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িল্লারী িালাই 

প্রেম পবরথেদ 

 

বনত্িত্্পুর গ্রাথমর এথকিাথর উত্তরপ্রাথে হবরহর রাথয়র কু্ষদ্র ষকাঠািাড়ী। হবরহর 

সাধ্ারণ অিস্থার গৃহস্থ, পপিৃক আমথলর সামানয জবমজমার আয় ও দু-চার ঘর বশষয 

ষসিথকর িাবষ থকী প্রণামীর িষ্ািস্ত হইথি সাদাবসধ্াভাথি সিংসার চালাইয়া োথক। 

 

পূি থবদন বিল একাদশী। হবরহথরর দরূসম্পকীয় বদবদ ইত্ র ঠাক্রুণ সকালথিলা ঘথরর 

দাওয়ায় িবসয়া চালভাজার গাঁড়া জলখািার খাইথিথি। হবরহথরর িয় িৎসথরর 

ষমথয়টি চুপ কবরয়া পাথশ িবসয়া আথি ও পাত্র হইথি িুবলিার পর হইষি মুথখ 

পুবরিার পূি থ পর্ থে প্রবিমুঠা ভাজার গাঁড়ার গবি অিযে করুণভাথি লক্ষয কবরথিথি 

এিিং মাথে মাথে ক্রমশূনযায়মান কাাঁসার জামিাটির বদথক হিাশভাথি চাবহথিথি। দু-

একিার বক িবল িবল কবরয়াও ষর্ন িবলথি পাবরল না। ইত্্র ঠাক্রুণ মুঠার পর মঠুা 

উঠাইয়া পাত্র বনিঃথশষ কবরয়া ষেবলয়া খুকীর বদথক চাবহয়া িবলল, ও মা, ষিার জথনয 

দুথিা ষরথখ ষদলাম না? — ওই দযাথখা! 
 

ষমথয়টি করুণ ষচাথখ িবলল, িা ষহাক বপবি, িুই খা — 

 

দুথিা পাকা িড় িীথচ-কলার একিা হইথি আধ্খানা ভাবিয়া ইত্্র ঠাক্রুণ িাহার 

হাথি বদল। এিার খুকীর ষচাখ-মুখ উজ্জ্বল ষদখাইল—ষস বপবসমার হাি হইথি 

উপহার লইয়া মথনাথর্াথগর সবহি ধ্ীথর ধ্ীথর চুবষথি লাবগল। 

 

ও ঘর হইথি িাহার মা ডাবকল, আিার ওখাথন বগয়া ধ্ন্না বদথয় িথস আথি? উথঠ আয় 

ইবদথক! 
 

ইত্্র ঠাক্রুণ িবলল, োক ষিৌ — আমার কাথি িথস আথি, ও বকিু করথচ না। োক্ 

িথস— 

 

িিুও িাহার মা শাসথনর সুথর িবলল, না। ষকনই িা খািার সময় ওরকম িথস োকথি? 

ওসি আবম পি্ কবর ষন; চথল আয় িল্বচ উথঠ— 

 

খুকী ভথয় ভথয় উটঠয়া ষগল। 

 

ইত্্র ঠাক্রুথণর সথি হবরহথরর সম্পকথিা িড় দথূরর। মামার িাড়ীর সম্পথকথ বক 

রকথমর ষিান। হবরহর রাথয়র পূি থপুরুথষর আবদ িাড়ী বিল পাথশর গ্রাথম র্শড়া-
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বিষু্ণপুর। হবরহথরর বপিা রামচাাঁদ রায় মহাশয় অল্প-িয়থস প্রেমিার বিপত্নীক হইিার 

পথর অিযে ষক্ষাথভর সবহি লক্ষয কবরথলন ষর্ বিিীয়িার িাাঁহার বিিাহ বদিার বদথক 

বপিৃথদথির ষকান লক্ষযই নাই। িিরখাথনক ষকানরকথম চকু্ষলজ্জায় কািাইয়া 

ষদওয়ার পরও র্খন বপিার ষসবদথক ষকান উদযম ষদখা ষগল না, িখন রামচাাঁদ মরীয়া 

হইয়া প্রিযথক্ষ ও পথরাথক্ষ নানারূপ অর িযিহার কবরথি িাধ্য হইথলন। দুপুরথিলা 

ষকাোও বকিু নাই, সহজ মানুষ রামচাাঁদ আহারাবদ কবরয়া বিিানায় িিেি 

কবরথিথিন — ষকহ বনকথি িবসয়া বক হইয়াথি জাবনথি চাবহথল রামচাাঁদ সুর 

ধ্বরথিন, িাাঁহার আর ষক আথি, ষক-ই িা আর িাাঁহাথক ষদবখথি—এখন িাাঁহার মাো 

ধ্বরথলই িা বক—ইিযাবদ। েথল এই বনত্িত্্পুর গ্রাথম রামচাাঁথদর বিিীয় পথক্ষর 

বিিাহ হয়, এিিং বিিাথহর অল্পবদন পথর বপিৃথদথির মৃিুয হইথল র্শড়া-বিষু্ণপুথরর িাস 

উঠাইয়া রামচাাঁদ স্থায়ীভাথি এখাথনই িসিাস শুরু কথরন। ইহা িাাঁহার অল্প িয়থসর 

কো—রামচাাঁদ এ গ্রাথম আবসিার পর শ্বশুথরর র্থত্ন ষিাথল সিংসৃ্কি পবড়থি আরম্ভ 

কথরন, এিিং কাথল এ অঞ্চথলর মথধ্য ভাল পত্িি হইয়া উটঠয়াবিথলন। িথি ষকান 

বিষয়কম থ ষকানবদন বিবন কথরন নাই, করার উপরু্ক্ত বিবন বিথলন বকনা, ষস বিষথয়ও 

ষঘারির সথ্থহর কারণ আথি। িৎসথরর মথধ্য নয় মাস িাাঁহার রী-পুত্র 

শ্বশুরিাবড়থিই োবকি। বিবন বনথজ পাড়ার পবিরাম মুখুথর্যর পাশার আড্ডায় 

অবধ্কািংশ সময় কািাইয়া দুইথিলা ষভাজথনর সময় শ্বশুরিাড়ী হাত্জর হইথিন মাত্র; 

র্বদ ষকহ ত্জজ্ঞাসা কবরি—পত্িিমশায়, ষিৌিা ষিথলিা আথি, আথখরিা ষিা 

ষদখথি হথি? রামচাাঁদ িবলথিন—ষকান ভািনা ষনই ভায়া, ব্রথজা চথকাবত্তর ধ্াথনর 

মরাই-এর িলা কুবড়থয় ষখথলও এখন ওথদর দু-পুরুষ ষহথস-ষখথল কািথি। পথর বিবন 

িকা ও পঞ্জবুড়র ষজাড় বক ভাথি বমলাইথল ঘর ভাটিথি পাবরথিন, িাহাই একমথন 

ভাবিথিন। 

 

ব্রজ চক্রিিীর ধ্াথনর মরাই-এর বনিযিা সম্বথে িাাঁহার আস্থা ষর্ কিিা ষি-আ্াজী 

ধ্রথনর হইয়াবিল, িাহা শ্বশুথরর মৃিুযর পথর রামচাাঁথদর িুত্েথি ষিবশ বিলম্ব হয় নাই। 

এ গ্রাথম িাাঁহার জবমজমাও বিল না, নগদ িাকাও বিথশষ বকিু নয়। দুই চাবরটি বশষয-

ষসিক এবদথক ওবদথক জটুিয়াবিল, িাহাথদর িারা ষকান রকথম সিংসার চালাইয়া 

পুত্রটিথক মানুষ কবরথি োথকন। িাাঁহার পূথি থ িাাঁহার এক জ্ঞাবি-ভ্রািার বিিাহ িাাঁহার 

শ্বশুরিাড়ীথিই হয়। িাহারাও এখাথনই িাস কবরয়াবিল। িাহাথদর িারাও রামচাাঁথদর 

অথনক সাহার্য হইি। জ্ঞাবি-ভ্রািার পুত্র নীলমবণ রায় কবমথসবরথয়থি চাকবর 

কবরথিন, বকন্তু কম থ উপলথক্ষ িাাঁহাথক িরাির বিথদথশ োবকথি হইি িবলয়া বিবন 

ষশষকাথল এখানকার িাস একরূপ উঠাইয়া িৃদ্ধা মািাথক লইয়া কম থস্থথল চবলয়া র্ান। 

এখন িাাঁহাথদর বভিাথি আর ষকহ নাই। 
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ষশানা র্ায়, পূি থথদশীয় এক নামজাদা কুলীথনর সথি ইত্্র ঠাক্রুথণর বিিাহ 

হইয়াবিল। স্বামী বিিাথহর পর কাথলভথদ্র এ গ্রাথম পদাপ থণ কবরথিন। এক-আধ্ রাত্ত্র 

কািাইয়া পথের খরচ ও ষকৌলীনয সম্মান আদায় কবরয়া লইয়া, খািায় দাগ আাঁবকয়া 

পরিিী নম্বথরর শ্বশুরিাড়ী অবভমুথখ িল্পী-িাহক সহ রওনা হইথিন, কাথজই 

স্বামীথক ইত্্র ঠাক্রুণ ভাল মথন কবরথিই পাথর না। িাপ-মাথয়র মৃিুযর পর ভাই-

এর আশ্রথয় দু-মুঠা অন্ন পাইয়া আবসথিবিল, কপালক্রথম ষস ভাইও অল্প িয়থস মারা 

ষগল। হবরহথরর বপিা রামচাাঁদ অল্প পথরই এ বভিাথি িাড়ী িুবলথলন এিিং ষসই সময় 

হইথিই ইত্্র ঠাক্রুথণর এ সিংসাথর প্রেম প্রথিশ। ষস সকল আত্জকার কো নথহ। 

 

িাহার পর অষনকবদন হইয়া বগয়াথি; শাাঁখারীপুকুথর নাল েুথলর িিংথশর পর িিংশ কি 

আবসয়াথি, চবলয়া বগয়াথি। চক্রিিীথদর োাঁকা মাথঠ সীিানাে মখুুথর্য নিুন কলথমর 

িাগান িসাইল এিিং ষস সি গাি আিার িুড়া হইথিও চবলল। কি বভিায় নিুন গহৃস্থ 

িবসল। কি জনশূনয হইয়া ষগল, কি ষগাথলাক চক্রিিী, ব্রজ চক্রিিী মবরয়া হাত্জয়া 

ষগল, ইিামিীর চথলাবম থ-চঞ্চল স্বে জলধ্ারা অনে কালপ্রিাথহর সথি পাল্লা বদয়া 

কুিার মি, ষেউথয়র ষেনার মি, গ্রাথমর নীলকুটঠর কি জন্সন িম্সন সাথহি, কি 

মজরুদারথক ষকাোয় ভাসাইয়া লইয়া ষগল! 
 

শুধু্ ইত্্র ঠাক্রুণ এখনও িাাঁবচয়া আথি। ১২৪০ সাথলর ষস বিপ্বিথপ ষচহারার 

হাসযমুখী িরুণী নথহ, পাঁচাত্তর িৎসথরর িৃদ্ধা, গাল ষিাি্ড়াইয়া বগয়াথি, মাজা ঈষৎ 

ভাটিয়া শরীর সামথন েুাঁ বকয়া পবড়য়াথি, দথূরর ত্জবনস আথগর মি ষচাথখ ঠাহর হয় 

না, হাি িুবলয়া ষর্ন ষরৌথদ্রর োাঁজ হইথি িাাঁচাইিার ভবিথি ষচাখ োবকয়া িথল, ষক 

আথস? নিীন? ষিহারী? না, ও, িুবম রাজ ু. . . . 
 

এই বভিারই বক কম পবরিিথনিা ইত্্র ঠাক্রুথণর ষচাথখর উপর ঘটিয়া ষগল! ঐ ব্রজ 

চক্রিিীর ষর্ বভিা আজকাল জিল হইয়া পবড়য়া আথি, ষকাজাগরী লক্ষ্মী-পূবণ থমার 

বদন গ্রামসুদ্ধ ষলাক ষসখাথন পাি পাবড়ি। িড় চিীমিথপ বক পাশার আড্ডািাই 

িবসি সকাথল বিকাথল! িখন বক বিল ঐ রকম িাাঁশিন! ষপৌষ-পাি থথণর বদন ঐ 

ষোঁ বকশাথল একমণ চাল ষকািা হইি ষপৌষ-বপঠার জনয—ষচাখ িুত্জয়া ভাবিথলই 

ইত্্র ঠাক্রুণ ষস সি এখনও ষদবখথি পায় ষর্! ঐ রায় িাড়ীর ষমজথিৌ ষলাকজন 

সথি কবরয়া চাল কুিাইথি আবসয়াথিন, ষোঁ বকথি দমাদম পাড় পবড়থিথি, ষসানার 

িাউটি রািা হাথি একিার সামথন সবরয়া আবসথিথি আিার বপিাইয়া র্াইথিথি, 

জগদ্ধাত্রীর মি রূপ, ষিমবন স্বভািচবরত্র। নিুন র্খন ইত্্র ঠাক্রুণ বিধ্িা হইল, 

িখন প্রবি িাদশীর বদন প্রািিঃকাথল বনথজর হাথি জলখািার ষগািাইয়া আবনয়া 

িাহাথক খাওয়াইয়া র্াইথিন। ষকাোয় ষগল ষক! ষসকাথলর আর ষকহ িাাঁবচয়া নাই র্ার 

সথি সুখদুিঃথখর দুথিা কো কয়। 
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িারপর ঐ সিংসাথর আশ্রয়দািা রামচাাঁদ মারা ষগথলন, িাাঁর ষিথল হবরহর ষিা হইল 

ষসবদন। ঘাথির পথে লাোইয়া লাোইয়া ষখবলয়া ষিড়াইি, মুখুথর্যথদর ষিাঁ িুল গাথি 

ডাাঁশা ষিাঁ িুল খাইথি বগয়া পবড়য়া হাি ভাটিয়া দুই-বিন মাস শর্যাগি বিল; ষসবদথনর 

কো। ধূ্মধ্াম কবরয়া অল্প িয়থস িাহার বিিাহ হইল— বপিার মিুৃযর পর দশ িৎসথরর 

নিবিিাবহিা পত্নীথক িাথপর িাড়ী ষেবলয়া রাবখয়া ষদশিাড়া হইয়া ষগল। আি দশ 

িির প্রায় ষকান ষখা াঁজখির বিল না—কাথলভথদ্র এক-আধ্খানা বচটঠ বদি, কখথনা 

কখথনা দু’পাাঁচ িাকা িুড়ীর নাথম মবন অডথার কবরয়া পাঠাইি। এই িাড়ী আগবলয়া 

কি কথষ্ট, কিবদন না খাইয়া প্রবিথিশীর দুয়াথর চাবহয়া বচবেয়া িাহার বদন বগয়াথি। 

 

অথনকবদন পথর হবরহর আজ িয় সাি িৎসর  আবসয়া ঘর-সিংসার পাবিয়াথি, িাহার 

একটি ষমথয় হইয়াথি— ষসও প্রায় িয় িৎসথররটি হইথি চবলল। িুড়ী ভাবিয়াবিল 

এিবদথন ষসই ষিথলথিলার ঘর-সিংসার আিার িজায় হইল। িাহার সঙ্কীণ থ জীিথন ষস 

অনয সুখ চাথহ নাই, অনয প্রকার সুখ-দুিঃথখর ধ্ারণাও ষস কবরথি অক্ষম — আশশশি-

অভযস্ত জীিনর্াত্রার পুরািন পথে র্বদ গবির ষমাড়িা ঘুবরয়া দাাঁড়ায় িাহা হইথলই ষস 

খুশী, িাহার কাথি ষসইিাই চরম সুথখর কাবহনী। 

 

হবরহথরর ষিাট্ট ষমথয়িাথক ষস একদি ষচাথখর আড়াল কবরথি পাথর না — িাহার 

বনথজরও এক ষমথয় বিল, নাম বিল িার বিথশ্বশ্বরী। অল্প িয়থসই বিিাহ হয় এিিং 

বিিাথহর অল্প পথরই মারা র্ায়। হবরহথরর ষমথয়র মথধ্য বিথশ্বশ্বরী মৃিুযপাথরর ষদশ 

হইথি চবল্লশ িির পথর িাহার অনাো মাথয়র ষকাথল আিার বেবরয়া আবসয়াথি। 

চবল্লশ িিথরর বনবভয়া-র্াওয়া ঘুমে মািৃত্ব ষমথয়িার মুথখর বিপন্ন অপ্রবিভ ভবিথি, 

অথিাধ্ ষচাথখর হাবসথি—একমুহথূিথ সচবকি আগ্রথহ, ষশষ-হইথি চলা জীিথনর 

িযাকুল কু্ষধ্ায় জাবগয়া উথঠ। 

 

বকন্তু র্াহা ষস ভাবিয়াবিল িাহা হয় নাই। হবরহথরর ষিৌ ষদবখথি িুকিুথক সু্ রী হইথল 

বক হইথি, ভারী েগড়াথি, িাহাথক ষিা দুই চকু্ষ পাবড়য়া ষদবখথি পাথর না। ষকাোকার 

ষক িার টঠকানা নাই, বক িাহার সথি সম্পকথ খুাঁত্জয়া ষমথল না, িবসয়া িবসয়া 

অন্নধ্বিংস কবরথিথি! 
 

ষস খুাঁটিনাটি লইয়া িুড়ীর সথি দু’ষিলায় েগড়া িাধ্ায়। অথনকিা েগড়া চবলিার পর 

িুড়ী বনজস্ব একটি বপিথলর ঘিী কাাঁথখ ও ডান হাথি একিা কাপথড়র পিুবল েুলাইয়া 

িবলি—চল্লাম নিুন ষিৌ, আর র্বদ কখথনা ও িাড়ীর মাটি মাড়াই, িথি আমার—। 

িাবড় হইথি িাবহর হইয়া বগয়া িুড়ী মথনর দুিঃথখ িাাঁশিাগাথন সারাবদন িবসয়া কািাইি। 

পিকাথলর বদথক সোন পাইয়া হবরহথরর ষিাি ষমথয়িা িাহার কাথি বগয়া িাহার 

আাঁচল ধ্বরয়া িানািাবন আরম্ভ কবরি— ওঠ্ বপবিমা, মাথক িল্ষিা আল ্ষিাথক িক্
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ষি না, আয় বপবিমা। িাহার হাি ধ্বরয়া সেযার অেকাথর িুড়ী িাড়ী বেবরি। সি থজয়া 

মুখ বেরাইয়া িবলি, ঐ এথলন! র্াথিন আর ষকাোয়। র্ািার বক আর চুথলা আথি এই 

িাড়া? . . . ষিজিুকু আথি এবদথক ষষাল আনা! 
 

এ রকম উহারা িাড়ী আসার িৎসর-খাথনথকর মথধ্যই আরম্ভ হইয়াথি—িহুিার হইয়া 

বগয়াথি এিিং মাথে মাথে প্রায়ই হয়। 

 

হবরহথরর পূথি থর বভিায় খথড়র ঘরখানা অথনকবদন ষি-ষমরামবি অিস্থায় পবড়য়া 

আথি। এই ঘরিাথিই িুড়ী োথক। একিা িাাঁথশর আলনায় খান দুই ময়লা ষিাঁড়া োন 

ষিাঁড়া জায়গািার দুই প্রাে একসথি কবরয়া ষগথরা িাাঁধ্া। িুড়ী আজকাল িুাঁ থচ সুিা 

পরাইথি পাথর না িবলয়া কাপড় ষসলাই কবরিার সুবিধ্া নাই, ষিবশ বিাঁ বড়য়া ষগথল 

ষগথরা িাাঁথধ্। একপাথশ একখানা ষিাঁড়া মাদুর ও কিকগবল ষিাঁড়া কাাঁো। একিা পুাঁি্

বলথি রাথজযর ষিাঁড়া কাপড় িাাঁধ্া। মথন হয় কাাঁো িুবনিার উপকরণ স্বরূপ ষসগবল 

িহুবদন হইথি সর্থত্ন সত্ঞ্চি আথি, কখনও দরকার হয় নাই, িিথমাথন দরকার 

হইথলও কাাঁো িুবনিার মি ষচাথখর ষিজ আর িাহার নাই। িিুও ষসগবল পরম র্থত্ন 

ষিালা োথক, ভাদ্রমাথস িষ থার পর ষরৌদ্র েুটিথল িুড়ী ষসগবল খুবলয়া মাথে মাথে 

উঠাথন ষরৌথদ্র ষদয়। ষিথির ষপি্রািার মথধ্য একিা পাঁিুবল িাাঁধ্া কিকগথলা ষিাঁড়া 

লালপাড় শাড়ী—ষসগবল িাহার ষমথয় বিথশ্বশ্বরীর; একিা বপিথলর চাদথরর ঘিী, 

একিা মাটির ষিািা, ষগািা দুই মাটির ভাাঁড়। বপিথলর ঘিীথি চালভাজা ভরা োথক, 

রাথত্র হামানবদস্তা বদয়া গাঁড়া কবরয়া িাই মাথে মাথে খায়। মাটির ভাাঁড়গলার 

ষকানিাথি একিুখাবন ষিল, ষকানিাথি একিু নুন, ষকানিাথি সামানয একিু 

ষখজথুরর গড়। সি থজয়ার কাথি চাবহথল সি সময় ষমথল না িবলয়া িডু়ী সিংসার হইথি 

লুকাইয়া আবনয়া ষসগবল বিিাথহর ষিথির ষপাঁি্রার মথধ্য সঞ্চয় কবরয়া রাবখয়া ষদয়। 

 

সি থজয়া এ ঘথর আথস ক্ববচৎ কাথলভথদ্র কখথনা। বকন্তু সেযার সময় িার ষমথয় ঘথরর 

দাওয়ায় ষিাঁড়া-কাাঁো-পািা বিিানায় িবসয়া অথনকক্ষণ পর্ থে একমথন বপবসমার মথুখ 

রূপকো ষশাথন। খাবনকক্ষণ এ গল্প ও গল্প শুবনিার পর খুকী িথল,—বপবি, ষসই 

ডাকাথির গল্পিা িল্ ষিা! গ্রাথমর একঘর  গৃহস্থিাড়ীথি পঞ্চাশ িির আথগ ডাকাবি 

হইয়াবিল, ষসই গল্প। ইবিপূথি থ িহুিার িলা হইয়া ষগথলও কথয়কবদথনর িযিধ্াথন 

উহার পুনরািৃবত্ত কবরথি হয়, খুকী িাথড় না। িাহার পর ষস বপবসমার মুথখ িড়া 

ষশাথন। ষসকাথলর অথনক িড়া ইত্্র ঠাক্রুথণর মুখস্থ বিল। অল্পিয়থস ঘাথি পথে 

সমিয়সী সবিনীথদর কাথি িড়া মুখস্থ িবলয়া িখনকার বদথন ইত্্র ঠাক্রুণ কি 

প্রশিংসা আদায় কবরয়াথি। িাহার পর অথনক বদন ষস এরকম পধ্র্ থশীল ষশ্রািা পায় 

নাই; পাথি মবরচা পবড়য়া র্ায়, এইজনয িাহার জানা সি িড়াগবলই আজকাল প্রবি 
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সেযায় একিার কু্ষদ্র ভাইত্েটির কাথি আিৃবত্ত কবরয়া ধ্ার শানাইয়া রাথখ। িাবনয়া 

িাবনয়া আিৃবত্ত কথর — 

 

ও লবলথি চাাঁপকবলথি একিা কো শুনথস, 

রাধ্ার ঘথর ষচার েুথকথি— 

এই পর্ থে িবলয়া ষস হাবস-হাবস মুথখ প্রিীক্ষার দৃটষ্টথি ভাইত্ের বদথক চাবহয়া োথক। 

খুকী উৎসাথহর সথি িথল—চূথড়ািা াঁধ্া এক-বমন্ষস।— ‘বম’ অক্ষরিার উপর অকারণ 

ষজার বদয়া ষিাি মাোটি সামথন িাল রাবখিার ভাথি েুাঁকাইয়া পদিার উচ্চারণ ষশষ 

কথর। ভাবর আথমাদ লাথগ খুকীর। 

িাহার বপবস ভাইত্েথক ঠকাইিার ষচষ্টায় এমন সি িড়া আিৃবত্ত কথর ও পদপূরথণর 

জনয িাবড়য়া ষদয়, র্াহা হয়থিা দশ পথনথরা বদন িলা হয় নাই—বকন্তু খুকী টঠক মথন 

রাথখ, িাহাথক ঠকাথনা কটঠন। 

 

খাবনক রাথত্র িাহার মা খাইথি ডাবকথল ষস উটঠয়া র্ায়। 
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বিিীয় পবরথেদ 
হবরহর রাথয়র আবদ িাসস্থান র্শড়া-বিষু্ণপুথরর প্রাচীন ধ্নী িিংশ ষচৌধু্রীরা বনষ্কর ভূবম 

দান কবরয়া ষর্ কথয়ক ঘর ব্রাহ্মণথক ষসকাথল গ্রাথম িাস করাইয়া বিথলন, হবরহথরর 

পূি থপুরুষ বিষু্ণরাম রায় িাহাথদর মথধ্য একজন। 

 

িৃটিশ শাসন িখনও ষদথশ িদ্ধমূল হয় নাই। র্ািায়াথির পে সকল ষঘার 

বিপদসি্কুল ও ঠগী, ঠযািাথড়, জলদসুয প্রভৃবিথি পূণ থ োবকি। এই ডাকাথির দল 

প্রায়ই ষগায়ালা, িাগ্দী, িাউরী ষশ্রণীর ষলাক। িাহারা অিযে িলিান — লাটঠ এিিং 

সড়কী চালাথনাথি সুবনপুণ বিল। িহু গ্রাথমর বনভৃি প্রাথে ইহাথদর স্থাবপি ডাকাথি-

কালীর মত্্থরর বচহ্ন এখনও িিথমান আথি। বদনমাথন ইহারা ভালমানুষ সাত্জয়া 

ষিড়াইি, রাথত্র কালীপূজা বদয়া দরূ পল্লীথি গৃহস্থ-িাড়ী লুঠ কবরথি িাবহর হইি। 

িখনকার কাথল অথনক সমৃত্দ্ধশালী গৃহস্থও ডাকাবি কবরয়া অে থ সঞ্চয় কবরথিন। 

িািংলাথদথশ িহু জবমদার ও অিস্থাপন্ন গৃহথস্থর অথে থর মূলবভবত্ত ষর্ এই পূি থপুরুষ-

সত্ঞ্চি লুটিি ধ্নরত্ন, র্াাঁহারাই প্রাচীন িািংলার কো জাথনন, িাাঁহারা ইহাও জাথনন। 

 

বিষু্ণরাম রাথয়র পুত্র িীরু রাথয়র এইরূপ অখযাবি বিল। িাাঁহার অধ্ীথন ষিিনথভাগী 

ঠযািাথড় োবকি। বনত্িত্্পুর গ্রাথমর উত্তথর ষর্ কাাঁচা সড়ক ওবদথক চুয়াডািা হইথি 

আবসয়া নিািগঞ্জ হইয়া িাকী চবলয়া বগয়াথি, ওই সড়থকর ধ্াথর বদগেবিসিৃ্ি বিশাল 

ষসানাডািার মাথঠর মথধ্য, ঠাকুরত্ে পুকুর নামক ষসকালকার এক িড় পুকুথরর ধ্াথর 

বিল ঠযািাথড়থদর আড্ডা। পুকুথরর ধ্াথর প্রকাি িিগাথির িথল িাহারা লুকাইয়া 

োবকি এিিং বনরীহ পবেকথক মাবরয়া িাহার র্োসি থস্ব অপহরণ কবরি। ঠযািাথড়থদর 

কার্ থপ্রণালী বিল অদ্ভুি ধ্রথনর। পে-চলবি ষলাথকর মাোয় লাটঠর আঘাি কবরয়া 

আথগই িাহাথক মাবরয়া ষেবলয়া িথি িাহার কাথি অে থাথেষণ কবরি— মাবরয়া 

ষেবলিার পর এরূপ ঘিনাও বিবচত্র বিল না ষর্, ষদখা ষগল বনহি িযত্ক্তর কাথি বসবক 

পয়সাও নাই। পুকুথরর মথধ্য লাশ গাঁ ত্জয়া রাবখয়া ঠযািাথড়রা পরিিী বশকাথরর উপর 

বদয়া এ িৃো শ্রমিুকু ষপাষাইয়া লইিার আশায় বনরীহমুথখ পুকুরপাথড়র গািিলায় 

বেবরয়া র্াইি। গ্রাথমর উত্তথর এই বিশাল মাথঠর মথধ্য ষসই িিগাি আজও আথি, 

সড়থকর ধ্াথরর একিা অথপক্ষাকৃি বনম্নভূবমথক আজও ঠাকুরত্ে পুকুর িথল। 

পুকুথরর বিথশষ বচহ্ন নাই, ষচৌদ্দ আনা ভরাি্ হইয়া বগয়াথি— ধ্ান আিাদ কবরিার 

সময় চাষীথদর লািথলর োথল ষসই নািাল জবমিুকু হইথি আজও মাথে মাথে 

নরমুি উটঠয়া োথক। 

 

ষশানা র্ায় পূি থথদশীয় এক িৃদ্ধ ব্রাহ্মণ িালক-পুত্রথক সথি কবরয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল 

হইথি িাকী শ্রীপুথরর ওবদথক বনথজর ষদথশ বেবরথিবিথলন। সময়িা কাবিথক মাথসর 

ষশষ, কনযার বিিাথহর অে থসিংগ্রথহর জনয ব্রাহ্মণ বিথদথশ িাবহর হইয়াবিথলন, সথি 
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বকিু অে থ ও ত্জবনসপত্র বিল। হবরদাসপুথরর িাজাথর চটিথি রেন-আহারাবদ কবরয়া 

িাাঁহারা দুপুথরর বকিু পথর পুনরায় পথে িাবহর হইয়া পবড়থলন, ইো রবহল ষর্ সম্মথুখ 

পাাঁচথক্রাশ দথূরর নিািগঞ্জ িাজাথরর চটিথি রাত্ত্র র্াপন কবরথিন। পথের বিপদ 

িাাঁহাথদর অবিবদি বিল না, বকন্তু আ্াজ কবরথি বকরূপ ভুল হইয়াবিল— কাবিথক 

মাথসর ষিাি বদন, নিািগথঞ্জর িাজাথর ষপৌৌঁবিিার অথনক পূথি থ ষসানাডািা মাথঠর 

মথধ্য সূর্ থথক ডুিুডুিু ষদবখয়া িাঁ হারা দ্রিুপথদ হাাঁটিথি আরম্ভ কবরথলন। বকন্তু ঠাকুরত্ে 

পুকুথরর ধ্াথর আবসথিই িাাঁহারা ঠযািাথড়থদর হাথি পথড়ন। 

 

দসুযরা প্রেম ব্রাহ্মথণর মাোয় এক ঘা লাটঠ িসাইয়া বদথিই বিবন প্রাণভথয় চীৎকার 

কবরথি কবরথি পে িাবড়য়া মাথঠর বদথক িুটিথলন, ষিথলও িািার বপিু বপিু িুটিল। 

বকন্তু একজন িৃদ্ধ ঠযািাথড়থদর সথি কিক্ষণ ষদৌড়পাল্লা বদথি? অল্পক্ষথণই িাহারা 

আবসয়া বশকাথরর নাগাল ধ্বরয়া ষঘরাও কবরয়া ষেবলল। বনরূপায় ব্রাহ্মণ নাবক প্রস্তাি 

কথরন ষর্, িাাঁহাথক মারা হয় ক্ষবি নাই, বকন্তু িাাঁহার পুথত্রর জীিনদান—িিংথশর 

একমাত্র পুত্র—বপিথলাপ ইিযাবদ। ঘিনাক্রথম িীরু রায়ও নাবক ষসবদথনর দথলর 

মথধ্য স্বয়িং উপবস্থি বিথলন। ব্রাহ্মণ িবলয়া বচবনথি পাবরয়া প্রাণভয়ািথ িৃদ্ধ িাাঁহার 

হাথি-পাথয় পবড়য়া অেি পুত্রটির প্রাণরক্ষার জনয িহু কাকুবি-বমনবি কথরন — 

বকন্তু সরল ব্রাহ্মণ িুথেন নাই, িাাঁহার িিংথশর বপিথলাথপর আশঙ্কায় অপথরর 

মাোিযো হইিার কো নথহ, িরিং িাাঁহাবদগথক িাবড়য়া বদথল ঠযািাথড় দথলর অনযরূপ 

আশঙ্কার কারণ আথি। সেযার অেকাথর হিভাগয বপিাপুথত্রর মৃিথদহ একসথি 

ঠািা ষহমে রাথি ঠাকুরত্ে পুকুথরর জথল ষিাকাপানা ও শযামাঘাথসর দাথমর মথধ্য 

পুাঁবিয়া ষেবলিার িযিস্থা কবরয়া িীরু রায় িািী চবলয়া আবসথলন। 

 

এই ঘিনার ষিশী বদন পথর নয়, টঠক পর িৎসর  পূজার সময়। িািংলা ১২৩৮ সাল। 

িীরু রায় সপবরিাথর ষনৌকাথর্াথগ িাাঁহার শ্বশুরিাড়ী হলুদথিথড় হইথি 

বেবরথিবিথলন। নকীপুথরর নীথচর িড় ষনানা গাি পার হইয়া মধু্মিীথি পবড়িার পর 

দুই বদথনর ষজায়ার খাইয়া িথি আবসয়া দবক্ষণ শ্রীপুথরর কাথি ইিামিীথি পবড়থি 

হইি। ষসখান হইথি আর বদন-চাথরথকর পে আবসথলই স্বগ্রাম। 

 

সারাবদন িাবহয়া আবসয়া অপরাথহ্ন িাকীর ঘাথি ষনৌকা লাবগল। িাড়ীথি পূজা হইি। 

িাকীর িাজার হইথি পূজার দ্রিযাবদ বকবনয়া রাত্ত্রথি ষসখাথন অিস্থান কবরিার পর 

প্রিূযথষ ষনৌকা িাবড়য়া সকথল ষদথশর বদথক রওনা হইথলন। বদন দুই পথর সেযার 

বদথক ধ্িলবচথির িড় খাল ও ইিামিীর ষমাহনায় একিা বনজথন চথর ষজায়াথরর 

অথপক্ষায় ষনৌকা লাগাইয়া রেথনর ষর্াগাড় হইথি লাবগল। িড় চর, মাথে মাথে 

কাশথোপ িাড়া অনয গািপালা নাই। একস্থাথন মাত্েরা ও অনযস্থাথন িীরু রাথয়র রী 
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রেন চড়াইয়াবিথলন। সকথলরই মন প্রেুল্ল, দুইবদন পথরই ষদথশ ষপৌৌঁিাথনা র্াইথি। 

বিথশষি পূজা বনকথি, ষস আন্ ষিা আথিই। 

 

ষজযাৎস্না উটঠয়াবিল। ষনানা গাথির জল চক্চক্ কবরথিবিল। হু-হু হাওয়ায় চথরর 

কাশেুথলর রাবশ আকাশ, ষজযাৎস্না, ষমাহনার জল একাকার কবরয়া উবড়থিবিল। 

হঠাৎ বকথসর শব্দ শুবনয়া দু-একজন মাত্ে রেন িাবড়য়া উটঠয়া দাাঁড়াইয়া চাবরবদথক 

চাবহয়া ষদবখথি লাবগল। কাশথোথপর আড়াথল ষর্ন একিা হুিপাি্ শব্দ, একিা ভয়ািথ 

কি একিার অস্েুি চীৎকার কবরয়া উটঠয়াই িখবন োবময়া র্াইিার শব্দ। ষকৌিূহলী 

মাত্েরা িযাপার বক ষদবখিার জনয কাশথোথপর আড়ালিা পার হইথি না হইথি বক 

ষর্ন একিা হুডু়ম কবরয়া চর হইথি জথল বগয়া ডুি বদল। চথরর ষসবদকিা জনহীন— 

বকিু কাহারও ষচাথখ পবড়ল না। 

 

বক িযাপার ঘটিয়াথি, বক হইল, িুত্েিার পূথি থই িাবক দাাঁবড়-মাত্ে ষসখাথন আবসয়া 

ষপৌৌঁবিল। ষগালমাল শুবনয়া িীরু রায় আবসথলন, িাাঁহার চাকর আবসল। িীরু রাথয়র 

একমাত্র পুত্র ষনৌকাথি বিল, ষস কই? জানা ষগল রেথনর বিলম্ব ষদবখয়া ষস 

খাবনকক্ষণ আথগ ষজযাৎস্নায় চথরর মথধ্য ষিড়াইথি িাবহর হইয়াথি। দাাঁবড়-মাত্েথদর 

মুখ শুকাইয়া ষগল, এ ষদথশর ষনানা গাি সমূথহর অবভজ্ঞিায় িাহারা িতু্েথি পাবরল 

কাশিথনর আড়াথল িাবলর চথর িৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাবিয়া বিল। ডািা হইথি িীরু 

রাথয়র পুত্রথক লইয়া বগয়াথি। 

 

িাহার পর অিশয র্াহা হয় হইল। ষনৌকার লবগ লইয়া এবদথক ওবদথক ষখা াঁজা-খুাঁত্জ 

করা হইল, ষনৌকা িাবড়য়া মােনদীথি গভীর রাত্র পর্ থন্ি সকথল সোন কবরয়া 

ষিড়াইল— িাহার পর কান্নাকাটি, হাি-পা ষিা াঁড়ািুাঁ বড়। গি িৎসর  ষদথশর ঠাকুরত্ে 

পুকুথরর মাথঠ প্রায় এই সমথয় ষর্ ঘিনা ঘটিয়াবিল, ষর্ন এক অদৃশয বিচারক এ 

িৎসর  ইিামিীর বনজথন চথর িাহার বিচার বনষ্পন্ন কবরথলন। মূখ থ িীরু রায় ষঠবকয়া 

বশবখথলন ষর্ ষস অদৃশয ধ্ম থাবধ্করথণর দিথক ঠাকুরত্ে পুকুথরর শযামাঘাথসর দাথম 

প্রিাবরি কবরথি পাথর না, অেকাথরও িাহা আপন পে বচবনয়া লয়। 

 

িাড়ী আবসয়া িীরু রায় আর ষিবশ বদন িাাঁথচন নাই। এইরূথপ িাাঁহার িিংথশ এক 

অদ্ভুি িযাপাথরর সূত্রপাি হইল। বনথজর িিংশ ষলাপ পাইথলও িাাঁহার ভাইথয়র 

িিংশািলী বিল। বকন্তু িিংথশর ষজযষ্ঠ সোন কখনও িাাঁবচি না, সািালক হইিার পূথি থই 

ষকান-না ষকান ষরাথগ মারা র্াইি। সকথল িবলল, িিংথশ ব্রহ্মশাপ েুবকয়াথি। হবরহর 

রাথয়র মািা িারথকশ্বর দশ থথন বগয়া এক সন্নযাসীর কাথি কাাঁদাকািা কবরয়া একটি 

মাদুবল পান। মাদুবলর গথণই ষহৌক িা ব্রহ্মশাথপর ষিজ দুই পুরুষ পথর কপূ থথরর মি 

উবিয়া র্াওয়ার েথলই ষহৌক, এি িয়থসও হবরহর আজও িাাঁবচয়া আথি। 
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িৃিীয় পবরথেদ 
বদন কিক পথর। 

 

খুকী সেযার পর শুইয়া পবড়য়াবিল। িাড়ীথি িাহার বপসীমা নাই, অদয দুই মাথসর 

উপর হইল একবদন িাহার মাথয়র সথি বক েগড়া-োাঁটি হওয়ার পর রাগ কবরয়া দরূ 

গ্রাথম ষকান এক আত্মীয়িাড়ীথি বগয়া আথি। মাথয়রও শরীর এিবদন িড় অপিু বিল 

িবলয়া িাহাথক ষদবখিারও ষকান ষলাক নাই। সম্প্রবি মা কাল হইথি আাঁিুড় ঘথর 

ষোকা পর্ থে ষস কখন খায় কখন ষশায় িাহা ষকহ িড় ষদথখ না। 

 

খুকী শুইয়া শুইয়া র্িক্ষণ পর্ থে ঘুম না আবসল, িিক্ষণ বপবসমার জনয কাাঁবদল। 

ষরাজ রাথত্র ষস কাাঁথদ। িাহার পর খাবনক রাথত্র কাহাথদর কোিািথা শুবনয়া জাবগয়া 

উটঠয়া ষদবখল, কুড়নীর মা দাই রান্নাঘথরর ষিাঁচিলায় দাাঁড়াইয়া কো িবলথিথি, পাড়ার 

ষনড়ার ঠাকুরমা, আরও ষক ষক উপবস্থি আথিন। সকথলই ষর্ন িযস্ত ও উবিগ্ন। খুকী 

খাবনকিা জাবগয়া োবকয়া আিার শুইয়া পবড়ল। 

 

িাাঁশিথন হাওয়া লাবগয়া বশর্বশর শব্দ হইথিথি, আাঁিুড় ঘথর আথলা জ্ববলথিথি ও 

কাহারা কোিািথা কবহথিথি। দাওয়ায় ষজযাৎস্না পবড়য়াথি, ঠািা হাওয়ায় একিু পথর 

ষস ঘুমাইয়া পবড়ল। খাবনক রাথত্র ঘুথমর ষঘাথর একিা অস্পষ্ট আওয়াজ ও ষগালমাল 

শুবনয়া আিার িাহার ঘুম ভাটিয়া ষগল। িাহার িািা ঘর হইথি িাবহর হইয়া আাঁিুড় 

ঘথরর বদথক ষদৌবড়য়া িযস্তভাথি িবলথি িবলথি র্াইথিথি— ষকমন আথি খুড়ী? বক 

হথয়থচ? আাঁিুড় ঘথরর বভির হইথি ষকমন ধ্রথণর গলার আওয়াজ ষস শুবনথি 

পাইল। গলার আওয়াজিা িার মাথয়র। অেকাথরর মথধ্য ঘুথমর ষঘাথর ষস বকিু 

িুত্েথি না পাবরয়া চুপ কবরয়া খাবনকক্ষণ িবসয়া রবহল। িাহার ষকমন ভয়-ভয় 

কবরথিবিল। মা ও-রকম কবরথিথি ষকন? বক হইয়াথি মাথয়র? 

 

ষস আরও খাবনকক্ষণ িবসয়া োবকয়া বকিু িুত্েথি না পাবরয়া শুইয়া পবড়ল এিিং একিু 

পথরই ঘুমাইয়া পবড়ল। কিক্ষণ পথর ষস জাথন না — ষকাোয় ষর্ন বিড়াল িানার 

ডাথক িাহার ঘুম ভাটিয়া ষগল। চি কবরয়া িাহার মথন পবড়ল বপবসমার ঘথরর 

দাওয়ায় ভািা উনুথনর মথধ্য ষমনী বিড়াথলর িানাগথলা ষস পিকালথিলা লুকাইয়া 

রাবখয়া আবসয়াথি — ষিাি িুলিুথল িানা কয়টি, এখনও ষচাখ েুথি নাই। ভাবিল — 

ঐ র্ািঃ- ওথদর হুথলা ষিড়ালিা এথস িাচ্চাগথলাথক সি ষখথয় ষেলথল . . . . টঠক্। 

 

ঘুমথচাথখ উটঠয়া িাড়ািাবড় ষস অেকাথরর মথধ্য বপবসমার দাওয়ায় বগয়া উনুথনর 

মথধ্য হাি পুবরয়া ষদবখল িাচ্চা কয়টি বনত্িে মথন ঘুমাইথিথি। হুথলা ষিড়াথলর 



 পথের পা াঁচালী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

 

ষকান বচহ্ন নাই ষকানও বদথক। পথর ষস অিাক্ হইয়া আবসয়া শুইয়া পবড়ল এিিং একিু 

পথরই ঘুমাইয়া পবড়ল। 

 

ঘুথমর ষঘাথর আিার বকন্তু ষকাোয় বিড়ালিানা ডাবকথিবিল। 

 

পরবদন উটঠয়া ষস ষচাখ মুবিথিথি, কুড়নীর মা দাই িবলল, ও খুকী, কাল রাবত্তথর 

ষিামার একিা ভাই হথয়থচ ষদখিা না? ওমা, কাল রাবত্তথর এি ষচাঁ চাথমবচ, এি কাি 

হথয় ষগল— ষকাোয় বিথল িুবম? র্া কাি হথয়থলা, কালপুথরর পীবরর দরগায় বসবন্ন 

ষদিাথন— িথড্ডা রথক্ষ কথরথিন রাবত্তথর। 

 

খুকী এক ষদৌথড় িুটিয়া আাঁিুড় ঘথরর দুয়াথর বগয়া উাঁবক মাবরল। িাহার মা আাঁিুথড়র 

ষখজরু পািার ষিড়ার গা ষঘাঁবষয়া শুইয়া ঘুমাইথিথি। একটি িুকিুথক অসম্ভি রকথমর 

ষিাট্ট, প্রায় একিা কাথচর িড় পুিুথলর ষচথয় বকিু িড় জীি কাাঁোর মথধ্য শুইয়া— 

ষসটিও ঘুমাইথিথি। গথলর আগথনর ম্ ম্ ষধ্া াঁয়ায় ভাথলা ষদখা র্ায় না। ষস 

খাবনকক্ষণ দাাঁড়াইয়া োবকথি োবকথিই জীিিা ষচাখ ষমবলয়া বমি্বমি্ কবরয়া চাবহয়া 

অসম্ভি রকথমর ষিাট্ট হাি দুটি নাবড়য়া বনিাে দুি থলভাথি অবি ক্ষীণ সুথর কাাঁবদয়া 

উটঠল। এিক্ষণ পথর খুকী িুত্েল রাত্ত্রথি বিড়ালিানার ডাক িবলয়া র্াহা মথন 

কবরয়াবিল িাহা বক। অবিকল বিড়ালিানার ডাক— দরূ হইথি শুবনথল বকিু িতু্েিার 

ষজা নাই। হঠাৎ অসহায়, অসম্ভি রকথমর ষিাট্ট বনিাে কু্ষথদ ভাইটির জনয দুিঃথখ, 

মমিায়, সহানুভূবিথি খুকীর মন পবরপূণ থ হইয়া উটঠল। ষনড়ার ঠাকুরমা ও কুড়নীর 

মা দাই িারণ করাথি ষস ইো সথেও আাঁিুড় ঘথর েুবকথি পাবরল না। 

 

মা আাঁিুড় হইথি িাবহর হইথল ষখাকার ষিাট্ট ষদালাথি ষদাল বদথি বদথি খুকী কি বক 

িড়া গান কথর। সথি সথি কি সেযাবদথনর কো, বপবসমার কো মথন আবসয়া িাহার 

ষচাখ জথল বভত্জয়া র্ায়। এই রকথমর কি িড়া ষর্ বপবসমা িবলি! ষখাকা ষদবখথি 

পাড়ার ষলাক ভাবিয়া আথস। সকথল ষদবখয়া িথল, ঘর-আথলা-করা ষখাকা হথয়থি, বক 

মাোয় চুল, বক রিং! িলািবল কবরথি কবরথি র্ায় — বক হাবস ষদথখচ ন’বদ? 

 

খুকী ষকিল ভাথি, িাহার বপবসমা একিার র্বদ আবসয়া ষদবখি! সিাই ষদবখথিথি, 

আর িাথদর বপবসমাই ষকাোয় ষগল চবলয়া— আর কখথনা বেবরয়া আবসথি না? ষস 

ষিথলমানুষ হইথলও এিুকু িুত্েয়াথি ষর্, এ িাড়ীথি িািা বক মা ষকহই বপবসমাথক 

ভালিাথস না, িাহাথক আবনিার জনয ষকহ গা কবরথি না। বদনমাথন বপবসর ঘথরর 

বদথক চাবহথল মন ষকমন কথর, ঘথরর কিািিা এক এক বদন ষখালাই পবড়য়া োথক। 

দাওয়ায় চামবচকার নাবদ জবময়াথি। উঠাথন ষস-রকম আর োাঁি পথড় না, এখাথন 

ষশওড়ার চারা, ওখাথন কচু গাি — বপবসমা িুত্ে হইথি বদি? খুকীর িড় িড় ষচাখ 

জথল ভবরয়া র্ায় — ষসই িড়া, ষসই সি গল্প খুকী বক কবরয়া ষভাথল। 
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ষসবদন হবর পাবলথির ষমথয় আবসয়া িাহার মাথক িবলল, ষিামাথদর িডু়ী ঘাথির পথে 

ষদবখ মাথঠর বদক ষেথক একিা ঘিী আর পুাঁিুবল হাথি কথর আসথি— এথস চথকাবত্ত 

মশায়থদর িাড়ীথি েুথক িথস আথি, র্াও দুগ্গাথক পাটঠথয় দাও, হাি ধ্থর ষডথক 

আনুক, িাহা’ষল রাগ পড়থি এখন— 

 

হবর পাবলথিরই িাড়ী িবসয়া িুড়ী িখন পাড়ার ষমথয়থদর মথুখ হবরহথরর ষিথল হওয়ার 

গল্প শুবনথিবিল। 

 

ও বপবি! 
 

িুড়ী চমবকয়া চাবহয়া ষদবখল দুগ থা হাাঁপাইথিথি, ষর্ন অিযে িুটিয়া আবসয়াথি। িুড়ী 

িযগ্রভাথি দুগ থাথক হাি িাড়াইয়া ধ্বরথি ষগল— সথি সথি দুগ থা োাঁপাইয়া িুড়ীর 

ষকাথল পবড়ল— িাহার মুথখ হাবস অেচ ষচাথখ জল — উঠথন ত্ে-িউ র্াাঁহারা উপবস্থি 

বিথলন, অথনথকর ষচাথখ জল আবসল। প্রিীণা হবর পাবলথির রী িবলথলন— ষনও 

ঠাকুরত্ে, ও ষিামার আর জথে ষমথয় বিল, ষসই ষমথয়ই ষিামার আিার বেথর 

এথসথি— 

 

িাড়ী আবসথল ষখাকাথক ষদবখয়া ষিা িুড়ী হাবসয়া কাাঁবদয়া সারা হইল। কিবদন পথর 

বভিায় আিার চাাঁদ উটঠয়াথি। 

 

িুড়ী সকাথল উটঠয়া মহা খুশীথি বভির উঠান োাঁি ষদয়। আগািার জিল পবরষ্কার 

কথর। দুগ থার মথন হয় এিবদন আিার সিংসারিা ষর্ন টঠকমি চবলথিথি, এিবদন ষর্ন 

ষকমন টঠক বিল না। 

 

দুপুথর আহার কবরয়া িুড়ী বখড়বকর বপিথন িাাঁশিথনর উপর িবসয়া কত্ঞ্চ কাথি। 

ষসবদথক আর নদীর ধ্ার পর্ থে ষলাকজথনর িাস নাই, নদী অিশয খুি বনকথি নয়, 

প্রায় একথপায়া পে— এই সমস্তিা শুধু্ িড় িড় আমিাগান ও েুপবস িাাঁশিন ও 

অনযানয জিল। কত্ঞ্চ কািার সময় দুগ থা আবসয়া কাথি িথস, আথিাল-িাথিাল িথক। 

ষিাি এক ষিাো কািা কত্ঞ্চ জথড়া হইথল দুগ থা ষসগবল িবহয়া িাড়ীর মথধ্য রাবখয়া 

আথস। কত্ঞ্চ কাটিথি কাটিথি মধ্যাথহ্নর অলস আথমথজ শীিল িাাঁশিথনর িায়ায় 

িুড়ীর নানা কো মথন আথস। 

 

ষসই কিকাল আথগর কো সি! 
 

ষসই বিবন িার বিথনক আবসয়াবিথলন — স্বথের মথিা মথন পথড়। একিার বিবন 

পুাঁিুবলর মথধ্য বক খািার আবনয়াবিথলন। বিথশ্বশ্বরী িখন দুই িৎসথরর। সকথল িবলল, 
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ওলা-বচবনর ষডলার মি। ঘিীর জথল গবলয়া ষসও একিু খাইয়াবিল। ষসই একজন 

ষলাক আবসল — পুরাথনা ষসই ষপয়ারা গািিার কাথি টঠক সেযার সময় আবসয়া 

দাাঁড়াইল, শ্বশুরিাড়ীর ষদশ হইথি আবসয়াথি, একখানা বচটঠ। বচটঠ পবড়িার ষলাক 

নাই, ভাই ষগাথলাকও পূি থ িৎসর  মারা বগয়াথি— ব্রজকাকার চিীমিথপ পাশার 

আড্ডায় ষস বনথজ পত্তরখানা লইয়া ষগল। ষসবদথনর কো আজ স্পষ্ট মথন হয় — ন-

ষজযঠা, ষমজ ষজযঠা, ব্রজ কাকা, ও-পাড়ার পবিি রাথয়র ভাই র্দু রায়, আর বিল 

ষগাথলাথকর সম্বেী ভজহবর। পত্তর পবড়থলন ষসজ ষজযঠা। অিাক হইয়া ত্জজ্ঞাসা 

কবরথলন— ষক আনথল এ বচটঠ ষর ই্র? িাহার পর ইত্্র ঠাক্রুণথক িাড়ী আবসয়া 

িখনই হাথির ষনায়া ও প্রেম ষর্ৌিথনর সাথধ্র ত্জবনস িাপ-মাথয়র ষদওয়া রূপার 

পপথিথজাড়া খুবলয়া রাবখয়া কপাথলর বসাঁদরূ মুবিয়া নদীথি স্নান কবরয়া আবসথি হইল। 

কি কাথলর কো — ষস সি স্বে হইয়া বগয়াথি, িিু ষর্ন মথন হয় ষসবদথনর . . . . .! 
 

বনিারথণর কো মথন হয়— বনিারণ, বনিারণ! ব্রজ কাকার ষিথল বনিারণ। ষষাল 

িৎসথরর িালক, বক িক্িথক গাথয়র রিং, বক চুল! ঐ চিীমিথপর ষপািা জিথল 

োকা পবড়য়া আথি, িাাঁশিথনর মথধ্য—ওই ঘথর ষস কটঠন জ্বরথরাথগ শর্যাগি হইয়া 

র্ায়-র্ায় হইয়াও দুই-বিন-বদন রবহল। আহা, িালক সি থদা জল জল কবরি বকন্তু 

ঈশান কবিরাজ জল বদথি িারণ কবরয়াবিথলন— ষমৌরীর পুাঁিুবল একিু কবরয়া চুষাথনা 

হইথিবিল। বনিারণ চিুে থ বদন রাথি মারা ষগল, মিুৃযর একিু আথগও ষসই জল জল 

িার মুথখ িুবল—িিুও একবি্ু জল িাহার মুথখ ষঠকাথনা হয় নাই। ষসই ষিথল মারা 

র্াওয়ার পর পাাঁচবদথনর মথধ্য িড় খুড়ীর মুথখ ষকউ জল ষদওয়াইথি পাথর নাই— 

পাাঁচবদথনর পর ভাশুর রামচাাঁদ চথকাবত্ত বনথজ ভ্রািৃিধূ্র ঘথর বগয়া হাি ষজাড় কবরয়া 

িবলথলন, িুই চথল ষগথল আমার বক দশা হথি? এ িুথড়া িয়থস ষকাোয় র্াি মা? িড় 

খুড়ী িবনয়াদী ধ্নী ঘথরর ষমথয় বিথলন — জগদ্ধাত্রীর মি রূপ, অমন রূপসী িধূ্ এ 

অঞ্চথল বিল না। স্বামীর পাথদাদক না খাইয়া কখনও জল খান নাই — ষসকাথলর 

গৃবহণী, রেন কবরয়া আত্মীয়পবরজনথক খাওয়াইয়া বনথজ িৃিীয় প্রহথর সামানয 

আহার কবরথিন। দান-ধ্যাথন, অন্ন-বিিরথণ বিথলন সাক্ষাৎ অন্নপূণ থা। ষলাকথক 

রাাঁবধ্য়া খাওয়াইথি িড় ভালিাবসথিন। িাই ভাশুথরর কোয় মথনর ষকামল স্থাথন িতু্ে 

ঘা লাবগল— িাহার পর বিবন উটঠয়াবিথলন ও জলগ্রহণ কবরয়াবিথলন িথি বকন্তু 

ষিশীবদন িাাঁথচন নাই, পুথত্রর মৃিুযর ষদড় িৎসথরর মথধ্যই বিবনও পুথত্রর অনুসরণ 

কথরন। 

 

একিু জল ষদ মা— এিিুকু ষদ — 

 

জল ষখথি ষনই, বিিঃ িািা—কিথরজ মশায় ষর্ িারণ কথরথচন—জল খায় না— 
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এিিুকু ষদ — এক ষো াঁক খাই মা—পাথয় পবড় …… 

 

দুপুথরর পাখ্পাখাবলর ডাথক সুদরূ পঞ্চাশ িিথরর পার হইথি িাাঁথশর মর্ মর্ শব্দ 

কাথন ভাবসয়া আথস। 

 

খুকী িথল — বপবি, ষিার ঘুম ষনথগথচ? আয় শুবি চল। 

 

হাথির দা-খানা রাবখয়া িুড়ী িথল — ওই দযাথখা, আিার ষপাড়া ত্েমুবন ধ্থরথি— 

অথিলায় এখন আর ষশাথিা না মা— এইগথলা সাি কথর রাবখ — বনথয় আয় বদবক ঐ 

িড় আগাথলডা? 
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চিুে থ পবরথেদ 
ষখাকা প্রায় দশ মাথসর হইল। ষদবখথি ষরাগা ষরাগা গড়ন, অসম্ভি রকথমর ষিাট্ট 

মুখখাবন। বনথচর মাবড়থি মাত্র দু’খাবন দাাঁি উটঠয়াথি। কারথণ অকারথণ র্খন-িখন 

ষস ষসই দু’খাবন মাত্র দুথধ্-দাাঁিওয়ালা মাবড় িাবহর কবরয়া হাথস। ষলাথক িথল— ষিৌমা, 

ষিামার ষখাকার হাবসিা িায়না করা। ষখাকাথক একিুখাবন ধ্রাইয়া বদথল আর রক্ষা 

নাই, আপনা হইথি পাগথলর মি এি হাবস শুরু কবরথি ষর্, িাহার মা িথল — আো 

ষখাকন, আজ োথমা, িড্ড ষহথসথচা, আজ িড্ড ষহথসথচা— আিার কালথকর জথনয 

একিু ষরথখ দাও। মাত্র দুইটি কো ষস িবলথি বশবখয়াথি! মথন সুখ োবকথল মথুখ িথল 

ষজ- ষজ- ষজ- ষজ এিিং দুথধ্-দাাঁি িাবহর কবরয়া হাথস। মথন দুিঃখ হইথল িথল, না-না-

না- না ও বিশ্রী রকথমর চীৎকার কবরয়া কাাঁবদথি শুরু কথর। র্াহা সামথন পায়, িাহারই 

উপর ঐ নিুন দাাঁি দু’খাবনর ষজার পরখ কবরয়া ষদথখ— মাটির ষেলা, এক িুকরা 

কাঠ, মাথয়র আাঁচল; দুধ্ খাওয়াইথি িবসথল এক এক সময় ষস হঠাৎ কাাঁসার 

ত্েনুকখানাথক মহা আনথ্ নিুন দাাঁি দু’খাবন বদয়া ষজাথর কামড়াইয়া ধ্থর। িাহার 

মা বখল্ বখল্ কবরয়া হাবসয়া উটঠয়া িথল — ওবক, হাাঁথর ও ষখাকা, ত্েনুকখানাথক 

কামথড় ধ্বল্ল ষকন? — িাড় – িাড়– ওথর কবরস বক– দু’খানা দাাঁি ষিা ষিার ষমাথি 

সম্বল — ষভথি ষগথল হাসবি বক কথর শুবন? ষখাকা িিুও িাথড় না। িাহার মা মুথখর 

বভির আিুল বদয়া অবিকথষ্ট ত্েনুকখানাথক িাড়াইয়া লয়। 

 

খুকীর উপর সি সময় বনভথর কবরয়া োকা র্ায় না িবলয়া রান্নাঘথরর দাওয়া খাবনকিা 

উাঁচু কবরয়া িাাঁথশর িাখাবর বদয়া বঘবরয়া িাহার মথধ্য ষখাকাথক িসাইয়া রাবখয়া িাহার 

মা বনথজর কাজ কথর। ষখাকা কািরার মথধ্য শুনাবন হওয়া ষেৌজদারী মামলার 

আসামীর মি আিক োবকয়া কখথনা আপন মথন হাথস, অদৃশয ষশ্রািাগথণর বনকি 

দুথি থাধ্য ভাষায় বক িথক, কখথনা িাখাবরর ষিড়া ধ্বরয়া দাাঁড়াইয়া উটঠয়া িাাঁশিথনর 

বদথক চাবহয়া োথক। িাহার মা ঘাি হইথি স্নান কবরয়া আবসথল—মাথয়র বভথজ 

কাপথড়র শব্দ পাইথিই ষখাকা ষখলা হইথি মুখ িুবলয়া এবদক-ওবদক চাবহথি োথক ও 

মাথক ষদবখথি পাইয়া একমুখ হাবসয়া িাখাবরর ষিড়া ধ্বরয়া উটঠয়া দাাঁড়ায়। িার মা 

িথল—এবক, ওমা, এই কাজল পবরথয় মুখ মুবিথয় বদথয় ষগলাম, এথকিাথর হাাঁবড়চাচা 

পাখী ষসথজ িথস আথি? ষদবখ, এবদথক আয়। ষজার কবরয়া নাকমখু রগড়াইয়া কাজল 

উঠাইথি বগয়া ষখাকার রািা মুখ এথকিাথর বসাঁদুর হইয়া র্ায়— মহা আপবত্ত কবরয়া 

রাথগর সবহি িথল ষজ–ষজ–ষজ– ষজ, িাহার মা ষশাথন না। 

 

ইহার পর মাথয়র হাথি গামিা ষদবখথলই ষখাকা খল্িল্ কবরয়া হামাগবড় বদয়া 

একবদথক িুটিয়া পলাইথি র্ায়, এক একবদন ঘাি হইথি আবসয়া সি থজয়া িথল— 

ষখাকন িথল িু-উ-উ! ষদাথলা ষিা ষখাকা? ষদাথল ষদাথল ষখাকন ষদাথল–! ষখাকা অমবন 
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িবসয়া পবড়য়া সামথন বপিথন ষিজায় দুবলথি োথক ও মথনর সুথখ ষিাট্ট হাি দুটি 

নাবড়য়া গান ধ্থর— 

 

(গীি) 
 

ষজ–এ–এ–ষজ–ষজ –ষজ – এ – এ – ই 

ষজ– ষজ– ষজ –ষজ – এ 

ষজ – ষজ– ষজ – ষজ– ষজ— 

িার মা িথল, আো োথমা আর দুথলা না ষখাকা, হথয়থচ, হথয়থচ, খুি হথয়থচ। কখথনা 

কখথনা কাজ কবরথি কবরথি সি থজয়া কান পাবিয়া শুবনি, ষখাকার ষিড়ার বভির 

হইথি ষকান শব্দ আবসথিথি না— ষর্ন ষস চুপ কবরয়া বগয়াথি! িাহার িুক ধ্ড়াস্ 

কবরয়া উটঠি — ষশয়াথল বনথয় ষগল না ষিা? ষস িুটিয়া আবসয়া ষদবখি ষখাকা সাত্জ 

উপুড়-করা একরাশ চাাঁপা েুথলর মি মাটির উপর ষি-কায়দায় ষিাট্ট হািখাবন রাবখয়া 

কখন ঘুমাইয়া পবড়য়াথি, চাবরবদক হইথি নাল্ষস বপাঁপথড়, মাবি ও সুড়সবুড় বপাঁপথড়র 

দল মহাথলাথভ িুটিয়া আবসথিথি, ষখাকার পািলা পািলা রািা ষঠা াঁি দুিা ঘুথমর 

ষঘাথর ষর্ন একিু একিু কাাঁবপথিথি, ঘুথমর ষঘাথর ষস ষর্ন মাথে মাথে ষো াঁক বগবলয়া 

ষজাথর ষজাথর বনিঃশ্বাস ষেবলথিথি— ষর্ন জাবগয়া উটঠল, আিার িখনই এমন 

ঘুমাইয়া পবড়থিথি ষর্ বনশ্বাথসর শব্দটিও পাওয়া র্াইথিথি না। 

সকাল হইথি সেযা ও সেযা হইথি অথনক রাত্ত্র পর্ থে িাহাথদর িাাঁশিাগাথনর ধ্াথর 

বনজথন িাড়ীখাবন দশ মাথসর বশশুর অে থহীন আন্-গীবি ও অথিাধ্ কলহাথসয 

মুখবরি োথক। 

 

মা ষিথলথক ষস্নহ বদয়া মানুষ কবরয়া ষিাথল, রু্থগ রু্থগ মাথয়র ষগৌরিগাো িাই সকল 

জনমথনর িািথায় িযক্ত। বকন্তু বশশু র্া মাথক ষদয়, িাই বক কম? ষস বনিঃস্ব আথস িথি, 

বকন্তু িার মন-কাবড়য়া-লওয়া হাবস, পশশিিারলয, চাাঁদ িাবনয়া গড়া মুখ, আধ্ আধ্ 

আথিাল-িাথিাল িকুবনর দাম ষক ষদয়? ওই িার ঐশ্বর্ থ, ওরই িদথল ষস ষসিা ষনয়, 

বরক্ত হাথি বভকু্ষথকর মি ষনয় না। এক একবদন র্খন হবরহর িাজাথরর বহসাি বক 

বনথজর ষলখা লইয়া িযস্ত আথি — সি থজয়া ষিথলথক লইয়া বগয়া িথল, ওথগা, 

ষিথলিাথক একিু ধ্থরা না? ষমথয়িা ষকাোয় ষিবরথয়থি—ঠাকুরত্ে বগথয়থি ঘাথি… 

ধ্থরা বদবক একিু! আবম নাইথিা, না, ষিথল ঘাথড় কথর িথস োকথলই হথি? হবরহর 

িথল — উাঁহু, ওসি ষগালমাল এখন এখাথন বনথয় এথসা না, িড় িযস্ত। সি থজয়া রাবগয়া 

ষিথলথক ষেবলয়া রাবখয়া চবলয়া র্ায়। হবরহর বহসািপত্র বলবখথি বলবখথি হঠাৎ ষদথখ 

ষিথল িার চটিজিুার পাটিিা মুথখ বদয়া বচিাইথিথি! হবরহর জিুাখানা কাবড়য়া লইয়া 

িথল—আিঃ দযাথখা, িাবধ্থয় ষগল এক কাি, আবি একিা কাজ বনথয়! 
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হঠাৎ একিা চড়াই পাখী আবসয়া ষরায়াথকর ধ্াথর িথস। ষখাকা িািার মুথখর বদথক 

চাবহয়া অিাক্ হইয়া ষসবদথক ষদখাইয়া হাি নাবড়য়া িথল –ষজ–ষজ–ষজ–ষজ– 

 

হবরহথরর বিরত্ক্ত দরূ হইয়া বগয়া ভাবর মমিা হয়। 

 

অথনক বদন আথগর এক রাত্ত্রর কো মথন পথড়। 

 

নিুন পত্িম হইথি আবসয়া ষসবদন ষস গ্রাথমর সকথলর পরামথশ থ শ্বশুরিাড়ী রীথক 

আবনথি বগয়াবিল। দুপুথরর পর শ্বশুরিাড়ীর গ্রাথমর ঘাথি ষনৌকা ষপৌৌঁবিল। বিিাথহর 

পর একটিিার মাত্র ষসখাথন আবসয়াবিল, পেঘাি মথন বিল না, ষলাকথক ত্জজ্ঞাসা 

কবরয়া ষস শ্বশুরিাড়ীর সম্মুথখ উপবস্থি হইল। িাহার ডাকাডাবকথি একটি ষগৌরািী 

বিপবিথপ ষচহারার িরুণী ষক ডাবকথিথি ষদবখিার জনয িাবহথরর দরজায় দাাঁড়াইল 

এিিং িাহার সবহি ষচাখাথচাবখ হওয়াথি ষসখান হইথি চি্ কবরয়া সবরয়া িাড়ীর মথধ্য 

েুবকয়া পবড়ল— হবরহর ভাবিথি লাবগল, ষমথয়টি ষক? িাহার রী নয় ষিা? ষস বক এি 

িড় হইয়াথি? 

 

রাত্ত্রথি সোন বমবলল। সি থজয়া দাবরদ্রয হইথি রবক্ষি িাহার মাথয়র একখানা 

লালপাড় মি্কা শাড়ী পবরয়া অথনক রাথত্র ঘথর আবসল। হবরহর চাবহয়া ষদবখয়া 

বিত্িি হইল। দশ িৎসর  আথগকার ষস িাবলকাপত্নীর বকিুই আর এই সু্রী 

িরুণীথি নাই — ষক ষর্ন ভাবিয়া নিুন কবরয়া গবড়য়াথি। মুথখর ষস কবচভািিুকু 

আর নাই িথি, বকন্তু িাহার স্থাথন ষর্ ষসৌ্র্ থ েুটিয়াথি িাহা ষর্ খুি সুলভ নথহ 

হবরহথরর ষসিুকু িুত্েথি ষদবর হইল না। হাি-পাথয়র গঠন, গবিভবি সিই বনখুাঁি ও 

নিুন। 

 

ঘথর েুবকয়া সি থজয়া প্রেমিা েিমি খাইয়া ষগল। র্বদও ষস িড় হইয়াথি, এ পর্ থে 

স্বামীর সবহি ষদখা একরূপ ঘথি নাই িবলথলই চথল। নিবিিাবহিার ষস লজ্জািুকু 

িাহাথক ষর্ন নিুন কবরয়া পাইয়া িবসল। হবরহরই প্রেথম কো কবহল। রীর 

ডানহািখানা বনথজর হাথির মথধ্য লইয়া বিিানায় িসাইয়া িবলল — ি’ষসা এখাথন, 

ভাল আথিা? 

 

সি থজয়া মৃদু হাবসল। লজ্জািা ষর্ন বকিু কাটিয়া ষগল। িবলল — এিবদন পথর িুত্ে 

মথন পড়থলা? আো, বক িথল এিবদন ডুি ষমথর বিথল? পথর ষস হাবসয়া িবলল— 

ষকন, বক ষদাষ কথরবিলাম িথলা ষিা? 

 

রীর কোিািথায় আজ পাড়াগা াঁথয়র িান ও ভবিিুকু হবরহথরর নিুন ও ভাবর বমষ্ট িবলয়া 

মথন হইল। পথর ষস লক্ষয কবরয়া ষদবখল রীর হাথি ষকিল গািকথয়ক কড় ও কাাঁথচর 
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চুবড় িাড়া অনয ষকান গহনা নাই। গবরি ঘথরর ষমথয়, বদিার ষকহ নাই, এিবদন খির 

না লইয়া ভাবর অনযায় কবরয়াথি ষস। সি থজয়াও চাবহয়া স্বামীথক ষদবখথি বিল। আজ 

সারাবদন ষস চাবর-পাাঁচ িার আড়াল হইথি উাঁবক মাবরয়া ষদবখয়াথি— স্বাস্থযময় ষর্ৌিন 

হবরহথরর সুগটঠি শরীথরর প্রবি অথি ষর্ িীথরর ভবি আবনয়া বদয়াথি, িাহা 

িািংলাথদথশর পল্লীথি সচরাচর ষচাথখ পথড় না। িাপমাথয়র কোিািথায় আজ ষস 

শুবনয়াথি িাহার স্বামী পত্িম হইথি নাবক খুি ষলখাপড়া বশবখয়া আবসয়াথি, 

িাকাকবড়র বদক হইথিও দু’পয়সা না আবনয়াথি এমন নয়। এিবদথন িাহার দুিঃখ 

ঘুবচল, ভগিান ষিাধ্ হয় এিবদথন মুখ িুবলয়া চাবহয়াথিন। সকথলই িবলি স্বামী িাহার 

সন্নযাসী হইয়া বগয়াথি — আর কখথনা বেবরথি না। মথন-প্রাথণ একো বিশ্বাস না 

কবরথলও স্বামীর পুনরাগমন এিকাল িাহার কাথি দুরাশার মিই ষঠবকয়াথি। কি 

রাত্ত্র দুত্িোয় জাবগয়া কািাইয়াথি, গ্রাথমর বিিাহ উপনয়থনর উৎসথি ভাল কবরয়া 

ষর্াগ বদথি পাথর নাই— সকথলই আহা িথল, গাথয় পবড়য়া সহানুভূবি জানায়; 

অবভমাথন িাহার ষচাথখ জল আবসি—অনাবিল ষর্ৌিথনর ষসানালী কল্পনা এিবদন 

শুধু্ আড়াথল আিডাথল বনজথন রাত্ত্রথি ষচাথখর জথল েবরয়া পবড়য়াথি, কাহারও 

কাথি মুখ েুটিয়া প্রকাশ কথর নাই, বকন্তু িবসয়া িবসয়া কিবদন ভাবিি— এই ষিা 

সিংসাথরর অিস্থা, র্বদ সিযসিযই স্বামী বেবরয়া না আথস, িথি িাপমাথয়র মিুৃযর পথর 

ষকাোয় দাাঁড়াইথি—ষক আশ্রয় বদথি? 

 

এিবদথন বকনারা বমবলল। 

 

হবরহর হাবসয়া ত্জজ্ঞাসা কবরল — আো, আমাথক র্খন িুবম ওথিলা দরজার িাইথর 

ষদখথল—িখন বচনথি ষপথরবিথল? সবিয কো ষিাথলা বকন্তু— 

 

সি থজয়া হাবসয়া িবলল — নািঃ, িা বচনথিা ষকন! প্রেমিা টঠক িুেথি পাবরবন, িারপর 

িখুবন— 

 

—আ্াথজ— 

 

— আ্াথজ নয় ষগা, আ্াথজ নয়— সবিয-সবিয! ষদখথল না, িখ্খবন মাোয় কাপড় 

বদথয় িাড়ীর মথধ্য েুকলাম? িারপর একিু চুপ কবরয়া োবকয়া আিার ত্জজ্ঞাসা 

কবরল, আো, িুবম িল ষিা, আমায় বচনথি ষপথরবিথল? িল ষিা গা িুাঁ থয়? 

 

নানা ষকথজা-অথকথজা কোিািথায় রাি িাবড়থি লাবগল। পরথলাকগি দাদার কো 

উটঠথি সি থজয়ার ষচাথখর জল আর িাাঁধ্ মাথন না। হবরহর ত্জজ্ঞাসা কবরল — িীণার 

বিথয় ষকাোয় হল? ষিাি শালীর নাম জাবনি না, আজই শ্বশুথরর মুথখ শুবনয়াথি। 
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— িার বিথয় ষহাল কুডু়থল বিথনাদপুর—ওই ষর্ িড় গাি, বক িথল? মধু্মিী। —ষসই 

মধু্মিীর ধ্াথর। 

 

একিা প্রশ্ন িার িার সি থজয়ার মথন আবসথি লাবগল—স্বামী িাহাথক লইয়া র্াইথি ষিা? 

না, ষদখাশুনা কবরয়া আিার চবলয়া র্াইথি ষসই কাশী গয়া? িবল িবল কবরয়াও মুখ 

েুটিয়া ষস কোিা বকন্তু ষকানরূথপই ত্জজ্ঞাসা কবরথি পাবরল না— িাহার মথনর 

বভির ষক ষর্ন বিথদ্রাহ ষঘাষণা কবরয়া িবলল — না বনথয় র্াক্ ষগ— আিার িা বনথয় 

িলা, ষকন এি ষিাি হথি র্াওয়া?— 

 

হবরহর সমসযার সমাধ্ান বনজ হইথিই কবরল। িবলল — কাল চল ষিামাথক িাড়ী 

বনথয় র্াই বনত্িত্্পুথর— 

 

সি থজয়ার িুথক ধ্ড়াস কবরয়া ষর্ন ষোঁকীর পাড় পবড়ল — সামলাইয়া মুথখ িবলল — 

কালই ষকন? এযত্দ্দন পথর এথল— দুবদন োথকা না ষকন? িািা মা বক ষিামায় এখুবন 

ষিথড় ষদথিন? পরশু আিার আমার িকুলেুথলর িাড়ী ষিামায় ষনমেন্ন কথর বগথয়থি 

— 

 

— ষক ষিামার িকুলেুল?… 

 

— এই গাাঁথয়ই িাড়ী — এ পাড়ায়, আিার ও-পাড়াথি বিথয় হথয়থচ। পথর ষস আিার 

হাবসয়া িবলল, কাল সকাথল ষিামাথক ষদখথি আসথি িথলথচ ষর্— 

 

কোিািথার ষরাি একইভাথি চবলল — রাত্ত্র গভীর হইল। িাড়ীর ধ্াথরই সজথন গাথি 

রািজাগা পাখী অদ্ভুি রি কবরয়া ডাবকথিবিল। হবরহথরর মথন হইল িািংলার এই 

বনভৃি পল্লীপ্রাথের িাাঁশিথনর িায়ায় একখাবন ষস্নহিযগ্র গৃহথকাণ র্খন িাহার 

আগমথনর আশায় মাথসর পর মাস, িৎসথরর পর িৎসর  অভযে থনাসজ্জা সাজাইয়া 

প্রিীক্ষা কবরয়াথি, বকথসর সোথনই ষস িখন পত্িথমর অনুি থর অপবরবচি 

মরুপাহাথড়র োাঁথক োাঁথক গৃহহীন বনরাশ্রথয়র নযায় ঘুবরয়া মবরথিবিল ষর্! 
 

রাি-জাগা পাখীিা একথঘথয় ডাবকথিবিল, িাবহথরর ষজযাৎস্না ক্রথম ক্রথম ম্লান হইয়া 

আবসথিথি। এক বহথসথি এই রাত্ত্র িাহার কাথি িড় রহসযময় ষঠবকথিবিল, সম্মথুখ 

িাহাথদর নিজীিথনর ষর্ পে বিস্তীণ থ ভবিষযথি চবলয়া ষগথি—আজ রািটি হইথিই 

িাহার শুরু। ষক জাথন ষস জীিন ষকমন হইথি? ষক জাথন জীিন-লক্ষ্মী ষকান্ সাত্জ 

সাজাইয়া রাবখয়াথিন িাহাথদর ষস অবনবদথষ্ট ভবিষযথির পাথেয়-রূথপ? 

 

দুজথনরই মথন ষিাধ্ হয় অথনকিা অস্পষ্টরূথপ একই ভাি জাবগথিবিল। দুজথনই 

চুপ কবরয়া জানালার িাবহথরর োাঁথক ষজযাৎস্নারাত্ত্রর বদথক চাবহয়া রবহল। 
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িারপর কিবদন কাটিয়া বগয়াথি। িখন ষকাোয় বিল এই বশশুর পাত্তা? 
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পঞ্চম পবরথেদ 
ইত্্র ঠাক্রুণ বেবরয়া আবসয়াথি িয় সাি মাস হইল, সি থজয়া বকন্তু ইহার মথধ্য 

একবদনও িুড়ীর সথি ভাল কবরয়া কো কথহ নাই। আজকাল িাহার আরও মথন হয় 

ষর্ িুড়ী ডাইনী সািকুলখাগীিাথক িাহার ষমথয় ষর্ন িাহার ষচথয়ও ভালিাথস। বহিংসা 

ষিা হয়ই, রাগও হয়। ষপথির ষমথয়থক পর কবরয়া বদথিথি। দু’ষিলা কোয় কোয় 

িুড়ীথক সময় োবকথি পে ষদবখিার উপথদশ ইবিথি জানাইয়া ষদয়। ষস পে ষকান্ 

বদথক— জ্ঞান হইয়া অিবধ্ আজ পর্ থে সত্তর িৎসথরর মথধ্য িুড়ী িাহার সোন পায় 

নাই, এিকাল পথর ষকাোয় িাহা বমবলথি, ভাবিয়াই ষস ঠাহর পায় না। 

 

িষ থার ষশষবদথক িুড়ী অিথশথষ এক রু্ত্ক্ত ঠাওরাইল। িয় ষক্রাশ দথূর ভািারহাটিথি 

িাহার জামাইিাড়ী। িাহার জামাই চন্দ্র মজমুদার িাাঁবচয়া আথিন। জামাইথয়র অিস্থা 

ষিশ ভাল, সম্পন্ন গৃহস্থ, অিশয ষমথয় মারা র্াওয়ার সথি সথিই জামাই-এর সথি 

সম্পকথ উটঠয়া বগয়াথি— আজ পাঁয়ত্ত্রশ-িত্ত্রশ িৎসথরর আথগকার–কো–িাহার পর 

আর কখনও ষদখাথশানা িা খিরাখিথরর ষলন-ষদন হয় নাই। িিুও র্বদ ষসখাথন 

র্াওয়া র্ায়, জামাই একিু আশ্রয় বদথি বক গররাজী হইথি? 

 

সেযার পূথি থ ভািারহাটি গ্রাথম েুবকয়া একখানা িড় চিীমিথপর সম্মুথখ গাথড়ায়ান 

গাড়ী দাাঁড় করাইল। গাথড়ায়াথনর ডাক-হাাঁথক একজন চত্িশ-পাঁবচশ িৎসথরর রু্িক 

আবসয়া িবলল — ষকাোকার গাবড়? িাহার বপিথন বপিথন একজন িদৃ্ধ িাড়ীর বভির 

হইথি ত্জজ্ঞাসা কবরথি কবরথি িাবহর হইথলন— ষক রাধু্? ত্জথজ্ঞস কথরা ষকাো 

ষেথক আসথিন? 

 

িুড়ী বচবনল — বকন্তু অিাক্ হইয়া রবহল — এই ষসই িাহার জামাই চ্র! চবল্লশ 

িৎসর  পূথি থর ষস সিল ষদাহারা-গড়ন সুথচহারা ষিথলটির সথি এই পক্বথকশ প্রিীণ 

িযত্ক্তর মথন মথন িুলনা কবরয়া ষস ষর্ন হাাঁপাইয়া উটঠল। পরক্ষথণই ষকমন এক 

বিবভন্ন ভাথির সিংবমশ্রথণ উৎপন্ন না-হাবস-না-দুিঃখ ষগাথির মথনর ভাথি ষস বিহ্বথলর 

মি ডাক িাবড়য়া কাাঁবদয়া উটঠল। অথনক বদন পথর ষমথয়র নাম ধ্বরয়া কাাঁবদল। 

 

বিিয়বিমূঢ় চন্দ্র মজমুদার প্রেমিা আকাশ-পািাল হািড়াইথিবিথলন, পথর 

িযাপারিা িুত্েথলন ও আবসয়া শাশুড়ীর পাথয়র ধূ্লা লইয়া প্রণাম কবরথলন। একিু 

সামলাইয়া িুড়ী মাোয় কাপড় িুবলয়া বদয়া ভািাগলায় িবলল— ষিামার কাথি এথয়বচ 

িািাজী এিবদন পথর— একিুখাবন আেথয়র জবনয–আর কডা বদনই িা িাাঁচথিা! 

ষকউ ষনই আর ত্ত্রভুিথন— এই িয়থস দুথিা ভাি কাপথড়র জবনয— 
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মজমুদার মহাশয় িড়থিথলথক গাবড়র দ্রিযাবদ নামাইথি িবলথলন ও ষিথলর সথি 

শাশুড়ীথক িাড়ীর মথধ্য পাঠাইয়া বদথলন। বিিীয়পথক্ষর বিধ্িা ষমথয় ও িড় পুত্রিধূ্ 

সিংসাথরর গৃবহণী। আরও বিনটি পুত্রিধূ্ আথি। নাবি-নাবিনীও বিন-চারটি। 

 

িালগাথির গাঁ বড়র খুাঁটি ও আড়ািাাঁধ্া প্রকাি প্রকাি দুইখানা দাওয়া উাঁচু আিচালা ঘর 

ত্জবনসপত্র, বস্ুকথিারথি ষিাোই, পা ষেবলিার স্থানাভাি। মজমুদার মহাশথয়র 

বিধ্িা ষমথয়টির নাম পহমিিী। খুি ভাল ষমথয়— ষস বনথজর হাথি েল কাটিয়া 

জলখািার সাজাইয়া অিযে আপযাবয়ি কবরয়া কাথি িসাইয়া খাওয়াইল; একো 

ওকো ত্জজ্ঞাসা কবরথি লাবগল, িবলল— বদবদমা, আমায় কখথনা ষদথখনবন, না? 

কখথনা ষিা এবদথক পাথয়র ধু্থলা দযাবন্ন এর আথগ! আক ষকথি ষদথিা বদবদমা? দাাঁি 

আথি? পাথশর রান্নাঘথর ষিথলথমথয়রা সেযাথিলা ভাি খাইথি িবসয়া পহ পচ 

কবরথিথি। একজন ষচাঁ চাইয়া িবলথিথি, ও মা দযাথখা, উবম সি ডালিুকু আমার পাথি 

বদথে! পুত্রিধূ্ ষচাঁ চাইথিথি, ওর কাথি ষখথি িবসস্ ষকন? ষরাজ না িলবচ আলাদা িস্

বি– এই উবম, িড্ড িাড় হথয়থচ, না? 

 

বকন্তু দশ-িাথরা বদন কাটিয়া ষগল, িুড়ীর সি ষকমন নিুন নিুন ষঠবকথি লাবগল, 

ষিমবন স্বত্স্ত পাওয়া র্ায় না— নিুন ধ্রথণর ঘরথদার, নিুন পেঘাি, নিুন ভাথির 

গৃহস্থালী। ষকমন ষর্ন মথন হয় এ টঠক িাহার বনথজর নয়, সি পর। প্রবিবদন সেযার 

সময়ই মথন পবড়ি বনবরবিবল দাওয়া আর খুকী-ষখাকার মুখ। বদন কুবড়ক পথর িুড়ী 

র্াইিার জনয িিেি্ কবরথি লাবগল। এখাথন আর মন ষিথক না। কিথার প্রেম পথক্ষর 

শাশুড়ীর এ আকত্িক আবিভথাি ও িাাঁহার মিলি  শুবনয়া িাড়ীর িড়িধূ্ প্রেম হইথিই 

সন্তুষ্ট বিথলন না, অেধ্ থাথন খুশী িাড়া অ-খুশী হইথলন না। চন্দ্র মজমুদাথরর ইো বক 

বিল ভগিান জাথনন, বকন্তু িড়থিথল ও িড়িধূ্র ভথয় বকিু িবলথি পাবরথলন না। 
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ষষ্ঠ পবরথেদ 
ও পাড়ার দাসীঠাকরুন আবসয়া হাবসমুথখ িবলল–পয়সা দুথিার জনয এথয়বিলাম ষিৌ, 

ইত্্র বপবস কাল আমার কাি ষেথক একিা ষনানা বনথয় এল, িথল্ল, কাল দাম বগথয় 

ষচথয় বনথয় এথসা– 

 

সি থজয়া ঘথরর কাজকম থ কবরথিবিল, অিাক হইয়া িবলল–ষনানা বকথন এথনথি 

ষিামার কাি ষেথক? 

 

দাসীঠাকরুন ষঘার িযিসাদার মানুষ। সামানয ষিাঁ িুল আমড়া হইথি একগাবি শাক 

পর্ থে পয়সা না লইয়া কাহাথকও ষদয় না। দাসীর অমাবয়ক ভাি অেবহি হইয়া ষগল। 

িবলল–এথনথচ বকনা ত্জথজ্ঞস কথরা না ষিামার ননদথক! সকালথিলা বক বমথেয িলথি 

এলাম দুথিা পয়সার জনয? চার পয়সার কথম আবম ষদথিা না-িলথল িুথড়ামানুষ 

খািার ইথে হথয়থি—িা র্াক দু’পয়সাথিই– 

 

রাথগ সি থজয়ার মুখ বদয়া কো িাবহর হইল না। ষনানার মথিা েল র্াহা বকনা এি 

অপর্ থাপ্ত িথন জিথল েথল ষর্ গরু-িািুথরর পর্ থে খাইয়া অরুবচ হইয়া র্ায়, িাহা 

আিার পয়সা বদয়া বকবনয়া খাইিার ষলাক ষর্ পাড়াগা াঁথয় আথি, িাহা সি থজয়ার 

ধ্ারণায় আথস না। 

 

টঠক এই সময় ইত্্র িুবড় ষকাো হইথি আবসয়া উপবস্থি হইল। সি থজয়া িাহার উপর 

ষর্ন োাঁপাইয়া পবড়য়া িবলল–িবল হযাথ গা, বিন কাল বগথয়থি, এককাথল ষিা ষঠথকচ, 

র্ার িথস খাই িাাঁর পয়সায় ষিা একিু দুখ-দরদ কথর চলথি হয়? ষনানা বগথয়চ 

বকনথি? ষকাো ষেথক ষিামায় িবসথয় আজ ষনানা কাল দানা খাওয়াি? শথখর পয়সা 

বনথজ ষেথক বনথয় দাওথগ র্াও, পথরর ওপর বদথয় শখ করথি লজা হয় না? 

 

িুবড়র মুখ শুকাইয়া বগয়াবিল, িিুও একিুখাবন হাবস আবনিার ষচষ্টা কবরয়া িবলল–িা 

ষদ ষিৌ–পাকা ষনানাডা, িা ভািলাম বনই ষখথয়, কড়া বদনই িা িাাঁচথিা? িা বদথয় ষদ 

দুথিা পয়সা– 

 

সি থজয়া চিুগণ বচৎকার কবরয়া িবলল–িড় পয়সা সস্তা ষদথখা াঁচ বকনা? বনথজর 

ঘটিিাটি আথি, বিত্ক্র কথর বনথয় দাও বগথয় পয়সা– 

 

পথর ষস ঘড়া লইয়া বখড়বক দুয়ার বদয়া ঘাথির পথে িাবহর হইয়া ষগল। 

 

দাসী খাবনকিা দাাঁড়াইয়া োবকয়া িবলল-আমার নাথক খি কাথন খি, ত্জবনস ষিথচ 

এমন হয়রান ষিা কখনও হইবন!! ষিামায়ও িবল ইত্্র বপবস, বনথজর পয়সাই র্বদ না 
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বিল। িথি ষিামার কাল ষনানািা আনা ভাথলা হয়বন িাপু, ও-রকম ধ্াথর ত্জবনসপত্তর 

আর এষনা না। িা ষিামাথদর েগড়া ষিামরা কথরা, আবম গবরি ষলাক, ও ষিলা 

আসথিা, আমার পয়সাদুথিা িাপু ষেথল বদথয়া– 

 

দাসীর বপিু বপিু খুবক। িাবহথরর উঠান পর্ থে আবসল। িবলথি িবলথি আবসল–বপবসমা 

িুথড়া মানুষ, একিা ষনানা এথনথি, িা িুত্ে িথক? ষখথি ইথে হয় না, হযা াঁ দাসীবপবস? 

ষিশ ষনানা, আমায় আধ্খানা কাল বদথয়থি–ষিামার িাবড় িতু্ে গাি আথি বপবস?–পথর 

ষস ডাবকয়া কবহল–ষশাথনা না দাসীবপবস, আবম একিা পয়সা ষদথিা এখন, পুিুথলর 

িাথে আথি, মা ঘথর চাবি বদথয় ঘাথি ষগল, এথল নুবকথয় ষদথিা এখন, মাথক ষিাথলা 

না ষর্ন বপবস। 

 

দুপুথরর বকিু পূথি থ ইত্্র িুবড় িাবড় হইথি িাবহর হইয়া র্াইথিথি। িাাঁ হাথি ষিাি 

একিা ময়লা কাপথড়র পুিুবল, ডানহাথি বপিথলর চাদথরর ঘটিিা িুলাথনা, িগথল 

একিা পুথরাথনা মাদুর, মাদুথরর পাড় বিবড়য়া কাটঠগবল িুবলথিথি। 

 

খুবক। িবলল, ও বপবস, র্াসথন–ও বপবস ষকাোয় র্াবি? পথর ষস িুথি আবসয়া মাদুথরর 

বপিনিা িাবনয়া ধ্বরল। িুই চথল ষগথল আবম কাাঁদথিা বপবস—টঠক– 

 

সি থজয়া ঘথরর দাওয়া হইথি িবলল, িা র্াথি র্াও, ষগারস্তর অকলযাণ কথর র্াওয়া 

ষকন? ষিথলবপথল বনথয় ঘর কবর, এিকাল র্ার ষখথল িার একিা মিল ষিা ষদখথি 

হয়, অনখ সমথয় না ষখথয় চথল বগথয় িারপর ষগারস্তর একিা অকথলযণ িাধু্ক, এই 

ষিামার ইথে ষিা? ওই রকম কুচকুথর মন না হথল বক আর এই দশা হয়?… 

 

িুবড় বেবরল না। খুবক। কাাঁবদথি কাাঁবদথি অথনক দরূ পর্ থে সথি সথি ষগল। 

 

িুবড় বগয়া গ্রাথমর ও-পাড়ার নিীন ষঘাষাথলর িাবড় উটঠল। নিীন ষঘাষাথলর িউ সি 

বনয়া গাথল হাি বদয়া িবলল-ওমা, এমন ষিা কখনও শুবনবন, হযাথগা খুবড়? িা োথকা 

বম, এইখাথনই োথকা। 

 

মাস-দুই ষসখাথন োকার পর িুবড় ষসখান হইথি িাবহর হইয়া বিনকবড় ষঘাষাথলর িাবড় 

ও িো হইথি পূণ থ চক্রিিীর িাবড় আশ্রয় লইল। প্রথিযক িাবড়থিই প্রেম আপযায়থনর 

হৃদযিিুকু বকিুবদন পর উবিয়া র্াওয়ার পথর িাবড়র ষলাথক নানা রকথম বিরত্ক্ত 

প্রকাশ কবরি। পরামশ থ বদি েগড়া বমিাইয়া ষেবলয়া িাবড় বেবরয়া র্াইথি। িুবড় 

আরও দু’এক িাবড় ঘুবরল, সি সময়ই িাহার ভরসা বিল িাবড় হইথি আর ষকহ না 

হয়, অেি হবরহর ডাবকয়া পাঠাইথি। বকন্তু বিনমাস হইয়া ষগল, ষকহই আগ্রহ কবরয়া 

ডাবকথি আবসল না। দুগ থা াঁও আথস নাই। িুবড় জাথন ও-পাড়া হইথি এ-পাড়া অথনক 
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দথূর, ষিাি ষমথয় এিদরূ আবসথি পাথর না। ষস আশায় আশায় ও-পাড়ায় দু’একিার 

ষগল, খুবকর সথি ষদখা হইল না। 

 

িাথরা মাস ষলাথকর িাবড় আশ্রয় হয় না। পুি-পাড়ার বচথে গয়লানীর চালা ঘরখাবন 

পবড়য়া বিল–মাস দুই পথর সকথল বমবলয়া ষসই ঘরখাবন িুবড়র জনয টঠক কবরয়া বদল 

এিিং টঠক কবরল পাড়া হইথি সকথল বকিু বকিু সাহার্য কবরথি। ঘরখানা বনিাে ষিাি, 

বিথি ষিড়ার ষদয়াল, পাড়া হইথি দথূর, একিা িাাঁশিথনর মথধ্য। ষলাথকর মথুখ শুবনি 

সি থজয়া নাবক িবলয়াথি–ষিজ ষদখুক পাাঁচজথন। এ িাবড় আর না, আমার িািাথদর 

মুথখর বদথক ষর্ িাকায়বন—িাথক আর আমার ষদাথর মাো গলাথি হথি না, ভাগাথড় 

পথড় মরুক বগথয়। 

 

র্াহাথদর সাহার্য কবরিার কো বিল, িাহারা প্রেম বদনকিক খুি উৎসাথহর সথি 

ষজাগাইল, ক্রথম বকন্তু িাহাথদর আগ্রহও বকবময়া ষগল। িুবড় ভাথি, ষকন ষসবদন অি 

রাগ কথর চথল এলাম? ষিী িারণ কথল্ল, খুবক। কি কাাঁদথল, হাথি ধ্থর িানািাবন কথল্ল–

! বনথজর উপর অিযে দুিঃথখ ষচাথখর জথল দুই ষিািড়াথনা গাল ভাবসয়া র্ায়। িথল—

ষশষ কালডা এি দুিঃখুও বিল আথদথষ্ট-আজ র্বদ ষমথয়ডাও োকথিা– 

 

পচত্র মাথসর সিংক্রাবে। সারাবদন িড় ষরৌথদ্রর ষিজ বিল, সেযার সময় একিু একিু 

িািাস িবহথিথি, ষগাসা াঁইপাড়ায় চড়থকর োক এখনও িাত্জথিথি, ষমলা এখনও ষশষ 

হয়। नाङ््गरे। 

 

ষরৌথদ্র এ-িাবড় ও-িাবড় ঘুবরয়া ও দুভথািনায় িুবড়র ষরাজ সেযার পথর একিু একিু জ্বর 

হয়। ষস মাদুর পাবিয়া দাওয়ায় চুপ কবরয়া শুইয়া আথি, মাোর কাথি মাটির ভাাঁথড় 

জল। বপিথলর চাদথরর ঘটিিা ইবিমথধ্য চার আনায় িাাঁধ্া বদয়া চাল ষকনা হইয়াথি। 

জ্বথরর িৃষ্ণায় মাথে মাথে একিু একিু জল মাটির ভাাঁড় হইথি খাইথিথি। 

 

–বপবসমা!…িুবড় কাাঁো ষেবলয়া লাোইয়া উটঠল, দাওয়ার পপঠায় খুবক উটঠথিথি, 

বপিথন িাহাথদর পাড়ার ষিহারী চকবত্তর ষমথয় রাজী। খুবকর পরথন েরসা কাপড়, 

আাঁচথলর প্রাথে বক সি ষপািলা-পুিবল িাাঁধ্া। িুবড়র মুখ বদয়া ষিবশ কো িাবহর হইল 

না। প্রিল আগ্রথহ ষস শীর্ণ হাি িাড়াইয়া িাহাথক জ্বরিপ্ত িুথক জড়াইয়া ধ্বরল। 

 

–িবলসথন কাউথক বপবস, ষকউ ষর্ন ষির পায় না, চড়ক ষদথখ সথ্থিলা চুবপ চুবপ 

এলাম, রাজীও এথলা আমার সথি, চড়থকর ষমলা ষেথক এই দযাখ, ষিার জথনয সি 

এথনবচ– 

 

খুবক। পুিবল খুবলল। 
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–মুড়বক বপবসমা, ষিার জথনয দু’পয়সার মুড়বক আর দুথিা কদমা আর ষখাকার জথনয 

একিা কাথঠর পুিুল–। 

 

িুবড় ভাথলা কবরয়া উটঠয়া িবসল। ত্জবনসগথলা নাবড়থি চাবড়থি িবলল–ষদবখ ষদবখ, ও 

আমার মাবনক, কি ত্জবনস। এথনথচ দযাথখ। রাজরানী হও, গবরি বপবসর ওপর এি 

দয়া! ষদবখ ষখাকার কাথঠর পুিুলডা! িািঃ বদবিয পুিুল-কডা পয়সা বনথল?… 

 

এক ষোাঁক কোিািথার পথর খুবক। িবলল–বপবস, ষিার গা ষর্ িড্ড গরম? 

 

–সমস্ত বদন টিউথর ষিবড়থয় এই রকমডা হথয়থি, িাই িবল একিু শুথয় োবক– 

 

ষিথলমানুষ হইথলও দুগ থা বপবসমার ষরৌথদ্র ঘুবরিার কারণ িুত্েল। দুিঃথখ ও অনাহাথর 

শীণ থ বপবসমার গাথয় ষস সথস্নথহ হাি িুলাইয়া িবলল, িুই অবিবশয কথর িাবড় র্াস-সথ্ 

ষিলা গল্প শুনথি পাইথন, বকিু না-কাল র্াবি—-ষকমন ষিা? 

 

িুবড় আনথ্ উেবসি হইয়া উটঠল, িবলল, ষিৌ িুত্ে ষিাথক বকিু িথল বদথয়থি আজ? 

 

রাজী িবলল–খুবড়মা ষিা বকিু িথল ষদয়বন বপবসমা, ওথক ষিা এখাথন খুবড়মা আসথি 

ষদয় না। আমরা িলথল িথক, িথি িুবমও ষর্থয়া বপবসমা। িুবম একিুখাবন ষিাথলা, 

িাহথল খুবড়মা আর বকিু িলথি না– 

 

খুবক। িবলল-কাল িুই টঠক র্াস বপবস, মা বকিু িলথি না।–িাহথল এখন িাবড় র্াই 

বপবস, কাউথক ষর্ন িবলসথন? কাল সকাথল টঠক র্াস বকন্তু। 

 

সকাথল উটঠয়া িুবড় ষদবখল শরীরিা একিু হালকা। একিু ষিলা হইথল ষিাট্ট পুিুবলথি 

ষিড়া-ষখা াঁড়া কাপড় দু’খানা ও ময়লা গামিাখানা িাাঁবধ্য়া িুবড় িাবড়র বদথক চবলল। 

পথে ষগাপী ষিাষ্টথমর ষিৌ িবলল, বদবদ ঠাকরুন, িা িাবড় র্াথ ে িতু্ে?? ষিৌবদবদর রাগ 

চথল বগথয়থি িুত্ে? 

 

িুবড় একগাল হাবসল, িবলল–কাল দুগ থা ষর্ সথ্ ষিলা ডাকথি বগথয়বিল, কি কাাঁদথল, 

িথল্ল, মা িথলথচ-চ’ বপবস িাবড় চ’—িা আবম িল্লাম–আজ িুই র্া, কাল সকাল ষিলাডা 

ষহাক, আবম িাবড় বগথয় উঠথিা।–ষমথয়র আমার কি কান্না, ষর্থি বক চায়!..িাই 

সকাথল র্াত্ে। 
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িুবড় েুবকয়া ষদবখল ষকহ িাবড় নাই। কাল সারারাি জ্বর ষভাথগর পর এিিা পে ষরৌথদ্র 

দুি থল শরীথর আবসয়া ষিাধ্ হয় অিসন্ন হইয়া পবড়য়াবিল, পুিুবলিা নামাইয়া ষস বনথজর 

ঘথরর দাওয়ার পপঠায় িবসয়া পবড়ল। 

 

একিু পথরই বখড়বক ষদার ষঠবলয়া সি থজয়া স্নান কবরয়া নদী হইথি বেবরল। এবদথক 

ষচাখ পবড়থল িুবড়থক িবসয়া োবকথি ষদবখয়া ষস বিিথয় বনি থাক হইয়া একিুখাবন 

দাাঁড়াইল িুবড় হাবসয়া িবলল–ও ষিৌ, ভাথলা আবিস? এই অযালাম অযাত্দ্দন পথর, 

ষিাথদর ষিথড় আর ষকাোয় র্াথিা এ িয়থস–িাই িবল– 

 

সি থজয়া আগাইয়া আবসয়া িবলল–িুবম এ িাবড় বক মথন কথর? 

 

িার ভািভবি ও গলার স্বথর িুবড়র হাবসিার উৎসাহ আর িড় রবহল না। সি থজয়া কোর 

উত্তর বদথি না বদয়াই িবলল–এ িাবড় আর ষিামার জায়গা বকিুথিই হথি না– ষস 

ষিামাথক আবম ষসবদন িথল বদথয়বচ–ষের ষকান মুথখ এথয়চ? 

 

িুবড় কাথঠর মথিা হইয়া ষগল, মুখ বদয়া আর ষকান কো িাবহর হইল না। পথর ষস 

হঠাৎ এথকিাথর কাাঁবদয়া িবলল–ও ষিৌ, আমন কথর িবলসথন–একিুখাবন ঠাই ষদ 

আমাথর–ষকাোয় র্াথিা। আর ষশষকালডা িল বদবকবন—িিু এই বভথিিাথি– 

 

–নযাও, আর বভথির ষদাহাই বদথি হথি না, বভথির কলযাণ ষভথি ষিামার ষিা ঘমু ষনই, 

র্াও একু্ষবন বিথদয় হও, নইথল অনাে িাধ্াথিা– 

 

িযাপার এরূপ দাাঁড়াইথি িুবড় ষিাধ্ হয় আথদৌ প্রিযাশা কথর নাই। জলমগ্ন িযত্ক্ত ষর্মন 

ডুবিয়া র্াইিার সময় র্াহা পায় িাহাই আাঁকড়াইয়া ধ্বরথি চায়, িুবড় ষসইরূপ মুঠা 

আাঁকড়াইয়া আশ্রয় খুত্জথি লক্ষযহীন ভাথি এবদক ওবদক চাবহল–আজ িাহার ষকমন 

মথন হইল ষর্, িহুবদথনর আশ্রয় সিয সিযই িাহার পাথয়র িলা হইথি সবরয়া 

র্াইথিথি, আর িাহাথক ধ্বরয়া রাবখিার উপায় নাই। 

 

সি থজয়া িবলল–র্াও আর িথস ষেথক না ঠাকুরত্ে, ষিলা হথয় র্াথে আমার কাজকম থ 

আথি, এখাথন ষিামার জায়গা ষকাথনারকথম বদথি পারথিা না– 

 

িুবড় পুাঁিুবল লইয়া অবিকথষ্ট আিার উটঠল। িাবহর দরজার কাথি র্াইথি িাহার নজর 

পবড়ল িাহার উঠান-োাঁথির োাঁিাগািিা পাাঁবচথলর ষকাথণ ষঠস ষদওয়াথনা আথি, আজ 

বিন-চাবর মাস িাহাথি ষকহ হাি ষদয় নাই। এই বভিার ঘাসিুকু, ওই কি র্থত্ন ষপাাঁিা 

ষলিু গািিা, এই অিযে বপ্রয় োাঁিাগািিা, খুবক, ষখাকা, ব্রজ বপথসর বভিা–িার সত্তর 

িৎসথরর জীিথন এ সি িাড়া ষস আর বকিু জাথনও নাই, িুথেও নাই। 
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বচরকাথলর মথিা িাহারা আজ দথূর সবরয়া র্াইথিথি। 

 

সজথনিলা বদয়া পুিুবল িগথল র্াইথি বপিন হইথি রায়িাবড়র বগবন্ন িবলল–ঠাকমা, 

বেথর র্াথে ষকাোয়? িাবড় র্াথি না? উত্তর না পাইয়া িবলল–ঠাকমা আজকাল কাথনর 

মাো এথকিাথর ষখথয়থি। 

 

পিকাথল ও-পাড়া হইথি ষক আবসয়া িবলল–ও মা-ঠাকরুন, ষিামাথদর িুবড় ষিাধ্ হয় 

মথর র্াথে, পাবলিথদর ষগালার কাথি দুপুর ষেথক শুথয় আথি, ষরাদুথর বেথর র্াত্েল, 

আর ষর্থি পাথরবন–একিার বগথয় ষদথখ এথসা—দাদাঠাকুর িাবড় ষনই? একিার 

পাটঠথয় ষদও না। 

 

পাবলিথদর িড় মাচার িলায় ষগালার পাথশ ইত্্র ঠাকরুন। মবরথিবিল একো সিয। 

হবরহথরর িাবড় হইথি বেবরথি বেবরথি িাহার গা ষকমন কথর, ষরৌথদ্র আর আগাইথি 

না পাবরয়া এইখাথনই শুইয়া পথড়। পাবলথিরা চিীমিথপ িুবলয়া রাবখয়াবিল। িুথক 

বপথঠ ষিল মাবলশ, পাখার িািাস, সি কবরিার পথর ষিবশ ষিলায় অিস্থা খারাপ িতু্েয়া 

নামাইয়া রাবখয়াথি। পাবলি-পাড়ার অথনথক বঘবরয়া দাাঁড়াইয়া আথি। ষকহ 

িবলথিথি– িা ষরাদুথর ষিরুথলই িা ষকন? ষসাজা ষরাদুরিা পথড়থচ আজ? ষকহ 

িবলথিথি–এখুবন সামথল উঠথি এখন, বভরবম ষলথগথি ষিাধ্ হয়– 

 

বিশু পাবলি িবলল–বভরবম নয়। িুবড় আর িাাঁচথি না, হবরথজঠা ষিাধ্ হয় িাবড় ষনই, 

খির ষিা ষদওয়া হথয়থচ, বকন্তু এিদরূ আথস ষক? 

 

শুবনথি পাইয়া দীনু চক্রিিী িড় ষিথল েণী িযাপার বক ষদবখথি আবসল। সকথল 

িবলল–দাও দাদাঠাকুর, ভাবগযস এথস পথড়চ, একিুখাবন গিাজল মুথখ দাও বদবক। 

দযাথখা ষিা কাি, িামুনপাড়া না বকিু না—ষক একিু মুথখ জল ষদয়? 

 

েণী হাথির পিাঁবচকাথঠর লাটঠিা বিশু পাবলথির হাথি বদয়া িুবড়র মথুখর কাথি িবসল। 

কুবশ কবরয়া গিাজল লইয়া ডাক বদল–ও বপবসমা! 
 

িুবড় ষচাখ ষমবলয়া েযাল েযাল কবরয়া মুথখর বদথক চাবহয়াই রবহল, িাহার মথুখ ষকান 

উত্তর শুনা ষগল না। েণী আিার ডাবকল–ষকমন আথিন বপবসমা? শরীর বক অসুখ 

মথন হথে? 

 

পথর ষস গিাজলিুকু মুথখ োবলয়া বদল। জল বকন্তু মুথখর মথধ্য ষগল না, বিশু পাবলি 

িবলল–আর একিার দাও দাদাঠাকুর– 
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আর খাবনকক্ষণ পথর েণী িুবড়র ষচাথখর পািা িুজাইয়া বদথিই ষকািরগি 

অথনকখাবন জল শীণ থ গাল-দুিা িাবহয়া গড়াইয়া পবড়ল। 

 

ইত্্র ঠাকরুথনর মৃিুযর সথি সথি বনত্িত্্পুর গ্রাথম ষসকাথলর অিসান হইয়া 

ষগল। 
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আম-আাঁটির ষভাঁ পু 

সপ্তম পবরথেদ 

 

ইত্্র ঠাকরুথনর মৃিুযর পর চার-পাাঁচ িৎসর  কাটিয়া বগয়াথি। মাঘ মাথসর ষশষ, শীি 

ষিশ আথি। দুই পাথশ ষোথপ-োথপ-ষঘরা সরু মাটির পে িাবহয়া বনত্িত্্পুথরর 

কথয়কজন ষলাক সরস্বিীপূজার পিকাথল গ্রাথমর িাবহথরর মাথঠ নীলকি পাবখ 

ষদবখথি র্াইথিবিল। 

 

দথলর একজন িবলল, ওথহ হবর, ভূষথণ ষগায়ালার দরুন কলািাগানিা ষিামরা বক 

ষের জমা বদথয়থচা নাবক? 

 

র্াহাথক উথদ্দশ কবরয়া িলা হইল িাহাথক ষদবখথল দশ িৎসর  পূথি থর ষস হবরহর রায় 

িবলয়া মথন হয় না। এখন ষস মধ্যিয়বস, পুরাদস্তুর সিংসারী, ষিথলথমথয়র িাপ হবরহর 

খাজনা সাবধ্য়া গ্রাথম গ্রাথম ষঘাথর, পপিৃক আমথলর বশষযথসিথকর ঘরগবল সোন 

কবরয়া িবসয়া গরুবগবর চালায়, হাথরাথঠ জবমর ঘরাবমর সথি ত্েথি-পিথলর দর-দস্তুর 

কবরয়া ষঘাথর, িাহার সথি আথগকার ষস অিাধ্াগবি, মুক্তপ্রাণ, ভিঘুথর রু্িক 

হবরহথরর ষকান বমল নাই। ক্রথম ক্রথম পত্িথমর ষস-জীিন অথনক দথূরর হইয়া 

বগয়াথি—ষসই চুনার দুথগ থর চওড়া প্রাচীথর িবসয়া িবসয়া দরূ পাহাথড়র সূর্ থস্ত ষদখা, 

ষকদাথরর পথে ষিজপািার িথন রাি-কািাথনা, শাহ কাথশম সুথলমানীর দরগার 

িাগান হইথি িক কমলথলিু বিবড়য়া খাওয়া, গবলি ষরৌপযধ্ারার মষিা স্বে, উজ্জ্বল 

বহমশীিল স্বগ থনদী অলকান্া, দশাশ্বথমধ্ ঘাথির জথলর ধ্াথরর রানা–একিু একিু 

মথন পথড়, ষর্ন অথনকবদন আথগকার ষদখা স্বে। 

 

হবরহর সায়সূচক বকিু িবলথি বগয়া বপিন বেবরয়া িবলল, ষিথলিা আিার ষকাোয় 

ষগল? ও ষখাকা, ষখাকা-আ-আ-— 

 

পথের িাাঁথকর আড়াল হইথি একটি িয় সাি িিথরর েুিেুথি সু্র, বিপবিথপ 

ষচহারার ষিথল িুটিয়া আবসয়া দথলর নাগাল ধ্বরল। হবরহর িবলল—আিার বপবিথয় 

পড়থল এরই মথধ্য? নাও এবগথয় চল– 

 

ষিথলিা িবলল–িথনর মথধ্য বক ষগল িািা? িড় িড় কান? 

 

হবরহর প্রথশ্নর বদথক ষকান মথনাথর্াগ না বদয়া নিীন পাবলথির সথি মৎসযবশকাথরর 

পরামশ থ িাাঁটিথি লাবগল। 
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হবরহথরর ষিথল পুনরায় আগ্রথহর সুথর িবলল–বক ষদৌথড় ষগল িািা িথনর মথধ্য? িড় 

িড় কান? 

 

হবরহর িবলল–বক জাবন িািা, ষিামার কোর উত্তর বদথি আবম আর পাবরথন। ষসই 

ষিবরথয় অিবধ্ শুরু কথরথচা এিা বক, ওিা বক-বক ষগল িথনর মথধ্য িা বক আবম 

ষদথখবচ? নাও এবগথয় চথলা বদবক! 
 

িালক িািার কোয় আথগ আথগ চবলল। 

 

নিীন পাবলি িবলল, িরিং এক কাজ কথরা। হবর, মাি র্বদ ধ্রথি হয়, িথি িাঁয়াশার 

বিথল একবদন চথল র্াওয়া র্াক-পুি-পাড়ার ষনপাল পাড়ই িাচ বদথে, ষরাজ ষদড়মন 

দু’বমন এইরকম পড়থচ-পাাঁচ-ষসথরর বনথচ মাি ষনই!! শুনলাম, একবদন ষশষরাবত্তথর 

নাবক বিথলর এথকিাথর মবধ্যখাথন অে থই জথল সৌ সা কথর টঠক ষর্ন িকনা িািুথরর 

ডাক–িুেথল? 

 

সকথল একসথি আগাইয়া আবসয়া নিীন পাবলথির মুথখর বদথক চাবহয়া রবহল। 

 

–অথনক—ষকথল পুথরাথনা বিল, গবহন জল, ষদথখথিা ষিা মবধ্যখাথন জল ষর্ন কাথলা 

বশউথগালা, পদ্মগাথির জিল, ষকউ িথল রাঘি ষিায়াল, ষকউ িথল র্বক্ষ–র্িক্ষণ 

েরাসা না হথলা িিক্ষণ ষিা মশাই ষনৌথকার ওপর সকথল িথস ঠক ঠক কথর কাাঁপথি 

লাগথলা– 

 

ষিশ জবময়া আবসয়াথি, হঠাৎ হবরহথরর ষিথলটি মহা-উৎসাথহ পাথশর এক 

উলুখথড়র ষোথপর বদথক আিুল িুবলয়া বচৎকার কবরথি কবরথি িুটিয়া ষগল।–ওই 

র্াথে িািা, দযাথখা িািা, ওই ষগল িািা, িড় িড় কান, ওই– 

 

িাহার িািা বপিন হইথি ডাক বদয়া িবলল,–উাঁহু উাঁহু উাঁহু–কাাঁিা কাাঁিা কাাঁিা-পথর 

িাড়ািাবড় আবসয়া খপ কবরয়া ষিথলর হািখাবন ধ্বরয়া িবলল,–আিঃ িড্ড বিরক্ত কথল্ল 

ষদখবচ িুবম, একশ’ িার িারণ বকত্চ্চ িা িুবম বকিুথিই শুনথি না, ওই জথনযই ষিা 

আনথি চাত্েলাম না। 

 

িালক উৎসাথহ ও আগ্রথহ উজ্জ্বল মুখ উাঁচু কবরয়া িািার বদথক িুবলয়া ত্জজ্ঞাসা 

কবরল–বক িািা? 

 

হবরহবর িবলল–বক িা বক আবম ষদথখবচ! শুওর-িুওর হথি।–নাও চথলা, টঠক রাস্তার 

মােখান বদথয় হাাঁথিা– 
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–শুওর না িািা, ষিাট্ট ষর্! পথর ষস বনচু হইয়া দৃষ্ট িস্তুর মাটি হইথি উচ্চিা ষদখাইথি 

ষগল। 

 

–চল চল––হযা াঁ–আবম িুেথি ষপথরবচ, আর ষদখাথি হথি না-চল বদবক!… 

 

নিীন পাবলি িবলল–ও হথলা খরথগাশ, ষখাকা খরথগাশ। এখাথন খথড়র ষোথপ। 

খরথগাশ োথক, িাই। 

 

িালক িণ থপবরচথয় ‘খ’-এ খরথগাথশর িবি ষদবখয়াথি, বকন্তু িাহা ষর্ জীিে অিস্থায় 

এ রকম লাোইয়া পালায় িা িাহা আিার সাধ্ারণ চকু্ষথি ষদবখথি পাওয়া র্ায়, এ কো 

ষস কখনও ভাথি নাই। 

 

খরথগাশ!–জীিে–এথকিাথর ষিামার সামথন লাোইয়া পালায়–িবি না, কাথচর পুিুল 

না–এথকিাথর কানখাড়া সবিযকাথরর খরথগাশ! এইরকম ভািগাি। পিাঁবচগাথির 

ষোথপ।–জল-মাটির পিবর নশ্বর পৃবেিীথি এ ঘিনা বক কবরয়া সম্ভি হইল, িালক িাহা 

ষকানমথিই ভাবিয়া ঠাহর কবরথি পাবরথিবিল না। 

 

সকথল িথন ষঘরা সরু পে িাড়াইয়া মাথঠ পবড়ল। নদীর ধ্াথরর িািলা ও ত্জওল 

গাথির আড়াথল একিা িড় ইথির পাাঁজার মথিা ত্জবনস নজথর পথড়, ওিা পুরাথনা 

কাথলর লকুটঠর জ্বালঘথরর ভগ্নািথশষ। ষসকাথল নীলকুটঠর আমথল এই বনত্িত্ পুর 

ষিিল ত্িথগা কনসারথনর ষহড কুটঠ বিল, এ অঞ্চথলর ষচৌদ্দিা কুটঠর উপর 

বনত্িত্্পুর কুটঠর মযাথনজার জন লারমার ষদাদথিপ্রিাথপ রাজত্ব কবরি। এখন 

কুটঠর ভািা ষচৌিাচ্চাঘর, জ্বালঘর, সাথহথির কুটঠ, আবপস জিলাকীণ থ ইথির স্তুথপ 

পবরণি হইয়াথি। ষর্ প্রিলপ্রিাপ লারমার সাথহথির নাথম এক সময় এ অঞ্চথল িাথঘ-

গরুথি এক ঘাথি জল খাইি, আজকাল দু’একজন অবিিৃদ্ধ িাড়া ষস ষলাথকর নাম 

পর্ থে ষকহ জাথন না। 

 

মাথঠর ষোপোপগথলা উলুখড়, িনকলবম, ষসৌদাল ও কুলগাথি ভরা। কলবমলিা 

সার ষোপগথলার মাো িড় িড় সিুজ পািা বিিাইয়া োবকয়া বদয়াথি–বভিথর বস্নগ্ধ 

িায়া, ষিাি ষগায়াথল, নািাকািা, ও নীল িন-অপরাত্জিা েুল সূথর্ থর আথলার বদথক 

মুখ উাঁচু কবরয়া েুটিয়া আথি, পড়ে ষিলার িায়ায় বস্নগ্ধ িনভূবমর শযামলিা, পাবখর 

ডাক, চাবরধ্াথর প্রকৃবির মুক্ত হাথি িড়াথনা ঐশ্বর্ থ রাজার মথিা ভািার বিলাইয়া দান, 

ষকাোও এিিুকু দাবরথদ্রযর আশ্রয় খুত্জিার ষচষ্টা নাই, মধ্যবিথত্তর কাপ থণয নাই। 

ষিলাথশথষর ইন্দ্রজাথল মাঠ, নদী, িন মায়াময়। 
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মাথঠর মথধ্য ষিড়াইথি ষিড়াইথি নিীন পাবলি মহাশয় একিার এই মাথঠর উত্তর 

অিংথশর জবমথি শাাঁকঅযালুর চাষ কবরয়া বকরূপ লাভিান হইয়াবিথলন, ষস গল্প 

কবরথি লাবগথলন। একজন িবলল, কুটঠর ইিগথলা নাবক বিত্ক্র হথি শুনবিলাম, 

নিািগথঞ্জর মবি দাাঁ নাবক দরদস্তুর কথে। মবি দাাঁর কোয় ষস িযত্ক্ত সামানয অিস্থা 

হইথি বকরূথপ ধ্নযিান হইয়াথি ষস কো আবসয়া পবড়ল। ক্রথম িাহা হইথি িিথমান 

কাথলর দুমু থলযিা, আষাথ ঢ়র িাজাথর কুণ্ডুথদর ষগালদারী ষদাকান পুবড়য়া র্াইিার 

কো, গ্রাথমর গািুবলর ষমথয়র বিিাথহর িাবরখ কথি পাবড়য়াথি প্রভৃবি বিবিধ্ 

আিশযকীয় সিংিাথদর আদান-প্রদান হইথি লাবগল। 

 

হবরহথরর ষিথল িবলল–নীলকি পাবখ কই িািা? 

 

–এই ষদথখা এখন, িািলাগাথি এখুবন এথস িসথি– 

 

িালক মুখ উাঁচু কবরয়া বনকিিিী সমুদয় িািলাগাথির মাোর বদথক চাবহয়া ষদবখথি 

লাবগল। মাথঠর ইিস্তি বনচু বনচু কুলগাথি অথনক কুল পাবকয়া আথি, িালক অিাক 

হইয়া লুব্ধদৃটষ্টথি ষসবদথক চাবহয়া চাবহয়া ষদবখল। কথয়কিার কুল পাবড়থি বগয়া িািার 

িকুবনথি িাহাথক বনিৃত্ত হইথি হইল। এি ষিাি গাথি কুল হয়? িাহাথদর পাড়ায় ষর্ 

কুথলর গাি আথি, িাহা খুি উাঁচু িবলয়া ইো োবকথলও ষস সুবিধ্া কবরথি পাথর না। 

ভারী আকুবশিা দুই হাথি আাঁকড়াইয়া ধ্বরয়াও িুবলথি পাথর না, কুপথেযর ত্জবনস 

লুকাইয়া খাওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পথড়–এ ষস ষির পায়। খির পাইয়া মা আবসয়া িাবড় 

ধ্বরয়া লইয়া র্ায়, িথল–ওমা আমার কী হথি! এমন দুষ্ট ষিথল হথয়চ িুবম? এই ষসবদন 

উঠথল জ্বর ষেথক আজ আমবন কুলিলায় ঘুথর ষিড়াচ্চ! একিুখাবন বপিন বেথরবচ, 

আর অমবন এথস ষদবখ িাবড় ষনই! কিা কুল ষখথয়বচস, ষদবখ মুখ ষদবখ? 

 

ষস িথল, কুল খাইবন ষিা মা, িলায় একিাও কুল পথড় ষনই, আবম িুত্ে পাড়থি পাবর? 

 

পথর ষস িুকিুথক মুখটি মাথয়র অিযে বনকথি লইয়া বগয়া হা কথর। িাহার মা ভাথলা 

কবরয়া ষদবখয়া পুথত্রর ননীর মথিা গে িাবহর হওয়া সু্র মুথখ চুমা খাইয়া িথল– 

ককখথনা ষখথয়া না ষর্ন ষখাকা! ষিামার শরীর ষসথর উঠুক, আবম কুল কুবড়থয় আচার 

কথর হাাঁবড়থি িুথল ষরথখ ষদথিা।–িাই ষিাথশক জটষ্ট মাথস ষখথয়া লুবকথয় লুবকথয় 

ককখথনা আর ষখথয় না।–ষকমন ষিা? 

 

হবরহর িবলল-কুটঠ কুটঠ িলবিথল, ওই দযাথখা ষখাকা, সাথহিথদর কুটঠ, ষদথখথচা? 

 

নদীর ধ্াথরর অথনকিা জবুড়য়া ষসকাথলর কুটঠিা ষর্খাথন প্রাশগবিহাবসক রু্থগর 

অবিকায় বহিংর জন্তুর কঙ্কাথলর মথিা পবড়য়া বিল, গবিশীল কাথলর প্রিীক বনজথন 
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শীথির অপরা িাহার উপর অথল্প অথল্প িাহার ধূ্সর উত্তরেদবিবশষ্ট আস্তরণ বিস্তার 

কবরল। 

 

কুটঠর হািার বকিু দথূর কুটঠয়াল লারমার সাথহথির এক বশশুপুথত্রর সমাবধ্ পবরিযক্ত 

ও জিলাকীণ থ অিস্থায় পবড়য়া আথি। ষিিল ইত্িথগা কনসারথনর বিশাল ষহডকুটঠর 

এইিুকু িাড়া অনয ষকানও বচহ্ন আর অখি অিস্থায় মাটির উপর দাাঁড়াইয়া নাই। 

বনকথি ষগথল অথনক কাথলর কাথলা পােথরর জীণ থ েলথক এখনও পড়া র্ায়– 

 

Here lies Edwin Lermor, 
The only son of John & Mrs. Lermor, 

Born May 13, 1853, Died April 27, 1860. 
 

অনয অনয গািপালার মথধ্য একটি িনয ষসৌদাল গাি িাহার উপর শাখাপথত্র 

িায়াবিস্তার কবরয়া িাবড়য়া উটঠয়াথি, পচত্র পিশাখ মাথস আড়াই-িাাঁবকর ষমাহনা হইথি 

প্রিহমান ষজার হাওয়ায় িাহার পীি পুষ্পস্তিক সারা বদনরাি ধ্বরয়া বিিৃি বিথদশী 

বশশুর ভগ্ন-সমাবধ্র উপর রাবশ রাবশ পুষ্প েরাইয়া ষদয়। সকথল ভুবলয়া ষগথলও িথনর 

গািপালা বশশুটিথক এখনও ষভাথল নাই। 

 

িালক অিাক হইয়া চাবরবদথক চাবহয়া চাবহয়া ষদবখথিবিল। িাহার িয় িৎসথরর 

জীিথন এই প্রেম ষস িাবড় হইথি এিদথূর আবসয়াথি। এিবদন ষনড়াথদর িাবড়, 

বনথজথদর িাবড়র সামথনিা, িড়থজার রানুবদবদথদর িাবড়, ইহাই বিল িাহার জগথির 

সীমা। ষকিল এক এক বদন িাহাথদর পাড়ার ঘাথি মাথয়র সথি স্নান কবরথি আবসয়া 

ষস স্নাথনর ঘাি হইথি আিিা ষদবখথি পাওয়া কুটঠর ভািা জ্বালঘরিার বদথক চাবহয়া 

ষদবখি–আিুল বদয়া ষদখাইয়া িবলি, মা, ওবদথক বক ষসই কুটঠ? ষস িাহার িািার মথুখ, 

বদবদর মুথখ, আরও পড়ার কি ষলাথকর মুথখ কুটঠর মাথঠর কো শুবনয়াথি, বকন্তু 

আজ িাহার প্রেম ষসখাথন আসা! ওই মাথঠর পর ওবদথক িুত্ে মাথয়র মুথখর ষসই 

রূপকোর রাজয? শযাম-লঙ্কার ষদথশ ষিিমা-ষিিমীর গাথির বনথচ, বনি থাবসি 

রাজপুত্র ষর্খাথন িথলায়ার পাথশ রাবখয়া একা শুইয়া রাি কািায়? ও-ধ্াথর আর 

মানুথষর িাস নাই, জগথির ষশষ সীমািাই এই। ইহার পর হইথিই অসম্ভথির ষদশ, 

অজানার ষদশ শুরু হইয়াথি। 

 

িাবড় বেবরিার পথে ষস পথের ধ্াথর একিা বনচু ষোপ হইথি একিা উজ্জ্বল রিং-এর 

েথলর ষোথলা বিবড়থি হাি িাড়াইল। িাহার িািা িবলল, হা হা হাি বদথয়া না হাি 

বদথয়া না।–আলীকুবশ আল কুবশ। বক ষর্ িুবম কথরা িািা! িড্ড জ্বালাথল ষদখবি। আর 

ষকানবদন ষকাোও বনথয় ষিরুত্চ্চথন িথল বদলাম-একু্ষবন হাি চুলথক ষোস্কা হথি-

পথের মােখান বদথয় এি কথর িলবি হািথি–িা িুবম বকিুথিই শুনথি না। 
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–হাি চুলকুথি, ষকন িািা? 

 

–হাি চুলকুথি, বিষ বিষ–আলকুবশথি বক হাি ষদয় িািা? শুথয়া েুথি বর বর কথর 

জ্বলথি একু্ষবন–িখন িুবম বচৎকার শুরু করথি। 

 

গ্রাথমর মথধ্য বদয়া হবরহর ষিথলথক সথি কবরয়া বখড়বকর ষদার বদয়া িাবড় েুবকল। 

সি থজয়া বখড়বকর ষদার ষখালার শথব্দ িাবহথর আবসয়া িবলল–এই এি রাি হল! িা 

ওথক বনথয় বগথয়চ, না একিা ষদালাই গাথয়, না বকিু! 
 

হবরহর িবলল-আিঃ, বনথয় বগথয় র্া বিরক্ত! এবদথক র্ায়, ওবদথক র্ায়, সামথল রাখথি 

পাবরথন–আলকুবশর েল ধ্থর িানথি র্ায়। পথর ষিথলর বদথক চাবহয়া িবলল–কুটঠর 

মাঠ ষদখথিা, কুটঠর মাঠ ষদখথিা।–ষকমন, হল ষিা কুটঠর মাঠ ষদখা? 
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অষ্টম পবরথেদ 
সকাল ষিলা। আিিা বক নয়িা। হবরহথরর পুত্র আপন মথন ষরায়াথক িবসয়া ষখলা 

কবরথিথি, িাহার একিা ষিাি টিথনর িাে আথি, ষসিার ডালা ভািা। িাথের সমদুয় 

সম্পবত্ত ষস উপুড় কবরয়া ষমথেথি োবলয়াথি। একিা রিং-ওঠা কাথঠর ষঘাড়া, চার 

পয়সা দাথমর, একিা ষিাল-খাওয়া টিথনর ষভাঁ পু-িাাঁবশ, ষগািাকিক কবড়। এগবল ষস 

মাথয়র অজ্ঞািসাথর লক্ষ্মীপূজার কবড়র চুপবড় হইথি খুবলয়া লইয়াবিল ও পাথি ষকহ 

ষির পায় এই ভথয় সি থদা লুকাইয়া রাথখ–একিা দু’পয়সা দাথমর বপস্তল, কিকগথলা 

শুকথনা নািা েল। ষদবখথি ভাথলা িবলয়া িাহার বদবদ ষকাো হইথি অথনকগবল 

কুড়াইয়া আবনয়াবিল, বকিু িাহাথক বদয়াথি, বকিু ষস বনথজর পুিুথলর িাথে রাবখয়া 

বদয়াথি। খানকিক খাপরার কুবচ। গিার্মুনা ষখবলথি এই খাপরাগবলর লক্ষয অিযে থ 

িবলয়া বিশ্বাস হওয়ায় ষস এগবল সর্থত্ন িাথে রাবখয়া বদয়াথি, এগবল িাহার 

মহামূলযিান সম্পবত্ত। এিগবল ত্জবনথসর মথধ্য সথি ষস টিথনর িাাঁবশটিা কথয়কিার 

িাজাইয়া ষসটির সম্বথে বিগিথকৌিূহল হইয়া িাহাথক এক পাথশ রাবখয়া বদয়াথি। 

কাথঠর ষঘাড়া নাড়াচাড়া করা হইয়া বগয়াথি। ষসটিও একপাথশ বপজরাথপাথলর 

আসামীর নযায় পবড়য়া আথি। িিথমাথন ষস গিা-র্মুনা ষখবলিার খাপরাগবলথক হাথি 

লইয়া মথন মথন দাওয়ার উপর গিা-র্মুনার ঘর আাঁকা কল্পনা কবরয়া ষচাখ িুত্জয়া 

খাপরা িবড়য়া ষদবখথিথি, িাক টঠক হইথিথি বকনা! 
 

এমন সমথয় িাহার বদবদ দুগ থা উঠাথনর কাাঁঠালিলা হইথি ডাবকল।–অপু-ও অপু-—। 

ষস এিক্ষণ িাবড় বিল না, ষকাো হইথি এইমাত্র আবসল। িাহার স্বর একিু সিকথি 

বমবশ্রি। মানুথষর গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কথলর পুিুথলর মথিা লক্ষ্মীর চুপবড়র 

কবড়গবল িাড়ািাবড় লুকাইয়া ষেবলল। পথর িবলল–বক ষর বদবদ? 

 

দুগ থা হাি নাবড়য়া ডাবকল–আয় এবদথক–ষশান– 

 

দুগ থার িয়স দশ এগাথরা িৎসর  হইল। গড়ন পািলা পািলা, রিং অপুর মথিা অিিা 

েরসা নয়, একিু চাপা। হাথি কাথচর চুবড়, পরথন ময়লা কাপড়, মাোর চুল রুক্ষ– 

িািাথস উবড়থিথি, মুথখর গড়ন ম্ নয়, অপুর মথিা ষচাখগবল ষিশ ডাগর ডাগর। 

অপু ষরায়াক হইথি নাবময়া কাথি ষগল, িবলল,–বক ষর? 

 

দুগ থার হাথি একিা নাবরথকথলর মালা। ষসিা ষস বনচু কবরয়া ষদখাইল, কিকগবল কবচ 

আম কািা। সুর বনচু কবরয়া িবলল-মা ঘাি ষেথক আথস বন ষিা? 

 

অপু ঘাড় নাবড়য়া িবলল–উাঁহু– 
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দুগ থা চুবপ চুবপ িবলল–একিু ষিল আর একিু নুন বনথয় আসথি পাবরস? আথমর কুবশ 

জারাথিা।– 

 

অপু আহ্বাথদর সবহি িবলয়া উটঠল–ষকাোয় ষপবল ষর বদবদ? 

 

দুগ থা িবলল–পিবলথদর িাগাথন বসাঁদুরথকাথিার িলায় পথড় বিল—আন বদবক একিু নুন 

িার ষিল? 

 

অপু বদবদর বদথক চাবহয়া িবলল–ষিথলর ভাাঁড় িথল মা মারথি ষর্? আমার কাপড় ষর্ 

িাবস? 

 

–িুই র্া না বশগবগর কথর, মা’র আসথি এখন ষের ষদবর-—ক্ষার কাচথি বগথয়থচ– 

বশগবগর র্া– 

 

অপু িবলল–নারথকথলর মালািা আমায় ষদ। ওথি ষেথল বনথয় আসথিা।–িুই বখড়বক 

ষদাথর বগথয় দযাখ মা। আসথচ বকনা ৷ 
 

দুগ থ বনম্নস্বথর িবলল–ষিল ষিল ষর্ন ষমথেথি োবলসথন, সািধ্াথন বনবি, নইথল মা ষির 

ষপথয় র্াথি।–িুই ষিা একিা হািা ষিথল– 

 

অপু িাবড়র মধ্য হইথি িাবহর হইয়া আবসথল দুগ থা িাহার হাি হইথি মালা লইয়া 

আমগবল ষিশ কবরয়া মাবখল,–িবলল, ষন হাি পাি। 

 

–িুই অিগথলা খাবি বদবদ? 

 

–অিগবল িুত্ে হল? এই ষিা–ভাবর ষিবশ।–র্া, আো ষন আর দু’খানা–িািঃ, ষদখথি 

ষিশ হথয়থচ ষর, একিা লঙ্কা আনথি পাবরস? আর একখানা ষদথিা িাহথল– 

 

–লঙ্কা বক কথর পাড়থিা বদবদ? মা ষর্ িক্তার ওপর ষরথখ দযায়, আবম ষর্ নাগাল পাইথন? 

 

–িথি োকথগ র্াক–আিার ওথিলা আনথিা এখন–পিবলথদর ষডািার ধ্াথরর 

আমগািিায় গটি র্া ধ্থরথচ–দুপুথরর ষরাথদ িলায় েথর পথড়– 

 

দুগ থাথদর িাবড়র চাবরবদথকই জিল। হবরহর রাথয়র জ্ঞাবি-ভ্রািা নীলমবণ রায় সম্প্রবি 

গি িৎসর  মারা বগয়াথিন, িাাঁহার রী পুত্রকনযা লইয়া বনজ বপত্রালথয় িাস 

কবরথিথিন। কাথজই পাথশর এ বভিাও জিলািৃি হইয়া পবড়য়া আথি। বনকথি আর 

ষকান ষলাথকর িাবড় নাই। পাাঁচ বমবনথির পে ষগথল িথি ভুিন মুখুথজযর িাবড়। 
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হবরহথরর িাবড়িাও অথনক বদন হইয়া ষগল ষমরামি হয় নাই, সামথনর বদথকর 

ষরায়াক ভািী, োিথল িন-বিিুটির ও কালথমঘ গাথির িন গজাইয়াথি–ঘথরর ষদার-

জানালার কপাি সি ভািা, নাবরথকথলর দবড় বদয়া গরাথদর সথি িাাঁধ্া আথি। 

 

বখড়বক ষদার েনাৎ কবরয়া খুবলিার শব্দ হইল এিিং একিু পথরই সি থজয়ার গলা শুনা 

ষগল-দুগগা ও দুগগা– 

 

দুগ থা িবলল–মা ডাকথি, র্া ষদথখ আয়-ওখানা ষখথয় র্া–মুথখ ষর্ নুথনর গথড়া ষলথগ 

আথি, মুথি েযাল– 

 

মাথয়র ডাক আর একিার কাথন ষগথলও দুগ থার এখন উত্তর বদিার সুথর্াগ নাই, মুখ 

ভবিথ। ষস িাড়ািাবড় জারাথনা আথমর চাকলাগবল খাইথি লাবগল। পথর এখনও 

অথনক অিবশষ্ট আথি ষদবখয়া কািালগািিার কাথি সবরয়া বগয়া গবড়র আড়াথল 

দাাঁড়াইয়া ষসগবল ষগাগ্রাথস বগবলথি লাবগল। অপু িাহার পাথশ দাাঁড়াইয়া বনথজর অিংশ 

প্রাণপথণ বগবলথিবিল, কারণ বচিাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইথি খাইথি বদবদর 

বদথক চাবহয়া ষস ষদাষ সম্বথে সথচিনিাসূচক হাবস হাবসল। দুগ থা খাবল মালািা এক 

িান মাবরয়া ষভথরিাকচার ষিড়া পার কবরয়া নীলমবণ রাথয়র বভিার বদথক জিথলর 

মথধ্য িুাঁ বড়য়া বদল। ভাইথয়র বদথক চাবহয়া িবলল–মুখিা মুথি েযাল না িাাঁদর, নুন ষলথগ 

রথয়থি ষর্… 

 

পথর দুগ থ বনরীহমুথখ িাবড়র মথধ্য েুবকয়া িবলল–বক মা? 

 

–ষকাোয় ষিরুথনা হথয়বিল শুবন? একলা বনথজ কিবদথক র্াথিা? সকাল ষেথক ক্ষার 

ষকথচ গা-গির িযো হথয় ষগল, একিুখাবন র্বদ ষকাথনাবদক ষেথক আসান আথি 

ষিামাথদর বদথয়-অি িড় ষমথয় সিংসাথরর কুথিাগািিা ষভথি দুখানা করা ষনই, ষকিল 

পাড়ায় পাড়ায় ষিা ষিা ষিাকলা ষসাথধ্ ষিড়াথেন–ষস িাাঁদর ষকাোয় ষগল? 

 

অপু আবসয়া িবলল, মা, বখথদ ষপথয়থি! 
 

–ষরাথসা ষরাথসা, একিুখাবন দাাঁড়াও িাপু…একিুখাবন হাাঁপ ত্জথরাথি দাও! ষিামাথদর 

রািবদন বখথদ আর রািবদন োই-েরমযাজা ও দুগগা, দযাখ ষিা িািুরিা হাক পাড়থি 

ষকন? 

 

খাবনকিা পথর সি থজয়ী রান্নাঘথরর দাওয়ায় িাঁটি পাবিয়া শসা কাটিথি িবসল। অপু 

কাথি িবসয়া পবড়য়া িবলল–আর এিু আিা ষির কথরা না মা, মুথখ িড্ড লাথগ। 

 

দুগ থা বনথজর ভাগ হাি পাবিয়া লইয়া সিংকুবচি সুথর িবলল–চালভাজা আর ষনই মা? 
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অপু খাইথি খাইথি িবলল–উিঃ, বচিাথনা র্ায় না। আবম ষখথয় র্া দাাঁি িথক– 

 

দুগ থার ভ্রূকুটিবমবশ্রি ষচাখ-ষিপায় িাধ্া পাইয়া িাহার কো অধ্ থপথেই িে হইয়া ষগল। 

িাহার মা ত্জজ্ঞাসা কবরল,–আবম ষকাোয় ষপবল? 

 

সিয কো প্রকাশ কবরথি সাহসী না হইয়া অপু বদবদর বদথক ত্জজ্ঞাসাসূচক দৃটষ্টথি 

চাবহল। সি থজয়া ষমথয়র বদথক চাবহয়া িবলল–িুই ষের এখন ষিবরথয়বিবল িুত্ে? 

 

দুগ থা বিপন্নমুথখ িবলল–ওষক ত্জথজ্ঞস কথরা না? আবম–এই ষিা এখন কাাঁঠালিলায় 

দাাঁবড়থয়–িুবম র্খন ডাকথল িখন ষিা– 

 

স্বণ থ ষগায়াবলনী গাই দুবহথি আসায় কোিা চাপা পবড়য়া ষগল। িাহার মা িবলল–র্া, 

িািুরিা ধ্রথগ র্া-ষডথক ষডথক সারা হল—-কমথল িািুর, ও সন্ন, এি ষিলা কথর এথল 

বক িাাঁথচ? একিু সকাল কথর না এথল এই ষিিাব প্লর পজে িািুর িাাঁধ্া– 

 

বদবদর বপিথন বপিথন অপুও দুধ্ ষদয়া ষদবখথি ষগল। ষস িাবহর উঠাথন পা বদথিই দুগ থা 

িাহার বপথঠ দুম কবরয়া বনঘ থাি এক বকল িসাইয়া বদয়া কবহল–লক্ষ্মীিাড়া িাাঁদর! পথর 

মুথখ ভািাইয়া কবহল–আম ষখথয় দাাঁি টিথক বগথয়থি—আিার ষকাথনা বদন আম 

ষদথিা ষখথয়া–িাই ষদথিা।–এই ওথিলাই পিবলথদর কাাঁকুড়িবলর আম কুবড়থয় এথন 

জারাথিা, এি িড় িড় গটি হথয়থি, বমটষ্ট ষর্ন গড়—ষদথিা ষিামায়? ষখথয়া এখন? 

হািা একিা ষকাোকার– র্বদ এিিুকু িুত্দ্ধ োথক! 
 

দুপুথরর বকিু পথর হবরহর কাজ সাবরয়া িাবড় বেবরল। ষস আজকাল গ্রাথমর অন্নদা 

রাথয়র িািীথি ষগামস্তার কাজ কথর। ত্জজ্ঞাসা কবরল–অপুথক ষদখবচথন? 

 

সি থজয়া িবলল–অপু ষিা ঘথর ঘুমুথে। 

 

–দুগগা িুত্ে– 

 

–ষস ষসই ষখথয় ষিবরথয়থি—ষস িাবড় োথক কখন? দুথিা খাওয়ার সথি র্া সম্পকথ। 

আিার ষসই বখথদ ষপথল িথি আসথি–ষকাোয় কার িাগাথন কার আমিলায় 

জামিলায় ঘুরথি–এই চবত্তর মাথসর ষরাদুথর, ষের দযাথখা না। এই জ্বথর পড়থলা িথল–

অি িড় ষমথয়, িথল ষিাোথিা কি? কো ষশাথন, না কাথন ষনয়? 

 

একিু পথর হবরহর খাইথি িবসয়া িবলল-আজ দশঘরায় িাগাদার জথনয ষগিলাম, 

িুেথল? একজন ষলাক, খুি মািির, পাাঁচিা িয়িা ষগালা িাবড়থি, ষিশ পয়সাওয়ালা 
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ষলাক-—আমায় ষদথখ দিিৎ কথর িথল্ল–দাদাঠাকুর আমায় বচনথি পাথচ্চন? আবম 

িল্লাম–না িাপু, আবম ষিা কই–? িথল্ল–আপনার কিথা োকথি িখন িখন 

পূজাআচ্চায় সি সময়ই বিবন আসথিন, পাথয়র ধু্থলা বদথিন। আপনারা আমাথদর 

গরুিুলয ষলাক, এিার আমরা িাবড়সুদ্ধ মের ষনথিা ভািবচ-ি আপবন র্বদ আথজ্ঞ 

কথরন, িথি ভরসা কথর িবল–আপবনই ষকন মেরিা ষদন না? িা আবম িাথদর 

িথলবচ, আজ আর ষকাথনা কো িলথিা না, ঘুথর এথস দু-এক বদথন–িুেথল? 

 

সি থজয়া ডাথলর িাটি হাথি দাাঁড়াইয়া বিল, িাটি ষমথেথি নামাইয়া সামথন িবসয়া 

পবড়ল। িবলল–হযাথগা, িা ম্ বক? দাও না ওথদর মের, বক জাি? 

 

হবরহর সুর নামাইয়া িবলল—ষিাথলা না কাউথক –সাদথগাপ। ষিামার ষিা আিার গল্প 

কথর ষিড়াথনা স্বভাি– 

 

–আবম আিার কাথক িলথি র্াথিা, িা ষহাক ষগ সদথগাপ, দাও বগথয় বদথয়, এই কষ্ট 

র্াথে–ওই রায়িাবড়র আিিা িাকা ভরসা, িাও দু’বিন মাস অের। িথি দযায়—আর 

এবদথক রাথজযর ষদনা। কাল ঘাথির পথে ষসজ ঠাকরুন িথল্ল–ষিৌমা, আবম ি্ক 

িাড়া িাকা ধ্ার বদইথন–িথি িুবম অথনক কথর িথল্ল ি’ষল বদলাম–আজ পাাঁচ পাাঁচ মাস 

হথয় ষগল, িাকা আর রাখথি পারথিা না। এবদথক রাধ্া ষিাষ্টথমর ষিৌ ষিা বিাঁথড় খাথে, 

দু’ষিলা িাগাদা আরম্ভ কথরথি। ষিথলিার কাপড় ষনই–দুবিন জায়গায় ষসলাই, িািা 

আমার িাই পথর হাবসমুথখ ষনথচ ষনথচ ষিড়ায়—আমার এমন হথয়থচ ষর্ ইথে কথর 

একবদথক ষিবরথয় র্াই– 

 

–আর একিা কো ওরা িলবিল, িুেথল? িলবিল। গাাঁথয় ষিা িামুন ষনই, আপবন র্বদ 

এই গাাঁথয় উথঠ আথসন, িথি জায়গা-জবম বদথয় িাস করাই–গাাঁথয় একঘর  িামনু িাস 

করাথনা আমাথদর িড্ড ইথে। িা বকিু ধ্াথনর জবমিবম বদথিও রাত্জ-পয়সার ষিা 

অভাি ষনই! আত্জকাল চাষীথদর ঘথর লক্ষ্মী িাাঁধ্া।–ভাদর ষলাথকরই হথয় পথড়থচ হা 

ভাি ষর্া ভাি– 

 

আগ্রথহ সি থজয়ার কো িে হইিার উপক্রম হইল–এখখুবন। িা িুবম রাত্জ হথল না 

ষকন? িথল্লই হি ষর্ আো আমরা আসথিা! ও-রকম একিা িড় মানুথষর আশ্রয়-এ 

গাাঁথয় ষিামার আথি বক? শুধু্ বভথি কামথড় পথড় োকা– 

 

হবরহর হাবসয়া িবলল-পাগল! িখুবন বক রাত্জ হথি আথি? ষিািথলাক, ভািথি 

ঠাকুথরর হাবড় ষদখবচ বশথকয় উথঠথচ–উাঁহু, ওথি ষখথলা হথয় ষর্থি হয়–িা নয়, ষদবখ 

একিার চুবপ চুবপ মজমুদার মহাশথয়র সথি পরামশ থ কথর।–আর এখন ওঠ িথল্লই বক 
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ওঠা চথল? সি িযািা এথস িলথি িাকা দাও, নইথল ষর্থি ষদথিা না-ষদবখ পরামশ থ কথর 

বক রকম দাাঁড়ায়– 

 

এই সমথয় ষমথয় দুগ থা ষকাো হইথি পা টিবপয়া টিবপয়া আবসয়া িাবহথরর দুয়াথরর 

আড়াল হইথি সিকথিার সবহি একিার উবক মাবরল এিিং অপর পক্ষ সম্পণূ থ সজাগ 

ষদবখয়া ও-ধ্াথর পাাঁবচথলর পাশ িাবহয়া িাবহর-িািীর ষরায়াথক উটঠল। দালাথনর দুয়ার 

আথস্ত আথস্ত ষঠবলয়া ষদবখল উহা িে আথি। এবদথক ষরায়াথক দাাঁড়াথনা অসম্ভি, 

ষরৌথদ্রর িাথপ পা পুবড়য়া র্ায়, কাথজই ষস-স্থান হইথি নাবময়া বগয়া উঠাথনর 

কাাঁঠালিলায় দাাঁড়াইল। ষরৌথদ্র ষিড়াইয়া িাহার মুখ রািা হইয়া উটঠয়াথি, আাঁচথলর 

খুথি কী-কিকগলা র্ত্ন কবরয়া িাাঁধ্া। ষস আবসয়াবিল। এইজনয ষর্, র্বদ িাবহথরর 

দুয়ার ষখালা পায় এিিং মা ঘুমাইয়া োথক, িথি ঘথরর মথধ্য চুবপ চুবপ েুবকয়া একিু 

শুইয়া লইথি। বকন্তু িািার, বিথশষি মা’র সামথন সম্মুখ দুয়ার বদয়া িাবড় েুবকথি 

িাহার সাহসী হইল না। 

 

উঠাথন নাবময়া ষস কািালিলায় দাাঁড়াইয়া বক কবরথি টঠক কবরথি না পাবরয়া 

বনরুৎসাহ ভাথি এবদক ওবদক চাবহথি লাবগল। পথর ষসখাথনই িবসয়া পবড়য়া আাঁচথলর 

খুাঁি খুবলয়া কিকগবল শুকথনা রড়া েথলর িীবচ িাবহর কবরল। খাবনকক্ষণ চাবহয়া 

োবকয়া ষস আপন মথন ষসগবল গবনথি আরম্ভ কবরল, এক-দুই-বিন-চার…িাত্িশিা 

হইল। পথর ষস দুই বিনিা কবরয়া িীবচ হাথির উলিা বপথঠ িসাইয়া উাঁচু কবরয়া িবড়য়া 

বদয়া পথর হাথির ষসাজা বপঠ পাবিয়া ধ্বরথি লাবগল। মথন মথন িবলথি লাবগল–

অপুথক এইগথলা ষদথিা।–আর এইগথলা পুিুথলর িাথে ষরথখ ষদথিা।–ষকমন 

িীবচগথলা ষিল চুকচুক কথে–আজই গাি ষে ষক পথড়থচ, ভাবগযস আথগ ষগলাম, 

নইথল সি গরুথি ষখথয় ষেথল বদি, ওথদর রািী গাইিা এথকিাথর রাকস, সি 

জায়গায় র্াথি, ষসিার কিকগথলা এথনবিলাম। আর এইগথলা বনথয় অথনকগথলা 

ষহাল। 

 

ষস ষখলা িে কবরয়া সমস্ত িীবচ আিার সর্থত্ন আাঁচথলর খুথি িাাঁবধ্ল। পথর হঠাৎ বক 

ভাবিয়া রুক্ষ চুলগবল িািাথস উড়াইথি উড়াইথি মহা খুবশর সবহি পুনরায় ষসাজা 

িািীর িাবহর হইয়া ষগল। 
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নিম পবরথেদ 
অপুথদর িাবড় হইথি বকিু দথূর একিা খুি িড় অশ্বখ গাি বিল। ষকিল িাহার মাোিা 

উহাথদর দালাথনর জাথনালা বক ষরায়াক হইথি ষদখা র্ায়। অপু মাথে মাথে ষসইবদথক 

চাবহয়া চাবহয়া ষদবখি। র্িিার ষস চাবহয়া ষদথখ, িিিার িাহার ষর্ন অথনক– 

অথনক–অথনক দথূরর ষকান ষদথশর কো মথন হয়–ষকান ষদশ, এ িাহার টঠক ধ্ারণা 

হইি না–ষকাোয় ষর্ন ষকাোকার ষদশ-মা’র মুথখ ওই সি ষদথশর রাজপুেরথদর 

কোই ষস ষশাথন। 

 

অথনক দথূরর কোয় িাহার বশশুমথন একিা বিিয়মাখাথনা আনথ্র ভাথির সৃটষ্ট 

কবরি। নীল রিং-এর আকাশিা অথনক দরূ, ঘুবড়িা-কুটঠর মাঠিা অথনক দরূ-ষস 

িুোইথি পাবরি না, িবলথি পাবরি না কাহাথকও, বকন্তু এসি কোয় িাহার মন ষর্ন 

ষকাোয় উবড়য়া চবলয়া র্াইি–এিিং সি থাথপক্ষা ষকৌিুথকর বিষয় এই ষর্, অথনক দথূরর 

এই কল্পনা িাহার মনথক অিযে চাবপয়া িাহাথক ষর্ন ষকাোয় লইয়া ষেবলয়াথি–

টঠক ষসই সমথয়ই মাথয়র জনয িাহার মন ষকমন কবরয়া উটঠি, ষর্খাথন ষস র্াইথিথি 

ষসখাথন িাহার মা নাই, অমবন মাথয়র কাথি। র্াইিার জনয মন আকুল হইয়া পবড়ি। 

কিিার ষর্ এ রকম হইয়াথি। আকাথশর গাথয় অথনক দথূর একিা বচল উবড়য়া 

র্াইথিথি-ক্রথম ষিাট্ট-ষিাট্ট-ষিাট্ট হইয়া নীলুথদর িালগাথির উাঁচু মাোিা বপিথন 

ষেবলয়া দরূ আকাথশ ক্রথম বমলাইয়া র্াইথিথি—চাবহয়া ষদবখথি ষদবখথি ষর্মন 

উড়ে বচলিা দৃটষ্টপথের িাবহর হইয়া র্াইি, অমবন ষস ষচাখ নামাইয়া লইয়া 

িাবহরািািী হইথি এক ষদৌথড় রান্নাঘথরর দাওয়ায় উটঠয়া গৃহকার্ থরি মাথক জড়াইয়া 

ধ্বরি। মা িবলি–দযাথখা দযাথখা, ষিথলর কাি দযাথখা–িাড়–িাড়—ষদখবিস সকবড় 

হাি?..িাথড়া মাবনক আমার, ষসানা আমার, ষিামার জথনয এই দযাথখা বচিংবড়মাি 

ভাজবি–িুবম ষর্ বচিংবড়মাি ভাথলািাথসা? হযা াঁ, দুষু্টবম কথর না।–িাথড়া– 

 

আহারাবদর পর দুপুরথিলা িাহার মা কখনও কখনও জানালার ধ্াথর আাঁচল পাবিয়া 

শুইয়া ষিাঁড়া কাশীদাসী মহাভারিখানা সুর কবরয়া পবড়ি। িাবড়র ধ্াথর নাবরথকল 

গািিাথি শঙ্খবচল ডাবকি, অপু বনকথি িবসয়া হাথির ষলখা ক-খ বলবখথি বলবখথি 

একমথন মাথয়র মুথখর মহাভারি পড়া শুবনি। দুগ থাথক িাহার মা িবলি, একিা পান 

ষসথজ ষদ ষিা দুগগা। অপু িবলি, মা ষসই ঘুথি কুথড়াথনার গল্পিা? িাহার মা িথল– 

ঘুথি কুথড়াথনার ষকান গল্প িল ষিা–ও ষসই হবরথহাথড়র? ষস ষিা অন্নদামিথল আথি, 

এথি ষিা ষনই? পথর পান মুথখ বদথয় সরু কবরয়া পবড়থি োবকি– 

 

রাজা িথল শুন শুন মুবনর ন্ন। 

কবহি অপূি থ কো না র্ায় িণ থন।। 

ষসামদত্ত নাথম রাজা বসেু ষদথশ ঘর। 
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ষদিবিথজ বহিংসা সদা অবি– 

 

অপু আমবন মাথয়র মুথখর কাথি হািখাবন পাবিয়া িবলি, আমায় একিু পান? মা 

বচিাথনা পান বনথজর মুখ হইথি ষিথলর প্রসাবরি হাথির উপর রাবখয়া িবলি–এিঃ, 

িড্ড ষিথিা–এই খথয়রগথলার ষদাষ, ষরাজ হাথি িারণ কবর ও-খথয়র ষর্ন আথন না, 

িিুও– 

 

জানালার িাবহথর িাাঁশিথনর দুপুথরর ষরৌদ্র-মাখাথনা ষশওড়া ষঘিু িথনর বদথক চাবহয়া 

চাবহয়া মহাভারথির-বিথশষি কুরুথক্ষথত্রর রু্থদ্ধর কো শুবনথি শুবনথি ষস িেয় 

হইয়া র্ায়। মহাভারথির সমস্ত চবরথত্রর মথধ্য কথণ থর চবরত্র িড় ভাথলা লাথগ িাহার 

কাথি। ইহার কারণ কথণ থর উপর িাহার ষকমন একিা মমিা হয়। রথের চাকা মাটিথি 

পুবিয়া বগয়াথি–দুই হাথি প্রাণপথণ ষসই চাকা মাটি হইথি িাবনয়া িুবলিার ষচষ্টা 

কবরথিথিন– ষসই বনরর অসহায়, বিপন্ন কথণ থর অনুথরাধ্ বমনবি উষপক্ষা কবরয়া 

অজু্জথন িীর িাবড়য়া িাাঁহাথক মাবরয়া ষেবলথলন!! মাথয়র মুথখ এই অিংশ শুবনথি 

শুবনথি দুিঃথখ অপুর বশশুহৃদয় পূণ থ হইয়া উটঠি, ষচাথখর জল িাগ মাবনি না-ষচাখ 

িাপাইয়া িাহার নরম িুলিুথল গাল িাবহয়া গড়াইয়া পবড়ি–সথি সথি মানুথষর 

দুিঃথখ ষচাথখ জল পড়ার ষর্ আন্, িাহা িাহার মথনারাথজয নি অনুভূবির সজীিত্ব 

লইয়া পবরবচি হইথি লাবগল। জীিনপথের ষর্ বদক মানুথষর ষচাথখর জথল, দীনিায়, 

মৃিুযথি, আশাহি িযে থিায়, ষিদনায় করুণ–পুথরাথনা িইখানার ষিাঁড়া পািার ভরপুর 

গথে, মাথয়র মুথখর বমষ্ট সুথর, ষরৌদ্র ভরা দুপুথরর মায়া-অিুবল-বনথদথথশ, িাহার 

বশশুদৃটষ্ট অস্পষ্টভাথি ষস পথের সোন পাইি। ষিলা পবড়থল মা গৃহকাথর্ থ উটঠয়া 

ষগথল, ষস িাবহথর আবসয়া ষরায়াথক দাাঁড়াইয়া দথূরর ষসই অশ্বখ গািিার বদথক এক 

এক বদন চাবহয়া ষদথখ–হয়থিা কড়া পচত্র-পিশাথখর ষরৌথদ্র গািিার মাো ষধ্া াঁয়া-ষধ্া াঁয়া 

অস্পষ্ট, নয়থিা পিকাথলর অিসন্ন রািা ষরাদ অলসভাথি গািিার মাোয় জড়াইয়া 

আথি–সকথলর ষচথয় এই পিকাথলর রািা-ষরাদ-মাখাথনা গািিার বদথক চাবহয়াই 

িাহার মন ষকমন কবরি। কণ থ ষর্ন ওই অশ্বখ গািিার ওপাথর আকাথশর িথল, 

অথনক দথূর ষকাোয় এখনও মাটি হইথি রথের চাকা দুই হাথি প্রাণপথণ িাবনয়া 

িুবলথিথি–ষরাজই ষিাথল–ষরাজই ষিাথল–মহািীর, বকন্তু বচরবদথনর কৃপার পাত্র কণ থা 

বিজয়ী িীর অজথন নথহ–ষর্ রাজয পাইল, মান পাইল, রথের উপর হইথি িাণ িবড়য়া 

বিপন্ন শক্রথক নাশ কবরল বিজয়ী কণ থ-—ষর্ মানুথষর বচরকাথলর ষচাথখর জথল 

জাবগয়া রবহল, মানুথষর ষিদনায় অনুভূবিথি সহচর হইয়া বিরাজ কবরল–ষস। 

 

এক-একবদন মহাভারথির রু্থদ্ধর কাবহনী শুবনথি শুবনথি িাহার মথন হয় রু্দ্ধ 

ত্জবনসিা মহাভারথি িড় কম ষলখা আথি। ইহার অভাি পূণ থ কবরিার জনয এিিং আশ 

বমিাইয়া রু্দ্ধ ত্জবনসিা উপথভাগ কবরিার জনয ষস এক উপায় িাবহর কবরয়াথি। 
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একিা িাখযাবর বকিংিা হালকা ষকান গাথির ডালথক অরীস্বরূপ হাথি লইয়া ষস িাবড়র 

বপিথন িাাঁশিাগাথনর পথে অেিা িাবহথরর উঠাথন ঘুবরয়া ষিড়ায় ও আপন মথন িথল–

িারপর ষদ্রাণ ষিা এথকিাথর দশ িাণ িুড়থলন, অজথন করথলন বক, এথকিাথর দুথশািা 

িাণ বদথলন ষমথর! িারপর-ওিঃ-—ষস বক রু্দ্ধ! বক রু্দ্ধ! িাথণর ষচাথি চাবরবদক 

অেকার হথয় ষগল! (এখাথন ষস মথন মথন র্িগবল িাণ হইথল িাহার। আশা বমথি 

িাহার কল্পনা কথর, র্বদও িাহার কল্পনার ধ্ারা মা’র মুথখ কাশীদাসী মহাভারথি িবণ থি 

রু্থদ্ধর প্রণালী সম্বথে র্াহা শুনা আথি িাহা অবিক্রথম কথর না) িারপর ষিা অজথন 

করথলন বক, োল আর িথরায়াল বনথয় রে ষেথক লাবেথয় পড়থলন–পথর এই রু্দ্ধ! 

দুথর্ থাধ্ন এথলন–ভীম এথলন–িাথণ িাথণ আকাশ অেকার কথর ষেথলথচ–আর বকিু 

ষদখা ষগল না। মহাভারথির রবেগণ মাত্র অষ্টাদশ বদিস রু্দ্ধ কবরয়া নাম বকবনয়া 

বগয়াথিন, বকন্তু রক্ত-মািংথসর ষদথহ জীিে োবকথল িাাঁহারা িুত্েথি পাবরথিন, 

র্থশালাথভর পে ক্রমশই বকরূপ দুগ থম হইয়া পবড়থিথি। িালথকর আকাঙ্ক্ষা বনিবৃত্ত 

কবরথি িাাঁহারা মাথসর পর মাস সমানভাথি অরচালনা কবরথি পাবরথিন বক? 

 

গ্রীষ্মকাথলর বদনিা, পিশাথখর মাোমাত্ে। 

 

নীলমবণ রাথয়র বভিার বদথক জিথলর ধ্াথর ষসবদন দুপুথরর বকিু পূথি থ ষদ্রাণগরু িড় 

বিপথদ পবড়য়াথিন–কবপধ্বজ রে এথকিাথর িাাঁহার ঘাথড়র উপথর, গােীি-ধ্নু হইথি 

ব্রহ্মার মুক্ত হইিার বিলম্ব চথক্ষর পলক মাত্র, কুরুশসনযদথল হাহাকার উটঠয়াথি—

এমন সময় ষশওড়া িথনর ওবদক হইথি হঠাৎ ষক ষকৌিুথকর কথি ত্জজ্ঞাসা কবরল–

ও বক ষর অপু? আপু চমবকয়া উটঠয়া আকণ থ-িানা জযা-ষক হঠাৎ িাবড়য়া বদয়া চাবহয়া 

ষদবখল িাহার বদবদ জিথলর মথধ্য দাাঁড়াইয়া িাহার বদথক চাবহয়া বখল বখল কবরয়া 

হাবসথিথি। অপু চাবহথিই িবলল–হযা াঁথর পাগলা, আপন মথন বক বিকবচস বিড়বিড় 

কথর, আর হাি পা নাড়বিস? পথর ষস িুটিয়া আবসয়া সথস্নথহ ভাই-এর কবচ গাথল চুম ু

খাইয়া িবলল-পাগল! ষকাোকার একিা পাগল, বক িকবিবল ষর আপন মথন? 

 

অপু লজ্জজ্জিমুথখ িার িার িবলথি লাবগল–র্ািঃ…বিকবিলাম িুত্ে?…আো, র্ািঃ– 

 

অিথশথষ দুগ থা হাবস োমাইয়া িবলল-আয় আমার সথি… 

 

পথর ষস অপুর হাি ধ্বরয়া িথনর মথধ্য লইয়া চবলল। খাবনক দরূ বগয়া হাবসমথুখ আিুল 

বদয়া ষদখাইয়া িবলল—ষদথখবচস?…কি ষনানা ষপথকথচ?…এখন বক কথর পাড়া র্ায় 

িল বদবক? 

 

অপু িবলল–উিঃ, অথনক ষর বদবদ!–একিা কত্ঞ্চ বদথয় পাড়া র্ায় না? 

 



 পথের পা াঁচালী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
8

 

দুগ থা িবলল-িুই এক কাজ কর, িুথি বগথয় িাবড়র মথধ্য ষেথক আাঁকুবশিা বনথয় আয় 

বদবক? আাঁকুবশ বদথয় িান বদথল পথড় র্াথি ষদবখস এখন– 

 

অপু িবলল–িুই এখাথন দাাঁড়া বদবদ, আবম আনবচ– 

 

অপু আাঁকুবশ আবনথল দুজথন বমবলয়া িহু ষচষ্টা কবরয়াও চার-পাাঁচিার ষিবশ েল 

পাবড়থি পাবরল না–খুি উচুগাি, সথি থাচ্চ ডাথল ষর্ েল আথি িাহা দুগ থা আাঁকুবশ 

বদয়াও নাগাল পাইল না। পথর ষস িবলল–চল আজ। এইগথলা বনথয় র্াই, নাইিার 

ষিলায় মাথক সথি আনথিা–মার হাথি টঠক নাগাল আসথি। ষদ ষনানাগথলা আমার 

কাথি, িুই আাঁকুবশিা ষন। ষনালক পরবি? 

 

একিা বনচু ষোথপর মাোয় ওড়কলবম লিায় সাদা সাদা েুথলর কুবড়, দুগ থা হাথির 

েলগথলা নামাইয়া বনকথির েুথলর কুবড় বিবড়থি লাবগল। িবলল–এবদথক সথর আয়, 

ষনালক পবড়থয় বদ– 

 

িাহার বদবদ ওড়কলবম েুথলর ষনালক পবরথি ভাথলািাথস, িনজিল সোন কবরয়া 

ষস প্রায়ই খুত্জয়া আবনয়া বনথজ পথড় ও ইবিপূথি থ কথয়কিার অপুথকও পরাইয়াথি। 

অপু বকন্তু মথন মথন ষনালক-পরা পি্ কথর না। িাহার ইো হইল, িথল, ষনালথক 

িাহার দরকার নাই। িথি বদবদর ভথয় ষস বকিুই িবলল না। বদবদথক চিাইিার ইো 

িাহার আথদৌ নাই, কারণ বদবদই। িনজিল ঘুবরয়া কুলিা, জামিা, ষনানািা, আমড়ািা 

সিংগ্রহ কবরয়া িাহাথক লুকাইয়া খাওয়ায়, এমন সি ত্জবনস জিুাইয়া আথন, র্াহা 

হয়থিা কুপেয বহসাথি উহাথদর খাইথি বনথষধ্ আথি, কাথজই অনযায় হইথলও বদবদর 

কো না শুনা িাহার সাহথস কুলায় না। 

 

একিা কুবড় ভাটিয়া সাদা জথলর মথিা ষর্ আঠা িাবহর হইল, িাহার সাহাথর্য দুগ থা 

অপুর নাথক কুবড়টি আাঁটিয়া বদল, পথর বনথজও একিা পবরল–িারপর ভাইথয়র 

বচিুথক হাি বদয়া বনথজর বদথক ভাথলা কবরয়া বেরাইয়া িবলল–ষদবখ, ষকমন ষদখাথে? 

িািঃ ষিশ হথয়থচ, চল মাথক ষদখাইথগ– 

 

অপু লজ্জজ্জিমুথখ িবলল–না বদবদ— 

 

–চল না–খুথল ষেবলসথন ষর্ন।–ষিশ হথয়থচ– 

 

িাবড় আবসয়া দুগ থা ষনানােলগবল রান্নাঘথরর দাওয়ায় নামাইয়া রাবখল। সি থজয়া 

রাাঁবধ্থিবিল––ষদবখয়া খুি খুবশ হইয়া িবলল–ষকাোয় ষপবল ষর? 
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দুগ থা িবলল–ওই বলচু-জিথল–অথনক আথি, কাল বগথয় িুবম পাড়থি মা? এমন পাকা-

এথকিাথর বসদুথরর মথিা রািা– 

 

ষস আড়াল িাবড়য়া দাাঁড়াইয়া িবলল–দযাথখা মা– 

 

অপু ষনালক পবরয়া বদবদর বপিথন দাাঁড়াইয়া আথি। সি থজয়া হাবসয়া িবলল–ও মা! ও 

আিার ষক ষর?–ষক বচনথি ষিা পারবি ষন– 

 

অপু লজ্জায় িাড়ািাবড় নাথকর ডগা হইথি েুথলর কুবড় খুবলয়া ষেবলল। িবলল–ওই 

বদবদ পবরথয় বদথয়থি– 

 

দুগ থা হঠাৎ িবলয়া উটঠল–চল ষর অপু, ওই ষকাোয় ডুগডুবগ িাজথচ, চল, িাাঁদর 

ষখলাথি এথসথি টঠক, বশগবগর আয়– 

 

আথগ আথগ দুগ থা ও িাহার বপিথন বপিথন অপু িুটিয়া িািীর িাবহর হইয়া ষগল। 

সম্মুথখর পে িাবহয়া, িাাঁদর নয়, ও-পাড়ার বচবনিাস ময়রা মাোয় কবরয়া খািার ষেবর 

কবরথি িাবহর হইয়াথি। ও-পাড়ায় িাহার ষদাকান, িা িাড়া ষস আিার গথড়র ও 

ধ্াথনর িযিসাও কথর। বকন্তু পুাঁত্জ কম হওয়ায় বকিুথিই সুবিধ্া কবরথি পাথর না, 

অল্পবদথনই ষেল মাবরয়া িথস। িখন হয়থিা মাোয় কবরয়া হাথি হাথি আলু, পিল, 

কখনও পান বিক্রয় কবরয়া ষিড়ায়। ষশথষ িাথিও র্খন সুবিধ্া হয় না, িখন হয়থিা 

ষস িুবল ঘাথড় কবরয়া জাি-িযিসা আরম্ভ কথর। পথর হঠাৎ একবদন ষদখা র্ায় ষর্, 

আিার পােুথর চুন মাোয় কবরয়া বিক্রয় কবরয়া ষিড়াইথিথি। ষলাথক িথল একমাত্র 

মাি িাড়া এমন ষকাথনা ত্জবনস নাই, র্াহা িাহাথক বিক্রয় কবরথি ষদখা র্ায় নাই। 

কাল দশহরা, ষলাথক আজ হইথিই মুড়বক সথ্শ বকবনয়া রাবখথি। বচবনিাস হবরহর 

রাথয়র দুয়ার বদয়া ষগথলও এ িাবড় েুবকল না। কারণ ষস জাথন এ িাবড়র ষলাথক কখনও 

বকিু ষকথন না। িিুও দুগ থঅপুথক দরজায় দাাঁড়াইয়া োবকথি ষদবখয়া ত্জজ্ঞাসা কবরল–

চাই নাবক? 

 

অপু বদবদর মুথখর বদথক চাবহল। দুগ থ বচবনিাথসর বদথক ঘাড় নাবড়য়া িবলল–নািঃ– 

 

বচবনিাস ভুিন মুখুথজযর িাবড় বগয়া মাোর চািাবড় নামাইথিই িাবড়র ষিথলথমথয়রা 

কলরি  কবরথি কবরথি িাহাথক বঘবরয়া দাাঁড়াইল। ভুিন মুখুথজয অিস্থাপন্ন ষলাক, 

িাবড়থি পাাঁচ-িয়িা ষগালা আথি, এ গ্রাথম অন্নদা রাথয়র বনথচই জবমজমা ও সম্পবত্ত 

বিষথয় িাহার নাম করা র্াইথি পাথর। 
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ভুিন মুখুথজযর রী িহুবদন মারা বগয়াথিন। িিথমাথন িাাঁহার ষসজ ভাইথয়র বিধ্িা রী 

এ সিংসাথরর কত্রী। 

 

ষসজ-ষিৌ-এর িয়স চবল্লথশর উপর হইথি, অিযে কড়া ষমজাথজর মানুষ িবলয়া 

িাাঁহার খযাবি আথি। 

 

ষসজ-ষিৌ একখানা মাজা বপিথলর সরায় কবরয়া বচবনিাথসর বনকি হইথি মুড়বক, 

সথ্শ, িািাসা দশহরা পূজার জনয লইথলন। ভুিন মুখুথজযর ষিথলথমথয় ও িাাঁহার 

বনথজর ষিথল সুনীল ষসইখাথনই দাাঁড়াইয়া বিল, িাহাথদর জনযও খািার বকবনথলন। 

পথর অপুথক সথি লইয়া দুগ থা বচবনিাথসর বপিন বপিন েুবকয়া উঠাথন আবসয়া 

দাাঁড়াইয়া আথি ষদবখয়া ষসজ-ষিৌ বনথজর ষিথল সুনীথলর কাাঁথধ্ হাি বদয়া একিু 

ষঠবলয়া বদয়া িবলথলন– র্াও না, ষরায়াথক উথঠ বগথয় খাও না। এখাথন ঠাকুথরর ত্জবনস, 

মুখ ষেথক ষেথল এাঁথিা কথর িসথি। 

 

বচবনিাস চািাবড় মাোয় িুবলয়া পুনরায় অনয িাবড় চবলল। দুগ থ িবলল-আয় অপু, চল 

ষদবখথগ িুনুথদর িাবড়– 

 

ইহারা সদর দরজা পার হইথিই ষসজ-ষিৌ মুখ ঘুরাইয়া িবলয়া উটঠথলন-ষদখথি 

পাবরথন িাপু। িবড়িার ষর্ কী হযািংলা স্বভাি-বনথজর িাবড় আথি, বগথয় িথস বকথন 

ষখথগ র্া না? িা না, ষলাথকর ষদার ষদার, ষর্মন মা ষিমবন িা– 

 

ইহাথদর িািীর িাবহর হইয়া দুগ থা ভাইথক আশ্বাস বদিার সুথর িবলল–বচবনিাথসর ভাবর 

ষিা খািার! িািার কাি ষেথক ষদবখস রথের সময় চারথি পয়সা ষনথিা।–িুই দুথিা, 

আবম দুথিা। িুই আর আবম মুড়বক বকথন খাথিা– 

 

খাবনকিা পথর ভাবিয়া ভাবিয়া অপু ত্জজ্ঞাসা কবরল–রথের আর কিবদন আথি ষর 

বদবদ? 
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দশম পবরথেদ 
কথয়ক মাস কাটিয়া বগয়াথি। 

 

সি থজয়া ভুিন মুখুথজযর িাবড়র কুয়া হইথি জল িুবলয়া আবনল, বপিথন বপিথন অপু 

মাথয়র আাঁচল মুঠা পাকাইয়া ধ্বরয়া ও-িাবড় হইথি আবসল। সি থজয়া ঘড়া নামাইয়া 

রাবখয়া িবলল–িা িুই ষপিথন ষপিথন অমন কথর ঘুরথি লাগবল ষকন িল বদবক? 

ঘরকন্নার কাজকম থ সারথিা। িথি ষিা ঘাথি র্াথিা? কাজ কথিথ বদবি না–না? 

 

অপু িবলল–িা ষহাক।–কাজ িুবম ও-ষিলা ষকাথরা এখন মা, িুবম র্াও ঘাথি। পথর 

মাথয়র সহানুভূবি আকষ থথণর আশায় অিীি করুণস্বথর কবহল–আো আমার বখথদ 

বক পায় না? আত্জ চারবদন ষর্ খাইবন। 

 

–খাওবন ষিা করথিা বক? ষরাদুথর ষিবড়থয় ষিবড়থয় জ্বর িাাঁবধ্থয় িসথি, িথল্ল কো কাথন 

নাও নাবক ষিামরা? বিটষ্টর কাজ করথিা। িথি ষিা ঘাথি র্াি। িথস ষিা ষনই? র্া ও-

রকম দুষু্টবম কবরস ষন–ষিামাথদর েরমযাজ মথিা কাজ করিার সাবধ্য আমার ষনই, 

র্া– 

 

অপু মাথয়র আাঁচল আরও ষজার কবরয়া মুঠা পাকাইয়া ধ্বরয়া িবলল-কক্ষথনা ষিামায় 

কাজ কথিথ ষদথিা না। ষরাজই ষিা কাজ কথরা, একবদন িুত্ে িাদ র্াথি না? একু্ষবন 

ঘাথি র্াও–না, আবম শুনথিা না…কথরা বদবক ষকমন কাজ করথি? 

 

সি থজয়া পুথত্রর বদথক চাবহয়া হাবসয়া িবলল–ও রকম দুষু্টবম কথর না, বিিঃ–এই হথয় 

গযাথলা িথল, আর একিুখাবন সিুর কথরা।–ঘাথি র্াথিা, িুথি এথস ষিামার ভাি চবড়থয় 

ষদাি-দুষু্টবম কথর বক? িাড় আাঁচল, ক’খানা পলিার িড়া ভাজা খাবি িল বদবক? 

 

ঘণ্টাখাথনক পর অপু মহা উৎসাথহর সবহি খাইথি িবসল। 

 

গ্লাস িুবলয়া ষস েকেকা কবরয়া অথধ্ থকখাবন খাবল কবরয়া ষেবলয়া, পথর আরও দু’এক 

গ্রাস খাইয়া বকিু ভাি পাথির বনথচ িড়াইয়া িাবক জলিুকু ষশষ কবরয়া হাি িুবলয়া 

িবসল। 

 

–কই খাত্োস, কই? এিক্ষণ ষিা ভাি ভাি কথর হাাঁপাত্েথল–পলিার িড়া– পলিার 

িড়া–ওই ষিা সিই ষেথল রাখবল, ষখবল বক িথি? 

 

সি থজয়া একিাটি দুধ্-ভাি মাবখয়া পুত্রথক খাওয়াইথি িবসল। ষদবখ হাাঁ কর–ষিামার 

কপালখানা–মিা না ষমঠাই না, দুথিা ভাি আর ভাি–িা ষিথলর দশা ষদখথল হথয় 
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আথস–ষরাজ ভাি ষখথি িথস মুখ কাচুমাচু-িাাঁচথি বক ষখথয়? িাাঁচথি বক এথসচ? 

আমায় জ্বালাথি এথসচ িই ষিা নয়–ওরকম মুখ ঘুবরও না, বিিঃ–হা কথরা লক্ষ্মী–ষদবখ 

এই দলািা হথলই হথয় ষগল–আিার ওথিলা িুলুথদর িাবড়থি মনসার ভাসান হথি। িুই 

জাবনস ষন িুত্ে? বশগবগর বশগবগর ষখথয় বনথয় চথলা। আমরা সি 

 

দুগ থা িাবড় েুবকল। ষকাো হইথি ঘুবরয়া আবসথিথি। এক পা ধু্লা, কপাথলর সামথন 

একথগািা চুল ষসাজা হইয়া প্রায় চার আিুল উাঁচু হইয়া আথি। ষস সি সময় আপন 

মথন ঘুবরথিথি–পাড়ার সমিয়বস ষিথলথমথয়র সথি িাহার িড় একিা ষখলা-ধু্লা 

নাই– ষকাোয় ষকান ষোথপ। পিাঁবচ পাবকল, কাথদর িাগাথন ষকান গািিায় আথমর 

গটি িাাঁবধ্য়াথি, ষকান িাাঁশিলায় ষশয়াকুল খাইথি বমষ্ট-এ সি িাহার নখদপ থথণ। পথে 

চবলথি চবলথি ষস সি থদা পথের দুই পাথশ সিকথ দৃটষ্টথি চাবহয়া ষদবখথি ষদবখথি 

চবলয়াথি—ষকাোও কাাঁচথপাকা িবসয়া আথি বক না। র্বদ ষকাোও কবণ্টকারী গাথির 

পাকা েল ষদবখথি পাইল, িৎক্ষণাৎ ষখলাঘথরর ষিগন কবরিার জনয িাহা িুবলথি 

িবসয়া র্াইথি। হয়থিা পথে ষকাোও িবসয়া ষস নানারকথমর খাপরা লইয়া িবড়য়া 

পরীক্ষা কবরয়া ষদবখথিথি, গিা-র্মুনা ষখলায় ষকানখানায় ভাথলা িাক হয়–পরীক্ষায় 

ষর্খানা ভাথলা িবলয়া প্রমাবণি হইথি, ষসখানা ষস সর্থত্ন আাঁচথল িাাঁবধ্য়া লইথি। 

সি থদাই ষস পুিুথলর িাে ও ষখলাঘথরর সরঞ্জাম লইয়া মহািযস্ত। 

 

ষস েুবকয়া অপরাধ্ীর দৃটষ্টথি মাথয়র বদথক চাবহল। সি থজয়া িবলল—এথল! এথসা, ভাি 

পিবর। ষখথয় আমায় উদ্ধার কথরা।–িারপর আিার ষকান বদথক ষিরুথি হথি ষিথরাও। 

ষিাথশখ মাথসর বদন-সকথলর ষমথয় দযাথখা ষগ র্াও ষসাঁজবুি করথচ, বশিপুথজা করথচ–

আর অি িড় ধ্াবড় ষমথয়–বদনরাি ষকিল ষিা ষিা। ষসই সকাল হথি না হথি 

ষিবরথয়থচ, আর এখন এই ষিলা দুপুর ঘুথর বগথয়থচ, এখন এথলা িাবড়-মাোিার বিবর 

দযাথখা না! না একিু ষিল ষদওয়া, না একিু বচরুবন ষিা াঁয়াথনা-ষক িলথি িামথুনর ষমথয়, 

টঠক ষর্ন দুথল বক িাগবদথদর ষকউ–বিথয়ও হথি ওই দুথল-িাগবদথদর িাবড়থিই–

আচথল ওগথলা কী ধ্নথদৌলি িাাঁধ্া-ষখাল– 

 

দুগ থা ভথয় ভথয় আাঁচথলর খুাঁি খুবলথি খুবলথি কবহল–ওই রাথ য়ককাথদর িাবড়র 

সামথন কালকাসুথ্ গাথি–পথর ষো াঁক বগবলয়া কবহল–এই অথনক ষিথনথিৌ িাই– 

 

ষিথনথিৌথয়র কোয় হৃদয় গথল না। এমন পাষাণ জীিও জগথি অথনক আথি। 

সি থজয়া ষিথলথিগথন জ্ববলয়া কবহল–ষিার ষিথনথিৌথয়র না বনকুবচ কথরথচ, র্ি িাই 

আর ভাসথসা রািবদন ষিাঁথধ্ বনথয় ঘুরথচন–আত্জ িান ষমথর ষিামার পুিুথলর িাে ওই 

িাাঁশিলার ষডািায় র্বদ না ষেবল। িথি– 
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সি থজয়ার কো ষশষ হইিার পূথি থই এক িযাপার ঘটিল। আথগ আথগ ভুিন মুখুথজযর 

িাবড়র ষসজ-ঠাকরুন, বপিথন বপিথন িাাঁহার ষমথয় িুনু ও ষদওথরর ষিথল সন্তু, 

িাহাথদর বপিথন আর চার-পাাঁচটি ষিথলথমথয় সম্মুখ দরজা বদয়া িাবড় েুবকল। ষসজ-

ঠাকরুন ষকাথনা বদথক না চাবহয়া িাবড়র কাহারও সবহি ষকাথনা আলাপ না কবরয়া 

ষসাজা হন হন। কবরয়া বভিথরর বদথকর ষরায়াথক উটঠথলন। বনথজর ষিথলর বদথক 

বেবরয়া িবলথলন–কই বনথয় আয়–ষির কর পুিুথলর িাে, ষদবখ– 

 

এ িাবড়র ষকহ ষকাথনা কো িবলিার পূথি থই িুনু ও সন্তু, দুজথন বমবলয়া দুগ থার টিথনর 

পুিুথলর িােিা ঘর হইথি িাবহর কবরয়া আবনয়া ষরায়াথক নামাইল এিিং িুনু িাে 

খুবলয়া খাবনকিা খুাঁত্জিার পর একিড়া পুবির মালা িাবহর কবরয়া িবলল–এই দযাথখা 

মা, আমার ষসই মালািা—ষসবদন ষর্ ষসই ষখলথি বগথয়বিল, ষসবদন চুবর কথর 

এথনথচ। 

 

সিু িাথের এক ষকাণ সোন কবরয়া ষগািাকিক আথমর গটি িাবহর কবরয়া িবলল–

এই দযাথখা ষজটঠমা, আমাথদর ষসানামুখী গাথির আম ষপথড় এথনথচ। 

 

িযাপারিা এি হঠাৎ হইয়া ষগল িা ইহাথদর গবিবিবধ্ এ িাবড়র সকথলর কাথিই এি 

রহসযময় মথন হইল ষর্ এিক্ষণ কাহারও মুখ বদয়া ষকান কো িাবহর হয় নাই। এিক্ষণ 

পথর সি থজয়া কো খুত্জয়া পাইয়া িবলল–বক, বক খুবড়মা? বক হথয়থচ? পথর ষস 

রান্নাঘথরর দাওয়া হইথি িযগ্রভাথি উটঠয়া আবসল। 

 

–এই দযাথখা না বক হথয়থচ, কীবিথখানা দযাথখা না একিার–ষিামার ষমথয় ষসবদন 

ষখলথি বগথয় িুনুর পুিুথলর িাে ষেথক এই পুবির মালা চুবর কথর বনথয় এথসথচ-ষমথয় 

ক’বদন ষেথক খুাঁথজ খুথজ হয়রান। িারপর সন্তু বগথয় িলথল ষর্, ষিার পুবির মালা 

দুগগাবদবদর িাথের মথধ্য ষদথখ এলাম–দযাথখা একিার কাি–ষিামার ও ষমথয় কম 

নাবক? ষচার-ষচাথরর ষিহদা ষচার-—আর ওই দযাথখা না-িাগাথনর আমগথলা গটি 

পড়থি ষদবর সয় না–চুবর কথর বনথয় এথস িাথে লুবকথয় ষরথখথচ। 

 

রু্গপৎ দুই চুবরর অিবকথিিায় আড়ষ্ট হইয়া দুগ থা পাাঁবচথলর গাথয় ষঠস বদয়া দাাঁড়াইয়া 

ঘাবমথিবিল। সি থজয়া ত্জজ্ঞাসা কবরল–এবনবচস এই মালা ওথদর িাবড় ষেথক? 

 

দুগ থা কোর উত্তর বদথি না বদথি ষসজ-ষিৌ িবলথলন,–না আনথল বক আর বমথেয কথর 

িলবচ নাবক! িবল এই আম কিা দযাথখা না? ষসানামুখীর আবম ষচথনা, না বক? এও বক 

বমথেয কো? 
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সি থজয়া অপ্রবিভ হইয়া িবলল–না। ষসজখুবড়, আপনার বমথেয কো িা ষিা িবলবন! 

আবম ওথক ত্জথজ্ঞস করবচ। 

 

ষসজ-ঠাকরুন হাি নাবড়য়া োাঁথজর সবহি িবলথলন–ত্জথজ্ঞস কথরা আর র্া কথরা 

িাপু, ও ষমথয় ষসাজা ষমথয় হথি না। আবম িথল বদত্চ্চ–এই িথয়থস র্খন চুবর বিথদয 

ধ্থরথচ, িখন এর পর র্া হথি ষস ষিরই পাথি! চল ষর সিু-—ষন আথমর গটিগথলা 

ষিাঁথধ্ ষন-িাগাথনর আমগথলা লক্ষ্মীিাড়া িবড়র জ্বালায় র্বদ ষচাথখ ষদখিার ষজা 

আথি! িুনু, মালা বনইবচস ষিা? 

 

সি থজয়ার বক জাবন ষকমন একিু রাগ হইল–েগড়াথি ষস বকিু বপিু হিিার পাত্র নয়, 

িবলল–পুবির মালার কো জাবনথন ষসজ-খুবড়, বকন্তু আথমর গটিগথলা, ষসগথলা 

ষপথড়থি বক িলা ষেথক কুবড়থয় এথনথচ, িার গাথয় ষিা নাম ষলখা ষনই। ষসজখুবড়—

আর ষিথলমানুষ র্বদ ধ্থরা এথনই োথক– 

 

ষসজ-ঠাকরুন অবগ্নমূবিথ হইয়া িবলথলন–িবল কোগবল ষিা ষিশ ষকথি ষকথি িলথচা? 

িবল আথমর গটিথি নাম ষলখা না-হয় ষনই-ই, ষিামাথদর ষকান িাগান ষেথক এগথলা 

এথসথচ। িা িলথি পাথরা? িবল িাকাগথলাথিও ষিা নাম ষলখা বিল না।–িা ষিা হাি 

ষপথি বনথি ষপথরবিথল? আজ এক বিেথরর ওপর হথয় গযাথলা, আজ ষদথিা কাল 

ষদথিা।–আসথিা এখন ওথিলা, িাকা বদথয় বদথয়া–ও আবম আর রাখথি পারথিা না– 

িাকার ষজাগাড় কথর ষরথখা িথল বদত্চ্চ। 

 

দলিলসহ ষসজ-ঠাকরুন দরজার িাবহর হইয়া ষগথলন। সি থজয়া শুবনথি পাইল, পথে 

কাহার কোর উত্তথর বিবন ষিশ উচ্চকথিই িবলথিথিন-ওই এ-িাবড়র িুবড়িা, িুনুর 

িাে ষেথক এই পুবির মালািড়ািা চুবর কথর বনথয় বগথয় কথরথচ। বক বনথজর িাথে 

লুবকথয় ষরথখথচ–আর দযাথখা না। এই আমগথলা–পাথশই িাগান, র্ি ইথে পাড়থলই 

হল–িাই িলথি ষগলাম, িা মা আিার ষকথি ষকথি িলথচ (এখাথন ষসজ-ষিৌ সি থজয়ার 

কো িবলিার ভবি নকল কবরথলন)–িা–এথনথচ ষিথলমানুষ– ও রকম এথনই োথক-

ওথি বক ষিামাথদর নাম ষলখা আথি নাবক? (সুর বনচু কবরয়া) মা-ই বক কম ষচার নাবক, 

ষমথয়র বশথক্ষ বক আর অমবন হথয়থচ? িাবড়সুদ্দ সি ষচার– 

 

অপমাথন দুিঃথখ সি থজয়ার ষচাথখ জল আবসল। ষস বেবরয়া দুগ থার রুক্ষ চুথলর ষগািা 

িাবনয়া ধ্বরয়া ডাল ভাি মাখা হাথিই দুড়দাড় কবরয়া িাহার বপথঠ বকথলর উপর বকল 

ও চথড়র উপর চড় মাবরথি মাবরথি িবলথি লাবগল–আপদিালাই একিা ষকাথেথক 

এথস জথুিথি–ম’ষল ও আপদ চুথক র্ায়–মথরও না ষর্ িাাঁবচ-হাড় জথুড়ায়।–ষিথরা িাবড় 

ষেথক, দরূ হথয় র্া—র্া, এখখুবন ষিথরা– 
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দুগ থা মারা খাইথি খাইথি ভথয় বখড়বক-ষদার বদয়া িুটিয়া িাবহর হইয়া ষগল। িাহার 

ষিাঁড়া রুক্ষ চুথলর ষগািা দু-এক গািা সি থজয়ার হাথি োবকয়া ষগল। 

 

অপু খাইথি খাইথি অিাক হইয়া সমস্ত িযাপার ষদবখথিবিল। বদবদ পুবির মালা চুবর 

কবরয়া আবনয়াবিল। বকনা িাহা ষস জাথন না-পুবির মালািা ষস ইহার আথগ ষকানও 

বদন ষদথখ নাই—বকন্তু আথমর গটি ষর্ চুবরর ত্জবনস নয় িাহা ষস বনথজ জাথন। কাল 

পিকাথল বদবদ িাহাথক সথি কবরয়া িুলুথদর িাগাথন আম কুড়াইথি বগয়াবিল এিিং 

ষসাণামুখীর িলায় আম কিা পবড়য়া বিল, বদবদ কুড়াইয়া লইল, ষস জাথন কাল হইথি 

অথনকিার বদবদ িবলয়াথি–ও অপু, এিার ষসই আথমর গটিগথলা জারাথিা, ষকমন 

ষিা? বকন্তু মা অসুবিধ্াজনকভাথি িাবড় উপবস্থি োকার দরুন উক্ত প্রস্তাি আর কাথর্ থ 

পবরণি করা সম্ভি হয় নাই। বদবদর অিযে আশার ত্জবনস আমগথলা এভাথি লইয়া 

ষগল, িাহার উপর আিার বদবদ এরূপ ভাথি মারও খাইল। বদবদর চুল বিবড়য়া ষদওয়ায় 

মাথয়র উপর িাহার অিযে রাগ হইল। র্খন িাহার বদবদর মাোর সামথন রুক্ষ চুথলর 

এক ষগািা খাড়া হইয়া িািাথস উথড় িখনই বক জাবন ষকন, বদবদর উপর অিযে 

মমিা হয়–ষকমন ষর্ন মথন হয় বদবদর ষকহ ষকাোও নাই–ষস ষর্ন একা ষকাো হইথি 

আবসয়াথি–উহার সাখী ষকহ এখাথন নাই। ষকিলই মথন হয়, ষকমন কবরয়া ষস বদবদর 

সকল দুিঃখ ঘুচাইয়া বদথি–সকল অভাি পূরণ কবরয়া িুবলথি! িাহার বদবদথক ষস 

এিিুকু কথষ্ট পবড়থি বদথি না। 

 

খাওয়ার পথর অপু মাথয়র ভথয় ঘথরর মথধ্য িবসয়া পবড়থি লাবগল। বকন্তু িাহার মন 

োবকয়া োবকয়া ষকিলই িাবহথর িুটিয়া র্াইথিবিল। ষিলা একিু পবড়থল ষস িুনুথদর 

িাবড়, পািবলথদর িাবড়, ষনড়াথদর িাবড়–এথক এথক সকল িাবড় খুত্জল–বদবদ ষকাোও 

নাই। রাজকৃষ্ট পাবলথির রী ঘাি হইথি জল লইয়া আবসথিবিথলন—িাাঁহাথক 

ত্জজ্ঞাসা কবরল–ষজটঠমা, আমার বদবদথক ষদথখথচা? ষস আজ ভাি খায়বন, বকিু 

খায়বন।–মা িাথক আজ িড্ড ষমথরথচ-—মার ষখথয় ষকাোয় পাবলথয়থচ–ষদথখথচা 

ষজটঠমা? 

 

িাবড়র পাথশর পে বদয়া র্াইথি র্াইথি ভাবিল-িাাঁশ-িাগাথন ষস র্বদ িবসয়া োথক? 

ষসবদথক বগয়া সমস্ত খুত্জয়া ষদবখল। ষস বখড়বক-দরজা বদয়া িাবড় েুবকয়া ষদবখল, 

িাবড়থি ষকহ নাই। িাহার মা ষিাধ্ হয় ঘাথি বক অনয ষকাোও বগয়াথি। িাবড়থি 

পিকাথলর িায়া পবড়য়া আবসয়াথি। সম্মুথখর দরজার কাথি ষর্ িাাঁশোড় েুাঁ বকয়া 

পবড়য়াথি, িাহার একগািা েুবলয়া-পড়া শুকথনা কত্ঞ্চথি িাহার পবরবচি ষসই 

ষলজথোলা হলথদ পাবখিা আবসয়া িবসয়াথি। ষরাজই সেযার বকিু পূথি থ ষস ষকাো 

হইথি আবসয়া এই িাাঁশোথড়র ওই বকত্ঞ্চখানার উপর িথস–ষরাজ-—ষরাজ-—ষরাজ। 

আরও কি বক পাবখ চাবরবদথকর িথন বকচ-বকচ কবরথিথি। নীলমবণ রাথয়থদর ষপাথড়া 
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বভিা গািপালার ঘন িায়ায় ভবরয়া বগয়াথি। অপু ষরায়াথক দাাঁড়াইয়া দথূরর ষসই অশ্বখ 

গািিার মাোর বদকিায় চাবহয় ষদবখল–একিু একিু রািা ষরাদ গাথির মাোয় এখনও 

মাখাথনা, মগডাথল একিা বক সাদা মথিা দুবলথিথি, হয় িক, নয় কাহারও ঘুবড় 

বিবড়য়া আিকাইয়া িুবলথিথি–সমস্ত আকাশ জবুড়য়া ষর্ন িায়া আর অেকার নাবময়া 

আবসথিথি। চাবরবদথক বনজথন.ষকহ ষকাথনাবদথকই নাই..নীলমবণ রাথয়র ষপাথড়া 

বভিায় কচুোথড়র কাথলা ঘন সিুজ নিুন পািা চক চক কবরথিথি। িাহার মন হঠাৎ 

হু-হু কবরয়া উটঠল। কিক্ষণ হইল, ষসই বগয়াথি, িাবড় আথস নাই, খায় নাই–ষকাোয় 

ষগল বদবদ? 

 

ভুিন মুখুথজযর িাবড়র ষিথলথমথয়রা বমবলয়া উঠাথন িুিািুটি কবরয়া লুথকাচুবর 

ষখবলথিথি। রানু িাহাথক ষদবখয়া িুটিয়া আবসল–ভাই, আপু এথসথচ.ও আমাথদর 

বদথক হথি, আয় ষর অপু। 

 

অপু িাহার হাি িাড়াইয়া লইয়া ত্জজ্ঞাসা কবরল-আবম ষখলথিা না রানুবদ,–বদবদথক 

ষদথখথচা াঁ? 

 

রানু ত্জজ্ঞাসা কবরল–দুগগা? না, িাথক ষিা ষদবখবন! িকুলিলায় ষনই ষিা? 

 

িকুলিলার কো িাহার মথনই হয় নাই। ষসখাথন দুগ থা প্রায়ই োথক িথি। ভুিন 

মুখুথজযর িাবড় হইথি ষস িকুলিলায় ষগল। সেযা হইয়া আবসয়াথি–িকুলগািিা 

অথনক দরূ পর্ থে জবুড়য়া ডালপালা িড়াইয়া েুপবস হইয়া দাাঁড়াইয়া আথি–িলািা 

অেকার। ষকহ ষকাোও নাই…র্বদ ষকাথনা বদথক গািপালার আড়াথল োথক! ষস ডাক 

বদল–বদবদ, ও বদবদ! বদবদ! 
 

অেকার গািিায় ষকিল কিকগলা িক পাখী েিপি কবরথিথি মাত্র। অপু ভথয় 

ভথয় উপথরর বদথক চাবহয়া ষদবখল। িকুলিলা হইথি একিু দথূর একিা ষডািার ধ্াথর 

ষখজরু গাি আথি, এখন ডাশা ষখজথুরর সময়, ষসখাথনও িাহার বদবদ মাথে মাথে 

োথক িথি। বকন্তু অেকার হইয়া বগয়াথি, ষডািািার দুই ধ্াথর িাাঁশিন, ষসখাথন র্াইয়া 

ষদবখথি িাহার সাহসী হইল না। িকুলগাথির গবড়র কাথি সবরয়া বগয়া ষস দুই-

একিার বচৎকার কবরয়া ডাবকল-ভাটিথশওড়া িথন বক জন্তু িাহার গলার সাড়া পাইয়া 

খবস খবস শব্দ কবরয়া ষডািার বদথক িুটিয়া পলাইল। 

 

িাবড়র পথে বেবরথি বেবরথি হঠাৎ ষস েমবকয়া দাাঁড়াইল। সামথন ষসই গাি গািিা! 

এক সেযার পর এ গািগাথির িলার পে বদয়া র্াওয়া! সি থনাশ! গাথয় কাাঁিা বদয়া ওথঠ। 

ষকন ষর্ িাহার এই গািিার বনথচ বদয়া র্াইথি ভয় কথর, িাহা ষস জাথন না। ষকান 

কারণ নাই, এমবনই ভয় কথর এিিং কারণ বকিু নাই িবলয়া ভয় অিযে ষিবশ কথর। 
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এি ষদবর পর্ থে ষস ষকাথনা বদন িাবড়র িাবহথর োথক নাই–আজ িাহার ষস ষখয়াল 

হইল না। মন িযস্ত ও অনযমনস্ক না োবকথল ষস কখনই এপথে আবসি না। 

 

অপু খাবনকক্ষণ অেকার গািিলািার বদথক চাবহয়া দাাঁড়াইয়া োবকয়া বেবরল। 

িাহাথদর িাবড় র্াইিার আর একিা পে আথি–একিুখাবন ঘুবরয়া পিবলথদর িাবড়র 

উঠান বদয়া ষগথল গািিলার এ অজানা বিভীবষকার হাি হইথি বনষৃ্কবি পাওয়া র্ায়। 

 

পািবলর ঠাকুরমা সেযার সময় িাবড়র ষরায়াথক ষিথলবপথলথদর লইয়া হাওয়ায় িবসয়া 

গল্প কবরথিথিন। পািবলর মা রান্নাঘথর রাাঁবধ্থিথিন। উঠাথনর মাচািলায় বিধু্ 

ষজথলবন দাাঁড়াইয়া মাি বিক্রথয়র পয়সা িাগাদা কবরথিথি। 

 

অপু িবলল–বদবদথক খুাঁজথি বগথয়বিলাম ঠাকুমা—িকুলিলা ষেথক আসথি আসথি– 

 

ঠাকুরমা িবলথলন–দুগগা এই ষিা িাবড় ষগল। এই কিক্ষণ র্াথে–িুথি র্া বদবক– ষিাধ্ 

হয় এখনও িাবড় বগথয় ষপৌৌঁিয়বন– 

 

ষস এক ষদৌথড় িাবড়র বদথক িুটিল। বপিন হইথি পািবলর ষিান রাজী ষচচাইয়া িবলল–

কাল সকাথল আবসস অপু–আমরা গিা-র্মুনা ষখলার নিুন ঘর ষকথিবি! ষিকশাথলর 

ষপিথন বনমিলায়–দুগগাথক িবলস– 

 

িাহাথদর িাবড়র কাথি আবসয়া ষপৌৌঁবিয়া হঠাৎ ষস েমবকয়া দাাঁড়াইয়া ষগল–দুগ থা 

আিথস্বথর বচৎকার কবরথি কবরথি িাবড়র দরজা বদয়া ষদৌড়াইয়া িাবহর হইথিথি–

বপিথন বপিথন িাহার মা বক একিা হাথি মাবরথি মাবরথি িাড়া কবরয়া িুটিয়া 

আবসয়াথি। দুগ থা গািিলার পে বদয়া িুটিয়া পলাইল, মা দরজা হইথি ধ্ািমানা ষমথয়র 

বপিথন ষচচাইয়া িবলল–র্াও ষিথরাও–এথকিাথর জথের মথিা র্াও–আর কক্ষথনা 

িাবড় ষর্ন েুকথি না হয়—িালাই, আপদ চুথক র্াক-এথকিাথর িাবিমিলায় বদথয় 

আবস। 

 

িাবিমিলায় গ্রাথমর শ্মশান। অপুর সমস্ত শরীর ষর্ন জবময়া পােথরর মথিা আড়ষ্ট 

ও ভারী হইয়া ষগল। িাহার মা সথিমাত্র বভিথরর িাবড়থি েুবকয়া মাটির প্রদীপিা 

ষরায়াথকর ধ্ার হইথি উঠাইয়া লইথিথি। ষস পা টিবপয়া টিবপয়া িাবড় েুবকথিই িাহার 

মা িাহার বদথক চাবহয়া িবলল–িুবম আিার এি রাি পর্ থে ষকাোয় বিথল শুবন? ষমাথি 

ষিা আজ ভাি ষখথয়থচা? 

 

িাহার মথন নানা প্রশ্ন জাবগথিবিল। বদবদ আিার মারা খাইল ষকন? ষস এিক্ষণ 

ষকাোয় বিল? দুপুর ষিলা বদবদ বক খাইল? ষস বক আিার ষকান ত্জবনস চুবর কবরয়া 
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আবনয়াথি? বকন্তু ভথয় ষকাথনা কো না িবলয়া ষস কথলর পুিুথলর মথিা মাথয়র 

কোমথিা কাজ কবরয়া ঘথরর মথধ্য েুবকল। পথর ভথয় ভথয় প্রদীপ উসকাইয়া বদয়া 

বনথজর ষিাি িইথয়র দপ্তরটি িাবহর কবরয়া পবড়থি িবসল। ষস পথড় মাথ থি িৃিীয় 

ভাগ-বকন্তু িাহার দপ্তথর দুখানা ষমািা ষমািা ভারী ইিংরাত্জ বক িই, কবিরাত্জ ঔষথধ্র 

িাবলকা, একখানা পািা-ষিড়া দাশুরাথয়র পাাঁচাবল, একখানা ১৩০৩ সাথলর পুরািন 

পাাঁত্জ প্রভৃবি আথি। ষস নানাস্থান হইথি চাবহয়া এগবল ষজাগাড় কবরয়াথি এিিং 

এগবল না পবড়থি পাবরথলও ষরাজ একিার কবরয়া খুবলয়া ষদথখ। 

 

খাবনকক্ষণ ষদওয়াথলর বদথক চাবহয়া ষস বক ভাবিল। পথর আর একিার প্রদীপ 

উসকাইয়া বদয়া পািা-ষিড়া দাশুরাথয়র পাাঁচাবলখানা খুবলয়া অনযমনস্কভাথি পািা 

উলিাইথিথি, এমন সমথয় সি থজয়া এক িাটি দুধ্ হাথি কবরয়া েুবকয়া িবলল–এথসা, 

ষখথয় নাও বদবক! 
 

অপু বিরুত্ক্ত না কবরয়া িাটি উঠাইয়া লইয়া দুধ্ চুমুক বদয়া খাইথি লাবগল। অনযবদন 

হইথল এি সহথজ দুধ্ খাইথি িাহাথক রাত্জ করাথনা খুি কটঠন হইি। একিুখাবন মাত্র 

খাইয়া ষস িাটি মুখ হইথি নামাইল। সি থজয়া িবলল–ওবক? নাও সিিুকু ষখথয় ষেথলা–

ওইিুকু দুধ্ ষেলথল িথি িাাঁচথি বক ষখথয়– 

 

অপু বিনা প্রবিিাথদ দুথধ্র িাটি পুনরায় মুথখ উঠাইল। সি থজয়া ষদবখল ষস মুথখ িাটি 

ধ্বরয়া রবহয়াথি বকন্তু চুমুক বদথিথি না।–িাহার িাটিসুদ্ধ হািিা কাাঁবপথিথি. পথর 

অথনকক্ষণ মুথখ ধ্বরয়া রাবখয়া হঠাৎ িাটি নামাইয়া ষস মাথয়র বদথক চাবহয়া ভষয় 

কাাঁবদয়া উটঠল। সি থজয়া আির্ থ হইয়া িবলল–বক হল ষর? বক হথয়থচ, ত্জভ কামথড় 

ষেথলবিস? 

 

অপু মাথয়র কো ষশষ হইিার সথি সথি ভথয়র িাাঁধ্ না মাবনয়া ডুকবরয়া কাাঁবদয়া 

উটঠয়া িবলল–বদবদর জনয িড্ড মন ষকমন করথি!.. 
 

সি থজয়া অল্পক্ষণ মাত্র চুপ কবরয়া িবসয়া পথর সবরয়া আবসয়া ষিথলর গাথয় হাি 

িুলাইথি িুলাইথি শােসুথর িবলথি লাবগল–ষকথ্া না, অমন কথর ষকথ্া না,-ওই 

পিবলথদর বক ষনড়াথদর িাবড় িথস আথি–ষকাোয় র্াথি অেকাথর? কম দুষ্ট ষমথয় 

নাবক? ষসই দুপুর ষিলা ষিরুল–সমস্ত বদথনর মথধ্য আর চুথলর টিবক ষদখা ষগল না–

না খাওয়া, না দাওয়া, ষকাোয় ও-পাড়ার পাবলিথদর িাগাথন িথস বিল, ষসখাথন িথস 

কাাঁচা আবম আর জামরুল ষখথয়থচ, একু্ষবন ডাকথি পাঠাত্ে–ষকথ্া না আমন কথর–

আিার জ্বর আসথি।–বিিঃ! 
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পথর ষস আাঁচল বদয়া ষিথলর ষচাথখর জল মুিইয়া বদয়া িাবক দুধ্ িুকু খাওয়াইিার জনয 

িাটি িাহার মুথখ িুবলয়া ধ্বরল-হাাঁ কথরা বদবক, লক্ষ্মী ষসানা, উবন এথলই ষডথক 

আনথিন এখন—এথকিাথর পাগল–ষকাথেথক একিা পাগল এথস জথেথি—আর 

এক চুমুক–হযা াঁ– 

 

রাি অথনক হইয়াথি। উত্তথরর ঘথর িক্তাথপাথশ অপু ও দুগ থ শুইয়া আথি। অপুর 

পাথশ িাহার মাথয়র শুইিার জায়গা খাবল আথি। কারণ মা এখন রান্নাঘথরর কাজ 

সাবরয়া আথস নাই। িাহার িািা আহারাবদ সাবরয়া পাথশর ঘথর িবসয়া িামাক 

খাইথিথিন। িািা িাবড় আবসয়া দুগ থাথক পাড়া হইথি খুত্জয়া আবনয়াথিন। 

 

িাবড় আবসয়া পর্ থে দুগ থা কাহারও সথি ষকাথনা কো িথল নাই। খাওয়া-দাওয়া সাবরয়া 

আবসয়া চুপ কবরয়া শুইয়াথি। অপু দুগ থার গাথয় হাি বদয়া ত্জজ্ঞাসা কবরল–বদবদ, মা 

বক বদথয় ষমথরবিল ষর সথেথিলা? ষিার চুল বিাঁ থড় বদথয়থচ? 

 

দুগ থার মুথখ ষকান কো নাই। 

 

ষস পুনরায় ত্জজ্ঞাসা কবরল-আমার উপর রাগ কথরবিস বদবদ? আবম ষিা বকিু 

কবরবন। 

 

দুগ থা আথস্ত আথস্ত িবলল–না িইবক! িথি সন্তু বক কথর ষির ষপথল ষর্ পুবির মালা 

আমার িাথে আথি? 

 

অপু প্রবিিাথদর উথত্তজনায় উটঠয়া িবসল।–না–সবিয আবম ষিার গা িথয় িলবচ বদবদ, 

আবম ষিা ষদখাইবন। আবম জাবনথন ষর্ ষিার িাথে আথি।–কাল সন্তু বিথকল ষিলা 

এথসবিল, ওর ষসই িড় রািা ভাাঁিািা বনথয় আমরা ষখলবিলাম–িার পর, িুেবল বদবদ, 

সিু ষিার পুিুথলর িাে খুথল বক ষদখবিল–আবম িল্লাম, ভাই, িুবম আমার বদবদর 

িাথে হাি বদথয় না।–বদবদ আমাথক িথক–ষসই সমথয় ষদথখথচ– 

 

পথর ষস দুগ থার গাথয় হাি িুলাইয়া িবলল–খুি ষলথগথচ ষর বদবদ? ষকাোয় ষমথরথচ মা? 

 

দুগ থা িবলল–আমার কাথনর পাথশ মা একিা িাবড় র্া ষমথরথি–রক্ত ষিবরথয়বিল, এখনও 

কন কন কথে, এইখাথন এই দযাখা হাি বদথয়! এই– 

 

–এইখাথন? িাই ষিা ষর! ষকথি বগথয়থি ষর্? একিু বপত্্থমর ষিল লাবগথয় ষদি বদবদ? 
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–োকথগ-কাল পাবলিথদর িাগাথন বিথকল ষিলা র্াি িুেবল? কামরািা র্া ষপথকথি? 

এই এি িড় িড়, কাউথক ষর্ন িবলসথন! িুই আর আবম চুবপ চুবপ র্াথিা।–আবম আজ 

দুপুরথিলা দুথিা ষপথড় ষখথয়বি।–বমটষ্ট ষর্ন গড়– 
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একাদশ পবরথেদ 
এবদথনর িযাপারিা এইরূথপ ঘটিল। 

 

অপু িািার আথদথশ িালপাথি সািখানা ক খ হাথির ষলখা ষশষ কবরয়া বক করা র্ায় 

ভাবিথি ভাবিথি িাবড়র মথধ্য বদবদথক খুত্জথি ষগল। দুগ থা মাথয়র ভথয় সকাথল নাবহয়া 

আবসয়া বভিথরর উঠাথন ষপথপিলায় পুবণযপুকুথরর ব্রি কবরথিথি। উঠাথন ষিাট্ট 

ষচৌথকাণা গিথ কাটিয়া িাহার চাবরধ্াথর ষিালা, মির িড়াইয়া বদয়াবিল–বভথজ মাটিথি 

ষসগবলর অেুর িাবহর হইয়াথি—চাবরবদথক কলার ষিাি ষিাগ পুবিয়া ধ্াথর বপিুবল 

ষগালার আলপনা। বদথিথি-পদ্মলিা, পাবখ, ধ্াথনর বশষ, নিুন ওঠা সূর্ থ। 

 

দুগ থা িবলল–দাাঁড়া, এই মেরিা িথল বনথয় চল এক জায়গায় র্াথিা। 

 

–ষকাো ষর বদবদ? 

 

–চল না, বনথয় র্াথিা এখন, ষদবখস এখন–। পথর আনুষবিক বিবধ্-অনুষ্ঠান সাি 

কবরয়া ষস এক বনশ্বাথস আিৃবত্ত কবরথি লাবগল– 

 

পুবণযপুকুর পুষ্পমালা ষক পুথজ ষর দুপুর ষিলা? 

 

আবম সিী লীলািিী ভাথয়র ষিান ভাগযিিী– 

 

অপু দাাঁড়াইয়া শুবনথিবিল, বিদ্রথুপর ভবিথি হাবসয়া িবলল–ইিঃ। 

 

দুগ থা িড়া োমাইয়া ঈষৎ লজ্জা-বমশাথনা হাবসর সথি িবলল–িুই ও-রকম কত্চ্চস 

ষকন? র্া এখান ষেথক–ষিার এখাথন বক?–র্া। 

 

অপু হাবসয়া চবলয়া ষগল। র্াইথি র্াইথি আিৃবত্ত কবরথি লাবগল-আবম সিী লীলািিী, 

ভাই ষিান ভাগযিিী, বহ বহ–ভাই ষিান ভাগযিিী–বহ–বহ– 

 

দুগ থা িবলল, ষিামার িড় ইথয় হথয়থচ, না? মাথক িথল ষিামার ভযািংচাথনা িার করথিা। 

으R– 

 

ব্রিানুষ্ঠান ষশষ কবরয়া দুগ থা িবলল, চল গথড়র পুকুথর অথনক পানেল হথয় আথি– 

ষভাাঁদার মা িলবিল, চল বনথয় আবস– 

 

গ্রাথমর এথকিাথর উত্তরািংথশ চাবরধ্াথর িাাঁশিন ও আগািা এিিং প্রাচীন। আম-

কাাঁঠাথলর িাগাথনর বভির বদয়া পে। ষলাকালয় হইথি অথনক দথূর গভীর িন ষর্খাথন 
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ষশষ হইয়াথি, ষসখাথন মাথঠর ধ্াথর মজা পুকুরিা। ষকানকাথল গ্রাথমর আবদ িাবস্া 

মজমুদারথদর িাবড়র চিুবদথথক ষর্ গড়খাই বিল িাহার অনয অিংশ এখন ভরাি হইয়া 

বগয়াথি।–ষকিল এই খািিাথি িাথরা মাস জল োথক, ইহারই নাম গথড়র পুকুর। 

মজমুদারথদর িাবড়র ষকান বচহ্ন এখন নাই। 
 

ষসখাথন ষপৌৌঁবিয়া িাহারা ষদবখল পুকুথর পানেল অথনক আথি িথি, বকন্তু বকনারার 

ধ্াথর বিথশষ বকিু নাই, সিই জল হইথি দথূর। দগূ থ িবলল–অপু, একিা িাাঁথশর কত্ঞ্চ 

দযাখ ষিা খুাঁথজ–িাই বদথয় ষিথন ষিথন আনথিা। পথর ষস পুকুরধ্াথরর ষোথপর ষশওড়া 

গাি হইথি পাকা ষশওড়ার েল িুবলয়া খাইথি লাবগল। অপু িথনর মথধ্য কত্ঞ্চ খুাঁত্জথি 

খুাঁত্জথি ষদবখথি পাইয়া িবলল-ও বদবদ, ও েল খাসবন!–দরূ-আশ-শযাওড়ার েল বক 

খায় ষর! ও-ষিা পাবখথি খায়– 

 

দুগ থা পাকা েল টিবপয়া িীজ িাবহর কবরথি কবরথি িবলল-আয় বদবক—দাখ বদবক 

ষখথয়-বমটষ্ট ষর্ন গড়-ষক িথলথচ খায় না? আবম ষিা কি ষখাইবচ। 

 

অপু বকত্ঞ্চ কুড়াথনা রাবখয়া বদবদর কাথি আবসয়া িবলল-ষখথল ষর্ িথল পাগল হয়? 

আমায় একিা ষদ বদবক, বদবদ– 

 

পথর ষস খাইয়া মুখ একিু কাাঁচুমাচু কবরয়া িবলল—এন্িু এন্িু ষিথিা ষর্ বদবদ– 

 

–িা এন্িু ষিথিা োকথি না? িা োক, বকন্তু ষকমন বমটষ্ট িল বদবক-কো ষশষ কবরয়া 

দুগ থা খুি খুবশর সবহি ষগািাকিক িড়িড় পাকা েল মুথখর মথধ্য পুবরল। 

 

জত্েয়া পর্ থে ইহারা কখনও ষকাথনা ভাথলা ত্জবনস খাইথি পায় নাই। অেচ পৃবেিী 

ইহারা নূিন আবসয়াথি, ত্জহিা ইহাথদর নূিন—িাহা পৃবেিীর নানা রস, বিথশষি বম 

রস আস্বাদ কবরিার জনয লালাবয়ি। সথ্শ বমঠাই বকবনয়া ষস পবরিৃবপ্ত লাভ কবরিা 

সুথর্াগ ইহাথদর ঘথি না-বিথশ্বর অনে সম্পথদর মথধ্য িুে িনগাি হইথি বমষ্টরস 

আহরণরি  এই সি লুব্ধ দবরদ্র ঘথরর িালকিাবলকাথদর জনয িাই করুণাময়ী 

িনথদিীরা িথনর িুে েুলেল বমটষ্ট মধু্থি ভরাইয়া রাথখন। 

 

খাবনকিা পথর দুগ থা পুকুথরর জথল একিু নাবময়া িবলল—ক’ি নাল েুল রথয়থি। 

আপু! দাাঁড়া িুলবি। জথল আরও নাবময়া ষস দুইিা েুথলর লিা ধ্বরয়া িাবনল–ডািায় 

িুবড়য়া বদয়া িবলল–ধ্র অপু। 

 

অপু িবলল–পানেল ষিা খুি জথল–ওখাথন বক কথর র্াবি বদবদ? 
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দুগ থ একিা কত্ঞ্চ বদয়া দরূ জথলর পানেথলর গািগথলা িাবনিার ষচষ্টা কবরয়া পাবরল 

না। িবলল–িড্ড গড়াথন পুকুর ষর– গবড়থয় র্াত্ে ডুিজথল–নাগাল পাই বক কথর? িুই 

এক কাজ কর, ষপিন ষেথক আমার আাঁচল ধ্থর ষিথন রাখা বদবক, আবম বকত্ঞ্চ বদথয় 

পানেথলর ওই িাবকিা ষিথন আবন। 

 

িথনর মথধ্য হলথদ বক একিা পাবখ ময়নাকািা গাথির ডাথলর আগায় িবসয়া পািা 

নাচাইয়া ভাবর চমৎকার বশস বদথিবিল। অপু চাবহয়া চাবহয়া ষদবখয়া িবলল–বক পাবখ 

ষর বদবদ? 

 

–পাবখ-িাবখ এখন োক–ধ্র বদবক ষিশ কথর। আচলিা ষিথন, গবড়থয় র্াথিা–ষজার 

কথর– 

 

অপু বপিন হইথি আাঁচল িাবনয়া রবহল। দুগ থ পাথয় পাথয় নাবময়া র্িদরূ র্ায় কত্ঞ্চ 

আগাইয়া বদল। কাপড়-ষচাপড় বভত্জয়া ষগল িিু নাগাল আথস না–আরও একিুখাবন 

নাবময়া আিুথলর আগায় মাত্র কত্ঞ্চখানাথক ধ্বরয়া িাবনিার ষচষ্টা কবরল। অপু িাবনয়া 

ধ্বরয়া োবকথি োবকথি শত্ক্তথি আর কুলাইথিথি না ষদবখয়া বপিন হইথি হাবসয়া 

উটঠল।। হাবসর সথি আাঁচল বেলা হওয়াথি দুগ থা জথলর বদথক েুবকয়া পবড়ল বকন্তু 

িখনই সামলাইয়া হাবসয়া িবলল-দরূ, িুই র্বদ ষকাথনা কাথজর ষিথল-ধ্র ষের। 

অবিকথষ্ট একিা পানেথলর োাঁক কাথি আবসল–দুগ থা ষকৌিূহথলর সবহি ষদবখথি 

লাবগল কিগলা পাবনেল ধ্বরয়াথি। পথর ডািায় িুবড়য়া বদয়া িবলল-িড্ড কবচ, 

এখনও দুধ্ হয়বন মথধ্য, আর একিার ধ্র ষিা। অপু আিার বপিন হইথি িাবনয়া ধ্বরয়া 

রবহল। খাবনকিা োবকিার পর ষস বদবদর িুবকিার সথি সথি িাথনর ষচাথি আিার দু-

এক পা জথলর বদথক আগাইয়া আবসথি লাবগল–পথর কাপড় বভত্জয়া র্ায় ষদবখয়া 

হাল িাবড়য়া বহ বহ কবরয়া হাবসয়া উটঠল। 

 

দুগ থা হাবসয়া িবলল-দরূা 
 

ভাইথিাথনর কলহাথসয খাবনকক্ষণ ধ্বরয়া পুকুরপ্রাথের বনজথন িাাঁশিাগান মুখবরি 

হইথি লাবগল। দুগ থা িবলল–এিিুকু র্বদ ষজার োথক ষিার গাথয়! গাথির ষিাঁবক 

ষকাোকার! 
 

খাবনকিা পথর দুগ থা জথল নাবময়া আর একিার ষচষ্টা কবরয়া ষদবখথিথি, অপু ডািায় 

দাাঁড়াইয়া আথি, এমন সময় অপু পাথশর একিা শযাওড়া গাথির বদথক আিুল বদয়া 

ষদখাইয়া ষচচাইয়া িবলয়া উটঠল–বদবদ, দযাক বক এখাথন!… পথর ষস িুটিয়া বগয়া মাটি 

খুাঁবড়য়া বক িুবলথি লাবগল। 
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দুগ থা জল হইথি ত্জজ্ঞাসা কবরল–বক ষর? পথর ষসও উটঠয়া ভাইথয়র কাথি আবসল। 

 

অপু িিক্ষণ মাটি খুাঁবড়য়া বক একিা িাবহর কবরয়া ষকাাঁচার কাপড় বদয়া মাটি মুবিয়া 

সাে কবরথিথি। হাথি কবরয়া আহ্বাথদর সবহি বদবদথক ষদখাইয়া িবলল–দযাখ বদবদ, 

চকচক কথে–বক ত্জবনস ষর? 

 

দুগ থা হাথি লইয়া ষদবখল–ষগালমি একবদক িুথচাথলা পল-কািা-কািা চকচথক বক 

একিা ত্জবনস। ষস খাবনকক্ষণ আগ্রথহর সবহি নানাভাথি উলিাইয়া পালিাইয়া 

ষদবখথি লাবগল। 

 

হঠাৎ বক ভাবিয়া িাহার রুক্ষ চুথল-ষঘরা মুখ উজ্জ্বল হইয়া উটঠল। ষস ভথয় ভথয় 

চাবরবদথক চাবহয়া ষদবখল ষকহ ষদবখথিথি বকনা। চুবপচুবপ িবলল–অপু, এিা ষিাধ্ হয় 

হীথর! চুপ কর, ষচচাসথন। পথর ষস ভথয় ভথয় আর একিার চাবরবদথক চাবহয়া ষদবখল। 
 

অপু বদবদর বদথক অিাক হইয়া চাবহয়া রবহল। হীরক িস্তুটি িাহার অজ্ঞাি নয় িথি, 

মাথয়র মুথখ বদবদর মুথখ রূপকোর রাজপুত্র ও রাজকনযার হীরামুক্তার অলঙ্কাথরর 

ঘিা ষস অথনকিার শুবনয়াথি বকনা হীরা ত্জবনসিা বক রকম ষদবখথি, ষস সম্বথে 

িাহার মথন একিু ভুল ধ্ারণা বিল। িাহার মথন হইি হীরা ষদবখথি মাথির বডথমর 

মথিা, হলথদ হলথদ, িথি নরম নয়–শক্ত।… 

 

সি থজয়া িাবড় বিল না, পাড়া হইথি আবসয়া ষদবখল–ষিথলথমথয় িাবড়র বভির বদথক 

দরজার কাথি দাাঁড়াইয়া আথি। কাথি। র্াইথি দুগ থা চুবপচুবপ িবলল–মা, একিা ত্জবনস 

কুবড়থয় ষপথয়বচ আমরা। গথড়র পুকুথর পানেল িুলথি বগাইবিলাম মা। ষসখাথন 

জিথলর মথধ্য এটি ষপাাঁিা বিল। 

 

অপু িবলল–আবম ষদথখ বদবদথক িল্লাম, মা। 

 

নসিা খুবলয়া মাথয়র হাথি বদয়া িবলল–দযাথখা বদবক কী এিা 
 

দুগ থা আাঁচল হইথি ত্জবনসিা খুবলয়া মাথয়র হাথি বদয়া িবলল—দযাথখা বদবক কী এিা 

মা? 

 

সি থজয়া উলিাইয়া পালিাইয়া ষদবখথি লাবগল। দুগ থা চুবপচুবপ িবলল–মা, এিা টঠক 

হীথর–নয়? 

 

সি থজয়ারও হীরক সম্বথে ধ্ারণা িাহাথদর অথপক্ষা ষিবশ স্পষ্ট নথহ। ষস সত্ গ্ধ সথুর 

ত্জজ্ঞাসা কবরল–িুই বক কথর জানাবল হীথর? 
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দুগ থা িবলল–মজমুদাথররা িড়থলাক বিল ষিা মা? ওথদর বভথির জিথল কারা নাবক 

ষমাহর কুবড়থয় ষপথয়বিল––বপবস গল্প করথিা। এিা এথকিাথর পুকুথরর ধ্াথর িথনর 

মথধ্য ষপাাঁিা বিল, ষরাদুর ষলথগ চকচক কত্েল, এ টঠক মা হীথর। 

 

সি থজয়া িবলল-আথগ উবন আসুন, ওাঁথক ষদখাই। 

 

দুগ থা িাবহথর উঠাথন আবসয়া আহ্বাথদর সবহি ভাইথক িবলল–হীথর র্বদ হয় িথি ষদবখস 

আমরা িড়মানুষ হথয় র্াথিা। 

 

অপু না িুত্েয়া ষিাকার মথিা বহ বহ কবরয়া হাবসল। 

 

ষিথলথমথয় চবলয়া ষগথল ত্জবনসিা িাবহর কবরয়া সি থজয়া ভাথলা কবরয়া ষদবখথি 

লাবগল। ষগালমথিা, ধ্ারকািা ও পালথিালা, এক মুখ িুথচাথলা-ষর্ন বস্ূর ষকৌিার 

োকবনর উপরিা। ষিশ চকচথক। সি থজয়ার মথন হইল ষর্ন অথনক রকম রিং ষস ইহার 

মথধ্য ষদবখথি পাইথিথি। িথি কাচ ষর্ নয়–ইহা টঠক। এ রকম ধ্রথনর কাচ ষস 

কখনও ষদবখয়াথি িবলয়া ষিা মথন হয় না। হঠাৎ িাহার সমস্ত গা বদয়া ষর্ন বকথসর 

ষরাি িবহয়া ষগল, িাহার মথনর এক ষকাথণ নানা সথ্থহর িাধ্া ষঠবলয়া একিা গাঢ় 

দুরাশা ভথয় ভথয় একিু উবক মাবরল–সবিযই র্বদ হীথর হয়, িা হথল? 

 

হীরক সম্বথে িাহার ধ্ারণািা পরশপাের বকিংিা সাথপর মাোর মবণ জািীয় বিল। 

কাবহনীর কো মাত্র, িাস্তি জগথি িড় একিা ষদখা র্ায় না। আর র্বদ িা ষদখা র্ায়, 

িথি দুবনয়ার ঐশ্বর্ থ ষিাধ্ হয় এক িুকরা হীরার িদথল পাওয়া র্াইথি পাথর। 

 

খাবনকিা পথর একিা পুিুবল হাথি হবরহর িাবড় েুবকল। 

 

সি থজয়া িবলল–ওথগা, ষশাথনা, এবদথক এথসা ষিা! দযাথখা ষিা এিা বক! 
 

হবরহর হাথি লইয়া িবলল–ষকাোয় ষপথল? 

 

–দুগগা গথড়র পুকুথর পানেল িুলথি বগথয়বিল, কুবড়থয় ষপথয়থচ। বক িথলা বদবক? 

 

হবরহর খাবনকক্ষণ উলিাইয়া পালিাইয়া ষদবখয়া িবলল–কাচ, না-হয় পাের-িাের 

হথি-একিুকু ত্জবনস, টঠক িুেথি পারবচ ষন। 

 

সি থজয়ার মথন একিুখাবন ক্ষীণ আশার ষরখা ষদখা বদল–কাচ হইথল িাহার স্বামী বক 

বচবনথি পাবরি না? পথর ষস চুবপচুবপ, ষর্ন পাথি স্বামী বিরুদ্ধরু্ত্ক্ত ষদখায় এই ভথয় 
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িবলল–হীথর নয় ষিা? দুগগা িলবিল মজমুদার িাবড়র গথড় ষিা কি ষলাক কি বক 

কুবড়থয় ষপথয়থচ! র্বদ হীথর হয়? 

 

–হযা াঁ, হীথর র্বদ পথেঘাথি পাওয়া ষর্ি। িথি আর ভািনা বক বিল? িুবমও ষর্মন!… 

িাহার মথন মথন ধ্ারণা হইল ইহা কাচ। পরীক্ষথণই বকন্তু মথন হইল হয়থিা হইথিও 

পাথর। িলা র্ায় বক! মজমুদাথররা িড়থলাক বিল। বিবচত্র বক ষর্ হয়থিা িাথদরই 

গহনায়-িহনায় ষকাথনা কাথল িসাথনা বিল, বক কবরয়া মাটির মথধ্য পুাঁবিয়া বগয়াথি। 

কোয় িথল, কপাথল না োবকথল গপ্তধ্ন হাথি পবড়থল ষচনা র্যা না—ষশথষ বক দবরদ্র 

ব্রাহ্মথণর গথল্পর মি ঘটিথি? ষস িবলল—আো দাাঁড়াও, একিার িরিং গািুলী-িাবড় 

ষদবখথয় আবস। 

 

রাাঁবধ্থি রাাঁবধ্থি সি থজয়া িার িার মথন মথন িবলথি লাবগল—ষদাহাই ঠাকুর, কি 

ষলাক ষিা কি বক কুবড়থয় পায়! এই কষ্ট র্াথে সিংসাথরর—িািাথদর বদথক মখু িুথল 

িাবকও—ষদাহাই ঠাকুর! 
 

িাহার িুথকর মথধ্য টিপ্ টিপ্ কবরথিবিল। 

 

খাবনকিা পথর দুগ থা িাড়ী আবসয়া আগ্রথহর সুথর িবলল—িািা এখনও িাড়ী ষেথর বন, 

হযা াঁ মা? 

 

সথি সথি হবরহর িাড়ীর বভিথর েুবকয়া িবলল—হুাঁ িঃ, িখনই আবম িললাম এ বকিুই 

নয়। গািুলী মশাথয়র জামাই সিযিািু কলকািা ষেথক এথসথিন—বিবন ষদথখ িথল্লন, 

এ একরকম  ষিথলায়ারী কাচ—োড়-লিথন েুলাথনা োথক। রাস্তাঘাথি র্বদ হীথর-

জহরৎ পাওয়া ষর্ি িা হথল…িুবমও ষর্মন। 
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িাদশ পবরথেদ 
পিশাখ মাথসর বদন। প্রায় দুপুর ষিলা। 

 

সি থজয়া িািনা িাটিথি িাটিথি ডান হাথির কাথি রবক্ষি একিা েুথলর সাত্জথি 

(অথনকবদন হইথি েুথলর সবহি ইহার ষকাথনা সম্পকথ নাই, মশলা রাবখিার পাত্র 

বহসাথি িযিহৃি হয়) মশলা খুাঁজথি বগয়া িবলল–আিার ত্জথর-মবরথচর পুাঁিুলিা 

ষকাোয় বনথয় পালাবল? িড্ড জ্বালািন কত্চ্চস অপু-রাাঁধ্থি বদবিথন? িারপর একিু 

পথরই ষিাথলা এখন–মা বক্ষথদ ষপথয়থি। 

 

অপুর ষদখা নাই। 

 

–বদথয় র্া িাপ আমার, লক্ষ্মী আমার-ষকন জ্বালািন কত্চ্চস িল বদবক? ষদখবচস ষিলা 

হথয় র্াথে। 

 

অপু রান্নাঘথরর বভির হইথি দুয়াথরর পাশ বদয়া ঈষৎ উাঁবক মাবরল, মাথয়র ষচাখ 

ষসবদথক পবড়থিই িাহার দুষু্টবমর হাবস-ভরা িুকিুথক মুখখানা শামথুকর ষখালার মথধ্য 

েুবকয়া পবড়িার মথিা িৎক্ষণাৎ আিার দুয়াথরর আড়াথল অদৃশয হইয়া ষগল। সি থজয়া 

িবলল—দযাখ্ বদবক কাি–ষকন িাপু বদক্ কবরস। দুপুরথিলা? বদথয় র্া– 

 

অপু পুনরায় হাবসমুথখ ঈষৎ উাঁবক মাবরল। 

 

—ওই আবম ষদখথি ষপথয়বি–আর লুকুথি হথি না, বদথয় র্া— 

 

—বহ-বহ-বহ–আথমাথদর হাবস হাবসয়া ষস আিার দুয়াথরর আড়াথল মুখ লুকাইল। 

 

সি থজয়া ষিথলথক ভাথলারূথপই বচবনি। র্খন অপু ষিাট্ট ষখাকা ষদড়িিথররটি, িখন 

ষদবখথি ষস এখনকার ষচথয়ও িুকিুথক েরসা বিল। সি থজয়ার মথন আথি, ষস িাহার 

ডাগর ষচাখ দুটিথি ষিশ কবরয়া কাজল পরাইয়া কপাথলর মােখাথন একটি টিপ 

পরাইয়া বদি ও িাহার মাোয় একিা নীল রিং-এর কম দাথমর ঘবিওয়ালা পশথমর 

িুবপ পরাইয়া, ষকাথল কবরয়া সেযার পূথি থ িাবহথরর রথক দাাঁড়াইয়া ঘুম পাড়াইিার 

উথদ্দথশয সুর িাবনয়া িাবনয়া িবলি– 

 

আয় ষর পাবখ-ই-ই ষলজথোলা, 

আমার ষখাকনথক বনথয়-এ-এ-গাথি ষিালা… 
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ষখাকা িযা াঁপা-িযা াঁপা েুথলা-েুথলা গাথল মাথয়র মুথখর বদথক হযা াঁ কবরয়া চাবহয়া োবকি, 

পথর হঠাৎ বক মথন কবরয়া সম্পূণ থ দেহীন মাবড় িাবহর কবরয়া আহ্বাথদ আিখানা 

হইয়া মলা-পরা অসম্ভিরদীপ ষিাট্ট পাথয় মাথক আাঁকড়াইয়া ধ্বরয়া মাথয়র বপথঠর 

বদথক মুখ লুকাইি। সি থজয়া হাবসমুথখ িবলি-ওমা, ষখাকা আিার ষকাোয় লুকুথলা? 

িাই ষিা, ষদখথি ষিা পাত্েথন! ও ষখাকা!… পথর ষস ঘাথড়র বদথক মুখ বেরাইথিই 

বশশু আিার হাবসয়া মুখ সামথনর বদথক বেরাইি এিিং বনথি থাথধ্র মথিা হাবসয়া মাথয়র 

কাঁ থধ্ মুখ লুকাইি। র্িই সি থজয়া িবলি-ওম, কই আমার ষখাকা কই-আিার ষকাোয় 

ষগলা-কই ষদবখ, িিই বশশুর ষখলা চবলি। িার িার সামথন বপিথন বেবরয়া সি থজয়ার 

ঘাথড় িযো হইথলও বশশুর ষখলার বিরাম হইি না। ষস িখন এথকিাথর আনথকারা িাি্

কা, নিুন সিংসাথর আবসয়াথি।। জগথির অেুরে আন্ভািাথরর এক অণরু সোন 

পাইয়া িাহার অথিাধ্ মন িখন ষসইিাথক লইয়াই ষলাভীর মথিা িার িার আস্বাদ 

কবরয়াও সাধ্ বমিাইথি পাবরথিথি না।–িখন িাহথক োমায় এমন সাধ্য িাহার মাথয়র 

ষকাোয়? খাবনকক্ষণ এরূপ কবরথি কবরথি িাহার কু্ষদ্র শরীথর শত্ক্তর ভািার 

েুরাইয়া আবসি- ষস হঠাৎ ষর্ন অনযমনস্ক হইয়া হই িুবলথি োবকস্ত-সি থজয়া ষিাট্ট 

হযা াঁ-টির সামথন িুবড় বদয়া িবলি-ষাি ষািএই দযাথখা ষদয়ালা কথর কথর। এইিার 

িািার আমার ঘুম আসথচ। পথর ষস মুগ্ধ নয়থন বশশুপুথত্রর টিপ-কাজলপরী, কবচ 

মুথখর বদথক চাবহয়া িবলি-কি রিই জাথন সনকু আমার-িিুও ষিা এই ষর্াথির ষদড় 

িিথরর! হঠাৎ ষস আকুল চুম্বথন ষখাকার রািা গাল দুটি ভরাইয়া ষেবলি। বকন্তু মাথয়র 

এই গাঢ় আদথরর প্রবি সম্পূণ থ ঔদাসীনয প্রদশ থন কবরয়াই বশশুর বনদ্রািুর আাঁবখপািা 

েুবলয়া আবসি, সি থজয়া ষখাকার মাোিা আথস্ত আথস্ত বনথজর কাঁ থধ্ রাবখয়া িবলি-

ওমা, সথ্থিালা দযাথখ ঘুবমথয় পড়থলা! এই ভািবি সথ্িা উৎিুথল দুধ্ খাইথয় িথি 

ঘুম পাড়াথিা-দযাথখা কাি! 
 

সি থজয়া জাবনি-ষিথল আি িিথরর হইথল বক হইথি, ষসই ষিথলথিলাকার মথিা 

মাথর্র সবহি লুথকাচুবর ষখবলিার সাধ্ িাহার এখনও বমথি নাই। 

 

এমন সি স্থাথন ষস লুকায় ষর্খান হইথি অেও িাহাথক িাবহর কবরথি পাথর; বকন্তু 

সি থজয়া ষদবখয়াও ষদথখ না-এক জায়গায় িবসয়াই এবদথক ওবদথক চায়, িথল-িাই ষিা! 

ষকাোয় ষগল? ষদখথি ষিা পাত্েথন!..অপু ভাথি-মাথক ষকমন ঠকাইথি পারা র্ায়! 

মাথয়র সবহি এ ষখলা কবরয়া মজা আথি। সি থজয়া জাথন ষর্, ষখলায় ষর্াগ বদিার ভান 

কবরথল এইরূপ সারাবদন চবলথি পাথর, কাথজই ষস ধ্মক বদয়া কবহল-িা হথল বকন্তু 

োকথলা পথড় রান্নািান্না। অপু, িুবম ওই রকম কথরা, ষখথি চাইথল িখন ষদখথি 

মজািা– 
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অপু হাবসথি হাবসথি গপ্তস্থান হইথি িাবহর হইয়া মশলার পুাঁিুবল মাথয়র সামথন 

রাবখয়া বদল। 

 

িাহার মা িবলল, র্া একিু ষখলা করথগ র্া িাইথর। ষদখথগ র্া বদবক ষিার বদবদ ষকাোর্ 

আথি! গািিলায় দাাঁবড়থয় একিু হযা াঁক বদথয় দাখ বদবক। িার আজ নাইিার বদন-

হিোড়া ষমথয়র নাগাল পাওয়ার ষজা আথি? র্া ষিা লক্ষ্মী ষিথল– 

 

বকন্তু এখাথন মািৃ-আথদশ পালন কবরয়া সুপুত্র হইিার ষকাথনা ষচষ্টা িাহাি ষদখা ষগল 

না। ষস িািনা-িািা-রি মাথয়র বপিথন বগয়া বক কবরথি লাবগল। 

 

–হু-উ-উ-উ-উ-উম্– 

 

সি থজয়া বপিন বেবরয়া ষদবখল অপু িবড় ষদওয়ার জনয চাথলর িািায় রবক্ষি একিা 

পুরাথনা চি আবনয়া মুবড় বদয়া ষমথেথি হামাগবড় বদয়া িবসয়া আথি। 

 

–দযাথখা দযাথখা, ষিথলর কাি দযাথখা একিার। ও লক্ষ্মীিাড়া, ওথি ষর্ সাি-রাত্জযর 

ধু্থলা। েযাল েযাল-সাপ-মাকড় আথি না বক আথি। ওর মথধ্য-আত্জ কবদন ষেথক 

ষিালা রথয়থি– 

 

–হু-উ-উ-উম—(পূি থাথপক্ষা গম্ভীর সুথর) 
 

–নািঃ, িষল্ল র্বদ কো ষশাথন-িািা আমার, ষসানা আমার, ওখানা েযাল-আমার িািনার 

ঠাি—দুষু্টবম ষকাথরা না বিিঃ! 
 

েথল-ষমাড়া মূবিথিা হামাগবড় বদয়া এিার দুই কদম আগাাঁইয়া আবসল। সি থজয়া িবলল-

িুাঁ বি িুাঁ বি-িুাঁও না মাবনক আমার–ওিঃ, ভথয় এথকিাথর কাঠ হথয় বগাইবচ-ভাবর ভয় 

হথয়থি মামার! 
 

অপু বহ-বহ কবরয়া হাবসয়া েথলখানা খুবলয়া এক পাথশ রাবখয়া উটঠয়া দাাঁড়াইল। িাহার 

মাোর চুল, মুখ, ষচাথখর ভুিু, কান ধু্লায় ভবরয়া বগয়াথি। মুখ কাঁ চুমাচু কবরয়া ষস 

সামথনর কু্ষদ্র কু্ষদ্র দাাঁি বকিু বকচু কবরথিথি। 

 

-ওমা আমার বক হথি! হযা াঁথর হিভাগা, ধু্থলা ষমথখ ষর্ এথকিাথর ভূি ষসথজবিস? উিঃ–

ওই পুরাথনা েথলিার ধু্থলা! এথকিাথর পাগল! 
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ধূ্বলধূ্সবরি অথিাধ্ পুথত্রর প্রবি করুণা ও মমিায় সি থজয়ার িকু ভবরয়া আবসল; বকন্তু 

অপুর পরথন িাবস কাপড়-নাবহয়া-ধু্ইয়া ষিা াঁয়া চথল না িবলয়া িবলল-গামিাখানা ষন, 

ওই বদথয় ধু্থলাগথলা আথগ ষেথড় েযাল। ষিথল ষর্ন বক একিা। 

 

খাবনকিা পথর ষিথলথক রান্নাঘথর পাহারার জনয িসাইয়া ষস জল আবনথি িাবহর 

হইয়া র্াইথিথি, ষদথখ দরাজ বদয়া দুগ থা িাবড় েুবকথিথি। মুখ ষরৌথদ্র রািা, মাোর চুল 

উসথকােুসথকা, অেচ ধু্থলামাখা পাথয় আলিা পরা। এথকিাথর মাথয়র সামথন 

পড়াথি আাঁচথল িাাঁধ্া আম ষদখাইয়া ষিাক বগবলয়া কবহল—এই পুণযপুকুথরর জথনয 

ষিালার গাি আনথি ষগলাম রাজীথদর িাবড়, আম ষপথড় এথনথি ভাগ হথে, িাই 

রাজীর বপবসমা বদথল। 

 

–আহা, ষমথয়র দশা দযাথখা, গাথয় খবড় উড়াথচ, মাোর চুল ষদখথল গাথয় জ্বর আথস–

পুবণযপুকুথরর জনয ষভথি ষিা ষিামার রাবত্তথর ঘুম ষনই!-পথর ষমথয়র পাথয়র বদথক 

চাবহয়া কবহল-ষের িুত্ে লক্ষ্মীর চুিবড় ষেথক আলিা ষির কথর পরা হথয়থচ? 

 

দুগ থা আাঁচল বদয়া মুখ মুবিয়া উসথকােুসথকা চুল কপাল হইথি সরাইয়া িবলল-লক্ষ্মীর 

চুিবড়র আলিা িইবক! আবম ষসবদন হাথি িািাথক বদথয় আলিা আনাথলাম এক 

পয়সার, িার দরুন দু’পািা আলিা আমার পুিুথলর িাথে বিল না িুত্ে? 

 

হবরহর কলথক হাথি রান্নাঘথরর দাওয়ায় আগন লাইথি আবসল। 

 

সি থজয়া িবলল-ঘণ্টায় ঘণ্টায় িামাথক আগন বদ ষকাো ষেথক? সুদৱীকাথঠর 

িথ্ািস্ত কথর ষরথখথচা াঁ। বকনা এথকিাথর! িাাঁথশর ষচলার আগন কিক্ষণ োথক ষর্ 

আিার ঘবড়-ঘবড় িামাক খাওয়ার আগন ষজাগাথিা? পথর আগন িুবলিার জনয 

রবক্ষি একিা ভািা বপিথলর হািাথি খাবনকিা আগন উঠাইয়া বিরক্তমুথখ সামথন 

ধ্বরল। পথর সুর নরম কবরয়া িবলল-বক হল? 

 

—এক রকম বিল ষিা সিই টঠক, িাবড়সুদ্ধ সিাই মের ষনিার কোই হথয়বিল, বকন্তু 

একিু মুশবকল হথয় র্াথে। মথহশ বিথশ্বথসর শ্বশুরিাবড়র বিষয়-আশয় বনথয় বক 

ষগালমাল ষিথধ্থি, বিথশ্বস মশায় বগথয়থচ ষসখাথন চথল-ষস-ই আসল মাবলক বকনা। 

িাই আিার একিু বপবিথয় ষগল; আিার এবদথকও ষিা অকাল পড়থচ আষাঢ় মাস 

ষেথক। 

 

–আর ষসই ষর্ িাথসর জায়গা ষদথি, িাস করাথি িলবিল, িার বক হল? 
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—এই বনথয় একিু মুশবকল ষিথধ্ ষগল। বকনা! ধ্থর র্বদ মের ষনওয়া বপবিথয় র্ায়, 

িথি ওকো আর বক কথর ওঠাই? 

 

সি থজয়া খুি আশায় আশায় বিল, সিংিাদ শুবনয়া আশাভি হইয়া পবড়ল। িবলল, িা 

ওখাথন না হয়, অনয ষকান জায়গায় দযাথখা না? বিথদথশ মান আথি, এখাথন ষকউ 

ষপাথি? এই দযাথখ আমকাাঁঠাথলর সমথয় একিা আম-কাাঁঠাল ঘথর ষনই-ষমথয়িা 

কাথদর িাবড় ষেথক আজ দুথিা আধ্াপচা আবম বনথয় এল।—পথর ষস উথদ্দথশ িাবড়র 

পত্িম বদথক মুখ বেরাইয়া িবলল-এই ঘথরর ষদার ষেথক েুবড়-েুবড় আবম ষপথড় বনথয় 

র্ায়-িািারা আমার ষচথয় ষচথয় দযাথখ,-এ বক কম কষ্ট! 
 

িাগাথনর কোর উথল্লথখ হবরহর িবলল-উিঃ, ও বক কম ধ্বড়িাজ নাবক! িিথর পবচশ 

িাকা খাজনা ষেথল-ষিাথল ষহাি, িাই বকনা বলথখ বনথল পাাঁচ িাকায়! আবম বগথয় এি 

কথর িললাম, কাক, আমার ষিথলিা ষমথয়িা আথি, ওই িাগাথন আম-ষজাম কুবড়থয় 

মানুষ হথে। আমার ষিা আর ষকাোও বকিু ষনই। আর ধ্রুন, আমাথদর জ্ঞাবির 

িাগান-আপনার ষিা ঈশ্বর ইথেয় ষকাথনা অভাি ষনই, দুথিা অি িড় িাগান রথয়থি, 

আম জাম নারথকল সুপাবর-আপনার অভাি বক? িাগানখানা বগথয় ষিথড় বদন ষগ 

র্ান! িা িথল্প বক জাথনা? িথল্প, নীলমবণ দাদা ষিাঁথচ োকথি ওর কাথি নাবক বিনথশা 

িাকা ধ্ার কথরবিল, িাই আমবন কথর ষশাধ্ কথর বনল। ষশান কো। নীলমবণ দাদার 

িড় অভাি বিল বকনা, িাই বিনথশা িাকার জথনয বগথয়থি ভুিন মুখুথজযর কাথি হাি 

পািথি। ষিৌবদথক ভাথলামানুষ ষপথয় মাোয় হাি িুবলথয় বনথল আর বক! 
 

–ভাথলামানুষ ষিা কি! ষসও নাবক িথলথি, ষর্ জ্ঞাবিশি্িুর-পর-হাথি িাগান োকথল 

ষিা আর বকিু পাওয়া র্াথি না, েল-পাকুড় এমবনই খাথি, িার ষচথয় বকিু কম 

জমাথিও র্বদ িথ্ািস্ত হয়, খাজনািা ষিা পাওয়া র্াথি। 

 

হবরহর িবলল-খাজনা বক আর আবম বদিাম না? িাগান জমা ষদথি, িাই বক আমায় 

জানথি বদথল? ষিৌবদথক-লুবচ-ষমাহনথভাগ খাইথয় হাি কথর চুবপ চুবপ বলবখথয় 

বনথল।… 
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ত্রথয়াদশ পবরথেদ 
পিকাথলর বদকিা হঠাৎ চাবরবদক অেকার কবরয়া কালশিশাখীর েড় উটঠল। 

অথনকক্ষণ হইথি ষমঘ ষমঘ কবরথিবিল, িিুও েড়িা ষর্ন খুি শীঘ্ৰ আবসয়া পবড়ল। 

অপুথদর িাবড়র সামথন িাাঁশোথড়র িাাঁশগথলা পাবচথলর উপর হইথি েথড়র ষিথগ 

হটিয়া ওধ্াথর পড়াথি িাবড়িা ষর্ন োকা োকা ষদখাইথি লাবগল-ধূ্লা, িাাঁশপািা, 

কাাঁঠালপািা, খড় চাবরধ্ার হইথি উবড়য়া িাহাথদর উঠান ভরাইয়া ষেবলল। দুগ থা িািীর 

িাবহর হইয়া আম কুড়াইিার জনয ষদৌবড়ল-অপুও বদবদি বপিু বপিু িুটিল। দুগ থা িুটিথি 

িুটিথি িবলল-বশগবগর ষিাি্, িুই িরিং বসাঁদুরথকৌিািলায় োক, আবম র্াই ষসানামখুী-

িলায়-ষদৌথড়া-ষদৌথড়া। ধু্লায় চাবরবদক ভবরয়া বগয়াথি—িড় িড় গাথির ডাল েথড় 

িাাঁবকয়া গাি নযাড়া-নযাড়া ষদখাইথিথি। গাথি গাথি ষসা াঁ ষসা াঁ, ষিা াঁ ষিা াঁ শথব্দ িািাস 

িাবধ্থিথি–িাগাথন শুকনা ডাল, কুিা, িাাঁথশর ষখালা উবড়য়া পবড়থিথি-শুকনা 

িাাঁশপািা িুাঁচাথলা আগািা উাঁচুবদথক িুবলয়া ঘুবরথি ঘুবরথি আকাথশ উটঠথিথি—কুক্

বশমা গাথির শুাঁয়ার মথিা পালকওয়ালা সাদা সাদা েুল েথড়র মুথখ ষকাো হইথি 

অজর উবড়য়া আবসথিথি-িািাথসর শথব্দ কান পািা র্ায় না। 

 

ষসানামুখী-িলায় ষপৌৌঁবিয়াই অপু মহা-উৎসাথহ বচৎকার কবরথি কবরথি লাোইর্া 

এবদক ওবদক িুটিথি লাবগল-এই ষর্ বদবদ, ওই একিা পড়থলা ষর বদবদ-ওই আর একিা 

ষর বদবদ! বচৎকার র্িিা কবরথি লাবগল িাহার অনুপাথি ষস আম কুড়াইথি পাবরল 

না। েড় ষঘার রথি: িাবড়য়া চবলয়াথি। েথড়র শথব্দ আম পড়ার শব্দ শুবনথি পাওয়া 

র্ায় না, র্বদিা ষশানা র্ায় টঠক ষকান জায়গা িরাির শব্দিা হইল-ষিাহা ধ্বরথি পারা 

র্ায় না। দুগ থা আি-নয়িা আম কুড়াইয়া ষেবলল, অপু এিক্ষথণর িুিািুটিথি ষমাথি 

পাইল দুইিা। িাাঁহাই ষস খুবশর সবহি ষদখাইয়া িবলথি লাবগল—এই দাখ বদবদ, কি 

িড় দযাখ-ওই একিা পড়থলা-ওই ওবদথক— 

 

এমন সময় হই-হাই শথব্দ ভুিন মুখুথজ্জর িাবড়র ষিথল-ষমথয়রা সি আবম কুড়াইথি 

আবসথিথি ষশানা ষগল। সিু ষচাঁ চাইয়া িবলল-ও ভাই, দুগগাবদ আর অপু আম 

কুডু়থে– 

 

দল আবসয়া ষসানামুখী-িলায় ষপৌৌঁবিল। সিু িবলল-আমাথদর িাগাথন ষকন এথয়চ 

আম কুডু়থি? ষসবদন মা িারণ কথর বদথয়থচ না? ষদবখ কিগথলা আম কুবড়থয়থচা? 

 

পথর দথলর বদথক চাবহয়া িবলল-ষসানামুখীর কিগথলা আম কুবড়থয়থচ ষদথখবিস 

িুনু?– র্াও আমাথদর িাগান ষেথক দুগ্রগবদ-মাথক বগথয় নইথল িথল ষদথিা। 

 

রানু িবলল-ষকন িাবড়থয় বদত্েস সািু? ওরাও কুডু়ক-আমরাও কুডু়ই। 
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-কুথড়াথি িই বক! ও এখাথন োকথল সি আবম ওই ষনথি। আমাথদর িাগাথন ষকন 

আসথি ও?–না, র্াও দুগগাবদ-আমাথদর িলায় োকথি ষদথিা না। 

 

অনয সময় হইষল দুগ থা হয়থিা এি সহথজ পরাজয় স্বীকার কবরি না-বকন্তু 

ষসবদনইহাথদরই কৃি অবভথর্াথগ মাথয়র বনকি মারা খাইয়া িাহার পুনরায় বিিাদ 

িাধ্াইিার সাহস বিল না। িাই খুি সহথজই পরাজয় স্বীকার কবরয়া লইয়া ষস একিু 

মনমরা ভাথি িবলল-অপু, আয় ষর চল। পথর হঠাৎ মুথখ কৃত্ত্রম উল্লাথসর ভাি আবনয়া 

িবলল-আমরা ষসই জায়গায় র্াই চলা অপু, এখাথন োকথি না বদথল িথয় ষগল-িেুবল 

ষিা?-এখানকার ষচথয়ও িড় িড় আম-িুই আবম মজা কথর কুথড়াথিা এখন-চথল আয়-

এিিং এখাথন এিক্ষণ বিল িবলয়া একিা িৃহত্তর লাভ হইথি িত্ঞ্চি বিল, চবলয়া 

র্াওয়ায় প্রকৃিপথক্ষ শাথপ ির হইল, সকথলর সম্মুথখ এইরূপ ভাি ষদখাইয়া ষর্ন 

অবধ্কির উৎসাথহর সবহি অপুথক বপিথন লইয়া রািংবচিার ষিড়ার োক গবলয়া 

িাগাথনর িাবহর হইয়া ষগল। 

 

রানু িবলল-ষকন ভাই ওথদর িাবড়থয় বদথল-িুবম ভাবর বহিংসুক বকন্তু সিুদা! 
 

রানুর মথন দুগ থার ষচাথখর ভরসা-হারা চাহবন িড় ঘা বদল। 

 

অপু অিশি ষিাথে নাই, ষিড়ার িাবহথরর পথে আবসয়া িবলল-ষকান জায়গায় িড় 

িড় আবম ষর বদবদ? পুাঁিুথদর সলথিখাগী-িলায়? 

 

ষকান িলায় দুগ থা িাহা টঠক কথর নাই, একিু ভাবিয়া িবলল-চল গথড়র পুকুথরর ধ্াথরর 

িাগাথন র্াবি-ওবদথক সি িড় িড় গাি আথি—চল্—। 

 

গথড়র পুকুর এখান হইথি প্রায় পথনথরা বমবনি ধ্বরয়া সুবড়পথে অনিরি  িন-িাগান 

অবিক্ৰম কবরয়া। িথি ষপৌিাথনা র্ায়। অথনককাথলর প্রাচীন আবম ও কাঁ ঠাথলর 

গাি-গািিলায় িন-চাবলিা ময়না-কাঁ িা ষাাঁড়া গাথির দুথভথদয জিল। দরূ িবলয়া এিিং 

জনপ্রাণীর িাস শুনয গভীর িথনর মথধ্য িবলয়া এসি স্থাথন ষকহ িড় একিা আম 

কুড়াইথি আথস না। কাবির মথিা ষমািা ষমািা অথনককাথলর পুথরাথনা গলঞ্চ লিা। 

এ-গাথি ও-গাথি দুবলথিথি-িড় িড় প্রাচীন গাথির িলাকার কাঁ িাভারা ঘন ষোপ-

জিল খুাঁত্জয়া িলায় পড়া আম িাবহর করা সহজসাধ্য ষিা নথহই, িাহার উপর 

আিার ঘনায়মান বনবিড়-কৃষ্ণ ষোথড়া ষমথঘ ও িাগাথনর মথধ্যর জিথল গাথির 

আওিায় এরূপ অেকাথরর সৃটষ্ট কবরয়াথি ষর্, ষকাোয় বক ভাথলা ষদখা র্ায় না। িিওু 

খুাঁজথি খুাঁত্জথি নাথিাড়িা্া দুগ থা ষগািা আি-দশ আম পাইল। 

 



 পথের পা াঁচালী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
4

 

হঠাৎ ষস িবলয়া উটঠল-ওথর অপু-বিটষ্ট এল! 
 

সথি সথি েড়িা ষর্ন খাবনকক্ষণ একিু নরম হইল–বভথজ মাটির ষসা াঁদা ষসাঁ্া গে 

পাওয়া ষগল-একিু পথরই ষমািা ষমািা ষোিায় চড়িড় কবরয়া গাথির পািায় িৃটষ্ট 

পবড়থি শুরু কবরল। 

 

—আয় আমরা এই গািিলায় দাড়াই-এখাথন বিটষ্ট পড়থি না— 

 

ষদবখথি ষদবখথি চাবরবদক ষধ্া াঁয়াকার কবরয়া মুষলধ্াথর িৃটষ্ট নাবমল-িৃটষ্টর ষোাঁিা 

পড়িার ষজাথর গাথির পািা বিাঁ বড়য়া উবড়য়া পবড়থি লাবগল—ভরপুর িািকা বভজা 

মাটির গে আবসথি লাবগল। েড় একিু ষর্ন নরম পবড়য়াবিল—িাহাও আিার িড় 

িাবড়ল-দুগ থা ষর্ গািিলায় দাাঁড়াইয়াবিল, এমবন হয়থিা হঠাৎ িোয় িৃটষ্ট পবড়ি না, 

বকন্তু পুথি হাওয়ার োপিা গািিলা ভাসাইয়া লইয়া চবলল। িাবড় হইথি অথনক দথূর 

আবসয়া পবড়য়াথি—অপু ভথয়র স্বথর িবলল-ও বদবদ—িড্ড ষর্ বিটষ্ট এল। 

 

–িুই আমার কাথি আয়-দুগ থা িাহাথক কাথি আবনয়া আাঁচল বদয়া োবকয়া কবহল-এ 

বিটষ্ট আর কিক্ষণ হথি-এই ধ্থর ষগল িথল-িৃটষ্ট হল ভাথলই হল-আমরা আিার 

ষসানামুখী-িলায় র্াথিা এখন, ষকমন ষিা? 

 

দুজথন ষচাঁ চাইয়া িবলথি লাবগল— 

 

ষনিুর পািায় করম্চা 

ষহ বিটষ্ট ধ্থর র্া— 

 

কড়-কড়-কড়াৎ,…প্রকাি িন-িাগাথনর অেকার মাোিা ষর্ন এবদক হইথি ওবদক 

পর্ থে বচবরয়া ষগল-ষচাথখর পলথকর জনয চাবরধ্ার আথলা হইয়া উটঠল—সামথনর 

গাথির মগডাথল ষোথলা ষোথলা িন-ধু্ল েল েথড় দুবলথিথি। অপু দুগ থাথক ভথয় 

জড়াইয়া ধ্বরয়া িবলল-ও বদবদ! 
 

–ভয় বক ষর! রাম রাম িল-রাম রাম রাম রাম-ষনিুর পািায় করমচা ষহ বিটষ্ট ধ্থর র্া-

ষনিুর পািায় করমচা ষহ বিটষ্ট ধ্থর র্া-ষনিুর পািায় করমচা– 

 

িৃটষ্টর োপিায় িাহাথদর কাপড় চুল বভত্জয়া িস্টস কবরয়া জল েবরথি লাবগল—

গমগমু গম-ম-ম-চাপা গভীর ধ্ববন-একিা বিশাল ষলাহার িুল ষক ষর্ন আকাথশর 

ধ্ািি ষমথেথি এবদক হইথি ওবদথক িাবনয়া লইয়া ষিড়াইথিথি–অপু শত্ঙ্কি সুথর 

িবলল-ওই বদবদ, আিার– 
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–ভয় ষনই, ভয় বক?–আর একিু সথর আয়-এিঃ, ষিার মাোিা বভথজ ষর্ এথকিাথর 

জিুবড় হথয় বগথয়থচ– 

 

চাবরধ্াথর শুধু্ মুষলধ্াথর িৃটষ্টপিথনর হুস-স-স-স। একিানা শব্দ, মাথে মাথে দমকা 

েথড়র ষসা াঁ-ও-ও-ও, ষিা াঁ-ও-ও-ও-ও রি, ডালপালার োপথির শব্দ-ষমথঘর ডাথক কাথন 

িালা ধ্বরয়া র্ায়। এক-একিার দুগ থার মথন হইথিবিল সমস্ত িাগানখানা েথড় মড়মড় 

কবরয়া ভাটিয়া উপুড় হইয়া িাহথদর চাপা বদল িুত্ে। 

 

অপু িবলল-বদবদ, বিটষ্ট র্বদ আর না োথম? 

 

হঠাৎ েটিকাি্কুব্ধ অেকাি আকাথশর এপ্রাে হইথি লকলথক আথলা ত্জহ্বা ষমবলয়া 

বিদুথপাি বিকি অট্টহাথসযর ষরাল িুবলয়া এক লহমায় ও-প্রাথের বদথক িুটিয়া ষগল। 

 

কড়—কড়-কড়াৎ! 
 

সথি সথি িাগাথনর মাোয় িৃটষ্টর ষধ্া াঁয়ার রাবশ বচবড়য়া োবড়য়া উড়াইয়া, পভরিী 

প্রকৃবিি উেত্তিার মােখাথন ধ্রা পড়া দুই অসহায় িালক-িাবলকার ষচাখ েলসাইয়া 

িীক্ষ্ণ নীল বিদুযৎ ষখবলয়া ষগল। 

 

অপু ভথয় ষচাখ িুত্জল। 

 

দুগ থা শুষ্ক গলায় উপথরর বদথক চাবহয়া ষদবখল,-িাজ পবড়থিথি নাবক?-গাথির মাোয় 

িনধু্ধু্থলর েল দুবলথিথি। 

 

ষসই িড় ষলাহার িুলিাথক আকাথশর ওবদক হইথি ষক ষর্ন আিার এবদথক িাবনয়া 

আবনথিবিল– 

 

শীথি অপুর ঠক ঠক কবরয়া দাাঁথি দাাঁি লাবগথিবিল—দুগ থা িাহাথক আরও কাথি 

িাবনয়া আবনয়া ষশষ আশ্রথয়র সাহথস িার িার দ্রিু আিৃবত্ত কবরথি লাবগল-ষনিুর 

পািায় কিমচা-ষহ বিটষ্ট ধ্থর র্া-ষনিুর পািায় করমচা-ষহ বিটষ্ট ধ্থর র্া-ষনিরু পািায় 

করমচাাঁ…ভথয় িাহার স্বর কাাঁবপথিবিল। 

 

  
 

সেযা হইিার ষিবশ বিলম্ব নাই। েড়-িৃটষ্ট খাবনকক্ষণ োবময়া বগয়াথি। সি থজয়া িাবহথরর 

দরজায় দাাঁড়াইয়া আথি। পথে জবময়া র্াওয়া িৃটষ্টর জথলর উপর িপ-িপ শব্দ কবরথি 
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কবরথি রাজকৃষ্ণ পাবলথির ষমথয় আশালিা পুকুথরর ঘাথি র্াইথিবিল। সি থজয়া 

ত্জজ্ঞাসা কবরল-হযা াঁ মা, দুগ থা আর অপুথক ষদথখবিস ওবদথক? 

 

আশালিা িবলল-না খুবড়মা, ষদবখবন ষিা। ষকাোয় বগথয়থচ? িারপর হাবসয়া িবল-বক 

িযাি-ডাকাবন জল হথয় ষগল খুবড়মা! 
 

—ষসই েথড়র আথগ দুজথন ষিবরথয়থচ আম, কুথড়াথি র্াই িথল আর ষিা ষেথরবন—

এই েড়-বিটষ্ট ষগল, সথ্ ষহাল, ও মা ষকাোয় ষগল িথি? 

 

সি থজয়া উবিগ্ন মথন িাবড়র মথধ্য বেবরয়া আবসল। বক কবরথি ভাবিথিথি এমন 

সময়বখড়বকর দরজা ষঠবলয়া খুবলয়া আপাদমস্তক বসক্ত অিস্থায় দুগ থা আথগ আথগ 

একিা েুনা নাবরথকল হাথি ও বপিথন বপিথন অপু একিা নাবরথকথলর িাগথলা িাবনয়া 

লইয়া িাবড় েুবকল। সি থজয়া িাড়ািাবড় ষিথল-ষমথয়র কাথি বগয়া িবলল-ওমা আমার 

বক হথি। বভথজ ষর্ সি এথকিাথর পাো ভাি হথয়বচস! ষকাোয় বিবল বিটষ্টর সময়? 

ষিথলথক কাথি আবনয়া মাোয় হাি বদয়া িবলল-ওমা, মাোিা ষর্ বভথজ এথকিাথর 

জিুবড়। পথর আহ্বাথদর সবহি িবলল-নারথকল ষকাো ষপবল ষর দুগ থা? 

 

অপু ও দুগ থা দুজথনই চাপা কথি িবলল-চুপ চুপ মা-ষসজথজটঠমা িাগাথন র্াথে—এই 

ষগল-ওথদর িাগাথনর ষিড়ার ধ্াথরর বদথক ষর্ নারথকল গািিা, ওর িলায় পথড় বিল। 

আমরাও ষিরুত্চ্চ, ষসজথজটঠমাও েুকথলা। 

 

দুগ থা িবলল-অপুথক ষিা টঠক ষদথখথচ—আমাথকও ষিাধ্ হয় ষদথখথি। পথর ষস 

উৎসাথহর সথি অেচ চাপা সুথর িবলথি লাবগল—এথকিাথর গাথির ষগাড়ায় পথড় 

বিল মা, আথগ আবম ষির পাইবন, ষসানামুখী-িলায় র্বদ আম পথড় োথক িাই ষদখথি 

বগথয় ষদবখ িাগথলািা পথড় রথয়থি। অপুথক িললাম-অপু িাগথলািা ষন-মার োাঁিার 

কষ্ট, োাঁিা হথি। িারপরই ষদবখ-হস্তবস্থি নাবরথকলিার বদথক উজ্জ্বল মুথখ চাবহয়া 

িবলল-ষিশ িড়, না মা? 

 

অপু খুবশর সুথর হাি নাবড়য়া িবলল-আবম অমবন িাগথলািা বনথয় িুি— 

 

সি থজয়া িবলল—ষিশ িড় ষদামালা নারথকলিা। ষিচিলায় ষরথখ ষদ, জল বদথয় 

ষনথিা– 

 

অপু অনুথর্াথগর সুথর িবলল-িুবম িথল মা নারথকাল ষনই, নারথকাল ষনই,–এই ষিা 

হল নারথকল! এইিাি বকন্তু িড়া কথর বদথি হথি। আবম িাড়থিা না—কখ্খথনা— 
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িৃটষ্টর জথল ষিথলথমথয়র মুখ িৃটষ্টথধ্া াঁয়া জইু েুথলর মথিা সু্ র ষদখাইথিবিল। ঠািায় 

িাহাথদর ষঠা াঁি নীল হইয়া বগয়াথি, মাোর চুল বভত্জয়া কথনর সথি ষলপিাইয়া লাবগয়া 

বগয়াথি। সি থজয়া িবলল-আয় সি, কাপড় িাবড়থয় বদই। আথগ, পাথয় জল বদথয় 

ষরায়াথক ওঠ্ সি– 

 

খাবনক পথর সি থজয়া কুয়ার জল িুবলথি ভুিন মুখুথজযর িাবড় ষগল। ভুিন মখুুথজযর 

বখড়বকথদার পর্ থে র্াইথিই ষস শুবনল ষসজ ঠাকরুন িাবড়র মথধ্য বচৎকার কবরয়া 

িাবড় মাোয় কবরথিথিন। 

 

-একিা মুথঠা িাকা খরচ কথর িথি িাগান ষনওয়া-মাগনা ষিা নয়। িার ষকাথনা 

কুথিািা র্বদ হাবঘথরথদর জথনয ঘথর েুকিার ষজা আথি! এ িুবড়িা রাবদন িাগাথন িথস 

আথি, কুথিা গািিা বনথয় বগথয় ঘথর িুলথি-এথি মাগীরও বশথক্ষ আথি, ও মাগী বক 

কম নাবক?-ও মা, ভািলাম বিটষ্ট ষেথমথচ, র্াই একিার িাগানিা বগথয় ষদথখ আবস—

এই এি িড় নাকথকালিা কুবড়থয় বনথয় এথকিাথর দুড়দুড় ষদৌড়!–এি শিুরিা ষর্ন 

ভগিান সবহ না কথরন—উেন্ন র্ান, উেন্ন র্ানএই ভস সথ্থিালা িলবচ, আি ষর্ন 

নারথকল ষখথি না হয় —একিাি বশগবগর ষর্ন িাবিমিলা–সই হন– 

 

সি থজয়া বখড়বকর িাবহথর কাঠ হইয়া দাাঁড়াইয়া রবহল। ষিথলথমথয়র িষ থণবসক্ত কবচমখু 

মথন কবরয়া ষস ভাবিল র্বদ গালাগাল ওথদর লাথগ! িািা ষর্ ষলাক! দাাঁথি বিষ আথি! 

বক কবর? কোিা ভাবিথিই িাহার গা বশহবরয়া উটঠয়া সি থশরীর ষর্ন অিশ হইয়া ষগল। 

ষস আর মুখুথজযিাবড় েুবকথল না-আশশযাওড়া িথন, িাাঁশোথড়র িলায় িষ থণস্তব্ধ 

সেযায় ষজানাবক জবুলথিথি, পা ষর্ন আর উটঠথি চাথহ না-ভথয় ভথয় ষস জল 

িুবলিার ষিাট্ট িালবিিা ও ঘড়া কাাঁথখ লইয়া িাবড়র বদথক বেবরল। 

 

পথে আবসথি আবসথি ভাবিল-র্বদ নারথকলিা ওথদর ষেরি বদই।–িাহথলও বক গাল 

লাগথি? িা ষকন লাগথি- র্ার ত্জবনস িাথক ষিা ষেরি ষদওয়া হল, িা কখনও লাথগ? 

 

িাবড়থি পা বদয়াই ষমথয়থক িবলল-দুগগ্া, নারথকলিা সন্তুথদর িাবড় বদথয় আয় বগথয়। 
 

অপু ও দুগ থা অিাক হইয়া মাথয়র মুথখর বদথক চাবহয়া রবহল— 

 

দুগ থা িবলল-এখখুবন? 

 

-হযা াঁ-এখখুবন বদথয় আয়। ওথদর বখড়বকর ষদার ষখালা আথি। চি কথর র্া। িথল আয়, 

আমরা কুবড়থয় ষপইবিলাম, এই নাও বদথয় ষগলাম। 

 

–অপু আমাথক একিু দাাঁড়াথি না, মা? িড় অেকার হথয়থচ, চল অপু আমার সথি। 
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ষিথলথমথয় চবলয়া ষগথল সি থজয়া িুলসীিলায় প্রদীপ বদথি বদথি গলায় আাঁচল বদয়া 

প্রণাম কবরয়া িবলল-ঠাকুর, নারথকল ওরা শি্িুরিা কথর কুডু়থি র্ায়বন ষস ষিা িুবম 

জাথনা, এ গাল ষর্ন ওথদর না লাথগ। ষদাহাই ঠাকুর, ওথদর িুবম িাাঁবচথয়-িথিথ ষরথখা, 

ঠাকুর। ওথদর িুবম মিল ষকাথরা। িুবম ওথদর মুথখর বদথক ষচথয়া। ষদাহাই ঠাকুর। 
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চিুদথশ পবরথেদ 
গ্রাথমর প্রসন্ন গরুমহাশয় িাবড়থি একখানা মুত্্র ষদাকান কবরথিন এিিং 

ষদাকাথনরই পাথশ িাহার পাঠশালা বিল। ষিি িাড়া পাঠশালায় বশক্ষাদাথনর বিথশষ 

উপকরণ-িাহুলয বিল না। িথি এই ষিথির উপর অবভভািকথদরও বিশ্বাস 

গরুমহাশথয়র অথপক্ষা বকিু কম নয়। িাই িাহারা গরুমহাশয়থকও িবলয়া 

বদয়াবিথলন, ষিথলথদর শুধু্ পা ষখা াঁড়া এিিং ষচাখ কানা না হয়, এইিুকু মাত্র নজর 

রাবখয়া বিবন র্ি ইো ষিি চালাইথি পাথরন। গরুমহাশয়ও িাঁ হার বশক্ষাদাথনর 

উপরু্ক্ত ক্ষমিা ও উপকরথণর অভাি একমাত্র ষিথির সাহাথর্য পূণ থ কবরিার ষচষ্টায়। 

এরূপ ষিপথরায়া ভাথি ষিি চালাইয়া োথকন ষর্ িাত্রগণ পা ষখাড়া ও চকু্ষ কানা 

হওয়ার দুঘ থিনা হইথি ষকানরূথপ প্রাথণ িাঁবচয়া র্ায় মাত্র। 

 

ষপৌষ মাথসর বদন। অপু সকাথল ষলপ মুবড় বদয়া ষরৌদ্র উটঠিার অথপক্ষায় বিিানায় 

শূইয়া বিল, মা আবসয়া ডাবকল-অপু, ওঠু বশগবগর কথর, আজ িুবম ষর্ পাঠশালায় 

পড়থি র্াথি! ষকমন সি িই আনা হথি ষিামার জথনয, ষশথলি। হযা ওথঠ, মুখ ধু্থয় 

নাও, উবন ষিামায় সথি কথর বনথয় পাঠশালায় বদথয় আসথিন। 

 

পাঠশালার নাম শুবনয়া অপু সদয-বনথদ্রাবখি ষচাখ দুটি িুবলয়া অবিশ্বাথসর দৃটষ্টথি 

মাথয়র মুথখর বদথক চাবহয়া রবহল। িাহার ধ্ারণা বিল ষর্ র্াহারা দুন্িু ষিথল, মার কো 

ষশাথন না, ভাইথিানথদর সথি মারামাবর কথর, িাহাথদরই শুধু্ পাঠশালায় পাঠাথনা 

হইয়া োথক। বকন্তু ষস ষিা ষকাথনাবদন ওরাপ কথর না, িথি ষস ষকান পাঠশালায় 

র্াইথি? 

 

খাবনক পথর সি থজয়া পুনরায় আবসয়া িবলল-ওথঠ। অপু, মুখ ধু্থয় নাও, ষিামায় 

অথনক কথর মুবড় ষিাঁথধ্ ষদথিা এখন, পাঠশালায় িথস িথস ষখথয়া এখন, ওথঠ লক্ষ্মী 

মাবনক! 
 

মাথয়র কোর উত্তথর ষস অবিশ্বাথসর সুথর িবলল-ইিঃ! পথর মাথয়র বদথক চাবহয়া ত্জভ 

িাবহি কবরয়া ষচাখ িুত্জয়া একপ্রকার মুখভবি কবরয়া রবহল, উটঠিার ষকাথনা লক্ষণ 

ষদখাইল না। 

 

বকন্তু অিথশথষ িািা আবসয়া পড়াথি অপুর ষিবশ জাবরজবুর খাটিল না, র্াইথি হইল। 

মা’র প্রবি অবভমাথন িাহার ষচাথখ জল আবসথিবিল, খািার িাাঁবধ্য়া বদিার সময় 

িবলল-আবম কখখথনা আর িাবড় আসবিথন, ষদথখা! 
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—ষাি ষাি, িাবড় আসবিথন বক! ওকো িলথি ষনই, বিিঃ! পথর িাহার বচিথুক হাি বদয়া 

চুম ুখাইয়া িবলল-খুি বিথদয ষহাক, ভাথলা কথর ষলখাপড়া বশথখা, িখন ষদখথি িুবম 

কি িড় চাকবর করথি, কি িাকা হথি ষিামার, ষকাথনা ভয় ষনই।-ওথগা, িুবম 

গরুমশায়থক িথল বদথয়া ষর্ন ওথক বকিু িথল না। 

 

পাঠশালায় ষপৌিাইয়া বদয়া হবরহর িবলল-দুটি হিার সমথয় আবম আিার এথস 

ষিামাথক িাবড় বনথয় র্াথিা, অপু, িথস িথস ষলথখা, গরুমশাথয়র কো শুথনা, দুষু্টবম 

ষকাথরা না ষর্ন! খাবনকিা পথর বপিন বেবরয়া অপু চাবহয়া ষদবখল িািা ক্রথম পথের 

িাাঁথক অদৃশয হইয়া ষগল। অকুল সমুদ্র। ষস অথনকক্ষণ মুখ বনচু কবরয়া িবসয়া রবহল। 

পথর ভথয় ভথয় মুখ িুবলয়া চাবহয়া ষদবখল, গরুমহাশয় ষদাকাথনর মাচায় িবসয়া 

দাাঁবড়থি পসেি লিণ ওজন কবরয়া কাহাথক বদথিথিন, কথয়কটি িড় িড় ষিথল 

আপবন আপবন চািাই-এ িবসয়া নানারূপ কুস্বর কবরয়া বক পবড়থিথি ও ভয়ানক 

দুবলথিথি। িাহার অথপক্ষা আর একিু ষিাি একটি ষিথল খুাঁটিথি ষঠস বদয়া আপন 

মথন পািিাবড়র িালপািা মুথখ পুবরয়া বচিাইথিথি। আর একটি িড় ষিথল, িাহার 

গাথল একিা আাঁবচল, ষস ষদাকাথনর মাচার বনথচ চাবহয়া বক লক্ষ কবরথিথি। িাহার 

সামথন দুজন ষিথল িবসয়া ষস্নথি একিা ঘর আাঁবকয়া বক কবরথিবিল। একজন 

চুবপচুবপ িবলথিবিল, আবম এই েযারা বদলাম, অনয ষিথলটি িবলথিবিল, এই আমার 

ষগাল্লা, সথি সথি িার ষস্নথি আাঁক পবড়থিবিল ও মাথে মাথে আড়াথচাথখ বিক্রয়রি 

গরুমহাশথয়র বদথক চাবহয়া ষদবখথিবিল। অপু বনথজর ষস্নথি িড় িড় কবরয়া িানান 

বলবখথি লাবগল। কিক্ষণ পথর টঠক জানা র্ায় না, গরুমহাশয় হঠাৎ িবলথলন—এই 

েথন, ষস্নথি ওসি বক হথে ষর? সম্মুথখর ষসই ষিথল দুটি অমবন ষেিখানা চাপা বদয়া 

ষেবলল, বকন্তু গরুমহাশথয়র ষশযনদৃটষ্ট এড়াথনা িড় শক্ত, বিবন িবলথলন, এই সথি, 

েথনর ষপ্লিিা বনথয় আয় ষিা! িাঁ হার মুথখর কো ষশষ হইথি না হইথি িড় 

আাঁবচলওয়ালা ষিথলটি ষিা াঁ মাবরয়া ষেিখানা উঠাইয়া লইয়া বগয়া ষদাকাথনর মাচার 

উপর হাত্জর কবরল। 

 

-হুাঁ , এসি বক ষখলা হথে ষস্নথিা?-সথি, ধ্থর বনথয় আয় ষিা দুজনথক, কান ধ্থর বনথয় 

আয়! 
 

ষর্ভাথি িড় ষিথলিা ষিা াঁ মাবরয়া ষেি লইয়া ষগল এিিং ষর্ভাথি বিপন্ন মুথখ সামথনর 

ষিথল দুটি পাথয় পাথয় গরুমহাশথয়র কাথি র্াইথিবিল, িাহাথি হঠাৎ অপুর িড় 

হাবস পাইল, ষস বেক কবরয়া হাবসয়া ষেবলল। পথর খাবনকিা হাবস চাবপয়া রাবখয়া 

আিার বেক বেক্ কবরয়া হাবসয়া উটঠল। 
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গরুমহাশয় িবলথলন, হাথস ষক? হাসথচা ষকন ষখাকা, এিা বক নািযশালা? অযা? এিা 

নািযশালা নাবক? 

 

নািযশালা বক, অপু িাাঁহা িুত্েথি পাবরল না, বকন্তু ভথয় িাহার মুখ শুকাইয়া ষগল। 

 

–সথি, একখানা োন ইি বনথয় আয় ষিা ষিাঁ িুলিলা ষেথক ষিশ িড় ষদথখ? 

 

অপু ভথয় আড়ষ্ট হইয়া উটঠল, িাহার গলা পর্ থন্ি কাঠ হইয়া ষগল, বকন্তু ইি আনীি 

হইথল ষস ষদবখল, ইথির িযিস্থা িাহার জনয নথহ, ওই ষিথল দুটির জনয। িয়স অল্প 

িবলয়াই হউক িা নিুন ভবিথ িবলয়াই হউক, গরুমহাশয় ষস-র্াত্রা িাহাথক ষরহাই 

বদথলন। 

 

  
 

পাঠশালা িবসি পিকথল। সিসুদ্ধ আি-দশটি ষিথলথমথয় পবড়থি আথস। সকথলই 

িাবড় হইথি ষিাি ষিাি মাদুর আবনয়া পাবিয়া িথস, অপুর মাদুর নাই, ষস িাবড় হইথি 

একখানা জীণ থ কথপ থথির আসন আথন। ষর্ ঘরিায় পাঠশালা হয়, িার ষকাথনা বদথক 

ষিড়া িা ষদওয়াল বকিু নাই, চাবরধ্াথর ষখালা, ঘথরর মথধ্য সাবর বদয়া িাত্রগণ িথস। 

পাঠশালা-ঘথরর চাবরপাথশ িন, বপিন বদথক গরুমহাশথয়র পপিৃক আমথলর িাগান। 

অপরাথের িাজা গরম ষরৌদ্র িািাবিথলিু, গাি ও ষপয়ারােুবল আম গািিার োাঁক 

বদয়া পাঠশালার ঘথরর িাাঁথশর খুাঁটির পাথয় আবসয়া পবড়য়াথি। বনকথি অনয 

ষকানবদথক ষকাথনা িাবড় নাই, শুধু্ িন ও িাগান, একধ্াথর একিা র্ািায়াথির সরু 

পে। 
 

আি-দশটি ষিথলথমথয়র মথধ্য সকথলই ষিজায় দুবলয়া ও নানারূপ সুর কবরয়া পড়া 

মুখস্থ কথর, মাথে মাথে গরুমহাশথয়র গলা ষশানা র্ায়,-“এই কযািলা, ওর ষশথলথির 

বদথক ষচথয় বক ষদখবচস? কান ম’ষল বিথড় ষদথিা এথকিাথর! নুিু, ষিামার ক’িার 

ষনবি বভজথুি হথি? ষের র্বদ 

 

গরুমহাশয় একিা খুাঁটি ষহলান বদয়া একখানা িালপািার চািাই-এর উপর িবসয়া 

োথকন। মাোর ষিথল িাাঁথশর খুাঁটির ষহলান ষদওয়ার অিংশটি পাবকয়া বগয়াথি। 

বিকালথিলা প্রায়ই গ্রাথমর দীনু পাবলি বক রাজ ুরায় িাহার সবহি গল্প কবরথি 

আথসন। পড়াশুনার ষচথয় এই গল্প ষশানা অপুর অথনক ষিবশ ভাথলা লাবগিা। রাজ ু

রায় মহাশয় প্রেম ষর্ৌিথন ‘িাবণথজয লক্ষ্মীর িাস’ সম্রণ কবরয়া বকভাথি আষাঢু়র 

হাথি িামাথকর ষদাকান খুবলয়াবিথলন ষস গল্প কবরথিন। অপু অিাক হইয়া শুবনি। 

ষিশ ষকমন বনথজর ষিাট্ট ষদাকাথনর োপিা িুবলয়া িবসয়া িবসয়া দা বদয়া িামাক 
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কািা, িারপর রাথত্র নদীথি র্াওয়া, ষিাট্ট হযা াঁবড়থি মাথির ষোল ভাি রাবধ্য়া খাওয়া, 

হয়থিা মাথে মাথে িাথদর ষসই ষিড়া মহাভারিখানা বক িািার ষসই দাশু রাথয়র 

পাাঁচাবলখানা মাটির প্রদীথপর সামথন খুবলয়া িবসয়া িবসয়া পড়া! িাবহথর অেকাথর 

িষ থারাথি টিপ, টিপ িৃটষ্ট পবড়থিথি, ষকহ ষকাোও নাই, বপিথনর ষডািায় িযাি 

ডাবকথিথি–বক সু্র! িড় হইথল ষস িামাথকর ষদাকান কবরথি। 

 

এই গল্পগজি এক এক বদন আিার ভাি ও কল্পনার সথি থাচ্চ স্তথর উটঠি, গ্রাথমর ও 

পাড়ার রাজকৃষ্ণ সানযাল মহাশয় ষর্বদন আবসথিন। ষর্ ষকাথনা গল্প হউক, র্ি 

সামানযই হউক না ষকন, ষসটি সাজাইয়া িবলিার ক্ষমিা িাহার বিল অসাধ্ারণ। 

সানযাল মহাশয় ষদশভ্রমণ-িাবেকগ্রস্ত বিথলন। ষকাোয় িারকা, ষকাোয় সাবিত্রী 

পাহাড়, ষকাোয় চন্দ্রনাে, িাহা আিার একা ষদবখয়া িাহার িৃবপ্ত হইি না, প্রবিিারই 

রী-পুত্র লইয়া র্াইথিন এিিং খরচপত্র কবরয়া সি থস্বাস্ত হইয়া বেবরথিন। বদিয আরাথম 

বনথজর চিীমিথপ িবসয়া ষেথলা হুাঁকা িাবনথিথিন, মথন হইথিথি সানযাল মহাশথয়র 

মিন বনিাে ঘথরায়া, ষসথকথল, পাড়াগাথয়র প্রচুর অিসরপ্রাপ্ত গহৃস্থ ষিবশ আর িতু্ে 

নাই, পপিৃক চিীমিথপ বশকড় গাবড়য়া িবসয়াথিন। হঠাৎ একবদন ষদখা ষগল সদর 

দরজায় িালািে, িাবড়থি জনপ্রাণীর সাড়া নাই। িযাপার বক? সানযাল মশায় 

সপবরিাথর বিেযাচল না চন্দ্রনাে ভ্রমথণ বগয়াথিন। অথনকবদন আি ষদখা নাই, হঠাৎ 

একবদন দুপুর ষিলা ঠুকিক শথব্দ ষলাথক সবিিথয় চাবহয়া ষদবখল, দুই গরুর গাবড় 

ষিাোই হইয়া সানযাল মশায় সপবরিাথর বিথদশ হইথি প্রিযাগমন কবরয়াথিন ও 

ষলাকজন ডাকাইয়া হযা াঁিু-সমান উাঁচু জলবিিুটি ও অজু্জথন গাথির জিল কাটিথি 

কাটিথি িাবড় েুবকথিথিন। 

 

একিা ষমািা লাটঠ হাথি বিবন লম্বা লম্বা পা ষেবলয়া পাঠশালায় আবসয়া উপবস্থি 

হইথিন— এই ষর্ প্রসন্ন, বক রকম আি, ষিশ জাল ষপথি িথসচ ষর্! কিা মাবি 

পড়থলা! 
 

নামিা-মুখস্থ-রি অপুর মুখ অমবন অসীম আহ্বাথদ উজ্জ্বল হইয়া উটঠি। সানযাল 

মশায় ষর্খাথন িালপািার চািাই িাবনয়া িবসয়াথিন ষসবদথক হািখাথনক জবম 

উৎসাথহ আগাইয়া িবসি। ষেি িই মুবড়য়া একপাথশ রাবখয়া বদি ষর্ন আজ িুটি 

হইয়া বগয়াথি, আর পড়াশুনার দরকার নাই, সথি সথি িাহার ডাগর ও উৎসকু ষচাখ 

দুটি গথল্পর প্রথিযক কো ষর্ন দুবভথথক্ষর কু্ষধ্ার আগ্রথহ বগবলি। 

 

কুটঠর মাথঠর পথে ষর্ জায়গািাথক এখন নালিকুবড়ি ষজাল িথল, ওইখাথন আথগ-

অথনক কাল আথগ-গ্রাথমর মিই হাজািার ভাই চ্র হাজরা বক িথনর গাি কাটিথি 

বগয়াবিল। িষ থাকাল-এখাথন ওখাথন িৃটষ্টর জথলর ষিাথড় মাটি খাবসয়া পবড়য়াবিল, 
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হঠাৎ চ্র হাজরা ষদবখল এক জায়গায় ষর্ন একিা বপিথলর হযা াঁবড়র কানামথিা 

মাটির মধ্য হইথি একিুখাবন িাবহর হইয়া আথি। িখনই ষস খুাঁবড়য়া িাবহর কবরল। 

িাবড় আবসয়া ষদথখ-এক হযা াঁবড় ষসথকথল আমথলর িাকা। িাই পাইয়া চ্র হাজরা 

বদনকিক খুি িািুবগবর কবরয়া ষিড়াইল—এসি সানযাল মহাশয়এর বনথজর ষচাথখ 

ষদখা। 

 

এক এক বদন ষরলভ্রমথণর গল্প উটঠি। ষকাোয় সাবিত্রী পাহাড় আথি, িাহাথি উটঠথি 

িাাঁহার রীর বক রকম কষ্ট হইয়াবিল, নাবভগয়ায় বপি বদথি বগয়া পািার সথি 

হািাহাবি হইিার উপক্রম। ষকাোকার এক জায়গায় একিা খুি ভাথলা খািার পাওয়া 

র্ায়, সানযাল মশায় নাম িবলথলন–পযা াঁড়া। নামিা শুবনয়া অপুর ভাবর হাবস পাইয়াবিল-

িড় হইথল ষস ‘পযা াঁড়া’ বকবনয়া খাইথি। 

 

আর একবদন সানযাল মশায় একিা ষকান জায়গার গল্প কবরথিবিথলন। ষস জায়গায় 

নাবক আথগ অথনক ষলাথকর িাস বিল, সেযার সময় ষিাঁ িুথলর জিথলর মথধ্য বদয়া 

িাহারা ষসখাথন র্ান-সন্নযাল মশায় িার িার ষর্ ত্জবনসিা ষদবখথি র্ান। িাহার নাম 

িবলথিবিথলন—‘বচকামসত্জদ’। বক ত্জবনস িাহা প্রেথম ষস িুত্েথি পাথর নাই, পথর 

কোিািথার ভাথি িুত্েথয়বিথলন একিা ভািা পুথরাথনা িাবড়। অেকারপ্রায় হইয়া 

আবসয়াবিল- িাাঁহারা েুবকথিই এক োাঁক চামবচকা সাাঁ কবরয়া উবড়য়া িাবহর হইয়া 

ষগল। অপু ষিশ কল্পনা কবরথি পাথর-চাবরধ্াথর অেকার ষিাঁ িুল জিল, ষকউ ষকাোও 

নাই, ভািা পুথরাথনা দরজা, ষর্মন ষস েুবকল অমবন সাাঁ কবরয়া চামবচকার দল পলাইয়া 

ষগল।–রানুথদর পত্িমবদথকর ষচারাকুঠুবরর মথিা অেকার ঘরিা। 

 

ষকান ষদথশ সানযাল মহাশয় একজন েবকরথক ষদবখয়াবিথলন, ষস এক অশেিলায় 

োবকি। এক বিবলম গাজা পাইথল ষস খুবশ হইয়া িবলি-আো ষকান েল ষিামরা 

খাইথি চাও িল। পথর ঈবিি েথলর নাম কবরথল ষস সম্মুথখর ষর্ ষকাথনা একিা গাি 

ষদখাইয়া িবলি—র্াও, ওখাথন বগয়া লইয়া আইস। ষলাথক বগয়া ষদবখি হয়থিা 

আমগাথি ষিদানা েবলয়া আথি বকিংিা ষপয়ারা গাথি কলার কাাঁবদ েুবলয়া আথি। 

 

রাজ ুরায় িবলথিন-ও সি মস্তর-িস্তথরর ষখলা আর বক! ষসিার আমার এক মামা— 

 

দীনু পাবলি কো চাপা বদয়া িবলথিন-মেথরর কো র্খন ওঠাথল, িখন একিা গল্প 

িবল ষশাথনা। গল্প নয়, আমার স্বচথক্ষ ষদখা। ষিথলডািার িুথধ্া গাথড়ায়ানথক ষিামরা 

ষদথখাচা ষকউ? রাজ ুনা ষদথখ োথকা, রাজকৃষ্ট ভায়া ষিা খুি ষদথখথচা াঁ। কাথঠর দবড়-

িাধ্া এক ধ্রথনি খড়ম পাথয় বদথয় িুথড়া িরাির বনথি-কামাথরর ষদাকাথন লািথলর 

োল ষপাড়াথি আসথিা। একশ’ িির িয়থস মারা র্ায়, মারাও বগথয়থি আজ পবচশ 

িিথরর ওপর। ষজায়ান িয়থস আমরা িার সথি হাথির কত্জর ষজাথর ষপথর উঠািাম 
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না। একিার- অথনক কাথলর কো-আমার িখন সথি হথয়থচ উবনশ কুবড় িথয়স, 

চাকদা ষেথক গিাচন কথর গরুর গাবড় কথর বেরবি। িুথধ্া গাথড়ায়াথনর গাবড়গাবড়থি 

আবম, আমার খুবড়মা, আর অনে মুখথজযর ভাইথপা রাম, ষর্ আজকাল উথঠ বগথয় 

খুলনায় িাস করথি। কানথসানার মাথঠর কাথি প্রায় ষিলা ষগল। িখন ওসি বদথক বক 

রকম ভয়ভীিু বিল, িা রাজকৃষ্ট ভায়া জাথনা বনিয়। এথক মাথঠর রাস্তা, সথি 

ষমথয়মানুথষর দল, বকিু িাকাকবড়ও আথি— িড্ড ভািনা হল! আত্জকাল ষর্খাথন 

নিুন গা-খানা িথসথচ-ওই িরািাি এথস হল বক জাথনা? জন-চাথরক 

োিামাথকাথগাথিৰ বমশকাথলা ষলাক এথস গাবড়র ষপিন বদথকর িাাঁশ দুবদক ষেথক 

ধ্থল্প। এবদথক দুজন, ওবদথক দুজন। ষদথখ ষিা মশাই আমার মুথখ আর র-িা ষনই, 

ষকাথনা রকথম গাবড়র মথধ্য িথস আবি, এবদথক িারাও গাবড়র িাাঁশ ধ্থর সথিই 

আসষচ, সথিই আসথচ, সথিই আসথচ। িুথধ্া গাথড়ায়ান ষদবখ বপিু বপিু কথর ষপিন 

বদথক চাইথচ। ইশারা কথর আমাথদর কো িলথি িারণ কথর বদথল। ষিশ আথি! 

এবদথক গাবড় এথকিাথর নিািগঞ্জ োনার কািাকাবি এথস পড়ল। িাজার ষদখা র্াথচ্চ, 

িখন ষসই ষলাক কজন িথল্ল-ওস্তাদজী, আমাথদর ঘাি হথয়থি, আমরা িুেথি 

পাবরবন, ষিথড় দাও। িুথধ্া গাথড়ায়ান িথল্ল-ষস হথি না িযািারা। আত্জ সি োনায় বনথয় 

বগথয় িাাঁবধ্থয় ষদাি। অথনক কাকুবি-বমনবির পর িুথধ্া িথল্ল—আো র্া, ষিথড় 

বদলাম। এিার, বকন্তু কক্ষথনা এরকম আর কবরাসবন! িথি িারা িুথধ্ গাথড়ায়াথনর 

পাথয়র ধু্থলা বনথয় চথল ষগল। আমার স্বচথক্ষ ষদখা। মস্তথরর ষচাথি ওই ষর্ ওরা িাাঁশ 

এথস ধ্থরথি, আমবন ধ্থরই রথয়থচ-আর িাড়ািার সাবধ্য ষনই-চথলথি গাবড়র সথি! 

এথকিাথর ষপথরাক-আাঁিা হথয় বগথয়থচ। িা িুেথল িাপু? মে-িেথরর কো– 

 

গল্প িবলথি িবলথি ষিলা র্াইি। পাঠশালার চাবরপাথশর িনজিথল অপরাথের রািা 

ষরৌদ্র িাঁকা ভাথি আবসয়া পবড়ি। কাাঁঠাল গাথির জগডু়মুর গাথির ডাথল ষোলা গলঞ্চ 

লিার গাথয় িুনিুবন পাবখ মুখ উাঁচু কবরয়া িবসয়া ষদাল খাইি। পাঠশালা-ঘথর িথনর 

গথের সথি লিাপািার চািাই ষিড়াথখাড়া িই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির ষমথজ ও 

কড়া দা-কিা িামাথকর ষধ্া াঁয়া, সিসুদ্ধ বমবলয়া এক জটিল গথের সৃটষ্ট কবরি। 

 

ষস গ্রাথমর িায়া-ভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাময িালথকর িবি আথি। িইদপ্তর 

িগথল লইয়া ষস িাহার বদবদর বপিন বপিন সাত্জমাটি বদয়া কাচা, ষসলাই করা কাপড় 

পবরয়া পাঠশালা হইথি বেবরথিথি, িাহার ষিাট্ট মাোটির অমন ষরশথমর মথিা নরম 

বচকণ সুখ-স্পশ থ চুলগবল িাহার মা র্ি্ন কবরয়া আাঁচড়াইয়া বদয়াথি।–িাহার ডাগরা 

ডাগর সু্র ষচাখ দুটিথি ষকমন ষর্ন অিাক ধ্রথনর চাহবন-ষর্ন িাহারা এ ষকান 

অদ্ভুি জগথি নিুন ষচাখ ষমবলয়া চাবহয়া চাবহয়া বদশাহারা হইয়া উটঠয়াথি। 

গািপালায় ষঘরা এইিুকুই ষকিল িার পবরবচি ষদশ-এখাথনই মা ষরাজ হাথি কবরয়া 
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খাওয়ায়, চুল আাঁচড়াইয়া ষদয়, বদবদ কাপড় পরাইয়া ষদয়, এই গত্িিুকু িাড়াইথলই 

িাহার চাবরধ্াথর বঘবরয়া অপবরচথয়র অকুল জলবধ্! িাহার বশশুমন েই পায় না। 

 

ওই ষর্ িাগাথনর ওবদথক িাাঁশিন-ওর পাশ কাটিয়া ষর্ সরু পেিা ওধ্াথর ষকাোয় চবলয়া 

ষগল-িুবম িরাির ষসাজা র্বদ ও-পেিা িাবহয়া চবলয়া র্াও িথি শাাঁখাবরপুকুথরর 

পাথড়র মথধ্য অজানা গপ্তধ্থনর ষদথশ পবড়থি-িড় গাথির িলায় ষসখাথন িটৃষ্টর জথল 

মাটি খবসয়া পবড়য়াথি।– কি ষমাহরভরা হযা াঁবড়-কলবসর কানা িাবহর হইয়া আথি, 

অেকার িনথোথপর বনথচ, কচু ওলা ও িনকলবমর চকচথক সিুজ পািার আড়াথল 

চাপা-ষকউ জাথন না ষকাোয়। 

 

একবদন পাঠশালায় এমন একটি ঘিনা হইয়াবিল, র্াহা িাহার জীিথনর একটি নিুন 

অবভজ্ঞিা। 

 

ষসবদন পিকাথল পাঠশালায় অনয ষকহ উপবস্থি না োকায় ষকান গল্পগজি হইল না, 

পড়াশুনা হইথিবিল-ষস বগয়া িবসয়া পবড়থিবিল বশশুথিাধ্ক-এমন সময় গরু-

মহাশয় িবলথলন-ষদবখ, ষশথলি ষনও, শ্রুবিথলখন ষলথখা– 

 

মুথখ মুথখ িবলয়া ষগথলও অপু িুত্েয়াবিল গরুমহাশয় বনথজর কো িবলথিথিন না, 

মুখস্থ িবলথিথিন, ষস ষর্মন দাশূরাথয়র পাাঁচালী িড়া মুখস্থ িথল ষিমবন। 

 

শুবনথি শুবনথি িাহার মথন হইল অথনকগথলা অমন সু্র কো একসথি পর পর 

ষস কখনও ষশাথন নাই। ও-সকল কোর অে থ ষস িুত্েথিবিল না, বকন্তু অজানা শব্দ ও 

লবলি পথদর ধ্ববন, েিংকার-জড়াথনা এক অপবরবচি শব্দসিংগীি, অনভযস্ত 

বশশুকথণ থ অপূি থ ষঠবকল এিিং সি কোর অে থ না ষিাোর দরুনই কুথহবল-ষঘরা অস্পষ্ট 

শব্দ-সমটষ্টর বপিন হইথি একিা অপূি থ ষদথশি িবি িারিার উাঁবক মাবরথিবিল। 

 

িড় হইয়া সু্কথল পবড়িার সময় ষস িাবহর কবরয়াবিল ষিথলথিলাকার এই মুখস্থ 

শ্রুবিবলখন ষকাোয় আথি– 

 

এই ষসই জনস্থান-মধ্যিিী প্ররিণ-বগবর। ইহার বশখরথদথশ আকাশপথে সিি-

সামীরসঞ্চরমাণ-জলধ্র-পািল সিংথর্াথগ বনরস্তর বনবিড় নীবলমায় অলঙ্কি-

আবধ্িযকাপ্রথদশ ঘন সবন্নবিষ্ট িন-পাদপসমূথহ সমােন্ন োকথি বস্নগ্ধ শীিল ও 

রমণীয়…পাদথদথশ প্রসন্ন-সবললা ষগাদািরী িিি বিস্তার কবরয়া…। 

 

ষস টঠক িবলথি পাথর না, িুোইথি পাথর না, বকন্তু ষস জাথন।–িাহার মথন হয়, অথনক 

সমথয়ই মথন হয়-ষসই ষর্ িির দুই আথগ কুটঠর মাথঠ সরস্বিী পূজার বদন নীলকি 
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পাবখ ষদবখথি বগয়াবিল, ষসবদন মাথঠর ধ্ার িাবহয়া একিা পেথক দথূর ষকাোয় র্াইথি 

ষদবখয়াবিল ষস। পেিার দু’ধ্াথর ষর্ কি বক অথচনা পাবখ, অথচনা গািপালা, অথচনা 

িনথোপ,-অথনকক্ষণ ষসবদন ষস পেিার বদথক একদৃটষ্ট চাবহয়া বিল। মাথঠর ওবদথক 

পেিা ষকাোয় ষর্ চবলয়া বগয়াথি িা ভাবিয়া ষস কুল পায় নাই। 

 

িাহার িািা িবলয়াবিল-ও ষসানাডািা মাথঠর রাস্তা, মাধ্িপুর দশঘরা হথয় ষসই 

ধ্লাব চথির ষখয়াঘাথি বগথয় বমথশথচ। 

 

ধ্লবচথির ষখয়াঘাথি নয়, ষস জাবনি, ও পেিা আরও অথনক দথূর বগয়াথি। 

রামায়ণমহাভারথির ষদথশ। 

 

ষসই অশে গাথির সকথলর ষচথয় উাঁচু। ডালিার বদথক চাবহয়া োবকথল র্াহার কো 

মথন উথঠ-ষসই িহুদথূরর ষদশিা। с 

 

শ্রুবিবলখন শুবনথি শুবনথি ষসই দুই-িির-আথগ-ষদখা পেিার কোই িাহার মথন 

হইয়া ষগল। 

 

ওই পথের ওধ্াথর অথনক দথূর ষকাোয় ষসই জনস্থান-মধ্যিিী প্ররিণ-পি থি! 

িনথোথপর বস্নগ্ধ গথে, না-জানার িায়া নাবময়া আসা ত্েবকবমবক সেযায়, ষসই 

স্বেথলাথকর িবি িাহাথক অিাক কবরয়া বদল। কিদথূর ষস প্ররিণ-বগবরর উন্নি 

বশখর, আকাশপথে সিি-সঞ্চরমাণ ষমঘমালায় র্াহার প্রশাে, নীল ষসৌ্র্ থ সি থদা 

আিৃি োথক? 

 

ষস িড় হইথল র্াইয়া ষদবখথি। 

 

বকন্তু ষস ষিিসীকণ্টবকি িাাঁি, বিবচত্রপুবলনা ষগাদািরী, ষস শযামল জনস্থান, নীল 

ষমঘমালায় ষঘরা ষস অপূি থ পশলপ্রস্থ, রামায়থণ িবণ থি ষকাথনা ষদথশ বিল না। িাশ্মীবক 

িা ভিভূবিও িাাঁহাথদর সৃটষ্টকিথা নথহন। ষকিল অিীি বদথনর ষকাথনা পাবখডাকা 

গ্রাময সেযায় এক মুগ্ধমবি গ্রাময িালথকর অপবরণি বশশু-কল্পনার ষদথশ িাহারা বিল 

িাস্তি, এথকিাথর খাাঁটি, অবি সুপবরবচি। পৃবেিীপৃথষ্ঠ র্াহাথদর ষভৌথগাবলক অত্স্তত্ব 

ষকাথনাকাথল সম্ভি বিল না, শুধু্ এক অনবভজ্ঞ পশশিমথনই ষস কল্পজগথির প্ররিণ-

পি থি িাহার সিি-সঞ্চারমাণ ষমঘজাথল োকা নীল বশখরমালার স্বে লইয়া অক্ষয় 

আসন পাবিয়া িবসল। 
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পঞ্চদশ পবরথেদ 
দুগ থা ভাইথক খুাঁত্জথি িাবহর হইয়াবিল। পাড়ার নানাস্থাথন খুাঁত্জয়া ষকাোও পাইল না। 

অন্নদা রায় মহাশথয়র িাবড়থি কাথি আবসয়া ভাবিল—একিার এখাথন ষদখা র্াই, 

খুবড়মার সথিও ষদখািা হথি এখন– 

 

অন্নদা রাথয়র িাবড় েুবকথিই একিা পহ পহ বচৎকার ও কান্নাকাটির কলরি  িাহার 

কাথন ষগল। িাবড়র মথধ্য না েুবকয়া ষস দরজার কাথি দাাঁড়াইল। ষরায়াথকর একপাথশ 

দাাঁড়াইয়া অন্নদা রাথয়র বিধ্িা ভগ্নী সখী ঠাকরুন বচৎকার কবরয়া িাবড় োিাইথিথিন 

: 
 

—িাই বক মথন একিু ভয় আথি নাবক? ষের ষঢ়র জাহািাজ ষমথয়মানুষ ষদবখবচ, এমন 

আর কক্ষথনা ষদবখবন ষর িাপু, পাথয় গড় কবর।-িথল ওই র্থমর মথিা ষসায়ামী, রাগথল 

হাথড় মাথস এক রাথখ না।–িাই না হয় িাপু, একিু সমথে চবল? সবিযই ষিা, আজ বিন 

বদন ধ্থর িলথচ ধ্ানগথলা একিু ষরাথদ দাও, ওথগা ধ্ানগথলা একিু ষরাথদ দাও-কো 

বক ষগরাবহিুয হয় নাবক? না কাথনা র্ায়? কগর কো ষক ষশাথন! ষগারস্ত ঘথরর ষিৌ ধ্ান 

ভানথি, কাজ করথি। এই জাবন-ি না, রাবদন পথির বিবি ষসথজ িথস আথি!-‘পথির 

বিবি’ ত্জবনসটি পবরস্েুি কবরিার জনয উত্তমরূথপ সাত্জয়া ষর্রূপ ভাথি িবসয়া 

োকা উবচি িবলয়া সখী ঠাকরুথনর ধ্ারণা বিবন এখাথন িাহার অবভনয় কবরথলনএ 

ষিা িাপু কখনও ষকাোও িাথপর জথে ষদবখবন, শুবনওবন– 

 

দালাথনর মধ্য হইথি অন্নদা রাথয়র পুত্রিধূ্ নাকীসুথর কাাঁবদথি কাাঁবদথি িবলল-পথির 

বিবি হথয় ষসথজ িথস োবক নাবক! কাল ষর্ দশ ষসরা মুথগর ডাল ভাজলাম সারা 

বিথকল ধ্থর? দুপুর ষিলা ষখথয়ই আরম্ভ কবরবচ, আর র্খন পাাঁচিার গাবড় র্াওয়ার শব্দ 

ষপলাম িখনও ষখালার িাথিই িথস আবি, দু-ধ্ামা ডাল ভাজা ষর, ভািা ষর-কথর 

অেকার হথয় বগথয়থচ িখন উটঠবচ-ষস। বক অমবন হয়? গা-গির িযো হথয় ষগথচ, 

রাবত্তথর িবল িুত্ে জ্বর হল, এমবন গাথয়-হাথি িযো-িা বক ষকউ দযাথখ? িার ওপর 

সকাল ষিলা বিবন ষদাথষ এই মার-ষকন সিংসাথর বক িথস িথস খাই? 

 

এমন সময় অন্নদা রাথয়র ষিথল ষগাকুল এক হাথি একখানা কাঁ চা িাাঁথশর পািাসুদ্ধ 

ডগা ও আর এক হাথি দা লইয়া িাবড় েুবকল। রীর কান্নার ষশষ অিংশ শুবনথি পাইয়া 

গজথন কবরয়া কবহল–এখনও ষিামার হয়বন-এখন ষিামার আথদথষ্ট ষিস্তর দুকেু 

আথি ষদখবচ-আমার রাগ িাবড়ও না ষমলা সঙ্কাল ষিলা! আজ বিনবদন ধ্থর ধ্ানগথলা 

ষরাদুথর ষদওয়ার জথনয িথল িথল হয়রান-এই ষমঘলা ষমঘলা র্াথচ্চ, এর পর ধ্ানগথলা 

র্বদ কবলথয় র্ায়, িথি ষিামার ষকান িািা এথস সামলাথি?…সারা িিথরর বপত্ি 

জিুথি ষকাথেথক? 
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ষগাকুথলর িউ হঠাৎ কান্না িে কবরয়া ষিথজর সবহি ষজার গলায় িবলয়া উটঠল–িুবম 

আমার িািা িুথল গালাগাবল ষকাথরা না িথল বদত্চ্চ-আমার িািা বক কথরথচ। ষিামার, 

ষকন িুবম িািার নাথম র্খন িখন র্া িা িলথি? 

 

িাহার কো ষশষ হইথি না হইথি ষগাকুল হাথির িাাঁশ নামাইয়া রাবখয়া দা হাথি এক 

লাথে ষরায়াথকর বসাঁবড় িাবহয়া উটঠয়া কবহল—িথি ষর! আত্জ ষিামার একবদন বক 

আমার একবদন– ষিামার িাথপর িাবড়র আিদার না ঘুবচথয় আবম আজ– 

 

একিা খুথনাখুবন িযাপার িুত্ে িা হয় ষদবখয়া িাবড়র কৃষাণ উঠান হইথি ডাবকয়া 

কবহল-বক কথরন। দ-ঠাকুর-বক কথরন, োমুন, োমুন-পথর ষস িুটিয়া ষরায়াথক উটঠল-

দুগ থা াঁও িুটিয়া আবসল—সখী ঠাকুিুনও ষরায়াক হইথি দালাথনর মথধ্য েুবকথলন- খুি 

একিা পহ-পচ হইল। দালাথনর মথধ্য ষগাকুথলর রী স্বামীর উদাি আক্রমথণর সম্মুথখ 

বপিাইয়া বগয়া মার ষঠকাইিার জনয দুই হাি িুবলয়া ষদওয়াথলর গাথয় প্রাণপথণ ষঠস 

বদয়া জথড়াসথড়া হইয়া দাাঁড়াইয়াথি, ষচাথখ িার ভথয়র দৃটষ্ট-কৃষাণ বগয়াই ষগাকুথলর 

হাি হইথি দা-খানা কবড়য়া লইল; পথর িাহাথক ধ্বরয়া দালাথনর িাবহথর আবনথি 

আবনথি িবলথি লাবগল—বক কথরন। দ-ঠাকুর, োমুন-আিঃ—আসুন– 

 

ষগাকুথলর িয়স পাঁয়ত্ত্রশ-িত্ত্রথশর কম নয়, বকন্তু ষদহ ষিমন সিল নথহ, িবলষ্ঠ 

কৃষাথণর সবহি মযাথলবরয়া-দুি থল ষদহ লইয়া হাি িাড়ািাবড়র ষচষ্টা কবরথি ষগথল 

দুি থলিািাই অবধ্কির প্রকাশ হইয়া পবড়থি িুত্েয়া িবলথি িবলথি নাবমল-দযাথখা না-

একিা ষডাল ধ্ান, িীজ ধ্ান, জল ষপথয় র্বদ কবলথয় র্ায়, ও বক আর ষরায়া হথি? আজ 

বিনবদন ধ্থর িলবচ-আিার ষিজডা ষদখথল ষিা?–ষিামার ষিজ আবম– 

 

দুগ থা বনিঃশ্বাস ষেবলয়া িাাঁবচল, বকন্তু এ সমথয় খুবড়মার সথি আলাপ-পবরচয় 

কোিািথার সময় নাই িুত্েয়া ষস একপ্রকার বনিঃশথব্দই অন্নদা রাথয়র িাবড়র িাবহর 

হইয়া পবড়ল। 

 

পাাঁচু িাাঁডু়থজযর িাবড়র কাথি জামিলায় একজন ষলাক ঘটিিাটি সারাইথি িবসয়াথি। 

কাথঠর কয়লার হাপথর গানগথন আগন, পাড়ার ষলাথকর অথনক ভািা ঘটিিাটি 

জথড়া করা। ষিাঁথি ধ্রথনর ষলাকিা, পাকবসথি গড়থনর ষচহারা, িয়স কি িুত্েিার 

উপায় ষনই, ত্ত্রশও হইথি পাথর, পঞ্চাশও হইথি পাথর, গলায় ত্ত্রকাটঠ িুলসীর মালা, 

মুথখর ডান বদথক একিা কািার দাগ-হাথির কত্জথি দবড়র মথিা বশরা িাবহর হইয়া 

আথি, পরথন আধ্ময়লা ধু্বি। পাড়ার অথনক ষিথলথমথয় িাহাথক বঘবরয়া ঘটিিাটি 

সারাথনা ষদবখথিথি। দুগ থা াঁও ষগল। ষলাকিা িবলল-বক চাই খুবক? 
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ষস িবলল-বকিু না, ষদখথিা। 

 

িাবড় বেবরয়া মা’র কাথি িবলল-আজ মা ষগাকুল কাকা খুবড়মাথক র্া ষমথরথি ষস বক 

িলথিা-পথর ষস আনুপূবি থক িণ থনা কবরল। 

 

সি থজয়া িবলল-ষগা াঁয়ার ষগাবি্ চার্া একিা িই ষিা নয়!—আহা, ভাথলামানুষ ষিৌিা 

এমন হাথি আর এমন িাবড়থি পথড়থচ-ষঠিা ষখথি ষখথিই জীিনিা ষগল। 

 

-আমাথক ষিা িড় ভাথলািাথস-র্খন র্া িাবড়থি হথি, আমার জথনয িুথল ষরথখ ষদথি। 

খুবড়মার কান্না ষদথখ এমন কষ্ট হল মা! সখী ঠাকুমা আিার এখন উলথি খুবড়মাথকই 

িথক— 

 

ষস বিন-চার বদন জামিলায় ঘটিিাটি সারাথনা ষদবখথি ষগল। ষলাকটি িাহার িাবড়, 

িাথপর নাম সি খুাঁটিনাটি ত্জজ্ঞাসা কথর। িবলল–ষিামাথদর িাবড়র ত্জবনসপত্তর 

সারাথি না? বনথয় এথসা না খুাঁবক? 

 

দুগ থা িাবড় আবসয়া মাথক িবলল-আমাথদর ভািা ঘটি-গাড়গথলা ষদথি মা, একজন 

ষিশ ভাথলামানুষ ষলাক এথসথচ-ওপাড়ার পথে জামিলায় িথস সারাথে– 

 

ষলাকিা িার নাম িথল বপিম-জাথি নাবক কাসাবর। হাপর জ্বালাইথি জ্বালাইথি 

একএকিার ষসাজা হইয়া িবসয়া িথল–জয় রাথধ্!–রাথধ্ ষগাবি্! 
 

সকাল ষিলা িাহার কাথি পাড়ার অথনথক আবসয়া ষজাথি। ষস বচমিা বদয়া হাপর 

হইথি আগন উঠাইয়া অনিরি  িামাক সাত্জয়া ভদ্রথলাকথদর হাথি বদথিথি–বদিার 

সময় মুখখানা বিনথয় কাঁ চুমাচু কবরয়া ঘাড় একধ্াথর কাি কবরয়া িথল-ষহাঁ ষহাঁ, িামাক 

ইথে করুন, িািাঠাকুর!– রাধ্ারানী-পদ ভরসা!..নারথকথলর কো আর িলথিন না 

িািাঠাকুর, আর িির জটষ্টমাথস িবল বদই ষগািাকিক চারা িবসথয়!–আেকাঠ-

খাথনক জবমথি িগিা চারা বকথন লাবগথয় বদলাম–িা িযাথির উপদ্রথুি—এথকিাথর 

মূলথশকড়-িুল ষশকড় সিসুদ্দ…কিা িাকাই মাটি। 

 

মুখুথজয মশায় সকাল হইথি ঠায় িবসয়া আথিন, ষকাথনা রকথম বমষ্ট কোয় িুষ্ট 

কবরয়া একিা বপিথলর ঘাড়া বিনামূথলয সারাইয়া লইথিন। িামাক খাইথি খাইথি পূি থ 

কোর ষখই ধ্বরয়া িবলথলন—এই ষিা ষগল কাি িাপু -ষিা-এিারও ষিা ষভথিবিলাম 

কুবড়খাথনক চারা িাবড়র ষপিথন-িা এমন মযাথলবরয়া ধ্রল–ষিামাথদর ওবদথক বক 

রকম ষহ কাবরগর? (বিবন সকাল হইথিই িাহাথক কাবরগর িবলয়া ডাবকথিথিন)। 
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-পবরপুন্নু-আথজ্ঞ পবরপুন্নু-মযাথলবরয়ার কো িলথিন না িািাঠাকুর-হাড় জ্বাবলথয় 

ষখথয়থচ–এই বনন। আপনার ঘাড়ািা, িিা পয়সা ষদথিন— 

 

মুখুথজয মশায় ঘড়ািা হাথি লইয়া উটঠয়া পবড়য়া িথলন-হযা াঁ! এর জথনয আিার 

পয়সা।– বদথল একিা ত্জবনস ব্রাহ্মণথক সাবরথয় আমবন কীবিথক মাথসর বদনিা-িার 

আিার 

 

বপিম িাড়ািাবড় মুখুথজয মশাথয়র হাথির ঘড়ািা ধ্বরয়া অিযে অমাবয়ক ভাথি 

হাবসয়া িথল-আথজ্ঞ না, মাপ করথিন িািাঠাকুর, এমবন সাবরথয় বদথি পারথিা না-

এখনও সকাল ষিলা িউবন হয়বন। আথজ্ঞ না।–িা পারথিা না।–ঘড়ািা ষরথখ র্ান-িাবড় 

বগথয় পাহা কিা পাটঠথয় ষদথিন— 

 

দুগ থার মা িথল-ষদবখস বদবক-ভািা িাসন-ষকাসন িদথল নিুন িাসন-ষকাসন অথনক 

সময় ওরা ষদয়-ত্জথজ্ঞস কবরস ষিা। 

 

বপিম খুি রাত্জ। দুগ থা িাবড় হইথি িবহয়া িবহয়া এক রাব শ পুরাথনা গাড় ঘটিিাটি ঘড়া 

িাহার কাথি লইয়া বগয়া হাত্জর কথর। অথধ্ থক বদনিা ষস জামিলাথিই কািায়-হাপর 

জ্বালাথনা, রিং োল করা িবসয়া িবসয়া ষদথখ। বপিম িবলয়াথি িাহাথক একিা বপিথলর 

আিংটি গড়াইয়া বদথি-ইহাও িবলয়াথি ষর্, সারাইিার পয়সা িাহাথদর লাবগথি না। 

সি থজয়া শুবনয়া িথল-আহা িড় ভাথলা ষলাকিা ষিা! আসথচ িধু্িার অপুর জেিারিা, 

িবলস িাথক আসথি—আমাথদর এখাথন দুথিা ডালভাি ষপরসাদ ষপথয় র্াথি এখন– 

 

িুধ্িার সকাথল উটঠয়া দুগ থা জামিলায় বগয়া ষদবখল ষলাকিা নাই। ত্জজ্ঞাসা কবরয়া 

শুবনল পূি থবদন সেযার পর ষকান সমথয় ষস ষদাকান উঠাইয়া চবলয়া বগয়াথি—

হাপথরর গিথ ও ষপাড়া কয়লার রাবশ িাড়া অনয ষকান বচহ্ন নাই। দুগ থা এখাথন ওখাথন 

ষখা াঁজ কবরল-এথক ওথক ত্জজ্ঞাসা কবরল, ষকহ জাথন না। ষস ষকাোয় বগয়াথি। ভথয় 

দুগ থার মুখ শুকাইয়া ষগল-মা শুবনথল বক িবলথি! সিংসাথরর অথধ্ থক িাসন িাহার কাথি 

ষর্! ষস দুগ থাথক িবলয়াবিল, ত্েকরহাটির িাজাথর িাহার কাাঁসাবরর ষদাকান আথি, 

ষসখাথন ষস খির পাঠাইয়াথি।–িাহার ভাই একবদথনর মথধ্য নিুন িাসন লইয়া 

আবসয়া পবড়ল িবলয়া-আবসথলই ভািাথচারা িাসনগলা সি িদলাইয়া বদথি। ষকাোয়ই 

িা ষস-আর ষকাোয়ই িা িাহার ভাই! ষকাোয় ষস ষর্ ষগল িাহা দুগ থা অথনক খুাঁত্জয়াও 

পাইল না। ষকিলমাত্র িাহথদরই ত্জবনস বগয়াথিা-অনয খুাঁবশয়ার ষলাথকর এক িুকরা 

বপিলও ষখায়া র্ায় নাই। 
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সারাবদথনর পথর সেযার সময় দুগ থা কাঁ থদা কাঁ থদা মুথখ মাথক সি িবলল। হবরহর 

বিথদথশথকই িা ষখাজ কথর, ষকই িা ষদথখ। সি থজয়া অিাক হইয়া র্ায়! িথল–একিার 

ষিার রায় ষজঠামশায়থক বগথয় িল ষিা! ওমা এমন কো ষিা কখনও শুবনবন!… 

 

হবরহর িাবড় আবসথল ত্েকরহাটির িাজাথর ষখাজ করা হইয়াবিল-বপিাম নামক ষকান 

ষলাথকর ষসখাথন কাসাবরর ষদাকান নাই িা উক্ত ষচহারার ষকাথনা ষলাকও ষসখাথন 

নাই। 

 

কথয়ক মাস কাটিয়া বগয়াথি। ভাদ্র মাস। 

 

অপু পিকাল ষিলা ষিড়াইথি র্াইিার সিংকল্প কবরথিথি, এমন সময় িাহার মা বপিথন 

ডাবকয়া িবলল-ষকাোয় ষিিুবিস ষর অপু?-চাল ভাজা আর ষিালা ভাজা ভাজবচ-

ষিবরথয়া না ষর্ন। …একু্ষবন খাবি– 

 

অপু শুবনয়াও শুবনল না-র্বদও ষস চাল-ষিালা ভাজা খাইথি ভাথলািাথস িবলয়াই মা 

িাহার জনয ভাত্জথি িবসয়াথি ইহা ষস জাথন-িিুও ষস বক কবরথি পাথর?—এিক্ষণ 

বক ষখলািাই চবলথিথি নীলুথদর িাবড়থি? ষস র্খন িাবহর দরজায় পা বদয়াথি, মার 

ডাক আিার কাথন ষগলথিিুবল িুত্ে -ও অপু, িা ষর, দযাথখা মজা ষিথলর! গরম গরম 

খাবি—-আবম িাড়ািাবড় ঘাি ষেথক এথস ভাজথি লাগলাম-ও অপু-উ-উ- 
 

অপু এক িুি বদয়া নীলুথদর িাবড় বগয়া ষপৌৌঁবিল। অথনক ষিথল জটুিয়াবিল, অপু 

আবসিার আথগই ষখলা সাি হইয়া বগয়াথি। নীলু িবলল-চল অপু, দবক্ষণ মাথঠ পাবখর 

িানা ষদখথি র্াবি? অপু রাত্জ হইথল দুজথন দবক্ষণ মাথঠ ষগল। ধ্ান ষক্ষথির ওপাথরই 

নিািগথঞ্জর িাাঁধ্া সড়কটি পূি থ পত্িথম লম্বা হইয়া ষর্ন মাথঠর মােখান বচবরয়া চবলয়া 

বগয়াথি। গ্রাম হইথি এক মাইথলি উপি হইথি। অপু এিদরূ কখনও ষিড়াইথি আথস 

নাই।–িাহার মথন হইল ষর্ন সমস্ত পবরবচি ত্জবনথসর গত্ি িাড়াইয়া ষকাোয় 

কিদথূর নীলুদা িাহাথক িাবনয়া আবনল। একিুখাবন পথরই ষস িবলল, িাবড় চল নীলদুা, 

আমায় মা িকথি, সথ্ হথয় র্াথি, আবম এক গািিলার পে বদথয় ষর্থি পারথিা না। 

িুবম িাবড় চল—— 

 

বেবরথি র্াইয়া নীলু পে হারাইয়া ষেবলল। ঘুবরয়া বেবরয়া কাহাথদর একিা িড় 

আমিাগাথনর ধ্ারা বদয়া একিা পে বমবলল। সেযা হইিার িখনও বকিু বিলম্ব আথি, 

আকাথশ আিার ষমঘ ঘনাইয়া আবসথিথি—এমন সময় চবলথি চবলথি নীলু হঠাৎ 

েমবকয়া দাাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ িান বদয়া সম্মুখ বদথক চাবহয়া ভথয়র সুথর িবলল-ও 

ভাই আপু! 
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অপু সিীর ভথয়র কারণ িুত্েথি না পাবরয়া িবলল-বক ষর নীলুদা? পথর ষস চাবহয়া 

ষদবখল, ষর্ সুবড়পেিা বদয়া িাহারা চবলথিবিল, িাহা কাহাথদর উঠাথন বগয়া ষশষ 

হইয়াথি-উঠাথন একখানা ষিাট্ট চালাঘর ও একিা বিলািী আমড়ার গাি। িাহার ষকান 

কো ত্জজ্ঞাসা কবরিার পূথি থই নীলু। ভথয়র সুথর িবলয়া উটঠল-আিুরী ডাইবনর িাবড়! 
 

অপুর মুখ শুকাইয়া ষগল.আিুরী ডাইবনর িাবড়: .সথেথিলা ষকাোয় আবসয়া ব্রাহারা 

পবড়য়াথি! ষক না জাথন ষর্ ওই উঠাথনর গাথি চুবর কবরয়া বিলাবি আমড়া পাবড়িার 

অিরাথধ্ ডাইবনিা ষজথলপাড়ার ষকান এক ষিথলর প্রাণ কবড়য়া লইয়া কচুর পািায় 

িাাঁবধ্য়া জথল ডু়িাইয়া রাবখয়াবিল, পথর মাথি িাহা খাইয়া ষেবলিার সথি সথি 

ষিচাবরর আমড়া খাইিার সাধ্ এ জথের মথিা বমটিয়া র্ায়! ষক না জাথন ষস ইো 

কবরথল ষচাথখর চাহবনথি ষিাি ষিথলথদর রক্ত চুবষয়া খাইয়া িাহাথক িাবড়য়া বদথি 

পাথর, র্াহার রক্ত খাওয়া হইল, ষস বকিুই জাবনথি পবরথি না, বকন্তু িাবড় বগয়া খাইয়া-

দাইয়া ষসই ষর্ বিিানায় শুইথি আর পরবদন উটঠথি না! কিবদন শীথির রাথত্র ষলথপর 

িলায় শূইয়া বদবদর মুথখ আিুরী ডাইবনর গল্প শুবনথি শুবনথি ষস িবলয়াথি।–রাত্ত্রথি 

িুই ওসি গল্প িবলসথন বদবদ, আমার ভয় কথর,-িুই ষসই কুচিরণ রাজকথনযর গল্পিা 

িল বদবক? 

 

োপসা দৃটষ্টথি ষস সম্মুথখ চাবহয়া ষদবখথি ষগল িাবড়থি ষকহ আথি বকনা এিিং 

চাবহিার সথি সথিই িাহার সমস্ত শরীরা ষর্ন জবময়া বহম হইয়া ষগল. ষিড়ার িাাঁথশর 

আগথড়র কাথি.অনয ষকহ। নয়, এথকিাথর স্বয়িং আিুরী ডাইবন িাহথদর—এমন বক 

ষর্ন শুধু্ িাাঁহারই বদথক চাবহয়া দাাঁড়াইয়া!… 

 

র্াহার জনয এি ভয়, িাহাথক এথকিাথর সম্মুথখই এভাথি দাাঁড়াইয়া োবকথি ষদবখয়া 

অপুর সামথন বপিথন ষকাথনা বদথকই পা উটঠথি চাবহল না। 

 

আিুরী িুবড় ভুিু কুাঁ চকাইয়া ষিািড়াথনা গালিা আরও েুলাইয়া ভাথলা কবরয়া লক্ষ 

কবরিার ভবিথি মুখিা সামথনর বদথক একিু িাড়াইয়া বদয়া পাথয় পাথয় িাহথদর বদথক 

আগাইয়া আবসথি লাবগল। অপু ষদবখল ষস ধ্রা পবড়য়াথি, ষকাথনা বদথকই আর 

পলাইিার পে নাই।–ষর্ কারথণই হউক ডাইবনর রাগিা িাহার উপথরই—এখনই 

িাহার প্রাণটি সিংগ্রহ কবরয়া কচুর পািায় পুবরথি! মুথখর খািার ষেবলয়া, মাথয়র 

ডাথকর উপর ডাক উথপক্ষা কবরয়া ষস ষর্ আজ মাথয়র মথন কষ্ট বদয়া িাবড় হইথি 

িাবহর হইয়া আবসয়াথি িাহার েল। এই েবলথি চবলল। ষস অসহায়ভাথি চাবরবদথক 

চাবহয়া িবলল-আবম বকিু জাবনথন-ও িুবড় বপবস-আবম আর বকিু করথিা নাআমায় 

ষিথড় দাও, আবম ইত্্থক আর কখনও আসথিা না-আজ ষিথড় দাও ও িুবড় বপবস– 
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নীলু। ষিা ভথয় প্রায় কাাঁবদয়া ষেবলল-বকন্তু অপুর ভয় এি হইয়াবিল ষর্, ষচাথখ িাহার 

জল বিল না। 

 

িুবড় িবলল-ভয় বক ষমাথর, ও িািারা? ষমাথর ভয় বক?… পথর খুি ঠাট্টা করা হইথিথি 

ভাবিয়া হাবসয়া িবলল, মুই বক ধ্থর ষনথিা ষখাকারা? এথসা ষমার িাবড়বি এথসা-আমচুর 

ষদিাবন এথসা– 

 

আমচুর!…ডাইবন িুবড় োবক বদয়া ভুলইয়া িাবড়থি পুবরথি চাবহথিথি—ষগথলই আর 

বক! ডাইবনরা রাক্ষসীরা ষর্ এ-রকম ভুলইয়া োাঁথদ ষেথল-এ-রকম কি গল্প ষিা ষস 

মা’র মুথখ শুবনয়াথি। 

 

এখন ষস বক কথর!…উপায়? 

 

িুবড় িাহার বদথক আরও খাবনক আগাইয়া আবসথি আবসথি িবলল-ভয় বক ও ষমাথর 

িািারা? মুই বকিু িলথিা না, ভয় বক ষমাথর? 

 

আর বক, সি ষশষ! মাথয়র কো না শুবনিার েল েবলিার আর ষদবর নাই, হাি 

িাড়াইয়া িাহার প্রাণিা সিংগ্রহ কবরয়া এখনই কচুর পািায় পু-বরল! প্রবি মুহুথিথই 

িাহার আশঙ্কা হইথিবিল ষর্ এখনই এ িুবড় হাবসমুখ িদলাইয়া ষেবলয়া বিকি মূবিথ 

ধ্বরয়া অট্টহাসয কবরয়া উটঠথি।–রাক্ষসী রানীর গথল্পর মথিা! িথনর অজগর সাথপর 

দৃটষ্টর কুহথক পবড়য়া হবরণবশশু নাবক অনয বদথক ষচাখ বেরাইথি পাথর না, িাহারও 

ষচাখদুটির কুহক-মুগ্ধ দৃটষ্ট ষসরূপ িুবড়র মুথখর উপর দৃঢ়বনিদ্ধ বিলথস আড়ষ্ট কথি 

বদশহারা ভাথি িবলয়া উটঠল, ও িুবড় বপবস, আমার মা কাঁ দথি, আমায় আজ আর বকিু 

ষিাথলা না-আবম ষিামার গাথি ষকাথনা বদন আমড়া বনথি আবসবন-আমার মা 

কাঁ দথিআিথঙ্ক ষস নীলিণ থ হইয়া উটঠয়াথি।…িাবড়, ঘরথদার, গািপালা, নীল,ু চাবরধ্ারা 

ষর্ন ষধ্া াঁয়া ষধ্া াঁয়া। ষকহ ষকাথনাবদথক নাই…ষকিল একমাত্র ষস আর আিুরী ডাইবনর 

ক্রুর দৃটষ্ট মাখাথনা একথজাড়া ষচাখ..আর অথনক দথূর ষকাোয় ষর্ন মা আর িাহার 

চাল-ভাজা খাওয়ার ডাক।!… 

 

পরক্ষথণই বকন্তু অিযবধ্ক ভথয় িাহার একরূপ মৰীয়া সাহস ষজাগাইল, একিা 

অস্পষ্ট আিথরি কবরয়া প্রাণভথয় বদশাহারা অিস্থায় ষস সম্মুথখর ভাি, ষশওড়া, 

রািংবচিার জিল ভাটিয়া বডিাইয়া সেযার আসন্ন অেকাথর ষর্বদথক দুই ষচাখ র্ায় 

িুটিল-নীলুও িুটিল িাহার বপিথন বপিথন।… 
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ইহাথদর ভথয়র কারণ বক িুত্েথি না পাবরয়া িুবড় ভাবিল-মুই মাবত্তও র্াইবন, ধ্বত্তও 

র্াইবন-কাঁ চা ষিথল, বক জাবন ষমাথর ষদথখ ষকন ভয় পাথল সথ্থিালা? ষখাকাডা 

কাথদর? 

 

অপু র্খন িাবড় আবসল, িখন সো উত্তীণ থ হইয়া বগয়াথি। সি থজয়া সথি উনুন ধ্রাইয়া 

িাথলর িড়া ভাত্জিার আথয়াজন কবরথিথি, দুগ থা বনকথি িবসয়া িাল চাবচয়া রস 

িাবহর কবরথিথি-ষিথলথক ষদবখয়া িবলল-ষকাোয় বিবল িল বদবক? ষসই ষিবরথয়থচা 

বিথকলথিলা, বকিুই ষিা আজ খািার ষখবলথন-বখথদথিষ্টা পায় না? 

 

মাথয়র বনকি িবলিার ত্জবনস অপুর মথন স্তুপাকার হইয়া সকথলই একসথি িাবহথর 

আবসিার জনয এরূপভাথি ষচষ্টা পাইথিবিল ষর্, পরস্পথরর ষঠলা ষঠবলথি পরস্পথরর 

বনগ থমপে এককালীন িুদ্ধ হইয়া বগয়া অপুথক এথকিাথর বনি থক কবরয়া বদল। ষস শুধু্ 

িবলল-আবম বক কাপড় িাড়থিা মা? আমার এখানা ওথিলার কাপড়– 

 

পথর ষস বিিথয়র সবহি ষদবখল ষর্, মা িাহাথক চালভাজা বদিার ষকাথনা আগ্রহই না 

ষদখাইয়া িাথলর রসিা ঘন না পািলা হইয়াথি, িাহাই অিযে মথনাথর্াথগর সবহি 

পরীক্ষা কবরথিথি। পরীক্ষা ষশষ হইয়া ষগথল দুগ থাথক িবলল-দু-চারখানা ষভথজ ষদবখ, 

না হয়, িড় িক্তথপাথশর বনথচিায় চাথলর গথড়া আথি, আর দুথিা বনথয় আবসস এখন-

পথর ষিথলর বদথক চাবহয়া িবলল-দাাঁড়া অপু, ষিাথক গরম গরম ষভথজ বদত্ে। 

 

অপু িবলল-ষকন মা, চাল-ষিালা ভাজা কই? 

 

–িা চাল ভাজা িুই ষখবল কই? এিিার ডাকলাম, িুই ষিবরথয় চথল ষগবল -ঠািা হথয় 

ষগল, দুগ থা ষখথয় ষেথল্প, িা এই িড় ষিা হথয় ষগল িথল। ভাজথিা আর ষদথিা– 

 

অপু ষসই পিকালথিলা হইথি মথনর মথধ্য ষর্ িাথসি ঘর বনম থাণ কবরথিবিল, এক 

েুথর্ ষক িাহা এথকিাথর ভূবমসাৎ কবরয়া বদল। এই িাহার মা িাহাথক ভাথলািাথস! 

ষস পিকালথিলা িািীি িাবহথর র্াওয়ার পর হইথি অনিরি  ভাবিথিথি-মা না জাবন 

কি দুিঃখই কবরথিথি িাহার জনয! অপু আমার এখনও ষকন ষর্ এথলা না, িার জথনয 

এি কথর ঘাি ষেথক এথস ভাাঁজলাম, আহা ষস দুথিা ষখথল না-হা, দায় পবড়র্থি, িাহার 

জনয ভাবিয়া ষিা মাথয়ি ঘুম নাই-মা বদবিয ষসগবল বদবদথক খাওয়াইয়া বদয়া বনত্িে 

হইয়া িবসয়া আথি–ষস-ই শুধু্ এিক্ষণ বমিাবমবি ভাবিয়া মবরথিবিল। 

 

দুগ থা িবলল-মা বশগবগর বশগবগর ষভথজ নাও। িড় ষমঘ কথর আসথচ, বিটষ্ট এথল আর 

ভাজা হথি না,-ঘথর ষর্ জল পথড়!—ষসবদনকার মথিা হথি বকন্তু– 
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ষদবখথি ষদবখথি চাবরধ্ার বঘবরয়া ঘনাইয়া-আসা ষমথঘর িায়ায় িাশিথনৰ মাো কাথলা 

হইয়া উটঠল। খুি ষমঘ জবময়া আকাশ অেকার হইয়াথি, অেচ িৃটষ্ট এখনও নাথম 

নাই-এসময় মথন এক প্রকার আন্ ও ষকৌিুহল হয়—না জাবন বক ভয়ঙ্কর িৃটষ্টই 

আবসথিথি, পৃবেিী িুত্ে ভাসাইয়া লইয়া র্াইথি-অেচ িৃটষ্ট হয় প্রবিিারই, পৃবেিী 

ষকাথনািাথরই ভাসায় না, িিুও এ ষমাহিুকু ষঘাথচ না! দুগ থার মন ষসই অজানার 

আনথ্ ভবরয়া উটঠল, ষস মাথে মাথে দাওয়ার ধ্াথর আবসয়া বনচু চাথলর িাাঁচ হইথি 

মুখ িাড়াইয়া ষমঘােকার আকাথশর বদথক চাবহয়া ষদবখথিবিল। 

 

সি থজয়া খানকিক িড়া ভাত্জয়া িবলল–এই িাটিিা কথর ওথক ষদ ষিা দুগগা।-ওরা 

বখথদ ষপথয়থচ, বিথকল ষেথক বকিু ষিা খায় বন! এই ষশষ কোই কাল হইল-এিক্ষণ 

অপু র্া হয় এক রকম বিল। বকন্তু মাথয়র ষশথষর বদথকর আদথরর সুথর িাহার 

অবভমাথনর িাাঁবধ্ এথকিাথর ভাটিয়া পবড়ল, ষস িড়াসুদ্ধ িাটিিা উঠাথন সিু্বড়য়া বদয়া 

িবলল-আবম খাথিা না ষিা িড়া, কখখথনা খাথিা না—র্াও– 

 

সি থজয়া ষিথলর কাি ষদবখয়া অিাক হইয়া রবহল। গবরথির ঘরকন্না, কি কথষ্ট ষর্ বক 

ষজাগাড় কবরথি হয় ষস-ই জাথন। আর হিভাগা ষিথলিা বকনা। দু-দুিার ষসই কি 

কথষ্ট সিংগৃহীি মুথখর ত্জবনস নষ্ট কবরল! ষক্ষাথভ, রাথগ ষস ষিথলর বদথক চাবহয়া 

িবলল–ষিামার আজ হথয়থি বক! ষিামার অদৃষ্ট আজ িাই ষলখা আথি, ষখথয়া এখন 

িাই গরম গরম– 

 

এিার অপুর পালা। এ রকম কো মা’র মুথখ ষস কখনও ষশাথন নাই। ষকাোয় ষস 

চাবহথিথি, মা দুথিা আদথরর কো িবলয়া সােনা কবরথি, না সেযাথিলা এমন বনষ্ঠুর 

কো! ষস দাাঁড়াইয়া উটঠয়া িবলল, আো মা, আবম চালভাজা খাইবন িাথি আমার মথন 

কষ্ট হয় না? আবম বিথকল ষেথক ভািবিথন িুত্ে? আবম-আবম কখখথনা ষিামার িাবড় 

আর আসবচথন-আবম িাই খাথিা, ষকন আবম িাই খাথিা? আর বদবদ িুত্ে সি ভাথলা 

ভাথলা ত্জবনস খাথি? আবম আসথিা না ষিামার িাবড়, কখখথনা আসথিা না– 

 

পথর ষস আিুরী িুবড়র িাবড় হইথি এইমাত্র ষর্রূপ অেকার, কাঁ িািন, আমিন না 

মাবনয়া িুটিয়াবিল এখনও রাথগ আত্মহারা হইয়া দাওয়া হইথি নাবময়া িাবহথরর 

উঠাথনর বদথক টঠক ষসইরূপ মরীয়ার মথিা িুটিল। ভাই-এর অবভমান-ভরা দৃটষ্ট, েুলা 

ষঠা াঁি ও কো িবলিার ধ্রন দুগ থার বনকি এরূপ হাসযকর ষঠবকল ষর্, ষস হাবসয়া প্রায় 

গড়াইয়া পবড়ল।–বহ-বহ-অপুিা-এথকিাথর পাগল মা, ষকমন িথল্ল-পথর ভাই-এর কো 

িবলিার উত্ক্তর নকল কবরয়া িবলল-আবম চালভাজা খাইবন-বহ-বহ-িাথি িতু্ে আমার 

কষ্ট হয় না? ষিাকা এথকিাথর র্া-ও অপু, শুথন র্া, ও অপু-উ-উ– 
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অপু িুটিয়া পাবচথলর পাথশর পে বদয়া বপিথনর িাাঁশিাগাথনর বদথক িুটিল। আকাথশ 

ষমঘ িখনও েমবকয়া আথি, িাশিথনর িলািা ষোথপোথড় বনজথন িষ থবসেযায় 

ঘুিঘুথি অেকার। সহজ অিস্থায় এরূপ স্থাথন এ-সময় এক আবসিার কল্পনাই ষস 

কবরথি পাবরি না ষকানবদনও। বকন্তু িিথমাথন চাবরধ্াথরর বনজথনিা ও অেকার, 

িাাঁশোথড়র মথধ্য বকথসর খড়মড় শব্দ, অদথূর সলথিখাগী আমগাথি ভূথির প্রিাদ 

প্রভৃবি সম্পূণ থ বিিৃি হইয়া দাাঁড়াইয়া দাাঁড়াইয়া ভাবিথি লাবগল—আবম কখখথনা িাবড় 

র্াথিা না ষিা!—এ জথে আর িাবড় র্াথিা না– 

 

অবভমাথনর প্রেম ষিগিা কাটিয়া ষগথল িাহার একিু গা িমিম কবিথি লাবগল—

ভথয় ভথয় ষস একিার দথূরর সলথি-খাগী আমগািিার বদথক চাবহয়া ষদবখল। িাহার 

মথন হইল—এখন র্বদ একিা ভুথি আমায় িুথল একিাথর মগডাথল বনথয় র্ায় ষিা 

ষিশ হয়-মা খুাঁথজ খুাঁথজ ষকাঁ থদ মথরভাথি, ষকন সথ্থিালা িাই খাও িল্লাম, িাই ষিা 

ষখাকা আমার রাগ কথর ষকাোয় অেকাথর ষমঘ মাোয় ষিবরথয় চথল ষগল, আর বেথর 

এথলা না। ভূথির হাথি ষস মবরয়া ষগথল মা’র বক রকম কষ্ট হইথি িাহা ষস খাবনকক্ষণ 

প্রবিবহিংসার আনথ্ উপথভাগ কবরল। পথর ষসখান হইথি ষস বগয়া পাবচথলর পাথশর 

পথে দাাঁড়াইল। িাহার ভয় ভয় কবরথিবিল-সম্মুথখর িাাঁশোথড় একিা ষর্ন অস্পষ্ট 

শব্দ হইল, অপু একিার ভথয় ভথয় ষচাখ উাঁচু কবরয়া চাবহয়া ষদবখল। িাহার মা ও বদবদ 

রানুথদর িাবড়র বদথক ডাবকথিথি-ও অপু-উ-উ! িাাঁশোথড় আিার ষর্ন একিা শব্দ 

হইল। ষস মথন মথন িড় অস্বত্স্ত ষিাধ্ কবরথি লাবগল। বকন্তু মশুবকল। এই ষর্, িাহাথক 

ষখাথ শাথমাদ না কবরথল ষস বনথজই এি রাথগর মাোয় িাবড় বগয়া েুবকথি, সিয সিয 

এিিা আত্মসম্মানজ্ঞানশূনয ষস নয়। বনিয়ই। এিার িাহার বদবদ রানুথদর িাবড়র 

বখড়বক বদয়া িাবহর হইয়া আবসথিথি ষর্ন। ষস িুটিয়া দরজার সামথন পাবচথলর 

ষকাণিাথি দাাঁড়াইল। হঠাৎ আবসথি আবসথি পাবচথলর পাথশ ষচাখ পবড়থিই দুগ থা 

ষচাঁ চাইয়া িবলয়া উটঠল, ওই দাাঁবড়থয় রথয়থি মা! …এই দযাথখা পাবচথলর পাথশ। পথর 

ষস িুটিয়া বগয়া ভাইথয়র হাি ধ্বরল। (িুটিিার আিশযকিা বিল না।)-ওথর দুষ্ট, এখাথন 

চুপটি কথর দাাঁবড়থয় োকা হথয়থচ, আর আবম আর মা সমস্ত জায়গা খুাঁথজ ষিড়াত্চ্চ, 

এই দযাথখ। 

 

দুজথন বমবলয়া িাহাথক িাবড়র মথধ্য ধ্বরয়া লইয়া ষগল। 
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ষষাড়শ পবরথেদ 
এিার িাবড় হইথি র্াইিার সময় হবরহর ষিথলথক সথি কবরয়া লইয়া চবলল। িবলল-

িাবড় ষেথক বকিু ষখথি পায় না, িিুও িাইথর ষিিুথল দুধ্িা, বঘিা-ওর শরীরিা সারথি 

এখন। 

 

অপু জত্েয়া অিবধ্ ষকাোও কখনও র্ায় নাই। এ গাাঁথয়রই িকুলিলা, ষগা াঁসাইিাগান, 

চালথিািলা, নদীর ধ্ার-িড়থজার নিািগঞ্জ র্াইিার পাকা সড়ক-এই পর্ থে িাহার 

ষদৌড়। মাথে মাথে পিশাখ বক পজযষ্ঠ মাথস খুি গরম পড়থল িাহার মা পিকাথল নদীর 

ঘাথি দাাঁড়াইয়া োবকি। নদীর ওপাথরর খথড়র মাথঠ িািলা গাথি গাথি হলুদ রিং-এর 

েুল েুটিয়া োবকি, গরু, চবরি, ষমািা গলঞ্চলিা-দুলাথনা বশমুল গািিাথক ষদবখথল 

মথন হইি ষর্ন কিকাথলর পুরািন গািিা। রাখাথলরা নদীর ধ্াথর গরুথক জল 

খাওয়াইথি আবসি, ষিাট্ট একখানা ষজথলবডটি িাবহয়া িাহাথদর গাথয়র অি্কুর 

মাত্ে মাি ধ্বরিার ষদায়াবড় পাবিথি র্াইি, মাথঠর মাথে মাথে োড় োড় ষসৌদাবল 

েুল পিকাথলর ত্েরত্ের িািাথস দুবলথি োবকি-টঠক ষসই সমথয় হঠাৎ এক-একবদন 

ওপাথরর সিুজ খথড়র জবমর ষশথষ নীল আকাশিা ষর্খাথন আবসয়া দরূ গ্রাথমর সিজু 

িনথরখার উপর েুবকয়া পবড়য়াথি, ষসবদথক চাবহয়া ষদবখথিই িাহার মনিা ষর্ন 

ষকমন হইয়া র্াইি-ষস সি প্রকাশ কবরয়া িুোইয়া িবলথি জবনি না। শুধু্ িাহার বদবদ 

ঘাি হইথি উটঠথল ষস িবলি-বদবদ বদবদ, দযাখা দযাখ ওইবদথক-পথর ষস মাথঠর ষশথষর 

বদথক আিুল বদয়া ষদখাইয়া িবলি-ওই ষর্? ওই গািিার বপিথন? ষকমন অথনক দরূ, 

না? 

 

দুগ থা হাবসয়া িবলি-অথনক দরূ-িাই ষদখাত্েবল? দরূ, িুই একিা পাগল! 
 

আজ ষসই অপু সি থপ্রেম গ্রাথমর িাবহথর পা বদল। কথয়কবদন পূি থ হইথিই উৎসাথহ 

িাহার রাত্ত্রথি ঘুম হওয়া দায় হইয়া পবড়য়াবিল, বদন গবনথি গবনথি অিথশথষ 

র্াইিার বদন আবসয়া ষগল। 

 

িাহাথদর গ্রাথমর পেটি িাাঁবকয়া নিািগথঞ্জর সড়কথক ডাইথন ষেবলয়া মাথঠর িাবহথর 

আষাঢু়-দুগ থাপুথরর কাঁ চা রাস্তার সথি বমবশয়াথি। দুগ থাপুথরর রাস্তায় উটঠয়াই ষস 

িািাথক িবলল-িািা, ষর্খান বদথয় ষরল র্ায় ষসই ষরথলর রাস্তা ষকান বদথক? 

 

িাহার িািা িবলল-সামথনই পড়থি এখন, চথলা না। আমরা ষরল লাইন ষপবরথয় র্াি 

এখন– 
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ষসিার িাাঁহাথদর রািী গাইথয়র িািুর হারাইয়াবিল। নানা জায়গা খুাঁত্জয়াও দুই বিন 

বদন ধ্বরয়া ষকাোও খুাঁত্জয়া পাওয়া র্ায় নাই। ষস িাহার বদবদর সথি দবক্ষণ মাথঠ িািুর 

খুাঁত্জথি আবসয়াবিল। ষপৌষ মাস, ষক্ষথি ষক্ষথি কলাই গাথির েথল দানা িাাঁবধ্য়াথি, 

ষস ও িাহার বদবদ বনচু হইয়া ষক্ষি হইথি মাথে মাথে কলাই েল িুবলয়া খাইথিবিল-

িাহাথদর সামথন বকিুদথূর নিািগথঞ্জর পাকা রাস্তা, ষখজরু গড় ষিাোই গরুর গাবড়র 

সাবর পে িাবহয়া কযাাঁচ কযাাঁচ কবরথি কবরথি আষাঢু়র হাথি র্াইথিবিল। 

 

িাহার বদবদ পাকা রাস্তার ওপাথর িহুদথূর োপসা মাথঠর বদথক একদৃটষ্ট চাবহয়া; বক 

ষদবখথিবিল, হঠাৎ ষস িবলয়া উটঠল—এক কাজ করবি অপু, চল র্াই আমরা ষরথলর 

রাস্তা ষদথখ আবস, র্াবি? 

 

অপু বিিথয়র সুথর বদবদর মুথখর বদথক চাবহয়া িবলল-ষরথলর রাস্তা-ষস ষর্ অথনক দরূ! 

ষসখাথন বক কথর র্াবি? 

 

িাহার বদবদ িবলল—ষিবশ দরূ িুত্ে। ষক িথলথচ ষিাথক-ওই পাকা রাস্তার ওপাথর ষিা– 

 

অপু িবলল-বনকথি হথল ষিা ষদখা র্াথি? পাকা রাস্তা ষেথক ষদখা র্ায়—চলবদবক বদবদ, 

বগথয় ষদবখ। 

 

দুইজথন অথনকক্ষণ নিািগথঞ্জর সড়থক উটঠয়া চাবহয়া চাবহয়া ষদবখল। িাহার বদবদ 

িবললিড় অথনক দরূ, না। র্াওয়া র্াথি না– 

 

–বকিু ষিা ষদখা র্ায় না-অি দরূ ষগথল আিার আসি বক কথর? িাহার সিৃষ্ণ দৃটষ্ট 

বকন্তু দথূরর বদথক আিদ্ধ বিল, ষলাভও হইথিবিল, ভয়ও হইথিবিল। হঠাৎ িাহার বদবদ 

মরীয় ভাথি িবলয়া উটঠল-চল র্াই ষদথখ আবস অপু-কিদরূ আর হথি? দুপুথরর আথগ 

বেথর আসথিা এখন, হয়ষিা ষরথলর গাবড় র্াথি এখন-মাথক িলথিা িািুর খুাঁজথি 

ষদবর হথয় ষগল– 

 

প্রেথম িাহারা একিুখাবন এ-বদক ও-বদক চাবহয়া ষদবখল ষকহ িাহাবদগথক লক্ষ 

কবরথিথি বকনা। পথর পাকা রাস্ত হইথি নাবময়া পবড়য়া দুপুর ষরাথদ ভাই ষিাথন মাঠ 

বিল জলা ভাটিয়া ষসাজা দবক্ষণ মুথখ িুটিল। ষদৌড়, ষদৌড়, ষদৌড়-নিািগথঞ্জর লাল 

রাস্তা ক্রথম অথনক দরূ বপিাইয়া পবড়ল-ষরায়ার মাঠ, জলসত্রিলা, ঠাকুরত্ে পুকুর 

িামধ্াথর, ডানধ্াথি দথূর দথূর পবড়য়া রবহলসামথন একিা ষিাি বিল নজথর আবসথি 

লাবগল। িাহার বদবদ হাবসয়া িাহার বদথক চাবহয়া িবললমা ষির ষপথল বকন্তু-বপথঠর 

িাল িুলথি। অপু একিার হাবসল—মরীয়ার হাবস। আিার ষদৌড়, ষদৌড় ষদৌড়,-জীিথন 
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এই প্রেম িাধ্াহীন, গত্িহীন মুত্ক্তর উল্লাথস িাহাথদর িাজা িরুণ রক্ত িখন মাবিয়া 

উটঠয়াবিল-পথর বক হইথি, িাহা ভাবিিার অিসর  ষকাোয়? 

 

পথর র্াহা হইল, িাহা সুবিধ্াজনক নয়। খাবনক দথূর বগয়া একিা িড় জলা পবড়ল 

এথকিাথর সামথন-ষহাগলা আর ষশালা গাথি ভরা, িাহার উপি িাহার বদবদ পে 

হারাইয়া ষেবলল-ষকাথনা গ্রামও ষচাথখ পথড় না।–সামথন ষকিল ধ্ানথক্ষি, জলা, আর 

ষিি-ষোপ।। ঘন ষিিীিথনর বভির বদয়া র্াওয়া র্ায় না, পাাঁথক জথল পা পুবিয়া র্ায়, 

ষরৌদ্র এমন িাবড়য়া উটঠল ষর্, শীিকাথলও িাহাথদর গা বদয়া ঘাম েবরথি লাবগল-

বদবদর পরথনর কাপড় কািায় নানা স্থাথন বিাঁ বড়য়া ষগল, িাহার বনথজর পাথর্ দু’বিন 

িার কািা িাবনয়া িাবনয়া িাবহর কবরথি হইল-ষশথষ ষরলরাস্তা দথূরর কো, িাবড় ষেরাই 

মুশবকল হইয়া উটঠল। অথনক দথূর আবসয়া পবড়য়থি, পাকা রাস্তাও আর ষদখা র্ায় 

না, জল ভাটিয়া ধ্ানথক্ষি পার হইয়া র্খন িাহারা িহু কথষ্ট আিার পাকা রাস্তায় 

আবসয়া উটঠল িখন দুপুর ঘুবরয়া বগয়াথি। িাবড় আবসয়া িাহার বদবদ িুবড় েুবড় বমেযা 

কো িবলয়া িথি বনথজর ও িাহার বপঠ িাাঁচাইল। 

 

ষসই ষরথলর রাস্তা আজ এমবন সহজভাথিই সামথন পবড়থি—ষসজনয িুটিথি হইথি 

না, পে হারাইথি হইথি না-িকুবন খাইথি হইথি না! 
 

বকিু দরূ বগয়া ষস বিিথয়র সবহি চাবহয়া ষদবখল নিািগথঞ্জর পাকা সড়থকর মথিা 

একিা উাঁচু রাস্তা মাথঠর মােখান বচবরয়া ডাইথন িাাঁথয় িহুদরূ বগয়াথি। রািা রািা 

ষখায়ার রাবশ উাঁচু হইয়া ধ্াথরর বদথক সাবি ষদওয়া। সাদা সাদা ষলাহার খুাঁটির উপর ষর্ন 

একসথি অথনক দবড়র িানা িাধ্া-র্িদরূ ষদখা র্ায়, ওই সাদা খুাঁটি ও দবড়র িানা িাধ্া 

ষদখা র্াইথিথি— 

 

িাহার িািা িবলল-ওই দযাথখা ষখাকা, ষরথলর রাস্তা— 

 

অপু একথদৌথড় েটিক পার হইয়া রাস্তার উপর আবসয়া উটঠল। পথর ষস ষরলপথের 

দুইবদথক বিিথয়র ষচাথখ চাবহয়া চাবহয়া ষদবখথি লাবগল। দুইিা ষলাহা িরাির পািা 

ষকন? উহার উপর বদয়া ষরলগাবড় র্ায়? ষকন? মাটির উপর বদয়া না বগয়া ষলাহার 

ওপর বদয়া র্ায় ষকন? বপিলাইয়া পবড়য়া র্ায় না? ষকন? ওগথলাথক িার িথল? িাহার 

মথধ্য ষসা াঁ ষসা াঁ বকথসর শব্দ? িাথর খির র্াইথিথি? কাহারা খির বদথিথি? বক কবরয়া 

খির ষদয়? ওবদথক বক ইবস্টশান? এবদথক বক ইবস্টশান? 

 

ষস িবলল-িািা, ষরলগাবড় কখন আসথি? আবম ষরলগাবড় ষদখথিা িািা। 
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–ষরলগাবড় এখন বক কথর ষদখথি?…ষসই দুপুথরর সময় ষরলগাবড় আসথি, এখনও 

দুঘণ্টা ষদবর! 
 

–িা ষহাক িািা, আবম ষদথখ র্াথিা, আবম কখখথনা ষদবখবন-হযা াঁ িািা-ও রকম ষকাথরা 

না, ওই জনয ষিামায় ষকাোও আনথি চাইথন—এখন বক কথর ষদখথি? ষসই দুপুর 

একিা অিবধ্ িথস োকথি হথি িা হথল এই ঠায় ষরাদুথর, চল আসিার বদন ষদখাথিা। 
 

অপুথক অিথশথষ জল-ভরা ষচাথখ িািার বপিথন বপিথন অগ্রসর হইথি হইল। 

 

িুবম চবলয়া র্াইথিি…িুবম বকিুই জাথনা না, পথের ধ্াথর ষিামার ষচাথখ বক পবড়থি 

পাথর, ষিামার ডাগর নিীন ষচাখ বিশ্বগ্রাসী কু্ষধ্ায় চাবরবদকথক বগবলথি বগবলথি 

চবলয়াথি–বনথজর আনথ্র এ বহসাথি িুবমও একজন ষদশ-আবিষ্কারক। অথচনার 

আন্থক পাইথি হইথল পৃবেিী ঘুবরয়া ষিড়াইথি হইথি, িাহার মাথন নাই। আবম 

ষর্খাথন আর কখনও র্াই নাই, আজ নিুন পা বদলাম, ষর্ নদীর জথল নিুন স্নান 

কবরলাম, ষর্ গ্রাথমর হাওয়ায় শরীর জডু়াইল, আমার আথগ ষসখাথন ষকহ 

আবসয়াবিল। বকনা, িাহাথি আমার বক আথস র্ায়? আমার অনুভূবিথি িাহা ষর্ 

অনাবিষৃ্কি ষদশ। আবম আজ সি থপ্রেম মন, িুত্দ্ধ, হৃদয় বদয়া উহার নিীনিাথক 

আস্বাদ কবরলাম ষর্। 

 

আমথডাি! ষিাট্ট চাষাথদর গাাঁ-খান-ষকমন নামটি! ষমথয় িা উঠাথন বিচাবল কাটিথিথি, 

িাগল িাাঁবধ্থিথি, মুরবগথক ভাি খাওয়াইথিথি, িড় ষলাথকরা পাি শুকাইথিথি, িাাঁশ 

কাটিথিথি—ষদবখথি ষদবখথি গাাঁ বপিথন িাবড়য়া এথকিাথর িাইথরর মাঠ…বিথল জল 

েই েই কবরথিথি…উবড় ধ্াথনর ষক্ষথি িক িবসয়া আথি, নাল েুথলর পািা ও েুিে 

েুথল জল ষদখা র্ায় না। 

 

খলথসমবির বিথলর প্রাথে ঘন সিুজ আউশ ধ্াথনর ষক্ষথিি উপিকার িৃটষ্টথধ্ৌি, 

ভাথদ্রর আকাথশর সুনীল প্রসার। সারা চক্রিাল জবুড়য়া সূর্ থাথস্তর অপরূপ িণ থেিা, 

বিবচত্র রিং-এর ষমথঘর পাহাড়, ষমথঘর িীপ, ষমথঘর সমুদ্র, ষমথঘর স্বেপুরী.ষখালা 

আকাথশর সবহি এরকম পবরচয় িাহাি এিবদন হয় নাই, মাথঠর পাথরর দথূরর ষদশিা 

এিার িাহার রহসয-অিগিন খুবলল আি িিথরর ষিথলটির কাথি। 

 

র্াইথি র্াইথি িড় ষদবর হইল। িাহার িািা িবলল-িুবম িড্ড হাাঁ-করা ষিথল, র্া দযাথখা 

িাথিই হাাঁ কথর োথকা ষকন অমন? ষজাথর হাাঁথিা। 
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সেযার পর িাহারা গেিয স্থাথন ষপৌৌঁবিল। বশথষযর নাম লক্ষ্মণ মহাজন, ষিশ িড় চাষী 

ও অিস্থাপন্ন গৃহস্থ। িাবহথরর িড় আিচালা ঘথর মহা আদথর িাাঁহাথদর োবকিার স্থান 

কবরয়া বদল। 

 

লক্ষ্মণ মহাজথনর ষিািভাইথয়র রী সকাথল স্নান কবরিার জনয পুকুথরর ঘাথি 

আবসয়াথি–জথল নাবমথি বগয়া পুকুথরর পাথড় নজর পড়াথি ষস ষদবখল পুকুরপাথড়র 

কলািাগাথন একটি অথচনা ষিাি ষিথল একখাবন কত্ঞ্চ হাথি কলািাগাথনর একিার 

এবদক একিার ওবদক পায়চাবর কবরথিথি ও পাগথলর মথিা আপন মথন িবকথিথি। 

ষস ঘড়া নামাইয়া কাথি আবসয়া ত্জজ্ঞাসা কবরল—িুবম কাথদর িাবড় এথসি, ষখাকা? 

 

অপুর র্ি জাবরজবুর িাহার মাথয়র কাথি। িাবহথর ষস ষিজায় মুখথচারা। 

 

প্রেমিা অপুর মাোয় আবসল ষর্ িাবনয়া ষদৌড় ষদয়। পথর সিংকুবচি সুথর িবলল-ওই 

ওথদর িাবড়– 

 

িধূ্টি িবলল-িিুঠাকুরথদর িাবড়? িিুঠাকুথরর গরুমশাথয়র ষিথল? ও! 
 

িধূ্ সথি কবরয়া িাহাথক বনথজর িাবড়থি লইয়া ষগল। িাহথদর িাবড় পৃেক-লক্ষ্মণ 

মহাজথনর িাবড় হইথি সামানয দথূর, বকন্তু মথধ্য পুকুরিা পথড়। 

 

িধূ্র িযিহাথর অপুর লাজকুিা কাটিয়া ষগল। ষস ঘথরর মথধ্য েুবকয়া ঘথরর 

ত্জবনসপত্র ষকৌিুহথলর সবহি চাবহয়া চাবহয়া ষদবখথি লাবগল। ওিঃ কি বক 

ত্জবনস!..িাহাথদর িাবড়থি এ রকম ত্জবনস নাই। এরা খুি িড়থলাক ষিা। কবড়র 

আলনা, রিং-ষিরিং-এর েুলে বশকা, পশথমর পাবখ, কাাঁথচর পুিুল, মাটির পুিুল, 

ষশালার গাি-আরও কি বক!-দু-একিা ত্জবনস ষস ভথয় ভথয় হাথি িুবলয়া নাবড়য়া 

চবড়য়া ষদবখল। 

 

িধূ্ এিক্ষণ ভাথলা কবরয়া ষিথলটির মুথখর বদথক চাবহয়া ষদথখ নাই-কাথির ষগাড়ায় 

ষদবখয়া মথন হইল ষর্, এ এখনও ভাবর ষিথলমানুষ, মুথখর ভাি ষর্ন পাাঁচ িিথরর 

ষিথলর মথিা কবচ। এমন সু্র অথিাধ্ ষচাথখর ভাি ষস আর ষকাথনা ষিথলর ষচাথখ 

এ পর্ থে ষদথখ নাই-এমন রিং, এমন গড়ন, এমন সু্র মুখ, এমন িুবল বদয়া আাঁকা 

ডাগর ডাগর বনষ্পাপ ষচাখ-অথচনা ষিথলটির উপর িধূ্র িড় মমিা হইল। 

 

অপু িবসয়া নানা গল্প কবরল—বিথশষ কবরয়া কলযকার ষরলপথের কোটি। খাবনকিা 

পথর িধূ্ ষমাহনথভাগ পিয়াবর কবরয়া খাইথি বদল। একিা িাটিথি অথনকখাবন 

ষমাহনথভাগ, এি বঘ ষদওয়া ষর্ আিুথল বঘথয় মাখামাবখ হইয়া র্ায়। অপু একিুখাবন 
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মুথখ িুবলয়া খাইয়া অিাক হইয়া ষগলএমন অপূি থ ত্জবনস আি ষস কখনও খায় নাই 

ষিা!–ষমাহনথভাথগ বকসবমস ষদওয়া ষকন? কই িাহার মাথয়র পিবর ষমাহনথভাথগ ষিা 

বকসবমস োথক না? িাবড়থি ষস মা’র কাথি আিদার ধ্থর — মা, আজ আমাথক 

ষমাহনথভাগ কথর বদথি হথি! িাহার মা হাবসমুথখ িথল-আো ওথিলা ষিাথক কথর 

ষদথিা-পথর ষস শুধু্ সুত্জ জথল বসদ্ধ কবরয়া একিু গড় বমশাইয়া পুলটিথসর মথিা 

একিা দ্রিয পিয়াবর কবরয়া কাঁ সার সরপুবরয়া োলাথি আদর কবরয়া ষিথলথক খাইথি 

ষদয়। অপু িাহাই খুবশর সবহি এিবদন খাইয়া আবসয়াথি, ষমাহনথভাগ ষর্ এরূপ হয় 

িাহা ষস জবনি না। আজ বকন্তু িাহাি মথন হইল এ ষমাহনথভাথগ আর মাথর্র পিয়াবর 

ষমাহনথভাথগ আকাশ-পািাল িোি!, সথি সথি মাথয়র উপর করুণায় ও 

সহানুভূবিথি িাহার মন ভবরয়া উটঠল। হয়থিা িাহার মাও জাথন না ষর্, এ রকথমর 

ষমাহনথভাগ হয়!—ষস ষর্ন আিিায়া ভাথি িুত্েল, িাহার মা গবরি, িাহারা গবরিিাই 

িাহাথদি িাবড় ভাথলা খাওয়া-দাওয়া হয় না। 

 

একবদন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ প্রবিথিশীর িাবড় অপুর বনমন্ত্রণ হইল। দুপুর ষিলা ষস-

িাবড়র একটি ষমথয় আবসয়া অপুথক ডাবকয়া লইয়া ষগল। ওথদর রান্নাঘথরর দাওয়ায় 

র্ত্ন কবরয়া বপবড় পাবিয়া জল বিিাইয়া অপুথক খািার জায়গা কবরয়া বদল। ষর্ 

ষমথয়টি অপুথক ডাবকথি আবসয়াবিল, নাম িার অমলা, ষিশ িকিথক েরসা রিং, িড় 

িড় ষচাখ, ষিশ মুখখাবন, িয়স িার বদবদর মথিা। আমলার মা কাথি িবসয়া িাহাথক 

খাওয়াইথলন, বনথজর হাথির পিয়াবর চন্দ্রপুবল পাথি বদথলন। খাওয়ার পথর আমলা 

িাহাথক সথি কবরয়া িাবড় বদয়া ষগল। ষসবদন পিকাথল ষখবলথি ষখবলথি অপুর 

পাথয়র আিুল হঠাৎ িাগাথনর ষিড়ার দুই িাাঁথশর োাঁথক পবড়য়া আিকাইয়া ষগল। িাি্

কা-ষচরা নিুন িাাঁথশর ষিড়া, আিুল কাটিয়া রক্তারত্ক্ত হইল, অমলা িুটিয়া আবসয়া 

পা-খানা িাাঁথশর োাঁক হইথি িাবহর না কবরথল ষগািা আিুলিাই কািা পবড়ি। ষস 

চবলথি পাবিথিবিল না, আমলা িাহাথক ষকাথল কবরয়া ষগালার পাশ হইথি 

পােরকুবচর পািা িুবলয়া িাটিয়া আিুথল িাাঁবধ্য়া বদল। পাথি িািার িকুবন খাইথি হয়, 

এই ভথয় অপু একো কাহারও কাথি প্রকাশ কবরল না। 

 

ষস রাথত্র শূইয়া অপু শুধু্ অমলারই স্বে ষদবখল। ষস অমলার ষকাথল ষিড়াইথিথি, 

আমলার কাথি িবসয়া আথি, আমলার সথি ষখলা কবরথিথি, আমলা িাহার পাথয়র 

আিুথল পটি িাাঁবধ্য়া বদথিথি, ষস ও অমলা ষরলরাস্তায় দুিািুটি কবরয়া ষিড়াইথিথি-

অমলার হাবস ভরা ষচাখমুখ ঘুথমর ষঘাথর। সারারাি বনথজর কাথি কাথি। ষভাথর ষস 

শুধু্ খুাঁজথি লাবগল অমলা কখন আথস। আরও সি ষিথলথমথয়রা আবসল, ষখলা 

আরম্ভ হইয়া ষগল, ক্রথম ষিশ ষিলা হইল-বকন্তু অমলার ষদখা নাই। িাবড়র বভির 

হইথি িধূ্ খািার খাইিার জনয ডাবকয়া পাঠাইল-ষরাজ সকাথল বিকাথল িধূ্ বনথজর 

হাথি খািার পিয়াবর কবরয়া িাহাথক খাওয়াইি-খাওয়া ষশষ কবরয়া আবসিার সময় ষস 
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িধূ্থক ত্জজ্ঞাসা কবরল-সকাথল বক অমলাবদবদ এথসবিল? না, ষস আথস নাই। ক্রথম 

আরও ষিলা হওয়াথি ষখলা ভাটিয়া ষগল। িাহার িািা িাহাথক স্নান কবরিার জনয 

ডাবকল। িিুও ষকাোয় অমলা? অবভমাথন িাহার মন িাপাইয়া উটঠল, ষিশ, নাই িা 

আবসল? আমলার সবহি িাহার জথের ষিা আবড়—আর র্বদ ষস কখনও িাহার 

সবহি কো কয়! পিকাথলও ষখলা আরম্ভ হইল, আর সকথলই আবসল-অমলা নাই। 

পাাঁচ িয়টি ষিথলথমথয় ষখবলথি আবসথলও অপুর মথন হইল, কাহার সবহি ষস 

ষখবলথি? ষকহই উপরু্ক্ত ষখলার সাখী িবলয়া মথন হইল না। উৎসাহহীন ভাথি ষস 

খাবনকক্ষণ ষখলা কবরল, িিুও আমলার ষদখা নাই। 

 

পরবদন সকাথল আমলা আবসল। অপু ষকাথনা কো িবলল না। অমলা ষর্খাথন িথস, 

ষস িাহার ত্ত্রসীমানায় ষঘথষ না, অেচ মাথে মাথে আড়াথচাথখ চাবহয়া ষদথখ, ষস ষর্ 

রাগ কবরয়া এরূপ কবরথিথি, আমলা িাহা িুত্েয়াথি বকনা। আমলা সিযই প্রেমিা 

িুত্েথি পাথর নাই, পথর র্খন ষস িুত্েল ষর্, বকিু একিা হইয়াথি বনিয়, িখন ষস 

কাথি বগয়া ত্জজ্ঞাসা কবরল–বক ষখাকা, কো িলথচা না ষকন?… বক হথয়থচ? 

 

অপু অিশি ষিাথে না, ষস অবভমাথন ষঠা াঁি েুলাইয়া িবলল-বক হষয়থচ িইবক! িা 

বকিু বক আর হথয়থচ? কাল আবসবন ষকন? 

 

অমলা অিাক হইয়া িবলল-আবসবন, িাই বক?–ষসইজথনয রাগ কথরচ? 

 

অপু ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, টঠক িাই। অমলা বখলবখল কবরয়া হাবসয়া অপুথক হাি 

ধ্বরয়া লইয়া চবলল িাবড়র বভির। ষসখাথন িধূ্ সি শুবনয়া প্রেমিা হাবসয়া খুন হইল, 

পাথি মুথখ হাবস টিবপয়া িবলল-িা হথল অমলা, ষিামার আর এখন িাবড় র্াওয়ার ষজা 

ষনই ষিা ষদখবচ-বক আর করথি, ষখাকা র্খন ষিামাথক িাড়থি পাথর না, িখন 

এখাথনই ষেথক র্াও।–আর না হয়– 

 

িধূ্র কোর ভবিথি অমলা বক জাবন বক একিা ঠাওরাইয়া লজ্জজ্জি প্রবিিাথদর সুথর 

িবললআো র্াও ষিৌবদ-ও-রকম করথল বকন্তু কক্ষথনা আর ষিামাথদর িাবড়– 

 

খাবনকক্ষণ পথর অপু অমলার সথি িাাঁহাথদর িাবড় ষগল। আমলা িাহাথদর আলমাবর 

খুবলয়া কাাঁথচর। িড় ষমম-পুিুল, ষমাথমর পাবখ, গাি, আরও কি-বক ষদখাইল। 

কালীগথঞ্জর স্নানর্াত্রার ষমলা হইথি ষস-সি নাবক ষকনা, অপু ত্জজ্ঞাসা কবরয়া 

জাবনল। নিুন নিুন ষখলার ত্জবনস—একিা রিাথরর িাাঁদর, ষসিা িুবম ষর্বদথক র্াও, 

ষিামার বদথক চাবহয়া ষচাখ বপিুবপি্ কবরথি—একিা বকথসর পুিুল, ষসিার ষপি 

টিবপথল দুহাথি মৃগীথরাগীি মথিা হঠাৎ হাি পা িুবড়য়া খঞ্জনী িাজাইথি োথক-

সকথলর ষচথয় আিথর্ থর ত্জবনস হইথিথি একিা টিথনর ষঘাড়া, রানুবদর ষকাকা 
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িাহাথদর িাবড়র দালাথনর ঘবড়থি ষর্মন দম ষদয়, ওইরকম দম বদয়া িাবড়য়া বদথল 

ষসিা খড়খড় কবরয়া ষমথের উপর চবলথি োথক-অথনক দরূ র্ায়—টঠক ষর্ন 

এথকিাথর সবিযকাথরর ষঘাড়া। ষসইিা ষদবখয়া অপু অিাক হইয়া ষগল। হাথি িুবলয়া 

বিিথয়র সবহি উলিাইয়া-পালিাইয়া ষদবখয়া আমলার বদথক চাবহয়া িবলল-এ বক 

রকম ষঘাড়া, ষিশ ষিা! এ ষকাো ষেথক ষকনা, এর দাম কি? 

 

িাহার পর আমলা িাহাথক একিা বসাঁদুথরর ষকৌিা খুবলয়া ষদখাইল-ষসিার মথধ্য রািা 

রিংএর একখানা ষিাি রািংিার মথিা বক। অপু িবলল-ওিা বক? রািংিা? 

 

অমলা হাবসয়া িবলল-রািংিা হথি ষকন?–ষসানার পাি ষদখবন অপু? 

 

অপু ষসানার পাি ষদথখ নাই। ষসানার রিং বক অি রািা? ষসানার পািখানা নাবড়য়া 

চবড়য়া ভাথলা কবরয়া ষদবখথি লাবগল। অমলার সবহি িাবড় বেবরথি বেবরথি ষস 

ভাবিল—আহ্বা, বদবদিার ও-সি ষখলনা বকিুই ষনই-মথর ষকিল শকূথনা নািােল আর 

রীড়ার বিবচ কুবড়থয়, আর শুধু্ পথরর পুিুল চুবর কথর মার খায়!..িাহার বদবদর িয়বস 

অনয ষকাথনা ষমথয়র ষখলনার ঐশ্বৰ্র্ কৃি ষিবশ, িাহা ষস এ পর্ থে ষকাথনা বদন ষদথখ 

নাই, আজ িুলনা কবরয়া ষদবখিার সুথর্াগ পাইয়া বদবদর প্রবি অিযে করুণায় িাহার 

মনিা ষর্ন গবলয়া ষগল। িাহার পয়সা োবকথল ষস বদবদথক একিা কথলর ষঘাড়া 

বকবনয়া বদি-আর একিা রিাথরর িাাঁথ দর…িুবম ষর্বদথক র্াও, ষিামার বদথক চাবহয়া 

ষসিা ষচাখ বপি্বপি্ কথর… 

 

িধূ্র কাথি একথজাড়া পুরাথনা িাস বিল, টঠক একথজাড়া িলা চথল না, ষসিা নানা 

ষজাড়া িাথসর পবরিযক্ত কাগজগবল এক জায়গায় জথড়া করা আথি মাত্র-অপু 

ষসগবল লইয়া মথধ্য মথধ্য নাথড় চাথড়। রানুবদর িাবড়থি মাথে মাথে দুপুরথিলা িাথসর 

আবডডা িাবসি, ষস িবসয়া িবসয়া ষখলা ষদবখি। ষিকা, ষগালাম, সাথহি, বিবি-কাগজ 

ধ্রা লইয়া মারামাবর হয়।–ষিশী ষখলা! ষস িাস ষখবলথি জাথন না, িাহার মা বদবদ 

ষকহই জাথন না। এক-এক বদন িাহার মা িাস ষখবলথি র্ায়, িাহার মাথক লইয়া ষকহ 

িবসথি চায় না, সকথল িথল, ও বকিু ষখলা জাথন না; এক এক বদন িাহার মা িাস 

ষখবলথি িষস, এমন ভাি ষদখায় ষর্ন ষস খুি পাকা ষখথলায়াড়-খাবনকক্ষণ পথরই বকন্তু 

ধ্রা পথড়। ষকউ িথল, ও ষিৌ, এবক? এখাথন ষিকা ষমথর িসথল ষর্! ষদখথল না ও-হাথি 

রিংথয়র ষগালাম কাাঁিুথল?–ষিামার ষচাথখর সামথন ষর্? িাহার মা িাড়ািাবড় অজ্ঞিা 

োবকথি র্ায়, হাবসয়া িথল, িাই ষিা! িড় ষিা ভুল হথয় ষগথি, ও ঠাকুরত্ে, ষমাথিই ষিা 

মথন ষনই। পথর ষস আিার ষখবলথি োথক, মুখ টিবপয়া হাথস, এর ওর বদথক চায়, এমন 

ভািিা ষদখায় ষর্ িাহার কাথি সকথলর হাথির িাথসর খিরই আথি, এিার একিা 

বকিু না কবরয়া ষস িাবড়থি না-বকন্তু খাবনকিা পথর একজন অিাক হইয়া িবলয়া উথঠ-
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এবক ষিৌমা, ষদবখ? ওমা আমার বক হষি! ষিামার হাথি ষর্, এমন বিত্স্ত বিল, 

ষদখাওবন?–িাহার মা মুখ টিবপয়া হাবসয়া বিথজ্ঞর ভাি কবরয়া িথল,–আথি, আথি, ওর 

মথধ্য একিা কো আথি! ইথে কথরই ষদখাই বন। ষস আসথল বিবে বকথস হয় সি 

জাথন না।–িাহার ষখলুথড় রাগ কবরয়া িথল-ওর মথধ্য আিার কোিা বক শুবন? এমন 

হািিা নষ্ট কষল্ল? দাও িুবম িাস ষসজথিৌথক, দাও, ষিামার আর ষখলথি হথি না-ষঢ়র 

হথয়থি। িাহার মা অপমান োবকথি বগয়া আিার হাথস-ষর্ন বকিুই হয় নাই, সিই 

ঠাট্টা, উহারা ঠাট্টা কবরয়া িবলথিথি, ষসও ষসই ভাথিই লইথিথি।… 

 

ষস র্বদ একথজাড়া িাস পায় িথি, ষস, মা ও বদবদ ষখথল। খাওয়া-দাওয়ার পর 

দুপুরথিলা িাথদর িাবড়র িথনর ধ্াথরর বদথকর ষসই জানাথলািা.ষর্িার কিািগথলার 

মথধ্য বক ষপাকায় কাটিয়া সবরষার মথিা গাঁড়া কবরয়া বদয়াথি…নাড়া বদথল েুরেুর 

কবরয়া েবরয়া পথড়, পুরাথনা কাথঠর গাঁড়ার গে িার হয়—জানালার ধ্াথরর িন ষেথক 

দুপুথরর হাওয়ায় গেথভদাবল লিার কিু গে আথস, ষরায়াথকর কালথমথঘর গাথির 

জিথল বদবদর পবরবচি কাাঁচথপাকািা একিার ওথড়, আিার িথস, আিার ওথড় আিার 

িথস-বনজথন দুপুথর িারা বিনজথন ষসই জানালাটির ধ্াথর মাদুর পাবিয়া িবসয়া আপন 

মথন িাস ষখবলথি। বকথস বকথস বিত্স্ত হয় িাথদর নাই-িা োবকল জানা, িাথদর ষখলায় 

বিত্স্ত না ষদখাইথি পাবরথলও চবলথি- ষসজনয ষকহ কহাথকও উঠাইয়া বদথি না, ষকান 

অপমাথনর কো িবলথি না, ষকান হাবস-বিদুযপ কবরথি না, ষর্ ষর্রূপ পাথর ষসইরূপই 

ষখবলথি। ষখলা লইয়া কো-নাই িা হইল বিবে ষদখাথনা! 
 

সোর পথর িধূ্র ঘথর অপুর বনমন্ত্রণ বিল। খাইথি িবসয়া খািার ত্জবনসপত্র ও 

আথয়াজথনর ঘিা ষদবখয়া ষস অিাক হইয়া ষগল। ষিাি একখানা েুলকািা ষরকবিথি 

আলাদা কবরয়া নুন ও ষনিু ষকন? নুন ষনিু ষিা মা পাথিই ষদয়। প্রথিযক িরকাবরর 

জথনয খািার আলাদা আলাদা িাটি!— িরকাবরই িা কি! অি িড় গলদা বচিংবড়র 

মাোিা বক িাহার একার জনয? 

 

লুবচ! লুবচ। িাহার ও িাহার বদবদর স্বেকামনার পাথর এক রূপকোর ষদথশর নীল-

ষিলা আিিায়া ষদখা র্ায়.কি রাথি, বদথন, ওথলর ডাথিাচচ্চবড় ও লাউ-ষহাঁচবক বদয়া 

ভাি খাইথি খাইথি, কি জল-খািার-খাওয়া-শূনয সকাথল বিকাথল, অনযমনস্ক মন 

হঠাৎ লুব্ধ উদাস গবিথি িুটিয়া চথল ষসখাথন-ষর্খাথন গরম ষরাথদ দুপুরথিলা িাহথদর 

পাড়ার পাকা রাাঁধু্নী িীিু রায় গামিা কাঁ থধ্ ঘুবরয়া ষিড়ায়, সদয পিয়াবর িড় উনুথনর 

উপর িড় ষলাহার কড়াই-এ বঘ চাপাথনা োথক, লুবচভাজার অপূি থ সুধ্া-িুবচ-ত্মাণ 

আথস, কি ষিথলথমথয় ভাথলা কাপড়-জামা পবরয়া র্ািায়াি কথর, গািুবল িাবড়র িড় 

নািমত্্র ও জলপাই-িলা বিিাইয়া গ্রীথষ্মর বদথন শিরঞ্চ পািা হয়, একবদন মাি্র 

িিথর ষস ষদথশর টঠকানা খুাঁত্জয়া ষমথল-ষসই পচত্র পিশাখ মাথস রামনিমী ষদাথলর 
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বদনিািাহাথদর ষসবদন বনমন্ত্রণ োথক ওপাড়ার গািুবল িাবড়। বকন্তু আজ সম্পূণ থ 

অপ্রিযাবশি ভাথি ষস সুবদথনর উদয় হইল বক কবরয়া! খাইথি িবসয়া িার িার িাহার 

মথন হইথিবিল, আহা, িাহার বদবদ। এ রকম খাইথি পায় নাই কখনও! 
 

পরবদন সকাথল আিার ষখলা আরম্ভ হইল। অমলা আবসথিই অপু িুটিয়া বগয়া িাহার 

হাি ধ্বরল-আবম আর অমলাবদ একবদথক, আর ষিামরা সি একবদথক– 

 

খাবনকিা ষখলা হইিার পর অপুর মথন হইল অমলা িাহাথক দথল পাওয়ার অথপক্ষা 

বিশ্বথক দথল পাইথি ষিবশ ইেক। ইহার প্রকৃি কারণ অপু জাবনি না-অপু এথকিাথর 

কাাঁচা ষখলুথড়, িাহাথক দথল লওয়ার মাথনই পরাজয়-বিশ্ব ডানবপথি ষিথল, িাহাথক 

ষদৌবড়য়া ধ্রা বক ষখলায় হারাথনা ষসাজা নয়। একিার অমলা স্পষ্টই বিরত্ক্ত প্রকাশ 

কবরল। অপু প্রাণপথণ ষচষ্টা কবরথি লাবগল র্াহাথি ষস ষজথি, র্াহাথি আমলা সন্তুষ্ট 

হয়-বকন্তু বিস্তর ষচষ্টা সথেও ষস আিার হাবরয়া ষগল। 

 

ষস-িার দল গঠন কবরিার সময় অমলা েুাঁ বকল বিশুর বদথক। 

 

অপুর ষচাথখ জল ভবরয়া আবসল। ষখলা িাহার কাথি হঠাৎ িড় বিস্বাদ মথন হইল-

অমলা বিশুর বদথক বেবরয়া সি কো িবলথিথি, হাবসখুবশ সিই িাহার সথি। 

খাবনকিা পথর বিশু বক কাথজ িাবড় র্াইথি চাবহথল অমলা িাহাথক িার িার িবলল 

ষর্, ষস ষর্ন আিার আথস। অপুর মথন অিযে ঈষ থ হইল, সারা সকালিা এথকিাথর 

োাঁকা হইয়া ষগল! পথর ষস মথন মথন ভাবিল-বিশৃণু ষখলা ষিথড় চথল র্াথে-ষগথল 

ষখলার ষখলুথড় কথম র্াথি, িাই অমলাবদ ওইরকম িলথচ, আবম ষগথল আমাথকও 

িলথি, ওর ষচথয়ও ষিবশ িলথি। হঠাৎ ষস চবলয়া র্াইিার ভান কবরয়া িবলল-ষিলা হথয় 

র্াথে, আবম র্াই, নাইথিা। 

 

অমলা ষকাথনা কো িবলল না, ষকিল কামারথদর ষিথল নাডু়থগাপাল িবলল-আিার 

ওথিলা এথসা ভাই! 
 

অপু খাবনক দরূ বগয়া একিার বপিথন চাবহল।–িাহাথক িাদ বদয়া কাহারও ষকাথনা 

ক্ষবি হয় নাই, পুরাদথম ষখলা চবলথিথি, অমলা মহা উৎসাথহ খুাঁটির কাথি িবুড় হইয়া 

দাাঁড়াইয়াথি—িাহার। বদথক বেবরয়াও চাবহথিথি না। 

 

অপু আহি হইয়া অবভমাথন িাবড় আবসয়া ষপৌৌঁবিল, কাহারও সথি ষকাথনা কো 

িবলল না। ভাবর ষিা অমলাবদ। না চাবহল িাহাথক-িাথিই িা বক?.. 
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দুই বদন পথর হবরহর ষিথল লইয়া িাবড় আবসল। 

 

এই ষমাথি কয়বদন, এরই মথধ্য সি থজয়া ষিথলথক না ষদবখয়া আর োবকথি 

পাবরথিবিল না। 

 

দুগ থার ষখলা কয়বদন হইথি ভাথলারকম জথম নাই, অপুর বিথদশ-র্াত্রার বদনকিক 

আথগ ষদশী কুমড়ার শূকথনা ষখালার নীথ কা লইয়া েগড়া হওয়াথি দুজথনর মুখ 

ষদখাথদবখ িে হইয়া বগয়াবিলএখন আরও অথনক কুমড়ার ষখালা জবময়াথি, দুগ থা 

বকন্তু আর ষসগবল জথল ভাসাাঁইথি োয় নাথকন বমবিবমবি এ বনথয় েগড়া কথর িার 

কান ম’ষল বদলাম? আসুক ষস বেথর, আর কক্ষথনা িাি সথি েগড়া নয়, সি ষখালা 

ষসই বনথয় বনক। 

 

িাবড় আবসয়া অপু বদন পথনথরা ধ্বরয়া বনথজর অদ্ভুি ভ্রমণকাবহনী িবলয়া 

ষিড়াইথক্ষ লাবগল। কি আির্ থ ত্জবনস ষস ষদবখয়াথি এই কয়বদথন! ষরথলর রাস্তা, 

ষর্খান বদয়া সবিযকাথরর ষরলগাবড় র্ায়! মাটির আিা, ষপাঁথপ, শসয-অবিকল ষর্ন 

সবিযকার েল। ষসই পুিুলিা, ষর্িার ষপি টিবপথল। মৃগীথরাগীর মথিা হাি-পা িুবড়য়া 

হঠাৎ খঞ্জনী িাজাইথি শুরু কথর! অমলাবদ। কিদরূ ষর্ ষস বগয়াবিল, কি পদ্মেুথল 

ভরা বিল, কি অথচনা নিুন গা পার হইয়া কি মাথঠর উপরকার বনজথন পে িাবহয়া, 

ষসই ষর্ ষকান গাাঁথয় পথের ধ্াথরর কামার-ষদাকাথন িািা িাহাথক জল খাওয়াইথি 

লইয়া ষগথল, িাহারা িাহাথক িাবড়র মথধ্য ডাবকয়া লইয়া বগয়া র্ত্ন কবরয়া বপাঁবড় 

পাবিয়া িসাইয়া দুধ্, বচথড়, িািাসা খাইথি বদয়াবিল! ষকানিা ষেবলয়া ষস ষকানিার 

গল্প কথর! 
 

ষরলরাস্তার গল্প শুবনয়া িাহার বদবদ মুগ্ধ হইয়া র্ায়, িার িার ত্জজ্ঞাসা কথর-কি িড় 

ষনায়াগথনা ষদখবল অপু? িার িািাথনা িুত্ে? খুি লম্বা? ষরলগাবড় ষদখথি ষপবল? 

ষগল? 

 

না-ষরলগাবড় অপু ষদথখ নাই। ওইিাই ষকিল িাদ পবড়য়াথি—ষস শুধু্ িািার ষদাথষ। 

ষমাথি ঘণ্টা চার-পাাঁচ ষরলরাস্তার ধ্াথর চুপ কবরয়া িবসয়া োবকথলই ষরলগাবড় ষদখা 

র্াইি-বকন্তু িািাথক ষস বকিুথিই িুোইয়া উটঠথি পাথর নাই। 

 

  
 

ষিলা হইয়া র্াওয়াথি িযস্ত অিস্থায় সি থজর্া িাড়ািাবড় অনযমনস্কভাথি সদর দরজা 

বদয়া েুবকয়া উঠাথন পা বদথিই বক ষর্ন একিা সরু দবড়র মথিা িুথক আিকাইল ও 

সথি সথি বক ষর্ন একিা পিািং কবরয়া বিাঁ বড়য়া র্াইিার শব্দ হইল এিিং দুবদক হইথি 
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দুিা বক, উঠাথন বেলা হইয়া পবড়য়া ষগল। সমস্ত কার্ থটি চথক্ষর বনথমথষ হইয়া ষগল, 

বকিু ভাথলা কবরয়া ষদবখিার বক িুত্েিার পূথি থই। 

 

অল্পখাবনক পথরই অপু িাবড় আবসল। দরজা পার হইয়া উঠাথন পা বদথিই ষস 

েমকাইয়া দাাঁড়াইয়া ষগল—বনথজর চকু্ষথক বিশ্বাস কবরথি পাবরল না-এ বক! িা ষর, 

আমার ষিবলবগরাথপর িার বিাঁড়থল ষক? 

 

ক্ষবির আকত্িকিার্য ও বিপুলিায় প্রেমিা ষস বকিু ঠাহর কবরথি পাবরল না। পথর 

একিু সামলাইয়া লইয়া চাবহর্া ষদবখল উঠাথনর মাটিথি বভজা পাথর্যর দাগ এখনও 

বমলায় নাই। িাহাি মথনর বভির হইথি ষক ডাবকয়া িবলল—ম িাড়া আর ষকউ নয়। 

ককখথনা আর ষকউ নয়, টঠক মা! িাবড় েুবকর্া ষস ষদবখল মা িবসয়া িবসর্া ষিশ 

বনত্িে মথন কাাঁঠালিীবচ ধু্ইথিথি। ষস হঠাৎ দাাঁড়াইয়া পবড়ল এিিং র্াত্রা দথলর 

অবভমনুর মথিা ভবিথি সামথনি বদথক েুাঁ বকয়া িাাঁবশর সপ্তথমর মথিা বরনাবরথন িীব্র 

বমষ্টসুথি কবহল-আো মা, আবম কষ্ট কথর ষিািাগথলা িুত্ে িন িাগান ষঘাঁথি বনথয় 

আবস বন? 

 

সি থজয়া বপিথন চাবহয়া বিত্িিভাথি িবলল–বক বনথয় এথসবচস? বক হথয়থচ— 

 

আমার িুত্ে কষ্ট হয় না? কীিায় আমার হািপা িথড় র্ায় বন িুত্ে? 

 

–বক িথল পাগথলর মথিা? হথর্থচ বক? 

 

—বক হথয়থচ! আবম এি কষ্ট কথর ষিবলবগরাথপর িার িািালাম আর বিথড় ষদওয়া 

হথয়থচ না? 

 

—িুবম র্ি উদঘুটট্ট কাি িাড়া ষিা এক দি োথকা না িাপু!-পথের মােখাথন বক 

িািাথনা রথয়থচ-বক জাবন ষিবলবগবরাপ বক বক-বগরাপ, আসবচ িাড়ািাবড় বিথড় 

ষগল।–িা এখন বক করথিা িথলা– 

 

পথর ষস পুনরায় বনজ কাথজ মন বদল। 

 

উিঃ! বক ভীষণ হৃদয়হীনিা! আথগ আথগ ষস ভাবিি িথি ষর্, িাহার মা িাহাথক 

ভাথলািাথস। অিশয র্বদও িাহার ষস ভ্রাে ধ্ারণা অথনকবদন ঘুবচয়া বগয়াথি—িিুও 

মাথক এিিা বনষ্ঠুর পাষাণীরূথপ। কখনও স্বথেও কল্পনা কথর নাই। কাল সারাবদন 

ষকাোয় নীলমবণ ষজঠার বভিা, ষকাোয় পাবলিথদর িড় আমিাগান, ষকাোয় প্রসন্ন 

গরুমহাশথয়র িাাঁশিন-ভয়ানক ভয়ানক জিথল একা ঘুবরয়া িহু কষ্ট উাঁচু ডাল হইথি 
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ষদালাথনা গলঞ্চলি কি কথষ্ট ষজাগাড় কবরয়া ষস আবনল, এখুবন ষরাল-ষরল ষখলা 

হইথি, সি টঠকঠাক, আর বক না… 

 

হঠাৎ ষস মাথক একিা খুি কড়া, খুি রূঢ়, খুি একিা প্রাণ-বিধ্াথনা কো িবলথি 

চাবহল—এিিং খাবনকিা দাাঁড়াইয়া ষিাধ্ হয় অনয বকিু ভাবিয়া না পাইয়া আথগর ষচথয়ও 

িীব্র বনখাথদ িবলল-আবম আজ ভাি খাথিা না র্াও-কখখথনা খাথিা না– 

 

িাহার মা িবলল-মা খাবি না খাবি র্া-ভাি ষখথয় এথকিাথর রাজা কথর ষদথিন। বকনা? 

এবদথক ষিা রান্না নামাথি িার সয় না-না খাবি র্া, ষদখথিা বক্ষথদ ষপথল ষক ষখথি 

দযায়? 

 

িযস! চথক্ষর পলথক-সি আথি, আবম আবি িুবম আি–ষসই িাহার মা কাাঁিালিীবচ 

ধু্ইথিথি-বকন্তু অপু ষকাোয়? ষস ষর্ন কপূথরর মথিা উবিয়া ষগল! ষকিল টঠক ষসই 

সমথয় দুগ থা িাবড় েুবকথি দরজার কাথি িাহাথক পাশ কািাইয়া েথড়র ষিথগ িাবহর 

হইয়া র্াইথি ষদবখয়া বিত্িি সুথর ডাবকয়া িবলল-ও অপু, ষকাোয় র্াত্েস আমন 

কথর, বক হথয়থচ, ও অপু ষশান– 

 

িাহার মা িবলল-জাবনথন আবম, র্ি সি অনাবিষ্ট কাি িাপু ষিামাথদর, হাড় মাস 

কাবল হথয় ষগল।–বক এক পথের মােখাথন িাটিথয় ষরথখথচ, আসবচ, বিথড় ষগল-িা 

এখন বক হথি? আবম বক ইথে কথর বিা াঁড়বচ? িাই ষিথলর রাগ-আবম ভাি খাথিা না-

না খাস র্া, ভাি ষখথয় সি এথকিাথর স্বগথগ ঘণ্টা ষদথি বকনা ষিামরা? 

 

মািাপুথত্রর এরূপ অবভমাথনর পালায় দুগ থাথকই মধ্যস্থ হইথি হয়-ষস। অথনক 

ডাকাডাবকর পথর ষিলা দুইিার সময় ভাইথক খুাঁত্জয়া িাবহর কবরল। ষস শুল্কমুথখ 

উদাসীনয়থন ও-পাড়ার পথে রাথয়থদর িাগাথন পড়ে আমগাথির গবড়র উপর িবসয়া 

বিল। 

 

পিকাথল র্বদ ষকহ আপুথদর িাবড় আবসয়া িাহাথক ষদবখি িথি ষস কখনই মথন 

কবরথি পাবরি না ষর্, এ ষসই অপু-ষর্ আজ সকাথল মাথয়র উপর অবভমান কবরয়া 

ষদশিযাগী হইয়াবিল। উঠাথনর এ-প্রস্ত হইথি ও-প্রাস্ত পর্ থে িার িািাথনা হইয়া 

বগয়াথি। অপু বিিথর্র সবহি চাবহর্। চাবহয়া ষদবখথিবিল, বকিুই িাবক নাই, টঠক ষর্ন 

একিাথর সবিযকার ষরলরাস্তার িার। 

 

ষস সিুথদর িাবড় বগয়া িবলল-সিুদা, আবম ষিবলবগরাথপর িার িাটিথয় ষরথখবচ 

আমাথদর িাবড়ি উঠাথন, চল ষরল-ষরল ষখলা কবর–আসথি? 
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–িার ষক িাটিথয় বদল ষর? 

 

–আবম বনথজ িািালাম। বদবদ ষিািা এথন বদথয়বিল— 

 

সিু িবলল-িুই ষখলথগ র্া, আবম এখন ষর্থি পািথিা না— 

 

অপু মথন মথন িুত্েল, িড় ষিথলথদর ড্রাবকর্া দল িাাঁবধ্র্ ষখলার ষজাগাড় করা িাহাি 

কম থ নয়। ষক িাহার কো শুবনথি? িিুও আর একিার ষস সিুযর কাথি ষগল। বনরাশ 

মুথখ ষরায়াথকর ষকাণিা ধ্বরয়া বনরুৎসাহভাথি িবলল-চল না। সিুযদ, র্াথি? িুবম 

আবম আর বদবদ ষখলথিা এখন? পথর ষস প্রথলাভনজনক ভাথি িবলল-আবম টিবকথির 

জথনয এিগথলা িািাবি ষনিুি পািা িুথল এথন ষরথখবচ। ষস হাি োক কবরয়া 

পবরমাণ ষদখাইল।-র্াথি? 

 

সিু আবসথি চাবহল না। অপু িাবহথর িড় মুখ-ষচারা, ষস আর বকিু না িবলয়া িাবড় 

বেবরয়া ষগল। দুিঃথখ িাি ষচাথখ প্রায় জল আবসথিবিল-এি কবরয়া িবলথিও সিুদা 

শুবনল না! 
 

পরবদন সকাথল ষস ও িাহার বদবদ দুজথন বমবলয়াইি বদয়া একিা িড় ষদাকানঘর 

িাাঁবধ্য়া ত্জবনসপথত্রর ষজাগাথড় িাবহর হইল। দুগ থা িনজিথল উৎপন্ন দ্রথিযর সোন 

ষিবশ রাথখ-দুজথন বমবলয়া ষনানাপািার পান, ষমাি আলু, েথলর আলু, রাধ্ালিা 

েুথলর মাি, ষিলাকুবচর পিল, বচত্চ্চথড়র িরিটি, মাটির ষেলার পসেি লিণ-আরও 

কি বক সিংগ্রহ কবরয়া আবসয়া ষদাকান সাজাইথি িড় ষিলা কবরয়া ষেবলল। অপু 

িবলল-বচবন বকথসর করবি ষর বদবদ? 

 

দুগ থা িবলল-িাাঁশিলার পথে ষসই টিবিিায় ভাথলা িাবল আথি-মা চাল-ভাজা ভাজািার 

জথনয আথন! ষসই িাবল চল আবন ষগা-সাদা চক চক করথচ-টঠক এথকিাথর বচবন– 

 

িাাঁশিথন বচবন খুাঁত্জথি খুাঁজথি িাহারা পথের ধ্াথরর িথনর মথধ্য েুবকল। খুি উাঁচু একিা 

িন, চিকা গাথির আগাড়াথল একিা িড় লিার ঘন সিুজ আড়াথল, িুকিুথক রািা, 

িড় িড় সুথগাল বক েল দুবলথিথি। অপু ও দুগ থা দুজথনই ষদবখয়া অিাক হইয়া ষগল। 

অথনক ষচষ্টায় ষগািা কথয়ক েল বনথচর বদথক লিার খাবনকিা অিংশ বিাঁড়য়া িলায় 

পবড়থিই মহা আনথ্ দুজথন একসথি িুটিয়া বগয়া ষসগবলথক মাটি হইথি িুবলয়া 

লইল। 

 

পাকা েল ষমাথি বিনটি। প্রধ্ানি বিপবণ-সজ্জার উথদ্দথশযই িাহা ষদাকাথন এরূপ 

ভাথি রবক্ষি হইল ষর্, খবরদার আবসথল প্রেথমই ষর্ন নজথর পথড়। পুরাদথম 
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ষিচাথকনা আরম্ভ হইয়া ষগল। দুগ থা বনথজই পান বকবনয়া ষদাকাথনর পান প্রায় েুরাইয়া 

ষেবলল। ষখলা খাবনকিা অগ্রসর হইয়াথি এমন সময় সদর দরজা বদয়া সিুথক 

েুবকথি ষদবখয়া অপু মহা আনথ্ িাহাথক আগাইয়া আবনথি ষদৌবড়য়া ষগল—ও 

সিুযদা, দযাথখা না বক রকম ষদাকান হথয়থচ, ষকমন েল দযাথখা। আবম আর বদবদ 

ষপথড় আনলাম-বক েল িথলা বদবক? জাথনা? 

 

সিু িবলল-ও ষিা মাকাল েল-আমাথদর িাগাথন ক-ি বিল! 
 

সিু আবসথি অপু ষর্ন কৃিাে থ হইয়া ষগল। সিুযদা িাহাথদর িাবড়থি ষিা িড় একিা 

আথস না-িা িাড়া সিুযদা িড় ষিথলথদর দথলর চাই। ষস আসাথি ষখলার 

ষিথলমানুবষিুকু ষর্ন ঘুবচয়া ষগল।| 
 

অথনকক্ষণ পুরা মরসুথম ষখলা চলািার পর দুগ থা িবলল-ভাই আমাথক দুমণ চাল দাও, 

খুি সিু, কাল আমার পুিুথলর বিথয়র পাকা ষদখা, অথনক ষলাক খাথি—- 
 

সিু িবলল-আমাথদর িুত্ে ষনমেন্ন, না? 

 

দুগ থা মাো দুলাইয়া িবলল-না িই বক! ষিামরা ষিা হথল কথন-র্াত্রী-কাল সকাথল এথস 

নকুথিা কথর বনথয় র্াথিা—সিুদা, রানুথক িলথি আজ রাবত্তথর ষর্ন একিু চ্ন ষিথি 

রাথখ। কাল সকাথল বনথয় আসি– 

 

দুগ থার কো ভাথলা কবিয়া ষশষ হয় নাই এমন সময় সন্তু ষদাকাথন বিক্রয়াে থ রবক্ষি 

পথণযৰ মধ্য হইথি বক-একিা িুবলয়া লইয়া হঠাৎ ষদৌড় বদয়া দরজার বদথক িুটিল-

সথি সথি অপুও, ওথর বদবদ ষর-বনথয় ষগল ষর—িবলয়া িাহার বরনাবরথন িীব্র বমষ্ট 

গলায় বচৎকার কবরথি কবরথি িাহার বপিথন বপিথন িুটিল। 

 

বিত্িি দুগ থা ভাথলা কবরয়া িযাপািিা বক িুত্েিার আথগই সন্তু ও অপু ষদৌড়াইয়া 

দরজার িাবহর হইয়া চবলয়া ষগল! সথি সথি ষখলাঘথরর বদথক ষচাখ পবড়থিই দুগ থা 

ষদবখল, ষসই পাকা মাকাল েল বিনটির একটিও নাই!.. 
 

দুগ থা একিুথি দরজার কাথি আবসয়া ষদবখল, সন্তু গািিলার পথে আথগ আথগ ও অপু 

িাহা হইথি অল্প বনকথি বপিু বপিু িুটিথিথি। সিুযর িয়স অপুর ষচথয় বিন চার 

িৎসথরর ষিবশ, িাহা িাড়া ষস অপুর মথিা ওরকম বিপবিথপ ষমথয়বল গড়থনর ষিথল 

নয়।–ষিশ ষজারাথলা হাি-পা- ওয়ালা ও শক্ত-িাহার সবহি িুটিয়া অপুর পাবরিার কো 

নথহ-িিুও ষর্ ষস ধ্বর-ধ্বর কবরয়া িুবলয়াথি, িাহার একমাত্র কারণ এই ষর্ সন্তু 

িুটিথিথি। পথরর দ্রিয আত্মসাৎ কবরয়া এিিং অপু িুটিথিথি প্রাথণর দাথয়। 
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হঠাৎ দুগ থা ষদবখল ষর্ সন্তু িুটিথি িুটিথি পথে একিারটি ষর্ন বনচু হইয়া বপিথন 

বেবরয়া চাবহল—সথি সথি অপুও হঠাৎ দাাঁড়াইয়া পবড়ল-সন্তু িিক্ষণ িুটিয়া দৃটষ্টর 

িাবহর হইয়া চালথিিলার পথে বগয়া পবড়য়াথি। 

 

দুগ থা িিক্ষথণ ষদৌবড়য়া বগয়া অপুর কাথি ষপৌৌঁবিল। অপু একদম ষচাখ িুত্জয়া একিু 

সামথনর বদথক বনচু হইয়া িুবকয়া দুই হাথি ষচাখ রাগড়াইথিথি-দুগ থা িবলল-বক হথয়থি 

ষর অপু? 

 

অপু ভাথলা কবরয়া ষচাখ না চাবহয়াই র্ন্ত্রণার সুথর দু’হাি বদয়া ষচাখ রগড়াইথি 

রাগড়াইথি িবলল-সিুদা ষচাথখ ধু্থলা িুথড় ষমথরথচ। বদবদ-ষচাথখ বকিু ষদখথি পাত্ে 

না ষর— 

 

দুগ থা িাড়ািাবড় অপুর হাি নামাইয়া িবলল-সরসর  ষদবখ-ওরকম কথর ষচাখ রাগড়াস 

ষন, ষদবখ?– 

 

অপু িখনই দু’হাি আিার ষচাথখ উঠাইয়া আকুল সুথর িবলল-উষু্ণ ও বদবদ-ষচাথখর 

মথধ্য ষকমন হথে-আমার ষচাখ কানা হথয় বগথয়থচ বদবদ– 

 

–ষদবখ ষদবখ ওরকম কথর ষচাথখ হাি বদসথন-সর-পথর ষস কাপথড় েু পাবড়য়া ষচাথখ 

ভাপ বদথি লাবগল। বকিু পথর অপু একিু একিু ষচাখ ষমবলয়া চাবহথি লাবগল-দুগ থা 

িাহার ষচাথখর পািা িুবলয়া অথনকিার েু বদয়া িবলল-এখন ষিশ ষদখথি পাত্েস?–

আো িুই িাবড় র্া..আবম ওথদর িাবড় বগথয় ওর মাথক আর ঠাকমাথক সি িথল বদথয় 

আসবচ-রানুথকও িলথিা-আো দুষ্ট ষিথল ষিা-িুই র্া আবম আসবি। এখখবন— 

 

রানুথদর বখড়বক দরজা পর্ থে অগ্রসর হইয়া দুগ থা বকন্তু আর র্াইথি সাহস কবরল না। 

ষসজঠাকুিুনথক ষস ভয় কথর। খাবনকক্ষণ বখড়বকর কাথি দাাঁড়াইয়া ইিস্তি কবরয়া 

ষস িাবড় বেবরল। সদর দরজা বদয়া েুবকয়া ষস ষদবখল অপু দরজার িাম ধ্াথরর 

কিািখাবন একিুখাবন সামথন ষঠবলয়া বদয়া িাহারই আড়াথল দাাঁড়াইয়া বনিঃশথব্দ 

কাাঁবদথিথি। ষস বিচকথাদুথন ষিথল নয়, িড় বকিুথিই ষস কখনও কাঁ থদ না-রাগ কথর, 

অবভমান কথর িথি, বকন্তু কাঁ থদ না। দুগ থা িুত্েল আজ িাহার অিযে দুিঃখ হইয়াথি, 

অি সাথধ্র েলগবল ষগল…িাহা িাড়া আিার ষচাথখ ধূ্লা বদয়া এরূপ অপমান 

কবরল! অপুর কান্না ষস সহয কবরথি পাথর না।–িাহার িুথকর মথধ্য ষকমন ষর্ন কথর। 
 

ষস বগয়া ভাইথয়র হাি ধ্বরল-সান্ত্বনার সুথর িবলল-কাাঁবদস ষন অপু-আয় ষিাথক 

আমার ষসই কবড়গথলা সি বদত্চ্চ-আয়-ষচাথখ বক আর িযো িাড়থচ?…ষদবখ, 

কাপড়খানা িুত্ে বিথড় ষেথলবচস? 
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খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরথিলা অপু ষকাোও িাবহর না হইয়া ঘথর োথক। 

অথনকবদথনর জীণ থ পুরািন ষকাঠ-িাবড়র পুরািন ঘর। ত্জবনসপত্র, কাথঠর 

ষসকাথলর বস্ুক, কিা রিং-এর ষসকাথলর ষিথির পযাররা, কবড়র আলনা, 

জলথচৌবকথি ঘর ভরাথনা। এমন সি িাে আথি র্াহা অপু কখনও খুবলথি ষদথখ নাই, 

িাহাথি রবক্ষি এমন সি হযা াঁবড়-কলবস আথি, র্াহার অভযস্তরস্থ দ্রিয সম্বথে ষস 

সম্পূণ থ অজ্ঞ। 

 

সি-সুদ্ধ বমবলয়া ঘরটিথি পুরাথনা ত্জবনথসর ষকমন একিা পুরাথনা পুরাথনা গে িাবহর 

হয়থসিা বকথসর গে ষস জাথন না, বকন্তু ষসিা ষর্ন িহু অিীি কাথলর কো মথন 

আবনয়া ষদয়। ষস অিীি বদথন অপু বিল না, বকন্তু এই কবড়র আলনা বিল, ওই 

ঠাকুরদাদার ষিথির িাাঁবপিা বিল, ওই িড় কাথঠর বস্ূকিা বিল, ওই ষর্ ষসৌদাবল 

গাথির মাো িথনর মথধ্য হইথি িাবহর হইয়া আথি, ওই ষপাড়াজিথল-ভরা 

জায়গািাথি কাহাথদর িড় চিীমিপ বিল, আরও কি নাথমর কি ষিথলথমথয় 

একবদন এই বভিাথি ষখবলয়া ষিড়াইি, ষকাোয় িারা িায়া হইয়া বমলাইয়া বগয়াথি, 

কিকাল আথগ! 
 

র্খন এক ঘথর োথক, মা ঘাথি র্ায়–িখন িাহার অিযস্ত ষলাভ হয়। ওই িােিা, 

ষিথির োাঁবপিা খুবলয়া বদথনর আথলায় িাবহর কবরয়া পরীক্ষা কবরয়া ষদথখ বক অদ্ভুি 

রহসয উহাথদর মথধ্য গপ্ত আথি। ঘথরর আড়ার সথি থাচ্চ িাথক কাথঠর িড় িারথকাথশ 

ষর্ িালপািার পুবের স্তুপ ও খািাপত্র আথি, িািাথক ত্জজ্ঞাসা কবরয়া জাবনথি 

পাবরয়াবিল ষসগবল িাহার ঠাকুরদাদা রামচথাদ িকথালঙ্কাথরর—িাহার িড় ইো 

ওইগবল র্বদ হাথির নাগাথল ধ্রা ষদয়, িথি ষস একার বনথচ নামাইয়া নাবড়য়া চাবড়য়া 

ষদথখ। এক-একবদন িথনর ধ্াথর জানালািায় িবসয়া দুপুরথিলাথস ষসই ষিড়া 

কাশীদাথসর মহাভারিখানা লইয়া পথড়, ষস বনথজই খুি ভাথলা পবড়থি বশবখয়াথি, 

আথগকার মথিা আর মুথখ শুবনথি হয় না, বনথজই জথলর মথিা পবড়য়া র্ায় ও িতু্েথি 

পাথর। পড়াশুনায় িাহার িুত্দ্ধ খুি িীক্ষ্ণ, িাহার িািা মাথে মাথে িাহাথক 

গািুবলিাবড়র চিীমিথপ িৃদ্ধথদর মজবলথশ লইয়া র্ায়, রামায়ণ বক পাাঁচালী পবড়থি 

বদয়া িথল, পথড় ষিা িািা, এথদর একিার শুবনথয় দাও ষিা? িথৃদ্ধরা খুি িাবরে কথরন, 

দীনু চািুথজয িথলন–আর আমার নাবিিা, এই ষিামার ষখাকারই িয়স হথি, দুখানা 

িণ থপবরচয় বিাঁড়থল িাপু, শুনথল বিশ্বাস করথি না, এখনও ভাথলা কথর অক্ষর বচনথল 

না-িাথপর ধ্ারা ষপথয় িথস আথি-ওই ষর্-কবদন আবম আবি ষর িাপু, চকু্ষ িুজথলই 

লািথলর মুথঠা ধ্রথি হথি। পুত্রগথি থ হবরহথরর িুক ভবরয়া র্ায়। মথন মথন ভাথি-ও 
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বক ষিামাথদর হথি? কথল্প ষিা বচরকাল সুথদর কারিার!-হলামই িা গবরি, হাজার 

ষহাক পত্িি-িিংশ ষিা িথি, িািা বমথেযই িালপাি ভবরথয় ষেথলন বন পুবে বলথখ, 

িিংথশ একিা ধ্ারা বদথয় বগথয়থিন, ষসিা র্াথি ষকাোয়? 

 

িাহাথদর ঘথরর জানলার কথয়ক হাি দথূরই িাবড়র পাাঁবচল এিিং পাবচথলর ওপাশ 

হইথিই পাাঁবচথলর গা ষঘবষয়া বক বিশাল আগািার জিল আরম্ভ হইয়াথি। জানালায় 

িবসয়া শুধু্ ষচাথখ পথড় সিুজ সমুথদ্রর ষেউথয়র মথিা ভাটরথশওড়া গাথির মাোগথলা, 

এগাথি ওগাথি ষদাদুলযমান কি রকথমর লিা, প্রাচীন িাাঁশোথড়র শীষ থ িয়থসর ভাথর 

ষর্খাথন ষসৌদাবল, িন-চালিা গাথির উপর কুবকয়া পবড়য়াথি, িাহার বনথচর কাথলা 

মাটির িুথক খঞ্জন পাবখর ষনাচ! িড় গািপালার িলায় হলুদ, িনকচু, কিু ওথলর ঘন 

সিুজ জিল ষঠলাথঠবল কবরয়া সূথর্ থর আথলার বদথক মুখ বেরাইথি প্রাণপণ 

কবরথিথি, এই জীিথনর রু্থদ্ধ ষর্ গািিা অপারগ হইয়া গি থদৃপ্ত প্রবিথিশীর আওিায় 

চাপা পবড়য়া বগয়াথি, িাহার পািাগবল বিিণ থ, মৃিুযপাণ্ডুর ডািা গবলয়া আবসল,-

মরণাহি দৃটষ্টর সম্মুথখ ষশষশরথির িন-ভরা পবরপূণ থ েলমথল ষরৌদ্র, পরগািার 

েুথলর আকুল আদ্রথ সুগে মাখাথনা পৃবেিীিা িাহার সকল ষসৌ্র্ থ রহসয, বিপুলিা 

লইয়া ধ্ীথর ধ্ীথর আড়াথল বমলাইয়া চবলয়াথি। 

 

িাহাথদর িাবড়র ধ্ার হইথি এ িনজিল একবদথক ষসই কুটঠর মাঠ, অপরবদথক নদীর 

ধ্ার পর্ থে একিানা চবলয়াথি। অপুর কাথি। এ িন অেুরে ষঠথক, ষস বদবদর সথি 

কিদরূ এ িথনর মথধ্য ষিা ষিড়াইয়াথি, িথনর ষশষ ষদবখথি পায় নাই—শুধু্ এইরকম 

বিত্ক্তরাজ গাথির িলা বদয়া পে, ষমািা ষমািা গলঞ্চলিা-দুলাথনা ষোথলা ষোথলা 

িানচালিার েল চাবরধ্াথর। সুবড় পেিা একিা আমিাগাথন আবসয়া ষশষ হয়, আিার 

এগাথির ও গাথির িলা বদয়া িন-কলবম, নািা-কাঁ িা, ময়না-ষোথপর বভির বদয়া 

চবলথি চবলথি ষকাোয় ষকান বদথক লইয়া বগয়া ষেবলথিথি, শুধু্ই িন-ধু্ধু্থলর লিা 

ষকাোয় ষসই ত্ত্রশূথনয ষদাথল, প্রাচীন বশরীষ গাথির শযাওলা-ধ্রা ডাথলর গাথয় 

পরগািার োড় নজথর আথন! 
 

এই িন িার শযামলিার নিীন স্পশ থিুকু িার আর িার বদবদর মথন িুলাইয়া বদয়াবিল। 

জত্ম্ময়া অিবধ্ এই িন িাহথদর সুপবরবচি, প্রবি পথলর প্রবিমুহথূিথর নীরি আনথ্ 

িাাঁহাথদর বপপাসুহৃদয় কি বিবচত্র, কি অপূি থ রথস ভবরয়া ষিাথল। িষ থাসথিজ, ঘন 

সিুজ ষোথপর মাোয় নািা-কাঁ িার সুগে েুথলর হলুদ রিং-এর বশষ, আসন্ন সূর্ থাথস্তর 

িায়ায় ষমািা ময়না-কািা ডাথলর আগায় কাঠবিড়ালীর লঘুগবি আসার্াওয়া, 

পত্রপুস্পেথলর ষস প্রাচুর্ থ সিাকার অথপক্ষা র্খন ঘন িথনর প্রাস্তিিী, ষোপোথপর 

সিীহীন িাঁকা ডাথল িথনর ষকাথনা অজানা পাবখ িবসয়া োথক, িখন িাহার মথনর 

বিবচত্র, অপূি থ, গভীর আন্রথসর িণ থনা ষস মুথখ িবলয়া কাহাথকও িুোইথি পাথর 
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না। ষস ষর্ন স্বে, ষর্ন মায়া, চাবরপাশ বঘবরয়া পাবখ গান গায়, কুর েুবর কবরয়া েবরয়া 

েুল পথড়, সূর্ থাথস্তর আথলা আরও ঘন িায়াময় হয়। 

 

এই িথনর মথধ্য ষকাোয় একিা মজা পুরাথনা পুকুর আথি, িারই পাথড় ষর্ ভািা 

মত্্রিা আথি, আজকাল ষর্মন পঞ্চান্ ঠাকুর গ্রাথমর ষদিিা, ষকাথনা সময় ওই 

মত্্থরর বিশালাক্ষী ষদিী ষসই রকম বিথলন। বিবন বিথলন গ্রাথমর মজমুদার িিংথশর 

প্রবিটষ্ঠি ষদিিা, এক সমথয় বক বিষথয় ষর্ বিবন মত্্র পবরিযাগ কবরয়া চবলয়া 

ষগথলন, আর কখনও বেবরথিন না। অথনক কাথলর কো, বিশালাক্ষীর পূজা হইথি 

ষদবখয়াথি এরূপ ষকাথনা ষলাক আর জীবিি নাই, মত্্র ভাটিয়া চুবরয়া বগয়াথি, 

মত্্থরর সম্মুথখর পুকুর মত্জয়া ষডািায় পবরণি হইয়াথি, চাবরধ্ার িথন িাইয়া 

ষেবলয়াথি, মজমুদার িিংথশও িাবি বদথি আর ষকহ নাই। 

 

ষকিল-ষসও অথনকবদন আথগ-গ্রাথমর স্বরূপ চক্রিিী বভন-গাাঁ হইথি বনমন্ত্রণ খাইয়া 

বেবরথিবিথলন-সেযার সময় নদীর ঘাথি নাবময়া আবসথি পথের ধ্াথর ষদবখথলন 

একটি সু্রী ষষাড়শী ষমথয় দাাঁড়াইয়া। স্থানটি ষলাকালয় হইথি দথূর, সেযা উত্তীণ থ 

হইয়া বগয়াবিল, পথে ষকহ ষকাোও নাই, এ সময় বনরালা িথনর ধ্াথর একটি অল্পিয়বস 

সু্রী ষমথয়থক ষদবখয়া স্বরূপ চক্রিিী দস্তুর মথিা বিত্িি হইথলন। বকন্তু বিবন 

ষকাথনা কো কবহিার পূথি থই ষমথয়টি ঈষৎ গি থবমবশ্রি অেচ বমষ্টসুথর িবলল-আবম এ 

গ্রাথমর বিশালাক্ষী ষদিী। গ্রাথম অল্পবদথন ওলাওঠার মড়ক আরম্ভ হথিিথল বদথয়া 

চিুদথশীর রাথত্র পঞ্চান্িলায় একশ আিিা কুমথড়া িবল বদথয় ষর্ন কালীপূজা কথর। 

কো ষশষ হইিার সথি সথিই স্তবম্ভি স্বরূপ চক্রিিীর ষচাথখর সামথন ষমথয়টি 

চাবরধ্াথর শীি-সেযার কুয়াশায় ধ্ীথর ধ্ীথর ষর্ন বমলাইয়া ষগল। এই ঘিনার বদন 

কথয়ক পথর সিযই ষসিার গ্রাথম ভয়ানক মড়ক ষদখা বদয়াবিল। 

 

এ সি গল্প কিিার শুবনয়াথি। জানালার ধ্াথর দাাঁড়াইথলই বিশালাক্ষী ঠাকুথরর কো 

িাহার মথন ওথঠ। ষদিী বিশালাক্ষীথক একটিিার ষদবখথি পাওয়া র্ায় না? হঠাৎ ষস 

িথনর পথে হয়থিা গলথঞ্চর লিা পাবড়থিথি–ষসই সময়– 

 

খুি সু্র ষদবখথি, রািাপাড় শাবড় পরথন, হাথি গলায় মা-দুগ থার মথিা হার িালা। 

 

–িুবম ষক? 

 

-আবম অপু। 

 

–িুবম িড় ভাথলা ষিথল, বক ির চাও? 
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ষস বিিানায় বগয়া ষশায়। এক একিার বিরবিথর হাওয়ায় কি বক লিাপািার বিক্তমধু্র 

গে ভাবসয়া আথস, টঠক দুপুরথিলা, অথনক দথূরর ষকাথনা িড় গাথির মাোর উপর 

হইথি গািবচল িাবনয়া িাবনয়া ডাথক, ষর্ন এই ষিাট্ট গ্রামখাবনর অিীি ও িিথমান 

সমস্ত ষিািখাথিা দুিঃখ শাত্স্ত িথের উথধ্ থ, শরৎ-মধ্যাথহ্নর ষরৌদ্রভরা, নীল বনজথন 

আকাশ-পথে, এক উদাস, গৃহবিিাগী পবেকথদিিার সুকথির অিদান দরূ হইথি দথূর 

বমলাইয়া চবলয়াথি। 

 

কখন ষস ঘুমাইয়া পথড় িুত্েথি পাথর না, ঘুমাইয়া উটঠয়া ষদথখ ষিলা এথকিাথর নাই। 

জানালার িাবহথর সারা িনিায় িায়া পবড়য়া আবসয়াথি, িাাঁশোথড়র আগায় রািা 

ষরাদ। 

 

প্রবিবদন এই সময়-টঠক এই িায়া-ভরা পিকালটিথি, বনজথন িথনর বদথক চাবহয়া িাহার 

অবি অদ্ভুি কো সি মথন হয়। অপূি থ খুবশথি মন ভবরয়া ওথঠ, মথন হয় এ রকম 

লিাপািার মধু্র গেভরা বদনগবল ইহার আথগ কথি একিার ষর্ন আবসয়াবিল, ষস 

সি বদথনর অনুভূি আনথ্র অস্পষ্ট িৃবি আবসয়া এই বদনগবলথক ভবিষযথির 

ষকান অবনবদথষ্ট আনথ্র আশায় ভবরয়া ষিাথল। মথন হয় একিা ষর্ন বকিু ঘটিথি, এ 

বদনগবল িুত্ে িৃো র্াইথি না—একিা িড় ষকাথনা আন্ ইহাথদর ষশথষ অথপক্ষা 

কবরয়া আথি ষর্ন! 
 

এই অপরাহুগবলর সষি আজেসাখী সুপবরবচি এই আন্ভরা িহুরূপী িনিার 

সথি কি রহসযময়, স্বে-ষদথশর িািথা ষর্ জড়াথনা আথি! িাাঁশোথড়র উপরকার 

িায়া-ভরা আকাশিার বদথক চাবহয়া ষস ষদবখথি পায়, এক িরুণ িীথরর উদারিার 

সুথর্াগ পাইয়া ষক প্রােী একজন িাহার অক্ষয় কিচ-কুিল মাবগয়া লইথি হাি 

পাবিয়াথি, বপিুবল-ষগালা পান কবরয়া ষকাোকার এক কু্ষদ্র দবরদ্র িালক ষখলথুড়থদর 

কাথি দুধ্ ষখথয়বি, দুধ্ ষখথয়বি িবলয়া উল্লাথস নৃিয কথর-ওই ষর্ ষগ্লাথড়া বভিার 

ষিলিলািা-ওইখাথনই ষিা শরশর্যাশাবয়ি প্রিীণ িীর ভীষ্মথদথির মরণাহি ওথষ্ঠ 

িীক্ষ্ণিাথণ পৃবেিী েুবড়য়া অজু্জথন ষভাগিিীধ্ারা বসঞ্চন কবরয়াবিথলন। প্রেম ষর্ৌিথন 

সররু্িাব ির কুসুবমি কানথন মৃগয়া কবরথি বগয়া রাজা দশরে মৃগভ্রথম ষর্ জল 

আহরণগি  দবরদ্র িালকথক িধ্ কথরন-ষস ঘটিয়াবিল ওই রানুবদবদথদর িাগাথনর িড় 

জাম গািিার িলায় ষর্ ষডািা-িাহারই ধ্াথর। 

 

িাহাথদর িাবড় একখানা িই আথি, পািাগথলা সি হলথদ, মলািিার খাবনকিা নাই, 

নাম ষলখা আথি ‘িীরািনা কািয’, বকন্তু ষলখথকর নাম জাথন না, ষগাড়ার বদথকর 

পািাগবল বিাঁ বড়য়া বগয়াথি। িইখানা িড় ভাথলা লাথগ।–িাহাথি ষস পবড়য়াথি– 

 

অদথূর ষদবখানু েদ, ষস েথদর িীথর 
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রাজরেী একজন র্ান গড়াগবড় 

ভগ্নঊরু! ষদবখ উথচ্চ উটঠনু কাাঁবদয়া 

এ বক কুস্বপন নাে ষদখাইলা ষমাথর! 
 

কলুইচিী ব্রথির বদন মাথয়র সথি গ্রাথম উত্তর মাথঠ ষর্ পুরাথনা মজা পুকুথরর ধ্াথর 

ষস িনথভাজন কবরথি র্ায়-ষকউ জাথন না-চাবরধ্াথর িথন ষঘরা ষসই ষিাট্ট পুকুরিাই 

মহাভারথির ষসই পিপায়ন েদ। ওই বনজথন মাথঠর পুকুরিার মথধ্য ষস ভগ্নউিু, 

অিমাবনি িীর োথক একা একা, ষকউ ষদথখ না, ষকউ ষখা াঁজ কথর না। উত্তর মাথঠর 

কলাথিগথনর ষক্ষি হইথি কৃষাথণরা বেবরয়া আথস, জনমানুথষর বচহ্ন োথক না 

ষকাথনা বদথক-ষসানাডািা মাথঠর পাথরর অনাবিষৃ্কি, িসবিশূনয, অজানা ষদথশ 

চন্দ্রহীন রাত্ত্রর ঘন অেকার ধ্ীথর ধ্ীথর বিস্তার লাভ কথর, িখন হাজার হাজার 

িিষরর পুরািন মানি-ষিদনা কখনও িা দবরদ্র বপিার প্রিঞ্চনা-মগু্ধ অথিাধ্ িালথকর 

উল্লাথস, কখনও িা এক ভাগযহি, বনিঃসি অসহায় রাজপুথত্রর িবিথি িাহার 

প্রিধ্ থমান, উৎসুক মথনর সহানুভূবিথি জাগ্রি ও সাে থক হয়। ওই অজ্ঞািনামা 

ষলখথকর িইখানা পবড়থি পবড়থি কিবদন ষর্ িাহার ষচাথখর পািা বভত্জয়া 

আবসয়াথি! 
 

িাহার িািা িাবড় নাই। িাবড় োবকথল িাহাথক এক মথন ঘথর িবসয়া দপ্তর খুবলয়া 

পবড়থি হয়। এথকিাথর ষিলা ষশষ হইয়া র্ায়। িিুও িুটি হয় না। িাহার মন িযাকুল 

হইয়া ওথঠ। আর কিক্ষণ িবসয়া িবসয়া শুভঙ্করীর আর্ থ মুখস্থ কবরথি? আজ আর 

িুত্ে ষস ষখলা কবরথি না? ষিলা িুত্ে আর আথি? িািার উপর ভাবর রাগ হয়, অবভমান 

হয়। 

 

হঠাৎ অপ্রিযাবশি ভাথি িুটি হইয়া র্ায়। িইদপ্তর ষকাথনারকথম েুপ কবরয়া এক 

জায়গায় ষেবলয়া রাবখয়া িায়াভরা উঠাথন বগয়া খুবশথি ষস নাবচথি োথক। 

 

অপূি থ অদ্ভুি পিকাল রা.বনবিড় িায়াথ ভরা গািপালার ধ্াথর ষখলাঘর.গলঞ্চলিার 

িার িািাথনা… ষখজরু ডাথলর িাাঁপ…িথনর বদক ষেথক ঠাি ঠািা গে িাবহর 

হয়.রািা ষরাদিুকু ষজঠমহাশয়থদর ষপাথড়া বভিায় িািাবিথলিু গাথির মাোয় বচক্ 

বচক কথর…চকচথক িাদামী রি-এর ডানাওয়ালা ষিথড়া পাবখ িনকলাবম ষোথপ 

উবড়য়া আবসয়া িথস…িাজা মাটির গে…ষিথলমানুথষর জগৎ ভরপুর আনথ্ 

উিবলয়া ওথঠ, কাহাথক ষস বক কবরয়া িুোইথি ষস বক আন্! 
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সেযার পর সি থজয়া ভাি চড়াইয়াবিল। অপু দাওয়ায় মাদুর পাবিয়া িবসয়া আথি। খুি 

অেকার, একিানা বিবি ষপাকা ডাবকথিথি। 

 

অপু ত্জজ্ঞাসা কবরল-পুথজার আর কবদন আথি, মা? 

 

দুগ থা িাঁটি পাবিয়া িরকাবর কাটিথিবিল। িবলল, আর িাইশ বদন আথি, না মা? 

 

ষস বহসাি টঠক কবরয়াথি। িাহার িািা িাবড় আবসথি, অপুর, মাথয়র, িাহার জনয 

পুিুল, কাপড়, আলিা। 

 

আজকাল ষস িড় হইয়াথি িবলয়া িাহার মা অনয পাড়ায় বগয়া বনমন্ত্রণ খাইথি ষদয় 

না। লুবচ খাইথি ষকমন িাহা ষস প্রায় ভুবলয়া বগয়াথি। েুিুেুথি ষকাজাগরী পূবণ থমার 

ষজযাৎস্না-ভরা রাথত্র িাাঁশিথনর আথলািায়ায় জাল-িুনাবন পে িাবহয়া ষস আথগ আথগ 

পাড়ায় পাড়ায় ষিড়াইয়া লক্ষ্মীপূজার খই-মুবড় ভাজা আাঁচল ভবরয়া লইয়া আবসি। 

িাবড়থি িাবড়থি শাাঁখ িাথজ, পথে লুবচভাজার গে িাবহর হয়, হয়থিা পাড়ার ষকউ 

পূজার শীিথলর পনথিদয একখানা িাহাথদর িাবড়থি পাঠাইয়া ষদয়। ষসও অথনক খই-

মুবড় আবনি, িাহার মা দুইবদন ধ্বরয়া িাহাথদর জলপান খাইথি বদি, বনথজও খাইি। 

ষসিার ষসজ ঠাকরুন িবলয়াবিল-ভদ্র ষলাথকর ষমথয় আিার চাষা ষলাথকর মথিা 

িাবড়-িাবড় ঘুথর খই-মুবড় বনথয় ষিড়াথি বক? ওসি ষদখথি খারাপ.ওরকম আর পাটঠথয় 

না। ষিৌমা-ষসই হইথি ষস আর র্ায় না। 

 

দুগ থা িবলল-িাস ষখলথি? 

 

–িা। র্া, ও ঘর ষেথক িাসিা বনথয় আয়, একিু ষখবল— 

 

দুগ থা বিপন্নমুথখ অপুর বদথক চাবহল। 

 

অপু হাবসয়া িবলল-চল আবম দাাঁড়াত্চ্চ— 

 

িাহাথদর মা িবলল-আহযাাঁ-হা, ষমথয়র ভয় ষদথখ আর িাাঁবচথন, সারাবদন িথল ষহাঁ টি-

মাটি ওপর কথর ষিড়ািার সময় ভয় োথক না, আর রাত্ত্রথি এঘর ষেথক ওঘর ষর্থি 

এথকিাথর সি আড়ষ্ট;… 

 

বশষযিাবড় হইথি অপুর আনা ষসই িাসথজাড়ািা। িাস ষখলায় বিনজথনরই কৃবিত্ব 

সমান। অপু এখনও সি রিং ষচথন না-মাথে মাথে হাথির িাস বিপক্ষদথলর ষখথলায়াড় 

মাথক ষদখাইয়া িথল, এিা বক রিং, িুইিন? দযাথখা না মা– 
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দুগ থার মন আজ খুি খুবশ আথি। রাত্ত্রথি রান্না প্রায়ই হয় না, ওথিলার িাবস ভাি 

িিকাবর োথক। আজ ভাি চবড়য়াথি, িরকাবর রান্না হইথি, ইহাথি িাহার মহা 

আন্। আজ ষর্ন একিা উৎসথির বদন। অপু িবলল-িাস ষখলথি ষখলথি ষসই 

গল্পিা িথল না। মা, ষসই শযামলঙ্কার গল্পিা? 

 

হঠাৎ ষস মাথয়র ষকাথল মাো রাবখয়া শূইয়া পথড়। মাথয়র গাথয় হাি িলুাইথি িলুাইথি 

আিদাথরর সুথর িথল—ষসই িড়ািা িথল না। মা, ষসই–শযামলঙ্কা িািনা িাথি মাটিথি 

লুিায় ষকশ। 

 

দুগ থা িথল-ষখলার সময় িড়া িলথল ষখলা বক কথর হথি অপু? ওঠ— 

 

সি থজয়া িবলল-দুগগা, পািালথকাাঁড় আজ ষকাোয় ষপবল ষর? –ষসই ষর্ ষগা াঁসাইথদর 

িড় িাগানিা আথি? ষসই রাষ্ট্ৰী গাই খুাঁজথি একিার িুই আবি আবম, অপু? ষসখাথন 

অথনক েুথিবিল, ষকউ ষির পায়বন, মা, খুি িন বক না? িা হথল ষলাথক িুথল বনথয় 

ষর্ি– 

 

অপু িবলল-ষসখাথন বগইবিবল? উিঃ, ষস ষর্ িড় িন ষর বদবদ! ‘ 

 

সি থজয়া সথস্নথহ িার িার ষিথলর বদথক চাবহয়া ষদবখথিবিল। ষসবদনকার ষসই অপু -

আয় চাাঁদ আয় চাদ, ষখাকথনর কপাথল টি-ই-ই-ই বদথয় র্া—িবলথল িার িার কথলর 

পুিুথলর মথিা চাথদর মথিা কপালখবন অিুবলিদ্ধ হথস্তর বদথক েুকাইয়া বদি, ষস বক 

না। আজ িাস ষখবলথি িবসয়াথি! িাহার কাথি দৃশযিা িড় অবভনি ষঠথক। অপু 

ষখবলথি না পাবরথল িা আশা কবরয়া ষকাথনা বপিু ত্জবিথি না পাবরথল বকিংিা অপুর 

হাথি খারাপ িাসগথলা বগয়া বনথজর হাথি ভাথলা িাস আবসথল, বিপক্ষদথলর 

ষখথলায়াড় হইয়াও িাহার মথন কষ্ট হইথিবিল। 

 

দুগ থা িবলল-আজ বক হথয়থি জাথনা মা— 

 

অপু িবলল-র্ািঃ, িা হথল ষিার সথি আবড় করথিা, িথল দযাখ- 
 

–করথগ র্া আবড়-ষশাথনা মা, ও ষপাস্তদানার নাম জাথন না, আজ রাজীথদর িাবড় 

ষপাস্তদানা রদুথর বদথয়থচ, ও িথল্প, বক রাজীবদ? রাজী িথল্প, র্টষ্টমধু্, ষখথয় দযাখ-ও 

ষখথয় এথলা মা ষসখাথন দাাঁবড়থয়, িুেথি পাথল্প না ষর্ ষপাস্ত-এমন ষিাকা-না মা? 

 

অপু মুথখ িবলল িথি বকন্তু বদবদর সবহি ষস আবড় কবরথি না। ষসই ষর্ ষর্বদন িাহাঙ্ক 

পাকা মাকাল েলগথলা সিুযদা লইয়া পলাইয়াবিল, ষসবদন িাহার বদবদ সারাবদন িন 

িাগান খুাঁত্জয়া সেযার সময় ষকাো হইথি আাঁচথল। িাাঁবধ্য়া একরাশ মাকাল েল 
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আবনয়া িাহার সম্মুথখ খুবলয়া ষদখাইয়া িবলয়াবিল–ষকমন হল এখন? িড় ষর্ 

কাাঁদবিবল সকালথিলা? ষস সেযায় বকথস ষস ষিবশ আন্ পাইয়াবিল—মাকাল 

েলগথলা হইথি বক বদবদর মুথখর, বিথশষ কবরয়া িাহার ডাগর ষচাথখর মমিা ভরা 

বস্নগ্ধ হাবস হইথি-িাহা ষস জাথন না। 

 

-িকার ষখলা অপু িুথে সুথজ ষখবলস?-দুগ থা মহাখুবশর সবহি িাস কুড়াইয়া সাজাইথি 

লাবগল। 

 

–বক েুথলর গে ষিরুথচ্চ, না বদবদ? 

 

িাহাথদর মা িবলল, িাহথদর ষজঠামশায়থদর বভিার বপিথন িাবিমগাি আথি, ষসই 

েুথলর গে। অপু ও দুগ থা দুজথনই আগ্রথহর সুথর ত্জজ্ঞাসা কবরল-হযা াঁ মা, ওই 

িাবিমিলায় একিার িাঘ এথসবিল িথলবিথল না? বকন্তু িাহার মা িাড়ািাবড় িাস 

ষেবলয়া উটঠয়া িবলল-ওই র্ািঃ ভাি পুথড় ষগল, ধ্রাগে ষিবরথয়থি-ভািিা নাবমথয় 

দাাঁড়া িলবচ– 

 

খাইথি িবসয়া দুগ থা িবলল-পািালথকাাঁথড়র িরকাবরিা বক সু্র ষখথি হথয়থচ মা! 
 

িাহার মুখ স্বগীয় িৃবপ্তথি ভবরয়া উটঠল। 

 

সথি সথি অপুও িবলল-িািঃ ষখথি টঠক মািংথসর মথিা, না বদবদ? পািালথকাাঁড় এক 

জায়গায় কি েুথি আথি মা, আবম ভাবি িযাথির িািা, িাই িুবল ষন— 

 

উভথয়র উেবসি প্রশিংসা-িাথকয সি থজয়ার িকু গথি থ ও িৃবপ্তথি ভবরয়া উটঠল। িিওু 

বক আর উপরু্ক্ত উপকরণ ষস পাইয়াথি? ষলাথকর িাবড়থি ষভাথজ রাাঁবধ্থি ডাথক 

ষসজঠাকরুনথক, ডাকুক না ষদবখ একিার িাহাথক, রান্না কাহাথক িথল 

ষসজঠাকরুনথক ষস-হযা াঁ। 

 

সি থজয়া িবলল-অপুর হাথি জল ষেথল ষদ দুগগা, ও বক ষিথলি কাি? ওই রাস্তার 

মােখাথন মুখ ষধ্ায়? ষরাজই রাথত্র িুবম ওই পথের উপর– 

 

বকন্তু অপু আর এক পাও নবড়থি চাথহ না, সম্মুথখর ষসই ভািা পাবচথলর োক, 

অেকার িাাঁশিন, ষোপ-জিথলর অেকার ত্েথির বিবচর মথিা কাথলা। ষপাথড়া 

বভথিিাবড়…আরও অজানা কি বক বিভীবষকা! ষস িুত্েথি পাথর না ষর্খাথন প্রাণ 

লইয়া িানািাবন ষসখাথন পথের উপর আাঁচাথনািাই বক এি ষিবশ; িাহার পথর সকথল 

বগয়া ঘুমাইয়া পথড়। রাত্ত্র গভীর হয়, িাবিম েুথলর উগ্র সুিাথস ষহমথের আাঁচ-লাগা 

বশবশরাদ্র পনশ িাযু় ভবরয়া র্ায়। মধ্যরাথত্র ষিণুিনশীথষ থ কৃষ্ণপথক্ষর চাাঁথদর স্নান 
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ষজযাৎস্না উটঠয়া বশবশরবসক্ত গািপালায়, ডাথল-পািায় বচকবচক্ কথর। আথলা-

আাঁধ্াথরর অপরূপ মায়ায় িনপ্রাস্ত ঘুমে পরীর ষদথশর মথিা। রহসয-ভরা। শন শন 

কবরয়া হঠাৎ হয়থিা এক েলক হাওয়া ষসৌদাবলর ডাল দুলাইয়া, ষিলাকুচা ষোথপর 

মাো কাঁ পাইয়া িবহয়া র্ায়। 

 

এক-একবদন এই সমথয় অপুর ঘুম ভাটিয়া র্াইি। 

 

ষসই ষদিী ষর্ন আবসয়াথিন, ষসই গ্রাথমর বিিৃি অবধ্ষ্ঠাত্রী ষদিী বিশালাক্ষী। 

 

পুবলনশাবলনী ইিামিীর ডাবলথমর ষরায়ার মথিা স্বে জথলর ধ্াথর, কুচা শযাওলা ভরা। 

ঠািা কাদায় কিবদন আথগ র্াহাথদর চরণ-বচহ্ন লুপ্ত হইয়া বগয়াথি, িীথরর প্রাচীন 

সপ্তপণ থিাও হয়থিা র্াথদর ষদথখ নাই, পুরাথনা কাথলর অবধ্ষ্ঠাত্রী ষদিীর মত্ থর িারাই 

এক সমথয় েুল-েল-পনথিথদয পূজা বদি, আজকালকার ষলাথকরা ষক িাাঁহাথক 

জাথন? 

 

বিবন বকন্তু এ গ্রামথক এখনও ষভাথলন নাই। 

 

গ্রাম বনরু্বি হইয়া ষগথল অথনক রাথত্র, বিবন িথন িথন েুল েুিাইয়া ষিড়ান, বিহি-

বশশুথদর ষদখাশুনা কথরন, ষজযাৎস্না-রাথত্রর ষশষ প্রহথর ষিাট্ট ষিাট্ট ষমৌমাবিথদর 

চাকগবল িুথনা-ভাওরা, নািুকান, পুথয়া েুথলর বমষ্ট মধু্থি ভরাইয়া ষদন। 

 

বিবন জাথনন ষকান ষোথপর ষকাথণ িাসক েুথলর মাো লুকাইয়া আথি, বনভৃি িথনর 

মথধ্য িাবিম েুথলর দল ষকাোয় গাথির িায়ায় শূইয়া,ইিামিীর ষকান িাাঁথক সিুজ 

শযাওলার োাঁথক োাঁথক নীল-পাপবড় কলবমেুথলর দল বভড় পাকাইয়া িুবলথিথি, কাঁিা 

গাথির ডালপালার মথধ্য ষিাট্ট খথড়র িাসায় িুনিুবন পাবখর ষিথলথমথয়রা ষকাোয় ঘমু 

ভাটিয়া উটঠল। 

 

িার রূথপর বস্নগ্ধ আথলায় িন ষর্ন ভবরয়া বগয়াথি। নীরিিায়, ষজযাৎস্নায়, সুগথে, 

অস্পষ্ট আথলা-আাঁধ্াথরর মায়ায় রাত্ত্রর অপরূপ শ্রী। 

 

বদথনর আথলা েুটিিার আথগই বকন্তু িনলক্ষ্মী ষকাোয় বমলাইয়া র্ান, স্বরূপ চক্রিিীর 

পর িাহাথক ষকহ ষকাথনাবদন ষদথখ নাই। 
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সপ্তদশ পবরথেদ 
গ্রাথমর অন্নদা রায় মহাশয় সম্প্রবি িড় বিপথদ পবড়য়াথিন। 

 

গ্রাথমর জবরপ আসাথি উত্তর মাথঠ িাাঁিু পবড়য়াথি। জবরথপর িড় কম থচারী মাথঠর 

মথধ্য নদীর ধ্াথর অবেস খুবলয়াথিন, ষিািখাথিা আমলাও সথি আবসয়াথি বিস্তর। 

গ্রাথমর সকল ভদ্রথলাকই বকিু জবমজমার মাবলক; বপিৃপুরুথষর অত্জথি এই সি 

সম্পবত্তর বনরাপদ কূথল জীিনিরণীর লবগ কবষয়া পুাঁবিথয় জড় পদাথে থর নযায় 

উদযমহীন, গবিহীন বনত্িয় অিস্থায় বদনগবল একরূপ ষিশই কাটিথিবিল। বকন্তু 

এিার সকথলই একিু বিপদগ্রস্ত হইয়া পবড়য়াথিন। রাম হয়থিা শযাথমর জবম 

বনবি থিাথদ বনথজর িবলয়া ষভাগ কবরয়া আবসথিথি, র্দু দশ বিঘার খাজনায় িাথরা বিঘা 

বনরুপদ্রথি দখল কবরথিথি, এিবদন র্াহা পূণ থ শাবেথি বনম্পন্ন হইথিবিল, এইিার 

ষসই সকথলর মথধ্য ষগালমাল ষপৌৌঁবিল। বিপদ একরূপ সি থজনীন হইথলও অন্নদা 

রাথয়র বিপদ একিু অনয ধ্রথনর িা একিু ষিবশ গরুির। িাাঁহার এক জ্ঞাবিভ্রািা 

িহুবদন র্ািৎ পত্িমপ্রিাসী। এিবদন বিবন উক্ত প্রিাসী জ্ঞাবির আম-কাঁঠাথলর িাগান 

ও জবম বনবি থথয় ষভাগ কবরথিবিথলন এিিং সম্পূণ থ ভরসা বিল জবরথপর সময় পাবরয়া 

উটঠথল সিই, অেিপথক্ষ কিকািংশ বনথজর িবলয়া বলখাইয়া লইথিন, বকন্তু বক জাবন 

গ্রাথমর ষক উক্ত প্রিাসী জ্ঞাবিথক বক পত্র বলবখয়াথি।–েথল অদয বদন দথশক হইল 

জ্ঞাবিভ্রািার ষজযষ্ঠপুত্রটি জরীথপর সময় বিষয়সম্পবত্ত ষদখাথশানা কবরথি 

আবসয়াথি। মুথখর গ্রাস ষিা ষগলই, িাহা িাড়া বিপদ আরও আথি। ওই আত্মীথয়র 

অিংথশর ঘরগবলই িাবড়র মথধ্য ভাথলা, রায় মহাশয় গি বিশ িৎসর  ষসগবল বনথজ 

দখল কবরয়া আবসথিথিম, ষসগবল িাবড়য়া বদথি হইয়াথি।–জ্ঞাবিপুত্রটি ষশৌবখন 

ধ্রথনর কথলথজর ষিথল, একখাবনথি ষশায়, একখাবনথি পড়াশুনা কথর উপথরর 

ঘরখাবন হইথি ষলাহার বস্ুক, িেকী মাল, কাগজপত্রাবদ সরাইয়া ষেবলথি হইয়াথি। 

বনথচর ষর্ ঘথর পাবলি-পাড়া হইথি সস্তাদথর ষকনা কবড়িারগা রবক্ষি বিল, ষস ঘরও 

শীঘ্ৰ িাবড়য়া বদথি হইথি। 

 

পিকালথিলা। অন্নদা রাথয়র চিীমিথপ পাড়ার কথয়কটি ষলাক আবসয়াথিন- এই 

সমথয়ই পাশা ষখলার মজবলশ িথস। বকন্তু অদয এখনও কাজ ষমথি নাই। অন্নদা রায় 

এথক এথক সমাগি খািকপত্র বিদায় কবরথিবিথলন। 

 

উঠাথনর ষরায়াথকর টঠক বনথচই একটি অল্পিয়বস কৃষক-িধূ্ একিা ষিাি ষিথল সথি 

লইয়া অথনকক্ষণ হইথি ষঘামিা বদয়া িবসয়া বিল, ষস এইিার িাহার পালা আবসয়াথি 

ভাবিয়া উটঠয়া দাাঁড়াইল। রায় মহাশয় মাো সামথন একিু বনচু কবরয়া চশমার উপর 

হইথি িাহার বদথক চাবহয়া িবলথলন-ষক? ষিার আিার বক? 
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কৃষক-িেুটি আাঁচথলর খুাঁি খুবলথি খুবলথি বনম্নকথি িবলল-মুই বকিু িাকার ষজাগাড়া 

কবরবচ অথনক কথষ্ট, ষমার িাকাডা ষনন.আর ষগালার চাবিিা খুথল দযান, িড় কষ্ট 

র্াথে মবনি ঠাকুর, ষস আর বক িলথিা।– 

 

অন্নদা রাথয়র মুখ প্রসন্ন হইল, িবলথলন-হবর, ষনও ষিা ওর িাকািা গথন। খািাখানায় 

ষদথখা িাবরখিা, সুদিা আর একিার বহথসি কথর ষদথখা– 

 

কৃষক-িধূ্ আাঁচথলর খুাঁি হইথি িাকা িাবহর কবরয়া হবরহথরর সম্মুথখ ষরায়াথকর ধ্াথর 

রাবখয়া বদল। হবরহর গবনয়া িবলল-পাাঁচ িকা? 

 

রায় মহাশয় িবলথলন-আো-জমা কথর নাও-িারপর আর িাকা কই? 

 

-ওই এখন নযান, িারপর ষদথিা-মুই গবির খাটিথয়-ষশাধ্ কথর ষিালথিা, এখন ওই 

বনথয় ষমার ষগালার চাবিড়া খুথল দযান, ষমার মাথিাথর দুথিা ষখইথয় ষিা আথগ িাঁচাই, 

িার পর ঘরথদার েুথিা হথয় বগথয়থি, ষস না হয়-। 

 

এমন বনরুথিথগ কো িবলথিবিল ষর্ন ষগালার চাবি িাহার করিলগি হইয়া বগয়াথি। 

রায় মহাশয়থক বচবনথি িাহার বিলম্ব বিল। 

 

রায় মহাশয় কো ষশষ কবরথি না বদয়াই িবলথলন-ওিঃ, ভাবর ষর্ ষদখবি মাগীর 

আিদার, চবল্লশ িাকার কািাকাবি সুথদ আসথল িাবক-পাাঁচ িাকা এবনবচ, বনথয় ষগালা 

খুথল দযান, ষিাি ষলাথকর কািই আলাদা।—র্া এখন দুপুরথিলা বদক কবরস ষন— 

 

কৃষক-িধূ্ চিীমিথপর অনয কাহারও অপবরবচি নথহ, দীনু ভট্টচাবর্য ষচাথখ ভাথলা 

ষদবখথিন না, িবলথলন-ষক ও অন্নদা? 

 

-ওই ও-পাড়ার িমথরথজর ষিৌ-বদন চাথরক ষহাল িমথরজ না মারা বগথয়থচ? সুথদ 

আসথল চবল্লশ িাকা িাবক, িাই মরিার বদনই বিথকল ষেথক ষগালায় চাবি বদথয় 

ষরথখবচ, এখন ষগালা খুবলথয় দযান-ষহন করুন-ষিন করুন– 

 

পাথয়র িলা হইথি মাটি সবরয়া ষগথলও িমুথরথজর ষিৌ অি চমবকয়া উটঠি না-ষস 

িযাপার এখন অথনকিা িুত্েল, আগাইয়া আবসয়া িবলল-ওকো িলথিন না। মবনি 

ঠাকুর, ষমার ষখাকার একিা িুথপার বনমেল ষিল, ও িির গবড়থয় বদইবিল! িাই ষভাাঁদা 

ষসকরার ষদাকাথন বিত্ক্র কথল্প পাাঁচিা িাকা ষদথল–ষিথলমানুথষর ত্জবনস িযাচিার 

ইথে ষিল না, িা বক কবর, এখন দুথিা ষখইথয় িাঁবচ, ভািলাম এর পর বদন ষদন মাবলক 

ষিা ষমার িািাথর মুই আিার বনমেল গবড়থয় ষদথিা! িা ষদন মবনি ঠাকুর চাবিডা 

বগথয়– 
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–র্া র্া-এখন র্া-এ সি িাকাকবড়র কাি বক নাথক কাঁ বদথলই ষমথিা? িা ষমথি না। ষস 

িুই বক িুেবি, োকথিা ষিার ষসায়ামী ষিা িুেথি, র্া এখন বদক্ কবরস বন-ওই পাাঁচ 

িাকা ষিার নাথম জমা পরল-িাবক িাকা বনথয় আয় িারপর ষদখা র্াথি। 

 

অন্নদা রায় চশমা খুবলয়া খাথপর মথধ্য পুবরথি পুবরথি উটঠয়া পবড়থলন ও িাবড়র 

বভিথর চবলয়া র্াইিার উথদযাগ কবরথলন। িমথরথজর ষিৌ আকুল সুথর িবলয়া উটঠল-

কথন র্ান ও মবনি ঠাকুর, ষমার ষখাকার একিা উপায় কথর র্ান, ওথর মুই খাওয়াথিা 

বক, এক পয়সার মুবড় বকথন ষদিার ষর্ পয়সা ষনই।–ষমার ষগালা না খুথল দযান, ষমার 

িাকা কড়া ষমাথর ষেরি দযান– 

 

রায় মহাশয় মুখ বখচাইয়া িবলথলন—র্া র্া সথ্ ষিলা মাগী েযাচু েযাচু কবরস ষন-

এক মুথঠা িাকা জথল র্াথচ্চ িার সথি ষখা াঁজ ষনই, ষগালা খুথল দাও, িাকা ষেরি দাও-

ষগালায় আথি বক ষিারা? ষজার শাবল চাথরক ধ্ান, িাথি িাকা ষশাধ্ র্াথি? ও পাাঁচ 

িাকাও উশুল রথয় পরল, আমার িাকা ষদখথিা না! ওাঁর ষিথল বক খাথি িথল দাও-ষিথল 

বক খাথি িা আবম বক জাবন? র্া, পবরস ষিা নাবলশ কথর ষখালাথগ র্া– 

 

রায় মহাশয় িাবড়র মথধ্য চবলয়া ষগথল দীনু ভট্টচাবর্য িবলথলন-হযাথগা ষিৌ, িমথরজ 

ক’বদন হল—কই িা ষিা– 

 

-িুধ্িাথরর বদন িািা ঠাকুর, হাি ষে। ভািন মাি আনথল, ষপয়াজ বদথয় রাাঁধ্লাম-ভাি 

ষদলাম-সহজ মানুষ ভাথলা ষখথল বদবিয-ষখথয় িলথল ষমার শীি করথচ, কাাঁো চাপা 

বদথয় দাও, ষদলাম-ওমা সইথি িারা উঠবি না উঠবি মানুষ ষদবখ আর সাড়াশব্দ ষদয় 

না, দুপুর হাবি না হবি পমাথর পথে িবসথয়-ষমার ষখাকাথর পথে িবসথয়-ষচাথখর জথল 

িাহার গলা আিকাইয়া ষগল; বমনবির সুথর িবলল-আপনারা এিু িথলন-িথল ষগালার 

চাবিড়া বদইথয় দযান, সিংসাথর িড় কষ্ট হথয়থচ-কজথ বক মুই িাবক রাখথিা।–ষে কথর 

ষহাক– 

 

এই সমথয় নিাগি জ্ঞাবিপুত্রটি আবসয়া পড়াথি কোিািথা িে হইল। দীনু িবলথলন-

এথসা ষহ নীথরন িািাজী, মাথঠর বদথক ষিড়াথি বগথর্বিথল িুত্ে? এই ষিামার িাপ-

ঠাকুরদার ষদশ িুেথল ষহ, বক রকম ষদখথল িল? 

 

নীথরন একিু হাবসল। িাহার িয়স একুশ-িাইথশর ষিবশ নয়, ষিশ িবলষ্ঠ গড়ন, 

সুপুরুষ। কবলকািার কথলথজ আইন পথড়, অিযে ষমৌনী প্রকৃবির মানুষ-ষদবখিার 

জনয বপিা কিৃথক ষপ্রবিি হইথলও কাজকম থ ষস বকিুই ষদথখ না ষিাথেও না, বদনরাি 
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নথভল পবড়য়া ও ি্ুক ষু্টবড়য়া কািায়। সথি একটি ি্ুক আবনয়াথি, বশকাথরর 

ষোাঁক খুি। 

 

নীথরন উপথর বনথজর ঘথর েুবকথি বগয়া ষদবখল, ষগাকুথলর রী ঘথরর ষমথজথি িবসয়া 

পবড়য়া ষমজ হইথি বক খুাঁটিয়া খুাঁটিয়া িুবলথিথি। ষদাথরর কাথি র্াইথিই িাহার নজর 

পথড়াল, িাহার দাবম বিলািী আথলািা ষমথজথি িসাথনা; উহার কাথচর ডু়মিা ভাটিয়া 

চুরমার হইয়াথি, সািা ষমথজথি কাাঁচ িড়াথনা। ষদাথরর কাথি জিুাি শব্দ পাইয়া 

ষগাকুথলৰ রী চমকাইয়া বপিন বেবরয়া চাবহল, ষস আাঁচল পাবিয়া ষমথজ হইথি কাাঁথচর 

িুকরাগবল খুটিয়া খুটির্া িুবলথিবিল,-ভাথি মথন হয় প্রবিবদথনি মথিা ঘর পবরষ্কার 

কবরথি আবসয়া আথলাটি জবুলথি বগয়াবিল, বক কবিয়া ভাটির্া ষেবলয়াথি এিিং 

আথলার মাবলক আবসিার পূথি থই বনথজই অপিাথধ্র বচহ্নগবল িাড়ািাবড় সরাইর্া 

ষেবলিার ষচষ্টায় বিল, হঠাৎ িামাল ধ্রা পবড়য়া অিযে অপ্রবিভ হইল। ক্ষবিকাবরণীি 

লজ্জাি ভারিা লঘু কবরয়া বদিার জনযই নীথরন হাবসর্া িবলয়া উটঠল–এই ষর্ ষিৌবদ, 

আথলািা ষভথি িথস আথিন িুত্ে? এই ষদখুন ধ্রা পথড় ষগথলন, জাথনন ষিা আইন 

পবড়। আো এখন একিু চা কথি বনথয় আসুন ষিা ষিৌবদ, চািু কথর, ষদবখ ষকমন 

কাথজর ষলাক। দাাঁড়ান আথলািা ষজথল বনই, ভাবগযাস িাথে আর একিা ডু়ম আথি। 

 

ষগাকুথলর রী। সলজ্জ সুথর িবলল, ষদশলাই আনথিা ঠাকুরথপা? 

 

নীথরন ষকৌিুথকর সুথর িবলল-ষদশলাই আথনন বন। িথি আথলা ষপথড় বক করবিথলন 

শুবন? 

 

িধূ্ এিার হাবসয়া ষেবলল, বনম্নসুথর িবলল-িুল পথড় রথয়থচ, ভািলুম একিু মথুি বদই, 

িা ষর্মন কাঁ চিা নামাথি ষগলাম, বক জাবন ও সি ইিংবরত্জ কথলর আথলা-কো ষশষ না 

কবিয়াই ষস পুনরায় সলজ হাবসয়া বনথচ পলাইল! 
 

নীথরন। দশ িাথরা বদন আবসয়াথি িথি, সম্পথকথ ষিৌবদবদ হইথলও ষগাকুথলর রীর সথি 

িাহার বিথশষ আলাপ হয় নাই। কাঁ চ ভািার সেযা হইথি বকন্তু উভথয়র মথধ্য নূিন 

পবরচথর্ি সিংথকাচিা কাটিয়া ষগল। নীথরন অিস্থাপন্ন বপিাি পুত্র, িাহার উপর 

িািংলাথদথশর পাড়াগা াঁথয় এই প্রেম আসা, বনিঃসি আন্হীন প্রিাথস বদনগবল 

কাটিথি চাবহথিবিল না। সমিয়বস ষিৌবদর সবহি পবিচাথর্র পেিা সহজ হইয়া 

র্াওয়ার পর হইথি সকাল-সেযায় চা-পাথনর সময়টি সহজ আদান-প্রদাথনর মাধু্থর্ থ 

আন্পূণ থ হইয়া উটঠল!… 

 

দুপুথর ষসবদন দুগ থা ষিড়াইথি আবসল। রান্নাঘথরর দুয়াথর উাঁবক মাবরয়া িবলল-বক 

রাধ্থচা ও খুবড়মা? 
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িধূ্ িবলল-আয় মা আয়, একিু কাজ কথর বদবি? একা আর ষপথর উঠুবচথন।… 

 

দুগ থা মাথে মাথে র্খনই আথস, খুবড়মার কাথর্ থ সাহার্য কথর। ষস মাি কুটিথি কুটিথি 

িবলল-হযা াঁ খুবড়মা, এ কাাঁকড়া ষকাোয় ষপথলা? এ কাাঁকড়া ষিা খায় না। 

 

-ষকন খাথি না ষর, দরূ। বিধু্ ষজথলবন িথল ষগল এ কাাঁকড়া সিাই খায়। 

 

-হযা াঁ  খুবড়মা, ওমা ষসবক, িুবম বকনথল? 

 

-বকনালামই ষিা, ওই অিগথলা পাাঁচ পয়সায় বদথয়থচ বিধু্। 

 

দুগ থা বকিু িবলল না। মথন মথন ভাবিল-খুবড়মার আর সি ভাথলা, ষকিল একিু ষিাকা! 

এ কাাঁকড়া আিার পয়সা বদথয় ষকথনই িা ষক, খায়ই িা ষক? ভাথলামানুষ ষপথয় বিধু্ 

ঠবকথয় বনথয়থচ। সথি সথি এই সরলা খুবড়মাটির উপর িাহার ষস্নহ বনবিড়িার হইয়া 

উটঠল। 

 

ষসবদন নাবক ষগাকুল-কাক খুবড়মার মাোয় খড়থমর িাবড় মাবরয়াবিল—স্বণ থ 

ষগায়াবলনী িাহাথদর িাবড় গল্প কথর। ষস-ও ষসবদন নদীর ঘাথি স্নান কবরথি বগথয়বিল। 

খুবড়মা স্নান কবরথি আবসয়া মাো ডু়িাইয়া স্নান কবরল না, পাথি জ্বালা কথর। ষসবদন 

দুিঃথখ িাহার িুক োটিয়া র্াইথিবিল; বকন্তু বকিু িথল নাই পাথি খুবড়মা অপ্রবিভ 

হয়—এক ঘাি ষলাথকর সামথন লজ্জা পায়। িিুও রায়-ষজটঠ ত্জজ্ঞাসা 

কবরয়াবিথলন।–ষিৌমা, নইথল না?.. 
 

খুবড়মা হাবসয়া উত্তর বদল-নাথিা না। আজ আর বদবদমা, শরীরিা ভাথলা ষনই।… 

 

খুবড়মা ভাবিয়াবিল। িাহার মার খাওয়ার কো িুত্ে ষকহ জাথন না। বকন্তু খুবড়মা ঘাি 

হইথি উটঠয়া ষগথলই রায়-ষজটঠ িবলল-ষদথখথচা ষিাঁিাথক বক রকম ষমথরথচ ষগাকুথলা, 

মাোর চুথল রক্ত এথকিাথর আঠা হথয় এটি আথি!..রায়-ষজটঠর ভাবর অনযায়। জাথনা 

ষিা িাপু, িথি আিার ত্জথজ্ঞস করাই িা ষকন, আর সকলথক িলাই িা ষকন? 

 

মাি ধু্ইয়া রাবখয়া চবলয়া র্াইিার সময় দুগ থা ভথয় ভথয় িবলল—খুবড়মা, ষিামাথদর 

বচথড়র ধ্ান আথি? মা িলবিল। অপু বচথড় ষখথি ষচথয়থি, িা আমাথদর ষিা এিার 

ধ্ান ষকনা হয়বন।. 
 

ষগাকুথলর িুক চুবপ চুবপ িবলল-আবসস এখন দুপুথরর পর l.দালাথনর বদথক ইশারায় 

ষদখাইয়া কবহল-ঘুমুল আবসস! 
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দুগ থা ত্জজ্ঞাসা কবরল-খুবড়মা, ষিামাথদর িাবড় ষক এথসথি, আবম একবদনও ষদবখবন 

বকন্তু। 

 

—ঠাকুরথপাথক ষদবখসবন? এখন ষনই ষকাোয় ষিবরথয়থচ, বিথকলথিলা আবসস, ষদখা 

হথি এখন .িারপর ষগাকুথলর িউ হাবসয়া িবলল—ষিার সথি ঠাকুরথপার বিথয় হথল 

বকন্তু বদবিয মানায়। 

 

দুগ থা লজ্জায় রািা হইয়া িবলল-দরূ! 
 

ষগাকুথলর িউ আিার হাবসয়া িবলল-ষকন ষর, দরূ ষকন? ষকন, আমাথদর ষমথয় বক 

খারাপ? ষদবখ?…ষস দুগ থার বচিুথক হাি বদয়া মুখখানা একিু উাঁচু কবরয়া িুবলয়া ধ্বরয়া 

িবলল-দযাখ ষিা এমন দুগগা প্রবিমার মথিা সু্র মুখখাবন? হলই িা িাথপর পয়সা 

ষনই? 

 

দুগ থা োাঁকুবন বদয়া বনথজথক িাড়াইয়া লইয়া কবহলা-র্াও, খুবড়মা ষর্ন বক…পথর ষস 

একপ্রকার িুটিয়াই বখড়বক ষদার বদয়া িাবহর হইয়া ষগল। র্াইথি র্াইথি ষস ভাবিল-

খুবড়মার আর সি ভাথলা, ষকিল একিু ষিাকা, নইথল দযাথখা না…? দরূ! 
 

দুগ থা চবলয়া র্াইথি না র্াইথি স্বণ থ ষগায়াবলনী দুধ্ দুবহথি আবসল। িধূ্ ঘর হইথি 

িবলল— ও সন্ন, আমার হাি ষজাড়া, িািুরিা ওই িাইথরর উথঠাথন বপিুবল-গাথি িাধ্া 

আথি–বনথয় আয়, আর ষরায়াথক ঘটিিা মাজা আথি দযাখ। 

 

সখী ঠাকরুথনর এিক্ষথণ পুজাবহক সমাপ্ত হইল। বিবন িাবহথর আবসয়া উত্তর বদথক 

স্থানীয় কালীমত্্থরর উথদ্দথশ মুখ বেরাইয়া প্রণাম কবরথি কবরথি িাবনয়া িাবনয়া 

আিৃবত্তর সুথর িবলথি লাবগথলন-ষদাহাই মা বসথদ্ধশ্বরী, বদন বদথয়া মা, ভািসমদুুর পার 

ষকাথরা মা-মা রথক্ষকালী, রথক্ষ ষকাথরা, মা-ষগা! 
 

ষগাকুথলর িউ রান্নাঘর হইথি ডাবকয়া িবলল-ও বপব সমা, নারথকাথলর নাডু় ষরথখ 

বদইবচ, দুথিা ষখথয় জল খান। 

 

হঠাৎ সখী ঠাকরুন ষরায়াক হইথি ডাক বদথলন-ষিৌমা, ষদথখ র্াও ষিা এবদথক। 

 

স্বর শুবনয়া ষগাকুথলর িউ-এর প্রাণ উবড়য়া ষগল। সখী ঠাকরুনথক ষস র্থমর মথিা 

ভয় কথর। মায়া-দয়া বিিরণ সম্বথে ভগিান সখী ঠাকরুথনর প্রবি ষকাথনা পক্ষপাবিত্ব 

ষদখান নাই-একো বনিঃসথ্থহ িলা চথল। ষরায়াথকর ষকাথণ জথড়া-করা মাজা 

িাসনগবলর উপর েুাঁ বকয়া পবড়য়া, আিুল বদয়া ষদখাইয়া কবহথলন-দযাথখা ষিা চকু্ষ 
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বদথয়, ষদখথি পাথে? এথকিাথর স্পষ্ট জথলর দাগ ষদখথল ষিা? এইখান ষেথক সন্ন 

ঘটি িুথল বনথয় বগথয়থচ, িারপর ষসই শূদথূরর ষিা াঁয়া এাঁথিা িাসন আিার ষহাঁথসথল বনথয় 

সাি-রাত্জয জাজাথনা হথয়থচ! হািঃ! জািজথো এথকিাথর ষগল! 
 

সখী ঠাকরুন হিাশভাথি ষরায়াথক িবসয়া পবড়থলন। ষর্ন উপরু্ক্ত পুথত্রর মৃিুয-

সিংিাদ পাইথল ইহার ষচথয় ষিবশ হিাশ হইথি পাবরথিন না। 

 

—হাঘথর হাড়হািাথি ঘথরর ষমথয় আনথলই অমবন হয়, ভদ্রথলাথকর রীি বশখথিই িা 

ষকাো ষেথক-জানথিই িা ষকাো ষেথক? িাসন মজবল ষিা ষদখবল ষন এথিা ষগল বক 

পরল? বিনপহার ষিলা হথয়থচ, ভািলাম একিু জল মুথখ বদই! শূ্ুথরর এথিা, এখখবন 

ষনথয় মরথি ষহািভাবগযস ঘটিিা িুইবন। 

 

ষগাকুথলর িউ বিষণ্ণমুথখ দাাঁড়াইয়া ভাবিথিবিল-ষকন মথত্ত সন্ন ষপাড়ারমুখীথক ঘটি 

িুথল বনথি িল্লাম, বনথজ বদথলই হি। 

 

সখী ঠাকরুন মুখ বখচাইয়া িবলথলন–বধ্বি হথয় দাাঁবড়থয় পরথল ষর্? র্াও হযা াঁবড় কুবড় 

ষেথল দাও বগথয়। িাসন-ষকাসন ষমথজ আথনা ষের। রান্নাঘথর ষগাির বদথয় ষনথয় 

এথসা। র্ি লক্ষ্মীিাড়া ঘথরর ষমথয় জথুি সিংসারিাথক িারখাথর বদথল।.সখী ঠাকরুন 

রাথগ গরগর  কবরথি কবরথি ঘথর েুবকথলন, িাবহথরর খরথরৌদ্র িাাঁহার সহয হইথিবিল 

না। 

 

কুকুম-মথিা সকল ষকাজ সাবরথি ষিলা এথকিাথর পবড়য়া ষগল। নদীথি ষস র্খন 

পুনরায় স্নান কবরথি ষগল, িখন ষরৌথদ্র, কু্ষধ্ািৃষ্ণায় ও পবরশ্রথম িাহার মখু শুকাইয়া 

ষিাি হইয়া বগয়াথি! 
 

ঘাথি পিকাথলর িায়া খুি ঘন, ওপাথর িড় বশমুল গািিায় ষরাদ বচক বচক কবরথিথি। 

নদীর িাঁথক একখানা পাল-ষিালা ষনৌক দাাঁড় িাবহয়া িাঁক ঘুবরয়া র্াইথিথি। হাথলর 

কাথি একজন ষলাক দাাঁড়াইয়া কাপড় শূকাইথিথি, কাপড়িা িাবড়য়া বদয়াথি, িািাথস 

বনশাথনর মথিা উবড়থিথি, মােনদীথি একিা িড় কেপ মুখ িুবলয়া বনিঃশ্বাস লইয়া 

আিার ডু়বিয়া ষগল-ষসা-ও-ও-ও-ভুস! 
 

নদীর জষলর ষকমন একিা ঠাি ঠািা সু্র গে আথস, ষিাট্ট নদী; ওপাথরর চথর 

একিা পানথকৌবড় মাি-ধ্রা িাাঁথশর ষদায়াবড়র উপর িবসয়া আথি। 

 

এই সময় প্রবিবদন িাহার পশশথির কো মথন পথড় 

 

পানথকৌবড় পানথকৌবড়, ডািায় ওথঠাথস… 
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ষগাকুথলর িউ খাবনকক্ষণ পানথকৌবড়িার বদথক চাবহয়া রবহল। মাথয়র মখু মথন পথড়। 

সিংসাথর আর ষকহ নাই ষর্, মুথখর বদথক চায়। মাথয়র বক মবরিার িয়স হইয়াবিল? 

গবরি বপিৃকুথল ষকিল এক গাাঁজাথখর ভাই আথি, ষস ষকাোয় কখন োথক-িার 

টঠকানা নাই। গি িৎসর  পূজার সময় এখাথন আবসয়া চার বদন বিল। ষস লুকাইয়া 

লুকাইয়া ভাইথক বনথজর িাে হইথি র্াহা সামানয বকিু পুত্জ-বসবকিা দুয়াবনিা িাবহর 

কবরয়া বদি। পথর একবদন ষস হঠাৎ এখান হইথি উধ্াও হয়। চবলয়া ষগথল প্রকাশ 

পাইল ষর্, এক কািুবল আথলায়ান-বিথক্রিার বনকি একখাবন আথলায়ান ধ্াথর বকবনয়া 

িাহার খািায় ভগ্নীপবির নাম বলখাইয়া বদয়াথি। িাহা লইয়া অথনক পহ পচ হইল। 

বপিৃকুথলর অথনক সমাথলাচনা, অথনক অপমান! ভাইটির ষসই হইথি আর ষকান 

সোন নাই। 

 

বনিঃসহায় িন্নিাড়া ভাইিার জনয সেযাথিলা কাথজর োাঁথক মনিা স-ুদু কথর। বনজথন 

মাথঠর পথের বদথক চাবহয়া মথন হয়, গৃহহারা পবেক ভাইিা হয়থিা দথূরর ষকান 

জনহীন আাঁধ্ার ষমঠা-পে িাবহয়া একা ষকাোয় চবলয়াথি, রাথত্র মাো গত্জিার স্থান 

নাই, মুথখর বদথক চাবহিার ষকাথনা মানুষ নাই।… 

 

িুথকর মথধ্য উথিল হইয়া উথঠ, ষচাথখর জথল িায়াবভরা নদীর জল, মাঠ, ঘাি, ওপথরর 

বশমুল গািিা, িাাঁথকর ষমাথড় িড় ষনৌকাখানা-সি োপসা হইয়া আথস। 
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অষ্টাদশ পবরথেদ 
অপু ষসবদন ষজথলপাড়ায় কবড় ষখবলথি বগয়াবিল। ষিলা দুইিা িা আড়াইিার কম 

নয়, ষরৌদ্র অিযে প্রখর। প্রেথম ষস বিনকবড় ষজথলর িাবড় ষগল। বিনকবড়র ষিথল 

িঙ্কা ষপয়ারািলায় িাখাবর চাবচথিবিল, অপু িবলল–এই কবড় ষখলবি? 

 

ষখবলিার ইো োবকথলও িঙ্কা িবলল, িাহাথক এখনই ষনৌকায় র্াইথি হইথি, ষখলা 

কবরথি ষগথল িািা িবকথি! ষসখান হইথি ষস ষগল রামচরণ ষজথলর িাবড়। 

 

রামচরণ দাওয়ায় িবসয়া িামাক খাইথিবিল; অপু িবলল-হৃদয় িাবড় আথি? 

 

রামচরণ িবলল-হৃদয়থক ষকন ঠাকুরী? কবড় ষখলা িুত্ে? এখন র্াও, হৃথদ িাবড় ষনই। 

 

টঠক-দুপুর ষিলায় ঘুবরয়া অপুর মুখ রািা হইয়া ষগল। আরও কথয়ক স্থাথন 

বিেলমথনারে হইয়া ঘুবরথি ঘুবরথি িািুরাম পাডু়ইথয়র িাবড়র বনকিিিী 

ষিাঁ িুলিলার কাথি আবসয়া িার মুখ আনথ্ উজ্জ্বল হইয়া উটঠল। ষিাঁ িুলিলায় 

কবড় ষখলার আডডা খুি জবময়াথি। সকথলই ষজথলপাড়ার ষিথল ষকিল 

ব্রাহ্মণপাড়ার ষিথলর মথধ্য আথি। পিু। অপুর সথি পিুর ষিমন আলাপ নাই, কারণ 

পিুর ষর্ পাড়ায় িাবড়, অপুথদর িাবড় হইথি িাহা অথনক দরূ। অপুর ষচথয় িয়থস পবঢ় 

বকিু ষিাি; অপুর মথন আথি, প্রেম ষর্বদন ষস প্রসন্ন গরুমশাথয়র পাঠশালায় ভবিথ 

হইথি র্ায়, ষসবদন এই ষিথলটিথকই ষস শােভাথি িবসয়া িালপািা মুথখ পুবরয়া 

বচিাইথি ষদবখয়াবিল।…অপু িাহার কাথি বগয়া িবলল-কিা কবড়?… পিু কবড়র 

ষগথজ িাবহর কবরয়া ষদখাইল। রািা সুিার িুনাবন ষিাট্ট ষগথজটি-িাহার অিযে 

শথখর ত্জবনস। িবলল, সথিথরািা এথনবি।–সািিা ষসানাথগথি; ষহথর ষগথল আরও 

আনথিা।… পথর ষস ষগথজিা ষদখাইয়া হাবসমুথখ কবহল-ষকমন ষদখবচস? ষগথজিায় 

একপণ কবড় ধ্থর। 

 

ষখলা আরম্ভ হইল। প্রেমিা পিু হাবরথিবিল, পথর ত্জবিথি শুরু কবরল। কথয়কবদন 

মাত্র আথগ পিু আবিষ্কার কবরয়াথি ষর্, কবড়-ষখলায় িাহার হাথির লক্ষয অিযে থ হইয়া 

উটঠয়াথি; ষসইজনযই ষস বদবিজথয়র উচ্চাশায় প্রলুব্ধ হইয়া। এিদরূ আবসয়াবিল। 

ষখলার বনয়মানুসাথর পিু উপর হইথি িুক কবরয়া িড় কবড় বদয়া িাক টঠক কবরয়া 

মাবরথিই ষর্মন একিা কবড় ষিৌ কবরয়া ঘুবরথি ঘুবরথি ঘর হইথি িাবহর হইয়া র্ায় 

আমবন পিুর মুখ অসীম আহ্বাথদ উজ্জ্বল হইয়া উথঠ। পথর ষস ত্জবিয়া পাওয়া 

কবড়গবল িুবলয়া ষগথজর মথধ্য পুবরয়া ষলাথভ ও আনথ্ িার িার ষগথজটির বদথক 

চাবহয়া ষদথখ, ষসিা ভবিথ হইথি আর কি িাবক! 
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কথয়কজন ষজথলর ষিথল বক পরামশ থ কবরল। একজন পিুথক িবলল-আর এক হাি 

িোি ষেথক ষিামায় মারথি হথি ঠাকুর, ষিামার হাথি টিপ ষিবশ! 
 

পিু িবলল-িা ষর, িা ষকন, টিপ ষিবশ োকািা ষদাষ িুত্ে? ষিামরাও ষজথিা না, আবম 

ষিা কাউথক িারণ কবরবন। 

 

পথর ষস চারবদথক চাবহয়া ষদবখল, ষজথলর ষিথলরা সি একবদথক হইয়াথি। পিু 

ভাবিল-এি ষিবশ কবড় আবম ষকানবদন ত্জবি বন; আজ আর ষখলবচ ষন-ষখথল্ল বক 

আর এই কবড় িাবড় বনথয় ষর্থি পারথিা? আিার একহাি িাধ্া ষিবশ! সি ষহথর 

র্াি!..হঠাৎ ষস কবড়র ষিাট্ট েবলটি হাথি লইয়া িবলল-আবম এক হাি ষিবশ বনথয় 

ষখলথিা না, আবম িাবড় র্াত্ে।… পথর ষজথলর ষিথলথদর ভািভবি ও ষচাথখর বনষ্ঠুর 

দৃটষ্ট ষদবখয়া ষস বনথজর অজ্ঞািসাথর বনথজর কবড়র েবলটি শক্ত মঠুায় চাবপয়া রাবখল। 
 

একজন আগইয়া আবসয়া িবলল—িা হথি না ঠাকুর, কবড় ত্জথি পালাথি িতু্ে?.সথি 

সথি ষস হঠাৎ বপিুর েবলসুে হািিা চাবপয়া ধ্বরল। পিু িাড়াইয়া লইথি ষগল, বকন্তু 

ষজাথর পবরল না; বিষণ্ণমুথখ িবলল-িা-ষর, ষিথড় দাও না। আমার হাি-বপিন হইথি 

ষক একজন িাহাথক ষঠলা মাবরল; ষস পবড়য়া ষগল িথি, বকন্তু কবড়র েবল িাবড়ল না। 

ষস িুত্েয়াথি এইটিই কাবড়িার জনয ইহাথদর ষচষ্টা!! পবড়য়া বগয়া ষস প্রাণপথণ েবলিা 

ষপথির কাথি চাবপয়া রাবখথি ষগল; বকন্তু এথক ষস ষিথলমানুষ, িাহাথি গাথয়র 

ষজারও কম, ষজথলপাড়ার িবলষ্ঠ ও িাহার ষচথয় িয়থস িড় ষিথলথদর সথি কিক্ষণ 

রু্ত্েথি পবরথি! হাি হইথি কবড়র েবলটি অথনকক্ষণ ষকান ধ্াথর বিিকাইয়া 

পবড়য়াবিল-কবড়গবল চাবরধ্াথর িত্রাকার হইয়া ষগল। 

 

অপু প্রেমিা পিুর দুদথশায় একিু খুবশ না হইয়াবিল িাহা নথহ, কারণ ষস-ও অথনক 

কবড় হাবরয়াথি। বকন্তু পিুথক পবড়য়া র্াইথি ষদবখয়া, বিথশষ কবরয়া িাহাথক অসহায় 

ভাথি পবড়য়া মার খাইথি ষদবখয়া িাহার িুথকর মথধ্য ষকমন কবরয়া উটঠল, ষস বভড় 

ষঠবলয়া আগাইয়া বগয়া িবললথিথলমানুষ। ওথক ষিামরা মারচ ষকন? িা ষর, ষিথড় 

দাও-িাথড়া! পথর ষস পিুথক মাটি হইথি উঠাইথি ষগল, বকন্তু বপিন হইথি কাহার 

হাথিি ঘুবষ খাইয়া খাবনকক্ষণ ষস ষচাথখ বকিু ষদবখথি পাইল না; িারপর ষঠলা 

ষঠবলথি ষস-ও মাটিথি পবড়য়া ষগল। 

 

অপুথকও ষসবদন ষিদম প্রহার খাইথি হইি বনিয়ই, কারণ িাহার ষমথয়লী ধ্রথনর 

হাথিপাথয় ষকান ষজার বিল না, বকন্তু টঠক ষসই সমথয় নীথরন এই পথে আবসয়া 

পড়াথি বিপক্ষদল সবরয়া পবড়ল। পিুর লাবগয়াবিল খুি ষিবশ; নীথরন িাহাথক মাটি 

হইথি উঠাইয়া গাথয়র ধূ্লা োবড়য়া বদল। একিু সামলাইয়া লইয়াই ষস চাবরবদথক 

চাবহয়া ষদবখথি লাবগল-িড়াথনা কবড়গলার দু’একটি িাড়া িাবকগবল অদৃশয, প্রায় 
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কবড়র েবলটি পর্ থে। পথর ষস অপুর কাথি সবরয়া আবসয়া ত্জজ্ঞাসা কবরল– অপুদা, 

ষিামার ষিবশ লাথগ বন ষিা? 

 

এিদথূর টঠক দুপুরথিলা ষজথলর ষিথলথদর দথল বমবশয়া কবড় ষখবলথি আবসিার জনয 

নীথরন দুজনথকই িবকল। সময় কািাইিার জনয নীথরন পাড়ার ষিথলথদর লইয়া 

অন্নদা রাথয়র চিীমিথপ পাঠশালা খুবলয়াবিল, ষসখাথন বগয়া কাল হইথি পবড়িার 

জনয দুজনথকই িার িার িবলল। পিু চবলথি চবলথি শুধু্ই ভাবিথিবিল–ষকমন সু্ র 

কবড়র ষগথজিা আমার, ষসবদন অি কথর বিিাথসি কাথি ষচথয় বনলাম-ষগল!! আবম 

র্বদ কবড় ত্জথি আর না ষখবল িা ওথদর বক? ষস ষিা আমার ইথে!… 

 

  
 

িাবড় েুবকয়াই অপু দুগ থাথক িবলল-বদবদ, বশউবলিলায় গবড়র কাথি আবম একিা িাাঁকা 

কত্ঞ্চ ষরথখ বগাইবি, আর িুই িুত্ে ষসিাথক ষভথি দুখি কথর ষরথখবচস? 

 

দুগ থা ষসখানাথক ভাটিয়াবিল টঠকই। —আহা, ভাবি ষিা একখানা িাাঁকা-কত্ঞ্চ! ষিার 

র্ি পাগলাবম—িাাঁশ-িাগাথন খুাঁজথল কত্ঞ্চ আর বমলথি না িুত্ে। কত্ঞ্চর ভাবর অবমল 

বকনা! 
 

অপু লজ্জজ্জি মুথখ িবলল-অবমল না ষিা বক? িুই এথন ষদ বদবক ওইরকম একখানা 

কত্ঞ্চ! আবম কি খুাঁথজথপথি বনথয় আসথিা, আর িুই সি ষভথিচুথি রাখবি।–ষিশ 

ষিা! 
 

িার ষচাথখ জল আবসয়া ষগল। 

 

দুগ থা িবলল-ষদথিা এখন এথন র্ি চাস, কান্না বকথসর? 

 

িাাঁকা-কত্ঞ্চ অপুর জীিথন এক অদ্ভুি ত্জবনস! একখানা শুকথনা, হালকা, ষগাড়ার 

বদক ষমািা, আগার বদক সরু িাাঁকা-কত্ঞ্চ হাথি কবরথলই অপুর মন পুলথক বশহবরয়া 

ওথঠ, মথন অদ্ভুি সরু কল্পনা জাথগ। একখানা িাাঁকা-কত্ঞ্চ হাথি কবরয়া একবদন ষস 

সারা সকাল বক পিকাল আপনমথন িাাঁশিথনর পথে বক নদীর ধ্াথর ষিড়াইয়া ষিড়ায়; 

কখনও রাজপুত্র, কখনও িামাথকর ষদাকানী, কখনও ভ্রমণকারী, কখনও িা 

ষসনাপবি, কখনও মহাভারথির অজথন-কল্পনা কথর ও আপনমথন বিড় বিড় কবরয়া 

কাল্পবনক ঘিনা র্াহা ওই অিস্থায় িাহার জীিথন ঘটিথল িাহার আন্ হইি, ষসই সি 

ঘিনা িবলয়া র্ায়। কত্ঞ্চ র্ি মথনর মথিা হালকা হইথি ও পবরমাণমথিা িাাঁকা হইথি, 

িাহার আন্ ও কল্পনা িিই পবরপূণ থিা লাভ কথর; বকন্তু ষস রকম কত্ঞ্চ সিংগ্রহ করা 

ষর্ কি শক্ত অপু িযাহা ষিাথে। কি খুাঁত্জয়া িথি একখানা ষমথল। 
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অপু ষর্ িাাঁকা-কত্ঞ্চ হাথি এরকম কবরয়া ষিড়ায়, এ কো ষকউ না শুবনথি পাথর অপুর 

ষসবদথক অিযে ষচষ্টা। এরূপ অিস্থায় ষলাথক িাহাথক আপনমথন িবকথি ষদবখথল 

পাগল ভাবিথি িা অনয বকিু মথন কবরথি, এই আশঙ্কায় ষস পারিপথক্ষ জন-

সমাগমপূণ থ স্থাথন অেিা ষর্বদথক ষকহ হঠাৎ আবসয়া পবড়থি পাথর, ষস সি বদথক না 

বগয়া নদীর ধ্াথর-বনজথন িাাঁশিথনি পথেবনথজথদর িাবড়র বপিথন ষিাঁ িুল-িলায় 

ষঘাথর। এ অিস্থায় িাহথক ষকহ না ষদথখ, ষসবদথক িাহার অিযে সিকথ দৃটষ্ট! কাবচৎ 

র্বদ ষকহ আবসয়া পথড়, িখনই ষস ত্জভ কাটিয়া হাথির কত্ঞ্চখানা ষেবলয়া ষদয়-

পাথি ষকহ বকিু মথন কথর—এজনয িাহারা ভাবর লজ্জা। 

 

ষকিল জাথন িাহার বদবদ। বদবদ িাহাথক এ অিস্থায় দু’একিার ষদবখয়া ষেবলয়াবিল, 

কাথজই বদবদর কাথি আর লুকাইয়া বক হইথি? িাই ষস িাাঁকা-কত্ঞ্চর কো বদবদথক 

স্পষ্টই ত্জজ্ঞাসা কবরল। অনয ষলাক হইথল, লজ্জায় অপু কখনই এ কোর উথল্লখ 

কবরথি পাবরি না, র্বদও ষকহই জাথন না অপুর সবহি িাাঁকা-কত্ঞ্চর বক রহসযময় 

সম্পকথ, িিুও অপুর মথন হয়। সকথলই ষসকো জাথন, িবলথলই সকথল িাহাথক 

পাগল িবলয়া ঠাট্টা কবরথি। ষক িুত্েথি-একখানা িাাঁকা-কত্ঞ্চ হাথি পাইথল, ষস না 

খাইয়া-দাইয়া নদীর ধ্াথর বক ষকাথনা জনহীন িথনর পথে বক অপূি থ আনথ্ই 

সারাবদন একা একা কািাইয়া বদথি পাথর!… 

 

বদবদথক অনুথরাধ্ কবরয়াবিল-মাথক ষর্ন এসি িবলসথন বদবদ!…দুগ থা িথল নাই! 
 

ষস জাথন, অপু একিা পাগল! ভাবর মমিা হয় ওর ওপর, ষিাি ষিাকা আদুথর ভাইিা—

এসি মাথক িবলয়া বক হইথি?… 

 

মধু্সিংক্রাত্স্তর ব্রথির পূি থবদন সি থজয়া ষিথলথক িবলল-কাল ষিাথদর মাস্টার মশায়থক 

ষনমস্তন্ন কথর আবসস–িবলস দুপুর-ষিলা এখাথন ষখথি। 

 

ষমািা চাথলর ভাি, ষপাঁথপর ডালনা, ডু়মুথরর সুক্তবন, ষোথড়র ঘণ্ট, বচিংবড় মাথির 

ষোল, কলার িড়া ও পাথয়স। 

 

দুগ থাথক িাহার মা পবরথিশন-কাথর্ থ বনরু্ক্ত কবরয়াথি। বনিাে আনাবড়-ভথয় ভথয় 

এমন সেপ থণ ষস ডাথলর িাটি বনমবন্ত্রথির সম্মুথে রাবখয়া বদল–ষর্ন িাহার ভয় 

হইথিথি এখনই ষকহ িবকয়া উটঠথি। অি ষমািা চাথলর ভাি নীথরাথনর খাওয়া 

অভযাস নাই; এি কম পিলঘূথিি িান্না িরকাবর বক কবরয়া ষলাথক খায় িাহা ষস জাথন 

না। পাথয়স পানথস-জলবমশাথনা দুথধ্র পিবর, একিার মুথখ বদয়াই পাথর্াস-ষভাজথনর 

উৎসাহ িাহার অথধ্ থক কবময়া ষগল। অপু মহা খুবশ ও উৎসাহসহকাথর খাইথিবিল; 
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এি সুখাদয িাাঁহাথদর িাবড়থি দু’একবদন মাত্র হইয়াথি।–আজ িাহার িরণীয় 

উৎসথির বদন!—আপবন আর একিু পাথয়স বনন মাস্টার মশায়।. বনথজ ষস এিা-ওিা 

িার িার বদবদর কাথি চাবহয়া লইথিবিল। 

 

িাবড় বেবরথল ষগাকুথলর িউ হাবসমুথখ িবলল-দুগগাথক পি্ হয়। ঠাকুরথপা? বদবিয 

ষদখথি শুনথি! আহা! গবরথির ঘথরর ষমথয়, িাথপর পয়সা ষনই। কার হাথি ষর্ 

পড়থি?–সারা জীিন পথড় পথড় ভুগথি। িা িুবম ওথক বিথয় কথরা না ষকন ঠাকুরথপা, 

ষিামাথদরই পালটি ঘর-ষমথয়ও বদবিয; ভাইথিাথনর দুজথনরই ষকমন ষিশ পুিুল-

পুিুল গড়ন!… 

 

  
 

জবরথপর িাাঁিু হইথি বেবরথি বগয়া নীথরন ষসবদন গ্রাথমর বপিথনর আমিাগাথনর পে 

ধ্বরয়াবিল। একিা িথন-ষঘরা সিু পে িাবহয়া আবসথি আবসথি ষদবখল িাগাথনর 

বভির হইথি একটি ষমথয় সম্মুথখর পথের উপথর আবসয়া উটঠথিথি, ষস বচবনল।–

অপুর ষিান দুগ থা। ত্জজ্ঞাসা কবরল–বক খুবক, ষিামাথদর িাগান িুত্ে এইথি? 

 

দুগ থা বপিন বেবরয়া চাবহয়া ষদবখয়া লজ্জজ্জি হইল, বকিু িবলল না। 

 

পথর ষস পথের পাথশ দাাঁড়াইয়া নীথরনথক পে িাবড়য়া বদথি ষগল। নীথরন িবলল-না 

না খুবক, িুবম চল আথগ আথগ। ষিামার সথি ষদখা হথয় ভাথলই হল। ওইবদথক একিা 

পুকুথরর ধ্াথর বগথয় পথড়বিলাম, িারপর পে খুথজ হয়রান। ষর্ িন ষিামাথদর ষদথশ! 
 

দুগ থা র্াইথি র্াইথি হঠাৎ োবময়া ঘাড় িাাঁকাইয়া নীথরথনর মুথখর বদথক চাবহিার ষচষ্টা 

কবরল। সথি সথি িাহার কাপথড়র বভির হইথি বকথসর েল ষগািাকিক পথের 

উপর পবড়য়া ষগল। 

 

নীথরন িবলল-বক ষর্ন পথড় ষগল খুবক! বকথসর েল ওগথলা? 

 

দুগ থা বনচু হইয়া কুড়াইথি কুড়াইথি সিংকুবচিভাথি িবলল-ও বকিু না, ষমথি আলু। 

 

–ষমথি আলু? ষখথি ভাথলা লাথগ িুত্ে? বক কথর খায়? 

 

এ প্রশ্ন দুগ থার কাথি অিযে ষকৌিুহলজনক ষঠবকল। একটি পাাঁচ িিথরর ষিথল র্া 

জাথন, চশমাপরা একজন বিজ্ঞ িযত্ক্ত িাহা জাথন না! ষস িবলল -এ েল ষিা খার্ না, 

এ ষিা ষিথিা। 
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–িথি িুবম ষর্— 

 

দুগ থা সলজ্জসুথর িবলল-আবম বনথয় র্াত্ে। এমবন-ষখলিার জথনয।… একো িাহার 

মথন বিল ষর্, এই চশমা-পরা ষিথলটির সথিই ষসবদন খুবড়মা ঠাট্টােথল িাহার 

বিিাথহর কো িুবলয়াবিল। িাহারা ভাবর ষকৌিুহল হইথিবিল, ষিথলটিথক ষস ভাথলা 

কবরয়া ষদথখ। বকন্তু মধু্সিংক্রাত্স্তর ব্রথির বদথনও িাহা ষস পাথি নাই, আজও পাবরল 

না। 

 

—অপুথক ষিাথলা কাল সকাথল ষর্ন িই বনথয় র্ায়–িলথি ষিা? 

 

দুগ থা চবলথি চবলথি সম্মবিসূচক ঘাড় নাবড়ল। আর একিু বগয়া পাথশি একিা পে 

ষদখাইয়া িবলল–এই পে বদথয় ষগথল আপনাি খুি ষসাজা হথি। 

 

নীথরন িবলল-আো, আবম বচথন র্াথিা এখন, ষিামাথক একিু এবগথয় বদই। িুবম 

একলা ষর্থি পারথি? 

 

দুগ থা আিুল বদর্া ষদখাইর্া কবহল—ওই ষিা আমাথদি িাবড় একিু এবগথর্ বগথয়ই, 

আবম ষিা-এইিুকু একলা র্াথিা এখন। আপবন আর 

 

দুগ থাথক ইহার আথগ নীথরন কখনও ভাথলা কবরয়া ষদথখ নাই,- ষচাখ দুটির অমন সু্ র 

ভাি ষকিল ষদবখয়াথি ইহারই ভাই অপুি মথধ্য। ষর্ন পল্লীপ্রাথের বনভৃি চুি-িকুল-

িীবের প্রগাঢ় শযামবস্নগ্ধিা ডাগর ষচাখ দুটির মথধ্য অধ্ থসুপ্ত রবহয়াথি। প্রভাি এখনও 

হয় নাই, রাত্ত্রথশথষর অলস অেকার এখনও জড়াইয়া আথি। িথি িাহা প্রভাথির 

কো িরণ করাইয়া ষদয় িথি, -ক’ি সুপ্ত আাঁবখর জাগরণ, কি কুমারীর ঘাথি র্াওয়া, 

ঘথর ঘথর কি নিীন জাগরথণর অমৃি উৎসিজানালায় জানালায় ধূ্পগে। 

 

দুগ থা খাবনকক্ষণ দাাঁড়াইয়া ষকমন ষর্ন উসখুবস কবরথি লাবগল। নীথরথনর মথন হইল 

ষস বক িবলথি মথন কবরথি পাবরথিথি না। ষস িবলল-না খুবক, ষিামাথক আর একিু 

এবগথয় বদই? চল, ষিামাথদর িাবড়র সামথন বদথয়ই র্াই। 

 

দুগ থা ইিস্তি কবরথি লাবগল, পথর একিু মুখ টিবপয়া হাবসল। নীথরথনর মথন হইল 

এিার ষস কো িবলথি। পরীক্ষথণ বকন্তু দুগ থা ঘাড় নাবড়য়া িাহার সবহি র্াইথি হইথি 

না জানাইয়া বদয়া, িাবড়র পে ধ্বরয়া চবলয়া ষগল। 
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দুপুর ষিলা। িাথদ কাপড় িুবলথি আবসয়া ষগাকুথলর িউ নীথরথনর ঘথরর দুয়াথর উাঁবক 

বদয়া ষদবখল। গরথম নীথরন বিিানায় শুইয়া খাবনকিা এপাশ-ওপাশ কবরিার পর, 

বনদ্রার আশায় জলাঞ্জবল বদয়া, ষমথজথি মাদুর পাবিয়া িাবড়থি পত্র বলবখথিবিল। 

 

ষগাকুথলর িউ হাবসয়া িবলল-ঘুথমাও বন ষর্ ঠাকুরথপা? আবম ভািলাম ঠাকুরথপা 

ঘুবমথয় পথড়থচ িুত্ে, আজ ষমাচার ঘণ্ট ষর্ িড় ষখথল না-পাথিই ষরথখ এথল, ষসবদন 

ষিা সি ষখথয়বিথল? 

 

–আসুন ষিৌবদ। ষমাচার ঘণ্টা খাথিা বক? িািাথল কাি সি; ষর্ োল িাথি ষখথি িথস 

বক ষচাথখ ষদখথি পাই-ষকানিা ঘণ্ট, ষকানিা বক? 

 

ষগাকুথলর িউ ঘথরর দুয়াথরর গিরাি মাোিা ষহলাইয়া ষঠস বদয়া অভযস্তভাথি মথুখর 

বনচু বদকিা আাঁচল বদয়া চাবপয়া দাাঁড়াইল। 

 

-ইস, ঠাকুরথপা, িড় শহুথর চাল বদে ষর্! ওইিুকু োল আর ষিামাথদর ষসখাথন ষকউ 

খায় क्रा-न्म? 

 

–মাপ করথিন ষিৌবদ, এথি র্বদ “ওইিুকু’ হয়, িথি আপনাথদর ষিবশিা একিার ষখথয় 

না। ষদথখ আবম এখান ষেথক র্াত্ে ষন! র্া োথক কপাথল-র্াহা িাহান্ন িাহা বিপ্লান্না! 

বদন একবদন চকু্ষলজার মায়া কাটিথয় র্ি খুবশ লঙ্কা। 

 

-ওমা আমার বক হথি! চকু্ষলজার ভথয়ই বশল-ষনাড়ার পাঠ িুথল বদথয় চুপ কথর িথস 

আবি নাবক ঠাকুরথপা? ষশাথনা কো ঠাকুরথপার-িথল বকনা র্াহা িাহান্ন…হাবসর ষচাথি 

িাহার ষচাথখ জল আবসয়া পবড়ল। খাবনকিা পথর সামলাইয়া লইয়া িবলল-আো 

ষিামাথদর ষসখাথন গরম ষকমন ঠাকুরথপা? 

 

—ষসখাথন, ষকাোয়? কলকািায় না। পত্িথম? পত্িথমর গরম বক রকম ষস এখান 

ষেথক বক িুেথি পারথিন! ষস িািংলাথদথশ ষেথক ষিাো র্াথি না। ষিাথশখ মাথসর 

বদথক রাথত্র বক ষকউ ঘথরর মথধ্য শূথি পাথর? িাথদ বিথকথল জল ধ্থর িাদ ঠািা কথর 

ষরথখ িাইথি রাথত্র শূথি হয়। 

 

-আো, ষিামরা ষর্খাথন োথকা এোন ষেথক কিদরূ? 

 

—এখান ষেথক ষরথল প্রায় দু’বদথনর রাস্তা। আজ সকাথলর গাবড়থি মাথেরপাড়া 

ষস্টশথন চড়থল কাল দুপুর-রাথত্র ষপৌিাথনা র্ায়। 
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–আো ঠাকুরথপা, শুবনবচ নাবক গয়াকাশীর বদথক পাহাড় ষকথি ষরল বনথয় বগথয়থচ-

সবিয? 

 

–সবিয। অথনক িড় িড় পাহাড়, ওপথর জিল—িার ষভির বদথয় র্খন ষরলগাবড় 

র্ায়। — এথকিাথর অেকার, বকিু ষদখা র্ায় না, গাবড়র মথধ্য আথলা জ্বথল বদথি হয়। 
 

ষগাকুথলর িউ উৎসুকভাথি িবলল-আো, ষভথি পথড় না? 

 

–ষভথি পড়থি ষকন ষিৌবদ? িড় িড় এত্ঞ্জবনয়াথর সুড়ি পিবর কথরথচ, কি িাকা খরচ 

কথরথচ, ভািথলই হল! এ বক আপনাথদর রায়পাড়ার ঘাথির ধ্াপ ষর্ দু’ষিলা ভািথচ? 

 

এত্ঞ্জবনয়ার ষকান ত্জবনস ষগাকুথলর িউ িাহা িুত্েথি পাবরল না। িবলল-পাহাড়িা 

মাটির না পােথরর? 

 

–মাটিরও আথি, পােথররও আথি। নািঃ ষিৌবদ, আপবন এথকিাথর পাড়াথগা াঁথয়। আো! 

আপবন ষরলগাবড়থি কিদরূ বগথয়থিন? 

 

ষগাকুথলর িউ আিার ষকৌিুথকর হাবস হাবসয়া উটঠল। ষচাখ প্রায় িুত্জয়া মুখ 

একিুখাবন উপথরর বদথক িুবলয়া ষিথলমানুথষর ভবিথি িবলল-ওিঃ, ভাবর দরূ বগা াঁইবচ, 

এথকিাথর কাশী গয়া মকা বগাইবচ! ষসই ও-িির বপসশাশুবড় আর সিুর মা’র সথি 

আড়িংঘািার রু্গলবকথশার ষদখথি বগাইবিলাম। ষসই আমার জথের মথধ্য কম্ম থ–

ষরলগাবড়থি চড়া! 
 

এই ষমথয়টি অল্পক্ষথণর মথধ্যই সামানয সূত্র ধ্বরয়া িাহার চাবরপাথশর এমন একিা 

হাবসথকৌিুথকর জাল িুবনথি পাথর-র্াহা নীথরথনর ভাবর ভাথলা লাথগ। ষর্ ধ্রথনর 

ষলাথকর মথনর মথধ্য আনথ্র এমন অেুরে ভািার োথক, র্ার কারথণ অকারথণ 

অেবন থবহি আনথ্র উৎস মথনর পত্র উপচাইয়া পবড়য়া অপরথকও সিংক্রাবমি 

কবরয়া ষিাথল, এই পল্লীিধু্টি ষসই দথলর একজন আজকাল নীথরন মথন মথন ইহারই 

আগমথনর প্রিীক্ষা কথর– না আবসথল বনরাশ হয়, এমন বক ষর্ন একিু ষগাপনু 

অবভমানও হইয়া োথক। 

 

-আো ষিৌবদ, আপনাথদর সিাই চলুন, একিার পত্িথম সি ষিবড়থয় বনথয় আবস। 

 

-এ িাবড়র ষলাথক ষিড়াথি র্াথি পত্িম! িুবমও ষর্ন ঠাকুরথপা! িাহথল উত্তর মাথঠর 

ষিগন-ষক্ষথি ষচৌবক ষদথি ষক? 
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কোর ষশথষ ষস আর একদো িযিবমবশ্রি ষকৌিুথকর হাবস হাবসয়া উটঠল। একিু পথর 

গম্ভীর হইয়া বনচু সুথর িবলল-দযাথখা ঠাকুরথপা, একিা কো রাখথি? 

 

–বক কো িলুন আথগ? 

 

—র্বদ রাথখা ষিা িবল! 
 

-ও সাদা কাগথজ সই করা আমার িারা হথি না, ষিৌবদ! জাথনন ষিা আইন পবড়। আথগ 

কোিা শুনথিা, িারপর কোর উত্তর ষদথিা। 

 

ষগাকুথলর িউ দুয়ার িাবড়র্া ঘথরর মথধ্য আবসল। কাপথড়র বভির হইথি একিা 

কাগথজর ষমাড়ক িাবহর কবরয়া িবলল-এই মাকবড় দুথিা ষরথখ আমায় পাাঁচিা িাকা 

ষদথি? 

 

নীথরন বিিথয়র সুথর িবলল-ষকন িলুন ষিা? 

 

-ষস এখন িলথিা না। ষদথি ঠাকুরথপা? 

 

–আথগ িলুন িাকা বদথয় বক হথি? নইথল বকন্তু— 

 

ষগাকুথলর ষিৌ বনম্নসুথর িবলল-আবম এক জায়গায় পাঠাথিা। দযাথখা ষিা এই 

বচটঠখানার ওপথরর টঠকানািা ইিংবরত্জথি বক ষলখা আথি! 
 

নীথিন পবড়য়া িবলল-আপনার ভাই, না ষিৌবদ? 

 

—চুপ চুপ, এিাবড়র কাউথক ষিাথলা না ষর্ন। পাাঁচিা িাকা ষচথয় পাটঠথয়থচ, ষকাোর্ 

পাথিা ঠাকুরথপা, বক রকম পরাধ্ীন জাথনা ষিা? িাই ভািলাম এই মাকবড় দুথিা-িাকা 

পাাঁচিা দাও বগথর্ ঠাকুরথপা-হিভাগা ষিা াঁড়াটির বক ষকউ আথি 

ভূভারথি?…ষগাকুথলর িউ-এিা গলাি স্বর ষচাথখর জথল ভারী হইয়া উটঠল। 

 

নীথরন িবলল-িাকা আবম ষদথিা ষিৌবদ, পাাঁচিা হয় দশিা হয়, আপবন র্খন হয় ষশাধ্ 

ষদথিন; বকন্তু মাকবড় আবম বনথি পারথিা না 
 

ষগাকুথলর িউ ষকৌিুথকর ভবিথি ঘাড় দুলাইয়া হাবসমুথখ িবলল—িা হথি না 

ঠাকুরথপা, িািঃ ষিশ ষিা িুবম! িারপর আবম ষিামার ঋণ ষরথখ মথর র্াই আর িুবম-

ষসা হথি না, ও ষিামায় বনথিই হথি। আে। র্াই ঠাকুরথপা, বনথচ অথনক কাজ পথড় 

রথয়থচ– 
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ষস দ্রিুপথদ ঘর হইথি িাবহর হইয়া ষগল, বকন্তু বসাঁবড়র কাি পর্ থে বগয়াই বেবরয়া 

আবসয়া পুনরায় বনম্নস্বথর িবলল-বকন্তু িাকার কো ষর্ন কাউথক ষিাথলা না ঠাকুরথপা! 

কাউথক না–িুেথল? 

 

  
 

দুগ থা কাাঁোর িলা হইথি অিযে খুবশর সবহি ডাবকল।–অপু, ও অপু! 
 

অপু জাবগয়াই বিল, বকন্তু এখনও পর্ থে ষকান কো িথল নাই। িবলল-বদবদ, জানালািা 

িে কথর বদবি? িড় ঠািা হাওয়া আসথচ। 

 

দুগ থা উটঠয়া জানালা িে কবরয়া বদয়া িবলল-রানুর বদবদর বিথয় কথি জাবনস? আর 

বকন্তু ষিবশ ষদবর ষনই। খুি ঘিা হথি, ইিংবরত্জ িাজনা আসথি। ষদবখবচস্তুই ইিংবরত্জ 

িাজনা? 

 

-হযা াঁ, সি মাোয় িুবপ পথর িাজায়, এই িড় িড় িাাঁবশ-মস্ত িড় োক, আবম ষদথখবচ-

আর একরকম  িাাঁবশ িাজায়, কাথলা কাথলা, অি িড় নয়, েুথলি িাাঁবশ িথল–এমন 

চমৎকার িাথজ! েুথলাি িাাঁবশ শুবনবচস? 

 

দুগ থা আর একিা কো ভাবিথিবিল। 

 

কাল ষস পিকাথল ওপাড়ার খুবড়মার কাথি ষিড়াইথি র্ায়। একো-ষসকোর পর 

খুবড়মা ত্জজ্ঞাসা কবরল, দুগগা, ষিার সথি ঠাকুরথপার ষকাোয় ষদখা হথয়বিল ষর? 

 

ষস িবলল-ষকন খুবড়মা?… পথর ষস ষসবদথনর কো িবলল। ষকৌিুথকর সথুর িবলল, পে 

হাবরথয় খুবড়মা ওথিই-এথকিাথর গথড়র পুকুর-ষসই িথনর মথধ্য 
 

খুবড়মা হাবসয়া িবলল-আবম কাল ঠাকুরথপাথক িলবিলাম ষিার কো-

িলবিলামগবরথির ষমথয় ঠাকুরথপা, বকিু ষদিার ষোিার সাবধ্য ষিা ষনই িাথপর-িড্ড 

ভাথলা ষমথয়-ষর্ন একাথলরই ষমথয় না।–িা। ওথক নাওথগ না? িাই ঠাকুরথপা ষিার 

কো-িো ত্জথজ্ঞস করবিলিথল্প, ঘাথির পথে ষসবদন ষকাোয় ষদখা হল-পে ভুথল 

ঠাকুরথপা ষকাোয় বগথয় পথড়বিল–এই সি। িারপর আবম আজ বিনবদন ধ্থর িলবচ 

শ্বশুর-ঠাকুরথক বদথয় ষিার িািাথক িলথিা। ঠাকুরথপার ষর্ন মি আথি মথন হল, 

ষিাথক ষর্ন মথন ষলথগথচ 

 

দুগ থা ষগায়াল হইথি িািুর িাবহর কবরয়া ষরৌথদ্র, িাাঁবধ্ল িথি, বকন্তু অনযবদন িাবড়র 

কাজ িিু ষিা র্াথহাক বকিু কথর, আজ ষস ইো িাহার ষমাথিই হইথিবিল না। এক-
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একবদন, িাহার এরকম মথনর ভাি হয়; ষসবদন ষস বকিুথিই িাবড়র গত্িথি 

আিকাইয়া োবকথি পাথর না-ষক িাহাথক পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাইয়া লইয়া 

ষিড়ায়। আজ ষর্ন হাওয়ািা ষকমন সু্র, সকালিা নাগরম-না-ঠািা, ষকমন বমষ্ট 

গে পাওয়া র্ায় ষলিু েুথলর—ষর্ন বক একিা মথন আথস, বক িাহা ষস িবলথি পাথর 

না। 

 

িাবড়র িাবহর হইয়া ষস রানুথদর িাবড় ষগল। ভুিন মুখুথজয অিস্থাপন্ন গৃহস্থ, এই িার 

প্রেম ষমথয়র বিিাহ, খুি ঘিা কবরয়াই বিিাহ হইথি। িাত্জওয়ালা আবসয়া িাত্জর 

দরদস্তুর কবরথিথি। সীিানাে ও-অঞ্চথলর বিখযাি রসুনাথচৌবক িাত্জথয়, িাহারও 

িায়না হইয়াথি, বিিাহ উপলথক্ষ নানাস্থান হইথি কুিুথম্বর দল আবসথি শুরু 

কবরয়াথি। িাহাথদর ষিথলথমথয়থি িাবড়র উঠান সরগরম।  দুগ থার মথন ভাবর আন্ 

হইল-আর বদনকিক পথর ইহাথদরই িাবড়থি কি িাত্জ পুবড়থি। ষস ষকাথনা িাত্জ 

কখনও ষদথখ নাই, ষকিল একিার গািুবল িাবড়র েুলথদাথল একিা বক িাত্জ 

ষদবখয়াবিল, েস কবরয়া আকাথশ উটঠয়া এথকিাথর ষর্ন ষমথঘর গাথয় বগয়া ষঠথক, 

ষসখান হইথি আিার পবড়য়া র্ায়, এমন চমৎকার ষদখায়! অপু িথল, হাউই িাত্জ। 

 

দুপুথরর পর মা দালাথন আাঁচল বিিাইয়া একিু ঘুমাইয়া পড়থল, ষস সুডু়ৎ কবরয়া 

পুনরায় িাবড়র িাবহর হইল। োযু়থনর মাোমাত্ে, ষরৌথদ্রর ষিজ চবড়য়াথি, একিানা 

িপ্ত হাওয়ায় রানুথদর িাগাথনর িড় বনমগািিার হলথদ পািাগথলা ঘুবরথি ঘুবরথি 

েবরয়া পবড়থিথি-ষকহ ষকানবদথক নাই, ষনড়াথদর িাবড়র বদথক ষক ষর্ন একিা টিন 

িাজাইথিথি। ি-ুউ-উ-উ কবরয়া বক একিা শব্দ হইল। কাঁ চথপাকা! দুগ থা বনথজর 

অথনকিা অজ্ঞািসাথর িাড়ািাবড় আাঁচল মুঠার মথধ্য পাকাইয়া চবকি দৃটষ্টথি চাবহথি 

লাবগল। 

 

কাাঁচথপাকা নয়, সুদশ থন ষপাকা। 

 

িাহার মুঠার আাঁচল আপনা-আপবন খুবলয়া ষগল—আগ্রথহর সবহি পা টিবপয়া টিবপয়া 

ষস ষপাকািার বদথক আবসথি লাবগল। সামথনর পথের উপর িবসয়াথি, পাখযার উপর 

ষশ্বি ও রক্ত চ্থনর বিিার মথিা বি্ু বি্ু দাগ। 

 

সুদশ থন ষপাকা-টঠক ষপাকা নয়—ঠাকুর। ষদবখথি পাওয়া অিযে ভাথগযর কাজ-

িাহার ষমার মুথখ, আরও অথনথকর মুথখ ষস শুবনয়াথি। ষস সেপ থথণ ধু্লার উপর 

িবসয়া পবড়ল, পথর হাি একিার কপাথল ষঠকাইয়া আর একিার ষপাকার কাথি লইয়া 

বগয়া িার িার দ্রিুথিথগ আিৃবত্ত কবরথি লাবগল—সুদশ থন, সুভালাভাবল 

ষরথখা…সুদশ থন, সুভালাভাবল ষদথখা…সুদশ থন, সুভালাভাবল ষরথখা (অবিকল এই রূপই 

ষস অপথরর মুথখ িবলথি শুবনয়াথি)। পথর ষস বনথজর বকিু কো মথন্ত্রর মথধ্য জবুড়য়া 
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বদল–অপুথক ভাথলা ষরথখা, মাথক ভাথলা ষরথখা, িািাথক ভাথলা ষরথখা, ওপাড়ার 

খুবড়মাথক ভাথলা ষরথখা-পথর একিু ভাবিয়া ইিস্তি কবরয়া িবলল-নীথরনিািুথক 

ভাথলা ষরথখা, আমার বিথয় ষর্ন ওখাথনই হয়। সুদশ থন, রানুর বদবদর মথিা িাত্জিাজনা 

হয়। 

 

ভথক্তর অথঘ থযর আবিশথর্য ষপাকািা ধু্লার উপর বিপন্নভাথি চক্রাকাথর ঘুবরথিবিল, 

দুগ থা মথনর সাধ্ বমিাইয়া প্রাে থনা ষশষ কবরয়া শ্রদ্ধার সবহি পাশ কািাইয়া ষগল। 

 

পাড়ার বভিরকার পথে পথে মাোর উপর প্রেম োযু়থনর সুনীল, এমন বক অথনকিা 

মযু়রকষ্ঠী রিং-এর আকাশ গািপালার োাঁথক োাঁথক ষচাথখ পথড়। 

 

শযাওড়া িথনর মােখান বদয়া নদীর ঘাথির সরু পে। স্িুবড় পথের দুধ্াথরই 

আমিাগান। িপ্ত িািাস আল-িাউথলর বমষ্ট গথে, িথন িথন ষমৌমাবি ও কাাঁচথপাকার 

গঞ্জনরথি, িায়াগহন আমিথন ষকাবকথলর ডাথক, বস্নগ্ধ হইয়া আবসথিথি। 

 

িাগানগবল পার হইয়া চড়কিলার মাঠ। ঘাথস-ভরা মাথঠ িায়া পবড়য়া বগয়াথি। দুগ থা 

ষোথপর মথধ্য মথধ্য ষসয়াকুল খুাঁত্জয়া ষিড়াইথি লাবগল-ষসাঁয়াকুল এখন আর িড় 

োথক না, শীথির ষশথষ েবরয়া র্ায়। ওই উাঁচু বেবিথি ষোথপর মথধ্যর একিা গাথি 

অথনক ষসয়াকুল ষসবদনও ষিা ষস খাইয়া বগয়াথি, বকন্তু এখন আর নাই, সি েবরয়া 

বগয়াথি, ষগালমবরথচর মথিা শুকনা ষসয়াকুল ঘন ষোথপর িলা বিিাইয়া পবড়য়া 

আথি। এক োক শাবলক পাবখ ষোথপর মথধ্য বকিু বকচু কবরথিবিল, দুগ থা বনকথি 

র্াইথি উবড়য়া ষগল। 

 

িাহার মথন খুবশর আিার একিা প্রিল ষেউ আবসল। উৎসথির পনকিয, রানুর বদবদি 

িাসথর রাি জাগা ও গান শুবনিার আশা 
 

খুবশথি িাহার ইো হইল ষস মাথঠর এধ্াি হইথি ওধ্ার পর্ থে িুটিয়া ষিড়ায়। 

 

একিার ষস হাি দুিা িড়াইয়া ডানার মথিা লম্বা কবরয়া বদয়া খাবনকিা ঘরুপাক খাইর্া 

খাবনকিা িুটিয়া ষগল। ষস উবড়থি চায়!..শরীর ষিা হালকা ত্জবনস-হাি িড়াইয়া 

ডানার মথিা িািাস কাটিথি কাটিথি র্বদ র্াওয়া হইি! 
 

শুধু্ শব্দ কবরিার আনথ্ ষস শূকথনা েিাপািার রাবশর উপর ইো কবরয়া ষজাথর 

ষজাথর পা ষেবলয়া মাচু মচু শব্দ কবরথি কবরথি চবলল। পািা ভাটিয়া বগয়া শুকনা 

শুকনা ধূ্লা বমশাথনা, খাবনকিা ষসাদা ষসাদা খাবনকিা বিক্ত গথে জায়গািা ভবরয়া 

ষগল। 
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সামথন একিু দথূর ষসানাডািার মাথঠর বদথক র্াইিার কাাঁচা সড়ক। একখানা গরুর 

গাবড় কযাাঁচু কযা াঁচু শথব্দ মাথঠর পথের বদথক র্াইথিথি। িািকা কািা কত্ঞ্চর ষঘরা 

িাাঁবধ্র্া িাহার উপর কাাঁো ও ষিড়া লাল নকশাপাড় কাপড় বঘবরয়া িাই পিয়াবর 

কবরয়াথি। িাাঁই-এর মথধ্য কাহাথদর একিা ষিাি ষমথয় একথঘথয়, একিানা ষিথলমানুষ 

ধ্রথন কাাঁবদথি কাাঁবদথি র্াইথিথি-ষকান গাথয়র চাষাথদর ষমথয় ষিাধ্ হয় িাথপর িাবড় 

হইথি শ্বশুরিাবড় চবলয়াথি। 

 

দুগ থা অিাক হইয়া একদৃটষ্ট গাবড়খানার বদথক চাবহয়া রবহল। 

 

বিথয়র পর মা, িািা, অপু-সি িাবড়য়া এই রকম ষকাোয় কিদথূর চবলয়া র্াইথি হইথি 

হয়থিা-র্খন িখন ষসখান হইথি িাহারা আবসথি বদথি বক? ষস এিক্ষণ একো 

ভাবিয়া ষদথখ নাই—এই িাগান, িাসকেুথলর োড়, রােী গাইিা, উঠাথনর 

কাাঁঠালিলািা র্াহা ষস এি ভাথলািাথস, এই শূকথনা পািার গে, ঘাথির পে এইসি 

িাবড়য়া র্াইথি হইথি বচরকাথলর জনয! িই-এর মথধ্যর ষিাট্ট ষমথয়িা ষিাধ্ হয় ষসই 

দুিঃথখই কাাঁবদথিথি। 

 

কাাঁচা সড়কিা িাড়াইয়া আর একিা ষিাট্ট ষপাথড়া মাঠ পার হইথলই নদী। 

 

ওপাথরর ষজথলরা বক মাি ধ্বরথিথি? খয়রা? এপাথর আবসথল দু’পয়সার মাি বকবনয়া 

িাবড় লইয়া র্াইি। অপু খয়রা মাি খাইথি িড় ভাথলািাথস। 

 

িাবড় বেবরয়া সেযার পর ষস অথনকক্ষণ ধ্বরয়া পুিুথলর িাে ষগািাইল। ঘথরর 

ষমথেথি িাহার মা ষিল পুবরথি বগয়া অথনকিা ষকথরাবসন ষিল ষেবলয়া বদয়াথি, 

িাহার গে িাবহর হইথিথি, হাওয়ািা ষর্ন একিু গরম। পুিুল-গিাথনা প্রায় ষশষ 

হইয়াথি, অপু আবসয়া িবলল-িুই, িুত্ে আমার িাে ষেথক ষিাট্ট আরবশখানা ষির কথর 

বনথয়বচস বদবদ? 

 

–হুাঁ -আরবশ ষিা আমার-আবমই ষিা আথগ ষদখথি ষপথয়বিলাম, িক্তথপাথশর বনথচ 

পথড়বিল। র্াও, আবম আরবশ আমার িাথে রাখথিা। ষিিা ষিথল আিার আরবশ বনথয় 

বক হথি? 

 

—িা ষর, ষিামার আরবশ িই বক? ও-পাড়ার খুবড়মাথদর িাবড় ষেথক মা ষিা বক 

ষিথিীথি আরবশ এথনবিল, আবম ষিা আথগই মা’র কাি ষেথক ষচথয় বনথয়বিলাম। না 

বদবদ, দাও 
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কো ষশষ কবরয়াই ষস বদবদর পুিুথলর িাথের কাথি িবসয়া পবড়য়া িাহার মথধ্য 

আরবশ খুাঁত্জথি লাবগল। 

 

দুগ থা ভাইথয়র গাথল এক চড় লাগাইয়া বদয়া িবলল-দুন্িু ষকাোকার-আবম পুিুল 

গবিথয় রাখবচ আর উবন হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করথিন- র্া আমার িাথে হাি বদথি হথি 

না ষিামায়-ষদাথিা না আবম আরবশ। 

 

বকন্তু কো ষশষ না হইথিই অপু োপাইয়া িাহার ঘাথড়র উপর পবড়য়া িাহার িৃক্ষ 

চুথলর ষগািা ধ্বরয়া িাবনয়া আাঁচড়াইয়া কামড়াইয়া িাহাথক অবস্থর কবরয়া িুবলল। 

কান্না আিকাথনা গলায় িবলথি লাবগল-ষকন িুবম আমাথক মারথি? আমার লাথগ না 

িুত্ে?–দাও আমায়া-মাথক ষিাথল ষদথিা-লক্ষ্মীর চুপবড় ষেথক আলিা চুবর ষকাথরচ– 

 

আলিা চুবরর কোয় দুগ থা ষক্ষবপয়া ষগল। ভাই-এর কান ধ্বরয়া িাহাথক কাঁ কুবন বদয়া 

উপবর উপবর পিাপি কথয়কিা চড় বদথি বদথি িবলল-আলিা বনইবচ?-আবম আলিা 

বনইবচ, লক্ষ্মীিাড়া দুষ্ট িাাঁদর! আর িুবম ষর্ লক্ষ্মীর চুপবড়র ষেথক কবড়গথলা খুথল 

লুবকথয় ষরথখচ, মাথক িথল ষদথিা না? 

 

বচৎকার, কান্না ও মারামাবরর শব্দ শুবনয়া সি থজয়া িুটিয়া আবসল। 

 

িিক্ষথণ দুগ থা অপুর কান ধ্বরয়া িাহাথক মাটিথি প্রায় ষশায়াইয়া ষেবলয়াথি।–অপুও 

প্রাণপথণ দুগ থার চুথলর ষগািা মুটঠ পাকাইয়া িাবনয়া এরূপ ধ্বরয়া আথি, ষর্ দুগ থার মাো 

িুবলিার ক্ষমিা নাই। 

 

অপুর লাবগয়াবিল ষিবশ। ষস কাাঁবদথি কাাঁবদথি িবলল-দযাথখা না মা, আমার 

আরবশখানা িাে ষেথক ষির কথর বনথজর িাথে ষরথখ বদথয়থচ-বদথে না-এমন চড় 

ষমথরথচ। গাথল– 

 

দুগ থা প্রবিিাদ কবরয়া িবলল-না মা, দযাথখা না আমার পুিুথলর িাে ষগািাত্ে, ও এথস 

ষসগথলা সি– 

 

সি থজয়া আবসয়া ষমথয়র বপথঠর উপর দুম দুম কবরয়া সথজাথর কথয়কটি বকল িসাইয়া 

বদয়া িবলল-ধ্াবড় ষমথয়-ষকন িুই ওর গাথয় হাি বদবি র্খন িখন?-ওথি আর ষিাথি 

অথনক িোৎ জবনস?—আরবশ-আরবশ ষিামার ষকান বপত্িথি লাগথি শুবন? কোয় 

কোয় উবন র্ান ওথক ষিথড় মারথি। মরণ আর বক! পুিুথলর িাে-ষরাথসা– 

 

কো ষশষ না কবরয়াই ষস ষমথয়র গিাথনা পুিুথলর িাে উঠাইয়া একিান মাবরয়া 

িাবহর উঠাথন িুাঁ বড়য়া ষেবলয়া বদল। 
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-ধ্াবড় ষমথয়র ষকাথনা কাজ ষনই, ষকিল খাওয়া আর পাড়ায় পাড়ায় ষিা ষিা কথর 

ষিড়াথনা-আর ষকিল পুিুথলর িাে আর পুিুথলর িাে! ও সি ষিথন একু্ষবন 

িাাঁশিাগাথন ষেথল বদথয় আসবচ। বদত্চ্চ ষিামার ষখলা ঘুবচথয় এথকিাথর– 

 

দুগ থার মুখ বদয়া কো িাবহর হইল না। পুিুথলর িাে িাহার প্রাণ, বদথনর মথধ্য দশিার 

ষস পুিুথলর িাে ষগািায়া-পুিুল, রািংিা, ষিাপাথনা কাপড়, আলিা, কি কথষ্টর সিংগ্রহ 

করা নািেল, টিনথমাড়া আরবশখানা, পাবখর িাসা-সি অেকার উঠাথনর মথধ্য 

ষকাোয় বক িড়াইয়া পবড়ল। মা ষর্ িাহার পুিুথলর িাে এরূপ বনম থমভাথি ষেবলয়া 

বদথি পাথর, একো কখনও ষস ভাবিথি পাবরি না! কি কথষ্ট কি জায়গা হইথি 

ষজাগাড় করা কি ত্জবনস উহার মথধ্য! 
 

ষকাথনা কো িবলথি সাহস না কবরয়া ষস ষকমন অিাক হইয়া রবহল। 

 

অপুর কাথিও ষিাধ্ হয় শাত্স্তিা বকন্তু ষিবশ কথঠার িবলয়াই ষঠবকল। ষস আর ষকাথনা 

কো না িবলয়া চুপচাপ বগয়া শুইয়া পবড়ল। 

 

রাত্ত্র অথনক হইয়াথি, ষমথজথি ষকথরাবসন ষিথলর গে িাবহর হইথিথি, ঘথরর মথধ্য 

িাাঁশিাগাথনর মশা বিন বিনা কবরথিথি। খাবনকক্ষণ িবসয়া িবসয়া দুগ থা বগয়া চুপ 

কবরয়া শুইয়া পবড়ল। 

 

ভািা জাথনালা বদয়া োগন ষজযাৎস্নার আথলা বিিানায় পবড়য়াথি, ষপাথড়া বভিার 

বদক হইথি ভুর ভুর কবরয়া ষলিু েুথলর গে আবসথিথি। 

 

একিার িাহার মথন হইল উটঠয়া বগয়া পুিুথলর িােি ও িড়াথনা ত্জবনসগলা িুবলয়া 

আথন-কাল সকাথল বক আর পাওয়া র্াইথি? কি কথষ্টর ত্জবনসগলা! বকন্তু সাহস 

পাইল না। আবনথি ষগথল মা র্বদ আিার মাথর? 

 

অথনকক্ষণ কাটিয়া ষগল। হঠাৎ ষস গাথয়র উপর কাহার হাি অনুভি কবরল। অপু 

ভথয় ভাথয় ডাবকল-বদবদ? দুগ থা ষকাথনা জিাি বদিার পূথি থই অপু িাবলথশ মুখ গত্জয়া 

হাউ হাউ কবিয়া কাঁ বদয়া উটঠল-আবম আর করথিা না-আমার ওপর রাগ কবরসথন 

বদবদ-ষিার পাথয় পবড়। কান্নাি আথিথগ িাহার গলা আিকাইয়া র্াইথি লাবগল। 

 

দুগ থা প্রেমিা বিত্িি হইল-পথর ষস উটঠয়া িবসয়া ভাইথয়র কান্না োমাইিার ষচষ্টা 

কবরথি লাবগল-কাাঁবদসথন, চুপ চুপ, মা শুনথি ষপথল আিার আমায় িকথি, চুপ, 

কাঁ দথি ষনই-আো! আবম রাগ করথিা না, ষকাঁ থদ না বিিঃ-চুপ– 
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িাহার ভয় হইথিবিল অপুর কান্না শুবনথল মা আিাি হয়থিা িাহাথকই মাবরাথি। 

 

অথনক কবরয়া ষস ভাইথয়র কান্না োমাইল। পথর শুইয়া শুইয়া িাহাথক নানান গল্প, 

বিথশষি রানুর বদবদর বিথয়র গল্প িবলথি লাবগল। একো-ওকোি পর অপু বদবদি 

গাথয় হাি বদয়া চুবপ চুবপ িবলল-একিা কো িলথিা বদবদ?–ষিার সথি মাস্টার মশাথয়র 

বিথয় হথি। — 

 

দুগ থার লজ্জা হইল, সথি সথি িাহার অিযে ষকৌিূহলও হইল; বকন্তু ষিাি ভাই-এর 

কাথি এ সম্বথে ষকাথনা কোিািথা িবলথি িাহার সিংথকাচ হওয়াথি ষস চুপ কবরয়া 

রবহল। 

 

অপু আিার িবলল—খুবড়মা িলবিল রানুর মাথয়র কাথি আজ বিকাথল। মাস্টার 

মশাথয়র নাবক অমি ষনই– 

 

ষকৌিুহথলর আথিথগ চুপ কবরয়া োকা অসম্ভি হইয়া উটঠল। ষস িাত্েথলযর সুথর 

িবলল— হযা াঁ িলবিল-র্ািঃ-ষিার সি ষর্মন কো– 

 

অপু প্রায় বিিানায় উটঠয়া িবসল,—সবিয িলবচ বদবদ, ষিার গা িুাঁ থয় িলবচ। আবম 

ষসখাথন দাাঁবড়থয়, আমাথক ষদথখই ষিা কো উঠল। িািাথক বদথয় পত্তর ষলখাথি ষসই 

মাস্টার মশাথয়র িািা ষর্খাথন োথকন ষসখাথন– 

 

–মা জাথন? 

 

—আবম এথস মাথক ত্জথজ্ঞস করথিা ভািলাম-ভুথল বগইচ। ত্জথজ্ঞস করথিা বদবদ মা 

ষিাধ্ হয় ষশাথন বন; কাল খুবড়মা মাথক ষডথক বনথয় িলথি িলবিল– 

 

পথর ষস িবলল-িুই কি ষরলগাবড় চড়বি ষদবখস, মাস্টার মশাইরা োথকন। এখান 

ষেথক অথনক দথূর-ষরথল ষর্থি হয়– 

 

দুগ থা চুপ কবরয়া রবহল। 

 

ষস ষরলগাবড়র িবি ষদবখয়াথি।–অপুর একখানা িইথয়র মথধ্য আথি। খুি লম্বা, 

অথনকগথলা চাকা, সামথনর বদথক কল, ষসখাথন আগন ষদওয়া আথি, ষধ্া াঁয়া ওথড়। 

ষরলগাবড়খানা আগাথগাড়া ষলাহার, চাকাও িাই-গরুর গাবড়র মথিা কাথঠর চাকা নয়। 

ষরল লাইথনর ধ্াথর ষকাথনা খথড়র িাবড় নাই, োবকথি পাথর না, পুবড়য়া র্ায়। ষরলগাবড় 

র্খন চথল িখন িাহার নল হইথি আগন িাবহর হয়। বকনা! ষস ভাই-এর গাথয় হাি 

িুলাইয়া িবলল-ষিাথকও সথি কথর বনথয় র্াথিা। িাহার পর দুজথনই চুপ কবরয়া 
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ঘুমাইিার ষজাগাড় কবরল। ঘুমাইথি বগয়া একিা কো িার িার দুগ থার মথন হইথিবিল–

ঠাকুর সুদশ থন িাহার কো শুবনয়াথিন! আজই ষিা সুদশ থথনর কাথি ষস-ঠাকুথরর িড় 

দয়া-মা ষিা টঠক কো িথল! 
 

অপু িবলল-লীলাবদর জথনয ষকমন চমৎকার শাবড় ষকনা হষর্াথচ, আজ লীলাবদর 

কাকা বিথয়র জথনয বকথন এথনথচ রানাঘাি ষেথক, ষসজ ষজটঠমা িলথল-িালুচথরর 

শাবড়– 

 

দুগ থা হাবসমুথখ িবলল–একিা িড়া জাবনস?…বপবস িলথিা, 
 

িালুচথরর িালুর চথর একিা কো কই– 

ষমাথষর ষপথি মযু়রিানা ষদথখ এলাম সই। 
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ঊনবিিংশ পবরথেদ 
অপু কাউথক একো এখনও িথল নাই।–িাহার বদবদথকও না। 

 

ষসবদন চুবপ চুবপ দুপুথর ষস র্খন িাহার িািার ওই িই-ষিাোই কাথঠর বস্ুকিা 

লুকাইয়া খুবলয়াবিল, বস্ুকিার মথধ্য একখানা িই-এর মথধ্যই এই অদ্ভুি কোিার 

সোন পাইয়াথি! 
 

উঠাথনর উপর িাাঁশোথড়র িায়া িখন পূি থ-পত্িথম দীঘ থ হয় নাই, টঠক-দুপুথর 

ষসানাডািার ষিপাের মাথঠর ষসই প্রাচীন অশ্বখ গাথির িায়ার মথিা এক জায়গায় 

একরাশ িায়া জমাি িাবধ্য়া বিল। 

 

একবদন ষস দুপুরথিলা িাথপর অনুপবস্থবিথি ঘথরর দরজা িে কবরয়া চুবপ চুবপ িই-

এর িােিা লুকাইয়া খুবলল। অধ্ীর আগ্রথহর সবহি ষস এ-িই ও-িই খুবলয়া খাবনকিা 

কবরয়া িবি ষদবখথি এিিং খাবনকিা কবরয়া িই-এর মথধ্য ভাথলা গল্প ষলখা আথি বক 

না ষদবখথি লাবগল। একখানা িই-এর মলাি খুবলয়া ষদবখল নাম ষলখা আথি সি থ-দশ থন-

সিংগ্রহ। ইহার অে থ বক, িইখানা ষকান বিষথয়র িাহা ষস বি্ুবিসগ থও িুত্েল না। 

িইখানা খুবলথিই একদল কাগজ-কািা ষপাকা বনিঃশথব্দ বিিণ থ মাথি থল কাগথজর বনথচ 

হইথি িাবহর হইয়া উধ্ি থশ্বাথস ষর্বদথক দুই ষচাখ র্ায় ষদৌড় বদল। অপু িইখানা নাথকর 

কাথি লইয়া বগয়া ঘ্ৰাণ হইল, ষকমন পুরাথনা গে! ষমথি রথির পুরু পুরু পািাগথলার 

এই গেিা িাহার িড় ভাথলা লাথগ-গেিায় ষকিলই িািার কো মথন করাইয়া ষদয়। 

র্খনই এ গে ষস পায় িখনই বক জাবন ষকন িাহার িািার কো মথন পথড়। 

 

অিযে পুরাথনা মাথি থল কাগথজর িাধ্াই করা মলাথির নানাস্থাথন চিা উটঠয়া বগয়াথি। 

এই পুরাথনা িই-এর উপরই িাহার প্রধ্ান ষমাহ। ষসজনয ষস িইখানা িাবলথশর িলায় 

লুকাইয়া রাবখয়া অনযানয িই িুবলয়া িাে িে কবরয়া বদল। 

 

লুকাইয়া পবড়থি পবড়থি এই িইখাবনথিই একবদন ষস পবড়ল িড় অদ্ভুি কথোিা! 

হঠাৎ শুবনথল মানুষ আির্ থ হইয়া র্ায় ষিাি-বকন্তু িাপার অক্ষথর িইখানার মথধ্য এ 

কো ষলখা আথি, ষস পবড়য়া ষদবখল। পারথদর গণ িণ থনা কবরথি কবরথি ষলখক 

বলবখয়াথিন-শকুবনর বডথমর মথধ্য পারদ পুবরয়া কথয়কবদন ষরৌথদ্র রাবখথি হয়, পথর 

ষসই বডম মুথখর বভির পুবরয়া মানুষ ইো কবরথল শূনযমাথগ থ বিচরণ কবরিার ক্ষমিা 

প্রাপ্ত হয়। 

 

অপু বনথজর চকু্ষথক বিশ্বাস কবরথি পাবরল না,-আিার পবড়ল-আিার পবড়ল। 
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পথর বনথজর ডালাভািা িােিার মথধ্য িইখানা লুকাইয়া রাবখয়া িাবহথর বগয়া কোিা 

ভাবিথি ভাবিথি ষস অিাক হইয়া ষগল। 

 

বদবদথক ত্জজ্ঞাসা কথর-শকুবনরা িাসা িাঁথধ্ ষকাোয় জাবনস বদবদ? 

 

িাহার বদবদ িবলথি পাথর না। ষস পাড়ার ষিথলথদর-সিু, নীলু, বকন্নু, পিল, 

ষনড়াসকলথক ত্জজ্ঞাসা কথর। ষকউ িথল ষস এখাথন নয়; উত্তর মাথঠ উাঁচু গাথির 

মাোয়। িাহার মা িথক—এই দুপুরথিলা ষকাোয় ঘুথর ষিড়াস! অপু ঘথর েুবকয়া 

শুইিার ভান কথর, িইখানা খুবলয়া ষসই জায়গািা আিার পবড়য়া ষদথখ-আির্ থ! এি 

সহথজ উবড়িার উপায়িা ষকউ জাথন না? হয়থিা এই িইখানা আর কাহারও িাবড় নাই, 

শুধু্ িাহার িািারই আথি; হয়থিা এই জায়গািা আর ষকহ পবড়য়া ষদথখ নাই, শুধু্ 

িাহারই ষচাথখ পবড়য়াথি এিবদথন। 

 

িইখানার মথধ্য মুখ গত্জয়া আিার ষস আঘাণ লয়-ষসই পুরাথনা পুরাথনা গেিা! এই 

িইথয় র্াহা ষলখা আথি, িাহার সিযিা সম্বথে িাহার মথন আর ষকান অবিশ্বাস োথক 

না। 

 

পারথদর জনয ভািনা নাই-পারদ মাথন পারা ষস জাথন। আয়নার ষপিথন পারা 

মাখাথনা োথক, একখানা ভািা আয়না িাবড়থি আথি, উহা ষজাগাড় কবরথি পবরথি 

এখন। বকন্তু শকুবনর বডম এখন ষস ষকাোয় পায়? 

 

দুপুথর খাওয়া-দাওয়ার পথর এক একবদন িাহার বদবদ ডাথক-আয় ষশান অপু, মজা 

ষদখবি আয়। পথর ষস একমুথঠা পাথির ভাি লইয়া িাবড়র বখড়বক-ষদাথরর িাাঁশিাগাথন 

বগয়া হযা াঁক ষদয়আয় ভুথলা-িু-উ-উ-উ। ডাক বদয়াই দুগ থা ভাইথয়র বদথক হাবস হাবস 

মুথখ চুপ কবরর্ী চাবহয়া োথক, ষর্ন বক অপূি থ রহসযপুরীর দুয়ার এখনই িাাঁহাথদর 

ষচাথখর সামথন খুবলয়া র্ায়! হঠাৎ ষকাো হইথি কুকুরিা আবসয়া পবড়থিই দুগ থা হাি 

িুবলয়া িবলয়া উথঠ-ওই এথসথচ! ষকথেথক এথলা ষদখবল?– খুবশথি ষস বহবহ। কবরয়া 

হাথস। 

 

ষরাজ ষরাজ এই কুকুরথক ভাি খাওয়াথনার িযাপাথর দুগ থার আথমাদ হয় ভাবর।–িুবম 

হযা াঁক ষদও, ষকউ ষকাোও নাই, চাবরবদথক চুপ! ভাি মাটিথি নামাইয়া দুগ থা ষচাখ 

িুত্জয়া োথক, আশা ও ষকৌিুহথলর িযাকুলিায় িুথকর মথধ্য টিপ বচপ কথর; মথন মথন 

ভাথি-আজ ভুথলা আসথি না ষিাধ্ হয়, ষদবখ বদবক ষকাথেথক আথস। আজ বক আর 

শুনথি ষপথয়থি।– 

 

হঠাৎ ঘন ষোথপ একিা শব্দ ওথঠ— 
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চথক্ষর বনথমথষ িনজিথলর লিাপািা বিাঁ বড়য়া খুাঁবড়য়া হযা াঁপাইথি হযা াঁপাইথি ভুথলা 

ষকাো হইথি নক্ষত্রথিথগ আবসয়া হাত্জর। 

 

অমবন দুগ থার সমস্ত গা বদয়া একিা বকথসর ষরাি িবহয়া র্ায়। বিিয় ও ষকৌিুথক 

িাহার মুখথচাখ উজ্জ্বল ষদখায়! মথন মথন ভাথি-টঠক শুনথি পায় ষিা, আথস 

ষকাথখাথক!! আো কাল একিু চুবপ চুবপ ষডথক ষদখথিা বদবক, িাও শুনথি পাথি? 

 

এই আথমাদ উপথভাগ কবরথি ষস মাথয়র িকুবন সহয কবরয়াও ষরাজ খাইিার সময় 

বনথজ িরিং বকিু কম খাইয়া কুকুথরর জনয বকিু ভাি পাথি সঞ্চয় কবরয়া রাথখ। 

 

অপু বকন্তু বদবদর কুকুর ডাবকিার মথধ্য বক আথমাদ আথি িাহা খুাঁত্জয়া পায় না। 

বদবদর ওসি ষমথয়বল িযাপাথরর মথধ্য ষস নাই। অধ্ীর আগ্রথহ ষভাজনরি শীণ থ 

কুকুরিার বদথক ষস চাবহয়াও ষদথখ না, শুধু্ শকুবনর বডথমর কো ভাথি। 

 

অিথশথষ সোন বমবলল। হীরু নাবপথির কাাঁঠালিলায় রাখাথলরা গরু িাাঁবধ্য়া গহৃথস্থর 

িাবড়থি ষিল-িামাক আবনথি র্ায়। অপু বগয়া িাহথদর পাড়ার রাখালথক িবলল-

ষিারা কি মাথঠ মাথঠ ষিড়াস, শকুবনর িাসা ষদখথি পাস? আমায় র্বদ একিা 

শকুবনর বডম এথন বদস আবম দুথিা পয়সা ষদথিা। 

 

বদন-চাথরক পথরই রাখাল িাহাথদর িাবড়র সামথন আবসয়া িাহাথক ডাবকয়া ষকামথরর 

েবল হইথি দুইিা কাথলা রিং-এর ষিাি ষিাি বডম িাবহর কবরয়া িবলল-এই দযাথখা ঠাকুর 

এবনবচ। 

 

অপু িাড়ািাবড় হাি িাড়াইয়া িবলল-ষদবখ। পথর আহ্বাথদর সবহি উলিাইথি-

পালিাইথি িবলল-শকুবনর বডম! টঠক ষিা? 

 

রাখাল ষস সম্বথে ভুবর ভুবর প্রমাণ উত্থাবপি কবরল। ইহা শকুবনর বডম বকনা। এ সম্বথে 

সথ্থহর ষকাথনা কারণ নাই, ষস বনথজর জীিন বিপন্ন কবরয়া ষকাোকার ষকান উাঁচু 

গাথির মগড়াল হইথি ইহা সিংগ্রহ কবরয়া আবনয়াথিা-বকন্তু দুই আনার কথম বদথি না। 
 

পাবরশ্রবমক শুবনয়া অপু অেকার ষদবখল। িবলল, দুথিা পয়সা ষদথিা, আর আমার 

কবড়গথলা বনবি? সি বদথয় ষদথিা, এক টিথনর ষঠািা কবড়-—সি। এই এি িড় িড় 

ষসানাথগাথি-ষদখবি, ষদখাথিা? 

 

রাখালথক সািংসাবরক বিষথয় অপুর অথপক্ষা অথনক কুাঁ বশয়ার িবলয়া মথন হইল। ষস 

নগদ পয়সা িাড়া ষকাথনা রকথমই রাত্জ হয় না। অথনক দরদস্তুথরর পর আবসয়া চার 
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পয়সায় দাাঁড়াইল। অপু বদবদর কাথি চাবহয়া বচবেয়া দুিা পয়সা ষজাগাড় কবরয়া 

িাহাথক চুকাইয়া বদয়া বডম দুটি লইল। িাহা িাড়া রাখাল বকিু কবড়ও লইল। এই 

কবড়গলা অপুর প্রাণ, অথধ্ থক রাজত্ব ও রাজকনযার বিবনমথয়ও ষস এই কবড় কখনও 

হািিাড়া কবরি না অনয সময়; বকন্তু আকাথশ উবড়িার আথমাথদর কাথি বক আর 

ষিগন-িীবচ ষখলা! 
 

বডমিা হাথি কবরয়া িাহার মনিা ষর্ন েু-ষদওয়া রিাথরর ষিলথুনর মথিা হালকা হইয়া 

েুবলয়া উটঠল। সথি সথি ষর্ন একিা সথ্থহর িায়া িাহার মথন আবসয়া ষপৌৌঁবিল, 

এিুকু এিক্ষণ বিল না, বডম হাথি পাওয়ার পর হইথি ষর্ন ষকাো হইথি ওিুকু ষদখা 

বদল খুি অস্পষ্ট। সেযার আথগ আপনমথন ষনড়াথদর জামগাথির কািা গবড়র উপর 

িবসয়া ষস ভাবিথি লাবগল, সবিয সবিয উড়া র্াইথি ষিা! ষস উবড়য়া ষকাোয় র্াইথি? 

মামার িাবড়র ষদথশ? িািা ষর্খাথন আথি ষসখাথন? নদীর ওপাথর? শাবলখা পাবখ ময়না 

পাবখর মথিা ওই আকাথশর গাথয় িারািা ষর্খাথন উটঠয়াথি? 

 

ষসই বদনই, বক িাহার পরবদন। সেযার একিু আথগ দুগ থা সবলিার জনয ষিড়া ষনকড়া 

খুাঁত্জথিবিল। িাথকর হযা াঁবড়-কলবসর পাথশ ষগা াঁজা সবলিা পাকাইিার ষিাড়া-ষখাড়া 

কাপথড়র িুকরার িাল হািড়াইথি হািড়াইথি বক ষর্ন টঠক কবরয়া িাহার বপিন 

হইথি গড়াইয়া ষমথজর উপর পবড়য়া ষগল। ঘথরর বভির অেকার, ভাথলা ষদখা র্ায় 

না, দুগ থা ষমথজ হইথি উঠাইয়া লইয়া িাইথর আবসয়া িবলল-ওমা বকথসর দুথিা িড় িড় 

বডম এখাথন। এিঃ, পথড় এথকিাথর গথড়া হথয় বগথয়থচ– ষদথখথচা বক পাবখ বডম 

ষপথড়থচ ঘথরর মথধ্য মা! 
 

িাহার পর বক ঘটিল, ষস কো না ষিালাই ভাথলা। অপু ষসবদন রাথত্র খাইল না… 

কান্না..পহ পহ কাি। িাহার মা ঘাথি গল্প কথর—ষিথলিার ষর্ বক কাি, ওমা এমন কো 

ষিা কখনও শুবন বন-শূথনথচ ষসজ ঠাকুরত্ে, শকুবনর বডম বনথয় নাবক মানুথষ উড়থি 

পাথর-ওই ওথদর িাবড়র রাখাল ষিাড়ািা, িদমাথয়থশর ধ্াবড়। িাথক িুত্ে িথলথচ, ষস 

ষকথেথক দুথিা কযাথগর না বকথসর বডম এথন িথলথচ,–এই ষনও শকুবনর বডম। িাই 

নাবক, আিার চার পয়সা বদথয় বকথনাথচ িার কাথি। ষিথলিা ষর্ বক ষিাকা ষস আর 

ষিামার কাথি বক িলথিা। ষসজ ঠাকুরবি-বক কবর ষর্ এ ষিথল বনথয় আবম! 
 

বকন্তু ষিচাবর সি থজয়া বক কবরয়া জাবনথি, সকথলই ষিা বকিু ‘সি থ-দশ থন-সিংগ্রহ পথড় 

নাই, িা সকথলই বকিু পারথদর গণও জাথন না। 

 

আকাথশ িাহা হইথল ষিা সকথলই উবড়ি! 



 পথের পা াঁচালী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
5

1
 

বিিংশ পবরথেদ 
অথনকবদন হইথি গ্রাথমর িৃদ্ধ নথরাত্তম দাস িািাত্জর সথি অপুর িড় ভাি। গািুবল 

পাড়ার ষগৌরিণ থ বদিযাকাবে, সদান্ িৃদ্ধ সামানয খথড়র ঘথর িাস কথরন। বিথশষ 

ষগালমাল ভাথলািাথসন না, প্রায়ই বনজথথন োথকন, সেযার পর মাথে মাথে গািুবলথদর 

চিীমিথপ বগয়া িথসন। অপুর িালযকাল হইথিই হবরহর ষিথলথক সথি কবরয়া 

মাথে মাথে নথরাত্তম দাথসর কাথি লইয়া র্াইি—ষসই হইথিই দুজথনর মথধ্য খুি 

ভাি। মাথে মাথে অপু বগয়া িৃথদ্ধর বনকি হাত্জর হয়, ডাক ষদয়,-দাদু আথিা? িৃদ্ধ 

িাড়ািাবড় ঘর হইথি িাবহর হইয়া িালপািার চািাইখানা দাওয়ায় পাবিয়া বদয়া 

িথলন- এথসা দাদাভাই এথসা, িথসা িথসা– 

 

অনযস্থাথন অপু মুখথচারা, মুখ বদয়া কো িাবহর হয় না-বকন্তু এই সরল শােদশ থন 

িৃথদ্ধর সথি ষস সম্পূণ থ বনিঃসিংথকাথচ বমবশয়া োথক, িৃথদ্ধর সথি িাহার আলাপ, 

ষখলার সিীথদর সথি আলাথপর মথিা ঘবনষ্ঠ, িাধ্াহীন ও উল্লাস-ভরা! নথরাত্তম 

দাথসর ষকহ নাই, িৃদ্ধ একাই োথকন।– এক স্বজািীয় পিষ্ণথির ষমথয় কাজকম থ 

কবরয়া বদয়া চবলয়া র্ায়। অথনক সময় সারা বিকাল ধ্বরয়া অপু িবসয়া িবসয়া গল্প 

ষশাথন ও গল্প কথর। একো ষস জাথন ষর্, নথরাত্তম দাস িািাত্জ িাহার িািার 

অথপক্ষাও িয়থস অথনক িড়, অন্নদা রাথয়ি অথপক্ষাও িড়-বকন্তু এই িথয়ািৃদ্ধিার 

জনযই অপুর ষকমন ষর্ন মথন হয় িৃদ্ধ িাহার সিীে থ, এখাথন আবসথল িাহার সকল 

সিংথকাচ, সকল লজ্জা আপনা হইথিই ঘুবচয়া র্ায়। গল্প কবরথি কবরথি, অপু মন 

খুবলয়া হাথস, এমন সি কো িথল র্াহা অনযস্থাথন ষস ভথয় িবলথি পাথর না, পাথি 

প্রিীণ ষলাথকরা ষকহ ধ্মক বদয়া ‘জযাঠা ষিথল’ িথল। নথরাত্তম দাস িথলন–দাদু, িুবম 

আমার ষগৌর,-ষিামাথক ষদখথল আমার মথন হয় দাদু, আমার ষগৌর ষিামার িয়থস 

টঠক ষিামার মিই সু্র, সুশ্রী, বনম্পাপ বিথলন-ওইরকম ভাি-মাখাথনা ষচাখ বিল 

িাাঁরও– 

 

অনযস্থাথন এ কোয় অপুর হয়থিা লজ্জা হইি, এখাথন ষস হাবসয়া িথল–দাদু িা হথল 

এিার িুবম আমায় ষসই িইখানার িবি ষদখাও 

 

িৃদ্ধ ঘর হইথি ‘ষপ্রমভত্ক্ত-চত্ন্দ্রকা’ খানা িাবহর কবর র্া আথনন। িাহার অিযে বপ্রয় 

গ্রন্থ, বনজথথন পবড়থি পবড়থি বিবন মুগ্ধ বিথভার হইয়া োথকন। িবি ষমাি দু’খবন, 

ষদখাথনা ষশষ হইয়া ষগথল িৃদ্ধ িথলন, আবম মরিাি সমথর্ িইখানা ষিামাথক বদথয় 

র্াথিা দাদু, ষিামার হাথি িইথয়র অপমান হথি না– 

 

িাহার এক বশষয মাথে মাথে পদ রচনা কবরয়া িাহাথক শুনাইথি আবসি। িদৃ্ধ বিরক্ত 

হইয়া িবলথিন, পদ ষিাঁথধ্থচা ষিশ কথরথচা, ওসি আমায় শুবনথয় না িাপু, পদকিথা 
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বিথলন বিদযাপবি চিীদাস-িথাথদর পর ওসি আমার কাথন িাথজ-ওসি বগথয় অনয 

জায়গায় ষশানাও। 

 

সহজ, সামানয, অনাড়ম্বর জীিথনর গবিপে িাবহয়া এখাথন ষকমন ষর্ন একিা 

অেিঃসবললা মুত্ক্তর ধ্ারা িবহথি োথক, অপুর মন ষসিুকু ষকমন কবরয়া ধ্বরয়া ষেথল। 

িাহার কাথি িাহা িাজা মাটি, পাবখ, গািপালার সাহচথর্ থর মথিা অেরি ও 

আন্পূণ থ ষঠথক িবলয়াই দাদুর কাথি আবসিার আকষ থণ িাহার এি প্রিল। 

 

বেবরিার সময় অপু নথরাত্তম দাথসর উঠাথনর গািিলািা হইথি একরাবশ মুচুকু্-

চাাঁপা েুল কুড়াইয়া আথন। বিিানায় ষসগবল ষস রাবখয়া ষদয়। িাহার পথর সেযায় 

আথলা জবুলথলই িািার আথদথশ পবড়থি িবসথি হয়। ঘণ্টা-খাথনথকর ষিবশ 

ষকাথনাবদনই পবড়থি হয় না, বকন্তু অপুর মথন হয়। কি রাথ িই ষর্ হইয়া ষগল! পথর 

িুটি পাইয়া ষস শূইথি র্ায়, বিিানায় শুইয়া পথড়,–আর অমবন আজকার বদথনর 

সকল ষখলাধু্লা, সারাবদথনর সকল আনথ্র িৃবিথি ভরপুর হইয়া বিিানায় রাখা 

মুচকু্-চযাপার গে িাহার ক্লাস্ত ষদহমনথক ষখলাধু্লার অিীি ক্ষণগবলর জনয 

বিরহািুর িালকপ্রাণথক অবভভূি কবরয়া িবহথি োথক। বিিানায় উপুড় হইয়া েুথলর 

রাবশর মথধ্য মুখ ডু়িাইয়া ষস অথনকক্ষণ ঘ্ৰাণ লয়। 

 

ষসবদন িাহার বদবদ চুবপ চুবপ িথল—চডু়ইভাবি করবি অপু? 

 

িাহাথদর ষদার বদয়া পাড়ার সকথল কুলুই-চিীর ব্রথির িন-ষভাজথন গ্রাথমর বপিথনর 

মাথঠ র্ায়, িাহার মাও র্ায়। বকন্তু িাহথক লইয়া র্ায় না। ষসখাথন সি বনথজর বনথজর 

ত্জবনসপত্র। অি চাল-ডাল িাহথদর নাই। আর িন-ষভাজথন বগয়া সকথল িাবহর কথর 

কি বক ত্জবনস, ভাথলা চাল, ডাল, বঘ, দুধ্-িাহার মা িাবহর কথর শুধু্ ষমািা চাল, 

মিথরর-ডাল-িািা, আর দুই একটি ষিগন। পাথশ িবসয়া ভুিন মুখুথজযথদর ষসজ 

ঠাকরুথনর ষিথলথমথয়রা নিুন আথখর গথড়র পািাবল বদয়া দুধ্ ও কলা মাবখয়া ভাি 

খায়, বনথজর ষিথলথমথয়থদর জনয িাহার মাথয়র মন ষকমন কথর। 

 

িাহার অপুও ওই-রকম দুধ্ কলা বদয়া পািাবল মাবখয়া ভাি খাইথি ভাথলািাথস!… 

 

শাে মাথঠর ধ্াথরর িথন রািা সেযা নাথম, িাাঁশিথনর পথে বেবরথি শুধু্ ষিথলর মখুই 

মথন পথড়। 

 

নীলমবণ রাথয়র জিলাকীণ থ বভিার ওধ্াথরর খাবনকিা িন দুগ থা বনথজর হাথি দা বদয়া 

কাটিয়া পবরষ্কার কবরয়া ভাইথক িবলল-দাাঁবড়থয় দযাখ, ষিাঁ িুলিলায় মা আসথচ। বকনা-

আবম চাল ষির কথর। বনথয় আবস বশগবগর কথর— 
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একিা ভাথলা নাবরথকথলর মালায় দুই পলা ষিল চুবপ চুবপ ষিথলর ভাড়িা হইথি িাবহর 

কবরয়া আবনল। অপহৃি মালামাল িাবহথর আবনয়া ভাইথয়র ত্জম্মা কবরয়া িবলল-

বশগবগর বনথয় র্া, ষদৌথড় অপু—ষসইখাথন ষরথখ আয়, ষদবখস ষর্ন গরুিরুথি ষখথয় 

ষেথল না– 

 

এমন সময় মাথিার মা িাহার ষিাি ষিথলথক বপিথন লইয়া বখড়বকর ষদার বদয়া 

উঠাথন েুবকল। দুগ থা িবলল—এবদথক ষকাথেথক িমথরথজর ষিৌ? 

 

মাথিার মাথয়র িয়সও খুি ষিবশ নয়, ষদবখথিও ম্ বিল না, বকন্তু স্বামীর মৃিুযর পর 

হইথিই কথষ্ট পবড়য়া মবলন ও শীণ থ হইয়া পবড়য়াথি। িবলল—কুটঠর মাথঠ বগথয়বিলাম 

কাঠ কুভূবি-কুাঁ ইথচর মালা ষনিা? 

 

দুগ থা ষিা িন-িাগান খুাঁত্জয়া বনথজই কি পিাঁবচেল প্রায়ই িুবলয়া আথন, ঘাড় নাড়াইয়া 

িবলল-ষস বকবনথি না। 

 

মাথিার মা িবলল-ষনও না বদবদ ঠাকুথরান, ষিশ বমটষ্ট িুইথচ। মধু্খাবলর বিবলর ধ্াথর ষে 

িুথললাম-ষকাঁ চড় হইথি একগািা মালা িাবহর কবরয়া ষদখাইয়া িবলল-ষদথখা কি িড় 

িড়! কাব ঠ বনথয় িাজাথর ষর্বি, বিবক কবত্ত, পয়সা ষপবি িড়ড ষিলা হথয় র্াথি, 

মাথিাথর িিক্ষণ এক পয়সার মুবড় বকথন ষদিাম। ষনও, পয়সায় দু গাি ষদিাবন 

 

দুগ থা রাত্জ হইল না, িবলল-অপু, ঘটিথি একগাল খাবনক চালভাজা আথি, বনথয় এথস 

মাথিার হাথি ষদ ষিা! 
 

উহারা বখড়বক ষদার বদয়াই পুনরায় িাবহর হইয়া ষগথল দুজথন ত্জবনসপত্র লইয়া 

চবলল। 

 

চাবরবদক িথন ষঘরা। িাবহর হইথি ষদখা র্ায় না। ষখলাঘথরর মাটির ষিািার মথিা ষিাট্ট 

একটি হযা াঁবড়থি দুগ থা ভাি চড়াইয়া বদয়া িবলল-এই দযাখয’অপু, কি িড় িড় ষমথি 

আলুর েল বনথয় এবসটি এক জায়গা ষেথক। পুাঁটিথদর িালিলায় একিা ষোথপর 

মাোয় অথনক হথয় আথি, ভাথি ষদাথিা… 

 

অপু মহা উৎসাথহ শুকনা লিা-কাটি কুড়াইয়া আথন। এই িাাঁহাথদর প্রেম িন-

ষভাজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইথিবিল না ষর্, এখাথন সবিযকাথরর ভাি-িরকাবর 

রান্না হইথি, না ষখলাঘথরর। িন-ষভাজন, র্া কিিার হইয়াথি, ষস রকম হইথি,-ধু্লার 

ভাি, খাপরার আলুভাজা, কাাঁঠাল পািার লুবচ? 
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বকন্তু িড় সু্র ষিলাটি-িড় সু্র স্থান িন-ষভাজথনর! চাবরধ্াথর িনথোপ, ওবদথক 

ষিলাকুচা লিার দুলুবন, ষিলগাথির িথল জিথল শযাওড়া গাথি েুথলর োড়, 

আধ্াথপাড়া কিা দিূ থঘাথসর উপর খঞ্জন পাবখরা নাবচয়া নাবচয়া িুটিয়া ষিড়াইথিথি, 

বনজথন ষোপ-োথপর আড়াথল বনিৃি বনরালা স্থানটি। প্রেম িসথের বদথন ষোথপ 

ষোথপ নিুন কবচ পািা, ষঘিুেুথলর োড় ষপাথড়া বভিািা আথলা কবরয়া েুটিয়া আথি, 

িািাবি ষলিু গািিায় কয়বদথনর কুয়াশায় েুল অথনক েবরয়া ষগথলও ষোপা ষোপা 

সাদা সাদা েুল উপথরি ডাথল ষচাথখ পথড়। 

 

দুগ থা আজকাল ষর্ন এই গািপালা, পেঘাি এই অবি পবরবচি গ্রাথমর প্রবি 

অবেসবেথক অিযে ষিবশ কবরয়া আাঁকড়াইয়া ধ্বরথিথি। আসন্ন বিরথহর ষকান 

বিষাথদ এই কি বপ্রয় গািিলার পেটি, ওই িাহথদর িাবড়র বপিথনর িাাঁশিন, 

িায়াবভরা নদীর ঘািটি আেন্ন োথক। িাহার অপুিাহার ষসানার ষখাকা ভাইটি, 

র্াহাথক এক ষিলা না ষদবখয়া ষস োবকথি পাথর না, মন েু-েু কথরিাহাথক ষেবলয়া 

ষস কিদরূ র্াইথি! 
 

আর র্বদ ষস না ষেথর– র্বদ বনিম বপবসর মথিা হয়? 

 

এই বভিাথিই বনিম বপবস বিল, বিিাহ হইয়া কিবদন আথগ ষকাোয় চবলয়া বগয়াথি, 

আর িাথপর বভিাথি বেবরয়া আথস নাই। অথনককাল আথগি। কো-ষিথলথিলা 

হইথি গল্প শুবনয়া আবসথিথি। সকথল িথল বিিাহ হইয়াবিল মুবশ থদািাদ ষজলায় -ষস 

কিদথূর? ষকাোয়? ষকহ আি িাহার ষখা াঁজখিি কথর না, আথি বক নাই, ষকহ জাথন 

না। িযাপথক বনিম বপবস আর ষদথখ নাই, মাথক আর ষদথখ নাই, ভাই-ষিানথকও না। 

সি এথক এথক মবিনযা বগর্াথি। মাথগা, মানুষ ষকমন কবরয়া এমন বনষ্ঠুর হয়! ষকন 

িাহার ষখাজ ষকহ ষর্ আি কথর নাই! কিবদন ষস বনজথথন এই বনিম বপবসি কো 

ভাবিয়া ষচাথখর জল ষেবলয়াথি! আত্জ র্বদ হঠাৎ ষস বেবরয়া আথস–এই ষঘার জিল-

ভরা জনশূনয িাথপি বভিা ষদবখয়া বক ভাবিথি? 

 

িাহারও র্বদ ওইরকম হয়? ওই িাহার িািাথক, মাথক, অপুথক িাবড়র্-আি কখনও 

ষদখা হইথি না-কখনও না-কখনও না-এই িাহথদর িাবড়, গািিলা, ঘাথির পে? 

 

ভাবিথল গা বশহবরয়া ওথঠ, দরকাি নাই! বক জাবন ষকন আজকাল িাহার মথন হয় 

একিা বকিু িাহার জীিথন শীঘ্ন ঘটিথি। একিা এমন বকিু জীিথন শীঘ্ৰই আবসথিথি 

র্াহা আর কখনও আথস না। বদন-রাথি ষখলা-ধু্লার, কাজ-কথম থর োাঁথক োাঁথক এ 

কো িাহার প্রায়ই মথন হয়. টঠক ষস িুত্েথি পাথর না িাহা বক, িা ষকমন কবরয়া 

ষসিার আবসিার কো মথন উথঠ, িিুও মথন হয়, ষকিলই মথন হয়, িাহা 

আবসথিথি…আবসথিথি.শীঘ্ৰই আবসথিথি… 
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চডু়ইভাবির মাোমাত্ে অপূথদর িাবড়র উঠাথন কাহার ডাক ষশানা ষগল। দুগ থা 

িবললবিবনর গলা ষর্ন-বনথয় আয় ষিা ষডথক অপু। একিু পথর অপুর বপিথন বপিথন 

দুগ থার সমিয়বস একটি কাথলা ষমথয় আবসল-একিু হাবসয়া ষর্ন কিকিা সম্রাথমর 

সুথর িবলল-বক হথচ্চ দুগ থা বদবদ? 

 

দুগ থা িবলল-আয় না বিবন, চডু়ইভাবি কত্চ্চ—ষিাস— 

 

ষমথয়টি ও পাড়ার কালীনাে চকবত্তর ষমথয়-পরথন আধ্ময়লা শাবড়, হাথি সিু 

সি থকাথচর চুবড়, একিু লম্বা গড়ন, মুখ বনিাে সাদাবসধ্া। িাহার িাপ রু্গীর িামুন 

িবলয়া সামাত্জক িযাপাথর। পাড়ায় িাহাথদর বনমন্ত্রণ হয় না, গ্রাথমর একপাথশ বনিাে 

সিংকুবচি ভাথি িাস কথর। অিস্থাও ভাথলা নয়। বিবন দুগ থার েরমাইজ খাটিথি লাবগল 

খুি। ষিড়াইথি আবসয়া হঠাৎ ষস ষর্ন একিা লাভজনক িযাপাথরর মথধ্য আবসয়া 

পবড়য়াথি, এখন ইহারা িাহাথক ষস উৎসথির অিংশীদার স্বীকার কবরথি বক না কবরথি-

এরপ একিা বিধ্াবমবশ্রি উল্লাথসর ভাি িাহার কোিািথায় ভািভবিথি প্রকাশ 

পাইথিবিল। দুগ থা িবলল-বিবন, আর দুথিা শূকথনা কাঠ দাখ, ষিা-আগনিা জ্বলথচ না 

ভাথলা– 

 

বিবন িখনই কাঠ আবনথি িুটিল এিিং একিু পথর এক ষিাো শুকথনা ষিথলর ডাল 

আবনয়া হাত্জর কবরয়া িবলল-এথি হথি দুগগা বদবদ-না। আর আনথিা?… 

 

দুগ থা র্খন িবলল-বিবন এথসথচ-ও-ও ষিা এখাথন খাথি।–আর দুথিা চাল বনথয় আয় 

অপু– 

 

বিবনর মুখখানা খুবশথি উজ্জ্বল হইয়া উটঠল। খাবনকিা পথর বিবন জল আবনয়া বদল। 

আগ্রথহর সুথর ত্জজ্ঞাসা কবরল—বক বক িরকাবর দুগগা বদবদ? 

 

ভাি নামাইয়া দুগ থা ষিলিুব কু বদয়া ষিগন িাহাথি ষেবলয়া বদয়া ভাথজ। খাবনকিা 

পথর ষস অিাক হইয়া ষিািার বদথক চাবহয়া োথক, অপুথক ডাবকয়া িথল-টঠক 

এথকিাথর সবিযকাথরর ষিগন ভাজার মথিা। রিং হথচ্চ ষদখবচস অপু! টঠক ষর্ন মা’র 

রান্না ষিগন-ভাজা না? 

 

অপুরও িযাপারিা আির্ থ ষিাধ্ হয়। িাহারও এিক্ষণ ষর্ন বিশ্বাস হইথিবিল না ষর্, 

িাহাথদর িন-ষভাজথন সবিযকার ভাি, সবিযকার ষিগন-ভাজা সম্ভিপর হইথি! 

িাহার পর বিনজথন মহা আনথ্ কলার পাথি খাইথি িথস, শুধু্ ভাি আর ষিগন-
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ভাজা আর বকিু না। অপু গ্রাস মুথখ িুবলিার সময় দুগ থা ষসবদথক চাবহয়া বিল, 

আগ্রথহর সথি ত্জজ্ঞাসা কথর,-ষকমন হথয়থচ ষর ষিগনভাজা? 

 

অপু িথল-ষিশ হথয়থচ বদবদ, বকন্তু নুন হয় বন ষর্ন— 

 

লিণথক রেথনর উপকরথণর িাবলকা হইথি ইহারা অদয এথকিাথরই িাদ বদয়াথি, 

লিথণর িালাই রাথখ নাই। বকন্তু মহাখুবশথি বিনজথন ষকাথষা ষমথি আলরু েল ভাথি 

ও পানথস আধ্াথপাড়া ষিগন-ভাজা বদয়া চডু়ইভাবির ভাি খাইথি িবসল। দুগ থার এই 

প্রেম রান্না, ষস বিিয়বমশাথনা আনথ্র সথি বনথজর হাথির বশল্প-সৃটষ্ট উপথভাগ 

কবরথিবিল! এই িন-ষোথপর মথধ্য, এই শূকথনা আিাপািার রাথশর মথধ্য, ষখজরু 

িলায় েবরয়া-পড়া ষখজরু পািার পাথশ িবসয়া সবিযকাথরর ভাি িরকাবর খাওয়া। 

 

খাইথি খাইথি দুগ থা অপুর বদথক চাবহয়া বহ বহ কবরয়া খুবশর হাবস হাবসল। খুবশথি 

ভাথির দলা িাহার গলার মথধ্য আিকাইয়া র্াইথিবিল ষর্ন। বিবন খাইথি খাইথি ভথয় 

ভথয় িবলল—একিু ষিল আথি দুগাগাবদ? ষমথি আলুর েল ভাথি ষমথখ বনিাম। 

 

দুগ থা িবলল-অপু, িুথি বনথয় আয় একিু ষিল— 

 

ষর্ জীিন কি শি পুলথকর ভািার, কি আন্-মুহথূিথর আথলা-ষজযাৎস্নার 

অিদাথন মত্িি, ইহাথদর ষস মাধু্রীময় জীিনর্াত্রার সথি ষিা আরম্ভ। অনে ষর্ 

জীিনপে দরূ হইথি িহুদথূর দৃটষ্টর ষকান ওপাথর বিসবপ থি, ষস পথের ইহারা বনিাে 

কু্ষদ্র পবেকদল, পথের িাাঁথক েুথলেথল দুিঃথখসুথখ, ইহাথদর অভযে থনা এথকিাথর 

নূিন। 

 

আন্! আন্! প্রসাথরর আন্, জীিথনর মাথে মাথে ষর্ আড়াল আথি, বিশাল 

িুষারথমৌবল বগবরসিংকথির ওবদথকর ষর্ পেিা ষদবখথিথি না, িাহার আন্! 

আজথকর আন্! সামানয, সামানয ষিািখাথিা িুে ত্জবনথসর আন্! 
 

অপু িবলল-মাথক বক িলবি বদবদ? আিার ওথিলা ভাি খাবি? 

 

—দরূ মাথক কখনও িবল! সথের পর ষদবখস বখথদ পাথি এখন— 

 

রু্গীর িামুন িবলয়া পাড়ায় জল খাইথি চাবহথল ষলাথক ঘটিথি কবরয়া জল খাইথি 

ষদয়, িাহাও আিার মত্জয়া বদথি হয়। বিবন দু-একিার ইিস্তি কবরয়া অপুর গ্লাসিা 

ষদখাইয়া িবললআমার গাথল একিু জল ষেথল ষদও ষিা অপু? জবল ষিষ্টা ষপথয়থি! 
 

অপু িবলল-নাও না বিবনবদ, িুবম বনথয় চুমুক বদথয় খাও না! 
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িিু ষর্ন বিবনর সাহস হয় না। দুগ থা িবলল-ষন না বিবন, ষগলাসিা বনথয় খা না? 

 

খাওয়া-দাওয়া হইয়া ষগথল দুগ থা িবলল-হযা াঁবড়িা ষেলা হথি না। বকন্তু, আিার আর 

একবদন িনথভাজন করথিা-ষকমন ষিা, ওই কুলগািিার ওপথর িাটিথয় ষরথখ ষদথিা। 
 

অপু িবলল-হযা াঁঠা, ওখাথন োকথি বকনা? মাথিার মা কাঠ কুথড়াথি আথস, ষদখথি 

ষপথল বনথয় র্াথি বদবদ—ভাবর ষচার– 

 

একিা ভািা পাবচথলর ঘুলঘুবলর মথধ্য ষিািািা দুগ থা রাবখয়া বদল। 

 

অপুর িুক টিপ টিপ কবরথিবিল। ওই ঘুলঘুবলিার ওবপথঠ আর একিা ষিাি ঘুলঘুবল 

আথি, িাহার মথধ্য অপু লুকাইয়া চুিুথির িাে রাবখয়া বদয়াথি, বদবদ ষসবদথক র্বদ 

র্াইয়া পথড়। 

 

ষনড়াথদর িাবড়থি বকিুবদন আথগ ষনড়ার ভগ্নীপবি ও িাঁ হার এক িেু আবসয়াবিল। 

কবলকািার কাথি ষকাোয় িাবড়। খুি িািু, খুি চুিুি খায়। এই একিার খাইল, আিার 

এই খাইথিথি। অপুর মথন মথন অিযে ইো হইয়াবিল ষসও একিাি চুিুি খাইয়া 

ষদবখথি, ষকমন লাথগ। ষস ষনড়ার সথি পরামশ থ কবরয়া গ্রাথমর হবরশ রু্গীর ষদাকান 

হইথি বিন পয়সায় রািা কাগজ ষমাড়া দশটি চুরুি বকবনয়া আথন। ষসবদন এই ঘন 

জিথলর মথধ্য একা িবসয়া চুবপ চুবপ একিা বসগাথরি ধ্রাইয়া খাইয়াবিল-ভাথলা লাথগ 

নাই, ষিথিা ষিথিা, ষকমন একিা িাঁথিাে, দুিান খাইয়া ষস আর খাইথি পাথর নাই, 

বকন্তু িাহার ভাথগর িা ক চারটি চুরুি ষস ষেবলয়াও বদথি পাথর নাই, ষনড়ার 

ভগ্নীপবির বনকি সিংগৃহীি একিা খাবল চুিুিাম িাথে ষস-কয়টি ষস ওই ষপাথড়াবভথির 

জিথল ভািা পাাঁবচথলর ঘুলঘুবলথি লুকাইয়া রাবখয়া বদয়াথি। প্রেম চুিুি খাইিার বদন 

চুিুি িানা ষশষ হইয়া ষগথল ভথয় িাহার িুথকর মথধ্য ষকমন কবরয়া উটঠথিবিল, পাথি 

মুথখর গথে মা ষির পায়। পাকা কুল অথনক কবরয়া খাইয়া বনথজর মুথখর হাই হাি 

পাবিয়া ধ্বরয়া অথনকিার পরীক্ষা কবরয়া। িথি ষস ষসবদন পুনি থার মনুষযসমাথজ 

প্রথিশ কবরয়াবিল। র্ায় িুত্ে আজ িামলসুদ্ধ ধ্রা পবড়য়া! 
 

বকন্তু বদবদর পাবচথলর ওবপথঠ র্াইিার দরকার হয় না। এবপথঠই কাজ। সারা হইয়া 

র্ায়। 
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একবিিংশ পবরথেদ 
কোিা সি থজয়া ঘাথি বগয়া পাড়ার ষমথয়থদর মুথখ শুবনল। 

 

আজ কথয়কবদন হইথি নীথরথনর সথি অন্নদা রাথয়র, বিথশষ কবরয়া িাাঁহার ষিথল 

ষগাকুথলর মনাের চবলথিবিল। কাল দুপুর ষিলা নাবক খুি েগড়া ও ষচাঁ চাথমবচ িাথধ্। 

েথল কাল রাথত্রই নীথরন ত্জবনসপত্র লইয়া এখান হইথি চবলয়া বগয়াথি। অন্নদা 

রাথয়র প্রবিথিশী র্থজ্ঞশ্বর দীঘড়ীর স্বী হবরমবি িবলথিবিথলন–সবিয বমথেয জাবনথন, 

ক’বদন ষেথক ষিা নানারকম কো শুনথি পাত্ে-আবম িাপু বিথশ্বাস কবরথন, ষিাঁথি 

ষিমন নয়। আিার নাবক শুনলাম নীথরন লুবকথয় িাকা বদথয়থি, ষিৌ নাবক িাকা 

ষকাোয় পাটঠথয়বিল, নীথরথনর হাথির ষলখা রবসদ বেথর এথস ষগাকুথলর হাথি 

পথড়থচ এই সি।—র্াক িাপু, ষস সি পথরর কুে শুথন বক হথি? নীথরন শুনলাম 

িলথচ-আপনারা সকথল বমথল একজথনর ওপর অিযাচার কথিথ পাথরন। িাথি ষদাষ 

হয় না?–আপনারা র্া ভাথিন ভািুন, ষিৌ-ঠাকরুন। একিার হুকুম করুন, আবম ওাঁথক 

এই দথি আমার হারাথনা মাথয়র মথিা মাোয় কথর বনথয় র্াথিা।–িারপর আপনারা 

র্া করিার করথিন। িারপর খুি পহ পচ খাবনকক্ষণ হল-সথ্র আথগই ষস গয়লাপাড়া 

ষেথক একখানা গাবড় ষডথক আনথল, ত্জবনসপত্তর বনথয় চথল ষগল। 

 

সি থজয়া কোিা শুবনয়া িড় দবময়া ষগল। ইবিমথধ্য স্বামীথক বদয়া অন্নদা রায়থক 

নীথচরথনর বপিার বনকি এ বিিাহ সম্বথে পত্র বলবখথি অনুথরাধ্ কবরয়াথি। নীথরনথক 

আরও দুইিার িাবড়থি বনমন্ত্রণ কবরয়াবিল–ষিথলটিথক িাহার অিযে পি্ 

হইয়াথি। হবরহর িাহাথক অথনকিার িুোইয়াথি, নীথরথনর বপিা িড়থলাক-িাহথদর 

ঘথর বিবন বক আর পুথত্রর বিিাহ বদথিন? সি থজয়া বকন্তু আশা িাথড় নাই, িাহার মথনর 

মথধ্য ষকাোয় ষর্ন সাহস পাইয়াথি-এ বিিাথহর ষর্াগাথর্াগ ষর্ন দুরাশা নয়, ইহা 

ঘটিথি। হবরহর মথন মথন বিশ্বাস না কবরথলও রীর অনুথরাথধ্ অন্নদা রায়থক 

কথয়কিার িাবগদ বদয়াবিল িথি। বকন্তু এখন ষর্ িড় বিপদ ঘটিল! 
 

ইবিমথধ্য একবদন পথে দুগ থার সথি ষগাকুথলর িউথয়র ষদখা হইল। ষস চুবপ চুবপ 

দুগ থাথক অথনক কো িবলল, নীথরন ষকান চবলয়া ষগল িাহারই ইবিহাস। িবলথি 

িবলথি িাহার ষচাখ িাপাইয়া ের ের কবরয়া জল পবড়থি লাবগল। 

 

-এই রকম িাঁিালাবে ষখথয়ই বদন র্াথি-ষকউ ষনই দুগগা—িাই বক ভাইিা মানুষ? 

ষকাোও ষর্ দুবদন জডুু়থিা ষস জায়গা ষনই– 

 

সহানুভূবিথি দুগ থার িুক ভবরয়া উটঠল, সথি সথি খুবড়মার কলথঙ্কর বিরুথদ্ধ িীব্র 

প্রবিিাদ ও িাহার দুিঃথখ সাত্মনাসূচক নানা কো অস্পষ্টভাথি িাহার মথনর মথধ্য 
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ষজাি পাকাইয়া উটঠল। সি কো গিাইয়া িবলথি না পাবরয়া শুধু্ িবলল, ওই সখী 

ঠাকুরমা র্া ষলাক! িলুক ষগ না, ষস করথি: বক? ষকাঁ থদা না খুবড়মা লক্ষ্মীটি, আবম 

ষরাজ র্াথিা ষিামার কাথি— 

 

সি থজয়া শুবনয়া আগ্রথহর সুথর ত্জজ্ঞাসা কবরল—ষিৌমা বক িথল্প-িথল্প দুগ থা?…িা 

নীথরথনর কো বকিু হল নাবক? 

 

দুগ থা লজ্জজ্জি সুথর িবলল-িুবম কাল ত্জথজ্ঞস ষকাথরা না ঘথি? আবম জাবন ষন— 

 

অপু একিার ত্জজ্ঞাসা কবরল,-খুবড়মার কাথি বক শূনবল, মাস্টার মশায় আর আসথিন 

না? 

 

দুগ থা ধ্মক বদয়া কবহল—িা আবম বক জাবন-র্ািঃ- 
 

পড়ে ষরাথদ িায়াভরা পেটি ষকমন ষর্ন মন-ষকমন-করা-করা। ষস িাহার ভাই-এর 

জনয। এ-রকম িাহার হয়, কিিার হইয়াথি, ষিবশক্ষণ ধ্বরয়া র্বদ ষস িাবড় না োথক, 

বক ভাইথক না ষদথখ, ভাইথয়র রাবশ রাবশ কাল্পবনক দুিঃথখর কো মথন হইয়া মথনর 

মথধ্য ষকমন কথর। 

 

িাহার আমন দুথধ্-আলিা রিং-এর ষসানার পুিুথলর মথিা ভাইিা ময়লা আধ্াথিড়া 

মথিা একখানা কাপড় পবরয়া িাবড়র দরজার সামথন আপনমথন একা একা কবড় 

চাবলয়া ষিগন-িীবচ ষখবলথিথি। িাহার কাথি পয়সা চায় এিা-ওিা বকবনথি, ষস বদথি 

পাথর না-ভাবর কষ্ট হয় মথন— 

 

  
 

বদন কথয়ক পথর। ভুিন মুখুথজযর িাবড় রানুর বদবদর বিিাহ ষশষ হইয়া বগয়াথি িথি। 

বকন্তু এখনও কুিুম্ব-কুিুবম্বনীরা সকথল র্ান নাই। ষিথলথমথয়ও অথনক। একটি ষিাট্ট 

ষমথয়র সথি দুগ থাথ ি ষিশ আলাপ হইয়াথি, িাহার নাম িুবন। িাহার িাবপও 

আবসয়াবিথলন। আজ দুপুথরর পর রী ও কনযাথক বকিুবদথনর জনয এখাথন রাবখয়া 

কম থস্থাথন বগয়াথিন। ঘণ্টা খাথনক পথর, ষসজ ঠাকরুন। এ ঘথর বক কাজ 

কবরথিবিথলন, িুবনর মাথয়র গলা িাহার কাথন ষগল। ষসজ ঠাকরুন দালাথন আবসয়া 

িবলথলন–বক ষর হাবস বক? িুবনর মা উথত্তত্জিভাথি ও িযস্তভাথি বিিানাপত্র, িাবলথশর 

িলা হািড়াইথিথি, উাঁবক মাবরথিথি, ষিাশক উলিাইয়া ষেবলয়াথি; িবলল-এই একিু 

আথগ আমার ষসই ষসানার বসাঁদুথরর ষকৌথিািা এই বিিানার পাথশ এইখানিায় ষরথখবি, 

ষখাকা ষদালায় ষচবচথয় উঠল, উবন িাবড় ষেথক এথলন–আর িুলথি মথন ষনই- ষকাোয় 

ষগল আর ষিা পাত্ে ষন?– 
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ষসজ ঠাকরুন িবলথলন-ওমা ষস বক? হাথি কথর বনথয় র্াস বন ষিা? 

 

–না বদবদমা, এইখাথন ষরথখ ষগলুম। ষিশ মথন আথি, টঠক এইখাথন 

 

সকথল বমবলয়া খাবনকক্ষণ চাবরবদথক ষখা াঁজাখুাঁত্জ করা হইল, ষকৌিার সোন নাই। 

ষসজ ঠাকরুন ত্জজ্ঞাসা কবরয়া জাবনথলন, দালাথন প্রেমিা এ িাবড়র ষিথলথমথয় বিল, 

িারপর খাওয়ার ডাক পবড়থল ষিথলথমথয়রা সি খািার খাইথি র্ায়, িখন িাবহথরর 

ষলাথকর মথধ্য বিল দুগ থা। ষসজ ঠাকরুথনর ষিাি ষমথয় ষিাঁবপ চুবপ চুবপ িবলল-আমরা 

ষর্ই খািার ষখথি এলাম দুগগাবদ িখন ষদবখ ষর্ বখড়বকর ষদার বদথয় ষিবরথয় র্াথে, 

এই মাত্তর আিার এথসথি– 

 

ষসজ ঠাকুিুন চুবপ চুবপ বক পরামশ থ কবরথলন, পথর িৃক্ষসুথর দুগ থাথক িবলথলন-ষকৌথিা 

বদথয় ষদ দুগগা, ষকাোয় ষরথখবচস িল-িার কর এখখুবন িলবচ– 

 

দুগ থার মুখ শুকাইয়া এিিুকু হইয়া বগয়াবিল, ষসজ ঠাকরুথনর ভািভবিথি িাহার 

ত্জি ষর্ন মুথখর মথধ্য জড়াইয়া ষগল। অস্পষ্টভাথি বক িবলল ভাথলা ষিাো ষগল না। 

 

িুবনর মা এিক্ষণ ষকাথনা কো িথল নাই-একজন ভদ্রঘথরর ষমথয়থক সকথল বমবলয়া 

ষচার িবলয়া ধ্রাথি ষস একিু অিাক হইয়া বগয়াবিল, বিথশষি দুগ থাথক ষস কথয়কবদন 

এখাথন ষদবখথিথি, ষদবখথি ষিশ ষচহারা িবলয়া দুগ থাথক পি্ কথর-ষস চুবর কবরথি 

ইহা বক সম্ভি? ষস িবলল-ও ষনয় বন ষিাধ্ হয়। ষসজবদ-ও ষকন– 

 

ষসজ ঠাকরুন িবলথলন—িুবম চুপ কথর োথকা না! িুবম ওর বক জাথনা, বনথয়াথচ বক 

না। বনথয়থচ আবম জাবন ভাথলা কথর– 

 

একজন িবলথলন—িা বনথয় োবকস ষির কথর ষদ, নয়থিা ষকাোয় আথি িল-আপদ 

চুথক ষগল। বদথয় ষদ লক্ষ্মীটি, ষকন বমথেয– 

 

দুগ থা ষর্ন ষকমন হইয়া বগয়াবিল—িাহার পা ঠক ঠক কবরয়া কাাঁবপথিবিল-ষস 

ষদওয়াথল ষঠস বদয়া দাাঁড়াইয়া িবলল-আবম ষিা জাবনথন কাবকম-আবম ষিা— 

 

ষসজ ঠাকরুন িবলথলন-িথল্পই আবম শুনথিা? টঠক ও বনথয়থচ-ওর ভাি ষদথখ আবম 

িুেথি ষপথরবি। আো, ভাথলা কোয় িলবচ ষকাোয় ষরথখবচস বদথয় ষদ, ত্জবনস বদথয় 

দাও ষিা বকিু ষিালথিা না-আমার ত্জবনস ষপথলই হল 
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পূথি থাক্ত কুিুবম্বনী িবলথলন-ভাদর ষলাথকর ষমথয় চুবর কথর ষকাোও শুবনবন ষিা 

কখনও। এই পাড়াথিই িাবড় নাবক? 

 

ষসজ ঠাকরুন িবলথলন-িুবম ভাথলা কোি ষকউ নও! ষদখথি িুবম মজািা একিাি, 

িুবম আমার িাবড়র ত্জবনস বনথয় হজম কথিথ বগথয়থচা—এ বক র্া িা ষপথয়চ িুত্ে?–

ষিামায় আবম আজ– 

 

পথর বিবন দুগ থার হািখানা ধ্বরয়া বহড়বহড় কবরয়া িাবনয়া িাহাথক দালাথনর টঠক 

মােখাথন আবনয়া িবলথলন, দুগ থা, িল এখনও ষকাোয় ষরথখবচস?…িলবি ষন? না, িুবম 

জাথনা না, িুবম খুবক—িুবম বকিু জাথনা না-বশগবগর িল, পনথল দাাঁথির পাটি এথকিাথর 

সি ষভথি গথড়া কথর ষেলথিা এখুবন! িল, বশগবগর-িল এখনও িলবচ– 

 

িুবনর মা হাি ধ্বরথি আগাইয়া আবসথিবিল, একজন কুিুবম্বনী িবলথলন, ষরাথসা না, 

ষদখথচা না ও-ই টঠক বনথয়থচ। ষচাথরর মারই ওষুধ্-বদথয় দাও এখুবন বমথি ষগল,-ষকন 

বমথেয– 

 

দুগ থার মাোর মথধ্য ষকমন কবরথিবিল। ষস অসহায়ভাথি চাবরবদথক চাবহয়া অবি কথষ্ট 

শুকথনা ত্জথি জড়াইয়া উচ্চারণ কবরল-আবম ষিা জাবনথন কাবকম, ওরা সি চথল 

ষগল আবমও ষিাকো িবলিার সমথয় ষস ভথয় আড়ষ্ট হইয়া। ষসজ ঠাকরুথনর বদথক 

ষচাখ রাবখয়া ষদওয়াথলর বদথক ষঘাবষয়া র্াইথি লাবগল। 

 

পথর সকথল বমবলয়া আরও খাবনকক্ষণ িাহাথক িুোইল। িাহার ষসই এক কো—ষস 

জাথন না। 

 

ষক একজন িবলল-পাকা ষচার— 

 

ষিাঁবপ িবলল-িাগাথনর আমগথলা িলায় পড়িার ষজা ষনই কাবকমা– 

 

ষশথষাক্ত কোথিই ষিাধ্ হয় ষসজ ঠাকরুথনর ষকান িযোয় ঘা লাবগল। বিবন হঠাৎ 

িাজাখাই রকথমর আওয়াজ িাবড়য়া িবলয়া উটঠথলন—িথি ষর পাত্জ, নোর ষচাথরর 

োড়, িুবম ত্জবনস ষদথি না? ষদবখ িুবম ষদও বক না ষদও! কো ষশষ না কবরয়াই বিবন 

দুগ থার উপর োপাইয়া পবড়য়া িাহার মাোিা লইয়া সথজাথর ষদওয়াথল ঠুবকথি 

লাবগথলন। িল ষকাোয় ষরথখবচস-িল, এখুবন–িল বশগবগর—িল– 

 

িুবনর মা িাড়ািাবড় িুটিয়া আবসয়া ষসজ ঠাকরুথনর হাি ধ্বরয়া িবলল, কথরন বক-

কথরন বক ষসজবদ-োকথগ আমার ষকৌথিা-ওরকম কথর মাথরন ষকন?–ষিথড় বদন-

োক, হথয়থি, িাড়ন, বিিঃ! 
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িুবন মারা ষদবখয়া কাঁ বদয়া উটঠল। পূথি থাক্ত কুিুবম্বনী িবলথলন-এিঃ, রক্ত পড়থি ষর্… 

 

দুগ থার নাক বদয়া েরের কবরয়া রক্ত পবড়থিথি ষকহ লক্ষ কথর নাই। িথুকর কাপথড়র 

খাবনকিা রক্তরািা হইয়া উটঠয়াথি। 

 

িুবনর মা িবলথলন,-বশগবগর একিু জল বনথয় আয় ষিাঁবপ-ষরায়াথকর িালবিথি আথি 

দযাখ– 

 

ষচাঁ চাবমবচ ও পহ পচ শুবনয়া পাথশর িাবড়র কামাথরর বিস্তু-ষিৌরা িযাপার বক ষদবখথি 

আবসল। রানুর মা এিক্ষণ বিথলন না-দুপুথর খাওয়া-দাওয়ার পথর কামার-িাবড় িবসয়া 

গল্প কবরথিবিথলন–বিবনও আবসথলন। 

 

মাথরর ষচাথি দুগ থার মাোর মথধ্য োাঁ োাঁ কবরথিবিল, ষস বদশহারা ভাথি বভথড়র মথধ্য 

একিার চাবহয়া বক ষদবখল। 

 

জল আবসথল রানুর মা িাহার ষচাথখ মুথখ জল বদয়া িাহাথক ধ্বরয়া িসাইথলন। িাহার 

মাোর মথধ্য ষকন বিমত্েম কবরথিবিল, ষস বদশহারা ভাথি িবসয়া পবড়ল। রানুর মা 

িবলথলন-আমন কথর বক মাথর ষসজবদ?…ষরাগা ষমথয়িা-বিিঃ- 
 

—ষিামরা ওথক ষচথনা বন এখনও। ষচাথরর মার িাড়া ওষুধ্ ষনই এই িথল বদলমু-মাথরর 

এখনও হথয়থি বক-না পাওয়া ষগথল িাড়থিা নাবক? হবর রায় আমায় ষর্ন শূথল োাঁথস 

ষদয় এরপর– 

 

রানুর মা িবলথলন-হথয়থচ, এখন একিু সামলাথি ষদও ষসজবদ-ষর্ কাি কথরথচা— 

 

িুবনর মা িবলল-ওমা, এি হথি জানথল ষক ষকৌথিার কো িলথিা?…চাইথন আমার 

ষকৌথিা-ওথক ষিথড় দাও ষসজবদ— 

 

ষসজ ঠাকরুন। এি সহথজ িাবড়থিন। বকনা িলা র্ায় না, বকন্তু জনমি িাাঁহার 

বিরুথদ্ধ রার্ বদথি লাবগল।. কাথজই বিবন আসামীথক িাবড়য়া বদথি িাধ্য হইথলন। 

 

রানুর মা িাহাথক ধ্বরয়া ওবদথকর দরজা খুবলয়া বখড়বকি উঠাথন িাবহর কবরষা 

বদথলন। িবলথলন—খুি ক্ষথণ আজ িাবড় ষেথক ষিবরথয়বিবল র্া ষহাক! র্া, আথস্ত 

আথস্ত র্া-ষিাঁবপ বখড়বকিা ভাথলা কথর খুথল ষদ 
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দুগ থা বদশহারা ভাথি বখড়বক বদয়া িাবহর হইয়া ষগল, ষমথয়থিথল ও র্াহারা উপবস্থি 

বিলসকথল চাবহয়া ষদবখথি লাবগল। 

 

একজন িবলল—িিুও ষিা স্বীকার কথন্ন না-বক রকম ষদখথচা একিার?…ষচাখ বদথয় 

বকন্তু এক ষোিা জল পড়থলা না 
 

রানুর মা িবলথলন-জল পড়থি বক, ভথয়ই শুবকথয় বগথয়থচ। ষচাথখ বক আর জল 

আথি? ওইরকম কথর মাথর ষসজাবদ। 
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িাবিিংশ পবরথেদ 
গ্রাথম িাথরায়াবর চড়কপূজার সময় আবসল। গ্রাথমর পিদযনাে মজমুদার চাাঁদার খািা 

গাথি িাবড় িাবড় চাাঁদা আদায় কবরথি আবসথলন। হবরহর িবলল, না খুথড়া, এিার 

আমার এক িাকা চাাঁদা ধ্রািা অথনয হথয়থি-এক িাকা ষদিার বক আমার অিস্থা? 

পিদযনাে িবলথলন-না ষহ না, এিার নীলমবণ হাজরার দল। এ রকম দলটি এ অঞ্চথল 

ষকউ চথক্ষও ষদথখবন। এিার পালপাড়ার িাজাথর মথহশ সযা করার িালক-ষকবত্তথনর 

দল গাইথি, িার সথি পাল্লা ষদওয়া চাই-ই– 

 

পিদযনাে এমন ভাি ষদখাইথলন ষর্ বনত্িত্্পুরিাবসগথণর জীিন-মরণ এই 

প্রবিথর্াবগিার সােথলযর উপর বনভথর কবরথিথি। 

 

অপু একিা কত্ঞ্চ িাবনথি িাবনথি িাবড় েুবকয়া িবলল-পাকা কত্ঞ্চ িািা, ষিামার খুি 

ভাথলা কলম হথি, ষডািার ধ্াথরর িাাঁশিলায় পথড় বিল, কুবড়থয় আনলাম-পথর ষস 

হাবসমুথখ ষসিা কিকিা উাঁচু কবরয়া িুবলয়া ষদখাইয়া িবলল, হথি না িািা ষিামার 

কলম? ষকমন পাকা, না? 

 

চড়থকর আর ষিবশ ষদবর নাই। িাবড় িাবড় গাজথনর সন্নযাসী নাবচথি িাবহর হইয়াথি। 

দুগ থা ও অপু আহার বনদ্রা িযাগ কবরয়া সন্নযাসীদথলর বপিথন বপিথন পাড়ায় পাড়ায় 

ঘুবরয়া ষিড়াইল। অনয অনয গৃহস্থ িাবড় হইথি পুরাথনা কাপড় ষদয়, চাল পয়সা ষদয়-

ষকউ িা ঘড়া ষদয়-িাহারা বকিুই বদথি পাথর না। দুথিা চাল িাড়া-এজনয িাাঁহাথদর 

িাবড়থি এ দল ষকাথনা িারই আথস না! দশ িাথরা বদন সন্নযাসী-নাচথনর পর চড়থকর 

পূি থরাথত্র নীলপূজা আবসল। 

 

নীলপূজার বদন পিকাথল একিা ষিাি ষখজরু গাথি সন্নযাসীরা কীিা ভাথি-এিার দুগ থা 

আবসয়া খির বদল প্রবি িৎসথরর ষস গািিাথি এিার কাাঁিা-ভািা হইথি না, নদীর ধ্াথর 

আর একিা গাি সন্নযাসীরা এিার পূি থ হইথিই টঠক কবরয়াথি। পাড়ার ষিথলথদর সথি 

দল িাাঁবধ্য়া দুগ থা ও অপু ষসখাথন বগয়া ষজাথি। িারপর কাাঁিা-ভািার ষনাচ হইয়া ষগথল 

সকথল চড়কিলািাথি একিার ষিড়াইথি র্ায়। ষখজথুরর ডাল বদয়া নীলপূজার মিপ 

বঘবরয়াথি—চড়কিলার মাথঠর শযাওড়ািন ও অনযানয জিল কাটিয়া পবরষ্কার করা 

হইয়াথি। ষসখাথন ভুিন মুখুথজযথদর িাবড়র ষমথয়থদর সথি ষদখা হইল-রানী, পুটি, 

িুনু–এথদর িাবড়থি কড়া শাসন আথি, দুগ থার মথিা ষিা ষিা কবরয়া ষর্খাথন ষসখাথন 

ষিড়াইিার সুকুম নাহাঁ -অবি কথষ্ট িবলয়া কবহয়া ইহারা চড়কিলা পর্ থে আবসয়াথি। 

 

িুনু িবলল-আজ রাথত্র সবন্নবসরা শ্মশান জাগাথি র্াথি— 
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রানী িবলল-আহা, িা িুত্ে আর জাবনথন? একজন মড়া হথি। িাথক ষিাঁথধ্ বনথয় র্াথি 

শ্মশাথনর ষসই িাবিমিলায়। িাথক আিার িাাঁচাথি, িারপর মড়ার মুি বনথয় 

আসথি।-িাড়া িলথি িলথি আসথি।-ওর সি মের আথি– 

 

দুগ থা িবলল-আবম জাবন ওথদর িড়া, শূনবি িলথিা? 

 

স্বগথগা ষেথক এথলা রে 

নামথলা ষখিৃিথল 

চত্িশ কুিী িাণিষ থা বশথির সথি চথল– 

সিযরু্থগর মড়া আর শাওল রু্থগর মাটি 

বশি বশি িল ষর ভাই োথক দযাও কাটঠ— 

 

পথর হাবসয়া িথল-ষকমন চমৎকার এিার ষগাষ্টবিহাথরর পুিুল হথয়থি নীলুদা?…দশ 

কুথমাথরর িাবড় ষদথখ এলাম-ষদবখসবন রানু? 

 

পুটি িবলল-সবিযকার মড়ার মুি রানুবদ? 

 

—নয় ষিা বক? অথনক রাথত্র র্বদ আবসস ষিা ষদখথি পাবি। চল ভাই আমরা িাবড় 

র্াইআজ রািিা ভাথলা নয়-আয়থর অপু, দুগগাবদ আয়। 

 

অপু িবলল-ষকন ভাথলা নয় রানুবদ? কী আজ হথি রাথি? 

 

রানু িবলল-ষস সি কো িলথি ষনই-িুই আয় িাবড়। 

 

অপু ষগল না, বকন্তু দুগ থা ওথদর দথলর সথি চবলয়া ষগল। িারপর হঠাৎ ষমঘ কবরল, 

সেযার অেকার ষমথঘ ঘনীভূি কবরয়া িুবলল। অপু িাবড় বেবরথিথি, পথে জনপ্রাণী 

নাই, সেযা হইথি শ্মশাথনর ও মড়ার মুথির গল্প শুবনয়া িাহার ষকমন ভয় ভয় 

কবরথিথি। ষমাথড়র িাাঁশিথনর কাথি আবসয়া মথন হইল বকথসর ষর্ন কিুগে িাবহর 

হইথিথি। ষস দ্রিুপথদ চবলথি লাবগল। আর একিুখাবন বগয়া ষনড়ার ঠাকুরমার সথি 

ষদখা। ষনড়ার ঠাকুরমা নীলপূজার পনথিদয হাথি চড়কিলায় পূজা বদথি র্াইথিথি। 

অপু অেকাথর প্রেমিা বচবনথি পাথর নাই, পথর বচবনয়া িবলল-বকথসর গে 

ষিবরথয়থি। ঠাকুরমা? 

 

িুবড় িবলল-আজ ওাঁরা সি ষিবিথয়থচন বকনা?…িারই গে আর বক— 

 

অপু িবলল—কারা ঠাকুরমা? 
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–কারা আিার-বশথির দলিল, সথ্থিালা ওাঁথদর নাম করথি ষনই।–রাম রাম–রাম 

রাম– 

 

অপুর গাথয় কাাঁিা বদয়া উটঠল। চাবরধ্াথর অেকার সেযা, আকাথশ কাথলা ষমঘ, 

িাাঁশিন, শ্মশাথনর গে, বশথির অনুচর ভূিথপ্রি-ষিাি ষিথলর মন বিিথয়, ভথয়, 

রহথসয, অজানার অনুভূবিথি ভবরয়া উটঠল। ষস আিথঙ্কর সথুর িবলল-আবম বক কথর 

িাবড় র্াথিা ঠাকমা!… 

 

িুবড় িবকয়া উটঠল।’—িা এি রাি করাই িা ষকন িাপু আজথকর বদথন?…এথসা 

আমার সথি। নীল পুথজার োলাখানা বদথয় আবস, িারপর এবগথয় ষদথিা’খন। ধ্বনয 

র্া ষহাক— 

 

িাথরায়াবর িলায় ঘাস চাবচয়া প্রকাি িাাঁথশর ষমরাপ িাাঁবধ্য়া সাবময়ানা িািাথনা 

হইয়াথি। র্াত্রার দল আথস আথস—এখনও ষপৌৌঁথি নাই, সেযা উত্তীণ থ হইয়া ষগথল, 

ষলাথক িথল কাল সকাথলর গাবড়থি আবসথি, সকাল চবলয়া ষগথল পিকাথলি আশায় 

োথক। অপুর স্নানাহার িে হইিার উপক্রম হইর্াথি।…িাথত্র অপুর ঘুম হয় না, িাাঁধ্ 

ভািা িনযার ষরাথির মথিা ষকৌিুহল ও খুবশর ষর্ কী প্রিল অদময উোস! বিিানায় 

িি্ের এপাব শ-ওপাশ কথর। র্াত্রা হথি! র্াত্রা হথি! র্াত্রা হথি! 
 

মাথর্ি িারণ আথি অি িড় ষমথয় পাড়া িাবড়য়া ষকাোও না র্ায়, দুগ থা চুবপ চুবপ বগয়া 

ষদবখয়া আবসয়া রাজলক্ষ্মীর কাথি আসর-সজ্জা ও িাাঁথশর গাথয়-েুলাথনা লাল নীল 

কাগথজর অবভনিত্ব সম্বথে গল্প কথর, অপুর মথন হয়, ষর্ পঞ্চাননিলায় ষস দু’ষিলা 

কবড়থখলা কথর, ষসই িুে অিযে পবিবচি সামানয স্থানিাথি আজ িা কাল নীলমবণ 

হাজািার দথলর র্াত্রার মথিা একিা অভূিপূি থ অিাস্তি ঘিনা ঘিথি, এও বক সম্ভি? 

কোিা ষর্ন িাহার বিশ্বাসই হয় না। 

 

হঠাৎ শুবনথি পাওয়া র্ায় আজ বিকাথলই দল আবসথি। এক েলক রক্ত ষর্ন িুক 

হইথি নাবচয়া চলাকাইয়া এথকিাথর মাোয় উটঠয়া পথড়।… 

 

কুমার-পাড়ার ষমাথড় দুপুথরর পাি হইথিই সকল ষিথলর সথি দাাঁড়াইয়া োবকিার পর 

দথূর একখানা গরুি গাবড় িাহার ষচাথখ পবড়ল, সাথজর িাে ষিাোই গাবড়—এক, দুই, 

বিন, চার, পাাঁচ খান! পিু এথক এথক আিুল বদয়া গবনয়া খুবশর সুথর িবলল–অপুদা, 

আমরা এথদর ষপিথন ষপিথন এথদর িাসায় বগথয় ষদথখ আবস, র্াবি? সাথজর 

গাবড়গলার বপিথন দথলর ষলাথকরা র্াইথিথি, সকথলর মাোয় ষিবরকািা, অথনথকর 

জিুা হাথি। পিু একজন দাবড়ওয়ালা ষলাকথক ষদখাইয়া কবহল—এ ষিাধ্ হয় রাজা 

সাথজ, না অপুদা? 
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আকাশ-িািাথসর রিং এথকিাথর িদলাইয়া ষগল-অপু মহা উৎসাথহ িাবড় বেবরয়া ষদথখ 

িাহার িািা দাওয়ায় িবসয়া বক বলবখথিথি ও গনগনা কবরয়া গান কবরথিথি। ষস 

ভাথি, র্াত্রা আবসিার কো িাহার িািাও জাবনথি পাবরর্াথি, িাই এি িৃবিথ। উৎসাথহ 

হাি নাবড়য়া িথলসাজ এথকিাথর পাাঁচ গাবড় িািা! এ রকম দল!– 

 

হবরহর বশষযিাবড় বিবল করার জনয িাবলর কাগথজ কিচ বলবখথিবিল, মুখ িুবলয়া 

বিিথয়র সুথর িথল-বকথসর সাজ ষর ষখাকা? — 

 

অপু আির্র্ হইয়া র্ায়, এি িড় ঘিনা িািার জানা নাই! িািাথক ষস বনিাে কৃপার 

পাত্র বিথিচনা কথর। 

 

সকাথল উটঠয়া অপুথক পবড়থি িবসথি হয়। খাবনক পথর ষস কাথদাকাথদা ভাথি িথল-

আবম িাথরায়াবরিলায় র্াথিা িািা, সকথল র্াথচ্চ আর আবম এখন িুত্ে িথস িথস 

পড়থিা? এখখুবন র্বদ র্াত্রা আরম্ভ হয়? 

 

িাহার িািা িথল-পথড়া, পথড়া, এখন িথস পথড়া, র্াত্রা আরম্ভ হথল ষোল িাজিার শব্দ 

ষিা শুনথি পাওয়া র্াথি? িখন না হয় ষর্থয়া এখন। শ্রীথ ড় িয়থসর ষিথল, বনথজ সি 

সমথয় আজকাল বিথদথশ োথক, অল্পবদথনর জনয িাবড় আবসয়া ষিথলথক ষচাখিাড়া 

কবরথি মন চায় না। অবভমাথন িাথগ অপুর ষচাখ বদয়া জল পবড়থি োথক, ষস 

কান্নাবভরা গলায় আিার শুভঙ্করী শুরু কথর-মাস মাবহনা র্াি র্ি বদন িার পথড় 

কি? 

 

বকন্তু সকাথল র্াত্রা িথস না, খির আথস ওথিলা িবসথি। ওথিলা অপু মাথয়র কাথি। 

র্াইয়া কাঁ থদা কাথদা ভাথি িািার অিযাচাথরর কাবহনী আনুপূবি থক িণ থনা কথর। সি থজয়া 

আবসয়া িথল–দাও না ষগা ষিথলিাথক ষিথড়? িিরকাথরর বদনিা-ষিামার ন মাস 

িাবড়থি োকা ষনই িিথর, আর ও একবদথনর পড়াথি এথকিাথর িাঙ্কালঙ্কার ঠাকুর 

হথয় উঠথি বকনা? 

 

অপু িুটি পায়। সারা দুপুর িাহার িাথরায়াবরিলায় কাথি। পিকাথল র্াত্রা িবসিার পূথি থ 

িাবড়থি খািার খাইথি আবসল। িািা ষরার্াথক িবসয়া কিচ বলবখথিথি। অনযবদন এ 

সমর্। িাহাথক িাহার িািার কাথি িবসয়া িই পবড়থি হয়। পাথি ষিথল চটিয়া র্ায়। 

এই ভথয় িাহার িািা িাহাথক খুবশ রাবখিার জনয নানারকম ষকৌিুথকর আথয়াজন 

কথর। িথল, ষখাকা চািু কথর বসথলথি বলথখ আথনা বদবক, ঐিঃ ভূি িাপ ষর! অপু সি 

অদ্ভুি ধ্রথনর কো শুবনয়া হাবসয়া খুন হয়, িাড়ািাবড় বলবখয়া আবনয়া ষদখায়। 

িথল-িািা এইথি হথয় ষগথল আবম বকন্তু চথল র্াথিা, িাহার িািা িথল-ষর্থয়া এখন, 
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ষর্থয়া এখন, ষখাকা-আো চািু কথি বলথখ আথনা বদবক-আর একিা অদ্ভুি কো 

িথল। অপু আিার হাবসয়া উথঠ। 

 

আজ বকন্তু অপুর মথন হইল, িাবহি হইথি বক একিা প্রচি শত্ক্ত আবসয়া িাহাথক 

িাহার িািার বনকি হইথি সরাইর্া লইয়া বগর্াথি। িািা বনজথন িায়াভিা পিকাথল িাাঁশ 

িন ষঘরা িাবড়থি একা িবসয়া িবসয়া বলবখথিথি, বকন্তু এমন শত্ক্ত নাই ষর্, িাহাথক 

িসাইয়া রাথখ। এখন র্বদ িথল—ষখাকা, এথস পড়থি িথসা-আমুবন চাবরবদক হইথি 

একিা ষর্ন ভয়ানক প্রবিিাথদর হট্টথগাল উটঠথি। সকথল ষর্ন িবলথি-না, না, এ হয় 

না! এ হয় না! র্াত্রা ষর্ িথস িথস!…ষকাথনা উল্লাথসর প্রিল শত্ক্ত িাহার িািাথক ষর্ন 

বনিাে অসহায় বনরীহ দুি থল কবরয়া বদয়াথি। সাধ্য নাই ষর্, িাহার পবড়িার কো পর্ থে 

মুথখ উচ্চারণ কথর। িািার জনয অপুর মন ষকমন কথর। 

 

দুগ থা িবলল-অপু, িুই মাথক িল না। আবমও ষদখথি র্াথিা। অপু িথল—ম, বদবদ ষকন 

আসুক না। আমার সথি? বচক বদথয় বঘথর বদথয়থচ, ষসইথখথন িসথি? 

 

মা িথল-এখন োক, আবম ওই ওথদর িাবড়র ষমথয়রা র্াথি, িাথদর সথি র্াথিা,-আমার 

সথি র্াথি এখন। 

 

িাথরায়াবরিলায় র্াইিার সময় দুগ থা বপিন হইথি িাহাথক ডাবকল-ষশান অপু। পথর 

ষস কাথি আবসয়া হাবস-হাবস মুথখ িবলল-ষহাি পাি বদবক! অপু হাি পাবিথিই দুগ থা 

িাহার হাথি দুিা পয়সা রাবখয়াই িাহার হািিা বনথজর দুহাথির মথধ্য লইয়া মুঠা 

পাকাইয়া বদয়া িবলল-দু দায়সায় মুড়বক বকথন খাস, নয়থিা র্বদ বনচু বিত্ক্র হয় ষিা 

বকথন খাস। 

 

ইহার বদনসাথিক পূথি থ একবদন অপু আবসয়া চুবপ চুবপ বদবদথক ত্জজ্ঞাসা কবরয়াবিল–

ষিার পুিুথলর িাথে পয়সা আথি? একিা বদবি? দুগ থা িবলয়াবিল–বক হথি পয়সা ষিার? 

অপু বদবদর মুথখর বদথক চাবহয়া একিুখাবন হাবসয়া িবলল-বনচু খাথিা-কো ষশষ কবরয়া 

ষস পুনরায় লজ্জার হাবস হাবসল। পকবেয়থির সুথর িথল-ষিাষ্টমথদর িাগাথন ওরা মাচা 

ষিাঁথধ্থচ বদবদ, অথনক বনচু ষপথড়থচ, দু-কুবড়-ইই-এক পয়সার িিা, এই এি িড় িড়, 

এথকিাথর বসাঁদুথরর মথিা রািা, সিুয বকনথল সাধ্ন। বকনথল-পথর একিু োবময়া 

ত্জজ্ঞাসা কবরল–আথি বদবদ? 

 

দুগ থার পুিুথলর িাথে ষসবদন বকিুই বিল না, ষস বকিু বদথি পাথর নাই। অপুথক 

বিরসমুথখ চবলয়া র্াইথি ষদবখয়া ষসবদন িাহার খুি কষ্ট হইয়াবিল, িাই কাল পিকাথল 

ষস িািার কাথি পয়সা দুিা চড়ক ষদবখিার নাম কবরয়া চাবহয়া লয়। ষসানার ভািার 

মথিা ভাইিা, মুথখর আিদার না। রাবখথি পাবরথল দুগ থার ভাবর মন ষকমন কথর। 
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অপু চবলয়া ষগথল িাহার মা ষঘাি হইথি আবসয়া িথল—দুগগা একিা কাজ করথিা! 

রানুথদর িাগান ষেথক দুথিা সাদা গেথভদাবলর পািা খুাঁথজ বনথয় আয় ষিা-অপুর 

শরীরিা অসুখ কথরথচ, একিু ষোল কথর ষদথি!– 

 

মাথয়র কোয় ষস একিুথি রানুথদর িাগাথন র্ায়-িাগাথন মানুষ-সমান উাঁচু ঘন 

আগািার জিথলর মথধ্য গেথভদাবলর পািা খুাঁত্জথি খুাঁত্জথি মথনর সুথখ মাো 

দুলাইয়া বপবসমার মুথখ ষিথলথিলায় ষশখা একটি িড়া আিৃবত্ত কথর– 

 

হলুদ িথন িথন– 

নাক-িবিটি হাবরথয় ষগথি সুখ ষনইথকা মথন– 
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ত্রথয়াবিিংশ পবরথেদ 
র্াত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, ষকহ নাই—শুধু্ অপু আথি, আর নীলমবণ হাজরার র্াত্রা 

দল আথি সামথন। সেযার আথগ ষিহালায় ইমন আলাপ কথর, ভাথলা ষিহালদার। 

পাড়াগা াঁথয়র ষিথল কখনও ষস ভাথলা ত্জবনস ষশাথন নাই।–উদাস-করুণ সুথর হঠাৎ 

মন ষকমন কবরয়া উথঠ, মথন হয়। িািা এখনও িবসর্া িাবড়থি ষসই কী বলবখথিথি—

বদবদ আবসথি চাবহয়াও আবসথি পাথর নাই। প্রেম র্খন জবরর সাজ-ষপাশাক পবিয়া 

িািাথনা োড় ও কবড়র ডু়থমর আথলা-সজ্জজ্জি আসথর িাজার মন্ত্রীর দল আবসথি 

আরম্ভ কথর, অপু মথন ভাথি এমন সি ত্জবনস িাহার িািা ষদবখল না! সিাই ষিা 

আসথর আবসয়াথি গ্রাথমর, িাহথদর পাড়ার ষকানও ষলাক ষিা িাবক নাই! িািা ষকন 

এখনও…? পালা দ্রিু অগ্রসর হইথি োথক। ষসিার ষস িালক-কীিথথনর দথলর র্াত্রা 

শুবনয়াবিলথস বক, আর এ বক! বক সি সাজ! বক সি ষচহারা!… 

 

হঠাৎ বপিন হইথি ষক িথল-ষখাকা ষিশ ষদখথি ষপাে ষিা?…িাহার িািা কখন 

আবসয়া আসথর িবসয়াথি অপু জাবনথি পাথর নাই। িািার বদথক বেবরয়া িথল-িািা, 

বদবদ এথসথচ?.বচথকর মথধ্য িুত্ে? 

 

মন্ত্রীি গপ্ত ষড়র্থন্ত্র র্খন রাজা রাজযচুযি হইয়া রী পুত্র লইয়া িথন চবলথিথিন, িখন 

কাঁ দুথন সুথর ষিহালার সিংগি হয়। িারপি রাজা করুণ রস িেুক্ষণ জমাইয়া রাবখিার 

জনয রীপুথত্রর হাি ধ্বরয়া এক এক পা কবরয়া োথমন, আর এক এক পা অগ্রসর 

হইথি োথকন, সবিযকার জগথি ষকান িনিাস-গমথনাদযি রাজা বনিাে অপ্রকৃবিস্থ 

না হইথল একদল ষলাথকর সম্মুথখ ষসরূপ কথর না। বিশ্বস্ত রাজ-ষসনাপবি রাথগ এমন 

কাথপন ষর্ মৃগী-ষরাগগ্রস্ত ষরাগীর পথক্ষও। িাহা বহিংসার বিষয় হইিার কো। অপু 

আপলক ষচাথখ চাবহয়া িবসয়া োথক, মুগ্ধ বিত্িি হইয়া র্ায়; এমন ষিা ষস কখনও 

ষদথখ নাই। 

 

িারপর ষকাোয় চবলয়া বগয়াথিন রাজা, ষকাোয় বগয়াথিন রানী!..ঘন বনবিড় িথন শুধু্ 

রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ই্ুথলখা ভাইথিান ঘুবরয়া ষিড়ায়! ষকউ নাই ষর্ 

িাহথদর মুথখর বদথক চায়, ষকউ নাই ষর্ বনজথন িথন িাহথদর পে ষদখাইয়া লইয়া 

চথল। ষিাি ভাইথয়র জনয েল আবনথি একিু দথূর চবলয়া র্াইয়া ই্থুলখা আর ষেথর 

না। অজয় িথনর মথধ্য ষিানথক খুাঁত্জয়া ষিড়ায়িাহার পর নদীর ধ্থর হঠাৎ খুাঁত্জয়া 

পায় ই্ুথলখার মৃিথদহ-কু্ষধ্ার িাড়নায় বিষেল খাইয়া ষস মবরয়া বগয়াথি। অজথয়র 

করুণ গান-ষকাো ষিথড় ষগবল। এ িনকাস্তাথর প্রাণবপ্রয় প্রাণসখী ষরশুবনয়া অপু 

এিক্ষণ মুগ্ধ ষচাথখ চাবহয়া বিল-আর োবকথি পাথর না, েুবলয়া েুবলয়া কাাঁথদ। 
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কবলিরাথজর সবহি বিবচত্রথকিুর রু্থদ্ধ িথলায়ার ষখলা কী!..র্ায়, িুত্ে োড়গলা 

গড়া হয়, নয় ষিা ষকান হিভাগয দশ থথকর ষচাখ দুটি িা র্ায়। রি ওথঠ-োড় সামথল-

োড় সামথল!..বকন্তু অদ্ভুি রু্দ্ধথকৌশল-সি িাাঁচাইয়া চথল-ধ্নয বিবচত্রথকিু! 
 

মথধ্য অথনকক্ষণ ধ্বরয়া জবুড়র দীঘ থ গান ও ষিহালায় কসরি-এর সময় অপুথক 

িাহার িািা ডাবকয়া িথল-ঘুম পাথে… িাবড় র্াথি ষখাকা?…সুম। সি থনাশ!..না, ষস 

িাবড় র্াইথি না। িাবহথর ডাবকয়া িাহার িািা িথল-এই দুথিা পয়সা রাথখা িািা, বকিু 

বকথন ষখথর্া, আবম িাবড় ষগলাম। অপুর ইো হয় ষস এক পয়সার পান। বকবনয়া 

খাইথি, পাথনর ষদাকাথনর কাথি অিযে বকথসর বভড় ষদবখয়া অগ্রসর হইয়া দযাথখ, 

অিাক কাি! ষসনাপবি বিবচত্রথকিু হাবিয়ারি্ অিস্থার্ িাডথসাই বকবনয়া 

ধ্রাইথিথিন—িাঁ হাথক বঘবরয়া, রের্াত্রার বভড়। আিথর্ থর উপর আির্ থ!… 

রাজকুমার অজয় ষকাো হইথি আবসয়া বিবচত্রথকিুর কনুই-এ। হাি বদয়া িবলল-এক 

পর্সার পান খাওয়াও না বকথশারীদা? রাজপুথত্রর প্রবি ষসনাপবির বিশ্বস্তিার বনদশ থন 

ষদখা ষগল না-হাি োড়া বদয়া িবলল-র্ািঃ অি পয়সা ষনই-ওথিলা সািানখানা ষর্ 

দুজথন মাখথল, আমাথক বক িথলবিথল? রাজপুত্র পুনিায় িবলল-খাওয়াও না 

বকথশারীদা? আবম িুত্ে কখনও বকিু বদইবন ষিামাথক? বিবচত্রথকিু হাি িাড়াইয়া 

চবলয়া ষগল। 

 

অপুর সমিয়বস হইথি। িুকিুথক, ষিশ ষদবখথি, গাথনি। গলা িড় সু্ি। অপু মুগ্ধ 

হইর্া িাহার বদথক চাবহয়া োথক-িড় ইো হয় আলাপ কবিথি। হঠাৎ ষস বকথসর িাথন 

সাহসী হইয়া আগাইয়া র্ায়-একিু লজ্জার সথি িথল-পান খাথি?..অজয় একিু 

অিাক হয়, িথল-িুবম খাওয়াথি? বনথয় এথসা না। দুজথন ভাি হইয়া র্ায়। ষভাি িবলথল 

ভুল হয়। অপু মুগ্ধ, অবভভূি হইয়া র্ায়! ইহাথকই ষস এিবদন মথন মথন চাবহয়া 

আবসয়াথি-এই রাজপুত্র অজর্থক। িাহার মাথর্র শি রূপকোর কাবহনীর মধ্য বদয়া, 

পশশথির শি স্বেময়ী মুগ্ধ কল্পনার ষঘাথর িাহার প্রাণ ইহাথকই চাবহয়াথি-এই ষচাখ, 

এই মুখ, এই গলার স্বর! টঠক ষস র্াহা চায় িাহাই। অজয় ত্জজ্ঞাসা কথর– ষিামাথদর 

িাবড় ষকাোয় ভাই? …আমাথক একজথনর িাবড় ষখথি বদথয়থি, িড্ড ষিলায় ষখথি 

ষদয়। ষিামাথদর িাবড়থি খায় ষক?… 

 

খুবশথি অপুর সারা গা ষকমন কথর, ষস িথল–“ভাই, আমাথদর িাবড়থি একজন ষখথি 

র্ায়, ষস আজ ষদখলাম ষোলক িাজাথচ-িুবম কাল ষেথক ষর্থয়া, আবম এথস ষডথক 

বনথয় র্াথিা।– ষোলকওয়ালা না হয় িুবম ষর্ িাবড়থি আথগ ষখথি, ষসখাথন খাথি– 

 

খাবনকক্ষণ দুজথন এবদক-ওবদক ষিড়াইিার পর অজয় িথল-আবম র্াই ভাই, ষশষ 

বসথন আমার গান আথি-আমার পািথ ষকমন লাগথচ ষিামার? 
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ষশষ িাথত্র র্াত্রা ভাটিথল অপু িাবড় আথস। পথে আবসথি আবসথি ষর্ ষর্খাথন কো 

িথল, িাহার মথন হয় র্াত্রাি এক্ষিা হইথিথি। িাবড়থি িাহার বদবদ িথল-ও অপু, 

ষকমন র্াত্রা শূনবল?.অপুর মথন হয়, গভীর জনশূনয িথনর মথধ্য রাজকুমারী 

ই্ুথলখা বক িবলয়া উটঠল। বকথসর ষর্ ষঘার িাহাথক পাইয়া িবসয়াথি। মহা খুবশর 

সবহি ষস িথল-কাল ষেথক, অজয় ষর্ ষমথজবিল মা, ষস আমাথদর িাবড় ষখথি 

আসথি।– 

 

িাহার মা িথল-দুজথন খাথি?-দুজনথক ষকাথত্থথক— 

 

অপু িথল-িা না, একজন ষিা চথল র্াথি, শুধু্ অজয় খাথি। 

 

দুগ থা িথল্প-ষকমন র্াত্রা ষর অপু?…এমন কক্ষথনা ষদবখবন-ষকমন গান কথল্প র্খন ষসই 

রাজকনযা মথর ষগল?..অপুর ষিা রাথত্র ঘুথমর ষঘাথর চাবরধ্াথর ষর্ন ষিহালা সিংগীি 

হয়। ষভার হইথল একিু ষিলায় িাহার ঘুম ভাথি-ষশষ রাথত্র ঘুমাইয়াথি, িৃবপ্তর সথি 

ঘুম হয় নাই, সূথর্ থর িীক্ষ্ণ আথলায়, ষচাথখ ষর্ন সুচ বিাঁথধ্। ষচাথখ জল বদথল জালা কথর। 

বকন্তু িাহার কাথন একিা ষিহালা-ষোল-মত্্রার ঐকিান িাজনা িখনও ষর্ন 

িাত্জথিথি-িখনও ষর্ন ষস র্াত্রার আসথরই িবসয়া আথি। 

 

ঘাথির পথে র্াইথি পাড়ার ষমথয়রা কো িবলথি িবলথি র্াইথিথি, অপুর মথন হইল 

ষকহ। ধ্ীরািিী, ষকহ কবলিথদথশর মহারানী, ষকহ রাজপুত্র অজথয়র মা িসুমিী। 

বদবদর প্রবি কোয়, হাি পা নাড়ার ভবিথি, রাজকনযা ই্ুথলখা ষর্ন মাখাথনা! কাল 

ষর্ ই্ুথলখা সাত্জয়াবিল িাহাথক মানাইয়াবিল। ম্ নয় িথি, বকন্তু িাহার মথন মথন 

রাজকনযা ই্ুথলখার ষর্ প্রবিমা গবড়য়া উটঠয়াথি, িাহা িাহার বদবদথক লইয়া, ওই 

রকম গাথয়র রিং, অমবন িড়িড় ষচাখ, আমবন সু্র মুখ, অমবন সু্র চুল! 
 

ই্ুথলখা িাহার সকল করুণা, ষস্নহ মাধু্রী লইয়া ষকান ষসকাথলর ষদথশর অিীি 

জীিথনর পথর আিার িাহার বদবদ হইয়া ষর্ন বেবরয়া আবসয়াথি—কাল িাই 

ই্ুথলখার কোর ভবিথি, প্রবি পদথক্ষথপ বদবদই ষর্ন েুটিয়া েুটিয়া িাবহর 

হইথিবিল। র্খন গভীর িথন ষস শিথস্নথহ ষিাি ভাইথক জড়াইয়া রাবখয়াবিল, িাথক 

খাওয়াইিার জনয েল আহরণ কবরথি বগয়া এক বনজথন িথনর মথধ্য হারাইয়া ষগল-

ষসই একবদথনর মাকাল েথলর ঘিনািাই অপুর ক্রমাগি মথন হইথিবিল। 

 

দুপুর ষিলা খাইিার জনয অপু বগয়া অজয়থক ডাবকয়া আবনল। িাহার মা দুজনথক 

এক জায়গায় খাইথি বদয়া অজথয়র পবরচয় লইথি িবসল। ষস ব্রাহ্মাথণর ষিথল, িাহার 

ষকহ নাই, এক মাসী িাহাথক মানুষ কবরয়াবিল, ষসও মবরয়া বগয়াথি। আজ 

িিরখাথনক র্াত্রার দথল কাজ কবরথিথি। সি থজয়ার ষিথলটির উপর খুি ষস্নহ হইল-
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িার িার ত্জজ্ঞাসা কবরয়া িাহাথক খাওয়াইল। খাওয়াইিার উপকরণ ষিবশ বকিু নাই, 

িিু ষিথলটি খুি খুবশর সথি খাইল। িাহার পর দুগ থা মাথক চুবপ চুবপ িবলল—ম, ওথক 

ষসই কালথকর গানিা গাইথি িল না—ষসই ‘ষকাো ষিথড় ষগবল এ িন-কাোথর 

প্রাণবপ্রয় প্রাণসখী ষর’– 

 

অজয় গলা িাবড়য়া গানটি গাবহল-অপু মুগ্ধ হইয়া ষগলা-সি থজয়ার ষচাথখর পািা 

বভত্জয়া আবসল। আহা, এমন ষিথলর মা নাই! িাহার পর ষস আরও গান গাবহল। 

সি থজয়া িবললবিথকথল মুবড় ভাজথিা, িখন এথস অবিবশয কথর মুবড় ষখথয় ষর্থয়া-

লজ্জা ষকাথরা না ষর্ন-র্খন খুবশ আসথি, আপনার িাবড়র মথিা, িুেথল? 

 

অপু িাহাথক সথি কবরয়া নদীর ধ্াথরর বদথক ষিড়াইথি ষগল। ষসখাথন অজয় িবলল, 

ভাই, ষিামার ষিা গলা বমটষ্ট-একিা গান গাও না?…অপুর খুি ইো হইল ইহার কাথি 

গান গাবহয়া ষস িাহাদুবর লইথি। বকন্তু িড় ভয় কথর-এ একজন র্াত্রাদথলর ষিথল-এর 

কাি িার গান গাওয়া? নদীর ধ্াথর িড় বশমুলগািিার িলায় চলা-চলবির পে হইথি 

বকিুদথূর িাাঁশথোথপর আড়াথল দুজথন িথস। অপু অথনক কথষ্ট লজ্জা কািাইয়া 

একিা গান কথর-শ্রীচরথণ ভার একিার গা ষিাল ষহ অনে-দাশু রাথয়র পাাঁচালীর গান 

িািার মুথখ শুবনয়া ষস বলবখয়া লইয়াথি। অজয় অিাক হইয়া র্ায়, িথল-ষিামার এমন 

গলা ভাই? িা িুবম,গান গাও না ষকন?…আর একিা গাও। অপু উৎসাবহি হইয়া আর 

একিা ধ্থর-ষখয়ার আথশ িথস ষর মন ডু়িল ষিলা ষখয়ার ধ্াথর। িাহার বদবদ ষকাো 

হইথি বশবখয়া আবসয়া গাবহি, সুরািা িড় ভাথলা লাগায় অপু িাহার ষকাি হইথি 

বশবখয়াবিল-িাবড়থি ষকহ না োবকথল মাথে মাথে গানিা িাহারা দুজথন গাবহয়া 

োথক। 

 

গান ষশষ হইথল অজয় প্রশিংসায় উেবসি হইয়া উটঠল। িবলল-এমন গলা োকথল ষর্ 

ষকাথনা দথল েুকথল ষপাথনথরা িাকা কথর মইথন ষসথধ্ ষদথি িলবচ ষিামায়-এর ওপর 

একিু র্বদ ষশথখা! 
 

িাবড়থি ষকহ না োবকথল বদবদর সামথন গাবহয়া অপু কিবদন বদবদথক ত্জজ্ঞাসা 

কবরয়াথিহাঁহা বদবদ, আমার গলা আথি? গান হথি?…বদবদ িাহথক িরাির আশ্বাস বদয়া 

আবসয়াথি। বকন্তু বদবদর আশ্বাস র্িই আশাপ্রদ ষহৌক, আজ একজন সিংগীিদক্ষ 

খাস র্াত্রার দথলর নামকরা ষমথডলওয়ালা গায়থকর মুথখ এ প্রশিংসার কো শুবনয়া 

আনথ্ অপু বক িবলয়া উত্তর কবরথি ঠাওর কবরথি পাবরল না। 

 

িবলল-ষিামার ওই গানিা আমায় ষশখাও না?… 

 

িাহার পর দুইজথন গলা বমশাইয়া ষস গানিা গাবহল। 
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অথনকক্ষণ হইয়া ষগল। নদী িাবহয়া িপ িপা কবরয়া ষনৌকা চবলথিথি, নদীর পাথড়র 

বনথচ জথলর ধ্াথর একজন বক খুাঁত্জয়া ষিড়াইথিথি, অজয় িবলল—বক খুাঁজথচ ভাই? 

 

অপু িবলল-ও িযািবচ খুাঁজথচ, বিথপ মাি ধ্রথি।–িাহার পর িবলল-আো ভাই িুবম 

আমাথদর এখাথন োথকা না ষকন?…ষর্থয়া না ষকাোও, োকথি?… 

 

এমন ষচাখ, এমন বমটষ্ট গলার সুর! িাহার উপর অপুর কাথি ষস ষসই রাজপুত্র অজয়! 

ষকান িথন বেবরথি বেবরথি অসহায় িন্নিাড়া রূপিান রাজার ষিথলর সথি হঠাৎ 

ষদখা হইয়া ভাি হইয়া বগয়াথি-বচারজথের িেু! আর িাহাথক বক কবরয়া িাড়া র্ায়? 

 

অজয়ও অথনক মষনর কো িবলয়া ষেবলল। এমন সাখী িাহার আর জথুি নাই। ষস 

প্রায় চবল্লশ িাকা জমাইয়াথি। আর একিু িড় হইথল ষস এ-দল িাবড়য়া বদথি। 

অবধ্কারী িড় মাথর। ষস আশুথিাষ পাথলর দথল র্াইথি—ষসখাথন িড় সুখ, ষিাজ 

রাথত্র লুবচ। না খাইথল বিন আনা পয়সা ষখারাবক ষদয়। এ দল িাবড়থল ষস আিার 

অপুথদর িাবড় আবসথি ও ষস সময় বকিুবদন োবকথি। পিকাথলর বকিু আথগ অজয় 

িবলল-চল ভাই, আজ আিার এখুবন আসি হথি, সকাল সকাল বেবর। র্বদ 

“পরশুরাথমর দপ থ-সিংহার’ হয়, িথি আবম বনয়বি সাজথিা, ষদথখা ষকমন একিা গান 

আথি– 

 

আরও বিন বদন র্াত্রা হইল। গ্রামসুদ্ধ ষলাথকর মুথখ র্াত্রা িাড়া আর কো নাই। পথে 

ঘাথি মাথঠ গাাঁথয়র মাত্ে ষনৌকা িাবহথি িাবহথি, রাখাল গরু চরাইথি চরাইথি র্াত্রার 

পালার নিুন ষশখা গান গায়। গ্রাথমর ষমথয়রা দথলর ষিথলথদর িাবড় ডাকাইয়া র্াহার 

ষর্ গান ভাথলা লাবগয়াথি িাহার মুথখ ষস গান েরমাইশ কবরয়া শুবনথি লাবগথলন। 

অপু আরও বিন-চারিা নিুন গান বশবখয়া ষেবলল। একবদন ষস র্াত্রার দথলর িাসায় 

অজথয়র সথি বগয়াথি, ষসখাথন িাহাথক দথলর সকথল বমবলয়া ধ্বরল, িাহাথক একিা 

গান গাবহথি হইথি। ষসখাথন সকথল অজথয়র মুথখ শুবনয়াথি ষস খুি ভাথলা গান 

গাবহথি পাথর। অপু িহু সাধ্যসাধ্নার পর বনথজর বিদযা ভাথলা কবিয়া জাবহর কবিিার 

খাবিথর একিা গাবহয়া ষেবলল। সকথল িাহাথক ধ্বরয়া অবধ্কারীর বনকথি লইয়া 

ষগল। ষসখাথনও িাহাথক একিা গাবহথি হইল। অবধ্কারী কাথলা রিং-এর ভূবড়ওয়ালা 

ষলাক, আসথর জবুড় সাত্জয়া গান কথর। গান শুবনয়া িবলল-এথসা না ষখাকা, দথল 

আসথি? অপুর িুকখানা আনথ্ ও গথি থ দশহাে হইল। আরও সকথল বমবলয়া 

িাহাথক ধ্থর- এথসা, চথলা ষিামাথক আমাথদর দথল বনথয় র্াই। অপুর ষিা ইো ষস 

এখনই র্ায়। র্াত্রার দথল কাজ করা মনুষয জীিথনর চরম উথদ্দশয, ষসকো এিবদন 

ষস ষকন জাবনি না, ইহাই ষিা আিথর্ থর বিষয়। ষস ষগাপথন অজয়থক িবলল-আো! 

ভাই, এখন র্বদ আবম দথল র্াই, আমাথক বক সাজথি ষদথি? 
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অজয় িবলল-এখন এই সখী-ঠখী, বক িালথকর পািথ এই রকম, িারপর ভাথলা কথর 

বশখথল— 

 

অপু সখী সাত্জথি চায় না-জবরর মুকুি মাোয় ষস ষসনাপবি সাত্জয়া িথলায়ার 

েুলাইথি, রু্দ্ধ করথি। িড় হইথল ষস র্াত্রার দথল র্াইথিই। উহাই িাহার জীিথনর 

ধ্্রুি লক্ষয। অজয় িাহাথক চুবপ চুবপ কটষ্ট পােথরর রিং একিা ষিাকরাথক ষদখাইয়া 

কবিল, এই ষর্ ষদখথি, এর নাম বিষু্ট ষিবল। আমার সথি ষমাথি িথন না, আমার 

বনথজর পয়সায় ষদশলাই বকথন িাবলথশর িলায় ষরথখ শুই, ষদশলাই উটঠথয় ষনয়। 

চুিুি ষখথি, আর ষদয় না। আবম িবল আমার রাথত্র ভয় কথর, ষদশলাইিা দাও। 

অেকাথর মন িমিম কথর, িাই ষসবদন ষচথয়বিলাম িথল এমবন োিড়া একিা 

ষমথরথচ! নাথচ ভাথলা িথল অবধ্কারী িড় খাবির কথর, বকিু িলিারও ষজা ষনই— 

 

বদন পাাঁথচক পথর র্াত্রা দথলর গাওনা ষশষ হইয়া ষগথল িাহারা রওনা হইল। অজয় 

িাবড়র ষিথলর মথিা র্খন িখন আবসি র্াইি, এই কয়বদথন ষস ষর্ন অপুরই আর 

এক ভাই হইয়া পবড়য়াবিল। অপুরই িয়বস ষিাি ষিথল, সিংসাথর ষকহ নাই শুবনয়া 

সি থজয়া িাহাথক এ কয়বদন অপুর মথিা র্ত্ন কবরয়াথি। দুগ থা াঁও িাহাথক আপন 

ভাইথয়র ষচাথখ ষদবখয়াথি—িাহার কাথি গান বশবখয়া লইয়াথি, কি গল্প শুনাইয়াথি, 

িাহার বপবসমার কো িবলয়াথি, বিনজথন বমবলয়া উঠাথন িড় ঘর আাঁবকয়া গিা-র্মনুা 

ষখবলয়াথি, খাইিার সমথয় ষজার কবরয়া ষিবশ খাইথি িাধ্য কবরয়াথি। র্াত্রাদথল োথক, 

ষক ষকাোয় দযাথখ, ষকাোয় ষশায়, বক খায়, আহা িবলিার ষকহ নাই; গহৃ-সিংসাথরর ষর্ 

ষস্নহস্পশ থ ষিাধ্ হয় জোিবধ্ই িাহার ভাথগয ঘথি নাই, অপ্রিযাবশি ভাথি আজ িাহার 

স্বাদ লাভ কবরয়া ষলাভীর মথিা ষস বকিুথিই িাবড়য়া র্াইথি চাবহথিবিল না। 

 

র্াইিার সময় ষস হঠাৎ পুাঁিুবল খুবলয়া কথষ্ট সত্ঞ্চি পাাঁচটি িাকা িাবহর কবরয়া সি থজয়ার 

হাথি বদথি ষগল। একিু লজ্জার সুথর িবলল-এই পাাঁচিা িাকা বদথয় বদবদর বিথয়র সময় 

একখানা ভাথলা কাপড়– 

 

সি থজয়া িবলল—না িািা, না।–িুবম মুথখ িলথল এই খুি হল, িাকা বদথি হথি না, 

ষিামার এখন িাকার কি দরকার-বিথয়-োওয়া কথর সিংসারী হথি হথি– 

 

িিু ষস বকিুথিই িাথড় না। অথনক িুোইয়া। িথি িাহাথক বনরস্ত কবরথি হইল। 

 

িাহার পর সকথল উহাথদর িাবড়র দরজার সামথন খাবনকিা পে পর্ থে িাহাথক 

আগাইয়া বদথি আবসল। র্াইিার সময় ষস িার িার িবলয়া ষগল, বদবদর বিথয়র সময় 

অিশয কবরয়া ষর্ন িাহাথক পত্র ষদওয়া হয়। 
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গািিলার িায়ায় িায়ায় িাহার সুকুমার িালকমূবিথ ভাব িশযাওড়া ষোথপর আড়াথল 

অদৃশয হইয়া ষগথল হঠাৎ সি থজয়ার মথন হইল, িড় ষিথলমানুষ আহা, এই িয়থস 

ষিবরথয়থি বনথজর ষরাজগার বনথজ কথিথ। অপুর আমার র্বদ ওইরকম হাি-মাথগা!… 
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চিুবি থিংশ পবরথেদ 
প্রেম প্রেম র্খন হবরহর কাশী হইথি আবসল িখন সকথল িবলি িাহার ভবিষযৎ িড় 

উজ্জ্বল, এ অঞ্চথল ওরকম বিদযা বশবখয়া ষকহ আথস নাই। িাহার বিদযার সুখযাবি 

সকথলর মুথখ বিল, সকথল িবলি ষস এইিার একিা বকিু কবরথি। সি থজয়াও ভাবিি, 

শীঘ্ৰই উহারা িাহার স্বামীথক ডাকাইয়া একিা ভাথলা চাকুবর বদথি (কাহারা চাকুবর ষদয় 

ষস সম্বথে িাহার ধ্ারণা বিল কুয়াশােন্ন সমুদ্রিথক্ষর মথিা অস্পষ্ট)। বকন্তু মাথসর 

পর মাস, িৎসথরর পর িৎসর  কবরয়া িহুকাল চবলয়া ষগল, অধ্ থারাত্ত্রর মাোয় ষকাথনা 

জবরর ষপাশাকপরা ষঘাড়সওয়ার সভাপত্িি পথদর বনথয়াগ-পত্র লইয়া দুটিয়া 

আবসল না, িা আরিয উপনযাথসর পদিয ষকান মবণ-খবচি মায়াপ্রাসাদ আকাশ িাবহয়া 

উড়াইয়া আবনয়া িাহাথদর ভািা ঘথর িসাইয়া বদয়া ষগল না, িরিং ষস ঘথরর ষপাকা-

কািা কিাি বদন বদন আরও জীণ থ হইথি চবলল, কবড়কাঠ। আরও িুবলয়া পবড়থি 

চাবহল, আথগ র্াও িা বিল িাও আর সি োবকথিথি না, িিু ষস এথকিাথর আশা িাথড় 

নাই। হবরহরও বিথদশ হইথি আবসয়া প্রবিিারই একিা না একিা আশার কো 

এমনভাথি িথল, ষর্ন সি টঠক, অল্পমাত্র বিলম্ব আথি, অিস্থা বেবরল িবলয়া। বকন্তু 

হয়। 

 

জীিন িড় মধু্ময় শুধু্ এইজনয ষর্, এই মাধু্থর্ থর অথনকিাই স্বে ও কল্পনা বদয়া গড়া। 

ষহাক না। স্বে বমেযা, কল্পনা িাস্তিিার ষলশশূনয; নাই িা োবকল সি সময় িাহথদর 

বপিথন সাে থকিা; িাহারাই ষর্ জীিথনর ষশ্রষ্ঠ সম্পদ, িাহারা আসুক, জীিথন অক্ষয় 

ষহাক িাহাথদর আসন; িুে সাে থকিা, িুে লাভ। 

 

হবরহর িাবড় হইথি বগয়াথি প্রায় দুই-বিন মাস। িাকাকবড় খরচপত্র অথনকবদন 

পাঠায় নাই। দুগ থা অসুথখ ভুবগথিথি একিু ষিবশ, খায় দায় অসুখ হয়, দুবদন একিু 

ভাথলা োথক, হঠাৎ একবদন আিার হয়। 

 

সি থজয়া ষমথয়র বিিাথহর জনয স্বামীথক প্রায়ই িাগাদ ষদয়। স্বামীথক বদয়া দুই-

বিনখানা পত্র নীথরন্দ্রর বপিা রাথজযশ্বরিািুর বনকি বলবখয়াথি। ষসবদথকর আশাও ষস 

এখনও িাথড় নাই। হবরহর িথল, িুবম বক ষখবপথল নাবক? ওসকল িড়থলাথকর কাি, 

রাথজযশ্বর কাকা বক আি আমাথদর পুিথিন? িিুও সি থজয়া িাথড় না; িথল, ষলথখা 

না। আর একখানা, বলথখই দযাথখা না-নীথরন ষিা পি্ই কথর বগথয়থিন। দুই এক 

মাস চবলয়া র্ায়, বিথশষ ষকান উত্তর আথস না, আথিাি ষস স্বামীথক পত্র বলবখিার 

িাগাদা বদথি শুরু কথর। 

 

এখার হবরহর র্খন বিথদথশ র্ায়, িখন িবলয়া বগয়াথি এইিার ষস এখান হইথি উটঠয়া 

অনযত্র িাস কবরিার একিা বকিু টঠক কবরয়া আবসথিই। 
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পাড়ার একপাথশ বনকথনা পুিাথনা ষিাট্ট খথড়র ঘর দু’বিনখানা। ষগায়াথল হৃষ্টপুষ্ট 

দুগ্ধিিী গাভী িাঁধ্া, মাচা ভরা বিচাবল, ষগালা ভরা ধ্ান। মাথঠর ধ্াথরর মির ষক্ষথির 

িাজা, সিুজ গে ষখালা হাওয়ায় উঠান বদয়া িবহয়া র্ায়। পাবখ ডাথক-নীলকি, িািইু, 

শযামা। অপু সকাথল উটঠয়া িড় মাটির ভাাঁথড় ষধ্ায়া এক পাত্র িাজা সথোন কাথলা 

গাই-এর দুথধ্র সথি গরম মুবড়র েলার খাইয়া পবড়থি িথস। দুগ থা মযাথলবরয়ায় ষভাথগ 

না। সকথলই জাথন, সকথলই খাবির কথর, আবসয়া পাথয়র ধূ্লা লয়। গবরি িবলয়া ষকহ 

িুে-িাত্েলয কথর না। 

 

…শুধু্ই স্বে ষদথখ, বদন নাই, রাি নাই, সি থজয়া শুধু্ই স্বে ষদথখ। িাহার মথন হয়, 

এিকাল পথর সিয-সিযই একিা বকিু লাবগয়া র্াইথি। মথনর মথধ্য ষক ষর্ন িথল। 

 

ষকন এিবদন হয় নাই? ষকন এিকাল পথর? ষসই ষিথলথিলাকার বদথন জামিলায় 

সজথনিলায় ঘুবরিার সময় হইথি ষসাঁজবুির আলপনা আাঁকা মথন্ত্রর সথি এ সাধ্ ষর্ 

িাহার মথন জড়াইয়া আথি, লক্ষ্মীর আলিাপরা পাথয়র দাগ আাঁকা আটিনায় 

শ্বশুরিাবড়র ঘর-সিংসার পািাইথি। এরকম ভািা পুরাথনা ষকাঠা িাাঁশিন ষক 

চাবহয়াবিল? 

 

দুগ থা একিা ষিাট্ট মানকচু ষকাো হইথি ষজাগাড় কবরয়া আবনয়া রান্নাঘথর ধ্রনা বদয়া 

িবসয়া োথক। িাহার মা িথল, ষিার ষহাল বক দুগগা? আজ বক িথল ভাি খাবি? কাল 

সথেথিলাও ষিা জ্বর এথসথচ? 

 

দুগ থা িথল, িা ষহাক মা, ষস জ্বর িুত্ে-একিু ষিা ষমাি শীি করথলা?…িুবম এই 

মানকচুিা ভাথি বদথয় দুথিা ভাি-। 

 

িাহার মা িথল-র্ািঃ, অসুখ হথয় ষিার খাই খাই িড় ষিথড়থি। আজ কাল ভাথলা র্বদ 

োবকস ষিা পরশু িরিং ষদথিা– 

 

অথনক কাকুবিবমনবির পর না পাবরয়া ষশথষ দুগ থা মানকচু িুবলয়া রাবখয়া ষদয়। 

খাবনকিা চুপ কবরয়া িবসয়া োথক, আপন মথন িথল, আজ খুি ভাথলা আবি, আজ 

আর জ্বর আসথি না। আমারওথিলা দুখানা িুটি আর আলুভাজ খাথিা। একিু পথর 

হাই ওথঠ, ষস জাথন ইহা জ্বর আসার পুি থলক্ষণ। িিুও ষস মনথক ষিাোয়, হাই উঠুক, 

এমবন ষিা কি হাই ওথঠ, জ্বর আর হথি না। ক্রথম শীি কথর, ষরৌথদ্র বগয়া িবসথি 

ইো হয়। ষস ষরৌথদ্র না বগয়া মনথক প্রথিাধ্ ষদয় ষর্, শীি ষিাধ্ হওয়া একিা স্বাভাবিক 

শারীবরক িযাপার, জ্বর আসার সবহি ইহার সম্পকথ বক? 
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বকন্তু ষকাথনা প্রথিাধ্ খাথি না। ষরৌদ্র না পবড়থি পবড়থি জ্বর আথস, ষস লকুাইয়া বগয়া 

ষরৌথদ্র িথস, পাথি মা ষির পায়। িাহার মন িুহু কথর, ভাথি-জরু জ্বর ষভথি এরকম 

হথে, সবিয সবিয জ্বর হয়বন 

 

রািা ষরাদ শযাওলাধ্রা ভািা পাবচথলর গাথয় বগয়া পথড়। পিকাথলর িায়া ঘন হয়। 

দুগ থার মথন হয় অনযমনস্ক হইয়া োবকথল জ্বর চবলয়া র্াইথি। অপুথক িথল, ষিাস 

বদবক একিু আমার কাথি, আয় গল্প কবর। 

 

একবদন আর-িির ঘন িষ থার রাথি ষস ও অপু মিলি  আাঁটিয়া ষশষরাথত্র বপিথন ষসজ 

ঠাকিুনথদর িাগাথন িাল কুড়াইথি বগয়াবিল, হঠাৎ দুগ থার পথয় পিু কবরয়া এক কাাঁিা 

েুটিয়া ষগল। র্ন্ত্রণায় বপিু হটিয়া িাাঁ পা-খানা ষর্খাথন রাবখল, ষসখাথন িাাঁ পাথয়ও পি্ 

কবরয়া আর একিা।… সকাল ষিলা ষদখা ষগল, পাথি রাথত্র উহারা ষকহ িাল কুড়াইয়া 

লয়, এজনয সিু িালিলার পথে ষসাজা কবরয়া সাবর সাবর ষিল-কাাঁিা পুবিয়া 

রাবখয়াথি। 

 

আর একবদন র্া আির্ থ িযাপার!— 

 

ষকাো হইথি ষসবদন এক িুড়া িািাল মুসলমান একিা িড় রিং-চিং করা কাাঁচিসাথনা 

টিথনর িাে লইয়া ষখলা ষদখাইথি আথস। ও-পাড়ায় জীিন ষচৌধু্রীর উঠাথন ষস ষখলা 

ষদখাইথিবিল। দুগ থা পাথশই দাাঁড়াইয়াবিল। িাহার পয়সা বিল না। আর সকথল এক 

এক পয়সা বদয়া িাথের গাথয় একিা ষচথির মধ্য বদয়া বক সি, ষদবখথিবিল। 

 

িুড়া মুসলমানটি িাে িাজাইয়া সুর কবরয়া িবলথিবিল, িাজ বিবিকা ষরাজা ষদথখা, 

হাবি িাঘকা লড়াই ষদথখা! এক-একজথনর ষদখা ষশষ হইথল ষর্মন ষস ষচাি হইথি 

ষচাখ সরাইয়া লইথিবিল অমবন দুগ থা িাহাথক মহা আগ্রথহর সবহি ত্জজ্ঞাসা 

কবরথিবিল, বক ষদখবল ষর ওর মথধ্য? সি সবিযকাথরর? 

 

উিঃ! ষস বক অপূি থ িযাপার ষদবখয়াথি িাহা িাহারা িবলথি পাথর না।…বক ষস সি। 

 

সকথলর ষদখা এথক এথক হইয়া ষগল। দুগ থা চবলয়া র্াইথিবিল, িুড়া মুসলমানটি 

িবলল, ষদখথি না খুবক?… 

 

দুগ থা ঘাড় নাবড়য়া িবলল, নািঃ-ই-আমার কাথি পয়সা নাই। 

 

ষলাকটি িবলল, এথসা এথসা খুবক, ষদথখ র্াও-পয়সা লাগথি না— 
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দুগ থার একিু লজ্জা হইয়াবিল, মুথখ িবলল,–নািঃ-বকন্তু আগ্রথহ ষকৌিুহথল িাহার িথুকর 

মথধ্য টিপ, টিপ কবরয়া উটঠল। 

 

ষলাকটি িবলল, এথসা এথসা, ষদাষ বক?…এথসা, দযাথখা— 

 

দুগ থা উজ্জ্বলমুথখ পাথয় পাথয় িাথের কাথি আবসয়া দাাঁড়াইল িথি, িিওু সাহস কবরয়া 

মুখিা ষচাথির মথধ্য বদথি পাথর নাই। ষলাকটি িবলল, এই নলিার মথধ্য বদয়া িাকাও 

বদবক খুবক? 

 

দুগ থা মাোর উড়ে চুথলর ষগািা কাথনর পাথশ সরাইয়া বদয়া চাবহয়া ষদবখল। পথরর দশ 

বমবনথির কোর ষস ষকাথনা িণ থনা কবরথি পাথর না। সিযকাথরর মানুষ িবিথি বক 

কবরয়া ষদখা র্ায়? কি সাথহি, ষমম, ঘরিাবড়, রু্দ্ধ, ষস সি কো ষস িবলথি পাথর না! 

বক ত্জবনসই। ষস ষদবখয়াবিল! 
 

অপুথক ষদখাইথি িড় ইো কথর, দুগ থা কিিার খুাঁত্জয়াথি, ও ষখলা আর ষকানও বদন 

আথস নাই। 

 

গল্প ভাথলা কবরয়া ষশষ হইথি না হইথি দুগ থা জথুরর ধ্মথক আর িবসথি পাথর না, 

উটঠয়া ঘথরর মথধ্য কাাঁো মুবড় বদয়া ষশায়, 
 

আজকাল িািা িাবড় নাই, অপুথক আর খুাঁত্জয়া ষমলা দায়। িই দপ্তথর ঘুণ ধ্বরিার 

ষজাগাড়গ হইয়াথি। সকাল ষিলা ষসই ষর্ এক পুাঁিুবল কবড় লইয়া িাবহর হয়, আর 

ষেথর এথকিাথর দুপুর ঘুবরয়া ষগথল খাইিার সময়। িাহার মা িথক-ষিথলর না বনকুবচ 

কথরথচ-ষিামার ষলখাপড়া এথকিাথর বিথকয় উঠথলা? এিার িাবড় এথল সি কো িথল 

ষদথিা, ষদথখা এখন িুবম– 

 

অপু ভথয় ভথয় দপ্তর লইয়া িথস। িইগথলা খুি চাবরবদথক িড়ায়। মাথক িথল, একিু 

খথয়র দাও মা, আবম ষদায়াথির কাবলথি ষদথিা।– 

 

পথর ষস িবসয়া িবসয়া হাথির ষলখা বলবখয়া ষরৌথদ্র ষদয়। শুকাইয়া ষগথল খথয়র-

বভজাথনা কাবল চক চক কথর–অপু মহাখুবশর সবহি ষসবদথক, চাবহয়া োথক-ভাথি-

আর একিু খথয়র ষদথিা কাল ষেথক-ওিঃ কী চক চক করথচ ষদথখা একিার! পাথনর 

িািা হইথি মাথক লুকাইয়া িড় একখি খথয়র লইয়া কাবলর ষদায়াথি ষদয়। পথর ষলখা 

বলবখয়া শুখাইথি বদয়া কিিা আজ জ্বলজ্বল কথর ষদবখিার জনয ষকৌিুহথলর সবহি 

ষসবদথক চাবহয়া োথক। মথন হয়-আো র্বদ আর একিু বদ? 
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একবদন মার কাথি ধ্রা পবড়য়া র্ায়। মা িথল, ষিথলর ষলখার সথি ষখা াঁজ ষনই। ষকিল 

ডযালা ডযালা খথয়র ষরাজ দরকার।–ষরথখ ষদ খাথয়র– 

 

ধ্রা পবড়য়া একিু অপ্রবিভ হইয়া িথল, খথয়র পনথল কাবল হয় িুত্ে?…আবম িুত্ে 

এমবন এমবন– 

 

–না খথয়র পনথল কাবল হথি ষকন? এইসি রাত্জযর ষিথল আর ষলখাপড়া কথচ্চ না– 

িাথদর ষসরা ষসার খথয়র ষরাজ ষজাগাথনা রথয়থি ষর্ ষদাকাথনা! র্ািঃ– 

 

অপু িবসয়া িবসয়া একখানা খািায় নািক ষলথখ। িহু বলবখয়া খািাখানা ষস প্রায় 

ভরাইয়া ষেবলয়াথি, মন্ত্রীর বিশ্বাসঘািকিায় রাজা রাজয িাবড়য়া িথন র্ান, রাজপুত্র 

নীলাম্বর ও রাজকুমারী অম্বা িথনর মথধ্য দসুর হাথি পথড়ন, ষঘার রু্দ্ধ হয়, পথর 

রাজকুমারীর মৃিথদহ নদীিীথর ষদখা র্ায়। নািথক সিু িবলয়া একটি জটিল চবরত্র 

সৃষ্ট হইিার অল্পপথরই বিথশষ ষকাথনা মারাত্মক ষদাথষর িণ থনা না োকা সথেও ষস 

প্রাণদথি দত্িি হয়। নািথকর ষশষবদথক রাজপুত্রী অম্বার নারথদর িথর পুনজীিন 

প্রাবপ্ত িা বিশ্বস্ত ষসনাপবি জীিনথকিুর সবহি িাাঁহার বিিাহ প্রভৃবি ঘিনায় র্াহারা 

িথলন ষর্, গি পিশাখ মাথস ষদখা র্াত্রার পালা হইথি এক নামগবল িাড়া মলূি ষকান 

অিংশই পৃেক নথহ, িা ষসই হইথিই ইহা হুিহু লওয়া, িাহারা ভুবলয়া র্ান ষর্, অিীথির 

ষকাথনা এক নীরি ষজযাৎস্নময়ী রাত্ত্রথি বনজথন িাসকথক্ষর ত্স্তবমি দীপশর্যায় এক 

প্রাচীন কবির নীলথমথঘর মথিা দৃশযমান মযু়র-বননাবদি দরূ িনভূবমর স্বে র্বদ 

কাবলদাসথক মুক্ত ষমথঘর ভ্রমণ িণ থথন অনুপ্রাবণি কবরয়া োথক, িাহা হইথলই িা 

বক?…ষস বিিৃবি শুভ-র্াবমনীর ি্না মানুথষ বনথজর অজ্ঞািসাথর হাজার িৎসর  

ধ্বরয়া কবরয়া আবসথিথি। 

 

আগন বদয়াই আগন জ্বালাথনা র্ায়, িাই-এর টিবপথি মশাল গত্জয়া ষক ষকাোয় 

মশাল জথুল?… 

 

দপ্তথর একখানা িই আথি-িইখানার নাম চবরিমালা, ষলখা আথি ঈশ্বরচন্দ্র 

বিদযাসাগর প্রণীি। পুরাথনা িই, িাহার িািার নানা জায়গা হইথি ষিথলর জনয 

িইসিংগ্রহ কবরিার িাবিক আথি, ষকাো হইথি একখানা আবনয়াবিল, অপু মাথে 

মাথে খাবনকিা পবড়য়া োথক। িইখাবনথি র্াাঁহাথদর গল্প আথি ষস ওই রকম হইথি 

চায়। হাথি আল ুষিবচথি পাঠাইথল কৃষকপুত্র রথস্কা ষিড়ার ধ্াথর িবসয়া িীজগবণথির 

চচথা কবরি, কাগথজর অভাথি চামড়ার পাথি ষভাাঁিা আল বদয়া অক্ষাকবষি, 

ষমষপালক ডু়িাল ইিস্তি সঞ্চরণশীল ষমঘদলথক র্াদৃত্ে। বিচরথণর সুথর্াগ বদয়া 

একমথন গািিলায় িবসয়া ভুবচত্র পাথঠ মগ্ন োবকি-ষস। ওই রকম হইথি চায়।. 

িীজগবণি’ বক ত্জবনস? ষস িীজগবণি পবড়থি চায় রথস্কার মথিা। ষস এই হাথির 
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ষলখা বলবখথি চায় না, ধ্ারাপাি বক শুভঙ্করী এসি িাহার ভাথলা লাথগ না। ওইরকম 

বনজথন গািিলায়, িথনর িায়ায়, বক ষিড়ার ধ্াথর িবসয়া িবসয়া ষস “ভুবচত্র’ (ত্জবনসিা 

বক?) পাবিয়া পবড়থি, িড় িড় িই পবড়থি, পত্িি হইথি ওই রকম। বকন্তু ষকাোয় 

পাইথি ষস সি ত্জবনস? ষকাোয় িা ‘ভূবচত্র’, ষকাোয় িা ‘িীজগবণি’, ষকাোয়ই িা 

লযাটিন িযাকরণ?—এখাথন শুধু্ই কবড় কষার আর্ থ, আর িৃিীয় নামিা। 

 

মা িবকথল বক হইথি, র্াহা ষস পবড়থি চায়, িাহা এখাথন কই? 
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পঞ্চবিিংশ পবরথেদ 
কয়বদন খুি িষ থা চবলথিথি। অন্নদা রাথয়র চিীমিথপ সেযাথিলায় মজবলশ িথস। 

ষসবদন ষসখাথন নীলকুটঠর ভূথয়া গল্প হইথি শুরু হইয়া পুরীর ষকান মত্্থরর মাোয় 

পাাঁচমন ভারী চুম্বক পাের িসাথনা আথি, র্াহার আকষ থথণর িথল বনকিিিী 

সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পেভ্রষ্ট হইয়া আবসয়া িীরিিী মগ্ন পশথল লাবগয়া ভাটিয়া 

র্ায় প্রভৃবি-আরিয উপনযাথসর গথল্পর মথিা নানা আজগবি কাবহনীর িণ থনা 

চবলথিবিল। ষশ্রািাথদর কাহারও উটঠিার ইো বিল না, এরকম আজগবি গল্প িাবড়য়া 

কাহারও িাবড় র্াইথি মন সবরথিবিল না। ভূথগাল হইথি শীঘ্ৰই গথল্পর ধ্ারা আবসয়া 

ষজযাবিথষ ষপৌৌঁবিল। দীনু ষচৌধু্রী িবলথিবিথলন-ভৃগ-সিংবহিার মথিা আমন িই ষিা 

আর ষনই! িুবম র্াও, শুধু্ জেরাবশিা বগথয় বদথয় দাও, ষিামার িািার নাম, ষকান কুথল 

জে, ভূি ভবিষযৎ সি িথল ষদথি-িুবম বমবলথয় নাও—গ্রহ ও রাবশচথক্রর র্ি রকম 

ইথয় হয়-িা সি ষদওয়া আথি বক না? মায় ষিামার পূি থজে পর্ থে– 

 

সকথল সাগ্রথহ শুবনথিবিথলন, বকন্তু রামময় হঠাৎ িাবহথরর বদথক চাবহয়া িবলথলন-

না, ওঠা র্াক, এর পর র্াওয়া র্াথি না-ষদখথচা না-ষদখথচা না কািখানা? একিা িড় 

েিুক-িাি্কা না হথল িাঁবচ, গবিক িড় খারাপ, চথলা সি— 

 

িৃটষ্টর বিরাম নাই। একিু োথম, আিাি আমবন ষজাথর আথস, িটৃষ্টর িাথি চাবরধ্ার ষধ্া াঁয়া 

ষধ্া াঁয়া। 

 

হবরহর ষমাি পাাঁচিা িাকা পাঠাইয়াবিল, িাহার পর আর পত্রও নাই, িাকাও নাই। ষসও 

অথনক বদন হইয়া ষগাল-ষরাজ সকাথল উটঠয়া সি থজয়া ভাথি আজ টঠক খরচ 

আবসথি। ষিথলথক িথল, িুই ষখথল ষখথল ষিড়াস িথল ষদখথি পাসথন, ডাক-িােিার 

কাথি িথস োকবি-বপওন ষর্মন আসথি। আর অমবন ত্জথজ্ঞস করবি– 

 

অপু িথল-িা, আবম িুত্ে িথস োবক ষন? কালও ষিা এথলা পুটিথদর বচটঠ, আমাথদর 

খিথরর কাগজ বদথয় ষগল-ত্জথজ্ঞস কথর এথসা বদবক পুিথক? কাল িথি আমাথদর 

খিথরর কাগজ বক কথর এথলা? আবম োবকথন িই বক? 

 

িষ থা রীবিমথিা নাবময়াথি। অপু মাথয়র কোয় ষঠায় রাথয়থদর চিীমিথপ বপওথনর 

প্রিযাশায় িবসয়া োথক। সাধু্ কম থকাথরর ঘথর চালা হইথি ষগালা পায়রার দল বভত্জথি 

বভত্জথি েিাপি কবরয়া উবড়থি উবড়থি রাথয়থদর পত্িথমর ঘথরর কাবন থথস 

আবসথিথি, চাবহয়া চাবহয়া দযাথখ। আকাথশর ডাকথক ষস িড় ভয় কথর। বিদুযৎ 

চমকাইথল মথন মথন ভাথি-ষদিিা বকরকম নলপাথচ্চ ষদথখথচা াঁ, এইিার টঠক ডাকথি-

পথর ষস ষচাখ িুত্জয়া কাথন আিুল বদয়া োথক। 
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িাবড় বেবরয়া দযাথখ মা ও বদবদ সারা বিকাল বভত্জথি বভত্জথি রাশীকৃি কচুর শাক 

িুবলয়া রান্নাঘথরর দাওয়ায় জথড়া কবরয়াথি। 

 

অপু িথল-ষকাথেথক আনথল মা? উিঃ কি! 
 

দুগ থা হাবসয়া িথল-কি- উ-উিঃ! ষিামার ষিা িথস িথস িড় সুবিথধ্1.ওই ওথদর ষডািার 

জামিলা ষেথক-এই এিিা এক হযা াঁিু জল। র্াও বদবক?… 

 

সকাথল ঘাথি বগয়া নাবপি-ষিৌথয়র সথি ষদখা হয়। সি থজয়া কাপথড়র বভির হইথি 

কাসার একখানা ষরকবি িাবহর কবরয়া িথল, এই দযাথখা ত্জবনসখানা, খুি ভাথলা-ভরণ 

না, বকিু না, েুল কাাঁসা। িুবম িথলবিথল, িাই িবল র্াই বনথয়-এ ষস ত্জবনস নয়, এ 

আমার বিথয়র দান—এখন এ ত্জবনস আর ষমথল না 
 

অথনক দরদস্তুথরর পর নাবপি-ষিৌ নগদ একটি আধু্বল আাঁচল হইথি খুবলয়া বদয়া 

ষরকম থবিখানা কাপথড়র মথধ্য লুকাইয়া লয়। কাউথক ষর্ন না প্রকাশ কথর–সি থজয়া এ 

অনুথরাধ্ িার িার কথর। 

 

দুই একবদথন ঘনীভূি িষ থা নাবমল। িুহু পুথি হাওয়া, খানাথডািা সি েই েই 

কবরথিথিপথে ঘাথি একহযা াঁিু জল, বদনরাি ষসা ষসা, িাশিথন েড় িাথধ্-িাাঁথশর মাো 

মাটিথি লুিাইয়া লুিাইয়া পথড়-আকাথশর ষকাোও োক নাই-মাথে মাথে আথগকার 

ষচথয় অেকার কবরয়া আথস-কাথলা কাথলা ষমথঘর রাশ হু-হু, উবড়য়া পুি হইথি 

পত্িথম চবলয়াথি-দরূ আকাথশর ষকাোয় ষর্ন ষদিাসুথরর মহাসিংগ্রাম িাবধ্য়াথি, 

ষকান ষকৌশলী ষসনানায়থকর চালনায় জলস্থলআকাশ একাকাথর িাইয়া ষেবলয়া 

বিরাি পদিযশসনয, িাবহনীর পর িাবহনী, অথক্ষৌবহণীৰ পর অথক্ষৌবহণী, অদৃশয রেী-

মহারেীথদর নায়কথত্ব েথড়র ষিথগ অগ্রসর হইথিথি-প্রজ্বলে অিুযগ্র ষদিিাজ 

আগন উড়াইয়া চথক্ষর বনথমথষ বিশাল কৃষ্ণচমূর এবদক-ওবদক পর্ থে বিাঁ বড়য়া 

োাঁবড়র্া এই বিন্ন বভন্ন কবরয়া বদথিথি-এই আিার ষকাো হইথি রক্তিীথজর িিংশ 

করাল কৃষ্ণিায়ায় পৃবেিী অেরীক্ষা অেকার কবরয়া বঘবরয়া আবসথিথি। 

 

মহােড়! 
 

বদন রাি ষসা াঁ-ষসা াঁ শব্দ-নদীর জল িাথড়-কি ঘরথদার কি জায়গায় ষর্ পবড়য়া 

ষগল!…নদী নালা জথল ভাবসয়া বগয়াথি-গরু-িািুর গাথির িথল, িাশিথন, িাবড়র 

িাাঁচিলায় অথোথর দাাঁড়াইয়া বভত্জথিথি, পাবখ-পাখাবলর শব্দ নাই ষকাথনাবদথক! চাি 

পাাঁচ বদন সমান ভাথি কাটিল–ষকিল েথড়র শব্দ আর অবিশ্রাস্ত ধ্ারািষ থণ!-অপু 
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দাওয়ায় উটঠয়া িাড়ািাবড় বভজা মাো মুবিথি মুবিথি িবলল-আমাথদর িাাঁশিলায় 

জল এথসথচ বদবদ, ষদখবি? 

 

দুগ থা কাাঁো মুবড় বদয়া শুইয়াবিল–না উটঠয়াই িবলল-কিখাবন জল এথসথচ ষর?… 

 

অপু িথল, ষিার জ্বর সারথল কাল ষদথখ আবসস। … ষিাঁ িুলিলার পথে হাাঁিু জল! পথর 

ত্জজ্ঞাসা কথর-মা ষকাোয় ষর? 

 

ঘথর একিা দানা ষনই।–দুথিাখাবন িাবস চালভাজা মাত্র আথি। অপু কান্নাকাটি 

কথর,—িা হথি না। মা, আমার বখথদ পায় না িুত্ে—আবম দুটি ভাি খাথিা।–হুাঁ -উ- 
 

িার মা িবলল, লক্ষ্মী মাবনক আমাি-ও রকম বক কথর। অথনক কথর চালভাজা ষমথখ 

ষদথিা। এখন-রাধ্থিা ষকমন কথর; ষদখবচস ষন বক রকম ষসওিা কথরথচ?-উনুথনর 

মথধ্য এক উনুন জল ষর্? পথর ষস কাপথড়র বভির হইথি একিা বক িাবহর কবরয়া 

হাবসমুথখ ষদখাইয়া িথল-এই দযাখ একিা কইমাি িাাঁশিলায় কাথন ষহাঁ থি ষদবখ 

ষিড়াথচ্চ—িথনযর জল ষপথয় সি উথঠ আসথি গাি ষেথক-িথরাজ ষপািার ষডািা 

ষভথস নদীর সথি এক হথয় বগথয়থচ বকনা?…িাই সি উথঠ আসথচ— 

 

দুগ থা কাাঁো ষেবলয়া ওথঠ-অিাক হইয়া র্ায়। িথল, ষদবখ মা মািিা? হযা াঁ মা, কইমাি 

িুত্ে কাথন ষহাঁ থি ষিড়ায়? আর আথি?… 

 

অপু এখনই িৃটষ্টমাোয় িুটিয়া র্ায় আর বক-অথনক কষ্ট িাহার মা িাহাথক োমায়। 

 

দুগ থা িথল–একিু জ্বর সারথল কাল সকাথল চল অপু, িুই আর আবম িাাঁশিাগান ষেথক 

মাি বনথয় আসথিা এখন। পথর ষস অিাক হইয়া ভাথি-িাাঁশািাগাথন মাি! কী কথর 

এল? িািঃ ষিা!– মা বক আর ডাথলা কথর খুাঁথজথচ। খুাঁজথল আরও ষসখাথন আথি-

ষদখথি ষপলাম না বক রকম কইমাি কাথনা হযা াঁথি-কাল সকাথল ষদখথিা-সকাথল জ্বর 

ষসথর র্াথি– 

 

চাবরবদথক িন-িাগান বঘবরয়া সেযা নাথম। সেযার ষমথঘ ত্রথয়াদশীর অেকাথর 

চাবরধ্ার একাকার। দুগ থা ষর্ বিিানা পাবিয়া শুইয়া আথি, িাহারই এক পাথশ িাহার 

মা ও অপু িথস। সি থজয়া ভাথি-আজ র্বদ এখখুবন একখানা পত্তর আথস নীথরন 

িািাজীর? বক জাবন, িা হথি বক আর পাথর না? নীথরন ষিা পি্ই কথর বগথয়থচন-

বক জাবন বক হল আথদথষ্ট! নািঃ, ষস সি বক আর আমার আথদথষ্ট হথি? িুবমও ষর্মন! 

িা হথল আর ভািনা বিল বক? 
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ওবদথক ভাইথিাথন িুমুল িকথ িাবধ্য়া র্ায়। অপু সবরয়া মাথয়র কাথি ষঘাঁবষয়া িথস-

ঠািা হাওয়ায় ষিজায় শীি কথর। হাবসয়া িথল—মা-বক? ষসই–শযামলঙ্কা িািুনা িাথি 

মাটিথি লুিায় ষকশ?… 

 

দুগ থা িথল-িিক্ষথণ মা আমার ষিথড় বগথয়থচন ষদশ— 

 

অপু িথল-দরূ-হযা াঁ মা িাই? িিক্ষথণ মা আমার ষিথড় বগথয়থচন ষদশ?-কো িবলয়াই 

ষস বদবদর অজ্ঞিায় হাথস। 

 

সি থজয়ার িুথক ষিথলর অথিাধ্ উল্লাথসর হাবস ষশথলর মথিা ষিাঁথধ্। মথন মথন ভাথি-

সািিা নয় পাাঁচিা নয়-এই ষিা একিা ষিথল–বক আথদষ্ট ষর্ কথর এথসবিলাম–িার 

মুথখর আিদার রাখথি পাবরথন-বঘ না, লুবচ না, সথ্শ না-বক না শুধু্ দুথিা ভাি-

বননবক?!…আিার ভাথিএই ভািা ঘর, িানািাবনর সিংসার।–অপু মানুষ হথল আর এ 

দুিঃখ োকথি না।–ভগিান িাথক মানুষ কথর ষিাথলন ষর্ন।… 

 

িাহার পর ষস িবসয়া িবসয়া গল্প কথর, র্খন প্রেম ষস বনত্িত্্পুথর ঘর কবরথি 

আবসয়াবিল, িখন এক িৎসর  এই রকম অবিশ্রাে িষ থায় নদীর জল এি িাবড়য়াবিল 

ষর্ ঘাথির পথে মুখুথজযিাগাথনর কাথি িড় ষিাোই ষনৌকা পর্ থে আবসয়াবিল। 

 

অপু িথল-কি িড় ষনৌথকা মা? 

 

—মস্ত-ওই ষর্ ষখাট্টাথদর চুথনর ষনৌথকা, সাত্জমাটির ষনৌথকা, মাথে মাথে আথস 

ষদবখবচস ষিা—অি িড়– 

 

দুগ থা হঠাৎ ত্জজ্ঞাসা কথর-মা িুবম চারগবির বিনুবন করথি জাথনা? 

 

অথনক রাথত্র সি থজয়ার ঘুম ভাটিয়া র্ায়–অপু ডাবকথিথি-মা, ওমা ওথঠ- আমার 

গাথয় জল পড়াথচ– 

 

সি থজয়া উটঠয়া আথলা জ্বথল-িাবহথর ভয়ানক িৃটষ্টর শব্দ হইথিথি। েুিা িাদ বদয়া 

ঘথরর সি থত্র জল পবড়থিথি। ষস বিিানা সরাইয়া পাবিয়া ষদয়। দুগ থা অথঘার জথুর 

শুইয়া আথি—িাহার মা গাথয় হাি বদর্া দযাথখ িাহার গাথয়র কাাঁো বভত্জয়া সাপ সাপ 

কবরথিথি। ডাবকয়া িথল-দুগ থও দুগ থা শুনবিস?…একিু ওঠু বদবক? বিিানািা সবরথয় 

বন—ও দুগ থ-বশগবগর, এথকিাথর বভথজ ষগাল ষর্ সি?… 

 

ষিথলথমথয় ঘুমাইয়া পবড়থলও সি থজয়ার ঘুম আথস না। অেকার রাি-এই ঘন 

িষ থা…িাহার মন িমিম কথর-ভয় হয় একিা ষর্ন বকিু ঘটিথি.বকিু ঘটিথি। িুথকর 
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মথধ্য ষকমন ষর্ন কথর। ভাথি- ষস মানুথষরই িা বক হল? ষকান পবত্তরও আথস না’—

িাকা মরুকথগ র্াক। এরকম ষিা ষকাথনািার হয় না?…িার শরীরিা ভাথলা আথি 

ষিা? মা বসথদ্ধশ্বরী, স-পাাঁচ আনার ষভাগ ষদথিা, ভাথলা খির এথন দাও মা– 

 

িার পরবদন সকাথলর বদথক সামানয একিু িৃটষ্ট োবমল। সিজয়া িািীর িাবহর হইয়া 

ষদবখল িাশিথনর মথধ্য ষিাি ষডািািা জথল ভবিথ হইয়া বগয়াথি। ঘাথির পথে 

বনিারথণর মা বভত্জথি বভত্জথি ষকাোয় র্াইথিবিল, সি থজয়া ডাবকয়া িবলল-ও 

বনিারথণর মা ষশানা—পথর সলজভাথি িবলল-ষসই িুই একিার িবলবিবল না, বি্িবুন 

চাদথরর কো ষিার ষিথলর জথনয-িা বনবি?… 

 

বনিারথণর মা িবলল-আথি? ষদয়া একিু ধ্ীিুক, ষমার ষিথলথর সথি কথর এখবন 

আসথিা এখন-নিুন আথি মা-ঠাকুথরান, না পুথরাথনা?… 

 

সি থজয়া িবলল, িুই আয় না-এখুবন ষদখবি?…একিু পুথরাথনা, বকন্তু ষস ষকউ গাথয় 

ষদয় বন-ষধ্ায়া ষিালা আথি-পথর একিু োবময়া িবলল-ষিারা আজকাল চাল ভানবচস 

ষন?. 
 

বনিারথণর মা িবলল-এই িাদলায় বক ধ্ান শূথকায় মা ঠাকুথরান…খািার িথল দুথিাখাবন 

ষরথখ বদইবচ অমবন 

 

সি থজয়া িবলল-এক কাজ করা না-িাই বগথয় আমায় আধ্কািা খাথনক আজ বদথয় 

র্াবি?. একিু সবরয়া আবসয়া বমনবির সুথর িবলল-িৃটষ্টর জথনয িাজার ষেথক চাল 

আনািার ষলাক পাত্চ্চথন-িাকা বনথয় বনথয় ষিড়াত্চ্চ িা ষকউ র্বদ রাত্জ হয়—িড় 

মুশবকথল পবড়বচ মা– 

 

বনিারথণর মা স্বীকার হইয়া ষগল, িবলল-আসথিা এখন বনথয়, বকন্তু ষস ষভথির ধ্াথনর 

চাবলর ভাি বক আপনারা ষখথি পারথিন মা-ঠাকুথরান?…িড্ড ষমািা— 

 

বনমিাল বসদ্ধ দুগ থা আর খাইথি পাথর না। িাহার অসুখ একভাথিই আষি। ঔষধ্ নাই, 

পেয নাই, ডাক্তার নাই, পিদয নাই। িথল–এক পয়সার বিসু্কি আবনথয় ষদথি মা, 

ষনানিা, মুথখ ষিশ লাথগ। 

 

সািু িাই ষজাথি না, িার বিসু্কি। 

 

পিকালথিলা হইথি আিার ভয়ানক িৃটষ্ট নাবমল। িৃটষ্টর সথি েড়ও ষর্ন ষিবশ কবরয়া 

আথস-ষঘার িষ থণমুখর বনজথন, জথল েই-েই, কুহু পুথি হাওয়া িওয়া, ষমথঘ অেকাথর 

একাকার ভাদ্র-সেযা! আিার ষসই রকম কাথলা কাথলা ষপাঁজা িুথলার মথিা ষমঘ 
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উবড়য়া চবলয়াথি।…িৃটষ্টর শথব্দ কান পািা র্ায় না—দরজা জাথনালা বদর্া ঠািা 

হাওয়ার োপিার সথি িৃটষ্টর িাি দু-জ ুকবরয়া ষোথক-ষিড়া েথল ষিড়া কাপড়-ষগা াঁজা 

ভািা কািাথির আড়াথলর সাধ্য বক ষর্ েথড়র ভীম আক্রমথণর মুথখ দাাঁড়ায়। 

 

ষিবশ রাথত্র সকথল ঘুমাইথল ষিবশ িৃটষ্ট নাবমল। সি থজয়ার ঘুম আথস না—ষস বিিানার্ 

উটঠয়া িথস। িাবহথর শুধু্ একিানা েুস েস জথলর শব্দ; কুদ্ধ পদথিযর মথিা গজমান 

একিানা ষগা াঁ ষগা াঁ িাথি েথড়র দমকা িাবড়থি িাবধ্থিথি! …জীণ থ ষকাঠাখানা এক-

একিাথিিী দমকায় ষর্ন ের ের কবিয়া কাঁ থপ,.ভথয় িাহার প্রাণ উবড়য়া র্ায়.গ্রাথমর 

একাধ্াথর িাাঁশিথনর মথধ্য ষিাি ষিাি ষিথলথমথর্ লইয়া বনিঃসহায়!.মথন মথন িথল-

ঠাকুর, আবম মাবর িাথি ষখবি ষনই-এথদি বক কবর?-এই রাবত্তথর র্াই িা ষকাোয়?… 

মথন মথন িবসয়া িবসয়া ভাথি-আো র্বদ ষকাঠা পথড়, িথি দালাথনর ষদওয়ালিা ষিাধ্ 

হয় আথগ পড়থি।-ষর্মন শব্দ হথি আমবন পানচালার ষদার বদথয় এথদর ষিথন িাি 

কথর ষনথিা– 

 

ষস ষর্ন আর িবসয়া োবকথি পাথর না-কয়বদন ষস ওলশাক কচুশাক বসদ্ধ কবরয়া 

খাইয়া বদন কিাইথিথি–বনথজ উপিাথসর পর উপিাস বদয়া ষিথলথমথয়থক র্াহা বকিু 

সামানয খাদয বিল খাওয়াইথিথি- শরীর ভািনায় অনাহাথর দুি থল, মাোর মথধ্য ষকমন 

কথর। 

 

েথড়র ষগা াঁ ষগা শব্দ, অথনক রাথত্র েড় িাবড়ল। িাবহথর বক েটিকা আবসল! উপায়! 

একিার িড় একিা দমকায় ভয় পাইয়া ষস েথড়র গবিক িুত্েিার জনয সেপ থথণ 

দালাথনর দুয়ার খুবলয়া িাইথরর ষরায়াথক মুখ িাড়াইল.িৃটষ্টর িাথি কাপড় চুল সি 

বভত্জয়া ষগল-জ ুদুএকিানা হওয়ার শথব্দ িৃটষ্টপিথনর েথড়র শব্দ োবকয়া বগয়াথি-

িাবহথর বকিু ষদখা র্ায় না-অেকাথরর ষমথঘ। আকাথশ িািাথস গািপালায় সি 

একাকার! েড়-িৃটষ্টর শথব্দ আর বকিু ষশানা র্ায় না। 

 

এই বহিংর অেকার ও ক্রুর েটিকাময়ী রজনীর আত্মা ষর্ন প্রলয়থদথির দিূরূথপ 

ভীম। পভরি ষিথগ সৃটষ্ট গ্রাস কবরথি িুটিয়া আবসথিথি-অেকাথর, রাথত্র, গািপালায়, 

আকাথশ, মাটিথি িাহার গবিথিগ িাবধ্য়া শব্দ উটঠথিথি-সুইশ স-ুউ-উ-উইশ.স ুউ উ 

উ ই শ…এই শথব্দর প্রেমািংথশর বদথক বিশ্বগ্রাসী দিূিা ষর্ন বপিু হটিয়া িল সঞ্চয় 

কবরথিথি-স ু উ উ—এিিং ষশথষর অিংশিায় পৃবেিীর উচ্চ নীচ িািৎ িাযু়স্তর 

আথলাড়ন, মন্থন কবরয়া িাযু়স্তথর বিশাল িুোন িুবলয়া িাহার সমস্ত আসুবরকিার 

িথল সি থজয়াথদর জীণ থ ষকাঠািার বপিথন ধ্াকা বদথিথি-ইই শ..! ষকাঠা দুবলয়া দুবলয়া 

উটঠথিথি…আর োথক না! ইহার মথধ্য ষর্ন ষকাথনা অধ্ীরিা, বিশঙৃ্খলিা, ভ্রম-ভ্রাবে 

নাইথর্ন দৃঢ়, অভযস্থ, প্রণালীিদ্ধ ভাথির কিথিযকার্ থ.বিশ্বিাথক বনবদথষ্ট সমথয়র মথধ্য 
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চুণ থ কবরয়া উড়াইয়া ষদওয়ার ভার ষর্ লইয়াথি, রু্থগ রু্থগ এরকম কি হাসযমুখী 

সৃটষ্টথক বিধ্বস্ত কবরয়া অনে আকাথশর অেকাথর িারািাত্জর মথিা িড়াইয়া বদয়া 

আবসয়াথি ষর্ মহাশত্ক্তমান ধ্বিংসদিূ-এ িার অভযস্ত কার্ থ…এথি িার অধ্ীরিা 

উেত্তিা সাথজ না… 

 

আিথঙ্ক সি থজয়া ষদার িে কবরয়া বদল.আো র্বদ এখন একিা বকিু ঘথর ষোথক? 

মানুষ বক অনয ষকান জাথনায়ার? চাবরবদথক ঘন িাাঁশিন, জিল, ষলাকজথনর িসবি 

নাই-মাথগা! জথলর িাথি ঘর ভাবসয়া র্াইথিথি…হাি বদয়া ষদবখল ঘুমস্ত অপুর গা 

জথল বভত্জয়া নযাি হইয়া র্াইথিথি..ষস বক কথর? আর কি রাি আথি? ষস বিিানা 

হািড়াইয়া ষদশলাই খুাঁত্জয়া ষকথরাবসথনর বডিািা জ্বথল। ডাথক-ও অপু ওঠ ষিা? জল 

পড়থচ—। অপু ঘুমথচাথখ জবড়ি গলায় বক িথল ষিাো র্ায় না। আিার ডাথক-অপু? 

শূনবচস ও অপু? ওঠু বদবক! দুগ থাথক িথল-ষপাশ বেথর ষশা ষিা দুগগা। িড় জল পড়থচ-

একিু সথর, পাশ ষের বদবক- 
 

অপু উটঠয়া িবসয়া ঘুমথচাথখ চাবরবদথক চায়—পথর আিার শুইয়া পথড়। কুড়মা 

কবরয়া বিষম বক শব্দ হয়, সি থজয়া িাড়ািাবড় আিার দুয়ার খুবলয়া িাবহথরর বদথক 

উাঁবক মাবরয়া ষদবখল— িাাঁশিাগাথনর বদকিা োাঁকা োাঁকা ষদখাইথিথি–রান্নাঘথরর 

ষদওয়াল পবড়য়া বগয়াথি?…িাহার িুক কাঁ বপয়া ওথঠ-এইিার িুত্ে পুরাথনা ষকাথঠািা–? 

ষক আথি, কাহাথক ষস এখন ডাথক? মথন মথন িথল-ষহ ঠাকুর, আজকার রািিা 

ষকাথনা রকথম কাটিথয় দাও, ষহ ঠাকুর, ওথদর মুথখর বদথক িাকাও— 

 

িখনও ভাথলা কবরয়া ষভার হয় নাই, েড় োবময়া বগয়াথি বকন্তু িৃটষ্ট িখনও অল্প অল্প 

পবড়থিথি। পাড়ার নীলমবণ মুখুথজযর রী ষগাহাথল গরুর অিস্থা ষদবখথি 

আবসথিথিন, এমন সময় বখড়বকথদাথর িার িার ধ্াকা শুবনয়া ষদার খুবলয়া বিিথয়র 

সুথর িবলথলন-নিুন ষিৌ!..সি থজয়া িযস্তভাথি িবলল-নাবদ, একিার িিুিাকুরথক ডাথকা 

বদবক?…একিার বশগবগর আমাথদর িাবড়থি আসথি িথলা-দুগগা ষকমন করথচ! 
 

নীলমবণ মুখুথজযর রী আির্ থ হইয়া িবলথলন—দুগ্রগা? ষকন বক হথয়থি দুগগার?… 

 

সি থজয়া িবলল-কবদন ষেথক ষিা জ্বর হত্েল-হথে। আিার র্াথে-মযাথলবরয়ার জ্বর, 

কাল সথ্ ষেথক জ্বর িড্ড ষিবশ।–িার ওপর কাল রাথত্র বক রকম কাি ষিা জাথনই-

একিার বশগবগর িিুঠাকুরথক– 

 

িাহার বিরস্ত ষকশ ও রাি-জাগা রািা রািা ষচাথখর ষকমন বদশাহারা চাহবন ষদবখয়া 

নীলমবণ মুখুথজযর রী িবলথলন-ভয় বক ষিৌ-দাাঁড়াও আবম এখুবন ষডথক বদত্চ্চ-চল 

আবমও র্াত্ে।–কাল আিার রাবত্তথর ষগায়াথলর চালাখানা পথড় ষগল-িািা, কাল 
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রাবত্তথরর মথিা কাি আবম ষিা কখনও ষদবখবন-ষশর্রাথত্র সি উথঠ গািু িািু সবরথয় 

ষরথখ আিার শুথয়াথচ বকনা?…দাাঁড়াও আবম ডাবক– 

 

একিু পথর নীলমবণ মুখুথজয, িাহার িড় ষিথল েবণ, রী ও দুই ষমথয় সকথল অপুথদর 

িাবড়থি আবসথলন। রাথত্রর অেকাথর ষসই পদিযিা ষর্ন সারা গ্রামখানা দবলি, বপষ্ট, 

মবেি কবরয়া বদয়া আকাশ-পথে অেবহি হইয়াথি-ভািা গাথির ডাল, পািা, চাথলর 

খড়, কাাঁচা িাাঁশপািা, িাাঁথশর কত্ঞ্চথি পে োবকয়া বদয়াথি-েথড়র িাাঁশ নুইয়া পে 

আিকাইয়া রবহয়াথি। েবণ িবলল-ষদথখথচান িািা কািখানা? ষসই নিািগথঞ্জর পাকা 

রাস্তা ষেথক বিবলবি িি্কা গািিার পািা উবড়থয় এথনথচ!…নীলমবণ মুখুথজযর ষিাি 

ষিথল একিা মরা চডু়ই পাবখ িাাঁশপািার বভির হইথি িাবনয়া িাবহর কবরল। 

 

দুগ থার বিিানার পাথশ অপু িবসয়া আথি-নীলমবণ মুখুথজয ঘথর েুবকয়া িবলথলন-বক 

হথয়থি িািা অপু? 

 

অপুর মুথক উথিথগর বচহ্ন। িবলল, বদবদ বক সি িকবিল ষজঠামশায়। 

 

নীলমবণ বিিানার পাথশ িবসয়া িবলথলন-ষদবখ হািখানা?…জরুিা একিু ষিবশ, আো! 

ষকাথনা ভয় ষনই।–েবণ, িুবম একিার চি কথর নিািগথঞ্জ চথল র্াও বদবক শরৎ 

ডাক্তাথরর কাথিএথকিাথর ষডথক বনথয় আসথি। পথর বিবন ডাবকথলন-দুগ থা, ও দুগ থা? 

দুগ থার অথঘার আেন্ন ভাি, সাড়া শব্দ নাই। নীলমবণ িবলথলন, এিঃ, ঘরথদাথরর অিস্থা 

ষিা িড্ড খারাপ? জল পথড় কাল রাথত্র ষভথস বগথয়থি…িা ষিৌমার লজ্জার কারণই 

িা বক-আমাথদর ওখাথন না হয় উঠথলই হ’ি? হবরিারও কািজ্ঞান আর হল না। এ 

জীিথন–এই অিস্থায় এইরকম ঘরথদর সারাথনার একিা িযিস্থা না কথর বক ষর্ কারথচ, 

িাও জাবনথন-বচরকালিা ওর সমান ষগল– 

 

িাহার রী িবলথলন-ঘর সারাথি বক, খািার ষনই ঘথর, পনথল বক এরকম আিাস্তথর 

ষেথল ষকউ বিথদথশ র্ায়? আহা, ষরাগা ষমথয়িা কাল সারাৱাি বভথজাথচ–একিু জল 

গরম করথি দাওওই জানালািা খুথল দাও ষিা েবণ? 

 

একিু ষিলায় নিািগঞ্জ হইথি শরৎ ডাক্তার আবসথলন-ষদবখয়া শুবনয়া ঔষথধ্র িযিস্থা 

কবরথলন। িবলয়া ষগথলন ষর্ বিথশষ ভথয়র ষকাথনা কারণ নাই, জ্বর ষিবশ হইয়াথি, 

মাোয় জলপটি বনয়বমিভাথি ষদওয়ার িথ্ািস্ত কবরথলন। হবরহর ষকাোয় আথি 

জানা নাই-িিুও িাহার পূি থ টঠকানায় িাহাথক একখাবন পত্র ষদওয়া হইল। 

 

পরবদন েড় িৃটষ্ট োবময়া ষগল—আকাথশর ষমঘ কাটিথি শুরু কবরল। নীলমবণ 

মুখুথজয দু’ষিলা বনয়বমি ষদখাথশানা কবরথি লাবগথলন। েড় িৃটষ্ট োবমিার পরবদন 
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হইথিই দুগ থার জ্বর আিার িড় িাবড়ল। শরৎ ডাক্তার সুবিধ্া িুত্েথলন না। হবরহরথক 

আর একখানা পত্র ষদওয়া হইল। 

 

অপু িাহার বদবদর মাোর কাথি িবসয়া জলপটি বদথিবিল। বদবদথক দু-একিার 

ডাবকল-ও বদবদ শুনবিস, ষকমন আবিস, ও বদবদ? দুগ থার ষকমন আেন্ন ভাি। ষঠা াঁি 

নবড়থিথি–বক ষর্ন আপন মথন িবলথিথি, ষঘার ষঘার। অপু কাথনর কাথি মখু লইয়া 

বগয়া দু-একিার ষচষ্টা কবরয়াও বকিু িুত্েথি পাবরল না। 

 

পিকাথলর বদথক জ্বর িাবড়য়া ষগল। দুগ থা আিার ষচাখ ষমবলয়া চাবহথি পাবরল এিক্ষণ 

পথর। ভাবর দুি থল হইয়া পবড়য়াথচ, বচটি কবরয়া কো িবলথিথি, ভাথলা কবরয়া না 

শুবনথল ষিাো র্ায় না বক িবলথিথি। 

 

মা গৃহকাথর্ থ উটঠয়া ষগথল অপু বদবদর কাথি িবসয়া রবহল। দুগ থা ষচাখ িুবলয়া িাহার 

বদথক চাবহয়া িবলল-ষিলা কি ষর? 

 

অপু িবলল।–ষিলা এখনও অথনক আথি–রাদু্দর উথঠথচ আজ ষদবখবচবস বদবদ? 

এখনও আমাথদর নারথকল গাথির মাোয় ষরাদু্দর রথয়থচ– 

 

খাবনকক্ষণ দুজথনই ষকাথনা কো িবলল না। অথনকবদন পথর ষরৌদ্র ওঠাথি অপুর ভবর 

আেদ হইয়াথি। ষস জানালার িাবহথর ষরৌদ্রাথলাবকি গািিার মাোয় চাবহয়া রবহল। 

 

খাবনকিা পথর দুগ থা িবলল-ষশান অপু-একিা কো ষশান- 
 

-বক ষর বদবদ? পথর ষস বদবদর মুথখর আরও কাথি মুখ লইয়া ষগল। 

 

-আমায় একবদন িুই ষরলগাবড় ষদখাবি? 

 

–ষদখাথিা এখন-িুই ষসথর উঠথল িািাথক িথল আমরা সি একবদন গিা নাইথি র্াথিা 

ষরলগাবড় কথর— 

 

সারা বদন রাত্ত্র কাটিয়া ষগল। েড় িৃটষ্ট ষকানও কাথল হইয়াবিল মথন হয় না। চাবরধ্াথর 

দারুণ শরথির ষরৌদ্র। 

 

সকাল দশিার সময় নীলমবণ মুখুথজয অথনকবদন পথর নদীথি স্নান কবরথি র্াইথিন 

িবলয়া ষিল মাবখথি িবসয়াথিন, িাহার রীর উথত্তত্জি সুর িার কাথন ষগাল-ওথগা, 

এথসা ষিা একিার এবদথক বশগবগর-অপুথদর িাবড়র বদক ষেথক ষর্ন একিা কান্নার 

গলা পাওয়া র্াথচ্চ 
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িযাপার বক ষদবখথি সকথল দুটিয়া ষগথলন। 

 

সি থজয়া ষমথয়র মুথখর উপর েুাঁ বকয়া পবড়য়া িবলথিথি-ও দুগগা চা বদবক-ওমা, ভাথলা 

কথর চা বদবক-ও দুগগা— 

 

নীলমবণ মুখুথজয ঘথর েুবকয়া িবলথলন–বক হথয়থচ-সথরা সি, সথরা বদবক-আহা বক সি 

িািাসিা িে কথর দাড়াও? 

 

সি থজয়া ভাসুর-সম্পথকথর প্রিীণ প্রবিথিশীর ঘথরর মথধ্য উপবস্থবি ভুবলয়া বগয়া 

বচৎকার কবরয়া উটঠল-ওথগা, বক হল, ষমথয় আমন করথচ ষকন? 

 

দুগ থা আর চাবহল না। 

 

আকাথশর নীল আস্তরণ ষভদ কবরয়া মাথে মাথে অনথের হািিাবন আথস-পৃবেিীর 

িুক ষেথক ষিথলথমথয়রা চঞ্চল হইয়া িুটিয়া বগয়া অনস্ত নীবলমার মথধ্য ডু়বিয়া 

বনথজথদর হারাইয়া ষেথল–পবরবচি ও গিানুগবিক পথের িহুদরূপাথর ষকান পেহীন 

পথে-দুগ থার অশাে, চঞ্চল প্রাথণর ষিলায় জীিথনর ষসই সি থাথপক্ষা িড় অজানার ডাক 

আবসয়া ষপৌৌঁবিয়াথি! 
 

িখন আিার শরৎ ডাক্তারথক ডাকা হইল-িবলথলন—মযাথলবরয়ার ষশষ ষস্টজিা আর 

বক-খুি জথুরর পর ষর্ন বিরাম হথয়থচ আর আমবন হািথথেল কথর–টঠক এরকম 

একিা case হথয় ষগল ষসবদন দশঘরায়– 

 

আধ্ঘণ্টার মথধ্য পাড়ার ষলাথক উঠান ভাটিয়া পবড়ল। 
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ষড়বিিংশ পবরথেদ 
হবরহর িাবড়র বচটঠ পায় নাই। 

 

এিার িাবড় হইথি িাবহর হইয়া হবরহর রায় প্রেথম ষগায়াড়ী কৃষ্ণনগর র্ায়। কাহারও 

সথি িোয় পবরচয় বিল না। শহর-িাজার জায়গা, একিা না একিা বকিু উপায় হইথি 

এই কুহথক পবড়য়াই ষস ষসখাথন বগয়াবিল। ষগায়াড়ীথি বকিুবদন োবকিার পর ষস 

সোন পাইল ষর্, শহথর উবকল বক জবমদাথরর িাবড়থি পদবনক িা মাবসক চুত্ক্ত বহসাথর 

চিীপাঠ করার কার্ থ প্রায়ই জটুিয়া র্ায়। আশায় আশায় বদন পথনথরা কািাইয়া িাবড় 

হইথি পেখরচ িবলয়া র্ৎসামানয র্াহা বকিু আবনয়াবিল েুরাইয়া ষেবলল, অেচ 

ষকাোও বকিু সুবিধ্া হয় না। 

 

ষস পবড়ল মহাবিপথদ-অপবরবচি স্থান, ষকহ একটি পয়সা বদয়া সাহার্য কথর এমন 

নাইথখাথড় িাজাথরর ষর্ ষহাথিলটিথি বিল পয়সা েুরাইয়া ষগথল ষসখান হইথি িাবহর 

হইথি হইল। একজথনর বনকি শুবনল স্থানীয় হবরসভায় নিাগি অভািগ্রস্ত ব্রাহ্মণ 

পবেকথক বিনামূথলয োবকথি ও খাইথি ষদওয়া হয়। অভাি জানাইয়া হবরসভার একিা 

কুঠুবরর একপাথশ োবকিার স্থান পাইল িথি, বকন্তু ষসখাথন িড় অসবুিধ্া, অথনকগবল 

বনষ্কম থা গাাঁজাথখার ষলাক রাত্ত্রথি ষসখাথন আড়া কথর, প্রায় সমস্ত রাত্ত্র পহ পহ কবরয়া 

কািায়, এমন বক গভীর রাত্ত্রথি এক-একবদন এমন ধ্রথনর রীথলাথকর র্ািায়াি 

ষদখা র্াইথি লাবগল র্াহযা াঁথদর টঠক হবরমত্্র দশ থন-প্রাবধ্নী ভদ্রমবহলা িবলয়া মথন 

হয় না। অবিকথষ্ট বদন কিাইয়া ষস শহথরর িড় িড় উবকল ও ধ্নী গৃহথস্থর িাবড়থি 

ঘুবরথি লাবগল। সারাবদন ঘুবরয়া অথনক রাত্ত্রথি বেবরয়া এক-একবদন ষদবখি িাহার 

স্থানটিথি িাহারই বিিানাটি িাবনয়া লইয়া ষক—একজন অজ্ঞািকুলশীল িযত্ক্ত নাক 

ডাকাইয়া ঘুমাইথিথি। হবরহর কথয়কবদন িাবহথরর িারা্ায় শুইয়া কিাইল। প্রায়ই 

এরূপ হওয়াথি ইহা লইয়া গাাঁজাথখর সম্প্রদাথয়র সবহি িাহার একিু িাচসা হইল। 

পরবদন প্রাথি িাহারা হবরসভার ষসথক্রিাবরর কাথি বগয়া বক লাগাইল িাহারাই 

জাথন—ষসথক্রিাবর-িািু বনজ িাবড়থি হবরহরথক ডাকাইয়া পাঠাইথলন ও িবলথলন, 

িাহথদর হবরসভায় বিনবদথনর ষিবশ োবকিার বনয়ম নাই, ষস ষর্ন অনযত্র িাসস্থান 

ষদবখয়া লয়। 

 

সেযার পথর ত্জবনসপত্র লইয়া হবরহরথক হবরসভার িাবড় হইথি িাবহর হইথি হইল। 

 

ষখাথড় নদীর ধ্াথর অল্প একিু বনজথন স্থাথন পুিুবলিা নামাইয়া রাবখয়া নদীর জথল হাি-

মুখ ধু্ইল। 
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সারাবদন বকিু খাওয়া হয় নাই-ষসবদন একটি কাথঠর ষগালাথি িবসয়া শযামবিষয় গান 

কবরয়াবিল-ষগালার অবধ্কারী একটি িাকা প্রণামী ষদয়-ষসই িাকাটি হইথি বকিু 

পয়সা ভািাইয়া িাজার হইথি মুবড় ও দই বকবনয়া আবনল। খািার গলা বদয়া ষর্ন নাথম 

না-মাত্র বদনদথশথকর সম্বল রাবখয়া ষস িাবড় হইথি িাবহর হইয়াথি। অদয প্রায় দুই 

মাথসর উপর হইয়া ষগল-এ পর্ থে একটি পয়সা পাঠাইথি পাথর নাই-এিবদন বক 

কবরয়া িাহথদর চবলথিথি! অপু িাবড় হইথি আবসিার সময় িার িার িবলয়া বদয়াথি—

িাহার জনয একখানা পদ্মপুরাণ বকবনয়া লইয়া র্াইিার জনয। ষিথল িই পবড়থি িড় 

ভাথলািাথস-মাথে মাথে ষস ষর্ িাথপর িাে-দপ্তর হইথি লুকাইয়া িই িাবহর কবরয়া 

লইয়া পথড়, িাহা হবরহর িুত্েথি পাথর-িাথের বভির আনাবড় হাথির ষহলাথগািা করা 

োথক– ষকান িই িািা িাের ষকাোয় রাথখ, ষিথল ষিাহা জাথন না-উলিা-পালিা 

কবরয়া সাজাইয়া চুবর োবকিার অক্ষম ষচষ্টা কথর—হবরহর িাবড় বেবরয়া িাে খুবলয়াই 

িুত্েথি পাথর ষিথলর কীবিথ। 

 

িাহার িাবড় হইথি আবসিার পূথি থ িুবরহর রু্গীপাড়া হইথি একখানা িিিলার 

পদ্মপুরাণ পবড়িার জনয লইয়া আথস-অপু িইখানা দখল কবরয়া িবসল—ষরাজ ষরাজ 

পথড়—কুচুনী পাড়ায় বশিঠাকুথরর মাি ধ্বরথি র্াওয়ার কোিা পবড়য়া িাহার ভাবর 

আথমাদ-হবরহর িথল-িইখানা দযাও িািা, র্াথদর িই িারা চাথে ষর্! অিথশথষ 

একখানা পদ্মপুরাণ িাাঁহাথক বকবনয়া বদথি হইথিএই শথিথ িািাথক রাত্জ করাইয়া। 

িথি ষস িই ষেরি ষদয়। আবসিার সময় িার িার িবলয়াথি।– ষসই িই একখানা এথন 

বকন্তু িািা, এিার অবিবশয অবিবশয। দুগ থার উাঁচু নজর নাই, ষস িবলয়া বদয়াথি, একখানা 

সিুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাি ভাথলা ষদবখয়া আলিা লইয়া র্াইিার জনয। বকন্তু 

ষস সি ষিা দথূরর কো, বক কবরয়া িাবড়থি সিংসার চবলথিথি ষসই না এখন সমসযা! 

সেযার পর পূি থ-পবরবচি কাথঠর ষগালিায় বগয়া ষস রাথত্রর মথিা আশ্রয় লইল। ভাথলা 

ঘুম হইল নাবিিানায় শুইয়া িাবড়থি বক কবরয়া বকিু পাঠায় এই ভািনায় এপাশ-ওপাশ 

কবরথি লাবগল। 

 

সকাথল উটঠয়া ঘুবরথি ঘুবরথি ষস লক্ষযহীন ভাথি পথের একস্থাথন দাাঁড়াইল। রাস্তার 

ওপাথর। একিা লাল ইথির ষলাহার েিকওয়ালা িাবড়। অথনকক্ষণ চাবহয়া িাহার 

ষকমন মথন হইল। এই িাবড়থি বগয়া দুিঃখ জানাইথল িাহার একিা উপায় হইথি। 

কথলর পুিুথলর মথিা ষস েিথকর মথধ্য েুবকয়া পবড়ল। সাজাথনা পিঠকখানা, মাথি থল 

পােথরর ধ্াথপ স্তথর স্তথর িসাথনা েুথলর িি, পােথরর পুিুল, পাম, দরজায় েুবকিার 

স্থাথন পা-ষপাষ পািা। একজন ষপ্রৌঢ় ভদ্রথলাক পিঠকখানায় খিথরর কাগজ 

পবড়থিথিন-অপবরবচি ষলাক ষদবখয়া কাগজ পাথশ রাবখয়া ষসাজা হইয়া িবসয়া 

ত্জজ্ঞাসা কবরথলন, ষক িুবম? বক দরকার? 
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হবরহর বিনীিভাথি িবলল-আথজ্ঞ আবম ব্রাহ্মণ-সিংসৃ্কি পড়া আথি, চিী পাঠ-িাি্ 

কবর।– িা িাড়া ভাগিি বক গীিা পাঠও– 

 

ষপ্রৌঢ় ভদ্রথলাকটি ভাথলা কবরয়া কো না শুবনয়াই িাহার সময় অিযে মলূযিান, িাথজ 

কো শুবনিার সময় বনিাে সিংথক্ষপ জানাইয়া বদিার ভাথি িবলথলন-না, এখাথন ওসি 

বকিু এখন সুবিথধ্ হথি না, অনয জায়গায় ষদখুন। 

 

হবরহর মরীয় ভাথি িবলল-আথজ্ঞ নিুন শহথর এথসবচ, এথকিাথর বকিু হাথি ষনই-িড় 

বিপথদ পবড়বচ, কবদন ধ্থর ষকিলই– 

 

ষপ্রৌঢ় ষলাকটি িাড়ািাবড় বিদায় কবরিার ভবিথি ষঠস ষদওয়ার িাবকয়ািা উঠাইয়া 

একিা বক িুবলয়া লইয়া হবরহথরর বদথক হাি িাড়াইয়া িবলথলন–এই বনন, র্ান, অনয 

বকিু হথি িথি না, বনন। ষসিা ষর্ ষশ্রণীর মুদ্রাই হউক ষসইিাই অনয সুথর বদথি 

আবসথল হবরহর লাইথি বকিুমাত্র আপবত্ত কবরি না-এরূপ ষস িহুস্থাথন লইয়াথিও; 

বকন্তু ষস বিনীিভাথি িবলল-আথজ্ঞর আপবন রাখুন, আবম এমবন কারুর কাথি 

বনইথন—আবম শার পাঠ-িািু কবর।–িা িাড়া কািুর কাথি-আো োক– 

 

একিু শুভথর্াগ ষিাধ্ হয় ঘটিয়াবিল। রবক্ষি মহাশথয়র কাথঠর ষগালাথিই একবদন 

একিা সোন জটুিল। কৃষ্ণনগথরর কাথি একিা গ্রাথম একজন িবধ্ থষু্ণ মহাজন গৃহ-

ষদিিার পূজা-পাঠ কবরিার জনয একজন ব্রাহ্মণ খুাঁজথিথি, ষর্ িরাির টিবকয়া 

োবকথি। রবক্ষি মহাশথয়র ষর্াগাথর্াথগ অবিলথম্ব হবরহর ষসখাথন ষগল-িাবড়র কিথাও 

িাহাথক পি্ কবরথলন। োবকিার ঘর বদথলন, আদর-আপযায়থনর ষকান ি্রুটি 

হইল না। 

 

কথয়কবদন কাজ কবরিার পথরই পূজা আবসয়া পবড়ল। িাবড় র্াইিার সময় িাবড়র 

কিী দশ িাকা প্রণামী ও র্ািায়াথির গাবড়ভাড়া বদথলন, ষগায়াড়ীথি রবক্ষি মহাশথয়র 

বনকি বিদায় লইথি আবসথল ষসখান হইথিও পাাঁচটি িাকা প্রণামী পাওয়া ষগল। 

 

আকাথশ-িািাথস গরম ষরৌথদ্রর গে, নীল বনথম থঘ আকাথশর বদথক চাবহথল মথন হঠাৎ 

উল্লাস আথস, িষ থাথশথষর সরস সিুজ লিাপািায় পবেথকর চরণভবিথি ষকমন 

একিা আন্ মাখাথনা। ষরলপথের দুপাথশ কাশ েুথলর োড় গাবড়র ষিথগ লুিাইয়া 

পবড়থিথি, চবলথি চবলথি ষকিলই িাবড়র কো মথন হয়। 

 

একদল শাত্স্তপুথরর িযিসায়ী ষলাক পূজার পূথি থ কাপথড়র ষগাি ক্রয় কবরথি 

কবলকািায় বগয়াবিল, চুণীঘাথির ষখয়ার ষনৌকায় উটঠয়া কলরি  কবরথিথি-সি থত্র 

একিা উৎসথির উল্লাস। রানাঘাথির িাজাথর ষস রী ও পুত্রকনযার জনয কাপড় 
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বকবনল। দুগ থা লালপাড় কাপড় পবরথি ভাথলািাথস, িাহার জনয িাবিয়া একখানা 

ভাথলা কাপড়, ভাথলা ষদবখয়া আলিা কথয়ক পািা। অপুর ‘পদ্মপুরাণ’ অথনক সোন 

কবরয়াও বমবলল না, অিথশথষ একখানা ‘সবচত্র চিী-মাহাত্ময িা কালথকিুর 

উপাখযান’ িয় আনা মূথলয বকবনয়া লইল। গৃহস্থবলর িুকিাক দু’একিা ত্জবনস 

সি থজয়া িবলয়া বদয়াবিল–একিা কাথঠর চাবক-ষিলুথনর কো, িাহাও বকবনল। 

 

ষদথশর ষস্টশথন নাবময়া হযা াঁটিথি হযা াঁটিথি পিকাথলর বদথক ষস গ্রাথম আবসয়া ষপৌৌঁবিল। 

পথে িড় একিা কাহারও সবহি ষদখা হইল না, ষদখা হইথলও ষস হন হন কবরয়া 

উবিগ্নবচথত্ত কাহারও বদথক বিথশষ লক্ষ না কবরয়া িাবড়র বদথক চবলল। দরজায় 

েুবকথি েুবকথি আপন মথন িবলল-উিঃ, দযাথখা কািখানা, িাাঁশ-োড়িা িুথক পথড়থচ 

এথকিাথর পাবচথলর ওপর, ভুিন কাকা কািাথিনও নামুশবকল হথয়থচ আো-পথর ষস 

িাবড়র উঠাথন েুবকয়া অভযাসমথিা আগ্রথহর সুথর ডাবকল-ওমা দুগগা-ও অপু– 

 

িাহার গলার স্বরা শুবনয়া সি থজয়া ঘর হইথি িাবহর হইয়া আবসল। 

 

হবরহর হাবসয়া িবলল-িাবড়র সি ভাথলা? এরা সি ষকাোয় ষগল? িাবড় ষনই িুত্ে? 

 

সি থজয়া শােভাথি আবসয়া স্বামীর হাি হইথি ভারী পুাঁিুবলিা নামাইয়া লইয়া িবলল, 

এথসা—ঘথর এথসা। 

 

রীর অদৃষ্টপূি থ শাস্তাভাি হবরহর লক্ষ কবরথলও িাহার মথন ষকাথনা খিকা হইল না।–

িাহার কল্পনার ষরাি। িখন উদ্দাম ষিথগ অনযবদথক িুটিয়াথি-এখনই ষিথল ষমথয় 

িুটিয়া আবসথি– 

 

দুগ থা আবসয়া হাবসমুথখ িবলথি-বক িািা এর মথধ্য? আমবন িাড়ািাবড় হবরহর পুাঁিুবল 

খুবলয়া ষমথয়র কাপড় ও আলিার পািা এিিং ষিথলর সবচত্র ‘চিী-মাহাত্ময িা 

কালথকিুর উপাখযান’ ও টিথনর ষরলগাবড়িা ষদখাইয়া িাাঁহাথদর িাক ষলাগাইয়া বদথি। 

ষস ঘথর েুবকথি েুবকথি িবলল, ষিশ কাঁ ঠাথলর চাবক-ষিলুন। এবনবচ এিার। পথর বকিু 

বনরাশাবমবশ্রি সিৃষ্ণ নয়থন চাবরবদথক চাবহয়া িবলল, কই—অপু দুগগা এরা িতু্ে সি 

ষিবরথয়থচ– 

 

সি থজয়া আর ষকাথনা মথিই চাবপথি পাবরল না। উেবসি কথি েুকাবরয়া কাাঁবদয়া 

উটঠল– ওথগা দুগগা বক আর আথি ষগা-মা ষর্ আমাথদর োাঁবক বদথয় চথল বগথয়থচ ষগা-

এিবদন ষকাোয় বিথল! 
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গািুবল-িাবড়র পূজা অথনক কাথলর। এ কয়বদন গ্রাথম অবি িড় দবরদ্রও আভুক্ত 

োথক না। সি িথনদী িথ্ািস্ত, বনবদথষ্ট সমথয় কুথমার আবসয়া প্রবিমা গড়ায়, ষপাথিা 

চালবচত্র কথর, মালাকার সাজ ষজাগায়, িারাথস-মধু্খাবলর দ’ হইথি িাউবররা রাবশ 

রাবশ পদ্মেুল িুবলয়া আথন। 

 

আাঁসামাবলর দীনুসানাইদার অনয অনয িৎসথরর মথিা রসুথনাচৌবক িাজাইথি 

আবসল। প্রভাথির আকাথশ আগমনীর আন্ সুর িাত্জয়া ওথঠ-আসন্ন ষহমে ঋিুর 

ষমহত্মভযে থনা-নি ধ্ানযগথের, নি আগন্তুক ষশোবলদথলর, বহমালথয়র পার হইথি 

উবড়য়া আসা পবেক-পাবখ শযামার, বশবশর-বস্নগ্ধ মৃণাল-ষোিা ষহমেসেযার। 

 

নূিন কাপড় পরাইয়া ষিথলথক সথি লইয়া হবরহর বনমন্ত্রণ খাইথি র্ায়। একখাবন 

অথগািাথলা চুথল-ষঘরা ষিাি মথুখর সবনি থে ষগাপন অনুথরাধ্ দুয়াথরর পাথশর িািাথস 

বমশাইয়া োথক-হবরহি পথে পা বদয়া ষকমন অনযমনস্ক হইয়া পথড়-ষিথলথক িথল, 

এবগথয় চথলা, অথনক ষিলা হথয় বগথয়থি িািা– 

 

গািুবল-িাবড়র প্রািীণ উৎসথিথশ সজ্জজ্জি হাবসমুখ ষিথলথমথয়থি ভবরয়া বগয়াথি। 

অপু চাবহয়া ষদবখল, সিু ও িাহার ভাই ষকমন কমলথলিু রিং-এর জামা গাথয় বদয়াথিা-

সিুজ শাবড় পবরয়া ও বদিয চুল িাাঁবধ্য়া রানু বদবদথক র্া মানাইয়াথি! গািুবল িাবড়র 

ষমথয় সুনয়নী ষখা াঁপায় রজনীগো েুল গত্জয়া আর পাাঁচ-িয়টি ষমথয়র সথি পূজার 

দালাথন দাাঁড়াইয়া খুি গল্প কবরথিথি ও হাবসথিথি। সুনয়নী িাথদ িাবক ষমথয়থদর ষস 

ষচথন না, ষিাধ্ হয় অনয জায়গা হইথি উহাথদর িাবড় পূজার সময় আবসয়া োবকথি-

শহথরর ষমথয় ষিাধ্ হয়, ষর্মন সাজথগাজ, ষিমন ষদবখথি! অপু একদৃটষ্ট িাহথদর 

বদথক চাবহয়া রবহল। ওবদথক ষক ষচাঁ চাইয়া িবলথিথি-িড় সাবময়ানািা আনিার িযিস্থা 

এখনও হল না?—িািঃ-ষিামাথদর র্া কাজ-কম থ ষদথখা এখন এর পর মজািা। িারপর 

ব্রাহ্মণ। ষখথি িসথি বক ষিালা পাাঁচিায়? 
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সপ্তবিিংশ পবরথেদ 
ষদবখথি ষদবখথি বদন কাটিয়া ষগল। শীিকালও ষশষ হইথি চবলয়াথি। 

 

দুগ থার মৃিুযর পর হইথি সি থজয়া অনিরি  স্বামীথক এ গ্রাম হইথি উটঠয়া র্াইিার জনয 

িাবগদ বদয়া আবসথিবিল, হবরহরও নানাস্থাথন ষচষ্টার ষকান ি্রুটি কথর নাই। বকন্তু 

ষকাথনা স্থাথনই ষকাথনা সুবিধ্া হয় নাই। ষস আশা সি থজয়া আজকাল একরূপ 

িাবড়য়াই বদয়াথি। মথধ্য গি শীিকাথল হবরহথরর জ্ঞাবিভ্রািা নীলমবণ রাথয়র বিধ্িা 

রী এখাথন আবসয়াথিন ও বনথজথদর বভিা জিলািৃি হইয়া র্াওয়াথি ভুিন মখুুথজযর 

িািীথি উটঠয়াথিন। হবরহর বনথজর িািীথি ষিৌবদবদথক আনাইয়া রাবখিার র্থেষ্ট 

আগ্রহ ষদখাইয়া বিল বকন্তু নীলমবণ রাথয়র রী রাত্জ হন নাই। এখাথন িিথমাথন িাাঁহার 

সথি আবসয়াথি ষমথয় অিসী ও ষিাি ষিথল সুনীল। িড় ষিথল সুথরশ কবলকািায় 

সু্কথল পথড়, গ্রীথষ্মর িথের পূথি থ এখাথন আবসথি পবরথি না। অিসীর িয়স িির ষচৌদ, 

সুনীথলর িয়স আি িৎসর।  সুনীল ষদবখথি িি ভাথলা নয়; বকন্তু অিসী ষিশ সুশ্রী, 

িথি খুি সু্রী িলা চথল না। িাহা হইথলও িরাির। ইহারা লাথহাথর কািাইয়াথি, 

নীলমবণ রায় ষসখাথন কবমসাবরথয়থি চাকবর কবরথিন, ষসখাথন ইহাথদর জে, 

ষসখাথনই লাবলি পাবলি; কাথজই পত্িম-প্রথদশ-সুলভ বনথিাল স্বাস্থয ইহাথদর প্রবি 

অথি। 

 

ইহারা এখাথন প্রেম আবসথল সি থজয়া িড়মানুষ জাথয়র সথি ষমশাথমবশ কবরিার 

ষচষ্টা পাইয়াবিল। সুনীথলর মা নগথদ ও ষকাম্পাবনর কাগথজ দশ হাজার িাকার 

মাবলক এ কো জাবনয়া জাথয়র প্রবি সম্রাথম িাহার হৃদয় পূণ থ হইয়া র্ায়, গাথয় পবড়য়া 

আলাপ জমাইিার ষচষ্টা কম কথর নাই, বকন্তু ষশষ পর্ থে সি থজয়া বনথি থাব ধ্ হইথলও 

িুত্েথি পাবরল ষর্, সুনীথলর মা িাহাথক িিিা। আমল বদথি প্রস্তুি নথহন। িাহার 

স্বামী বচরকাল িড় চাকবর কবরয়া আবসয়াথিন, বিবন ও িাহার ষিথলথমথয় অনযভাথি 

জীিনর্াপথন অভযস্ত। শুরু হইথিই বিবন দবরদ্র জ্ঞাবি পবরিার হবরহথরর সথি এমন 

একিা িযিধ্ান রাবখয়া চবলথি লাবগথলন ষর্ সি থজয়া আপবনই হটিয়া আবসথি িাধ্য 

হইল। কোয়, িযিহাথর, কাথজ, খুাঁটিনাটি সি িযাপাথরই বিবন জানাইয়া বদথি লাবগথলন 

ষর্, সি থজয়া ষকানরকথমই িাহথদর সথি সমাথন সমাথন বমবশিার ষর্াগয নথহ। 

িাঁ হাথদর কোিািথায়, ষপাশাকপবরেথদ, চালচলথন এই ভািিা অনিরি  প্রকাশ পায় 

ষর্, িাহারা অিস্থাপন্ন ঘর। ষিথলথমথয় সি থদা বেিেিী সাত্জয়া আথি, কাপড় এিিুকু 

ময়লা হইথি পায় না, চুল সি থদা আাঁচড়াথনা, অিসীর গলায় হার, হাথি ষসানার চুবড়, 

কাথন ষসানার দুল, একপ্রস্থ চা ও খািার না খাইয়া সকাথল ষকহ ষকাোও িাবহর হয় না, 

সথি পত্িমা চাকর আথি, ষস-ই সি গৃহকম থ কথর-ষমাথির উপর সি বিষথয়ই 

সি থজয়াথদর দবরদ্র সিংসাথরর চাল-চলন হইথি উহাথদর িযাপাথরর িহু পাে থকয। 
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সুনীথলর মা বনথজর ষিথলথক গ্রাথমর ষকাথনা ষিথলর সথিই িড় একিা বমবশথি ষদন 

না, অপুর সথিও নয়–পাথি পাড়াগা াঁথয়র এই সি অবশবক্ষি অসভয ষিথলবপথলথদর 

দথল বমবশয়া িাহার ষিথলথমথয় খারাপ হইয়া র্ায়। বিবন এ গ্রাথম িাস কবরিার জনয 

আথসন নাই, জবরথপর সময় বনথজথদর বিষয়-সম্পবত্তর িোিধ্ান কবরথি আসাই 

িাহার উথদ্দশয। ভুিন মুখুথজযরা ইহাথদর বকিু জমা রাথখন, ষসই খাবিথর পত্িম 

ষকাঠায় দুখানা ঘর ইহাথদর জন্র্ িাবড়য়া বদয়াথিন, রান্নািান্না খাওয়া-দাওয়াও 

ইহাথদর পৃেক হয়। ভুিন মুখুথজযথদর সথি িযিহাথর সুনীথলর মাথয়র ষকাথনা পাে থকয 

দৃষ্ট হয় না; কারণ ভুিন মুখুথজযর পয়সা আথি, বকন্তু সি থজয়াথক বিবন এথকিাথর 

মানুথষর মথধ্যই গণয কথরন না। 

 

ষদাথলর সময় নীলমবণ রাথয়র িড় ষিথল সথুরশ কবলকািা হইথি আবসয়া প্রায় বদন 

দথশক িাবড় রবহল। সুথরশ অপুরই িয়বস, ইিংরাত্জ সু্কথলর পঞ্চম ষশ্রণীথি পথড়। 

ষদবখথি খুি েরসা নয়, উজ্জ্বল শযামিণ থ। বনয়বমি িযায়াম কথর িবলয়া শরীর ষিশ 

িবলষ্ঠ, স্বাস্থযিান। অপুর অথপক্ষা এক িৎসর  মাত্র িয়স ষিবশ হইথলও আকৃবি ও 

গঠথন পথনথরা-ষষাল িৎসথরর ষিথলর মথিা ষদখায়। সুথরশও এপাড়ার ষিথলথদর 

সথি িড় একিা ষমথশ না। ওপাড়ায় গািুবল-িাবড়র রামনাে গািুবলর ষিথল িাহার 

সহপাঠী। গািুবল-িাবড় রামনিমী ষদাথলর খুি উৎসি হয়, ষসই উপলথক্ষ ষসও মামার 

িাবড় ষিড়াইথি আবসয়াথি। সুথরশ অবধ্কািংশ সময় ষসখাথনই কিায়, গাথয়র অনয 

ষকাথনা ষিথল বমবশিার ষর্াগয িবলয়া ষসও ষিাধ্ হয় বিথিচনা কথর না। 

 

ষর্ ষপাথড়া বভিািা জিলািৃি হইয়া িাবড়র পাথশ পবড়য়া োবকি ষস জ্ঞান হইয়া অিবধ্ 

ষদবখথিথি, ষসই বভিার ষলাক ইহারা। ষস বহসাথি ইহাবদথগর প্রবি অপুর একিা বিবচত্র 

আকষ থণ। িাহার সমিয়বস সুথরশ কবলকািায় পথড়-িুটিথি িাবড় আবসথল িাহার 

সবহি আলাপ কবরিার জনয অথনকবদন হইথি ষস প্রিীক্ষায় বিল। বকন্তু সুথরশ 

আবসয়া িাহার সবহি ষিমন বমবশল না, িা িাড়া সুথরথশর চালচলন কোিািথার ধ্রন 

এমবন ষর্ ষস ষর্ন প্রবিপথদই ষদখাইথি চায়, গ্রাথমর ষিথলথদর ষচথয় ষস অথনক ষিবশ 

উাঁচু। সমিয়বস হইথলও মুখথচারা অপু িাহাথি আরও ভয় পাইয়া কাথি ষঘথষ না। 

 

অপু এখনও পর্ থে ষকাথনা সু্কথল র্ায় নাই, সুথরশ িাহাথক ষলখাপড়ার কো ত্জজ্ঞাসা 

কবরথল ষস িবলয়াথি, আবম িাবড়থি িািার কাথি পবড়। ষদাথলর বদন গািুবলথদর 

পুকুথর িাাঁধ্াঘাথি জলপাইিলায় িবসয়া সুথরশ গ্রাথমর ষিথলবদগথক বদবিজয়ী 

পনয়াবয়ক পত্িথির ভবিথি এ-প্রশ্ন ওপ্রশ্ন কবরথিবিল। অপুথক িবলল-িথলা ষিা 

ইত্িয়ার িাউিাবর বক? ত্জওগ্রাবে জাথনা? 
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অপু িবলথি পাথর নাই। সুথরশ আিার ত্জজ্ঞাসা কবরল, অঙ্ক বক কথষচ? ষডবসমল 

ফ্র্যাকশন কষথি পাথরা? 

 

অপু অিশি জাথন না। না জানুক, িাহার ষসই টিথনর িােিাথি িতু্ে কম িই আথি? 

একখানা বনিযকম থপদ্ধবি, একখানা পুরাথনা প্রাকৃবিক ভূথগাল, একখানা শুভঙ্করী, 

পািা-ষিড়া িীরািনা কািয একখানা, মাথয়র ষসই মহাভারি-এই সি। ষস ওই সি িই 

পবড়য়াথি।–অথনকিার পড়া হইয়া ষগথলও আিার পথড়। িাহার িািা প্রায়ই এখান 

ওখান হইথি চাবহয়া বচবেয়া িই আবনয়া ষদয়, ষিথল খুি ষলখাপড়া বশবখথি, পত্িি 

হইথি, িাহাথক মানুষ কবরয়া িুবলথি হইথি, এ বিষথয় বিকাথরর ষরাগীর মথিা িাহার 

একিা অদময অপ্রশমনীয় বপপাসা। বকন্তু িাহার পয়সা নাই, দথূরি সু্কথলর ষিাবডথিং-এ 

রাবখয়া বদিার মথিা সিংগবির একাে অভাি, বনথজও খুি ষিবশ ষলখাপড়া জাথন না। 

িিুও র্িক্ষণ ষস িাবড় োথক বনথজর কাথি িসাইয়া ষিথলথক এিা ওিা পড়ায়, নানা 

গল্প কথর, ষিথলথক অঙ্ক বশখাইিার জনয বনথজ একখানা শুভঙ্করীর সাহাথর্য িাথলযর 

অধ্ীি বিিৃি বিদযা পুনরায় োলাইয়া িুবলয়া িথি ষিথলথক অঙ্ক কষায়। র্াহাথিই 

মথন কথর ষিথলর জ্ঞান হইথি, ষসইিাই হয় ষিথলথক পবড়থি ষদয়, নিুিা পবড়য়া 

ষশানায়। ষস িহুবদন হইথি িিিাসীর গ্রাহক, অথনক বদথনর পুরাথনা িিিাসী 

িাাঁহাথদর ঘথর জমা আথি, ষিথল িড় হইথল পবড়থি এজনয হবিহি ষসগবলথক সর্থত্ন 

িাত্িল িাাঁবধ্য়া িুবলয়া রাবখয়া বদয়াবিল, এখন ষসগবল কাথজ লাবগথিথি। মূলয বদথি 

না পারায় নূিন কাগজ আর িাাঁহাথদর আথস না, কাগজওয়ালারা কাগজ ষদওয়া িে 

কবরয়া বদয়াথি। ষিথল ষর্ এই ‘িিিাসী’ কাগজখানার জনয বকরূপ পাগল, শবনিার 

বদনিা সকালথিলা ষখলাধু্লা ষেবলয়া ষকমন কবরয়া ষস ষর্ ভুিন মুখুথজযাি 

চিীমিথপ ডাকিােিার কাথি বপওথনর প্রিযাশায় হযা াঁ কবরয়া িবসয়া োথক-হবরহর 

িাহা খুি জাথন িবলয়াই ষিথলর এি আদথরর ত্জবনসিা ষজাগাইথি না পাবরয়া িাহার 

িুথকর বভির ষিদনায় িনিন কথর। 

 

অপু িিুও পুরািন ‘িিিাসী’ পবড়য়া অথনক গল্প বশবখয়াথি। পিুর কাথি িথল—

বলউকা ও রাথেল মাটিবনক িীথপর অগু্নযৎপাি, ষসানাকরা জাদুকথরর গল্প, আরও 

কি কো। বকন্তু সু্কথলর ষলখাপড়া িাহার বকিুই হয় না। ষমাথি ভাগ পর্ থে অঙ্ক জাথন, 

ইবিহাস নয়, িযাকরণ নয়, জযাবমবি পবরবমবির নামও ষশাথন নাই, ইিংরাত্জর ষদৌড় 

োস্ট িুথকর ষঘাড়ার পািা। 

 

ষিথলর ভবিষযৎ সম্বথে িাহার মাথয়র একিু অনযরূপ ধ্ারণা। সি থজয়া পাড়াগাথয়র 

ষমথয়। ষিথল সু্কথল পবড়য়া মানুষ হইথি। এ উচ্চ আশা িাহার নাই। িাহার পবরবচি 

মহথল ষকউ কখনও সু্কথলর মুখ ষদথখ নাই। িাহথদর ষর্ সি বশষয-িাবড় আথি, ষিথল 

আর বকিুবদন পথর ষস সি ঘথর র্ািায়াি কবরথি, ষসগবল িজায় রাবখথি, ইহাই িাহার 
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িড় আশা। আরও একিা আশা সি থজয়া রাথখ। গ্রাথমর পুথরাবহি দীনু ভট্টাচার্ থ িৃদ্ধ 

হইয়াথি। ষিথলরাও ষকহ উপরু্ক্ত নয়। রানীর মা, ষগাকুথলর িউ, গািুবল-িাবড়র 

িড়িেু সকথলই মি প্রকাশ কবরয়াথিন ষর্ িাহারা ইহার পর অপুথক বদয়া কাজমু থ 

করাইথিন, দীনু ভট্টাচাথর্ থর অিিথমাথন িাাঁহার গাাঁজাথখার পুত্র ষভাম্বথলর পবরিথত্ত থ 

বনষ্পাপ, সরল, সুশ্রী এই ষিথলটি গ্রাথমর মনসা-পূজায় লক্ষ্মী-পূজায় িাহাথদর 

আথয়াজথনর সিী হইয়া োবকথি, গ্রাথমর ষমথয়রা এই চায়। অপুথক সকথলই 

ভাথলািাথস। ঘথি পথে প্রবিথিবশনীথদর মুথখ এ ইো প্রকাশ কবরথি সি থজয়া 

অথনকিার শুবনয়াথি এিিং এইিাই িিথমাথন িাহার সি ষচথয় উচ্চ আশা। ষস গবরি 

ঘথরর ষমথয়, গবরি ঘথরর িধূ্, ইহা িাড়া ষকাথনা উজ্জ্বল ভবিষযথির ধ্ারণা নাই। এই 

র্বদ ঘথি িাহা হইথলই ষশষ রাথত্রর স্বেথক ষস হাথির মুঠায় পায়। 

 

একবদন এ কো ভুিন মুখুথজযর িাবড়থি উটঠয়াবিল। দুপুথরর পর ষসখাথন িাথসর 

আড্ডায় পাড়ার অথনথকই উপবস্থি বিথলন। সি থজয়া সকথলর মন ষজাগাইিার ভাথি 

িবলল-এই িড় খুবড় আথিন, ঠাকুমা আথিন, ষমজবদ আথিন, এাঁথদর র্বদ দয়া হয় িথি 

অপু আমার সামথনর োগথন পপথিিা বদথয় বনথয় গাথয়র পুথজািাথি হাি বদথি 

পাথর। ওর আমার িা হথল ভািনা বক? আি দশ ঘর বশষযিাবড় আথি, আর র্বদ মা 

বসথদ্ধশ্বরীর ইথেয় গািুবল-িাবড়র পুথজািা িাাঁধ্া হথয় র্ায় িাহথলই 

 

সুনীথলর মা মুখ টিবপয়া হাবসথলন। িাঁ হার ষিথল সুথরশ িড় হইথল আইন পবড়য়া-

িথাহার ষজঠিুথিা ভাই পািনার িড় উবকল, িাাঁহার কাথি আবসয়া ওকালবি কবরথি। 

সুথরথশর ষস মামা বনিঃসোন। অেচ খুি পসারওয়ালা উবকল। এখন হইথিই িাাঁহাথদর 

ইো ষর্ সুথরশথক কাথি রাবখয়া ষলখাপড়া ষশখান,-বকন্তু সুনীথলর মা পথরর িাবড় 

ষিথল রাবখথি র্াইথিন ষকন ইিযাবদ সিংিাদ বনথি থাব ধ্ সি থজয়ার মথিা হাউ হাউ না 

িবকয়াও, ইবিপূথি থ মাথে-বমশাথল কোিািথার োাঁথক বিবন সকলথক িুোইয়া 

বদয়াথিন। 

 

ভুিন মুখুথজযর িাবড়র িাবহথর আবসয়া সি থজয়া ষিথলথক িবলল-ষশানা একিা কো-

পথর চুবপ চুবপ িবলল-ষিার ষজষ্ঠীমার কাথি বগয়া িবলস না ষর্, ষজষ্ঠীমা আমার জথুিা 

ষনই-আমায় একথজাড়া জথুিা দাও না বকথন? 

 

অপু িবলল, ষকন মা? 

 

—িবলস না, িড়থলাক ওরা, চাইথল হয়থিা ভাথলা একথজাড়া জথুিা ষদথি এখন-

ষদবখসবন ষর্মন ওই সুথরথশর পাথয় আথি? ষিার পাথয় ওইরকম লাল জথুিা ষিশ 

মানায়— 
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অপু লাজকু মুথখ িবলল-আমার িড় লজ্জা কথর, আবম িলথি পারথিা না-বক হয়থিা 

ভািথি-আবম… 

 

সি থজয়া িবলল-িা। এথি আিার লজ্জা বক!..আপনার জন—িবলস না।–িাথি বক? 

 

–হুাঁ…উ-আবম িলথি পারথিা না মা। আবম কো িলথি পাবরথন ষজষ্ঠীমার সামথন… 

 

সি থজয়া রাগ কবরয়া িবলল-িা পারথি ষকন? ষিামার র্ি বিত্দ্ধ সি ঘথরর ষকাথণ-খাবল 

পাথয় ষিবড়থয় ষিবড়থয় ষিড়াথে, আজ দু’িির পাথয় ষনই জথুিা ষস ভাথলা, িড়থলাক, 

চাইথল হয়থিা বদথয় বদি বকথন-িা ষিামার মুখ বদথয় িাবকয ষিরুথি না-মুখথচারার 

রাজা— 

 

পূবণ থমার বদন রানীথদর িাবড় সিযনারায়থণর পূজার প্রসাদ আবনথি অপু ষসখাথন 

ষগল। রানী িাহাথক ডাক বদয়া হাবসমুথখ িবলল-আমাথদর িাবড় ষিা আথগ আষগ কি 

আসবিস, আজকাল আবসস ষন ষকন ষর? 

 

-ষকন আসথিা না রানুবদ,-আবস ষিা? 

 

রানু অবভমাথনর সুথর িবলল-হযা াঁ আবসস। িাই আবসস। আবম ষিার কো কি ভাবি। 

িুই ভাবিস আমার, আমাথদর কো? 

 

–না িই বক িা ষর-মাথক ত্জথজ্ঞস কথর ষদথখা বদবক? 

 

এ িাড়া অনয ষকাথনা সথোষজনক পকবেয়ৎ িাহার ষজাগাইল না। রানী িাহাথক 

ষসখাথন দাাঁড় করাইয়া রাবখয়া বনথজ বগয়া িাহার জনয েল প্রসাদ ও সথ্শ লইয়া 

আবসয়া হাথি বদল। হাবসয়া িবলল,-োলা সুদ্ধ বনথয় র্া, আবম কাল বগথয় খুবড়মার কাি 

ষেথক বনথয় আসথিা– 

 

রানীর মুথখর হাবসথি িাহার উপর একিা পরম বনভথরিার ভাি আবসল অপুর। রানুবদ 

বক সু্র ষদবখথি হইয়াথি আজকাল, রানুবদর মথিা সু্রী এ পর্ থে অনয ষকাথনা 

ষমথয় ষস ষদথখ নাই। অিসীবদ সি থদা ষিশ বেিোি োথক িথি, বকন্তু ষদবখথি রানুবদর 

কাথি লাথগ না। িাহা িাড়া অপু জাথন এ গ্রাথমর ষমথয়থদর মথধ্য, রানুবদর মথিা মন 

ষকাথনা ষমথয়রই নয়। বদবদর পরই র্বদ ষস কাহাথকও ভাথলািাথস ষিা ষস রানুবদ। 

রানুবদও ষর্ িাহার বদথক িাথন িাহা বক আর অপু জাথন না? 
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ষস োলা িুবলয়া চবলয়া র্াইিার সময় একিু ইিস্তি কবরয়া িবলল-রানুবদ, ষিামাথদর 

এই পত্িথমর ঘথরর আলমাবরথি ষর্ িইগথলা আথি সিুযদা পড়থি ষদয় না! একখানা 

ষদথি পড়থি? পথড়ই বদথয় র্াথিা। 

 

রানী িবলল-ষকান িই আবম ষিা জাবনথন, দাাঁড়া আবম ষদখবি–- 
 

সিু প্রেথম বকিুথিই রাত্জ হয় না, অিথশথষ িবলল-আো পড়থি বদই, র্বদ এক কাজ 

কবরস। আমাথদর মাথঠর পুকুথর ষরাজ মাি চুবর র্াথে- ষজঠামশায় আমাথক িথলথি, 

ষসখাথন বগথয় দুপুরথিলা ষচৌবক বদথি,-আমার ষসখাথন একা এক ভাথলা লাথগ না, িুই 

র্বদ র্াস আমাি িদষল িথি িই পড়থি ষদথিা– 

 

রানী প্রবিিাদ কবরয়া িবলল—ষিশ ষিা? ও ষিথলমানুষ, ষসই িথনর মথধ্য িথস মাি 

ষচৌবক ষদথি িই বক? িুবম িুথড়া ষিথল পাথরা না, আর ও র্াথি? র্াও ষিামায় িই বদথি 

হথি না, আবম িািার কাথি ষচথয় ষদথিা।– 

 

অপু বকন্তু রাত্জ হইল। রানীর িািা ভুিন মুখুথজয বিথদথশ োথকন, িাহার আবসিার 

অথনক ষদবর অেচ এই িইগলার উপর িাহার িড় ষলাভ। এগবল পবড়িার ষলাথভ ষস 

কিবদন লুকবচথত্ত সিুথদর পত্িথমর ঘরিায় র্ািায়াি কবরয়াথি। দু-একখানা একিু-

আধ্িু পবড়য়াথিও। বকন্তু সন্তু বনথজ ষিা পথড়ই না, িাহাথকও পবড়থি ষদয় না। 

নায়থকর টঠক সিংকিময় মুহুিথটিথকই হাি হইষি িই কবড়য়া লইয়া িথল-ষরথখ ষদ 

অপু, এ সি ষিাি কাকার িই, বিথড় র্াথি, ষদ। 

 

অপু হাথি স্বগ থ পাইয়া ষগল। 

 

প্রবিবদন দুপুরথিলা আলমাবর হইথি িাবিয়া এক-একখাবন কবরয়া িই সিুযর বনকি 

হইথি চাবহয়া লইয়া র্ায় ও িাশিথনর িায়ায় কিকগথলা শযাওড়াগাথির কাাঁচা ডাল 

পাবিয়া িাহার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া একমথন পথড়। িই অথনক আথি-প্রণয়-

প্রবিমা, সথরাজ-সথরাত্জনী, কুসুমকুমারী, সবচত্র ষর্ৌিথন ষর্াবগনী নািক, দসু্র্-

দুবহিা, ষপ্রম-পবরণাম িা অমৃথি গরল, ষগাথপশ্বথরর গপ্তকো…ষস কি নাম কবরথি! 

এক-একখাবন কবরয়া ষস ধ্থর, ষশষ না কবরয়া আর িবড়থি পাথর না। ষচাখ িািাইয়া 

ওথঠ, রাগ টিপ িপ কথর; পুকুরধ্াথরর বনজথন িাাঁশিথনর িায়া ইবিমথধ্য কখন দীঘ থ 

হইয়া মজা পুকুরিার পািা-শযাওলার দাথম নাবময়া আথস, িাহার ষখয়ালই োথক না 

ষকান বদক বদয়া ষিলা ষগল! 
 

বক গল্প! সথরাত্জনীথক সথি লইয়া সথরাজ ষনৌকাথর্াথগ মুবশ থদািাথদ র্াইথিথিন, পথে 

নিাথির ষলাথক ষনৌক লুটঠয়া িাহাথদর ি্ী কবরল। নিাথির হুকুথম সথরাথজর হইয়া 
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ষগল প্রাণদি, সথরাত্জনীথক একিা অেকার ঘথর চাবিিালা িে কবরয়া রাবখয়া বদল। 

গভীর রাথত্র কথক্ষর দরজা খুবলয়া ষগল, নিাি মত্ত অিস্থায় কথক্ষ প্রথিশ কবরয়া 

িবলথলন-সু্রী, আমার হুকুম সথরাজ মবরয়াথি, আর ষকন.ইিযাবদ। সথরাত্জনী 

সদথপ থ ঘাড় িাাঁকাইয়া িবলথলন-ষর বপশাচ, রাজপুি রমণীথক িুই এখনও বচবনস নাই, 

এ ষদথশ প্রাণ োবকথি…ইিযাবদ। এমন সময় কাহার ভীম পদাঘাথি কারাগাথরর 

জানালা ভাটিয়া ষগল। নিাি চমবকয়া উটঠয়া ষদবখথলন-একজন জিাজিুধ্ারী 

ষিজিঃপুঞ্জকথলির সন্নযাসী, সথি র্মদথূির মথিা িবলষ্ঠ চাবর-পাাঁচজন ষলাক। 

সন্নযাসী ষরাষকষাবয়িনয়থন নিাথির বদথক চাবহয়া িবলথলন-নরাধ্ম, রক্ষক হইয়া 

ভক্ষক? পথর সথরাত্জনীর বদথক চাবহয়া িবলথলন-মা, আবম ষিামার স্বামীর গরু-

ষর্াগান্ স্বামী, ষিামার স্বামীর প্রাণহাবন হয় নাই, আমার কমিলুর জথল পুনজীিন 

লাভ কবরয়াথি, এখন িুবম চল মা আমার আশ্রথম, িৎস সথরাজ ষিামার অথপক্ষা 

কবরয়া আথি।.গ্রন্থকাথরর বলবপথকৌশল সু্র,-সথরাথজর এই বিিয়জনক 

পুনরুজীিন আরও বিশদভাথি েুিাইিার জনয বিবন পরিিী অধ্যাথয়র প্রবি 

পাঠথকর ষকৌিুহল উদ্দীপ্ত কবরয়া িবলথিথিন-এইিার চল পাঠক, আমরা ষদবখ 

িধ্যভূবমথি সথরাথজর প্রাণদি হইিার পর বক উপাথয় িাহার পুনজীিন লাভ সম্ভি 

হইল…ইিযাবদ। 

 

এক-একটি অধ্যায় ষশষ কবরয়া অপুর ষচাথ খ োপসা হইয়া আথস-গলায় বক ষর্ন 

আিকাইয়া র্ায়। আকাথশর বদথক চাবহয়া ষস দুই-এক বমবনি বক ভাথি,–আনথ্ 

বিিথয়, উথত্তজনায় িাহার দুই কান বদয়া ষর্ন আগন িাবহর হইথি োথক, পথর 

িুদ্ধবনিঃশ্বাথস পরিিী অধ্যাথয় মন ষদয়। সেযা হইয়া র্ায়, চাবরধ্াথর িায়া দীঘ থ হইয়া 

আথস, মাোর উপর িাাঁশোথড় কি কী পাবখর ডাক শুরু হয়, উটঠউটঠ কবরয়াও 

িইথয়র পািার এক-ইত্ঞ্চ ওপথর ষচাখ রাবখয়া পবড়থি োথক-র্িক্ষণ অক্ষর ষদখা 

র্ায়। 

 

এইরকম িই ষিা ষস কখনও পথড় নাই! ষকাোয় লাথগ সীিার িনিাস আর ডু়িাথলর 

গল্প? িাবড় আবসথল িাাঁহার মা িথক—এমন হািলা ষিথলও িুই? পথরর মাি ষচৌবক বদস 

বগথয় ষসই একলা িথনর মথধ্য িথস একখানা িই পড়িার ষলাথভ? আো ষিাকা 

ষপথয়থি ষিাথক। 

 

বকন্তু ষিাকা অপুর লাভ ষর্বদক বদয়া আথস, িাহার মাথয়র ষসবদক সম্বথে ষকান 

ধ্ারণাই নাই! 
 

বকন্তু ষিাকা অপুর লাভ ষর্বদক বদয়া আথস, িাহার মাথয়র ষসবদক সম্বথে ষকান 

ধ্ারণাই নাই। আজকাল ষস দুইখানা িই পাইয়াথি ‘মহারাষ্ট্ৰ জীিন-প্রভাি’ ও 
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‘রাজপুি জীিনসেযা’। …উইবেবি, পিাঁবচিথনর ষপ্রক্ষাপথি বনস্তব্ধ দুপুথরর মায়ায় 

দৃথশযর পর দৃশয পবরিবিথি হইয়া চথল-ষজথলখা নদীর উপর িবসয়া আহি নথরথনর 

শুশ্রুষা কবরথিথি, আওরিথজথির দরিাথর বনথজথক পাাঁচহাজারী মনসিদাথরর 

মথধ্য স্থান পাইথি ষদবখয়া বশিাজী রাথগ েুবলয়া ভাবিথিথিন-বশিাজী পাাঁচ-হাজারী? 

একিার পুনায় র্াও ষিা, বশিাজীর ষেৌথজ কি পাাঁচ-হাজারী মনসিদার আথি গবনয়া 

আবসথি!… 

 

রাজিারার মরুপি থথি, বদবল্ল-আগ্রার রিমহাথল, বশশমহাথল, ওড়না-ষপথশায়াজ-পরা 

সু্রীদথলর সথি িাহার সারা বদনমান কাথি। এ ষকান জগৎ-ষর্খাথন শুধু্ ষজযাৎস্না, 

িথলায়ারথখলা, সু্র মুথখর িেুত্ব, আথহবরয়া-উৎসথি দীঘ থ িশ থা হাথি ষঘাড়ায় চবড়য়া 

উষর উপিযকা ও ভুট্টাথক্ষত্র পার হইয়া ষিািা?… 

 

িীথরর র্াহা সাধ্য, রাজপুথির র্াহা সাধ্য, মানুথষর র্াহা সাধ্য-প্রিাপবসিংহ িাহা 

কবরয়াবিথলন। হলবদঘাথির পাি থিয িথে থর প্রবি পাষাণ-েলথক িাহার কাবহনী ষলখা 

আথি। ষদওয়াথরর রণথক্ষথত্রর িাদশ সহর রাজপুথির হৃদয়রথক্ত িাহার কাবহনী 

অক্ষয় মবহমায় ষলখা আথি। 

 

িহুবদন পথরও প্রাচীন ষর্াদ্ধৃ্গণ শীথির রাত্ত্রথি অবগ্নকুথির পাথে থ িবসয়া 

ষপৌত্রথপৌত্ত্রগথণর বনকি হলবদঘাথির অদ্ভুি িীরথত্বর কো িবলি।… 

 

অদৃশযহস্তবনবক্ষপ্ত একটি িশ থ আবসল।–অপু এই গ্রাথমর বচরশযাম িনভূবমর িায়ায়, 

লিাপািার বনবিড়িায়, বভজামাটির গথে মানুষ হইয়াথি।–িিুও ষস জাথন 

রাজপুিানার ভীলপ্রথদথশর িা আরািল্পী-ষমিাথরর প্রথিযকটি স্থান, নাহারা মগথরার 

অপূি থ িনয ষসৌ্র্ থ ষস ভাথলা কবরয়াই ষচথন।. পি থি হইথি অিিরণশীল শরপাবণ 

ষিজবসিংথহর মূবিথ বক সু্র মথন হয়!… 

 

“ষসই চপ্পন প্রথদথশ অথনকবদন অিবধ্ ষসই ভীল গ্রাথমর বনজথন ক্থর ও উন্নি 

বশখথর রজনী বিপ্রহথরর সময় একটি রমণী-কি-বনিঃসৃি গীি শ্রুি হইি। অবি 

প্রিুযথষ বনজথন প্রােথর, পবেকগণ কখনও কখনও একটি রমণীর পাণ্ডুর মুখ ও 

চঞ্চল-নয়ন ষদবখথি পাইি; ষলাথক িবলি ষকাথনা বিশ্রামশুনযা উবিগ্ন িনথদিী 

হইথি’…ষসই গাথনর অস্পষ্ট করুণ মূি থনা ষর্ন অপুর কাথন িাাঁশিাগাথনর বপিন 

হইথি ভাবসয়া আথস!… 

 

কমলমীর, সূর্ থগথড়র রু্দ্ধ, ষসনাপবি শাহিাজ খাাঁ, সু্রী নুরজাহান, পুস্পকুমারী, 

িনয ভীলপ্রথদশ, িীরিালক চ্নবসিংহ-দরূ সুদরূ কল্পনা।–িিুকি বনকি, কি িাস্তি 

মথন হয়। রাজিারার মরুভূবম আর নীল আরািল্লীর উন্নি পি থথির বশখথর বশখথর 
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ষচনার িৃথক্ষ েুল েুটিয়া েবরয়া পবড়য়াথি, ষদিী বমিার লক্ষ্মীর অলক্ত-রক্তপদবচহ্ন 

আাঁকা রবহয়াথি িুনাস ও িরী নদীর িিভূবমর বশলাখথি, েরনার উপলরাবশর উপথর, 

িাজরা ও জওয়ার-ষক্ষথি ও ষমৌউল িথন।… 

 

বচথিার রক্ষণ হইল না! রানা অমরবসিংহ িাদশাথহর সম্মান গ্রহণ কবরথলন। সি থহার 

বপিা প্রিাপবসিংহ বর্বন পাঁবচশ িৎসর  ধ্বরয়া িথন পি থথি ভীথলর ষপাল লইয়া রু্দ্ধ 

কবরয়াবিথলন, বিবন িযোকু্ষব্ধবচথত্ত ষকাো হইথি ষদবখয়াবিথলন এ সি?… 

 

িপ্ত ষচাথখর জথল পুকুর, উইবেবি, পিাঁবচিন, িাাঁশিাগান-সি োপসা হইয়া আথস। 

 

ষসবদন দুপুথর িাহার িািা একিা কাগথজর ষমাড়ক ষদখাইয়া হাবসমুথখ িবলল-দযাথখা 

ষিা ষখাকা, বক িথলা বদবক? 

 

অপু িাড়ািাবড় বিিানার উপর উটঠয়া িবসল; উৎসাথহর সুথর ত্জজ্ঞাসা কবরল—

খিথরর কাগজ? না িািা? 

 

ষসবদন রামকিচ বলবখয়া বদয়া ষিহারী ষঘাথষর শাশুবড়র বনকি ষর্ বিনটি িাকা 

পাইয়াথি, রীথক ষগাপন কবরয়া হবরহর িারই মথধ্য দুিাকা খিথরর কাগথজর দাম 

পাঠাইয়া বদয়াবিল, রী জাবনথি পাবরথল অনয পাাঁচিা অভাথির গ্রাস হইথি িাকা 

দুইিাথক ষকাথনা মথিই িাাঁচাথনা র্াইি না। 

 

অপু িািার হাি হইথি িাড়ািাবড় কাগথজর ষমাড়কিা লইয়া খুবলয়া ষেথল। হযা াঁ—

খিথরর কাগজ িথি। ষসই িড় িড় অক্ষথর “িিিাসী’ কোিা ষলখা, ষসই নিুন 

কাগথজর গেিা, ষসই িাপা ষসই সি-র্াহার জনয িৎসরখাথনক পূথি থ ষস িীথে থর 

কাথকর মথিা অধ্ীর আগ্রথহ ভুিন মুখুথজযথদর চিীমিথপর ডাকিােিার কাথি 

বপওথনর অথপক্ষায় প্রবি শবনিাথর হা কবরয়া িবসয়া োবকি! খিথরর কাগজ! খিথরর 

কাগজ! বক সি নিুন খির না জাবন বদয়াথি? বক অজানা কো সি ষলখা আথি ইহার 

িড় িড় পািায়? 

 

হবরহথরর মথন হয়-দুইটি িাকার বিবনমথয় ষিথলর মুথখ ষর্ আনথ্র হাবস েুিাইয়া 

িুবলয়াথি, িাহার িুলনায় ষকান ি্কী মাকড়ী খালাথসর আত্মপ্রসাদ ষমাথিই ষিবশ 

হইি না! 
 

অপু খাবনকক্ষণ পবড়য়া িথল-দযাথখা িািা, একজন বিলাি র্াত্রী’র বচটঠ ষিবরথয়থি, 

আজ ষেথকই নিুন ষিিুথলা। খুি সমথয় আমাথদর কাগজিা এষসথচ-না িািা? 
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িিুও িার মথন দুিঃখ োবকয়া র্ায় ষর্ গি িৎসর  কাগজখানা হঠাৎ উহারা িে কবরয়া 

ষদওয়াথি জাপানী মাকড়সাসুথরর গল্পিার ষশষ ভাগ িাহার পড়া হয় নাই, রাইথকা 

রাজসভায় র্াওয়ার পর িাহার ষর্ বক ঘটিল। িাহা ষস জাবনথি পাথর নাই।… 

 

একবদন রানী িবলল—ষিার খািায় িুই বক বলখবচস ষর? 

 

অপু বিিথয়র সুথর িবলল-ষকান খািায়? িুবম বক কথর– 

 

–আবম ষিামাথদর িাবড় ষসবদন দুপুথর র্াইবন িুত্ে? িুই বিবলথন, খুবড়মার সথি 

কিক্ষণ িথস কো ষিাল্লাম। ষকন, খুবড়মা ষিাথক িথলবন? িাই ষদখলাম ষিার িই-এর 

দপ্তথর ষিশ্বর ষসই রািা খািাখানায় বক সি বলবখবচস-আমার নাম রথয়থচ, আর ষদিী 

বসিংহ না বক একিা– 

 

অপু লজ্জায় লাল হইয়া িবলল-ও একিা গল্প। 

 

–বক গল্প ষর? আমায় বকন্তু পথড় ষশানাথি হথি। 

 

পরবদন রানী একখানা ষিাি িাাঁধ্াথনা খািা অপুর হাথি বদয়া িবলল-এথি িুই আমাথক 

একিা গল্প বলথখ বদস-একিা ষিশ ভাথলা ষদথখ। বদবি ষিা? অিসী িলবিল িুই ভাথলা 

বলখথি পাবরস নাবক! বলথখ ষদ, আবম অিসীথক ষদখাথিা।… 

 

অপু রাথত্র িবসয়া িবসয়া খািা ষলথখ। মাথক িথল–আর একিা পলা ষিল দাও না মা। 

এইিুকু বলথখ রাবখ আজ… 

 

িাহার মা িথল-আজ রাবত্তথর আর পথড় না-ষমাথি দু’পলা ষিল আথি, কাল আিার 

রাধ্থিা বক বদথয়? এই খাথন রাধ্বি, এই আথলাথি িথস পড়। 
 

অপু েগড়া কথর। 

 

মা িথক-এিঃ, ষিথলর রাবত্তর হথল র্ি ষলখা-পড়ার চাড়-সারাবদন চুথলর টিবকি 

ষদখিার ষজা ষনই। সকাথল কবরস বক? র্া ষিল ষদথিা না। 

 

অিথশথষ অপু উনুথনর পাথড় কাথঠর আগথনর আথলায় খািাখানা আবনয়া িথস। 

সি থজয়া ভাথি-অপু আর একিু িড় হথল আবম ওথক ভাথলা ষদথখ বিথয় ষদথিা। এ 

বভিথি নিুন পাকা িাবড় উঠথি। আসথচ িির পপথিিা বদথয় বনই, িারপর গািুবল-

িাবড়র পুথজািা র্বদ িাাঁধ্া হথয় র্ায়– 
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..চার-পাাঁচবদন পথর ষস রানীর হাথি খািা বেরাইয়া বদথল রানী আগ্রথহর সবহি খািা 

খুবলথি খুবলথি িবলল-বলথখবচস? 

 

অপু হাবস-হাবস মুথখ িবলল-দযাথখা না খুথল? 

 

রানী ষদবখয়া খুবশর সুথর িবলল—ওিঃ, অথনক বলথখবচস ষর্ ষর! দাাঁড়া অিসীথক ষডথক 

ষদখাই। 

 

অিসী ষদবখয়া িবলল-অপু বলথখথচ না আরও বকিু-ইস! এ সি িই ষদথখ ষলখা। 

 

অপু প্রবিিাথদর সুথর িবলল—ইিঃ, িই ষদথখ িইবক? আবম ষিা গল্প িানাই-পািুথক 

ত্জথজ্ঞস ষকাথরা বদবক অিসীবদ? ওথক বিথকথল গাথির ধ্াথর িথস িথস কি িাবনথয় 

িাবনথয় গল্প িবলথন িুত্ে? 

 

রানী িবলল-না ভাই, ও বলথখথচ, আবম জাবন!! ও ওই রকম ষলথখ। খাসা র্াত্রার পালা 

বলথখবিল খািাথি, আমায় পথড় ষশানাথল।… পথর অপুথক িবলল-নাম বলথখ বদসবন 

ষিার? নাম বলথখ ষদ। 

 

অপু এিার একিু অপ্রবিভিার সুথর িবলল ষর্, গল্পিা িাহার ষশষ হয় নাই, হইথলই 

নাম বলবখয়া বদথি এখন। ‘সবচত্র ষর্ৌিথন-ষর্াবগনী’ নািথকর ধ্রথন গল্প আরম্ভ 

কবরথলও ষশষিা বকরূপ হইথি ষস ভাবিয়া টঠক কবরথি পাথর নাই। অেচ দীঘ থ বদন 

িাহার কাথি খািা োবকথল িানুবদবিথশষ কবরয়া অিসীবদ পাথি িাহার কবিপ্রবিভা 

সম্বথে সত্্হান হইয়া পথড়, এই ভথয় অসমাপ্ত অিস্থাথিই ষসখানা ষেরি 

বদয়াথি।… 

 

িাহার িািা িাবড়থি নাই। সকাথল উটঠয়া ষস িাহথদর গ্রাথমর আর সকথলর সথি 

পাথশর গ্রাথম এক আদযশ্রাথদ্ধর বনমন্ত্রথণ ষগল। সুনীলও ষগল িাহার সথি। নানা 

গ্রাথমর েলাথর িামুথনর দল পাাঁচ-িয় ষক্রাশ দরূ হইথিও হযা াঁটিয়া আবসয়াথি। এক এক 

িযত্ক্ত পাাঁচ-িয়টি কবরয়া ষিথলথমথয় সথি কবরয়া আবসয়াথি; সকলথক সুবিধ্ামথিা 

স্থাথন িসাইথি বগয়া একিা দািা িাবধ্িার উপক্রম। প্রথিযথকর পাথি চাবরখাবন কবরয়া 

লুবচ বদয়া র্াইিার পর পবরথিশনকারীরা ষিগনভাজা পবরথিশন কবরথি আবসয়া 

ষদবখল কাহারও পাথি লুবচ নাই,–সকথলই পাশ্ব থিিী চাদথর িা গামিায় লুবচ িুবলয়া 

িবসয়া আথি৷…ষিাি ষিাি ষিথল অিশি না িুত্েয়া পাথির লুবচ বিবড়থি র্াইথিথি-

িাহার িাপ বিথশ্বশ্বর ভট্টথচার্ ষহা াঁ মাবরয়া ষিথলর পাি হইথি লুবচ উঠাইয়া পাথশর 

চাদথর রাবখয়া িবললএগথলা ষরথখ দাও না! আিার এখুবন ষদথি, ষখথয়া এখন। 
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িাহার পর খাবনকক্ষণ ধ্বরয়া ভীষণ ষশারথগাল হইথি লাবগল-“লুবচর ধ্ামািা এ 

সাবরথি” “কুমথড়ািা ষর্ আমার পাথি এথকিাথরই’, “ওথহ, গরম গরম ষদথখ৷’, “মশাই 

বক বদথলন হাি বদথয় ষদখুন বদবক, ষরে কাাঁচা ময়দা”…ইিযাবদ। িাাঁদার পবরমাণ লইয়া 

কম থকিথাথদর সথি ব্রাহ্মণথদর িুমুল বিিাদ! ষক একজন বচৎকার কবিয়া িবলথি 

লাবগল-িা হথল ষসখাথন ভদরথলাথকথদর ষনমথস্তন্ন করথি ষনই। স-পাাঁচ গিা লবুচ এ 

এথকিাথর ধ্রা-িাাঁধ্া হযা াঁদার ষরি-িল্লাল ষসথনর আমল ষেথক িাঁধ্া রথয়থচ। চাইথন 

ষিামার িাদা, ক্্দথলা মজমুদার এমন জায়গায় কখনও– 

 

কম থকিথা হাথি-পাথয় ধ্বিয়া ক্প থ মজমুদারথক প্রসন্ন কবরথলন। 

 

অপুও এক পুিুবল িাাঁদা িবহয়া আবনল। সি থজয়া িাড়ািাবড় িাবহথর আবসয়া হাবসমথুখ 

িবলল-ওমা, এ ষর্ কি এথনবচস-ষদবখ ষখাল ষিা? লুবচ, পানিুয়া, গজা-কি ষর! ষেথক 

ষরথখ বদ, সকালথিলা ষখথয়া এখন। 

 

অপু িবলল-ষিামায়ও বকন্তু মা ষখথি হথি-ষিামাি জথনয আবম ষচথয় দু’িার কথর 

পানিুয়া বনইবচ। 

 

সি থজয়া িবলল–হযা াঁথর, িুই িবল্ল নাবক আমাি মা খাথি দাও?–িুই ষিা একিা হািলা 

ষিথল! 
 

অপু ঘাড় ও হাি নাবড়য়া িবলল-হযা াঁ, িাই িুত্ে আবম িবল। এমন কথর িল্লাম িািা 

ভািথল আবম খাথিা। 

 

সি থজয়া খুবশর সবহি পুাঁিুবলিা িুবলয়া ঘথর লইর্া ষগল। 

 

খাবনকক্ষণ পথর অপু সুনীলথদর িাবড় ষগল। উহাথদি ঘথিি ষিাবর্াথক পা বদর্ই 

শুবনল, সুনীথলর মা সুনীলথক িবলথিথিন-ওসি ষকন িথর্ আনবল িাবড়থি? ষক 

আনথি িথলথচ ষিাথক? 

 

সুনীলও সকথলর ষদখাথদবখ িাাঁদা িাবধ্াঁয়াবিল, িবলল-ষকন মা, সিাই ষিা বনথল–অপুও 

ষিা এথনথচ। 

 

সুনীথলর মা িবলথলন–অপু আনথি না ষকন-ও েলাথর িামুথনর ষিথল। ও এরপথর 

ঠাকুরপুথজা কথর আর িাদা ষিাঁথধ্ ষিড়াথি,-ওই ওথদর ধ্ারা। ওর মা-িাও অমবন 

হযািংলা। ওইজথনয আবম িখন ষিামাথদর বনথয় এ গাথর্ আসথি চাইবন। কুসথি পথড় 

র্ি কুবশথক্ষ হথে! র্া, ওসি অপুথক ষডথক বদথয় আয়—র্া; না হয় ষেথল বদথগ র্া। 

ষনমস্তন্ন কথরথচ। ষনমস্তন্ন ষখবলথিািথলাথকর মথিা ওসি ষিাঁথধ্ আনিার দরকাি বক! 
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অপু ভয় পাইয়া আর সুনীলথদর ঘথর েুবকল না। িাবড় বেবরথি বেবিথি ভাবিল-র্াহা 

িাহার মা পাইয়া এি খুবশ হইল, ষজঠাইমা িাহা ষদবখয়াই এি রাবগল ষকন? 

খািারগথলা বক ষেলামাটি ষর্, ষসগথলা ষেবলয়া বদথি হইথি? িাহার মা হািংলা? ষস 

েলাথি িামুথনর ষিথল? িা ষর, ষজটঠমা ষর্ন অথনক পানিুয়া-গজা খাইয়াথি, িাহার 

মা ষিা ও-সি বকিুই খাইথি পায় না। আর ষস-ই িা বনথজ এসি ক’বদন খাইয়াথি? 

সুনীথলর কাথি র্াহা অনযায়, িাহার কাথি ষসিা ষকমন কবরয়া অনযায় হইথি পাথর। 

 

ষলখাপড় িড় একিা িাহার হয় না, ষস এই সিই কবরয়া ষিড়ায়। েলার খাওয়া, হযা াঁদা 

িাাঁধ্া, িাথপর সথি বশষযিাবড় র্াওয়া, মািধ্রা। ষসই ষিাট্ট ষিথল পিু-ষজথল পাড়ায় 

কবড় ষখবলথষ্ঠ বগয়া ষর্ ষস-িার মারা খাইয়াবিল-ষস এ সি বিষথয় অপুর সিী। 

আজকাল ষস আরও িড় হইয়াথি, মাোথি লম্বা হইয়াথি, সি সময় অপুদার সথি 

সথি ষঘাথর। ওপাড়া হইথি এপাড়ায় আথস। শুধু্ অপুদার সথি ষখবলথি, আর 

কাহারও সথি ষস িড় একিা ষমথশ না। িাহাথক িাাঁচাইথি বগয়া অপুদা ষর্ ষজথলর 

ষিথলথদর হাথি মারা খাইয়াবিল, ষসকো ষস এখনও ষভাথল নাই। 

 

মাি ধ্বরিার শখ অপুর অিযে ষিবশ। ষসানাডািা মাথঠর বনথচ ইিামিীর ধ্াথর 

কাাঁবচকািা খাথলর মুথখ বিথপ খুি মাি ওথঠ। প্রায়ই ষস এইখানটি বগয়া নদীিীথর একিা 

িড় িাবিম গাথির িলায় মাি ধ্বরথি িথস। স্থানিা িাহার ভাবর ভাথলা লাথগ, 

এথকিাথর বনজথন, দুধ্াথর নদীর পাথড় কি বক গািপালা নদীর জথল েুাঁ বকয়া পবড়য়াথি, 

ওপাথর ঘন সিুজ উলুিন, মাথে মাথে লিাথদালাথনা কদম-বশমুল গাি, ষিগনী রিং-

এর িনকলবম েুথল িাওয়া ষোপ, দথূর মাধ্িপুর গ্রাথমর িাাঁশিন, পাবখর ডাথক িথনর 

িায়ায় উলুিথনর শযামলিায় ষমশাথমাবশ মাখামাবখ বস্নগ্ধ বনজথনিা! 
 

ষসই ষিথলথিলায় প্রেম কুটঠর-মাথঠ আসার বদনটি হইথি এই মাঠ-িন-নদীর বক ষমাহ 

ষর্ িাহাথক পাইয়া িবসয়াথি! বিপ ষেবলয়া িাবিম গাথির িায়ায় িবসয়া চাবরবদথক 

চাবহথিই িাহার মান অপূি থ পুলথক ভবরয়া ওথঠ। মাি ষহাক িা না ষহাক, র্খনই ঘন 

পিকাথলর িায়া মাথঠর ধ্াথরর ষখজরু ষোথপর ডাসা ষখজথুরর গথে ভরপুর হইয়া ওথঠ, 

বস্নগ্ধ িািাথস চাবরধ্ার হইথি ষিৌ-কো-কও, পাবপয়ার ডাক ভাবসয়া আথস, ডাথল-

ডাথল অভ্র-আিীর িড়াইয়া সূর্ থথদি ষসানাডািার মাথঠর ষসই ঠযািাথড় িিগািিার 

আড়াথল ষহবলয়া পথড়ন, নদীর জল কাথলা হইয়া র্ায়, গািশাবলথকর দল কলরি  

কবরথি কবরথি িাসায় ষেথল, িখনই িাহার মন বিথভার হইর্া ওথঠ, পুলক-ভরা 

ষচাথখ চাবিবদথক চাবহয়া ষদথখ; মথন হয়–মাি না পাওর্া ষগথলও ষরাজ ষরাজ ষস 

এইখানটিথি আবসয়া িবসথি, টঠক এই িড় িাবিম গাথির িলািাথি। 
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মাি প্রায়ই হয় না, শথরি োিনা বস্থর জথল দথির পর দি বনিাি বনষ্কম্প দীপবশখার 

মথিা অিল। একস্থাথন অবিক্ষণ িবসয়া োবকিার পধ্র্ থ িাহার োথক না, ষস এবদথক 

ওবদথক িিেি কবরয়া ষিড়ায়, ষোথপর মথধ্য পাবখর িাসার ষখাথজ, বেবরয়া আবসয়া 

হয়থিা ষচাথখ পথড় োিনা একিু একিু ঠাকুরাইথিথি! বিপ িুবলয়া িথল-দৰূ! ষিয়া 

মাথির োক ষলথগথচ, এখাথন বকিু হথি না। পথি ষসখান হইথি বিপ িুবলয়া একিু 

দথূল শযাওলা দাথমর পাথশ বগয়া ষিাপ ষেথল। জলিার গভীি কাথলা রি-এ মথন হয় 

িড় িুই কািলা এখনই ষিাপ ষগথল আর বক! ভ্রম ঘুবচথি ষিবশ ষদবি হয় না, শথির 

োিনা বনবি থকল্প সমাবধ্র অিস্থা প্রাপ্ত হয়… 

 

এক-একবদন ষস এক-একখানা িই সথি কবরয়া আবনয়া িথস। 

 

বিপ ষেবলয়া িই খুবলয়া পথড়। সুথরথশর বনকি হইথি ষস একখানা বনথচর ক্লাথসি 

িবিওয়ালা ইিংরাত্জ িই ও িাহার অে থপুস্তক চাবহয়া লইয়াথি। ইিংরাত্জ ষস িুত্েথি 

পাথর না, অে থ পুস্তক ষদবখয়া গথল্পর িািংলািা িুত্েয়া লয় ও ইিংরাত্জ িইখানাথি শুধু্ 

িবি ষদথখ। দরূ ষদথশি কো ও সকল রকম মহথের কাবহনী ষিথলথিলা হইথিই িাহার 

মনথক িড় ষদালা ষদয়, এই িইখানাথি ষস ধ্রথনর অথনকগবল গল্প আথি। ষকাোকার 

মুক্ত প্রােথর একজন ভ্রমণকারী বিষম িুষািেটিকার মথধ্য পে হারাইয়া চক্রাকাথর 

ঘুবরথি ঘুবরথি শীথি প্রাণ হারায়, অজানা মহাসমুথদ্র পাবড় বদয়া ত্ক্রথস্টাোর কলম্বাস 

বকরূথপ আথমবরকা আবিষ্কাি কবরথলন-এমবন সি গল্প। ষর্ দুটি ইিংরাজ িালক-

িাবলকা সমুদ্রিীথরর পশলগাথত্র গািবচথলর িাসা হইথি বডম সিংগ্রহ কবরথি বগয়া 

বিপদগ্রস্ত হইয়াবিল, ষর্ সাহবসনী িাবলকা প্রাসথকাবভয়া লপুলে বনি থাবসি বপিার 

বনি থাসনদি প্রিযাহার কবরিার আশায় জনহীন িুষারািৃি প্রােথরর পথে সুদরূ 

সাইথিবরয়া হইথি এক িাবহর হইয়াবিল- িাহাথদর ষর্ন ষস ষদবখথলই বচবনথি পাথর। 

 

সযার বেবলপ বসডবনর ষিাট্ট গল্পিুকু পবড়য়া িাহার ষচাখ দুটি জথল ভবরয়া র্ায়। 

সুথরশথক বগয়া ত্জজ্ঞাসা কথর-সুথরশদা, এই গল্পিা জাথনা িুবম? িড় কথর িথলা না? 

 

সুথরশ িথল-ও, জিুথেথনর রু্থদ্ধর কো! 
 

অপু অিাক হইয়া িথল-বক সুথরশদা? জিুথেন! ষকাোয় ষস? 

 

সুথরশ ওইিুকুর ষিবশ আর িবলথি পাথর না।… 

 

মাথসখাথনক পথর একবদন। 
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মাি ধ্বরথি বগয়া একিা িড় সরপুাঁটি মাি বক কবরয়া িাহার বিথপ উটঠয়া ষগল। ষলাভ 

পাইয়া ষস জায়গাটি আর অপু িাথড় না-গাথির ডালপালা ভাটিয়া আবনয়া বিিাইয়া 

িথস। 

 

ক্রথম ষিলা র্ায়, নদীর ধ্াথরর মাথঠ আিার ষসই অপূি থ নীরিিা, ওপাথরর ষদয়াথড়র 

মাথঠর পাথর সুদরূপ্রসারী সিুজ উলুিথন কাশথোথপ, কদম-বশমুল গাথির মাোয় 

আিার িাহার পশশি পুলথকর শুভমুহুথিথর অবি পবরবচি, পুরািন সােী-পিকাথলর 

বমবলথয়-র্াওয়া ষশষ ষরাদ! 
 

িিিাসীথি বিলাি-র্াত্রীর বচটঠর মথধ্য পড়া ষসই সু্র গল্পটি িাহার মথন পথড়… 

 

ষস সুথরশদাদার ইিংরাত্জ মযাথপ ভূমধ্যসাগর ষকাোয় ষদবখয়াথি, িারই ওপাথর ফ্র্ান্স 

ষদশ ষস জাথন। কিকাল আথগ ফ্র্ান্স ষদথশর িুথক িখন পিথদবশক পসনযিাবহনী 

চাবপয়া িবসয়াথি, ষদশ বিপন্ন, রাজা শত্ক্তহীন, চাবরবদথক অরাজকিা, লুঠ-িরাজ! 

জাবির এই ষঘার অপমাথনর বদথন, ষলাথরন। প্রথদথশর অেিঃপািী এক কু্ষদ্র গ্রাথম 

এক দবরদ্র কৃষক দুবহিা বপিার ষমষপাল চরাইথি র্ায়, আর ষমথষর দলথক ইিস্তি 

িাবড়য়া বদয়া বনভৃি পত্নীপ্রােথর িৃণভূবমর উপর িবসয়া সুনীল নয়ন দুটি আকাথশর 

পাথন িুবলয়া বনজথথন ষদথশর দুদথশা বচো কথর। বদথনর পর বদন এইরূপ ভাবিথি 

ভাবিথি িাহার বনম্পাপ কুমারী-মথন উদয় হইল ষক িাহাথক িবলথিথি-িুবম ফ্র্াথন্সর 

রক্ষাকত্রী, িুবম বগয়া রাজশসনয জথড়া কথরা, অর ধ্থরা, ষদথশর জাবির পবরত্রাথমর 

ভার ষিামার হাথি। ষদিী ষমরী িাহার উৎসাহদাত্রী-দরূ স্বগ থ হইথি িাাঁহার আহ্বান 

আথস বদথনর পর বদন। িারপর নিথিথজাদৃপ্ত েরাবস পসনযিাবহনী বক কবরয়া 

শি্রুদলথক ষদশ হইথি িাড়াইয়া বদল, বক কবরয়া ভািময়ী কুমারী বনথজ অর ধ্বরয়া 

ষদথশর রাজাথক বসিংহাসথন িসাইথলন, িাি।পর অজ্ঞানাে ষলাথক বক কবরয়া 

িাহাথক ডাইবন অপিাথদ জীিে পুড়াইয়া মাবরল, এ সকল কোই ষস আজ পবড়য়াথি। 
 

এই পিকাল ষিলািাথি, এই শাে নদীর ধ্াথর গল্পটি ভাবিথি ভাবিথি বক অপূি থ ভাথিই 

িাহার মন পূণ থ হইয়া র্ায়!-কুমারীর রু্থদ্ধর কো, জথয়র কো, অনয সি কো ষস িি 

ভাথি না। বকন্তু ষর্ িবিটি িাহার িার িার মথন আথস, িাহা শুধু্ বনজথন প্রােথর 

বচোরিা িাবলকা আর চাবরধ্াথর র্াদৃত্েবিচরণশীল ষমষদল, বনথম্ন শযাম িৃণভূবম, 

মাোর উপর মুক্ত নীল আকাশ। একবদথক দুধ্ থষ থ পিথদবশক শি্রু, বনষ্ঠুরিা, 

জয়লালসার দপ, রক্তথরাি,-অপরবদথক এক সরলা, বদিয ভািময়ী নীলনীর্না 

পল্লীিাবলকা। িবিিা িাহার প্রিধ্ থমান িালকমনথক মুগ্ধ কবরয়া ষদয়। 
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আরও িবি মথন আথস। কিদথূরর নীল-সমুদ্র-ষঘরা মাটিবনক িীপ। চাবরবদথক আথখর 

ষখি, মাোর উপর নীল আকাশ-িহু-িহু দরূ-শুধু্ নীল আকাশ আর নীল সমদু্র!—শুধু্ 

নীল আর নীল! আরও কি বক, িাহা িুোথনা র্ায় না-িলা র্ায় না। 

 

বিপ গিাইয়া ষস িাবড়র বদথক র্াইিার ষজাগাড় কথর। নদীর ধ্াথর ধ্াথর নিশীষ থ িািলা 

ও সাইিািলার িন নদীর বস্নগ্ধ কাথলা জথল েুথলর ভার েরাইয়া বদথিথি। ষসানাডািা 

মাথঠর মাথে ঠািাথড় িিগািিার আড়াথল প্রকাি রক্তিণ থ সূর্ থ ষহবলয়া পবড়য়াথি’-

ষর্ন ষকান ষদিবশশু অলকার জলুে ষেবনল ষসানার সমুদ্র হইথি েু বদয়া একিা 

িুদ্ধৃ্দ িুবলয়া ষখলােথল আকাথশ উড়াইয়া বদয়াবিল, এইমাত্র ষসিা পত্িম বদগথে 

পৃবেিীর িানােরাথল নাবময়া পবড়থিথি! 
 

বপিন হইথি ষক িাহার ষচাখ টিবপয়া ধ্বরল। ষস ষজার কবরয়া হাি বদয়া ষচাখ িাড়াইয়া 

লাইথিই পিু বখলবখল কবরয়া হাবসয়া সামথন আবসয়া িবলল-ষিাথক খুাঁথজ খুাঁথজ 

ষকাোও পাইথন অপুদা, িারপল ভািলাম িুই টঠক মাি ধ্থিথ এইবিস, িাই এলাম। 

মাি হয়বন?…একিাও না? চল িরিং একখানা ষনৌকা খুথল বনথয় ষিবড়থয় আবস –র্াবি? 

 

কদমিলায় সাথহথির ঘাথি অথনক দরূথদশ হইথি ষনৌকা আথস,–ষগালপািা-ষিাোই, 

ধ্ানথিাোই, ত্েনুক-ষিাোই ষনৌকা সাবর সাবর িাাঁধ্া। নদীথি ষজথলথদর ত্েনুক-ষিালা 

ষনৌকায় িড় জাল ষেবলয়াথি। এ সময় প্রবি িৎসরই  ইহারা দবক্ষণ হইথি ত্েনুক 

িুবলথি আথস; মাে নদীথি ষনৌকায় ষনৌকায় ষজাড়া বদয়া দাাঁড় কবরয়া রাবখয়াথি। অপু 

ডািায় িবসয়া ষদবখথিবিল,—একজন কথলামথিা ষলাক িার িার ডু়ি বদয়া ত্েনুক 

খুাঁজথিথি ও অল্পীক্ষণ পথর ষনৌকার পাথশ উটঠয়া হাথির েবল হইথি দু’চাবরখানা 

কুড়াথনা ত্েনুক িাবল-কাদার রাবশ হইথি িাাঁবকয়া ষনৌকার ষখাথল িুবড়য়া ষেবলথিথি। 

অপু খুবশর সবহি পিুথক আিুল বদয়া ষদখাইয়া িবলল-ষদখবিস পিু, কিক্ষণ ডু়ি 

বদথয় োথক? আয় গথন ষদবখ এক-দুই কথর! পাবরস িুই অিক্ষণ ডু়থি োকথি?… 

 

নদীর দুি থাঘাস-ষমাড়া িীরটি োলু হইয়া জথলর বকনারা পর্ থে নাবময়া বগয়াথি, এখাথন-

ওখাথন ষিাোই ষনৌকায় ষখািা ষপাাঁিা-ষনাির ষেলা। ইহারা কি ষদশ হইথি 

আবসয়াথি, কি িড় নদী খাল পার হইয়া, িড় িড় ষনানা গাথির ষজায়ার-ভািা-িুোন 

খাইয়া ষিড়ায়,–অপুর ইো কথর মাত্েথদর কাথি িবসয়া ষস সি ষদথশর গল্প ষশাথন। 

িাহার ষকিল নদীথি নদীথি সমুথদ্র সমথুদ্র ষিড়াইথি ইো হয়, আর বকিু ষস চায় 

না। সুথরথশর িইখানাথি নানা ষদথশর নাবিকথদর কো পবড়য়া অিবধ্ ওই ইোই 

িাহার মথন প্রিল হইয়া উটঠয়াথি! পিু ও ষস ষনৌকার কাথি বগয়া দর কথর-ও মাত্ে, 

এই ষগালপািা একপাটি বক দর?…ষিামার এই ধ্াথনর ষনৌথকা ষকাোকার, ও 

মাত্ে?…োলকাটঠর? ষস ষকান বদথক, এখান ষেথক কিদরূ?… 
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পিু িবলল-অপু-দা, চল ষিাঁ িুলিলার ঘাথি একখানা বডটি ষদবখ, একিু ষিবড়থয় আবস 

চল। দুজথন ষিাঁ িুলিলার ঘাি হইথি একখানা ষিাট্ট বডটি খুবলয়া লইয়া, িাহাথক এক 

ষঠলা বদয়া বডটির উপর চবড়য়া িবসল। নদীজথলর ঠািা আদ্র গে উটঠথিথি, কলবম-

শাথকর দাথম জলবপবপ িবসয়া আথি, চথরর ধ্াথর-ধ্াথর চাষীরা পিলথক্ষি 

বনড়াইথিথি, ষকহ ঘাস কাটিয়া আাঁটি িাাঁবধ্থিথি, চালথিথপািার িাাঁথক িীরিিী ঘন 

ষোথপ গািশাবলথকর দল কলরি  কবরথিথি, পড়ে ষিলায় পুি আকাথশর গাথয় নানা 

রথির ষমঘস্তুপ। 

 

পিু িবলল-অপু-দা একিা গান কর না? ষসই গানিা ষসবদথনর! 
 

অপু িবলল–ষসিা না। িািার কাথি সুর বশথখ বনথয়বি একিা খুি ভাথলা গাথনর। ষসইথি 

গাইথিা, আর-এাষ্ট্ৰ ওবদথক বগথয় বকন্তু ভাই, এখাথন ডািায় ওই সি ষলাক রথয়থচ—

এখাথন না। 

 

–িুই ভাবর লাজকু অপু-দা। ষকাোয় ষলাক রথয়থচ কিদথূর, আিাাঁ ষিাল গান গাইথি-

দৰূ, ধ্রা ষসইথিা! 
 

খাবনকিা বগয়া অপু গান শুরু কথর। পিু িাাঁথশর চিার পিঠাখানা িুবলয়া লইয়া 

ষনৌথকার গলুইএ চুপ কবরয়া িবসয়া একমথন ষশাথন; ষনৌকা িাবহিার আিশযক হয় না, 

ষরাথি আপনা- আপবন ভাবসয়া বডটিখানা ঘুবরথি ঘুবরথি লা-ভািার িড় িাাঁথকর বদথক 

চথল। অপুর গান ষশষ হইথল পিু একিা গান ধ্বরল। অপু এিার িাবহথিবিল। ষনৌকা 

কম দথূর আথস নাই–লা-ভািার িাাঁকিা নজথর পবড়থিবিল। এরই মথধ্য হঠাৎ পিু 

ঈশানথকাথণর বদথক আিুল বদয়া ষদখাইয়া িুবলল– ও অপু দা, বক রকম ষমঘ উথঠথচ 

ষদখবিস! এখুবন েড় এথলা িথল-ষনৌকা ষেরাবি? 

 

অপু িবলল-ষহাকথগ েড়, েথড়ই ষিা ষনৌকা িাইথি–গান গাইথি লাথগ ভাথলা, চল 

আরও র্াই। 

 

কো িবলথি িবলথি ঘন কাথলা ষমঘখানা মাধ্িপুথরর মাথঠর বদক হইথি উটঠয়া সারা 

আকাশ ভবরয়া ষেবলল, িাহার কাথলা িায়া নদীজল িাইয়া ষেবলল। পিু উৎসুক 

ষচাথখ আকাথশর বদথক চাবহয়া রবহল। অথনক দথূর ষসা ষস রি উটঠল, একিা অস্পষ্ট 

ষগালমাথলর সথি অথনক পাবখর কলরি  ষশানা ষগল, ঠািা হাওয়া রবহল, বভজা 

মাটির গে ভাবসয়া আবসল। পাখাওয়ালা আথকাদর িীজ মাথঠর বদক হইথি অজর 

উবড়য়া আবসথি লাবগল, ষদবখথি ষদবখথি গািপালা মাো লুিাই র্া ষদালাইয়া ভাটিয়া 

ভীষণ কালশিশাখীর েড় উটঠল। 

 



 পথের পা াঁচালী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
1

5
 

নদীর জল ঘন কাথলা হইয়া উটঠল, িীথরর সাইিািলা ও িড় িড় িাবিম গাথির 

ডালপালা ভাটিয়া পবড়িার উপক্রম হইল, সাদা িথকর দল কাথলা আকাথশর বনথচ 

দীঘ থ সাবর িাাঁবধ্য়া উবড়য়া পলাইল! অপুর িুক েুবলয়া উটঠল, উৎসাথহ উথত্তজনায় ষস 

হাল িাবড়য়া চাবরধ্াথর চাবহয়া েথড়র কাি ষদবখথি লাবগল, পিু ষকাঁ চার কাপড় খুবলয়া 

েথড়র মুথখ পাথলর মথিা উড়াইয়া বদথিই িািাস িাবধ্য়া ষসখানা েুবলয়া উটঠল। 

 

পিু িবলল-িড্ড মুথখাড় িািাস অপু-দা, সামথন আর ষনৌকা র্াথি না। বকন্তু র্বদ উলথি 

র্ায়? ভাবগযস সুনীলথক সথি কথর আবনবন! 
 

অপু বকন্তু পিুর কো শুবনথিবিল না, ষসবদথক িাহার কান বিল না-মনও বিল না। ষস 

ষনৌকার গলুইথয় িবসয়া একদৃটষ্ট েটিকাি্কুব্ধ নদী ও আকাথশর বদথক চাবহয়া বিল। 

িাহার চাবরধ্াথর কাথলা-নদীর নিথনশীল জল, উড়ে িথকর দল, ষোথড়া ষমথঘর রাবশ, 

দবক্ষণ ষদথশর মাত্েথদর ত্েনুথকর স্তুপগলা, ষরাথি ভাসমান কচুবরপানার দাম সি 

ষর্ন মুবিয়া র্ায়! বনথজথক ষস “িিিাসী’ কাগথজর ষসই বিলাি-র্াত্রী কল্পনা কথর! 

কবলকািা হইথি িাহার জাহাজ িাবড়য়াথি; িথিাপসাগথরর ষমাহনায় সাগরিীপ 

বপিথন ষেবলয়া সমুদ্র-মাথের কি অজানা কু্ষদ্র িীপ পার হইয়া, বসিংহল-উপকূথলর 

শযামসু্র নারথকলিনশ্রী ষদবখথি ষদবখথি কি অপূি থ ষদথশর নীল পাহাড় 

দরূচক্রিাথল রাবখয়া, সূর্ থাথস্তর রািা আথলায় অবভবষক্ত হইয়া, নিুন ষদথশর নি নি 

দৃশয পবরিিথথনর মধ্য বদয়া চবলয়াথি!-চবলয়াথিা-বচবলয়াথি! 
 

এই ইিামিীর জথলর মথিাই কাথলা, গভীর কু্ষব্ধ, দুথরর ষস অথদখা সমুদ্রিক্ষ; এই 

রকম সিুজ িনথোপ আরি সমুথদ্রর ষস িীপটিথিও। ষসখাথন এইরকম সেযায় 

গািিলায় িবসয়া এথডন ি্থর ষসই বিলাি-র্াত্রী ষলাকাটিি মথিা ষস রূপসী আরিী 

ষমথয়র হাি হইথি এক গ্লাস জল চাবহয়া লইয়া খাইথি। চাবলথিথপািার িাথকর বদথক 

চাবহথল খিথরর কাগথজ িবণ থি জাহাথজর বপিথনি ষসই উড়নশীল জলচর পক্ষীর 

িাাঁকথক ষস এথকিাথর স্পষ্ট ষদবখথি পায় ষর্ন!.. 
 

ষস ওই সি জায়গায় র্াইথি, ওই সি ষদবখথি, বিলাি র্াইথি, জাপান র্াইথি, 

িাবণজযর্াত্রা কবরথি, িড় সওদাগর হইথি, অনিরি  ষদথশ-বিথদথশ সমথুদ্র সমুথদ্র 

ঘুবরথি, িড় িড় বিপথদর মুথখ পবড়থি; চীনসমুথদ্রর মথধ্য আত্জকার এই মনমািাথনা 

কালশিশাখীর েথড়ি মথিা বিষম েথড় িাহার জাহাজ ডু়িু ডু়িু হইথল “আমার অপূি থ 

ভ্রমণ’-এ পটঠি নাবিকথদর মথিা ষসও জাবল-ষিাথি কবরয়া ডু়থিাপাহাথড়র গাথয়-লগা 

গগবল-শামুক পুড়াইয়া খাইথি খাইথি অকূল দবরর্ায় পাবড় বদথি! ওই ষর্ মাধ্িপুর 

গ্রাথমর িাশিথনর মাোয় িুথি রিং-এর ষমথঘর পাহাড় খাবনকিা আথগ েুাঁ বকয়া বিল— 

ওরই ওপাথর ষসই সি নীল-সমুদ্র, অজানা ষিলাভূবম, নাবরথকলকুঞ্জ, আথগ্নয়বগবর, 



 পথের পা াঁচালী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
1

6
 

িুষািিষী প্রাের, ষজথলখা, সররু্, ষগ্রস ডাবল থিং, জিুুথেন, গািবচল-পাবখর-বডম-

আহরণরিা ষসই সি সুশ্রী ইিংরাজ িালক-িাবলকা, ষসানাকর জাদুকর িিগার, বনজথন 

প্রােথর বচস্তাবরিা ষলাথরথনর ষসই নীলনয়না পল্লীিালা ষজায়ান-আরও কি বক আথি! 

িাহার টিথনর িাথের িই কখানা, রানু-বদবদথদর িাবড়র িইগবল, সুথরশ-দাদার কাথি 

চাবহয়া লওয়া িইখানা, পুরািন “িিিাসী’ কাগজগথলা ওই সি ষদথশর কোই িাহথক 

িথল; ষসসি ষদথশ ষকাোয় কাহারা ষর্ন িাহার জনয অথপক্ষা কবরয়া আথি। ষসখান 

হইথি িাহারও ৬বক আবসথি একবদন-ষসা-ও র্াইথি! 
 

এ কো িাহার ধ্ারণায় আথস না কিদথূর ষস সি ষদশ, ষক িাহাথক লইয়া র্াইথি, বক 

কবরয়া িাহার র্াওয়া সম্ভি হইথিা! আর বদনকিক পথর িাবড়-িাবড় ঠাকুরপূজা কবরয়া 

র্াহাথির সিংসার চালাইথি হইথি, রাত্ত্রথি র্াহার পবড়িার ষিথলর জনয মাথয়র িকুবন 

খাইথিও হয়, অি িয়স পর্ থে ষর্ ইসু্কথলর মুখ ষদবখল না, ভাথলা কাপড়, ভাথলা 

ত্জবনস ষর্ কাহাথক িথল জাথন না-ষসই মূখ থ, অখযাি সহায়-সম্পদহীন পল্লীিালকথক 

িৃহত্তর জীিথনর আন্-র্থজ্ঞ ষর্াগ বদথি ষক আহ্বান কবরথি? 

 

এ সি প্রশ্ন মথন জাবগথল হয়থিা িাহার িরুণ-কল্পনার রেথিগ-িাহার আশাভরা 

জীিনপথের দুি থর ষমাহ, সকল ভয় সকল সিংশয়থক জয় কবরথি পাবরি; বকন্তু 

এসকল কো িাহার মথনই ওথঠ না। শুধু্ মথন হয়-িড় হইথলই সি হইথি, অগ্রসর 

হইথলই সকল সুথর্াগ-সুবিধ্া পথের মাথে কুড়াইয়া পাইথি…এখন শুধু্ িড় হইিার 

অথপক্ষা মাত্র। ষস িড় হইথল সুথর্াগ পাইথি, বদক বদক হইথি িাহার সাদর আমন্ত্রণ 

আবসথিা,-ষস জগৎ জানার, মানুষ ষচনার বদবিজথয় র্াইথি। 

 

রটিন ভবিষযৎ জীিন-স্বথে বিথভার হইয়া িাহার িাবক পেিুকু কাটিয়া র্ায়। িটৃষ্ট আর 

পথড় না, েথড় কাথলা ষমথঘর রাবশ উড়াইয়া আকাশ পবরষ্কার কবরয়া বদথিবিল। 

ষিাঁ িুলিলার ঘাথি বডটি বভবড়থিই িাহার চমক ভাথি; ষনৌকা িাাঁবধ্য়া পিুর আথগ 

আথগ ষস িাাঁশিথনর পথে উল্লাথস বশসয বদথি বদথি িাবড়র বদথক চথল। ষস-ও িাহার 

মা ও বদবদর মথিা স্বে ষদবখথি বশবখয়াথি। 
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অষ্টাবিিংশ পবরথেদ 
আসথল অপু বকন্তু ঘুমায় নাই, ষস জাবগয়া বিল। ষচাখ িুত্জয়া শুইয়া রাথত্র মাথয়র 

সথি িািার ষর্সি কোিািথা হইথিবিল, ষস সি শুবনয়াথি। িাহারা এথদথশর িাস 

উঠাইয়া কাশী র্াইথিথি। এথদশ অথপক্ষা কাশীথি োবকিার নানা সুবিধ্ার কো িািা 

গল্প কবরথিবিল মাথয়র কাথি। িািা অল্প িয়থস ষসখাথন অথনকবদন বিল, ষস ষদথশর 

সকথলর সথি িািার আলাপ ও িেুত্ব, সকথল ষচথন িা মাথন। ত্জবনসপত্রও সস্তা। 

িাহার মা খুি আগ্রহ প্রকাশ কবরল, ষস সি ষসানার ষদথশ কখনও কাহারও অভাি 

নাই–দুিঃখ এ-ষদথশ িাথরামাস লাবগয়াই আথি, সাহস কবরয়া ষসখাথন র্াইথি পাবরথলই 

সি দুিঃখ ঘুবচথি। মা আজ র্াইথি পাইথল আজই র্ায়, একবদনও আর োবকিার ইো 

নাই। ষশথষ বস্থর হইল পিশাখ মাথসর বদথক িাহথদর র্াওয়া হইথি।… 

 

গিান্পুথরর বসথদ্ধশ্বরী ঠাকুর-িাবড়থি সি থজয়ার পূজা মানি বিল। ষকাশ বিথনক 

দথূর ষক পূজা বদথি র্ায়—এইজনয এ-পর্ থে মানি ষশাধ্ হয় নাই। এিার এথদশ হইথি 

র্াইিার পূথি থ পূজা বদয়া র্াওয়া দরকার, বকন্তু খুাঁত্জয়া ষলাক বমবলল না। অপু িবলল-

ষস পূজা বদয়া আবসথি ও ওই গ্রাথম িাহার বপবসমা োথকন, িাহার সবহি কখনও 

ষদখাথশানা হয় নাই, আমবন ষদখা কবরয়া আবসথি। িাহার মা িবলল-র্ািঃ, িবকস ষন 

িুই, একলা র্াবি িই বক? এখান ষেথক প্রায় চার-ষক্লাশ পে। 
 

অপু মাথয়র সথি িকথ শুরু কবরল-আবম িুত্ে সিবদন এইরকম িাবড়থি িথস োকথিা? 

ষর্থি পািথিা না ষকাোও িুত্ে? আমার িুত্ে ষচাখ ষনই, কান ষনই, পা ষনই? 

 

–সি আথি, উবন একলা র্াথিন ষসই গিান্পুর-িড় সাহসী পুরুষ বকনা! 
 

অিথশথষ বকন্তু অপুর বনি থেবিশথর্য িাহাথকই পাঠাইথি হইল। 

 

ষসানাডািা মাথঠর িুক বচবরয়া উাঁচু মাটির পে। পথের দু’ধ্াথর মাথঠর মথধ্য শুধু্ই 

আক্রু্থলর িন, দীঘ থ ষশ্বিাভ ডািাগবল েুথলর ভাথর নি হইয়া দিূ থাঘাথসর উপর 

লুিাইয়া পবড়য়াথি। পথে ষকাথনা ষলাক নাই, দুপুথরর অল্পই ষদবর আথি, গািপালার 

িায়া ষিাি হইয়া আবসথিথি। অপুর খাবল পাথয় ষিথলমাটির িাি লাবগথিবিল-

ষিাহাথি ষিশ আরাম হয়। পথের ধ্াথরর িন-ষোথপ কি বক েুল েুটিয়াথি, 

সাইিািলা গাথির নিুন ষোিা েুথলর বশষ সূথর্ থর বদথক মুখ বেরাইয়া আথি, ষিাি 

এক রকথমর গাথি রািা রািা িনভুমুথরর মথিা বক েল অজর পাবকয়া িুকিুক 

কবরথিথি, মাটির মধ্য হইথি ষকমন ষরাদথপাড়া ষসাদা ষসাদা গে িাবহর হইথিথি..ষস 

মাথে মাথে বনচু হইয়া ষোথপর বভির হইথি খুাঁত্জয়া খুাঁত্জয়া পিাঁবচেল িুবলয়া হাথি-

ষসলাই-করা রািা সাটিথনর জামািার দু’পথকি ভবিথ কবরয়া লইথিবিল। 
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র্াইথি র্াইথি িাহার মন পুলথক ভবরয়া উটঠথিবিল। ষস কাহাথকও িুোইয়া িবলথি 

পাথর না ষর্, ষস কী ভাথলািাথস এই মাটির িাজা ষরাদথপাড়া গেিা, এই িায়াবভরা 

দিূ থাঘাস, সূথর্ থর আথলামাখাথনা মাঠ, পে, গািপালা, পাবখ, িনথোপ, ওই ষদালাথনা 

েুলেুথলর ষোথলা, আলকুবশ, িনকালবম, নীল অপরাত্জিা। ঘথর োবকথি িাহার 

ষমাথিই ইো হয় না; ভাবর মজা হয় র্বদ িািা িাহাথক িথল-ষখাকা, িুবম শুধু্ পথে 

পথে ষিবড়থয় ষিড়াও, িাহা হইথল এইরকম িনেুল-েুলাথনা িায়ােন্ন ষোথপর িলা 

বদয়া ঘুঘু-ডাকা দরূ িথনর বদথক ষচাখ িাবখয়া এই রকম মাটির পেটি িাবহয়া শুধু্ই 

হযা াঁথি—শুধু্ই হযা াঁথি।…মাথে মাথে হয়থিা িাাঁশিথনর কত্ঞ্চর ডাথল ডাথল শরবশরা 

শব্দ, পিকাথলর ষরাথদ ষসানার বসাঁদুর িড়াথনা আর নানা রি-ষিরি-এর পাবখর গান। 

 

অপুর পশশি কাটিথিবিল এই প্রকৃবির সবহি ঘবনষ্ঠ সিংস্পথশ থ। এক ঋিু কাটিয়া বগয়া 

কখন অনয ঋিু পথড়-গািপালায়, আকাথশ িািাথস, পাবখর কাকলীথি িাহার িািথা 

রাথি। ঋিুথি ঋিুথি ইিামিীর নি নি পবরিিথনশীল রূপ সম্বথে িাহার ষচিনা 

জাগ্রি হইয়া উটঠয়াবিল–ষকান ঋিু গািপালায় জথল-স্থথল-শূথনয েুথল েথল বক 

পবরিিথন ঘিায় িাহা ষস ভাথলা কবরয়া বচবনয়া ষেবলয়াবিল। ইহাথদর সবহি এই ঘবনষ্ঠ 

ষর্াগ ষস ভাথলািাথস, ইহাথদর িাড়া ষস জীিন কল্পনা কবরথি পাথর না। এই বিরাি 

অপরূপ িবি ষচাথখর উপথর রাবখয়া ষস মানুষ হইথিবিল। গ্রীথষ্মর খরিাপ ও 

গথমাথির অিসাথন সারা বদকচক্রিাল জবুড়য়া ঘননীল ষমঘসজ্জার গভীর সুন্দর 

রূপ, অস্তথিলায় ষসানাডািার মাথঠর উপরকার আকাথশ। কি িথণ থর ষমথঘর ষখলা, 

ভথদ্রর ষশথষ েুিে কাশ-েুথলভরা মাধ্িপুথরর দরূপ্রসাবরি চর, চাাঁবদনী রাথি 

ষজযাৎস্নাজাথলর খুপবর-কািা িাাঁশিথনি িলা,–অপুর িৃটিথনামুখ পকথশাথরর সথিজ 

আগ্রহভরা অনাবিল মথন ইহাথদর অপূি থ বিশাল ষসৌ্র্ থ বচরস্থায়ী িাপ মাবরয়া 

বদয়াবিল, কাত্স্তরথসর ষচাখ খুবলয়া বদয়াবিল, চুবপ চুবপ িাহার কাথন অমৃথির 

দীক্ষামন্ত্র শুনাইয়াবিল।–অপু কখনও জীিথন এ বশক্ষা বিিৃি হয় নাই। বচিজীিন 

ষসৌ্থর্ থর পূজাবর হইিার ব্রি, বনথজর অলবক্ষথি মুক্তরূপা প্রকৃবি িাহাথক িাহা ধ্ীথর 

ধ্ীথি গ্রহণ করাইথিবিথলন।… 

 

নবিডািার িাঁওথড় কাহারা মাি ধ্বরয়াথি। ষস খাবনকক্ষণ দাাঁড়াইয়া ষদবখল। গ্রাথমি 

মথধ্য একিা কানা বভখাবর একিারা িাজাইয়া গান গাবহয়া বভক্ষা কবরথিথি-ও গান 

ষিা অপু জাথন– কিিার গাবহয়াথি– 

 

বদন-দুপুথর চাাঁথদর উদয় রাি ষপাহাথনা ষহাল ভার।… 

 

ষিাষ্টম দাদু গানিা খুি ভাথলা গায়। 
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হবরশপুথরর মথধ্য েুবকয়া পথের ধ্াথর একিা ষিাট্ট চালাঘথর পাঠশালা িবসয়াথি, 

ষিথলরা সুর কবরয়া নামিা পবড়থিথি, ষস দাাঁড়াইয়া শুবনথি লাবগল। গরুমশাথয়র 

িয়স ষিবশ নয়, িাহথদর গাাঁথয়ি প্রসন্ন গরুমশাথয়র ষচথয় অথনক কম। 

 

আর এক কো িাহার িার িার মথন হইথিবিল। এই ষিা ষস িড় হইয়াথি, আর ষিাি 

নাই, ষিাি োবকথল বক আর মা একা ষকাোও িাবড়য়া বদি?…এখন ষকিলই চলা, 

ষকিলই সামথন আগাাঁইয়া র্াওয়া। িাহা িাড়া, আসথচ। মাথসর এই বদনটিথি িাহারা 

কিদরূ, ষকাোয় চবলয়া র্াইথি! ষকাোয় ষসই কাশী-ষসখাথন! 
 

পিকাথলর বদথক গিান্পুথর বগয়া ষপৌৌঁবিল। পাড়ার মথধ্য ষপৌৌঁবিথিই ষকাো হইথি 

রাথজযর লজ্জা িাহাথক এমন পাইয়া িবসল ষর্, ষস ষকাথনা বদথক চাবহথিই পাবরল না। 

কায়থক্লথশ সম্মুথখর পথে দৃটষ্ট রাবখয়া ষকাথনারকথম পে চবলথি লাবগল। িাহার মথন 

হইল সকথলই িাহার বদথক চাবহথিথি। ষস ষর্ আজ আবসথি িাহা ষর্ন সকথলই 

জাথনা; হয়থিা ইহারা এিক্ষণ মথন মথন িবলথিথি-এই ষসই র্াথে, দযাখা দযাখয’ 

ষচথয়।…ষস ষর্ পুাঁিুবলর বভির িাাঁবধ্য়া নাবরথকল-নাড় লইয়া র্াইথিথি, িাহাও ষর্ন 

সকথলই জাথন। িাহার বপথসমশায় কুঞ্জ চক্রিিীর িাবড়িা ষকানবদথক এ কোিা 

পর্ থে ষস কাহাথকও ত্জজ্ঞাসা কবরথি পাবরল না। 

 

অিথশথষ এক িুবড়থক বনজথথন পাইয়া িাহাথকই ত্জজ্ঞাসা করাথি ষস িাবড় ষদখাইয়া 

বদল। িাবড়িার সামথন পাাঁবচল-ষঘরা। উঠাথন েুবকয়া ষস কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। 

দু’একিার কাবশল, মুখ বদয়া কো িাবহর হয়। সাধ্য বক? কিক্ষণ ষস পচত্রমাথসর 

খরথরীথদ্র িাবহথরর উঠাথন দাাঁড়াইয়া োবকি টঠকানা নাই, বকন্তু খাবনকিা পথর একজন 

আঠাথরা-উবনশ িিষরর শযামিণ থ ষমথয় বক কাথজ িাবহথর আবসয়া ষরায়াথক পা বদথিই 

ষদবখল-দরজার কাথি কাহাথদর একটি অপবরবচি বপ্রয়দশ থন িালক পুাঁিুবল-হাথি 

লজ্জাকুটষ্ঠি ভাথি দাাঁড়াইয়া আথি। ষমথয়টি বিত্িিভাথি িবলল– 

 

িুবম ষক ষখাকা? ষকাথেথক আসথচা?… 

 

অপু আনাবড়র মথিা আগাইয়া আবসয়া অবিকথষ্ট উচ্চারণ কবরল–এই আমার িাবড়–

বনত্িত্্পুথর, আমার-নাম অ-অপু। 

 

িাহার মথন হইথিবিল, না আবসথলই ভাথলা হইি। হয়থিা িাহার বপবসমা িাহার 

এরূপ অপ্রিযাবশি আগমথন বিরক্ত হইথি, হয়থিা ভাবিথি ষকাো হইথি আিার এক 

আপদ আবসয়া জটুিল।…িাহা িাড়া,-ষক জাবনি আথগ ষর্ অপবরবচি স্থাথন আবসয়া 

কোিািথা কওয়া এি কটঠন কাজ? িাহার কপাল ঘাবময়া উটঠল। 
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বকন্তু ষমথয়টি িখনই িুটিয়া আবসয়া িাহার হাি ধ্বরয়া মহা-আদথর ষরায়াথক উঠাইয়া 

লইয়া ষগল। িাহার মা-িািা ষকমন আথিন ষসকো ত্জজ্ঞাসা কবরল। িাহার বচিুথক 

হাি বদয়া কি আদথরর কো িবলল। বদবদথক র্বদও কখনও ষদথখ নাই। িিুও বদবদর 

নাম কবরয়া খুি দুিঃখ কবরল। বনথজর হাথি িাহার গাথয়র জামা খুবলয়া হািমুখ 

ষধ্ায়াইয়া শুকনা গামিা বদয়া মুিইয়া িাড়ািাবড় এক গ্লাস বচবনর শরিৎ  কবরয়া 

আবনল। বপবস িবলথি ষস র্াহা ভাবিয়বিল িাহা নয়, অল্প িয়স, রাজীর বদবদর ষচথয় 

একিু িড়। 

 

িাহার বপবসও িাহার বদথক চাবহয়া চাবহয়া ষদবখথিবিল। জ্ঞাবি-সম্পথকথর ভাইথপাটি 

ষর্ ষদবখথি এি সু্র িা িাহার িয়স এি কম িাহার বপবস ষিাধ্ হয় ইবিপূথি থ জাবনি 

না। িাই পাথশর িাবড় হইথি একজন প্রবিথিবশনী আবসয়া অপুর পবরচয় ত্জজ্ঞাসা 

কবরথল ষস একিু গথি থর সবহি িবলল-আমার ভাইথপা, বনত্িত্্পুথর িাবড়, খুড়িুথিা 

ভাথয়র ষিথল; সম্পথকথ খুিই আপন, িথি আসা-র্াওয়া ষনই। িাই!… পথর ষস পুনরায় 

গথি থর ষচাথখ অপুর বদথক চাবহয়া রবহল। ভািিা এই–দযাথখা আমার ভাইথপার ষকমন 

রাজপুেথরর মথিা ষচহারা, এখন ষিাথে কী দথরর-কী িিংথশর ষমথয় আবম!… 

 

সেযার পর কুঞ্জ চক্রিিী িাবড় আবসল। পাকবশথি-মারা ষচায়াথড়-ষচায়াথড় ষচহারা, 

িয়স িুত্েিার উপায় নাই। িাহার বপবসথক ষদবখয়া িাহার ষর্মন লজ্জা হইয়াবিল, 

বপথসমশায়থক ষিমবন িাহার ভয় হইল। ষিথলথিলায় ষস ষর্ প্রসন্ন গরুমশাথয়র 

কাথি পবড়ি, ষিমবন ষর্ন ষচহারািা। মথন হইল এ ষলাক ষর্ন এখনই িবলথি পাথর-

িড্ড জযাঠা ষিথল ষদখবচ ষিা িুবম?… 

 

পরবদন সকাথল উটঠয়া অপু পাড়ার পথে এবদথক-ওবদথক একিু ঘুবরয়া আবসল। 

চাবরবদক জিথল ভরা, োাঁকা জবম-দিূ থাঘাস প্রায় নাই, এমন জিল। এই একিা িাবড়, 

আিার িথন-ষঘরা সুবড়পে িাবহয়া বগয়া আিার দথূর একিা িাবড়। অথনক সময় 

ষলাথকর িাবড়র উঠাথনর উপর বদয়া পে। িাহার িয়বস দু’চারজনথক ষখলা কবরথি 

ষদবখল িথি, বকন্তু সকথলই িাহার বদথক এমন হযা াঁ কবরয়া চাবহয়া রবহল ষর্, িাহাথদর 

সথি আলাপ কবরিার ষচষ্টা করা ষিা দথূরর কো, ষস িাহাথদর মুথখর বদথক চাবহথি 

পাবরল না। 

 

বপবসর িাবড়র বদথক বেবরিার সময়ও বিপদ। এরূপ সকাথল মার কাথি ষস বচড়া, মবুড়, 

নাডু় িা িাবস-ভাি খাইয়া োথক। এখাথন বক উহারা বদথি? কাল ষিা রাথত্র ভাি খাইিার 

সময় দুথধ্র সথি সথ্শ বকবনয়া আবনয়া বদয়াথি। আজ র্বদ ষস এখনই বেথর, িথি 

হয়থিা উহারা ভাবিথি ষিথলিা ভাবর ষপিুক; খািার খাইিার ষলাথভ-ষলাথভ এি 

সকাথল িাবড় বেবরল। ষরাজ ষরাজ খািার খাওয়া বক ভাথলা?…এখন ষস বক কথর? নািঃ, 
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িাবড় বেবরথি না। আরও খাবনক পথে পথে বেবরয়া এথকিাথর ষসই ভাি খাওয়ার 

সমথয়র একিু আথগ িাবড় র্াইথি। অপবরবচি জায়গায় এিক্ষণ পথেই িা ষকাোয় 

দাাঁড়াইয়া োথক? 

 

পাথয় পাথয় ষস অিথশথষ িাবড়থিই আবসয়া ষপৌৌঁবিল। 

 

একটি িয়-সাি িিথরর ষমথয় একিা কাাঁসার িাটি হাথি িাবড় েুবকয়া উঠান হইথি 

ডাবকয়া কবহল-নাউ ষরাঁথধ্থচা ষজটঠমা, ষমাথর একিু ষদথি?… 

 

অপুর বপবসমা ঘথরর বভির হইথি িবলল-ষক ষর, গলকী? না, ওথিলা রাধ্থিা, এথস 

বনথয় র্াস… 

 

গলকী িাটি নামাইয়া ষরায়াথকর ধ্াথর দাাঁড়াইয়া রবহল। মাোর চুলগলা কাাঁকড়া 

োকড়া, ষিথলথদর চুথলর মথিা খাথিা। ময়লা কাপড় পরথন, মাোয় ষিল নাই, রিং 

শযামিণ থ। অপুর বদথক চাবহয়া, বক িুত্েয়া একিার বেক কবরয়া হাবসয়া ষস িাটি 

উঠাইয়া চবলয়া ষগল। 

 

অপু ত্জজ্ঞাসা কবরল-ষমথয়িা কাথদর বপবসমা? 

 

িাহার বপবস িবলল-ষক, গলকী? ওথদর িাবড় এখাথন না-ওর মা-িাপ ষকউ ষকাোও 

ষনই। বনিারণ মুখুথজযর ষিৌ-এই ষর্ পাথশর িাবড়, ওর দরূ-সম্পথকথর ষজটঠ-ষসখাথনই 

োথক। 

 

পরবদন পাড়ার একিা ষিথল আবসয়া র্াবচয়া িাহার সথি ভাি কবরল ও সথি কবরয়া 

গ্রাথমর সকল পাড়া ঘুরাইয়া ষদখাইয়া ষিড়াইল। িাবড় বেবরিার পথে ষদবখল-ষসই 

অনাো ষমথয় গলকী পথের ধ্াথর পা িড়াইয়া একলাটি িবসয়া কী খাইথিথি। িাহাথক 

ষদবখয়া িাড়ািাবড় আাঁচল গিাব ইথি ষগল-আাঁচথল একরাশ আধ্াপাকা িকুল েল। 

অপু। ইবিমথধ্য বপবসমার কাথি িাহার আরও পবরচয় লইয়াথি; বনিারণ মখুুথজযর ষিৌ 

ভাথলা িযিহার কথর না, ষলাক ভাথলা নয়। বপবসমা িবলথিবিল– ষজটঠ ষিা নয় 

রণচিী, কি বদন ষখথিও ষদয় না, এর িাবড় ওর িাবড় ষখথয় ষিড়ায়। বনথজর পুবষযই 

সািগািা—িাথদরই ষজাথি না, িায় আিার পর!.গলকীথক ষদবখয়া অপুর ষমাথিই 

লজ্জা হয় নাথিাট্ট একিুকু ষমথয়িা, আহা ষকহ নাই! িাহার সথি ষভাি কবরথি অপুর 

িড় ইো হইল। ষস কাথি বগয়া িবলল-আাঁচথল বক লুকুত্চ্চস ষদবখ খুবক?.. 
 

গলকী হঠাৎ আাঁচল গিাব ইয়া লইয়া বেক কবরয়া হাবসয়া বনচু হইয়া ষদৌড় বদল। 

িাহার কাি ষদবখয়া অপুর হাবস পাইল। িুটিিার সময় গলকীর আাঁচথলর িকুল েল 
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পবড়থি পবড়থি চবলয়াবিল, ষসগবল ষস কুড়াইথি কুড়াইথি িবলল-পথড় ষগল, সি 

পথড় ষগল, বনথয় র্া ষিার িকুল ও খুবক, বকিু িলথিা না, ও খুবক!.. 
 

গলকী িিক্ষথণ উধ্াও হইয়াথি। 

 

পুকুথর স্নান সাবরয়া আবসয়া ষস িবসয়া আথি, এমন সময় ষদবখথি পাইল বখড়বক 

দরজার আড়াল হইথি গলকী একিার একিুখাবন কবরয়া উাঁবক মাবরথিথি আর 

একিার মুখ লুকাইথিথি। িাহার সবহি ষচাথখাথচ্রু্বখ হওয়াথি গলকী বেক্ কবরয়া 

হাবসয়া ষেবলল। অপু দাাঁড়াইয়া উটঠয়া িবলল-দীড়া, ষিাথক ধ্রবচ এক ষদৌথড়—িবলয়া 

ষস বখড়বক-দরজার বদথক িুটিল। 

 

গলকী আর ষপিন বদথক না চাবহয়া পে িাবহয়া ষসাজা পুকুরপাথড়র বদথক িুিু বদল। 

বকন্তু অপুর সথি পবরথি ষকন? বনরূপায় ষদবখয়া দাাঁড়াইয়া পবড়থিই অপু িাহার 

কাাঁকড়া চুলগৱা মুঠায় চাবপয়া ধ্বরয়া িবলল-িড় িুটি বদত্েবল ষর্? আমার সথি িুথি 

িুত্ে িুই পারবি, খুবক? 

 

গলকীর প্রেম ভয় হইয়াবিল িুত্ে িা িাহাথক মাবরথি! বকন্তু অপু চুথলর মুটঠ িাবড়য়া 

বদয়া হাবসয়া ষেলায়, ষস িুত্েল এ একিা ষখলা। ষস আিার ষসই রকম হাবসয়া ষেবলল। 
 

অপুর িড় দয়া হইল। িাহার মুথখর হাবসথি এমন একিা আভাস বিল র্াহাথি অপুর 

মথন হইল এ িাহার সথি ষভাি কবরথি চায়-ষখলা কবরথি চায়; বকন্তু ষিথলমানুষ, কো 

কবহথি জাথন না িবলয়া এইরকম উবকেুবক মাবরয়া-বেক কবরয়া হাবসয়া-ষদৌবড়য়া 

পলাইয়া-িাহার ইো প্রকাশ কথর। অনয উপায় ইহার জানা নাই। এ ষর্ন টঠক িাহার 

বদবদ: এই িয়থস বদবদ ষর্ন এই রকমই বিল–এই রকম আাঁচথল কুল-ষিল-পিাঁবচ িাাঁবধ্য়া 

আপন মথন ঘুবরয়া ষিড়াইি, ষকহ িুত্েি না, ষকহ ষদবখি না, এই রকম ষপিুক-এই 

রকম িুত্দ্ধহীন ষিাি ষমথয়! 
 

অপু ভাবিল-এর সথি ষকউ ষখলা কথর না, এথক বনথয় একিু ষখবল। আহা, মা-িাপ-

হারা দুিঃখী ষমথয়, আপন মথন ষিড়ায়!—ষস গলকীর চুথলর মুঠ িাবড়য়া বদয়া হাি 

ধ্বরয়াবিল, িবললথখলা করবি খুবক? চল ওই পুকুথরর পাথড়। না, এক কাজ করা খুাঁবক, 

আবম ষিাথক ধ্রথিা-আর িুই িুথি র্াবি; ওই কাাঁঠাল গািিা িুবড়। আয় 

 

মুঠ িাবড়য়া বদথিই গলকী আর না দাাঁড়াইয়া আিার বনচু হইয়া ষদৌড় বদল। অপু 

ষচাঁ চাইয়া িবলল–আো র্া, র্া ষদবখ কদরূ র্াবি-টঠক ষিাথক ধ্রি ষদবখস। আো ওই 

ষগবল ষিা এই দযাখ-িবলয়া বনিঃশ্বাস িে কবরয়া ষস এক ষদৌড় বদল-চু-উ-উ-উ। গলকী 

বপিন বদথক চাবহয়া অপুথক ষদৌবড়থি ষদবখয়া প্রাণপথণ র্িিুকু িাহার কু্ষদ্র শত্ক্তথি 
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কুলায় ষদৌবড়িার ষচষ্টা কবরল–বকন্তু অপু একিুখাবন িুটিয়া বগয়াই িাহাথক ধ্বরয়া 

ষেবলল। ভাবর িুিথি বশবখবচস খুাঁবক না? িা বক িুই আমার সথি পাবরস? চল ষচার-

ষচৌবকদার ষখলা করবি-িুই হবি ষচার-এই কাাঁঠাল পািা চুবর 

 

গলকীর মুথখ হাবস আর ধ্বরথিবিল না-হয়থিা ষস এিক্ষণ মথন মথন চাবহথিবিল এই 

সু্র ষিথলটির সথি ভাি কবরথি। মাো নাবড়য়া আশ্বাস বদিার সুথর িবলল-কাইবিবচ 

ষনথি? 

 

অপু মথন ভাবিল চাষার গ্রাথম োবকয়া ও এই সি কো বশবখয়াথি।–িাহথদর গ্রাথম 

ষর্মন ষগায়ালা বক সদথগাথপর ষিথলথমথয়রা কো িথল ষিমবন। 

 

দুপুরথিলা িাহার বপবসমা ডাবকথল বপিথন বপিথন গলকী আবসল! অপুর খাওয়া 

হইয়া ষগথল িাহার বপবস ত্জজ্ঞাসা কবরল-ভাি খাবি গলকী? অপুর পাথি ষিাস-

ষমাচার ঘণ্ট আথি—ডাল বদত্ে, অপু ভাবিল–আহা, ও খাথি জানথল দুখানা মাি ওর 

জথনয ষরথখ বদিাম। গলকী বিরুত্ক্ত না। কবরয়া বনল থজ্জভাথি খাইথি িবসল। 

অথনকগবল ভাি চাবহয়া লইয়া ডাল বদয়া ষসগবল মাবখল, পথর অথনকক্ষণ িবসয়া 

িবসয়া অি ভাি না খাইথি পাবরয়া পাথির পাথশ রাশীকৃি ষঠবলয়া রাবখল। িিুও 

উটঠিার নাম কথর না। অপুর বপবসমা হাবসয়া িবলল-আর ষখথি হথি না গলকী-

হযা াঁসোাঁস কত্চ্চাস-ষন ওঠ, কি ভাি বনথয় ষেলবল দযাখা ষিা? ষিার ষকিল বদটষ্ট-

বখথদ-পথর িবলল, ষজটঠমার কাি দযাথখা-এিখাবন ষিলা হথয়থচ-কাাঁচা ষমথয়ি-ভাি 

ষখথি ডাথকও না? হলাইিা পর-িা হথলও কবচ ষিা?… 

 

শবনিাথর বসথদ্ধশ্বরীর মত্্থর অপু পূজা বদথি ষগল। আচার্ থ ঠাকুথরর খুি লম্বা সাদা 

দাবড় িুথকর ওপর পবড়য়াথি, ষিশ ষচহারা। িাহার বিধ্িা ষমথয় িাথপর সথি সথি 

আথস, পূজার আথয়াজন কবরয়া ষদয়, িৃদ্ধ িাপথক খুি সাহার্য কথর। ষমথয়টি িবলল-

চার পয়সা দবক্ষথণ ষকন ষখাকা? এথি ষিা হথি না, িাথরর পুথজাথি দু’আনা দবক্ষথণ 

লাগথি—। 

 

অপু িবলল-আমার মা ষর্ চার পয়সা বদথয়থচ ষমাথি, আর ষিা আমার কাথি ষনই? 

 

ষমথয়টি খানকিক কলা মূলা িাবিয়া একখানা পািায় মুবড়য়া িাহার হাথি বদয়া 

িবললঠাকুথরর প্রসাদ এথি পরল, ষিলপািা আর বসাঁদুরও বদলাম, ষিামাথদর িাবড়র 

ষমথয়থদর বদথয়। অপু ভাবিথল—ষিশ ষলাক এরা, আমার র্বদ পয়সা োকথিা আরও 

দু’পয়সা বদিাম—- 
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বপবসমার িাবড় বেবরয়া ষস িাবহথরর ষরায়াথক ষজযাৎস্নার আথলাথি িবসয়া বপবসমার 

সথি পূজার গল্প কবরথিথি, পাথশর গলকীথদর েবড়থি হঠাৎ গলকীর সিু গলার 

আকাশ-োিাথনা বচৎকার ষশানা ষগল-ওথর ষজটঠ, অমন কথর ষমথরা না-ওথর িািাথর-

ও ষজটঠ, ষমার বপঠ ষকথি অক্ত পড়থচ-ষমথরা না ষজটঠ– 

 

সথি সথি একিা ককথশ গলার বচৎকার ষশানা ষগল-হারামজাদী-িদমাথয়শ-

ষচৌধু্রীথদর িাবড় বগথয়থচা ষনমিান্ন ষখথি এমবন ষিামার ষনালা? ষিামার ষনালায় র্বদ 

আজ হািা পুবড়থয় ষহাঁকা না বদই:-ষলাথকর িাবড় ষখথয় ষখথয় ষিড়াথি আর 

শথিকথক্ষায়ারীরা ষচাথখর মাো ষখথয় ষদখথি পায় না, িথল বক না ষখথি ষদয় না-

আপদ িালাই ষকাোকার-িাবড়থি ষিামায় ষখথি ষদয় না?…ষিামায় আজ– 

 

অপুর বপবসমা িবলল-ষদখথচা, ষঠস বদথয় বদথয় কো শুবনথয় শুবনথয় িলথচ? সবিয কো 

িথল্পই ষলাথকর সথি আর ভাি োথক না-িা হথলই িুবম খারাপ—। 

 

অপুর মনিা আকুবল-বিকুবল কবরথিবিল। ষচাথখর জথল গলা আড়ষ্ট হওয়ার দরুন 

ষকাথনা কো মুখ বদয়া িাবহর হইল না। 

 

পরবদন সেযার বকিু আথগ আহারাবদ সাবরয়া অপু ষগায়ালাপাড়ার বদথক চবলল। 

আথগি বদন িাহার বপথসমশায় টঠক কবরয়া বদয়াথি। এ গ্রাম হইথি নিািগথঞ্জ িামাক 

ষিাোই গাবড় র্াইথি, ষসই গাবড়থি উটঠয়া সেযার সময় রওনা হইথল সকাথলর বদথক 

বনত্িত্্পুথরর পথে িাহাথক উহারা নামাইয়া বদথি। 

 

অল্পদথূর বগয়া িামুনপাড়ার পথের ষমাথড় গলকীর সথি ষদখা। ষস সেযায় ষখলা 

কবরয়া িাবড় বেবরথিথি। অপু িবলল-িাবড় চথল র্াত্ে ষর খুবক। আজ-সারাবদন বিবল 

ষকাোয়? ষখলথি এবলথন বকিু না-। পথর গলকী অবিশ্বাথসর হাবস হাবসথিথি ষদবখয়া 

িবলল-সবিয ষর, সবিয িলবচ, এই দযাখ পুিবল, কাবিথক ষগায়ালার িাবড় বগথয় গাবড় 

উঠথিা-আয় না। আমার সথি একিু এবগথয় বদবি? 

 

গলকী বপিথন বপিথন অথনকদরূ চবলল। িামুনপাড়া িাবড়য়া খাবনকিা োকা মাঠ। 

িাহার পথরই ষগায়ালাপাড়া। গলকী মাথঠর ধ্ার পর্ থে আবসল। অপুর রািা সাটিথনর 

জামিার বদথক আিুল ষদখাইয়া কবহল-ষিামার এই আিা জামািা ক’পয়সা? 

 

অপু হাবসমুথখ িবলল-দুিাকা-িুই বনবি? 

 

গলকী বেক্ কবরয়া হাবসল। অে থাৎ িুবম র্বদ দাও, এখখবন.. 
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হঠাৎ সামথনর পথে ষচাখ বেরাইথিই অপু ষদবখথি পাইল, মাথঠর ষশথষ গািপালার 

োথক আথলা হইয়া উটঠয়াথি।–অমবন ষকমন কবরয়া িাহার মথন হইল আগামী 

মাথসর এমন বদনিাথি িাহারা ষকাোয় কিদথূর চবলয়া র্াইথি। পথর গলকীথক 

িবলল-আর আবসস ষন খুবক, িুই চথল র্া-অথনকদথূর এথস বগাইবচস-ষিার িাবড়থি 

হয়থিা আিার িকথি-চথল র্া খুবক।-আিার এথল ষদখা হথি, ষকমন ষিা? হয়থিা আর 

আসথিা না, আমরা কাশী চথল র্াথিা ষিাথশখ মাথস, ষসখাথন িাস করথিা-গলকী আর 

একিার বেক কবরয়া হাবসল। 

 

ষসবদন পূবণ থমা বক চিুদথশী এমবন একিা বিবে। ষস এবদথক আর কখনও আথস নাই, 

বকন্তু িাথলযর এই এক প্রেম বিথদশ-গমন সম্পবকথি একিা িবি অথনক বদন পর্ থে 

িাহার মথন বিল– ষসাজা মাথঠর পথে দরূ-প্রাথে গািপালার োাঁথক পূণ থচন্দ্র উটঠথিথি 

(িা চিুদথশীর চন্দ্র, িাহার টঠক মথন বিল না।) বপিথন বপিথন অল্পবদথনর পবরবচিা, 

অনাো, অথিাধ্ কাাঁকড়াচুল ষিাি একটি ষমথয় িাহাথক আগাইয়া বদথি আবসয়াথি। 
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ঊনত্ত্রিংশ পবরথেদ 
পিশাখ মাথসর প্রেথম হবরহর বনত্িত্্পুর হইথি িাস উঠাইিার সি টঠক কবরয়া 

ষেবলল। ষর্ ত্জবনসপত্র সথি কবরয়া লইয়া র্াওয়া চবলথি না, ষসগবল বিক্রয় কবরয়া 

ষেবলয়া নানা খুচরা ষদনা ষশাধ্ বদয়া বদল। ষসকাথলর কাাঁঠালকাথঠর িড় িক্তথপাশ, 

বস্ুক, বপাঁবড় ঘথর অথনকগবল বিল, খির পাইয়া ওপাড়া হইথি পর্ থে খবরদ্দার 

আবসয়া সস্তাদথর বকবনয়া লইয়া ষগল। 

 

গ্রাথমর মুিুিীরা আবসয়া হবরহরথক িুোইয়া বনিৃত্ত কবরিার ষচষ্টা কবরথি লাবগথলন। 

বনত্িত্্পুথরর দুগ্ধ ও মৎস্র্ ষর্ কি সস্তা িা কি অল্প খরথচ এখাথন সিংসার চথল 

ষস বিষথয়র একিা িুলনামূলক িাবলকাও মুথখ মুথখ দাবখল কবরয়া বদথলন। ষকিল 

রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্ থ রীর সাবিত্রীব্রি উপলথক্ষ বনমন্ত্রণ কবরথি আবসয়া অথনকক্ষণ 

কোিািথার পর িবলথলন-িাপু, আথিই িা বক ষদথশ ষর্ োকথি িলথিা।–িা িাড়া এক 

জায়গায় কাদায় গণ পুথি োকাও ষকাথনা কাথজর নয়, এ আবম বনথজথক বদথয় িতু্ে-

মন ষিাি হথয় োথক, মথনর িাড় িে হথয় র্ায়। ষদবখ এিার ষিা ইথে আথি একিার 

চন্দ্রনােিা ষসথর আসথি। র্বদ ভগিান বদন ষদন 

 

রানী কোিা শুবনয়া অপুথদর িাবড় আবসল। অপুথক িবলল-হযা াঁথর অপু, ষিারা নাবক এ 

গাাঁ ষিথড় চথল র্াবি? সবিয? 

 

অপু িবলল-সবিয রানুবদ, ত্জথজ্ঞস কথরা মাথক— 

 

িিুও রানী বিশ্বাস কথর না। ষশথষ সি থজয়ার মুথখ সি শুবনয়া রানী অিাক হইয়া ষগল। 

অপুথক িাবহথরর উঠাথন ডাবকয়া িবলল-কথি র্াবি ষর? 

 

–সামথনর িুধ্িাথরর পথরর িুধ্িাথর— 

 

–আসবি ষন আর কখনও? 

 

রানীর ষচাখ অশ্রুপূণ থ হইয়া উটঠল, িবলল-িুই ষর্ িবলস বনত্িত্্পুর আমাথদি িড় 

ভাথলা গা, এমন নদী, এমন মাঠ ষকাোও ষনই-ষস। গা ষিথড় িুই র্াবি বক কথর? 

 

অপু িবলল-আবম বক করথিা, আবম ষিা আি িবলবন। র্ািাি কো? িািার ষসখাথন 

িাস করিার মন, এখাথন আমাথদি চথল না ষর্? আমার ষলখা খািািা ষিামাথক বদথয় 

র্াথিা িানুবদ, িড় হথল হয়থিা আিাি ষদখা হথি– 
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রানী িবলল-আমার খািাথি গল্পিাও ষিা ষশষ কথর বদবল ষন, খািায় নাম সইও কথর 

বদবল বন, িুই ষিশ ষিথল ষিা অপু? 

 

ষচাথখর জল চাবপয়া রানী দ্রিুপথদ িািীর িাবহর হইয়া ষগল। অপু িুত্েথি পাথর না 

রানুবদ বমিাবমবি ষকন রাগ কথর! ষস বক বনথজর ইোথি ষদশ িাবড়য়া র্াইথিথি? 

 

স্নাথনর ঘাথি পিুর সথি অপুর কি কো হইল। পিুও কোিা জাবনি না, অপুর মথুখ 

সি শুবনয়া িাহার মনিা ষিজায় দবময়া ষগল। স্নানমুথখ িবলল–ষিার জথনয বনথজ 

জথল ষনথম কি কথষ্ট শযাওলা সবরথয় েুিু কািলাম, একবদনও মাি ধ্রবিথন িাথি? 

 

এিার রামনিমীর ষদাল, চড়কপূজা ও ষগাষ্ঠবিহার অল্পবদন পথর পথর পবড়ল। প্রবি 

িৎসর  এই সময় অপূি থ অসিংর্ি আনথ্ অপুর িুক ভবরয়া ষিাথল। ষস ও িাহার বদবদ 

এ সময় আহার বনদ্রা পবরিযাগ কবরি। অপুর বদক হইথি অিশয এিারও িাহার 

ষকাথনা ি্রুটি হইল না। 

 

চড়থকর বদন গ্রাথমর আিুরী িুবড় মারা ষগল। নিুন ষর্ মাঠিাথি আজকাল চড়থকর 

ষমলা িথস, িাহারই কাথি আিুরী িুবড়র ষসই ষদা-চালা ঘরখানা। অথনক ষলাক জথড়া 

হইয়াথি ষদবখয়া ষসও ষসখাথন ষদবখথি ষগল। ষসই ষর্ একিার আিুরী ডাইবনর ভথয় 

িাাঁশিন ভাটিয়া ষদৌড় বদয়াবিল-িখন ষস ষিাি বিল-এখন িাহার ষস কো মথন হইথল 

হাবস পায়। আজ িাহার মথন হইল আিুরী িুবড় ডাইবন নয়, বকিু নয়। গ্রাথমর 

একাধ্াথর ষলাকালথয়র িাবহথর একা োবকি-গবরি অসহায়, ষিথল বিল না, ষমথয় বিল 

না, ষকহ ষদবখিার বিল না, োবকথল বক আজ সারাবদন ঘথরর মথধ্য মবরয়া পবড়য়া 

োবকি? সৎকাথরর ষলাক হয় না? পাাঁচু ষজথলর ষিথল একিা হযা াঁবড় িাইথর আবনয়া 

োবলল-এক-হযা াঁবড় শুকনা আমচুর। ষোথড়া আম কুড়াইয়া িুবড় আমবস আমচুর 

পিয়াবর কবরয়া রাবখয়া বদি ও িাাঁহা হাথি হাথি বিক্রয় কবরয়া বদনপাি কবরি। অপু 

িাহা জাথন, কারণ গি রথের ষমলাথিও িাাঁহাথক ডালা পাবিয়া আমবস বিক্রয় কবরথি 

ষদবখয়াথি। 

 

চড়কিা ষর্ন এিার ষকমন োাঁকা ষঠবকথি লাবগল। আর-িিরও চড়থকর িাজাথর বদবদ 

নিুন পি বকবনয়া কি আন্ কবরয়াথি। মথন আথি ষসবদন সকথল বদবদর সবহি 

িাহার েগড়া হইয়াবিল। পিকাথল িাহার বদবদ িবলল-পয়সা ষদথিা অপু, একখানা 

সীিাহরথণর পি ষদবখস র্বদ ষমলায় পাস? অপু প্রবিথশাধ্ লইিার জনয িবলল-র্ি 

সি পানথস পুিু পুিু পাি, িাই ষিার বকনথি হথি, আবম পারথিা না র্া-ষকন 

রামরািথণর রু্দ্ধ একখানা ষকননা? িাহার বদবদ িবলল-ষিার ষকিল রু্দ্ধ আর রু্দ্ধ-

ষিথলর র্া কাি! ষকন ঠাকুর-ষদিিার পি িুত্ে ভাথলা হল না?…বদবদর বশল্পানুভূবি-

শত্ক্তর উপর অপুর ষকাথনা কাথলই শ্রদ্ধা বিল না। 
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িাহাথদর ষিড়ার গাথয় রািংবচিা েুল লাল হইয়া েুটিথল, িাহার মুখ মথন পথড়, পাবখর 

ডাথক, সদযাথোিা ওড়কলবমর েুথলর দুলুবনথি-বদবদর জনয মন ষকমন কথর। মথন 

হয় র্াহার কাথি িুটিয়া বগয়া িবলথল খুবশ হইি, ষস ষকাোয় চবলয়া বগয়াথিা-

কিদরূ!..আর কখনও, কখনও-ষস। এসি লইয়া ষখলা কবরথি আবসথি না।… 

 

ষমলার ষগালমাথলর মথধ্য ষক চমৎকার িাাঁবশ িাজাইথিথি। নিুন সুর িাহার িড় 

ভাথলা লাথগ-খুাঁত্জয়া িাবহর কবরল-মালপাড়ার হারান মাল এক িাত্িল িাাঁথশর িাাঁবশ 

চাবচয়া বিক্রয় কবরিার জনয আবনয়াথি ও বিজ্ঞাপন স্বরূপ একিা িাাঁবশ বনথজ 

িাজাইথিথি। অপু ত্জজ্ঞাসা কবরল– একিা ক’পয়সা? হারান মাল িাহাথক খুি ষচথন। 

কিিার িাাঁহাথদর রান্নাঘর িাইয়া বদয়া বগয়াথি। ষস ত্জজ্ঞাসা কবরল-ষিামরা নাবক 

ষশানলাম ষখাকা গা ষিথড় চথল্ল? িা ষকাোয় র্াচ্চ-হাগা? 

 

অপু ষদড় পয়সা বদয়া সিু িাাঁথশর িাাঁবশ একিা বকবনল। িবলল–ষকান ষকান েুথিাথি 

আিুল ষিথপা হারানকাকা? একিার ষদবখথয় দাও বদবক? 

 

মথন আথি একিার অথনক রাথত্র ঘুম ভাটিয়া ষস খাবনকক্ষণ জাবগয়া বিল। দথূর 

নদীথি অেকার রাথত্র ষজথলথদর আথলায় মািধ্রা ষদানা-জাথলর একথঘথয় একিানা 

ঠক ঠক শব্দ হইথিবিল। এমন সময় িাহার কাথন ষগল অথনক দথূর ষর্ন কুটঠর 

মাথঠর পথের বদক অি রাথত্র ষক ষখালা গলায় গান গাবহয়া পে চবলয়াথি। কুটঠর 

মাথঠর পথে ষিবশ রাথত্র িড় একিা ষকহ হযা াঁথি না, িিুও আধ্ঘুথম কিবদন ষর্ বনশীে 

রাত্ত্রর ষজযাৎস্নায় অথচনা পবেক-কথি মধু্কাথনর পদ-ভািা গাথনর িানথক দরূ 

হইথি দথূর বমলাইয়া র্াইথি শুবনয়াথিা-বকন্তু ষসিার র্াহা শুবনয়াবিল। িাহা এথকিাথর 

নিুন। সুরািা ষস আয়ত্ত কবরথি পাথর নাই-আধ্-জাগরথণর ষঘাথর সুষমাময়ী 

সুরলক্ষ্মী দুই ঘুথমর মােখাথনর পে িাবহয়া ষকাোয় অেবহি হইয়াবিথলন, 

ষকাথনাবদন আর িাাঁহার সোন বমথল নাই-বকন্তু অপু বক িাহা ষকাথনাবদন ভুবলথি? 

 

চড়ক ষদবখয়া নানা গাথয়র চাষীথদর ষিথলথমথয়রা রটিন কাপড় জামা, ষকউিা নিুন 

ষকারা শাবড় পরথন, সাবর বদয়া ঘথর বেবরথিথি। ষিথলরা িাাঁবশ িাজাইথি িাজাইথি 

চবলয়াথি। ষগাষ্ঠবিহাথরর ষমলা ষদবখথি চার-পাাঁচ ষক্রাশ দরূ হইথিও ষলাকজন 

আবসয়াবিল। ষশালার পাবখ, কাথঠর পুিুল, রটিন কাগথজর পাখা, রিং-করা হযা াঁবড়, 

ষিািা-সকথলরই হাথি ষকাথনা না ষকাথনা ত্জবনস। বচবনিাস পিষ্ণি ষমলার ষিগবন 

েুলুবরর ষদাকান খুবলয়াবিল, িাহার ষদাকান িুইথি অপু দু’পয়সার ষিথল-ভাজ খািার 

বকবনয়া হাথি লইয়া িাবড়র বদথক চবলল। বেবরথি বেবরথি মথন হইল, ষর্খাথন িাহারা 

উটঠয়া র্াইথিথি ষসখাথন বক এরকম ষগাষ্ঠবিহার হয়? হয়থিা ষস আর চড়থকর ষমলা 

ষদবখথি পাইথি না! মথন ভাবিল-ষসখাথন র্বদ চড়ক না হয় িথি িািাথক িলথিা, আবম 
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ষমলা ষদখথিা িািা, বনত্িত্্পুর চল র্াই-না হয় দুবদন এথস খুবড়মাথদর িাবড় ষেথক 

র্াথিা? 

 

চড়থকর পরবদন ত্জবনসপত্র িাাঁধ্াি থদা হইথি লাবগল। কাল দুপুথর আহারাবদর পর 

রওনা হইথি হইথি। 

 

সেযার সময় রান্নাঘথরর দাওয়ায় িাহার মা িাহাথক গরম গরম পথরািা ভাত্জয়া 

বদথিবিল। নীলমবণ ষজঠার বভিায় নাবরথকল গািিার পািাগবল ষজযাৎস্নার আথলায় 

বচকবচক্ কবরথিথি-চাবহয়া ষদবখয়া অপুর মন দুিঃথখ পবরপূণ থ হইয়া ষগল। এিবদন 

নিুন ষদথশ র্াইিার জনয িাহার ষর্ উৎসাহিা বিল, র্িই র্াওয়ার বদন কাথি আবসয়া 

পবড়থিথি, িিই আসন্নবিরথহর গভীর িযোয় িাহার মথনর সুরটি করুণ হইয়া 

িাত্জথিথি। 

 

এই িাাঁহাথদর িাবড়-ঘর, ওই িাাঁশিন, সলথি-খাগীর আমিাগানিা, নদীর ধ্ার, বদবদর 

সথি চডু়ইভাবি করার ওই জায়গািা-এ সি ষস কি ভাথলািাথস! ওই অমন নাবরথকল 

গাি বক িাহারা ষর্খাথন র্াইথিথি ষসখাথন আথি? জ্ঞান হইয়া পর্ থে এই নাবরথকল 

গাি ষস এখাথন ষদবখথিথি, ষজযাৎস্নািাথত্র পািাগবল বক সু্র ষদখায়! সুমুখ 

ষজযাৎস্নারাথত্র এই দাওয়ায় িবসয়া ষজযাৎস্নােরা নাবরথকল শাখার বদথক চাবহয়া কি 

িাথত্র বদবদর সথি ষস দশ-পাাঁবচশ ষখবলয়াথি, কিিার মথন হইয়াথি বক সু্র ষদশ 

িাহথদর এই বনত্িত্্পুর! ষর্খাথন র্াইথিথি, ষসখাথন বক রান্নাঘথরর দাওয়াি পাথশ 

িথনর ধ্াথর এমন নাবিথকল গাি আথি? ষসখাথন বক ষস মাি ধ্বরথি পাবিথি, আম 

কুড়াইথি পবরথি, ষনৌকা িাবহথি পবরথি, ষরল ষিল ষখবলথি পাবিথি, কদমিলার 

সাথয়থির ঘাথির মথিা ঘাি বক ষস ষদথশ আথি? রানুবদ আথি? ষসানাডািার মাঠ 

আথি? এই ষিা ষিশ বিল িাহারা, ষকন এসি বমিাবমবি। িাবড়য়া র্াওয়া? 

 

দুপুথি এক কাি ঘটিল। 

 

িাহার মা সাবিত্রীব্রথির বনমন্ত্রথণ বগয়াথি, হবরহর পাথশর ঘথর আহারাবদ সাবরয়া 

ঘুমাইথিথি, অপু ঘথির মথধ্য িাথকি। উপবিবস্থি ত্জবনসপত্র বক লওর্া র্াইথি পাথর 

না পাথর নাবড়র্া চবড়র্া ষদবখথিথি। উাঁচু িাথকর উপি একিা মাটির কলসী সরাইথি 

বগয়া িাহার বভির হইথি একিা বক ত্জবনস গড়াইয়া ষমথজর উপর পবড়য়া ষগল। ষস 

ষসিাথক ষমথজ হইষি কুড়াইয়া নাবড়য়া চবড়য়া ষদবখয়া ষদবখয়া অিাক হইয়া রবহল। 

ধু্লা ও মাকড়সার েুল মাখা হইথলও ত্জবনসিা বক িা িাহার ইবিহাস িুত্েথি িাহার 

িাবক রবহল না। 
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ষসই ষিাট্ট ষসানার ষকৌিািা আর িির ষর্িা ষসজ ঠাকরুনথদর িাবড় হইথি চুবর 

বগয়াবিল। 

 

দুপুথর ষকহ িাবড় নাই, ষকৌিািা হাথি লইয়া অথনকক্ষণ অনযমনস্কভাথি দাাঁড়াইয়া 

রবহল, পিশাখ দুপুথির িপ্ত ষরৌদ্রভরা বনজথনিায় িাশিথনর শন শন শব্দ অথনক দথূরর 

িািথার মথিা কাথন আথস। আপন মথন িবলল-বদবদ হিভাগী চুবর কথর এথন ওই 

কলসীিার মথধ্য লুবকথয় ষরথখ বদইবিল! 
 

ষস একিুখাবন ভাবিল, পথর ধ্ীথর ধ্ীথর বখড়বক-ষদাথরর কাথি বগয়া দাাঁড়াইল-িহুদরূ 

পর্ থে িাাঁশিন ষর্ন দুপুথরর ষরৌথদ্র ত্েমাইথিথি, ষসই শঙ্খবচলিা ষকান গাথির মাোয় 

িাবনয়া িাবনয়া ডাবকথিথি, পিপায়ন েথদ লুকাবয়ি প্রাচীন রু্থগর ষসই পরাত্জি 

ভাগযহি রাজপুথত্রর ষিদনাকরুণ মধ্যাহ্নিা! একিুখাবন দাাঁড়াইয়া োবকয়া ষস হাথির 

ষকাথ িািাথক একিান মাবরয়া গভীর িাাঁশিথনর বদথক িুবড়য়া ষেবলয়া বদল। িাহার 

বদবদ ভুথলা কুকুরথক ডাক বদথল ষর্ ঘন িনথোথপর বভির বদয়া ভুথলা হযা াঁপাইথি 

হযা াঁপাইথি িুটিয়া আবসি, টঠক িাাঁহারই পাথশ রাশীকৃি শুকনা িাাঁশ ও পািার রাবশর 

মথধ্য পিাঁবচ-ষোথপর ধ্াথর ষকাোয় বগয়া ষসিা গড়াইয়া পবড়ল। 

 

মথন মথন িবলল-রাইল ওইখাথন, ষকউ জানথি পারথি না ষকাথনা কো, ওখাথন আর 

ষক র্াথি? 

 

ষসানার ষকািার কো অপু কাহাথকও বকিু জানাইল না, কখনও জানায় নাই, এমন বক 

মাথকও না। 

 

দুপুর একিু গড়াইয়া ষগথল হীরু গাথড়ায়াথনর গরুর গাবড় রওনা হইল। সকাথলর বদথক 

আকাথশ একিু একিু ষমঘ বিল িথি বকন্তু ষিলা দশিার পূথি থই ষসিুকু কাটিয়া বগয়া 

পবরপূণ থ প্রচুর পিশাখী মধ্যাথহ্নর ষরৌদ্র গাথিপালায় পথে মাথঠ ষর্ন অবগ্নিৃটষ্ট 

কবরথিথি। পিু গাবড়র বপিথন বপিথন অথনক দরূ পর্ থে আবসথিবিল, িবলল-অপুদা, 

এিার িাথরায়াবরথি ভাথলা র্াত্রাদথলর িায়না হথয়থচ, িুই শুনথি ষপবলথন৷ এিার– 

 

অপু িবলল-িুই পালার কাগজ একখানা ষিবশ কথর বনবি, আমায় পাটঠথয় বদবি— 

 

আিার ষসই চিথকর মাথঠর ধ্ারা বদয়া রাস্তা! ষমলার বচহ্নস্বরূপ সারা মাঠটিায় কািা 

ডাথির ষখালা গড়াগবড় র্াইথিথি, কাহারা মাথঠর একপাথশ রাাঁবধ্য়া খাইয়াথি, আগথন 

কাথলা মাটির ষেলা ও একপাথশ কাবলমাখা নিুন হযা াঁবড় পবড়য়া আথি। হবরহর চুপ 

কবরয়া িবসয়া বিল, িাহার ষর্ন ষকমন ষকমন ষঠবকথিবিল। কাজিা বক ভাথলা হইল? 

কিবদথনর পপিৃক বভিা, ওই পাথশর ষপাথড়া বভিাথি ষস সি ধু্মধ্াম এথকিাথর ষশষ 
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হইয়া বগয়াবিলই ষিা, র্া-ও িা মাটির প্রদীপ টিম টিম কবরথিবিল, আজ সেযা হইথি 

বচরবদথনর জনয বনবিয়া ষগল। বপিা রামচাদ িকথিাগীশ স্বগ থ হইথি ষদবখয়া বক মথন 

করথিন? 

 

গ্রাথমর ষশষ িাবড় হইথিথি আিুৱী িুবড়র ষসই ষদাচালা ঘরখানা, র্িক্ষণ ষদখা ষগল 

অপু হযা াঁ কবরয়া ষসবদথক চাবহয়া রবহল। িাহার পরই একিা িড় ষখজরু িাগাথনর পাশ 

বদয়া গাবড় বগয়া এথকিাথর আষাঢ় র্াইিার িাাঁধ্া রাস্তার উপর উটঠল। গ্রাম ষশষ হইিার 

সথি সথি সি থজয়ার মথন হইল র্া বকিু দাবরদ্রয, র্া বকিু হীনিা, র্া বকিু অপমান সি 

রবহল বপিথন পবড়য়া—এখন সামথন শুধু্ নিুন সিংসার, নিুন জীিনর্াত্রা, নি 

সেলিা।. 
 

ক্রথম ষরৌদ্র পবড়ল-গাবড় িখন ষসানাডািার মাথঠর মথধ্য বদর্া র্াইথিবিল। হবরহর 

মাথঠর মথধ্যর একিা িড় িিগাি ষদখাইয়া কবহল-ওই দযাথখা ঠাকুরত্ে পুকুথরর 

ঠযািাথড় িিগাি। সি থজয়া িাড়ািাবড় মুখ িাবহর কবরয়া ষদবখল। পে হইথি অল্প 

দথূরই একিা নািাল জবমর ধ্াথর বিশাল িিগািিা চাবরধ্াথর েুবর গাবড়য়া িবসয়া আথি। 

ষসই িৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও িাহার িালকপুথত্রর গল্প ষস কিিার শুবনয়াথি। আজ হইথি 

পঞ্চাশ িৎসর  পূথি থ িাহার শ্বশুথরর পূি থপুরুষ এই রকম সেযাথিলা ওই িিিলায় 

বনরীহ ব্রাহ্মণ ও িাঁ হার অথিাধ্ পুত্রথক অে থথলাথভ বনষ্ঠুরভাথি হিযা কবরয়া পাথশর 

ওই নািাল জবম, ষর্িা ষসকাথলর ঠাকুরবি পুকুর বিলওইখাথন পুবিয়া রাবখয়াবিল। 

ষিথলটির মা হয়থিা পুথত্রর িাবড় বেবরিার আশায় কি মাস, কি িির িেৃা অথপক্ষা 

কবরি, ষস-ষিথল আর বেথর নাই—মাথগ! সি থজয়ার ষচাখ হঠাৎ জথল োপসা হইয়া 

আথস, গলায় বক একিা আিকাইয়া র্ায়! 
 

ষসানাডািার মাঠ। এ অঞ্চথলর সকথলর িড় মাঠ। এখাথন ওখাথন িনথোপ বশমুল 

িািুল গাি, ষখজরু গাথি ষখজরু কাাঁবদ েুবলথিথি, ষসৌদাবল েুথলর োড় দুবলথিথি, 

চাবরধ্াথর ষিৌ-কো-কও পাবপয়ার ডাক। দরূপ্রসারী মাথঠর উপর বিবসর েুথলর রিং-এর 

মথিা গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পবড়য়থি, দৃটষ্ট ষকাোও িাথধ্ না, ঘন সিজু ঘাথস 

ষমাড়া উাঁচু বনচু মাথঠর মথধ্য ষকাোও আিাদ নাই, শুধু্ই গািপালা-িনথোথপর প্রাচুর্ থ 

আর বিশাল মাঠিাব র শযামপ্রসার, সম্মুথখ কাাঁচা মাটির চওড়া পেিা গৃহিযাগী উদাস 

িাউথলর মথিা দরূ হইথি দথূর আপন মথন আাঁবকয়া িাাঁবকয়া চবলয়াথি। একিু দথূর 

বগয়া িযারাথস-মধু্খাবলর বিল পবড়ল। ষকান প্রাচীন কাথলর নদী শুকাইয়া বগয়া 

জীিথনর র্াত্রাপথের পদবচহ্ন রাবখয়া বগয়াথি, অেবহথি নদীর বিশাল খািিা এখন 

পদ্মেুথল ভরা বিল। অপু গাবড়থি িবসয়া মাঠ ও চাবরধ্াথরর অপূি থ আকাথশর রিংিা 

ষদবখথি ষদবখথি র্াইথিবিল। ষিলাথশথষর স্বল্পপথি আিার কি বক পশশি-কল্পনার 

আসা-র্াওয়া! এই ষিা ষস গ্রাম িাবড়য়া চবলয়াথি। এখন হয়থিা ষকাোয় কিদথূর 
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চবলথি, র্াওয়া িার সথি আরম্ভ হইল, এইিার হয়থিা ষস-সি ষদশ, স্বে-ষদখা ষস 

অপূি থ জীিন। 

 

হবরহর দথূরর একিা গ্রাম আিুল বদয়া ষদখাইয়া িবলল-ওই হল ধ্থঞ্চ-পলাশগাবি, ওরই 

ওপাথশ নািাথিথড়-ওইখাথন িনবিবির দরগািলায় শ্রািণ মাথস ভবর ষমলা হয়, এমন 

সো কুমথড়া আর ষকাোও ষমথল না। 

 

আষাঢ় িাজাথরর বনথচ ষখয়ায় ষিত্রিিী পার হইিার সময় চীদ উটঠল, ষজযাৎস্নার 

আথলায় জল বচকবচক্ কবরথিবিল। আজ আিদুর হাি, কথয়কজন হািুথর ষলাক 

কলরি  কবরথি কবরথি ওপর হইথি ষখয়াথনৌকায় এপাথর আবসথিথি। অপুথদর 

গাবড়সুদ্ধ পার হইয়া ওপাথর উটঠল। অপু িািাথক িবলয়া আষাঢ়ার িাজার ষদবখথি 

নাবমল। ষিাি িাজার, সাবর সাবর িাাঁবপথিালা ষদাকান, সযাকরার ষদাকাথনর িুকিাক্ 

শুনা র্াইথিথি, একিা ষখজরুগথড়র আড়থির সামথন িহু গরুর গাবড়র বভড়। 

মাথেরপাড়া ষস্টশন এখনও প্রায় চাবর ষক্রাশ, রাস্তা। কাাঁচা হইথলও ষিশ চওড়া, দুধ্াথর 

নীলকুটঠর সাথহিথদর আমথল ষরাবপি িি, অশ্বে, িুিাগাি। পিশাখ মাথসর প্রেথম 

পবেপাথে থর িি-অশ্বথের ডাথলর মথধ্য ষকাোয় ষকাবকল ডাবকয়া ডাবকয়া সারা 

হইথিথি, সারা পেিা প্রাচীন িথির সাবরর কুবর ষদালাথনা। কবচ পািার রাবশ ষজযাৎস্না 

লাবগয়া স্বে ষদখাইথিথি। 

 

িািংলার িসে পচত্র পিশাথখর মাথঠ, িথন, িাগাথন, ষর্খাথন-ষসখাথন, ষকাবকথলর 

এথলাথমথলা ডাথক, নিপল্লি নাগথকশর গাথির অজর েুথলর ভাথর, িনেুথলর 

গেভরা ষজযাৎস্নাবস্নগ্ধ দবক্ষণহাওয়ায় উল্লাথম আন্নৃিয শুরু কবরয়াথি, এরূপ 

অপরূপ িসস্তদৃশয অপু জীিথন এই প্রেম ষদবখল। এই অল্প িয়থসই িাহার মথন 

িািংলার মাঠ, নদী, বনরালা িনপ্রােথরর সুমুখ ষজযাৎস্না রাত্ত্রর ষর্ মায়ারূপ অত্ঙ্কি 

হইয়া বগয়াবিল, িাহার উত্তরকাথলর বশল্পীজীিথনর কল্পনামুহুিথগবল মাধু্থর্ থ ও 

ষপ্ররণায় ভবরয়া িুবলিার িাহযা াঁই বিল ষশ্রষ্ঠ উপাদান। 

 

রাত্ত্র প্রায় দশিার সময় ষস্টশথন আবসয়া গাবড় ষপৌৌঁবিল। আজ অথনকক্ষণ হইথিই 

কখন গাবড় ষস্টশথন ষপৌিাইথি ষসই আশায় অপু িবসয়া বিল, গাবড় োবমথিই নাবময়া 

ষস একথদৌথড় বগয়া ষস্টশথনর প্লযািেথম থ হাত্জর হইল। সেযা সাথড় আিিার ষরন 

অথনকক্ষণ চবলয়া বগয়াথি, িািাথক ত্জজ্ঞাসা কবরয়া ষস জাবনয়াথি সারারাত্ত্রর মথধ্য 

আর ষরন নাই। ওই হীরু গাথড়ায়াথনর গরু দুইিার জনযই এরূপ ঘটিল, নিুিা এখনই 

ষস ষরন ষদবখথি পাইি। প্লযািেথম থ একরাশ িামাথকর গাি সাজাথনা-দুজন ষরথলর 

ষলাক একিা ষলাহার িাে মথিা ষদবখথি অেচ খুি লম্বা ডািাওয়ালা কথল িামাথকর 

গাি চাপাইয়া বক কবরথিথি। ষজযাৎস্না পবড়য়া ষরথলর পাটি বচক্ বচক কবরথিথি। 



 পথের পা াঁচালী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
3

3
 

ওবদথক ষরল লাইথনর ধ্াথর একিা উাঁচু খুাঁটির গাথয় দুিা লাল আথলা, এবদথক আিার 

টঠক ষসই রকম দুিা লাল আথলা। ষস্টশথনর ঘথর ষিবিথলর উপথর ষচৌপায়া ষিথলর 

লিন জবুলথিথি। এক রাশ িাঁধ্াথনা খািপত্র। অপু দরজার কাথি বগয়া খাবনকিা 

দাাঁড়াইয়া দাাঁড়াইয়া ষদবখল, একিা ষিাট্ট খড়থমর িউথলর মথিা ত্জবনস টিবপয়া 

ষস্টশথনর িািু খিখটি শব্দ কবরথিথি। 

 

ইবস্টশান! ইবস্টশান! ষিবশ ষদবর নয়, কাল সকাথলই ষস ষরথলর গাবড় শুধু্ ষর্ ষদবখথি 

িাহা নয়, চবড়থিও!… 

 

প্লযািেম থ হইথি নবড়থি িাহার মন সবরথিবিল না। বকন্তু িাহার িািা ডাবকথি 

আবসল। খড়থমর িউথলর মথিা ত্জবনসিাই নাবক ষিবলগ্রাথের কল, িাহার িািা 

িবলল। 

 

অপু বেবরয়া ষদবখল ষস্টশথনর পুকুর ধ্াথর রাবধ্য়া খাইিার ষজাগাড় হইথিথি। আর 

একখাবন গাবড় পূি থ হইথিই ষসখাথন দাাঁড়াইয়া বিল। আথরাহীর মথধ্য আঠাথরা-উবনশ 

িৎসথরর এক ষিৌ ও একটি রু্িক। অপু শুবনল ষিাঁটি হবিিপুথরর বিশ্বাসথদর িাবড়র, 

ভাইথয়র সথি িাথপর িাবড়। র্াইথিথি। িাহার মাথয়র সথি ষিাঁটির খুি ভাি হইয়া 

বগয়াথি। িাহার মা বখচুবড়র চালডাল ধু্ইথিথি, ষিৌটি আলু িাড়াইথিথি। রান্না একত্র 

হইথি। 

 

সকাল সাথড় সািিায় ষরন আবসল। অপু হযা াঁ কবরয়া অথনকক্ষণ হইথি গাবড় ষদবখিার 

জনয প্লযািেথম থর ধ্াথর িুবকয়া দাাঁড়াইয়া বিল, িাহার িািা িবলল, ষখাকা, অি িুথক 

দাাঁবড়থয় ষেথক না, সথর এথসা এবদথক। একজন খালাবসও ষলাকজনথদর হাাঁিাইয়া 

বদথিবিল। 

 

কি িড় ষরনখানা!! কী ভয়ানক শব্দ! সামথনর এথকই ইত্ঞ্জন িথল? উিঃ, কী কাি। 

 

হবিিপুথরর ষিৌটি ষঘামিা খুবলয়া ষকৌিুহথলর সবহি প্রথিশমান ষরনখানার বদথক 

চাবহয়া বিল। 

 

গাবড়থি পহ পহ কাবরয়া ষমাি-ঘাি সি উঠাথনা হইল। কাথঠর ষিত্ঞ্চ সি মুথখামুবখ 

কবরয়া পািা। গাবড়র ষমথজিা ষর্ন বসথমথির িবলয়া মথন হইল। টঠক ষর্ন ঘর 

একখানা; জানলা দরজা সি হুিহু! এই ভারী গাবড়খানা, র্াহা আবসয়া দাাঁড়াইয়াথি, 

িাহা ষর্ আিার চবলথি, ষস বিশ্বাস অপুর হইথিবিল না। বক জাবন হয়থিা নাও চবলথি 

পাথর; হয়থিা উহারা এখনই িবলথি পাথর, ওথগা ষিামরা সি নাবময়া র্াও, আমাথদর 

গাবড় আজ আর চবলথি না। িাথরর ষিড়ার এবদথক একজন ষলাক একথিাো উলঘুাস 
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মাোয় কবরয়া ষরনখানা চবলয়া র্াওয়ার অথপক্ষায় দাাঁড়াইয়া বিল, অপুর মথন হইল 

ষলাকিা কৃপার পাত্র! আত্জকার বদথন ষর্ গাবড় চবড়ল না, ষস িাঁবচয়া োবকথি বক 

কবিয়া? হীরু গাথড়ায়ান েিথকর িাবহথর দাাঁড়াইয়া গাবড়র বদথক চাবহয়া আথি। 

 

গাবড় চবলল। অদ্ভুি, অপূি থ-দুলুবন!! ষদবখথি ষদবখথি মাথেরপাড়া ষস্টশন, 

ষলাকজন, িামাথকর ষগাি, হযা াঁ কবরয়া দাাঁড়াইয়া-োকা হীরু গাথড়ায়ান, সকলথক 

বপিথন ষেবলয়া গাবড় িাবহথরর উলুখথড়র মাথঠ আবসয়া পবড়ল। গািপালাগথলা 

সিথসি কবরয়া দুবদথকর জানালার পাশ কািাইয়া িুটিয়া পলাইথিথি-কী ষিগ! এরই 

নাম ষরলগাবড়! উিঃ, মাঠখানা ষর্ন ঘুরাইয়া ষেবলথিথি! ষোপোড় গািপালা, 

উলুখথড়র চাউবন, ষিািখাথিা চাষীথদর ঘর সি একাকার কবরয়া বদথিথি! গাবড়র 

িলায় জািী-ষপষার মথিা একিা একিানা শব্দ হইথিথি-সামথনর বদথক ইত্ঞ্জথনর কী 

শব্দিা! 
 

মাথেরপাড়া ষস্টশথনর বডসস্টযাি বসগনযালখানাও ক্রথম বমলাইয়া র্াইথিথি!… 

 

অথনক বদন আথগর ষস বদনিা! 
 

ষস ও বদবদ ষর্বদন দুজথন িািুর খুাঁত্জথি খুাঁজথি মাঠ-জলা ভাটিয়া উধ্ি থশ্বাথস ষরথলর 

রাস্তা ষদবখথি িুটিয়া বগয়াবিল! ষসবদন–আর আজ? 

 

ওই ষর্খাথন আকাথশর িথল আষাঢ়-দুগ থাপুথরর িাাঁধ্া সড়থকর গাথির সাবর ক্রমশ দরূ 

হইথি দথূর বগয়া পবড়থিথি, ওরই ওবদথক ষর্খাথন িাাঁহাথদর গাথয়র পে িাাঁবকয়া 

আবসয়া ষসানাডািা মাথঠর মথধ্য উটঠয়াথি, ষসখাথন পথের টঠক ষসই ষমাড়টিথি, 

গ্রাথমর প্রাথের িুথড়া জামিলািায় িাহার বদবদ ষর্ন ম্লানমুথখ দাাঁড়াইয়া িাহাথদর 

ষরলগাবড়র বদথক চাবহয়া আথি!… 

 

িাহাথক ষকহ লইয়া আথস নাই, সিাই ষেবলয়া আবসয়াথি, বদবদ মারা ষগথলও দুজথনর 

ষখলা করার পথেঘাথি, িাশিথন, আমিলায় ষস বদবদথক ষর্ন এিবদন কাথি কাথি 

পাইয়াথি, বদবদর অদৃশয ষস্নহস্পশ থ বিল বনত্িত্্পুথরর ভািা ষকাঠািাবড়র প্রবি গহৃ-

ষকাথণ-আজ বকন্তু সিয-সিযই বদবদর সবহি বচরকাথলর িাড়ািাবড় হইয়া ষগল।… 

 

িাহার ষর্ন মথন হয় বদবদথক আি ষকহ ভাথলািাবসি না, মা নয়, ষকউ নয়! ষকহ 

িাহাথক িাবড়য়া আবসয়া দুিঃবখি নয়। 

 

হঠাৎ অপুর মন এক বিবচত্র অনুভূবিথি ভবরয়া ষগল। িাহা দুিঃখ নয়, ষশাক নয়, 

বিয়াহ নয়, িাহা বক ষস জাথন না। কি বক মথন আবসল অল্প এক মুহথূিথর 
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মথধ্য.আিুরী ডাইনী…নদীর ষঘাি..িাহথদর ষকাঠািাবড়িা..চালথিিলার 

পে…রানুবদ..কি পিকাল, কি দুপুর.কিবদথনর কি হাবসথখলা. পিু.. বদবদর কি না-

ষমিা সাধ্… 

 

বদবদ এখনও একদৃটষ্ট চাবহয়া আথি— 

 

পরীক্ষথণই ষিাহর মথনর মথধ্যর অিাক ভাষা ষচাথখর জথল আত্মপ্রকাশ কবরয়া ষর্ন 

এই কোই িার িার িবলথি চাবহল-আবম চাইবন বদবদ, আবম ষিাথক ভুবলবন, ইথে কথর 

ষেথলও আবসবনওরা আমায় বনথয় র্াথে— 

 

সিযই ষস ভুথল নাই। 

 

উত্তরজীিথন নীলকুেলা সাগরথমখলা ধ্রণীর সথি িাহার খুি ঘবনষ্ঠ পবরচয় 

ঘটিয়াবিল। বকন্তু র্খনই গবির পুলথক িাহার সারা ষদহ বশহবরয়া উটঠথি োবকি, 

সমুদ্রগামী জাহাথজর ষডকা হইথি প্রবিমুহথূিথ নীল আকাথশর নি নি মায়ারূপ ষচাথখ 

পবড়ি, হয়থিা দ্রাক্ষাকুঞ্জথিটষ্টি ষকান নীল 

 

ষদবখথি পাওয়া ষিলাভূবম এক প্রবিভাশালী সুরভ্রষ্টার প্রবিভার দাথনর মথিা মহামধু্র 

কুহথকর সৃটষ্ট কবরি িাহার ভািময় মথন-িখনই, এই সি সমথয়ই, িাহার মথন পবড়ি 

এক ঘনিষ থার রাথি, অবিশ্রাে িৃটষ্টর শথব্দর মথধ্য এক পুরাথনা ষকাঠার অেকার ঘথর, 

ষরাগশর্যাগ্রস্ত এক পাড়াগা াঁথয়র গবরি ঘথরর ষমথয়র কো– 

 

–অপু, ষসথর উঠথল আমায় একবদন ষরলগাবড় ষদখাবি? 

 

মাথেরপাড়া ষস্টশথনর বডসিযাি বসগনযালখানা ষদবখথি ষদবখথি কিদথূর অস্পষ্ট 

হইথি হইথি ষশথষ বমলাইয়া ষগল। 
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ত্ত্রিংশ পবরথেদ 

 

দুপুথরর পর রানাঘাি ষস্টশথন গাবড় িদল কবরথি হইল। অপুর ষচাথখ দু-দুিার কয়লার 

গাঁড়া পড়া সথেও ষস গাবড়র জাথনালা বদয়া মুখ িাড়াইয়া সারাবদনিা িাবহথরর বদথক 

চাবহয়া আথি। ষস্টশথন ষস্টশথন। ওগলাথক বক িথল? বসগনযাল? পবড়থিথি উটঠথিথি 

ষকন? গাবড় ষর্খাথন লাবগথিথি ষসখানিা উাঁচুমথিা ইথির গাো, টঠক ষর্ন ষরায়াথকর 

মথিা। িাথক প্লযািেম থ িথল? কাথঠর গাথয় িড় িড় অক্ষথর ইিংরাত্জ ও িািংলাথি সি 

ষস্টশথনর নাম ষলখা আথি-কুডু়লগাবি, ষগাবি্পুর, িানপুর। গাবড় িাবড়িার সময় 

ঘণ্টা পথড়-েিং ষেিং ষেিং ষেিং-চার ঘা-অপু গবনয়াথি, একিা িড় ষলাহার চাকার 

চাবরধ্াথর হািলপরাথনা, িাহাই ঘুরাইথল বসগনযাল পথড়-কুডু়লগাবি ষস্টশথন অপু 

লক্ষ কবরয়া ষদবখল। 

 

সি থজয়া এিার লইয়া ষমাথি দুইিার ষরথল চবড়ল। আর একিার ষসই ষকান কাথল–উবন 

িখন নিুন কাশী হইথি আবসয়া ষদথশ সিংসার পাবিয়াথিন-পজযষ্ঠমাথস আড়িংঘিায় 

রু্গলবকথশার ঠাকুর ষদবখথি বগয়াবিল-ষস বক আজকার কো। ষস খুবশর সবহি 

ষস্টশথন ষস্টশথন মখু ষলাকজথনর ওঠা-নাম লক্ষ কবরথিবিল—িউত্েরা উটঠথিথি 

নাবমথিথি-ষকমন সি ষচহারা, ষকমন কাপড়-ষচাপড়, গহনাপত্র। জগন্নােপুর 

ষস্টশথন ভাথলা মুবড়র ষমায়া বেবর কবরথিথি ষদবখয়া ষস ষিথলথক িবলল-অপু, মবুড়র 

ষমায়া খাবি? িুই ষিা ভাথলািাবসস, ষনথিা ষিার জথনয? ষিবলগ্রাথের িাথরর ওপর বক 

পাবখ িবসয়া ষদাল খাইথিথি, অপু ভাথলা কবরয়া চাবহয়া চাবহয়া আিুল বদয়া ষদখাইয়া 

িবলল-দযাথখা মা, কাথদর িাবড়র খাাঁচা ষেথক একিা ময়নাপাবখ পাবলথয় এথসথচ। 

 

পনহাটি ষস্টশথন গাবড় িদলাইয়া গিার প্রকাি পুলিার উপর বদয়া র্াইিার সময় সরূ্ থ 

অস্ত র্াইথিবিল, সি থজয়া একপৃথষ্ট চাবহয়া বিল-ওপার হইথি হু হু িািাস িবহথিথি, 

গিার জথল ষনৌকা, দুপাথর কি ভাথলা ভাথলা িাবড় িাগান, এ সি দৃশয জীিথন ষস 

কখনও ষদথখ নাই। ষিথলথক ষদখাইয়া িবলল-ষদথখবচস অপু, একখানা ষধ্া াঁয়ার 

জাহাজ? পথর ষস রু্ক্তকর কপাথল ষঠকাইয়া আপন মথন িবলল-মা গিা, ষিামার 

ওপর বদথয় র্াত্চ্চ, অপরাধ্ বনথয়া না মা, কাশীথি বগথয় েুলবিবেপথত্র ষিামায় পুথজা 

করথিা, অপুথক ভাথলা ষরথখা, ষর্ জথনয র্াওয়া িা ষর্ন হয়, ষসখাথন ষর্ন আশ্রয় হয় 

মা– 

 

আনথ্ পুলথক, অবনত্িিিার রহথসয িার হৃদয় দুবলথিবিল-এরকম মথনাভাি এর 

আথগ ষস কখনও অনুভি কথর নাই। সুবিধ্ায় ষহৌক, অসুবিধ্ায় ষহৌক, অিাধ্ মুক্ত 

জীিথনর আনন্দ ষস পাইল এই প্রেম, িার বচরকাথলর িাাঁশিথনর ষিড়া ষঘরা কু্ষদ্র 

সীমায় িদ্ধ পল্পীজীিথন এরকম সচল দৃশযরাত্জ, এরকম অবভনি গবির ষিগ, এি 
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অবনিথয়র পুলথকর সথি ঘবনষ্ঠ পবরচয় কখনও হয় নাই—ষর্ জীিন চাবরধ্াথর 

পাাঁবচল ষদওয়াল িুবলয়া আপনাথক আপবন ষিাি কবরয়া রাবখয়াবিল, িাহা আজ 

চবলয়াথি, চবলয়াথি, সম্মুথখ চবলয়াথি-ওই পত্িম আকাথশর অস্তমান সূর্ থথক লক্ষ 

কবরয়ানদ-নদী, ষদশবিথদশ-বডিাইয়া িুটিয়াথি-এই চবলয়া চলার িাস্তিিাথক ষস প্রবি 

হৃদয় বদয়া অনুভি কবরথিবিল আজ।-এই ষিা ষসবদন এক িৎসর  আথগও 

বনত্িত্্পুথির িাবড়থি কি রাথত্র শুইয়া র্খনই ষস ভাবিি, সুবিধ্া হইথল একিার 

চাকদা বক কালীগথঞ্জ গিাস্নাথন র্াইথি, িখনই িাহা সম্ভথির ও বনিয়িার িহু 

িাবহথরর ত্জবনস িবলয়া মথন হইয়াথি।–আর আজ? 

 

িযাথিল ষস্টশথন গাবড় আবসিার একিু আথগ সম্মুথখর িড় লাইন বদয়া একখানা িড় 

গাবড় হু হু শথব্দ েথড়র ষিথগ িাবহর হইয়া চবলয়া ষগল। অপু বিিথয়র সথি ষসবদথক 

চাবহয়া রবহল। বক আওয়াজ!–উিঃ! িযাথিল ষস্টশথন ষপৌৌঁবিয়া িাহারা গাবড় হইথি 

নাবমল। এবদথক-ওবদথক এত্ঞ্জন ষদৌবড়থিথি, িড় িড় মালগাবড়গলা ষস্টশন কাাঁপাইয়া 

প্রবি পাাঁচবমবনি অের না োবময়া চবলয়া র্াইথিথি। পহ পহ শব্দ-এবদথক এত্ঞ্জথনর 

বসটির কাথন-িাল-ধ্রা আওয়াজ, ওবদথক আর একখানা র্াত্রীগাবড় িাবড়য়া র্াইথিথি, 

গাডথ সিুজ বনশান দুলাইথিথি-সেযার সময় ষস্টশথনর পূথি থ পত্িথম লাইথনর ওপি 

এি বসগনযাল োাঁথক োাঁথক-লাল সিুজ আথলা জবুলথিথি-ষরল, এত্ঞ্জন, গাবড়, 

ষলাকজন!– 

 

একিু রাত্ত্র হইথল িাাঁহাথদর কাশী র্াইিার গাবড় আবসয়া বিকি শথব্দ প্লযািেথম থ 

দাাঁড়াইল। বিশাল ষস্টশন, ষিজায় ষলাথকর বভড়-সি থজয়া ষকমন বদথশহারা হইয়া 

ষগল।–িাড়া খাইয়া অনভযস্ত আড়ষ্ট পাথয় পাথয় স্বামীর বপিথন এখাখানা কামরার 

দুয়াথর আবসয়া দাাঁড়াইথিই হবরহর অবিকথষ্ট দুজথয় বভড় ষঠবলয়া ষিপেুমান রীথক ও 

বদথশহারা পুত্রথক কায়থক্লথশ গাবড়র ষিত্ঞ্চথি িসাইয়া বদয়া কুবলর সাহাথর্য ষমাি–গাাঁি 

উঠাইয়া বদল। 

 

ষভাথরর বদথক সি থজয়ার িন্দ্রা ষগল িুটিয়া। ষরন েথড়র ষিথগ িুটিয়াথি-মাঠ, মাটি, 

গািপালা একাকার কবরয়া িুটিয়াথি।–রাথত্রর গাবড় িবলয়া, িাহারা সকথল এক 

গাবড়থিই উটঠয়াথি-হবরহর িাহাথক ষমথয়-কামরায় ষদয় নাই। গাবড়থি বভড় আথগর 

ষচথয় কম-এক এক ষিথঞ্চ এক একজন লম্বা হইয়া শুইয়া ঘুমাইথিথি। উপথরর ষিথঞ্চ 

একজন কািুলী নাক ডাকাইথিথি। অপু কখন উটঠয়া হযা াঁ কবরয়া জাথনালা বদয়া মখু 

িাবহর কবরয়া একদৃটষ্ট চাবহয়া আথি। 

 

হবরহর জাবগয়া উটঠয়া ষিথলথক িবলল-ওরকম কথর িাইথরর বদথক িাবকথয় ষেথক 

না। ষখাকা, এখখুবন ষচাথখ কয়লার গাঁ থড়া পড়থি।– 
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কয়লার গাঁড়া ষিা বনরীহ ত্জবনস, ষচাখ দুিা র্বদ উপবড়াইয়া চবলয়াও র্ায়। িিওু অপুর 

সাধ্য নাই ষর্, জানালার বদক হইথি এখন ষস ষচাখ বেরাইয়া লইথি পাথি। ষস প্রায় 

সারারাত্ত্র ঠায় এইভাথি িবসয়া। িািা মা ষিা ঘুমাইথিবিল-ষস ষর্ কি বক ষদবখয়াথি। 

কি ষস্টশথন গাবড় দাাঁড়ায় নাই, আথলা ষলাকজন সুদ্ধ ষস্টশনিা িুশ কবরয়া 

হাউইিাত্জর মথিা পাশ কািাইয়া উবড়য়া চবলয়া র্াইথিবিল-রাথত্র কখন িাহার একিু 

িন্দ্রা আবসয়াবিল, হঠাৎ ঘুম ভাটিয়া র্াইথিই ষস মুখ িাবহর কবরয়া ষদবখল ষর্, গভীর 

রাত্ত্রর ষজযাৎস্নায় ষরলগাবড়খানা েথড়র ষিথগ একিা ষকান নদীর ষিাি সাাঁথকা পার 

হইথিথি-সামথন খুি উাঁচু একিা কাথলামথিা টিবি, টিবিিার ওপথর অথনক গািপালা, 

নদীর জথল ষজযাৎস্না পবড়য়া বচক বচক কবরয়া উটঠল, আকাথশ সাদা সাদা ষমঘ-

িারপর ষসই ধ্রথনর িড় িড় আরও কথয়কিা টিবি, আরও ষসই রকম গািপালা। 

িাহার পর একিা িড় ষস্টশন, ষলাকজন, আথলা-পাথশর লাইথন একখানা গাবড় 

আবসয়া দাাঁড়াইয়া বিল–একজন পানওয়ালার সথি একিা ষলাথকর র্া েগড়া হইয়া 

ষগল।-ষস্টশথন একিা িড় ঘবড় বিল-ষস িাহার মাস্টার মশায় নীথরনিািরু কাথি গাবড় 

ষদবখথি বশবখয়াবিল, গবনয়া গবনয়া ষদবখল রাত্ত্র বিনিা িাত্জয়া িাইশ বমবনি 

হইয়াথি। িারপর আিার গাবড় িাবড়ল-আিার কি গাি, আিার ষসই ধ্রথনর উাঁচু উাঁচু 

টিবি-অথনক সমথয় ষরথলর রাস্তার দুধ্াথরই ষসইরকম টিবি-গাবড়থি সিাই 

ঘুমাইথিথি, ইহারা র্বদ বকিু ষদবখথি না। িথি ষরলগাবড় চবড়য়াথি ষর্ ষকান! কাহাথক 

ষস ত্জজ্ঞাসা কথর ষর্ অি টিবি বকথসর? এক-একিার ষস জাথনালা বদয়া মখু িাড়াইয়া 

িুবকয়া মাটির বদথক চাবহয়া বনিৃপণ কবরিার ষচষ্টা কবিথিবিল গাবড়খানা কি ষজাথর 

র্াইথিথি- চুল িািাথস উবড়য়া মুথখ পথড়, মাটি ষদখা র্ায় না, ষর্ন ষক মাটির গাথয় 

কিকগবল সরল ষরখা িাবনর্া চবলয়াথি- উিঃ! ষরলগাবড় বক ষজাথর র্ায়!—ষকৌিুহথল, 

উথত্তজনায় ষস একিার এবদথকর জানালায়, একিার ওবদথকর জানালায় মখু িাড়াইয়া 

ষদবখথিবিল। 

 

মাথে মাথে পূি থবদথকর দ্রিুবিলীয়মান অস্পষ্ট ষজযাৎস্নাবভরা মাথঠর বদথক চাবহয়া 

চাবহয়া িাহার মথন হইথিবিল, কি দথূর িাহারা আবসয়াথি! এসি ষকান ষদথশর উাঁচু 

বনচু মাঠ বদয়া িাহারা চবলয়াথি? 

 

সকাথলর বদথক ষস আিার একিু ঘুমাইয়া পবড়য়াবিল, একিা প্রকাি ষস্টশথন সশথব্দ 

গাবড় আবসয়া দাাঁড়াইথিই িাহার। িন্দ্রা দুটিয়া ষগল-প্লযািেথম থর পােথরর েলথক নাম 

ষলখা আথি– পািনা বসটি। 

 

িাহার পর কি ষস্টশন চবলয়া ষগল। বক িড় িড় পুল! গাবড় চবলয়াথি, চবলয়াথি, মথন 

হয় িুত্ে পুলিা ষশষ হইথি না-কি ধ্রথনর বসগনযাল, কি কল-কারখানা, একিা ষকান 

ষস্টশথনর ঘথরর মষধ্য একিা ষলাহার োথমর গাথয় ষচাি্লাগাথনা মথিা।–িাহারই 
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মথধ্য মুখ বদয়া একজন ষরথলর িািু বক কো কবহথিথি-প্রাইথভি নম্বর?…হযা াঁ আো-

বসেটি নাইন-বসেটি নাইনহযা াঁ?…ঊনসত্তর… িথয়র বপথঠ নয়-হযা াঁ-হযা াঁ– 

 

ষস অিাক হইয়া িািাথক ত্জজ্ঞাসা কবরল-ও বক কল িািা? ওর মথধ্য মখু বদথয় ওরকম 

িলথচ ষকন? 

 

িখন ষিলা খুি পবড়য়া বগয়াথি, এমন সময় হবরহর িবলল-এইিার আমরা কাশী 

ষপৌৌঁথি র্াথিা, িাাঁ বদথক ষচথয় ষেথক, গিার পুথলর উপর গাবড় উঠথলই কাশী ষদখা 

র্াথি– 

 

অপু একিা কো অথনকক্ষণ ধ্বরয়া ভাবিথিবিল। আজ ষস সারা পে ষিবলবগরাথপর 

িার ও খুাঁটি ষদবখথি ষদবখথি আবসথিথি–ষসই একটিিার িাড়া এমন কবরয়া এর 

আথগ কখনও ষদথখ নাই জীিথন। এইিার র্বদ ষস ষরাল-ষরল ষখলার সুথর্াগ পায়, 

িখনই ষস ওই ধ্রথনর িাথর খুাঁটি িসাইথি। বক ভুলিাই কবরি আথগ! ষর্খাথন 

র্াইথিথি, ষসখানকার িথন গলঞ্চলিা পাওয়া র্ায় ষিা? 

 

  
 

বদন পথনথরা কাটিয়া বগয়াথি। িাাঁশেি্কা গবলর একখানা মাোবর ষগাথির ষিিলা 

িাবড়র একিলায় হবরহর িাসা লইয়া আথি। ষকাথনা পূি থপবরবচি ষলাথকর সোন ষস 

বমলাইথি পাথর নাই। আথগ র্াহারা ষর্সি জায়গায় বিল, এখন ষসসি স্থাথন িাহথদর 

সোন ষকহ বদথি পাথর না। ষকিল বিথশ্বশ্বথরর গবলর পুরািন হালুইকর রামথগাপাল 

সাহু এখনও িাাঁবচয়া আথি। 

 

িাবড়র ওপথরর িলায় একজন পাঞ্জািী সপবরিাথর োথক, মাথের িলায় এক িািাবল 

িযিসায়ী োথক, িাইথরর ঘরিা িার ষদাকান ও গদাম-আথশপাথশর দু’বিন ঘথর িার 

রেন ও শয়নঘর। 

 

এ পাাঁচ িয় বদথন সি থজয়া বনকিিিী সকল জায়গা স্বামীর সথি ঘুবরয়া ঘুবরয়া 

ষদবখয়াথি। স্বথেও কখনও ষস এমন দৃথশযর কল্পনা কথর নাই,–এমন মত্্র! এমন 

ঠাকুর-ষদিিা! এি ঘরিাবড়! আড়িংঘািার রু্গলবকথশাথরর মত্্র এিবদন িাহার 

কাথি স্থাপিয-বশথল্পর চরম উৎকথষ থর বনদশ থন জানা বিল–বকন্তু বিশ্বনাথের মত্্র?-

অন্নপূণ থার মত্্র? দশাশ্বথমধ্ ঘাথির ওপরকার লালপােথরর মত্্রগলা? 

 

মথধ্য একবদন ষস পাঞ্জািী ভদ্রথলাকটির রীর সথি রাথত্র বিশ্বনাথের আরবি ষদবখথি 

বগয়াবিল-ষস ষর্ বক িযাপার িাহা ষস মুথখ িবলথি পাথর না। ধূ্প-ধু্নার ষধ্া াঁয়ায় মত্ র 

অেকার হইয়া ষগল-সাি-আিজন পূজারী একসথি মন্ত্র পবড়থি লাবগল—বক বভড়, 
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বক জাাঁকজমক, কি িড় ঘথরর ষমথয়রা ষদবখথি আবসয়াবিল, িাহাথদর ষিশভুষারই 

িা বক িাহার! ষকাোকার একজন রানী আবসয়াবিথলন–সথি চার-পাাঁচজন চাকরানী। 

দাবম িারাণসী শাবড় পরথন, ষসানার কোিসাথনা আাঁচলিা আরবির পঞ্চপ্রদীথপর 

আথলায় আগথনর মথিা জবুলথিবিল–বক িানা ডাগর ষচাখ-বক ভুিু বক মুখশ্রী-

সবিযকার রানী ষস কখনও ষদথখ নাই-গথল্পই শুবনয়াথি-হযা াঁ, রানীর মথিা রূপ িথি! 

িাহাথক ষিবশক্ষণ ধ্বরয়া ষদবখয়াথি, বক ঠাকুথরর আরবি ষিবশক্ষণ ষদবখয়াথি, িাহা 

ষস জাথন না। 

 

ঠাকুর-ষদিিার মত্্র িাড়া এক-একখানা িসিিাবড়ই িা বক!.দুথগ থাৎসথির বনমন্ত্রথণ 

বনত্িত্্পুথরর গািুবল-িাবড় বগয়া ষস গািুবলথদর নািমত্্র, ষদা-মহলা িাবড়, িাাঁধ্াথনা 

পুকুরঘাি ষদবখয়া মথন মথন কি ঈষ থাবেি হইি—মথন আথি একিার দুগ থাথক 

িবলয়াবিল–ষদথখবচস িড়থলাথকর িাবড়ঘথরর বক লক্ষ্মবিবর?—এখন ষস ষর্সি িাবড় 

রাস্তার দুধ্াথর ষদবখথিথি—িাহার কাথি গািুবল-িাবড়– 

 

এি গাবড়থঘাড়া একসথি র্াইথি কখনও ষস ষদথখ নাই। গাবড়ই িা কি ধ্রথনর! 

আবসিার বদন রানাঘাথি, পনহাটিথি ষস ষঘাড়ার গাবড় ষদবখয়াথি িথি, বকন্তু এি 

ধ্রথনর গাবড় ষস আথগ কখনও ষদথখ নাই। দু-চাকার গাবড়ই ষর্ কি র্ায়!..িাহার ষিা 

ইো কথর পথের ধ্াথর দাাঁড়াইয়া দুদি এইসি দযাথখ-বকন্তু পাঞ্জািী রীথলাকটি সথি 

োথক িবলয়া লজ্জায় পাথর না। 

 

অপু ষিা এথকিাথর অিাক হইয়া বগয়াথি। এরকম কািকারখানা ষস কখনও কল্পনায় 

আবনথি পাথর নাই। িাথদর িাসা হইথি দশাশ্বথমধ্ ঘাি ষিবশ দরূ নয়, ষরাজ বিকাথল 

ষস ষসখাথন ষিড়াইথি র্ায়। ষরাজই ষর্ন চড়থকর ষমলা লাবগয়াই আথি। এখাথন গান 

হইথিথি, ওখাথন কো হইথিথি, ওবদথক ষক একজন রামায়ণ পবড়থিথি, 

ষলাকজথনর বভড়, হাবসমুখ, উৎসি, অপু ষসখাথন শুধু্ ঘুবরয়া ঘুবরয়া ষিড়াইয়া ষদথখ 

আর সেযার পর িাবড় আবসয়া মহাউৎসাথহ গল্প কথর। 

 

কাহাথদর চাকর একটি ষিাি ষিথলথক ষকামথর দবড় িাাঁবধ্য়া ষরাজ ষিড়াইথি আথন, 

অপু ভাি কবরয়াথি—িার নাম পল্িু, ভাথলা কো কবহথি জাথন না, ভাবর চঞ্চল, িাই 

পাথি হারাইয়া র্ায় িবলয়া িাবড়র ষলাথকথদর এই ষজল-কথয়বদর মথিা িযিস্থা। অপু 

হাবসয়া খুন। চাকরথক অনুথরাধ্ কবরয়াবিল। বকন্তু ষস ভথয় দবড় খুবলথি চাথহ না। ি্ী 

বনিাে কু্ষদ্র ও অথিাধ্-এ ধ্রথনর িযিহার ষর্ প্রবিিাদথর্াগয, ষস জ্ঞানই িাহার নাই 

আবসথল সি থজয়া ষরাজ িাহাথক িথক-একলা একলা ওরকম র্াস ষকন? শহর িাজার 

জায়গা, র্বদ রাস্তা হাবরথয় ষেবলস?…মাথয়র আশঙ্কা ষর্ সম্পূণ থ বভবত্তহীন, একো ষস 

মাথক হাি নাবড়য়া দুথিলা অধ্যিসায়-সহকাথর িুোয়। 
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কাশীথি আবসয়া হবরহথরর আয়ও িাবড়ল। কথয়ক স্থাথন হাাঁিাহা াঁটি কবরয়া ষস 

কথয়কটি মত্্থর বনিয পুরাণ-পাথঠর কার্ থ ষজাগাড় কবরল। িাহা িাড়া একবদন 

সি থজয়া স্বামীথক িবলল-দশাশ্বথমধ্ ঘাথি ষরাজ বিথকথল পুাঁবে বনথয় ষিাথসা না ষকন? 

কি বেবকথর ষলাক পয়সা আথন, ষিামার ষকিল িথস িথস পরামশ থ আাঁিা– 

 

রীর িাড়া খাইয়া হবরহর কাশীখথির পুবে লইয়া পিকাথল দশাশ্বথমধ্ ঘাথি িথস। পুরাণ 

পাঠ করা িাহার বকিু নিুন িযিসায় নথহ, ষদথশ বশষয িাবড় বগয়া কি ব্রিপাি থণ 

উপলথক্ষ ষস এ কাজ কবরয়াথি। পুাঁবে খুবলয়া সুস্বথর ষস ি্না গান শুরু কথর– 

 

িহথপীড়াবভরামিং মৃগমদবিলকিং কুিলাক্রােগিিং। 

…বমিসুভগামুখিং স্বাধ্থর নযস্ত ষরণুিং 

…ব্রহ্মথগাপালথিবশিং। 

 

বভড় ম্ হয় না। 

 

িাসায় বেবরয়া িাবলর কাগথজ বক ষলথখ। রীথক িথল, শুধু্ ষলাক পথড় ষগথল ষকউ 

শুনথি চায় না-ওই িািাবল কেকিার ওখাথন আমার ষচথয় ষিবশ বভড় হয়-ষভথিবচ 

ষগািাকিক পালা বলখথিা, গান োকথি, কেকিার মথিাও োকথি পনথল ষলাক জথম 

না-িািালিার সথি পরশু, আলাপ হল, ষদিনাগরীর অক্ষর-পবরচয় ষনই, শুধু্ িড়া 

ষকথি ষমথয় ভুবলথয় পয়সা ষনয়…আমার ষরকবি কুবড়থয় ি’আনা, আি আনা, আর 

ওর একিা িাকার কম নয়…শুনথি একিু ষকমন বলখবচ? 

 

খাবনকিা ষস পবড়য়া ষশানায়। িথল-ওই কেথকর পুাঁবে ষদথখ িথনর িণ থনািা বলথখ 

ষনথিা ষভথিবচ—িা বক ষদথি? 

 

–িুবম ষকানখানিায় িথস কো িথল িল ষিা? একবদন শুনথি ষর্থি হথি– 

 

–ষর্থয়া না, ষষ্ঠীর মত্্থরর বনথচই িবস-কালই ষর্থয়া, নূিন পালািা িলথিা, কাল 

একাদশী আথি বদনিা ভাথলা– 

 

-আসিার সময় বিথশ্বশ্বথরর গবলর ষদাকান ষেথক চার পয়সার পানেথলর ত্জবলবপ 

এথনা বদবক অপুর জথনয-ষসবদন ওপথরর ষখাট্টা িউ বক পুথজা কথর আমায় ষডথক 

বনথয় বগথয় জল ষখথি বদথল, িথল্প, পানেথলর ত্জবলবপ, বিথশ্বশ্বথরর গবলথি পাওয়া 

র্ায়, ষখথি বগথয় ভািলাম অপু ত্জবলবপ ষখথি িড় ভাথলািাথস-িা জল ষখথি বদথয়থচ 

আবম আর বক িথল বনথয় আবস-এথনা বদবক আজ চার পয়সার। 
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কথয়কবদন ধ্বরয়া হবরহথরর কেকিা শুবনথি ষিশ বভড় হইথিথি। একখানা িড় 

িারথকাথশ কবরয়া নারদঘাথির কালীিাবড়র ত্ে িড় একিা বসধ্া আবনয়া অপুথদর 

দাওয়ায় নামাইল। সি থজয়া হাবসমুথখ িবলল-আজ িুত্ে িাথরর পুথজা? উবন িাবড় 

আসথচন ষদখথল, হযা াঁয়া ত্ে? চবলয়া ষগথল ষিথলথক ডাবকয়া িবলল-এবদথক আয় অপু-

এই দযাখ! ষিার ষসই নারথকথলর ষোাঁপল-িুই ভাথলািাবসস? বকশবমশ, কলা, কি িড় 

িড় আবম ষদথখবিস, আয় খাবি, বদই-ষিাস এখাথন 

 

উৎসাহ পাইয়া হবরহর পুরািন খািাপথত্রর িাড়া আিার িাবহর কথর। সি থজয়া 

িথলধ্্রুিচবরত্র শুনথি শুনথি ষলাথকর কান ষর্ োলাপালা হল, নিুন একিা বকিু 

ধ্থরা না? 

 

সারা সকাল ও দুপুর িবসয়া হবরহর একমথন জড়ভরথির উপাখযানথক কেকিার 

পালার আকাথর বলবখয়া ষশষ কথর। মথন পথড় এই কাশীথিই িবসয়া আজ িাইশ 

িৎসর  পূথি থ র্খন ষস গীিথগাবিথদর পদযানুিাদ কথর, িখন িাহার িয়স বিল চত্িশ 

িৎসর।  ষদথশ বগয়া জীিথনর উথদ্দশয ষর্ন বনথজর কাথি আরও পবরস্েুি হইয়া 

উটঠল। কাশীথি এি বিল না-ষদথশ বেবরয়া চাবরধ্াথর দাশূরাথয়র গান, ষদওয়ানজীর 

গান, ষগাবি্ অবধ্কারীর শুকসারীর িে, ষলাকা ষধ্াপার দথলর মবি জবুড়র গাথনর 

বিস্িৃি প্রচলন ও পাসার িাহার মথন একিা নিুন ধ্রথনর প্রভাি বিস্তার কবরল। 

 

রাথত্র রীর কাথি গল্প কবরি-িাজাথরর িাথরায়াবরথি কবির গান হথে িুেথল? িথস 

িথস শুনলাম, িুেথল?…ষসাজা পদ সি.বকিুই না, রও না, সিংসারিা একিু গবিথয় 

বনথয় িবস ভাথলা হথয়-নিুন ধ্রথনর পালা িাাঁধ্থিা- এরা সকথল গায় ষসই মাোিার 

আমথলর পদ-রাজথুক িাই কাল িলবিলাম। 

 

অথনক রাথত্র উটঠয়া এক-একবদন হবরহর িাবহথর দাওয়ায় িবসয়া বক ভাবিি, অবনবদথষ্ট 

ষকান আনথ্ িাহার মন ষর্ন পালথকর মথিা হালকা হইয়া উটঠি। 

 

বক উজ্জ্বল ভবিষযৎ িাহার সম্মুথখ!… 

 

োড়লন্ঠথনর আথলা-ষদালাথনা িড় আসথর ষস ষদবখথি পায়, ষদথশ ষদথশ গ্রাথম গ্রাথম 

িাহার িড়া, গান, শযামাসিংগীি, পদ রাত্ত্রর পর রাত্ত্র ধ্বরয়া গাওনা হইথিথি। কি 

দরূ-দরূাের হইথি মাঠ ঘাি ভাটিয়া ষলাক খািাথরর পুাঁিুবল িাাঁবধ্য়া আবনয়া িবসয়া 

আথি শুবনথি। দথলর অবধ্কারীরা িাহার িাবড় আবসয়া সাবধ্য়া পালা চাবহয়া লইয়া 

বগয়াথি। 
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িািঃ! ভাবর চমৎকার ষিা। কার িাাঁধ্া িড়া?—‘কবির গরু ঠাকুর হিু-’ হরু ঠাকুথরর?– 

না। বনত্িত্্পুথরর হবরহর রায় মহাশথয়র। 

 

এই দশাশ্বথমধ্ ঘাথিই িবসয়া ষিা িাইশ িৎসর  পূথি থ মথন মথন কি ভািাগড়া 

কবরয়াথিিারপর কথি ষস সি ধ্ীথর ধ্ীথর ভুবলয়া ষগল-কথি ধ্ীথর ধ্ীথর নিুন 

খািাপথত্রর িাড়া িাথের অনাদৃি, গপ্ত ষকাণ আশ্রয় কবরয়া বদথনর আথলা হইথি 

মুখ লুকাইয়া রবহল-ষর্ৌিথনর স্বেজাল জীিন-মধ্যাথহ্ন কুয়াশার মথিা বদগথে 

বমলাইয়া ষগল। 

 

  
 

হারাথনা ষর্ৌিথনর বদথক চাবহয়া ষদবখথল িুথকর মথধ্য ষকমন কবরয়া ওথঠ, কি কো 

মথন পথড়-জীিথনর ষস সি বদনথক আর একটিিারও ষেরাথনা র্ায় না? 

 

  
 

দশাশ্বথমধ্ ঘাথি অথনক ষিথলর সথি অপুর ভাি হইয়াথি। বকন্তু এখাথন িাহার িয়বস 

সি ষিথলই সু্কথল পথড়, ষস-ই ষকিল এখনও সু্কথল পথড় নাই। বনত্িত্ পুথর মাি ধ্বরয়া 

ও ষনৌকায় ষিড়াইয়া বদন কািাথনা চুবলি িথি, বকন্তু এখাথন সমিয়বসথদর কাথি বকিু 

পথড় না িবলথি লজ্জা কথর। 

 

িাহা িাড়া দশাশ্বথমধ্ ঘাথি ষর্সি ষিথলর সথি িাহার ভাি হইয়াথি, সিাই অিস্থাপন্ন 

ঘথরর চথল। পল্িুর দাদা একবদন কোয় কোয় িবলয়াবিল ষর্ িাহার িািাথক খুি 

বিথদথশ ষিড়াইথি হয়। অপু িবলয়াবিল-ষকন, ষিামাথদর িুত্ে খুি বশষয-িাবড় আথি? 

 

পিুর দাদা আির্ থ হইয়া িবলল-বশষয-িাবড়? বকথসর ভাই?… 

 

অপু সদুত্তর বদিার পূথি থই ষস িবলল-আমার িািা কন্ট্রাক্টবর কথরন বক না? িা িাড়া 

কাাঁবেথি ষিাি জবমদাবর আথি- িথি আজকাল বকত্স্ত বদথয় কী-ই িা োথক? 

 

এক-একবদন পিকাথল অপু দশাশ্বথমধ্ ঘাথি ষিড়াইথি বগয়া িািার মুথখ পুরাণপাঠ 

ষশাথন। হবরণবশশু শ্বাপদ কিৃথক বনহি হইথল হবরণ-িালথকর ষস্নহাসক্ত রাজবষ থ 

ভারথির করুণ বিরহথিদনা ও পবরথশথষ িাহার মৃিুযর কাবহনী ষষ্ঠী মত্্থর পপঠার 

উপর িবসয়া একমথন শুবনথি শুবনথি িাহার ষচাথখ জল আথস-এবদথক আিার র্খন 

বসেু ষসৌিীথরর রাজা রঘুগণ িাাঁহার স্বরূপ না জাবনয়া ব্রহ্মাবষ থ ভরিথক বশবিকািাহক 

বনরু্ক্ত কথরন-িখন হইথি ষকৌিুহথল ও উৎকিায় িাহার িুক দুিু দুরু কথর, মথন হয় 
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এইিার একিা বকিু ঘটিথি; টঠক ঘিথি। কেকিার ষশথষ পূরিী সূথরর আশীি থাচনটি 

িাহারা ভাবর ভাথলা লাথগ– 

 

কাথল িষ থিৃ পজথনযিং পৃবেিী শসযশাবলনী 

ষলাকািঃ সন্তু বনরাময়ািঃ… 

 

সেযার বদথক মত্্থর মত্্থর শঙ্খ ঘণ্টার ধ্ববনর সথি অস্তসূথর্ থর রািা আভা ও 

পূরিীর মুদ্ধথনার সথি হবরণ-িালথকর বিথয়াগথিদনািুর রাজবষ থর িযো ষর্ন বমশাইয়া 

োথক। 

 

িাবড়থি কাগজ কলম িািার কাথি লইয়া বগয়া িথল-আমায় বলথখ দাও না িািা, ওই 

ষর্ িুবম গাও-কাথল িষ থিু পজথনযিং? 

 

হবরহর খুবশ হইয়া িথল-িুই িুত্ে শূনবস ষখাকা? 

 

-আবম ষিা ষরাজই োবক।–িুবম কাল র্খন ভারথির মা মারা র্াওয়ার কো িলবিথল 

আবম িখন ষিা ষিামার বপিন বদথক িথস-ষষ্ঠীর মত্্থরর ধ্াথপ– 

 

–ষিার বক রকম লাথগ।–ভাথলা লাথগ? 

 

–খু-উ-উ-ি। আবম ষিা ষরাজ ষরাজ শুবন— 

 

অপু বকন্তু একিা কো লুকায়। ষর্বদন িাহার সিীরা োথক, ষসবদন বকন্তু িািার বদথক 

ষস র্ায় না। ষসবদন িািার বনকি বদয়া র্াইথিবিল, িাহার িািা ষদবখথি পাইয়া 

ডাবকল।–ষখাকা, ও ষখাকা– 

 

িাহার সথির িেুটি িবলল-ষিামাথক ষচথন নাবক? 

 

–অপু শুধু্ ঘাড় নাবড়য়া জানায়, হযা াঁ। ষস িািার কাথি আথস নাই ষসবদন। িাহার িািা 

ঘাথি কেকিা কবরথিথি, একো িেুরা পাথি ষির পায়! ষস পল্িুর দাদা িাড়া অনয 

িেুথদর কাথি গল্প কবরয়াথি, কাশীথি িাহথদর িাবড় আথি, িাহারা কাশীথি হাওয়া 

িদলাইথি আবসয়াথি, ষদথশ খুি িড় িাবড়, িাহার িািা কিরাক্টবর কথরন, িা িাড়া 

ষদথশ জবমদাবরও আথি। ষশথষ িথল-বকন্তু জবমদাবর োকথল বক হথি, বকত্স্ত বদথর্ 

কীইিা োথক? 
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িাহার িেুথদর িয়স িাহার অথপক্ষা খুি ষিবশ নয় িবলয়াই ষিাধ্ হয় িাহার িবণ থি 

গথল্পর সথি িাহার ষপাশাক-পবরেথদর অসিবি ধ্রা পথড় না, বিথশষি িাহার সু্ ি 

মুথখর গথণ সি মানাইয়া র্ায়। 

 

  
 

পূবণ থমার বদন কেক ঠাকুথরি ওখাথন ষিশ বভড় হইল। সেযার পি হবরহর কো ষশষ 

কবরর্ী। ঘাথির রানায় িবসয়া বিশ্রাম কবরথিথি, কেক ঠাকুর জথল হাি মুখ ধু্ইথি 

নাবমল। হবরহরথক ষদবখয়া িবলল-এই ষর্ আপবনও আথিন, ষদখথলন ষিা কাি, 

পুবস্নথমর বদনিা—িবল আজ বদনিা ভাথলা আথি, িামন-বভথক্ষ লাগাই।–মাথস মাথস 

এই কাশীথি িামন-বভক্ষা হথল পথর পথনথরা ষসর আধ্মণ কথর চাল পড়থিা-

আজকাল মশাই মহা িামন-বভথক্ষথিও ষলাথক আর ষভথজ না-চাথলর ষিা একিা 

দানাও না-এবদথক বসথক পাাঁথচক হথি, িথি মথধ্য আিার দুথিা অচল 

ষদায়াবন!.মশাথয়র বশক্ষা ষকাোয়? 

 

–বশক্ষা ষিা বিল এ কাশীথিই অথনকবদন আথগ। িথি এি বদন ষদথশই বিলাম-এইিার 

এখাথন এথস িাসা কথর আবি. 
 

—মশাথয়র িাসা বক বনকথি?…একিু চা খাওয়াথি পাথরন?…কবদন ষেথক ভািবচ 

একিু চা োথিা।-এই ষদখুন না, চাদথরর মুথড়ায় চা ষিাঁথধ্ বনথয় বনথয় ঘুবর, িবল না হয় 

ষকাথনা হালুইকথরর ষদাকাথন একিু গরম জল কবরথগ…গলা িথস বগথয়থচ, একিু 

ষলান-চা ষখথল গলািা… 

 

-হযা াঁ হযা াঁ, আসুন না। এই ষিা বনকথিই আমার িাসা-চলুন না? কেকথক লইয়া হবরহর 

িাবড় আবসল। 

 

চা খাওয়ার পাি ষকান কাথল নাই। কড়ায় জল গরম কবরয়া চা পিবর হইল। 

অপু’কথাসার গ্লাথস চা ও ষরকাবিথি বকিু খািার কেথকর সামথন লইয়া আবসল। খািার 

ষদবখয়া কেকঠাকুর ভাবর খুবশ হইল-খািাথরর আশা ষস কথর নাই। 

 

–এটি ষিথল িুত্ে! িািঃ ষিশ ষিথল ষিা আপনার? ভাবর সু্র ষদখথি–িািঃ–এথসা এথসা 

িািা, োক োক কলযাণ ষহাক-ষলান-চা কবরথয়থিন ষিা মশায়?…ষদবখ– 

 

হবরহর িবলল-আপনার বক ষিথলবপথল সি এখাথনই- 
 

–সিংসারই ষনই ষিা ষিথলবপথল?…দশ বিথঘ জবমও ষিবরথয় ষগল অেচ ও মূথলও 

হাভাি-জবম ক’বিথঘ র্বদ আজ োকথিা-ষিা আজ বক এই এিদথূর আবস।–আপবনও 
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ষর্মন!…এসি বক আর ষদশ মশাই?…বিথশ্বশ্বর অবিবশয মাোয় োকুন-এমন 

শীিকাল র্াথচ্চ মশাই-না একিু ষখজরু রস, না একিু গড় পািাবল–আমার বনথজর 

মশাই দু’কুবড় ষখজরু গাি– 

 

–মশাইথয়র ষদশিা ষকাোয়? 

 

–সািক্ষীথরর সবন্নকি-িাদুথড়-শীিলকাটি জাথনন? শীিলকাটঠর চকবত্তরা খুি 

ঘিানাহবরহর িামাক সাত্জয়া বনথজ কথয়ক িান বদয়া কেক ঠাকুথির হাথি বদয়া 

িবলল-খান— 

 

–বকিু না মশায়, োগন মাথসর বদথক ষিা র্াই-একিা িাগান আথি, বদথয় আবস বিবক্ল 

কথর- আমরা আিার ষশ্রাত্ত্রয় বকনা?… িা জবম দশ বিথঘ বিল িাই িেক বদথয় পণ 

ষজাগাড় করলাম–বিথয়ও করলাম। –মশাই দশ িির ঘর করলাম। –হল বক জাথনন? 

সেযাথিলা রান্নাঘথরর চাল ষেথক কুমথড়া কািথি বগথয়থচ-বিল মশাই ষসখাথন সাপ 

আমার জথনয পিবর হথয়-হাথি বদথয়থচ কামথড়–আবম আিার ষনই ষসবদন িাবড়–

ষকইিা িবদয কিথরজ ষদবখথয়থচ, ষকই িা কথরথচ-পািুবলর ঘাি পার হত্চ্চ–গাথয়র 

মথহশ সাধু্খ ওপার ষেথক আসথচ, আমায় িথল্লবশগবগর িাবড় র্ান মশায়—আপনার 

িাবড় িড় বিপদ-বক বিপদ িা িথল না-িাবড় ষপৌৌঁথি ষদবখ আথগর রাত্ত্রথিই ষিৌ ষিা 

বগথয়থচ মাথর!–এই ষগাল িযাপার মশাই…জবমথক জবমও ষগল।– এবদথকও–। ষসই 

ষেথক িবল র্াই, ষদথশ ষেথক আর কী-ই িা হথি।–ষকাথেথক পাথিা বিন-চারশ িাকা 

ষর্ আিার বিথয় করথিা?…র্াই বিশ্বনাথের ওখাথন.অন্নকক্টিা ষিা হথি না…আজ 

িির আথষ্টক হথয় ষগল-এক খুড়িুথিা ভাই আথি৷–জবমজমা সামানয র্া একিু আথি, 

দখল কথর িথস আথিিথল ষিামার ভাগ ষনই।–ষিশ িাপু, ষনই ষিা ষনই।–ষগালমাথলর 

মথধ্য কখখথনা আবম র্াথিা না-কিথগ র্া দখল। উটঠ মশাই–আপনাি এখাথন ষিশ চা 

খাওয়া ষগল-আপনার ষিথলটি ষকাোয় ষগল? ষিশ ষিথল, খাসা ষিথল– 

 

পুরাথনা চামড়ায় িাবল ষদওয়া কযাবম্বথসর জিুা ষজাড়ািা োবড়য়া লইয়া কেকঠাকুর 

পাথয় বদয়া দিাজার কাথি আবসল-র্াইথি র্াইথি িবলল-কালও লাগাথিা িামনবভথক্ষয-

ষদবখ বক হয়— 
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একত্ত্রিংশ পবরথেদ 
হবরহথরর িাসািা বিথশষ ভাথলা নয়। বনথচর িলায় সযাৎথসাাঁথি ঘর, িাও মাত্র দুখাবন, 

এি অেকার ষর্ হঠাৎ িাবহর হইথি আবসথল ঘথরর ষকাথনা ত্জবনস নজথর পথড় না। 

এরকম স্থাথন সি থজয়া কখনও িাস কথর নাই, িাহাথদর ষদথশর িাবড় পুরাথনা হইথলও 

ষরৌদ্রহাওয়া ষখবলিার িড় িড় দরজা জাথনালা বিল, ষসকাথলর উাঁচু বভথির ষকাঠা, খিু 

খিু কবরি, শুকনা। এ িাসার সযাৎথসাঁথি ষমথজ ও অেকাথর সি থজয়ার মাো ধ্থর। 

অপু ষিা ষমাথিই ঘথর োথক না, সূর্ থাথলাকপুষ্ট নিীন িিুর নযায়। শুধু্ আথলার বদথক 

িার মুখটি োথক বেরাথনা, বনত্িত্্পুথরর মুক্ত মাথঠ, নদীর আথলা হাওয়ায় মানুষ 

হইয়া এই িদ্ধঘথরর অেকাথর িার প্রাণ হাাঁপাইয়া ওথঠ, একদিও ষস ষসখাথন বিটষ্ঠথি 

পাথর না। 

 

কাশী ষদবখয়া ষস একিু বনরাশ হইয়াথি। িড় িড় িাবড়ঘর োবকথল বক হইথি, এখাথন 

িন নাই ষমাথিই। 

 

সেযার বদথক একবদন কেকঠাকুর হবরহথরর িাসায় আবসল। একো ওকোর পর 

িবলল-কই আপনার ষিথলথক ষদখবচ ষন? 

 

হবরহর িবলল–ষকাোয় ষিবরথয়থচ ষখলা করথি, দশাশ্বথমঘ ঘাথির বদথকই ষিাধ্ হয় 

ষিবরথয়থচ– 

 

কেকঠাকুর উড়াবনর প্রাথে বক দ্রিয খুবলথি খুবলথি িবলল-আপনার ষিথলর সথি িড় 

ষভাি হথয় বগথয়থচ মশাই-ষসবদন ঘাথি কাথি ষডথক িবসথয় অথনকক্ষণ ওর সথি কো 

কইলাম-কবড় ষখলথি ভাথলািাথস িাই এই দুথিা িড় িড় সমুথদ্রর কবড় ষসবদন ব্রথির 

বসথধ্ কারা বদইবিল, ভািলাম ওথক বদথয় আবস-ষরথখ বদন আপবন, ও এথল ষদথিন– 

 

অগ্রহায়ণ মাথসর ষশথি অপু িািাথক ধ্বরল ষস সু্কথল ভবিথ হইথি। িবলল-সিাই পথড় 

ইসু্কথল িািা, আবমও পড়থিা-ওই ষিা গবলর ষমাড় িাবড়থয় একিুখাবন বগথয়ই ভাথলা 

ইসু্কল– 

 

হবরহর ষিথলথক সু্কথল ভবিথ কবরয়া বদল। র্বদও িাত্রিৃবত্তসু্কল িথি ইিংরাত্জ পড়াও হয়। 

প্রসন্ন গরুমশাথয়র পাঠশালা িাবড়য়া ষদওয়ার পথর-ষস। প্রায় চার পাাঁচ িির হইয়া 

বগয়াথি-এই িাহার পুনরায় অনয বিদযালথয় ভবিথ হওয়া। 

 

মাঘ মাথসর মাোমাত্ে কেকঠাকুর এক িুকরা িাবলর কাগজ হাথি একবদন হবরহথরর 

িাসায় আবসয়া হাত্জর। কাগথজর িুকরা ষদখাইয়া িবলল-ষদখুন ষিা মশাই পথড়, এই 

রকম র্বদ বলবখ িথি হয়? 
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হবরহর পবড়য়া ষদবখল, কাশীিাসী রামথগাপাল চক্রিিী নাথম ষকাথনা ষলাক 

কেকঠাকুথরর নাথম স্বগ্রাথমর দশবিঘা জবম দানপত্র বলবখয়া বদথিথি, অমকু অমকু 

সাক্ষী, স্থান দশাশ্বথমধ্ ঘাি, অমুক িাবরখ। কেকঠাকুর িবলল-িযাপারিা বক জাথনন! 

আমাথদর ষদথশ কুমুথর গ্রাথমর রামথগাপাল চকৃবত্ত ভাবর পত্িি বিথলন, মরিার িির 

খাথনক আথগ আমাথক িথল্পন-রামধ্ন, ষিামার ষিা বকিু ষনই, ভািবচ ষিামাথক বিথঘ 

দথশক জবম দান করি।–িুবম ষনথি বক? িা ভািলাম সদব্রাহ্মণ, বদথি চাথেন, 

ষদাথ ষই িা বক? িারপর বিবন মুথখ মুথখ জবমিা আমায় বদথয় বদথলন। বদথলন বদথলন-

এিকাল িি গা কবরবন, কাশীথিই োকথিা, ষদথশ ঘথর োকথিা না, বক হথি জবম? 

িারপর চাকবত্ত মশায় ষগথলন মারা। জবমর দানিা মুথখ মুথখই রথয় ষগল। এিকাল 

পথর ভািবচ ষদথশ ষাথিা-ষিথলবপথল না হথল বক আর মানুষ মশাই? আপনাথক িলথি 

বক, শ’বিথনক িাকা হাথি কথরবচ-কথরবচ জলাহার কথর.মশাই-আর শ’দুই িাকা 

ষপথল ষশ্রাত্ত্রয় ঘথরর ষমথয় পাওয়া র্ায়–িা র্বদ িাই ঘথি, িথি জবমিা দরকার হথি 

ষিা? ভািলুম মুথখ মুথখ দান, ষস বক আর চাকবত্ত মশাই-এর ষিথলরা মানথি? ষভথি 

বচথে এই কাগজখানা িথস িথস বলবখবচ-বনথজই বলবখবচ মশাই, সাইিই সি-দুজন 

সাক্ষী, সি িানাথনা-ষদবখ ষলখা কাগজ র্বদ মাথন। বগথয় িলথিা এই দযাথখা ষিামার 

িািা এই জবমিা দান কথরথচন– 

 

উটঠিার সময় কেকঠাকুর িবলল-ভাথলা কো মশাই, মিলিাথর মাধ্িী-পূবণ থমার বদন 

আপনার ষিথলথক আবম সথি কথর বনথয় র্াথিা ওই ষিওিার রাজার ঠাকুথরর িাবড়থি, 

টঠক মানমত্্থরর গাথয়ই এথকিাথর। সথের পর িির িির ব্রাহ্মণথভাজন করায় বক 

না। একিু সগথি থ িবলল-আমায় একখানা কথর ষনমেন্ন পত্তর দযায়, ষিশ ভাথলা 

খাওয়ায়, চমৎকার। আবম এথস বনথয় র্াথিা ষসবদন বকন্তু। 

 

মাঘী–পূবণ থমার বদন ষশষরাত্ত্র হইথি পথে স্নানাধ্ীথদর বভড় ষদবখয়া সি থজয়া অিাক 

হইয়া ষগল। দথল দথল ষমথয় পুরুথষ ‘জয় বিশ্বনােজী বক জয়’, ‘ষিাথলা ষিাম’, ‘ষিাথলা 

ষিাম’ িবলথি িবলথি দুরে মাথঘর শীিথক উথপক্ষা কবরয়া স্নাথনর জনয চবলয়াথি। 

একিু ষিলা হইথল পাঞ্জািী রীথলাকটির সথি সি থজয়াও স্নান কবরথি ষগাল–গিার 

ঘাথির জল, বসাঁবড়, মত্্র, পে সি উৎসিথিথশ সত্জি নরনারীথি পূণ থ। জথল নামা 

এক দুিঃসাধ্য িযাপার। ষষ্ঠীর মত্্থর লাল বনশান উবড়থিথি। 

 

সেযার আথগ কেকঠাকুর অপুথক লাইথি আবসল। সি থজয়া িবলল-পাটঠথয় দাও বগথয়, 

ষকউ ষনই, অপুর ওপর একিা দাম হথয়থচ, দশাশ্বথমধ্ ঘাথি ওথক ষডথক কাথি িবসথয় 

গল্প কথর, একবদন নাবক ষপাথপ বকথন খাইথয়থচ-পাটঠথয় দাও, ষলাক ভাথলা– 
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অপু প্রেথম কেকঠাকুথরর সথি িাহার িাসায় ষগল। ষখালার ঘর, মাটির ষদওয়াথলর 

নানাস্থাথন খবড় বদয়া বহসাি ষলখা। নমুনা– 

 

বসয়ারথসাথলর রানীর িাবড় ভাগিি পাঠ …৪ ্ 

 

মুসম্মি কুোর ঠাকুর িাবড়… ওই … … ২ ্ 

 

ধ্ারক লালজী ষদথির একবদথনর ষখারাবক… ৪।০ 

 

বিথশষ বকিু আসিািপি্র নাই। একখানা সিু ষচৌবক পািা, একিা ষিাি টিথনর 

ষিারি, একিা দবড়-িািাথনা আলনা, একথজাড়া খড়ম। ষদওয়াথলর গাথয় ষপথরথক 

একিা িড় পদ্মিীথজর মালা িািাথনা। 

 

কেকঠাকুর িবলল-কমলথলিুখাথি? 

 

অপু ঘাড় নাবড়য়া িবলল-আথি আপনার? 

 

বক জাবন ষকন এই কেকঠাকুথরর কাথি িাহার ষকাথনাপ্রকার লজ্জা বক সিংথকাচ ষিাধ্ 

হইথিবিল না। ষলিুর ষখাসা িাড়াইথি িাড়াইথি ত্জজ্ঞাসা কবরল-‘কাথল িষ থিৃ 

পজথনযিং’ জাথনন আপবন? 

 

–কাথল িষ থিু পজথনযিং? খুি জাবন, ষরাজ িবল ষিা, একবদন শুথনা না— 

 

এখন িলুন না একটিিার? 

 

কেক সুর কবরয়া িবলল িথি। বকন্তু অপুর মথন হইল িাহার িািার মুথখ শুবনথল 

আরও ভাথলা লাথগ, কেথকর গলা িড় ষমািা। 

 

ষদথশ লইয়া র্াইিার জনয কেকঠাকুর নানা খুচুরা মাটির ও পােথরর ত্জবনস—পুিুল, 

ষখলনা, বশিবলি মালা, কাথঠর কাঁ কই সিংগ্রহ কবরয়া রাবখয়াথি। অপুথক ষদখাইয়া 

িবলল-কাশীর ত্জবনস, সিাই িলথি বক এথনচ ষদবখ! িাই বনথয় র্াথিা– 

 

নানা সরু গবল পার হইয়া একিা অেকার িাবড়র দরজার সামথন আবসয়া কেকঠাকুর 

দাাঁড়াইল। বনচু দরজা বদয়া অবি কথষ্ট কেথকর সথি েুবকয়া অপুর মথন হইল িাবড়িায় 

ষকহ ষকাোও নাই, সি বনেুম। কেকঠাকুর দু’একিার গলায় কাবশর শব্দ কবরথি ষক 

একজন দালাথনর চারপাই হইথি ঘুম ভাটিয়া উটঠয়া ষমািা গলায় বহত্্থি বক 

ত্জজ্ঞাসা কবরল, অপু িযাহা িুত্েথি পাবরল না। কেকঠাকুর পবরচয় বদিার পথরও 
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মথন হইল ষলাকিা িাহাথক বচথনও না িা িাহাথদর আগমন প্রিযাশাও কথর নাই। পথর 

ষলাকিা ষর্ন একিু বিরত্ক্তর সবহি কাহাথক বক ত্জজ্ঞাসা কবরথি ষগল। বকন্তু বেবরথি 

এি ষদবর কবরথি লাবগল ষর্, অপুর মথন হইল হয়থিা ইহারা িবলথি ষিামাথদর ষিা 

বনমন্ত্রণ হয় নাই, র্াও ষিামরা। র্াহযা াঁই হউক, অেকাথর ঠায় পথনথরা বমবনি 

দাাঁড়াইিার পথর ষলাকিা বেবরয়া আবসয়া দালাথনর একস্থাথন আধ্-অেকাথর 

খানকিক শালপািা পাবিয়া ইহাথদর িসাইয়া বদল। একিা ষমািা বপিথলর ষলািায় 

জল বদয়া বগয়াথি। কেকঠাকুর ষর্ন ভথয় ভথয় বগয়া আসথনর উপর িবসল। রাজার 

িাবড়, বক না জাবন খাওয়ায়? অধ্ীর আগ্রথহ অপু প্রায় আরও বিশ বমবনি পািা পাবিয়া 

িবসয়া রবহল-কাহারও ষদখা নাই। বনমন্ত্রণ খাইথি পাইিার বনিয়িার সম্বথে র্খন 

পুনরায় অপুর মথন সথ্হ ষদখা বদথিথি টঠক ষসই সময় পবরথিষ্টার আবিভথািরূপ 

অঘিন ঘটিল। ষমািা ষমািা আিার পুরী ও স্বাদ-গেহীন ষিগথনর ঘণ্ট-ষশথষ খুি িড় 

িড় লাডু়। অপু কামড়াইথি বগয়া লাডু়থি দাাঁি িসাইথি পাবরল না, এি কটঠন। 

কেকঠাকুর চাবহয়া চাবহয়া ষসই ষমািা পুরী খান দশ-িাথরা আগ্রথহর সবহি খাইল। 

মাথে মাথে অপুর বদথক চাবহয়া িবলথিবিল–ষপি ভথর খাও, লজ্জা ষকাথরা না, ষিশ 

খাওয়ায়।–ষিশ লাডু় না? দাাঁথি এখনও খুি ষজার আথি, ষিশ বচিুথি পাবর। 

 

একশি িৎসর  একসথি োবকথলও ষকহ হয়থিা আমার হৃদথয়র িাবহথর োবকয়া র্ায়। 

র্বদ না ষকাথনা বিথশষ ঘিনায় ষস আমার হৃদথয়র কিাি খুবলথি পাথর। আজকার এই 

বনমন্ত্রণ খাইথি আসার অনাদর, অিজ্ঞা, অপু িালক হইথলও িুত্ের্াবিল। িাহার 

পরও এই খাইিার ষলাথভ ও আনথ্ অপুর অেরিম হৃদথয় ঘা লাবগল। িাহার মথন 

হইল এ কেকঠাকুর অবি অভাজন। ভাবিল, কেকঠাকুর কখনও বকিু ষখথি পায় 

না, আহা, এই লাডু় িাই আমন কথর খাথে-ওথক একবদন মাথক িথল িাসাথি ষনমেন্ন 

কথর খাওয়াথিা– 

 

করুণা ভাথলািাসার সি ষচথয় মূলযিান মশলা, িার গাাঁেুবন িড় পাকা হয়। িাহার 

পশশি মথন এই বিথদশী, দুবদথনর পবরবচি, িািাবল কেকঠাকুর িাহার বদবদ ও 

গলকীর সথি এক হাথর গাাঁো হইয়া ষগল সুদ্ধ এক লাডু় খাইিার অধ্ীর ষলাথভর 

ভবিথি। 

 

ইহার অল্পবদন পথরই কেকঠাকুর ষদথশ চবলয়া ষগল। রাজঘাথির ষস্টশথন 

কেকঠাকুথরর বনি থেবিশথর্য হবরহর অপুথক সথি কবরয়া িাহাথক গাবড়থি িুবলয়া 

বদথি ষগল। হবিহথরর মথন হইল আজ িাইশ িৎসর  পূথি থ ষস র্াহা কবরথি ষদথশ 

বগয়াবিল-এ িযত্ক্ত িাহার িিথমান িয়থসর ষচথয়ও অেি আি িৎসর  ষিবশ িয়থস 

িাহযা াঁই কবরথি অে থাৎ নূিন কবরয়া সিংসার পাবিথি ষদথশ চবলয়াথি। সিুরািং িাাঁহারই 
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িা িয়সিা এমন বক হইয়াথি? ষকান কাজ কবরিার সমথয়র অভাি হইথি পাথর 

িাহার? 

 

গাবড় িাবড়থল অপুর ষচাথখ জল আবসল। িালথকর প্রাথণ সমথয় সমথয় িয়স্ক ষলাথকর 

উপর স্থায়ী সবিযকার ষমহ আথস। দুল থভ িবলয়াই িাহা িড় মূলযিান। 

 

  
 

মাঘ মাথসর ষশথষর বদথক একবদন হবরহর হঠাৎ িাবড় েুবকয়াই উঠাথনর ধ্াথর িবসয়া 

পবড়ল। সি থজয়া বক কবরথিবিল, কাজ ষেবলয়া িাড়ািাবড় উটঠয়া আবসয়া িবলল-বক 

হথয়থচ, এমন কথর িথস পড়থল ষর্? স্বামীর মুথখর বদথক চাবহয়া বকন্তু মুথখর কোিা 

িাহার মুথখই রবহয়া ষগল। হবরহথরর ষচাখ দুিা জিােুথলর মথিা লাল, ডান হািখানা 

ষর্ন কাাঁবপথিথি। সি থজয়া হাি ধ্বরয়া িুবলথি আবসথি ষস ষঘার-ষঘার আেন্নভাথি 

িবলল-ষখাকা ষকাোয় ষগল? ষখাকা? 

 

সি থজয়া গাথয় হাি বদয়া ষদবখল জ্বথর িাহার গা পুবড়য়া র্াইথিথি। সস্তপথণ হাি 

ধ্বিয়া ঘথর লইয়া বগয়া িাহাথক বিিানায় ষশায়াইয়া বদয়া িবলল-অপু আসথচ, িাথক 

ষডথক বনথয় বগথয়থচ ওপথরর ওই ন্িািু, ষিাধ্ হয় ষগাধু্বলয়ার ষমাথড় িার ষদাকাথন 

বনথয় বগথয়থচ– 

 

অপু ষদাকাথন র্ায় নাই, ন্িািুর ঘথরর সামথন িাথদ িবসয়া িবসয়া িই পবড়থিবিল। 

মাসখাথনক হইল ন্িািুর সথি অপুর খুি আলাপ জবময়াথি। ন্িািুর িয়স কি 

িাহা টঠক কবরয়া িুত্েিার ক্ষমিা িাহার হয় নাই, িথি িাহার িািার ষচথয় ষিাি মথন 

হয়। ন্িািুর উপথরর ঘথর ষস অথনকগবল িই আবিষ্কার কবরয়াথিা-ন্িািু র্খন 

ঘথর োথক িখন িই লইয়া িাথদ িবসয়া পথড়। বকন্তু ভয় হয় পাথি ন্িাি ুপবড়থি না 

বদয়া িই কবড়য়া লয়, কারণ একবদন ষসরাপ িযাপার ঘটিয়াবিল। িাথদর এক ষকাথণ 

ষরৌথদ্র িবসয়া অপু িই পবড়থিবিল, ন্িািুঘথরর বভির বক খুাঁজথি খুাঁজথি িাবহথর 

আবসয়া িাহাথক ষদবখথি পাইয়া ধ্মক বদয়া িবলল-আথরা ষরথখ দাও, ষিামার িথস 

িথস র্ি ওই সি িই পড়া, ষকাোকার ত্জবনস ষকাোয় রাথখ। িার টঠক ষনই, কাথজর 

সময় খুাঁথজ ষমথল না-র্াও, রাথখা িই, র্াও– 

 

ষস ষিা ঘথরর অনয ষকাথনা ত্জবনথস হাি ষদয় না, িথি িাহাথক িবকিার কারণ বক? 

ষসই হইথি ষস ভথয় ভথয় রই লইয়া োথক। 
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ন্িািু সেযার সময় ষিবর কাটিয়া ভাথলা জামা কাপড় পবরয়া বশবশ হইথি বক গে 

মাবখয়া ষরাজ ষিড়াইথি র্ায়। অপুর গাথয় একবদন একিু বশবশ হইথি িড়াইয়া 

বদয়াবিল, ষিশ ভুবরভুথর গেিা। 

 

সেযার পরও ষস আথগ আথগ ন্িািুর ঘথর পবড়থি র্াইি। বকন্তু সেযার পথর 

ন্িািু আলমাবর হইথি একিা ষিািল লইয়া লাল-মথিা একিা ঔষধ্ খায়। ষস সমথয় 

ষস একবদন ঘথর বগয়া পবড়থল িাহাথক ভারী িবকয়াবিল। ন্িািুথদর ঘথর উটঠিার 

বসাঁবড় অনযবদথক-আর একবদন রাথত্র হঠাৎ ওপথরর ঘথর বগয়া ষস ষদবখয়াবিল একটি 

ষক রীথলাক ঘথরর মথধ্য িবসয়া আথি। িাহাথক ষদবখয়া ন্িািু িবলয়াবিল–এখন 

র্াও অপূি থ, ইবন আমার শালী-ষদখথি এথসথচন, এখুবন চথল র্াথিন। বেবরয়া আবসথি 

আবসথি ষস শুবনয়াবিল ন্িািু িবলথিথি-ও আমাথদর বনথচর ভাড়াথির ষিথল–বকিু 

ষিাথে-ষসাথে না। 

 

ন্িািু িাহথক প্রায়ই িাহার মার কো ত্জজ্ঞাসা কথর। িথল-ষিামার মাথক িথল পান 

বনথয় এথসা বদবক? আমার চাকবরিা পান সাজথি জাথন না– 

 

অপু মাথয়র কাথি আিদার কবরয়া ওপথর প্রায়ই পান আথন। ন্িািু মাথে মাথে 

িথল– ষিামার মা আমার কো বকিু িথলন-িথলন নাবক-না?– 

 

অপু িাবড় আবসয়া মাথক িথল–ন্িািু ষিশ ষলাক মা–ষিামার কো ষরাজ ত্জথজ্ঞস 

কথর– 

 

–আমার কো? আমার কো বক ত্জথজ্ঞস কথর— 

 

–িলবিল ষিামার মাথক ষিাথলা, আবম িার কো ত্জথজ্ঞস কবর-িবর–ষিশ ষলাক— 

 

–করুক ষগ—িুই পাাঁত্জ ষিথল অি ওপথরর ঘথর র্াস-িাস ষকন? বিথকথল ওপথর িথস 

িুথস বক কবিস? 

 

  
 

হবরহথরর জ্বরিা একিু কবমল। অপু সু্কল হইথি আবসয়া িই নামাইয়া রাবখথিথি। 

পাথয়র শব্দ পাইয়া হবরহর িবলল-ষখাকা এথসা, একিু িথসা িািা– 

 

অপু িবসয়া িবসয়া সু্কথলর গল্প কবরথি লাবগল। হাবসমুথখ বনচু সুথর িবলল-এই দুমাস 

ষিা সু্কথল বগা াঁইবচ, এরই মথধ্য িািা, সু্কথলর সিাই খুি ভাথলািাথস, ষরাজ ষরাজ োস্ট 
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িবস-সু্কথল আমাথদর ক্লাথস একখানা কাগজ িাবপথয় িাি করথি এক মাস অের। 

আমাথক ষসই দষল বনথয় ষচ–ষিামায় ষদখাথিা িািা ষিিুথল– 

 

হবরহথরর িুথকর বভিরিা মমিায় ষিদনায় ষকমন কথর। অপু একখানা কাগজ িাবহর 

কবরয়া িথল–একিা ষলখা বলথখবচ-কাগজখানা িাপাথি িথলথচ, আমার নাথম-বকন্তু 

র্ারা দুিাকা কথর চাাঁদা ষদথি শুধু্ িাথদরই ষলখা িাপথি িথলথচ-দুিাকা ষদথি িািা? 

 

হবরহর অধ্ীর আগ্রথহ ষিথলর হাি হইথি কাগজখানা লইয়া পবড়থি শুরু কথর। ষিথল 

ষর্ ষলথখ, ষস খির ষস জাবনি না। রাজপুথত্রর মৃগয়ার গল্প সু্র িানাথনা, হবরহর 

খুবশ হইয়া িাবলথশ ভরা বদয়া উটঠয়া িথস, িথল-িুই বলবখবচস ষখাকা? 

 

-আবম ষিা আরও কি বলবখবচ িািা, ভূথির গল্প, রাজকথনযর-িাবড় োকথি রানুবদর 

খািায় বলথখ বলথখ বদিাম ষিা– 

 

সি থজয়া িাকার নাম শুবনয়া বদথি চাথহ না। স্বামী অসুথখ পবড়য়া এ অিস্থায় র্াহা 

আথি িাহা সিংসাথরর খরথচই কুলাইথি না, দরকার নাই িাপাথনা কাগথজ। হবরহর 

িুোইয়া িবলয়া িাকা ষদওয়ায়, িথল–দাও বগথয়, আহা ষখাকার ষলখািা িাবপথয় আসকু, 

ষসথর উথঠ পবেয করথলই ঠাকুর-িাবড়র ভাগিি পাঠিা ষিা টঠকই রথয়থচ-ওথিও ষিা 

ষগািা দথশক িাকা পাথিা– 

 

বদন দুই পথর অপু বনরাশ মুথখ রািা ষঠা াঁি েুলাইয়া িািার কাথি চুবপ চুবপ আবসয়া 

িথল–হথলা না িািা। িাপাখানাওয়ালার ষলাথকরা ষিবশ দাম ষচথয়থচ, িাই আজ সু্কথল 

িথল বদথয়থচ, চার িাকা কথর চাাঁদা চাই– 

 

ষিথলর মুথখর বনরাশার ভাি হবরহথরর িুথক খচ্ কবরয়া বিাঁথধ্। খাবনকক্ষণ অনয কোর 

পর ষস িথল-দযাখ বদবক ষখাকা ষিার মা ষকাোয় ষগল।…িাবলথশর িলা হইথি চাবির 

ষোথলা িাবহর কবরয়া বদয়া িথল-চুবপ চুবপ ওই কাথঠর িাপ িাে, ষর্িাথি আমার 

কত্ঞ্চর কলথমর িাত্িল আথি, ওইথি ষখাল ষিা?…ষকাথণ দাখা ষিা কিাকা আথি? 

িাহার পর হবরহর সেপ থথণ িােথখালা-বনরি পুথত্রর বদথক মমিার ষচাথখ চাবহয়া 

োথক। অথিাধ্, অথিাধ্, বনিাে অথিাধ্!.ওর সু্র, শূদ্র চাাঁথদর মথিা ললািটি ওর 

মাথয়র ললাি, ষচাখ দুটি ওর মাথয়র ষচাখ। র্খন হবরহর প্রেম ষর্ৌিথন বিিাহ কবরয়া 

রীথক ঘথর আথন, নিিধূ্ সি থজয়ার অবিকল ষসই মুথখর হাবস এগাথরা িিথরর অপুর 

অনাবিল, নিীন মুথখ। 

 

অকারথণ হবরহথরর িুথকর মথধ্য ষস্নহসমুদ্র উথিল উত্তাল হইয়া উটঠয়া ষচাথখ জল 

ভবরয়া আথন। 
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অপু ষর্ন প্রেম িসথের নিবকশলয়, িাহার মুথখর আন্ ষর্ন প্রভাথির নি-অরুণ 

আভা, িার ডাগর ডাগর নীলাভ ষচাখ দুটির চাহবনর মথধ্য বনথজর অিীি 

ষর্ৌিনবদথনর ষস অসীম স্বে, সুনীল পাহাথড়র নিীন শালিারুথশ্রণীর উল্লাস-

মম থর.কুলহারা সমুথদ্রর দরূাগি সিংগীিধ্ববন। 

 

অপু চুবপ চুবপ িািাথক ষদখাইয়া িথল—চারথি িাকা আথি িািা!—হবরহবর সময় 

অসমথয়র জনয িাকা কয়টি রাবখয়া বদয়াথি বনথজর িাথে লুকাইয়া, রী জাথন না, 

কাথজই ষস বনত্িেমথন িবলথি পাবরল–বনথয় র্া ষখাকা, চাাঁদা বদথয় বদস, বকন্তু ষিার 

মাথক ষর্ন িবলসথন। 

 

অপু খুবশর সুথর িথল-িাপা ষিিুথল ষিামায় ষদখাথিা িািা, আমার নাথম িাবপথয় ষদথি 

িথলথচ—এই ষসামিাথরর পথরর ষসামিাথর ষিরুথি— 

 

  
 

পরবদন সকাল হইথি হবরহথরর অসুখ আিার িাবড়ল। 

 

সি থজয়া ভয় পাইয়া ষিথলথক িবলল-ন্িািুথক িলথগ র্া ষিা—একিার এথস ষদথখ 

র্ান– 

 

ন্িািু ষদবখয়া িবলল-একজন ডাক্তার ডাকথি হথি অপূি থ, ষিামার মাথক িথলা। 

 

পিকাথল ন্িািুই একজন ডাক্তার সথি কবরয়া আবনল। ডাক্তার ষদবখয়া শুবনয়া 

িবলল— ঠািা ষলথগ হথয়থচ, ব্রাথঙ্কা-বনথমাবনয়া-ভাথলা নাবস থিং চাই,–বনথচর ঘথর বক 

এমবন কথর। োথক!… ষখাকা, িুবম একিা বশবশ বনথয় এথসা আমায় ডাক্তারখানায়, 

ওষুধ্ ষদথিা– 

 

অপু কয়বদন বগয়া দশাশ্বথমধ্ ঘাথির উপর ডাক্তাথরর বডসথপন্সাবর হইথি ঔষধ্ 

আবনল। 

 

বিথশষ ষকাথনা েল ষদখা ষগল না। বদন বদন হবরহর দুি থল হইয়া পবড়থি লাবগল। 

এবদথক িাকা ষর্ কয়টি বিল-বভত্জথি ও পথেয খরচ হইয়া ষগল। ডাক্তার িবলল, অেি 

এক ষসরা কবরয়া দুধ্ ও অনযানয েল না খাইথি বদথল ষরাগী দুি থল হইয়া পবড়থি। সাথড় 

বিন িাকা দাথমর একিা বিলািী পথেযর িযিস্থাও বদয়া ষগল। বিথদশী-বিভূই জায়গা। 

একিার ষদবখয়া সাহস ষদয় এমন ষলাক নাই, সি থজয়া চাবরবদক অেকার ষদবখল। 
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এই বিপথদর মথধ্য সি থজয়া আিার এক নূিন বিপথদ পড়ল। উপথরর িাথদ দাাঁড়াইয়া 

েুাঁ বকয়া ষদবখথল রাাঁবধ্িার ঘর ষদখা র্ায়। ইবিপূথি থও ষস মাথে মাথে ন্িািুথক িাদ 

হইথি িার রান্নাঘথরর বদথক উাঁবকেুাঁ বক মাবরথি ষদবখয়াথি, সম্প্রবি হবরহথরর অসখু 

হইিার পর হইথি ন্িািু িড় িাড়াইয়া িুবলল। নানা অবিলায় ষস বদথন দশিার ঘথরর 

মথধ্য আথস-আথগ আথগ অপুথক আড়াল কবরয়া ত্জজ্ঞাসা কবরি-আজকাল 

সরাসবরই িাহাথক সথম্বাধ্ন কবরয়া কোিািথা িথল। প্রেমিা সি থজয়া বকিু মথন কথর 

নাই-িরিং বিপথদর সমথয় এই অনাত্মীয় ষলাকটি র্থেষ্ট সাহার্য ও ষদখাশুনা কবরথিথি 

ভাবিয়া মথন মথন কৃিজ্ঞই বিল, বকন্তু ক্রথমই ষর্ন িাহার মথন হইথি লাবগল ষর্, এই 

ষর্ িাড়ািাবড়-ইহা ষকাোর্ ষর্ন ষিখাপ ষঠবকথিথি। ন্িািু বনথজ পান বকবনয়া 

আবনয়া সম্মুথখ রাবখয়া িথল–চাকরথদর হাথি পান সাজা–জীিনিা ষগল ষিৌঠাকুরন—

সাজনু বদবক একিার–িাহাথিও সি থজয়া ষদাষ ধ্থর নাই, িরিং এই প্রিাসী 

আত্মীয়থস্নহিত্ঞ্চি ষলাকটির উপর মথন মথন একিু করুণাই হইি-বকন্তু ঘবনষ্ঠিা 

ক্রথম ষশাভনিার সীমা বডিাইথি চবলল। আজকাল পান আবনয়া িথল-রাথখা বদবক 

ষিৌঠাকরুন। হাি হইথি সি থজয়া লইথি-এইরূপই ষর্ন চায়। অপু ষিা পাগল-

অবধ্কািংশ সময়ই িািীথি িাহাথক খুাঁত্জয়া ষমথল না-ওঘথর হবরহর অশচিনয অিস্থায় 

পবড়য়া োথক-আর টঠক ষসই সময়টিথিই ন্িািু ঘথর আবসথি ষরাগী 

ষদবখথি!..িলিুিায় একোওকোয় আধ্ঘণ্টা না কািাইয়া ষস ঘর হইথি র্ায় না। 

িথল—ষকাথনা ভয় ষনই ষিৌঠাকরুন-আবম আবি ওপথর-অপূি থ োথক না োথক-ওই 

বসাঁবড়িার ওপর বগথয় ষডথকা না! বিপথদর সময় অি িািথি ষগথল…একিু চুন দাও 

ষিা! ষিা াঁিা ষনই? আহা আিুথলর মাোথি কথরই একিু দাও না অমবন– 

 

হবরহথরর জ্ঞান হইথলই ষিথলর জনয অবস্থর হইর্া উথঠ। এবদথক ওবদথক চাবহয়া 

ক্ষীণসুথর িথল–ষখাকা কই! ষখাকা কই!…সি থজয়া িথল-আসথচ, িাই বক হিোড়া 

ষিথল একিু কাথি িসথি…ষিবরথর্থচ িুত্ে ষসই ঘাথি। ষিথল িাবড় এথল িথল-িসথি 

পাবরসথন একিু কাথি। ষখাকা ষখাকা কথর পাগল-ষখাকার ষিা ষভথি ঘুম ষনই—র্া 

িসথগ, র্া, গাথয় মাোয় একিু হাি িুবলথয় বদথি ষনই িুত্ে? ষিথল হথয় স্বগথগ ঘণ্টা 

ষদথিন বক না? 

 

অপু অপ্রবিভ মুথখ িািার বশয়থরর পাথশ িথস। বকন্তু খাবনক িবসয়াই মথন ভাথি—

ওিঃ। কিক্ষণ িথস োকথিা।–ষিশ ষিা? আমার িুত্ে একিু ষিড়াথি বক ষখলা করথি 

ষনই। কনকথন ঠািায় পা অিশ হইয়া আথস। িাহার মন িিেি কথর-একথদৌথড় 

এথকিাথর ষসই দশাশ্বথমধ্ ঘাি। জথলর রানা, বনম থল মুক্ত হাওয়া, সুথরশ নিনারীর 

বভড়। পিু, সুিীর…গলু-পিল-পল্িুর দাদা। রামনগথরর রাজার ষসই মযু়রপঙ্খীিায় 

আজ আিার িাচ, ষিলা চারিার সময়! উসখুবস কবরথি কবরথি চকু্ষলজ্জায় সেযা 

কবরয়া ষেথল, মাথয়র ভথয় র্াইথি সাহস পায় না। 
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সকাথল সি থজয়া একবদন ষিথলথক িবলল-হযাথর, ওই সাদা িাবড়িার পাথশ ষকান িত্তর 

জাবনস? 

 

–উাঁহু– 

 

–িুই িত্তথর খাসবন একবদনও এখাথন এথস? কাশীথি এথস িত্তথর ষখথি হয় বকন্তু, 

জাবনসথন িুত্ে! ষখথয় আবসস না আজ?…ষদথখই আবসস না? 

 

–কাশীথি এথস িত্তথর ষখথি হয় ষকন? 

 

—ষখথল পুণয হয়—আজ দশাশ্বথমধ্ ঘাথি ষনথয় অমবন িত্তর ষেথক ষখথয় আবসস 

িুেবল। ষিলা িাথরািার সময় সত্র হইথি খাইয়া অপু িাবড় বেবরল। িাহার মা 

িান্নাঘথিি িািা্ার্ িবসয়া িাটিথি বক লইয়া খাইথিবিল–িাহাথক ষদবখয়া প্রেমিা 

লুকাইিার ষচষ্টা কবরলা িথি বকন্তু অপু অিযে কাথি আবসয়া পবড়য়াথি-লুকাইথি 

ষগথল সথ্হ জাগাথনা হয়। ভাবিয়া সহজ সুথর িবলিার ষচষ্টা কবরল-ষখথয় এবল? ষকন 

খাওয়াথল ষর? 

 

মা অড়হথরর ডাল-বভজা খাইথিথি। 

 

—ভাথলা না-কুমথড়ার একিা িাই ঘণ্ট-িথস িথস হয়রান—িড্ড ময়লা কাপড়-পরা 

ষলাক সি ষখথি র্ায়-আবম আর র্াত্ে ষন, পুণযথি আমার দরকার ষনই-ওবক খাে 

মা? ষিামার ষিথিথা নাবক? রান্না হয় বন? 

 

–আত্জ ষিা আমার কুলুইচিী—এই দুথিা অড়থলর ডাল বভথজ-ষিশ ষখথি লাথগ-

আবম িড় ভাথলািাবস… খাবি দুথিা ওথিলা? 

 

রাত্ত্রথিও রান্না হইল না। িাহার মা িবলল-আড়াথলর ডাল বভথজ ষখথয় দযাখা বদবক? 

ষিশ লাগথি এখন-এথিলা রাাঁধ্লাম না, ভাবর ষিা খাস, এি কিা ভাথি িবসস িই ষিা 

নয়- ওই ষখথয় বক আর ষখথি পারবি? 

 

পরবদন দুপুথর ন্িািু একিাড়া পান অপুর হাথি বদয়া িবলল-ষিামার মার কাি 

ষেথক ষসথজ বনথয় এথসা ষিা? ষরাগীর ঘথরর পাথশর ঘথর সি থজয়া িবসয়া পান 

সাত্জথিথি। ন্িািু জিুার শব্দ কবরথি কবরথি উপর হইথি নাবময়া ষরাগীর ঘথর 

েুবকল এিিং অবি অল্পক্ষণ পথরই ষসখান হইথি িাবহর হইয়া সি থজয়া ষর্-ঘথর পান 

সাত্জথিথি ষসখাথন েুবকল। সারারাত্ত্র জাবগয়া কািাইয়া সি থজয়ার ত্োমাবন 

ধ্বরয়াবিল, জিুার শথব্দ চমক ভাটিথল এথকিাথর সম্মুথখ ন্িািুথক ষদবখয়া ষস 
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জড়সড় হইয়া ষঘামিা িাবনয়া বদল। ন্িািু িবলল-পান সাজা হথয়থচ ষিৌঠাকরুন? 

সি থজয়া নীরথি সাজা পাথনর বখবলগবল ষরকবরথি কবরয়া সামথন বদথক ষঠবলয়া বদথি 

ন্িািু এক বখবল িুবলয়া মুথখর মথধ্য পুবরয়া িবলল-চুন িড় কম হয় ষিৌঠাকরুন 

ষিামার পাথন, সথরা ষদবখ আবম বনত্চ্চ– 

 

সি থজয়ার ষকাথলর কাথি পাথনর িািা। িাবড়থি ষকহ নাই, অপু ষকাোয় িাবহর 

হইয়াথি। পাথশর ঘথর হবরহর ঔষথধ্র িথশ ঘুমাইথিথি। বনস্তব্ধ দুপুর। হঠাৎ 

সি থজয়ার মথন হইল ষর্ন ন্িািু চুন লইিার অবিলায় অনািশযকরূথপ–িাহার 

অিযে কাথি ষঘাবষয়া আবসথি চাবহথিথি-একিা অস্পষ্ট বচৎকার কবরয়া এক লহমার 

মথধ্য ষস উটঠয়া বগয়া ঘথরর িাবহথর দাাঁড়াইল! একিা বিদুযথির মথিা বকথসর ষরাি 

িাহার পা হইথি মাো পর্ থে ষখবলয়া ষগল। আিুল বদয়া বসাঁবড় ষদখাইয়া িীব্রস্বথর 

িবলল-চথল র্ান। এখখবন ওপথর।–কখখথনা আর বনথচ আসথিন না-বনথচ এথল আবম 

মাো খুাঁথড় খুন হথিা-ষকন আপবন আথসন? খিরদার আর আসথিন না– 

 

সি থজয়া পবড়ল মহা োপাথর। বিথদশ জায়গা, এই ষরাগী ঘথর-বনিঃসহায়, হাথি একটি 

পয়সা নাই, একটি পবরবচি ষলাক ষকাথনা বদথক নাই, ষিথলর িির এগাথরা িয়স 

ষমাথি-িাও িুত্দ্ধসুত্দ্ধ নাই, বনিাে বনথি থাধ্। এবদথক এই সি উৎপাি। 

 

উপথরর পাঞ্জািী রীথলাকটি কাথলভথদ্র বনথচ নাথম-এক আধ্া িার সি থজয়াথক উপথর 

িাহার ঘথর লইয়া বগয়াবিল, বকন্তু পাাঁচ-িয় মাস কাশীথি আবসয়াও সি থজয়া না পাথর 

বহত্্ িবলথি, না পাথর ভাথলা িুত্েথি, কাথজই আলাপ ষমাথিই জথম নাই। অদয 

িাহার কাথি বগয়া ন্িািুর ঘিনা আনুপূবি থক িবলয়া কাাঁবদয়া ষেবলল। পাঞ্জািী 

ষমথয়টির নাম সূরর্কুাঁ য়ারী, স্বামী-রী দুজথনই পাঞ্জাথির ষরায়ালসার ষজলার 

অবধ্িাসী; স্বামীটি ষরথল ওভারবসয়াথরর কাজ কথর। ষমথয়টির িয়স খুি অল্প না 

হইথলও ষদবখথি কম িয়বস, ষগৌরািী, আয়িনয়না, আাঁিসাাঁি দীঘ থগড়ন। ষস সি 

শুবনয়া িবলল– ষকাথনা ভয় নাই, আপবন বনভথথয় োকুন, আিার র্বদ বকিু িদমাথয়বশর 

ভাি ষদথখন আমায় িলথিন, আমার স্বামীথক বদয়া উহার নাক কাটিয়া ঠািা কবরয়া 

িাবড়ি।… 

 

টঠক দুপুর। কয়রাত্ত্র জাবগিার পর সি থজয়া ষমথজথি আাঁচল পাবিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া 

পবড়য়াথি। উত্তথরর ঘথরর জাথনালা বদয়া একোবল ষরৌদ্র আবসয়া সিু উঠানিাথি 

িাাঁকাভাথি পবড়য়াথি। অপু মাটির মালসাথি গাাঁদােুথলর গাি লাগাইয়াবিল, দু-বিনিা 

একথপথি গাদা বনিাে বিরক্তভাথি েুটিয়া আথি।–িলায় একিা বিড়াল-িানা িবসয়া। 

অপু িািার বিিানার পাথশই িবসয়া বিল। িাহার িািা আজ সকাল হইথি একিু ভাথলা 

আথি—ডাক্তার িবলয়াথি ষিাধ্হয় জীিথনর আশা হইল। ভাথলা োবকথলও ষরাগীর খুি 
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পচিনয আথি িবলয়া মথন হয় না, ষিহুাঁশ অিস্থা। িাহার িািা হঠাৎ ষচাখ খুবলয়া িাহার 

বদথক খাবনকিা চাবহয়া োবকয়া বক িবলল। অপুর মথন হইল িািা িাহাথক আরও কাথি 

সবরয়া র্াইথি িবলথিথি। অপু সবরয়া র্াইথি হবরহর ষরাগশীণ থ ক্ষীণ দুই হাথি ষিথলর 

গলা জড়াইয়া ধ্বরয়া নীরথি িাহার মুথখর বদথক অথনকক্ষণ ধ্বরয়া একদৃটষ্ট চাবহয়া 

রবহল। অপু একিু অিাক হইল, িািার ষচাথখর ওরকম দৃটষ্ট কখনও ষস ষদথখ নাই। 

 

রাত্ত্র দশিার সময় বনবদ্রি অপুর বক শথব্দ ঘুম ভাটিয়া ষগল। ঘথর ক্ষীণ আথলা 

জ্ববলথিথি– মা অথঘাথর ঘুমাইথিথি, িািার গলার মথধ্য নানাসথুর ষর্ন বক একিা শব্দ 

হইথিথি। িাহার ষকমন ভয় ভয় ষঠবকল। িুেলমাখাথনা কবড়কাঠ, সযা াঁিা ষমথে, 

হাড়ভািা শীি, কাঠকয়লার আগথনর ষধ্া াঁয়া–সি বমবলয়া ষর্ন একিা কটঠন দুিঃস্বে। 

িািার অসুখ সাবরথল ষর্ িাাঁচা র্ায়! 
 

ষশষ রাথত্র িাহার মাথয়র ষঠলা পাইয়া িাহার ঘুম ভাটিয়া ষগল!–অপু, ও অপু ওঠ, 

বশগবগর বগথয় ওপথর ষেথক বহ্ুস্তানী ষিৌথক ষডথক আনথিা– 

 

অপু উটঠয়া শুবনল িািার গলার ষসই শব্দিা আরও িাবড়য়াথি। উপর হইথি 

সূরর্কুাঁ য়ারী আবসিার একিু পথরই রাত্ত্র চারিার সময় হবরহর মারা ষগল। 

 

  
 

মাে-িষ থার ধ্ারামুখর কুয়াশােন্ন বদথন মথন হয় ষর্ পৃবেিীর ষরৌদ্রদীপ্ত বদনগথলা স্বে 

না সিয? এই ষমঘ, এই দুবদথন, অনে ভবিষযথির পথে এরাই রবহল বচরসখী–বদগথের 

মায়ালীলার মথিা পচত্র-পিশাথখর ষর্ বদনগলা অিীথি বমলাইয়া বগয়াথি–আর বক 

িাহা বেবরয়া আথস? 

 

চাবরধ্ার হইথি সি থজয়াথক বক এক কুয়াশায় বঘবরয়া ষেবলল। িাহার মাধ্য বদয়া না 

ষদখা র্ায় পে, না ষচনা র্ায় সাখী, না জানা র্ায় ষকাোয় আবি। সথ্হ হয় এ কুয়াশা 

ষিাধ্ হয় ষিলা হইথল ষরৌদ্র উটঠথলও কাটিথি না, এর ষপিথন আথি আকাশ-িাওয়া 

বেথক ধূ্সর রিং-এর সারাবদনিযাপী অকাল িাদথলর ষমঘ। 

 

বিপথদর বদথন পাঞ্জািী ওভারবসয়ার জাবলম বসিং ও িাহার রী র্থেষ্ট উপকার কবরল। 

জাবলম বসিং অবেস কামাই কবরয়া সৎকাথরর ষলাথকর জনয িািাবলথিালায় ষঘারাঘবুর 

কবরথি লাবগল। খির পাইয়া রামকৃষ্ণ বমশথনর কথয়কজন ষসিকও আবসয়া 

ষপৌৌঁবিল। 

 

মবণকবণ থকার ঘাথি সৎকার অথে সেযাথিলা অপু স্নান কবরয়া ঠাি পত্িথম িািাথস 

কাাঁবপথি কাাঁবপথি পপঠার উপর উটঠল। রামকৃষ্ণ বমশথনর একজন ষসিক ও ন্িাি ু
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িাহাথক উত্তরীয় পরাইথিবিল। ষিলা খুি পবড়য়া বগয়াথি, অস্ত-বদগথের স্নান আথলা 

পােথরর মত্্রগলার আগািুকুথি মাত্র বচকবচক কবরথিথি। সারাবদথনর িযাপাথর 

বদথশহারা অপুর মথন হইল। িাহার িািার পবরবচি গলায় উৎসকু ষশ্রািাগথণর সম্মথুখ 

ষক ষর্ন িবসয়া আিৃবত্ত কবরথিথি– 

 

কাথল িষ থিু পজথনযিং পৃবেিী শসযশাবলনী…. 

ষলাকািঃ সন্তু বনরাময়ািঃ… 

 

ষর্ িািাথক সকথল বমবলয়া আত্জ মবণকবণকার ঘাথি দাহ কবরথি আবনয়াবিল, — 

ষরাথগ, জীিথনর রু্থদ্ধ পরাত্জি ষস িািা স্বে মাত্র–অপু িাহাথক ষচথন না, জাথন না–

িাহার বচরবদথনর একাে বনভথরিার পাত্র, সুপবরবচি, হাবসমুখ িািা জ্ঞান হইয়া অিবধ্ 

পবরবচি সহজ সূথর, সুকথি, প্রবিবদথনর মথিা ষকাোয় িবসয়া ষর্ন উদাস পূরিীর 

সুথর আশীি থাচন গান কবরথিথি– 

 

কাথল িষ থিু পজথনযিং পৃবেিী শসযশাবলনী…. 

ষলাকািঃ সন্তু বনরাময়ািঃ… 
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িাত্ত্রিংশ পবরথেদ 
ষকাথনারূথপ মাসখাথনক কাটিল। এই একমাথসর মথধ্য সি থজয়া নানা উপায় বচো 

কবরয়াথি বকন্তু ষকাথনািাই সমীচীন মথন হয় না। দু-একিার ষদথশ বেবরিার কোও ষর্ 

িাহার না মথন হইয়াথি এমন নয়, বকন্তু র্খনই ষস কো মথন ওথঠ, িখনই ষস িাহা 

চাবপয়া র্ায়। প্রেমি ষিা ষদথশর এক বভিািুকু িাড়া িাবক সি কিক ষদনার দাথয়, 

কিক এমবন ষিবচয়া বকবনয়া আসা হইয়াথি, জবমজমা বকিুই আর নাই। বিিীয়ি 

ষসখান হইষি বিদায় লইিার পূথি থ ষস পথে-ঘাথি ষিৌ-বিথদর সম্মুথখ বনথজথদর 

ভবিষযথির সুথখর িবি কিভাথি আাঁবকয়া ষদখাইয়াথি। বনত্িত্্পুথরর মাটি িাবড়য়া 

র্াওয়ার অথপক্ষা মাত্র, এ ষপাড়া মুথখর ষদথশ িাহার স্বামীর কদর ষকহ িুত্েল না, 

বকন্তু ষর্খাথন র্াইথিথি ষসখাথন ষর্ িাাঁহাথক সকথল লুবেয়া লইথি, অিস্থা বেবরথি 

ষর্ এক িৎসরও  ষদবর হইথি না-এ কো হািমুখ নাবড়য়া সি থজয়া কিভাথি িাহথদর 

িুোইয়াথি! এই ষিা পচত্র মাস, এক িৎসর  এখনও পূণ থ হয় নাই। ইহারই মথধ্য এরূপ 

বনিঃসম্বল দীন অিস্থায়, িাহার উপথর বিধ্িার ষিথশ ষসখাথন বেবরয়া বগয়া সকথলর 

সম্মুথখ দাাঁড়াইিার কোিা ভাবিথিই ষস লজ্জায় সিংথকাথচ মাটিথি বমবশয়া র্াইথিবিল। 

র্াহা হইিার এখাথনই হউক, ষিথলর হাি ধ্বরয়া কাশীর পথে পথে বভক্ষা কবরয়া 

ষিথলথক মানুষ কবরথি, ষক ষদবখথি আবসথি এখাথন? 

 

মাসখাথনক পথর একিা সুবিধ্া হইল। ষকদার ঘাথির এক ভদ্রথলাক বমশথনর অবেথস 

জানাইথলন ষর্ িাাঁহার পবরবচি এক ধ্নী পবরিাথরর জনয একটি ব্রাহ্মাথণর ষমথয় 

আিশযক, জগথির ষমথয়, ঘথর আবসথিন, কাজকথম থ সাহার্য কবরথিন। বমশন এরূপ 

ষকাথনা ষলাথকর সোন বদথি পাথরন বক না? ষশষ পর্ থে বমশথনর ষর্াগাথর্াথগ 

ভদ্রথলাকটি অপূথদর ষসখাথন পাঠাইথি রাত্জ হইথলন। সি থজয়া অকুল সমুথদ্র কুল 

পাইয়া ষগল। বদন-দুই পথর ষসই ভদ্রথলাকটি িবলয়া পাঠাইথলন ষর্, িাসা এথকিাথর 

উঠাইয়া র্াইিার জনয ষর্ন ইহারা প্রস্তুি হয়, কারণ ষসই ধ্নী গৃহস্থথদর িািী লইয়া 

র্াইথিন। 

 

  
 

প্রকাি িড় হলথদ িথির িুবড়িা। কাশীথি ষর্ রকম িড় িড় িাবড় আথি, ষসই ধ্রথনর 

খুি িড় িাবড়। সকথলি বপিথন বপিথন সি থজয়া ষিথলথক লইয়া সিংকুবচিভাথি িাবড়র 

বভির েুবকল। 

 

অেিঃপুথর পা বদথিই অভযে থনার একিা ষরাল উটঠল–িাহার জনয নথহ-ষর্ দলটি 

এইমাত্র কাশী হইথি ষিড়াইয়া বেবরল, িাহাথদর জনয। 
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বভড় ও ষগালমাল একিু কবমথল িাবড়র বগবন্ন সি থজয়ার সম্মুথখ আবসথলন। খুি 

ষমািাথসািা, এক সমথয় ষিশ সু্রী বিথলন ষিাো র্ায়, িয়স পঞ্চাথশর উপর। 

বগবন্নথক প্রণাম কবরথিই বিবন িবলথলন-োক, োক, এথসা, এথসা-আহা এই অল্প ির্ 

ষসই এই–এটি ষিথল িুত্ে? খাসা ষিথল–বক নাম? 

 

আর একজন ষক িবলথলন-িাবড় িুত্ে কাশীথিই? না?–িথি িুত্ে— 

 

সকথলর ষকৌিূহল-দৃটষ্টর সম্মুথখ সি থজয়া িড় লজ্জা ও অস্বত্স্ত ষিাধ্ কবরথিবিল। 

বগবন্নর হুকুথম র্খন ত্ে িাহার জনয বনবদথষ্ট ঘথর িাহাথক লইয়া ষগল, িখন ষস হাাঁপ 

ষেবলয়া িাাঁবচল।… 

 

পরবদন হইথি সি থজয়া চুত্ক্তমথিা রান্নার কাথজ ভবিথ হইল। রাাঁধু্নী ষস এক নয়, চার-

পাাঁচজন আথি। বিন-চারিা িান্নাঘর। আাঁশ বনরাবমষ, দুথধ্র ঘর, রুটির ঘর, িাবহথরর 

ষলাকবদথগি রান্নার আলাদা ঘর। ত্ে-চাকথরর সিংখযা নাই। রান্নািাবড়িা অেিঃপুথরর 

মথধ্য হইথলও একিু পৃেক। ষসবদকিা ষর্ন বি-চাবকি-িামুথনর রাজত্ব। িাবড়র ষমথয়রা 

কাজ িবলয়া ও িুোইয়া বদয়া র্ান মাত্র, বিথশষ কারণ না ঘটিথল রান্নািাবড়থি িড় 

একিা োথকন না। 

 

সি থজয়া বক রাাঁবধ্থি একো লইয়া আথলাচনা হয়। সি থজয়ার িরািরই বিশ্বাস ষস খুি 

ভাথলা রাাঁবধ্থি পাথর। ষস িবলল, বনরাবমষ িরকাবর রান্নার ভার িরিং িাহার উপর 

োকুক। রাাঁধু্নী িামনী ষমাক্ষদা মুচবক হাবসয়া িবলল-িািুথদর রান্না িুবম করথি? িা 

হথলই ষিা বচবত্তর। পথর পাবচবিথক ডাক বদয়া কবহল, শূনবচস, ও পাাঁবচ, কাশীর ইবন 

িলথচন নাবক িািুথদর িরকাবর রাধ্থিন! বক নাম ষগা ষিামার? ভুথল র্াই-ষমাক্ষদার 

ওথষ্ঠর ষকাথণর িযথির হাবসথি, সি থজয়া ষসবদন সিংথকাথচ অবভভূি হইয়া পবড়য়াবিল 

িথি, বকন্তু দু-একবদথনই ষস িুত্েথি পাবরল ষর্ িাহার পাড়াগা াঁথয়র ষকাথনা িরকাবর 

রান্না ষসখাথন খাটিথি না। ষোথল ষর্ এি বচবন বমশাইথি হয় িা িাাঁধ্াকবপ বফ্র্িাস থ িবলয়া 

ষর্ একিা িরকাবর আথি, একো ষস এই প্রেম শুবনল। 

 

গৃবহণী সি থজয়াথক মাস দুই ষিশ র্ত্ন কবরয়াবিথলন। হালকা কাজ ষদওয়া, ষখা াঁজখির 

ষনওয়া। ক্রথম ক্রথম অনয পাাঁচজথনর সমান হইয়া দাাঁড়াইথি হইল। ষিলা দুইিা পর্ থে 

কাজ করার পর প্রেম প্রেম ষস িড় অিসন্ন হইয়া পথড়, এভাথি অনিরি আগথনর 

িাথি োকার অভযাস িাহার ষকাথনা কাথল নাই, অি ষিলায় খাইিার প্রিবৃত্ত িড় একিা 

োথক না। অনয অনয রাাঁধু্নীরা বনথজথদর জনয আলাদা কবরয়া মাি িরকাবর লকুাইয়া 

রাথখ, কিক খায়, কিক িাবহথর ষকাোও লইয়া র্ায়। ষস পাথির কাথি একিার িথস 

মাত্র! 
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রান্নার বিরাি িযাপার ষদবখয়া সি থজয়া অিাক হইয়া র্ায়, এি িড় কাি-কারখানার 

ধ্ারণা ষকাথনা বদন স্বথেও িাহার বিল না, বিত্িি হইয়া মথন মথন ভাথি, দু’ষিলায় 

বিন ষসরা কথর ষিথলর খরচ? ষরাজ একিা র্ত্জ্ঞর ষিল-বঘ এর খরচ!… পাড়াগাথয়র 

গবরি ঘথরর ষিাি সিংসাথরর অবভজ্ঞিা লইয়া ষস এসি িুত্েয়া উটঠথি পাথর না। 

 

একবদন সিু চাথলর ভাি রান্নার িড় ষডকবচিা নামাইিার সময় ষমাক্ষদা িামনীথক 

ডাক বদয়া িবলল-ও মাবসমা, ষডকবচিা একিুখাবন ধ্রথি? 

 

ষমাক্ষদা শুবনয়াও শুবনল না। 

 

এবদথক ভাি ধ্বরয়া র্ায় ষদবখয়া বনথজই নামাইথি বগয়া ভারী ষডকবচিা কি কবরর্া 

ষেবলল, গরম ষেন পাথয়র পািায় পবড়য়া িখনই ষোস্কা পবড়য়া ষগল। গৃবহণী ষসই 

বদনই িাাঁহাথক িুটির ঘথর িদবল কবরয়া িবলয়া বদথলন, পা না। সারা পর্ থে িাহাথক 

ষকাথনা কাজ কবরথি হইথি না। 

 

সি থজয়া ষিথলথক লইয়া বনথচর একিা ঘথর োথক। ঘরিা পত্িমবদথকর দালাথনর 

পাথশই। বকন্তু ষসিা এি বনচু, আর ষমথে এি সযািথসাঁথি এিিং ঘরিাথি সি সময় 

এমন একিা গে িাবহর হয় ষর্, কাশীর ঘরাও এর ষচথয় অথনক ভাথলা বিল। ষদয়াথলর 

বনথচর বদকিা ষনানা-ধ্রা, িািা, রািা িড় িড় ষিাপ, প্রবিিার িাবহর হইথি েুবকয়াই 

অপু িথল-উিঃ, বকথসর গে ষদখথচা াঁ মা, টঠক ষর্ন পুথরাথনা চাথলর বক বকথসর গে 

িথলা বদবক?…বনথচর এ ঘরগলা কিৃথপক্ষ মনুষযিাথসর উপরু্ক্ত কবরয়া পিয়াবর 

কথরন নাই, ষসইজনযই এগবলথি চাকর-িাকর রাাঁধু্নীরা োথক। 

 

উপথরর দালাথনর সি ঘরগবল অপু িাবহর হইথি ষিড়াইয়া ষিড়াইয়া ষদবখয়াথি, িড় 

িড় জানালা দরজা। জানালায় সি কাচ িসাথনা। ঘথর ঘথর গবদ-আাঁিা িড় িড় ষচয়ার, 

েকেথক ষিবিল, ষর্ন মুখ ষদখা র্ায়, এি েকেবক কথর। অপুথদর িাবড়থি ষর্মন 

কথপ থাথ ির পুরাথনা আসন বিল, ওই রকম বকন্তু ওর ষচথয়ও ষের ভাথলা, পুরু ও প্রায় 

নিুন-কাথপ থি ষমথজথি পািা! ষদওয়াথল আয়না িািাথনা, এি িড় িড় ষর্, অপুর 

সমস্ত ষচহারাখানা িাহাথি ষদখা র্ায়। ষস মথন মথন ভাথি-এি িড় িড় কাচ পায় 

ষকাোয়? জথুড় জথুড় কথরথচ। ষিাধ্ হয়– 

 

ষদািলার িারা্ায় আর একিা িড় ঘর আথি–ষসিা প্রায়ই িে োথক, মাথে মাথে 

চাকরিাকথর আথলা হাওয়া খাওয়াইিার জনয ষখাথল। ষসিার মথধ্য বক আথি জাবনিার 

জনয অপুর অদময ষকৌিূহল হয়। একবদন ঘথরর দরজা ষখালা ষদবখয়া ষস ঘথরর মথধ্য 

েুবকয়াবিল। বক িড় িড় িবি! পােথরর পুিুল! িড় িড় গবদ-আাঁিা ষচয়ার-আয়না,-ষস 



 পথের পা াঁচালী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
6

3
 

ঘুবরয়া ষিড়াইয়া সি ষদবখথিথি, এমন সময় িিু খানসামা িাহাথক ঘথরর মথধ্য 

ষদবখথি পাইয়া িুবখয়া আবসয়া িবলল—ষকান িা?… কাথহ ইসথম ঘুসা? 

 

হয়থিা ষসবদন ষস মারই খাইি, বকন্তু িাবড়র একজন ত্ে দালান বদয়া র্াইথি র্াইথি 

ষদবখয়া িবলল-এই িিু, ষিথড় দাও, বকিু ষিাথলা না-ওর মা এখাথন োথক-ষদখথচ ষদখুক 

না– 

 

সকথলর খাওয়া-দাওয়া সারা হইথল সি থজয়া ষিলা আড়াইিার সমথয় বনথজর ঘরটিথি 

আবসয়া খাবনকিা ষশায়। সারাবদথনর মথধ্য এই সমথয়র মথধ্য ষকিল মাথয়র সথি মন 

খুবলয়া কো হয় িবলয়া মাথে মাথে অপু এসমথয় ঘথর আথস। িাহার মা িাহাথক 

একিার কবরয়া বদথনর মথধ্য চায়। এ িাবড়থি আসা পর্ থে অপু ষর্ন দথূর চবলয়া 

বগয়াথি। সারাবদন খািুবন আর খািুবন-ষিথলর সি হইথি দথূর োবকথি হয়। িহু রাথত্র 

ষকাজ সাবরয়া আবসথি অপু ঘুমাইয়া পথড়, কো হয় না। এই দুপুিিার জনয িার মন 

িৃবষি হইয়া োথক। 

 

ষদাথর পাথয়র শব্দ হইল। সি থজয়া িবলল-ষক, অপু! আয়-ষদার ষঠবলয়া িামনী মাবস 

ঘথর চুবকল। সি থজয়া িবলল-আসুন, মাবসম িসুন। সথি সথি অপুও আবসল। িামনী 

মাবস িািুথদর সম্পথকথ আত্মীয়া। কাথজই িাাঁহাথক খাবিি কবরয়া িসাইল। িামনী 

মাবসর মুখ ভারী-ভারী। খাবনকক্ষণ চুপ কবরয়া োবকয়া িবলল-ষদখথল ষিা আজ 

কািখানা িড়-ষিৌমার? িবল বক ষদাষিা, িুবম ষিা িরািরই িুবগর ঘথর বিথল? মাি, বঘ 

এথন চুপবড়থি কথর ষরথখ ষগল, আবম ভািলাম িাাঁধ্াকবপথি িুত্ে-বক রকম 

অপমানিা ষদখথল ষিা একিার? ষপাথলায়ার মাি ষিা ষস কো বিথক বদথয় িথল 

পাঠাথল ষিা হি। স্ু বিও বক কম িদমাথয়থশর ধ্াবড় নাবক?.. বগবন্নর ষপয়াথরর ত্ে 

বকনা? মাটি মাবড়থয় চথল না, ওপথর বগথয় সািখানা কথর লাগায়। –ওই ষিা বিবরকি 

ঠাকুরও বিল—িলুক বদবক? গল্প কবরথি কবরথি ষিলা র্ায়। মাবস িথল, র্াই 

জলখািাথরর ময়দা মাবখ ষগা-চারথি িাজাথলা– 

 

মাবস চবলয়া ষগথল অপু মাথয়র কাথি ষঘাঁবষয়া িবসল। িাহার মা আদর কবরয়া বচিথুক 

হাি বদয়া িবলল—ষকাোয় োবকস দুপুথর িলা ষিা?… 

 

অপু হাবসয়া িবলল-ওপথরর পিঠকখানা ঘথর কথলি গান িাজাথচ মা-শুনবিলাম–ওই 

িারা্ািা ষেথক– 

 

সি থজয়া খুবশ হইল। 

 

–হযা াঁথর, ষিার সথিগ িািুথদর ষিথলথদর ভাি-সাি হয় বন?…ষিাথক ষডথক িসায়? 
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–খু-উ-উি!… 

 

অপু এিা বমেযা িবলল। িাহাথক ডাবকয়া ষকহ িাসায় না। ওপথরর পিঠকখানাথি 

গ্রাথমাথোন িাজাথনার শব্দ পাইথলই খাবনকিা ইিস্তি কবরয়া পথর ভথয় ভথয় উপথর 

উটঠয়া র্ায় ও পিঠকখানার ষদাথরর পাথশ চুপ কবরয়া দাাঁড়াইয়া গান ষশাথন। প্রবি 

মুহুথিথই িাহার ভয় হয় এইিার হয়থিা উহারা িাহাথক িবলথি বনথচ চবলয়া র্াইথি। 

গান ষশষ হইথল বনথচ নাবমিার সময় ভাথি– ষকউ ষিা বকিু িক্ষল না? ষকন িক্ষি? 

দাাঁবড়থয় দাাঁবড়থয় গান শুবন িাইথর, আবম ষিা িািুথদর ঘথরর মথধ্য র্াত্ে ষন? এরা 

ভাথলা ষলাক খুি– 

 

এ িাবড়র ষিথলথদর সথিও িার ষমলাথমশা হইল না। িাহারা উহাথক আমলই ষদয় 

নাই। ষসবদন রথমন, ষিিু, সমীর, সন্তু-ইহারা একিা ষচৌকা বপবড়র মষিা িক্তা সামথন 

পাবিয়া কাথঠর কাথলা কাথলা গটি চবলয়া এক রকম ষখলা ষখবলথিবিল, নাম নাবক 

কযািাম ষখলা—ষস খাবনকিা দথূর দাাঁড়াইয়া দাাঁড়াইয়া ষখথলািা ষদবখথিবিল–িার ষচথয় 

ষিগনবিবচ ষখলা ষের ভাথলা। 

 

পিশাথখি প্রেথম িড়িািুর ষমথয়র বিিাহ উপলথক্ষ িাবড় সরগরম  হইয়া উটঠল। গয়া, 

মুথির, এলাহািাদ, কবলকািা, কাশী নানাস্থান হইথি কুিুম্ব-কুিুবম্বনীথদর আগমন 

শুরু হইল। সকথলই িড়থলাথকর ঘথরর ষমথয় ও িড়ঘথরর িধূ্, প্রথিযথকর সথি 

বনথজথদর ত্ে-চাকর আবসয়াথি বনথচর িলার দালান-িারা্া রাথত্র িাহারাই দখল 

কথর। সারারাত্ত্র পহ পচ। 

 

সকাথল সি থজয়াথক ডাবকয়া বগবন্ন িবলথলন—ও অপূথি থর মা, িুবম এক কাজ কথরা, 

এখন বদন দুই রান্নাঘথরর কাজ ষিামার োকুক, নানান জায়গা ষেথক িে আসথচ, 

িুবম আর ষিাি ষমাক্ষদা ষস সিগথলা গবিথয় ষিামাথদর িুটির ঘথরর ভাঁড়াথর 

ষিালাপাড়া কথরা-বমটষ্ট খািার ওখাথনই ষরথখা, েল-েুলুবর র্া ষদখথি পাাঁচিার মথিা, 

সদৃত্ের হাথি পাটঠথয় ষদথি, নয়থিা ষরথখ বদথয়া, জলখািাথরর সময় বনথয় আসথল 

িামনী মাবস– 

 

সকাল হইথি সেযা পর্ থে বিস্তু-ষিহারাথদর মাোয় কি জায়গা হইথি ষর্ কি িে 

আবসথি লাবগল সি থজয়া গবনয়া সিংখযা কবরথি পাথর না। বমষ্টাথন্নর জায়গা বদথি পারা 

র্ায় না, ষিাি ষিাি রূপার চ্থনর িাটি জবময়া ষগল পথনথরা-ষষালিা। আবম এখনও 

উথঠ নাই, িিুও একিা িড় ধ্ামা আথম ষিাোই হইয়া ষগল। 
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সি থজয়া িামনী মাবসর হাথি খািার িুবলয়া বদথি বদথি ভাথি -এই এি ভাথলাম্, এি 

কাি, িাই বক ষিথলিার জথনয বকিু-আহা, িািা আমার সরকারীথদর খািার ঘথরর 

ষকাণিায় কাাঁচুমাচু হথয় িথস দুথিা ভাি খাম, না বদথি পাবর পাথি দুখানা ভাথলা ষদথখ 

মাি, না একিু ভাথলা িরকাবর, না এক হাি দুধ্ – িখখুবন ওই সদু হারামজাদী লাগথি 

বনথজর ষিথলর পাথি িািুথদর ষহাঁ থসল ষেথক সি– 

 

বিিাথহর বদন খুি বভড়। িািপক্ষ সকাথলর গাবড়থি আবসয়া ষপৌৌঁবিয়া শহথরর অনয 

এক িাবড়থি বিল। সেযার বকিু পূথি থ প্রকাি ষশাভার্াত্রা কবরয়া ির আবসল। 

 

িাবহথরর উঠান বনমবন্ত্রিাথদর দথল ভবরয়া বগয়াথি। সারা উঠানিাথি শিরত্ঞ্চ পািা, 

এক ষকাথণ চওড়া জবরপাড় লাল মখমথল ষমাড়া উাঁচু িিাসন, জবুরর োলরী-ষদালাথনা 

নীল সাটিথনর চাথদাষা, দুপাথশ বকিংখাথির িাবকয়া, িড় িড় ষিলেুথলি মালা বিনগাি 

কবরয়া চাাঁথদায়ার বখলাথন বখলাথন িািাথনা। চাবরপাথশ িরর্াত্রীগথণর ষচয়ার ও ষকৌচ। 

বিলাবি ষসি ও ষগালাপ জথলর বপচকাবর ঘন ঘন িুটিথিথি। 

 

অপু এ সমস্ত বিথশষ বকিু ষদথখ নাই, ষস ঘুমাইয়া পবড়য়াবিল। একিার মাত্র ষস িাবড়র 

মথধ্য বগয়াবিল, িখন রী-আচার হইথিথি, রাত্ত্র অথনক! মাথক ষকাোও খুাঁত্জয়া পাইল 

না, উৎসথির বভথড় ষক জাথন ষকাোয় বক কাথজ িযস্ত আথি। দাবম ষিনারসী শাবড়-

পরা ষমথয়থদর বভথড় উঠাথনর ষকাোও এিিুকু স্থান োাঁকা নাই। ষিািিািুর ষমথয় 

অরুণা কাহাথক ডাবকয়া িাবহথরর পিঠকখানা হইথি িড় অগ থানিা িাবড়র বভির 

আবনথি িবলথিথি। 

 

বিিাথহর বদন দুই পথর শথখর বেথয়িার উপলথক্ষ আিার খুি পহ পচ! উঠাথনর এক 

ষকাথণ ষস্টজ িাাঁধ্া হইয়াথি। ষগালাপেুথল ও আবকথথড ষস্টজিা খুি চমৎকার 

সাজাথনা! পাাঁচশি ডাথলর প্রকাি োড়িা ষস্টথজর মথধ্য খািাথনা হইল। এ কয়বদথনর 

িযাপাথর ষিা এথকই অপুর িাক লাবগয়াথি, আজকার বেথয়িার ত্জবনসটি বক ষস 

আথদৌ জাথন না, আগ্রহ ও ষকৌিূহথলর সবহি পূি থ হইথিই ভাথলা জায়গাটি দখল 

কবরয়া রাবখিার জনয ষস আসথরর সামথনর বদথক সেযা হইথি িবসয়া রবহল। 

 

ক্রথম ক্রথম এথক এথক বনমবন্ত্রি ভদ্রথলাথকরা আবসথি লাবগথলন, চাবরবদথক আথলা 

জ্ববলয়া উটঠল। িাবড়র দাথরায়াথনরা জবরর উবদথ পবরয়া আসথরর িাবহথর ও দরজার 

কাথি দাাঁড়াইল। সরকার ইিস্তি দুিািুটি কবরয়া কাজ ষদখাইথি লাবগল। কনসািথ 

আরম্ভ হইল। র্খন ড্রপবসন উটঠিার আর ষিবশ ষদবর নাই, িাবড়র ষগামস্ত বগবরশ 

সরকার িাহার কাথি আবসয়া বনচু হইয়া চাবহয়া ষদবখয়া িবলল-ষক? অপু মুখ উাঁচু 

কবরয়া চাবহয়া ষদবখল বকন্তু মুখথচারা িবলয়া খাবনকক্ষণ কো কবহথি পাবরল না। 
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িাহাথক জিাি বদিার অিকাশ না বদয়াই বগবরশ সরকার িবলল-ওথঠা, ওথঠা, এখাথন 

িািুরা িসথিন-ওথঠা-বগবরশ সরকার আ্াথজ িাহাথক বচবনথি পাবরয়াবিল। 

 

অপু বপিথন চাবহয়া বিপন্নমুথখ নামিা পড়ার সুথর িবলল-আবম সথ্ ষেথক 

এইখানিায় িথস আবি, ষপিথন ষর্ সি ভবিথ, ষকাোয় র্াথিা?…িাহার কো ষশষ হইথি 

না হইথি বগবরশ সরকার িাহার হাথির নড়া ধ্বরয়া ষজাথর োাঁকুবন বদয়া উঠাইয়া বদয়া 

িবলল—ষিার না বকিু কথরথি, জযাঠা ষিাকরা ষকাোকার, জ্ঞান ষনই, এথকিাথর 

সামথন-িািুরা িসথিন, উবন রাাঁধু্নীর িযািা এথসথিন মুথখর কাথি িসথি! ষকাোয় 

র্াথিা ওাঁথক িথল দাও-োত্জল জযাঠা ষকাোকার-র্া এখান ষেথক র্া, ওই োমিার কাথি 

িসথগ, র্া ষকাোও– 

 

বপিন হইথি দু’একজন কম থকিথা িবলথলন–বক হথয়থচ, বক হথয়থচ বগবরশ-বকথসর 

ষগাল? ষক ও? 

 

-এই ষদখুন না মযাথনজারিািু, এই জযাঠা ষিাকরা িািুথদর এখাথন এথস িথস আথি, 

এথকিাথর সামথন-চ্ননগথরর ওাঁরা এথসথচন, িসািার জায়গা ষনই।–উঠথি িলবচ, 

আিার মুথখামুবখ িকথ! 
 

মযাথনজারিািু িবলথলন–দাও না দুই োপ্পড় িবসথয়– 

 

অপু জড়সড় হইয়া ষকাথনা বদথক না চাবহয়া অবভভূথির মথিা আসথরর িাবহর হইয়া 

আবসল। হঠাৎ িাহার মথন হইল আসথরর সকথলর ষচাখ িাহার বদথক, সকথলই 

ষকৌিূহথলর সবহি িাহার বদথক চাবহয়া আথি! প্রেমিা ভাবিল হঠাৎ এক ষদৌড় বদয়া 

ষস এখনই এক আসর ষলাথকর ষচাথখর আড়াথল ষর্ ষকাথনা জায়গায় িুটিয়া পলায়। 

িাহার পর ষস বগয়া এক োথমর আড়াথল দাাঁড়াইল। িাহার গা ঠকঠক কবরয়া 

কাাঁবপথিবিল ভথয়; অপমাথন, লজ্জায়, িাহার সূক্ষ্ম অনুভূবির পদথাগবলথি হঠাৎ 

ষিখাপ্পা ষগাথির কাাঁপুবন লাবগয়াবিল। একিু সামলাইয়া লইয়া োথমর আড়াল হইথি 

উাঁবক মাবরয়া ষদবখল. বকন্তু চাবরধ্াথর চাকর-িাকর, ওপথরর িারা্ায় বচথকর আড়াথল 

ষমথয়রা, বিরা াঁধু্নীরা বনথচর িারা্ায় দাাঁড়াইয়া আথি-িাহারা ষিা সকথলই িযাপারিা 

ষদবখয়াথি, বক মথন কবরথিথি। উহারা! না জাবনয়া বক কািই কবরয়া িবসয়াথি! ষস 

ষিা জাথন না। ওিা িািুথদর জায়গা! ষস িার িার মনথক িুোইথি ষচষ্টা কবরল। 

িাহাথক সম্ভিি ষকহ বচবনথি পাথর নাই। ষক না ষক, কি ষিা িাইথরর ষলাক 

আবসয়াথিা-ষক িাহথক বচবনয়াথি? 

 

িাহার পর বেথয়িার আরম্ভ হইয়া ষগল। ষসবদথক িাহার লক্ষযই রবহল না। সম্মুথখর 

এই ষলাথকর বভড়, িদ্ধ িাযু়, আথলার ষমলা, দাথরায়ান চাকথরর পহশচ-ষকাথনাবদথক 
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িাহার ষখয়াল রবহল না! িিু খানসামা একিা রূপার হাাঁথসর পানদান লইয়া বনমবন্ত্রি 

িযত্ক্তথদর সাবরথি পান বিবল কবরথিবিল-ষসইিার বদথক চাবহয়া অপুর গা ষর্ন ষকমন 

কবরয়া উটঠল। ওপথরর ষঘরা িারা্ার বদথক চাবহয়া ভাবিল, ওবদথক মা নাই ষিা? র্বদ 

মা একো জাবনথি পাথর? বকন্তু অপুর ভয় সম্পূণ থ অমূলক, িাহার মা িখন ষস 

অঞ্চথলও বিল না, এসি কো িাহার কাথনও র্ায় নাই। 
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ত্রয়বরিংশ পবরথেদ 
পথরর িাবড় বনিাে পরাধ্ীন অিস্থায় ষচাথরর মথিা োকা সি থজয়ার জীিথন এই প্রেম। 

সুথখ ষহৌক, দুিঃথখ ষহৌক, ষস এিবদন এক ঘথরর এক গৃবহণী বিল। দবরদ্র সিংসাথরর 

রাজরানী—ষসখাথন িাহার হুকুম এই এি িড় িাবড়র গৃবহণী, ষিৌ-রানীথদর ষচথয় কম 

কার্ থকরী বিল না। এ ষর্ন সি থদা জজু ুহইয়া োকা, সি থদা মন ষর্াগাইয়া চলা, আর 

একজথনর মুথখর বদথক চাবহয়া পে হাাঁিা, পান ষেথক চুন না খথস!-ষিাথ ির ষিাি 

িসয ষিাি!”. এ িাহার অসহয হইয়া উটঠথিবিল। খাটিথি খাটিথি মথুখ রক্ত ওথঠ-বকন্তু 

এখাথন খািার মূলয নাই। প্রাণপথণ খাথিা-ষকহ নাম কবরিার নাই। উহারা র্খন বদথি 

িখন গথি থর সথি িাত্েথলযর সথি িুাঁ বড়য়া ষেবলয়া বদথি—ষিামার খািার মূলয 

বদথিথি িবলয়া সমাথন সমাথন বদথি না। ষিামাথক হাাঁিু গাবড়য়া লইথি হইথিই। 

 

এ ক্রথম িাহার অসহয হইয়া উটঠথিথি। বকন্তু উপায় বক?…িাবহথর র্াইিার সুবিধ্া 

কই? আশ্রয় ষক বদথি? ষকাোয় দাাঁড়াইথি?… 

 

বচরকাল এইরকম কাটিথি? র্িবদন িাাঁবচথি িিবদন? ওই িামনী মাবসর মথিা?… 

 

বিিাথহর উৎসথির ষজর এখনও ষমথি নাই, আজ ষমথয়থদর প্রীবিথভাজ, সেযার পর 

হইথিই বনমবন্ত্রি মবহলাথদর গাবড় বপিথনর ষগথি আবসথি শুরু কবরল। বভিথরর িড় 

দরজা পার হইয়া সম্মুথখই ষমথয়-মহথলর ষদািলার িারা্ায় উটঠিার চওড়া মাথি থথলর 

বসাঁবড়িা নীলেুথলর কাজ-করা কাথপ থি বদয়া ষমাড়া। সারা িারা্াথি ও বসাঁবড়থি 

গযাথসর আথলা, ষদািলার িারা্ায় উটঠিার মুথখ িড় গযাথসর োড় জ্ববলথিথি। দুই 

ষিৌ-রানী ও িাবড়র ষমথয়রা অভযে থনা কবরয়া সকলথক উপথর পাঠাইয়া বদথিবিথলন। 

বনমবন্ত্রিা ষমথয়রা ষকহ মুচবক হাবসয়া, ষকহ হাবসর লহর িুবলয়া ষকহ ধ্ীর, ষকহ বক্ষপ্র, 

ষকহ সু্র অপূি থ গবি-ভবিথি বসাঁবড় িাবহয়া উপথর উটঠথিথিন। 

 

অপু অথনকক্ষণ হইথি বনথচর িারা্ায় একিা োথমর কাথি দাাঁড়াইয়া ষদবখথিবিল। 

এ ধ্রথনর দৃশয জীিথন ষস এই প্রেম ষদবখল, ষসবদন বিিাথহর রাত্ত্রথি ঘুমাইয়া 

পবড়িার দরুন ষস বিথশষ বকিু ষদথখ নাই। সকথলর ষচথয় িাহার ভাথলা লাবগথিবিল 

এ িাবড়র ষমথয় সুজািাথক। ষস কাথপ থি-ষমাড়া মাথি থল পােথরর বসাঁবড় িাবহয়া এক-

একিার নাবময়া আবসথিথি, বনমবন্ত্রিাথদর মথধ্য কাহারও বদথক চাবহয়া হাবসমুথখ 

িবলথিথি-িা ষিশ ষিা মবণ-বদ? এথকিাথর রাি আিিা ষকাথর? িকুলিাগাথনর ষিৌবদ 

এথলন না? 

 

অভযে থিা সু্রী হাবসয়া িবলথলন-গাবড় সাত্জথয় িথস আবি ষিলা িিা 

ষেথক…ষিিুথনা ষিা ষসাজা নয়। ভাই, সি পিবর না হথল ষিা… জাথনাই ষিা সি 
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সুজািা কাঞ্চনেুল রিং-এর দাবম চায়না ষকথপর হািকিা জামার োাঁক বদয়া িাবহর 

হওয়া শুভ্র, সুথগাল, বনথিাল িাহু বদয়া বপিন হইথি বনমবন্ত্রিাথক ষিষ্টন কবরয়া 

আদথরর ধ্রথন িাঁ হার ডান কাঁ থধ্ মুখ রাবখয়া একসথি উপথর উঠথি লাবগল। িবলথি 

িবলথি চবলল-মা িলবিথলন িকুলিাগাথনর ষিৌবদ নাবক সামথনর মাথস র্াথিন 

কলকািা-িুধ্িাথর মা ষগিথলন ষর্-টঠক বকিু হল? 

 

বসাঁবড়র ওপথরর ধ্াথপ ষমজ ষিৌ-রানী ষদখা বদথলন। িয়স একিু ষিবশ, ষিাধ্ হয় ত্ত্রথশর 

উপর, অপূি থ সু্রী। িথার ষিথশর ষকাথনা িাহুলয নাই, বেথক চাাঁপা রিং-এর চওড়া 

লালপাড় ষরশমী শাবড়র প্রাে মাোর চুথল হীরার বক্লপ বদয়া আাঁিা, বসাঁবড়র িড় োথড়র 

আথলায় গলার সরু ষসানার ষচন বচক বচক্ কবরথিবিল, সু্র গড়ন, একিু ধ্ীর, 

গভীর-এই িয়থসও দুথধ্ আলিা রিং-এর আভা অপূি থ। মাস থখাথনক হইল উপরু্ক্ত ভাই 

মারা র্াওয়াথি একিুখাবন বিষাথদর িায়া পবরণি মুথখর ষসৌ্র্ থথক একটি সিংর্ি শ্রী 

দান কবরয়াথি। 

 

মবণ-বদ উটঠথি উটঠথি ষমজ ষিৌ-রানীথক সম্মুথখ ষদবখয়া বসাঁবড়র ওপরই দাাঁড়াইয়া 

ষগথলনথমজ ষিৌবদর শরীর আজকাল ষকমন আথি? এই ষদখুন না, একিার আসথিা 

আসথিা কথর. কাল ওাঁরা এথিায়া ষেথক সি এথলন, িাই বনথয় অথনক রাি অিবধ্… 

 

এি সু্র ষদবখথি মানুষ হয়, অপুর এ ধ্ারণা বিল না। অপুইহাথক এই প্রেম ষদবখল 

কারণ ইবন এিবদন এখাথন বিথলন না, ভাইথয়র মৃিুযর পর সথি বদনকথয়ক হইল 

িাথপর িাবড় হইথি আবসয়াথিন—ষস মুগ্ধ ষচাথখ আপলক বিিথয়র দৃটষ্টথি চাবহয়া 

রবহল। এই আথলা, চাবরধ্াথর সু্রীর ষমলা, দাবম পুষ্পসাথরর মৃদু, মনমািাথনা 

ষসৌরভ, িীণার েিংকাথরর মথিা সুর ও হাবসর লহরীথি িাহার ষকমন এক ষনশা 

জবময়া ষগল। এই র্বদ সারাবদন চথল?… 

 

ষমজ ষিৌ-রানী অথনকক্ষণ হইথি ষদবখথিবিথলন বসবড়র ষকাথণ একজন অপবরবচি 

ষিথল দাাঁড়াইয়া আথি। সকলথক বিবন জাথনন না-িথাহার ষিাপও খুি িড়থলাক, প্রায়ই 

িাথপর িাবড় োথকন। দু’ধ্াথ প নাবময়া আবসয়া মৃদুকথি ডাবকয়া িবলথলন-ষখাকা, 

এথসা উথঠ। দাাঁবড়থয় ষকন? িুবম ষকাথেথক আসচ?… 

 

অপু অনযবদথক চাবহয়া অনয একদল আগন্তুকথদর লক্ষ কবরথিবিল-হঠাৎ বেবরয়া 

চাবহয়া িাহাথকই ষমজ ষিৌ-রানী ডাবকথিবিথলন ষদবখয়া প্রেমিা বিত্িি হইল-ষর্ন 

বিশ্বাস কবরথি পাবরল না। পথর রাথজযর লজ্জা আবসয়া জটুিথিই ষস উপথর উটঠয়া 

র্াইথি বক িুটিয়া পলাইথি ভাবিথিথি- এমন সময় ষমজ ষিৌ-রানী বনথজই নাবময়া 

আবসথলন-কাথি আবসয়া িবলথলন–ষকাথেথক আসচ ষখাকা?… 
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অবি কথষ্ট অথনক ষচষ্টায় অপুর মুখ বদয়া িাবহর হইল-আবম-আবম-ওই-আমার মা– 

এই িাবড় োথকন-সথি সথি িাহার অিযে ভয় হইল ষর্, এখাথন ষস দাাঁড়াইয়া আথি-

ষকাোকার রাধু্নীর ষিথল–একো শুবনয়া এখনই হয়থিা ইবন কাহাথকও ডাবকয়া 

িবলথিন-ইহাথক গলাধ্াকা বদয়া িাবহর কবরয়া দাও এখান ষেথক!… 

 

ষমজ ষিৌ-রানী বকন্তু ষস সি বকিুই কবরথলন না-বিবন বিত্িি মুথখ িবলথলন–এ িাবড় 

োথকন ষিামার মা?… ষক িথলা ষিা.. বক কথরন? কিবদন ষিামরা এথসচ? 

 

অপু ভািা ভািা কোয় আথিালিাথিাল ভাথি পবরচয় বদল। ষমজ ষিৌ-রানী ষিাধ্ হয় 

ইহাথদর কো এিার আবসয়া শুবনয়াথিন—িবলথলন -ও ষিামরা কাশী ষেথক এথসি 

িুত্ে?…বক নাম ষিামার?–িাহার সু্র, সরল ষচাথখর বদথক চাবহয়া িাাঁহার ষিাধ্ হয় 

ষকমন করুণা হইল। িবলথলন–এথসা না ওপথর দাাঁড়াথি-এখাথন ষকন?—ওপথর এথসা– 

 

অপু ষচাথরর মথিা ষিৌ-রানীর বপিথন বপিথন উপথর উটঠয়া ষকাণ ষঘাবষয়া দাাঁড়াইয়া 

রবহল! 
 

উপথর ষমথয়থদর িড় মজবলশ, সারা িারা্ািা কাথপ থি-ষমাড়া! ধ্াথর পাথর িড় িড় 

কাাঁচকড়ার িথি ষগালাপ গাি, এবরকা পাম। ষকাথণ িড় পিঠকখানার অগ থানিা। একটি 

ষমথয় খাবনকক্ষণ সাধ্াসাবধ্র পর অগযাথনর ধ্াথর ষিাি গবদ-আাঁিা িুথল বগয়া িবসথলন 

ও দু’একিার হালকা হাথি চাবি টিবপয়া-খাবনকক্ষণ চুপ কবরয়া হাবসমুথখ একটি গান 

ধ্বরথলন; ষমথয়টি ষদবখথি সুশ্রী নয়, রিংিা মাোমাত্ে, বকন্তু গাথনর গল; ভাবি সু্ র। 

িাহার পর আর একটি ষমথয় গান গাবহথলন, এ ষমথয়টি ষদবখথি িি ভাথলা নয়। ষমজ 

ষিৌ রানীর ষমথয় লীলা একটি হাবসর কবিিা ঘাড় নাবড়থি নাবড়থি আিৃবত্ত কবরয়া 

সকলথক খুি হাসাইল। ভাবর সু্র ষমথয়, মাথয়র মথিা সুশ্রী। আর বক বমটষ্ট হাবস। 

 

অপু ভাবলথিবিল। এই সময় িাহার মা একিার উপথর আবসয়া ষদবখল না ষকন? 

ষকাোয় রবহল মা ষকান রান্নাঘথর পবড়য়া, হয়থিা কাজ কবরথিথি, এ সি মা আর 

ষকাোয় ষদবখথি পাইথি? ষমথয়থদর মজবলশ চবলথিথি, এমন সময় বনথচ এক পহ পচ 

উটঠল। বগবরশ সরকাথরর গলািা খুি ষশানা র্াইথিবিল। 

 

সদু ত্ে হাবসথি হাবসথি উপথর উটঠয়া িবলল-ষপাড়াবন! কাি দযাথখা… বহ বহ, িথল 

বকনা হুাঁ থকার মথধ্য…বহ বহ…। 

 

দুই-বিনজন বনমবন্ত্রি মবহলা ত্জজ্ঞাসা কবরথলন–বক হথয়থচ ষর? বক? 
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—-ওই টঠথক ঠাকুর একিা এথসবিল ষকথত্থথক…লুবচ ভাজথি বগথয়থচ…সরকারথদর 

খািার ঘথরর উথঠাথন িথস লুবচ ভাজথচ… িথল আবস িাইথর ষেথক একিার… হুাঁথকার 

মথধ্য… বহবহ… বনথয় র্াথে পুথর চুবর কথর… আধ্াথসথরর ওপর… ষগামস্ত মশায় 

ধ্থরথচ… রামবনথহার বসিং মার র্া বদথচ্চ…চুথলর েুাঁ টি না ধ্থর 

 

সি থজয়ার আজ সকাল হইথি বনিঃশ্বাস ষেবলিার অিকাশ বিল না। প্রায় দুই মন মাি 

ভাজার ভার িার একার উপর-সকল আিিা হইথি ষস মাথির ঘথর এই কাথজই 

লাবগয়া আথি। ষচাঁ চাথমবচ শুবনয়া ষস ঘর হইথি িাবহথর আবসয়া ষদবখল এক উঠান 

ষলাথকর মথধ্য একজন পাঁবচশ-ত্ত্রশ িিথরর পািলা ময়লা রিং-এর ময়লা কাপড়-পরা 

িামুথনর ষিথলথক দু-বিনজথন বমবলয়া ষকহ বকল, ষকহ চড় িষ থণ কবরথিথি-ষলাকিা 

টঠথক রাাঁধু্নী, আদযকার কাথর্ থর জনযই িাবহর হইথি আবসয়াবিল—ষস নাবক হুাঁকার 

বভির কবরয়া বঘ চুবর কবরয়া লইয়া র্াইথিথি। িাহার ষস হুাঁকাটি একবদথক বিিকাইয়া 

বঘিুকু উঠাথনর একবদথক পবড়য়া বগয়াথি-কািা মাথরর ষচাথি খুবলয়া বগয়াথি–ষলাকিা 

বিপন্নভাথি সাোই গাবহিার ষচষ্টা কবরথিথি এিিং হুাঁকার বভিথর ঘিূ পাওয়া একিা ষর্ 

খুি স্বাভাবিক এিিং বনিযশনবমবত্তক ঘিনা িা ইহার মথধ্য সথ্থহর িা আির্ থ হইিার 

কো বকিুই নাই-এই কো উেত্ত জনসঙ্ঘথক িুোইিার ষচষ্টা কবরথিথি। কো ষশষ 

না কবরথি বদয়াই শরনাে বসিং দাথরায়ান িাহাথক এমন এক ষঠলা মাবরল ষর্, ষস 

অস্পুি স্বথর ‘িািা ষর’ িবলয়া দালাথনর ষকাথণর বদথক ঘুবরয়া পবড়য়া ষগল এিিং োথমর 

ষকাথণ মাোিা টঠক কবরয়া ষজাথর লাবগয়া ষিাধ্ হয় রক্তও িাবহর হইল। সি থজয়া ষক্ষবম 

ত্েথক ত্জজ্ঞাসা কবরল–বক হথয়থচ ষক্ষবমমাবস?… আহা, ওরকম কথর মাথর?… 

িামুথনর ষিথল… 

 

ষক্ষবম িবলল-মারথি না! হাড় গাঁ থড়া কথর িাড়থি… মারার হথয়থি বক এখনও… 

পুবলথশ ষদথি, িাথঘর ঘথর ষঘাথগর িাসা– 

 

ষক্ষবম ত্ের মুথখর কো মুথখই িুবহয়া ষগল। 

 

ষস উপথর উটঠিার বসাঁবড়র বদথক চাবহয়াই িিস্থ অিস্থায় দাাঁড়াইয়া রবহল! সি থজয়া 

চাবহয়া ষদবখল একজন পাঁয়ষটট্ট-সত্তর িিথরর িৃদ্ধা বসাঁবড় িাবহয়া নবমথিথিন, 

পাশাপাবশ গৃবহণী, বপিথন দুই ষিৌ-রানী ও এ িাবড়র ষমথয় অরুণা ও সুজািা। সকল 

ত্ে চাকথরর দল িিস্থ অিস্থায় বসাঁবড়র বনথচর িারা্ায় কািার বদয়া দাাঁড়াইয়া-এ উহার 

বপথঠ উাঁবক মাবরয়া ষদবখথি লাবগল। সি থজয়া ষক্ষবম ত্েথক চুবপ চুবপ িবলল, ষক 

ষক্ষবমমাবস? ষক্ষবম ত্ে বেসবেস কবরয়া বক িবলল— ষকাোকার রানীমা— সি থজয়া 

ভাথলা শুবনথি পাইল না। বকন্তু িহার মথন হইল টঠক এইরকম ষচহারার মানুষ ষস 

ষর্ন ষকাোয় আথগ ষদবখয়াথি। বগবন্ন কাহাথক িবলথলন—বখড়বকর েিথক ইাঁহার 
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পালবক আবসয়াথি বকনা ষদবখয়া আবসথি। িৃদ্ধার বনথজর সথি দুই বিনটি ত্ে 

আবসয়াথি, িাহারা বপিথন বপিথন আথি। নানা বিদায় আপযায়থনর বিবনময় হইল, িহু 

বিনীি হাসয বিস্তার লাভ কবরল, হঠাৎ এ িাবড়র ত্ে-চাকথরর দল মাটিথি গড় হইয়া 

প্রণাম কবরয়া খাবনকক্ষণ ষর্ন মাটির সথি বমবশয়া রবহল। সি থজয়া মথন মথন 

ভাবিল—এরা এর িড়থলাক, এরা র্খন এি খাবির করথচ, িখন ষিা ষর্ ষস নয়…! 

িুদ্ধার ষষাল ষিহারার প্রকাি পালবকিা বখড়বকর েিথকই এিক্ষণ বিল, িুদ্ধাও 

পালবকথি উটঠথলন। িাহার দাথরায়াথনরা পালবকর সামথন বপিথন দাড়াইল। িাাঁহাথক 

বিদায় বদয়া গৃবহণী, অনযানয ষমথয়রা উপথর উটঠয়া ষগথলন। 

 

মাবসমা রুটির ঘথর আবসয়া চুবপ চুবপ িবলথলন-পয়সা ষর িাপু, ষদখথল ষিা পয়সার 

আদরিা? বনথজরই মস্ত জবমদাবর, দুলাখ িাকা দান কথরথিন, িািাল ষদথশর 

ষকাোকার কথলথজর জথনয—পয়সারই আদর—আর এই ষিা আবমও আবি…ওথদর 

ষিা আপনার ষলাক…ষগরাজ্জজ্জ কথর ষকউ! 
 

সি থজয়ার বকন্তু ষসবদথক মন বিল না। এই মাত্র িাহার মথন পবড়য়াথি; অথনকিা এই 

রকম ষচহারার ও এইরকম িয়থসর–ষসই িাহার িুবড় ঠাকুরত্ে ইত্্র ঠাকরুন, ষসই 

ষিড়া কাপড় ষগথরা বদয়া পরা, ভািা পােথর আমড়া ভাথি ভাি, িুে একিা 

ষনানােথলর জনয কি অপমান, ষকউ ষপাাঁথি মা, ষকউ মাথন না, দুপুর ষিলায়, ষসই 

িাবড় হইথি বিদায় কবরয়া ষদওয়া, পথে পবড়য়া ষসই দীন মৃিুয… 

 

সি থজয়ার অশ্রু িাধ্া মাবনল না। 

 

মানুথষর অের-ষিদনা মৃিুযর পরপাথর ষপৌৌঁিায় বকনা সি থজয়া জাথন না, িি ুষস আজ 

িার িার মথন মথন ক্ষমা চাবহয়া অপবরণি িয়থসর অপরাথধ্র প্রায়ত্িত্ত কবরথি 

চাবহল। 
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চিুবরিংশ পবরথেদ 
কথয়কবদন পথর অপু দালান বদয়া র্াইথিথি, উপথরর বসাঁবড় িাবহয়া ষমজ ষিৌ-রানীর 

ষমথয় লীলা নাবমথিবিল। িাহাথক ষদবখথি পাইয়া িবলল–দাাঁড়াও না? ষিামার নাম বক-

অপু না বক? 

 

অপু িবলল-অপু িথল মা ডাথক–ভাথলা নাম শ্রীঅপূি থকুমার রায়… 

 

ষস একিু অিাক হইল। এ িাবড়র ষিথলথমথয়রা কখনও ডাবকয়া িাহার সথি কো 

কথহ নাই। লীলা কাথি আবসয়া দাাঁড়াইল। বক সু্র মুখ। রানুবদ, অিসীবদ, অমলাবদ, 

সকথলই ষদবখথি ভাথলা িথি। বকন্তু িখন ষস িাহাথদর ষচথয় ভাথলা কাহাথকও ষদথখ 

নাই। এ িাবড় আবসয়া পর্ থে িাহার পূথি থকার ধ্ারণা এথকিাথর িদলাইয়া বগয়াথি। 

বিথশষ কবরয়া ষমজ ষিৌ-রানীর মথিা সু্র ষকাথনা ষমথয় কল্পনাও ষস কথর নাই। 

লীলাও মাথয়র মথিা সু্রী-ষসবদন র্খন লীলা ষমথয়র মজবলথশ হাবসর কবিিা 

িবলথিবিল, িখন অপু একদৃটষ্ট িাহার মুথখর বদথক চাবহয়া বিল, কবিিা ষস ভাথলা 

ষশাথন নাই। 

 

লীলা িবলল-ষিামরা কিবদন এথসচ আমাথদর িাবড়? ষসিার এথস ষিা ষদবখবন? 

 

-আমরা োলু্লন মাথস এইবচ, এই োলু্লন মাথস– 

 

–ষকাথেথক এথসচ ষিামরা? 

 

–কাশী ষেথক। আমার িািা ষসইখাথনই মারা ষগথলন বকনা-িাই– 

 

অপুর ষর্ন বিশ্বাস হইথিবিল না। সারা ঘিনািা এখনও ষর্ন অিাস্তি, অসম্ভি 

ষঠবকথিবিল। লীলা, ষমজ ষিৌ-রানীর ষমথয় লীলা িাহাথক ডাবকয়া র্াবচয়া িাহার সথি 

কো কবহথিথি! খুবশথি িাহার সারা গা ষকমন কবরথি লাবগল! 
 

লীলা িবলল-চথলা, আমার পড়ার ঘথর বগথয় িবস, মাস্টার মশাথয়র আসিার সময় 

হথয়থচ—এথসা– 

 

অপু ত্জজ্ঞাসা কবরল-আবম র্াথিা? 

 

লীলা হাবসয়া িবলল-িাথর, িলবচ ষিা চথলা, িুবম ষিা ভাবর লাজকু?—এথসা-িুবম 

ষদথখাবন আমার পড়ার ঘর? ওই পত্িথমর দালাথনর ষকাথণ?… 
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ঘর ষিবশ িড় নয়। বকন্তু ষিশ সাজাথনা। একটি ষিাি পােথরর ষিবিথলর দুপাথশ দুখানা 

চামড়ার গবদ-আাঁিা ষচয়ার পািা। একখানা িড় িবিওয়ালা কযাথলিার। সিুজ 

কাাঁচকড়ার ষখাথল একিা ষিাি িাইমবপস ঘবড়। একিা িই রাবখিার ষিাি ষদরাজ। চার-

পাাঁচখানা িাাঁধ্াথনা েথিাগ্রাে এ ষদওয়াথল, ও ষদওয়াথল। লীলা একিা চামড়ার অযািাবশ 

ষকস খুবলয়া িবলল—এই দযাথখা আমার জলিবি, মাস্টার মশায় বকথন বদথয়থিন, ভাগ 

বশখথল আরও ষদথিন, জলিবি ওঠাথি জাথনা? 

 

অপু িবলল-িুবম ভাগ জাথনা না?? 

 

—িুবম জাথনা? ভাগ কথষচ? 

 

অপু িাত্েথলযর সবহি ষঠা াঁি উলিাইয়া িবলল-কথি!… 

 

এই ভবিথি অপুর সু্র মুখখাবন আরও ভাবর সু্র ষদখাইল। 

 

লীলা হাবসয়া উটঠয়া িবলল-িুবম ষিশ মজার কো িলথি পাথরা ষিা? পথর ষস অপুর 

ষঠা াঁথির বনথচ হাি বদয়া িবলল-এিা বক? বিল? ষিশ ষদখায় ষিা ষিামার মুথখ, বিথল 

ষিশ মাবনথয়থচ, ষিামার িয়স কি? ষিথরা? আমার এগাথরা–ষিামার ষচথয় দু’িিথরর 

ষিাি– 

 

অপু িবলল-িুবম ষসবদন মুখস্ত িথলবিথল, ষসই একিা হাবসর িড়া, ষিশ ষলথগথচ 

আমার– 

 

–িুবম জাথনা কবিিা? 

 

-জাবন-িািার একখানা িই আথি, িা ষেথক বশবখবচ— 

 

–িথলা বদবক? 

 

লীলার গলার সুর বক বমটষ্ট, এমন সুর ষস ষকাথনা ষমথয়র এ পর্ থে ষশাথন নাই। 

 

অপু ঘাড় দুলাইয়া িবলল– 

 

ষর্ জথনর খড় ষপথি ষখজরু ষচিায় ঘুবমথয় কাল কাথি, । 

িাথক খাি-পালঙ্ক োসা মশাবর খাটিথয় বদথল বক খাথি? 

 

কোর ষশথষ ষস ত্জজ্ঞাসার ভবিথি ঘাড় নাথড়। িবলল-দাশু রাথয়র পাাঁচালীর িড়া, 

আমার কাথি িই আথি– 
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লীলা হাবসয়া গড়াইয়া পথড় আর বক। িবলল-িুবম ভাবর মজার কো জাথনা ষিা? এমন 

হাসাথি পাথরা িুবম!… 

 

লীলার মুথখর প্রশিংসায় অপুর মথন আহ্লাদ ধ্থর না। ষস উৎসাথহর সুথর িবলল—আর 

একিা িলথিা? আবম আরও জাবন-পথর ষস কবড়কাথঠর বদথক ষচাখ িুবলয়া একিুখাবন 

ভাবিয়া লইয়া পথর আিার ঘাড় দুলাইয়া আরম্ভ কথর– 

 

মুবনর বচো বচোমবণ নাই অনয আশা 

বনষ্কম থা ষলাথকর বচো িাস আর পাশা। 

ধ্নীর বচো ধ্ন আর বনথরনিই এর ধ্াকা 

ষর্াগীর বচো জগন্নাে, েবকথরর বচো মকা, 

গৃহথস্থর বচো িজায় রাখথি চাবর চাথলর ঠাি্িা, 

বশশুর বচো সদাই মাথক, পশুর বচো ষপি্িা। 

 

এ িড়ার সকল কোর অে থ লীলা িুত্েথি পাবরল না। বকন্তু আিার হাবসয়া গড়াইয়া 

পবড়িার ষজাগাড় কবরল। িবলল, দাাঁড়াও বলথখ ষনথিা– 

 

লীলা অযািাবশ ষকসিা হইথি একিা কলম িাবহর কবরয়া িবলল-িথলা বদবক? 

 

অপু আিার িবলথি শুরু কবরল। খাবনকিা পথর একিু অিাক হইয়া িবলল-কাবল 

ষনওবন ষিা বলখথচা ষকমন কথর? 

 

লীলা িবলল—এ ষিা োউথিন ষপন-কাবল ষিা লাথগ না, এর মথধ্য ভরা আথি-জাথনা 

না? 

 

অপুর হাথি লীলা কলামিা িুবলয়া বদল। অপু উলিাইয়া-পালিাইয়া ষদবখয়া িবলল-এ 

ষিা ষিশ, কাবলথি ষমাথি ষডািাথি হয় না! 
 

–িা নয়, কাবল ভরা োথক, ভথর বনথি হয়-এই দযাথখা, ষদবখথয় বদ– 

 

–িািঃ ষিশ ষিা! ষদবখ একিারটি— 

 

লীলা কলমিা অপুর হাথি বদয়া হাবসমুথখ িবলল—ষিামায় বদথয় বদলাম এথকিাথর— 

 

অপু অিাক হইয়া লীলার বদথক চাবহল। পথর লজ্জজ্জিমুথখ িবলল-না। আবম ষনথিা 

না— 
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লীলা িবলল—ষকন? 

 

–উাঁহু— 

 

–ষকন? 

 

–নািঃ! 
 

লীলা একিু দুিঃবখি হইল। িবলল-নাও না?…আবম আর একিা িািার কাি ষেথক 

ষনথিা, নাও িুবম এিা, ষদবখ ষিামার হাি? িাস!… আর ষেরি বদথি পারথি না। 

 

িযাপারিা অপুর সম্পূণ থ অিাস্তি ষঠবকল। ষস িবলল—বকন্তু ষিামায় র্বদ ষকউ িথক? 

 

লীলা িবলল-োউথিন ষপন ষদিার জথনয? ষকউ িকথি না, আবম মাথক িলথিা 

অপূি থথক বদথয় বদলাম-িািার কাি ষেথক আর একিা ষনথিা-িািার েথিা 

ষদখথিা?…ওই কযাথলিাথরর পাথশ িািাথনা-দাাঁড়াও পাবড়– 

 

িাহার পর লীলা আরও দু’বিনখাবন েথিা ষদখাইল। আলমাবর হইথি খানকিক িই 

িাবহর কবরয়া িবলল-মাস্টার মশায় বকথন বদথয়থিন—িুবম ষকান সু্কথল পথড়া? 

 

অপু কাশীথি ষসই র্া বদনকিক সু্কথল পবড়য়াবিল, আর ঘথি নাই। িবলল-কাশীথি 

পড়িাম এখন আর পবড় না-কোিা িবলথি ষস সিংথকাচ ষিাধ্ কবরথিবিল িবলয়াই 

ষশথষর কোিা এমন সুথর িবলল, ষর্ন না পবড়য়া খুি একিা িাহাদুবর কবরথিথি। 

একখানা িইথয় অথনক িবি। অপু িবলল-িইখানা পড়থি ষদথি একিারটি? 

 

লীলা িবলল-নাও না? আমার আরও অথনক িবির িই আথি, বিন িিথরর িাধ্াথনা 

মুকুল আথি, মাথয়র ঘথরর আলমাবরথি, এথন ষদথিা, পথড়া— 

 

অপু িবলল–আমার কাথিও িই আথি, আনথিা? 

 

লীলা িবলল-চথলা, ষিামাথদর ঘথর র্াই— 

 

লীলাথক বনথজথদর ঘথর লইয়া র্াইথি অপুর লজ্জা কবরথি লাবগল। আসিািপত্র বকিু 

নাই, ষিড়া িাবলথশর ওয়াড়, আলনায় গাথয় ষদওয়ার কাাঁো। লীলা িিুও ষগল। অপু 

বনথজর টিথনর িােিা খুবলয়া একখানা বক িই হাবস-হাবস মুথখ ষদখাইয়া গথি থর সুথর 

িবলল-আমার ষলখা, এই দযাথখা, িাপার অক্ষথর ষলখা আথি আমার নাম– 

 

লীলা িাড়ািাবড় হাি হইথি লইয়া িবলল – ষদবখ ষদবখ? 
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ষসই কাশীর সু্কথলর মযাগাত্জনখানা। হবরহর ষিথলর গল্প িাপাথনা ষদবখয়া র্াইথি পাথর 

নাই, িাহার মৃিুযর বিন বদন পথর কাগজ িাবহর হয়। লীলা পবড়থি লাবগল, অপু িাহার 

পাথশ িবসয়া উৎেুল্ল মুথখ লীলার ষচাথখর দৃটষ্ট অনুসরণ কবরয়া পটঠি লাইনগবল 

বনথজও মথন মথন একিার কবরয়া পবড়য়া র্াইথিবিল। ষশষ কবরয়া লীলা প্রশিংসমান 

ষচাথখ অপুর মুথখর বদথক খাবনকিা চাবহয়া োবকয়া িবলল-ষিশ ষিা হথয়থি, আবম 

এখানা বনথয় র্াই, মাথক ষদখাথিা।– 

 

অপুর ভাবর লজ্জা হইল। িবলল-না— 

 

লীলা শুবনল না। কাগজখানা হাথি কবরয়া রাবখল। িবলল–বনত্িত্্পুর ষলখা আথি, 

বনত্িত্্পুর ষকাোয়? 

 

–বনত্িত্্পুর ষর্ আমাথদর গাাঁ-ষসইখাথনই ষিা আমাথদর আসল িাবড় – কাশীথি ষিা 

ষমাথি িির খাথনক হল আমরা– 

 

এমন সময় ষিাি ষমাক্ষদা দুয়াথরর কাথি আবসয়া ঘথরর মথধ্য মুখ িাড়াইয়া কবহল – 

-ওমা বদবদমবণ, িুবম এখাথন িথস? আমার ষপাড়াবন! ওবদথক মাস্টারিািু িথস িথস 

হয়রান, আবম ওপর বনথচ সি ঘর খুাঁথজ খুাঁথজ।–িা ষক জাথন িুবম এাঁথদা-পড়া 

কুঠুবরথি–এথসা এথসা– 

 

লীলা িবলল—র্া িুই, আবম র্াত্ে, র্া— 

 

ষিাি ষমাক্ষদা িবলল–িা িসিার বক এই জায়গা নাবক? িথল আমাথদরই িাই মাো 

ধ্থর–িাই বক ওই আস্তািথলর ষখাট্টা বমথন্সরা ষঘাড়ার জায়গাগথলা োাঁি ষদয়, না ষধ্ায়? 

উহু-হু, বক গে আসথি দযাথখা-এথসা বদবদমবণ, বশগবগর– 

 

লীলা িবলল—র্াথি না। র্ািঃ, আবম আজ পড়থিা না, র্া িলথগ র্া—ষক ষিাথক িথলথি 

এখাথন িকিক  করথি? র্া মাথক িলথগ র্া– 

 

ষিাি ষমাক্ষদা ের্ ের্ কবরয়া চবলয়া ষগল। অপু িবলল–ষিামার মা িকথিন না? ষকন 

ওথক ওরকম িথল্ল? 

 

  
 

পরবদন দুপুথর ষস বনথজি ঘথর ঘুমাইথিবিল। কাহার ষঠলায় ঘুম ভাটিয়া ষচাখ 

চাবহয়াই ষদবখল-লীলা হাবসমুথখ বিিানার পাথশ। ষস ষমথেথি মাদুর পাবিয়া 



 পথের পা াঁচালী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
7

8
 

ঘুমাইথিবিল, লীলা হাাঁিু গাবড়য়া িবসয়া িাহাথক ষঠলা মাবরয়া উঠাইয়াথি, এখনও ষসই 

ভাথিই ষকৌিুকপূণ থ ডাগর ষচাথখ িাহার বদথক চাবহয়া আথি। হাবসমুথখ িবলল-ষিশ 

ষিা, দুপুর ষিলায় িুত্ে এমন ঘুথমায়? আবম িা’র ষেথক ডাক বদলাম, এথস ষদবখ খুি 

ঘুম– 

 

অপু ষকাাঁচার খুাঁথি ষচাখ মুবিথি মুবিথি িাড়ািাবড় উটঠয়া িবসল। িবলল-সকালথিলা 

পড়থি আথসাবন? আবম ষিা পড়ার ঘর-ির সি খুাঁথজ ষদবখ ষকউ ষকাোও ষনই– 

 

লীলা অপুর সু্কথলর ষসই কাগজখানা অপুর হাথি বদয়া িবলল-মাথক পথড় ষশানালাম 

কাল রাথত্র, মা বনথজও পথড় ষদখথলন। 

 

অপুর সারা গা খুবশথি ষকমন কবরয়া উটঠল। অিযে লজ্জা ও সিংথকাচ ষিাধ্ হইল। 

ষমজ ষিৌ-রানী িাহার ষলখা পবড়য়াথিন। 

 

লীলা িবলল-এথসা আমার পড়ার ঘথর, ‘সখা-সখী’ িাাঁধ্াথনা এথন ষরথখবচ ষিামার 

জথনয– 

 

অপু আলনার বদথক চাবহল। িাহারা ভাথলা কাপড়খানা এখনও শুকায় নাই, ষর্খানা 

পবরয়া আথি ষসখানা পবরয়া িাবহথর র্াওয়া র্ায় না। িবলল-এখন র্াথিা না– 

 

লীলা বিিথয়র সুথর িবলল-ষকন? 

 

অপু ষঠা াঁি চাবপয়া সথকৌিুক হাবসমুথখ ঘাড় নাবড়ল। ষস জাথন না িাহার মখু বক অপূি থ 

সু্র ষদখায় এই ভবিথি। 

 

লীলা বমনবির সুথর িবলল—এথসা এথসা– 

 

অপু আিার মুখ টিবপয়া হাবসল। 

 

-িািা, বক একগাঁ থয় ষিথল ষর্ িুবম! না িষল্প আর হযা াঁ হিার ষজা ষনই িুত্ে? আো 

দাাঁড়াও, িইিা এখাথন– 

 

অপু হাবস চাবপথি না পাবরয়া বখলবখল কবরয়া হাবসয়া ষেবলল। 

 

লীলা িবলল-অি হাবস ষকন? বক হথয়থি িথলা-না িলথিই হথি–িথলা টঠক– 

 

অপু আলনার বদথক হাবস ভরা ষচাথখর ইবিি কবরল মাত্র, বকিু িবলল না। 
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এিার লীলা িুত্েল। আলনার কাথি বগয়া হাি বদয়া িবলল—একিুখাবন শুবকথয়থি, 

িুবম িথসা, আবম িইখানা আবন-োউথিন ষপথন বলখথচা? ষকমন, ষিশ ভাথলা ষলখা 

হয় ষিা? 

 

িাহার পর অথনকক্ষণ ধ্বরয়া লীলার আনা িই দুজথন ষদবখল। িই মাদুথর পাবিয়া 

দুইজথন পাশাপাবশ হাাঁিু গাবড়য়া িবসয়া উপুড় হইয়া িই-এর উপর েুাঁ বকয়া িই 

ষদবখথিবিল। লীলার ষরশথমর মথিা বচকন নরম চুলগবল অপুর ষখালা গাথয় লাবগয়া 

ষর্ন গা বসর বসর কথর। হঠাৎ লীলা িই হইথি মুখ িুবলয়া িবলল—িুবম গান জাথনা? 

 

অপু ঘাড় নাবড়ল। 

 

–িথি একিা গাও— 

 

—িুবম জাথনা? 

 

-একিু একিু, ষকন বিথয়র বদন ষশাথনাবন? 

 

ষিাি ষমাক্ষদা ত্ে ঘথর উাঁবক মাবরয়া কবহল–এই ষর্ বদবদমবণ এখাথন। আবমও মথন 

ষভথিবচ িাই, উপথর ষনই, পড়ার ঘথর ষনই, িথি টঠক-এথসা বদবক, এই দুধ্ িুকু ষখথয় 

র্াও, জবুড়থয় ষগলা-হাথি কথর খুাঁথজ খুাঁথজ হয়রান— 

 

রূপার ষিাি গ্লাথস এক গ্লাস দুধ্! লীলা িবলল-ষরথখ র্া-এথস এর পর গ্লাস বনথয় র্াস– 

 

ত্ে চবলয়া ষগল। আরও খাবনকিা িইথয়র িবি ষদখা চবলল। এক োাঁথক লীলা দুথধ্র 

গ্লাস হাথি িুবলয়া িবলল-িুবম ষখথয় নাও আথদ্ধকিা– 

 

অপু লজ্জজ্জি সুথর িবলল-না। 

 

–ষিামাথক ভাবর ষখাশাথমাদ কথিথ হয় সি িাথি-ষকন ওরকম? আমাথদর মুলিানী 

গরুর দুধ্-ষখথয় নাও-ক্ষীথরর মথিা দুধ্, লক্ষ্মী ষিথল– 

 

অপু ষচাখ কুচকাইয়া িবলল-ইিঃ লক্ষ্মী ষিথল? ভাবর ইথয় বক না? উবন আিার– 

 

লীলা দুথধ্র গ্লাস অপুর মুথখ িুবলয়া বদয়া ঘাড় নাবড়য়া িবলল-আর লজ্জায় ষকাজ 

ষনই–আবম ষচাখ িুথজ আবি, নাও– 

 

অপু এক চুমুথক খাবনকিা দুধ্ খাইয়া-ষেবলয়া মুখ নামাইয়া লইল ও ষঠা াঁথির উপথরর 

দুথধ্র দাগ িাড়ািাবড় ষকাাঁচার খুাঁথি মুবিথি মুবিথি হাবসয়া ষেবলল। 
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লীলা গ্লাথস চুমুক বদয়া িাবক দুধ্ িুকু ষশষ কবরল, পথর ষসও বখলবখল কবরয়া হাবসয়া 

উটঠল। 

 

ষিশ বমটষ্ট দুধ্, না? 

 

–আমার এাঁথিা ষখথল ষকন? ষখথি আথি পথরর এাঁথিা? 

 

-আমার ইথে-একিুখাবন োবময়া কবহল-িুবম িথল্ল জলিবি িুলথি জাথনা, িাই 

জাথনা, দাও ষিা আজ আমার ক’খানা জলিবি িুথল? 
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পঞ্চবরিংশ পবরথেদ 
পজযষ্ঠ মাথসর মাোমাত্ে সি থজয়া চাবহয়া-বচবেয়া ষকাথনা রকথম অপুর উপনয়থনর 

িযিস্থা কবরল। পথরর িাবড়, ঠাকুর-দালাথনর ষরায়াথকর ষকাথণ ভথয় ভথয় কাজ 

সাবরথি হইল। িাম্নী মাবস নাডু় ভাত্জথি সাহার্য কবরল, দু’একজন রাাঁধু্নী-

িামুনঠাকুরথক বনমন্ত্রণ কবরয়া আবসল, িাবহথরর সম্ভ্রাে ষলাথকর মষধ্য িীিু ষগামস্তা 

ও দীনু খািাত্ঞ্জ। উপনয়ন বমটিয়া র্াওয়ার বদনকিক পথর অপু বনথজর ঘরটিথি 

িবসয়া িবসয়া লীলার ষদওয়া িাাঁধ্াথনা ‘মুকুল’ পবড়থিবিল। ষখালা দরজা বদয়া ষক ঘথর 

েুবকল। অপু ষর্ন বনথজর ষচাখথক বিশ্বাস কবরথিই পাবরল না, িাহার পরই িবলয়া 

উটঠল-এ বক, িািঃ—কখন— 

 

লীলা ষকৌিুক ও হাবসভরা ষচাথখ দাাঁড়াইয়া। অপু িবলল-িািঃ,  ষিশ ষিা িুবম। িথল ষগথল 

ষসামিাথর আসথিা কলকািা ষেথক, কি ষসামিার হথয় ষগল-বেরিার নামও ষনই– 

 

লীলা হাবসয়া ষমথজথি িবসয়া পবড়ল। িবলল-আসথিা বক কথর? সু্কথল ভবিথ হথয়বচ, 

িািা বদথয়থিন ভবিথ কথর, িািার শরীর খারাপ, এখন আমরা কলকািার িাবড়থিই 

োকথিা বক না? এখন ক’বদন িুটি আথি িাই মার সথি এলাম-আিার িুধ্িার র্াথিা। 

 

অপুর মুখ হইথি হাবস বমলাইয়া ষগল। িবলল-োকথি না। আর ষিামরা এখাথন? 

 

লীলা িবলল-িািার শরীর ভাথলা হথল আিার আসথিা– 

 

পথর ষস হাবসমুথখ িবলল-ষচাখ িুথজ োথকা ষিা একিু? 

 

অপু িবলল-ষকন? 

 

–োথকা না? 

 

অপু চকু্ষ িুত্জল ও সথি সথি হাথি বক একিা ভারী ত্জবনথসর স্পশ থ অনুভি কবরল। 

ষচাখ খুবলথিই লীলা বখলবখল কবরয়া হাবসয়া উটঠল। একিা কাডথ ষিাথডথর িাে িাহার 

ষকাথলর উপর। িােিা খুবলয়া ষেবলয়া লীলা ষদখাইল ভাথলা ষদশী ধু্বি চাদর ও রািা 

বসথস্কর একিা পাঞ্জাবি। লীলা হাবসমুথখ িবলল-মা বদথয়থিন।–ষকমন হথয়থচ? ষিামার 

পপথির জথনয– 

 

ধু্বি-চাদর বিথশষ কবরয়া পাঞ্জাবিিা দথরর ত্জবনস, িযিহার করা দথূরর কো। এ 

িাবড়থি পা বদিার পূথি থ অপু চথক্ষও কখনও ষদথখ নাই। 
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লীলা অপুর মুথখর বদথক চাবহয়া িবলল—এক মাথস ষিামার মুখ িদথল বগথয়থি? 

আরও িড় ষদখাথচ্চ, ষদবখ নিুন িামুথনর পপথিা?–িারপর কান বিাঁধ্থি লাগথলা না? 

আমার ষিাি মামাথিা ভাইথয়রও পপথি হল বকনা, ষস ষকাঁ থদ ষেথলবিল– 

 

হঠাৎ অপু একখি ‘মুকুল’ ষদখাইয়া িবলল-পথড়থচা এ গল্পিা? 

 

লীলা িবলল—বক ষদবখ? 

 

অপু পবড়য়া ষশানাইল। সমুথদ্রর িলায় ষকান স্থাথন ষস্পনথদথশর এক ধ্নরত্নপূণ থ 

জাহাজ দুই বিনশি িৎসর  পূথি থ ডু়বিয়া র্ায়-আজ পর্ থে অথনথক ষখা াঁজ কবরয়াথি, 

ষকহ স্থানিা বনণ থয় কবরথি পাথর নাই। গল্পিা এইমাত্র পবড়য়া ষস ভাবর খুবশ হইয়াথি। 

 

িবলল-ষকউ িার কথিথ পাথরবন-কি িাকা আথি জাথনা? একক, দশক, শিক, সহর, 

অরু্ি, লক্ষ-পঞ্চাশ লক্ষ পাউথির ষসানা-রুথপা… এক পাউথি ষিথরা িাকা-গণ 

কথরা বদবক?* িাহার পথর ষস িাড়ািাবড় একিু কাগথজ আাঁকিা কবষয়া ষদখাইয়া 

িবলল-এই দযাথখা এি িাকা!…আথগও ষস আাঁকিা একিার কবষয়াথি। উজ্জ্বলমুথখ 

িবলল-আবম িড় হথল র্াথিা-ষদখথিা বগথয়-টঠক িার করথিা ষদথখা-ষকউ সোন 

পায়বন এখনও ষসথখথন– 

 

লীলা সত্্গ্ধ হইয়া িবলল-িুবম র্াথি? ষকান জায়গায় আথি িুবম িার করথি বক কথর? 

 

-এই দযাথখা বলথখথচ ‘ষপাথিথ প্লািার সবন্নবহি সমুদ্র গথভথ’-খুাঁথজ িার করথিা।…. 
 

ষস গল্পটি পবড়য়াই ভাবিয়াথি, ভাথলই হইয়াথি ষকহ িাবহর কবরথি পাথর নাই। সিাই 

সি িাবহর কবরয়া লইথল িাহার জনয বক োবকথি? ষস িড় হইয়া। িথি বক িুবলথি? 

এখন ষস র্াওয়া পর্ থে োবকথল হয়!… 

 

লীলার িয়স কম হইথলও খুি িুত্দ্ধমিী। ভাবিয়া ভাবিয়া িবলল-ওথদর মথিা জাহাজ 

পাথি ষকাোয়? ষিামার একখানা আলাদা জাহাজ চাই-ওথদর মিন– 

 

-ষস হথয় র্াথি, বকনথিা, িড় হথল আমার িাকা হথি না িুত্ে? 

 

এিার ষিাধ্ হয় লীলার অথনকিা বিশ্বাস হইল। ষস এ লইয়া আর ষকানও িকথ উঠাইল 

না। 

 

খাবনকিা পথর িবলল-িুবম কলকািা বগথয়চ? 
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অপু ঘাড় নাবড়য়া িবলল-আবম ষদবখবন কখখথনা-খুি িড় শহর?—এর ষচথয় িড়? 

 

লীলা হাবসয়া িবলল—ষের ষের– 

 

–কাশীর ষচথয়ও িড়? 

 

–কাশী আবম ষদবখবন— 

 

িারপর ষস অপুথক বনথজর পড়ার ঘথর লইয়া আবসল। একখানা খািা ষদখাইয়া 

িবলল–দযাথখা ষিা ষকমন েুলগাি এাঁথকবচ, বক রকম ড্রইিংিা? 

 

অপু খাবনকিা পথর িবলল-আবম শুইথগ, মাোিা িড় ধ্থরথচ— 

 

লীলা িবলল-দাাঁড়াও আবম একিা মের জাবন মাো-ধ্রা সারািার-ষদবখ? পথর ষস 

দুহাথির আিুল বদয়া কপাল এমনভাথি টিবপয়া বদথি লাবগল ষর্ অপু হাবসয়া উটঠয়া 

িবলল-উিঃ িড় সুড়সুবড় লাগথচ। 

 

লীলা হাবসয়া িবলল-আমার িড় মামাথিা ভাইথক কুত্স্ত ষশখায় একজন পাথলায়ান 

আথি, িার কাথি ষশখা-ষিশ ভাথলা না? ষসথরথচ ষিা? 

 

বদনকিক পথরই লীলারা পুনরায় কবলকািায় চবলয়া ষগল। 

 

  
 

অপু মাথক িবলয়া কবহয়া একিা ষিাি সু্কথল র্ায়। ষর্ িড় রাস্তার ধ্াথর ইাঁহাথদর িাবড়, 

ষসখান হইথি বকিুদরূ বগয়া িাঁ-ধ্াথর ষিাি গবলর মথধ্য একিলা িাবড়থি সু্কল। 

জনপাাঁথচক মাস্টার, ভািা ষিত্ঞ্চ, হািল-ভািা ষচয়ার, ষিলকাবল ওঠা ব্ল্যাকথিাডথ, 

পুরাথনা মযাপ খানকিক-ইহাই সু্কথলর আসিাি। সু্কথলর সামথনই ষখালা ষড্রন, 

অপুথদর ক্লাস হইথি জানালা বদয়া িাবহথর চাবহথল পাথশর িাবড়র চুনিাবলর কাজ-

বিরবহি নগ্ন ইথির ষদওয়াল নজথর পথড়। ষস সু্কথল র্াইথি র্াইথি ষদথখ ধ্ািথড় ষড্রন 

সাে কবরথি কবরথি চবলয়াথি, স্থাথন স্থাথন ময়লা জথড়া করা। সারাবদন সু্কথলর মথধ্য 

ষকমন একিা িদ্ধ িািাথসর গে, পাথশর এক বহ্ুস্থানী ভুজাওয়ালা দুপুথরর পর 

কয়লার আাঁচ ষদয়, কাাঁচা কয়লার ষধ্া াঁয়ার বমটষ্ট বমটষ্ট গে িাবহর হয়, অপুর মাোর মথধ্য 

ষকমন কথর, সু্কথলর িাবহথর আবসয়া ষর্ন ষসিা কাটিথি চায় না। 
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িাহার ভাথলা লাথগ না, ষমাথিই ভাথলা লাথগ না, শহথরর এই সি ইি-বসথমথির কাি-

কারখানায় িাহার হাাঁে ধ্থর, ষকমন ষর্ন দম আিকাইয়া আথস। বকথসর অভাথি 

প্রাণিা ষর্ন আকুবল-বিকুবল কথর, ষস িুত্েথি পাথর না বকথসর অভাথি। 

 

পথে ঘাস খুি কম, গািপালা ষিবশ নাই, দু’একিা এখাথন ওখাথন। সুরবকর পে, পাকা 

ষড্রন, দুই িাবড়র মােখাথনর োাঁথক আিজথনা, ময়লা জল, ষিাঁড়া কাপড়, কাগজ। 

একবদন ষস এক সহপাঠীর সথি িাহথদর িাবড়থি বগয়াবিল। একিলা ষখালার ঘর। 

অপবরসর উঠাথনর চাবরধ্াথরর ঘরগবলথি এক-একঘর  গৃহস্থ ভাড়াথি োথক। ষদাথরর 

গাথয় পুরাথনা চথির পদথা। ঘথরর ষমথে উঠান হইথি বিঘাথির ষিবশ উাঁচু নয়, কাথজই 

আদ্রিা কাথি না। ঘথরর মথধ্য আথলা-হাওয়ার িালাই নাই। উঠান বিশ্রী ষনািংরা, সকল 

গৃহস্থই একসথি কয়লার আাঁচ বদয়াথি, আিার ষসই বমটষ্ট বমটষ্ট গেিা। সিসদু্ধ বমবলয়া 

অপুর অিযে খারাপ লাথগ, মন ষর্ন ষিাি এিিুকু হইয়া র্ায়, ষসবদন িাহারা উহাথক 

িবসথি িবলথলও ষস ষিবশক্ষণ োবকথি পাথর নাই, সদর রাস্তায় আবসয়া িিুও 

অথনকিা স্বত্স্ত ষিাধ্ কবরয়াবিল। 

 

িাবড় বেবরয়াও ষসই িদ্ধিা। িরিং ষর্ন আরও ষিবশ। এখাথন ইি-বসথমি আর মাথি থল 

পােথর চাবরধ্ার মায় উঠান পর্ থে িাাঁধ্াথনা। অপু মাটি ষদবখথি না পাইথল োবকথি 

পাথর না, এখাথন র্া মাটি আথি, িাও ষর্ন অনযরকম। ষর্ মাটির সথি িার পবরচয় এ 

ষর্ন ষস মাটি নয়। িাহা িাড়া ইহাথদর িাবড় চবলিার বেবরিার স্বাধ্ীনিা কই? োবকথি 

হয় ভথয় ভথয় ষচাথরর মথিা। ষক বক িবলথি, উাঁচু গলায় কো কওয়া র্ায় না, ভয় কথর। 
 

এক-একবদন অপু দপ্তরখানায় বগয়া ষদবখয়াথি িুথড়া খািাত্ঞ্জ একিা ষলাহার বসক 

িসাথনা খাাঁচার মথিা ঘথর অেকাথরর মথধ্য িবসয়া োথক। অথনকগবল ষখথরা িাাঁধ্াথনা 

বহসাথির খািা একবদথক স্তুপীকৃি করা। ষিাট্ট কাথঠর হািিাে সামথন কবরয়া িুড়া 

সারাবদন ঠায় একিা ময়লা বচি িাবকয়া ষহলান বদয়া আথি। ঘথর এি অেকার ষর্, 

বদনমাথনও মাথে মাথে ষিাট্ট একিা ষরবড়র ষিথলর প্রদীপ জ্বথল। বগবরশ ষগামস্ত 

জমা-ষসথরস্তায় িথস। বনচু িক্তাথপাথশর উপর ময়লা চাদর পািা-চাবরধ্াথর দু’ষকাথণ 

কাপথড় িাধ্া রাবশ রাবশ দপ্তর। ষস ঘরিা খািাত্ঞ্জখানার মথিা অি অেকার নয়, 

দু’বিনটি িড় িড় জানালাও আথি, বকন্তু িক্তথপাথশর বনথচ রাশীকৃি িামাথকর গল 

ও ষিড়া কাগজ এিিং কবড়কাথঠ মাকড়সার জাল ও ষকথরাবসন আথলার েুল। র্খন 

িীরু মুকুবর হযা াঁবকয়া িথল-ওথহ রামদায়াল, ষদথখা ষিা গি ষিৌত্জথি িাদযকর খাথি 

কি খরচ ষলখা আথি?… িখনই বক জাবন ষকন অপুর মষন দারুণ বিিৃষ্ণা আিার 

জাবগয়া উথঠ। 
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সকালথিলা। অপু ষদউবড়র কািিায় আবসয়া ষদবখল িাবড়র ষিথলরা ষচয়ার-গাবড়িা 

ষঠবলয়া ষখবলথিথি। গাবড়িা নূিন পিয়াবর হইয়া আবসয়াথি, ডািালাগাথনা ষলাহার 

ষচয়ার, উপথর চামড়ার গবদ, িড় িড় চাকা-েকেথক ষদবখথি। ষস কাথি আবসয়া 

দাাঁড়াইয়া দাাঁড়াইয়া ষদবখথিথি, রথমন িবলল-এই এথস ষঠল ষিা একিার আমাথদর– 

 

এই গাবড়িা আসা অিবধ্ অপুর মথন মথন ইহার উপর ষলাভ আথি, খুবশ হইয়া িবলল–

ষঠলবচ, আমায় একিার চড়থি ষদথিন ষিা? 

 

রথমন িলল-আো হথি, ষঠল। ষিা-খুি ষজাথর বদবি— 

 

খুি খাবনকক্ষণ ষখলা হইিার পর রথমন হঠাৎ িবলল-আো খুি হথয়থচ এথিলা-োয় 

আর নয়– 

 

পথর গাবড় লইয়া সকথল চবলয়া র্াইথিথি ষদবখয়া অপু িবলল-আবম এিু চড়থিা না? 

 

রথমন িবলল-আো র্া র্া, এ ষকলা আর চথড় না, ষিবশ চড়থল আিার ষভথি র্াথি-

ষদখা র্াথি ওথিলা– 

 

ষক্ষাথভ অপুর ষচাথখ জল আবসল। ষস এিক্ষণ ধ্বরয়া আশায় আশায় ইহাথদর 

সকলথক প্রাণপথণ ষঠবলয়াথি। 

 

িবলল-িা, আপবন ষর্ িথল্লন আমাথক একিার চড়থি ষদথিন আমার পালায়? আবম 

সকলথক ষঠললাম-ষিশ ষিা! ষসবদনও ওইরকমই চড়াথলন না ষশষকাথল– 

 

রথমন িবলল-ষঠলবল ষকন িুই, না ষঠবলথলই পাবত্তস-র্া-ষক িথলথচ ষিাথক চড়থি 

ষদথি? গাবড় বকনথি পয়সা লাথগ না? 

 

ষস িবলল-ষকন আপবনও িথল্লন, ওই সন্তুও ষিা িথল্ল-ষঠথল ষঠথল আমার হাি 

বগথয়থি।–আর আবম িুত্ে একিারটি-ষিশ ষিা আপবন— 

 

রথমন গরম হইয়া িবলল-আবম িবলবন। র্া— 

 

সন্তু িবলল-েু-র্-র্-র্,-িক ষদথখচ? 

 

ষকানও বকিু না, হঠাৎ িড়িািুর ষিথল ষিিু আবসয়া িাহার গলায় হাি বদয়া ষঠবলথি 

ষঠবলথি িবলল—র্া র্া—আমরা চড়াথিা না আমাথদর খুবশ—ষিার বনথজর ঘথরর 

বদথক র্া–এবদথক আবসস ষকন ষখলথি? 
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ষিিু অপুর অথপক্ষা িয়থস ষিাি িবলয়া িাহার কৃি অপমাথনর দরুনই হউক িা 

সকথলর ঠাট্টা বিদ্রথুপর জনযই হউক–অপুর মাো ষকমন ষিটঠক হইয়া ষগল-ষস 

িাাঁকুবন বদয়া ঘাড় বিনাইয়া লইয়া ষিিুথক এক ধ্াকা মাবরথিই ষিিু ঘুবরয়া বগয়া 

ষদওয়াথলর উপর পবড়য়া ষগল-কপালিা ষদওয়াথল লাবগয়া খাবনকিা কাটিয়া রক্তপাি 

হইথি ষিিু সথি সথি বিকি বচৎকার কবরয়া কাাঁবদয়া উটঠল। 

 

ত্ে-চাকর িুটিয়া আবসল, খানসামা দাথরায়ান িুটিয়া আবসল—উপথরর পিঠকখানায় 

িড়িািু সকালথিলা কািাবর কবরথিবিথলন, বিবন সদলিথল বনথচ নাবময়া আবসথলন। 

দশ বদক হইথি দশ ঘটি জল…িািাস…জলপটি, পহ পহ কাি। 

 

ষগালমাল একিু কবমথল িড়িািু িবলথলন–কই, ষক ষমথরথচ ষদবখ? 

 

রামবনথহারা বসিং দাথরায়ান বপিন হইথি ষঠবলয়া অপুথক িড়িািুর সামথন দাাঁড় 

করাইয়া বদল। 

 

িড়িািু িবলথলন—এ ষক? ওই ষসই কাশীর িামুনঠাকরুথনর ষিথল না? 

 

বগবরশ সরকার আগাইয়া আবসয়া িবলল-ভাবর িদ ষিাকরা—আিার জযাঠাবম ওর র্বদ 

ষশাথনন িািু, ষসই ষসিার বেথয়িাথরর বদন, িথসথচ এথকিাথর সকথলর মথুখর সামথন 

িািুথদর জায়গায়, সথর িসথি িথলবচ, মুথখামুবখ িকথ বক? ষসবদন আিার ষদবখ ওই 

ষশথঠথদর িাবড়র ষমাথড় রাস্তায় একিা লাল পাঞ্জাবি গাথয় বদথয় িাডথসাই ষখথি ষখথি 

আসথচ–এই িয়থসই পিবর– 

 

িড়িািু রথমনথক িবলথলন–সকথল আজ ষিামাথদর মাস্টার আথসবন? পড়াশুথনা বিল 

না? এই, আমার ষিথির িবড়িা বনথয় এথসা ষিা ষকউ? ওর সথি বমথশ ষখলা কথিথ ষক 

িথল বদথয়থচ ষিামাথদর? 

 

রথমন কাঁ থদা কাঁ থদা মুথখ িবলল-ও-ই ষিা আমাথদর ষখলার সময় আথস, আমরা ষকন 

র্াথিা, ত্জথজ্ঞস করুন, িরিং সন্তুথক-আপনার ষসই িবিওয়ালা ইিংরাত্জ 

মযাগাত্জনগথলার িবি ষদখথি চায়-আিার িড় পিঠকখানায় েুথক এিা ষসিা 

ষনথড়থচথড় ষদথখ– 

 

বগবরশ সরকার িবলল-ষদখুন, শখিা ষদখুন আিার— 

 

এিার অপুর পালা। িড়িািু িবলথলন।–সথর এথস এবদথক-ষিিুথক ষমথরি ষকন? 
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ভথয় অপুর প্রাণ ইবিপূথি থই উবড়য়া বগয়াবিল, ষস রাথগর মাোয় ধ্াকা বদয়াবিল িথি। 

বকন্তু এি কাথির জনয প্রস্তুি বিল না। ষস আড়ষ্ট ত্জহ্বা িারা অবি কথষ্ট উচ্চারণ 

কবরল-ষিিু আমাথক আথগ ষিা—আমাথক– 

 

িড়িািু কো ষশষ কবরথি না বদয়াই িবলথলন-ষিিুর িয়স কি আর ষিামার িয়স কি 

জাথনা? 

 

গিাইয়া িবলথি জাবনথল অপুর পক্ষ হইথিও একো িলা চবলি ষর্ ষিিুর িয়স বকিু 

কম হইথলও কাথর্ থ ষস অপুর ষজঠামশাই নীলমবণ রায় অথপক্ষাও পাকা। িলা চবলথি 

পাবরি ষর্, ষিিু ও এ-িাবড়র সি ষিথলই বিনা কারথণ র্খন িখন িাহাথক িািাল 

িবলয়া ষখাপায়, িক ষদখায়, বপিন হইথি মাোয় ষঠাকর মাথর-ষস না হয় একিু ষখলা 

কবরথি র্ায়। এই ষিা িাহার অপরাধ্। বকন্তু উঠানভরা ষলাকারথণযর ষকৌিূহলী দৃটষ্টর 

সম্মুথখ বিথশষ কবরয়া িড়িািুর সথি কো কবহথি ত্জহ্বা িাহার িালুর সথি জবুড়য়া 

বগয়াবিল-ষস শুধু্ িবলল-ষিিুও-আমাথক-শুধু্ শুধু্-আমাথক এথস– 

 

িড়িািু গজথন কবরয়া িবলথলন-স্িুবপড, ষডাঁ থপা ষিাকরা-ষক ষিামাথক িথল বদথয়থচ 

এবদথক এথস ওথদর সথি বমশথি-এই দাও ষিা ষিথিািা-এবগথয় এথসা-এথসা– 

 

সপািং কবরয়া এক ঘা সথজাথর বপথঠ পবড়িার সথি সথি ষস ষকমন বিিথয়র ষচাথখ 

িড়িািু ও িাাঁহার পুনি থার উদযি ষিথির িবড়িার বদথক চাবহল-জীিথন ষস কখনও 

ইহার পূথি থ মার খায় নাই, িািার কাথিও নয়।–িাহার বিভ্রাে মন ষর্ন প্রেমিা প্রহার 

খাওয়ার সিযিাথক গ্রহণ কবরথি পাবরথিবিল না-পথর ষস কিকিা বনথজর 

অজ্ঞািসাথরই ষিথিািা ষঠকাইিার জনয হাি দুখানা উঠাইল। বকন্তু এিার আর িাহার 

দুিঃখ কবরিার বকিু রবহল না ষর্, ষস িাহার পালার ষিলা োাঁথক পবড়ল। ষিথির 

সপাসপ শথব্দ ষিিুথকও কপাথলর িযো ভুবলয়া চাবহয়া ষদবখথি হইল। রাাঁধু্নীর ষিথলর 

র্াহাথি স্পধ্ থা আর না হয়, িড়িািু এ বিষথয় িাহাথক সুবশক্ষাই বদথলন। অনয ষিি 

হইথল ভাটিয়া র্াইি, এ ষিিিা ষিাধ্ হয় খুি দাবম। 

 

িড়িািু হাাঁপ ত্জরাইয়া লইয়া িবলথলন-িুথড়া ধ্াবড় িয়াথি ষিাকরা ষকাোকার, আজ 

ষিামাথক সািধ্ান কথর বদত্চ্চ, ষের র্বদ শুবন এ িাবড়র ষকাথনা ষিথলর সথি বমথশচ, 

কান ধ্থর িকু্ষবন িাবড় ষেথক বিথদর্ কথর ষদথিা-পথর কাহার বদথক চাবহয়া কবহথলন-

ষদখুন না ধ্ীথরনিািু, বিধ্িা মা, সিীশিািু মযাথনজার কাশী ষেথক আনথলন, ভািলাম 

জাথির ষমথয় োকুক-ষদখুন কাি, মা ভাি রাাঁথধ্-উবন পাঞ্জাবি গাথয় বদথয় বসগাথরি 

ষখথয় ষিড়ান– 
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ধ্ীথিনিািু িবলথলন-ওসি ওই রকমই হথয় োথক-এরপর ষকাথকন খাথি-মা’র িাে 

ভািথি-ওর বনয়মই ওই-িার ওপর আিার কাশীর ষিথল– 

 

িাবড়র মথধ্য সি কো বগয়া ষপৌৌঁিায় না, অপুর মার খাওয়ার কো বকন্তু সি থজয়া শুবনল। 

একিু ভাথলা কবরয়াই শুবনল। গৃবহণী িবলথলন-ওরকম র্বদ গথি ষিথল হয় িা হথল 

িািা-ইিযাবদ। 

 

রুটির ঘর হইথি আবসয়া ষদবখল অপু সু্কথল বগয়াথি, মাথক বকিু িথল নাই, এসি কো 

ষস কখনও মাথক িথলও না। রাথগ দুিঃথখ, ষক্ষাথভ সি থজয়ার গা ত্েম ত্েম কবরথি 

লাবগল, সি থাি হইথি ষর্ন োল িাবহর হইথি োবকল, ঘথর না োবকথি পাবরয়া ষস 

িাবহথরর অপবরসর িারা্ািাথি আবসয়া দাাঁড়াইল। 

 

িাহার অপুর গাথয় হাি! ষস ষর্ এখনও িথল, মা বসাঁবড়র ঘর বদথয় র্খন িুবম রান্নািাবড় 

ষেথক আসথি িখন রাথত্র ষিামায় একবদন এমন ভয় ষদখাথিা?…িাহার বক ষকাথনা 

িুত্দ্ধ আথি? কি লাবগয়াবিল, ষক িাহাথক িুত্েয়াথি ষসখাথন, ষক শুবনয়াথি িাহার 

কান্না? 

 

সি থজয়ার িুক োটিয়া কান্না আবসল।…. 
 

অেকার রাি, আকাথশ দু’একিা িারা জ্বল জ্বল কথর-আস্তািথলর মাোয় আমলবক 

গাথির ডাথল িািাস িাথধ্, দালাথনর ষকাথণর ষলাহার েুিা ষচৌিাচ্চার পাথশ িবসয়া 

কোিা ভাবিথি ভাবিথি কান্নার ষিথগ িাহার সি থশরীর কাাঁবপথি লাবগল– 

 

-ঠাকুর, ঠাকুর, ও আমার িড় আদথরর ধ্ন, িুবম ষিা জাথনা ও একদি ষচাথখর 

আড়াল ষেথক সরথল আবম বস্থর োকথি পাবর ষন, র্া বকিু শাত্স্ত ষদিার আমার ওপর 

বদথয় দাও, ঠাকুর ওথক বকিু ষিাথলা না, আমার িুক ষেথি র্ায় ঠাকুর, িা আবম সইথি 

পারথিা না— 

 

  
 

সকাল সকাল অপুথদর সু্কথলর িুটি হইয়া ষগল। িাহার ক্লাথসর ষিথলরা ধ্বরথল 

িাহথদর েুিিল ষখলায় অপুথক ষরোবর হইথি হইথি। অপু ভাবর খুবশ হইল, েুিিল 

ষখলা ষস এ শহথর আবসিার পূথি থ ষকাথনাবদন ষদথখ নাই, ষস খুি ভাথলা ষখবলথিও 

পাথর না, িিুও বকন্তু ক্লাথসর ষিথলরা িাহাথকই সকথলর ষচথয় পি্ কথর, ষখলায় 

ষরোবর হইথি প্রায়ই িাহার ডাক পথড়। 
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ষস িবলল-ষসই িড় হুইবসলিা িাবড় ষেথক বনথয় আবস ভাই, িাথে পথড় রথয়থচ, আবম 

টঠক চারথির সময় মাথঠ র্াথিা এখন– 

 

পথে আবসথি আবসথি অপুর সকাথলর কোিা মথন উটঠল। আজ সারা বদনিাই ষস 

ষস-কো ভাবিয়াথি। িাডথসাই খাইথি বগয়া ষসবদন বগবরশ সরকাথরর সামথন পবড়য়া 

বগয়াবিল একো টঠক বকন্তু িাডথসাই বক ষস ষরাজ খায়? ষসবদন ষমজ ষিৌরানীর ষদওয়া 

রািা পাঞ্জাবিিা গাথয় বদয়া সু্কল হইথি বেবরিার-পথে িাহার হঠাৎ শখ হইয়াবিল, এই 

রকম পাঞ্জাবি গাথয় বদয়া িািুরা িাডথসাই খায়, ষসও একিার খাইথি। িাই খািাথরর 

পয়সািায় িাডথসাই বকবনয়া ষস ধ্রাইয়া খাইথিবিল, বকন্তু ষসই একবদন বনত্িত্ পুথর 

লুকাইয়া খাইথি বগয়াও ভাথলা লাথগ নাই, ষসবদনও লাবগল না। িাহার মথন হইয়াবিল-

দরূ! এ না বকথন এক পয়সার ষিালাভাজা বকনথল ষিশ হি! এ ষর্ ষকন ষলাথক বকথন 

খায়, বকন্তু বগবরশ সরকার না জাবনয়া-শুবনয়া িাহাথক র্া-িা িবলল ষকন? 

 

ভাবগযস লীলা এখাথন নাই। োবকথল ষস ষদবখথল িড় লজ্জার কো হইি। মাও ষিাধ্ হয় 

ষির পায় নাই। পাথি মা ষির পায় এই জনযই ষিা ষস ওথিলা িাড়ািাবড় সু্কথল চবলয়া 

আবসয়াবিল! 
 

লীলা কিবদন এখাথন আথস নাই! ষসই আর িির বগয়াথি আর আথস নাই। এখন 

আবসথলই বক আর উহারা িাহার সবহি কো কবহথি বদথি? 

 

িাবড় বেবরথিই ষদউবড়র কািিায় আবসয়া শুবনল উপথরর পিঠকখানায় কথলর গান 

হইথিথি। শব্দিা কাথন র্াইথিই ষস খুবশ-ভরা উৎসুক ষচাথখ মুখ উাঁচু কবরয়া ষদািলার 

জানলার বনথচ রাস্তার উপর দাাঁড়াইয়া ষগল। রাস্তা হইথি গাথনর কো সি ভাথলা ষিাো 

র্ায় না। বকন্তু সুরটি ভাবর চমৎকার, শুবনথি শুবনথি-সু্কল, ষখলা, ষরোবরবগবর, ওথিলা 

মারা-খাওয়া, মন হইথি সি এথকিাথর মুবিয়া ষগল। 

 

গাথনর সুথর িাহার মনিা আপনা-আপবন ষকাোয় উবড়য়া র্ায়-ষসই িখন িখন 

বনত্িত্্পুথরর নদীর ধ্াথর ষিড়াইথি বগয়া কিবদন ষদবখি, ওপাথর উলুখথড়ি মাথঠ 

ষিাি রািা েুথল-ভরা বশমুল চারা, িাহাথদর বপিথন কি দথূর নীল আকাথশর পি-

খথড়র মাঠ ষর্ন আাঁকা, রািা-েুল বশমুলচারা ষর্ন আাঁকা, শুকথনা ডাথল বক পাবখ 

িবসয়া োবকি-সি ষর্ন আাঁকা। িাাঁহাথদর সকথলর বপিথন ষসই ষদশিা, ি-হু-উ-দথূরর 

ষদশিা-ষকান ষদশ িাহার জানা নাই, মাত্র মথনর খুবশথি ষসিা ধ্রা বদি। 

 

ষক ষর্ন ডাথক, কিদরূ হইথি উচ্ছ্ববসি আন্ভরা পবরবচি সথুরর ডাক আথস-অপু-

উ-উ-উ-উー 
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মন খুবশথি ভবরয়া উটঠয়া সাড়া ষদয়-র্া—আ-আ-ই-ই-ই- 
 

িাহথদর ষিাি ঘরিাথি বেবরথি িাহার মা ত্জজ্ঞাসা কবরল–সকাল সকাল এবল ষর্? 

 

ষস িবলল-ওপর ক্লাথসর ষিথলরা িল ষখলায় ত্জথিথি িাই হাে সু্কল— 

 

িাহার মা িবলল-আয় ষিাস এখাথন। খাবনকক্ষণ পথর গাথয় হাি িুলাইথি িুলাইথি 

একিু ইিস্তি কবরয়া িবলল-আজ ষিাথক ওরা বক জথনয নাবক ষডথক বনথয় বগথয় 

নাবক-িথকথচ? 

 

–নািঃ, ওই ষিিুর একিুখাবন ষলথগথচ। িাই িড় িািু ষডথক িলবিথলন বক হথয়থচ-িাই- 
 

-িথক-িথক বন ষিা? 

 

–নািঃ– 

 

িাহার মা খাবনকক্ষণ চুপ কবরয়া োবকয়া িবলল-একিা কো ভািবচ, এখান ষেথক চথল 

র্াবি? 

 

ষস আির্ থ হইয়া মাথয়র মুথখর বদথক চাবহল। পথর হঠাৎ খুবশ হইয়া িবলয়া উটঠল–

ষকাোয় 

 

মা, বনত্িত্্পুর? ষসই ষিশ ষিা, চথলা, আবম ষসখাথন ঠাকুর-পূথজা করথিা-পপথিিা 

ষিা হথয় বগথয়থচ-বনথজথদর ষদশ, ষিশ হথি-এখাথন আর োকথিা না– 

 

সি থজয়া িবলল-ষস কোও ষিা ভািবচ আত্জ দু’িির। ষসখাথন র্াবি িলবচস, বক আর 

আথি িল বদবক ষসখাথন? এক িাবড়খানা, িাও আজ বিন িির িষ থার জল পাথচ্চ, িার 

বকিু বক আথি অযাত্দ্দন? মাোিার আমথলর পুথরাথনা িাবড়-বিল একিু ধ্াথনর জবম, 

িাও ষিা-বগথয় মাো ষগা াঁজিার জায়গািুকু ষনই-শি্িুর হাসাথি র্াওয়া… খাবনকক্ষণ 

চুপ কবরয়া োবকয়া িবলল—একিা কাজ কথল্ল হয়, চল িরিং-আো কাশী র্াবি? 

 

বিথশষ বকিু টঠক হইল না। িাহার মাথয়র িখনও খাওয়া হয় নাই। স্নান সাবরয়া পুনরায় 

রান্নািাবড় চবলয়া ষগল। অপুর একিা কো মথন হইল। িাহার গাথনর গলা আথি, বদবদ 

িবলি, র্াত্রাদথলর িেুও ষসিার িবলয়াবিল। ষস র্বদ ষকাথনা র্াত্রাদথল র্ায়, িাহাথক 

ষনয় না? এখাথন মা’র িড় কষ্ট। এখান হইথি ষস মাথক লইয়া র্াইথি! 
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উিঃ বক গরম! রান্নািাবড়র নথলর মুথখ ষধ্া াঁয়া কুিলী পাকাইয়া উটঠথিথি, কাবন থথসর 

গাথয় ষরাদ, ঘথরর বভিরিা এরই মথধ্য অেকার, আস্তািথল মািাবিয়া সবহস বক বহত্  

িুবল িবলথিথি. পাের-িাাঁধ্াথনা ষমথজথি ষঘাড়ার খুর ঠুবকিার খি্ খি্ আওয়াজ, 

ষড্রথনর ষসই গে… িাহার মাোিা এমন ধ্বরয়াথি ষর্ন বিাঁ বড়য়া পবড়থিথি। ষস ভাবিল 

… এখন একিু শুথয় বনই, এরপর উথঠ ষখলার মাথঠ র্াথিা–ষমাথি বিনথি ষিথজথি-

এখন িড় ষরাদিা। 

 

বিিানায় শুইয়া একিা কোই িার িার িাহার মথন আবসথি লাবগল। এ কোিা এিবদন 

এভাথি ষস ভাবিয়া ষদথখ নাই। এিবদন ষর্ন িাহার মথনর ষকান ষকাথণ সি সময়ই 

স্পষ্টভাথি জাবগয়া োবকি ষর্, এ সথির ষশথষ ষর্ন িাহথদর গ্রাম অথপক্ষা কবরয়া 

আথি–িাহথদর জনয! র্বদও ষসখান হইথি চবলয়া আবসিার সময় বেবরিার ষকাথনা 

কোই বিল না-ষস জাথন, িিুও এ ষমাহিুকু িার এথকিাথর কাথি নাই। 

 

বকন্তু আজকার সমুদয় িযাপাথর বিথশষ কবরয়া মাথর্ি ও িড়িািুি কোয় িাহাথদর 

বনরাশ্রয়িা ও গৃহহীনিার বদকিা িাহার কাথি ষিশ স্পষ্ট হইয়া উটঠল। আর বক 

কখনও ষস িাহাথদর গাথয় বেবরথি পাইথি না?–কখনও না?–কখনও না? 

 

এই বিথদশ, এই বগবরশ সরকার, এই ষচার হইয়া োকা-না হয় মাথয় ষিথল হাি ধ্বরয়া 

িন্নিাড়া পথে পথে বচরকাল-এরাই বক কাথয়ম হইথি আবসয়াথি? 

 

আস্তািথল দুই সবহথস িাগড়া িাধ্াইয়াথি, রান্নািাবড়র িাথদ কাথকর দল ভাথির ষলাথভ 

দথল দথল জটুিথিথি-একিু পথর িাহার মথন হইল, একই বক কো অথনকক্ষণ ধ্বরয়া 

ভাবিথিথি, একই বক কো। আস্তািথল ষঘাড়ার খুথরর আওয়াজ োথম নাই.. ষস ষর্ন 

মাটির বভির ষকাোয় ষসাঁবধ্য়া র্াইথিথি… খুি, খুি মাটির বভির. বনথচর বদথক ষক 

ষর্ন িাবনথিথি… ষিশ আরাম…মাো ধ্রা নাই, ষিশ আরাম… 

 

উিঃ—বক ষরাদিাই োাঁ-োাঁ কবরথিথি! বদবদর র্া কাি—এি ষরাদু্দথর চডু়ইভাবি! ষস 

িবলথিথি—বদবদ শুথয় ষন, এি ষরাদু্দথর চডু়ইভাবি? 

 

রানুবদ কাথনর কাথি িবসয়া বক সি কো, অথনক বক সি কো িবলয়া র্াইথিথি। 

রানুবদর িলিল ডাগর ষচাখ দুটি অবভমান-ভরা! ষস বক কবরথি? বনত্িত্ পুথর িাথদর 

চথল না ষর্? রানুবদ না লীলা? 

 

হারান কাকা িাাঁথশর িাাঁবশ ষিবচিার জনয আবনয়া িাজাইথিথি…ভাবর চমৎকার 

িাজায়! ষস িািাথক িবলল—এক পয়সার িাাঁথশর িাাঁবশ বকনথিা িািা, একিা পয়সা 

ষদথি?… 
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িাহার িািা িাহার িড় িড় চুল কাথনর পাথশ িুবলয়া বদথি বদথি আদর কবরয়া 

িবলথিথি–ষিশ হথয়থচ ষিার গল্পিা, িাবপথয় এথল আমায় ষদখথি বদস ষখাকা? 

 

ষস িবলথিথি-ষকাথকন বক িািা? বগবরশ সরকার িথলথচ। আবম নাবক ষকাথকন 

খাথিা— 

 

িািার গলায় পদ্মিীথজর মালা। ষসই কেকঠাকুথরর মথিা। 

 

িাহথদর মাথেরপাড়ার ইবস্টশন। কাথঠর িড় িক্তািায় ষলখা আথি, মা-ষে-র-পা-ড়া। 

ষস আথগ আথগ ভারী ষিা াঁচকািা বপথঠ, মা বপিথন বপিথন। িাহার গাথয় রািা 

পাঞ্জাবিিা। ষকমন িায়া সারাপথে। আকাথশ সেযািারা উটঠয়াথি। পাকা িিেথলর 

গথে-ভরা িািাসিা। 

 

বনত্িত্্পুথরর পে ষর্ন েুরাইথিথি না…ষস চবলয়াথি…চবলয়াথি..চবলয়াথি…ষস 

আর মা…এ পথে একা কখনও আথস নাই, পে ষস বচবনথি পাবরথিথি না…ও কাথস্ত 

হাথি কাকা, শুনথচা, বনত্িত্্পুথরর পেিা এিু িথল দযাও না আমাথদর? র্শড়া-

বনত্িত্্পুর, ষিত্রিিীর ওপাথর? 

 

িাহার মা ঘথর েুবকয়া িবলল-হযা াঁথর ওঠ, ও অপু, ষিলা ষর্ আর ষনই, িলবল ষর্ ষকাোয় 

ষখলথি র্াবি?-ওঠ-ওঠ। 
 

ষস মাথয়র ডাথক ধ্ড়মড় কবরয়া বিিানার উপর উটঠয়া িবসয়া চাবরবদথক চাবহল-উিঃ 

বক ষিলাই বগয়াথিা… ষরাদ এথকিাথর ষকাোয় উটঠয়া বগয়াথি? িাহার মা িবলল-িলবল 

ষর্ ষকাোয় ষখলথি র্াবি, িা ষগবল কই? অথিলায় পথড় পথড় বক ঘুমিাই বদবল? ষদথিা 

ষিার ষসই িাাঁবশিা ষির কথর? 

 

ষিারি হইথি িাবহর কবরয়া িাাঁবশটিা মা বিিানার ষকাথণ রাবখয়া বদল িথি, ষস বকন্তু 

ষরোবরবগবর কবরথি র্াওয়ার ষকাথনা উৎসাহ ষদখাইল না। ঘথরর বভির এরই মথধ্য 

অেকার! উটঠয়া আবসয়া জানালার কাথি অনযমনস্কভাথি চুপ কবরয়া দাাঁড়াইয়া 

িাবহথরর বদথক চাবহয়া রবহল। ষিলা এথকিাথর নাই। এক অসহয গথমাি! আস্তািথলর 

ষড্রথনর গেিা ষর্ন আরও িাবড়য়াথি। েিথকর ষপিাঘা াঁবড়থি ঠিং ঠািং কবরয়া ষিাধ্ হয় 

িিা িাজাইথিথি। 

 

ওই আস্তািথলর মাোিয ষর্ আকাশিা, ওরই ওপাথর পূি থবদথক িহুদথূর িাাঁহাথদর 

বনত্িত্্পুর। 

 



 পথের পা াঁচালী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
9

3
 

আজ কিবদন ষস বনত্িত্্পুর ষদথখ নাই-বি-ন িৎসর! কিকাল! 
 

ষস জাথন বনত্িত্্পুর িাহাথক বদন রাথি সি সময় ডাথক, শাাঁখাবরপুকুর ডাক ষদয়, 

িাাঁশিনিা ডাক ষদয়, ষসানাডািার মাঠ ডাক ষদয়, কদমিলার সাথয়থির ঘাি ডাক 

ষদয়, ষদিী বিশালাক্ষী ডাক ষদয়। 

 

ষপাথড়া বভিার বমষ্ট ষলিু েুথলর গথে সজথনিলার িায়ায় িায়ায় আিার কথি 

গবিবিবধ্? আিার কথি িাহথদর িাবড়র ধ্াথরর বশরীষ ষসৌদাবল িথন পাবখর ডাক? 

 

এিবদথন িাহথদর ষসখাথন ইিামিীথি িষ থার েল নাবময়াথি। ঘাথির পথে বশমলু িলায় 

জল উটঠয়াথি। ষোথপ ষোথপ নািা-কাাঁিা, িনকলবমর েুল ধ্বরয়াথি। িন 

অপরাত্জিার নীল েুথল িথনর মাো িাওয়া। 

 

িাহাথদর গ্রাথমর ঘািিাথি কুাঁ চ-ষোথপর পাথশ রাজকুাকা হয়থিা এিক্ষথণ িাহার 

অভযাসমথিা 
 

মাি ধ্বরিার ষদায়াবড় পাবিয়াথি, আজ ষসখানকার হাি-িার, ঠাকুরত্ে-পুকুথরর ষসই 

িিগািিার বপিথন বদগথের ষকাথল রািা আগথন, এেনার মথিা সরূ্ থ অস্ত র্াইথিথি, 

আর িাহারই িলাকার ষমথঠাপে িাবহয়া গ্রাথমর ষিথল পিু, নীলু, বিনু, ষভালা সি হাি 

কবরয়া বেবরথিথি। 

 

এিক্ষথণ িাথদর িথন-ষঘরা িাবড়িার উঠানিাথি ঘন িায়া পবড়য়া আবসথিথি, বকচ্ 

বকচ্ কবরয়া পাবখ ডাবকথিথি, ষসই বমষ্ট বনিঃশব্দ শাে পিকাল-ষসই হলথদ পাবখিা 

আজও আবসয়া পাবচথলর উপথরর কত্ঞ্চর ডালিাথি ষসই রকমই িথস, মাথয়র হাথি 

ষপািা ষলিুচারািাথি হয়থিা এিবদথন ষলিু েবলথিথি।. 
 

আরও বকিুক্ষণ পথর িাহাথদর ষস বভিায় সেযার অেকার হইয়া র্াইথি, বকন্তু ষস 

সেযায় ষসখাথন ষকহ সাঁজ জ্ববলথি না, প্রদীপ ষদখাইথি না, রূপকো িবলথি না। 

জনহীন বভিার উঠানভরা কালথমথঘর জিথল বিত্ে ষপাকা ডাবকথি, গভীর রাথত্র 

বপিথনর ঘন িথন জগডু়মুর গাথি লক্ষ্মীথপচার রি ষশানা র্াইথি…ষকহ ষকাথনাবদন 

ষসবদক মাড়াইথি না, গভীর জিথল চাপা-পড়া মাথয়র ষস ষলিুগািিার সোন ষকহ 

ষকাথনাবদন জাবনথি না, ওড়া-কলবমর েুল েুটিয়া আপনাআপবন েবরয়া পবড়থি, কুল 

ষনানা বমেযাই পাবকথি, হলথদ।-ডানা ষিথড়া পাবখিা কাাঁবদয়া কাাঁবদয়া বেবরথি। 

 

িথনর ধ্াথর ষস অপূি থ মায়াময় পিকালগবল বমিাবমবিই নাবমথি বচরবদন। 
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ওথিলা এক উঠান ষলাথকর সম্মুথখ বিনাবিচাথর মারা খাইয়াও িাহার ষচাখ বদয়া এক 

ষোঁ িা জল িাবহর হয় নাই, বকন্তু এখন বনজথন ঘথরর জানাথলািাথি এক-একা দাাঁড়াইয়া 

হঠাৎ ষস কাাঁবদয়া আকুল হইল, উচ্ছ্ববসি ষচাথখর জল ের-ের কবরয়া পবড়য়া িাহার 

সু্র কথপাল ভাসাাঁইয়া বদথিই ষচাখ মুবিথি হাি উঠাইয়া আকুল সুথর মথন মথন 

িবলল-আমাথদর ষর্ন বনত্িত্্পুর ষেরা হয়ভগিান-িুবম এই ষকাথরা, টঠক ষর্ন 

বনত্িত্্পুর র্াওয়া হয়-নইথল িাাঁচথিা না-পাথয় পবড় ষিামার– 

 

পথের ষদিিা প্রসন্ন হাবসয়া িথলন-মুে থ িালক, পে ষিা আমার ষশষ হয়বন ষিামাথদর 

গ্রাথমর িাাঁথশর িথন, ঠযািাথড় িীরু রাথয়র িিিলায় বক ধ্লবচথির ষখয়াঘাথির 

সীমানায়? ষিামাথদর ষসানাডািা মাঠ িাবড়থয়, ইিামিী পার হথয়, পদ্মেুথল ভরা 

মধু্খাবল বিথলর পাশ কাটিথয়, ষিাত্রািিীর ষখয়ায় পাবড় বদথয়, পে আমার চথল ষগল 

সামথন, সামথন, শুধু্ই সামথন…ষদশ ষিথড় বিথদথশর বদথক, সূথর্ থাদয় ষিথড় সরূ্ থাথস্তর 

বদথক, জানার গিী এবড়থয় অপবরচথয়র উথদ্দথশ… 

 

বদন রাত্ত্র পার হথয়, জে মরণ পার হথয়, মাস, িষ থ, মেস্তর, মহারু্গ পার হথয় চথল 

র্ায়… ষিামাথদর মম থর জীিন-স্বে শযাওলা-িািার দথল ভথর আথস, পে আমার 

িখনও েুথরায় না…চথল…চথল…চথল…এবগথয়ই চথল… 

 

অবনি থাণ িার িীণা ষশাথন শুধু্ অনযস্ত কাল আর অনে আকাশ…. 
 

ষস পথের বিবচত্র আন্-র্াত্রার অদৃশয বিলক ষিামার ললাথি পবরথয়ই ষিা ষিামায় 

ঘরিাড়া কথর এথনবি!… 

 

চল এবগথয় র্াই। 

 


