইন্দচ্ছ 

হন্দয়বিল ওর কোন্দি বেন্দয় িন্দে েোন্দয় হোি িুবলন্দয় বদই–বকন্তু কোকীমো খিো আমোয় বিিোনো 

িুাঁ ন্দি খদন্দি নো, খেই ভন্দয় পোরিোম নো। 
 

পোনীর িেন েন্দিন্দরো বদন জ্বর চলন্দচ–িুন্দ়িো খেোবি্ ডোিোর খঘো়িোর েোব়ি কন্দর 

খস্টশন খথন্দক এল––দোলোন্দন িন্দে মশলোর খকৌন্দটো িোর কন্দর মশলো খেন্দল, ভোজ্ো 

মশলোর েন্দন্ধ দোলোন ভুর ভুর করন্দি লোেল–চো ক’খর খদওয়ো হ’ল, চো খেন্দল, িোর পর 
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ওষুধ্ বলন্দে বদন্দয় বভজজ্ন্দটর টোকো খমজ্কোকোর হোি খথন্দক বনন্দয় নো-খদন্দেই পন্দকন্দট 

পুরন্দল–িোর পর খরোেীন্দক িোর িোর েরম জ্ল েোওয়োন্দনোর কথো িন্দল েোব়ি কন্দর চন্দল 

খেল। 
 

একটু একটু অন্ধকোর হন্দয়ন্দি বকন্তু এেনও িোব়িন্দি েন্ধযোর শোাঁে িোন্দজ্বন, বক আন্দলো 

জ্বোলো হয়বন–হয়ি ডোিোর আেিোর জ্ন্দনয েকন্দল িযি বিল িন্দলই। আবম খরোেীর ঘন্দর 

খদোন্দরর কোন্দি বেন্দয় দোাঁ়িোলোম, বকন্তু পোনীর বিিোনোয়–পোনীর বশয়ন্দর খে িন্দে আন্দি 

িোন্দক বচনন্দি পোরলোম নো। লোলপো়ি শো়িী পরন্দন আধ্ন্দঘোমটো খদওয়ো খক একজ্ন, 

জ্যোঠোইমোর মি খদেন্দি িন্দট বকন্তু জ্যোঠোইমো খিো নয়! ঘন্দরর মন্দধ্য আর খকউ খনই–

এইমোত্র কোকীমো িোইন্দর খেন্দিন ডোিোন্দর বক িন্দল খেল িোই জ্োনন্দি খিোটকোকোর 

কোন্দি। আবম ভোিবচ খলোকটো খক, এমন েময় বিবন মুে িুন্দল আমোর বদন্দক খচন্দয় 

িলন্দলন–জজ্িু, বনম িলোন্দক খিোন্দলো পোনীন্দক আবম বনন্দয় েোি, আবম ওন্দক খেন্দল থোকন্দি 

পোরন্দিো নো–ও আমোর কোি ভোল থোকন্দি, বনম িলো খেন দুুঃে নো কন্দর। আবম আশ্চে ি হন্দয় 

খেলোম–খক বনম িলো আবম বচবন খন, বেবন িলন্দিন বিবনই িো খক, খকোথো খথন্দক 

এন্দেন্দিন, কই এ িোব়িন্দি খিো খকোনবদন খদবেবন িোাঁন্দক, পোনীন্দক বিবন এই অেুস্থ 

শরীন্দর খকোথোয় বনন্দয় েোন্দিন, এেি কথো ভোিিোর আন্দেই খিোটকোকীমো ঘন্দর ঢু্কন্দলন–

বকন্তু আরও আশ্চন্দে ির বিষয় এই খে বিিোনোর পোন্দশ বেবন িন্দে আন্দিন, খিোট কোকীমো 

খে িোাঁন্দক খদেন্দি পোন্দচ্ছন, এমন খকোন্দনো ভোি খদেলুম নো। 
 

বিিোনোয় বেবন িন্দে বিন্দলন বিবন আমোয় িলন্দলন–জজ্িু, বনম িলোন্দক িল এইিোর– আবম 

চন্দল েোজচ্ছ। 
 

আবম বকিু নো খভন্দি কন্দলর পুিুন্দলর মি খচন্দয় িললোম–বনম িলো খক? খিোট কোকীমো 

আমোর বদন্দক কট কন্দর খচন্দয় িলখল,–খকন, খে খেো াঁন্দজ্ বক দরকোর? বিবন ভোিন্দলন 

আবম িুজঝ িোাঁন্দকই জজ্ন্দেে করবচ। অনয মবহলোষ্টট বিিোনো খথন্দক খনন্দম ওবদন্দকর 

দরজ্ো বদন্দয় িোর হন্দয় চন্দল খেন্দলন, েোিোর েময় আমোন্দক িলন্দলন–এই খিো বনম িলো 

ঘন্দর এন্দেন্দচ। 
 

আবম িললোম–আপবন খকন িলুন নো বনন্দজ্? 

 

িিক্ষণ বিবন িোর হন্দয় চন্দল বেন্দয়ন্দিন। 
 

খিোটকোকীমো আমোর বদন্দক অিোক হন্দয় খচন্দয় আন্দিন। িলন্দলন–বক িকবচে পোেন্দলর 

মি? ওবদন্দক খচন্দয় কোর েন্দে কথো িলবচে? বনম িলো খক খে খেো াঁন্দজ্ খিোমোর বক দরকোর 

শুবন? 
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জ্যোঠোইমো ঘন্দর ঢু্কন্দলন খেই েময়ই। বিবন িলন্দলন–বক হন্দয়ন্দি? বক িলন্দি ও? 

 

খিোটকোকীমো িলন্দলন–আপন মন্দন বক িকন্দচ দযোন্দেো নো বদবদ–ও এ ঘর খথন্দক চন্দল 

েোক। আমোর ভয় কন্দর, ও খিন্দলর মোথোর ষ্টঠক খনই–আমোর নোম কন্দর বক িলন্দচ। 
 

জ্যোঠোইমো িলন্দলন–বক িলবিবল কোকীমোর নোম কন্দর? 

 

আমোর বিিয় িেন্দনো কোন্দটবন–আবম িেন খকমন হন্দয় বেন্দয়বচ। খিোটকোকীমোর নোম 

খে বনম িলো আবম িো কেনও শুবনবন–ঐ খমন্দয়ষ্টট খে চন্দল খেল, আমোর েন্দে কথো িন্দল 

খেল–খিোটকোকীমো িোাঁন্দক খদেন্দি খপন্দলন নো, িোাঁর কথোও শুনন্দি খপন্দলন নো এই িো 

খকমন! জ্যোঠোইমোর কথোর খকোন্দনো জ্িোি আমোর মুে বদন্দয় খিরুন্দলো নো, আমোর মোথো 

ঘুন্দর উঠল। িোরপর বক খে ঘটল আবম িো জ্োবন নো। 
 

েোন হন্দল খদবে মো আমোর মোথো খকোন্দল বনন্দয় িন্দে কোাঁদন্দিন। আবম দোলোন্দনই শুন্দয় 

আবি। চোবরপোন্দশ িোব়ির অন্দনক খমন্দয় জ়্ি হন্দয়ন্দি, েিোই িলন্দল আমোর মৃেীন্দরোে 

আন্দি। ভোিলোম হয়ি হন্দি, এন্দকই খিোধ্ হয় মৃেীন্দরোে িন্দল। আমোর ি়ি ভয় হ’ল, 

িোিো মোরো বেন্দয়ন্দচন পোেল হন্দয়, এ-িোব়ির অন্দনন্দকর মুন্দে শুন্দনবচ আমরোও পোেল 

হ’খি পোবর। িোর মন্দধ্য আমোর নোবক পোেন্দলর লক্ষণ আন্দি অন্দনক। 
 

খে-েন্ধযোর কথো কেনও ভুলি নো। জ্ীিন্দন এি ভয় আমোর খকোনবদন হয়বন–এই খভন্দি 

ভয় হ’ল খে আমোর েবিযই খকোন্দনো কষ্টঠন খরোে হন্দয়ন্দি। বকন্তু কোউন্দক িলিোর উপোয় 

খনই খরোেটো বক। মৃেীন্দরোেই হয়ি হন্দয়ন্দি, নয়ন্দিো িোিোর মি পোেলই হন্দয় েোি হয়ি–

নো, বক হন্দি! 
 

খে রোন্দত্র িোিো পোেল হন্দয় বেন্দয় িোবলন্দশর িুন্দলো বিাঁ ন্দ়ি ঘরময় িব়িন্দয় বদন্দলন, 

খকন্দরোবেন্দনর খটবমর বমটবমন্দট অস্পি আন্দলোয় রোিদুপুন্দর িোাঁর খেই অদ্ভুি েোরো 

েোন্দয়, মুন্দে, মোথোয় িুন্দলোমোেো মূবিি িোর িোর মন্দন আেন্দি লোেল–আমোর মন্দন খে-

রোজত্র, খে মূবিি বচরবদন্দনর জ্নয আাঁকো হন্দয় আন্দি। ঐ রকম বক আমোরও হন্দি! 
 

মোন্দক আাঁকন্দ়ি ধ্ন্দর শুন্দয় রইলোম েোরোরোি। মন্দন মন্দন কিিোর আকুল আগ্রন্দহ প্রোথ িনো 

করলোম–প্রভু েীশু, িুবম খদিিো, িুবম আমোর এ খরোে েোবরন্দয় দোও, আমোয় পোেল 

হ’খি বদও নো। আমোয় িোাঁচোও। 
 

েকোন্দল একটু খিলোয় খরোদ উঠন্দল পোনী মোরো খেল। 
 

জ্যোঠোইমো েকোন্দল উন্দঠ খিৌন্দদর কুটন্দনো কুটিোর উপন্দদশ খদন্দিন, বক বক রোন্নো হন্দি িো 

ষ্টঠক কন্দর খদন্দিন–এ িোব়িন্দি ভোন্দে-খিৌ িো়িো খকউ েোই দুইন্দি পোন্দর নো–এবদন্দকর 
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কোজ্ খেন্দর জ্যোঠোইমো িোন্দক েন্দে বনন্দয় খেোয়োন্দল বনন্দজ্র খচোন্দের েোমন্দন দুধ্ 

খদোয়োন্দিন– েীিো িন্দল, পোন্দি ভোন্দে-খিৌ বনন্দজ্র খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর জ্ন্দনয বকিু েবরন্দয় 

রোন্দে খিোধ্ হয় এই ভন্দয়। িোরপর বিবন স্নোন কন্দর েরন্দদর কোপ়ি পন্দর ঠোকুরঘন্দর 

ঢু্কন্দিন–খেেোন্দন আবিক চলন্দি খিলো এেোন্দরোটো পে িন্ত, খে-েমন্দয় ঠোকুরঘন্দরর খদোন্দর 

কোরুর বেন্দয় উাঁবক খদিোর পে িন্ত হুকুম খনই। েিোই িন্দল জ্যোঠোইমো ি়ি পুণযিিী। 

পুণযিিীই খিো! একবদন খে-িবি খদন্দেবিলোম, ভুবলবন খকোনবদন। জ্যোঠোইমো ঠোকুরঘর 

খথন্দক িোর হন্দয় এন্দে িোরো্োয় দোাঁব়িন্দয়ন্দচন, পরন্দন েরন্দদর শো়িী, কপোন্দল বোঁদুর, 

চ্ন্দনর ষ্টটপ, টকটন্দক খচহোরো–এমন েময় আমোর মো একরোশ িোবে কোপ়ি বনন্দয় 

খেোিরি়িোর িোলবি হোন্দি পুকুন্দরর ঘোন্দট েোন্দচ্চন, পরন্দনর ময়লো কোপন্দ়ির জ্োয়েোয় 

কোদো খেোিন্দরর িোপ, রুক্ষ চুল। খিলো িোন্দরোটোর কম নয় েকোল খথন্দক মো’র মনু্দে এক 

খেোাঁটো জ্ল পন্দ়িবন– 

 

জ্যোঠোইমো খডন্দক িলন্দলন–খিৌ, রোন্নোঘন্দরর খিোট জ্োলোর জ্ল বক কোল িুবম িুন্দলবিন্দল? 

আবম নো কিিোর খিোমোয় িোরণ কন্দরবচ খিোট জ্োলোয় িুবম জ্ল ঢ্োলন্দি নো? ি়ি জ্োলোয় 

খিশী নো পোর খিো বিন কলেী কন্দর খঢ্ন্দলও খিো খিেোর খশোধ্ বদন্দল পোর? 

 

খিোট জ্োলোর জ্ল জ্যোঠোমশোয়, জ্যোঠোইমো িো কোকোরো েোন। জ্যোঠোইমোর এ কথো িলোর 

উন্দদ্দশয এই খে, মো গুরুমন্ত্র খননবন, মোন্দয়র হোন্দির জ্ল অিএি শুি নয়, খে জ্ল 

ওাঁরো েোন্দিন বক কন্দর? 

 

েবিযই খিো জ্যোঠোইমো পুণযিিী। নইন্দল বিবন ঠোকুরঘন্দর পবিত্র খদন্দহ পবিত্র মন্দন 

এিক্ষণ জ্প-আবিক করবিন্দলন, আর মো মরবিন্দলন খিলো িোন্দরোটো পে িন্ত খেোয়োল 

আাঁিোকু়ি খঘাঁন্দট– মো নোজিক মোিোল খকরোনীর স্ত্রী, িোর ওপর আিোর খমন্দমর কোন্দি 

খলেোপ়িো বশন্দে জ্োি েুইন্দয়ন্দচন, খকন ওাঁরো জ্ল খেন্দি েোন্দিন মো’র হোন্দির? 

 

আমোর মন্দন হ’ল ঠোকুরও শুধু্ ি়িমোনুন্দষর, পুবণযও ি়িমোনুন্দষর জ্ন্দনয–নইন্দল মোন্দয়র, 

ভোন্দেন্দিৌন্দয়র, ভুিন্দনর মোন্দয়র েময় খকোথোয় িোরো বনজশ্চন্ত মন্দন, শুবচ হন্দয়, েরদ পন্দর 

িোাঁর পোন্দয় েুলিুলেী খদন্দি? 

 

খিোধ্ হয় এই েি নোনো কোরন্দণ জ্যোঠোইমোন্দদর িোব়ির েৃহন্দদিিোর প্রবি আবম অন্দনকটো 

খচিো কন্দরও খকোন্দনো ভজি আনন্দি পোরিোম নো। এক-একিোর খভন্দিবচ হয়ি খেটো 

আমোরই খদোষ, আমোর বশক্ষো হন্দয়ন্দি অনযভোন্দি, অনয ধ্ম িোিলম্বী খলোন্দকন্দদর মন্দধ্য, 

িোন্দদর কোন্দি খে দয়ো-মমিো খপন্দয়বি, আর খকোথোও িো পোইবন িন্দলই। খিন্দলন্দিলো 

খথন্দক েীশুেৃন্দির কথো পন্দ়ি আেবি, িোাঁর করুণোর কথো শুন্দনবচ, িোাঁর কি িবি 

খদন্দেবচ। আমোর কোন্দি একেোনো িবি আন্দি েৃন্দস্টর, খমন্দমরো ি়িবদন্দনর েময় আমোয় 

বদন্দয়বিল–িন্দকর পোলন্দকর মি ধ্পধ্ন্দপ েোদো দীঘ ি বঢ্ন্দল আলেোিো-পরো েীশু হোবে-
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হোবে মুন্দে দোাঁব়িন্দয়– চোবরধ্োন্দর িোাঁর খিোট খিোট খিন্দলন্দমন্দয়রো বভ়ি কন্দরন্দি, একষ্টট কু্ষে 

বশশু িোাঁর পো ধ্ন্দর উন্দঠ দোাঁ়িোন্দি খচিো করন্দি, আর বিবন িোন্দক ধ্ন্দর িুলন্দি েোন্দচ্ছন 

বনচু হন্দয় মুন্দে বক অপূি ি খজ্যোবি, বক েু্র চোউবন–আবম এ িবিেোনো িইন্দয়র খভিন্দর 

খরন্দে বদই, খরোজ্ একিোর খদবে–এি ভোন্দলো লোন্দে! 
 

বকন্তু েীশুেৃন্দস্টর েম্বন্দন্ধ খকোন্দনো ভোল িই পোইন্দন–আমোর আরও জ্োনিোর ইন্দচ্ছ হয় 

িোাঁর কথো–মোন্দক খে খমন্দমরো প়িোি চো-িোেোন্দন, িোরো একেোনো মবথ-বলবেি েেুমোচোর 

ও েোনকিক িোপোন্দনো কোেজ্ বিবল কন্দরবিল, খেইগুন্দলো কিিোর প়িো হন্দয় বেন্দয়ন্দি, 

িো িো়িো আর খকোন্দনো িই খনই। এেোন্দন এন্দে পে িন্ত আর খকোন্দনো নিুন িই আমোর 

খচোন্দে পন্দ়িবন। 
 

আমোন্দদর সু্কন্দল একটো খিন্দল নিুন এন্দে ভবিি হন্দয়ন্দি আমোন্দদরই ক্লোন্দে। িোর নোম 

িনমোলী, জ্োন্দি েদন্দেোপ, রঙ েুি কোন্দলো, বকন্তু মুন্দের খচহোরো খিশ, িয়ন্দে আমোর 

খচন্দয় বকিু ি়ি। খে অিস্থোপন্ন ঘন্দরর খিন্দল, এেোন্দন একটো ঘর ভো়িো কন্দর থোন্দক, 

িোমুন্দন রোাঁন্দধ্। অন্দনক দনূ্দরর পো়িোেো াঁন্দয় িোর িোব়ি, খেেোন্দন খলেোপ়িো খশেোর খকোন্দনো 

েুবিন্দধ্ খনই, িোই ওন্দক ওর িোপ-মো এই েোাঁন্দয় পোষ্টঠন্দয়ন্দি। বকন্তু খলেোপ়িোর বদন্দক 

িনমোলীর মন খনই, খে িোেোর উন্দঠোন্দন এক িুলেীচোরো পুাঁন্দি িোাঁবধ্ন্দয়ন্দচ, বদনরোি জ্প 

কন্দর, একন্দিলো েোয়, মোিমোংে খিো াঁয় নো, শ্রীকৃষ্ণ নোম িোর েোমন্দন উচ্চোরণ করিোর 

খজ্ো খনই, িো হন্দলই িোর খচোে বদন্দয় জ্ল প়িন্দি। রোন্দত্র জ্ন্দপর িযোঘোি হয় িন্দল 

বিন্দকলন্দিলো সু্কল খথন্দক বেন্দয় খেন্দয়ন্দদন্দয় বনজশ্চন্ত হন্দয় িোমুন ঠোকুরন্দক িুষ্টট খদয়–িোর 

পর ি’খে ি’খে অন্দনক রোি পে িন্ত জ্প কন্দর, হবরনোম কন্দর। খে েময় খকউ কোন্দি 

খেন্দল খে ভোবর চন্দট। অদ্ভুি ধ্রন্দনর খিন্দল িন্দল িোন্দক েকন্দল ভোবর খেপোয়–সু্কন্দলর 

খিন্দলরো িোর েোমন্দন বকি বকি িন্দল খচাঁ চোয় িোর খচোন্দে জ্ল খিন্দরোয় বক নো খদেিোর 

জ্ন্দনয, ওই বনন্দয় মোস্টোন্দররো পে িন্ত বোঁচুবন বদন্দি িোকী রোন্দে নো। খেবদন খিো 

এযোলন্দজ্ব্রোর আাঁক নো পোরোর দরুন আমোন্দদর েোমন্দন খেন্দকন্ড মোস্টোর ওন্দক িলন্দল–

িুবম খিো শুবনবচ খকি নোম শুনন্দল খকাঁ ন্দদ খেল–িো েোও, পয়েো আন্দি িোন্দপর, মঠ 

িোনোও, মচ্ছি খদও, খলেোপ়িো করিোর শে খকন? এ-েি খিোমোর হন্দি নো িোপু। 
 

আবম একবদন িনমোলীর কোন্দি েন্ধযোর েময় বেন্দয়বি। ও িেন একটো টুন্দলর ওপর 

ি’খে একমন্দন খদওয়োন্দলর বদন্দক খচন্দয় খিোধ্ হয় জ্প করন্দচ–আমোয় খদন্দে উন্দঠ খদোর 

েুন্দল বদল, খহন্দে িেন্দি িলন্দল। ওন্দক অদ্ভুি মন্দন হয়, খেজ্ন্দনযই খদেো করন্দি 

বেন্দয়বিলোম খে িো নয়–আমোর মন্দন হন্দয়বিল ও খে-রকম খিন্দল, ও খিোধ্ হয় আমোর 

বনন্দজ্র িযোপোরগুন্দলোর একটো মীমোংেো কন্দর বদন্দি পোরন্দি। িো িো়িো ওন্দক আমোর ভোল 

লোন্দে েুি, ওন্দক ভোল মোনুষ খপন্দয় েিোই খেপোয়, অথচ ও প্রবিিোদ কন্দর নো, অন্দনক 

েময় খিোন্দঝ নো খে িোরো খেপোন্দচ্ছ, এন্দি আমোর ি়ি মোয়ো হয় ওর ওপর। 
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িনমোলীন্দক জজ্ন্দেে করলোম খে বকিু খদন্দে বকনো। খে আমোর কথো িুঝন্দি পোরন্দল 

নো, িলন্দল–বক খদেন্দিো? 

 

িোন্দক িুজঝন্দয় িললোম। নো,–খে বকিু খদন্দে নো। 
 

িোরপর একটো অদ্ভুি ঘটনো ঘটল। ঘন্দর একেোনো িবি বিল, আবম খেবদন্দক আঙুল 

বদন্দয় খদবেন্দয় িললোম–ওেোনো বক খিোমোর ঠোকুন্দরর িবি? 

 

িনমোলীর েলোর েুর িদন্দল খেল, খচোন্দের চোউবন অনয রকম হন্দয় খেল। খে িলন্দল– 

ষ্টঠক িন্দলচ ভোই, আমোর ঠোকুন্দরর িবি, চমৎকোর কথো িন্দলচ ভোই–ওই খিো আমোর েি, 

আমোর ঠোকুর শুধু্ খকন, খিোমোর ঠোকুর েিোরই ঠোকুর— 

 

িলন্দি িলন্দি দর দর কন্দর িোর খচোন্দে জ্ল প়িন্দি লোেল। 
 

আবম অিোক হন্দয় খেলোম। বকন্তু একটু পন্দর িনমোলীর কোন্নোর খিে থোমন্দল েন্দি ির েনু্দর 

িললোম–েুি খেোপনীয় কথো িললোম ওন্দক–কোরও কোন্দি এ পে িন্ত মুে েুন্দট কথোটো 

িবলবন। িললোম–আমোর ঠোকুর অনয খকউ নয়, আমোর ঠোকুর েীশুখ্রীস্ট–আমোর 

কোন্দিও িবি আন্দি– 

 

িনমোলী হোাঁ কন্দর আমোর বদন্দক খচন্দয় রইল–িোরপর অপ্রবিভভোন্দি িলন্দল–ও, খিোমরো 

েৃস্টোন? 

 

আবম চুপ কন্দর রইলোম। 
 

িনমোলী খভন্দি িলন্দল–িোাঁর কোন্দি েি েমোন— 

 

আবম িললোম–কোর কোন্দি? 

 

–শ্রীহবরর কোন্দি ভোই, আিোর কোর কোন্দি? িোাঁর কোন্দি বক আর বহ্,ু খমোিলমোন, েৃস্টোন 

আন্দি? বিবন খে পবিিপোিন–অধ্ন্দমর ঠোকুর– 

 

আমোর মন্দন িযথো লোেল এই খভন্দি, িনমোলী আমোন্দক অধ্ম মন্দন করন্দি। 

েীশুেৃস্টন্দক ও খিোট করন্দি চোয়। আবম িললোম–েীশুর কোন্দিও েি েমোন। পোপীন্দদর 

জ্ন্দনয বিবন প্রোণ বদন্দয়বিন্দলন–জ্োন? মবথবলবেি েুেমোচোন্দর বলন্দেন্দি, খে িোহোন্দি 

বিশ্বোে কন্দর খে অনন্ত জ্ীিন– 
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মবথ-বলবেি েুেমোচোন্দরর িোইন্দর আমোর আর বকিু জ্োনো খনই। িনমোলী বকন্তু েংসৃ্কন্দি 

শ্রীকৃন্দষ্ণর ধ্যোন আিৃবত্ত কন্দর আমোয় শ্রীকৃন্দষ্ণর রূপ িুজঝন্দয় বদন্দল–আরও অন্দনক কথো 

িলন্দল। আবম দু-বিন বদন িোর কোন্দি খেলোম, িোর ঠোকুর েম্বন্দন্ধ শুনিোর জ্ন্দনয। 
 

জ্যোঠোইমোন্দদর িোব়ির েকন্দলর খচন্দয় ও খিশী জ্োন্দন ওন্দদর ধ্ম ি েম্বন্দন্ধ–এ আমোর মন্দন 

হ’ল। বকন্তু িনমোলী আমোর খ্রীস্টভজি ভোল খচোন্দে খদেন্দল নো, িলন্দল–বহ্ু হন্দয় ভোই 

এ খিোমোর ভোবর অদ্ভুি কোণ্ড খে িুবম অপন্দরর খদিিোন্দক ভজি কন্দরো। েীিোয় 

িন্দলন্দি, স্বধ্ন্দম ি বনধ্নং খশয়ুঃ পরধ্ন্দম িো ভয়োিহুঃ—-অথ িোৎ বনন্দজ্র ধ্ন্দম ি– 

 

আবম িোন্দক িুজঝন্দয় িললোম, বহ্ু আবম কেনই নো। আমরো খেেোন্দন খে-অিস্থোয় 

মোনুষ হন্দয়বচ খেেোন্দন বহ্ুধ্ন্দম ির কথো বকিু শুবনবন খকোন্দনো বদন খকউ িলি নো। েো 

িলি, িোই শুন্দনবচ, িোই বিশ্বোে কন্দরবি–িো মন্দন খলন্দেন্দি। এন্দি আমোর বক খকোন্দনো 

খদোষ হন্দয়ন্দি ভোই? 

 

খেবদন েন্ধযোর েময় আমোন্দদর দোলোন্দন আবম িন্দে প়িবচ, এমন েময় কোর পোন্দয়র 

শে শুন্দন খচন্দয় খদন্দে আশ্চে ি হন্দয় খেলোম–খিোটকোকীমো দোাঁব়িন্দয়! খিোটকোকীমো ি়ি 

মোনুন্দষর খমন্দয়, বিবন খিো কজিনকোন্দল আমোন্দদর ভোঙো দোলোন্দন পো খদনবন–বিন্দশষ 

কন্দর আমোন্দদর দু-খচোন্দে বিবন খদেন্দি পোন্দরন নো খকোন্দনো কোন্দল–িরং খমজ্কোকীমো 

েমন্দয় অেমন্দয় নরম হন, খিোট কোকীমোর মুন্দে বমষ্টি কথো খকোন্দনো বদন শুবনওবন। 

আমোন্দদর ঘন্দর আর খকউ খনই–দোদো এেনও খেন্দরবন–েীিো ও মো জ্যোঠোইমোন্দদর 

অ্ন্দর। আবম দোাঁব়িন্দয় উন্দঠ থিমি খেন্দয় িললোম–বক কোকীমো? 

 

খিোটকোকীমো এবদক-ওবদক খচন্দয় নীচু েুন্দর িলন্দলন–খিোর েন্দে কথো আন্দি জজ্িু। 
 

আবম িললোম–বক িলুন? 

 

 কোকীমো িলন্দলন–পোনী খে-রোন্দি মোরো েোয়, খেবদন িুই আমোয় বক িন্দলবিবল মন্দন 

আন্দি? 

 

আমোর ভয় হ’ল, িললোম–নো কোকীমো। 
 

খিোটকোকীমো হঠোৎ আমোর হোি দুন্দটো িোাঁর দু’হোন্দির মন্দধ্য বনন্দয় িলন্দলন–িল িোিো 

জজ্িু, খেবদন খিোর কথো েিোই উব়িন্দয় বদন্দয়বিল, আবম বকন্তু িোরপর েি িনু্দঝবিলোম, 

কোউন্দক িবলবন। পোনী খিন্দ়ি বেন্দয় আমোয় পোেল কন্দর খরন্দে বেন্দয়ন্দচ–িুই িল জজ্িু। 

আমোর মোন্দক িুই খদন্দেবিবল খে-রোন্দত্র, বিবন পোনীন্দক ভোলিোেন্দিন, িোই বনন্দি 

এন্দেবিন্দলন-মন্দর বেন্দয়ও িোাঁর পোনীর কথো— 
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আবম জ্োনিোম নো খে পোনীর বদবদমো মোরো বেন্দয়ন্দিন। আবম বিিন্দয়র েুন্দর জজ্ন্দেে 

করলোম–আপনোর মো খিাঁন্দচ খনই? 

 

–নো, পোনী িোাঁর কোি খথন্দক েোল্গুন মোন্দে এল, বিবন আষোঢ মোন্দে খিো মোরো খেন্দলন। 

িুই পোনীন্দক খদেন্দি পোে জজ্িু? খিোন্দক খেবদন েিোই পোেল িলন্দল, বকন্তু আবম 

িোরপর খভন্দি খদেলোম খিোর কথোর একটুও পোেলোবম নয়–েি েবিয। িুই আমোর 

মোন্দক খদেন্দি খপন্দয়বিবল–েবিয িল নো জজ্িু িোিো পোনীন্দক খদবেে? 

 

আমোর খচোন্দেও জ্ল এল। খিোট কোকীমোন্দক এি কোির খদবেবন কেনও–িোিো়িো 

পোনীন্দক আবমও ি়ি ভোলিোেিোম এ িোব়ির খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর মন্দধ্য। িললোম–নো 

কোকীমো, পোনীন্দক আবম খকোন্দনো বদন খদবেবন–আপনোর পো িুাঁ ন্দয় িলন্দি পোবর– 

 

খিোটকোকীমো আরও বক িলন্দি েোজচ্ছন্দলন, খমজ্কোকোর েলোর েি্র শুন্দন বিবন 

পোবলন্দয় খপন্দলন। খিোটকোকীমোর কথো শুন্দন আবম বকন্তু আকোশ-পোিোল ভোিন্দি 

িেলোম। আবম খেবদন েবিযেবিয কোউন্দক খদন্দেবিলোম? িন্দি? খে খেই খহোক, পোনীর 

বদবদমোই খহোক, মরোই খহোক িো জ্ীিন্তই খহোক! এটো িো হন্দল আমোর খরোে নয়? আর 

খকউ িন্দি খদন্দে নো খকন? 

 

বকংিো হয়ি খিোটকোকীমো খমন্দয়র খশোন্দক িুজি হোবরন্দয়ন্দিন, বক িলন্দচন নো-িলন্দচন, 

উবনই জ্োন্দনন নো। ওাঁর কথোর উপর বিশ্বোে বক? 

 

. 
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০৬. 

 

জ্যোঠোমশোয়ন্দদর িোব়ি আরও িির দুই খকন্দট খেল এই ভোন্দিই। েি িির খকন্দট েোয়, 

এন্দদর এেোন্দন থোকো আমোর পন্দক্ষ িি খিবশ কষ্টঠন হন্দয় প়িন্দি লোেল। আমোর িয়ে 

িো়িোর েন্দে েন্দে অন্দনক জজ্বনে আবম িুঝন্দি পোবর আজ্কোল, আন্দে আন্দে অি 

িুঝিোম নো। এ িোব়িন্দি থোকো আমোর পন্দক্ষ আরও কষ্টঠন হন্দয় উন্দঠবিল এইজ্ন্দনয খে, 

আবম খচিো কন্দরও জ্যোঠোইমোন্দদর ধ্ম ি ও আচোন্দরর েন্দে বনন্দজ্ন্দক বকিুন্দিই েোপ 

েোওয়োন্দি খপন্দর উঠলোম নো। 
 

এাঁরো েুি ঘটো ক’খর খেটো ধ্ম ি িন্দল আচরণ কন্দরন, আমোর মন্দনর েন্দে খেটো খিো আন্দদৌ 

খমন্দল নো–আবম মন্দন েো িবল, িোইন্দর িো কবর–বকন্তু ওাঁরো িোন্দি চন্দটন। ওাঁন্দদর ধ্ন্দম ির 

খেটো আমোর ভোল লোন্দে–খেটোন্দক ওাঁরো ধ্ম ি িন্দলন নো। 
 

বকন্তু একটো িযোপোর হন্দয়ন্দি এই, আন্দে ভোিিোম শুধু্ জ্যোঠোইমোন্দদর িোব়িন্দিই িুজঝ 

এই রকম, এেন িয়ে িো়িিোর েন্দে িুঝন্দি খপন্দরবি–এ গ্রোন্দমর অবধ্কোংশই এই 

রকম– জ্যোঠোইমোন্দয়রো একটু খিশী মোত্র। 
 

এন্দিই আমোর েন্দ্হ হ’ল খিোধ্ হয় আমোর মন্দধ্যই খকোন্দনো খদোষ আন্দি, েোর েন্দল 

আবম এাঁন্দদর বশক্ষো বনন্দি পোরবচ খন। ভোিলোম আমোর খে ভোল লোন্দে নো, খে খিোধ্ হয় 

আবম িুঝন্দি পোবর নো িন্দলই হয়ি চো-িোেোন্দন থোকোর দরুন ওন্দদর ধ্ম ি আমরো খশেিোর 

েুন্দেোে পোইবন, খে আিহোওয়োর মন্দধ্য খিন্দলন্দিলো খথন্দক মোনুষ হন্দয়বি, খেটোই এেন 

ভোল লোন্দে। 
 

মযোষ্টেক পোে কন্দর শ্রীরোমপুর কন্দলন্দজ্ ভবিি হলোম। জ্যোঠোমশোয়ন্দদর গ্রোম আটঘরোর 

নিীন খচৌধু্রী–েোর ি়ি খিন্দল ননী ভোল েুটিল খেলন্দি পোন্দর এিং খে প্রোয়জশ্চন্দত্তর 

িোধ্োবিে নো খমন্দন িোিোর েৎকোন্দরর েমন্দয় দলিল জ্ষু্টটন্দয় এন্দনবিল–িোরই ভেীপবির 

িোব়ি অথ িোৎ নিীন খচৌধু্রীর ি়ি খমন্দয় চশলিোলোর শ্বশুরিোব়ি শ্রীরোমপুন্দর। ননীর 

খেোেো়িেন্দন্ত্র িোন্দদর শ্বশুরিোব়িন্দি আমোর থোকিোর িযিস্থো হ’ল। 
 

এন্দে খদবে এন্দদরও খিশ ি়ি েংেোর, অন্দনক খলোক। চশলবদবদর স্বোমীরো ি’ভোই, িোর 

মন্দধ্য চোর ভোইন্দয়র বিন্দয় হন্দয়ন্দি, আর একষ্টট আমোর িন্দয়েী, েোস্টি ইয়োন্দরই ভবিি হ’ল 

আমোর েন্দে। েকন্দলর খিোট ভোই সু্কন্দল পন্দ়ি। চশলবদ িোব়ির ি়িন্দিৌ আবম িোাঁর খদন্দশর 

খলোক, েিোই আমোন্দক েুি আদরেত্ন করন্দল। এেোন্দন বকিুবদন থোকিোর পন্দর িঝুলোম 

খে, েংেোন্দর েিোই জ্যোঠোমশোয়ন্দদর িোব়ির িোাঁন্দচ ে়িো নয়। চো-িোেোন খথন্দক এন্দে 

িোংলোন্দদশ েম্বন্দন্ধ খে একটো হীন ধ্োরণো আমোর হন্দয়বিল, খেটো এেোন্দন দু-চোর মোে 
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থোকন্দি থোকন্দি চন্দল খেল। আর একটো জজ্বনে লক্ষয করলোম খে এ িোব়ির খমন্দয়রো 

খকউ কোরও ি়ি একটো অধ্ীন নয়। খকোন্দনো একজ্নন্দক েকন্দলর ভয় কন্দর চলন্দি হয় 

নো িো খকোন্দনো একজ্ন্দনর কথোয় েকলন্দক উঠন্দি িেন্দি হয় নো। 
 

আবম থোবক িোইন্দরর একটো ঘন্দর, বকন্তু অল্পবদন্দনই আবম িোব়ির খিন্দল হন্দয় প়িলোম। 

চশলবদবদ েুি ভোল, আমোন্দক ভোইন্দয়র মি খদন্দে। বকন্তু এিি়ি েংেোন্দরর কোজ্কম ি 

বনন্দয় খে ি়ি িযি থোন্দক–েি েময় খদেোশুন্দনো করন্দি পোন্দর নো। চশলবদবদর িয়ে 

আমোর খমজ্কোকীমোর খচন্দয় বকিু খিোট হন্দি–বিন-চোরষ্টট খিন্দলন্দমন্দয়র মো। আটঘরোয় 

থোকন্দি েুি খিশী আলোপ বিল নো, দু-একিোর জ্যোঠোমশোয়ন্দদর িোব়ি খি়িোন্দি বেন্দয় 

মোন্দয়র েন্দে আলোপ কন্দর এন্দেবিল, িোরপর ননী কথোটো পো়িন্দিই িেবন রোজ্ী হন্দয় 

েোয় আমোর এেোন্দন রোেিোর েম্বন্দন্ধ। চশলবদবদর স্বোমী িোর খকোন্দনো কথো খেলন্দি পোন্দর 

নো। 
 

িোব়ির েকন্দলর েন্দে েুি আলোপ হন্দয় খেল। িোব়ির মন্দধ্য েি িত্র েোই–জ্যোঠোমশোয়ন্দদর 

িোব়ির মি এটো িুাঁ ন্দয়ো নো, ওটো িুাঁ ন্দয়ো নো–খকউ কন্দর নো। েি ঘন্দর েোই, েি বিিোনোন্দিই 

িবে–েিোই আদরেত্ন কন্দর, পি্ কন্দর। এেন িয়ে হন্দয়ন্দচ িুঝন্দি খপন্দরবচ, 

আটঘরোয় েিটো িোাঁধ্োিো াঁবধ্, এেি শহর-িোজ্োন্দর অি খনই এন্দদর। কি হয় মোর জ্ন্দনয, 

েীিোর জ্ন্দনয–িোরো এেনও জ্যোঠোইমোর কষ্টঠন শোেন্দনর িোাঁধ্ন্দন আিি হন্দয় 

ক্রীিদোেীর মি উদয়োি েোটন্দচ। দোদোর জ্ন্দনযও কি হয়। খে খলেোপ়িো বশেন্দল নো–

চোকুবর করন্দি, েংেোন্দরর দুুঃে ঘুন্দচোন্দি িন্দল–বকন্তু চোকুবর পোয় নো, ঘুন্দর ঘুন্দর খি়িোয়, 

আজ্ িোন্দরো টোকো মোইন্দনর চোকুবর কন্দর, কোল জ্িোি হন্দয় েোয়, আিোর আর এক 

জ্োয়েোয় খষোল টোকো মোইন্দনর চোকুবর খজ্োটোয়। এি েোমোনয মোইন্দনন্দি বিন্দদন্দশ খেন্দয় 

পন্দর খকোন মোন্দে পোাঁচ টোকো, খকোন মোন্দে বিন টোকোর খিশী মোন্দক পোঠোন্দি পোন্দর নো, 

িোন্দি বক দুুঃে ঘুচন্দি? 

 

অথচ নো বশেন্দল খলেোপ়িো, নো করন্দি পোরন্দল বকিু। 
 

কন্দলন্দজ্র িুষ্টটর পন্দর েেোর ধ্োন্দর একেোনো খিজঞ্চর ওপর িন্দে এই েি কথোই 

ভোিবিলোম। মোন্দঝ মোন্দঝ ভয়োনক ইন্দচ্ছ হয় আিোর একিোর চো-িোেোন্দনর বদন্দক েোই, 

আর একিোর বহমোলয় খদবে। কিকোল রন্দডোন্দডনড্রন েুল খদবেবন, পোইন-িন খদবেবন, 

কোঞ্চনজ্ঙ্ঘো খদবেবন–খে রকম শীি আর পোইবন খকোন্দনোবদন,–এন্দদর েিোইন্দক 

খদেোন্দি ইন্দচ্ছ হয় খে খদশ। সু্কন্দল েেন প্রিন্ধ বলেন্দি বদি, আবম বহমোলয় বনন্দয় 

বলেিোম– আমোর খলেো েকন্দলর খচন্দয় ভোল হ’ি–কোরণ িোন্দলযর স্বপ্ন-মোেোন্দনো খে ওক 

পোইন িন, ঝণ িো, িুষোরমজণ্ডি কোঞ্চনজ্ঙ্ঘো, কুয়োশো, খমঘ আমোর কোন্দি পুরন্দনো হন্দি 

নো খকোন্দনো বদন, িোন্দদর কথো বলেন্দি খেন্দল নিুন ভোি ও ভোষো খকোথো খথন্দক এন্দে 
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খজ্োন্দট, মন্দন হয় আরও বলবে, এেনও েি িলো হয়বন। খলেো অপন্দর ভোল িলন্দলও 

আমোর মন িৃপ্ত হ’ি নো, মন্দন হ’ি েো খদন্দেবি িোর অবি কু্ষে ভেোংশও আাঁকন্দি 

পোরলোম নো–অপন্দর ভোল িলন্দল বক হন্দি, িোরো খিো আর খদন্দেবন? 

 

ওপোন্দর িযোরোকপুন্দরর েোদো িোব়িগুন্দলো খেন েিুন্দজ্র েমুন্দে ডুন্দি আন্দি। ষ্টঠক খেন চো 

খঝোন্দপর আ়িোন্দল মযোন্দনজ্োর েোন্দহন্দির কুঠী–লোল টোবলর িোদ থোকন্দলই এন্দকিোন্দর চো 

িোেোন। ওই বদন্দক খচন্দয়ই খিো খরোজ্ বিন্দকন্দল আমোর মন্দন হয় িোন্দলযর চো-িোেোন্দনর 

খেই বদনগুন্দলো। 
 

িোব়ি বেন্দর খেলোম েন্ধযোর পন্দর। চোকরন্দক খডন্দক িললোম, লুলু আন্দলো বদন্দয় েো। এমন 

েমন্দয় ভন্দিশ এল। ভন্দিশ খেন্দকন্ড ইয়োন্দর পন্দ়ি, েুি িুজিমোন খিন্দল, স্কলোরবশপ বনন্দয় 

পোে কন্দরন্দচ–প্রথম বদন্দনই কন্দলন্দজ্ এর েন্দে আলোপ হয়। 
 

ভন্দিন্দশর চদনজ্ন কোজ্–খরোজ্ এন্দে আমোর কোন্দি েৃস্টোন ধ্ন্দম ির বন্ো করো। 

আমোন্দক ও েৃস্টোন ধ্ন্দম ির কিল খথন্দক উিোর কন্দর নোবক বহ্ু করন্দিই। আজ্ও খে 

আরম্ভ করন্দল িোইন্দিলটো বনিোন্ত িোন্দজ্, আজ্গুিী েল্প। েৃস্টোন ইউন্দরোপ এই খেবদনও 

রন্দি েোরো দুবনয়ো ভোবেন্দয় বদন্দল খগ্রট ওয়োন্দর। বকন্দে িুবম ভুন্দলচ? খরোজ্ েোও বপকোবরং 

েোন্দহন্দির কোন্দি ধ্ন্দম ির উপন্দদশ বনন্দি। ওরো খিো খিোমোন্দক েৃস্টোন করন্দি পোরন্দল িোাঁন্দচ। 

িো িো়িো আজ্ বহ্ুন্দদর িলিৃজি করো আমোন্দদর েিোর কিিিয–এটো বক খিোমোর মন্দন 

হয় নো? 

 

আবম িললোম–িুবম ভুল িুন্দঝচ ভন্দিশ, খিোমোন্দক এক বদনও খিোঝোন্দি পোরলোম নো খে 

আবম েৃস্টোন নই েৃস্টোন ধ্ম ি বক জজ্বনে আবম জ্োবনন্দন–জ্োনিোর খকৌিূহল হয় িোই 

বপকোবরং েোন্দহন্দির কোন্দি জ্োনন্দি চোই। আবম েীশুেৃন্দের ভি, িোাঁন্দক আবম মহোপুরুষ 

িন্দল মন্দন কবর। িোাঁর কথো আমোর শুনন্দি ভোল লোন্দে। িোাঁর জ্ীিন আমোন্দক মগু্ধ কন্দর। 

এন্দি খদোষ বকন্দের আবম খিো িুজঝ খন। 
 

–ও িন্দট! িুি, চচিনয, কৃষ্ণ, রোমকৃষ্ণ, এাঁরো েি খভন্দে খেন্দলন–েীশুেৃস্ট হ’ল খিোমোর 

খদিিো! এাঁরো বকন্দে খিোট খিোমোর েীশুর কোন্দি জজ্ন্দেে কবর? 

 

–খক িন্দলন্দি িোাঁরো খিোট? খিোট বক ি়ি খে কথো খিো উঠন্দচ নো এেোন্দন? আবম িোাঁন্দদর 

কথো খিশী জ্োবন খন। েিটুকু জ্োবন িোন্দি িোাঁন্দদর শ্রিো কবর। বকন্তু এও খিো হয়, খকউ 

একজ্নন্দক খিবশ ভোলিোন্দে আর একজ্নন্দক কম ভোলিোন্দে? 

 

–িুবম েিই খিোঝোও জজ্ন্দিন, আমোর ও ভোল লোন্দে নো। খদন্দশর মোষ্টটর েন্দে খেোে খনই 

ওর। খিোমোর মি চমৎকোর খিন্দল খে খকন বিপন্দথ পো বদন্দল খভন্দি ষ্টঠক করন্দি 
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পোবরন্দন। খিোমোর লজ্জো কন্দর নো একথো িলন্দি খে, রোমকৃষ্ণ, িিু, চচিন্দনযর কথো বকিু 

জ্োন নো, িোাঁন্দদর কথো জ্োনন্দি আগ্রহও খদেোও নো, অথচ খরোজ্ েোও েীশুেৃন্দস্টর বিষয় 

শুনন্দি? একন্দশোিোর িলন্দিো িুবম বিপন্দথ পো বদন্দয় দোাঁব়িন্দয়চ। কই, একবদন েীিো 

পন্দ়িচ? অথচ েেন্দপল প়িন্দি েোও বপকোবরন্দঙর কোন্দি–খিোমোন্দক িনু্ধ িবল িোই কি 

হয়, নইন্দল িুবম উচ্ছন্ন েোও নো, আবম িলন্দি েোি খকন? 

 

ভখিশ চন্দল খেন্দল অন্দনক রোি পে িন্ত কথোটো ভোিলোম। েৃস্টন্দক আবম ভজি কবর, 

েৃন্দস্টর কথো িলন্দি ভোল লোন্দে, শুনন্দি ভোল লোন্দে। এন্দি খদোষ আন্দি বকিু? 

মহোপুরুন্দষর বক খদশ-বিন্দদশ আন্দি? 

 

রোন্দত্র িোব়ির মন্দধ্য খেন্দি বেন্দয় খদবে আর েকন্দলর েোওয়ো হন্দয় বেন্দয়ন্দচ। খিোট িউ 

অথ িোৎ চশলবদবদ খিোট জ্োন্দয়র রোন্নোর পোলো বিল এন্দিলো–বিবন হোাঁব়িকুব়ি বনন্দয় িন্দে 

আন্দিন। আবম খেন্দি িেলোম বকন্তু খকমন অস্বজি খিোধ্ হ’খি লোেল–চশলবদবদর এই 

খিোট জ্োন্দক আবম বক জ্োবন খকন পি্ কবরন্দন। খমজ্িউ, খেজ্িউন্দক খেমন 

খমজ্বদ, খেজ্বদ িন্দল ডোবক–খিোটিউন্দক আবম এ পে িন্ত খকোন বকিু িন্দল ডোবকবন। 

অথচ বিবন আমোর েোমন্দন খিন্দরোন িো আমোর েন্দে কথো িন্দলন। খিোটিউন্দয়র িয়ে 

আমোর েমোন হন্দি, এই েন্দিন্দরো আঠোন্দরো–আবম েবদও ‘আপবন’ িন্দল কথো িবল। 

িোব়ির েি খমন্দয়রো ও খিৌন্দয়রো জ্োন্দন খে খিোটিউন্দয়র েন্দে আমোর খিমন েদ্ভোি খনই। 

খকন আবম িোাঁন্দক খিোটবদবদ িন্দল ডোবকন্দন, চশলবদ আমোয় এ বনন্দয় কিিোর িন্দলন্দি। 

বকন্তু আমোর েো ভোল লোন্দে নো, িো আবম কেনও কবরন্দন। 
 

খেবদন এক িযোপোর হন্দয়ন্দি। খেন্দয় উন্দঠ অভযোেমি পোন খচন্দয়বচ–কোউন্দক বিন্দশষ 

কন্দর েন্দম্বোধ্ন কন্দর নয়, খেন খদওয়োলন্দক িলবচ এই ভোন্দি। খিোটিউ আধ্-খঘোমটো 

বদন্দয় এন্দে পোন আমোর হোন্দি বদন্দি খেন্দলন–আমোর খকমন একটো অস্বজি খিোধ্ হ’ল 

খকন জ্োবনন্দন, অনয কোরুর খিলো আমোর খিো এমবন অস্বজি খিোধ্ হয় নো? পোন খদিোর 

েময় িোাঁর আঙুলটো আমোর হোন্দি েোমোনয খঠন্দক খেল–আবম িো়িোিোব়ি হোি খটন্দন 

বনলোম। আমোর েোরো েো খকমন বশউন্দর উঠল, লজ্জো ও অস্বজিন্দি মন্দন হ’ল, পোন 

আর কেনও এমনভোন্দি চোইি নো। খমজ্বদ বক চশলবদর কোন্দি বেন্দয় খচন্দয় খনন্দিো। 
 

খেইবদন খথন্দক খিোটিউন্দক আবম এব়িন্দয় চবল। 
 

মোে কন্দয়ক খকন্দট খেল। শীি পন্দ়ি বেন্দয়ন্দি। 
 

আবম খদোিলোর িোন্দদ একটো বনবরবিবল জ্োয়েোয় খরোন্দদ বপঠ বদন্দয় িন্দে জ্যোবমবির আাঁক 

কষবচ। 
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খেজ্বদ হোেন্দি হোেন্দি িোন্দদ এন্দে িলন্দলন–জজ্িু এে, খিোমোয় ওরো ডোকন্দি। 
 

আবম িললুম–খক ডোকন্দচ খেজ্বদ? 

 

 খেজ্বদর মুে খদন্দে মন্দন হ’ল একটো বক মজ্ো আন্দি। উৎেোহ ও খকৌিূহন্দলর েন্দে 

খপিন্দন খপিন্দন খেলোম। খদোিলোর ওবদন্দকর িোরো্োন্দি েি খমন্দয়রো জ্ন্দ়িো হন্দয় 

হোেোহোবে করন্দি। আমোয় েিোই এন্দে বঘন্দর দোাঁ়িোল, িলন্দল–এে ঘন্দরর মন্দধ্য। 
 

িোন্দদর খপিন্দন ঘন্দর ঢু্কন্দিই খেজ্বদ বিিোনোর বদন্দক আঙুল খদবেন্দয় িলন্দলন–ওই 

খলপটো খিোল খিো খদবে খকমন িোহোদুবর। 
 

বিিোনোটোর উপর আেোন্দেো়িো খলপ-ঢ্োকো খক একজ্ন শুন্দয় আন্দি খলপমুব়ি বদন্দয়। 

েিোই িলন্দল–খিোল খিো খলপটো! 
 

আবম হোবেমুন্দে িললোম–বক িলুন নো খেজ্বদ, বক হন্দয়ন্দচ বক? 

 

ভোিলুম খিোধ্ হয় চশলবদর খিোট খদওর অজ্য়ন্দক এরো একটো বকিু েোজজ্ন্দয়ন্দচ িো ঐ 

রকম বকিু। িো়িোিোব়ি খলপটো খটন্দন বনন্দয়ই চমন্দক উঠলোম। খলন্দপর িলোয় 

খিোটন্দিৌঠোকরুন, মুন্দে হোবে ষ্টটন্দপ খচোে িুন্দজ্ শুন্দয়। 
 

েিোই বেল বেল কন্দর খহন্দে উঠল। আবম লজ্জোয় লোল হন্দয় িো়িোিোব়ি ঘন্দরর িোর হন্দয় 

খেলোম। িোন্দর, এ বক কোণ্ড ওন্দদর? খকন আমোয় বনন্দয় এ রকম করো? িো িো়িো– বিুঃ–

নো, ওবক কোণ্ড! খিোটন্দিৌঠোকরুন খস্বচ্ছোয় এ ষ়িেন্দন্ত্রর মন্দধ্য আন্দিন বনশ্চয়। আমোর 

রোে হ’ল িোাঁর ওপন্দর। 
 

এর বদন-দুই পন্দর আবম আমোর বনন্দজ্র ঘন্দর একো িন্দে আবি, এমন েময় হঠোৎ খিোট-

খিৌঠোকরুনন্দক খদোন্দরর কোন্দি খদন্দে অিোক হন্দয় খেলোম–বিবন আমোর ঘন্দর কেনও 

আন্দেনবন এ পে িন্ত। বকন্তু বিবন খেমবন এন্দলন, খিমবন চন্দল খেন্দলন, একটু দোাঁ়িোন্দলন 

নো, েোিোর আন্দে ঘন্দরর মন্দধ্য বক একটো খেন্দল বদন্দয় খেন্দলন। 
 

আবম বিজিি হন্দয় িুন্দল খদেলোম একেোনো ভোাঁজ্ করো খিোট কোেজ্–একেোনো বচষ্টঠ! 

খিোট্ট বচষ্টঠ, দু-কথোয়– 

 

খেবদন েো কন্দর খেন্দলবচ, খেজ্নয আপনোর কোন্দি মোপ চোই। আবম বনন্দজ্র ইন্দচ্ছন্দি 

বকিু কবরবন। দন্দল পন্দ়ি কন্দরবচ, কবদন ধ্ন্দর ভোিবচ আপনোর কোন্দি মোপ চোইি–বকন্তু 

লজ্জোয় পোবরবন! আবম জ্োবন আপনোর মন অন্দনক ি়ি, আপবন ক্ষমো করন্দিন। 
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পন্দত্র খকোন নোম খনই। আবম খেেোনো িোর িোর প়িলোম–িোরপর টুকন্দরো টুকন্দরো ক’খর 

বিাঁ ন্দ়ি খেললোম–বকন্তু টুকন্দরোগুন্দলো খেন্দল বদন্দি বেন্দয় বক খভন্দি আমোর একটো খিোট 

মোবনিযোে বিল, িোর মন্দধ্য খরন্দে বদলোম। 
 

খেবদন খথন্দক আমোর বক হ’ল, আবম একো থোকন্দলই খিোটন্দিৌঠোকরুন্দনর কথো ভোবি। 

বকিুন্দিই মন খথন্দক আবম িোাঁর বচন্তো িো়িন্দি পোবরন্দন। দু-পোাঁচবদন কন্দর হপ্তোেোন্দনক 

খকন্দট খেল। আবম িোব়ির মন্দধ্য খিমন আর েোইন্দন–অিযন্ত ভয়, পোন্দি একো আবি 

এমন অিস্থোয় খিোটন্দিৌঠোকরুন্দনর েন্দে খদেো হন্দয় পন্দ়ি। খিোটন্দিৌন্দয়র রোন্নোর পোলোর 

বদন আবম েকোল েকোল খেন্দয় বন, েেন অন্দনকন্দলোক রোন্নোঘন্দর থোন্দক। েো েেন 

দরকোর হয়, চশলবদ বক খেজ্বদর কোন্দি চোই–ওন্দদর েলো নো শুনন্দি খপন্দল িোব়ির মন্দধ্য 

খেন্দি েোহে হয় নো। 
 

খেজ্বদ একবদন িলন্দলন–জজ্িু, িুবম কন্দলজ্ খথন্দক এন্দে েোিোর েোওয়ো খিন্দ়ি বদন্দল 

নোবক? বিন্দকন্দল খিো িোব়ির মন্দধ্য থোকই নো, আেই নো, খকোথোও খথন্দক খেন্দয় আে িজুঝ? 

 

আবম জ্োবন বিন্দকন্দলর চো-েোিোর প্রোয়ই খিোটন্দিৌ চিবর কন্দরন–আর খে েময় ি়ি 

একটো খকউ খেেোন্দন থোন্দক নো। খে েোর খেন্দয় চন্দল েোয়। ইচ্ছো কন্দরই বিন্দকন্দল চো খেন্দি 

েোই খন। পয়েো খেবদন থোন্দক, খস্টশন্দনর খদোকোন খথন্দক খেন্দয় আবে। 
 

শীি খকন্দট খেল, িেন্ত েোয়-েোয়। আমোর ঘন্দর জ্োনলোর ধ্োন্দর িন্দে প়িবচ, হঠোৎ 

জ্োনলোর পোন্দশর দরজ্ো বদন্দয় খিোটন্দিৌঠোকরুন খকোথো খথন্দক খিবরন্দয় এন্দে িোব়ি 

ঢু্কন্দচন, েন্দে চশলবদর খিন্দল কোন্দলো। বিবন আমোয় খদেন্দি পোনবন। আবম অপলন্দক 

েোবনকক্ষণ খচন্দয় রইলোম িোাঁর বদন্দক। িোাঁন্দক খেন নিুনরূন্দপ খদেলোম–আন্দরো কিিোর 

খদন্দেবি, বকন্তু আজ্ খদন্দে মন্দন হ’ল এ-খচোন্দে আর কেনও খদবেবন িোাঁন্দক। িোাঁর 

কপোন্দলর অমন েু্র ে়িন, পোন্দশর বদক খথন্দক িোাঁর মুে খে অমন েুশ্রী খদেোয়, 

ভুরুর ও খচোন্দের অমন ভবে– এ-েি আন্দে খিো লক্ষয কবরবন। েেন খকউ খদন্দে নো, 

িেন িোাঁর মুন্দের বক অদ্ভুি ধ্রন্দনর ভোি হয়! বিবন িোব়ির মন্দধ্য ঢু্ন্দক খেন্দিই আমোর 

চমক ভোঙন্দলো। িই েুন্দল খরন্দে বদলোম–প়িোয় আর মন িেল নো, েম্পূণ ি অনযমনস্ক 

হন্দয় খেলোম। বক একটো কি হ’খি লোেল িুন্দকর মন্দধ্য–খেন বনশ্বোে-প্রশ্বোে আটন্দক 

আেন্দচ। মন্দন হ’ল চুপ কন্দর িন্দে থোকন্দি পোরি নো, একু্ষবন িুন্দট মিু িোিোন্দে খিরুন্দি 

হন্দি। 
 

খেই রোন্দত্র আবম িোাঁন্দক বচষ্টঠ বলেন্দি িেলোম–বচষ্টঠ বলন্দে বিাঁন্দ়ি খেললোম। আিোর বলন্দে 

আিোর বি়িলোম। খেবদন খথন্দক িোাঁন্দক উন্দদ্দশয কন্দর বচষ্টঠ খলেো খেন আমোর কন্দলন্দজ্র 

টোন্দস্কর েোবমল হন্দয় দোাঁ়িোন্দলো–বকন্তু বলবে আর বিাঁ ন্দ়ি খেবল। 
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বদন-পন্দনর পন্দর ষ্টঠক করলোম, আজ্ বচষ্টঠ খদিই। খেবদন খিলো খদ়িটোর মন্দধ্য কন্দলজ্ 

খথন্দক বেন্দর এলোম–গ্রীন্দষ্মর দুপুর, েিোই ঘুমুন্দচ্চ। আবম িোব়ির মন্দধ্য ঢু্কলোম, বোঁব়ির 

পোন্দশ খদোিলোয় িোাঁর ঘর, বিবন ঘন্দর িন্দে খেলোই করবিন্দলন–আবম েোহে কন্দর ঘন্দর 

ঢু্ন্দক বচষ্টঠ বদন্দি পোরলোম নো, চন্দল আেবিলোম, এমন েময় বিবন মুে িুন্দলই আমোয় 

খদেন্দি খপন্দলন, আবম লজ্জোয় ও ভন্দয় অবভভূি হন্দয় খেেোন খথন্দক েন্দর খেলোম, িুন্দট 

নীন্দচ এলোম–পত্র খদওয়ো হ’ল নো, েোহেই হ’ল নো। িোব়ি খথন্দক খিবরন্দয় পন্দথ পন্দথ 

উদভ্রোন্দন্তর মি ঘুন্দর খি়িোলোম লক্ষযহীন ভোন্দি। েোরোবদন ঘুন্দর ঘুন্দর ক্লোন্ত হন্দয় অন্দনক 

রোন্দত্র িোব়ি েেন বেবর, রোি িেন িোন্দরোটো। িোব়িন্দি আিোর খেবদন লক্ষ্মীপূজ্ো বিল। 

খেন্দি বেন্দয় খদবে রোন্নোঘন্দরর েোমন্দনর িোরো্োয় আমোর েোিোর ঢ্োকো আন্দি, চশলবদ 

ঢু্লন্দচন রোন্নোঘন্দরর খচৌকোন্দঠ িন্দে। মন্দন মন্দন অনুিোপ হ’ল, েোরো বিন্দকল েোটুবনর 

পন্দর চশলবদ খিচোরী খকোথোয় একটু ঘুমুন্দি, আর আবম বক-নো এভোন্দি িবেন্দয় খরন্দেবচ! 
 

আমোন্দক খদন্দে চশলবদ িলন্দল—-খিশ, খকোথোয় বিবল এিক্ষণ? 

 

কথোর উত্তর বদন্দি খেন্দল মুশবকল, চুপচোপ খেন্দি িেলোম–চশলবদ িলন্দল–নো খেন্দয় ঢ্ন 

ঢ্ন কন্দর খিব়িন্দয় খিব়িন্দয় কণ্ঠোর হো়ি খিবরন্দয় বেন্দয়ন্দচ। চো খেন্দিও আবেে খন িোব়ির 

মন্দধ্য, কোন্দলোন্দক বদন্দয় িোইন্দরর ঘন্দর েোিোর পোষ্টঠন্দয় বদন্দলও পোওয়ো েোয় নো–থোবকে 

খকোথোয়? 

 

েোবনকক্ষণ পন্দর পোন্দির বদন্দক খচন্দয় িলন্দল–ও বক, ভোল কন্দর ভোি মোে। ঐ ক’ষ্টট 

খেন্দয় মোনুষ িোাঁন্দচ ভোই? খিোরো এেন খিন্দলমোনুষ, েোিোর িয়ে। লুবচ আন্দি খভোন্দের, 

খদন্দিো? পোন্দয়ে িুই ভোলিোবেে, এক িোষ্টট পোন্দয়ে আলোদো করো আন্দি। কই মোন্দির 

মনু্দ়িো খেলবল খকন, চুন্দষ চুন্দষ েো। আহো, বক বিবর হন্দচ্ছ খচহোরোর! 
 

পরবদন বকন্দের িুষ্টট। আবম খদোিলোর িোন্দদ কোন্দলোন্দক ডোকন্দি বেন্দয়বি িোর প্রোইন্দভট 

ষ্টটউটর নীন্দচ প়িোন্দি এন্দেন্দচ িন্দল। েন্ধযোর অন্ধকোর হন্দয়ন্দি। ওপন্দর উন্দঠই আবম 

এন্দকিোন্দর খিোটন্দিৌঠোকরুন্দনর েোমন্দন পন্দ়ি খেলোম। িোাঁর খকোন্দল খমজ্বদর খদ়ি 

িিন্দরর েুকী বমন্টু–খে েুি েুটেুন্দট েে িো িন্দল িোব়ির েকন্দলর বপ্রয়, েিোই িোন্দক 

খকোন্দল পোিোর জ্ন্দনয িযগ্র। খিোটন্দিৌঠোকরুন হঠোৎ আমোর েোমন্দন এন্দে দোাঁ়িোন্দলন 

েুকীন্দক খকোন্দল কন্দর। আবম বিজিি হ’লোম, কপোন্দল ঘোম খদেো বদল। েুকী আমোয় 

খচন্দন, খে আমোর খকোন্দল ঝোাঁবপন্দয় আেন্দি চোয়। খিোটন্দিৌঠোকরুন আমোর আরও কোন্দি 

এবেন্দয় এন্দে দোাঁ়িোন্দলন– েুকীন্দক আমোর খকোন্দল বদন্দলন। িোাঁর পোন্দয়র আঙুল আমোর 

পোন্দয়র আঙুন্দল খঠকল। আবম িেন লোল হন্দয় উন্দঠবচ, শরীর খেন জঝম জঝম করন্দচ। 

খকউ খকোন বদন্দক খনই। 
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খিোটন্দিৌঠোকরুন েম্পূণ ি অপ্রিযোবশি ভোন্দি েুর বনচু কন্দর িলন্দলন–আপবন আর 

িোব়ির মন্দধ্য আন্দেন নো খকন আজ্কোল? আমোর ওপর রোে এেনও েোয়বন? 

 

আবম অবি কন্দি িললোম–রোে করি  খকন? 

 

—িন্দি খেবদন ও-ঘন্দর এন্দলন, আমোর েন্দে কথো িলন্দলন নো খিো! চন্দল খেন্দলন খকন? 

 

মরীয়ো হন্দয় িললোম–আপনোন্দক খেবদন বচষ্টঠ খদন্দিো িন্দল এন্দেবিলোম, বকন্তু পোন্দি বকিু 

মন্দন কন্দরন, খেজ্ন্দনয খদওয়ো হয়বন। পোন্দি বকিু মন্দন কন্দরন খভন্দিই িোব়ির মন্দধ্য 

আবেন্দন। 
 

বিবন েোবনকক্ষণ চুপ কন্দর রইন্দলন। িোর পর মৃদুস্বন্দর িলন্দলন–মোথো ঠোণ্ডো কন্দর 

খলেোপ়িো করুন। খকন ও-রকম কন্দরন? আর িোব়ির মন্দধ্য আন্দেন নো খকন? ওন্দি 

আমোর মন্দন ভোবর কি হয়। খেমন আেন্দিন খিমবন আেন্দিন িলনু? আমোয় ভোিনোর 

মন্দধ্য খেলন্দিন নো ও রকম। 
 

আমোর শরীন্দর খেন নিুন ধ্রন্দনর অনুভূবির বিদুৎ খেন্দল খেল। খেেোন্দন আর দোাঁ়িোন্দি 

পোরলোম নো–মুন্দে েো এল, একটো জ্িোি বদন্দয় নীন্দচ খনন্দম এলোম। েোরোরোি আর ঘমুনু্দি 

পোবরন্দন। আমোর জ্ন্দনয একজ্ন ভোন্দি এ বচন্তোর িোিিিো আমোর জ্ীিন্দন এন্দকিোন্দর 

নিুন। নিুন খনশোর মি এ অনুভূবি আমোর েোরো খদহমন অবভভূি কন্দর িুলন্দল। 
 

বক অপূি ি ধ্রন্দনর আন্-খিদনোয় মোেোন্দনো বদন, েপ্তোহ, পক্ষ, মোে! বদনরোন্দি েি 

েময়ই আমোর ওই ওক বচন্তো। বনজ্িন্দন কোটোই, বকিু ভোল লোন্দে নো, অথচ েোাঁর বচন্তো 

শয়ন্দন-স্বপন্দন েি িদোই কবর, পোন্দি িোাঁর েোমন্দন পব়ি এই ভন্দয় েিকি হন্দয় চলোন্দেরো 

কবর। খলেোপ়িো, েোওয়ো, ঘুম েি খেল। 
 

চিশোে মোন্দের মোঝোমোজঝ খিোটন্দিৌঠোকরুন্দনর হ’ল অেুে। অেুে ক্রন্দম িো়িোিোব়ি 

ধ্রন্দনর হ’ল। িোিরো খথন্দক েদু ডোিোর খদেন্দি এল। িোাঁর িোন্দপর িোব়ি খথন্দক 

খলোকজ্ন এন্দে প়িল–িোব়িেুি খলোন্দকর মুন্দে উন্দেন্দের বচি। আবম ডোিোর ডোকো, 

ওষুধ্ আনো এ েি কবর িোব়ির খিন্দলন্দদর েন্দে, বকন্তু একবদনও খরোেীর ঘন্দর খেন্দি 

পোরলোম নো– বকিুন্দিই নো। একবদন ঘন্দরর খদোন্দরর কোন্দি বেন্দয় দোাঁব়িন্দয়বিলোম–বকন্তু 

খচৌকোন্দঠর ওপোন্দর েোইবন। 
 

ক্রন্দম বিবন খেন্দর উঠন্দলন। একবদন আমোর চয়বনকো-েোনো বিবন খচন্দয় পোঠোন্দলন– 

বদন-দুই পন্দর কোন্দলো িই বেবরন্দয় বদন্দয় খেল। চোর-পোাঁচ বদন পন্দর চয়বনকো-েোনো বক 

জ্ন্দনয েুলন্দি বেন্দয়বি, িোর মন্দধ্য একেোনো বচষ্টঠ, খিোটন্দিৌঠোকরুন্দনর হোন্দি খলেো। 
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নোম খনই কোরুর। খলেো আন্দি… 

 

আমোর অেুন্দের েময় েিোই এল, আপবন এন্দলন নো খকন? আবম কি আশো 

কন্দরবিলোম খে আপবন আেন্দিন, জ্োন্দনন খিো? আমোর মন্দর েোওয়োই ভোল। খকন খে 

আিোর খেন্দর উঠলোম! অেুে খথন্দক উন্দঠ মন ও শরীর খভন্দঙ খেন্দি। কোন্দলোর মুন্দে 

শুন্দনবচ, আপবন ঘন্দর টোষ্টঙন্দয় খরন্দেন্দিন েীশুেৃন্দস্টর িবি, বিবন বহ্ুর খদিিো নন–

বকন্তু আপবন েোন্দক ভজি কন্দরন–আবম িোাঁন্দক অিন্দহলো করন্দি পোবরন্দন। আমোর 

জ্ন্দনয িোাঁর কোন্দি প্রোথ িনো করন্দিন। আর-একটো কথো–একষ্টটিোর খদেন্দি বক আেন্দিন 

নো? 

 

েীশুেৃন্দস্টর িবির বদন্দক চোইলোম। েম্প্রবি একেোনো িুন্দির িবি, আর একেোনো 

চচিন্দনযর িবিও এন্দন টোষ্টঙন্দয়বিলোম, খরোেশীণ িো পত্রন্দলবেকোর করুণ আকূবি ওন্দদর 

চরন্দণ খপৌৌঁন্দি খদিোর ভোর আমোর ওপর পন্দ়িন্দি। বকন্তু আবম বক পোরি? অনুকম্পোয় 

মমিোয় আমোর মন িেন ভন্দর উন্দঠন্দচ। খে প্রোথ িনো ওন্দদর কোন্দি জ্োনোলোম, িো 

ভোষোহীন, িোকযহীন। আবম এ-িো়িো আর বকিু করন্দি পোবরন্দন। েোমন্দন হঠোৎ খেন্দি 

পোরি নো িোাঁর। এ িোব়িন্দিও আর খিবশবদন থোকো হন্দি নো আমোর। চন্দল েোি এেোন 

খথন্দক। 
 

খটস্ট পরীক্ষো বদন্দয়ই আটঘরোয় পোলোন্দিো, ষ্টঠক করলোম। খেেোন্দন েোইবন অন্দনক বদন। 

মো বচষ্টঠ বলন্দেন্দিন, খদেিোর জ্নয িযি হন্দয়ন্দিন। আমোর খেেোন্দন খেন্দি ইন্দচ্ছ হয় নো 

শুধু্ জ্যোঠোইমোন্দদর িযিহোন্দরর জ্নয। খেন্দলই মোন্দয়র দুুঃে খদেন্দি হন্দি। দোদো এক 

িোিোেোর কোরেোনোয় চোকবর খপন্দয়ন্দচ, মোন্দে বকিু টোকো অবিকন্দি পোঠোয়। েীিো ি়ি 

হন্দয় উঠল– িোরই িো বক করো েোয়? দোদো একোই িো বক করন্দি! 
 

বপকোবরং েোন্দহি আমোর হোন্দি েীিো খদন্দে একবদন িলন্দলন–িুবম এ-েি প়ি নোবক? 

িোইন্দিল বক খিোমোর েকল আধ্যোজিক অভোি পূণ ি কন্দর নো? 

 

আবম িললোম–পন্দ়ি খদেন্দি বক খদোষ আন্দি েোন্দহি? িো িো়িো আবম খিো েৃস্টোন নই, 

আবম এেনও বহ্ু। 
 

–দু-খনৌকোন্দি পো খদওয়ো েোয় নো, মোই িয়। িুবম েৃস্টোন ধ্ন্দম ি দীবক্ষি হও–নয়ন্দিো িুবম 

িোইন্দিল প়ি খকন? 

 

–েোন্দহি, েবদ িবল ইংন্দরজ্ী ভোষো ভোল কন্দর খশেিোর জ্ন্দনয? 
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বপকোবরং েোন্দহি খহো খহো কন্দর খহন্দে উঠল। িলন্দল–খিোমোর আিোর পবরত্রোণ িোর 

খচন্দয়ও খিবশ দরকোরী। েীশুন্দি বিশ্বোে নো করন্দল আিোর ত্রোণ খনই। বিবন আমোন্দদর 

েকন্দলর পোন্দপর ভোর বনন্দজ্ বনন্দয় ক্রুন্দশর বনষ্ঠুর মৃিুয িরণ কন্দরবিন্দলন। েীশুর 

ধ্ন্দম ি দীবক্ষি হও, খিোমোর পোপ িোাঁর রন্দি ধু্ন্দয় েোন্দি। এে, আমোর েন্দে েোন কর। 
 

িোর পর েোন্দহি বনন্দজ্ই েোন ধ্রল— 

 

Nothing but the Blood of Jesus 

Oh, precious is the flow. 

That can make me white as snow, 
No other fount I know 

Nothing but the Blood of Jesus. 
 

বপকোবরং েোন্দহিন্দক আমোর েুি ভোল লোন্দে। েুি েরল, ধ্ম িপ্রোণ খলোক। স্ত্রী মোরো বেন্দয়ন্দচ 

আজ্ দশ-িোন্দরো িির, আর বিন্দয় কন্দরনবন,–খটবিন্দলর ওপর বনন্দকন্দলর খেন্দম িোধ্োন্দনো 

স্ত্রীর েন্দটো েি িদো থোন্দক। মোন্দঝ মোন্দঝ আমোয় জজ্ন্দেে কন্দর–আমোর স্ত্রী খদেন্দি খকমন 

বিল, ভোল নো? েন্দটো খদন্দে বমন্দেে বপকোবরংন্দক েু্রী মন্দন হয়বন আমোর, িিু িবল 

েুি চমৎকোর। 
 

বপকোবরং েোন্দহন্দির ধ্ম িমি আমোর কোন্দি বকন্তু অনুদোর খঠন্দক–বকিুবদন এন্দদর েন্দে 

খথন্দক আমোর মন্দন হয় জ্যোঠোইমোরো খেমন খেো াঁ়িো বহ্ু–েৃস্টোনন্দদর মন্দধ্যও খিমন 

খেো াঁ়িো েৃস্টোন আন্দি। এরো বনন্দজ্র ধ্ম িষ্টট িো়িো আর কোরুর ধ্ম ি ভোল খদন্দে নো। এন্দদর 

েমোন্দজ্ েংকীণ িিো আন্দি–এন্দদরও আচোর আন্দি–বিন্দশষি একটো বনবদিি ধ্রন্দনর 

ঈশ্বন্দরর উপোেনো করন্দল উপোেনো িযথ ি হ’ল এন্দদর মন্দি। একেোনো বক িইন্দয় একিোর 

অনন্ত নরন্দকর েল্প প়িলোম। খশষবিচোন্দরর বদন পে িন্ত পোপীরো খেই অনন্ত নরন্দকর 

অনন্ত আগুন্দনর মন্দধ্য জ্বলন্দি পু়িন্দি, েৃস্টধ্ন্দম ি দীবক্ষি হিোর আন্দেই েবদ খকোন বশশু 

মোরো েোয়–িোন্দদর আিোও েোন্দি অনন্ত নরন্দক। এেি কথো প্রথম খেবদন শুন্দনবিলোম, 

আমোন্দক ভয়োনক ভোবিন্দয় িুন্দলবিল। িোরপর মন্দন হল, খকন েীশু বক এিই বনষ্ঠুর? 

বিবন পবরত্রোন্দণর খদিিো, বিবন েকল পোপীন্দকই খকন পবরত্রোণ করন্দিন নো? খে িোাঁন্দক 

জ্োন্দন, খে িোাঁন্দক নো-জ্োন্দন–েিোইন্দক েমোন খচোন্দে বিবন খকন নো খদেন্দিন? িোাঁর কোন্দি 

েৃস্টোন ও অেৃস্টোন্দন প্রন্দভদ থোকন্দি খকন? িরং খে অেোনোন্ধ িোর প্রবি িোর 

অনুকম্পো খিশী হন্দি– আমোর মন্দনর েন্দে এই েৃন্দস্টর িবি েোপ েোয়। বিবন খপ্রমময় 

মুি মহোপুরুষ, িোাঁর কোন্দিও ধ্ন্দম ির দলোদবল থোন্দক কেন্দনো? খে খদন্দশর, খে ধ্ন্দম ির, খে 

জ্োবিরই খহোক বিবন েিোরই– খে িোাঁন্দক জ্োন্দন, বিবন িোর, খে নো জ্োন্দন, বিবন িোরও। 
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একবদন েেোর ধ্োন্দর খিজঞ্চর ওপন্দর িন্দে জ্নকিক খলোক েল্প করন্দচ–শুনলোম 

িরোনেন্দর কুষ্টঠর ঘোন্দটর কোন্দি একটো িোেোনিোব়িন্দি একজ্ন ি়ি েোধু্ এন্দেন্দচন, েিোই 

খদেন্দি েোন্দচ্চ। দু-এক বদন্দনর মন্দধ্য একটো িুষ্টট প়িল, খিলুন্দ়ি খনন্দম েেো পোর হন্দয় 

কুষ্টঠরঘোন্দটর িোেোন-িোব়ি খেো াঁজ্ কন্দর িোর করলোম। িোেোনিোব়িন্দি খলোন্দক খলোকোরণয, 

েকন্দলই েোধু্জ্ীর বশষয, খমন্দয়রোও আন্দি। েটন্দকর কোন্দি একজ্ন দোব়িওয়োলো খলোক 

দোাঁব়িন্দয়বিল, আবম েটন্দকর কোন্দি বেন্দয় আমোর আেোর উন্দদ্দশয িলন্দিই খলোকটো দু-

হোন্দি আমরো েলো জ্ব়িন্দয় ধ্ন্দর িলন্দল–ভোই, এে এে, খিোমোন্দক খনওয়োর জ্ন্দনযই খে 

আবম এেোন্দন দোাঁব়িন্দয় আবি। 
 

আবম পি্ কবরন্দন খে খকউ আমোর েলো জ্ব়িন্দয় ধ্ন্দর–আবম ভেভোন্দি েলো িোব়িন্দয় 

বনলোম। খলোকটো আমোয় িোেোন্দনর মন্দধ্য বনন্দয় খেল। আবম খকৌিূহল ও আগ্রন্দহর েন্দে 

চোবরবদন্দক খচন্দয় খচন্দয় খদেবিলোম। িোাঁ-বদন্দকর খরোয়োন্দক একদল খমন্দয় ি’খে একরোশ 

িরকোবর কুটন্দি–একটো ি়ি েোমলোয় প্রোয় দশ খের ময়দো মোেো হন্দচ্ছ,–খেবদন্দক চোই, 

েোওয়োর আন্দয়োজ্ন। 
 

–েোধু্র খদেো পোন্দিো এেন? 

 

–বিবন এেন ধ্যোন করন্দচন। িোাঁর প্রধ্োন বশষয েোনোন্ ব্রহ্মচোরী ও-ঘন্দর আন্দিন, চল 

ভোই খিোমোয় বনন্দয় েোই। 
 

কথো িলবচ এমন েময় একজ্ন ভেন্দলোক এন্দলন, েন্দে একষ্টট মবহলো–েটন্দকর কোন্দি 

িোাঁরো খমোটর খথন্দক নোমন্দলন। একজ্ন িোলক-বশষযন্দক ভেন্দলোকষ্টট বক জজ্ন্দেে 

করন্দলন– খে িোাঁন্দদর েন্দে কন্দর বনন্দয় এল আমোর েন্দের দোব়িওয়োলো খলোকষ্টটর কোন্দি। 

ভেন্দলোকষ্টট িোন্দক িলন্দলন–স্বোমীজজ্র েন্দে খদেো করন্দি এন্দেবি, বিবন খকোথোয়? 

 

–খকোথো খথন্দক আেন্দিন আপনোরো? 

 

—ভিোনীপুর, এলবেন খরোড খথন্দক। আমোর নোম বিনয়ভূষণ মবিক। 
 

দোব়িওয়োলো খলোকষ্টটর শরীন্দরর ইে্কু্রপ কব্জো খেন েি বঢ্ন্দল হন্দয় খেল হঠোৎ–খে বিন 

ভোন্দে খভন্দঙ হোি কচন্দল িলন্দল–আন্দে আেুন, আেুন, িুঝন্দি খপন্দরবচ, আেুন। এই 

বোঁব়ি বদন্দয় আেুন–আেুন মো-লক্ষ্মী। 
 

আবম বিজিি হলোম। এই খে িলন্দল েোধু্জ্ী ধ্যোন্দন িন্দেন্দচন–িন্দি ওাঁরো খেন্দলন খে! 

খলোকষ্টট ওাঁন্দদর ওপন্দর বদন্দয় আিোর খনন্দম এল। আমোয় একটো হলঘন্দর বনন্দয় খেল। 

খেেোন্দন েোনোন্ ব্রহ্মচোরীর েন্দে আমোর আলোপ কবরন্দয় বদন্দল। েোনোন্ 
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ব্রহ্মচোরীর পরন্দন খেরুয়ো আলেোিো, রং েে িো–আমোর েন্দে খিশ ভোন্দলো িযিহোর 

করন্দলন। বিবন আবপন্দের কোন্দজ্ খদ়িন্দশো টোকো মোইন্দন খপন্দিন–খিন্দ়ি স্বোমীজ্ীর 

বশষযি গ্রহণ কন্দরন। স্বোমীজ্ী িন্দলন্দিন বিবন বিনন্দট মহোন্দদশ উিোর করন্দিন, 

েোধ্নোয় বেজিলোভ করন্দলই খিবরন্দয় প়িন্দিন খে উন্দদ্দন্দশয। স্বোমীজ্ীর খদওয়ো মন্ত্র জ্প 

ক’খর বিবন অদ্ভুি েল খপন্দয়ন্দিন বনন্দজ্–এই েি েল্প েমন্দিি দশ িন্দকর কোন্দি 

করবিন্দলন। আবম খকৌিূহন্দলর েন্দে জজ্ন্দেে করলোম–বক েল খপন্দয়ন্দিন মন্দন্ত্রর? 

বিবন িলন্দলন–মন্ত্র জ্প করন্দি করন্দি মন্দন হয় খেন খকোথোয় পোহোন্দ়ির উপন্দর িন্দে 

আবি। স্বোমীজজ্ িন্দলন–এ একটো উচ্চ অিস্থো। আবম আরও আগ্রন্দহর েুন্দর িললোম–

আর বকিু খদন্দেন? বিবন িলন্দলন, খজ্যোবিুঃদশ িন হয় মোন্দঝ মোন্দঝ। 
 

–খে বক রকম? 

 

—দুই ভুরুর মোঝেোন্দন একটো আগুন্দনর বশেোর মি দীবপ্ত খদেন্দি পোই। 
 

আবম হিোশ হলোম। আবম বনন্দজ্ খিো কি বক খদবে! এরো খিো খে-েি বকিু খদন্দে িন্দল 

মন্দন হয় নো। এরো আর কিটুকু খদন্দেন্দচ িো হন্দল? পোহোন্দ়ির ওপর িন্দে আবি এই 

খদেন্দলই িো বক হ’ল? ভুরুর মন্দধ্য আগুন্দনর বশেো খদেন্দলই িো বক? 

 

শুনলোম খিলো ি’টোর পন্দর স্বোমীজ্ীর খদেো পোওয়ো েোন্দি। পোন্দশর একটো ঘন্দর িন্দে 

রইলোম েোবনকক্ষণ। আরও একজ্ন িৃি খেেোন্দন বিন্দলন। কথোয় কথোয় বিবন 

িলন্দলন– খদে খিো িোিো–এই খিোমরোও খিো খিন্দল। আর আমোর হিচ্ছো়িো খিন্দলটো 

পোবলন্দয় এন্দে িোব়ি খথন্দক এই েবন্নবের দন্দল খেোে বদন্দয়ন্দি। এেোন্দন খিো এই েোওয়ো এই 

থোকো। েোত্রোর দন্দলর মি এক ঘন্দর একন্দশো খলোক খশোয়। খিন্দলটোর হোব়ির হোল হন্দয়ন্দচ–

আন্দে একিোর বেবরন্দয় বনন্দি এন্দেবিলোম–িো েোয়বন। এিোর আবম আেবি শুন্দন 

খকোথোয় পোবলন্দয়ন্দচ হিভোেো। আহো খকোথোয় েোন্দচ্ছ বক হন্দচ্চ–এবদন্দক িোব়িন্দি ওর মো 

অন্নজ্ল খিন্দ়িন্দি। এই েবন্নবের দলই িোন্দক েবরন্দয় খরন্দেন্দচ খকোথোয়। আজ্ বিন বদন 

এেোন্দন িন্দে আবি, িো খিো াঁ়িো এল নো। এরো িলোয় িলোয় িোন্দক েির বদন্দচ্ছ। আিোর 

আমোর ওপর এন্দদর রোে বক? িলন্দচ খিন্দল খিোমোর মুজির পন্দথ বেন্দয়ন্দি, বিষন্দয়র কীট 

হন্দয় আি িুবম, আিোর খিন্দলটোন্দক খকন িোর মন্দধ্য খঢ্োকোন্দি? খশোন কথো। ওন্দদর 

এেোন্দন বিবন পয়েোর চোকর হোিিো়িো হন্দয় েোয় িো হ’খল খে! আমোয় এই মোন্দর খিো এই 

মোন্দর। দু-খিলো অপমোন করন্দি। 
 

–খকোথো খথন্দক আপনোর খিন্দল এন্দদর দন্দল এল? 

 

–এই েবন্নবের দল খেিল আমোন্দদর মোদোবরপুন্দর। েুি কীিিন কন্দর বভন্দক্ষ ক’খর বশষয-

খেিক চিবর কন্দর খি়িোল ক’বদন। খেেোন খথন্দক খিন্দলটোন্দক েুেন্দল বনন্দয় এন্দেন্দচ। 
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পয়েো হোন্দি থোকি আমোর খিো িযোটোর েোবির করি। এেোন্দন খেন্দি খদয় নো ওই 

িোজ্োন্দরর খহোন্দটল খথন্দক খেন্দয় আবে। একটু এই দোলোনটোন্দি রোন্দত্র শুন্দয় থোবক, িোও 

দু খিলো িলন্দচ- খিন্দরো এেোন খথন্দক। খিো াঁ়িোটো বেন্দর আেন্দি, খেই আশোয় আবি। 
 

স্বোমীজ্ীর েন্দে খদেো হ’ল নো। খদেোর ইন্দচ্ছও আর বিল নো। 
 

েন্ধযোর পন্দর স্টীমোন্দর পোর হন্দয় খিলুন্দ়ি এলোম মন্দন কি আেো বনন্দয় বেন্দয়বিলোম 

ওন্দিলো। মোনুন্দষর েন্দে মোনুন্দষর িযিহোর খেেোন্দন ভোল নয়, খেই জ্যোঠোইমোন্দদর িোব়ির 

খেোপীনোথ জজ্উ-এর পুন্দজ্োর েময় েো খদন্দেবচ, হীরুঠোকুন্দরর প্রবি িোন্দদর িযিহোর েো 

খদন্দেবচ–খেই েি একই খেন। 
 

বদন দুই পন্দর খিোটন্দিৌঠোকরুন্দনর িোন্দপর িোব়ি খথন্দক ি়ি ভোই িোন্দক বনন্দি এল। 

আমোর েন্দে দশ-পন্দনন্দরো বদন খদেো হয়বন, ভোিলুম েোিোর েময় একিোর খদেো 

করিই। দুপুন্দরর পন্দর খঘো়িোর েোব়িন্দি জজ্বনেপত্র ওঠোন্দনো হন্দচ্ছ, আবম বনন্দজ্র ঘন্দরর 

জ্োনলো বদন্দয় খদেবি আর ভোিবচ ওঠিোর েময় েোব়ির কোন্দি বেন্দয় দোাঁ়িোি, নো ওপন্দর 

বেন্দয় খদেো কন্দর আেি? 

 

পোন্দয়র শন্দে খপিন্দন খচন্দয় খদবে খিোটন্দিৌঠোকরুন খদোন্দরর কোন্দি দোাঁব়িন্দয় খরোেশীণ ি 

মুন্দে, হোিোয় লোল পো়ি িেোন্দনো ব্লোউজ্ েোন্দয়, পরন্দন লোলপো়ি শো়িী। আবম থিমি 

খেন্দয় িললোম–আপবন! আেুন, এই টুলটোন্দি– 

 

বিবন মৃদু, েহজ্ েুন্দর িলন্দলন–েুি খিো এন্দলন খদেো করন্দি! 
 

—আবম এেুবন েোজচ্ছলোম, আপবন এন্দলন, িোই নইন্দল 

 

— খিোটন্দিৌঠোকরুন ম্লোন খহন্দে িলন্দলন–নো, বনন্দজ্ই এলোম। আর আপনোর েন্দে বক 

খদেো হন্দি? আপবন খিো পরীক্ষো বদন্দয় চন্দল েোন্দিন। বি.এ. প়িন্দিন নো? 

 

আবম একটু ইিিি কন্দর িললোম–ষ্টঠক খনই, এেোন্দন হয়ি আর আেি নো। 
 

বিবন িলন্দলন–খকন আর এেোন্দন আেন্দিন নো? 

 

আবম খকোন কথো িললোম নো। দুজ্ন্দনই েোবনকক্ষণ চুপচোপ। 
 

িোরপর বিবন আমোর কোন্দি এবেন্দয় এন্দে মৃদু অনুন্দেোন্দের েনু্দর িলন্দলন–আপনোর মি 

খিন্দল েবদ কেনও খদন্দেবচ! আন্দে েবদ জ্োনিোম িন্দি খেিোর আপনোন্দক বনন্দয় খে ওরো 
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ঠোট্টো কন্দরবিল, আবম িোর মন্দধ্য েোই? এেন খে-কথো মন্দন হন্দল লজ্জোয় ইন্দচ্ছ হয় 

েলোয় িাঁষ্টট বদন্দয় মবর। 
 

িোরপর েভীর খস্নন্দহর েুন্দর িলন্দলন-নো, ও-েি পোেলোবম কন্দর নো, আেন্দিন এেোন্দন, 

খকন আেন্দিন নো, বিুঃ– 

 

দরজ্োর কোন্দি বেন্দয় িলন্দলন–নো এন্দল িুঝন্দিো আমোয় েুি খঘন্নো কন্দরন, িোই এন্দলন নো। 
 

. 
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০৭. 

 

দোদো কোলীেন্দঞ্জ একটো িোিোেোর কোরেোনোয় কোজ্ কন্দর। অন্দনকবদন িোর েন্দে খদেো 

হয়বন, বকিু টোকোর দরকোরও বিল, কোরণ কন্দলন্দজ্র বকিু িোকী মোইন্দন ও পরীক্ষোর বে 

এর টোকোর অভোি হওয়োন্দি চশলবদ লবুকন্দয় খষোলটো টোকো বদন্দয়বিল। েোওয়োর আন্দে 

খে টোকো িোন্দক বদন্দয় েোওয়ো দরকোর, েবদও খে চোয়বন। িোাঁশন্দিন্দ়ির ঘোন্দট েেো পোর 

হন্দয় ওপোন্দর েোি, খেয়োর খনৌন্দকো আেন্দি খদবর হন্দচ্ছ, আবম প্রকোণ্ড একটো পুন্দরোন্দনো 

িোাঁধ্োঘোন্দটর বোঁব়িন্দি িন্দে অন্দপক্ষো করবি। ঘোন্দটর ওপন্দর একটো জ্ীণ ি প্রোচীন 

বশিমজ্র, িোর েোটন্দল েোটন্দল িট-অশ্বন্দের েোি, মজ্ন্দরর চূ়িোর জত্রশলূটো পজশ্চন্দম 

খহন্দল-প়িো েন্ধযোর েূন্দে ির। আন্দলোয় মন্দন হন্দচ্চ খেন খেোনোর। ভোবর ভোল লোেবিল 

মজ্রটো, আর এই জ্নবিরল িোাঁধ্োঘোট। ওই মজ্ন্দর েবদ আরবি হ’ি এই েন্ধযোয়, 

ি্নোরি নরনোরীর দল ওই ভোঙো চোিোন্দল দোাঁব়িন্দয় রইি িন্দি আমোর আরও ভোল 

লোেি। কথোটো ভোিবি, এমন েময় আমোর শরীরটো খেন খকমন কন্দর উঠল, কোন্দনর 

পোশটো বশরবশর করন্দি লোেন্দলো। হঠোৎ আমোর মন্দন হ’ল এই ঘোন্দটর এই মজ্ন্দর েুি 

ি়ি একজ্ন েোধু্পুরুষ আন্দিন, িোাঁর দীঘ ি খচহোরো, মোথোয় ি়ি ি়ি চুল, প্রেন্ন 

হোবেমোেোন্দনো মুে। আবম িোাঁন্দক খদেন্দি খপলোম নো। বকন্তু িোাঁর উপবস্থবি অনুভি 

করলোম। বিবন এেোন্দন অন্দনকবদন আন্দিন, ভোঙো ঘোন্দটর রোনোয় িন্দে ওপোন্দরর 

উদীয়মোন পূণ িচন্দন্দ্রর বদন্দক খচন্দয় এই েন্ধযোয় বিবন উপোেনো কন্দরন–এিং বিবন কোরও 

ওপর রোন্দেন নো। কি খলোক নো িুন্দঝ ঘোন্দটর বনজ্িনিো ভে কন্দর, বিবন েদোই প্রেন্ন, 

েকন্দলর ওপন্দর েদোই খস্নহশীল। 
 

এ-রকম েেন হয়, িেন আমোর শরীর খেন আমোর বনন্দজ্র থোন্দক নো–নয়ি আমোর 

েোধ্োরণ অিস্থো থোকন্দল জজ্ন্দেে করিুম অন্দনক কথোই িোাঁন্দক। একটু পন্দর খেয়ো 

খনৌন্দকো এল–অবনচ্ছোর েন্দে ঘোট খিন্দ়ি খনৌন্দকোন্দি উঠলোম। জ্োয়েোটো পবিত্র প্রভোন্দি 

ভরো–এমন একটো প্রভোি, েো খে-বদন িরোনেন্দরর িোেোনিোব়ির খেই েোধু্র কোন্দি বেন্দয় 

অনুভি কবরবন। 
 

দোদো আমোয় খদন্দে েুি েুশী হ’ল। ওর খচহোরো ি়ি েোরোপ হন্দয় বেন্দয়ন্দি, খিন্দলন্দিলোকোর 

দুন্দধ্-আলিো রন্দঙর খেই েুশ্রী িোলকন্দক দোদোর মন্দধ্য আর বচন্দন খনওয়ো েোয় নো। এন্দক 

খলেোপ়িো বশেন্দল নো, িোর ওপন্দর এই েি পো়িোেো াঁন্দয় চোকবর কন্দর খি়িোয়–খচহোরোয়, 

খিশভূষোয়, কথোিোিিোয় দোদো হন্দয় বেন্দয়ন্দচ খেন খকমন। খিমবন ধ্রন্দনর খলোন্দকর 

েমোন্দজ্ েি িদো চন্দল খেন্দর। 
 

রোি িেন প্রোয় ৯টো, দোদো বেন্দর এন্দে রোন্নো চ়িোন্দল। বক বিশ্রী জ্োয়েোন্দিই থোন্দক। 

িোিোেোর কোরেোনোটো একটো প্রকোণ্ড লম্বো চোলোঘর–ি-েোিটো ি়ি ি়ি উনুন্দন বদনরোি 
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েনেন্দন আগুন–ি়ি ি়ি ক়িোয় গুন্দ়ির রে আর বচবনর রে চিবর হন্দচ্ছ। এই 

কোরেোনোয় অি আগুন্দনর িোন্দি থোকো বক দোদোর অন্দভযে আন্দি খকোনকোন্দল! 
 

দোদো বনন্দজ্ই রোন্নো চ়িোন্দল। আমোয় িলন্দল–বেচুব়ি েোবি জজ্িু? খিশ ভোল মুন্দের ডোল 

আন্দি–ভোাঁন্দ়ি খদবে বঘ আন্দি খিোধ্ হয় একটু– 

 

দোদোর িোেো খিোট একেোনো চোলোঘর। খমন্দঝর ওপর খশোয়, বিিোনো পোিোই থোন্দক, 

খকোনকোন্দল খিোলো হয় নো, িন্দি েুি ময়লো নয়–আমরো ক’ ভোইন্দিোন ময়লো জজ্বনেপত্র 

খমোন্দটই িযিহোর করন্দি পোবর খন, খিন্দলন্দিলো খথন্দকই অন্দভযে। বিিোনোর ওপরকোর 

কুলুবেন্দি েিন্দরর কোেজ্ পোিো, একেোনো ভোঙো পোরো িোর-হওয়ো আবশ ি, আর একেোনো 

বশন্দঙর বচরুবন। 
 

দোদো বিল আমোন্দদর মন্দধ্য েি খচন্দয় খিন্দলমোনুষ, েি খচন্দয় আনোব়ি, িোন্দক এেন বনন্দজ্ 

রোন্নো কন্দর খেন্দি হন্দচ্ছ! অথচ বক-ই িো জ্োন্দন ও েংেোন্দরর, বক কোজ্ই িো পোন্দর? 

 

রোন্নো চব়িন্দয় দোদো িলন্দল–ভোল কথো, দোাঁ়িো জজ্িু, খিোর জ্ন্দনয একেোনো ইংবরজজ্ িই 

খরন্দে বদইবচ–খির কন্দর বদই– 

 

ষ্টটন্দনর খিোট খিোরে েুন্দল একেোনো খমোটো ইংবরজজ্ িই আমোর হোন্দি বদন্দয় িলন্দল– 

এেোন্দন েোিুিোিু কিোকটর আন্দে িোিোেো বনন্দি, খে খেন্দল বেন্দয়বিল আর বেন্দর 

আন্দেবন। আবম িুন্দল খরন্দে বদইবচ, ভোিলোম জজ্িু প়িন্দি– 

 

পোিো উন্দট খদবে একটো বিবলবি স্টীল খকোম্পোনীর মূলযিোবলকো–েুি চমৎকোর পোিো, 

চমৎকোর িোপো, িোব়িঘর, খরন্দলর পুল, কব়িরেোর িবিন্দি ভবিি। দোদোর ওপন্দর দুুঃে 

হ’ল খিচোবর এ েি প়িন্দি পোন্দর নো, িুঝন্দিও পোন্দর নো–খভন্দিন্দচ বক অপূি ি িই-ই নো 

জ্োবন। 
 

আবম বকিু নো িন্দল িইেোনো আমোর পুাঁটুবলন্দি খিাঁন্দধ্ বনলোম। দোদো িিক্ষন্দণ খিোরে 

হোিন্দ়ি আর একেোনো খিোট খিন্দলন্দদর েন্দল্পর িই িোর কন্দর িলন্দল–আর এই দযোে 

একেোনো িই, ভোবর মজ্োর মজ্োর েল্প–আবম খেন্দয়ন্দদন্দয় খরোজ্ একটুেোবন কন্দর পব়ি—

‘খেো াঁ়িো বশকোরী’র েল্পটো প়িবিলোম, প়ি খদবে শুবন? 

 

এ-েি েল্প ইংবরজজ্ন্দি কিিোর পন্দ়িবি, আমোর কোন্দি এর নিুনি খনই খকোথোও। িিওু 

দোদোন্দক পন্দ়ি পন্দ়ি খশোনোন্দি লোেলোম, দোদো মোন্দঝ মোন্দঝ বেচুব়িন্দি কোষ্টঠ বদন্দয় খদন্দে, 

আর হোাঁটু দুন্দটো দু-হোন্দি জ্ব়িন্দয় একটুেোবন খপিন্দন খহলোন বদন্দয় ি’খে আমোর মনু্দের 

বদন্দক আগ্রন্দহর েন্দে খচন্দয় খচন্দয় খশোন্দন। আমোর এমন কি হল! এ-েি েল্প খে 
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ইংবরজজ্ সু্কন্দলর নীন্দচর ক্লোন্দের খিন্দলরোও জ্োন্দন। আহো, দোদো ি়ি অভোেো, অল্প িয়ন্দে 

েংেোন্দরর চোপ ঘোন্দ়ি পন্দ়ি েোরোজ্ীিনটো ওর নি হন্দয় খেল। 
 

টোকোর কথোটো দোদোন্দক িলন্দি মন চোইল নো। ওর কি কন্দি খরোজ্েোর করো পয়েো 

একটো আধ্টো নয়, খষোলটো টোকো–এেোন্দরো টোকো মোন্দে মোইন্দন পোয়–ওর খদ়ি মোন্দের 

খরোজ্েোর খকোথো খথন্দক খদন্দি ও? চশলবদর টোকো আবম এর পন্দর খে ক’খর হয় খশোধ্ 

কন্দর খদন্দিো। 
 

দোদো বনন্দজ্ই িলন্দল–িোব়ি েোবি খিো জজ্িু, খেোটো দন্দশক টোকো বনন্দয় েো। আমোর ি়ি 

ইন্দচ্ছ েীিোন্দক একি়িো হোর েব়িন্দয় বদই–বকন্তু টোকোই জ্ন্দম নো হোন্দি। খিোর টোকোর 

েবদ দরকোর থোন্দক, িন্দি আলোদো-করো হোন্দরর জ্ন্দনয কুব়িটো টোকো খিোলো আন্দি–িোই 

খথন্দক বনন্দয় েো, খদন্দিো এেন। হোর এর পর খদেি।–েোি-পোাঁচ খভন্দি টোকো খনওয়োই ষ্টঠক 

করলোম। চশলবদর ওপর ি়ি জ্লুুম করো হয়, নইন্দল চশলবদন্দক মন্দন হয় নো খে খে 

পর। এি আপনোর মি ক’জ্ন আপনোর খলোকই িো খদন্দে? মোন্দয়র পন্দরই চশলবদন্দক 

ভজি কবর। খে লুবকন্দয় টোকো বদন্দয়ন্দি–িোন্দক আর বিপন্ন করন্দিো নো। 
 

খে দোদো েকোল আটটোর কন্দম বিিোনো খথন্দক উঠি নো, িোন্দক খভোর পোাঁচটোর েময় উন্দঠ 

কোরেোনোয় বেন্দয় কোন্দজ্ লোেন্দি হয়। আবমও দোদোর েন্দে খেলোম। কোরেোনোর 

মোবলন্দকর নোম মবিলোল দোে, িন্দয়ে পঞ্চোন্দশর ওপর, িৃিীয়পন্দক্ষর স্ত্রী আন্দি েংেোন্দর, 

আর বেিীয় পন্দক্ষর খিন্দলন্দমন্দয়। দোদো মবিলোন্দলর িৃিীয়পন্দক্ষর স্ত্রীন্দক মোেীমো িন্দল 

ডোন্দক ৷ মবিলোল আমোয় খদন্দে িলন্দল–িুবম বনিোই ঠোকুন্দরর ভোই? খিশ, খিশ। 

আজ্কোল বক িই প়িোয় খিোমোন্দদর? 

 

িোর প্রশ্ন শুন্দন আমোর হোবে খপল। আবম জ্িোি খদিোর আন্দেই মবিলোল িলন্দল– 

আমোন্দদর েমন্দয় খে-েি িই প়িোন্দনো হ’ি, আজ্কোল বক আর খে-েি িই আন্দি? এই 

ধ্র পদযপোঠ, িৃিীয় ভোে, েদুিোিুর। আহো! 
 

কুব্জযপৃষ্ঠ নুেব্জন্দদহ উে েোবর েোবর 

বক আশ্চে ি খশোভোময় েোই িবলহোবর 

 

বক েি শে লোবেন্দয়ন্দচ খদন্দেচ একিোর? ভোষোর েোন হ’ি কি প়িন্দল! িন্দলো বদবক 

নুেব্জন্দদহ মোন্দন বক? আমোন্দদর হবরশ পজণ্ডি প়িোি কোলনোর সু্কন্দল, আবম িেন 

িোত্রিৃবত্ত পব়ি। িেন িোত্রিৃবত্ত প়িন্দল খমোিোর হ’ি, দোন্দরোেো হ’ি। এেন হন্দয়ন্দচ খিো 

েি খিন্দলন্দেলো। 
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আবম এন্দেবি শুন্দন মবিলোন্দলর স্ত্রী দুপুন্দর খেন্দি িলন্দল। আমোয় খদন্দে িলন্দল–এে 

িোিো, িুবম বনিোইন্দয়র ভোই? িুবমও মোেীমো িন্দল খডন্দকো। কোন্দি দোাঁব়িন্দয় খথন্দক মোেীমো 

দোদোন্দক রোন্নো খদবেন্দয় বদন্দি লোেল, কোরণ আমরো খেন্দি চোইন্দলও ওরো খরাঁন্দধ্ আমোন্দদর 

খেন্দি খদন্দি খকন? 

 

মোেীমো েংেোন্দর বনিোন্ত একো। মবিলোন্দলর ও-পন্দক্ষর খিন্দলন্দমন্দয়রো িোন্দপর িৃিীয় 

পন্দক্ষর পবরিোরন্দক দু-খচোে খপন্দ়ি খদেন্দি পোন্দর নো, িো এেোন্দন থোন্দকও নো খকউ। অথচ 

মোেীমোর ইন্দচ্ছ িোন্দদর বনন্দয় বমন্দলবমন্দশ েংেোর করো। আমরো খেন্দি িেন্দল কি দুুঃে 

করন্দি লোেল। 
 

–এই দযোন্দেো িোিো, খকিন্দক িবল খিৌমোন্দক বনন্দয় এেোন্দন এে, এন্দে বদবিয থোক। খিৌমোষ্টট 

ি়ি চমৎকোর হন্দয়ন্দি। িো েবদ আন্দে! খেই বনন্দয় খরন্দেন্দচ শ্বশুরিোব়ি, কোলনোর কোন্দি 

দোাঁইহোট–খেেোন্দনই থোন্দক। আমোর বনন্দজ্র খপন্দট খিো হ’ল নো বকিু, ওরোই আমোর েি–

িো এমুন্দেো হয় নো খকউ। ি়ি খমন্দয় দুষ্টট শ্বশুরিোব়ি আন্দি, আনন্দি পোঠোন্দল িন্দল, 

েৎমোন্দয়র আর অি আবিযেূন্দয়ো খদেোন্দি হন্দি নো। খশোন কথো। আমোয় মো িন্দল খকউ 

ডোন্দকও নো। ডোকন্দল িোন্দদর মোন েোন্দি। 
 

মোেীমোন্দক েুশী করিোর জ্ন্দনয আবম কোরন্দণ-অকোরন্দণ েুি মোেীমো মোেীমো িন্দল 

ডোকন্দি লোেলোম। আমোন্দদর পোন্দি আিোর মোেীমো খেন্দি িেন্দলন, িলন্দলন- ব্রোহ্মন্দণর 

খপরেোদ পোন্দিো, ওন্দি বক আর খিোট ি়ি আন্দি িোিো? 

 

আমোর মন্দন অস্বজি হ’ল আবম খিো এাঁন্দদর এেি মোবনন্দন, ব্রোহ্মন্দণর ধ্ম ি পোলন কবরন্দন, 

খে কথো খিো ইবন জ্োন্দনন নো। অথচ েুন্দল িলন্দল মোেীমোর মন্দন কি খদওয়ো হন্দি হয়ি। 
 

দোদোর কোি খথন্দক আটঘরোয় এলোম। আেিোর েময় েীিোর জ্ন্দনয ভোল েোিোন বকন্দন 

বনন্দয় এলোম, িই প়িন্দি ভোলিোন্দে ি’খল দু-বিনেোনো িোংলো িইও আনলোম। েীিো ি়ি 

হন্দয় উন্দঠন্দচ–মোথোয় েুি লম্বো হন্দয়ন্দচ, খদেন্দি েু্র হন্দয়ন্দি আরও। 
 

আমোর হোি খথন্দক েোিোন বনন্দয় খহন্দে িলন্দল–খদবে দোদো খকমন েোিোন…আমোর 

একেোনোও আি েোিোন বিল নো। একেোনো েোনলোইট েোিোন আবনন্দয়বিলুম িোজ্োর 

খথন্দক–খে আধ্েোনো হন্দয় বেন্দয়ন্দি। 
 

েীিোর খে পুন্দরোন্দনো অভযোে এেনও আন্দি, কথো িলন্দি িলন্দি হঠোৎ খেো াঁপোয় হোি 

বদন্দয় খদন্দে ষ্টঠক আন্দি বক-নো। লম্বো খঢ্ঙো, চও়িো নক্সো-পো়ি কোপ়ি পরন্দন, খেো াঁপোর 

ধ্রনও আজ্কোল শহন্দর খদন্দে এন্দেবচ ও-রকম খেো াঁপো উন্দঠ বেন্দয়ন্দচ। ও-ধ্রন্দনর কোপ়ি 

পরন্দল খেেোন্দন খলোন্দক হোেন্দি, খিচোরী েীিো! খলেোপ়িো খশেিোর, িই প়িিোর ওর কি 
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আগ্রহ! অথচ এই পো়িোেো াঁন্দয় পন্দরর িোব়ি দোেীিৃবত্ত কন্দরই ওর জ্ীিন কোটল। নো হ’ল 

খলেোপ়িো খশেো, নো বমটল খকোন্দনো েোধ্। অথচ ওর িুজি বিল এি চমৎকোর, বমশনোরী 

খমন্দমরো কি প্রশংেো করি, ওন্দক বক ভোলই িোেি বমে নটিন। বকন্তু বক হ’ল ওর? 

এেনও খেই কিকোল আন্দেকোর পুন্দরোন্দনো িইগুন্দলোই প়িন্দচ, বকিুই খশন্দেবন, বকিুই 

খদন্দেবন। 
 

েীিো িলন্দল–দোদো পোে কন্দরচ? 

 

—পোন্দের েির এেনও খিন্দরোয়বন। পোে করন্দিো ষ্টঠকই। 
 

—পোে হ’খল আমোয় জ্োবনও দোদো। আবম খিোমোন্দক একটো জজ্বনে প্রোইজ্ খদন্দিো! 
 

—বক জজ্বনে খর? 

 

–একটো মবনিযোে িুনবচ লোল উন্দলর। খিোমোর জ্ন্দনয একটো, ি়িদোর জ্ন্দনয একটো। 

খিোমোন্দদর নোম বলন্দে খদন্দিো। বমে নটিন আমোন্দদর বদি কি বক প্রোইজ্–নো? 

 

–বমে নটিনন্দক খিোর মন্দন আখি েীিো? িুই খিো িেন েুি খিোট। 
 

–েুি মন্দন আন্দি, িোর খদওয়ো জজ্বনে আমোর িোন্দক্স এেনও রন্দয়ন্দি। খদেন্দলই িোন্দদর 

কথো মন্দন পন্দ়ি। 
 

জ্যোঠোমশোয় আমোন্দক খডন্দক িলন্দলন–জজ্িু খশোন্দনো। এেন িুবম ি়ি হন্দয়চ, খিোমোর 

েন্দে পরোমশ ি কন্দর কোজ্ করোই ভোল। েীিোর বিন্দয় নো বদন্দল নয়। ওর পন্দনর-খষোল 

িির হ’ল, আর ঘন্দর রোেো েোয় নো। বকন্তু এবদন্দক টোকোকব়ি েরচ করন্দি খক? হোজ্োর 

টোকোর কন্দম আজ্কোল ভেলোন্দকর ঘন্দরর বিন্দয়র কথোই খিোলো েোয় নো। খদন্দে এন্দেচ 

খিো শহর িোজ্োন্দর? িো আবম এক জ্োয়েোয় ষ্টঠক কন্দরবচ পোত্রষ্টটর িোপ আমোর এেোন্দন 

এন্দেবিল। জ্বমজ্মো আন্দি, চোষো খেরি, খেন্দি পরন্দি কি পোন্দি নো। আন্দের চোষই 

আন্দি অমন বিশ-িোইশ বিন্দঘ। পোত্রষ্টট চোষিোে খদন্দে, রং একটু কোন্দলো–িো খহোক, 

পুরুষ মোনুন্দষর রন্দঙ বক আন্দে েোয়, িন্দি িংশ ভোল, কোমন্দদি পজণ্ডন্দির েন্তোন, েন্দি 

বিন পুরুন্দষ ভে, আমোন্দদরই স্বঘর। 
 

আবম িললোম–খলেোপ়িো কিদরূ কন্দরন্দচ? 

 

–খলেোপ়িো বক আর এম-এ, বি-এ পোে কন্দরন্দি? িখি িোংলো িোত্রিৃবত্ত পে িন্ত পন্দ়িন্দি, 

বদবিয হোন্দির খলেো। হযো াঁ, একটো কথো ভুন্দল েোজচ্ছ,–অল্পবদন হ’ল পোত্রষ্টটর প্রথম পন্দক্ষর 

স্ত্রী মোরো বেন্দয়ন্দি–িন্দি খে বকিু নয়, িন্দয়ে কমই। একষ্টট িুজঝ খিন্দল আন্দি ও-পন্দক্ষর। 
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িোত্রিৃবত্তর কথোয় আমোর মবিলোন্দলর উন্দটর কবিিোষ্টট মন্দন প়িল। আবম িললোম– 

আচ্ছো আবম খভন্দি িলি জ্যোঠোমশোই। খলেোপ়িো জ্োন্দন নো আর িোন্দি খদোজ্িন্দর, এন্দি 

বিন্দয় খদওয়ো আমোর মন েন্দর নো। েীিোর মি খমন্দয়, আপবন িলুন নো জ্যোঠোমশোই? 

 

জ্যোঠোমশোই বনন্দজ্র কথোর প্রবিিোদ েহয করন্দি পোন্দরন নো–বিবন এ অঞ্চন্দলর মোনী 

িযজি, আন্দের খচন্দয় বিষয়-আশয় টোকোকব়ি এেন িোাঁর আরও খিশী, এবদন্দকর েি 

খলোক িোাঁন্দক েোবির কন্দর চন্দল, খকনই িো বিবন প্রবিিোদ েহয করন্দিন? খে জ্োবন এ 

েোাঁন্দয়র রোম িোাঁ়ুিন্দেযর িযোপোন্দর। রোম িোাঁ়ুিন্দেয বক জ্ন্দনয রোন্দত্র আবেম খেন্দয় শুন্দয়বিল–

েকোন্দল উন্দঠ েির খপন্দয় জ্যোঠোমশোয় খেন্দলন। রোম িোাঁ়ুিন্দেয বিল জ্যোঠোমশোন্দয়র 

েোিক। জ্যোঠোমশোয় বেন্দয় ক়িো েুন্দর িলন্দলন–বক হন্দয়ন্দি রোম? রোম িোাঁ়ুিন্দেয িেন 

কথো িলন্দি পোরন্দি নো– জ্যোঠোমশোন্দয়র কথোর উত্তর খে বদন্দি পোরল নো। জ্যোঠোমশোয় 

ভোিন্দলন, িোাঁ়ুিন্দেয িোাঁর প্রবি অেম্মোন খদবেন্দয় ইন্দচ্ছ কন্দরই কথোর উত্তর বদন্দচ্ছ নো। 

িলন্দলন–ভোল ক’খর কথোর উত্তর দোও–কোর েোমন্দন কথো িলচ জ্োন নো? েন্দের েি 

খলোক িলন্দল–হোাঁ, কিিো েো িলন্দচন, জ্িোি দোও ওাঁর কথোর। বকন্তু রোম িোাঁ়ুিন্দেয 

জ্যোঠোমশোন্দয়র খচোেরোঙোবনর খচোহজদ্দ পোর হন্দয় চন্দল খেল ঘণ্টো দুইন্দয়র মন্দধ্যই–বক 

জ্ন্দনয খে আবেম খেন্দয়বিল খকউ জ্োন্দন নো–িোর মৃিুযর পন্দর জ্যোঠোমশোয় িোর 

বভট্ন্দমোষ্টট বিক্রী কন্দর বনন্দয় বনন্দলন–িোর বিধ্িো স্ত্রী নোিোলক একষ্টট মোত্র খমন্দয়র হোি 

ধ্ন্দর ভোইন্দদর খদোন্দর বেন্দয় প়িন্দলো। আবম খেিোর মযোষ্টেক বদই, খে িিন্দরর কথো। 
 

আমোর কথোর উত্তন্দর জ্যোঠোমশোয় আমোয় অন্দনকগুলো কথো শুবনন্দয় বদন্দলন। 

আমোন্দদর এবদক খনই, ওবদক আন্দি। রোজ্োমহোরোজ্োন্দদর ঘন্দর খিোন্দনর বিন্দয় খদিোর 

ইন্দচ্ছ থোকন্দলই খিো হয় নো, পয়েো চোই। পন্দনর-খষোল িিন্দরর খমন্দয় গ্রোন্দম েমোন্দজ্র 

মন্দধ্য িোে করন্দি খেন্দল আর ঘন্দর রোেো চন্দল নো। িো িো়িো বিবন কথো বদন্দয় খেন্দলন্দচন–

িোাঁর কথোর মূলয আন্দি ইিযোবদ। 
 

জ্যোঠোমশোয়ন্দদর িোব়ির জ্ীিনেোত্রোর ধ্োরো খেই পুন্দরোন্দনো বদন্দনর মিই চন্দলন্দি। এেোন্দন 

এন্দলই িুজঝ এন্দদর মন নোনো বদক খথন্দক কি ভোন্দি শৃঙ্খবলি। িোব়িন্দি এিটো জ্বম 

রন্দয়ন্দচ, ঠোকুরপূজ্োর উপন্দেোেী খিোট্ট একেোনো েোাঁদো ও করিী েুন্দলর িোেোন িো়িো আর 

খকোথোও একটো েুন্দলর েোি খনই। উন্দঠোন্দনর খকোন্দনো জ্োয়েোয় এরো খকোথোও একটু 

েিুজ্ ঘোে রোেন্দি নো–খমজ্কোকোর কোজ্ হন্দচ্চ এিটুকু খকোথোও ঘোে েজ্োন্দল িেবন 

বনন্দজ্র হোন্দি বনন্দ়িন ধ্ন্দর উষ্টঠন্দয় খেলো। প্রকোণ্ড উন্দঠোন চোাঁচোন্দিোলো, েোদো মোষ্টট িোর 

করো, েিুন্দজ্র খলশ খনই। ি’খল খদন্দেবচ এরো িো খিোন্দঝ নো। েোমন্দনর উন্দঠোনটো লোউ-

মোচো, পুাঁই-মোচোয় ভরো–প্রন্দিযক জ্োয়েোটুকুন্দিই িরকোবর লোবেন্দয়ন্দি, নয়ি মোন-কচুর 

ঝো়ি। 
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একবদন জ্যোঠোমশোন্দয়র খিন্দল হোরুদোন্দক িললোম–আবম শ্রীরোমপুর খথন্দক ভোল 

মরেুমী িীজ্ এন্দন খদন্দিো আর এক রকম লিো আন্দি আমোন্দদর কন্দলন্দজ্, চমৎকোর 

নীল েুল খেোন্দট। িোব়ির েোমন্দনটো িোেোন কন্দরো আর চণ্ডীমণ্ডন্দপর চোন্দল খেই লিো 

উষ্টঠন্দয় দোও– 

 

হোরুদো িলন্দল–খিোমোর খেমন িুজি, েুলেোন্দি বক দুধ্ খদন্দি শুবন? বমবিবমবি জ্োয়েো 

খজ্ো়িো–চণ্ডীমণ্ডন্দপর চোন্দল বে িির জত্রশ-চবিশেোনো চোলকুম়িো হয় জ্োবনে িো? 

 

অথ িোৎ আহোন্দরর আন্দয়োজ্ন হ’খলই হ’ল, আর বকিু দরকোর খনই এন্দদর। 
 

খমজ্কোকোর ঘন্দর একবদন শুন্দয়বিলোম, কোকীমো এেোন্দন খনই–খমজ্কোকোর আিোর 

একলো ভয় কন্দর, িোই আমোন্দক শুন্দি িন্দলবিন্দলন। েোরোবদন েরন্দমর পন্দর অন্দনক 

রোন্দত্র এক পশলো িৃষ্টি হল–বক েু্র বভন্দজ্মোষ্টটর েন্ধ আেন্দি লোেল–খমজ্কোকো 

খদবে উন্দঠ িো়িোিোব়ি জ্োনলো িন্ধ করন্দচন। 
 

আবম িললোম–িন্ধ করন্দচন খকন খমজ্কোকো, খিশ বভন্দজ্ হোওয়ো আেন্দচ— 

 

খমজ্কোকো িলন্দল-উাঁহু, উাঁহু-ঠোণ্ডো লোেন্দি–খশষরোন্দির বিষ্টির হোওয়ো ি়ি েোরোপ, কোল 

েবদি ধ্রন্দি–আমোর ধ্োিই এন্দক েবদির! 
 

দুপুন্দর েীিোর েম্বন্দন্ধ মোন্দক িললোম। মোন্দয়র ইন্দচ্ছ নয় ওেোন্দন েীিোর বিন্দয় খদওয়ো, 

িন্দি মো বনরুপোয়, এ িোব়িন্দি িোাঁর খকোন্দনো কথো েোন্দট নো। আবম িললোম–আবম খকোথোও 

চোকবর েুাঁন্দজ্ বনই মো। েীিোর বিন্দয় বনন্দজ্ খথন্দক খদি। 
 

মো িলন্দলন–খশোন কথো খিন্দলর। িুই খলেো-প়িো খিন্দ়ি এেন করবি বক? খিোন্দদর মনু্দের 

বদন্দক খচন্দয় এেোন্দন কি কন্দর পন্দ়ি থোবক। বনিুর খিো বকিু হ’ল নো, িুই বি-এ’টো পোে 

কর। েীিোর কপোন্দল েো থোন্দক হন্দি। িুই এেন চোকবরন্দি কি টোকো পোবি খে েীিোর 

বিন্দয় বদবি বনন্দজ্? মোন্দঝ পন্দ়ি খিোর প়িোটো হন্দি নো। আর খশোন, এ বনন্দয় খকোন কথো 

খেন িবলে খন কোরুর েন্দে। খিোর জ্যোঠোইমো শুনন্দি খপন্দল রন্দক্ষ রোেন্দি নো। 
 

মো এি ভয় কন্দরও চন্দলন ওন্দদর! প্রথম জ্ীিন্দন খকোন কি পোন বন, িোরপর চো-িোেোন 

খথন্দক এন্দে দুুঃন্দের মন্দধ্য পন্দ়ি বেন্দয় এমন ভীিু হন্দয় উন্দঠন্দিন। েদোই ওাঁর ভয় থোন্দক 

জ্যোঠোইমো ওাঁন্দদর দুজ্নন্দক এ িোব়িন্দি জ্োয়েো বদন্দি নো চোইন্দল, আমোর খলেোপ়িো 

নোহয়, েীিোর বিন্দয় বনন্দয় দোদো জ্ব়িন্দয় পন্দ়ি–এই েি। 
 

েীিোন্দক জ্ন্দল খেন্দল বদন্দি পোরি নো, মো েোই িলুন। 
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জ্যোঠোমশোয়ন্দদর িোব়িন্দি খিশীক্ষণ থোকন্দল আমোর হোাঁপ লোন্দে। েোাঁন্দয়র িোইন্দর বনজ্িন 

মোন্দঠ বেন্দয় িন্দে ভোবি েীিোর েম্বন্দন্ধ বক করো েোয়। বকন্তু হঠোৎ খকমন কন্দর অনয বচন্তো 

এন্দে পন্দ়ি। এই খরৌেোন্দলোবকি দুপুন্দর একো িেন্দলই িোাঁর কথো আমোর মন্দন পন্দ়ি। মন 

খথন্দক দরূ করন্দি পোবর খন। পযোন্দলস্টোইন্দনর ঊষর, পি িিময় মরুন্দদন্দশর খরৌে–েোরো 

েোন্দয় ঘোম ঝরন্দচ িোাঁর, খরোন্দদ মুে রোঙো, বনন্দজ্র ভোরী ক্রশটো বনন্দজ্ই িন্দয় চন্দলন্দিন 

িধ্যভূবমন্দি। বপিন্দনর অন্ধ জ্নিো জ্োন্দন নো খে ঝন্দ়ি েযোবলবলর েমুন্দের খনোনো জ্ন্দল 

দুকূল িোবপন্দয় মোন্দঝ মোন্দঝ খে িরে ওঠোয়, িোও িুচ্ছ হন্দয় েোন্দি খে িৃহত্তর িুেোন্দনর 

কোন্দি, আজ্কোর বদনষ্টট জ্েখি খে িুেোন িুলন্দি। িোরো জ্োন্দন নো খে মোনুন্দষর মন্দন 

িযথো নো খদওয়োর খচন্দয় ি়ি আচোর খনই, খপ্রন্দমর খচন্দয় ি়ি ধ্ম ি খনই। িোাঁর আবিভিোি 

খক িযথ ি করন্দি?–ঐ িজ্র-বিদুেন্দির মি শজিমোন িোাঁর িোণী। বিষু্ণর েদুশ িন খে শজির 

প্রিীক। বনিযকোন্দলর খদিিো িোাঁরো, খদন্দশর অিীি, কোন্দলর অিীি, েকল খদন্দশর, 

েকল অিিোন্দরর স্বন্দেোত্র। 
 

িোরপর আবম খেন খকোথোয় চন্দল বেন্দয়বি। খেেোন্দন নদী, মোঠ, িন েিই আন্দি, বকন্তু 

েিই খেন ঝো়িলণ্ঠন্দনর কোাঁন্দচর পরকলোর মন্দধ্য বদন্দয় খদেবচ। রোি বক বদন িুঝন্দি 

পোরলোম নো, মোথোর ওপরকোর আকোন্দশ িোরো খনই। অথচ েূে িও খদেলোম নো আকোন্দশ। 

আবম খেন খেেোন্দন খিশ েহজ্ অিস্থোন্দিই আবি। একটু পন্দরই মন্দন হ’ল খে 

জ্োয়েোটোন্দি আবম অন্দনক িোর বেন্দয়বচ, নিুন নয়, খিন্দলন্দিলো খথন্দক কিিোর বেন্দয়বি। 

একটো িোব়ি আন্দি খেেোন্দন, িোব়িন্দি েোরো আন্দি িোরো আমোর েন্দে েল্প কন্দর, কি 

কথো িন্দল–স্বন্দপ্নর মন্দধ্য বদন্দয় খেন মন্দন হয় িোরো আমোর েুি পবরবচি। কিিোর িোন্দদর 

খদন্দেবচ। খেেোন্দন খেন্দলই আমোর মন্দন পন্দ়ি েোয় খেেোনকোর পথ-ঘোট, ওইেোন্দন 

মোন্দঠর মন্দধ্য একটো পুন্দরোন্দনো িোব়ি আন্দি, ওর ওপোন্দশ খেই িনটো। খেেোন্দন খেমবন 

েোই, মজ্ো এই খে অমবন মন্দন হয় এ খিো নিুন নয়, খেই খে একিোর খিন্দলন্দিলোয় চো-

িোেোন্দন থোকন্দি এন্দেবিলোম! বকন্তু খে খদশটো খেন অনয রকম, েেন খেেোন্দন থোবক 

িেন স্বোভোবিক মন্দন হন্দলও, পন্দর মন্দন হয় খেটো এই পৃবথিীর মি নয়। 
 

খেেোন্দন আবম কিক্ষণ বিলোম জ্োবন নো–উন্দঠ খদবে েোন্দি খঠে বদন্দয় কেন ঘুবমন্দয় 

পন্দ়িবিলোম, বকন্তু এি ঘুম ঘুবমন্দয়বচ–উন্দঠ খচোে মুন্দি চোবরবদন্দক খচন্দয় খদবে প্রোয় েন্ধযো 

হন্দয় এন্দেন্দচ। খকিল এইটুকু আমোর মন্দন বিল স্বন্দপ্নর খদন্দশ কোন্দক খেন জজ্ন্দেে 

কন্দরবিলুম–িটেোন্দির নীন্দচ একটো েু্র ঠোকুর আন্দিন, শুন্দনবচ বিষু্ণমূবিি, আমোর 

ি়ি ভোল লোন্দে–জ্যোঠোইমোরো পুন্দজ্ো কন্দর নো খকন? ঘুম বক েবিয, বকিুই িুঝন্দি 

পোরলোম নো। মন্দনর খে আন্টো বকন্তু অন্দনকক্ষণ ধ্ন্দর বিল। 
 

জ্যোঠোমশোইরো বক একটো খমোকদ্দমোর েোক্ষীেোিুদ দু-বিন বদন ধ্ন্দর চণ্ডীমণ্ডন্দপ িোবলম 

বদন্দয় খশেোন্দলন। খে খকউ শুনন্দল িুঝন্দি পোরন্দিো খে এরো খে-েি জ্োয়েোয় েোয়বন, 
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কজিনকোন্দলও-খে-েি ঘটনো খদন্দেও বন–এাঁন্দদর েোমোর-েংক্রোন্ত বক একটো দেন্দলর 

মোমলো। 
 

একবদন শুনলোম মোমলোয় এাঁরো জজ্ন্দিন্দচন–আিোর খেই িযোপোর খদেলুম িোব়িন্দি। 

েৃহন্দদিিোর প্রবি ভজিন্দি আপ্লুি হন্দয় উঠন্দলন েিোই–মহোেমোন্দরোন্দহ পূজ্ো হ’ল, 

স্বপন্দক্ষর েোরো েোক্ষী বিল, িোন্দদর পরম েন্দত্ন খিোয়োজ্ কন্দর েোওয়োন্দলন। েোওয়োন 

িোন্দি ক্ষবি খনই–বকন্তু খদিিোন্দক এর মন্দধ্য জ়্িোন খকন? 

 

এাঁরো ভোন্দিন বক খে খদিিো িোাঁন্দদরই িোাঁধ্ো, হোিধ্রো–ওাঁন্দদর বমথযোন্দক অবিচোরন্দকও 

েমথ িন করন্দিন বিবন খভোে চনবিন্দদযর খলোন্দভ? 

 

জ্যোঠোইমো েেন িযে্ি হন্দয় েরন্দদর শোব়ি পন্দর পূজ্োর আন্দয়োজ্ন্দন িুন্দটোিুষ্টট 

করবিন্দলন, িেন আমোর ভোবর রোে হ’ল–আজ্কোল এেি মূঢিো আমোর আন্দদৌ েহয 

হয় নো, খিন্দলন্দিলোর মি ভয়ও কবর নো আর জ্যোঠোইমোন্দক–ভোিলুম এ বনন্দয় েুি িকি 

কবর, দু কথো শুবনন্দয় খদন্দিো, িোন্দি ওাঁন্দদর উপকোরই হন্দি–খদিিোন্দক বনন্দয় খিন্দলন্দেলো 

িন্ধ হন্দি– বকন্তু েীিো ও মোন্দয়র কথো খভন্দি চুপ কন্দর রইলুম। 
 

. 
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০৮. 

 

মোে দুই হ’ল চোকুবর খপন্দয়বি কলকোিোয়। এ চোকুবর পোওয়োর জ্ন্দনযও আবম চশলবদর 

কোন্দি কৃিে। চশলবদর স্বোমীর এক িনু্ধর খেোেোন্দেোন্দে এটো ঘন্দটন্দচ। েোন্দদর িোব়ি 

চোকবর কবর, এরো খিশ ি়ি খলোক। 
 

িোব়ির কিিো নীলোম্বর রোয় হোও়িো খজ্লোর বক একটো গ্রোন্দমর জ্বমদোর এিং খেেোনকোর 

িোাঁন্দদরই পূি িপুরুন্দষর প্রবিষ্টষ্ঠি এক মন্দঠর িিিমোন মোবলক–এন্দদর মন্দঠর অধ্ীন্দন 

একটো ধ্ম িেম্প্রদোয় েন্দ়ি উন্দঠন্দচ েি ষোট-েত্তর িিন্দর এিং এাঁরোই খেই েম্প্রদোন্দয়র 

ধ্ম িগুরু। িধ্ িমোন, িোাঁকু়িো, িীরভূম এই বিন খজ্লোন্দি এই েম্প্রদোন্দয়র খলোক েি খিশী, 

অনয খজ্লোন্দি িি নয়। ওাঁন্দদর কোেজ্পত্র ও খদন্দশর নোন্দয়ন্দির েন্দে ওাঁন্দদর খে 

বচষ্টঠপত্র খলেোন্দলবে হন্দয়ন্দি–িো খথন্দকই আবম এ-েি েংিোদ জ্োনন্দি পোরলোম 

অল্পবদন্দনর মন্দধ্যই। এাঁন্দদর প্রধ্োন আয় চিশোে মোন্দে মঠিোব়ির মন্দহোৎেি খথন্দক—-

নোনো অঞ্চল খথন্দক বশষযন্দেিন্দকর দল জ্ন্দ়িো হন্দয় খেই েময় িোবষ িক প্রণোমী, পূজ্ো, 

মোনি খশোধ্ খদয়–িো িো়িো বিিোহ ও অন্নপ্রোশন্দনর েময়ও মন্দঠর েবদন্দি প্রন্দিযক 

বশন্দষযর বকিু প্রণোমী পোষ্টঠন্দয় খদওয়ো বনয়ম। 
 

নীলোম্বরিোিুর বিন খিন্দলই খঘোর খশৌবেন ও উগ্র ধ্রন্দনর শহুন্দর িোিু। ি়ি খিন্দল 

অজ্য়িোিু এজঞ্জবনয়োরীং পন্দ়িবিন্দলন বকন্তু পোে কন্দরন বন–খমজ্ খিন্দল নিীনিোি ুএম-

এ পোে, খিোট খিন্দল অমরনোথ এেনও িোত্র–খপ্রবেন্দডজি কন্দলন্দজ্ থোডি-ইয়োন্দর পন্দ়ি। 

অজ্য়িোিুর িয়ে পঞ্চোন্দশর কম নয়, বকন্তু খপোশোক-পবরচ্ছন্দদ কুব়ি িিন্দরর খিোকরোও 

হোর মোন্দন িোাঁর খেৌবেনিোর কোন্দি–নিীনিোিুর িয়ে চবিশ-বিয়োবিশ, লম্বো, েে িো, 

েুপুরুষ– খপিন্দনর ঘো়ি একদম কু্ষর বদন্দয় েোদো িোর-করো, খচোন্দে চশমো–প্রোয়ই পরন্দন 

েোন্দহিী খপোশোক থোন্দক। িোঙোলী খপোষোক পরন্দল পন্দরন হোি-বেন্দল-করো বমবহ আজদ্দর 

পোঞ্জোবি ও খকোাঁচোন্দনো কোাঁবচ ধু্বি, পোন্দয় কোন্দলো এযোলিোটি জ্নু্দিো। 
 

কিিো নীলোম্বর রোয়ন্দক আবম খিশী বদন খদবেবন। বিবন িোাঁর িোবকয়ো িোবলশ, েড়্গ়িো, 

বপকদোনী বনন্দয় খদোিলোন্দি থোন্দকন। কোন্দলভন্দে িোাঁর কোন্দি আমোর েোওয়ো দরকোর হয়। 

ি়ি খিন্দল অজ্য়িোিুই কোজ্কম ি খদেোশুন্দনো কন্দরন–িোাঁর েন্দেই আমোর পবরচয় খিশী। 
 

অজ্য়িোিু খলোক ম্ নয়–বকন্তু নিীনিোিু ও অমরনোন্দথর মুন্দে প্রথম বদন্দনই একটো 

উগ্র দোবম্ভকিোর িোপ লক্ষয করলুম। আবম এ ধ্রন্দনর খলোন্দকর েংস্পন্দশ ি জ্ীিন্দন এ 

পে িন্ত আবে বন–বক জ্োবন আমোর খকোন িযিহোন্দর এরো বক খদোষ ধ্ন্দর খেন্দল–খেই বচন্তো 

আমোয় েি িদো েন্ত্রি কন্দর িুলন্দল। 
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ওন্দদর িোব়ি হবর খঘোন্দষর স্ট্রীন্দট িোব়িটোর পূি ি বদন্দক একটো খিোট েবল–বকন্তু খেই বদন্দকই 

িোব়ির েদর। হবর খঘোন্দষর স্ট্রীন্দটর বদকটো খরবলং-িেোন্দনো লম্বো িোরো্ো–িোরো্োয় 

উঠিোর বোঁব়ি খনই খেবদন্দক। রোিোর ওপন্দরর খিোট ঘরটোন্দি আমোর থোকিোর জ্োয়েো 

বনবদিি হ’ল। এই ঘন্দর আবম খে একলো থোবক িো নয়, পোশোপোবশ নীচু চোর-পোাঁচটো 

িিোন্দপোন্দশর ওপর ঢ্োলো েরোে পোিো, িোর ওপর রোন্দত্র খে কি খলোক খশোয় িোর 

বহন্দেি রোেো শি। এন্দদর এন্দদন্দশর কোিোরীর নোন্দয়ি কুঞ্জ িেু প্রোয়ই আন্দে কলকোিোয়, 

খে আমোর পোন্দশই বিিোনো পোন্দি, িোর েন্দে একজ্ন মুহুরী আন্দে, খে নোন্দয়ন্দির পোন্দশ 

খশোয়। িোব়ির দুজ্ন চোকর খশোয় ওবদকটোন্দি। ওিোদজ্ী িন্দল একজ্ন েোন্দনর মোস্টোর 

িোব়ির খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর েোন ও হোরন্দমোবনয়োম িোজ্োন্দি খশেোয়–খে আর িোর একজ্ন 

ভোইন্দপো খশোয় চোকরন্দদর ও আমোন্দদর মন্দধ্য। এিগুন্দলো অপবরবচি খলোন্দকর েন্দে 

একেন্দে খশোয়ো কেন্দনো অন্দভযে খনই–প্রথম বদন্দনই এন্দদর েল্পগুজ্ি, হোবে-কোবশ, 

িোমোন্দকর খধ্ো াঁয়ো আমোন্দক অবিষ্ঠ কন্দর িুলন্দল। েীিোর মুে মন্দন কন্দর েি অেবুিধ্োন্দক 

েহয করিোর জ্খনয প্রস্তুি হই। 
 

একবদন আবম খেন্দরিো-ঘন্দর িন্দে কোজ্ করবচ–হঠোৎ খদবে খমজ্িোিু ঘন্দর ঢু্ন্দকন্দচন। 

আবম খমজ্িোিুন্দক খদন্দে িো়িোিোব়ি উন্দঠ দোাঁ়িোলোম। খমজ্িোিু চোরবদন্দকর খদওয়োন্দলর 

বদন্দক খচোে িুন্দল িলন্দলন–এ ঘন্দরর এই িবিগুন্দলো নি হন্দয় েোন্দচ্চ, িুবম নজ্র রোন্দেো 

নো? 

 

খমজ্িোিুর েোমনোেোমবন হওয়ো এই আমোর প্রথম। আমোন্দক ‘িুবম’ িন্দল েন্দম্বোধ্ন 

করন্দি আবম মন্দন আঘোি খপলোম এিং আমোর ভয়ও হ’ল। িো িো়িো িবি নি হওয়োর 

চকবেয়ৎ আবম বক খদন্দিো িুঝন্দি নো খপন্দর চুপ কন্দর আবি, এমন েময় খমজ্িোিু 

িোজ্েোাঁই আওয়োন্দজ্ ডোকন্দলন–চদিোরী– 

 

চদিোরী খেন্দরিোর কোবলর খিোিল গুন্দন গুন্দন আলমোবরন্দি িুলবিল পোন্দশর ঘন্দর, খে 

ঘন্দরর পোন্দশ িোরো্োয় এন্দে দোাঁব়িন্দয় িলন্দল–হুজ্রু– 

 

–এই উিুক, িুবম খদেন্দি পোও নো ঘন্দরর িবিগুন্দলো নি হন্দয় েোন্দচ্ছ? 

 

চদিোরী ঘন্দরর খদওয়োন্দলর বদন্দক বিপন্ন মুন্দে খচন্দয় দোাঁব়িন্দয় রইল। 
 

 খমজ্িোিু হঠোৎ আমোর খডস্ক খথন্দক রুলটো িুন্দল বনন্দয় িোন্দক হোন্দি বপন্দঠ ঘো-কিক 

িবেন্দয় বদন্দয় িলন্দলন–ে্টুবপড পোজজ্, িন্দে িন্দে শুধু্ মোইন্দন েোন্দি? এক ডজ্ন চোকর 

িোব়িন্দি মোইন্দন বদন্দয় রোেো হন্দয়ন্দি শুধু্ েোাঁবক খদিোর জ্নয? পোন্দ়িো িবিগুন্দলো এক-

একেোনো ক’খর–পোন্দ়িো আমোর েোমন্দন– 
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চদিোরীর খে রুন্দলর ঘো খেন আমোর বপন্দঠই প়িল। আবম ভন্দয় ভন্দয় চদিোরীন্দক িবি 

পো়িন্দি েোহোেয করন্দি লোেলুম। আবম েোমোনয মোইন্দনর চোকুবর কবর–খমজ্িোিু 

আমোন্দকও খঠে বদন্দয় কথোটো িলন্দলন। িোরপর আধ্ঘণ্টো বিবন ঘন্দর দোাঁব়িন্দয় রইন্দলন–

আবম ও চদিোরী িোাঁর েোমন্দন েমি িবিগুন্দলো এন্দক এন্দক খপন্দ়ি পবরষ্কোর করলোম। 

েোহে কন্দর খেন মোথো িুন্দল চোইন্দি পোরলোম নো, খেন আবম বনন্দজ্ই িবির িদোরক নো 

কন্দর প্রকোণ্ড অপরোধ্ কন্দর খেন্দলবি। 
 

খেইবদন প্রথম িুঝলোম আমোর মি েোমোনয মোইন্দনর খলোন্দকর বক েোবির–আর বক মোন 

এন্দদর কোন্দি। েীিোর বিন্দয়র একটো িন্দ্োিি করন্দি পোবর িন্দি আিোর প়িন্দিো। খিোট 

খিৌঠোকরুন্দনর কথো এই েময় মন্দন হ’ল–চশলবদর কথোও মন্দন প়িল। কি ধ্রন্দনর 

মোনুষই আন্দি েংেোন্দর! অমরনোথিোিুর চিঠকেোনো আমোন্দদর ঘন্দরর েোমন্দন। েুি 

খশৌেীন জজ্বনেপত্র েোজ্োন্দনো এিং প্রন্দিযক বদনই খকোন-নো-খকোন খশৌেীন জজ্বনে 

খকনো খলন্দেই আন্দি। খে ঘন্দর খরোজ্ েন্ধযোর পর িনু্ধিোন্ধন্দিরো এন্দে েোন্দনর আড্ডো 

িেোয়–খকউ ডুবে-িিলো, খকউ হোরন্দমোবনয়োম িোজ্োয়–েোন-িোজ্নোয় অমরিোিরু েুি 

খঝোাঁক। খে-বদন আ়িোইন্দশো টোকোর একটো েোন্দনর েন্ত্র রোেিোর কোাঁন্দচর আলমোবর খকনো 

হ’ল। বিবন কন্দলন্দজ্র িোত্র িন্দট, বকন্তু আবম প়িোশুনো করন্দি একবদনও খদবেবন 

িোাঁন্দক। একবদন খিলো দশটোর েময় অমরনোথিোিু ঘন্দর ঢু্ন্দক িলন্দলন–ওন্দহ, পোাঁচটো 

টোকো দোও খিো, আন্দি খিোমোর কোন্দি? 

 

আবম প্রথমটো অিোক হন্দয় খেলোম। আমোর কোন্দি টোকো চোইন্দি এন্দেন্দিন খিোটিোিু! 

িযিভোন্দি আমোর িোক্সটো েুন্দল টোকো িোর কন্দর েেম্ভ্রন্দম িোাঁর হোন্দি বদলোম। বদনকিক 

খকন্দট খেল, আর একবদন বিনন্দট টোকো চোইন্দলন। মোইন্দনর টোকো েি এেনও পোইবন– 

দশটো টোকো খমোন্দট খপন্দয়বিলোম–িো খথন্দক বদন্দয় বদলুম আট টোকো। দু-বিন মোন্দে 

খিোটিোিু আমোর কোন্দি পাঁবচশ টোকো বনন্দলন–িোব়ির ও আমোর হোিেরচ িোন্দদ েো-বকিু 

িো়িবি বিল, েিই িোাঁর হোন্দি িুন্দল বদলোম। 
 

একবদন দোদো বচষ্টঠ বলেন্দল–িোর বিন্দশষ দরকোর। পন্দনরটো টোকো খেন আবম পোষ্টঠন্দয় 

বদই। আমোর হোন্দি িেন খমোন্দটই টোকো খনই। ভোিলুম, খিোটিোিুর টোকোটো খিো খদওয়োর 

কথো এিবদন্দন–বদন্দচ্ছন নো খকন! ি়িমোনুন্দষর খিন্দল, েোমোনয টোকো েুচন্দরো বকিু বকিু 

কন্দর খনওয়ো, খে ওাঁর মন্দনই খনই খিোধ্ হয়। লজ্জোয় চোইন্দিও পোরলোম নো। অেিযো 

িোন্দরোটো টোকো আেোম পোওয়োর জ্ন্দনয একটো দরেোি করলুম। খে-বদন আবপন্দে 

আিোর িন্দেন্দিন খমজ্িোিু। দরেোি পন্দ়ি আমোর বদন্দক খচন্দয় িলন্দলন–বক হন্দি 

খিোমোর আেোম টোকো? 
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খমজ্িোিুন্দক আমোর ি়ি ভয় হয়। িললুম–দোদো খচন্দয় পোষ্টঠন্দয়ন্দচন, হোন্দি আমোর বকিু 

খনই িোই। 
 

খমজ্িোিু িলন্দলন–িুবম কিবদন খেন্দরিোয় কোজ্ করচ? চোর মোে খমোন্দট? নো, এি 

কমবদন্দনর খলোকন্দক এযোডভোি খদওয়ো খস্টন্দটর বনয়ম খনই–িো িো়িো িুবম খিো এেনও 

পোকো িহোল হওবন–এেনও খপ্রোন্দিশন্দন আি। 
 

কই, চোকুবরন্দি খঢ্োকিোর েময় খে-কথো খিো খকউ িন্দলবন খে আবম খপ্রোন্দিশন্দন িহোল 

হজচ্চ িো বকিু। েোই খহোক, দরেোি বেবরন্দয় বনন্দয় এলোম। দোদোন্দক টোকো পোঠোন্দনো হ’লই 

নো, এবদন্দক খিোটিোিুও টোকো বদন্দলন নো, ভুন্দলই বেন্দয়ন্দচন খদেবচ খে-কথো। প্রথন্দম 

আেিোর েময় খভন্দিবিলোম এাঁরো খকোন খদিস্থোন্দনর খেিোন্দয়ি, েোধু্-খমোহোন্ত মোনুষ 

হন্দিন–ধ্ন্দম ির একটো বদক এাঁন্দদর কোন্দি জ্োনো েোন্দি–বকন্তু এাঁরো খঘোর বিলোেী ও বিষয়ী, 

এেন িো িুঝবচ। খমজ্িোিু এই চোর মোন্দের মন্দধ্য এটবন ির িোব়ি পোষ্টঠন্দয়ন্দচন আমোয় খে 

কিবদন, খকোথোয় জ্বম বনন্দয় ইমপ্রুভন্দমি েোন্দস্টর েন্দে প্রকোণ্ড খমোকদ্দমো চলন্দচ-

এ িোন্দদ কুঞ্জ নোন্দয়ি খিো প্রোয়ই খদশ খথন্দক আপীন্দলর খকে আনন্দচন। খমজ্িোিু 

মোমলো-খমোকদ্দমো নোবক েুি ভোল খিোন্দঝন, কুঞ্জ নোন্দয়ি খেবদন িলবিল। 
 

অপন্দর বক কন্দর ধ্ম িোনুষ্ঠোন কন্দর, িোরো বক মোন্দন, বক বিশ্বোে কন্দর, এেি খদন্দে খি়িোন্দি 

আমোর ি়ি ভোল লোন্দে। 
 

একবদন হোও়িো পুন্দলর ওপোন্দর খহাঁ ন্দট অন্দনক দরূ খি়িোন্দি খেলমু। এক জ্োয়েোয় একটো 

খিোট মজ্র, জ্োয়েোটো পো়িোেো াঁ-মি, অন্দনক খমন্দয়রো জ্ন্দ়িো হন্দয়ন্দি, বক পুন্দজ্ো হন্দচ্চ। 

আবম মজ্র খদন্দে খেেোন্দন দোাঁব়িন্দয় খেলোম–খদিিোর স্থোন্দন পূজ্ো-অচিনো হন্দি খদেন্দল 

আমোর ি়ি খকৌিূহল হয় খদেিোর ও জ্োনিোর জ্ন্দনয। একটো ি়ি িটেোন্দির িলোয় 

খিোট্ট মজ্রটো, িন্দটর ঝুবর ও খশকন্দ়ির দৃঢ িন্ধন্দন আন্দিপৃন্দষ্ঠ িোাঁধ্ো–মজ্ন্দরর মন্দধ্য 

বোঁদুর মোেোন্দনো খেোল খেোল পোথর, খিোট একটো খপিন্দলর মূবিিও আন্দি। শুনলোম 

ষষ্ঠীন্দদিীর মূবিি। িোব়ি খথন্দক খমন্দয়রো চনবিবদয েোজজ্ন্দয় এন্দনন্দচ, পুরুি ঠোকুর পুন্দজ্ো 

কন্দর েকলন্দক। েুলন্দিলপোিো বনম িোলয বদন্দলন–খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর মোথোয় শোবন্তজ্ল 

বিষ্টটন্দয় বদন্দলন। েিোই েোধ্যোনুেোন্দর বকিু বকিু দবক্ষণো বদন্দল পুরুি ঠোকুরন্দক, িোরপর 

বনন্দজ্র বনন্দজ্র খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর বনন্দয়, চনবিবদযর েোবল থোলো হোন্দি েিোই িোব়ি চন্দল 

খেল। কোন্দিই একটো পুকুর, পুরুি ঠোকুর আমোর হোন্দিও দুেোনো িোিোেো ও 

েুলন্দিলপোিো বদন্দয়বিন্দলন–িোিোেো দুেোনো খেন্দয় পুকুন্দর জ্ল খেলোম-েুলন্দিলপোিো 

পন্দকন্দট খরন্দে বদলোম। খিোট্ট গ্রোমেোনো– দনূ্দর খরন্দলর লোইন, ভোঙো পুকুন্দরর ঘোটটো 

বনজ্িন, চোবরধ্োন্দরই ি়ি ি়ি েোন্দি খঘরো শোন্ত, িব্ধ অপরো–অন্দনক বদন পন্দর এই 
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পুন্দজ্োর িযোপোরটো, বিন্দশষ কন্দর খমন্দয়ন্দদর মুন্দে একটো ভজির ভোি, পুন্দজ্োর মন্দধ্য 

একটো অনো়িম্বর েোরলয আমোর ভোল লোেল। 
 

হোও়িো-পুল পোর হন্দয়বচ, এক জ্োয়েোয় একজ্ন বভেোবরণী আধ্-অন্ধকোন্দরর মন্দধ্য। 

খচাঁ বচন্দয় কোর েন্দে ঝে়িো করন্দি আর কোাঁদন্দি। কোন্দি বেন্দয় খদেলোম বভেোবরণী অন্ধ, 

খিশ েে িো রং, বহ্ুস্থোনী–িৃিো নো হন্দলও খপ্রৌঢো িন্দট। িোর েোমন্দন একেোনো ময়লো 

নযোক়িো পোিো–খেটোন্দি একটো পয়েোও খনই–খেোটো-দুই ষ্টটন্দনর কোন্দলো খিোি়িো মে, 

একটো ময়লো পুাঁটুবল, একটো ভোাঁ়ি–এই বনন্দয় িোর কোরিোর। খে একটো েোি-আট 

িিন্দরর খমন্দয়র েন্দে ঝে়িো করন্দচ–বহ্ীন্দি িলন্দচ–িুই অমন ক’খর মোরবি খকন? 

খিোন্দক আবম বভন্দক্ষ কন্দর েোইন্দয় এি ি়িটো করলোম আর িুই আমোন্দকই মোর বদন্দি 

শুরু করবল–আমোর কপোল খপো়িো, নইন্দল বনন্দজ্র খপন্দটর েন্তোন এমন িদ হন্দি খকন? 

দযোে খদবে বক বদন্দয় মোরবল, কপোলটো খকন্দট খেন্দি– 

 

খমন্দয়টো বহ-বহ কন্দর হোেন্দচ এিং খকৌিুন্দকর েন্দে রোিো খথন্দক ধু্ন্দলোিোবল খেোয়ো কুব়িন্দয় 

িুাঁ ন্দ়ি িুাঁ ন্দ়ি মোন্দক মোরন্দি। 
 

আবম খমন্দয়টোন্দক একটো ক়িো ধ্মক বদন্দয় িললোম–খের মোন্দক েবদ অমন করবি, িন্দি 

পুবলন্দে ধ্বরন্দয় খদন্দিো। পন্দকন্দট হোি বদন্দয় খদবে, আনো েোন্দিক পয়েো আন্দি–খেগুন্দলো 

েি িোর ময়লো খনক়িোেোনোয় খরন্দে বদন্দয় িললুম–িুবম খকাঁ ন্দদো নো িোিো–আবম কোল 

এন্দে খিোমোয় আরও পয়েো খদন্দিো। খিোমোর খমন্দয় আর মোরন্দি নো। েবদ মোন্দর খিো িন্দল 

বদও, কোল আবম খদন্দে খনন্দিো– 

 

এমন িন্নিো়িো করুণ দুরিস্থোর রূপ জ্ীিন্দন খকোনবদন খদবেবন। পরবদন হোও়িো-পুন্দল 

বেন্দয়বিলোম বকন্তু খেবদন িো আর খকোনবদন খেই অন্ধ বভেোবরণীর খদেো পোইবন। িোন্দক 

কি েুাঁন্দজ্বি, ভেিোন জ্োন্দনন। প্রবিবদন খশোিোর আন্দে িোর কথো আমোর মন্দন হয়। 
 

মন্দন মন্দন িবল, আটঘরোর িটিলোয় খিোমোয় প্রথম খদন্দেবিলুম ঠোকুর, খিোমোর মুন্দে 

অি করুণো মোেোন্দনো, মোনুষন্দক এি কি দোও খকন? িো হন্দি নো, িোর ভোল করন্দিই 

হন্দি খিোমোয়, খিোমোর আশীি িোন্দদর পুণযধ্োরোয় িোর েকল দুুঃে ধু্ন্দয় খেলন্দি হন্দি 

খিোমোন্দক। 
 

এর মন্দধ্য একবদন কোলীঘোন্দটর মজ্ন্দর খেলুম। 
 

খেবদন খিজ্োয় বভ়ি–বক একটো বিবথ উপলন্দক্ষ খমলো েোত্রী এন্দেন্দচ। খমন্দয়রো বপন্দষ 

েোন্দচ্ছ বভন্দ়ির মন্দধ্য অথচ খকউ ওন্দদর েুবিন্দধ্-অেুবিন্দধ্ খদেিোর খনই। আমোর 

েোমন্দনই একষ্টট িরুণী িধূ্ খহো াঁচট খেন্দয় পন্দ়ি খেল–আবম একজ্ন খপ্রৌঢো বিধ্িোন্দক 
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িললোম– খেল, খেল, ও খমন্দয়ষ্টটর হোি ধ্ন্দর িুলুন–। কোদোমোেো কোপন্দ়ি িধূ্ষ্টট বদশোহোরো 

ভোন্দি উন্দঠ দোাঁ়িোল, আবম িোর েন্দের খলোকন্দদর খেো াঁজ্ বনন্দয় বভন্দ়ির খভির খথন্দক 

অবিকন্দি েুাঁন্দজ্ িোর করলোম–বভন্দ়ির েোরো চোবলি হন্দয় িোরো অন্দনকদরূ বেন্দয় 

পন্দ়িবিল। এি কন্দরও অন্দনন্দকরই খদিদশ িন ঘটল নো, পোণ্ডোরো েকলন্দক মজ্ন্দর 

ঢু্কন্দি বদন্দচ্ছ নো শুনলুম, খকন িো জ্োবনন্দন। খমন্দয়ন্দদর দুুঃে খদন্দে আমোর বনন্দজ্র 

ঠোকুর খদেোর ইন্দচ্ছ আর রইল নো। 
 

আষোঢ মোন্দের খশষ বদন। চিকোন্দলর বদকটো খমজ্িোিু খমোটন্দর খিবরন্দয় বেন্দয়বিন্দলন, 

খিলো পোাঁচটোর েময় বেন্দর এন্দে আমোয় বহন্দেন্দির েোিো খদেোন্দি খডন্দক পোঠোন্দলন। 

খরোজ্ বিবন দুপুন্দরর পন্দর আবপন্দে িন্দে েোিো েই কন্দরন, আজ্ বিবন বিন্দলন নো। 

খমজ্িোিুন্দক েোিো খদেোন্দনো ি়ি মুশবকন্দলর িযোপোর, আিোর খমজ্িোিনু্দক আমোর একটু 

ভয় হয়, িোর ওপন্দর বিবন প্রন্দিযক েরন্দচর েুাঁষ্টটনোষ্টট চকবেয়ৎ চোইন্দিন। েোিো খদেন্দি 

খদেন্দি মুে নো িুন্দলই িলন্দলন–িোমোকওয়োলোর ভোউচোর খকোথোয়? 

 

আবম িললোম–িোমোকওয়োলো ভোউচোর খদয়বন। েুচরো খদোকোন–ওরো ভোউচোর রোন্দে নো– 

 

খমজ্িোিু ভ্রূ কুাঁ চন্দক িলন্দলন–খকন, নিীন মুহুরী খিো ভোউচোর আনন্দিো? 

 

িোাঁর মুে খদন্দে মন্দন হ’ল বিবন আমোয় অবিশ্বোে করন্দচন। আবম জ্োবন নিীন মুহুরী 

খেেোন্দন ভোউচোর খমন্দল নো–মবনিন্দক িুজঝন্দয় খদিোর জ্ন্দনয খেেোন্দন ভোউচোর বনন্দজ্ই 

িোনোন্দিো। আবম খে বমথযোর আশ্রয় বনই নো। িললোম–আপবন খজ্ন্দন খদেন্দিন ওরো 

ভোউচোর কেন্দনো খদয় নো। আবম এন্দে পে িন্ত খিো খদেবচ— 

 

আবম খেেোন্দন দোাঁব়িন্দয় কথো িলবচ, িোর েোমন্দনই ি়ি জ্োনোলো–িোর ষ্টঠক ওপন্দর– 

খমজ্িোিুর অবেন্দের েোমনোেোমবন একটো শোনিোাঁধ্োন্দনো চোিোল। অ্রমহন্দলর একটো 

খদোর বদন্দয় চোিোলটোয় আেো েোয় িন্দল জ্োনোলোয় প্রোয়ই পরদো টোঙোন্দনো থোন্দক। আজ্ 

খেটো খেোটোন্দনো বিল। 
 

আবম একিোর মুে িুলন্দিই জ্োনোলো বদন্দয় নজ্র প়িল অ্ন্দরর দরজ্োর কোন্দি 

দোাঁব়িন্দয় কোন্দদর খিোট্ট একষ্টট খেোকো, বনিোন্ত খিোট, িির দুই িয়ে হন্দি। খিোধ্ হ’ল খেন 

দরজ্ো খেোলো নো খপন্দয় চুপ ক’খর দরজ্োর িোইন্দর দোাঁব়িন্দয় আন্দি। আবম ভোিবি, খিশ 

খেোকোষ্টট খিো, কোন্দদর খেোকো? এ িোব়িন্দি েিদরূ জ্োবন অি খিোট খিন্দল কোরুর খিো 

খনই? এ ওেোন্দন এল কোর েন্দে? 

 

খমজ্িোিু িলন্দলন–এবদন্দক মন দোও, ওবদন্দক বক খদেচ? 
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আবম িললোম–কোন্দদর খেোকো দোাঁব়িন্দয় রন্দয়ন্দচ ওেোন্দন–আঙুল বদন্দয় খদবেন্দয় িললোম–

ওই খে দোাঁব়িন্দয় রন্দয়ন্দচ চোিোন্দলর দরজ্োয়, িোব়িন্দি ঢু্কন্দি পোন্দচ্ছ নো খিোধ্ হয়। 
 

খমজ্িোিু খেবদন্দক খচন্দয় িলন্দলন–কই? খকোথোয় খক? 

 

ষ্টঠক খেই েময় অ্ন্দরর দরজ্ো েুন্দল খমজ্িোিুর স্ত্রী িোাঁন্দক অন্দনকিোর খমোটন্দর উঠন্দি 

নোমন্দি খদন্দেবচ িোর হন্দয় এন্দলন এিং খেোকোন্দক খকোন্দল িুন্দল বনন্দলন। আবম খচোে 

নোবমন্দয় বনলোম। খমজ্িোিু িলন্দলন–খকোথোয় খিোমোর খেোকো নো বক? 

 

আবম বিজিি হন্দয় িললোম–িো খর, ওই খিো উবন খেোকোন্দক খকোন্দল বনন্দলন! 
 

খচোে িুন্দল চোিোন্দলর বদন্দক খচন্দয় খমজ্িোিুর স্ত্রীন্দক আর খদেন্দি খপলোম নো, অ্ন্দরর 

দরজ্োও িন্ধ, বনন্দয় খিোধ্ হয় িোব়ির মন্দধ্য চন্দল বেন্দয়ন্দচন। খমজ্িোিু িলন্দলন–খক বনন্দয় 

খেন্দলন? উবন মোন্দন বক? বক িকচ পোেন্দলর মি!… 

 

খমজ্িোিু আমোর বদন্দক খকমন এক ধ্রন্দনর খচন্দয় রন্দয়ন্দচন খদেলোম। আবম িোাঁর খে 

দৃষ্টির েোমন্দন থিমি খেন্দয় খেলোম–আমোর মন্দন হ’ল খমজ্িোিু েন্দ্হ করন্দচন 

আমোর মোথো েোরোপ আন্দি নোবক? েন্দে েন্দে বিজিি হলোম একথো খভন্দি খে এই ওাঁর 

স্ত্রী দরজ্ো েুন্দল এন্দলন, খেোকোন্দক খকোন্দল িুন্দল বনন্দলন, এই খিো বদনমোন্দন আর এই জত্রশ 

হোন্দির মখধ্য চোিোল, এ উবন খদেন্দি খপন্দলন নো খকন? পরক্ষন্দণই চট কন্দর আমোর 

েন্দ্হ হ’ল আমোর খেই পুরোন্দনো খরোন্দের িযোপোর এর মন্দধ্য বকিু আন্দি নোবক? এি 

েোধ্োরণ ও স্বোভোবিক ঘটনোর মন্দধ্য খে অনয বকিু আন্দি িো হন্দি পোন্দর, এ এিক্ষণ 

আমোর মন্দনই ওন্দঠবন। িো হন্দল খকোন্দনো কথো বক িলিোম? একু্ষবন চোকুবর খথন্দক িোব়িন্দয় 

বদন্দি পোন্দর। িলন্দিই পোন্দর, এর মোথো েোরোপ, এন্দক বদন্দয় চলন্দি নো। 
 

বকন্তু আমোর ি়ি খকৌিূহল হ’ল। েন্ধযোর েময় খমোবহনী জঝ আমোর িোরো্োর েোমন্দন 

বদন্দয় েোন্দচ্চ, িোন্দক জজ্ন্দেে করলুম–খশোন, আচ্ছো িোব়িন্দি খদ়ি িির দু’িিন্দরর 

খেোকো কোর আন্দি িল খিো? জঝ িলন্দল–এি খিোট খেোকো খিো কোরুর খনই। 
 

খেইবদন রোি িোন্দরোটোয় েুি চহ-চচ। খমজ্িোিুর স্ত্রীর অিস্থো েঙ্কটোপন্ন, খলোক িুটন্দলো 

ডোিোর আনন্দি। খমজ্িোিুর স্ত্রী খে অন্তুঃেিো বিন্দলন িো েন্ধযোর পর খথন্দক পোে-করো 

ধ্োত্রী এন্দে িন্দে আন্দি, এ-েি কথো িেন আবম শুনলোম। কোরণ েিোই িলোিবল করন্দচ। 

খশষরোন্দত্র শুনলোম িোাঁর একষ্টট পুত্রেন্তোন হন্দয়ন্দি। 
 

মন্দন মন্দন বিজিি হ’খলও কোরও কোন্দি এ বনন্দয় আর খকোন কথো িললোম নো। বনন্দজ্ই 

খদবে, অথচ বনন্দজ্ই িুজঝন্দন এ-েন্দির মোন্দন বক। চুপচোপ থোকোই আমোর পন্দক্ষ ভোল। 
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এই ঘটনোর পন্দর আমোর ভয় হ’ল আমোর খেই খরোে আিোর আরম্ভ হন্দি। ও েেন 

আন্দে িেন উপবর-উপবর অন্দনক িোর হয়–িোরপর বদনকিন্দকর জ্ন্দনয আিোর 

এন্দকিোন্দরই িন্ধ থোন্দক। এই িোর খিশী কন্দর শুরু হন্দল আমোর চোকুবর ঘনু্দচ েোন্দি– েীিোর 

খকোন বকনোরোই করন্দি পোরি নো। 
 

খমজ্িোিু বহন্দেন্দির েোিো খলেোর কোজ্ বদন্দলন নিীন মুহুরীন্দক। িোর েন্দল আমোর 

কোজ্ খিজ্োয় খিন্দ়ি খেল–ঘুন্দর ঘুন্দর এাঁন্দদর কোন্দজ্ বেবদরপুর, িরোনের, কোলীঘোট 

করন্দি হয়– আর বদন্দনর মন্দধ্য েন্দির িোর খদোকোন্দন িোজ্োন্দর খেন্দি হয় চোকরন্দক েন্দে 

বনন্দয়। েোওয়ো দোওয়োর বনবদিি েময় খনই, বদন্দন রোন্দি শুধু্ িুন্দটোিুষ্টটর কোজ্। এই 

খদোকোন্দনর বহন্দেি নিীন মুহুরীন্দক িুজঝন্দয় খদওয়ো একটো ঝঞ্ঝোট–খরোজ্ খে আমোন্দক 

অপমোন কন্দর িুন্দিোয় নোিোয়, আমোর কথো বিশ্বোে কন্দর নো, চোকরন্দদর জজ্ন্দেে কন্দর 

আ়িোন্দল েবিয েবিয বক দন্দর জজ্বনেষ্টট এন্দনবচ। েীিোর মুে মন্দন কন্দর েিই েহয কন্দর 

থোবক। 
 

কোবিিক মোন্দে ওন্দদর খদন্দশর খেই মন্দহোৎেি হন্দি–আমোন্দদর েকলন্দক খদন্দশ পোঠোন্দনো 

হ’ল। আবম অন্দনক আন্দে খথন্দকই শুন্দন আেবচ–অিযন্ত খকৌিূহল বিল খদেন্দিো ওন্দদর 

েোম্প্রদোবয়ক ধ্ম িোনুষ্ঠোন বক রকম। 
 

গ্রোন্দম এাঁন্দদর প্রকোণ্ড িোব়ি, িোেোন, দীবঘ, এাঁরোই গ্রোন্দমর জ্বমদোর। িন্দি িিন্দর এই 

একিোর িো়িো আর কেনও খদন্দশ আন্দেন নো। কুঞ্জ নোন্দয়ি িোকী দশ মোে এেোনকোর 

মোবলক। 
 

একটো েুি ি়ি েোাঁকো মোন্দঠ খমলো িন্দেন্দি–এেোনকোর খদোকোন-পেোরই খিশী। 

অন্দনকগুন্দলো েোিোন্দরর খদোকোন, মোষ্টটর খেলনোর খদোকোন, মোদুন্দরর খদোকোন। 
 

একটো ি়ি িটেোন্দির িলোটো িোাঁধ্োন্দনো, খেটোই নোবক পীঠস্থোন। খলোন্দক এন্দে খেইেোন্দন 

পুন্দজ্ো খদয়–আর িটেোিটোর ডোন্দল ও ঝুবরন্দি ইাঁট িোাঁধ্ো ও লোল নীল খনক়িো িোাঁধ্ো। 

খলোন্দক মোনি করোর েময় ওই েি েোন্দির েোন্দয় খিাঁন্দধ্ খরন্দে েোয়, মোনি খশোধ্ খদওয়োর 

েময় খে েুন্দল বদন্দয় পুন্দজ্ো খদয়। িটিলোয় েোবর েোবর খলোক ধ্ণ িো বদন্দয় শুন্দয় আন্দি, 

খমন্দয়ন্দদর ও পুরুষন্দদর ধ্ণ িো খদওয়োর জ্োয়েো আলোদো আলোদো। 
 

ি়িিোিু ও খমজ্িোিুন্দক খমোহন্দন্তর েবদন্দি িন্দেন–কত্তো নীলোম্বর রোয় আন্দেনবন, িোাঁর 

শরীর েুস্থ নয়। এাঁন্দদর খিদীর ওপন্দর আশপোন্দশ িোবকয়ো, েুল বদন্দয় েোজ্োন্দনো, েোমন্দন 

ঝকঝন্দক প্রকোণ্ড রূন্দপোর থোলোন্দি বদন-রোি প্রণোমী প়িন্দচ। দুন্দটো থোলো আন্দি–

একটোন্দি খমোহন্দন্তর নজ্র, আর একটোন্দি মোনি ও পুন্দজ্োর প্রণোমী। 
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নিীন মুহুরী, খিচোরোম ও আমোর কোজ্ হন্দচ্ছ এই েি টোকোকব়ির বহন্দেি রোেো। এর 

আিোর নোনো রকম খরট আন্দি, খেমন–পোাঁচ বেকোর মোনি থোকন্দল েদীর নজ্র 

একটোকো, বিন টোকোর মোনন্দি দু-টোকো ইিযোবদ। খকউ কম নো খদয় খেটো মুহুরীন্দদর 

খদন্দে বনন্দি হন্দি, কোরণ খমোহন্তরো টোকোকব়ির েম্বন্দন্ধ কথো িলন্দিন নো। 
 

কোন্দজ্র েোাঁন্দক আবম খিব়িন্দয় খদেন্দি লোেলোম চোবরধ্োর। েিোরই েন্দে বমন্দশ এন্দদর 

ধ্ম িমিটো ভোল কন্দর িুঝিোর আগ্রন্দহ েোন্দদর ভোল লোন্দে িোন্দদরই নোনো কথো জজ্ন্দেে 

কবর, আলোপ কন্দর িোন্দদর জ্ীিনটো িুঝিোর খচিো কবর। 
 

বক অদ্ভুি ধ্ম িবিশ্বোে মোনুন্দষর িোই খভন্দি অিোক হন্দয় েোই। কিদরূ খথন্দক খে খলোক 

এন্দেন্দচ খপোাঁটলোপুাঁটবল খিাঁন্দধ্, খিন্দলন্দমন্দয় েন্দে বনন্দয়ও এন্দেন্দি অন্দনন্দক। এেোন্দন 

থোকিোর জ্োয়েো খনই, ি়ি একটো মোন্দঠ খলোন্দক এেোন্দন-ওেোন্দন এই কোবিিক মোন্দের 

বহন্দম চট, শিরজঞ্জ, খহোেলো, মোদুর খে েো েংগ্রহ করন্দি খপন্দরন্দি িোই বদন্দয় থোকিোর 

জ্োয়েো চিবর ক’খর িোরই িলোয় আন্দি–খকউ িো আন্দি শুধু্ েোিিলোন্দি। খে খেেোন্দন 

পোন্দর মোষ্টট েুাঁন্দ়ি বক মোষ্টটর খঢ্লো বদন্দয় উনুন িোবনন্দয় রোন্নো করন্দচ। একটো েজ্ন্দন 

েোিিলোয় এক িু়িী রোন্নো করবিল–খে একোই এন্দেন্দচ হুেলী খজ্লোর খকোন েোাঁ খথন্দক। 

িোর এক নোবি হুেলীর এক উবকন্দলর িোেোর চোকর, িোর িুষ্টট খনই, িু়িী প্রবি িির 

একো আন্দে। 
 

আমোয় িলন্দল–িড্ড জ্োগ্রি ঠোকুর খেো িটিলোর খেোেো াঁই। খমোর মোলবে েোন্দি কোাঁটোল 

খমোন্দট ধ্রন্দিো বন, জ্োবল পন্দ়ি আর েন্দে েন্দে েোয়। িোই িন্নু িোিোর থোন্দন কোাঁটোল বদন্দয় 

আেন্দিো, খহ ঠোকুর কোাঁটোল খেন হয়। িলন্দল নো খপিযয় েোন্দি, খিোটয়-ি়িয় এ-িির 

েন্দিন্দরো েণ্ডো এাঁচ়ি ধ্ন্দরন্দচ খেোেো াঁইন্দয়র বকরপোয়। 
 

আর এক জ্োয়েোয় খেজ্রুডোন্দলর কুাঁ ন্দ়িন্দি একষ্টট খিৌ িন্দে রোাঁধ্ন্দচ। আর িোর স্বোমী 

কুাঁ ন্দ়ির িোইন্দর িন্দে খেোল িোজজ্ন্দয় েোন করন্দচ। কোন্দি খেন্দিই িেন্দি িলন্দল। িোরো 

জ্োন্দি চকিিি, িোব়ি েুলনো খজ্লোয়, পুরুষষ্টটর িয়ে িির চবিশ হন্দি। িোন্দদর খিোট্ট 

একষ্টট খিন্দল মোন্দয়র কোন্দি িন্দে আন্দি, িোরই মোথোর চুল বদন্দি এন্দেন্দচ। 
 

পুরুষষ্টটর নোম বনমচোাঁদ মণ্ডল। স্বোমী-স্ত্রী দু-জ্ন্দনই ি়ি ভি। বনমচোাঁদ আমোর হোন্দি 

একেোনো িই বদন্দয় িলন্দল–পন্দ়ি খশোনোও খিো িোিু, দু-আনো বদন্দয় খমলো খথন্দক কোল 

খকনলোম একেোনো। িইেোনোর নোম িটিলোর কীিিন। স্থোনীয় ঠোকুন্দরর মোহোিযেূচক 

িোন্দি অন্দনকগুন্দলো ি়িো। িটিলোর খেোেো াঁই ব্রহ্মোর েন্দে পরোমশ ি কন্দর এেোন্দন এন্দে 

আিোনো খিাঁন্দধ্ন্দচন, কবলরোজ্ ভন্দয় িোাঁর েন্দে এই েবন্ধ করন্দল খে িটিলোর হোওয়ো েি 

দরূ েোন্দি িিদরূ পে িন্ত কবলর অবধ্কোর থোকন্দি নো। িটিলোর খেোেো াঁই পোপীর 

মুজিদোিো, েি ি জ্ীন্দির আশ্রয়, েোক্ষোৎ শ্রীহবরর একোদশ অিিোর। 
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কবলন্দি নিুন রূপ শুন মন বদয়ো 

 িটিন্দল বস্থবি চহল ভিদল বনয়ো 

খেন্দদ কন্দহ কবলরোজ্, 

এ ি়ি বিষম কোজ্ন্দমোর দশো বক হন্দি খেোেো াঁই? 

 ঠোকুর কবহলো খহন্দে, 

মন্দন নো কবরহ খক্লন্দশ থোন িযজজ্ খকোথোও নো েোই। 

 শ্রীদোম েুিল েন্দন খহথোয় আবেি 

িট্মূন্দল িৃ্োিন েৃষ্টি কবর বনি। 
 

বনমচোাঁদ শুনন্দি শুনন্দি ভজিেদেদকন্দণ্ঠ িলন্দল–আহো! আহো! িোিোর কি লীলোন্দেলো! 
 

িোর স্ত্রীও কুাঁ ন্দ়ির খদোরন্দেো়িোয় এন্দে িন্দে শুনন্দচ। মোন্দন িুঝলোম এরো বনন্দজ্রো প়িন্দি 

পোন্দর নো, িইপ়িো খশোনোর আন্ এন্দদর কোন্দি ি়ি নিুন, িো আিোর েোাঁর ওরো ভি, 

খেই িটিলোর খেোেো াঁই েম্বন্দন্ধ িই। 
 

বনমচোাঁদ িলন্দল–আচ্ছো, িটিলোর হোওয়ো কি দরূ েোয় দো-ঠোকুর? 

 

–খকন িল খিো? 

 

—এই খে িলন্দচ কবলর অবধ্কোর খনই ওর মবধ্য, িো কি দরূ িোই শুধু্জচ্চ। 
 

—কি দরূ আর, ধ্র আধ্ খক্রোশ ি়িন্দজ্োর— 

 

বনমচোাঁদ দীঘ িবনুঃশ্বোে খেন্দল বক খভন্দি িলন্দল–বক করন্দিো দো-ঠোকুর, খদন্দশ লোঙল-েরু 

কন্দর খেন্দলবচ, কুন্দ়িো-দুই জ্বমন্দি এিোর িোগুন রুইন্দয় খরন্দে এন্দেবচ–নয়ি এ িোিোর 

থোন ি বি্োিন, আপবন প়িন্দলন–এ স্বেন্দেো খিন্দ়ি বিবলর খমোন্দষর মি বিবল বেন্দর 

েোই দো-ঠোকুর? বক িবলে খর িুই, েন্দর আয় নো এবদন্দক, দো-ঠোকুরন্দক লজ্জো বক, উবন 

খিো খিন্দলমোনুষ। 
 

বনমচোাঁন্দদর স্ত্রী েলোর েুরন্দক েুি েংেি ও বমষ্টি কন্দর, অপবরবচি পুরুষমোনুন্দষর 

েোমন্দন কথো িলন্দি খেন্দল খমন্দয়রো খেমন েুন্দর কথো িন্দল খিমবন ভোন্দি িলন্দল–হযো াঁ 

ষ্টঠকই খিো। িোিোর চরন্দণর িলো খিন্দ়ি খকোথোও বক খেন্দি ইন্দচ্ছ কন্দর? 

 

বনমচোাঁদ িলন্দল–দু-মণ খকোিো বিল ঘন্দর, িো িবল বিক্রী কন্দর চল িোিোর থোন্দন িোিোর 

বিচরণ দশ িন কন্দর আবে আর অমবন েেোন্দিনটোও েোরন্দিো। টোকো িোিো খেোেোন্দিন, 
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খেজ্নয ভোবিন্দন। ওন্দর খশোন, কোল িুই খিো ধ্ন্নো বদবি েকোন্দল, আজ্ রোন্দি ভোন্দি জ্ল 

বদন্দয় খরন্দে বদে– 

 

জজ্ন্দেে কন্দর জ্োনলোম খিন্দলর অেুন্দের জ্ন্দনয ধ্ণ িো খদিোর ইন্দচ্ছ আন্দি ওন্দদর। 
 

 বনমচোাঁন্দদর খিৌ িলন্দল–িুঝন্দলন দোদোঠোকুর, খেোকোর মোমো ওর মুে খদন্দে বিনন্দট টোকো 

বদন্দল খেোকোর হোন্দি। িেন পয়েোর ি়ি কি েোন্দচ্চ, খকোিো িেন জ্ন্দল, কোচবল খিো 

পয়েো ঘন্দর আেন্দি? খিো িবল, নো, এ টোকো েরচ করো হন্দি নো। এ রইল খিোলো িোিোর 

থোন্দনর জ্বনয। খমোহন্ত িোিোর েদীন্দি বদন্দয় আেি। 
 

খেই বদন বিন্দকন্দল বনমচোাঁদ ও িোাঁর খিৌ পুন্দজ্ো বদন্দি এল েদীন্দি। নিীন মুহুরী িোন্দদর 

কোন্দি খরট-মি প্রণোমী ও পুন্দজ্োর েরচ আদোয় করন্দল অবিবশয–িো িো়িো বনমচোাঁন্দদর 

খিৌ বনন্দজ্র হোন্দি খেই বিনন্দট টোকো ি়িিোিুর েোমন্দনর রূন্দপোর থোলোয় খরন্দে বদন্দয় 

ি়িিোিুর পোন্দয়র ধু্ন্দলো বনন্দয় খকোন্দলর খেোকোর মোথোয় মুন্দে বদন্দয় বদন্দল। 
 

িোর পর খে একিোর খচোে িুন্দল খমোহন্তন্দদর বদন্দক চোইন্দল এিং এন্দদর ঐশ্বন্দে ির 

ঘটোন্দিই েম্ভিি অিোক হন্দয় খেল–িুজিহীন খচোন্দে শ্রিো ও েম্ভ্রন্দমর েন্দে টোকো-

পয়েোন্দি পবরপূণ ি ঝকঝন্দক রূন্দপোর থোলোটোর বদন্দক িোর-কিক চোইন্দল, রঙীন শোল ুও 

েোাঁদোেুন্দলর মোলোয় খমো়িো থোমগুন্দলোর বদন্দক চোইন্দল–জ্ীিন্দন এই প্রথম খে খেোেো াঁইন্দয়র 

থোন্দন এন্দেন্দি, েি খদন্দেশুন্দন খলোন্দকর বভন্দ়ি, খমোহন্ত মহোরোন্দজ্র আ়িম্বন্দর, অনিরি 

িষ িণরি প্রণোমীর ঝমঝমোবন আওয়োন্দজ্ খে এন্দকিোন্দর মুগ্ধ হন্দয় খেল। কিক্ষণ হোাঁ 

কন্দর দোাঁব়িন্দয় রইল, িোইন্দর খথন্দক ক্রমোেি খলোক ঢু্কন্দচ, িোন্দক ক্রমশ খঠন্দল একধ্োন্দর 

েবরন্দয় বদন্দচ্চ, িিুও খে দোাঁব়িন্দয়ই আন্দি। 
 

ওন্দক খক একজ্ন খঠলো বদন্দয় এবেন্দয় আেন্দি খেল, আবম ওর বদক খথন্দক খচোে 

খেরোন্দি পোবরবন। ওর মুেন্দচোন্দের মুগ্ধ ভজিিব্ধ দৃষ্টি আমোয়ও মুগ্ধ কন্দরন্দি–এ এক 

নিুন অবভেিো আমোর জ্ীিন্দনর, এই িোন্দজ্ শোলুর িোহোর আর খলোন্দকর চহধ্চ আর 

খমজ্িোিু, ি়িিোিুর চশমোমজণ্ডি দোবম্ভক মুে খদন্দে এি ভোি ও ভজি আন্দে!–খে খঠলো 

বদন্দয় এবদন্দক আেবিল, আবম িোন্দক ধ্মক বদলুম। িোর পর ওর চমক ভোঙন্দি বেন্দর 

িোইন্দর খিবরন্দয় খেল। 
 

ওরো চন্দল খেন্দল একষ্টট িৃিো এল, িোর িয়ে অন্দনক হন্দয়ন্দি, িয়ন্দে েলোর েুর খকাঁ ন্দপ 

বেন্দয়ন্দচ, হোি কোাঁপন্দচ, খে িোর আাঁচল খথন্দক একষ্টট আধু্বল েুন্দল থোলোয় বদন্দি খেল। 

নিীন মুহুরী িলন্দল–রও খেো, রোে––আধু্বল বকন্দের? 

 

িু়িী িলন্দল–এই-ই ঠোকুন্দরর মো-ন-ি খশো-খধ্-র খপ-র-ণো-মী– 
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নিীন মুহুরী িলন্দল–পোাঁচ বেন্দকর কন্দম খভোন্দের পুন্দজ্ো খনই–পোাঁচ বেবকন্দি এক টোকো 

েদীর নজ্র– 

 

িু়িী শুনন্দি পোয় নো, িলন্দল–কি? 

 

নিীন আঙুল খদবেন্দয় খচাঁ বচন্দয় িলন্দল–এক টোকো— 

 

িু়িী িলন্দল–আর খনই, মো-দু-র বক-খন-লো-ম ি-আ-নো-র, আ-র— 

 

নিীন মুহুরী আধু্বল খেরি বদন্দয় িলন্দল–বনন্দয় েোও, হন্দি নো। আর আট আনো বনন্দয় 

এে— 

 

ি়িিোিু একটো কথোও িলন্দলন নো। িু়িী কোাঁপন্দি কোাঁপন্দি বেন্দর খেল এিং ঘণ্টোেোন্দনক 

পর বেবকন্দি, দু আবনন্দি, পয়েোন্দি একটো টোকো বনন্দয় এন্দে প্রণোমী থোলোয় রোেল। 
 

ওরো চন্দল খেন্দল আমোর মন্দন হ’ল এই েরল, পরম বিশ্বোেী পিীিধূ্, এই িৃিো ওন্দদর 

কিোজজ্িি অথ ি কোন্দক বদন্দয় খেল–খমজ্িোিুন্দক, ি়িিোিুন্দক? এই এি খলোক এেোন্দন 

এন্দেন্দি, এরো েিোই চোষী েরীি েৃহস্থ, বক বিশ্বোন্দে এেোন্দন এন্দেন্দি জ্োবন খন–বকন্তু 

অম্লোনিদন্দন েুশীর েন্দে এন্দদর টোকো বদন্দয় েোন্দচ্চ খকন? এই টোকোয় কলকোিোয় ওাঁন্দদর 

স্ত্রীরো েহনো পরন্দিন, খমোটন্দর চ়িন্দিন, বথন্দয়টোর খদেন্দিন, ওাঁরো মোমলো করন্দিন, 

ি়িমোনুবষ েোন্দহবিয়োনো করন্দিন–খিোটিোিু িনু্ধিোন্ধি বনন্দয় েোনিোজ্নোর মজ্বলন্দশ চপ-

কোটন্দলট ও়িোন্দিন, খেই জ্ন্দনয? 

 

পরবদন েকোন্দল খদেলোম বনমচোাঁন্দদর স্ত্রী পুকুন্দর স্নোন কন্দর েোরোপথ েোিোে নমস্কোর 

করন্দি করন্দি ধু্ন্দলোকোদো-মোেো েোন্দয় িটিলোয় ধ্ণ িো বদন্দি চন্দলন্দচ–আর বনমচোাঁদ খিন্দল 

খকোন্দল বনন্দয় িলিল খচোন্দে িোর পোন্দশ পোন্দশ চন্দলন্দচ। 
 

খেই বদন রোন্দত্র শুনলোম খমলোয় কন্দলরো খদেো বদন্দয়ন্দি। পরবদন দুপুরন্দিলো খদবে 

িটিলোর েোমন্দনর মোঠটো প্রোয় েোাঁকো হন্দয় বেন্দয়ন্দি, অন্দনন্দকই পোবলন্দয়ন্দি। বনমচোাঁন্দদর 

কুাঁ ন্দ়িঘন্দরর কোন্দি এন্দে খদবে বনমচোাঁন্দদর স্ত্রী িন্দে–আমোয় খদন্দে খকাঁ ন্দদ উঠল। 

বনমচোাঁন্দদর কন্দলরো হন্দয়ন্দচ কোল রোন্দত্র–খমলোর েোরো িদোরক কন্দর, িোরো ওন্দক খকোথোয় 

নোবক বনন্দয় খেন্দি খচন্দয়ন্দচ, মোন্দঠর ওবদন্দক খকোথোয়। আবম ঘন্দর ঢু্ন্দক খদবে বনমচোাঁদ 

িটেট করন্দি, েুি ঘোমন্দচ। 
 

বনমচোাঁন্দদর স্ত্রী খকাঁ ন্দদ িলন্দল–বক কবর দোদোঠোকুর, হোন্দি শুধু্ েোিোর ভো়িোটো আন্দি–বক 

কবর খকোথো খথন্দক– 
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খমজ্িোিুন্দক কথোটো িললোম বেন্দয়, বিবন িলন্দলন–খলোক পোষ্টঠন্দয় বদজচ্চ, ওন্দক 

বেবগ্রন্দেশন কযোন্দম্প বনন্দয় েোও–খমলোর ডোিোর আন্দি খে খদেন্দি– 

 

বনমচোাঁন্দদর খিৌ-এর বক কোন্নো ওন্দক বনন্দয় েোিোর েময়। আমরো খিোঝোলুম অন্দনক। 

ডোিোর ইনন্দজ্কশন বদন্দল। মোন্দঠর মন্দধ্য মোদুর বদন্দয় বেবগ্রন্দেশন কযোম্প করো হন্দয়ন্দি– 

অবি খনোংরো িন্দ্োিি। খেেোন্দন খেিোশুশ্রষোর খকোন িযিস্থোই খনই। ভোিলুম চোকুবর 

েোয় েোন্দি, ওন্দক িোাঁবচন্দয় িুলি, অন্তি বিনো িদোরন্দক ওন্দক মরন্দি খদন্দিো নো। েোরোরোি 

খজ্ন্দে খরোেীন্দক খদেোশুনো করলুম একো। বেবগ্রন্দেশন কযোন্দম্প আরও চোরষ্টট খরোেী 

এল–বিনন্দট েন্ধযোর মন্দধ্যই মন্দর খেল। খমলোর ডোিোর অবিবশয বনয়ম-মি খদেন্দল। 

এন্দদর পয়েো বনন্দয় েোরো ি়ি-মোনুষ, িোরো খচোন্দে এন্দে খদন্দেও খেল নো কোউন্দক। রোজত্রটো 

খকোনরকন্দম কোষ্টটন্দয় খিলো উঠন্দল বনমচোাঁদও মোরো খেল। খে এক অবি করুণ িযোপোর! 

ওন্দদর খদন্দশর খলোক েুাঁন্দজ্ িোর কন্দর বনমচোাঁন্দদর েৎকোন্দরর িযিস্থো করো খেল। 

বনমচোাঁন্দদর স্ত্রীর বদন্দক আবম আর চোইন্দি পোবর খন–িটিলোয় ধ্ণ িো খদওয়োর বদন খথন্দক 

খেই খে খে উপিোে কন্দর আন্দি, খেোলমোন্দল আর িোর েোওয়োই হয়বন। রুক্ষ চুল 

একমোথো, খেই ধূ্বলধূ্েবরি কোপ়ি–েির খপন্দয় খে ধ্ণ িো খেন্দল িটিলো খথন্দক উন্দঠ 

এন্দেন্দি–খচোে খকাঁ ন্দদ খকাঁ ন্দদ লোল হন্দয়ন্দি, খেন পোেলীর মি দৃষ্টি খচোন্দে। এেন আর খে 

কোাঁদন্দি নো, শুধু্ কোন্দঠর মি িন্দে আন্দি, কথোও িন্দল নো, খকোন বদন্দক চোয় নো। 
 

খমজ্িোিুন্দক িলোন্দি বিবন ওন্দক খদন্দশ পোষ্টঠন্দয় খদওয়োর েরচ দু-টোকো মঞ্জ্রু 

করন্দলন। বকন্তু খে আবম েন্দথি িললোম ও অনুন্দরোধ্ করলোম ি’খল। আরও কি েোত্রী 

এ-রকম মন্দর খেল িো িোন্দদর বক িযিস্থো হ’ল এ-েি খদেিোর দোবয়ি এন্দদরই খিো। 

ওরোই রইল বনবি িকোর ভোন্দি িন্দে। আমোর কোন্দি বকিু বিল, েোিোর েময় বনমচোাঁন্দদর স্ত্রীর 

হোন্দি বদলুম। খচোন্দের জ্ল রোেন্দি পোবর খন, েেন খে চন্দল খেল। 
 

বদন-দুই পন্দর রোন্দত্র িন্দে আবম ও নিীন মুহুরী বহন্দেি খমলোজচ্চ খমলোর খদনো-পোওনোর। 

খিশ খজ্যোৎস্নো রোি, কোবিিন্দকর েংক্রোবন্তন্দি পরশু খমলো খশষ হন্দয় বেন্দয়ন্দি, খিশ শীি 

আজ্ রোন্দত্র। 
 

এমন েময় হঠোৎ আমোর বক হ’ল িলন্দি পোবরন্দন–খদেন্দি খদেন্দি নিীন মহুুরী, খমলোর 

আটচোলো ঘর, েি খেন বমবলন্দয় খেল। আবম খেন এক বিিোহ-েভোয় উপবস্থি হন্দয়বি–

অিোক হন্দয় খচন্দয় খদবে েীিোর বিিোহ-েভো। জ্যোঠোমশোয় কনযোেম্প্রদোন করন্দি 

িন্দেন্দিন, েুি খিশী খলোকজ্ন্দনর বনয়ন্ত্রণ হয়বন, িরপন্দক্ষও িরেোত্রী খিশী খনই। 

দোদোন্দকও খদেলুম–দোদো ি’খে ময়দো ঠোেন্দচ ..আরও েি বক বক…ঘষো কোাঁন্দচর মন্দধ্য 

বদন্দয় খেন েিটো খদেবচ–েোবনকটো স্পি, েোবনকটো অস্পি। 
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চমক ভোঙন্দল খদবে নিীন মুহুরী আমোর মোথোয় জ্ল বদন্দচ্চ। িলন্দল–বক হন্দয়ন্দি। 

খিোমোর, মোন্দঝ মোন্দঝ বেট হয় নো-বক? 

 

আবম খচোে মুন্দি িললুম–নো। ও বকিু নো– 

 

আমোর িেন কথো িলন্দি ভোল লোেন্দি নো। েীিোর বিিোহ বনশ্চয়ই হন্দচ্চ, আজ্ এেুবন 

হন্দচ্ছ। আবম ওন্দক ি়ি ভোলিোবে–আমোর খচোেন্দক েোাঁবক বদন্দয় জ্যোঠোমশোয় ওর বিিোহ 

বদন্দি পোরন্দিন নো। আবম েি খদন্দেবচ। 
 

নিীন মুহুরীন্দক িললোম–িুবম আমোন্দক িুষ্টট দোও আজ্, শরীরটো ভোল খনই, একটু 

খশোি। 
 

পরবদন ি়িিোিুর চোকর কলকোিো খথন্দক এল। মোন্দয়র একেোনো বচষ্টঠ কলকোিোর 

ষ্টঠকোনোয় এখে পন্দ়ি বিল, মোন্দয়র জ্িোবন জ্যোঠোমশোন্দয়র খলেো আেন্দল। ২রো 

অগ্রহোয়ণ েীিোর বিন্দয়, খেই জ্যোঠোমশোন্দয়র ষ্টঠক করো পোন্দত্রর েন্দেই। বিবন কথো 

বদন্দয়ন্দিন, কথো খেোয়োন্দি পোন্দরন নো। বিন্দশষ, অি ি়ি খমন্দয় ঘন্দর খরন্দে পোাঁচজ্ন্দনর 

কথো েহয করন্দি প্রস্তুি নন। আমরো খকোন কোন্দল বক করি িোর আশোয় বিবন কিকোল 

িন্দে থোন্দকন– ইিযোবদ। 
 

খিচোরী েীিো! ওর েোিোন মোেো, চুলিো াঁধ্ো, বমন্দথয খশৌেীনিোর অক্ষম খচিো মন্দন প়িল। 

কি কন্দর ওর মুন্দের বদন্দক খচন্দয় এি কোল বকিু গ্রোহয কবরবন। খিশ খদেন্দি খপলোম 

ওর ঘন কোন্দলো চুন্দলর বোঁবিপোষ্টট িযথ ি হন্দয় খেল––ওর শুভ্র, বনষ্পোপ জ্ীিন বনন্দয় েিোই 

বিবনবমবন খেলন্দল। 
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০৯. 

 

এেোন খথন্দক কলকোিোয় েোিোর েময় হন্দয় এল। বিন্দকন্দল আবম িটিলোয় পুকুন্দরর 

ঘোন্দট িন্দে মোি-ধ্রো খদেবচ, নিীন মুহুরী এন্দে িলন্দল–খিোমোয় ডোকন্দচন খমজ্িোিু। 
 

ওর মুে খদন্দে আমোর মন্দন হ’ল গুরুির একটো বকিু ঘন্দটন্দি বকংিো ও-ই আমোর নোন্দম 

বক লোবেন্দয়ন্দচ। নিীন মুহুরী এ-রকম িোর-কন্দয়ক আমোর নোন্দম লোবেন্দয়ন্দি এর 

আন্দেও। কোরণ িোর চুবরর খিজ্োয় অেুবিন্দধ্ ঘটি আবম থোকোর দরুন। 
 

খমজ্িোিু খচয়োন্দর িন্দে, কুঞ্জ নোন্দয়িও খেেোন্দন দোাঁব়িন্দয়। 
 

খমজ্িোিু আমোন্দক মোনুষ িন্দলই খকোন্দনো বদন ভোন্দিনবন। এ পে িন্ত আবম পোরিপন্দক্ষ 

িোাঁন্দক এব়িন্দয়ই চন্দল এন্দেবচ। খলোকটোর মুন্দের উগ্র দোবম্ভকিো আমোন্দক ওর েোমন্দন 

খেন্দি উৎেোবহি কন্দর নো। আমোয় খদন্দে িলন্দলন–খশোন এবদন্দক। কলকোিোয় বেন্দয় 

িুবম অনয জ্োয়েোয় চোকবরর খচিো করন্দি। খিোমোন্দক এক মোন্দের খনোষ্টটশ বদলোম। 
 

–খকন, বক হন্দয়ন্দচ? 

 

–খিোমোর মোথো ভোল নো, এ আবমও জ্োবন নিীনও খদন্দেন্দচ িলন্দচ। বহন্দেি-পন্দত্র প্রোয়ই 

খেোলমোল হয়। এ-রকম খলোক বদন্দয় আমোর কোজ্ চলন্দি নো। খস্টন্দটর কোজ্ খিো 

খিন্দলন্দেলো নয়! 
 

নিীন এিোর আমোয় শুবনন্দয়ই িলন্দল–এই খিো খেবদন আমোর েোমন্দনই বহন্দেি খমলোন্দি 

খমলোন্দি মৃেীন্দরোন্দের মি হন্দয় খেল–আবম খিো ভন্দয়ই অবস্থর। 
 

খমজ্িোিুন্দক বিেোন িন্দল আবম েম্ভ্রন্দমর খচোন্দেও খদেিোম–িললোম–খদেুন, িো নয়। 

আপবন খিো েি খিোন্দঝন, আপনোন্দক িলবচ। মোন্দঝ মোন্দঝ আমোর খকমন একটো অিস্থো 

হয় শরীন্দরর ও মন্দনর, খেটো িন্দল খিোঝোন্দি পোবর খন–বকন্তু িেন এমন েি জজ্বনে 

খদবে, েহজ্ অিস্থোয় িো খদেো েোয় নো। খিন্দলন্দিলোয় আরও অন্দনক খদেিুম, এেন 

কন্দম বেন্দয়ন্দি। িেন িুঝিোম নো, মন্দন ভয় হ’ি, ভোিিোম এ-েি বমন্দথয, আমোর িজুঝ 

বক খরোে হন্দয়ন্দচ। বকন্তু এেন িুন্দঝবচ ওর মন্দধ্য েবিয আন্দি অন্দনক। 
 

খমজ্িোিু খকৌিুক ও বিেূপ বমবশ্রি হোবে-মুন্দে আমোর কথো শুনবিন্দলন–কথো খশষ হন্দল 

বিবন কুঞ্জ নোন্দয়ন্দির বদন্দক খচন্দয় হোেন্দলন। নিীন মুহুরীর বদন্দক চোইন্দলন নো, কোরণ খে 

অন্দনক কম দন্দরর মোনুষ। খস্টন্দটর নোন্দয়ন্দির েন্দে িিুও দৃষ্টি-বিবনময় করো চন্দল। 

আমোর বদন্দক খচন্দয় িলন্দলন–কিদরূ প়িোশুনো কন্দরচ িুবম? 
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–আই-এ পোে কন্দরবিলোম শ্রীরোমপুর কন্দলজ্ খথন্দক– 

 

–িোহন্দল খিোমোয় খিোঝোন্দনো আমোর মুশবকল হন্দি। খমোন্দটর ওপর ও-েি বকিু নো। 

বনউন্দরোষ্টটক েোরো–বনউন্দরোষ্টটক খিোঝ? েোন্দদর স্নোযু় দুি িল িোন্দদর ওই রকম হয়। খরোেই 

িইবক, ও এক রকম খরোে– 

 

আবম িললোম–বমন্দথয নয় খে িো আবম জ্োবন। আবম বনন্দজ্র জ্ীিন্দন অন্দনকিোর 

খদন্দেবচ–ও-েি েবিয হন্দয়ন্দি। িন্দি খকন হয় এইন্দটই জ্োবন খন, খেইজ্ন্দনযই 

আপনোন্দক জজ্ন্দেে করবি। আবম খেি েোজিে অে আবেবের লোইক-এ পন্দ়িবচ, 

বিবনও এ-রকম খদেন্দিন– 

 

খমজ্িোিু িযন্দের েুন্দর িলন্দলন–িুবম ‘িোহন্দল’—িুবম খেি হন্দয় বেন্দয় খদেবচ? পোেল 

বক আর েোন্দি েন্দল? 

 

নিীন ও কুঞ্জ দুজ্ন্দনই খমজ্িোিুর প্রবি েম্ভ্রম িজ্োয় খরন্দে মুন্দে কোপ়ি চোপো বদন্দয় 

হোেন্দি লোেল। 
 

আবম নোনোবদক খথন্দক খেো াঁচো খেন্দয় মরীয়ো হন্দয় উঠলোম। িললোম–আর শুধু্ ওই খদবে 

খে িো নয়, অন্দনক েময় মন্দর বেন্দয়ন্দি এমন মোনুন্দষর আিোর েন্দে কথো িন্দলবি, 

িোন্দদর খদেন্দি খপন্দয়বি। 
 

নিীন মুহুরীর িুজিহীন মুন্দে একটো অদ্ভুি ধ্রন্দনর অবিশ্বোে ও িযন্দের িোপ েুন্দট 

উঠল, বকন্তু বনন্দজ্র িুজির ওপর িোর খিোধ্ হয় বিন্দশষ আস্থো নো থোকোন্দি খে খমজ্িোিরু 

মুন্দের বদন্দক চোইন্দল। খমজ্িোিু এমন ভোি খদেোন্দলন খে, এ িি উেোন্দদর েন্দে আর 

কথো িন্দল লোভ বক আন্দি! বিবন কুঞ্জ নোন্দয়ন্দির বদন্দক এভোন্দি চোইন্দলন খে, এন্দক আর 

এেোন্দন খকন? পোেলোবম চন্দ়ি িেন্দলই একটো বক কন্দর খেলন্দি একু্ষবন! 
 

আবম আরও মরীয়ো হন্দয় িললোম–আপবন আমোর কথোয় বিশ্বোে করুন আর নো-ই 

করুন িোন্দি খে-জজ্বনে েবিয িো বমন্দথয হন্দয় েোন্দি নো। আমোর মন্দন হয়, আপবন 

আমোর কথো িুঝন্দিও পোন্দরনবন। েোর বনন্দজ্র অবভেিো নো হন্দয়ন্দি, খে এ-েি িঝুন্দি 

পোরন্দি নো, এ-কথো এিবদন্দন আবম িুন্দঝবচ। েুি খিশী খলেোপ়িো বশেন্দলই িো েুি িুজি 

থোকন্দলই খে খিোঝো েোয় িো নয়। আচ্ছো, একটো কথো আপনোন্দক িবল, আবম খে ঘরটোন্দি 

থোবক, ওর ওপোন্দশ খে খিোট্ট িোব়িটো আন্দি, ভোঙো খরোয়োক েোর েোমন্দন–ওেোন্দন আবম 

একজ্ন িন্দ়িোমোনুন্দষর অজিি অনুভি করন্দি খপন্দরবি–বক কন্দর খপন্দরবি, খে আবম 

বনন্দজ্ই জ্োবন খন–েুি িোমোক খেন্দিন, িয়ে অন্দনক হন্দয়বিল, েুি রোেী খলোক বিন্দলন, 
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বিবন মোরো বেন্দয়ন্দচন বক খিাঁন্দচ আন্দিন িো আবম জ্োবন খন। ওই জ্োয়েোটোয় খেন্দলই এই 

ধ্রন্দনর খলোন্দকর কথো আমোর মন্দন হয়। িলুন খিো ওেোন্দন খকউ বিন্দলন এ-রকম? 

 

কুঞ্জ নোন্দয়ন্দির েন্দে খমজ্িোিুর অথ িেূচক দৃষ্টি বিবনময় হ’ল। খমজ্িোিু খেন্দষর েন্দে 

িলন্দলন–খিোমোন্দক েিটো বেম্পল খভন্দিবিলোম িুবম িো নও খদেবচ। খিোমোর মন্দধ্য 

ভণ্ডোবমও খিশ আন্দি–িুবম িলন্দি চোও িুবম এি বদন এেোন্দন এন্দেচ, িুবম কোরও কোন্দি 

খশোনবন ওেোন্দন খক থোকন্দিো? 

 

–আপবন বিশ্বোে করুন, আবম িো শুবনবন। খক আমোয় িন্দলন্দচ আপবন খেো াঁজ্ বনন? 

 

—ওেোন্দন আমোন্দদর আন্দেকোর নোন্দয়ি বিল, ওটো িোর খকোয়োটিোর বিল, খে িির-চোন্দরক 

আন্দে মোরো বেন্দয়ন্দি, খশোনবন এ-কথো? 

 

–নো আবম শুবনবন। আরও কথো িবল শুনুন, আপনোর খিন্দল হওয়োর আন্দের বদন 

কলকোিোয় আবপন্দে আপনোন্দক বক িন্দলবিলুম মন্দন আন্দি? িন্দলবিলুম একটো খেোকো 

দোাঁব়িন্দয় আন্দি–দরজ্ো েুন্দল খমজ্ন্দিৌরোণী এন্দে িোন্দক বনন্দয় খেন্দলন–এ-কথো িন্দলবিলমু 

বকনো? মন্দন কন্দর খদেুন। 
 

–হযো াঁ আমোর েুি মন্দন আন্দি। খেও িুবম জ্োনন্দি নো খে আমোর স্ত্রী আেন্ন-প্রেিো বিল? 

েবদ আবম িবল িুবম একটো খিশ চোল খচন্দলবিন্দল–খে খকোন্দনো একষ্টট েন্তোন খিো হ’িই– 

িুবম অন্ধকোন্দর বঢ্ল িুাঁ ন্দ়িবিন্দল, চদিোৎ খলন্দে বেন্দয়বিল। শোল িোটোনরো ও-রকম িজু্রুবক 

কন্দর–আবম বক বিশ্বোে কবর ওেি খভন্দিচ? 

 

–িুজ্রুবক বকন্দের িলুন? আবম বক িোর জ্ন্দনয আপনোর কোন্দি বকিু খচন্দয়বিলুম? িো 

আর খকোন্দনোবদন খে-কথোর খকোন্দনো উন্দিে কন্দরবিলুম? আবম জ্োবন আমোর এ একটো 

ক্ষমিো–খিন্দলন্দিলোয় দোজজ্িবলন্দঙর চো-িোেোন্দন আমরো বিলোম, িেন খথন্দক আমোর এ 

ক্ষমিো আন্দি। বকন্তু এ খদবেন্দয় আবম কেনও টোকো খরোজ্েোন্দরর খচিো খিো কবরবন 

কোন্দরোর কোন্দি? িরং িবলই খন– 

 

খমজ্িোিু অেবহষু্ণভোন্দি িলন্দলন–অল বেডলবস্ট্রক–মন্দনর িযোপোর িুবম বকিু জ্োন্দনো 

নো। খিোমোন্দক খিোঝোিোর উপোয়ও আমোর খনই। ইট খপ্লজ্ কুইয়োর ষ্টেকে উইথ আে– 

েবদ ধ্ন্দর বনই িুবম বমথযোিোদী নও–ইউ খম বি এ খেলে বডবলউন্দডড েুল এিং আমোর 

মন্দন হয় িুবম িোই-ই। আর বকিু নয়। েোও এেন– 
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আবম চন্দল এলোম। নিীন মুহুরী আমোর বপিু বপিু এন্দে িলন্দল–খিোমোর েোহে আন্দি 

িলন্দি হন্দি–খমজ্িোিুর েন্দে অমন ক’খর িকি আজ্ পে িন্ত খকউ কন্দরবন। নো! েো 

খহোক, খিোমোর েোহে আন্দি। আমোর খিো ভয় হজচ্চল এই িুজঝ খমজ্িোিু খরন্দে ওন্দঠন– 

 

আবম জ্োবন নিীনই আমোর নোন্দম লোবেন্দয়বিল, বকন্তু এ বনন্দয় ওর েন্দে কথো কোটোকোষ্টট 

করিোর প্রিৃবত্ত আমোর হ’ল নো। খকিল একটো কথো ওন্দক িললোম–খদে নিীন-দো, 

চোকুবরর ভয় আবম আর কবর খন। খে-জ্ন্দনয চোকুবর করবিলোম, খে কোজ্ বমন্দট 

বেন্দয়ন্দি। এেন আমোর চোকুবর করন্দলও হয় নো-করন্দলও হয়। খভন্দিো নো, আবম বনন্দজ্ই 

শীেবের চন্দল েোন্দিো ভোই। 
 

ক-বদন ধ্ন্দর একটো কথো ভোিবিলোম। এই খে এিগুন্দলো পো়িোন্দোঁন্দয় েরীি চোষীন্দলোক 

এেোন্দন পুন্দজ্ো বদন্দি এন্দেবিল–এরো েকন্দলই মূে ি, ভেিোনন্দক এরো খে ভোন্দি জ্োন্দন নো, 

এরো খচন্দন িটিলোর খেোেো াঁইন্দক। খক িটিলোর খেোেো াঁই? হয়ি একজ্ন ভি চিষ্ণি, 

গ্রোময খলোক, িির পঞ্চোশ আন্দে থোকি ওই িটিলোয়। খেই খথন্দক খলৌবকক প্রিোদ এিং 

খিোধ্ হয় খমজ্িোিুন্দদর অথ িগুধ্নিো দুন্দটোন্দি বমন্দল িটিলোন্দক কন্দরন্দি পরম িীথ িস্থোন। 

খকোথোয় ভেিোন, খকোথোয় প্রবথিেশো ঐবিহোবেক অিিোন্দরর দল–এই বিপুল জ্নেঙ্ঘ 

িোাঁন্দদর েন্ধোনই রোন্দে নো হয়ি। এন্দদর এ বক ধ্ম ি? ধ্ন্দম ির নোন্দম খিন্দলন্দেলো। 
 

বকন্তু বনমচোাঁদন্দক খদন্দেবচ। িোর েরল ভজি, িোন্দদর িযোে। িোর স্ত্রীর খচোন্দে খে অপূি ি 

ভোিদৃষ্টি, েো েকল ধ্ম িবিশ্বোন্দের উৎেমুে—এ-েি বক মূলযহীন, বভবত্তহীন, জ্লজ্ 

খশওলোর মি বমথযোর মহোেমুন্দে ভোেমোন? এ রকম কি বনমচোাঁদ এন্দেবিল খমলোয়। 

জ্যোঠোইমোন্দদর আচোন্দরর খশকন্দল আন্দিপৃন্দষ্ঠ িোাঁধ্ো ঐশ্বন্দে ির ঘটো খদেোন্দনো খদিোচিনোর 

খচন্দয়, এ আমোর ভোল খলন্দেন্দচ। ঘুেুব়ির খেই ষষ্ঠীমজ্ন্দরর মি। 
 

খকোন খদিিোর কোন্দি বনমচোাঁন্দদর বিনন্দট টোকোর খভোে অঘ িয বেন্দয় খপৌৌঁিুন্দলো, জ্ীিন্দনর 

খশষ বনুঃশ্বোন্দের েন্দে পরম িযোন্দে খে েো বনন্দিদন করন্দল? 

 

আর একটো কথো িুন্দঝবচ। কোউন্দক খকোন কথো িন্দল িুজঝন্দয় বিশ্বোে করোন্দনো েোয় নো। 

মন্দনর ধ্ম ি খমজ্িোিু আমোয় বক খশেোন্দিন, আবম এটুকু খজ্ন্দনবচ বনন্দজ্র জ্ীিন্দন 

মোনুন্দষর মন বকিুন্দিই বিশ্বোে করন্দি চোয় নো খে জজ্বনেন্দক, েো ধ্রো-খিো াঁয়োর িোইন্দরর। 

আবম েো বনন্দজ্র খচোন্দে কিিোর খদেলুম, িোিি িন্দল জ্োবন–ঘন্দর-িোইন্দর েি খলোক 

িলন্দল ও বমন্দথয। পজণ্ডি ও মূে ি এেোন্দন েমোন–ধ্রো-খিো াঁয়োর েণ্ডীর েীমোনো পোর হন্দয় 

কোরুর মন অনন্ত অজ্োনোর বদন্দক পোব়ি বদন্দি চোয় নো। েো েবিয, িো বক বমথযো হন্দয় 

েোন্দি? 
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কলকোিোয় বেন্দর এলোম ি়িিোিুর খমন্দয়র বিিোহ উপলন্দক্ষ। জ্োমোইন্দক বিন্দয়র রোন্দত্র 

খিবি অবস্ট্রন েো়িী খেৌিুক খদওয়ো হ’ল–বিিোহ মণ্ডন্দপর খমরোপ িোাঁধ্ন্দি ও েুল বদন্দয় 

েোজ্োন্দিই িযয় হ’ল আটশ টোকো। বিন্দয়র পন্দর েুলশেযোর িি েোজ্োন্দি আট-দশজ্ন 

খলোক বহমবশম খেন্দয় খেল। খিোটিোিুর িনু্ধিোন্ধিন্দদর একবদন পৃথক খভোজ্ হ’ল, 

খেবদন শন্দের বথন্দয়টোন্দর হোজ্োর টোকো খেল এক রোন্দত্র। িিুও খিো শুনলোম এ খিমন 

বকিু নয়– এরো পোাঁ়িোেো াঁন্দয়র েৃহস্থ জ্বমদোর মোত্র, েুি ি়িমোনুবষ করন্দি খকোথো খথন্দক। 
 

েুলশেযোর িি েোজ্োন্দি েুি েোটুবন হ’ল। দু-মণ দই, আধ্ মণ ক্ষীর, এক মণ মোি, 

লবর-খিোঝোই িবরিরকোবর, চবিশেোনো েোজ্োন্দনো থোলোয় নোনো ধ্রন্দনর িন্দির জজ্বনে–

েি িন্দ্োিি কন্দর িি িোর কন্দর জঝ-চোকন্দরর েোবর েোজ্োন্দি ও িোন্দদর রওনো করন্দি–

খে এক রোজ্েূয় িযোপোর। 
 

ওন্দদর রঙীন কোপ়ি-পরো জঝ-চোকন্দরর লম্বো েোবরর বদন্দক খচন্দয় মন্দন হ’ল এই 

ি়িমোনুবষর েরন্দচর দরুন বনমচোাঁন্দদর স্ত্রী বিনন্দট টোকো বদন্দয়ন্দি। অথচ এই বহমিষী 

অগ্রহোয়ণ মোন্দের রোন্দত্র হয়ি খে অনোথো বিধ্িোর খেজ্রুডোন্দলর ঝোাঁন্দপ শীি আটকোন্দচ্চ 

নো, খেই খে িু়িী েোর েলো কোাঁপবিল, িোর খেই ধ্োর-কন্দর খদওয়ো আট আনো পয়েো এর 

মন্দধ্য আন্দি। ধ্ন্দম ির নোন্দম এরো বনন্দয়ন্দি, ওরো খস্বচ্ছোয় হোবেমুন্দে বদন্দয়ন্দি। 
 

েি বমন্দথয। ধ্ন্দম ির নোন্দম এরো কন্দরন্দচ খঘোর অধ্ম ি ও অবিচোন্দরর প্রবিষ্ঠো। িটিলোর 

খেোেো াঁই এন্দদর কোন্দি খভোে খপন্দয় এন্দদর ি়িমোনুষ কন্দর বদন্দয়ন্দি, লক্ষ েরীি খলোকন্দক 

খমন্দর–জ্যোঠোমশোয়ন্দদর েৃহ-খদিিো খেমন িোন্দদর ি়ি কন্দর খরন্দেবিল, মোন্দক, েীিোন্দক 

ও ভুিন্দনর মোন্দক কন্দরবিল ওন্দদর ক্রীিদোেী। 
 

েবিযকোর ধ্ম ি খকোথোয় আন্দি? বক ভীষণ খমোহ, অনোচোর ও বমন্দথযর কুহন্দক ঢ্োকো পন্দ়ি 

খেন্দি খদিিোর েিয রূপ খেবদন, খেবদন খথন্দক এরো হৃদন্দয়র ধ্ম িন্দক ভুন্দল অথ িহীন 

অনুষ্ঠোনন্দক ধ্ন্দম ির আেন্দন িবেন্দয়ন্দি। 
 

দোদোর একেোনো বচষ্টঠ খপন্দয় অিোক হন্দয় খেলোম। দোদো খেেোন্দন কোজ্ কন্দর, খেেোন্দন 

এক েরীি ব্রোহ্মন্দণর একষ্টট মোত্র খমন্দয় বিল, ওেোনকোর েিোই বমন্দল ধ্ন্দর-পন্দ়ি 

খমন্দয়ষ্টটর েন্দে দোদোর বিন্দয় বদন্দয়ন্দচ। দোদো বনিোন্ত ভোলমোনুষ, খে েো িন্দল কোরও কথো 

খঠলন্দি পোন্দর নো। কোউন্দক জ্োনোন্দনো হয়বন, পোন্দি খকউ িোধ্ো খদয়, িোরোই জ্োনোন্দি 

খদয়বন। এবদন্দক জ্যোঠোমশোন্দয়র ভন্দয় িো়িীন্দি খিৌ বনন্দয় খেন্দি েোহে করন্দি নো, আমোয় 

বলন্দেন্দচ, খে ি়ি বিপন্দদ পন্দ়িন্দি, এেন খে বক করন্দি? বচষ্টঠর িোকী অংশটো নি-িধূ্র 

রূপগুন্দণর উচ্ছ্ববেি েুেযোবিন্দি ভবিি। 
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–জজ্িু, আমোর ি়ি মন্দন কি, বিন্দয়র েময় খিোন্দক েির বদন্দি পোবরবন। িুই একিোর 

অবিবশয অবিবশয আেবি, খিোর িউবদবদর ি়ি ইন্দচ্ছ িুই একিোর আবেে। মোন্দয়র 

েম্বন্দন্ধ বক কবর আমোয় বলেবি। খেেোন্দন খিোর িউবদন্দক বনন্দয় খেন্দি আমোর েোহন্দে 

কুন্দলোয় নো। ওরো ষ্টঠক কুলীন ব্রোহ্মণ নয়, আমোন্দদর স্বঘরও নয়, অিযন্ত েবরি, আবম 

বিন্দয় নো করন্দল খমন্দয়ষ্টট পোর হন্দি নো েিোই িলন্দল, িোই বিন্দয় কন্দরবচ। বকন্তু খিোর 

খিৌবদবদ ি়ি ভোল খমন্দয়, ওন্দক েবদ জ্যোঠোমশোয় ঘন্দর বনন্দি নো চোন, বক অপমোন কন্দরন, 

খে আমোর েহয হন্দি নো… 

 

 পত্র পন্দ়ি বিিয় ও আন্ দুই-ই হ’ল। দোদো েংেোন্দর ি়ি একো বিল, খিন্দলন্দিলো খথন্দক 

আমোন্দদর জ্ন্দনয েোটন্দচ, জ্ীিনটোই নি করন্দল খেজ্ন্দনয, অথচ ওর েোরো নো হ’ল 

বিন্দশষ খকোন্দনো উপকোর মোন্দয়র ও েীিোর, নো হ’ল ওর বনন্দজ্র। ভোলই হন্দয়ন্দি ওর মি 

খস্নহপ্রিণ, িযোেী খিন্দল খে একষ্টট আশ্রয়নী়ি খপন্দয়ন্দি, ভোলিোেোর ও ভোলিোেো পোিোর 

পোত্র খপন্দয়ন্দি, এন্দি ওর েম্বন্দন্ধ বনজশ্চন্ত হলুম। কি রোন্দত্র শুন্দয় শুন্দয় দোদোর দুুঃন্দের 

কথো খভন্দিবচ! 
 

মোন্দক কোন্দি বনন্দয় আেন্দি পত্র বলন্দে বদলোম দোদোন্দক। জ্যোঠোমশোন্দয়র িোব়িন্দি রোেিোর 

আর দরকোর খনই। আবম শীেবেরই বেন্দয় খদেো করন্দিো। 
 

মোঘ মোন্দের প্রথন্দম আবম চোকবর খিন্দ়ি বদন্দয় খিবরন্দয় প়িলোম। মন্দন খকমন একটো 

উদোে ভোি, বকন্দের একটো অদময বপপোেো। আমোর মন্দনর েন্দে েো েোপ েোয় নো, িো 

আমোর ধ্ম ি নয়। খিন্দলন্দিলো খথন্দক আবম খে অদৃশয জ্েন্দির িোর িোর েম্মেুীন হন্দয়বচ, 

অথচ েোন্দক কেনও বচবন বন, িুজঝবন–িোর েন্দে খে ধ্ম ি েোপ েোয় নো, খেও আমোর ধ্ম ি 

নয়। 
 

অথচ চোবরবদন্দক খদেবচ েিোই িোই। িোরো খেৌ্ে িন্দক খচন্দন নো, েিযন্দক ভোলিোন্দে নো, 

কল্পনো এন্দদর এি পেু খে, খে-খেো াঁটোয় িি হন্দয় ঘোেজ্ল েোন্দচ্চ েরুর মি–িোর িোইন্দর 

ঊন্দব ির নীলোকোন্দশর খদিিোর খে-েৃষ্টি বিপুল ও অপবরন্দময় এরো িোন্দক খচন্দন নো। 
 

িিরেোন্দনক ঘুন্দর খি়িোলুম নোনো জ্োয়েোয়। কিিোর খভন্দিবচ একটো চোকবর খদন্দে 

খনন্দিো, বকন্তু শুধু্ ঘুন্দর খি়িোন্দনো িো়িো বকিু ভোল লোেন্দিো নো। খেেোন্দন শুনিোম খকোন্দনো 

নিুন ধ্ম িেম্প্রদোয় আন্দি, বক েোধু্-েন্নযোেী আন্দি, খেেোন্দন খেন আমোয় খেন্দিই হন্দি, 

এমন হন্দয়বিল। 
 

কোলনোর পন্দথ েেোর ধ্োন্দর একবদন েন্ধযো হন্দয় খেল। কোন্দিই একটো খিোট গ্রোম, চোষী 

চকিন্দিির িোে। ওেোন্দনই আশ্রয় খনন্দিো ভোিলোম। পবরষ্কোর-পবরচ্ছন্ন েন্দ়ির ঘর, খিশ 

বনন্দকোন্দনো-পুন্দিোন্দনো, উন্দঠোন পে িন্ত এমন পবরষ্কোর খে বোঁদুর প়িন্দল উষ্টঠন্দয় খনওয়ো 
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েোয়। েকন্দলর ঘন্দরই ধ্োন্দনর খিোটি়ি খেোলো, িোব়ির েোমন্দন-বপিন্দন খক্ষি-েোমোর। 

খক্ষন্দির খি়িোয় মটরশুাঁ ষ্টটর ঝোন্দ়ি েোদো খেোলোপী েুল েুন্দট বমষ্টি েুেন্দন্ধ েন্ধযোর 

অন্ধকোর ভবরন্দয় খরন্দেন্দচ। 
 

একজ্ন খলোক খেোয়োলঘন্দর েরু িোাঁধ্বিন্দলো। িোন্দক িললোম–এেোন্দন থোকিোর জ্োয়েো 

খকোথোয় পোওয়ো েোন্দি? খে িলন্দল–খকোন্দেন্দক আেো হন্দচ্চ? আপনোরো? 

 

‘ব্রোহ্মণ’ শুন্দন নমস্কোর কন্দর িলন্দল–ওই বদন্দক একটু এবেন্দয় েোন–আমোন্দদর অবধ্কোরী 

মশোই থোন্দকন, বিবন ব্রোহ্মণ, িোাঁর ওেোন্দন বদজি থোকোর জ্োয়েো আন্দি। 
 

একটু দনূ্দর বেন্দয় অবধ্কোরীর ঘর। উন্দঠোন্দনর এক পোন্দশ একটো খলিেুোি। ি়ি আটচোলো 

ঘর, উাঁচু মোষ্টটর দোওয়ো। একষ্টট খিোট খিন্দল িলন্দল, অবধ্কোরী িো়িী খনই, হলুদপুকুন্দর 

কীিিন্দনর িোয়নো বনন্দয় েোইন্দি বেন্দয়ন্দচ-কোল আেন্দি। 
 

আবম চন্দল েোজচ্ছ এমন েময় একষ্টট খমন্দয় ঘন্দরর খভির খথন্দক িলন্দল–চন্দল খকন 

েোন্দিন? পোন্দয়র ধু্ন্দলো বদন্দয়ন্দিন েবদ রোন্দি এেোন্দন থোকুন নো খকন্দন? 

 

কথোর মন্দধ্য রোঢ খদন্দশর টোন। খমন্দয়ষ্টট িোরপর এন্দে দোওয়োয় দোাঁ়িোল। িয়ে েোিোশ 

আটোশ হন্দি, রং েে িো, হোন্দি খটবমর আন্দলোয় কপোন্দলর উবি খদেো েোন্দচ্ছ। 
 

খমন্দয়ষ্টট দোওয়োয় একটো মোদুর বিবিন্দয় বদন্দল, এক ঘষ্টট জ্ল বনন্দয় এল। আবম হোি পো 

ধু্ন্দয় েুস্থ হন্দয় িেন্দল খমন্দয়ষ্টট িলন্দল–রোন্নোর বক খেোেো়ি কন্দর খদন্দিো ঠোকুর? 

 

আবম িললোম–আপনোরো েো রোাঁধ্ন্দিন, িোই েোন্দিো। 
 

রোন্দত্র দোওয়োয় শুন্দয় রইলোম। পরবদন দুপুন্দরর পন্দর অবধ্কোরী মশোই এল। খপিন্দন 

জ্নবিন্দনক খলোক, একজ্ন্দনর বপন্দঠ একটো খেোল িোাঁধ্ো। িোমোক খেন্দি খেন্দি আমোর 

পবরচয় বনন্দল, েুি েুশী হ’ল আবম এন্দেবচ িন্দল। 
 

বিন্দকন্দল উবি-পরো স্ত্রীন্দলোকষ্টটর েন্দে বক বনন্দয় িোর ঝে়িো খিন্দধ্ খেল। স্ত্রীন্দলোকষ্টট 

িলন্দচ শুনলোম–এমন েবদ করবি বমন্দি, িন্দি আবম িলরোমপুন্দর চন্দল েোি। খক খিোর 

মুেনো়িোর ধ্োর ধ্োন্দর? একটো খপট চন্দল েোন্দি খঢ্র, খেজ্ন্দনয খিোর খিোয়োকো রোবে 

খভন্দিবচে। 
 

আগুন্দন জ্ল প়িোর মি অবধ্কোরীর রোে একদম শোন্ত হন্দয় খেল। রোন্দত্র ওন্দদর 

উন্দঠোন্দন প্রকোণ্ড কীিিন্দনর আের িেল। রোি বিনন্দট পে িন্ত কীিিন হ’ল। আেরেুি 
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েিোই হোি িুন্দল নোচন্দি শুরু করন্দল হঠোৎ। দু-বিন ঘণ্টো উদ্দণ্ড নৃন্দিযর পন্দর ক্লোন্ত 

হন্দয় প়িোর দরুনই খহোক িো খিশী রোি হওয়োর জ্ন্দনযই খহোক, িোরো কীিিন িন্ধ করন্দল। 
 

আবম খেন্দি চোই, ওরো–বিন্দশষ কন্দর খেই স্ত্রীন্দলোকষ্টট–আমোয় খেন্দি খদয় নো। বক েত্ন 

খে করন্দল! আর একটো খদেলোম, অবধ্কোরীন্দকও খেিো কন্দর ষ্টঠক ক্রীিদোেীর মি– 

মুন্দে এবদন্দক েেন-িেন েো-িো শুবনন্দয় খদয়, িোর মুন্দের কোন্দি দোাঁ়িোিোর েোবধ্য খনই 

অবধ্কোরীর। 
 

েোিোর েময় খমন্দয়ষ্টট বদবিয কবরন্দয় বনন্দল খে আবম আিোর আেন্দিো। িলন্দল–িুবম খিো 

খিন্দলমোনুষ, েেন েুশী আেন্দি। মোন্দঝ মোন্দঝ খদেো বদন্দয় েোন্দি। খিোমোর েোওয়োর কি 

হন্দচ্চ এেোন্দন–মোি বমন্দল নো, মোংে বমন্দল নো। খিোন্দশে মোন্দে এে, আম বদন্দয় দুধ্ বদন্দয় 

েোওয়োন্দিো। 
 

কী েু্র লোেল ওর খস্নহ! 
 

আমোর খেই দশ িন্দনর ক্ষমিোটো ক্রন্দমই চন্দল েোন্দচ্চ। এই দীঘ ি এক িিন্দরর মন্দধ্য মোত্র 

একষ্টটিোর জজ্বনেটো ঘন্দটবিল। 
 

িযোপোরটো খেন স্বন্দপ্নর মি। িোরই েন্দল আটঘরোয় বেন্দর আেন্দি হন্দচ্চ। খেবদন 

দুপুন্দরর পন্দর একষ্টট গ্রোময ডোিোন্দরর বডেন্দপিোরী-ঘন্দর খিজঞ্চন্দি শুন্দয় বিশ্রোম করবি– 

ডোিোরিোিু জ্োবিন্দি মোবহষয, েি িদো ধ্ম িকথো িলন্দি ও শুনন্দি ভোলিোন্দে িন্দল আমোয় 

িো়িন্দি চোইি নো, েি েময় খকিল ঘযোন ঘযোন কন্দর ওই েি কথো খপন্দ়ি আমোর প্রোণ 

অবিষ্ঠ কন্দর িুন্দলবিল–আবম ধ্ন্দম ির কথো িলন্দিও ভোলিোবে নো, শুনন্দিও ভোলিোবে নো– 

ভোিবি শুন্দয় শুন্দয় কোল েকোন্দল এর এেোন খথন্দক চন্দল েোি–এমন েময় একটু িন্দ্রো-

মি এল। িন্দ্রোন্দঘোন্দর মন্দন হ’ল আবম একটো খিোট্ট ঘন্দরর কুলুবে খথন্দক খিদোনো খভন্দঙ 

কোর হোন্দি বদজচ্ছ, েোর হোন্দি বদজচ্চ খে িোর খরোেজ্ীণ ি হোি অবিকন্দি একটু কন্দর িুন্দল 

খিদোনো বনন্দচ্চ, আবম খেন ভোল খদেন্দি পোজচ্চ খন, ঘরটোর মন্দধ্য খধ্ো াঁয়ো-খধ্ো াঁয়ো কুয়োশো–

িোরকিক এই রকম খিদোনো খদওয়ো-খনওয়োর পন্দর মন্দন হ’ল খরোেীর মেু আর আমোর 

মোন্দয়র মুে এক। িন্দ্রো খভন্দঙ মন অিযন্ত চঞ্চল হন্দয় উঠল এিং খেই বদনই খেেোন 

খথন্দক আঠোন্দরো মোইল খহাঁ ন্দট এন্দে েুলেরো ঘোন্দট স্টীমোর ধ্ন্দর পরবদন খিলো দশটোয় 

কলকোিো খপৌৌঁিুলোম। মোন্দয়র বনশ্চয়ই খকোন্দনো অেুে কন্দরন্দচ, আটঘরো খেন্দিই হন্দি। 
 

খশয়োলদ’ খস্টশন্দনর কোন্দি একটো খদোকোন খথন্দক আঙুর বকন্দন খনন্দিো ভোিলোম, 

পন্দকন্দটও খিশী পয়েো খনই। পয়েো গুনবচ দোাঁব়িন্দয়, এমন েময় দরূ খথন্দক খমন্দয়ন্দদর 

বিশ্রোম ঘন্দরর েোমন্দন দণ্ডোয়মোনো একষ্টট নোরীমূবিির বদন্দক খচন্দয় আমোর মন্দন হ’ল 

দোাঁ়িোন্দনোর ভবেটো আমোর পবরবচি। বকন্তু এবেন্দয় বেন্দয় খদেন্দি পোরলোম নো–আঙুর 
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বকনন্দি চন্দল খেলোম। বেরিোর েময় খদবে টযোজক্স স্টযোন্দন্ডর কোন্দি একষ্টট পাঁবচশ-

িোজিশ িিন্দরর েুিন্দকর েন্দে দোাঁব়িন্দয় শ্রীরোমপুন্দরর খিোট খিৌঠোকরুন। আবম কোন্দি 

খেন্দিই খিৌঠোকরুন চমন্দক উঠন্দলন প্রোয়। িলন্দলন–আপবন! খকোন্দেন্দক আেন্দচন? 

এমন খচহোরো? 

 

আবম িললুম–আপবন একটু আন্দে খমন্দয়ন্দদর ওন্দয়ষ্টটং রুন্দমর কোন্দি দোাঁব়িন্দয় বিন্দলন? 

 

হযো াঁ, এই খে আমরো এেন এলোম খেোেিোণীর েো়িীন্দি–আমরো শ্রীরোমপুন্দর েোজচ্চ। ইবন 

খমজ্দো–এাঁন্দক খদন্দেন বন কেনও? 

 

েুিকষ্টট আমোয় িলন্দল–আপবন িোহন্দল একটু দোাঁ়িোন দয়ো ক’খর–আবম একটো টযোজক্স 

খডন্দক বনন্দয় আবে–এেোন্দন দন্দর িনন্দচ নো– 

 

খে চন্দল খেল। খিোট-খিৌঠোকরুন িলন্দলন–মোন্দেো বক কোলীমূবিি খচহোরো হন্দয়ন্দি! ি়িবদ 

িলবিল আপবন নোবক খকোথোয় চন্দল বেন্দয়বিন্দলন, খেো াঁজ্ খনই–েবিয? 

 

–বনিোন্ত বমন্দথয বক কন্দর িবল! িন্দি েম্প্রবি খদন্দশ েোজচ্চ। 
 

খিোট-খিৌঠোকরুন হোবেমুন্দে চুপ কন্দর রইন্দলন একটু, িোরপর িলন্দলন–আপনোর মি 

খলোক েবদ কেনও খদন্দে থোবক! আপনোর পন্দক্ষ েিই েম্ভি। জ্োন্দনন, আপবন চন্দল 

আেিোর পন্দর ি়িবদর কোি খথন্দক আপনোর েম্বন্দন্ধ অন্দনক কথো জজ্ন্দেে কন্দর কন্দর 

শুন্দনবচ। িেন বক অি জ্োনিোম? ি়িবদ িোন্দপর িোব়ি বেন্দয়ন্দচ আবশ্বন মোন্দে–আপনোর 

েন্দে খদেো হন্দি’েন। আচ্ছো, আর শ্রীরোমপুন্দর খেন্দলন নো খকন? এি ক’খর িললোম, 

রোেন্দলন নো কথো? আমোর ওপর রোে এেনও েোয়বন িুজঝ? 

 

–রোে বকন্দের? আপবন বক েবিয ভোন্দিন আবম আপনোর ওপর রোে কন্দরবিলোম? 

 

খিোট-খিৌঠোকরুন নিমুে চুপ কন্দর রইন্দলন। 
 

—িলুন! 
 

খিোট-খিৌঠোকরুন নিমুন্দেই িলন্দলন–ও কথো েোক। আপবন এ-রকম ক’খর খি়িোন্দচ্ছন 

খকন? প়িোশুন্দনো করন্দলন নো খকন? 

 

–খে েি অন্দনক কথো। েময় পোই খিো িলি একবদন। 
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–আেুন নো আজ্ আমোন্দদর েন্দে শ্রীরোমপুন্দর? বদনকিক খথন্দক েোন, বক খচহোরো হন্দয় 

বেন্দয়ন্দি আপনোর! েবিয, আেুন আজ্। 
 

–নো, আজ্ নয়, খদন্দশ েোজচ্চ, েুি েম্ভি মোন্দয়র ি়ি অেুে– 

 

খিোট-খিৌঠোকরুন বিিন্দয়র েুন্দর িলন্দলন–কই খে কথো খিো এিক্ষণ িন্দলনবন! েম্ভি 

মোন্দন বক, বচষ্টঠ খপন্দয়ন্দচন খিো, বক অেুে? 

 

একটু খহন্দে িললোম–নো, বচষ্টঠ পোইবন। আমোর ষ্টঠকোনো খকউ জ্োনন্দিো নো। স্বন্দপ্ন 

খদন্দেবচ– 

 

খিোট-খিৌঠোকরুন একটু চুপ কন্দর খথন্দক মৃদু শোন্ত েুন্দর িলন্দলন–আবম জ্োবন। িেন 

জ্োনিোম নো আপনোন্দক, িেন খিো িয়েও আমোর কম বিল। ি়িবদ িোর পন্দর 

িন্দলবিল। একটো কথো রোেন্দিন? বচষ্টঠ খদন্দিন একেোনো? অন্তি একেোনো বলন্দে েির 

জ্োনোন্দিন?… 

 

খিোট-খিৌঠোকরুন আন্দের খচন্দয় েোমোনয একটু খমোটো হন্দয়ন্দিন, আর খচোন্দে খে 

িোবলকোেুলভ িরল ও চপল দৃষ্টি খনই, মুন্দের ভোি আন্দের খচন্দয় েম্ভীর। আবম খহন্দে 

িললোম–আবম বচষ্টঠ নো বদন্দলও, চশলবদর কোি খথন্দকই খিো জ্োনন্দি পোরন্দিন েির– 

 

এই েময় ওাঁর খমজ্দোদো টযোজক্সন্দি চন্দ়ি এন্দে হোজজ্র হন্দলন। আবম বিদোয় বনলুম। 
 

েন্ধযোর েময় আটঘরো খপৌৌঁন্দি খদবে েবিযই মোন্দয়র অেুে। আমোন্দদর ঘরেোনোয় 

খমন্দঝর ওপর পোিো বিিোনোয় মো শুন্দয়। অন্ধকোন্দর আমোয় বচনন্দি নো খপন্দর ক্ষীণস্বন্দর 

িলন্দল–খক ওেোন্দন, হোরু? 

 

িোরপর আমোয় খদন্দে খকাঁ ন্দদ উন্দঠ িলন্দলন–খক জজ্িু, আয় িোিো আয়, এিবদন পন্দর 

মোন্দক মন্দন প়িন্দলো খিোর? আয় এই িোবলন্দশর কোন্দি আয়–ওমো, এ বক হন্দয় বেন্দয়বিে 

খর! খরোেো কোন্দলো খচহোরো–ওরো েবিযই িলি খিো! 
 

মো একষ্টট ঘন্দর শুন্দয়–জ্নপ্রোণী খকউ কোন্দি খনই। েন্ধযো হি-হি, ঘন্দর একটো আন্দলো 

পে িন্ত খকউ জ্বোন্দলবন। এমবনই িোব়ি িন্দট! খকন, এি খিন্দল খমন্দয় খিৌ িোব়িন্দি, একজ্ন 

কোন্দি থোকন্দি খনই? অথচ—, বকন্তু পন্দরর খদোষ বদন্দয় লোভ বক, আবমই িো খকোথোয় 

বিলুম এিবদন? 

 

িললোম–মো, দোদো খকোথোয়? েীিো আন্দেবন? 

 



 দৃষ্টি প্রদীপ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
1

9
 

মো বনুঃশন্দে কোাঁদন্দি লোেন্দলন। িলন্দলন–ওরো খকউ বচষ্টঠ খদয় নো, ি’খল ি’খল আজ্ 

িুজঝ হোরু একেোনো পত্র বদন্দয়ন্দচ েীিোন্দক। 
 

–ক’বদন অেুে হন্দয়ন্দি খিোমোর, মো? ওরো খকউ খদন্দে নো? জ্যোঠোইমো কোবকমোরো আন্দে 

নো? 

 

–ভুিন্দনর মো মোন্দঝ মোন্দঝ আন্দে। এই বিন্দকন্দল েোিু বদন্দয় খেল–িো েোি ুবক খেন্দি পোবর, 

ওই রন্দয়ন্দি িোষ্টটন্দি। খিোটন্দিৌ এন্দেবিল বিন্দকলন্দিলো। িটঠোকুর িোব়ি খনই িজুঝ– আর 

খকউ এবদন্দক মো়িোয় নো। 
 

িোরপর আমোর েোন্দয় হোি িুবলন্দয় িলন্দলন–হযো াঁন্দর জজ্িু, িুই নোবক েবন্নেী হন্দয় 

বেন্দয়বচে–বদবদ, হোরু, খমজ্ন্দিৌ, ঠোকুরন্দপোরো েিোই িন্দল–েবিয? িন্দল খে আর আেন্দি 

নো, খে খকোন বদন্দক খিবরন্দয় চন্দল বেন্দয়ন্দি, িোর ষ্টঠকোনো খকউ জ্োন্দন নো। আবম ভোবি 

জজ্িু আমোয় ভুন্দল েোন্দি এমবন হন্দি? আিোর ভোবি আমোর কপোল েোরোপ, নইন্দল এ-েি 

হন্দিই িো খকন–খভন্দি খভন্দি রোি খজ্ন্দে িন্দে থোবক। 
 

–খকাঁ ন্দদো নো, খকাঁ ন্দদো নো, বিুঃ! ওেি বমন্দথয কথো। খক িন্দলন্দচ েবন্নেী হন্দয় খেবি! এই দযোে 

নো েোদো কোপ়ি পরন্দন, েবন্নেী বক েোদো কোপ়ি পন্দর? 

 

মন্দন ি়ি অনুিোপ হ’ল–বক অনযোয় কোজ্ কন্দরবচ এিবদন এভোন্দি ঘুন্দর ঘুন্দর খিব়িন্দয়! 

আর এন্দদরও বক অনযোয়, েিোই বমন্দল মোন্দক এমন কন্দর ভয় খদেোন্দনোই িো খকন, মো 

েরল মোনুষ, েকন্দলর কথোই বিশ্বোে কন্দরন। বকন্তু আমোর খদোষ বিল নো, আবম 

খভন্দিবিলোম মো আন্দিন দোদোর কোন্দি। বনজশ্চন্ত বিলুম অন্দনকটো খেজ্ন্দনয। জজ্ন্দেে 

করলোম–মো, দোদো খিোমোয় বনন্দয় েোয়বন? 

 

–খে অন্দনক কথো। বনিু বনন্দিও এন্দেবিল, িটঠোকুর িলন্দলন–েোও, বকন্তু আমোর 

এেোন্দন আর আেন্দি পোন্দি নো। েীিোর শ্বশুরিোব়ির খলোক ভোল নো এেন খদেবচ–

িোরোও িটঠোকুন্দরর হোন্দির খলোক, িলন্দল, িো হন্দল খমন্দয়-জ্োমোন্দয়র েন্দে েম্বন্ধ ঘুন্দচ 

েোন্দি। খমন্দয় িোরো আর পোঠোন্দি নো। খিৌমোন্দকও এেনও খদবেবন, এমবন আমোর কপোল। 

িটঠোকুর খেই িউন্দক এ-িোব়ি নোবক ঢু্কন্দি খদন্দিন নো। িো বনিু আমোয় বলেন্দল, মো, 

এই কটো মোে েোক–খকোথোয় নোবক ভোল চোকবর পোন্দি–এেোন্দন পো়িোেো াঁন্দয় িোেোও পোওয়ো 

েোয় নো। আবম আিোর বেন্দয় ওর শ্বশুরিোব়ি উঠন্দিো খেটো ভোল খদেোন্দি নো। মোঘ মোন্দে 

এন্দকিোন্দর বনন্দয় েোন্দি এেোন খথন্দক। এই খিো বনিু ওমোন্দেও এন্দেবিল। আহো, িোিোন্দক 

বক অপমোন করন্দল েিোই বমন্দল। আমোর কপোন্দল খকিল চোবরবদন্দক অপমোন িো়িো 

আর বকিু খজ্োন্দট নো– 
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খকন চোকবর খিন্দ়ি বদলোম? খকন এভোন্দি ঘুন্দর ঘুন্দর খি়িোই? এেন খদেন্দি পোজচ্চ েীিোর 

বিিোহ হন্দয় খেন্দলই আমোর কিিিয খশষ হন্দয়ন্দচ ভোিো উবচি বিল নো। মোন্দক আবম 

উন্দপক্ষো কন্দর এন্দেবচ এিবদন, দোদো েোধ্যমি অবিবশয কন্দরন্দচ–বকন্তু আবম বকিুই 

কবরবন। খকন আমোর এমন ধ্োরো মবিেবি হ’ল? খকোথোয় আমোর কিিিয, খে েম্বন্দন্ধ 

আবম অন্ধ বিলোম খকন? 

 

লজ্জজ্জি ও অনুিপ্ত েুন্দর িললোম–মো আঙুর েোন্দি?… আঙুর এন্দনবি, ভোল আঙুর 

খশয়োলদ’ খথন্দক– 

 

–ভূন্দিোন্দক িললোম, একটো আন্দলো বনন্দয় আয়, িো খদয়বন খদেবচ–িলন্দি িলন্দি খিোট-

কোকীমো ঘন্দরর খদোন্দরর কোন্দি এন্দে আমোয় খদন্দে থমন্দক দোাঁব়িন্দয় িলন্দলন–খক িন্দে 

ওেোন্দন? 

 

আবম অপরোধ্ীর মি কুষ্টণ্ঠি স্বন্দর িললোম–আবম, কোকীমো। 
 

এবেন্দয় এন্দে িলন্দলন–খক বনিু? 

 

—নো, আবম। 
 

কোকীমো অিোক হন্দয় িলন্দলন–ওমো, জজ্িু খে খদেবচ, খকোন্দেন্দক, বক ভোবেয খিোমোর 

মোন্দয়র? িোরপর, বক মন্দন কন্দর? 

 

আবম মোথো খহাঁ ন্দট ক’খর িন্দে রইলোম, বক আর িলি। 
 

কোকীমো িলন্দলন–খিোমোর কোণ্ডেোন খে কন্দি হন্দি, িো খভন্দিই পোই খন। এন্দকিোন্দর 

একটো িির বনরুন্দদ্দশ বনন্দেো াঁজ্।–আর এই এ-ভোন্দি মোন্দক খেন্দল খরন্দে! খিোমোন্দদর 

একটু েোন খনই খে এটো কোর িোব়ি? এেোন্দন খক দযোন্দে খিোমোর মোন্দক? েিই খিো জ্োন– 

িন্দয়ে হন্দয়ন্দি, এেনও িুজি হ’ল নো? িটঠোকুর িোব়ি খনই, একটো ডোিোর-িবদয খক 

খদেোয় িোর খনই ষ্টঠক। হবর ডোিোরন্দক একিোর আনন্দি হয়–টোকোকব়ি বকিু আন্দি? 

খনই খিোধ্ হয়, খে খদন্দেই িুজঝবচ–খনই। আচ্ছো, টোকো আবম খদি এেন, খভি নো, 

ডোিোর আন। 
 

খিোটকোকীমোর পোন্দয়র ধু্ন্দলো খনিোর ইচ্ছো হ’ল। এ িোব়িন্দি েিোই পশু, েিোই অমোনুষ–

েবিযকোন্দরর খমন্দয় িন্দট খিোটকোকীমো। 
 

রোন্দত্রই ডোিোর এল। ওষুধ্পত্রও হ’ল। দোদোন্দক পত্র বদলোম পরবদন েকোন্দল। 
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আমোয় বনন্দয় েুি চহ-চচ হ’ল। জ্যোঠোইমো আমোয় রোন্নোঘন্দরর দোওয়োয় িন্দে খেন্দি 

খদন্দিন নো–আবম জ্োিবিচোর মোবন খন, িোেবদ দুন্দল েিোর হোন্দি খেন্দয় খি়িোই, এ-েি 

কথো খক এন্দে েোাঁন্দয় িন্দলন্দচ। নোনো রকম অলঙ্কোর বদন্দয় কথোটো রোে হন্দয়ন্দচ েোাঁন্দয়। 
 

মোন্দয়র অিস্থো খশষরোি খথন্দক ি়ি েোরোপ হ’ল। েকোন্দল আমোন্দক আর বচনন্দি পোন্দরন 

নো–ভুল িকন্দিও লোেন্দলন। 
 

েন্ধযোর েময় একটো বমটবমন্দট খটবম জ্বলন্দচ ঘন্দরর খমন্দজ্ন্দি–আবম একো িন্দে আবি 

মোন্দয়র বশয়ন্দর, এমন েময় িোইন্দর উন্দঠোন্দন একেোনো েরুর েোব়ি এন্দে দোাঁ়িোিোর শে 

হ’ল। একটু পন্দরই িযিেমি ভোন্দি মোষ্টটন্দি আাঁচল লুন্দটোন্দি লনু্দটোন্দি েীিো ঘন্দর ঢু্কল। 

আমোয় খদন্দে িলন্দল, খিো়িদো? 

 

আবম ওর বদন্দক খচন্দয় রইলোম। েীিো এন্দকিোন্দর িদন্দল বেন্দয়ন্দি, মোথোয় কি ি়ি 

হন্দয়ন্দচ, খদেন্দিও বক েু্র হন্দয়ন্দি–ওন্দক খচনো েোয় নো আর। 
 

মোন্দক িললোম–মো, ওমো, েীিো এন্দেন্দচ– 

 

মো চোইন্দলন, বক িলন্দলন খিোঝো খেল নো। খিোধ্ হয় িুঝন্দি পোরন্দলন নো খে েীিো 

এন্দেন্দচ। 
 

েীিো েুি শি খমন্দয়। খে খকাঁ ন্দদন্দকন্দট আকুল হন্দয় প়িন্দলো নো। আমোয় িলন্দল– 

খিো়িদো, আমোর িোলোন্দজ্ো়িোটো বদজচ্চ, িোই বদন্দয় ভোল ডোিোর বনন্দয় এে। এেোনকোর 

হবরডোিোর খিো? িোর কোজ্ নয়। 
 

আবম অক্ষমিোর লজ্জোয় কুষ্টণ্ঠি েুন্দর িললোম–িোর পর খিোর শ্বশুরিোব়ির খলোন্দক 

খিোন্দক িকন্দি। খে বক কখর হয়– 

 

েীিো িলন্দল–ইে! িকন্দি বকন্দের জ্ন্দনয, িোলো বক ওন্দদর? মোন্দয়র িোলো, মো বদন্দয়বিন্দলন 

বিন্দয়র েময়। িোিো েব়িন্দয় বদন্দয়বিন্দলন মোন্দক। িুবম িোলো বনন্দয় েোও, িোরপর ওরো েো 

িন্দল িলন্দি– 

 

এই েময় েীিোর স্বোমী ঘন্দর ঢু্কল। আবম খে-রকম খচহোরো কল্পনো কন্দরবিলোম, খলোকটো 

িোর খচন্দয়ও েোরোপ। কোন্দলো খিো িন্দটই, খপটন্দমোটো, খিোধ্ হয় বপন্দল আন্দি, কোঠন্দেোট্টো 

ে়িন, খচোয়োন্দলর হো়ি উাঁচু–েোন্দয় একটো খিন্দলমোনুন্দষর মি বিন্দটর জ্োমো, একটো রোঙো 

আন্দলোয়োন, পোন্দয় খকবম্বন্দের জ্নু্দিো। আমোয় খদন্দে দোাঁি িোর কন্দর খহন্দে িলন্দল–এই খে, 

খিোটিোিু নো? কেন আেো হ’ল, ি়িিোিু িুজঝ এেনও আেিোর েুরেি পোনবন–িোর পর 

অেুেটো বক?…এেন খকমন আন্দিন? 
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িোরপর খে েোবনকক্ষণ িন্দে খথন্দক িলন্দল–িন্দেো খিোমরো। আবম জ্যোঠোইমোন্দদর েন্দে 

খদেো কন্দর আবে–একটু চোন্দয়র খচিোও খদেো েোক, েরুর েোব়িন্দি েো-হোি িযথো হন্দয় 

বেন্দয়ন্দচ। 
 

ওর কথোর ভবেন্দি একটো চোষোন্দ়ি ভোি মোেোন্দনো। এই খলোকটো েীিোর স্বোমী! েীিোর 

মি খমন্দয়র! েীিোন্দকও আমরো েিোই বমন্দল উন্দপক্ষো করবচ। 
 

এই েময় হঠোৎ চশলবদবদর কথো আমোর মন্দন প়িল। খশয়োলদ’ খস্টশন্দন খিোট 

খিৌঠোকরুন িন্দলবিল চশলবদ এেোন্দন আন্দি। েীিোর িোলোন্দজ্ো়িোটো খনি নো–ওন্দক িোর 

জ্ন্দনয অন্দনক দুুঃে খপোয়োন্দি হন্দি খেেোন্দন। ও খে-রকম চোপো খমন্দয়, খকোন অবভন্দেোে 

করখি নো কেনও কোরু কোন্দি। চশলবদবদর কোি খথন্দক টোকো ধ্োর খনন্দিো, মোন্দয়র 

অেুন্দের পর খে-ক’খর খহোক খদনো খশোধ্ হন্দিই। 
 

একিোর িোব়ির মন্দধ্য বেন্দয় খদবে েীিোর স্বোমী ওন্দদর রোন্নোঘন্দর িন্দে হুাঁন্দকো হোন্দি িোমোক 

খেন্দি খেন্দি েুি েল্প জ্বমন্দয়ন্দচ–আমোর েু়িিুন্দিো জ্যোঠিুন্দিো ভোন্দয়ন্দদর েকন্দলরই 

প্রোয় বিন্দয় হন্দয় বেন্দয়ন্দি এিং খিৌন্দয়রো েকন্দলই ওর শোলোজ্–িোন্দদর েন্দে। 
 

রোি দশটোর েময় চশলবদবদ এন্দে হোজজ্র। আমোয় খদন্দে িলন্দল–এই খে েবন্নেী ঠোকুর 

বেন্দর এন্দেচ খদেবচ। এই খে েীিো–এে এে, েোবিত্রীেমোন হও, কেন এন্দল ভোই? আবম 

শুনলোম এই েোবনকটো আন্দে, আমোন্দদর ও-পো়িোয় খক েির খদন্দি িল। 
 

আবম আর েীিো শুধু্ ঘন্দর মোন্দয়র পোন্দশ িন্দে। েীিোর স্বোমী খেন্দয়-খদন্দয় শুন্দয়ন্দচ, 

অবিবশয খে িন্দে থোকন্দি খচন্দয়বিল–আবম িন্দলবিলোম, িোর দরকোর খনই িুবম খেন্দয় 

একটু বিশ্রোম কর–দরকোর হন্দল ডোকি রোন্দত্র। 
 

চশলবদবদ রোন্দত্র থোকন্দি চোইন্দল, িলন্দল–আজ্ রোন্দি খলোন্দকর দরকোর। খিোরো দুষ্টটন্দি 

খমোন্দট িন্দে আবিে। আবম খেন্দয় আবে, আবমও থোকি। 
 

আবম িললোম–নো চশলবদ, আমরো দুজ্ন আবি, ভেীপবি এন্দেন্দচ–খিোমোর আর কি 

করন্দি হন্দি নো। 
 

িোরপর িোইন্দর খডন্দক টোকোর কথো িললোম। চশলবদ িলন্দল–কি টোকো? 

 

—খেোটোকুব়ি দোও বেন্দয় এেন। কোল েকোন্দলই আবম িো হ’খল চন্দল েোই ডোিোর 

আনন্দি– 
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–িো হন্দল কোল েকোন্দল েোিোর েময় আমোর কোি খথন্দক বনন্দয় েোবি। ওেোন বদন্দয়ই খিো 

পথ–খকমন খিো? 

 

খিোটকোকীমো এই েময় এন্দলন। চশলবদন্দক খদন্দে িলন্দলন–জজ্িুর মোন্দক বনন্দয় খিজ্োয় 

মুশবকল হন্দয়ন্দচ ভোই–ওরো খিন্দলমোনুষ, বক িো খিোন্দঝ–বনিু এেনও খিো এল নো। হঠোৎ 

চোর পোাঁচ বদন্দনর জ্বন্দর খে মোনুষ এমন হন্দয় প়িন্দি িো বক ক’খরই িো জ্োনন্দিো। িিুও 

খিো জজ্িু খকোথো খথন্দক ষ্টঠক েমন্দয় এন্দে পন্দ়িবিল িোই রন্দক্ষ। 
 

রোন্দি জ্যোঠোইমোও এন্দে েোবনকটো িন্দে রইন্দলন। অন্দনক রোন্দত্র েিোই চন্দল খেল, আবম 

েীিোন্দক িললোম–িুই ঘুবমন্দয় খন েীিো। আবম খজ্ন্দে থোবক। রোন্দি খকোন ভয় খনই। 
 

েকোল খিলো আটটো-নটোর পর খথন্দক মো’র অিস্থো েুি েোরোপ হ’ল। দশটোর পর দোদো 

এল–েন্দে খিৌবদবদ ও দোদোর খেোকো। খিৌবদবদন্দক প্রথম খদন্দেই মন্দন হ’ল শোন্ত, েরল, 

েবহষু্ণ খমন্দয়। িন্দি েুি িুজিমিী নয়, একটু অন্দেোিোন্দলো আনোব়ি ধ্রন্দনর। বনিোন্ত 

পো়িোেো াঁন্দয়র খমন্দয়, িোইন্দর খকোথোও খিন্দরোয়বন বিন্দশষ, এই খিোধ্ হয় প্রথম, বকিু খিমন 

খদন্দেও বন। েরম জ্ন্দলর খিোিল পোন্দয় খোঁক করন্দি হন্দি শুন্দন িযোপোরটো নো িুঝন্দি 

খপন্দর েপ্রশ্ন দৃষ্টিন্দি বিপন্ন মুন্দে েীিোর বদন্দক খচন্দয় রইল। কোপ়ি-খচোপ়ি পরিোর 

ধ্রনও অন্দেোিোন্দলো–আজ্কোলকোর মি নয়। খিৌবদবদ খেন িন্দন-খেোাঁটো শুভ্র 

কোঠমবিকো েুল, িুন্দল এন্দন খিো়িো খিাঁন্দধ্ েুন্দলর খদোকোন্দন েোজজ্ন্দয় রোেিোর জজ্বনে 

নয়। আর এন্দকিোন্দর অদ্ভুি ধ্রন্দনর খমন্দয়লী, ওর েিটুকুই নোরীন্দির কমনীয়িো 

মোেোন্দনো। 
 

েীিো আমোয় আ়িোন্দল িলন্দল–চমৎকোর খিৌবদ হন্দয়ন্দচ, খিো়িদো। আহো, মো েবদ 

একষ্টটিোরও খচোে খমন্দল খচন্দয় খদেন্দিন। আমোন্দদর কপোল! 
 

খিলো বিনন্দটর েময় মো মোরো খেন্দলন। খে মোন্দয়র কথো খিমন কন্দর খকোন বদন ভোবি 

বন, আমোন্দদর কোজ্কন্দম ি, উদযন্দম, আশোয়, আকোঙ্ক্ষোয়, উচ্চোবভলোন্দষ মোন্দয়র খকোন 

স্থোন বিল নো, েিোই বমন্দল েোন্দক উন্দপক্ষো কন্দর কন্দর এন্দেবচ এি বদন–আজ্ খেই মো 

কিদনূ্দর খকোথোয় চন্দল খেন্দলন–খেই মোন্দয়র অভোন্দি হঠোৎ আমরো অনুভি করলোম। 

অন্দনকেোবন েোবল হন্দয় বেন্দয়ন্দচ জ্ীিন্দনর। ঘন্দরর মন্দধ্য খেমন প্রকোণ্ড ঘরন্দজ্ো়িো েোট 

থোন্দক, আজ্ে িোর ওপর শুন্দয়বচ, িন্দেবি, খেন্দলবি, ঘুবমন্দয়বচ, েি িদো খক ভোন্দি িোর 

অজিি, আন্দি খিো আন্দি। হঠোৎ একবদন েোটেোনো ঘন্দর খনই–ঘন্দরর পবরবচি খচহোরো 

এন্দকিোন্দর িদন্দল বেন্দয়ন্দি–খে ঘরই খেন নয়, একবদন ঘন্দরর খে বনবি়ি েুপবরবচি 

বনজ্স্বিো খকোথোয় হোবরন্দয় খেল, িেন খিোঝো েোয় ঘন্দরর কিেোবন জ্োয়েো জ্নু্দ়ি বক 

েভীর আিীয়িোয় ওর েন্দে আিি বিল খেই বচরপবরবচি একন্দঘন্দয় খেন্দকন্দল 

েোটেোনো–ঘন্দরর বিরোট েোাঁকো আর বকিু বদন্দয়ই পূণ ি হিোর নয়। 
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েীিোর চধ্ন্দে ির িোাঁধ্ এিোর ভোঙন্দলো। খে খিোট খমন্দয়র মি খকাঁ ন্দদ আিদোর কন্দর খেন 

মোন্দক জ্ব়িন্দয় থোকন্দি চোয়। মো আর খে দুজ্ন্দন বমন্দল এই েংেোন্দর েকোন্দল-েন্ধযোয় 

খেন্দট দুুঃন্দের মন্দধ্য বদন্দয় পরস্পন্দরর অন্দনক কোিোকোবি এন্দেবিল–খে-েি বদন্দনর 

দুুঃন্দের েবেনী বহেোন্দি মো আমোন্দদর খচন্দয়ও ওর কোন্দি খিশী আপন, খিশী ঘবনষ্ঠ–

অভোেী এি বদন্দন েবিয েবিয বনুঃেে হ’ল েংেোন্দর। ওর স্বোমী খে ওর খকউ নয়, খে 

আমোর িুঝন্দি খদবর হয় বন এিটুকু। বকন্তু ও হয়ি এেনও িো খিোন্দঝবন। 
 

বদন দুই পন্দর খিৌবদবদ দুপুরন্দিলোয় ওন্দদর রোন্নোঘন্দর একটো ঘ়িো আনন্দি বেন্দয়ন্দিন। 

জ্যোঠোইমো িন্দলন্দচন-ওেোন্দন দোাঁ়িোও, দোওয়োটোন্দি–অমবন হট কন্দর ঘন্দর ঢু্কন্দল খে? 

 

খিৌবদবদ অিোক হন্দয় িোইন্দর বেন্দয় দোাঁব়িন্দয়ন্দচন, জ্যোঠোইমো ঘ়িো িোর কন্দর বদন্দয়ন্দচন 

দোওয়োন্দি। খিৌবদবদ বনন্দয় এন্দেন্দি, বকন্তু িুঝন্দি পোন্দরবন িযোপোরটো বক, িুজিমিী খমন্দয় 

হ’খল িেনই িুঝি। 
 

এ-কথো িেন খে কোউন্দক িন্দলবন। 
 

পরবদন খমজ্কোকো আমোয় খডন্দক িলন্দলন–একটো কথো আন্দি, খশোন। খিোমোর মোন্দয়র 

কোজ্টো এেোন্দন নো কন্দর অন্ে জ্োয়েোয় বেন্দয় কন্দরো। মোন্দন খিোমোর দোদোর খিৌন্দয়র 

এেোন্দন খিো পোকস্পশ ি হয়বন, ি়িদোদোও খনই িোব়ি–এ অিস্থোয় শ্রোন্দির েময় খকউ 

খেন্দি আেন্দি নো। খিোমোর দোদোর খিৌন্দক আমরো খেভোন্দি ঘন্দর খিো বনইবন। এই িুন্দঝ 

েো হয় িযিস্থো কন্দরো। িন্দলো খিোমোর দোদোন্দক। 
 

 িলোয় িলোয় এাঁরো েীিোর স্বোমী খেোন্দপশ্বরন্দক বক পরোমশ ি বদন্দয়ন্দচন জ্োবন খন, খে হঠোৎ 

খিাঁন্দক দোাঁব়িন্দয় িলন্দল চিুথীর শ্রোি েীিোন্দক িোব়ি বনন্দয় বেন্দয় করন্দি–অথচ আন্দে ষ্টঠক 

হন্দয়বিল চিুথীর শ্রোি এেোন্দনই হন্দি। এর খকোনও দরকোর বিল নো, েীিো এেোন্দন শ্রোি 

করন্দল িোন্দি খকোন খদোষ েমোন্দজ্র মন্দিও হিোর কথো নয়। বকন্তু খে বকিুন্দিই শুনন্দল 

নো এই অিস্থোয় খিৌবদবদন্দক খপন্দয় েীিো অন্দনকটো েোন্ত্বনো খপন্দয়বিল–বকন্তু খে ওন্দদর 

েইল নো। খিৌবদবদর েন্দে েীিোর খিশী খমলোন্দমবশটো খেন খেো়িো খথন্দকই আমোর 

ভেীপবি পি্ কন্দর বন। বনন্দজ্ই খহোক আর ওন্দদর পরোমন্দশ িই খহোক। 
 

েোিোর েময় েীিো খিৌবদবদর েলো জ্ব়িন্দয় কোাঁদন্দি লোেল। আমোয় আ়িোন্দল িলন্দল– 

খিো়িদো আমোয় িনিোন্দে খেন্দল খরন্দে ভুন্দল খথন্দকো নো খেন, মোন্দঝ মোন্দঝ আেন্দি িল? 

আর খশোন্দনো, খিৌবদ িড্ড ভোলমোনুষ, ও এেনও জ্োন্দন নো খে ওর জ্ন্দনযই মোন্দয়র কোজ্ 

এেোন্দন করন্দি বদন্দচ্চ নো ওরো। এ কথো খেন খিৌবদবদর কোন্দন নো েোয়, িন্দল বদও দোদোন্দক। 
 



 দৃষ্টি প্রদীপ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
2

5
 

খিৌবদবদন্দক িুজঝন্দয় খদওয়ো হ’ল এেোন্দন শ্রোি করন্দি েরচ খিশী প়িন্দি, কোরণ 

খজ্যঠোমশোয়ন্দদর নোম খিশী, খলোকজ্ন বনমন্ত্রণ করন্দি হয় অন্দনক। েেোিীন্দর শ্রোন্দির 

কোজ্ করন্দল অন্দনক কম েরচ হন্দি। খিৌবদবদ িোই িুন্দঝ খেল। 
 

েোিোর েময় আমোন্দদর ঘন্দরর চোবিটো খিোটকোকীমোর হোন্দি বদন্দয় িললুম-–এ িোব়িন্দি 

আর কোউন্দক আপন িন্দল জ্োবন খন, কোকীমো। েীিোর খেো াঁজ্েির মোন্দঝ মোন্দঝ একটু 

বনও–ওর খিো এ িোব়ির েন্দে েম্পকি একরকম  বমন্দটই খেল। 
 

খিোটকোকীমোর খচোন্দে জ্ল এল। িলন্দলন–আমোর খকোন্দনো ক্ষমিো খনই, নইন্দল বনিুর 

খিৌন্দক এ িোব়ি খথন্দক আজ্ন্দক অনয জ্োয়েোয় খেন্দি িন্দল? 

 

আবম িললুম–খে কথো িন্দলো নো কোকীমো। আমরো এেোন্দন এন্দেবিলোম প্রোথী হন্দয়, 

পন্দরর দয়োর ওপর বনভির কন্দর। এেোন্দন খকোন অবধ্কোর খনই আমোন্দদর। 
 

কোকীমো িলন্দলন–িুই ও বক কথো িলবচে জজ্িু? এ খিোন্দদর খে েোিপুরুন্দষর বভন্দট। 

জ্োয়েো-জ্বম আর দুেোনো ইট থোকন্দলই িো বক, আর খেন্দলই িো বক? এ বভন্দটন্দি হোরু বক 

খেোন্দেন্দশর খে অবধ্কোর, খিোন্দদর দু-ভোন্দয়র িোর খচন্দয় এক চুল কম নয়। 
 

খিোটকোকীমোর এক মূবিি খদন্দেবিলোম িোন্দলয, এ আর এক মূবিি। এই একজ্নই এ 

িোব়ির মন্দধ্য িদন্দল বেন্দয়ন্দি এন্দকিোন্দর। েোব়িন্দি খেন্দি খেন্দি খেই কথোটো িোর িোর 

মন্দন হজচ্চল। 
 

. 
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১০. 

 

মোে পোাঁচ-িয় পন্দর ঘুরন্দি ঘুরন্দি একিোর খেলোম দোদোর িোব়িন্দি। 
 

দোদো বিল নো িোব়ি, খিৌবদবদ িোটনো-মোেো হোন্দি িুন্দট িোর হন্দয় এল–আমোর হোি খথন্দক 

পুাঁটুবলটো বনন্দয় িলন্দল–এে এে ঠোকুরন্দপো, রদু্দন্দর মুে রোঙো হন্দয় বেন্দয়ন্দচ এন্দকিোন্দর। 

কই আেন্দি িন্দল বচষ্টঠ খদও বন খিো! িো হ’খল একেোনো েরুর েোব়ি খস্টশন্দন খেি। 
 

িেনই খিৌবদবদ বচবন বভজজ্ন্দয় শরিৎ  কন্দর বনন্দয় এল। িলন্দল–ঠোকুরন্দপো খিোমোর মোয়ো 

খনই শরীন্দর। এি খদবর কন্দর আেন্দি হয়? উবন খকিল িন্দলন খিোমোর কথো। 
 

বিন্দকন্দল দোদো এল। আমোয় খপন্দয় খেন হোন্দি স্বে ি খপন্দল। বকন্দে আমোর েুে-েুবিন্দধ্ 

হন্দি, বকন্দে আমোয় ি়ি মোি, ভোলটো-ম্টো েোওয়োন্দনো েোন্দি, এই খেোেোন্দ়িই িযি হন্দয় 

প়িল। 
 

এরো খিশ েুন্দে আন্দি। দোদো েো চোইি, িো খে খপন্দয়ন্দি। খে বচরকোলই েংেোরী মোনুষ, 

খিন্দলপুন্দল েৃহস্থোলী বনন্দয়ই ও েুেী, িোই বনন্দয়ই ও থোকন্দি ভোলিোন্দে। খিন্দলন্দিলো খথন্দক 

দোদোন্দক খদন্দে এন্দেবি, েংেোর বকন্দে খেোিোন্দলো হন্দি, বকন্দে েংেোন্দরর দুুঃে ঘচুন্দি, এই 

বনন্দয়ই খে িযি থোকি। খলেোপ়িোই খিন্দ়ি বদন্দল আমোন্দদর দু-পয়েো এন্দন েোওয়োিোর 

জ্ন্দনয। বকন্তু পন্দরর িোব়িন্দি পন্দরর চিরী িযিস্থোর েণ্ডীর মন্দধ্য খেেোন্দন খিো খকোন 

স্বোধ্ীনিো বিল নো, কোন্দজ্ই দোদোর খে েোধ্ িেন আর খমন্দট বন। েোর জ্ন্দনয ওর মন 

বচরকোল বপপোবেি বিল, এিবদন্দন িোর েন্ধোন বমন্দলন্দি, িোই দোদো েেুী। দোদো ও 

খিৌবদবদ একই ধ্রন্দনর মোনুষ। নী়ি িোাঁধ্িোর আগ্রহ ওন্দদর রন্দি খমশোন্দনো রন্দয়ন্দি। 

খিৌবদবদর িোন্দপর িোব়ির অিস্থো েোরোপই। একোন্নিিী প্রকোণ্ড পবরিোন্দরর খমন্দয় খে। 

িোর িোন্দপর িোব়িন্দি েিোই একেন্দে কি পোয়, েিোই খিাঁ়িো কোপ়ি পন্দর, একঘন্দর 

পুরোন্দনো খলপকোাঁথো খপন্দি শীন্দির রোন্দি িুন্দলো খিরুন্দনো, ওয়ো়ি-হীন ময়লো খলপ 

টোনোটবন কন্দর খিন্দলপুন্দলরো রোি কোটোয়–েি জজ্বনেই েকন্দলর, বনন্দজ্র িন্দল বিন্দশষ 

খকোন ঘরন্দদোরও খনই, চিজ্েপত্রও খনই–খেই রকম ঘন্দর খিৌবদবদ মোনুষ হন্দয়ন্দি। 

এিকোল পন্দর খে এমন বকিু খপন্দয়ন্দি েোন্দক খে িলন্দি পোন্দর এ আমোর। এ আমোর 

স্বোমী, আমোর খিন্দল, আমোর ঘরখদোর–আর কোরও ভোে খনই এন্দি। এ অনুভূবি 

খিৌবদবদর জ্ীিন্দন এন্দকিোন্দর নিুন। 
 

দোদো আমোয় িোর পরবদন েকোন্দল ওর কবপর খক্ষি, শোন্দকর খক্ষি খদবেন্দয় খি়িোন্দল। 

খিৌবদবদ িলন্দল–শুধু্ ওবদক খদেন্দল হন্দি নো ঠোকুরন্দপো, িুবম আমোর খেোয়োল খদন্দে েোও 

ভোই এবদন্দক। এই দযোন্দেো এই হন্দচ্ছ মুংলী। মেলিোন্দর েন্দন্ধন্দিলো ও হয়, ওই েজ্ন্দন 
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েোিিলোয় িেন খেোয়োল বিল। ও হ’ল, খেই রোন্দিই বিষম ঝ়ি ভোই। খেোয়োন্দলর চোলো 

খিো খেল উন্দ়ি। িোরপর এই নিুন খেোয়োল হন্দয়ন্দি এই খিোন্দশে মোন্দে।–খিৌবদবদ 

িোিুন্দরর েলোয় হোি িুবলন্দয় আদর করন্দি করন্দি িলন্দল–ি়ি পয়মন্ত িোিুর, খে-মোন্দে 

হ’ল খেই মোন্দেই ওাঁর খেই মবনি আমোয় শোাঁেো-শোব়ি পোষ্টঠন্দয় বদন্দল, ওাঁর দু-টোকো মোইন্দন 

িো়িোন্দল। 
 

বদনকিক েোিোর পন্দর খিৌবদবদর একটো গুণ খদেলোম, খলোকন্দক েোওয়োন্দি ি়ি 

ভোলিোন্দে। অেমন্দয় খকোন েবকর চিষ্ণি, বক চুব়িওয়োলী িোব়িন্দি এন্দে খেন্দি চোইন্দল 

বনন্দজ্র মুন্দের ভোি িোন্দদর েোওয়োন্দি। বনন্দজ্ খে-খিলোটো হয়ি মুব়ি খেন্দয় কোষ্টটন্দয় 

বদন্দল। 
 

এক বদন একটো খিোকরো খকোথো খথন্দক একেোনো ভোঙো খেোল ঘোন্দ়ি ক’খর এন্দে জ্টুন্দলো। 

িোর মুন্দে ও েোন্দল বকন্দের ঘো, কোপ়ি-খচোপ়ি অবি খনোংরো, মোথোয় লম্বো চুল। ি-েোি 

বদন রইল, দোদোও বকিু িন্দল নো, খিৌবদবদও নো। আবম একবদন খিৌবদবদন্দক িললোম– 

খিৌবদ, খদেন্দচো নো ওর মুন্দে বকন্দের ঘো। িোব়ির থোলো খেলোন্দে ওন্দক খেন্দি বদও নো। ও 

ভোল ঘো নয়, খিন্দলপুন্দলর িোব়ি, ওখক পোিো খকন্দট আনন্দি িলন্দলই খিো হয়, িোন্দিই 

েোন্দি। আটবদন পন্দর খিোকরো চন্দল খেল। খিোধ্ হয় আরও আট বদন থোকন্দল দোদো 

খিৌবদবদ আপবত্ত করি নো। 
 

খিৌবদবদ েোটন্দি পোন্দর ভূন্দির মি। জঝ খনই, চোকর খনই, একো হোন্দি কবচ খিন্দল মোনুষ 

করো খথন্দক শুরু কন্দর ধ্োনন্দেি, কোপ়ি-কোচো, িোেন-মোজ্ো, জ্ল-খিোলো–েমেি্ 

কোজ্ই করন্দি হয়। খকোনবদন িযোজ্োর হন্দি খদেলোম নো খেজ্ন্দনয খিৌবদবদন্দক। 
 

এন্দদর মোয়োয় আবমও খেন বদনকিক জ্ব়িন্দয় খেলোম। এরকম শোবন্তর েংেোর 

কিকোল খভোে কবর বন–খিোধ্ হয় চো-িোেোন্দনও নো, কোরণ খেেোন্দন িোিো মোিোল হন্দয় 

রোন্দত্র বেরন্দিন, খে ভয় বিল। খভন্দি খদেলোম েবিযকোর শোবন্ত ও আন্ভরো জ্ীিন 

আমরো কোন্দক িন্দল খকোনবদন জ্োবন বন–খস্রোন্দির খশওলোর মি িোিো স্ত্রী-পুত্র বনন্দয় এ চো 

িোেোন্দন ও চো-িোেোন্দন ঘুন্দর ঘুন্দর খি়িোন্দিন, খশষকোন্দল নো-হয় বকিুবদন উমপ্লোং িোেোন্দন 

বিন্দলন–এন্দি মন আমোন্দদর এক জ্োয়েোয় িেন্দি নো িেন্দিই আিোর অনয জ্োয়েোয় 

উন্দঠ খেন্দি হি–এইেি নোনো কোরন্দণ বনন্দজ্র ঘর, বনন্দজ্র খদশ, এমন বক বনন্দজ্র জ্োবি 

িন্দল খকোন জজ্বনে আমোন্দদর বিল নো। িোর অভোি েবদও আমরো খকোনবদন অনুভি 

কবর বন– অি অল্পিয়ন্দে করিোর কথোও নয়–বিন্দশষ কন্দর েেন বহমোলয় আমোন্দদর 

েকল অভোিই পূণ ি কন্দরবিল আমোন্দদর খিন্দলন্দিলোন্দি। 
 

এেোন্দন েকন্দলর খচন্দয় আমোর ভোল খলন্দেন্দচ খিৌবদন্দক। আবম খিৌবদবদর ধ্রন্দনর খমন্দয় 

কেনও খদবে বন। েো িো জজ্বনে বদন্দয় খিৌবদন্দক েুশী করো েোয়, খে-খকোন িযোপোর েি 
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অেম্ভিই খহোক নো খকন–খিৌবদবদন্দক বিশ্বোে করোন্দনো েোয়, েুি অন্দল্পই ভয় খদেোন্দনো 

েোয়–ঠবকন্দয় খকোন জজ্বনে খিৌবদবদর কোি খথন্দক আদোয় করো খমোন্দটই কষ্টঠন নয়। 

অথচ একষ্টট েহজ্োি িুজির েোহোন্দেয খিৌবদবদ ঘরকন্নো ও েংেোর েম্বন্দন্ধ দোদোর খচন্দয়ও 

ভোল খিোন্দঝ, ি়ি বকিু একটো আশো কেনও কন্দর নো, ভোবর খেোিোন্দলো, বনন্দজ্র ধ্রন্দন। 

ঠোকুরন্দদিিোর ওপর ভজিমিী। খকিল একটো খদোষ আমোর খচোন্দে ি়ি লোন্দে–বনন্দজ্ 

খে েি কুেংস্কোর মোন্দন, অপরন্দক খেই েি মোনন্দি িোধ্য করন্দি। অন্দনক িযোপোন্দর 

খদেলোম ভোিটো এইরকম, আমোর েংেোন্দর েিক্ষণ আি িিক্ষণ খিোমোয় মোনন্দিই 

হন্দি, িোর পর িোইন্দর বেন্দয় হয় খমন্দনো নো-হয় নো-খমন্দনো,–ক়িো কথো িন্দল নয়, বমনবি 

অনুন্দরোধ্ কন্দর মোনোন্দি। ক়িো কথো িলন্দি খিৌবদবদ জ্োন্দন নো–টন্দকর ঝোাঁজ্ খনই খকোথোও 

খিৌবদবদর স্বভোন্দি, েিটোই বমষ্টি। 
 

েপ্তোহ দুই পন্দর ওন্দদর ওেোন খথন্দক বিদোয় বনন্দয় চন্দল এলোম। আেিোর েময় দোদো 

িলন্দল–খশোন জজ্িু, আটঘরোর িোব়ি েম্বন্দন্ধ বক করো েোন্দি, িুই একটো মি বদে। 

খিোটকোকীমো ষ্টঠকই িন্দলন্দচন–ও িোব়ি আমরো িো়িন্দিো নো। আর একটো কথো খশোন, 

একটো চোকবর খদন্দে খন, এরকম কন্দর খি়িোে খন। খিোর খিৌবদবদ িলবিল এই িিরই 

খিোর একটো বিন্দয় বদন্দয় বদন্দি। িোর পর দু-ভোন্দয় ঘরিোব়ি কবর আয়, দুজ্ন্দন বমন্দল টোকো 

আনন্দল ভোিনো বকন্দের েংেোর চোলোিোর? েংেোরটো খিশ েন্দ়ি িুলন্দি পোরন্দিো এেন। 

আর দযোে, পয়েো খরোজ্েোর করন্দি নো পোরন্দল, ঘরিোব়ি নো থোকন্দল বক খকউ মোন্দন? 

বনন্দজ্র িোব়ি খকোথোও একেোনো থোকো চোই, নইন্দল খলোন্দক ি়ি িুচ্ছিোজচ্ছলয কন্দর। 
 

দোদোর শুধু্ েংেোর আর েংেোর। আর খলোন্দক আমোর েম্বন্দন্ধ বক ভোিন্দল নো-ভোিন্দল 

িোন্দিই িো আমোর বক? খলেোপ়িো বশেন্দল নো, বকিু নো, দোদো খেন খকমন হন্দয় বেন্দয়ন্দি। 

খলোন্দক বক িলন্দি খেই ভোিনোন্দিই আকুল। দোদোর ওই েি িোন্দপোষো খেরিোলী-ধ্রন্দনর 

কথোিোিিোয় আমোর হোবে পোয়, দোদোর ওপর খকমন একটো মোয়োও হয়। 
 

ভোিলুম, খকোথোয় েোওয়ো েোয়? কলকোিোয় বেন্দয় একটো চোকুবর খদন্দে খনন্দিো? দোদো েবদ 

িোন্দিই েুেী হয়, িোই নো-হয় করো েোক। আবম বনন্দজ্ বিন্দয় কবর আর নো-কবর, ওন্দদর 

েংেোন্দর বকিু েোহোেয করো খিো েোন্দি! চনহোষ্টটর কোন্দি অন্দনক পোন্দটর কল আন্দি, 

কলকোিো বেন্দয় খেেোন্দন খেন্দল খকমন হয়? পোন্দটর কন্দল শুন্দনবচ চোকুবর খজ্োটোন্দনো 

েহজ্। বকন্তু খশষ পে িন্ত কলকোিোন্দিই এলোম। মোে দুই কোটল, একটো খমন্দে থোবক 

আর নোনো জ্োয়েোয় চোকুবরর খচিো কবর। খকোন জ্োয়েোন্দিই বকিু েুবিন্দধ্ হয় নো। 
 

একবদন রবিিোন্দর িযোরোকপুর েোঙ্ক খরোড ধ্ন্দর খি়িোন্দি খি়িোন্দি অন্দনক দরূ চন্দল খেবি, 

দমদমও প্রোয় িোব়িন্দয়বচ, হঠোৎ ঝ়ি িৃষ্টি এল। খদৌন্দ়ি একটো িোেোনিোব়ির ঘন্দর আশ্রয় 
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বনলোম। ঘরটোন্দি খিোধ্ হ’ল িহুবদন খকউ িোে কন্দর বন, িোদ ভোঙো, খমন্দজ্র বেন্দমি 

উন্দঠ বেন্দয়ন্দি। িোেোনটোন্দিও জ্েল হন্দয় বেন্দয়ন্দি। 
 

একটো খলোক খেই ভোঙো ঘন্দরর িোরো্োটোন্দি শুন্দয় বিল, খিোধ্হয় ক’বদন খথন্দক খেেোন্দন 

খে িোে করন্দচ, একটো দব়ির আলনোয় িোর কোপ়ি-খচোপ়ি টোঙোন্দনো। আমোয় খদন্দে 

খলোকটো উন্দঠ িেল–এন্দেো, িন্দেো িোিো। খিশ বভন্দজ্চ খদেবচ িৃষ্টিন্দি! িন্দেো। 
 

খলোকটোর িয়ে পঞ্চোন্দশর ওপর, পরন্দন খেরুয়ো আলেোিো, দোব়ি-খেো াঁে কোমোন্দনো। 

আমোয় জজ্ন্দেে করন্দল–খিোমোর নোম বক িোিো? িোব়ি এই কোিোকোবি িুজঝ? 

 

নোম িললোম, েংন্দক্ষন্দপ পবরচয় বদলোম। 
 

িলন্দল–িোিো, ভেিোন খিোমোয় এেোন্দন পোষ্টঠন্দয়ন্দচন আজ্। িুবম িন্দেো, িুবম আমোর 

অবিবথ। একটু বমষ্টি খেন্দয় জ্ল েোও– 

 

আবম খেন্দি নো চোইন্দলও খলোকটো পী়িোপীব়ি করন্দি লোেল। িোরপর কথো িলন্দি 

িলন্দি হঠোৎ ডোন হোিটো শূন্দনয একিোর খনন্দ়িই হোি খপন্দি িলন্দল–এই নোও— 

 

হোন্দি একটো েন্দ্শ … 

 

আবম ওর বদন্দক অিোক হন্দয় খচন্দয় আবি খদন্দে িলন্দল–আর একটো েোন্দি? এই নোও। 
 

হোি েেন ওঠোন্দল, আবম িেন ভোল কন্দর খচন্দয়বিলোম, হোন্দি বকিু বিল নো। শূন্দনয 

হোিেোনো িোর দুই খনন্দ়ি আমোর েোমন্দন েেন পোিন্দল িেন হোন্দি আর একটো েন্দ্শ। 

অদ্ভুি ক্ষমিো খিো খলোকটোর! আমোর অিযন্ত খকৌিূহল হ’ল, িৃষ্টি খথন্দম বেন্দয়বিল 

বকন্তু আবম আর ন়িলোম নো খেেোন খথন্দক। 
 

খলোকটো অন্দনক েল্প করন্দল। িলন্দল–আবম গুরুর দশ িন পোই কোশীন্দি। খে অন্দনক 

কথো িোিো। খিোমোর কোন্দি িলন্দি বক আবম িোঘ হন্দি পোবর, কুমীর হ’খি পোবর। মন্ত্রপ়িো 

জ্ল খরন্দে খদন্দিো, িোরপর আমোর েোন্দয় বিষ্টটন্দয় বদন্দল িোঘ বক কুমীর হন্দয় েোি–আর 

একটো পোন্দত্র জ্ল থোকন্দি, খেটো বিষ্টটন্দয় বদন্দল আিোর মোনুষ হন্দিো। েোিক্ষীন্দরন্দি কন্দর 

খদবেন্দয়বিলোম, হোবকম উবকল খমোিোর েি উপবস্থি খেেোন্দন বেন্দয় জজ্ন্দেে কন্দর 

আেন্দি পোর েবিয নো বমন্দথয। আমোর নোম খচৌধু্রী-ঠোকুর–বেন্দয় নোম কন্দরো। 
 

 আবম অিোক হন্দয় খচৌধু্রী-ঠোকুন্দরর কথো শুনবিলোম। এেি কথো আমোর অবিশ্বোে হি 

েবদ নো এইমোত্র ওন্দক েোবল-হোন্দি েন্দ্শ আনন্দি খদেিুম। জজ্ন্দেে করলোম–আপবন 

এেন বক কলকোিোয় েোন্দচ্ছন? 
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–নো িোিো, মুবশ িদোিোদ খজ্লোয় একটো েোাঁন্দয় একটো চোাঁ়িোন্দলর খমন্দয় আন্দি, িোর অদ্ভুি 

েি ক্ষমিো। েোে়িোঘোট খথন্দক খকোশ-দুই িেোন্দি। িোর েন্দে খদেো করন্দিো িন্দল 

খিবরন্দয়বচ। 
 

আবম চোকবর-িোকবর েুাঁন্দজ্ খনওয়োর কথো েি ভুন্দল খেলোম। িললোম–আমোয় বনন্দয় 

েোন্দিন? অবিবশয েবদ আপনোর খকোন অেুবিধ্ো নো হয়। 
 

খচৌধু্রী-ঠোকুর বক েহন্দজ্ রোজ্ী হন, অবি কন্দি মি করোলুম। িোরপর খমন্দে বেন্দর 

জজ্বনেপত্র বনন্দয় এলোম। খচৌধু্রী-ঠোকুর িলন্দলন–এক কোজ্ করো েোক এে িোিো। 

আমোর হোন্দি খরলভো়িোর টোকো খনই, এে হোাঁটো েোক। 
 

আবম িললোম–িো খকন? আমোর কোন্দি টোকো আন্দি, দু’জ্ন্দনর খরলভো়িো হন্দয় েোন্দি। 
 

চোাঁ়িোল খমন্দয়ষ্টটর বক ক্ষমিো আন্দি খদেিোর আগ্রন্দহ আবম অধ্ীর হন্দয় উন্দঠবচ। 
 

েোে়িোঘোট খস্টশন্দন খপৌৌঁিন্দি খিলো খেল। খস্টশন খথন্দক এক মোইল দনূ্দর একটো খিোট 

মুবদর খদোকোন। খেেোন্দন েেন খপৌৌঁন্দিবচ, িেন েন্ধযো উত্তীণ ি প্রোয়। খদোকোন্দনর েোমন্দন 

িটিলোয় আবম আশ্রয় বনলোম। রোন্দত্র খশোিোর েময় খচৌধু্রী-ঠোকুর িলন্দলন, আমোর 

এই দুন্দটো টোকো খরন্দে দোও খে খিোমোর কোন্দি। আজ্কোল আিোর হন্দয়ন্দচ খচোর-খিাঁচন্দ়ির 

উৎপোি। খিোমোর বনন্দজ্র টোকো েোিধ্োন্দন খরন্দেচ খিো? 

 

খচৌধু্রী-ঠোকুন্দরর ভয় খদন্দে আমোর খকৌিুক হ’ল। পো়িোেো াঁন্দয়র মোনুষ খিো হোজ্োর 

খহোক, পন্দথ খিরুন্দলই ভন্দয় অবস্থর। িললোম–খকোন ভয় খনই, বদন আমোন্দক। এই খদেুন 

ঘব়ির পন্দকন্দট আমোর টোকো খরন্দেবচ, িোইন্দর খথন্দক খিোঝোও েোন্দি নো, এেোন্দন রোেো 

েিন্দচন্দয় খেে– 

 

েকোন্দল একটু খিলোয় ঘুম ভোঙল। উন্দঠ খদবে খচৌধু্রী-ঠোকুর খনই, ঘব়ির পন্দকন্দট হোি 

বদন্দয় খদবে আমোর টোকোও খনই, খচৌধু্রী-ঠোকুন্দরর েজচ্ছি দুন্দটো টোকোও খনই, নীন্দচর 

পন্দকন্দট পোাঁচ-ি আনোর েুচন্দরো পয়েো বিল িোও খনই। 
 

মোনুষন্দক বিশ্বোে করোও খদেবচ বিষম মুশবকল। ঘণ্টোেোন্দনক কোটল, আবম খেই 

িটিলোন্দি িন্দেই আবি। হোন্দি খনই একষ্টট পয়েো, আচ্ছো বিপন্দদ খিো খেন্দল খেল 

খলোকটো! মুবদষ্টট আমোর অিস্থোটো খদন্দে শুন্দন িলন্দল–আবম চোল ডোল বদজচ্ছ, আপবন 

খরাঁন্দধ্ েোন িোিু। ভেন্দলোন্দকর খিন্দল, এমন জ্যু়োন্দচোন্দরর পোিোয় প়িন্দলন বক কন্দর? 

দোন্দমর জ্ন্দনয ভোিন্দিন নো, হোন্দি হ’খল পোষ্টঠন্দয় খদন্দিন। মোনুষ খদেন্দল বচনন্দি খদবর 



 দৃষ্টি প্রদীপ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
3

1
 

হয় নো, আপবন েো দরকোর বনন এেোন খথন্দক। ভোবেযে আপনোর েুটন্দকেটো বনন্দয় 

েোয়বন। 
 

দুপুন্দরর পন্দর খেেোন খথন্দক রওনো হন্দয় পজশ্চম মুন্দে চললোম। আমোর েটুন্দকন্দে একটো 

ভোল টচিলোইট বিল, মুবদন্দক ওর চোল-ডোন্দলর িদন্দল বদন্দি খেলোম, বকিুন্দিই বনন্দল নো। 
 

পথ হোাঁষ্টট, এন্দকিন্দর বনুঃেম্বল অিস্থো। েন্ধযোর বকিু আন্দে একটো ি়ি পোকু়িেোন্দির 

িলোয় পন্দথর ধ্োন্দর জ্নকন্দয়ক খলোক খদন্দে খেেোন্দন খেলোম। চোরজ্ন পুরুষমোনুষ ও 

একষ্টট জত্রশ-িজত্রশ িিন্দরর স্ত্রীন্দলোক–িোরো েোিিলোয় উনুন খজ্বন্দল রোাঁধ্িোর উন্দদযোে 

করন্দি। 
 

একজ্ন িলন্দল–কন্দন খথন্দক আেন্দিন িোিু? 

 

—েোে়িোঘোট খথন্দক–খিোমরো আেচ খকোথো খথন্দক? 

 

—আমরো আেন্দিবি খিো ি়ি দরূ খথন্দক। েোি খকাঁ দুবলর খমলোয়। 
 

একজ্ন িোমোক খেন্দজ্ বনন্দয় এন্দে িলন্দল–িোমোক ইন্দচ্ছ করুন িোি।ু ও জ়্ুিন, িোিনু্দক 

িেিোর বকিু খদ। 
 

–আবম িোমোক েোইন্দন, খিোমরো েোও। খিোমরো খদশ খথন্দক খিবরন্দয়চ কিবদন? 

 

জ়্ুিন চিরোেী এবেন্দয় এন্দে েেীর হোি খথন্দক হুাঁ ন্দকোটো বনন্দয় িেন্দল–িোি ুি়ি কি, আর 

পুবন্নন্দমন্দি িোব়ির িোর হওয়ো হন্দয়ন্দচ। রোিোয় বক অনোবিষ্টি! বিনবদন ধ্ন্দর আর থোন্দম 

নো, জজ্বনেপত্তর বভন্দজ্ একশো, প্রোয় পঞ্চোশ-ষোট খকোশ এেোন খথন্দক–নওদো, খচন্দনন? 

খেই নওদোর েবন্নপিয আমোন্দদর িোব়ি, হোিীিো াঁধ্ো গ্রোম, েন্দশোর খজ্লো। 
 

েল্পগুজ্ন্দি আধ্ঘণ্টো কোটন্দলো। জ়্ুিন িলন্দল–দোদোঠোকুন্দরর েোওয়োদোওয়োর বক হন্দি? 

এক কোজ্ করুন দোদোঠোকুর, আমোন্দদর েন্দে েিই আন্দি, রেুই করুন, আমরো 

খপরেোদ পোি এেন। ব্রোহ্মন্দণর পোন্দির অন্ন কিকোল েোই বন। ও কোপোেীর মো, পুকুর 

খথন্দক জ্ল বনন্দয় এে, আর রোি খকোন্দরো নো। 
 

আবম বিন্দশষ খকোন আপবত্ত করলোম নো। এন্দদর েে আমোর ি়ি ভোল লোেবিল, ওই 

রোন্দত্র িো িো়িো েোিই িো খকোথোয়? রোন্নো চব়িন্দয় বদলোম। কোপোেীর মো আলু খিগুন 

িো়িোন্দি িেন্দলো। ওন্দদর মন্দধ্য একজ্ন্দনর নোম িোিুরোম–খে পুকুন্দর চোল ধু্ন্দি খেল। 

জ়্ুিন শুকন্দনো কোঠকুন্দটো কুব়িন্দয় আনন্দি খেল। 
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পন্দথর ধ্োন্দর এই দবরে, েরল মোনুষগুবলর েন্দে েোিিলোয় রোজত্রেোপন, জ্ীিন্দনর এক 

নিুন অবভেিো। রোিষ্টটও খিশ, বক রকম েু্র খজ্যোৎস্নো উন্দঠন্দি। বনজ্িন মোন্দঠ 

খজ্যোৎস্নোয় অন্দনক দরূ খদেো েোন্দচ্ছ। 
 

এই খজ্যোৎস্নোরোন্দি আমোর খকিল মন্দন হয় আবম আর খে েি জজ্বনে খদবে খন। 

কিবদন খদবে বন। েেন বচনন্দি বশবে বন, িেন খরোে খভন্দি েোন্দক ভয় কন্দরবি কি, 

এেন িো হোবরন্দয় িুন্দঝবি বক অমূলয েম্পদ বিল িো জ্ীিন্দনর। খিোধ্ হয় মোন্দঠর ধ্োন্দরর 

এই েিুজ্ দিূ িোঘোন্দের শেযোয় শুন্দয় খচোে িুন্দজ্ ভোিন্দল আিোর দৃষ্টিশজি বেন্দর পোই–এই 

েি বিজ্ন মোন্দঠ খশষ প্রহন্দরর খজ্যোৎস্নোভরো রোন্দত্র মুে উাঁচু কন্দর খচন্দয় থোকন্দল 

অনন্তপন্দথর েোত্রীন্দদর খদেো েোয়…ওপর আকোন্দশর খজ্যোৎস্নোভরো িোযু়ির িোন্দদর 

েমন পন্দথ-পথ। খদহেন্দন্ধ েুরবভি হয়। পন্দরর দুুঃন্দে খকোন্দনো দয়োলু আিো খে খচোন্দের 

জ্ল খেন্দল, নদী েমুন্দে জঝনুন্দকর মন্দধ্য প়িন্দল িো মুিো হয়, বিল-িোাঁওন্দ়ির পদ্মেুন্দল 

প়িন্দল পদ্মমধু্ েৃষ্টি কন্দর…আমোর বনন্দি-েোওয়ো দৃষ্টি-প্রদীন্দপ আন্দলো খজ্বন্দল বদন্দি েবদ 

খকউ পোন্দর খিো খে ওরোই পোরন্দি। 
 

েীিোর কথো মন্দন হয়। আচ্ছো, এই রোন্দত্র এিক্ষণ খে বক করন্দি? খে জ্ীিন্দনর মন্দধ্য খে 

আন্দি, খে জ্ীিন্দনর জ্ন্দনয খে চিরী হয় বন। হয়ি রোন্নোঘন্দর িন্দে এিক্ষন্দণ এইরকম 

রোাঁধ্ন্দচ, ও অি িই প়িন্দি ভোলিোন্দে, িোন্দদর ঘন্দর একেোনোও িই খনই, িই প়িো হয়ি 

খেেোন্দন খঘোর অপরোধ্–খেমন বিল জ্যোঠোইমোর কোন্দি। জ্ীিন্দনর খে-খকোন্দনো 

আন্ভরো অবভেিোর েমন্দয়ই েীিোর িযথ ি জ্ীিন্দনর কথো আমোর মন্দন নো এন্দে 

পোন্দর নো। 
 

েিোই বমন্দল খেন্দি িেলোম। রোন্নো হ’ল িব়ির খঝোল, আলুভোন্দি, পটলভোজ্ো। কোপোেীর 

মো অবিবশয খদবেন্দয় বদল। কোল ষ্টঠক এই েমন্দয় েোে়িোঘোন্দটর পন্দথ িটিলোয় খচৌধু্রী-

ঠোকুর ভজ্ন েোইন্দচ। বক েোরোপ খলোকটো! টোকোর দরকোর বিল, আমোয় িলন্দল খিো 

আবম বদিোমই। চুবর কন্দর বক হ’ল! 
 

জ়্ুিন চিরোেী েোওয়ো-দোওয়োর পন্দর েল্প করন্দি লোেল। িলখল–শুনুন দোদোঠোকুর, এই 

খে কোপোেীর মো খদেন্দচন, এর িোিো অন্দনক টোকো জ্বমন্দয় মোরো বেন্দয়বিল। খেন্দিো নো, 

শুধু্ টোকো জ্মোন্দিো। মরিোর েময় ভোইন্দক িলন্দল, অমুক জ্োয়েোয় মোলেোয় টোকো 

খপোাঁিো আন্দি, বনন্দয় এন্দে আমোয় খদেো। িো এই পোনচোলোর খকোন্দণ ভোঙো উনুন্দনর মবধ্য 

মোলেো খপোাঁিো বিল–খকউ জ্োনন্দিো নো। মরিোর েময় িোই টোকোর মোলেো েোমন্দন বনন্দয় 

খেোন্দল। টোকো খদেবি খদেবি মন্দর খেল। 
 

–খে টোকো খক খপন্দল িোর পর? 
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–িোরপর িুন্দ়িো খিো মন্দর খেল। িোর ভোই রটোন্দল মোলেোেিু টোকো খেই রোবি খেোলমোন্দল 

চুবর হন্দয়ন্দি। এমন বক টোকোর অভোন্দি িুন্দ়িোর খিরোদ্দটোও হ’ল নো। খপন্দটর ওপর 

িোবণজ্য কন্দর টোকো জ্বমন্দয় খেল, বনন্দজ্র খভোন্দে খিো লোেন্দলোই নো–একষ্টটমোত্র খমন্দয়। 

এই কোপোেীর মো, িোর খভোন্দেও হ’ল নো। টোকোর মোলেো রোিোরোবি খক খে খকোথোয় 

েবরন্দয় খেলন্দল– 

 

কোপোেীর মো ঝোাঁন্দঝর েন্দে িন্দল উঠল–হযো াঁন্দেো হযো াঁ। েবরন্দয় খেলন্দি এন্দেবিল পো়িোর 

খলোক! খে খনিোর খে বনন্দয়ন্দি। আবম বক আর বকিু জ্োবন খন, নো িুজঝ খন? ধ্ম্ম আন্দিন 

মোথোর ওপর–বিবন খদেন্দিন। ি-মোন্দের খমন্দয় বনন্দয় বিধ্িো হন্দয় খলোন্দকর খদোর খদোর 

ঘূবরবচ দুন্দটো ভোন্দির জ্বনয–আমোয় বেবন িোন্দপর ধ্ন্দন– 

 

িোিুরোম িলন্দল–আর শোপমবন্ন কন্দরো নো িোপু। খিোমোর অন্দদন্দি থোকি, খপন্দি। িোদ 

খদও ওেি কথো। উনুন্দন আগুন আন্দি বকনো খদন্দেো খিো, আর একিোর কলন্দকটো ধ্রোই। 
 

ওন্দদর মন্দধ্য আর একজ্ন িলন্দল–ও জ়্ুিনেুন্দ়িো, স্বরূপেন্দঞ্জর িোজ্োন্দর কোল দুপুন্দরর 

আন্দে খপৌৌঁিোন্দনো েোন্দি নো? 

 

–দুন্দটোর কম হন্দি নো। ি’ডী খকোশ, িোর আন্দে েোওয়ো-দোওয়ো কন্দর খনওয়ো েোন্দি। 
 

 িোিুরোম িলন্দল–এিোর খকাঁ দুবলর খমলোয় খলোক েোন্দচ্ছ কই খিমন জ়্ুিনেুন্দ়িো? …খে 

িির খদন্দেবিন্দল খিো? পন্দথ েোরোরোিই খলোক হোাঁটন্দিো। 
 

অদ্ভুি লোেবিল এ রোিষ্টট আমোর কোন্দি। এি কথোও মন্দন এন্দন খদয়! ঘমু আর আন্দে 

নো। ভোিবিলোম মোনুষ এি অন্দল্পও েুেী হয়? আর েুে জজ্বনেটো বক অবনন্দদিশয 

রহেযময় িযোপোর–এই বনজ্িন রোন্দত্র মুি অপবরবচি প্রোন্তন্দরর মন্দধ্য িোরোেবচি 

আকোন্দশর নীন্দচ শুন্দয় েিোই েুন্দের স্বপ্ন খদেন্দি–বকন্তু একজ্ন্দনর েুন্দের ধ্োরণোর েন্দে 

অনয আর একজ্ন্দনর ধ্োরণোর বক বিষম পোথ িকয! 
 

েকোন্দল ওন্দদর কোি খথন্দক বিদোয় বনন্দয় পজশ্চম মুন্দে হোাঁষ্টট। রোঢ খদন্দশর ি়ি ি়ি মোন্দঠর 

ওপর বদন্দয়। রোঙো িোবল, বদেন্দন্ত িোলিন্দনর েোবর। হয়ি মোন্দঠর মোন্দঝ প্রোচীন কোন্দলর 

প্রকোণ্ড দীবঘ, িোলিন্দন খঘরো বক েোাঁকো জ্োয়েো এ-েি! মন্দন হি খেন েীমোহোরো 

বদকেমুন্দে খভলো ভোবেন্দয় চন্দলবি, খকোন অেোি বদেন্দন্তর িননীল উপকূন্দল বেন্দয় 

বভ়িন্দিো, খকোনেোন্দন িমোলিরুবনন্দর িনভূবম শযোমোয়মোন, খেেোন্দন েন্ধভরো অন্ধকোর 

িীবথপথ খিন্দয় অবভেোবরকোরো বচরবদন পো ষ্টটন্দপ ষ্টটন্দপ হোাঁন্দট িৃ্োিন্দনর বদন েুবরন্দয় 

খেল, মহোভোরন্দির েুে খকন্দট খেল, েমুনোর িন্দট খকবলকদন্দম্বর িোয়ো কোন্দলর 

অন্ধকোন্দর লুবকন্দয়ন্দি, িিুও ওন্দদর ও েোওয়োর খশষ হন্দি নো, আমোরও নো। 
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মোন্দঠর পন্দথর প্রথমটোয় খকাঁ দুবল খমলোর খলোকজ্ন্দনর েন্দে খদেো হি। পন্দর আর 

খিমন খলোক খদবে বন, এি ি়ি মোন্দঠর মন্দধ্য অন্দনক েময় আবম একোই পবথক। এই 

ধু্ ধু্ েীমোহীন প্রোন্তন্দর েূে িোন্দির বক মূবিি! আমোন্দদর অঞ্চন্দল খকোন্দনোবদন িো খদবে বন। 

অন্ধকোর হন্দল মোন্দঠর মন্দধ্যই কিবদন রোি কোষ্টটন্দয়বি। খিন্দলন্দিলোয় চো-িোেোন্দন 

কোষ্টটন্দয় এই বশক্ষো খপন্দয়বিলোম, রোজত্রন্দি খে খকোথোও আশ্রয় বনন্দি হন্দি, একথো মন্দনই 

ওন্দঠ নো। শীন্দির খদশ নয়, ঘন বহমোরন্দণযর বহংস্র শ্বোপদ খনই এেোন্দন–বনিোন্ত বনরীহ, 

বনরোপদ খদশ–এেোন্দন নক্ষত্রভরো মুি আকোন্দশর চোাঁন্দদোয়োর িলোয় মোষ্টটর ওপর েো-হয় 

একটো বকিু খপন্দি রোি কোটোন্দনোর মি আন্ েোট-পোলন্দঙ্ক শুন্দয় পোইবন। 
 

একবদন এই অিস্থোয় একষ্টট অদ্ভুি অবভেিো হ’ল। একটো অপূি ি নোম-নো-জ্োনো 

অনুভূবির অবভেিো। মুন্দে খে কথো িলো েোয় নো, খিোঝোন্দনো েোয় নো, শুধু্ খেই-ই খিোন্দঝ 

েোর এ রকম হন্দয়ন্দি। 
 

েকোন্দল িোমুনহোষ্টট িন্দল একটো গ্রোন্দম এক গ্রোময হোিুন্দ়ি কবিরোন্দজ্র অবিবথ 

হন্দয়বিলুম।  খেবদন িোাঁর স্ত্রী একষ্টট রণচণ্ডী–েিক্ষণ খেেোন্দন বিলোম, িোাঁর েোলিোন্দদযর 

বিরোম বিল নো। আবম বেন্দয় েন্দি িন্দেবি, বিবন খদোন্দরর আ়িোল খথন্দক স্বোমীর উন্দদ্দন্দশ 

আরম্ভ করন্দলনও–অলন্দেন্দয় বমনন্দে, আমোর েন্দে খিোমোর এি শি্িুরিো বকন্দের িল 

বদবক? রোন্নোঘন্দরর খরোয়োন্দক চোলো িুলন্দি খিোমোয় িন্দলন্দি খক? েরন্দম এন্দক ঘন্দরর মন্দধ্য 

খটাঁকো েোয় নো উনুন জ্বলন্দল, েোও িো একটু হোওয়ো আেন্দিো, চোলো িুলন্দলও হোওয়ো 

আেন্দি খিো ও ডযোকরো? ওই অবেকুন্দণ্ডর মন্দধ্য খিোমোর বপজণ্ড রোাঁধ্ন্দিো খেও। 
 

স্ত্রী চন্দল খেন্দল কবিরোজ্-মশোয় িলন্দলন–আর িন্দলন খকন মশোই, হো়ি ভোজ্ো-ভোজ্ো 

হন্দয় খেল। শুনন্দলন খিো দোাঁন্দির িোবদয–ওই রকম েদোেি িদো চলন্দি। আর খঘোর 

শুবচিোই, দুবনয়োর জজ্বনে েি অশুি। বদন্দনর মন্দধ্য েোিিোর নোইন্দি, বনমুবনয়ো হন্দয় 

েবদ নো মন্দর িন্দি বক িন্দলবি। আজ্ এক িির ধ্ন্দর এই খেোয়োন্দলর একপোন্দশ িিন্দপোশ 

খপন্দি খশোয় আলোদো–ঘন্দরর জজ্বনে েি অশুি খে, খেেোন্দন বক খশোয়ো েোয়? ওরকম 

বিল নো মশোয়, খিন্দলটো মন্দর বেন্দয় অিবদ ওই রকম– 

 

িোরপর খেকথো িলবিলোম! িোমুনহোষ্টট খথন্দক বিন্দকন্দল িোর হন্দয় খক্রোশবিন্দনক খেন্দি 

নো-খেন্দি েন্ধযো হন্দয় খেল। মোন্দঠর মন্দধ্য একটো খিোট নদী, রোিো খথন্দক একটু দনূ্দর। 

নদী এি খিোট খে িোন্দক আমোন্দদর খদশ হ’খল িলন্দিো েোল। দু-পোন্দ়ি রোঙো কোাঁকর 

বিিোন্দনো, ধ্োন্দর ধ্োন্দর কোাঁটোন্দঝোপ আর িোলেোি। খেেোন্দন রোজত্র েোপন করন্দিো িন্দল 

মোষ্টটর ওপর খিোট শিরজঞ্চেোনো খপন্দি িোর ওপন্দর িেলোম। খকোনবদন্দক জ্নপ্রোণী 

খনই। 
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েোন্দলর ওপোন্দর একটো িোলেোন্দির মোথোয় শুকন্দনো পোিো হোওয়োয় ে়ি ে়ি শে করন্দি–

এই অন্ধকোর প্রন্দদোন্দষ িোলেোন্দির মোথোর ওপরকোর আকোন্দশ বনুঃেে একষ্টট িোরো–

আবম একিোর িোরোষ্টটর বদন্দক চোইবি, একিোর চোবরবদন্দকর বনিব্ধ, পোিলো অন্ধকোন্দরর 

বদন্দক চোইবি। হঠোৎ আমোর মন্দন খকমন একটো আন্ হ’ল। খে আন্ এি অদ্ভুি 

খে খিদনো খথন্দক িো খিশী পৃথক নয়, খে পুলক খচোন্দে জ্ল এন্দন বদল, মন্দন খকমন 

একটো অবনন্দদিশয অভোন্দির অনুভূবি জ্োবেন্দয় িুন্দলন্দি খেন। 
 

বকিুক্ষণ আন্দেও খে-জ্েন্দি বিলোম, এ খেন খে-জ্েৎ নয়! 
 

এ জ্েৎ েুেেুন্দের িুচ্ছ জ্নন্দকোলোহল কি েভীর মোষ্টটর িন্দরর নীন্দচ চোপো পন্দ়ি 

েোওয়োর জ্েৎ। েুল েুন্দট বনজ্িন্দন ঝন্দর প়িোর জ্েৎ…অজ্োনো কি িনপ্রোন্তন্দর কি 

অশ্রুভরো আন্িীন্দথ ির জ্েৎ…কি স্বপ্ন খভন্দঙ েোওয়ো..কি আশোর হোবে বমবলন্দয় 

েোওয়ো… 

 

শুধু্ বনজ্িন্দন চূিিীবথর িোলীিনন্দরেোর মোথোর ওপর শযোমলিোর পো়িটোনো েীমোহীন 

নীল শূন্দনয িহুদনূ্দরর খকোন ক্ষীণরজশ্ম নক্ষন্দত্রর েন্দে এ জ্েৎ এক..শিোেীন্দি 

শিোেীন্দি কি লক্ষ মন্দনর আন্, আশো, েি ি, হোবে, দৃষ্টি-ক্ষমিোর িোহোদুবর খকোথোয় 

মুবিন্দয় বনন্দয় খেন্দল খদয়, ক্ষীণ দুি িল হোি বপ্রয়ন্দক বনম িম জ্ীিন্দনর গ্রোে খথন্দক িোাঁচোিোর 

খচিো কন্দর নো, নো িুন্দঝ হোন্দে, েুশী হয়, আশোর স্বপ্নজ্োল খিোন্দন… 

 

অন্ধকোন্দর খকোন েবনেন্দভি চুনপোথর হন্দয় েোয় িোন্দদর হো়ি… 

 

আিোর নিীন িুন্দক নিীন আন্ খজ্ন্দে ওন্দঠ। আিোর হোবে, আিোর েুশী হওয়ো, আিোর 

আশোর স্বপ্ন-জ্োল খিোনো…অথচ েি েময় িোন্দদর মোথোর ওপর বদন্দয় অনন্ত কোন্দলর 

প্রিোহ িুন্দট চন্দল, পুন্দরোন্দনো পোিো ঝন্দর পন্দ়ি, নিুন েোন পুন্দরোন্দনো হন্দয় েোয়। গ্রন্দহ গ্রন্দহ, 

নক্ষন্দত্র নক্ষন্দত্র কি দৃশয-অদৃশয খলোন্দক, কি অজ্োনো জ্ীিজ্েন্দিও এরকম খিদনো, 

দীনিো, দুুঃে। দনূ্দরর খে-েি অজ্োনোন্দলোন্দক কু্ষে গ্রোময নদী দীঘ ি িটেোন্দির িোয়োয় িন্দয় 

েোয়, িোন্দদর শোন্ত িন-িীবথর মূন্দল বপ্রয়জ্ন্দনর, িহুবদন-হোরো বপ্রয়জ্ন্দনর কথো ভোন্দি–

নদীর খস্রোন্দি খশওলো-দোম-ভোেো জ্ন্দল অনন্দন্তর স্বপ্ন খদন্দে..খে অনন্ত িোর চোরধ্োন্দর 

বঘন্দর আন্দি েি েময়, িোর বনুঃশ্বোন্দে, িোর িুন্দকর অদময প্রোণন্দস্রোন্দি, িোর মন্দনর 

েুশীন্দি, নোক্ষজত্রক শূনযপোন্দরর বমটবমন্দট িোরোর আন্দলোয়। দনূ্দরর ওই বদগ্বলয় খেেোন্দন 

চুবপ চুবপ পৃবথিীর পোন্দন মুে নোবমন্দয় কথো কইন্দি, শূনযপন্দথ অদৃশয চরন্দণ খদিন্দদিীরো 

খেন এই েন্ধযোয় ওেোন্দন খনন্দম আন্দেন। েেন নদীজ্ল খশষন্দরৌন্দে বচক বচক কন্দর, 

কূন্দল কূন্দল অন্ধকোর বেন্দর আন্দে, পোনকলে খশওলোর েুল কোন্দলো জ্ন্দল েন্ধযোর িোয়োয় 

ঢ্োকো পন্দ়ি েোয়–িেনই। আমোর মন্দন েি ওলট-পোলট হন্দয় খেল, এমন এক খদিিোর 

িোয়ো মন্দন নোন্দম-খেন জ্যোঠোইমোন্দদর শোলগ্রোমবশলোর খচন্দয় ি়ি, আটঘরোর িটিলোর 
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খেই পোথন্দরর প্রোচীন মূবিিষ্টটর খচন্দয় ি়ি, মহোপুরুষ খ্রীন্দের খচন্দয়ও ি়ি––চোলন্দরেোয় 

দনূ্দরর স্বপ্নরূন্দপ খেই খদিিোরই িোয়ো, এই বিশোল প্রোন্তন্দর স্নোন েন্ধযোর রূন্দপ মোথোর 

ওপর উন্দ়ি েোওয়ো। িোবলহো াঁন্দের েোাঁই েোাঁই পোেীর ডোন্দক…খেই খদিিো আমোয় পথ 

খদবেন্দয় বদন। আবম েো হোবরন্দয়বি িো আর চোই খন, আবম চোই আজ্কোর েন্ধযোর মি 

আন্, এিং খে নিুন দৃষ্টিন্দি এই এক মুহনূ্দিির জ্ন্দনয জ্েৎটোন্দক খদন্দেবি খে দৃষ্টি 

হোবরন্দয় েোন্দি জ্োবন, খে আন্ জ্ীিন্দন অক্ষয় হন্দি নো জ্োবন–বকন্তু আর একিোরও 

খেন অন্তি িোরো আন্দে আমোর জ্ীিন্দন। 
 

. 
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১১. 

 

পরবদন দুপুন্দর েন্ধোন বমলল খক্রোশ-চোন্দরক দনূ্দর েোরিোবেনী গ্রোন্দম একষ্টট প্রবেি 

আে়িোিোব়ি আন্দি, খেেোন্দন মোন্দঝ মোন্দঝ ভোল ভোল চিষ্ণি েোধু্ আন্দেন। েোাঁন্দয়র িোইন্দর 

আে়িোিোব়ি, খেেোন্দন থোকিোর জ্োয়েোও খমন্দল। 
 

েন্ধযোর েোমোনয আন্দে েোরিোবেনীর আে়িোিোব়িন্দি খপৌৌঁিলোম। গ্রোন্দমর প্রোন্দন্ত একটো 

পুকুন্দরর ধ্োন্দর অন্দনকগুন্দলো পোিপোলো-িোয়োশূনয, কোাঁকরভরো, ঊষর ধু্-ধু্ মোন্দঠর মন্দধ্য 

এক জ্োয়েোয় টলটন্দল স্বচ্ছ জ্ন্দল ভরো পুকুর। পুকুরপোন্দ়ি িকুল, খিল, অন্দশোক, 

িমোল, বনমেোন্দির িোয়োভরো ঘনকুঞ্জ, দু-চোরন্দট পোেীর েোন্ধযকোকবল–মরুর িুন্দক 

শযোমল মরুেীন্দপর মি মন্দন হ’ল। এ-অঞ্চন্দল এর নোম খলোচনদোন্দের আে়িো। আবম 

খেন্দিই একজ্ন খপ্রৌঢ চিষ্ণি, েলোয় িুলেীর মোলো, পরন্দন খমোটো িেন্দরর িবহি িোে, 

উন্দঠ এন্দে জজ্ন্দেে করন্দল,–খকোন্দেন্দক আেো হন্দচ্চ িোিুর? িোরপর িোলপোিোর খিোট 

চোটোই খপন্দি বদন্দল িেন্দি, হোি-মুে খধ্োয়োর জ্ল বনন্দজ্ই এন্দন বদন্দল। খেোলমি 

উন্দঠোন্দনর চোবরধ্োন্দর রোঙো মোষ্টটর খদওয়োল-খিোলো ঘর, েি ঘন্দরর দোওয়োন্দিই দুষ্টট-বিনষ্টট 

চিষ্ণি, েুি েম্ভিি আমোর মিই পবথক, রোন্দত্রর জ্নয আশ্রয় বনন্দয়ন্দি। 
 

েন্ধযোর পন্দর আবম িোলপোিোর চোটোইন্দয় িন্দে একষ্টট িৃি চিষ্ণন্দির একিোরো িোজ্নো ও 

েোন শুনবচ–এমন েময় একষ্টট খমন্দয় আমোর েোমন্দন উন্দঠোন্দন এন্দে জজ্ন্দেে করন্দল– 

আপবন রোবত্তন্দর বক েোন্দিন–? 

 

আবম বিজিি হন্দয় িললোম–আমোয় িলন্দিন? 

 

খমন্দয়ষ্টট শোন্ত েুন্দর িলন্দল–হযো াঁ। রোবত্তন্দর বক ভোি েোন? 

 

আবম থিমি খেন্দয় িললোম–েো হয়, ভোিই েোন্দিো। আপনোন্দদর েোন্দি েুবিন্দধ্। 
 

খমন্দয়ষ্টট িলন্দল–আমোন্দদর েুবিন্দধ্ বনন্দয় নয়–এেোন্দন আপনোর েো ইন্দচ্ছ হন্দি খেন্দি িোই 

িলন্দিন। চো েোন বক আপবন? 

 

এ পে িন্ত খকোন জ্োয়েোয় এমন কথো শুবন বন, খকোন মজ্ন্দর িো চিষ্ণন্দির আে়িোন্দিই 

নয়। খডন্দক খকউ জজ্ন্দেে কন্দর বন আবম বক খেন্দি চোই। িললোম–চো েোওয়ো অন্দভযে 

আন্দি, িন্দি েুবিন্দধ্ নো হ’খল– 
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খমন্দয়ষ্টট আমোর কথো খশষ হওয়োর আন্দেই চন্দল খেল এিং বমবনট কুব়ি পন্দর এক 

খপয়োলো চো বনন্দয় এন্দে বনুঃেন্দঙ্কোন্দচ আমোর হোন্দি বদন্দল। িলন্দল–বচবন ষ্টঠক হন্দয়ন্দি বকনো 

খদেুন। 
 

আিোর িোন্দক খদেলোম রোন্দত্র েোিোর েমন্দয়। লম্বো দোওয়োয় েোবর বদন্দয় েোি-আটজ্ন 

খলোক খেন্দি িন্দেন্দি, খমন্দয়ষ্টট বনন্দজ্র হোন্দি েিোইন্দক পবরন্দিশন করন্দল। প্রকোণ্ড ি়ি 

ভোন্দির খডকবচ বনন্দজ্ দু-হোন্দি ধ্ন্দর বনন্দয় এন্দে আমোন্দদর েোমন্দন রোেন্দল–িো খথন্দক 

থোলো কন্দর ভোি বনন্দয় েকলন্দক বদন্দি লোেল। আমোর পোন্দশর খলোকষ্টটন্দক িলন্দল–ও বক 

শযোমো কোকো, নোউন্দয়র ঘণ্ট বদন্দয় আর দুন্দটো েোন। ওন্দিলো খিো েোওয়োই হয় বন! 
 

খে েম্ভ্রন্দম িলন্দল–নো বদবদঠোকরুন, আমোন্দক িলন্দি হন্দি নো আপনোর। খপন্দট জ্োয়েো 

খনই। খিাঁ িুল খমন্দে িরং দুন্দটো েোন্দিো– 

 

–হযো াঁ কোেন্দিন, খিাঁ িুল নো খেন্দল চলন্দি খকন? দুধ্ বদজচ্ছ– 

 

িোরপর আমোর েোমন্দন এন্দে িলন্দল–আপনোর খিোধ্ হয় ওন্দিলো েোওয়োই হয় বন? 

আপনোন্দকও দুধ্ বদজচ্ছ। 
 

এিগুন্দলো খলোক খেন্দি িন্দেন্দি, দুধ্ খদওয়ো হ’ল খমোন্দট বিনজ্নন্দক–বকন্তু খে িযজিেি 

প্রন্দয়োজ্নবিন্দশন্দষ এিং িোর বিচোরকত্রী ওই খমন্দয়ষ্টটই। আমোর খকৌিুক হ’ল ভোবর। 
 

রোন্দত্র শুন্দয় শুন্দয় ভোিলোম চমৎকোর খমন্দয়ষ্টট ি! খদেন্দি েুশ্রী িন্দট, িন্দি েুি েু্রী 

নয়। বকন্তু আবম ওরকম মুন্দের ে়িন কেনও খদবে বন, প্রথন্দম েন্ধযোন্দিলোয় ওন্দক 

খদন্দেই আমোর মন্দন হন্দয়বিল একথো। িোর িোর খচন্দয় খদেন্দি ইন্দচ্ছ হয়–খে ওর েু্র 

ডোের খচোে দুষ্টটর জ্ন্দনয, নো ওর মুন্দের একষ্টট বিবশি ধ্রন্দনর লোিণযময় ে়িন্দনর 

জ্ন্দনয, রোন্দত্র িো ভোল িুঝন্দি পোবর বন। খমন্দয়ষ্টট খক? বনিোন্ত খিন্দলমোনুষ খিো নয়–

েোরোন্দদন্দহ খেৌিনশ্রী েুন্দট উন্দঠন্দি পবরপূণ ি ভোন্দিই–এেোন্দন ওভোন্দি থোন্দক খকন? 

আে়িোর েন্দে ওর বক েম্পকি? নোনো প্রশ্ন মন্দন উন্দঠ ঘুম আর আন্দে নো। 
 

পরবদন েকোন্দল খমন্দয়ষ্টটর েন্দে অন্দনকিোর খদেো হ’ল। অবিবথন্দদর কোরও অেত্ন নো 

হয় খেবদন্দক খদেলোম ওর খিশ দৃষ্টি আন্দি। এ অঞ্চন্দল চোন্দল কোাঁকর ি’খল খে বনন্দজ্ 

েকোন্দল কুন্দলো বনন্দয় িন্দে প্রোয় আধ্মণ চোল ঝো়িন্দল। খিলো ন’টোর েময় হঠোৎ এন্দে 

আমোয় িলন্দল–আপনোর ময়লো জ্োমো-কোপ়ি েবদ পুাঁটবলন্দি থোন্দক ি বদন, খকন্দচ 

খদন্দিো। আপনোর েোন্দয়র জ্োমোটোও ময়লো হন্দয় বেন্দয়ন্দি, েুন্দল বদন। েুি খরোদ, দুপুন্দরর 

মন্দধ্য শুবকন্দয় েোন্দি। 
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আবম প্রথমটো একটু েঙ্কুবচি হন্দয় পন্দ়িবিলোম। িোর পর খদেলোম খে েকলন্দকই 

জজ্ন্দেে করন্দি িোরও ময়লো কোপ়ি-খচোপ়ি বকিু আন্দি বকনো। একজ্ন িিৃ িোউন্দলর 

খেরুয়ো আলেোিো ময়লো হন্দয়বিল িন্দল েুবলন্দয় বনন্দয় খেল। পন্দর শুনলোম খমন্দয়ষ্টট 

ওরকম প্রোয়ই কন্দর, আে়িোন্দি ময়লো-কোপন্দ়ি থোকিোর খজ্ো খনই। 
 

এেোন্দন বদন দুই কোটিোর পন্দর আর একটো জজ্বনে আমোর বিন্দশষ কন্দর খচোে প়িল 

খে, খমন্দয়ষ্টটর মন্দধ্য খকোন বমন্দথয েন্দঙ্কোচ খনই, েহজ্ বেন্দধ্ িযিহোর, বক কোন্দজ্, বক 

কথোিোিিোয়। েজ্ীি ও দীবপ্তময়ী, খেন েঞ্চোবরণী দীপবশেো, েবদ শযোমোেী খমন্দয়ন্দক 

দীপবশেোর েন্দে িুলনো করো েোয়। িৃিীয় বদন বিন্দকন্দল এন্দে িলন্দল-পুকুরপোন্দ়ির 

িোেোন খদন্দেন্দিন? আেুন খদবেন্দয় বনন্দয় আবে। 
 

এই কথোটো আমোর ি়ি ভোল লোেল–এ পে িন্ত আবম খকোন খমন্দয় খদবেবন খে িোেোন 

ভোলিোন্দে, খদেোিোর জজ্বনে ি’খল মন্দন কন্দর। 
 

ওর েন্দে খেলোম। অন্দনক েোি আমোন্দক খে বচবনন্দয় বদন্দল। কোঞ্চন েুন্দলর েোি এই 

প্রথম বচনলোম। এক খকোন্দণ একটো ি়ি িমোল েোন্দির িলোয় ইন্দটর একটো িুলেীমঞ্চ 

ও খিদী খদবেন্দয় িলন্দল–িোিো এেোন্দন িন্দে জ্প করন্দিন। 
 

জজ্ন্দেে করলোম–আপনোর িোিো এেন খকোথোয়? 

 

খমন্দয়ষ্টট খকমন খেন একটো বিিন্দয়র দৃষ্টিন্দি আমোর বদন্দক খচন্দয় িলন্দল–িোিো খিো খনই, 

এই চোর িির হ’ল মোরো বেন্দয়ন্দিন। এই খে পুকুরটো, িোিো কোষ্টটন্দয়বিন্দলন, আর এই 

িকুলেোন্দির ওপোন্দশ বিষু্ণমজ্র িুলবিন্দলন, খশষ কন্দর খেন্দি পোন্দরন বন। 
 

এই কথোয় েূত্র েুাঁন্দজ্ খপলোম ওর েম্পূণ ি পবরচয় জজ্ন্দেে করিোর। এ দু-বদন কোউন্দক 

ওর েম্বন্দন্ধ খকোন কথো িবল বন, পোন্দি খকউ বকিু মন্দন কন্দর। খকৌিূহন্দলর েন্দে 

িললোম– আপনোর িোিোর নোন্দমই িুজঝ এই আে়িো? 

 

–বক, খলোচনদোন্দের আে়িো? িো নয়, আমরো ব্রোহ্মণ, আমোর িোিোর নোম বিল কোশীশ্বর 

মুেুন্দেয। খলোচনদোে এই আে়িো িেোন, বকন্তু মরিোর েমন্দয় িোিোর হোন্দি এর ভোর বদন্দয় 

েোন। িোরপর িোিো আট-ন’ িির আে়িো চোলোন। আে়িোর নোন্দম েি ধ্োন্দনর জ্বম, েি 

িোিোর। আেুন, বিষু্ণমজ্র খদেন্দিন নো? 

 

মন্দন ভোবি বিষু্ণমজ্র িুচ্ছ, বেবলপোইন েীপপুঞ্জ পে িন্ত আবম েন্দে খেন্দি রোজ্ী 

আবি। পুকুরপোন্দ়ির একটো িকুলেোন্দির পোন্দশ একটো আধ্-চিবর ইন্দটর ঘর। খমন্দয়ষ্টট 
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িলন্দল– েোাঁথো খশষ হয় বন খিো, হঠোৎ িোিো–িোইন্দি আন্দদ্দক হন্দয় আন্দি। কোাঁচো েোাঁথুবন, 

আর িিন্দরর িষ িোয় ওবদন্দকর খদওয়োন্দলর েোবনকটো আিোর খভন্দঙ পন্দ়ি বেন্দয়ন্দি। 
 

িকুলেোন্দি বক লিো উন্দঠন্দচ, খদবেন্দয় িললোম–খিশ েুল েুন্দটন্দি খিো, বক লিো এটো? 

 

ও িলন্দল–মোলিী লিো। 
 

একটু চুপ কন্দর খথন্দক খহন্দে িলন্দল–জ্োন্দনন? আমোর নোম– 

 

ওর কথোর ভবেন্দি মন্দন হ’ল এ এেনও খিন্দলমোনুষ। িললোম–আপনোর নোম 

মোলিীলিো? ও! কোল উিদোে িোিোজ্ী রুবন িন্দল ডোকবিন্দলন আপনোন্দক, িোই 

ভোিলোম খিোধ্ হয়– 

 

ও েলজ্জ মুন্দে িলন্দল-লিো নয়, মোলো। 
 

দুজ্ন্দনই আে়িোিোব়ির নোটমজ্ন্দর বেন্দর এলোম। িোর পর মোলিীন্দক আর খদেন্দি 

খপলোম নো, খেই খে খে রোন্নোঘন্দর বক কোজ্ বনন্দয় ঢু্কল রোি দশটো পে িন্ত আর খেেোন 

খথন্দক খিরুল নো। 
 

েকোন্দল ঘুম খভন্দঙ উন্দঠ মন্দন খকমন এক ধ্রন্দনর মধু্র অনুভূবি। মোলিীন্দক খেন স্বন্দপ্ন 

খদন্দেবি–ওর প্রকৃিপন্দক্ষ খকোন পোবথ িি অজিি খেন খনই। স্বপ্ন ভোঙোর েন্দে েন্দে িোর 

কথো মন্দন প়িল, িকুলিলোয় িোর েন্দে দোাঁব়িন্দয়বি, খে হোবেমুন্দে বনন্দজ্র নোম িন্দলন্দি, 

িোর খচোেমুন্দের খেই েন্দচিন নোরীন্দির েলজ্জিো অথচ িোবলকোর প্রেলভ খকৌিুক 

বপ্রয়িো–িোর েোরো খদন্দহর েুঠোম লোিণয, এ-েি খেন অিোিি স্বপ্নজ্েৎ খথন্দক েংগ্রহ 

করো িৃবি। বকন্তু মন্দন খে খিদনো অনুভি করলোম নো, েো আন্দে এই কথো খভন্দি খে 

স্বন্দপ্ন েো খদন্দেবচ ও েি বমন্দথয, মোয়ো, মোয়ো–ও আর পোি নো, ও িোয়োন্দলোন্দকর রচো স্বে ি, 

ওর চন্দ্রোন্দলোবকি বনজ্িন পি িিবশেরও বমন্দথয, ও বদিযোেনোরোও বমন্দথয। মোলিী এইেোবন 

আন্দি, কোন্দি কোন্দিই আন্দি, িোন্দক আরও কিিোর খদেন্দিো। মোলিী আেন্দি খিো? 

 

মোলিী েকোন্দল একরোশ িুন্দলো বপাঁজ্ন্দি িেল। খিলো এেোন্দরোটো পে িন্ত খে আর খকোন্দনো 

কোন্দজ্ খেল নো। প্রথম এেোন্দন এন্দে খে খপ্রৌঢ চিষ্ণিষ্টটন্দক খদন্দেবিলোম, িোর নোম 

উিিদোে–খেই খলোকষ্টটই মোলিীর অবভভোিক, কোে িি বকন্তু মোলিীর খেয়োন্দল িোন্দক 

চলন্দি হয়। খেও মোলিীর কোন্দি িন্দে িুন্দলো বপাঁজ্ন্দি িযি আখি, মোলিীর কথো 

খঠলিোর েোধ্য িোর খনই। 
 

মোলিীর ইবিহোে উিিদোন্দের মুন্দে একবদন ইবিমন্দধ্য শুনলুম। উিি িোিোজ্ীন্দক 

একবদন আে়িোর িোইন্দরর মোন্দঠ বনন্দয় বেন্দয় খকৌশন্দল ঘুবরন্দয় মোলিীর কথো জজ্ন্দেে 
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করন্দিই ও িলন্দল–ওর িোিো আমোর পোঠশোলোর খপোন্দ়িো িনু্ধ। ওরো ব্রোহ্মণ, এ খদন্দশর 

েমোন্দজ্ কুলীন। মোলিীর ঠোকুরদোদো শ্রীধ্র মুেুষ্টট খিশ নোম-করো কীিিন েোইন্দয় 

বিন্দলন। বনন্দজ্র দল বিল। দু-পয়েো হোন্দি কন্দরবিন্দলনও। একবদন রোবত্তন্দর িোইন্দর 

খিরুন্দচ্চন, দরজ্োর খচৌকোন্দঠর কোন্দি িোব়ির খি়িোলটো খেন বকন্দের েন্দে খেলো করন্দি। 

েুটেুট করন্দি অনন্তচিুদিশীর রোি, ভোে মোে…খেমন িোইন্দর পো বদন্দি বেন্দয়ন্দি 

অমবন েোন্দপ খিোিল বদন্দয়ন্দি পোন্দয়। েোপ বিল খচৌকোন্দঠর িোইন্দর, আন্দলো-আাঁধ্োন্দর 

খলন্দে িুন্দ়িো িো খটর পোয় বন। ঘন্দর িেন খিন্দলর খিৌ মোলিীর মো, মোলিীর িোিো িোব়ি 

খনই। খচাঁ বচন্দয় িলন্দলন–খিৌমো, শীেবের আন্দলো জ্বোন্দলো, আমোয় এক েোিো দব়ি দোও 

শীেবের। দব়ি বনন্দয় িোাঁধ্ন বদন্দয় উন্দঠোন্দন বেন্দয় িেন্দলো। িলন্দল–আমোয় আর ঘন্দর খেন্দি 

হন্দি নো খিৌমো, িলি পন্দ়িন্দি। খলোকজ্ন এল, ঝো়িোন্দনো হ’ল–বকিুন্দিই বকিু হ’ল নো, 

খভোর রোন্দত্র মোরো খেল। 
 

মোলিীর িোিো চপিৃক বকিু হোন্দি খপন্দয় একটো লিণ-কলোন্দয়র খদোকোন করন্দল। িোর 

মি অবিবথন্দেিোর িোবিক আবম কেনও কোরও খদবে বন। খদোকোন ি িোই, িোব়ি হখয় 

উঠল একটো মি ি়ি অবিবথশোলো। েি খলোকই িোব়িন্দি আেুক, বেরন্দিো নো। একিোর 

রোি-দুপুন্দরর েময় পাঁবচশজ্ন েোধু্ এন্দে হোজজ্র, েেোেোের েোন্দচ্ছ, অন্দনক দরূ খথন্দক 

শুন্দন এন্দেন্দি এেোন্দন জ্োয়েো পোন্দি। খদোকোন্দনর জজ্বনেপত্র ভোষ্টঙন্দয় পাঁবচশমবূিি েোধু্র 

খেিো হ’ল। েকোন্দল িোরো িলন্দল, আমোন্দদর জ্নবপিু দু-টোকো প্রণোমী দোও। অি টোকো 

নেদ খকোথোয় পোন্দি? েোধু্রো িলন্দল–নো দোও খিো অবভেম্পোি খদন্দিো। আবম িললোম–

বমি, অবভেম্পোি খদয় বদক, টোকো বদও নো ওন্দদর। ওরো খলোক ভোল নো। খে িলন্দল– 

অবভেম্পোন্দির ভয় কবর খন, িন্দি আমোর কোন্দি খচন্দয়ন্দি, আবম খেেোন খথন্দক পোই, 

বনন্দয় এন্দে খদন্দিোই। মোলিীর মোন্দয়র কোন্দনর মোক়িী আর েোাঁবদ নথ শ্রীমন্তপুন্দরর 

িোজ্োন্দর বিক্রী কন্দর টোকো বনন্দয় এল। িোন্দিও কুন্দলোয় নো, আবম িোকী েোিটো টোকো 

বদলোম–িন্দি েোধু্রো বিন্দদয় হয়। 
 

মোলিী িেন খিোট, একবদন হঠোৎ স্ত্রীন্দক এন্দে িলন্দল-দযোে আর েংেোন্দর থোকন্দিো নো। 

স্ত্রীও িলন্দল–আমোয় েন্দে নোও। স্ত্রীন্দক িলন্দল–িোাঁশিোেোন্দন ওই হোাঁব়িটো পন্দ়ি আন্দি, 

বনন্দয় এন্দে ধু্ন্দয় ওন্দি ভোি রোাঁন্দধ্ো। খেন্দয় চন্দলো। লিণ-কলোন্দয়র খদোকোন বিবলন্দয় বদন্দল। 

খডোমপো়িো খথন্দক েিোইন্দক খডন্দক বনন্দয় এন্দে িলন্দল–েোর েো েুশী বনন্দয় েোও। দশ 

বমবনন্দটর মন্দধ্য খদোকোনেোে। েিোই িলন্দল–পোেল হন্দয় বেন্দয়ন্দি। িোর পর খিৌ আর 

খমন্দয়র হোি ধ্ন্দর খকোথোয় চন্দল খেল। িির দুই পন্দর এন্দে এই খলোচনদোে িোিোজ্ীর 

আে়িোয় উঠন্দলো। িোিোজ্ী িেন িুন্দ়িো হন্দয়ন্দিন, ি়ি ভোলিোেন্দিন, বিবন িলন্দলন–

িোিো, মহোপ্রভু খিোমোয় পোষ্টঠন্দয় বদন্দয়ন্দিন, আমোর আে়িোর ভোর খিোমোয় বনন্দি হন্দি, 

আবম আর খিশী বদন নয়। পন্দরর িির িোিোজ্ী খদহ রোেন্দলন, ওই পুকুরপোন্দ়ির 

িমোলিলোয় িোাঁন্দক েমোবধ্ খদওয়ো হল। 
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ক্রন্দম মোলিীর িোিোর নোম খদশময় িব়িন্দয় প়িল। খেোেো াঁইজ্ী িলন্দিো েিোই। 

খেোেো াঁইজ্ীন্দক খদিিো িন্দল জ্োনন্দিো এ-খদন্দশর খলোক। অমন বনন্দল িোভ, অমন অমোবয়ক 

খলোক খকউ কেনও খদন্দে বন। শরীন্দর অহঙ্কোর িন্দল পদোথ ি বিল নো। আর অমন মুি 

মোনুষ হয় নো–খকোন িোাঁধ্ন, খকোন বনয়মেণ্ডীর ধ্োর ধ্োরি নো। আমোন্দদর খিোিন্দমর 

েমোন্দজ্ও অন্দনক আইন-কোনুন আন্দি, খমন্দন নো চলন্দল েমোন্দজ্ বনন্দ্ হয়, ি়ি ি়ি 

মচ্ছন্দির েময় খনমন্তন্ন পোওয়ো েোয় নো। খে গ্রোহযও করন্দিো নো, এন্দকিোন্দর 

আপনন্দভোলো, েদোন্, মুিপুরুষ বিল। েোরিোবেনী কোমোরন্দদর েোব়ির কোজ্ আন্দি 

কলকোিোয়, একিোর িোন্দদর িোব়ি কোঙোলীন্দভোজ্ন হন্দচ্ছ, খিশ ি়িন্দলোক িোরো। 

কোমোরন্দদর খমজ্কিিো রিনিোিু। দোাঁব়িন্দয় িদোরক করন্দিন–এমন েময় খদন্দেন 

খেোেো াঁইজ্ী কোঙোলীন্দদর েোবরন্দি পোিো খপন্দি িন্দে েোন্দচ্ছন। পোন্দি খকউ খটর পোয় িন্দল 

থোন্দমর আ়িোন্দল িন্দেন্দিন। চহ চহ কোণ্ড, িোব়িেুি এন্দে হোিন্দজ্ো়ি কন্দর দোাঁ়িোন্দলো। এ 

বক কোণ্ড খেোেো াঁইজ্ী, আমোন্দদর অকলযোণ হন্দি খে! খলোকটো এি েরল–খকোন্দনো লম্বো-

চও়িো কথো নয়, খকোন্দনো উপন্দদশ নয়, অিোক হন্দয় িলন্দল, িোন্দি খদোষ বক? আবম 

শুনলোম কোঙোলীন্দভোজ্ন হন্দি, ভোল-ম্ খেন্দি পোওয়ো েোন্দি, িোই এন্দেবি, এই পথ 

বদন্দয় েোজচ্ছলোম। খে জ্োি মোনন্দিো নো, েমোজ্ মোনন্দিো নো, আপন পর িুঝন্দিো নো, 

বনয়ম-কোনুন্দনর ধ্োর ধ্োরন্দিো নো। কি খলোক মন্ত্র বনন্দি আেন্দিো। িলন্দিো–মন্ত্র বক 

খদন্দিো? আপনোন্দক ভোিন্দি েিোইন্দয়র চোকর, িযে, এই মন্ত্র। মোলিীর মো আন্দেই মোরো 

বেন্দয়বিল। খেোেো াঁইজ্ীর বনন্দজ্র মরণও হ’ল স্ত্রীর মৃিুযর বিন িির পন্দর। একবদন 

খকোথো খথন্দক িৃষ্টি মোথোয় বভন্দজ্ আে়িোয় এন্দলন। িোর পরবদন েকোন্দল আমোয় 

িলন্দলন–উিি, কোল আমোর ি়ি ঠোণ্ডো খলন্দেন্দি, একটু খেন জ্বর-মি হন্দয়ন্দি। আজ্ 

আর ভোি েোি নো, বক িন্দলো? দু-বদন পন্দর জ্বর বনন্দমোবনয়োয় দোাঁ়িোন্দলো। িুঝন্দি 

খপন্দরবিন্দলন িোাঁচন্দিন নো, খমন্দয়ন্দক মরন্দণর আন্দের বদন খডন্দক িন্দল খেন্দলন-মোলিী 

মো, খিোর বিন্দয় বদন্দয় খেন্দি পোরলোম নো, িো আমোর িলো রইল েোন্দক খিোর মন চোয়, 

িোন্দকই বিন্দয় কবরে। বিবন খিো চন্দল খেন্দলন, মোলিীন্দক এন্দকিোন্দর বনুঃেম্বল অেহোয় 

খেন্দল খরন্দে। হোন্দি পয়েো রোেন্দি জ্োনন্দিন নো। ভবিষযন্দির ভোিনো ভোিন্দিন নো–খেটো 

আবম গুণ িবল বন, খদোষই িবল–বিন্দশষ কন্দর অি ি়ি খমন্দয়–আর ওর খকউ খনই 

জত্রেংেোন্দর। িোপ খনই, মো খনই, পয়েো খনই, িোব়ি খনই, ঘরিোব়ি এই আে়িো। মোলিীও 

খে খদেন্দিন–ও খমন্দয়ও পোেল, ও িোন্দপর ধ্োরোয় বেন্দয়ন্দি। খলোকজ্নন্দক েোওয়োন্দচ্ছ, 

খেিো করন্দি–ওই বনন্দয়ই থোন্দক। বকিু মোন্দন নো, ভয় কন্দর নো। অনয খমন্দয় হন্দল এই েি 

পো়িোেো াঁন্দয় কি িদনোম রটি–খেোেো াঁইজ্ীর খমন্দয় িখল েিোই মোন্দন, িোই খকউ বকিু 

িন্দল নো। 
 

বদন-পন্দনর খকন্দট খেল। 
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মোলিীর িোিোর ইবিহোে শুন্দন িুন্দঝবি আবম এেোন্দন ি-মোে থোকন্দলও এরো আমোয় চন্দল 

খেন্দি িলন্দি নো–বিন্দশষ কন্দর মোলিী খিো িলন্দিই নো। বকন্তু আমোর পন্দক্ষ থোকোও 

খেমন অেম্ভি হন্দয় উঠন্দি, চন্দল েোওয়ো িোর খচন্দয়ও অেম্ভি খে! মোলিীন্দক নিুন 

খচোন্দে খদেন্দি বশন্দেবি ওর িোিোর পবরচয় শুন্দন পে িন্ত। মোলিীর িোিোর মি খলোন্দকর 

েন্ধোন্দন কি ঘুন্দরবি, এিবদন পন্দর েন্ধোন বমন্দলন্দি, বকন্তু চোকু্ষষ খদেো হ’ল নো। 

জ্েন্দির েকল বনুঃস্বোথ ি বনুঃেম্পকি খলোক পরস্পন্দরর েন্দেোত্র–িো খে খলোক েেোিীন্দর 

নিেীন্দপর আকোন্দশই প্রথম বদন্দনর আন্দলো খদেুন বকংিো খদেুন কবপলোিস্তু িো 

পযোন্দলস্টোইন িো আবেবের ওপরকোর ইিোলীর ইন্দ্রনীল আকোন্দশর িন্দল। 
 

মোলিীন্দক কি কথো িলিোর আন্দি ভোবি বকন্তু ওর েন্দে আর আমোর খিমন বনজ্িন্দন 

খদেো হয় নো। আবম খদবে মোলিীর আশোন্দিই আবম েোরোবদন িন্দে থোবক–ও কেন 

আেন্দি। ও থোন্দক েোরোবদন বনন্দজ্র কোন্দজ্ িযি–হয়ি খদেলোম ঘর খথন্দক ও িোর হ’ল, 

ভোবি আমোর কোন্দিই আেন্দি িুজঝ–বকন্তু িো নো এন্দে থোলো-হোন্দি কোন্দক ভোি বদন্দি খেল 

নয়ি আলনোন্দি কোপ়ি টোঙোন্দি িযি আন্দি। হয়ি একিোর থোকন্দি নো খপন্দর খডন্দক 

িবল–ও মোলিী– 

 

মোলিী িলন্দল–আেবি। 
 

আবম িন্দেই আবি, খিলো দুপুর েব়িন্দয় খেল। ও এল কই? 

 

বদনগুন্দলো প্রোয়ই এই রকম। িো িো়িো আমোর ওপর ওর খকোন বিন্দশষ পক্ষপোি আন্দি 

িন্দল আমোর মন্দন হয় নো। প্রথম বদনকিক খে খে রকম ধ্োরণো নো হন্দয়বিল এমন নয়। 

বকন্তু এেন খে ভুল খভন্দঙন্দি। েকলন্দক খেমন েত্ন কন্দর, আমোন্দকও খিমবন কন্দর। 
 

একবদন িন্দে উিিদোন্দের একিোরো খমরোমি করবি–মোলিী খদেন্দি খপন্দয় উন্দঠোন্দনর 

ও-খকোণ খথন্দক চঞ্চলপন্দদ এন্দে েোমন্দন দোাঁ়িোল। েন্দকৌিুক েুন্দর িলন্দল–ও! কোকোর 

খেই একিোরোটো? আপবন েোরোন্দচ্ছন নোবক? বক জ্োন্দনন আপবন একোিোরো েোরোন্দনোর? 

 

আবম অপ্রবিভ নো হন্দয় িললোম–জ্োনোজ্োবনর বক আন্দি এন্দি? েোবনকটো িোর হোন্দি 

এন্দেবিল–িোই পবরন্দয় বদজচ্ছ। কথো খশষ করোর েন্দে েন্দে হোবেমুন্দে খচোে িুন্দল 

চোইন্দিই ওর েন্দে খচোেোন্দচোবে হ’ল। খেই মুহনূ্দিি হঠোৎ আমোর মন্দন হ’ল মোলিীন্দক 

এেোন্দন একো বনুঃেহোয়, বনি িোন্ধি, বরি অিস্থোয় খেন্দল আবম খকোথোও খেন্দি পোরি নো। 

ওর এেোন্দন খক আন্দি? একপোল অনোিীয়, অবশবক্ষি খোঁন্দয়ো চিষ্ণন্দির খমলোর মন্দধ্য 

ওন্দক খেন্দল খরন্দে েোি বক কন্দর? িোরো ওর খকউ নয়। িোরো ওন্দক িুঝন্দি নো। িোর খচন্দয় 

আমোর মন্দনর খদন্দশ ও আমোর অন্দনক আপন, আমোর বনকটিম প্রবিন্দিশী। 
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ভোিলোম মোলিীন্দক েি কথো িবল। িবল, মোলিী, েংেোন্দর খিোমোরও খকউ খনই, 

আমোরও খকউ খনই। িুবম েোধু্ িোন্দপর েিী খমন্দয়, খিোমোর েংেোর-বিিোেী আপন-

খভোলো িোন্দপর আশীি িোদ ওই শযোমেু্র িমোলিরু িোয়োর মি খিোমোন্দক বঘন্দর খরন্দেন্দি 

জ্োবন, বকন্তু আবমও খে-েন্ধোন্দন খিবরন্দয়বি, খে-েন্ধোন েেল হন্দি নো িুবম েবদ পোন্দশ 

এন্দে নো দোাঁ়িোও। 
 

বকন্তু িোর িদন্দল িললোম–ভোল কথো মোলিী, খিোমোন্দক অন্দনক বদন খথন্দক িলি 

ভোিবি। উিি িোিোজ্ীন্দক িন্দল আমোয় এেোন্দন একটো পোঠশোলো করোর িযিস্থো কন্দর 

বদন্দি পোর? আমোর বকিু হয় িো খথন্দক। 
 

মোলিী এন্দে দোওয়োয় পো ঝুবলন্দয় িেল। ওর মুন্দের পোশটো খদেো েোন্দচ্ছ, একটো েকুুমোর 

লোিণয খেন ওর মুন্দের চোবরপোন্দশ বঘন্দর আন্দি–এক ধ্রন্দনর েু্র মুে আন্দি, মন্দন হয় 

খেন িোন্দদর মুন্দের চোবরপোন্দশ একটো অদৃশয খেৌ্ে িজ্োন্দলর খিিনী রন্দয়ন্দি, েেন কথো 

নো িন্দল চুপ কন্দর থোন্দক, িেন িোন্দদর মুন্দের এই ভোিটো েুস্পি হন্দয় েুন্দট ওন্দঠ– 

মোলিীর মুে খেই ধ্রন্দনর। আমোর কথোয় ওর মুেন্দচোে বচন্তোকুল হন্দয় উঠল, খেন বক 

একটো বিষম েমেযো িোর ঘোন্দ়ি আবম চোবপন্দয় বদন্দয়বি। িলন্দল–বকন্তু এেোন্দন েো খভন্দি 

করন্দিন, িোর বকিু হন্দি নো। এেোন্দন মোইন্দন খদন্দি নো খকউ। এেোন্দন ভেন্দলোক খনই। 

েোরিোবেনীন্দি কোমোন্দররো আন্দি, ওন্দদর কলকোিোয় েোব়ির কোরেোনো, খেইেোন্দনই 

থোন্দক। েরকোন্দররো বিন িির পন্দর এন্দেবিল পুন্দজ্োর েময় খদন্দশ।–িোরপর খহন্দে 

খিন্দলমোনুন্দষর মি ঘো়ি দুবলন্দয় িলন্দল–ধ্োন বনন্দয় খিন্দল প়িোন্দি পোরন্দিন? এন্দদন্দশ 

মোইন্দনর িদন্দল ধ্োন খদয়। নোুঃ, খে-েি আপনোর কোজ্ নয়। িো আপবন খিো এেোন্দন 

জ্খল পন্দ়ি খনই? হোন্দি বকিু খনই, একবদন হন্দিই। েিবদন নো হয়, এেোন্দন থোকুন। 

আপনোন্দক এ অিস্থোয় খকোথোও খেন্দি খদি নো। এেোন্দন থোকন্দি কি হন্দচ্ছ খিোধ্ হয়, নো? 

েবিয কথো িলুন। 
 

–েবিয কথো বক েি েময় িলো েোয় মোলিী? 

 

—খকন, িলুন নো বক িলন্দিন? 

 

—এেন থোক, আমোর কোজ্ আন্দি। খশোন, উিিদোন্দের একিোরোটো এেোন্দন রইল, 

ি’খলো িোন্দক। খিোমোর জ্ন্দনয েোরোন্দনো হ’ল নো। 
 

মোলিী অিোক হন্দয় খচন্দয় খথন্দক িলন্দল–খকোথোয় েোন্দিন? শুনুন। িো খর, অদ্ভুি মোনুষ 

বকন্তু আপবন! 
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িোইন্দরর মোন্দঠ এন্দে দোাঁব়িন্দয় মন্দন হ’ল আকোশ-িোিোন্দের রূপ ও রং খেন এই এক 

মুহনূ্দিির মন্দধ্য িদন্দল খেন্দি আমোর খচোন্দে। মোলিী ও-কথো িলন্দল খকন খে, আপনোন্দক 

এ অিস্থোয় খকোথোয় খেন্দি বদন্দি পোরি নো?–এই খেই মোঠ, খেই নীলোকোশ, মোন্দঠর মন্দধ্য 

েোরিোবেনীর কোমোরন্দদর কোটোন্দনো ি়ি দীবঘটো, েিই খেই আন্দি–বকন্তু মোলিীর মনু্দের 

একষ্টট কথোয় েি এি েু্র, এি অপরূপ, এি মধু্ময় হন্দয় উঠল খকন? 

 

ষ্টঠক খেই অদ্ভুি রোজত্রষ্টটর মি- মোন্দঠর মন্দধ্য বনজ্িন নদীর ধ্োন্দর শুন্দয় খেমন হন্দয়বিল 

খেবদন। অনুভূবি বহন্দেন্দি দুই-ই এক। খকোন প্রন্দভদ খনই খদেলুম। খকোথোয় খেই বিরোট 

খদিিো, আর খকোথোয় খেই মোলিী! 
 

িোরপর বদন-কিক মোলিীর েন্দে বক জ্োবন খকন আমোর প্রোয়ই খদেো হয়। েমন্দয় 

অেমন্দয়, কোরন্দণ-অকোরন্দণ ও আমোর েোমন্দন েেনই এন্দে পন্দ়ি বকংিো কোি বদন্দয় 

েোয়, দোাঁব়িন্দয় দুন্দটো কথো নো িন্দল েোয় নো। হয়ি অবি িুচ্ছ কথো–িন্দে আবি, েোমন্দন 

বদন্দয় েোিোর েময় িন্দল খেল–িন্দে আন্দিন? এ-কথো িলিোর খকোন প্রন্দয়োজ্ন খনই–বকন্তু 

েোরোবদন্দনর এই টুকন্দরো টুকন্দরো অকোরণ কথো, একটুেোবন হোবে, কৃজত্রম খেষ, কেখনো 

িো শুধু্ চোহবন..এর মন্দধ্য বদন্দয় ওর কোন্দি আবম অন্দনকটো এবেন্দয় েোই–ও আমোর কোন্দি 

এবেন্দয় আন্দে। এন্দি কন্দর িুজঝ ও আমোর অজিিন্দক উন্দপক্ষো কন্দর চলন্দি পোন্দর নো–ও 

আমোর েন্দে কথো িন্দল আন্ পোয়। 
 

বিন্দকন্দল েেন ওর েন্দে এক-এক বদন েল্প কবর, িেন খদবে ওর মন্দনর চমৎকোর 

একটো েজ্ীিিো আন্দি। বনন্দজ্ খিশী কথো িলন্দি ভোলিোন্দে নো–বকন্তু খশ্রোিো বহেোন্দি খে 

এন্দকিোন্দর প্রথম খশ্রণীর। খে-খকোন্দনো বিষন্দয় ওর খকৌিূহল জ্োেোন্দনো েোয়–মন্দনর বদক 

খথন্দক খেটো ি়ি একটো গুণ। এমনভোন্দি েন্দকৌিূহল ডোের খচোে দুষ্টট িুন্দল একমন্দন 

খে শুনন্দি–িোন্দি খে িলন্দি িোর মন্দন আরও নিুন নিুন কথো খেোেোয়, ওন্দক আরও 

বিজিি করিোর ইন্দচ্ছ হয়। 
 

মোলিী ি়ি চোপো খমন্দয় বকন্তু এিবদন পন্দর হঠোৎ খেবদন উিন্দির মুন্দে শুনলোম খে ও 

খিশ েংসৃ্কি জ্োন্দন। ওর িোিোর এক িনু্ধ জত্রগুণোচরণ কোিযিীথ ি নোবক খশষ িয়ন্দে এই 

আে়িোয় বিন্দলন, এইেোন্দনই মোরো েোন। িোাঁর খকউ বিল নো–মোলিীর িোিো িেন খিাঁন্দচ– 

বিবনই এেোন্দন িোাঁন্দক আশ্রয় খদন। জত্রগুণো-পজণ্ডন্দিরই কোন্দি মোলিী বিন-চোর িির 

েংসৃ্কি পন্দ়িবিল। মোলিীন্দক জজ্ন্দেে করন্দিই মোলিী িলন্দল–এেন আর ওেি চচিো 

খনই, ভুন্দল বেন্দয়বি। েোমোনয একটো ধ্োিুর রূপও মন্দন খনই। িন্দি রঘুর খেোক অন্দনক 

মুেস্থ আন্দি, েো েো ভোল খলন্দেবিল িোই বকিু বকিু মুেস্থ কখরবিলোম, খেইগুন্দলো ভুবল 

বন। িন্দি েহজ্ ভোষো েবদ হয়, প়িন্দল মোন্দনটো েোবনকটো িুঝন্দি পোবর। খে এমন বকিু 
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হোিী খঘো়িো নয়! উিিজ্যোঠো আিোর িোই আপনোন্দক বেন্দয়ন্দি িলন্দি–উিি-জ্যোঠোর 

েো কোণ্ড! 
 

চিষ্ণি-ধ্ন্দম ির আিহোওয়োয় মোনুষ হন্দয়ন্দি িন্দট, বকন্তু ও বনন্দজ্ খেন বকিুই মোন্দন নো– 

এই ভোন্দির। কেনও খকোনও পূজ্ো-অচিনো ওন্দক করন্দি খদবে বন, এক ওর িোিোর 

বিষু্ণমজ্ন্দর প্রদীপ খদেোন্দনো িো়িো। আে়িোয় প্রবিষ্টষ্ঠি বিগ্রন্দহর পূজ্োর খেোেো়ি কন্দর 

উিি বনন্দজ্, মোলিীন্দক খেবদন্দক ি়ি একটো খঘাঁষন্দি খদবে বন। িো িন্দল ওর মন ওর 

িোন্দপর মি েংস্কোরমুিও নয়। খিোটেোন্দটো িোি-বিচোর এি মোন্দন খে, আে়িোর খলোন্দক 

অবিষ্ঠ। েন্ধযোন্দিলো জঝন্দঙ িুন্দলবিল িন্দল একষ্টট িোিোজ্ীন্দক মোলিীর কোন্দি ক়িো কথো 

শুনন্দি হন্দয়বিল। খিো াঁয়োিুাঁ বয়র িোলোই ি়ি-একটো খনই- মুবচর খিন্দলন্দকও ঘন্দরর দোওয়োয় 

িবেন্দয় েোওয়োন্দচ্ছ, কোও়িো পো়িোয় অেুে হ’খল েোিু কন্দর বনন্দয় বেন্দয় বনন্দজ্র হোন্দি 

েোইন্দয় আেন্দি খদন্দেবি। 
 

একবদন বিন্দকন্দল আে়িোর েোমন্দনর মোন্দঠ পোঠশোলো করবি, মোলিী এন্দে িলন্দল–বদন 

আজ্ ওন্দদর িুষ্টট। আেুন একটো জজ্বনে খদবেন্দয় আবন। 
 

আে়িোর পোন্দশ খিোট একটো মোঠ খপবরন্দয় একটো রোঙো মোষ্টটর ষ্টটলো। িোর ওপর শোল 

পলোন্দশর িন–ষ্টটলোর নীন্দচ ঘন িনবেজির জ্েল। ষ্টটলোর ওপোন্দর পলোশিন্দনর আ়িোন্দল 

একটো খিোট মজ্র। মোলিী িলন্দল–এই খদেোন্দি আনলোম আপনোন্দক। নজ্ন্দকশ্বর 

বশন্দির মজ্র-ি়ি জ্োগ্রি ঠোকুর–েৃস্টোন হ’খলও মোথোটো খনোয়োন–খদোষ হন্দি নো। 
 

মজ্ন্দরর পূজ্োরী দু’েোনো িোিোেো বদন্দয় আমোন্দদর জ্ল বদন্দল। খে উব়িষযোর ব্রোহ্মণ, 

উপোবধ্ মহোবন্ত, িহুকোল এন্দদন্দশ আন্দি, িোংলো জ্োন্দন ভোল। মোলিীন্দক খিন্দলন্দিলো 

খথন্দক খদন্দে আেন্দি। 
 

িোরপর আমরো বিনজ্ন্দনই মজ্ন্দরর পজশ্চম বদন্দকর খরোয়োন্দক িেলুম। মোলিী 

িলন্দল–মহোন্ত-কোকো, িলুন খিো এই মজ্র-প্রবিষ্ঠোর কথোটো এাঁন্দক। ইবন আিোর েৃস্টোন 

বকনো, ওেি মোন্দনন নো– 

 

আবম িললুম–আুঃ, খকন িোন্দজ্ িকি মোলিী? বক মোবন নো-মোবন–মোন্দন প্রন্দিযক 

মোনুন্দষর– 

 

মোলিী আমোর কথোটো খশষ করন্দি বদন্দল নো। িলন্দল–আপনোর িক্িৃিো রোেুন। শুনুন, 

এটো েুি আশ্চে ি কথো–িলুন খিো মহোবন্ত-কোকো? 
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মহোবন্ত িলন্দল–এইেোন্দন আন্দে খেোয়োলোন্দদর িোেোন বিল, িির-পঞ্চোশ আন্দেকোর কথো। 

খরোজ্ িোন্দদর দুধ্ চুবর খেি। দু-বিনন্দট েরু েকোন্দল একদম দুধ্ বদি নো। একবদন িোরো 

রোি খজ্ন্দে রইল। েভীর বনষুবি রোন্দি খদন্দে ষ্টটলোর নীন্দচর ওই িনবেজির জ্েল খথন্দক 

খক এক খিোকরো িোর হন্দয় েরুর িোাঁন্দট মুে বদন্দয় দুধ্ েোন্দচ্ছ। খে-েি েরু িোিুর বভন্ন 

পোনোয় নো, িোরোও খিশ দুধ্ বদন্দচ্ছ। খিোকরোর রূপ খদন্দে ওরো বক জ্োবন বক িঝুন্দল, খকোন 

খেোলমোল করন্দল নো খিোকরোও দুধ্ খেন্দয় ওই জ্েন্দলর মন্দধ্য ঢু্ন্দক প়িল। পন্দরর বদন 

েকোন্দল িন্দন খেো াঁজ্ কন্দর খদন্দে বকিুই নো। েুাঁজ্ন্দি েুাঁজ্ন্দি এক বশিবলে পোওয়ো খেল। 

ওই খে বশিবলে খদেন্দিন মজ্ন্দরর মখধ্য। মোঘ মোন্দে খমলো হয়–ভোবর জ্োগ্রি ঠোকুর। 
 

মোলিী েন্দি ির দৃষ্টিন্দি আমোর বদন্দক খচন্দয় িলন্দল–শুনন্দলন পোবেমশোই? মোন্দনন নো খে 

ি়ি বকিু? 

 

আবম িললোম–আবম খি়িোন্দি খি়িোন্দি অন্দনক জ্োয়েোয় এ-রকম খদন্দেবি। কি েোাঁন্দয় 

প্রোচীন িটিলোয় নুব়ি, ষষ্ঠীন্দদিী, ওলোন্দদিী, কোলীমূবিির প্রবিষ্ঠোর মূন্দল এই ধ্রন্দনর 

প্রিোদ আন্দি। খলোন্দক কি দরূ খথন্দক এন্দে পুন্দজ্ো খদয়, িোন্দদর মন্দধ্য েিযকোর ভজি 

খদন্দেবি। এক পো়িোেো াঁন্দয়র খিোিন্দমর আে়িোয় একেোনো পোথর খদন্দেবিলোম–িোর 

ওপন্দর পোন্দয়র বচি খেোদোই করো, আে়িোর অবধ্কোরী পয়েোর খলোন্দভ েোত্রীন্দদর িলন্দিো 

ওটো খেোদ শ্রীকৃন্দষ্ণর পোন্দয়র দোে, খে িৃ্োিন খথন্দক েংগ্রহ কন্দর এন্দনন্দি পোথরেোনো। 

আবম খদন্দেবি একষ্টট িরুণী ভজিমিী পিীিধূ্ন্দক খচোন্দের জ্ন্দল আকুল হন্দয় পোথরটো 

েেোজ্ন্দল ধু্ন্দয় বনন্দজ্র মোথোর লম্বো চুল বদন্দয় মুবিন্দয় বদন্দি। বক জ্োবন খকোথোয় খপৌৌঁিন্দলো 

ওর প্রণোম। খকোন ঊব িমূল অন্দধ্োশোে খদিিো ওর খেিো গ্রহণ করন্দি খেবদন িোব়িন্দয় 

বদন্দয়বিন্দলন িোাঁর িহুপিবিি িোহু? 

 

বক অপূি ি েূে িোি হন্দচ্ছ বিশোল পজশ্চম বদেন্দন্ত! দনূ্দরর িোলেোন্দির মোথোগুন্দলো খেন 

িোাঁধ্োকবপর মি খিোট খদেোন্দচ্ছ, গুাঁ ব়িগুন্দলো খদেোন্দচ্ছ খেন েরু েরু নলেোে়িোর ডোাঁটো–

আর িোর ওপরকোর নীলোকোন্দশ রঙীন খমঘন্দলোন্দক বপেলিন্দণ ির পোহো়ি, েমুে, খকোন 

স্বপ্নেোেন্দরর অজ্োনো খিলোভূবম …পোন্দয়র নীন্দচর মোষ্টট েোরোবদন খরোন্দদ পুন্দ়িন্দি–

িোিোন্দে িোরই েুেন্ধ। 
 

মোলিী িলন্দল–বিষু্ণমজ্ন্দর েোাঁজ্ জ্বন্দল বন এেনও। প্রদীপ বদইন্দে চলুন– 

 

খেেোন্দন ওর িোিোর মজ্ন্দর প্রদীপ খদওয়ো হন্দয় খেল। আবম পুকুরপোন্দ়ির খিাঁ িুলেোন্দির 

খমোটো খশকন্দ়ি িেলুম, ও দোাঁব়িন্দয় রইল। িললোম–আমোয় িুবম খে েৃস্টোন িল, িুবম 

আমোর কথো বকিু জ্োন নো। িোর পর ওন্দক আমোর িোলযজ্ীিন, বমশনোরী খমমন্দদর 

কথো, আমোন্দদর দোবরেয, মো েীিো ও দোদোর কথো েি িললোম। বিন্দশষ কন্দর উন্দিে 

করলোম আমোর খেই দৃষ্টিশজির কথোটো–েো এেন হোবরন্দয়বি। খিন্দলন্দিলোর ঘটনো 
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আমোর এেন আর খিমন মন্দন খনই–িিুও িললোম েো মন্দন বিল–খেমন চো-িোেোন্দনর 

দু একটো ঘটনো, িোন্দলয পোনীর মৃিুযবদন্দনর িযোপোর, হীরু রোন্দয়র মিুৃযর কথো, খমজ্িোিরু 

পুত্রেন্তোন হওয়ো েংক্রোন্ত িযোপোর। 
 

িললোম–েীশুেৃস্টন্দক ভজি কবর িন্দল অন্দনক লোঞ্ছনো েহয কন্দরবি জ্ীিন্দন। বকন্তু খে 

আমোর খদোষ নয়, খিন্দলন্দিলোর বশক্ষো। ওই আিহোওয়োন্দিই মোনুষ হন্দয়বিলোম। আবম 

এেনও িোাঁর ভি। িুবম িোাঁর কথো বকিু জ্োন নো–িুি চচিনয খেমবন মহোপুরুষ, বিবনও 

খিমবন। মহোপুরুষন্দদর বক জ্োি আন্দি মোলিী? কর আদোয় করন্দিো খলবভ, 

ইহুদীেমোন্দজ্ খে বিল নীচ, পবিি, েমোন্দজ্র ঘৃণয। েিোই িোন্দক খদন্দে মুে বেবরন্দয় 

চন্দল খেি। েীশু িোন্দক িলন্দলন–খলবভ, িুবম নীচ খক িন্দল? িুবম ভেিোন্দনর েন্তোন। 

খলবভ আনন্দ্ খকাঁ ন্দদ খেলন্দল। েমোন্দজ্র েি খহয় খলোকন্দক বিবন খকোল বদন্দয়বিন্দলন, 

িোন্দদর মন্দধ্য খিশযো বিল, জ্োলজ্ীিী বিল, কুষ্ঠী বিল। িোাঁন্দক েিোই িলন্দিো পোেল, 

ধ্ম িহীন, আচোরভ্রি। িোাঁর িোপ, মো, ভোই আপনোর জ্নও িোাঁন্দক িলন্দিো পোেল–িোরো 

জ্োনি নো ঈশ্বরন্দক খে খজ্ন্দনন্দি, িোর িোইন্দরর আচোন্দরর প্রন্দয়োজ্ন খনই। িোাঁর ধ্ম ি 

খেিোর ধ্ম ি। 
 

িোর পর আবম ওন্দক খেবদনকোর অবভেিোর কথো িললোম। পুকুন্দরর ওপোন্দর 

দরূবিেবপ িি আকোন্দশর বদন্দক খচোে খরন্দে আমোর মন্দন এল খে রোঢন্দদন্দশর এই েীমোহীন 

রোঙোমোষ্টটর মোন্দঠর মন্দধ্য খেবদন আবম অনয এক খদিিোর স্বপ্ন খদন্দেবি। খে বক বিরোট 

রূপ! ওই রোঙো খেোধূ্বলর খমন্দঘ, িন্দণ ি, আকোন্দশ িোাঁর িবি। িোাঁর আেন েি িত্র–িোন্দলর 

েোবরন্দি, িমোল-বনকুন্দঞ্জ, পুকুন্দর-খেোাঁটো মৃণোলদন্দল, দুুঃন্দে খশোন্দক, মোনুন্দষর মুন্দের 

লোিন্দণয, বশশুর হোবেন্দি…খে এক অদ্ভুি খদিিো! বকন্তু কিটুকুই িো খে অনুভূবি 

হ’ল! খেমন আেো অমবন বমবলন্দয় েোওয়ো!.. 
 

মোলিী, আন্দেই িন্দলবি, অদ্ভুি খশ্রোিো। খে বক একোন্ত মন্দনোন্দেোন্দের েন্দে শুনন্দল 

েেন আবম িন্দক খেলুম। চুপ কন্দর রইল অন্দনকক্ষণ, খেন বক ভোিন্দি। 
 

িোরপর হঠোৎ িলন্দল–আচ্ছো, আপনোন্দক একটো কথো িবল। খপ্রম ও খেিোর ধ্ম ি বক শুধু্ 

েীশুেৃন্দির খদওয়ো? আমোন্দদর খদন্দশ ওেি িুজঝ িন্দল বন? আমোন্দদর আে়িোয় 

খলোচনদোে িোিোজ্ী বিন্দলন, ঠযোং-ভোঙো কুকুর পথ খথন্দক িুন্দক কন্দর িুন্দল আনন্দিন। 

একিোর একটো ষোাঁন্দ়ির বশং খভন্দঙ বেন্দয়বিল, ঘোন্দয় খপোকো থুক থুক করন্দি, েন্দন্ধ কোন্দি 

েোওয়ো েোয় নো। খলোচনজ্যোঠো িোন্দক খজ্োর কন্দর খপন্দ়ি খপন্দল ঘো খথন্দক লম্বো লম্বো খপোকো 

িোর কন্দর বেনোইল বদন্দয় বদন্দিন নযোক়িো কন্দর। িোন্দিই এক মোে পন্দর ঘো েোরন্দলো। 
 

–এ-েি কথো িলোর দরকোর কন্দর নো, মোলিী। আবম খিোমোন্দক িন্দলবি খিো ধ্ন্দম ির 

খদশকোল খনই, মহোপুরুষন্দদর জ্োি খনই। েেন শুবন খিোমোর িোিো েবরি 
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প্রবিন্দিশীন্দদর খমন্দয়র বিন্দয়ন্দি বনন্দজ্র িোব়ি খথন্দক দোনেোমগ্রী িোেন িোর কন্দর 

বদন্দিন–বদন্দি বদন্দি চপিৃক আমন্দলর িোেন্দনর ি়ি বে্ুক েোবল কন্দর খেন্দলবিন্দলন–

িেনই আবম িুন্দঝবি ভেিোন েি খদন্দশই অদৃশযন্দলোক খথন্দক িোাঁর িোণী প্রচোর 

কন্দরন্দিন, খকোন বিন্দশষ খদশ িো জ্োন্দির ওপর িোাঁর পক্ষপোি খনই। মোনুন্দষর িুন্দকর 

মন্দধ্য িন্দে বিবন কথো কন, আর েোর কোন আন্দি, খে শুনন্দি পোয়। 
 

ওর িোিোর কথোয় ওর খচোন্দে জ্ল ভন্দর এল। অনযমনস্ক হন্দয় অনযবদন্দক মুে বেবরন্দয় 

রইল। খদন্দেবি মোলিী শুষ্কন্দচোন্দে কেনও ওর িোন্দপর কথো শুনন্দি পোন্দর নো। েন্ধযো 

হন্দয়ন্দি। উঠবি এমন েময় িমোলিোয়োয় বিষু্ণমজ্ন্দরর বদন্দক আর একিোর খচোে 

প়িন্দিই আমোন্দদর গ্রোন্দমর পুকুরপোন্দ়ির িটিলোর খেই হোিভোঙো পবরিযি েু্র 

বিষু্ণমূবিির কথো আমোর খকমন কন্দর মন্দন এল। মন্দন এল খিন্দলন্দিলোয় েীিো আর 

আবম কি েুন্দলর মোলো খোঁন্দথ মূবিির েলোয় পবরন্দয়বি–িোর পর আর কিবদন খেবদন্দক 

েোই বন, বক জ্োবন মূবিিটোর আজ্কোল বক দশো হন্দয়ন্দি, খেইেোন্দন আন্দি বকনো, খকমন 

অনযমনস্ক হন্দয় খেলুম খেন, মোলিী বক একটো কথো িলন্দল, িো আমোর কোন্দনই খেল 

নো ভোল ক’খর। িো খর, পুকুরপোন্দ়ির খে ভোঙো খদিমূবিির েন্দে আমোর বকন্দের েম্পকি? 

 

বিষু্ণমজ্র খথন্দক দু-জ্ন্দন েেন বেরবি, আে়িোয় িেন আরবি আরম্ভ হন্দয়ন্দি। 

বদেন্তপ্রেোরী মোন্দঠর প্রোন্দন্ত েোিপোলোর অন্তরোলিিী এই বনভৃি খিোট খদিোলয়ষ্টটর 

েন্ধযোরবি প্রবিবদনই আমোয় খকমন একটো অপূি ি ভোন্দি অনুপ্রোবণি করি–আজ্ বকন্তু 

আমোর আন্ খেন হোজ্োর গুন্দণ খিন্দ়ি খেল। িোর ওপর আজ্ একজ্ন পবথক চিষ্ণি 

জ্ীিন্দেোস্বোমীর েংসৃ্কি পদোিলী একিোরোয় অবি েুস্বন্দর েোইন্দল–আমোর 

মোনেিৃ্োিন্দনর িংশীিটমূন্দল বকন্দশোর হবর বচরকোল িোাঁশী িোজ্োন, আমোর প্রোন্দণর 

খেোন্দষ্ঠ িোাঁর খধ্নুদল চন্দর খেেোন্দন িোাঁর খেলোধু্ন্দলো চন্দল রোেোলিোলকন্দদর বনন্দয় দীঘ ি 

েোরোবদন, দীঘ ি েোরোরোি। 
 

খকন এি আন্ আমোর মন্দন এল খক িলন্দি? আবম খেন অনয জ্ে গ্রহণ কন্দরবি। 

ঘুম আর আন্দে নো–খে েভীর রোন্দত্র িমোলশোেোর আ়িোন্দল চোাঁদ অি খেন্দল আবম 

আে়িোর েোমন্দনর মোন্দঠ েোন্দির িলোয় এন্দে িেলুম। 
 

আকোন্দশর অন্ধকোর দরূ কন্দরন্দি শুধু্ জ্বলজ্বন্দল শুকিোরোর আন্দলোয়। খক জ্োন্দন হয়ি 

এই শুকিোরোর খদন্দশর নদীিীন্দর, খজ্যোৎস্নোমোেো িনপ্রোন্তন্দর, উপিন্দন মৃিুযহীন 

জ্রোহীন খদিকনযোরো ম্োরিীবথর ঘন িোয়োয় প্রণয়ীজ্ন্দনর েন্দে খেোপন্দন বমলন্দন 

েোরোরোজত্র কোটোয়…িৃবপ্তহীন অমর খপ্রম িোন্দদর খচোন্দের খজ্যোৎস্নোয় খজ্ন্দে থোন্দক, 

লজ্জোভরো হোবেন্দি ধ্রো খদয়। পীি েূে িোন্দির আন্দলোয় করুণ েুন্দর িহুদনূ্দরর শনূয খিন্দয় 

খেেোন্দন খভন্দে এন্দে েোন্ধয আকোশন্দক আরও মধু্র কন্দর খিোন্দল–খকোথো খথন্দক খে েরু 
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আন্দে খকউ জ্োন্দন নো..খকউ িন্দল িহু দনূ্দরর খকোন নক্ষত্রন্দলোন্দক এক বিরহী খদিিো 

একো িন্দে িন্দে এমবন িোাঁর িীণো িোজ্োন, খেই েুর খভন্দে আন্দে প্রবি েন্ধযোয়..ষ্টঠক খকউ 

িলন্দি পোন্দর নো…খকিল আধ্-আন্দলো আধ্-িোয়োয় পুষ্পিীবথন্দি লুবকন্দয় িন্দে েুেী 

খপ্রবমক-খপ্রবমকো হঠোৎ অনযমনস্ক হন্দয় পন্দ়ি… িোন্দদর খচোন্দে অকোরন্দণ জ্ল এন্দে 

পন্দ়ি…অিোক হন্দয় িোরো পরস্পন্দরর মুন্দের বদন্দক খচন্দয় থোন্দক। 
 

হঠোৎ আমোর েোমন্দন অস্পি অন্ধকোন্দর একজ্ন িরুণ েুিক হোবেমুন্দে এন্দে দোাঁব়িন্দয় 

িলন্দল–এে আমোর েন্দে– 

 

িোর খেরুয়ো উত্তরীয় আমোর েোন্দয় এন্দে প়িন্দি উন্দ়ি। আবম িবল–খকোথোয় েোি? খক 

আপবন? 

 

নিীন চিষ্ণি িলন্দল–আবম জ্ীিন্দেোস্বোমী–আমোরই পদোিলী িুবম েন্দন্ধন্দিলো শুন্দনচ 

খে। এি শীেবের ভুন্দল েোও খকন খহ খিোকরো? এে আবম িৃ্োিন্দন েোি। শ্রীকৃষ্ণন্দক 

আমোর পোওয়ো চোই। 
 

–আপবন খিো মোরো বেন্দয়ন্দিন আজ্ বিন-খশো িিন্দরর ওপর। আপবন আিোর খকোথোয়? 

 

—পোেল! খক িন্দল আবম মন্দরবি? আর মন্দলই বক আমোর েোওয়ো েুবরন্দয়ন্দি নোবক? 

এন্দেো…এন্দেো..আবম েংেোর খিন্দ়িবি, েি খিন্দ়িবি িোাঁর জ্ন্দনয। খদেি নো পোেল হন্দয় 

পন্দথ পন্দথ খি়িোজচ্ছ? 

 

এমন ভোন্দি কথোগুন্দলো খে িলন্দল আবম খেন বশউন্দর উঠলুম। িললোম–িো খিো খদেন্দি 

পোজচ্ছ, পোেন্দলর আর িোকী বক? আপবন েোন, আবম েীশুেৃন্দের ভি, আবম িৃ্ োিন্দন 

েোি নো। িোিো়িো মোলিীন্দক খেন্দল এক পো-ও এেোন খথন্দক ন়িবি খন আবম। 
 

িরুণ িোউল খহন্দে একিোরো িোজ্োন্দি িোজ্োন্দি চন্দল খেল––পন্দথর মোন্দঝ নোচন্দি নোচন্দি 

েোইন্দি েোইন্দি, খেন্দি খেন্দি দনূ্দরর অন্ধকোন্দর বমবলন্দয় খেল…অন্ধকোন্দরর মন্দধ্য খথন্দক 

িোর েলোর বমষ্টি েুর িেনও খেন খভন্দে আেন্দি… 

 

মধু্ বরপুরূপমুদোরম 

মধু্ বরপুরূপমুদোরম 

েুেদং েুেদং ভিেোরম 

 

হঠোৎ আমোর ঘুম খভন্দঙ খেল। েোন্দির গুাঁ ব়িন্দি খহলোন বদন্দয় খশষরোন্দির ঠোণ্ডোয় কেন 

ঘুবমন্দয় পন্দ়িবিলুম খক জ্োন্দন–বশবশন্দর কোপ়ি-খচোপ়ি বভন্দজ্ বেন্দয়ন্দি। েরেো হিোর 

আর খদবর খনই। 
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১২. 

 

খদেন্দি খদেন্দি এেোন্দন ি-েোি মোে হন্দয় খেল। এেোন্দন েময় কোন্দট খকোথো বদন্দয় িঝুন্দি 

পোবর খন। েকোন্দল আে়িোর কোজ্ কবর, বিন্দকন্দল খেোটোকিক খিন্দল বনন্দয় একটো 

পোঠশোলো কবর, িোন্দি েো পোই উিি িোিোজ্ীর হোন্দি িুন্দল বদই। একবদন মোলিী আমোয় 

িলন্দল– খিন্দল পব়িন্দয় েো পোন, িো আপবন উিি জ্যোঠোর হোন্দি খদন খকন? থোকো-

েোওয়োর দরুন টোকো খনওয়ো খিো এেোন্দন বনয়ম খনই, ও-টোকো আপবন বনন্দজ্ খরন্দে 

খদন্দিন, আপনোরও খিো বনন্দজ্র টোকোর দরকোর আন্দি। আবম িললোম–িো বক কন্দর হয় 

মোলিী, আবম এমবন খেন্দি পোবর খন। আর আবম খিো েোওয়ো থোকো িন্দল টোকো বদই খন, 

বিগ্রন্দহর খেিোর জ্ন্দনয বদই। এন্দি খদোষ বক? 

 

খেবদন মোলিী আর বকিু িলন্দল নো। বদন-চোন্দরক পন্দর আিোর এক বদন ওই কথোই 

িুলন্দল। টোকো আবম খকন বদই? আে়িো খিো খহোন্দটলেোনো নয় খে এেোন্দন টোকো বদন্দয় 

খেন্দি হন্দি? ওন্দি িোর মন্দন িোন্দধ্। িো িো়িো আমোর খিো টোকোর দরকোর আন্দি। আবম 

িোন্দক িুজঝন্দয় িবল, টোকো নো বদন্দি বদন্দল আমোর এেোন্দন থোকো হন্দি নো। চন্দল খেন্দি হন্দি। 
 

খেবদন খথন্দক মোলিী এ বনন্দয় আর বকিু িন্দল বন। 
 

 পো়িোেো াঁন্দয়র বদনগুন্দলো অদ্ভুি কোন্দট।–দীবঘর পোন্দ়ি রোঙোমষ্টটর উাঁচু িোাঁন্দধ্ এ-েমন্দয় 

একরকম  েুল খেোন্দট, িোয়ো পন্দ়ি এন্দল মোন্দঝ মোন্দঝ একো বেন্দয় িবে। িোেদীন্দদর 

খমন্দয়রো হোাঁটু পে িন্ত কোপ়ি িুন্দল মোি ধ্ন্দর, আে়িোর খেোয়োল খথন্দক েোাঁজ্োন্দলর খধ্ো াঁয়ো 

ঘুন্দর ঘুন্দর ওন্দঠ–িোন্দলর দীঘ িেোবরর েোাঁক বদন্দয় এই েন্ধযোয় কিদরূ খদেন্দি পোই–দোদোর 

খদোকোন, দোদোর িোিোেোর কোরেোনো, েীিোর শ্বশুরিোব়ি, িুষোরোিৃি কোঞ্চনজ্ঙ্ঘো, 

বনমচোাঁন্দদর খিৌ, চশলবদ …. 
 

মোলিীর স্বভোি বক মধু্র! বক েোটুবনটো েোন্দট আে়িোয়–এক বদন উাঁচু কথো শুবন বন ওর 

মুন্দে–কোরও ওপর রোে খদবে বন–িোন্দপর খমন্দয় িন্দট! 
 

আে়িোয় খিোট একটো অশ্বে-চোরো আন্দি, উিিদোে খরোজ্ স্নোন কন্দর এন্দে েোিটো 

প্রদবক্ষণ কন্দর, েোিটোন্দক জ্ল খদয়। এ িোর খরোজ্ করোই চোই। একবদন মোলিীন্দক 

খডন্দক িবল–খিোমোর উিি জ্যোঠো পোেল নোবক? ও-েোিটোর চোবরপোন্দশ খঘোরোর মোন্দন 

বক? মোলিী িলন্দল–খকন ঘুরন্দি নো েিোই খিো আর আপনোর মি নোজিক নো। 

অশ্বেেোি নোরোয়ণ–ওর খেিো করন্দল নোরোয়ন্দণর খেিো করো হয়–জ্োন্দনন বকিু? 
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আবম িললুম–িোহ’খল িুবমও খেিোটো শুরু কন্দর পুবণয বকিু কন্দর নোও নো েময় 

থোকন্দি? 

 

মোলিী শোেন্দনর েুন্দর িলন্দল–আচ্ছো, আচ্ছো থোক। আপবন ও-রকম পন্দরর জজ্বনে 

বনন্দয় ষ্টটটবকবর খদন খকন? ওন্দদর ওই ভোল লোন্দে, কন্দর। আপনোর ভোল লোন্দে নো, 

করন্দিন নো। িো নয়, েোরোবদন খকিল এর েুাঁি ওর েুাঁি–বি, আপনোর এ স্বভোি েোরন্দি 

কন্দি? 

 

িললোম–খিোমোর মি উপন্দদশ খদওয়োর মোনুন্দষর খদেো খপিোম েবদ িোহন্দল এিবদন 

বক আর স্বভোি েোন্দর নো? িো েিই অদৃি! 
 

কথো খশষ কন্দর দীঘ িবনশ্বোে খেলন্দিই মোলিী রোে ক’খর আমোর েোমন্দন খথন্দক উন্দঠ 

খেল। 
 

বিন্দকন্দল বকন্তু ওন্দক আমোর কোন্দিই আেন্দি হ’ল আিোর। বনকন্দট নকোবশপো়িো েোাঁন্দয় 

একটো েোত্রোর দল বিল, িোন্দদর অবধ্কোরী এন্দে উিিদোেন্দক িন্দল–িোিোজ্ী, বিন মোে 

িন্দে আবি, িোয়নো-পত্তর একদম িন্ধ। দল খিো আর চন্দল নো। কোলনো খথন্দক ভোল 

িোজজ্ন্দয় এন্দনবিলোম–খঢ্োলন্দক েেন হোি খদন্দি, আুঃ, খেন খমঘ ডোকন্দচ, িোিোজ্ী। িো 

অপনোন্দদর আে়িোয় এক বদন শযোমেু্রজ্ীউন্দক শুবনন্দয় বদই। বকিু েরচ বদন্দি হন্দি 

নো, খিল িোমোক আর বকিু জ্লেোিোর– 

 

–জ্লেোিোর-টোিোর হন্দি নো পোল-মশোয়। িো িো়িো আের েোটোন্দনো ওেি খক কন্দর? এেন 

থোক। 
 

মোলিী আমোয় এন্দে িলন্দল–উিি জ্যোঠোন্দক িলুন, েোন্দি েোত্রোটো হয়। আবম 

জ্লেোিোর খদি, জ্যোঠোন্দক খেজ্ন্দনয ভোিন্দি হন্দি নো। আপনোন্দক বকন্তু আেন্দরর ভোর 

বনন্দি হন্দি। 
 

আবম িললোম–আমোর েোরো ওেি হন্দি নো। আবম পোরি নো। 
 

 মোলিী বমনবির েুন্দর িলন্দল–লক্ষ্মীষ্টট, বনন্দিই হন্দি। েোত্রো খে আবম কিকোল শুবন বন! 

খদন্দশর দলটো উৎেোহ নো খপন্দল নি হন্দয় েোন্দি! আপবন আেন্দরর ভোর বনন্দলই আবম 

ওন্দদর ি’খল পোঠোই। 
 

–নো, আবম পোরন্দিো নো, খেোজ্ো কথো। িুবম ওন্দিলো ও-রকম রোে কন্দর চন্দল খেন্দল খকন? 

 

–িোই রোে হন্দয়ন্দি িুজঝ? কথোয় কথোয় রোে! 
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—রোে জজ্বনে খিোমোর একন্দচন্দট খে! আর কোরও বক রোে হ’খি আন্দি? 

 

—আচ্ছো, আবম আর কেনও ও-রকম করি  নো। আপবন িলুন ওন্দদর, খকমন খিো? 

 

েোত্রো হন্দয় খেল–মোলিী ওন্দদর িোনো েোওয়োন্দল খপট ভ’খর। িলন্দল–িোিো রোিো খথন্দক 

খলোক খডন্দক এন্দন েোওয়োন্দিন আর আমরো মুে েুন্দট েোরো খেন্দি চোইন্দি, িোন্দদর 

েোওয়োি নো? দন্দল খিোট খিোট খিন্দলরো আন্দি, রোি খজ্ন্দে খচাঁ বচন্দয় শুধু্-মনু্দে বেন্দর েোন্দি, 

এ কেনও হয়? 

 

মোলিী অন্দনক চিষ্ণি-গ্রন্থ পন্দ়িন্দি। েময় খপন্দলই বিন্দকন্দল আমোর কোন্দি িই বনন্দয় 

আন্দে, দুজ্ন্দন পুকুরপোন্দ়ি েোন্দির িোয়োয় বেন্দয় িবে। আমোর হন্দয়ন্দি বক, েি েময় 

ওন্দক খপন্দি ইন্দচ্ছ কন্দর, নোনো কথোিোিিোয় িল-িুন্দিোয় ওন্দক খিশীক্ষণ কোন্দি রোেন্দি 

ইন্দচ্ছ কন্দর। বকন্তু বিন্দকন্দলর বদন্দক িো়িো েোরোবদন ওর খদেো পোওয়ো ভোর। ওর কোন্দি 

িুন্দির কথো িবল, খেি েোজিন্দের কথো িবল। ও আমোন্দক শ্রীধ্চিন্দনযর কথো, শ্রীকৃন্দষ্ণর 

কথো খশোনোয়। 
 

এক বদন হঠোৎ আবিষ্কোর করো খেল মোলিী িই খলন্দে। বক কোন্দজ্ পুকুন্দরর ঘোন্দট 

বেন্দয়বি দুপুন্দরর পন্দর, খদবে িোাঁধ্োন্দনো বোঁব়ির ওপর জ্োমেোন্দির িোয়োয় একেোনো েোিো 

পন্দ়ি আন্দি–পোন্দশই খদোয়োি কলম–েোিোেোনো উন্দট খদবে মোলিীর হোন্দির খলেো। 

এেোন্দন ি’খে বলেন্দি বলেন্দি হঠোৎ উন্দঠ বেন্দয়ন্দি। অিযন্ত খকৌিূহল হ’ল–নো খদন্দে 

পোরলোম নো, প্রথন্দমই ওর খেোটো খেোটো মুিোর িোাঁন্দদ একটো েংসৃ্কি খেোক খলেো :– 

 

অনবপ িিচরীং বচরোৎ করুণয়োিিীণ িুঃ কন্দলৌ 

েদো হৃদয়ক্ন্দর ে্েুরিু িুঃ শচীন্নুঃ 

 

িোর পন্দর রোধ্োকৃন্দষ্ণর লীলো-িণ িনো, িৃ্োিন্দনর প্রকৃবি িণ িনো মোন্দঝ মোন্দঝ। েোিোর 

ওপন্দর খলেো আন্দি–পোষণ্ডদলন-গ্রন্দন্থর অনুকরন্দণ বলবেি। 
 

খদেবি এমন েময় মোলিী খকোথো খথন্দক বেন্দর এন্দে আমোর হোন্দি েোিো খদন্দে মহোিযি 

হন্দয় িলন্দল–ও বক? ও খদেন্দিন খকন? বদন আমোর েোিো– 

 

আবম অপ্রবিভ হন্দয় িললোম–এইেোন্দন পন্দ়ি বিল, িোই খদেবিলোম কোর েোিো- 
 

—-নো, বদন–ও খদেিোর খজ্ো খনই। 
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–েেন খদন্দে খেন্দলবি িেন িোর চোরো খনই। খক জ্োনন্দিো িুবম কবি! এ খেোকটো 

বকন্দের? 

 

মোলিী েলজ্জ েুন্দর িলন্দল-চচিনযচবরিোমৃন্দির। খকন খদেন্দিন, বদন– 

 

–খশোন্দনো মোলিী–বলন্দেি এ খিশ ভোল কথোই। বকন্তু খিোমোর এ খলেো খেন্দকন্দল ধ্রন্দনর। 

পোষণ্ডদলন্দনর অনুকরন্দণ িই বলেন্দল একোন্দল খক প়িন্দি? িুবম আজ্কোলকোর 

কবিিোর িই বকিু প়ি বন খিোধ্ হয়? 

 

মোলিী আগ্রন্দহর েুন্দর িলন্দল–খকোথোয় পোওয়ো েোয়, আমোয় খদন্দিন আবনন্দয়? আবম খিো 

জ্োবন খন আজ্কোলকোর কবিিোর িই আন্দি–আবনন্দয় খদন্দিন? আবম দোম খদন্দিো।   
 

দোম খদওয়োর কথো িলোন্দি আমোর মন্দন ঘো লোেল। মোলিী কোন্দি খথন্দকও খেন দনূ্দর। 

ি়ি অদ্ভুি ধ্রন্দনর খমন্দয়, ও একোন্দলরও নয়, খেকোন্দলরও নয়। এই পো়িোেো াঁন্দয় মোনুষ 

হন্দয়ন্দি, খেেোন্দন খকোন্দনো আধু্বনকিোর খঢ্উ এন্দে খপৌৌঁিয় বন, বকন্তু িুজিমিী এমন খে 

আধু্বনকিোন্দক িুঝন্দি ওর খদবর হয় নো। এমন েু্র চো কন্দর, শ্রীরোমপুন্দরর চশলবদরো 

অমন চো করন্দি পোরি নো। বনন্দজ্ মোিমোংে েোয় নো বকন্তু আমোর জ্ন্দনয এক বদন 

মোংে রোাঁধ্ন্দল রোন্নোঘন্দরর উনুন্দনই। আমোয় প্রোয়ই িন্দল–আপবন েেন েো খেন্দি ইন্দচ্ছ 

হন্দি িলন্দিন। আপবন খিো আর চিষ্ণি হন বন খে মোিমোংে েোন্দিন নো! আমোয় 

িলন্দিন, আবম খরাঁন্দধ্ খদি এেন। 
 

মোলিী উজ্জ্বল শযোমোেী িন্দট, বকন্তু খে েুশ্রী। ওর টোন কন্দর িোাঁধ্ো চুলও খিন্দলমোনুন্দষর 

মি মুেশ্রীর একটো নিীন, েন্দিজ্ েুকুমোর লোিণয-বিন্দশষ কন্দর েেন মুন্দে ওর বি্ু 

বি্ু ঘোম খদেো েোয়, বকংিো একটো অদ্ভুি ভেীন্দি মুে উাঁচু কন্দর হোন্দে–িেন খে 

বিজ্বয়নী, িেন খে পুরুন্দষর েমি খদহ, আিোন্দক েু্রী মৎেযনোরীর মি মগু্ধ কন্দর 

কূন্দলর কোন্দির অেভীর জ্ল খথন্দক খটন্দন িহুদনূ্দরর অধ্থ জ্ন্দল বনন্দয় খেন্দি পোন্দর। 

বকন্তু ওর খে-রূপ েেন-িেন খদেো েোয় নো। কোন্দলভন্দে চদিোৎ হয়ি একিোর খচোন্দে 

প়িন্দি পোন্দর। আবম একিোর মোত্র খদন্দেবিলুম। 
 

খেবদন েন্ধযোর পন্দর েোরোবদন েরন্দরৌে ও গুমন্দটর পন্দর উত্তর-পজশ্চম খকোণ খথন্দক 

খমঘ উন্দঠ েোরো আকোশ জ্নু্দ়ি খেলন্দল এিং হঠোৎ ভীষণ ঝ়ি উঠল। আে়িোর িোইন্দরর 

মোন্দঠ কোঠ, ধ্োন, খিোলো, িুন্দলো েি খরোন্দদ খদওয়ো বিল। খকউ খিোন্দল বন, আে়িোয় 

আিোর ষ্টঠক খেই েন্ধযোর েময়টোন্দি খলোকজ্ন খকউ খনই। আবমও বিলোম নো। মোন্দঠর 

মন্দধ্য খি়িোজচ্ছলোম–ঝ়ি উঠন্দিই িুন্দট আে়িোয় এন্দে খদবে মোলিী একো মহোিযি 

অিস্থোয় জজ্বনেপত্র িুলন্দি। আমোয় খদন্দে িলন্দল–খদৌন্দ়ি আন্দলোটো খজ্বন্দল আনুন, 

অন্ধকোন্দর বকিু বক িোই খটর পোজচ্ছ–েি উন্দ়ি খেল— 
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 েন্দে েন্দে এল িৃষ্টি… 

 

ওন্দক খদেলোম নিুন খচোন্দে। খকোমন্দর কোপ়ি জ্ব়িন্দয় খে একিোর এেোন্দন একিোর 

ওেোন্দন বিদুযন্দির খিন্দে িুন্দটোিুষ্টট করন্দি লোেল–অদ্ভুি কোজ্ করিোর শজি–খদেন্দি 

খদেন্দি খেই খঘোর অন্ধকোর আর ঝ়িিৃষ্টির মন্দধ্য বক্ষপ্র বনপুণিোর েন্দে অন্দধ্ িক 

জজ্বনে িুন্দল দোওয়োয় বনন্দয় এন্দে খেলন্দল। এবদন্দক আবম অন্ধকোন্দর খদশলোই েুাঁন্দজ্ 

পোজচ্ছ খন খদন্দে িুন্দট এন্দে িলন্দল–খকোথোয় খদশলোই খরন্দেবিন্দলন মন্দন আন্দি? খকোথো 

খথন্দক হোিন্দ়ি খদশলোই িোর করন্দল–িোর পন্দর খেই ঝন্দ়ির ঝোপটোর মন্দধ্য আন্দলো 

জ্বোলো–খে এক কোণ্ড! অন্ধকোন্দর দুজ্ন্দন বমন্দল অন্দনক খচিোর পন্দর খশন্দষ ওরই বক্ষপ্রিো 

ও খকৌশন্দল আন্দলো জ্বলল। 
 

আন্দলো খজ্বন্দল আমোর হোন্দি খদশলোই বদন্দয় আমোর মুন্দের অেহোয় ভেীর বদন্দক খচন্দয় 

েলো খকমন এক ধ্রন্দনর উাঁচু কন্দর খহন্দে উঠল–িুন্দটোিুষ্টটর েন্দল কোন্দনর পোন্দশর চুল 

আলুথোলু হন্দয় মুন্দের দু-পোন্দশ পন্দ়িন্দি, েুি শ্রন্দমোজ্জ্বল েণ্ডন্দদন্দশ বি্ু বি্ু ঘোম। 

খচোন্দে উজ্জ্বল খকৌিুন্দকর হোবে–দুজ্ন্দন বমন্দল আন্দলো ধ্রোজচ্ছ, ওর মুে আমোর মুন্দের 

অিযন্ত কোন্দি–খেই মুহনূ্দিি আবম ওর বদন্দক চোইলোম–আমোর মন্দন হ’ল মোলিীন্দক 

এিবদন ষ্টঠক খদবে বন, আবম ওন্দক নিুন রূন্দপ খদেলোম, ওর বিজ্বয়নী নোরী রূন্দপ। 

মন্দন হ’ল মোলিী েবিযই েু্রী, অপূি ি েু্ রী।–বকন্তু খিশীক্ষণ খদেোর অিকোশ 

খপলোম নো ওর খে রূপ। আন্দলো খজ্বন্দলই ও আিোর িুটল এিং আমোর আনোব়ি 

েোহোন্দেযর অন্দপক্ষো নো কন্দরই িোকী জজ্বনে আধ্-খভজ্ো, আধ্-শুকন্দনো অিস্থোয় অল্প 

েমন্দয়র মন্দধ্য দোওয়োয় এন্দন জ্ন্দ়িো করন্দল। 
 

একবদন পুকুন্দর েকোন্দলর বদন্দক ঘ়িো িুন্দক বদন্দয় েোাঁিোর বদন্দি বদন্দি মোলিী বেন্দয় 

পন্দ়িন্দি েভীর জ্ন্দল। খেই েময় আবমও জ্ন্দল খনন্দমবি। আবম জ্োনিোম নো খে ও এ 

েমন্দয় নোইন্দি এন্দেন্দি, কোরণ েোধ্োরণি ও স্নোন কন্দর অন্দনক খিলোয়, আে়িোর 

কোজ্কম ি বমষ্টটন্দয়। নোইন্দি নোইন্দি একটো অস্পি শে শুন্দন খচন্দয় খদবে মোলিী খনই, 

িোর ঘ়িোও খনই। আবম প্রথন্দম ভোিলোম মোঝপুকুন্দর ইন্দচ্ছ কন্দর ডুি বদন্দয়ন্দি খিোধ্ হয়। 

বিন্দশষি খে েোাঁিোর জ্োন্দন–বকন্তু েোবনক পন্দর েেন ও উঠল নো, িেন আমোর ভয় হ’ল, 

আবম িো়িোিোব়ি খেেোনটোন্দি েোাঁিোর বদন্দয় খেলোম, হোিন্দ়ি খদবে মোলিী খনই, ডুি 

বদন্দয় এবদক ওবদক েুাঁজ্ন্দি েুাঁজ্ন্দি ওন্দক খপলোম–চুন্দল কোপ়ি জ্ব়িন্দয় বেন্দয়ন্দি খকমন 

খিকোয়দোয়, অবিকন্দি িোন্দক ভোবেন্দয় বনন্দজ্ ডুন্দি জ্ল খেন্দি খেন্দি ডোঙোর কোন্দি বনন্দয় 

এলুম। মোলিী িেন অধ্ ি অধ্চিনয, আমোর ডোক শুন্দন আে়িো খথন্দক েিোই িুন্দট এল–

বমবনট পোাঁচ-িয় পন্দর ওর শরীর েুস্থ হ’ল। উিি িোিোজ্ী িকন্দল, আবম িকলোম, েিোই 

িকন্দল। 
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এই বদনটো খথন্দক ওর ওপর আমোর একটো বক খেন মোয়ো পন্দ়ি খেল। খেবদন েন্ধযোন্দিলো 

খকিলই মন্দন হন্দি লোেল ও এেোন্দন বনুঃেহোয়, এন্দকিোন্দর একো। ও েিোর জ্ন্দনয খেন্দট 

মন্দর। ওর িোন্দপর ধ্োন্দনর জ্বমর উপস্বি আে়িোেুি চিষ্ণি িোিোজ্ীরো খভোে করন্দি, 

বকন্তু ওর মুন্দের বদন্দক চোইিোর খকউ খনই। ও েকন্দলর ময়লো জ্োমো-কোপ়ি খকন্দচ 

খি়িোন্দি, ভোি খরাঁন্দধ্ েোওয়োন্দি–েিরকন্দম খেিো করন্দি, ওন্দক খিন্দলমোনুষ খপন্দয় েিোই 

ওন্দক মুন্দের বমষ্টি খিোষোন্দমোন্দদ নোবচন্দয় বনন্দজ্ন্দদর স্বোথ ি খষোল আনোর ওপর েন্দির আনো 

িজ্োয় রোেন্দি, বকন্তু ওর েুে-দুুঃে খকউ খদেন্দি? এই খে আজ্ পুকুন্দরর ঘোন্দট ডুন্দি মন্দর 

েোজচ্ছল আর একটু হখল–আবম েবদ নো থোকিোম। 
 

ভেিোন আমোন্দক এ বকন্দের মন্দধ্য এন্দন খেলন্দলন, এ বক জ্োন্দল বদন-বদন জ্ব়িন্দয় 

প়িবি  আবম! এন্দদর আে়িোন্দি খে বিগ্রহ আন্দিন, িোাঁন্দক ওরো মোনুন্দষর মি খেিো 

কন্দর। েকোলন্দিলোয় িোাঁন্দক িোলযন্দভোে খদওয়ো হয়, দুপুন্দরর খভোে খিো আন্দিই। খভোন্দের 

পর দুপুন্দর বিগ্রহন্দক েোন্দট শুইন্দয় মশোবর টোষ্টঙন্দয় খদওয়ো হয়। চিকোন্দল চিকোবলক খভোে 

খদওয়ো হয়–েল, বমিোন্ন। রোন্দত্র আিোর েোন্দট শুইন্দয় মশোবর টোষ্টঙন্দয় খদয়–শীন্দির রোন্দত্র 

বিগ্রন্দহর েোন্দয় খলপ, আন্দশপোন্দশ িোবলশ। উিিদোে িোিোজ্ী খেবদন লোল শোলু 

কোপন্দ়ির ভোল খলপ কন্দর এন্দনন্দচ বিগ্রন্দহর িযিহোন্দরর জ্ন্দনয––আন্দের খলপটো 

অিযিহোে ি হন্দয় বেন্দয়বিল। 
 

এ-েি পুিুল-খেলো খদেন্দল আমোর হোবে পোয়। খেবদন েন্ধযোর েময় একো খপন্দয় 

মোলিীন্দক িললোম–খিোমোন্দদর এিবদন হুাঁশ বিল নো মোলিী? খিাঁ়িো খলপটো এই শীন্দি 

বক িন্দল বদন্দি ঠোকুরন্দক? েবদ অেুে-বিেুে হ’ি এই খিপোন্তন্দরর মোন্দঠ–নো ডোিোর, নো 

কবিরোজ্, খদেি খক িেন? বিুঃ বিুঃ, বক কোণ্ড খিোমোন্দদর? 

 

মোলিী রোন্দে মুে ঘুবরন্দয় চন্দল খেল। ও এ-েি কথো আর কোউন্দক িন্দল খদয় নো ভোন্দেয, 

নইন্দল উিিদোে আে়িো খথন্দক আমোয় বিন্দদয় বদন্দি এক খিলোও খদবর করি নো। 

অন্দনক কথো আবম িবল ওন্দদর আে়িো েম্বন্দন্ধ, উিিদোে েম্বন্দন্ধ—-েো অপন্দরর কোন্দন 

উঠন্দল আমোয় অপমোবনি হন্দয় বিদোয় হ’খি হ’ি, বকন্তু মোলিী খকোন কথো প্রকোশ 

কন্দর বন খকোনবদন। আজ্কোল মোলিী আমোর বদন্দক একটু খটন্দন চন্দল িন্দল খেটো 

অন্দনন্দকর চকু্ষশূন্দলর িযোপোর হন্দয় উন্দঠন্দি–আবম িো িুজঝ। 
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১৩. 

 

শ্রোিণ মোন্দের প্রথন্দম আমোর পোঠশোলো খেল উন্দঠ। আর আমোর এেোন্দন শুধু্-হোন্দি 

থোকো অেম্ভি। মোলিীন্দক একবদন িললোম—খশোন্দনো, আবম চন্দল েোজচ্ছ মোলিী– 

 

খে অিোক হন্দয় িলন্দল–খকন চন্দল েোন্দিন? 

 

—কিবদন এন্দেবি ভোন্দিো খিো এেোন্দন? প্রোয় দশ মোে হ’ল— 

 

 মোলিী চুপ কন্দর খথন্দক িলন্দল ঘুন্দর আিোর আেন্দিন কন্দি? 

 

—ভেিোন জ্োন্দনন। নো-ও আেন্দি পোবর। 
 

মোলিীর মুন্দের স্বোভোবিক হোবে হোবে ভোিটো খেন হঠোৎ বনন্দি খেল। িলন্দল–খকন 

আেন্দিন নো? আে়িোর কি কোজ্ িোবক আন্দি মন্দন খনই? 

 

ওর মুে খদন্দে আমোর আিোর মন্দন হ’ল,–ওর খকউ খনই, এেোন্দন ও এন্দকিোন্দর একো। 

ওন্দক িুঝিোর মোনুষ এই গ্রোময অবশবক্ষি চিষ্ণি-চিষ্ণিীন্দদর মন্দধ্য খক আন্দি? আমোর 

কোন্দিই ওর েো-বকিু অবভমোন আিদোর েোন্দট–এর মন্দধ্য খে লীলোময়ী বকন্দশোরী আন্দি, 

খে িোর নোরীন্দির দপ ি, েি ি ও অবভমোন প্রকোশ কন্দর েুে পোয় একমোত্র আমোর কোন্দি–

আবম িো জ্োবন। িো িো়িো, ও এেনও িোবলকো, ওর ওপর আমোর মন্দন বক খে একটো 

অনুকম্পো জ্োন্দে…ওন্দক েকল দুুঃে, বিপদ খথন্দক আ়িোল কন্দর রোবে ইচ্ছো হয়। শ্রোিণ 

মোন্দে নীল খমন্দঘর রোবশ েোরিোবেনীর চোবরধ্োন্দরর বদেন্তবিেিৃ্ি িোলীিন-খশোভো মোন্দঠর 

ওপর বদন্দয় উন্দঠ েোয় খরোজ্…আবম দীবঘর ধ্োন্দর দোাঁব়িন্দয় দোাঁব়িন্দয় খদবে, খদন্দে খদন্দে 

মন্দন কি বক অবনবদিি অস্পি আকোঙ্ক্ষো জ্োন্দে। মন্দন হয় খিোট্ট খকোন কলস্বনো গ্রোময 

নদীিীন্দর েন্দ়ির ঘন্দর মোলিীন্দক বনন্দয় খিোট্ট েংেোর পোিন্দিো…আমরো দুজ্ন্দন এমবন 

েি িষ িো-খমদুর শ্রোিণ-বদন্দন ি’খে ি’খে কি কথো িলি, কি আন্দলোচনো করি। ওন্দক 

রোাঁধ্ন্দি খদি নো, কোজ্ করন্দি খদি নো, আমোর কোি খথন্দক উঠন্দি খদি নো–কি 

বিশ্বোন্দের কথো, ভজির কথো, েোন্দনর কথো, েোধু্-খমোহন্দন্তর কথো, আকোন্দশর িোরোন্দদর 

কথো–ও আমোয় খিোঝোন্দি, আবম ওন্দক খিোঝোন্দিো।…বকন্তু িো হিোর নয়। মোলিী ওর 

িোন্দপর আে়িো খিন্দ়ি খকোথোও খেন্দি পোরন্দি নো–আবম অন্দনকিোর ঘুবরন্দয় প্রশ্ন কন্দর 

ওর মন্দনর এ ইচ্ছো িুন্দঝবি। আবম ওন্দক চোই একোন্ত আমোর বনজ্স্ব-ভোন্দি–এেোন্দন 

থোকন্দল ও বদন্দন রোন্দি কোন্দজ্ এি িযি থোন্দক খে ওন্দক খেভোন্দি পোওয়ো অেম্ভি। এই 

আে়িোই হন্দয়ন্দি ওর আর আমোর মন্দধ্য িযিধ্োন। আবম এেোন খথন্দক ওন্দক বনন্দয় খেন্দি 

চোই। আবমও এেোন্দন থোকন্দি পোরি নো বচরকোল। মোলিীন্দক ভোলিোবে, বকন্তু ওন্দক 
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বিিোহ কন্দর এই রোঢ-অঞ্চন্দলর এক গ্রোময আে়িোয় বচরকোল বক কন্দর কোটোন্দিো চিষ্ণি-

চিষ্ণিী খেন্দজ্? আবম ওন্দক বনন্দয় েোি এেোন খথন্দক। 
 

এক বদন্দনর িযোপোন্দর মোলিীন্দক আরও ভোল কন্দর বচনলুম। েোরিোবেনী গ্রোন্দমর িৃি 

শম্ভু িোাঁ়ুিন্দেয চোর-পোাঁচ বদন্দনর জ্বন্দর মোরো খেল। বিবন এেোনকোর েমোন্দজ্র কোন্দি 

একঘন্দর বিন্দলন–এটো আবম আন্দেই জ্োনিোম। িোাঁর একমোত্র বিধ্িো কনযোন্দক বনন্দয় 

বক-েি কথো নোবক উন্দঠবিল–িোই খথন্দক গ্রোন্দম শম্ভু িোাঁ়ুিন্দেয একঘন্দর হন। শম্ভু 

িোাঁ়ুিন্দেয খকোথোও খেন্দিন নো, কোরও েন্দে বমশন্দিন নো, িোাঁর হোন্দিও দু-পয়েো বিল–

েিোই িলি টোকোর গুমর। 
 

খিলো পোাঁচটোর েময় মোলিী এন্দে িলন্দল–শুন্দনন্দিন িযোপোর? শম্ভু িোাঁ়ুিন্দেযন্দক এেনও 

খির করো হয় বন–আবম এিক্ষণ বিলোম খেেোন্দন। খেই দুপুর খথন্দক একজ্ন খলোকও 

ওন্দদর িোব়ির উন্দঠোন মো়িোয় বন। ম়িোন্দকোন্দল খমন্দয়টো দুপুর খথন্দক িন্দে আন্দি–ওর মো 

খিো িোন্দি পেু, উঠন্দি পোন্দর নো। আপবন আেুন, দু-জ্ন্দন ম়িো খিো খদোিলো খথন্দক 

নোমোই–িোর পর উিি-জ্যোঠোন্দক িন্দলবি আে়িোর খলোকজ্ন বনন্দয় আমোন্দদর েন্দে 

েোন্দি– ব্রোহ্মন্দণর ম়িো অপর জ্োন্দি িুাঁ ন্দল ওন্দদর কি হন্দি–িোই চলনু আপবন আর আবম 

আন্দে নোমোই–িোর পর আমোন্দদরই বনন্দয় খেন্দি হন্দি অজ্ন্দয়র ধ্োন্দর–পোরন্দিন খিো? 

 

বিনজ্ন্দন ধ্রোধ্বর কন্দর খেই খঘোরোন্দনো ও েঙ্কীণ ি বোঁব়ি বদন্দয় ম়িো নোমোন্দনো–ওুঃ খে এক 

কোণ্ড আর বক! মোলিী আর শম্ভু িোাঁ়ুিন্দেযর খমন্দয় নীরদো এক বদন্দক–আবম অনয 

বদন্দক। নীরদো খদেলুম েুি শি খমন্দয়–িয়ন্দে মোলিীর খচন্দয় ি়ি–িির িোইশ হন্দি ওর 

িন্দয়ে, মোলিীর মি খমন্দয়লী ে়িন্দনর খমন্দয় নয়, শি, খজ্োরোন্দলো হোি-পো, একটু পুরুষ 

ধ্রন্দনর মোলিী েুি িুন্দটোিুষ্টট করন্দি পোন্দর িন্দট, বকন্তু ওর েোন্দয় খিমবন শজি খনই। 

নীরদোর েোহোেয নো খপন্দল খেবদন শুধু্ মোলিীন্দক বদন্দয় ম়িো নোমোন্দনো েম্ভি হি িন্দল 

মন্দন হয় নো। খশষ পে িন্ত েোাঁন্দয়র খলোক এল এিং িোরোই মৃিন্দদহ শ্মশোন্দন বনন্দয় খেল। 

আবমও েন্দে খেলুম, খমন্দয়ন্দদর খেন্দি হ’ল নো, মোলিী রইল নীরদোর কোন্দি। নীরদো 

আমোয় িলন্দল–দোদো, শ্রোন্দির েময় বকন্তু আপনোন্দক েি ভোর বনন্দি হন্দি। আর কোরও 

হোন্দি বদন্দয় আমোর বিশ্বোে হন্দি নো। রুবণ খিো আন্দিই, আপনোন্দক অনয বকিু েোটোন্দিো 

নো, ভোাঁ়িোন্দরর ভোর আপনোন্দক হোন্দি বনন্দি হন্দি, নইন্দল এ-েি পো়িোেো াঁন্দয়র িযোপোর 

আপবন জ্োন্দনন নো। 
 

খিশ ঘটো কন্দরই শ্রোি হ’ল। মোলিী িুক বদন্দয় পন্দ়ি বক েোটুবনটোই েোটন্দল! মোলিী, 

িুবম আমোর খচোে েুন্দল বদন্দল। ঘুম খনই, নোওয়ো খনই, েোওয়ো খনই, িেো খনই–বকন্দে 

কোজ্ েি িোেেু্র হন্দি, খকউ বনন্দ্ করন্দি নো ওন্দদর, খকোন জজ্বনে অপচয় নো হয় 
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ওন্দদর, খে-ই একমোত্র লক্ষয। পন্দরর কোন্দজ্ এমবন কন্দর বনন্দজ্ন্দক খঢ্ন্দল বদন্দি িুবম পোর 

খিোমোর িোিোর রি খিোমোর েোন্দয় িইন্দি িন্দল। 
 

নীরদোন্দকও বচনলুম খেবদন। 
 

রোি দশটো। রোন্নোঘন্দরর দরদোর কোন্দি শূনয ডোন্দলর েোমলো, লুবচর ধ্োমো, ডোলনোর 

িোলবির মন্দধ্য নীরদো দোাঁব়িন্দয় আন্দি। েোরোবদন বক েোটুবনই খেন্দটন্দি খে! চরবকর পোক 

ঘুন্দরন্দি মোলিীর েন্দে েমোন্দন খেই েকোল খথন্দক–এর মন্দধ্য আিোর পীব়িিো মোন্দয়র 

খদেোশুনো কন্দরন্দি ওপন্দর বেন্দয়। ঘোন্দম ও শ্রন্দম মুে রোঙো নীরদোর রং খিশ েে িো, চুল 

আলুথোলু হন্দয় মুন্দের পোন্দশ কপোন্দল পন্দ়িন্দি। 
 

আবম িোইন্দরর ক-জ্ন খলোকন্দক েোওয়োি ি’খল বক আন্দি নো-আন্দি খদেন্দি রোন্নোঘন্দর 

ঢু্ন্দকবি। নীরদো িলন্দল–দোদো, বকিু খনই আর ক-জ্ন খলোক? আচ্ছো দোাঁ়িোন, ময়দো 

মোেবি, বদজচ্ছ খভন্দজ্। 
 

আবম িললুম–আর িুবম আগুন্দনর িোন্দি খেও নো নীরদো। খিোমোর খচহোরো েো হন্দয়ন্দি! 

আচ্ছো দোাঁ়িোও–মোলিীন্দক িবল একটু বমিবরর শরিৎ  খিোমোয় িরং বদন্দি– 

 

নীরদো িলন্দল–দোাঁ়িোন, দোাঁ়িোন দোদো। রুবণ কিিোর েোওয়োন্দি এন্দেবিল–খে বক চুপ কন্দর 

থোকিোর খমন্দয়? 

 

িোরপর খহন্দে িলন্দল–আজ্ খে একোদশী, দোদো। 
 

আমোর খচোন্দে জ্ল এল। আর বকিু িললোম নো। খমন্দয়মোনুন্দষর মি েহয করন্দি পোন্দর 

খকোন জ্োি? অন্দনক বশেলোম এন্দদর কোন্দি এই ক-মোন্দে। 
 

মোন্দক খদন্দেবি, খিৌবদবদন্দক খদন্দেবি, েীিোন্দক খদন্দেবি, চশলবদন্দক খদন্দেবি, এন্দদরও 

খদেলোম। অথচ এই নীরদোন্দক খভন্দিবিলুম অবশবক্ষিো গ্রোময খমন্দয়, ওর কথোিোিিোয় 

রোঢ খদন্দশর টোন ি়ি খিশী ি’খল। 
 

মোলিী আে়িোয় বেন্দর এন্দে আমোয় িলন্দল–অন্দনকগুন্দলো েন্দ্শ এন্দনবি, েোন– 

নীরদোবদবদ খজ্োর কন্দর বদন্দল। ভোল েন্দ্শ, েোরিোবেনীন্দি এ-রকম করন্দি পোন্দর নো, 

বেউব়ি খথন্দক আনোন্দনো। 
 

িোর পর খকমন এক ধ্রন্দনর ভবে কন্দর হোেন্দি হোেন্দি িলন্দল–িেুন, ঠোাঁই কন্দর বদই 

আপনোন্দক। ও-খিলোর লুবচ আন্দি, দই আন্দি,–নীরদোবদবদ একরোশ েোিোর বদন্দয়ন্দি 

খিাঁন্দধ্– 
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ওন্দক এি খিন্দলমোনুষ মন্দন হয় এই-েি েমন্দয়! 
 

ঘন্দর খকউ খনই, বনুঃেন্দঙ্কোন্দচ আমোর কোন্দি িন্দে ও আমোয় েোওয়োন্দল–খেন্দি খেন্দি 

একিোর ওর মুন্দের বদন্দক চোইলোম। বক অপূি ি খস্নহ-মমিোমোেো দৃষ্টি ওর খচোন্দে! 

মোলিীর কোন্দি এি ঘবনষ্ঠ েত্ন এই বকন্তু প্রথম। িলন্দল–আবম বক আর খদবে বন খে 

আজ্ েোরোবদন আপবন শুধু্ খেন্দটন্দিন আর পবরন্দিশন কন্দরন্দিন, েোওয়ো েো হন্দয়বিল 

ও-খিলোয় আপনোর, িোর আবম েন্ধোন রোবে বন খভন্দিন্দিন? েোন,–নো–ও লুবচ ক-েোনো 

খেন্দিই হন্দি। 
 

েোন্দিো বক, লুবচ েলোয় আটন্দক খেন্দি লোেল–খে বক অপূি ি উিোে, আমোর েোরোন্দদন্দহ 

বকন্দের খেন বশহরণ। আজ্ েোরবদন্দনর ভূিেি েোটুবনর মন্দধ্যও মোলিী দৃষ্টি খরন্দেবিল 

আবম বক খেন্দয়বি নো-খেন্দয়বি িোর ওপর। 
 

ঘন িষ িো নোমল। েোরো মোঠ আাঁধ্োর ক’খর খমঘ ঝুপবে হন্দয় উপু়ি হন্দয় আন্দি। এই েি 

বদন্দন মোলিীন্দক েি িদো কোন্দি খপন্দি ইন্দচ্ছ কন্দর–ইন্দচ্ছ কন্দর ঘন্দরর খকোন্দণ িন্দে ওর 

েন্দে েোরো বদনমোন িোন্দজ্ িবক। বকন্তু ও আন্দে নো, এমনই েি িষ িোর বদন্দন আে়িোর 

েি েি েুচন্দরো কোন্দজ্ ও িযি থোন্দক। 
 

দু-একিোর েেন খদেো হয় িেন িবল–মোলিী, আে নো খকন? 

 

 মোলিী িন্দল খে আেন্দি। িোর পর এক ঘণ্টো, দু ঘণ্টো খকন্দট েোয়, ও আন্দে নো। আমোর 

রোে হয়, অবভমোন হয়। ও েবদ আমোর জ্ন্দনয একটুও ভোিি, িোহন্দল বক আর নো এন্দে 

পোরি? ওর কোন্দি কোজ্ই ি়ি, আবম খকউ নই। বকন্তু হয়ি অপ্রিযোবশি ভোন্দি হঠোৎ 

মোলিী এন্দে পন্দ়ি। প্রোয়ই বিন্দকন্দলর বদন্দক, এমন বক েন্ধযোর েময়। চুলষ্টট টোন-টোন 

কন্দর খিাঁন্দধ্ পোন খেন্দয় েুি ওষ্ঠোধ্র রোঙো ক’খর হোবেমুন্দে আমোর দোওয়োর েোমন্দন এন্দে 

িন্দল–বক করন্দিন? 

 

–এে মোলিী, েোরোবদন খদবে বন খে? 

 

–আপনোর খকিল–েোরোবদন খদবে বন, আর, এই িেন ডোকলুম এন্দল নো খকন, আর, 

খকন আে নো–এই-েি িোন্দজ্ কথো। আবে কেন? খদেন্দিন খিো। খেন্দয় উন্দঠবি এই খিো 

ঘণ্টোেোন্দনক আন্দে। কোজ্ বিল। 
 

–বক কোজ্ বিল আবম আর জ্োবনন্দন মোলিী? উিি-িোিোজ্ীর খকোন্দণর ঘন্দর খমন্দঝর 

চোটোই খপন্দি িন্দে খিোমোর খেই কবিিোর িই বলেবিন্দল–আবম খদবে বন িুজঝ? 
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–খিশ, খদন্দেন্দিন খিো খদন্দেন্দিন। আেুন বিষু্ণমজ্ন্দর েন্দন্ধ খদবেন্দয় আবে–একো ভয় 

কন্দর। 
 

িোিবিকই আবম ওন্দক একমন্দন িই বলেন্দি খদন্দেবিলোম। প্রোয়ই খদবে। মোলিী ষ্টঠক 

পোেল, আচ্ছো, পোষণ্ডদলন্দনর অনুকরন্দণ খলেো ওর িই খক প়িন্দি খে রোি খনই বদন 

খনই িই বলেন্দি! ওর মুে খদেন্দল আমোর কি হয়। ওই এক খেয়োল ওর। মোলিীর েন্দে 

বিষু্ণমজ্ন্দর খেলোম। মোলিীর এই এক গুণ, ও েেন খমন্দশ িেন খমন্দশ বনুঃেন্দঙ্কোন্দচ, 

উদোর ভোন্দি। খে-েম্বন্দন্ধ খকোন্দনো িোধ্ো িো েংস্কোর ও মোন্দন নো। খকন এই েন্ধযোন্দি আমোর 

েন্দে একো েোন্দি পুকুরপোন্দ়ির বিষু্ণমজ্ন্দর–এ-েি বনন্দয় েন্দঙ্কোচ খনই ওর। মজ্ন্দরর 

পন্দথ খেন্দি খেন্দি মন্দন হ’ল মোলিীন্দক খপন্দয় আমোর এই িষ িোেন্ধযোষ্টট েোথ িক হ’ল। 

ওন্দক খিন্দ়ি আর বকিু চোই খন। কোঞ্চনেুলিলোয় বেন্দয় িললোম–খেই েোনটো েোও নো, 

খেবদন েোইবিন্দল গুনগুন কন্দর! 
 

মোলিী খিন্দলমোনুন্দষর মি ভবেন্দি িলন্দল–উিি-জ্যোঠো খে শুনন্দি পোন্দিন? 

 

—িো পোন্দিন, পোন্দিন। 
 

—িো পোন্দিন, পোন্দিন। 
 

—িন্দি আেুন পুকুন্দরর ঘোন্দট বেন্দয় িবে। 
 

মোলিীর মুন্দে েোনটো খিশ লোন্দে–দু-বিনিোর শুনলোম। 
 

আমোর নয়ন্দন কৃষ্ণ নয়নিোরো হৃদন্দয় খমোর রোধ্ো-পযোরী 

আমোর িুন্দকর খকোমল িোয়োয় লুবকন্দয় খেন্দল িনবিহোরী। 
 

েোন খশষ হ’খল িললোম–খশোন কথোটো কথো িবল মোলিী, িুবম আে নো খকন? খিোমোন্দক 

নো খদেন্দল আমোর ি়ি কি হয়। আজ্ েোরোবদন িন্দেবিলুম ঘন্দরর দোওয়োন্দি, এমন িষ িো 

খেল–িুবম খচৌষষ্টট্টিোর আমোর ঘন্দরর েোমন্দন বদন্দয় েোও, একিোর খিো এন্দল পোরন্দি? 

খিোমোর খে-েি খনই। শুধু্ কোজ্ আর কোজ্। এই খে খিোমোন্দক খপন্দয়বি, আর আমোর 

খেন েি ভুল হন্দয় বেন্দয়ন্দি–েবিয িলবি মোলিী। 
 

মোলিী মুে নীচু কন্দর হোবে-হোবে মুন্দে চুপ কন্দর রইল। 
 

আবম িললোম–হোেন্দল চলন্দি নো মোলিী। কথোর উত্তর দোও। িুবম বক ভোন্দিো আবম 

খিোমোন্দদর এেোন্দন পন্দ়ি আবি খেন্দি পোইন্দন িন্দল িোই? িো নয়। 
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–খক িন্দলন্দি আপনোন্দক খে নো খেন্দি খপন্দয় এেোন্দন আখিন? আবম আপনোন্দক িন্দলবি 

নোবক? 

 

–েোক ওেি িোন্দজ্ কথো। আমোর কথোর উত্তর দোও। 
 

মোলিী আিোর খিন্দলমোনুবষ আরম্ভ করন্দল। মুে নীচু কন্দর হোাঁটুর কোন্দি খঠবকন্দয় মৃদু 

মৃদু হোবেমুন্দে হোি বদন্দয় শোন্দনর ওপর বক আাঁকন্দজ্োক কোটন্দি লোেল, কেনই ওর কোন্দি 

আমোর কথোর খেোজ্ো জ্িোি খপলোম নো। 
 

এক বদন খি়িোন্দি বেন্দয় িোাঁন্দধ্র ওপর িন্দে আমোর অিস্থোটো খভন্দি খদেলুম। আবম 

এমন জ্ব়িন্দয় পন্দ়িবি খে ন়িিোর েোধ্য খনই এিটুকু। ও আমোর েি বকিু ভুবলন্দয় 

বদন্দয়ন্দি–খে উন্দদ্দন্দশয এই দু-িির পন্দথ পন্দথ ঘুন্দরবি খে উন্দদ্দশয এেন হন্দয় পন্দ়িন্দি 

খেৌণ। এেন মোলিীই েি, মোলিীই আমোর বিন্দশ্বর খকন্দ্র, ও েেন আখে িেন জ্ীিন্দন 

আর বকিু চোইিোর থোন্দক নো, ও খেবদন আন্দে, খেবদন খহন্দে কথো িন্দল–আমোর মি েেুী 

খলোক খেবদন জ্েন্দি আর খকউ থোন্দক নো,– মোন্দঠর ওপর েূে িোি খেবদন নিুন রন্দঙ 

রঙীন হয়, বিচোবল-খিোঝোই েোব়িগুন্দলোর েোরিোবেনীর হোন্দটর বদন্দক েোয়, িোন্দদর চোকোর 

শেও ভোল লোন্দে, আে়িোর িোিোজ্ীরো বনমেোন্দি উন্দঠ বনমপোিো পোন্দ়ি–খে-ই খেন এক 

নিুন দৃশয। মোলিী খেবদন আন্দে নো, বক ভোল কন্দর কথো িন্দল নো, েোরোবদন আমোর 

মন্দন শোবন্ত থোন্দক নো, ওরই কথো ভোবি েোরোক্ষণ–কিক্ষন্দণ খদেো হন্দি, কিক্ষন্দণ কথো 

িলন্দিো। মোলিী আমোয় এমন জ্োন্দলও জ্ব়িন্দয় খেন্দলন্দি! 
 

হয়ি আবম এেোন খথন্দক খেিোম নো–হয়ি খশষ পে িন্ত খথন্দকই খেন্দি হি–বকন্তু খেবদন 

মোলিী আমোর কোন্দি িন্দে পুকুরঘোন্দট েোন েোইন্দল িোর পরবদনই দুপুন্দরর পন্দর উিি-

িোিোজ্ী আমোয় খডন্দক িলন্দল–একটো কথো িবল আপনোন্দক–বকিু মন্দন করন্দিন নো। 

আপনোর এেোন্দন অন্দনক বদন হন্দয় খেল, আমোন্দদর আে়িোর বনয়ম অনুেোন্দর বিন 

বদন মোত্র এেোন্দন অবিথ-খিোিন্দমর থোকিোর কথো। আপনোর প্রোয় এেোন্দরো মোে হল– 

 

আবম চুপ কন্দর রইলোম, কোরণ ওর মুে খদন্দেই আমোর মন্দন হ’ল এটো কথোর ভূবমকো–

আেল কথোটো এেনও িন্দল বন। ঘটলও িোই। একটু ইিিি কন্দর উিি িলন্দল–িোন্দিও 

বকিু নো–বক জ্োন্দনন, আপনোর রুবণর েন্দে এই খমলোন্দমশোটো ভোল খদেোন্দচ্ছ নো। 

আপনোর কোন্দি িন্দে পুকুরঘোন্দট বিন্দকন্দল ও েোন খেন্দয়বিল–একথো বনন্দয় েিোই–

িুঝন্দলন নো, খমন্দয়মোনুন্দষর নোন্দম দুন িোম রটন্দি খদবর লোন্দে নো। আবম ওর অবভভোিক–

এেি েোন্দি নো হয় আমোর খদেো উবচি িন্দলই আপনোন্দক জ্োনোজচ্ছ এ-কথো। রুবণ-মো 

খেরকম খমন্দয় নয়। আবম খেটো েুিই জ্োবন, বকন্তু খলোন্দক খিো–রোে করন্দিন নো, খভন্দি 

খদেুন। খলোন্দক েবদ ওর নোম পোাঁচটো কথো ওঠোয় িো িন্দল–খেটো আমোর উবচি হন্দি নো 

খদওয়ো–নয় বক? 
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আবম িললোম–খেটো আমোর অনযোয় হন্দয়ন্দি স্বীকোর কবর। বকন্তু আবম ওন্দক বিন্দয় 

করন্দি চোই। আপবন খিো িন্দলবিন্দলন, মোলিীর েবদ ইন্দচ্ছ হয়–ওর িোিোর ওর ওপর 

আন্দদশ আন্দি।– 

 

–বকন্তু ওর িোিো কণ্ঠীধ্োরী চিষ্ণি বিন্দলন–আপবন ব্রোহ্মণ িন্দট, চিষ্ণি নন, িোর ওপর 

আপবন েৃস্টোনী মন্দির খলোক, আপনোর েন্দে বক ক’খর ওর বিন্দয় হন্দি পোন্দর?..ও 

চিষ্ণন্দির খমন্দয়, চিষ্ণন্দির েন্দেই ওর বিন্দয় হন্দি। িন্দি মোলিীর এন্দি বক ইন্দচ্ছ জ্োনুন, 

খে েবদ িন্দল, আমোর আপবত্ত খনই–ওর িোিো ওরই ওপর খে ভোর বদন্দয়বিন্দলন। 
 

খেবদনই েন্ধযোর েময় ওন্দক বনজ্িন্দন খপলোম। ওন্দক িললোম–একটো কথো িলি মোলিী? 

িুবম অভয় খদন্দি? 

 

মোলিী খকৌিুন্দকর েুন্দর িলন্দল–উুঃ মোন্দেো–েোত্রোর দন্দলর মি কথো শুন্দন আর িোাঁবচন্দন। 

বক িলন্দিন িলুন নো? 

 

িুবম বক বচরকোল এই ভোন্দি জ্ীিন কোটোন্দি? নো, হোবেেুশী নো—দরকোরী কথো। 

েিিোন্দিই হোে খকন–খভন্দি খদে আবম বক িলবি– 

 

–খকন এ জ্োয়েো বক েোরোপ? এমন চমৎকোর মোঠ, দীবঘ–আপবন খেবদন বক কবিিোটো 

িলবিন্দলন। 
 

মোলিী কথো খশষ নো কন্দরই খিন্দলমোনুবষ হোবে শুরু করন্দল। আবম িললোম–নো মোলিী, 

লক্ষ্মীষ্টট ওভোন্দি কথো উব়িন্দয় বদও নো। আবম খিোমোয় চোই। খিোমোয় বিন্দয় কন্দর এেোন 

খথন্দক বনন্দয় খেন্দি চোই। বক িল িুবম? 

 

মোলিীর মুন্দের হোবে হঠোৎ িন্ধ হন্দয় এল–খে খকমন বিিয়বিহ্বল-দৃষ্টিন্দি আমোর বদন্দক 

চোইন্দল–িোর পন্দরই িোর মুন্দেন্দচোন্দে ঘবনন্দয় এল লজ্জো। ওর এ ধ্রন্দনর লজ্জো আবম 

কেনও খদবে বন। 
 

খিশ েোবনকক্ষণ খকন্দট খেল। মোলিীর মুন্দে উত্তর খনই। িললোম–খভন্দি উত্তর বদও। 

এেুবন চোইন্দন খিোমোর উত্তর। িো়িোিোব়ি বকিু নো িলোই ভোল। 
 

মোলিী এিক্ষণ মুে নীচু ক’খর বিল–এইিোর মুে িুন্দল বকন্তু অনযবদন্দক খচন্দয় িলন্দল–

বকন্তু এ জ্োয়েো খিন্দ়ি খেন্দি হন্দি খকন? 
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–খিন্দ়ি খেন্দি হখি এই জ্নয মোলিী খে, আবম খিো খিোমোন্দক এেোন্দন আে়িোয় থোকন্দি 

বদন্দি পোরি নো। আবমও এেোন্দন বচরবদন কোটোন্দি পোবর খন। 
 

মোলিীর মুন্দের ভোন্দি আমোর মন্দন হল আমোর মুন্দে এ-কথো খেন ওর পন্দক্ষ 

অপ্রিযোবশি। ও বক খভন্দিন্দি আবমও বচরকোল এই আে়িোন্দিই খথন্দক েোি? ওর মুে 

খদন্দে মন্দন হল আমোর এ কথোয় ও মন্দন খিদনো খপন্দয়ন্দি। আবম কথোটো েিদরূ েম্ভি 

নরম করন্দি পোরো েোয় কন্দর িললোম–িুবম এেনও খিন্দলমোনুষ! বনন্দজ্র েম্বন্দন্ধ বিচোর 

কন্দর খদেন্দি পোিোর ক্ষমিো এেনও হয় বন। িুবম একো এেোন্দন বক করন্দি িল? উিি 

িোিোজ্ীও বচরকোল থোকন্দিন নো। এই মোন্দঠর মন্দধ্য আে়িোয় বচরজ্ীিন কোটোন্দি একো 

একো? 

 

মোলিী মুে নীচু কন্দরই আন্দি আন্দি নরম েুন্দর িলন্দল–িোিো মরণকোন্দল এর ভোর োঁন্দপ 

বদন্দয়বিন্দলন উিি-জ্যোঠোর ওপর নয়, আমোরই ওপর। িোিোর বিষু্ণমজ্ র আমোয় খশষ 

কন্দর িুলন্দি হন্দি। উিি-িোিোজ্ী বচরবদন থোকন্দিন নো িন্দলই খিো আমোর এেোন্দন 

আরও থোকো দরকোর। িোিোর ধ্োন্দনর জ্বম পোাঁচজ্ন্দন লুন্দটপুন্দট েোন্দি অথচ আে়িোর 

খদোর খথন্দক অবিথ-খিোিম েরীি খলোন্দক বেন্দর েোন্দি খেন্দি নো খপন্দয়, এ আবম খিাঁন্দচ 

খথন্দক খদেন্দি পোরি নো। িোন্দি খকোথোয় বেন্দয় আমোর শোবন্ত হন্দি? 

 

মোলিীর মুন্দে এ ধ্রন্দনর েম্ভীর কথো–বিন্দশষ কন্দর ওর বনন্দজ্র জ্ীিন বনন্দয়–এই প্রথম 

শুনলোম। েি জজ্বনে বনন্দয় ও হোলকো হোবে-ঠোট্টো কন্দর উব়িন্দয় খদয়, এই ওর স্বভোি। ও 

এ ধ্রন্দনর কথো িলন্দি পোন্দর িো আবম ভোবি বন। িললোম–মোলিী, এটো বক খিোমোর 

মন্দনর কথো? জ্ীিনটো এই কন্দর কোটোন্দি? এন্দিই শোবন্ত পোন্দি? আবম খে প্রিোি কন্দরবি, 

িোন্দি িুবম রোজ্ী নও? কোরণ আবম এেোন্দন থোকন্দি পোরি নো বচরকোল এটো বনশ্চয়। 
 

খশষ কথোটো িলন্দি আমোর িুক খিদনোয় টনটন কন্দর উঠল, িিুও িলন্দি হল। 
 

মোলিী অন্দনকক্ষণ বিমুেী হন্দয় িন্দে রইল। কোপন্দ়ির একটো আাঁচল পোবকন্দয় 

অনযমনস্ক ভোন্দি খিন্দলমোনুন্দষর মি খেটো বনন্দয় নো়িোচো়িো করন্দল অন্দনকক্ষণ। আমোর 

মন্দন হল ও হয়ি কোাঁদন্দি, নয়ি কোন্নো খচন্দপ রোেিোর খচিো করন্দি। 
 

িোর পন্দর আমোর বদন্দক একিোর খচন্দয়ই আিোর মুে বেবরন্দয় িলন্দল–বক করি  িলুন, 

আমোর অদৃন্দি ভেিোন এই বলন্দেন্দিন, এই আমোয় করন্দি হন্দি। 
 

আমোর খকমন একটো অবভমোন হ’ল, িললোম–এই িোহন্দল খিোমোর খশষ কথো? খিশ 

মোলিী। 
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মোলিী খে কথোর উত্তর নো বদন্দয় চুপ কন্দর রইল মোথো নীচু কন্দর। আিোর আমোর মন্দন 

হ’ল ও কোাঁদন্দি, বকম্বো কোন্নো খচন্দপ রোেিোর খচিো করন্দি–একিোর মন্দন হ’ল ওর ডোের 

খচোে দুষ্টট জ্ন্দল ভ’খর এন্দেন্দি–বকন্তু অবভমোন্দনর আন্দিন্দে আবম খেবদন্দক বেন্দরও 

চোইলোম নো। 
 

রোন্দত্র িোইন্দর িন্দে ভোিলুম। েোরোরোজত্রই ভোিলুম। 
 

মোলিীন্দক খিন্দ়িই খেন্দি হ’ল খশষ পে িন্ত? 

 

ও নো এক বদন আমোয় িন্দলবিল..আে়িোর কি কোজ্ িোকী আন্দি মন্দন খনই? 

 

আমোর ওপর বকন্দের দোবিন্দি এ কথো িন্দলবিল ও? 

 

খে দোবি অগ্রোহয কন্দর বনষ্ঠুর ভোন্দি েোি চন্দল? 

 

েবদ নো েোই–িন্দি এেোন্দন আে়িোর খমোহন্ত খেন্দজ্ বচরকোল থোকন্দি হন্দি। এই গ্রোময 

চিষ্ণিন্দদর েঙ্কীণ ি েণ্ডী ও আচোর-েংস্কোন্দরর মন্দধ্য বনন্দজ্ন্দক জ্ব়িন্দয় খেলন্দি হন্দি। 
 

বনিব্ধ িোরোভরো রোজত্র। দীবঘর পোর খথন্দক হু-হু হোওয়ো িইন্দি। 
 

নীল আকোন্দশর খদিিো, েোাঁর িবি এই বিশোল মোন্দঠর মন্দধ্য েন্ধযোর খমন্দঘ, কোলধ্িশোেীর 

খঝোন্দ়িো হোওয়োয়, এই রকম িোরোভরো অন্ধকোর আকোন্দশর িন্দল কিিোর আমোর মন্দন 

এন্দেন্দি, িোাঁন্দক পোওয়ো আমোর হঠোৎ েুবরন্দয় নো েোয়…খে খদিিো েকল ধ্ন্দম ির অিীি, 

খদশকোন্দলর অিীি..েোর খিদী খেমন এই পৃবথিীন্দি মোনুন্দষর িুন্দক, খিমবন ওই শোশ্বি 

নীলোকোন্দশ অনন্ত নক্ষত্রদন্দলর মন্দধ্য…মন্দিিয ও অমন্দিি িোাঁর িীণোর দুই িোর…আমোর 

মন্দন খহোন্দমর আগুন বিবন প্রজ্জ্ববলি রোেুন েুদীঘ ি েুেেমূন্দহর মন্দধ্য…শোশ্বি েময় 

খিযন্দপ। আমোর েো-বকিু মন্দনর শজি, েো-বকিু ি়ি, িোই বদন্দয় িোাঁন্দক িঝুন্দি চোই। েণ্ডীর 

মন্দধ্য বিবন থোন্দকন নো। 
 

পরবদন েুি খভোন্দর–আে়িোর খকউ িেনও বিিোনো খথন্দক ওন্দঠ বন–কোউন্দক বকিু নো 

জ্োবনন্দয় আবম েোরিোবেনীর আে়িো খথন্দক খিবরন্দয় প়িলুম। বকন্দের েন্ধোন্দন খিবরন্দয়বি 

িো আবম জ্োবন খন–আমোর খে েন্ধোন্দনর আশো আন্দলয়োর মি হয়ি আমোন্দক পথভ্রোন্ত 

কন্দর। পথ খথন্দক বিপন্দথ বনন্দয় বেন্দয় খেলন্দি–শুধু্ আবম এইটুকু িুজঝ খে, খে খকোন 

েণ্ডীর মন্দধ্য আিি হন্দয় থোকন্দল আমোর খচোন্দের অস্বচ্ছ দৃষ্টির েোমন্দন িোর প্রিিুমোন 

রূপ ক্ষীণ হন্দয় আেন্দি–আমোর কোন্দি খেই েন্ধোনই েিয—-আর েি বমন্দথয, েি িোয়ো। 
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খলোচনদোন্দের আে়িো খিন্দ়ি খিবরন্দয় প়িলোম। খকোন বদন্দক েোি িোর বকিুই ষ্টঠক খনই। 

িষ িোকোল খকন্দট বেন্দয়ন্দি, আকোশ বনম িল, শরন্দির েোদো লঘ ুখমঘেণ্ড নীল আকোশ খিন্দয় 

উন্দ়ি চন্দলন্দি, মবণহোরী ঘোন্দটর কোন্দি েেো পোর হিোর েময় খদেলমু েেোর চন্দরর কোশ-

িন্দন বক অজ্স্র কোশেুন্দলর খমলো! েোবনকটো খরন্দল েোবনকটো পোন্দয় খহাঁ ন্দট এলোম 

কহলেোাঁন্দয়। েেোর ধ্োন্দর বনজ্ির স্থোনষ্টট ি়ি ভোল লোেল। খস্টশন্দনর কোন্দিই পোহো়ি, 

েোমন্দন খে পোহো়িটো, িোর ওপন্দর ডোকিোংন্দলো–এেোন্দন একটো রোি কোটোলোম। ডোক-

িোংন্দলোর কোন্দি বক চমৎকোর এক প্রকোর িনযেুল েুন্দটন্দি, খজ্যোৎস্নোরোন্দত্র িোর েেুন্দন্ধ 

ডোক-িোংন্দলোর িোরো্ো আন্দমোদ কন্দর খরন্দেন্দি। 
 

এক বদন কহলেোাঁন্দয়র খেয়োঘোন্দট শুনলোম খক্রোশেোন্দনক দনূ্দর েেোর ধ্োন্দর িন্দটশ্বরনোথ 

পোহোন্দ়ি একজ্ন েোধু্ থোন্দকন। একেোনো খনৌকো ভো়িো কন্দর খিবরন্দয় প়িলোম। 

িন্দটশ্বরনোথ পোহো়ি দরূ খথন্দক খদন্দেই আমোর মন্দন হ’ল এমন েু্র জ্োয়েো আবম 

কমই খদন্দেবি, এেোন্দন শোবন্ত ও আন্ পোি। েেোর ধ্োন্দর অনুচ্চ খিোট পোহো়ি, 

পোহোন্দ়ির মোথোয় জ্েল, নোনো ধ্রন্দনর িুন্দনো েোি, এক ধ্রন্দনর হলন্দদ-পোপব়ি ি়ি ি়ি 

েুল েুন্দটন্দি খপয়োরোেোন্দির মি েোন্দি, নোম জ্োবনন্দন। একটো ি়ি গুহো আন্দি পোহোন্দ়ির 

দবক্ষণ বদন্দকর ঢ্োলুন্দি জ্েন্দলর মন্দধ্য। গুহোর মুন্দের কোন্দি প্রোচীন একটো িটেোি, ি়ি 

ি়ি ঝুবর খনন্দমন্দি, ঘন িোয়ো, পোকো িটেল িলোয় পন্দ়ি আন্দি রোবশ রোবশ। েোধু্ষ্টটর 

েন্দে আলোপ হ’ল, িোব়ি বিল িোাঁর মোেোন্দজ্, বকিু কথোিোিিোয় খচহোরোয় বহ্ুস্থোনী। 

েোধু্ষ্টট েুি ভোল খলোক, লম্বোচও়িো কথো খনই মুন্দে, িোঙোবল িোিু খদন্দে েুি েোবির 

করন্দলন। বনন্দজ্ কোঠ কুব়িন্দয় এন্দন চো কন্দর েোওয়োন্দলন, আমোর েম্বন্দন্ধ দু-একটো কথো 

জজ্ন্দেে করন্দলন। িলন্দলন– আপবন এেোন্দন েিবদন ইন্দচ্ছ থোকুন, এেোন্দন েরচ েুি 

কম। আবম এর আন্দে মুন্দেন্দর কিহোবরণীর ঘোন্দট বিলোম, শহর িোজ্োর জ্োয়েো, এি 

েরচ প়িি খে ষ্টটকন্দি পোরলোম নো। িোও িন্দট, আর খদেুন িোিুজ্ী, েোধু্রো বচব়িয়োর 

জ্োি, আজ্ এেোন্দন, কোল ওেোন্দন–এক জ্োয়েোয় বক ভোল লোন্দে খিশী বদন? 

 

খলোকজ্ন বিন্দশষ খনই, স্থোনষ্টট অবিশয় বনজ্িন, কথো িলিোর খলোক খনই, িোর 

প্রন্দয়োজ্নও খিোধ্ কবর খনই িিিমোন্দন–েোরোবদন্দনর মন্দধ্য েন্ধযোর েময় েোধু্জ্ীর েন্দে 

িন্দে একটু আলোপ কবর। এিবদন খকোথোও খে-শোবন্ত পোই বন, এেোন্দন িোর খদেো 

বমন্দলন্দি। একবদন পোহোন্দ়ির ওপন্দর খি়িোন্দি খি়িোন্দি জ্েন্দলর মন্দধ্য একটো েুাঁব়ি-পথ 

খপলোম। পোহোন্দ়ির েো খকন্দট পথটো িোর করো হন্দয়ন্দি, ডোইন্দন উাঁচু পোহোন্দ়ির খদওয়োলটো, 

িোাঁন্দয় অন্দনক নীন্দচ েেো, ঢ্োলটোন্দি চোন্দমবলর িন, একটো প্রোচীন পুজষ্পি িকোইন েোি 

পন্দথর ধ্োন্দর। বকিু দরূ বেন্দয় খদবে, পোহোন্দ়ির েোন্দয় খেোদোই-করো কিকগুন্দলো খিৌি 

খদিন্দদিীর মূবিি–েভন িন্দমন্দির খনোষ্টটশ টোঙোন্দনো আন্দি এই মবূিিগুন্দলো খকউ নি করন্দি 

পোরন্দি নো ইিযোবদ। আবম জ্োনিোম নো এন্দদর অজিি। জ্োয়েোটো অবি চমৎকোর, 

েূে িোন্দির েময় খেবদন পীরধ্পাঁবির অনুচ্চ চশলমোলোর ওপন্দরর আকোশটো লোল হন্দয় 
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উঠল, েেোর িুন্দক আকোশন্দজ্ো়িো রঙীন খমঘমোলোর িোয়ো, খেোদোই-করো খদিন্দদিীর 

মূবিি খেোধূ্বলর চোপো। আন্দলোয় খকমন একটো অবনন্দদিশয শ্রী ধ্োরণ কন্দরন্দি–খে শ্রী ি়ি 

অদ্ভুি, খকোন মূবিির নোক ভোঙো, খকোনটোর নোক খনই, খিশীর ভোে মূবিিরই মেু েন্দে 

বেন্দয়ন্দি–বকন্তু খেোধূ্বলর রি বপেল আকোন্দশর িোয়োয় েবক্ষণী খেন জ্ীিন্ত হন্দয় উঠল 

পোথন্দর কোটো পীন িনেুেল খেন রিমোংন্দের িন্দল মন্দন হ’ল, লুবম্বনী উদযোন্দনর 

িোয়োিরুমূন্দল শোবয়িো আেন্নপ্রেিো মোয়োন্দদিীর খচোন্দের পলক খেন পন্দ়ি পন্দ়ি, 

িোরপর চোমলীর িন কোন্দলো হন্দয় খেল, েেোর িুন্দক খনোঙর-করো ি়ি ি়ি বকজির 

মোজঝরো হনুমোনজ্ীর ভজ্ন েোইন্দি শুরু কন্দর বদন্দল, পোহোন্দ়ির পূি ি বদন্দক খিোট 

খকওবলন েবনটোন্দি মজ্রুন্দদর িুষ্টটর ঘণ্টো প়িল–আবম িেনও অিোক হন্দয় দোাঁব়িন্দয়ই 

আবি।…রোঢ খদন্দশর মোন্দঠ খেই েোন্দলর ধ্োন্দরর িোলিন্দন খেবদন খে অদ্ভুি ধ্রন্দনর 

শোবন্ত ও আন্ খপন্দয়বিলুম, খেটো আিোর পোিোর আশোয় কিক্ষণ অন্দপক্ষো করলমু–

বকন্তু খপলোম কই? িোর িদন্দল একটো িবি মন্দন এল। 
 

আবম জ্োবন এ-েি কথো িন্দল বক বকিু খিোঝোন্দনো েোয়? েোর নো হন্দয়ন্দি, খে বক পন্দরর 

খলেো পন্দ়ি বকিু িুঝন্দি পোরন্দি, আবমই খিোঝোন্দি পোরি? মন্দন হ’ল খকোথোয় খেন 

একজ্ন পবথক আন্দিন, ঐ নীল আকোশ, ঐ রষ্টঙন খমঘমোলো, এই কলরিপূণ ি 

জ্ীিনধ্োরোর খপিন্দন বিবন চন্দলন্দিন… চন্দলন্দিন… খকোথোয় চন্দলন্দিন বনন্দজ্ই হয়ি 

জ্োন্দনন নো। িোাঁর খকোন েেী খনই, িোাঁন্দক খকউ খিোন্দঝ নো, িোাঁন্দক খকউ ভোলিোন্দে নো। 

অনোবদ অনন্তকোল ধ্ন্দর বিবন একো একো পথ চন্দলন্দিন। এই দৃশযমোন বিশ্ব, এন্দদর 

েমি খেৌ্ে ি–বিবন আন্দিন িন্দলই আন্দি। 
 

আবম িোাঁন্দক খিোট কন্দর খদেন্দি চোইন্দন। িোাঁন্দক বনন্দয় পুিুলন্দেলোর বিরুন্দি খিোটন্দিলো 

খথন্দক আবম বিন্দেোহ কন্দর আেবি। বিবন বিরোট, মোনুন্দষ দশ হোজ্োর িিন্দর িোাঁন্দক েি 

িুন্দঝ এন্দেন্দি আেোমী দশ হোজ্োর িিন্দর িোাঁন্দক আরও ভোল কন্দর িঝুন্দি। এক-আধ্ জ্ন 

মোনুন্দষ বক করন্দি? েমগ্র মোনি জ্োবি েুন্দে েুন্দে িোাঁন্দক উপলবব্ধর পন্দথ চন্দলন্দি। আবম 

িোাঁন্দক হঠোৎ িুন্দঝ খশষ করন্দি চোইন্দন–খকোটী খেোজ্ন দনূ্দরর িোরোর আন্দলো খেমন লক্ষ 

িৎের  পৃবথিীন্দি আেন্দি… আেন্দি…  খিমবন িোাঁর আন্দলোও আমোর প্রোন্দণ 

আেন্দি…হয়ি বেবক পথও এেনও এন্দে খপৌৌঁিয় বন–কি েুে, কি শিোেী, এেনও 

খদবর আন্দি খপৌৌঁিিোর। এই খিো আমোর মন্দনর আেল য়যোডন্দভনচোর (adventure), এ 

খেন আমোর হঠোৎ েুবরন্দয় নো েোয়। আবম েুাঁন্দজ্ খি়িোন্দিো…এই খেো াঁজ্োই আমোর প্রোণ, 

িুজি, হৃদয়ন্দক েঞ্জীবিি রোেন্দি, আমোর দৃষ্টিন্দক বচরনিীন রোেন্দি। 
 

আবম হয়ি এজ্ন্দে িোাঁন্দক িুঝন্দিো নো, হয়ি িহু জ্ন্দেও িুঝন্দিো নো–এন্দিই আন্ পোি 

আবম, েবদ বিবন আমোর মন্দনর খিদীন্দি খহোন্দমর আগুন কেনও বনন্দি খেন্দি নো খদন, 

শোশ্বি েুেেমূন্দহর মন্দধ্য, েুদীঘ ি অনোেি কোল খিযন্দপ। আবম চোই ও নীল আকোশ, ওই 
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েিুজ্ চর, কলনোবদনী েেো, দনূ্দরর নীহোবরকোপুঞ্জ, মোনুন্দষর মন্দনোরোজ্য, ওই হলন্দদ-

ডোনো প্রজ্োপবি, এই খশোভো, এই আনখ্র মন্দধ্য বদন্দয় িোাঁন্দক খপন্দি। 
 

খলোচনদোন্দের আে়িোন্দিই েিোই িলন্দল, আবম নোজিক, কোরণ আবম িলিোম নোম-জ্প 

করো খকন? ঈশ্বন্দরর নোম বদন্দি খপন্দরন্দি খক? খশষ পে িন্ত উিি-িোিোজ্ী আমোন্দক 

আে়িো িোব়িন্দয় বদল এই জ্ন্দনয খিোধ্ হয়। 
 

একবদন চিকোন্দল েেোয় নোইন্দি খনন্দমবি–কোটোবরয়োর ওপোন্দরর িহুদরূ বদকচক্রিোন্দলর 

প্রোন্ত খথন্দক কোন্দলো খমঘ ক’খর ঝ়ি এল, েেোর িুন্দক ি়ি ি়ি খঢ্উ উঠল, আমোর মনু্দে 

কপোন্দল মোথোয় িুন্দক খঢ্উ খভন্দঙ প়িন্দি, ওপোন্দরর চন্দরর উপর বিদুযৎ চমকোন্দচ্ছ, 

জ্ন্দলর েুঘ্রোণ পোজচ্ছ–এরকম কি ঝষ্টটকোময় অপরো ও কি নীরন্ধ্র অন্ধকোরময়ী 

রোজত্রর কথো মন্দন এল–আমোরই জ্ীিন্দনর কি েুেদুুঃেময় মুহনূ্দিির কথো মন্দন এল– 

 

মন্দন খকমন একটো অপূি ি ভোন্দির উদয় হ’ল, িোন্দক আন্ও িলন্দি পোবর, খপ্রমও 

িলন্দি পোবর, ভজিও িলন্দি পোবর। িোর মন্দধ্য ও বিনন্দটই আন্দি। িন্দটশ্বরনোন্দথর 

পোহো়িটোর ষ্টঠক ধূ্ের িূন্দপর বদন্দক খচন্দয়, দরূ, িহুদরূ বদেন্দন্তর বদন্দক খচন্দয় খেেোন্দন 

িোংলো খদশ, খেেোন্দন মোলিী আন্দি, খেেোন্দন এমন কি েু্র িষ িোর েন্ধযো মধু্র 

আনন্দ্ কোষ্টটন্দয়বি, কি খজ্যোৎস্নোরোন্দত্র শুকন্দনো মকোইন্দঝোলোন্দনো চোলোঘন্দরর দোওয়োর 

িলোয় িন্দে দুজ্ন্দন কি েল্প কন্দরবি, িোর মুন্দে খজ্যোৎস্নোর আন্দলো এন্দে 

পন্দ়িন্দি..কিিোর অপ্রিযোবশি মুহনূ্দিি খে এন্দেন্দি–আিোর কিিোর ডোকন্দলও আন্দেবন, 

কিিোর খচোেোন্দচোবে হন্দলই খহন্দে খেন্দলন্দি–এ কথো মন্দন হন্দয় আমোর মন্দন খকমন 

একটো উেোদনো, আন্, খপ্রম, ভজি আরও কি বক ভোন্দির উদয় হ’ল একটো ি়ি 

ভোন্দির মন্দধ্য বদন্দয়। ওই একটোর মন্দধ্যই েিটো বিল। িোন্দদর আলোদো আলোদো করো েোয় 

নো–বকন্তু িোরই খপ্ররণোয় আমোর আঙুল আপনো-আপবন খিাঁন্দক খেল, েেোর জ্ন্দল মো, 

িোিো, হীরু-জ্যোঠোর নোন্দম িপ িণ করলুম, ভেিোন্দনর নোন্দম েমি খদহ-মন নুন্দয় এল, 

জ্ন্দলর ওপরই মোথো নি কন্দর িোাঁর উন্দদ্দন্দশ প্রণোম করলুম। েীিোর জ্ন্দনয করুণ 

েহোনুভূবিন্দি খচোন্দে জ্ল এল। হঠোৎ খঘোর চিষবয়কিোর জ্ন্দনয জ্যোঠোমশোন্দয়র প্রবি 

অনুকম্পো হ’ল–আিোর খেই েৃষ্টিিো়িো অপরূপ মুহনূ্দিিই খদেলমু মোলিীন্দক বক ভোলই 

িোবে, মোলিীর েহোয়হীন, েম্পদহীন, িন্নিো়িো মূবিি মন্দন কন্দর একটো মধু্র খস্নন্দহ 

িোন্দক েংেোন্দরর দুুঃেকি খথন্দক িোাঁচোন্দনোর আগ্রন্দহ, িোন্দক রক্ষো করিোর, আশ্রয় 

খদিোর, ভোলিোেোর, ভোল করিোর, িোর মন্দন আন্ খদিোর, িোর েন্দে কথো িলিোর 

আকুল আগ্রন্দহ েমি মন ভন্দর উঠল–বক জ্োবন খে মুহিূ ি বক কন্দর এল, খেই 

খমঘোন্ধকোর িষ িণমুের েন্ধযোষ্টটন্দি েমি বিশ্বপ্রকৃবি খেন খেই মহোমুহনূ্দিি আমোর 

মন্দধ্য বদন্দয় িোর েমি পুলন্দকর, খেৌরন্দির, অনুভূবির েঞ্চয়হীন বিপুল আিপ্রকোশ 

করন্দল। খেবদন খদেলুম ঈশ্বন্দরর প্রবি েবিযকোর ভজির প্রকৃবি মোলিীর প্রবি আমোর 
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ভোলিোেোর খচন্দয় পৃথক নয়। ও একই ধ্রন্দনর, একই জ্োিীয়। খেেোন্দন হৃদন্দয়র 

েহোনুভূবি খনই, ভোলিোেো খনই, খেেোন্দন ঈশ্বরও খনই। ভেিোন্দনর প্রবি খেবদন খে-

ভজি আমোর এল–িো এল একটো অপূি ি আনন্দ্র রূন্দপ–েবিযকোর ভজি একটো joy of 

mind..আিো, খদহ, মন খেেোন্দন আনন্দ্ মোধু্ন্দে ি আপ্লুি হন্দয় েোয়। 
 

ষ্টঠক মোলিী আমোন্দক ভোলন্দিন্দেন্দি িো আবম মোলিীন্দক ভোলন্দিন্দেবি। এই খভন্দি খেমন 

হয় খিমবন। খকোন পোথ িকয খনই। একই অনুভূবি–দুন্দটো আলোদো আলোদো নোমমোত্র। 

এন্দিও মন অিশ হন্দয় েোয় আনন্দ্–ওন্দিও। 
 

উপলবব্ধ ক’খর িুঝলুম েবদ খকউ আমোন্দক আন্দে এ-েি কথো িলি, আমোর কেনই 

বিশ্বোে হি নো। হওয়ো েম্ভিও নয়। 
 

েোধু্জ্ী েন্ধযোন্দিলো খরোজ্ ধ্ম িকথো পন্দ়িন। আবম মন্দন মন্দন িবল–েোধু্জ্ী আপবন জ্ীিন 

খদন্দেন বন। ভোলন্দিন্দেন্দিন কেনও জ্ীিন্দন? প্রোণ খঢ্ন্দল ভোলন্দিন্দেন্দিন? খে কেনও 

নরুন হোন্দি বনন্দি েোহে কন্দর বন, খে েোন্দি িন্দলোয়োর খেলন্দি। শুকন্দনো খিদোন্দন্তর 

কথোর মন্দধ্য ঈশ্বর খনই–খেেোন্দন ভোি খনই, ভোলিোেো খনই, হৃদন্দয়র খদওয়ো-খনওয়ো 

খনই, আপনোন্দক হোবরন্দয় খেলো, বিবলন্দয় খদওয়ো খনই–খেেোন্দন ভেিোন খনই, খনই, খনই। 

হৃদন্দয়র খেলো খে আস্বোদ কন্দরন্দি, ও-রে বক জজ্বনে খে খিোন্দঝ–ভেিোনন্দক ভোলিোেোর 

প্রথম খেোপোন্দন খে উন্দঠন্দি। 
 

আবম মোলিীর কথো এি ভোবি খকন? খে আমোন্দক এি অবভভূি কন্দর খরন্দেন্দি খকন 

বদন, রোি, েকোল, েন্ধযো?…এই বিক্রমবশলো বিহোন্দরর পোহো়িমোলো, িন-খশ্রণী পোদমনূ্দল 

প্রিোবহিো পুণযন্দস্রোিো নদী, েন্ধযোর পন্দট রোঙো েূে িোি, িনচোন্দমলীর উগ্র উদোে েন্ধ–এ 

েন্দির মন্দধ্য খে আন্দি, িোর হোবে বনন্দয়, িোর মুেভবে বনন্দয়, িোর েলোর েরু বনন্দয়, িোর 

শিেহস্র টুকন্দরো কথো বনন্দয়, িোর খিন্দলমোনুবষ ভবে বনন্দয়। খকন িোন্দক ভুবল বন, খকন। 

িোর জ্নয আমোর মন েি িদোই উদোে, উেুে, িযোকুল, খিদনোয় ভরো, িৃবির মোধু্ন্দে ি 

আপ্লুি, বনরোশোয় েন্ত্রণোময়-হঠোৎ িোন্দক এি ভোলিোেলুম খকন? িোর কথো মন্দন 

েেন আন্দে, িেন খকওবলন েবনর উপরকোর পোহো়িচূ়িোটোয় একটো িকোইন েোন্দির 

গুাঁ ব়িন্দি খঠে বদন্দয় েোরোবদন িোর কথো ভোবি–েোওয়ো-দোওয়োর কথো মন্দন থোন্দক নো, 

ভোলও লোন্দে নো–িোর মুন্দের হোবের িৃবিন্দিই খেন আমোর শোবন্তময় বনভৃি েৃহন্দকোণ, 

িোর কথোর েুর দনূ্দরর িযিধ্োন ঘুবচন্দয়, মোঠ নদী িন পোহো়ি পোর হন্দয় খভন্দে এন্দে 

আমোর প্রদীপ-জ্বোলোন্দনো শোন্ত আষ্টঙনোর খিোট্ট েন্দ়ির রোন্নোঘন্দরর একপোন্দশ উপবিি 

বনরীহ েৃহস্থ েোজ্োয়–জ্ীিন্দন িোই খেন খচন্দয় এন্দেবি, েি দুরোশো, েি-বকিু ভুবলন্দয় 

খদয়, অিীি, িিিমোন ও ভবিষযৎ একোকোর হন্দয় েোয়..এবদন্দক খরোদ চন্দ়ি ওন্দঠ বকংিো 

েূে ি ঢ্ন্দল পন্দ়ি, িন্দটশ্বরনোন্দথর পোহো়ি রন্দঙ রন্দঙ রোঙো হয়, পোেীর েোন হঠোৎ েোয় 



 দৃষ্টি প্রদীপ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
7

0
 

খথন্দম–েোধু্জ্ীর খচলো িম িোনোরোয়ণ আমোন্দক েুাঁজ্ন্দি আন্দে চো েোিোর জ্ন্দনয…িেন 

অবনচ্ছো েন্দিও উঠন্দি হয়…েোাঁজ্োর খধ্ো াঁয়োয় অন্ধকোর েোধু্-িোিোজ্ীর গুহোর েোমন্দন 

িন্দে দুধ্বিহীন ক়িো চো খেন্দি খেন্দি হনুমোনচবরি শুনন্দি হয়। 
 

 েোধু্জ্ী আমোন্দক ভোলিোন্দেন। এই জ্ন্দনযই ওাঁর এেোন্দন আবি। এেোন্দন পয়েোর েরচ 

খনই িলন্দলই হয়। িোন্দরোটো টোকো এন্দনবিলুম, েোধু্জ্ীর হোন্দি িুন্দল বদন্দয়বি–বনন্দি চোন 

বন–আবম পী়িোপীব়ি কন্দর বদন্দয়বি। একন্দিলো েোই মকোইন্দয়র িোিু, একন্দিলো রুষ্টট আর 

খঢ়্িন্দের িরকোবর। অনয বকিু এেোন্দন খমন্দল নো। খকওবলন েবনর মযোন্দনজ্োর মোন্দঝ 

মোন্দঝ কলেোাঁও খথন্দক মোি আনোয়, খেবদন ওর িোংন্দলোন্দি আমোয় খেন্দি িন্দল–কোরণ 

েোধু্র এেোন্দন ওেি কোরিোর হিোর খজ্ো খনই। 
 

মোলিীর েন্দে আিোর খদেো হন্দি নো? বকন্তু কী কন্দর হন্দি িো খিো িজুঝ খন। আবম আিোর 

খেেোন্দন খকোন িুন্দিোয় েোন্দিো? উিিদোে-িোিোজ্ী আমোয় ভোল খচোন্দে খদেন্দিো নো। দু-

একিোর অেন্দন্তোষ প্রকোশও কন্দরবিল, মোলিীর েন্দে েেন ি়ি বমশবি–িেন দু 

একিোর আমোয় এমন আভোেও বদন্দয়বিল খে এেোন্দন খিশী বদন আর থোকন্দল ভোল হন্দি 

নো। ও-েন্দি আবম ভয় কবর খন। েপ্তবেনু্ধ পোন্দ়ির খদশ খথন্দক মোলিীন্দক আবম বিবনন্দয় 

আনন্দি পোবর, েবদ আবম জ্োনিোম খে মোলিীও আমোয় চোয়। বকন্তু িোন্দি আমোর 

েন্দ্হ আন্দি। খেই েন্দ্ন্দহর জ্ন্দনযই েি খিদনো, েো-বকিু েন্ত্রণো! বক জ্োবন, িুঝন্দি 

পোবর খন েিেোবন। রহেযময়ী মোলিীর মন্দনর েির পুন্দরো এক িিন্দরও পোই বন। 
 

এক-একিোর বকন্তু আমোর মন্দনর েভীর খেোপন িল খথন্দক খক িন্দল, অি েন্দ্হ খকন 

খিোমোর মন্দন? খিোমোর খচোে বিল খকোথোয়? মোলিীন্দক খিোঝ বন এক িিন্দরও? 

 

মোলিী–বক মোধু্ন্দে ির রূপ ধ্ন্দরই খে মন্দন আন্দে! িোর কথো েেনই ভোবি, অি আকোন্দশর 

অপরূপ খশোভোয় পোহোন্দ়ির ধূ্ের িোয়োয় েেোর কলিোন্দনর মন্দধ্য ওপোন্দরর েোেমহন্দলর 

চন্দর কলোইওয়োলী মোথোয় কলোন্দয়র খিোঝো বনন্দয় ঘন্দর েেন খেন্দর, েেন েোদো পোল িুন্দল 

ি়ি ি়ি বকজি কহলেোাঁন্দয়র ঘোট খথন্দক িোংলো খদন্দশর বদন্দক েোয়…বকংিো েেন েেোর 

জ্ন্দল রঙীন খমন্দঘর িোয়ো পন্দ়ি, খেয়োর মোজঝরো বনন্দজ্ন্দদর খনৌন্দকোন্দি িন্দে বিকট 

বচৎকোর কন্দর খঠট বহ্ীন্দি ভজ্ন েোয়–েমি পৃবথিী, আকোশ, পোহো়ি একটো নিুন 

রন্দঙ রঙীন হন্দয় ওন্দঠ আমোর মন্দন–ওই দরূ িোংলো খদন্দশর এক বনভৃি গ্রোন্দমর খকোন্দণ 

মোলিী আন্দি, েেন আিোর িষ িো নোন্দম, েুি ঝ়ি ওন্দঠ, বকংিো পুকুন্দরর ঘোন্দট একো েো 

ধু্ন্দি েোয়, বক বিষু্ণমজ্ন্দর প্রদীপ খদেোয় েন্ধযোয়–আমোর কথো িোর মন্দন পন্দ়ি নো? 

আমোর খিো পন্দ়ি–েি েময়ই পন্দ়ি, িোর বক মন্দন পন্দ়ি নো? 

 

মোলিীন্দক বনন্দয় মন্দন কি ভোঙো-ে়িো কবর, কি অিস্থোয় দুজ্নন্দক খেবল মন্দন মন্দন, 

কি বিপদ খথন্দক িোন্দক উিোর কবর, আমোর অেুে হয়, খে আমোর পোন্দশ িন্দে নো 
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ঘুবমন্দয় েোরোরোি কোটোয়–কি অথ িকন্দির মন্দধ্য বদন্দয় দু-জ্ন্দন েংেোর কবর–খে িন্দল–

খভন্দিোনো নো লক্ষ্মীষ্টট, মদনন্দমোহন আিোর েি ষ্টঠক কন্দর খদন্দিন! িোর খিোটেোন্দটো 

েুেদুুঃে, আে়িোর বিগ্রন্দহর ওপর েভীর ভজি ও বিশ্বোে, িোর খেিো–আমোর ভোল 

লোন্দে। মন্দন হয় কি খমন্দয় খদন্দেবি, েিোরই েুাঁি আন্দি, মোলিীর েুাঁি খনই। আিোর 

খমন্দয়রো খেেোন্দন খিশী রূপেী, খেেোন্দন মন্দন হন্দয়ন্দি এি রূপ বক ভোল? মোলিীর বস্নগ্ধ 

শযোমল েুকুমোর মুন্দের িুলনোয় এন্দদর এি বনেুাঁি রূপ বক উগ্র খঠন্দক! খমোন্দটর ওপর 

খেবদক বদন্দয়ই েোই–খেই মোলিী। 
 

এক-একিোর মনন্দক খিোঝোই মোলিীর জ্ন্দনয অি িযি হওয়ো দুুঃে িো়িোন্দনো িো়িো আর 

বক? িোন্দক আর খদেন্দিই পোি নো। িোন্দদর আে়িোন্দি আর েোওয়ো ঘটন্দি নো। স্বপ্নন্দক 

আাঁকন্দ়ি থোবক খকন? বকন্তু মন েবদ অি েহন্দজ্ িুঝন্দিো! 
 

মোলিী একটো মধু্র স্বন্দপ্নর মি, খিদনোর মি, কি বদন কোন্দন-খশোনো েোন্দনর েনু্দরর মি 

মন্দন উদয় হয়। িেন েিই েু্র হন্দয় েোয়, েিোইন্দক ভোলিোেন্দি ইন্দচ্ছ কন্দর, েোধু্র 

িকুবন, পোণ্ডো-ঠোকুন্দরর েোবি-বিন্দরোন্দধ্র কোবহনী–অথ িোৎ বক ক’খর ওর জ্যোঠিুন্দিো ভোই 

ওন্দক ঠবকন্দয় এিবদন িন্দটশ্বর বশন্দির পোণ্ডোবেবর খথন্দক ওন্দক িজঞ্চি খরন্দেবিল িোর 

েুদীঘ ি ইবিহোে–েি ভোল লোন্দে। বকন্তু খকোন কথো িলন্দি ইন্দচ্ছ কন্দর নো িেন, ইন্দচ্ছ 

হয় শুধু্ িন্দে ভোবি, ভোবি–েোরো দীঘ ি বদনমোন ওরই কথো ভোবি। 
 

িন্দটশ্বরনোথ পোহোন্দ়ির বদনগুন্দলো মন্দন আমোর অক্ষয় হন্দয় থোকন্দি। রূন্দপ, খিদনোয়, 

িৃবিন্দি, অনুভূবিন্দি কোনোয় কোনোয় ভরো বক খে-েি অপূি ি বদন! অন্দনক বদন হন্দয় 

বেন্দয়ন্দি। বকন্তু খপ্রন্দমর অমর মধু্-মুহিূ িগুবলর িোয়োপোন্দি িোন্দদর িৃবি আমোর কোন্দি 

বচরশযোমল। শরন্দির দুপুন্দর বনভৃি িনবনবি়ি অবধ্িযকোয় চুপ কন্দর ঝরো-পোহো়িী-

কুরুবচ-েুন্দলর শেযোয় ি’খে চোবরবদন্দক খরৌেদীপ্ত পোহো়িন্দশ্রণীর রূপ ও শরন্দির 

আকোন্দশর েোদো েোদো খমঘেন্দণ্ডর বদন্দক খচন্দয় খচন্দয় মোলিীর ভোিনোন্দি েোরোবদন 

কোষ্টটন্দয় বদিোম। বিনটোঙোর মোন্দঠ িটেোন্দির েিুজ্ মেডোন্দল েোদো েোদো িন্দকর েোবর 

িন্দে আন্দি, খেন েোদো েোদো অজ্স্র েুল েুন্দট আন্দি–কি বক রং, প্রথন্দম মোষ্টটর ধূ্ের 

রং, িোর পর কোন্দলো েিুজ্ েোিপোলো, িোর ওপন্দরর পদিোয় নীলকৃষ্ণ পোহো়ি, িোর ওপন্দর 

েুনীল ও েোদো খমঘিূপ, েকন্দলর নীন্দচ কূন্দল কূন্দল ভরো চেবরক জ্লরোবশ। বকন্দে খেন 

পন্দ়িবিলুম খিন্দলন্দিলোয় মন্দন পন্দ়ি– 

 

অলন্দে িন্দহ িষ্টটনী নীর, 

িুজঝ দনূ্দর–অবি দনূ্দর েোের, 

িোই েবি মন্থর, 

শ্রোন্ত, শোন্ত পদেঞ্চোর ধ্ীর! 
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আন্দে খপ্রম কোন্দক িন্দল িো জ্োনিোম নো, জ্ীিন্দন িো বক বদন্দি পোন্দর, িো ভোবিও বন 

খকোন বদন। এেন মন্দন হয় খপ্রমই জ্ীিন্দনর েিটুকু। স্বে ি কবির কল্পনো নয়–স্বে ি এই 

বপয়োলিলোয়, স্বে ি িোর িৃবিন্দি। নয়ন্দিো বক এি রূপ হয় এই বশলোে্িৃি অবধ্িযকোর, 

ওই উচ্চ খমঘপদিীর, ওই পুণযেবললো নদীর, ওই িননীল বদেন্তন্দরেোর! 
 

বদন্দন রোন্দি মোলিী আমোয় িোন্দ়ি কেন? েি েময় খে আমোর মন্দন আন্দি। এই দুপুর, 

এেন খে আে়িোর দোওয়োয় পবরন্দিশন করন্দি। এই বিন্দকল, এেন খে কোপ়ি খেলোই 

করন্দি, নয় খিো মুেকলোই ঝো়িন্দি। এই েন্ধযো, এেন খে টোন-টোন কন্দর িোর অভযি 

ধ্রন্দন চুলষ্টট খিাঁন্দধ্, েুিোধ্ন্দর মৃদু খহন্দে বিষু্ণমজ্ন্দর প্রদীপ খদেোন্দি চন্দলন্দি। আজ্ 

মেলিোর, েোরোবদন খে উপিোে কন্দর আন্দি, আরবির পন্দর দুধ্ ও েল েোন্দি। খেই 

বনুঃেন্দঙ্কোন্দচ পুকুন্দরর ঘোন্দট িন্দে িন্দে আমোন্দক েোন-খশোনোন্দনো, আমোর েন্দে বশন্দির 

মজ্ন্দর েোওয়ো–েোিো পন্দ়ি খশোনোন্দনো–েকন্দলর ওপন্দর িোর হোবে, িোর মুন্দের খে 

অপূর্ি হোবে! কি কথোই মন্দন এন্দে বনজ্িন্দন েোবপি প্রবি প্রহরষ্টট আন্ন্দিদনোয় 

অলে কন্দর বদি। 
 

দনূ্দরর বেবর-েোনুর েোন্দয় ক্রী়িোরি শুভ্র খমঘরোজজ্র মন্দধ্য এমন বক খকোন দয়োল ুখমঘ 

খনই খে এই কূটজ্-কুেুমোিীণ ি বনভৃি অবধ্িযকোর ওপর বদন্দয় খেন্দি খেন্দি 

বপয়োলিলোর এই বনি িোবেি েন্দক্ষর বিরহিোিিোষ্টট শুন্দন খজ্ন্দন বনন্দয় িোংলো খদন্দশর 

প্রোন্তরমধ্যিিী অলকোপুরীন্দি খপৌৌঁন্দি খদয় িোর কোন্দন? 

 

কিিোর মন্দন অনুন্দশোচনো হন্দয়ন্দি এই খভন্দি খে খকন চন্দল আেন্দি বেন্দয়বিলমু অমন 

চুবপ চুবপ? িেন বক িুন্দঝবিলুম মোলিী আমোয় এি ভোিোন্দি! বক িুন্দঝ আে়িো খিন্দ়ি 

চন্দল এলোম পোেন্দলর মি! এমনধ্োরো েোমন্দেয়োলী স্বভোি আমোর খকন খে বচরকোল, 

িোই ভোবি। আমোর মোথোর ষ্টঠক খনই েিোই িন্দল, েবিযই িন্দল। এেন িুন্দঝবি বক ভুলই 

কন্দরবি মোলিীন্দক খিন্দ়ি এন্দে। ওন্দক িোদ বদন্দয় জ্ীিন কল্পনো করন্দি পোরবি খন–এও 

খেমন ষ্টঠক, আিোর এও খিমবন ষ্টঠক খে আর খেেোন্দন আমোর খেরো হন্দি নো। 
 

নো–মোলিী, আর বেন্দর েোি নো। কোন্দি খপন্দয় িুবম েবদ অনোদর কর েইন্দি পোরি নো। 

খিোমোর েোমন্দেয়োলী স্বভোিন্দক আমোর ভয় হয়। িোর খচন্দয় এই-ই ভোল। আমোর জ্ীিন্দন 

িুবম পুকুন্দরর ঘোন্দটর কি খজ্যোৎস্নোরোজত্র অক্ষয় কন্দর বদন্দয়ি, খেই েি খজ্যোৎস্নোরোজত্রর 

িৃবি, খিোমোর িোিোর বিষু্ণমজ্ন্দরর কি েন্ধযোয় প্রদীপ খদওয়োর িৃবি–খিোমোর খে েি 

আদন্দরর িৃবি মৃিুযঞ্জয়ী হন্দয় থোক। 
 

. 
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১৪. 

 

এক িির খকন্দট খেল, আিোর শ্রোিণ মোে। 
 

হঠোৎ দোদোর শোলোর একেোনো বচষ্টঠ খপলোম কলকোিো খথন্দক। দোদোর ি়ি অেুে, 

বচবকৎেোর জ্ন্দনয িোন্দক আনো হন্দয়ন্দি কযোন্দম্বল হোেপোিোন্দল। 
 

পত্র খপন্দয় প্রোণ উন্দ়ি খেল। েোধু্জ্ীর কোন্দি বিদোয় বনন্দয় কলকোিোয় এলোম। 

হোেপোিোন্দল দোদোর েন্দে খদেো করলোম। েোমোনয ব্রণ খথন্দক দোদোর মুন্দে হন্দয়ন্দি 

ইবরবেপ্লোে, আজ্ েকোন্দল অস্ত্রও করো হন্দয় বেন্দয়ন্দি। দোদো আমোয় খদন্দে শরীন্দর খেন 

নিুন িল খপল। েন্ধযো পে িন্ত হোেপোিোন্দল িন্দে রইলোম দোদোর কোন্দি। দোদো িলন্দল–

এেোন্দন খিশ খেন্দি খদয় বনিু। খরোজ্ প্রবিন্দিলোয় একেোনো ি়ি পোাঁউরুষ্টট আর আধ্ 

খের ক’খর দুধ্ বদন্দয় েোয়। খদবেে এেন, এেুবন আনন্দি। েোবি রুষ্টট একেোনো? 

 

পরবদন েকোন্দল আিোর খেলোম হোেপোিোন্দল। আঙুর বকন্দন বনন্দয় বেন্দয়বিলোম 

খিৌিোজ্োন্দরর খমো়ি খথন্দক, দোদোন্দক ি’খে ি’খে েোওয়োলোম। দুপুন্দরর আন্দে চন্দল 

আেবি, খদোর পে িন্ত এন্দেবি, দোদো খপিু ডোকন্দল–জজ্িু, খশোন! 
 

দোদো বিিোনোর ওপর উন্দঠ িন্দেন্দি–িোর খচোে দুষ্টটন্দি খেন েম্ভীর হিোশো ও বিষোদ 

মোেোন্দনো। িলন্দল–জজ্িু, খিোর খিৌবদবদ এন্দকিোন্দর বনপোট ভোলমোনুষ, েংেোন্দরর বকিু 

খিোন্দঝ নো। ওন্দক খদবেে– 

 

আবম বিিন্দয়র েন্দে িললোম–ও বক কথো দোদো! িুবম খেন্দর ওঠ, খিোমোয় িোব়ি বনন্দয় 

েোি, খিোমোর েংেোর িুবম খদেন্দি। 
 

দোদো চুপ কন্দর রইল। 
 

বিন্দকন্দল দোদোর ওয়োন্দডি ঢু্কিোর আন্দে মন্দন হ’ল দোদো ি বিিোনোন্দি িন্দে খনই! বেন্দয় 

খদবে দোদো আেোন্দেো়িো কম্বল মুব়ি বদন্দয় শুন্দয় আন্দি। মোথোর কোন্দি চোন্দটি খদবে জ্্ির 

উন্দঠন্দি ১০৪ বডগ্রীর ঘন্দর। পোন্দশর বিিোনোর খরোেী িলন্দল–আপবন চন্দল েোিোর পন্দর েুি 

জ্বর এন্দেন্দি। খকোন কথো িলন্দি পোন্দরন বন, আপবন আেিোর আন্দে খডন্দকবিলোম, 

েো়িো পোই বন। 
 

খেবদন েোরোবদন খিমবন ভোন্দর খকন্দট খেল। পরবদনও িোই, দোদোর েোন আর বেন্দর 

এল নো–জ্বরও কমল নো, পরবদন রোন্দত্র আবম খরোেীর কোন্দি রইলোম। 
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ওুঃ বক িষ িো খে রোন্দত্র! ঘনকৃষ্ণ শ্রোিন্দণর খমঘপুন্দঞ্জ আকোশ খিন্দ়ি বেন্দয়ন্দি, বনবন িরীক্ষো 

অন্ধকোন্দর খকোথোও একটো িোরো খচোন্দে পন্দ়ি নো। একেোনো িই প়িবিলোম দোদোর 

বিিোনোর ধ্োন্দর িন্দে। রোি িোন্দরোটোয় একিোর নোে ি এল। আবম িোন্দক িললোম–খরোেীর 

অিস্থো েোরোপ–একিোর খরবেন্দডি খমবডন্দকল অবেেোরন্দক ডোকোও। ডোিোর এল, 

চন্দলও খেল। রোি িেন খদ়িটো। িোইন্দর বক ভীষণ মুষলধ্োন্দর িৃষ্টি খনন্দমন্দি। আকোশ 

খভন্দঙ প়িন্দি িুজঝ পৃবথিীর ওপন্দর–েৃষ্টি িুজঝ ভোবেন্দয় বনন্দয় েোন্দি। 
 

একজ্ন িোত্র এন্দে খরোেী খদন্দে িলন্দল–ইনন্দজ্কশন বদন্দি হন্দি। 
 

আবম িললোম–খিশ বদন— 

 

িোরপর আবম িোইন্দর এন্দে দোাঁ়িোলুম। ঘন খমন্দঘ খমন্দঘ আকোশ অন্ধকোর। 

হোেপোিোন্দলর িোরো্োন্দি কুবলরো ঘুমুন্দচ্ছ। ষ্টটন্দটনোে ওয়োডি খথন্দক অন্দনকক্ষণ ধ্ন্দর 

আিি পশুর মি চীৎকোর খশোনো েোন্দচ্ছ–একিোর খেটো থোমন্দি, আিোর খজ্োন্দর খজ্োন্দর 

হন্দচ্ছ। েোমন্দনর ওয়োন্দডি খমম নোে িটো ঘুন্দর খি়িোন্দচ্ছ িোরো্োন্দি। 
 

িৃষ্টিন্দি বভজ্ন্দি বভজ্ন্দি খহডলোইট জ্বোবলন্দয় একেোনো খমোটর এন্দে ওয়োন্দডির েোমন্দন 

দোাঁ়িোল। েুপোবরন্দিনন্দডি িদোরক করন্দি এন্দেন্দিন। দোদোন্দক বিবন খদেন্দলন। নোে িন্দক 

বক িলন্দলন। িোত্রষ্টটন্দক খডন্দক বক জজ্ন্দেে করন্দলন। িোত্রষ্টট আর একটো ইনন্দজ্কশন 

বদন্দল। 
 

রোি আ়িোইন্দট। িৃষ্টি আিোর শুরু হন্দয়ন্দি। হোেপোিোন্দলর িোরো্োর ওবদন্দকর 

আন্দলোগুন্দলো বনবিন্দয় বদন্দয়ন্দি–অন্দনকটো অন্ধকোর। 
 

দোদোর েন্দে অন্দনক কথো িলিোর ইন্দচ্ছ হজচ্ছল। খিন্দলন্দিলোকোর কথো, দোজজ্িবলন্দঙর 

কথো। খেই আমরো কোটি খরোড ধ্ন্দর উমপ্লোন্দঙর বমশন-হোউে পে িন্ত খি়িোন্দি খেিুম, 

মন্দন আন্দি দোদো? একবদন থোপো খিোমোন্দক কোদোর পুিুল েব়িন্দয় বদন্দয়বিল! মুরেীর 

ঘন্দর লুবকন্দয় িুবম আবম বমিবর চুবর কন্দর শরিৎ  খেিুম? িুবম খদোকোন করন্দল 

আটঘরোন্দি িোিো মোরো েোওয়োর পন্দর পোাঁচ খের নুন, আ়িোই খের আটো, পোাঁচ খপোয়ো বচবন 

বনন্দয়–েিোই ধ্োর বনন্দয় খদোকোন উষ্টঠন্দয় বদন্দল। খিৌবদবদন্দক বক িলি দোদো? 

 

এিোর এন্দে দোদোর েোন্দটর পোন্দশ িন্দে রইলোম। একটোনো িৃষ্টি-পিন্দনর শে িো়িো আর 

খকোন শে খনই। মোন্দঝ মোন্দঝ খকিল ষ্টটন্দটনোে ওয়োডি খথন্দক িৃষ্টির শে িোবপন্দয়ও খেই 

আিি চীৎকোরটো খশোনো েোন্দচ্ছ। একটো খিোট খিন্দলর টনবেল কোটো হন্দয়বিল– খে 

একিোর ঘুম খভন্দঙ উন্দঠ েোিোর চোইন্দল। কুবলটো উন্দঠ িোন্দক জ্ল বদন্দল। 
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এই কুবলগুন্দলো, ওই িুন্দ়িো খমথরটো, নোন্দে িরো-–এরো ঘুন্দমোয় কেন? েোরোরোি খজ্ন্দে 

খজ্ন্দে খরোেীন্দদর েোইেরমোশ েোটন্দি। দোদোর অিস্থো েোরোপ িন্দল েিোই এন্দে একিোর 

কন্দর খদন্দে েোন্দচ্ছ। নোে ি খে কিিোর এল! েিোই িটস্থ…দোদোন্দক িোাঁচোিোর জ্ন্দনয েিোরই 

খেন প্রোণপণ খচিো। িোাঁচন্দল েিোই েুশী হয়। নোে ি একিোর আমোয় িলন্দল–িুবম একটু 

ঘুবমন্দয় নোও িোিু। েোরোরোি খজ্ন্দে িন্দে থোকন্দল অেুে করন্দি খিোমোর। 
 

হোেপোিোলষ্টটন্দক আমোর মন্দন হল খেন স্বে ি। আন্দিির খেিো খেেোনকোর মোনুন্দষ মনপ্রোণ 

বদন্দয় কন্দর, খে স্বে িই। ওই িুন্দ়িো খমথরটো এেোনকোর খদিদিূ। খেবদন কন্দয়ক শিোেী 

আন্দে শ্রীধ্চিনয েৃহিযোে কন্দরবিন্দলন, বকংিো শঙ্করোচোে ি েংেোন্দরর অেোরি েম্বন্দন্ধ 

বচন্তো কন্দরবিন্দলন–িোাঁন্দদর স্বন্দপ্ন এই স্বন্দে ির কল্পনো বিল। চচিনযন্দদন্দির েংকীিিন্দনর 

দন্দল, নিেীন্দপর েেোর িীন্দর এই িুন্দ়িো খমথরটো খেোেদোন করন্দি পোরি, বিবন ওন্দক 

খকোল বদন্দিন, ঝো়িেন্দণ্ডর পন্দথ শ্রীন্দক্ষত্র রওনো হিোর েমন্দয় ওন্দক পোশ্ব িচর কন্দর 

বনন্দিন।…রোি েোন্দ়ি বিনন্দট। রোি আজ্ বক খপোয়োন্দি নো? িৃষ্টি একটু খথন্দমন্দি। 

আকোশ বকন্তু খমন্দঘ খমন্দঘ কোন্দলো। 
 

এই েমন্দয় দোদোর নোবভশ্বোে উপবস্থি হ’ল। কন্দলর খঘোলো জ্ল দোদোর মুন্দে বদলোম। 

কোন্দনর কোন্দি েেোনোরোয়ণব্রহ্ম নোম উচ্চোরণ করলোম। এই বিপন্দদর েময় বক জ্োবন 

খকন মোলিীর কথো মন্দন প়িল। মোলিী েবদ এেোন্দন থোকি! আটঘরোর অশ্বেিলোর 

খেই বিষু্ণমূবিির কথো মন্দন প়িল–খহ খদি, দোদোর েোওয়োর পথ আপবন েুেম কন্দর 

বদন। আপনোর আশীি িোন্দদ িোর জ্ীিন্দনর েকল ি্রুষ্টট, েকল গ্লোবন ধু্ন্দয় মুন্দি পবিত্র 

খহোক, খে েমুে আপনোর অনন্ত শেযো, খে খলোকোন্দলোক পি িি আপনোর খমেলো–খে-

েি পোর হন্দয়ও িহুদনূ্দরর খে পন্দথ দোদোর আজ্ েোত্রো, আপনোর কৃপোয় খে পথ িোর 

িোধ্োশূনয খহোক, বনভিয় খহোক, মেলয়ময় খহোক। 
 

পোন্দশর বিিোনোর খরোেী িলন্দল–একিোর খমবডন্দকল অবেেোরন্দক ডোকোন নো! 
 

আবম িললোম–আর বমন্দথয খকন? 

 

িোর পর আরও ঘণ্টোেোন্দনক খকন্দট খেল। আমোর ঘুম এন্দেন্দি, ভয়োনক ঘমু। বকিুন্দিই 

আর খচোে েুন্দল রোেন্দি পোবর খন। মন্দধ্য নোে ি দুিোর এল, আবম িো ঘনু্দমর খঘোন্দরই জ্োবন–

আমোয় জ্োেোন্দল নো। পো ষ্টটন্দপ ষ্টটন্দপ এল, পো ষ্টটন্দপই চন্দল খেল। 
 

হঠোৎ আমোর ঘুম খভন্দঙ খেল। খভোর হিোর খদবর খনই, হোেপোিোন্দলর আন্দলো বনষ্প্রভ 

হন্দয় এন্দেন্দি–বকন্তু ঘন কোন্দলো খমন্দঘ আকোশ ঢ্োকো, বদন্দনর আন্দলো েবদও একটু থোন্দক, 

খিোঝো েোন্দচ্ছ নো। দোদোর েোন্দটর বদন্দক খচন্দয় আবম বিিন্দয় খকমন হন্দয় খেলোম। এেনও 

ঘুবমন্দয় স্বপ্ন খদেবি নোবক? দোদোর েোন্দটর চোবরপোন্দশ অন্দনক খলোক দোাঁব়িন্দয়। 
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অধ্ িচন্দ্রোকোন্দর ওরো দোদোর েোটটোন্দক বঘন্দর দোাঁব়িন্দয়ন্দি। বশয়ন্দরর কোন্দি মো, ডোনবদন্দক 

িোিো, িোিোর পোন্দশই আটঘরোর খেই হীরু রোয়–েযোলোইন্দনর ষ্টটনটো খেেোন্দন খঝোলোন্দনো, 

খেেোন্দন দোাঁব়িন্দয় আমোন্দদর চো-িোেোন্দনর খনপোলী চোকর থোপো, খিন্দলন্দিলোয় দোদোন্দক খে 

খকোন্দলবপন্দঠ কন্দর মোনুষ কন্দরবিল। িোর পরই আমোর খচোে প়িল েোন্দটর িোাঁ-বদন্দক, 

খেেোন্দন দোাঁব়িন্দয় আন্দি খিোট কোকীমোর খমন্দয় পোনী। এন্দদর মূবিি এি েুস্পি ও িোিি 

খে একিোর আমোর মন্দন হ’ল ওন্দদর েকন্দলই খদেন্দি খিোধ্ হয়। পোন্দশর েোন্দটর খরোেীর 

বদন্দক খচন্দয় খদেলুম, খে েবদও খজ্ন্দে আন্দি এিং মোন্দঝ মোন্দঝ দোদোর েোন্দটর বদন্দক 

চোইন্দি–বকন্তু িোর মুে-খচোে খদন্দে খিোঝো েোজচ্ছল মুমূষ ি দোদোন্দক িো়িো খে আর বকিু 

খদেন্দি নো। অথচ খকন খদেন্দি পোন্দচ্ছ নো, এি স্পি, প্রিযক্ষ, েজ্ীি মোনুষগুন্দলোন্দক 

খকন খে ওরো খদন্দে নো–এ খভন্দি খিন্দলন্দিলো খথন্দক আমোর বিিন্দয়র অন্ত খনই। 
 

আবম জ্োবন এেি কথো খলোকন্দক বিশ্বোে করোন্দনো শি। মোনুষ খচোন্দে েো খদন্দে নো, 

িযজিেি অবভেিোয় েো পোন্দর নো–িো বিশ্বোে করন্দি েহন্দজ্ রোজ্ী হয় নো। এই জ্নয 

হোেপোিোন্দলর এই রোজত্রষ্টটর কথো আবম একষ্টট প্রোণীন্দকও িবল বন খকোনবদন। 
 

দু-বিন বমবনট খকন্দট খেল। ওরো এেনও রন্দয়ন্দি। আবম খচোে মুিলোম, এবদক-ওবদক 

চোইলোম–খচোন্দে জ্ল বদলোম উন্দঠ। এেনও ওরো রন্দয়ন্দি। ওন্দদর েিোরই খচোে দোদোর 

েোন্দটর বদন্দক। আবম ধ্ীন্দর ধ্ীন্দর উন্দঠ বেন্দয় পোনীয় কোন্দি দোাঁ়িোলোম। ওরো েিোই 

হোবেমুন্দে আমোর বদন্দক চোইন্দল। কি কথো িলি ভোিলোম মোন্দক, িোিোন্দক, পোনীন্দক–

থোপো কন্দি মোরো বেন্দয়ন্দি জ্োবন খন–খে এেনও িোহন্দল আমোন্দদর খভোন্দল বন?…িোন্দক 

বক িলি ভোিলোম–বকন্তু মুে বদন্দয় আমোর কথো খিরুল নো। এই েমন্দয় নোে ি এল। আবম 

আশ্চে ি হন্দয় ভোিবি নোে ি বক এন্দদর খদেন্দি পোন্দি নো? এই ি েিোই এরো এেোন্দন 

দোাঁব়িন্দয়। নোে ি বকন্তু এমন ভোন্দি এল খেন আবম িো়িো খেেোন্দন আর খকউ খনই। দোদোর 

মুন্দের বদন্দক খচন্দয় িলন্দল–এ খিো হন্দয় বেন্দয়ন্দি।–এ কুবল, কুবল– 

 

কুবল েোটটোন্দক খঘরোন্দটোপ বদন্দয় খঢ্ন্দক বদন্দি এল। 
 

 িেনও ওরো রন্দয়ন্দি ….. 
 

িোরপর আমোর একটো অিেন্ন ভোি হ’ল–আমোর খেই েুপবরবচি অিেন্ন ভোিটো। 

েেনই এ-রকম আন্দে খদেিোম, িেনই এ-রকম হ’ি। মন্দন প়িল কি বদন পন্দর 

আিোর খদেলোম আজ্–িহুকোল পন্দর এই জজ্বনেটো খপন্দয়বি–হোবরন্দয় বেন্দয়বিল, েন্ধোন 

পোই বন অন্দনক বদন, খভন্দিবিলুম আর খিোধ্ হয় পোি নো–আজ্ দোদোর খশষশেযোর পোন্দশ 

দোাঁব়িন্দয় িো বেন্দর খপন্দয়বি। আমোর েো খেন ঘুন্দর উঠল–পোন্দশর খচয়োন্দর ধ্প কন্দর িন্দে 

প়িলোম। 
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নোে ি আমোর বদন্দক খচন্দয় িলন্দল–পুওর িয়! 
 

জ্ীিন্দন বনষ্ঠুর ও হৃদয়হীন কোজ্ এন্দকিোন্দর কবর বন িো নয়, বকন্তু খিৌবদবদন্দক দোদোর 

মৃিুযেংিোদটো খদওয়োর মি বনষ্ঠুর কোজ্ আর খে কেনও কবর বন, একথো শপথ কন্দর 

িলন্দি পোবর। খিলো দুন্দটোর েময় দোদোর িোব়ি বেন্দয় খপৌৌঁিলোম। পন্দথ দোদোর শ্বশুরিোব়ির 

এক শবরন্দকর েন্দে খদেো। আমোর মুন্দে েির শুন্দনই খে বেন্দয় বনন্দজ্র িোব়িন্দি 

অবিলন্দম্ব েিরষ্টট জ্োনোন্দল। খিোধ্ হয় খেন খিৌবদবদর ওপর আব়ি কন্দরই ওন্দদর িোব়ির 

খমন্দয়রো– েোরো দোদোর অেুন্দের েময় কেনও খচোন্দের খদেোও খদেন্দি আন্দেবন–

চীৎকোর কন্দর কোন্নো জ্নু্দ়ি বদন্দল। খিৌবদবদ িেন অি খিলোয় দুন্দটো খরাঁন্দধ্ খিন্দলন্দমন্দয়ন্দক 

েোইন্দয় আাঁবচন্দয় বদন্দচ্ছ। বনন্দজ্ িেনও েোয় বন। পোন্দশর িোব়িন্দি কোন্নোর খরোল শুন্দন 

খিৌবদবদ বিিন্দয়র েুন্দর জজ্ন্দেে করন্দি–হযো াঁ খর বিনু, ওরো কোাঁদন্দি খকন খর? বক েির 

এল ওন্দদর? কোরও বক অেুে-বিেুে? 

 

এমন েমন্দয় আবম িোব়ি ঢু্কলোম। আমোয় খদন্দে খিৌবদবদর মুে শুবকন্দয় খেল। িলন্দলো 

ঠোকুরন্দপো! খিোমোর দোদো খকোথোয়? 

 

আবম িললোম–দোদো খনই, কোল মোরো বেন্দয়ন্দি। 
 

 খিৌবদবদ কোাঁদন্দল নো। কোঠ হন্দয় দোাঁব়িন্দয় রইল আমোর মুন্দের বদন্দক খচন্দয়। পোন্দশর 

িোব়িন্দি িেন ইবনন্দয়-বিবনন্দয় নোনো িন্দ্ ও েুন্দর খশোক-প্রকোন্দশর ঘটো বক! পো়িোর 

অন্দনক খমন্দয় এন্দলন েোন্ত্বনো বদন্দি খিৌবদবদন্দক। বকন্তু একটু পন্দর েেন খিৌবদবদ 

পুকুন্দরর ঘোন্দট নোইন্দি খেল, েন্দে একজ্ন েোওয়ো দরকোর বনয়মমি–িেন–এক 

একটো অজ্হুোন্দি খে েোর িোব়িন্দি চন্দল খেল। আবম বিজিি হলোম এই খভন্দি খে এরো 

খিো খিৌবদবদর িোন্দপর িোব়ির খলোক! িোর একটু পন্দর খিৌবদবদ েোবনকটো কোাঁদন্দল। হঠোৎ 

কোন্নো থোবমন্দয় িলন্দল, খশষকোন্দল েোন বিল ঠোকুরন্দপো? খেই ি মন্দরই খেল–

হোেপোিোন্দল নো বনন্দয় খেন্দলই হ’ি! িিু আপনোর জ্ন কোন্দি থোকি! 
 

আবম িললোম,–খিৌবদবদ িুবম খভন্দিো নো, এেোন্দন খে রকম েবিক খদেবি িোন্দি এেোন্দন 

থোকন্দল দোদোর বচবকৎেোই হি নো। এেোন্দন খকউ খিোমোয় খিো খদন্দে নো খদেবি। 

হোেপোিোন্দলর খলোন্দক েন্দথি কন্দরন্দি। িোব়িন্দি খে রকম হয় নো। আমোন্দদর অিস্থোর 

খলোন্দকর পন্দক্ষ হোেপোিোলই ভোল। 
 

খিৌবদবদর িোিো মো খকউ খনই–মো আন্দেই মোরো বেন্দয়বিন্দলন–িোিো মোরো বেন্দয়বিন্দলন 

আর-িির। একথো কলকোিোন্দিই খিৌবদবদর ভোন্দয়র মুন্দে শুন্দনবিলোম। খিৌবদবদর খে 

ভোইষ্টটন্দক খদন্দে আমোর মন্দন হন্দয়বিল এ বনিোন্ত অপদোথ ি–িোর ওপর বনিোন্ত েরীি, 
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িিিমোন্দন কপদিকহীন খিকোর–িোর বকিু করিোর ক্ষমিো খনই। িয়েও অল্প, কলকোিো 

খিন্দ়ি আন্দে বন, খেেোন্দন চোকুবরর খচিো করন্দি। 
 

খভন্দি খদেলোম এন্দদর েংেোন্দরর ভোর এেন আবমই নো বনন্দল এিগুবল প্রোণী নো খেন্দয় 

মরন্দি। দোদো এন্দদর এন্দকিোন্দর পন্দথ িবেন্দয় খরন্দে খেন্দি। কোল বক কন্দর চলন্দি খে 

েংস্থোনও খনই এন্দদর। িোর উপর দোদোর অেুন্দের েময় বকিু খদনোও হন্দয়ন্দি। 
 

এন্দদর খিন্দ়ি খকোথোও ন়িন্দি পোরলুম নো খশষ পে িন্ত। কোলীেন্দঞ্জই থোকন্দি হ’ল। এেোন 

খথন্দক দোদোর েংেোর অনয স্থোন্দন বনন্দয় খেলোম নো, কোরণ আটঘরোন্দি এন্দদর বনন্দয় 

েোিোর খেো খনই, অনয জ্োয়েোয় আমোর বনন্দজ্র খরোজ্েোন্দরর েুবিধ্ো নো হওয়ো পে িন্ত 

িোব়িভো়িো বদই বক কন্দর? 

 

এ েমন্দয় েোহোেয েবিয েবিযই খপলুম দোদোর খেই মোেীমোর কোি খথন্দক–খেই খে 

িোিোেোর কোরেোনোর মোবলক কুণ্ডু-মশোন্দয়র িৃিীয় পন্দক্ষর স্ত্রী–খেিোর বেবন আমোন্দদর 

বনমন্ত্রণ কন্দর েোইন্দয়বিন্দলন। এই বিপন্দদর েময় আমোন্দদর খকোন ব্রোহ্মণ প্রবিন্দিশীর 

কোি খথন্দক খেরকম েোহোেয আন্দে বন। 
 

ক্রন্দম মোন্দের পর মোে খেন্দি লোেল। 
 

েংেোর কেন্দনো কবর বন, করন্দিো নো খভন্দিবিলোম। বকন্তু েেন এ-ভোন্দি দোদোর ভোর 

আমোর ওপর প়িল, িেন খদেলোম এ এক বশক্ষো মোনুন্দষর চদনজ্ন অভোি-

অনটন্দনর মন্দধ্য বদন্দয়, খিোটেোন্দটো িযোে স্বীকোন্দরর মন্দধ্য বদন্দয়, পন্দরর জ্ন্দনয েোটুবন ও 

ভোিনোর মন্দধ্য বদন্দয়, িুচ্ছ অবকজঞ্চৎকর পোবরপোবশ্ব িন্দকর মন্দধ্য বদন্দয় এই খে এিগুবল 

প্রোণীর েুে-স্বোচ্ছ্য ও জ্ীিনেোত্রোর গুরুভোর বনন্দজ্র ওপর বনন্দয় েংেোর-পন্দথর চলোর 

দুুঃে–এই দুুঃন্দের একটো েোথ িকিো আন্দি। আমোর জ্ীিন্দন এর আন্দে চন্দলবিল শুধু্ 

বনন্দজ্ন্দক খকন্দ্র ক’খর, পরন্দক েুেী কন্দর বনন্দজ্ন্দক পবরপূণ ি করোর বশক্ষো আমোয় 

বদন্দয়ন্দি মোলিী। পন্দথ খিবরন্দয় অন্দনক বশক্ষোর মন্দধ্য এষ্টটই আমোর জ্ীিন্দন েিন্দচন্দয় 

ি়ি বশক্ষো। 
 

কি জ্োয়েোয় চোকুবর েুাঁজ্লোম। আবম খে খলেোপ়িো জ্োবন িোজ্োন্দর িোর দোম 

কোনোকব়িও নো। হোন্দির খকোন কোজ্ও জ্োবন খন, েিিোন্দিই আনোব়ি। কুণ্ডু-মহোশন্দয়র 

স্ত্রীর েুপোবরশ ধ্ন্দর িোিোেোর কোরেোনোন্দিই েোিো খলেোর কোজ্ খেোেো়ি করলোম–এ 

কোজ্টো জ্োনিোম, কলকোিোয় চোকুবরর েময় খমজ্িোিুন্দদর জ্বমদোরী খেন্দরিোয় 

বশন্দেবিলোম িোই রন্দক্ষ। বকন্তু িোন্দি ক’টো টোকো আন্দে? খিৌবদবদর মি েবৃহণী, িোই ওই 

েোমোনয টোকোর মন্দধ্য েংেোর চোলোন্দনো েম্ভি হন্দয়ন্দি। 
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েোল্গুন মোে পন্দ়ি খেল। েোংনোপুন্দরর হোন্দট আবম কোন্দজ্ খিবরন্দয়বি েরুর েোব়ি কন্দর। 

মোইল-িোন্দরো দরূ হন্দি, খিগুন পটন্দলর িোজ্রোর ওপন্দর চন্দটর থন্দল খপন্দি বনন্দয় আবম 

আর িনু খচৌধু্রী ি’খে। িনু খচৌধু্রীর িোব়ি নদীয়ো খমন্দহরপুন্দর, এেোনকোর িোজ্োন্দরর 

েোন্দহন্দির পোন্দটর েবদর খেোমিো, েোংনোপুন্দর েবরদ্দোন্দরর কোন্দি মোল খদেোন্দি েোন্দচ্ছ। 
 

েল্প করন্দি করন্দি িনু খচৌধু্রী ঘুবমন্দয় প়িল িোজ্রোর উপন্দরই। আবম চুপ কন্দর িন্দে 

আবি। পন্দথর ধ্োন্দর েোন্দি েোন্দি কবচ পোিো েজজ্ন্দয়ন্দি, খঘাঁটুেুন্দলর ঝো়ি পন্দথর পোন্দশ 

মোন্দঠর মন্দধ্য েি িত্র। 
 

খশষরোন্দত্র খিবরন্দয়বিলুম, খভোর হিোর খদবর খনই, বক েু্র জঝরজঝন্দর খভোন্দরর হোওয়ো, 

পূি আকোন্দশ জ্বলজ্বন্দল িৃজশ্চক রোবশর নক্ষত্রগুন্দলো িোাঁশিন্দনর মোথোয় ঝুাঁ ন্দক পন্দ়িন্দি–

খেন ওই দুেবিমোন িোরোর মণ্ডলী পৃবথিীর েকল েুেদুুঃন্দের িোিিিোর িন্ধন্দনর েন্দে 

ঊব ি আকোন্দশর েীমোহীন উদোর মুজির একটো খেোে-খেিু বনম িোণ কন্দরন্দি–খেন 

আমোন্দদর জ্ীিন্দনর ভোরবক্লি েোত্রোপন্দথর েংকীণ ি পবরেন্দরর প্রবি নক্ষত্র-জ্েৎ 

দয়োপরিশ হন্দয় খজ্যোবির দিূ পোষ্টঠন্দয়ন্দি আমোন্দদর আশোর িোণী খশোনোন্দি–খে খকউ 

উাঁচু বদন্দক খচন্দয় খদেন্দি, চলন্দি চলন্দি খে-ই খদেন্দি পোন্দি িোর শোশ্বি মৃিুযহীন রূপ। 

খে বচনন্দি, খে িলন্দি আমোর েন্দে খিোমোর আধ্যোজিক খেোে আন্দি–আবম জ্োবন আবম 

বিন্দশ্বর েকল েম্পন্দদর, েকল খেৌ্ন্দে ির, েকল কলযোন্দণর উত্তরোবধ্কোরী–িোর কোন্দিই 

ওর িোণী েোথ িকিো লোভ করন্দি। 
 

এই প্রে্েুট িন-কুেুম-েন্ধ আমোর মন্দন মোন্দঝ মোন্দঝ খকমন একটো খিদনো জ্োেোয়, 

খেন বক খপন্দয়বিলুম, হোবরন্দয় খেন্দলবি। এই উদীয়মোন েূন্দে ির অরুণ রোে অিীি 

বদন্দনর কি কথো মন্দন এন্দন খদয়। েি েময় আবম খে-েি কথো মন্দন স্থোন বদন্দি রোজ্ী 

হই খন, অিীিন্দক আাঁকন্দ়ি ধ্ন্দর িন্দে থোকো আমোর রীবি নয়। িোন্দি দুুঃে িোন্দ়ি চি 

কন্দম নো। হঠোৎ খদবে অনযমনস্ক হন্দয় কেন ভোিবি, েোরিোবেনীর আে়িো খথন্দক খেই 

খভোন্দর খে আবম চুবপ চুবপ পোবলন্দয় এন্দেবিলোম–কোউন্দক নো জ্োবনন্দয়, মোলিীন্দক খিো 

একিোর জ্োনোন্দি পোরিোম–মোলিীর ওপর এিটো বনষ্ঠুর আবম হন্দয়বিলুম খকমন 

কন্দর! 
 

ওকথো খচন্দপ েোই–মন খথন্দক খঝন্দ়ি খেলিোর খচিো কবর। আন্দে েিটো কি হ’ি এেি 

বচন্তোয়–এেন আর িিটো হয় নো, এটো খিশ িুঝন্দি পোবর। মোলিীন্দক ভুন্দল খেন্দি থোবক–

বকিুবদন পন্দর আরও েোি। এক েমন্দয় খে এি কোন্দি এন্দে দোাঁব়িন্দয়বিল খে আজ্ 

েপ্তবেনু্ধপোন্দরর খদন্দশর রোজ্কনযোর মি অিোিি হন্দয় আেন্দি। হয়ি একবদন 

এন্দকিোন্দরই ভুন্দল েোি। জ্ীিন চন্দল বনন্দজ্র পন্দথ বনন্দজ্র মজজ্িমি–কোরও জ্ন্দনয খে 

অন্দপক্ষো কন্দর নো। মোন্দঝ মোন্দঝ মন্দন আন্ আন্দে–েেন ভোবি িহুবদন আন্দে রোন্দঢর 
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িননীল-বদগ্বলন্দয়-খঘরো মোন্দঠর মন্দধ্য খে খদিিোর স্বপ্ন খদন্দেবিলুম বিবন আমোয় ভুন্দল 

েোন বন। িোাঁরই েন্ধোন্দন খিবরন্দয়বিলোম, বিবন পথও খদবেন্দয়বিন্দলন। এই অনুদোর 

রুিেবি জ্ীিন্দনও বিবন আমোর মন্দন আনন্দ্র িোণী পোষ্টঠন্দয়ন্দিন। 
 

এন্দিও ষ্টঠক িলো হ’ল নো। খে আন্ েেন আন্দে িেন আবম বনন্দজ্ন্দক হোবরন্দয় খেবল, 

িেন বক কবর, বক িবল বকিু েোন থোন্দক নো–খে এক অনয িযোপোর। আজ্ও ষ্টঠক িোই 

হ’ল। আবম হঠোৎ পন্দথর ধ্োন্দর একটো খঝোন্দপর িোয়োয় খনন্দম প়িলুম েোব়ি খথন্দক। িনু 

খচৌধু্রী িলন্দল–ও বক, উন্দঠ এে। িনু খচৌধু্রী জ্োন্দন নো আমোর বক হয় মন্দনর মন্দধ্য এ 

েি েমন্দয়, কোরও েোহচে ি এেি েমন্দয় আমোর অেহয হয়, কোরও কথোয় কোন বদন্দি 

পোবর খন–আমোর েকল ইজন্দ্রয় একটো অনুভূবির খকন্দন্দ্র আিি হন্দয় পন্দ়ি–একিোর 

চোই শোবলন্দের িোনোগুন্দলো েোদযকণো েুাঁন্দট েোন্দচ্ছ খেবদন্দক, িোন্দদর অেহোয় পক্ষ- 

ভবেন্দি বক খেন খলেো আন্দি–একিোর চোই বিবের েুন্দলর রন্দঙর আকোন্দশর পোন্দন–

ঝলমল প্রভোন্দির েূে িবকরন্দণর পোন্দন, শেযশযোমল পৃবথিীর পোন্দন–বক রূপ! এই 

আনন্দ্র মন্দধ্য বদন্দয় আমোর বেজ্ি, এক খেৌরি-েমৃি পবিত্র নিজ্ে। 
 

মন্দন মন্দন িবল, আপবন আমোয় এ-রকম কন্দর খদন্দিন নো, আমোয় েংেোর করন্দি বদন 

ঠোকুর। দোদোর খিন্দলন্দমন্দয়রো, খিৌবদবদ আমোর মুন্দের বদন্দক খচন্দয় থোন্দক ওন্দদর অন্দন্নর 

জ্ন্দনয, ওন্দদর আবম খিো খেন্দল বদন্দি পোরি নো! এেন আমোয় এ-রকম নোচোন্দিন নো। 
 

চিকোন্দলর বদন্দক পোন্দয় খহাঁ ন্দট েোংনোপুন্দরর হোন্দট খপৌৌঁিলোম। িনু খচৌধু্রী আন্দে খথন্দক 

ষ্টঠক কন্দরন্দি আমোর মোথো েোরোপ। রোিোর মন্দধ্য খনন্দম প়িলোম খকন ও-রকম? 

 

বেরিোর পন্দথ েন্ধযোর রোঙো খমন্দঘর বদন্দক খচন্দয় খকিলই মন্দন হ’ল ভেিোন্দনর পথ ঐ 

বপেল ও পোটল িন্দণ ির খমঘপি িন্দির ওপোন্দর খকোন্দনো অজ্োনো নক্ষত্রপুরীর বদন্দক নয়, 

িোাঁর পথ আবম খেেোন বদন্দয় হোাঁটবি, ওই কোলু-েোন্দ়িোয়োন খে পথ বদন্দয় েোব়ি চোবলন্দয় 

বনন্দয় েোন্দচ্ছ–এ পন্দথও! আমোর এই পন্দথ আমোর েন্দে পো খেন্দল বিবন চন্দলন্দিন এই 

মুহনূ্দিি– আবম আবি িোই বিবন আন্দিন। খেেোন্দন আমোর অেোেলয খেেোন্দন িোাঁরও 

অেোেলয, আমোর খেেোন্দন জ্য়, খেেোন্দন িোাঁরও জ্য়। আবম েেন েু্ন্দরর স্বপ্ন খদবে, 

খিোট খিোট খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর আদর কবর, পন্দরর জ্ন্দনয েোষ্টট–িেন িুজঝ ভেিোন্দনর 

বিরোট শজির স্বপন্দক্ষ আবম দোাঁব়িন্দয়বি–বিপন্দক্ষ নয়। এই নীল আকোশ, অবেন্দকিন 

উিোপুঞ্জ, বিদুযৎ আমোয় েোহোেয করন্দি। বিশ্ব খেন েি েময় প্রোণপন্দণ খচিো করন্দি 

বশি ও েু্ন্দরর মন্দধ্য বনন্দজ্র েোথ িকিোন্দক েুাঁজ্ন্দি, বকন্তু পন্দদ পন্দদ খে িোধ্ো পোন্দচ্ছ বক 

ভীষণ! বিন্দশ্বর খদিিো িিুও হোল িোন্দ়িন বন–বিবন অনন্ত চধ্ন্দে ি পথ খচন্দয় আন্দিন। 

নীরি খেিোব্রি েূে ি ও চন্দ্র আশোয় আশোয় আন্দি, েমগ্র অদৃশযন্দলোন্দক খচন্দয় আন্দি–

আবমও ওন্দদর পন্দক্ষ থোকি। বিন্দশ্বর খদিিোর মন্দন দুুঃে বদন্দি পোরি নো। জ্ীিন্দন মোনুষ 
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িিক্ষণ ষ্টঠক খশন্দে নো অন্দনক জজ্বনেই, েিক্ষণ খে দুুঃন্দের েম্মুেীন নো হয়। আন্দে 

খস্রোন্দির খশওলোর মি খভন্দে খভন্দে কি খিব়িন্দয়বি জ্ীিন-নদীর ঘোন্দট ঘোন্দট–

িটপ্রোন্তিিী খে মহীরূহষ্টট শি িৃবিন্দি বিন্দল বিন্দল িবধ্ িি হন্দয় স্নোনোবথ িনীন্দদর 

িোয়োশীিল আশ্রয় দোন কন্দরন্দি–খে হয়ি চিবচত্রয চোয় বন িোর জ্ীিন্দন–বকন্তু একষ্টট 

পবরপূণ ি শিোেীর েূে ি িোর মোথোয় বকরণ িষ িণ কন্দরন্দি, িোর শোেো-প্রশোেোয় ঋিুন্দি 

ঋিুন্দি িনবিহেন্দদর খকৌিুকবিলোে কলকোকবল বনন্দজ্র আশ্রয় েুাঁন্দজ্ খপন্দয়ন্দি–িোর 

মৃদু ও ধ্ীর, পরোথ িমুেী েম্ভীর জ্ীিন-ধ্োরো নীল আকোন্দশর অদৃশয আশীি িোদিন্দল এই 

একষ্টট শিোেী ধ্ন্দর িন্দয় এন্দেন্দি–চিবচত্রয খেেোন্দন হয়ি আন্দে বন– েভীরিোয় খেেোন্দন 

কন্দরন্দি চিবচন্দত্রযর ক্ষবিপূরণ। প্রবিবদন্দনর েূে ি শুক্রিোরোর আন্দলোন্দকোজ্জ্বল রোজ্পন্দথ 

রোঙো ধূ্বল উব়িন্দয় রজ্নীর অন্ধকোন্দর অদৃশয হন–প্রবিবদনই খেই েন্ধযোয় আমোর মন্দন 

খকমন এক প্রকোর আন্ আন্দে–খদবে খে পুকুন্দরর ধ্োন্দর িষ িোর িযোন্দঙর িোিো েূন্দে ির 

অমৃি বকরন্দণ ি়ি হন্দয় পুি হন্দয় উন্দঠন্দি–খদবে উইন্দয়র বঢ্বিন্দি নিুন পোেো ওঠো 

উইন্দয়র দল অজ্োনো িোযু়ন্দলোক খভদ কন্দর হন্দয়ন্দি মরন্দণর েোত্রী, শরন্দির কোশিন 

জ্ীিন-েৃষ্টির িীজ্ দনূ্দর দনূ্দর, বদন্দক বদেন্দন্ত িব়িন্দয় বদন্দয় বরিিোর মন্দধ্যই পরম কোময 

েোথ িকিোন্দক লোভ কন্দরন্দি–দোবরেয িো কি িুচ্ছ, পৃবথিীর েমি বিলোে লোলেোও িুচ্ছ, 

আবম বকিুই গ্রোহয কবর খন েবদ এই জ্োগ্রি খচিনোন্দক কেনও নো হোরোই–েবদ খহ 

বিশ্বন্দদিিো, িোন্দলয িুষোরোিৃি কোঞ্চনজ্ঙ্ঘোন্দক খেমন েকোলন্দিলোকোর েূন্দে ির 

আন্দলোয়। খেোনোর রন্দঙ রজঞ্জি হন্দি খদেিুম–খিমবন েবদ আপবন আপনোর ভোলিোেোর 

রন্দঙ আমোর প্রোণ রোষ্টঙন্দয় খিোন্দলন–আবমও আপনোন্দক ভোলিোবে েবদ–িন্দি েকল 

েংকীণ িিোন্দক, দুুঃেন্দক জ্য় কন্দর আবম আমোর বিরোট খচিনোর রথচক্র চোবলন্দয় বদই 

শিোেীর পন্দথ, জ্েন্দক অবিক্রম কন্দর মৃিুযর পোন্দন, মৃিুযন্দক অবিক্রম কন্দর আিোর 

আন্-ভরো নিজ্ন্দের খকোন অজ্োনো রহন্দেযর আশোয়। 
 

. 
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১৫. 

 

দোদোর মৃিুযর মোে বিন্দনক পন্দর িোিোেোর কোরেোনোর কুণ্ডুমশোয় হঠোৎ মোরো খেন্দলন। 

এন্দি আমোন্দক বিপন্দদ প়িন্দি হ’ল। কুণ্ডুমশোন্দয়র প্রথম পন্দক্ষর খিন্দলরো এন্দে 

কোরেোনো ও িোব়িঘর দেল করন্দল। কুণ্ডুমশোন্দয়র িৃিীয় পন্দক্ষর স্ত্রীন্দক বনিোন্ত 

ভোলমোনুষ খপন্দয় বমষ্টি কথোয় ভুবলন্দয় িোর হোন্দির হোজ্োর দুই নেদ টোকো িোর কন্দর 

বনন্দল। টোকোগুন্দলো হোন্দি নো আেো পে িন্ত খিন্দলরো খিৌন্দয়রো েৎশোশু়িীন্দক েুি খেিোেত্ন 

কন্দরবিল, টোকো হিেি হওয়োর পন্দর ক্রন্দম ক্রন্দম িোন্দদর মূবিি খেল িদন্দল। েো দুদিশো 

িোর শুরু করন্দল ওরো! িোব়ির চোকরোণীর মি েোটোন্দি লোেল, েোলম্ খদয়, 

িুচ্ছিোজচ্ছলয কন্দর। আবম একবদন খেোপন্দন িললোম- মোেীমো, পঞু্চন্দক ডোকঘন্দরর 

পোে-িই বদও নো িো খকোন েই চোইন্দলও বদও নো। িুবম অি খিোকো খকন িোই ভোবি! 

আন্দের টোকোগুন্দলো ওন্দদর হোন্দি বদন্দয় িেন্দলই িো বক িুন্দঝ? 

 

ডোকঘন্দরর পোে-িইন্দয়র জ্ন্দনয পঞু্চ অন্দনক পী়িোপীব়ি কন্দরবিল। খশষ পে িন্ত হয়ি 

মোেীমো বদন্দয়ই বদি–আবম খেেোনো বনন্দজ্র কোন্দি এন্দন রোেলোম খেোপন্দন। কি টোকো 

ডোকঘন্দর আন্দি নো জ্োনন্দি খপন্দর পঞু্চ আরও খক্ষন্দপ উঠল। খিচোরীর দুদিশোর একন্দশষ 

ক’খর িুলন্দল। কুণ্ডুমশোন্দয়র স্ত্রীর ি়ি েোধ্ বিল েৎন্দিন্দলরো িোন্দক মো িন্দল ডোন্দক, খে 

েোধ্ িোরো ভোল কন্দরই খমটোন্দল! একবদন আমোর খচোন্দের েোমন্দন েৎমোন্দক ঝে়িো কন্দর 

বে়িকীন্দদোর বদন্দয় িোব়ির িোর কন্দর বদন্দল। আবম মোেীমোন্দক বনন্দজ্র িোব়িন্দি বনন্দয় 

এলোম, বচষ্টঠ বলন্দে িোর এক দরূেম্পন্দকির ভোইন্দক আনোলোম–খে এন্দে মোেীমোন্দক বনন্দয় 

খেল। আমোর অেোক্ষোন্দি মোেীমো আিোর খিৌবদবদর হোন্দি একেোনো একন্দশো টোকোর 

খনোট েুাঁন্দজ্ বদন্দয় িন্দল খেল েোিোর েময়–জজ্িু মোেীমো িন্দলবিল, আবম বিবলর খমন্দয়, 

বকন্তু খিাঁন্দচ থোক খে, খিন্দলর কোজ্ কন্দরন্দি। আমোর জ্ন্দনযই িোর কোরেোনোর চোকবরটো 

খেল, েিবদন অনয বকিু নো হয়, এন্দি চোবলন্দয় বনও, খিৌমো। আবম বদজচ্ছ এন্দি বকিু 

মন্দন কন্দরো নো, আমোর বিনকুন্দল খকউ খনই, বনিুর খিৌন্দয়র হোন্দি বদন্দয় েুে েবদ পোই, 

িো খথন্দক আমোয় বনরোশ ক’খরো নো। 
 

পঞু্চ কোরেোনো খথন্দক আমোয় িোব়িন্দয় বদন্দলও আবম আর একটো খদোকোন্দন চোকবর 

খপলোম খেই মোন্দেই। েৎমোন্দয়র েন্দে ওরকম িযিহোর করোর দরুন কোলীেন্দঞ্জ খকউই 

ওন্দদর ওপর েন্তুি বিল নো, মোেীমোর অমোবয়ক িযিহোন্দর েিোই িোন্দক ভোলিোেি। িন্দি 

পঞু্চন্দদর টোকোর খজ্োর বিল, েি মোবনন্দয় খেল। 
 

ইবিমন্দধ্য একবদন েীিোর শ্বশুরিোব়ি খেলোম েীিোন্দক খদেন্দি। দোদো মোরো েোওয়োর 

পন্দর ওর েন্দে আমোর খদেো হয়বন, কোরণ এক খিলোর জ্ন্দনযও ওরো েীিোন্দক পোঠোন্দি 

রোজ্ী হয় বন। েীিো দোদোর নোম কখর অন্দনক খচোন্দের জ্ল খেলন্দল। দোদোর েন্দে ওর 
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খশষ খদেো মোন্দয়র মৃিুযর েমন্দয়। িোর পর আমোর বনন্দজ্র কথো অন্দনক জজ্ন্দেে 

করন্দল। েন্ধযোন্দিলোয় ও রোন্নোঘন্দর িন্দে রোাঁধ্বিল, আবম কোন্দি িন্দে েল্প করবিলোম। ওর 

শ্বশুরিোব়ির অিস্থো ভোল নো, িেিিোষ্টটটো খিশ ি়িই, বকন্তু িোে করিোর উপেুি কুটুরী 

মোত্র চোরষ্টট, িোন্দদরও বনিোন্ত জ্ীণ ি অিস্থো, চুনিোবলেেো খদওয়োল, কোবন িন্দের েোটন্দল 

িট অশ্বন্দের েোি। রোন্নোঘন্দরর এক বদন্দকর ভোঙো খদওয়োল িোাঁন্দশর চোাঁচ বদন্দয় িন্ধ, 

কোবিিক মোন্দের বহম িোন্দি আটকোন্দচ্ছ নো। েীিোর ি়ি-জ্ো ওবদন্দক আর একটো উনুন্দন 

মোষ্টটর েুব়িন্দি টোটকো খেজ্রু রে জ্বোল বদজচ্ছন্দলন, বিবন িলন্দলন–েো হিোর হন্দয় খেল 

ভোই, এইিোর িুবম একটো বিন্দয় কর বদবক? এই েোাঁন্দয়ই িোাঁ়ুিন্দেযিোব়িন্দি ভোল খমন্দয় 

আন্দি, েবদ মি দোও কোলই খমন্দয় খদবেন্দয় বদ। 
 

েীিো চুপ কন্দর রইল। আবম িললোম–একটো েংেোর ঘোন্দ়ি পন্দ়িন্দি, িোই অবি কন্দি 

চোলোই, আিোর একটো েংেোর চোলোি খকোথো খথন্দক বদবদ? 

 

েীিো িলন্দল–বিন্দয় আর কোউন্দক করন্দি িবলন্দন খমজ্দো, এ অিস্থোয় ি়িদোরও বিন্দয় 

করো উবচি হয় বন। খিোমোরও হন্দি নো। িোর খচন্দয় িুবম েবন্নবে হন্দয় খি়িোজচ্ছন্দল, খঢ্র 

ভোল কন্দরবিন্দল। আচ্ছো খমজ্দো, িুবম নোবক েুি ধ্োবম িক হন্দয় উন্দঠি েিোই িন্দল? 

 

আবম খহন্দে িললোম–অপন্দরর কথো বিশ্বোে কবরে নোবক িুই? পোেল! ধ্োবম িক হন্দলই 

হ’ল অমবন-নো? আবম বক বিলোম, নো-বিলোম, িুই খিো েি জ্োবনে েীিো। আমোর ধ্োন্দি 

ধ্োবম িক হওয়ো েয় নো, িন্দি আমোর জ্ীিন্দনর আর একটো কথো িুই জ্োবনে খন, খিোন্দক 

িবল খশোন। 
 

ওন্দদর মোলিীর কথো িললুম, দু-জ্ন্দনই একমন্দন শুনন্দল। ওর ি়ি-জ্ো িলন্দল–এই খিো 

ভোই মন্দনর মি মোনুষ খিো খপন্দয়বিন্দল–ওরকম খিন্দ়ি এন্দল খকন? 

 

আবম িললোম–এক িরেো। িোন্দি দুুঃেই িোন্দ়ি, আন্ পোওয়ো েোয় নো। েীিো খিো েি 

শুনবল, খিোর বক মন্দন হয়? 

 

েীিো মুে ষ্টটন্দপ খহন্দে িলন্দল–এক িরেো িন্দল মন্দন হয় নো। খিোমোর েন্দে অি বমশি 

নো িো হন্দল–িো খিোমোর েন্দে খকোথোও খেি নো। 
 

একটু চুপ কন্দর খথন্দক িলন্দল–িুবম আর একিোর খেেোন্দন েোও, খমজ্দো। আবম ষ্টঠক 

িলবি িুবম চন্দল আেিোর পন্দরই খে িুঝন্দি খপন্দরন্দি িোর আে়িো বনন্দয় থোকো েোাঁকো 

কোজ্। খিন্দলমোনুষ, বনন্দজ্র মন িুঝন্দি খদবর হয়। এইিোর একিোর েোও, বেন্দয় িোন্দক 

বনন্দয় এে খিো? 
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েীিো বনন্দজ্র কথো বিন্দশষ বকিু িন্দল নো, বকন্তু ওর ওই শোন্ত খমৌনিোর মন্দধ্য ওর 

জ্ীিন্দনর েযোন্দজ্বড খলেো রন্দয়ন্দি। ওর স্বোমী েবিযই অপদোথ ি, েংেোন্দর েন্দথি দোবরেয, 

কেনও িোব়ি খথন্দক খিবরন্দয় দু-পয়েো আনিোর খচিো করন্দি নো। এক ধ্রন্দনর বনষ্কম িো 

খলোন্দকরো মন্দনর আলেয ও দুি িলিো প্রেূি ভয় খথন্দক পুন্দজ্ো-আচ্চোর প্রবি অনুরি 

হন্দয় পন্দ়ি, েীিোর স্বোমীও িোই। েকোন্দল উন্দঠ েুল িুন্দল পুন্দজ্ো করন্দি, স্নোন্দনর েময় 

ভুল েংসৃ্কন্দি িিপোঠ করন্দি, েি বিষন্দয় বিধ্োন খদন্দি, উপন্দদশ খদন্দি। একটু আদো-চো 

খেন্দি চোইলোম–েীিোন্দক িোরণ কন্দর িন্দল বদন্দল–রবিিোন্দর আদো খেন্দি খনই। দুপুন্দর 

খেন্দয় উন্দঠই বিিোনোয় বেন্দয় খশোন্দি, বিন্দকল চোরন্দট পে িন্ত ঘুমুন্দি–এি ঘুমুন্দিও পোন্দর! 

এবদন্দক আিোর ন’টো িোজ্ন্দি নো িোজ্ন্দি রোন্দত্র বিিোনো খনন্দি। েীিো িই পন্দ়ি িন্দল 

িোন্দক েন্দথি অপমোন েহয করন্দি হয়। িই প়িন্দল খমন্দয়রো কুলটো হয়, শোন্দস্ত্র নোবক 

খলেো আন্দি! 
 

খদেলোম খলোকটো অিযন্ত দুমু িেও িন্দট। কথোয় কথোয় আমোর মুন্দে একিোর েীশুেৃন্দির 

নোম শুন্দন বনিোন্ত অেবহষু্ণ ও অভে ভোন্দি িন্দল উঠল–ওেি খম্লচ্ছ ঠোকুর খদিিোর 

নোম কন্দরো নো এেোন্দন, এটো বহ্ুর িোব়ি, ওেি নোম এেোন্দন চলন্দি নো। 
 

েীিোর মুন্দের বদন্দক খচন্দয় চুপ কন্দর রইলোম, নইন্দল এ কথোর পর আবম এ িোব়িন্দি আর 

জ্লস্পশ ি করিোম নো। েীিো ওন্দিলো পোন্দয়ে বপন্দঠ েোওয়োিোর আন্দয়োজ্ন করন্দি আবম 

জ্োবন, িোাঁর আদরন্দক প্রিযোেযোন করন্দি বকিুন্দিই মন েরল নো। আবম রোে কন্দর চন্দল 

খেন্দল ওর িুন্দক ি়ি বিাঁধ্ন্দি। ওন্দক এন্দকিোন্দরই আমরো জ্ন্দল ভোবেন্দয় বদন্দয়বি েিোই 

বমন্দল। েীিো একটোও অনুন্দেোন্দের কথো উচ্চোরণ করন্দল নো। কোরুর বিরুন্দিই নো। 

খিৌবদবদন্দক ি’খে ি’খে একেোনো লম্বো বচষ্টঠ বলেন্দল, আেিোর েময় আমোর হোন্দি বদন্দয় 

িলন্দল–আমোয় পোঠোন্দি নো কোলীেন্দঞ্জ, িুবম বমন্দি িন্দল খকন মুে নি করন্দি খমজ্দো! 

দরকোর খনই। িোর পর জ্ল-ভরো হোবে হোবে খচোন্দে িলন্দল–আিোর কন্দি আেন্দি? ভুন্দল 

খথন্দকো নো খমজ্দো, শীেবের আিোর এন্দেো। 
 

পন্দথ আেন্দি আেন্দি দুপুন্দরর খরোন্দদ একটো েোন্দির িোয়োয় িন্দে ওর কথোই ভোিন্দি 

লোেলুম। উমপ্লোন্দঙর বমশন-িোব়ির কথো মন্দন প়িল, খমন্দমরো েীিোন্দক কি বক িুাঁন্দচর 

কোজ্, উল-খিোনোর কোজ্ বশবেন্দয়বিল েত্ন কন্দর। কোটি খরোন্দডর ধ্োন্দর নদীেোন্দির মখধ্য 

িন্দে আবম আর েীিো কি ভবিষযন্দির উজ্জ্বল িবি এাঁন্দকবি খিন্দলমোনুষী মন্দন–

খকোথোয় বক হন্দয় খেল েি! খমন্দয়রোই ধ্রো পন্দ়ি খিশী, জ্েন্দির দুুঃন্দের খিোঝো ওন্দদরই 

িইন্দি হয় খিশী কন্দর। েীিোর দশো েেনই ভোবি, িেনই িোই আমোর মন্দন হয়। 
 

মনটোন্দি আমোর েুি কি হন্দয়ন্দি েীিোর স্বোমীর একটো কথোয়। খে আমোয় লক্ষয কন্দর 

একটো খেোক িলন্দল কোল রোন্দত্র। িোর ভোিোথ ি এই–েোন্দি অন্দনক লোউ েন্দল, খকোন 
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লোউন্দয়র খেোন্দল কৃষ্ণনোম েোইিোর একিোরো হয়, খকোন লোউ আিোর িোিুবচি রোাঁন্দধ্ 

খেোমোংন্দের েন্দে। 
 

িোর িলিোর উন্দদ্দশয, আবম হজচ্ছ খশন্দষোি খশ্রণীর লোউ। খকননো আবম ব্রোহ্মণ হন্দয় 

ব্রোহ্মন্দণর আচোর মোবন খন, খদিন্দদিীর পুন্দজ্ো-আচ্চো কবর খন ওর মি। এই েি কোরন্দণ 

ও আমোন্দক অিযন্ত কৃপোর চন্দক্ষ খদন্দে িুঝলোম এিং খিোধ্ হয় বনন্দজ্ন্দক মন্দন মন্দন 

হবরনোন্দমর একিোরো িন্দলই ভোন্দি। 
 

ভোিুক, িোন্দি আমোর আপবত্ত খনই। বকন্তু িোর মন্দির েন্দে বমল নো হন্দলই খে েবদ 

আমোয় ঘৃণো কন্দর িন্দি আবম বনিোন্ত নোচোর। খকোন অপরোন্দধ্ আবম িোিবুচির হোন্দি-রোাঁধ্ো 

লোউ? খিন্দলন্দিলোয় বহমোলন্দয়র ওক পোইন িন্দন িপেযোিব্ধ কোঞ্চনজ্ঙ্ঘোর মূবিিন্দি 

ভেিোন্দনর অনয রূপ খদন্দেবিলোম, িোই? রোঢন্দদন্দশর বনজ্িন মোন্দঠর মন্দধ্য েন্ধযোয় 

খেিোর খেই এক অপরূপ খদিিোর িবি মন্দন এাঁন্দক বেন্দয়ন্দি, িোই? খেই অজ্োনো 

নোমহীন খদিিোন্দক উন্দদ্দশ কন্দর িবল–খে েো িন্দল িলুক, আবম আচোর মোবন খন, 

অনুষ্ঠোন মোবন খন, েম্প্রদোয় মোবন খন, খকোন েোম্প্রদোবয়ক ধ্ম িমি মোবন খন, খেো াঁ়িোবম 

মোবন খন,–আবম আপনোন্দক মোবন। আপনোন্দক ভোলিোবে। আপনোর এই িননীল 

বদেন্দন্তর রূপন্দক ভোলিোবে, বিন্দশ্বর এই পবথক রূপন্দক ভোলিোবে। আমোর এই খচোে, 

এই মন জ্েজ্েোন্তন্দরও এই রকম খরন্দে খদন্দিন। কেনও খেন খিোট কন্দর আপনোন্দক 

খদেন্দি বশবে খন। আর আমোর উপোেনোর মজ্র এই মুি আকোন্দশর িলোয় খেন 

বচরেুে অটুট থোন্দক। এই ধ্ম িই আমোর ভোল। 
 

িোব়ি বেন্দর খদবে খিৌবদবদ অিযন্ত অেুন্দে পন্দ়িন্দি। 
 

মহোবিপন্দদ পন্দ়ি খেলোম। কোরও েোহোেয পোই খন, খিন্দলন্দমন্দয়রো খিোট খিোট–দোদোর ি়ি 

খমন্দয়ষ্টট আট িিন্দরর হ’ল, খে েমি কোজ্ কন্দর, আবম রোাঁবধ্ আিোর খিৌবদবদর 

খেিোশুশ্রষো কবর। খরোবেণীর ষ্টঠকমি খেিো পুরুন্দষর েোরো েম্ভি নয়, িিওু আবম আর 

েুকীন্দি বমন্দল েিটো পোবর কবর। 
 

খিৌবদবদর অেুে বদন বদন খিন্দ়ি উঠন্দি লোেল। েংেোন্দর বিশৃঙ্খলোর একন্দশষ– খিৌবদবদ 

অধ্চিনয হন্দয় বিিোনোয় শুন্দয়, খিন্দলন্দমন্দয়রো েো েুশী িোই করন্দি, ঘন্দরর জজ্বনেপত্র 

ভোঙন্দি, খেলন্দি, ি়িোন্দচ্ছ–এেোন্দন খনোংরো, ওেোন্দন অপবরষ্কোর–খকোন জজ্বনে খকোথোয় 

থোন্দক খকউ িলন্দি পোন্দর নো, হঠোৎ অেমন্দয় আবিষ্কোর কবর ঘ়িোয় েোিোর জ্ল খনই, বক 

লণ্ঠন জ্বোলোিোর খিল খনই। িোজ্োর বনকন্দট নয়, অন্তি খদ়ি মোইল দনূ্দর এিং িোজ্োন্দর 

খেন্দি হন্দি আমোন্দকই। েুিরোং খিশ খিোঝো েোন্দি অেমন্দয় এেি আবিষ্কোন্দরর অথ ি বক। 
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প্রোয় এক মোে এই ভোন্দি কোটল। এই এক মোন্দের কথো ভোিন্দল আমোর ভয় হয়। আবম 

জ্োনিুম নো কেনও খে জ্েন্দি এি দুুঃে আখি িো েংেোন্দরর দোবয়ি এি খিশী। রোি 

বদন কেন কোন্দট ভুন্দল খেলোম, বদন, িোর, িোবরন্দের বহন্দেি হোবরন্দয় খেন্দলবিলুম– 

কন্দলর পুিুন্দলর মি ডোিোন্দরর কোন্দি েোই, খরোেীর খেিো কবর, চোকবর কবর, 

খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর খদেোশুন্দনো কবর। এই দুুঃেমন্দয় দোদোর আট িিন্দরর খমন্দয়টো আমোন্দক 

অদ্ভুি েোহোেয করন্দল। খে বনন্দজ্ রোাঁন্দধ্, মোন্দয়র পথয চিয়োরী কন্দর, মোন্দয়র কোন্দি িন্দে 

থোন্দক–আবম েেন কোন্দজ্ খিবরন্দয় েোই ওন্দক ি’খল েোই ষ্টঠক েময় ওষুধ্ েোওয়োন্দি, বক 

পথয বদন্দি। 
 

খমজ্োজ্ আমোর খকমন েোরোপ হন্দয় বেন্দয়বিল খিোধ্ হয়, একবদন খকোথো খথন্দক এন্দে 

খদবে খরোবেণীর েোমন্দনর ওষুন্দধ্র গ্লোন্দে ওষুধ্ রন্দয়ন্দি। েুকীন্দক িন্দল বেন্দয়বি েোওয়োন্দি 

বকন্তু খে ওষুধ্ গ্লোন্দে খঢ্ন্দল মোন্দয়র পোন্দশ খরন্দে বদন্দয় খকোথোয় চন্দল বেন্দয়ন্দি। খদন্দে হঠোৎ 

রোন্দে আমোর আপোদমিক জ্বন্দল উঠল আর ষ্টঠক খেই েময় েুকী আাঁচন্দল বক খিাঁন্দধ্ 

বনন্দয় ঘন্দরর মন্দধ্য ঢু্কল। আবম রুক্ষ েুন্দর িললোম–েুকী এবদন্দক এে– 

 

আমোর েলোর েুর শুন্দন েুকীর মেু শুবকন্দয় খেল ভন্দয়। খে ভন্দয় ভন্দয় দু-এক পো 

এবেন্দয় আেন্দি লোেল, িোরিোর আমোর খচোন্দের বদন্দক খচোে খরন্দে। আবম িললোম–

খিোর মোন্দক ওষুধ্ েোওয়োে বন খকন? খকোথোয় খিবরন্দয়বিবল িোব়ি খথন্দক? 

 

খে খকোন্দনো জ্িোি বদন্দি পোরল নো–ভন্দয় নীলিণ ি হন্দয় আমোর মুন্দের বদন্দক খচন্দয় 

দোাঁব়িন্দয় রইল। হঠোৎ বক খে রোে হল চণ্ডোন্দলর মি িোন্দক পোেোর িোাঁট বদন্দয় আিোবল 

পোিোবল মোরন্দি লোেলোম–প্রথম ভন্দয় মোর খেন্দয়ও খে বকিু িলন্দল নো, িোর পন্দর আমোর 

মোন্দরর িহর খদন্দে খে ভন্দয় খকাঁ ন্দদ উন্দঠ িলন্দল–ও কোকোিোিু আপনোর পোন্দয় পব়ি, 

আমোয় মোরন্দিন নো, আর কেনও এমন করন্দিো নো– 

 

িোর হোন্দির মুন্দঠো আলেো হন্দয় আাঁচন্দলর প্রোন্ত খথন্দক দুন্দটো মুব়ি পন্দ়ি খেল খমন্দজ্ন্দি। 

খে মুব়ি বকনন্দি বেন্দয়বিল এক পয়েোর, বেন্দদ খপন্দয়ন্দি িন্দল। ভন্দয় িোও খেন িোর মন্দন 

হন্দচ্ছ বক অপরোধ্ই খে কন্দর খেন্দলন্দি! 
 

আমোর েোন হঠোৎ বেন্দর এল। মুব়ি ক’টো খমন্দজ্ন্দি পন্দ়ি েোওয়োর ঐ দৃন্দশয খিোধ্ হয়। 

বনন্দজ্ন্দক েোমন্দল বনন্দয় ঘর খথন্দক িোর হন্দয় খেলোম। েমি বদন ভোিলোম–বি, এ বক 

কন্দর িেলোম! আট িিন্দরর কবচ খমন্দয়টো েোরোবদন ধ্ন্দর েোটন্দি, এক পয়েোর মুব়ি 

বকনন্দি বেন্দয়ন্দি আর িোন্দক এমন ক’খর বনম িমভোন্দি প্রহোর করলোম খকোন প্রোন্দণ? 
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জ্ীিন্দন কি খলোন্দকর কি বিচোর কন্দরবি িোন্দদর খদোষগুন্দণর জ্ন্দনয–খদেলোম কোউন্দক 

বিচোর করো চন্দল নো–খকোন অিস্থোর মন্দধ্য পন্দ়ি খক বক কন্দর খে কথো বক খকউ িুন্দঝ 

খদন্দে? 

 

খিৌবদবদর অেুে ক্রন্দম অিযন্ত খিন্দ়ি উঠল। বদন-বদন বিিোনোর েন্দে বমন্দশ খেন্দি 

লোেল খদন্দে ভন্দয় আমোর প্রোণ উন্দ়ি েোন্দচ্ছ। এবদন্দক এক মহো দুজশ্চন্তো এন্দে জ্টুল, 

েবদ খিৌবদবদ নো-ই িোাঁন্দচ-এই খিোট খিোট খিন্দলন্দমন্দয় বনন্দয় আবম বক করি? বিন্দশষ কন্দর 

খকোন্দলর খমন্দয়টোন্দক বনন্দয় বক কবর? খিোট েুকী খমোন্দট এই দশ মোন্দের–বক েু্ র ে়িন, 

মুে, বক চমৎকোর বমষ্টি হোবে! এই খদ়ি মোে িোর অেন্দত্নর একন্দশষ হন্দচ্ছ–উন্দঠোন্দনর 

নোরন্দকোলিলোয় চন্দটর থন্দল খপন্দি িোন্দক খরোদু্দন্দর শুইন্দয় রোেো হয়–ি়ি েুকী েি েময় 

িোন্দক খদেন্দি পোন্দর নো–কোাঁদন্দল খদেিোর খলোক খনই, মোিৃিনয িন্ধ এই খদ়ি মোে– 

হবল িকে েোইন্দয় অবি কন্দি চলন্দি। রোন্দত্র আমোর পোন্দশ িোন্দক শুইন্দয় রোবে, মোঝরোন্দত্র 

উন্দঠ এমন কোন্নো শুরু কন্দর মোন্দঝ মোন্দঝ–ঘুন্দমর খঘোন্দর উন্দঠ িোন্দক চোপন্দ়ি চোপন্দ়ি ঘমু 

পো়িোই–ি়ি েুকীন্দক আর ওঠোই খন। রোন্দত্র খিো প্রোয়ই ঘুম হয় নো, খরোেীন্দক খদেো-শুন্দনো 

করন্দিই রোি কোন্দট–মোন্দঝ মোন্দঝ একটু ঘুবমন্দয় পব়ি। পো়িোয় এি খিৌ-জঝ আন্দি–খদন্দে 

বিজিি হন্দয় খেলোম খকউ খকোনবদন িন্দল নো েুকীন্দক বনন্দয় বেন্দয় একিোর মোইন্দয়র দুধ্ 

বদই। আবম একো কি বদন্দক েোি–িো িো়িো আমোর হোন্দির পয়েোও েুবরন্দয়ন্দি। এই খদ়ি 

মোন্দের মন্দধ্য েংেোন্দরর রূপ এন্দকিোন্দর িদন্দল বেন্দয়ন্দি আমোর খচোন্দে–আবম ক্রন্দমই 

আবিষ্কোর করলোম মোনুষ মোনুষন্দক বিনোস্বোন্দথ ি কেনও েোহোেয কন্দর নো–আবম দবরে, 

আমোর কোন্দি কোরুর খকোন্দনো স্বোন্দথ ির প্রিযোশো খনই, কোন্দজ্ই আমোর বিপন্দদ খকউ উাঁবক 

খমন্দরও খদেন্দি এল নো। নো আেুক, বকন্তু খকোন্দলর েুকীটোন্দক বনন্দয় খে ি়ি মুশবকন্দল 

পন্দ়ি খেলোম! ও বদন-বদন আমোর খচোন্দের েোমন্দন খরোেো হন্দয় েোন্দচ্ছ। ওর অমন 

কোাঁচোন্দেোনোর রন্দঙর ননীর পুিুন্দলর মি কু্ষন্দদ খদহষ্টটন্দক খেন কোবল খমন্দ়ি বদন্দচ্ছ বদন 

বদন–বক করন্দিো খভন্দি পোই খন, আবম এন্দকিোন্দরই বনরুপোয়! িনযদুগ্ধ আবম ওন্দক 

বদন্দি খিো পোবর খন! 
 

বকন্তু এর মন্দধ্য আিোর মুশবকল এই হল খে িনযদুগ্ধ খিো দনূ্দরর কথো, েরুর দুধ্ও গ্রোন্দম 

পোওয়ো দুষ্কর হন্দয় উঠল। খেোয়োলোরো িোনো চিবর কন্দর কলকোিোয় চোলোন খদয়, দুধ্ খকউ 

বিক্রী কন্দর নো। একজ্ন খেোয়োলোর িোব়িন্দি দুন্দধ্র িন্দ্োিি করলোম–খে খিলো 

িোন্দরোটো-একটোর এবদন্দক দুধ্ বদি নো। েুকী বক্ষন্দদন্দি িটেট করি, বকন্তু চুপ কন্দর 

থোকি–একটুও কোাঁদি নো। আমোর িুন্দ়িো আঙুলটো িোর মুন্দের কোন্দি খে েমন্দয় ধ্রন্দলই 

খে কবচ অেহোয় হোি দুষ্টট বদন্দয় আমোর আঙুলটো িোর মুন্দের মন্দধ্য পুন্দর বদন্দয় িযগ্র, 

কু্ষধ্োিি ভোন্দি চুষি–িো খথন্দকই িুঝিোম মোিৃিনয-িজঞ্চি এই হিভোেয বশশুর 

িনযকু্ষধ্োর পবরমোণ। 
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ওন্দক খকউ খদেন্দি পোন্দর নো–দু-একষ্টট পো়িোর খমন্দয় েোরো খি়িোন্দি আেি, িোরো ওন্দক 

খদন্দে নোনোরকম মন্তিয করি। ওর অপরোধ্ এই খে ও জ্েোন্দিই ওর িোিো মোরো খেল, 

ওর মো শি অেুন্দে প়িল। েুকীর একটো অভযোে েেন-িেন হোেয–খকউ খদেুক আর 

নো-ই খদেুক, খে আপন মন্দন ঘন্দরর আ়িোর বদন্দয় খচন্দয় বেক কন্দর একেোল হোেন্দি। 

িোর খে কু্ষধ্োশীণ ি মুন্দের পবিত্র, েু্র হোবে কিিোর খদন্দেবি–বকন্তু েিোই িলি, আহো 

বক হোন্দেন, আর হোেন্দি হন্দি নো, খক খিোমোর হোবে খদেন্দি? উন্দঠোন্দনর নোরন্দকোলিলোয় 

চট খপন্দি খরৌন্দে িোন্দক শুইন্দয় রোেো হন্দয়ন্দি। কি বদন খদন্দেবি নীল আকোন্দশর বদন্দক 

খচোে দুষ্টট িুন্দল খে আপনমন্দন অন্দিোধ্ হোবে হোেন্দি। খে অকোরণ, অপোবথ িি হোবে বক 

অপূি ি অথ িহীন েুবশন্দি ভরো! খিোট্ট খদহষ্টট বদন-বদন হো়িেোর হন্দয় েোন্দচ্ছ। অমন 

খেোনোর রং কোন্দলো হন্দয় খেল, িিুও ওর মুন্দে খেই হোবে খদেবি মোন্দঝ মোন্দঝ–খকন হোন্দে, 

বক খদন্দে হোন্দে। 
 

এক এক বদন রোন্দত্র ঘুম খভন্দঙ খদবে ও েুি খচাঁ বচন্দয় কোাঁদন্দি। মোথো চোপ়িোন্দি চোপ়িোন্দি 

আিোর ঘুবমন্দয় প়িি। ি়ি েুকীন্দক িলিোম–একটু দুধ্ খদ খিো েরম কন্দর, হয়ি বেন্দদয় 

কোাঁদন্দি। েি বদন আিোর রোন্দত্র দুধ্ থোকি নো। খেবদন আঙুল চুবষন্দয় অন্দনক কন্দি ঘমু 

পো়িোন্দি হি। একবদন েকোন্দল ওর কোন্নো খদন্দে আর থোকন্দি পোরলোম নো–খরোেীর খেিো 

খেন্দল দু-খক্রোশ িেোন্দির একটো গ্রোম খথন্দক নেদ পয়েো বদন্দয় আধ্ন্দের দুধ্ খেোেো়ি 

কন্দর বনন্দয় এন্দে ওন্দক েোওয়োলুম। খেোয়োলোন্দক কি খেোশোন্দমোদ কন্দরও খিলো িোন্দরোটোর 

আন্দে বকিুন্দিই দুধ্ খদওয়োন্দনো খেল নো। 
 

মোনুষ েবদ বিন্দিচনোহীন হয়, বনন্দি িোধ্ হয়, িন্দি িোইন্দর খথন্দক িোন্দক পশুর খচন্দয়ও 

বনষ্ঠুর মন্দন করো খদোন্দষর নয়। েেন েুকীর দুন্দধ্র জ্ন্দনয আবম েোরো গ্রোমেোনোর 

প্রন্দিযক খেোয়োলোিোব়ি েুাঁন্দজ্ খিব়িন্দয়বি েবদ েকোন্দলর বদন্দক খকউ একটু দুধ্ বদন্দি 

পোন্দর–খে িন্দলন্দি হয়ি ওেোন্দন খেন্দল পোওয়ো েোন্দি খেেোন্দনই িুন্দট বেন্দয়বি, আেোম 

টোকো বদন্দি খচন্দয়বি বকন্তু প্রবিিোরই বিেল হন্দয় বেন্দর এন্দেবি–খে েময় ষ্টঠক আমোর 

িোব়ির পোন্দশই েুরপবি মুেুন্দজ্যর িোব়িন্দি খদ়ি খের কন্দর দুধ্ হি। েুরপবি েস্ত্রীক 

বিন্দদন্দশ থোন্দকন, িোব়িন্দি থোন্দকন িোাঁর বিধ্িো ভোজ্ বনন্দজ্র একমোত্র বিধ্িো খমন্দয় 

বনন্দয়। এাঁন্দদর অিস্থো ভোল, খদোিলো খকোঠো িোব়ি, ি-েোিটো েরু, জ্বমজ্মো, ধ্োনভরো 

খেোলো। েকোন্দল মোন্দয় জঝন্দয়র চো েোিোর জ্ন্দনয দুধ্ খদোয়ো হি, খমন্দয়টো বনন্দজ্ই েোই 

দুইন্দি জ্োন্দন, েকোন্দল আধ্ খের দুধ্ হয়, দুপুন্দর িোকী এক খের। ওাঁরো জ্োন্দনন খে দুন্দধ্র 

জ্ন্দনয েুকীর বক কি েোন্দচ্ছ, িোাঁন্দদর েন্দে আমোরও এ েম্বন্দন্ধ কথোও হন্দয়ন্দি 

অন্দনকিোর। আমোয় অন্দনকিোর খপ্রৌঢো মবহলোষ্টট জজ্ন্দেেও কন্দরন্দিন আবম দুন্দধ্র 

খকোন েুবিধ্ো করন্দি পোরলোম বক নো–দু-চোর বদন েকোন্দল খডন্দক আমোয় চো-ও 

েোইন্দয়ন্দিন, বকন্তু কেনও িন্দলন বন, এই দুধ্টুকু বনন্দয় বেন্দয় েুকীন্দক েোওয়োও িিক্ষণ। 

আবমও কেনও িোাঁন্দদর িবল বন এ বনন্দয়, প্রথমি আমোর িোধ্-িোধ্ খঠন্দকন্দি, বেিীয়ি 
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আমোর মন্দন হন্দয়ন্দি, এাঁরো েি খজ্ন্দনও েেন বনন্দজ্ খথন্দক দুন্দধ্র কথো িন্দলন বন, িেন 

আবম িলন্দলও এাঁরো িলিুন্দিো িুন্দল দুধ্ খদন্দিন নো। িিুও আবম এাঁন্দদর বনষ্ঠুর িো 

স্বোথ িপর ভোিন্দি পোবর খন–বিন্দিচনোহীনিো ও কল্পনোশজির অভোি এাঁন্দদর এরকম কন্দর 

িুন্দলন্দি। 
 

কিিোর ভেিোন্দনর কোন্দি প্রোথ িনো জ্োবনন্দয়বি–ওর কি আবম আর খদেন্দি পোবর খন, 

আপবন ওন্দক একটু দুধ্ বদন। 
 

ওর মুন্দের খে অন্দিোধ্ উিোন্দের হোবে প্রবিিোর িুবরর মি আমোর িুন্দক বিাঁন্দধ্ন্দি। 

কিিোর মন্দন মন্দন খভন্দিবি আবম েবদ খদন্দশর বডকন্দটটর হিোম, িন্দি আইন কন্দর 

বদিোম বশশুন্দদর দুধ্ নো বদন্দয় খকউ আর খকোন কোন্দজ্ দুধ্ লোেোন্দি পোরন্দি নো। 
 

কিিোর খভন্দিবি খিৌবদবদ েবদ নো িোাঁন্দচ, এই কবচ বশশুন্দক আবম বক কন্দর মোনুষ করি? 

িনযদুগ্ধ এন্দক খকউ খদন্দি নো এই পো়িোেো াঁন্দয়, বিবলন্দয় বদন্দলও খমন্দয়েন্তোন খকউ বনন্দি 

চোইন্দি নো–বনিোন্ত নীচু জ্োি িো়িো। আটঘরোন্দি থোকন্দি খিন্দলন্দিলোয় এরকম একটো 

িযোপোর শুন্দনবচলুম–গ্রোন্দমর শশীপদ ভটচোন্দজ্র খকউ বিল নো–এবদন্দক বশশু দুষ্টটই 

খমন্দয়, অিন্দশন্দষ েদু মুবচর খিৌ এন্দে খমন্দয় দুষ্টটন্দক বনন্দয় বেন্দয়বিল। 
 

এই খেোনোর েুকীন্দক খেই রকম বদন্দি হন্দি পন্দরর হোন্দি? কি বিবনে রজ্নী কোষ্টটন্দয়বি 

ঘুমন্ত বশশুর মুন্দের বদন্দক খচন্দয় এই ভোিনোয়। এই বিপন্দদ আমোর প্রোয়ই মন্দন হন্দয়ন্দি 

মোলিীর কথো। মোলিী আমোয় এ বিপদ খথন্দক উিোর করন্দি, খে খকোন উপোয় িোর 

করন্দিই, েবদ েুকীন্দক িুন্দক বনন্দয় িোর কোন্দি বেন্দয় দোাঁ়িোই। খে চুপ কন্দর থোকন্দি পোরন্দি 

নো। িোর ওপর অবভমোন কন্দর চন্দল এন্দেবিলোম, খদেো পে িন্ত কন্দর আবে বন আেিোর 

েময়–আর িোর পর এিবদন খকোন খেো াঁজ্েির বনই বন–একেোনো বচষ্টঠ পে িন্ত বদই বন, 

আমোর বিপন্দদর েময় খে আমোর েি খদোষ ক্ষমো কন্দর খনন্দি। 
 

বকন্তু েুকী আমোয় েি বচন্তো খথন্দক মুি কন্দর বদন্দল। িোর খে হোবে খকউ খদেন্দি চোইি 

নো, একবদন খশষরোজত্র খথন্দক খে হোবে বচরকোন্দলর জ্নয বমবলন্দয় খেল। অল্পবদন্দনর 

জ্ন্দনয এন্দেবিল বকন্তু ি়ি কষ্ট খপন্দয় খেল। বকিুই খে চোয় বন, শুধু্ একটু মোিৃিনয, 

বক খলোলুপ হন্দয় উন্দঠবিল িোর জ্ন্দনয, িোর কু্ষন্দদ কু্ষন্দদ হোি দুষ্টট বদন্দয় িযগ্রভোন্দি আমোর 

আঙুলটো আাঁকন্দ়ি ধ্ন্দর বক অধ্ীর আগ্রন্দহ খেটো চুষি মোিৃিনয খভন্দি! আমোরও বক 

কম কি বেন্দয়ন্দি অন্দিোধ্ বশশুন্দক এই প্রিোরণো করন্দি? জ্েন্দি কি খলোক কি 

অেেি খেয়োল পবরিৃপ্ত করিোর েুন্দেোে ও েুবিধ্ো পোন্দচ্ছ, আর একষ্টট কু্ষে 

অে্েুটিোক বশশুর বনিোন্ত নযোেয একটো েোধ্ অপূণ ি রন্দয় খেল খকন িোই ভোবি। 
 

. 
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১৬. 

 

খিৌবদবদ ক্রন্দম খেন্দর উঠন্দলন। বকিুবদন পন্দর আমোর হঠোৎ একবদন একটু জ্বর হ’ল। 

ক্রন্দম জ্বর খিাঁন্দক দোাঁ়িোল, আবম অেোন অধ্চিনয হন্দয় প়িলোম। বদন্দনর পর বদন েোয় 

জ্বর িোন্দ়ি নো। একুশ বদন খকন্দট খেল। বদন্দনর রোন্দির েোন হোবরন্দয় খেন্দলবি খেন, 

কেন রোি কেন বদন িুঝন্দি পোবর খন েি েময়। মোন্দঝ মোন্দঝ খচোে খমন্দল খদবে 

িোইন্দরর খরোদ একটু একটু ঘন্দর এন্দেন্দি, িেন িুজঝ এটো বদন। বিিোনোর ওপোশটো ক্রমশ 

হন্দয় খেল িহুদনূ্দরর খদশ, আবেকো বক জ্োপোন, ওেোন্দন খপৌৌঁিন্দনো আমোর শরীর ও 

মন্দনর শজির িোইন্দর। অবধ্কোংশ েময়ই খঘোর-খঘোর ভোন্দি কোন্দট–খে অিস্থোয় খেন কি 

খদশ খি়িোই, কি জ্োয়েোয় েোই। েেন েোই িেন খেন আর আমোর অেুে থোন্দক নো, 

েম্পূণ ি েুস্থ, আনন্দ্ মন ভন্দর ওন্দঠ, খরোেশেযো স্বপ্ন িন্দল মন্দন হয়। খিন্দলন্দিলোকোর েি 

জ্োয়েোগুন্দলন্দি আিোর খেলোম খেন, আটঘর  িোব়িও িোদ খেল নো। হঠোৎ খঘোর খকন্দট 

েোয়, খদবে কুলদো ডোিোর িুন্দক নল িবেন্দয় পরীক্ষো করন্দি। 
 

একিোর মন্দন হ’ল দুপুর ঝোাঁঝো াঁ করন্দি, আবম েোরিোবেনীন্দি েোজচ্ছ েুকীন্দক খকোন্দল 

বনন্দয়। দুে িোপুন্দরর ডোঙো পোর হন্দয় খেলোম, আিোর খেই কোাঁন্দদো়ি নদী, খেই িোলিোন, 

রোঙো মোষ্টটর পথ। মোলিী ি়ি ঘন্দরর দোওয়োয় িন্দে বক কোজ্ করন্দি। উিিদোে আমোয় 

খদন্দে বচনন্দল, কোন্দি এন্দে িলন্দল–িোিু খে–বক মন্দন কন্দর এিবদন পন্দর? আপনোর 

খকোন্দল খক? মোলিী কোজ্ খেন্দল মুে িুন্দল খদেন্দি খেল উিিদোে কোর েন্দে কথোিোিিো 

কইন্দি। িোরপর আমোয় বচনন্দি খপন্দর অিোক ও আ়িি হন্দয় খেইেোন্দনই িন্দে রইল। 

আবম এবেন্দয় দোওয়োর ধ্োন্দর বেন্দয় িললোম–িুবম বক ভোিন্দি জ্োবনন্দন মোলিী, বকন্তু আবম 

ি়ি বিপন্দদ পন্দ়িই এন্দেবি। এই খিোট েুকী আমোর দোদোর খমন্দয়, এর মো েম্প্রবি মোরো 

বেন্দয়ন্দি। এন্দক িোাঁবচন্দয় রোেিোর খকোন িযিস্থো আমোর মোথোয় আন্দে বন। আর আমোর 

খকউ খনই– একমোত্র খিোমোর কথোই মন্দন হল, িোই এন্দক বনন্দয় খিোমোর কোন্দি এন্দেবি। 

এন্দক নোও, এর েি ভোর আজ্ খথন্দক খিোমোর ওপর। িুবম িো়িো আর কোরও হোন্দি এন্দক 

বদন্দয় আবম বনজশ্চন্ত হন্দি পোরি নো। 
 

মোলিী িো়িোিোব়ি েুকীন্দক আমোর খকোল খথন্দক িুন্দল বনন্দল। িোর পর আমোর রুক্ষ চুল 

ও উদভ্রোন্ত খচহোরোর বদন্দক অিোক হন্দয় খচন্দয় রইল। পরক্ষন্দণই খে দোওয়ো খথন্দক খনন্দম 

এন্দে িলন্দল–আপবন আেুন, উন্দঠ এন্দে িেুন। 
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আে়িোয় আর খেন খকউ খনই। উিিদোেন্দকও আর খদেলোম নো। শুধু্ মোলিী আর 

আবম। ও ষ্টঠক খেই রকমই আন্দি–খেই হোবে, খেই মুে, খেই ঘো়ি িোাঁবকন্দয় কথো িলোর 

ভবে। খহন্দে িলন্দল–িোরপর? 

 

আবম িললোম–িোরপর আর বক? এই এলোম। 
 

—এিবদন খকোথোয় বিন্দলন? 

 

—নোনো খদন্দশ। িোরপর দোদো মোরো খেন্দলন, আমোর ওপন্দর ওন্দদর েংেোন্দরর ভোর। 
 

—উুঃ, বক বনষ্ঠুর আপবন! িোরপর খে িলন্দল–আপবন িেুন, েুকীর েম্বন্দন্ধ একটো 

িযিস্থো খিো করন্দি হন্দি। একিোর নীরদো-বদবদন্দক ডোবক। 
 

আবম িললোম–আবম বকন্তু এেনই েোি মোলিী। খিোট খিোট খিন্দলন্দমন্দয়ন্দদর খেন্দল 

খরন্দে এন্দেবি পন্দরর িোব়িন্দি। আমোন্দক খেন্দিই হন্দি। 
 

মোলিী আশ্চে ি হন্দয় িলন্দল–আজ্ই? 

 

আবম িললোম–আমোর কোজ্ আবম খশষ কন্দরবি, এেন িুবম েো করন্দি কর েুকীন্দক 

বনন্দয়। আবম খথন্দক বক করি? আবম েোই। 
 

মোলিী বস্থরদৃষ্টিন্দি আমোর বদন্দক খচন্দয় িলল–আমোয় বনন্দয় েোন িন্দি। 
 

আবম অিোক হন্দয় িললোম–খে বক মোলিী? িুবম েোন্দি আমোর েন্দে? খিোমোর এই 

আে়িো? 

 

মোলিীর েন্দে খেবদন িো়িোিোব়ি হন্দয়বিল, খেবদনষ্টট খেমন ও খচোে নোবমন্দয় কথো 

িন্দলবিল–ষ্টঠক খিমনই ভবেন্দি খচোে মোষ্টটর বদন্দক খরন্দে স্পি ও দৃঢ েুন্দর িলন্দল– 

আপবন আমোয় বনন্দয় চলুন েন্দে খেেোন্দন আপবন েোন্দিন। এিোর আপনোন্দক একলো 

খেন্দি খদি নো। 
 

একচবিশ বদন্দন জ্বর খিন্দ়ি খেল। খেন্দর উঠন্দল খিৌবদবদ একবদন িলন্দলন–জ্বন্দরর 

খঘোন্দর মোলিী মোলিী িন্দল ডোকন্দি কোন্দক, মোলিী খক ঠোকুরন্দপো? 

 

আবম িললোম–ও একষ্টট খমন্দয়। িোদ দোও ও-কথো। খরোজ্ িলিোম? কি বদন িন্দলবি? 

 

এই অেুে-বিেুন্দে মোেীমোর খদওয়ো খেই একন্দশো টোকো খিো খেলই, খিৌবদর েোন্দয়র 

েোমোনয েো দু-একেোনো েহনো বিল িো-ও খেল। নিুন চোকুবরটোও েন্দে েন্দে খেল। 
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এেোন খথন্দক বিন খক্রোশ দনূ্দর কোমোলপুর িন্দল একটো গ্রোম আন্দি। বনিোন্ত পো়িোেো াঁ 

এিং জ্েন্দল ভরো। খেেোনকোর দু-একজ্ন জ্োনোন্দশোনো ভেন্দলোন্দকর পরোমন্দশ ি খেেোন্দন 

একটো পোঠশোলো েুললোম। খিৌবদবদন্দদর আপোিি কোলীেন্দঞ্জ খরন্দে আবম চন্দল খেলোম 

কোমোলপুন্দর। একটো িোব়ির িোইন্দরর ঘন্দর িোেো বনলোম–িোব়ির মোবলক চোকুবরর স্থোন্দন 

থোন্দকন, িোব়িটোন্দি অন্দনকবদন খকউ বিল নো। িোব়ির বপিন্দন একটো আম-কোাঁঠোন্দলর 

িোেোন। 
 

পোঠশোলোয় অন্দনক খিন্দল জ্টুল–কিকগুবল খিোট খমন্দয়ও এল। েো আয় হয়, েংেোর 

একরকন্দম চন্দল েোয়। 
 

েময় ি়ি মন্দনর দোে মুন্দি খদিোর মন্ত্র জ্োন্দন। আিোর নিুন মন, নিুন উৎেোহ 

খপলোম। েন্দে েন্দে জ্ীিন্দনর একটো নিুন অধ্যোয় বক রকন্দম শুরু হ’ল িোই এেোন্দন 

িলি। 
 

পোঠশোলো েুলিোর পন্দর প্রোয় দু-িির খকন্দট বেন্দয়ন্দি। ভোে মোে। খিশ শরন্দির খরোদ 

েুন্দটন্দি। িষ িোর খমঘ আকোন্দশ আর খদেো েোয় নো। একবদন আবম পোঠশোলোয় বেন্দয়বি, 

একটো খিোট খমন্দয় িলন্দি–মোস্টোর মশোয়, খপন্দনো বহরণবদবদর হোি আাঁচন্দ়ি কোমন্দ়ি 

বনন্দয়ন্দি, ওই খদেুন ওর হোন্দি রি প়িন্দি। 
 

খে খমন্দয়ষ্টটর হোি আাঁচন্দ়ি বনন্দয়ন্দি িোর নোম বহরণ্ময়ী, িয়ে হন্দি িির খচৌদ্দ, 

পোঠশোলোর কোন্দিই ওন্দদর িোব়ি–বকন্তু খমন্দয়ষ্টট আমোর পোঠশোলোয় ভবিি হন্দয়ন্দি খিশী 

বদন নয়। ওর িোিোর নোম কোলীনোথ েোেুলী, বিবন খকোথোকোর আিোন্দদর নোন্দয়ি, 

খেইেোন্দনই থোন্দকন, িোব়িন্দি েুি কমই আন্দেন। 
 

আবম লক্্ষে কন্দরবি এই খমন্দয়ষ্টট েকন্দলর খচন্দয় েজ্ীি, িুজিমিী, অিযন্ত চঞ্চলো। 

েকন্দলর খচন্দয় খে িয়ন্দে ি়ি, েকন্দলর খচন্দয় েভয ও খশৌেীন। বকন্তু িোর একটো খদোষ, 

খকমন একটু উিি স্বভোন্দির খমন্দয়। 
 

একবদন বক একটো অঙ্ক ওন্দক বদলোম, েিোইন্দক বদলোম। ওর অঙ্কটো ভুল খেল। 

িললোম–িুবম অঙ্কটো ভুল করন্দল বহরণ? 

 

অঙ্কটো ভুল বেন্দয়ন্দি শুন্দন খিোধ্ হয় ওর রোে হল–আর খদন্দেবি েি েময়, অপর 

কোন্দরোর েোমন্দন িকুবন খেন্দল খক্ষন্দপ ওন্দঠ। েুি েম্ভি খেই জ্নযই ও রোন্দের েুন্দর 

িলন্দল–খকোথোয় ভুল? বকন্দের ভুল িন্দল বদন নো? 

 

আবম িললোম–কোন্দি এে, অিদরূ খথন্দক বক খদবেন্দয় খদওয়ো েোয়? 
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আবম খদন্দে আেবি খে কবদন ও এন্দেন্দি, আমোর কোি খথন্দক দনূ্দর িন্দে। 
 

ও উিিভোন্দি িলন্দল–খকন, ওেোন খথন্দকই িলুন নো? আপনোর কোন্দি খকন েোি? 

 

আমোর মন্দন হ’ল ও ি়ি খমন্দয় িন্দল আমোর কোন্দি আেন্দি খিোধ্ হয় েন্দঙ্কোচ অনুভি 

কন্দর। বকন্তু িোর জ্ন্দনয ওরকম উিি েুর খকন? িললোম–কোন্দি এন্দে আাঁক খদন্দে 

বনন্দি খদোষ আন্দি বকিু? 

 

ও িলন্দল–খে-েি কথোর বক দরকোর আন্দি? আপবন বদন অঙ্ক ওেোন খথন্দকই িুজঝন্দয়। 
 

রোন্দে ও বিরজিন্দি আমোর মন ভন্দর উঠল। আচ্ছো খমন্দয় খিো? মোস্টোরন্দদর েন্দে 

কথোিোিিোর এই বক ধ্রন? আর আমোয় েেন এি অবিশ্বোে িেন আমোর সু্কন্দল নো 

এন্দলই খিো হয়? খেবদন আবম ওর েন্দে আর খকোন কথোই িললোম নো। পরবদনও িোই, 

সু্কন্দল এল, বনন্দজ্ িন্দে িন্দে বক বলেন্দল িই খদন্দে, একটো কথোও কইলোম নো। িুষ্টটর বকিু 

আন্দে আমোয় িলন্দল–আমোর ইংন্দরজজ্টো একিোর ধ্রুন নো? 

 

আবম ওর প়িোটো বনন্দয় িোরপর শোন্তভোন্দি িললোম–বহরণ, খিোমোর িোব়িন্দি িন্দলো, 

আবম খিোমোন্দক প়িোন্দি পোরি নো। অনয িযিস্থো করন্দি িন্দলো কোল খথন্দক। 
 

বহরেয়ীর মুন্দে বিিয় েুন্দট উঠল, িলন্দল–খকন? 

 

আবম িললোম–নো–িুবম ি়ি খমন্দয়, এেোন্দন খিোমোর েুবিন্দধ্ হন্দি নো। 
 

ও িলন্দল–রোে কন্দরন্দিন নোবক? বক কন্দরবি আবম? 

 

আবম িললোম–কোল খিোমোর ও-কথোটো বক আমোয় িলো উবচি হন্দয়ন্দি, বহরণ? বক িন্দল 

িুবম িলন্দল, আপনোর কোন্দি খকন েোি?…ওেোন খথন্দকই িলুন নো? িুবম আমোর কোন্দি 

িন্দি প়িন্দি এন্দেি খকন? 

 

বহরেয়ী খহন্দে িলন্দল–এই! িো বক এমন িন্দলবি আবম? িো েেন আপবন িলন্দিন খদোষ 

হন্দয়ন্দি িলোন্দি, িেন খদোষ বনশ্চয়ই হন্দয়ন্দি। 
 

–খকন িুবম িলন্দল ওরকম? খিোমোর দুুঃবেি হওয়ো উবচি ওকথো িলোর জ্ন্দনয, িো 

জ্োন? 

 

বহরণয়ী িলন্দল–হোাঁ, হন্দয়বি। হল খিো? এেন বনন। 
 



 দৃষ্টি প্রদীপ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
9

4
 

িোরপর েেন ওর অঙ্ক খদেবি, িেন হঠোৎ আমোর মুন্দের বদন্দক খকমন একটো িঝুন্দি 

নো পোরোর দৃষ্টিন্দি খচন্দয় িলন্দল–উুঃ, আপনোর এি রোে?…আন্দে খিো কেনও রোে খদবে 

বন এরকম?…িেনও খে আমোর মুন্দের বদন্দক খেইরকম দৃষ্টিন্দি খচন্দয় বক খেন িঝুিোর 

খচিো করন্দি। ওর রকম-েকম খদন্দে আবম হোবে চোপন্দি পোরলোম নো–েন্দে েন্দে খেই 

মুহনূ্দিি বহরেয়ীন্দক নিুন খচোন্দে খদেলোম। খদেলোম বহরেয়ী অিযন্ত লোিণযময়ী, ওর 

খচোে দুষ্টট অিযন্ত ডোের, টোনো-টোনো খজ্ো়িো ভুরু দুষ্টট কোন্দলো েরু খরেোর মি, কপোন্দলর 

ে়িন ভোরী েু্র, চোাঁচো, খিোট, অধ্ িচন্দ্রোকৃবি। মোথোয় একরোশ ঘন কোন্দলো চুল। 
 

ও িেনও আমোর বদন্দক খেই ভোন্দিই খচন্দয় আন্দি। এক বমবনন্দটর িযোপোরও নয় েিটো 

বমন্দল। 
 

পরবদন খথন্দক একটো িযোপোর লক্ষয করলোম, বহরেয়ী আমোর কোি খথন্দক িি দনূ্দর 

আর িন্দে নো–আর নো ডোকন্দলও কোন্দি এন্দে দোাঁ়িোয়। 
 

একবদন আমোয় িলন্দল–জ্োন্দনন মোস্টোর মশোয়, আমোর েি দল এরো–আমোয় এরো ভয় 

কন্দর। 
 

অিোক হন্দয় িললুম–কোরো? 

 

হোি বদন্দয় পোঠশোলোর েি িোত্রিোত্রীন্দদর খদবেন্দয় বদন্দয় িলন্দল-–এরো। আমোর কথো নো 

শুন্দন খকউ চলন্দি পোন্দর নো। 
 

–ভয় কন্দর খকন? 

 

—এমবন কন্দর। আবম েো িলি ওন্দদর শুনন্দিই হন্দি। 
 

পোঠশোলোর েকন্দলরই ওপর খে হুকুম ও প্রভুি চোলোয়। এটো এিবদন আমোর খচোন্দে 

পন্দ়ি বন–খেবদন খথন্দক খেটো লক্ষয করলোম। িন্দি খপন্দনো খে খেবদন ওর হোি আাঁচন্দ়ি 

বদন্দয়বিল খে আলোদো কথো। খদন্দশর রোজ্োর বিরুন্দিও খিো িোাঁর প্রজ্োরো বিন্দেোহী হয়। 
 

খরোজ্ রোন্দত্র িোেোয় এন্দে েন্ধযোন্দিলো পন্দরোটো েব়ি। দু-একবদন পন্দর েন্ধযোন্দিলো ময়দো 

মোেবি একো রোন্নোঘন্দর িন্দে, েন্ধযো েোন্দ়ি েোিটোর খিশী নয়, একটো হযোবরন্দকন-লণ্ঠন 

জ্বলন্দি ঘন্দর। কোর পোন্দয়র শন্দে মুে িুন্দল খদবে ঘন্দরর মন্দধ্য দোাঁব়িন্দয় বহরেয়ী। 

শশিযন্দি উন্দঠ বিজিি মুন্দে িললোম–বহরণ! এে, এে, বক মন্দন কন্দর? 
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বহরেয়ীর একটো স্বভোি খেো়িো খথন্দক লক্ষয কন্দরবি, কেনই প্রন্দশ্নর ষ্টঠক জ্িোিষ্টট খদন্দি 

নো। আমোর কথোর খকোন উত্তর নো বদন্দয় িলন্দল–ময়দো মোন্দেন িুজঝ বনন্দজ্ খরোজ্? এই 

িুজঝ ময়দো মোেো হন্দচ্ছ? 

 

আবম বিপন্ন হন্দয় প়িলুম–খচোদ্দ িিন্দরর খমন্দয়ন্দক পো়িোেো াঁন্দয় ি়িই িন্দল। আমোর 

কোন্দি এ রকম অিস্থোয় আেোটো বক ষ্টঠক হল ওর? এেি জ্োয়েোর েবিক আবম জ্োবন 

খিো। 
 

িললোম–িুবম েোও বহরণ, প়ি খে। 
 

 বহরেয়ী খহন্দে িলন্দল–িোব়িন্দয় বদন্দচ্ছন খকন? আবম েোি নো–এই িেলোম। 
 

খিজ্োয় একগুাঁ ন্দয় খমন্দয়, আবম খিো জ্োবন ওন্দক। িলন্দল–একটো অঙ্ক কন্দষ খদন্দিন? নো-

থোক, একটো েল্প িলুন নো!…ও, আপবন িুজঝ ময়দো মোেন্দিন এেন! েরুন, েরুন 

বদবক। আবম খমন্দে খিন্দল বদজচ্ছ। বক হন্দি–রুষ্টট, নো লুবচ?..আপবন এই বপাঁব়িটোন্দি িন্দে 

শুধু্ েল্প করুন। 
 

খেই খথন্দক বহরেয়ীর খরোজ্ েন্ধযোন্দিলো আমোন্দক েোহোেয করন্দি আেো চোই-ই। মৃদু 

প্রদীন্দপর আন্দলোন্দি হোবে-হোবে মুন্দে খে িোর েোিোেোনো েুন্দল নোন্দম অঙ্ক কন্দষ–কোন্দজ্ 

বকন্তু খে আমোর রুষ্টট-পন্দরোটো চিরী কন্দর খদয়। বকিুন্দিই আমোর িোরণ খশোন্দন নো–ওর 

েন্দে পোরি নো িন্দল আবমও বকিু আর িবলন্দন। ওর মোন্দয়র িোরণও খশোন্দন নো, একবদন 

কথোটো আমোর কোন্দন খেল। 
 

শুনলোম একবদন মোন্দক িলন্দি ওন্দদর িোব়ির উন্দঠোন্দন দোাঁব়িন্দয়–খকন, েোই িোই বক? 

আবম অঙ্ক কষন্দি েোই। খিশ কবর–েোও। 
 

বহরেয়ীন্দক িললোম–খশোন বহরণ, আমোর এেোন্দন েন্ধযোন্দিলো আর এে নো, েেন 

খিোমোর মো িন্দকন। মোর কথোটো অন্তি খিোমোর মোনো উবচি। িুঝন্দল? 

 

পরবদন বহরেয়ী েবিযই আর এল নো। আমোর েন্ধযোটো খকমন খেন েোাঁকো হন্দয় 

বেন্দয়ন্দি। ওর নো আেোন্দি, খেবদন প্রথম লক্ষয করলোম। েোি-আট বদন খকন্দট খেল–

বহরেয়ী পোঠশোলোন্দি খরোজ্ই আন্দে। িোন্দক জজ্েোেো কবর নো অবিবশয খকন খে 

েন্ধযোন্দিলো আন্দে নো। 
 

একবদন খে পোঠশোলোন্দিও এল নো। দু-বিন বদন পন্দর জজ্ন্দেে কন্দর জ্োনলোম খে 

মোমোর িোব়ি বেন্দয়ন্দি িোর মোন্দয়র েন্দে। 
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খদন্দে আশ্চর্ে হলোম খে আমোর পোঠশোলো আর খে পোঠশোলো খনই–আমোর েন্ধযোও 

আর কোন্দট নো। বহরন্দণর বিন্দয়র েম্বন্ধ হন্দচ্ছ ওর মোমোর িোব়ি খথন্দক, খমন্দয় খদেোন্দি 

বনন্দয় বেন্দয়ন্দি–িরপক্ষ ওেোন্দন খমন্দয়ন্দক আশীি িোদ করন্দি। 
 

মোনুন্দষর মন বক অদ্ভুি ধ্রন্দনর বিবচত্র! হঠোৎ কথোটো শুন্দনই মন্দন হল ও েোাঁন্দয়র 

পোঠশোলো উষ্টঠন্দয় খদি, অনযত্র খচিো খদেন্দি হন্দি। খকন, েেন প্রথম পোঠশোলো 

েুন্দলবিলোম এ েোাঁন্দয়, িেন খিো বহরন্দণর অন্দপক্ষোয় এেোন্দন আবে বন, িন্দি খে থোকন্দলো 

িো খেল– আমোর িোন্দি বক আন্দে েোয়? 

 

মোেেোন্দনক খকন্দট বেন্দয়ন্দি। আবম কন্দলর মি কোজ্ কন্দর েোই, একবদন েোমোনয একটু 

িোদলো মি হন্দয়ন্দি–পোঠশোলোর িুষ্টট বদন্দয় েকোল-েকোল রোন্নো খেন্দর খনি িন্দল রোন্নোঘন্দর 

ঢু্ন্দকবি, খিলো িেনও আন্দি। এমন েময় খদোন্দরর কোন্দি খদবে বহরেয়ী এন্দে হোবে-হোবে 

মুন্দে দোাঁব়িন্দয়ন্দি। আবম বিিয়বমবশ্রি েুশীর েুন্দর িন্দল উঠলোম–এে, এে বহরণ,-কেন 

এন্দল িুবম? িন্দেো। 
 

বহরেয়ী িলন্দল–খকমন আন্দিন আপবন? িোরপর খে এবেন্দয় এন্দে েলজ্জ আ়িিিোর 

েন্দে ঝপ কন্দর আমোর পোন্দয়র ধু্ন্দলো বনন্দয় প্রণোম কন্দর আিোর খেোজ্ো হন্দয় খদোন্দরর 

কোন্দি দোাঁ়িোন্দলো। 
 

আবম এি েুশী হন্দয়বি িেন, ওন্দক বক িলন্দিো খভন্দি পোইন্দন খেন। িললোম–িন্দেো বহরণ, 

দোাঁব়িন্দয় খকন? 

 

বহরণ্ময়ী খিোধ্ হয় একটু েন্দঙ্কোন্দচর েন্দেই এন্দেবিল, আবম ওর আেোটো বক খচোন্দে 

খদবে–এ বনন্দয়। আমোর কথো শুন্দন হোজ্োর খহোক বনিোন্ত খিন্দলমোনুষ খিো–ও খেন ভরেো 

খপল। ঘন্দরর মন্দধ্য ঢু্ন্দক একটো বপাঁব়ি খপন্দি িেল। আমোর মুন্দের বদন্দক খচন্দয় িলন্দল–

বক খেই বশবেন্দয় বদন্দলন, ‘নয় পবরিযোে-প্রণোলী’ নো বক? েি ভুন্দল বেন্দয়বি–বহ বহ– 

 

খদেলোম ওর বিন্দয় হয় বন।–ওন্দক আর খকোন কথো িবল বন অবিবশয িো বনন্দয়। খদনো 

পোওনোর িযোপোর বনন্দয় খে-েম্বন্ধ খভন্দঙ বেন্দয়ন্দি–দু-চোর বদন পন্দর অপন্দরর মুন্দে 

শুনলোম। আিোর বহরেয়ী আমোর পোঠশোলোন্দি বনিয আন্দে েোয়–েন্ধযোন্দিলোন্দিও খরোজ্ 

আন্দে–ঝ়ি খহোক িৃষ্টি খহোক, িোর েন্ধযোয় আেো কোমোই েোন্দি নো। খকন িোর মো এিোর 

িোন্দক িন্দকন নো–খেকথো আবম জ্োবন খন–িন্দি িন্দকন নো খে, এটো আবম জ্োবন। 
 

িরং একবদন বহরেয়ী িলন্দল–আজ্ আন্দলো খজ্বন্দল একটো িই প়িবি, মো িলন্দল আজ্ 

খে িুই খিোর মোস্টোন্দরর কোন্দি খেবলন্দন ি়ি? িোই এলুম মোস্টোর মশোয়। 
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আবম িললোম–িো খিশ খিো, েন্দল্পর িই প়িন্দলই পোরন্দি। মো নো িন্দল বদন্দল খিো আজ্ 

আেন্দি নো? 

 

কথোটো িলন্দি বেন্দয় বনন্দজ্র অলবক্ষন্দি একটো অবভমোন্দনর েুর িোর হন্দয় খেল– 

বহরেয়ী খেটো িুঝন্দি খপন্দরন্দি অমবন। এমন িুজিমিী খমন্দয় এইটুকু িয়ন্দে! িলন্দল– 

বনন, আর রোে কন্দর নো। খভন্দি খদেুন, আপবন নো আমোয় এেোন্দন এন্দল িোব়িন্দয় বদন্দিন 

আন্দে আন্দে? 

 

দুুঃবেি ভোন্দি িললোম–বিুঃ ও-কথো িন্দলো নো বহরণ, িোব়িন্দয় আিোর খিোমোয় বদন্দয়বি 

কন্দি? ও-কথোন্দি আমোর মন্দন কি খদওয়ো হয়। 
 

বহরেয়ী মুন্দে কোপ়ি বদন্দয় বেল বেল কন্দর উচ্ছ্ববেি খিন্দলমোনুবষ হোবের িনযো এন্দন 

বদন্দল। ঘো়ি দুবলন্দয় দুবলন্দয় িলন্দি লোেল–নো–নো খদন বন? িন্দট? একবদন–খেই– 

িো়িোন্দলন নো! আজ্ আিোর িলো হন্দচ্ছ—-। পন্দর আমোর েুন্দরর নকল করন্দি খচিো 

কন্দর—‘ওন্দি আমোর মন্দন কি খদওয়ো হয়’–বক মোনুষ আপবন!—বহ-বহ-বহ-বহ– 

 

আবম মুগ্ধদৃষ্টিন্দি ওর হোবেন্দি উদ্ভোবেি েুকুমোর লোিণযভরো মুন্দের বদন্দক খচন্দয় 

রইলোম–খচোে আর খেরোন্দি পোবর খন–বক অপূি ি হোবে! বক অপূি ি খচোেমুন্দের শ্রী! 
 

েেন খচোে নোবমন্দয় বনলোম িেন খে আমোর খিলুনটো িুন্দল বনন্দয় রুষ্টট খিলন্দি িন্দে 

বেন্দয়ন্দি। খেবদন ও েেন চন্দল েোয়, খঝোাঁন্দকর মোথোয় অগ্রপশ্চোৎ নো খভন্দিই ওন্দক 

আিোর িললোম–এ রকম আর এে নো, বহরণ! নো, েবিয িলবি িুবম আর এে নো। 
 

মনন্দক েুি দৃঢ কন্দর বনন্দয় কথোটো িন্দল খেন্দলই ওর মুন্দের বদন্দক খচন্দয় আমোর িুন্দকর 

মন্দধ্য খেন একটো িীক্ষ্ণ িীর েচ কন্দর বিাঁধ্ন্দলো। খদেলোম ও িুঝন্দি পোন্দর বন আবম খকন 

একথো িলবি–বক খিোধ্ হয় খদোষ কন্দর খেন্দলন্দি খভন্দি ওর মুে বিিণ ি হন্দয় বেন্দয়ন্দি 

উন্দেে ও ভন্দয়। 
 

আমোর মুন্দের বদন্দক একটুেোবন খচন্দয় রইল–েবদ মুন্দের ভোন্দি কোরণ বকিু িঝুন্দি পোন্দর। 

নো িুঝন্দি খপন্দর েোিোর েময় খদেলোম শুষ্ক বিিণ ি মুন্দে িলন্দল–আমোয় িোব়িন্দয় বদন্দলন 

খিো, এই খদেুন–িো়িোন্দলন বক নো। 
 

দুুঃন্দে আমোর িুক খেন্দট খেন্দি লোেল। বনমেোিটোর িলো বদন্দয় ও ওই েোন্দচ্ছ, এেনও 

খিশী দরূ েোয় বন, খডন্দক দুন্দটো বমষ্টি কথো িলি? খিন্দলমোনুষন্দক একটু েোন্ত্বনো খদি? 

 

ডোকলুম খশষটো নো খপন্দর।–খশোন্দনো ও বহরণ-খশোন্দনো– 
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ও দোাঁ়িোল নো–শুন্দনও শুনল নো। হন হন কন্দর খহাঁ ন্দট িোব়ি চন্দল খেল। পরবদন েুি 

েকোন্দল উন্দঠ িোরো্োন্দি িন্দে ব্রোউবনন্দঙর A Soul’s Tragedy প়িবি–বহরণ এন্দে 

দোাঁব়িন্দয় িলন্দল–বক েোন্দচ্ছন? 

 

–এে এে বহরণ। কোল খিোমোন্দক ডোকলোম রোন্দত্র, এন্দল নো খকন? িুবম ি়ি একগুাঁ ন্দয় 

খমন্দয়–একিোর খশোনো উবচি বিল নো বক িলবি? 

 

মুেরো িোবলকো এিোর বনজ্মূবিি ধ্রন্দল। িলন্দল–আবম বক কুকুর নোবক, দরূ দরূ কন্দর 

িোব়িন্দয় খদন্দিন, আিোর িু কন্দর ডোকন্দলই িুন্দট আেি? আপবন িুজঝ মন্দন ভোন্দিন 

আমোর শরীন্দর খঘন্নো খনই, অপমোন খনই–নো? আবম িলন্দি এলোম েকোলন্দিলো খে 

আপনোর পোঠশোলোয় আবম প়িন্দি আেি নো।—মো অন্দনক বদন আন্দেই িোরণ 

কন্দরবিল–িিুও আেিোম, িোন্দদর কথো নো শুন্দন। বকন্তু েেন আপবন কুকুর-খশয়োন্দলর 

মি দরূ কন্দর িোব়িন্দয়— 

 

ওর খচোন্দে জ্ল িোবপন্দয় এন্দেন্দি–অথচ বক খিজ্ ও দন্দপ ির েন্দে কথোগুন্দলো খে িলন্দল! 

আবম িোধ্ো বদন্দয় িললোম–আমোয় ভুল িুন্দঝো নো, বিুঃ বহরণ–আচ্ছো, খচাঁ বচও নো খিশী, 

খকউ শুনন্দল বক ভোিন্দি। আমরো কথো খশোন–রোে কন্দর নো বিুঃ! 
 

বহরণ দোাঁ়িোল নো এক মুহিূ িও। অিটুকু খমন্দয়র রোে খদন্দে খেমন খকৌিুক হল, মন্দন 

খিমনই অিযন্ত কিও হল। খকন বমন্দথয ওর মন্দন কি বদন্দয়বি কোল? আহো, খিচোরী ি়ি 

দুুঃে ও আঘোি খপন্দয়ন্দি। আমোর েোন আর হন্দি কন্দি? খিন্দলমোনুষন্দক ও-কথোটো 

ওভোন্দি িলো আমোর আন্দদৌ উবচি হয় বন। 
 

মন অিযন্ত েোরোপ হন্দয় খেল–ভোিলোম, এ গ্রোন্দমর পোঠশোলো িুন্দল বদন্দয় অনযত্র েোিই। 

এবদন্দক বহরেয়ীও আর আমোর পোঠশোলোন্দি আন্দে নো। মোন্দের িোবক আটটো বদন 

পব়িন্দয় বনন্দয় পোঠশোলো িুন্দল খদি ষ্টঠক কন্দর খেললোম। েিোইন্দক িন্দলও রোেলোম 

কথোটো। আন্দে খথন্দক েোন্দি েিোই অনয িযিস্থো কন্দর বনন্দি পোন্দর। 
 

েোিোর দু-বদন আন্দে জজ্বনেপত্র খেোিোজচ্ছ–হঠোৎ বহরণয়ী বনুঃশন্দে ঘন্দরর মন্দধ্য এন্দে 

কেন দোাঁব়িন্দয়ন্দি। মুে িুন্দল ওর বদন্দক চোইন্দিই খহন্দে খেলন্দল। িলন্দল–আপবন নোবক 

চন্দল েোন্দিন এেোন খথন্দক? 

 

আবম িললোম–েোিই খিো। িোর পর, এি বদন পন্দর বক মন্দন কন্দর? 

 

বহরেয়ী িোর অভযোেমি আমোর প্রন্দশ্নর খকোন জ্িোি নো বদন্দয় িলন্দল–কন্দি েোন্দিন? 

 

—িুধ্িোর বিন্দকন্দল েোব়ি ষ্টঠক করো আন্দি, চোকদোন্দি বেন্দয় উঠন্দিো। 
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বহরেয়ী একিোর ঘন্দরর চোবরধ্োন্দর খচন্দয় খদেল। িলন্দল–আপনোর খে ি়ি িোক্সটো কই? 

 

–খেটো কোনুর িোিোর কোন্দি বিক্রী কন্দর বদন্দয়বি। অি ি়ি িোক্স বক হন্দি? িো িো়িো েন্দে 

খটন্দন খটন্দন বনন্দয় খি়িোন্দনোও মুশবকল। 
 

হঠোৎ বহরেয়ী ঝপ ক’খর খমন্দঝন্দি িন্দে প়িল–কিৃিি ও আিপ্রিযন্দয়র েনু্দর িলন্দল–

নো, আপবন খেন্দি পোরন্দিন নো। খদবে বদবক খকমন েোন? 

 

আমোর হোবে খপল ওর রকম খদন্দে। েুি আন্ও হল–একটো অদ্ভুি ধ্রন্দনর আন্ 

হল। িললোম–খিোমোর িোন্দি বক, আবম েোই আর নো-েোই? িুবম খিো আর এিবদন উাঁবক 

খমন্দরও খদেন্দি আে বন বহরণ, িুবম আমোর পোঠশোলো পে িন্ত েোওয়ো খিন্দ়িি। 
 

–ইে! িোই চি বক? 

 

—িুবম খভন্দি খদে িোই বক নো। উব়িন্দয় বদন্দল চলন্দি নো বহরণ, আবম েোিই ষ্টঠক কন্দরবি, 

িুবম আমোয় আটকোন্দি পোরন্দি নো। কোরুর জ্ন্দনয কোরুর আটকোয় নো–এ িুবম বনন্দজ্ই 

আমোয় একবদন িন্দলবিন্দল। 
 

বহরেয়ী িোবলকোেুলভ হোবেন্দি ঘর ভবরন্দয় খেন্দল িলন্দল–ওই! কথো েবদ একিোর শুরু 

কন্দর বদন্দলন খিো বক আর আপনোর মুন্দের বিরোম আন্দি? কোরুর জ্ন্দনয কোরুর 

আটকোয় নো, খহন নো খিন নো–মোন্দেো–কথোর ঝুব়ি এন্দকিোন্দর!। 
 

–খে েোই খহোক, আবম েোিই। 
 

—কেেন্দনো নো। উুঃ, িলন্দলই হল েোি! 
 

আবম চুপ কন্দর রইলোম–খিন্দলমোনুন্দষর েন্দে িকি কন্দর আর লোভ বক? 

 

খদবে খে বিন্দকন্দল পোঠশোলোয় বহরেয়ী িইেোিো বনন্দয় হোজজ্র হন্দয়ন্দি। খে এন্দে েি 

খিন্দলন্দমন্দয়ন্দক িন্দল বদন্দল আমোর পোঠশোলো উঠন্দি নো, আবম খকোথোও েোি নো, েিোই 

খেন ষ্টঠকমি আন্দে। এমন েুন্দর িলন্দল খে খে খেন আমোর দণ্ডমুন্দণ্ডর মোবলক। 

িলন্দল–এই হোাঁদু, মোস্টোর মশোয় খিোমোয় িন্দলবিন্দলন নো ধ্োরোপোি আনন্দি–খকন আন 

বন ধ্োরোপোি? এই খেোমিোন্দরর হোট খথন্দক আনন্দি িন্দল খদন্দি। িুঝন্দল? 

 

হোাঁদু খিোকোর মি দৃষ্টিন্দি ওর বদন্দক খচন্দয় িলন্দল–মোস্টোরমশোই খে খেোমিোন্দর চন্দল 

েোন্দিন এেোন খথন্দক? 
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বহরেয়ী িোন্দক এক িো়িো বদন্দয় িলন্দল–খক িন্দলন্দি চন্দল েোন্দিন? খমন্দর হো়ি খভন্দঙ খদি 

খিো াঁ়িোর! েো েো িলবি িো খশোন। িোাঁদর খকোথোকোর– 

 

আবম িললোম–খকন ওন্দক বমন্দথয িকি বহরণ, খিন্দলমোনুষন্দক–ওর খদোষ বক, আবম 

েোিই, খকউ আমোন্দক আটকোন্দি পোরন্দি নো। 
 

বহরেয়ী ঝঙ্কোর বদন্দয় িলন্দল–আচ্ছো আচ্ছো হন্দি। েোন্দিন খিো েোন্দিন। 
 

খেবদন েন্ধযোন্দিলো অন্দনকবদন পন্দর ও রোন্নোঘন্দর এন্দে ঢু্কল। িলন্দল–গুন্দ়ির ভোাঁ়িটো 

কই! 
 

–খেটো বিনকব়িন্দদর বদন্দয় বদইবি। দু-বদন্দনর মি েোবনকটো গু়ি ওই িোষ্টটন্দি খরন্দেবি–

দুন্দটো বদন ওন্দিই চন্দল েোন্দি। 
 

বহরেয়ী অনয বদন্দনর মি িেল নো দোাঁব়িন্দয় রইল। একিোর িোইন্দর েোিোর েময় ও েন্দর 

দরজ্োর কপোন্দটর আর খদওয়োন্দলর মন্দধ্যর খে জ্োয়েোটুকু, খেেোনটোন্দি খদবে জ়্িে়ি 

হন্দয় দোাঁব়িন্দয়ন্দি। িলন্দি খেলোম–ওেোন্দন নো, ওেোন্দন নো,–কোপন্দ়ি কোবলটোবল খলন্দে েোন্দি 

বক নো–িোর হন্দয় এে– 

 

ওর মুন্দের বদন্দক খচন্দয় খদবে ওর ডোের খচোে দুষ্টট জ্ন্দল ভন্দর টল টল করন্দি। 
 

বহরেয়ীর খচোন্দে জ্ল! অিোক, এ দৃশয খিো কেনও খদবে বন! ও জ্ল-ভরো ধ্রো-েলোয় 

িলন্দল–আপবন িলুন, েোন্দিন নো মোস্টোর মশোয়। আবম িেন পোঠশোলোয় িলন্দি 

পোরলোম নো ওন্দদর েোমন্দন। ওরো হোেন্দি িোহন্দল। আর খকউ নয়–আর েিোই আমোয় 

ভয় কন্দর, খকিল ওই মন্টুটো ি়ি দুিু! 
 

িোরপর আমোর বদন্দক খচোন্দের জ্ল আর হোবে বমশোন্দনো এক অপূি ি দৃষ্টিন্দি খচন্দয় 

িলন্দল–েোন্দিন নো, খকমন? 

 

বহরেয়ী এই প্রথম দুি িলিো প্রকোশ করন্দল–এর আন্দে কেনও খদবে বন। খিন্দলমোনুষ, 

ও কথো খিো খিমন জ্োন্দন নো, বকন্তু ওর ডোের েজ্ল খচোন্দের বমনবিপূণ ি দৃষ্টি ওর ভোষোর 

চদনয ঘুবচন্দয় বদন্দয় এমন বকিু প্রকোশ করন্দল–এক জ্োহোজ্ কথোন্দি িো প্রকোশ করো 

খেি নো। 
 

আমোর মন্দন অনুিোপ হল–খকন ওন্দক বমন্দথয কোাঁদোলোম েন্ধযোন্দিলোষ্টটন্দি? 
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জ্ীিন্দনর এই-েি মুহনূ্দিিই নো মোনুন্দষ ভেিোনন্দক প্রিযক্ষ কন্দর? ব্রোউবনন্দঙর ‘পবলন’ 

কবিিোর খেই েি িহোরো খলোকষ্টটর মি আমোর মনও ভন্দর উঠল— I believe in God and 

Truth and Love!… 

 

ওর হোিষ্টট ধ্ন্দর দরজ্োর কপোন্দটর েোাঁক খথন্দক িোর কন্দর এন্দন আন্দি আন্দি বপাঁব়ির 

ওপর িবেন্দয় বদন্দয় িললোম–ওেোন্দন েন্ধযোন্দিলো দোাঁ়িোন্দি খনই। বিন্দিষ্টটন্দি খিরুন্দি পোন্দর-

এেোন্দন খিোে। রুষ্টটগুন্দলো খিন্দল দোও বদবক, লক্ষ্মী খমন্দয়। আবম েোি নো–িলি িুবম 

েেন, িেন আর েোি নো। খচোন্দের জ্ল খেলন্দি আন্দি অন্দিলোয়? বিুঃ– 

 

িোর পরই রুষ্টট চিবর করন্দি িন্দে খে বহরেয়ী খেই বহরেয়ী–খেই মুেরো িোবলকো, খে 

েকল কথো এমন কিৃিন্দির েুন্দর িন্দল খেন ওর কথো নো খমন্দন চলন্দল ও ভয়ঙ্কর একটো 

বকিু শোজির িযিস্থো করন্দি, খেটো আিোর েুি খকৌিুকপ্রদ এিং খভন্দি খদেন্দল করুণ 

িন্দলই মন্দন হয়, েেন িুঝন্দি পোরো েোন্দচ্ছ খে মুন্দের িুবলটুকু িো়িো ওর হুকুন্দমর খপিন্দন 

ওর খকোন খজ্োর েোটোিোর খনই–বনিোন্ত অেহোয় ও বনরুপোয়। 
 

খপ্রম আন্দে এই েি েোমোনয িুচ্ছ েুাঁষ্টটনোষ্টট েূত্র ধ্ন্দর। ি়ি ি়ি ঘটনোন্দক এ়িোন্দনো েহজ্, 

বকন্তু এই েি খিোট জজ্বনে প্রোন্দণ খোঁন্দথ থোন্দক–েলুই মোন্দির েরু চুল-চুল কোাঁটোর মি। 

েোন্দয়র খজ্োন্দর খে কোাঁটো িুন্দল িুাঁ ন্দ়ি খেন্দল বদন্দি খেন্দল, বিপন্দদর েম্ভোিনো িোন্দ়ি চি 

কন্দম নো। 
 

পুরুষমোনুষ খপ্রন্দমর িযোপোন্দর আিরক্ষো কন্দর চলন্দি পোন্দর নো খেটো অন্দনক েমন্দয় 

খমন্দয়রো পোন্দর। খেেোন্দন েো হিোর নয়, পোিোর নয়, খেেোন্দনও িোরো খিোকোর মি ধ্রো 

বদন্দয় িন্দে থোন্দক–এিং নোকোল িোর জ্ন্দনয েন্দথি হয়। বকন্তু পুরুষমোনুষই আিোর 

খিেবিক িুঝন্দল েি েির হোিুডুিু খেন্দি খেন্দিও েোাঁিন্দর িীন্দরর কোন্দি আেন্দি পোন্দর–

খমন্দয়রো েভীর জ্ন্দল একিোর বেন্দয় প়িন্দল অি েহন্দজ্ বনন্দজ্ন্দদর েোমন্দল বনন্দি পোন্দর 

নো। 
 

িিুও আবম বহরেয়ীন্দক দনূ্দর রোেিোর খচিোই করলোম। 
 

একবদন দুপুন্দরর পন্দর বহরেয়ীন্দদর িোব়িন্দি পুবলে এন্দেন্দি শুনলোম। পুবলশ বকন্দের? 

এন্দক ওন্দক জজ্ন্দেে কবর খকউ েষ্টঠক উত্তর খদয় নো অথচ মন্দন হ’ল িযোপোরটো েিোই 

জ্োন্দন। এবেন্দয় খেলুম–ওন্দদর িোব়ির েোমন্দনর খিাঁ িুলিলোয় ি়ি দোন্দরোেো খচয়োর খপন্দি 

ি’খে–পো়িোর খলোকন্দদর েোক্ষয খনওয়ো চন্দলন্দি। খদেলোম গ্রোন্দম ওন্দদর বমত্র ি়ি খকউ 

খনই। আবম আন্দেও খে একথো নো জ্োনিোম এমন নয়–িন্দি পো়িোেো াঁন্দয়র কোনোঘনু্দষোন্দি 

কোন বদই বন। 
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বিন্দকন্দলর বদন্দক বহরেয়ীর মো আর বিধ্িো বদবদন্দক থোনোয় ধ্ন্দর বনন্দয় খেল। কোিোবরর 

মুহুরী েোিকব়ি মুেুন্দেয আমোর কোন্দিই দোাঁব়িন্দয়বিল। খে িলন্দি–ও খমন্দয়টোর িি খদোষ 

বদই খন–মো-ই েি নন্দির গুরুমশোই। ওই খিো ওন্দক বশবেন্দয়ন্দি। নইন্দল খমন্দয়টোর েোবধ্য 

বক,–বকন্তু মোেী বক ডোকোি! খমন্দয়টোর প্রোন্দণর আশঙ্কো করবল খন একিোরও? 

 

িযোপোরটো িুঝন্দি আমোর খদবর হল নো। েোিকব়ি আরও িলল–কোলীনোথ েোেুলী বক 

গ্রোম িযোে কন্দরন্দি েোন্দধ্? এইজ্ন্দনযই খে িোব়িমুন্দেো হয় নো, ওন্দদর েন্দে খকোন েম্পকি 

রোন্দে নো। 
 

এি কথো আবম বকন্তু জ্োনিোম নো–এই নিুন শুনলোম। আবম মুশবকন্দল পন্দ়ি খেলোম–

আবম এেন বক কবর? বহরেয়ীর মো আর বদবদ খদোষী বক খদোষী নয়–খে বিচোন্দরর ভোর 

আন্দি অনয বিচোরন্দকর ওপর–েোিকব়ি মুেুন্দেযর ওপর নয়। বকন্তু এন্দদর খমোকদ্দমো 

উঠন্দল উকীল বনেুি খক ক’খর, এন্দদর স্বোথ ি িো খক খদন্দে, এন্দদর জ্ন্দনয পয়েো েরচই 

িো খক কন্দর? 

 

এবদন্দক আর এক মুশবকল। ওর মো আর বদবদন্দক েেন ধ্ন্দর বনন্দয় খেল, বহরেয়ী িেন 

ওন্দদর িোব়ির েোমন্দন আ়িি হন্দয় দোাঁব়িন্দয়। েোমন্দন অন্ধকোর রোি, খেরোন্দত্র খে একোই 

িো িোব়িন্দি থোন্দক খকমন কন্দর, িোব়িন্দি আর েেন খকউই খনই–অথচ েন্ধযো পে িন্ত 

খকউ িোন্দক বনন্দজ্র িোব়িন্দি ডোকন্দল নো। েন্ধযোর েময় ও-পো়িোর চকলোে মজ্মুদোন্দরর 

স্ত্রী এন্দে ওন্দক ও-অিস্থোয় খদন্দে িলন্দলন–ওমো, এ খমন্দয়টো এেোন্দন একো দোাঁব়িন্দয় আন্দি 

খে! খিন্দলমোনুষ, িোব়িন্দি একো থোকন্দিই িো বক কন্দর? ওর মো বদবদ বক কন্দরন্দি জ্োবন 

খন– বকন্তু ওন্দক আবম বচবন। ও পোেলী, আন্ময়ী। এে ি মো বহরণ, খিোমোন্দদর 

হোবরন্দকনটো িোব়ির বভির খথন্দক বনন্দয় ঘন্দর চোবি বদন্দয় এে। ওন্দক জ্োয়েো বদন্দল েবদ 

জ্োি নো থোন্দক–িন্দি নো থোকল খিমন জ্োি! 
 

মজ্মুদোর-বেন্নী েবদ খকোন কথো নো িন্দল বনুঃশন্দে বহরেয়ীন্দক বনন্দজ্র িোব়িন্দি বনন্দয় 

খেন্দিন িন্দি হয়ি খকোনই খেোলন্দেোে িোধ্ন্দিো নো–বকন্তু খশন্দষর কথোষ্টট িন্দল খেন্দল 

বিবন বনিোন্ত বনন্দি িোন্দধ্র মি কোজ্ কন্দর িেন্দলন। কোন্দিই গ্রোন্দমর েমোজ্পবি আচোবে ি-

মশোন্দয়র িোব়ি। িোন্দদর েন্দে িোধ্ন্দলো িুমুল ঝে়িো। শশধ্র আচোন্দে ির স্ত্রী অন্দনকক্ষণ 

বনন্দজ্র মন্দন একিরেো খেন্দয় েোিোর পর উপেংহোন্দর িলন্দলন–ও ি়ি ভোল খমন্দয়–নো? 

মুে েুলন্দলই অন্দনক কথো খিবরন্দয় প়িন্দি। েি জ্োবন, েি িুজঝ। চুপ কন্দর থোবক মুে 

িুন্দজ্–িবল মোথোর ওপর একজ্ন আন্দিন, বিবনই খদেন্দিন েি–আবম খকন িলন্দি 

েোই? 

 

মজ্মুদোর-বেন্নী িলন্দলন–েো কর ন-খিৌ, আিোর এ খমন্দয়টোর নোন্দম খকন েো িো িলি? 

খেটোই বক ভেিোন েইন্দিন? 
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আচোবে ি-মশোন্দয়র স্ত্রী িোরুন্দদর মি জ্বন্দল উঠন্দলন–আরও বেগুণ খচাঁ বচন্দয় িলন্দলন–ধ্ম ি 

খদবেও নো িন্দল বদজচ্ছ, ভোল হন্দি নো। ওই রন্দয়ন্দি মুেুন্দেযরো, ভটচোবেযরো, জজ্ন্দেে কর 

বেন্দয়। ওই খমন্দয় ওই পোঠশোলোর মোস্টোর-খিোকরোর কোন্দি রোি িোন্দরোটো অিবধ্ কোষ্টটন্দয় 

আন্দে–খরোজ্ বিনশ বিবরশ বদন। েোরোরোবত্তরও থোন্দক এক এক বদন। িলুক ও খমন্দয়ই 

িলুক, েবিয নো বমন্দথয। খভন্দিবিলুম বকিু িলি নো–মরুক খে, েোর আাঁিোকু়ি, খেই 

বেন্দয় ঘোাঁটুক, নো িন্দল পোরলোম নো। খক ও খমন্দয়ন্দক ঘন্দর জ্োয়েো বদন্দয় কোলন্দক আিোর 

একটো হোেোমো িোধ্োন্দি েোন্দি? 

 

আবম এিক্ষণ চুপ কন্দর বিলুম, কথো িবল বন–খকোন পুরুষমোনুষ উপবস্থি বিল নো িন্দল। 

খচাঁ চোন্দমবচ শুন্দন আচোে ি-মশোয়, েোিকব়ি ও েনোিন রোয় ঘটনোস্থন্দল এন্দে দোাঁ়িোন্দিই 

আবম এবেন্দয় বেন্দয় িললুম–আপনোরো আমোর মোন্দয়র মি–আপনোন্দদর কোন্দি একটো 

অনুন্দরোধ্, বহরণন্দক এ ঝে়িোর মন্দধ্য বমন্দথয আনন্দিন নো। ও আমোর িোত্রী, খিন্দলমোনুষ, 

আমোর কোন্দি েোয় েন্দন্ধযন্দিলো েল্প শুনন্দি–খকোন্দনোবদন পন্দ়িও। রোি নটো িোজ্ন্দিই 

চন্দল আন্দে। একটো বনষ্পোপ বনরপরোধ্ খমন্দয়র নোম এ-েন্দির েন্দে নো জ়্িোন্দনোই ভোল। 

মো আপবন ওন্দক িোব়িন্দি বনন্দয় েোন। 
 

এন্দি েল হ’ল উলন্দটো। ঝে়িো নো খথন্দম িরং খিন্দ়ি উঠল। মজ্মুদোর মশোন্দয়র দুই 

খিন্দল ও খিোট ভোই এন্দে মজ্মুদোর-বেন্নীন্দক িকোিবক করন্দি লোেল–বিবন খকন 

ওপো়িো খথন্দক এন্দে এই-েি খিাঁ়িো লযোটোর মন্দধ্য বনন্দজ্ন্দক জ়্িোন্দি েোন? এ িয়ন্দেও 

িোাঁর েোন েবদ নো হয় িন্দি আর কন্দি হন্দি…বিবন চন্দল আেুন িোব়ি। এ-পো়িোর িযিস্থো 

এ-পো়িোর খলোন্দক িুঝন্দি, বিবন খকন মোথোিযথো করন্দি েোন ইিযোবদ। 
 

েোন্দক বনন্দয় এি খেোলমোল, খে ভন্দয় ও লজ্জোয় কোঠ হন্দয় দোাঁব়িন্দয়ই আন্দি ওন্দদর িোব়ির 

েদর দরজ্োয়। ওর খচোন্দে একটো বদন্দশহোরো ভোি, লজ্জোর খচন্দয় খচোন্দের চোউবনন্দি 

ভন্দয়র বচিই খিশী। ওর খেই কথোটো মন্দন প়িল–জ্োন্দনন মোস্টোর মশোয়, আমোয় েিোই 

ভয় কন্দর, েিোই মোন্দন এ পো়িোয়–আমোর েন্দে লোেন্দি এন্দল খদবেন্দয় খদি নো মজ্ো? 

 

খিচোরী মুেরো বহরেয়ী! 
 

খশষ পে িন্ত চকলোে মজ্মুদোন্দরর স্ত্রী ওন্দক নো বনন্দয়ই চন্দল খেন্দলন। িোাঁর খদওর ও 

খিন্দলরো একরকম  খজ্োর কন্দরই িোাঁন্দক েবরন্দয় বনন্দয় খেল। 
 

আবম িেন এবেন্দয় বেন্দয় িললুম–বহরণ, িুবম বকিু খভন্দিো নো। আবম এিক্ষণ 

খদেবিলোম এরো বক কন্দর। খে ভন্দয় খিোমোন্দক ডোকন্দি পোবর বন, খে ভয় আমোর খকন্দট 

বেন্দয়ন্দি। িুবম একটু একলো থোক–আবম কোওরোপো়িো খথন্দক খমোবহনী কোওরোণীন্দক 
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খডন্দক আনবি। খে খিোমোর ঘন্দরর িোরো্োন্দি খশোন্দি রোন্দত্র। িোহন্দল খিোমোর রোন্দত্র একো 

থোকিোর েমেযো বমন্দট খেল। আর এক কথো–িুবম রোন্নো চব়িন্দয় দোও চোল-ডোল েি আন্দি 

খিো? 

 

কোও়িোপো়িো খথন্দক বেন্দর আেন্দি আধ্ ঘণ্টোর খিশী লোেল। খমোবহনী িু়িীন্দক চোর 

আনো পয়েো বদন্দয় রোন্দত্র বহরণন্দদর িোব়িন্দি খশোিোর জ্নয রোজ্ী কবরন্দয় এলুম। বেন্দর 

এন্দে খদবে দোলোন্দনর খচৌকোন্দঠ িন্দে বহরেয়ী হোপুে নয়ন্দন কোাঁদন্দি। অন্দনক কন্দর 

খিোঝোলুম। ি়ি কি হল ওন্দক এ অিস্থোয় খদন্দে। িলন্দল–মোর আর বদবদর বক হন্দি 

মোস্টোর মশোয়? আপবন কোলই িোিোন্দক একটো বচষ্টঠ বলন্দে বদন। ওন্দদর েোাঁবে হন্দি নো 

খিো? 

 

খহন্দে েোন্ত্বনো বদলোম। িললোম- রোাঁধ্ বহরণ। েোওয়োদোওয়ো কর। বকিু খভন্দিো নো– আবম 

কোল রোণোঘোট েোি। ভোল উকীল বদন্দয় জ্োবমন্দন েোলোে কন্দর বনন্দয় আেিোর খচিো করি, 

ভয় বক? 

 

বহরণ বকিুন্দিই রোাঁধ্ন্দি চোয় নো–খশন্দষ িলন্দল–আপবনও এেোন্দন েোন্দিন বকন্তু। ষ্টঠক খিো? 

 

ও রোাঁধ্ন্দি ি’খে, আমোন্দক রোন্নোঘন্দরই িন্দে থোকন্দি হল–ও খেন্দি খদয় নো, খিন্দলমোনুষ, 

ভয় কন্দর। খকিল জজ্ন্দেে কন্দর, মো আর বদবদর বক হন্দি! 
 

রোন্নো হন্দয় খেল, ঠোাঁই কন্দর আমোয় ভোি খিন্দ়ি বদল। এবদন্দক বহরণ ি়ি অন্দেোিোন্দলো, 

কুটন্দনো-িোটনো, এাঁন্দটো-কোাঁটো, ভোন্দির খেন, আনোন্দজ্র খেোেোন্দি রোন্নোঘর এমন খনোংরো 

কন্দর িুন্দলন্দি! ভোি িো়িন্দি বেন্দয় উনুন্দনর পোন্দ়ি আাঁচল লুষ্টটন্দয় পন্দ়িন্দি–বনিোন্ত 

আনোব়ি। 
 

িললোম–বদনমোন্দন খকোনরকন্দম একো খথন্দকো। আবম েন্দন্ধযর আন্দেই রোণোঘোট খথন্দক 

বেরন্দিো। খরাঁন্দধ্ খেও বকন্তু। নো হন্দল ি়ি রোে করি। 
 

খমোবহনী কোওরোণী এল রোি ন’টোর পন্দর। িোর পন্দর আবম আমোর িোেোয় চন্দল এলুম। 

পরবদন রোণোঘোন্দট বেন্দয় খদবে খকে ওন্দঠ বন আদোলন্দি। উকীল ষ্টঠক কন্দর িোর েন্দে 

জ্োবমন্দনর কথোিোিিো িন্দল এলুম। বেরিোর েময় বহরেয়ীর জ্ন্দনয দু-একটো জজ্বনে 

বকন্দন বনলুম ওন্দক একটু আন্ খদিোর জ্ন্দনয। বেন্দর খদবে ও ি’খে ি’খে আিোর 

কোাঁদন্দি কোলন্দকর মি। েোরোবদন খিোধ্ হয় রোাঁন্দধ্ বন, বকিু েোয় বন। স্নোনও কন্দর বন, দু-

এক েোিো রুক্ষ চুল মুন্দের আন্দশপোন্দশ উ়িন্দি। মহো বিপন্দদ পন্দ়ি খেলুম ওন্দক বনন্দয়। 

বক কবর এেন? ওর িোিোন্দক আজ্ রোণোঘোন্দট খপৌৌঁন্দিই খটবলগ্রোম কন্দরবি, েবদ িো খপন্দয় 

থোন্দকন, িন্দি কোল বিবন এন্দে খপৌৌঁিন্দলও খিো িোাঁবচ। নইন্দল বহরেয়ীন্দক ভোিবি 
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কোলীেন্দঞ্জ খিৌবদবদর কোন্দি খরন্দে আেি। কোরণ, এন্দে শুনলুম খমোবহনী িু়িী ি’খল 

বেন্দয়ন্দি খে রোন্দত্র এেোন্দন আর শুন্দি আেন্দি পোরন্দি নো। 
 

ও আমোয় খদন্দেই িুন্দট এন্দে িলন্দল–মোন্দক বদবদন্দক খদন্দে এন্দলন মোস্টোরমশোই? িোরো 

খকমন আন্দি? েোলোে খপন্দল নো? 

 

আবম ওন্দদর বনন্দজ্ খদেন্দি েোই বন, উকীন্দলর মুন্দে বহরেয়ীর েংিোদ পোষ্টঠন্দয় 

িন্দলবিলুম বহরেয়ীর জ্ন্দনয খেন িোরো বকিু নো ভোন্দি। িললোম খেকথো। 
 

িোর পর বহরেয়ী আমোন্দক িোলবি ক’খর জ্ল িুন্দল বদন্দল স্নোন্দনর জ্ন্দনয–ঘন্দর প্রদীপ 

খজ্বন্দল উনুন ধ্বরন্দয় চোন্দয়র জ্ল চ়িোন্দল। রোণোঘোট খথন্দক ওর জ্ন্দনয বকিু েোিোর 

এন্দনবিলুম, িোর খিশী অন্দধ্ িক আমোয় খরকোবিন্দি ক’খর চোন্দয়র েন্দে খজ্োর কন্দর 

েোওয়োন্দল–িোর পর রোন্নো চোবপন্দয় বদন্দল। ওর মন্দন েুে খনই, খকমন খেন মুষন্দ়ি 

পন্দ়িন্দি, খিন্দলমোনুষ, নইন্দল ওর মি হোেযময়ী আন্ময়ী চঞ্চলো খমন্দয় এিক্ষণ কি 

কথো িলি, হোবে-েুশীন্দি ঘর ভবরন্দয় িুলি। 
 

একিোর জজ্ন্দেে করন্দল–রোণোঘোন্দট নোবক েোকিোে এন্দেন্দি েিোই িন্দল? খদন্দেন্দিন 

আপবন? এি দুুঃন্দের মন্দধ্যও ওর খিন্দলমোনুবষ মন েোকিোন্দের েম্বন্দন্ধ খকৌিূহলী নো হন্দয় 

পোন্দর বন খভন্দি আমোর হোবে খপল। 
 

এ রোন্দত্র খমোবহনী িু়িী এল নো–আবম ওন্দক ঘন্দরর মন্দধ্য খরন্দে িোইন্দরর িোরো্ োন্দি শুন্দয় 

রইলোম। িোরো্োয় বিিোনো পোিবি, ও আিোর এি েরলো, বনষ্কলুষ–আমোয় অিোক হন্দয় 

জজ্ন্দেে করন্দল, আপবন িোইন্দর খশোন্দিন খকন? 

 

খকোন নীবিিোন্দদর েন্দঙ্কোচ এন্দন খেন্দল ওর বনষ্পোপ মন্দন দোে বদন্দি আমোর িোধ্ল। 

িললোম–খদেি নো বক রকম েরম আজ্? িোইন্দর খশোওয়োই আমোর অন্দভযে, িো িো়িো– 

 

েোরোরোি দু-জ্ন্দন েল্প কন্দর কোটোলুম। ও ঘর খথন্দক কথো িন্দল, আবম িোরো্ো খথন্দক 

িোর উত্তর বদই।–িোিো খিোধ্ হয় কোল আেন্দিন, নো? মো, বদবদ কন্দি আেন্দি? 

েোকিোেওয়োলো খকোথোয় িোাঁিু খেন্দলন্দি? কলকোিোয় কেনও েোই বন–একিোর েোিোর 

ইন্দচ্ছ আন্দচ্ছ। কলকোিোর বথন্দয়টোর খদেন্দি খকমন? খচৌধু্রীরো খিোধ্ হয় খমোবহনী 

িু়িীন্দক িোরণ কন্দর বদন্দয়ন্দি এেোন্দন আেন্দি। আমোর শীি করন্দি বকনো। রোি খিশী, 

ঠোণ্ডো পন্দ়িন্দি, েোন্দয় খদিোর একটো খমোটো চোদর খদন্দিো? আরিয-উপনযোন্দের মি েল্প 

আর খনই। আচ্ছো, অঙ্ক কিদরূ খশেো েোয়? বিদযোর খশষ খনই–নো? এম-এ পোে কন্দর 

আরও প়িো েোয়, প়িিোর আন্দি? 
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ওর িোিো এন্দলন পরবদন েকোল দশটোর েময়। িোাঁর মুন্দে শুনলুম পুবলে খথন্দক িোাঁন্দক 

বচষ্টঠ বদন্দয় জ্োবনন্দয়ন্দি শীঘ্র িোব়ি এন্দে খমন্দয়র ভোর বনন্দি। বিবন অিযন্ত িদন্দমজ্োজ্ী 

খলোক, দু-একটো কথো শুন্দনই িুঝন্দি খদবর হ’ল নো। আমোর ওপর আন্দদৌ বিবন প্রেন্ন 

হন্দি পোরন্দলন নো–িোাঁর খমন্দয়র িিোিধ্োন করোর জ্ন্দনয একটো ধ্নযিোদ খদওয়ো খিো 

দনূ্দরর কথো, খেটোন্দকই বিবন আমোর একটো অপরোধ্ িন্দল েণয কন্দর বনন্দলন এিং খে 

মুেুন্দেয ও খচৌধু্রীরো পরশু েন্দন্ধযন্দিলো বহরেয়ীন্দক িোব়িন্দি জ্োয়েো বদন্দি চোয় বন, 

িোন্দদরই িোব়িন্দি খেোশোন্দমোদ কন্দর িোন্দদর েন্দে এ বিপন্দদ পরোমশ ি চোইন্দি খেন্দলন। 
 

আরও একটো িযোপোর খদেলুম, বিবন বহরেয়ীন্দক আন্দদৌ খদেন্দি পোন্দর নো। আমোর 

েোমন্দনই খিো িোন্দক িো়িনো, িজ্িন-েজ্িন েন্দথি করন্দলন এ বনন্দয় খে খে রোন্দত্র খচৌধু্রী 

বেন্নীর পোন্দয় পন্দ়ি খকন অনুন্দরোধ্ কন্দর বন িোন্দক জ্োয়েো খদিোর জ্ন্দনয। কোরণ, িোরো 

খদেলুম লোবেন্দয়ন্দি খে িোন্দদর বক আর ইন্দচ্ছ বিল নো ওন্দক জ্োয়েো খদিোর? ও খমন্দয়র 

িো ইন্দচ্ছ নয়। বহরন্দণর অপরোধ্ খে মুে েুন্দট কোরও কোন্দি আশ্রয় প্রোথ িনো কন্দর বন। এ 

ওরো খকউ িুঝল নো খে বহরন্দণর িয়ন্দের খমন্দয়রো মুন্দে খকোন নোটুন্দক-ধ্রন্দনর কথো িন্দল 

আশ্রয় চোইন্দি পোন্দর নো পন্দরর কোন্দি–বিন্দশষ কন্দর বহরেয়ীর মি একটু খিজ্ী 

খমন্দয়রো। 
 

আবম বহরেয়ীর ভোর খথন্দক মুি হন্দয় কোলীেন্দঞ্জ চন্দল এলুম পরবদনই েকোন্দলই। 

শুন্দনবচলুম বহরেয়ীর মো ও বদবদ রোণোঘোট খথন্দক প্রমোণোভোন্দি েোলোে খপন্দয় এন্দেন্দিন। 
 

কোলীেন্দঞ্জ এন্দে িেলুম িন্দট, বকন্তু বিিন্দয়র েন্দে লক্ষয করলুম, মন্দনর বক অদ্ভুি 

পবরিিিন হন্দয়ন্দি। বহরণ্ময়ীর খেই শুকন্দনো মুেেোনো খকিলই মন্দন পন্দ়ি, খেবদন 

েন্ধযোর েময় ওর খে মুে খদন্দেবিলোম, খেবদন ওর মোন্দক আর বদবদন্দক থোনোয় বনন্দয় 

খেল। বহরণ্ময়ীর িযথো,…বহরণ্ময়ীর দুুঃে,…ওই রকম িোব়িন্দি, ওই েোাঁন্দয়র আিহোওয়োয় 

বহরেয়ীর মি খমন্দয় শুবকন্দয় ঝন্দর প়িন্দি। খক-ই িো খদেন্দি, িুঝন্দি ওন্দক? একবদন 

মোলিীর েম্বন্দন্ধও ষ্টঠক এই কথোই ভোিিুম। কি খভন্দিবি। এেন িুজঝ বক দুজ্িয় 

অবভমোন কন্দরই চন্দল এন্দেবিলোম ওর কোি খথন্দক বকিুন্দিই খে অবভমোন ভোঙন্দলো নো। 

িোর পর দোদো মোরো খেন্দলন, দোদোর েংেোর প়িল ঘোন্দ়ি, নইন্দল হয়ি আিোর এিবদন্দন 

বেন্দর খেিোম। বকন্তু খিৌবদবদন্দদর বনন্দয় খিো েোরিোবেনীর আে়িোন্দি বেন্দয় উঠন্দি পোবর 

খন? একেময় েোর ভোিনোয় কি বিবনে রজ্নী কোষ্টটন্দয়বিন্দল িন্দটশ্বরনোথ পোহোন্দ়ি, 

খেই মোলিী এেন আমোর মন্দন ক্রমশ অস্পি হন্দয় আেন্দি–হন্দয় এন্দেন্দি। আর খিো 

িোন্দক খচোন্দে খদেলুম নো? ক্রন্দম িোই দনূ্দর বেন্দয় প়িল। বক করি , মন্দনর ওপর খজ্োর 

খনই–নইন্দল আবম বক িুঝন্দি পোবর খন কি ি়ি েযোন্দজ্বড এটো মোনুন্দষর জ্ীিন্দনর? 

শ্রীরোমপুন্দরর খিোট-খিৌঠোকরুণ আজ্ খকোথোয়? খক িলন্দি খকন এমন হয়! 
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১৭. 

 

 একবদন আিোর বহরেয়ীন্দক খদেিোর ইন্দচ্ছ হ’ল। িেন মোে দুই খকন্দট বেন্দয়ন্দি, 

কোমোলপুন্দর আর েোই বন, খেেোন্দন আমোর িোেোয় জজ্বনেপত্র এেনও রন্দয়ন্দি–খেগুন্দলো 

আনিোর িুন্দিো কন্দরই খেলুম খেেোন্দন। মোে দুই পন্দর, গ্রোম ঠোণ্ডো হন্দয়ন্দি, খকিল 

শুনলুম বহরণ্ময়ীরো একঘন্দর হন্দয় আন্দি। বহরণ্ময়ী আন্দের মিই িুন্দট এল আবম 

এন্দেবি শুন্দন। এেোন্দন ওর চবরন্দত্রর একটো বদক আমোর খচোন্দে প়িল–খলোন্দক বক িলন্দি 

এ ভয় ও কন্দর নো–এেোন্দন মোলিীর েন্দে ওর বমল আন্দি। বকন্তু মোলিীর েন্দে ওর 

িেোৎও আবম িুঝন্দি পোবর। বহরণ্ময়ী খেেোন্দন েোন্দি, খেেোন্দন খপিন বেন্দর আর চোয় 

নো–মোলিীর নোনো বপিুটোন। েিোই েমোন ভোন্দলোিোেন্দিও পোন্দর নো। খপ্রন্দমর খক্ষন্দত্রও 

প্রবিভোর প্রন্দয়োজ্ন আন্দি। েুি ি়ি বশল্পী, বক েুি ি়ি েোয়ক খেমন পন্দথঘোন্দট খমন্দল 

নো–েুি ি়ি খপ্রবমক িো খপ্রবমকোও খিমবন পন্দথঘোন্দট খমন্দল নো। ও প্রবিভো খে খে-

খকোন্দনো ি়ি েৃজ্নী-প্রবিভোর মিই দুল িভ। এ কথো েিোই জ্োন্দন নো, িোই েোর কোন্দি েো 

পোিোর নয়, িোর কোন্দি িোই আশো করন্দি বেন্দয় পন্দদ পন্দদ ঘো েোয় আর ভোন্দি অনয 

েিোরই ভোন্দেয ষ্টঠকমি জ্টুন্দি, খে ই খকিল িজঞ্চি হন্দয় রইল জ্ীিন্দন। নয়ি ভোন্দি 

িোর রূপগুণ কম, িোই খিমন ক’খর িোাঁধ্ন্দি পোন্দর বন। 
 

বহরেয়ীর িনুলিোয় প্রথম খেৌিন্দনর মঞ্জরী খদেো বদন্দয়ন্দি। হঠোৎ খেন খিন্দ়ি উন্দঠন্দি 

এই দু মোন্দের মন্দধ্য। আমোয় িলন্দল–কেন এন্দলন? আেুন আমোন্দদর িোব়িন্দি। মো িন্দল 

বদন্দলন আপনোন্দক খডন্দক বনন্দয় খেন্দি। কিবদন্দনর িুষ্টট বদন্দয়বিন্দলন পোঠশোলোন্দি, খদ়ি 

মোে পন্দর েুলন্দলো? 

 

–ভোল আি বহরণ? উুঃ, মোথোয় কি খিন্দ়ি বেন্দয়ি? 

 

—এিবদন খকোথোয় বিন্দলন? খিশ খিো খলোক। খেই খেন্দলন আর আেিোর নোমষ্টট খনই? 

 

হয়ি দু-িির আন্দেও এ কথো খকউ িলন্দল খিদনোিুর হন্দয় ভোিিোম, আহো, 

েোরিোবেনীন্দি বেরন্দল মোলিীও আমোয় এ-রকম িলি। বকন্তু েমন্দয়র বিবচত্র লীলো। এ 

েম্পন্দকি মোলিীর কথো আমোর মন্দনই এল নো। 
 

দু-বদন কোমোলপুন্দর রইলোম। বহরেয়ী এ কথো ভোন্দি বন খে, আবম আমোর জজ্বনেপত্র 

আনন্দি বেন্দয়বি ওেোন্দন, খে খভন্দিবিল আবম আিোর পোঠশোলো েুলি। ওেোন্দনই থোকি। 

এিোর বকন্তু খে আেিোর েময় িকি, ঝে়িো করন্দল নো, খেমন কন্দর থোন্দক। শুধু্ শুকন্দনো 
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মুন্দে এন্দে দোাঁব়িন্দয় দোাঁব়িন্দয় খদেল আমোর েোওয়ো। ওর খে আন্দেকোর খিন্দলমোনুবষ খেন 

চন্দল বেন্দয় একটু অনয রকম হন্দয়ন্দি। িিুও কি অনুন্দরোধ্ করন্দল ওেোন্দন থোকিোর 

জ্ন্দনয–েোাঁ এেন ভোল হন্দয় বেন্দয়ন্দি, খকন আবম েোজচ্ছ, েোাঁন্দয়র খিন্দলরো িন্দি প়িন্দি 

খকোথোয়? 

 

কোমোলপুর েোাঁ বপিু খেন্দলবি, মোন্দঠর রোিো, েরুর েোব়ির আন্দি আন্দি চন্দলন্দি। বক 

মন েোরোপ খে হন্দয় খেল! মোন্দঠর মন্দধ্য কবচ মটর-শোক, খেেোবর-শোন্দকর শযোমল 

খেৌ্ে ি, বশরীষেোন্দির কোাঁচো শুাঁষ্টট ঝুলন্দি, িোেুন্দদিপুন্দরর মরেোন্দঙর ভোেোন্দ়ি নিুন 

ঘোন্দের ওপর েরুর দল চন্দর খি়িোন্দচ্ছ। বহরণ্ময়ীর বনরোশোর দৃষ্টি িুন্দক খেন খকোথোয় 

বিাঁন্দধ্ রন্দয়ন্দি, েচ েচ কন্দর িোজ্ন্দি। খিলো েোয়-েোয়, চোকদোর িোজ্োর খথন্দক গুন্দ়ির 

েোব়ির েোবর বেরন্দি, খিোধ্ হয় খিন্দল বক চুয়োডোেোর িোজ্োন্দর রোি কোটোন্দি। জ্ীিনটো 

বক খেন হন্দয় খেল, এক ভোবি আর হয় আন্দরক, খকোথোয় চন্দলবি আবমই জ্োবন নো। 

খকনই িো অপন্দরর মন্দন এি কি বদই? এই রোঙো খরোদমোেোন্দনো মটর-মুেবুরর মোঠ খেন 

িন্দটশ্বরনোন্দথর বদনগুন্দলোর কথো মন্দন কবরন্দয় খদয়। এই েন্ধযোয় েেোর িুন্দক ি়ি ি়ি 

পোল িুন্দল খনৌন্দকোর েোবর মুন্দেন্দরর বদন্দক খেি, আবম মোলিীর স্বন্দপ্ন বিন্দভোর হন্দয় 

পোষোণ-িোাঁধ্োন্দনো ঘোন্দটর ওপর িন্দে িন্দে অনযমনস্ক হন্দয় খচন্দয় খচন্দয় খদেিুম। েি 

বমন্দথয, েি স্বপ্ন। ঐ মরোেোন্দঙর ওপোন্দর জ্মো েন্ধযোর কুয়োশোর মি–েোাঁকো, দু-বদন্দনর 

জজ্বনে। এেোন্দন েল পোন্দক নো। খজ্রুেোন্দলম পোথন্দরর খদশ। 
 

এর বকিুবদন পন্দর বহরেয়ীর িোিো আমোর কোন্দি এন্দলন কোলীেন্দঞ্জ। আমোয় একিোর 

িোাঁন্দদর ওেোন্দন খেন্দি হন্দি, বহরেয়ী বিন্দশষ কন্দর িন্দল বদন্দয়ন্দি। আর একটো কথো, 

খমন্দয়র বিন্দয় বনন্দয় বিবন ি়ি বিপন্দদ পন্দ়িন্দিন। বিবন েরীি, অিস্থো আবম েিই জ্োবন, 

গ্রোন্দমর েমোন্দজ্ একঘন্দরও িন্দট। দু-বিন জ্োয়েো খথন্দক েম্বন্ধ এন্দেবিল, নোনো 

কোনোঘুন্দষো শুন্দন িোরো খপবিন্দয় বেন্দয়ন্দি। খমন্দয়ও খিজ্োয় একগুাঁ ন্দয়, িোন্দক খদেন্দি 

আেন্দি শুনন্দলই খে িোব়ি খথন্দক পোলোয়। অি ি়ি খমন্দয়, এেনও েোন-কোণ্ড হল নো, 

বচরকোল বক খিন্দলমোনুবষ করন্দল মোনোয়? েুিরোং বিবন ি়ি বিপন্দদ পন্দ়িন্দিন, আবম 

েবদ ব্রোহ্মন্দণর এ দোয় উিোর নো কবর িন্দি বিবন কোলীকোন্ত েোেুলী, েম্পূণ ি বনরুপোয়। 

আমোর বক মি? 

 

আবম আর বকিুই ভোিলোম নো, ভোিলোম খকিল বহরেয়ীর আশোভোঙো খচোন্দের চোউবন 

আর িোর শুকন্দনো মুে, খেবদন েেন জজ্বনেপত্র িোাঁধ্বি খেই েময়কোন্দরর। 
 

একবদন বহরেয়ী িলন্দল–একটো কথো খশোন। খেবদন িুবম প্রথম পোঠশোলোন্দি প়িোন্দি 

এন্দল, আবম খিোমোর কোন্দি খেলোম, খেবদন খথন্দক খিোমোয় খদন্দে আমোর খকমন লজ্জো 

করি। খেই জ্ন্দনয কোন্দি িেন্দি চোইিোম নো। িোর পর িুবম একবদন রোে করন্দল, িোন্দি 
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আমোরও েুি রোে হল। িুবম িোর পর িলন্দল–আমোন্দদর েোাঁ খিন্দ়ি চন্দল েোন্দি। খেবদন 

ভন্দয় আমোর প্রোণ উন্দ়ি খেল। এি কোন্নো আেন্দি লোেল, কোন্নো চোপন্দি পোবর খন, পোন্দি 

খকউ খটর পোয়, িুন্দট খপিন্দনর েজ্ন্দনিলোয় চন্দল এলোম। েি খেন েোাঁকো হন্দয় খেল 

মন্দনর মন্দধ্য। উুঃ মোন্দেো, খে খে বক বদন বেন্দয়ন্দি। 
 

বহরেয়ী গুবিন্দয় কথো িলন্দি খশন্দে বন এেনও। 
 

ভেিোন জ্োন্দনন বিন্দয়র েময় খকমন খেন অনযমনস্ক হন্দয় বেন্দয়বিলুম। েপ্তেমুে 

পোন্দরর খকোন খদন্দশ অন্দনক দনূ্দর এই েি েন্ধযোর অস্পি অন্ধকোন্দর একষ্টট হোেযমুেী 

িন্বী বকন্দশোরী প্রদীপ হোন্দি ভোঙো বিষু্ণমজ্ন্দর েন্ধযো খদেোন্দি খেি কি েুে 

আন্দে…পুকুরপোন্দ়ির িমোলিন্দনর আ়িোন্দল িোর েন্দে খেই খে েি কি েুে-দুুঃন্দের 

কোবহনী, কি ঠোকুর খদিিোর কথো, খে েি েবিয ঘন্দটবিল, নো স্বপ্ন? খকোথোয় খেল খে 

খমন্দয়ষ্টট? আর িোন্দক খিমন ক’খর খিো চোই নো? খেন কি দরূ-জ্ন্দে িোর েন্দে খে 

পবরচন্দয়র বদনগুন্দলো কোন্দলর কুয়োশোয় অস্পি হন্দয় এন্দেন্দি–িোন্দক খেন বচবন, বচবন, 

বচবন নো। খকন িোর িৃবিন্দি মন আর খনন্দচ ওন্দঠ নো? খকোথোয় খেল খে-েি বদন, খে-

েি প্রদীপ-খদেোন্দনো েন্ধযো? 

 

িিরেোন্দনক পন্দর একবদন রোণোঘোট খস্টশন্দনর প্লযোটেন্দম ি দোাঁব়িন্দয় আবি। মবুশ িদোিোন্দদর 

খেন খথন্দক অন্দনকগুন্দলো চিষ্ণি নোমন্দলো। িোরো েোন্দি েুলনোর েোব়িন্দি। িোন্দদর মন্দধ্য 

একজ্নন্দক পবরবচি িন্দল মন্দন হল। কোন্দি বেন্দয় খদবে েোরিোবেনীর আে়িোর খেই 

নরহবর চিরোেী–খে একিোর জ্ীিন্দেোস্বোমীর পদোিলী খেন্দয়বিল। খে পয়লো নম্বন্দরর 

ভিঘুন্দর, মোন্দঝ মোন্দঝ আে়িোয় আেি, আিোর খকোথোয় চন্দল খেি। নরহবরও আমোয় 

বচনন্দল, প্রণোম কন্দর িলন্দল–এেোন্দন খকোথোয় িোিু? এটো বক খদশ নোবক? আপবন খিো 

অন্দনক বদন েোরিোবেনী েোন বন? আর েোন্দিনই িো বক, েি শুন্দনন্দিন খিোধ্ হয়, আে়িো 

আর খে আে়িো খনই। বদবদঠোকরুণ মোরো েোওয়োর পন্দর— 

 

–খক? 

 

–খকন আপবন জ্োন্দনন নো? মোলিী বদবদঠোকরুণ খিো আজ্ িির চোন্দরক মোরো 

বেন্দয়ন্দিন। 
 

আবম ওর বদন্দক একদৃন্দি খচন্দয় রইলুম। নরহবর আপন মন্দনই িন্দল খেন্দি লোেল– এেন 

উিিদোন্দের এক ভোইন্দপো িোর খেিোদোেী বনন্দয় খকোথো খথন্দক এন্দে জ্নু্দটন্দি। খে-ই 

এেন কিিো। উিিদোে খিো িুন্দ়িো হন্দয়ন্দি, খে বকিু খদন্দে-খশোন্দন নো। এেন অবিবথ 

খিোিম খেন্দল আর জ্োয়েো হয় নো। মোলিী বদবদঠোকরুণ খিো মোনুষ বিন্দলন নো, স্বন্দে ির 

খদিী বিন্দলন, বক িোন্দপর খমন্দয়! বিবন স্বন্দে ি চন্দল বেন্দয়ন্দিন, এেন িোাঁর অি েোন্দধ্র 
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আে়িোর বক দশো হন্দয়ন্দি এই চোর িিন্দর, খদন্দে খচোন্দে জ্ল আন্দে িোি।ু িোই ি়ি-একটো 

খেেোন্দন েোই খন। 
 

ওরো চন্দল খেন্দল আবম খস্টশন্দনর িোইন্দর খেগুন িোেোন্দন বেন্দয় কিক্ষণ িন্দে রইলোম। 

কিক্ষণ…কিক্ষণ। বহন্দেি কন্দর খদেলোম আবম েেন িন্দটশ্বরনোথ পোহোন্দ়ি িেনই 

খে মোরো বেন্দয়ন্দি। অথ িোৎ আবম আে়িো খিন্দ়ি আেিোর এক িির পন্দরই। 
 

আজ্ হঠোৎ মন্দন হল িোর ওপর বক েুবিচোর কন্দরবিলুম? অবভমোন ভোঙিোর েনু্দেোেও 

িোন্দক আর একিোর বদই বন। আমোর জ্ীিন্দন খে মন্দর বেন্দয়ন্দি অন্দনক বদন, েবদও 

েিরটো আজ্ খপলোম! আমোর মন অলবক্ষন্দি আিরক্ষো কন্দরন্দি, খিদনোর স্থোন্দন শি 

আিরণ েন্দ়ি িুন্দলন্দি–শোমুক খেমন আিরক্ষোর জ্ন্দনয খেোলো চিবর কন্দর। আজ্ খে 

খেোলো হন্দয় পন্দ়িন্দি। শি অনুভূবিহীন–অন্তি এিবদন িোই ভোিিোম। বকন্তু খেোলোর 

আিরন্দণর িলোয় িযথোর জ্োয়েোটো আজ্ মন্দন হন্দচ্ছ এন্দকিোন্দর েম্পূণ িরূন্দপ েোন্দর বন। 
 

খক আজ্ উত্তর খদন্দি–আবম চন্দল এন্দল খেোপন্দন একটুেোবন খচোন্দের জ্লও বক খেন্দল 

বন খে খকোনবদন? বিষু্ণমজ্ন্দর প্রদীপ বদন্দি বেন্দয় কেন্দনো একবদনও বক অনযমনস্ক হয় 

বন? বদন্দনর কোজ্ বমন্দট খেন্দল খে েেন ‘পোষণ্ড-দলন্দনর অনুকরন্দণ’ িই খলেিোর 

উন্দদ্দশয বনন্দয় িোর খেই েোিোেোনো েুন্দল িেি, একবদনও বক আমোর কথো মন্দন 

পন্দ়িবন…কি ঠোট্টো খে করিুম িোর খেই িই খলেো বনন্দয়! আমোর েবদ আজ্ দশ 

হোজ্োর টোকো থোকি, আবম চোইন্দলই েি টোকোই বদন্দয় বদন্দি পোরিোম, েবদ এই 

েিরগুন্দলো আমোয় খকউ বদন্দি পোরন্দিো। টোকোর মোয়ো করিুম নো–কবর বন খকোনবদন। 

এই েিন্দরর িদন্দল আবম বক নো বদন্দি পোবর! 
 

পোেন্দলর মি বক ভোিবি েো িো িন্দে! লোভ বক আজ্ এ-েি ভোিনোর? ভোলই হন্দয়ন্দি 

মোলিী, খিোমোর েন্দে আর আমোর খদেো হয় বন। েু্র খজ্যোৎস্নোরোন্দি পিীপ্রোন্দন্তর 

িন্দন মরন্দচ-লিোয় েুল খেোন্দট, েুিোন্দে পথচোরীন্দদর মন আনন্দ্ ভবরন্দয় খিোন্দল বকন্তু 

কিবদন িোর আযু়? খজ্যোৎস্নো লুবকন্দয় আাঁধ্োর পক্ষ নোন্দম, িনেুল ঝন্দর েোয়, পুষ্পেরুবভ 

বহন্দমর রোজত্রর ঘন কুয়োশোয় চোপো পন্দ়ি, নয়ি অকোল িষ িোর িোবরধ্োরোয় ধু্ন্দয় মনু্দি েোয়। 

মোনুন্দষর অন্দনক খেিো িুবম কন্দরবিন্দল, মোনুন্দষর মন্দন খিোমোর রূপ ভেিোন ম্লোন হ’খি 

বদন্দল নো। েুন্দলর েুিোে চন্দল খেন্দল িনলিো পোন্দি অনোদৃিো হয়! খিোমোর খিলো ভেিোন 

িো েহয করন্দিন নো। 
 

খেগুনিোেোন খথন্দক উন্দঠ এলুম, িেন রোি হন্দয় বেন্দয়ন্দি। 
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একটো কথো হঠোৎ মন্দন প়িল। একিোর মোলিীন্দক িন্দলবিলুম–আমোন্দদর েোাঁন্দয় একটো 

হোিভোঙো বিষু্ণমূবিি আন্দি। খিন্দলন্দিলোয় িোাঁন্দক ি়ি ভোলিোেিুম। ভেিোন েবদ বদন 

খদন, িোাঁন্দক বনন্দয় এন্দে খিোমোর িোিোর মজ্ন্দর প্রবিষ্ঠো করি। 
 

খদেন্দি খদেন্দি কি বদন হন্দয় খেল। 
 

িোর পর েোি-আট িির খকন্দট বেন্দয়ন্দি … 

 

আমোর খে অল্প িয়ন্দের ভিঘুন্দর জ্ীিন্দনর পূণ িন্দচ্ছদ পন্দ়িন্দি অন্দনকবদন। িি ুখে-েি 

বদন্দনর িন্নিো়িো মুহিূ িগুন্দলোর জ্ন্দনয এেনও মোন্দঝ মোন্দঝ মন খকমন কন্দর ওন্দঠ, েবদও 

এেন িুন্দঝবি হোরোন্দনো-িেন্দন্তর জ্ন্দনয আন্দক্ষপ কন্দর খকোন লোভ খনই। মহোকোন্দলর 

িীবথপথ অনোেি বদন্দনর শি িেন্দন্তর পোবের কোকবলন্দি মুের, েো খপলুম িোই েিয, 

আিোর পোি, আিোর েুবরন্দয় েোন্দি..িোর চলমোন রূন্দপর মন্দধ্যই িোর েোথ িকিো। 
 

মোলিীও চন্দল বেন্দয়ন্দি কি বদন হ’ল, পৃবথিী খিন্দ়ি খকোন খপ্রন্দমর খলোন্দক, নক্ষত্রন্দদর 

খদন্দশ, নক্ষত্রন্দদর মিই িয়েহীন হন্দয় বেন্দয়ন্দি। 
 

খকিল মোন্দঝ মোন্দঝ েভীর ঘুন্দমর মন্দধ্য িোর েন্দে খদেো হয়। খে খেন মোথোর বশয়ন্দর 

িন্দে থোন্দক। ঘুন্দমর মন্দধ্যই শুবন, খে েোইন্দি— 

 

মুি আমোর প্রোন্দণর মোন্দঠ 

খধ্নু চরোয় রোেোল বকন্দশোর 

বপ্রয়জ্ন্দন লয় খে হবর 

ননী েোয় খে ননীন্দচোর। 
 

খেই আমোর বপ্রয় েোনটো…েো ওর মুন্দে শুনন্দি ভোলিোেিুম। 
 

খচোেোন্দচোবে হ’খলই হোবে হোবে মুন্দে পুরন্দনো বদন্দনর মি িোর খেই খিন্দলমোনুবষ ভবেন্দি 

ঘো়ি দুবলন্দয় িলন্দি–পোবলন্দয় এন্দে খে ি়ি লুবকন্দয় আন্দিো? আে়িোর কি কোজ্ িোকী 

আন্দি মন্দন খনই? 

 

িেন আমোর মন্দন হয় ওন্দক আবম েুি কোন্দি খপন্দয়বি। েোরিোবেনীর পুকুরপোন্দ়ির 

কোঞ্চনেুল-িলোর বদনগুন্দলোন্দি িোন্দক খেমনষ্টট খপিুম, িোর খচন্দয়ও কোন্দি। েভীর 

েুষুবপ্তর মন্দধ্যই িন্দ্রোন্দঘোন্দর িবল–েি মন্দন আন্দি, ভুবলবন মোলিী। খিোমোর িযথো বদন্দয়, 

িযথ িিো বদন্দয় িুবম আমোন্দক জ্য় কন্দরি। খে বক খভোলিোর? 
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