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এক 

 

চবচিন্ন সমট্য় ও চবচিন্ন কট্ম মোপলট্ে আচসয়ো অট্নকগুচল বোঙোলী পচরবোর 

পব্বিট্মর বহুখ্যোি আগ্রো েহট্র বসবোস কচরয়োচছট্লন। শকহ-বো কট্য়ক 

পুরুট্ষর বোচসন্দো, শকহ-বো এখ্নও বোসোট্ি। বসট্ের মহোমোরী ও শেট্গর 

িোিোহুিো ছোিো ইাঁহোট্দর অচিেয় চনচব মঘ্ন জীবন। বোদেোহী আমট্লর শকল্লো ও 

ইমোরি শদখ্ো ইাঁহোট্দর সমোপ্ত হইয়োট্ছ, আমীর-ওমরোহগট্ের শছোট, বি, মোঝোচর, 

িোঙ্গো ও আ-িোঙ্গো শেখ্োট্ন েি কবর আট্ছ িোহোর চনখ্ুাঁি িোচলকো কণ্ঠস্থ হইয়ো 

শগট্ছ, এমন শে চবশ্বচবশ্রুি িোজমহল, িোহোট্িও নূিনত্ব আর নোই। সন্ধ্যোয় 

উদোস সজল চেু শমচলয়ো, শজযোৎস্নোয় অধ্ ম-চনমীচলি শনট্ত্র চনরীেে কচরয়ো, 

অন্ধ্কোট্র ফ্যোলফ্যোল কচরয়ো চোচহয়ো েমুনোর এপোর হইট্ি, ওপোর হইট্ি শসৌন্দে ম 

উপলচি কচরবোর েি প্রকোট্রর প্রচচলি প্রবোদ ও ফ্ব্বন্দ আট্ছ িো াঁহোরো চনঙিোইয়ো 

শেষ কচরয়ো ছোচিয়োট্ছন। শকোন্ বিট্লোট্ক কট্ব চক বচলয়োট্ছ, শক শক কচবিো 

চলচখ্য়োট্ছ, উচ্ছ্বোট্সর প্রোবট্লয শক সুমুট্খ্ দো াঁিোইয়ো গলোয় দচি চদট্ি চোচহয়োট্ছ—

ইাঁহোরো সব জোট্নন। ইচিবৃট্ের চদক চদয়োও শলেমোত্র ি্রুটট নোই। ইাঁহোট্দর শছোট 

শছোট শছট্লট্মট্য়রো পে মে চেচখ্য়োট্ছ শকোন্ শবগট্মর শকোথোয় আাঁিুিঘর চছল, 

শকোন্ জোঠসদমোর শকোথোয় িোি রো াঁচধ্য়ো খ্োইয়োট্ছ,—শস কোচলর দোগ কি 

প্রোচীন,—শকোন্ দসুয কি হীরো-মোচেকয লুণ্ঠন কচরয়োট্ছ এবং িোহোর আনুমোচনক 

মূলয কি,—চকছুই আর কোহোরও অচবচদি নোই। 
 

এই জ্ঞোন ও পরম চনব্বিেিোর মোঝখ্োট্ন হঠোৎ একচদন বোঙোলী সমোট্জ চোঞ্চলয 

শদখ্ো চদল। প্রিযহ মুসোচফ্ট্রর দল েোয় আট্স, অযোট্মচরকোন টুচরস্ট হইট্ি 

শ্রীবৃন্দোবন শফ্রি ববষ্ণবট্দর পে মে মোট্ঝ মোট্ঝ চিি হয়—কোহোরও শকোন 

ঔৎসুকয নোই, চদট্নর কোট্জ চদন শেষ হয়, এমচন সমট্য় একজন শপ্রৌঢ়বয়সী 

িদ্র বোঙোলী সোট্হব িো াঁহোর চেচেিো, সুরূপো ও পূে ম-শেৌবনো কনযোট্ক লইয়ো স্বোস্থয 

উদ্ধোট্রর অজহুোট্ি েহট্রর এক প্রোট্ে মস্ত একটো বোচি িোিো কচরয়ো বচসট্লন। 

সট্ঙ্গ িো াঁহোর শবহোরো, বোবুচচম, দট্রোয়োন আচসল; ব্বঝ, চোকর, পোচক-ব্রোহ্মে আচসল; 

গোচি, শঘোিো, শমোটর, শেোফ্োর, সচহস, শকোচয়োট্ন এিকোট্লর এি বি ফ্ো াঁকো 

বোচির সমস্ত অন্ধ্র রন্ধ্র শেন েোদুচবদযোয় রোিোরোচি িচরয়ো উটঠল। িদ্রট্লোট্কর 

নোম আশুট্িোষ গুপ্ত, কনযোর নোম মট্নোরমো। অিযে সহট্জই বুঝো শগল ইাঁহোরো 
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বিট্লোক। চকন্তু উপট্র শে চোঞ্চট্লযর উট্ল্লখ্ কচরয়োচছ, শস ইাঁহোট্দর চবে ও 

সম্পট্দর পচরমোে কল্পনো কচরয়ো নয়, মট্নোরমোর চেেো ও রূট্পর খ্যোচি-

চবস্তোট্রও িি নয়, েি হইল আশুবোবুর চনরচিমোন সহজ িদ্র আচরট্ে। চিচন 

শমট্য়ট্ক সট্ঙ্গ কচরয়ো চনট্জ শখ্ো াঁজ কচরয়ো সকট্লর সচহি সোেোৎ কচরট্লন; 

বচলট্লন, চিচন পীচিি শলোক, িো াঁহোট্দর অচিচথ, সুিরোং চনজ গুট্ে দয়ো কচরয়ো 

েচদ নো িো াঁহোরো এই প্রবোসীট্দর দট্ল টোচনয়ো লট্য়ন ি এই চনব মোসট্ন বোস করো 

একপ্রকোর অসম্ভব। মট্নোরমো বোচির চিিট্র চগয়ো শমট্য়ট্দর সচহি পচরচয় 

কচরয়ো আচসল, শসও অসুস্থ চপিোর হইয়ো সচবনট্য় চনট্বদন জোনোইল শে, িো াঁহোরো 

শেন িো াঁহোট্দর পর কচরয়ো নো রোট্খ্ন। এমচন আরও সব রুচচকর চমষ্ট কথো। 

শুচনয়ো সকট্লই খ্ুেী হইট্লন। িখ্ন হইট্ি আশুবোবুর গোচি এবং শমোটর েখ্ন-

িখ্ন, েোহোর-িোহোর গটৃ্হ আনোট্গোনো কচরয়ো শমট্য় এবং পুরুষট্দর আচনট্ি 

লোচগল, শপৌৌঁছোইয়ো চদট্ি লোচগল, আলোপ-আপযোয়ন, গোন-বোজনো এবং দ্রষ্টবয 

বস্তুর পুনঃ পুনঃ পচরদে মট্ন হৃদযিো এমচন জমোট বো াঁচধ্য়ো উটঠল শে, ইাঁহোরো শে 

চবট্দেী চকংবো অিযে বিট্লোক এ কথো িুচলট্ি কোহোরও সপ্তোহ-খ্োট্নট্কর 

অচধ্ক সময় লোচগল নো। চকন্তু একটো কথো শবোধ্ হয় কিকটো সট্কোচ এবং 

কিকটো বোহুলয বচলয়োই শকহ স্পষ্ট কচরয়ো ব্বজজ্ঞোসো কট্র নোই। ইাঁহোরো চহন্দ ু

অথবো ব্রোহ্মসমোজমুক্ত। চবট্দট্ে প্রট্য়োজনও বি হয় নো। িট্ব, আচোর-

বযবহোট্রর মট্ধ্য চদয়ো েিটো বুঝো েোয় সকট্লই একপ্রকোর বুব্বঝয়ো রোচখ্য়োচছল শে 

ইাঁহোরো শে-সমোজিুক্তই হউন, অচধ্কোংে উচ্চচেচেি িদ্র বোঙোলী পচরবোট্রর 

মি খ্োওয়ো-দোওয়োর সম্বট্ন্ধ্ অেিঃ বোচ-চবচোর কচরয়ো চট্লন নো। বোচিট্ি 

মুসলমোন বোবুচচম থোকোর বযোপোরটো সকট্ল নো জোচনট্লও এ কথোটো সবোই জোচনি 

শে, এিখ্োচন বয়স পে মে শমট্য়ট্ক অচববোচহি রোচখ্য়ো চেচন কট্লট্জ শলখ্োপিো 

চেখ্োইয়োট্ছন চিচন মূলিঃ, শে সমোট্জরই অেগ মি হউন, বহুচবধ্ সকীে মিোর 

বন্ধ্ন হইট্ি মুব্বক্তলোি কচরয়োট্ছন। 
 

অচবনোে মুখ্ুট্েয কট্লট্জর প্রট্ফ্সর। বহুচদন হইল স্ত্রী-চবট্য়োগ হইয়োট্ছ, চকন্তু 

আর চববোহ কট্রন নোই। ঘট্র বছর-দট্েট্কর একটট শছট্ল; অচবনোে কট্লট্জ 

পিোয় এবং বনু্ধ্-বোন্ধ্ব লইয়ো আনন্দ কচরয়ো শবিোয়। অবস্থো সচ্ছল,—চনব্বিে, 

চনরুপদ্রব জীবন। বছর দুই পূট্ব ম চবধ্বো েযোচলকো মযোট্লচরয়ো জ্বরোক্রোেো হইয়ো 

বোয়ুপচরবিমট্নর উট্দ্দট্েয িচগনীপচির কোট্ছ আট্সন। জ্বর ছোচিল, চকন্তু 

িচগনীপচি ছোচিট্লন নো। সম্প্রচি গটৃ্হর চিচনই কত্রী। শছট্ল মোনুষ কট্রন, ঘর-

সংসোর শদট্খ্ন, বনু্ধ্রো সম্পকম আট্লোচনো কচরয়ো পচরহোস কট্র। অচবনোে 
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হোট্স,—বট্ল, িোই, বৃথো লজ্জো চদট্য় আর দগ্ধ কট্রো নো,—কপোল! নইট্ল শচষ্টোর 

ি্রুটট শনই। এখ্ন িোচব, ধ্ন অপবোট্দ ডোকোট্ি মোট্র, শসও আমোর িোল। 
 

অচবনোে স্ত্রীট্ক অিযে িোলবোচসি। বোটীর সব মত্র িো াঁহোর ফ্ট্টোগ্রোফ্ নোনো 

আকোট্রর নোনো িঙ্গীর। শেোবোর ঘট্রর শদওয়োট্ল টোঙ্গোট্নো একখ্োনো বি ছচব। 

অট্য়ল শপচটং, মূলযবোন শেট্ম বো াঁধ্োট্নো। অচবনোে প্রচি বুধ্বোট্রর সকোট্ল 

িোহোট্ি মোলো ঝুলোইয়ো শদয়। এইচদট্ন িো াঁহোর মৃিুয হইয়োচছল। 
 

অচবনোে সদোনন্দ শগোট্ছর মোনুষ। িোস-পোেোয় িোহোর অিযচধ্ক আসব্বক্ত। িোই 

ছুটটর চদট্ন প্রোয়ই িোহোর গটৃ্হ শলোকসমোগম ঘট্ট। আজ চক-একটো পট্ব মোপলট্ে 

কট্লজ কোছোচর বন্ধ্ চছল। আহোরোচদর পট্র প্রট্ফ্সর-মহল আচসয়ো উপচস্থি 

হইয়োট্ছন, জন-দুই নীট্চ ঢোলো চবছোনোর উপট্র দোবোর ছক পোচিয়ো বচসয়ো এবং 

জন-দুই উপুি হইয়ো িোহো চনরীেে কচরট্িট্ছন, বোকী সকট্ল শডপুটট ও 

মুট্েট্ফ্র চবদযোবুব্বদ্ধর স্বল্পিোর অনুপোট্ি শমোটোমোচহনোর বহর মোচপয়ো উচ্চ 

শকোলোহট্ল গিন মট্মট্টর প্রচি রোইচযস্ ইন্চডগ্শনেন অশ্রদ্ধো প্রকোে কচরট্ি 

চনেুক্ত। এমন সময় মস্ত একটো িোরী শমোটর আচসয়ো সদর দরজোয় থোচমল। 

পরেট্ে আশুবোবু িো াঁহোর কনযোট্ক লইয়ো প্রট্বে কচরট্ি সকট্লই সসম্মোট্ন 

িো াঁহোট্দর অিযথ মনো কচরট্লন। রোইচযস্ ইন্চডগ্শনেন জল হইয়ো শগল, ও-চদট্কর 

শখ্লোটো উপচস্থি-মি স্থচগি রচহল, অচবনোে সচবনট্য় বদ্ধোঞ্জচল হইয়ো কচহট্লন, 

আমোর পরম শসৌিোগয আপনোট্দর পদধ্ূচল আমোর গটৃ্হ পিট্লো, চকন্তু হঠোৎ 

এমন অসমট্য় শে? এই বচলয়ো চিচন মট্নোরমোট্ক একখ্োচন শচয়োর আগোইয়ো 

চদট্লন। 
 

আশুবোবু সচন্নকটবিী আরোম-শকদোরোর উপর শদট্হর সুচবপুল িোর নযস্ত কচরয়ো 

অকোরে উচ্চহোট্সয ঘর িচরয়ো চদয়ো কচহট্লন, আশু বচদযর অসময়? এিবি 

দুন মোম শে আমোর শছোটখ্ুট্িোও চদট্ি পোট্রন নো অচবনোেবোবু? 

 

মট্নোরমো হোচসমুট্খ্ নিকট্ণ্ঠ কচহল, চক বলচ বোবো? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, িট্ব থোক শছোটখ্ুট্িোর কথো। কনযোর আপচে। চকন্তু, এর 

শচট্য় একটো িোল উদোহরে মো-ঠোক্রুট্নর বোট্পর সোচধ্য শনই শে শদয়। এই বচলয়ো 

চনট্জ রচসকিোর আনট্ন্দোচ্ছ্বোট্স পুনরোয় ঘর িোচঙ্গবোর উপক্রম কচরট্লন। হোচস 

থোচমট্ল কচহট্লন, চকন্তু চক বলব মেোই, বোট্ি পঙু্গ। নইট্ল, শে পোট্য়র ধ্ূট্লোর 

এি শগৌরব বোিোট্লন, আশু গুপ্তর শসই পোট্য়র ধ্ূট্লো ঝো াঁট শদবোর জট্নযই 
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আপনোট্ক একটো চোকর রোখ্ট্ি হি অচবনোেবোবু। চকন্তু আজ আর বসবোর শজো 

শনই, এখ্ুচন উঠট্ি হট্ব। 
 

এই অনবসট্রর শহিুর জনয সকট্লই িো াঁহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো রচহট্লন। 

আশুবোবু বচলট্লন, একটো আট্বদন আট্ছ। মঞ্জচুরর জনয মোট্ক পে মে শটট্ন 

এট্নচছ। কোলও ছুটটর চদন, সন্ধ্যোর পর বোসোয় একটুখ্োচন গোন-বোজনোর 

আট্য়োজন কট্রচছ,—সপচরবোট্র শেট্ি হট্ব। িোর পট্র একটু চমটষ্ট-মুখ্। 
 

শমট্য়ট্ক কচহট্লন, মচে, বোচির মট্ধ্য চগট্য় একবোর হুকুমটো চনট্য় এট্সো মো। 

শদচর করট্ল হট্ব নো। 
 

আরও একটো কথো, মোই ইয়ং শেন্ডস, শমট্য়ট্দর জনয নো শহোক, আমোট্দর 

পুরুষট্দর জনয দুরকম খ্োবোর বযবস্থোই,—অথ মোৎ চকনো,—শপ্রজচুডস েচদ নো 

থোট্ক ি—বুঝট্লন নো? 

 

বুব্বঝট্লন সকট্লই এবং একবোট্কয প্রকোে কচরট্লন সকট্লই শে িো াঁহোট্দর 

শপ্রজচুডস নোই। 
 

আশুবোবু খ্ুেী হইয়ো কচহট্লন, নো থোকবোরই কথো! শমট্য়ট্ক বচলট্লন, মচে, 

খ্োবোর সম্বট্ন্ধ্ মো-লক্ষ্মীট্দরও একটো মিোমি শনওয়ো চোই, শস শেন িুট্লো নো। 

প্রট্িযক বোচিট্ি চগট্য় িো াঁট্দর অচিরুচচ এবং আট্দে চনট্য় বোসোয় চফ্রট্ি আজ 

শবোধ্ কচর আমোট্দর সন্ধ্যো হট্য় েোট্ব। একটু েীঘ্র কট্র কোজটো শসট্র এস মো। 
 

মট্নোরমো চিিট্র েোইবোর জনয উটঠট্িচছল, অচবনোে কচহট্লন, আমোর ি 

বহুচদন েোবৎ গহৃ েূনয। েযোচলকো আট্ছন, চকন্তু চবধ্বো। গোন শেোনবোর েখ্ প্রচুর, 

অিএব েোট্বন চনব্বিি। চকন্তু খ্োওয়ো— 

 

আশুবোবু িোিোিোচি বচলয়ো উটঠট্লন, িোরও অিোব হট্ব নো অচবনোেবোবু, 

আমোর মচে রট্য়ট্ছ শে। মোছ-মোংস, চপাঁয়োজ-রসুন ও ি স্পে মও কট্র নো। 

অচবনোে আিে ম হইয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, উচন মোছ-মোংস খ্োন নো? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, শখ্ট্িন সবই, চকন্তু বোবোজীর িোরী অচনট্চ্ছ, শস হট্লো আবোর 

সন্নযোসী-শগোট্ছর মোনুষ—চট্ের পলট্ক মট্নোরমোর সমস্ত মুখ্ রোঙ্গো হইয়ো 
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উটঠল; চপিোর অসমোপ্ত বোট্কযর মোঝখ্োট্নই বোধ্ো চদয়ো কচহল, িুচম চক-সমস্ত 

বট্ল েোচ্ছ বোবো! 
 

চপিো থিমি খ্োইয়ো শগট্লন এবং কনযোর কণ্ঠস্বট্রর স্বোিোচবক মৃদুিো িোহোর 

চিিট্রর চিক্তিো আবৃি কচরট্ি পোচরল নো। 
 

ইহোর পট্র বোকযোলোপ আর জচমল নো এবং আরও দুই-চোচর চমচনট েোহো ইাঁহোরো 

বচসয়ো রচহট্লন, আশুবোবু কথো কচহট্লও মট্নোরমো শকমন একপ্রকোর চবমনো 

হইয়ো রচহল। এবং উিট্য় চচলয়ো শগট্ল চকছুেট্ের জনয সকট্লরই মট্নর উপর 

শেন একটো অনোকোঙ্ক্ষিি চবষণ্ণিোর িোর চোচপয়ো রচহল। 
 

বনু্ধ্গট্ের মট্ধ্য কোহোট্কও স্পষ্ট কচরয়ো চকছু কচহল নো, চকন্তু সবোই িোচবট্ি 

লোচগল, হঠোৎ এই বোবোজীটট আচসল আবোর শকোথো হইট্ি? আশুবোবুর পুত্র নোই, 

মট্নোরমোই একমোত্র সেোন িোহো সকট্লই জোচনি; চনট্জ শস আজও অনূঢ়ো—

আয়চির শকোন চচহ্ন িোহোট্ি চবদযমোন নোই। কথোটো শসোজোসুব্বজ প্রশ্ন কচরয়ো শকহ 

জোচনয়ো লয় নোই বট্ট, চকন্তু এ সম্বট্ন্ধ্ সংেট্য়র বোষ্পও ি কোহোট্রো মট্ন উদয় 

হয় নোই। িট্ব? 

 

অথচ, এই সন্নযোসী-শগোট্ছর বোবোজী শেই হউন, অথবো শেখ্োট্নই থোকুন, চিচন 

সহজ বযব্বক্ত নট্হন। কোরে, িো াঁহোর চনট্ষধ্ নট্হ, শকবলমোত্র অচনচ্ছোর চোট্পই 

এিবি একটো চবলোসী ও ঐশ্বে মেোলী বযব্বক্তর একমোত্র চেচেিো কনযোর মোছ-

মোংস রসুন-চপাঁয়োট্জর বরোদ্দ এট্কবোট্র বন্ধ্ হইয়ো শগট্ছ। 
 

এবং, লজ্জো পোইবোর, শগোপন কচরবোরই বো আট্ছ চক? চপিো সট্কোট্চ জিসি 

হইয়ো শগট্লন, কনযো আরক্ত-মুট্খ্ স্তি হইয়ো রচহল,—সমস্ত বযোপোরটোই শেন 

সকট্লর মট্ন একটো অবোচিি অপ্রীচিকর রহট্সযর মি চবাঁচধ্ল। এবং এই 

আগুন্তুক পচরবোট্রর সচহি চমলোচমেোর শে সবুজ ও স্বচ্ছন্দ ধ্োরো প্রথম হইট্িই 

প্রবোচহি হইট্ি আরম্ভ কচরয়োচছল, অকস্মোৎ শেন িোহোট্ি একটো বোধ্ো আচসয়ো 

পচিল। 
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দুই 

 

মট্ন হইয়োচছল আশুবোবু েহট্রর কোহোট্কও শবোধ্ হয় বোদ চদট্বন নো। চকন্তু শদখ্ো 

শগল বোঙোলীট্দর মট্ধ্য চবচেষ্ট েো াঁহোরো শুধ্ু িো াঁহোরোই চনমচিি হইয়োট্ছন। 

প্রট্ফ্সর-মহল দল বো াঁচধ্য়ো উপচস্থি হইট্লন; বোচির শমট্য়ট্দর শমোটর পোঠোইয়ো 

পূট্ব মই আনো হইয়োচছল। 
 

একটো বি ঘট্রর শমট্ঝর উপর মূলযবোন প্রকোণ্ড কোট্প মট পোচিয়ো স্থোন করো 

হইয়োট্ছ। িোহোট্ি জন-দুই শদেীয় ওস্তোদ েি বো াঁচধ্ট্ি চনেুক্ত। অট্নকগুচল 

শছট্লট্মট্য় িো াঁহোট্দর চঘচরয়ো ধ্চরয়ো অবস্থোন কচরট্িট্ছ। গহৃস্বোমী অনয শকোথোও 

চছট্লন, খ্বর পোইয়ো হো াঁসফ্ো াঁস কচরট্ি কচরট্ি হোব্বজর হইট্লন, দুই হোি 

চথট্য়টোচর িঙ্গীট্ি উাঁচু কচরয়ো ধ্চরয়ো কচহট্লন, স্বোগি িদ্রমণ্ডলী! শমোস্ট 

ওট্য়লকযম্! 
 

ওস্তোদজীট্দর ইচঙ্গট্ি শদখ্োইয়ো গলো খ্োট্টো কচরয়ো শচোখ্ টটচপয়ো বচলট্লন, িয় 

পোট্বন নো শেন! শকবল এাঁট্দর মযোও মযোও শেোনোবোর জট্নযই আহ্বোন কট্র 

আচনচন। শেোনোট্বো, শেোনোট্বো, এমন গোন আজ শেোনোট্বো শে আমোট্ক আেীব মোদ 

কট্র িট্ব ঘট্র চফ্রট্বন। 
 

শুচনয়ো সকট্লই খ্ুেী হইট্লন। সদো-প্রসন্ন অচবনোেবোবু আনট্ন্দ মুখ্ উজ্জ্বল 

কচরয়ো কচহট্লন, বট্লন চক আশুবোবু? এ দুিমোগো শদট্ের শে সবোইট্ক চচচন, হঠোৎ 

এ রত্ন শপট্লন শকোথোয়? 

 

আচবষ্কোর কট্রচছ, মেোই, আচবষ্কোর কট্রচছ। আপনোরোও শে এট্কবোট্র নো 

শচট্নন িো নয়,—সম্প্রচি হয়ি িুট্ল শগট্ছন। চলুন শদখ্োই। এই বচলয়ো চিচন 

সকলট্ক একপ্রকোর শঠচলট্ি শঠচলট্ি আচনয়ো িো াঁহোর বচসবোর ঘট্রর পদমো 

সরোইয়ো প্রট্বে কচরট্লন। 
 

শলোকটট ঈষৎ েযোমবে ম, চকন্তু রূট্পর আর অে নোই। শেমন দীঘ ম ঋজ ু শদহ, 

শিমচন সমস্ত অবয়ট্বর চনখ্ুাঁি সুন্দর গঠন। নোক, শচোখ্, ভূ্র, ললোট, অধ্ট্রর 

বো াঁকো শরখ্োটট পে মে—একটটমোত্র নরট্দট্হ এমন কচরয়ো সুচবনযস্ত হইট্ল—শে চক 

চবস্মট্য়র বস্তু িোহো এই মোনুষটটট্ক নো শদচখ্ট্ল কল্পনো করো েোয় নো। চোচহয়ো হঠোৎ 

চমক লোট্গ। বয়স শবোধ্ কচর বব্বত্রট্ের কোট্ছ চগয়োট্ছ, চকন্তু প্রথট্ম আরও কম 
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মট্ন হয়। সুমুট্খ্র শসোফ্োয় বচসয়ো মট্নোরমোর সচহি গল্প কচরট্িচছট্লন, শসোজো 

হইয়ো বচসয়ো একটু হোচসয়ো কচহট্লন, আসুন। 
 

মট্নোরমো উটঠয়ো দো াঁিোইয়ো আগন্তুক অচিচথট্দর নমস্কোর কচরল। চকন্তু 

প্রচিনমস্কোট্রর কথো কোহোরও মট্নও হইল নো, সকট্ল অকস্মোৎ এমচন চবচচলি 

হইয়ো পচিট্লন। 
 

অচবনোেবোবু বয়ট্সও বি, কট্লট্জর চদক চদয়ো পদট্গৌরট্বও সকট্লর শশ্রষ্ঠ। 

চিচনই প্রথট্ম কথো কচহট্লন, বচলট্লন, আগ্রোয় কট্ব চফ্ট্র এট্লন চেবনোথবোবু? 

শবে েো শহোক। বক আমরো ি শকউ খ্বর পোইচন? 

 

চেবনোথ কচহট্লন, পোনচন বুব্বঝ? আিে ম! িোহোর পট্র হোচসমুট্খ্ বচলট্লন, বুঝট্ি 

পোচরচন অচবনোেবোবু, আমোর আসোর পথ শচট্য় আপনোরো এিখ্োচন উচিগ্ন 

হট্য়চছট্লন! 

উের শুচনয়ো অচবনোেবোবু েচদচ হোচসবোর শচষ্টো কচরট্লন, চকন্তু িো াঁহোর 

সহট্েোচগগট্ের মুখ্ শক্রোট্ধ্ িীষে হইয়ো উটঠল। শে কোরট্েই হউক, ইাঁহোরো শে 

পূব ম হইট্িই এই চপ্রয়দে মন গুেী বযব্বক্তটটর প্রচি প্রসন্ন চছট্লন নো িোহো আিোট্স 

জোনো থোচকট্লও এট্কর এই বট্ক্রোব্বক্তর অেরোট্ল ও অনয সকট্লর কটঠন 

মুখ্চ্ছচবর বযঞ্জনোয় এই চবরুদ্ধিো এমচন কটু, রূঢ় এবং স্পষ্ট হইয়ো উটঠল শে, 

শকবলমোত্র মট্নোরমো ও িোহোর চপিোই নয়, সদোনন্দ প্রকৃচি অচবনোে পে মে 

অপ্রচিি হইয়ো পচিট্লন। 
 

চকন্তু বযোপোরটো আর গিোইট্ি পোইল নো, আপোিিঃ এইখ্োট্নই বন্ধ্ হইল। 
 

পোট্ের ঘর হইট্ি ওস্তোদজীর কণ্ঠস্বর শুনো শগল, এবং পরেট্েই বোচির সরকোর 

আচসয়ো সচবনট্য় চনট্বদন কচরল শে, সমস্ত প্রস্তুি, শুধ্ু আপনোট্দর 

অট্পেোট্িই গোন-বোজনো শুরু হইট্ি পোচরট্িট্ছ নো। 
 

শপেোদোর ওস্তোদী সঙ্গীি সচরোচর শেমন হইয়ো থোট্ক এ-শেট্ত্রও শিমচনই 

হইল,—চবট্েষত্ব-বব্বজমি মোমুচল বযোপোর, চকন্তু চকয়ৎকোল পট্র েুদ্রপচরসর এই 

সঙ্গীট্ির আসট্র, স্বল্প কয়টট শশ্রোিোর মোঝখ্োট্ন চেবনোট্থর গোন সিয সিযই 

এট্কবোট্র অপূব ম শুনোইল। শুধ্ু িোহোর অিুচলি, অনবদয কণ্ঠস্বর নট্হ, এই 

চবদযোয় শস অসোধ্োরে সুচেচেি ও িোহোট্ি পোরদেী। িোহোর গোচহবোর অনোিম্বর 

সংেি িঙ্গী, সুট্রর স্বচ্ছন্দ সরল গচি, মুট্খ্র অদৃষ্টপূব ম িোট্বর ছোয়ো, শচোট্খ্র 
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অচিিূি উদোস দৃটষ্ট, সমস্ত একই সমট্য় শকন্দ্রীিূি হইয়ো, শসই সব মোঙ্গীে িোন-

লয়-পচরশুদ্ধ সঙ্গীি েখ্ন শেষ হইল, িখ্ন মট্ন হইল শশ্বিিুজো শেন িো াঁহোর 

দুই হোট্ির আেীব মোদ উজোি কচরয়ো এই সোধ্ট্কর মোথোয় ঢোচলয়ো চদয়োট্ছন। 
 

চকছুেে পে মে সকট্লই বোকযহীন স্তি হইয়ো রচহট্লন, শুধ্ু বৃদ্ধ আমীর খ্ো াঁ ধ্ীট্র 

ধ্ীট্র কচহট্লন, অযোসো কচি নচহ শুনো। 
 

মট্নোরমো চেশুকোল হইট্িই গোন-বোজনোর চচমো কচরয়োট্ছ, সঙ্গীট্ি শস অপটু 

নট্হ, িোহোর সোমোনয জীবট্ন শস অট্নক চকছুই শুচনয়োট্ছ, চকন্তু সংসোট্র ইহোও 

শে আট্ছ, এমন কচরয়োও শে সমস্ত বুট্কর মট্ধ্যটো সঙ্গীট্ির ছট্ন্দ ছট্ন্দ টনটন 

কচরট্ি থোট্ক িোহো শস জোচনি নো। িোহোর দুই চেু জট্ল িচরয়ো উটঠল এবং ইহোই 

শগোপন কচরট্ি শস মুখ্ চফ্রোইয়ো চনঃেট্ে উটঠয়ো শগল। 
 

অচবনোে বচলট্লন, চেবনোথ সহট্জ গোইট্ি চোয় নো, চকন্তু ওর গোন আমরো 

আট্গও শুট্নচছ। িুলনোই হয় নো। এই বছর-খ্োট্নট্কর মট্ধ্য শেন ও ইনচফ্চনট্

চল ইমপ্রুি কট্রট্ছ। 
 

হট্রন কচহট্লন, হো াঁ। 
 

অেয় ইচিহোট্সর অধ্যোপক। কটঠন সো াঁচ্চো শলোক বচলয়ো বনু্ধ্মহট্ল খ্যোচি 

আট্ছ। গোনবোজনো িোল লোগোটো িো াঁহোর মট্ি চচট্ের দুব মলিো। চনষ্কলক, সোধ্ু 

বযব্বক্ত। িোই শুধ্ু চনট্জর নয়, পট্রর চোচরব্বত্রক পচবত্রিোর প্রচিও িো াঁহোর অিযে 

সজোগ িীক্ষ্ম দৃটষ্ট। চেবনোট্থর অপ্রিযোচেি প্রিযোবিমট্ন েহট্রর আবহোওয়ো 

পুনি কলুচষি হইবোর আেকোয় িো াঁহোর গিীর েোচে চবেুি হইয়োট্ছ। চবট্েষিঃ 

বোটীর শমট্য়রো আচসয়োট্ছ, পদমোর আিোল হইট্ি গোন শুচনয়ো ও শচহোরো শদচখ্য়ো 

ইাঁহোট্দরও িোল লোগোর সম্ভোবনোয় মন িো াঁহোর অচিেয় খ্োরোপ হইয়ো উটঠল; 

বচলট্লন, গোন শুট্নচছলুম বট্ট মধ্ুবোবুর। এ গোন আপনোট্দর েি চমটষ্টই শলট্গ 

থোক, এট্ি প্রোে শনই। 

সকট্লই চুপ কচরয়ো রচহট্লন। কোরে, প্রথমিঃ, অপচরজ্ঞোি মধ্ুবোবুর গোন 

কোহোরও শেোনো চছল নো, এবং চিিীয়িঃ গোট্নর প্রোে থোকো-নো থোকোর সুচনচদমষ্ট 

ধ্োরেো অেট্য়র নযোয় আর কোহোরও চছল নো। গুেমুগ্ধ আশুবোবু উট্েজনো-বট্ে 

িকম কচরট্ি প্রস্তুি চছট্লন, চকন্তু অচবনোে শচোট্খ্র ইচঙ্গট্ি িো াঁহোট্ক চনরস্ত 

কচরট্লন। 
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সঙ্গীি সম্বট্ন্ধ্ই আট্লোচনো চচলট্ি লোচগল। কট্ব শক শকোথোয় চকরূপ শুচনয়োট্ছন 

িোহোর বযোখ্যো ও চববরে চদট্ি লোচগট্লন। কথোয় কথোয় রোব্বত্র বোচিট্ি লোচগল। 

চিির হইট্ি খ্বর আচসল, শমট্য়ট্দর খ্োওয়ো শেষ হইয়োট্ছ, এবং িো াঁহোট্দর বোচি 

পোঠোইয়ো শদওয়ো হইট্িট্ছ। বৃদ্ধ সদর-আলো রোব্বত্রর অজহুোট্ি চবদোয় লইট্লন, 

এবং অজীে ম শরোগগ্রস্ত মুট্েফ্বোবু জল ও পোন-মোত্র মুট্খ্ চদয়োই িো াঁহোর সঙ্গী 

হইট্লন। রচহট্লন শুধ্ু প্রট্ফ্সর-মহল। ক্রমেঃ, িো াঁহোট্দরও আহোট্রর ডোক 

পচিল। উপট্রর একটো শখ্োলো বোরোন্দোয় আসন পোচিয়ো ঠো াঁই করো হইয়োট্ছ, 

আশুবোবু চনট্জও সট্ঙ্গ বচসয়ো শগট্লন। মট্নোরমো শমট্য়ট্দর চদক হইট্ি ছুটট 

পোইয়ো িত্ত্বোবধ্োট্নর জনয আচসয়ো হোব্বজর হইল। 
 

চেবনোট্থর েুধ্ো েিই থোক আহোট্রর রুচচ চছল নো, শস নো খ্োইয়োই বোসোয় চফ্চরট্ি 

উদযি হইয়োচছল; চকন্তু মট্নোরমো শকোনমট্িই িোহোট্ক ছোচিয়ো চদল নো, 

পীিোপীচি কচরয়ো সকট্লর সট্ঙ্গ বসোইয়ো চদল। আট্য়োজন বিট্লোট্কর মিই 

হইয়োচছল। টুণ্ডলো হইট্ি আচসবোর পট্থ শেট্ন চক কচরয়ো চেবনোট্থর সচহি 

আশুবোবুর পচরচয় ঘটটয়োচছল এবং মোত্র দুই-চিনচদট্নর আলোট্পই চক কচরয়ো 

শসই পচরচয় ঘচনষ্ঠ আত্মীয়িোয় পচরেি হইয়োট্ছ, ইহোই সচবস্তোট্র বে মনো কচরয়ো 

চিচন চনট্জর কৃচিত্ব সপ্রমোে কচরট্ি কচহট্লন, আর, সবট্চট্য় বোহোদুচর হট্চ্ছ 

আমোর কোট্নর। ওাঁর গলোর অস্ফু্ট, সোমোনয একটু গুঞ্জন-ধ্বচন শথট্কই আচম 

চনিয় বুঝট্ি শপট্রচছলোম উচন গুেী, উচন অসোধ্োরে বযব্বক্ত। এই বচলয়ো চিচন 

কনযোট্ক সোেযরূট্প আহ্বোন কচরয়ো কচহট্লন, শকমন মো, বচলচন শিোমোট্ক 

চেবনোথবোবু মস্ত শলোক? বচলচন শে, মচে, এাঁট্দর সট্ঙ্গ আলোপ-পচরচয় থোকো 

জীবট্ন একটো িোট্গযর কথো? 

 

কনযো আনট্ন্দ মুখ্ প্রদীপ্ত কচরয়ো কচহল, হো াঁ বোবো, িুচম বট্লচছট্ল। িুচম গোচি 

শথট্ক শনট্মই আমোট্ক জোচনট্য়চছট্ল শে— 

 

চকন্তু শদখ্ুন আশুবোবু— 

 

বক্তো অেয়। সকট্লই চচকি হইয়ো উটঠট্লন। অচবনোে বযস্ত হইয়ো বোধ্ো চদবোর 

শচষ্টো কচরট্লন, আহো, থোক নো অেয়। থোক নো আজ ও-সব আট্লোচনো— 

 

অেয় শচোখ্ বুব্বজয়ো চেু-লজ্জোর দোয় এিোইয়ো বোর-কট্য়ক মোথো নোচিট্লন, 

কচহট্লন, নো অচবনোেবোবু, চোপট্ল চলট্ব নো। চেবনোথবোবুর সমস্ত বযোপোর 

প্রকোে করো আচম কিমবয জ্ঞোন কচর। উচন— 
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আহো হো,—কর চক অেয়! কিমবয-জ্ঞোন ি আমোট্দরও আট্ছ শহ, হট্ব এখ্ন 

আর একচদন। এই বচলয়ো অচবনোে িোহোট্ক একটো শঠলো চদয়ো থোমোইবোর শচষ্টো 

কচরট্লন, চকন্তু সফ্ল হইট্লন নো। ধ্োক্কোয় অেট্য়র শদহ টচলল, চকন্তু কিমবয-

চনষ্ঠো টচলল নো। বচলট্লন, আপনোরো জোট্নন বৃথো সট্কোচ আমোর শনই। দুনীচির 

প্রশ্রয় আচম চদট্িই পোচরট্ন। 
 

অসচহষু্ণ হট্রন্দ্র বচলয়ো উটঠল, শস চক আমরোই চদট্ি চোই নোচক? চকন্তু িোর চক 

স্থোন-কোল শনই? 

অেয় কচহট্লন, নো। উচন এ েহট্র েচদ আর নো আসট্িন, েচদ িদ্র পচরবোট্র 

ঘচনষ্ঠ হবোর শচষ্টো নো করট্িন, চবট্েষিঃ, কুমোরী মট্নোরমো েচদ নো সংচিষ্ট 

থোকট্িন— 

 

উট্িট্গ আশুবোবু বযোকুল হইয়ো উটঠট্লন এবং অজোনো েকোয় মট্নোরমোর মুখ্ 

ফ্যোকোট্ে হইয়ো শগল। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, It is too much! 
 

অেয় সট্জোট্র প্রচিবোদ কচরট্লন, No it is not. 
 

অচবনোে বচলয়ো উটঠট্লন, আহো হো—করচ চক শিোমরো? 

 

অেয় শকোন কথোই কোট্ন িুচলট্লন নো, বচলট্লন, আগ্রোয় উচনও একচদন 

প্রট্ফ্সর চছট্লন। ওাঁর বলো উচচি চছল আশুবোবুট্ক চক কট্র শস চোকচর শগল। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, শস্বচ্ছোয় শছট্ি চদট্লন। পোথট্রর বযবসো করবোর জট্নয। 

অেয় প্রচিবোদ কচরট্লন,—চমট্ছ কথো। 
 

চেবনোথ চনঃেট্ে আহোর কচরট্িচছল, শেন এই সকল বোদ-চবিণ্ডোর সচহি 

িোহোর সম্বন্ধ্ নোই। এখ্ন মুখ্ িুচলয়ো চোচহল এবং অিযে সহজিোট্ব বচলল, চমট্ছ 

কথোই ি কোরে, প্রট্ফ্সচর চনট্জর ইট্চ্ছয় নো ছোিট্ল পট্রর অথ মোৎ, আপনোট্দর 

ইট্চ্ছয় ছোিট্ি হট্িো। আর িোই ি হট্লো। 
 

আশুবোবু সচবস্মট্য় কচহট্লন, শকন? 
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চেবনোথ কচহল, মদ খ্োবোর জট্নয। 
 

অেয় ইহোর প্রচিবোদ কচরট্লন, নো, মদ খ্োবোর অপরোট্ধ্ নয়, মোিোল হবোর 

অপরোট্ধ্। 
 

চেবনোথ কচহল, শে মদ খ্োয় শস-ই কখ্ট্নো-নো-কখ্ট্নো মোিোল হয়। শে হয় নো, হয় 

শস চমট্ছ কথো বট্ল, নো হয় শস মট্দর বদট্ল জল খ্োয়। এই বচলয়ো হোচসট্ি 

লোচগল। 
 

ক্রুদ্ধ অেয় কটঠন হইয়ো বচলট্লন, চনল মট্জ্জর মি আপচন হয়ি হোসট্ি 

পোট্রন, চকন্তু এ অপরোধ্ আমরো েমো করট্ি পোচরট্ন। 
 

চেবনোথ কচহল, পোট্রন, এ অপবোদ ি আচম চদইচন। আমোট্ক শস্বচ্ছোয় কম মিযোগ 

করবোর জট্নয, আপনোরো শস্বচ্ছোয় েট্থষ্ট পচরশ্রম কট্রচছট্লন এ সিয আচম 

স্বীকোর কচর। 
 

অেয় কচহট্লন, িো হট্ল আেো কচর আরও একটো সিয এমচনই স্বীকোর 

করট্বন। আপচন হয়ি জোট্নন নো শে, আপনোর অট্নক খ্বরই আচম জোচন। 
 

চেবনোথ ঘোি নোচিয়ো কচহল, নো জোচনট্ন। িট্ব, এ জোচন, অপট্রর সম্বট্ন্ধ্ 

আপনোর শকৌিূহল শেমন অপচরসীম, খ্বর সংগ্রহ করবোর অধ্যবসোয়ও শিমচন 

চবপুল। চক স্বীকোর করট্ি হট্ব আট্দে করুন। 
 

অেয় কচহট্লন, আপনোর স্ত্রী চবদযমোন। িো াঁট্ক িযোগ কট্র আপচন আবোর চববোহ 

কট্রট্ছন। সিয চক নো? 

 

আশুবোবু সহসো চটটয়ো উটঠট্লন,—আপচন চক-সব বলট্ছন অেয়বোবু? এচক 

কখ্ট্নো হয়, নো হট্ি পোট্র? 

 

চেবনোথ চনট্জই বোধ্ো চদল, বচলল, চকন্তু িোই হট্য়ট্ছ আশুবোবু। িো াঁট্ক িযোগ কট্র 

আচম আবোর চববোহ কট্রচছ। 
 

বট্লন চক? চক ঘট্টচছল? 
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চেবনোথ কচহল, চবট্েষ চকছুই নো। স্ত্রী চচররুগ্ন। বয়সও ব্বত্রে হট্ি চলট্লো,—

শমট্য়মোনুট্ষর পট্ে এই ি েট্থষ্ট! িোট্ি ক্রমোগি শরোগ শিোগ কট্র কট্র দো াঁি 

পট্ি চুল শপট্ক এট্কবোট্র শেন বুচি হট্য় শগট্ছ। এই জট্নযই িযোগ কট্র আবোর 

একটো চবট্য় করট্ি হট্লো। 
 

আশুবোবু চবহ্বল-চট্ে িোহোর মুট্খ্র চদট্ক চোচহয়ো রচহট্লন,—অযো াঁ! শুধ্ু এই 

জট্নয? িো াঁর আর শকোন অপরোধ্ শনই? 

 

চেবনোথ কচহল, নো, চমট্থয একটো অপবোদ চদট্য় লোি চক আশুবোবু? 

িোহোর এই চনম মল সিযবোচদিোয় অচবনোে শেন চেপ্ত হইয়ো উটঠল—লোি চক 

আশুবোবু! পোষণ্ড! শিোমোর লোি-শলোকসোন চুট্লোয় েোক, একবোর চমট্থয কট্রই 

বল শে, শস গিীর অপরোধ্ কট্রচছল, িোই িোট্ক িযোগ কট্রছ। একটো চমট্থযট্ি 

আর শিোমোর পোপ বোিট্ব নো। 
 

চেবনোথ রোগ কচরল নো, শুধ্ু কচহল, চকন্তু এরকম অেথো কথো আচম বলট্ি 

পোচরট্ন। 
 

হট্রন্দ্র সহসো জ্বচলয়ো উটঠয়ো বচলল, চবট্বক বট্ল চক আপনোর শকোথোও চকছু শনই 

চেবনোথবোবু? 

 

চেবনোথ ইহোট্িও রোগ কচরল নো; েোেিোট্ব কচহল, এ চবট্বক অথ মহীন। একটো 

চমট্থয চবট্বট্কর চেকল পোট্য় জচিট্য় চনট্জট্ক পঙু্গ কট্র শিোলোর আচম 

পেপোিী নই। চচরচদন দুঃখ্ শিোগ কট্র েোওয়োটোই ি জীবন-ধ্োরট্ের উট্দ্দেয 

নয়। 
 

আশুবোবু গিীর বযথোয় আহি হইয়ো কচহট্লন, চকন্তু আপনোর স্ত্রীর দুঃখ্টো 

একবোর শিট্ব শদখ্ুন। িো াঁর রুগ্ন হট্য় পিোটো পচরিোট্পর চবষয় হট্ি পোট্র, চকন্তু 

িোই বট্ল, অসুখ্ ি অপরোধ্ নয় চেবনোথবোবু? চবনো শদোট্ষ— 

 

চবনো শদোট্ষ আচমই বো আজীবন দুঃখ্ সইব শকন? একজট্নর দুঃখ্ আর 

একজট্নর ঘোট্ি চোচপট্য় চদট্লই শে সুচবচোর হয় শস চবশ্বোস আমোর শনই। 
 

আশুবোবু আর িকম কচরট্লন নো। শুধ্ু একটো গিীর দীঘ মশ্বোস শফ্চলয়ো চনস্তি 

হইয়ো রচহট্লন। 
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হট্রন্দ্র ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এ চববোহ হট্লো শকোথোয়? 

 

গ্রোট্মই। 
 

সিীট্নর উপর শমট্য় চদট্ল—এর শবোধ্হয় বোপ-মো শনই। 
 

চেবনোথ কচহল, নো। আমোট্দরই ব্বঝ-র চবধ্বো শমট্য়। 
 

বোচির ব্বঝ-র শমট্য়? চমৎকোর! চক জোি? 

 

টঠক জোচনট্ন। িো াঁচি-টোচি হট্ব শবোধ্ হয়। 
 

অেয় বহুেে কথো কট্হ নোই, এখ্ন ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এটটর অের-

পচরচয়টুকুও শনই শবোধ্ হয়? 

 

চেবনোথ কচহল, অের-পচরচট্য়র শলোট্ি ি চববোহ কচরচন, কট্রচছ রূট্পর 

জট্নয। এ বস্তুটটর শবোধ্ হয় িোট্ি অিোব শনই। 
 

এই উব্বক্তর পট্র মট্নোরমো আর একবোর উটঠবোর শচষ্টো কচরল, চকন্তু এবোরও 

িোহোর দুই পো পোথট্রর নযোয় িোরী হইয়ো রচহল। শকৌিূহল ও উট্েজনোবট্ে 

শকহই িোহোর প্রচি চোট্হ নোই। চোচহট্ল হয়ি িয় পোইি। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, িো হট্ল এটো শবোধ্ হয় চসচিল চববোহই হট্লো? 

 

চেবনোথ ঘোি নোচিয়ো জবোব চদল, নো—চববোহ হট্লো বেব মট্ি। 
 

অচবনোে কচহট্লন, অথ মোৎ, ফ্ো াঁচকর রোস্তোটুকু শেন দেচদক চদট্য়ই শখ্োলো থোট্ক, 

নো চেবনোথ? 

 

চেবনোথ সহোট্সয কচহল, এটো শক্রোট্ধ্র কথো অচবনোেবোবু। নইট্ল বোবো দো াঁচিট্য় 

শথট্ক শে চববোহ চদট্য় চগট্য়চছট্লন িোর মট্ধ্য ি ফ্ো াঁচক চছল নো, অথচ ফ্ো াঁক 

েট্থষ্টই চছল। শসটো বোর করবোর শচোখ্ থোকো চোই। 

অচবনোে উের চদট্ি পোচরট্লন নো, সমস্ত মুখ্ িো াঁহোর শক্রোট্ধ্ আরক্ত হইয়ো 

উটঠল। 
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আশুবোবু চনঃেে নিমুট্খ্ বচসয়ো শকবচল িোচবট্ি লোচগট্লন, এ চক হইল! এ চক 

হইল! 
 

চমচনট দুই-চিন কোহোরও মুট্খ্ কথো নোই, চনরোনন্দ ও কলট্হর অবরুদ্ধ বোিোট্স 

ঘর িচরয়ো শগট্ছ,—বোচহট্রর একটো দমকো হোওয়ো নো পোইট্লই নয়, টঠক এমচন 

মট্নোিোব লইয়ো অচবনোেবোবু অকস্মোৎ বচলয়ো উটঠট্লন, েোক, েোক, েোক,—েোক 

এ সব কথো। চেবনোথ, িো হট্ল শসই পোথট্রর কোরবোরটো করচ? নো? 

 

চেবনোথ বচলল, হো াঁ। 
 

শিোমোর বনু্ধ্র নোবোলক শছট্লট্মট্য়ট্দর বযবস্থো ি শিোমোট্কই করট্ি হল? িোট্দর 

মো আট্ছন, নো? অবস্থো শকমন? শিমন িোল নয় শবোধ্ হয়? 

 

নো, খ্ুব খ্োরোপ। 
 

অচবনোে কচহট্লন, আহো! হঠোৎ মোরো শগট্লন, আমরো শিট্বচছলোম টোকোকচি 

চকছু শরট্খ্ শগট্ছন। চকন্তু শিোমোর বনু্ধ্ চছট্লন বট্ট! অকৃব্বত্রম সুহৃদ! 
 

চেবনোথ ঘোি নোচিয়ো কচহল, হো াঁ, আমরো পোঠেোলো শথট্ক একসট্ঙ্গ পট্িচছলোম। 
 

অচবনোে বচলট্লন, িোই শিোমোর এিখ্োচন শস-সমট্য় চিচন করট্ি শপট্রচছট্লন। 

একটুখ্োচন থোচময়ো কচহট্লন, চকন্তু শস েোই শহোক, চেবনোথ, এখ্ন একোকী 

শিোমোট্কই েখ্ন সমস্ত কোরবোরটো শদখ্ট্ি হট্ব একটো অংট্ের দোবী করট্ল নো 

শকন? মোইট্নর মি— 

 

চেবনোথ কথোটো শেষ কচরট্ি চদল নো, কচহল, অংে চকট্সর? কোরবোর ি একলো 

আমোর। 
 

প্রট্ফ্সট্রর দল শেন আকোে হইট্ি পচিল। অেয় কচহট্লন, পোথট্রর 

কোরবোরটো হঠোৎ আপনোর হট্য় শগল চক-রকম চেবনোথবোবু? 

 

চেবনোথ গম্ভীর হইয়ো শুধ্ু জবোব চদল, আমোর বব চক। 
 

অেয় বচলট্লন, কখ্্খ্ট্নো নো। আমরো সবোই জোচন শেোগীনবোবুর। 
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চেবনোথ জবোব চদল, জোট্নন ি আদোলট্ি চগট্য় সোেী চদট্য় এট্লন নো শকন? 

শকোন ডকুট্মট চছল? শুট্নচছট্লন? 

 

অচবনোে চচকি হইয়ো প্রশ্ন কচরট্লন, নো শুচনচন চকছুই। চকন্তু এ চক আদোলি 

পে মে গচিট্য়চছল নোচক? 

 

চেবনোথ কচহল, হো াঁ। শেোগীট্নর সম্বন্ধ্ী নোচলে কট্রচছট্লন। চডব্বক্র আচমই 

শপট্য়চছ। 
 

অচবনোে চনশ্বোস শফ্চলয়ো বচলট্লন, শবে হট্য়ট্চ। িো হট্ল শেষ পে মে চবধ্বোট্দর 

চকছুই চদট্ি হল নো। 
 

চেবনোথ বচলল, নো। খ্োচলম, চপটো খ্োসো শরাঁট্ধ্চ শহ! আর দু-একটো আন ি? 

 

আশুবোবু অচিিূট্ির নযোয় বচসয়ো চছট্লন, চমচকয়ো মুখ্ িুচলয়ো বচলট্লন, বক 

আপনোরো ি চকছুই খ্োট্চ্চন নো? 

 

আহোট্রর রুচচ ও েুধ্ো সকট্লরই অেচহমি হইয়ো চগয়োচছল। মট্নোরমো চনঃেট্ে 

উটঠয়ো েোইট্িচছল, চেবনোথ ডোচকয়ো কচহল, চক রকম! আমোট্দর খ্োওয়ো শেষ নো 

হট্িই শে বি চট্ল েোট্চ্ছন? 

 

মট্নোরমো এ কথোর উের চদল নো, চফ্চরয়োও চোচহল নো; ঘৃেোয় িোহোর সব মট্দট্হ 

কো াঁটো চদয়ো উটঠল। 
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চিন 

 

উপট্রোক্ত ঘটনোর পট্র সপ্তোহকোল গি হইয়োট্ছ। চদন-দুই হইট্ি অসমট্য় শমঘ 

কচরয়ো বৃটষ্ট হইট্ি আরম্ভ কচরয়োচছল, আজও সকোল হইট্ি মোট্ঝ মোট্ঝ জল 

পচিয়ো মধ্যোট্হ্ন খ্োচনকেে বন্ধ্ চছল, চকন্তু শমঘ কোট্ট নোই। শে শকোন সমট্য়ই 

পুনরোয় শুরু হইয়ো েোইট্ি পোট্র, এমচন েখ্ন আকোট্ের অবস্থো, মট্নোরমো 

ভ্রমট্ের জনয প্রস্তুি হইয়ো আচসয়ো িোহোর চপিোর ঘট্র শদখ্ো চদল। আশুবোবু 

শমোটো রকট্মর একটো বোলোট্পোে গোট্য় চদয়ো আরোমট্কদোরোয় বচসয়ো চছট্লন, 

িো াঁহোর হোট্ি একখ্োনো বই। শমট্য় আিে ম হইয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, বক বোবো, িুচম 

এখ্নও বিচর হট্য় নোও চন, আজ শে আমোট্দর এিবোরী খ্ো াঁর কবর শদখ্ট্ি েোবোর 

কথো। 
 

কথো ি চছল মো, চকন্তু আজ আমোর শসই শকোমট্রর বোিটো—িো হট্ল শমোটরটো 

চফ্চরট্য় চনট্য় শেট্ি বট্ল চদ। কোল নো হয় েোওয়ো েোট্ব, চক বল বোবো? 

 

চপিো বোধ্ো চদয়ো বচলট্লন, নো নো, নো শবিোট্ল শিোর আবোর মোথো ধ্ট্র। িুই নো হয় 

একটুখ্োচন ঘুট্র আয় শগ মো, আচম িিেে এই মোচসকপত্রটোয় শচোখ্ বুচলট্য় 

চনই। গল্পটো চলট্খ্ট্চ িোল। 
 

আচ্ছো, চললোম। চকন্তু চফ্রট্ি আমোর শদচর হট্ব নো। এট্স শিোমোর কোট্ছ গল্পটো 

শুনব িো বট্ল েোব্বচ্চ, এই বচলয়ো শস একোকীই বোচহর হইয়ো শগল। 
 

ঘণ্টো-খ্োট্নট্কর মট্ধ্যই মট্নোরমো বোচি চফ্চরয়ো চপিোর ঘট্র ঢুচকট্ি ঢুচকট্ি প্রশ্ন 

কচরল, শকমন গল্প বোবো? শেষ হল? চক চলট্খ্ট্চ? 

 

চকন্তু, কথোটো উচ্চোরে কচরয়োই শস চমচকয়ো শদচখ্ল িোহোর চপিো একো নট্হন, 

সম্মুট্খ্ চেবনোথ বচসয়ো। 
 

চেবনোথ উটঠয়ো দো াঁিোইয়ো নমস্কোর কচরল, কচহল, কিদূর শবচিট্য় এট্লন? 

 

মট্নোরমো উের চদল নো, শুধ্ু নমস্কোট্রর পচরবট্িম মোথোটো একটুখ্োচন শহলোইয়ো 

িোহোর প্রচি সমূ্পে ম চপছন চফ্চরয়ো দো াঁিোইয়ো চপিোট্ক কচহল, পিো শেষ হট্য় শগল 

বোবো? শকমন লোগল? 

 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

আশুবোবু শুধ্ু বচলট্লন, নো। 
 

কনযো কচহল, িো হট্ল আচম চনট্য় েোই, পট্ি এখ্খ্্ুচন শিোমোট্ক চফ্চরট্য় চদট্য় 

েোব। এই বচলয়ো শস কোগজখ্োনো হোট্ি কচরয়ো চচলয়ো শগল। চকন্তু চনট্জর 

েয়নকট্ে আচসয়ো শস চুপ কচরয়ো বচসয়ো রচহল। িোহোর কোপি-ছোিো, হোি-মুখ্ 

শধ্োয়ো পচিয়ো রচহল, কোগজখ্োনো একবোর খ্ুচলয়োও শদচখ্ল নো, শকোন্ গল্প, শক 

চলচখ্য়োট্ছ চকংবো শকমন চলচখ্য়োট্ছ। 
 

এইিোট্ব বচসয়ো শস শে চক িোচবট্ি লোচগল িোহোর চস্থরিো নোই; এই সমট্য় 

চোকরটোট্ক সম্মুখ্ চদয়ো েোইট্ি শদচখ্য়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, ওট্র, বোবোর ঘর শথট্ক 

শলোকটট চট্ল শগট্ছ? 

 

শবহোরো বচলল, হো াঁ। 
 

কখ্ন শগল? 

 

বৃটষ্ট পিবোর আট্গই। 
 

মট্নোরমো জোনোলোর পদমো সরোইয়ো শদচখ্ল, কথো টঠক, পুনরোয় বৃটষ্ট শুরু হইয়োট্ছ, 

চকন্তু শবেী নয়। উপট্রর চদট্ক চোচহয়ো শদচখ্ল পব্বিম চদগট্ে শমঘ গোঢ়ির হইয়ো 

আচসট্িট্ছ, রোট্ত্র মুষলধ্োরোয় বোচর-পিট্নর সূচনো হইয়োট্ছ। কোগজখ্োনো হোট্ি 

কচরয়ো চপিোর বচসবোর ঘট্র আচসয়ো শদচখ্ল, চিচন চুপ কচরয়ো বচসয়ো আট্ছন। 

বইটো িো াঁহোর শকদোরোর হোিট্লর উপর ধ্ীট্র ধ্ীট্র রোচখ্য়ো চদয়ো কচহল, বোবো, িুচম 

জোন এ-সব আচম িোলবোচসট্ন। এই বচলয়ো শস পোট্শ্ব মর শচৌচকটোয় বচসয়ো পচিল। 

আশুবোবু মুখ্ িুচলয়ো কচহট্লন, চক-সব মো? 

 

মট্নোরমো বচলল, িুচম টঠক বুঝট্ি শপট্রছ চক আচম বলচচ। গুেীর আদর করট্ি 

আচমও কম জোচনট্ন বোবো, চকন্তু িোই বট্ল চেবনোথবোবুর মি একজন দুবৃ মে 

দুিচরত্র মোিোলট্ক চক বট্ল আবোর প্রশ্রয় চদচ্ছ? 

 

আশুবোবু লজ্জোয় ও সট্কোট্চ এট্কবোট্র শেন পোে্ডুর হইয়ো শগট্লন। ঘট্রর এক 

শকোট্ে একটো শটচবট্লর উপর বহুসংখ্যক পুস্তক সূ্তপোকোর কচরয়ো রোখ্ো চছল, 

মট্নোরমো সময়োিোববেিঃ এখ্ট্নো িোহোট্দর েথোস্থোট্ন সোজোইয়ো রোচখ্ট্ি পোট্র 

নোই। শসইচদট্ক চেু চনট্দমে কচরয়ো শুধ্ু শকবল বচলট্ি পোচরট্লন, ওই শে উচন— 
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মট্নোরমো সিট্য় ঘোি চফ্রোইয়ো শদচখ্ল, চেবনোথ শটচবট্লর ধ্োট্র দো াঁিোইয়ো 

একখ্োনো বই খ্ুাঁব্বজট্িট্ছ। শবহোরো িোহোট্ক িুল সংবোদ চদয়োচছল। মট্নোরমো 

লজ্জোয় মোটটর সচহি শেন চমচেয়ো শগল। 
 

চেবনোথ কোট্ছ আচসয়ো দো াঁিোইট্ি শস মুখ্ িুচলয়ো চোচহট্ি পোচরল নো। চেবনোথ 

কচহল, বইটো খ্ুাঁট্জ শপলোম নো, আশুবোবু। এখ্ন িো হট্ল চললোম। 
 

আশুবোবু আর চকছু বচলট্ি পোচরট্লন নো, শুধ্ু বচলট্লন, বোইট্র বৃটষ্ট পিট্ছ শে? 

 

চেবনোথ কচহল, িো শহোক। ও শবেী নয়। এই বচলয়ো চিচন েোইবোর জনয উদযি 

হইয়ো সহসো থমচকয়ো দো াঁিোইট্লন। মট্নোরমোট্ক লেয কচরয়ো কচহট্লন, আচম 

বদবোৎ েো শুট্ন শফ্ট্লচচ শস আমোর দুিমোগযও বট্ট, শসৌিোগযও বট্ট। শসজট্নয 

আপচন লঙ্ক্ষজ্জি হট্বন নো। ও আমোট্ক প্রোয়ই শুনট্ি হয়। িবু এও আচম চনিয় 

জোচন, কথোগুট্লো আমোর সম্বট্ন্ধ্ বলো হট্লও আমোট্ক শুচনট্য় বট্লন চন। অি 

চনদময় আপচন চকছুট্ি নন। 
 

একটুখ্োচন থোচময়ো বচলট্লন, চকন্তু আমোর অনয নোচলে আট্ছ। শসচদন অেয়বোবু 

প্রিৃচি অধ্যোপট্কর দল আমোর চবরুট্দ্ধ ইচঙ্গি কট্রচছট্লন, আচম শেন একটো 

মিলব চনট্য় এ-বোচিট্ি ঘচনষ্ঠ হট্য় ওঠবোর শচষ্টো কট্রচছ। সকল মোনুট্ষর নযোয়-

অনযোট্য়র ধ্োরেো এক নয়—এও একটো কথো, এবং বোইট্র শথট্ক শকোন একটো 

ঘটনো েো শচোট্খ্ পট্ি, শসও িোর সবটুকু নয়,—এও আর একটো কথো। চকন্তু কথো 

েোই শহোক, আপনোট্দর মট্ধ্য প্রট্বে করোর শকোন গূঢ় অচিসচন্ধ্ শসচদনও আমোর 

চছল নো, আজও শনই। সহসো আশুবোবুট্ক উট্দ্দে কচরয়ো কচহট্লন, আমোর গোন 

শুনট্ি আপচন িোলবোট্সন, বোসো ি আমোর শবেী দূট্র নয়, েচদ শকোনচদন শস 

শখ্য়োল হয় পোট্য়র ধ্ূট্লো শদট্বন, আচম খ্ুেীই হব। এই বচলয়ো পুনরোয় নমস্কোর 

কচরয়ো চেবনোথ বোচহর হইয়ো শগট্লন। চপিো বো কনযো উিট্য়র শকহই একটো 

কথোরও জবোব চদট্ি পোচরট্লন নো। আশুবোবুর বুট্কর মট্ধ্য অট্নক কথোই 

একসট্ঙ্গ শঠচলয়ো আচসল, চকন্তু প্রকোে পোইল নো। বোচহট্র বৃটষ্ট িখ্ন চোচপয়ো 

পচিট্িচছল, এমন কথোও চিচন উচ্চোরে কচরট্ি পোচরট্লন নো, চেবনোথবোবু, 

েেকোল অট্পেো কচরয়ো েোন। 
 

িৃিয চোট্য়র সরঞ্জোম আচনয়ো উপচস্থি কচরল। মট্নোরমো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, 

শিোমোর চো চক এখ্োট্নই বিচর কট্র শদব বোবো? 
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আশুবোবু বচলট্লন, চো, আমোর জট্নয নয়, চেবনোথ একটুখ্োচন চো খ্োট্বন 

বট্লচছট্লন। 

মট্নোরমো িৃিযট্ক চো চফ্রোইয়ো লইয়ো েোইবোর ইচঙ্গি কচরল। মট্নর 

চোঞ্চলযবেিঃ আশুবোবু শকোমট্রর বযথো সট্ত্ত্বও শচৌচক হইট্ি উটঠয়ো ঘট্রর মট্ধ্য 

পোয়চোচর কচরট্ি আরম্ভ কচরয়োচছট্লন, হঠোৎ জোনোলোর কোট্ছ থোচময়ো দো াঁিোইয়ো 

েেকোল ঠোহর কচরয়ো শদচখ্য়ো কচহট্লন, ঐ গোছিলোটোয় দো াঁচিট্য় চেবনোথ নো? 

শেট্ি পোট্রচন, চিজট্চ। 
 

পরেট্েই বচলয়ো উটঠট্লন, সট্ঙ্গ শক একটট স্ত্রীট্লোক দো াঁচিট্য়। বোঙোলী শমট্য়ট্দর 

মি কোপি-পরো,—ও শবচোরো শবোধ্ হয় শেন আরও চিট্জট্চ। 
 

এই বচলয়ো চিচন শবহোরোট্ক ডোক চদয়ো বচলট্লন, েদু, শদট্খ্ আয় ি শর, শগট্টর 

কোট্ছ গোছিলোয় দো াঁচিট্য় চিজট্চ শক? শে-বোবুটট এইমোত্র শগট্লন চিচনই চক নো? 

চকন্তু দো াঁিো—দো াঁিো— 

 

কথো িো াঁহোর মোঝখ্োট্নই থোচময়ো শগল, অকস্মোৎ মট্নর মট্ধ্য িয়োনক সট্ন্দহ 

জব্বিল, শমট্য়টট চেবনোট্থর শসই স্ত্রী নট্হ ি? 

 

মট্নোরমো কচহল, দো াঁিোট্ব শকন বোবো, চগট্য় চেবনোথবোবুট্ক শডট্কই আনুক নো। 

এই বচলয়ো শস উটঠয়ো আচসয়ো শখ্োলো জোনোলোর ধ্োট্র চপিোর পোট্শ্ব ম দো াঁিোইয়ো 

বচলল, উচন চো শখ্ট্ি শচট্য়চছট্লন জোনট্ল আচম চকছুট্িই শেট্ি চদিোম নো। 
 

শমট্য়র কথোর উেট্র আশুবোবু ধ্ীট্র ধ্ীট্র বচলট্লন, িো বট্ট মচে, চকন্তু, আমোর 

িয় হট্চ্চ ঐ স্ত্রীট্লোকটট শবোধ্ হয় ওাঁর শসই স্ত্রী। সোহস কট্র এ-বোচিট্ি সট্ঙ্গ 

আনট্ি পোট্রনচন। এিেে বোইট্র দো াঁচিট্য় শকোথোও অট্পেো করচছট্লন। 
 

কথো শুচনয়ো মট্নোরমোর চনিয় মট্ন হইল এ শস-ই। একবোর িোহোর চিধ্ো জোচগল, 

এ-বোটীট্ি উহোট্ক শকোন অজহুোট্িই আহ্বোন কচরয়ো আনো চট্ল চক নো, চকন্তু 

চপিোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো এ সট্কোচ শস িযোগ কচরল। শবহোরোট্ক ডোচকয়ো 

কচহল, েদু, ওাঁট্দর দু’জনট্কই িুচম শডট্ক চনট্য় এস। চেবনোথবোবু েচদ ব্বজজ্ঞোসো 

কট্রন শক ডোকট্চ, আমোর নোম কট্রো। 
 

শবহোরো চচলয়ো শগল। আশুবোবু উৎকণ্ঠোয় পচরপূে ম হইয়ো উটঠট্লন, কচহট্লন, মচে 

কোজটো হয়ি টঠক হল নো। 
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শকন বোবো? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, চেবনোথ েোই শহোক, উচ্চচেচেি, িদ্রট্লোক,—িো াঁর কথো 

আলোদো। চকন্তু শসই সূত্র ধ্ট্র চক এই শমট্য়টটর সট্ঙ্গও পচরচয় করো চট্ল? 

জোট্ির উাঁচু-নীচু আমরো হয়ি শিমন মোচনট্ন, চকন্তু চবট্িদ ি একটো চকছু 

আট্ছই। ব্বঝ-চোকট্রর সট্ঙ্গ ি বনু্ধ্ত্ব করো েোয় নো মো। 
 

মট্নোরমো কচহল, বনু্ধ্ত্ব করোর ি প্রট্য়োজন শনই বোবো। চবপট্দর মুট্খ্ পট্থর 

পচথকট্কও ঘণ্টো-কট্য়ট্কর জনয আশ্রয় শদওয়ো েোয়। আমরো িোই শুধ্ু করব। 
 

আশুবোবুর মন হইট্ি চিধ্ো ঘুচচল নো। বোর-কট্য়ক মোথো নোচিয়ো আট্স্ত আট্স্ত 

বচলট্লন, টঠক িোই নয়। শমট্য়টট এট্স পিট্ল ওর সট্ঙ্গ শে িুচম চক বযবহোর 

করট্ব, আচম িোই শুধ্ু শিট্ব পোব্বচ্ছট্ন। 
 

মট্নোরমো কচহল, আমোর ওপর চক শিোমোর চবশ্বোস শনই বোবো? 

আশুবোবু একটুখ্োচন শুষ্ক হোসয কচরট্লন, বচলট্লন, িো আট্ছ। িবুও ব্বজচনসটো 

টঠক ঠোউট্র পোব্বচ্চট্ন। শিোমোর েো াঁরো সমট্শ্রেীর শলোক িো াঁট্দর প্রচি চকরূপ 

বযবহোর করট্ি হয় শস িুচম জোন। কম শমট্য়ই এিখ্োচন জোট্ন। দোসী-চোকট্রর 

প্রচি আচরেও শিোমোর চনট্দমোষ, চকন্তু এ হল—চক জোন মো, চেবনোথ মোনুষটটট্ক 

আচম শস্নহ কচর, আচম িোর গুট্ের অনুরোগী—বদব-চবিম্বনোয় আজ অকোরট্ে 

শস অট্নক লোিনো সহয কট্র শগট্ছ, আবোর ঘট্র শডট্ক এট্ন িোট্ক বযথো চদট্ি 

আচম চোইট্ন। 
 

মট্নোরমো বুব্বঝল, এ িোহোরই প্রচি অনুট্েোগ, কচহল, আচ্ছো বোবো, িোই হট্ব। 
 

আশুবোবু হোচসয়ো বচলট্লন, হওয়োটোই চক সহজ মো? কোরে, চক শে হওয়ো উচচি 

শস ধ্োরেো আমোরও শবে স্পষ্ট শনই, শকবল এই কথোটোই মট্ন হট্চ্চ, চেবনোথ শেন 

নো আমোট্দর গটৃ্হ দুঃখ্ পোয়। 
 

মট্নোরমো চক একটো বচলট্ি েোইট্িচছল, হঠোৎ চচকি হইয়ো কচহল, এই শে এাঁরো 

আসট্চন। 
 

আশুবোবু বযস্ত হইয়ো বোচহট্র আচসট্লন—শবে েো শহোক চেবনোথবোবু, চিট্জ শে 

এট্কবোট্র— 
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চেবনোথ কচহট্লন, হো াঁ, হঠোৎ জলটো এট্কবোট্র শচট্প এল,—িো আমোর শচট্য় 

ইচনই চিট্জট্ছন শঢর শবেী। এই বচলয়ো সট্ঙ্গর শমট্য়টটট্ক শদখ্োইয়ো চদট্লন। 

চকন্তু শমট্য়টট শে শক এ পচরচয় চিচনও স্পষ্ট কচরয়ো চদট্লন নো, ইাঁহোরোও শস কথো 

স্পষ্ট কচরয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন নো। 
 

বস্তুিঃ শমট্য়টটর সমস্ত শদট্হ শুষ্ক বচলয়ো আর শকোন চকছু চছল নো। জোমো-কোপি 

চিব্বজয়ো িোরী হইয়ো উটঠয়োট্ছ, মোথোর চনচবি কৃষ্ণ শকট্ের রোচে হইট্ি জলধ্োরো 

গণ্ড বোচহয়ো ঝচরয়ো পচিট্িট্ছ—চপিো ও কনযো এই নবোগিো রমেীর মুট্খ্র প্রচি 

চোচহয়ো অপচরসীম চবস্মট্য় চনব মোক হইয়ো রচহট্লন। আশুবোবু চনট্জ কচব নট্হন, 

চকন্তু িো াঁহোর প্রথট্মই মট্ন হইল এই নোরী-রূপট্কই শবোধ্ হয় পূব মকোট্লর কচবরো 

চেচের-শধ্োয়ো পট্ের সচহি িুলনো কচরয়ো চগয়োট্ছন এবং জগট্ি এি বি সিয 

িুলনোও হয়ি আর নোই। শসচদন অেট্য়র নোনোচবধ্ প্রট্শ্নর উেট্র চেবনোথ 

উিযক্ত হইয়ো শে জবোব চদয়োচছট্লন, চিচন শলখ্ো-পিো জোনোর জনয চববোহ কট্রন 

নোই, কচরয়োট্ছন রূট্পর জনয, কথোটো শে চক পচরমোট্ে সিয িখ্ন িোহোট্ি শকহ 

কোন শদয় নোই, এখ্ন স্তি হইয়ো আশুবোবু চেবনোট্থর শসই কথোটোই বোরংবোর 

স্মরে কচরট্ি লোচগট্লন। িো াঁহোর মট্ন হইল, বোস্তচবক, জীবন-েোত্রোর প্রেোলী 

ইহোট্দর িদ্র ও নীচি-সম্মি নো-ই হউক, পচি-পত্নী সম্বট্ন্ধ্র পচবত্রিো ইহোট্দর 

মট্ধ্য নো-ই থোকুক, চকন্তু এই নশ্বর জগট্ি শিমচন নশ্বর এই দুটট নরনোরীর শদহ 

আশ্রয় কচরয়ো সৃটষ্টর চক অচবনশ্বর সিযই নো ফু্টটয়োট্ছ! আর পরমোিে ম এই, 

শেট্দট্ে রূপ বোচছয়ো লইবোর শকোন চবচেষ্ট পন্থো নোই, শেট্দট্ে চনট্জর চেুট্ক 

রুদ্ধ রোচখ্য়ো অপট্রর চেুট্কই চনিমর কচরট্ি হয়, শস অন্ধ্কোট্র ইহোরো 

পরস্পট্রর সংবোদ পোইল চক কচরয়ো? চকন্তু এই শমোহোচ্ছন্ন িোবটো কোটটয়ো েোইট্ি 

িো াঁহোর মুহিূ মকোট্লর অচধ্ক সময় লোচগল নো। বযস্ত হইয়ো বচলট্লন, চেবনোথবোবু, 

চিট্জ কোপি-জোমোটো শছট্ি শফ্লুন। েদু, আমোর বোথরুট্ম বোবুট্ক চনট্য় েো। 

শবহোরোর সট্ঙ্গ চেবনোথ চচলয়ো শগল, চবপট্দ পচিল এইবোর মট্নোরমো। শমট্য়টট 

িোহোর প্রোয় সমবয়সী এবং চসক্তবস্ত্র পচরবিমট্নর ইহোরও অিযে প্রট্য়োজন। 

চকন্তু আচিজোট্িযর শে পচরচয় শসচদন চেবনোট্থর চনট্জর মুট্খ্ শুচনয়োট্ছ 

িোহোট্ি চক বচলয়ো শে ইহোট্ক সট্ম্বোধ্ন কচরট্ব িোচবয়ো পোইল নো। রূপ ইহোর েি 

বিই হউক, চেেোসংস্কোরহীন নীচজোিীয়ো এই দোসী-কনযোটটট্ক এস বচলয়ো 

ডোচকট্িও চপিোর সমট্ে িোহোর বোধ্ বোধ্ কচরল, আসুন বচলয়ো সসম্মোট্ন 

আহ্বোন কচরয়ো চনট্জর ঘট্র লইয়ো েোইট্িও িোহোর শিমচন ঘৃেো শবোধ্ হইল। চকন্তু 

সহসো এই সমসযোর মীমোংসো কচরয়ো চদল শমট্য়টট চনট্জ। মট্নোরমোর প্রচি চোচহয়ো 
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কচহল, আমোরও সমস্ত চিট্জ শগট্ছ, আমোট্কও একখ্োনো কোপি আচনট্য় চদট্ি 

হট্ব। 
 

চদব্বচ্চ। বচলয়ো মট্নোরমো িোহোট্ক চিিট্র লইয়ো শগল এবং ব্বঝট্ক ডোচকয়ো বচলয়ো 

চদল শে ইাঁহোট্ক স্নোট্নর ঘট্র লইয়ো চগয়ো েোহো চকছু আবেযক সমস্ত চদট্ি। 
 

শমট্য়টট মট্নোরমোর আপোদমস্তক বোর বোর চনরীেে কচরয়ো কচহল, আমোট্ক 

একখ্োনো ফ্রসো শধ্োপোর বোচির কোপি চদট্ি বট্ল চদন। 
 

মট্নোরমো কচহল, িোই শদট্ব। 
 

শমট্য়টট ব্বঝট্ক ব্বজজ্ঞোসো কচরল, শস ঘট্র সোবোন আট্ছ ি? 

 

ব্বঝ কচহল, আট্ছ। 
 

আচম চকন্তু কোরও মোখ্ো-সোবোন গোট্য় মোচখ্ট্ন, ব্বঝ। 
 

এই অপচরচচি শমট্য়টটর মেবয শুচনয়ো ব্বঝ প্রথট্ম চবব্বস্মি হইল, পট্র কচহল, 

শসখ্োট্ন একবোক্স নিুন সোবোন আট্ছ। চকন্তু, শুনট্চন, চদচদমচের স্নোট্নর ঘর! 

িো াঁর সোবোন বযবহোর করট্ল শদোষ চক? 

 

শমট্য়টট ওষ্ঠ কুব্বঞ্চি কচরয়ো কচহল, নো, শস আচম পোচরট্ন, আমোর িোরী শঘন্নো 

কট্র। িো ছোিো েোর-িোর গোট্য়র সোবোন গোট্য় চদট্ল বযোট্মো হয়। 
 

মট্নোরমোর মুখ্ শক্রোট্ধ্ আরক্ত হইয়ো উটঠল। চকন্তু মুহিূ মমোত্র। পরেট্েই চনম মল 

হোচসর ছটোয় িোহোর দুই চেু ঝকঝক কচরট্ি লোচগল। িোহোর মট্নর উপর হইট্ি 

শেন একটো শমঘ কোটটয়ো শগল। হোচসয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এ কথো িুচম চেখ্ট্ল 

কোর কোট্ছ? 

 

শমট্য়টট বচলল, কোর কোট্ছ চেখ্ব? আচম চনট্জই সব জোচন। 
 

মট্নোরমো কচহল, সচিয? িো হট্ল চদট্য়ো ি আমোট্দর এই ব্বঝট্ক কিকগুট্লো িোল 

কথো চেচখ্ট্য়। ওটো এট্কবোট্র শনহোি মুখ্ুয। বচলট্ি বচলট্িই শস হোচসয়ো শফ্চলল। 
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ব্বঝও হোচসল, কচহল, চল ঠোকরুন, সোবোন-টোবোন শমট্খ্ আট্গ বিচর হট্য় নোও, 

িোর পট্র শিোমোর কোট্ছ বট্স অট্নক িোল িোল কথো চেট্খ্ শনব। চদচদমচে, শক 

ইচন? 

 

মট্নোরমো হোচস চোচপট্ি অনযচদট্ক মুখ্ নো চফ্রোইট্ল, হয়ি, শস এই অপচরচচি 

অচেচেি শমট্য়টটর মুট্খ্র পট্র শকৌিুক ও প্রচ্ছন্ন উপহোট্সর আিোস লেয 

কচরি। 
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চোর 

 

মট্নোরমো আশুবোবুর শুধ্ু কনযোই নয়, িো াঁহোর সঙ্গী, সোথী, মিী, বনু্ধ্,—একোধ্োট্র 

সমস্তই চছল এই শমট্য়টট। িোই চপিোর মে মোদো রেোট্থ ম শে সসট্কোট্চ দূরত্ব 

সেোট্নর অবেয পোলনীয় চবচধ্ বচলয়ো বোঙোলী সমোট্জ চচলয়ো আচসট্িট্ছ, 

অচধ্কোংে স্থট্লই িোহো রচেি হইয়ো উটঠি নো। মোট্ঝ মোট্ঝ এমন সব 

আট্লোচনোও উিট্য়র মট্ধ্য উটঠয়ো পচিি েোহো অট্নক চপিোর কোট্নই অিযে 

অসঙ্গি শঠচকট্ব, চকন্তু ইাঁহোট্দর শঠচকি নো। শমট্য়ট্ক আশুবোবু শে কি 

িোলবোচসট্িন িোহোর সীমো চছল নো; স্ত্রী চবট্য়োট্গর পট্র আর শে চববোট্হর প্রস্তোব 

মট্ন ঠো াঁই চদট্িও পোট্রন নোই, হয়ি, িোহোরও একটট কোরে এই শমট্য়টট। অথচ, 

বনু্ধ্মহট্ল কথো উটঠট্ল চনট্জর সোট্ি-চিন মে ওজট্নর শদহ ও শসই শদহ বোট্ি 

পঙু্গত্ব-প্রোচপ্তর অজহুোি চদয়ো সট্খ্ট্দ কচহট্িন, আর শকন আবোর একটো শমট্য়র 

সব মনোে করো িোই, শে দুঃখ্ মোথোয় চনট্য় মচের মো স্বট্গ ম শগট্ছন, শস ি জোচন, শস-

ই আশু বচদযর েট্থষ্ট। 
 

মট্নোরমো এ কথো শুচনট্ল শঘোরির আপচে কচরয়ো বচলি, বোবো, শিোমোর এ কথো 

আমোর সয় নো। এখ্োট্ন িোজমহল শদট্খ্ কি শলোট্কর কি চক মট্ন হয়, আমোর 

মট্ন হয় শুধ্ু শিোমোট্ক আর মোট্ক। আমোর মো শগট্ছন স্বট্গ ম দুঃখ্ সট্য়? 

 

আশুবোবু বচলট্িন, িুই ি িখ্ন সট্ব দে-বোর বছট্রর শমট্য়, জোচনস ি সব। 

কোর গলোয় শে চকট্সর মোলো পরোর গল্প আট্ছ শস শকবল আচমই জোচন শর মচে, 

আচমই জোচন। বচলট্ি বচলট্ি িো াঁহোর দু’চেু ছলছল কচরয়ো আচসি। 
 

আগ্রোয় আচসয়ো চিচন অসট্কোট্চ সকট্লর সচহি চমচেয়োট্ছন, চকন্তু িো াঁহোর 

সব মোট্পেো হৃদযিো জব্বিয়োচছল অচবনোেবোবুর সচহি। অচবনোে সচহষু্ণ ও সংেি 

প্রকৃচির মোনুষ। িোহোর চচট্ের মট্ধ্য এমন একটট স্বোিোচবক েোচে ও প্রসন্নিো 

চছল শে শস সহট্জই সকট্লর শ্রদ্ধো আকষ মে কচরি। চকন্তু আশুবোবু মুগ্ধ 

হইয়োচছট্লন আরও একটো কোরট্ে। িো াঁহোরই মি শসও চিিীয় দোর-পচরগ্রহ কট্র 

নোই এবং পত্নী-শপ্রট্মর চনদমেনস্বরূপ গটৃ্হর সব মত্র মৃি স্ত্রীর ছচব রোচখ্য়োচছল। 

আশুবোবু িোহোট্ক বচলট্িন, অচবনোেবোবু, শলোট্ক আমোট্দর প্রেংসো কট্র, িোট্ব 

আমোট্দর চক আত্মসংেম, শেন কি বি কটঠন কোজই নো আমরো কট্রচছ। 

অথচ, আচম িোচব এ প্রশ্ন ওট্ঠ চক কট্র? েোরো চিিীয়বোর চববোহ কট্র িোরো পোট্র 

বট্লই কট্র। িোট্দর শদোষ চদইট্ন, শছোটও মট্ন কচরট্ন। শুধ্ু িোচব আচম পোচরট্ন। 
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শুধ্ু জোচন, মচের মোট্য়র জোয়গোয় আর একজনট্ক স্ত্রী বট্ল গ্রহে করো আমোর 

পট্ে শকবল কটঠন নয়, অসম্ভব। চকন্তু এ খ্বর চক িোরো জোট্ন? জোট্ন নো। এই 

নো অচবনোেবোবু? চনট্জর মনটটট্ক ব্বজজ্ঞোসো কট্র শদখ্ুন চদচক টঠক কথোটট 

বলচছ চক নো? 

 

অচবনোে হোচসি, বচলি, আচম চকন্তু শজোটোট্ি পোচরচন আশুবোবু। মোস্টোচর কট্র 

খ্োই, সময়ও পোইট্ন ও বয়সও হট্য়ট্ছ, শমট্য় শদট্ব শক? 

আশুবোবু খ্ুেী হইয়ো কচহট্িন, টঠক িোই অচবনোেবোবু, টঠক িোই। আচমও 

সকলট্ক বট্ল শবচিট্য়চছ, শদট্হর ওজন সোট্ি-চিন মে, বোট্ি পঙু্গ, কখ্ন চলট্ি 

হোটম শফ্ল কট্র িোর টঠকোনো শনই, শমট্য় শদট্ব শক? চকন্তু জোচন, শমট্য় শদবোর 

শলোট্কর অিোব শনই, শকবল শনবোর মোনুষটোই মট্রট্ছ। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—মট্রট্ছ 

অচবনোে, মট্রট্ছ আশু বচদয—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—এই বচলয়ো সুউচ্চ হোচসর েট্ে 

ঘট্রর িোর জোনোলো খ্িখ্চি সোসী পে মে কো াঁপোইয়ো িুচলট্লন। 
 

প্রিযহ ববকোট্ল ভ্রমট্ে বোচহর হইয়ো আশুবোবু অচবনোট্ের বোটীর সম্মুট্খ্ নোচময়ো 

পচিট্িন, বচলট্িন, মচে, সন্ধ্যোর সময় ঠোণ্ডো হোওয়োটো আর লোগোট্বো নো, মো, িুচম 

বরঞ্চ শফ্রবোর মুট্খ্ আমোট্ক িুট্ল চনট্য়ো। 
 

মট্নোরমো সহোট্সয কচহি, ঠোণ্ডো শকোথোয় বোবো, হোওয়োটো শে আজ শবে গরম 

শঠকট্ছ! 

বোবো বচলট্িন, শসও ি িোল নয় মো, বুট্িোট্দর স্বোট্স্থযর পট্ে গরম বোিোসটো 

হোচনকর। িুচম একটু ঘুট্র এস, আমরো দুই বুট্িোট্ি চমট্ল িিেে দুট্টো কথো 

কই। 
 

মট্নোরমো হোচসয়ো বচলি, কথো শিোমরো দু’শটোর জোয়গোয় দু’শেোটো বল আমোর 

আপচে শনই, চকন্তু শিোমোট্দর শকউ এখ্ট্নো বুট্িো হওচন িো মট্ন কচরট্য় চদট্য় 

েোব্বচ্চ। এই বচলয়ো শস চচলয়ো েোইি। 
 

বোট্ির জনয শেচদন একটুও আশুবোবু পোচরয়ো উটঠট্িন নো শসচদন অচবনোেট্ক 

েোইট্ি হইি। গোচি পোঠোইয়ো, শলোক পোঠোইয়ো, চোট্য়র চনমিে কচরয়ো, শেমন 

কচরয়োই হউক, আশু বচদযর চনব মন্ধ্োচিেয় িোহোর এিোইবোর শজো চছল নো। উিট্য় 

একত্র হইট্ল অনযোনয আট্লোচনোর মট্ধ্য চেবনোট্থর কথোটোও প্রোয় উটঠি। শসই 

শে িোহোট্ক বোটীট্ি চনমিে কচরয়ো আচনয়ো সবোই চমচলয়ো অপমোন কচরয়ো 

চবদোয় করো হইয়োচছল, ইহোর শবদনো আশুবোবুর মন হইট্ি ঘুট্চ নোই। চেবনোথ 
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পব্বণ্ডি, চেবনোথ গুেী, িোহোর সব মট্দহ শেৌবট্ন, স্বোট্স্থয ও রূট্প পচরপূে ম,—এ-

সকল চক চকছুই নয়? িট্ব চকট্সর জনয এি সম্পদ িগবোন িোহোট্ক দুই হোি 

িচরয়ো দোন কচরয়োচছট্লন? শস চক মোনুট্ষর সমোজ হইট্ি িোহোট্ক দূর কচরবোর 

জনয? মোিোল হইয়োট্ছ? িো চক হইয়োট্ছ? মদ খ্োইয়ো মোিোল ি এমন কি 

শলোট্কই হয়। শেৌবট্ন এ অপরোধ্ চিচন চনট্জও ি কচরয়োট্ছন, িোই বচলয়ো শক 

িো াঁহোট্ক িযোগ কচরয়োট্ছ? মোনুট্ষর ি্রুটট, মোনুট্ষর অপরোধ্ গ্রহে করোর 

অট্পেো মোজমনো কচরবোর চদট্কই হৃদট্য়র অিযচধ্ক প্রবেিো চছল বচলয়ো চিচন 

চনট্জর সট্ঙ্গ এবং অচবনোট্ের সট্ঙ্গ এই বচলয়ো প্রোয়ই িকম কচরট্িন। প্রকোট্েয 

িোহোট্ক আর বোটীট্ি চনমিে কচরট্ি সোহস কচরট্িন নো বট্ট, চকন্তু মন িো াঁহোর 

চেবনোট্থর সঙ্গ চনরের কোমনো কচরয়ো চফ্চরি। শকবল একটো কথোর চিচন 

চকছুট্িই জবোব চদট্ি পোচরট্িন নো, অচবনোে েখ্ন কচহি, এই শে পীচিি স্ত্রীট্ক 

পচরিযোগ কট্র অনয স্ত্রীট্লোক গ্রহে করো, এটো চক? 

 

আশুবোবু লঙ্ক্ষজ্জি হইয়ো কচহট্িন, িোই ি িোচব চেবনোট্থর মি শলোক এ কোজ 

পোরট্ল চক কট্র? চকন্তু চক জোট্নন অচবনোেবোবু, হয়ি, চিিট্র চক একটো রহসয 

আট্ছ,—হয়ি—চকন্তু সবোই চক সব কথো সকট্লর কোট্ছ বলট্ি পোট্র, নো বলো 

উচচি? 

 

অচবনোে কচহি, চকন্তু িোর স্ত্রী শে চনট্দমোষ এ কথো শস ি চনট্জর মুট্খ্ই স্বীকোর 

কট্রট্ছ? 

আশুবোবু পরোস্ত হইয়ো ঘোি নোচিয়ো বচলট্িন, িো কট্রট্ছ বট্ট। 
 

অচবনোে বচলি, আর এই শে মৃি বনু্ধ্র চবধ্বোট্ক সমস্ত ফ্ো াঁচক শদওয়ো, সমস্ত 

বযবসোটোট্ক চনট্জর বট্ল দখ্ল করো এটোই বো চক? 

 

আশুবোবু লজ্জোয় মচরয়ো েোইট্িন। শেন চিচনই চনট্জ এ দুষ্কোে ম কচরয়ো 

শফ্চলয়োট্ছন। িোহোর পট্র অপরোধ্ীর মি ধ্ীট্র ধ্ীট্র বচলট্িন, চকন্তু চক জোট্নন 

অচবনোেবোবু, হয়ি চক একটো রহসয,—আচ্ছো, আদোলিই বো িো াঁট্ক চডব্বক্র চদট্ল 

চক কট্র? িোরো চক চকছুই চবচোর কট্র শদট্খ্চন? 

 

অচবনোে কচহি, ইংরোট্জর আদোলট্ির কথো শছট্ি চদন আশুবোবু। আপচন 

চনট্জই ি জচমদোর,—এখ্োট্ন সবট্লর চবরুট্দ্ধ দুব মল কট্ব জয়ী হট্য়ট্ছ আমোট্ক 

বলট্ি পোট্রন? 
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আশুবোবু কচহট্িন, নো নো, শস কথো টঠক নয়, শস কথো টঠক নয়, িট্ব আপনোর 

কথোও শে অসিয িোও বলট্ি পোচর শন। চকন্তু চক জোট্নন— 

 

মট্নোরমো হঠোৎ আচসয়ো পচিট্ল হোচসয়ো বচলি, জোট্নন সবোই। বোবো, িুচম 

চনট্জই মট্ন মট্ন জোন অচবনোেবোবু চমট্থয িকম করট্ছন নো। 
 

ইহোর পট্র আশুবোবুর মুট্খ্ আর কথো শেোগোইি নো। 
 

চেবনোট্থর সম্বট্ন্ধ্ মট্নোরমোর চবমুখ্িোই চছল শেন সবট্চট্য় শবেী। মুট্খ্ শস 

চবট্েষ চকছু বচলি নো, চকন্তু চপিো কনযোট্কই িয় কচরট্িন সব মোট্পেো অচধ্ক। 
 

শেচদন সন্ধ্যোট্বলোয় চেবনোথ ও িোহোর স্ত্রী জট্ল চিব্বজয়ো এ-বোচিট্ি আশ্রয় 

লইট্ি বোধ্য হইয়োচছল, িোহোর চদন-দুই পে মে আশুবোবু বোট্ির প্রট্কোট্প 

এট্কবোট্র েেযোগি হইয়ো পচিয়োচছট্লন। চনট্জও নচিট্ি পোট্রন নোই, 

অচবনোেও কোট্জর িোিোয় আচসয়ো জটুটট্ি পোট্রন নোই। চকন্তু আচসবোমোত্রই 

আশুবোবু বোট্ির িীষে েোিনো িুচলয়ো আরোমট্কদোরোয় শসোজো হইয়ো বচসয়ো 

বচলট্লন, ওট্হ অচবনোেবোবু, চেবনোট্থর স্ত্রীর সট্ঙ্গ শে আমোট্দর পচরচয় হট্য় 

শগল। শমট্য়টট শেন এট্কবোট্র লক্ষ্মীর প্রচিমো! এমন রূপ কখ্ট্নো শদচখ্চন। মট্ন 

হল এট্দর দু’জনট্ক িগবোন শেন শকোন উট্দ্দেয চনট্য় চমচলট্য়ট্ছন। 
 

বট্লন চক! 
 

হো াঁ িোই। দুজনট্ক পোেোপোচে রোখ্ট্ল শচট্য় থোকট্ি হট্ব। শচোখ্ শফ্রোট্ি পোরট্বন 

নো, িো বট্ল রোখ্লোম অচবনোেবোবু। 
 

অচবনোে সহোট্সয কচহট্লন, হট্ি পোট্র। চকন্তু আপচন েখ্ন প্রেংসো শুরু কট্রন 

িখ্ন িোর আর মোত্রো থোট্ক নো আশুবোবু। 
 

আশুবোবু েেকোল িো াঁহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো থোচকয়ো বচলট্লন, ও শদোষ আমোর 

আট্ছ। মোত্রো ছোচিট্য় শেট্ি পোরট্ল এ-শেট্ত্রও শেিোম, চকন্তু েব্বক্ত শনই। েোই 

শকন নো এাঁর সম্বট্ন্ধ্ বচল মোত্রোর বো াঁ চদট্কই থোকট্ব, ডোনচদট্ক শপৌৌঁছট্ব নো। 
 

অচবনোে সমূ্পে ম শে চবশ্বোস কচরট্লন িোহো নয়, চকন্তু পূট্ব মর পচরহোট্সর িঙ্গীও 

আর রচহল নো। বচলট্লন, শসচদন চেবনোথ িো হট্ল অকোরে দম্ভ কট্রচন বলুন? 

চকন্তু পচরচয় হল চক কট্র? 
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আশুবোবু বচলট্লন, চনিোেই বদট্বর ঘটনো। চেবনোট্থর প্রট্য়োজন চছল আমোর 

কোট্ছ। স্ত্রী সট্ঙ্গ চছট্লন, চকন্তু বোচিট্ি আনট্ি সোহস কট্রন চন, বোইট্র একটো 

গোছিলোয় দো াঁি কচরট্য় শরট্খ্চছট্লন। চকন্তু চবচধ্ বক্র হট্ল মোনুট্ষর শকৌেল খ্োট্ট 

নো, অসম্ভব বস্তুও সম্ভব হট্য় পট্ি। হলও িোই। এই বচলয়ো চিচন শসচদট্নর ঝি-

বোদট্লর বযোপোর সচবস্তোট্র বে মনো কচরয়ো কচহট্লন, আমোট্দর মচে চকন্তু খ্ুেী 

হট্ি পোট্রচন। ওরই সমবয়সী, হয়ি চকছু বি হট্িও পোট্র, চকন্তু মচে বট্ল, 

চেবনোথবোবু শসচদন সিয কথোই বট্লচছট্লন, শমট্য়টট েথোথ মই অচেচেি শকোন 

এক দোসী-কনযো। অেিঃ, শস শে আমোট্দর িদ্রসমোট্জর নয়, িোট্ি িোর সট্ন্দহ 

শনই। 
 

অচবনোে শকৌিূহলী হইয়ো উটঠট্লন, চক কট্র শবোঝো শগল? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, শমট্য়টট নোচক চিট্জ কোপট্ির পচরবট্িম একখ্োচন ফ্রসো 

কোপি শচট্য়চছট্লন এবং বট্লচছট্লন, চিচন কোরও বযবহোর করো সোবোন বযবহোর 

করট্ি পোট্রন নো, ঘৃেো শবোধ্ হয়। 
 

অচবনোে বুব্বঝট্ি পোচরট্লন নো ইহোর মট্ধ্য িদ্রসমোট্জর বচহিূমি প্রোথ মনো চক 

আট্ছ। 
 

আশুবোবুও টঠক িোহোই কচহট্লন, বচলট্লন, এর মট্ধ্য অসঙ্গি শে চক আট্ছ 

আচম আজও শিট্ব পোইচন। চকন্তু মচে বট্ল, কথোর মট্ধ্য নয় বোবো, শসই বলোর 

িঙ্গীর মট্ধ্য শে চক চছল শস কোট্ন নো শুনট্ল শবোঝো েোয় নো। িো ছোিো, শমট্য়ট্দর 

শচোখ্-কোনট্ক ফ্ো াঁচক শদওয়ো েোয় নো। আমোট্দর ব্বঝটটর পে মে বুঝট্ি নোচক বোচক 

চছল নো শে, শমট্য়টট িোট্দরই একজন, িোর মচনবট্দর শকউ নয়। খ্ুব নীচু শথট্ক 

হঠোৎ উাঁচুট্ি িুট্ল চদট্ল েো হয়, এরও হট্য়ট্ছ টঠক িোই। 
 

অচবনোে েেকোল শমৌন থোচকয়ো বচলট্লন, দুঃট্খ্র কথো! চকন্তু আপনোর সট্ঙ্গ 

পচরচয় হল চক িোট্ব? আপনোর সট্ঙ্গ চক কথো কইট্ল নোচক? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, চনিয়। চিট্জ কোপি শছট্ি শসোজো আমোর ঘট্র এট্স 

বসট্লন। কুণ্ঠোর বোলোই শনই, আমোর স্বোস্থয শকমন, চক খ্োই, চক চচচকৎসো চলট্চ, 

জোয়গোটো িোল লোগট্চ চকনো—প্রশ্ন করোর চক সহজ স্বচ্ছন্দ িোব। বরঞ্চ, চেবনোথ 

আিষ্ট হট্য় রইট্লন, চকন্তু িো াঁর জিিোর চচহ্নমোত্র শদখ্লোম নো। নো কথোয়, নো 

আচরট্ে। 
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অচবনোে ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, মট্নোরমো িখ্ন বুব্বঝ চছট্লন নো? 

 

নো। িোর চক শে অশ্রদ্ধো হট্য় শগট্ছ িো বলবোর নয়। িো াঁরো চট্ল শগট্ল বললোম, 

মচে, ওাঁট্দর চবদোয় চদট্িও একবোর এট্ল নো? মচে বলট্ল, আর েো বল বোবো পোচর, 

চকন্তু বোচির দোসী-চোকরট্ক বসুন বট্ল অিযথ মনো করট্িও পোরব নো, আসুন বট্ল 

চবদোয় চদট্িও পোরব নো। চনট্জর বোচিট্ি হট্লও নো। এর পট্র আর বলবোর আট্ছ 

চক! 
 

বচলবোর চক আট্ছ অচবনোে চনট্জও িোচবয়ো পোইট্লন নো, শুধ্ু মৃদুকট্ণ্ঠ কচহট্লন, 

বলো কটঠন আশুবোবু।চকন্তু মট্ন হয় শেন মট্নোরমো টঠক কথোই বট্লট্ছন। এই 

সব স্ত্রীট্লোট্কর সট্ঙ্গ আমোট্দর ঘট্রর শমট্য়ট্দর আলোপ-পচরচয় নো থোকোই 

িোল। 
 

আশুবোবু চুপ কচরয়ো রচহট্লন। 
 

অচবনোে বচলট্ি লোচগট্লন, চেবনোট্থর সট্কোট্চর কোরেও শবোধ্ কচর এই। শস ি 

জোট্ন সবই,—িোর িয় চছল পোট্ছ শকোন চবশ্রী কদে ম বোকয িোর স্ত্রীর মুখ্ চদট্য় 

বোর হট্য় েোয়। 
 

আশুবোবু হোচসট্লন, কচহট্লন, হট্িও পোট্র। 
 

অচবনোে কচহট্লন, চনিয় এই। 

আশুবোবু প্রচিবোদ কচরট্লন নো, শুধ্ু কচহট্লন, শমট্য়টট চকন্তু লক্ষ্মীর প্রচিমো। 

এই বচলয়ো শছোট একটু চনশ্বোস শফ্চলয়ো আরোম-শকদোরোয় শহলোন চদয়ো শুইট্লন। 
 

কট্য়ক মুহিূ ম নীরট্ব থোচকয়ো অচবনোে কচহট্লন, আমোর কথোয় চক আপচন েুণ্ণ 

হট্লন? 

 

আশুবোবু উটঠয়ো বচসট্লন নো, শিমচন অধ্ মেোচয়িিোট্ব থোচকয়োই ধ্ীট্র ধ্ীট্র 

বচলট্লন, েুণ্ণ নয় অচবনোেবোবু, চকন্তু শকমন-একটো বযথোর মি শলট্গট্ছ। িোই 

ি আপনোর সট্ঙ্গ শদখ্ো করবোর জট্নয এমন ছটফ্ট করচছলোম। চক চমটষ্ট কথো 

শমট্য়টটর,—শুধ্ু রূপই নয়। 
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অচবনোে সহোট্সয উের চদট্লন, চকন্তু আচম ি িো াঁর রূপও শদচখ্চন, কথোও শুচনচন 

আশুবোবু। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, চকন্তু শস সুট্েোগ েচদ কখ্ট্নো হয় ি িোট্দর িযোগ করোর 

অচবচোরটো বুঝট্বন। আর শকউ নো বুঝুক আপচন বুঝট্ি পোরট্বন এ আচম 

চনিয় জোচন। েোবোর সময় শমট্য়টট আমোট্ক বলট্ল, আপচন আমোর স্বোমীর গোন 

শুনট্ি িোলবোট্সন, শকন িো াঁট্ক মোট্ঝ মোট্ঝ শডট্ক পোঠোন নো? আচম শে শকউ 

আচছ এ কথো নো-ই বো মট্ন করট্লন। আচম ি আপনোট্দর মট্ধ্য আসবোর দোবী 

কচরট্ন। 
 

অচবনোে চকছু আিে ম হইট্লন, বচলট্লন, এ ি খ্ুব অচেচেট্ির মি কথো নয় 

আশুবোবু? শুনট্ল মট্ন হয় িোর চনট্জর সম্বট্ন্ধ্ শে বযবস্থোই আমরো কচর, 

স্বোমীটটট্ক শস িদ্র-সমোট্জ চোচলট্য় চদট্ি চোয়। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, বস্তুিঃ িোর কথো শুট্ন মট্ন হল শে সব জোট্ন। আমরো শে 

শসচদন িোর স্বোমীট্ক অপমোন কট্র চবদোয় কট্রচছলোম, এ ঘটনো চেবনোথ িোর 

কোট্ছ শগোপন কট্রচন। খ্ুব শগোপন কট্র চলবোর শলোকও চেবনোথ নয়। 
 

অচবনোে স্বীকোর কচরয়ো কচহট্লন, স্বিোবিঃ শস িোই বট্ট। চকন্তু একটো ব্বজচনস 

শস চনিয়ই শগোপন কট্রট্ছ। এই শমট্য়টট শেই শহোক এট্ক ি শস সিযই চববোহ 

কট্রচন। 
 

আশুবোবু কচহট্লন, চেবনোথ বট্লন, শমট্য়টট িো াঁর স্ত্রী, শমট্য়টট পচরচয় চদট্লন 

িো াঁট্ক স্বোমী বট্ল। 
 

অচবনোে কচহট্লন, চদন পচরচয়। চকন্তু এ সিয নয়। এর মট্ধ্য শে গিীর রহসয 

আট্ছ, অেয়বোবু সন্ধ্োন চনট্য় একচদন িো উদ্ঘোটটি করট্বনই করশবন। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, িোট্ি আমোরও সট্ন্দহ শনই, কোরে অেয়বোবু েব্বক্তমোন্ 

পুরুষ। চকন্তু এাঁট্দর পরস্পট্রর স্বীকোট্রোব্বক্তর মট্ধ্য সিয শনই, সিয আট্ছ শে 

রহসয শগোপট্ন আট্ছ, িোট্কই চবট্শ্বর সুমুট্খ্ অনোবৃি করোয়? অচবনোেবোবু, 

আপচন ি অেয় নন, এ ি আপনোর কোট্ছ আচম প্রিযোেো কচরট্ন। 
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অচবনোেবোবু লজ্জো পোইয়োও কচহট্লন, চকন্তু সমোজ ি আট্ছ? িোর কলযোট্ের 

জনয ি— 

 

চকন্তু বক্তবয িো াঁহোর শেষ হইট্ি পোইল নো, পোট্শ্ব মর দরজো শঠচলয়ো মট্নোরমো 

প্রট্বে কচরল। অচবনোেট্ক নমস্কোর কচরয়ো কচহল, বোবো, আচম শবিোট্ি েোব্বচ্ছ, 

িুচম শবোধ্ হয় বোর হট্ি পোরট্ব নো? 

 

নো, মো, িুচম েোও। 
 

অচবনোে উটঠয়ো দো াঁিোইট্লন, কচহট্লন, আমোরও কোজ আট্ছ। বোজোট্রর কোট্ছ 

একবোর নোচমট্য় চদট্ি পোরট্ব নো মট্নোরমো? 

 

চনিয় পোরব,—চলুন। 
 

েোইবোর সময় অচবনোে বচলয়ো শগট্লন শে, অিযে চবট্েষ প্রট্য়োজট্ন িো াঁহোট্ক 

কোলই চদল্লী েোইট্ি হইট্ব এবং শবোধ্ হয় এক সপ্তোট্হর পূট্ব ম আর চফ্চরট্ি 

পোচরট্বন নো। 
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পো াঁচ 

 

চদন-দট্েক পট্র অচবনোে চদল্লী হইট্ি চফ্চরয়ো আচসট্লন। িো াঁহোর বছর-

দট্েট্কর শছট্ল জগৎ আচসয়ো হোট্ি একখ্োচন শছোট পত্র চদল। মোত্র একটট ছত্র 

শলখ্ো—ববকোট্ল চনিয় আসট্বন।—আশু বচদয। 
 

জগট্ির চবধ্বো মোসী িোট্রর পদমো সরোইয়ো ফু্টে শগোলোট্পর নযোয় মুখ্খ্োচন বোচহর 

কচরয়ো কচহল, আশু বচদযরো চক রোস্তোয় শচোখ্ শপট্ি বট্সচছল নোচক—আসট্ি নো 

আসট্িই জরুরী িলব পোটঠট্য়ট্চ, শেট্ি হট্ব? 

 

অচবনোে কচহট্লন, শবোধ্ হয় শকোন চবট্েষ প্রট্য়োজন আট্ছ। 
 

প্রট্য়োজন নো ছোই! িোরো চক মুখ্ুট্েয-মেোইট্ক চগট্ল শখ্ট্ি চোয় নোচক? 

 

অচবনোে িো াঁহোর শছোট েোলীট্ক আদর কচরয়ো কখ্ট্নো শছোটচগন্নী, কখ্ট্নো বো 

িোহোর নোম নীচলমো বচলয়ো ডোচকট্িন। হোচসয়ো বচলট্লন, শছোটচগন্নী, অমৃি ফ্ল 

অনোদট্র গোছিলোয় পট্ি থোকট্ি শদখ্ট্ল বোইট্রর শলোট্কর একটু শলোি হয় বব 

চক? 

 

নীচলমো হোচসল, কচহল, িো হট্ল শসটো শে মোকোল ফ্ল, অমৃি ফ্ল নয়, িোট্দর 

জোচনট্য় শদওয়ো দরকোর। 
 

অচবনোে বচলট্লন, চদট্য়ো। চকন্তু িোরো চবশ্বোস করট্ব নো,—শলোি আরও শবট্ি 

েোট্ব। হোি বোিোট্ি ছোিট্ব নো। 
 

নীচলমো বচলল, িোট্ি লোি হট্ব নো মুখ্ুট্েয-মেোই। নোগোট্লর বোইট্র এবোর েক্ত 

কট্র শবিো বো াঁচধ্ট্য় রোখ্ট্বো। এই বচলয়ো শস হোচস চোচপয়ো পদমোর আিোট্ল অেচহমি 

হইয়ো শগল। 
 

অচবনোে আশুবোবুর গটৃ্হ আচসয়ো েখ্ন শপৌৌঁচছট্লন িখ্নও শবলো আট্ছ। 

গহৃস্বোমী অিযে সমোদট্র িো াঁহোট্ক গ্রহে কচরয়ো কৃব্বত্রম শক্রোধ্িট্র কচহট্লন, 

আপচন অধ্োচম মক। চবট্দট্ে বনু্ধ্ট্ক শফ্ট্ল শরট্খ্ দেচদন অনুপচস্থি,—ইচিমট্ধ্য 

অধ্ীট্নর দে-দেো সমুপচস্থি। 
 

অচবনোে চমচকয়ো কচহট্লন, একবোট্র দে-দেটো দেো? প্রথমটো বলুন? 
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বচল। প্রথম দেোয় ঠযোং দুট্টো শুধ্ু িোজো হট্য়ট্চ িোই নয়, অচি দ্রুিট্বট্গ নীট্চ 

হট্ি উপট্র এবং উপর হট্ি নীট্চ গমনোগমন শুরু কট্রট্ছ। 
 

অিযে িট্য়র কথো। চিিীয়টো বে মনো করুন। 
 

চিিীয় এই শে, আজ চক একটো পট্ব মোপলট্ে চহন্দসু্থোনী নোরীকুল েমুনো-কূট্ল 

সমট্বি হট্য়ট্চন এবং হট্রন্দ্র-অেয় প্রিৃচি পব্বণ্ডি-সমোজ চনচল মপ্ত চনচব মকোর-

চচট্ে িথোয় এইমোত্র অচিেোন কট্রট্ছন। 
 

িোল কথো। িৃিীয় দেো চববৃি করুন। 
 

দে মট্নচু্ছ আশু বচদয অচি উৎকটণ্ঠি-হৃদট্য় অচবনোট্ের অট্পেো করট্চন, 

প্রোথ মনো, চিচন শেন অস্বীকোর নো কট্রন। 
 

অচবনোে সহোট্সয কচহট্লন, চিচন প্রোথ মনো মঞ্জরু করট্লন। এবোর চিুথ ম দেোর 

চববরে চদন। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, এইট্ট একটু গুরুির। বোবোজী চবলোি শথট্ক িোরট্ি পদোপ মে 

কট্র প্রথট্ম কোেী এবং পট্র এই আগ্রোয় এট্স পরশ্ব উপচস্থি হট্য়ট্ছন। সম্প্রচি 

শমোটট্রর কল চবগট্িট্ছ, বোবোজী স্বয়ং শমরোমচি-কোট্ে ম চনেুক্ত। শমরোমি 

সমোপ্তপ্রোয়, এবং চিচন এট্লন বট্ল। অচিলোষ, প্রথম শজযোৎস্নোয় সবোই একসট্ঙ্গ 

চমট্ল আজ িোজমহল চনরীেে করো। 
 

অচবনোট্ের হোচসমুখ্ গম্ভীর হইল, ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, এই বোবোজীটট শক 

আশুবোবু? এাঁর কথোই চক একচদন বলট্ি চগট্য়ও হঠোৎ শচট্প চগট্য়চছট্লন? 

আশুবোবু বচলট্লন, হো াঁ। চকন্তু আজ আর বলট্ি, অেিঃ, আপনোট্ক বলট্ি বোধ্ো 

শনই। অব্বজিকুমোর আমোর িোবী জোমোই, মচের বর। এই দুজট্নর িোলবোসো 

পৃচথবীর একটো অপূব ম বস্তু। শছট্লটট রত্ন। 
 

অচবনোে চস্থর হইয়ো শুচনট্ি লোচগট্লন; আশুবোবু পুনি কচহট্লন, আমরো ব্রোহ্ম-

সমোট্জর নই, চহন্দ।ু সমস্ত ব্বক্রয়োকম ম চহন্দমুট্িই হয়। েথোসমট্য়, অথ মোৎ বছর-

চোট্রক পূট্ব মই এট্দর চববোহ হট্য় েোবোর কথো চছল, হট্িোও িোই, চকন্তু হল নো। 

শেমন কট্র এট্দর পচরচয় ঘট্ট, শসও এক চবচচত্র বযোপোর,—চবচধ্চলচপ বলট্লও 

অিুযব্বক্ত হয় নো। চকন্তু শস কথো এখ্ন থোক। 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

 

অচবনোে শিমচন স্তি হইয়োই রচহট্লন; আশুবোবু বচলট্লন, মচের গোট্য়হলুদ 

হট্য় শগল, রোব্বত্রর গোচিট্ি কোেী শথট্ক শছোটখ্ুট্িো এট্স উপচস্থি হট্লন। বোবোর 

মৃিুযর পট্র চিচনই বোচির কিমো, শছট্ল-পুট্ল শনই, খ্ুিীমোট্ক চনট্য় বহুচদন েোবৎ 

কোেীবোসী। শজযোচিট্ষ অখ্ণ্ড চবশ্বোস, এট্স বলট্লন, এ চববোহ এখ্ন হট্িই পোট্র 

নো। চিচন চনট্জ এবং অনযোনয পব্বণ্ডিট্ক চদট্য় চনিুমল গেনো কচরট্য় শদট্খ্ট্ছন 

শে, এখ্ন চববোহ হট্ল চিন বৎসর চিন মোট্সর মট্ধ্যই মচে চবধ্বো হট্ব। 
 

একটো হুলস্থূল পট্ি শগল, সমস্ত উট্দযোগ-আট্য়োজন লণ্ডিণ্ড হবোর উপক্রম 

হল, চকন্তু খ্ুট্িোট্ক আচম চচনিোম, বুঝলোম এর আর নিচি শনই। অব্বজি 

চনট্জও মস্ত বিট্লোট্কর শছট্ল, িোরও এক চবধ্বো খ্ুিী ছোিো সংসোট্র শকউ চছল 

নো, চিচন িয়োনক রোগ করট্লন; অব্বজি দুঃট্খ্, অচিমোট্ন ইব্বঞ্জনীয়োচরং পিোর 

নোম কট্র চবট্লি চট্ল শগল, সবোই জোনট্ল এ চববোহ চচরকোট্লর মিই শিট্ঙ্গ 

শগল। 
 

অচবনোে চনরুদ্ধ চনশ্বোস শমোচন কচরয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, িোর পট্র? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, সবোই হিোে হলোম, হল নো শুধ্ু মচে চনট্জ। আমোট্ক এট্স 

বলট্ল, বোবো, এমন চক িয়োনক কোণ্ড ঘট্টট্ছ েোর জট্নয িুচম আহোর-চনদ্রো িযোগ 

করট্ল? চিন বছর এমনই চক শবেী সময়? 

 

িোর শে চক বযথো শলট্গচছল শস ি জোচন। বললোম, মো, শিোর কথোই শেন সোথ মক 

হয়, চকন্তু এ-সব বযোপোট্র চিন বছর শকন, চিনট্ট চদট্নর বোধ্োও শে মোরোত্মক। 
 

মচে শহট্স বলট্ল, শিোমোর িয় শনই বোবো, আচম িো াঁট্ক চচচন। 
 

অব্বজি চচরচদনই একটু সোব্বত্ত্বক প্রকৃচির মোনুষ, িগবোট্ন িোর অচল চবশ্বোস, 

েোবোর সমট্য় মচেট্ক শছোট একখ্োচন চচটঠ চলট্খ্ চট্ল শগল। এই চোর বৎসট্রর 

মট্ধ্য আর শকোনচদন শস চিিীয় পত্র শলট্খ্চন। নো চলখ্ুক, চকন্তু মট্ন মট্ন মচে 

সমস্তই জোনট্িো এবং িখ্ন শথট্ক শসই শে ব্রহ্মচোচরেীর জীবন গ্রহে করট্ল, 

একটো চদট্নর জট্নযও িো শথট্ক শস ভ্রষ্ট হয়চন। অথচ বোইট্র শথট্ক চকছুই 

শবোঝবোর শজো শনই অচবনোেবোবু। 
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অচবনোে শ্রদ্ধোয় চবগচলি-চচট্ে কচহট্লন, বোস্তচবকই শবোঝবোর শজো শনই। চকন্তু 

আচম আেীব মোদ কচর, ওরো জীবট্ন শেন সুখ্ী হয়। 
 

আশুবোবু কনযোর হইয়োই শেন মোথো অবনি কচরট্লন, কচহট্লন, ব্রোহ্মট্ের 

আেীব মোদ চনষ্ফল হট্ব নো। অব্বজি সব মোট্গ্রই খ্ুট্িোমহোেট্য়র কোট্ছ চগট্য়চছল। 

চিচন অনুমচি চদট্য়ট্ছন। নো হট্ল এখ্োট্ন শবোধ্ কচর শস আসট্িো নো। 

অিঃপর, উিট্য়ই েেকোল চনঃেট্ে থোচকয়ো আশুবোবু বচলট্ি লোচগট্লন, 

অব্বজি চবট্লি চট্ল শগট্ল, বছর-দুই পে মে িোর শকোন সংবোদ নো শপট্য় আচম 

চিিট্র চিিট্র পোট্ত্রর সন্ধ্োন শে কচরচন িো নয়। চকন্তু মচে হঠোৎ জোনট্ি শপট্র 

আমোট্ক চনট্ষধ্ কট্র চদট্য় বলট্ল, বোবো এ শচষ্টো িুচম কট্রো নো। আমোট্ক িুচম 

প্রকোট্েযই সম্প্রদোন করচন, চকন্তু মট্ন মট্ন ি কট্রচছট্ল। আচম বললোম, এমন 

কি শেট্ত্রই ি হয় মো। চকন্তু, শমট্য়র দু’চট্ে শেন জল িট্র এট্লো। বলট্ল, হয় 

নো বোবো। শুধ্ু কথোবোিমোই হয়, চকন্তু িোর শবেী—নো বোবো, আমোর অদৃট্ষ্ট িগবোন 

েো চলট্খ্ট্ছন িোই শেন সইট্ি পোচর, আমোট্ক আর শকোন আট্দে িুচম কট্রো নো। 

দু’জট্নর শচোখ্ চদট্য়ই জল পিট্ি লোগল, মুট্ছ শফ্ট্ল বললোম, অপরোধ্ কট্রচছ 

মো, শিোর অবুঝ বুট্িো শছট্লট্ক িুই েমো কর। 
 

অকস্মোৎ পূব মস্মৃচির আট্বট্গ িো াঁহোর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়ো আচসল। অচবনোে চনট্জও 

অট্নকেে কথো কচহট্ি পোচরট্লন নো, িোহোর পট্র ধ্ীট্র ধ্ীট্র বচলট্লন, 

আশুবোবু, কি িুলই নো আমরো সংসোট্র কচর এবং কি অনযোয় ধ্োরেোই নো 

জীবট্ন আমরো শপোষে কচর। 
 

আশুবোবু টঠক বুব্বঝট্ি পোচরট্লন নো, কচহট্লন, চকট্সর? 

 

এই শেমন আমরো অট্নট্কই মট্ন কচর, শমট্য়রো উচ্চ-চেচেি হট্য় শমমসোট্হব 

বট্ন েোয়, চহন্দরু প্রোচীন মধ্ুর সংস্কোর আর িোট্দর হৃদট্য় স্থোন পোয় নো। কি বি 

ভ্রম বলুন ি? 

 

আশুবোবু ঘোি নোচিয়ো বচলট্লন, ভ্রম অট্নক স্থট্লই হয় বট্ট। চকন্তু চক জোট্নন 

অচবনোেবোবু, চেেোই বো চক, আর অচেেোই বো চক, আসল বস্তু পোওয়ো। এই 

পোওয়ো-নো-পোওয়োর উপট্রই সমস্ত চনিমর কশর। নইট্ল এট্কর অপরোধ্ অপট্রর 

স্কট্ন্ধ্ আট্রোপ করট্লই শগোল বোট্ধ্।—এই শে অব্বজি! মচে বক? 
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বছর-ব্বত্রে বয়ট্সর একটট সুশ্রী বচলষ্ঠ েুবো ঘট্র প্রট্বে কচরল। িোহোর কোপট্ি-

জোমোয় কোচলর দোগ। কচহল, মচে আমোট্কই এিেে সোহোেয করচছট্লন, িো াঁর 

কোপট্িও কোচল শলট্গট্চ, িোই বদট্ল শফ্লট্ি শগট্ছন। শমোটরটো টঠক হট্য় 

শগট্ছ, শসোফ্োরট্ক সোমট্ন আনট্ি বট্ল চদলোম। 
 

আশুবোবু কচহট্লন, অব্বজি, ইচন আমোর পরম বনু্ধ্ শ্রীেুক্ত অচবনোে 

মুট্খ্োপোধ্যোয়। এখ্োনকোর কট্লট্জর অধ্যোপক, ব্রোহ্মে, এাঁট্ক প্রেোম কর। 
 

আগন্তুক েুবক অচবনোেট্ক িূচমষ্ঠ প্রেোম কচরল। উটঠয়ো দো াঁিোইয়ো আশুবোবুট্ক 

উট্দ্দে কচরয়ো কচহল, মচের আসট্ি চমচনট-পো াঁট্চট্কর শবেী লোগট্ব নো। চকন্তু 

আপচন একটু িোিোিোচি প্রস্তুি হট্য় চনন। শদচর হট্ল সব শদখ্োর সময় পোওয়ো 

েোট্ব নো। শলোট্ক বট্ল িোজমহল শদট্খ্ আর সোধ্ শমট্ট নো। 
 

আশুবোবু কচহট্লন, সোধ্ নো শমটবোরই শে ব্বজচনস বোবো। চকন্তু আমরো ি প্রস্তুি 

হট্য়ই আচছ। বরঞ্চ, শিোমোরই শদচর, শিোমোরই এখ্ট্নো কোপি ছোিট্ি বোকী। 
 

শছট্লটট চনট্জর শপোেোট্কর প্রচি একবোর দৃটষ্টপোি কচরয়ো কচহল, আমোর আর 

বদলোট্ি হট্ব নো, এট্িই চট্ল েোট্ব। 
 

এই কোচলসুদ্ধ? 

 

শছট্লটট হোচসয়ো কচহল, িো শহোক। এই আমোট্দর শপেো। কোপট্ি কোচল লোগোয় 

আমোট্দর অট্গৌরব হয় নো। 
 

কথো শুচনয়ো আশুবোবু মট্ন মট্ন অিযে প্রীি হইট্লন এবং অচবনোেও েুবট্কর 

চবনম্র সরলিোয় মুগ্ধ হইট্লন। 

মচে আচসয়ো উপচস্থি হইল। সহসো িোহোর প্রচি চোচহয়ো অচবনোে শেন চমচকয়ো 

শগট্লন। চকছুচদন িোহোট্ক শদট্খ্ন নোই, ইচিমট্ধ্য এই অপ্রিযোচেি আনট্ন্দর 

কোরে ঘটটয়োট্ছ। চবট্েষিঃ িোহোর চপিোর চনকট হইট্ি এইমোত্র শে-সকল কথো 

শুচনট্িচছট্লন, িোহোট্ি মট্ন কচরয়োচছট্লন মট্নোরমোর মুট্খ্র উপর আজ হয়ি 

এমন চকছু একটো শদচখ্ট্ি পোইট্বন েোহো অচনব মচনীয়, েোহো জীবট্ন কখ্নও 

শদট্খ্ন নোই। চকন্তু চকছুই ি নয়। চনিোেই সোদোচসধ্ো শপোেোক। শগোপন আনট্ন্দর 

প্রচ্ছন্ন আিম্বর শকোথোও আত্মপ্রকোে কট্র নোই, সুগিীর প্রসন্নিোর েোে দীচপ্ত 

মুট্খ্র শকোনখ্োট্ন চবকচেি হইয়ো উট্ঠ নোই, বরঞ্চ, শকমন শেন একটো ক্লোচের 
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ছোয়ো শচোট্খ্র দৃটষ্টট্ক ম্লোন কচরয়োট্ছ। অচবনোট্ের মট্ন হইল, চপিৃট্স্নহবট্ে হয় 

চিচন চনট্জর কনযোট্ক িুল বুব্বঝয়োট্ছন, নো হয় একচদন েোহো সিয চছল, আজ 

িোহো চমথযো হইয়ো শগট্ছ। 
 

অনচিকোল পট্র প্রকোণ্ড শমোটরেোট্ন সকট্লই বোচহর হইয়ো পচিট্লন। নদীর 

ঘোট্ট ঘোট্ট িখ্ন পুেযলুি নোরী ও রূপলুি পুরুট্ষর চিি চবরল হইয়ো আচসয়োট্ছ, 

সুন্দর ও সুদীঘ ম পট্থর সব মত্রই িোহোট্দর সোজসজ্জো ও চবচচত্র পচরট্ধ্য় অস্তমোন 

রচবকট্র অপরূপ হইয়ো উটঠয়োট্ছ, িোহোই শদচখ্ট্ি শদচখ্ট্ি িো াঁহোরো চবশ্বখ্যোি, 

অনে শসৌন্দে মময় িোট্জর চসংহিোট্রর সম্মুট্খ্ আচসয়ো েখ্ন উপনীি হইট্লন, 

িখ্ন শহমট্ের নোচিদীঘ ম চদবোিোগ অবসোট্নর চদট্ক েোইট্িট্ছ। 
 

েমুনো-কূট্ল েোহো-চকছু শদচখ্বোর শদখ্ো সমোপ্ত কচরয়ো অেট্য়র দলবল ইচিপূট্ব মই 

আচসয়ো হোব্বজর হইয়োট্ছন। িোজ িো াঁহোরো অট্নকবোর শদচখ্য়োট্ছন, শদচখ্য়ো 

শদচখ্য়ো অরুচচ ধ্চরয়ো চগয়োট্ছ, িোই উপট্র নো উটঠয়ো নীট্চ বোগোট্নর একোংট্ে 

আসন গ্রহে কচরয়ো উপচবষ্ট চছট্লন, ইাঁহোচদগট্ক আচসট্ি শদচখ্য়ো উচ্চ 

শকোলোহট্ল সংবধ্ মনো কচরট্লন। বোিবযোচধ্-পীচিি আশুবোবু অচিগুরুিোর 

শদহখ্োচন ঘোট্সর উপর চবনযস্ত কচরয়ো দীঘ মশ্বোস শমোচন কচরয়ো কচহট্লন, আঃ—

বো াঁচো শগল। এখ্ন েোর েি ইট্চ্ছ মমিোজ শবগট্মর কবর শদট্খ্ আনন্দলোি কর 

শগ বোবো, আশু বচদয এইখ্োন শথট্কই শবগমসোট্হবোট্ক কুচন মে জোনোট্চ্চন। এর 

অচধ্ক আর িোট্ক চদট্য় হট্ব নো। 
 

মট্নোরমো েুণ্ণকট্ণ্ঠ কচহল, শস হট্ব নো বোবো। শিোমোট্ক একলো শফ্ট্ল শরট্খ্ 

আমরো শকউ শেট্ি পোরব নো। 
 

আশুবোবু হোচসয়ো বচলট্লন, িয় শনই মো, শিোমোর বুট্িো বোপট্ক শকউ চুচর করট্ব 

নো। 
 

অচবনোে কচহট্লন, নো, শস আেকো শনই। রীচিমি কচপকল শলোহোর শচন ইিযোচদ 

সংগ্রহ কট্র নো আনট্ল িুলট্ি পোরট্ব শকন? 

 

মট্নোরমো কচহল, আমোর বোবোট্ক আপনোরো খ্ুাঁিট্বন নো। আপনোট্দর নজট্র 

নজট্র বোবো এখ্োট্ন এট্স অট্নকটো শরোগো হট্য় শগট্ছন। 
 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

অচবনোে বচলট্লন, িো েচদ হট্য় থোট্কন ি আমোট্দর অনযোয় হট্য়ট্ছ, এ কথো 

মোনট্িই হট্ব। কোরে, দ্রষ্টবয চহসোট্ব শস-বস্তুর মে মোদো িোজমহট্লর শচট্য় কম 

হট্িো নো। 
 

সকট্লই হোচসয়ো উটঠট্লন; মট্নোরমো বচলল, শস হট্ব নো বোবো, শিোমোট্ক সট্ঙ্গ 

শেট্ি হট্ব। শিোমোর শচোখ্ চদট্য় নো শদখ্ট্ি শপট্ল এর অট্ধ্ মক শসৌন্দে ম ঢোকো 

পট্িই থোকট্ব। চেচন েি খ্বরই চদন, শিোমোর শচট্য় আসল খ্বরটট চকন্তু শকউ 

শবেী জোট্ন নো। 

ইহোর অথ ম শে চক িোহো অচবনোে চিন্ন আর শকহ জোচনি নো, চিচনও এই 

অনুট্রোধ্ই কচরট্ি েোইট্িচছট্লন, সহসো সকট্লরই শচোখ্ পচিয়ো শগল এক 

অপ্রিযোচেি বস্তুর প্রচি। িোট্জর পূব মচদক ঘুচরয়ো অকস্মোৎ চেবনোথ ও িোহোর স্ত্রী 

সম্মুট্খ্ আচসয়ো পচিল। চেবনোথ নো-শদখ্োর িোন কচরয়ো আর একচদট্ক সচরয়ো 

েোইবোর উপক্রম কচরট্িই িোহোর স্ত্রী িোহোর দৃটষ্ট আকষ মে কচরয়ো খ্ুেী হইয়ো 

বচলয়ো উটঠল, আশুবোবু ও িো াঁর শমট্য় এট্সট্ছন শে! 
 

আশুবোবু উচ্চকট্ণ্ঠ আহ্বোন কচরয়ো কচহট্লন, আপনোরো কখ্ন এট্লন 

চেবনোথবোবু? এচদট্ক আসুন! 
 

সস্ত্রীক চেবনোথ কোট্ছ আচসয়ো দো াঁিোইল। আশুবোবু িো াঁহোর পচরচয় চদয়ো কচহট্লন, 

ইচন চেবনোট্থর স্ত্রী। আপনোর নোমটট চকন্তু এখ্ট্নো জোচনট্ন। 
 

শমট্য়টট কচহল, আমোর নোম কমল। চকন্তু আমোট্ক আপচন বলট্বন নো, 

আশুবোবু। 
 

আশুবোবু কচহট্লন, বলো উচচিও নয়। কমল, এাঁরো আমোর বনু্ধ্, শিোমোর স্বোমীরও 

পচরচচি। বট্সো। 
 

কমল অব্বজিট্ক ইচঙ্গট্ি শদখ্োইয়ো বচলল, চকন্তু এাঁর পচরচয় ি চদট্লন নো। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, ক্রমেঃ শদব বব চক। উচন আমোর,—উচন আমোর পরমোত্মীয়। 

নোম অব্বজিকুমোর রোয়। চদন কট্য়ক হল চবট্লি শথট্ক চফ্ট্র এট্স আমোট্দর 

শদখ্ট্ি এট্সট্ছন। কমল, িুচম চক আজ এই প্রথম িোজমহল শদখ্ট্ল? 

 

শমট্য়টট মোথো নোচিয়ো বচলল, হো াঁ। 
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আশুবোবু বচলট্লন, িো হট্ল িুচম িোগযবিী। চকন্তু অব্বজি শিোমোর শচট্য়ও 

িোগযবোন, শকন-নো এই পরম চবস্মট্য়র ব্বজচনসটট শস এখ্ট্নো শদট্খ্চন, এইবোর 

শদখ্ট্ব। চকন্তু আট্লো কট্ম আসট্চ, আর ি শদচর করট্ল চলট্ব নো অব্বজি। 
 

মট্নোরমো বচলল শদচর ি শুধ্ু শিোমোর জট্নযই বোবো। ওট্ঠো। 
 

ওঠো ি সহজ বযোপোর নয় মো, িোর জট্নয শে আট্য়োজন করট্ি হয়। 
 

িো হট্ল শসই আট্য়োজন কর বোবো! 
 

কচর। আচ্ছো কমল, শদট্খ্ চক রকম মট্ন হল? 

 

কমল কচহল, চবস্মট্য়র বস্তু বট্লই মট্ন হল। 
 

মট্নোরমো ইহোর সচহি কথো কট্হ নোই, এমন চক, পচরচয় আট্ছ এ পচরচয়টুকুও 

িোহোর আচরট্ে প্রকোে পোইল নো। চপিোট্ক িোচগদ চদয়ো কচহল, সন্ধ্যো হট্য় 

আসট্চ বোবো, ওট্ঠো এইবোর। 
 

উটঠ মো। এই বচলয়ো আশুবোবু উটঠবোর চকছুমোত্র উদযম নো কচরয়োই বচসয়ো 

রচহট্লন। কমল একটুখ্োচন হোচসল, মট্নোরমোর প্রচি চোচহয়ো কচহল, ওাঁর েরীরও 

িোল নয়, ওঠো-নোমো করোও সহজ নয়। িোর শচট্য় বরঞ্চ আমরো এইখ্োট্ন বট্স 

গল্প কচর, আপনোরো শদট্খ্ আসুন। 
 

মট্নোরমো এ প্রস্তোট্বর জবোবও চদল নো, শুধ্ু চপিোট্কই ব্বজদ কচরয়ো পুনরোয় 

কচহল, নো বোবো, শস হট্ব নো। ওট্ঠো িুচম এইবোর। 
 

চকন্তু শদখ্ো শগল উটঠবোর শচষ্টো প্রোয় কোহোরও নোই। শে জীবে চবস্ময় এই 

অপচরচচি রমেীর সব মোঙ্গ বযোচপয়ো অকস্মোৎ মূিম হইয়ো উটঠয়োট্ছ, ইহোর সম্মুট্খ্ 

ওই অদূরচস্থি মম মট্রর অবযক্ত চবস্ময় শেন একমুহটূ্িমই ঝোপসো হইয়ো চগয়োট্ছ। 
 

অচবনোট্ের চমক িোচঙ্গল! বচলট্লন, উচন নো শগট্ল হট্ব নো। মট্নোরমোর চবশ্বোস, 

ওাঁর বোবোর শচোখ্ চদট্য় নো শদখ্ট্ি শপট্ল িোট্জর অট্ধ্ মক শসৌন্দে মই উপলচি করো 

েোট্ব নো। 

কমল সরল শচোখ্ দুটট িুচলয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, শকন? আশুবোবুট্ক কচহল, 

আপচন বুব্বঝ এ চবষট্য় একজন চবট্েষজ্ঞ শলোক? এবং সমস্ত িত্ত্ব জোট্নন বুব্বঝ? 
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মট্নোরমো মট্ন মট্ন চবব্বস্মি হইল। কথোগুলো ি টঠক অচেচেি দোসীকনযোর মি 

নয়। 
 

আশুবোবু পুলচকি হইয়ো কচহট্লন, চকছুই জোচনট্ন। চবট্েষজ্ঞ ি নয়ই—

শসৌন্দে ম-িট্ত্ত্বর শগোিোর কথোটুকুও জোচনট্ন। শসচদক চদট্য় আচম এট্ক শদচখ্ও 

শন কমল। আচম শদচখ্ সম্রোট সোজোহোনট্ক। আচম শদচখ্ িো াঁর অপচরসীম বযথো 

শেন পোথট্রর অট্ঙ্গ অট্ঙ্গ মোখ্োট্নো। আচম শদচখ্ িো াঁর একচনষ্ঠ পত্নী-শপ্রম, েো এই 

মম মর কোট্বযর সৃটষ্ট কট্র চচরচদট্নর জনয িো াঁট্ক চবট্শ্বর কোট্ছ অমর কট্রট্ছ। 
 

কমল অিযে সহজ-কট্ণ্ঠ িো াঁহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো কচহল, চকন্তু িো াঁর ি 

শুট্নচছ আরও অট্নক শবগম চছল। সম্রোট মমিোজট্ক শেমন িোলবোসট্িন, 

শিমন আরও দেজনশক বোসট্িন। হয়ি চকছু শবেী হট্ি পোট্র, চকন্তু একচনষ্ঠ 

শপ্রম িোট্ক বলো েোয় নো আশুবোবু। শস িো াঁর চছল নো। 
 

এই অপ্রচচলি িয়োনক মেট্বয সকট্ল চমচকয়ো শগট্লন। আশুবোবু চকংবো 

শকহই ইহোর হঠোৎ উের খ্ুাঁব্বজয়ো পোইট্লন নো। 
 

কমল কচহল, সম্রোট িোবুক চছট্লন, কচব চছট্লন, িো াঁর েব্বক্ত, সম্পদ এবং বধ্ে ম 

চদট্য় এিবি একটো চবরোট শসৌন্দট্ে মর বস্তু প্রচিটষ্ঠি কট্র শগট্ছন। মমিোজ 

একটো আকব্বস্মক উপলে। নইট্ল, এমচন সুন্দর শসৌধ্ চিচন শে-শকোন ঘটনো 

চনট্য়ই রচনো করট্ি পোরট্িন। ধ্ম ম উপলে হট্লও েচি চছল নো, সহস্র-লে 

মোনুষ বধ্-করো চদচিজট্য়র স্মৃচি উপলে হট্লও এমচন চট্ল শেট্িো! এ একচনষ্ঠ 

শপ্রট্মর দোন নয়, বোদেোর স্বকীয় আনন্দট্লোট্কর অেয় দোন। এই ি আমোট্দর 

কোট্ছ েট্থষ্ট। 
 

আশুবোবু মট্নর মট্ধ্য শেন আঘোি পোইট্লন। বোর বোর মোথো নোচিয়ো বচলয়ো 

উটঠট্লন, েট্থষ্ট নয় কমল, চকছুট্িই েট্থষ্ট নয়। শিোমোর কথোই েচদ সিয হয়, 

সম্রোট্টর একচনষ্ঠ িোলবোসো েচদ নো-ই শথট্ক থোট্ক ি এই চবপুল স্মৃচি-শসৌট্ধ্র 

শকোন অথ মই থোট্ক নো। চিচন েি বি শসৌন্দে মই সৃটষ্ট করুন নো, মোনুট্ষর অেট্র 

শস-শ্রদ্ধোর আসন আর থোকট্ব নো। 
 

কমল বচলল, েচদ নো থোট্ক ি শস মোনুট্ষর মূঢ়িো। চনষ্ঠোর মূলয শে শনই িো আচম 

বচলট্ন, চকন্তু শে মূলয েুগ েুগ ধ্ট্র শলোট্ক িোট্ক চদট্য় আসট্চ শসও িোর প্রোপয 
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নয়। একচদন েোট্ক িোলট্বট্সচচ শকোনচদন শকোন কোরট্েই আর িোর পচরবিমন 

হবোর শজো শনই, মট্নর এই অচল, অনি জিধ্ম ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়। 

শুচনয়ো মট্নোরমোর চবস্মট্য়র সীমো রচহল নো। ইহোট্ক মূখ্ ম দোসীকনযো বচলয়ো 

অবট্হলো করো কটঠন, চকন্তু এিগুচল পুরুট্ষর সম্মুট্খ্ িোহোরই মি একজন 

নোরীর মুখ্ চদয়ো এই লজ্জোহীন উব্বক্ত িোহোট্ক অিযে আঘোি কচরল। এিেে 

পে মে শস কথো কট্হ নোই, চকন্তু আর শস চনট্জট্ক সংবরে কচরট্ি পোচরল নো, 

অনুচ্চ কটঠন-কট্ণ্ঠ কচহল, এ মট্নোবৃচে আর কোরও নো শহোক, আপনোর কোট্ছ 

শে স্বোিোচবক শস আচম মোচন, চকন্তু অপট্রর চট্ে এ সুন্দরও নয়, শেোিনও নয়। 
 

আশুবোবু মট্ন মট্ন অিযে েুণ্ণ হইয়ো বচলট্লন, চছ, মো! 
 

কমল রোগ কচরল নো, বরঞ্চ একটু হোচসল। কচহল, অট্নক চদট্নর দৃঢ়মূল 

সংস্কোট্র আঘোি লোগট্ল মোনুট্ষ হঠোৎ সইট্ি পোট্র নো। আপচন সিযই বট্লট্ছন 

আমোর কোট্ছ এ বস্তু খ্ুবই স্বোিোচবক। আমোর শদহ-মট্ন শেৌবন পচরপূে ম, আমোর 

মট্নর প্রোে আট্ছ। শেচদন জোনব প্রট্য়োজট্নও এর আর পচরবিমট্নর েব্বক্ত শনই, 

শসচদন বুঝব এর শেষ হট্য়ট্ছ—এ মট্রট্ছ। এই বচলয়ো মুখ্ িুচলট্িই শদচখ্ট্ি 

পোইল অব্বজট্ির দুই চেু চদয়ো শেন আগুন ঝচরয়ো পচিট্িট্ছ। চক জোচন শস দৃটষ্ট 

মট্নোরমোর শচোট্খ্ পচিল চক নো, চকন্তু শস কথোর মোঝখ্োট্নই অকস্মোৎ বচলয়ো 

উটঠল, বোবো, শবলো আর শনই, আচম েো পোচর অব্বজিবোবুট্ক িিেে একটুখ্োচন 

শদচখ্ট্য় চনট্য় আচস। 
 

অব্বজট্ির চমক িোচঙ্গয়ো শগল, বচলল, চল, আমরো শদট্খ্ আচস শগ। 
 

আশুবোবু খ্ুেী হইয়ো বচলট্লন, িোই েোও মো, আমরো এইখ্োট্নই বট্স আচছ। চকন্তু 

একটুখ্োচন েীঘ্র কট্র চফ্ট্র এট্সো, নো হয় কোল আবোর একটু শবলো থোকট্ি আসো 

েোট্ব। 
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ছয় 

 

অব্বজি ও মট্নোরমো িোজ শদচখ্য়ো েখ্ন চফ্চরয়ো আচসল িখ্ন সূে ম অস্ত চগয়োট্ছ, 

চকন্তু আট্লো শেষ হয় নোই। সকট্ল শবে িোল পোকোইয়ো বচসয়োট্ছন, িকম শঘোরির 

হইয়ো উটঠয়োট্ছ। িোট্জর কথো, বোসোয় চফ্চরবোর কথো, এমন চক অব্বজি-

মট্নোরমোর কথো পে মে িো াঁহোট্দর মট্ন নোই। অেয় নীরট্ব ফু্চলট্িট্ছন, শদচখ্য়ো 

সট্ন্দহ হয়, রব চিচন ইচিপূট্ব ম েট্থষ্টই কচরয়োট্ছন, এখ্ন দম লইট্িট্ছন। 

আশুবোবু শদট্হর অট্ধ্োিোগ চট্ক্রর বোচহট্রর চদট্ক প্রসোচরি কচরয়ো ঊধ্ব মিোগ দুই 

হোট্ির উপর নযস্ত কচরয়ো গুরুিোর বহন কচরবোর একটো উপোয় কচরয়ো লইয়ো 

অিযে মন চদয়ো শুচনট্িট্ছন। অচবনোে সম্মুট্খ্র চদট্ক অট্নকখ্োচন ঝুাঁ চকয়ো 

খ্রদৃটষ্টট্ি কমট্লর প্রচি চোচহয়ো আট্ছন। বুঝো শগল সম্প্রচি সওয়োল-জবোব এই 

দুজট্নর মট্ধ্যই আবদ্ধ হইয়ো আট্ছ। সকট্লই আগন্তুকট্দর প্রচি মুখ্ িুচলয়ো 

চোচহট্লন। শকহ ঘোিটো একটু নোচিয়ো, শকহ শসটুকু কচরবোরও ফু্রসি পোইট্লন 

নো। কমল ও চেবনোথ,—ইহোরোও মুখ্ িুচলয়ো শদচখ্ল। চকন্তু আিে ম এই শে, 

একজট্নর শচোট্খ্র দৃটষ্ট শেমন চেখ্োর মি জ্বচলট্িট্ছ, অপট্রর শচোট্খ্র দৃটষ্ট 

শিমচনই ক্লোে ও মচলন; শস শেন চকছুই শদচখ্ট্িট্ছ নো, চকছুই শুচনট্িট্ছ নো। 

এই দট্লর মট্ধ্য থোচকয়োও চেবনোথ শকোথোয় কি দূট্রই শেন চচলয়ো শগট্ছ! 
 

আশুবোবু শুধ্ু বচলট্লন, বট্সো। চকন্তু িোহোর শকোথোয় বচসল, চকংবো বচসল চক নো, 

শস শদচখ্বোর সময় পোইট্লন নো। 
 

অচবনোে শবোধ্ কচর অেট্য়র েুব্বক্তমোলোর চছন্ন সূত্রটোই হোট্ি জিোইয়ো 

লইয়োচছট্লন; বচলট্লন, সম্রোট সোজোহোট্নর প্রসঙ্গ এখ্ন থোক, িো াঁর সম্বট্ন্ধ্ চচেো 

কট্র শদখ্বোর শহিু আট্ছ স্বীকোর কচর, প্রশ্নটো একটু জটটল। চকন্তু প্রশ্ন শেখ্োট্ন 

ঐ সুমুট্খ্র মোট্ব মট্লর মি সোদো, জট্লর নযোয় িরল, সূট্ে মর আট্লোর মি স্বচ্ছ 

এবং শসোজো,—এই শেমন আমোট্দর আশুবোবুর জীবন—শকোনচদট্ক অিোব 

চকছু চছল নো, আত্মীয়-স্বজন বনু্ধ্-বোন্ধ্ট্বর শচষ্টোর ি্রুটটও চছল নো—জোচন ি সব, 

চকন্তু এ কথো উচন িোবট্িই পোরট্লন নো িো াঁর মৃি স্ত্রীর জোয়গোয় আর কোউট্ক 

এট্ন বসোট্নো েোয় চকরূট্প! এ বস্তু িো াঁর কল্পনোরও অিীি। বল ি, নর-নোরীর 

শপ্রট্মর বযোপোট্র এ কিবি আদে ম! কি উাঁচুট্ি এর স্থোন! 
 

কমল চক একটো বচলট্ি েোইট্িচছট্লন, চকন্তু চপছট্নর চদট্ক একটো মৃদুস্পে ম 

অনুিব কচরয়ো চফ্চরয়ো চোচহল। চেবনোথ কচহট্লন, এখ্ন এ আট্লোচনো থোক। 
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কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, শকন? 

 

চেবনোথ উেট্র শুধ্ু বচলট্লন, এমচনই বলচছলোম। এই বচলয়ো চুপ কচরট্লন। 

িো াঁহোর কথোয় চবট্েষ শকহ মট্নোট্েোগ কচরল নো,—শসই উদোস অনযমনস্ক 

শচোট্খ্র অেরোট্ল চক কথো শে চোপো রচহল শকহ িোহো জোচনল নো, জোচনবোর শচষ্টোও 

কচরল নো। 
 

কমল কচহল, ও—এমচনই। শিোমোর বোচি েোবোর িোিো পট্িট্ছ বুব্বঝ? চকন্তু 

বোচিটট ি সট্ঙ্গই আট্ছন। এই বচলয়ো শস হোচসল। 

আশুবোবু লজ্জো পোইট্লন, হট্রন্দ্র-অেয় মুখ্ টটচপয়ো হোচসল, মট্নোরমো 

অনযচদট্ক চেু চফ্রোইল, চকন্তু েোহোট্ক লেয কচরয়ো বলো হইল শসই চেবনোট্থর 

আিে ম সুন্দর মুট্খ্র উপট্র একটট শরখ্োরও পচরবিমন হইল নো,—শস শেন 

এট্কবোট্র পোথট্র গিো, শেন শদচখ্ট্িও পোয় নো, শুচনট্িও পোয় নো। 
 

অচবনোট্ের শদচর সচহট্িচছল নো, বচলট্লন, আমোর প্রট্শ্নর জবোব দোও। 
 

কমল কচহল, চকন্তু স্বোমীর চনট্ষধ্ শে। িো াঁর অবোধ্য হওয়ো চক উচচি? এই বচলয়ো 

শস হোচসট্ি লোচগল। অচবনোে চনট্জও নো হোচসয়ো পোচরট্লন নো, কচহট্লন, এ 

শেট্ত্র অপরোধ্ হট্ব নো। আমরো এিগুচল শলোট্ক চমট্ল শিোমোট্ক অনুট্রোধ্ 

করচচ, িুচম বল। 
 

কমল বচলল, আশুবোবুট্ক আজ চনট্য় শুধ্ু দুটট চদন শদখ্ট্ি শপট্য়চচ, চকন্তু এর 

মট্ধ্যই মট্ন মট্ন ওাঁট্ক আচম িোলট্বট্সচচ। এই বচলয়ো চেবনোথট্ক শদখ্োইয়ো 

কচহল, এখ্ন বুঝট্ি পোরচচ উচন শকন আমোট্ক বলট্ি চনট্ষধ্ করচছট্লন। 
 

আশুবোবু চনট্জই িোহোট্ি বোধ্ো চদট্লন, কচহট্লন, চকন্তু আমোর চদক শথট্ক 

শিোমোর কুণ্ঠোট্বোধ্ করবোর শকোন কোরে শনই। বুট্িো আশু বচদয বড্ড চনরীহ মোনষু 

কমল, িোট্ক মোত্র দুটট চদন শদট্খ্ই অট্নকটো ঠোওর কট্রচ, আরও চদন-দুই 

শদখ্ট্লই বুঝট্ব িোট্ক িয় করোর মি িুল আর সংসোট্র শনই। িুচম স্বচ্ছট্ন্দ বল, 

এ-সব কথো শুনট্ি আমোর সচিযই আনন্দ হয়। 
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কমল কচহল, চকন্তু টঠক এইজট্নযই ি উচন বোরে কট্রচছট্লন, আর এইজট্নযই 

অচবনোেবোবুর কথোর উেট্র এখ্ন আমোর বলট্ি বোধ্ট্চ শে, নর-নোরীর শপ্রট্মর 

বযোপোট্র এট্ক আচম বি বট্লও মট্ন কচরট্ন, আদে ম বট্লও মোচনট্ন। 
 

অেয় কথো কচহল। িোহোর প্রট্শ্নর িঙ্গীট্ি শিষ চছল, বচলল, খ্ুব সম্ভব আপনোরো 

মোট্নন নো, চকন্তু চক মোট্নন একটু শুনট্ি পোই চক? 

 

কমল িোহোর প্রচি চোচহল, চকন্তু িোহোট্কই শে উের চদল িোহো নয়। বচলল, 

একচদন স্ত্রীট্ক আশুবোবু িোলট্বট্সচছট্লন, চকন্তু চিচন আর শবাঁট্চ শনই। িো াঁট্ক 

শদবোরও চকছু শনই, িো াঁর কোট্ছ পোবোরও চকছু শনই। িো াঁট্ক সুখ্ী করোও েোয় নো, 

দুঃখ্ শদওয়োও েোয় নো। চিচন শনই। িোলবোসোর পোত্র শগট্ছ চনব্বিহ্ন হট্য় মুট্ছ, 

আট্ছ শকবল একচদন শে িো াঁট্ক িোলট্বট্সচছট্লন শসই ঘটনোটো মট্ন। মোনুষ 

শনই, আট্ছ স্মৃচি। িোট্কই মট্নর মট্ধ্য অহরহ পোলন কট্র, বিমমোট্নর শচট্য় 

অিীিটোট্ক ধ্্রুব জ্ঞোট্ন জীবন-েোপন করোর মট্ধ্য শে চক বি আদে ম আট্ছ 

আচম ি শিট্ব পোইট্ন। 
 

কমট্লর মুট্খ্র এই কথোটোয় আশুবোবু পুনরোয় আঘোি পোইট্লন। বচলট্লন, 

কমল, চকন্তু আমোট্দর শদট্ের চবধ্বোট্দর হোট্ি ি শুধ্ু এই ব্বজচনসটটই থোট্ক 

চরম সম্বল। স্বোমী েোয়, চকন্তু িো াঁর স্মৃচি চনট্য়ই ি চবধ্বো-জীবট্নর পচবত্রিো 

অবযোহি থোট্ক। এ চক িুচম মোট্নো নো? 

 

কমল বচলল, নো। একটো বি নোম চদট্লই ি শকোন ব্বজচনস সংসোট্র সচিযই বি 

হশয় েোয় নো। বরঞ্চ বলুন এইিোট্ব এট্দট্ের ববধ্বয-জীবন কোটোট্নোই চবচধ্, বলুন, 

একটো চমট্থযট্ক সট্িযর শগৌরব চদট্য় শলোট্ক িোট্দর ঠচকট্য় আসট্চ,—আচম 

অস্বীকোর করব নো। 

অচবনোে বচলট্লন, িোও েচদ হয়, মোনুট্ষ েচদ িোট্দর ঠচকট্য়ও এট্স থোট্ক, 

চবধ্বোর ব্রহ্মচট্ে মর মট্ধ্য—নো থোক, ব্রহ্মচট্ে মর কথো আর িুলব নো,—চকন্তু িোর 

আমরে সংেি জীবনেোত্রোট্ক চক চবরোট পচবত্রিোর মে মোদোটোও শদব নো? 

 

কমল হোচসল, কচহল, অচবনোেবোবু, এও আর একটো ঐ েট্ের শমোহ। ‘সংেম’ 

বোকযটো বহুচদন ধ্ট্র বহু মে মোদো শপট্য় শপট্য় এমচন স্ফীি হট্য় উট্ঠট্ছ শে, িোর 

আর স্থোন-কোল কোরে-অকোরে শনই। বলোর সট্ঙ্গ সট্ঙ্গই সম্ভ্রট্ম মোনুট্ষর মোথো 

নি হট্য় আট্স। চকন্তু অবস্থো-চবট্েট্ষ এও শে একটো ফ্ো াঁকো আওয়োট্জর শবেী 

নয়, এমন কথোটো উচ্চোরে করট্িও সোধ্োরে শলোট্কর েচদ বো িয় হয়, আমোর 
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হয় নো। আচম শস দট্লর নই। অট্নট্ক অট্নকচদন ধ্ট্র চকছু একটো বট্ল আসট্চ 

বট্লই আচম শমট্ন চনইট্ন। স্বোমীর স্মৃচি বুট্ক চনট্য় চবধ্বোর চদন কোটোট্নোর মি 

এমন স্বিঃচসদ্ধ পচবত্রিোর ধ্োরেোও আমোট্ক পচবত্র বট্ল প্রমোে নো কট্র চদট্ল 

স্বীকোর করট্ি বোট্ধ্। 
 

অচবনোে উের খ্ুাঁব্বজয়ো নো পোইয়ো েেকোল চবমূট্ঢ়র মি চোচহয়ো থোচকয়ো 

কচহট্লন, িুচম বল চক? 

 

অেয় কচহল, দুট্য় দুট্য় চোর হয় এও শবোধ্কচর আপনোট্ক প্রমোে কট্র নো চদট্ল 

স্বীকোর কট্রন নো? 

 

কমল জবোবও চদল নো, রোগও কচরল নো, শুধ্ু হোচসল। 
 

আর একটট শলোক রোগ কচরট্লন নো, চিচন আশুবোবু। অথচ, কমট্লর কথোয় 

আহি হইয়োচছট্লন চিচনই সবট্চট্য় শবেী। 
 

অেয় পুনি কচহল, আপনোর এ-সব কদে ম ধ্োরেো আমোট্দর িদ্রসমোট্জর নয়। 

শসখ্োট্ন এ অচল। 
 

কমল শিমচন হোচসমুট্খ্ই উের চদল, িদ্রসমোট্জ অচল হট্য়ই ি আট্ছ। এ আচম 

জোচন। 
 

ইহোর পর চকছুেে পে মে সকট্লই শমৌন হইয়ো রচহট্লন। আশুবোবু ধ্ীট্র ধ্ীট্র 

বচলট্লন, আর একটট কথো শিোমোট্ক ব্বজজ্ঞোসো কচর কমল। পচবত্রিো-

অপচবত্রিোর জনয বলচচট্ন, চকন্তু স্বিোবিঃ শে অনয চকছু পোট্র নো,—এই শেমন 

আচম। মচের স্বগীয়ো জননীর স্থোট্ন আর কোউট্ক বসোবোর কথো আচম শে কখ্ট্নো 

কল্পনো করট্িও পোচরট্ন। 
 

কমল কচহল, আপচন শে বুট্িো হট্য় শগট্ছন আশুবোবু। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, আজ বুট্িো হট্য়চচ মোচন, চকন্তু শস চদন ি বুট্িো চছলোম নো। 

চকন্তু িখ্ট্নো ি এ কথো িোবট্ি পোচরচন। 
 

কমল কচহল, শসচদনও এমচন বুট্িোই চছট্লন। শদট্হ নয়, মট্ন। এক এক জন 

থোট্ক েোরো বুট্িো-মন চনট্য়ই জিগ্রহে কট্র। শসই বুট্িোর েোসট্নর নীট্চ িোট্দর 
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েীে ম, চবকৃি-শেৌবন চচরচদন লজ্জোয় মোথো শহাঁট কট্র থোট্ক। বুট্িো-মন খ্ুেী হট্য় 

বট্ল, আহো! এই ি শবে! হোঙ্গোমো শনই, মোিোমোচি শনই,—এই ি েোচে, এই ি 

মোনুট্ষর চরম িত্ত্বকথো। িোর কি রকট্মর কি িোল িোল চবট্েষে, কি বোহবোর 

ঘটো। দুই কোন পূে ম কট্র িোর খ্যোচির বোদয বোট্জ, চকন্তু এ শে িোর জীবট্নর 

জয়বোদয নয়, আনন্দট্লোট্কর চবসজমট্নর বোজনো, এ কথো শস জোনট্িও পোট্র নো। 
 

সকট্লই মট্ন মট্ন চোচহট্লন, ইহোর একটো কিো রকট্মর জবোব শদওয়োর 

প্রট্য়োজন—শমট্য়মোনুট্ষর মুখ্ চদয়ো উিোদট্েৌবট্নর এই চনল মজ্জ স্তবগোট্ন 

সকট্লর কোট্নর মট্ধ্যই জ্বোলো কচরট্ি লোচগল, চকন্তু জবোব চদবোর মি কথোও 

শকহ খ্ুাঁব্বজয়ো পোইট্লন নো। 

িখ্ন আশুবোবু মৃদুকট্ণ্ঠ ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, কমল, বুট্িো-মন িুচম কোট্ক বল? 

শদচখ্ চনট্জর সট্ঙ্গ একবোর চমচলট্য় এ সচিযই শসই চক নো। 
 

কমল কচহল, মট্নর বোধ্ মকয আচম িোট্কই বচল আশুবোবু, শে-মন সুমুট্খ্র চদট্ক 

চোইট্ি পোট্র নো, েোর অবসন্ন, জরোগ্রস্ত মন িচবষযট্ির সমস্ত আেোয় জলোঞ্জচল 

চদট্য় শকবল অিীট্ির মট্ধ্যই শবাঁট্চ থোকট্ি চোয়। আর শেন িোর চকছু করবোর, 

চকছু পোবোরই দোবী শনই,—বিমমোন িোর কোট্ছ লুপ্ত, অনোবেযক, অনোগি 

অথ মহীন। অিীিই িোর সব মস্ব। িোর আনন্দ, িোর শবদনো—শসই িোর মূলধ্ন। 

িোট্কই িোচঙ্গট্য় শখ্ট্য় শস জীবট্নর বোকী চদন-কটো টটট্ক থোকট্ি চোয়। শদখ্ুন 

ি আশুবোবু, চনট্জর সট্ঙ্গ একবোর চমচলট্য়। 
 

আশুবোবু হোচসট্লন, বচলট্লন, সময়মি  একবোর শদখ্ব বব চক। 
 

অব্বজিকুমোর এিেট্ের এি কথোর মট্ধ্য একটট কথোও বট্ল নোই, শুধ্ু চনষ্পলক 

চট্ে কমট্লর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো চছল, সহসো চক শে িোহোর হইল, শস আপনোট্ক 

আর সোমলোইট্ি পোচরল নো, বচলয়ো উটঠল, আমোর একটো প্রশ্ন—শদখ্ুন চমট্সস্— 

 

কমল শসোজো িোহোর চদট্ক চোচহয়ো বচলল, চমট্সস্ চকট্সর জট্নয? আমোট্ক 

আপচন কমল বট্লই ডোকুন নো? 

 

অব্বজি লজ্জোয় রোঙ্গো হইয়ো উটঠল—নো নো, শস চক, শস শকমনধ্োরো শেন— 

 

কমল কচহল, চকছুই শকমনধ্োরো নয়। বোপ-মো আমোর নোম শরট্খ্চছট্লন আমোট্ক 

ডোকবোর জট্নযই ি। ওট্ি আচম রোগ কচরট্ন। অকস্মোৎ মট্নোরমোর মুট্খ্র চদট্ক 
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চোচহয়ো কচহল, আপনোর নোম মট্নোরমো, িোই বট্ল েচদ আচম ডোচক, আপচন রোগ 

কট্রন নোচক? 

 

মট্নোরমো মোথো নোচিয়ো বচলল, হো াঁ রোগ কচর। 
 

এ উের িোহোর কোট্ছ শকহই প্রিযোেো কট্র নোই, আশুবোবু ি কুণ্ঠোয় ম্লোন হইয়ো 

পচিট্লন। 
 

শুধ্ু কুটণ্ঠি হইল নো কমল চনট্জ। কচহল, নোম ি আর চকছুই নয়, শকবল একটো 

েে। েো চদট্য় শবোঝো েোয়, বহুর মট্ধ্য একজন আর একজনশক আহ্বোন করট্চ। 

িট্ব অট্নক শলোট্কর অিযোট্স বোট্ধ্ এ কথোও সচিয। িোরো এই েেটোট্ক 

নোনোরূট্প অলঙ্কৃি কট্র শুনট্ি চোয়। শদট্খ্ন নো, রোজোরো িো াঁট্দর নোট্মর 

আট্গ-চপট্ছ কিকগুট্লো চনরথ মক বোকয চদট্য়, কিকগুট্লো শ্রী জটু্ি িট্ব 

অপরট্ক উচ্চোরে করট্ি শদয়? নইট্ল িোট্দর মে মোদো নষ্ট হয়। এই বচলয়ো শস 

হঠোৎ হোচসয়ো উটঠয়ো চেবনোথট্ক শদখ্োইয়ো কচহল, শেমন ইচন। কখ্নও কমল 

বলট্ি পোট্রন নো, বট্লন, চেবোনী। অব্বজিবোবু, আপচন বরঞ্চ আমোট্ক চমট্সস্ 

চেবনোথ নো বট্ল চেবোনী বট্লই ডোকুন। কথোও শছোট, বুঝট্বও সবোই। অেিঃ 

আচম ি বুঝবই। 
 

চকন্তু চক শে হইল, এমন সুস্পষ্ট আট্দে লোি কচরয়োও অব্বজি কথো কচহট্ি 

পোচরল নো, প্রশ্ন িোহোর মুট্খ্ বোচধ্য়োই রচহল। 
 

িখ্ন শবলো শেষ হইয়ো অঘ্রোট্ের বোষ্পোচ্ছন্ন আকোট্ে অস্বচ্ছ শজযোৎস্নো শদখ্ো 

চদয়োট্ছ, শসই চদট্ক চপিোর দৃটষ্ট আকষ মে কচরয়ো মট্নোরমো বচলল, বোবো, চহম 

পিট্ি শুরু হট্য়ট্ছ, আর নো। এইবোর ওট্ঠো। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, এই শে উটঠ মো। 
 

অচবনোে বচলট্লন, চেবোনী নোমটট শবে। চেবনোথ গুেী শলোক, িোই নোমটটও 

চদট্য়ট্চন চমটষ্ট, চনট্জর নোট্মর সট্ঙ্গ চমচলট্য়ট্ছনও চমৎকোর। 

আশুবোবু উৎফু্ল্ল হইয়ো বচলয়ো উটঠট্লন, চেবনোথ নয় শহ অচবনোে, উপট্রর—

উচন। এই বচলয়ো চিচন একবোর আকোট্ের চদট্ক দৃটষ্টপোি কচরয়ো কচহট্লন, 

আচদযকোট্লর ঐ বুট্িো ঘটকটট এট্দর সব চদক চদট্য় চমল করবোর জট্নয শেন 

আহোর-চনদ্রো িযোগ কট্র শলট্গচছট্লন। শবাঁট্চ থোট্কো। 
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অকস্মোৎ অেয় শসোজো হইয়ো বচসয়ো বোর দুই-চিন মোথো নোচিয়ো েুদ্র চেুিয় 

েথোেব্বক্ত চবস্ফোচরি কচরয়ো কচহল, আচ্ছো, আচম আপনোট্ক একটো প্রশ্ন করশি 

পোচর চক? 

 

কমল কচহল, চক প্রশ্ন? 

 

অেয় বচলল, আপনোর সট্কোট্চর বোলোই ি শনই, িোই ব্বজট্জ্ঞসো কচর, চেবোনী 

নোমটট ি শবে, চকন্তু চেবনোথবোবুর সট্ঙ্গ চক আপনোর সিযই চববোহ হট্য়চছল? 

 

আশুবোবু মুখ্ কোচলবে ম কচরয়ো কচহট্লন, বট্লন চক অেয়বোবু? 

 

অচবনোে কচহট্লন, িুচম চক শেট্প শগট্ল? 

 

হট্রন্দ্র কচহল, ব্রুট! 
 

অেয় কচহল, জোট্নন ি আমোর চমট্থয চেুলজ্জো শনই। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, চমট্থয-সচিয শকোনটোই শনই। চকন্তু আমোট্দর ি আট্ছ। 
 

কমল চকন্তু হোচসট্ি লোচগল। শেন কি িোমোেোর কথোই নো ইহোর মট্ধ্য আট্ছ। 

কচহল, এট্ি রোগ করবোর চক আট্ছ হট্রন্দ্রবোবু? আচম বলচচ অেয়বোবু। 

এট্কবোট্র চকছুই হয়চন িো নয়। চবট্য়র মি চক একটো হট্য়চছল। েো াঁরো শদখ্ট্ি 

এট্সচছট্লন িো াঁরো চকন্তু হোসট্ি লোগট্লন, বলট্লন, এ চববোহ চববোহই নয়,—

ফ্ো াঁচক। ওাঁট্ক ব্বজজ্ঞোসো করট্ি বলট্লন, চববোহ হল বেব মট্ি। আচম বললোম, 

শসই িোল। চেট্বর সট্ঙ্গ েচদ বেবমট্িই চবট্য় হট্য় থোট্ক ি িোববোর চক আট্ছ! 
 

অচবনোে শুচনয়ো দুঃচখ্ি হইট্লন, বচলট্লন, চকন্তু বেব চববোহ ি এখ্ন আর 

আমোট্দর সমোট্জ চট্ল নো চকনো, িোই শকোনচদন েচদ উচন হয়চন বট্ল উচিট্য় 

চদট্ি চোন ি সচিয বট্ল প্রমোে করবোর শিোমোর চকছুই শনই কমল। 
 

কমল চেবনোট্থর প্রচি চোচহয়ো কচহল, হো াঁ গো, করট্ব নোচক িুচম এইরকম 

শকোনচদন? 

 

চেবনোথ শকোন উেরই চদল নো, শিমচন উদোস গম্ভীরমুট্খ্ বচসয়ো রচহল। িখ্ন 

কমল হোচসর ছট্ল কপোট্ল করোঘোি কচরয়ো বচলল, হো অদৃষ্ট! উচন েোট্বন হয়চন 
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বট্ল অস্বীকোর করট্ি, আর আচম েোব িোই হট্য়ট্ছ বট্ল পট্রর কোট্ছ চবচোর 

চোইট্ি? িোর আট্গ গলোয় শদবোর মি একটুখ্োচন দচিও জটুট্ব নো নোচক? 

 

অচবনোে বচলট্লন, জটুট্ি পোট্র, চকন্তু আত্মহিযো ি পোপ। 
 

কমল বচলল, পোপ নো ছোই। চকন্তু শস হট্ব নো। আচম আত্মহিযো করট্ি েোব এ 

কথো আমোর চবধ্োিোপুরুষও িোবট্ি পোট্রন নো। 
 

আশুবোবু বচলয়ো উটঠট্লন, এই ি মোনুট্ষর মি কথো কমল। 

কমল িো াঁহোর চদট্ক চোচহয়ো নোচলে করোর িঙ্গীট্ি বচলল, শদখ্ুন ি অচবনোেবোবুর 

অনযোয়। চেবনোথট্ক শদখ্োইয়ো কচহল, উচন করট্বন আমোট্ক অস্বীকোর, আর 

আচম েোব িোই ঘোট্ি ধ্ট্র ওাঁট্ক চদট্য় স্বীকোর কচরট্য় চনট্ি? সিয েোট্ব ডুট্ব, আর 

শে অনুষ্ঠোনট্ক মোচনট্ন িোরই দচি চদট্য় ওাঁট্ক রোখ্ট্বো শবাঁট্ধ্? আচম? আচম করব 

এই কোজ? বচলট্ি বচলট্ি িোহোর দুই চেু শেন জ্বচলট্ি লোচগল। 
 

আশুবোবু আট্স্ত আট্স্ত বচলট্লন, চেবোনী, সংসোট্র সিয শে বি এ আমরো সবোই 

মোচন, চকন্তু অনুষ্ঠোনও চমট্থয নয়। 
 

কমল বচলল, চমট্থয ি বচলচন। এই শেমন প্রোেও সিয, শদহও সিয,চকন্তু প্রোে 

েখ্ন েোয়? 

 

মট্নোরমো চপিোর হোি ধ্চরয়ো টোচনয়ো বচলল, বোবো, িোরী চহম পিট্ব, এখ্ন নো 

উঠট্লই শে নয়। 
 

এই শে মো উটঠ। 
 

চেবনোথ হঠোৎ দো াঁিোইয়ো উটঠয়ো বচলট্লন, চেবোনী, আর শদচর কট্রো নো, চল। 
 

কমল িৎেেোৎ উটঠয়ো দো াঁিোইল। সকলট্ক নমস্কোর কচরল, বচলল, আপনোট্দর 

সট্ঙ্গ পচরচয় হল শেন শকবল িকম করোর জট্নযই। চকছু মট্ন করট্বন নো। 
 

চেবনোথ এিেে পট্র একবোর হোচসট্লন, বচলট্লন, িকমই শুধ্ু করট্ল, চেবোনী, 

চেখ্ট্ল নো চকছুই। 
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কমল চবস্মট্য়র কট্ণ্ঠ বচলল, নো। চকন্তু শেখ্বোর শকোথোয় চক চছল আমোর মট্ন 

পিট্চ নো ি। 
 

চেবনোথ কচহট্লন, পিবোর কথোও নয়, শস এমচন আিোট্লই রইল। পোর েচদ 

আশুবোবুর জরোগ্রস্ত বুট্িো মনটোট্ক একটু শ্রদ্ধো করট্ি চেট্খ্ো। িোর বি আর 

শেখ্বোর চকছু শনই। 
 

কমল সচবস্মট্য় কচহল, এ িুচম বলচ চক আজ? 

 

চেবনোথ জবোব চদল নো, পুনরোয় সকলট্ক নমস্কোর কচরয়ো বচলল, চল। 
 

আশুবোবু দীঘ মচনশ্বোস শফ্চলয়ো শুধ্ু বচলট্লন, আিে ম! 
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সোি 

 

আিে মই বট্ট। এ ছোিো মট্নর কথো বযক্ত কচরবোর আর েে চছল চক? বস্তুিঃ, 

উহোরো চচলয়ো শগল শেন এক অিযোিে ম নোটট্কর মধ্য-অট্কই েবচনকো টোচনয়ো 

চদয়ো—পদমোর ও-চপট্ঠ নো-জোচন কি চবস্মট্য়র বযোপোরই অট্গোচট্র রচহল! 

সকট্লর মট্নর মট্ধ্য এই একটো কথোই শিোলোপোিো কচরট্ি লোচগল, এবং 

সকশলরই মট্ন হইল, শেন এইজট্নযই এখ্োট্ন শুধ্ু িোহোরো আচসয়োচছল। আকোে 

চো াঁদ উটঠয়োট্ছ, শহমট্ের চেচের-চসক্ত মন্দ-শজযোৎস্নোয় অদূট্র িোট্জর শশ্বিমম মর 

মোয়োপুরীর নযোয় উদ্ভোচসি হইয়ো উটঠয়োট্ছ, চকন্তু িোহোর প্রচি আর কোহোরও শচোখ্ 

নোই। 
 

মট্নোরমো বচলল, এবোর নো উঠট্ল শিোমোর সচিযই অসুখ্ করট্ব বোবো। 
 

অচবনোে কচহট্লন, চহম পিট্চ, উঠুন। 
 

সকট্লই উটঠয়ো দো াঁিোইট্লন। ফ্টট্কর বোচহট্র আশুবোবুর প্রকোণ্ড শমোটর গোচি 

দো াঁিোইয়ো, চকন্তু অেয়-হট্রন্দ্রর টোঙ্গো-ওয়োলোর শখ্ো াঁজ পোওয়ো শগল নো। শস শবোধ্ 

হয় ইচিমট্ধ্য শবেী িোিোর সওয়োচর পোইয়ো অদৃেয হইয়োচছল। অিএব 

শকোনমট্ি শঠসোট্ঠচস কচরয়ো সকলট্ক শমোটট্রই উটঠট্ি হইল। 
 

চকছুেে পে মে সকট্লই চুপ কচরয়ো চছট্লন, কথো কচহট্লন প্রথট্ম অচবনোে; 

কচহট্লন, চেবনোথ চমট্ছ কথো বট্লচছল। কমল চকছুট্িই একজন সোমোনয দোসীর 

শমট্য় হট্ি পোট্র নো। অসম্ভব! এই বচলয়ো চিচন মট্নোরমোর মুট্খ্র চদট্ক 

চোচহট্লন। 
 

মট্নোরমোর মট্নর মট্ধ্যও টঠক এই প্রশ্নই জোচগট্িচছল, চকন্তু শস চনব মোক হইয়ো 

রচহল। অেয় কচহল, চমট্ছ কথো বলবোর শহিু? চনট্জর স্ত্রীর সম্বট্ন্ধ্ এ ি 

শগৌরট্বর পচরচয় নয় অচবনোেবোবু! 
 

অচবনোে বচলট্লন, শসই কথোই ি িোবচচ। 
 

অেয় বচলট্লন, আপনোরো আিে ম হট্য় শগট্ছন, চকন্তু আচম হইচন। এ সমস্তই 

চেবনোট্থর প্রচিধ্বচন। িোই কথোর মট্ধ্য bravado আট্ছ প্রচুর, চকন্তু বস্তু শনই। 

আসল নকল বুঝট্ি পোচর। অি সহট্জ আমোট্ক ঠকোট্নো েোয় নো। 
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হট্রন্দ্র বচলয়ো উটঠল, বোপ্শর! আপনোট্কই ঠকোট্নো! এট্কবোট্র monopoly-শি 

হস্তট্েপ? 

 

অেয় িোহোর প্রচি একটো ক্রুদ্ধ কটোে চনচেপ্ত কচরয়ো কচহট্লন, আচম শজোর 

কট্র বলট্ি পোচর, এর িদ্রঘট্রর culture চসচক-পয়সোর শনই। শমট্য়ট্দর মুখ্ 

শথট্ক এ-সমস্ত শুধ্ু immoral নয়, অিীল। 
 

অচবনোে প্রচিবোদ কচরয়ো বচলট্লন, িো াঁর সব কথো শমট্য়ট্দর মুখ্ শথট্ক টঠক 

শেোিন নো হট্ি পোট্র, চকন্তু িোট্ক অিীল বলো েোয় নো অেয়। 
 

অেয় কটঠন হইয়ো বচলট্লন, ও দু-ই এক অচবনোেবোবু। শদখ্ট্লন নো, চববোহ 

ব্বজচনসটো এর কোট্ছ িোমোেোর বযোপোর। েখ্ন সবোই এট্স বলট্ল, এ চববোহই নয়, 

ফ্ো াঁচক, উচন শুধ্ু শহট্স বলট্লন, িোই নোচক! Absolute indifference শনোটটে 

কট্রন চন? এ চক কখ্নও িদ্রকনযোর সোট্জ, নো সম্ভবপর? 

কথোটো অেট্য়র সিয, িোই সবোই শমৌন হইয়ো রচহট্লন। আশুবোবু এিেে পে মে 

চকছুই বট্লন নোই। সবই িো াঁহোর কোট্ন েোইট্িচছল, চকন্তু চনট্জর শখ্য়োট্লই 

চছট্লন। হঠোৎ এই স্তিিোয় িো াঁহোর ধ্যোন িোচঙ্গল। ধ্ীট্র ধ্ীট্র বচলট্লন, চববোহটো 

নয়, এর form-টোর প্রচিই শবোধ্ হয় কমট্লর শিমন আস্থো শনই। অনুষ্ঠোন েো শহোক 

চকছু একটো হট্লই ওর হট্লো। স্বোমীট্ক বলট্ল, ওরো শে বট্ল চবট্য়টো হট্লো ফ্ো াঁচক। 

স্বোমী বলট্লন, চববোহ হট্লো আমোট্দর বেবমট্ি। কমল িোই শুট্ন খ্ুেী হট্য় 

বলট্ল, চেট্বর সট্ঙ্গ চবট্য় েচদ হট্য় থোট্ক আমোর বেবমট্ি ি শসই িোল। কথোটট 

আমোর চক শে চমটষ্ট লোগট্লো অচবনোেবোবু! 
 

চিিট্র চিিট্র অচবনোট্ের মনটটও চছল টঠক এই সুট্রই বো াঁধ্ো, কচহট্লন, আর 

শসই চেবনোট্থর মুট্খ্র পোট্ন শচট্য় হোচসমুট্খ্ ব্বজজ্ঞোসো করো—হো াঁ গো, করট্ব নোচক 

িুচম এইরকম? শদট্ব নোচক আমোট্ক ফ্ো াঁচক? কি কথোই ি িোর পট্র হট্য় শগল 

আশুবোবু, চকন্তু এর শরেটুকু শেন আমোর কোট্নর মট্ধ্য এখ্নও বোজট্ছ। 
 

প্রিুযেট্র আশুবোবু হোচসয়ো শুধ্ু একটুখ্োচন মোথো নোচিট্লন। 
 

অচবনোে বচলট্লন, আর ওই চেবোনী নোমটুকু? এই চক কম চমটষ্ট আশুবোবু? 
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অেয় আর শেন সচহট্ি পোচরল নো, বচলল, আপনোরো অবোক করট্লন 

অচবনোেবোবু! িো াঁট্দর েো-চকছু সমস্তই চমটষ্ট-মধ্ুর। এমন চক চেবনোট্থর চনট্জর 

নোট্মর সট্ঙ্গ একটো ‘নী’ শেোগ করোট্িও মধ্ু ঝট্র পিট্লো? 

 

হট্রন্দ্র কচহল, শুধ্ু ‘নী’ শেোগ করোট্িই হয় নো অেয়বোবু। আপনোর স্ত্রীট্ক 

অেয়নী বট্ল ডোকট্লই চক মধ্ু ঝরট্ব? 

 

িোহোর কথো শুচনয়ো সকট্লই হোচসয়ো উটঠট্লন। এমন চক মট্নোরমোও পট্থর 

একধ্োট্র মুখ্ চফ্রোইয়ো হোচস শগোপন কচরল। 
 

অেয় শক্রোট্ধ্ চেপ্ত হইয়ো উটঠট্লন। গজমন কচরয়ো কচহট্লন, হট্রনবোবু, don’t 

you go too far. শকোন িদ্রমচহলোর সট্ঙ্গ এ-সকল স্ত্রীট্লোট্কর ইচঙ্গট্ি িুলনো 

করোট্কও আচম অিযে অপমোনকর মট্ন কচর, আপনোট্ক স্পষ্ট জোচনট্য় 

চদলোম। 
 

হট্রন্দ্র চুপ কচরয়ো রচহল। িকম করোও িোহোর স্বিোব নয়, চনট্জর কথো েুব্বক্ত চদয়ো 

সপ্রমোে করোও িোহোর অিযোস নয়। মোট্ঝ হইট্ি হঠোৎ চকছু একটো বচলয়োই 

এমচন নীরব হইয়ো থোট্ক শে, সহস্র শখ্ো াঁচোখ্ুাঁচচট্িও মুখ্ চদয়ো িোহোর কথো বোচহর 

করো েোয় নো। হইলও িোই। অেয় বোকী পথটো চেবোনীট্ক ছোচিয়ো হট্রন্দ্রট্ক 

লইয়ো পচিট্লন। শস শে িদ্রমচহলোট্ক িদ্রিোহীন কদে ম পচরহোস কচরয়োট্ছ, এবং 

চেবনোট্থর বেবমট্ি চববোহ-করো স্ত্রীর বোট্কয ও বযবহোট্র শে আচিজোট্িযর 

বোষ্পও নোই, বরঞ্চ, চেেো ও সংস্কোর জঘনয হীনিোরই পচরচোয়ক, ইহোই অিযে 

রূঢ়িোর সচহি বোরংবোর প্রচিপন্ন কচরট্ি কচরট্ি, গোচি আশুবোবুর দরজোয় 

আচসয়ো থোচমল। অচবনোে ও অনযোনয সকট্ল নোচময়ো শগট্ল হট্রন্দ্র-অেয়ট্ক 

শপৌৌঁছোইয়ো চদট্ি গোচি চচলয়ো শগল। 
 

আশুবোবু উচিগ্ন হইয়ো কচহট্লন, গোচির মট্ধ্য এাঁরো মোরোমোচর নো কট্রন। 
 

অচবনোে বচলট্লন, নো, শস িয় শনই। এ প্রচিচদট্নর বযোপোর, চকন্তু িোট্ি ওাঁট্দর 

বনু্ধ্ত্ব েুণ্ণ হয় নো। 

ঘট্রর মট্ধ্য চো খ্োইট্ি বচসয়ো আশুবোবু আট্স্ত আট্স্ত বচলট্লন, অেয়বোবুর 

প্রকৃচিটো বি কটঠন। ইহোর শচট্য় কটঠন কথো িো াঁহোর মুট্খ্ আচসি নো। সহসো 

শমট্য়র প্রচি চোচহয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, আচ্ছো মচে, কমট্লর সম্বট্ন্ধ্ শিোমোর 

পূট্ব মর ধ্োরেো চক আজ বদলোয় চন? 
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চকট্সর ধ্োরেো বোবো? 

 

এই শেমন,—এই শেমন— 

 

চকন্তু আমোর ধ্োরেো চনট্য় শিোমোট্দর চক হট্ব বোবো? 

 

চপিো চিরুব্বক্ত কচরট্লন নো। চিচন জোচনট্িন এই শমট্য়টটর চবরুট্দ্ধ মট্নোরমোর 

চচে অচিেয় চবমুখ্। ইহো িো াঁহোট্ক পীিো চদি, চকন্তু এ লইয়ো নূিন কচরয়ো 

আট্লোচনো কচরট্ি েোওয়ো শেমন অপ্রীচিকর, শিমচন চনষ্ফল। 
 

অকস্মোৎ অচবনোে বচলয়ো উটঠট্লন, চকন্তু একটো চবষট্য় আপনোরো শবোধ্ হয় 

শিমন কোন শদনচন। শস চেবনোট্থর শেষ কথোটো। কমট্লর সবটুকুই েচদ 

অপট্রর প্রচিধ্বচনমোত্রই হট্িো ি এ কথো চেবনোট্থর বলোর প্রট্য়োজন হি নো শে, 

শস শেন আপনোট্ক শ্রদ্ধো করট্ি শেট্খ্। এই বচলয়ো শস চনট্জও গিীর শ্রদ্ধোিট্র 

আশুবোবুর মুট্খ্র প্রচি দৃটষ্টপোি কচরয়ো কচহল, বোস্তচবক, বলট্ি চক, আপনোর 

মি িব্বক্তর পোত্রই বো সংসোট্র ক’জন আট্ছ? এিটুকু সোমোনয পচরচট্য়ই শে 

চেবনোথ এিবি সিযটো হৃদয়ঙ্গম করট্ি শপট্রট্ছ, শকবল, এরই জট্নয আচম 

িোর বহু অপরোধ্ েমো করট্ি পোচর, আশুবোবু। 
 

শুচনয়ো আশুবোবু বযস্ত হইয়ো উটঠট্লন। িো াঁহোর চবপুল কট্লবর লজ্জোয় শেন 

সঙ্কুচচি হইয়ো উটঠল। মট্নোরমো কৃিজ্ঞিোয় দুই চেু পূে ম কচরয়ো বক্তোর মুট্খ্র 

প্রচি মুখ্ িুচলয়ো বচলল, অচবনোেবোবু, এইখ্োট্নই িো াঁর সট্ঙ্গ িো াঁর স্ত্রীর সিযকোর 

প্রট্িদ। আজ জোচন, শসচদন কোপি এবং সোবোন চোওয়োর ছট্ল এই শমট্য়টট 

আমোট্ক শুধ্ু উপহোস কট্রই চগট্য়চছল, —িোর শসচদনকোর অচিনয় আচম 

বুঝট্ি পোচরচন,—চকন্তু সমস্ত ছলোকলো, সমস্ত চবদূ্রপই বযথ ম বোবো, শিোমোট্ক েচদ 

নো শস আজ সকট্লর বি বট্ল চচনট্ি শপট্র থোট্ক। 
 

আশুবোবু বযোকুল হইয়ো উটঠট্লন,—চক শে শিোরো সব বচলস মো? 

 

অচবনোে কচহট্লন, অচিেট্য়োব্বক্ত এর মট্ধ্য শকোথোও শনই আশুবোবু। েোবোর 

সমট্য় চেবনোথ এই কথোই িোর স্ত্রীট্ক বলবোর শচষ্টো কট্রচছল। আজ কথো শস 

কয়চন, চকন্তু িোর ঐ একটট কথোট্িই আমোর মট্ন হট্য়ট্ছ ওট্দর পরস্পট্রর 

মট্ধ্য এখ্োট্নই মস্ত মিট্িদ আট্ছ। 
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আশুবোবু বচলট্লন, শস েচদ থোট্ক ি চেবনোট্থরই শদোষ, কমট্লর নয়। 
 

মট্নোরমো হঠোৎ বচলয়ো উটঠল, িুচম চক শচোট্খ্ শে িোট্ক শদট্খ্ট্চো শস িুচমই 

জোট্নো বোবো। চকন্তু শিোমোর মি মোনুষট্ক শে শ্রদ্ধো করট্ি পোট্র নো, িোট্ক চক 

কখ্ট্নো েমো করো েোয়? 

 

আশুবোবু কনযোর মুট্খ্র চদট্ক চোচহয়ো বচলট্লন, শকন মো? আমোট্ক অশ্রদ্ধো 

করোর িোব ি িোর একটো আচরট্েও প্রকোে পোয়চন। 
 

চকন্তু শ্রদ্ধোও ি প্রকোে পোয়চন। 

আশুবোবু কচহট্লন, পোবোর কথোও নয় মচে। বরঞ্চ, শপট্লই িোর চমথযোচোর হট্িো। 

আমোর মট্ধ্য শে বস্তুটোট্ক শিোমরো েব্বক্তর প্রোচুে ম মট্ন কট্র চবস্মট্য় মুগ্ধ হও, ওর 

কোট্ছ শসটো চনছক েব্বক্তর অিোব। দুব মল মোনুষট্ক শস্নট্হর প্রশ্রট্য় িোলবোসো েোয়, 

এই কথোই আমোট্ক শস বট্লট্ছ, চকন্তু আমোর শে মলূয িোর কোট্ছ শনই, জবরদব্বস্ত 

িোই চদট্ি চগট্য় শস শিোমোট্কও শখ্ট্লো কট্রচন, চনট্জট্কও অপমোন কট্রচন। এই 

ি টঠক, এট্ি বযথো পোবোর ি চকছুই শনই মচে। 
 

এিেে পে মে অব্বজি অনযমনট্স্কর নযোয় চছল, এই কথোয় শস চোচহয়ো শদচখ্ল। 

শস চকছুই জোচনি নো, জোচনয়ো লইবোর অবকোেও হয় নোই। সমস্ত বযোপোরটোই 

িোহোর কোট্ছ ঝোপসো,—এখ্ন আশুবোবু েোহো বচলট্লন িোহোট্িও পচরষ্কোর চকছুই 

হইল নো, িবুও মন শেন িোহোর জোচগয়ো উটঠল। 
 

মট্নোরমো নীরব হইয়ো রচহল, চকন্তু অচবনোেবোবু উট্েজনোর সচহি ব্বজজ্ঞোসো 

কচরট্লন, িো হট্ল স্বোথ মিযোট্গর মূলয শনই বলুন? 

 

আশুবোবু হোচসট্লন, বচলট্লন, প্রশ্নটো টঠক অধ্যোপট্কর মি হল নো। েোই 

শহোক,—নো, িোর কোট্ছ শনই। 
 

িো হট্ল আত্মসংেট্মরও দোম শনই? 

 

িোর কোট্ছ শনই। সংেম শেখ্োট্ন অথ মহীন, শস শুধ্ু চনষ্ফল আত্মপীিন। আর, 

িোই চনট্য় চনট্জট্ক বি মট্ন করো শকবল আপনোট্ক ঠকোট্নো নয়, পৃচথবীট্ক 

ঠকোট্নো। িোর মুখ্ শথট্ক শুট্ন মট্ন হট্লো, কমল এই কথোটোই শকবল বলট্ি 
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চোয়। এই বচলয়ো চিচন েেকোল শমৌন থোচকয়ো কচহট্লন, চক জোচন শস শকোথো 

শথট্ক এ ধ্োরেো শপট্ল, চকন্তু হঠোৎ শুনট্ল িোরী চবস্ময় লোট্গ। 
 

মট্নোরমো বচলয়ো উটঠল,—চবস্ময় লোট্গ! সব মেরীট্র জ্বোলো ধ্ট্র নো? বোবো, কখ্ট্নো 

শকোন কথোই চক িুচম শজোর কট্র বলট্ি পোরট্ব নো? শে েো বলট্ব িোট্িই হো াঁ 

শদট্ব? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, হো াঁ ি চদইচন মো। চকন্তু চবরোগ-চবট্িষ চনট্য় চবচোর করট্ি 

শগট্ল শকবল এক পেই ঠট্ক নো, অনয পেও ঠট্ক। শে-সব কথো িোর মুট্খ্ 

আমরো গুাঁ ট্জ চদট্ি চোই, টঠক শসই কথোই কমল বট্লচন। শস েো বলট্ল িোর শমোট 

কথোটো শবোধ্ হয় এই শে, সুদীঘ ম সংস্কোট্র শে িত্ত্বট্ক আমরো রট্ক্তর মট্ধ্য চদট্য় 

সিয বট্ল শপট্য়চছ, শস শুধ্ু প্রট্শ্নর একটো চদক। অপর চদকও আট্ছ। শকবল 

শচোখ্ বুাঁট্জ মোথো নোিট্লই হট্ব শকন, মচে? 

 

মট্নোরমো বচলল, বোবো, িোরিবট্ষ ম এিকোল ধ্ট্র চক শস চদকটো শদখ্োবোর শলোক 

চছল নো? 

 

িোহোর চপিো একটুখ্োচন হোচসয়ো কচহট্লন, এ অিযে রোট্গর কথো মো। নইট্ল এ 

িুচম চনট্জই িোল কট্র জোন শে, শুধ্ু শকবল আমোট্দর শদট্েই নয়, শকোন শদট্েই 

মোনুট্ষর পূব মগোমীরো শেষ প্রট্শ্নর জবোব চদট্য় শগট্ছন এমন হট্িই পোট্র নো। িো 

হট্ল সৃটষ্ট শথট্ম শেি। এর চলোর আর শকোন অথ ম থোকট্িো নো। 
 

হঠোৎ িো াঁহোর শচোট্খ্ পচিল অব্বজি একদৃট্ষ্ট চোচহয়ো আট্ছ। বচলট্লন, িুচম শবোধ্ 

কচর চকছুই বুঝট্ি পোরট্চো নো,—নো? 

অব্বজি ঘোি নোচিট্ল আশুবোবু ঘটনোটো আনুপূচব মক চববৃি কচরয়ো কচহট্লন, 

অেয় চক শে পচবত্র শহোমকুট্ণ্ডর আগুন শজ্বট্ল চদট্লন, শলোট্ক শচট্য় শদখ্ট্ব 

চক, ধ্ুাঁয়োর জ্বোলোয় শচোখ্ খ্ুলট্িই পোরট্ল নো। অথচ, মজো হল এই শে, আমোট্দর 

মোমলো হট্লো চেবনোট্থর চবরুট্দ্ধ, আর দণ্ড চদলোম কমলট্ক। চিচন চছট্লন 

এখ্োনকোর একজন অধ্যোপক, মদ খ্োবোর অপরোট্ধ্ শগল িো াঁর চোকচর, রুগ্নো 

স্ত্রীট্ক িযোগ কট্র ঘট্র আনট্লন কমলট্ক। বলট্লন, চববোহ হট্য়ট্ছ বেবমট্ি,—

অেয়বোবু চিিট্র চিিট্র সংবোদ আচনট্য় জোনট্লন, সব ফ্ো াঁচক। ব্বজজ্ঞোসো করো 

হট্লো, শমট্য়টট চক িদ্রঘট্রর? চেবনোথ বলট্লন, শস িো াঁট্দর বোচির দোসীর কনযো। 

প্রশ্ন করো হট্লো, শমট্য়টট চক চেচেিো? চেবনোথ জবোব চদট্লন, চেেোর জট্নয 

চববোহ কট্রন চন, কট্রট্ছন রূট্পর জট্নয। শেোন কথো। কমট্লর অপরোধ্ আচম 
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শকোথোও খ্ুাঁট্জ পোইট্ন অব্বজি, অথচ িোট্কই দূর কট্র চদলোম আমরো সকল 

সংসগ ম শথট্ক। আমোট্দর ঘৃেোটো পিট্লো চগট্য় িোর পট্রই সব শচট্য় শবেী। আর 

এই হট্লো সমোট্জর সুচবচোর! 
 

মট্নোরমো কচহল, িোট্ক চক সমোট্জর মট্ধ্য শডট্ক আনট্ি চোও বোবো? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, আচম চোইট্লই হট্ব শকন মো? সমোট্জ অেয়বোবুরোও ি 

আট্ছন, িো াঁরোই ি প্রবল পে? 

 

শমট্য় ব্বজজ্ঞোসো কচরল, িুচম একলো হট্ল শডট্ক আনট্ি শবোধ্ হয়? 

 

চপিো িোহোর স্পষ্ট জবোব চদট্লন নো, কচহট্লন, ডোকট্ি শগট্লই চক সবোই আট্স 

মো? 

 

অব্বজি বচলল, আিে ম এই শে, আপনোর মট্ির সট্ঙ্গই িো াঁর সবট্চট্য় চবট্রোধ্, 

অথচ আপনোরই শস্নহ শপট্য়ট্ছন চিচন সবট্চট্য় শবেী। 
 

অচবনোে বচলট্লন, িোর কোরে আট্ছ অব্বজিবোবু। কমট্লর আমরো চকছুই 

জোচনট্ন, জোচন শুধ্ু িোর চবেট্বর মিটোট্ক। আর জোচন িোর অখ্ণ্ড মন্দ 

চদকটোট্ক। িোই িোর কথো শুনট্ল আমোট্দর িয়ও হয়, রোগও হয়। িোচব, এইবোর 

শগল বুব্বঝ সব। 
 

আশুবোবুট্ক উট্দ্দে কচরয়ো কচহট্লন, ওাঁর চনষ্পোপ শদহ, চনষ্কলুষ মন, সট্ন্দট্হর 

ছোয়োও পট্ি নো, িট্য়রও দোগ লোট্গ নো। মহোট্দট্বর িোট্গয চবষই বো চক, আর 

অমৃিই বো চক, গলোট্িই আটকোট্ব, উদরস্থ হট্ব নো। শদবিোর দলই আসুক, আর 

বদিযদোনোট্িই চঘট্র ধ্রুক, চনচল মপ্ত চনচব মকোর চচে,—শুধ্ু বোট্ি কোবু নো করট্লই 

উচন খ্ুেী। চকন্তু আমোট্দর ি— 

 

কথো শেষ হইল নো, আশুবোবু অকস্মোৎ দুই হোি িুচলয়ো িো াঁহোট্ক থোমোইয়ো চদয়ো 

কচহট্লন, আর চিিীয় কথোটট উচ্চোরে করট্বন নো অচবনোেবোবু, আপনোর পোট্য় 

পচি। চনরবব্বচ্ছন্ন একটট েুগ চবট্লট্ি কোটটট্য় এট্সচছ, শসখ্োট্ন চক কট্রচছ, নো 

কট্রচছ, চনট্জরই মট্ন শনই, অেট্য়র কোট্ন শগট্ল আর রট্ে থোকট্ব নো। 

এট্কবোট্র নোিী-নেত্র শটট্ন বোর কট্র আনট্ব। িখ্ন? 

 

অচবনোে সচবস্মট্য় কচহট্লন, আপচন চক চবট্লট্ি চগট্য়চছট্লন নোচক? 
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আশুবোবু বচলট্লন, হো াঁ, শস দুষ্কোে ম হট্য় শগট্ছ। 
 

মট্নোরমো কচহল, শছট্লট্বলো শথট্ক বোবোর সমস্ত এডুট্কেনটোই হট্য়ট্ছ 

ইট্য়োট্রোট্প। বোবো বযোচরস্টোর। বোবো ডক্টর। 

অচবনোে কচহট্লন, বট্লন চক? 

 

আশুবোবু শিমচনিোট্বই বচলয়ো উটঠট্লন, িয় শনই, িয় শনই প্রট্ফ্সর, সমস্ত 

িুট্ল শগচছ। দীঘ মকোল েোেোবরবৃচে অবলম্বন কট্র শমট্য় চনট্য় এখ্োট্ন শসখ্োট্ন 

শটোল শফ্ট্ল শবিোই, ঐ েো বলট্লন সমস্ত চচেিলটো এট্কবোট্র ধ্ুট্য়মুট্ছ চনষ্পোপ 

চনষ্কলুষ হট্য় শগট্ছ। ছোপট্ছোপ শকোথোও চকছু বোকী শনই। শস েোই শহোক, দয়ো কট্র 

বযোপোরটো শেন আর অেয়বোবুর শগোচর করট্বন নো। 
 

অচবনোে হোচসয়ো বচলট্লন, অেয়ট্ক আপনোর িোরী িয়? 

 

আশুবোবু িৎেনোৎ স্বীকোর কচরয়ো কচহট্লন, হো াঁ। এট্ক বোট্ির জ্বোলোয় বো াঁচচট্ন, 

িোট্ি ওাঁর শকৌিূহল জোগ্রি হট্ল এট্ক্কবোট্র মোরো েোব। 
 

মট্নোরমো রোচগয়োও হোচসয়ো শফ্চলল, বচলল, বোবো, এ শিোমোর বি অনযোয়। 
 

বোবো বচলট্লন, অনযোয় শহোক মো, আত্মরেোয় সকট্লরই অচধ্কোর আট্ছ। 
 

শুচনয়ো সকট্লই হোচসট্ি লোচগল; মট্নোরমো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আচ্ছো বোবো, 

মোনুট্ষর সমোট্জ অেয়বোবুর মি শলোট্কর চক প্রট্য়োজন শনই িুচম মট্ন কর? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, শিোমোর ঐ প্রট্য়োজন েেটোই শে সংসোট্র সবট্চট্য় 

শগোলট্মট্ল বস্তু, মো। আট্গ ওর চনষ্পচে শহোক, িট্ব শিোমোর প্রট্শ্নর েথোথ ম উের 

শদওয়ো েোট্ব। চকন্তু শস ি হবোর নয়, িোই চচরকোলই এই চনট্য় িকম চট্লট্ছ, 

মীমোংসো আর হট্লো নো। 
 

মট্নোরমো েুণ্ণ হইয়ো কচহল, িুচম সব কথোর জবোবই এমচন এচিট্য় চট্ল েোও 

বোবো, কখ্ট্নো স্পষ্ট কট্র চকছু বল নো। এ শিোমোর বি অনযোয়। 
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আশুবোবু হোচসমুট্খ্ কচহট্লন, স্পষ্ট কট্র বলবোর মি চবট্দয-বুব্বদ্ধ শিোর বোট্পর 

শনই মচে,—শস শিোর কপোল। এখ্ন খ্োমকো আমোর ওপর রোগ করট্ল চলট্ব 

শকন বলি? 

 

অব্বজি হঠোৎ উটঠয়ো দো াঁিোইয়ো কচহল, মোথোটো একটু ধ্ট্রট্ছ, বোইট্র বোইট্র 

খ্োচনক ঘুট্র আচস শগ। 
 

আশুবোবু বযস্ত হইয়ো বচলট্লন, মোথোর অপরোধ্ শনই বোবো, চকন্তু এই চহট্ম? এই 

অন্ধ্কোট্র? 

 

দচেট্ের একটো শখ্োলো জোনোলো চদয়ো অট্নকখ্োচন চস্নগ্ধ শজযোৎস্নো নীট্চর 

কোট্প মট্টর উপর ছিোইয়ো পচিয়োচছল, অব্বজি শসইচদট্ক িো াঁহোর দৃটষ্ট আকৃষ্ট 

কচরয়ো কচহল, চহম হয়ি একটু পিট্চ, চকন্তু অন্ধ্কোর শনই। েোই, একটু ঘুট্র 

আচস। 
 

চকন্তু শহাঁট্ট শবচিট্য়ো নো! 
 

নো, গোচিট্িই েোট্বো। 
 

গোচির ঢোকনোটো িুট্ল চদট্য়ো অব্বজি, শেন চহম লোট্গ নো। 
 

অব্বজি সম্মি হইল। আশুবোবু বচলট্লন, িো হট্ল অচবনোেবোবুট্কও অমচন 

শপৌৌঁট্ছ চদট্য় শেট্য়ো। চকন্তু, চফ্রট্ি শেন শদচর নো হয়। 
 

আচ্ছো, বচলয়ো অব্বজি অচবনোেবোবুট্ক সট্ঙ্গ কচরয়ো বোচহর হইয়ো শগট্ল আশুবোবু 

মৃদু হোসয কচরয়ো কচহট্লন, এ শছট্লর শমোটট্র শঘোরো বোচিক শদখ্চচ এখ্ট্নো 

েোয়চন। এ ঠোণ্ডোয় চলট্লো শবিোট্ি। 
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আট 

 

চদন-পট্নট্রো পট্রর কথো। সন্ধ্যো হইট্ি চবলম্ব নোই, অব্বজি আশুবোবু ও 

মট্নোরমোট্ক অচবনোেবোবুর বোটীট্ি নোমোইয়ো চদয়ো একোকী ভ্রমট্ে বোচহর 

হইয়োচছল। এমন শস প্রোয়ই কচরি। শে পথটো েহট্রর উের হইট্ি আচসয়ো 

কট্লট্জর সম্মুখ্ চদয়ো চকছুদূর পে মে চগয়ো শসোজো পব্বিট্ম চচলয়ো চগয়োট্ছ 

িোহোরই একটো চনরোলো জোয়গোয় সহসো উচ্চ নোরীকট্ণ্ঠ চনট্জর নোম শুচনয়ো 

অব্বজি চমচকয়ো গোচি থোমোইয়ো শদচখ্ল, চেবনোট্থর স্ত্রী কমল। পট্থর ধ্োট্র 

িোঙ্গোট্চোরো পুরোিন কোট্লর একটো চিিল বোচি, সুমুট্খ্ একটুখ্োচন শিমচন 

শ্রীহীন ফু্ট্লর বোগোন,—িোহোরই একধ্োট্র দো াঁিোইয়ো কমল হোি িুচলয়ো 

ডোচকট্িট্ছ। শমোটর থোচমট্ি শস কোট্ছ আচসল, কচহল, আর একচদন আপচন 

এমচন একলো েোব্বচ্ছট্লন, আচম কি ডোকলোম, চকন্তু শুনট্ি শপট্লন নো। পোট্বন 

চক কট্র? বোপ্ শর বোপ্! শে শজোট্র েোন,—শদখ্ট্ল মট্ন হয় শেন দম বন্ধ্ হট্য় 

েোট্ব। আপনোর িয় কট্র নো? 

 

অব্বজি গোচি হইট্ি নীট্চ নোচময়ো দো াঁিোইল, কচহল, আপচন একলো শে? 

চেবনোথবোবু বক? 

 

কমল বচলল, চিচন বোচি শনই। চকন্তু আপচনই বো একোকী শবচরট্য়ট্ছন শকন? 

শসচদনও শদট্খ্চছলোম সট্ঙ্গ শকউ চছল নো। 
 

অব্বজি কচহল, নো। এ কয়চদন আশুবোবুর েরীর িোল চছল নো, িোই িো াঁরো শকউ 

বোর হনচন। আজ িো াঁট্দর অচবনোেবোবুর ওখ্োট্ন নোচমট্য় চদট্য় আচম শবিোট্ি 

শবচরট্য়চছ। সন্ধ্যোট্বলো চকছুট্িই আচম ঘট্র থোকট্ি পোচরট্ন। 
 

কমল কচহল, আচমও নো। চকন্তু পোচরট্ন বলট্লই ি হয় নো,—গরীবট্দর অট্নক 

চকছুই সংসোট্র পোরট্ি হয়। এই বচলয়ো শস অব্বজট্ির মুট্খ্র পোট্ন চোচহয়ো হঠোৎ 

বচলয়ো উটঠল, শনট্বন আমোট্ক সট্ঙ্গ কট্র? একটুখ্োচন ঘুট্র আসট্বো। 
 

অব্বজি মুেচকট্ল পচিল। সট্ঙ্গ আজ শসোফ্োর পে মে চছল নো, চেবনোথবোবুও গটৃ্হ 

নোই িোহো পূট্ব মই শুচনয়োট্ছ, চকন্তু প্রিযোখ্যোন কচরট্িও বোচধ্ল। একটুখ্োচন চিধ্ো 

কচরয়ো কচহল, এখ্োট্ন আপনোর সঙ্গী-সোথী বুব্বঝ শকউ শনই? 
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কমল কচহল, শেোন কথো! সঙ্গী-সোথী পোব শকোথোয়? শদখ্ুন নো শচট্য় একবোর 

পল্লীর দেো। েহট্রর বোইট্র বলট্লই হয়,—সোহগঞ্জ নো চক নোম, শকোথোও 

কোছোকোচছ শবোধ্ কচর একটো চোমিোর কোরখ্োনো আট্ছ,—আমোর প্রচিট্বেী ি 

শুধ্ু মুচচরো। কোরখ্োনোয় েোয় আট্স, মদ খ্োয়, সোরো রোি হল্লো কট্র,—এই ি 

আমোর পোিো। 
 

অব্বজি ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এচদট্ক িদ্রট্লোক বুব্বঝ শনই? 

 

কমল বচলল, শবোধ্ হয় নো। আর থোকট্লই বো চক—আমোট্ক িোরো বোচিট্ি শেট্ি 

শদট্ব শকন? িো হট্ল ি,—মোট্ঝ মোট্ঝ েখ্ন বড্ড একলো মট্ন হয়,—িখ্ন 

আপনোট্দর ওখ্োট্নও শেট্ি পোরিোম। বচলট্ি বচলট্ি শস গোচির শখ্োলো দরজো 

চদয়ো চনট্জই চিিট্র চগয়ো বচসল; কচহল, আসুন, আচম অট্নকচদন শমোটট্র 

চচিচন। আজ চকন্তু আমোট্ক অট্নকদূর পে মে শবচিট্য় আনট্ি হট্ব। 

চক করো উচচি অব্বজি িোচবয়ো পোইল নো, সট্কোট্চর সচহি কচহল, শবেী দূট্র 

শগট্ল রোব্বত্র হট্য় শেট্ি পোট্র। চেবনোথবোবু বোচি চফ্ট্র আপনোট্ক শদখ্ট্ি নো 

শপট্ল হয়ি চকছু মট্ন করট্বন। 
 

কমল বচলল, নোঃ,—মট্ন করবোর চকছু শনই। 
 

অব্বজি কচহল, িো হট্ল ড্রোইিোট্রর পোট্ে নো বট্স শিিট্র বসুন নো? 

 

কমল বচলল, ড্রোইিোর ি আপচন চনট্জ। কোট্ছ নো বসট্ল গল্প করব চক কট্র? 

অিদূট্র চপছট্ন বট্স বুব্বঝ মুখ্ বুট্জ েোওয়ো েোয়? আপচন উঠুন, আর শদচর 

করট্বন নো। 
 

অব্বজি উটঠয়ো বচসয়ো গোচি ছোচিয়ো চদল। পথ সুন্দর এবং চনজমন, কদোচচৎ এক-

আধ্জট্নর শদখ্ো পোওয়ো েোয়,—এইমোত্র। গোচির দ্রুিট্বগ ক্রমেঃ দ্রুিির হইয়ো 

উটঠল, কমল কচহল, আপচন শজোট্র গোচি চোলোট্িই িোলবোট্সন, নো? 

 

অব্বজি বচলল, হো াঁ। 
 

িয় কট্র নো? 

 

নো। আমোর অিযোস আট্ছ। 
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অিযোসই সব। এই বচলয়ো কমল একমুহিূ ম শমৌন থোচকয়ো কচহল, চকন্তু আমোর ি 

অিযোস শনই, িবু এই আমোর িোল লোগট্চ। শবোধ্ হয় স্বিোব, নো? 

 

অব্বজি কচহল, িো হট্ি পোট্র। 
 

কমল কচহল, চনিয়। অথচ এর চবপদ আট্ছ। েোরো চট্ি িোট্দরও, আর েোরো 

চোপো পট্ি িোট্দরও,—নো? 

 

অব্বজি কচহল, নো, চোপো পিট্ব শকন? 

 

কমল কচহল, পিট্লই বো অব্বজিবোবু! দ্রুিট্বট্গর িোরী একটো আনন্দ আট্ছ। 

গোচিরই বো চক, আর এই জীবট্নরই বো চক! চকন্তু েোরো িীিু শলোক িোরো পোট্র নো। 

সোবধ্োট্ন ধ্ীট্র ধ্ীট্র চট্ল। িোট্ব পথ হো াঁটোর দুঃখ্টো শে বো াঁচট্লো এই িোট্দর শঢর। 

পথটোট্ক ফ্ো াঁচক চদট্য়ই িোরো খ্ুেী, চনট্জট্দর ফ্ো াঁচকটো শটরও পোয় নো। টঠক নো 

অব্বজিবোবু? 

 

কথোটো অব্বজি বুব্বঝট্ি পোচরল নো, বচলল, এর মোট্ন? 

 

কমল িোহোর মুট্খ্র পোট্ন চোচহয়ো একটুখ্োচন হোচসল। েট্েক পট্র মোথো নোচিয়ো 

বচলল, মোট্ন শনই। এমচন। 
 

কথোটো শস শে বুঝোইয়ো বচলট্ি চোট্হ নো, এইটুকুই শুধ্ু বুঝো শগল, আর চকছু নো। 
 

অন্ধ্কোর গোঢ়ির হইয়ো আচসট্িট্ছ। অব্বজি চফ্চরট্ি চোচহল, কমল কচহল, এরই 

মট্ধ্য? চলুন আর একটু েোই। 
 

অব্বজি কচহল, অট্নকদূট্র এট্স পট্িচচ। চফ্রট্ি রোি হট্ব। 
 

কমল বচলল, হলই বো। 
 

চকন্তু চেবনোথবোবু হয়ি চবরক্ত হট্বন। 
 

কমল জবোব চদল, হট্লনই বো। 
 

অব্বজি মট্ন মট্ন চবব্বস্মি হইয়ো বচলল, চকন্তু আশুবোবুট্দর বোচি চফ্চরট্য় চনট্য় 

শেট্ি হট্ব, চবলম্ব হট্ল িোল হট্ব নো। 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

 

কমল প্রিুযেট্র কচহল, আগ্রো েহট্র ি গোচির অিোব শনই, িো াঁরো অনোয়োট্স 

শেট্ি পোরট্বন। চলুন, আট্রো একটু। এমচন কচরয়ো কমল শেন িোহোট্ক শজোর 

কচরয়োই চনরের সম্মুট্খ্র চদট্ক শঠচলয়ো লইয়ো েোইট্ি লোচগল। 
 

ক্রমেঃ শলোকচবরল পথ একোে জনহীন ও রোব্বত্রর অন্ধ্কোর প্রগোঢ় হইয়ো উটঠল, 

চোচরচদট্কর চদগে-চবস্িৃি প্রোের চনরচিেয় স্তি। অব্বজি হঠোৎ একসমট্য় 

উচিগ্ন-চচট্ে গোচির গচিট্রোধ্ কচরয়ো বচলল, আর নো, চফ্চর চলুন। 

কমল কচহল, চলুন। 
 

চফ্চরবোর পট্থ শস ধ্ীট্র ধ্ীট্র বচলল, িোবচছলোম, চমট্থযর সট্ঙ্গ রফ্ো করট্ি চগট্য় 

জীবট্নর কি অমূলয সম্পদই নো মোনুট্ষ নষ্ট কট্র। আমোট্ক একলো চনট্য় শেট্ি 

আপনোর কি সট্কোচই নো হট্য়চছল, আচমও েচদ শসই িট্য়ই শপচছট্য় শেিোম, 

এমন আনন্দটট ি অদৃট্ষ্ট ঘটি নো। 
 

অব্বজি কচহল, চকন্তু শেষ পে মে নো শদট্খ্ চনিয় কট্র ি চকছুই বলো েোয় নো। 

চফ্ট্র চগট্য় আনট্ন্দর পচরবট্িম চনরোনন্দও ি অদৃট্ষ্ট শলখ্ো থোকট্ি পোট্র। 
 

কমল কচহল, এই অন্ধ্কোর চনজমন পট্থ একলো আপনোর পোট্ে বট্স ঊধ্ব মশ্বোট্স 

কি দূট্রই নো শবচিট্য় এলোম। আজ আমোর চক িোলই শে শলট্গট্ছ িো আর 

বলট্ি পোচরট্ন। 
 

অব্বজি বুব্বঝল কমল িোহোর কথোয় কোন শদয় নোই,—শস শেন চনট্জর কথো 

চনট্জট্কই বচলয়ো চচলট্িট্ছ। শুচনয়ো লজ্জো পোইবোর মি হয়ি সিযই ইহোট্ি 

চকছুই নোই, িবুও প্রথমটো শস শেন সঙ্কুচচি হইয়ো উটঠল। ওই শমট্য়টটর সম্বট্ন্ধ্ 

চবরুদ্ধ কল্পনো ও অশুি জনশ্রুচির অচিচরক্ত শবোধ্ হয় শকহই চকছু জোট্ন নো,—

েোহো জোট্ন িোহোরও হয়ি অট্নকখ্োচন চমথযো,—এবং সিয েোহো আট্ছ িোহোট্িও 

হয়ি অসট্িযর ছোয়ো এমচন শঘোরোট্লো হইয়ো পচিয়োট্ছ শে চচচনয়ো লইবোর পথ 

নোই। ইচ্ছো কচরট্ল েোচোই কচরয়ো েোহোরো চদট্ি পোট্র িোহোরো শদয় নো, শেন 

সমস্তটোই িোহোট্দর কোট্ছ এট্কবোট্র চনছক পচরহোস। 
 

অব্বজি চুপ কচরয়ো আট্ছ, ইহোট্িই কমট্লর শেন শচিনো হইল। কচহল, িোল 

কথো, চক বলচছট্লন, চফ্ট্র চগট্য় আনট্ন্দর বদট্ল চনরোনন্দ অদৃট্ষ্ট শলখ্ো থোকট্ি 

পোট্র? পোট্র বব চক! 
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অব্বজি কচহল, িো হট্ল? 

 

কমল বচলল, িো হট্লও এ প্রমোে হয় নো, শে আনন্দ আজ শপলোম িো পোইচন! 
 

এবোর অব্বজি হোচসল। বচলল, শস প্রমোে হয় নো, চকন্তু এ প্রমোে হয় শে আপচন 

িোচকমক কম নয়। আপনোর সট্ঙ্গ কথোয় শপট্র ওঠো িোর। 
 

অথ মোৎ েোট্ক বট্ল কূট-িোচকমক, িোই আচম? 

 

অব্বজি কচহল, নো, িো নয়, চকন্তু শেষ ফ্ল েোর দুঃট্খ্ই শেষ হয় িোর শগোিোর 

চদট্ক েি আনন্দই থোক, িোট্ক সিযকোর আনন্দট্িোগ বলো চট্ল নো। এ ি 

আপচন চনিয়ই মোট্নন? 

 

কমল বচলল, নো, আচম মোচনট্ন। আচম মোচন, েখ্ন শেটুকু পোই িোট্কই শেন 

সচিয বট্ল শমট্ন চনট্ি পোচর। দুঃট্খ্র দোহ শেন আমোর চবগি-সুট্খ্র 

চেচেরচবন্দগুুচলট্ক শুট্ষ শফ্লট্ি নো পোট্র। শস েি অল্পই শহোক, পচরমোে িোর 

েি িুচ্ছই সংসোট্র গেয শহোক, িবুও শেন নো িোট্ক অস্বীকোর কচর। একচদট্নর 

আনন্দ শেন নো আর একচদট্নর চনরোনট্ন্দর কোট্ছ লজ্জোট্বোধ্ কট্র। এই বচলয়ো 

শস েেকোল স্তি থোচকয়ো কচহল, এ জীবট্ন সুখ্-দুঃট্খ্র শকোনটোই সচিয নয় 

অব্বজিবোবু, সচিয শুধ্ু িোর চঞ্চল মুহিূ মগুচল, সচিয শুধ্ু িোর চট্ল েোওয়োর 

ছন্দটুকু। বুব্বদ্ধ এবং হৃদয় চদট্য় এট্ক পোওয়োই ি সচিযকোর পোওয়ো। এই চক টঠক 

নয়? 

 

এ প্রট্শ্নর উের অব্বজি চদট্ি পোচরল নো, চকন্তু িোহোর মট্ন হইল অন্ধ্কোট্রও 

অপট্রর দুই চেু একোে আগ্রট্হ িোহোর প্রচি চোচহয়ো আট্ছ। শস শেন চনব্বিি 

চকছু একটো শুচনট্ি চোয়। 
 

বক জবোব চদট্লন নো? 

 

আপনোর কথোগুট্লো শবে স্পষ্ট বুঝট্ি পোরলোম নো। 

পোরট্লন নো? 

 

নো। 
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একটো চোপো চনশ্বোস পচিল। িোহোর পট্র কমল ধ্ীট্র ধ্ীট্র বচলল, িোর মোট্ন স্পষ্ট 

শবোঝবোর এখ্ট্নো আপনোর সময় আট্সচন। েচদ কখ্ট্নো আট্স আমোট্ক চকন্তু 

মট্ন করট্বন। করট্বন ি? 

 

অব্বজি কচহল, করব। 
 

গোচি আচসয়ো শসই িোঙ্গো ফু্লবোগোট্নর সম্মুট্খ্ থোচমল। অব্বজি িোর খ্ুচলয়ো 

চনট্জ রোস্তোয় আচসয়ো দো াঁিোইল, বোটীর চদট্ক চোচহয়ো কচহল, শকোথোও এিটুকু 

আট্লো শনই, সবোই শবোধ্ হয় ঘুচমট্য় পট্িট্চ। 
 

কমল নোচমট্ি নোচমট্ি কচহল, শবোধ্ হয়। 
 

অব্বজি কচহল, শদখ্ুন ি আপনোর অনযোয়। কোউট্ক জোচনট্য় শগট্লন নো, 

চেবনোথবোবু নো জোচন কি দুিমোবনোই শিোগ কট্রট্ছন। 
 

কমল কচহল, হো াঁ। দুিমোবনোর িোট্র ঘুচমট্য় পট্িট্ছন। 
 

অব্বজি ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এই অন্ধ্কোট্র েোট্বন চক কট্র? গোচিট্ি একটো 

হোিলণ্ঠন আট্ছ, শসটো শজ্বট্ল চনট্য় সট্ঙ্গ েোট্বো? 

 

কমল অিযে খ্ুেী হইয়ো কচহল, িো হট্ল ি বো াঁচচ অব্বজিবোবু। আসুন, আসুন, 

আপনোট্ক একটুখ্োচন চো খ্োইট্য় চদই। 
 

অব্বজি অনুনট্য়র কট্ণ্ঠ কচহল, আর েো হুকুম করুন পোলন করব, চকন্তু এি 

রোট্ত্র চো খ্োবোর আট্দে করট্বন নো। চলুন, আপনোট্ক শপৌৌঁট্ছ চদট্য় আসচচ। 
 

সদর দরজোয় হোি চদট্িই খ্ুচলয়ো শগল। চিিট্রর বোরোন্দোয় একজন চহন্দসু্থোনী 

দোসী ঘুমোইট্িচছল, মোনুট্ষর সোিো পোইয়ো উটঠয়ো বচসল। বোচিটট চিিল। উপট্র 

শছোট শছোট গুটট-দুই ঘর। অচিেয় সকীে ম চসাঁচির নীট্চ চমটচমট কচরয়ো একটট 

হোচরট্কন লণ্ঠন জ্বচলট্িট্ছ, শসইটট হোট্ি কচরয়ো কমল িোহোট্ক উপট্র আহ্বোন 

কচরট্ি অব্বজি সট্কোট্চ বযোকুল হইয়ো বচলল, নো, এখ্ন েোই। রোি অট্নক হট্লো। 
 

কমল ব্বজদ কচরয়ো কচহল, শস হট্ব নো, আসুন। 
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অব্বজি িথোচপ চিধ্ো কচরট্িট্ছ শদচখ্য়ো শস বচলল, আপচন িোবট্চন এট্ল 

চেবনোথবোবুর কোট্ছ িোরী লজ্জোর কথো। চকন্তু নো এট্ল শে আমোর লজ্জো আরও 

শঢর শবেী এ িোবট্চন নো শকন? আসুন। নীট্চ শথট্ক এমন অনোদট্র আপনোট্ক 

শেট্ি চদট্ল রোট্ত্র আচম ঘুট্মোট্ি পোরট্বো নো। 
 

অব্বজি উটঠয়ো আচসয়ো শদচখ্ল ঘট্র আসবোব নোই বচলট্লই হয়। একখ্োচন অল্প 

মূট্লযর আরোম-শকদোরো, একটট শছোট শটচবল, একটট টুল, শগোটো-চিট্নক শিোরঙ্গ, 

একধ্োট্র একখ্োচন পুরোট্নো শলোহোর খ্োট্টর উপর চবছোনো-বোচলে গোদো কচরয়ো 

রোখ্ো,—শেন, সোধ্োরেিঃ িোহোট্দর প্রট্য়োজন নোই এমচন একটো লক্ষ্মীছোিো িোব। 

ঘর েূনয,—চেবনোথবোবু নোই। 
 

অব্বজি চবব্বস্মি হইল, চকন্তু মট্ন মট্ন িোরী একটো স্বব্বস্ত শবোধ্ কচরয়ো কচহল, বক 

চিচন ি এখ্ট্নো আট্সন চন? 

 

কমল কচহল, নো। 
 

অব্বজি বচলল, আজ শবোধ্ হয় আমোট্দর ওখ্োট্ন িো াঁর গোন-বোজনো খ্ুব শজোট্রই 

চলট্চ। 
 

চক কট্র জোনট্লন? 

 

কোল-পরশু দু’চদন েোনচন। আজ হোট্ি শপট্য় আশুবোবু হয়ি সমস্ত েচিপূরে 

কট্র চনট্চ্চন। 
 

কমল প্রশ্ন কচরল, শরোজ েোন, এ দু’চদন েোনচন শকন? 

 

অব্বজি কচহল, শস খ্বর আমোট্দর শচট্য় আপচন শবেী জোট্নন। সম্ভবিঃ, 

আপচন শছট্ি শদনচন বট্লই চিচন শেট্ি পোট্রন চন। নইট্ল শস্বচ্ছোয় গরহোব্বজর 

হট্য়ট্ছন এ ি িো াঁট্ক শদট্খ্ চকছুট্িই মট্ন হয় নো। 

কমল কট্য়ক মুহিূ ম িোহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো থোচকয়ো অকস্মোৎ হোচসয়ো উটঠল। 

কচহল, শক জোট্ন চিচন ওখ্োট্ন েোন গোন-বোজনো করট্ি! বোস্তচবক, মোনুষট্ক 

জবরদব্বস্ত ধ্ট্র রোখ্ো বি অনযোয়, নো? 

 

অব্বজি বচলল, চনিয়। 
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কমল কচহল, উচন িোল শলোক িোই। আচ্ছো, আপনোট্ক েচদ শকউ ধ্ট্র রোখ্ট্িো, 

থোকট্িন? 

 

অব্বজি বচলল, নো। িো ছোিো আমোট্ক ধ্ট্র রোখ্বোর ি শকউ শনই। 
 

কমল হোচসমুট্খ্ বোর দুই-চিন মোথো নোচিয়ো বচলল, ঐ ি মুেচকল। ধ্ট্র রোখ্বোর 

শক শে শকোথোয় লুচকট্য় থোট্ক জোনবোর শজো শনই। এই শে আচম সন্ধ্যো শথট্ক 

আপনোট্ক ধ্ট্র শরট্খ্চচ িো শটরও পোনচন। থোক থোক, সব কথোর িকম কট্রই বো 

হট্ব চক? চকন্তু কথোয় কথোয় শদচর হট্য় েোট্চ্চ, েোই, আচম ও-ঘর শথট্ক চো বিচর 

কট্র আচন। 
 

আর একলোটট আচম চুপ কট্র বট্স থোকট্বো? শস হট্বো নো। 
 

হবোর দরকোর চক। এই বচলয়ো কমল সট্ঙ্গ কচরয়ো িোহোট্ক পোট্ের ঘট্র আচনয়ো 

একখ্োচন নূিন আসন পোচিয়ো চদয়ো কচহল, বসুন। চকন্তু চবচচত্র এই দুচনয়োর 

বযোপোর অব্বজিবোবু। শসচদন এই আসনখ্োচন পছন্দ কট্র শকনবোর সমট্য় 

শিট্বচছলোম একজনট্ক বসট্ি চদট্য় বলট্বো,—চকন্তু শস ি আর আর-

একজনট্ক বলো েোয় নো অব্বজিবোবু,—িবুও আপনোট্ক বসট্ি ি চদলোম। অথচ, 

কিটুকু সমট্য়রই বো বযবধ্োন! 
 

ইহোর অথ ম শে চক িোচবয়ো পোওয়ো দোয়। হয়ি অচিেয় সহজ, হয়ি িট্িোচধ্ক 

দুরূহ। িথোচপ অব্বজি লজ্জোয় রোঙ্গো হইয়ো উটঠল। বচলট্ি চগয়ো িোহোর মুট্খ্ 

বোচধ্ল, িবুও কচহল, িো াঁট্কই বো বসট্ি শদনচন শকন? 

 

কমল কচহল, এই ি মোনুট্ষর মস্ত িুল। িোট্ব সবই বুব্বঝ িোট্দর চনট্জর হোট্ি 

চকন্তু শকোথোয় বট্স শে শক সমস্ত চহট্সব ওলট-পোলট কট্র শদয়, শকউ িোর সন্ধ্োন 

পোয় নো। আপনোর চোট্য় চক শবেী চচচন শদব? 

 

অব্বজি কচহল, চদন। চচচন আর দুট্ধ্র শলোট্িই আচম চো খ্োই, নইট্ল ওট্ি আমোর 

শকোন সৃ্পহো শনই। 
 

কমল কচহল, আচমও টঠক িোই। শকন শে মোনুট্ষ এগুট্লো খ্োয় আচম ি শিট্বই 

পোইট্ন। অথচ এর শদট্েই আমোর জি। 
 

আপনোর জিিূচম বুব্বঝ িো হট্ল আসোট্ম? 
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শুধ্ু আসোম নয়, এট্কবোট্র চো-বোগোট্নর মট্ধ্য। 
 

িবুও চোট্য় আপনোর রুচচ শনই? 

 

এট্কবোট্র নো। শলোট্ক চদট্ল খ্োই শুধ্ু িদ্রিোর জট্নয। 
 

অব্বজি চোট্য়র বোটট হোট্ি কচরয়ো চোচরচদট্ক চোচহয়ো শদচখ্য়ো কচহল, এইটট বুব্বঝ 

আপনোর রোন্নোঘর? 

 

কমল বচলল, হো াঁ। 
 

অব্বজি ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আপচন চনট্জই রো াঁট্ধ্ন বুব্বঝ? চকন্তু বক, আজট্ক 

রো াঁধ্বোর ি সময় পোনচন? 

 

কমল কচহল, নো। 
 

অব্বজি ইিস্তিঃ কচরট্ি লোচগল। কমল িোহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো হোচসমুট্খ্ 

বচলল, এবোর ব্বজজ্ঞোসো করুন—িো হট্ল আপচন খ্োট্বন চক? িোর জবোট্ব আচম 

বলব, রোট্ত্র আচম খ্োইট্ন। সমস্তচদট্ন শকবল একটটবোর মোত্র খ্োই। 

শকবল একটটবোর মোত্র? 

 

কমল কচহল, হো াঁ। চকন্তু এর পট্রই আপনোর মট্ন হওয়ো উচচি, িোই েচদ হট্লো, 

িট্ব চেবনোথবোবু বোচি এট্স খ্োট্বন চক? িো াঁর খ্োওয়ো ি শদট্খ্চচ,—শস ি আর 

এক-আধ্বোট্রর বযোপোর নয়? িট্ব? এর উেট্র আচম বলব, চিচন ি আপনোট্দর 

বোচিট্িই শখ্ট্য় আট্সন,—িো াঁর িোবনো চক? আপচন বলট্বন, িো বট্ট, চকন্তু শস 

ি প্রিযহ নয়। শুট্ন আচম িোবট্বো এ কথোর জবোব পরট্ক চদট্য় আর লোি চক? 

চকন্তু িোট্িও আপনোট্ক চনরস্ত করো েোট্ব নো। িখ্ন বোধ্য হট্য় বলট্িই হট্ব, 

অব্বজিবোবু, আপনোট্দর িয় শনই, চিচন এখ্োট্ন আর আট্সন নো। বেব-চববোট্হর 

চেবোনীর শমোহ শবোধ্ হয় িো াঁর শকট্টট্ছ। 
 

অব্বজি সিয সিযই এ কথোর অথ ম বুব্বঝট্ি পোচরল নো। গিীর চবস্মট্য় িোহোর মুট্খ্র 

পোট্ন চোচহয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এর মোট্ন? আপচন চক রোগ কট্র বলট্ছন? 
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কমল কচহল, নো, রোগ কট্র নয়। রোগ করবোর শবোধ্ হয় আজ আমোর শজোর শনই। 

আচম জোনিোম পোথর চকনট্ি চিচন জয়পুট্র শগট্ছন, আপনোর কোট্ছই প্রথম 

খ্বর শপলোম আগ্রো শছট্ি আজও চিচন েোনচন। চলুন, ও-ঘট্র চগট্য় বচস শগ। 
 

এ ঘট্র আচনয়ো কমল বচলল, এই আমোট্দর শেোবোর ঘর। িখ্নও এর শবেী একটো 

ব্বজচনসও এখ্োট্ন চছল নো,—আজও িোই আট্ছ। চকন্তু শসচদন এট্দর শচহোরো 

শদট্খ্ থোকট্ল আজ আমোট্ক বলট্িও হট্িো নো শে আচম রোগ কচরচন। চকন্তু 

আপনোর শে িয়োনক রোি হট্য় েোট্চ্ছ অব্বজিবোবু, আর ি শদচর করো চট্ল নো। 
 

অব্বজি উটঠয়ো দো াঁিোইয়ো কচহল, হো াঁ, আজ িোহ’শল আচম েোই। 
 

কমল সট্ঙ্গ সট্ঙ্গ উটঠয়ো দো াঁিোইল। 
 

অব্বজি কচহল, েচদ অনুমচি কট্রন ি কোল আচস। 
 

হো াঁ, আসট্বন। এই বচলয়ো শস চপছট্ন চপছট্ন নীট্চ নোচময়ো আচসল। 
 

অব্বজি বোর-কট্য়ক ইিস্তিঃ কচরয়ো কচহল, েচদ অপরোধ্ নো শনন ি একটো কথো 

ব্বজজ্ঞোসো কট্র েোই। চেবনোথবোবু কিচদন হ’ল আট্সন চন? 

 

হল অট্নকচদন। এই বচলয়ো শস হোচসল। অব্বজি িোহোর লণ্ঠট্নর আশলোট্ক স্পষ্ট 

শদচখ্ট্ি পোইল এ হোচসর জোিই আলোদো। িোহোর পূট্ব মকোর হোচসর সচহি শকোথোও 

ইহোর শকোন অংট্েই সোদৃেয নোই। 
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নয় 

 

অব্বজি েখ্ন বোচি চফ্চরল িখ্ন গিীর রোব্বত্র। পথ নীরব, শদোকোন-পোট বন্ধ্,—

শকোথোও মোনুট্ষর চচহ্নমোত্র নোই। ঘচি খ্ুচলয়ো শদচখ্ল িোহো দট্মর অিোট্ব আটটো 

বোব্বজয়ো বন্ধ্ হইয়োট্ছ। এখ্ন হয়ি একটো, নো-হয় ি দুইটো,—টঠক শে কি শকোন 

আন্দোজ কচরট্ি পোচরল নো। আশুবোবুর গটৃ্হ এিেে শে একটো অিযে 

উৎকণ্ঠোর বযোপোর চচলট্িট্ছ িোহো চনব্বিি; শেোওয়োর কথো দূট্র থোক, হয়ি 

খ্োওয়ো-দোওয়ো পে মে বন্ধ্ হইয়ো আট্ছ। চফ্চরয়ো শস শে চক বচলট্ব িোচবয়ো পোইল 

নো। সিয ঘটনো বলো েোয় নো। শকন েোয় নো শস িকম চনষ্ফল, চকন্তু েোয় নো। বরঞ্চ, 

চমথযো বলো েোয়। চকন্তু, চমথযো বলোর অিযোস িোহোর চছল নো, নো হইট্ল শমোটট্র 

একোকী বোচহর হইয়ো চবলট্ম্বর কোরে উদ্ভোবন কচরট্ি িোচবট্ি হয় নো। 
 

শগট শখ্োলো চছল। দট্রোয়োন শসলোম কচরয়ো জোনোইল শে শসোফ্োর নোই, শস িো াঁহোট্ক 

খ্ুাঁব্বজট্ি বোচহর হইয়োট্ছ। গোচি আস্তোবট্ল রোচখ্য়ো অব্বজি আশুবোবুর বচসবোর 

ঘট্র চগয়ো প্রট্বে কচরট্িই শদচখ্ল চিচন িখ্নও শুইট্ি েোন নোই, অসুস্থ শদহ 

লইয়োও একোকী অট্পেো কচরয়ো আট্ছন। উট্িট্গ শসোজো উটঠয়ো বচসয়ো 

বচলট্লন, এই শে! আচম বোর বোর বলচচ চক একটো এযোক্চসট্ডট হট্য়ট্ছ। কিবোর 

শিোমোট্ক বট্লচচ, পট্থ-ঘোট্ট কখ্ট্নো একলো বোর হট্ি শনই। বুট্িোর কথো খ্োটট্লো 

ি? চেট্ে হল ি? 

 

অব্বজি সলট্জ্জ একটুখ্োচন হোচসয়ো কচহল, আপনোট্দর এিখ্োচন িোচবট্য় 

শিোলবোর জট্নয আচম অচিেয় দুঃচখ্ি। 
 

দুঃখ্ কোল ক’শরো। ঘচির পোট্ন িোচকট্য় দযোট্খ্ো দুট্টো বোট্জ। দুটট শখ্ট্য় এখ্ন 

শেোও শগ। কোল শুনট্বো সব কথো। েদু! েদু!—শস বযোটোও চক শগল নোচক শিোমোট্ক 

খ্ুাঁজট্ি? 

 

অব্বজি বচলল, শদখ্ুন ি আপনোট্দর অনযোয়। এি বি েহট্র শকোথোয় শস 

আমোট্ক পট্থ পট্থ খ্ুাঁজট্ব? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, িুচম ি বলট্ল অনযোয়। চকন্তু আমোট্দর েো হব্বচ্ছল িো 

আমরোই জোচন। এগোট্রোটোর সময় চেবনোট্থর গোন-বোজনো বন্ধ্ হট্য়ট্ছ, িখ্ন 

শথট্ক,—মচেই বো শগট্লো শকোথোয়? িোট্কও ি িখ্ন শথট্ক শদখ্চচ শন। 
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অব্বজি কচহল, শবোধ্ হয় শুট্য়ট্ছন। 
 

শেোট্ব চক শহ? এখ্ট্নো শে িোর খ্োওয়োও হয়চন। বচলয়োই িো াঁহোর হঠোৎ একটো কথো 

মট্ন হইট্ি ব্বজজ্ঞোসো কচরয়ো উটঠট্লন, আস্তোবট্ল শকোচমযোনট্ক শদখ্ট্ল? 

 

অব্বজি কচহল, বক নো? 

 

িট্বই হট্য়ট্ছ। এই বচলয়ো আশুবোবু দুব্বিেোয় আর একবোর শসোজো হইয়ো বচসয়ো 

কচহট্লন, েো শিট্বচচ িোই। গোচিটো চনট্য় শসও শদখ্চচ খ্ুাঁজট্ি শবচরট্য়ট্ছ। দযোট্খ্ো 

চদচক অনযোয়। পোট্ছ বোরে কচর, এই িট্য় একটো কথোও বট্লচন। চুচপ চুচপ চট্ল 

শগট্ছ। কখ্ন চফ্রট্ব শক জোট্ন। আজ রোিটো িোহট্ল শজট্গই কোটট্লো। 

আচম শদখ্চচ গোচিটো আট্ছ চক নো। এই বচলয়ো অব্বজি ঘর হইট্ি বোচহর হইয়ো 

শগল। আস্তোবট্ল চগয়ো শদচখ্ল গোচি মজিু এবং শঘোিো মোট্ঝ মোট্ঝ পো ঠুচকয়ো 

হৃষ্টচচট্ে ঘোস খ্োইট্িট্ছ। িোহোর একটো দুব্বিেো কোটটল। নীট্চর বোরোন্দোর উের-

প্রোট্ে কট্য়কটো চবলোিী ঝোউ ও পোম গোছ বহু অেত্ন মোথোয় কচরয়োও শকোনমট্ি 

টটচকয়োচছল, িোহোরই উপট্র মট্নোরমোর েয়নকে। িখ্নও আট্লো জ্বচলট্িট্ছ 

চক নো জোচনবোর জনয অব্বজি শসই চদক চদয়ো ঘুচরয়ো আশুবোবুর কোট্ছ 

েোইট্িচছল, শঝোট্পর মট্ধ্য হইট্ি মোনুট্ষর গলো কোট্ন শগল। অিযে পচরচচি 

কণ্ঠ। কথো হইট্িচছল চক একটো গোট্নর সুর লইয়ো। শদোট্ষর চকছুই নয়,—িোহোর 

জনয ছোয়োচ্ছন্ন বৃেিট্লর প্রট্য়োজন চছল নো। েেকোট্লর জনয অব্বজট্ির দুই 

পো অসোি হইয়ো রচহল। চকন্তু েেকোট্লর জনযই। আট্লোচনো চচলট্িই লোচগল; 

শস শেমন চনঃেট্ে আচসয়োচছল, শিমচন চনঃেট্ে প্রস্থোন কচরল। উিট্য়র শকহ 

জোচনট্িও পোচরল নো িোহোট্দর এই চনেীথ চবশ্রম্ভোলোট্পর শকহ সোেী রচহল। 
 

আশুবোবু বযগ্র হইয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, খ্বর শপট্ল? 

 

অব্বজি কচহল, গোচি-শঘোিো আস্তোবট্লই আট্ছ। মচে বোইট্র েোনচন। 
 

বো াঁচোট্ল বোবো। এই বচলয়ো আশুবোবু চনব্বিে পচরিৃচপ্তর দীঘ মচনঃশ্বোস শমোচন 

কচরয়ো বচলট্লন, রোি অট্নক হল, শস শবোধ্ হয় ক্লোে হট্য় ঘট্র চগট্য় ঘুচমট্য় 

পট্িট্চ। আজ আর শদচখ্চচ শমট্য়টোর খ্োওয়ো হল নো। েোও বোবো, িুচম দুটট শখ্ট্য় 

চনট্য় শুট্য় পট্িো শগ। 
 

অব্বজি বচলল, এি রোট্ত্র আচম আর খ্োট্বো নো, আপচন শুট্ি েোন। 
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েোই। চকন্তু চকছুই খ্োট্ব নো? একটু চকছু মুট্খ্ চদট্য়— 

 

নো, চকছুই নো। আপচন আর চবলম্ব করট্বন নো। শুট্ি েোন। 
 

এই বচলয়ো শসই রুগ্ন মোনুষটটট্ক ঘট্র পোঠোইয়ো চদয়ো অব্বজি চনট্জর ঘট্র আচসয়ো 

শখ্োলো জোনোলোর সম্মুট্খ্ দো াঁিোইয়ো রচহল। শস চনিয় জোচনি সুট্রর আট্লোচনো 

শেষ হইট্ল চপিোর খ্বর লইট্ি এচদট্ক একবোর মট্নোরমো আচসট্বই আচসট্ব। 
 

মচে আচসল, চকন্তু প্রোয় আধ্-ঘণ্টো পট্র। প্রথট্ম শস চপিোর বচসবোর ঘট্রর 

সম্মুট্খ্ চগয়ো শদচখ্ল ঘর অন্ধ্কোর। েদু শবোধ্ হয় চনকট্টই শকোথোও সজোগ চছল, 

মচনট্বর ডোট্ক সোিো শদয় নোই বট্ট, চকন্তু চিচন উটঠয়ো শগট্ল আট্লো চনবোইয়ো 

চদয়োচছল। মট্নোরমো েেকোল ইিস্তিঃ কচরয়ো মুখ্ চফ্রোইট্িই শদচখ্ট্ি পোইল 

অব্বজি িোহোর শখ্োলো জোনোলোর সম্মুট্খ্ চুপ কচরয়ো দো াঁিোইয়ো আট্ছ। িোহোট্রো 

ঘট্র আট্লো চছল নো, চকন্তু উপট্রর গোচিবোরোন্দোর েীে রব্বিট্রখ্ো িোহোর 

জোনোলোয় চগয়ো পচিয়োচছল। 
 

শক? 

 

আচম অব্বজি। 
 

বোঃ! কখ্ন এট্ল? বোবো শবোধ্ হয় শুট্ি শগট্ছন। এই বচলয়ো শস শেন একটু চুপ 

কচরবোর শচষ্টো কচরল, চকন্তু অসমোপ্ত কথোর শবগ িোহোট্ক থোচমট্ি চদল নো। 

বচলট্ি লোচগল, দযোট্খ্ো ি শিোমোর অনযোয়। বোচিসুদ্ধ শলোক শিট্ব সোরো,—চনিয় 

চকছু একটো হট্য়চছল। িোই ি বোবো বোর বোর বোরে কট্রন একলো শেট্ি। 
 

এই-সকল প্রশ্ন ও মেট্বযর অব্বজি একটোরও জবোব চদল নো। 
 

মট্নোরমো কচহল, চকন্তু চিচন কখ্নই  ঘুমুট্ি পোট্রন চন। চনিয় শজট্গ আট্ছন। 

িো াঁট্ক একটো খ্বর চদই শগ। 

অব্বজি কচহল, দরকোর শনই। চিচন আমোট্ক শদট্খ্ই িট্ব শুট্ি শগট্ছন। 
 

শদট্খ্ই শুট্ি শগট্ছন? িট্ব আমোট্ক একটো খ্বর চদট্ল নো শকন? 

 

চিচন মট্ন কট্রচছট্লন িুচম ঘুচমট্য় পট্িছ। 
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ঘুচমট্য় পিব চক রকম? এখ্ট্নো ি আমোর খ্োওয়ো হয়চন পে মে। 
 

িো হট্ল শখ্ট্য় শেোও শগ। রোি আর শনই। 
 

িুচম খ্োট্ব নো? 

 

নো। এই বচলয়ো অব্বজি জোনোলো হইট্ি সচরয়ো শগল। 
 

বোঃ! শবে ি কথো! ইহোর অচধ্ক কথো িোহোর মুট্খ্ ফু্টটল নো। চকন্তু চিির হইট্িও 

আর জবোব আচসল নো। বোচহট্র একোকী মট্নোরমো স্তি হইয়ো দো াঁিোইয়ো রচহল। 

পীিোপীচি কচরয়ো, রোগ কচরয়ো, চনট্জর ব্বজদ বজোয় রোচখ্ট্ি িোহোর শজোিো 

নোই,—এখ্ন চকট্স শেন িোহোর মুখ্ আাঁটটয়ো বন্ধ্ কচরয়ো রোচখ্ল। অব্বজি রোব্বত্র 

শেষ কচরয়ো গটৃ্হ চফ্চরয়োট্ছ,—বোচিসুদ্ধ সকট্লর দুব্বিেোর অে নোই,—এিবি 

অপরোধ্ কচরয়োও শস-ই িোহোট্ক অপমোট্নর একট্েষ কচরল, চকন্তু এিটুকু 

প্রচিবোট্দর িোষোও িোহোর মুট্খ্ আচসল নো, এবং শুধ্ু শকবল ব্বজহ্বোই চনব মোক নয়, 

সমস্ত শদহটোই শেন চকছুেট্ের মি চববে হইয়ো রচহল, জোনোলোয় শকহ চফ্চরয়ো 

আচসল নো, শস রচহল চক শগল এটুকু জোনোরও শকহ প্রট্য়োজন শবোধ্ কচরল নো। 

গিীর চনেীট্থ এমচন চনঃেট্ে দো াঁিোইয়ো মট্নোরমো বহুেে পট্র ধ্ীট্র ধ্ীট্র চচলয়ো 

শগল। 
 

সকোট্লই শবহোরোর মুট্খ্ আশুবোবু খ্বর পোইট্লন কোল অব্বজি চকংবো মট্নোরমো 

শকহই আহোর কট্র নোই। চো খ্োইট্ি বচসয়ো চিচন উৎকণ্ঠোর সচহি ব্বজজ্ঞোসো 

কচরট্লন, কোল শিোমোর চনিয়ই িয়োনক চকছু একটো এযোক্চসট্ডট ঘট্টচছল, 

নো? 

 

অব্বজি বচলল, নো। 
 

িট্ব চনিয় হঠোৎ শিল ফু্চরট্য় চগট্য়চছল? 

 

নো, শিল েট্থষ্ট চছল। 
 

িট্ব এি শদচর হল শে? 

 

অব্বজি শুধ্ু কচহল, এমচনই। 
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মট্নোরমো চনট্জ চো খ্োয় নো। শস চপিোট্ক চো বিচর কচরয়ো চদয়ো একবোটট চো ও 

খ্োবোট্রর থোলোটো অব্বজট্ির চদট্ক বোিোইয়ো চদল, চকন্তু প্রশ্নও কচরল নো, মুখ্ 

িুচলয়োও চোচহল নো। উিট্য়র এই িোবোের চপিো লেয কচরট্লন। আহোর শেষ 

কচরয়ো অব্বজি স্নোন কচরট্ি শগট্ল চিচন কনযোট্ক চনরোলোয় পোইয়ো উচিগ্ন-কট্ণ্ঠ 

কচহট্লন, নো মো, এটো িোল নয়। অব্বজট্ির সট্ঙ্গ আমোট্দর সম্বন্ধ্ েি ঘচনষ্ঠই 

শহোক, িবুও এ-বোচিট্ি চিচন অচিচথ। অচিচথর শেোগয মে মোদো িো াঁট্ক শদওয়ো চোই। 
 

মট্নোরমো কচহল, শদওয়ো চোইট্ন এ কথো ি আচম বচলচন বোবো! 
 

নো নো, বলচন সচিয, চকন্তু আমোট্দর আচরট্ে শকোনরূপ চবরব্বক্ত প্রকোে পোওয়োও 

অপরোধ্। 
 

মট্নোরমো বচলল, িো মোচন। চকন্তু আমোর আচরট্ে অপরোধ্ হট্য়ট্ছ এ িুচম কোর 

কোট্ছ শুনট্ল? 

 

আশুবোবু, এ প্রট্শ্নর জবোব চদট্ি পোচরট্লন নো। চিচন শেোট্নন চন চকছুই, জোট্নন 

নো চকছুই, সমস্তই িো াঁহোর অনুমোন মোত্র। িথোচপ মন িো াঁহোর প্রসন্ন হইল নো। 

কোরে, এমন কচরয়ো িকম করো েোয়, চকন্তু উৎকটণ্ঠি চপিৃ-চচেট্ক চনঃেক করো 

েোয় নো। খ্োচনক পট্র চিচন ধ্ীট্র ধ্ীট্র বচলট্লন, অি রোট্ত্র অব্বজি আর শখ্ট্ি 

চোইট্লন নো, আচমও শুট্ি শগলোম; িুচম ি আট্গই শুট্য় পট্িচছট্ল—চক জোচন, 

শকোথোয় হয়ি আমোট্দর একটো অবট্হলো প্রকোে শপট্য়ট্ছ। ওাঁর মনটো আজ 

শিমন িোল শনই। 

মট্নোরমো বচলল, শকউ েচদ সোরো রোি পট্থ কোটোট্ি চোয়, আমোট্দরও চক িোর 

জট্নয ঘট্রর মট্ধ্য শজট্গ কোটোট্ি হট্ব? এই চক অচিচথর প্রচি গহৃট্স্থর কিমবয 

বোবো? 

 

আশুবোবু হোচসট্লন। চনট্জট্ক ইচঙ্গট্ি শদখ্োইয়ো বচলট্লন, গহৃস্থ মোট্ন েচদ এই 

শবট্িো রুগীটট হয় মো, িো হট্ল িো াঁর কিমবয আটটোর মট্ধ্যই শুট্য় পিো। নইট্ল 

শঢর বি সম্মোচনি অচিচথ বোি-বযোচধ্র প্রচি অসম্মোন শদখ্োট্নো হয়। চকন্তু শস 

অট্থ ম েচদ অনয কোউট্ক শবোঝোয় ি িো াঁর কিমবয চনট্দমে করবোর আচম শকউ নয়। 

আজ অট্নকচদট্নর একটো ঘটনো মট্ন পিল মচে। শিোমোর মো িখ্ন শবাঁট্চ। 

গুচপ্তপোিোয় মোছ ধ্রট্ি চগট্য় আর চফ্রট্ি পোরলোম নো। শুধ্ু একটো রোি মোত্রই 

নয়, িবু একজন িোই চনট্য় শগোটো চিনট্ট রোব্বত্র জোনোলোয় বট্স কোটটট্য় চদট্লন। 

িো াঁর কিমবয শক চনট্দমে কট্রচছট্লন িখ্ন ব্বজট্জ্ঞসো করো হয়চন, চকন্তু আর 
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একচদন শদখ্ো হট্ল এ কথো শজট্ন চনট্ি িুলট্বো নো। এই বচলয়ো চিচন েেকোট্লর 

জনয মুখ্ চফ্রোইয়ো কনযোর দৃটষ্টপথ হইট্ি চনট্জর শচোখ্-দুটটট্ক আিোল কচরয়ো 

লইট্লন। 
 

এ কোচহনী নূিন নয়। গল্পচ্ছট্ল এ ঘটনো বহুবোর শমট্য়র কোট্ছ উট্ল্লখ্ 

কচরয়োট্ছন; চকন্তু িবু আর পুরোিন হয় নো। েখ্নই মট্ন পট্ি িখ্নই নূিন 

হইয়ো শদখ্ো শদয়। 
 

ব্বঝ আচসয়ো িোট্রর কোট্ছ দো াঁিোইল। মট্নোরমো উটঠয়ো পচিয়ো কচহল, বোবো, িুচম 

একটু বট্সো, আচম রোন্নোর শেোগোিটো কট্র চদট্য় আচস। এই বচলয়ো শস িোিোিোচি 

চচলয়ো শগল। আট্লোচনোটো শে আর শবেী দূর গিোইবোর সময় পোইল নো, ইহোট্ি 

শস স্বব্বস্ত শবোধ্ কচরল। 
 

চদট্নর মট্ধ্য আশুবোবু কট্য়কবোর অব্বজট্ির শখ্ো াঁজ কচরয়ো একবোর জোচনট্লন 

শস বই পচিট্িট্ছ, একবোর খ্বর পোইট্লন শস চনট্জর ঘট্র বচসয়ো চচটঠপত্র 

চলচখ্ট্িট্ছ। মধ্যোহ্নট্িোজট্নর সময় শস প্রোয় কথোই কচহল নো এবং খ্োওয়ো শেষ 

হইট্িই উটঠয়ো চচলয়ো শগল। অনযোনয চদট্নর িুলনোয় িোহো শেমন রূঢ়, শিমচন 

চবস্ময়কর। 
 

আশুবোবুর শেোট্ির পচরসীমো নোই, কচহট্লন, বযোপোর চক মচে? 

 

মট্নোরমো আজ বরোবরই চপিোর দৃটষ্ট এিোইয়ো চচলট্িচছল, এখ্নও চবট্েষ 

শকোনচদট্ক নো চোচহয়োই কচহল, জোচনট্ন ি বোবো? 

 

চিচন েেকোল চনট্জর মট্ন চচেো কচরয়ো শেন চনট্জট্কই বচলট্ি লোচগট্লন, িোর 

চফ্ট্র আসো পে মে আচম ি শজট্গই চছলোম। শখ্ট্িও বললোম, চকন্তু অট্নক রোব্বত্র 

হট্য়ট্ছ বট্ল শস চনট্জই শখ্ট্ল নো। শিোমোর শুট্য় পিোটো হয়ি টঠক হয়চন, চকন্তু 

এট্ি এমন চক অনযোয় হট্য়ট্ছ আচম ি শিট্ব পোইট্ন। এই িুচ্ছ কোরেটোট্ক শস 

এি কট্র মট্ন শনট্ব এর শচট্য় আিে ম আর চক আট্ছ? 

 

মট্নোরমো চুপ কচরয়ো রচহল। আশুবোবু চনট্জও চকছুেে শমৌন থোচকয়ো চিিট্রর 

লজ্জোটো দমন কচরয়ো বচলট্লন, কথোটো িোট্ক িুচম ব্বজজ্ঞোসো করট্ল নো শকন? 

 

মট্নোরমো জবোব চদল, ব্বজজ্ঞোসো করবোর চক আট্ছ বোবো? 
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ব্বজজ্ঞোসো কচরবোর অট্নক আট্ছ, চকন্তু করোও কটঠন—চবট্েষিঃ মচের পট্ে। 

ইহো চিচন জোচনট্িন। িথোচপ কচহট্লন, শস শে রোগ কট্র আট্ছ এ ি খ্বু স্পষ্ট। 

শবোধ্ হয় শস শিট্বট্চ িুচম িোট্ক উট্পেো কর। এ-রকম অনযোয় ধ্োরেো ি িোর 

মট্ন রোখ্ো শেট্ি পোট্র নো। 
 

মট্নোরমো বচলল, আমোর সম্বট্ন্ধ্ ধ্োরেো েচদ চিচন অনযোয় কট্র থোট্কন শস িো াঁর 

শদোষ। একজট্নর শদোষ সংট্েোধ্ট্নর গরজটো চক আর একজনট্ক গোট্য় পট্ি 

চনট্ি হট্ব বোবো? 

চপিো এ প্রট্শ্নর উের চদট্ি পোচরট্লন নো। শমট্য়ট্ক চিচন শেিোট্ব মোনুষ কচরয়ো 

আচসয়োট্ছন, িোহোট্ি িোহোর আত্মসম্মোট্ন আঘোি পট্ি এমন শকোন আট্দেই 

কচরট্ি পোট্রন নো। শস উটঠয়ো শগট্ল এই কথোটোই চনট্জর মট্ধ্য অচবশ্রোম 

শিোলোপোিো কচরয়ো চিচন অিযে চবমষ ম হইয়ো রচহট্লন। এরূপ কলহ ঘটটয়োই 

থোট্ক এবং এ ভ্রম েচেক মোত্র, এমন একটো কথো চিচন বহুবোর মট্ন মট্ন আবৃচে 

কচরয়োও শজোর পোইট্লন নো। অব্বজিট্ক চিচন জোচনট্িন। শুধ্ু শকবল শস সকল 

চদক চদয়ো সুচেচেিই নয়, িোহোর মট্ধ্য এমন একটো চচরট্ত্রর সিযপরিো চিচন 

চনঃসংেট্য় উপলচি কচরয়োচছট্লন শে, আব্বজকোর এই অট্হিুক চবরোট্গর 

শকোনমট্িই সোমঞ্জসয হয় নো। সকট্লর অপচরসীম উট্িট্গর শহিু হইয়োও শস 

লজ্জোট্বোট্ধ্র পচরবট্িম রোগ কচরয়ো রচহল, এমন অসম্ভব শে চক কচরয়ো িোহোট্ি 

সম্ভবপর হইল মীমোংসো করো কটঠন। 
 

চবকোট্লর চদট্ক একখ্োনো টোঙ্গো গোচি শগট্টর মট্ধ্য ঢুচকট্ি শদচখ্য়ো আশুবোবু 

খ্বর লইয়ো জোচনট্লন গোচি আচসয়োট্ছ অব্বজট্ির জনয। অব্বজিট্ক ডোচকয়ো 

পোঠোইট্লন। শস আচসট্ল চিচন কট্ষ্ট একটুখ্োচন হোচসয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, টোঙ্গো 

চক হট্ব অব্বজি? 

 

একবোর শবিোট্ি বোর হট্বো। 
 

শকন, শমোটর চক হট্লো? আবোর চবগট্িট্চ নোচক? 

 

নো। চকন্তু আপনোট্দর প্রট্য়োজন হট্ি পোট্র ি! 
 

েচদ হয়ও, িোর জট্নয একটো শঘোিোর গোচি আট্ছ। এই বচলয়ো চিচন একমুহিূ ম 

শমৌন থোচকয়ো কচহট্লন, বোবো অব্বজি, আমোট্ক সচিয বল। শমোটর চনট্য় শকোন 

কথো উট্ঠট্চ? 
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অব্বজি কচহল, বক আচম ি জোচনট্ন। িট্ব, আজও আপনোট্দর গোন-বোজনোর 

আট্য়োজন আট্ছ। িো াঁট্দর আনট্ি, বোচি শপৌৌঁট্ছ চদট্ি শমোটট্রর আবেযকই 

শবেী। শঘোিোর গোচিট্ি টঠক হট্য় উঠট্ব নো। 
 

সকোল হইট্ি নোনোরূপ দুব্বিেোয় কথোটো আশুবোবু িুচলয়োই চছট্লন। এখ্ন মট্ন 

পচিল, কোল সিোিট্ঙ্গর পট্র আব্বজকোর জনযও িো াঁহোট্দর আহ্বোন করো 

হইয়োচছল এবং সন্ধ্যোর পট্রই মজচলস বচসট্ব। একটো খ্োওয়োট্নোর কল্পনোও শে 

মট্নোরমোর চছল, এই সট্ঙ্গ এ কথোও িো াঁহোর স্মরে হইল। চকন্তু মট্ন মট্ন একটু 

হোচসট্লন। কোরে প্রচ্ছন্ন কলট্হর মোনচসক অস্বচ্ছন্দিোয় কথোটো িো াঁহোর 

চনট্জরই মট্ন নোই, এবং মট্ন পচিয়োও িোল লোচগল নো, িখ্ন শমট্য়র কোট্ছ শে 

আজ এ-সকল কিদূর চবরব্বক্তকর িোহো স্বিঃচসট্দ্ধর মি অনুমোন কচরয়ো 

কচহট্লন, আজ ও-সব হট্ব নো অব্বজি। 
 

অব্বজি কচহল, শকন? 

 

শকন? মচেট্কই একবোর ব্বজট্জ্ঞসো কট্র শদখ্ নো। এই বচলয়ো চিচন শবহোরোট্ক 

উচ্চ্চঃস্বট্র ডোকোডোচক কচরয়ো কনযোট্ক ডোচকট্ি পোঠোইয়ো ঈষৎ হোচসয়ো 

কচহট্লন, িুচম রোগ কট্র আছ বোবো, গোন-বোজনো শুনট্ব শক? মচে? আচ্ছো, শস-

সব আর একচদন হট্ব, এখ্ন, েোও িুচম শমোটর চনট্য় একটু ঘুট্র এট্সো শগ। চকন্তু 

শবেী শদচর করট্ি পোট্ব নো। আর শিোমোর একলো েোওয়ো চলট্ব নো িো বট্ল চদব্বচ্চ। 

ড্রোইিোর বযোটো শে কুাঁ ট্ি হট্য় শগল। এই বচলয়ো চিচন একটো সুকটঠন সমসযোর 

অিোবনীয় সুমীমোংসো কচরয়ো উচ্ছল আনট্ন্দ আরোম-শকদোরোয় চচি হইয়ো 

পচিয়ো শফ্ো াঁস কচরয়ো পচরিৃচপ্তর দীঘ মশ্বোস শমোচন কচরট্লন। সট্ঙ্গ সট্ঙ্গ বচলট্লন, 

িুচম েোট্ব টোঙ্গো িোিো কট্র শবিোট্ি? চছঃ! 
 

মট্নোরমো ঘট্র পো চদয়ো অব্বজিট্ক শদচখ্য়ো ঘোি বো াঁকোইয়ো দো াঁিোইল। সোিো পোইয়ো 

আশুবোবু আবোর শসোজো হইয়ো বচসট্লন, সট্কৌিুক চস্নগ্ধ-হোট্সয মুখ্ উজ্জ্বল 

কচরয়ো কচহট্লন, বচল আজট্কর কথোটো মট্ন আট্ছ ি মো? নো, একদম িুট্ল 

বট্স আছ? 

 

চক বোবো? 
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আজ শে সকট্লর শনমেন্ন? শিোমোর গোট্নর পোলো শেষ হট্ল িো াঁট্দর শে আজ 

খ্োওয়োট্ব,—বচল, মট্ন আট্ছ ি? 

 

মট্নোরমো মোথো নোচিয়ো কচহল, আট্ছ বব চক! শমোটর পোটঠট্য় চদট্য়চচ িো াঁট্দর 

আনট্ি। 
 

শমোটর পোটঠট্য়ছ আনট্ি? চকন্তু খ্োওয়ো-দোওয়ো? 

 

মচে কচহল, সমস্ত টঠক আট্ছ বোবো, ি্রুটট হট্ব নো। 
 

আচ্ছো, বচলয়ো চিচন পুনরোয় শচয়োট্র শহলোন চদয়ো পচিট্লন। িো াঁহোর মুট্খ্র পট্র 

শক শেন কোচল শলচপয়ো চদল। 
 

মট্নোরমো চচলয়ো শগল। অব্বজিও বোচহর হইয়ো েোইট্িচছল, আশুবোবু িোহোট্ক 

ইচঙ্গট্ি চনট্ষধ্ কচরয়ো বহুেে নীরব হইয়ো রচহট্লন। পট্র উটঠয়ো বচসয়ো 

কচহট্লন, অব্বজি, শমট্য়র হট্য় েমো চোইট্ি আমোর লজ্জো কট্র। চকন্তু ওর মো 

শবাঁট্চ শনই, চিচন থোকট্ল আমোট্ক এ কথো বলট্ি হট্িো নো। 
 

অব্বজি চুপ কচরয়ো রচহল। আশুবোবু বচলট্লন, ওর ’পট্র িুচম শকন রোগ কট্র 

আছ, এ চিচনই শিোমোর কোছ শথট্ক বোর কট্র চনট্িন,—চকন্তু চিচন ি শনই,—

আমোট্ক চক িো বলো েোয় নো? 

 

িো াঁহোর কণ্ঠস্বর এমচন সকরুে শে শক্লে শবোধ্ হয়। িথোচপ অব্বজি চনব মোক হইয়ো 

রচহল। 
 

আশুবোবু ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, ওর সট্ঙ্গ চক শিোমোর শকোন কথোবোিমো হয়চন? 

 

অব্বজি কচহল, হট্য়চছল। 
 

আশুবোবু বযগ্র হইয়ো উটঠট্লন, হট্য়চছল? কখ্ন হল? মচে হঠোৎ শে কোল ঘুচমট্য় 

পট্িচছল এ চক শিোমোট্ক শস বট্লচছল? 

 

অব্বজি চকছুেে চস্থর থোচকয়ো শবোধ্ হয় চক জবোব চদট্ব ইহোই িোচবয়ো লইল, 

িোরপর ধ্ীট্র ধ্ীট্র কচহল, অিরোব্বত্র পে মে চনরথ মক শজট্গ থোকো সহজও নয়, 
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উচচিও নয়। ঘুমুট্ল অনযোয় হট্িো নো, চকন্তু চিচন ঘুট্মোন চন। আপচন শুট্ি 

েোবোর খ্োচনক পট্রই িো াঁর সট্ঙ্গ শদখ্ো হট্য়চছল। 
 

িোরপট্র? 

 

িোরপট্র আর শকোন কথো আপনোট্ক বলব নো। এই বচলয়ো শস চচলয়ো শগল। 

িোট্রর বোচহর হইট্ি বচলয়ো শগল, হয়ি কোল-পরশু আচম এখ্োন শথট্ক শেট্ি 

পোচর। 
 

আশুবোবু চকছুই বুব্বঝট্লন নো, শুধ্ু বুব্বঝট্লন চক একটো িয়োনক দুঘ মটনো ঘটটয়ো 

শগট্ছ। 
 

অব্বজিট্ক লইয়ো টোঙ্গো বোচহর হইয়ো শগল, শস চিচন শুচনট্ি পোইট্লন। চমচনট -

কট্য়ক পট্র প্রচুর শকোলোহল কচরয়ো চনমচিিট্দর লইয়ো শমোটর চফ্চরয়ো আচসল, 

শস-ও িো াঁহোর কোট্ন শগল। চকন্তু চিচন নচিট্লন নো, শসইখ্োট্নই মূচিমর মি চনিল 

হইয়ো বচসয়ো রচহট্লন।চ্বঠক বচসট্ল শবহোরো চগয়ো সংবোদ চদল, বোবুর েরীর িোল 

নয়, চিচন শুইয়ো পচিয়োট্ছন। 
 

শসচদন গোন জচমল নো, খ্োওয়োর উৎসোহ ম্লোন হইয়ো শগল,—সকট্লরই বোর বোর 

কচরয়ো মট্ন হইট্ি লোচগল, বোচির একজন ভ্রমট্ের ছট্ল বোচহর হইয়ো শগট্ছন 

এবং আর একজন িো াঁহোর চবপুল শদহ ও প্রসন্ন চস্নগ্ধহোসয লইয়ো সিোর শে স্থোনটট 

উজ্জ্বল কচরয়ো রোচখ্ট্িন আজ শসখ্োনটো েূনয পচিয়ো আট্ছ। 
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দে 

 

এচদট্ক অব্বজট্ির গোচি আচসয়ো কমট্লর বোটীর সম্মুট্খ্ থোচমল। কমল পট্থর 

ধ্োট্রর সকীে ম বোরোন্দোর উপট্র দো াঁিোইয়ো চছল, শচোখ্োট্চোচখ্ হইট্িই হোি িুচলয়ো 

নমস্কোর কচরল। গোচিটোট্ক ইচঙ্গট্ি শদখ্োইয়ো শচাঁ চোইয়ো বচলল, ওটো চবট্দয় কট্র 

চদন। সুমুট্খ্ দো াঁচিট্য় শকবল শফ্রবোর িোিো শদট্ব। 
 

চসাঁচির মুট্খ্ই আবোর শদখ্ো হইল। অব্বজি কচহল, চবট্দয় কট্র ি চদট্লন, চকন্তু 

শফ্রবোর সময় আর একটো পোওয়ো েোট্ব ি? 

 

কমল বচলল, নো। কিটুকুই বো পথ, শহাঁট্ট েোট্বন। 
 

শহাঁট্ট েোব? 

 

শকন, িয় করট্ব নোচক? নো হয় আচম চনট্জ চগট্য় আপনোট্ক বোচি পে মে শপৌৌঁট্ছ 

চদট্য় আসব। আসুন। এই বচলয়ো শস িোহোট্ক সট্ঙ্গ কচরয়ো রোন্নোঘট্র আচনয়ো 

বচসবোর জনয কলযকোর শসই আসনখ্োচন পোচিয়ো চদয়ো কচহল, শচট্য় শদখ্ুন 

সোরোচদন ধ্ট্র আচম কি রোন্নো শরাঁট্ধ্চচ। আপচন নো এট্ল রোগ কট্র আচম সমস্ত 

মুচীট্দর শডট্ক চদট্য় চদিোম। 
 

অব্বজি বচলল, আপনোর রোগ ি কম নয়। চকন্তু িোট্ি এর শচট্য় খ্োবোরগুট্লোর 

শঢর শবেী সদ্গচি হট্িো। 
 

এ কথোর মোট্ন? বচলয়ো কমল েেকোল অব্বজট্ির মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো থোচকয়ো 

শেট্ষ চনট্জই কচহল, অথ মোৎ আপনোর অিোব শনই, হয়ি অচধ্কোংেই শফ্লো 

েোট্ব,—চকন্তু িোট্দর অিযে অিোব। িোরো শখ্ট্য় বো াঁচট্ব। সুিরোং, িোট্দর 

খ্োওয়োট্নোই খ্োবোট্রর েথোথ ম সিযবহোর, এই নো? 

 

অব্বজি ঘোি নোচিয়ো বচলল, এ ছোিো আর চক! 
 

কমল বচলল, এ হট্লো সোধ্ু শলোট্কট্দর িোল-মন্দর চবচোর, পুেযোত্মোট্দর ধ্ম মবুব্বদ্ধর 

েুব্বক্ত। পরট্লোট্কর খ্োিোয় িোরো এট্কই সোথ মক বযয় বট্ল চলচখ্ট্য় রোখ্ট্ি চোয়, 

শবোট্ঝ নো শে আসট্ল ঐট্টই শহোল িুট্য়ো। আনট্ন্দর সুধ্োপোত্র শে অপবযট্য়র 

অনযোট্য়ই পচরপূে ম হট্য় ওট্ঠ এ কথো িোরো জোনট্ব শকোথো শথট্ক? 
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অব্বজি আিে ম হইয়ো কচহল, মোনুট্ষর কিমবয-বুব্বদ্ধর শিিট্র আনন্দ শনই নোচক? 

 

কমল কচহল, নো শনই। কিমট্বযর মট্ধ্য শে আনট্ন্দর ছলনো শস দুঃট্খ্রই 

নোমোের। িোট্ক বুব্বদ্ধর েোসন চদট্য় শজোর কট্র মোনট্ি হয়। শসই ি বন্ধ্ন। িো 

নো হট্ল এই শে চেবনোট্থর আসট্ন এট্ন আপনোট্ক বচসট্য়চছ, িোলবোসোর এই 

অপবযট্য়র মট্ধ্য আচম আনন্দ শপিোম শকোথোয়? এই শে সোরোচদন অিুক্ত শথট্ক 

কি চক বট্স বট্স শরাঁট্ধ্চচ—আপচন এট্স খ্োট্বন বট্ল, এি বি অকিমট্বযর 

শিিট্র আচম িৃচপ্ত শপিোম শকোন্খ্োট্ন? অব্বজিবোবু, আজ আমোর সকল কথো 

আপচন বুঝট্বন নো, শবোঝবোর শচষ্টো কট্রও লোি শনই, চকন্তু এিখ্োচন উলট্টো 

কথোর অথ ম েচদ কখ্ট্নো আপনো শথট্কই উপলি হয়, শসচদন চকন্তু আমোট্ক 

স্মরে করট্বন। চকন্তু এখ্ন থোক, আপচন শখ্ট্ি বসুন। এই বচলয়ো শস পোত্র িচরয়ো 

বহুচবধ্ শিোজযবস্তু িোহোর সম্মুট্খ্ রোচখ্ল। 
 

অব্বজি বহুেে শমৌন থোচকয়ো কচহল, এ টঠক শে আপনোর শেষ কথোগুট্লোর অথ ম 

আচম শিট্ব শপলোম নো, চকন্তু িবুও মট্ন হট্চ্চ শেন এট্কবোট্র অট্বোধ্য নয়। 

বুব্বঝট্য় চদট্ল হয়ি বুঝট্িও পোচর। 
 

কমল কচহল, শক বুব্বঝট্য় শদট্ব অব্বজিবোবু, আচম? আমোর দরকোর? এই বচলয়ো 

শস হোচসয়ো বোচক পোত্রগুলো অগ্রসর কচরয়ো চদল। 

অব্বজি আহোট্র মট্নোচনট্বে কচরয়ো বচলল, আপচন শবোধ্ হয় জোট্নন নো শে, 

কোল আমোর খ্োওয়ো হয়চন। 
 

কমল কচহল, জোচনট্ন বট্ট, চকন্তু আমোর িয় চছল অি রোট্ত্র চফ্ট্র চগট্য় হয়ি 

আপচন খ্োট্বন নো। িোই হট্য়ট্ছ। আমোর শদোট্ষই কোল কষ্ট শপট্লন। 
 

চকন্তু আজ সুদ-সুদ্ধ আদোয় হট্চ্চ। কথোটো বচলয়োই িোহোর স্মরে হইল কমল 

এখ্নও অিুক্ত। মট্ন মট্ন লজ্জো পোইয়ো কচহল, চকন্তু, আচম এট্কবোট্র জন্তুর 

মি স্বোথ মপর। সোরোচদন আপচন খ্োনচন, অথচ শসচদট্ক আমোর হুাঁে শনই, চদচবয 

শখ্ট্ি বট্স শগচছ। 
 

কমল হোচসমুট্খ্ জবোব চদল, এ শে আমোর চনট্জর খ্োওয়োর শচট্য় বি, িোই ি 

িোিোিোচি আপনোট্ক বচসট্য় চদট্য়চছ অব্বজিবোবু। এই বচলয়ো শস একটু থোচময়ো 

কচহল, আর এ-সব মোছ-মোংট্সর কোণ্ড। আচম ি খ্োইট্ন। 
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চকন্তু চক খ্োট্বন আপচন? 

 

ঐ শে। এই বচলয়ো শস দূট্র এনোট্মট্লর বোটটট্ি ঢোকো একটো বস্তু হোি চদয়ো 

শদখ্োইয়ো কচহল, ওর মট্ধ্য আমোর চোল-ডোল আর আলু শসদ্ধ হট্য় আট্ছ। ঐ 

আমোর রোজট্িোগ। 
 

এ চবষট্য় অব্বজট্ির শকৌিূহল চনবৃচে হইল নো, চকন্তু িোহোর সট্কোট্চ বোচধ্ল। 

পোট্ছ শস দোচরট্দ্রযর উট্ল্লখ্ কট্র, এই আেকোয় শস অনয কথো পোচিল। কচহল, 

আপনোট্ক শদট্খ্ প্রথম শথট্কই আমোর চক শে চবস্ময় শলট্গচছল িো বলট্ি 

পোচরট্ন। 
 

কমল হোচসয়ো শফ্চলয়ো কচহল, শস ি আমোর রূপ। চকন্তু শসও হোর শমট্নট্ছ 

অেয়বোবুর কোট্ছ। িো াঁট্ক পরোস্ত করট্ি পোট্রচন। 
 

অব্বজি লজ্জো পোইয়োও হোচসল, কচহল, শবোধ্ হয় নো। চিচন শগোলকুণ্ডোর মোচনক। 

িো াঁর গোট্য় আাঁচি পট্ি নো। চকন্তু সবট্চট্য় চবস্ময় শলট্গচছল আপনোর কথো শুট্ন। 

হঠোৎ শেন বধ্ে ম থোট্ক নো,—রোগ হয়। মট্ন হয় শকোন সিযট্কই শেন আপচন 

আমল চদট্ি চোন নো। হোি বোচিট্য় পথ আগলোট্নোই শেন আপনোর স্বিোব। 
 

কমল হয়ি েুণ্ণ হইল। বচলল, িো হট্ব। চকন্তু আমোর শচট্য়ও বি চবস্ময় শসখ্োট্ন 

চছল—শস আর একটো চদক। শেমন চবপুল শদহ, শিমচন চবরোট েোচে। বধ্ট্ে মর 

শেন চহমচগচর। উেোট্পর বোষ্পও শসখ্োট্ন শপৌৌঁছয় নো। ইট্চ্ছ হয়, আচম েচদ িো াঁর 

শমট্য় হিোম। 
 

কথোটট অব্বজট্ির অিযে িোল লোচগল। আশুবোবুট্ক শস অেট্রর মট্ধ্য শদবিোর 

নযোয় িব্বক্তশ্রদ্ধো কট্র। িথোচপ কচহল, আপনোট্দর উিট্য়র এমন চবপরীি 

প্রকৃচি চমলট্িো চক কট্র? 

 

কমল বচলল, িো জোচনট্ন। আমোর ইট্চ্ছর কথোই শুধ্ু বললোম। মচের মি আচমও 

েচদ িো াঁর শমট্য় হট্য় জিোিোম! এই বচলয়ো শস েেকোল চনস্তি থোচকয়ো কচহল, 

আমোর চনট্জর বোবোও বি কম শলোক চছট্লন নো। চিচনও এমচন ধ্ীর, এমচন েোে 

মোনুষটট চছট্লন। 
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কমল দোসীর কনযো, শছোটজোট্ির শমট্য়, সকট্লর কোট্ছ অব্বজি এই কথোই 

শুচনয়োচছল।এখ্ন কমট্লর চনট্জর মুট্খ্ িোহোর চপিোর গুট্ের উট্ল্লট্খ্ িোহোর 

জিরহসয জোচনবোর আকোিো প্রবল হইয়ো উটঠল। চকন্তু ব্বজজ্ঞোসোবোট্দর িোরো 

পোট্ছ িোহোর বযথোর স্থোট্ন অিচকমি আঘোি কট্র এই িট্য় প্রশ্ন কচরট্ি পোচরল 

নো। চকন্তু মনটট িোহোর চিিট্র চিিট্র শস্নট্হ ও করুেোয় পূে ম হইয়ো উটঠল। 
 

খ্োওয়ো শেষ হইল। চকন্তু িোহোট্ক উটঠট্ি বলোয় অব্বজি অস্বীকোর কচরয়ো বচলল, 

আট্গ আপনোর খ্োওয়ো শেষ শহোক। িোর পট্র। 

শকন কষ্ট পোট্বন অব্বজিবোবু, উঠুন। বরঞ্চ মুখ্ ধ্ুট্য় এট্স বসুন, আচম খ্োব্বচ্চ। 
 

নো, শস হট্ব নো।আপচন নো শখ্ট্ল আচম আসন শছট্ি এক পো-ও উঠট্বো নো। 
 

শবে মোনুষ ি! এই বচলয়ো কমল হোচসয়ো আহোে ম-দ্রট্বযর ঢোকো খ্ুচলয়ো আহোট্র 

প্রবৃে হইল। কমল শলেমোি্র অিুযব্বক্ত কট্র নোই। চোল-ডোল ও আলু-চসদ্ধই 

বট্ট। শুকোইয়ো প্রোয় চববে ম হইয়ো উটঠয়োট্ছ। অনযোনয চদন শস চক খ্োয়, নো খ্োয়,শস 

জোট্ন নো। চকন্তু আজ এিপ্রকোর পে মোপ্ত আট্য়োজট্নর মোট্ঝও এই শস্বচ্ছোকৃি 

আত্মপীিট্ন িোহোর শচোট্খ্ জল আচসট্ি চোচহল। কোল শুচনয়োচছল চদনোট্ে শস 

একটটবোর মোি্র খ্োয়, এবং আজ শদচখ্ট্ি পোইল িোহো এই। সুিরোং, েুব্বক্ত ও 

িট্কমর ছলনোয় কমল মুট্খ্ েোহোই বলুক, বোস্তব শিোট্গর শেট্ত্র িোহোর এই 

কট্ঠোর আত্মসংেম অব্বজট্ির অচিিূি মুগ্ধ চট্ে মোধ্ুে ম ও শ্রদ্ধোয় অপরূপ 

হইয়ো উটঠল, এবং বঞ্চনোয়, অসম্মোট্ন ও অনোদট্র শে শকহ ইহোট্ক লোচিি 

কচরয়োট্ছ িোহোট্দর প্রচি িোহোর ঘৃেোর অবচধ্ রচহল নো। কমট্লর খ্োওয়োর প্রচি 

চোচহয়ো চোচহয়ো এই িোবটোট্ক শস আর চোচপট্ি পোচরল নো, উচ্ছ্বচসি আট্বট্গ 

বচলয়ো উটঠল, চনট্জট্দর বি মট্ন কট্র েোরো অপমোট্ন আপনোট্ক দূট্র রোখ্ট্ি 

চোয়, েোরো অকোরট্ে গ্লোচন কট্র শবিোয়, িোরো চকন্তু আপনোর পোদস্পট্ে মরও শেোগয 

নয়। সংসোট্র শদবীর আসন েচদ কোরও থোট্ক শস আপনোর। 
 

কমল অকৃব্বত্রম চবস্মট্য় মুখ্ িুচলয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, শকন? 

 

শকন িো জোচনট্ন, চকন্তু এ আচম েপথ কট্র বলট্ি পোচর। 
 

কমট্লর চবস্মট্য়র িোব কোটটল নো, চকন্তু শস চুপ কচরয়ো রচহল। 
 

অব্বজি বচলল, েচদ েমো কট্রন ি একটো প্রশ্ন কচর। 
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চক প্রশ্ন? 

 

পোচপষ্ঠ চেবনোট্থর কোট্ছ এই অপমোন ও বঞ্চনো পোবোর পট্রই চক এই কৃচ্ছ্র 

অবলম্বন কট্রট্ছন? 

 

কমল কচহল, নো। আমোর প্রথম স্বোমী মরবোর পর শথট্কই আচম এমচন খ্োই। 

এট্ি আমোর কষ্ট হয় নো। 
 

অব্বজট্ির মুট্খ্র উপট্র শেন শক কোচল ঢোচলয়ো চদল। শস কট্য়ক মুহিূ ম স্তি 

থোচকয়ো চনট্জট্ক সোমলোইয়ো লইয়ো আট্স্ত আট্স্ত ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আপনোর 

আর একবোর চববোহ হট্য়চছল নোচক? 

 

কমল কচহল, হো াঁ। চিচন একজন অসমীয়ো ব্বক্রিোন। িো াঁর মৃিুযর পট্রই আমোর 

বোবো মোরো শগট্লন হঠোৎ শঘোিো শথট্ক পট্ি। িখ্ন চেবনোট্থর এক খ্ুট্িো চছট্লন 

বোগোট্নর শহড ক্লোকম। িো াঁর স্ত্রী চছল নো, মোট্ক চিচন আশ্রয় চদট্লন। আচমও িো াঁর 

সংসোট্র এলোম। এইরকম নোনো দুঃট্খ্-কট্ষ্ট পট্ি একট্বলো খ্োওয়োই অিযোস হট্য় 

শগল। কৃচ্ছ্রসোধ্নো আর চক, বরঞ্চ েরীর-মন দুই-ই িোল থোট্ক। 
 

অব্বজি চনঃশ্বোস শফ্চলয়ো কচহল, আপনোরো শুট্নচছ জোট্ি িো াঁিী। 
 

কমল কচহল, শলোট্ক িোই বট্ল। চকন্তু মো বলট্িন, িো াঁর বোবো চছট্লন আপনোট্দর 

জোট্িরই একজন কচবরোজ। অথ মোৎ আমোর সচিযকোর মোিোমহ িো াঁিী নয়, ববদয। 

এই বচলয়ো শস একটু হোচসয়ো কচহল, িো চিচন শে-ই শহোন, এখ্ন রোগ করোও বৃথো, 

আপট্সোস করোও বৃথো। 
 

অব্বজি কচহল, শস টঠক। 
 

কমল বচলল, মোর রূপ চছল, চকন্তু রুচচ চছল নো। চবট্য়র পট্র চক একটো দুন মোম 

রটোয় িো াঁর স্বোমী িো াঁট্ক চনট্য় আসোট্মর চো-বোগোট্ন পোচলট্য় েোন। চকন্তু বো াঁচট্লন 

নো, কট্য়ক মোট্সই জ্বট্র মোরো শগট্লন। বছর-চিট্নক পট্র আমোর জি হ’ল 

বোগোট্নর বি সোট্হট্বর ঘট্র। 

িোহোর বংে ও জিগ্রহট্ের চববরে শুচনয়ো অব্বজট্ির মুহিূ মকোল পূট্ব মর শস্নহ ও 

শ্রদ্ধো-চবস্ফোচরি হৃদয় চবিৃষ্ণো ও সট্কোট্চ চবন্দবুৎ হইয়ো শগল। িোহোর সবট্চট্য় 

বোব্বজল এই কথোটো শে, চনট্জর ও জননীর এিবি একটো লজ্জোকর বৃেোে চববৃি 
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কচরট্ি ইহোর লজ্জোর শলেমোত্র নোই। অনোয়োট্স বচলল, মোট্য়র রূপ চছল, চকন্তু 

রুচচ চছল নো। শে অপরোট্ধ্ একজন মোটটর সচহি চমচেয়ো েোইি, শস ইহোর কোট্ছ 

রুচচর চবকোর মোত্র! িোর শবেী নয়। 
 

কমল বচলট্ি লোচগল, চকন্তু আমোর বোপ চছট্লন সোধ্ু শলোক। চচরট্ত্র, পোব্বণ্ডট্িয, 

সিিোয়—এমন মোনুষ খ্ুব কম শদট্খ্চছ, অব্বজিবোবু। জীবট্নর উচনেটো বছর 

আচম িো াঁর কোট্ছই মোনুষ হট্য়চছলোম। 
 

অব্বজট্ির একবোর সট্ন্দহ হইল, এ হয়ি উপহোস কচরট্িট্ছ। চকন্তু এ চক 

উপহোস? কচহল, এ-সব চক আপচন সচিয বলট্চন? 

 

কমল একটু আিে ম হইয়োই জবোব চদল, আচম ি কখ্নই  চমট্থয বচলট্ন 

অব্বজিবোবু। চপিোর স্মৃচি পলট্কর জনয িোহোর মুট্খ্র পট্র একটো চস্নগ্ধ দীচপ্ত 

শফ্চলয়ো শগল। কচহল, এ জীবট্ন কখ্ট্নো শকোন কোরট্েই শেন চমথযো চচেো, চমথযো 

অচিমোন, চমথযো বোট্কযর আশ্রয় নো চনই, বোবো এই চেেোই আমোট্ক বোর বোর চদট্য় 

শগট্ছন। 
 

অব্বজি িথোচপ শেন চবশ্বোস কচরট্ি পোচরল নো। বচলল, আপচন ইংট্রট্জর কোট্ছ 

েচদ মোনুষ, আপনোর ইংচরব্বজ জোনোটোও ি উচচি। 
 

প্রিুযেট্র, কমল শুধ্ু একটু মুচচকয়ো হোচসল। বচলল, আমোর খ্োওয়ো হট্য় শগট্ছ, 

চলুন ও-ঘট্র েোই। 
 

নো, এখ্ন আচম উঠব। 
 

বসট্বন নো? আজ এি েীঘ্র চট্ল েোট্বন! 
 

হো াঁ, আজ আর আমোর সময় হট্ব নো। 
 

এিেে পট্র কমল মুখ্ িুচলয়ো িোহোর মুট্খ্র অিযে কট্ঠোরিো লেয কচরল। 

হয়ি, কোরেটোও অনুমোন কচরল। চকছুেে চনচন মট্মষ-চট্ে চোচহয়ো থোচকয়ো ধ্ীট্র 

ধ্ীট্র বচলল, আচ্ছো েোন। 
 

ইহোর পট্র শে চক বচলট্ব অব্বজি খ্ুাঁব্বজয়ো পোইল নো, শেট্ষ কচহল, আপচন চক 

এখ্ন আগ্রোট্িই থোকট্বন? 
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শকন? 

 

ধ্রুন চেবনোথবোবু েচদ আর নো-ই আট্সন। িো াঁর ‘পট্র ি আপনোর শজোর শনই! 
 

কমল কচহল, নো। একটু চস্থর থোচকয়ো বচলল, আপনোট্দর ওখ্োট্ন ি চিচন শরোজ 

েোন, শগোপট্ন একটু শজট্ন চনট্য় চক আমোট্ক জোনোট্ি পোরট্বন নো? 

 

িোট্ি চক হট্ব? 

 

কমল কচহল, চক আর হট্ব। বোচিিোিোটো এ মোট্সর শদওয়োই আট্ছ, আচম িো 

হট্ল কোল-পরশু চট্ল শেট্ি পোচর। 
 

শকোথোয় েোট্বন? 

 

কমল এ প্রট্শ্নর উের চদল নো, চুপ কচরয়ো রচহল। 
 

অব্বজি ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আপনোর হোট্ি শবোধ্ কচর টোকো শনই? 

 

কমল এ প্রট্শ্নরও উের চদল নো। 

অব্বজি চনট্জও চকছুেে শমৌন থোচকয়ো বচলল, আসবোর সময় আপনোর জট্নয 

চকছু টোকো সট্ঙ্গ এট্নচছলোম। শনট্বন? 

 

নো। 
 

নো শকন? আচম চনিয়ই জোচন আপনোর হোট্ি চকছু শনই। েোও বো চছল, আজ 

আমোরই জনয িো চনঃট্েষ হট্য়ট্ছ। চকন্তু উের নো পোইয়ো শস পুনি কচহল, 

প্রট্য়োজট্ন বনু্ধ্র কোট্ছ চক শকউ শনয় নো? 

 

কমল কচহল, চকন্তু বনু্ধ্ ি আপচন নন। 
 

নো-ই হলোম। চকন্তু অ-বনু্ধ্র কোট্ছও ি শলোট্ক ঋে শনয়। আবোর শেোধ্ শদয়। 

আপচন িোই শকন চনন নো? 

 

কমল ঘোি নোচিয়ো কচহল, আপনোট্ক বট্লচছ আচম কখ্ট্নোই চমট্থয বচলট্ন। 
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কথো মৃদু, চকন্তু িীট্রর ফ্লোর নযোয় িীক্ষ্ণ। অব্বজি বুব্বঝল ইহোর অনযথো হইট্ব 

নো। চোচহয়ো শদচখ্ল প্রথম চদট্ন িোহোর গোট্য় সোমোনয অলকোর েোহো চকছু চছল 

আজ িোহোও নোই। সম্ভবিঃ বোচিিোিো ও এই কয়চদট্নর খ্রচ চোলোইট্ি শেষ 

হইয়োট্ছ। সহসো বযথোর িোট্র িোহোর মট্নর চিিরটো কো াঁচদয়ো উটঠল। ব্বজজ্ঞোসো 

কচরল, চকন্তু েোওয়োই চক চস্থর? 

 

কমল কচহল, িো ছোিো উপোয় চক আট্ছ? 

 

উপোয় চক আট্ছ শস জোট্ন নো এবং জোট্ন নো বচলয়োই িোহোর কষ্ট হইট্ি লোচগল। 

শেষ শচষ্টো কচরয়ো কচহল, জগট্ি চক শকউ শনই েো াঁর কোট্ছ এ সমট্য়ও চকছু 

সোহোেয চনট্ি পোট্রন? 

 

কমল একটুখ্োচন িোচবয়ো বচলল, আট্ছন। শমট্য়র মি িো াঁর কোট্ছ চগট্য়ই শুধ্ু 

হোি শপট্ি চনট্ি পোচর। চকন্তু আপনোর শে রোি হট্য় েোট্চ্চ। সট্ঙ্গ চগট্য় এচগট্য় 

শদব চক? 

 

অব্বজি বযস্ত হইয়ো বচলল, নো নো, আচম একোই শেট্ি পোরট্বো। 
 

িো হট্ল আসুন, নমস্কোর। এই বচলয়ো কমল িোহোর শেোবোর ঘট্র চগয়ো প্রট্বে 

কচরল। 
 

অব্বজি চমচনট-দুই শসইখ্োট্ন স্তিিোট্ব দো াঁিোইয়ো রচহল। িোর পট্র চনঃেট্ে ধ্ীট্র 

ধ্ীট্র নোচময়ো শগল। 
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এগোর 

 

শবলো িৃিীয় প্রহর। েীট্ির অবচধ্ নোই। আশুবোবুর বচসবোর ঘট্র সোসীগুট্লো 

সোরোচদনই বন্ধ্ আট্ছ, চিচন আরোম-শকদোরোর দুই হোিট্লর উপর দুই পো শমচলয়ো 

চদয়ো গিীর মট্নোট্েোট্গর সচহি চক একটো পচিট্িচছট্লন, শসই কোগট্জর 

পোিোয় চপছট্নর দরজোর চদট্ক একটো ছোয়ো পিোয় বুব্বঝট্লন এিেট্ে িো াঁহোর 

শবহোরোর চদবোচনদ্রো সমূ্পে ম হইয়োট্ছ। কচহট্লন, কো াঁচো ঘুট্ম ওট্ঠোচন ি বোবো, িো 

হট্ল আবোর মোথো ধ্রট্ব। চবট্েষ কষ্ট শবোধ্ নো কট্রো ি গোট্য়র কোপিটো চদট্য় 

গরীট্বর পো-দুট্টো একটু শঢট্ক দোও। 
 

নীট্চর কোট্প মট্ট একখ্োনো শমোটো বোলোট্পোে লুটোইট্িচছল, আগন্তুক শসইখ্োনো 

িুচলয়ো লইয়ো িো াঁহোর দুই পো ঢোচকয়ো চদয়ো পোট্য়র িলো পে মে শবে কচরয়ো মুচিয়ো 

চদল। 
 

আশুবোবু কচহট্লন, হট্য়ট্ছ বোবো, আর অচি-েট্ত্ন কোজ শনই।এইবোর একটো 

চুরুট চদট্য় আর একটুখ্োচন গচিট্য় নোও শগ,—এখ্ট্নো একটু শবলো আট্ছ। চকন্তু 

বুঝট্ব বোবো কোল— 

 

অথ মোৎ কোল শিোমোর চোকচর েোইট্বই। শকোন সোিো আচসল নো, কোরে প্রিুর 

এবংচবধ্ মেট্বয িৃিয অিযস্ত। প্রচিবোদ করোও শেমন চনষ্প্রট্য়োজন, চবচচলি 

হওয়োও শিমচন বোহুলয। 
 

আশুবোবু হোি বোিোইয়ো চুরুট গ্রহে কচরট্লন এবং শদেলোই জ্বোলোর েট্ে 

এিেট্ে শলখ্ো হইট্ি মুখ্ িুচলয়ো চোচহট্লন। কট্য়ক মুহিূ ম অচিিূট্ির মি স্তি 

থোচকয়ো কচহট্লন, িোই ি বচল, এচক শেোট্দোর হোি! এমন কট্র পো শঢট্ক চদট্ি 

ি িোর শচৌদ্দপুরুট্ষ জোট্ন নো। 
 

কমল বচলল, চকন্তু এচদট্ক শে হোি পুট্ি েোট্চ্চ। 
 

আশুবোবু বযস্ত হইয়ো জ্বলে কোটঠটো িোহোর হোি হইট্ি শফ্চলয়ো চদট্লন এবং শসই 

হোি চনট্জর হোট্ির মট্ধ্য লইয়ো িোহোট্ক শজোর কচরয়ো সম্মুট্খ্ টোচনয়ো আচনয়ো 

কচহট্লন, এিচদন শিোমোট্ক শদখ্ট্ি পোইচন শকন মো? 
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এই প্রথম িোহোট্ক চিচন মোিৃ-সট্ম্বোধ্ন কচরট্লন। চকন্তু িো াঁহোর প্রট্শ্নর শে শকোন 

অথ ম নোই িোহো উচ্চোরে কচরবোমোত্র চিচন চনট্জই শটর পোইট্লন। 
 

কমল একখ্োনো শচৌচক টোচনয়ো লইয়ো দূট্র বচসট্ি েোইট্িচছল, চিচন িোহো হইট্ি 

চদট্লন নো, বচলট্লন, ওখ্োট্ন নয় মো, িুচম আমোর খ্ুব কোট্ছ এট্স বট্সো। এই 

বচলয়ো িোহোট্ক একোে সচন্নকট্ট আকষ মে কচরয়ো বচলট্লন, এমন হঠোৎ শে 

কমল? 

 

কমল কচহল, আজ িোরী ইট্চ্ছ হল আপনোট্ক একবোর শদট্খ্ আচস, িোই চট্ল 

এলোম। 

আশুবোবু প্রিুযেট্র শুধ্ু কচহট্লন, শবে কট্রট্ছো। চকন্তু ইহোর অচধ্ক আর চকছু 

বচলট্ি পোচরট্লন নো। অনযোনয সকট্লর মট্িো চিচনও জোট্নন এট্দট্ে কমট্লর 

সঙ্গী-সোথী নোই, শকহ িোহোট্ক চোট্হ নো, কোহোরও বোটীট্ি িোহোর েোইবোর অচধ্কোর 

নোই,— চনিোে চনঃস্ব জীবনই এই শমট্য়টটট্ক অচিবোচহি কচরট্ি হয়, িথোচপ 

এমন কথোও িো াঁহোর মুখ্ চদয়ো বোচহর হইল নো,—কমল, শিোমোর েখ্ন খ্ুচে 

স্বচ্ছট্ন্দ আচসও। আর েোহোর কোট্ছই শহোক, আমোর কোট্ছ শিোমোর শকোন সট্কোচ 

নোই। ইহোর পট্র শবোধ্ কচর কথোর অিোট্বই চিচন চমচনট দুই-চিন শকমন 

একপ্রকোর অনযমনট্স্কর মি শমৌন হইয়ো রচহট্লন। িো াঁহোর হোট্ির কোগজগুলো 

নীট্চ খ্চসয়ো পচিট্ি কমল শহাঁট হইয়ো িুচলয়ো চদয়ো কচহল, আপচন পিচছট্লন, 

আচম অসমট্য় এট্স শবোধ্ হয় চবঘ্ন করলোম। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, নো। পিো আমোর হট্য় শগট্ছ, শেটুকু বোকী আট্ছ িো নো 

পিট্লও চট্ল—পিবোর ইট্চ্ছও শনই। একটুখ্োচন থোচময়ো বচলট্লন, িো ছোিো িুচম 

চট্ল শগট্ল আমোট্ক একলো থোকট্িই ি হট্ব, িোর শচট্য় বট্স দুট্টো গল্প কট্রো, 

আচম শুচন। 
 

কমল কচহল, আচম ি আপনোর সট্ঙ্গ সোরোচদন গল্প করট্ি শপট্ল শবাঁট্চ েোই। 

চকন্তু আর-সকট্ল রোগ করট্বন শে! 
 

িোহোর মুট্খ্র হোচস সট্ত্ত্বও আশুবোবু বযথো পোইট্লন; কচহট্লন, কথো শিোমোর 

চমট্থয নয় কমল। চকন্তু েো াঁরো রোগ করট্বন িো াঁরো শকউ উপচস্থি শনই। এখ্োনকোর 

নিুন মযোব্বজট্েট বোঙোলী। িো াঁর স্ত্রী হট্চ্চন মচের বনু্ধ্, একসট্ঙ্গ কট্লট্জ 

পট্িচছট্লন। চদন-দুই হল চিচন স্বোমীর কোট্ছ এট্সট্ছন, মচে িো াঁর ওখ্োট্নই 

শবিোট্ি শগট্ছন, চফ্রট্ি শবোধ্ হয় রোব্বত্র হট্ব। 
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কমল সহোট্সয প্রশ্ন কচরল, আপচন বলট্লন েো াঁরো রোগ করট্বন। একজন ি 

মট্নোরমো, চকন্তু বোকী কোরো? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, সবোই। এখ্োট্ন িোর অিোব শনই। আট্গ মট্ন হট্িো অব্বজট্ির 

হয়ি শিোমোর প্রচি রোগ শনই, চকন্তু এখ্ন শদচখ্ িোর চবট্িষই শেন সবট্চট্য় শবেী, 

শেন অেয়বোবুট্কও হোর মোচনট্য়ট্ছ। 
 

কমল চুপ কচরয়ো শুচনট্িট্ছ শদচখ্য়ো বচলট্ি লোচগট্লন, এট্সও িোট্ক এমন 

শদচখ্চন, চকন্তু হঠোৎ চদন দু-চিট্নর মট্ধ্য শস শেন বদট্ল শগল। এখ্ন 

অচবনোেট্কও শদচখ্ িোই।এরো সবোই চমট্ল শেন শিোমোর চবরুট্দ্ধ চক্রোে কট্রট্ছ। 
 

এবোর কমল হোচসল, কচহল,অথ মোৎ কুেোঙ্কুট্রর উপর বজ্রোঘোি! চকন্তু আমোর 

মি সমোজ ও শলোকোলট্য়র বোইট্রর িুচ্ছ একজন শমট্য়মোনুট্ষর চবরুট্দ্ধ চক্রোে 

চকট্সর জনয? আচম ি কোরও বোচিট্ি েোইট্ন। 

আশুবোবু বচলট্লন, িো েোও নো সচিয।েহট্রর শকোথোয় শিোমোট্দর বোসো িোও শকউ 

জোট্ন নো, চকন্তু িোই বট্ল িুচম িুচ্ছ নয় কমল। িোই শিোমোট্ক এরো িুলট্িও 

পোট্র নো, মোপ করট্িও পোট্র নো। শিোমোর আট্লোচনো নো কট্র, শিোমোট্ক শখ্ো াঁটো 

নো চদট্য় এট্দর স্বব্বস্তও শনই, েোচেও শনই। অকস্মোৎ হোট্ির কোগজগুলো িুচলয়ো 

ধ্চরয়ো কচহট্লন, এটো চক জোট্নো? অেয়বোবুর রচনো।ইংচরজী নো হট্ল শিোমোট্ক 

পট্ি শেোনোিোম। নোম-ধ্োম শনই, চকন্তু এর আগোট্গোিো শুধ্ু শিোমোরই কথো, 

শিোমোট্কই আক্রমে। কোল মযোব্বজট্েট সোট্হট্বর বোচিট্ি নোচক নোরী-কলযোে-

সচমচির উট্িোধ্ন হট্ব,—এ িোরই মঙ্গল-অনুষ্ঠোন।এই বচলয়ো চিচন শসগুট্লো 

দূট্র চনট্েপ কচরট্লন, কচহট্লন, এ শুধ্ু প্রবন্ধ্ নয়,মোট্ঝ মোট্ঝ গল্পচ্ছট্ল পোত্র-

পোত্রীট্দর মুখ্ চদট্য় নোনো কথো বোর করো হট্য়ট্ছ। এর মূল নীচির সট্ঙ্গ কোরও 

চবট্রোধ্ শনই,—চবট্রোধ্ থোকট্িই পোট্র নো, চকন্তু, এ ি শস নয়।বযব্বক্ত-চবট্েষট্ক 

পট্দ পট্দ আঘোি করট্ি পোরোই শেন এর আসল আনন্দ। চকন্তু অেট্য়র 

আনন্দ আর আমোর আনন্দ ি এক নয় কমল, এট্ক ি আচম িোল বলট্ি 

পোচরট্ন। 
 

কমল কচহল, চকন্তু আচম ি আর এ শলখ্ো শুনট্ি েোট্বো নো,—আমোট্ক আঘোি 

করোর সোথ মকিো চক? 
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আশুবোবু বচলট্লন, শকোন সোথ মকিোই শনই। িোই শবোধ্ হয় ওরো আমোট্ক পিট্ি 

চদট্য়ট্ছ। শিট্বট্চ িরোডুচবর মুটষ্টলোি। বুট্িোট্ক দুঃখ্ চদট্য় েিটুকু শেোি শমট্ট। 

এই বচলয়ো চিচন হোি বোিোইয়ো কমট্লর হোিখ্োচন আর একবোর টোচনয়ো লইট্লন। 

এই স্পে মটুকুর মট্ধ্য শে চক কথো চছল কমল িোহোর সবটুকু বুব্বঝল নো, িবু িোহোর 

চিিরটোয় চক একরকম  কচরয়ো উটঠল। একটু থোচময়ো কচহল, আপনোর 

দুব মলিোটুকু িো াঁরো ধ্ট্রট্ছন, চকন্তু আসল মোনুষটটট্ক িো াঁরো চচনট্ি পোট্রন চন। 
 

িুচমই চক শপট্রট্চো মো? 

 

শবোধ্ হয় ওাঁট্দর শচট্য় শবেী শপট্রচচ। 
 

আশুবোবু ইহোর উের চদট্লন নো, বহুেে নীরট্ব বচসয়ো থোচকয়ো আট্স্ত আট্স্ত 

বচলট্ি লোচগট্লন, সবোই িোট্ব এই সদোনন্দ বুট্িোট্লোকটটর মি সুখ্ী শকউ শনই। 

অট্নক টোকো, অট্নক চবষয়-আেয়— 

 

চকন্তু শস ি চমট্থয নয়। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, নো, চমট্থয নয়। অথ ম এবং সম্পচে আমোর েট্থষ্ট আট্ছ। চকন্তু 

ও মোনুট্ষর কিটুকু কমল? 

 

কমল সহোট্সয কচহল, অট্নকখ্োচন আশুবোবু। 
 

আশুবোবু ঘোি চফ্রোইয়ো িোহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহট্লন, পট্র কচহট্লন,েচদ চকছু 

নো মট্ন কট্রো ি শিোমোট্ক একটো কথো বচল— 

 

বলুন। 
 

আচম বুট্িোমোনুষ, আর িুচম আমোর মচের সমবয়সী। শিোমোর মুখ্ শথট্ক আমোর 

চনট্জর নোমটো আমোর চনট্জর কোট্নই শেন বোট্ধ্ কমল। শিোমোর বোধ্ো নো থোট্ক 

ি আমোট্ক বরঞ্চ কোকোবোবু বট্ল শডট্কো। 
 

কমট্লর চবস্মট্য়র সীমো রচহল নো। আশুবোবু কচহট্ি লোচগট্লন, কথোয় আট্ছ 

শনই-মোমোর শচট্য় কোনো-মোমোও িোট্লো। আচম কোনো নই বট্ট, চকন্তু শখ্ো াঁিো—বোট্ি 

পঙু্গ। বোজোট্র আশু বচদযর শকউ কোনোকচি দোম শদট্ব নো। এই বচলয়ো চিচন 

সহোসয শকৌিুট্ক হোট্ির বৃদ্ধোঙু্গষ্ঠটট আট্ন্দোচলি কচরয়ো কচহট্লন, নো-ই চদট্ল মো, 
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চকন্তু েোর বোবো শবাঁট্চ শনই িোর অি খ্ুাঁিখ্ুাঁট্ি হট্ল চট্ল নো। িোর শখ্ো াঁিো-কোকোই 

িোট্লো। 

অনয পে হইট্ি জবোব নো পোইয়ো চিচন পুনি কচহট্লন, শকউ েচদ শখ্ো াঁচোই শদয় 

কমল, িোট্ক চবনয় কট্র বট্লো, এই আমোর শঢর। বট্লো গরীট্বর রোঙই শসোনো। 
 

িো াঁহোর শচয়োট্রর চপছন চদট্ক বচসয়ো কমল ছোট্দর চদট্ক শচোখ্ িুচলয়ো 

অশ্রুচনট্রোট্ধ্র শচষ্টো কচরট্ি লোচগল, উের চদট্ি পোচরল নো। এই দু’জট্নর 

শকোথোও চমল নোই; শুধ্ু অনোত্মীয়-অপচরচট্য়র সুদূর বযবধ্োনই নয়—চেেো, 

সংস্কোর, রীচি-নীচি, সংসোর ও সোমোব্বজক বযবস্থোয় উিট্য়র কি বিই নো প্রট্িদ! 

শকোন সম্বন্ধ্ই শেখ্োট্ন শনই, শসখ্োট্ন শুধ্ু শকবল একটো সট্ম্বোধ্ট্নর ছল কচরয়ো 

এই বো াঁচধ্য়ো রোচখ্বোর শকৌেট্ল কমট্লর শচোট্খ্ বহুকোল পট্র জল আচসয়ো পচিল। 
 

আশুবোবু ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, শকমন মো, পোরট্ব ি বলট্ি? 

 

কমল উচ্ছ্বচসি অশ্রু সোমলোইয়ো লইয়ো শুধ্ু কচহল, নো। 
 

নো! নো শকন? 

 

কমল এ-প্রট্শ্নর উের চদল নো, অনয কথো পচিল। কচহল, অব্বজিবোবু শকোথোয়? 

 

আশুবোবু েেকোল চুপ কচরয়ো থোচকয়ো বচলট্লন, চক জোচন, হয়ি বোচিট্িই 

আট্ছ! পুনরোয় চকছুেে শমৌন থোচকয়ো ধ্ীট্র ধ্ীট্র বচলট্ি লোচগট্লন, ক’চদন 

শথট্ক আমোর কোট্ছ বি একটো শস আট্স নো। হয়ি শস এখ্োন শথট্ক েীঘ্রই চট্ল 

েোট্ব। 
 

শকোথোয় েোট্বন? 

 

আশুবোবু হোচসবোর প্রয়োস কচরয়ো কচহট্লন, বুট্িোমোনুষট্ক সবোই চক সব কথো 

বট্ল মো? বট্ল নো। হয়ি প্রট্য়োজনও শবোধ্ কট্র নো। একটুখ্োচন থোচময়ো কচহট্লন, 

শুট্নট্চো শবোধ্ হয় মচের সট্ঙ্গ িোর চববোট্হর সম্বন্ধ্ অট্নকচদন শথট্কই চস্থর চছল, 

হঠোৎ মট্ন হট্চ্চ শেন ওরো চক চনট্য় একটো ঝগিো কট্রট্ছ। শকউ কোট্রো সট্ঙ্গ 

িোল কট্র কথোই কয় নো। 
 

কমল নীরব হইয়ো রচহল। আশুবোবু একটো চনশ্বোস শফ্চলয়ো বচলট্লন, জগদীশ্বর 

মোচলক, িো াঁর ইট্চ্ছ। একজন গোন-বোজনো চনট্য় শমট্ি উট্ঠট্চ, আর একজন 
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িোর পুট্রোট্নো অিযোস সুট্দ-আসট্ল ঝোচলট্য় শিোলবোর শজোগোি করট্চ। এই ি 

চলট্চ। 
 

কমল আর চুপ কচরয়ো থোচকট্ি পোচরল নো, শকৌিূহলী হইয়ো প্রশ্ন কচরল, চক িো াঁর 

পুট্রোট্নো অিযোস? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, শস অট্নক। ও শগরুয়ো পট্র সন্নযোসী হট্য়ট্ছ, মচেট্ক 

িোলট্বট্সট্ছ, শদট্ের কোট্জ হোজট্ি শগট্ছ, চবট্লট্ি চগট্য় ইব্বঞ্জচনয়োর হট্য়ট্ছ, 

চফ্ট্র এট্স সংসোরী হবোর ইট্চ্ছ, চকন্তু, সম্প্রচি শবোধ্ হয় শসটো একটু বদট্লট্ছ। 

আট্গ মোছ-মোংস শখ্ট্িো নো, িোর পট্র খ্োব্বচ্ছট্লো, আবোর শদখ্চচ পরশু শথট্ক বন্ধ্ 

কট্রট্ছ। েদু বট্ল, বোবু ঘণ্টোখ্োট্নক ধ্ট্র ঘট্র বট্স নোক টটট্প নোচক শেোগোিযোস 

কট্রন। 
 

শেোগোিযোস কট্রন? 

 

হো াঁ। চোকরটোই বলচছল শফ্রবোর পট্থ কোেীট্ি নোচক সমুদ্রেোত্রোর জট্নয 

প্রোয়ব্বিে কট্র েোট্ব। 
 

কমল অিযে আিে ম হইয়ো কচহল, সমুদ্রেোত্রোর জট্নয প্রোয়ব্বিে করট্বন? 

অব্বজিবোবু? 

 

আশুবোবু ঘোি নোচিয়ো বচলট্লন, পোট্র ও। ওর হল সব মট্িোমুখ্ী প্রচিিো। 

কমল হোচসয়ো শফ্চলল। চক একটো বচলট্ি েোইট্িচছল, এমন সময় িোরপ্রোট্ে 

মোনুট্ষর ছোয়ো পচিল। এবং শে িৃিয এি চবচিন্ন প্রকোট্রর সংবোদ মচনবট্ক 

সরবরোহ কচরয়োট্ছ শস-ই আচসয়ো সেরীট্র দণ্ডোয়মোন হইল। এবং সব মোট্পেো 

কটঠন সংবোদ এই চদল শে, অচবনোে, অেয়, হট্রন্দ্র, অব্বজি প্রিৃচি বোবুট্দর দল 

আচসয়ো পচিট্লন বচলয়ো। শুচনয়ো শুধ্ু কমল নয়, বনু্ধ্বট্গ মর অিযোগট্ম উচ্ছ্বচসি 

উল্লোট্স অিযথ মনো করোই েো াঁহোর স্বিোব, শসই আশুবোবুর পে মে মুখ্ শুষ্ক হইয়ো 

উটঠল। েট্েক পট্র আগন্তুক িদ্রবযব্বক্তরো ঘট্র ঢুচকয়ো সকট্লই আিে ম 

হইট্লন। কোরে এই শমট্য়টটর এখ্োট্ন দে মন চমচলট্ি িোহো পোট্র িো াঁহোট্দর 

কল্পনোর অিীি। হট্রন্দ্র হোি িুচলয়ো কমলট্ক নমস্কোর কচরয়ো কচহল, িোল 

আট্ছন? অট্নকচদন আপনোট্ক শদচখ্চন। 
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অচবনোে হোচসবোর মি মুখ্িঙ্গী কচরয়ো একবোর দচেট্ে ও একবোর বোট্ম ঘোি 

নোচিট্লন—িোহোর শকোন অথ ম-ই নোই। আর শসোজো মোনুষ অেয়। শস শসোজো 

পট্থ শসোজো মিলট্ব কোট্ঠর মি েেকোল শসোজো দো াঁিোইয়ো দুই চট্ে অবজ্ঞো ও 

চবরব্বক্ত বষ মে কচরয়ো একখ্োনো শচয়োর টোচনয়ো বচসয়ো পচিল। আশুবোবুট্ক 

ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আমোর আটটমট্কলটো পিট্লন? বচলয়োই িো াঁহোর নজট্র পচিল 

শসই শলখ্োটো মোটটট্ি লুটোইট্িট্ছ। চনট্জই িুচলট্ি েোইট্িচছল, হট্রন্দ্র বোধ্ো চদয়ো 

কচহল, থোক নো অেয়বোবু, ঝো াঁট শদবোর সময় চোকরটো শফ্ট্ল শদট্ব অখ্ন। 
 

িোহোর হোিটো শঠচলয়ো চদয়ো অেয় কোগজগুট্লো কুিোইয়ো আচনট্লন। 
 

হো াঁ, পিলোম, বচলয়ো আশুবোবু উটঠয়ো বচসট্লন। চোচহয়ো শদচখ্ট্লন, অব্বজি 

ওধ্োট্রর শসোফ্োয় বচসয়ো শসইচদট্নর খ্বট্রর কোগজটোয় শচোখ্ বুলোইট্ি শুরু 

কচরয়োট্ছ। অচবনোে চকছু একটো বচলট্ি পোইয়ো চনশ্বোস শফ্চলয়ো বো াঁচচট্লন, 

কচহট্লন, আচমও অেট্য়র শলখ্োটো আগোট্গোিো মন চদয়ো পট্িচচ আশুবোবু। ওর 

অচধ্কোংেই সিয, এবং মূলযবোন।ট্দট্ের সোমোব্বজক বযবস্থোর েচদ সংস্কোর 

করট্িই হয় ি সুপচরচচি এবং সুপ্রচিটষ্ঠি পট্থই িোট্দর চোলনো করো কিমবয। 

ইউট্রোট্পর সংস্পট্ে ম আমরো অট্নক িোল ব্বজচনস শপট্য়চছ, চনট্জট্দর বহু 

ি্রুটট আমোট্দর শচোট্খ্ পট্িট্চ মোচন, চকন্তু আমোট্দর সংসোর আমোট্দর চনট্জর 

পট্থই হওয়ো চোই। পট্রর অনুকরট্ের মট্ধ্য কলযোে শনই। িোরিীয় নোরীর েো 

চবচেষ্টিো, েো িো াঁট্দর চনজস্ব, শস শথট্ক েচদ শলোি বো শমোট্হর বট্ে িো াঁট্দর ভ্রষ্ট 

কচর, আমরো সকল চদক চদট্য়ই বযথ ম হব। এই নো অেয়বোবু? 

 

কথোগুচল িোট্লো এবং সমস্তই অেয়বোবু প্রবট্ন্ধ্র। চবনয়বট্ে চিচন মুট্খ্ চকছুই 

বচলট্লন নো, শুধ্ু আত্মপ্রসোট্দর অচনব মচনীয় িৃচপ্তট্ি অধ্ মচনমীচলি শনট্ত্র বোর-

কট্য়ক চেরিোলন কচরট্লন। 
 

আশুবোবু অকপট্ট স্বীকোর কচরয়ো কচহট্লন, এ চনট্য় ি িকম শনই অচবনোেবোবু। 

বহু মনীষী বহুচদন শথট্ক এ কথো বট্ল আসট্চন এবং শবোধ্ হয় িোরিবট্ষ মর শকোন 

শলোকই এর প্রচিবোদ কট্র নো। 
 

অেয়বোবু বচলট্লন, করবোর শজো শনই এবং এ ছোিো আরও অট্নক চবষয় আট্ছ 

েো প্রবট্ন্ধ্ চলচখ্চন, চকন্তু কোল নোরী-কলযোে-সচমচিট্ি আচম বক্িৃিোয় বলব। 

আশুবোবু ঘোি চফ্রোইয়ো কমট্লর প্রচি চোচহট্লন, কচহট্লন, শিোমোর ি আর 

সচমচিট্ি চনমিে শনই, িুচম শসখ্োট্ন েোট্ব নো। আচমও বোট্ি কোবু। আচম নো 
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েোই, চকন্তু এ শিোমোট্দরই িোল-মন্দর কথো। হো াঁ কমল, শিোমোর ি এ-প্রস্তোট্ব 

আপচে শনই? 

 

অনয সমট্য় হইট্ল আজট্কর চদনটোয় কমল নীরব হইয়োই থোচকি, চকন্তু, এট্ক 

িোর মন খ্োরোপ, িোহোট্ি এই শলোকগুলোর এই শপৌরুষহীন সঙ্ঘবদ্ধ, সদম্ভ 

প্রচিকূলিোয় মট্নর মট্ধ্য শেন আগুন জ্বচলয়ো উটঠল। চকন্তু আপনোট্ক েথোসোধ্য 

সংবরে কচরয়ো শস মুখ্ িুচলয়ো হোচসয়ো কচহল, শকোন্টো আশুবোবু? অনুকরেটো, 

নো িোরিীয় ববচেষ্টযটো? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, ধ্ট্রো, েচদ বচল দুট্টোই! 
 

কমল কচহল, অনুকরে ব্বজচনসটো শুধ্ু েখ্ন বোইট্রর নকল িখ্ন শস ফ্ো াঁচক। 

িখ্ন আকৃচিট্ি চমলট্লও প্রকৃচিট্ি ফ্ো াঁক থোট্ক। চকন্তু শিিট্র-বোইট্র শস েচদ 

এক হট্য়ই েোয় িখ্ন অনুকরে বট্ল লজ্জো পোবোর ি চকছু শনই। 
 

আশুবোবু মোথো নোচিট্ি নোচিট্ি বচলট্লন, আট্ছ বব চক কমল, আট্ছ। ও-রকম 

সব মোঙ্গীে অনুকরট্ে আমরো চনট্জর চবট্েষত্ব হোরোই। িোর মোট্ন আপনোট্ক 

চনঃট্েট্ষ হোরোট্নো। এর মট্ধ্য েচদ দুঃখ্ এবং লজ্জো নো থোট্ক ি চকট্সর মট্ধ্য 

আট্ছ বট্লো ি? 

 

কমল বচলল, শগট্লোই বো চবট্েষত্ব আশুবোবু। িোরট্ির ববচেষ্টয এবং 

ইট্য়োট্রোট্পর ববচেট্ষ্টয প্রট্িদ আট্ছ,—চকন্তু শকোন শদট্ের শকোন ববচেট্ষ্টযর 

জট্নযই মোনুষ নয়, মোনুট্ষর জট্নযই িোর আদর। আসল কথো, বিমমোনকোট্ল শস 

ববচেষ্টয িোর কলযোেকর চক নো। এ ছোিো সমস্তই শুধ্ু অন্ধ্ শমোহ। 
 

আশুবোবু বযচথি হইয়ো কচহট্লন, শুধ্ুই অন্ধ্ শমোহ কমল, িোর শবেী নয়? 

 

কমল বচলল, নো, িোর শবেী নয়। শকোন একটো জোট্ির শকোন একটট চবট্েষত্ব 

বহুচদন চট্ল আসট্চ বট্লই শসই ছো াঁট্চ শঢট্ল চচরচদন শদট্ের মোনুষট্ক গট্ি 

িুলট্ি হট্ব িোর অথ ম বক? মোনুট্ষর শচট্য় মোনুট্ষর চবট্েষত্বটোই বি নয়। আর 

িোই েখ্ন িুচল, চবট্েষত্বও েোয়, মোনুষট্কও হোরোই। শসইখ্োট্নই সচিযকোর লজ্জো 

আশুবোবু! 
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আশুবোবু শেন হিবুব্বদ্ধ হইয়ো শগট্লন, কচহট্লন, িো হট্ল ি সমস্ত একোকোর হট্য় 

েোট্ব? িোরিবষীয় বট্ল ি আমোট্দর আর শচনোও েোট্ব নো? ইচিহোট্স শে 

এমনির ঘটনোর সোেী আট্ছ। 
 

িো াঁহোর কুটণ্ঠি, চবেুি মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো কমল হোচসয়ো বচলল, িখ্ন মুচন-

ঋচষট্দর বংেধ্র বট্ল হয়ি শচনো েোট্ব নো, চকন্তু মোনুষ বট্ল শচনো েোট্ব। আর 

আপনোরো েো াঁট্ক িগবোন বট্লন চিচনও চচনট্ি পোরট্বন, িো াঁর িুল হট্ব নো। 
 

অেয় উপহোট্স মুখ্ কটঠন কচরয়ো বচলল, িগবোন শুধ্ু আমোট্দর? আপনোর 

নয়? 

কমল উের চদল, নো। 
 

অেয় বচলল, এ শুধ্ু চেবনোট্থর প্রচিধ্বচন, শেখ্োট্নো বুচল! 
 

হট্রন্দ্র কচহল, ব্রুট্। 
 

শদখ্ুন হট্রন্দ্রবোবু— 

 

শদট্খ্চচ। চবস্ট। 

আশুবোবু সহসো শেন স্বট্নোব্বিট্ির নযোয় জোচগয়ো উটঠট্লন। কচহট্লন, দযোট্খ্ো 

কমল, অপট্রর কথো বলট্ি চোইট্ন, চকন্তু আমোট্দর িোরিীয় ববচেষ্টয শুধ্ু কথোর 

কথো নয়। এ েোওয়ো শে কিবি েচি িোর পচরমোে করো দুঃসোধ্য। কি ধ্ম ম, কি 

আদে ম, কি পুরোে, ইচিহোস, কোবয, উপোখ্যোন, চেল্প, কি অমূলয সম্পদ এই 

ববচেষ্টযট্ক আশ্রয় কট্রই ি আজও জীচবি আট্ছ। এর চকছুই ি িো হট্ল থোকট্ব 

নো? 

 

কমল কচহল, থোকবোর জট্নযই বো এি বযোকুলিো শকন? েো েোবোর নয় িো েোট্ব 

নো। মোনুট্ষর প্রট্য়োজট্ন আবোর িোরো নিুন রূপ, নিুন শসৌন্দে ম, নিুন মূলয চনট্য় 

শদখ্ো শদট্ব। শসই হট্ব িোট্দর সচিযকোর পচরচয়। নইট্ল, বহুচদন ধ্ট্র চকছু একটো 

আট্ছ বট্লই িোট্ক আরও বহুচদন আগট্ল রোখ্ট্ি হট্ব এ শকমন কথো? 

 

অেয় বচলট্লন, শস শবোঝবোর েব্বক্ত শনই আপনোর? 

 

হট্রন্দ্র কচহল, আপনোর অিদ্র বযবহোট্র আচম আপচে কচর অেয়বোবু। 
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আশুবোবু বচলট্লন, কমল, শিোমোর েুব্বক্তট্ি সিয শে শনই িো আচম বচলট্ন, চকন্তু 

েো িুচম অবজ্ঞোয় উট্পেো করচ, িোর শিিট্রও বহু সিয আট্ছ। নোনো কোরট্ে 

আমোট্দর সোমোব্বজক চবচধ্-বযবস্থোর পট্র শিোমোর অশ্রদ্ধো জট্িট্ছ। চকন্তু একটো 

কথো িুট্লো নো কমল, বোইট্রর অট্নক উৎপোি আমোট্দর সইট্ি হট্য়ট্ছ, িবু শে 

আজও সমস্ত চবচেষ্টিো চনট্য় শবাঁট্চ আচছ শস শকবল আমোট্দর সিয আশ্রয় চছল 

বট্লই। জগট্ির অট্নক জোচিই এট্কবোট্র চবলুপ্ত হট্য় শগট্ছ। 
 

কমল বচলল, িোট্ি বো দুঃখ্ চকট্সর? চচরকোল ধ্ট্রই শে িোট্দর জোয়গো জটু্ি 

বট্স থোকট্ি হট্ব িোরই বো আবেযকিো চক? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, এ অনয কথো কমল। 
 

কমল কচহল, িো শহোক। বোবোর কোট্ছ শুট্নচছলোম আে মট্দর একটট েোখ্ো 

ইট্য়োট্রোট্প চগট্য় বোস কট্রচছট্লন, আজ িো াঁরো শনই। চকন্তু িো াঁট্দর বদট্ল েো াঁরো 

আট্ছন িো াঁরো আরও বি। শিমচন েচদ এট্দট্েও ঘটট্িো, ওট্দর মিই আমরো 

আজ পূব ম-চপিোমহট্দর জট্নয শেোক করট্ি বসিোম নো, চনট্জট্দর সনোিন 

চবট্েষত্ব চনট্য় দম্ভ কট্রও চদনপোি করিোম নো। আপচন বলচছট্লন অিীট্ির 

উপদ্রট্বর কথো, চকন্তু িোর শচট্য়ও বি উপদ্রব শে িচবষযট্ি অদৃট্ষ্ট শনই, চকংবো 

সমস্ত ফ্ো াঁিোই আমোট্দর শকট্ট চনঃট্েষ হট্য় শগট্ছ, িোও ি সিয নো হট্ি পোট্র | 

িখ্ন আমরো শবাঁট্চ েোট্বো চকট্সর শজোট্র বলুন ি? 

 

আশুবোবু এ প্রট্শ্নর উের চদট্লন নো, চকন্তু অেয়বোবু উদ্দীপ্ত হইয়ো উটঠট্লন, 

বচলট্লন, িখ্নও শবাঁট্চ েোট্বো আমোট্দর আদট্ে মর চনিযিোর শজোট্র, শে আদে ম 

বহু সহস্র েুগ আমোট্দর মট্নর মট্ধ্য অচবচচলি হট্য় আট্ছ। শে আদে ম 

আমোট্দর দোট্নর মট্ধ্য, আমোট্দর পুট্েযর মট্ধ্য, আমোট্দর িপসযোর মট্ধ্য 

আট্ছ। শে আদে ম আমোট্দর নোরীজোচির অেয় সিীট্ত্বর মট্ধ্য চনচহি আট্ছ। 

আমরো িোরই শজোট্র শবাঁট্চ েোব। চহন্দ ুকখ্ট্নো মট্র নো। 

অেয় হোট্ির কোগজ শফ্চলয়ো িো াঁহোর চদট্ক চবস্ফোচরি চট্ে চোচহয়ো রচহল এবং 

মুহিূ মকোট্লর জনয কমলও চনব মোক হইয়ো শগল। িোহোর মট্ন পচিল প্রবন্ধ্ চলচখ্য়ো 

এই শলোকটোই িোহোট্ক অকোরট্ে আক্রমে কচরয়োট্ছ, এবং ইহোই শস কোল নোরীর 

কলযোে-উট্দ্দট্েয বহু নোরীর সমট্ে দট্ম্ভর সচহি পোঠ কচরট্ব, এবং, এই 

শেট্ষোক্ত ইচঙ্গি শুরু িোহোট্কই লেয কচরয়ো। দুজময় শক্রোট্ধ্ মুখ্ িোহোর রোঙ্গো 

হইয়ো উটঠল, চকন্তু এবোরও শস আপনোট্ক সংবরে কচরয়ো সহজকট্ণ্ঠ কচহল, 
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আপনোর সট্ঙ্গ কথো কইট্ি আমোর ইট্চ্ছ হয় নো অেয়বোবু, আমোর 

আত্মসম্মোট্ন বোট্ধ্। বচলয়োই শস আশুবোবুর প্রচি চফ্চরয়ো চোচহয়ো কচহল, শকোন 

আদে মই বহুকোল স্থোয়ী হট্য়ট্ছ বট্লই িো চনিযকোল স্থোয়ী হয় নো এবং িোর 

পচরবিমট্নও লজ্জো শনই,—এই কথোটোই আপনোট্ক আচম বলট্ি শচট্য়চছলোম। 

িোট্ি জোট্ির ববচেষ্টয েচদ েোয়, িবুও। একটো উদোহরে চদই। আচিট্থয়িো 

আমোট্দর বি আদে ম। কি কোবয, কি উপোখ্যোন, কি ধ্ম ম-কোচহনী এই চনট্য় 

রচচি হট্য়ট্ছ। অচিচথট্ক খ্ুেী করট্ি দোিোকে ম চনট্জর পুত্রহিযো কট্রচছট্লন। 

এই চনট্য় কি শলোট্ক কি শচোট্খ্র জলই শে শফ্ট্লট্ছ িোর সংখ্যো শনই। অথচ 

এ কোচহনী আজ শুধ্ু কুৎচসি নয়, বীিৎস। সিী-স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বোমীট্ক কো াঁট্ধ্ 

চনট্য় গচেকোলট্য় শপৌৌঁট্ছ চদট্য়চছল,—সিীট্ত্বর এ আদট্ে মরও একচদন িুলনো 

চছল নো, চকন্তু আজ শস কথো মোনুট্ষর মট্ন শুধ্ু ঘৃেোর উট্দ্রক কট্র। আপনোর 

চনট্জর জীবট্নর শে আদে ম, শে িযোগ শলোট্কর মট্ন আজ শ্রদ্ধো ও চবস্মট্য়র 

কোরে হট্য় আট্ছ, একচদন শস হয়ি শুধ্ু অনুকম্পোর বযোপোর হট্ব। এই চনষ্ফল 

আত্মচনগ্রট্হর বোিোবোচিট্ি শলোট্ক উপহোস কট্র চট্ল েোট্ব। 
 

এই আঘোট্ির চনম মমিোয় পলট্কর জনয আশুবোবুর মুখ্ শবদনোয় পোে্ডুর হইয়ো 

শগল। বচলট্লন, কমল, এট্ক চনগ্রহ বট্ল চনট্চ্চো শকন, এ শে আমোর আনন্দ! এ 

শে আমোর উেরোচধ্কোরসূট্ত্র পোওয়ো বহুেুট্গর ধ্ন! 
 

কমল বচলল, শহোক বহুেুগ। শকবল বৎসর গেনো কট্রই আদট্ে মর মূলয ধ্োে ম হয় 

নো। অচল, অনি, িুট্ল-িরো সমোট্জর সহস্র বষ মও হয়ি অনোগট্ির দেটো 

বছট্রর গচিট্বট্গ শিট্স েোয়। শসই দেটো বছরই শঢর বি আশুবোবু। 
 

অব্বজি অকস্মোৎ জযো-মুক্ত ধ্নুর নযোয় শসোজো দো াঁিোইয়ো উটঠল, কচহল, আপনোর 

বোট্কযর উগ্রিোয় এাঁট্দর হয়ি চবস্মট্য়র অবচধ্ শনই, চকন্তু আচম চবব্বস্মি হইচন! 

আচম জোচন এই চবজোিীয় মট্নোিোট্বর উৎস শকোথোয়। চকট্সর জট্নয আমোট্দর 

সমস্ত মঙ্গল-আদট্ে মর প্রচি আপনোর এমন চনচবি ঘৃেো। চকন্তু চলুন, আর 

আমোট্দর চমট্থয শদচর করবোর সময় শনই,—পো াঁচটো শবট্জ শগট্ছ। 

অব্বজট্ির চপছট্ন চপছট্ন সকট্লই চনঃেট্ে বোচহর হইয়ো শগল। শকহ িোহোট্ক 

একটো অচিবোদন কচরল নো, শকহ িোহোর প্রচি একবোর চফ্চরয়োও চোচহল নো। েুব্বক্ত 

েখ্ন হোর মোচনল িখ্ন এইিোট্ব পুরুট্ষর দল চনট্জট্দর জয় শঘোষেো কচরয়ো 

শপৌরুষ বজোয় রোচখ্ল। িোহোরো চচলয়ো শগট্ল আশুবোবু ধ্ীট্র ধ্ীট্র বচলট্লন, 

কমল, আমোট্কই আজ িুচম সকট্লর শচট্য় শবেী আঘোি করচ, চকন্তু আচমই 
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শিোমোট্ক আজ শেন সমস্ত প্রোে চদট্য় িোলট্বট্সচচ। আমোর মচের শচট্য় শেন 

িুচম শকোন অংট্েই খ্োট্টো নয় মো। 
 

কমল বচলল, িোর কোরে আপচন শে সচিযকোর বিমোনুষ কোকোবোবু। আপচন ি 

এাঁট্দর মি চমট্থয নয়। চকন্তু আমোরও সময় বট্য় েোয়, আচম চললোম। এই বচলয়ো 

শস িো াঁহোর পোট্য়র কোট্ছ আচসয়ো শহাঁট হইয়ো প্রেোম কচরল। 
 

প্রেোম শস সচরোচর কোহোট্কও কট্র নো, এই অিোবনীয় আচরট্ে আশুবোবু 

বযচিবযস্ত হইয়ো উটঠট্লন। আেীব মোদ কচরয়ো কচহট্লন, আবোর কট্ব আসট্ব মো? 

 

আর হয়ি আচম আসব নো কোকোবোবু। এই বচলয়ো শস ঘট্রর বোচহর হইয়ো শগল। 

আশুবোবু শসইচদট্ক চোচহয়ো চনঃেট্ে বচসয়ো রচহট্লন। 
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বোর 

 

আগ্রোর নূিন মযোব্বজট্েট সোট্হট্বর স্ত্রীর নোম মোচলনী। িো াঁহোরই েট্ত্ন এবং 

িো াঁহোরই গটৃ্হ নোরী-কলযোে-সচমচি প্রচিটষ্ঠি হইল। প্রথম অচধ্ট্বেট্নর 

উট্দযোগটো একটু ঘটো কচরয়োই হইয়োচছল, চকন্তু ব্বজচনসটো সুসম্পন্ন ি হইলই নো, 

বরঞ্চ শকমন শেন চবেৃঙ্খল হইয়ো শগল। বযোপোরটো মুখ্যিঃ শমট্য়ট্দর জনযই 

বট্ট, চকন্তু পুরুষট্দর শেোগ শদওয়োর চনট্ষধ্ চছল নো।বস্তুিঃ এ আট্য়োজট্ন 

িো াঁহোরো একটু চবট্েষ কচরয়োই চনমচিি হইয়োচছট্লন। িোর চছল অচবনোট্ের 

উপর। চচেোেীল শলখ্ক বচলয়ো অেট্য়র নোম চছল, শলখ্োর দোচয়ত্ব চিচনই গ্রহে 

কচরয়োচছট্লন। অিএব িো াঁহোরই পরোমে ম-মি একো চেবনোথ বযিীি আর 

কোহোট্কও বোদ শদওয়ো হয় নোই। অচবনোট্ের শছোটেোলী নীচলমো ঘট্র ঘট্র চগয়ো 

ধ্নী-দচরদ্র-চনচব মট্েট্ষ েহট্রর সমস্ত বোঙোলী িদ্রমচহলোট্দর আহ্বোন কচরয়ো 

আচসয়োচছট্লন। শুধ্ু, েোওয়োর ইচ্ছো চছল নো আশুবোবুর, চকন্তু বোট্ির কন্কনোচন 

আজ িো াঁহোট্ক রেো কচরল নো, মোচলনী চনট্জ চগয়ো ধ্চরয়ো আচনল। অেয় শলখ্ো-

হোট্ি প্রস্তুি চছট্লন, প্রচচলি দুই-চোরটো মোমুচল চবনয়-িোষট্ের পট্র শসোজো ও 

েক্ত হইয়ো উটঠয়ো দো াঁিোইয়ো প্রবন্ধ্-পোট্ঠ চনেুক্ত হইট্লন। অল্পেট্েই বুঝো শগল 

িো াঁহোর বক্তবয-চবষয় শেমন অরুচচকর শিমচন দীঘ ম। সচরোচর শেমন হয়, 

পুরোকোট্লর সীিো-সোচবত্রীর উট্ল্লখ্ কচরয়ো চিচন আধ্ুচনক নোরীজোচির আদে ম-

চবহীনিোর প্রচি কটোে কচরয়োট্ছন | একজন আধ্ুচনক ও চেচেিো মচহলোর 

বোটীট্ি বচসয়ো ইাঁহোট্দরই ‘িথোকচথি’ চেেোর চবরুট্দ্ধ কটূব্বক্ত কচরট্ি িো াঁহোর 

বোট্ধ্ নোই। কোরে অেট্য়র গব ম চছল এই শে, চিচন অচপ্রয় সিয বচলট্ি িয় পোন 

নো। সুিরোং শলখ্োর মট্ধ্য সিয েোহোই থোক, অচপ্রয়-বচট্নর অিোব চছল নো। এবং 

এই ‘িথোকচথি’ েেটোয় বযোখ্যোর উট্দ্দট্েয চবচেষ্ট উদোহরট্ের নব্বজর েোহো 

চছল—শস কমল। অচনমচিি এই শমট্য়টটট্ক অেয় শলখ্োর মট্ধ্য অপমোট্নর 

একট্েষ কচরয়োট্ছ। শেট্ষর চদট্ক শস গিীর পচরিোট্পর সচহি এই কথোটো বযক্ত 

কচরট্ি বোধ্্ে হইয়োট্ছ শে, এই েহট্রই টঠক এমচন একজন স্ত্রীট্লোক রচহয়োট্ছ, 

শে িদ্রসমোট্জ চনরের প্রশ্রয় পোইয়ো আচসট্িট্ছ। শে স্ত্রীট্লোক চনট্জর দোম্পিয-

জীবনট্ক অচ্বধ্ জোচনয়োও লঙ্ক্ষজ্জি হওয়ো দূট্র থোক, শুধ্ু উট্পেোর হোচস 

হোচসয়োট্ছ, চববোহ-অনুষ্ঠোন েোহোর কোট্ছ মোত্র অথ মহীন সংস্কোর এবং পচি-পত্নীর 

একোে একচনষ্ঠ শপ্রম চনছক মোনচসক দুব মলিো। উপসংহোট্র অেয় এ কথোরও 

উট্ল্লখ্ কচরয়োট্ছন শে, নোরী হইয়োও নোরীর গিীরিম আদে মট্ক শে অস্বীকোর 

কট্র, িথোকচথি শসই চেচেিো নোরীর উপেুক্ত চবট্েষে ও বোসস্থোন চনে মট্য় 
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প্রবন্ধ্-শলখ্ট্কর চনট্জর শকোন সংেয় নো থোচকট্লও শুধ্ু সট্কোচবেিঃই বচলট্ি 

পোট্রন নোই। এই ি্রুটটর জনয চিচন সকট্লর কোট্ছ মোজমনো চিেো চোট্হন। 

মচহলো-সমোট্জ মট্নোরমো বযিীি কমলট্ক শচোট্খ্ শকহ শদট্খ্ নোই। চকন্তু িোহোর 

রূট্পর খ্যোচি ও চচরট্ত্রর অখ্যোচি পুরুষট্দর মুট্খ্ মুট্খ্ পচরবযোপ্ত হইট্ি অবচেষ্ট 

চছল নো। এমন চক, এই নব – প্রচিটষ্ঠি নোরী-কলযোে-সচমচির সিোট্নত্রী মোচলনীর 

কোট্নও িোহো শপৌৌঁচছয়োট্ছ, এবং এ লইয়ো নোরী-মণ্ডট্ল, পদমোর চিিট্র ও বোচহট্র 

শকৌিূহট্লর অবচধ্ নোই। সুিরোং, রুচচ ও নীচির সমযক চবচোট্রর উৎসোট্হ 

উদ্দীপ্ত প্রশ্নমোলোর প্রখ্রিোয় বযব্বক্তগি আট্লোচনো সট্িজ হইয়ো উটঠট্ি শবোধ্ 

কচর চবলম্ব ঘটটি নো, চকন্তু শলখ্ট্কর পরম বনু্ধ্ হট্রন্দ্রই ইহোর কট্ঠোর প্রচিবন্ধ্ক 

হইয়ো উটঠল। শস শসোজো দো াঁিোইয়ো উটঠয়ো কচহল, অেয়বোবুর এই শলখ্োর আচম 

সমূ্পে ম প্রচিবোদ কচর। শকবল অপ্রোসচঙ্গক বট্ল নয়, শকোন মচহলোট্কই িো াঁর 

অসোেোট্ি আক্রমে করোর রুচচ চবস্টচল এবং িো াঁর চচরট্ত্রর অকোরে উট্ল্লখ্ 

অিট্দ্রোচচি ও শহয়। নোরী-কলযোে-সচমচির পে শথট্ক এই প্রবন্ধ্ – শলখ্কট্ক 

চধ্ক্কোর শদওয়ো উচচি। 
 

ইহোর পট্রই একটো মহোমোরী কোণ্ড বোচধ্ল। অেয় চহিোচহি জ্ঞোনেূনয হইয়ো েো-

খ্ুচে িোই বচলট্ি লোচগট্লন এবং প্রিুযেট্র স্বল্পিোষী হট্রন্দ্র মোট্ঝ মোট্ঝ শকবল 

চবস্ট এবং ব্রুট বচলয়ো িোহোর জবোব চদট্ি লোচগল। 
 

মোচলনী নূিন শলোক, সহসো এইপ্রকোর বোক-চবিণ্ডোর উগ্রিোয় চবপন্ন হইয়ো 

পচিল, এবং শসই উট্েজনোর মুট্খ্ই স্ব স্ব মিোমি প্রকোে কচরট্ি প্রোয় শকহই 

কোপ মেয কচরট্লন নো। চুপ কচরয়ো রচহট্লন শুধ্ু আশুবোবু। প্রবন্ধ্-পোট্ঠর শগোিো 

হইট্িই শসই শে মোথো শহাঁট কচরয়ো বচসয়ো চছট্লন, সিো শেষ নো হইট্ল আর চিচন 

মুখ্ িুচলট্বন নো। আরও একটট মোনুষ িকমেুট্দ্ধ শিমন শেোগ চদট্লন নো, ইচন 

হট্রন্দ্র-অেট্য়র আলোপ-আট্লোচনোয় চনিয-অিযস্ত অচবনোে। 
 

বযব্বক্ত-চবট্েট্ষর চচরট্ত্রর িোল-মন্দ চনরূপে করো এই সচমচির লেয নয় এবং এ 

প্রকোর আট্লোচনোয় নর-নোরী কোহোরও কলযোে হয় নো, মোচলনী িোহো জোচনি। 

চবট্েষিঃ শলখ্োর মট্ধ্য আশুবোবুট্কও কটোে করো হইয়োট্ছ, এই কথো শকমন 

কচরয়ো শেন বুব্বঝট্ি পোচরয়ো িোহোর অচিেয় শক্লে শবোধ্ হইল। সিো শেষ হইট্ল 

শস চনঃেট্ে চনট্জর আসন ছোচিয়ো আচসয়ো এই শপ্রৌঢ় বযব্বক্তটটর পোট্ে বচসয়ো 

লঙ্ক্ষজ্জি মৃদুকট্ণ্ঠ কচহল, চনরথ মক আজ আপনোর েোচে নষ্ট করোর জট্নয আচম 

দুঃচখ্ি আশুবোবু। 
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আশুবোবু হোচসবোর শচষ্টো কচরয়ো কচহট্লন, বোচিট্িও ি আচম একোই বট্স 

থোকিোম িবু সময়টো কোটল। 
 

মোচলনী কচহল, শস এর শচট্য় িোল চছল। একটু থোচময়ো কচহল, আজ উচন শনই, 

মচে এখ্োন শথট্ক শখ্ট্য় েোট্ব। 
 

শবে, আচম চগট্য় গোচি পোটঠট্য় শদব। চকন্তু আর সব শমট্য়রো? 

 

িো াঁরোও আজ এখ্োট্নই খ্োট্বন। 
 

অচবনোে ও অব্বজিট্ক সট্ঙ্গ লইয়ো আশুবোবু গোচিট্ি উটঠট্ি েোইট্িট্ছন, 

হট্রন্দ্র ও অেয় আচসয়ো উপচস্থি হইল। িোহোট্দরও শপৌৌঁছোইয়ো চদট্ি হইট্ব। 

রোজী হইট্ি হইল, সমস্ত পথটো আশুবোবু নীরট্ব বচসয়ো রচহট্লন। কমলট্ক 

উপলেয কচরয়ো শমট্য়ট্দর মোঝখ্োট্ন অেয় িো াঁহোট্ক অচেষ্ট কটোে কচরয়োট্ছ 

এই কথো িো াঁহোর চনরের মট্ন পচিট্ি লোচগল। 

গোচি আচসয়ো বোসোয় শপৌৌঁচছল। নীট্চর বোরোন্দোয় একজন অপচরচচি িদ্রট্লোক 

বচসয়োচছল, শবোম্বোইওয়োলোর মি িোহোর শপোেোক, কোট্ছ আচসয়ো আশুবোবুট্ক 

ইংরোজীট্ি অচিবোদন কচরল। 
 

চক? 

 

জবোট্ব শস একটুকরো কোগজ িো াঁহোর হোট্ি চদয়ো কচহল, চচটঠ। 
 

চচটঠখ্োচন চিচন অব্বজট্ির হোট্ি চদট্লন, অব্বজি শমোটট্রর লযোট্ম্পর আট্লোট্ক 

পচিয়ো শদচখ্য়ো কচহল, চচটঠ কমট্লর। 
 

কমট্লর? চক চলট্খ্ট্চ কমল? 

 

চলট্খ্ট্চন, পত্রবোহট্কর মুট্খ্ই সমস্ত জোনট্ি পোরট্বন। 
 

আশুবোবু ব্বজজ্ঞোসু-মুট্খ্ িোহোর প্রচি চোচহট্িই শস কচহল, এ পত্র আর কোহোট্রো 

হোট্ি পট্ি িো াঁর ইচ্ছো চছল নো। আপচন িো াঁর আত্মীয়—আচম চকছু টোকো পোই— 
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কথোটো শেষ হইট্ি পোইল নো, আশুবোবু সহসো অিযে ক্রুদ্ধ হইয়ো উটঠট্লন, 

বচলট্লন, আচম িোর আত্মীয় নই, বস্তুিঃ, শস আমোর শকউ নয়। িোর হট্য় আচম 

টোকো চদট্ি েোব চকট্সর জট্নয! 
 

গোচির উপর হইট্ি অেয় কচহল, just like her! 

 

কথোটো সকট্লরই কোট্ন শগল। পত্রবোহক িদ্রট্লোক অপ্রচিি হইয়ো কচহল, টোকো 

আপনোট্ক চদট্ি হট্ব নো, চিচনই শদট্বন। আপচন শুধ্ু চকছুচদট্নর জট্নয জোচমন 

হট্ল— 

 

আশুবোবুর রোগ চচিয়ো শগল—বচলট্লন, জোচমন হওয়োর গরজ আমোর নয়। িো াঁর 

স্বোমী আট্ছ, ধ্োট্রর কথো িো াঁট্ক জোনোট্বন। 
 

িদ্রট্লোক অচিেয় চবব্বস্মি হইল, বচলল, িো াঁর স্বোমীর কথো ি শুচনচন। 
 

শখ্ো াঁজ করট্লই শুনট্ি পোট্বন। Good night, এস অব্বজি, আর শদচর কট্রো নো। 

এই বচলয়ো চিচন িোহোট্ক সট্ঙ্গ কচরয়ো উপট্র চচলয়ো শগট্লন। উপট্রর 

গোচিবোরোন্দো হইশি মুখ্ বোিোইয়ো আর একবোর ড্রোইিোরট্ক স্মরে করোইয়ো 

চদট্লন শে, মযোব্বজট্েট-সোট্হট্বর কুটঠট্ি গোচি শপৌৌঁচছট্ি শেন চবলম্ব নো হয়। 

অব্বজি শসোজো িোহোর ঘট্র চচলয়ো েোইট্িচছল, আশুবোবু িোহোট্ক বচসবোর ঘট্র 

ডোচকয়ো আচনয়ো বচলট্লন, বস। মজো শদখ্ট্ল একবোর? 

 

এ কথোর অথ ম চক অব্বজি িোহো বুব্বঝল। বস্তুিঃ, িো াঁহোর স্বোিোচবক সহৃদয়িো, 

েোচেচপ্রয়িো ও চচরোিযস্ত সচহষু্ণিোর সচহি িো াঁহোর এই মুহিূ মকোল পূট্ব মর অকোরে 

ও অিোচবি রূঢ়িো একো অেয় বযিীি আঘোি কচরট্ি শবোধ্ কচর উপচস্থি 

কোহোট্কও অবচেষ্ট রোট্খ্ নোই। চকছুই নো জোচনয়ো একচদন এই রহসযময়ী িরুেীর 

প্রচি অব্বজট্ির অের সশ্রদ্ধ চবস্মট্য় পূে ম হইয়ো উটঠয়োচছল। চকন্তু শেচদন কমল 

িোহোর চনজমন চনেীথ গহৃকট্ে এই অপচরচচি পুরুট্ষর সম্মুট্খ্ আপনোর চবগি 

নোরী-জীবট্নর অসংবৃি ইচিহোস একোে অবলীলোয় উদ্ঘোটটি কচরয়ো চদল, 

শসচদন হইট্িই অব্বজট্ির পুব্বঞ্জি চবরোগ ও চবিৃষ্ণোর আর শেন অবচধ্ চছল নো। 

এমচন কচরয়ো িোহোর এই কয়টো চদন কোটটয়োট্ছ। িোই আজ নোরী-কলযোে-

সচমচির উট্িোধ্ন উপলট্ে আদে মপন্থী অেয় নোরীট্ত্বর আদে ম – চনট্দমট্ের 

ছলনোয় েি কটূব্বক্তই এই শমট্য়টটট্ক কচরয়ো থোক, অব্বজি দুঃখ্ট্বোধ্ কট্র নোই। 

এমচনই শেন শস আেো কচরয়োচছল। িথোচপ, অেট্য়র শক্রোধ্োন্ধ্ বব মরিোয় েি 
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িীক্ষ্ণ েূলই থোক, আশুবোবু এইমোত্র েোহো কচরয়ো বচসট্লন, িোহোট্ি কমট্লর শেন 

কোন মচলয়ো শদওয়ো হইল। 

শকবল অিোচবি বচলয়ো নয়, পুরুট্ষর অট্েোগয বচলয়ো। কমলট্ক িোল শস বট্ল 

নো। িোহোর মিোমি ও সোমোব্বজক আচরট্ের সুিীব্র চনন্দোয় অব্বজি অচবচোর 

শদট্খ্ নোই। িোহোর চনট্জর মট্ধ্য এই রমেীর চবরুট্দ্ধ কটঠন ঘৃেোর িোবই পচরপুষ্ট 

হইয়ো চচলয়োট্ছ। শস বট্ল, িদ্রসমোট্জ শে অচল িোহোট্ক পচরিযোগ করোয় 

অপরোধ্ স্পট্ে ম নো। চকন্তু িোই বচলয়ো এ চক হইল! দুদমেোপন্ন, ঋেগ্রস্ত রমেীর 

দুঃসমট্য় সোমোনয কয়টো টোকোর চিেোর প্রিযোখ্যোট্ন শস শে সমস্ত পুরুট্ষর চরম 

অসম্মোন অনুিব কচরয়ো অেট্র মচরয়ো শগল। শসই রোট্ত্রর সমস্ত আট্লোচনো 

িোহোর মট্ন পচিল। িোহোট্ক েত্ন কচরয়ো খ্োওয়োট্নোর মোঝখ্োট্ন শসই সকল চো-

বোগোট্নর অিীি চদট্নর ঘটনোর চববৃচি—িোহোর মোট্য়র কোচহনী, িোহোর চনট্জর 

ইচিহোস, ইংরোজ মযোট্নজোর-সোট্হট্বর গটৃ্হ িোহোর জট্ির চববরে। শস শেমন 

অদ্িুি শিমচন অরুচচকর। চকন্তু চক প্রট্য়োজন চছল? শগোপন কচরট্লই বো েচি 

চক হইি? চকন্তু, দুচনয়োর এই সহজ সুবুব্বদ্ধর জমো-খ্রট্চর চহসোব শবোধ্ কচর 

কমট্লর মট্ন পট্ি নোই। েচদ বো পচিয়োট্ছ, গ্রোহয কট্র নোই। 
 

আর সবট্চট্য় আিে ম িোহোর সুকটঠন বধ্ে ম। বদবক্রট্ম িোহোরই মুট্খ্ শস প্রথম 

সংবোদ পোইল শে চেবনোথ শকোথোও েোয় নোই, এই েহট্রই আত্মট্গোপন কচরয়ো 

আট্ছ। শুচনয়ো চুপ কচরয়ো রচহল। মুট্খ্র ’পট্র নো ফু্টটল শবদনোর আিোস, নো 

আচসল অচিট্েোট্গর িোষো। এিবি চমথযোচোট্রর শস চকছুমোত্র নোচলে পট্রর 

কোট্ছ কচরল নো। শসচদন সম্রোটমচহষী মমিোট্জর স্মৃচিট্সৌট্ধ্র িীট্র বচসয়ো শে 

কথো শস হোচসমুট্খ্ হোচসচ্ছট্ল উচ্চোরে কচরয়োচছল, িোহোই এট্কবোট্র অেট্র 

অেট্র প্রচিপোলন কচরল। 
 

আশুবোবু চনট্জও শবোধ্ হয় েেকোট্লর জনয চবমনো হইয়ো পচিয়োচছট্লন, হঠোৎ 

সট্চিন হইয়ো পূব ম প্রট্শ্নর পুনরোবৃচে কচরয়ো কচহট্লন, মজো শদখ্ট্ল ি অব্বজি? 

আচম চনিয় বলচছ এ ঐ চেবনোথ শলোকটোর শকৌেল। 
 

অব্বজি কচহল, নো-ও হট্ি পোট্র। নো শজট্ন বলো েোয় নো। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, িো বট্ট! চকন্তু আমোর চবশ্বোস, এ চোল চেবনোট্থর। আমোট্ক 

শস বিট্লোক বট্ল জোট্ন। 
 

অব্বজি কচহল, এ খ্বর ি সবোই জোট্ন। কমল চনট্জও নো জোট্ন িো নয়। 
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আশুবোবু বচলট্লন, িো হট্ল ি শঢর শবেী অনযোয়। স্বোমীট্ক লুট্কোট্নো ি িোল 

কোজ নয়। 
 

অব্বজি চুপ কচরয়ো রচহল। আশুবোবু কচহট্ি লোচগট্লন, স্বোমীর অট্গোচট্র, হয়ি 

বো িো াঁর মট্ির চবরুট্দ্ধ পট্রর কোট্ছ টোকো ধ্োর কচরট্ি েোওয়ো স্ত্রীট্লোট্কর কি 

বি অনযোয় বল ি? এ চকছুট্ি প্রশ্রয় শদওয়ো চট্ল নো। 
 

অব্বজি কচহল, চিচন টোকো ি চোনচন, শুধ্ু জোচমন হট্ি অনুট্রোধ্ কট্রচছট্লন। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, শস ঐ একই কথো। েেকোল শমৌন থোচকয়ো পুনি কচহট্লন, 

আর ঐ আমোট্ক আত্মীয় পচরচট্য় শলোকটোট্ক ছলনো করোই বো চকট্সর জনয? 

সচিযই ি আচম িোর আত্মীয় নই। 

অব্বজি বচলল, চিচন হয়ি আপনোট্ক সচিযই আত্মীয় মট্ন কট্রন। শবোধ্ হয় 

কোউট্কই ছলনো করো িো াঁর স্বিোব নয়। 
 

নো নো, কথোটো টঠক ওিোট্ব বচলচন অব্বজি। এই বচলয়ো চিচন চনট্জর কোট্ছই শেন 

জবোবচদচহ কচরট্লন। শসই শলোকটটট্ক হঠোৎ শঝো াঁট্কর উপর চবদোয় করো পে মে 

মট্নর মট্ধ্য িো াঁহোর িোরী একটো গ্লোচন চচলট্িচছল; কচহট্লন, শস আমোট্ক 

আত্মীয় বট্লই েচদ জোট্ন, আর দু-পো াঁচট্েো টোকোর েচদ দরকোরই পট্িচছল, 

শসোজো চনট্জ এট্স ি চনট্য় শগট্লই হি। খ্োমকো একটো বোইট্রর শলোকট্ক 

সকট্লর সোমট্ন পোঠোট্নোর চক আবেযকিো চছল? আর েোই বল, শমট্য়টোর বুব্বদ্ধ-

চবট্বচনো শনই। 
 

শবহোরো আচসয়ো খ্োবোর শদওয়ো হইয়োট্ছ, জোনোইয়ো শগল। অব্বজি উটঠট্ি 

েোইট্িচছল, আশুবোবু কচহট্লন, শলোকটোট্ক মোকম কট্রচছট্ল অব্বজি, চবশ্রী 

শচহোরো—মচন-শলন্ডোর চকনো। চফ্ট্র চগট্য় হয়ি নোনোন্খ্োনো কট্র বোচনট্য় 

বলট্ব। 
 

অব্বজি হোচসয়ো কচহল, বোনোট্নোর দরকোর হট্ব নো আশুবোবু, সচিয বলট্লই েট্থষ্ট 

হট্ব। এই বচলয়ো শস েোইট্ি উদযি হইট্িই চিচন বোস্তচবকই চবচচলি হইয়ো 

উটঠট্লন, কচহট্লন, এই অেয় শলোকটো এট্কবোট্র নুইট্সে। মোনুট্ষর সট্হযর 

সীমো অচিক্রম কট্র েোয়। নো হয় একটো কোজ কর নো অব্বজি। েদুট্ক শডট্ক ঐ 

শদরোজটো খ্ুট্ল শদখ্ নো চক আট্ছ। অেিঃ পো াঁচ-সোিট্েো টোকো,—আপোিিঃ েো 
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আট্ছ পোটঠট্য় দোও। আমোট্দর ড্রোইিোর শবোধ্ হয় িোট্দর বোসোটো শচট্ন—

চেবনোথট্ক মোট্ঝ মোট্ঝ শপৌৌঁট্ছ চদট্য় এট্সট্ছ। এই বচলয়ো চিচন চনট্জই চীৎকোর 

কচরয়ো শবহোরোট্ক ডোকোডোচক শুরু কচরয়ো চদট্লন। 
 

অব্বজি বোধ্ো চদয়ো বচলল, েো হবোর িো হট্য়ই শগট্ছ, আজ রোট্ত্র থোক, কোল 

সকোট্ল চবট্বচনো কট্র শদখ্ট্লই হট্ব। 
 

আশুবোবু প্রচিবোদ কচরট্লন, িুচম শবোঝ নো অব্বজি চবট্েষ প্রট্য়োজন নো থোকট্ল 

শস রোট্ত্রই কখ্ট্নো শলোক পোঠোট্িো নো। 
 

অব্বজি চকছুেে চস্থর হইয়ো দো াঁিোইয়ো রচহল। শেট্ষ বচলল, ড্রোইিোর বোচি শনই, 

মট্নোরমোট্ক চনট্য় কখ্ন চফ্রট্ব িোও টঠকোনো শনই। ইচিমট্ধ্য কমল সমস্তই 

শুনট্ি পোট্বন। িোর পট্র আর টোকো পোঠোন উচচি হট্ব নো আশুবোবু। শবোধ্ হয় 

আপনোর হোি শথট্ক আর চিচন সোহোেয শনট্বন নো। 
 

চকন্তু এ ি শিোমোর শুধ্ু অনুমোনমোত্র অব্বজি। 
 

হো াঁ, অনুমোন বব আর চক। 
 

চকন্তু, চবট্দট্ে িোর টোকোর প্রট্য়োজন ি এর শচট্য়ও বি হট্ি পোট্র? 

 

িো পোট্র, চকন্তু িো াঁর আত্মমে মোদোর শচট্য়ও বি নো হট্ি পোট্র। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, চকন্তু এ-ও ি শুধ্ু শিোমোর অনুমোন। 
 

অব্বজি সহসো উের চদল নো। েেকোল অট্ধ্োমুট্খ্ চনঃেট্ে থোচকয়ো কচহল, নো, 

এ আমোর অনুমোট্নর শচট্য় বি। এ আমোর চবশ্বোস। এই বচলয়ো শস ধ্ীট্র ধ্ীট্র ঘর 

হইট্ি বোচহর হইয়ো শগল। 
 

আশুবোবু আর িোহোট্ক চফ্চরয়ো ডোচকট্লন নো, শকবল শবদনোয় দুই চেু প্রসোচরি 

কচরয়ো শসইচদট্ক চোচহয়ো রচহট্লন। কমট্লর সম্বট্ন্ধ্ এ চবশ্বোস অসম্ভবও নয়, 

অসঙ্গিও নয়। ইহো চিচন চনট্জও জোচনট্িন। চনরুপোয় অনুট্েোচনোয় বুট্কর 

চিিরটো শেন িো াঁহোর আাঁচিোইট্ি লোচগল। 
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শির 

 

নোরী-কলযোে-সচমচি হইট্ি চফ্চরয়ো নীচলমো অচবনোেট্ক ধ্চরয়ো পচিল, 

মুখ্ুট্েযমেোই, কমলট্ক আচম একবোর শদখ্ব। আমোর িোরী ইট্চ্ছ কট্র িোট্ক 

শনমিযন্ন কট্র খ্োওয়োই। 
 

অচবনোে আিে ম হইয়ো কচহট্লন, শিোমোর সোহস ি কম নয় শছোটচগন্নী; শুধ্ু 

আলোপ নয়, এট্কবোট্র শনমিযন্ন করো! 
 

শকন, শস বোঘ নো িোলুক? িোট্ক এি িয়টো চকট্সর? 

 

অচবনোে বচলট্লন, বোঘ-িোলুক এট্দট্ে শমট্ল নো, নইট্ল শিোমোর হুকুট্ম 

িোট্দরও শনমিযন্ন কট্র আসট্ি পোচর, চকন্তু এাঁট্ক নয়। অেয় খ্বর শপট্ল আর 

রট্ে থোকট্ব নো। আমোট্ক শদেছোিো কট্র ছোিট্ব। 
 

নীচলমো কচহল, অেয়বোবুট্ক আচম িয় কচরট্ন। 
 

অচবনোে বচলট্লন, িুচম নো করট্লও েচি শনই, আচম একো করট্লই িো াঁর কোজ 

চট্ল েোট্ব। 
 

নীচলমো ব্বজদ কচরয়ো বচলল, নো, শস হট্ব নো। িুচম নো েোও আচম চনট্জ চগট্য় িো াঁট্ক 

আহ্বোন কট্র আসব। 
 

চকন্তু আচম ি িোট্দর বোসোটো চচচনট্ন। 
 

নীচলমো কচহল, ঠোকুরট্পো শচট্নন। আচম িো াঁট্ক সট্ঙ্গ চনট্য় েোব। চিচন শিোমোট্দর 

মি িীিু শলোক নন। 
 

একটু িোচবয়ো বচলল, শিোমোট্দর মুট্খ্ েো শুচন িোট্ি চেবনোথবোবুরই শদোষ,— 

িো াঁট্ক ি আচম শনমিযন্ন করট্ি চোইট্ন। আচম চোই কমলট্ক শদখ্ট্ি, িোর সট্ঙ্গ 

আলোপ করট্ি! কমল েচদ আসট্ি রোজী হয়, মযোব্বজট্েট-সোট্হট্বর স্ত্রী—

চিচনও বট্লট্চন আসট্বন। বুঝট্ল? 
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অচবনোে বুব্বঝট্লন সমস্তই, চকন্তু স্পষ্ট কচরয়ো সম্মচি চদট্ি পোচরট্লন নো। অথচ 

বোধ্ো চদট্িও িরসো পোইট্লন নো। নীচলমোট্ক চিচন শুধ্ু শস্নহ ও শ্রদ্ধো কচরট্িন 

িোই নয়, মট্ন মট্ন িয় কচরট্িন। 
 

পরচদন সকোট্ল হট্রন্দ্রট্ক ডোকোইয়ো আচনয়ো নীচলমো কচহল, ঠোকুরট্পো, 

শিোমোট্ক আর একটট কোজ কট্র চদট্ি হট্ব। িুচম আইবুট্িো মোনুষ, ঘট্র শবৌ 

শনই শে সদোচোট্রর নোম কট্র শিোমোর কোন মট্ল শদট্ব। বোসোয় ি থোট্কো, শুধ্ু 

বোপ-মো-মরো একপোল ছোত্র চনট্য়,—শিোমোর িয়টো চকট্সর? 

 

হট্রন্দ্র কচহল, িট্য়র কথো হট্ব পট্র,—চকন্তু করট্ি হট্ব চক? 

 

নীচলমো কচহল, কমলট্ক আচম শদখ্ব, আলোপ করব, ঘট্র এট্ন খ্োওয়োব। িুচম 

চক ওট্দর বোসো শচন? আমোট্ক সট্ঙ্গ কট্র চনট্য় চগট্য় িোট্ক শনমিযন্ন কট্র 

আসট্ি হট্ব। কখ্ন শেট্ি পোরট্ব বল ি? 

 

হট্রন্দ্র বচলল, েখ্নই হুকুম করট্বন। চকন্তু বোচিওয়োলো? শসজদো? ওাঁর 

অচিপ্রোয়টো চক? এই বচলয়ো শস বোরোন্দোর ওধ্োট্র অচবনোেট্ক শদখ্োইয়ো চদল। 

চিচন ইব্বজট্চয়োট্র শুইয়ো পোইট্য়োচনয়োর পচিট্িচছট্লন, শুচনট্ি পোইট্লন 

সমস্তই, চকন্তু সোিো চদট্লন নো। 
 

নীচলমো বচলল, ওাঁর অচিপ্রোয় চনট্য় উচনই থোকুন, আমোর কোজ শনই। আচম ওাঁর 

েোলী েোলীর শবোন নই শে পচি-পরম-গুরুর গদো ঘুচরট্য় েোসন করট্বন। আমোর 

েোট্ক ইচ্ছো খ্োওয়োব। মযোব্বজট্েট্টর শবৌ বট্লট্ছন খ্বর শপট্ল চিচনও আসট্বন। 

ওাঁর িোল নো লোট্গ িখ্ন আর শকোথোও চগট্য় শেন সময়টো কোটটট্য় আট্সন। 

অচবনোে কোগজ হইট্ি মুখ্ নো িুচলয়োই বচলট্লন, চকন্তু কোজটো সমীচীন হট্ব নো 

হট্রন। কোলট্কর বযোপোরটো মট্ন আট্ছ ি? আশুবোবুর মি সদোচেব বযব্বক্তট্কও 

সোবধ্োন হট্ি হয়। 
 

হট্রন্দ্র জবোব চদল নো | এবং, পোট্ছ শসই লজ্জোকর টোকোর কথোটো উটঠয়ো পট্ি 

এবং নীচলমোর কোট্ন েোয়, শসই িট্য় শস প্রসঙ্গটো িোিোিোচি চোপো চদয়ো বচলল, 

িোর শচট্য় বরঞ্চ একটো কোজ করুন নো শবৌচদ, আমোর বোসোট্ি িো াঁট্ক চনমিে 

কট্র আনুন। আপচন হট্বন গহৃকত্রী। লক্ষ্মীছোিোর গটৃ্হ একচদন লক্ষ্মীর 

আচবিমোব হট্ব। আমোর শছট্লগুট্লোও দুট্টো িোট্লোমন্দ ব্বজচনস মুট্খ্ চদট্য় বো াঁচট্ব। 
 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

নীচলমো অচিমোট্নর সুট্র বচলল, শবে—িোই শহোক ঠোকুরট্পো, আচমও িচবষযট্ি 

শখ্ো াঁটোর জ্বোলো শথট্ক চনস্তোর পোব। 
 

অচবনোে উটঠয়ো বচসয়ো বচলট্লন, অথ মোৎ শকট্লকোচর িো হট্ল আর অবচেষ্ট 

থোকট্ব নো। কোরে, চেবনোথট্ক বোদ চদট্য় শুধ্ু িোট্ক শিোমোর বোসোয় আহ্বোন কট্র 

চনট্য় েোবোর শকোন বকচফ্য়িই শদওয়ো েোট্ব নো। িোর শচট্য় বরঞ্চ শমট্য়রো 

পরস্পট্রর সট্ঙ্গ পচরচচি হট্ি চোন, এই শঢর িোল শেোনোট্ব। 
 

কথোটো সিযই েুব্বক্তসঙ্গি। িোই ইহোই চস্থর হইল শে, কট্লট্জর ছুটটর পট্র হট্রন্দ্র 

গোচি কচরয়ো নীচলমোট্ক লইয়ো চগয়ো কমলট্ক চনমিে কচরয়ো আচসট্ব। 
 

ববকোট্ল হট্রন্দ্র আচসয়ো জোনোইল শে, কষ্ট কচরয়ো আর েোবোর প্রট্য়োজন নোই। 

কোল রোট্ত্র খ্োবোর কথো িো াঁট্ক বলো হইয়োট্ছ—চিচন রোজী হইয়োট্ছন। 
 

নীচলমো উৎসুক হইয়ো উটঠল। হট্রন্দ্র কচহট্ি লোচগল, শফ্রবোর পট্থ হঠোৎ রোস্তোর 

ওপট্র শদখ্ো। সট্ঙ্গ মুট্টর মোথোয় একটো মস্ত বোক্স। ব্বজজ্ঞোসো করলোম, চক ওটো? 

শকোথোয় েোট্চ্চন? বলট্লন, েোব্বচ্চ একটু কোট্জ। িখ্ন আপনোর পচরচয় চদট্য় 

বললোম, শবৌচদ শে কোল সন্ধ্যোর পট্র আপনোট্ক শনমিযন্ন কট্রট্চন। চনিোেই 

শমট্য়ট্দর বযোপোর, শেট্ি হট্ব শে। একটুখ্োচন চুপ কট্র শথট্ক বলট্লন, আচ্ছো। 

বললোম, কথো আট্ছ আমোট্ক সট্ঙ্গ চনট্য় শবৌচদ চনট্জ চগট্য় আপনোট্ক েথোরীচি 

বট্ল আসট্বন, চকন্তু িোর আর প্রট্য়োজন আট্ছ চক? একটুখ্োচন শহট্স বলট্লন, 

নো। ব্বজট্জ্ঞস করলোম, চকন্তু একলো ি শেট্ি পোরট্বন নো, কোল কখ্ন এট্স 

আপনোট্ক চনট্য় েোব? শুট্ন শিমচন হোসট্ি লোগট্লন। বলট্লন, একলোই শেট্ি 

পোরব,—অচবনোেবোবুর বোসো আচম চচচন। 
 

নীচলমো আদ্রম হইয়ো কচহল, শমট্য়টট এচদট্ক চকন্তু খ্ুব িোল। িোরী চনরহকোর। 
 

পোট্ের ঘট্র অচবনোে কোপি ছোচিট্ি ছোচিট্ি সমস্ত কোন পোচিয়ো 

শুচনট্িচছট্লন, অেরোল হইট্িই প্রশ্ন কচরট্লন, আর শসই মুট্টর মোথোয় শমোটো 

বোক্সটো? িোর ইচিহোস ি প্রকোে করট্ল নো িোয়ো? 

 

হট্রন্দ্র বচলল, ব্বজজ্ঞোসো কচরচন। 
 

করট্ল িোল করট্ি। শবোধ্ হয় চবব্বক্র চকংবো বন্ধ্ক চদট্ি েোব্বচ্ছট্লন। 
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হট্রন্দ্র কচহল, হট্িও পোট্র। আপনোর কোট্ছ বন্ধ্ক চদট্ি এট্ল ইচিহোসটো শজট্ন 

শনট্বন। এই বচলয়ো শস চচলয়ো েোইট্িচছল, হঠোৎ িোট্রর কোট্ছ দো াঁিোইয়ো ডোচকয়ো 

কচহল, শবৌচদ, আপনোট্দর নোরী-কলযোে-সচমচিট্ি অেট্য়র প্রবন্ধ্ শুট্নট্ছন ি? 

আমরো শলোকটোট্ক ব্রুট্ বচল। চকন্তু, ও শবচোরোর আর একটুখ্োচন িণ্ডোচম বুব্বদ্ধ 

থোকট্ল সমোট্জ অনোয়োট্সই সোধ্ু-সজ্জন বট্ল চট্ল শেট্ি পোরি—চক বট্লন 

শসজদো? টঠক নো? 

অচবনোে ঘট্রর মট্ধ্য হইট্ি গজমন কচরয়ো উটঠট্লন—হযো াঁ শহ, চনিযোনন্দ-

শ্রীট্গৌরোঙ্গমহোপ্রিু! এ চবষট্য় আর সট্ন্দহ শনই। বনু্ধ্বরট্ক শকৌেলটো চেচখ্ট্য় 

দোও শগ েোও। 
 

শচষ্টো করব। চকন্তু চললোম শবৌচদ, কোল আবোর েথোসমট্য় হোব্বজর হব। এই বচলয়ো 

শস প্রস্থোন কচরল। 
 

নীচলমো উট্দযোগ-আট্য়োজট্নর ি্রুটট রোট্খ্ নোই। মট্নোরমো শগোিো হইট্িই 

কমট্লর অিযে চবরুট্দ্ধ—শস শকোনমট্িই আচসট্ব নো জোচনয়ো আশুবোবুট্দর 

কোহোট্কও বলো হয় নোই। মোচলনীট্ক খ্বর পোঠোন হইয়োচছল, চকন্তু হঠোৎ অসুস্থ 

হইয়ো পিোয় চিচন আচসট্লন নো। 
 

টঠক সমট্য় আচসল কমল। েোন-বোহট্ন নয়, একোকী পোট্য় হো াঁটটয়ো আচসয়ো 

উপচস্থি হইল। গহৃকত্রী িোহোট্ক আদর কচরয়ো গ্রহে কচরল। অচবনোে সুমুট্খ্ 

দো াঁিোইয়ো চছট্লন, কমলট্ক চিচন অট্নকচদন শদট্খ্ন নোই, আজ িোহোর শচহোরো 

ও জোমো-কোপট্ির প্রচি চোচহয়ো আিে ম হইট্লন। বদট্নযর ছোপ িোহোট্ি অিযে 

স্পষ্ট কচরয়ো পচিয়োট্ছ। চবস্ময় প্রকোে কচরয়ো প্রশ্ন কচরট্লন, রোট্ত্র একোকী শহাঁট্ট 

এট্ল শে কমল? 

 

কমল বচলল, কোরে খ্ুবই সোধ্োরে অচবনোেবোবু, শবোঝো একটুও েক্ত নয়। 
 

অচবনোে অপ্রচিি হইট্লন এবং িোহোই শগোপন কচরট্ি িোিোিোচি বচলয়ো 

উটঠট্লন, নো নো, চক শে িুচম বল। কোজটো িোল হয়চন চকন্তু—শছোটচগন্নী, ইচনই 

কমল। আর একটো নোম চেবোনী। এাঁট্ক শদখ্বোর জট্নযই এি বযস্ত হট্য় 

উট্ঠচছট্ল। এট্সো, বোচির শিিট্র চগট্য় বসট্ব চল। শেোগোি শবোধ্ হয় শিোমোর 

সমস্ত হট্য় শগট্ছ? িো হট্ল অনথ মক শদচর কট্র লোি হট্ব নো,—টঠক সমট্য় 

আবোর ওাঁর বোসোয় চফ্ট্র েোওয়ো চোই ি! 
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এ-সকল উপট্দে ও ব্বজজ্ঞোসোবোট্দর অট্নকটোই বোহুলয। উেট্রর আবেযকও 

হয় নো, প্রিযোেোও থোট্ক নো। 
 

হট্রন্দ্র আচসয়ো কমলট্ক নমস্কোর কচরল। কচহল, অচিচথট্ক অিযথ মনো কট্র 

শনবোর সমট্য় জটুট্ি পোচরচন শবৌচদ, ি্রুটট হট্য় শগট্ছ। অেয় এট্সচছট্লন, 

িো াঁট্ক েট্থোচচি চমষ্টবোট্কয পচরিুষ্ট কট্র চবদোয় চদট্ি চবলম্ব হল। এই বচলয়ো শস 

হোচসট্ি লোচগল। 
 

চিিট্র আচসয়ো কমল আহোে ম দ্রট্বযর প্রোচুে ম শদচখ্য়ো মুহিূ মকোল নীরট্ব থোচকয়ো 

কচহল, আমোর খ্োওয়োই হট্য়ট্ছ, চকন্তু এ-সব আচম খ্োইট্ন। 
 

সকট্ল বযস্ত হইয়ো উটঠট্ল শস কচহল, আপনোরো েোট্ক হচবষযোন্ন বট্লন—আচম 

িোই শুধ্ু খ্োই। 
 

শুচনয়ো নীচলমো অবোক হইল, কচহল, শস চক কথো! আপচন হচবচষয শখ্ট্ি েোট্বন 

চকট্সর দুঃট্খ্? 

 

কমল কচহল, শস টঠক। দুঃখ্ শনই িো নয়, চকন্তু এ-সব খ্োইট্ন বট্লই অিোবটোও 

আবোর কম।  আপচন চকছু মট্ন করট্বন নো। 
 

চকন্তু মট্ন নো কচরট্ল চট্ল নো। নীচলমো েুণ্ণ হইয়ো কচহল, নো শখ্ট্ল এি ব্বজচনস 

শে আমোর নষ্ট হট্ব? 

 

কমল হোচসল, কচহল, েো হবোর িো হট্য়ট্ছ,—শস আর চফ্রট্ব নো। িোর ওপর শখ্ট্য় 

আবোর চনট্জ নষ্ট হই শকন? 

 

নীচলমো কোির হইয়ো শেষ শচষ্টো কচরয়ো বচলল, শুধ্ু আজট্কর মি, শকবল একটো 

চদট্নর জট্নযও চক চনয়ম িঙ্গ করট্ি পোট্রন নো? 

 

কমল মোথো নোচিয়ো বচলল, নো। 

িোহোর হোচসমুট্খ্র একটটমোত্র েে। শুচনট্ল হঠোৎ চকছুই মট্ন হয় নো। চকন্তু 

ইহোর দৃঢ়িো শে কি বি—িোহো শপৌৌঁচছল হট্রট্ন্দ্রর কোট্ন। শুধ্ু শস-ই বুব্বঝল ইহোর 

বযচিক্রম নোই। িোই গহৃকত্রীর চদক হইট্ি অনুট্রোট্ধ্র পুনরুব্বক্তর সূত্রপোট্িই 

শস বোধ্ো চদয়ো কচহল, থোক শবৌচদ, আর নো। খ্োবোর আপনোর নষ্ট হট্ব নো, আমোর 
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বোসোর শছট্লট্দর এট্ন শচাঁ ট্চ-পুাঁট্ছ শখ্ট্য় েোব, চকন্তু ওাঁট্ক আর নয়। বরঞ্চ, েো 

খ্োট্বন, িোর শেোগোি কট্র চদন। 
 

নীচলমো রোগ কচরয়ো বচলল, িো চদব্বচ্ছ। চকন্তু আমোট্ক আর সোন্ত্বনো চদট্ি হট্ব নো 

ঠোকুরট্পো, িুচম থোম। এ ঘোস নয় শে শিোমোর একপোল শিিো চনট্য় এট্স চচরট্য় 

শদট্ব। আচম বরঞ্চ রোস্তোয় শফ্ট্ল শদব—িবু িোট্দর খ্োওয়োব নো। 
 

হট্রন্দ্র হোচসয়ো কচহল, শকন, িোট্দর ওপর আপনোর রোগ চকট্সর? 

 

নীচলমো বচলল, িোট্দর জট্নযই ি শিোমোর েি দুগ মচি। বোপ টোকো শরট্খ্ শগট্ছন, 

চনট্জও উপোজমন কম কর নো। এিচদট্ন শবৌ এট্ল ি শছট্লপুট্লয় ঘর িট্র শেি। 

এ হিিোগো কোণ্ড ি ঘটি নো। চনট্জও শেমন আইবুট্িো কোচিমক, দলটটও বিচর 

হট্চ্চ িোরই উপেুক্ত। িোট্দর আচম চকছুট্িই খ্োওয়োব নো—এই শিোমোট্ক আচম 

বট্ল চদলোম। েোক আমোর নষ্ট হট্য়। 
 

কমল বুব্বঝট্ি চকছুই পোচরল নো, আিে ম হইয়ো চোচহয়ো রচহল। হট্রন্দ্র লজ্জো 

পোইয়ো কচহল, শবৌচদর অট্নকচদন শথট্ক আমোর ওপট্র নোচলে আট্ছ এ িোরই 

েোব্বস্ত। এই বচলয়ো শস সংট্েট্প ব্বজচনসটো চববৃি কচরয়ো কচহল, বোপ-মো-মরো 

চনরোশ্রয় গুটটকট্য়ক ছোত্র আশছ আমোর, িোরো আমোর কোট্ছ শথট্ক ইসু্কল 

কট্লট্জ পট্ি। িোট্দর ওপট্রই ওাঁর েি আট্ক্রোে। 
 

কমল অিযে চবস্ময়োপন্ন হইয়ো কচহল, িোই নোচক? বক, এ ি এিচদন শুচনচন? 

 

হট্রন্দ্র বচলল, শেোনবোর মি চকছুই নয়। চকন্তু চচরত্রবোন িোল শছট্ল িোরো। িোট্দর 

আচম িোলবোচস। 
 

নীচলমো ক্রুদ্ধকট্ণ্ঠ কচহল, বি হট্য় িোরো শদট্েোদ্ধোর করট্ব এই িোট্দর পে। 

অথ মোৎ, গুরুর মি ব্রহ্মচোরী হট্য় চদচিজয়ী বীর হট্ব শবোধ্ কচর। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, েোট্বন একবোর িোট্দর শদখ্ট্ি? শদখ্ট্ল খ্ুেী হট্বন। 
 

কমল িৎেেোৎ সম্মি হইয়ো বচলল, আচম কোলই শেট্ি পোচর—েচদ চনট্য় েোন। 
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হট্রন্দ্র বচলল, নো কোল নয়, আর একচদন। আমোট্দর আশ্রট্মর রোট্জন এবং 

সিীে শগট্ছ কোেী শবিোট্ি; িোরো চফ্ট্র এট্ল আপনোট্ক চনট্য় েোব। আচম 

চনিয় বলট্ি পোচর—িোট্দর শদখ্ট্ল আপচন খ্ুেী হট্বন। 
 

অচবনোে শসইমোত্র আচসয়ো দো াঁিোইয়োচছট্লন, শুচনয়ো চেু চবস্ফোচরি কচরয়ো 

কচহট্লন, কিকগুট্লো লক্ষ্মীছোিোর আড্ডো বুব্বঝ এরই মট্ধ্য আশ্রম হট্য় উঠল? 

কি িণ্ডোচমই িুই জোচনস হট্রন! 
 

নীচলমো রোগ কচরল। কচহল, এ শিোমোর অনযোয় মুখ্ুট্েযমেোয়। ঠোকুরট্পো ি 

শিোমোর কোট্ছ আশ্রট্মর চো াঁদো চোইট্ি আট্সন চন শে িণ্ড বট্ল গোল চদচ্চ? চনট্জর 

খ্রট্চ পট্রর শছট্ল মোনুষ করোট্ক িণ্ডোচম বট্ল নো। বরঞ্চ, েোরো বট্ল—িোট্দরই 

িোই বট্ল ডোকো উচচি। 
 

হট্রন হোচসয়ো বচলল, শবৌচদ, এইমোত্র শে আপচন চনট্জই িোট্দর শিিোর পোল 

বট্ল চিরস্কোর করচছট্লন—এখ্ন আপনোরই কথোর প্রচিধ্বচন করট্ি চগট্য় 

শসজদোর িোট্গয এই পুরস্কোর? 

নীচলমো কচহল, আচম বলচছলোম রোট্গ। চকন্তু উচন বট্লন শকোন্ লজ্জোয়? 

িণ্ডোচমর ধ্োরেো আশগ চনট্জর মট্ধ্য স্পষ্ট হট্য় উঠুক, িোর পট্র শেন পরট্ক 

বলট্ি েোন। 
 

কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আপনোর শছট্লরো ি সবোই ইসু্কল-কট্লট্জ পট্িন? 

 

হট্রন বচলল, হো াঁ, প্রকোট্েয িোই বট্ট। 
 

অচবনোে কচহট্লন, আর অপ্রকোট্েয চক-সব প্রোেোয়োম, শরচক-কুম্ভট্কর চচমো 

করো হয়, শসটোও অম্চন খ্ুট্ল বল? 

 

শুচনয়ো সবোই হোচসল। নীচলমো অনুনট্য়র সুট্র কমলট্ক কচহল, মুখ্ুট্েযমেোট্য়র 

আজট্কর শমজোজ শদট্খ্ শেন ওাঁর চবচোর কট্র শনট্বন নো। মোট্ঝ মোট্ঝ মোথো ওাঁর 

অট্নক ঠোণ্ডো থোট্ক। নইট্ল বহু পূট্ব মই আমোট্ক পোচলট্য় বো াঁচট্ি হট্িো। এই 

বচলয়ো শস হোচসট্ি লোচগল। 
 

শকোথোয় একটুখ্োচন শেন উেোট্পর বোষ্প জচময়ো উটঠট্িচছল, এই চস্নগ্ধ 

পচরহোসটুকুর পট্র শেন িোহো চমলোইয়ো শগল। বোমুনঠোকুর আচসয়ো জোনোইল, 
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কমট্লর খ্োবোর বিচর হইয়ো শগট্ছ। অিএব, এখ্নকোর মি আট্লোচনো স্থচগি 

রোচখ্য়ো সকলট্ক উটঠট্ি হইল। 
 

ঘণ্টো-দুই পট্র আহোরোচদ সমোধ্ো হইট্ল পুনরোয় সকট্ল আচসয়ো েখ্ন বোচহট্রর 

ঘট্র বচসট্লন,—কমল িখ্ন পূর্ব-প্রসট্ঙ্গর সূত্র ধ্চরয়ো প্রশ্ন কচরল, শছট্লরো 

শরচক-কুম্ভক নো কুম্ভক নো করুক, কট্লট্জর পিো মুখ্স্থ করো ছোিোও ি চকছু 

কট্র,—শস চক? 

 

হট্রন্দ্র বচলল, কট্র। িচবষযট্ি েোট্ি সচিযই মোনুষ হট্ি পোট্র শস শচষ্টোট্িও 

িোট্দর অবট্হলো শনই। চকন্তু পোট্য়র ধ্ূট্লো শেচদন পিট্ব শসচদন সমস্ত বুব্বঝট্য় 

বলব, আজ নয়। 
 

এই শমট্য়টটর প্রচি সম্মোট্নর আচিেট্েয অচবনোট্ের গো জ্বচলট্ি লোচগল, চকন্তু 

চিচন চুপ কচরয়োই রচহট্লন। 
 

নীচলমো কচহল, আজ বলট্িই বো বোধ্ো চক ঠোকুরট্পো? শিোমোর শেখ্োট্নোর পদ্ধচি 

নো হয় নো-ই িোঙট্ল চকন্তু পুরোকোট্লর িোরিীয় আদট্ে ম চনট্জর মি কট্র শে 

িোট্দর ব্রহ্মচে ম চেেো চদচ্চ এ কথো জোনোট্ি শদোষ চক? শিোমোর কোট্ছ ি আচম 

আিোট্স একচদন এই কথোই শুট্নচছলোম। 
 

হট্রন্দ্র সচবনট্য় বচলল, চমট্থয শুট্নট্চন িোও ি বলচচ শন শবৌচদ, বচলয়োই িোহোর 

শসচদট্নর িট্কমর বযোপোরটো স্মরে হইল। কমট্লর প্রচি চোচহয়ো বচলল, আপনোরও 

শবোধ্ কচর আমোর কোট্জ সহোনুিূচি শনই? 

 

কমল কচহল, কোজটো আপনোর টঠক চক, নো জোনট্ল ি বলো েোয় নো হট্রনবোবু। 

চকন্তু পুরোকোট্লর ছো াঁট্চ বিচর কট্র শিোলোটোই শে সচিযকোট্রর মোনুট্ষর ছো াঁট্চ গট্ি 

শিোলো এও ি েুব্বক্ত নয়। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, চকন্তু শসই শে আমোট্দর িোরট্ির আদে ম? 

 

কমল জবোব চদল, িোরট্ির আদে মই শে চচরেুট্গর চরম আদে ম,—এই বো শক চস্থর 

কট্র চদট্ল বলুন? 

 

অচবনোে এিেে কথো কট্হন নোই, রোগ চোচপয়ো বচলট্লন, চরম আদে ম নো হট্ি 

পোট্র কমল, চকন্তু এ আমোট্দর পূব মচপিোমহগট্ের আদে ম। িোরিবোসীর এই 
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চনিযকোট্লর লেয—এই িোট্দর একটটমোত্র চলবোর পথ। হট্রট্নর আশ্রট্মর 

বযোপোর আচম জোচনট্ন, চকন্তু শস এই লেযই েচদ গ্রহে কট্র থোট্ক আচম িোট্ক 

আেীব মোদ কচর। 
 

কমল চকছুেে চনঃেট্ে িো াঁহোর মুট্খ্র চদট্ক চোচহয়ো থোচকয়ো কচহল, জোচনট্ন 

শকন মোনুট্ষর এ িুল হয়। চনট্জট্দর ছোিো িোরো শেন আর শকোন িোরিবোসীট্ক 

শচোট্খ্ শদখ্ট্িই পোয় নো। আরও ি শঢর জোি আট্ছ—িোরো এ আদে ম শনট্ব শকন? 

 

অচবনোে কুচপি হইয়ো কচহট্লন, চুট্লোয় েোক িোরো। আমোর কোট্ছ এ আট্বদন 

চনষ্ফল। আচম শুধ্ু চনট্জট্দর আদে ম-ই স্পষ্ট কট্র শদখ্ট্ি শপট্ল েট্থষ্ট মট্ন 

করব। 
 

কমল ধ্ীট্র ধ্ীট্র বচলল, এ আপনোর অিযে রোট্গর কথো অচবনোেবোবু। নইট্ল 

এিবি অন্ধ্ িোবট্ি আপনোট্ক আমোর প্রবৃচে হয় নো। একটুখ্োচন থোচময়ো বচলল, 

চকন্তু চক জোচন, পুরুট্ষরো সবোই বুব্বঝ শুধ্ু এমচন কট্রই িোট্ব। শসচদন 

অব্বজিবোবুর সুমুট্খ্ও হঠোৎ এই প্রসঙ্গই উট্ঠ পট্িচছল। িোরট্ির সনোিন 

ববচেষ্টয, িোর স্বোিিয নষ্ট হবোর উট্ল্লট্খ্ িো াঁর সমস্ত মুখ্ বযথোয় ফ্যোকোট্ে হট্য় 

শগল। এিচদন চিচন চছট্লন উৎকট স্বট্দেী,—আজও মট্ন মট্ন হয়ি িোই 

আট্ছন,—এ সম্ভোবনো িো াঁর কোট্ছ শকবল প্রলট্য়র নোমোের। এই বচলয়ো শস একটো 

দীঘ মচনশ্বোস শমোচন কচরল। অচবনোে চক একটো শবোধ্ হয় জবোব চদট্িচছট্লন, 

চকন্তু, কমল শসচদট্ক দৃকপোি নো কচরয়োই বচলট্ি লোচগল, চকন্তু আচম িোচব এট্ি 

িয় চকট্সর? চবট্েষ শকোন একটো শদট্ে জট্িচচ বট্ল িোরই চনজস্ব আচোর-

আচরে চচরচদন আাঁকট্ি থোকট্ি হট্ব শকন? শগলই বো িোর চবট্েষত্ব চনঃট্েষ 

হট্য়। এিই চক মমিো? চবট্শ্বর সকল মোনব েচদ একই চচেো, একই িোব, একই 

চবচধ্-চনট্ষট্ধ্র ধ্বজো বট্য় দো াঁিোয়—চক িোট্ি েচি? িোরিীয় বট্ল শচনো েোট্ব নো 

এই ি িয়? নো-ই বো শগল শচনো। চবট্শ্বর মোনবজোচির একজন বট্ল পচরচয় চদট্ি 

ি শকউ বোধ্ো শদট্ব নো। িোর শগৌরবই বো চক কম? 

 

অচবনোে সহসো জবোব খ্ুাঁব্বজয়ো নো পোইয়ো বচলট্লন, কমল, িুচম েো বলচ, চনট্জ 

িোর অথ ম শবোঝ নো। এট্ি মোনুট্ষর সব মনোে হট্ব। 
 

কমল উের চদল, মোনুট্ষর হট্ব নো অচবনোেবোবু, েোরো অন্ধ্ িোট্দর অহকোট্রর 

সব মনোে হট্ব। 
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অচবনোে কচহল, এ-সব চনছক চেবনোট্থর কথো। 
 

কমল কচহল, িো ি জোচনট্ন—চিচনও এ কথো বট্লন। 
 

এবোর অচবনোে আত্মচবস্মৃি হইট্লন। চবদূ্রট্প মুখ্ কোট্লো কচরয়ো বচলট্লন, খ্ুব 

জোন। কথোগুচল মুখ্স্থ কট্রচ। আর জোন নো কোর? 

 

িো াঁহোর এই কদে ম দৃঢ়িোর জবোব কমল চদল নো, চদল নীচলমো। কচহল, কথো েোরই 

শহোক মুখ্ুট্েযমেোয়, মোস্টোচরচগচর কোট্জ কিো কথোর ধ্মক চদট্য় ছোট্ত্রর মুখ্ বন্ধ্ 

করো েোয়, চকন্তু িোট্ি সমসযোর সমোধ্োন হয় নো। প্রট্শ্নর জবোব নো চদট্ি পোরট্ল 

ি লজ্জো শনই, চকন্তু িদ্রিো লঙ্ঘন করোয় লজ্জো আট্ছ। চকন্তু ঠোকুরট্পো, একটো 

গোচি ডোকট্ি পোঠোও নো িোই। শিোমোট্ক চকন্তু চগট্য় শপৌৌঁট্ছ চদট্ি হট্ব। িুচম 

ব্রহ্মচোরী মোনুষ, শিোমোট্ক সট্ঙ্গ চদট্ি ি আর িয় শনই। এই বচলয়ো শস কটোট্ে 

অচবনোট্ের প্রচি চোচহয়ো বচলল, মুখ্ুট্েযমেোট্য়র মুট্খ্র শচহোরো শে-রকম চমটষ্ট 

হট্য় উঠট্চ—িোট্ি চবলম্ব করো আর সঙ্গি হট্ব নো। 
 

অচবনোে গম্ভীর হইয়ো কচহট্লন, শবে ি, শিোমরো বট্স গল্প কর নো, আচম শুট্ি 

চললোম। বচলয়ো উটঠয়ো শগট্লন। 
 

চোকর গোচি ডোচকট্ি চগয়োচছল, হট্রন্দ্র কমলট্ক উট্দ্দে কচরয়ো বচলল, আমোর 

আশ্রট্ম চকন্তু একচদন শেট্ি হট্ব। শসচদন আনট্ি শগট্ল চকন্তু নো বলট্ি 

পোরট্বন নো। 

কমল সহোট্সয কচহল, ব্রক্ষ্মচোরীট্দর আশ্রট্ম আমোট্ক শকন হট্রনবোবু? নো-ই বো 

শগলোম? 

 

নো, শস হট্ব নো। ব্রহ্মচোরী বট্ল আমরো িয়োনক চকছু নই। চনিোেই সোদোচসট্ধ্। 

শগরুয়োও পচরট্ন, জটো-বল্কলও ধ্োরে কচরট্ন। সোধ্োরট্ের মোঝখ্োট্ন আমরো 

িোট্দর সট্ঙ্গই চমট্ে আচছ। 
 

চকন্তু শসও ি িোল নয়! অসোধ্োরে হট্য়ও সোধ্োরট্ের মট্ধ্য আত্মট্গোপট্নর শচষ্টো 

আর একরকট্মর শজোচ্চুচর। শবোধ্ হয় অচবনোেবোবু এট্কই বট্লচছট্লন িণ্ডোচম। 

িোর শচট্য় বরঞ্চ জটো-বল্কল-শগরুয়ো শঢর িোল। িোট্ি মোনুষট্ক শচনবোর সুচবট্ধ্ 

হয়, ঠকবোর সম্ভোবনো কম থোট্ক। 
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হট্রন্দ্র কচহল, আপনোর সট্ঙ্গ িট্কম পোরবোর শজো শনই—হটট্িই হট্ব। চকন্তু 

বোস্তচবক, আমোট্দর প্রচিষ্ঠোনটটট্ক আপচন চক িোল বট্লন নো? পোচর, আর নো 

পোচর, এর আদে ম কি বি! 
 

কমল কচহল, িো বলট্ি পোরব নো হট্রনবোবু। সমস্ত সংেট্মর মি শেৌন-

সংেট্মও সিয আট্ছ। চকন্তু শস শগৌে সিয। ঘটো কট্র িোট্ক জীবট্নর মুখ্য সিয 

কট্র িুলট্ল শস হয় আর এক-ধ্রট্নর অসংেম। িোর দণ্ড আট্ছ। আত্ম-

চনগ্রট্হর উগ্র দট্ম্ভ আধ্যোব্বত্মকিো েীে হট্য় আট্স। শবে, আচম েোব আপনোর 

আশ্রট্ম। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, শেট্িই হট্ব,—নো শগট্ল আচম ছোিব নো। চকন্তু একটো কথো বট্ল 

রোচখ্, আমোট্দর আিম্বর শনই—ঘটো কট্র আমরো চকছুই কচরট্ন। সহসো 

নীচলমোট্ক শদখ্োইয়ো কচহল, আমোর আদে ম উচন। ওাঁর মিই আমরো সহট্জর 

পচথক। ববধ্ট্বযর শকোন বোহযপ্রকোে ওাঁট্ি শনই,—বোইট্র শথট্ক মট্ন হট্ব শেন 

চবলোস-বযসট্ন মগ্ন হট্য় আট্ছন, চকন্তু জোচন ওাঁর দুঃসোধ্য আচোর-চনষ্ঠো, ওাঁর 

কট্ঠোর আত্মেোসন! 
 

কমল শমৌন হইয়ো রচহল। হট্রন্দ্র িব্বক্ত ও শ্রদ্ধোয় চবগচলি হইয়ো বচলট্ি লোচগল, 

আপচন িোরট্ির অিীি েুট্গর প্রচি শ্রদ্ধোসম্পন্ন নন, িোরট্ির আদে ম 

আপনোট্ক মুগ্ধ কট্র নো; চকন্তু বলুন ি—নোরীট্ত্বর এিবি মচহমো, এিবি 

আদে ম আর শকোন্ শদট্ে আট্ছ? এই গটৃ্হর উচন গচৃহেী, শসজদোর মো-মরো 

সেোট্নর উচন জননীর নযোয়। এ-বোচির সমস্ত দোচয়ত্ব ওাঁর উপট্র। অথচ, শকোন 

স্বোথ ম, শকোন বন্ধ্ন শনই। বলুন ি, শকোন্ শদট্ের চবধ্বোরো এমন পট্রর কোট্জ 

আপনোট্ক চবচলট্য় চদট্ি শপট্রট্ছ? 

 

কমট্লর মুট্খ্ ব্বস্মিহোট্সয চবকচেি হইয়ো উটঠল, বচলল, এর মট্ধ্য িোলটো চক 

আট্ছ হট্রনবোবু? অপট্রর গটৃ্হর চনঃস্বোথ ম গচৃহেী ও অপট্রর শছট্লর চনঃস্বোথ ম 

জননী হবোর দৃষ্টোে হয়ি জগট্ির আর শকোথোও শনই। শনই বট্ল অদ্িুি হট্ি 

পোট্র, চকন্তু িোল হট্য় উঠট্ব চকট্সর শজোট্র? 

 

শুচনয়ো হট্রন্দ্র স্তি হইয়ো রচহল, এবং নীচলমো আিে ম দুই চেু শমচলয়ো 

চনচন মট্মট্ষ িোহোর মুট্খ্র প্রচি িোকোইয়ো রচহল। কমল িোহোট্কই লেয কচরয়ো 

বচলল, বোট্কযর ছটোয়, চবট্েষট্ের চোিুট্ে ম শলোট্ক এট্ক েি শগৌরবোচিিই কট্র 

িুলুক, গচৃহেীপনোর এই চমট্থয অচিনট্য়র সম্মোন শনই। এ শগৌরব ছোিোই িোল। 
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হট্রন্দ্র গিীর শবদনোর সচহি কচহল, একটো সুেৃঙ্খল সংসোর নষ্ট কট্র চদট্য় চট্ল 

েোবোর উপট্দে—এ ি আপনোর কোট্ছ শকউ আেো কট্র নো। 
 

কমল বচলল, চকন্তু সংসোর ি ওাঁর চনট্জর নয়—হট্ল এ উপট্দে চদিোম নো। 

অথচ, এমচন কট্রই কম মট্িোট্গর শনেোয় পুরুট্ষরো আমোট্দর মোিোল কট্র রোট্খ্। 

িোট্দর বোহবোর কিো মদ শখ্ট্য় শচোট্খ্ আমোট্দর শঘোর লোট্গ, িোচব, এই বুব্বঝ নোরী-

জীবট্নর সোথ মকিো। আমোট্দর চো-বোগোট্নর হচরেবোবুর কথো মট্ন পট্ি। শষোল 

বছট্রর শছোট শবোনটটর েখ্ন স্বোমী মোরো শগল—িোট্ক বোচিট্ি এট্ন চনট্জর 

একপোল শছট্ল-শমট্য় শদচখ্ট্য় শকাঁ ট্দ বলট্লন, লক্ষ্মী চদচদ আমোর, এখ্ন এরোই 

শিোর শছট্ল-শমট্য়। শিোর িোবনো চক শবোন, এট্দর মোনুষ কট্র, এট্দর মোট্য়র মি 

হট্য়, এ বোচির সট্ব মসব মো হট্য় আজ শথট্ক িুই সোথ মক হ—এই আমোর আেীব মোদ। 

হচরেবোবু িোল শলোক, বোগোনময় িো াঁর ধ্নয ধ্নয পট্ি শগল, সবোই বলট্ল, লক্ষ্মীর 

কপোল িোল। িোল ি বট্টই। শুধ্ু শমট্য়মোনুট্ষই জোট্ন এিবি দুট্িমোগ, এিবি 

ফ্ো াঁচক আর শনই, চকন্তু একচদন এ চবিম্বনো েখ্ন ধ্রো পট্ি, িখ্ন প্রচিকোট্রর 

সময় বট্য় েোয়। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, িোর পট্র? 

 

কমল বচলল, পট্রর খ্বর জোচনট্ন, হট্রনবোবু, লক্ষ্মীর সোথ মকিোর শেষ শদট্খ্ 

আসট্ি পোচরচন, আট্গই চট্ল আসট্ি হট্য়চছল; চকন্তু ঐ শে আমোর গোচি এট্স 

দো াঁিোল। চলুন, পট্থ শেট্ি শেট্ি বলব। নমস্কোর। এই বচলয়ো শস একমুহটূ্িম 

উটঠয়ো দো াঁিোইল। 
 

নীচলমো চনঃেট্ে নমস্কোর কচরয়ো দো াঁিোইয়ো রচহল, িোহোর দুই চট্ের িোরকো শেন 

অঙ্গোট্রর মি জ্বচলট্ি লোচগল। 

  



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

শচোদ্দ 

 

‘আশ্রম’ েেটো কমট্লর সম্মুট্খ্ হট্রন্দ্রর মুখ্ চদয়ো হঠোৎ বোচহর হইয়ো চগয়োচছল। 

শুচনয়ো অচবনোে শে-ঠোটো কচরয়োচছট্লন শস অনযোয় হয় নোই। জনকট্য়ক দচরদ্র 

ছোত্র ওখ্োট্ন থোচকয়ো চবনো-খ্রচোয় সু্কট্ল পিোশুনো কচরট্ি পোয়—ইহোই শলোট্ক 

জোট্ন। বস্তুিঃ, চনট্জর এই বোসস্থোনটোট্ক বোচহট্রর শলোট্কর কোট্ছ অিবি 

একটো শগৌরট্বর পদবীট্ি িুচলয়ো ধ্রোর সকল্প হট্রন্দ্রর চছল নো। ও চনিোেই 

একটো সোধ্োরে বযোপোর এবং প্রথট্ম আরম্ভও হইয়োচছল সোমোনযিোট্ব। চকন্তু এ-

সকল ব্বজচনট্সর স্বিোবই এই শে, দোিোর দুব মলিোয় একবোর জিগ্রহে কচরট্ল 

আর ইহোট্দর গচির চবরোম থোট্ক নো। কটঠন আগোছোর নযোয় মৃচেকোর সমস্ত রস 

চনঃট্েট্ষ আকষ মে কচরয়ো ডোট্ল-মূট্ল বযোপ্ত হইয়ো পচিট্ি ইহোট্দর চবলম্ব হয় নো। 

হইলও িোই। এ চববরেটোই প্রকোে কচরয়ো বচল। 
 

হট্রন্দ্রর িোই-শবোন চছল নো। চপিো ওকোলচি কচরয়ো অথ ম সঞ্চয় কচরয়ো 

চগয়োচছট্লন। িো াঁহোর মৃিুযর পট্র সংসোট্র অবচেষ্ট চছট্লন শুধ্ু হট্রট্নর চবধ্বো 

মো। চিচনও পরট্লোক গমন কচরট্লন। শছট্লর িখ্ন শলখ্োপিো সোঙ্গ হইল। 

অিএব, আপনোর বচলট্ি এমন শকহই আর রচহল নো শে িোহোট্ক চববোট্হর জনয 

পীিোপীচি কট্র, চকংবো উট্দযোগ ও আট্য়োজন কচরয়ো পোট্য় েৃঙ্খল পরোয়। 

অিএব, পিো েখ্ন সমোপ্ত হইল িখ্ন চনিোে কোট্জর অিোট্বই হট্রন্দ্র শদে ও 

দট্ের শসবোয় আত্মচনট্য়োগ কচরল। সোধ্ুসঙ্গ চবস্তর কচরল, বযোট্কর জমোট্নো সুদ 

বোচহর কচরয়ো দুচিমে-চনবোরেী-সচমচি গঠন কচরল, বনযোেোবট্ন আচোে মট্দট্বর 

দট্ল চিচিল, মুব্বক্ত-সট্ঙ্ঘ চমচলয়ো কোনো-শখ্ো াঁিো-নুট্লো-হোবো-শবোবো ধ্চরয়ো আচনয়ো 

শসবো কচরল,—নোম জোচহর হইট্িই দট্ল দট্ল িোট্লো শলোট্করো আচসয়ো িোহোট্ক 

বচলট্ি লোচগল, টোকো দোও, পট্রোপকোর কচর। বোিচি টোকো শেষ হইয়োট্ছ, 

পুাঁব্বজট্ি হোি নো চদট্ল আর চট্ল নো,—এমচন েখ্ন অবস্থো, িখ্ন হঠোৎ একচদন 

অচবনোট্ের সট্ঙ্গ িোহোর পচরচয়। সম্বন্ধ্ েি দূট্রর হউক, পৃচথবীট্ি একটো 

শলোকও শে িখ্ট্নো বোকী আট্ছ েোহোট্ক আত্মীয় বলো চট্ল, এ খ্বর শসইচদন শস 

প্রথম পোইল।অচবনোেট্দর কট্লট্জ িখ্ন মোস্টোচর একটো খ্োচল চছল; শচষ্টো 

কচরয়ো শসই কট্ম ম িোহোট্ক চনেুক্ত করোইয়ো সট্ঙ্গ কচরয়ো আগ্রোয় আচনট্লন। এ 

শদট্ে আচসবোর ইহোই িোহোর ইচিহোস। পব্বিট্মর মুসলমোনী আমট্লর প্রোচীন 

েহরগুলোর সোট্বককোট্লর অট্নক বি বি বোচি এখ্নও অল্প িোিোয় পোওয়ো 

েোয়, ইহোরই একটো হট্রন্দ্র শেোগোি কচরয়ো লইল। এই িোহোর আশ্রম। 
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চকন্তু এখ্োট্ন আচসয়ো শে-কয়চদন শস অচবনোট্ের গটৃ্হ অচিবোচহি কচরল—

িোহোরই অবকোট্ে নীচলমোর সচহি িোহোর পচরচয়। এই শমট্য়টট অট্চনো শলোক 

বচলয়ো একটো চদট্নর জনযও আিোট্ল থোচকয়ো দোসী-চোকট্রর হোি চদয়ো 

আত্মীয়িো কচরবোর শচষ্টো কচরল নো—এট্কবোট্র প্রথম চদনটটট্িই সম্মুট্খ্ বোচহর 

হইল। কচহল, শিোমোর কখ্ন চক চোই, ঠোকুরট্পো, আমোট্ক জোনোট্ি লজ্জো কট্রো 

নো। আচম বোচির চগন্নী নই—অথচ চগন্নীপনোর িোর পট্িট্ছ আমোর ওপর। 

শিোমোর দোদো বলচছট্লন, িোয়োর অেত্ন হট্ল মোইট্ন কোটো েোট্ব। গরীব মোনুট্ষর 

শলোকসোন কট্র চদট্য়ো নো িোই। দরকোরগুট্লো শেন জোনট্ি পোচর। 

হট্রন চক শে জবোব চদট্ব খ্ুাঁব্বজয়ো পোইল নো। লজ্জোয় শস এমচন জিসি হইয়ো 

উটঠল শে, এই চমষ্ট কথোগুচল চেচন অবলীলোক্রট্ম বচলয়ো শগট্লন িো াঁহোর মুট্খ্র 

চদট্কও চোচহট্ি পোচরল নো। চকন্তু লজ্জো কোটটট্িও িোহোর চদন-দুট্য়র শবেী 

লোচগল নো। টঠক শেন নো কোটটয়ো উপোয় নোই,—এমচন। এই রমেীর শেমন স্বচ্ছন্দ 

অনোিম্বর প্রীচি, শিমচন সহজ শসবো। চিচন শে চবধ্বো, সংসোট্র িো াঁহোর শে 

সিযকোর আশ্রয় শকোথোও নোই—চিচনও শে এ বোচিট্ি পর—এই কথোটোও 

একচদট্ক শেমন িো াঁহোর মুট্খ্র শচহোরোয়, িো াঁহোর সোজসজ্জোয়, িো াঁহোর রহসয-

মধ্ুর আলোপ-আট্লোচনোয় ধ্চরবোর শজো শনই, শিমচন এইগুলোই শে িো াঁহোর 

সবটুকু নট্হ এ কথোটোও নো বুব্বঝয়ো উপোয়োের নোই। 
 

বয়স চনিোে কম নট্হ, শবোধ্ কচর বো ব্বত্রট্ের কোছোকোচছ চগয়ো শপৌৌঁচছয়োট্ছ। এই 

বয়ট্সর সমুচচি গোম্ভীে ম হঠোৎ খ্ুাঁব্বজয়ো পোওয়ো দোয়,—এমচন হোলকো িো াঁহোর হোচস-

খ্ুচের শমলো, অথচ একটুখ্োচন মট্নোচনট্বে কচরট্লই স্পষ্ট বুঝো েোয়—এমন 

একটো অদৃেয আট্বষ্টন িো াঁহোট্ক অহচন মচে চঘচরয়ো আট্ছ েোহোর চিিট্র প্রট্বট্ের 

পথ নোই। বোটীর দোসী-চোকট্ররও নো, বোটীর মচনট্বরও নো। 
 

এই গটৃ্হ, এই আবহোওয়োর মোঝখ্োট্নই হট্রন্দ্রর সপ্তোহ-দুই কোটটয়ো শগল। হঠোৎ 

একচদন শস আলোদো বোসো িোিো কচরয়োট্ছ শুচনয়ো নীচলমো েুণ্ণ হইয়ো কচহল, এি 

িোিোিোচি করট্ি শগট্ল শকন ঠোকুরট্পো, এখ্োট্ন চক এমন শিোমোর 

আটকোব্বচ্ছল? 

 

হট্রন্দ্র সলট্জ্জ কচহল, একচদন ি শেট্িই হি শবৌচদ। 
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নীচলমো জবোব চদল, িো হয়ি হি। চকন্তু শদেট্সবোর শনেোর শঘোর শিোমোর এখ্ট্নো 

শচোখ্ শথট্ক কোট্টচন ঠোকুরট্পো, আরও চদন-কিক নো হয় শবৌচদর শহপোজট্িই 

থোকট্ি। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, িোই থোকব শবৌচদ। এই ি চমচনট-দট্েট্কর পথ—আপনোর দৃটষ্ট 

এচিট্য় েোব শকোথোয়? 

 

অচবনোে ঘট্রর মট্ধ্য বচসয়ো কোজ কচরট্িচছট্লন; শসইখ্োন হইট্িই কচহট্লন, 

েোট্ব জোহোন্নট্ম। অট্নক বোরে কট্রচছলোম, হট্রন, েোসট্ন আর শকোথোও, 

এইখ্োট্ন থোক। চকন্তু শস চক হয়? ইজ্জি বি—নো দোদোর কথো বি! েোও, নিুন 

আড্ডোয় চগট্য় দচরদ্র-নোরোয়ট্ের শসবো চিোও শগ। শছোটচগন্নী, ওট্ক বলো বৃথো। ও 

হল চিট্কর সন্নযোসী—চপট ফু্াঁ ট্ি ঘুরট্ি নো শপট্ল ওট্দর বো াঁচোই চমট্থয। 
 

নূিন বোসোয় আচসয়ো হট্রন্দ্র চোকর-বোমুন রোচখ্য়ো অচিেয় েোেচেষ্ট চনরীহ 

মোস্টোট্রর নযোয় কট্লট্জর কোট্জ মন চদল। প্রকোণ্ড বোচিট্ি অট্নক ঘর। শগোটো-

দুই ঘর ছোিো বোকী সমস্তই পচিয়ো রচহল। মোস-খ্োট্নক পট্রই এই েূনয ঘরগুলো 

িোহোট্ক পীিো চদট্ি লোচগল। িোিো চদট্ি হয়, অথচ কোট্জ লোট্গ নো।অিএব 

পত্র শগল রোট্জট্নর কোট্ছ। শস চছল িোহোর দুচিমে-চনবোরেী-সচমচির 

শসট্ক্রটোচর। শদট্েোদ্ধোট্রর আগ্রহোচিেট্েয বছর-দুই অেরীে থোচকয়ো মোস পো াঁচ-

ছয় ছোিো পোইয়ো সোট্বক বনু্ধ্বোন্ধ্বগট্ের সন্ধ্োট্ন চফ্চরট্িচছল। 

হট্রট্নর চচটঠ এবং শেট্নর মোশুল পোইয়ো িৎেেোৎ চচলয়ো আচসল। হট্রন্দ্র 

কচহল, শদচখ্ েচদ শিোমোর একটো চোকচর-বোকচর কট্র চদট্ি পোচর। রোট্জন বচলল, 

আচ্ছো। িোহোর পরম বনু্ধ্ চছল সিীে। শস শকোনমট্ি অেরীট্ের দোয় এিোইয়ো 

শমচদনীপুর শজলোর শকোন একটো গ্রোট্ম বচসয়ো ব্রহ্মচে মোশ্রম খ্ুচলবোর শচষ্টোয় চছল; 

রোট্জট্নর পত্র পোওয়োর সপ্তোহকোল মট্ধ্যই িোহোর সোধ্ুসকল্প মুলিচব রোচখ্য়ো 

আগ্রোয় আচসয়ো উপচস্থি হইল। এবং, একোকী আচসল নো, অনুগ্রহ কচরয়ো গ্রোম 

হইট্ি একজন িক্তট্ক সট্ঙ্গ কচরয়ো আচনল। সিীে এ কথো েুব্বক্ত ও েোস্ত্রবচট্নর 

শজোট্র চনচব মট্েট্ষ প্রচিপন্ন কচরয়ো চদল শে, িোরিবষ মই ধ্ম মিূচম। মুচন-ঋচষরোই 

ইহোর শদবিো। আমরো ব্রহ্মচোরী হইট্ি িুচলয়ো চগয়োচছ বচলয়োই আমোট্দর সব 

চগয়োট্ছ। এ শদট্ের সচহি জগট্ির শকোন শদট্ের িুলনো হয় নো, কোরে আমরোই 

চছলোম একচদন জগট্ির চেেক, আমরোই চছলোম মোনুট্ষর গুরু। সুিরোং 

বিমমোট্ন িোরিবোসীর একমোত্র করেীয় গ্রোট্ম গ্রোট্ম নগট্র নগট্র অসংখ্য 

ব্রহ্মচে মোশ্রম স্থোপন করো। শদট্েোদ্ধোর েচদ কখ্ট্নো সম্ভব হয় ি এই পট্থই হইট্ব। 
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শুচনয়ো হট্রন্দ্র মুগ্ধ হইয়ো শগল। সিীট্ের নোম শস শুচনয়োচছল, চকন্তু পচরচয় চছল 

নো; সুিরোং এই শসৌিোট্গযর জনয শস মট্ন মট্ন রোট্জনট্ক ধ্নযবোদ চদল। এবং 

ইচিপূট্ব ম শে িোহোর চববোহ হইয়ো েোয় নোই, এজনয শস আপনোট্ক িোগযবোন জ্ঞোন 

কচরল। সিীে সব মবোচদসম্মি িোল িোল কথো জোচনি; কট্য়কচদন ধ্চরয়ো শসই 

আট্লোচনোই চচলট্ি লোচগল। এই পুেযিূচমর মুচন-ঋচষট্দর আমরোই বংেধ্র, 

আমোট্দরই পূব ম-চপিোমহগে একচদন জগট্ির গুরু চছট্লন, অিএব আর 

একচদন গুরুচগচর কচরবোর আমরোই উেরোচধ্কোরী। আে মরক্ত-সমূ্ভি শকোন্ 

পোষণ্ড ইহোর প্রচিবোদ কচরট্ি পোট্র? পোট্র নো, এবং পোচরবোর মি দুম মচিপরোয়ে 

শলোকও শকহ শসখ্োট্ন চছল নো। 
 

হট্রন্দ্র মোচিয়ো উটঠল। চকন্তু, ইহো িপসযো এবং সোধ্নোর বস্তু বচলয়ো সমস্ত 

বযোপোরটোই সোধ্যমি শগোপট্ন রোখ্ো হইট্ি লোচগল, শকবল রোট্জন ও সিীে মোট্ঝ 

মোট্ঝ শদট্ে চগয়ো শছট্ল সংগ্রহ কচরয়ো আচনট্ি লোচগল। েোহোরো বয়ট্স শছোট 

িোহোরো সু্কট্ল প্রট্বে কচরল, েোহোরো শস চেেোয় উেীে ম হইয়োট্ছ িোহোরো হট্রট্ন্দ্রর 

শচষ্টোয় শকোন একটো কট্লট্জ চগয়ো িচিম হইল,—এইরূট্প অল্পকোট্লই প্রোয় সমস্ত 

বোচিটোই নোনো বয়ট্সর শছট্লর দট্ল পচরপূে ম হইয়ো উটঠল। বোচহট্রর শলোট্ক 

চবট্েষ চকছু জোচনিও নো, জোচনবোর শচষ্টোও কচরি নো। শুধ্ু এইটুকুই সকট্ল 

িোসো-িোসো রকট্মর শুচনট্ি পোইল শে, হট্রন্দ্রর বোসোয় থোচকয়ো কিকগুচল 

দচরদ্র বোঙোলীর শছট্লরো শলখ্োপিো কট্র। ইহোর অচধ্ক অচবনোেও জোচনি 

নো,নীচলমোও নো। 

সিীট্ের কট্ঠোর েোসট্ন বোসোয় মোছ-মোংস আচসবোর শজো নোই, ব্রোহ্মমুহটূ্িম 

উটঠয়ো সকলট্ক শস্তোত্রপোঠ, ধ্যোন, প্রোেোয়োম প্রিৃচি েোস্ত্রচবচহি প্রব্বক্রয়ো সম্পন্ন 

কচরট্ি হয়, পট্র শলখ্োপিো ও চনিযকম ম। চকন্তু কিৃমপেট্দর ইহোট্িও মন উটঠল 

নো, সোধ্ন-মোগ ম ক্রমেঃ কট্ঠোরির হইয়ো উটঠল। বোমুন পলোইল, চোকরট্দর 

জবোব শদওয়ো হইল,—অিএব এ কোজগুলোও পোলো কচরয়ো শছট্লট্দর ঘোট্ি 

পচিল। শকোনচদন একটো িরকোচর হয়, শকোনচদন বো িোহোও হইয়ো উট্ঠ নো; 

শছট্লট্দর পিোশুনো শগল—ইসু্কট্ল িোহোরো বকুচন খ্োইট্ি লোচগল, চকন্তু কটঠন 

বোধ্ো-চনয়ট্মর বেচথলয ঘটটল নো—এমচন কিোকচি। শকবল একটো অচনয়ম 

চছল—বোচহট্র শকোথোও আহোট্রর চনমিে জটুটট্ল। নীচলমোর চক একটো ব্রি-উদ্

েোপন উপলট্ে এই বযচিক্রম হট্রন্দ্র শজোর কচরয়ো বহোল কচরয়োচছল। এ-ছোিো 

আর শকোথোও শকোন মোজমনো চছল নো। শছট্লট্দর খ্োচল পো, রুে মোথো, পোট্ছ 

শকোথোও শকোনও চছদ্রপট্থ চবলোচসিো অনচধ্কোর-প্রট্বে কট্র শসচদট্ক সিীট্ের 
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অচি-সিকম চেু অনুেে প্রহরো চদট্ি লোচগল। শমোটোমুটট এইিোট্বই আশ্রট্মর 

চদন কোটটট্িচছল। সিীট্ের ি কথোই নোই, হট্রন্দ্রর মট্নর মট্ধ্যও িোঘোর অবচধ্ 

রচহল নো। বোচহট্র কোহোট্রো কোট্ছ িোহোরো চবট্েষ চকছুই প্রকোে কচরি নো, চকন্তু 

চনট্জট্দর মট্ধ্য হট্রন্দ্র আত্মপ্রসোদ ও পচরিৃচপ্তর উচ্ছ্বচসি আট্বট্গ প্রোয়ই এই 

কথোটো বচলি শে, একটো শছট্লট্কও েচদ শস মোনুষ কচরয়ো িুচলট্ি পোট্র ি এ 

জীবট্ন চরম সোথ মকিো লোি কচরয়োট্ছ মট্ন কচরট্ব। সিীে কথো কচহি নো, 

চবনট্য় মুখ্খ্োচন শুধ্ু আনি কচরি। 
 

শুধ্ু একটো চবষট্য় হট্রন্দ্র এবং সিীে উিট্য়ই পীিো শবোধ্ কচরট্িচছল। চকছুচদন 

হইট্ি উিট্য়ই অনুিব কচরট্িচছল শে, রোট্জট্নর আচরে পূট্ব মর মি আর নোই। 

আশ্রট্মর শকোন কোট্জই শস আর গো শদয় নো, সকোট্লর সোধ্ন-িজট্নর 

চনিযকট্ম ম এখ্ন শস প্রোয়ই অনুপচস্থি থোট্ক, ব্বজজ্ঞোসো কচরট্ল বট্ল, েরীর িোল 

নোই। অথচ, েরীর িোল নো থোকোর চবট্েষ শকোন লেেও শদখ্ো েোয় নো। চক িোহোর 

নোচলে, শকন শস এমন হইট্িট্ছ প্রশ্ন কচরয়োও জবোব পোওয়ো েোয় নো। শকোনচদন 

হয়ি প্রিোট্িই শকোথোয় চচলয়ো েোয়, সোরোচদন আট্স নো, রোট্ত্র েখ্ন বোচি চফ্ট্র 

িখ্ন এমচন িোহোর শচহোরো শে, কোরে ব্বজজ্ঞোসো কচরট্ি হট্রন্দ্ররও সোহস হয় নো। 

অথচ এ-সকল একোেই আশ্রট্মর চনয়মচবরুদ্ধ। একো হট্রন্দ্র বযিীি সন্ধ্যোর 

পট্র কোহোট্রো বোচহট্র থোচকবোর শজো নোই—এ কথো রোট্জন িোল কচরয়োই জোট্ন, 

অথচ গ্রোহয কট্র নো। আশ্রট্মর শসট্ক্রটোচর সিীে, েৃঙ্খলোরেোর িোর িোহোরই 

উপট্র। এই-সকল অনোচোট্রর চবরুট্দ্ধ শস হট্রন্দ্রর কোট্ছ টঠক শে অচিট্েোগ 

কচরি িোহো নয়, চকন্তু মোট্ঝ মোট্ঝ আিোট্স-ইচঙ্গট্ি এমন িোব প্রকোে কচরি 

শে, ইহোট্ক আশ্রট্ম রোখ্ো টঠক সঙ্গি হইট্িট্ছ নো—শছট্লরো চবগিোইট্ি পোট্র। 

হট্রন চনট্জও শে নো বুব্বঝি িোহো নট্হ, চকন্তু মুখ্ ফু্টটয়ো বচলবোর সোহস িোহোর 

চছল নো। একচদন সমস্ত রোব্বত্রই িোহোর শদখ্ো নোই,—সকোট্ল েখ্ন শস বোচি 

চফ্চরল িখ্ন এই লইয়োই একটো রীচিমি আট্লোচনো চচলট্ি চছল। হট্রন্দ্র চবব্বস্মি 

হইয়ো কচহল, বযোপোর চক রোট্জন,কোল চছট্ল শকোথোয়? 

শস একটুখ্োচন হোচসবোর শচষ্টো কচরয়ো বচলল, একটো গোছিলোয় পট্ি চছলোম। 
 

গোছিলোয়? গোছিলোয় শকন? 

 

অট্নক রোি হট্য় শগল—আর ডোকোডোচক কট্র আপনোট্দর ঘুম িোঙ্গোলোম নো। 
 

শবে। অি রোব্বত্রই বো হল শকন? 
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এমচন ঘুরট্ি ঘুরট্ি। এই বচলয়ো শস চনট্জর ঘট্র চচলয়ো শগল। 
 

সিীে চনকট্ট চছল, হট্রন ব্বজজ্ঞোসো কচরল, চক কোণ্ড বল ি? 

 

সিীে বচলল, আপনোট্কই কথো কোটটট্য় চট্ল শগল—গ্রোহে্ করট্ল নো, আর 

আচম জোনব চক কট্র? 

 

িোই ি শহ, এিটো ি িোল নয়। 
 

সিীে মুখ্ িোরী কচরয়ো খ্োচনকেে চুপ কচরয়ো থোচকয়ো বচলল, আপচন ি একটো 

কথো জোট্নন, পুচলট্ে ওট্ক বছর-দুই শজট্ল শরট্খ্চছল? 

 

হট্রন বচলল, জোচন, চকন্তু শস ি চমট্থয সট্ন্দট্হর উপর। ওর ি শকোন সচিযকোর 

শদোষ চছল নো। 
 

সিীে কচহল, আচম শুধ্ু ওর বনু্ধ্ বট্লই শজট্ল শেট্ি শেট্ি রট্য় চগট্য়চছলোম। 

পুচলট্ের সুদৃটষ্ট ওট্ক আজও ছোট্িচন। 
 

হট্রন কচহল, অসম্ভব নয়। 
 

প্রিুযেট্র সিীে একটুখ্োচন চবষোট্দর হোচস হোচসয়ো কচহল, আচম িোচব, ওর শথট্ক 

আমোট্দর আশ্রট্মর উপট্র নো িোট্দর মোয়ো জিোয়। 
 

শুচনয়ো হট্রন চচচেিমুট্খ্ চুপ কচরয়ো রচহল। সিীে চনট্জও খ্োচনকেে নীরট্ব 

থোচকয়ো সহসো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আপচন শবোধ্ হয় জোট্নন শে রোট্জন িগবোন 

পে মে চবশ্বোস কট্র নো? 

 

হট্রন আিে ম হইয়ো বচলল, বক নো! 
 

সিীে কচহল, আচম জোচন শস কট্র নো। আশ্রট্মর কোজকম ম, চবচধ্চনট্ষট্ধ্র 

প্রচিও িোর চিলোধ্ ম শ্রদ্ধো শনই। আপচন বরঞ্চ শকোথোও িোর একটো চোকচর-বোকচর 

কট্র চদন। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, চোকচর ি গোট্ছর ফ্ল নয়, সিীে, শে ইট্চ্ছ করট্লই শপট্ি হোট্ি 

শদব। িোর জট্নয েট্থষ্ট শচষ্টো করট্ি হয়। 
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সিীে বচলল, িো হট্ল িোই করুন। আপচন েখ্ন আশ্রট্মর প্রচিষ্ঠোিো এবং 

শপ্রচসট্ডট, এবং আচম এর শসট্ক্রটোচর, িখ্ন সকল চবষয় আপনোর শগোচর 

করোই আমোর কিমবয। আপচন ওট্ক অিযে শস্নহ কট্রন এবং আমোরও শস বনু্ধ্। 

িোই িোর চবরুট্দ্ধ শকোন কথো বলট্ি এিচদন আমোর প্রবৃচে হয়চন, চকন্তু এখ্ন 

আপনোট্ক সিকম কট্র শদওয়োও আচম কিমবয মট্ন কচর। 
 

হট্রন মট্ন মট্ন িীি হইয়ো কচহল, চকন্তু আচম জোচন িোর চনম মল চচরত্র— 

 

সিীে ঘোি নোচিয়ো বচলল, হযো াঁ। এচদক চদট্য় অচিবি েি্রুও িোর শদোষ চদট্ি 

পোট্র নো। রোট্জন আজীবন কুমোর, চকন্তু শস ব্রহ্মচোরীও নয়। আসল কোরে, 

স্ত্রীট্লোক বট্ল সংসোট্র শে চকছু আট্ছ এ কথো িোববোরও িোর সময় শনই। এই 

বচলয়ো শস েেকোল শমৌন থোচকয়ো কচহল, িোর চচরট্ত্রর অচিট্েোগ আচম কচরচন, 

শস অস্বোিোচবক রকট্মর চনম মল, চকন্তু— 

 

হট্রন প্রশ্ন কচরল, িবুও শিোমোর চকন্তুটো চক? 

 

সিীে বচলল, কলকোিোর বোসোয় আমরো দুজট্ন এক ঘট্র থোকিোম। ও িখ্ন 

কযোম্শবল শমচডট্কল সু্কট্লর ছোত্র এবং বোসোয় চব. এস-্চস. পিি। সবোই জোনি 

ও-ই ফ্োস্টম হট্ব, চকন্তু একজোচমট্নর আট্গ হঠোৎ শকোথোয় চট্ল শগল— 

হট্রন্দ্র চবব্বস্মি হইয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, ও চক ডোক্তোচর পিি নোচক? চকন্তু আমোট্ক 

শে বট্লচছল ও চেবপুর ইব্বঞ্জচনয়োচরং কট্লট্জ িচিম হট্য়চছল, চকন্তু পিোশুট্নো 

িয়োনক েক্ত বট্ল ওট্ক পোচলট্য় আসট্ি হট্য়চছল— 

 

সিীে কচহল, চকন্তু শখ্ো াঁজ চনট্ল শদখ্ট্ি পোট্বন কট্লট্জ থোডম-ইয়োট্র শস-ই 

হট্য়চছল প্রথম। অথচ চবনো কোরট্ে চট্ল আসোয় কট্লট্জর সমস্ত মোস্টোররোই 

অিযে দুঃচখ্ি হট্য়চছল। ওর চপসীমো বিট্লোক, চিচনই পিোর খ্রচ চদব্বচ্ছট্লন। 

এই বযোপোট্র চবরক্ত হট্য় টোকো বন্ধ্ করট্লন, িোর পট্রই শবোধ্ হয় আপনোর সট্ঙ্গ 

ওর পচরচয়। বছর-দুই ঘুট্র ঘুট্র েখ্ন চফ্ট্র এট্লো িখ্ন চপসীমো িোরই মি চনট্য় 

িোট্ক ডোক্তোচর সু্কট্ল িচিম কট্র চদট্লন। ক্লোট্ে প্রট্িযক চবষট্য়ই ও ফ্োস্টম হব্বচ্ছল, 

অথচ বছর-চিট্নক পট্র হঠোৎ একচদন শছট্ি চদট্ল! ওই এক ছুট্িো—িোরী 

েক্ি, ও আচম শপট্র উঠট্বো নো। শছট্ি চদট্য় আমোর বোসোয় আমোর ঘট্র এট্স 

আড্ডো চনট্ল। বলট্ল, শছট্ল পচিট্য় চব. এস-্চস. পোস কট্র শকোথোও শকোন গ্রোট্ম 

চগট্য় মোস্টোচর কট্র কোটোব। আচম বললোম, শবে িোই কর। িোর পট্র চদন-পনর 

নোওয়ো-খ্োওয়োর সময় শনই, শচোট্খ্র ঘুম শকোথোয় শগল িোর টঠকোনো শনই,—এমচন 
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পিোই পিট্ল শে, শস এক আিে ম বযোপোর। সবোই বলট্ল, এ নো হট্ল চক আর 

শকউ প্রট্িযক চবষট্য় প্রথম হট্ি পোট্র! 
 

হট্রন এ-সব চকছুই জোচনি নো,—রুদ্ধচনঃশ্বোট্স কচহল, িোর পট্র? 

 

সিীে কচহল, িোর পট্র েো আরম্ভ করট্ল শসও এমচন অদ্িুি। বই আর ছুাঁ ট্ল 

নো। শকোথোয় রইল িোর খ্োিো-শপব্বেল, শকোথোয় রইল িোর শনোট্ বুক—শকোথোয় 

েোয়, শকোথোয় থোট্ক, পোেোই পোওয়ো েোয় নো। েখ্ন চফ্ট্ি আট্স িোর শচহোরো 

শদখ্ট্ল িয় হয়। শেন এিচদন ওর স্নোনোহোর পে মে চছল নো! 
 

িোর পট্র? 

 

িোর পট্র একচদন পুচলট্ের দলবল এট্স সকোল শথট্ক বোচিময় শেন দেেজ্ঞ 

শুরু করট্ল। এটো শফ্ট্ল, শসটো ছিোয়, ওটো শখ্োট্ল, এট্ক ধ্মকোয়, িোট্ক 

আটকোয়,—শস বস্তু শচোট্খ্ নো শদখ্ট্ল অনুধ্োবন করবোর শজো শনই। বোসোর সবোই 

শকরোনী, িট্য় দুজট্নর সচদমগচম ম হট্য় শগল,—সবোই িোবলোম আর রট্ে শনই, 

পুচলট্ের শলোট্ক আজ আমোট্দর সবোইট্ক ধ্ট্র শবোধ্ হয় ফ্ো াঁচস শদট্ব। 
 

িোর পট্র? 

 

িোর পট্র চবট্কল-নোগোদ রোট্জনট্ক আর রোট্জট্নর বনু্ধ্ বট্ল আমোট্ক ধ্ট্র 

চনট্য় িোরো চবদোয় হল। আমোট্ক চদট্ল চদন-চোট্রক পট্রই শছট্ি, চকন্তু িোর 

উট্দ্দে আর পোওয়ো শগল নো। ছোিবোর সময় সোট্হব দয়ো কট্র বোর বোর স্মরে 

কচরট্য় চদট্লন শে, ওয়োন শস্টপ্ ! ওন্চল ওয়োন্ শস্টপ্ ! শিোমোর বোসোর ঘর আর 

এই শজট্লর ঘট্রর মট্ধ্য বযবধ্োন রইট্লো শুধ্ু ওয়োন্ শস্টপ্। শগো। গঙ্গোস্নোন কট্র 

কোলীঘোট্ট মো-কোলীট্ক দে মন কট্র বোসোয় চফ্ট্র এলোম। সবোই বলট্ল, সিীে, 

িুচম িোগযবোন। অচফ্ট্স শগলোম, সোট্হব শডট্ক পোটঠট্য় দু’ মোট্সর মোইট্ন হোট্ি 

চদট্য় বলট্লন, শগো। শুনলোম ইচিমট্ধ্য আমোর অট্নক শখ্ো াঁজ-িল্লোচেই হট্য় 

শগট্ছ। 

হট্রন্দ্র স্তি হইয়ো রচহল। চকছুেে এইিোট্ব থোচকয়ো শেট্ষ ধ্ীট্র ধ্ীট্র কচহল, িো 

হট্ল চক শিোমোর চনিয় শবোধ্ হয় শে রোট্জন— 

 

সিীে চমনচির স্বট্র বচলল, আমোট্ক ব্বজট্জ্ঞসো করট্বন নো। শস আমোর বনু্ধ্। 
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হট্রন খ্ুেী হইল নো, কচহল, আমোরও ি শস িোইট্য়র মি। 
 

সিীে কচহল, একটো কথো শিট্ব শদখ্বোর শে, িোরো আমোট্ক চবনো-শদোট্ষ লোিনো 

কট্রট্চ সচিয, চকন্তু শছট্িও চদট্য়ট্ছ। 
 

হট্রন বচলল, চবনো-শদোট্ষ লোিনো করোটোও ি আইন নয়। েোরো িো পোট্র, িোরো এ-

ই বো পোরট্ব নো শকন? এই বচলয়ো শস িখ্নকোর মি কট্লট্জ চচলয়ো শগল, চকন্তু 

মট্নর মট্ধ্য িোহোর িোরী অেোচে লোচগয়ো রচহল। শুধ্ু শকবল রোট্জট্নর িচবষযৎ 

চচেো কচরয়োই নয়, শদট্ের কোট্জ শদট্ের শছট্লট্দর মোনুট্ষর মি মোনুষ কচরয়ো 

িুচলট্ি এই শে শস আট্য়োজন কচরয়োট্ছ, পোট্ছ, িোহো অকোরট্ে নষ্ট হইয়ো েোয়। 

হট্রন চস্থর কচরল, বযোপোরটো সিযই হউক, বো চমথযোই হউক, পুচলট্ের চেু 

অকোরট্ে আশ্রট্মর প্রচি আকষ মে কচরয়ো আনো শকোনমট্িই সমীচীন নয়। 

চবট্েষিঃ শস েখ্ন স্পষ্টই এখ্োনকোর চনয়ম লঙ্ঘন কচরয়ো চচলট্িট্ছ, িখ্ন 

শকোথোও চোকচর কচরয়ো চদয়ো শহোক বো শে-শকোন অজহুোট্ি শহোক, িোহোট্ক 

অনযির সরোইয়ো শদওয়োই বোিনীয়। 
 

ইহোর চদন-কট্য়ক পট্রই মুসলমোনট্দর চক একটো পট্ব মোপলট্ে দু’চদট্নর ছুটট 

চছল। সিীে কোেী েোইবোর অনুমচি চোচহট্ি আচসল। আগ্রো আশ্রট্মর অনুরূপ 

আদট্ে ম িোরট্ির সব মত্র প্রচিষ্ঠোন গচিয়ো িুচলবোর চবরোট কল্পনো হট্রন্দ্রর মট্নর 

মট্ধ্য চছল এবং এই উট্দ্দট্েযই সিীট্ের কোেী েোওয়ো। শুচনয়ো রোট্জন আচসয়ো 

কচহল, হট্রনদো, ওর সট্ঙ্গ আচমও চদনকিক শবচিট্য় আচস শগ। 
 

হট্রন বচলল, িোর কোজ আট্ছ বট্ল শস েোট্চ্ছ। 
 

রোট্জন বচলল, আমোর কোজ শনই বট্লই শেট্ি চোব্বচ্চ। েোবোর গোচিিোিোর টোকোটো 

আমোর কোট্ছ আট্ছ। 
 

হট্রন ব্বজজ্ঞোসো কচরল, চকন্তু চফ্ট্র আসবোর? 

 

রোট্জন চুপ কচরয়ো রচহল। 
 

হট্রন বচলল, রোট্জন, চকছুচদন শথট্ক শিোমোট্ক একটো কথো বচল-বচল কট্রও 

বলট্ি পোচরচন। 
 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

রোট্জন একটুখ্োচন হোচসয়ো কচহল, বলবোর প্রট্য়োজন শনই, হট্রনদো, শস আচম 

জোচন। এই বচলয়ো শস চচলয়ো শগল। 
 

রোব্বত্রর গোচিট্ি িোহোট্দর েোইবোর কথো। বোসো হইট্ি বোচহর হইবোর কোট্ল হট্রন্দ্র 

িোট্রর কোট্ছ দো াঁিোইয়ো হঠোৎ িোহোর হোট্ির মট্ধ্য একটো কোগট্জর শমোিক 

গুাঁ ব্বজয়ো চদয়ো চুচপ চুচপ বচলল, চফ্ট্র নো এট্ল বি দুঃখ্ পোট্বো রোট্জন। এবং 

বচলয়োই চট্ের পলট্ক চনট্জর ঘট্র চগয়ো প্রট্বে কচরল। 
 

ইহোর চদন-দট্েক পট্র দুজট্নই চফ্চরয়ো আচসল। হট্রনট্ক চনিৃট্ি ডোচকয়ো 

সিীে প্রফু্ল্ল মুট্খ্ কচহল, আপনোর শসচদট্নর ঐটুকু বলোট্িই কোজ হট্য়ট্ছ 

হট্রনবোবু। কোেীট্ি আশ্রম স্থোপট্নর জট্নয এ কচদন রোট্জন অমোনুচষক 

পচরশ্রম কট্রট্চ। 
 

হট্রন কচহল, পচরশ্রম করট্ল ি শস অমোনুচষক পচরশ্রমই কট্র সিীে। 
 

হো াঁ, িোই শস কট্রট্ছ। চকন্তু এর চসচক িোগ পচরশ্রমও েচদ শস আমোট্দর এই 

চনট্জট্দর আশ্রমটুকুর জট্নয করি! 

হট্রন আেোচিি হইয়ো বচলল, করট্ব শহ সিীে, করট্ব। এিচদন শবোধ্ কচর ও 

টঠক ব্বজচনসটট ধ্রট্ি পোট্রচন। আচম চনিয় বলচচ, িুচম শদখ্ট্ি পোট্ব এখ্ন 

শথট্ক ওর কট্ম মর আর অবচধ্ থোকট্ব নো। 
 

সিীে চনট্জও শসই িরসোই কচরল। 
 

হট্রন বচলল, শিোমোট্দর চফ্ট্র আসোর অট্পেোয় একটো কোজ স্থচগি আট্ছ। 

আচম মট্ন মট্ন চক চস্থর কট্রচছ জোট্নো? আমোট্দর আশ্রট্মর অব্বস্তত্ব এবং 

উট্দ্দেয শগোপন রোখ্ট্ল আর চলট্ব নো। শদট্ের এবং দট্ের সহোনুিূচি পোওয়ো 

আমোট্দর প্রট্য়োজন। এর চবচেষ্ট কম মপদ্ধচি সোধ্োরট্েয প্রচোর করো আবেযক। 
 

সিীে সব্বন্দগ্ধ-কট্ণ্ঠ কচহল, চকন্তু িোট্ি চক কোট্জ বোধ্ো পোট্ব নো? 

 

হট্রন বচলল, নো। এই রচববোট্র আচম কট্য়কজনট্ক আহ্বোন কট্রচচ। িো াঁরো 

শদখ্ট্ি আসট্বন। আশ্রট্মর চেেো, সোধ্নো, সংেম ও চবশুদ্ধিোর পচরচট্য় 

শসচদন শেন িো াঁট্দর আমরো মুগ্ধ কট্র চদট্ি পোচর। শিোমোর উপট্রই সমস্ত 

দোচয়ত্ব। 
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সিীে ব্বজজ্ঞোসো কচরল, শক শক আসট্বন? 

 

হট্রন বচলল, অব্বজিবোবু, অচবনোেদো, শবৌঠোকরুন। চেবনোথবোবু সম্প্রচি এখ্োট্ন 

শনই,—শুনলোম জয়পুট্র শগট্ছন কোট্ে মোপলট্ে, চকন্তু িো াঁর স্ত্রী কমট্লর নোম 

শবোধ্ কচর শুট্নছ—চিচনও আসট্বন; এবং েরীর সুস্থ থোকট্ল হয়ি 

আশুবোবুট্কও ধ্ট্র আনট্ি পোরব। জোন ি, শকউ এাঁরো শে-শস শলোক নন। শসচদন 

এাঁট্দর কোছ শথট্ক শেন আমরো সচিযকোর শ্রদ্ধো আদোয় কট্র চনট্ি পোচর। শস িোর 

শিোমোর। 
 

সিীে সচবনট্য় মোথো নি কচরয়ো কচহল, আেীব মোদ করুন, িোই হট্ব। 
 

রচববোর সন্ধ্যোর প্রোক্কোট্ল অিযোগট্িরো আচসয়ো উপচস্থি হইট্লন,—আচসট্লন নো 

শুধ্ু আশুবোবু। হট্রন্দ্র িোর হইট্ি িো াঁহোট্দর সসম্মোট্ন অিযথ মনো কচরয়ো 

আচনট্লন। শছট্লরো িখ্ন আশ্রট্মর চনিযপ্রট্য়োজনীয় কট্ম ম বযোপৃি। শকহ 

আট্লো জ্বোচলট্িট্ছ, শকহ ঝো াঁট চদট্িট্ছ, শকহ উনোন ধ্রোইট্িট্ছ, শকহ জল 

িুচলট্িট্ছ, শকহ রোন্নোর আট্য়োজন কচরট্িট্ছ। হট্রন্দ্র অচবনোেট্ক লেয কচরয়ো 

সহোট্সয কচহল, শসজদো, এরোই সব আমোট্দর আশ্রট্মর শছট্ল। আপচন েো াঁট্দর 

লক্ষ্মীছোিোর দল বট্লন। আমোট্দর চোকর-বোমুন শনই, সমস্ত কোজ এট্দর 

চনট্জট্দর করট্ি হয়। শবৌচদ, আসুন আমোট্দর রোন্নোেোলোয়। আজ আমোট্দর 

পব মচদন, শসখ্োনকোর আট্য়োজন একবোর শদট্খ্ আসট্বন চলুন। 
 

নীচলমোর চপছট্ন চপছট্ন সবোই আচসয়ো রোন্নোঘট্রর িোট্রর কোট্ছ দো াঁিোইট্লন। 

একটট বছর দে-বোট্রোর শছট্ল উনোন জ্বোচলট্িচছল এবং শসই বয়ট্সর আর 

একটট শছট্ল বাঁটটট্ি আলু কুটটট্িচছল, উিট্য়ই উটঠয়ো দো াঁিোইয়ো নমস্কোর কচরল। 

নীচলমো শছট্লটটট্ক শস্নট্হর কট্ণ্ঠ সট্ম্বোধ্ন কচরয়ো প্রশ্ন কচরল, আজ শিোমোট্দর 

চক রোন্নো হট্ব বোবো? 

 

শছট্লটট প্রফু্ল্লমুট্খ্ কচহল, আজ রচববোট্র আমোট্দর আলুর-দম হয়। 
 

আর চক হয়? 

 

আর চকছু নো। 
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নীচলমো বযোকুল হইয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, শুধ্ু আলুর-দম? ডোল চকংবো শঝোল, 

চকংবো আর চকছু— 

 

শছট্লটট শুধ্ু কচহল, ডোল আমোট্দর কোল হট্য়চছল। 
 

সিীে পোট্ে দো াঁিোইয়ো চছল, বুঝোইয়ো বচলল, আমোট্দর আশ্রট্ম একটোর শবেী 

হবোর চনয়ম শনই। 

হট্রন হোচসয়ো কচহল, হবোর শজো শনই শবৌচদ, হট্ব শকোথো শথট্ক? িোয়ো এই িোট্বই 

পট্রর কোট্ছ আশ্রট্মর শগৌরব রেো কট্রন। 
 

নীচলমো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, দোসী-চোকরও শনই বুব্বঝ? 

 

হট্রন কচহল, নো। িোট্দর আনট্ল আলুর-দমট্ক চবদোয় চদট্ি হট্ব। শছট্লরো 

শসটো পছন্দ করট্ব নো। 
 

নীচলমো আর প্রশ্ন কচরল নো, শছট্ল-দুটটর মুট্খ্র পোট্ন চোচহয়ো িোহোর দুই চেু 

ছলছল কচরট্ি লোচগল। কচহল, ঠোকুরট্পো, আর শকোথোও চল। 
 

সকট্লই এ কথোর অথ ম বুব্বঝল। হট্রন্দ্র মট্ন মট্ন পুলচকি হইয়ো কচহল, চলুন। 

চকন্তু আচম চনিয় জোনিোম শবৌচদ, এ আপচন সইট্ি পোরট্বন নো। এই বচলয়ো 

শস কমট্লর প্রচি চোচহয়ো বচলল, চকন্তু আপচন চনট্জই এট্ি অিযস্ত—শুধ্ু 

আপচনই বুঝট্বন এর সোথ মকিো। িোই শসচদন আমোর এই ব্রহ্মচে মোশ্রট্ম 

আপনোট্ক সসম্ভ্রট্ম আমিে কট্রচছলোম। 
 

হট্রন্দ্রর গিীর ও গম্ভীর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো কমল হোচসয়ো শফ্চলয়ো বচলল, আমোর 

চনট্জর কথো আলোদো, চকন্তু এই-সব চেশুট্দর চনট্য় প্রচণ্ড আিম্বট্র এই চনষ্ফল 

দোচরদ্রযচচমোর নোম চক মোনুষ-গিো হট্রনবোবু? এরোই বুব্বঝ সব ব্রহ্মচোরী? এট্দর 

মোনুষ করট্ি চোন ি সোধ্োরে সহজ পথ চদট্য় করুন,—চমট্থয দুঃট্খ্র শবোঝো 

মোথোয় চোচপট্য় অসমট্য় কুাঁ ট্জো কট্র শদট্বন নো। 
 

িোহোর বোট্কযর কট্ঠোরিোয় হট্রন্দ্র চবব্রি হইয়ো উটঠল। অচবনোে বচলট্লন, 

কমলট্ক শডট্ক আনো শিোমোর টঠক হয়চন হট্রন। 
 

কমল লজ্জো পোইল, কচহল, আমোট্ক সচিযই কোট্রো ডোকো উচচি নয়। 
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নীচলমো কচহল, চকন্তু শস কোরও মট্ধ্য আচম নয় কমল। আমোর ঘট্রর মট্ধ্য 

কখ্ট্নো শিোমোর অনোদর হট্ব নো। চল, আমরো ওপট্র চগট্য় বচস শগ। শদচখ্, 

ঠোকুরট্পোর আশ্রট্ম আরও চক চক আিসবোজী বো’র হয়। এই বচলয়ো শস চস্নগ্ধ 

হোট্সযর আবরে চদয়ো কমট্লর লজ্জো ঢোচকয়ো চদল। 
 

চিিট্ল আশ্রট্মর বচসবোর ঘরখ্োচন চদবয প্রেস্ত। সোট্বককোট্লর কোরুকোে ম ছোট্দর 

নীট্চ ও শদওয়োট্লর গোট্য় এখ্নও চবদযমোন। বচসবোর জনয একখ্োনো শবঞ্চ ও 

শগোটো-চোট্রক শচৌচক আট্ছ, চকন্তু সোধ্োরেিঃ শকহ িোহোট্ি বট্স নো। শমট্ঝর 

উপর সিরব্বঞ্চ পোিো। আজ চবট্েষ উপলট্ে সোদো চোদর চবছোইয়ো প্রচিট্বেী 

লোলোজীর গহৃ হইট্ি কট্য়কটো শমোটো িোচকয়ো চোচহয়ো আনো হইয়োট্ছ, মোঝখ্োট্ন 

িো াঁহোরই বোচির লিোপোিো-কোটো বোট্রো ডোট্লর শেজ এবং িো াঁহোরই শদওয়ো সবুজ 

রট্ঙর ফ্োনুট্স ঢোকো শদওয়োলচগচর এক শকোট্ে জ্বচলট্িট্ছ; নীট্চর অন্ধ্কোর ও 

আনন্দহীন আবহোওয়োর মট্ধ্য হইট্ি এই ঘরটটট্ি উপচস্থি হইয়ো সকট্লই খ্ুেী 

হইট্লন। 
 

অচবনোে একটো িোচকয়ো আশ্রয় কচরয়ো পদিয় সম্মুট্খ্ প্রসোচরি কচরয়ো চদয়ো 

িৃচপ্তর চনশ্বোস শফ্চলয়ো বচলট্লন, আঃ! বো াঁচো শগল! 
 

হট্রন মট্ন মট্ন পুলচকি হইয়ো কচহল, আমোট্দর আশ্রট্মর এ ঘরখ্োচন শকমন 

শসজদো? 

 

অচবনোে বচলট্লন, এই ি মুেচকট্ল শফ্লচল হট্রন। কমল উপচস্থি রট্য়ট্চন, 

ওাঁর সুমুট্খ্ শকোন-চকছুট্ক িোট্লো বলট্ি সোহস হয় নো—হয়ি সুিীক্ষ্ণ প্রচিবোট্দর 

শজোট্র এখ্ুচন সপ্রমোে কট্র শদট্বন শে, এর ছোট্দর নকেো শথট্ক শমট্ঝর গোলট্চ 

পে মে সবই মন্দ। 

এই বচলয়ো চিচন িোহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো একটুখ্োচন হোচসয়ো কচহট্লন, আমোর 

আর শকোন সম্বল নো থোক কমল, অেিঃ বয়ট্সর পুাঁব্বজটো শে জচমট্য় িুট্লচচ এ 

িুচমও মোনট্ব। িোরই শজোট্র শিোমোট্ক একটো কথো আজ বট্ল রোচখ্, সিয বোকয 

অট্নক শেট্ত্রই অচপ্রয় হয় িো অস্বীকোর কচরট্ন, চকন্তু িোই বট্ল অচপ্রয় বোকয-

মোত্রই সিয নয় কমল। শিোমোট্ক অট্নক কথোই চেবনোথ চেচখ্ট্য়ট্ছ, শকবল 

এইটট শদখ্চচ শস শেখ্োট্ি বোকী শরট্খ্ট্চ। 
 

কমট্লর মুখ্ রোঙ্গো হইয়ো উটঠল। চকন্তু ইহোর জবোব চদল নীচলমো। কচহল, 

চেবনোট্থর ি্রুটট হট্য়ট্ছ মুখ্ুট্েযমেোই, িো াঁট্ক জচরমোনো কট্র আমরো িোর শেোধ্ 
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শদব। চকন্তু গুরুচগচরট্ি শকোন পুরুষই ি কম নয়। িোই প্রোথ মনো কচর, শিোমোর 

বয়ট্সর পুাঁব্বজ শথট্ক আরও দু-একটো চপ্রয়বোকয বোর কর—আমরো সবোই শুট্ন 

ধ্নয হই। 
 

অচবনোে অেট্র জ্বচলয়ো শগট্লন। এি শলোট্কর মোঝখ্োট্ন শুধ্ু শকবল 

উপহোট্সর জনযই নয়, এই বট্ক্রোব্বক্তর অিযেট্র শে িীক্ষ্ণ ফ্লোটুকু লুকোট্নো 

চছল, িোহো চবদ্ধ কচরয়োই চনরস্ত হইল নো, অপমোন কচরল। চকছুকোল হইট্ি চক-

একপ্রকোর অসট্েোট্ষর িপ্ত বোিোস শকোথো হইট্ি বচহয়ো আচসয়ো উিট্য়র 

মোঝখ্োট্ন পচিট্িচছল। ঝট্ির মি িীষে চকছুই নয়, চকন্তু খ্িকুটো ধ্ূলোবোচল 

উিোইয়ো মোট্ঝ মোট্ঝ শচোট্খ্-মুট্খ্ আচনয়ো শফ্চলট্িচছল। অল্প একটুখ্োচন নিো-

দো াঁট্ির মি, চচবোট্নোর কোজটো চচলট্িচছল, চকন্তু চচবোট্নোর আনট্ন্দ 

বোব্বজট্িচছল। হট্রন্দ্রট্ক উট্দ্দে কচরয়ো কচহট্লন, রোগ করট্ি পোচরট্ন, হট্রন, 

শিোমোর শবৌচদ চনিোে চমট্থয বট্লন চন—আমোট্ক চচনট্ি ি িো াঁর বোকী শনই—

টঠকই জোট্নন আমোর পুাঁব্বজপোটো শসই শসট্কল শসোজো ধ্রট্নর, িোট্ি বস্তু 

থোকট্লও রস-কস শনই। 
 

হট্রন ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এ কথোর মোট্ন শসজদো? 

 

অচবনোে বচলট্লন, িুচম সন্নযোসী মোনুষ, মোট্নটো টঠক বুঝট্ব নো। চকন্তু শছোটচগন্নী 

হঠোৎ শে-রকম কমট্লর িক্ত হট্য় উট্ঠট্চন, িোট্ি আেো হয় িো াঁর অচিজ্ঞিো 

কোট্জ লোগোট্ল ধ্নয হবোর পথ ওাঁর আপচন পচরষ্কোর হট্ব। 
 

এই ইচঙ্গট্ির কদে মিো িো াঁহোর চনট্জর কোট্নও লোচগয়োচছল, চকন্তু দুচব মনট্য়র 

স্পধ্ মোয় আরও চক-একটো বচলট্ি েোইট্িচছট্লন, চকন্তু হট্রন্দ্র থোমোইয়ো চদল। 

েুণ্ণকট্ণ্ঠ কচহল, শসজদো, আপনোরো সকট্লই আজ অচিচথ। কমলট্ক আচম 

আশ্রট্মর পট্ে সসম্মোট্ন চনমিে কট্র এট্নচছলোম, এ কথো আপনোরো িুট্ল 

শগট্ল আমোট্দর দুঃট্খ্র সীমো থোকট্ব নো। 
 

নীচলমো বচলল, িো হট্ল আমোর সম্বট্ন্ধ্ও দয়ো কট্র ওাঁট্ক স্মরে কচরট্য় দোও 

ঠোকুরট্পো, শে কোউট্ক শছোটচগন্নী বট্ল ডোকট্ি থোকট্লই শস সচিযকোর গচৃহেী 

হট্য় েোয় নো। িোট্ক েোসন করোর মোত্রো-শবোধ্ থোকো চোই। আমোর চদক শথট্ক 

মুখ্ুট্েযমেোট্য়র অচিজ্ঞিোর িো াঁিোরঘট্র এইটুকু আজ বরঞ্চ জমো হট্য় থোক—

িচবষযট্ি কোট্জ লোগট্ি পোট্র। 
 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

হট্রন্দ্র হোি শজোি কচরয়ো বচলল, রট্ে করুন শবৌচদ, েি অচিজ্ঞিোর লিোই চক 

আজ আমোর বোসোয় এট্স? শেটুকু বোকী রইল এখ্ন থোক, বোচি চফ্ট্র চগট্য় 

সমোধ্ো কট্র শনট্বন, নইট্ল আমরো শে মোরো েোই। শে িট্য় অেয়ট্ক ডোকলোম 

নো,িোই চক শেট্ষ িোট্গয ঘটট্লো? 

শুচনয়ো অব্বজি ও কমল উিট্য়ই হোচসয়ো শফ্চলল। হট্রন ব্বজজ্ঞোসো কচরল, 

অব্বজিবোবু, শুচনলোম কোল নোচক আপচন বোচি েোট্বন? 

 

চকন্তু আপচন শুনট্লন কোর কোট্ছ? 

 

আশুবোবুট্ক আনট্ি চগট্য়চছলোম, চিচনই বলট্লন, কোল শবোধ্ হয় আপচন বোচি 

চট্ল েোট্চ্চন! 
 

অব্বজি কচহল, শবোধ্ হয়। চকন্তু শস কোল নয়, পরশু। এবং বোচি চক নো িোরও 

চনিয়িো শনই। হয়ি, চবট্কল নোগোদ শস্টেট্ন চগট্য় উপচস্থি হব,—উের দচেে 

পূব ম পব্বিম শে-শকোন চদট্কর গোচি পোট্বো িোট্িই এ েোত্রো শুরু কট্র শদব। 
 

হট্রন সহোট্সয কচহল, অট্নকটো চববোগী হওয়োর মি। অথ মোৎ গেবয স্থোট্নর 

চনট্দমে শনই। 
 

অব্বজি বচলল, নো। 
 

চকন্তু চফ্ট্র আসবোর? 

 

নো, িোরও আপোিিঃ শকোন চনট্দমে শনই। 
 

হট্রন কচহল, অব্বজিবোবু, আপচন িোগযবোন শলোক। চকন্তু িচল্প বইবোর শলোট্কর 

দরকোর হয় ি আচম একজনশক চদট্ি পোচর, চবট্দট্ে এমন বনু্ধ্ আর পোট্বন নো। 
 

কমল কচহল, আর রো াঁধ্বোর শলোট্কর দরকোর হয় ি আচমও একজনট্ক চদট্ি 

পোচর, রো াঁধ্ট্ি েোর শজোিো শনই। আপচনও স্বীকোর করট্বন, হো াঁ, অহকোর করট্ি 

পোট্র বট্ট। 
 

অচবনোট্ের চকছুই আর িোল লোচগট্িচছল নো; বচলট্লন, হট্রন, আর শদচর 

চকট্সর, এবোর শফ্রবোর উট্দযোগ করো েোক নো, চক বল? 

 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

হট্রন সচবনট্য় কচহল, শছট্লট্দর সট্ঙ্গ একটু পচরচয় করট্বন নো? দুট্টো 

উপট্দে িোট্দর চদট্য় েোট্বন নো শসজদো? 

 

অচবনোে কচহট্লন, উপট্দে চদট্ি ি আচম আচসচন, এট্সচছলোম শুধ্ু ওাঁট্দর 

সঙ্গী চহট্সট্ব। িোর শবোধ্ হয় আর দরকোর শনই। 
 

সিীে অট্নকগুচল শছট্ল সট্ঙ্গ লইয়ো উপচস্থি হইল। দে-বোট্রো বছট্রর বোলক 

হইট্ি উচনে-কুচি বছট্রর েুবক পে মে িোহোট্ি আট্ছ। েীট্ির চদন। গোট্য় শুধ্ু 

একটট জোমো, চকন্তু কোহোরও পোট্য় জিুো নোই,—জীবনধ্োরট্ের পট্ে অচি 

প্রট্য়োজনীয় নয় বচলয়োই। আহোট্রর বযবস্থো পূট্ব মই শদখ্োট্নো হইয়োট্ছ। 

ব্রহ্মচে মোশ্রট্ম এ-সকল চেেোর অঙ্গ। হট্রন্দ্র আজ একটো সুন্দর বক্িৃিো রচনো 

কচরয়ো রোচখ্য়োচছল, মট্ন মট্ন িোহোই আবৃচে কচরয়ো লইয়ো েট্থোচচি গোম্ভীট্ে মর 

সচহি কচহল, এই শছট্লরো স্বট্দট্ের কোট্জ জীবন উৎসগ ম কট্রট্ছ। আশ্রট্মর 

এই মহৎ আদে ম েোট্ি নগট্র নগট্র, গ্রোট্ম গ্রোট্ম প্রচোর করট্ি পোট্র, আজ 

এট্দর শসই আেীব মোদ আপনোরো করুন। 
 

সকট্ল মুক্তকট্ণ্ঠ আেীব মোদ কচরট্লন। 
 

হট্রন কচহল, েচদ সময় থোট্ক আমোট্দর বক্তবয আচম পট্র চনট্বদন করব। এই 

বচলয়ো শস কমলট্ক উট্দ্দে কচরয়ো কচহল, আপনোট্কই আজ আমরো 

চবট্েষিোট্ব আমিে কট্র এট্নচছ চকছু শুনট্বো বট্ল। শছট্লরো আেো কট্র আট্ছ 

আপনোর মুখ্ শথট্ক আজ িোরো এমন চকছু পোট্ব েোট্ি জীবট্নর ব্রি িোট্দর 

অচধ্কির উজ্জ্বল হট্য় উঠট্ব। 
 

কমল সট্কোচ ও চিধ্োয় আরক্ত হইয়ো উটঠল। কচহল, আচম ি বক্িৃিো চদট্ি 

পোচরট্ন, হট্রনবোবু। 
 

উের চদল সিীে, কচহল, বক্িৃিো নয়, উপট্দে। শদট্ের কোট্জ েো িোট্দর 

সবট্চট্য় শবেী কোট্জ লোগট্ব, শুধ্ু িোই। 

কমল িোহোট্কই প্রশ্ন কচরল, শদট্ের কোজ বলট্ি আপনোরো চক শবোট্ঝন, আট্গ 

বলুন। 
 

সিীে কচহল, েোট্ি শদট্ের সব মোঙ্গীে কলযোে হয় শসই শিো শদট্ের কোজ। 
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কমল বচলল, চকন্তু কলযোট্ের ধ্োরেো ি সকট্লর এক নয়। আপনোর সট্ঙ্গ আমোর 

ধ্োরেো েচদ নো শমট্ল আমোর উপট্দে ি আপনোট্দর কোট্জ লোগট্ব নো। 
 

সিীে মুেচকট্ল পচিল। এ কথোর টঠক উের শস খ্ুাঁব্বজয়ো পোইল নো। িোহোট্ক এই 

চবপদ হইট্ি উদ্ধোর কচরট্ি হট্রন কচহল, শদট্ের মুব্বক্ত েোট্ি আট্স শসই হল 

শদট্ের একমোত্র কলযোে। শদট্ে এমন শক আট্ছ শে এ সিয স্বীকোর করট্ব নো? 

 

কমল বচলল, নো বলট্ি িয় হয় হট্রনবোবু, সবোই শেট্প েোট্ব। নইট্ল আচমই 

বলিোম, এই মুব্বক্ত েেটোর মি শিোলবোর এবং শিোলোবোর এিবি ছল আর শনই। 

কোর শথট্ক মবু্বক্ত, হট্রনবোবু? ব্বত্রচবধ্ দুঃখ্ শথট্ক, নো িোববন্ধ্ন শথট্ক? শকোন্

টোট্ক শদট্ের একমোত্র কলযোে চস্থর কট্র আশ্রম-প্রচিষ্ঠোয় চনেুক্ত হট্য়ট্ছন বলুন 

ি? এই চক আপনোর স্বট্দে-শসবোর আদে ম? 

 

হট্রন বযস্ত হইয়ো বচলয়ো উটঠল, নো নো নো, এ-সব নয়, এ-সব নয়। এ আমোট্দর 

কোময নয়। 
 

কমল কচহল, িোই বলুন এ আমোট্দর কোময নয়, বলুন আমোট্দর আদে ম স্বিি। 

বলুন, সংসোরিযোগ ও ববরোগয-সোধ্নো আমোট্দর নয়, আমোট্দর সোধ্নো পৃচথবীর 

সমস্ত ঐশ্বে ম, সমস্ত শসৌন্দে ম, সমস্ত প্রোে চনট্য় শবাঁট্চ থোকো। চকন্তু িোর চেেো চক 

শছট্লট্দর এই? গোট্য় একটো শমোটো জোমো শনই, পোট্য় জটু্িো শনই, পরট্ন জীে মবস্ত্র, 

মোথোয় রুেট্কে, একট্বলো অধ্ মোেট্ন েোরো শকবল অস্বীকোট্রর মট্ধ্য চদট্য়ই বি 

হট্য় উঠট্চ, পোওয়োর আনন্দ েোর চনট্জর মট্ধ্যই চনব্বিহ্ন হট্য় শগল, শদট্ের 

লক্ষ্মী চক পোটঠট্য় শদট্বন শেট্ষ িোট্দর হোি চদট্য়ই িো াঁর িো াঁিোট্রর চোচব? 

হট্রনবোবু, পৃচথবীর চদট্ক একবোর শচট্য় শদখ্ুন। েোরো অট্নক শপট্য়ট্ছ, িোরো 

সহট্জই চদট্য়ট্ছ, এমন অচকঞ্চনিোর ইসু্কল খ্ুট্ল িোট্দর িযোট্গর গ্রযোজটু্য়ট 

বিচর করট্ি হয়চন। 
 

সিীে হিবুব্বদ্ধ হইয়ো প্রশ্ন কচরল, শদট্ের মুব্বক্ত-সংগ্রোট্ম চক ধ্ট্ম মর সোধ্নো, 

িযোট্গর দীেো প্রট্য়োজনীয় নয় আপচন বট্লন? 

 

কমল কচহল, মুব্বক্ত-সংগ্রোট্মর অথ মটো আশগ পচরষ্কোর শহোক। 
 

সিীে ইিস্তিঃ কচরট্ি লোচগল; কমল হোচসয়ো বচলল, িোট্ব শবোধ্ হয় আপচন 

চবট্দেী রোজেব্বক্তর বন্ধ্ন-শমোচনট্কই শদট্ের মুব্বক্ত-সংগ্রোম বলট্চন। িো েচদ হয় 
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সিীেবোবু, আচম চনট্জ ি ধ্ট্ম মর সোধ্নোও কচরচন, িযোট্গর দীেোও চনইচন। িবুও 

আমোট্ক টঠক সোমট্নর দট্লই পোট্বন এ আপনোট্ক আচম কথো চদলোম। চকন্তু 

আপনোট্দর খ্ুাঁট্জ পোব ি? 

 

সিীে কথো কচহল নো, শকমন একপ্রকোর শেন বযস্ত হইয়ো উটঠল এবং িোহোরই 

চঞ্চল দৃটষ্টর অনুসরে কচরট্ি চগয়ো কমল চকছুেট্ের জনয চেু চফ্রোইট্ি 

পোচরল নো। এই শলোকটটই রোট্জন্দ্র। কখ্ন চনঃেট্ে আচসয়ো িোট্রর কোট্ছ 

দো াঁিোইয়োচছল সিীে চিন্ন আর শকহ লেয কট্র নোই। শস আচ্ছট্ন্নর নযোয় 

চনষ্পলকচট্ে এিেে িোহোরই প্রচি চোচহয়োচছল, এখ্নও টঠক শিমচন কচরয়োই 

চোচহয়ো রচহল। ইহোর শচহোরো একবোর শদচখ্ট্ল শিোলো কটঠন। বয়স শবোধ্ কচর 

পাঁচচে-ছোব্বিে হইট্ব, রং অচিেয় ফ্রসো, হঠোৎ শদচখ্ট্ল অস্বোিোচবক বচলয়ো 

মট্ন হয়। প্রকোণ্ড কপোল, সুমুট্খ্র চদকটোয় এই বয়ট্সই টোট্কর মি হইয়ো শঢর 

বি শদখ্োইট্িট্ছ, শচোখ্ গিীর এবং অচিেয় েুদ্র—অন্ধ্কোর গিম হইট্ি ইাঁদুট্রর 

শচোট্খ্র মি জ্বচলট্িট্ছ, নীট্চকোর পুরু শমোটো শঠো াঁট সুমুট্খ্ ঝুাঁ চকয়ো শেন অেরর 

সুকট্ঠোর সকল্প শকোনমট্ি চোপো চদয়ো আট্ছ। হঠোৎ শদচখ্ট্ল িয় হয়, এই 

মোনুষটোট্ক এিোইয়ো চলোই িোল। 

হট্রন্দ্র কচহল, ইচনই আমোর বনু্ধ্,—শুধ্ু বনু্ধ্ নয়, শছোটিোইট্য়র মি, রোট্জন্দ্র। 

এিবি কমী, এিবি স্বট্দেিক্ত, এিবি িয়েূনয সোধ্ু-চচে পুরুষ আচম আর 

শদচখ্চন। শবৌচদ, এাঁর গল্পই শসচদন আপনোর কোট্ছ কট্রচছলোম। ও শেমন 

অবলীলোয় পোয়, শিমচন অবট্হলোয় শফ্ট্ল শদয়। আিে ম মোনুষ! অব্বজিবোবু, 

এট্কই আপনোর িচল্প বইট্ি সট্ঙ্গ চদট্ি শচট্য়চছলোম। 
 

অব্বজি চক একটো বচলট্ি েোইট্িচছল, একটট শছট্ল আচসয়ো খ্বর চদল, 

অেয়বোবু আচসয়োট্ছন। 
 

হট্রন্দ্র চবব্বস্মি হইয়ো কচহল, অেয়বোবু? 

 

অেয় ঘট্র প্রট্বে কচরট্ি কচরট্ি কচহল, হো াঁ শহ হো াঁ—শিোমোর পরমবনু্ধ্ 

অেয়কুমোর। সহসো চমচকয়ো বচলল,অযো াঁ! বযোপোর চক আজ? সবোই উপচস্থি শে! 

আশুবোবুর সট্ঙ্গ গোচিট্ি শবিোট্ি শবচরট্য়চছলোম, পট্থ নোচবট্য় চদট্লন। সোমট্ন 

চদট্য় েোব্বচ্ছলোম, হঠোৎ মট্ন হল, হচর শঘোট্ষর শগোয়োলটো একটু িদোরক কট্রই 

েোই নো! িোই আসো, িো শবে। 
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এ-সকল কথোর শকহ জবোব চদল নো, কোরে, জবোব চদবোরও চকছু নোই, চবশ্বোসও 

শকহ কচরল নো। অেট্য়র এটো পথও নয়, এ বোসোয় শস সহট্জ আট্সও নো। 
 

অেয় কমট্লর প্রচি চোচহয়ো বচলল, শিোমোর ওখ্োট্ন কোল সকোট্লই েোব 

শিট্বচছলোম, চকন্তু বোচিটো ি চচচনট্ন—িোলই হল শে শদখ্ো হট্য় শগল। একটো 

সুসংবোদ আট্ছ। 
 

কমল চনঃেট্ে চোচহয়ো রচহল। হট্রন্দ্র ব্বজজ্ঞোসো কচরল, সুসংবোদটো চক শুচন? 

খ্বরটো েখ্ন শুি িখ্ন শগোপনীয় নয় চনিয়ই। 
 

অেয় কচহল, শগোপন করবোর আর চক আট্ছ! পট্থর মট্ধ্য আজ শসই 

শসলোইট্য়র কল চবব্বক্র-আলো পোেী শবটোর সট্ঙ্গ শদখ্ো। শসই শসচদন শে কমট্লর 

হট্য় টোকো ধ্োর চোইট্ি চগট্য়চছল। গোচি থোচমট্য় বযোপোরটো শেোনো শগল। কমলট্ক 

শদখ্োইয়ো কচহল, উচন ধ্োট্র একটো কল চকট্ন ফ্িুয়ো-টিুয়ো শেলোই কট্র খ্রচ 

চোলোব্বচ্ছট্লন,-চেবনোথ ি চদচবয গো-ঢোকো চদট্য়ট্ছন, চকন্তু কিোর মি দোম শদওয়ো 

চোই ি! িোই শস কলটো শকট্ি চনট্য় শগট্ছ,—আশুবোবু আজ পুট্রো দোম চদট্য় 

শসটো চকট্ন চনট্লন। কমল, কোল সকোট্লই শলোক পোটঠট্য় কলটো আদোয় কট্র 

চনট্য়ো। খ্োওয়ো-পরো চলচছল নো, আমোট্দর ি শস কথো জোনোট্লই হি। 
 

িোহোর বলোর বব মর চনষ্ঠুরিোয় সকট্লই মম মোহি হইল। কমট্লর লোবেযহীন েীে ম 

মুট্খ্র একটো শহিু শদচখ্ট্ি পোইয়ো লজ্জোয় অচবনোট্ের পে মে মুখ্ রোঙ্গো হইয়ো 

উটঠল। 
 

কমল মৃদুকট্ণ্ঠ কচহল, আমোর কৃিজ্ঞিো জোচনট্য় িো াঁট্ক শসটো চফ্চরট্য় চদট্ি 

বলট্বন। আর আমোর প্রট্য়োজন শনই। 
 

শকন? শকন? 

 

হট্রন্দ্র কচহল, অেয়বোবু, আপচন েোন এ বোচি শথট্ক। আপনোট্ক আচম আহ্বোন 

কচরচন—ইট্চ্ছ কচরচন শে আপচন আট্সন, িবু এট্সট্ছন। মোনুট্ষর ব্রুটযোচলটটর 

চক শকোথোও শকোন সীমো থোকট্ব নো? 
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কমল হঠোৎ মুখ্ িুচলয়ো শদচখ্ল অব্বজট্ির দুই চেু শেন জলিোট্র ছলছল 

কচরট্িট্ছ। কচহল, অব্বজিবোবু, আপনোর গোচি সট্ঙ্গ আট্ছ, দয়ো কট্র আমোট্ক 

শপৌৌঁট্ছ শদট্বন? 

 

অব্বজি কথো কচহল নো, শুধ্ু মোথো নোচিয়ো সোয় চদল। 
 

কমল নীচলমোট্ক নমস্কোর কচরয়ো বচলল, আর শবোধ্ হয় েীঘ্র শদখ্ো হট্ব নো, আচম 

এখ্োন শথট্ক েোব্বচ্চ। 
 

শকোথোয়, এ কথো শকহ ব্বজজ্ঞোসো কচরট্িও সোহস কচরল নো। নীচলমো শুধ্ু িোহোর 

হোিখ্োচন হোট্ির মট্ধ্য লইয়ো একটুখ্োচন চোপ চদল এবং পরেট্েই শস হট্রন্দ্রট্ক 

নমস্কোর কচরয়ো অব্বজট্ির চপছট্ন চপছট্ন ঘর হইট্ি বোচহর হইয়ো শগল। 
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পনর 

 

শমোটট্র বচসয়ো কমল আকোট্ের চদট্ক চোচহয়ো অনযমনস্ক হইয়ো চছল, গোচি 

থোচমট্ি ইিস্তিঃ দৃটষ্টপোি কচরয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এ শকোথোয় এট্লন 

অব্বজিবোবু, আমোর বোসোর পথ ি নয়? 

 

অব্বজি উের চদল, নো, এ পথ নয়। 
 

নয়? িো হট্ল চফ্রট্ি হট্ব শবোধ্ কচর? 

 

শস আপচন জোট্নন। আমোট্ক হুকুম করট্লই চফ্রব। 
 

শুচনয়ো কমল আিে ম হইল। এই অদ্িুি উেট্রর জনয েিটো নো শহোক, িোহোর 

কণ্ঠস্বট্রর অস্বোিোচবকিো িোহোট্ক চবচচলি কচরল। েেকোল শমৌন থোচকয়ো শস 

আপনোট্ক দৃঢ় কচরয়ো হোচসয়ো কচহল, পথ শিোলবোর অনুট্রোধ্ ি আচম কচরচন 

অব্বজিবোবু, শে সংট্েোধ্ট্নর হুকুম আমোট্কই চদট্ি হট্ব। টঠক জোয়গোয় শপৌৌঁট্ছ 

শদবোর দোচয়ত্ব আপনোর—আমোর কিমবয শুধ্ু আপনোট্ক চবশ্বোস কট্র থোকো। 
 

চকন্তু দোচয়ত্বট্বোট্ধ্র ধ্োরেোয় েচদ িুল কট্র থোচক কমল? 

 

েচদর ওপর ি চবচোর চট্ল নো অব্বজিবোবু। িুট্লর সম্বট্ন্ধ্ আট্গ চনঃসংেয় হই, 

িোর পট্র এর চবচোর করব। 
 

অব্বজি অস্ফু্ট-স্বট্র বচলল, িো হট্ল চবচোরই করুন, আচম অট্পেো কট্র 

রইলোম। এই বচলয়ো শস মুহিূ ম-কট্য়ক স্তি থোচকয়ো হঠোৎ বচলয়ো উটঠল, কমল, 

আর একচদট্নর কথো মট্ন আট্ছ শিোমোর? শসচদন ি টঠক এমচন অন্ধ্কোরই 

চছল। 
 

হো াঁ, এমচন অন্ধ্কোরই চছল। এই বচলয়ো শস গোচির দরজো খ্ুচলয়ো নোচময়ো আচসয়ো 

সম্মুট্খ্র আসট্ন অব্বজট্ির পোট্ে চগয়ো বচসল। জনপ্রোেহীন অন্ধ্কোর রোব্বত্র 

একোে নীরব। চকছুেে পে মে শকহই কথো কচহল নো। 
 

অব্বজিবোবু! 
 

হুাঁ । 
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অব্বজট্ির বুট্কর মট্ধ্য ঝি বচহট্িচছল, জবোব চদট্ি চগট্য় কথো িোহোর মুট্খ্ 

বোচধ্য়ো রচহল। 
 

কমল পুনরোয় প্রশ্ন কচরল, চক িোবট্চন বলুন নো শুচন? 

 

অব্বজট্ির গলো কো াঁচপট্ি লোচগল, বচলল, শসচদন আশুবোবুর বোচিট্ি আমোর 

আচরেটো শিোমোর মট্ন পট্ি? শসচদন পে মে শিট্বচছলোম শিোমোর অিীিটোই 

বুব্বঝ শিোমোর বি অংে, িোর সট্ঙ্গ আপস করব আচম চক কট্র? চপছট্নর 

ছোয়োটোট্কই সোমট্ন বোচিট্য় চদট্য় শিোমোর মুখ্ শফ্ট্লচছলোম শঢট্ক, সূচে ম শে 

শঘোট্র এই কথোটোই চগট্য়চছলোম িুট্ল। চকন্তু—থোক। চকন্তু, আচম আজ চক িোবচচ 

িুচম বুঝট্ি পোর নো? 

 

কমল বচলল, শমট্য়মোনুষ হট্য় এর পট্রও বুঝট্ি পোরব নো আচম চক এিই 

চনট্ব মোধ্? পথ েখ্চন িুট্লট্চন, আচম িখ্নই বুট্ঝচচ। 
 

অব্বজি ধ্ীট্র ধ্ীট্র িোহোর কো াঁট্ধ্র উপর বো াঁ হোিখ্োচন রোচখ্য়ো চুপ কচরয়ো রচহল। 

খ্োচনক পট্র বচলল, কমল, মট্ন হট্চ্চ আজ বুব্বঝ আর চনট্জট্ক আচম সোমলোট্ি 

পোরট্বো নো। 
 

কমল সচরয়ো বচসল নো। িোহোর আচরট্ে চবস্ময় বো চবহ্বলিোর শলেমোত্র নোই। 

সহজ েোেকট্ণ্ঠ কচহল, এট্ি আিট্ে মর চকছুই শনই অব্বজিবোবু, এমচনই হয়। 

চকন্তু আপচন ি শুধ্ু শকবল পুরুষমোনুষই নয়, নযোয়চনষ্ঠ িদ্র পুরুষমোনুষ। এর 

পট্র ঘোি শথট্ক আমোট্ক নোমোট্বন চক কট্র? িিখ্োচন শছোট কোজ ি আপচন 

শপট্র উঠট্বন নো। 

অব্বজি গোঢ়কট্ণ্ঠ কচহল, পোরট্িই হট্ব এ আেকো িুচম শকন করচ কমল? 

 

কমল হোচসল, কচহল, আেকো আমোর চনট্জর জট্নয কচরট্ন অব্বজিবোবু, কচর 

শুধ্ু আপনোর জট্নয। পোরট্ল িয় চছল নো, পোরট্বন নো বট্লই িোবনো। শুধ্ু একটো 

রোব্বত্রর িুট্লর বদট্ল এিবি েোব্বস্ত আপনোর মোথোয় চোপোট্ি আমোর মোয়ো হয়। 

আর নো, চলুন চফ্ট্র েোই। 
 

কথোগুট্লো অব্বজট্ির কোট্ন শগল, চকন্তু অেট্র শপৌৌঁচছল নো। চট্ের পলট্ক 

িোহোর চেরোর রক্ত পোগল হইয়ো শগল,—বট্ের সচন্নকট্ট িোহোট্ক সবট্ল আকষ মে 
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কচরয়ো লইয়ো মেকট্ণ্ঠ কচহয়ো উটঠল, আমোট্ক চবশ্বোস করট্ি চক িুচম পোর নো 

কমল? 

 

মুহটূ্িমর িট্র কমট্লর চনশ্বোস রুদ্ধ হইয়ো আচসল, কচহল, পোচর। 
 

িট্ব চকট্সর জট্নয চফ্রট্ি চোও কমল, চল আমরো চট্ল েোই। 
 

চলুন। 
 

গোচি চোলোইট্ি চগয়ো অব্বজি হঠোৎ থোচময়ো কচহল, বোসো শথট্ক সট্ঙ্গ শনবোর চক 

শিোমোর চকছু শনই? 

 

নো। চকন্তু আপনোর? 

 

অব্বজিট্ক িোচবট্ি হইল। পট্কট্ট হোি চদয়ো কচহল, টোকোকচি চকছুই সট্ঙ্গ 

শনই—িোর ি দরকোর। 
 

কমল কচহল, গোচিখ্োনো শবট্চ শফ্লট্লই অনোয়োট্স টোকো পোওয়ো েোট্ব। 
 

অব্বজি চবব্বস্মি হইয়ো বচলল, গোচি শবচট্বো? চকন্তু এ ি আমোর নয়,—আশুবোবুর। 
 

কমল কচহল, িোট্ি চক? আশুবোবু লজ্জোয় ঘৃেোয় গোচির নোম কখ্নও মুট্খ্ 

আনট্বন নো। শকোন চচেো শনই,—চলুন। 
 

শুচনয়ো অব্বজি স্তি হইয়ো রচহল। িোহোর বো াঁ হোিখ্োনো িখ্নও কমট্লর কো াঁট্ধ্র 

উপর চছল, স্খচলি হইয়ো নীট্চ পচিল। বহুেে চনঃেট্ে থোচকয়ো বচলল, িুচম চক 

আমোট্ক উপহোস করচ? 

 

নো, সচিযই বলচচ। 
 

সচিযই বলচ এবং সচিযই িোবচ পট্রর ব্বজচনস আচম চুচর করট্ি পোচর? এ কোজ 

িুচম চনট্জ পোর? 

 

কমল বচলল, আমোর পোরো নো-পোরোর ওপর েচদ চনিমর করট্িন অব্বজিবোবু, 

িখ্ন এর জবোব চদিোম। পট্রর ব্বজচনস আত্মসোৎ করোর সোহস আপনোর শনই। 

চলুন, গোচি ঘুচরট্য় চনট্য় আমোট্ক বোসোয় শপৌৌঁট্ছ শদট্বন। 
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চফ্চরবোর পট্থ অব্বজি ধ্ীট্র ধ্ীট্র ব্বজজ্ঞোসো কচরল, পট্রর ব্বজচনস আত্মসোৎ 

করোর সোহসটো চক খ্ুব বি ব্বজচনস বট্ল শিোমোর ধ্োরেো? 

 

কমল কচহল, বি-শছোটর কথো বচলচন। এ সোহস আপনোর শনই িোই শুধ্ু বট্লচচ। 
 

নো শনই এবং শসজট্নয লজ্জো শবোধ্ কচরট্ন। এই বচলয়ো অব্বজি একটু থোচময়ো 

কচহল, বরঞ্চ থোকট্লই লজ্জোট্বোধ্ করিোম। আর আমোর চবশ্বোস, সমস্ত 

িদ্রবযব্বক্তই এই কথোয় সোয় শদট্বন। 
 

কমল কচহল, সোয় শদওয়ো সহজ।  িোট্ি বোহবো পোওয়ো েোয়। 
 

শুধ্ুই বোহবো? িোর শবেী নয়? চেচেি িদ্র-মন বট্ল চক কখ্ট্নো চকছু শদট্খ্োচন? 

 

েচদ শদট্খ্ও থোচক, শস আট্লোচনো আর একচদন করব েচদ সময় আট্স, আজ 

নয়। এই বচলয়ো শস একমুহিূ ম শমৌন থোচকয়ো বচলল, আপনোর িট্কমর উেট্র আর 

শকউ হট্ল চবদূ্রপ কট্র বলি শে, কমলট্ক আত্মসোৎ করবোর শচষ্টোয় ি িদ্র-

মট্নর সট্কোচ বোট্ধ্চন? আচম চকন্তু িো বলট্ি পোরব নো, কোরে, কমল কোরও 

সম্পচে নয়। শস শকবল িোর চনট্জরই, আর কোরও নয়। 
 

শকোনচদন শবোধ্ কচর হট্িও পোর নো? 

এ ি িচবষযট্ির কথো অব্বজিবোবু, আজ চক কট্র এর জবোব শদব? 

 

জবোব শবোধ্ হয় শকোনচদনই চদট্ি পোরট্ব নো। মট্ন হয়, এই জট্নযই চেবনোট্থর 

এিবি চনম মমিোও শিোমোট্ক বোট্জচন। অিযে সহট্জই শস িুচম শঝট্ি শফ্ট্ল 

চদট্য়চ। এই বচলয়ো শস চনশ্বোস শফ্চলল। 
 

শমোটট্রর আট্লোট্ক শদখ্ো শগল কট্য়কখ্োনো গরুর গোচি। পোট্েই শবোধ্ হয় গ্রোম, 

কৃষট্করো শেমন-শিমনিোট্ব গোচিগুলো রোস্তোয় শফ্চলয়ো গরু লইয়ো ঘট্র 

চগয়োট্ছ। অব্বজি সোবধ্োট্ন এই স্থোনটো পোর হইয়ো কচহল, কমল, শিোমোট্ক শবোঝো 

েক্ত। 
 

কমল হোচসয়ো কচহল, েক্ত চকট্স? টঠক ি বুট্ঝচছট্লন পথ িুলট্লই আমোট্ক 

িুচলট্য় চনট্য় েোওয়ো েোয়। 
 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

হয়ি, শস শবোঝো আমোর িুল। 
 

কমল পুনি হোচসয়ো কচহল, পথ শিোলো িুল, আমোট্ক শিোলোবোর শচষ্টো িুল, 

আবোর চনট্জরও িুল? এি িুট্লর শবোঝো আপনোর সংট্েোধ্ন হট্ব কট্ব? 

অব্বজিবোবু, চনট্জট্ক একটুখ্োচন শ্রদ্ধো করট্ি চেখ্ুন। অমন কট্র আপনোর 

কোট্ছ আপনোট্ক খ্োট্টো করট্বন নো। 
 

চকন্তু চনট্জর িুল অস্বীকোর করট্লই চক চনট্জট্ক শ্রদ্ধো করো হয় কমল? 

 

নো, িো হয় নো। চকন্তু অস্বীকোর করোরও রীচি আট্ছ। সংসোর ি শকবল আপনোট্ক 

চনট্য়ই নয়,—িো হট্ল ি সব শগোলই চুট্ক শেি। এখ্োট্ন আট্রো দেজট্নর বোস, 

িোট্দরও ইট্চ্ছ-অচনট্চ্ছ, িোট্দরও কোট্জর ধ্োরো গোট্য় এট্স লোট্গ। িোই, শেষ 

ফ্লোফ্ল েচদ চনট্জর মট্নোমি নোও হয়, িোট্ক িুল বট্ল চধ্ক্কোর চদট্ি থোকট্ল 

আপনোট্কই অপমোন করো হয়। চনট্জর প্রচি এর শচট্য় বি অশ্রদ্ধো-প্রকোে আর 

চক আট্ছ বলুন ি? 

 

অব্বজি েেকোল চুপ কচরয়ো থোচকয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, চকন্তু শেখ্োট্ন সিযকোর 

িুল হয়? চেবনোট্থর সম্পট্কমও চক শিোমোর আত্মোনুট্েোচনো হয়চন কমল? এই চক 

আমোট্ক িুচম চবশ্বোস করট্ি বল? 

 

কমল এ প্রট্শ্নর শবোধ্ হয় টঠকমি উের চদল নো, কচহল, চবশ্বোস করো নো-করোর 

গরজ আপনোর। চকন্তু িো াঁর চবরুট্দ্ধ কোরও কোট্ছ শকোনচদন ি আচম নোচলে 

জোনোই চন। 
 

নোচলে জোনোবোর শলোক িুচম নও। চকন্তু িুট্লর জট্নয চনট্জর কোট্ছও চক কখ্ট্নো 

চনট্জট্ক চধ্ক্কোর দোওচন? 

 

নো। 
 

িো হট্ল এইটুকু মোত্র বলট্ি পোচর, িুচম অদ্িুি, িুচম অসোধ্োরে স্ত্রীট্লোক। 
 

এ মেট্বযর শকোন জবোব কমল চদল নো, নীরব হইয়ো রচহল। 
 

চমচনট-দট্েক চনঃেট্ে কোটটবোর পট্র অব্বজি সহসো প্রশ্ন কচরয়ো বচসল, কমল, 

এমচন িুল েচদ আবোর কোলও কট্র বচস িখ্ট্নো চক শিোমোর শদখ্ো পোব? 
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চকন্তু, েচদর উের ি েচদ চদট্য়ই হয় অব্বজিবোবু! অচনব্বিি প্রস্তোট্বর চনব্বিি 

মীমোংসো আেো করট্ি শনই। 
 

অথ মোৎ এ শমোহ আমোর কোল পে মে টটকট্ব নো এই শিোমোর চবশ্বোস? 

 

অেিঃ অসম্ভব নয় এই আমোর মট্ন হয়। 
 

অব্বজি মট্ন মট্ন আহি হইয়ো বচলল, আচম আর েোই হই, কমল, চেবনোথ নই। 
 

কমল উের কচরল, শস আচম জোচন অব্বজিবোবু। আর হয়ি আপনোর শচট্য়ও 

শবেী কট্র জোচন। 
 

অব্বজি কচহল, জোনট্ল কখ্ট্নো এ চবশ্বোস করট্ি নো শে, আজ শিোমোট্ক আচম 

চমট্থয চদট্য় শিোলোট্ি শচট্য়চছলোম; এর মট্ধ্য সচিয চকছুই চছল নো। 

কমল কচহল, চমট্থযর কথো ি হয়চন অব্বজিবোবু, শমোট্হর কথোই হট্য়চছল। ও 

দুট্টো এক বস্তু নয়। আর শমোট্হর বট্ে েচদ কোউট্ক শিোলোট্ি শচট্য় থোট্কন ি 

চনট্জট্কই শচট্য়ট্ছন। আমোট্ক বঞ্চনো করট্ি চোনচন িো জোচন। 
 

চকন্তু শেষ পে মে বব্বঞ্চি ি িুচমই হট্ি কমল। আমোর রোট্ত্রর শমোহ চদট্নর 

আট্লোট্ি শকট্ট েোট্ব এ চনিয় বুট্ঝও ি সট্ঙ্গ শেট্ি অসম্মি হওচন। এচক 

শুধ্ুই উপহোস? 

 

কমল একটুখ্োচন হোচসল, েোচোই কট্র শদখ্ট্লন নো শকন? পথ শখ্োলো চছল, 

একবোরও ি চনট্ষধ্ কচরচন। 
 

অব্বজি চনশ্বোস শফ্চলয়ো বচলল, েচদ নো কট্র থোট্কো িট্ব এই কথোই বলব শে 

শিোমোট্ক শবোঝো বোস্তচবকই কটঠন। একটো কথো শিোমোট্ক বচল কমল। নোরীর 

িোলবোসোয় শেমন হৃদয়ট্ক আচ্ছন্ন কট্র, িোর রূট্পর শমোহও বুব্বদ্ধট্ক শিমচন 

অশচিন কট্র। করুক, চকন্তু একটো েি বি সিয, আর একটো িি বিই চমট্থয। 

িুচম ি জোনট্ি এ আমোর িোলবোসো নয়, এ শুধ্ু আমোর েচেট্কর শমোহ। চক কট্র 

এট্ক িুচম প্রশ্রয় চদট্ি উদযি হট্য়চছট্ল? কমল, কুট্হচলকো েি বি ঘটো কট্রই 

সূে মোট্লোক শঢট্ক চদক িবু শস-ই চমট্থয। সূে মই ধ্্রুব। 
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অন্ধ্কোট্র েেকোল কমল চনচন মট্মট্ষ িোহোর প্রচি চোচহয়ো রচহল, িোর পট্র 

েোেকট্ে কচহল, ওটো কচবর উপমো অব্বজিবোবু, েুব্বক্ত নয়। সিযও নয়। শকোন্ 

আচদম কোট্ল কুট্হচলকোর সৃটষ্ট হট্য়চছল, আজও শস শিমচন চবদযমোন আট্ছ। 

সূে মট্ক শস বোর বোর আবৃি কট্রট্ছ এবং বোর বোর আবৃি করট্ব। সূে ম ধ্্রুব চকনো 

জোচনট্ন, চকন্তু কুট্হচলকোও চমট্থয বট্ল প্রমোচেি হয়চন। ও দুট্টোই নশ্বর, হয়ি, 

ও দুট্টোই চনিযকোট্লর। শিমচন, শহোক শমোহ েচেট্কর, চকন্তু েেও ি চমট্থয নয়! 

েেকোট্লর আনন্দ চনট্য়ই শস বোর বোর চফ্ট্র আট্স। মোলিীফু্ট্লর আয়ু 

সূে মমুখ্ীর মি দীঘ ম নয় বট্ল িোট্ক চমট্থয বট্ল শক উচিট্য় শদট্ব? আজ একটো 

রোব্বত্রর শমোহট্ক প্রশ্রয় চদট্ি শচট্য়চছলোম এই েচদ আপনোর অচিট্েোগ হয় 

অব্বজিবোবু, আয়ুষ্কোট্লর দীঘ মিোই চক জীবট্ন এিবি সিয? 

 

কথোগুলো শে অব্বজি বুব্বঝট্ি পোচরল নো, িোহো বুব্বঝয়োই শস বচলট্ি লোচগল, আমোর 

কথো আজও শবোঝবোর চদন আপনোর আট্সচন। িোই চেবনোট্থর প্রচি আপনোট্দর 

শক্রোট্ধ্র অবচধ্ শনই, চকন্তু আচম িো াঁট্ক েমো কট্রচচ। েো শপট্য়চচ িোর শবেী 

শকন পোইচন, এ চনট্য় আমোর এিটুকু নোচলে শনই। 
 

অব্বজি বচলল, অথ মোৎ মনটোট্ক এমচনই চনচব মকোর কট্র িুলচ। আচ্ছো, সংসোট্র 

কোরও চবরুট্দ্ধ চক শিোমোর শকোন নোচলে শনই? 

 

কমল িোহোর মুখ্পোট্ন চোচহয়ো কচহল, আট্ছ শুধ্ু একজট্নর চবরুট্দ্ধ। 
 

কোর চবরুট্দ্ধ শুচন নো কমল? 

 

চক হট্ব আপনোর অপট্রর কথো শুট্ন? 

 

অপট্রর কথো? েোই শহোক, িবু ি চনব্বিে হট্ি পোরব, অেিঃ, আমোর ওপর 

শিোমোর রোগ শনই। 
 

কমল কচহল, চনব্বিে হট্লই চক খ্ুেী হট্বন? চকন্তু িোর এখ্ন আর সময় শনই, 

আমরো এট্স পট্িচচ, গোচি থোমোন, আচম শনট্ব েোই! 
 

গোচি থোচমল। অন্ধ্কোট্র রোস্তোর ধ্োট্র শক একজন দো াঁিোইয়ো চছল, কোট্ছ 

আচসট্িই উিট্য় চমচকয়ো উটঠল। অব্বজি সিট্য় প্রশ্ন কচরল, শক? 

 

আচম রোট্জন। আজ হট্রনদোর আশ্রট্ম শদট্খ্ট্ছন। 
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ওঃ—রোট্জন? এি রোট্ত্র এখ্োট্ন শকন? 

আপনোট্দর জট্নযই অট্পেো কট্র আচছ। আপনোরো চট্ল আসোর পট্রই 

আশুবোবুর বোচি শথট্ক শলোক চগট্য়চছল আপনোট্ক খ্ুাঁজট্ি। এই বচলয়ো শস 

কমট্লর প্রচি চোচহল। 
 

কমল কচহল, আমোট্ক খ্ুাঁজট্ি েোবোর শহিু? 

 

শলোকটট কচহল, আপচন শবোধ্ হয় শুট্নট্চন চোচরচদট্ক অিযে ইনফ্্লুট্য়ঞ্জো 

হট্চ্চ এবং অট্নক শেট্ত্রই মোরো েোট্চ্চ। চেবনোথবোবু অচিেয় পীচিি। হঠোৎ 

ডুচল কট্র িো াঁট্ক আশুবোবুর বোচিট্ি চনট্য় এট্সট্ছ। আশুবোবু শিট্বচছট্লন 

আপচন আশ্রট্ম আট্ছন, িোই ডোকট্ি পোটঠট্য়চছট্লন। 
 

রোি এখ্ন কি? 

 

শবোধ্ হয় চিনট্ট শবট্জ শগট্ছ। 
 

কমল হোি বোিোইয়ো গোচির দরজো খ্ুচলয়ো চদয়ো কচহল, চিিট্র আসুন, পট্থ 

আপনোট্দর আশ্রট্ম শপৌৌঁট্ছ চদট্য় েোব। 
 

অব্বজি একটো কথোও কচহল নো। কোট্ঠর পুিুট্লর মি চনঃেট্ে গোচি চোলোইয়ো 

হট্রট্ন্দ্রর বোসোর সম্মুট্খ্ আচসয়ো থোচমল। রোট্জন অবিরে কচরট্ল কমল কচহল, 

আপনোট্ক ধ্নযবোদ। আমোট্ক খ্বর শদবোর জট্নয আজ আপচন অট্নক দুঃখ্ 

শিোগ করট্লন। 
 

এ আমোর কোজ। প্রট্য়োজন হট্লই সংবোদ শদট্বন। এই বচলয়ো শস চচলয়ো শগল। 

িূচমকো নোই, আিম্বর নোই, সোদো কথোয় জোনোইয়ো শগল—এ িোহোর কিমট্বযর 

অেগ মি। আজই সন্ধ্যোকোট্ল হট্রট্ন্দ্রর মুট্খ্ এই শছট্লটটর সম্বট্ন্ধ্ েিচকছু শস 

শুচনয়োচছল সমস্তই মট্ন পচিল। একচদট্ক িোহোর একজোচমন পোস কচরবোর 

অসোধ্োরে দেিো, আর একচদট্ক সফ্লিোর মুট্খ্ িোহো িযোগ কচরবোর 

অপচরসীম ঔদোসীনয। বয়স িোহোর অল্প, সট্বমোত্র শেৌবট্ন পো চদয়োট্ছ, এই 

বয়ট্সই চনট্জর বচলয়ো চকছুই হোট্ি রোট্খ্ নোই, পট্রর কোট্জ চবলোইয়ো চদয়োট্ছ। 
 

অব্বজি শসই অবচধ্ নীরব হইয়ো চছল। রোব্বত্র চিনটো বোব্বজয়ো শগট্ছ শেোনোর পট্র 

শকোনচকছুট্ি মন শদবোর েব্বক্ত আর িোহোর চছল নো। শুধ্ু একটো কোল্পচনক, 
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অসংবদ্ধ প্রট্শ্নোেরমোলোর আঘোি-অচিঘোট্ির নীট্চ এই চনেীথ অচিেোট্নর 

চনরবব্বচ্ছন্ন কুশ্রীিোয় অের িোহোর কোট্লো হইয়ো রচহল। খ্ুব সম্ভব, শকহই চকছু 

ব্বজজ্ঞোসো কচরট্ব নো, হয়ি ব্বজজ্ঞোসো কচরবোর িরসোও শকহ পোইট্ব নো, শুধ্ু 

আপন আপন ইচ্ছো, অচিরুচচ ও চবট্িট্ষর িুচল চদয়ো অজ্ঞোি ঘটনোর 

আট্দযোপোে কোচহনী বট্ে ম বট্ে ম সৃজন কচরয়ো লইট্ব। আর ইহোর শচট্য়ও শবেী 

বযোকুল কচরয়োচছল িোহোট্ক এই লজ্জোহীনো শমট্য়টোর চনিময় সিযবোচদিো। এ 

জগট্ি চমথযো বলোর ইহোর প্রট্য়োজন নোই। এ শেন পৃচথবীসুদ্ধ সকলট্ক শুধ্ু 

অপমোন করো। 
 

এচদট্ক চেবনোট্থর পীিোর উপলট্ে শক এবং কোহোরো উপচস্থি হইয়োট্ছ শস 

জোট্ন নো। এই শমট্য়টটট্ক িো াঁহোরো প্রশ্ন কচরট্িট্ছন মট্ন কচরয়োও অব্বজট্ির 

গোট্য়র রক্ত েীিল হইয়ো আচসল। হঠোৎ িোহোর মট্ন হইল, কমলট্ক শস ঘৃেো 

কট্র এবং ইহোরই লুি আশ্বোট্স শস শে আত্মচবস্মৃি উিোট্দর নযোয় মুহটূ্িমর 

জনযও জ্ঞোন হোরোইয়োট্ছ ইহোর কটঠন েোব্বস্ত শেন িোহোর হয়, এই বচলয়ো শস বোর 

বোর কচরয়ো আপনোট্ক আপচন অচিেোপ চদল। 
 

শগট্টর মট্ধ্য প্রট্বে কচরয়োই িোহোর শচোট্খ্ পচিল সম্মুট্খ্র শখ্োলো জোনোলোয় 

দো াঁিোইয়ো আশুবোবু স্বয়ং। শবোধ্ হয় িোহোরই প্রিীেোয় উদ্গ্রীব হইয়ো আট্ছন। 

গোচির েট্ে নীট্চ চোচহয়ো বচলট্লন, অব্বজি এট্ল? সট্ঙ্গ শক, কমল? 

হযো াঁ। 
 

েদু, কমলট্ক চেবনোট্থর ঘট্র চনট্য় েোও। শুট্নচ শবোধ্ হয় িো াঁর অসুখ্? বচলট্ি 

বচলট্ি চিচন চনট্জই নোচময়ো আচসট্লন, কচহট্লন, এই ঋিু-পচরবিমট্নর কোলটো 

এমনই বি খ্োরোপ, িোট্ি বযোরোম-সযোরোম হঠোৎ েো শুরু হট্য়ট্ছ, শলোট্ক মোরো 

পিট্চও চবস্তর। আমোর চনট্জর শদহটোও সকোল শথট্ক িোল নয়, শেন জ্বরিোব 

কট্র শরট্খ্ট্চ। 
 

কমল উচিগ্ন হইয়ো কচহল, িট্ব আপচন শকন শজট্গ রট্য়ট্ছন? এখ্োট্ন শদখ্বোর 

শলোট্কর ি অিোব শনই। 
 

শক আর আট্ছ বল? ডোক্তোর এট্স শদট্খ্ শুট্ন শগট্ছন, আমোট্ক শুট্ি পোটঠট্য় 

মচে চনট্জই শজট্গ বট্স আট্ছ। চকন্তু ঘুট্মোট্ি পোরলোম নো। শিোমোর আসট্ি 

শদচর হট্ি লোগল—কমল, মোনুট্ষর শরোট্গর সমট্য়ও চক অচিমোন রোখ্ট্ি 

আট্ছ? ঝগিোঝো াঁটট শে হয় নো িো নয়, চকন্তু চিন-চোরচদন শকোথোয় শকোন্ বোসোয় 
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চগট্য় শস শে জ্বট্র পট্িট্চ একটো খ্বর পে মে ি নোওচন? চছ, এ কোজ িোল হয়চন, 

এখ্ন একলো শিোমোট্কই ি িুগট্ি হট্ব। 
 

শুচনয়ো কমল চবব্বস্মি হইল, চকন্তু বুব্বঝল, এই সরল-চচে বযব্বক্তটট চিিট্রর শকোন 

কথোই জোট্নন নো। শস চুপ কচরয়ো রচহল। আশুবোবু িোহোর অচিমোন েোে 

কচরবোর বোসনোয় বচলট্ি লোচগট্লন, হট্রনবোবুর মুট্খ্ শুনলোম িুচম বোচি শনই, 

িখ্নই বুট্ঝচছ অব্বজি শিোমোট্ক ছোট্িচন। চনট্জ শস িয়োনক ঘুরট্ি িোলবোট্স, 

শিোমোট্কও ধ্ট্র চনট্য় শগট্ছ। চকন্তু িোট্বো ি অন্ধ্কোট্র হঠোৎ একটো দুঘ মটনো হট্ল 

শিোমরো চক চবপট্দই পিট্ি! 
 

অব্বজট্ির বুট্কর উপর হইট্ি শেন পোষোে নোচময়ো শগল। শকোন-চকছুর মন্দ 

চদকটো শেন এই মোনুষটটর মট্ধ্য ঢুচকট্িই চোয় নো, চনষ্কলুষ অের অনুেে 

অকলক শুভ্রিোয় ধ্পধ্প কচরট্িট্ছ। শস্নহ ও শ্রদ্ধোয় শস মট্ন মট্ন িো াঁহোট্ক 

নমস্কোর কচরল। চকন্তু, কমল িো াঁহোর সকল কথোয় কোন শদয় নোই, হয়ি 

প্রট্য়োজনও শবোধ্ কট্র নোই। ব্বজজ্ঞোসো কচরল, উচন হোসপোিোট্ল নো চগট্য় এখ্োট্ন 

এট্লন শকন? 

 

আশুবোবু আিে ম হইয়ো কচহট্লন, হোসপোিোল? িট্বই ি শিোমোর রোগ এখ্ট্নো 

পট্িচন। 
 

রোট্গর জট্নয বলচচ নো আশুবোবু, শেটো সঙ্গি এবং স্বোিোচবক িোই শুধ্ু বলচচ। 
 

ওটো স্বোিোচবক নয়, সঙ্গি ি নয়ই। িট্ব, এটো স্বীকোর কচর, এখ্োট্ন নো এট্ন 

শিোমোর কোট্ছ পোঠোট্নোই মচের উচচি চছল। 
 

কমল কচহল, নো, উচচি চছল নো। মচে জোনট্িন চচচকৎসো করোবোর সোধ্য শনই 

আমোর। 

এই কথোয় িো াঁহোর আর একটো কথো মট্ন পিোয় চিচন অিযে অপ্রচিি হইট্লন। 

কমল বচলট্ি লোচগল, শকবল মট্নোরমোই নয়, চেবনোথবোবু চনট্জও জোনট্িন শুধ্ু 

শসবো চদট্য়ই শরোগ সোট্র নো, ওষুধ্-পট্থযরও প্রট্য়োজন। হয়ি, এ িোলই হট্য়ট্ছ শে 

খ্বর আমোর কোট্ছ নো শপৌৌঁট্ছ মচের কোট্ছ শপৌৌঁট্চট্ছ। িো াঁর পরমোয়ুর শজোর 

আট্ছ। 
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আশুবোবু লজ্জোয় ম্লোন হইয়ো মোথো নোচিয়ো বোর বোর কচরয়ো বচলট্ি লোচগট্লন, এ 

কথোই নয় কমল,—শসবোই সব। েত্নই সবট্চট্য় বি ওষুধ্। নইট্ল ডোক্তোর-বচদয 

উপলেমোত্র। িো াঁহোর পরট্লোকগি পত্নীট্ক মট্ন পিোয় বচলট্লন, আচম শে 

িুক্তট্িোগী কমল, শরোট্গ িুট্গ িুট্গ শস চেেো হট্য় শগট্ছ। ঘট্র চল, শিোমোর 

ব্বজচনস িুচম েো িোল বুঝট্ব িোই হট্ব।আচম থোকট্ি ওষুধ্-পচথযর ি্রুটট হট্ব নো। 

এই বচলয়ো িোহোট্ক পথ শদখ্োইয়ো লইয়ো চচলট্লন। অব্বজি চক কচরট্ব নো বুব্বঝয়োও 

িো াঁহোট্দর সঙ্গ লইল। শরোগীর গহৃ পোট্ছ শগোলমোট্ল চবশ্রোট্মর চবঘ্ন ঘট্ট এই 

আেকোয় পো টটচপয়ো চনঃেট্ে সকট্ল প্রট্বে কচরট্লন। েেযোর পোট্শ্ব ম শচৌচকট্ি 

বচসয়ো মট্নোরমো রোব্বত্র জোগরট্ের ক্লোচেট্ি, শরোগীর বুট্কর পট্র অবসন্ন মোথোটট 

রোচখ্য়ো শবোধ্ কচর এইমোত্র ঘুমোইয়ো পচিয়োট্ছ, িোহোর গ্রীবোর পট্র পরস্পর সন্নদ্ধ 

দুই হোি নযস্ত রোচখ্য়ো চেবনোথও সুপ্ত। স্বনোিীি এই দৃট্েযর সম্মুট্খ্ অকস্মোৎ 

চপিোর দুই চেু বযোচপয়ো শেন ঘনোন্ধ্কোট্রর জোল নোচময়ো আচসল, চকন্তু 

মুহিূ মকোল মোত্র। মুহিূ ম পট্রই চিচন ছুটটয়ো পলোইট্লন। অব্বজি ও কমল শচোখ্ 

িুচলয়ো উিট্য় উিট্য়র মুট্খ্র প্রচি চোচহল, িোহোর পট্র শেমন আচসয়োচছল 

শিমচন চনঃেট্ে বোচহর হইয়ো শগল। 
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শষোল 

 

েোিোয়োট্ির পট্থর পোট্েই একটো ঢোকো বোরোন্দো, শরোগীর গহৃ হইট্ি বোচহট্র 

আচসয়ো অব্বজি ও কমল শসইখ্োট্ন থোচমল। একটো খ্ব মোকৃচি ঘষো-কো াঁট্চর লেন 

ঝুচলট্িচছল, িোহোর অস্পষ্ট আট্লোট্কও স্পষ্ট শদখ্ো শগল অব্বজট্ির মুখ্ 

ফ্যোকোট্ে। আচচম্বট্ি ধ্োক্কো লোচগয়ো সমস্ত রক্ত শেন সচরয়ো শগট্ছ। শসখ্োট্ন 

িৃিীয় বযব্বক্ত শকহ নোই, িথোচপ শস অনোত্মীয়ো িদ্রমচহলোর উপেুক্ত সম্ভ্রট্মর 

সচহি ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আপচন চক এখ্ন বোসোয় চফ্ট্র শেট্ি চোন চোইট্ল আচম 

িোর বযবস্থো কট্র চদট্ি পোচর। 
 

কমল িোহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো চুপ কচরয়ো রচহল। অব্বজি বচলল, এ বোচিট্ি 

আর ি আপনোর এক মুহিূ ম থোকো চট্ল নো। 
 

আপনোর থোকো চট্ল? 

 

নো, আমোরও নো। কোল সকোট্লই আচম অনযত্র চট্ল েোব। 
 

কমল কচহল, শসই িোল, আচমও িখ্নই েোব। আপোিিঃ, এই শচয়োরটোয় বট্স 

বোকী রোিটুকু কোটোই, আপচন চবশ্রোম করুন শগ। 
 

শসই েুদ্রোয়িন শচৌচকটোর প্রচি দৃটষ্টপোি কচরয়ো অব্বজি ইিস্তিঃ কচরয়ো কচহল, 

চকন্তু— 

 

কমল বচলল, চকন্তুট্ি কোজ শনই অব্বজিবোবু, ওর অট্নক ঝঞ্ঝোট। এখ্ন বোসোয় 

েোওয়োও সম্ভব নয়, আপনোর ঘট্র চগট্য় ওঠোও সম্ভব নয়। আপচন েোন, শদচর 

করট্বন নো। 
 

সকোট্ল শবহোরো আচসয়ো অব্বজিট্ক আশুবোবুর েয়নকট্ে ডোচকয়ো লইয়ো শগল। 

চিচন েেযো ছোচিয়ো িখ্নও উট্ঠন নোই, অদূট্র শচৌচকট্ি বচসয়ো কমল,—

ইচিপূট্ব মই িোহোট্ক ডোকোইয়ো আনো হইয়োট্ছ। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, েরীরটো কোল শথট্কই িোল চছল নো, আজ মট্ন হট্চ্ছ শেন,—

আচ্ছো, বস অব্বজি। 
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শস উপট্বেন কচরট্ল কচহট্লন, শুনলোম আজ সকোট্লই িুচম চট্ল েোট্ব, 

শিোমোট্ক থোকট্ি বলট্িও পোচরট্ন, শবে, গুড্বোই। আর কখ্ট্নো েচদ শদখ্ো নো 

হয়, চনিয় শজট্নো, শিোমোট্ক সব মোেঃকরট্ে আচম আেীব মোদ কট্রচচ,—শেন, 

আমোট্দর েমো কট্র িুচম জীবট্ন সুখ্ী হট্ি পোর। 
 

অব্বজি িো াঁহোর মুট্খ্র প্রচি িখ্নও চোচহয়ো শদট্খ্ নোই, এখ্ন জবোব চদট্ি চগয়ো 

চনব মোক হইয়ো শগল। চনব মোক বচলট্ল টঠক বলো হয় নো, শস শেন অকস্মোৎ কথো 

িুচলয়ো শগল। একটো রোব্বত্রর কট্য়ক ঘণ্টো মোত্র সমট্য় কোহোরও এিবি পচরবিমন 

শস কল্পনো কচরট্িও পোচরল নো। 
 

আশুবোবু চনট্জও চমচনট দুই-চিন শমৌন থোচকয়ো এবোর কমলট্ক উট্দ্দে কচরয়ো 

কচহট্লন, শিোমোট্ক শডট্ক আচনট্য়চছ, চকন্তু শিোমোর সট্ঙ্গ শচোখ্োট্চোচখ্ করট্িও 

আমোর মোথো শহাঁট হয়। সোরোরোব্বত্র মট্নর মট্ধ্য শে চক কট্রট্চ, কি-চক শে 

শিট্বচচ, শস আচম কোট্ক জোনোব? 

 

একটু থোচময়ো কচহট্লন, অেয় একচদন বট্লচছট্লন, চেবনোথ নোচক শিোমোর 

ওখ্োট্ন প্রোয়ই থোট্কন নো। কথোটোয় কোন চদইচন, শিট্বচছলোম, এ িো াঁর অিুযব্বক্ত, 

িো াঁর চবট্িট্ষর আচিেেয। িুচম টোকোর অিোট্ব কট্ষ্ট পট্িচছট্ল, িখ্ন িোর শহিু 

বুব্বঝচন, চকন্তু আজ সমস্তই পচরষ্কোর হশয় শগট্ছ,—শকোথোও শকোন সট্ন্দহ শনই। 

উিট্য়ই নীরব হইয়ো রচহল; চিচন বচলট্ি লোচগট্লন, শিোমোর প্রচি অট্নক 

বযবহোরই আচম িোল করট্ি পোচরচন, চকন্তু শসই প্রথম পচরচট্য়র চদনটটট্িই 

শিোমোট্ক িোলট্বট্সচছলোম, কমল। আজ িোই আমোর শকবচল মট্ন হট্চ্ছ, 

আগ্রোয় েচদ আমরো নো আসিোম। বচলট্ি বচলট্ি শচোট্খ্র শকোট্ে িো াঁহোর 

একট্ফ্ো াঁটো জল আচসয়ো পচিল, হোি চদয়ো মুচছয়ো শফ্চলয়ো শুধ্ু কচহট্লন, 

জগদীশ্বর! 
 

কমল উটঠয়ো আচসয়ো িো াঁহোর চেয়ট্র বচসল, কপোট্ল হোি চদয়ো বচলল, আপনোর 

শে জ্বর হট্য়ট্ছ আশুবোবু। 
 

আশুবোবু িোহোর হোিখ্োচন চনট্জর হোট্ির মট্ধ্য টোচনয়ো লইয়ো কচহট্লন, িো 

শহোক। কমল, আচম জোচন িুচম অচি বুব্বদ্ধমিী, আমোর চকছু একটো িুচম উপোয় 

কট্র দোও। আমোর বোচিট্ি ঐ শলোকটোর অব্বস্তত্ব শেন আমোর সব মোট্ঙ্গ আগুন 

শজ্বট্ল চদট্য়ট্চ। 
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কমল চোচহয়ো শদচখ্ল, অব্বজি অট্ধ্োমুট্খ্ বচসয়ো আট্ছ। িোহোর কোট্ছ শকোন 

ইচঙ্গি নো পোইয়ো শস েেকোল শমৌন থোচকয়ো বচলল, আমোট্ক আপচন চক করট্ি 

বট্লন, বলুন। চকন্তু জবোব নো পোইয়ো শস চনট্জও চকছুেে চনঃেট্ে বচসয়ো রচহল; 

পট্র কচহল, চেবনোথবোবুট্ক আপচন রোখ্ট্ি চোন নো, চকন্তু চিচন পীচিি। এ 

অবস্থোয় হয় িো াঁট্ক হোসপোিোট্ল পোঠোন, নয় িো াঁর চনট্জর বোসোটো েচদ জোট্নন 

পোঠোট্ি পোট্রন। আর েচদ মট্ন কট্রন আমোর ওখ্োট্ন পোটঠট্য় চদট্ল িোল হয়, 

িোও চদট্ি পোট্রন। আমোর আপচে শনই, চকন্তু জোট্নন ি, চচচকৎসো করোবোর 

েব্বক্ত শনই আমোর; আচম প্রোেপট্ে শুধ্ু শসবো করট্িই পোচর, িোর শবেী পোচরট্ন। 
 

আশুবোবু কৃিজ্ঞিোয় পচরপূে ম হইয়ো কচহট্লন, কমল, শকন জোচনট্ন, চকন্তু এমচন 

উেরই টঠক শিোমোর কোট্ছ আেো কট্রচছলোম। পোষট্ণ্ডর জবোব চদট্ি চগট্য় শে 

িুচম চনট্জ পোষোে হট্ি পোরট্ব নো এ আচম জোনিোম। শিোমোর ব্বজচনস িুচম ঘট্র 

চনট্য় েোও, চচচকৎসোর খ্রট্চর জট্নয িয় কট্রো নো, শস িোর আচম চনলোম। 
 

কমল কচহল, চকন্তু এই বযোপোট্র একটো কথো সকট্লর আট্গ পচরষ্কোর হওয়ো 

দরকোর। 
 

আশুবোবু িোিোিোচি কচহয়ো উটঠট্লন, শিোমোর বলবোর দরকোর শনই কমল, শস 

আচম জোচন। একচদন সমস্ত আবজমনো দূর হট্য় েোট্ব। শিোমোর শকোন চচেো শনই, 

আচম শবাঁট্চ থোকট্ি এিবি অনযোয় অিযোচোর শিোমোর ওপট্র ঘটট্ি শদব নো। 
 

কমল িো াঁহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো চস্থর হইয়ো রচহল, কথো কচহল নো। 
 

চক িোবচ কমল? 

 

িোবচছলোম আপনোট্ক বলবোর প্রট্য়োজন আট্ছ চক নো। চকন্তু মট্ন হট্চ্চ 

প্রট্য়োজন আট্ছ, নইট্ল পচরষ্কোর চকছুই হট্ব নো, বরঞ্চ ময়লো শবট্ি েোট্ব। 

আপনোর টোকো আট্ছ, হৃদয় আট্ছ, পট্রর জট্নয খ্রচ করো আপনোর কটঠন নয়, 

চকন্তু আমোট্ক দয়ো করট্বন এ িুল েচদ আপনোর থোট্ক শসটো দূর হওয়ো চোই। 

শকোন ছট্লই আপনোর চিট্ে আচম গ্রহে করব নো। 
 

আশুবোবুর শসই শসলোইট্য়র কট্লর বযোপোরটো মট্ন পচিল, বযচথি হইয়ো 

কচহট্লন, িুল েচদ একটো কট্রই থোচক কমল, িোর চক েমো শনই? 
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কমল কচহল, িুল হয়ি িখ্ন িি কট্রন চন, শেমন এখ্ন করট্ি েোট্চ্চন। 

িোবট্চন চেবনোথবোবুট্ক বো াঁচোট্নোটো প্রকোরোেট্র আমোট্কই বো াঁচোট্নো,—

আমোট্কই অনুগ্রহ করো। চকন্তু িো নয়। এর পট্র আপচন শেমন ইট্চ্ছ বযবস্থো 

করুন আমোর আপচে শনই। 

আশুবোবু মোথো নোচিট্ি নোচিট্ি বচলট্লন, এমচন রোগই হয় বট্ট কমল; এ 

শিোমোর অস্বোিোচবকও নয়, অনযোয়ও নয়। শবে, আচম চেবনোথট্কই বো াঁচোট্ি 

েোব্বচ্চ, শিোমোট্ক অনুগ্রহ করচচ শন। এ হট্ল হট্ব ি? 

 

কমট্লর মুট্খ্ চবরব্বক্ত প্রকোে পোইল। কচহল, নো, হট্ব নো। আপনোট্ক েখ্ন আচম 

শবোঝোট্ি পোরব নো িখ্ন আমোর উপোয় শনই। ওাঁট্ক হোসপোিোট্ল পোঠোট্ি নো চোন, 

হট্রন্দ্রবোবুর আশ্রট্ম পোটঠট্য় চদন। িো াঁরো অট্নট্কর শসবো কট্রন, এাঁরও করট্বন। 

আপনোর েো খ্রচ করবোর িো শসখ্োট্নই করট্বন। আচম চনট্জও বি ক্লোে, এখ্ন 

উটঠ। এই বচলয়ো শস েথোথ মই উটঠবোর উপক্রম কচরল। 
 

িোহোর কথোয় ও আচরট্ে আশুবোবু মট্ন মট্ন ক্রুদ্ধ হইট্লন, বচলট্লন, এ 

শিোমোর বোিোবোচি কমল। উিট্য়র কলযোট্ের জট্নয েো করট্ি েোব্বচ্চ িোট্ক িুচম 

অকোরট্ে চবকৃি কট্র শদখ্চ। একচদক চদট্য় শে আমোর লজ্জোর অবচধ্ শনই 

এবং এ কদোচোর অঙ্কুট্র চবনোে নো করট্ল শে আমোর গ্লোচনর সীমো থোকট্ব নো 

শস আচম জোচন, চকন্তু আমোর কনযো সংচিষ্ট বট্লই শে আচম শকোনমট্ি একটো 

পথ খ্ুাঁট্জ শবিোব্বচ্চ িোও সিয নয়। চেবনোথট্ক আচম নোনোমট্িই বো াঁচোট্ি পোচর, 

চকন্তু শকবল শসটুকুই আচম চোইচন। েোট্ি দুঃট্খ্র চদট্ন শিোমোর অেট্রর শসবো 

চদট্য় িো াঁট্ক শিমচন কট্রই আবোর চফ্ট্র পোও, শসই কোমনো কট্রই আচম এ প্রস্তোব 

কট্রচচ, চনছক স্বোথ মপরিোবট্েই কচরচন। 
 

কথোগুচল সিয, সকরুে এবং আেচরকিোয় পূে ম। চকন্তু কমট্লর মট্নর উপর 

দোগ পচিল নো। শস প্রিুযেট্র কচহল, টঠক এই কথোই আপনোট্ক আচম শবোঝোট্ি 

চোব্বচ্ছলোম আশুবোবু। শসবো করট্ি আচম অসম্মি নই, চো-বোগোট্ন থোকট্ি 

অট্নট্কর অট্নক শসবো কট্রচচ, এ আমোর অিযোস আট্ছ। চকন্তু চফ্ট্র শপট্ি 

ওাঁট্ক আচম চোইট্ন। শসবো কট্রও নো, শসবো নো কট্রও নো। এ আমোর অচিমোট্নর 

জ্বোলো নয়, চমট্থয দপ ম করোও নয়,—সম্বন্ধ্ আমোট্দর চছাঁ ট্ি শগট্ছ, িোট্ক শজোিো 

চদট্ি আচম পোরব নো। 
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িোহোর বলোর মট্ধ্য উষ্মোও নোই, উচ্ছ্বোসও নোই, চনিোেই সোদোচসধ্ো কথো। ইহোই 

আশুবোবুট্ক এখ্ন স্তি কচরয়ো চদল। মুহিূ ম পট্র কচহট্লন, এচক কথো কমল? এই 

সোমোনয কোরট্ে স্বোমী িযোগ করট্ি চোও? এ চেেো শিোমোট্ক শক চদট্ল? 

 

কমল নীরব হইয়ো রচহল। আশুবোবু বচলট্ি লোচগট্লন, শছট্লট্বলোয় এ চেেো 

শিোমোট্ক শে-ই শকননো চদট্য় থোক, শস িুল চেেো চদট্য়ট্ছ। এ অনযোয়, এ 

অসঙ্গি, এ গিীর অপরোট্ধ্র কথো। শে গটৃ্হই িুচম জট্ি থোট্কো িুচম 

বোঙলোট্দট্েরই শমট্য়, এ পথ শিোমোর আমোর নয়,—এ শিোমোট্ক িুলট্িই হট্ব। 

জোন কমল, এক শদট্ের ধ্ম ম আর এক শদট্ের অধ্ম ম। আর স্বধ্ট্ম ম মৃিুযও শশ্রয়ঃ। 

বচলট্ি বচলট্ি িো াঁহোর দুই চেু দীপ্ত হইয়ো উটঠল এবং, কথো শেষ কচরয়ো শেন 

চিচন হো াঁপোইট্ি লোচগট্লন, চকন্তু েোহোট্ক উট্দ্দে কচরয়ো বলো হইল শস শলেমোত্র 

চবচচলি হইল নো। 

আশুবোবু কচহট্ি লোচগট্লন, এই শমোহই একচদন আমোট্দর রসোিট্লর পোট্ন 

শটট্ন চনট্য় চট্লচছল। চকন্তু ভ্রোচে ধ্রো পট্ি শগল জন-কট্য়ক মনীষীর চট্ে। 

শদট্ের শলোকট্ক শডট্ক িো াঁরো বোর বোর শুধ্ু এই কথোই বলট্ি লোগট্লন, শিোমরো 

উিোট্দর মি চট্লছ শকোথোয়? শিোমোট্দর শকোন বদনয,শকোন অিোব শনই, কোরও 

কোট্ছ শিোমোট্দর হোি পোিট্ি হট্ব নো, শকবল ঘট্রর পোট্ন একবোর চফ্ট্র চোও। 

পূব মচপিোমহরো সবই শরট্খ্ শগট্ছন, শুধ্ু একবোর হোি বোচিট্য় িুট্ল নোও। 

চবট্লট্ির সমস্তই ি স্বচট্ে শদট্খ্ এট্সচচ, এখ্ন িোচব, সমট্য় শস সিকমবোেী েচদ 

নো িো াঁরো উচ্চোরে কট্র শেট্িন, আজ শদট্ের চক হি ! শছট্লট্বলোর কথো সব 

মট্ন আট্ছ ি—উঃ— চেচেি শলোকট্দর শস চক দেো ! এই বচলয়ো চিচন স্বগ মগি 

মনীচষগট্ের উট্দ্দট্ে েুক্তকট্র নমস্কোর কচরট্লন। 
 

কমল মুখ্ িুচলয়ো শদচখ্ল অব্বজি মুগ্ধচট্ে িো াঁহোর প্রচি চোচহয়ো আট্ছ। কল্পনোর 

আট্বট্ে শেন িোহোর সংজ্ঞো নোই,—এমচন অবস্থো। 
 

আশুবোবুর িোবোট্বগ িখ্নও প্রেচমি হয় নোই, কচহট্লন, কমল, আর চকছুই েচদ 

িো াঁরো নো কট্র শেট্িন, শুধ্ু শকবল এইজট্নযই শদট্ের শলোট্কর কোট্ছ িো াঁরো 

চচরচদন প্রোিঃস্মরেীয় হট্য় থোকট্িন। 
 

শুধ্ু শকবল এইজট্নযই িো াঁরো প্রোিঃস্মরেীয়? 

 

হো াঁ, শুধ্ু শকবল এইজট্নযই। বোইট্র শথট্ক ঘট্রর পোট্ন িো াঁরো শচোখ্ শফ্রোট্ি 

বট্লচছট্লন। 
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কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, বোইট্র েচদ আট্লো জ্বট্ল, েচদ পূব মচদগট্ে সূট্ে মোদয় হয়, 

িবুও চপছন চফ্ট্র পব্বিট্মর স্বট্দট্ের পোট্নই শচট্য় থোকট্ি হট্ব? শসই হট্ব 

শদেপ্রীচি? 

 

চকন্তু এ প্রশ্ন শবোধ্ কচর আশুবোবুর কোট্ন শগল নো, চিচন চনট্জর শঝো াঁট্ক বচলট্ি 

লোচগট্লন, আজ শদট্ের ধ্ম ম, শদট্ের পুরোে-ইচিহোস, শদট্ের আচোর-বযবহোর, 

রীচি-নীচি েো চবট্দট্ের চোট্প শলোপ শপট্ি বট্সচছল, িোর প্রচি শে চবশ্বোস এবং 

শ্রদ্ধো চফ্ট্র এট্সট্ছ এ ি শুধ্ু িো াঁট্দরই িচবষযৎ-দৃটষ্টর ফ্ল। জোচি চহট্সট্ব 

আমরো শে ধ্বংট্সর রোস্তোয় চট্লচছলোম কমল, এ বো াঁচো চক শসোজো বো াঁচো? আবোর 

সমস্ত চফ্চরট্য় আনট্ি নো পোরট্ল আমরো শে শকোনমট্িই রেো পোব নো, এ 

শবোধ্েব্বক্ত আমোট্দর চদট্ল শক বল ি? 

 

অব্বজি উট্েজনোয় অকস্মোৎ উটঠয়ো দো াঁিোইল, কচহল, এ-সব চচেোও শে 

আপনোর মট্ন স্থোন শপট্ি পোট্র এ কখ্ট্নো কল্পনোও কচরচন। আমোর িোরী দুঃখ্ 

শে এিকোল আপনোট্ক চচনট্ি পোচরচন, আপনোর পোট্য়র নীট্চ বট্স উপট্দে 

গ্রহে কচরচন। শস আরও কি চক বচলট্ি েোইট্িচছল, চকন্তু বোধ্ো পচিল। শবহোরো 

ঘট্র ঢুচকয়ো জোনোইল শে, হট্রন্দ্রবোবু প্রিৃচি শদখ্ো কচরট্ি আচসয়োট্ছন, এবং 

পরেট্েই চিচন সিীে ও রোট্জন্দ্রট্ক লইয়ো প্রট্বে কচরট্লন। কচহট্লন, খ্বর 

চনট্য় জোনলোম চেবনোথবোবু ঘুট্মোট্চ্চন। আসবোর সময় ডোক্তোট্রর বোচিটো অমচন 

ঘুট্র এলোম; িো াঁর চবশ্বোস অসুখ্ চসচরয়স নয়, েীঘ্রই শসট্র উঠট্বন। এই বচলয়ো 

চিচন কমলট্ক একটো নমস্কোর কচরয়ো সঙ্গীট্দর লইয়ো আসন গ্রহে কচরট্লন। 

আশুবোবু ঘোি নোচিয়ো সোয় চদট্লন, চকন্তু িো াঁহোর দৃটষ্ট চছল অব্বজট্ির প্রচি। এবং 

িোহোরই উট্দ্দট্ে বচলট্লন, আমোর সমস্ত শেৌবনকোলটো শে চবট্দট্েই শকট্টট্ছ 

এ শিোমরো শিোল শকন? এমন অট্নক বস্তু আট্ছ েো কোট্ছ শথট্ক শদখ্ো েোয় নো, 

েোয় শুধ্ু দূট্র চগট্য় দো াঁিোট্ল। আচম শে স্পষ্ট শদখ্ট্ি শপট্য়চচ চেচেি মট্নর 

পচরবিমন। এই শে হট্রন্দ্রর আশ্রম, এই শে নগট্র নগট্র এর ডোল-পোলো ছোিোবোর 

আট্য়োজন, এ চক শুধ্ু এইজট্নযই নয়? চবশ্বোস নো হয় ওাঁট্কই ব্বজজ্ঞোসো কট্র 

শদখ্। শসই ব্রহ্মচে ম, শসই সংেম-সোধ্নো, শসই পুরোট্নো রীচি-নীচির প্রবিমন—এ 

সবই চক আমোট্দর শসই অিীি চদনটটর পুনঃপ্রচিষ্ঠোর উদযম নয়? িোই েচদ 

িুচল, িোরই প্রচি েচদ আস্থো হোরোই, আেো করবোর আর আমোট্দর বোকী থোট্ক 

চক? িট্পোবট্নর শে আদে ম শকবল আমোট্দরই চছল, পৃচথবী খ্ুাঁজট্লও চক আর 

শকোথোও এর শজোিো চমলট্ব অব্বজি? আমোট্দর সমোজট্ক েো াঁরো একচদন 
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গট্িচছট্লন, আমোট্দর শসই প্রোচীন েোস্ত্রকিমোরো বযবসোয়ী চছট্লন নো, চছট্লন 

সন্নযোসী; িো াঁট্দর দোন চনঃসংেট্য়, নিচেট্র চনট্ি পোরোই হল আমোট্দর চরম 

সোথ মকিো; এই আমোট্দর কলযোট্ের পথ, কমল, এ ছোিো আর পথ নোই। 
 

অব্বজি স্তি হইয়ো রচহল, সিীে ও হট্রন্দ্রর চবস্মট্য়র পচরসীমো নোই,—এই 

সোট্হবী চোল-চলট্নর মোনুষটট আজ বট্ল চক! এবং রোট্জন্দ্র িোচবয়ো পোইল নো, 

অকস্মোৎ চকট্সর জনয আজ এই প্রসট্ঙ্গর অবিোরেো! সকট্লর মুট্খ্র পট্রই 

একটট অকপট শ্রদ্ধোর িোব চনচবি হইয়ো উটঠল। 
 

বক্তোর চনট্জর চবস্ময়ও কম চছল নো। শুধ্ু বচলবোর েব্বক্তর জনযই নয়, এমন 

কচরয়ো কোহোট্কও বচলবোর সুট্েোগও চিচন কখ্নও পোন নোই,—িো াঁহোর মট্নর 

মট্ধ্য অচনব মচনীয় পচরিৃচপ্তর চহট্ল্লোল বচহট্ি লোচগল। েেকোট্লর জনয 

েেকোল পূট্ব মর দুঃখ্ শেন িুচলয়ো শগট্লন। কচহট্লন, বুঝট্ল কমল, শকন 

শিোমোট্ক এ অনুট্রোধ্ কট্রচছলোম? 

 

কমল মোথো নোচিয়ো বচলল, নো। 
 

নো? নো শকন? 

 

কমল কচহল, চবট্দেী চেেোর প্রিোব কোটটট্য় আবোর সোট্বক বযবস্থোয় চফ্ট্র 

েোবোর শচষ্টো চেচেিট্দর মট্ধ্য প্রচচলি হট্চ্ছ, এই খ্বরটোই আপচন পরমোনট্ন্দ 

শেোনোব্বচ্ছট্লন। আপনোর চবশ্বোস এট্ি শদট্ের কলযোে হট্ব, চকন্তু কোরে চকছুই 

শদখ্োন চন। অট্নক প্রোচীন রীচি-নীচি শলোপ শপট্ি বট্সচছল, িোট্দর 

পুনরুদ্ধোট্রর েত্ন চট্লট্চ। এ হয়ি সচিয, চকন্তু িোট্ি িোলই শে হট্ব িোর প্রমোে 

চক আশুবোবু? বক, শস ি বট্লন চন? 

 

বচলচন চক রকম? 

 

নো, বট্লন চন। েো বলচছট্লন িো সংস্কোর-চবট্রোধ্ী পুরোিট্নর অন্ধ্ স্তোবকমোট্ত্রই 

টঠক এমচন কট্র বট্ল। লুপ্ত বস্তুর পুনরুদ্ধোরমোত্রই শে িোল িোর প্রমোে শনই। 

শমোট্হর শঘোট্র মন্দ বস্তু ও পুনঃপ্রচিষ্ঠো সংসোট্র ঘটট্ি শদখ্ো েোয়। 
 

আশুবোবু উের খ্ুাঁব্বজয়ো পোইট্লন নো, চকন্তু অব্বজি কচহল, মন্দট্ক উদ্ধোর করবোর 

জনয শকউ েব্বক্ত েয় কট্র নো। 
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কমল কচহল, কট্র। মন্দ বট্ল নয়, পুরোিনমোত্রট্কই স্বিঃচসদ্ধ িোল মট্ন ক’শর 

কট্র। একটো কথো আপনোট্ক প্রথট্মই বলট্ি শচট্য়চছলোম আশুবোবু, চকন্তু 

আপচন কোন শদনচন। শলৌচকক আচোর-অনুষ্ঠোনই শহোক বো পোরট্লৌচকক ধ্ম ম-

কম মই শহোক, শকবলমোত্র শদট্ের বট্লই আাঁকট্ি থোকোয় স্বট্দে-প্রীচির বোহবো 

পোওয়ো েোয়, চকন্তু স্বট্দট্ের কলযোট্ের শদবিোট্ক খ্ুেী করো েোয় নো। চিচন েুণ্ণ 

হন। 
 

আশুবোবু অবোক হইয়ো শুধ্ু কচহট্লন, িুচম চক বল কমল? শদট্ের ধ্ম ম, শদট্ের 

আচোর-অনুষ্ঠোন িযোগ কট্র বোইট্র শথট্ক চিট্ে চনট্ি থোকট্ল চনট্জর বলট্ি 

আর বোকী থোকট্ব চক? জগট্ি মোনুষ বট্ল দোবী জোনোট্ি েোব শকোন্ পচরচট্য়? 

 

কমল কচহল, দোবী আপচন এট্স ঘট্র শপৌৌঁছট্ব, পচরচট্য়র প্রট্য়োজন হট্ব নো। 

চবশ্বজগৎ চবনো পচরচট্য়ই চচনট্ি পোরট্ব। 
 

আশুবোবু বযোকুল হইয়ো কচহট্লন, শিোমোট্ক ি বুঝট্ি পোরলোম নো কমল! 
 

শবোঝবোর কথোও নয় আশুবোবু। এমচনই হয়। এই চলমোন সংসোট্র গচিেীল 

মোনব-চচট্ে পট্দ পট্দ শে সিয চনিয-নূিনরূট্প শদখ্ো শদয়, সবোই িোট্ক চচনট্ি 

পোট্র নো। িোট্ব এ শকোন্ আপদ শকোথো শথট্ক এল। শসচদন িোজমহট্লর ছোয়োর 

নীট্চ চেবোনীট্ক মট্ন পট্ি? আজ কমট্লর মোঝখ্োট্ন িোট্ক আর চচনট্ি পোরোও 

েোট্ব নো। মট্ন হট্ব শস েোট্ক শদট্খ্চছলোম শকোথোয় শগল শস! চকন্তু এই মোনুট্ষর 

সিয পচরচয়,—এমচনিোট্বই শলোট্কর কোট্ছ শেন চচরচদন পচরচচি হট্ি পোচর 

আশুবোবু। 
 

একটুখ্োচন থোচময়ো বচলল, চকন্তু িকম-চবিট্কমর ঝশিো হোওয়োয় আমোট্দর শখ্ই 

হোচরট্য় শগল,—আসল বযোপোর শথট্ক সবোই সট্র শগচছ। আচম চকন্তু অিযে 

ক্লোে, এখ্ন উটঠ। 
 

আশুবোবু চনরুেট্র চবহ্বট্লর নযোয় চোচহয়ো রচহট্লন। এই শমট্য়টটট্ক শকোথোও 

চিচন অস্পষ্ট বুব্বঝট্লন, শকোথোও বো এট্কবোট্রই বুব্বঝট্লন নো। শুধ্ু ইহোই মট্ন 

হইট্ি লোচগল, এইমোত্র শস শে শঝোট্িো-হোওয়োর উট্ল্লখ্ কচরয়োচছল, শসই প্রচণ্ড 

ঝঞ্ঝো-মুট্খ্ িৃেখ্ট্ণ্ডর নযোয় িো াঁহোর সব মপ্রকোর আট্বদন-চনট্বদন িোচসয়ো শগট্ছ। 
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কমল উটঠয়ো দো াঁিোইল। অব্বজিট্ক ইচঙ্গট্ি আহ্বোন কচরয়ো কচহল, সট্ঙ্গ কট্র 

এট্নচছট্লন, চলুন নো শপৌৌঁট্ছ শদট্বন। 
 

চকন্তু আজ শস সট্কোট্চ শেন মুখ্ িুচলট্িই পোচরল নো। কমল মট্ন মট্ন একটু 

হোচসয়ো আগোইয়ো আচসয়ো সহসো রোট্জট্ন্দ্রর কো াঁট্ধ্র উপর একটো হোি রোচখ্য়ো 

বচলল, রোট্জনবোবু, িুচম চল নো িোই আমোট্ক শরট্খ্ আসট্ব। 
 

এই আকব্বস্মক আত্মীয় সট্ম্বোধ্ট্ন রোট্জন চবব্বস্মি হইয়ো একবোর িোহোর প্রচি 

চোচহল, িোহোর পট্র কচহল, চলুন। 
 

িোট্রর কোট্ছ আচসয়ো কমল হঠোৎ চফ্চরয়ো দো াঁিোইয়ো বচলল, আশুবোবু, আমোর 

প্রস্তোব চকন্তু প্রিযোহোর কচরচন। ঐ সট্িম ইচ্ছো হয় পোটঠট্য় শদট্বন, আচম েথোসোধ্য 

কট্র শদখ্ব। বো াঁট্চন িোলই, নো বো াঁট্চন অদৃষ্ট। এই বচলয়ো চচলয়ো শগল। ঘট্রর মট্ধ্য 

স্তি হইয়ো সকট্ল বচসয়ো রচহট্লন,—অসুস্থ গহৃস্বোমীর শচোট্খ্র সম্মুট্খ্ প্রিোট্ির 

আট্লোটো পে মে চববে ম ও চবস্বোদ হইয়ো উটঠল। 

অট্ধ্ মক পট্থ রোট্জন্দ্র চবদোয় হইল, বচলয়ো শগল ঘণ্টো-কট্য়ট্কর মট্ধ্যই শস কোজ 

সোচরয়ো চফ্চরয়ো আচসট্ব। কমল অনযমনস্কিোবেিঃই শবোধ্ কচর আপচে কচরল 

নো, চকংবো হয়ি আর শকোন কোরে চছল। দ্রুিপট্দ বোসোয় আচসয়ো শদচখ্ল চসাঁচির 

দরজোয় িখ্ট্নো িোলো বন্ধ্, ঘর শখ্োলো হয় নোই। শস নীচ-জোিীয়ো দোসীটট িোহোর 

কোজ-কম ম কচরয়ো চদি শস আট্স নোই। পট্থর ওধ্োট্র মুচদর শদোকোট্ন সন্ধ্োন 

কচরয়ো জোচনল দোসী পীচিি, িোহোর শছোট নোিনী সকোট্ল আচসয়ো ঘট্রর চোচব 

রোচখ্য়ো শগট্ছ। ঘর খ্ুচলয়ো কমল গহৃকট্ম ম চনেুক্ত হইল। একরকম  কোল হইট্িই 

শস অিুক্ত; চস্থর কচরয়ো আচসয়োচছল িোিোিোচি শকোনমট্ি চকছু রো াঁচধ্য়ো খ্োইয়ো 

লইয়ো চবশ্রোম কচরট্ব, চবশ্রোট্মর িোহোর একোে প্রট্য়োজন; চকন্তু আজ ঘট্রর 

কোজ আর িোহোর চকছুট্িই সোরো হয় নো। চোচরচদট্ক এি শে আবজমনো জমো 

হইয়োচছল, এিচদন এমচন চবেৃঙ্খলোর মোট্ঝ শে িোহোর চদন কোটটট্িচছল, শস 

লেযও কট্র নোই। আজ েোহোট্ি শচোখ্ পচিল শস-ই শেন িোহোট্ক চিরস্কোর 

কচরল—ছোট্দর পুরোট্নো চুনবোচল আচসয়ো খ্োট্টর খ্ো াঁট্জ খ্ো াঁট্জ জচময়োট্ছ—মুক্ত 

করো চোই; চিোই পোচখ্র বোসো বিচরর অচিচরক্ত মোল-মেলো চবছোনোয় পচিয়োট্ছ, 

চোদর বদলোট্নো প্রট্য়োজন; বোচলট্ের অি অিযে মচলন, খ্ুচলয়ো শফ্লো দরকোর; 

শচয়োর-শটচবল স্থোনভ্রষ্ট, দরজোর পোট্পোেটোয় কোদো জমোট বো াঁচধ্য়োট্ছ, আয়নোটোর 

এমচন অবস্থো শে পট্কোদ্ধোর কচরট্ি একটো শবলো লোচগট্ব; শদোয়োট্ির কোচল 

শুকোইয়োট্ছ, কলমগুলো খ্ুাঁব্বজয়ো পোওয়ো দোয়, পযোট্ডর ব্লটটং কোগজগুলোর 
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চচহ্নমোত্র নোই—এমচনধ্োরো শেচদট্ক চোচহয়ো শদচখ্ল অপচরচ্ছন্নিোর আচিেট্েয 

িোহোর চনট্জরই মট্ন হইল এিকোল এখ্োট্ন শেন মোনুষ বোস কট্র নোই। নোওয়ো-

খ্োওয়ো পচিয়ো রচহল, শকোথো চদয়ো শে শবলো কোটটল ঠোহর রচহল নো। সমস্ত শেষ 

কচরয়ো গোট্য়র ধ্ূলোমোটট পচরষ্কোর কচরট্ি েখ্ন শস নীট্চ হইট্ি স্নোন কচরয়ো 

আচসল িখ্ন সন্ধ্যো হইয়োট্ছ। এিচদন শস চনিয় জোচনি এখ্োট্ন শস থোচকট্ব নো। 

থোকো সম্ভবও নয়, উচচিও নয়। মোট্সর পর মোস বোসোর িোিো শেোগোইট্বই বো 

শকোথো হইট্ি? েোইট্িই হইট্ব, শুধ্ু েোওয়োর চদনটোরই শেন শস শকমন কচরয়ো 

নোগোল পোইট্িচছল নো,—রোব্বত্রর পর প্রিোি ও প্রিোট্ির পর রোব্বত্র আচসয়ো 

িোহোট্ক পো বোিোইবোর সময় চদট্িচছল নো। 
 

গটৃ্হর প্রচি মমিো নোই, অথচ আজ চকট্সর জনয শে এিটো খ্োটটয়ো মচরল, 

অকস্মোৎ চক ইহোর প্রট্য়োজন হইল, এমচন একটো শঘোলোট্ট ব্বজজ্ঞোসোয় মট্নর 

মট্ধ্য েখ্নই আবিম উটঠট্িচছল, কোজ ছোচিয়ো বোরোন্দোয় আচসয়ো শস েূনযচট্ে 

রোস্তোয় চোচহয়ো চক শেন িুচলবোর শচষ্টো কচরয়ো আবোর চগয়ো কোট্জ লোচগট্িচছল। 

এমচন কচরয়োই আজ িোহোর কোজ এবং শবলো দুই-ই শেষ হইয়োট্ছ। চকন্তু শবলো ি 

শরোজই শেষ হয়, শুধ্ু এমচন কচরয়োই হইট্ি পোয় নো। সন্ধ্যোর পর শস আট্লো 

জ্বোচলয়ো রোন্নো চিোইয়ো চদল এবং শকবল সময় কোটোইবোর জনযই একখ্োনো বই 

লইয়ো চবছোনোয় শঠস চদয়ো পোিো উলটোইট্ি বচসল। চকন্তু শ্রোচের আজ আর 

িোহোর অবচধ্ চছল নো—কখ্ন বইট্য়র এবং শচোট্খ্র পোিো দুই-ই বুব্বজয়ো আচসল 

শস শটর পোইল নো। েখ্ন শটর পোইল িখ্ন ঘট্র দীট্পর আট্লো চনচবয়োট্ছ এবং 

শখ্োলো জোনোলোর চিির চদয়ো বোচহট্রর অরুেোট্লোট্ক সমস্ত গহৃ আরক্ত হইয়ো 

উটঠয়োট্ছ। শবলো হইল, চকন্তু দোসী আচসল নো। 

অিএব বোসোটো শখ্ো াঁজ কচরয়ো িোহোর অসুট্খ্র সংবোদ লওয়ো প্রট্য়োজন, এই মট্ন 

কচরয়ো কমল কোপি ছোচিয়ো প্রস্তুি হইয়ো বোচহর হইট্িচছল, এমচন সমট্য় নীট্চর 

চসাঁচিট্ি পোট্য়র েে পোইয়ো িোহোর বুট্কর মট্ধ্য ধ্িোস কচরয়ো উটঠল। 
 

ডোক আচসল, ঘট্র আট্ছন? আসট্ি পোচর? 

 

আসুন। 
 

চেচন প্রট্বে কচরট্লন চিচন হট্রন্দ্র। শচৌচক টোচনয়ো উপট্বেন কচরয়ো বচলট্লন, 

শকোথোও শবরুব্বচ্ছট্লন নোচক? 
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হো াঁ। শে বুট্িো স্ত্রীট্লোকটট আমোর কোজ কট্র িোর অসুট্খ্র খ্বর শপট্য়চচ। িোট্কই 

শদখ্ট্ি েোব্বচ্ছলোম। 
 

শবে খ্বর। ও ইন্ফ্্লুট্য়ঞ্জো ছোিো চকছু নয়। আগ্রোট্িও এচপট্ডচমক ফ্ট্ম মই শবোধ্ 

কচর শুরু হল। বব্বস্তগুট্লোট্ি মরট্িও আরম্ভ কট্রট্ছ। মথুরো-বৃন্দোবট্নর মি 

শুরু হশল হয় পোলোট্ি হট্ব, নো হয় মরট্ি হট্ব। এ বুিী থোট্ক শকোথোয়? 

 

টঠক জোচনট্ন। শুট্নচচ কোছোকোচছ শকোথোয় থোট্ক, শখ্ো াঁজ কট্র চনট্ি হট্ব। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, বড্ড শছো াঁয়োট্চ, একটু সোবধ্োন হট্বন। এচদট্কর খ্বর শপট্য়ট্ছন 

শবোধ্ হয়? 

 

কমল ঘোি নোচিয়ো বচলল, নো। 
 

হট্রন্দ্র িোহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো একমুহিূ ম চুপ কচরয়ো থোচকয়ো বচলল, িয় 

পোট্বন নো, িয় পোবোর মি চকছু নয়। কোল আসিোম, চকন্তু সময় কট্র উঠট্ি 

পোচরচন। আমোট্দর অেয়বোবু কট্লট্জ আট্সন চন, শুনলোম িো াঁর েরীর খ্োরোপ, 

আশুবোবু চবছোনো চনট্য়ট্ছন শস ি কোল শদট্খ্ই এট্সট্ছন—ওচদট্ক অচবনোেদোর 

কোল চবট্কল শথট্ক জ্বর, শবৌচদর মুখ্টটও শদখ্লোম শুকট্নো-শুকট্নো। চিচন চনট্জ 

নো পিট্ল বো াঁচচ। 
 

কমল চুপ কচরয়ো চোচহয়ো রচহল। এ-সকল খ্বট্র শস শেন িোল কচরয়ো মন চদট্িই 

পোচরল নো। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, এ-ছোিো চেবনোথবোবু। ইন্ফ্্লুট্য়ঞ্জোর বযোপোর—বলো চকছু েোয় নো। 

অথচ হোসপোিোট্ল শেট্িও চোইট্লন নো। কোল চবট্কট্ল িো াঁর চনট্জর বোসোট্িই 

িো াঁট্ক চরমুি করো হল। আজ খ্বরটো একবোর চনট্ি হট্ব। 
 

কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, শসখ্োট্ন আট্ছ শক? 

 

একটো চোকর আট্ছ। উপট্রর ঘরগুট্লোট্ি জন-কট্য়ক পোঞ্জোবী আট্ছ,—

টঠট্কদোচর কট্র। শুনলোম িোরো শলোক িোল। 
 

কমল চনশ্বোস শফ্চলয়ো চুপ কচরয়ো রচহল। খ্োচনক পট্র কচহল, রোট্জনবোবুট্ক 

আমোর কোট্ছ একবোর পোটঠট্য় চদট্ি পোট্রন? 
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পোচর, চকন্তু িোট্ক পোব শকোথোয়? আজ শিোর থোকট্িই শবচরট্য় পট্িট্ছ। 

ঐচদট্কর শকোন্ একটো মুচীট্দর মহল্লোয় নোচক শজোর বযোরোম চট্লট্ছ, শস শগট্ছ 

শসবো করট্ি। আশ্রট্ম শখ্ট্ি েচদ আট্স ি খ্বর শদব। 
 

িো াঁট্ক চরমুি করট্ল শক? আপচন? 

 

নো, রোট্জন। িোর মুট্খ্ই জোনট্ি পোরলোম পোঞ্জোবীরো েত্ন চনট্চ্চ। িট্ব, িোরো েোই 

করুক, ও েখ্ন টঠকোনো শপট্য়ট্চ িখ্ন সহট্জ ি্রুটট হট্ি শদট্ব নো,—হয়ি 

চনট্জই শলট্গ েোট্ব। একটো িরসো—ওট্ক শরোট্গ ধ্ট্র নো। পুচলট্ে নো ধ্রট্ল ও 

একোই এক ে’। িোয়ো ওট্দর কোট্ছই শুধ্ু জে, নইট্ল ওট্ক কোবু কট্র দুচনয়োয় 

এমন ি চকছুই শদখ্লোম নো। 
 

ধ্রোর আেকো আট্ছ নোচক? 

 

আেো ি কচর। অেিঃ আশ্রমটো িো হট্ল বো াঁট্চ। 

ওাঁট্ক চট্ল শেট্ি বট্ল শদন নো শকন? 

 

ঐটট েক্ত। বলট্ল এমচন চট্ল েোট্ব শে মোথো খ্ুাঁিট্লও আর চফ্রট্ব নো। 
 

নো চফ্রট্লই বো েচি চক? 

 

েচি? ওট্ক ি জোট্নন নো, নো জোনট্ল শস েচির পচরমোে শবোঝো েোয় নো। আশ্রম 

নো থোট্ক, শসও সইট্ব, চকন্তু ও-েচি আমোর সইশব নো। এই বচলয়ো হট্রন্দ্র চমচনট-

খ্োট্নক চুপ কচরয়ো প্রসঙ্গটো হঠোৎ বদলোইয়ো চদল। কচহল, একটো মজোর কোণ্ড 

ঘট্টট্ছ। কোরও সোধ্য শনই শস কল্পনোও কট্র। কোল শসজদোর ওখ্োন শথট্ক অট্নক 

রোট্ত্র চফ্ট্র চগট্য় শদচখ্ অব্বজিবোবু উপচস্থি। িয় শপট্য় শগলোম, বযোপোর চক? 

অসুখ্ বোিল নোচক? নো, শস-সব চকছু নয়, বোক্স-চবছোনো চনট্য় চিচন এট্সট্ছন 

আশ্রমবোসী হট্ি। ইচিমট্ধ্য সিীট্ের সট্ঙ্গ কথো পোকো হট্য় শগট্ছ,—আশ্রট্মর 

চনয়ট্ম আশ্রট্মর কোট্জ জীবন কোটোট্বন—এই িো াঁর পে, এর আর নিচি শনই। 

বিট্লোক শপট্ল আমোট্দর িোলই হয়, চকন্তু েকো হল শিিট্র চক একটো 

শগোলট্েোগ আট্ছ। সকোট্ল আশুবোবুর কোট্ছ শগলোম, চিচন শুট্ন বলট্লন, সকল্প 

অচিেয় সোধ্ু, চকন্তু িোরট্ি আশ্রট্মর ি অিোব শনই, শস আগ্রো ছোিো আর 
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শকোথোও চগট্য় এ বৃচে অবলম্বন করট্ল আচম চদন-কিক টটকট্ি পোরিোম। 

আমোট্ক শদখ্চচ িচল্প বো াঁধ্ট্ি হল। 
 

কমল শকোনরূপ চবস্ময় প্রকোে কচরল নো, চুপ কচরয়ো রচহল। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, িো াঁর ওখ্োন শথট্কই এখ্োট্ন আসচচ। িোবচচ চফ্ট্র চগট্য় 

অব্বজিবোবুট্ক বলব চক? 

 

কমল বুব্বঝল চেবনোথট্ক স্থোনোেচরি করোর উপলট্ে অট্নক কটঠন বোদ-

প্রচিবোদ হইয়ো শগট্ছ। হয়ি প্রকোট্েয এবং স্পষ্ট কচরয়ো একটো কথোও উচ্চোচরি 

হয় নোই, সমস্তই চনঃেট্ে ঘটটয়োট্ছ, িথোচপ ককমেিোয় শস শে সব মপ্রকোর 

কলহট্ক ছোপোইয়ো শগট্ছ ইহোট্ি সট্ন্দহ কচরবোর চকছু নোই। চকন্তু একটো কথোরও 

শস উের কচরল নো, শিমচনই নীরট্ব বচসয়ো রচহল। 
 

হট্রন্দ্র কচহট্ি লোচগল, মট্ন হয় আশুবোবু সমস্তই শুট্নট্ছন। চেবনোট্থর 

আপনোর প্রচি আচরট্ে চিচন মম মোহি। একরকম  শজোর কট্রই িোট্ক বোচি 

শথট্ক চবদোয় কট্রট্ছন। মট্নোরমোর শবোধ্ হয় এ ইচ্ছো চছল নো, চেবনোথ িো াঁর 

গোট্নর গুরু, কোট্ছ শরট্খ্ চচচকৎসো করবোর সকল্পই চছল, চকন্তু শস হট্ি শপট্ল 

নো। অব্বজিবোবু শবোধ্ হয় এ-পে অবলম্বন কট্রই ঝগিো কট্র শফ্ট্লট্ছন। 
 

কমল একটুখ্োচন হোচসল, কচহল, আিে ম নয়। চকন্তু শুনট্লন কোর কোট্ছ? 

রোট্জন্দ্র বলট্ল? 

 

শস? শস পোত্রই ও নয়। জোনট্লও বলট্ব নো। এ আমোর অনুমোন। িোই িোবচচ, 

চমটমোট ি হশবই, মোট্ঝ শথট্ক অব্বজিট্ক চটটট্য় লোি চক? চুপচোপ থোকোই িোল। 

েিচদন শস আশ্রট্ম থোট্ক েট্ত্নর ি্রুটট হট্ব নো। 
 

কমল কচহল, শসই িোল। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, চকন্তু এখ্ন উটঠ। শসজদোর জট্নযই িোবনো, িোরী অট্ল্প কোির 

হন। সময় পোই ি কোল একবোর আসব। 
 

আসট্বন। কমল উটঠয়ো দো াঁিোইয়ো নমস্কোর কচরল, কচহল, রোট্জন্দ্রট্ক পোঠোট্ি 

িুলট্বন নো। বলট্বন, বড্ড দোট্য় পট্ি িো াঁট্ক শডট্কচচ। 
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দোট্য় পট্ি ডোকট্চন? হট্রন্দ্র চবস্ময়োপন্ন হইয়ো বচলল, শদখ্ো শপট্ল িৎেেোৎ 

পোটঠট্য় শদব, চকন্তু আমোট্ক বলো েোয় নো? আমোট্কও আপনোর অকৃব্বত্রম বনু্ধ্ 

বট্লই জোনট্বন। 
 

িো জোচন। চকন্তু িো াঁট্কই পোটঠট্য় শদট্বন। 
 

শদব, চনিয় শদব, এই বচলয়ো হট্রন্দ্র আর কথো নো বোিোইয়ো বোচহর হইয়ো শগল। 

অপরোহ্ণট্বলোয় রোট্জন্দ্র আচসয়ো উপচস্থি হইল। 
 

রোট্জন, আমোর একটো কোজ কট্র চদট্ি হট্ব। 
 

িো শদব। চকন্তু কোল নোট্মর সট্ঙ্গ একটুখ্োচন ‘বোবু’ চছল, আজ িোও খ্সল? 

 

শবে ি হোলকো হট্য় শগল। নো চোও ি বল জটু্ি চদই। 
 

নো, কোজ শনই। চকন্তু আপনোট্ক আচম চক বট্ল ডোকট্বো? 

 

সবোই ডোট্ক কমল বট্ল, িোট্ি আমোর সম্মোট্নর হোচন হয় নো। নোট্মর আট্গ-

চপট্ছ িোর শবাঁট্ধ্ চনট্জট্ক িোরী কট্র িুলট্ি আমোর লজ্জো কট্র। ‘আপচন’ 

বলবোরও দরকোর শনই, আমোট্ক আমোর সহজ নোম ধ্ট্র শডট্কো। 
 

ইহোর স্পষ্ট জবোবটো রোট্জন এিোইয়ো চগয়ো কচহল, চক আমোট্ক করট্ি হট্ব? 

 

আমোর বনু্ধ্ হট্ি হট্ব। শলোক বট্ল িুচম চবেবপন্থী, িো েচদ সচিয হয় আমোর 

সট্ঙ্গ বনু্ধ্ত্ব শিোমোর অেয় হট্ব। 
 

এই অেয়-বনু্ধ্ত্ব আমোর চক কোট্জ লোগট্ব? 

 

কমল চবব্বস্মি হইল, বযচথি হইল। একটো সংেয় ও উট্পেোর সুস্পষ্ট সুর িোহোর 

কোট্ন বোব্বজল, কচহল, অমন কথো বলট্ি শনই। বনু্ধ্ত্ব বস্তুটো সংসোট্র দুল মি, আর 

আমোর বনু্ধ্ত্ব িোর শচট্য়ও দুল মি। েোট্ক শচট্নো নো িোট্ক অশ্রদ্ধো কট্র চনট্জট্ক 

খ্োট্টো কট্রো নো। 
 

চকন্তু এ অনুট্েোগ শলোকটটট্ক কুটণ্ঠি কচরল নো, শস ব্বস্মিমুট্খ্ সহজিোট্বই 

বচলল, অশ্রদ্ধোর জট্নয নয়—বনু্ধ্ট্ত্বর প্রট্য়োজন বুব্বঝট্ন, িোই শুধ্ু 
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জোচনট্য়চছলোম। আর েচদ মট্ন কট্রন এ বস্তু আমোর কোট্জ লোগট্ব, আচম 

অস্বীকোর করব নো। চকন্তু চক কোট্জ লোগট্ব িোই িোবচছ। 
 

কমট্লর মুখ্ রোঙ্গো হইয়ো উটঠল। শক শেন িোহোট্ক চোবুট্কর বোচি মোচরয়ো 

অপমোন কচরল। শস অচি চেচেিো, অচি সুন্দরী, ও প্রখ্র বুব্বদ্ধেোচলনী। শস 

পুরুট্ষর কোমনোর ধ্ন, এই চছল িোহোর ধ্োরেো; িোহোর দৃপ্ত শিজ অপরোট্জয়, 

ইহোই চছল অকপট চবশ্বোস। সংসোট্র নোরী িোহোট্ক ঘৃেো কচরয়োট্ছ, পুরুট্ষ 

আিট্ক আগুন জ্বোচলয়ো দগ্ধ কচরট্ি চোচহয়োট্ছ, অবট্হলোর িোন কট্র নোই 

িোহোও নয়, চকন্তু এ শস নয়। আজ এই শলোকটটর কোট্ছ শেন শস িুচ্ছিোয় মোটটর 

সট্ঙ্গ চমচেয়ো শগল। চেবনোথ িোহোট্ক বঞ্চনো কচরয়োট্ছ, চকন্তু এমন কচরয়ো 

দীনিোর চীরবস্ত্র িোহোর অট্ঙ্গ জিোইয়ো শদয় নোই। 
 

কমট্লর একটো সট্ন্দহ প্রবল হইয়ো উটঠল, ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আমোর সম্বট্ন্ধ্ িুচম 

শবোধ্ হয় অট্নক কথোই শুট্নচ? 

 

রোট্জন বচলল, ওাঁরো প্রোয়ই বট্লন বট্ট। 
 

চক বট্লন? 

 

শস একটুখ্োচন হোচসবোর শচষ্টো কচরয়ো বচলল, শদখ্ুন, এ-সব বযোপোট্র আমোর 

স্মরেেব্বক্ত বি খ্োরোপ, চকছুই প্রোয় মট্ন শনই। 
 

সচিয বলচ? 

 

সচিযই বলচচ। 
 

কমল শজরো কচরল নো, চবশ্বোস কচরল। বুব্বঝল স্ত্রীট্লোট্কর জীবনেোত্রো-সম্বট্ন্ধ্ এই 

মোনুষটটর আজও শকোন শকৌিূহল জোট্গ নোই। শস শেমন শুচনয়োট্ছ শিমচন 

িুচলয়োট্ছ। আরও একটো ব্বজচনস বুব্বঝল। ‘িুচম’ বচলবোর অচধ্কোর শদওয়ো সট্ত্ত্বও 

শকন শস গ্রহে কট্র নোই, ‘আপচন’ বচলয়ো সট্ম্বোধ্ন কচরট্িট্ছ। িোহোর অকলক 

পুরুষ-চচেিট্ল আব্বজও নোরীমূচি মর ছোয়ো পট্ি নোই,—’িুচম’ বচলয়ো ঘচনষ্ঠ হইয়ো 

উটঠবোর লুিিো িোহোর অপচরজ্ঞোি। কমল মট্ন মট্ন শেন একটো স্বব্বস্তর চনঃশ্বোস 

শফ্চলল। খ্োচনক পট্র কচহল, চেবনোথবোবু আমোট্ক পচরিযোগ কট্রট্ছন জোন? 

 

জোচন। 
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কমল কচহল, শসচদন আমোট্দর চবট্য়র অনুষ্ঠোট্ন ফ্ো াঁচক চছল, চকন্তু মট্নর মট্ধ্য 

ফ্ো াঁক চছল নো। সবোই সট্ন্দহ কট্র নোনো কথো কইট্ল, বলট্ল, এ চববোহ পোকো হল 

নো। আমোর চকন্তু িয় হল নো; বললোম, শহোক শগ কো াঁচো, আমোট্দর মন েখ্ন শমট্ন 

চনট্য়ট্ছ িখ্ন বোইট্রর গ্রচন্থট্ি ক’ পোক পিল আমোর শদখ্বোর দরকোর শনই। 

বরঞ্চ, িোবলোম এ িোলই হল শে স্বোমী বট্ল েোট্ক চনলোম িো াঁট্ক আট্ষ্টপৃট্ষ্ঠ 

বো াঁচধ্চন। িো াঁর মুব্বক্তর আগল েচদ একটু আলগোই থোট্ক ি থোক নো। মনই েচদ 

শদউট্ল হয়, পুরুট্ির মিট্ক মহোজন খ্োিো কট্র সুদটো আদোয় হট্ি পোট্র, চকন্তু 

আসল ি ডুবল। চকন্তু এ-সব শিোমোট্ক বলো বৃথো, িুচম বুঝট্ব নো। 
 

রোট্জন চুপ কচরয়ো রচহল। কমল কচহল, িখ্ন এই কথোটোই শুধ্ু জোচনচন শে, 

িো াঁর টোকোর শলোিটো এি চছল! জোনট্ল অেিঃ লোিনোর দোয় এিোট্ি পোরিোম। 
 

রোট্জন্দ্র ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এর মোট্ন? 

 

কমল সহসো আপনোট্ক সংবরে কচরয়ো লইল, বচলল, থোক শগ মোট্ন। এ শিোমোর 

শুট্ন কোজ শনই। 
 

চকছুক্ষে সূে ম অস্ত চগয়োট্ছ, ঘট্রর মট্ধ্য বোচহট্র সন্ধ্যো ঘন হইয়ো আচসল। কমল 

আট্লো জ্বোচলয়ো শটচবট্লর একধ্োট্র রোচখ্য়ো চদয়ো স্বস্থোট্ন চফ্চরয়ো আচসয়ো কচহল, 

িো শহোক আমোট্ক ওাঁর বোসোয় একবোর চনট্য় চল। 
 

চক করট্বন চগট্য়? 

 

চনট্জর শচোট্খ্ একবোর শদখ্ট্ি চোই। েচদ প্রট্য়োজন হয় থোকব। নো হয়, শিোমোর 

ওপশর িো াঁর িোর শরট্খ্ আচম চনব্বিে হব। এইজনযই শিোমোট্ক শডট্ক 

পোটঠট্য়চছলোম। িুচম ছোিো এ আর শকউ পোরট্ব নো। িো াঁর প্রচি শলোট্কর চবিৃষ্ণোর 

সীমো শনই। বচলট্ি বচলট্ি শস সহসো বোচিটো বোিোইয়ো চদবোর জনয উটঠয়ো চপছন 

চফ্চরয়ো দো াঁিোইল। 
 

রোট্জন কচহল, শবে চলুন। আচম একটো গোচি শডট্ক আচন শগ। এই বচলয়ো শস 

বোচহর হইয়ো শগল। 
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গোচিট্ি উটঠয়ো বচসয়ো রোট্জন্দ্র বচলল, চেবনোথবোবুর শসবোর িোর আমোট্ক অপ মে 

কট্র আপচন চনব্বিে হট্ি চোন, আচমও চনট্ি পোরিোম। চকন্তু, এখ্োট্ন আমোর 

থোকো চলট্ব নো, েীঘ্রই চট্ল শেট্ি হট্ব। আপচন আর শকোন বযবস্থোর শচষ্টো করুন। 
 

কমল উচিগ্ন হইয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, পুচলট্ে শবোধ্ কচর চপছট্ন শলট্গ অচিষ্ঠ 

কট্রট্ছ? 

 

িোট্দর আত্মীয়িো আমোর অিযোস আট্ছ—শসজট্নয নয়। 
 

কমল হট্রট্ন্দ্রর কথো স্মরে কচরয়ো বচলল, িট্ব আশ্রট্মর এাঁরো বুব্বঝ শিোমোট্ক 

চট্ল শেট্ি বলট্চন? চকন্তু পুচলট্ের িট্য় েো াঁরো এমন আিব্বকি, ঘটো কট্র িো াঁট্দর 

শদট্ের কোট্জ নো নোমোই উচচি। চকন্তু, িোই বট্ল শিোমোট্ক চট্ল শেট্িই বো হট্ব 

শকন? এই আগ্রো েহট্রই এমন শলোক আট্ছ শে স্থোন চদট্ি এিটুকু িয় পোট্ব নো। 
 

রোট্জন্দ্র কচহল, শস শবোধ্ কচর আপচন স্বয়ং। কথোটো শুট্ন রোখ্লোম, সহট্জ িুলব 

নো। চকন্তু এ শদৌরোট্ত্ময িয় পোয় নো। িোরিবট্ষ ম শিমন শলোট্কর সংখ্যো চবরল। 

থোকট্ল শদট্ের সমসযো শঢর সহজ হট্য় শেি। 
 

একটুখ্োচন থোচময়ো বচলল, চকন্তু আমোর েোওয়ো শসজট্নয নয়। আশ্রমট্কও শদোষ 

চদট্ি পোচরট্ন। আর েোরই শহোক, আমোট্ক েোও বলো হট্রনদোর মুট্খ্ আসট্ব নো। 
 

িট্ব েোট্ব শকন? 

 

েোব চনট্জরই জট্নয। শদট্ের কোজ বট্ট, চকন্তু িো াঁট্দর সট্ঙ্গ আমোর মট্িও শমট্ল 

নো, কোট্জর ধ্োরোট্িও শমট্ল নো। শমট্ল শুধ্ু িোলবোসো চদট্য়। হট্রনদোর আচম 

সট্হোদট্রর শচট্য় চপ্রয়, িোর শচট্য়ও আত্মীয়, শকোনকোট্ল এর বযচিক্রম হট্ব নো। 

কমট্লর দুিমোবনো শগল। কচহল, এর শচট্য় আর বি চক আট্ছ রোট্জন? মন 

শেখ্োট্ন চমট্লট্চ, থোক নো শসখ্োট্ন মট্ির অচমল, শহোক নো কোট্জর ধ্োরো চবচিন্ন; 

চক েোয় আট্স িোট্ি? সবোই একই রকম িোবট্ব, একই রকম কোজ করট্ব, িট্বই 

একসট্ঙ্গ বোস করো চলট্ব এ শকন? আর পট্রর মিট্ক েচদ শ্রদ্ধো করট্িই নো 

পোরো শগল ি শস চকট্সর চেেো? মি এবং কম ম দুই-ই বোইট্রর ব্বজচনস রোট্জন, 

মনটোই সিয। অথচ, এট্দরই বি কট্র েচদ িুচম দূট্র চট্ল েোও, শিোমোট্দর শে 

িোলবোসোর বযচিক্রম শনই বলচছট্ল িোট্কই অস্বীকোর করো হয়। শসই শে শকিোট্ব 

শলট্খ্ ছোয়োর জনয কোয়ো িযোগ, এ টঠক িোই হট্ব। 
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রোট্জন কথো কচহল নো, শুধ্ু হোচসল। 
 

হোসট্ল শে? 

 

হোসলোম িখ্ন হোচসচন বট্ল। আপনোর চনট্জর চববোট্হর বযোপোট্র মট্নর 

চমলটোট্কই একমোত্র সিয চস্থর কট্র বোচহযক অনুষ্ঠোট্নর গরচমলটোট্ক চকচু্ছ নো 

বট্ল উচিট্য় চদট্য়চছট্লন। শসটো সিয নয় বট্লই আজ আপনোট্দর সমস্ত অসিয 

হট্য় শগল। 
 

িোর মোট্ন? 

 

রোট্জন্দ্র বচলল, মট্নর চমলনটোট্ক আচম িুচ্ছ কচরট্ন, চকন্তু ওট্কই অচিিীয় 

বট্ল উচ্চ্চঃস্বট্র শঘোষেো করোটোও হট্য়ট্চ আজকোলকোর একটো উচ্চোট্ঙ্গর 

পদ্ধচি। এট্ি ঔদোে ম এবং মহত্ব দুই-ই প্রকোে পোয়, চকন্তু সিয প্রকোে পোয় নো। 

সংসোট্র শেন শুধ্ু শকবল মনটোই আট্ছ, আর িোর বোইট্র সব মোয়ো, সব 

ছোয়োবোব্বজ। এটো িুল। 
 

একটুখ্োচন থোচময়ো কচহল, আপচন চবচিন্ন মিবোদট্ক শ্রদ্ধো করট্ি পোরোটোট্কই 

মস্তবি চেেো বলচছট্লন, চকন্তু সব মপ্রকোর মিট্কই শ্রদ্ধো করট্ি পোট্র শক 

জোট্নন? েোর চনট্জর শকোন মট্ির বোলোই শনই। চেেোর িোরো চবরুদ্ধ-মিট্ক 

চনঃেট্ে উট্পেো করো েোয়, চকন্তু শ্রদ্ধো করো েোয় নো। 
 

কমল অচি চবস্মট্য় চনব মোক্ হইয়ো রচহল। রোট্জন্দ্র বচলট্ি লোচগল, আমোট্দর শস 

নীচি নয়, চমট্থয শ্রদ্ধো চদট্য় আমরো সংসোট্রর সব মনোে কচরট্ন,—বনু্ধ্র হট্লও 

নো—িোট্ক শিট্ঙ্গ গুাঁ চিট্য় চদই। এই আমোট্দর কোজ। 
 

কমল কচহল, এট্কই শিোমরো কোজ বল? 

 

রোট্জন্দ্র কচহল, বচল। হট্ব আমোর মট্নর চমল চনট্য়, মট্ির অচমট্লর বোধ্ো েচদ 

আমোর কম মট্ক প্রচিহি কট্র? আমরো চোই মট্ির ঐকয, কোট্জর ঐকয—ও 

িোবচবলোট্সর মূলয আমোট্দর কোট্ছ শনই। চেবোনী— 

 

কমল আিে ম হইয়ো কচহল, আমোর এ নোমটোও িুচম শুট্নচ? 
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শুট্নচচ। কট্ম মর জগট্ি মোনুট্ষর বযবহোট্রর চমলটোই বি, হৃদয় নয়। হৃদয় থোট্ক 

থোক, অেট্রর চবচোর অেে মোমী করুন, আমোট্দর বযবহোচরক ঐকয নইট্ল চট্ল 

নো। ওই আমোট্দর কটষ্টপোথর—ঐ চদট্য় েোচোই কট্র চনই। বক, দুজট্নর মট্ন চমল 

চদট্য় ি সঙ্গীি সৄটষ্ট হয় নো, বোইট্র িোট্দর সুট্রর চমল নো েচদ থোট্ক। শস শুধ্ু 

শকোলোহল। রোজোর শে বসনযদল েুদ্ধ কট্র, িোট্দর বোইট্রর ঐকযটোই রোজোর 

েব্বক্ত,হৃদয় চনট্য় িো াঁর গরজ শনই। চনয়ট্মর েোসন সংেম,— এই আমোট্দর 

নীচি। এট্ক খ্োট্টো করট্ল হৃদট্য়র শনেোর শখ্োরোক শেোগোট্নো হয়। শস 

উচৃ্ছঙ্খলিোরই নোমোের। 
 

গোট্িোয়োন শরোট্কো শরোট্কো,— চেবোনী, এই িো াঁর বোসো। 
 

সম্মুট্খ্ জীে ম প্রোচীন গহৃ। উিট্য় চনঃেট্ে নোচমট্য় আচসয়ো নীট্চর একটো ঘট্র 

প্রট্বে কচরল। পদেট্ে চেবনোথ শচোখ্ শমচলয়ো চোচহল, চকন্তু দীট্পর স্বল্প শলোট্ক 

শবোধ্ হয় চচচনট্ি পোচরল নো। মুহিূ ম পট্রই শচোখ্ বুব্বজয়ো িন্দ্রোচ্ছন্ন হইয়ো পচিল। 
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সট্ির 

 

চোচরচদট্ক চোচহয়ো কমল স্তি হইয়ো রচহল। ঘট্রর এচক শচহোরো ! এখ্োট্ন শে মোনুষ 

বোস কচরয়ো আট্ছ সহট্জ শেন প্রিযয় হয় নো। শলোট্কর সোিো পোইয়ো সট্িট্রো-

আঠোট্রো বছট্রর একটট চহন্দসু্থোনী শছোকরো আচসয়ো দো াঁিোইল; রোট্জন্দ্র িোহোর 

পচরচয় চদয়ো কচহল, এইটট চেবনোথবোবুর চোকর। পথয বিচর করো শথট্ক ওষুধ্ 

খ্োওয়োট্নো পে মে এরই চডউটট।সূে মোস্ত হট্িই শবোধ্ কচর ঘুমুট্ি শুরু কট্রচছল, 

এখ্ন উট্ঠ আসট্চ। শরোগীর সম্বট্ন্ধ্ শকোন উপট্দে শদবোর থোট্ক ি এট্কই চদন, 

বুঝট্ি পোরট্ব বট্লই মট্ন হয়। শনহোি শবোকো নয়। নোমটো কোল শজট্ন 

চগট্য়চছলোম, চকন্তু িুট্ল শগচছ। চক নোম শর? 

 

ফ্গুয়ো। 
 

আজ ওষুধ্ খ্োইট্য়চছচল? 

 

শছট্লটো বো াঁ হোট্ির দুটো আঙুল শদখ্োইয়ো কচহল, শদো শখ্োরোক চখ্লোয়ো। 
 

আউর কুছ চখ্লোয়ো? 

 

হ,—দুধ্ চি চপলোয়ো। 
 

বহুি আচ্ছো চকয়ো। ওপট্রর পোঞ্জোবীবোবুরো শকউ এট্সচছল? 

 

শছট্লটো েেকোল চচেো কচরয়ো বচলল, েোট্য়দ শদো পহরট্ম একট্ঠো বোবু আয়ো 

রহো। 
 

েোট্য়দ? িখ্ন িুচম চক করচছট্ল বোবো, ঘুমুব্বচ্ছট্ল? 

 

কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, ফ্গুয়ো, শিোর এখ্োট্ন ঝোিুটোিু চকছু আট্ছ? 

 

ফ্গুয়ো ঘোি নোচিয়ো ঝো াঁটো আচনট্ি শগল, রোট্জন্দ্র কচহল, ঝো াঁটো চক করট্বন? 

ওট্ক চপট্শবন নোচক? 

 

কমল গম্ভীর হইয়ো কচহল, এ চক িোমোেোর সময়? মোয়ো- মমিো চক শিোমোর েরীর 

চকছু শনই? 
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আট্গ চছল। ফ্লোড্ আর ফ্যোচমন চরচলট্ফ্ শসগুট্লো চবসজমন চদট্য় এট্সচচ। 
 

ফ্গুয়ো ঝো াঁটো আচনয়ো হোব্বজর কচরল। রোট্জন্দ্র বচলল, আচম চেট্দর জ্বোলোয় মচর, 

শকোথোও শথট্ক দুট্টো শখ্ট্য় আচস শগ। িিেে ঝো াঁটো আর এই শছট্লটোট্ক চনট্য় 

েো পোট্রন করুন, চফ্ট্র এট্স আপনোট্ক বোসোয় শপৌৌঁট্ছ চদট্য় েোব। িয় পোট্বন 

নো, আচম ঘণ্টো-দুট্য়র মট্ধ্যই চফ্রট্বো। এই বচলয়ো শস উেট্রর অট্পেো নো 

কচরয়োই বোচহর হইয়ো শগল। 
 

েহট্রর প্রোেচস্থি এই স্থোনটো অল্পকোল মট্ধ্য চনঃেে ও চনজমন হইয়ো উটঠল। 

েোহোরো উপট্র বোস কট্র িোহোট্দর কলরব ও চলোচট্লর পোট্য়র েে থোচমল। বুঝো 

শগল িোহোরো েেযোশ্রয় কচরয়োট্ছ। চেবনোট্থর সংবোদ লইট্ি শকহ আচসল নো। 

বোচহট্র অন্ধ্কোর রোব্বত্র গিীর হইয়ো আচসট্িট্ছ, শমট্ঝয় কম্বল পোচিয়ো ফ্গুয়ো 

ব্বঝমোইট্িট্ছ, সদর দরজো বন্ধ্ কচরবোর সময় হইয়ো আচসল, এমচন সমট্য় রোস্তোয় 

সোইট্কট্লর ঘণ্টো শুনো শগল এবং পরেট্েই িোর শঠচলয়ো রোট্জন্দ্র প্রট্বে কচরল। 

ইিস্তিঃ দৃটষ্টপোি কচরয়ো এই অল্পকোল মট্ধ্য গটৃ্হর সমস্ত পচরবিমন লেয 

কচরয়ো শস চকছুেে চুপ কচরয়ো দো াঁিোইয়ো রচহল, পট্র, হোট্ির শছোট পুাঁটুচলটো 

পোট্ের টটপট্য়র উপর রোচখ্য়ো চদয়ো কচহল, অনযোনয শমট্য়ট্দর মি আপনোট্ক 

েো শিট্বচছলোম িো নয়। আপনোর পট্র চনিমর করো েোয়। 
 

কমল চনঃেট্ে চফ্চরয়ো চোচহল। রোট্জন্দ্র কচহল, ইচিমট্ধ্য শদখ্চচ, চবছোনোটো 

পে মে বদট্ল শফ্ট্লট্চন। খ্ুাঁট্জ শপট্ি নো হয় বোর করট্লন, চকন্তু ওাঁট্ক িুট্ল 

শেোয়োট্লন চক কট্র? 

 

কমল আট্স্ত আট্স্ত বচলল, জোনট্ল েক্ত নয়। 
 

চকন্তু জোনট্লন চক কট্র? জোনোর ি কথো নয়। 

কমল বচলল, জোনোর কথো চক শকবল শিোমোট্দরই? শছট্লট্বলোয় চো-বোগোট্ন আচম 

অট্নক রুগীর শসবো কট্রচচ। 
 

িোই ি বচল ! এই বচলয়ো শস আর একবোর চোচরচদট্ক চোচহয়ো শদচখ্য়ো কচহল, 

আসবোর সময় সট্ঙ্গ কট্র সোমোনয চকছু খ্োবোর এট্নচচ। কুাঁ ট্জোয় জল আট্ছ শদট্খ্ 

চগট্য়চছলোম। শখ্ট্য় চনন, আচম বসচচ। 
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কমল িোহোর মুট্খ্র পোট্ন চোচহয়ো একটু হোচসল, খ্োবোর কথো ি শিোমোট্ক বচলচন, 

হঠোৎ এ শখ্য়োল হল শকন? 

 

রোট্জন্দ্র বচলল, শখ্য়োল হঠোৎই হল সচিয। চনট্জর েখ্ন শপট িট্র শগল, িখ্ন 

চক জোচন শকন মট্ন হল আপনোরও হয়ি চেট্দ শপট্য় থোকট্ব। আসবোর পট্থ 

শদোকোন শথট্ক চকছু চকট্ন চনট্য় এলোম। শদচর করট্বন নো, বট্স েোন। এই বচলয়ো 

শস চনট্জ চগয়ো জট্লর কুাঁ জোটো িুচলয়ো আচনল। কোট্ছ কলোই-করো একটো গ্লোস 

চছল, কচহল, সবুর করুন, বোইট্র শথট্ক এটো শমট্জ আচন। এই বচলয়ো শসটো হোট্ি 

কচরয়ো চচলয়ো শগল। এ বোচির শকোথোয় চক আট্ছ শস কোলই জোচনয়ো চগয়োচছল। 

চফ্চরয়ো আচসয়ো সন্ধ্োন কচরয়ো একটুকরো সোবোন বোচহর কচরল, কচহল, অট্নক 

ঘো াঁটোঘো াঁটট কট্রট্ছন, একটু সোবধ্োন হওয়ো িোল। আচম জল শঢট্ল চদব্বচ্চ, খ্োবোর 

আট্গ হোিটো ধ্ুট্য় শফ্লুন। 
 

কমট্লর চপিোর কথো মট্ন পচিল। িো াঁহোরও এমচন কথোর মট্ধ্য চবট্েষ রস-কস 

চছল নো, চকন্তু আেচরকিোয় িরো। কচহল, হোি ধ্ুট্ি আপচে শনই, চকন্তু শখ্ট্ি 

পোরব নো িোই। িুচম হয়ি জোন নো শে, আচম চনট্জ শরাঁট্ধ্ খ্োই, আর এই-সব দোমী, 

িোল িোল খ্োবোরও খ্োইট্ন। আমোর জট্নয বযস্ত হবোর আবেযক শনই, অনযোনয 

চদন শেমন হয়, শিমচন বোসোয় চফ্ট্র চগট্য়ই খ্োব। 
 

িো হট্ল আর রোি নো কট্র বোসোট্িই চফ্ট্র চলুন, আপনোট্ক শপৌৌঁট্ছ চদট্য় 

আচসট্গ। 
 

িুচম এখ্োট্নই আবোর চফ্ট্র আসট্ব? 

 

আসব। 
 

কিেে থোকট্ব? 

 

অেিঃ কোল সকোল পে মে। ওপট্রর পোঞ্জোবীট্দর হোট্ি চকছু টোকো চদট্য় শগচছ, 

একটো শমোকোচবলো নো কট্র নিব নো। একটু ক্লোে, িো শহোক। এিটো অেত্ন হট্ব 

িোচবচন। উঠুন, এচদট্ক গোচি পোওয়ো েোট্ব নো, হো াঁটট্ি হট্ব। শফ্রবোর পট্থ 

মুচীট্দর বব্বস্তটো একবোর ঘুট্র আসো দরকোর! দু’বযোটোর মরবোর কথো চছল, শদচখ্ 

িোরো চক করট্ল? 
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কমট্লর আবোর শসই কথোই মট্ন পচিল, এ-শলোকটোর অনুিূচি বচলয়ো শকোন 

বোলোই শনই। অট্নকটো েট্ির মি। চক একটো অজ্ঞোি শপ্ররেো ইহোট্ক বোরংবোর 

কট্ম ম চনেুক্ত কট্র—কম ম কচরয়ো েোয়। চনট্জর জনয নয়, হয়ি শকোন-চকছু আেো 

কচরয়োও নয়। কোজ ইহোর রট্ক্তর মট্ধ্য, সমসি্ শদট্হর মট্ধ্য জলবোয়ুর মিই 

শেন সহজ হইয়ো আট্ছ। অথচ, অট্নযর চবস্মট্য়র অবচধ্ থোট্ক নো, িোট্ব, শকমন 

কচরয়ো এমন হয়। ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আচ্ছো রোট্জন, িুচম চনট্জও ি ডোক্তোর? 

 

ডোক্তোর? নো। ওট্দর ডোক্তোচর-সু্কট্ল সোমোনয চকছুচদন চেেোনবীচে কট্রচছলোম। 
 

িো হট্ল ওট্দর শদখ্ট্চ শক? 

 

েম। 
 

িট্ব িুচম কর চক? 

আচম কচর িো াঁর িদচবর। িো াঁর গুেমুগ্ধ পরম িক্ত আচম। এই বচলয়ো শস কমট্লর 

চবস্ময়-অচিিূি মুট্খ্র প্রচি েেকোল চোচহয়ো থোচকয়ো একটু হোচসল, কচহল, েম 

নয়, চিচন েমরোজ। বচলহোচর িো াঁর প্রচিিোট্ক চেচন রোজো বট্ল এাঁট্ক প্রথট্ম 

অচিবোদন কট্রচছট্লন। রোজোই বট্ট। শেমন দয়ো, শিমচন সুচবট্বচনো। চবশ্ব-

িুবট্ন সৃটষ্টকিমো েচদ শকউ থোট্ক, এ িো াঁর শসরো সৃটষ্ট আচম বোব্বজ শরট্খ্ বলট্ি 

পোচর। 
 

কমল আট্স্ত আট্স্ত ব্বজজ্ঞোসো কচরল, িুচম চক পচরহোস করচ রোট্জন? 

 

এট্কবোট্র নো। শুট্ন সিীেদো মুট্খ্ গম্ভীর কট্র, হট্রনদো রোগ কট্র বট্লন 

আমোট্ক চসচনক্, িো াঁট্দর আশ্রট্ম সকট্ল চমট্ল িো াঁরো কৃচ্ছ্রিো, সংেম, িযোগ ও 

নোনোচবধ্ অদ্িুি কট্ঠোরিোর অস্ত্রেস্ত্র েোচনট্য় েমরোট্জর চবরুট্দ্ধ চবট্দ্রোহ 

শঘোষেো কট্রট্ছন। অিএব, মট্ন কট্রন আচম িো াঁট্দর উপহোস কচর। চকন্তু িো 

কচরট্ন। দুঃখ্ীট্দর পল্লীট্ি িো াঁরো েোন নো, শগট্ল আমোর ধ্োরেো—আমোরই মি 

পরম রোজিক্ত হট্য় উঠট্িন। শ্রদ্ধোবনি-চচট্ে মৃিুযরোজোর গুেগোন করট্িন 

এবং অকলযোে মট্ন কট্র িো াঁট্ক গোল চদট্য় আর শবিোট্িন নো। 
 

কমল কচহল, এই েচদ শিোমোর সচিযকোর মি হয়, শিোমোট্ক চসচনক্ বলোটো চক 

শদোট্ষর? 
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শদোট্ষর চবচোর পট্র হট্ব। েোট্বন একবোর আমোর সট্ঙ্গ মুচীট্দর পোিোয়? 

গিোগিো পট্ি আট্ছ,—আজট্কর ইন্ফ্্লুট্য়ঞ্জো বট্লই শুধ্ু নয়—কট্লরো, 

বসে, শেগ, শে-শকোন একটো উপলে িোট্দর জটুট্লই হল। ওষুধ্ শনই, পচথয 

শনই, শেোবোর চবছোনো শনই, চোপো শদবোর কোপি শনই, মুট্খ্ জল শদবোর শলোক 

শনই,—শদট্খ্ হঠোৎ ঘোবট্ি শেট্ি হয় এর চকনোরো আট্ছ শকোথোয়? িখ্চন কূল 

শদখ্ট্ি পোই, চচেো দূর হয়, মট্ন মট্ন বচল িয় শনই, ওট্র িয় শনই,— সমসযো 

েিই গুরুির শহোক, সমোধ্োন করবোর িোর েো াঁর হোট্ি চিচন এট্লন বট্ল। অনযোনয 

শদট্ের অনযোনয বযবস্থো, চকন্তু আমোট্দর এ শদব-িূচমর সমস্ত িোর চনট্য়ট্ছন 

এট্কবোট্র রোজোর রোজো স্বয়ং। এক চহট্সট্ব আমরো শঢর শবেী শসৌিোগযবোন্। 

চকন্তু শকোথো শথট্ক চক-সব কথো এট্স পিল। চলুন, রোি হট্য় েোট্চ্ছ। অট্নকটো 

পথ হো াঁটট্ি হট্ব। 
 

চকন্তু শিোমোট্ক ি আবোর এই পথটো শহাঁট্টই চফ্রট্ি হট্ব? 

 

িো হট্ব। 
 

শিোমোর মুচীট্দর পোিো কি দূট্র? 

 

কোট্ছই। অথ মোৎ এখ্োন শথট্ক মোইল-খ্োট্নট্কর মট্ধ্য। 
 

িো হট্ল শিোমোর পো-গোচি কট্র ঘুট্র এট্সো শগ,—আচম বসচচ। 
 

রোট্জন চবস্ময়োপন্ন হইয়ো কচহল, শস চক কথো! আপনোর শে দুচদন খ্োওয়ো হয়চন। 
 

শক চদট্ল শিোমোট্ক এ খ্বর? 

 

ওই শে শখ্য়োট্লর কথো হব্বচ্ছল, িোই। চকন্তু খ্বরটো আচম চনট্জই সংগ্রহ কট্রচচ। 

আসবোর সমট্য় আপনোর রোন্নোঘরটো একবোর উাঁচক শমট্র এট্সচছলোম, রোন্নো িোি 

মজদু, পোত্রটটর শচহোরো শদখ্ট্ল সট্ন্দহ থোট্ক নো শে শস গি রোব্বত্রর বযোপোর। 

অথ মোৎ চদন-দুই চট্লট্চ চনছক উপবোস। অিএব, হয় চলুন, নো হয় েো এট্নচচ 

আহোর করুন। আজ স্বপোট্কর অজহুোি অচ্বধ্। 
 

অচ্বধ্? কমল একটু হোচসয়ো কচহল,—চকন্তু আমোর জট্নয শিোমোর এি মোথোবযথো 

শকন? 
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িো জোচনট্ন। কোরে চনট্জই অনুসন্ধ্োন করচচ, সংবোদ শপট্ল আপনোট্ক জোনোব। 

কমল চকছুেে ধ্চরয়ো চক িোচবল, িোহোর পট্র কচহল, জোচনট্য়ো, লজ্জো কট্রো নো। 

পুনরোয় চকছুেে শমৌন থোচকয়ো বচলল, রোট্জন, শিোমোর আশ্রট্মর দোদোরো 

শিোমোট্ক অল্পই চচট্নট্ছন, িোই িো াঁরো শিোমোট্ক উপদ্রব মট্ন কট্রন। চকন্তু আচম 

শিোমোট্ক চচচন। সুিরোং আমোট্কও চচট্ন রোখ্ো শিোমোর দরকোর। অথচ, িোর 

জট্নয সময় চোই, শস পচরচয় কথো-কোটোকোটট কট্র হট্ব নো। একটুখ্োচন চস্থর 

থোচকয়ো পুনরোয় কচহল, আচম চনট্জ শরাঁট্ধ্ খ্োই, একট্বলো খ্োই, অচিদচরট্দ্রর েো 

আহোর,—শসই একমুট্ঠো িোি-ডোল। চকন্তু এ আমোর ব্রি নয়, িোই িঙ্গ করট্িও 

পোচর। চকন্তু চদন-দুই খ্োইচন বট্লই চনয়ম লঙ্ঘন আচম করব নো। শিোমোর 

শস্নহটুকু আচম িুলব নো, চকন্তু কথো রোখ্ট্িও শিোমোর পোরব নো রোট্জন। িোই বট্ল 

রোগ কট্রো নো শেন। 
 

নো। 
 

চক িোবচ বল ি? 

 

িোবচচ, পচরচয়-পট্ত্রর িূচমকো অংেটুকু মন্দ হল নো। আচম শদখ্চচ, সহট্জ 

িুলট্ি পোরব নো। 
 

সহট্জ িুলট্িই বো আচম শিোমোট্ক শদট্বো শকন? এই বচলয়ো কমল হঠোৎ হোচসয়ো 

শফ্চলল। কচহল, চকন্তু আর শদচর কট্রো নো, েোও। েি েীঘ্র পোর চফ্ট্র এস। ঐ 

বি আরোম-শচৌচকটোয় একটো কম্বল শপট্ি রোখ্ব—দ’ুচোর ঘণ্টো ঘুট্মোবোর পট্র 

েখ্ন সকোল হট্ব, িখ্ন আমরো বোসোয় চট্ল েোব, শকমন? 

 

রোট্জন্দ্র মোথো নোচিয়ো কচহল, আচ্ছো। শিট্বচছলোম রোব্বত্রটো শবোধ্ হয় আমোট্ক 

আজও শজট্গ কোটোট্ি হট্ব। চকন্তু ছুটট মঞ্জরু হট্য় শগল, স্বোমীর শুশূ্রষোর িোর 

চনট্জর হোট্িই চনট্লন। িোলই। চফ্রট্ি শবোধ্ কচর আমোর শদচর হট্ব নো, চকন্তু 

ইচিমট্ধ্য ঘুচমট্য় পিট্বন নো শেন। 
 

কমল বচলল, নো। চকন্তু, এই শলোকটট শে আমোর স্বোমী এ খ্বর শিোমোট্ক চদট্ল 

শক? এখ্োনকোর িদ্রট্লোট্করো শবোধ্ কচর? শে-ই চদট্য় থোক, শস িোমোেো কট্রট্ছ। 

চবশ্বোস নো হয়, একচদন এাঁট্ক ব্বজট্জ্ঞস করট্লই খ্বর পোট্ব। 
 

রোট্জন্দ্র শকোন কথো কচহল নো। চনঃেট্ে বোচহর হইয়ো শগল। 
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চেবনোথ টঠক শেন এই জনযই অট্পেো কচরয়ো চছল। পোে চফ্চরয়ো শচোখ্ শমচলয়ো 

চোচহল, ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এই শলোকটট শক? 

 

শুচনয়ো কমল চমচকি হইল। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, জিিোর চচহ্নমোত্র নোই। শচোট্খ্র 

চোহচনট্ি িখ্ট্নো অল্প একটুখ্োচন শঘোর আট্ছ বট্ট, চকন্তু মুট্খ্র শচহোরো প্রোয় 

স্বোিোচবক। অসমোপ্ত চনদ্রো িোচঙ্গয়ো জোচগয়ো উটঠট্ল শেমন একটু আচ্ছন্ন িোব 

থোট্ক িোহোর অচধ্ক নয়। এিবি শরোট্গর এি সহট্জ ও এি েীঘ্র শে সমোচপ্ত 

ঘটটয়োট্ছ, কমল হঠোৎ িোহো চবশ্বোস কচরট্ি পোচরল নো। িোই উের চদট্ি িোহোর 

চবলম্ব হইল। চেবনোথ আবোর প্রশ্ন কচরল, এ শলোকটট শক চেবোনী? শিোমোট্ক সট্ঙ্গ 

কট্র ইচনই এট্নট্ছন? 

 

হো াঁ। আমোট্কও এট্নট্ছন এবং শিোমোট্কও সট্ঙ্গ কট্র চেচন কোল শরট্খ্ চগট্য়ট্ছন 

চিচন। নোম? 

 

রোট্জন্দ্র। 
 

শিোমরো দু’জট্ন চক এখ্ন এক বোচিট্ি থোট্কো? 

 

শসই শচষ্টোই ি করচচ। েচদ থোট্কন আমোর িোগয। 
 

হুাঁ । ওট্ক এখ্োট্ন এট্নছ শকন? আমোট্ক শদখ্োট্ি? 

 

কমল এ প্রট্শ্নর জবোব চদল নো। চেবনোথও আর শকোন প্রশ্ন কচরল নো, শচোখ্ 

বুব্বজয়ো পচিয়ো রচহল। বহুেে চনঃেট্ে কোটোর পট্র চেবনোথ ব্বজজ্ঞোসো কচরল, 

আমোর সট্ঙ্গ শিোমোর আর শকোন সম্বন্ধ্ শনই এ কথো িুচম কোর মুট্খ্ শুনট্ল? 

আচম বট্লচচ, এই চক শলোট্করো বট্ল নোচক? 

কমল ইহোর জবোব চদল নো, চকন্তু এবোর শস চনট্জই প্রশ্ন কচরল, আমোট্ক শে িুচম 

চবট্য় করচন শস আচম নো চবশ্বোস কট্র থোচক, িুচম ি করট্ি? চট্ল আসবোর সময় 

এ কথোটো বট্ল এট্ল নো শকন? শিোমোট্ক আটকোট্ি পোচর, শকাঁ ট্দট্কট্ট মোথো খ্ুাঁট্ি 

অনথ ম ঘটোট্ি পোচর, এই চক িুচম শিট্বচছট্ল? এ শে আমোর স্বিোব নয়, শস ি িোল 

কট্রই জোনট্ি? িট্ব, শকন করচন িো? 
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চেবনোথ কট্য়কমুহিূ ম নীরট্ব থোচকয়ো বচলল, কোট্জর ঝঞ্ঝোট্ট, বযবসোর খ্োচিট্র 

চদনকিক একটো আলোদো বোসো করট্লই চক িযোগ করো হয়? আচম ি 

শিট্বচছলোম— 

 

চেবনোট্থর মুট্খ্র কথো অসমোপ্ত রচহয়ো শগল। কমল থোমোইয়ো চদয়ো বচলল, থোক 

থোক, ও আচম জোনট্ি চোইচন। চকন্তু বচলয়ো শফ্চলয়োই শস চনট্জর উট্েজনোয় 

চনট্জই লজ্জো পোইল। চকছুেে নীরট্ব থোচকয়ো আপনোট্ক েোে কচরয়ো লইয়ো 

অবট্েট্ষ ব্বজজ্ঞোসো কচরল, শিোমোর চক সচিযই অসুখ্ কট্রচছল? 

 

সচিয নো ি চক? 

 

সচিযই েচদ এই, আমোর ওখ্োট্ন নো চগট্য় আশুবোবুর বোচিট্ি শগট্ল চকট্সর 

জট্নয? শিোমোর একটো কোজ আমোট্ক বযথো চদট্য়ট্ছ, চকন্তু অনযটো আমোট্ক 

অপমোট্নর একট্েষ কট্রট্ছ। আচম দুঃখ্ শপট্য়চচ শুট্ন িুচম মট্ন মট্ন হোসট্ব 

জোচন, চকন্তু এই জোনোটোই আমোর সোন্ত্বনো। িুচম এি শছোট বট্লই শকবল চনট্জর 

দুঃখ্ আচম সইট্ি পোরলোম, নইট্ল পোরিোম নো। 
 

চেবনোথ চুপ কচরয়ো রচহল; কমল িোহোর মুট্খ্র প্রচি চনচন মট্মট্ষ চোচহয়ো কচহল, 

জোন িুচম, আমোর সব সইল, চকন্তু শিোমোট্ক বোচি শথট্ক বোর কট্র শদওয়োটো 

আমোর সইল নো, িোই এট্সচছলোম শিোমোট্ক শসবো করট্ি, শিোমোর মন শিোলোট্ি 

আচসচন। 
 

চেবনোথ ধ্ীট্র ধ্ীট্র কচহল, শিোমোর এই দয়োর জনয আচম কৃিজ্ঞ চেবোনী। 
 

কমল কচহল, িুচম আমোট্ক চেবোনী বট্ল শডট্কো নো, কমল বট্ল শডট্কো। 
 

শকন? 

 

শুনট্ল আমোর ঘৃেো শবোধ্ হয়, িোই। 
 

চকন্তু একচদন ি িুচম এই নোমটটই সবট্চট্য় িোলবোসট্ি! এই বচলয়ো শস ধ্ীট্র 

ধ্ীট্র কমট্লর হোিখ্োচন লইয়ো চনট্জর হোট্ির মট্ধ্য গ্রহে কচরল। কমল চুপ 

কচরয়ো রচহল। চনট্জর হোি লইয়ো টোনোটোচন কচরট্িও কুণ্ঠো শবোধ্ হইল। 
 

চুপ কট্র রইট্ল, উের চদট্ল নো শে বি? 
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কমল শিমচনই চনব মোক হইয়ো রচহল। 
 

চক িোবচ বল ি চেবোনী? 

 

চক িোবচচ জোন? িোবচচ, মোনুষ কি বি পোষণ্ড হট্ল িট্ব এ কথো মট্ন কট্র 

চদট্ি পোট্র। 
 

চেবনোট্থর শচোখ্ ছলছল কচরট্ি লোচগল, বচলল, পোষণ্ড আচম নই চেবোনী। 

একচদন শিোমোর িুল িুচম চনট্জই জোনট্ি পোরট্ব, শসচদন শিোমোর পচরিোট্পর 

সীমো থোকট্ব নো। শকন শে একটো আলোদো বোসো িোিো কট্রচছ—চকন্তু আলোদো 

বোসো িোিো করোর কোরে ি আচম একবোরও ব্বজট্জ্ঞসো কচরচন? আচম শুধ্ু 

এইটুকুই জোনট্ি শচট্য়চছলোম, এ কথো আমোট্ক িুচম জোচনট্য় আসচন শকন? 

শিোমোট্ক একচদট্নর জট্নযও আচম ধ্ট্র রোখ্িোম নো।। 

চেবনোট্থর শচোখ্ চদয়ো জল গিোইয়ো পচিল, কচহল, জোনোট্ি আমোর সোহস হয়চন 

চেবোনী। 
 

শকন? 

 

চেবনোথ জোমোর হোিোয় শচোখ্ মুচছয়ো বচলল, এট্ক টোকোর টোনোটোচন, িোট্ি 

প্রিযহই বোইট্র শেট্ি হট্ি লোগল—পোথর চকনট্ি, চোলোন চদট্ি, শস্টেট্নর 

কোট্ছ একটো চকছু— 

 

কমল চবছোনো হইট্ি উটঠয়ো আচসয়ো দূট্র একটো শচৌচকট্ি বচসল, কচহল, আমোর 

চনট্জর জট্নয আর দুঃখ্ হয় নো, হয় আর একজট্নর জট্নয। চকন্তু আজ শিোমোর 

জট্নযও দুঃখ্ হট্চ্চ চেবনোথবোবু— 

 

অট্নকচদট্নর পট্র আবোর শস এই প্রথম িোহোট্ক নোম ধ্চরয়ো ডোচকল। কচহল, 

দযোখ্, চনছক বঞ্চনোট্কই মূলধ্ন কট্র সংসোট্র বোচেজয করো েোয় নো। আমোর 

সট্ঙ্গ হয়ি শিোমোর আর শদখ্ো হট্ব নো, চকন্তু আমোট্ক শিোমোট্ক মট্ন পিট্ব। েো 

হবোর িো ি হট্য় শগট্ছ, শস আর চফ্রট্ব নো, চকন্তু িচবষযট্ি জীবনটোট্ক আর 

একচদক শথট্ক শদখ্বোর শচষ্টো কট্রো, হয়ি সুখ্ী হট্িও পোরট্ব। লক্ষ্মীটট, িুট্লো 

নো। শিোমোর িোল শহোক, িুচম িোল থোট্কো, এ আচম আজও সচিয সচিযই চোই। 
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কমল কট্ষ্ট অশ্রু সংবরে কচরল। আশুবোবু শে শকন িোহোট্ক সরোইয়ো চদট্লন, 

চক শে িোহোর েথোথ ম শহিু, এি কথোর পট্রও শস এিবি আঘোি চেবনোথট্ক চদট্ি 

পোচরল নো। 
 

বোচহট্র পো-গোচির ঘণ্টোর েে শুনো শগল। চেবনোথ শকোন কথো নো কচহয়ো পুনব মোর 

পোে চফ্চরয়ো শুইল। 
 

ঘট্র ঢুচকয়ো রোট্জন্দ্র চোপো-গলোয় কচহল, এই শে সচিযই শজট্গ আট্ছন শদখ্চচ! 

রুগী শকমন? ওষুধ্-টষুধ্ আর খ্োওয়োট্লন? 

কমল ঘোি নোচিয়ো বচলল, নো, আর চকছু খ্োওয়োই চন। 
 

রোট্জন্দ্র অঙু্গচল-সট্কট্ি কচহল, চুপ। ঘুম শিট্ঙ্গ েোট্ব, শসটো িোল নো। 
 

নো। চকন্তু শিোমোর মুচীরো করট্ল চক? 

 

িোরো শলোক িোল, কথো শরট্খ্ট্চ। আমোর েোবোর আট্গই েমরোট্জর মচহষ এট্স 

আত্মোদুট্টো চনট্য় শগট্ছ, সকোট্ল ধ্ি-দুট্টো িোট্দর চমউচনচসপযোচলটটর মচহট্ষর 

হোবোলো কট্র চদট্ি পোরট্লই খ্োলোস। আরও শগোটো-আট্ষ্টক শুষট্চ, কোল একবোর 

শদচখ্ট্য় আনব। আেো কচর প্রচুর জ্ঞোনলোি করট্বন। চকন্তু আরোম-শচৌচকর 

ওপর আমোর কম্বট্লর চবছোনো বক? 

িুট্ল শগট্ছন? 

 

কমল চবছোনো পোচিয়ো চদল। আঃ—বো াঁচলোম, বচলয়ো দীঘ মশ্বোস শফ্চলয়ো হোিট্লর 

উপর দুই পো ছিোইয়ো চদয়ো রোট্জন শুইয়ো পচিল। কচহল, ছুট্টোছুটটট্ি শঘট্ম 

শগচছ, একটো পোখ্ো-টোখ্ো আট্ছ নোচক? 

 

কমল পোখ্ো হোট্ি কচরয়ো শচৌচকটো িোর চেয়ট্রর কোট্ছ টোচনয়ো আচনয়ো বচলল, 

আচম বোিোস করচচ, িুচম ঘুট্মোও। রুগীর জট্নয দুব্বিেোর কোরে শনই, চিচন িোল 

আট্ছন। 
 

বোঃ—সবচদট্কই সুখ্বর। এই বচলয়ো শস শচোখ্ বুব্বজল। 
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আঠোর 

 

ইন্ ফ্্লুট্য়ঞ্জো এট্দট্ে সমূ্পে ম নূিন বযোচধ্ নট্হ, ‘শডঙু্গ’ বচলয়ো মোনুট্ষ কিকটো 

অবজ্ঞো ও উপহোট্সর চট্েই শদচখ্ি। চদন দুই-চিন দুঃখ্ শদওয়ো চিন্ন ইহোর আর 

শকোন গিীর উট্দ্দেয নোই, ইহোই চছল শলোট্কর ধ্োরেো। চকন্তু সহসো এমন দুচন মবোর 

মহোমোরীরূট্পও শস শে শদখ্ো চদট্ি পোট্র এ শকহ কল্পনোও কচরি নো। সুিরোং 

এবোর অকস্মোৎ ইহোর অপচরট্ময় েব্বক্তর সুচনব্বিি কট্ঠোরিোয় প্রথমটো শলোট্ক 

হিবুব্বদ্ধ হইল, িোহোর পট্রই শে শেখ্োট্ন পোচরল পলোইট্ি শুরু কচরল। আত্মীয়-

পট্র চবট্েষ প্রট্িদ রচহল নো; শরোট্গ শুশূ্রষো কচরট্ব চক, মৃিুযকোট্ল মুট্খ্ জল 

চদবোর শলোকও অট্নট্কর িোট্গয জটুটল নো। েহর ও পল্লী সব মত্র একই দেো, 

আগ্রোর অদৃট্ষ্টও ইহোর অনযথো ঘটটল নো,—এই সমৃদ্ধ জনবহুল প্রোচীন নগরীর 

মূচিম শেন চদন-কট্য়ট্কর মট্ধ্যই এট্কবোট্র বদলোইয়ো শগল। সু্কল-কট্লজ বন্ধ্, 

হোট্ট-বোজোট্র শদোকোট্নর কবোট অবরুদ্ধ, নদীিীর েূনযপ্রোয়, শুধ্ু চহন্দ ু ও 

মুসলমোন েব-বোহট্কর েকোকুল ত্রস্ত পদট্েপ বযচিট্রট্ক রোজপথ চনঃেে 

জনহীন। শে-শকোনচদট্ক চোচহট্লই মট্ন হয় শুধ্ু শকবল মোনুষ-জনই নয়, 

গোছপোলো, বোচি-ঘর-িোট্রর শচহোরো পে মে শেন িট্য় চববে ম হইয়ো উটঠয়োট্ছ। 

এমচন েখ্ন েহট্রর অবস্থো, িখ্ন চচেো, দুঃখ্ ও শেোট্কর দোহট্ন অট্নট্কর 

সট্ঙ্গই অট্নট্কর একটো রফ্ো হইয়ো শগট্ছ। শচষ্টো কচরয়ো, আট্লোচনো কচরয়ো, 

মধ্যস্থ মোচনয়ো নয়—শেন আপচনই হইয়োট্ছ। আজও েোহোরো বো াঁচচয়ো আট্ছ, 

এখ্নও ধ্রোপৃষ্ঠ হইট্ি চবলুপ্ত হয় নোই, িোহোরো সকট্লই শেন সকট্লর 

পরমোত্মীয়; বহুচদন ধ্চরয়ো শেখ্োট্ন বোকযোলোপ বন্ধ্ চছল, সহসো পট্থ শদখ্ো হইট্ি 

উিট্য়র শচোট্খ্ই জল ছলছল কচরয়ো আচসয়োট্ছ—কোহোরও িোই, কোহোরও পুত্র-

কনযো, কোহোরও বো স্ত্রী ইচিমট্ধ্যই মচরয়োট্ছ—রোগ কচরয়ো মুখ্ চফ্রোইবোর মি 

শজোর আর মট্ন নোই,—কখ্নও কথো হইয়োট্ছ, কখ্নও িোহোও হয় নোই—

চনঃেট্ে পরস্পট্রর কলযোে-কোমনো কচরয়ো চবদোয় লইয়োট্ছ। 
 

মুচীট্দর পোিোয় শলোক আর শবেী নোই। েি বো মচরয়োট্ছ, িি বো পলোইয়োট্ছ। 

অবচেষ্টট্দর জনয রোট্জন একোই েট্থষ্ট। িোহোট্দর গচি-মুব্বক্তর িোর শস-ই গ্রহে 

কচরয়োট্ছ। সহকোচরেী চহসোট্ব কমল শেোগ চদট্ি আচসয়োচছল। শছট্লবয়ট্স চো-

বোগোট্ন শস পীচিি কুলীট্দর শসবো কচরয়োচছল, শসই চছল িোর িরসো। চকন্তু চদন 

দুই-চিট্নই বুব্বঝল শস সম্বল এখ্োট্ন চট্ল নো। মুচীট্দর শস চক অবস্থো ! িোষোয় 

বে মনো কচরয়ো চববরে চদট্ি েোওয়ো বৃথো। কুটীট্র পো শদওয়ো অবচধ্ সব মোট্ঙ্গ কো াঁটো 
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চদয়ো উটঠি, শকোথোও বচসবোর দো াঁিোইবোর স্থোন নোই, এবং আবজমনো শে চকরূপ 

িয়োবহ হইয়ো উটঠট্ি পোট্র এখ্োট্ন আচসবোর পূট্ব ম কমল জোচনি নো। অথচ, এই 

সকট্লরই মোঝখ্োট্ন অহরহ থোচকয়ো আপনোট্ক সোবধ্োট্ন রোচখ্য়ো চক কচরয়ো শে 

শরোগীর শসবো করো সম্ভব এ কল্পনো শস মট্ন স্থোন চদট্িও পোচরল নো। অট্নক দপ ম 

কচরয়ো শস রোট্জট্নর সট্ঙ্গ আচসয়োচছল, দুঃসোহচসকিোয় শস কোহোরও নূযন নয়, 

জগট্ি শকোনচকছুট্কই শস িয় কট্র নো, মৃিুযট্কও নো। 

চনিোে চমথযো শস বট্ল নোই, চকন্তু আচসয়ো বুব্বঝল, ইহোরও সীমো আট্ছ। চদন-

কট্য়ট্কই িট্য় িোহোর শদট্হর রক্ত শুকোইয়ো উটঠবোর উপক্রম কচরল। িথোচপ 

সমূ্পে ম শদউচলয়ো হইয়ো ঘট্র চফ্চরবোর প্রোক্কোট্ল রোট্জন্দ্র িোহোট্ক আশ্বোস চদয়ো 

বোর বোর বচলট্ি লোচগল, এমন চনিীকিো আচম জট্ি শদচখ্চন। আসল ঝট্ির 

মুখ্টোই আপচন সোমট্ল চদট্য় শগট্লন ! চকন্তু আর আবেযক শনই,—আপচন চদন 

কিক বোসোয় চগট্য় চবশ্রোম করুন শগ। এট্দর েো কট্র শগট্লন শস ঋে এরো 

জীবট্ন শুধ্ট্ি পোরট্ব নো। 
 

আর িুচম? 

 

রোট্জন বচলল, এই ক’টোট্ক েোত্রো কচরট্য় চদট্য় আচমও পোলোব। নইট্ল চক মরব 

বলট্ি চোন? 

 

কমল জবোব খ্ুাঁব্বজয়ো পোইল নো, েেকোল চোচহয়ো থোচকয়ো চনঃেট্ে চচলয়ো 

আচসল। চকন্তু িোই বচলয়ো এমন নয় শে শস এ কয়চদন এট্কবোট্র বোসোয় আচসট্ি 

পোট্র নোই। রো াঁচধ্য়ো সট্ঙ্গ কচরয়ো খ্োবোর লইয়ো েোইট্ি প্রিযহ একবোর কচরয়ো 

িোহোট্ক বোসোয় আচসট্িই হইি। চকন্তু আজ আর শসই িয়োনক জোয়গোয় 

চফ্চরট্ি হইট্ব নো মট্ন কচরয়ো একচদট্ক শেমন স্বব্বস্ত অনুিব কচরল, আর 

একচদট্ক শিমচন অবযক্ত উট্িট্গ িোহোর সমস্ত মন পূে ম হইয়ো রচহল। কমল 

রোট্জন্দ্রর খ্োবোর কথোটো ব্বজজ্ঞোসো কচরয়ো আচসট্ি িুচলয়োচছল। চকন্তু এই ি্রুটট 

েিই শহোক, শেখ্োট্ন িোহোট্ক শস শফ্চলয়ো রোচখ্য়ো আচসল িোহোর সমিুলয চকছুই 

িোহোর মট্ন পচিল নো। 
 

সু্কল-কট্লজ বন্ধ্ হওয়োর সময় হইট্ি হট্রন্দ্রর ব্রহ্মচে মোশ্রমও বন্ধ্ হইয়োট্ছ। 
 

ব্রহ্মচোরী-বোলকচদগট্ক শকোন চনরোপদ স্থোট্ন শপৌৌঁছোইয়ো চদয়ো িোহোট্দর 

িত্ত্বোবধ্োট্নর িোর লইয়ো সিীে সট্ঙ্গ চগয়োট্ছ। হট্রন চনট্জ েোইট্ি পোট্র নোই 
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অচবনোট্ের অসুট্খ্র জনয। আজ শস আচসয়ো উপচস্থি হইল। নমস্কোর কচরয়ো 

কচহল, পো াঁচ-ছ’ চদন শরোজ আসচচ, আপনোট্ক ধ্রট্ি পোচরট্ন। শকোথোয় চছট্লন? 

 

কমল মুচীট্দর পল্লীর নোম কচরট্ল হট্রন্দ্র অচিেয় চবব্বস্মি হইয়ো কচহল, 

শেখ্োট্ন? শসখ্োট্ন ি িয়োনক শলোক মরট্চ শুনট্ি পোই। এ মিলব আপনোট্ক 

চদট্ল শক? শে-ই চদট্য় থোক কোজটো িোল কট্রচন। 
 

শকন? 

 

শকন চক? শসখ্োট্ন েোওয়ো মোট্ন ি প্রোয় আত্মহিযো করো। বরঞ্চ, আমরো ি 

শিট্বচছলোম চেবনোথবোবু আগ্রো শথট্ক চট্ল েোবোর পট্র আপচনও চনিয় অনযত্র 

শগট্ছন। অবেয চদন কট্য়ট্কর জট্নয—নইট্ল বোসোটো শরট্খ্ শেট্িন নো,—আচ্ছো 

রোট্জট্নর খ্বর চকছু জোট্নন? শস চক েহট্র আট্ছ, নো আর শকোথোও চট্ল শগট্ছ? 

হঠোৎ এমন ডুব শমট্রট্ছ শে শকোন সন্ধ্োন পোবোর শজো শনই। 
 

িো াঁট্ক চক আপনোর চবট্েষ প্রট্য়োজন? 

 

নো, প্রট্য়োজন বলট্ি সচরোচর শলোট্ক েো শবোট্ঝ িো শনই। িবুও প্রট্য়োজনই বট্ট। 

কোরে আচমও েচদ িোর শখ্ো াঁজ শনওয়ো বন্ধ্ কচর ি একো পুচলে ছোিো আর িোর 

আত্মীয় থোট্ক নো। আমোর চবশ্বোস আপচন জোট্নন শস শকোথোয় আট্ছ। 
 

কমল বচলল, জোচন। চকন্তু আপনোট্ক জোচনট্য় লোি শনই। বোচি শথট্ক েোট্ক 

িোচিট্য় চদট্য়ট্ছন শবচরট্য় চগট্য় শস শকোথোয় আট্ছ সন্ধ্োন শনওয়ো শুধ্ু অনযোয় 

শকৌিূহল। 
 

হট্রন্দ্র েেকোল চুপ কচরয়ো থোচকয়ো কচহল, চকন্তু শস আমোর বোচি নয়, আমোট্দর 

আশ্রম 

শসখ্োট্ন স্থোন চদট্ি িোট্ক পোচরচন, চকন্তু িোই বট্ল শস নোচলে আর একজট্নর 

মুখ্ শথট্কও আমোর সয় নো। শবে, আচম চললোম। িোট্ক পূট্ব মও অট্নকবোর খ্ুাঁট্জ 

বোর কট্রচচ, এবোরও বোর করট্ি পোরব, আপচন শঢট্ক রোখ্ট্ি পোরট্বন নো। 
 

িোহোর কথো শুচনয়ো কমল হোচসয়ো কচহল, িো াঁট্ক শঢট্ক শে রোখ্ব হট্রনবোবু, 

রোখ্ট্ি পোরট্ল চক আমোর দুঃখ্ ঘুচট্ব আপচন মট্ন কট্রন? 
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হট্রন চনট্জও হোচসল, চকন্তু শস হোচসর আট্েপোট্ে অট্নকখ্োচন ফ্ো াঁক রচহল। 

কচহল, আচম ছোিো এ প্রট্শ্নর জবোব শদবোর শলোক আগ্রোয় অট্নট্ক আট্ছন। িো াঁরো 

চক বলট্বন জোট্নন? বলট্বন, কমল, মোনুট্ষর দুঃখ্ ি একটোই নয়, বহুপ্রকোট্রর। 

িোর প্রকৃচিও আলোদো, শঘোচোবোর পন্থোও চবচিন্ন। সুিরোং িো াঁট্দর সট্ঙ্গ েচদ 

সোেোৎ হয়, আট্লোচনোর িোরো একটো শমোকোচবলো কট্র শনট্বন। এই বচলয়ো শস 

একটুখ্োচন থোচময়ো কচহল, চকন্তু আসট্লই আপনোর িুল হট্চ্চ। আচম শস দট্লর 

নই। অেথো উিযক্ত করট্ি আচম আচসচন, কোরে, সংসোট্র েি শলোট্ক 

আপনোট্ক েথোথ ম শ্রদ্ধো কট্র আচম িোট্দরই একজন। 
 

কমল িোহোর মুট্খ্র চদট্ক চোচহয়ো থোচকয়ো ধ্ীট্র ধ্ীট্র ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আমোট্ক 

েথোথ ম শ্রদ্ধো কট্রন আপচন শকোন্ নীচিট্ি? আমোর মি বো আচরে শকোনটোর 

সট্ঙ্গই ি আপনোট্দর চমল শনই। 
 

হট্রন্দ্র িৎেেোৎ উের চদল, নো, শনই। চকন্তু িবুও গিীর শ্রদ্ধো কচর। আর এই 

আিে ম কথোটোই আচম চনট্জট্ক চনট্জ বোরংবোর ব্বজট্জ্ঞসো কচর। 
 

শকোন উের পোন নো? 

 

নো। চকন্তু িরসো হয় একচদন চনিয় পোব। একটুখ্োচন থোচময়ো কচহল, আপনোর 

ইচিহোস কিক আপনোর চনট্জর মুখ্ শথট্কও শুট্নচচ, কিক অব্বজিবোবুর 

কোট্ছ শুট্নচচ,—িোট্লো কথো, জোট্নন শবোধ্ হয় চিচন এখ্ন আমোট্দর আশ্রট্ম 

চগট্য় আট্ছন? 

 

কমল ঘোি নোচিয়ো বচলল, এ সংবোদ ি আট্গই চদট্য়ট্ছন। 
 

হট্রন বচলল, আপনোর জীবন-ইচিহোট্সর চবচচত্র অধ্যোয়গুচল এমন অকুণ্ঠ 

ঋজিুোয় সুমুট্খ্ এট্স দো াঁিোল শে িোর চবরুট্দ্ধ সরোসচর রোয় চদট্ি িয় হয়। 

এিকোল েো-চকছু মন্দ বট্ল চবশ্বোস করট্ি চেট্খ্চচ, আপনোর জীবনটো শেন িোর 

প্রচিবোট্দ মোমলো রুজ ুকট্রট্ছ। এর চবচোরক শকোথোয় চমলট্ব, কট্ব চমলট্ব, িোর 

ফ্লই বো চক হট্ব চকছুই জোচনট্ন, চকন্তু এমন কট্র শে চনিমট্য় এট্লো, অবগুণ্ঠট্নর 

শকোন প্রট্য়োজনই শে অনুিব করট্ল নো, িোট্ক শ্রদ্ধো নো কট্রই বো পোরো েোয় চক 

কট্র? 
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কমল বচলল, চনিমট্য় এট্স দো াঁিোট্নোটোই চক একটো বি কোজ নোচক? দু-

কোনকোটোর গল্প শেোট্নন চন? িোরো পট্থর মোঝখ্োন চদট্য় চট্ল। আপচন শদট্খ্ন 

চন, চকন্তু আচম চো-বোগোট্নর সোট্হবট্দর শদট্খ্চচ। িোট্দর চনিময়, চনঃসট্কোচ 

শবহোয়োপনো জগট্ির শকোন লজ্জোট্কই আমল শদয় নো, শেন গলোধ্োক্কোয় দূর 

কট্র িোিোয়। িোট্দর দুঃসোহট্সর সীমো শনই; চকন্তু শস চক মোনুট্ষর শ্রদ্ধোর বস্তু? 

 

হট্রন এরূপ প্রিুযের আর েোহোর কোট্ছই শহোক এই স্ত্রীট্লোকটটর কোট্ছ আেো 

কট্র নোই। হঠোৎ শকোন কথো খ্ুাঁব্বজয়ো নো পোইয়ো শুধ্ু কচহল, শস আলোদো ব্বজচনস। 

কমল কচহল, চক কট্র জোনট্লন আলোদো? বোইট্র শথট্ক আমোর বোবোট্কও শলোট্ক 

এট্দরই একজন বট্ল িোবি। অথচ, আচম জোচন িো সচিয নয়। চকন্তু সচিয ি 

শকবল আমোর জোনোর পট্রই চনিমর কট্র নো,—জগট্ির কোট্ছ িোর প্রমোে বক? 

 

হট্রন্দ্র এ প্রট্শ্নরও জবোব চদট্ি নো পোচরয়ো চনরুের হইয়ো রচহল। 
 

কমল বচলট্ি লোচগল, আমোর ইচিহোস আপনোরো সবোই শুট্নট্চন, খ্ুব সম্ভব শস 

কোচহনী পরমোনট্ন্দ উপট্িোগ কট্রট্ছন। কোজগুট্লো আমোর িোল চক মন্দ, 

জীবনটো আমোর পচবত্র চক কলুচষি শস-চবষয় আপচন চনব মোক, চকন্তু শস শে 

শগোপট্ন নো হট্য় শলোট্কর শচোট্খ্র সুমুট্খ্ সকলট্ক উট্পেো কট্রই ঘট্ট চট্লট্ছ 

এই হট্য়ট্চ আমোর প্রচি আপনোর শ্রদ্ধোর আকষ মে। হট্রনবোবু, পৃচথবীট্ি 

মোনুট্ষর শ্রদ্ধো আচম এি শবেী পোইচন শে, অবট্হলোয় নো বট্ল অপমোন করট্ি 

পোচর, চকন্তু আমোর সম্বট্ন্ধ্ শেমন অট্নক শজট্নট্ছন, শিমচন এটোও শজট্ন 

রোখ্ুন শে, অেয়বোবুট্দর অশ্রদ্ধোর শচট্য়ও এ শ্রদ্ধো আমোট্ক পীিো শদয়। শস 

আমোর সয়, চকন্তু এর শবোঝো দুঃসহ। 
 

হট্রন্দ্র পূট্ব মর মিই েেকোল শমৌন হইয়ো রচহল। কমট্লর বোকয, চবট্েষ কচরয়ো 

িোহোর কণ্ঠস্বট্রর েোে-কট্ঠোরিোয় শস অেট্র অপমোন শবোধ্ কচরল। খ্োচনক 

পট্র ব্বজজ্ঞোসো কচরল, মি ও আচরট্ের অচ্নকয সট্ত্ত্বও শে একজনট্ক শ্রদ্ধো 

করো েোয়, অেিঃ, আচম পোচর, এ আপনোর চবশ্বোস হয় নো? 

 

কমল অচিেয় সহট্জ িখ্নই জবোব চদল, চবশ্বোস হয় নো এ ি আচম বচলচন 

হট্রনবোবু! আচম বট্লচচ, এ শ্রদ্ধো আমোট্ক পীিো শদয়। এই বচলয়ো একটুখ্োচন 

থোচময়ো কচহট্ি লোচগল, মি ও নীচির চদক চদট্য় অেয়বোবুর সট্ঙ্গ আপনোট্দর 

চবট্েষ শকোন প্রট্িদ শনই। িো াঁর বহু স্থট্ল অনোবেযক ও অিযচধ্ক রূঢ়িো নো 

থোকট্ল আপনোরো সকট্লই এক, অশ্রদ্ধোর চদক চদট্য়ও এক। শুধ্ু, আচম শে 
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চনট্জর লজ্জোয় সট্কোট্চ লুচকট্য় শবিোই শন এই সোহসটুকুই আমোর আপনোট্দর 

সমোদর লোি কট্রট্চ। এর কিটুকু দোম হট্রনবোবু? বরঞ্চ, শিট্ব শদখ্ট্ল মট্নর 

মট্ধ্য চবিৃষ্ণোই আট্স শে, এর জট্নযই আমোট্ক এিচদন বোহবো চদট্য় 

আসচছট্লন। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, বোহবো েচদ চদট্য়ই থোচক শস চক অসঙ্গি? সোহস ব্বজচনসটো চক 

সংসোট্র চকছুই নয়? 

 

কমল কচহল, আপনোরো সকল প্রশ্নট্কই এমন একোে কট্র ব্বজজ্ঞোসো কট্রন 

শকন? চকছুই নয় এ কথো ি বচলচন। আচম বলচছলোম, এ-বস্তু সংসোট্র দুল মি এবং 

দুল মি বট্লই শচোট্খ্ ধ্ো াঁধ্ো লোচগট্য় শদয়। চকন্তু এর শচট্য়ও বি বস্তু আট্ছ। বোইট্র 

শথট্ক হঠোৎ িোট্ক সোহট্সর অিোব বট্লই শদখ্ট্ি লোট্গ। 
 

হট্রন্দ্র মোথো নোচিয়ো কচহল, বুঝট্ি পোরলোম নো। আপনোর অট্নক কথোই অট্নক 

সময় শহাঁয়োচলর মি শঠট্ক, চকন্তু আজট্কর কথোগুলো শেন িোট্দরও চডচঙ্গট্য় 

শগল। মট্ন হট্চ্ছ শেন আজ আপচন অিযে চবমনো। কোর জবোব কোট্ক চদট্য় 

েোট্চ্চন শখ্য়োল শনই। 
 

কমল কচহল, িোই বট্ট। েেকোল চস্থর থোচকয়ো কচহল, হট্বও বো। সিযকোর শ্রদ্ধো 

পোওয়ো শে চক ব্বজচনস শস হয়ি এিকোল চনট্জও জোনিোম নো। শসচদন হঠোৎ শেন 

চমট্ক শগলোম। হট্রনবোবু, আপচন দুঃখ্ করট্বন নো, চকন্তু িোর সট্ঙ্গ িুলনো 

করট্ল আর সমস্তই আজ পচরহোস বট্ল মট্ন লোট্গ। 

বচলট্ি বচলট্ি িোহোর শচোট্খ্র প্রখ্র দৃটষ্ট ছোয়োচ্ছন্ন হইয়ো আচসল, এবং সমস্ত 

মুট্খ্র পট্র এমনই একটো চস্নগ্ধ সজলিো িোচসয়ো আচসল শে, কমট্লর শস মূচিম 

হট্রন্দ্র শকোনচদন শদট্খ্ নোই। আর িোহোর সংেয়মোত্র রচহল নো শে, অনুব্বদ্দষ্ট আর 

কোহোট্ক উট্দ্দে কচরয়ো কমল এই-সকল বচলট্িট্ছ। শস শুধ্ু উপলে; এবং 

এইজনযই আগোট্গোিো সমস্তই িোহোর শহাঁয়োচলর মি শঠচকট্িট্ছ। 
 

কমল বচলট্ি লোচগল, আপচন এইমোত্র আমোর দুম মদ চনিীকিোর প্রেংসো 

করচছট্লন,—িোল কথো, শুট্নট্ছন, চেবনোথ আমোট্ক শছট্ি চদট্য় চট্ল শগট্ছন? 

 

হট্রন্দ্র লজ্জোয় মোথো শহাঁট কচরয়ো জবোব চদল, হো াঁ। 
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কমল কচহল, আমোট্দর মট্ন মট্ন একটো েিম চছল, ছোিবোর চদন েচদ কখ্ট্নো 

আট্স শেন আমরো সহট্জই শছট্ি শেট্ি পোচর। নো নো, চুব্বক্তপত্র শলখ্োপিো কট্র 

নয়, এমচনই। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, ব্রুট। 
 

কমল কচহল, শস ি আপনোর বনু্ধ্ অেয়বোবু। চেবনোথ গুেী মোনুষ, িো াঁর চবরুট্দ্ধ 

আমোর চকন্তু চনট্জর খ্ুব শবেী নোচলে শনই। নোচলে কট্রই বো লোি চক? হৃদট্য়র 

আদোলট্ি একিরফ্ো চবচোরই একমোত্র চবচোর, িোর ি আপীল-শকোর্ট শমট্ল নো। 
 

হট্রন্দ্র ব্বজজ্ঞোসো কচরল, িোর মোট্ন িোট্লোবোসোর অচিচরক্ত শকোনও বো াঁধ্নই 

আপচন স্বীকোর কট্রন নো? 

 

কমল কচহল, এট্ক ি আমোট্দর বযোপোর আর শকোন বো াঁধ্ন চছল নো, আর থোকট্লই 

বো িোট্ক স্বীকোর কচরট্য় ফ্ল চক? শদট্হর শে অঙ্গ পেোঘোট্ি অবে হট্য় েোয় 

িোর বোইট্রর বো াঁধ্নই মস্ত শবোঝো। িোট্ক চদট্য় কোজ করোট্ি শগট্লই সবট্চট্য় 

শবেী বোট্জ। এই বচলয়ো একমুহিূ ম নীরব থোচকয়ো পুনরোয় কচহট্ি লোচগল, আপচন 

িোবট্চন সচিযকোর চববোহ হয়চন বট্লই এমন কথো মুট্খ্ আনট্ি পোরচচ, হট্ল 

পোরিোম নো। হট্লও পোরিোম, শুধ্ু এি সহট্জ এ সমসযোর সমোধ্োন শপিোম নো। 

চববে অঙ্গটো হয়ি এ শদট্হ সংলগ্ন হট্য়ই থোকি, এবং অচধ্কোংে রমেীর শেমন 

ঘট্ট, আমরে িোর দুঃট্খ্র শবোঝো বট্য়ই এ জীবন কোটি। আচম শবাঁট্চ শগচছ 

হট্রনবোবু, বদবোৎ চনষৃ্কচির শদোর শখ্োলো চছল বট্ল আচম মুব্বক্ত শপট্য়চছ। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, আপচন হয়ি মুব্বক্ত শপট্য়ট্ছন, চকন্তু এমচনধ্োরো মুব্বক্তর িোর েচদ 

সবোই শখ্োলো রোখ্ট্ি চোইি, জগট্ি সমোজ-বযবস্থোর শবোট্নদ পে মে উপট্ি 

শফ্লট্ি হি। িোর িয়কর মূচিম কল্পনোয় আাঁকট্ি পোট্র এমন শকউ শনই। এ 

সম্ভোবনো িোবোও েোয় নো। 
 

কমল বচলল, েোয় এবং েোট্বও একচদন। িোর কোরে মোনুট্ষর ইচিহোট্সর শেষ 

অধ্যোয় শলখ্ো শেষ হট্য় েোয়চন। একচদট্নর একটো অনুষ্ঠোট্নর শজোট্র িোর 

অবযোহচির পথ েচদ সোরো জীবট্নর মি অবরুদ্ধ হট্য় আট্স, িোট্ক শশ্রট্য়র 

বযবস্থো বট্ল শমট্ন শনওয়ো চট্ল নো। পৃচথবীট্ি সকল িুলচুট্কর সংট্েোধ্ট্নর চবচধ্ 

আট্ছ, শকউ িোট্ক মন্দ বট্ল নো, চকন্তু শেখ্োট্ন ভ্রোচের সম্ভোবনো সবট্চট্য় শবেী, 
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আর িোর চনরোকরট্ের প্রট্য়োজনও শিমচনই অচধ্ক, শসইখ্োট্নই শলোট্ক সমস্ত 

উপোয় েচদ শস্বচ্ছোয় বন্ধ্ কট্র থোট্ক, িোট্ক িোল বট্ল মোচন চক কট্র বলুন? 

এই শমট্য়টটর নোনোচবধ্ দুদমেোয় হট্রন্দ্রর মট্নর মট্ধ্য গিীর সমট্বদনো চছল; 

চবরুদ্ধ-আট্লোচনোয় সহট্জ শেোগ চদি নো এবং চবপে দল েখ্ন নোনোচবধ্ 

সোেযপ্রমোট্ের বট্ল িোহোট্ক হীন প্রচিপন্ন কচরবোর শচষ্টো কচরি, শস প্রচিবোদ 

কচরি। িোহোরো কমট্লর প্রকোেয আচরে ও শিমচন চনল মজ্জ উব্বক্তগুলোর নব্বজর 

শদখ্োইয়ো েখ্ন চধ্ক্কোর চদট্ি থোচকি, হট্রন িকম-েুট্দ্ধ হোচরয়োও প্রোেপট্ে 

বুঝোইবোর শচষ্টো কচরি শে, কমট্লর জীবট্ন চকছুট্িই ইহো সিয নয়। শকোথোয় 

একটো চনগূঢ় রহসয আট্ছ, একচদন িোহো বযক্ত হইট্বই হইট্ব। িোহোরো চবদূ্রপ 

কচরয়ো কচহি, দয়ো কট্র শসইট্ট চিচন বযক্ত করট্ল প্রবোসী বোঙোলী-সমোট্জ 

আমরো শে বো াঁচচ। অেয় উপচস্থি থোচকট্ল শক্রোট্ধ্ চেপ্ত হইয়ো বচলি, আপনোরো 

সবোই সমোন। আমোর মি আপনোট্দর কোরও চবশ্বোট্সর শজোর শনই। আপনোরো 

চনট্িও পোট্রন নো, শফ্লট্িও চোন নো। আধ্ুচনক কোট্লর কিকগুট্লো চবচলচি 

শচোখ্ো-শচোখ্ো বুচল শেন আপনোট্দর িূিগ্রস্ত কট্র শরট্খ্ট্চ। 
 

অচবনোে বচলট্িন, বুচলগুট্লো কমট্লর কোছ শথট্ক নিুন শেোনো শগল িো নয় শহ 

অেয়, পূট্ব ম শথট্কই শেোনো আট্ছ। আজকোট্লর খ্োন-দুই-চিন ইংরোব্বজ িজমমোর 

বই পিট্লই জোনো েোয়। বুচলর শজৌলস নয়। 
 

অেয় কটঠন হইয়ো প্রশ্ন কচরি, িট্ব চকট্সর শজৌলস? কমট্লর রূট্পর? 

অচবনোেবোবু, হট্রন অচববোচহি, শছোকরো—ওট্ক মোপ করো েোয়, চকন্তু 

বুট্িোবয়ট্স আপনোট্দর শচোট্খ্ও শে শঘোর লোচগট্য়ট্ছ এই আিে ম! এই বচলয়ো শস 

কটোট্ে আশুবোবুর প্রচিও একবোর চোচহয়ো লইয়ো বচলি, চকন্তু এ আট্লয়োর 

আট্লো অচবনোেবোবু, পচো পো াঁট্কর মট্ধ্য এর জি। পো াঁট্কর মট্ধ্যই একচদন 

অট্নকট্ক শটট্ন নোমোট্ব িো স্পষ্ট শদখ্ট্ি পোই। শুধ্ু অেয়ট্ক এ-সব শিোলোট্ি 

পোট্র নো— শস আসল-নকল শচট্ন। 
 

আশুবোবু মুখ্ টটচপয়ো হোচসট্িন, চকন্তু অচবনোে শক্রোট্ধ্ জ্বচলয়ো েোইট্িন। হট্রন্দ্র 

বচলি, আপচন মস্ত বোহোদুর অেয়বোবু, আপনোর জয়-জয়কোর শহোক। আমরো 

সবোই চমট্ল পো াঁট্কর মট্ধ্য পট্ি শেচদন হোবুডুবু খ্োব, আপচন শসচদন িীট্র 

দো াঁচিট্য় বগল বোব্বজট্য় নৃিয করট্বন, আমরো শকউ চনট্ন্দ করব নো। 
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অেয় জবোব চদি, চনট্ন্দর কোজ আচম কচরট্ন হট্রন। গহৃস্থ মোনুষ, সহজ 

শসোজো বুব্বদ্ধট্ি সমোজট্ক শমট্ন চচল। চববোট্হর নিুন বযোখ্যো চদট্িও চোইট্ন, চবশ্ব-

বখ্োট্ট একপোল শছট্ল জটুটট্য় ব্রহ্মচোরী-চগচর কট্রও শবিোইট্ন। আশ্রট্ম পোট্য়র 

ধ্ূট্লোর পচরমোেটো আর একটু বোচিট্য় শনবোর বযবস্থো কর শগ িোয়ো, সোধ্ন-

িজট্নর জট্নয িোবট্ি হট্ব নো। শদখ্ট্ি শদখ্ট্ি সমস্ত আশ্রম চবশ্বোচমত্র ঋচষর 

িট্পোবন হট্য় উঠট্ব। এবং হয়ি চচরকোট্লর মি শিোমোর একটো কীচিম শথট্ক 

েোট্ব। 
 

অচবনোে শক্রোধ্ িুচলয়ো উচ্চহোসয কচরয়ো উটঠট্িন এবং চনম মল চোপো-হোচসট্ি 

আশুবোবুর মুখ্খ্োচনও উজ্জ্বল হইয়ো উটঠি। হট্রন্দ্রর আশ্রট্মর প্রচি কোহোরও 

আস্থো চছল নো, ও একটো বযব্বক্তগি শখ্য়োল বচলয়োই িো াঁহোরো ধ্চরয়ো লইয়োচছট্লন। 
 

প্রিুযেট্র হট্রন্দ্র শক্রোট্ধ্ আরক্ত হইয়ো কচহি, জোট্নোয়োট্রর সট্ঙ্গ ি েুব্বক্ত-িকম 

চট্ল নো, িোর অনয চবচধ্ আট্ছ। চকন্তু, শস বযবস্থো হট্য় ওট্ঠ নো বট্লই আপচন 

েোট্ক িোট্ক গুাঁ চিট্য় শবিোন। 

ইির-িদ্র মচহলো-পুরুষ চকছুই বোদ েোয় নো। এই বচলয়ো শস অপর দু’জনট্ক 

লেয কচরয়ো কচহি, চকন্তু আপনোরো প্রশ্রয় শদন চক বট্ল? এিবি একটো 

কুৎচসি ইচঙ্গিও শেন িোরী একটো পচরহোট্সর বযোপোর! 
 

অচবনোে অপ্রচিি হইয়ো কচহট্িন, নো নো, প্রশ্রয় শদব শকন, চকন্তু জোনই ি 

অেট্য়র কোণ্ডজ্ঞোন শনই। 
 

হট্রন কচহি,কোণ্ডজ্ঞোন ওর শচট্য় আপনোট্দর আরও কম।  মোনুট্ষর মট্নর 

শচহোরো ি শদখ্ট্ি পোওয়ো েোয় নো শসজদো, নইট্ল হোচস-িোমোেো কম শলোট্কর 

মুট্খ্ই শেোিো শপি। চববোট্হর ছলনোয় কমলট্ক চেবনোথ ঠচকট্য়ট্ছন, চকন্তু 

আমোর চনিয় চবশ্বোস শসই ঠকোটোও কমল সট্িযর মিই শমট্ন চনট্য়চছট্লন, 

সংসোট্রর শদনো-পোওনোয় লোি-েচির চববোদ বোচধ্ট্য় িো াঁট্ক শলোকচট্ে শছোট 

করট্ি চোনচন। চকন্তু চিচন নো চোইট্লই বো আপনোরো ছোিট্বন শকন? চেবনোথ িো াঁর 

িোলবোসোর ধ্ন, চকন্তু আপনোট্দর শস শক? েমোর অপবযবহোর আপনোট্দর সইল 

নো।এই ি আপনোট্দর ঘৃেোর মূলধ্ন? এট্ক িোচঙ্গট্য় েিকোল চোলোট্নো েোয় 

চোলোন, আচম চবদোয় চনলোম। এই বচলয়ো হট্রন্দ্র শসচদন রোগ কচরয়ো চচলয়ো 

চগয়োচছল। িোহোর মট্নর মট্ধ্য এই প্রিযয় সুদৃঢ় চছল শে, কমট্লর মুখ্ চদয়োই 

একচদন এ কথো বযক্ত হইট্ব, শে বেব-চববোহট্ক সিযকোর চববোহ জোচনয়োই শস 
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প্রিোচরি হইয়োট্ছ, শস্বচ্ছোয়,সমস্ত জোচনয়ো গচেকোর মি চেবনোথট্ক আশ্রয় কট্র 

নোই। চকন্তু আজ িোহোর চবশ্বোট্সর চিচেটোই ধ্ূচলসোৎ হইল। হট্রন্দ্র,অেয় বো 

অচবনোে নট্হ, নর-নোরী-চনচব মট্েট্ষ সকট্লর পশরই িোহোর একটো চবস্িৃি ও 

গিীর উদোরিো চছল,—এই জনযই শদট্ের ও দট্ের কলযোট্ে সব মপ্রকোর মঙ্গল 

অনুষ্ঠোট্নই শস শছট্লট্বলো হইট্ি চনট্জট্ক চনেুক্ত রোচখ্ি।এই শে িোহোর ব্রহ্মচে ম 

আশ্রম, এই শে িোহোর অকৃপে দোন, এই শে সকট্লর সোট্থ িোহোর সব-চকছু িোগ 

কচরয়ো লওয়ো, এ-সকট্লর মূট্লই চছল ঐ একটটমোত্র কথো। িোহোর এই প্রবৃচেই 

িোহোট্ক শগোিো হইট্ি কমট্লর প্রচি শ্রদ্ধোচিি কচরয়োচছল। চকন্তু শস শে আজ 

িোহোরই মুট্খ্র পট্র, িোহোরই প্রট্শ্নর উেট্র এমন িয়োনক জবোব চদট্ব িোহো 

িোট্ব নোই। িোরট্ির ধ্ম ম, নীচি,আচোর, ইহোর স্বিি ও চবচেষ্ট সিযিোর প্রচি 

হট্রট্নর অট্চ্ছদয শস্নহ ও অপচরট্ময় িব্বক্ত চছল। অথচ, সুদীঘ ম অধ্ীনিো ও 

বযব্বক্তগি চোচরব্বত্রক দুব মলিোয় ইহোর বযচিক্রমগুলোট্কও শস অস্বীকোর কচরি নো; 

চকন্তু এমন স্পচধ্ মি অবজ্ঞোয় ইহোর মূলসূত্রট্কই অস্বীকোর করোয় িোহোর শবদনোর 

সীমো রচহল নো। এবং কমট্লর চপিো ইউট্রোপীয়, মোিো কুলটো,—িোহোর চেরোর 

রট্ক্ত বযচিচোর প্রবহমোন, এ কথো স্মরে কচরয়ো িোহোর চবিৃষ্ণোয় মন কোট্লো হইয়ো 

উটঠল। চমচনট দুই-চিন চনঃেট্ে থোচকয়ো ধ্ীট্র ধ্ীট্র কচহল, এখ্ন িো হট্ল েোই— 

 

কমল হট্রট্ন্দ্রর মট্নর িোবটো টঠক অনুমোন কচরট্ি পোচরল নো, শুধ্ু একটো 

সুস্পষ্ট পচরবিমন লেয কচরল। আট্স্ত আট্স্ত ব্বজজ্ঞোসো কচরল,চকন্তু শেজট্নয 

এট্সচছট্লন িোর ি চকছু করট্লন নো। 
 

হট্রন্দ্র মুখ্ িুচলয়ো কচহল, চক শস? 

 

কমল বচলল, রোট্জট্নর খ্বর জোনট্ি এট্সচছট্লন, চকন্তু নো শজট্নই চট্ল 

েোট্চ্ছন। আচ্ছো, এখ্োট্ন িোর থোকো চনট্য় আপনোট্দর মট্ধ্য চক খ্ুব চবশ্রী 

আট্লোচনো হয়? সচিয বলট্বন? 

 

হট্রন্দ্র বচলল,েচদও হয় আচম কখ্নও শেোগ চদইট্ন। শস পুচলট্ের ব্বজম্মোয় নো 

থোকট্লই আমোর েট্থষ্ট। িোট্ক আচম চচচন। 

চকন্তু আমোট্ক? 

 

চকন্তু আপচন ি শস-সব চকছু মোট্নন নো। 
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অট্নকটো িোই বট্ট। অথ মোৎ মোনট্িই হট্ব এমন শকোন কটঠন েপথ শনই আমোর। 

চকন্তু বনু্ধ্ট্ক শুধ্ু জোনট্ল হয় নো হট্রনবোবু, আর একজনট্কও জোনো দরকোর। 
 

বোহুলয মট্ন কচর।বহুচদট্নর বহু কোট্জ-কট্ম ম েোট্ক চনঃসংেট্য় চচট্নচছ বট্লই 

জোচন, িোর সম্বট্ন্ধ্ আমোর আেকো শনই। িোর শেখ্োট্ন অচিরুচচ শস থোক,আচম 

চনব্বিে। 
 

কমল িোহোর মুট্খ্র প্রচি েেকোল চুপ কচরয়ো চোচহয়ো থোচকয়ো কচহল, মোনুষট্ক 

অট্নক পরীেো চদট্ি হয় হট্রনবোবু। িোর একটো চদট্নর আট্গর প্রশ্ন হয়ি 

অনযচদট্নর উেট্রর সট্ঙ্গ শমট্ল নো। কোরও সম্বট্ন্ধ্ই চবচোর অমন শেষ কট্র 

রোখ্ট্ি শনই, ঠকট্ি হয়। 
 

কথোগুলো শে শুধ্ু িি্ি্ব চহসোট্বই কমল বট্ল নোই, চক-একটো ইচঙ্গি কচরয়োট্ছ 

হট্রন িোহো অনুমোন কচরল। চকন্তু ব্বজজ্ঞোসোবোট্দর িোরো ইহোট্ক স্পষ্টির 

কচরট্িও িোহোর িরসো হইল নো। রোট্জন্দ্রর প্রসঙ্গটো বন্ধ্ কচরয়ো হঠোৎ অনয 

কথোর অবিোরেো কচরল। কচহল, আমরো চস্থর কট্রচছ চেবনোথট্ক েট্থোচচি েোব্বস্ত 

শদব। 
 

কমল সিযই চবব্বস্মি হইল। ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আমরো কোরো? 

 

হট্রন্দ্র বচলল, েোরোই শহোক, িোর আচম একজন।  আশুবোবু পীচিি, িোল হট্য় 

চিচন আমোট্ক সোহোেয করট্বন প্রচিশ্রুচি চদট্য়ট্ছন। 
 

চিচন পীচিি? 

 

হো াঁ, সোি-আট চদন অসুস্থ। এর পূট্ব মই মট্নোরমো চট্ল শগট্ছন। আশুবোবুর খ্ুট্িো 

কোেীবোসী, চিচন এট্স চনট্য় শগট্ছন। 
 

শুচনয়ো কমল চুপ কচরয়ো রচহল। 
 

হট্রন্দ্র বচলট্ি লোচগল,চেবনোথ জোট্ন আইট্নর দচি িোর নোগোল পোট্ব নো, এই 

শজোট্র শস িোর মৃি-বনু্ধ্র পত্নীট্ক বব্বঞ্চি কট্রট্ছ,চনট্জর রুগ্নো স্ত্রীট্ক পচরিযোগ 

কট্রট্ছ এবং চনিমট্য় আপনোর সব মনোে কট্রট্ছ। আইন শস খ্ুব িোলই জোট্ন, শুধ্ ু

জোট্ন নো শে দুচনয়োর এই-ই সব নয়, এর বোইট্রও চকছু চবদযমোন আট্ছ। 
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কমল সহোসয শকৌিুট্ক প্রশ্ন কচরল, চকন্তু েোব্বস্তটো িো াঁর চক চস্থর কট্রট্ছন? ধ্ট্র 

এট্ন আর একবোর আমোর সট্ঙ্গ জটু্ি শদট্বন? এই বচলয়ো শস একটু হোচসল। 
 

প্রস্তোবটো হট্রন্দ্রর কোট্ছও হঠোৎ এমচন হোসযকর শঠচকল শে শসও নো হোচসয়ো 

পোচরল নো। কচহল, চকন্তু দোচয়ত্বটো শে এইিোট্ব চনট্জর শখ্য়োল-মি চনচব মট্ঘ্ন 

এচিট্য় েোট্ব শসও ি হট্ি পোট্র নো? আর আপনোর সট্ঙ্গ জটু্িই শে চদট্ি হট্ব 

িোরও ি মোট্ন শনই? 

 

কমল কচহল, িো হট্ল হট্ব চক এট্ন? আমোট্ক পোহোরো শদবোর কোট্জ লোগোট্বন, 

নো, ঘোট্ি ধ্ট্র শখ্সোরি আদোয় কট্র আমোট্ক পোইট্য় শদট্বন? প্রথমিঃ,টোকো 

আচম শনট্বো নো, চিিীয়িঃ, শস বস্তু িো াঁর শনই। চেবনোথ শে কি গরীব শস আর 

শকউ নো জোট্ন আচম ি জোচন। 
 

িট্ব চক এিবি অপরোট্ধ্র শকোন দণ্ডই হট্ব নো? আর চকছু নো শহোক বোজোট্র 

শে আজও চোবুক চকনট্ি পোওয়ো েোয় এ খ্বরটো িো াঁট্ক ি জোনোন দরকোর? 

 

কমল বযোকুল হইয়ো বচলল, নো নো, শস করট্বন নো। ওট্ি আমোর এিবি অপমোন 

শে শস আচম সইট্ি পোরব নো। কচহল, এিচদন এই রোট্গই শুধ্ু জ্বট্ল মরচছলোম 

শে, এমন শচোট্রর মি পোচলট্য় শবিোবোর চক প্রট্য়োজন চছল? স্পষ্ট কট্র জোচনট্য় 

শগট্ল চক বোধ্ো চদিোম? িখ্ন এই লুট্কোচুচরর অসম্মোনটোই শেন পব মিপ্রমোে হট্য় 

শদখ্ো চদি। 

িোর পট্র হঠোৎ একচদন মৃিুযর পল্লী শথট্ক আহ্বোন এল। শসখ্োট্ন কি মরেই 

শচোট্খ্ শদখ্লোম িোর সংখ্যো শনই। আজ িোবনোর ধ্োরো আমোর আর একপথ চদট্য় 

শনট্ম এট্সট্ছ। এখ্ন িোচব, িো াঁর বট্ল েোবোর সোহস শে চছল নো শসই ি আমোর 

সম্মোন। লুট্কোচুচর,ছলনো,িো াঁর সমস্ত চমথযোচোর আমোট্কই শেন মে মোদো চদট্য় 

শগট্ছ। পোবোর চদট্ন আমোট্ক ফ্ো াঁচক চদট্য়ই শপট্য়চছট্লন, চকন্তু েোবোর চদট্ন 

আমোট্ক সুট্দ-আসট্ল পচরট্েোধ্ কট্র শেট্ি হট্য়ট্ছ।আর আমোর নোচলে শনই, 

আমোর সমস্ত আদোয় হট্য়ট্ছ। আশুবোবুট্ক নমস্কোর জোচনট্য় বলট্বন, আমোর 

িোল করবোর বোসনোয় আর আমোর শেন েচি নো কট্রন। 
 

হট্রন্দ্র একটো কথোও বুব্বঝল নো, অবোক হইয়ো চোচহয়ো রচহল। 
 

কমল কচহল,সংসোট্রর সব ব্বজচনস সকট্লর শবোঝবোর নয়,হট্রনবোবু! আপচন 

েুণ্ণ হট্বন নো। চকন্তু আমোর কথো আর নো। দুচনয়োয় শকবল চেবনোথ আর কমল 
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আট্ছ িোই নয়। আরও পো াঁচজন বোস কট্র, িোট্দরও সুখ্-দুঃখ্ আট্ছ। এই বচলয়ো 

শস চনম মল ও প্রেোে হোচস চদয়ো শেন দুঃখ্ ও শবদনোর ঘন বোষ্প একমুহটূ্িম দূর 

কচরয়ো চদল। কচহল, শক শকমন আট্ছ খ্বর চদন! 
 

হট্রন্দ্র কচহল, ব্বজজ্ঞোসো করুন! 
 

শবে। আট্গ বলুন অচবনোেবোবুর কথো। চিচন অসুস্থ শুট্নচছলোম, িোল হট্য়ট্ছন? 

 

হো াঁ। সমূ্পে ম নো হট্লও অট্নকটো িোল। িো াঁর এক জোট্িুট্িো দোদো থোট্কন লোট্হোট্র, 

আট্রোগযলোট্ির জনয শছট্লট্ক চনট্য় শসইখ্োট্ন চট্ল শগট্ছন। চফ্রট্ি শবোধ্ কচর 

দু-এক মোস শদচর হট্ব। 
 

আর নীচলমো? চিচনও চক সট্ঙ্গ শগট্ছন? 

 

নো, চিচন এখ্োট্নই আট্ছন। 
 

কমল আিে ম হইয়ো প্রশ্ন কচরল, এখ্োট্ন? একলো ঐ খ্োচল বোসোয়? 

 

হট্রন্দ্র প্রথট্ম একটু ইিস্তুিঃ কচরল, পট্র কচহল, শবৌচদর সমসযোটো সচিযই 

একটু কটঠন হট্য় উট্ঠচছল, চকন্তু িগবোন রট্ে কট্রট্ছন, আশুবোবুর শুশূ্রষোর 

জট্নয ঐখ্োট্ন িো াঁট্ক শরট্খ্ েোবোর সুট্েোগ হট্য়ট্ছ। 
 

এই খ্বরটো এমচন খ্োপছোিো শে কমল আর প্রশ্ন কচরল নো, শুধ্ু চবস্তোচরি 

চববরট্ের আেোয় ব্বজজ্ঞোসু-মুট্খ্ চোচহয়ো রচহল। হট্রন্দ্রর চিধ্ো কোটটয়ো শগল, এবং 

বচলট্ি চগয়ো কণ্ঠস্বট্র গূঢ় শক্রোট্ধ্র চচহ্ন প্রকোে পোইল। কোরে, এই বযোপোট্র 

অচবনোট্ের সচহি িোহোর সোমোনয একটু কলট্হর মিও হইয়োচছল। হট্রন্দ্র 

কচহল, চবট্দট্ে চনট্জর বোসোয় েো ইট্চ্ছ করো েোয়, চকন্তু িোই বট্ল বয়স্থো চবধ্বো 

েোলী চনট্য় ি জোট্িুট্িো িোট্য়র বোচি ওঠো েোয় নো। বলট্লন, হট্রন, িুচমও ি 

আত্মীয়, শিোমোর বোসোট্ি চক,—আচম জবোব চদলোম, প্রথমিঃ,আচম শিোমোরই 

আত্মীয়,িোও অিযে দূট্রর,—চকন্তু িো াঁর শকউ নয়। চিিীয়িঃ, ওটো আমোর বোসো 

নয়, আমোট্দর আশ্রম; ওখ্োট্ন রোখ্বোর চবচধ্ শনই। িৃিীয়িঃ, সম্প্রচি শছট্লরো 

অনযত্র শগট্ছ,আচম একোকী আচছ। শুট্ন শসজদোর িোবনোর অবচধ্ রইল নো। 

আগ্রোট্িও থোকো েোয় নো, শলোক মরট্ছ চোচরচদট্ক, দোদোর বোচি শথট্ক চচটঠ এবং 

শটচলগ্রোট্ফ্ ঘন ঘন িোচগদ আসট্চ—শসজদোর শস চক চবপদ! 
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কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, চকন্তু নীচলমোর বোট্পর বোচি ি আট্ছ শুট্নচচ? 

 

হট্রন্দ্র মোথো নোচিয়ো বচলল, আট্ছ। একটো বি রকম শ্বশুরবোচিও আট্ছ শুট্নচচ, 

চকন্তু শস-সকট্লর শকোন উট্ল্লখ্ই হল নো। হঠোৎ একচদন অদ্িুি সমোধ্োন হট্য় 

শগল। প্রস্তোব শকোন্ পে শথট্ক উট্ঠচছল জোচনট্ন, চকন্তু, পীচিি আশুবোবুর 

শসবোর িোর চনট্লন শবৌচদ। 
 

কমল চুপ কচরয়ো রচহল। 
 

হট্রন্দ্র হোচসয়ো বচলল, িট্ব আেো আট্ছ শবৌচদর চোকচরটো েোট্ব নো। িো াঁরো চফ্ট্র 

এট্লই আবোর গচৃহেীপনোর সোট্বক কোট্জ শলট্গ শেট্ি পোরট্বন। 
 

কমল এই শিট্ষরও শকোন উের চদল নো, শিমনই শমৌন হইয়ো রচহল। 
 

হট্রন্দ্র বচলট্ি লোচগল, আচম জোচন, শবৌচদ সচিযই সৎচচরট্ত্রর শমট্য়। শসজদোর 

দোরুে দুচদমট্ন শছট্ি শেট্ি পোট্রন চন, এই থোকোর জনযই হয়ি ওচদট্কর সকল 

পথ বন্ধ্ হট্য়ট্ছ। অথচ এচদট্করও শদখ্লোম চবপট্দর চদট্ন পথ শখ্োলো শনই। িোই 

িোচব, চবনো শদোট্ষও এ শদট্ের শমট্য়রো কি বি চনরুপোয়। 
 

কমল শিমচন চনঃেট্ে বচসয়ো রচহল, চকছুই বচলল নো। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, এই-সব শুট্ন আপচন হয়ি মট্ন মট্ন হোসট্চন, নো? 

 

কমল শুধ্ু মোথো নোচিয়ো জোনোইল, নো। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, আচম প্রোয়ই েোই আশুবোবুট্ক শদখ্ট্ি। ওাঁরো দুজট্নই আপনোর 

খ্বর জোনট্ি চোইচছট্লন। শবৌচদর ি আগ্রট্হর সীমো শনই—একচদন েোট্বন 

ওখ্োট্ন? 

 

কমল িৎেেোৎ সম্মি হইয়ো কচহল, আজই চলুন নো হট্রনবোবু, িো াঁট্দর শদট্খ্ 

আচস। 
 

আজই েোট্বন? চলুন। আচম একটো গোচি চনট্য় আচস। অবেয েচদ পোই। এই 

বচলয়ো শস ঘর হইট্ি বোচহর হইয়ো েোইট্িচছল, কমল িোহোট্ক চফ্চরয়ো ডোচকয়ো 
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বচলল, গোচিট্ি দুজট্ন একসট্ঙ্গ শগট্ল আশ্রট্মর বনু্ধ্রো হয়ি রোগ করট্বন। 

শহাঁট্টই েোই চলুন। 
 

হট্রন্দ্র চফ্চরয়ো দো াঁিোইয়ো কচহল, এর মোট্ন? 

 

মোট্ন শনই,—এমচন। চলুন েোই। 
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উচনে 

 

হট্রন্দ্র ও কমল আশুবোবুর গটৃ্হ আচসয়ো েখ্ন উপচস্থি হইল িখ্ন শবলো 

অপরোহ্ণপ্রোয়। েেযোর উপট্র অধ্ মেোচয়িিোট্ব বচসয়ো অসুস্থ গহৃস্বোমী শসইচদট্নর 

পোইট্য়োচনয়োর কোগজখ্োনো শদচখ্ট্িচছট্লন। চদনকট্য়ক হইট্ি আর জ্বর চছল নো, 

অনযোনয উপসগ মও সোচরয়ো আচসট্িচছল, শুধ্ু েরীট্রর দুব মলিো েোয় নোই। ইাঁহোরো 

ঘট্র প্রট্বে কচরট্ি আশুবোবু কোগজ শফ্চলয়ো উটঠয়ো বচসট্লন, চক শে খ্ুেী 

হইট্লন শস িো াঁহোর মুখ্ শদচখ্য়ো বুঝো শগল। িো াঁহোর মট্নর মট্ধ্য িয় চছল কমল 

হয়ি আর আচসট্ব নো। িোই হোি বোিোইয়ো িোহোট্ক গ্রহে কচরয়ো কচহট্লন, এস 

আমোর কোট্ছ এট্স বস। এই বচলয়ো িোহোট্ক খ্োট্টর কোট্ছই শে শচৌচকটো চছল 

িোহোট্ি বসোইয়ো চদট্লন, বচলট্লন, শকমন আছ বল ি কমল? 

 

কমল হোচসমুট্খ্ জবোব চদল, িোলই ি আচছ। 
 

আশুবোবু কচহট্লন, শস শকবল িগবোট্নর আেীব মোদ। নইট্ল শে দুচদমন পট্িট্চ 

িোট্ি শকউ শে িোল আট্ছ িো িোবট্িই পোরো েোয় নো। এিচদন শকোথোয় চছট্ল বল 

ি? হট্রন্দ্রট্ক শরোজই ব্বজজ্ঞোসো কচর, শস শরোজই এট্স একই উের শদয়, বোসোয় 

িোলোবন্ধ্, িো াঁর সন্ধ্োন পোইট্ন। নীচলমো সট্ন্দহ করচছট্লন হয়ি বো িুচম চদন-

কট্য়ট্কর িট্র শকোথোও চট্ল শগছ। 
 

হট্রন্দ্রই ইহোর জবোব চদল, কচহল, আর শকোথোও নো,—এই আগ্রোট্িই মুচীট্দর 

পোিোয় শসবোর কোট্ে ম চনেুক্ত চছট্লন। আজ শদখ্ো শপট্য় ধ্ট্র এট্নচচ। 
 

আশুবোবু িয়বযোকুলকট্ণ্ঠ কচহট্লন, মুচীট্দর পোিোয়? চকন্তু কোগট্জ চলখ্ট্চ শে 

পোিোটো উট্জোি হট্য় শগল। এিচদন িোট্দর মট্ধ্যই চছট্ল? একো? 

 

কমল ঘোি নোচিয়ো বচলল, নো, একলো নয়, সট্ঙ্গ রোট্জন্দ্র চছট্লন। 
 

শুচনয়ো হট্রন্দ্র িোহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহল, চকছু বচলল নো। িোহোর িোৎপে ম এই শে, 

িুচম নো বচলট্লও আচম অনুমোন কচরয়োচছলোম। শেথোয় বদট্বর এিবি চনগ্রহ 

শুরু হইয়োট্ছ শস দুিমোগোট্দর িযোগ কচরয়ো শস শে শকোথোও এক পো নচিট্ব নো এ 

আচম জোচনব নো ি জোচনট্ব শক? 

 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

আশুবোবু কচহট্লন, অদ্িুি মোনুষ এই শছট্লটট। ওট্ক দু-চিনচদট্নর শবেী 

শদচখ্চন, চকছুই জোচনট্ন, িবু মট্ন হয় চক শেন এক সৃটষ্টছোিো ধ্োিুট্ি ও বিচর। 

িোট্ক চনট্য় এট্ল নো শকন, বযোপোরগুট্লো ব্বজজ্ঞোসো করিোম। খ্বট্রর কোগজ 

শথট্ক ি সব শবোঝো েোয় নো। 
 

কমল বচলল, নো। চকন্তু িো াঁর চফ্রট্ি এখ্নও শদচর আট্ছ। 
 

শকন? 

 

পোিোটো এখ্ট্নো চনঃট্েষ হয়চন। েোরো অবচেষ্ট আট্ছ িোট্দর রওনো নো কট্র চদট্য় 

চিচন ছুটট শনট্বন নো, এই িো াঁর পে। 
 

আশুবোবু িোহোর মুট্খ্র চদট্ক চোচহয়ো প্রশ্ন কচরট্লন, িো হট্ল শিোমোরই বো চক 

কট্র ছুটট হট্লো? আবোর চক শসখ্োট্ন চফ্রট্ি হট্ব? চনট্ষধ্ করট্ি পোচরট্ন, চকন্তু 

শস শে বি িোবনোর কথো কমল! 
 

কমল মোথো নোচিয়ো বচলল, িোবনোর জট্নয নয় আশুবোবু, িোবনো আর শকোথোয় 

শনই? চকন্তু আমোর ঘচিট্ি শেটুকু দম চছল সমস্ত শেষ কট্র চদট্য়ই এট্সচচ। 

শসখ্োট্ন চফ্ট্র েোবোর সোধ্য আমোর শনই। শুধ্ু রট্য় শগট্লন রোট্জন্দ্র। 

এক-একজট্নর শদহ-েট্ি প্রকৃচি এমচন অফু্রে দম চদট্য় পৃচথবীট্ি পোটঠট্য় 

শদয় শে, শস নো হয় কখ্ট্নো শেষ, নো েোয় কখ্ট্নো চবগট্ি। এই শলোকটট িোট্দরই 

একজন।  প্রথম প্রথম মট্ন হট্িো এই িয়োনক পল্লীর মোঝখ্োট্ন এ বো াঁচট্ব চক 

কট্র? ক’চদনই বো বো াঁচট্ব? শসখ্োন শথট্ক একলো েখ্ন চট্ল এলোম চকছুট্িই শেন 

আর িোবনো শঘোট্চ নো, চকন্তু আর আমোর িয় শনই। শকমন কট্র শেন চনিয় 

বুঝট্ি শপট্রচচ প্রকৃচি আপনোর গরট্জই এট্দর বো াঁচচট্য় রোট্খ্। নইট্ল দুঃখ্ীর 

কুটীট্র বনযোর মি েখ্ন মৃিুয শঢোট্ক িখ্ন িোর ধ্বংসলীলোর সোেী থোকট্ব শক? 

আজই হট্রন্দ্রবোবুর কোট্ছ আচম এই গল্পই করচছলোম। চেবনোথবোবুর ঘর শথট্ক 

রোব্বত্রট্েট্ষ েখ্ন লজ্জোয় মোথো শহাঁট কট্র শবচরট্য় এলোম— 

 

আশুবোবু এ বৃেোে শুচনয়োচছট্লন, বচলট্লন, এট্ি শিোমোর লজ্জোর চক আট্ছ 

কমল? শুট্নচচ িো াঁট্ক শসবো করোর জট্নযই িুচম অেোচচি িো াঁর বোসোয় চগট্য় 

উপচস্থি হট্য়চছট্ল,— 
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কমল কচহল, লজ্জো শসজনয নয় আশুবোবু। েখ্ন শদখ্ট্ি শপলোম িো াঁর শকোন 

অসুখ্ই শনই—সমস্তই িোন, শকোন একটো ছলনোয় আপনোট্দর দয়ো পোওয়োই চছল 

িো াঁর উট্দ্দেয, চকন্তু িোও সফ্ল হট্ি পোয়চন, আপচন বোচি শথট্ক বোর কট্র 

চদট্য়ট্ছন—িখ্ন চক শে আমোর হট্লো শস আপনোট্ক শবোঝোট্ি পোরব নো। শে 

সট্ঙ্গ চছল িোট্কও এ কথো জোনোট্ি পোচরচন,—শুধ্ু শকোনমট্ি রোব্বত্রর অন্ধ্কোট্র 

শসচদন চনঃেট্ে শবচরট্য় এলোম। পট্থর মট্ধ্য বোর বোর কট্র শকবল এই একটো 

কথোই মট্ন হট্ি লোগল, এই অচি েুদ্র কোঙোল শলোকটোট্ক রোগ কট্র েোব্বস্ত চদট্ি 

েোওয়োর নো আট্ছ ধ্ম ম, নো আট্ছ সম্মোন। 
 

আশুবোবু চবস্ময়োপন্ন হইয়ো কচহট্লন, বল চক কমল, চেবনোট্থর অসুখ্টো চক শুধ্ু 

ছলনো? সচিয নয়? 

 

চকন্তু জবোব চদবোর পূট্ব মই িোট্রর কোট্ছ পদেে শুচনয়ো সবোই চোচহয়ো শদচখ্ল 

নীচলমো প্রট্বে কচরয়োট্ছ। িোহোর হোট্ি দুট্ধ্র বোটট। কমল হোি িুচলয়ো নমস্কোর 

কচরল। শস পোত্রটো েেযোর চেয়ট্র শিপোয়োর উপট্র রোচখ্য়ো চদয়ো প্রচিনমস্কোর 

কচরল, এবং অপট্রর কথোর মোঝখ্োট্ন বোধ্ো চদয়োট্ছ মট্ন কচরয়ো চনট্জ শকোন 

কথো নো কচহয়ো অদূট্র নীরট্ব উপট্বেন কচরল। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, চকন্তু এ শে দুব মলিো কমল! এ ব্বজচনস ি শিোমোর স্বিোট্বর 

সট্ঙ্গ শমট্ল নো। আচম বরোবর িোবিোম, েো অনযোয়, েো চমথযোচোর, িোট্ক িুচম মোপ 

কর নো। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, ওাঁর স্বিোট্বর খ্বর জোচনট্ন, চকন্তু মুচীট্দর পোিোয় মরে শদট্খ্ ওাঁর 

ধ্োরনো বদট্লট্ছ, এ সংবোদ ওাঁর কোট্ছই শপলোম। আট্গ মট্নর মট্ধ্য শে ইচ্ছোই 

থোক, এখ্ন কোরও চবরুট্দ্ধই নোচলে করট্ি উচন নোরোজ। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, চকন্তু শস শে শিোমোর প্রচি এিখ্োচন অিযোচোর করট্ল িোর 

চক? 

 

কমল মুখ্ িুচলট্িই শদচখ্ল নীচলমো একদৃট্ষ্ট চোচহয়ো আট্ছ। জবোবটো শুচনবোর 

জনয শসই শেন সবট্চট্য় উৎসুক। নো হইট্ল হয়ি শস চুপ কচরয়োই থোচকি, 

হট্রন্দ্র েিটুকু বচলয়োট্ছ িোর শবেী একটো কথোও কচহি নো। কচহল, এ প্রশ্ন 

আমোর কোট্ছ এখ্ন অসংলগ্ন শঠট্ক। েো শনই িো শকন শনই বট্ল শচোট্খ্র জল 

শফ্লট্িও আজ আমোর লজ্জো শবোধ্ হয়; শেটুকু চিচন শপট্রট্চন, শকন িোর শবেী 
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পোরট্লন নো বট্ল রোগোরোচগ করট্িও আমোর মোথো শহাঁট হয়। আপনোট্দর কোট্ছ 

প্রোথ মনো শুধ্ু এই শে, আমোর দুিমোগয চনট্য় িো াঁট্ক আর টোনোটোচন করট্বন নো। এই 

বচলয়ো শস শেন হঠোৎ শ্রোে হইয়ো শচয়োট্রর চপট্ঠ মোথো শঠকোইয়ো শচোখ্ বুব্বজল। 

ঘট্রর নীরবিো িঙ্গ কচরল নীচলমো, শস শচোট্খ্র ইচঙ্গট্ি দুট্ধ্র বোটটটো চনট্দমে 

কচরয়ো আট্স্ত আট্স্ত বচলল, ওটো শে এট্কবোট্র জচুিট্য় শগল। শদখ্ুন ি শখ্ট্ি 

পোরট্বন, নো আবোর গরম কট্র আনট্ি বলব? 

 

আশুবোবু বোটটটো মুট্খ্ িুচলয়ো খ্োচনকটো খ্োইয়ো রোচখ্য়ো চদট্লন। নীচলমো মুখ্ 

বোিোইয়ো শদচখ্য়ো কচহল, পট্ি থোকট্ল চলট্ব নো—ডোক্তোট্রর বযবস্থো িোঙট্ি 

আচম শদট্বো নো। 
 

আশুবোবু অবসট্ন্নর মি শমোটো িোচকয়োটোয় শহলোন চদয়ো কচহট্লন, িোর শচট্য়ও 

বি বযবস্থোপক চনট্জর শদহ। এ কথো শিোমোরও শিোলো উচচি নয়। 
 

আচম িুচলট্ন, িুট্ল েোন আপচন চনট্জ। 
 

ওটো বয়ট্সর শদোষ নীচলমো—আমোর নয়। 
 

নীচলমো হোচসয়ো বচলল, িোই বব চক! শদোষ চোপোবোর মি বয়স শপট্ি এখ্ট্নো 

আপনোর অট্নক—অট্নক বোকী। আচ্ছো, কমলট্ক চনট্য় আমরো একটু ও-ঘট্র 

চগট্য় গল্প কচর শগ, আপচন শচোখ্ বুট্জ একটুখ্োচন চবশ্রোম করুন, শকমন? েোই? 

 

আশুবোবুর এ ইচ্ছো শবোধ্ হয় চছল নো, িথোচপ সম্মচি চদট্ি হইল; কচহট্লন, চকন্তু 

এট্কবোট্র শিোমরো চট্ল শেও নো, ডোকট্ল শেন পোই। 
 

আচ্ছো। চল ঠোকুরট্পো, আমরো পোট্ের ঘট্র চগট্য় বচস শগ। এই বচলয়ো সকলট্ক 

লইয়ো চচলয়ো শগল। নীচলমোর কথোগুচল স্বিোবিঃই মধ্ুর, বচলবোর িঙ্গীটটট্ি 

এমন একটট চবচেষ্টিো আট্ছ শে সহট্জই শচোট্খ্ পট্ি, চকন্তু িোহোর আব্বজকোর 

এই গুটট-কট্য়ক কথো শেন িোহোট্দরও ছোিোইয়ো শগল। হট্রন্দ্র লেয কচরল নো, 

চকন্তু লেয কচরল কমল। পুরুট্ষর চট্ে েোহো এিোইল, ধ্রো পচিল রমেীর 

দৃটষ্টট্ি। নীচলমো শুশূ্রষো কচরট্ি আচসয়োট্ছ, এই পীচিি শলোকটটর স্বোট্স্থযর প্রচি 

সোবধ্োনিোয় আিট্ে মর চকছু নোই, সোধ্োরট্ের কোট্ছ এ কথো বলো চট্ল, চকন্তু শসই 

সোধ্োরট্ের একজন কমল নয়। নীচলমোর এই একোে সিকমিোর অপরূপ 

চস্নগ্ধিোয় শস শেন এক অিোচবি চবস্মট্য়র সোেোৎ লোি কচরল। চবস্ময় শকবল 
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এক চদক চদয়ো নয়, চবস্ময় বহু চদক চদয়ো। সম্পট্দর শমোহ এই চবধ্বো শমট্য়টটট্ক 

মুগ্ধ কচরয়োট্ছ এমন সট্ন্দহ কমল চচেোয়ও ঠো াঁই চদট্ি পোচরল নো। নীচলমোর 

িিটুকু পচরচয় শস পোইয়োট্ছ। আশুবোবুর শেৌবন ও রূট্পর প্রশ্ন এ-শেট্ত্র শুধ্ু 

অসঙ্গি নয়, হোসযকর। িট্ব, শকোথোয় শে ইহোর সন্ধ্োন চমচলট্ব ইহোই কমল 

মট্নর মট্ধ্য খ্ুাঁব্বজট্ি লোচগল। এ ছোিো আরও একটো চদক আট্ছ শে। শসচদক 

আশুবোবুর চনট্জর। এই সরল ও সদোচেব মোনুষটটর গিীর চচেিট্ল পত্নীট্প্রট্মর 

শে আদে ম অচঞ্চল চনষ্ঠোয় চনিয পূব্বজি হইট্িট্ছ, শকোনচদট্নর শকোন প্রট্লোিনই 

িোহোর গোট্য় দোগ শফ্চলট্ি পোট্র নোই। ইহোই চছল সকট্লর একোে চবশ্বোস। 

মট্নোরমোর জননীর মৃিুযকোট্ল আশুবোবুর বয়স শবেী চছল নো—িখ্নও শেৌবন 

অচিক্রম কট্র নোই; চকন্তু শসইচদন হইট্িই শসই শলোকোেচরি পত্নীর স্মৃচি 

উিূচলি কচরয়ো নূিট্নর প্রচিষ্ঠো কচরট্ি আত্মীয়-অনোত্মীট্য়র দল উদযম-

আশয়োজট্নর ি্রুটট রোট্খ্ নোই, চকন্তু শস দুট্িমদয দুট্গ মর দুয়োর িোচঙ্গবোর শকোন 

শকৌেলই শকহ খ্ুাঁব্বজয়ো পোয় নোই। এ-সকল কমট্লর অট্নট্কর মুট্খ্ শেোনো 

কোচহনী। 

এ ঘট্র আচসয়ো অনযমনট্স্কর মি নীরট্ব বচসয়ো শস শকবল ইহোই িোচবট্ি লোচগল, 

নীচলমোর মট্নোিোট্বর শলেমোত্র আিোসও এই মোনুষটটর শচোট্খ্ পচিয়োট্ছ চক নো। 

েচদ পচিয়োই থোট্ক, দোম্পট্িযর শে সুকট্ঠোর নীচি অিযোজয ধ্ট্ম মর নযোয় একোগ্র 

সিকমিোয় চিচন আজীবন েোহো রেো কচরয়ো আচসয়োট্ছন, আসব্বক্তর এই 

নবজোগ্রি শচিনোয়, শস ধ্ম ম শলেমোত্রও চবেুি হইয়োট্ছ চক নো। 
 

চোকর চো, রুটট, ফ্ল প্রিৃচি চদয়ো শগল। অচিচথট্দর সম্মুট্খ্ শসই-সমস্ত আগোইয়ো 

চদয়ো নীচলমো নোনো কথো বচলয়ো েোইট্ি লোচগল। আশুবোবুর অসুখ্, িো াঁহোর স্বোস্থয, 

িো াঁহোর সহজ িদ্রিো ও চেশুর নযোয় সরলিোর শছোট্টোখ্োট্টো চববরে েোহো এই 

কয়চদট্নই িোহোর শচোট্খ্ পচিয়োট্ছ,—এমচন অট্নক-চকছু। শশ্রোিো চহসোট্ব 

হট্রন্দ্র স্ত্রীট্লোট্কর শলোট্ির বস্তু। এবং িোহোরই সোগ্রহ প্রট্শ্নর উেট্র নীচলমোর 

বোক্েব্বক্ত উচ্ছ্বচসি আট্বট্গ েিমুট্খ্ ফু্টটয়ো বোচহর হইট্ি লোচগল। বলোর 

আেচরকিোয় মুগ্ধ হট্রন্দ্র লেয কচরল নো শে, শে শবৌচদচদট্ক শস এিচদন 

অচবনোট্ের বোসোয় শদচখ্য়ো আচসয়োট্ছ শস-ই এই চক নো। এই পচরেি শেৌবট্নর 

চস্নগ্ধ গোম্ভীে ম, শসই শকৌিুক-রট্সোজ্জ্বল পচরচমি পচরহোস, ববধ্ট্বযর সীমোবদ্ধ 

সংেি আলোপ-আট্লোচনো, শসই সুপচরচচি সমস্ত-চকছুই এই কয়চদট্ন চবসজমন 

চদয়ো আকব্বস্মক বোচোলিোয় বোচলকোর নযোয় শে প্রগল্ি হইয়ো উটঠয়োট্ছ, শস-ই এই 

চকনো। 
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বচলট্ি বচলট্ি নীচলমোর হঠোৎ দৃটষ্ট পচিল, চোট্য়র বোটটট্ি দু-একবোর চুমুক 

শদওয়ো ছোিো কমল চকছুই খ্োয় নোই। েুণ্ণস্বট্র শসই অনুট্েোগ কচরট্িই কমল 

সহোট্সয কচহল, এর মট্ধ্যই আমোট্ক িুট্ল শগট্লন? 

 

িুট্ল শগলোম? িোর মোট্ন? 

 

িোর মোট্ন এই শে, আমোর খ্োওয়োর বযোপোরটো আপনোর মট্ন শনই। অসমট্য় 

আচম ি চকছু খ্োইট্ন। 
 

এবং সহস্র অনুট্রোট্ধ্ও এর বযচিক্রম হবোর শজো শনই,——এই কথোটো হট্রন্দ্র 

শেোগ কচরয়ো চদল। 
 

প্রিুযেট্র কমল শিমচনই হোচসমুট্খ্ বচলল, অথ মোৎ এ একগুাঁ ট্য়চমর পচরবিমন 

শনই। চকন্তু অি দপ ম আচম কচরট্ন, হট্রনবোবু সোধ্োরেিঃ এই চনয়মটোই অিযোস 

হট্য় শগট্ছ িো মোচন। 
 

পট্থ বোচহর হইয়ো কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আপচন এখ্ন শকোথোয় চট্লট্ছন বলুন 

ি? 

 

হট্রন্দ্র বচলল, িয় শনই, আপনোর বোচির মট্ধ্য ঢুকট্বো নো, চকন্তু শেখ্োট্ন শথট্ক 

এট্নচচ শসখ্োট্ন শপৌৌঁট্ছ নো চদট্ল অনযোয় হট্ব। 
 

িখ্ন রোব্বত্র হইয়োট্ছ, পট্থ শলোক-চলোচল চবরল হইয়ো আচসট্িট্ছ, অকস্মোৎ 

অচিঘচনট্ষ্ঠর নযোয় কমল িোহোর একটো হোি চনট্জর হোট্ির মট্ধ্য টোচনয়ো লইয়ো 

বচলল, চলুন আমোর সট্ঙ্গ। নযোয়-অনযোট্য়র চবচোরট্বোধ্ আপনোর কি সূক্ষ্ম 

দো াঁচিট্য়ট্ছ িোর পরীেো শদট্বন। 
 

হট্রন্দ্র সট্কোট্চ েেবযস্ত হইয়ো উটঠল। ইহো শে িোল হইল নো, এমন কচরয়ো পথ 

চলোয় শে চবপদ আট্ছ এবং পচরচচি শকহ শকোথো হইট্ি সম্মুট্খ্ আচসয়ো পচিট্ল 

লজ্জোর একট্েষ হইট্ব হট্রন্দ্র িোহো স্পষ্ট শদচখ্ট্ি লোচগল, চকন্তু নো বচলয়ো হোি 

ছোিোইয়ো লওয়োর অট্েোিন রূঢ়িোট্কও শস মট্ন স্থোন চদট্ি পোচরল নো। বযোপোরটো 

চবশ্রী শঠচকল, এবং এই সকটোপন্ন অবস্থো মোচনয়ো লইয়োই িোহোরো বোসোর দরজোর 

সম্মুট্খ্ আচসয়ো শপৌৌঁচছল। চবদোয় লইট্ি চোচহট্ল কমল কচহল, এি িোিোিোচি 

চকট্সর? আশ্রট্ম অব্বজিবোবু ছোিো ি শকউ শনই। 
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হট্রন্দ্র কচহল, নো। আজ চিচনও শনই, সকোট্লর গোচিট্ি চদল্লী শগট্ছন, সম্ভবিঃ 

কোল চফ্রট্বন। 
 

কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, চগট্য় খ্োট্বন চক? আশ্রট্ম পোচক রোখ্বোর ি বযবস্থো শনই। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, নো, আমরো চনট্জরোই রো াঁচধ্। 
 

অথ মোৎ আপচন আর অব্বজিবোবু? 

 

হো াঁ। চকন্তু হোসট্চন শে? চনিোে মন্দ রো াঁচধ্ট্ন আমরো। 
 

িো জোচন, এবং পরেট্ে সিযই গম্ভীর হইয়ো বচলল, অব্বজিবোবু শনই, সুিরোং 

চফ্ট্র চগট্য় আপনোট্ক চনট্জই শরাঁট্ধ্ শখ্ট্ি হট্ব। আমোর হোট্ি শখ্ট্ি েচদ ঘৃেো 

শবোধ্ নো কট্রন ি আমোর িোরী ইট্চ্ছ আপনোট্ক চনমিে কচর। খ্োট্বন আমোর 

হোট্ি? 

 

হট্রন্দ্র অিযে েুণ্ণ হইয়ো বচলল, এ বি অনযোয়। আপচন চক সচিয মট্ন কট্রন 

আচম ঘৃেোয় অস্বীকোর করট্ি পোচর? এই বচলয়ো শস একমুহিূ ম চুপ কচরয়ো থোচকয়ো 

বচলল, আপনোট্ক জোনোট্ি ি্রুটট কচরচন শে েোরো আপনোট্ক বোস্তচবক শ্রদ্ধো 

কট্র আচম িোট্দরই একজন।  আমোর আপচে শুধ্ু অসমট্য় দুঃখ্ চদট্ি 

আপনোট্ক চোইট্ন। 
 

কমল বচলল, আচম দুঃখ্ চবট্েষ পোট্বো নো িো চনট্জই শদখ্ট্ি পোট্বন। আসুন। 
 

রো াঁচধ্ট্ি বচসয়ো কচহল, আমোর আট্য়োজন সোমোনয, চকন্তু আশ্রট্ম আপনোট্দরও 

েো শদট্খ্ এট্সচচ িোট্কও প্রচুর বলো চট্ল নো। সুিরোং, এখ্োট্ন খ্োবোর কষ্ট েচদ বো 

হয়, অট্নযর মি অসহয হট্ব নো এইটুকুই আমোর িরসো। 
 

হট্রন্দ্র খ্ুেী হইয়ো উের চদল, আমোট্দর খ্োবোর বযবস্থো েো শদট্খ্ এট্সট্ছন িোই 

বট্ট। সচিযই আমরো খ্ুব কষ্ট কট্র থোচক। 
 

চকন্তু থোট্কন শকন? অব্বজিবোবু বিট্লোক, আপনোর চনট্জর অবস্থোও অসচ্ছল 

নয়,—কষ্ট পোওয়োর ি কোরে শনই। 
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হট্রন্দ্র কচহল, কোরে নো থোক, প্রট্য়োজন আট্ছ। আমোর চবশ্বোস এ আপচনও 

শবোট্ঝন বট্ল চনট্জর সম্বট্ন্ধ্ও এমচন বযবস্থোই কট্র শরট্খ্ট্ছন। অথচ বোইট্র 

শথট্ক শকউ েচদ আিে ম হট্য় প্রশ্ন কট্র বট্স, িোট্কই চক এর শহিু চদট্ি পোট্রন? 

 

কমল বচলল, বোইট্রর শলোকট্ক নো পোচর, চিিট্রর শলোকট্ক চদট্ি পোরব। আচম 

সচিযই বি দচরদ্র, চনট্জট্ক িরে-শপোষে করবোর েিটুকু েব্বক্ত আট্ছ িোট্ি এর 

শবেী চট্ল নো। বোবো আমোট্ক চদট্য় শেট্ি পোট্রন চন চকছুই, চকন্তু পট্রর অনুগ্রহ 

শথট্ক মুব্বক্ত পোবোর এই বীজমিটুকু দোন কট্র চগট্য়চছট্লন। 
 

হট্রন্দ্র িোহোর মুট্খ্র প্রচি চনঃেট্ে চোচহয়ো রচহল। এই চবট্দট্ে কমল শে চকরূপ 

চনরুপোয় িোহো শস জোচনি। শুধ্ু অট্থ মর জনযই নয়,—সমোজ, সম্মোন, সহোনুিূচি 

শকোন চদক চদয়োই িোহোর িোকোইবোর চকছু নোই। চকন্তু, এ সিযও শস স্মরে নো 

কচরয়ো পোচরল নো শে, এিবি চনঃসহোয়িোও এই রমেীট্ক শলেমোত্র দুব মল কচরট্ি 

পোট্র নোই। আজও শস চিেো চোট্হ নো—চিেো শদয়। শে চেবনোথ িোহোর এিবি 

দুগ মচির মূল িোহোট্কও দোন কচরবোর সম্বল িোহোর শেষ হয় নোই। এবং শবোধ্ কচর 

সোহস ও সোন্ত্বনো চদবোর অচিপ্রোট্য়ই কচহল, আপনোর সট্ঙ্গ আচম িকম করচচ শন 

কমল, চকন্তু এ ছোিো আর চকছু িোবট্িও পোচরট্ন শে, আমোট্দর মি আপনোর 

দোচরদ্রযও প্রকৃি নয়, একবোর ইট্চ্ছ করট্লই এ দুঃখ্ মরীচচকোর মি চমচলট্য় 

েোট্ব। চকন্তু শস ইট্চ্ছ আপনোর শনই, কোরে আপচনও জোট্নন শস্বচ্ছোয় শনওয়ো 

দুঃখ্ট্ক ঐশ্বট্ে মর মিই শিোগ করো েোয়। 

কমল বচলল, েোয়। চকন্তু শকন জোট্নন? ওটো অপ্রট্য়োজট্নর দুঃখ্,—দুঃট্খ্র 

অচিনয় বট্ল। সকল অচিনট্য়র মট্ধ্যই খ্োচনকটো শকৌিুক থোট্ক, িোট্ক 

উপট্িোগ করোয় বোধ্ো শনই। এই বচলয়ো শস চনট্জও শকৌিুকিট্র হোচসল। 
 

সহসো িোরী একটো শবসুরো বোব্বজল। শখ্ো াঁচো খ্োইয়ো হট্রন্দ্র েেকোল শমৌন থোচকয়ো 

জবোব চদল, চকন্তু এটো ি মোট্নন শে, প্রোচুট্ে মর মোট্ঝই জীবন িুচ্ছ হট্য় আট্স, 

অথচ, দুঃখ্-বদট্নযর মট্ধ্য চদট্য় মোনুট্ষর চচরত্র মহৎ ও সিয হট্য় গট্ি ওট্ঠ? 

 

কমল শস্টোট্ির উপর হইট্ি কিোটো নোমোইয়ো রোচখ্ল, এবং আর একটো চক 

চিোইয়ো চদয়ো বচলল, সিয হট্য় গট্ি ওঠোর জট্নয ওচদট্কও খ্োচনকটো সিয থোকো 

চোই হট্রনবোবু। বিট্লোক, বোস্তচবক অিোব শনই, িবু ছে-অিোট্বর আট্য়োজট্ন 

বযস্ত। আবোর শেোগ চদট্য়ট্ছন অব্বজিবোবু। আপনোর আশ্রট্মর চফ্লজচফ্ আচম 

বুব্বঝট্ন, চকন্তু এটো বুব্বঝ, বদনয-শিোট্গর চবিম্বনো চদট্য় কখ্ট্নো বৃহৎট্ক পোওয়ো 
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েোয় নো। পোওয়ো েোয় শুধ্ু খ্োচনকটো দম্ভ আর অহচমকো। সংস্কোট্র অন্ধ্ নো হট্য় 

একটুখ্োচন শচট্য় থোকট্লই এ বস্তু শদখ্ট্ি পোট্বন,—দৃষ্টোট্ের জট্নয িোরি 

পে মটন কট্র শবিোট্ি হট্ব নো। চকন্তু িকম থোক, রোন্নো শেষ হট্য় এল, এবোর শখ্ট্ি 

বসুন। 
 

হট্রন্দ্র হিোে হইয়ো বচলল, মুেচকল এই শে িোরিবট্ষ মর চফ্লজচফ্ শবোঝো 

আপনোর সোধ্য নয়। আপনোর চেরোর মট্ধ্য শম্লচ্ছ-রট্ক্তর শঢউ বট্য় েোট্চ্ছ—

চহন্দরু আদে ম ও-শচোট্খ্ িোমোেো বট্লই শঠকট্ব। চদন, চক রোন্নো হট্য়ট্ছ শখ্ট্ি চদন। 
 

এই শে চদই, বচলয়ো কমল আসন পোচিয়ো ঠো াঁই কচরয়ো চদল। একটুও রোগ কচরল 

নো। 
 

হট্রন্দ্র শসইচদট্ক চোচহয়ো হঠোৎ বচলয়ো উটঠল, আচ্ছো ধ্রুন, শকউ েচদ েথোথ ম-ই 

সমস্ত চবচলট্য় চদট্য় সিযকোর অিোব ও বদট্নযর মোট্ঝই শনট্ম আট্স িখ্ন ি 

অচিনয় বট্ল িোট্ক িোমোেো করো চলট্ব নো! িখ্ন ি— 

 

কমল বোধ্ো চদয়ো কচহল, নো, িখ্ন আর িোমোেো নয়, িখ্ন সচিযকোর পোগল বট্ল 

মোথো চোপট্ি কো াঁদবোর সময় হট্ব। হট্রনবোবু, চকছুকোল পূট্ব ম আচমও কিকটো 

আপনোর মি কট্রই শিট্বচচ, উপবোট্সর শনেোর মি আমোট্কও িো মোট্ঝ মোট্ঝ 

আচ্ছন্ন কট্রট্চ, চকন্তু এখ্ন শস সংেয় আমোর ঘুট্চট্চ। বদনয এবং অিোব 

ইচ্ছোট্িই আসুক বো ইচ্ছোর চবরুট্দ্ধই আসুক, ও চনট্য় দপ ম করবোর চকছু শনই। 

ওর মোট্ঝ আট্ছ েূনযিো, ওর মোট্ঝ আট্ছ দুব মলিো, ওর মোট্ঝ আট্ছ পোপ,—

অিোব শে মোনুষট্ক কি হীন, কি শছোট কট্র আট্ন, শস আচম শদট্খ্ এট্সচছ 

মহোমোরীর মট্ধ্য,—মুচীট্দর পোিোয় চগট্য়। আরও একজন শদট্খ্ট্চন, চিচন 

আপনোর বনু্ধ্ রোট্জন। চকন্তু িো াঁর কোছ শথট্ক ি চকছু পোওয়ো েোট্ব নো, —

আসোট্মর গিীর অরট্েযর মি চক শে শসখ্োট্ন লুচকট্য় আট্ছ শকউ জোট্ন নো। 

আচম প্রোয় িোচব, আপনোরো িো াঁট্কই চদট্লন চবদোয় কট্র। শসই শে কথোয় আট্ছ—

মচে শফ্ট্ল অঞ্চট্ল কো াঁচখ্ণ্ড শগট্রো শদওয়ো,—আপনোরো টঠক চক িোই করট্লন! 

শিির শথট্ক শকোথোও চনট্ষধ্ শপট্লন নো? আিে ম! 
 

হট্রন্দ্র উের চদল নো, চুপ কচরয়ো রচহল। 

আট্য়োজন সোমোনয, িথোচপ চক েত্ন কচরয়োই নো কমল অচিচথট্ক খ্োওয়োইল। 

খ্োইট্ি বচসয়ো হট্রন্দ্রর বোর বোর কচরয়ো নীচলমোট্ক স্মরে হইল; নোরীট্ত্বর েোে 

মোধ্ুে ম ও শুচচিোর আদট্ে ম ইাঁহোর শচট্য় বি শস কোহোট্কও িোচবি নো। মট্ন মট্ন 
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বচলল, চেেো, সংস্কোর, রুচচ ও প্রবৃচেট্ি চবট্িদ ইাঁহোট্দর মট্ধ্য েি শবেীই থোক, 

শসবো ও মমিোয় ইাঁহোরো এট্কবোট্র এক। ওটো বোচহট্রর বস্তু বচলয়োই ববষট্মযরও 

অবচধ্ নোই, িকমও শেষ হয় নো, চকন্তু নোরীর শেটট চনজস্ব আপন, সব মপ্রকোর 

মিোমট্ির একোে বচহিূমি, শসই গূঢ় অেট্দমট্ের রূপটট শদচখ্ট্ল এট্কবোট্র শচোখ্ 

জিুোইয়ো েোয়। নোনো কোরট্ে আজ হট্রন্দ্রর েুধ্ো চছল নো, শুধ্ু একজনট্ক প্রসন্ন 

কচরট্িই শস সোট্ধ্যর অচিচরক্ত শিোজন কচরল। চক একটো িরকোরী িোল 

লোচগয়োট্ছ বচলয়ো পোত্র উজোি কচরয়ো িেে কচরল, কচহল, অট্নকচদন 

অসমট্য় হোব্বজর হট্য় শবৌচদচদট্কও টঠক এমচন কট্রই জে কট্রচচ, কমল। 
 

কোট্ক, নীচলমোট্ক? 

 

হো াঁ। 
 

চিচন জে হট্িন? 

 

চনিয়। চকন্তু স্বীকোর করট্িন নো। 
 

কমল হোচসয়ো বচলল, শকবল আপচন নয়, সমস্ত পুরুষমোনুট্ষরই এমচন শমোটো 

বুব্বদ্ধ। 
 

হট্রন্দ্র িকম কচরয়ো বচলল, আচম শচোট্খ্ শদট্খ্চচ শে। 
 

কমল কচহল, শসও জোচন। আর ঐ শচোট্খ্-শদখ্োর অহকোট্রই আপনোরো শগট্লন। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, অহকোর আপনোট্দরও কম নয়। শস-শবলো শবৌচদচদর খ্োওয়ো হট্িো 

নো,—উপবোস কট্র কোটোট্িন, িবু হোর মোনট্ি চোইট্িন নো। 
 

কমল চুপ কচরয়ো িোহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো রচহল। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, আপনোট্দর আেীব মোট্দ শমোটো বুব্বদ্ধই আমোট্দর অেয় হট্য় থোক—

এট্িই লোি শবেী। আপনোট্দর সূক্ষ্ম-বুব্বদ্ধর অচিমোট্ন উট্পোস কট্র মরট্ি 

আমরো নোরোজ। 
 

কমল এ কথোরও জবোব চদল নো। 
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হট্রন্দ্র কচহল, এখ্ন শথট্ক আপনোর সূক্ষ্ম-বুব্বদ্ধটোট্কও মট্ধ্য মট্ধ্য েোচোই কট্র 

শদখ্ব। 
 

কমল বচলল, শস আপচন পোরট্বন নো, গরীব বট্ল আপনোর দয়ো হট্ব। 
 

শুচনয়ো হট্রন্দ্র প্রথমটোয় অপ্রচিি হইল, িোহোর পট্র বচলল, শদখ্ুন, এ কথোর 

জবোব চদট্ি বোট্ধ্। শকন জোট্নন? মট্ন হয় শেন রোজরোনী হওয়োই েোট্ক সোট্জ, 

কোঙোলপনো িোট্ক মোনোয় নো। মট্ন হয় শেন আপনোর দোচরদ্রয পৃচথবীর সমস্ত 

বিট্লোট্কর শমট্য়ট্ক উপহোস করট্চ। 

কথোটো িীট্রর মি চগয়ো কমট্লর বুট্ক বোব্বজল। 
 

হট্রন্দ্র পুনরোয় চক একটো বচলট্ি েোইট্িচছল, কমল থোমোইয়ো চদয়ো বচলল, 

আপনোর খ্োওয়ো হট্য় শগট্ছ, এবোর উঠুন। ও ঘট্র চগট্য় সোরো রোি গল্প শুনট্বো, এ 

ঘট্রর কোজটো িিেট্ে শসট্র চনই। 
 

খ্োচনক পট্র শেোবোর ঘট্র আচসয়ো কমল বচসল, কচহল, আজ আপনোর শবৌচদচদর 

সমস্ত ইচিহোস নো শুট্ন আপনোট্ক ছোিট্বো নো, িো েি রোব্বত্রই শহোক। বলুন। 
 

হট্রন্দ্র চবপট্দ পচিল, কচহল, শবৌচদচদর সমস্ত কথো ি আচম জোচনট্ন। িো াঁর সট্ঙ্গ 

প্রথম পচরচয় আমোর এই আগ্রোয়, অচবনোেদোদোর বোসোয়। বস্তুিঃ িো াঁর সম্বট্ন্ধ্ 

চকছুই প্রোয় জোচনট্ন। শেটুকু এখ্োনকোর অট্নট্কই জোট্ন, আচমও িিটুকুই 

জোচন। শকবল একটো কথো শবোধ্ কচর সংসোট্র সকট্লর শচট্য় শবেী জোচন, শস িো াঁর 

অকলক শুভ্রিো। স্বোমী েখ্ন মোরো েোন, িখ্ন বয়স চছল ওাঁর উচনে-কুচি,—

িো াঁট্ক সমস্ত হৃদয় চদট্য়ই শপট্য়চছট্লন। শস শমোট্ছচন, শমোছবোর নয়,—জীবট্নর 

শেষ চদনটট পে মে শস স্মৃচি অেয় হট্য় থোকট্ব। পুরুষমহট্ল আশুবোবুর কথো 

েখ্ন ওট্ঠ—িো াঁর চনষ্ঠোও অননযসোধ্োরে—আচম অস্বীকোর কচরট্ন, চকন্তু— 

 

হট্রনবোবু, রোব্বত্র অট্নক হ’শলো, এখ্ন ি আর বোসোয় েোওয়ো চট্ল নো,—এই ঘট্রই 

একটো চবছোনো কট্র চদই? 

 

হট্রন্দ্র চবস্ময়োপন্ন হইয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এই ঘট্র? চকন্তু আপচন? 

 

কমল কচহল, আচমও এইখ্োট্নই শেোব। আর ি ঘর শনই। 
 

হট্রন্দ্র লজ্জোয় পোংশু হইয়ো উটঠল। 
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কমল হোচসয়ো বচলল,আপচন ি ব্রহ্মচোরী। আপনোরও িট্য়র কোরে আট্ছ নোচক? 

 

হট্রন্দ্র স্তি চনচন মট্মষ-চট্ে শুধ্ু চোচহয়ো রচহল। এ শে চক প্রস্তোব শস কল্পনো 

কচরট্িও পোচরল নো। স্ত্রীট্লোক হইয়ো এ কথো উচ্চোরে কচরল চক কচরয়ো! 
 

িোহোর অপচরসীম চবহ্বলিো কমলট্কও ধ্োক্কো চদল।ট্স কট্য়ক মুহিূ ম চস্থর থোচকয়ো 

বচলল,আমোরই িুল হট্য়ট্চ হট্রনবোবু,আপচন বোসোয় েোন। িোইট্িই আপনোর 

অট্েষ শ্রদ্ধোর পোত্রী নীচলমোর আশ্রট্ম ঠো াঁই শমট্লচন,চমট্লচছল আশুবোবুর বোচি। 

চনজমন গটৃ্হ অনোত্মীয় নরনোরীর একটটমোত্র সম্বন্ধ্ই আপচন জোট্নন—পুরুট্ষর 

কোট্ছ শমট্য়মোনুষ শে শুধ্ুই শমট্য়মোনুষ,এর শবেী খ্বর আপনোর কোট্ছ আজও 

শপৌৌঁছোয় চন। ব্রহ্মচোরী হট্লও নো। েোন, আর শদচর করট্বন নো, আশ্রট্ম েোন। এই 

বচলয়ো শস চনট্জই বোচহট্রর অন্ধ্কোর বোরোন্দোয় অদৃেয হইয়ো শগল। 
 

হট্রন্দ্র মূট্ঢ়র মি চমচনট দুই-চিন দো াঁিোইয়ো থোচকয়ো ধ্ীট্র ধ্ীট্র নীট্চ নোচময়ো 

আচসল। 
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কুচি 

 

প্রোয় মোসোচধ্ক-কোল গি হইয়োট্ছ। আগ্রোয় ইন্ফ্্লুট্য়ঞ্জোর মহোমোরী মূচিমটো েোে 

হইয়োট্ছ;স্থোট্ন স্থোট্ন দুই-একটো নূিন আক্রমট্ের কথো নো শুনো েোয় িোহো 

নয়,িট্ব,মোরোত্মক নয়। কমল ঘট্র বচসয়ো চনচবষ্টচচট্ে শসলোই 

কচরট্িচছল,হট্রন্দ্র প্রট্বে কচরল। িোহোর হোট্ি একটো পুাঁটুচল,চনকট্ট শমট্ঝর 

উপর রোচখ্য়ো চদয়ো কচহল, শে-রকম খ্োটট্চন িোট্ি িোগোদো করট্ি লজ্জো হয়। 

চকন্তু শলোকগুট্লো এমচন শবহোয়ো শে শদখ্ো হট্লই ব্বজট্জ্ঞসো করট্ব,হট্লো? আচম 

চকন্তু স্পষ্টই জবোব চদই শে, শঢর শদচর। জরুরী থোট্ক ি নো হয় বলুন, কোপি 

চফ্চরট্য় চনট্য় েোই। চকন্তু মজো এই শে, আপনোর হোট্ির বিরী ব্বজচনস শে একবোর 

বযবহোর কট্রট্চ, শস আর শকোথোও শেট্ি চোয় নো। এই শদখ্ুন নো লোলোট্দর বোচি 

শথট্ক আবোর এক থোন গরদ,আর নমুনোর জোমোটো চদট্য় শগল— 

 

কমল শসলোই হইট্ি মুখ্ িুচলয়ো কচহল, চনট্লন শকন? 

 

চনই সোট্ধ্? বললোম ছ মোট্সর আট্গ হট্ব নো,—িোট্িই রোজী। বলট্ল, ছ মোট্সর 

পট্র ি হট্ব িোট্িই চলট্ব। এই শদখ্ুন নো মজচুরর টোকো পে মে হোট্ি গুাঁ ট্জ চদট্য় 

শগল।।এই বচলয়ো শস পট্কট হইট্ি একখ্োনো শনোট্টর মট্ধ্য শমোিো কট্য়কটো 

টোকো ঠক্ কচরয়ো কমট্লর সম্মুট্খ্ শফ্চলয়ো চদল। 
 

কমল কচহল, অডমোর এি শবেী আসট্ি থোকট্ল শদখ্চচ আমোট্ক শলোক রোখ্ট্ি 

হট্ব। এই বচলয়ো শস পুাঁটুচলটো খ্ুচলয়ো শফ্চলয়ো পুরোট্নো পোঞ্জোচব জোমোটো নোচিয়ো 

চোচিয়ো শদচখ্য়ো কচহল, শকোন বি শদোকোট্নর বি চমস্ত্রীর বিরী,—আমোট্ক চদট্য় 

এ রকম হট্ব নো। দোমী কোপিটো নষ্ট হট্য় েোট্ব, িো াঁট্ক চফ্চরট্য় শদট্বন। 
 

হট্রন্দ্র চবস্ময় প্রকোে কচরয়ো বচলল,আপনোর শচট্য় বি কোচরগর এখ্োট্ন শকউ 

আট্ছ নোচক? 

 

এখ্োট্ন নো থোট্ক কলকোিোয় আট্ছ। শসইখ্োট্নই পোটঠট্য় চদট্ি বলট্বন। 
 

নো নো, শস হট্ব নো। আপচন েো পোট্রন িোই কট্র শদট্বন, িোট্িই হট্ব। 
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হট্ব নো হট্রনবোবু, হট্ল চদিোম। এই বচলয়ো শস হঠোৎ হোচসয়ো শফ্চলয়ো কচহল, 

অব্বজিবোবু বিট্লোক, শেৌচখ্ন মোনুষ, েো-িো বিচর কট্র চদট্ল চিচন পরট্ি 

পোরট্বন শকন? কোপিটো চমট্থয নষ্ট কট্র লোি শনই,আপচন চফ্চরট্য় চনট্য় েোন। 
 

হট্রন্দ্র অচিেয় আিে ম হইয়ো প্রশ্ন কচরল, চক কট্র জোনট্লন এটো অব্বজিবোবুর? 

 

কমল কচহল,আচম হোি গুেট্ি পোচর। গরট্দর কোপি, অচগ্রম মূলয,অথচ 

ছ’মোস চবলম্ব হট্লও চট্ল,—চহন্দসু্থোনী লোলোব্বজরো অি চনট্ব মোধ্ নয়, হট্রনবোবু। 

িো াঁট্ক জোনোট্বন—িো াঁর জোমো বিচর করোর শেোগযিো আমোর শনই, আচম শুধ্ু 

গরীট্বর সস্তো গোট্য়র কোপিই শসলোই করট্ি পোচর। এ পোচরট্ন। 
 

হট্রন্দ্র চবপট্দ পচিল। শেট্ষ কচহল, এ িোর িোরী ইট্চ্ছ। চকন্তু পোট্ছ আপচন 

জোনট্ি পোট্রন, পোট্ছ আপনোর মট্ন হয় আমরো শকোনমট্ি আপনোট্ক চকছু 

শদবোর শচষ্টো করচচ, শসই িট্য় অট্নকচদন আচম স্বীকোর কচরচন। িোট্ক 

বট্লচছলোম অল্পমূট্লয সোধ্োরে একটো শকোন কোপি চকট্ন চদট্ি। চকন্তু শস রোজী 

হ’শলো নো। বলট্ল, এ ি আমোর চনিযবযবহোট্রর শমরজোই নয়, এ কমট্লর হোট্ির 

বিরী জোমো, এ শুধ্ু চবট্েষ উপলট্েয পব মচদট্ন পরবোর। এ আমোর শিোলো 

থোকট্ব। এ জগট্ি িোর শচট্য় শবেী শ্রদ্ধো শবোধ্ কচর আপনোট্ক শকউ কট্র নো। 

কমল বচলল,চকছুকোল পূট্ব ম টঠক এর উট্টো কথোই িো াঁর মুখ্ শথট্ক শবোধ্ কচর 

অট্নট্কই শুট্নচছল। নয় চক? একটু শচষ্টো করট্ল আপনোরও হয়ি স্মরে হট্ব। 

মট্ন কট্র শদখ্ুন ি? 

 

এই শসচদট্নর কথো, হট্রন্দ্রর সমস্তই মট্ন চছল; একটু লজ্জো পোইয়ো বচলল, চমট্থয 

নয়; চকন্তু এ ধ্োরেো ি একচদন অট্নট্করই চছল। শবোধ্ হয় চছল নো শুধ্ু 

আশুবোবুর, চকন্তু িো াঁট্কও একচদন চবচচলি হট্ি শদট্খ্চচ। আমোর চনট্জর 

কথোটোই ধ্রুন নো, আজ ি আর প্রমোে চদট্ি হট্ব নো, চকন্তু শসচদট্নর কটষ্টপোথট্র 

ঘট্ষ িব্বক্ত-শ্রদ্ধো েোচোই করট্ি চোইট্ল আচমই বো দো াঁিোই শকোথোয়? 

 

কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, রোট্জট্নর শখ্ো াঁজ শপট্লন? 

 

হট্রন্দ্র বুব্বঝল, এই-সকল হৃদয়-সম্পচকমি আট্লোচনো আর একচদট্নর মি 

আজও স্থচগি রচহল। বচলল, নো এখ্ট্নো পোইচন। িরসো আট্ছ এট্স উপচস্থি 

হট্লই পোট্বো। 
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কমল বচলল, শস আচম জোনট্ি চোইচন, পুচলট্সর ব্বজম্মোয় চগট্য় পট্িট্চ চকনো এই 

শখ্ো াঁজটোই আপনোট্ক চনট্ি বট্লচছলোম। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, চনট্য়চছ।আপোিিঃ িোট্দর আশ্রট্য় শনই। 
 

শুচনয়ো কমল চনব্বিে হইট্ি পোচরল নো বট্ট, চকন্তু স্বব্বস্তট্বোধ্ কচরল।ব্বজজ্ঞোসো 

কচরল, চিচন শকোথোয় শগট্ছন এবং কট্ব শগট্ছন, মুচীট্দর পোিোয় শচষ্টো কট্র 

একটু শখ্ো াঁজ চনট্ল চক বোর করো েোয় নো? হট্রনবোবু, িো াঁর প্রচি আপনোর শস্নট্হর 

পচরমোে জোচন, এ-সকল প্রশ্ন হয়ি বোহুলয মট্ন হট্ব, চকন্তু ক’চদন শথট্ক এ ছোিো 

চকছু আর আচম িোবট্িই পোচরট্ন, আমোর এমচন দেো হট্য়ট্ছ। এই বচলয়ো শস 

এমচন বযোকুলচট্ে চোচহল শে, হট্রন্দ্র অিযে চবব্বস্মি হইল। চকন্তু পরেট্েই শস 

মুখ্ নোমোইয়ো পূট্ব মর মিই শসলোইট্য়র কোট্জ আপনোট্ক চনেুক্ত কচরয়ো চদল। 
 

হট্রন্দ্র চনঃেট্ে দো াঁিোইয়ো রচহল। এই সমট্য় এক-একটো প্রশ্ন িোহোর মট্ন আট্স, 

শকৌিূহট্লর সীমো নোই—মুখ্ চদয়ো কথোটো বোচহর হইয়ো পচিট্িও চোয়, চকন্তু 

চনট্জট্ক সোমলোইয়ো লয়। চকছুট্িই চস্থর কচরট্ি পোট্র নো, এ ব্বজজ্ঞোসোর ফ্ল চক 

হইট্ব। এইিোট্ব পো াঁচ-সোি চমচনট কোটোর পট্র কমল চনট্জই কথো কচহল। 

শসলোইটো পোট্ে নোমোইয়ো রোচখ্য়ো একটো সমোচপ্তর চনঃশ্বোস শফ্চলয়ো বচলল, থোক 

আজ আর নো। এই বচলয়ো মুখ্ িুচলয়ো আিে ম হইয়ো কচহল, এ চক, দো াঁচিট্য় 

আট্ছন শে! একটো শচৌচক শটট্ন চনট্য় বসট্িও পোট্রন চন? 

 

বসট্ি আপচন ি বট্লন চন। 
 

শবে েো শহোক। বচলচন বট্ল বসট্বন নো? 

 

নো। নো বলট্ল বসো উচচিও নয়। 
 

চকন্তু দো াঁচিট্য় থোকট্িও ি বচলচন—দো াঁচিট্য় বো আট্ছন শকন? 

 

এ েচদ বট্লন ি আমোর নো দো াঁিোনই উচচি চছল। ি্রুটট স্বীকোর করচচ। 
 

শুচনয়ো কমল হোচসল, বচলল, িো হট্ল আচমও শদোষ স্বীকোর করচচ। এিেে 

অনযমনস্ক থোকো আমোর অপরোধ্। এখ্ন বসুন। 
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হট্রন্দ্র শচৌচক টোচনয়ো লইয়ো উপট্বেন কচরট্ল কমল হঠোৎ একটুখ্োচন গম্ভীর 

হইয়ো উটঠল। একবোর চক একটু চচেো কচরল, িোহোর পট্র কচহল, শদখ্ুন 

হট্রনবোবু, আসট্ল এর মট্ধ্য শে চকছুই শনই এ আচমও জোচন, আপচনও জোট্নন। 

িবু লোট্গ। এই শে বসট্ি বলট্ি িুট্লচচ, শে আদরটুকু অচিচথট্ক করো উচচি 

চছল, কচরচন,— হোজোর ঘচনষ্ঠিোর মট্ধ্য চদট্য়ও শস ি্রুটট আপনোর শচোট্খ্ 

পট্িট্চ। নো নো, রোগ কট্রট্ছন বচলচন, িবুও শকমন শেন মট্নর মট্ধ্য একটু 

লোট্গ। এ সংস্কোর মোনুট্ষর চগট্য়ও শেট্ি চোয় নো—শকোথোয় একটুখ্োচন শথট্কই 

েোয়। নো? 

হট্রন্দ্র ইহোর িোৎপে ম বুব্বঝল নো, একটু আিে ম হইয়ো চোচহয়ো রচহল। কমল বচলট্ি 

লোচগল, এর শথট্ক সংসোট্র কি অনথ মপোিই নো হয়। অথচ, এইটটই শলোট্ক 

সবট্চট্য় শবচে শিোট্ল। নো? 

 

হট্রন্দ্র ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এ-সব আমোট্ক বলট্চন, নো আপনোট্ক আপচন 

বলট্চন? েচদ আমোর জট্নয হয়, ি আর একটু শখ্োলসো কট্র বলুন। এ শহাঁয়োচল 

আমোর মোথোয় ঢুকট্চ নো। 
 

কমল হোচসয়ো বচলল, শহাঁয়োচলই বট্ট। সহজ সরল রোস্তো, মট্নই হয় নো শে চবপচে 

শচোখ্ রোটঙট্য় আট্ছ। চলট্ি শহো াঁচট শলট্গ আঙুল চদট্য় েখ্ন রক্ত ঝট্র পট্ি, 

িখ্চন শকবল বচিনয জোট্গ—আর একটুখ্োচন শচোখ্ শমট্ল চলো উচচি চছল। নো? 

 

হট্রন্দ্র কচহল, পট্থর সম্বট্ন্ধ্ হো াঁ। অেিঃ আগ্রোর রোস্তোয় একটু হুাঁে কট্র চলো 

িোল,— ও দুঘ মটনো আশ্রট্মর শছট্লট্দর প্রোয়ই ঘট্ট। চকন্তু শহাঁয়োচল ি শহাঁয়োচলই 

রট্য় শগল, মম মোথ ম উপলচি হ’ল নো। 
 

কমল কচহল, িোর উপোয় শনই হট্রনবোবু। বলট্লই সকল কথোর মম ম শবোঝো েোয় 

নো। এই শদখ্ুন, আমোট্ক ি শকউ বট্ল শদয়চন, চকন্তু অথ ম বুঝট্িও বোট্ধ্চন। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, িোর মোট্ন আপচন িোগযবিী, আচম দুিমোগো। হয় সোধ্োরে মোনুট্ষর 

মোথোয় শঢোট্ক এমচন িোষোয় বলুন, নো হয় থোমুন। চচট্ন-বোব্বজর মি এ েি চোব্বচ্চ 

খ্ুলট্ি, িি েোট্চ্চ জচিট্য়। অজ্ঞোি অথবো অট্জ্ঞয় বোধ্ো শথট্ক বক্তবয আরম্ভ 

হট্য় শে এ শকোথোয় এট্স দো াঁিোল িোর কূল-চকনোরো পোব্বচ্চট্ন। এ-সমস্ত চক আপচন 

রোট্জনট্ক স্মরে কট্র বলট্চন? িোট্ক আচমও ি চচচন, সহজ কট্র বলট্ল হয়ি 

চকছু চকছু বুঝট্িও পোরট্বো। নইট্ল এিোট্ব ঘুমে মোনুট্ষর বক্িৃিো শুনট্ি 

থোকট্ল চনট্জর বুব্বদ্ধর পট্র আস্থো থোকট্ব নো। 
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কমল হোচসমুট্খ্ বচলল, কোর বুব্বদ্ধর পট্র? আমোর নো চনট্জর? 

 

দুজট্নরই। 
 

কমল বচলল, শুধ্ু রোট্জনট্কই নয়, চক জোচন শকন, সকোল শথট্ক আজ আমোর 

সকলট্কই মট্ন পিট্চ। আশুবোবু, মট্নোরমো, অেয়, অচবনোে, নীচলমো, 

চেবনোথ,—এমন চক আমোর বোবো— 

 

হট্রন্দ্র বোধ্ো চদল, ও চলট্ব নো। আপচন আবোর গম্ভীর হট্য় উঠট্চন। আপনোর 

বোপ-মো স্বট্গ ম শগট্ছন, িো াঁট্দর টোনোটোচন আমোর সইট্ব নো। বরঞ্চ, েো াঁরো শবাঁট্চ 

আট্ছন িো াঁট্দর কথো, আপচন রোট্জট্নর কথো বলট্ি চোব্বচ্ছট্লন—িোই বলুন 

আচম শুচন। শস আমোর বনু্ধ্, িোট্ক চচচন, জোচন, িোলবোচস,—আমোট্ক চবশ্বোস 

করুন, আচম আশ্রমই কচর আর েোই কচর, আপনোট্ক ঠকোট্বো নো, সংসোট্র 

আরও পো াঁচজট্নর মি িোলবোসোর গল্প শুনট্ি আচমও িোলবোচস। 
 

কমট্লর গোম্ভীে ম সহসো হোচসট্ি িচরয়ো শগল, প্রশ্ন কচরল, শুধ্ু পট্রর কথো 

শুনট্িই িোলবোট্সন? িোর শবচেট্ি শলোি শনই? 

 

হট্রন্দ্র বচলল, নো। আচম ব্রহ্মচোরীট্দর পোণ্ডো—অেট্য়র দল শুনট্ি শপট্ল 

আমোয় শখ্ট্য় শফ্লট্ব। 
 

শুচনয়ো কমল পুনি হোচসয়ো কচহল, নো, িোরো খ্োট্ব নো, আচম উপোয় কট্র শদট্বো। 
 

হট্রন্দ্র ঘোি নোচিয়ো বচলল, পোরট্বন নো। আশ্রম শিট্ঙ্গ চদট্য় পোচলট্য় চগট্য়ও 

আর আমোর চনস্তোর শনই। অেয় একবোর েখ্ন আমোট্ক চচট্নট্ছ, শেখ্োট্নই েোই 

সৎপট্থ আমোট্ক শস রোখ্ট্বই। বরঞ্চ, আপচন চনট্জর কথো বলুন। রোট্জনট্ক 

শে িুট্ল থোকট্ি পোট্রন নো—আবোর শসইখ্োন শথট্ক আরম্ভ করুন। চক কট্র 

শসই লক্ষ্মীছোিো শছো াঁিোটোট্ক এিখ্োচন িোলবোসট্লন আমোর শুনট্ি সোধ্ হয়। 

কমল কচহল, টঠক এই প্রশ্নটোই আচম বোট্র বোট্র আপনোট্ক আপচন কচর। 
 

সন্ধ্োন পোন নো? 

 

নো। 
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পোবোর কথোও নয়। এবং সচিয বট্ল আমোর চবশ্বোসও হয় নো। 
 

শকন চবশ্বোস হয় নো? 

 

শস েোক। মট্ন হট্চ্ছ আট্গ একবোর বট্লচছ। চকন্তু আরও িোল কযোনচডট্ডট 

আট্ছ। মীমোংসো চূিোে করবোর আট্গ িোট্দর শকসগুট্লো একটুখ্োচন নজর কট্র 

শদখ্ট্বন। এইটুকু চনট্বদন। 
 

চকন্তু শকস ি অনুমোট্ন ির কট্র চবচোর করো েোয় নো, হট্রনবোবু, রীচিমি সোেয 

প্রমোে হোব্বজর করট্ি হয়। শস করট্ব শক? 

 

িোরো চনট্জরোই করট্ব। সোেয-প্রমোে চনট্য় প্রস্তুি হট্য়ই আট্ছ, হো াঁক চদট্লই 

হোব্বজর হয়। 
 

কমল জবোব চদল নো, মুখ্ িুচলয়ো চোচহয়ো একটুখ্োচন হোচসল। িোহোর পট্র সমোপ্ত 

ও অসমোপ্ত শসলোইট্য়র কোজগুলো এট্ক এট্ক পচরপোটট িো াঁজ কচরয়ো একটো 

শবট্ির টুকচরট্ি িুচলয়ো রোচখ্য়ো উটঠয়ো দো াঁিোইল। কচহল, আপনোর শবোধ্ কচর চো 

খ্োবোর সময় হট্য়ট্ছ হট্রনবোবু, একটুখ্োচন বিচর কট্র আচন, আপচন বসুন। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, বট্সই ি আচছ। চকন্তু জোট্নন ি চো খ্োবোর আমোর সময় অসময়  

শনই, কোরে শপট্লই খ্োই, নো শপট্ল খ্োইট্ন। ওর জট্নয কষ্ট পোবোর প্রট্য়োজন 

শনই। একটো কথো ব্বজজ্ঞোসো করব? 

 

স্বচ্ছট্ন্দ। 
 

অট্নকচদন আপচন শকোথোও েোনচন। ওটো চক ইট্চ্ছ কট্রই বন্ধ্ কট্রট্ছন? 

 

কমল আিে ম হইয়ো বচলল, নো। এ আমোর মট্নও হয়চন। 
 

িো হট্ল চলুন নো আজ আশুবোবুর বোচি শথট্ক একটু ঘুট্র আচস। চিচন সচিযই 

খ্ুব খ্ুেী হট্বন। শসই অসুট্খ্র মট্ধ্য একবোর চগট্য়চছট্লন; এখ্ন িোল হট্য়ট্ছন। 

শুধ্ু ডোক্তোট্রর চনট্ষধ্ বট্ল বোইট্র আট্সন নো, নইট্ল হয়ি একচদন চনট্জই এট্স 

উপচস্থি হট্িন। 
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কমল বচলল, িো াঁর পট্ে আিে ম নয়। েোওয়ো আমোরই উচচি চছল, চকন্তু কোট্জর 

ঝঞ্ঝোট্ট শেট্ি পোচরচন। অনযোয় হট্য় শগট্ছ। 
 

িো হট্ল আজই চলুন নো? 

 

চলুন। চকন্তু সট্ন্ধ্যটো শহোক। আপচন বসুন, চট কট্র এক বোটট চো চনট্য় আচস। 

এই বচলয়ো শস বোচহর হইয়ো শগল। 
 

সন্ধ্যোর প্রোয়োন্ধ্কোট্র উিট্য় পট্থ বোচহর হইয়ো হট্রন্দ্র বচলল, একটু শবলো থোকট্ি 

শগট্লই িোল হট্িো। 
 

কমল কচহল, হট্িো নো। শচনো শলোক, শকউ হয়ি শদট্খ্ শফ্লট্িো। 
 

শদখ্ট্লই বো। ও-সব আচম গ্রোহয কচরট্ন। 
 

চকন্তু আচম এখ্ন গ্রোহয কচর। 
 

হট্রন্দ্র মট্ন কচরল পচরহোস, কচহল, চকন্তু ওই শচনো শলোট্করোই েচদ শেোট্ন 

আপচন আমোর সট্ঙ্গ একলো বোর হট্ি আজকোল সট্কোচট্বোধ্ কট্রন, চক িোরো 

িোট্ব? 

 

শবোধ্ হয় িোট্ব ঠোটো করচচ। 
 

চকন্তু আপনোট্ক শে শচট্ন শস চক অনয চকছু িোবট্ি পোট্র? বলুন? এবোর কমল 

চুপ কচরয়ো রচহল। 
 

জবোব নো পোইয়ো হট্রন্দ্র বচলল, আজ আপনোর শে চক হট্য়ট্ছ জোচনট্ন, সমস্তই 

দুট্ব মোধ্য। 
 

কমল বচলল, েো শবোঝবোর নয় শস নো শবোঝোই িোল। রোট্জনট্ক শে িুলট্ি 

পোচরট্ন—এ সবট্চট্য় শবেী শটর পোই আপচন এট্ল। িোর আশ্রট্ম স্থোন হ’শলো নো, 

চকন্তু গোছিলোয় থোকট্লও িোর চট্ল শেট্িো, শুধ্ু আচমই থোকট্ি চদইচন, আদর 

কট্র শডট্ক এট্নচছলোম। ঘট্র এট্লো, চকন্তু শকোথোও মন বোধ্ো শপট্ল নো। হোওয়ো-

আট্লোর মি সব চদক খ্োচল পট্ি রইট্লো, পুরুট্ষর শেন একটো নূিন পচরচয় 

শপলোম। এ িোল চক মন্দ, শিট্ব শদখ্বোর সময় পোইচন,—হয়ি বুঝট্ি শদচর হট্ব। 
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হট্রন্দ্র কচহল, এ মস্ত সোন্ত্বনো। 
 

সোন্ত্বনো? শকন? 

 

িো জোচনট্ন। 
 

শকহই আর কথো কচহল নো—উিট্য়ই শকমন একপ্রকোর চবমনো হইয়ো রচহল। 
 

হট্রন্দ্র ইচ্ছো কচরয়োই শবোধ্ কচর একটু ঘুর-পথ লইয়োচছল, আশুবোবুর বোটীট্ি 

আচসয়ো েখ্ন িোহোরো শপৌৌঁচছল িখ্ন সন্ধ্যো অট্নকেে উেীে ম হইয়ো শগট্ছ। খ্বর 

চদয়ো ঘট্র ঢুচকবোর প্রট্য়োজন চছল নো, চকন্তু চদন পো াঁচ-ছয় হট্রন্দ্র আচসট্ি পোট্র 

নোই বচলয়ো শবয়োরোটোট্ক সুমুট্খ্ পোইয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, বোবু িোল আট্ছন? 

 

শস প্রেোম কচরয়ো কচহল, হযো াঁ, িোলই আট্ছন। 
 

িো াঁর ঘট্রই আট্ছন? 

 

নো, উপট্র সোমট্নর ঘট্র বট্স সবোই গল্প করট্চন। 
 

চসাঁচিট্ি উটঠট্ি উটঠট্ি কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, সবোইটো কোরো? 

 

হট্রন্দ্র কচহল, শবৌচদ—আর শবোধ্ হয় শকউ—চক জোচন। 
 

পদমো সরোইয়ো ঘট্র ঢুচকয়ো দুজট্নই একটু আিে ম হইল। এট্সে ও চুরুট্টর কিো 

গন্ধ্ একট্ত্র চমচেয়ো ঘট্রর বোিোস িোরী হইয়ো উটঠয়োট্ছ। নীচলমো উপচস্থি নোই, 

আশুবোবু বি শচয়োট্রর হোিট্ল দুই পো ছিোইয়ো চদয়ো চুরুট টোচনট্িট্ছন, এবং 

অদূট্র শসোফ্োর উপট্র শসোজো হইয়ো বচসয়ো একজন অপচরচচিো মচহলো। ঘট্রর 

কিো আবহোওয়োর মিই কিো িোব—বোঙোলীর শমট্য়, চকন্তু বোংলো বলোয় রুচচ 

নোই। হয়ি, অিযোসও নোই। হট্রন্দ্র ও কমল ঘট্র পো চদয়োই শুচনয়োচছল চিচন 

অনগ মল ইংরোব্বজ বচলয়ো েোইট্িট্ছন। 
 

আশুবোবু মুখ্ চফ্চরয়ো চোচহট্লন। কমট্লর প্রচি শচোখ্ পচিট্িই সমস্ত মুখ্ িো াঁহোর 

আনট্ন্দ উজ্জ্বল হইয়ো উটঠল। শবোধ্ কচর একবোর উটঠয়ো বচসবোর শচষ্টোও 

কচরট্লন, চকন্তু হঠোৎ পোচরয়ো উটঠট্লন নো। মুট্খ্র চুরুটটো শফ্চলয়ো চদয়ো শুধ্ু 

বচলট্লন, এট্সো কমল, এট্সো। অপচরচচিো রমেীট্ক চনট্দমে কচরয়ো কচহট্লন, 
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ইচন আমোর একজন আত্মীয়ো। পরশু এট্সট্ছন, খ্ুব সম্ভব এখ্োট্ন চকছুচদন ধ্ট্র 

রোখ্ট্ি পোরব। 
 

একটু থোচময়ো বচলট্লন, শবলো, ইচন কমল। আমোর শমট্য়র মি। 
 

উিয়ই উিয়ট্ক হোি িুচলয়ো নমস্কোর কচরল। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, আর আচম? 

 

ওট্হো—িোও ি বট্ট। ইচন হট্রন্দ্র—প্রট্ফ্সর অেট্য়র পরম বনু্ধ্। বোকী পচরচয় 

েথোসমট্য় হট্ব,—চচেোর শহিু শনই হট্রন্দ্র। কমলট্ক ইচঙ্গট্ি আহ্বোন কচরয়ো 

কচহট্লন, কোট্ছ এট্সো ি কমল, শিোমোর হোিখ্োচন চনট্য় খ্োচনকেে চুপ কট্র 

বচস। এইজট্নয প্রোেটো শেন চকছুচদন শথট্ক ছটফ্ট করচছল। 
 

কমল হোচসমুট্খ্ িো াঁহোর কোট্ছ চগয়ো বচসল এবং দুই হোি বোিোইয়ো িো াঁহোর শমোটো 

িোরী হোিখ্োচন শকোট্লর উপর টোচনয়ো লইল। 
 

আশুবোবু সট্স্নট্হ ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, শখ্ট্য় এট্সট্চো ি? 

 

কমল মোথো নোচিয়ো বচলল, নো। 
 

আশুবোবু শছোট একটু চনশ্বোস শফ্চলয়ো কচহট্লন, শজট্নই বো লোি চক? এ বোচিট্ি 

খ্োওয়োট্ি পোরট্বো নো ি! 
 

কমল চুপ কচরয়ো রচহল। 
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একুে 

 

শবলোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো আশুবোবু একটু হোচসট্লন, কচহট্লন, শকমন, বে মনো 

আমোর চমলট্লো শিো? বুট্িোবয়ট্স extravagance বট্ল উপহোস করো শে উচচি 

হয়চন, মোনট্ল ি? 

 

মচহলোটট চনব মোক হইয়ো রচহট্লন। আশুবোবু কমট্লর হোিখ্োচন বোর-কট্য়ক 

নোিোচোিো কচরয়ো বচলট্ি লোচগট্লন, এই শমট্য়টটর বোইট্রটো শদট্খ্ও মোনুট্ষর 

শেমন আিে ম লোট্গ, শিিরটো শদখ্ট্ি শপট্লও শিমচন অবোক হট্ি হয়। শকমন 

হট্রন্দ্র, টঠক নয়? 

 

হট্রন্দ্রও চুপ কচরয়ো রচহল; কমল হোচসয়ো জবোব চদল, এ টঠক চক নো িোট্ি সট্ন্দহ 

আট্ছ, চকন্তু শকউ েচদ আপনোট্ক extravagant বট্ল িোমোেো কট্র থোট্কন, চিচন 

শে শবটঠক নন িোট্ি সট্ন্দহ শনই। মোত্রোজ্ঞোনটো আপনোর এ সংসোট্র অচল। 
 

ইস, িোই বব চক! বচলয়োই আশুবোবু গিীর শস্নট্হর সুট্র কচহট্লন, এ বোচিট্ি 

খ্োওয়োট্ি শিোমোট্ক চকছুট্িই পোরট্বো নো জোচন, চকন্তু চনট্জর বোসোট্ি আজ চক 

শখ্ট্ল বল ি? 

 

শরোজ েো খ্োই, িোই। 
 

িবু চক শুচনই নো? শবলো িোবচছট্লন, এও আচম বোচিট্য় বট্লচচ। 
 

কমল কচহল, অথ মোৎ আমোর সম্বট্ন্ধ্ আমোর অসোেোট্ি অট্নক আট্লোচনোই 

হট্য় শগট্ছ? 

 

িো হট্য়ট্ছ—অস্বীকোর করট্বো নো। 
 

শরৌপয-পোট্ত্র একখ্োনো শছোট কোডম লইয়ো শবহোরো ঘট্র ঢুচকল। শলখ্োটো সকট্লরই 

শচোট্খ্ পচিল, এবং সকট্লই আিে ম হইট্লন। এ গটৃ্হ অব্বজি একচদন বোচির 

শছট্লর মিই চছল, চকন্তু আগ্রোয় থোচকয়োও আর শস আট্স নো। হয়ি ইহোই 

স্বোিোচবক। িথোচপ এই নো আসোর লজ্জো ও সট্কোচ উিয় পট্েই এমচনই একটো 

বযবধ্োন সৃটষ্ট কচরয়োট্ছ শে িোহোর এই অপ্রিযোচেি আগমট্ন শুধ্ু আশুবোবুই নয়, 
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উপচস্থি সকট্লই একটু চমচকি হইট্লন। িো াঁহোর মুট্খ্র পট্র িোরী একটো 

উট্িট্গর ছোয়ো পচিল, কচহট্লন, িো াঁট্ক এই ঘট্রই চনট্য় আয়। 
 

খ্োচনক পট্র অব্বজি ঘট্র ঢুচকল। পচরচচি ও অপচরচচি এিগুচল শলোট্কর 

উপচস্থচির সম্ভোবনো শস আেকো কট্র নোই। 
 

আশুবোবু কচহট্লন, ব’শসো অব্বজি। িোল আছ? 

 

অব্বজি মোথো নোচিয়ো কচহল, আট্জ্ঞ, হো াঁ। আপনোর েরীরটো এখ্ন শকমন আট্ছ? 

িোল মট্ন হট্চ্ছ ি? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, অসুখ্টো শসট্রট্চ বট্লই িরসো পোব্বচ্চ। 
 

পরস্পর কুেল প্রট্শ্নোের এইখ্োট্ন থোচমল। কমল নো থোচকট্ল হয়ি আরও দুই-

একটো কথো চচলট্ি পোচরি, চকন্তু শচোখ্োট্চোচখ্ হইবোর িট্য় অব্বজি শসচদট্ক মুখ্ 

িুচলট্ি সোহস কচরল নো। চমচনট দুই-চিন সকট্লই চুপ কচরয়ো থোকোর পট্র 

হট্রন্দ্র প্রথট্ম কথো কচহল। ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আপচন চক শসোজো বোসো শথট্কই 

এখ্ন আসট্চন? 

 

চকছু একটো বচলট্ি পোইয়ো অব্বজি বো াঁচচয়ো শগল। বচলল, নো, টঠক শসোজো আসট্ি 

পোচরচন, আপনোর সন্ধ্োট্ন একটু ঘুর-পট্থই আসট্ি হট্য়ট্ছ। 

আমোর সন্ধ্োট্ন? প্রট্য়োজন? 

 

প্রট্য়োজন আমোর নয়, আর একজট্নর। চিচন রোট্জট্নর শখ্ো াঁট্জ দুপুর শথট্ক 

শবোধ্ কচর বোর-চোট্রক উাঁচক শমট্র শগট্লন। বসট্ি বট্লচছলোম, চকন্তু রোজী হট্লন 

নো। চস্থর হট্য় অট্পেো করোটো হয়ি ধ্োট্ি সয় নো। 
 

হট্রন্দ্র েব্বকি হইয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, শলোকটটট্ক শদখ্ট্ি শকমন? বলট্লন নো 

শকন শস এখ্োট্ন শনই? 

 

অব্বজি কচহল, শস সংবোদ িো াঁট্ক চদট্য়চছ। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, কমল, এই রোট্জন শছট্লটটট্ক আচম দু’-চিনবোট্রর শবেী 

শদচখ্চন—চবপট্দ নো পিট্ল িোর সোেোৎ শমট্ল নো, চকন্তু মট্ন হয় িোট্ক অিযে 

িোলবোচস।চক শেন একটো মহোমূলয ব্বজচনস শস সট্ঙ্গ চনট্য় শবিোয়। অথচ, 
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হট্রন্দ্রর মুট্খ্ শুচন শস িোরী wild,—পুচলট্স িোট্ক সট্ন্দট্হর শচোট্খ্ শদট্খ্, িয় 

হয় শকোথোয় চক একটো চবভ্রোট ঘটটট্য় বসট্ব, হয়ি খ্বরও একটো পোট্বো নো, —

এই শদখ্ নো হঠোৎ শকোথোয় শে অদৃেয হট্য়ট্ছ শকউ খ্ুাঁট্জ পোট্চ্চ নো। 
 

কমল প্রশ্ন কচরল, হঠোৎ েচদ খ্বর পোন শস চবপট্দ পট্িট্চ, চক কট্রন? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, চক কচর শস জবোব শুধ্ু িখ্নই শদওয়ো েোয়, এখ্ন নয়। 

অসুট্খ্র সময় নীচলমো আর আচম বহু কোচহনীই িোর হট্রট্নর কোছ শথট্ক 

শুট্নচচ। পরোট্থ ম আপনোট্ক সচিয কট্র চবচলট্য় শদওয়োর স্বরূপটো শে চক, শুনট্ি 

শুনট্ি শেন িোর ছচব শদখ্ট্ি শপিোম। িগবোট্নর কোট্ছ প্রোথ মনো কচর শেন নো 

িোর শকোন চবপদ ঘট্ট। 
 

প্রকোট্েয শকহ চকছু বচলল নো, চকন্তু মট্ন মট্ন সকট্লই শবোধ্ হয় এ প্রোথ মনোয় শেোগ 

চদল। 
 

কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, নীচলমোট্ক আজ ি শদখ্ট্ি শপলোম নো? শবোধ্ কচর কোট্জ 

বযস্ত আট্ছন? 

 

আশুবোবু কচহট্লন, কোট্জর শলোক, চদনরোি কোট্জই বযস্ত থোট্কন সচিয, চকন্তু 

আজ শুনট্ি শপলোম মোথো ধ্ট্র চবছোনো চনট্য়ট্ছন।েরীরটো শবোধ্ হয় একটু শবেী 

রকমই খ্োরোপ হট্য়ট্ছ, নইট্ল এ িো াঁর স্বিোব নয়। শকোন মোনুষই শে অচবশ্রোে এি 

শসবো, এি পচরশ্রম করট্ি পোট্র, চনট্জর শচোট্খ্ নো শদখ্ট্ল চবশ্বোস করো েোয় নো। 
 

েেকোল চুপ কচরয়ো থোচকয়ো বচলট্লন, অচবনোট্ের সট্ঙ্গ আলোপ আগ্রোয়। মোট্ঝ 

মোট্ঝ আচস েোই—কিটুকুই বো পচরচয়, অথচ, আজ িোচব সংসোট্র আপন-পর 

বট্ল শে একটো কথো আট্ছ শস কি অথ মহীন।দুচনয়োয় আপনোর-পর শকউ শনই 

কমল, শস্রোট্ির টোট্ন শক শে কখ্ন কোট্ছ আট্স, আর শক শে শিট্স দূট্র েোয় 

িোর শকোন চহসোব শকউ জোট্ন নো। 
 

কথোটো শে কোহোট্ক উট্দ্দে কচরয়ো চকট্সর দুঃট্খ্ বলো হইল িোহো শুধ্ু শসই 

অপচরচচি রমেী শবলো বযিীি অপর সকট্লই বুব্বঝল। আশুবোবু কিকটো শেন 

চনট্জর মট্নই বচলট্ি লোচগট্লন, এই শরোগ শথট্ক উট্ঠ পে মে সংসোট্র অট্নক 

ব্বজচনসই শেন আর একরকম  শচহোরোয় শচোট্খ্ শঠট্ক। মট্ন হয়, চকট্সর জনযই 

বো এি টোনোটোচন, এি বো াঁধ্োবো াঁচধ্, এি িোলমন্দর বোদোনুবোদ,—মোনুট্ষ অট্নক 
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িুল, অট্নক ফ্ো াঁচক চনট্জর চোরপোট্ে জমো কট্র শস্বচ্ছোয় কোনো হট্য় শগট্ছ। 

আজও িোট্ক বহু েুগ ধ্ট্র অট্নক অজোনো সিয আচবষ্কোর করট্ি হট্ব, িট্ব 

েচদ একচদন শস সচিযকোর মোনুষ হট্য় উঠট্ি পোট্র।আনন্দ ি নয়, চনরোন্দই শেন 

িোর সিযিো ও িদ্রিোর চরম লেয হট্য় উট্ঠট্ছ। 

কমল চবস্মট্য় চোচহয়ো রচহল। িো াঁহোর বোট্কযর িোৎপে ম শে চনঃসংেট্য় বুব্বঝট্িট্ছ 

িোহো নয়,—শেন কুয়োেোর মট্ধ্য আগন্তুট্কর মুখ্ শদখ্ো। চকন্তু পোট্য়র চলন 

অিযে শচনো। 
 

আশুবোবু আপচনই থোচমট্লন। শবোধ্ হয় কমট্লর চবব্বস্মি দৃটষ্ট িো াঁহোট্ক চনট্জর 

চদট্ক সট্চিন কচরল, বচলট্লন, শিোমোর সট্ঙ্গ আমোর আরও অট্নক কথো আট্ছ 

কমল, আর একচদন এট্সো। 
 

আসট্বো। আজ েোই। 
 

এট্সো। গোচিটো নীট্চই আট্ছ, শিোমোট্ক শপৌৌঁট্ছ শদট্ব বট্লই বোসট্দওট্ক এখ্ট্নো 

ছুটট চদইচন। অব্বজি, িুচমও শকন সট্ঙ্গ েোও নো, শফ্রবোর পট্থ শিোমোট্দর 

আশ্রট্ম শিোমোট্ক নোচমট্য় চদট্য় আসট্ব! 
 

উিট্য় িো াঁহোট্ক নমস্কোর কচরয়ো বোচহর হইয়ো আচসল। শবলো সট্ঙ্গ সট্ঙ্গ গোচির 

কোট্ছ আচসয়ো কচহল, আপনোর সট্ঙ্গ আলোপ করবোর আজ সময় হট্লো নো, চকন্তু 

এবোর শেচদন শদখ্ো হট্ব আচম ছোিট্বো নো। 
 

কমল হোচসয়ো ঘোি নোচিয়ো কচহল, শস আমোর শসৌিোগয। চকন্তু িয় হয় পচরচয় 

শপট্য় নো আপনোর মি বদলোয়। 
 

গোচির মট্ধ্য দুজট্ন পোেোপোচে বচসয়ো। রোস্তোয় শমোি চফ্চরট্ল কমল কচহল, 

শসচদট্নর রোিটোও এমচন অন্ধ্কোর চছল, মট্ন পট্ি? 

 

পট্ি। 
 

শসচদট্নর পোগলোচম? 

 

িোও মট্ন পট্ি। 
 

আচম রোজী হট্য়চছলোম শস মট্ন আট্ছ? 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

 

অব্বজি হোচসয়ো কচহল, নো। চকন্তু আপচন শে চবদূ্রপ কট্রচছট্লন শস মট্ন আট্ছ। 
 

কমল চবস্ময় প্রকোে কচরয়ো কচহল, চবদূ্রপ কট্রচছলোম? বক নো! 
 

চনিয় কট্রচছট্লন। 
 

কমল বচলল, িো হট্ল আপচন িুল বুট্ঝচছট্লন। শস েোক, আজ ি আর িো করচচ 

শন—চলুন নো, আজই দুজট্ন চট্ল েোই? 

 

দুযৎ! আপচন িোরী দুষু্ট। 
 

কমল হোচসয়ো শফ্চলল, কচহল, দুষু্ট চকট্সর? আমোর মি এমন েোে সুট্বোধ্ শক 

আট্ছ বলুন ি? হঠোৎ হুকুম করট্লন, কমল, চল েোই,—িেুচন রোজী হট্য় 

বললোম, চলুন। 
 

চকন্তু শস ি শুধ্ু পচরহোস। 
 

কমল বচলল, শবে, নো হয় পচরহোসই হট্লো, চকন্তু হঠোৎ অপরোধ্টো চক কট্রচছ 

বলুন ি? ডোকট্িন িুচম বট্ল, আরম্ভ কট্রট্ছন আপচন বলট্ি। কি দুঃট্খ্-কট্ষ্ট 

চদন চট্ল—আপনোট্দরই জোমো-কোপি শসলোই কট্র শকোন মট্ি হয়ি দুটট শখ্ট্ি 

পোই, অথচ আপনোর টোকোর অবচধ্ শনই,—একটো চদনও চক খ্বর চনট্য়ট্ছন? 

মট্নোরমো এ দুঃট্খ্ পিট্ল চক আপচন সইট্িন? চদনরোি শখ্ট্ট শখ্ট্ট কি শরোগো 

হট্য় শগচছ শদখ্ুন ি? এই বচলয়ো শস চনট্জর বো াঁ হোিখ্োচন অব্বজট্ির হোট্ির উপর 

রোচখ্ট্িই আচচম্বট্ি িোহোর সব মেরীর চেহচরয়ো উটঠল। অস্ফু্ট্ট চক একটো 

বচলট্ি চোচহল, চকন্তু সহসো হোি টোচনয়ো লইয়ো শচাঁ চোইয়ো উটঠল, ড্রোইিোর, শরোট্কো 

শরোট্কো,— এ শে পোগলো-গোরট্দর সোমট্ন এট্স পট্িচচ। গোচি ঘুচরট্য় নোও। 

অন্ধ্কোট্র টঠক ঠোওর করট্ি পোরো েোয়চন। 
 

অব্বজি কচহল, হো াঁ, শদোষ অন্ধ্কোট্রর। শুধ্ু সোন্ত্বনো এই শে, হোজোর অচবচোট্রও ও-

শবচোরোর প্রচিবোদ করবোর শজো শনই। শস অচধ্কোট্র ও বব্বঞ্চি। এই বচলয়ো শস 

একটু হোচসল। শুচনয়ো কমলও হোচসল, কচহল, িো বট্ট। চকন্তু চবচোর ব্বজচনসটোই 

ি সংসোট্র সব নয়; এখ্োট্ন অচবচোট্ররও স্থোন আট্ছ বট্ল আজও দুচনয়ো চলট্চ, 

নইট্ল শকোন্কোট্ল শস শথট্ম শেট্িো। ড্রোইিোর, থোমোও। 
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অব্বজি কবোট খ্ুচলয়ো চদট্ি কমল রোস্তোয় নোচময়ো আচসয়ো কচহল, অন্ধ্কোট্রর 

ওর শচট্য়ও বি অপরোধ্ আট্ছ অব্বজিবোবু, একলো শেট্ি িয় কট্র। 
 

এই ইচঙ্গট্ি অব্বজি চনঃেট্ে পোট্ে নোচময়ো দো াঁিোইট্িই কমল ড্রোইিোরট্ক বচলল, 

এবোর িুচম বোচি েোও, এাঁর চফ্ট্র শেট্ি শদচর হট্ব। 
 

শস চক কথো! এি রোট্ত্র এ-অঞ্চট্ল আচম গোচি পোব শকোথোয়? 

 

িোর উপোয় আচম কট্র শদব। 
 

গোচি চচলয়ো শগল। অব্বজি কচহল, শকোন বযবস্থোই হট্ব নো জোচন, অন্ধ্কোট্র চিন-

চোর মোইল হো াঁটট্ি হট্ব। অথচ, আপনোট্ক শপৌৌঁট্ছ চদট্য় আচম অনোয়োট্স চফ্ট্র 

শেট্ি পোরিোম। 
 

পোরট্িন নো। কোরে, আপনোট্ক নো খ্োইট্য় ওই আশ্রট্মর অচনিয়িোর মট্ধ্য 

আচম শেট্ি চদট্ি পোরিোম নো। আসুন। 
 

বোসোয় দোসী আট্লো জ্বোচলয়ো আজ অট্পেো কচরয়ো চছল, ডোচকট্িই িোর খ্ুচলয়ো 

চদল। উপট্র চগয়ো কমল শসই সুন্দর আসনখ্োচন পোচিয়ো রোন্নোঘট্র বচসট্ি চদল। 

আট্য়োজন প্রস্তুি চছল, শস্টোি জ্বোচলয়ো রোন্নো চিোইয়ো চদয়ো অদূট্র উপট্বেন 

কচরয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এমচন আর একচদট্নর কথো মট্ন পট্ি? 

 

চনিয় পট্ি। 
 

আচ্ছো, িোর সট্ঙ্গ আজ শকোথোয় িফ্োি বলট্ি পোট্রন? বলুন ি শদচখ্? 

 

অব্বজি ঘট্রর মট্ধ্য ইিস্তিঃ দৃটষ্টপোি কচরয়ো শকোন্খ্োট্ন চক চছল এবং নোই, 

মট্ন কচরবোর শচষ্টো কচরট্ি লোচগল। 
 

কমল হোচসমুট্খ্ কচহল, ওচদট্ক সোরোরোি খ্ুাঁজট্লও পোট্বন নো। আর একচদট্ক 

সন্ধ্োন করট্ি হট্ব। 
 

শকোন্ চদট্ক বলুন শিো? 

 

আমোর চদট্ক। 
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অব্বজি হঠোৎ চক একপ্রকোর লজ্জোয় সঙ্কুচচি হইয়ো শগল। আট্স্ত আট্স্ত 

বচলল, শকোনচদনই আপনোর মুট্খ্র পোট্ন আচম খ্ুব শবেী কট্র শচট্য় শদচখ্চন। 

অনয সবোই শপট্রট্ছ, শুধ্ু আচমই চক জোচন শকন শপট্র উটঠচন। 
 

কমল কচহল, অপট্রর সট্ঙ্গ আপনোর প্রট্িদ ওইখ্োট্ন। িোরো শে পোরট্িো িোর 

কোরে, িোট্দর দৃটষ্টর মট্ধ্য আমোর প্রচি সম্ভ্রম-শবোধ্ চছল নো। 
 

অব্বজি চুপ কচরয়ো রচহল। কমল বচলট্ি লোচগল, আচম চস্থর কট্রচছলোম, শেমন 

কট্র শহোক আপনোট্ক খ্ুাঁট্জ বোর করট্বোই। আশুবোবুর বোচিট্ি আজই শে শদখ্ো 

হট্ব এ আেো চছল নো, চকন্তু বদবোৎ শদখ্ো হট্য় েখ্ন শগল, িখ্নই জোচন ধ্ট্র 

আনট্বোই। খ্োওয়োট্নো একটো শছোট উপলে,—িোই ওটো শেষ হট্লই ছুটট পোট্বন 

নো। আজ রোট্ত্র আপনোট্ক আচম শকোথোও শেট্ি শদট্বো নো,—এই বোচিট্িই বন্ধ্ 

কট্র রোখ্ট্বো। 
 

চকন্তু িোট্ি আপনোর লোি চক? 

 

কমল কচহল, লোট্ির কথো পট্র বলট্বো, চকন্তু আমোট্ক ‘আপচন’ বলট্ল আচম 

সচিযই বযথো পোই। একচদন ‘িুচম’ বট্ল ডোকট্িন, শসচদনও বলট্ি আচম সোচধ্চন, 

চনট্জ ইট্চ্ছ কট্রই শডট্কচছট্লন। আজ শসটো বদট্ল শদবোর মি শকোন অপরোধ্ও 

কচরচন। অচিমোন কট্র সোিো েচদ নো চদই, আপচন চনট্জও কষ্ট পোট্বন। 
 

অব্বজি ঘোি নোচিয়ো বচলল, িো শবোধ্ হয় পোট্বো। 

কমল কচহল, শবোধ্ হয় নয়, চনিয় পোট্বন। আপচন আগ্রোয় এট্সচছট্লন 

মট্নোরমোর জট্নয। চকন্তু শস েখ্ন অমন কট্র চট্ল শগল, িখ্ন সবোই িোবট্ল 

আর একদণ্ডও আপচন এখ্োট্ন থোকট্বন নো। শকবল আচম জোনিোম আপচন 

শেট্ি পোরট্বন নো। আচ্ছো, আচমও শে িোলবোচস এ কথো আপচন চবশ্বোস কট্রন? 

 

নো, কচরট্ন। 
 

চনিয় কট্রন। িোইট্ি আপনোর চবরুট্দ্ধ আমোর অট্নক নোচলে আট্ছ। 
 

অব্বজি শকৌিূহলী হইয়ো বচলল, অট্নক নোচলে? একটো শুচন। 
 

কমল বচলল, শেোনোট্বো বট্লই ি শেট্ি চদইচন। প্রথট্ম চনট্জর কথোটো বচল। 

উপোয় শনই বট্ল দুঃখ্ী-গরীবট্দর কোপি শসলোই কট্র চনট্জর খ্োওয়ো-পরো 
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চোলোই—এ আমোর সয়। চকন্তু দোট্য় পট্িচচ বট্ল আপনোরও জোমো শসলোই করোর 

দোম শনট্বো—এও চক সয়? 

 

চকন্তু িুচম ি কোরও দোন নোও নো! 
 

নো, দোন আচম কোরও চনইট্ন, এমন চক আপনোরও নো। চকন্তু দোন করো ছোিো 

শদবোর চক সংসোট্র আর শকোন পথ শখ্োলো শনই? শকন এট্স শজোর কট্র বলট্লন 

নো, কমল, এ কোজ শিোমোট্ক আচম করট্ি শদট্বো নো। আচম িোর চক জবোব 

চদিোম? আজ েচদ শকোন দুচব মপোট্ক আমোর শখ্ট্ট খ্োবোর েব্বক্ত েোয়, আপচন শবাঁট্চ 

থোকট্ি চক আচম পট্থ পট্থ চিট্ে কট্র শবিোট্বো? 

 

কথোটো বযথোয় িোহোট্ক বযোকুল কচরয়ো চদল, বচলল, এমন হট্িই পোট্র নো কমল, 

আচম শবাঁট্চ থোকট্ি এ অসম্ভব। শিোমোর সম্বট্ন্ধ্ আচম একটো চদনও এমন কট্র 

শিট্ব শদচখ্চন। এখ্ট্নো শেন চবশ্বোস হট্ি চোয় নো শে, শে কমলট্ক আমরো সবোই 

জোচন শস-ই িুচম। 
 

কমল কচহল, সবোই েো ইট্চ্ছ জোনুক, চকন্তু আপচন চক শকবল িোট্দরই একজন? 

িোর শবচে নয়? 

 

এই প্রট্শ্নর উের আচসল নো, শবোধ্ কচর অিযে কটঠন বচলয়োই; এবং ইহোর পট্র 

উিট্য়ই নীরব হইয়ো রচহল। হয়ি অপরট্ক প্রশ্ন করোর শচট্য় চনট্জট্ক ব্বজজ্ঞোসো 

করোর প্রট্য়োজন দুজট্নই শবচে কচরয়ো অনুিব কচরল। 
 

চক-ই বো রোন্নো, শেষ হইট্ি চবলম্ব হইল নো। আহোট্র বচসয়ো অব্বজি গম্ভীর হইয়ো 

বচলল, অথচ মজো এই শে, েোর েি টোকোকচিই থোকুক শিোমোর উপোজমট্নর অন্ন 

হোি শপট্ি নো শখ্ট্য় কোরও পচরত্রোে শনই। অথচ, চনট্জ িুচম কোরও শনট্ব নো, 

কোরও খ্োট্ব নো। মোথো খ্ুাঁট্ি মট্র শগট্লও নো। 
 

কমল হোচসয়ো কচহল, আপনোরো খ্োন শকন? িো ছোিো কট্বই বো আপচন মোথো 

খ্ুাঁিট্লন? 

 

অব্বজি বচলল, মোথো শখ্ো াঁিবোর ইট্চ্ছ বহুবোরই হট্য়ট্ছ। আর, শিোমোর খ্োই শুধ্ু 

শিোমোর জবরদব্বস্তর সট্ঙ্গ শপট্র উটঠট্ন বট্ল। আজ আচম েচদ বচল, কমল, 

এখ্ন শথট্ক শিোমোর সমস্ত িোর চনলোম, এ উিবৃচে আর ক’শরো নো, িুচম িখ্চন 
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হয়ি এমচন কটু কথো বট্ল উঠট্ব শে আমোর মুখ্ চদট্য় আর চিিীয় বোকয বোর 

হট্ব নো। 
 

কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এ কথো চক বট্লচছট্লন শকোনচদন? 

 

মট্ন হয় শেন বট্লচছলোম। 
 

আর আচম শুচনচন শস কথো? 

 

নো। 
 

িো হট্ল শেোনবোর মি কট্র বট্লন চন। হয়ি, মট্নর মট্ধ্য শুধ্ু ইট্চ্ছ হট্য়ই 

চছল—মুখ্ চদট্য় িো প্রকোে পোয়চন। 
 

আচ্ছো, ধ্র আজই েচদ বচল? 

 

িো হট্ল আচমও েচদ বচল,—নো। 

অব্বজি হোট্ির গ্রোস নোমোইয়ো রোচখ্য়ো কচহল, এই ি! শিোমোট্ক একটো চদনও 

আমরো বুঝট্ি পোরলোম নো। শেচদন িোট্জর সুমুট্খ্ প্রথম শদচখ্ শসচদনও শেমন 

শিোমোর কথো বুব্বঝচন, আজও শিমচন আমোট্দর সকট্লর কোট্ছ িুচম রহসযই রট্য় 

শগট্ল। এইমোত্র চনট্জই বলট্ল আমোর িোর চনন—আবোর িখ্চন বলট্ল, নো। 
 

কমল হোচসয়ো কচহল, এমচন ধ্োরো একটো ‘নো’ আপচন বলুন ি শদচখ্? বলুন ি েো 

শখ্ট্য়ট্ছন আর শকোনচদন খ্োট্বন নো,—শকমন আপনোর কথো থোট্ক। 
 

অব্বজি কচহল, থোকট্ব চক কট্র? নো খ্োইট্য় িুচম ি শছট্ি শদট্ব নো। 
 

চকন্তু এবোর কমল আর হোচসল নো। েোেিোট্ব বচলল, আমোর িোর শনবোর সময় 

আজও আপনোর আট্সচন। শেচদন আসট্ব, শসচদন আমোর মুখ্ চদট্য় ‘নো’ 

শবরুট্ব নো। রোি হট্য় েোট্চ্ছ, আপচন শখ্ট্য় চনন। 
 

চনই। শসচদন কখ্ট্নো আসট্ব চকনো বট্ল চদট্ি পোর? 

 

কমল মোথো নোচিয়ো কচহল, শস আচম পোচরট্ন। জবোব আপনোট্ক চনট্জই 

একচদন খ্ুাঁট্জ চনট্ি হট্ব। 
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শস েব্বক্ত আমোর শনই। একচদন অট্নক খ্ুাঁট্জচচ চকন্তু পোইচন। জবোব শিোমোর 

কোট্ছ পোব, এই আেো কট্র আজ শথট্ক আচম হোি শপট্ি থোকব। 
 

এই বচলয়ো অব্বজি চনঃেট্ে খ্োইট্ি লোচগল। খ্োচনক পট্র কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, 

এি জোয়গো থোকট্ি আপচন হঠোৎ হট্রন্দ্রর আশ্রট্ম চগট্য় উপচস্থি হট্লন শকন? 

 

অব্বজি কচহল, শকোথোও ি থোকো চোই। িুচম চনট্জই ি জোট্নো আগ্রো শছট্ি আমোর 

েোবোর শজো চছল নো। 
 

জোচন িো হট্ল? 

 

হো াঁ, জোট্নো বব চক। 
 

আর িোই েচদ সচিয, শসোজো আমোর কোট্ছ চট্ল এট্লন নো শকন? 

 

েচদ আসিোম, সচিযই চক স্থোন চদট্ি? 

 

সচিয ি আর আট্সন চন? শস েোক, চকন্তু হট্রন্দ্রর আশ্রট্ম ি কট্ষ্টর সীমো শনই,—

শসই ওট্দর সোধ্নো—চকন্তু অি কষ্ট আপনোর সইল চক কট্র? 

 

জোচনট্ন চক কট্র সইল, চকন্তু আজ আমোর ও-কথো মট্নও হয় নো। এখ্ন ওট্দরই 

আচম একজন।  হয়ি, এই আমোর সমস্ত িচবষযট্ির জীবন। এিচদন চুপ কট্রও 

চছলোম নো। শলোক পোটঠট্য় স্থোট্ন স্থোট্ন আশ্রম প্রচিষ্ঠোর শচষ্টো কট্রচচ—চিন-

চোরটট আশ্রট্মর আেোও শপট্য়চচ—ইট্চ্ছ আট্ছ চনট্জ একবোর বোর হব। 
 

এ পরোমে ম আপনোট্ক চদট্ল শক? হট্রন্দ্র শবোধ্ হয়? 

 

অব্বজি কচহল, েচদ চদট্য়ও থোট্কন চনষ্পোপ হট্য়ই চদট্য়ট্ছন। শদট্ের সব মনোে 

েোরো শচোট্খ্ শদট্খ্ট্চ—এর দোচরট্দ্রযর চনষ্ঠুর দুঃখ্, এর ধ্ম মহীনিোর গিীর গ্লোচন, 

এর শদৌব মট্লযর একোে িীরুিো— 

 

কমল বোধ্ো চদয়ো বচলল, হট্রন্দ্র এ-সব শদট্খ্ট্ছন অস্বীকোর কচরট্ন, চকন্তু 

আপনোর ি শুধ্ু শেোনো কথো। চনট্জর শচোট্খ্ শকোন চকছু শদখ্বোর ি আজও 

সুট্েোগ পোনচন? 

 

চকন্তু এ সবই ি সচিয? 
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সচিয নয় িো বচলট্ন, চকন্তু িোর প্রচিকোট্রর উপোয় চক এই আশ্রম-প্রচিষ্ঠো? 

 

নয় শকন? িোরিবষ ম বলট্ি ি শুধ্ু উেট্র চহমোলয় এবং অপর চিনচদট্ক সমুদ্র-

শঘরো কিকটো িূখ্ণ্ড মোত্র নয়? এর প্রোচীন সিযিো, এর ধ্ট্ম মর চবচেষ্টিো, এর 

নীচির পচবত্রিো, এর নযোয়-চনষ্ঠোর মচহমো,—এই ি িোরি, িোই ি এর নোম 

শদবিূচম,—এট্ক চনরচিেয় হীনিো শথট্ক বো াঁচোবোর িপসযো ছোিো আর চক শকোন 

পথ আট্ছ? ব্রহ্মচে মব্রিধ্োরী চনষ্কলুষ শছট্লট্দর—জীবট্ন সোথ মক হবোর—ধ্নয 

হবোর— 

কমল বোধ্ো চদয়ো বচলয়ো উটঠল, আপনোর খ্োওয়ো হট্য়ট্ছ, হোি-মুখ্ ধ্ুট্য় ও-ঘট্র 

চলুন,—আর নো। 
 

িুচম খ্োট্ব নো? 

 

আচম চক দু’শবলো খ্োই শে আজ খ্োব? উঠুন। 
 

চকন্তু আশ্রট্ম আমোট্ক ি চফ্ট্র শেট্ি হট্ব। 
 

নো হট্ব নো, ও-ঘট্র চলুন। অট্নক কথো আমোর শেোনবোর আট্ছ। 
 

আচ্ছো চট্লো। চকন্তু বোইট্র থোকবোর আমোট্দর চবচধ্ শনই, েি রোব্বত্রই শহোক 

আশ্রট্ম আমোট্ক চফ্রট্িই হট্ব। 
 

কমল বচলল, শস চবচধ্ দীচেি আশ্রমবোসীট্দর, আপনোর জট্নয নয়। 
 

চকন্তু শলোট্ক বলট্ব চক? 

 

শলোট্কর উট্ল্লট্খ্ শকোনচদনই কমট্লর বধ্ে ম থোট্ক নো, কচহল, শলোট্করো 

আপনোট্ক শুধ্ু চনট্ন্দই করট্ব, রট্ে করট্ি পোরট্ব নো। শে পোরট্ব িোর কোট্ছ 

আপনোর িয় শনই,—িোট্দর শচট্য় আচম শঢর শবচে আপনোর। শসচদন সট্ঙ্গ 

শেট্ি আমোট্ক শডট্কচছট্লন—চকন্তু পোচরচন, আজ আর নো পোরট্ল আমোর 

চলট্ব নো। চলুন ও-ঘট্র, আমোট্ক িয় শনই। পুরুট্ষর শিোট্গর বস্তু েোরো আচম 

িোট্দর জোি নই। উঠুন। 
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এ ঘট্র আচনয়ো কমল সমূ্পে ম নূিন েেযো-বস্তু চদয়ো খ্োট্টর উপর পচরপোটট কচরয়ো 

চবছোনো কচরয়ো চদল এবং চনট্জর জনয শমট্ঝর উপর শেমন-শিমন শগোট্ছর আর 

একটো পোচিয়ো রোচখ্য়ো কচহল, আসচচ। চমচনট-দট্েট্কর শবেী শদচর হট্ব নো, 

চকন্তু ঘুচমট্য় পিট্বন নো শেন। 
 

নো। 
 

িো হট্ল শঠট্ল িুট্ল শদব। 
 

িোর দরকোর হট্ব নো কমল, ঘুম আমোর শচোখ্ শথট্ক উট্ব শগট্ছ। 
 

আচ্ছো, শস পরীেো পট্র হট্ব,—এই বচলয়ো শস ঘর হইট্ি বোচহর হইয়ো শগল। 

রোন্নোর পোত্রগুচল েথোস্থোট্ন িুচলয়ো রোখ্ো, উব্বচ্ছষ্ট বোসন বোরোন্দোয় বোচহর কচরয়ো 

শদওয়ো, দোসী বহুেে চচলয়ো শগট্ছ,—নীট্চ চসাঁচির কবোট বন্ধ্ করো—গহৃস্থোলীর 

এমচন সব শছোটখ্োট্টো কোজ িখ্ট্নো বোকী, শস-সব সোচরয়ো িট্ব িোহোর ছুটট। 
 

কমট্লর সেত্ন-রচচি শুভ্র সুন্দর েেযোটটর ‘পট্র বচসয়ো একোকী ঘট্রর মট্ধ্য 

হঠোৎ িোহোর দীঘ মচনশ্বোস পচিল। চবট্েষ শকোন গিীর শহিু শে চছল িোহো নয়, শুধ্ু 

মট্নর মট্ধ্য একটো িোট্লো-লোগোর িৃচপ্ত। হয়ি একটু শকৌিূহল চমেোট্নো, চকন্তু 

আগ্রট্হর উেোপ নোই—শুধ্ু একটট েোে আনট্ন্দর মধ্ুর স্পে ম শেন চনঃেট্ে 

সব মোঙ্গ পচরবযোপ্ত কচরয়োট্ছ। 
 

অব্বজি ধ্নীর সেোন, আজি চবলোট্সর মট্ধ্যই প্রচিপোচলি; চকন্তু হট্রন্দ্রর 

ব্রহ্মচে মোশ্রট্ম িচিম হওয়ো অবচধ্ বদনয ও আত্ম-চনগ্রট্হর সুদুগ মম পট্থ িোরিীয় 

ববচেট্ষ্টযর মট্ম মোপলচির একোগ্র সোধ্নো এচদক হইট্ি দৃটষ্ট িোহোর অপসোচরি 

কচরয়োচছল। হঠোৎ শচোট্খ্ পচিল হলুদ রট্ঙর সূিো চদয়ো বিচর বোচলট্ের অট্ির 

চোচরধ্োট্র শছোট গুটট-কট্য়ক চন্দ্রমচল্লকো ফু্ল। চবছোনোর চোদট্রর শে শকোেটট 

ঝুচলয়ো আট্ছ িোহোট্ি সোদো শরেম চদয়ো শবোনো শকোন একটট অজোনো লিোর 

একটুখ্োচন ছচব। এইটুকু চেল্পকম ম,—সোমোনযই বযোপোর। কি শলোট্কর ঘট্রই ি 

আট্ছ। অবসরকোট্ল কমল চনট্জর হোট্ি শসলোই কচরয়োট্ছ। শদচখ্য়ো অব্বজি 

মুগ্ধ হইয়ো শগল। হোট্ি কচরয়ো শসইটট নোিোচোিো কচরট্িচছল, কমল বোচহট্রর 

কোজ সোচরয়ো ঘট্র আচসয়ো দো াঁিোইট্ি িোহোর মুট্খ্র পোট্ন চোচহয়ো বচলয়ো উটঠল, 

বোঃ—শবে ি! 
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কমল একটু আিে ম হইল—চক শবে? ঐ লিোটুকু? 

হো াঁ আর এই হলট্দ রট্ঙর ফু্লগুচল। িুচম চনট্জ কট্রচ, নো? 

 

কমল হোচসমুট্খ্ বচলল, চমৎকোর প্রশ্ন। চনট্জ নয় ি চক কোচরগর শডট্ক বিচর 

কচরট্য়চছ? আপনোর চোই ঐ-রকম? 

 

নো নো নো—আমোর চোইট্ন। আচম চক করব? 

 

িোহোর এই বযোকুল ও সলজ্জ প্রিযোখ্যোট্ন কমল হোচসয়ো কচহল, আশ্রট্ম চনট্য় 

চগট্য় শেোট্বন। শকউ ব্বজট্জ্ঞসো করট্ল বলট্বন, কমল রোি শজট্গ বিচর কট্র 

চদট্য়ট্চ। 
 

দুযৎ! 
 

দুযৎ শকন? চনট্জর জনয এ-সব ব্বজচনস শকউ বিচর কট্র নো, কট্র আর-

একজট্নর জনয। কষ্ট কট্র ঐ ফু্লগুচল শে শসলোই কট্রচছলোম শস চক আপচন 

শেোট্বো বট্ল? একচদন একজন আসট্বই,—শুধ্ু িোরই জট্নয এ-সব শিোলো চছল। 

সকোট্ল েখ্ন চট্ল েোট্বন, সমস্ত আপনোর সট্ঙ্গ শদব। 
 

এবোর অব্বজি চনট্জও হোচসল, কচহল, আচ্ছো কমল, আচম চক এিই শবোকো? 

 

শকন? 

 

িুচম আমোট্কই মট্ন কট্র এ-সব বিচর কট্রচছট্ল এও চবশ্বোস করব? 

 

শকন করট্বন নো? 

 

করব নো সচিয নয় বট্ল। 
 

চকন্তু সচিয বলট্ল চবশ্বোস করট্বন বলুন? 

 

চনিয় করব। শিোমোর পচরহোট্সর শকোন সীমো শনই—শকোথোও বোট্ধ্ নো। শসই 

শমোটট্র শবিোবোর কথো মট্ন হট্ল আমোর লজ্জোর অবচধ্ থোট্ক নো। শস আলোদো। 

চকন্তু েো পচরহোস নয়, শস শে িুচম শকোন চকছুর জট্নযই চমট্থয বলট্ি পোট্রো নো, 

এ আচম জোচন। 
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িো হট্ল েচদ বচল বোস্তচবক পচরহোস কচরচন, সচিয কথোই বলচচ, চবশ্বোস করট্বন? 

 

চনিয় করব। 
 

কমল কচহল, িো েচদ কট্রন আজ আপনোট্ক সচিয কথোই বলব। িখ্ট্নো 

রোট্জন আট্সচন। অথ মোৎ আশ্রট্ম স্থোন নো শপট্য় িখ্ট্নো শস আমোর গটৃ্হ আশ্রয় 

শনয়চন। আমোট্রো ি শসই দেো। আপনোরো সবোই েখ্ন আমোট্ক ঘৃেোয় দূর কট্র 

চদট্লন, এই চবট্দট্ে কোট্রো কোট্ছ চগট্য় দো াঁিোবোর েখ্ন আর পথ রইল নো,—শসই 

গিীর দুঃট্খ্র চদট্নর ঐ চেল্পকোজটুকু। শসচদন টঠক কোট্ক স্মরে কট্র শে 

কট্রচছলোম আচম শকোনচদন হয়ি জোনট্ি পোরিোম নো। প্রোয় িুট্লই 

চগট্য়চছলোম। চকন্তু আজ চবছোনো পোিট্ি এট্স হঠোৎ মট্ন হ’শলো, নো নো, ওট্ি 

নয়। েোট্ি শকউ শকোনচদন শুট্য়ট্ছ িোট্ি আপনোট্ক আচম শকোনমট্ি শুট্ি 

চদট্ি পোচরট্ন। 
 

শকন পোট্রো নো? 

 

চক জোচন, শক শেন ধ্োক্কো চদট্য় ঐ কথো বট্ল চদট্য় শগল। এই বচলয়ো শস েেকোল 

শমৌন থোচকয়ো কচহল, হঠোৎ স্মরে হট্লো, ঐগুচল বোট্ক্স শিোলো আট্ছ। আপচন 

িখ্ন বোইট্র মুখ্ ধ্ুব্বচ্ছট্লন, এখ্চন এট্স পিট্বন, িোিোিোচি খ্ুট্ল এট্ন পোিট্ি 

চগট্য় আজ প্রথম শটর শপলোম, শসচদন েোট্ক শিট্ব রোব্বত্র শজট্গ ফু্ল-লিো-পোিো 

এাঁট্কচছলোম শস আপচন। 
 

অব্বজি কথো কচহল নো। শুধ্ু একটো আরক্ত আিো িোহোর মুট্খ্র ‘পট্র শদখ্ো চদয়ো 

চট্ের চনট্মট্ষ চনচবয়ো শগল। 
 

কমল চনট্জও চকছুেে নীরব থোচকয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, চুপ কট্র চক িোবট্চন 

বলুন ি? 

 

অব্বজি কচহল, শুধ্ু চুপ কট্রই আচছ, িোবট্ি পোরচছ শন। 
 

িোর কোরে? 

 

কোরে? শিোমোর কথো শুট্ন আমোর বুট্কর চিির শেন ঝি বট্য় শগল। শুধ্ুই 

ঝি,—নো এট্লো আনন্দ, নো এট্লো আেো। 
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কমল চনঃেট্ে চোচহয়ো রচহল। অব্বজি ধ্ীট্র ধ্ীট্র বচলট্ি লোচগল, কমল, একটো 

গল্প বচল শেোট্নো। আমোর মোট্ক একবোর আমোট্দর গহৃট্দবিো রোধ্োবল্লিজীউ 

পূট্জোর ঘট্র মূচিম ধ্ট্র শদখ্ো চদট্য়চছট্লন, িো াঁর হোি শথট্ক খ্োবোর চনট্য় সুমুট্খ্ 

বট্স শখ্ট্য়চছট্লন,—এ িো াঁর চনট্জর শচোট্খ্ শদখ্ো। িবুও বোচির শকউ আমরো 

চবশ্বোস করট্ি পোচরচন। সবোই বুঝট্ল এ িো াঁর স্বন, চকন্তু এই অচবশ্বোট্সর দুঃখ্ িো াঁর 

মৃিুযকোল পে মে েোয়চন। আজ শিোমোর কথো শুট্ন আমোর শসই কথো মট্ন পিট্চ। 

িুচম িোমোেো কট্রোচন জোচন, চকন্তু আমোর মোট্য়র মট্িো শিোমোট্রো শকোথোও মস্ত 

িুল হট্য়ট্ছ। মোনুট্ষর জীবট্ন এমন বহুকোল েোয় চনট্জর সম্বট্ন্ধ্ শস অন্ধ্কোট্রই 

থোট্ক। হয়ি হঠোৎ একচদন শচোখ্ শখ্োট্ল। আমোরও শিমচন। এিচদন পৃচথবীর 

কি জোয়গোট্িই ি ঘুট্রচচ, শুধ্ু এই আগ্রোয় এট্স আচম চনট্জট্ক শদখ্ট্ি 

শপলোম। আমোর থোকোর মট্ধ্য আট্ছ শুধ্ু টোকো, বোবোর শদওয়ো। এ ছোিো এমন 

চকছুই চনট্জর শনই শে আমোরও অজ্ঞোিসোট্র িুচম আমোট্কই িোলবোসট্ি পোর। 
 

কমল কচহল, টোকোর জট্নয িোবনো শনই, আশ্রমবোসীরো একবোর েখ্ন সন্ধ্োন 

শপট্য়ট্ছ িখ্ন শস বযবস্থো িোরোই করট্ব, এই বচলয়ো শস হোচসয়ো কচহল, চকন্তু অনয 

সকল চদট্কই শে আপচন এমন চনঃস্ব এ খ্বর চক ছোই আট্গ শপট্য়চছ? িো ছোিো, 

িোল-মন্দ বুট্ঝ শদখ্বোর সময় শপলোম বক? মট্নর মট্ধ্য শুধ্ু একটো সট্ন্দট্হর 

মিই চছল,—টঠকোনো শপিোম নো,—শকবল এই ি চমচনট-দট্েক হ’শলো একলো 

ঘট্র চবছোনোর সুমুট্খ্ দো াঁচিট্য় অকস্মোৎ টঠক খ্বরটট শক এট্স আমোর কোট্ন কোট্ন 

চদট্য় শগল। 
 

অব্বজি গিীর চবস্মট্য় প্রশ্ন কচরল, সচিয বলট্চো মোত্র চমচনট-দট্েক? চকন্তু সচিয 

হট্ল এ ি পোগলোচম। 
 

কমল বচলল, পোগলোচমই ি! িোই ি আপনোট্ক বট্লচছলোম, আমোট্ক আর 

শকোথোও চনট্য় চলুন। চববোহ কট্র ঘর-সংসোর করুন, এ চিট্ে ি চোইচন? 

 

অব্বজি অিযে কুটণ্ঠি হইল, কচহল, চিট্ে বলচ শকন কমল, এ চিট্ে চোওয়ো 

নয়, এ শিোমোর িোলবোসোর অচধ্কোর। চকন্তু অচধ্কোট্রর দোবী িুচম করট্ল নো, 

চোইট্ল শুধ্ু িোই েো বুদবুট্দর মি স্বল্পোয়ু এবং িোরই মি চমট্থয। 
 

কমল কচহল, হট্িও পোট্র এর পরমোয়ু কম, চকন্তু িোই বট্ল চমট্থয হট্ব শকন? 

আয়ুর দীঘ মিোট্কই েোরো সিয বট্ল আাঁকট্ি ধ্রট্ি চোয়, আচম িোট্দর শকউ নয়। 
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চকন্তু এ আনট্ন্দর শে শকোন স্থোচয়ত্ব শনই কমল! 
 

নো-ই থোক। চকন্তু গোট্ছর ফু্ল শুট্কোট্ব বট্ল সুদীঘ মস্থোয়ী শেোলোর ফু্ট্লর শিোিো 

শবাঁট্ধ্ েোরো ফু্লদোচনট্ি সোব্বজট্য় রোট্খ্, িোট্দর সট্ঙ্গ আমোর মট্ি শমট্ল নো। 

আপনোট্ক আরও একবোর টঠক এই কথোই বট্লচছলোম শে, শকোন আনট্ন্দরই 

স্থোচয়ত্ব শনই। আট্ছ শুধ্ু িোর েেস্থোয়ী চদনগুচল। শসই ি মোনব-জীবট্নর চরম 

সঞ্চয়। িোট্ক বো াঁধ্ট্ি শগট্লই শস মট্র। িোই ি চববোট্হর স্থোচয়ত্ব আট্ছ, শনই িোর 

আনন্দ। দুঃসহ স্থোচয়ট্ত্বর শমোটো দচি গলোয় শবাঁট্ধ্ শস আত্মহিযো কট্র মট্র। 

অব্বজট্ির মট্ন পচিল টঠক এই কথোই শস ইহোরই কোট্ছ পূট্ব ম শুচনয়োট্ছ। শুধ্ু 

মুট্খ্র কথো নয়, ইহোই িোহোর অেট্রর চবশ্বোস। চেবনোথ িোহোট্ক চববোহ কট্র 

নোই, ফ্ো াঁচক চদয়োট্ছ, চকন্তু এ লইয়ো কমল একটো চদট্নর জনযও অচিট্েোগ কট্র 

নোই। শকন কট্র নোই? আজ এই প্রথম চদট্নর জনয অব্বজি চনঃসংেট্য় বুব্বঝল, 

এই ফ্ো াঁচকর মট্ধ্য িোহোর চনট্জরও সোয় চছল। পৃচথবী জচুিয়ো সমস্ত মোনব-

জোচির এই প্রোচীন ও পচবত্র অনুষ্ঠোট্নর প্রচি এিবি অবজ্ঞোয় অব্বজট্ির মন 

চধ্ক্কোট্র পূে ম হইয়ো শগল। 
 

মুহিূ মকোল শমৌন থোচকয়ো কচহল, শিোমোর কোট্ছ গব ম করো আমোর সোট্জ নো। চকন্তু 

শিোমোর কোট্ছ আর আচম চকছুই শগোপন করব নো। এাঁরো বট্লন, সংসোট্র কোচমনী-

কোঞ্চন িযোগ করোই পুরুট্ষর সবট্চট্য় বি পুরুষোথ ম। বুব্বদ্ধর চদক চদট্য় এ আচম 

চবশ্বোস কচর এবং এ সোধ্নোয় চসব্বদ্ধলোট্ির শচট্য় মহের চকছু শনই এ চবষট্য়ও 

আচম চনঃসংেয়। কোঞ্চন আমোর েট্থষ্ট আট্ছ, িোট্ি শলোি শনই, চকন্তু সমস্ত 

জীবট্ন িোলবোসোর শকউ শনই, শকউ কখ্ট্নো থোকট্ব নো, মট্ন হট্ল বুক শেন 

শুচকট্য় ওট্ঠ। িয় হয়, অেট্রর এ দুব মলিো হয়ি আচম মরেকোল পে মে জয় 

করট্ি পোরট্বো নো। অদৃট্ষ্ট িোই েচদ কখ্ট্নো ঘট্ট, আশ্রম িযোগ কট্র আচম চট্ল 

েোট্বো। চকন্তু, শিোমোর আহ্বোন িোর শচট্য়ও চমট্থয। ও ডোট্ক সোিো চদট্ি আচম 

পোরট্বো নো। 
 

এট্ক চমট্থয বলট্চন শকন? 

 

চমট্থযই ি। মট্নোরমো সিযই কখ্ট্নো আমোট্ক িোলবোট্স চন, িোর আচরে শবোঝো 

েোয়, চকন্তু চেবনোট্থর প্রচি চেবোনীর িোলবোসো ি আচম চনট্জর শচোট্খ্ই শদট্খ্চচ। 

শসচদন িোর শেন আর সীমো চছল নো, চকন্তু আজ িোর চচহ্ন পে মে চবলুপ্ত হট্য় 

শগট্ছ। 
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কমল কচহল, আজ েচদ িো চগট্য়ই থোট্ক, শসচদন চক শুধ্ু আমোর ছলনোই 

আপনোর শচোট্খ্ পট্িচছল? 

 

অব্বজি বচলল, শস িুচমই জোট্নো, চকন্তু আজ মট্ন হয় নোরী-জীবট্ন এর শচট্য় 

চমট্থয বুব্বঝ আর শনই। 
 

কমট্লর শচোট্খ্র দৃটষ্ট প্রখ্র হইয়ো উটঠল, কচহল, নোরী-জীবট্নর সিযোসিয 

চনট্দমট্ের িোর নোরীর ‘পট্রই থোক। শস চবচোট্রর দোচয়ত্ব পুরুট্ষর চনট্য় কোজ 

শনই—মট্নোরমোরও নো, কমট্লরও নো। এমচন কট্রই সংসোট্র চচরচদন নযোয় 

চবিচম্বি, নোরী অসম্মোচনি এবং পুরুট্ষর চচে সকীে ম, কলুচষি হট্য় শগট্ছ। িোই 

এই চমট্থয-মোমলোর আর চনষ্পচে হট্ি শপট্ল নো। অচবচোট্র শকবল একপেই 

েচিগ্রস্ত হয় নো অব্বজিবোবু, দ’ুপট্েরই সব মনোে কট্র। শসচদন চেবনোথ েো 

শপট্য়চছট্লন, দুচনয়োর কম পুরুট্ষর িোট্গযই িো শজোট্ট, চকন্তু আজ িো শনই। 

শকন শনই এই িকম িুট্ল পুরুট্ষর শমোটো হোট্ি শমোটো দণ্ড ঘুচরট্য় েোসন করো 

চট্ল, চকন্তু চফ্ট্র পোওয়ো েোয় নো। শসচদট্নর থোকোটো শেমন সচিয, আজট্কর নো-

থোকোটোও টঠক িি বিই সচিয। েঠিোর শছাঁিো-কো াঁথো মুট্ি এট্ক ঢোকো চদট্ি 

লজ্জোট্বোধ্ কট্রচছ বট্ল পুরুট্ষর চবচোট্র এই হট্লো নোরী-জীবট্নর সবট্চট্য় বি 

চমট্থয? এই সুচবচোট্রর আেোট্িই আমরো আপনোট্দর মখু্ শচট্য় থোচক? 

 

অব্বজি উের চদল, চকন্তু উপোয় চক? েো এমন েেস্থোয়ী, এমন িঙু্গর, িোট্ক এর 

শবেী সম্মোন মোনুট্ষ শদট্ব শকন? 

 

কমল বচলল, শদট্ব নো জোচন। আমোর উঠোট্নর ধ্োট্র শে ফু্ল শফ্োট্ট িোর জীবন 

একট্বলোর শবেী নয়। িোর শচট্য় ওই মসলো-শপেো শনোিোটো শঢর টটকসই, শঢর 

দীঘ মস্থোয়ী। সি্ে েোচোই করোর এর শচট্য় মজবুি মোনদণ্ড আপনোরো পোট্বন 

শকোথোয়? 

কমল, এ েুব্বক্ত নয়, এ শুধ্ু শিোমোর রোট্গর কথো। 
 

রোগ চকট্সর অব্বজিবোবু? শকবল স্থোচয়ত্ব চনট্য়ই েোট্দর কোরবোর, িোরো এমচন 

কট্রই মূলয ধ্োে ম কট্র। আমোর আহ্বোট্ন শে আপচন সোিো চদট্ি পোট্রন চন িোর 

মূট্লও এই সংেয়। চচরচদট্নর দোসখ্ি চলট্খ্ শে বন্ধ্ন শনট্ব নো, িোট্ক চবশ্বোস 

করট্বন আপচন চক চদট্য়?ফু্ল শে শবোট্ঝ নো িোর কোট্ছ ঐ পোথট্রর শনোিোটোই 

শঢর শবচে সিয। শুচকট্য় ঝট্র েোবোর েকো শনই, ওর আয়ু একটো শবলোর নয়, ও 

চনিযকোট্লর। রোন্নোঘট্রর প্রট্য়োজট্ন ও চচরচদন রগট্ি রগট্ি মসলো চপট্ষ 
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শদট্ব—িোি শগলবোর িরকোচরর উপকরে—ওর প্রচি চনিমর করো চট্ল। ও নো 

থোকট্ল সংসোর চবস্বোদ হট্য় ওট্ঠ। 
 

অব্বজি িোহোর মুট্খ্র চদট্ক চোচহয়ো কচহল, এ চবদূ্রপ চকট্সর কমল? 

 

কমট্লর কোট্ন শবোধ্ কচর এ প্রশ্ন শগল নো, শস শেন চনট্জর মট্নই বচলট্ি লোচগল, 

মোনুট্ষ শবোট্ঝ নো হৃদয়-বস্তুটো শলোহোর বিরী নয়। অমন চনব্বিে চনিমট্য় িোট্ি 

ির শদওয়ো চট্ল নো। দুঃখ্ শে শনই িো নয়, চকন্তু এই িোর ধ্ম ম, এই িোর সিয। 

অথচ এ কথো বলোও চট্ল নো, স্বীকোর করোও েোয় নো। এর শচট্য় বি দুনীচি 

সংসোট্র আর আট্ছ চক? িোই ি শকউ শিট্বই শপট্ল নো চেবনোথট্ক চক কট্র 

আচম চনঃট্েট্ষ েমো করট্ি পোচর। শকাঁ ট্দ শকাঁ ট্দ শেৌবট্ন শেোচগনী হওয়োটো িো াঁরো 

বুঝট্িন, চকন্তু এ িো াঁট্দর সইল নো। অরুচচ ও অবট্হলোয় সমস্ত মন িো াঁট্দর চিট্িো 

হট্য় শগল। গোট্ছর পোিো শুচকট্য় ঝট্র েোয়, িোর েি নূিন পোিোয় পূে ম কট্র 

শিোট্ল। এই হট্লো চমট্থয, আর বোইট্রর শুকট্নো লিো মট্র চগট্য়ও গোট্ছর সব মোঙ্গ 

জচিট্য় কোমট্ি এাঁট্ট থোট্ক, শসই হট্লো সিয? 

 

অব্বজি একমট্ন শুচনট্িচছল, শেষ হইট্ল সহসো একটো দীঘ মশ্বোস িযোগ কচরয়ো 

কচহল, একটো কথো আমরো প্রোয় িুট্ল েোই শে, আসট্ল িুচম আমোট্দর আপনোর 

নয়। শিোমোর রক্ত, শিোমোর সংস্কোর, শিোমোর সমস্ত চেেো চবট্দট্ের। িোর প্রচণ্ড 

সংঘোি িুচম চকছুট্িই কোটটট্য় উঠট্ি পোট্রো নো। এবং এইখ্োট্নই আমোট্দর সট্ঙ্গ 

শিোমোর অহরহ ধ্োক্কো লোট্গ। রোি অট্নক হট্লো কমল, এ চনষ্ফল কলহ বন্ধ্ 

কট্রো,—এ আদে ম শিোমোর জট্নয নয়। 
 

শকোন্ আদে ম? আপনোর ব্রহ্মচে ম-আশ্রট্মর? 

 

অব্বজি শখ্ো াঁচো খ্োইয়ো মট্ন মট্ন রোগ কচরল, কচহল, শবে িোই। চকন্তু এ গূঢ়িত্ত্ব 

চবট্দেীট্দর জট্নয নয়। এ িুচম বুঝট্ব নো। 
 

আপনোর েোগট্রচদ করট্লও পোরট্বো নো? 

 

নো। 
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এবোর কমল হোচসয়ো উটঠল। শেন শস-মোনুষ আর নয়। কচহল,আচ্ছো বলুন ি, চক 

হট্ল ঐ সোধ্ুট্দর আড্ডো শথট্ক আপনোর নোম কোটটট্য় চদট্ি পোচর ?বোস্তচবক, ঐ 

আশ্রমটো হট্য়ট্ছ শেন আমোর চেুেূল। 
 

অব্বজি চবছোনোয় শুইয়ো পচিয়ো বচলল, রোট্জন্দ্রট্ক শডট্ক এট্ন িুচম অনোয়োট্স 

আশ্রয় চদট্ল,—শিোমোর চকছুই শবোধ্ হয় মট্ন হট্লো নো,—নো? 

 

চক আবোর মট্ন হট্ব? 

 

এ-সব শবোধ্ কচর িুচম গ্রোহযই কট্রো নো? 

 

চক গ্রোহয কচরট্ন, আপনোট্দর মিোমি? নো। 
 

চনট্জর সম্বট্ন্ধ্ও শবোধ্ কচর কখ্ট্নো িয় কট্রো নো? 

 

কমল বচলল, কখ্ট্নো কচরট্ন িো বলট্ি পোচরট্ন, চকন্তু ব্রহ্মচোরীট্দর িয় চকট্সর? 

 

হুাঁ , বচলয়ো অব্বজি চুপ কচরয়ো রচহল। 

হঠোৎ একসমট্য় বচলয়ো উটঠল, শকাঁ ট্চো মোটটর নীট্চ অন্ধ্কোট্র থোট্ক, শস জোট্ন 

বোইট্রর আট্লোট্ি বোর হট্ল িোর রট্ে শনই—িোট্ক চগট্ল খ্োবোর অট্নক মুখ্ হো াঁ 

কট্র আট্ছ। লুকোট্নো ছোিো আত্মরেোর শকোন উপোয় শস জোট্ন নো। চকন্তু িুচম 

জোট্নো মোনুষ শকাঁ ট্চো নয়। এমন চক শমট্য়মোনুষ হট্লও নো। েোট্স্ত্র আট্ছ, চনট্জর 

স্বরূপটটট্ক জোনট্ি পোরোই পরম েব্বক্ত,— এই জোনোটোই শিোমোর আসল েব্বক্ত, 

নো কমল? 

 

কমল চকছুই নো বচলয়ো শুধ্ু চোচহয়ো রচহল। 
 

অব্বজি কচহল, শমট্য়রো শে বস্তুটটট্ক িোট্দর ইহজীবট্নর েথোসব মস্ব বট্ল জোট্ন, 

শসইখ্োট্ন শিোমোর এমন একটট সহজ ঔদোসীনয শে, েি চনট্ন্দই কচর, শস-ই শেন 

আগুট্নর শবিোর মট্িো শিোমোট্ক অনুেে আগট্ল রোট্খ্। গোট্য় লোগবোর আট্গই 

পুট্ি ছোই হট্য় েোয়। এইমোত্র আমোট্ক বলচছট্ল পুরুট্ষর শিোট্গর বস্তু েোরো 

িোট্দর জোি িুচম নও। আজ রোট্ত্র শিোমোর সট্ঙ্গ মুট্খ্োমুচখ্ বট্স এই কথোটোর 

মোট্ন স্পষ্ট হট্য় আসট্চ। আমোট্দর চনট্ন্দ-সুখ্যোচিট্ি অবজ্ঞো করোর সোহস শে 

িুচম শকোথোয় পোও, িোও বুঝট্ি পোরচচ। 
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কমল কৃব্বত্রম চবস্মট্য় মুখ্ িুচলয়ো কচহল, বযোপোর চক অব্বজিবোবু, কথোগুট্লো শে 

অট্নকটো জ্ঞোনবোট্নর মি শেোনোট্চ্চ? 

 

অব্বজি কচহল, আচ্ছো কমল,সচিয বট্লো, আমোর মিোমিও চক অনয সকট্লর 

মট্িো শিোমোর কোট্ছ এমচন িুচ্ছ? 

 

চকন্তু এ কথো শজট্ন আপনোর হট্ব চক? 

 

কমল, চনট্জট্ক েব্বক্তমোন বট্ল আচম শিোমোর কোট্ছ শকোনচদন অহকোর কচরচন। 

বোস্তচবক, চিিট্র চিিট্র আচম শেমন দুব মল, শিমচন অসহোয়। শকোন চকছুই 

শজোর কট্র করোর সোমথ ময শনই আমোর। 
 

কমল হোচসয়ো কচহল, শস আচম আপনোর শচট্য়ও শঢর শবচে জোচন। 
 

অব্বজি কচহল, আমোর চক মট্ন হয় জোট্নো? মট্ন হয় শিোমোট্ক পোওয়োও আমোর 

শেমন সহজ, হোরোট্নোও আবোর শিমচন সহজ। 
 

কমল বচলল, আচম িোও জোচন। 
 

অব্বজি চনট্জর মট্ন মোথো নোচিয়ো বচলল, শসই ি। শিোমোট্ক আজ পোওয়োই ি 

শুধ্ু নয়, একচদন েচদ এমচন কট্র হোরোট্িই হয় িখ্ন চক হট্ব? 

 

কমল েোেকট্ণ্ঠ কচহল, চকছুই হট্ব নো। শসচদন হোরোট্নোও টঠক এমচন সহজ হট্য় 

েোট্ব। েিচদন কোট্ছ থোকট্বো আপনোট্ক শসই চবট্দযই চদট্য় েোট্বো। 
 

অব্বজি অেট্র চমচকয়ো উটঠল। বচলল, চবট্লট্ি থোকট্ি শদট্খ্চচ, ওরো কি 

সহট্জ, কি সোমোনয কোরট্েই নো চচরচদট্নর মি চবব্বচ্ছন্ন হট্য় েোয়। মট্ন িোচব, 

চকছুই চক বোট্জ নো? আর এই েচদ িোট্দর িোলবোসোর পচরচয়, িোরো সিযিোর গব ম 

কট্র চকট্সর? 

 

কমল কচহল,অব্বজিবোবু, বোইট্র শথট্ক খ্বট্রর কোগট্জ েি সহজ শদট্খ্ট্চন, 

হয়ি িি সহজ নয়, চকন্তু িবুও কোমনো কচর নরনোরীর এই পচরচয়ই শেন 

একচদন জগট্ি আট্লো-বোিোট্সর মি সহজ হট্য় েোয়। 
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অব্বজি চনঃেট্ে িোহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো রচহল, কথো কচহল নো। িোরপর ধ্ীট্র 

ধ্ীট্র অনযচদট্ক মুখ্ চফ্রোইয়ো শুইট্িই িোহোর চক কোরট্ে শকোথো চদয়ো শচোট্খ্ জল 

আচসয়ো পচিল। 
 

হয়ি কমল বুব্বঝট্ি পোচরল। উটঠয়ো আচসয়ো েেযোর একপ্রোট্ে বচসয়ো িোহোর 

মোথোর মট্ধ্য হোি বুলোইয়ো চদট্ি লোচগল, চকন্তু সোন্ত্বনোর একটো কথোও উচ্চোরে 

কচরল নো। 
 

সম্মুট্খ্র শখ্োলো জোনোলো চদয়ো শদখ্ো শগল পূট্বর আকোে স্বচ্ছ হইয়ো আচসয়োট্ছ। 
 

অব্বজিবোবু, ঘুট্মোবোর শবোধ্ কচর আর সময় শনই। 
 

নো, এইবোর উটঠ। এই বচলয়ো শস শচোখ্ মুচছয়ো উটঠয়ো বচসল। 
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বোইে 

 

সংসোট্র সোধ্োরট্ের একজন মোত্র,—এর শবেী দোবী আশুবোবু শবোধ্ কচর িো াঁর 

সৃটষ্টকিমোর কোট্ছ একচদনও কট্রন নোই। বপিৃক চবপুল ধ্ন-সম্পদও শেমন েোে 

আনট্ন্দর সচহি গ্রহে কচরয়োচছট্লন, চবরোট শদহ-িোর ও আনুষচঙ্গক বোি-

বযোচধ্টোও শিমচন সোধ্োরে দুঃট্খ্র মিই স্বীকোর কচরয়ো লইয়োচছট্লন। জগট্ির 

সুখ্-দুঃখ্ শে চবধ্োিো িো াঁহোট্কই লেয কচরয়ো গট্িন নোই, িোহোরো স্ব স্ব চনয়ট্মই 

চট্ল—এ সিয শুধ্ু বুব্বদ্ধ চদয়ো নয়, হৃদয় চদয়ো উপলচি কচরট্িও িো াঁহোট্ক িপসযো 

কচরট্ি হয় নোই; সহজোি সংস্কোট্রর মিই পোইয়োচছট্লন।একচদন আকব্বস্মক স্ত্রী-

চবট্য়োট্গর দুঘ মটনোয় সমস্ত পৃচথবী েখ্ন শচোট্খ্র সম্মুট্খ্ শুষ্ক হইয়ো শদখ্ো চদল, 

শসচদনও শেমন িোগয-শদবিোট্ক অজস্র চধ্ক্কোট্র লোচিি কট্রন নোই, একোে 

শস্নট্হর ধ্ন মট্নোরমোও শেচদন িো াঁহোর সমস্ত আেো-িরসোয় আগুন ধ্রোইয়ো চদল, 

শসচদনও শিমচন মোথো খ্ুাঁচিয়ো কো াঁচদট্ি বট্সন নোই।ট্েোি ও দুঃসহ বনরোট্েযর 

মোঝখ্োট্নই িো াঁহোর মট্নর মট্ধ্য শক শেন অিযে পচরচচি কট্ণ্ঠ বোর বোর কচরয়ো 

বচলট্ি থোচকি শে, এমচন হয়। এমচন দুঃখ্ বহু মোনট্বর িোট্গয বহুবোর ঘটটয়োট্ছ, 

এবং এমচন কচরয়োই সংসোর চট্ল। ইহোর শকোথোও নূিনত্ব নোই, ইহো সৃটষ্টর মিই 

সুপ্রোচীন। উচ্ছ্বচসি শেোট্কর িরঙ্গ িুচলয়ো ইহোট্ক নবীন কচরয়ো সংসোট্র 

পচরবযোপ্ত করোয় নো আশছ শপৌরুষ, নো আট্ছ প্রট্য়োজন। িোই সব মচবধ্ দুঃখ্ই 

িোহোট্ি আপচনই েোে হইয়ো চোচরচদট্ক এমন একটট চস্নগ্ধ-প্রসন্নিোর শবষ্টনী 

সৃজন কচরি শে, চিিট্র আচসট্ল সকট্লর সকল শবোঝোই শেন আপনো হইট্ি 

লঘু ও অচকব্বঞ্চৎকর হইয়ো েোইি। 
 

এইিোট্ব আশুবোবুর চচরচদন কোটটয়োট্ছ। আগ্রোয় আচসয়োও নোনো চবপে মট্য়র মট্ধ্য 

ইহোর বযিযয় ঘট্ট নোই, অথচ এই বযচিক্রমটুকুই শচোট্খ্ পচিট্ি লোচগল 

আজকোল অট্নট্করই। হঠোৎ শদখ্ো েোয় িো াঁহোর আচরট্ে বধ্ট্ে মর অিোব 

বহুস্থট্লই শেন চোপো পচিট্ি চোট্হ নো, মট্ন হয় আলোপ-আট্লোচনো অকোরট্ে 

রূঢ়িোর ধ্োর শঘাঁচষয়ো আট্স, মেবয প্রকোট্ের অট্হিুক িীক্ষ্ণিো চোকর-বোকরট্দর 

কোট্ন অদ্িুি শুনোয়,—চকন্তু শকন শে এমন ঘটটট্িট্ছ িোহোও িোচবয়ো পোওয়ো 

দুষ্কর। শরোট্গর বোিোবোচির মট্ধ্যও এ চবকৃচি িো াঁহোট্ি অচবশ্বোসয মট্ন হইি, 

এখ্ন ি সোচরয়ো আচসট্িট্ছ। চকন্তু শহিু েোই শহোক, একটু লেয কচরট্লই বুঝো 

েোয় িো াঁহোর চনিৃি চচে-িট্ল শেন একটো দোহ চচলট্িট্ছ; িোহোরই অচগ্নস্ফু্চলঙ্গ 

মোট্ঝ মোট্ঝ বোচহট্র ফ্োটটয়ো পট্ি। 
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প্রকোে কচরয়ো আজও বট্লন নোই বট্ট, চকন্তু আিোস পোওয়ো েোয় শে, 

আগ্রোবোট্সর চদন িো াঁহোর ফু্রোইয়ো আচসল। হয়ি আর একটুখ্োচন সুস্থ হওয়োর 

চবলম্ব। িোর পট্র হঠোৎ শেমন একচদন আচসয়ো উপচস্থি হইয়োচছট্লন, শিমচন 

হঠোৎ আর একচদন চনঃেট্ে অেচহমি হইয়ো েোইট্বন। 

চবট্কলট্বলোটোয় আজকোল পদস্থ বোঙোলীট্দর অট্নট্কই শদখ্ো কচরয়ো শখ্ো াঁজ 

লইট্ি আট্সন। সপত্নীক মযোব্বজট্েট সোট্হব, রোয়বোহোদুর সদরআলো, কট্লট্জর 

অধ্যোপকমণ্ডলী—নোনো কোরট্ে স্থোনিযোট্গর সুট্েোগ েো াঁহোরো পোন নোই িো াঁহোরো,—

হট্রন্দ্র,অব্বজি এবং বোঙোলীপোিোয় েো াঁহোরো আনট্ন্দর চদট্ন বহু শপোলোও-মোংস 

উদরস্থ কচরয়ো শগট্ছন, িো াঁহোট্দর শকহ শকহ। আট্স নো শুধ্ু অেয়, এখ্োট্ন শস 

নোই বচলয়ো। মহোমোরীর সূচনোট্িই সস্ত্রীক বোচি চগয়োট্ছ, শবোধ্ হয় শদে ঠোণ্ডো 

হওয়োর সংবোদ শপৌৌঁচছবোর প্রিীেো কচরট্িট্ছ। আর আট্স নো কমল। শসই শে 

আচসয়োচছল, আর িোহোর শদখ্ো নোই। 
 

আশুবোবু মজচলসী শলোক, িথোচপ শিমন কচরয়ো মজচলট্স আর শেোগ চদট্ি 

পোট্রন নো, উপচস্থি থোচকট্লও প্রোয় নীরট্ব থোট্কন,—িো াঁহোর স্বোস্থযহীনিো স্মরে 

কচরয়ো শলোট্ক সোনট্ন্দ েমো কট্র। একচদন শে-সকল কিমবয মট্নোরমো কচরি, 

আত্মীয় বচলয়ো এখ্ন শবলোট্ক িোহো কচরট্ি হয়। আচিট্থয়িোর শকোথোও ি্রুটট 

ঘট্ট নো, বোচহট্রর শলোট্ক বোচহর হইট্ি আচসয়ো ইহোর রসটুকুই উপট্িোগ কট্র, 

হয়ি বো সিোট্েট্ষ পচরিৃপ্তচচট্ে এই চনরচিমোন গহৃস্বোমীট্ক মট্ন মট্ন ধ্নযবোদ 

জোনোইয়ো সচবস্মট্য় িোট্ব, অিযথ মনোর এমন চনখ্ুাঁি বযবস্থো এই পীচিি 

মোনুষটটট্ক চদয়ো চনিযই চক কচরয়ো সম্ভবপর হয়! 
 

সম্ভব চক কচরয়ো শে হয় এই ইচিহোসটুকুই শগোপট্ন থোট্ক। নীচলমো সকট্লর 

সম্মুট্খ্ বোচহর হইি নো, অিযোসও চছল নো, িোলও বোচসি নো। চকন্তু, অেরোল 

হইট্ি িোহোর জোগ্রি দৃটষ্ট সব মেে এই গটৃ্হর সব মত্রই পচরবযোপ্ত থোট্ক। িোহো 

শেমন চনগূঢ়, শিমচন নীরব। চেরোয় সঞ্চোচরি রক্তধ্োরোর নযোয় এই চনঃেে প্রবোহ 

একোকী আশুবোবু চিন্ন আর শবোধ্ কচর শকহ অনুিবও কট্র নো। 
 

চহম-ঋিুর প্রথমোধ্ ম প্রোয় গি হইট্ি চচলল, চকন্তু শে-কোরট্েই শহোক, এ বৎসর 

েীি এখ্ট্নো শিমন কিো কচরয়ো পট্ি নোই। আজ চকন্তু সকোল হইট্ি টটচপটটচপ 

বৃটষ্ট নোচময়োচছল; চবট্কট্লর চদট্ক শসটো চোচপয়ো আচসল। বোচহট্রর শকহ শে 

আচসট্ি পোচরট্ব এমন সম্ভোবনো রচহল নো। ঘট্রর সোসীগুলো অসমট্য়ই বন্ধ্ 
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হইয়োট্ছ।আশুবোবু আরোম-শকদোরোয় শিমচন পো ছিোইয়ো একটো েোল চোপো চদয়ো 

চক-একখ্োনো বই পচিট্িট্ছন, শবলো হয়ি কিকটো চবরব্বক্তর জনযই বচলয়ো 

বচসল, এ শপোিো-শদট্ের সবই উলট্টো। চকছুকোল আট্গ এ অঞ্চট্ল একবোর 

এট্সচছলোম—জনু চকংবো জলুোই হয়ি হট্ব, এই জট্লর জট্নয শে শদে জটু্ি 

এিবি হোহোকোর ওট্ঠ, নো এট্ল এ কখ্ট্নো আচম িোবট্িও পোরিুম নো। িোই িোচব, 

এ কটঠন শদট্ে শলোট্ক, িোজমহল গিট্ি চগট্য়চছল শকোন্ চবট্বচনোয়? 

 

নীচলমো অদূট্র একটো শচৌচকট্ি বচসয়ো শসলোই কচরট্িচছল, মুখ্ নো িুচলয়োই 

কচহল, এর কোরে চক সকট্ল শটর পোয়? পোয় নো। 
 

শবলো সরল-চচট্ে প্রশ্ন কচরল, শকন? 

 

নীচলমো বচলল, সমস্ত বি ব্বজচনসই শে মোনুট্ষর হোহোকোট্রর মট্ধ্যই জিলোি 

কট্র, পৃচথবীর আট্মোদ-আহ্লোট্দই েোরো মগ্ন, এ িোট্দর শচোট্খ্ পিট্ব শকোথো 

শথট্ক? 

 

জবোবটো এমচন অিোচবিরূট্প কট্ঠোর শে শুধ্ু শবলো চনট্জ নয়, আশুবোবু পে মে 

চবস্ময়োপন্ন হইট্লন। বই হইট্ি মুখ্ সরোইয়ো শদচখ্ট্লন, শস শিমচন একমট্ন 

শসলোই কচরয়ো েোইট্িট্ছ, শেন এ কথো িোহোর মুখ্ চদয়ো এট্কবোট্রই বোচহর হয় 

নোই। 

শবলো কলহচপ্রয় রমেী নয়, এবং শমোট্টর উপর শস সুচেচেিো। শদচখ্য়োট্ছ 

শুচনয়োট্ছ অট্নক, এবং বয়সও শবোধ্ কচর পাঁয়ব্বত্রট্ের উপট্রর চদট্কই শগট্ছ, 

চকন্তু সেত্ন-সিকমিোয় শেৌবট্নর লোবেয আজও পব্বিট্ম শহট্ল নোই, —অকস্মোৎ 

মট্ন হয় বুব্বঝ বো শিমচনই আট্ছ। রঙ উজ্জ্বল, মুট্খ্র একটট চবচেষ্ট রূপ আট্ছ, 

চকন্তু একটু লেয কচরট্লই শদখ্ো েোয় চস্নগ্ধ শকোমলিোর অিোট্ব িোহোট্ক শেন 

রুে কচরয়ো রোচখ্য়োট্ছ।ট্চোট্খ্র দৃটষ্ট হোসয-শকৌিুট্ক চপল, চঞ্চল,—চনরের 

িোচসয়ো শবিোট্নোই শেন িোহোর কোজ—শকোথোও শকোন-চকছুট্ি চস্থর হইবোর মি 

িোহোট্ি িোরও নোই, গিীর িলট্দট্ে শকোন মূলও নোই। আনন্দ-উৎসট্বই 

িোহোট্ক মোনোয়; দুঃট্খ্র মোঝখ্োট্ন হঠোৎ আচসয়ো পচিট্ল গহৃস্বোমীট্ক লজ্জোয় 

পচিট্ি হয়। 
 

শবলোর হিবুব্বদ্ধ িোবটো কোটটয়ো শগট্ল েট্েট্কর জনয মুখ্ শক্রোট্ধ্ রব্বক্তম হইয়ো 

উটঠল। চকন্তু রোগ কচরয়ো ঝগিো কচরট্ি িোহোর চেেো ও শসৌজট্নয বোট্ধ্। শস 

আপনোট্ক সংবরে কচরয়ো কচহল, আমোট্ক কটোে কট্র শকোন লোি শনই। শুধ্ু 
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অনচধ্কোরচচমো বট্লই নয়, হোহোকোর কট্র শবিোট্নো েি উচ্চোট্ঙ্গর বযোপোরই 

শহোক, শস আচম পোচরট্ন এবং িোর শথট্ক শকোন অচিজ্ঞিো সঞ্চয় করট্িও আচম 

অেম। আমোর আত্মসম্মোনট্বোধ্ বজোয় থোক, িোর বি আচম চকছুই চোইট্ন। 
 

নীচলমো কোজ কচরট্িই লোচগল, জবোব চদল নো। 
 

আশুবোবু অেট্র েুণ্ণ হইয়োচছট্লন, চকন্তু আর নো বোট্ি এই িট্য় বযস্ত হইয়ো 

বচলট্লন, নো নো, শিোমোট্ক কটোে নয় শবলো, কথোটো চনিয়ই উচন সোধ্োরেিোট্বই 

বট্লট্ছন। নীচলমোর স্বিোব জোচন, এমন হট্িই পোট্র নো—কখ্ট্নো পোট্র নো িো 

বলচচ। 
 

শবলো সংট্েট্প শুধ্ু কচহল, নো হট্লই িোল। এিচদন একসট্ঙ্গ আচছ, এ ি আচম 

িোবট্িই পোরিুম নো। 
 

নীচলমো হো াঁ-নো একটো উেরও চদল নো, শেন ঘট্র শকহ নোই এমচনিোট্ব চনট্জর 

মট্ন শসলোই কচরয়োই েোইট্ি লোচগল। গহৃ সমূ্পে ম চনস্তি হইয়ো রচহল। 
 

শবলোর জীবট্নর একটু ইচিহোস আট্ছ, এইখ্োট্ন শসটো বলো আবেযক। িোহোর 

চপিো চছট্লন আইন-বযবসোয়ী, চকন্তু বযবসোট্য় েেঃ বো অথ ম শকোনটোই আয়ে 

কচরট্ি পোট্রন নোই। ধ্ম মমি চক চছল শকহ জোট্ন নো, সমোট্জর চদক চদয়োও চহন্দ,ু 

ব্রোহ্ম বো খ্রীষ্টোন শকোন সমোজই মোচনয়ো চচলট্িন নো। শমট্য়ট্ক অিযে 

িোলবোচসট্িন এবং সোমট্থ মযর অচিচরক্ত বযয় কচরয়ো চেেো চদবোর শচষ্টোই 

কচরয়োচছট্লন। শসই শচষ্টো সমূ্পে ম চনষ্ফল হয় নোই িোহো পূট্ব মই বচলয়োচছ। শবলো 

নোমটট েখ্ কচরয়ো িো াঁহোরই শদওয়ো। সমোজ নো মোচনট্লও দল একটো চছল। শবলো 

সুন্দরী ও চেচেিো বচলয়ো দট্লর মট্ধ্য নোম রটটয়ো শগল, অিএব ধ্নী পোত্র 

জটুটট্িও চবলম্ব হইল নো। চিচনও সম্প্রচি চবলোি হইট্ি আইন পোস কচরয়ো 

আচসয়োচছট্লন, চদনকিক শদখ্োশুনো ও মন-জোনোজোচনর পোলো চচলল, িোহোর 

পট্র চববোহ হইল আইন-মট্ি শরট্জেী কচরয়ো। আইট্নর প্রচি গিীর 

অনুরোট্গর এক অক সোরো হইল। চিিীয় অট্ক চবলোস-বযসন, একট্ত্র শদে-

ভ্রমে, আলোদো বোয়ু-পচরবিমন, এমচন অট্নক চকছু। উিয় পট্েই নোনোচবধ্ 

জনরব শুনো শগল, চকন্তু শস আট্লোচনো অপ্রোসচঙ্গক। 
 

চকন্তু প্রোসচঙ্গক অংট্ে শেটুকু, িোহো অচচট্র প্রকোে হইয়ো পচিল। বর-পে হোট্ি 

হোট্ি ধ্রো পচিট্লন এবং কনযোপে চববোহ-চবট্চ্ছট্দর মোমলো রুজ ু কচরট্ি 
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চোচহট্লন। বনু্ধ্-মহট্ল আপট্সর শচষ্টো হইল, চকন্তু চেচেিো শবলো নর-নোরীর 

সমোনোচধ্কোর-িট্ত্ত্বর বি পোণ্ডো, এই অসম্মোট্নর প্রস্তোট্ব শস কে মপোি কচরল নো। 

স্বোমী-শবচোরো চচরট্ত্রর চদক চদয়ো েোই শহোক, মোনুষ চহসোট্ব মন্দ শলোক চছল নো, 

স্ত্রীট্ক শস েব্বক্ত এবং সোধ্যমি িোলই বোচসি। অপরোধ্ সলট্জ্জ স্বীকোর কচরয়ো 

আদোলট্ির দুগ মচি হইট্ি চনষৃ্কচি চদট্ি করট্জোট্ি প্রোথ মনো কচরল, চকন্তু স্ত্রী েমো 

কচরল নো। শেট্ষ বহুদুঃট্খ্ চনষ্পচে একটো হইল। নগট্দ ও গ্রোসোচ্ছোদট্নর মোচসক 

বরোট্দ্দ অট্নক টোকো ঘোি পোচিয়ো লইয়ো শস মোমলোর দোয় হইট্ি রেো পোইল 

এবং দোম্পিয-েুট্দ্ধ জয়লোি কচরয়ো শবলো িোঙো-স্বোস্থয শজোিো চদট্ি চসমলো, 

মুট্সৌচর, নইচন প্রিৃচি পবিমোঞ্চট্ল সদট্প ম প্রস্থোন কচরল। শস আজ প্রোয় ছয়-সোি 

বৎসট্রর কথো। ইহোর অনচিকোল পট্রই িোহোর চপিোর মৃিুয হয়। এই বযোপোট্র 

িো াঁহোর সম্মচি ি চছলই নো, বরঞ্চ অচিেয় মম মপীিো শিোগ কচরয়োচছট্লন। 

আশুবোবুর পরট্লোকগি পত্নীর সচহি িো াঁহোর চক একটো দূর-সম্পকম চছল; শসই 

সম্বট্ন্ধ্ই শবলো আশুবোবুর আত্মীয়ো। িোহোর চববোহ-উপলট্েও চনমচিি হইয়ো 

চিচন উপচস্থি হইয়োচছট্লন, এবং িোহোর স্বোমীর সচহিও পচরচয় ঘটটবোর িো াঁহোর 

সুট্েোগ হইয়োচছল। এইরূট্প নোনো আত্মীয়িো-সূট্ত্র আপনোর জন বচলয়োই শবলো 

আগ্রোয় আচসয়ো উটঠয়োচছল। চনিোে পট্রর মিও আট্স নোই, চনরোশ্রয় হইয়োও 

বোচিট্ি ঢুট্ক নোই। এ িুলনোয় নীচলমোর সচহি িোহোর েট্থষ্ট প্রট্িদ। 
 

অথচ, অবস্থোটো দো াঁিোইয়োচছল এট্কবোট্র অনযরূপ। এ গটৃ্হ কোহোর স্থোন শে 

শকোথোয়, এ চবষট্য় বোটীর কোহোরও মট্ন চিলোধ্ ম সট্ন্দহ চছল নো। চকন্তু শহিুও চছল 

শেমন অজ্ঞোি, কিৃমত্বও চছল অচবসম্বোচদি। 
 

বহুেে শমৌন থোকোর পট্র শবলোই প্রথট্ম কথো কচহল। বচলল, স্পষ্ট নয় মোচন, 

চকন্তু আমোট্ক চধ্ক্কোর শদবোর জট্নযই শে ও-কথো নীচলমো বট্লট্ছন, এ চবষট্য় 

আমোর সট্ন্দহ শনই। 
 

আশুবোবুর মট্নর মট্ধ্যও হয়ি সট্ন্দহ চছল নো, িথোচপ চবস্মট্য়র কট্ণ্ঠ ব্বজজ্ঞোসো 

কচরট্লন, চধ্ক্কোর? চধ্ক্কোর চকট্সর জট্নয শবলো? 

 

শবলো কচহল, আপচন ি সমস্তই জোট্নন। চনট্ন্দ করবোর শলোট্কর শসচদনও 

অিোব হয়চন, আজও হট্ব নো। চকন্তু চনট্জর সম্মোন, সমস্ত নোরী-জোচির সম্মোন 

রোখ্ট্ি শসচদনও গ্রোহয কচরচন, আজও করব নো। চনট্জর মে মোদো খ্ুইট্য় স্বোমীর ঘর 

করট্ি চোইচন বট্ল শসচদন গ্লোচন প্রচোর কট্রচছল শমট্য়রোই সবট্চট্য় শবচে, 
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আজও িোট্দরই হোি শথট্ক আমোর চনস্তোর পোওয়ো সবট্চট্য় কটঠন। চকন্তু 

অনযোয় কচরচন বট্ল শসচদনও শেমন িয় পোইচন, আজও আচম শিমচন চনিময়। 

চনট্জর চবট্বকবুব্বদ্ধর কোট্ছ আচম সমূ্পে ম খ্ো াঁটী। 
 

নীচলমো শসলোই হইট্ি মুখ্ িুচলল নো, চকন্তু আট্স্ত আট্স্ত কচহল, একচদন কমল 

বলচছট্লন শে, চবট্বকবুব্বদ্ধটোই সংসোট্রর মস্তবি বস্তু নয়। চবট্বট্কর শদোহোই 

চদট্য়ই সমস্ত নযোয়-অনযোট্য়র মীমোংসো হয় নো। 
 

আশুবোবু আিে ম হইয়ো কচহট্লন, শস বট্ল নোচক? 

 

নীচলমো কচহল, হযো াঁ। বট্লন, ওটো শুধ্ু চনট্ব মোট্ধ্র হোট্ির অস্ত্র। সোমট্ন-চপছট্ন 

দুচদট্কই কোট্ট—ওর শকোন টঠক-টঠকোনো শনই। 

আশুবোবু কচহট্লন, শস বট্ল বলুক, ও কথো িুচম মুট্খ্ এট্নো নো নীচলমো। 
 

শবলো কচহল, এিবি দুঃসোহট্সর কথোও ি কখ্ট্নো শুচনচন! 
 

আশুবোবু মুহিূ মকোল শমৌন থোচকয়ো ধ্ীট্র ধ্ীট্র কচহট্লন, দুঃসোহসই বট্ট। িোর 

সোহট্সর অে শনই। আপন চনয়ট্ম চট্ল। িোর সব কথো সব সমট্য় শবোঝোও েোয় 

নো, মোনোও চট্ল নো। 
 

শবলো কচহল, আপন চনয়ট্ম আচমও চচল আশুবোবু। িোই বোবোর চনট্ষধ্ও মোনট্ি 

পোচরচন,—স্বোমী পচরিযোগ করলুম, চকন্তু শহাঁট হট্ি পোরলুম নো। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, গিীর পচরিোট্পর বযোপোর সট্ন্দহ শনই, চকন্তু শিোমোর বোবো 

মি চদট্ি নো পোরট্লও আচম নো চদট্য় পোচরচন। 
 

শবলো কচহল, Thanks, শস আমোর মট্ন আট্ছ আশুবোবু। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, িোর কোরে স্ত্রী-পুরুট্ষর সমোন দোচয়ত্ব এবং সমোন অচধ্কোর 

আচম সমূ্পে ম চবশ্বোস কচর। আমোট্দর চহন্দ-ুসমোট্জর এটো মস্ত শদোষ শে, েি 

অপরোট্ধ্ও স্বোমীর চবচোট্রর িয় শনই; চকন্তু িুচ্ছ শদোষও স্ত্রীট্ক েোব্বস্ত শদবোর িোর 

সহস্র পথ শখ্োলো। এ চবচধ্ আচম শকোনচদনই নযোেয বট্ল শমট্ন চনট্ি পোচরচন। িোই 

শবলোর বোবো েখ্ন আমোর মিোমি শচট্য় চচটঠ চলট্খ্চছট্লন, িখ্ন উেট্র এই 

কথোই জোচনট্য়চছলোম শে, ব্বজচনসটো শেোিনও নয়, সুট্খ্রও নয়, চকন্তু শস েচদ 
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িোর অসচ্চচরত্র স্বোমীট্ক সিযই বজমন করট্ি চোয়, িোট্ক অনযোয় বট্ল আচম 

চনট্ষধ্ করট্ি পোরট্বো নো। 
 

নীচলমো অকৃব্বত্রম চবস্মট্য় শচোখ্ িুচলয়ো প্রশ্ন কচরল, আপচন সচিযই এই অচিমি 

জবোট্ব চলট্খ্চছট্লন? 

 

সচিয বব চক। 
 

নীচলমো চনস্তি হইয়ো রচহল। 
 

শসই স্তিিোর সম্মুট্খ্ আশুবোবু শকমন একপ্রকোর অস্বব্বস্ত শবোধ্ কচরট্ি 

লোচগট্লন, বচলট্লন, এট্ি আিে ম হবোর ি চকছু শনই নীচলমো,, বরঞ্চ নো 

চলখ্ট্লই আমোর পট্ে অনযোয় হ’শিো। 
 

একটুখ্োচন থোচময়ো কচহট্লন, িুচম ি কমট্লর একজন বি িক্ত; বল ি শস চনট্জ 

এ শেট্ত্র চক করট্িো? চক জবোব চদি? িোইি শসচদন েখ্ন ওট্দর দুজট্নর 

আলোপ কচরট্য় চদই, িখ্ন এই কথোটোই শজোর চদট্য় বট্লচছলোম, কমল, শিোমোর 

মি কট্র িোবট্ি, শিোমোর মি সোহট্সর পচরচয় চদট্ি শকবল একটট শমট্য়ট্কই 

শদট্খ্চচ, শস এই শবলো। 
 

নীচলমোর দুই চেু সহসো বযথোয় িচরয়ো আচসল, কচহল, শস শবচোরো িদ্র-সমোট্জর 

বোইট্র, শলোকোলট্য়র বোইট্র পট্ি আট্ছ, িোট্ক আপনোট্দর টোনোটোচন করো শকন? 

 

আশুবোবু বযস্ত হইয়ো উটঠট্লন, নো নো, টোনোটোচন নয় নীচলমো, এ শুধ্ু একটো 

উদোহরে শদওয়ো। 
 

নীচলমো কচহল, ওই ি টোনোটোচন। এইমোত্র বলচছট্লন, িোর সকল কথো শবোঝোও 

েোয় নো, মোনোও চট্ল নো। চট্ল নো চকছুই, চট্ল চক শুধ্ু উদোহরে শদওয়ো? 

 

িো াঁহোর কথোর মট্ধ্য শদোট্ষর চক আট্ছ আশুবোবু িোচবয়ো পোইট্লন নো। েুণ্ণকট্ণ্ঠ 

বচলট্লন, শে জট্নযই শহোক, আজ শিোমোর মন শবোধ্ হয় খ্ুব খ্োরোপ হট্য় আট্ছ। 

এ সমট্য় আট্লোচনো করো িোল নয়। 
 

নীচলমো এ কথো কোট্ন িুচলল নো, বচলল, শসচদন আপচন ওাঁট্দর চববোহ- চবট্চ্ছট্দর 

মি চদট্য়চছট্লন এবং আজ অসট্কোট্চ কমট্লর দৃষ্টোে চদট্লন। ওাঁর অবস্থোর 
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কমল চক করি, িো শস-ই জোট্ন, চকন্তু িোর দৃষ্টোে সচিয কট্র অনুসরে করট্ি 

শগট্ল আজ ওাঁট্ক কুলী-মজটু্রর জোমো শসলোই কট্র আহোর সংগ্রহ করট্ি 

হট্িো,—িোও হয়ি সবচদন জটুট্িো নো। 

কমল আর েোই করুক, শে-স্বোমীট্ক শস লোিনো চদট্য় ঘৃেোয় িযোগ কট্রট্ছ, িোরই 

শদওয়ো অট্ন্নর গ্রোস মুট্খ্ িুট্ল, িোরই শদওয়ো বট্স্ত্র লজ্জো চনবোরে কট্র বো াঁচট্ি 

চোইট্িো নো। চনট্জট্ক এিখ্োচন শছোট করোর আট্গ শস আত্মহিযো কট্র মরট্িো। 
 

আশুবোবু জবোব চদট্বন চক, অচিিূি হইয়ো পচিট্লন, এবং শবলো টঠক শেন 

বজ্রোহট্ির নযোয় চনিল হইয়ো রচহল। নীচলমোর হোচস-িোমোেো কচরয়োই চদন 

কোট্ট, সকট্লর মুখ্ চোচহয়ো থোকোই শেন িোহোর কোজ; শস শে সহসো এমন চনম মম 

হইয়ো উটঠট্ি পোট্র, দুজট্নর শকহই িোহো উপলচি কচরট্িও পোচরট্লন নো। 
 

নীচলমো েেকোল চস্থর থোচকয়ো বচলল, আপনোট্দর মজচলট্স আচম বচসট্ন, চকন্তু 

েোট্দর চনট্য় শে-সকল প্রসট্ঙ্গর অট্লোচনো চট্ল, শস আমোর কোট্ন আট্স। নইট্ল 

শকোন কথো হয়ি আচম বলিোম নো। কমল একটো চদট্নর জট্নযও চেবনোট্থর 

চনট্ন্দ কট্রচন, একটট শলোট্কর কোট্ছও িোর দুঃট্খ্র নোচলে জোনোয় চন,—শকন 

জোট্নন? 

 

আশুবোবু চবমূট্ঢ়র নযোয় শুধ্ু প্রশ্ন কচরট্লন, শকন? 

 

নীচলমো কচহল, শকন িো বলো বৃথো। আপনোরো বুঝট্ি পোরট্বন নো। একটু থোচময়ো 

বচলল, আশুবোবু, স্বোমী-স্ত্রীর িুলয অচধ্কোর—একটো অিযে স্থূল কথো। চকন্তু 

িোই বট্ল এমন িোবট্বন নো শে, শমট্য়মোনুষ হট্য় আচম শমট্য়ট্দর দোবীর প্রচিবোদ 

করচচ। প্রচিবোদ আচম কচরট্ন; আচম জোচন এ সচিয, চকন্তু এ কথোও জোচন শে 

সিয-চবলোসী একদল অবুঝ নর-নোরীর মুট্খ্ মুট্খ্, আট্ন্দোলট্ন আশন্দোলট্ন এ 

সিয এমচন ঘুচলট্য় শগট্ছ শে, আজ এট্ক চমট্থয বলট্িই সোধ্ েোয়। আপনোর 

কোট্ছ করট্জোট্ি প্রোথ মনো, সকট্লর সট্ঙ্গ জটু্ট কমলট্ক চনট্য় আর চচমো করট্বন 

নো। 
 

আশুবোবু জবোব চদট্ি শগট্লন, চকন্তু কথো বচলবোর পূট্ব মই শস শসলোইট্য়র 

ব্বজচনসপত্রগুলো িুচলয়ো লইয়ো ঘর হইট্ি চচলয়ো শগল। 
 

িখ্ন েুি-চবস্মট্য় চনশ্বোস শফ্চলয়ো শুধ্ু বচলট্লন, ও কট্ব চক শুট্নট্ছ জোচনট্ন, 

চকন্তু আমোর সম্বট্ন্ধ্ এ অিযে অেথো শদোষোট্রোপ। 
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বোচহট্র চকছুেট্ের জনয বৃটষ্ট থোচময়োচছল, চকন্তু উপট্রর শমঘোচ্ছন্ন আকোে 

ঘট্রর মট্ধ্য অসমট্য় অন্ধ্কোর সঞ্চোচরি কচরল। িৃিয আট্লো চদয়ো শগট্ল চিচন 

শচোট্খ্র সম্মুট্খ্ বইখ্োনো আর একবোর িুচলয়ো ধ্চরট্লন। ছোপোর অেট্র 

মনঃসংট্েোগ করো সম্ভবপর নয়, চকন্তু শবলোর সট্ঙ্গ মুট্খ্োমুচখ্ বচসয়ো বোকযোলোট্প 

প্রবৃে হওয়ো আরও অসম্ভব বচলয়ো মট্ন হইল। 
 

িগবোন দয়ো কচরট্লন। একটো ছোিোর মট্ধ্য সমস্ত পথ শঠলোট্ঠচল কচরয়ো 

কৃচ্ছ্রব্রিধ্োরী হট্রন্দ্র-অব্বজি ঝট্ির শবট্গ আচসয়ো ঘট্র ঢুচকল। দুজট্নই 

অট্ধ্ মক-অট্ধ্ মক চিব্বজয়োট্ছ,—শবৌচদ বক? 

 

আশুবোবু চো াঁদ হোট্ি পোইট্লন। আব্বজকোর চদট্ন শকহ শে আচসয়ো জটুটট্ব এ 

িরসো িো াঁহোর চছল নো,— সোগ্রট্হ উটঠয়ো আচসয়ো অিযথ মনো কচরট্লন,—এট্সো 

অব্বজি, বট্সো হট্রন্দ্র— 

 

বচস। শবৌচদ শকোথোয়? 

 

ইস! দুজট্নই শে িোরী চিট্জ শগট্ছো শদখ্চচ— 

 

আট্জ্ঞ হো াঁ। চিচন শকোথোয় শগট্লন? 

 

শডট্ক পোঠোব্বচ্চ, বচলয়ো আশুবোবু একটো হুকোর ছোচিবোর উট্দযোগ কচরট্িই 

চিিট্রর চদট্কর পদমো সরোইয়ো নীচলমো আপচনই প্রট্বে কচরল। িোহোর হোট্ি 

দুখ্োচন শুষ্ক বস্ত্র এবং জোমো। 

অব্বজি কচহল, এচক? আপচন হোি গুনট্ি জোট্নন নোচক? 

 

নীচলমো বচলল, শগোেো-গো াঁথোর দরকোর হয়চন ঠোকুরট্পো, জোনোলো শথট্কই শদখ্ট্ি 

শপট্য়চছলোম। একটট িোঙ্গো ছোচির মট্ধ্য শেিোট্ব শিোমরো পরস্পট্রর প্রচি দরদ 

শদচখ্ট্য় পথ চট্লচছট্ল, শস শুধ্ু আচম শকন, শবোধ্ কচর শদেসুদ্ধ শলোট্কর শচোট্খ্ 

পট্িট্চ। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, একটো ছোিোর মট্ধ্য দুজট্ন? িোইট্ি দুজনট্কই চিজট্ি 

হট্য়ট্ছ। এই বচলয়ো চিচন হোচসট্লন। 
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নীচলমো কচহল, ওাঁরো শবোধ্ হয় সমোনোচধ্কোর-িট্ত্ত্ব চবশ্বোসী, অনযোয় কট্রন নো, িোই 

চুলচচট্র ছোচি িোগ কট্র পথ হো াঁটচছট্লন। নোও ঠোকুরট্পো, কোপি ছোট্িো। এই 

বচলয়ো শস জোমোকোপি হট্রট্ন্দ্রর হোট্ি চদল। 
 

আশুবোবু চুপ কচরয়ো রচহট্লন। হট্রন্দ্র কচহল, কোপি চদট্লন দুট্টো, চকন্তু জোমো 

শে একটট। 
 

জোমোটো মস্ত বি ঠোকুরট্পো, একটোট্িই হট্ব, বচলয়ো গম্ভীর হইয়ো পোট্ের 

শচৌচকটোয় উপট্বেন কচরল। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, জোমোটো আশুবোবুর, সুিরোং, দুজট্নর শকন, আরও জন-চোট্রট্কর 

হট্ি পোট্র, চকন্তু শস মেোচরর মি খ্োটোট্ি হট্ব, গোট্য় শদওয়ো চলট্ব নো। 
 

শবলো এিেে শুষ্ক-চবষণ্ণমুট্খ্ নীরট্ব বচসয়োচছল, হোচস চোচপট্ি নো পোচরয়ো উটঠয়ো 

শগল; এবং নীচলমো জোনোলোর বোচহট্র চোচহয়ো চুপ কচরয়ো রচহল। 
 

আশুবোবু ছে-গোম্ভীট্ে মর সচহি কচহট্লন, শরোট্গ িুট্গ আধ্খ্োচন হট্য় শগচছ শহ 

হট্রন, আর খ্ুাঁট্িো নো। শদখ্ট্চো নো শমট্য়ট্দর চক-রকম বযথো লোগট্লো। একজন 

সইট্ি নো শপট্র উট্ঠ শগট্লন, আর একজন রোট্গ মুখ্ চফ্চরট্য় রট্য়ট্ছন। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, খ্ুাঁচিচন আশুবোবু, চবরোট্টর মচহমো কীিমন কট্রচছ। শখ্ো াঁিোখ্ুাঁচির 

দুষ্প্রিোব শুধ্ু আমোট্দর মি নর-জোচিট্কই চবপন্ন কট্র, আপনোট্দর স্পে ম 

করট্িও পোট্র নো। এিএব চচরসূ্তয়মোন চহমোচট্লর নযোয় ও শদহ অেয় শহোক, 

শমট্য়রো চনঃেক শহোন এবং জল-বৃটষ্টর ছুিোনোিোয় ইির-জট্নর িোট্গয বদনব্বন্দন 

চমষ্টোট্ন্নর বরোট্দ্দ আজও শেন িোট্দর চবন্দমুোত্রও নূযনিো নো ঘট্ট। 
 

নীচলমো মুখ্ িুচলয়ো হোচসল, কচহল, বিট্দর স্তুচিবোদ ি আবহমোনকোল চট্ল 

আসট্চ ঠোকুরট্পো, শসইট্টই চনচদমষ্ট ধ্োরো এবং িোট্ি িুচম চসদ্ধহস্ত। চকন্তু আজ 

একটু চনয়ট্মর বযচিক্রম করট্ি হট্ব। আজ শছোটর শখ্োেোট্মোদ নো করট্ল ইির-

জট্নর িোট্গয চমষ্টোট্ন্নর অট্ক এট্কবোট্র েূনয পিট্ব। 
 

শবলো বোরোন্দো হইট্ি চফ্চরয়ো আচসয়ো বচসল। 
 

হট্রন্দ্র ব্বজজ্ঞোসো কচরল, শকন শবৌচদ? 
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গিীর শস্নট্হ নীচলমোর শচোখ্ সজল হইয়ো উটঠল, কচহল, অমন চমটষ্টকথো 

অট্নকচদন শুচনচন িোই, িোই শুনট্ি একটু শলোি হয়। 
 

িট্ব, আরম্ভ করব নোচক? 

 

আচ্ছো এখ্ন থোক। শিোমরো ও-ঘট্র চগট্য় কোপি ছোি শগ, আচম জোমো পোটঠট্য় 

চদব্বচ্চ। 
 

চকন্তু কোপি ছোিো হট্ল? িোর পট্র? 

 

নীচলমো সহোট্সয কচহল, িোর পট্র শচষ্টো কট্র শদচখ্ শগ ইির-জট্নর িোট্গয েচদ 

শকোথোও চকছু শজোটোট্ি পোচর। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, কষ্ট কট্র শচষ্টো করট্ি হট্ব নো শবৌচদ, শুধ্ু একবোর শচোখ্ শমট্ল 

চোইট্বন। আপনোর অন্নপূে মোর দৃটষ্ট শেখ্োট্ন পিট্ব, শসখ্োট্নই অট্ন্নর িো াঁিোর 

উথট্ল েোট্ব। চট্লো অব্বজি, আর িোবনো শনই, আমরো িিেে চিট্জ কোপি 

শছট্ি আচস শগ, এই বচলয়ো শস অব্বজট্ির হোি ধ্চরয়ো টোচনট্ি টোচনট্ি পোট্ের 

ঘট্র প্রট্বে কচরল। 
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শিইে 

 

অব্বজি কচহল, জল থোমবোর ি শকোন লেে শনই। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, নো। অিএব আবোর দুজট্ন শসই িোঙ্গো ছোচির মট্ধ্য মোথো গুাঁ ট্জ 

সমোনোচধ্কোর-িট্ত্ত্বর সিযিো সপ্রমোে করট্ি করট্ি অন্ধ্কোট্র পথ চলো এবং 

অবট্েট্ষ আশ্রট্ম শপৌৌঁছোট্নো। অবেয, িোর পট্রর িোবনোটো শনই,—এখ্োট্ন িো 

চুচকট্য় শনওয়ো শগট্ছ, সুিরোং আর একবোর চিট্জ কোপি ছোিো ও শুট্য় পিো। 
 

আশুবোবু বযগ্র হইয়ো বচলট্লন, িো হট্ল শিোমরো দুজট্ন এট্কবোট্র শপট িট্রই 

শখ্ট্য় চনট্ল নো শকন? 

 

হট্রন্দ্র বচলয়ো উটঠল, নো, নো, থোক, িোট্ি আর চক হট্য়ট্ছ, আপচন শসজনয বযস্ত 

হট্বন নো আশুবোবু। 
 

নীচলমো প্রথমটো চখ্লচখ্ল কচরয়ো হোচসয়ো উটঠল, পট্র অনুট্েোট্গর কট্ণ্ঠ বচলল, 

ঠোকুরট্পো, শকন চমট্ছ শরোগো মোনুট্ষর উৎকণ্ঠো বোিোও! আশুবোবুট্ক কচহল, উচন 

সন্নযোসী মোনুষ, ববচরগীচগচরট্ি শপট্ক শগট্ছন,—এ চদক শথট্ক ওাঁর ি্রুটট শকউ 

শদখ্ট্ি পোট্ব নো। িোবনো শুধ্ু অব্বজিবোবুর জট্নয। এমন সংসট্গ মও শে উচন 

িোিোিোচি সুপক্ক হট্য় উঠট্ি পোরট্ছন নো, শস ওাঁর আজট্কর খ্োওয়ো শদখ্ট্লই 

ধ্রো েোয়। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, শবোধ্ হয় মট্নর মট্ধ্য পোপ আট্ছ িোই। ধ্রো পিট্ব একচদন। 
 

অব্বজি লজ্জোয় আরক্ত হইয়ো কচহল, আপচন চক শে বট্লন হট্রনবোবু! 
 

নীচলমো েেকোল িোহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো কচহল, শিোমোর মুট্খ্ ফু্ল-চন্দন 

পিুক ঠোকুরট্পো, িোই শেন হয়। ওাঁর মট্নর মট্ধ্য একটুখ্োচন পোপই থোক, উচন 

ধ্রোই পিুন একচদন,—আচম কোলীঘোট্ট চগট্য় ঘটো কট্র পূট্জো শদব। 
 

িো হট্ল আট্য়োজন করুন। 
 

অব্বজি অিযে চবরক্ত হইয়ো বচলল, আপচন চক বোট্জ বকট্চন হট্রনবোবু, িোরী 

চবশ্রী শবোধ্ হয়। 
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হট্রন্দ্র আর কথো কচহল নো। অব্বজট্ির মুট্খ্র চদট্ক চোচহয়ো নীচলমোর শকৌিূহল 

িীক্ষ্ণ হইয়ো উটঠল, চকন্তু শসও চুপ কচরয়ো রচহল। 
 

অব্বজট্ির কথোটো চোপো পচিট্ল চকছুেে পট্র হট্রন্দ্র নীচলমোট্ক লেয কচরয়ো 

বচলল, আমোট্দর আশ্রট্মর ওপর কমট্লর িোরী রোগ। আপনোর শবোধ্ কচর মট্ন 

আট্ছ শবৌচদ? 

 

নীচলমো মোথো নোচিয়ো বচলল, আট্ছ। এখ্ট্নো িোর শসই িোব নোচক? 

 

হট্রন্দ্র কচহল, টঠক শসই িোব নয়, আর একটুখ্োচন শবট্িট্ছ; এইমোত্র প্রট্িদ। 

পট্র কচহল, শুধ্ু আমোট্দর উপট্রই নয়, সব মচবধ্ ধ্ম ম-প্রচিষ্ঠোট্নর প্রচিই িো াঁর 

অিযে অনুরোগ! ব্রহ্মচে মই বলুন, ববরোট্গযর কথোই বলুন, আর ঈশ্বর সম্বট্ন্ধ্ই 

আট্লোচনো শহোক, শেোনোমোত্রই অট্হিুক িব্বক্ত ও প্রীচির প্রোবট্লয অচগ্নবৎ হট্য় 

উট্ঠন। শমজোজ িোল থোকট্ল মূঢ়-বুট্িো-শখ্োকোট্দর শছট্লট্খ্লোয় আবোর 

শকৌিুকট্বোধ্ করট্িও অপোরগ হন নো। চমৎকোর! 
 

শবলো চুপ কচরয়োই শুচনট্িচছল, কচহল, ঈশ্বরও ওাঁর কোট্ছ শছট্লট্খ্লো? আর এাঁরই 

সট্ঙ্গ আমোর িুলনো করচছট্লন, আশুবোবু? এই বচলয়ো শস পে মোয়ক্রট্ম সকট্লর 

মুট্খ্র চদট্কই চোচহল, চকন্তু কোহোরও কোট্ছ শকোন উৎসোহ পোইল নো। িোহোর 

রুেস্বর ইাঁহোট্দর কোট্ন শগল চক নো টঠক বুঝো শগল নো। 

হট্রন্দ্র বচলট্ি লোচগল, অথচ চনট্জর মট্ধ্য এমচন একটট চনি মন্দ্ব সংেম, নীরব 

চমিোচোর ও চনচব মেক চিচিেো আট্ছ শে, শদট্খ্ চবস্ময় লোট্গ। আপনোর চেবনোট্থর 

বযোপোরটো মট্ন আট্ছ আশুবোবু? শস আমোট্দর শক, িবুও এিবি অনযোয় সহয 

হট্লো নো, দণ্ড শদবোর আকোিোয় বুট্কর মট্ধ্য শেন আগুন ধ্ট্র শগল। চকন্তু 

কমল বলট্ল, নো। িোর শসচদট্নর মুট্খ্র শচহোরো আমোর স্পষ্ট মট্ন আট্ছ। শস 

‘নো’-র মট্ধ্য চবট্িষ শনই, জ্বোলো শনই, উপর শথট্ক হোি বোচিট্য় দোন করবোর 

িোঘো শনই, েমোর দম্ভ শনই—দোচেেয শেন অচবকৃি করুেোয় িরো। চেবনোথ েি 

অনযোয়ই কট্র থোক, আমোর প্রস্তোট্ব কমল চমট্ক উট্ঠ শুধ্ু বলট্ল, চছ চছ—নো 

নো, শস হয় নো। অথ মোৎ একচদন েোট্ক শস িোলট্বট্সচছল িোর প্রচি চনম মমিোর 

হীনিো কমল িোবট্িই পোরট্ল নো এবং সকট্লর শচোট্খ্র আিোট্ল সব শদোষ িোর 

চনঃেট্ে চনঃট্েষ কট্র মুট্ছ শফ্ট্ল চদট্ল। শচষ্টো নয়, চঞ্চলিো নয়, শেোকোচ্ছন্ন 

হো-হুিোে নয়,—শেন পোহোি শথট্ক জট্লর ধ্োরো অবলীলোক্রট্ম চনট্চ গচিট্য় 

বট্য় শগল। 
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আশুবোবু চনশ্বোস শফ্চলয়ো শকবল বচলট্লন, সচিয কথো। 
 

হট্রন্দ্র বচলট্ি লোচগল, চকন্তু আমোর সবট্চট্য় রোগ হয় ও েখ্ন শুধ্ু শকবল আমোর 

চনট্জর আইচডয়োলটোট্কই নয়, আমোট্দর ধ্ম ম, ঐচিহয, রীচি, বনচিক-

অনুেোসন, সব চকছুট্কই উপহোস কট্র উচিট্য় চদট্ি চোয়। বুব্বঝ, ওর শদট্হর 

মট্ধ্য উৎকট চবট্দেী রক্ত, মট্নর মট্ধ্য শিমচন উগ্র পরধ্ট্ম মর িোব বট্য় েোট্চ্ছ, 

িবুও ওর মুট্খ্র সোমট্ন দো াঁচিট্য় জবোব চদট্ি পোচরট্ন। ওর বলোর মট্ধ্য চক শে 

একটো সুচনব্বিি শজোট্রর দীচপ্ত ফু্ট্ট বোর হট্ি থোট্ক শে, মট্ন হয় শেন ও 

জীবট্নর মোট্ন খ্ুাঁট্জ শপট্য়ট্চ। চেেো িোরো নয়, অনুিব-উপলচি চদট্য় নয়, শেন 

শচোখ্ চদট্য় অথ মটোট্ক শসোজো শদখ্ট্ি পোট্চ্চ। 
 

আশুবোবু খ্ুেী হইয়ো বচলট্লন, টঠক এই ব্বজচনসটট আমোরও অট্নকবোর মট্ন 

হট্য়ট্ছ। িোই ওর শেমন কথো, শিমচন কোজ। ও েচদ চমট্থয বুট্ঝও থোট্ক, িবু শস 

চমট্থযর শগৌরব আট্ছ। একটু থোচময়ো বচলট্লন, শদখ্ হট্রন, এ একপ্রকোর িোলই 

হট্য়ট্ছ শে, পোষণ্ড চট্ল শগট্ছ। ওট্ক চচরচদন আচ্ছন্ন কট্র থোকট্ল নযোট্য়র 

মে মোদো থোকট্িো নো। শুট্য়োট্রর গলোয় মুট্ক্তোর মোলোর মি অপরোধ্ হট্িো। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, আবোর আর একচদট্ক এমচন মোয়ো-মমিো শে, একো শবৌচদ ছোিো 

শকোন শমট্য়ট্ক িোর সমোন শদচখ্চন। শসবোয় শেন লক্ষ্মী। হয়ি, পুরুষট্দর শচট্য় 

অট্নকচদট্ক অট্নক বি বট্লই চনট্জট্ক িোট্দর কোট্ছ এমচন সোমোনয কট্র 

রোট্খ্ শে, শস এক আিে ম বযোপোর। মন গট্ল চগট্য় শেন পোট্য় পিট্ি চোয়। 
 

নীচলমো সহোট্সয কচহল, ঠোকুরট্পো, িুচম শবোধ্ হয় পূব মজট্ি শকোন রোজরোনীর 

স্তুচিপোঠক চছট্ল, এ জট্ি িোর সংস্কোর শঘোট্চচন। শছট্ল-পিোট্নো শছট্ি এ বযবসো 

ধ্রট্ল শে শঢর সুরোহো হট্িো। 
 

হট্রন্দ্র হোচসল, কচহল, চক করব শবৌচদ, আচম সরল শসোজো মোনুষ, েো িোচব িোই 

বট্ল শফ্চল। চকন্তু ব্বজট্জ্ঞসো করুন চদচক অব্বজিবোবুট্ক, এেুচে উচন হোট্ির 

আব্বস্তন গুটটট্য় মোরট্ি উদযি হট্বন। িো শহোক, চকন্তু শবাঁট্চ থোকট্ল শদখ্ট্ি 

পোট্বন একচদন। 
 

অব্বজি ক্রুদ্ধকট্ণ্ঠ বচলয়ো উটঠল, আঃ, চক কট্রন হশরনবোবু! আপনোর আশ্রম 

শথট্ক শদখ্চচ চট্ল শেট্ি হট্ব একচদন। 
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হট্রন্দ্র বচলল, হট্ব একচদন শস আচম জোচন। চকন্তু ইচিমট্ধ্যর চদন-ক’টো একটু 

সহয কট্র থোকুন। 
 

িো হট্ল বলুন আপনোর েো ইচ্ছো হয়। আচম উট্ঠ েোই। 
 

নীচলমো বচলল, ঠোকুরট্পো, শিোমোর ব্রহ্মচে ম আশ্রমটো ছোই িুট্লই দোও নো িোই। 

িুচমও বো াঁট্চো, শছট্লগুট্লোও বো াঁট্চ। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, শছট্লগুট্লো বো াঁচট্ি পোট্র শবৌচদ, চকন্তু আমোর বো াঁচবোর আেো শনই; 

অেিঃ অেয়টো শবাঁট্চ থোকট্ি নয়। শস আমোট্ক েট্মর বোচি রওনো কট্র চদট্য় 

ছোিট্ব। 
 

আশুবোবু কচহট্লন, অেয়ট্ক শদখ্চচ শিোমরো িো হট্ল িয় কট্রো। 
 

আট্জ্ঞ, কচর। চবষ খ্োওয়ো সহজ, চকন্তু িোর টটটচকচর হজম করো অসোধ্য। ইন্

ফ্্লুট্য়ঞ্জোয় এি শলোক মোরো শগল, চকন্তু শস ি মরল নো। চদচবয পোলোট্লো। 
 

সকট্লই হোচসট্ি লোচগট্লন। নীচলমো বচলল, অেয়বোবুর সট্ঙ্গ কথো কইট্ন বট্ট, 

চকন্তু এবোর শিোমোর জট্নয বোর হট্য় িো াঁর কোট্ছ েমো চিেো শচট্য় শনট্বো। শিিট্র 

শিিট্র জ্বট্ল-পুট্ি শে এট্কবোট্র কয়লো হট্য় শগট্ল! 
 

হট্রন্দ্র কচহল, আমরোই ধ্রো পট্ি শগচছ শবৌচদ, আপনোরো সব জ্বলো-শপোিোর 

অিীি। চবধ্োিো আগুন শুধ্ু আমোট্দর জট্নযই সৃটষ্ট কট্রচছট্লন, আপনোরো িোর 

এলোকোর বোইট্র। 
 

নীচলমো লজ্জোয় আরক্ত হইয়ো শুধ্ু কচহল, িো নয় ি চক! 
 

শবলো কচহল, সচিযই ি িোই। 
 

েেকোল নীরট্ব কোটটল। অব্বজি কথো কচহল, বচলল, শসচদন টঠক এই চনট্য় 

আচম একটট চমৎকোর গল্প পট্িচচ। আশুবোবুর চদট্ক চোচহয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, 

আপচন পট্িন চন? 

 

বক, মট্ন ি হয় নো। 
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শে মোচসকপত্রগুট্লো আপনোর চবট্লি শথট্ক আট্স, িোরই একটোট্ি আট্ছ। 

ফ্রোসী গট্ল্পর অনুবোদ, স্ত্রীট্লোট্কর শলখ্ো। শবোধ্ কচর ডোক্তোর। একটুখ্োচন চনট্জর 

পচরচট্য় বট্লট্ছন শে, চিচন শেৌবন পোর হট্য় সট্ব শপ্রৌঢ়ট্ত্ব পো চদট্য়ট্ছন। ঐ ি 

সুমুট্খ্র শেল্শফ্ই রট্য়ট্ছ। এই বচলয়ো শস বইখ্োচন পোচিয়ো আচনয়ো বচসল। 
 

আশুবোবু প্রশ্ন কচরট্লন, গট্ল্পর নোমটো চক? 

 

অব্বজি কচহল, নোমটো একটু অদ্িুি,—‘একচদন শেচদন আচম নোরী চছলোম’। 
 

শবলো কচহল, িোর মোট্ন? শলচখ্কো চক এখ্ন পুরুট্ষর দট্ল শগট্ছন নোচক? 

 

অব্বজি বচলল, শলচখ্কো হয়ি চনট্জর কথোই বট্ল শগট্ছন এবং হয়ি চনট্জ 

ডোক্তোর বট্লই নোরীট্দট্হর ক্রমেঃ চববিমট্নর শে ছচব চদট্য়ট্ছন, িো স্থোট্ন স্থোট্ন 

রুচচট্ক আঘোি কট্র। েথো— 

 

নীচলমো িোিোিোচি বোধ্ো চদয়ো বচলয়ো উটঠল, েথোয় কোজ শনই অব্বজিবোবু, ও 

থোক। 
 

অব্বজি কচহল, থোক। চকন্তু অেট্রর, অথ মোৎ নোরী-হৃদট্য়র শে রূপটট এাঁট্কট্ছন 

িো টঠক মধ্ুর নো হট্লও চবস্ময়কর। 
 

আশুবোবু শকৌিূহলী হইয়ো উটঠট্লন,—শবে ি অব্বজি, বোদ-সোদ চদট্য় পট্িো নো 

শুচন। জলও থোট্মচন, রোিও শিমন হয়চন। 
 

অব্বজি কচহল, বোদ-সোদ চদট্য়ই পিো চট্ল! গল্পটো বি, ইট্চ্ছ হট্ল সবটো পট্র 

পিট্ি পোরট্বন। 
 

শবলো কচহল, পিুন নো শুচন। অেিঃ সময়টো কোটুক। 
 

নীচলমোর ইচ্ছো হইল শস উটঠয়ো েোয়, চকন্তু উটঠয়ো েোইবোর শকোন শহিু নো থোকোয় 

সসট্কোট্চ বচসয়ো রচহল। 

বোচির সম্মুট্খ্ বচসয়ো অব্বজি বই খ্ুচলয়ো কচহল, শগোিোয় একটু িূচমকো আট্ছ, 

িো সংট্েট্প বলো আবেযক। এ েো াঁর আত্মকোচহনী, চিচন সুচেচেিো, সুন্দরী, এবং 

বিঘট্রর শমট্য়। চচরত্র চনষ্কলক চকনো গট্ল্প স্পষ্ট উট্ল্লখ্ শনই, চকন্তু চনঃসংেট্য় 
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শবোঝো েোয়, দোগ েচদ বো শকোনচদন শকোন ছট্ল শলট্গও থোট্ক শস শেৌবট্নর 

প্রোরট্ম্ভ—শস বহুচদন পূট্ব ম। 
 

শসচদন িো াঁট্ক িোলট্বট্সচছল অট্নট্ক; একজন সমসযোর মীমোংসো করট্ল 

আত্মহিযো কট্র এবং আর একজন চট্ল শগল সোগর পোর হট্য় কযোনোডোয়। শগল 

বট্ট, চকন্তু আেো ছোিট্ি পোরট্ল নো। দূট্রর শথট্ক দয়ো চিট্ে শচট্য় শস এি চচটঠ 

চলট্খ্ট্চ শে, জচমট্য় রোখ্ট্ল একখ্োনো জোহোজ শবোঝোই হট্ি পোরট্িো। জবোট্বর 

আেো কট্রচন, জবোব পোয়ও চন। িোর পট্র পট্নট্রো বছর পট্র শদখ্ো। শদখ্ো হট্ি 

হঠোৎ শস শেন চমট্ক উঠট্লো। ইচিমট্ধ্য শে পট্নট্রো বছর শকট্ট শগট্ছ,—েোট্ক 

পাঁচচে বৎসট্রর েুবিী শদট্খ্ চবট্দট্ে চগট্য়চছল িোর শে বয়স আজ চচল্লে 

হট্য়ট্চ, এ ধ্োরেোই শেন িোর চছল নো। কুেল প্রশ্ন অট্নক হট্লো, অচিট্েোগ-

অনুট্েোগও কম হট্লো নো; চকন্তু শসচদন শদখ্ো হট্ল েোর শচোট্খ্ শকোে চদট্য় আগুন 

টঠক্শর বোর হট্িো, উিে-কোমনোর ঝঞ্ঝোবিম সমস্ত ইব্বন্দ্রট্য়র অবরুদ্ধ-িোর শিট্ঙ্গ 

বোইট্র আসট্ি চোইি, আজ িোর শকোন চচহ্নই শকোথোও শনই। এ শেন কট্বকোর 

এক স্বন শদখ্ো। শমট্য়ট্দর আর সব ঠকোট্নো েোয়, চকন্তু এ েোয় নো। এইখ্োট্ন 

গট্ল্পর আরম্ভ। এই বচলয়ো অব্বজি বইট্য়র পোিোর উপর ঝুাঁ চকয়ো পচিল। 
 

আশুবোবু বোধ্ো চদট্লন, নো, নো, ইংট্রব্বজ নয় অব্বজি, ইংট্রব্বজ নয়। শিোমোর মুখ্ 

শথট্ক বোংলোয় গট্ল্পর সহজ িোবটুকু বি চমটষ্ট লোগল, িুচম এমচন কট্রই 

বোকীটুকু বট্ল েোও। 
 

আচম পোরব শকন? 

 

পোরট্ব, পোরট্ব। শেমন কট্র বট্ল শগট্ল শিমচন কট্রই বল। 
 

অব্বজি কচহল, হট্রন্দ্রবোবুর মি আমোর িোষোর জ্ঞোন শনই; বলোর শদোট্ষ েচদ 

সমস্ত কটু হট্য় ওট্ঠ শস আমোরই অেমিো। এই বচলয়ো শস কখ্ট্নো বো বইট্য়র 

প্রচি চোচহয়ো, কখ্ট্নো বো নো চোচহয়ো বচলট্ি লোচগল— 

 

“শমট্য়টট বোচি চফ্ট্র এট্লো। ঐ শলোকটটট্ক শে শস কখ্ট্নো িোলট্বট্সচছল বো 

শকোনচদন শচট্য়চছল িো নয়, বরঞ্চ একোেমট্ন চচরচদন এই প্রোথ মনোই কট্র 

এট্সট্ছ, ঈশ্বর শেন ঐ মোনুষটটট্ক একচদন শমোহমুক্ত কট্রন,—এই চনষ্ফল 

প্রেট্য়র দোহ শথট্ক অবযোহচি দোন কট্রন। অসম্ভব বস্তুর লুি আশ্বোট্স আর শেন 

নো শস েিেো পোয়। শদখ্ো শগল, এিচদট্ন িগবোন শসই প্রোথ মনোই মঞ্জরু 
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কট্রট্ছন। শকোন কথোই হ’শলো নো, িবু চনঃসট্ন্দট্হ বুঝো শগল, শস কযোনোডোয় 

চফ্ট্র েোক বো নো েোক, সকোিট্র প্রেয়-চিেো শচট্য় আর শস চনরের চনট্জও 

দুঃখ্ পোট্ব নো, িোট্কও দুঃখ্ শদট্ব নো। দুঃসোধ্য সমসযোর আজ শেষ মীমোংসো হট্য় 

শগট্ছ। চচরচদন ‘নো’ বট্ল শমট্য়টট অস্বীকোর কট্রই এট্সট্ছ, আজও িোর 

বযচিক্রম হয়চন, চকন্তু শসই শেষ ‘নো’ এট্লো আজ এট্কবোট্র উলট্টো চদক শথট্ক। 

দুট্য়র মট্ধ্য শে এিবি চবট্িদ চছল, শমট্য়টট স্বট্নও িোট্বচন। মোনট্বর শলোলুপ-

দৃটষ্ট চচরচদন িোট্ক চবব্রি কট্রট্ছ, লজ্জোয় পীচিি কট্রট্ছ; আজ টঠক শসইচদক 

শথট্কই েচদ িোর মুব্বক্ত ঘট্ট থোট্ক, েোরীরধ্ম ম-বট্ে অবচসিপ্রোয় শেৌবন েচদ িোর 

পুরুট্ষর উদ্দীপ্ত কোমনো, উিোদ আসব্বক্তর আজ গচিট্রোধ্ কট্র থোট্ক, 

অচিট্েোট্গর চক আট্ছ? 

অথচ বোচি শফ্রোর পট্থ সমস্ত চবশ্ব-সংসোর আজ শেন শচোট্খ্ িোর সমূ্পে ম 

অপচরচচি মূচিম চনট্য় শদখ্ো চদট্ল। িোলবোসো নয়, আত্মোর একোে চমলট্নর 

বযোকুলিো নয়—এ-সব অনয কথো। বি কথো। চকন্তু েো বি নয়—েো রূপজ, েো 

অশুি, অসুন্দর, েো অিযে েেস্থোয়ী,—শসই কুৎচসট্ির জট্নযও শে নোরীর 

অচবজ্ঞোি চচে-িট্ল এিবি আসন পোিো চছল, পুরুট্ষর চবমুখ্িো শে িোট্ক 

এমন চনম মম অপমোট্ন আহি করট্ি পোট্র আজট্কর পূট্ব ম শস িোর চক জোনি?” 

 

হট্রন্দ্র কচহল, অব্বজি শবে ি বট্লন। গল্পটো খ্ুব মন চদট্য় পট্িট্ছন। 
 

শমট্য়রো চুপ কচরয়ো শুধ্ু চোচহয়ো রচহল, শকোন মেবযই প্রকোে কচরল নো। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, হো াঁ। িোর পট্র অব্বজি? 

 

অব্বজি বচলট্ি লোচগল,—মচহলোটটর অকস্মোৎ মট্ন পট্ি শগল শে, শকবল ঐ 

মোনুষটটই ি নয়, বহু শলোট্ক বহুচদন ধ্ট্র িোট্ক িোলট্বট্সট্ছ, প্রোথ মনো কট্রট্ছ,—

শসচদন িোর একটুখ্োচন হোচসমুট্খ্র একটটমোত্র কথোর জট্নয িোট্দর আকুলিোর 

শেষ চছল নো। প্রচিচদট্নর প্রচি পদট্েট্পই শে িোরো শকোন্ মোটট ফু্াঁ ট্ি এট্স শদখ্ো 

চদট্িো, িোর চহট্সব চমলট্িো নো। িোরোই আজ শগল শকোথোয়? শকোথোও ি েোয়চন, 

এখ্ট্নো ি মোট্ঝ মোট্ঝ িোরো শচোট্খ্ পট্ি। িট্ব শগট্ছ চক িোর চনট্জর কট্ণ্ঠর সুর 

চবগট্ি? িোর হোচসর রূপ বদট্ল? এই ি শসচদন—দে-পট্নট্রো বছর, কিচদনই 

বো, এরই মোঝখ্োট্ন চক িোর সব হোরোট্লো? 

 

আশুবোবু সহসো বচলয়ো উটঠট্লন, েোয়চন চকছুই অব্বজি, হয়ি শুধ্ু শগট্ছ িোর 

শেৌবন—িোর মো হবোর েব্বক্তটুকু হোচরট্য়। 
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অব্বজি িো াঁহোর প্রচি চোচহয়ো বচলল, টঠক িোই। গল্পটো আপচন পট্িচছট্লন? 

 

নো। 
 

নইট্ল টঠক এই কথোটটই জোনট্লন চক কট্র? 

 

আশুবোবু প্রিুযেট্র শুধ্ু একটুখ্োচন হোচসট্লন, কচহট্লন, িুচম িোর পট্র বল। 
 

অব্বজি বচলট্ি লোচগল, চিচন বোচি চফ্ট্র শেোবোর ঘট্রর মস্ত বি আরচের সুমুট্খ্ 

আট্লো শজ্বট্ল দো াঁিোট্লন। বোইট্র েোবোর শপোেোক শছট্ি রোব্বত্রবোট্সর কোপি 

পরট্ি পরট্ি চনট্জর ছোয়োর পোট্ন শচট্য় আজ এই প্রথম িো াঁর শচোট্খ্র দৃটষ্ট শেন 

এট্কবোট্র বদট্ল শগল। এমন কট্র ধ্োক্কো নো শখ্ট্ল হয়ট্িো এখ্ট্নো শচোট্খ্ পিট্িো 

নো শে, নোরীর েো সবট্চট্য় বি সম্পদ,—আপচন েোট্ক বলচছট্লন িোর মো হবোর 

েব্বক্ত,—শস েব্বক্ত আজ চনট্স্তজ, ম্লোন; শস আজ সুচনব্বিি মৃিুযর পট্থ পো 

বোচিট্য় দো াঁচিট্য়ট্ছ; এ জীবট্ন আর িোট্ক চফ্চরট্য় আনো েোট্ব নো। িোর 

চনট্িিন শদট্হর উপর চদট্য় অচবব্বচ্ছন্ন জলধ্োরোর নযোয় শস সম্পদ প্রচিচদন 

বযথ মিোয় েয় হট্য় শগট্ছ। চকন্তু এিবি ঐশ্বে ম শে এমন স্বল্পোয়ু, এ বোিমো শপৌৌঁছল 

িো াঁর কোট্ছ আজ শেষ শবলোয়। 
 

আশুবোবু চনঃশ্বোস শফ্চলয়ো কচহট্লন, এমচনই হয় অব্বজি, এমচনই হয়। 

জীবট্নর অট্নক বি বস্তুট্কই শচনো েোয় শুধ্ু িোট্ক হোচরট্য়। িোর পট্র? 

 

অব্বজি বচলল, িোর পট্র শসই আরচের সুমুট্খ্ দো াঁচিট্য় শেৌবনোে শদট্হর 

সূক্ষ্মোচিসূক্ষ্ম চবট্িষে আট্ছ। একচদন চক চছল এবং আজ চক হট্ি বট্সট্ছ। 

চকন্তু শস চববরে আচম বলট্িও পোরট্বো নো, পিট্িও পোরট্বো নো। 
 

নীচলমো পূট্ব মর মিই বযস্ত হইয়ো বোধ্ো চদল, নো নো নো, অব্বজিবোবু, ও থোক। ঐ 

জোয়গোটো বোদ চদট্য় আপচন বলুন। 
 

অব্বজি কচহল, মচহলোটট চবট্িষট্ের শেট্ষর চদট্ক বট্লট্ছন, নোরীর বদচহক 

শসৌন্দট্ে মর মি সুন্দর বস্তুও শেমন সংসোট্র শনই, এর চবকৃচির মি অসুন্দর বস্তুও 

হয়ি পৃচথবীট্ি আর চিিীয় শনই। 

আশুবোবু বচলট্লন, এটো চকন্তু বোিোবোচি অব্বজি। 
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নীচলমো মোথো নোচিয়ো প্রচিবোদ কচরল, নো, একটুও বোিোবোচি নয়। এ সচিয। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, চকন্তু শমট্য়টটর েো বট্য়স, িোট্ক শিো চবকৃচির বয়স বলো চট্ল 

নো নীচলমো। 
 

নীচলমো কচহল, চট্ল। কোরে ও শিো শকবলমোত্র বছর গুট্ে শমট্য়ট্দর শবাঁট্চ 

থোকবোর চহট্সব নয়, এর আয়ুষ্কোল শে অিযে কম, এ কথো আর শেই িুলুক, 

শমট্য়ট্দর িুলট্ল ি চলট্ব নো। 
 

অব্বজি ঘোি নোচিয়ো খ্ুেী হইয়ো বচলল, টঠক এই উেরটট চিচন চনট্জ চদট্য়ট্ছন। 

বট্লট্ছন—“আজ শথট্ক সমোচপ্তর শেষ প্রিীেো কট্র থোকোই হট্ব অবচেষ্ট 

জীবট্নর একটট মোত্র সিয। এট্ি সোন্ত্বনো শনই, আনন্দ শনই, আেো শনই জোচন, 

িবু শিো উপহোট্সর লজ্জো শথট্ক বো াঁচট্বো। ঐশ্বট্ে মর িগ্নসূ্তপ হয়ি আজও 

শকোট্নো দুিমোগোর মট্নোহরে করট্ি পোট্র, চকন্তু শস মুগ্ধিো িোর পট্েও শেমন 

চবিম্বনো, আমোর চনট্জর পট্েও হট্ব শিমচন চমট্থয। শে রূট্পর সিযকোর 

প্রট্য়োজন শেষ হট্য়ট্ছ, িোট্কই নোনোিোট্ব, নোনো সজ্জোয় সোব্বজট্য় ‘শেষ হয়চন’ 

বট্ল ঠচকট্য় শবিোট্ি আচম চনট্জট্কও পোরট্বো নো, পরট্কও নো।” 

 

আর শকহ চকছু কচহল নো, শুধ্ু নীচলমো কচহল, সুন্দর। কথোগুচল আমোর িোরী 

সুন্দর লোগট্লো অব্বজিবোবু। 
 

সকট্লর মি হট্রন্দ্রও একমট্ন শুচনট্িচছল; শসই মেট্বয খ্ুেী হইল নো, কচহল, 

এ আপনোর িোবোচিেট্েযর উচ্ছ্বোস শবৌচদ, খ্ুব শিট্ব বলো নয়। উাঁচু ডোট্ল চেমুল 

ফু্লও হঠোৎ সুন্দর শঠট্ক, িবু ফু্ট্লর দরবোট্র িোর চনমিে শপৌৌঁট্ছোয় নো। রমেীর 

শদহ চক এমচনই িুচ্ছ ব্বজচনস শে, এ ছোিো আর িোর শকোন প্রট্য়োজনই শনই? 

 

নীচলমো কচহল, শনই এ কথো শিো শলচখ্কো বট্লন চন। দুিমোগো মোনুষগুট্লোর 

প্রট্য়োজন শে সহট্জ শমট্ট নো, এ আেকো িো াঁর চনট্জরও চছল। একটুখ্োচন হোচসয়ো 

কচহল, উচ্ছ্বোট্সর কথো বলচছট্ল ঠোকুরট্পো, অেয়বোবু উপচস্থি শনই, চিচন 

থোকট্ল বুঝট্িন ওর আচিেেযটো আজকোল শকোন্ চদট্ক শচট্পট্ছ। 
 

হট্রন্দ্র জবোব চদল, আপচন গোলোগোচল চদট্ি থোকট্লই শে পট্চ েোট্বো িোও নয় 

শবৌচদ। 
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শুচনয়ো আশুবোবু চনট্জও একটু হোচসট্লন, কচহট্লন, বোস্তচবক হট্রন, আমোরও 

মট্ন হয় গল্পটটট্ি শলচখ্কো শমট্য়ট্দর রূট্পর সিযকোর প্রট্য়োজনট্কই ইচঙ্গি 

কট্রট্ছন,— 

 

চকন্তু এই চক টঠক? 

 

টঠক নয়, এ কথো জগৎ-সংসোট্রর চদট্ক শচট্য় মট্ন করো কটঠন। 
 

হট্রন্দ্র উট্েব্বজি হইয়ো উটঠল, বচলল, জগৎ-সংসোট্রর চদট্ক শচট্য় েোই শকননো 

মট্ন করুন, মোনুট্ষর চদট্ক শচট্য় এট্ক স্বীকোর করো আমোর পট্েও কটঠন। 

মোনুট্ষর প্রট্য়োজন জীবজগট্ির সোধ্োরে প্রট্য়োজনট্ক অচিক্রম কট্র বহুদূট্র 

চট্ল শগট্ছ,—িোই ি সমসযো িোর এমন চবচচত্র, এি দুরূহ। এট্ক চোলুচনট্ি শছাঁট্ক 

শবট্ছ শফ্লো েোয় নো বট্লই ি িোর মে মোদো আশুবোবু। 
 

িোও বট্ট, গট্ল্পর বোকীটো শুচন অব্বজি! 
 

হট্রন্দ্র েুণ্ণ হইল, বোধ্ো চদয়ো কচহল, শস হট্ব নো আশুবোবু। িুচ্ছিোব্বচ্ছলয কট্র 

উেরটো এচিট্য় শেট্ি আপনোট্ক আচম শদট্বো নো, হয় আমোট্ক সচিযই স্বীকোর 

করুন, নো হয় আমোর িুলটো শদচখ্ট্য় চদন। আপচন অট্নক শদট্খ্ট্ছন, অট্নক 

পট্িট্ছন—প্রকোণ্ড পব্বণ্ডি মোনুষ,—আপনোর এই অচনচদমষ্ট চঢট্লঢোলো কথোর 

ফ্ো াঁক চদট্য় শে শবৌচদ ব্বজট্ি েোট্বন, শস আমোর সইট্ব নো। বলুন। 

আশুবোবু হোচসমুট্খ্ কচহট্লন, িুচম ব্রহ্মচোরী মোনুষ,—রূট্পর চবচোট্র হোরট্ল ি 

শিোমোর লজ্জো শনই হট্রন। 
 

নো, শস আচম শুনট্বো নো। 
 

আশুবোবু েেকোল শমৌন থোচকয়ো ধ্ীট্র ধ্ীট্র বচলট্লন, শিোমোর কথো অপ্রমোে 

করোর জট্নয শকোমর শবাঁট্ধ্ িকম করট্ি আমোর লজ্জো কট্র। বস্তুিঃ, নোরী-রূট্পর 

চনগূঢ় অথ ম অপচরস্ফু্ট থোট্ক শসই িোল হট্রন। পুনরোয় একটুখ্োচন চুপ কচরয়ো 

থোচকয়ো বচলট্ি লোচগট্লন, অব্বজট্ির গল্প শুনট্ি শুনট্ি আমোর বহুকোল পূট্ব মর 

একটো দুঃট্খ্র কোচহনী মট্ন পিচছল। শছট্লট্বলোয় আমোর এক ইংট্রজ বনু্ধ্ 

চছট্লন; চিচন একটট শপোচলে রমেীট্ক িোলট্বট্সচছট্লন। শমট্য়টট চছল অপরূপ 

সুন্দরী; ছোত্রীট্দর চপয়োট্নো বোজনো চেচখ্ট্য় জীচবকো-চনব মোহ করট্িন। শুধ্ু রূট্প 
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নয়, নোনো গুট্ে গুেবিী,—আমরো সবোই িো াঁট্দর শুিকোমনো করিোম। চনব্বিি 

জোনিোম, এাঁট্দর চববোট্হ শকোথোও শকোন চবঘ্ন ঘটট্ব নো। 
 

অব্বজি প্রশ্ন কচরল, চবঘ্ন ঘটট্লো চকট্স? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, শুধ্ু বট্য়ট্সর চদক চদট্য়। শদে শথট্ক একচদন শমট্য়টটর মো 

এট্স উপচস্থি হট্লন, িো াঁরই মুট্খ্ কথোয় কথোয় হঠোৎ খ্বর পোওয়ো শগল কট্নর 

বয়স িখ্ন পাঁয়িোচল্লে পোর হট্য় শগট্ছ। 
 

শুচনয়ো সকট্লই চমচকয়ো উটঠল। অব্বজি ব্বজজ্ঞোসো কচরল, মচহলোটট চক 

আপনোট্দর কোট্ছ বট্য়স লুচকট্য়চছট্লন? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, নো। আমোর চবশ্বোস, ব্বজজ্ঞোসো করট্ল চিচন শগোপন করট্িন 

নো, শস প্রকৃচিই িো াঁর নয়, চকন্তু ব্বজজ্ঞোসো করোর কথো কোরও মট্নও উদয় হয়চন। 

এমচন িো াঁর শদট্হর গঠন, এমচন মুট্খ্র সুকুমোর শ্রী, এমচন মধ্ুর কণ্ঠস্বর শে 

চকছুট্িই মট্ন হয়চন বয়স িো াঁর ব্বত্রট্ের শবেী হট্ি পোট্র। 
 

শবলো কচহল, আিে ম! আপনোট্দর কোরও চক শচোখ্ চছল নো? 

 

চছল বব চক। চকন্তু জগট্ির সকল আিে মই শকবল শচোখ্ চদট্য়ই ধ্রো েোয় নো, এ 

িোরই একটো দৃষ্টোে। 
 

চকন্তু পোট্ত্রর বয়স কি? 

 

চিচন আমোরই সমবয়সী—িখ্ন শবোধ্ কচর আটোে-ঊনব্বত্রট্ের শবেী চছল নো। 
 

িোর পট্র? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, িোর পট্রর ঘটনো খ্ুবই সংচেপ্ত। শছট্লটটর সমস্ত মন 

একচনচমট্ষই শেন এই শপ্রৌঢ়ো রমেীর চবরুট্দ্ধ পোষোে হট্য় শগল। কিচদট্নর কথো, 

িবু আজও মট্ন পিট্ল বযথো পোই। কি শচোট্খ্র জল, কি হো-হুিোে, কি আসো-

েোওয়ো, কি সোধ্োসোচধ্, চকন্তু শস চবিৃষ্ণোট্ক মন শথট্ক িোর চবন্দ ুপচরমোেও 

নিোট্নো শগল নো। এ চববোহ শে অসম্ভব, এর বোইট্র শস আর চকছু িোবট্িই পোরট্ল 

নো। 
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েেকোল সকট্লই নীরব হইয়ো রচহল। নীচলমো প্রশ্ন কচরল, চকন্তু বযোপোরটো টঠক 

উলট্টো হট্ল শবোধ্ কচর অসম্ভব হট্িো নো? 

 

শবোধ্ হয় নো। 
 

চকন্তু ও-রকম চববোহ চক ওট্দর শদট্ে একটটও হয় নো? শিমন পুরুষ চক শসট্দট্ে 

শনই? 

 

আশুবোবু হোচসয়ো কচহট্লন, আট্ছ। অব্বজট্ির গট্ল্পর গ্রন্থকোর শবোধ্ কচর দুিমোগো 

চবট্েষেটো চবট্েষ কট্র শসই পুরুষট্দরই স্মরে কট্র চলট্খ্ট্ছন। চকন্তু রোব্বত্র ি 

অট্নক হট্য় শগল অব্বজি, এর শেষটো চক? 

অব্বজি চচকি হইয়ো মুখ্ িুচলয়ো চোচহল, কচহল, আচম আপনোর গট্ল্পর কথোই 

িোবচছলোম। অি িোলট্বট্সও শছট্লটট শকন শে িো াঁট্ক গ্রহে করট্ি পোরট্ল নো, 

এিবি সিয বস্তুটোও শকোথো চদট্য় শে একচনচমট্ষ চমট্থযর মট্ধ্য চগট্য় দো াঁিোট্লো, 

সোরোজীবন হয়ি মচহলোটট এই কথোই শিট্বট্ছন,—একচদন শেচদন আচম নোরী 

চছলোম! নোরীট্ত্বর সিযকোর অবসোন শে নোরীর অজ্ঞোিসোট্র কট্ব ঘট্ট এর পূট্ব ম 

হয়ি শসই চবগি-শেৌবনো নোরী চচেোও কট্রন চন। 
 

চকন্তু শিোমোর গট্ল্পর শেষটো? 

 

অব্বজি শ্রোেিোট্ব কচহল, আজ থোক। শেৌবট্নর ঐ শেষটোই শে এখ্ট্নো চনঃট্েষ 

হট্য় েোয়চন—চনট্জর এবং পট্রর কোট্ছ শমট্য়ট্দর এই প্রিোরেোর করুে কোচহনী 

চদট্য়ই গট্ল্পর শেষটুকু সমোপ্ত হট্য়ট্ছ। শস বরঞ্চ অনযচদন বলব। 
 

নীচলমো ঘোি নোচিয়ো বচলল, নো নো, িোর শচট্য় ওটুকু বরঞ্চ অসমোপ্তই থোক। 
 

আশুবোবু সোয় চদট্লন, বযথোর সচহি কচহট্লন, বোস্তচবক এই সময়টোই শমট্য়ট্দর 

চনঃসঙ্গ জীবট্নর সবট্চট্য় দুঃসময়। অসচহষু্ণ, কপট, পরচছদ্রোট্িষী, এমন চক 

চনষ্ঠুর হট্য়,—িোই শবোধ্ হয় সকল শদট্েই মোনুট্ষ এট্দর এচিট্য় চলট্ি চোয় 

নীচলমো। 
 

নীচলমো হোচসয়ো কচহল, শমট্য়ট্দর বলো উচচি নয় আশুবোবু, বলো উচচি 

শিোমোট্দর মি দুিমোগো শমট্য়ট্দর এচিট্য় চলট্ি চোয়। 
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আশুবোবু ইহোর জবোব চদট্লন নো, চকন্তু ইচঙ্গিটুকু গ্রহে কচরট্লন। বচলট্লন, 

অথচ, স্বোমী-পুট্ত্র শসৌিোগযবিী েো াঁরো, িো াঁরো শস্নট্হ, শপ্রট্ম, শসৌন্দট্ে ম, মোধ্ুট্ে ম এমচন 

পচরপূে ম হট্য় ওট্ঠন শে, জীবট্নর এিবি সকটকোল শে কট্ব শকোন্ পট্থ 

অচিবোচহি হট্য় েোয়, শটরও পোন নো। 
 

নীচলমো বচলল, িোগযবিীট্দর ঈষ মো কচরট্ন আশুবোবু, শস শপ্ররেো মট্নর মট্ধ্য 

আজও এট্স শপৌৌঁট্ছোয় চন, চকন্তু িোগযট্দোট্ষ েো াঁরো আমোট্দর মি িচবষযট্ির 

সকল আেোয় জলোঞ্জচল চদট্য়ট্ছন িো াঁট্দর পট্থর চনট্দমে শকোন্ চদট্ক আমোট্ক 

বট্ল চদট্ি পোট্রন? 

 

আশুবোবু চকছুেে স্তিিোট্ব বচসয়ো রচহট্লন, পট্র কচহট্লন, এর জবোট্ব আচম 

শুধ্ু বিট্দর কথোর প্রচিধ্বচনমোত্রই করট্ি পোচর নীচলমো, িোর শবেী েব্বক্ত শনই। 

িো াঁরো বট্লন, পরোট্থ ম আপনোট্ক উৎসগ ম কট্র চদট্ি। সংসোট্র দুঃট্খ্রও অিোব 

শনই, আত্ম-চনট্বদট্নর দৃষ্টোট্েরও অসদ্ভোব শনই। এ-সব আচমও জোচন, চকন্তু এর 

মোট্ঝ নোরীর অচবরুদ্ধ কলযোেময় সিযকোর আনন্দ আট্ছ চক নো আজও আচম 

চনঃসংেট্য় জোচনট্ন নীচলমো। 
 

হট্রন্দ্র ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এ সট্ন্দহ চক আপনোর বরোবর চছল? 

 

আশুবোবু মট্ন মট্ন শেন কুটণ্ঠি হইট্লন, একটু থোচময়ো বচলট্লন, টঠক স্মরে 

করট্ি পোচরট্ন হট্রন। িখ্ন, চদন দুই-চিন হ’শলো মট্নোরমো চট্ল শগট্ছন, মন 

িোরোিুর, শদহ চববে, এই শচৌচকটোট্িই চুপ কট্র পট্ি আচছ, হঠোৎ শদচখ্ কমল 

এট্স উপচস্থি। আদর কট্র শডট্ক কোট্ছ বসোলোম। আমোর বযথোর জোয়গোটো শস 

সোবধ্োট্ন পোে কোটটট্য় শেট্িই চোইট্ল, চকন্তু পোরট্ল নো। কথোয় কথোয় এই 

ধ্রট্নর চক একটো প্রসঙ্গ উট্ঠ পিল, িখ্ন আর িোর হুাঁে রইট্লো নো। শিোমরো 

জোট্নোই ি িোট্ক, প্রোচীন েো-চকছু িোর ’পট্রই িোর প্রবল চবিৃষ্ণো। নোিো চদট্য় 

শিট্ঙ্গ শফ্লোই শেন িোর Passion। 

মন সোয় চদট্ি চোয় নো, চচরচদট্নর সংস্কোর িট্য় কোঠ হট্য় ওট্ঠ, িবু কথো খ্ুাঁট্জ 

শমট্ল নো, পরোিব মোনট্ি হয়। মট্ন আট্ছ শসচদনও িোর কোট্ছ শমট্য়ট্দর 

আট্ত্মোৎসট্গ মর উট্ল্লখ্ কট্রচছলোম, চকন্তু কমল স্বীকোর করট্ল নো, বলট্ল, 

শমট্য়ট্দর কথো আপনোর শচট্য় আচম শবচে জোচন। ও প্রবৃচে ি িোট্দর পূে মিো 

শথট্ক আট্স নো, আট্স শুধ্ু েূনযিো শথট্ক—ওট্ঠ বুক খ্োচল কট্র চদট্য়। ওট্িো 

স্বিোব নো—অিোব। অিোট্বর আট্ত্মোৎসট্গ ম আচম কোনোকচি চবশ্বোস কচরট্ন 
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আশুবোবু। চক শে জবোব শদট্বো শিট্ব শপলোম নো, িবু বললোম, কমল, চহন্দ-ু

সিযিোর মম মবস্তুটটর সট্ঙ্গ শিোমোর পচরচয় থোকট্ল আজ হয়ি বুব্বঝট্য় চদট্ি 

পোরিোম শে, িযোগ ও চবসজমট্নর দীেোয় চসব্বদ্ধলোি করোই আমোট্দর সবট্চট্য় 

বি সফ্লিো এবং এই পথ ধ্ট্রই আমোট্দর কি চবধ্বো শমট্য়ই একচদন জীবট্নর 

সট্ব মোেম সোথ মকিো উপলচি কট্র শগট্ছন। 
 

কমল শহট্স বলট্ল, করট্ি শদট্খ্ট্চন? একটো নোম করুন শিো? শস এ-রকম প্রশ্ন 

করট্ব িোচবচন, বরঞ্চ শিট্বচছলোম কথোটো হয়ি শস শমট্ন শনট্ব। শকমনধ্োরো 

শেন ঘুচলট্য় শগল— 

 

নীচলমো বচলল, শবে! আপচন আমোর নোমটো কট্র চদট্লন নো শকন? মট্ন পট্িচন 

বুব্বঝ? 

 

চক কট্ঠোর পচরহোস! হট্রন্দ্র ও অব্বজি মোথো শহাঁট কচরল এবং শবলো আর 

একচদট্ক মুখ্ চফ্রোইয়ো রচহল। 
 

আশুবোবু অপ্রচিি হইট্লন, চকন্তু প্রকোে পোইট্ি চদট্লন নো; কচহট্লন, নো, মট্নই 

পট্িচন সচিয। শচোট্খ্র সোমট্নর ব্বজচনস শেমন দৃটষ্ট এচিট্য় েোয়,—শিমচন। 

শিোমোর নোমটো করট্ি পোরট্ল সচিয িোর মস্ত জবোব হট্িো, চকন্তু শস েখ্ন মট্ন 

এট্লো নো, িখ্ন কমল বলট্ল, আমোট্ক শে-চেেোর শখ্ো াঁটো চদট্লন আশুবোবু, 

আপনোট্দর চনট্জর সম্বট্ন্ধ্ও চক িোই শষোল-আনোয় খ্োট্ট নো? সোথ মকিোর শে 

আইচডয়ো চেশুকোল শথট্ক শমট্য়ট্দর মোথোয় ঢুচকট্য় এট্সট্ছন, শসই মুখ্স্থ-বুচলই 

ি িোরো সদট্প ম আবৃচে কট্র িোট্ব, এই বুব্বঝ সচিয! আপনোরোও ঠট্কন, 

আত্মপ্রসোট্দর বযথ ম অচিমোট্ন িোরো চনট্জরোও মট্র। 
 

বট্লই বলট্ল, সহমরট্ের কথো ি আপনোর মট্ন পিো উচচি। েোরো পুট্ি মরি 

এবং িোট্দর েোরো প্রবৃচে চদি, দুপট্ের দম্ভই ি শসচদন এই শিট্ব আকোট্ে চগট্য় 

শঠকি শে, ববধ্বয-জীবট্নর এিবি আদট্ে মর দৃষ্টোে জগট্ি আর আট্ছ 

শকোথোয়? 

 

এর উের শে চক আট্ছ খ্ুাঁট্জ শপলোম নো। চকন্তু শস অট্পেোও করট্ল নো, চনট্জই 

বলট্ল, উের ি শনই, শদট্বন চক? একটু শথট্ম আমোর মুট্খ্র পোট্ন শচট্য় বলট্ল, 

প্রোয় সকল শদট্েই এই আট্ত্মোৎসগ ম কথোটোয় একটু বহুবযোপ্ত ও বহুপ্রোচীন 

পোরমোচথ মক শমোহ আট্ছ, িোট্ি শনেো লোট্গ, পরট্লোট্কর অসোমোনয-অবস্তু 
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ইহট্লোট্কর সকীে ম সোমোনয বস্তুট্ক সমোচ্ছন্ন কট্র শদয়, িোবট্িই শদয় নো ওর 

মোট্ঝ নরনোরী কোরও জীবট্নরই শশ্রয়ঃ আট্ছ চক নো। সংস্কোর-বুব্বদ্ধ শেন 

স্বিঃচসদ্ধ সট্িযর মি কোট্ন ধ্ট্র স্বীকোর কচরট্য় শনয়,—অট্নকটো ঐ 

সহমরট্ের মিই, চকন্তু আর নো, আচম উটঠ। 
 

শস সচিযই চট্ল েোয় শদট্খ্ বযস্ত হট্য় বললোম, কমল, প্রচচলি নীচি এবং 

প্রচিটষ্ঠি সমস্ত সিযট্ক অবজ্ঞোয় চূে ম কট্র শদওয়োই শেন শিোমোর ব্রি। এ চেেো 

শিোমোট্ক শে চদট্য়ট্ছ জগট্ির শস কলযোে কট্রচন। 
 

কমল বলট্ল, আমোর বোবো চদট্য়ট্ছন। 

বললোম, শিোমোর মুট্খ্ই শুট্নচচ চিচন জ্ঞোনী ও পব্বণ্ডি শলোক চছট্লন। এ কথো চক 

চিচন কখ্ট্নো শেখ্োন চন শে, চনঃট্েট্ষ দোন কট্রই িট্ব মোনুট্ষ সিয কট্র 

আপনোট্ক পোয়? শস্বচ্ছোয় দুঃখ্-বরট্ের মট্ধ্যই আত্মোর েথোথ ম প্রচিষ্ঠো? 

 

কমল বলট্ল, চিচন বলট্িন, মোনুষট্ক চনঃট্েট্ষ শুট্ষ শনবোর দুরচিসচন্ধ্ েোট্দর 

িোরোই অপরট্ক চনঃট্েট্ষ দোন করোর দুবু মব্বদ্ধ শেোগোয়। দুঃট্খ্র উপলচি েোট্দর 

শনই, িোরোই দুঃখ্-বরট্ের মচহমোয় পঞ্চমুখ্ হট্য় ওট্ঠ। জগট্ির দুল মঙ্ঘয 

েোসট্নর দুঃখ্ ি ও নয়—ওট্ক শেন শস্বচ্ছোয় শেট্চ ঘট্র শডট্ক আনো। অথ মহীন 

শেৌচখ্ন ব্বজচনট্সর মি ও শুধ্ু শছট্লট্খ্লো। িোর বি নয়! 
 

চবস্মট্য় হিবুব্বদ্ধ হট্য় শগলোম। বললোম, কমল, শিোমোর বোবো চক শিোমোট্ক শকবল 

চনছক শিোট্গর মিই চদট্য় শগট্ছন? এবং জগট্ির েো-চকছু মহৎ িোট্কই 

অশ্রদ্ধোয় িোব্বচ্ছলয করট্ি? 

 

কমল এ অনুট্েোগ শবোধ্ কচর আেো কট্রচন, েুণ্ণ হট্য় উের চদট্ল, এ আপনোর 

অসচহষু্ণিোর কথো আশুবোবু। আপচন চনিয় জোট্নন, শকোন বোপই িোর 

শমট্য়ট্ক এমন মি চদট্য় শেট্ি পোট্রন নো। আমোর বোবোট্ক আপচন অচবচোর 

করট্চন। চিচন সোধ্ু শলোক চছট্লন। 
 

বললুম, িুচম েো বলট্চো, সচিযই এ চেেো েচদ চিচন চদট্য় চগট্য় থোট্কন িো াঁট্ক 

সুচবচোর করোও েক্ত। মট্নোরমোর জননীর মৃিুযর পট্র অনয শকোন স্ত্রীট্লোকট্ক 

আচম শে িোলবোসট্ি পোচরচন শুট্ন িুচম বট্লচছট্ল, এ চচট্ের অেমিো, এবং 

অেমিো চনট্য় শগৌরব করো চট্ল নো। মৃি-পত্নীর স্মৃচির সম্মোনট্ক িুচম চনষ্ফল 
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আত্ম-চনগ্রহ বট্ল উট্পেোর শচোট্খ্ শদট্খ্চছট্ল। সংেট্মর শকোন অথ মই শসচদন 

িুচম শদখ্ট্ি পোওচন— 

 

কমল বলট্ল, আজও পোইট্ন আশুবোবু, সংেম শেখ্োট্ন উদ্ধি আস্ফোলট্ন 

জীবট্নর আনন্দট্ক ম্লোন কট্র আট্ন। ও ি শকোন বস্তু নয়, ও একটো মট্নর 

লীলো,—িোট্ক বো াঁধ্োর দরকোর। সীমো শমট্ন চলোই শিো সংেম,—েব্বক্তর স্পধ্ মোয় 

সংেট্মর সীমোট্কও চডচঙ্গট্য় েোওয়ো সম্ভব। িখ্ন আর িোট্ক শস মে মোদো শদওয়ো 

চট্ল নো। অচি-সংেম শে আর-এক ধ্রট্নর অসংেম, এ কথো চক শকোনচদন 

শিট্ব শদট্খ্ন চন আশুবোবু? 

 

শিট্ব শদচখ্চন সচিয। িোই, চচরচদট্নর শিট্ব-আসো কথোটোই খ্প কট্র মট্ন 

পিল। বললোম, ও শকবল শিোমোর কথোর শিোজবোব্বজ। শসই শিোট্গর 

ওকোলচিট্িই পচরপূে ম। মোনুষ েিই আাঁকট্ি ধ্ট্র গ্রোস কট্র শিোগ করট্ি চোয় 

িিই শস হোরোয়। িোর শিোট্গর েুধ্ো ি শমট্ট নো,—অিৃচপ্ত চনরের শবট্িই চট্ল। 

িোই আমোট্দর েোস্ত্রকোট্ররো বট্ল শগট্ছন, ও পট্থ েোচে শনই, িৃচপ্ত শনই, মুব্বক্তর 

আেো বৃথো। িো াঁরো বট্লট্চন,—ন জোিুকোমঃ কোমোনোমুপট্িোট্গন েোমযচি। হচবষো 

কৃষ্ণবট্ত্ম মব িূয় এবোচিবদ্ধমট্ি॥ আগুট্ন চঘ চদট্ল শেমন শবেী জ্বট্ল উট্ঠ, 

শিমচন উপট্িোট্গর িোরো কোমনো বোট্ি বব শকোনচদন কট্ম নো। 
 

হট্রন্দ্র উচিগ্ন হইয়ো কচহল, িোর কোট্ছ েোস্ত্রবোকয বলট্ি শগট্লন শকন? িোর 

পট্র? 

 

আশুবোবু কচহট্লন, টঠক িোই। শুট্ন শহট্স উট্ঠ বলট্ল, েোট্স্ত্র ঐ-রকম আট্ছ 

নোচক? থোকট্বই ি। িো াঁরো জোনট্িন জ্ঞোট্নর চচমোয় জ্ঞোট্নর ইট্চ্ছ বোট্ি, ধ্ট্ম মর 

সোধ্নোয় ধ্ট্ম মর চপপোসো উেট্রোের শবট্ি চট্ল, পুট্েযর অনুেীলট্ন পুেযট্লোি 

ক্রমেঃ উগ্র হট্য় উট্ঠ, মট্ন হয় শেন এখ্ট্নো শঢর বোকী,— এও টঠক শিমচন। 

েোমযচি শনই বট্ল এ-শেট্ত্র িো াঁরো আট্েপ কট্র েোনচন। িো াঁট্দর চবট্বচনো চছল। 

হট্রন্দ্র, অব্বজি, শবলো ও নীচলমো চোচরজট্নই হোচসয়ো উটঠল। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, হোচসর কথো নয়। শমট্য়টোর স্পধ্ মোয় শেন হিবোক হট্য় 

শগলোম, চনট্জট্ক সোমট্ল চনট্য় বললোম, নো, এ িো াঁট্দর অচিপ্রোয় নয়, শিোট্গর 

মট্ধ্য িৃচপ্ত শনই, কোমনোর চনবৃচে হয় নো, এই ইচঙ্গিই িো াঁরো কট্র শগট্ছন। 
 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

কমল একটুখ্োচন শথট্ম বলট্ল, চক জোচন, এমন বোহুলয ইচঙ্গি িো াঁরো শকন কট্র 

শগট্লন। এ চক হোট্টর মোঝখ্োট্ন বট্স েোত্রো-শেোনো, নো প্রচিট্বেীর গটৃ্হর 

গ্রোট্মোট্ফ্োট্নর বোজনো শে, মোঝখ্োট্নই মট্ন হট্ব, থোক, েট্থষ্ট িৃচপ্তলোি করো 

শগট্ছ,—আর নো। এর আসল সেো ি বোইট্রর শিোট্গর মট্ধ্য শনই—উৎস ওর 

জীবট্নর মূট্ল, ঐখ্োন শথট্ক ও চনিযকোল জীবট্নর আেো, আনন্দ ও রট্সর 

শেোগোন শদয়। েোট্স্ত্রর চধ্ক্কোর বযথ ম হট্য় দরজোয় পট্ি থোট্ক, িোট্ক স্পে ম করট্িও 

পোট্র নো। 
 

বললোম, িো হট্ি পোট্র, চকন্তু ও শে চরপু, ওট্ক ি মোনুট্ষর জয় করো চোই! 
 

কমল বলট্ল, চকন্তু, চরপু বট্ল গোল চদট্লই ি শস শছোট হট্য় েোট্ব নো। প্রকৃচির 

পোকো দচলট্ল শস দখ্লদোর—িোট্দর শকোন্ সেোটো শক কট্ব শুধ্ু চবট্দ্রোহ কট্রই 

সংসোট্র ওিোট্ি শপট্রছ? দুঃট্খ্র জ্বোলোয় আত্মহিযো করোই ি দুঃখ্ট্ক জয় করো 

নয়? অথচ, ঐ ধ্রট্নর েুব্বক্তর শজোট্রই মোনুট্ষ অকলযোট্ের চসংহিোট্র েোচের 

পথ হোিট্ি শবিোয়? েোচেও শমট্ল নো, স্বব্বস্তও শঘোট্চ। 
 

শুট্ন মট্ন হট্লো, ও বুব্বঝ শকবল আমোট্কই শখ্ো াঁচো চদট্ল। এই বচলয়ো চিচন 

েেকোল শমৌন থোচকয়ো কচহট্লন, চক শে হ’শলো মুখ্ চদট্য় হঠোৎ শবচরট্য় শগল,—

কমল, শিোমোর চনট্জর জীবনটো একবোর শিট্ব শদখ্ চদচক। কথোটো বট্ল শফ্ট্ল 

চকন্তু চনট্জর কোট্নই চবাঁধ্ট্লো, কোরে কটোে করোর মি চকছুই ি িোর শনই,—

কমল চনট্জও শবোধ্ হয় আিে ম হ’শলো, চকন্তু রোগ অচিমোন চকছুই করট্ল নো । 

েোেমুট্খ্ আমোর পোট্ন শচট্য় বলট্ল, আচম প্রচিচদনই শিট্ব শদচখ্ আশুবোবু, 

দুঃখ্ শে পোইচন িো বচলট্ন, চকন্তু িোট্কই জীবট্নর শেষ সিয বট্ল শমট্নও 

চনইচন। চেবনোট্থর শদবোর েো চছল চিচন চদট্য়ট্ছন, আমোর পোবোর েো চছল িো 

শপট্য়চছ—আনট্ন্দর শসই শছোট শছোট েেগুচল মট্নর মট্ধ্য আমোর মচে-

মোচেট্কযর মি সব্বঞ্চি হট্য় আট্ছ। চনষ্ফল চচেদোট্হ পুচিট্য় িোট্দর ছোই কট্রও 

শফ্ট্লচন, শুক্শনো ঝরনোর নীট্চ চগট্য় চিট্ে দোও বট্ল েূনয দু’হোি শপট্ি 

দো াঁচিট্য়ও থোচকচন। িো াঁর িোলবোসোর আয়ু েখ্ন ফু্রট্লো, িোট্ক েোেমট্নই চবদোয় 

চদলোম, আট্েপ ও অচিট্েোট্গর শধ্ো াঁয়োয় আকোে কোট্লো কট্র িুলট্ি আমোর 

প্রবৃচেই হট্লো নো। িোই িো াঁর সম্বট্ন্ধ্ আমোর শসচদট্নর আচরে আপনোট্দর কোট্ছ 

এমন অদ্িুি শঠট্কচছল। আপনোরো িোবট্লন এিবি অপরোধ্ কমল মোপ 

করট্ল চক কট্র? চকন্তু অপরোট্ধ্র কথোর শচট্য় মট্ন এট্সচছল শসচদন চনট্জরই 

দুিমোট্গযর কথো। 
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মট্ন হট্লো শেন িোর শচোট্খ্র শকোট্ে জল শদখ্ো চদট্ল। হয়ি সচিয, হয়ি আমোরই 

িুল, বুট্কর শিিরটো শেন বযথোয় মুচট্ি উঠল—এর সট্ঙ্গ আমোর প্রট্িদ 

কিটুকু! বললোম, কমল, এমচন মচে-মোচেট্কযর সঞ্চয় আমোট্রো আট্ছ—শসই ি 

সোিরোজোর ধ্ন—আর আমরো শলোি করট্ি েোট্বো চকট্সর িট্র বট্লো ি? 

 

কমল চুপ কট্র শচট্য় রইল। ব্বজজ্ঞোসো করলোম, এ জীবট্ন িুচমই চক আর 

কোউট্ক কখ্ট্নো িোলবোসট্ি পোরট্ব কমল? এমচন ধ্োরো সমস্ত শদহ-মন চদট্য় 

িোট্ক গ্রহে করট্ি? 

কমল অচবচচলি-কট্ণ্ঠ জবোব চদট্ল, অেিঃ শসই আেো চনট্য়ই ি শবাঁট্চ থোকট্ি 

হট্ব আশুবোবু। অসমট্য় শমট্ঘর আিোট্ল আজ সূে ম অস্ত শগট্ছ বট্ল শসই 

অন্ধ্কোরটোই হট্ব সচিয, আর কোল প্রিোট্ি আট্লোয় আট্লোয় আকোে েচদ শছট্য় 

েোয়, দু’শচোখ্ বুট্জ িোট্কই বলব এ আট্লো নয়, এ চমট্থয? জীবনটোট্ক চনট্য় 

এমচন শছট্লট্খ্লো কট্রই চক সোঙ্গ কট্র শদট্বো? 

 

বললোম, রোব্বত্র ি শকবল একটট মোত্রই নয় কমল, প্রিোট্ির আট্লো শেষ কট্র শস 

ি আবোর চফ্ট্র আসট্ি পোট্র? 

 

শস বলট্ল, আসুক নো। িখ্ট্নো শিোট্রর চবশ্বোস চনট্য়ই আবোর রোব্বত্র েোপন করব। 
 

চবস্মট্য় আচ্ছন্ন হট্য় বট্স রইলোম,—কমল চট্ল শগল। 
 

শছট্লট্খ্লো! মট্ন হট্য়চছল শেোট্কর মট্ধ্য চদট্য় আমোট্দর উিট্য়র িোবনোর ধ্োরো 

বুব্বঝ চগট্য় একট্স্রোট্ি চমট্েট্ছ। শদখ্লোম, নো, িো নয়। আকোে-পোিোল প্রট্িদ। 

জীবট্নর অথ ম ওর কোট্ছ স্বিি,—আমোট্দর সট্ঙ্গ িোর শকোথোও চমল শনই। অদৃষ্ট 

ও মোট্ন নো, অিীট্ির স্মৃচি ওর সুমুট্খ্ পথ শরোধ্ কট্র নো। ওর অনোগি িোই,—

েো আজও এট্স শপৌৌঁট্ছোয় চন। িোই ওর আেোও শেমন দুব মোর, আনন্দও শিমচন 

অপরোট্জয়। আর একজন শকউ ওর জীবনট্ক ফ্ো াঁচক চদট্য়ট্ছ বট্ল শস চনট্জর 

জীবনট্কও ফ্ো াঁচক চদট্ি শকোনমট্িই সম্মি নয়। 
 

সকট্লই চুপ কচরয়ো রচহল। 
 

উদ্গি দীঘ মশ্বোস চোচপয়ো লইয়ো আশুবোবু পুনি কচহট্লন, আিে ম শমট্য়! শসচদন 

চবরব্বক্ত ও আট্েট্পর অবচধ্ রইট্লো নো, চকন্তু এ কথোও ি মট্ন মট্ন স্বীকোর নো 
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কট্র পোরলোম নো শে, এ ি শকবল বোট্পর কোট্ছ শেখ্ো মুখ্স্থ বুচলই নয়। েো 

চেট্খ্ট্চ, এশকবোট্র চনঃসংেট্য় একোে কট্রই চেট্খ্ট্চ। কিটুকুই বো বয়স, চকন্তু 

চনট্জর মনটোট্ক শেন ও এই বট্য়ট্সই সমযক্ উপলচি কট্র চনট্য়ট্ছ। 
 

একটু থোচময়ো বচলট্লন, সচিযই ি। জীবনটো সচিযই ি আর শছট্লট্খ্লো নয়। 

িগবোট্নর এিবি দোন ি শসজনয আট্সচন। আর-একজন শকউ আর-

একজট্নর জীবট্ন চবফ্ল হট্লো বট্ল শসই েূনযিোরই চচরজীবন জয় শঘোষেো 

করট্ি হট্ব, এমন কথোই বো িোট্ক বলব চক কট্র? 

 

শবলো আট্স্ত আট্স্ত বচলল, সুন্দর কথোটট। 
 

হট্রন্দ্র চনঃেট্ে উটঠয়ো দো াঁিোইয়ো কচহল, রোি অট্নক হট্লো, বৃটষ্টও কট্মট্ছ—

আজ আচস। 
 

অব্বজি উটঠয়ো দো াঁিোইল, চকছুই বচলল নো, —উিট্য় নমস্কোর কচরয়ো বোচহর হইয়ো 

শগল। 
 

শবলো শুইট্ি শগল। শছোটখ্োট্টো দুই-একটো কোজ নীচলমোর িখ্নও বোকী চছল, 

চকন্তু আজ শস-সকল শিমনই অসমূ্পে ম পচিয়ো রচহল,—অনযমনট্স্কর মি শসও 

নীরট্ব প্রস্থোন কচরল। 
 

িৃট্িযর অট্পেোয় আশুবোবু শচোট্খ্র উপর হোি চোপো চদয়ো পচিয়ো রচহট্লন। 
 

প্রকোণ্ড অটোচলকো। শবলো ও নীচলমোর েয়নকক্ষ পরস্পট্রর টঠক চবপরীি 

মুট্খ্। ঘট্র আট্লো জ্বচলট্িচছল,—এি কথো ও আট্লোচনোর সমস্তটোই শেন চনজমন 

চনঃসঙ্গ গটৃ্হর মট্ধ্য আচসয়ো িোহোট্দর কোট্ছ ঝোপসো হইয়ো শগল; অথচ 

পরমোিে ম এই শে, কোপি ছোচিবোর পূট্ব ম দপ মট্ের সম্মুট্খ্ দো াঁিোইয়ো এই দুটট 

নোরীর একই সমট্য় টঠক একটট কথোই শকবল মট্ন পচিল—একচদন শেচদন 

নোরী চছলোম। 
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চব্বিে 

 

দে-বোট্রো চদন কমল আগ্রো ছোচিয়ো শকোথোয় চচলয়ো শগট্ছ, অথচ আশুবোবুর 

িোহোট্ক অিযে প্রট্য়োজন। কম-শবচে সকট্লই চচচেি, চকন্তু উট্িট্গর কোট্লো 

শমঘ সবট্চট্য় জমোট বো াঁচধ্ল হট্রন্দ্রর ব্রহ্মচে মোশ্রট্মর মোথোর উপর। ব্রহ্মচোরী 

হট্রন্দ্র-অব্বজি উৎকণ্ঠোর পোল্লো চদয়ো এমচনই শুকোইয়ো উটঠট্ি লোচগল শে, 

িোট্দর ব্রহ্ম হোরোইট্লও শবোধ্ কচর এিটো হইি নো। অবট্েট্ষ িোহোরোই একচদন 

খ্ুাঁব্বজয়ো বোচহর কচরল। অথচ, ঘটনোটো অচিেয় সোমোনয। কমট্লর চো-বোগোট্নর 

ঘচনষ্ঠ পচরচচি একজন চফ্চরঙ্গী সোট্হব বোগোট্নর কোজ ছোচিয়ো শরট্লর চোকুচর 

লইয়ো সম্প্রচি টুন্ডলোয় আচসয়োট্ছ; িোহোর স্ত্রী নোই, বছর-দুট্য়ট্কর একটট শছোট 

শমট্য়, অিযে চবব্রি হইয়ো শস কমলট্ক লইয়ো শগট্ছ, িোহোরই ঘর-সংসোর 

গুছোইয়ো চদট্ি িোহোর এি চবলম্ব। আজ সকোট্ল শস বোসোয় চফ্চরয়োট্ছ। অপরোট্হ্ণ 

শমোটর পোঠোইয়ো চদয়ো আশুবোবু সোগ্রট্হ প্রিীেো কচরয়ো আট্ছন। 
 

শবলোর মযোব্বজট্েট্টর বোটীট্ি চনমিে, কোপি পচরয়ো প্রস্তুি হইয়ো শস-ও গোচির 

জনয অট্পেো কচরট্িট্ছ। 
 

শসলোই কচরট্ি কচরট্ি নীচলমো হঠোৎ বচলয়ো উটঠল, শস শলোকটোর পচরবোর শনই, 

একটট কচচ শমট্য় ছোিো বোসোয় আর শকোন স্ত্রীট্লোক শনই, অথচ িোরই ঘট্র কমল 

স্বচ্ছট্ন্দ দে-বোট্রোচদন কোটটট্য় চদট্ল। 
 

আশুবোবু অট্নক কট্ষ্ট ঘোি চফ্রোইয়ো িোহোর প্রচি চোচহট্লন, এ কথোর িোৎপে ম 

শে চক ঠোহর কচরট্ি পোচরট্লন নো। 
 

নীচলমো শেন আপন মট্নই বচলট্ি লোচগল, ও শেন টঠক নদীর মোছ। জট্ল-শিজো, 

নো-শিজোর প্রশ্নই ওট্ঠ নো; খ্োওয়ো-পরোর চচেো শনই, েোসন করোর অচিিোবক 

শনই, শচোখ্ রোঙ্গোবোর সমোজ শনই—এট্কবোট্র স্বোধ্ীন। 
 

আশুবোবু মোথো নোচিয়ো মদৃুকট্ণ্ঠ কচহট্লন, অট্নকটো িোই বট্ট। 
 

ওর রূপ-শেৌবট্নর সীমো শনই, বুব্বদ্ধও শেন শিমচন অফু্রে। শসই রোট্জন্দ্র 

শছট্লটটর সট্ঙ্গ ক’চদট্নর বো জোনো-শেোনো, চকন্তু উৎপোট্ির িট্য় শকোথোও েখ্ন 

িোর ঠো াঁই হট্লো নো, ও িোট্ক অসট্কোট্চ ঘট্র শডট্ক চনট্ল। কোরও মিোমট্ির মুখ্ 

শচট্য় িোট্ক চনট্জর কিমট্বয বোধ্ো চদট্ল নো। শকউ েো পোরট্ল নো, ও িোই অনোয়োট্স 
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পোরট্ল। শুট্ন মট্ন হট্লো সবোই শেন ওর শচট্য় শছোট হট্য় শগট্ছ,—অথচ 

শমট্য়ট্দর কি কথোই ি িোবট্ি হয়! 
 

আশুবোবু বচলট্লন, িোবোই ি উচচি নীচলমো? 

 

শবলো কচহল, ইট্চ্ছ করট্ল ও-রকম শবপট্রোয়ো স্বোধ্ীন হট্য় উঠট্ি ি আমরোও 

পোচর! 
 

নীচলমো বচলল, নো পোচরট্ন। ইট্চ্ছ করট্ল আচমও পোচরট্ন, আপচনও নো। কোরে 

জগৎ-সংসোর শে-কোচল গোট্য় শঢট্ল শদট্ব, শস িুট্ল শফ্লবোর েব্বক্ত আমোট্দর 

শনই। 
 

একটুখ্োচন থোচময়ো কচহল, ও ইট্চ্ছ একচদন আমোরও হট্য়চছল, িোই অট্নকচদন 

শথট্কই এ কথো শিট্ব শদট্খ্চচ। পুরুট্ষর বিচর সমোট্জর অচবচোট্র জ্বট্ল জ্বট্ল 

মট্রচচ,—কি শে জ্বট্লচচ শস জোনোবোর নয়। শুধ্ু জ্বলুচনই সোর হট্য়ট্ছ,—চকন্তু 

কমলট্ক শদখ্বোর আট্গ এর আসল রূপটট কখ্ট্নো শচোট্খ্ পট্িচন। 

শমট্য়ট্দর মুব্বক্ত, শমট্য়ট্দর স্বোধ্ীনিো ি আজকোল নরনোরীর মুট্খ্ মুট্খ্, চকন্তু ঐ 

মুট্খ্র শবেী আর এক-পো এট্গোয় নো। শকন জোট্নন? এখ্ন শদখ্ট্ি শপট্য়চচ 

স্বোধ্ীনিো িত্ত্ব-চবচোট্র শমট্ল নো, নযোয়-ধ্ট্ম মর শদোহোই শপট্ি শমট্ল নো, সিোয় 

দো াঁচিট্য় দল শবাঁট্ধ্ পুরুট্ষর সট্ঙ্গ শকো াঁদল কট্র শমট্ল নো,—এ শকউ কোউট্ক চদট্ি 

পোট্র নো,—শদনো-পোওনোর বস্তুই এ নয়। কমলট্ক শদখ্ট্লই শদখ্ো েোয়, এ চনট্জর 

পূে মিোয়, আত্মোর আপন চবস্তোট্র আপচন আট্স। বোইট্র শথট্ক চডট্মর শখ্োলো 

ঠুকট্র চিিট্রর জীবট্ক মুব্বক্ত চদট্ল শস মুব্বক্ত পোয় নো,—মট্র। আমোট্দর সট্ঙ্গ 

িোর িফ্োি ঐখ্োট্ন। 
 

শবলোট্ক কচহল, এই শে শস দে-বোট্রোচদন শকোথোয় চট্ল শগল, সকট্লর িট্য়র 

সীমো রইল নো, চকন্তু এ আেকো কোরও স্বট্নও উদয় হট্লো নো শে, এমন চকছু কোজ 

কমল করট্ি পোট্র েোট্ি িোর মে মোদো হোচন হয়। বলুন ি, মোনুট্ষর মট্ন এিখ্োচন 

চবশ্বোট্সর শজোর আমরো হট্ল শপিোম শকোথোয়? এ শগৌরব আমোট্দর চদি শক? 

পুরুট্ষও নো, শমট্য়রোও নো। 
 

আশুবোবু সচবস্মট্য় িোহোর মুট্খ্র প্রচি েেকোল চোচহয়ো থোচকয়ো বচলট্লন, 

বোস্তচবকই সচিয নীচলমো। 
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শবলো প্রশ্ন কচরল, চকন্তু িোর স্বোমী থোকট্ল শস চক করি? 

 

নীচলমো বচলল, িো াঁর শসবো করট্িো, রো াঁধ্ট্িো-বোিট্িো, ঘর-শদোর পচরষ্কোর-পচরচ্ছন্ন 

করট্িো, শছট্ল হট্ল িোট্দর মোনুষ করট্িো; বস্তুিঃ একলো মোনুষ, টোকোকচি কম, 

আমোর শবোধ্ হয় সমট্য়র অিোট্ব িখ্ন আমোট্দর সট্ঙ্গ হয়ি একবোর শদখ্ো 

করট্িও পোরট্িো নো। 
 

শবলো কচহল, িট্ব? 

 

নীচলমো বচলল, িট্ব চক? বচলয়োই হোচসয়ো শফ্চলয়ো কচহল, কোজকম ম করব নো, 

শেোক-দুঃখ্, অিোব-অচিট্েোগ থোকট্ব নো, হরদম ঘুট্র শবিোট্বো এই চক 

শমট্য়ট্দর স্বোধ্ীনিোর মোনদণ্ড নোচক? স্বয়ং চবধ্োিোর ি কোট্জর অবচধ্ শনই, চকন্তু 

শকউ চক িো াঁট্ক পরোধ্ীন িোট্ব নোচক? এই সংসোট্র আমোর চনট্জর খ্োটুচনই চক 

সোমোনয? 

 

আশুবোবু গিীর চবস্মট্য় মুগ্ধচট্ে িোহোর প্রচি চোচহয়ো রচহট্লন। বস্তুিঃ এই 

ধ্রট্নর শকোন কথো এিচদন িোহোর মুট্খ্ চিচন শেোট্নন নোই। 
 

নীচলমো বচলট্ি লোচগল, কমল বট্স থোকট্ি ি জোট্ন নো, িখ্ন স্বোমী-পুত্র-সংসোর 

চনট্য় শস কট্ম মর মট্ধ্য এট্কবোট্র িচলট্য় শেট্িো—আনট্ন্দর ধ্োরোর মি সংসোর 

িোর ওপর চদট্য় বট্য় শেট্িো—ও শটরও শপট্িো নো। চকন্তু শেচদন বুঝট্িো স্বোমীর 

কোজ শবোঝো হট্য় িোর ঘোট্ি শচট্পট্চ, আচম চদচবয কট্র বলট্ি পোচর, শকউ একটো 

চদনও শস-সংসোট্র িোট্ক ধ্ট্র রোখ্ট্ি পোরি নো। 
 

আশুবোবু আট্স্ত আট্স্ত বচলট্লন,—িোই বট্ট, িোই মট্ন হয়। 
 

অদূট্র পচরচচি শমোটট্রর হট্ন মর আওয়োজ শেোনো শগল। শবলো জোনোলো চদয়ো মখু্ 

বোিোইয়ো শদচখ্য়ো কচহল, হো াঁ, আমোট্দরই গোচি। 
 

অনচিকোল পট্র িৃিয আট্লো চদট্ি আচসয়ো কমট্লর আগমন-সংবোদ চদল। 
 

কয়চদন েোবৎ আশুবোবু এই প্রিীেো কচরয়োই চছট্লন, অথচ খ্বর পোওয়ো মোত্র 

িো াঁহোর মুখ্ অচিেয় ম্লোন ও গম্ভীর হইয়ো উটঠল। এইমোত্র আরোম-শকদোরোয় 

শসোজো হইয়ো বচসয়োচছট্লন, পুনরোয় শহলোন চদয়ো শুইয়ো পচিট্লন। 
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ঘট্র ঢুচকয়ো কমল সকলট্ক নমস্কোর কচরল, এবং আশুবোবুর পোট্ের শচৌচকট্ি 

চগয়ো বচসয়ো পচিয়ো বচলল, শুনলোম আমোর জনয িোরী বযস্ত হট্য়ট্ছন। শক 

জোনট্িো আমোট্ক আপনোরো এি িোলবোট্সন,—িো হট্ল েোবোর আট্গ চনিয়ই 

একটো খ্বর চদট্য় শেিোম। এই বচলয়ো শস িো াঁহোর সুপচরপুষ্ট চেচথল হোিখ্োচন 

সট্স্নট্হ চনট্জর হোট্ির মট্ধ্য টোচনয়ো লইল। 
 

আশুবোবুর মুখ্ অনযচদট্ক চছল, টঠক শিমচনই রচহল, একটট কথোরও উের চদট্ি 

পোচরট্লন নো। 
 

কমল প্রথট্ম মট্ন কচরল চিচন সমূ্পে ম সুস্থ হইবোর পূট্ব মই শস চচলয়ো চগয়োচছল 

এবং এিচদন শকোন শখ্ো াঁজ লয় নোই—িোই অচিমোন। িো াঁহোর শমোটো আঙুলগুচলর 

মট্ধ্য চনট্জর চো াঁপোর কচলর মি আঙুলগুচল প্রচবষ্ট করোইয়ো চদয়ো কোট্নর কোট্ছ 

মুখ্ আচনয়ো চুচপ চুচপ কচহল, আচম বলচচ আমোর শদোষ হট্য়ট্ছ, আচম ঘোট 

মোনচচ। চকন্তু ইহোরও উেট্র েখ্ন চিচন চকছুই বচলট্লন নো, িখ্ন শস সিযই িোরী 

আিে ম হইল এবং িয় পোইল। 
 

শবলো েোইবোর জনয পো বোিোইয়োচছল, উটঠয়ো দো াঁিোইয়ো চবনয়-বচট্ন কচহল, 

আপচন আসট্বন জোনট্ল মোচলনীর চনমিেটো আজ চকছুট্িই চনিোম নো, চকন্তু 

এখ্ন নো শগট্ল িো াঁরো িোরী হিোে হট্বন। 
 

কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, মোচলনী শক? 

 

নীচলমো জবোব চদল, বচলল, এখ্োনকোর মযোব্বজট্েট-সোট্হট্বর স্ত্রী,—নোমটো শবোধ্ 

হয় শিোমোর স্মরে শনই। শবলোট্ক উট্দ্দে কচরয়ো কচহল, সচিযই আপনোর েোওয়ো 

উচচি। নো শগট্ল িো াঁট্দর গোট্নর আসরটো এট্কবোট্র মোটট হট্য় েোট্ব। 
 

নো নো, মোটট হট্ব নো,—িট্ব িোরী েুণ্ণ হট্বন িো াঁরো। শুট্নচচ আরও দ-ুচোরজনট্ক 

আহ্বোন কট্রট্ছন। আচ্ছো, আজ িোহট্ল আচস, আর একচদন আলোপ হট্ব। 

নমস্কোর। এই বচলয়ো শস একটু বযগ্রপট্দই বোচহর হইয়ো শগল। 
 

নীচলমো কচহল, িোলই হট্য়ট্ছ শে আজ ওাঁর বোইট্র চনমিে চছল, নইট্ল সব কথো 

খ্ুট্ল বলট্ি বোধ্ি। হো াঁ কমল, শিোমোট্ক আচম আপচন বলিোম, নো িুচম বট্ল 

ডোকিোম? 
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কমল কচহল, িুচম বট্ল। চকন্তু এমন চনব মোসট্ন েোইচন শে এর মট্ধ্যই িো িুট্ল 

শগট্লন। 
 

নো িুচলচন, শুধ্ু একটো খ্টকো শবট্ধ্চছল। বোধ্বোরই কথো। শস েোক। সোি-আটচদন 

শথট্ক শিোমোট্ক আমরো খ্ুাঁজচছলোম। আমোর চকন্তু টঠক শখ্ো াঁজো নয়, পোবোর জনয 

শেন মট্ন মট্ন িপসযো করচছলোম। 
 

চকন্তু িপসযোর শুষ্ক গোম্ভীে ম িোহোর মুট্খ্ নোই, িোই, অকৃব্বত্রম শস্নট্হর চমটষ্ট 

একটুখ্োচন পচরহোস কল্পনো কচরয়ো কমল হোচসয়ো কচহল, এ শসৌিোট্গযর শহিু? 

আচম ি সকট্লর পচরিযক্ত চদচদ, িদ্রসমোট্জর শকউ ি আমোট্ক চোয় নো। 
 

এই সম্ভোষেটট নূিন। নীচলমোর দুই শচোখ্ হঠোৎ ছলছল কচরয়ো আচসল, চকন্তু শস 

চুপ কচরয়ো রচহল। 
 

আশুবোবু থোচকট্ি পোচরট্লন নো, মুখ্ চফ্রোইয়ো বচলট্লন, িদ্রসমোট্জর প্রট্য়োজন 

হয়ি এ অনুট্েোট্গর জবোব িোরোই শদট্ব, চকন্তু আচম জোচন জীবট্ন শকউ েচদ 

শিোমোট্ক সচিয কট্র শচট্য় থোট্ক ি এই নীচলমো। এিখ্োচন িোলবোসো হয়ি িুচম 

কোরও কখ্ট্নো পোওচন কমল। 
 

কমল কচহল, শস আচম জোচন। 

নীচলমো চঞ্চলপট্দ উটঠয়ো দো াঁিোইল। শকোথোও েোইবোর জনয নট্হ, এই ধ্রট্নর 

আট্লোচনোয় বযব্বক্তগি ইচঙ্গট্ি চচরচদনই শস শেন অচস্থর হইয়ো পচিি। বহুট্েট্ত্র 

চপ্রয়জট্ন িোহোট্ক িুল বুব্বঝয়োট্ছ, িথোচপ এমচনই চছল িোহোর স্বিোব। কথোটো 

িোিোিোচি চোপো চদয়ো কচহল, কমল, শিোমোট্ক আমোট্দর দুট্টো খ্বর শদবোর 

আট্ছ। 
 

কমল িোহোর মট্নর িোব বুব্বঝল, হোচসয়ো কচহল, শবে ি, শদবোর থোট্ক চদন। 
 

নীচলমো আশুবোবুট্ক শদখ্োইয়ো বচলল, উচন লজ্জোয় শিোমোর কোট্ছ মুখ্ লুচকট্য় 

আট্ছন, িোই, আচমই িোর চনট্য়চছ বলবোর। মট্নোরমোর সট্ঙ্গ চেবনোট্থর চববোহ 

চস্থর হট্য় শগট্ছ,—চপিো ও িোবী শ্বশুট্রর অনুজ্ঞো ও আেীব মোদ প্রোথ মনো কট্র 

দুজট্নই পত্র চদট্য়ট্ছন। 
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শুচনয়ো কমট্লর মুখ্ পোংশু হইয়ো শগল, চকন্তু িৎেেোৎ আত্মসংবরে কচরয়ো 

কচহল, িোট্ি ওাঁর লজ্জো চকট্সর? 

 

নীচলমো কচহল, শস ওাঁর শমট্য় বট্ল। এবং চচটঠ পোবোর পট্র এই ক’টো চদন শকবল 

একটট কথোই বোর বোর বট্লট্ছন, আগ্রোয় এি শলোক মোরো শগল, িগবোন িো াঁট্ক 

দয়ো করট্লন নো শকন? জ্ঞোনিঃ, শকোনচদন শকোন অনযোয় কট্রন চন, িোই একোে 

চবশ্বোস চছল ঈশ্বর ওাঁর প্রচি সদয়। শসই অচিমোট্নর বযথোই শেন ওাঁর সকল 

শবদনোর বি হট্য় উট্ঠট্ছ। আচম ছোিো কোউট্ক চকছু বলট্ি পোট্রন চন এবং 

রোব্বত্রচদন মট্ন মট্ন শকবল শিোমোট্কই শডট্কট্ছন। শবোধ্ হয় ধ্োরেো এই শে, 

িুচমই শুধ্ু এর শথট্ক পচরত্রোট্ের পথ বট্ল চদট্ি পোর। 
 

কমল উাঁচক চদয়ো শদচখ্ল, আশুবোবুর মুচদ্রি দুই চেুর শকোে বোচহয়ো শফ্ো াঁটো-

কট্য়ক জল গিোইয়ো পচিয়োট্ছ, হোি বোিোইয়ো শসই অশ্রু চনঃেট্ে মুছোইয়ো চদয়ো 

শস চনট্জও স্তি হইয়ো রচহল। 
 

বহুেে পট্র ব্বজজ্ঞোসো কচরল, একটো খ্বর ি এই, আর একটো? 

 

নীচলমো রহসযচ্ছট্ল কথোটো বচলট্ি চোচহট্লও টঠক পোচরয়ো উটঠল নো, কচহল, 

বযোপোরটো অিোচবি, নইট্ল গুরুির চকছু নয়। আমোট্দর মুখ্ুট্েয-মেোট্য়র 

স্বোট্স্থযর জনয সকট্লরই দুব্বিেো চছল, চিচন আট্রোগযলোি কট্রট্ছন, এবং পট্র 

দোদো এবং শবৌচদ িো াঁর একোে অচনচ্ছোসট্ত্ত্বও শজোর-জবরদব্বস্ত একটট চবট্য় চদট্য় 

চদট্য়ট্ছন। লজ্জোর সট্ঙ্গ খ্বরটট চিচন আশুবোবুট্ক চচটঠ চলট্খ্ জোচনট্য়ট্ছন,—

এইমোত্র। এই বচলয়ো এবোর শস চনট্জই হোচসট্ি লোচগল। 
 

এ হোচসর মট্ধ্য সুখ্ও নোই, শকৌিুকও নোই। কমল িোহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো 

বচলল, এ দুট্টোই চবট্য়র বযোপোর। একটো হট্য় শগট্ছ, আর একটো হবোর জট্নয চস্থর 

হট্য় আট্ছ। চকন্তু আমোট্ক খ্ুাঁজচছট্লন শকন? এর শকোনটোই ি আচম শঠকোট্ি 

পোচরট্ন। 
 

নীচলমো কচহল, অথচ শঠকোবোর কল্পনো চনট্য়ই শবোধ্ কচর উচন শিোমোট্ক 

খ্ুাঁজচছট্লন। চকন্তু আচম ি শিোমোট্ক খ্ুাঁব্বজচন িোই, কোয়মট্ন িগবোনট্ক 

ডোকচছলোম শেন শদখ্ো শপট্য় শিোমোর প্রসন্ন-দৃটষ্ট লোি করট্ি পোচর। 

বোঙ্গোলোট্দট্ে শমট্য় হট্য় জট্ি অদৃষ্টট্ক শদোষ চদট্ি শগট্ল শখ্ই খ্ুাঁট্জ পোট্বো নো; 

চকন্তু বুব্বদ্ধর শদোট্ষ বোট্পর বোচি, শ্বশুরবোচি দুট্টোই ি খ্ুইট্য়চছ,—এর ওপর 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

উপচর-শলোকসোন েো িোট্গয ঘট্টট্ছ শস চববরে চদট্ি পোরট্বো নো,—এখ্ন 

িগ্নীপচির আশ্রয়টোও ঘুচল। আশুবোবুট্ক ইচঙ্গট্ি শদখ্োইয়ো বচলল, দয়ো-

দোচেট্েযর সীমো শনই,—শে-কটো চদন এখ্োট্ন আট্ছন মোথো শগো াঁজবোর স্থোন পোট্বো, 

চকন্তু িোর পট্র অন্ধ্কোর ছোিো শচোট্খ্র সোমট্ন আর চকছুই শদখ্ট্ি পোইট্ন। 

শিট্বচচ, এবোর শিোমোট্ক ঠো াঁই চদট্ি বলব, নো পোই মরব। পুরুট্ষর কৃপো চিট্ে 

শচট্য় শস্রোট্ির আবজমনোর মি আর ঘোট্ট ঘোট্ট শঠকট্ি শঠকট্ি আয়ুর শেষ 

চদনটো পে মে অট্পেো করট্ি পোরট্বো নো। বচলট্ি বচলট্ি িোহোর গলোর স্বরটো 

িোরী হইয়ো আচসল, চকন্তু শচোট্খ্র জল শজোর কচরয়ো দমন কচরয়ো রোচখ্ল। 
 

কমল িোহোর মুট্খ্র পোট্ন চোচহয়ো শুধ্ু একটু হোচসল। 
 

হোসট্ল শে? 

 

হোসোটো জবোব শদওয়োর শচট্য় সহজ বট্ল। 
 

নীচলমো বচলল, শস জোচন। চকন্তু আজকোল মোট্ঝ মোট্ঝ শকোথোয় শে অদৃেয হট্য় 

েোও, শসই ি আমোর িয়। 
 

কমল কচহল, হলোম বো অদৃেয। চকন্তু দরকোর হট্ল আমোট্ক খ্ুাঁজট্ি শেট্ি হট্ব 

নো চদচদ, আচমই পৃচথবীময় আপনোট্ক খ্ুাঁট্জ শবিোট্ি বোর হট্বো। এ সম্বট্ন্ধ্ 

চনব্বিে শহোন। 
 

আশুবোবু কচহট্লন, এবোর এমচন কট্র আমোট্কও অিয় দোও কমল, আচমও 

শেন ওাঁর মিই চনঃসংেয় হট্ি পোচর। 
 

আট্দে করুন আচম চক করট্ি পোচর। 
 

শিোমোট্ক চকছুই করট্ি হট্ব নো কমল, েো করবোর আচম চনট্জই করব। আমোট্ক 

শুধ্ু এইটুকু উপট্দে দোও, চপিোর কিমট্বয অপরোধ্ নো কচর। এ চববোট্হ শকবল 

শে মি চদট্ি পোচরট্ন িোই নয়, ঘটট্ি চদট্িও পোচরট্ন। 
 

কমল বচলল, মি আপনোর, নো চদট্িও পোট্রন। চকন্তু চববোহ ঘটট্ি শদট্বন নো চক 

কট্র? শমট্য় ি আপনোর বি হট্য়ট্ছ। 
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আশুবোবু উট্েজনো চোচপট্ি পোচরট্লন নো, কোরে, অস্বীকোর করোর শজো নোই 

বচলয়ো এই কথোটোই মট্নর মট্ধ্য িো াঁহোর অহচন মচে পোক খ্োইয়োট্ছ। বচলট্লন, িো 

জোচন, চকন্তু শমট্য়রও জোনো চোই শে বোট্পর শচট্য় বি হট্য় ওঠো েোয় নো। শুধ্ু 

মিোমিটোই আমোর চনট্জর নয় কমল, সম্পচেটোও চনট্জর। আশুবচদযর 

দুব মলিোর পচরচয়টোই শলোট্কর অিযোস হট্য় শগট্ছ, চকন্তু িোর আরও একটো চদক 

আট্ছ,—শসটো শলোট্ক িুট্লট্ছ। 
 

কমল িো াঁহোর মুট্খ্র পোট্ন চোচহয়ো চস্নগ্ধকট্ণ্ঠ বচলল, আপনোর শস চদকটো শেন 

শলোট্ক িুট্লই থোট্ক আশুবোবু। চকন্তু িোও েচদ নো হয়, শস পচরচয়টো চক সব মোট্গ্র 

চদট্ি হট্ব চনট্জর শমট্য়র কোট্ছই? 

 

হো াঁ, অবোধ্য শমট্য়র কোট্ছ। এই বচলয়ো চিচন একমুহিূ ম নীরব থোচকয়ো বচলট্লন, মো-

মরো আমোর ঐ একমোত্র সেোন, চক কট্র মোনুষ কট্রচছ শস শুধ্ু চিচনই জোট্নন 

চেচন চপিৃহৃদয় সৃটষ্ট কট্রট্ছন। এর বযথো শে চক িো মুট্খ্ বযক্ত করট্ি শগট্ল িোর 

চবকৃচি শকবল আমোট্ক নয়, সকল চপিোর চপিো চেচন, িো াঁট্ক পে মে উপহোস 

করট্ব। িো ছোিো িুচম বুঝট্বই বো চক কট্র? চকন্তু চপিোর শস্নহই ি শুধ্ু নয়, কমল, 

িোর কিমবযও ি আট্ছ? চেবনোথট্ক আচম চচনট্ি শপট্রচছ। িোর সব মট্নট্ে গ্রোস 

শথট্ক শমট্য়ট্ক রট্ে করট্ি পোচর এ-ছোিো আর শকোন পথই আমোর শচোট্খ্ পট্ি 

নো। কোল িোট্দর চচটঠ চলট্খ্ জোনোট্বো, এর পট্র মচে শেন নো আমোর কোট্ছ একটট 

কপদমকও আেো কট্র। 
 

চকন্তু এ চচটঠ েচদ িোরো চবশ্বোস করট্ি নো পোট্র? েচদ িোট্ব এ রোগ বোবোর শবেী 

চদন থোকট্ব নো,—শসচদন চনট্জর অচবচোর চিচন চনট্জই সংট্েোধ্ন করট্বন, িো 

হট্ল? 

 

িো হট্ল িোরো িোর ফ্ল শিোগ করট্ব। শলখ্োর দোচয়ত্ব আমোর, চকন্তু চবশ্বোস করোর 

দোচয়ত্ব িোট্দর। 
 

এই চক আপচন সচিযই চস্থর কট্রট্চন? 

 

হযো াঁ। 

কমল নীরট্ব বচসয়ো রচহল। উদ্গ্রীব-প্রিীেোয় আশুবোবু চনট্জও চকছুেে 

চনঃেট্ে থোচকয়ো মট্ন মট্ন বযোকুল হইয়ো উটঠট্লন। বচলট্লন, চুপ কট্র রইট্ল 

শে কমল, জবোব চদট্ল নো? 
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বক, প্রশ্ন ি চকছুই কট্রন চন? সংসোট্র এট্কর সট্ঙ্গ অপট্রর মট্ির চমল নো হট্ল 

শে েব্বক্তমোন, দুব মলট্ক শস দণ্ড শদয়। এ বযবস্থো প্রোচীনকোল শথট্ক চট্ল আসট্চ। 

এট্ি বলবোর চক আট্ছ? 

 

আশুবোবুর শেোট্ির সীমো রচহল নো, বচলট্লন, এ শিোমোর চক কথো কমল? 

সেোট্নর সট্ঙ্গ চপিোর ি েব্বক্ত-পরীেোর সম্বন্ধ্ নয় শে দুব মল বট্লই িোট্ক েোব্বস্ত 

চদট্ি চোইচচ! কটঠন হওয়ো শে কি কটঠন, শস শকবল চপিোই জোট্ন, িবু শে 

এিবি কট্ঠোর সকল্প কট্রচছ শস শুধ্ু িোট্ক িুল শথট্ক বো াঁচোট্বো বট্লই ি? সচিযই 

চক এ িুচম বুঝট্ি পোট্রোচন? 

 

কমল মোথো নোচিয়ো বচলল, শপট্রচছ। চকন্তু কথো আপনোর নো শুট্ন েচদ শস িুলই 

কট্র, িোর দুঃখ্ শস পোট্ব। চকন্তু দুঃখ্ চনবোরে করট্ি পোরট্লন নো বট্ল চক রোগ 

কট্র িোর দুঃট্খ্র শবোঝো সহস্র-গুট্ে বোচিট্য় শদট্বন? 

 

একটুখ্োচন থোচময়ো বচলল, আপচন িোর সকল আত্মীট্য়র পরমোত্মীয়। শে 

শলোকটোট্ক অিযে মন্দ বট্ল শজট্নট্ছন িোরই হোট্ি চনট্জর শমট্য়ট্ক 

চচরচদট্নর মি চনঃস্ব চনরুপোয় কট্র চবসজমন শদট্বন,—শফ্রবোর পথ িোর 

শকোনচদন শকোন চদক শথট্কই শখ্োলো রোখ্ট্বন নো? 

 

আশুবোবু চবহ্বল-চট্ে চোচহয়ো রচহট্লন, একটো কথোও িো াঁর মুট্খ্ আচসল নো—শুধ্ু 

শদচখ্ট্ি শদচখ্ট্ি দুই চেু অশ্রুেোচবি হইয়ো বি বি শফ্ো াঁটোয় জল গিোইয়ো 

পচিল। 
 

চকছুেে এমচনিোট্ব কোটটবোর পট্র চিচন জোমোর হোিোয় শচোখ্ মুচছয়ো রুদ্ধকণ্ঠ 

পচরষ্কোর কচরয়ো ধ্ীট্র ধ্ীট্র মোথো নোচিট্লন,—শফ্রবোর পথ এখ্চন আট্ছ কমল, 

পট্র শনই। স্বোমী িযোগ কট্র শে-শফ্রো, জগদীশ্বর করুন শস শেন নো আমোট্ক 

শচোট্খ্ শদখ্ট্ি হয়। 
 

কমল কচহল, এ অনযোয়। বরঞ্চ, আচম কোমনো কচর, িুল েচদ কখ্ট্নো িোর 

চনট্জর শচোট্খ্ ধ্রো পট্ি, শসচদন শেন নো সংট্েোধ্ট্নর পথ অবরুদ্ধ থোট্ক। 

এমচন কট্রই মোনুট্ষ আপনোট্ক শেোধ্রোট্ি শেোধ্রোট্ি আজ মোনুষ হট্ি 

শপট্রট্ছ। িুলট্ক ি িয় শনই আশুবোবু, েিেে িোর অনযচদট্ক পথ শখ্োলো 
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থোট্ক। শসই পথটো শচোট্খ্র সম্মুট্খ্ বন্ধ্ শঠকট্চ বট্লই আজ আপনোর আেকোর 

সীমো শনই। 
 

মট্নোরমো কনযো নো হইয়ো আর শকহ হইট্ল এই শসোজো কথোটো চিচন সহট্জই 

বুব্বঝট্িন, চকন্তু একমোত্র সেোট্নর চনদোরুে িচবষযট্ির চনঃসব্বন্দগ্ধ দুগ মচি 

কমট্লর সকল আট্বদন চবফ্ল কচরয়ো চদল, শুধ্ু অসংলগ্ন চমনচির স্বট্র 

কচহট্লন, নো কমল, এ চববোহ বন্ধ্ করো ছোিো আর শকোন রোস্তোই আমোর শচোট্খ্ 

পট্ি নো। শকোন উপোয়ই চক িুচম বট্ল চদট্ি পোট্রো নো? 

 

আচম? ইচঙ্গিটো কমল এিেট্ে বুব্বঝল। এবং, ইহো স্পষ্ট কচরট্ি চগয়ো িোহোর 

চস্নগ্ধকণ্ঠ মুহটূ্িমর জনয গম্ভীর হইয়ো উটঠল, চকন্তু শস ওই মুহটূ্িমর জনযই। 

নীচলমোর প্রচি শচোখ্ পচিট্িই আত্মসংবরে কচরয়ো কচহল, নো, এ বযোপোট্র শকোন 

সোহোেযই আপনোট্ক আচম করট্ি পোরট্বো নো। উেরোচধ্কোট্র বব্বঞ্চি করোর িয় 

শদখ্োট্ল শস িয় পোট্ব চক নো জোচনট্ন, েচদ পোয় িখ্ন এই কথোই বলট্বো শে 

খ্োইট্য়-পচরট্য়, ইসু্কল-কট্লট্জ বই মুখ্স্থ কচরট্য় শমট্য়ট্ক বিই কট্রট্ছন, চকন্তু 

মোনুষ করট্ি পোট্রন চন। শসই অিোব পূে ম করোর সুট্েোগটুকু িোর েচদ আজ 

বদবোৎ এট্স পট্ি থোট্ক, আচম হেোরক হট্ি েোব চকট্সর জট্নয? 

কথোটো আশুবোবুর িোল লোচগল নো, কচহট্লন, িুচম চক িো হট্ল বলট্ি চোও বোধ্ো 

শদওয়ো আমোর কিমবয নয়? 

 

কমল কচহল, অেিঃ িয় শদচখ্ট্য় নয়—এইটুকুই বলট্ি পোচর। আচম আপনোর 

শমট্য় হট্ল বোধ্ো হয়ি শপিোম, চকন্তু এ জীবট্ন আর কখ্ট্নো আপনোট্ক শ্রদ্ধো 

করট্ি পোরিোম নো। আমোর বোবো আমোট্ক এইিোট্বই গট্ি চগট্য়চছট্লন। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, অসম্ভব নয় শিোমোর কলযোট্ের পথ চিচন এচদট্কই শদখ্ট্ি 

শপট্য়চছট্লন। চকন্তু আচম পোইট্ন। িবু, আচমও চপিো। আচম স্পষ্ট শদখ্ট্ি 

পোব্বচ্চ, চেবনোথট্ক শকউ েথোথ ম িোলবোসো চদট্ি পোট্র নো,—এ িোর শমোহ। এ 

চমট্থয। এই েেস্থোয়ী শনেোর শঘোর শেচদন শকট্ট েোট্ব মচের দুঃট্খ্র অে থোকট্ব 

নো। চকন্তু িখ্ন িোট্ক বো াঁচোট্ব চকট্স? 

 

কমল কচহল, শনেোর মট্ধ্যই বরঞ্চ িোবনো চছল, চকন্তু শস শঘোর শকট্ট চগট্য় েখ্ন 

শস সুস্থ হট্য় উঠট্ব িখ্ন িোর আর িয় শনই। িোর স্বোস্থযই িখ্ন িোট্ক রট্ে 

করট্ব। 
 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

আশুবোবু অস্বীকোর কচরয়ো বচলট্লন,এ-সব কথোর মোরপযো াঁচ কমল, েুব্বক্ত নয়। 

সিয এর শথট্ক অট্নক দূট্র। িুট্লর দণ্ড িোট্ক বি কট্রই শপট্ি হট্ব,—

ওকোলচির শজোট্র িোর শথট্ক অবযোহচি চমলট্ব নো। 
 

কমল কচহল, অবযোহচির ইচঙ্গি আচম কচরচন আশুবোবু। িুট্লর দণ্ড শপট্ি হয়, 

এ আচম জোচন। িোর দুঃখ্ আট্ছ, চকন্তু লজ্জো শনই। মচে কোউট্ক ঠকোট্ি েোয়চন, 

িুল শিট্ঙ্গ শস েচদ চফ্ট্র আট্স, িোট্ক মোথো শহাঁট কট্র আসট্ি হট্ব নো—এই 

িরসোই আপনোট্ক আচম চদট্ি শচট্য়চছলোম। 
 

িবু ি িরসো পোইট্ন কমল। জোচন, িুল িোর িোঙ্গট্বই, চকন্তু িোর পট্রও শে 

িোট্ক দীঘ মচদন বো াঁচট্ি হট্ব, িখ্ন শস থোকট্ব চক চনট্য়? বো াঁচট্ব শকোন্ অবলম্বট্ন? 

 

অমন কথো আপচন বলট্বন নো। মোনুট্ষর দুঃখ্টোই েচদ দুঃখ্ পোওয়োর শেষ কথো 

হ’শিো, িোর মূলয চছল নো। শস একচদট্কর েচি আর একচদট্কর মস্ত সঞ্চয় চদট্য় 

পূে ম কট্র শিোট্ল, নইট্ল, আচমই বো আজ শবাঁট্চ থোকিোম চক কট্র? বরঞ্চ, 

আপচন আেীব মোদ করুন, িুল েচদ িোট্ঙ্গ িখ্ন শেন শস চনট্জট্ক মুক্ত কট্র 

চনট্ি পোট্র, িখ্ন শেন শকোন শলোি, শকোন িয় নো িোট্ক রোহুগ্রস্ত কট্র রোট্খ্। 
 

আশুবোবু চুপ কচরয়ো রচহট্লন। জবোব চদট্ি বোচধ্ল, চকন্তু স্বীকোর কচরট্িও শঢর 

শবেী বোচধ্ল। বহুেে পট্র বচলট্লন, চপিোর দৃটষ্ট চদট্য় আচম মচের িচবষযৎ-

জীবন অন্ধ্কোর শদখ্ট্ি পোই। িুচম চক িবুও সচিযই বল শে আমোর বোধ্ো শদওয়ো 

উচচি নয়, নীরট্ব শমট্ন শনওয়োই কিমবয? 

 

আচম মো হট্ল শমট্নই চনিোম। িোর িচবষযট্ির আেকোয় হয়ি আপনোরই মি 

কষ্ট শপিোম, িবু এই উপোট্য় বোধ্ো শদবোর আট্য়োজন করিোম নো। মট্ন মট্ন 

বলিোম, এ জীবট্ন শে রহট্সযর সোমট্ন এট্স আজ শস দো াঁচিট্য়ট্ছ, শস আমোর 

সমস্ত দুব্বিেোর শচট্য়ও বৃহৎ। এট্ক স্বীকোর করট্িই হট্ব। 
 

আশুবোবু আবোর চকছুেে শমৌন থোচকয়ো কচহট্লন, িবু বুঝট্ি পোরলোম নো 

কমল। চেবনোট্থর চচরত্র, িোর সকল দুষৃ্কচির চববরে মচে জোট্ন। একচদন এ 

বোচিট্ি আসট্ি চদট্িও িোর আপচে চছল, চকন্তু আজ শে সট্ম্মোহট্ন িোর 

চহিোচহি-শবোধ্, িোর সমস্ত বনচিক-বুব্বদ্ধ আচ্ছন্ন হট্য় শগট্ছ, শস ি েথোথ ম 

িোলবোসো নয়, শস েোদু, শস শমোহ; এ চমট্থয শেমন কট্র শহোক চনবোরে করোই 

চপিোর কিমবয। 
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এইবোর কমল এট্কবোট্র স্তি হইয়ো শগল এবং এিেে পট্র উিট্য়র চচেোর 

প্রকৃচিগি প্রট্িদ িোহোর শচোট্খ্ পচিল। ইহোট্দর জোচিই আলোদো এবং প্রমোট্ের 

বস্তু নয় বচলয়োই এিেট্ের এি আট্লোচনো এট্কবোট্র সমূ্পে ম চবফ্ল হইল। 

শেচদট্ক িো াঁহোর দৃটষ্ট আবদ্ধ শসচদট্ক সহস্র বষ ম শচোখ্ শমচলয়ো থোচকট্লও এ সট্িযর 

সোেোৎ চমচলট্ব নো, কমল িোহো বুব্বঝল। শসই বুব্বদ্ধর েোচোই, শসই চহিোচহিট্বোধ্, 

শসই িোল-মন্দ সুখ্-দুঃট্খ্র অচি-সিকম চহসোব, শসই মজবুি বচনয়োদ গিোর 

ইব্বঞ্জনীয়োর ডোকো—অক কচষয়ো ইহোরো িোলবোসোর ফ্ল বোচহর কচরট্ি চোয়। 

চনট্জর জীবট্ন আশুবোবু পত্নীট্ক একোেিোট্ব িোলবোচসয়োচছট্লন। বহুচদন চিচন 

শলোকোেচরি, িথোচপ আব্বজও হয়ি িোহোর মূল অেট্র চেচথল হয় নোই,—

সংসোট্র ইহোর িুলনো চবরল, এ সবই সিয, িবুও ইহোরো চিন্ন-জোিীয়। 
 

ইহোর িোল-মন্দর প্রশ্ন িুচলয়ো িকম করোর মি চনষ্ফলিো আর নোই। দোম্পিয-

জীবট্ন একটো চদট্নর জনযও পত্নীর সচহি আশুবোবুর মিট্িদ ঘট্ট নোই, 

অেট্র মোচলনয স্পে ম কট্র নোই। চনচব মঘ্ন েোচে ও অচবব্বচ্ছন্ন আরোট্ম েোহোট্দর দীঘ ম 

চববোচহি-জীবন কোটটয়োট্ছ িোহোর শগৌরব ও মোহোত্মযট্ক খ্ব ম কচরট্ব শক? সংসোর 

মুগ্ধচচট্ে ইহোর স্তবগোন কচরয়োট্ছ; এমচন দুল মি কোচহনী চলচপবদ্ধ কচরয়ো কচব 

অমর হইয়োট্ছ, স্বকীয় জীবট্ন ইহোট্কই লোি কচরবোর বযোকুচলি বোসনোয় 

মোনুট্ষর শলোট্ির অে নোই। েোহোর চনঃসব্বন্দগ্ধ মচহমো স্বিঃচসদ্ধ প্রচিষ্ঠোয় 

চচরচদন অচবচচলি, িোহোট্ক িুচ্ছ কচরট্ব কমল শকোন্ স্পধ্ মোয়? চকন্তু মচে? শে 

দুঃেীল দুিমোগোর হোট্ি আপনোট্ক চবসজমন চদট্ি শস উদযি, িোহোর সব-চকছু 

জোচনয়োও সমস্ত জোনোর বোচহট্র পো বোিোইট্ি আজ িোহোর িয় নোই। দুঃখ্ময় 

পচরেোম-চচেোয় চপিো েব্বকি, বনু্ধ্গে চবষণ্ণ, শকবল শস-ই শুধ্ু একোকী েকোহীন। 

আশুবোবু জোট্নন এ-চববোট্হ সম্মোন নোই, শুি নোই, বঞ্চনোর ‘পট্র ইহোর চিচে, 

এই স্বল্পকোলবযোপী শমোহ শেচদন টুটটট্ব িখ্ন আজীবন লজ্জো ও দুঃখ্ রোচখ্বোর 

ঠো াঁই রচহট্ব নো,—হয়ি এ সবই সিয, চকন্তু সব চগয়োও এই প্রবব্বঞ্চি শমট্য়টটর শে-

বস্তু বোকী থোচকট্ব শস শে চপিোর েোচে-সুখ্ময় দীঘ মস্থোয়ী দোম্পিয-জীবট্নর শচট্য় 

বি, এ কথো আশুবোবুট্ক শস চক চদয়ো বুঝোইট্ব? পচরেোমটোই েোহোর কোট্ছ মূলয-

চনরূপট্ের একমোত্র মোনদণ্ড, িোহোর সট্ঙ্গ িকম চচলট্ব শকন? কমট্লর একবোর 

ইচ্ছো হইল বট্ল, আশুবোবু, শমোহমোত্রই চমথযো নয়, কনযোর চচেোকোট্ে মুহিূ ম 

উদ্ভোচসি িচিৎ-শরখ্োও হয়ি চপিোর অচনব মোচপি দীপ-চেখ্োট্কও দীচপ্তর 

পচরমোট্প অচিক্রম কচরট্ি পোট্র,—চকন্তু চকছুই নো বচলয়ো শস নীরট্ব বচসয়ো 

রচহল। 
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চপিোর কিমবয সম্বট্ন্ধ্ অিযে স্পষ্ট অচিমি প্রকোে কচরয়ো আশুবোবু উেট্রর 

অট্পেোয় অধ্ীর হইয়ো চছট্লন, চকন্তু কমল চনরুের নিমুট্খ্ শিমচন বচসয়ো 

আট্ছ; শবে বুঝো শগল, এ লইয়ো শস আর বোদোনুবোদ কচরট্ি চোট্হ নো। কথো নোই 

বচলয়ো নয়, প্রট্য়োজন নোই বচলয়ো। চকন্তু এমন কচরয়ো একজন শমৌনোবলম্বন 

কচরট্ল ি অপট্রর মন েোচে মোট্ন নো। বস্তুিঃ, এই শপ্রৌঢ় মোনুষটটর গিীর 

অেট্র সট্িযর প্রচি একটট সিযকোর চনষ্ঠো আট্ছ, একমোত্র সেোট্নর দুচদমট্নর 

আেকোয় লঙ্ক্ষজ্জি, উদ্ভ্রোে চচে িো াঁহোর, মুট্খ্ েোই শকন নো বলুক, শজোর আট্ছ 

বচলয়োই উদ্ধি স্পধ্ মোয় শজোর খ্োটোট্নোর প্রচি িো াঁহোর গিীর চবিৃষ্ণো। 

কমলট্ক চিচন েি শদচখ্য়োট্ছন িিই িো াঁহোর চবস্ময় ও শ্রদ্ধো বোচিয়োট্ছ। 

শলোকচট্ে শস শহয়, চনব্বন্দি; িদ্রসমোট্জ পচরিযক্ত, সিোয় ইহোর চনমিে জটু্ট 

নো, অথচ, এই শমট্য়টটর চনঃেে অবজ্ঞোট্কই িো াঁহোর সবট্চট্য় িয়, ইহোর কোট্ছই 

িো াঁহোর সট্কোচ ঘুট্চ নো। 
 

বচলট্লন, কমল, শিোমোর বোবো য়ুট্রোচপয়োন, িবু িুচম কখ্ট্নো শস শদট্ে েোওচন। 

চকন্তু িোট্দর মট্ধ্য আমোর বহুচদন শকট্টট্ছ, িোট্দর অট্নক-চকছু শচোট্খ্ 

শদট্খ্চচ। অট্নক িোলবোসোর চববোহ-উৎসট্ব েখ্ন ডোক পট্িট্চ, আনট্ন্দর সট্ঙ্গ 

শেোগ চদট্য়চছ, আবোর শস চববোহ েখ্ন অনোদট্র উট্পেোয় অনোচোট্র অিযোচোট্র 

শিট্ঙ্গট্চ িখ্নও শচোখ্ মুট্ছচচ। িুচম শগট্লও টঠক এমচন শদখ্ট্ি শপট্ি। 
 

কমল মুখ্ িুচলয়ো বচলল, নো চগট্য়ও শদখ্ট্ি পোই আশুবোবু। িোঙ্গোর নব্বজর শস 

শদট্ে প্রিযহ পুব্বঞ্জি হট্য় উঠট্চ, উঠবোরই কথো,—এও শেমন সচিয, ওর শথট্ক 

িোর স্বরূপ বুঝট্ি েোওয়োও শিমচন িুল। ওটো চবচোট্রর পদ্ধচিই নয় আশুবোবু। 
 

আশুবোবু চনট্জর ভ্রম বুব্বঝয়ো চকছু অপ্রচিি হইট্লন, এমন কচরয়ো ইহোর সচহি 

িকম চট্ল নো; বচলট্লন, শস েোক, চকন্তু আমোট্দর এই শদেটোর পোট্ন একবোর িোল 

কট্র শচট্য় শদখ্ চদচক শে প্রথো আবহমোনকোল ধ্ট্র চট্ল আসট্চ িোর 

সৃটষ্টকিমোট্দর দূরদচে মিো! এখ্োট্ন দোচয়ত্ব পোত্র-পোত্রীট্দর পট্র শনই, আট্ছ বোপ-

মো গুরুজনট্দর পট্র। িোই চবচোরবুব্বদ্ধ এখ্োট্ন আকুল-অসংেট্ম ঘুচলট্য় ওট্ঠ 

নো, একটো েোে অচবচচলি মঙ্গল িোট্দর চচর-জীবট্নর সঙ্গী হট্য় েোয়। 
 

কমল কচহল, চকন্তু মচে ি মঙ্গট্লর চহট্সব করট্ি বট্সচন, আশুবোবু, শস শচট্য়ট্ছ 

িোলবোসো। একটোর চহট্সব গুরুজট্নর সুেুব্বক্ত চদট্য় শমট্ল, চকন্তু অনযটোর চহট্সব 

হৃদট্য়র শদবিো ছোিো আর শকউ জোট্ন নো। চকন্তু িকম কট্র আপনোট্ক আচম 
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চমট্থয উেযক্ত করচছ; েোর ঘট্র পব্বিট্মর জোনোলো ছোিো আর সকল চদকই বন্ধ্, 

শস সূট্ে মর প্রিুযট্ষর আচবিমোব শদখ্ট্ি পোয় নো, শদখ্ট্ি পোয় শুধ্ু িোর প্রট্দোট্ষর 

অবসোন। চকন্তু শসই শচহোরো আর রট্ঙর সোদৃেয চমচলট্য় িকম করট্ি থোকট্ল শুধ্ু 

কথোই বোিট্ব, মীমোংসোয় শপৌৌঁছুট্ব নো। আমোর চকন্তু রোি হট্য় েোট্চ্চ, আজ 

আচস। 
 

নীচলমো বরোবর চুপ কচরয়োই চছল, এিেট্ের এি কথোর মট্ধ্য একটট কথোও 

শেোগ কশর নোই। এখ্ন কচহল, আচমও সব কথো শিোমোর স্পষ্ট বুঝট্ি পোচরচন 

কমল, চকন্তু এটুকু অনুিব করচচ শে, ঘট্রর অনযোনয জোনোলোগুট্লোও খ্ুট্ল 

শদওয়ো চোই। এ ি শচোট্খ্র শদোষ নয়, শদোষ বন্ধ্ বোিোয়ট্নর। নইট্ল শে-চদকটো 

শখ্োলো আট্ছ শসচদট্ক দো াঁচিট্য় আমরে শচট্য় থোকট্লও এ-ছোিো শকোন-চকছুই 

শকোনচদন শচোট্খ্ পিট্ব নো। 
 

কমল উটঠয়ো দো াঁিোইট্ি আশুবোবু বযোকুলকট্ণ্ঠ বচলয়ো উটঠট্লন, শেট্য়ো নো কমল, 

আর একটুখ্োচন বট্সো। মুট্খ্ অন্ন শনই, শচোট্খ্ ঘুম শনই,—অচবশ্রোম বুট্কর 

শিিরটোয় শে চক করট্চ শস শিোমোট্ক আচম শবোঝোট্ি পোরট্বো নো। িবু আর 

একবোর শচষ্টো কট্র শদচখ্ শিোমোর কথোগুট্লো েচদ সচিযই বুঝট্ি পোচর। িুচম চক 

েথোথ মই বলচ আচম চুপ কট্র থোচক, আর এই কুশ্রী বযোপোরটো হট্য় েোক? 

 

কমল বচলল, মচে েচদ িো াঁট্ক িোলট্বট্স থোট্ক আচম িো কুশ্রী বলট্ি পোচরট্ন। 
 

চকন্তু এইট্টই শে শিোমোট্ক একট্েো বোর শবোঝোট্ি চোব্বচ্চ কমল, এ শমোহ, এ 

িোলবোসো নয়, এ িুল িোর িোঙ্গট্বই। 

কমল কচহল, শুধ্ু িুলই শে িোট্ঙ্গ িো নয়, আশুবোবু, সচিযকোর িোলবোসোও 

সংসোট্র এমচন শিট্ঙ্গ পট্ি। িোই, অচধ্কোংে িোলবোসোর চববোহই হট্য় েোয় 

েেস্থোয়ী। এই জট্নযই ও-শদট্ের এি দুন মোম, এি চববোহ চছন্ন করোর মোমলো। 
 

শুচনয়ো আশুবোবু সহসো শেন একটো আট্লো শদচখ্ট্ি পোইট্লন, উচ্ছ্বচসি আগ্রট্হ 

কচহয়ো উটঠট্লন, িোই বল, কমল, িোই বল। এ শে আচম স্বচট্ে অট্নক শদট্খ্ 

এট্সচচ। 
 

নীচলমো অবোক হইয়ো চোচহয়ো রচহল। 
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আশুবোবু ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, চকন্তু আমোট্দর এ শদট্ের চববোহ-প্রথো? িোট্ক িুচম 

চক বট্লো? শস শে সমস্ত জীবট্ন িোট্ঙ্গ নো কমল? 

 

কমল কচহল, িোঙ্গবোর কথোও নয় আশুবোবু। শস ি অনচিজ্ঞ শেৌবট্নর েযোপোচম 

নয়, বহুদেী গুরুজট্নর চহট্সব-করো কোরবোর। স্বট্নর মূলধ্ন নয়,—শচোখ্ শচট্য়, 

পোকো-শলোট্কর েোচোই-বোছোই করো খ্ো াঁটট ব্বজচনস। আাঁট্কর মট্ধ্য মোরোত্মক গলদ 

নো থোকট্ল িোট্ি সহট্জ ফ্োটল ধ্ট্র নো। এট্দে-ওট্দে সব শদট্েই শস িোরী 

মজবুি, সোরোজীবন বট্জ্রর মি টটট্ক থোট্ক। 
 

আশুবোবু চনশ্বোস শফ্চলয়ো চস্থর হইয়ো রচহট্লন, মুট্খ্ িো াঁর উের শেোগোইল নো। 
 

নীচলমো চনঃেট্ে চোচহয়োই চছল, ধ্ীট্র ধ্ীট্র প্রশ্ন কচরল, কমল, শিোমোর কথোই েচদ 

সচিয হয়, সচিযকোর িোলবোসোও েচদ িুট্লর মিই সহট্জ শিট্ঙ্গ পট্ি, মোনুট্ষ 

িট্ব দো াঁিোট্ব চকট্স? িোর আেো করবোর বোকী থোকট্ব চক? 

 

কমল বচলল, শে স্বগ মবোট্সর চময়োদ ফু্রুট্লো, থোকট্ব িোরই একোে মধ্ুর স্মৃচি, 

আর িোরই পোট্ে বযথোর সমুদ্র। আশুবোবুর েোচে ও সুট্খ্র সীমো চছল নো, চকন্তু 

িোর শবেী ওাঁর পুাঁব্বজ শনই। িোগয েো াঁট্ক ঐটুকুমোত্র চদট্য়ই চবদোয় কট্রট্ছ আমরো 

িো াঁট্ক েমো করো ছোিো আর চক কচরট্ি পোচর চদচদ? 

 

একটুখ্োচন থোচময়ো বচলল, শলোট্ক বোইট্র শথট্ক হঠোৎ িোট্ব—বুব্বঝ সব শগট্লো। 

বনু্ধ্জট্নর িট্য়র অে থোট্ক নো, দু’হোি চদট্য় পথ আগলোট্ি চোয়, চনিয় জোট্ন 

িোর চহট্সট্বর বোইট্র বুব্বঝ সবই েূনয। েূনয নয় চদচদ। সব চগট্য়ও েো হোট্ি থোট্ক 

মোচেট্কযর মি িো হোট্ির মুট্ঠোর মট্ধ্যই ধ্ট্র। বস্তু-বোহুট্লয পথ-জটু্ি িো চদট্য় 

শেোিোেোত্রো করো েোয় নো বট্লই দে মট্কর দল হিোে হট্য় চধ্ক্কোর চদট্য় ঘট্র 

শফ্ট্র,—বট্ল ঐ ি সব মনোে। 
 

নীচলমো বচলল, বলোর শহিু আট্ছ কমল। মচে-মোচেকয সকট্লর জট্নয নয়, 

সোধ্োরট্ের জট্নযও নয়। আপোদমস্তক শসোনো-রূট্পোর গয়নো নো শপট্ল েোট্দর মন 

ওট্ঠ নো, িোরো শিোমোর ঐ একট্ফ্ো াঁটো হীট্র-মোচনট্কর কদর বুঝট্ব নো। েোট্দর 

অট্নক চোই, িোরো শগট্রোর ওপর অট্নক শগট্রো লোচগট্য়ই িট্ব চনব্বিে হট্ি 

পোট্র। অট্নক িোর, অট্নক আট্য়োজন, অট্নক জোয়গো চদট্য়ই িট্ব ব্বজচনট্সর 

দোট্মর আন্দোজ িোরো পোয়। পব্বিট্মর দরজো খ্ুট্ল সূট্ে মোদয় শদখ্োট্নোর শচষ্টো বৃথো 

হট্ব কমল, এ আট্লোচনো বন্ধ্ থোক। 
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আশুবোবুর মুখ্ চদয়ো আবোর একটো দীঘ মশ্বোস বোচহর হইয়ো আচসল, আট্স্ত আট্স্ত 

বচলট্লন, বৃথো হট্ব শকন নীচলমো, বৃথো নয়। শবে, চুপ কট্রই নো হয় থোকট্বো। 

নীচলমো কচহল, নো, শস আপচন করট্বন নো। সচিয চক শুধ্ু কমট্লর চচেোট্িই 

আট্ছ, আর চপিোর শুিবুব্বদ্ধট্ি শনই? এমন হট্িই পোট্র নো। ওর পট্ে েো সচিয, 

মচের পট্ে িো সচিয নো-ও হট্ি পোট্র। দুিচরত্র স্বোমীট্ক পচরিযোগ করোর মট্ধ্য 

েি সচিযই থোক, শবলোর স্বোমী-িযোট্গর মট্ধ্য একচবন্দ ুসচিয শনই, আচম শজোর 

কট্র বলট্ি পোচর। সিয স্বোমীট্ক িযোগ করোর মট্ধ্যও শনই, স্বোমীর দোসীবৃচে 

করোর মট্ধ্যও শনই, ও-দুট্টো শুধ্ু ডোইট্ন-বো াঁট্য়র পথ, গেবয স্থোনটো আপচন খ্ুাঁট্জ 

চনট্ি হয়, িকম কট্র িোর টঠকোনো শমট্ল নো। 
 

কমল নীরট্ব চোচহয়ো রচহল। 
 

নীচলমো বচলট্ি লোচগল, সূট্ে মর আসোটোই িোর সবখ্োচন নয়, িোর চট্ল-েোওয়োটোও 

এমচন বি। রূপ-শেৌবট্নর আকষ মেটোই েচদ িোলবোসোর সবটুকু হট্িো, শমট্য়র 

সম্বট্ন্ধ্ বোট্পর দুব্বিেোর কথোই উঠি নো—চকন্তু িো নয়। আচম বই পচিচন, জ্ঞোন-

বুব্বদ্ধ কম, িকম কট্র শিোমোট্ক শবোঝোট্ি পোরব নো, চকন্তু মট্ন হয়, আসল 

ব্বজচনসটটর সন্ধ্োন িুচম আজও পোওচন িোই। শ্রদ্ধো, িব্বক্ত, শস্নহ, চবশ্বোস,—

কোিোকোচি কট্র এট্দর পোওয়ো েোয় নো—অট্নক দুঃট্খ্, অট্নক চবলট্ম্ব এরো 

শদখ্ো শদয়। েখ্ন শদয়, িখ্ন রূপ-শেৌবট্নর প্রশ্নটো শে শকোথোয় মুখ্ লুচকট্য় 

থোট্ক, কমল, শখ্ো াঁজ পোওয়োই দোয়। 
 

িীক্ষ্ণ-ধ্ী কমল একচনচমট্ষ বুব্বঝল উপচস্থি আট্লোচনোয় ইহো অগ্রোহয। প্রচিবোদও 

নয়, সমথ মনও নয়, নীচলমোর চনজস্ব আপন কথো। চোচহয়ো শদচখ্ল উজ্জ্বল 

দীপোট্লোট্ক নীচলমোর এট্লোট্মট্লো ঘন-কৃষ্ণ চুট্লর েযোমল ছোয়োয় সুন্দর মুখ্খ্োচন 

অিোচবি শ্রী ধ্োরে কচরয়োট্ছ, এবং প্রেোে শচোট্খ্র সজল দৃটষ্ট সকরুে চস্নগ্ধিোয় 

কূট্ল কূট্ল িচরয়ো চগয়োট্ছ। কমল মট্ন মট্ন কচহল, ইহো নবীন সূট্ে মোদয়, অথবো 

শ্রোে রচবর অস্তগমন, এ ব্বজজ্ঞোসো বৃথো,—আরক্ত আিোয় আকোট্ের শে-চদকটো 

আজ রোঙ্গো হইয়ো উটঠয়োট্ছ—পূব ম-পব্বিম চদক্চনে ময় নো কচরয়োই শস ইহোরই 

উট্দ্দট্ে সশ্রদ্ধ নমস্কোর জোনোইল। 
 

চমচনট দুই-চিন পট্র আশুবোবু সহসো চচকি হইয়ো কচহট্লন, কমল, শিোমোর 

কথোগুচল আচম আর একবোর িোল কট্র শিট্ব শদখ্ব, চকন্তু আমোট্দর 
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কথোগুট্লোট্কও িুচম এিোট্ব অবজ্ঞো কট্রো নো। বহু বহু মোনট্বই এট্ক সিয বট্ল 

স্বীকোর কট্রট্ছ; চমট্থয চদট্য় কখ্ন এি শলোকট্ক শিোলোট্নো েোয় নো। 
 

কমল অনযমনট্স্কর মি একটুখ্োচন হোচসয়ো ঘোি নোচিল, চকন্তু জবোব চদল শস 

নীচলমোট্ক। কচহল, েো চদট্য় একটো শছট্লট্ক শিোলোট্নো েোয়, িোই চদট্য় লে 

শছট্লট্কও শিোলোট্নো েোয়। সংখ্যো বোিোটোই বুব্বদ্ধ বোিোর প্রমোে নয় চদচদ। একচদন 

েোরো বট্লচছল নর-নোরীর িোলবোসোর ইচিহোসটোই হট্চ্চ মোনব-সিযিোর সবট্চট্য় 

সিয ইচিহোস, িোরোই সট্িযর শখ্ো াঁজ শপট্য়চছল সবট্চট্য় শবেী, চকন্তু েোরো শঘোষেো 

কট্রচছল, পুট্ত্রর জনযই িোে মোর প্রট্য়োজন, িোরো শমট্য়ট্দর শুধ্ু অপমোন কট্রই 

েোে হয়চন, চনট্জট্দর বি হবোর পথটোও বন্ধ্ কট্রচছল, এবং শসই অসট্িযর 

পট্রই চিি পুাঁট্িচছল বট্ল আজও এ দুঃট্খ্র চকনোরো হট্লো নো। 
 

চকন্তু এ কথো আমোট্ক শকন কমল? 

কোরে, আপনোট্ক জোনোট্নোই আজ আমোর সবট্চট্য় প্রট্য়োজন শে, চোটুবোট্কযর 

নোনো অলকোর গোট্য় আমোট্দর জচিট্য় চদট্য় েোরো প্রচোর কট্রচছল মোিৃট্ত্বই 

নোরীর চরম সোথ মকিো, সমস্ত নোরী জোচিট্ক িোরো বঞ্চনো কট্রচছল। জীবট্ন শে-

শকোন অবস্থোই অঙ্গীকোর করুন চদচদ, এই চমট্থয নীচিটোট্ক কখ্ট্নো শেন শমট্ন 

শনট্বন নো। এই আমোর শেষ অনুট্রোধ্।চকন্তু আর িকম নয়, আচম েোই। 
 

আশুবোবু শ্রোেকট্ণ্ঠ কচহট্লন, এট্সো। নীট্চ শিোমোর জট্নয গোচি দো াঁচিট্য় আট্ছ, 

শপৌৌঁট্ছ চদট্য় আসট্ব। 
 

কমল বযথোর সচহি বচলল, আপচন আমোট্ক শস্নহ কট্রন, চকন্তু শকোথোও 

আমোট্দর চমল শনই। 
 

নীচলমো কচহল, আট্ছ বব চক কমল। চকন্তু শস ি মচনট্বর ফ্রমোস-মি কোটো-

ছো াঁটো মোনোন-করো চমল নয়, চবধ্োিোর সৃটষ্টর চমল। শচহোরো আলোদো, চকন্তু রক্ত এক, 

শচোট্খ্র আিোট্ল চেট্রর মট্ধ্য চদট্য় বয়। িোই, বোইট্রর অচ্নকয েিই গণ্ডট্গোল 

বোধ্োক, চিিট্রর প্রচণ্ড আকষ মে চকছুট্িই শঘোট্চ নো। 
 

কমল কোট্ছ আচসয়ো আশুবোবুর কো াঁট্ধ্র উপর একটো হোি রোচখ্য়ো আট্স্ত আট্স্ত 

বচলল, শমট্য়র বদট্ল আমোর ওপর চকন্তু রোগ করট্ি পোরট্বন নো িো বট্ল চদব্বচ্চ। 
 

আশুবোবু চকছুই বচলট্লন নো, শুধ্ু স্তি হইয়ো বচসয়ো রচহট্লন। 
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কমল কচহল, ইংরোব্বজট্ি emancipation বট্ল একটো কথো আট্ছ; আপচন ি 

জোট্নন, পুরোকোট্ল চপিোর কট্ঠোর অধ্ীনিো শথট্ক সেোনট্ক মুব্বক্ত শদওয়োও িোর 

একটো বি অথ ম চছল। শসচদট্নর শছট্ল-শমট্য়রো চমট্ল চকন্তু এই েেটো বিচর 

কট্রচন, কট্রচছল আপনোট্দর মি েো াঁরো মস্ত বি চপিো, চনট্জট্দর বো াঁধ্ন-দচি 

আলগো কট্র েো াঁরো সেোনট্ক মুব্বক্ত চদট্য়চছট্লন,—িো াঁরোই। আজট্কর চদট্নও 

ইমযোন্চসট্পেট্নর জট্নয েি শকো াঁদলই শমট্য়রো কচরট্ন শকন, শদবোর আসল 

মোচলক শে আপনোরো,—আমরো শমট্য়রো নই, জগৎ-বযবস্থোয় এ সিযটো আচম 

একটট চদনও িুচলট্ন আশুবোবু। আমোর চনট্জর বোবো প্রোয়ই বলট্িন, পৃচথবীর 

ক্রীিদোসট্দর স্বোধ্ীনিো চদট্য়চছল একচদন িোট্দর মচনট্বরোই, িোট্দর হট্য় লিোই 

কট্রচছল মচনট্বর জোট্িরোই, নইট্ল দোট্সর দল শকো াঁদল কট্র, েুব্বক্তর শজোট্র 

চনট্জট্দর মুব্বক্ত অজমন কট্রচন। এমচনই হয়। চবট্শ্বর এমচনই চনয়ম; েব্বক্তর 

বন্ধ্ন শথট্ক েব্বক্তমোট্নরোই দুব মলট্ক ত্রোে কট্র। শিমচন, নোরীর মুব্বক্ত আজও শুধ্ ু

পুরুট্ষরোই চদট্ি পোট্র। দোচয়ত্ব ি িোট্দরই। মট্নোরমোট্ক মুব্বক্ত শদবোর িোর 

আপনোর হোট্ি। মচে চবট্দ্রোহ করট্ি পোট্র, চকন্তু চপিোর অচিেোট্পর মট্ধ্য ি 

সেোট্নর মুব্বক্ত থোট্ক নো, থোট্ক িো াঁর অকুে্ঠ আেীব মোট্দর মট্ধ্য। 
 

আশুবোবু এখ্নও কথো কচহট্ি পোচরট্লন নো। এই উচৃ্ছঙ্খল-প্রকৃচির শমট্য়টট 

সংসোট্র অসম্মোন, অমে মোদোর মট্ধ্যই জিলোি কচরয়োট্ছ, চকন্তু জট্ির শসই 

লজ্জোকর দুগ মচিট্ক অেট্র সমূ্পে ম চবলুপ্ত কচরয়ো শলোকোেচরি চপিোর প্রচি 

িোহোর িব্বক্ত ও শস্নট্হর সীমো নোই। 
 

শে শলোকটট িোহোর চপিো, িোহোট্ক চিচন শদট্খ্ন নোই, চনট্জর সংস্কোর ও প্রকৃচি 

অনুসোট্র শসই মোনুষটটট্ক শ্রদ্ধো করোও কটঠন, িথোচপ ইহোরই উট্দ্দট্ে দুই চেু 

িো াঁহোর জট্ল িচরয়ো শগল। চনট্জর শমট্য়র চবট্চ্ছদ ও চবরুদ্ধিো িো াঁহোট্ক েূট্লর 

মি চবাঁচধ্য়োট্ছ, চকন্তু সকল বন্ধ্ন কোটটয়ো চদয়োও শে চক কচরয়ো মোনুষট্ক 

সব মকোট্লর মি বো াঁচধ্য়ো রোখ্ো েোয়, এই পট্রর শমট্য়টটর মুট্খ্র পোট্ন চোচহয়ো শেন 

িোহোর একটো আিোস পোইট্লন এবং কো াঁট্ধ্র উপর হইট্ি িোহোর হোিখ্োচন 

টোচনয়ো লইয়ো েেকোল চুপ কচরয়ো রচহট্লন। 
 

কমল কচহল, এবোর আচম েোই— 

 

আশুবোবু হোি ছোচিয়ো চদট্লন, বচলট্লন, এট্সো। 
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ইহোর অচধ্ক আর চকছু মুখ্ চদয়ো িো াঁহোর বোচহর হইল নো। 
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পাঁচচে 

 

েীট্ির সূে ম অস্ত শগল। সোয়োহ্ন-ছোয়োয় ঘট্রর মট্ধ্যটো ঝোপসো হইয়োট্ছ, একটো 

জরুরী শসলোইট্য়র বোকীটুকু কমল আট্লো জ্বোলোর পূট্ব মই সোচরয়ো শফ্চলট্ি চোয়। 

অদূট্র শচৌচকট্ি বচসয়ো অব্বজি। িোট্ব শবোধ্ হয় চক-একটো বচলট্ি বচলট্ি শেন 

হঠোৎ থোচময়ো চগয়ো শস উেট্রর আেোয় উৎকটণ্ঠি আগ্রট্হ অট্পেো কচরট্িট্ছ। 
 

মট্নোরমো-চেবনোট্থর বযোপোরটো বনু্ধ্-মহট্ল জোনোজোচন হইয়োট্ছ। আব্বজকোর 

প্রসঙ্গটো শুরু হইয়োট্ছ শসই লইয়ো। অব্বজট্ির শগোিোর বক্তবযটো চছল এই শে, 

এমচনই একটো-চকছু শে শেষ পে মে গিোইট্ব, িোহো শস আগ্রোয় আচসয়োই সট্ন্দহ 

কচরয়োচছল। 
 

চকন্তু সট্ন্দট্হর কোরে সম্বট্ন্ধ্ কমল শকোন ঔৎসুকয প্রকোে কচরল নো। 
 

িোহোর পট্র হইট্ি অব্বজি অনগ মল বচকয়ো বচকয়ো অবট্েট্ষ এমন জোয়গোয় 

আচসয়ো থোচময়োট্ছ শেখ্োট্ন অপর পট্ের সোিো নো পোইট্ল আর অগ্রসর হওয়ো 

চট্ল নো। 
 

কমল অিযে মট্নোট্েোট্গ শসলোই কচরট্িই লোচগল, শেন মোথো িুচলবোর 

সময়টুকুও নোই। 
 

চমচনট দুই-চিন চনঃেট্ে কোটটল। আট্রো কিেে কোটটট্ব চস্থরিো নোই, অিএব, 

অব্বজিট্ক পুনরোয় শচষ্টো কচরট্ি হইল, বচলল, আিে ম এই শে চেবনোট্থর 

আচরে শিোমোর কোট্ছ ধ্রোই পিল নো। 
 

কমল মুখ্ িুচলল নো, চকন্তু ঘোি নোচিয়ো বচলল, নো। 
 

অথ মোৎ িুচম এিই সোদোচসট্ধ্ শে শকোন সট্ন্দহই করচন, এ চক শকউ চবশ্বোস করট্ি 

পোট্র? 

 

শকউ চক পোট্র-নো-পোট্র জোচনট্ন, চকন্তু আপচনও চক পোরট্বন নো? 

 

অব্বজি বচলল, হয়ি পোচর,—চকন্তু শিোমোর মুট্খ্র পোট্ন শচট্য়, এমচন পোচরট্ন। 
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এইবোর কমল মুখ্ িুচলয়ো হোচসল, কচহল, িো হট্ল শচট্য় শদখ্ুন, বলুন পোট্রন 

চকনো। 
 

অব্বজট্ির শচোট্খ্র দৃটষ্ট জ্বচলয়ো উটঠল; কচহল, শিোমোর কথোই সচিয, িোট্ক 

অচবশ্বোস করচন বট্লই িোর ফ্ল দো াঁিোল এই! 
 

দো াঁচিট্য়ট্ছ মোচন, চকন্তু আপনোর িরট্ফ্ সট্ন্দহ করোর সুফ্ল চক পচরমোট্ে হোট্ি 

শপট্লন শসটোও খ্ুট্ল বলুন? এই বচলয়ো শস পুনরোয় একটুখ্োচন হোচসয়ো কোট্জ মন 

চদল। 
 

ইহোর পট্র অব্বজি সংলগ্ন-অসংলগ্ন নোনো কথো চমচনট দে-পট্নর অচবট্চ্ছট্দ 

বচলয়ো শেট্ষ শ্রোে হইয়ো কচহল, কখ্ট্নো হো াঁ, কখ্ট্নো নো। শহাঁয়োচল ছোিো চক িুচম 

কথো বলট্ি জোট্নো নো? 

 

কমল হোট্ির শসলোইটো শসোজো কচরট্ি কচরট্ি কচহল, শমট্য়রো শহাঁয়োচলই 

িোলবোট্স, ওটো স্বিোব। 
 

িো হট্ল শস স্বিোট্বর প্রেংসো করট্ি পোচরট্ন। স্পষ্ট বলট্ি একটু শেট্খ্ো, নইট্ল 

সংসোট্র কোজ চট্ল নো। 
 

আপচনও শহাঁয়োচল বুঝট্ি একটু চেখ্ুন, নইট্ল ও-পট্ের অসুচবট্ধ্ও এমচন হয়। 

এই বচলয়ো শস হোট্ির কোজটো পোট কচরয়ো টুকচরট্ি রোচখ্য়ো বচলল, স্পষ্ট করোর 

শলোি েোট্দর বড্ড শবেী, বক্তো হট্ল িোরো খ্বট্রর কোগট্জ বক্িৃিো ছোপোয়, 

শলখ্ক হট্ল শলট্খ্ চনট্জর গ্রট্ন্থর িূচমকো, আর নোটযকোর হট্ল িোরোই সোট্জ 

চনট্জর নোটট্কর নোয়ক। িোট্ব, অেট্র েো প্রকোে শপট্ল নো, হোি-পো শনট্ি 

িোট্ক বযক্ত করো চোই। িোরো িোলবোসট্ল শে চক কট্র শসইট্ট শুধ্ু জোচনট্ন। চকন্তু 

একটু বসুন, আচম আট্লোটো শজ্বট্ল আচন। এই বচলয়ো শস দ্রুি উটঠয়ো ও-ঘট্র 

চচলয়ো শগল। 

চমচনট পো াঁচ-ছয় পট্র চফ্চরয়ো আচসয়ো শস আট্লোটো শটচবট্লর উপর রোচখ্য়ো নীট্চ 

শমট্ঝট্ি বচসল। 
 

অব্বজি বচলল, বক্তো বো শলখ্ক বো নোটযকোর শকোনটোই আচম নই, সুিরোং, িোট্দর 

হট্য় বকচফ্য়ি চদট্ি পোরব নো, চকন্তু িোরো িোলবোসট্ল চক কট্র জোচন। িোরো 

বেব-চববোট্হর ফ্ব্বন্দ আাঁট্ট নো,—স্পষ্ট পচরচচি রোস্তোয় পো চদট্য় হো াঁট্ট। িোট্দর 
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অবিমমোট্ন অট্নযর খ্োওয়ো-পরোর কষ্ট নো হয়, আশ্রট্য়র জট্নয বোচিওয়োলোর 

েরেোপন্ন নো হট্ি হয়, অসম্মোট্নর আঘোি শেন নো— 

 

কমল মোঝখ্োট্ন থোমোইয়ো চদয়ো কচহল, হট্য়ট্ছ, হট্য়ট্ছ। হোচসয়ো বচলল, অথ মোৎ 

িোরো আগোট্গোিো ইমোরি এমন িয়োনক চনট্রট মজবুি কট্র গট্ি শিোট্ল শে 

মিোর কবর ছোিো িোট্ি জযোে মোনুট্ষর দম শফ্লবোর ফ্ো াঁকটুকু পে মে রোট্খ্ নো। 

িোরো সোধ্ু শলোক। 
 

হঠোৎ িোরপ্রোট্ে অনুট্রোধ্ আচসল, আমরো শিিট্র আসট্ি পোচর? 

 

কণ্ঠস্বর হট্রন্দ্রর। চকন্তু আমরো কোরো? 

 

আসুন, আসুন, বচলয়ো অিযথ মনো কচরট্ি কমল দরজোর কোট্ছ চগয়ো দো াঁিোইল। 
 

হট্রন্দ্র এবং সট্ঙ্গ আর একটট েুবক। হট্রন্দ্র বচলল, সিীেট্ক আমোট্দর আশ্রট্ম 

িুচম একটট চদন মোত্র শদট্খ্চ, িবু আেো কচর িোট্ক শিোলচন? 

 

কমল হোচসমুট্খ্ কচহল, নো। শুধ্ু শসচদন চছল কোপিটো সোদো, আজ হট্য়ট্ছ 

হলট্দ। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, ওটো উচ্চির িূচমট্ি আট্রোহট্ের বোচহযক শঘোষেোমোত্র, আর চকছু 

নো। ও ৺কোেীধ্োম শথট্ক সদয-প্রিযোগি,—ঘণ্টো-দুট্য়র শবেী নয়। ক্লোে, িদুপচর 

ও শিোমোর প্রচি প্রসন্ন নয়; িথোচপ আচম আসচছ শুট্ন ও আট্বগ সংবরে করট্ি 

পোরট্ল নো। ওটো আমোট্দর ব্রহ্মচোরীট্দর মট্নর ঔদোে ম, আর চকছু নো। এই বচলয়ো 

শস ঘট্রর মট্ধ্য উাঁচক মোচরয়ো কচহল, এই শে! আর একটট বনটষ্ঠক ব্রহ্মচোরী 

পূব মোট্হ্ণই সমুপচস্থি। েোক, আর আেকোর শহিু শনই, আমোর আশ্রমটট ি 

িোঙট্চ, চকন্তু আর একটো গব্বজট্য় উঠল বট্ল। এই বচলয়ো শস চিিট্র প্রট্বে 

কচরল এবং, চিিীয় শচৌচকটো সিীেট্ক শদখ্োইয়ো চদয়ো বচলল, বট্সো; এবং চনট্জ 

চগয়ো খ্োট্টর উপর শবে কচরয়ো জো াঁচকয়ো বচসল। কমল দো াঁিোইয়ো, গটৃ্হ িৃিীয় 

আসন নোই শদচখ্য়ো সিীে বচসট্ি চিধ্ো কচরট্িচছল, হট্রন্দ্র বুট্ঝ নোই িোহো নয়, 

িবুও সহোট্সয কচহল, বট্সো শহ সিীে, জোি েোট্ব নো। কোেী-শফ্রি েি উাঁচুট্িই 

উট্ঠ থোট্কো, িোর শচট্য়ও উাঁচু জোয়গো সংসোট্র আট্ছ এ কথোটো িুট্লো নো। 
 

নো, শসজট্নয নয়, বচলয়ো সিীে অপ্রচিি হইয়ো বচসয়ো পচিল। 
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িোহোর মুখ্ শদচখ্য়ো কমল হোচসল, বচলল, শখ্ো াঁচো শদওয়ো আপনোর মুট্খ্ সোট্জ নো 

হট্রনবোবু। আশ্রট্মর প্রচিষ্ঠোিোও আপচন, মহে মহোরোজও আপচন। ওাঁরো 

বট্য়ট্সও শছোট, পোণ্ডোচগচরট্িও খ্োট্টো। ওাঁট্দর কোজ শুধ্ু আপনোর উপট্দে ও 

আট্দে শমট্ন চলো, সুিরোং— 

 

হট্রন্দ্র কচহল, সুিরোংটো সমূ্পে ম অনোবেযক। আশ্রট্মর প্রচিষ্ঠোিো হয়ি আচমই, 

চকন্তু শমোহোে ও মহোরোজ হট্চ্চন দুই বনু্ধ্ সিীে ও রোট্জন। একজট্নর কোজ 

আমোট্ক উপট্দে শদওয়ো এবং অট্নযর কোজ চছল সোধ্যমি আমোট্ক নো-শমট্ন 

চলো। একজট্নর ি পোেো শনই, অনযজন চফ্ট্র এট্লন শঢর শবেী িত্ত্ব সঞ্চয় 

কট্র। িয় হট্চ্চ ওর সট্ঙ্গ সমোন িোট্ল পো শফ্ট্ল চলট্ি হয়ি আর শপট্র উঠট্বো 

নো। এখ্ন িোবনো শকবল ঐ অধ্ ম-অিুক্ত শছট্লর পোল চনট্য়। কোেী-কোঞ্চী ঘুচরট্য় 

শসগুট্লোট্ক ও চফ্চরট্য় এট্নট্চ। 

ইচিমট্ধ্য আচোরচনষ্ঠোর শে শলেমোত্র ি্রুটট ঘট্টচন িো িোট্দর পোট্ন শচট্য়ই 

বুট্ঝচচ; শুধ্ু শেোি এই শে, আর একটুখ্োচন শচট্প িপসযো করোট্ল চফ্ট্র আসোর 

গোচি িোিোটো আমোর আর লোগট্িো নো। 
 

কমল বযথোর সচহি প্রশ্ন কচরল, শছট্লরো বুব্বঝ খ্ুব শরোগো হট্য় শগট্ছ? 

 

হট্রন্দ্র কচহল, শরোগো! আশ্রম-পচরিোষোয় হয়ি িোর চক-একটো নোম আট্ছ—

সিীে জোনট্িও পোট্র, চকন্তু আধ্ুচনক কোট্লর আাঁকো শুক্রোচোট্ে মর িট্পোবট্ন 

কট্চর ছচব শদট্খ্চ? শদখ্চন? িো হট্ল টঠকটট উপলচি করট্ি পোরট্ব নো। 

শদোিোলোয় বোরোন্দোয় দো াঁচিট্য় আমোর ি হঠোৎ মট্ন হট্য়চছল একদল কচ সোর 

শবাঁট্ধ্ বুব্বঝ স্বগ ম শথট্ক আশ্রট্ম এট্স ঢুকট্চ। একটো িরসো শপলোম, আমোট্দর 

আশ্রমটো শিট্ঙ্গ শগট্ল িোরো নো শখ্ট্য় মোরো েোট্ব নো, শদট্ের শকোন একটো কলো-

িবট্ন চগট্য় মট্ডট্লর কোজ চনট্ি পোরট্ব। 
 

কমল কচহল, শলোট্ক বট্ল আপচন আশ্রম িুট্ল চদট্চ্চন, এ চক সচিয? 

 

সচিয। শিোমোর বোকযবোে আমোর সহয হয় নো। সিীট্ের এখ্োট্ন আসোর শসও 

একটো শহিু। ওর ধ্োরেো িুচম আসট্ল িোরিীয় রমেী নও, িোই িোরট্ির চনগূঢ় 

সিয-বস্তুটটট্ক িুচম চচনট্িই পোট্রো নো। শসইটট শিোমোট্ক ও বুব্বঝট্য় চদট্ি চোয়। 

বুঝট্ব চকনো শস িুচমই জোট্নো; চকন্তু ওট্ক আশ্বোস চদট্য়চছ শে, আচম েোই কচর নো 

শকন ওট্দর িয় শনই। কোরে, চিুচব মধ্ আশ্রট্মর শকোন্ আশ্রমটট অব্বজিকুমোর 

চনট্জ গ্রহে করট্বন সটঠক সংবোদ নো শপট্লও, পরম্পরোয় এ খ্বরটুকু পোওয়ো 
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শগট্ছ শে, চিচন বহু অথ মবযট্য় এমন দে-চবেটো আশ্রম নোনো স্থোট্ন খ্ুট্ল শদট্বন। 

ওাঁর অথ মও আট্ছ, শদবোর সোমথ মযও আট্ছ। িোর একটোর নোয়কত্ব সিীট্ের 

জটুট্বই। 
 

কমল মুখ্ টটচপয়ো হোচসয়ো কচহল, দোনেীলিোর মি দুষৃ্কচি চোপো শদবোর এমন 

আচ্ছোদন আর শনই। চকন্তু িোরট্ির সিয-বস্তুটট আমোট্ক বুব্বঝট্য় চদট্য় 

সিীেবোবুর লোি চক হট্ব? আশ্রম িুট্ল চদট্িও আচম হট্রনবোবুট্ক বচলচন, 

টোকোর শজোট্র িোরিবষ মময় আশ্রম খ্ুলট্িও আচম অব্বজিবোবুট্ক চনট্ষধ্ করব 

নো। আমোর আপচে শুধ্ু ঐটটট্ক সিয বট্ল শমট্ন শনওয়োর। িোট্ি কোর চক েচি? 

 

সিীে চবনীিকট্ণ্ঠ বচলল, েচির পচরমোে বোইট্র শদখ্ো েোট্ব নো। চকন্তু িট্কমর 

জট্নয নয়, চেেোথী চহট্সট্ব শগোটো কট্য়ক প্রশ্ন েচদ কচর িোর চক উের পোট্বো 

নো? 

 

চকন্তু আজ আচম বি শ্রোে সিীেবোবু। 
 

সিীে এ আপচে কোট্ন িুচলল নো, বচলল, হশরনদো এইমোত্র িোমোেো কট্র বলট্লন 

আচম কোেী-শফ্রি, েি উাঁচুট্িই উট্ঠ থোচক, িোর শচট্য়ও উাঁচু জোয়গো সংসোট্র 

আট্ছ। শস এই ঘর। আচম জোচন, আপনোর প্রচি ওাঁর শ্রদ্ধোর অবচধ্ শনই,—আশ্রম 

িোঙ্গট্ল েচি হট্ব নো। চকন্তু আপনোর কথোয় ওাঁর মন েচদ িোট্ঙ্গ শস শলোকসোন 

পূে ম হওয়ো কটঠন। 
 

কমল চুপ কচরয়ো রচহল। সিীে বচলট্ি লোচগল, রোট্জনট্ক আপচন িোল কট্রই 

জোট্নন, শস আমোর বনু্ধ্। মূল চবষট্য় মট্ির চমল নো থোকট্ল আমোট্দর বনু্ধ্ত্ব 

হট্ি পোরি নো। িোর মি িোরট্ির সব মোঙ্গীে মুব্বক্তর মট্ধ্য চদট্য় স্বজোচির পরম 

কলযোে আমোরও কোময। এরই আেোয় শছট্লট্দর সঙ্ঘবদ্ধ কট্র আমরো গট্ি 

িুলট্ি চোই। নইট্ল মৃিুযর পট্র কল্প-কোল ববকুণ্ঠবোট্সর শলোি আমোট্দর শনই। 

চকন্তু চনয়ট্মর কট্ঠোর বন্ধ্ন ছোিো ি কখ্ট্নো সঙ্ঘ সৃটষ্ট হয় নো। আর শুধ্ু 

শছট্লরোই ি নয়, শস বন্ধ্ন আমরো চনট্জরোও শে গ্রহে কট্রচচ। কষ্ট ওখ্োট্ন 

আট্ছ,—থোকট্বই ি। বহু শ্রম কট্র বৃহৎ বস্তু লোি করোর স্থোনট্কই ি আশ্রম 

বট্ল। িোট্ি উপহোট্সর ি চকছু শনই। 

জবোব নো পোইয়ো সিীে বচলট্ি লোচগল, হট্রনদোর আশ্রম েোই শহোক নো শকন, শস 

সম্বট্ন্ধ্ আচম আট্লোচনো করব নো, কোরে, শসটো বযব্বক্তগি হট্য় পিোর িয় আট্ছ। 

চকন্তু িোরিীয় আশ্রট্মর মট্ধ্য শে িোরট্ির অিীট্ির প্রচিই চনষ্ঠো ও পরম শ্রদ্ধো 
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আট্ছ এ ি অস্বীকোর করো েোয় নো। িযোগ, ব্রহ্মচে ম, সংেম এ-সকল েব্বক্তহীন 

অেট্মর ধ্ম ম নয়; জোচিগঠট্নর প্রোে ও উপোদোন শসচদন এর মট্ধ্যই চনচহি চছল, 

আজ এ েুট্গও শস উপোদোন অবট্হলোর সোমগ্রী নয়। মরট্েোিুখ্ িোরিট্ক শুধ্ু 

শকবল এই পট্থই আবোর বো াঁচচট্য় শিোলো েোয়। আশ্রট্মর আচোর ও অনুষ্ঠোট্নর 

মট্ধ্য চদট্য় আমরো এই চবশ্বোস, এই শ্রদ্ধোট্কই জোচগট্য় রোখ্ট্ি চোই। একচদন মি-

মুখ্চরি, শহোমোচগ্ন-প্রজ্বচলি, িপসযো-কট্ঠোর িোরট্ির এই আশ্রমই জোচি-

জীবট্নর একটো শমৌচলক কলযোে সফ্ল করবোর উট্দ্দট্েযই উদ্িূি হট্য়চছল; শস 

প্রট্য়োজন আজও শে চবলুপ্ত হট্য় েোয়চন, এ সিয শকোন্ মূখ্ ম অস্বীকোর করট্ি 

পোট্র? 

 

সিীট্ের বক্িৃিোয় আেচরকিোর একটো শজোর চছল। কথোগুচল িোল এবং 

চনরের বচলয়ো বচলয়ো একপ্রকোর মুখ্স্থ হইয়ো চগয়োচছল। শেট্ষর চদট্ক িোহোর 

মৃদু-কণ্ঠ সট্িজ ও উদ্দীপনোয় কোট্লো-মুখ্ শবগুট্ন হইয়ো উটঠল। শসইচদট্ক 

চনঃেে ও চনষ্পলক-চট্ে চোচহয়ো সুপচবত্র িোবোট্বট্গ অব্বজট্ির আপোদমস্তক 

শরোমোব্বঞ্চি হইয়ো উটঠল, এবং হট্রন্দ্র িোহোর আশ্রট্মর চবরুট্দ্ধ ইচিপূট্ব ম েি 

শমৌচখ্ক আস্ফোলনই কচরয়ো থোক, আশ্রট্মর চবগি শগৌরট্বর চববরট্ে চবশ্বোস ও 

অচবশ্বোট্সর মোঝখ্োট্ন শস ঝট্ির শবট্গ শদোল খ্োইট্ি লোচগল। িোহোরই মুট্খ্র 

প্রচি সিীে িীক্ষ্ণদৃটষ্ট রোচখ্য়ো বচলল, হট্রনদো, আমরো মট্রচছ, চকন্তু এই 

আশ্রট্মর মট্ধ্য চদট্য়ই শে আমোট্দর নবজি-লোট্ির চবজ্ঞোন আট্ছ, এ সিয 

িুলট্ি েোট্চ্ছন আপচন শকোন্ েুব্বক্তট্ি? আপচন িোঙ্গট্ি চোট্চ্চন, চকন্তু িোঙ্গোটোই 

চক বি? গট্ি শিোলো চক িোর শচট্য় শঢর শবেী বি নয়? আপচনই বলুন! 
 

কমট্লর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, জীবট্ন ক’টো আশ্রম আপচন 

চনট্জর শচোট্খ্ শদট্খ্ট্ছন? ক’টোর সট্ঙ্গ আপনোর েথোথ ম চনগূঢ় পচরচয় আট্ছ? 

 

কটঠন প্রশ্ন। কমল বচলল, বোস্তচবক একটোও শদচখ্চন এবং আপনোট্দরটো ছোিো 

শকোনটোর সট্ঙ্গ শকোন পচরচয়ই শনই। 
 

িট্ব? 

 

কমল হোচসমুট্খ্ কচহল, শচোট্খ্ চক সমস্তই শদখ্ো েোয়? আপনোট্দর আশ্রট্ম শ্রম 

করোটোই শচোট্খ্ শদট্খ্ এলোম, চকন্তু বৃহৎ বস্তু লোট্ির বযোপোরটো শে আিোট্লই রট্য় 

শগল। 
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সিীে কচহল, আপচন আবোর উপহোস করট্চন। 
 

িোহোর েুি মুট্খ্র শচহোরোটো শদচখ্য়ো হট্রন্দ্র চস্নগ্ধস্বট্র বচলল, নো নো সিীে, 

উপহোস নয়, উচন রহসয করট্চন মোত্র। ওটো ওাঁর স্বিোব। 
 

সিীে কচহল, স্বিোব! স্বিোব বলট্লই ি বকচফ্য়ি হয় নো হট্রনদো। িোরট্ির 

অিীি চদট্নর েো চনিয-পূজনীয়, চনিয-আচরেীয় বযোপোর িোট্কই অবমোননো, 

িোট্কই অশ্রদ্ধো শদখ্োন হয়। এট্ক ি উট্পেো করো চট্ল নো। 
 

হট্রন্দ্র কমলট্ক শদখ্োইয়ো কচহল, এ চবিকম ওাঁর সট্ঙ্গ বহুবোর হট্য় শগট্ছ। উচন 

বট্লন, অিীট্ির শকোন দোয় শনই। বস্তু অিীি হয় কোট্লর ধ্ট্ম ম, চকন্তু িোট্ক িোল 

হট্ি হয় চনট্জর গুট্ে। শুধ্ু মোত্র প্রোচীন বট্লই শস পূজয হট্য় ওট্ঠ নো। শে বব মর 

জোি একচদন িোর বুট্িো বোপ-মোট্ক জযোে পুাঁট্ি শফ্লট্িো, আজও েচদ শসই 

প্রোচীন অনুষ্ঠোট্নর শদোহোই চদট্য় শস কিমবয চনট্দমে করট্ি চোয় িোট্ক ি শঠকোন 

েোয় নো সিীে। 

সিীে ক্রুদ্ধ উচ্চকট্ণ্ঠ বচলয়ো উটঠল, প্রোচীন িোরিীট্য়র সট্ঙ্গ ি বব মট্রর িুলনো 

হয় নো হট্রনদো! 
 

হট্রন্দ্র বচলল, শস আচম জোচন। চকন্তু ওটো েুব্বক্ত নয় সিীে, ওটো গলোর শজোট্রর 

বযোপোর। 
 

সিীে অচধ্কির উট্েব্বজি হইয়ো কচহল, আপনোট্কও শে একচদন নোব্বস্তকিোর 

ফ্ো াঁট্দ পিট্ি হট্ব এ আমরো িোচবচন হট্রনদো। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, িুচম জোন আচম নোব্বস্তক নই। চকন্তু গোল চদট্য় শুধ্ু অপমোন করোই 

েোয় সিীে, মট্ির প্রচিষ্ঠো করো েোয় নো। েক্ত কথোই সংসোট্র সবট্চট্য় দুব মল। 
 

সিীে লজ্জো পোইল। শহাঁট হইয়ো হোি চদয়ো িোহোর পো ছুাঁইয়ো মোথোয় শঠকোইয়ো 

কচহল, অপমোন কচরচন হট্রনদো। আপচন ি জোট্নন, আপনোট্ক কি িব্বক্ত কচর 

আমরো; চকন্তু কষ্ট পোই েখ্ন শুচন িোরট্ির েোশ্বি িপসযোট্কও আপচন 

অচবশ্বোস কট্রন। একচদন শে উপোদোন শে সোধ্নো চদট্য় িো াঁরো এই িোরট্ির চবরোট 

জোচি, চবরোট সিযিো গট্ি িুট্লচছট্লন, শস সিয কখ্ট্নো চবলুপ্ত হয়চন। আচম 

শসোনোর অেট্র স্পষ্ট শদখ্ট্ি পোই, শসই িোরট্ির মজ্জোগি ধ্ম ম,—শসই 
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আমোট্দর আপন ব্বজচনস। শসই ধ্বংট্সোিুখ্ চবরোট জোিটোট্ক আবোর শসই 

উপোদোন চদট্য়ই বো াঁচচট্য় শিোলো েোয় হট্রনদো, আর শকোন পথ শনই। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, নো-ও শেট্ি পোট্র সিীে। ও শিোমোর চবশ্বোস, এবং িোর দোম শুধ্ু 

শিোমোর চনট্জর কোট্ছ। একচদন টঠক এই-রকম কথোর উেট্রই কমল 

বট্লচছট্লন, জগট্ির আচদম েুট্গ একচদন চবরোট অচস্থ, চবরোট শদহ, চবরোট েুধ্ো 

চদট্য় চবরোট জীব সৃটষ্ট হট্য়চছল; িোই চনট্য় শস পৃচথবী জয় কট্র শবচিট্য়চছল—

শসচদন শসই চছল িোর সিয উপোদোন। চকন্তু আর একচদন শসই শদহ, শসই েুধ্োই 

এট্ন চদট্ল িোট্ক মৃিুয। একচদট্নর সিয উপোদোন আর একচদট্নর চমট্থয 

উপোদোন হট্য় িোট্র চনব্বিহ্ন কট্র সংসোট্র মুট্ছ চদট্ল। এিটুকু চিধ্ো করট্ল নো। 

শসই অচস্থ আজ পোথট্র রূপোেচরি, প্রত্নিোব্বত্ত্বট্কর গট্বষেোর বস্তু। 
 

সিীে হঠোৎ জবোব খ্ুাঁব্বজয়ো নো পোইয়ো বচলল, িট্ব চক আমোট্দর পূব ম-

চপিোমহট্দর আদে ম ভ্রোে? িো াঁট্দর িত্ত্ব-চনরূপট্ে সিয চছল নো? 

 

হট্রন্দ্র বচলল, শসচদন চছল হয়ি, চকন্তু আজ নো থোকোয় বোধ্ো শনই। শসচদট্নর 

স্বট্গ মর পথ আজ েচদ েট্মর দচেে শদোট্র এট্ন হোব্বজর কট্র শদয়, মুখ্ িোর 

করবোর শহিু পোইট্ন সিীে। 
 

সিীে গূঢ় শক্রোধ্ প্রোেপট্ে দমন কচরয়ো কচহল, হট্রনদো, এ-সব শুধ্ু আপনোট্দর 

আধ্ুচনক চেেোর ফ্ল; আর চকছু নয়। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, অসম্ভব নয়। চকন্তু আধ্ুচনক চেেো েচদ আধ্ুচনক কোট্লর 

কলযোট্ের পথ শদখ্োট্ি পোট্র, আচম লজ্জোর কোরে শদচখ্ট্ন সিীে। 
 

সিীে বহুেে চনব মোক স্তিিোট্ব বচসয়ো পট্র ধ্ীট্র ধ্ীট্র কচহল, লজ্জোর, সহস্র 

লজ্জোর কোরে চকন্তু আচম শদচখ্ হট্রনদো। িোরট্ির জ্ঞোন, িোরট্ির প্রোচীন িত্ত্ব 

এই িোরট্িরই চবট্েষত্ব এবং প্রোে। শসই িোব, শসই িত্ত্ব চবসজমন চদট্য় শদেট্ক 

েচদ স্বোধ্ীনিো অজমন করট্ি হয়, িট্ব শস স্বোধ্ীনিোয় িোরট্ির ি জয় হট্ব নো, 

জয় হট্ব শুধ্ু পোিোি্ে নীচি ও পোিোিয সিযিোর। শস পরোজট্য়র নোমোের। 

িোর শচট্য় মৃিুয িোল। 

িোহোর শবদনো আেচরক। শসই বযথোর পচরমোে অনুিব কচরয়ো হট্রন্দ্র শমৌন হইয়ো 

রচহল, চকন্তু জবোব চদল এবোর কমল। মুট্খ্ সুপচরচচি পচরহোট্সর চচহ্নমোত্র নোই, 

কণ্ঠস্বর সংেি, েোে ও মৃদু; বচলল, সিীেবোবু, চনট্জর জীবট্ন শেমন চনট্জট্ক 
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চবসজমন চদট্য়ট্ছন, সংস্কোট্রর চদক চদট্য়ও েচদ িোট্ক এমচন পচরিযোগ করট্ি 

পোরট্িন, এ কথো উপলচি করো আজ কটঠন হট্িো নো শে িোট্বর জট্নয, 

চবট্েষট্ত্বর জট্নয মোনুষ নয়, মোনুট্ষর জট্নযই িোর সমোদর, মোনুট্ষর জট্নযই 

িোর দোম? মোনুষই েচদ িচলট্য় েোয়, চক হট্ব িোর িট্ত্ত্বর মচহমো প্রচিষ্ঠোয়? নোই 

বো হট্লো িোরট্ির মট্ির জয়, মোনুট্ষর জয় ি হট্ব! িখ্ন মুব্বক্ত শপট্য় এিগুচল 

নর-নোরী ধ্নয হট্য় েোট্ব। শচট্য় শদখ্ুন ি নবীন িুকীর চদট্ক। েিচদন শস িোর 

প্রোচীন রীচি-নীচি, আচোর-অনুষ্ঠোন, পুরুষ-পরম্পরোগি পুরোট্নো পথটোট্কই 

সিয শজট্ন আাঁকট্ি ধ্ট্র চছল, িিচদনই িোর হট্য়ট্চ বোরংবোর পরোজয়। আজ 

চবেট্বর মট্ধ্য চদট্য় শস সিযট্ক শপট্য়ট্ছ,—িোর সমস্ত আবজমনো শিট্স শগট্ছ; 

আজ িোট্ক উপহোস কট্র সোধ্য কোর? অথচ, শসই প্রোচীন মি ও পথই একচদন 

চদট্য়চছল িোট্র চবজয়, চদট্য়চছল ঐশ্বে ম, কলযোে, চদট্য়চছল মনুষযত্ব। শিট্বচছল, 

শসই বুব্বঝ চচরেন সিয। শিট্বচছল, িোট্কই প্রোেপট্ে আাঁকট্ি ধ্ট্র চবগি শগৌরব 

আবোর চফ্চরট্য় আনট্ি পোরট্ব। মট্নও কট্রচন িোরও চববিমন আট্ছ। আজ শসই 

শমোহ শগল মট্র, চকন্তু ওট্দর মোনুষগুট্লো উঠট্লো শবাঁট্চ। এমন দৃষ্টোে আরও 

আট্ছ, আরও হট্ব। সিীেবোবু, আত্মচবশ্বোস এবং আত্ম-অহকোর এক বস্তু নয়। 
 

সিীে বচলল, জোচন। চকন্তু পব্বিট্মর শলোট্করোই শে মোনুট্ষর প্রট্শ্নর শেষ জবোব 

চদট্য়ট্ছ—এও ি নো হট্ি পোট্র? িোট্দর সিযিোও একচদন ধ্বংস হট্য় েোট্ব, এও 

ি সম্ভব? 

 

কমল মোথো নোচিয়ো কচহল, হো াঁ সম্ভব। আমোর চবশ্বোস হট্বও। 
 

িট্ব? 

 

কমল বচলল, িোট্ি চধ্ক্কোর শদবোর চকছু শনই। সিীেবোবু, মন্দ ি িোলর েি্রু 

নয়, িোলর েি্রু িোর শচট্য় শে আরও িোল,—শস। এইখ্োট্নই িোরট্ির িয়। 

এবং, শসই আরও িোল শেচদন উপচস্থি হট্য় প্রট্শ্নর জবোব চোইট্ব শসচদন িোরই 

হোট্ি রোজদণ্ড িুট্ল চদট্য় ওট্ক সট্র শেট্ি হট্ব। একচদন েক, হনূ, িোিোট্রর 

দল িোরিবষ ম গোট্য়র শজোট্র জয় কট্রচছল, চকন্তু এর সিযিোট্ক বো াঁধ্ট্ি পোট্রচন, 

িোরো আপচন বো াঁধ্ো পট্িচছল। এর কোরে চক জোট্নন? আসল কোরে িোরো 

চনট্জরোই চছল শছোট। চকন্তু শমোগল-পোঠোট্নর পরীেো বোকী রট্য় শগল, ফ্রোসী-

ইংট্রজ এট্স পিল বট্ল। শস চময়োদ আজও বোট্জয়োপ্ত হয়চন। িোরট্ির কোট্ছ 

এর জবোব একচদন িোট্দর চদট্িই হট্ব। শস প্রশ্ন থোক, চকন্তু পব্বিট্মর জ্ঞোন-
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চবজ্ঞোন-সিযিোর কোট্ছ িোরিবষ ম আজ েচদ ধ্রো শদয়, দট্ম্ভ আঘোি লোগট্ব, 

চকন্তু িোর কলযোট্ে ঘো পিট্ব নো, আচম চনিয় বলট্ি পোচর। 

সিীে সট্বট্গ মোথো নোচিয়ো কচহল, নো, নো, নো। েোট্দর আস্থো শনই, শ্রদ্ধো শনই, 

চবশ্বোট্সর চিচে েোট্দর বোচলর ওপর, িোট্দর কোট্ছ এমচন কট্র বলট্ি থোকট্লই 

হট্ব সব মনোে। এই বচলয়ো হট্রন্দ্রর প্রচি কটোট্ে চোচহয়ো কচহল, টঠক এইিোট্বই 

একচদন বোঙলোয়—শস শবেীচদন নয়,চবট্দট্ের চবজ্ঞোন, চবট্দট্ের দে মন, 

চবট্দট্ের সিযিোট্ক মস্ত মট্ন কট্র সিযভ্রষ্ট, আদে মভ্রষ্ট জন- কট্য়ক অসমূ্পে ম 

চেেোর চবজোিীয় স্পধ্ মোয় স্বট্দট্ের েো-চকছু আপনো িোট্ক িুচ্ছ কট্র চদট্য় 

শদট্ের মনট্ক চবচেপ্ত, কদোচোরী কট্র িুট্লচছল। চকন্তু এিবি অকলযোে 

চবধ্োিোর সইল নো। প্রচিব্বক্রয়োয় চবট্বক চফ্ট্র এট্লো। িুল ধ্রো পিল। শসই চবষম 

দুচদমট্ন মনস্বী েো াঁরো স্বজোচির শকন্দ্রচবমুখ্ উদ্ভ্রোে চচেট্ক স্ব-গটৃ্হর পোট্ন আবোর 

চফ্চরট্য় চনট্য় এট্লন, িো াঁরো শুধ্ু শদট্ের নয়, সমস্ত িোরট্ির নমসয। এই বচলয়ো 

শস দ ুহোি শজোি কচরয়ো মোথোয় শঠকোইল। 
 

কথোটো শে সিয িোহো সবোই জোট্ন। সুিরোং হট্রন্দ্র-অব্বজি উিট্য়ই িোহোট্ক 

অনুসরে কচরয়ো নমসযট্দর উট্দ্দট্ে েখ্ন নমস্কোর জোনোইল িোহোট্ি চবস্মট্য়র 

চকছুই চছল নো। অব্বজি মৃদুকট্ে বচলল, নইট্ল খ্ুব শবেী শলোট্ক হয়ি শস সময় 

ক্রীিোন হট্য় শেট্িো। শুধ্ু িো াঁট্দর জট্নযই শসটো হট্ি পোট্র চন। কথোটো বচলয়োই 

শস কমট্লর মুট্খ্র পোট্ন চোচহয়ো শদচখ্ল শচোট্খ্ িোহোর অনুট্মোদন নোই, আট্ছ 

শুধ্ু চিরস্কোর। অথচ, চুপ কচরয়োই আট্ছ। হয়ি, জবোব চদবোর ইচ্ছোও চছল নো। 

অব্বজিট্ক শস চচচনি,—চকন্তু হট্রন্দ্রও েখ্ন ইহোরই অস্ফু্ট প্রচিধ্বচন কচরল 

িখ্ন িোহোর অনচিকোলপূট্ব মর কথোগুলোর সচহি এই সসট্কোচ জচিমো এমচন 

চবসদৃে শুনোইল শে, শস নীরট্ব থোচকট্ি পোচরল নো। কচহল, হট্রনবোবু, এক-

ধ্রট্নর শলোক আট্ছ িোরো িূি মোট্ন নো, চকন্তু িূট্ির িয় কট্র। এট্কই বট্ল 

িোট্বর ঘট্র চুচর! এমন অনযোয় আর চকছু হট্িই পোট্র নো। এট্দট্ে আশ্রট্মর 

জট্নয টোকোর অিোব হট্ব নো, শছট্লর দুচিমেও ঘটট্ব নো; অিএব, সিীেবোবুর 

চট্ল েোট্ব, চকন্তু ওাঁট্ক পচরিযোগ করোর চমথযোচোর আপনোট্ক চচরচদন দুঃখ্ শদট্ব। 
 

একটু থোচময়ো কচহল, আমোর বোবো চছট্লন ক্রীিোন, চকন্তু আচম শে চক, শস শখ্ো াঁজ 

চিচনও কট্রন চন, আচমও কচরচন। িো াঁর প্রট্য়োজন চছল নো, আমোর মট্ন চছল নো 

। কোমনো কচর, ধ্ম মট্ক শেন আমরে এমচন িুট্লই থোকট্ি পোচর, চকন্তু উচৃ্ছঙ্খল 

অনোচোরী বট্ল এইমোত্র েোট্দর গঞ্জনো চদট্লন, এবং নমসয বট্ল েো াঁট্দর নমস্কোর 
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করট্লন, সব মনোট্ের পোল্লোয় কোর দোন িোরী, এ প্রট্শ্নর জবোব একচদন শলোট্ক 

চোইট্ি িুলট্ব নো। 
 

সিীট্ের গোট্য় শক শেন চোবুট্কর ঘো মোচরল। িীব্র শবদনোয় অকস্মোৎ উটঠয়ো 

দো াঁিোইয়ো ব্বজজ্ঞোসো কচরল, আপচন জোট্নন এাঁট্দর নোম? কখ্ট্নো শুট্নট্ছন কোট্রো 

কোট্ছ? 

 

কমল ঘোি নোচিয়ো বচলল, নো। 
 

িো হট্ল শসইট্ট আট্গ শজট্ন চনন। 
 

কমল হোচসয়ো কচহল, আচ্ছো। চকন্তু নোট্মর শমোহ আমোর শনই। নোম জোনোটোট্কই 

জোনোর শেষ বট্ল আচম িোবট্ি পোচরট্ন। 
 

প্রিুযেট্র সিীে দুই চট্ে শুধ্ু অবজ্ঞো ও ঘৃেো বষ মে কচরয়ো ত্বচরিপট্দ ঘর হইট্ি 

বোচহর হইয়ো শগল। 

শস শে রোগ কচরয়ো শগট্ছ িোহো চনঃসট্ন্দহ। এই অপ্রীচিকর বযোপোরটোট্ক কথব্বঞ্চৎ 

লঘু কচরবোর মোনট্স হট্রন্দ্র হোচসর িোন কচরয়ো খ্োচনক পট্র বচলল, কমট্লর 

আকৃচিটো প্রোট্চযর, চকন্তু প্রকৃচিটো প্রিীট্চযর। একটো পট্ি শচোট্খ্, চকন্তু অপরটো 

থোট্ক সমূ্পে ম আিোট্ল। এইখ্োট্ন হয় মোনুট্ষর িুল। ওাঁর পচরট্বেন করো খ্োবোর 

শগলো েোয়, চকন্তু হজম করট্ি শগোল বোট্ধ্। শপট্টর বব্বত্রে নোিীট্ি শেন শমোচি 

ধ্ট্র। আমোট্দর প্রোচীন শকোন-চকছুর প্রচি ওর নো আট্ছ চবশ্বোস, নো আট্ছ দরদ। 

অট্কট্জো বট্ল বোচিল কট্র চদট্ি ওর বযথো শনই। চকন্তু সূক্ষ্ম চনব্বক্ত হোট্ি শপট্লই 

শে সূক্ষ্ম ওজন করো েোয় নো—এ কথোটো ও বুঝট্িই পোট্র নো। 
 

কমল কচহল, পোচর, শুধ্ু দোম শনবোর শবলোট্িই একটোর বদট্ল অনযটো চনট্ি 

পোচরট্ন। আমোর আপচে ঐখ্োট্ন। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, আশ্রমটো িুট্ল শদট্বো আচম চস্থর কট্রচচ। ও চেেোয় মোনুষ হট্য় 

শছট্লরো শদট্ের মুব্বক্ত—পরম কলযোেট্ক চফ্চরট্য় আনট্ি পোরট্ব, আমোর সট্ন্দহ 

জট্িট্চ। চকন্তু, দীন-হীন ঘট্রর শে-সব শছট্লট্ক সিীে ঘরছোিো কট্র এট্নট্ছ 

িোট্দর চদট্য় শে চক করব আচম িোই শিট্ব পোইট্ন। সিীট্ের হোট্ি িুট্ল চদট্িও 

ি িোট্দর পোরব নো। 
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কমল কচহল, শপট্রও কোজ শনই। চকন্তু এট্দর চনট্য় অসোধ্োরে অট্লৌচকক চকছু 

একটো কট্র িুলট্িও চোইট্বন নো। দীন-দুঃখ্ীর ঘট্রর শছট্ল সকল শদট্েই আট্ছ; 

িোরো শেমন কট্র িোট্দর বি কট্র শিোট্ল, শিমচন কট্রই এট্দর মোনুষ কট্র 

িুলুন। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, ঐখ্োট্ন এখ্ট্নো চনঃসংেয় হট্ি পোচরচন কমল। মোস্টোর-পব্বণ্ডি 

লোচগট্য় িোট্দর শলখ্োপিো শেখ্োট্ি হয়ি পোরব, চকন্তু শে সংেম ও িযোট্গর চেেো 

িোট্দর আরম্ভ হট্য়চছল িোর শথট্ক চবব্বচ্ছন্ন কট্র ওট্দর মোনুষ করো েোট্ব চকনো, 

শসই আমোর িয়। 
 

কমল বচলল, হট্রনবোবু, সকল ব্বজচনসট্কই অমন একোে কট্র আপনোরো 

িোট্বন বট্লই শকোন প্রট্শ্নর আর শসোজো জবোবটো পোন নো। সট্ন্দহ আট্স, হয় 

ওরো শদবিো গট্ি উঠট্ব, নো হয়, এট্কবোট্র উচৃ্ছঙ্খল পশু হট্য় দো াঁিোট্ব। জগট্ির 

সহজ, সরল, স্বোিোচবক শ্রী আর শচোট্খ্র সোমট্ন থোট্ক নো। পরোয়ে মনগিো 

অনযোট্য়র শবোট্ধ্র িোরো সমস্ত মনট্ক েকোয় ত্রস্ত মচলন কট্র রোট্খ্ন। শসচদন 

আশ্রট্ম েো শদট্খ্ এট্সচচ শস চক সংেম ও িযোট্গর চেেো? ওরো শপট্য়ট্ছ চক? 

শপট্য়ট্ছ অপট্রর শদওয়ো দুঃট্খ্র শবোঝো, শপট্য়ট্ছ অনচধ্কোর, শপট্য়ট্ছ 

প্রবব্বঞ্চট্ির েুধ্ো। চীনোট্দর শদট্ে জি শথট্ক শমট্য়ট্দর পো শছোট করো হয়। 

পুরুট্ষরোও িোট্ক বট্ল সুন্দর,—শস আমোয় সয়, চকন্তু শমট্য়ট্দর শসই চনট্জট্দর 

পঙু্গ, চবকৃি পোট্য়র শসৌন্দট্ে ম েখ্ন চনট্জরোই শমোচহি হয়, িখ্ন আেো করোর 

চকছু থোট্ক নো। আপনোট্দর চনট্জট্দর কৃচিট্ত্ব মগ্ন হট্য় রইট্লন, আচম 

ব্বজট্জ্ঞসো করলোম, বোবোরো শকমন আছ বল ি? শছট্লরো একবোট্কয বলট্ল, খ্ুব 

সুট্খ্ আচছ। একবোর িোবট্লও নো। িোবোটোও িোট্দর শেষ হট্য় শগট্ছ,—এমচন 

েোসন। নীচলমোচদচদ আমোর পোট্ন শচট্য় শবোধ্ কচর উের চোইট্লন, চকন্তু বুক 

চোপট্ি কো াঁদো চিন্ন আচম আর এ কথোর জবোব খ্ুাঁট্জ শপলোম নো। মট্ন মট্ন 

িোবলোম, িচবষযট্ি এরোই আনট্ব শদট্ের স্বোধ্ীনিো চফ্চরট্য়। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, শছট্লট্দর কথো েোক, চকন্তু রোট্জন, সিীে এরো ি েুবক? এরোও 

ি সব মিযোগী? 

কমল বচলল, রোট্জনট্ক আপনোরো শচট্নন নো, সুিরোং শসও েোক। চকন্তু ববরোগয 

শেৌবনট্কই ি শবেী শপট্য় বট্স। ও শেখ্োট্ন েব্বক্ত, শসখ্োট্ন চবরুদ্ধ-েব্বক্ত ছোিো 

িোট্ক বে করট্ব শক? 
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হট্রন্দ্র বচলল, রোগ কট্রো নো কমল, চকন্তু শিোমোর রট্ক্ত ি ববরোগয শনই। শিোমোর 

বোবো য়ুট্রোচপয়োন, িো াঁর হোট্িই শিোমোর চেশু-জীবন গট্ি উট্ঠট্চ। মো এট্দট্ের, 

চকন্তু িো াঁর কথো নো শিোলোই িোল। শদট্হর রূপ ছোিো শবোধ্ হয় শসচদক শথট্ক চকছুই 

পোওচন। িোই, পব্বিট্মর চেেোয় শিোগটোট্কই জীবট্নর সবট্চট্য় বি বট্ল 

শজট্নচ। 
 

কমল কচহল, রোগ কচরচন হট্রনবোবু। চকন্তু এমন কথো আপচন বলট্বন নো । 

শকবলমোত্র শিোগটোট্কই জীবট্নর বি কট্র চনট্য় শকোন জোি কখ্ট্নো বি হট্য় 

উঠট্ি পোট্র নো। মুসলমোট্নরো েখ্ন এই িুল করট্ল িখ্ন িোট্দর িযোগও শগট্লো, 

শিোগও ছুটট্লো। এই িুল করট্ল ওরোও মরট্ব।পব্বিম ি আর জগৎ-ছোিো নয়, 

শস চবধ্োন উট্পেো কট্র কোরও বো াঁচবোর শজো শনই। এই বচলয়ো শস একমুহিূ ম শমৌন 

থোচকয়ো কচহল, িখ্ন চকন্তু মুচট্ক শহট্স আপনোরোও বলবোর চদন পোট্বন,—

শকমন! বট্লচছলোম ি! চদন-কট্য়ট্কর নোচন-শকো াঁদন ওট্দর শে ফু্রুট্ব শস 

আমরো জোনিোম। চকন্তু শচট্য় শদট্খ্ো, আমরো আগোট্গোিো টটট্ক আচছ। বচলট্ি 

বচলট্ি সুচবমলহোট্সয িোহোর সমস্ত মুখ্ চবকচেি হইয়ো উটঠল। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, শসচদনই শেন আট্স। 
 

কমল কচহল, অমন কথো বলট্ি শনই হট্রনবোবু। অিবি জোি েচদ মোথো নীচু 

কট্র পট্ি, িোর ধ্ূট্লোয় জগট্ির অট্নক আট্লোই ম্লোন হট্য় েোট্ব। মোনুট্ষর শসটো 

দুচদমন। 
 

হট্রন্দ্র উটঠয়ো দো াঁিোইল। বচলল, িোর এখ্ট্নো শদচর আট্ছ, চকন্তু চনট্জর দুচদমট্নর 

আিোস পোব্বচ্চ। অট্নক আট্লোই চনব-চনব হট্য় আসট্চ। চপিোর কোট্ছ শনবোট্নোর 

শকৌেলটোই শজট্নচছট্ল কমল, জ্বোলোবোর চবট্দয শেট্খ্োচন। আচ্ছো, চললোম। 

অব্বজিবোবুর চক চবলম্ব আট্ছ? 

 

অব্বজি উটঠ-উটঠ কচরল, চকন্তু উটঠল নো। 
 

কমল বচলল, হট্রনবোবু, আট্লো পট্থর ওপর নো পট্ি শচোট্খ্র ওপর পিট্ল 

খ্োনোয় পিট্ি হয়। শস আট্লো শে শনিোয় িোট্ক বনু্ধ্ বট্ল জোনট্বন। 
 

হট্রন্দ্র চনশ্বোস শফ্চলল, কচহল, অট্নক সমট্য় মট্ন হয়, শিোমোর সট্ঙ্গ পচরচয় 

কুেট্ে হট্য়চছল। শস প্রিযট্য়র শজোর আমোর আর শনই, িবু বলট্ি পোচর, েি 
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চবট্দয, বুব্বদ্ধ, জ্ঞোন ও পুরুষকোট্রর শজৌলুস ওরো শদখ্োক, িোরট্ির কোট্জ শস-

সমস্তই অচকব্বঞ্চৎকর। 
 

কমল বচলল, এ শেন ক্লোট্স প্রট্মোেন নো-পোওয়ো শছট্লর এম.এ.পোস করোট্ক 

চধ্ক্কোর শদওয়ো। হট্রনবোবু, আত্ম-মে মোদোট্বোধ্ বট্ল শেমন একটো কথো আট্ছ, 

বিোই করো বট্লও শিমচন একটো কথো আট্ছ। 
 

হট্রন্দ্র ক্রুদ্ধ হইল, কচহল, কথো অট্নক আট্ছ। চকন্তু, এই িোরিই একচদন 

সকল চদক চদট্য়ই জগট্ির গুরু চছল, িখ্ন অট্নট্কর পূব মপুরুষ হয়ি গোট্ছর 

ডোট্ল ডোট্ল শবিোট্িো। আবোর এই িোরিবষ মই আর একচদন জগট্ি শসই 

চেেট্কর আসনই অচধ্কোর করট্ব। করট্বই করট্ব। 
 

কমল রোগ কচরল নো, হোচসল। বচলল, আজ িোরো ডোল শছট্ি মোটটট্ি শনট্বট্ছ। 

চকন্তু শকোন্ মহো-অিীট্ি একজট্নর পূব মপুরুষ পৃচথবীর গুরু চছল এবং শকোন্ 

মহো-িচবষযট্ি আবোর িোর বংেধ্র বপিৃক শপেো চফ্ট্র পোট্ব এ আট্লোচনোয় 

সুখ্ শপট্ি হট্ল অব্বজিবোবুট্ক ধ্রুন। আমোর অট্নক কোজ। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, আচ্ছো, নমস্কোর। আজ আচস। বচলয়ো চবষণ্ণ-গম্ভীরমুট্খ্ চনষ্ক্রোে 

হইয়ো শগল। 

  



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

ছোব্বিে 

 

আট-দে চদন পট্র কমল আশুবোবুর বোটীট্ি শদখ্ো কচরট্ি আচসল। েো াঁহোট্দর 

লইয়ো এই আখ্যোচয়কো িো াঁহোট্দর জীবট্ন এই কয়চদট্ন একটো চবপে ময় ঘটটয়ো 

শগট্ছ। অথচ, আকব্বস্মকও নয়, অপ্রিযোচেিও নয়। চকছুকোল হইট্ি এট্লোট্মট্লো 

বোিোট্স িোচসয়ো টুকরো শমট্ঘর রোচে আকোট্ে চনরের জমো হইট্িচছল; ইহোর 

পচরেচি সম্বট্ন্ধ্ চবট্েষ সংেয় চছল নো,—ঘটটলও িোই। 
 

ফ্টট্কর দট্রোয়োন অনুপচস্থি। বোটীর নীট্চর বোরোন্দোয় সোধ্োরেিঃ শকহ বচসি 

নো, িথোচপ খ্োনকট্য়ক শচৌচক, শসজ ও শদওয়োট্লর গোট্য় কট্য়কটো বিট্লোট্কর 

ছচব টোঙোন চছল, আজ শসগুলো অেচহমি। শুধ্ু, ছোদ হইট্ি লম্বমোন কোচল-মোখ্োন 

লণ্ঠনটো এখ্নও ঝুচলট্িট্ছ। স্থোট্ন স্থোট্ন আবজমনো জচময়োট্ছ, শসগুলো পচরষ্কোর 

কচরবোর আর শবোধ্ হয় আবেযক চছল নো। শকমন একটো শ্রীহীন িোব; গহৃস্বোমী 

শে পলোয়ট্নোিুখ্ িোহো চোচহট্লই বুঝো েোয়। কমল উপট্র উটঠয়ো আশুবোবুর 

বচসবোর ঘট্র চগয়ো প্রট্বে কচরল। শবলো অপরোট্হ্নর কোছোকোচছ, চিচন আট্গকোর 

মিই শচয়োট্র পো ছিোইয়ো শুইয়ো চছট্লন, ঘট্র আর শকহ চছল নো, পদমো সরোট্নোর 

েট্ে চিচন শচোখ্ শমচলয়ো উটঠয়ো বচসট্লন। কমলট্ক শবোধ্ হয় চিচন আেো কট্রন 

নোই; একটু শবেীমোত্রোয় খ্ুেী হইয়ো অিযথ মনো কচরট্লন,—কমল শে! এট্সো মো, 

এট্সো। 
 

িো াঁহোর মুট্খ্র পোট্ন চোচহয়ো কমট্লর বুট্ক ঘো লোচগল, এ চক? আপনোট্ক শে 

বুট্িোর মি শদখ্োট্চ্ছ কোকোবোবু? 

 

আশুবোবু হোচসট্লন, বুট্িো? শস ি িগবোট্নর আেীব মোদ কমল। শিিট্র শিিট্র 

বয়স েখ্ন বোট্ি, বোইট্র িখ্ন বুট্িো নো-শদখ্োট্নোর মি দুট্িমোগ আর শনই। 

শছট্লট্বলোয় টোক পিোর মিই করুে। 
 

চকন্তু েরীরটোও ি িোল শদখ্োট্চ্চ নো! 
 

নো। 
 

চকন্তু আর চবস্তোচরি প্রট্শ্নর অবকোে চদট্লন নো, ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, িুচম শকমন 

আছ কমল? 
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িোল আচছ। আমোর ি কখ্ট্নো অসুখ্ কট্র নো কোকোবোবু। 
 

িো জোচন। নো শদট্হর, নো মট্নর। িোর কোরে, শিোমোর শলোি শনই। চকছুই চোও নো 

বট্ল িগবোন দু’হোট্ি শঢট্ল শদন। 
 

আমোট্ক? চদট্ি চক শদখ্ট্লন বলুন ি? 

 

আশুবোবু কচহট্লন, এ ি শডপুটটর আদোলি নয় মো, শে, ধ্মক চদট্য় মোমলো 

ব্বজট্ি শনট্ব? িো শস েোই শহোক, িবু মোচন শে দুচনয়োর চবচোট্র চনট্জও বি কম 

পোইচন। িোই ি আজই সকোট্ল থচল শঝট্ি ফ্দম চমচলট্য় শদখ্চছলোম। শদখ্লোম, 

েূট্নযর অকগুট্লোই এিচদন িহচবল ফ্ো াঁচপট্য় শরট্খ্ট্চ—অেঃসোরহীন থচলটোর 

শমোটো শচহোরো মোনুট্ষর শচোখ্ট্ক শকবল চনছক ঠচকট্য়ট্ছ,—শিিট্র শকোন বস্তু 

শনই। শলোট্ক শুধ্ু িুল কট্রই িোট্ব, মো, গচেি-েোট্স্ত্রর চনট্দমট্ে েূনযর দোম 

আট্ছ। আচম ি শদচখ্ চকচু্ছ শনই। এট্কর ডোনচদট্ক ওরো সোর শবাঁট্ধ্ দো াঁিোট্ল 

একই একট্কোটী হয়, েূনযর সংখ্যোগুট্লো চিি করোর শজোট্র েূনয শকোটী হট্য় 

ওট্ঠ নো। পদোথ ম শেখ্োট্ন শনই, ওগুট্লো শসখ্োট্ন শুধ্ু মোয়ো। আমোর পোওয়োটোও 

টঠক িোই। 

কমল িকম কচরল নো, িো াঁহোর কোট্ছ চগয়ো শচৌচক টোচনয়ো বচসল। চিচন ডোন হোিটট 

কমট্লর হোট্ির উপর রোচখ্য়ো বচলট্লন, মো, এবোর সচিযই ি েোবোর সময় হট্লো, 

কোল-পরশু শে চললোম। বুট্িো হট্য়চছ, আবোর শে কখ্ট্নো শদখ্ো হট্ব িোবট্ি 

িরসো পোইট্ন। চকন্তু এটুকু িরসো পোই শে আমোট্ক িুচম িুলট্ব নো। 
 

কমল কচহল, নো, িুলব নো। শদখ্োও আবোর হট্ব। আপনোর থচলটো েূনয শঠকট্চ 

বট্ল, আমোর থচলটো েূনয চদট্য় িচরট্য় রোচখ্চন কোকোবোবু, িোরো সচিয সচিযই 

পদোথ ম,—মোয়ো নয়। 
 

আশুবোবু এ কথোর জবোব চদট্লন নো, চকন্তু মট্ন মট্ন বুব্বঝট্লন, এই শমট্য়টট 

একচবন্দওু চমথযো বট্ল নোই। 
 

কমল কচহল, আপচন এখ্ট্নো আট্ছন বট্ট, চকন্তু আপনোর মনটো শে এট্দে 

শথট্ক চবট্দয় চনট্য়ট্ছ িো বোচিট্ি ঢুট্কই শটর শপট্য়চছ। এখ্োট্ন আর আপনোট্ক 

ধ্ট্র রোখ্ো েোট্ব নো। শকোথোয় েোট্বন? কলকোিোয়? 
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আশুবোবু ধ্ীট্র ধ্ীট্র মোথো নোচিট্লন, বচলট্লন, নো, ওখ্োট্ন নয়। এবোর একটুখ্োচন 

দূট্র েোট্বো কল্পনো কট্রচচ। পুরট্নো বনু্ধ্ট্দর কথো চদট্য়চছলোম, েচদ শবাঁট্চ থোচক 

আর একবোর শদখ্ো কট্র েোট্বো। এখ্োট্ন শিোমোট্রো ি শকোন কোজ শনই কমল, 

েোট্ব মো আমোর সট্ঙ্গ চবট্লট্ি? আর েচদ চফ্রট্ি নো পোচর, শিোমোর মুখ্ শথট্ক 

শকউ শকউ খ্বরটো শপট্িও পোরট্ব। 
 

এই অনুব্বদ্দষ্ট সব মনোট্মর উব্বদ্দষ্ট শে শক কমট্লর বুব্বঝট্ি চবলম্ব হইল নো, চকন্তু এই 

অস্পষ্টিোট্ক সুস্পষ্ট কচরয়ো শবদনো শদওয়োও চনষ্প্রট্য়োজন। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, িয় শনই মো, বুট্িোট্ক শসবো করট্ি হট্ব নো। এই অকম মেয 

শদহটোর দোম ি িোরী, এটোট্ক বট্য় শবিোবোর অজহুোট্ি আচম মোনুট্ষর কোট্ছ ঋে 

আর বোিোট্বো নো। চকন্তু শক জোনি কমল, এই মোংস-চপণ্ডটোট্ক অবলম্বন কট্রও 

প্রশ্ন জটটল হট্য় উঠট্ি পোট্র। মট্ন হয় শেন লজ্জোয় মোটটর সট্ঙ্গ চমট্ে েোই। 

এিবি চবস্মট্য়র বযোপোরও শে জগট্ি ঘট্ট, এ শক কট্ব িোবট্ি শপট্রট্ছ! 
 

কমল সট্ন্দট্হ চমচকয়ো উটঠল, ব্বজজ্ঞোসো কচরল, নীচলমোচদচদট্ক শদখ্চচ শন শকন 

কোকোবোবু, চিচন শকোথোয়? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, শবোধ্ হয় িো াঁর ঘট্রই আট্ছন—কোল সকোল শথট্কই আর 

শদখ্ট্ি পোইচন। শুনলোম হট্রন্দ্র এট্স িোর বোসোয় চনট্য় েোট্ব। 
 

িো াঁর আশ্রট্ম? 

 

আশ্রম আর শনই। সিীে চট্ল শগট্ছ, কট্য়কটট শছট্লট্কও সট্ঙ্গ চনট্য় শগট্ছ। 

শুধ্ু চোর-পো াঁচজন শছট্লট্ক হট্রন্দ্র শছট্ি শদয়চন, িোরোই আট্ছ। এট্দর মো-বোপ, 

আত্মীয়-স্বজন শকউ শকোথোও শনই, এট্দর শস চনট্জর আইচডয়ো চদট্য় নিুন কট্র 

গট্ি িুলট্ব এই িোর কল্পনো। িুচম শেোনচন বুব্বঝ? আর কোর কোট্ছই বো শুনট্ব! 
 

একটুখ্োচন থোচময়ো কচহট্ি লোচগট্লন, পরশু সন্ধ্যোট্বলোয় িদ্রট্লোট্করো চট্ল 

শগট্ল অসমোপ্ত চচটঠখ্োচন শেষ কট্র নীচলমোট্ক পট্ি শেোনোলোম। ক’চদন শথট্ক 

শস সদোই শেন অনযমনস্ক, বি একটো শদখ্োও পোইট্ন। চচটঠটো চছল আমোর 

কলকোিোর কম মচোরীর ওপর, আমোর চবট্লি েোবোর সকল আট্য়োজন েীঘ্র সমূ্পে ম 

কট্র শফ্লবোর িোচগদ। একটো নিুন উইট্লর খ্সিো পোটঠট্য়চছলোম,—হয়ি এই 
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আমোর শেষ উইল,—এটচন মট্ক শদচখ্ট্য় নোম সইট্য়র জট্নয এটোও চফ্ট্র পোঠোট্ি 

বট্লচছলোম। অনযোনয আট্দেও চছল। 

নীচলমো চক-একটো শসলোই করচছল, িোল-মন্দ শকোন সোিো পোইট্ন শদট্খ্ মুখ্ িুট্ল 

শচট্য় শদচখ্ িোর হোট্ির শসলোইটো মোটটট্ি পট্ি শগট্ছ, মোথোটো শচৌচকর বোজটু্ি 

লুটটট্য় পট্িট্চ, শচোখ্ শবোজো, মুখ্খ্োনো এট্কবোট্র ছোইট্য়র মি সোদো। চক শে 

হ’শলো হঠোৎ শিট্ব শপলোম নো। িোিোিোচি উট্ঠ শমট্ঝট্ি শেোয়োলোম, গ্লোট্স জল 

চছল—শচোট্খ্মুট্খ্ ঝোপটো চদলোম, পোখ্োর অিোট্ব খ্বট্রর কোগজটো চদট্য় বোিোস 

করট্ি লোগলোম,—চোকরটোট্ক ডোকট্ি শগলোম, গলো চদট্য় আওয়োজ শবরুট্লো 

নো। শবোধ্ কচর চমচনট দুই-চিট্নর শবেী নয়, শস শচোখ্ শচট্য় েেবযট্স্ত উট্ঠ 

বসট্লো, একবোর সমস্ত শদহটো িোর শকাঁ ট্প উঠল, িোরপট্র উপুি হট্য় আমোর 

শকোট্লর ওপর মুখ্ শচট্প হুহু কট্র শকাঁ ট্দ উঠল। শস চক কোন্নো! মট্ন হট্লো বুব্বঝ 

িোর বুক শফ্ট্ট েোয় বো! অট্নকেে পট্র িুট্ল বসোলোম,—কিচদট্নর কি কথো, 

কি ঘটনোই মট্ন পিল,—আমোর বুঝট্ি চকছুই বোকী রইল নো। 
 

কমল চনঃেট্ে িো াঁহোর মুট্খ্র পোট্ন চোচহল। 
 

আশুবোবু একমুহিূ ম চনট্জট্ক সংবরে কচরয়ো বচলট্লন, খ্ুব সম্ভব চমচনট দুই-

চিন। এ অবস্থোয় িোট্র চক শে বলব আচম শিট্ব পোবোর আট্গই নীচলমো িীট্রর 

মি উট্ঠ দো াঁিোল, একবোর চোইট্লও নো,—ঘর শথট্ক বোর হট্য় শগল। নো বলট্ল শস 

একটো কথো, নো বললোম আচম। িোর পট্র আর শদখ্ো হয়চন। 
 

কমল ব্বজজ্ঞোসো কচরল, এ চক আপচন আট্গ বুঝট্ি পোট্রন চন? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, নো। স্বট্নও িোচবচন। আর শকউ হট্ল সট্ন্দহ হট্িো এ শুধ্ু 

ছলনো,—শুধ্ু স্বোথ ম। চকন্তু এাঁর সম্বট্ন্ধ্ এমন কথো িোবোও অপরোধ্। এ চক আিে ম 

শমট্য়দর মন! এই শরোগোিুর জীে মট্দহ, এই অেম অবসন্নচচে, এই জীবট্নর 

অপরোহ্নট্বলোয় জীবট্নর দোম েোর কোনোকচিও নয়, িোরও প্রচি শে সুন্দরী 

েুবিীর মন আকৃষ্ট হট্ি পোট্র, এিবি চবস্ময় জগট্ি চক আট্ছ! অথচ, এ সিয, 

এর এিটুকুও চমট্থয নয়। এই বচলয়ো এই সদোচোরী শপ্রৌঢ় মোনুষটট শেোট্ি, 

শবদনোয় ও অকপট লজ্জোয় চনশ্বোস শফ্চলয়ো নীরব হইট্লন। চকছুেে এইিোট্ব 

থোচকয়ো পুনি কচহট্লন, চকন্তু আচম চনিয় জোচন এই বুব্বদ্ধমিী নোরী আমোর 

কোট্ছ চকছুই প্রিযোেো কট্র নো। ও শুধ্ু চোয় আমোট্ক েত্ন করট্ি,শুধ্ু চোয় শসবোর 
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অিোট্ব জীবট্নর চনঃসঙ্গ বোকী চদন-কটো শেন নো আমোর দুঃট্খ্ শেষ হয়। শুধ্ু 

দয়ো আর অকৃব্বত্রম করুেো! 
 

কমল চুপ কচরয়ো আট্ছ শদচখ্য়ো চিচন বচলট্ি লোচগট্লন, শবলো চববোহ-চবট্চ্ছট্দর 

েখ্ন মোমলো আট্ন আচম সম্মচি চদট্য়চছলোম। কথোয় কথোয় শসচদন এই প্রসঙ্গ 

উট্ঠ পিোয় নীচলমো অিযে রোগ কট্রচছল। িোরপর শথট্ক শবলোট্ক ও শেন 

চকছুট্িই সহয করট্ি পোরচছল নো। চনট্জর স্বোমীট্ক এমচন কট্র সব মসোধ্োরট্ের 

কোট্ছ লঙ্ক্ষজ্জি অপদস্থ কট্র এই প্রচিচহংসোর বযোপোরটো নীচলমো চকছুট্িই 

অেট্র শমট্ন চনট্ি পোরট্ল নো। ও বট্ল, িো াঁট্ক িযোগ করোটোই ি বি নয়, িো াঁট্ক 

চফ্ট্র পোবোর সোধ্নোই স্ত্রীর পরম সোথ মকিো। অপমোট্নর শেোধ্ শনওয়োট্িই স্ত্রীর 

সিযকোর মে মোদো নষ্ট হয়, নইট্ল ও ি কটষ্টপোথর, ওট্ি েোচোই কট্রই িোলবোসোর 

মূলয ধ্োে ম হয়। আর এ শকমনির আত্মসম্মোন-জ্ঞোন? েোট্ক অসম্মোট্ন দূর 

কট্রচছ, িোরই কোট্ছ হোি শপট্ি শনওয়ো চনট্জর খ্োওয়ো-পরোর দোম? শকন, গলোয় 

শদবোর দচি জটুট্লো নো? শুট্ন আচম িোবিোম নীচলমোর এ অনযোয়,—এ 

বোিোবোচি। 

চকন্তু আজ িোচব, িোলবোসোয় পোট্র নো চক? রূপ, শেৌবন, সম্মোন, সম্পদ চকছুই 

নয় মো, েমোটোই ওর সচিযকোর প্রোে। ও শেখ্োট্ন শনই, শসখ্োট্ন ও শুধ্ু চবিম্বনো। 

শসখ্োট্নই ওট্ঠ রূপ-শেৌবট্নর চবচোর-চবিকম। শসখ্োট্নই আট্স আত্মমে মোদো-

শবোট্ধ্র টগ্-অফ্্-ওয়োর! 
 

কমল িো াঁহোর মুট্খ্র পোট্ন চোচহয়ো চুপ কচরয়ো রচহল। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, কমল, িুচমই ওর আদে ম,—চকন্তু, চো াঁট্দর আট্লো শেন 

সূে মচকরেট্ক ছোচপট্য় শগল। শিোমোর কোট্ছ ও েো শপট্য়ট্ছ, অেট্রর রট্স চিব্বজট্য় 

চস্নগ্ধমোধ্ুট্ে ম কিচদট্কই নো ছচিট্য় চদট্ল। এই দুট্টো চদট্ন আচম দু’শেো বচ্ছট্রর 

িোবনো শিট্বচচ, কমল। স্ত্রীর িোলবোসো আচম শপট্য়চছলোম, িোর স্বোদ চচচন, স্বরূপ 

জোচন, চকন্তু নোরীর িোলবোসোর শস কবল একটটমোত্র চদক,—এই নিুন িত্ত্বটট 

আমোট্ক শেন হঠোৎ আচ্ছন্ন কট্রট্ছ। এর কি বোধ্ো, কি বযথো, আপনোট্ক 

চবসজমন শদবোর কিই নো অজোনো আট্য়োজন। হোি শপট্ি চনট্ি পোরলোম নো বট্ট, 

চকন্তু চক বট্ল শে এট্ক আজ নমস্কোর জোনোট্বো আচম শিট্বই পোইট্ন, মো। 
 

কমল বুব্বঝল, পত্নী-শপ্রট্মর সুদীঘ ম ছোয়ো এিচদন শে-সকল চদক আাঁধ্োর কচরয়ো 

চছল িোহোই আজ ধ্ীট্র ধ্ীট্র স্বচ্ছ হইয়ো আচসট্িট্ছ। 
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আশুবোবু বচলট্লন, িোল কথো। মচেট্ক আচম েমো কট্রচচ। বোট্পর অচিমোনট্ক 

আর িোট্ক শচোখ্ রোঙ্গোট্ি শদব নো। জোচন শস দুঃখ্ পোট্বই, জগট্ির চবচধ্বদ্ধ 

েোসন িোট্ক অবযোহচি শদট্ব নো। অনুমচি চদট্ি ি পোরব নো, চকন্তু েোবোর সময় 

এই আেীব মোদটুকু শরট্খ্ েোট্বো, দুঃট্খ্র মট্ধ্য চদট্য় শস আপনোট্ক একচদন শেন 

আবোর খ্ুাঁট্জ পোয়। িোর িুল-ভ্রোচে-িোলবোসো,—িগবোন িোট্দর শেন সুচবচোর 

কট্রন। বচলট্ি বচলট্ি িো াঁহোর কণ্ঠস্বর িোরী হইয়ো আচসল। 
 

এমচনিোট্ব অট্নকেে চনঃেট্ে কোটটল। িো াঁহোর শমোটো হোিটটর উপর কমল 

ধ্ীট্র ধ্ীট্র হোি বুলোইয়ো চদট্িচছল, অট্নক পট্র মৃদুকট্ণ্ঠ ব্বজজ্ঞোসো কচরল, 

কোকোবোবু, নীচলমোচদচদর সম্বট্ন্ধ্ চক চস্থর করট্লন? 

 

আশুবোবু অকস্মোৎ শসোজো হইয়ো উটঠয়ো বচসট্লন, চকট্স শেন িো াঁহোট্ক শঠচলয়ো 

িুচলয়ো চদল; বচলট্লন, শদখ্ মো, শিোমোট্ক আট্গও শবোঝোট্ি পোচরচন, এখ্ট্নো 

পোরব নো। হয়ি আজ আর সোমথ মযও শনই। চকন্তু কখ্ট্নো এ সংেয় আট্সচন শে, 

একচনষ্ঠ শপ্রট্মর আদে ম মোনুট্ষর সিয আদে ম নয়। নীচলমোর িোট্লোবোসোট্ক 

সট্ন্দহ কচরচন, চকন্তু শসও শেমন সচিয, িোট্ক প্রিযোখ্যোন করোও আমোর শিমচন 

সচিয। শকোনমট্িই এট্ক চনষ্ফল আত্ম-বঞ্চনো বলট্ি পোরব নো। এ িট্কম চমলট্ব 

নো, চকন্তু এই চনষ্ফলিোর মট্ধ্য চদট্য়ই মোনুট্ষ এচগট্য় েোট্ব। শকোথোয় েোট্ব 

জোচনট্ন, চকন্তু েোট্বই। শস আমোর কল্পনোর অিীি, চকন্তু এিবি বযথোর দোন 

মোনুট্ষ একচদন পোট্বই পোট্ব। নইট্ল জগৎ চমট্থয, সৃটষ্ট চমট্থয। 
 

চিচন বচলট্ি লোচগট্লন, এই শে নীচলমো—শকোন মোনুট্ষরই শে অমূলয সম্পদ—

শকোথোও িোর আজ দো াঁিোবোর স্থোন শনই। িোর বযথ মিো আমোর বোকী চদনগুট্লোট্ক 

েূট্লর মি চবাঁধ্ট্ব। িোচব, শস আর েচদ কোউট্ক িোলবোসি! এ িোর চক িুল! 
 

কমল কচহল, িুল-সংট্েোধ্ট্নর চদন ি িোর শেষ হট্য় েোয়চন কোকোবোবু। 

চক রকম? শস চক আবোর কোউট্ক িোলবোসট্ি পোট্র িুচম মট্ন কট্রো? 

 

অেিঃ, অসম্ভব ি নয়। আপনোর জীবট্ন শে এমন ঘটট্ি পোট্র িোই চক কখ্ট্নো 

সম্ভব মট্ন কট্রচছট্লন? 

 

চকন্তু নীচলমো? িোর মি শমট্য়? 
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কমল কচহল, িো জোচনট্ন। চকন্তু েোট্ক শপট্ল নো, পোওয়ো েোট্ব নো, িোট্কই স্মরে 

কট্র সোরোজীবন বযথ ম চনরোেোয় কোটুক এই চক িোর জট্নয আপচন প্রোথ মনো কট্রন? 

 

আশুবোবুর মুট্খ্র দীচপ্ত অট্নকখ্োচন মচলন হইয়ো শগল। বচলট্লন, নো, শস প্রোথ মনো 

কচরট্ন। েেকোল স্তি থোচকয়ো কচহট্লন, চকন্তু আমোর কথোও িুচম বুঝট্ব নো, 

কমল। আচম েো পোচর, িুচম িো পোর নো। সট্িযর মূলগি সংস্কোর শিোমোর এবং 

আমোর জীবট্নর এক নয়, একোে চবচিন্ন। এই জীবনটোট্কই েোরো মোনব-আত্মোর 

চরম প্রোচপ্ত বট্ল শজট্নট্ছ িোট্দর অট্পেো করো চট্ল নো,—balance of yarning—

িৃষ্ণোর শেষচবন্দ ুজল িোট্দর চনঃট্েট্ষ পোন কট্র নো চনট্লই নয়; চকন্তু আমরো 

জিোের মোচন, প্রিীেো করোর সময় আমোট্দর অনে,—উপুি হট্য় শুট্ষ খ্োবোর 

প্রট্য়োজনই হয় নো। 
 

কমল েোেকট্ে কচহল, এ কথো মোচন কোকোবোবু। চকন্তু, িোই বট্ল ি আপনোর 

সংস্কোরট্ক েুব্বক্ত বট্লও মোনট্ি পোরব নো। আকোেকুসুট্মর আেোয় চবধ্োিোর 

শদোট্র হোি শপট্ি জিোেরকোল প্রিীেো করবোরও আমোর বধ্ে ম থোকট্ব নো। শে 

জীবনট্ক সবোর মোঝখ্োট্ন সহজ-বুব্বদ্ধট্ি পোই, এই আমোর সিয, এই আমোর 

মহৎ। ফু্ট্ল-ফ্ট্ল শেোিোয়-সম্পট্দ এই জীবনটোই শেন আমোর িট্র ওট্ঠ, 

পরকোট্লর বৃহের লোট্ির আেোয় ইহকোলট্ক শেন নো আচম অবট্হলোয় অপমোন 

কচর। কোকোবোবু, এমচন কট্রই আপনোরো আনন্দ শথট্ক, শসৌিোগয শথট্ক শস্বচ্ছোয় 

বব্বঞ্চি। ইহকোলট্ক িুচ্ছ কট্রট্ছন বট্ল ইহকোলও আপনোট্দর সমস্ত জগট্ির 

কোট্ছ আজ িুচ্ছ কট্র চদট্য়ট্ছ। নীচলমোচদচদর শদখ্ো পোট্বো চকনো জোচনট্ন, েচদ 

পোই িো াঁট্ক এই কথোই বট্ল েোট্বো। 
 

কমল উটঠয়ো দো াঁিোইল। আশুবোবু সহসো শজোর কচরয়ো িোহোর হোিটো ধ্চরয়ো 

শফ্চলট্লন—েোট্চ্চো মো? চকন্তু িুচম েোট্ব মট্ন হট্লই বুট্কর চিিরটো শেন 

হোহোকোর কট্র ওট্ঠ। 
 

কমল বচসয়ো পচিল, বচলল, চকন্তু আপনোট্ক ি আচম শকোন চদক শথট্কই িরসো 

চদট্ি পোচরট্ন। শদট্হ-মট্ন েখ্ন আপচন অিযে পীচিি, সোন্ত্বনো শদওয়োই েখ্ন 

সবট্চট্য় প্রট্য়োজন, িখ্ন সকল চদক চদট্য়ই আচম শেন শকবচল আঘোি চদট্ি 

থোচক। িবুও কোরও শচট্য় আপনোট্ক আচম কম িোলবোচস শন কোকোবোবু। 
 

আশুবোবু নীরট্ব স্বীকোর কচরয়ো বচলট্লন, িো ছোিো নীচলমো—এই চক সহজ 

চবস্ময়! চকন্তু এর কোরে চক জোট্নো কমল? 
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কমল ব্বস্মি-মুট্খ্ কচহল, শবোধ্ হয় আপনোর মট্ধ্য শচোরোবোচল শনই, িোই। 

শচোরোবোচল চনট্জর শদট্হরও িোর বইট্ি পোট্র নো, পোট্য়র িলো শথট্ক আপনোট্ক 

সচরট্য় চদট্য় আপনোট্কই শডোবোয়। চকন্তু চনট্রট মোটট শলোহো-পোথট্ররও শবোঝো 

বয়, ইমোরি গিো িোর ওপট্রই চট্ল। নীচলমোচদচদট্ক সব শমট্য়ট্ি বুঝট্ব নো, 

চকন্তু চনট্জট্ক চনট্য় শখ্লো করবোর েোট্দর চদন শগট্ছ, মোথোর িোর নোচবট্য় চদট্য় 

েোরো এবোট্রর মি সহজ চনশ্বোস শফ্ট্ল বো াঁচট্ি চোয়, িোরো ওট্ক বুঝট্ব। 
 

হুাঁ , বচলয়ো আশুবোবু চনট্জই চনশ্বোস শফ্চলট্লন। বচলট্লন, চেবনোথ? 

কমল কচহল, শেচদন শথট্ক িো াঁট্ক সচিয কট্র বুট্ঝচচ, শসচদন শথট্ক শেোি-

অচিমোন আমোর মুট্ছ শগট্ছ—জ্বোলো চনট্বট্চ। চেবনোথ গুেী, চেল্পী—চেবনোথ 

কচব। চচরস্থোয়ী শপ্রম ওট্দর পট্থর বোধ্ো, সৃটষ্টর অেরোয়, স্বিোট্বর পরম চবঘ্ন। এই 

কথোই ি িোট্জর সুমুট্খ্ দো াঁচিট্য় শসচদন বলট্ি শচট্য়চছলোম। শমট্য়রো শুধ্ু 

উপলেয,—নইট্ল, ওরো িোলবোট্স শকবল চনট্জট্ক। চনট্জর মনটোট্ক দুিোগ 

কট্র চনট্য় চট্ল ওট্দর দুচদট্নর লীলো, িোর পট্র শসটো ফু্ট্রোয় বট্লই সুর গলোয় 

ওট্দর এমন চবচচত্র হট্য় বোট্জ, নইট্ল বোজট্িো নো, শুচকট্য় জমোট হট্য় শেট্িো। 

আচম ি জোচন, চেবনোথ ওট্ক ঠকোয় চন, মচে আপচন িুট্লট্ছ। সূে মোস্ত-শবলোয় 

শমট্ঘর গোট্য় শে রঙ শফ্োট্ট কোকোবোবু, শস স্থোয়ীও নয়, শস িোর আপচন বে মও নয়। 

চকন্তু িোই বট্ল িোট্ক চমট্থয বলট্ব শক? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, শস জোচন, চকন্তু রঙ চনট্য়ও মোনুট্ষর চদন চট্ল নো, মো, উপমো 

চদট্য়ও িোর বযথো শঘোট্চ নো। িোর চক বল ি? 

 

কমট্লর মুখ্ ক্লোচেট্ি মচলন হইয়ো আচসল, কচহল, িোই ি ঘুট্র ঘুট্র একটো 

প্রশ্নই বোট্র বোট্র আসট্চ কোকোবোবু, শেষ আর হট্চ্চ নো। বরঞ্চ, েোবোর সময় 

আপনোর ওই আেীব মোদটুকুই শরট্খ্ েোন, মচে শেন দুঃট্খ্র মট্ধ্য চদট্য় আবোর 

চনট্জট্ক খ্ুাঁট্জ পোয়। েো ঝরবোর িো ঝট্র চগট্য় শসচদন শেন ও চনঃসংেট্য় 

আপনোট্ক চচনট্ি পোট্র। আর আপনোট্কও বচল, সংসোট্র অট্নক ঘটনোর মট্ধ্য 

চববোহটোও একটো ঘটনো—িোর শবেী নয়; ওটোট্কই নোরীর সব মস্ব বট্ল শেচদন 

শমট্ন চনট্য়ট্ছন, শসইচদনই শুরু হট্য়ট্ছ শমট্য়ট্দর জীবট্নর সবট্চট্য় বি 

েোব্বজচড। শদেোেট্র েোবোর পূট্ব ম চনট্জর মট্নর এই চমট্থযর শেকল শথট্ক 

চনট্জর শমট্য়ট্ক মুব্বক্ত চদট্য় েোন, কোকোবোবু, এই আমোর আপনোর কোট্ছ শেষ 

চমনচি। 
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হঠোৎ িোট্রর কোট্ছ পদেে শুচনয়ো উিট্য়ই চোচহয়ো শদচখ্ল। হট্রন্দ্র প্রট্বে 

কচরয়ো কচহল, শবৌঠোকরুনট্ক আচম চনট্য় শেট্ি এট্সচচ, আশুবোবু, উচন প্রস্তুি 

হট্য়ট্ছন, আচম গোচি আনট্ি পোটঠট্য়চচ। 
 

আশুবোবুর মুখ্ পোংশু হইয়ো শগল, কচহট্লন, এখ্ুচন! চকন্তু শবলো ি শনই? 

 

হট্রন্দ্র বচলল, দে-চবে শক্রোে দূর নয়, চমচনট-পো াঁট্চট্কই শপৌৌঁট্ছ েোট্বন। 
 

িোহোর মুখ্ শেমন গম্ভীর, কথোও শিমচন নীরস। 
 

আশুবোবু আট্স্ত আট্স্ত বচলট্লন, িো বট্ট। চকন্তু সন্ধ্যো হয়,—আজ চক নো শগট্লই 

নয়? 

 

হট্রন্দ্র পট্কট হইট্ি একটুকরো কোগজ বোচহর কচরয়ো কচহল, আপচনই চবচোর 

করুন। উচন চলট্খ্ট্ছন, “ঠোকুরট্পো, এখ্োন শথট্ক আমোট্ক চনট্য় েোবোর উপোয় 

েচদ নো করট্ি পোর আমোট্ক জোচনও। চকন্তু কোল বট্লো নো শে আমোট্ক জোনোন 

চন শকন?—নীচলমো।” 

 

আশুবোবু স্তি হইয়ো রচহট্লন। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, চনকট-আত্মীয় বট্ল আচম দোবী করট্ি পোচরট্ন, চকন্তু ওাঁট্ক ি 

আপচন জোট্নন, এ চচটঠর পট্র চবলম্ব করট্িও আর িরসো হয় নো। 
 

শিোমোর বোসোট্িই ি থোকট্বন? 

 

হো াঁ,—অেিঃ, এর শচট্য় সুবযবস্থো েিচদন নো হয়। িোবলোম, এ-বোচিট্ি এিচদন 

েচদ ওাঁর শকট্ট থোট্ক, ও-বোচিট্িও শদোষ হট্ব নো। 
 

আশুবোবু চুপ কচরয়ো রচহট্লন। এ কথো বচলট্লন নো শে এিকোল এ সুেুব্বক্ত চছল 

শকোথোয়? শবহোরো ঘট্র ঢুচকয়ো জোনোইল, শমমসোট্হট্বর ব্বজচনসপট্ত্রর জনয 

মযোব্বজট্েট-সোট্হট্বর কুটঠ হইট্ি শলোক আচসয়োট্ছ। 

আশুবোবু বচলট্লন, িো াঁর েো-চকছু আট্ছ শদচখ্ট্য় দোও শগ। 
 

কমট্লর শচোট্খ্র প্রচি শচোখ্ পচিট্ি কচহট্লন, কোল সকোট্ল এ বোচি শথট্ক শবলো 

চট্ল শগট্ছন। মযোব্বজট্েট্টর স্ত্রী ওাঁর বোন্ধ্বী। একটো সুখ্বর শিোমোট্ক চদট্ি 
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িুট্লচছ কমল। শবলোর স্বোমী এট্সট্ছন চনট্ি,—শবোধ্ হয় ওাঁট্দর একটো 

reconciliation হট্লো। 
 

কমল চকছুমোত্র চবস্ময় প্রকোে কচরল নো; শুধ্ু কচহল, চকন্তু এখ্োট্ন এট্লন নো শে? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, শবোধ্ হয় আত্মগচরমোয় বোধ্ট্লো। েখ্ন চববোহ-বন্ধ্ন চছন্ন 

করোর মোমলো ওট্ঠ, িখ্ন শবলোর বোবোর চচটঠর উেট্র আচম সম্মচি চদট্য়চছলোম। 

ওর স্বোমী শসটো েমো করট্ি পোট্রচন। 
 

আপচন সম্মচি চদট্য়চছট্লন? 

 

আশুবোবু বচলট্লন, এট্ি আিে ম হচ্চ শকন কমল? চচরত্র-শদোট্ষ শে স্বোমী 

অপরোধ্ী, িোট্ক িযোগ করোয় আচম অনযোয় শদচখ্ট্ন। এ অচধ্কোর শকবল স্বোমীর 

আট্ছ, স্ত্রীর শনই এমন কথো আচম মোনট্ি পোচরট্ন। 
 

কমল চনব মোক হইয়ো রচহল। িো াঁহোর চচেোর মট্ধ্য শে কোপটয নোই—অের ও বোচহর 

একই সুট্র বো াঁধ্ো—এই কথোটোই আর একবোর িোহোর স্মরে হইল। 
 

নীচলমো িোট্রর চনকট হইট্ি নমস্কোর কচরয়ো চচলয়ো শগল। ঘট্রও ঢুচকল নো, 

কোহোরও প্রচি চোচহয়োও শদচখ্ল নো। 
 

অট্নকেে পে মে কমল শিমচন িোট্বই িো াঁহোর হোট্ির উপর হোি বুলোইয়ো চদট্ি 

লোচগল, কথোবোিমো চকছুই হইল নো। েোবোর পূট্ব ম আট্স্ত আট্স্ত বচলল, শুধ্ু েদু ছোিো 

এ বোচিট্ি পুরট্নো শকউ আর রইল নো। 
 

েদু? 

 

হো াঁ, আপনোর পুরট্নো চোকর। 
 

চকন্তু শস ি শনই মো। িোর শছট্লর অসুখ্, চদন-পো াঁট্চক হট্লো ছুটট চনট্য় শদট্ে 

শগট্ছ। 
 

আবোর অট্নকেে শকোন কথো হইল নো। আশুবোবু হঠোৎ ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লন, 

শসই রোট্জন শছট্লটটর শকোন খ্বর জোট্নো কমল? 

 

নো, কোকোবোবু। 
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েোবোর আট্গ িোট্ক একবোর শদখ্বোর ইট্চ্ছ হয়। শিোমরো দুটটট্ি শেন িোই-শবোন, 

শেন একই গোট্ছর দুটট ফু্ল। এই বচলয়ো চিচন চুপ কচরট্ি চগয়ো হঠোৎ শেন কথোটো 

মট্ন পচিল, বচলট্লন, শিোমোট্দর শেন মহোট্দট্বর দোচরদ্রয। টোকোকচি, ঐশ্বে ম-

সম্পদ অপচরচমি, শকোথোয় শেন অনযমনট্স্ক শস-সব শফ্ট্ল এট্য়োচ। খ্ুাঁট্জ 

শদখ্বোরও গরজ শনই,—এমচন িোব্বচ্ছলয। 
 

কমল সহোট্সয কচহল, শস চক কোকোবোবু! রোট্জট্নর কথো জোচনট্ন, চকন্তু আচম 

দু’পয়সো পোবোর জট্নয চদনরোি কি খ্োটট। 

আশুবোবু বচলট্লন, শস শুনট্ি পোই। িোই, বট্স বট্স িোচব। 
 

চফ্চরট্ি কমট্লর চবলম্ব হইল। েোবোর সময় আশুবোবু বচলট্লন, িয় শনই মো, শে 

আমোট্ক কখ্ট্নো শছট্ি থোট্কচন, আজও শস শছট্ি থোকট্ব নো। চনরুপোট্য়র 

উপোয় শস করট্বই। এই বচলয়ো চিচন সুমুট্খ্র শদওয়োট্ল টোঙ্গোট্নো শলোকোেচরিো 

পত্নীর ছচবটো আঙুল চদয়ো শদখ্োইয়ো চদট্লন। 
 

কমল বোসোয় শপৌৌঁচছয়ো শদচখ্ল, সহট্জ উপট্র েোইবোর শজো নোই, রোচেকৃি বোক্স-

শিোরট্ঙ্গ চসাঁচির মুখ্টো রুদ্ধপ্রোয়। বুট্কর চিিরটোয় ছো াঁৎ কচরয়ো উটঠল। 

শকোনমট্ি একটু পথ কচরয়ো উপট্র চগয়ো শুচনল, পোট্ের রোন্নোঘট্র কলরব 

হইট্িট্ছ; উাঁচক মোচরয়ো শদচখ্ল, অব্বজি চহন্দসু্থোনী শমট্য়ট্লোকটটর সোহোট্েয 

শস্টোট্ি জল চিোইয়োট্ছ, এবং চো-চচচন প্রিৃচির সন্ধ্োট্ন ঘট্রর চিুচদমট্ক 

আচিপোচি কচরয়ো খ্ুাঁব্বজয়ো চফ্চরট্িট্ছ। 
 

এ চক কোণ্ড? 

 

অব্বজি চমচকয়ো চফ্চরয়ো চোচহল,—চো-চচচন চক িুচম শলোহোর চসন্দটু্ক বন্ধ্ কট্র 

রোখ্ নো চক? জলটো ফু্ট্ট ফু্ট্ট শে প্রোয় নষ্ট হট্য় এট্লো। 
 

চকন্তু আমোর ঘট্রর মট্ধ্য আপচন খ্ুাঁট্জ পোট্বন শকন? সট্র আসুন, আচম বিচর 

কট্র চদব্বচ্চ। 
 

অব্বজি সচরয়ো আচসয়ো দো াঁিোইল। 
 

কমল কচহল, চকন্তু এ চক বযোপোর? বোক্স-শিোরঙ্গ, শপো াঁটলো-পুাঁটচল, এ-সব কোর? 

 



শেষ প্রশ্ন 

www.bengaliebook.com 

আমোর। হট্রনবোবু শনোটটে চদট্য়ট্ছন। 
 

চদট্লও েোবোরই শনোটটে চদট্য়ট্চন। এখ্োট্ন আসবোর বুব্বদ্ধ চদট্ল শক? 

 

এটো চনট্জর। এিচদন পট্রর বুব্বদ্ধট্িই চদন শকট্টট্ছ, এবোর চনট্জর বুব্বদ্ধ খ্ুাঁট্জ 

শবর কট্রচছ। 
 

কমল কচহল, শবে কট্রট্ছন। চকন্তু ওগুট্লো চক নীট্চই পট্ি থোকট্ব? চুচর েোট্ব 

শে। 
 

শুচনয়ো অব্বজি বযস্ত হইয়ো উটঠল,—েোয়চন ি? একটো চোমিোর বোট্ক্স 

অট্নকগুট্লো টোকো আট্ছ। 
 

কমল ঘোি নোচিয়ো বচলল, খ্ুব িোল। এক জোট্ির মোনুষ আট্ছ িোরো আচে 

বচ্ছট্র সোবোলক হয় নো। িোট্দর মোথোর ওপর অচিিোবক একজন চোই-ই। এ 

বযবস্থো িগবোন কৃপো কট্র কট্রন। চো থোক, নীট্চ আসুন। ধ্রোধ্চর কট্র শিোলবোর 

শচষ্টো করো েোক। 
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সোিোে 

 

বোচিয়োলো এইমোত্র পুরো মোট্সর িোিো চুকোইয়ো লইয়ো শগল। ইিস্তিঃ-চবচেপ্ত 

ব্বজচনসপট্ত্রর মোঝখ্োট্ন, চবেৃঙ্খল কট্ের একধ্োট্র কযোচম্বট্ের ইব্বজট্চয়োট্র 

অব্বজি শচোখ্ বুব্বজয়ো শুইয়ো। মুখ্ শুষ্ক, শদচখ্ট্লই শবোধ্ হয় চচেোগ্রস্ত মট্নর মট্ধ্য 

সুট্খ্র শলেমোত্র নোই। কমল বো াঁধ্ো-ছো াঁদো ব্বজচনসগুলোর ফ্দম চমলোইয়ো কোগট্জ 

টুচকয়ো রোচখ্ট্িচছল। স্থোনিযোট্গর আসন্নিোয় কোট্জর মট্ধ্য িোহোর চঞ্চলিো 

নোই,—শেন প্রোিযচহক চনয়চমি বযোপোর। শকবল একটুখ্োচন শেন শবেী নীরব। 
 

সোন্ধ্যট্িোট্জর চনমিে আচসল হট্রট্ন্দ্রর চনকট হইট্ি। শলোট্কর হোট্ি নয়,—

ডোট্ক। অব্বজি চচটঠখ্োচন পচিল। আশুবোবুর চবদোয়-উপলট্ে এই আট্য়োজন। 

পচরচচি অট্নকট্কই আহ্বোন করো হইয়োট্ছ। নীট্চর এক শকোট্ে শছোট কচরয়ো 

শলখ্ো, কমল, চনিয় এট্সো িোই।—নীচলমো। 
 

অব্বজি শসইটুকু শদখ্োইয়ো প্রশ্ন কচরল, েোট্ব নোচক? 

 

েোট্বো বব চক। চনমিে ব্বজচনসটো িুচ্ছ করট্ি পোচর আমোর এি দর নয়। চকন্তু 

িুচম? 

 

অব্বজি চিধ্োর স্বট্র বচলল, িোই িোবচচ। আজ েরীরটো শিমন— 

 

িট্ব, কোজ শনই চগট্য়। 
 

অব্বজট্ির শচোখ্ িখ্ট্নো চচটঠর ’পট্র চছল। নইট্ল কমট্লর শঠো াঁট্টর শকোট্ে 

শকৌিুকহোট্সযর শরখ্োটুকু চনিয় শদচখ্ট্ি পোইি। 
 

শেমন কচরয়োই শহোক, বোঙোলী-মহট্ল খ্বরটো জোনোজোচন হইয়োট্ছ শে উিট্য় 

আগ্রো ছোচিয়ো েোইট্িট্ছ। চকন্তু চকিোট্ব ও শকোথোয়, এ সম্বট্ন্ধ্ শলোট্কর শকৌিূহল 

এখ্ট্নো সুচনব্বিি মীমোংসোয় শপৌৌঁট্ছ নোই। অকোট্লর শমট্ঘর মি শকবচল 

আন্দোজ ও অনুমোট্ন িোচসয়ো শবিোইট্িট্ছ। অথচ জোনো কটঠন চছল নো,—

কমলট্ক ব্বজজ্ঞোসো কচরট্লই জোনো েোইট্ি পোচরি িোহোট্দর গমযস্থোনটো 

আপোিিঃ অমৃিসর। চকন্তু এটো শকহ িরসো কট্র নোই। 
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অব্বজট্ির বোবো চছট্লন গুরুট্গোচবট্ন্দর পরম িক্ত। িোই চেট্খ্ট্দর মহোিীথ ম 

অমৃিসট্র চিচন খ্োলসো কট্লট্জর কোছোকোচছ মোট্ঠর মট্ধ্য একটো বোঙট্লো-বোচি 

বিচর করোইয়োচছট্লন। সময় ও সুচবধ্ো পোইট্লই আচসয়ো বোস কচরয়ো েোইট্িন। 

িো াঁহোর মৃিুযর পট্র বোচিটো িোিোয় খ্োটটট্িচছল, সম্প্রচি খ্োচল হইয়োট্ছ; এই 

বোটীট্িই দু’জট্ন চকছুকোল বোস কচরট্ব। মোলপত্র েোইট্ব লচরট্ি, এবং পট্র 

শেষরোট্ত্র শমোটট্র কচরয়ো উিট্য় রওনো হইট্ব। শসই প্রথম চদট্নর স্মৃচি,—এটো 

কমট্লর অচিলোষ। 
 

অব্বজি কচহল, হট্রট্ন্দ্রর ওখ্োট্ন িুচম চক একো েোট্ব নোচক? 

 

েোই নো! আশ্রট্মর শদোর ি শিোমোর শখ্োলোই রইল, েট্ব খ্ুচে শদখ্ো কট্র শেট্ি 

পোরট্ব। চকন্তু আমোর ি শস আেো শনই,—শেষ শদখ্ো শদট্খ্ আচস শগ,—চক বল? 

 

অব্বজি চুপ কচরয়ো রচহল। স্পষ্টই শদচখ্ট্ি পোইল, শসথোয় নোনো ছট্ল বহু িীক্ষ্ণ ও 

চিক্ত ইচঙ্গট্ি বযক্ত ও অবযক্ত ইেোরোয় আজ শুধ্ু একটটমোত্র চদট্কই ছুটটট্ি 

থোচকট্ব, ইহোরই সম্মুট্খ্ এই একোচকনী রমেীট্ক পচরিযোগ করোর মি 

কোপুরুষিো আর চকছু হইট্ি পোট্র নো। চকন্তু সঙ্গী হইবোর সোহস নোই, চনট্ষধ্ 

করোও শিমচন কটঠন। 

নূিন গোচি শকনো হইয়ো আচসয়োট্ছ, সন্ধ্যোর চকছু পট্র শসোফ্োর কমলট্ক লইয়ো 

চচলয়ো শগল। 
 

হট্রট্ন্দ্রর বোসোয় চিিট্লর শসই হল-ঘরটোয় নূিন দোমী কোট্প মট চবছোইয়ো 

অচিচথট্দর স্থোন করো হইয়োট্ছ। আট্লো জ্বচলট্িট্ছ অট্নকগুলো, শকোলোহলও 

কম হইট্িট্ছ নো। মোঝখ্োট্ন আশুবোবু, ও িো াঁহোট্ক চঘচরয়ো জন-কট্য়ক 

িদ্রট্লোক। শবলো আচসয়োট্ছন, এবং আরও একটট মচহলো আচসয়োট্ছন—চিচন 

মযোব্বজট্েট্টর পত্নী মোচলনী। শক-একটট িদ্রট্লোক এচদট্ক চপছন চফ্চরয়ো 

িো াঁহোট্দর সট্ঙ্গ গল্প কচরট্িট্ছন। নীচলমো নোই, খ্ুব সম্ভব অনযত্র কোট্জ চনেুক্ত। 
 

হট্রন্দ্র ঘট্র ঢুচকল এবং ঘট্র ঢুচকয়োই শচোট্খ্ পচিল এচদট্কর দরজোর পোট্ে 

দো াঁিোইয়ো কমল। সচবস্মট্য় কলস্বট্র সংবধ্ মনো কচরল,—কমল শে? কখ্ন এট্ল? 

অব্বজি বক? 

 

সকট্লর দৃটষ্ট একোগ্র হইয়ো ঝুাঁ চকয়ো পচিল। কমল শদচখ্ল, শে বযব্বক্ত মচহলোট্দর 

সচহি আলোপ কচরট্িচছট্লন চিচন আর শকহ নট্হন, স্বয়ং অেয়। চকব্বঞ্চৎ েীে ম। 
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ইন্ফ্্লুট্য়ঞ্জো এিোইয়োট্ছন। চকন্তু শদট্ের মযোচলচরয়োট্ক পোে কোটোইট্ি পোট্রন 

নোই। িোলই হইল শে চিচন চফ্চরয়োট্ছন, নইট্ল শেষ শদখ্োর হয়ি আর সুট্েোগ 

ঘটটি নো। দুঃখ্ থোচকয়ো েোইি। 
 

কমল বচলল, অব্বজিবোবু আট্সন চন,—েরীরটো িোল নয়। আচম এট্সচছ 

অট্নকেে। 
 

অট্নকেে? চছট্ল শকোথোয়? 

 

নীট্চ। শছট্লট্দর ঘরগুট্লো ঘুট্র ঘুট্র শদখ্চছলোম। শদখ্চছলোম, ধ্ম মট্ক ি ফ্ো াঁচক 

চদট্লন, কম মট্কও ঐ সট্ঙ্গ ফ্ো াঁচক চদট্লন চক নো? এই বচলয়ো শস হোচসয়ো ঘট্র 

আচসয়ো বচসল। 
 

শস শেন বষ মোর বনয-লিো। পট্রর প্রট্য়োজট্ন নয়, আপন প্রট্য়োজট্নই আত্মরেোর 

সকল সঞ্চয় লইয়ো শেন মোটট ফু্াঁ চিয়ো ঊট্ধ্ব ম মোথো িুচলয়োট্ছ।পোচরপোচশ্ব মক 

চবরুদ্ধিোর িয়ও নোই, িোবনোও নোই,—শেন কো াঁটোর শবিো চদয়ো বো াঁচোট্নোর প্রশ্নই 

বোহুলয। ঘট্র আচসয়ো বচলল,—কিটুকুই বো! িথোচপ মট্ন হইল শেন রূট্প, রট্স, 

শগৌরট্ব স্বকীয় মচহমোর একটট স্বচ্ছন্দ আট্লো শস সকল ব্বজচনট্সই ছিোইয়ো চদল। 
 

টঠক এই িোবটটই প্রকোচেি হইল হশরট্ন্দ্রর কথোয়। আর দুটট নোরীর সম্মুট্খ্ 

েোলীনিোয় হয়ি চকছু ি্রুটট ঘটটল, চকন্তু আট্বগিট্র বচলয়ো শফ্চলল,—

এিেট্ে চমলন-সিোটট আমোট্দর সমূ্পে ম হট্লো। কমল ছোিো টঠক এমচন কথোটট 

আর শকউ বলট্ি পোরট্িো নো। 
 

অেয় কচহল, শকন? দে মন-েোট্স্ত্রর শকোন্ সূক্ষ্ম িত্ত্বটট এট্ি পচরস্ফু্ট হট্লো 

শুচন? 

 

কমল সহোট্সয হট্রন্দ্রট্ক কচহল, এবোর বলুন? চদন এর জবোব? 

 

হট্রন্দ্র এবং অট্নট্কই মুখ্ চফ্রোইয়ো শবোধ্ হয় হোচস শগোপন কচরল। 
 

অেয় নীরস-কট্ণ্ঠ ব্বজজ্ঞোসো কচরল, চক কমল, আমোট্ক চচনট্ি পোর ি? 
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আশুবোবু মট্ন মট্ন চবরক্ত হইয়ো বচলট্লন, িুচম পোরট্লই হট্লো। চচনট্ি িুচম 

পোরচ ি অক্ষয়? কমল কচহল, প্রশ্নটট অনযোয় আশুবোবু। মোনুষ-শচনো ওাঁর 

চনজস্ব বৃচে। ওখ্োট্ন সট্ন্দহ করো ওাঁর শপেোয় ঘো শদওয়ো। 
 

কথোটট এমন কচরয়ো বচলল শে, এবোর আর শকহ হোচস চোচপট্ি পোচরল নো, চকন্তু 

পোট্ছ এই দুঃেোসন শলোকটট প্রিুযেট্র কুৎচসি চকছু বচলয়ো বট্স, এই িট্য় সবোই 

েব্বকি হইয়ো উটঠল। আব্বজকোর চদট্ন অেয়ট্ক আহ্বোন করোর ইচ্ছো হট্রন্দ্রর 

চছল নো, চকন্তু শস বহুচদন পট্র চফ্চরয়োট্ছ, নো বচলট্ল অচিেয় চবশ্রী শদখ্োইট্ব 

িোচবয়োই চনমিে কচরয়োট্ছ। 

সিট্য়, সচবনট্য় কচহল, আমোট্দর এই েহর শথট্ক, হয়ি বো এট্দে শথট্কই 

আশুবোবু চট্ল েোট্চ্চন; ওাঁর সট্ঙ্গ পচরচচি হওয়ো শে-শকোন মোনুট্ষরই িোট্গযর 

কথো। শসই শসৌিোগয আমরো শপট্য়চছ। আজ ওাঁর শদহ অসুস্থ, মন অবসন্ন, আজ 

শেন আমরো সহজ শসৌজট্নযর মট্ধ্য ওাঁট্ক চবদোয় চদট্ি পোচর। 
 

কথো-কয়টট সোমোনয, চকন্তু ওই েোে, সহৃদয় শপ্রৌঢ় বযব্বক্তটটর মুট্খ্র চদট্ক চোচহয়ো 

সকট্লরই হৃদয় স্পে ম কচরল। 
 

আশুবোবু সট্কোচ শবোধ্ কচরট্লন। বোকযোলোপ িোহোট্ক অবলম্বন কচরয়ো নো 

প্রবচিমি হয় এই আেকোয় িোিোিোচি চনট্জই অনয কথো পোচিট্লন, বচলট্লন, 

অেয়, খ্বর শপট্য়ছ শবোধ্ হয় হট্রন্দ্রর ব্রহ্মচে ম আশ্রমটো আর শনই। রোট্জন্দ্র 

আট্গই চবদোয় চনট্য়চছট্লন, শসচদন সিীেও শগট্ছন। শে-ক’টট শছট্ল বিমমোট্ন 

আট্ছ, হট্রন্দ্রর অচিলোষ জগট্ির শসোজো-পট্থই িোট্দর মোনুষ কট্র শিোট্লন। 

শিোমরো সকট্ল অট্নকচদন অট্নক কথোই বট্লছ, চকন্তু ফ্ল হয়চন। শিোমোট্দর 

কিমবয কমলট্ক ধ্নযবোদ শদওয়ো। 
 

অেয় অেট্র জ্বচলয়ো চগয়ো শুষ্ক হোচসয়ো বচলল, শেষকোট্ল ফ্ল ফ্লল বুব্বঝ ওর 

কথোয়? চকন্তু েোই বলুন আশুবোবু, আচম আিে ম হট্য় েোইচন। এইটট অট্নক 

পূট্ব মই অনুমোন কট্রচছলোম। 
 

হট্রন্দ্র কচহল, করট্বনই ি। মোনুষ শচনোই শে আপনোর শপেো। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, িবুও আমোর মট্ন হয় িোঙবোর প্রট্য়োজন চছল নো। সকল 

ধ্ম মমিই ি মূলিঃ এক, চসব্বদ্ধলোট্ির জনয এ শকবল কিকগুচল প্রোচীন আচোর-

অনুষ্ঠোন প্রচিপোলন কট্র চলো। েোরো মোট্ন নো বো পোট্র নো, িোরো নো-ই পোরল, চকন্তু 
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পোরোর অধ্যবসোয় েোট্দর আট্ছ িোট্দর চনরুৎসোহ কট্রই বো লোি চক? চক বল 

অেয়? 

 

অেয় কচহল, চনিয়। 
 

কমট্লর চদট্ক চোচহট্িই শস সট্বট্গ মোথো নোচিয়ো কচহল, আপনোর ি এ দৃঢ় 

চবশ্বোট্সর কথো হট্লো নো আশুবোবু, বরঞ্চ, হট্লো অচবশ্বোস অবট্হলোর কথো। এমন 

কট্র িোবট্ি পোরট্ল আচমও আশ্রট্মর চবরুট্দ্ধ একটো কথোও কখ্ট্নো বলিোম 

নো। চকন্তু িো ি নয়—আচোর-অনুষ্ঠোনই শে মোনুট্ষর ধ্ট্ম মর শচট্য়ও বি,—শেমন 

বি রোজোর শচট্য় রোজোর কম মচোরীর দল। 
 

আশুবোবু সহোট্সয কচহট্লন, িো শেন হট্লো, চকন্তু িোই বট্ল চক শিোমোর 

উপমোট্কই েুব্বক্ত বট্ল শমট্ন শনট্বো? 

 

কমল পচরহোস শে কট্র নোই িোহোর মুখ্ শদচখ্য়োই বুঝো শগল। কচহল, শুধ্ুই চক এ 

উপমো আশুবোবু, িোর শবেী নয়? সকল ধ্ম মই শে আসট্ল এক, এ আচম মোচন। 

সব মকোট্ল, সব মট্দট্ে ও-শসই এক অট্জ্ঞয় বস্তুর অসোধ্য সোধ্নো। মুট্ঠোর মট্ধ্য 

ওট্ক ি পোওয়ো েোয় নো। আট্লো-বোিোস চনট্য় মোনুট্ষর চববোদ শনই, চববোদ বোট্ধ্ 

অট্ন্নর িোগোিোচগ চনট্য়,—েোট্ক আয়ট্ে পোওয়ো েোয়, দখ্ল কট্র বংেধ্ট্রর 

জট্নয শরট্খ্ েোওয়ো চট্ল। িোই ি জীবট্নর প্রট্য়োজট্ন ও শঢর বি সচিয। চববোট্হর 

মূল উট্দ্দেয শে সকল শেট্ত্রই এক, এ ি সবোই জোট্ন, চকন্তু িোই বট্ল চক 

মোনট্ি পোট্র? আপচনই বলুন নো অেয়বোবু, টঠক চক নো। এই বচলয়ো শস হোচসয়ো 

মুখ্ চফ্রোইল। 
 

ইহোর চনচহি অথ ম সবোই বুব্বঝল। ক্রুদ্ধ অেয় কট্ঠোর চকছু একটো বচলট্ি 

চোচহল, চকন্তু কথো খ্ুাঁব্বজয়ো পোইল নো। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, অথচ শিোমোরই শে কমল, সকল আচোর-অনুষ্ঠোট্নই িোরী 

অবজ্ঞো, চকছুই শে মোনট্ি চোও নো? িোই ি শিোমোট্ক শবোঝো এি েক্ত। 

কমল বচলল, চকছুই েক্ত নয়। একটটবোর সোমট্নর পদমোটো সচরট্য় চদন, আর শকউ 

নো বুঝুক, আপনোর বুঝট্ি চবলম্ব হট্ব নো। নইট্ল, আপনোর শস্নহই বো আচম 

শপিোম চক কট্র? মোঝখ্োট্ন কুয়োেোর আিোল শে শনই িো নয়, চকন্তু িবু ি 

শপলোম। আচম জোচন, আপনোর বযথো লোট্গ, চকন্তু আচোর-অনুষ্ঠোনট্ক চমট্থয বট্ল 

আচম উচিট্য় চদট্ি ি চোইট্ন, চোই শুধ্ু এর পচরবিমন। কোট্লর ধ্ট্ম ম আজ েো 
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অচল, আঘোি কট্র িোট্ক সচল করট্িই চোই। এই শে অবজ্ঞো, মূলয এর জোচন 

বট্লই ি। চমট্থয বট্ল জোনট্ল চমট্থযর সট্ঙ্গ সুর চমচলট্য় চমট্থয-শ্রদ্ধোয় সকট্লর 

সট্ঙ্গ সোরোজীবন শমট্ন শমট্নই চলিোম—একটুও চবট্দ্রোহ করিোম নো। 
 

একটু থোচময়ো কচহল, ইউট্রোট্পর শসই শরট্নেো াঁট্সর চদনগুট্লো একবোর মট্ন 

কট্র শদখ্ুন চদচক। িোরো সব করট্ি শগল নিুন সৃটষ্ট, শুধ্ু হোি চদট্ল নো আচোর-

অনুষ্ঠোট্ন। পুরট্নোর গোট্য় টোটকো রঙ মোচখ্ট্য় িট্ল িট্ল চদট্ি লোগল িোর পূট্জো, 

শিিট্র শগল নো শেকি, েট্খ্র ফ্যোেন শগল দ’ুচদট্ন চমচলট্য়। িয় চছল আমোর 

হট্রনবোবুর উচ্চ অচিলোষ েোয় বো বুব্বঝ এমচন কট্রই ফ্ো াঁকো হট্য়। চকন্তু আর িয় 

শনই, উচন সোমট্লট্ছন। এই বচলয়ো শস হোচসল। 
 

এ হোচসট্ি হট্রন্দ্র শেোগ চদট্ি পোচরল নো, গম্ভীর হইয়ো রচহল। কোজটো শস 

কচরয়োট্ছ সিয, চকন্তু অেট্র টঠকমি আজও সোয় পোয় নো, মট্নর মট্ধ্যটো রচহয়ো 

রচহয়ো িোরী হইয়ো উট্ঠ। কচহল, মুেচকল এই শে, িুচম িগবোন মোট্নো নো, 

মুব্বক্তট্িও চবশ্বোস কর নো। চকন্তু েোরো শিোমোর ওই অট্জ্ঞয় বস্তুর সোধ্নোয় রি, ওর 

িত্ত্ব-চনরূপট্ে বযগ্র, িোট্দর কটঠন চনয়ম ও কট্ঠোর আচোর-পোলট্নর মট্ধ্য চদট্য় 

পো নো শফ্লট্লই নয়। আশ্রম িুট্ল শদওয়োয় আচম অহকোর কচরট্ন। শসচদন েখ্ন 

শছট্লট্দর চনট্য় সিীে চট্ল শগল আচম চনট্জর দুব মলিোই অনুিব কট্রচছ। 
 

িো হট্ল িোল কট্রন চন হট্রনবোবু। বোবো বলট্িন, েোট্দর িগবোন েি সূক্ষ্ম, েি 

জটটল, িোরোই মট্র িি শবেী জচিট্য়। েোট্দর েি স্থূল, েি সহজ, িোরোই 

থোট্ক চকনোরোর কোট্ছ। এ শেন শলোকসোট্নর কোরবোর। বযবসো হয় েিই চবস্িৃি 

ও বযোপক, েচির পচরমোে িিই চট্ল শবট্ি। িোট্ক গুটটট্য় শছোট কট্র আনট্লও 

লোি হয় নো বট্ট, চকন্তু শলোকসোট্নর মোত্রো কট্ম। হট্রনবোবু, আপনোর সিীট্ের 

সট্ঙ্গ আচম কথো কট্য় শদট্খ্চচ। আশ্রট্ম বহুচবধ্ প্রোচীন চনয়ট্মর চিচন প্রবিমন 

কট্রচছট্লন, িো াঁর সোধ্ চছল শস-েুট্গ চফ্ট্র েোওয়ো। িোবট্িন, দুচনয়োর বয়স শথট্ক 

হোজোর-দুই বছর মুট্ছ শফ্লট্লই আসট্ব পরম লোি। এমচন লোট্ির ফ্ব্বন্দ 

এাঁট্টচছল একচদন চবলোট্ির চপউচরটোন একদল। শিট্বচছল, আট্মচরকোয় 

পোচলট্য় চগট্য় সট্িট্রো েিোেী ঘুচচট্য় চদট্য় চনঝ মঞ্ঝোট্ট গট্ি িুলট্ব বোইট্বট্লর 

সিযেুগ। িোট্দর লোট্ির চহসোট্বর অক জোট্ন আজ অট্নট্ক, জোট্ন নো শুধ্ু 

মঠধ্োরীর দল শে, চবগি চদট্নর দে মন চদট্য় চট্ল েখ্ন বিমমোট্নর চবচধ্-চবধ্োট্নর 

সমথ মন, িখ্নই আট্স সচিযকোট্রর িোঙ্গোর চদন। হট্রনবোবু, আপনোর আশ্রট্মর 

েচি হয়ি কট্রচচ, চকন্তু িোঙ্গো আশ্রট্ম বোকী রইট্লন েো াঁরো িোট্দর েচি কচরচন। 
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চপউচরটোনট্দর কোচহনী জোচনি অেয়,—ইচিহোট্সর অধ্যোপক। সবোই চুপ 

কচরয়ো রচহল, এবোর শস-ই শুধ্ু ধ্ীট্র ধ্ীট্র মোথো নোচিয়ো সোয় চদল। 
 

আশুবোবু বচলট্ি শগট্লন, চকন্তু শস-েুট্গর ইচিহোট্স শে উজ্জ্বল ছচব— 

কমল বোধ্ো চদল,—েি উজ্জ্বল শহোক, িবু শস ছচব, িোর বি নয়। এমচন বই 

সংসোট্র আজও শলখ্ো হয়চন আশুবোবু, েোর শথট্ক িোর সমোট্জর েথোথ ম প্রোট্ের 

সন্ধ্োন শমট্ল। আট্লোচনোয় গব ম করো চট্ল, চকন্তু বই চমচলট্য় সমোজ গিো চট্ল নো। 

শ্রীরোমচট্ন্দ্রর েুগট্কও নো, েুচধ্টষ্ঠট্রর েুগট্কও নো। রোমোয়ে-মহোিোরট্ি েি 

কথোই শলখ্ো থোক, িোর শিোক হোিট্ি সোধ্োরে মোনুট্ষর শদখ্োও চমলট্ব নো, এবং 

মোিৃ-জঠর েি চনরোপদই শহোক, িোট্ি চফ্ট্র েোওয়োও েোট্ব নো। পৃচথবীর সমস্ত 

মোনবজোচি চনট্য়ই ি মোনুষ? িোরো শে আপনোর চোচরচদট্ক। কম্বল মুচি চদট্য় চক 

বোয়ুর চোপট্ক শঠকোট্নো েোয়? 

 

শবলো ও মোচলনী চনঃেট্ে শুচনট্িচছল। ইহোর সম্বট্ন্ধ্ বহু জনশ্রুচিই িোহোট্দর 

কোট্ন শগট্ছ, চকন্তু আজ মুট্খ্োমুচখ্ বচসয়ো এই পচরিযক্ত চনরোশ্রয় শমট্য়টটর 

বোট্কযর চনঃসংেয় চনিমরিো শদচখ্য়ো চবস্ময় মোচনল। 
 

পরেট্ে টঠক এই িোবটটই আশুবোবু প্রকোে কচরট্লন। আট্স্ত আট্স্ত বচলট্লন, 

িট্কম েোই শকন বচল নো কমল, শিোমোর অট্নক কথোই স্বীকোর কচর। েো পোচরট্ন, 

িোট্কও অেট্র অবজ্ঞো কচরট্ন। এই গটৃ্হই শমট্য়ট্দর িোর রুদ্ধ চছল, শুট্নচচ, 

একচদন শিোমোট্ক আহ্বোন করোয় সিীে স্থোনটোট্ক কলুচষি জ্ঞোন কট্রচছল। 

চকন্তু আজ আমরো সবোই আমচিি, কোরও আসোয় বোধ্ো শনই— 

 

একটট শছট্ল কবোট্টর কোট্ছ আচসয়ো দো াঁিোইল। পরট্ন পচরচ্ছন্ন িদ্র শপোেোক, 

মুট্খ্ আনন্দ ও পচরিৃচপ্তর আিোস; কচহল, চদচদ বলট্লন, খ্োবোর বিচর হট্য় 

শগট্ছ, ঠো াঁই হট্ব? 

 

অেয় বচলল, হট্ব বব চক শহ! বল শগ, রোিও ি হট্লো। 
 

শছট্লটট চচলয়ো শগট্ল হট্রন্দ্র কচহল, শবৌঠোকরুন আসো পে মে খ্োবোর চচেোটো আর 

কোরুট্ক করট্ি হয় নো। ওাঁর ি শকোথোও জোয়গো চছল নো,—চকন্তু সিীে রোগ কট্র 

চট্ল শগল। 
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আশুবোবুর মুখ্ মুহটূ্িমর জনয রোঙ্গো হইয়ো উটঠল। 
 

হট্রন্দ্র বচলট্ি লোচগল, অথচ সিীট্েরও অনয উপোয় চছল নো। শস িযোগী, 

ব্রহ্মচোরী,—এ সম্পট্কম িোর সোধ্নোর চবঘ্ন। চকন্তু আমোরই শে সচিযই শকোন্ 

কোজটো িোল হট্লো সব সমট্য় শিট্ব পোইট্ন। 
 

কমল অকুটণ্ঠি-স্বট্র বচলল, এই কোজটোই হট্রনবোবু, এই কোজটোই। সংেম েখ্ন 

সহজ নো হট্য় অপরট্ক আঘোি কট্র িখ্নই শস হয় দুব মহ। এই বচলয়ো শস 

পলট্কর জনয আশুবোবুর প্রচি চোচহল,—হয়ি চক একটো শগোপন ইচঙ্গি চছল, 

চকন্তু হট্রন্দ্রট্কই পুনি বচলল, ওরো চনট্জট্কই শটট্ন শটট্ন বোচিট্য় ওট্দর 

িগবোনট্ক সৃটষ্ট কট্র। িোই ওট্দর িগবোট্নর পূট্জো বোট্র বোট্রই ঘোি শহাঁট কট্র 

আত্মপূট্জোয় শনট্ম আট্স। এ-ছোিো ওট্দর পথ শনই। মোনুষ ি শুধ্ু শকবল নরও 

নয়, নোরীও নয়,—এ দুট্য় চমট্লই িট্ব শস এক। এই অট্ধ্ মকট্ক বোদ চদট্য় েখ্চন 

শদচখ্ শস চনট্জট্ক বৃহৎ কট্র শপট্ি চোয়, িখ্চন শদচখ্ শস আপনোট্কও পোয় নো, 

িগবোনট্কও শেোয়োয়। সিীেবোবুট্দর জট্নয দুব্বিেো রোখ্ট্বন নো, হট্রনবোবু, 

ওাঁট্দর চসব্বদ্ধ স্বয়ং িগবোট্নর ব্বজম্মোয়। 

সিীেট্ক প্রোয় শকহই শদচখ্ট্ি পোচরি নো, িোই শেষ কথোটোয় সবোই হোচসল। 

আশুবোবুও হোচসট্লন, চকন্তু বচলট্লন, আমোট্দর চহন্দ-ুেোট্স্ত্রর একটো বি কথো 

আট্ছ কমল—আত্মদে মন। অথ মোৎ আপনোট্ক চনগূঢ়িোট্ব জোনো। ঋচষরো বট্লন, 

এই শখ্ো াঁজোর মট্ধ্যই আট্ছ চবট্শ্বর সকল জোনো, সকল জ্ঞোন। িগবোনট্ক পোবোরও 

এই পথ। এরই িট্র ধ্যোট্নর বযবস্থো। িুচম মোট্নো নো, চকন্তু েোরো মোট্ন, চবশ্বোস 

কট্র,িো াঁট্ক চোয়, জগট্ির বহু চবষয় শথট্ক চনট্জট্দর বব্বঞ্চি কট্র নো রোখ্ট্ল 

িোরো একোগ্র চচে-শেোজনোয় সফ্ল হয় নো। সিীেট্ক আচম ধ্চরট্ন, চকন্তু এ শে 

চহন্দরু অব্বচ্ছন্ন-পরম্পরোয় পোওয়ো সংস্কোর, কমল। এই ি শেোগ। আসমুদ্র-

চহমোচল িোরি অচবচচলি শ্রদ্ধোয় এই িত্ত্ব চবশ্বোস কট্র। 
 

িব্বক্ত, চবশ্বোস ও িোট্বর আট্বট্গ িো াঁহোর দুই চেু ছলছল কচরট্ি লোচগল। 

বোচহট্রর সব মচবধ্ সোট্হচবয়োনোর চনিৃি িলট্দট্ে শে দৃঢ়চনষ্ঠ চবশ্বোসপরোয়ে চহন্দ-ু

চচে চনব মোিদীপচেখ্োর নযোয় চনঃেট্ে জ্বচলট্িট্ছ,কমল চট্ের পলট্ক িোহোট্ক 

উপলচি কচরল। চক একটো বচলট্ি শগল, চকন্তু সট্কোট্চ বোচধ্ল।সট্কোচ আর 

চকছুর জনয নয়, শুধ্ু এই সিযব্রি সংেট্িব্বন্দ্রয় বৃদ্ধট্ক বযথো চদবোর শবদনো। চকন্তু 

উের নো পোইয়ো চিচন চনট্জই েখ্ন প্রশ্ন কচরট্লন,শকমন কমল, এই চক সচিয 

নয়? িখ্ন শস মোথো নোচিয়ো বচলয়ো উটঠল, নো আশুবোবু,সচিয নয়। শুধ্ু ি চহন্দরু 
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নয়, এ চবশ্বোস সকল ধ্ট্ম মই আট্ছ। চকন্তু শকবলমোত্র চবশ্বোট্সর শজোট্রই ি শকোন-

চকছু কখ্ট্নো সচিয হট্য় ওট্ঠ নো। িযোট্গর শজোট্রও নয়,মৃিুয-বরে করোর শজোট্রও 

নয়। অচি িুচ্ছ মট্ির অচ্নট্কয বহু প্রোে বহুবোর সংসোট্র শদওয়ো-শনওয়ো হট্য় 

শগট্ছ। িোট্ি ব্বজট্দর শজোরট্কই সপ্রমোে কট্রট্চ, চচেোর সিযট্ক প্রমোচেি 

কট্রচন। শেোগ কোট্ক বট্ল আচম জোচনট্ন, চকন্তু এ েচদ চনজমট্ন বট্স শকবল 

আত্ম-চবট্িষে এবং আত্ম-চচেোই হয় ি এই কথোই শজোর কট্র বলব শে, এই 

দুট্টো চসংহিোর চদট্য় সংসোট্র েি ভ্রম, েি শমোহ চিিট্র প্রট্বে কট্রট্ছ, এমন 

আর শকোথোও চদট্য় নো। ওরো অজ্ঞোট্নর সহচর। 
 

শুচনয়ো শুধ্ু আশুবোবু নয়,হট্রন্দ্রও চবস্ময় ও শবদনোয় নীরব হইয়ো রচহল। 
 

শসই শছট্লটট পুনব মোর আচসয়ো জোনোইল, খ্োবোর শদওয়ো হইয়োট্ছ। 
 

সকট্লই নীট্চ নোচময়ো শগল। 
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আটোে 

 

আহোরোট্ে অেয় কমলট্ক একমুহিূ ম চনরোলোয় পোইয়ো চুচপ চুচপ বচলল, শুনট্ি 

শপলোম আপনোরো চট্ল েোট্চ্চন। পচরচচি সকট্লর বোচিট্িই আপচন এক-

আধ্বোর শগট্ছন,শুধ্ু আমোরই ওখ্োট্ন— 

 

আপচন! কমল অচিমোত্রোয় চবব্বস্মি হইল। শুধ্ু কণ্ঠস্বট্রর পচরবিমট্ন নয়,‛িুচম’ 

বচলয়ো িোহোট্ক সবোই ডোট্ক, শস অচিট্েোগও কট্র নো, অচিমোনও কট্র নো। চকন্তু 

অেট্য়র অনয কোরে চছল। এই স্ত্রীট্লোকটটট্ক ‛আপচন’ বলোটো শস বোিোবোচি, 

এমন চক িদ্র-আচরট্ের অপবযবহোর বচলয়োই মট্ন কচরি। কমল ইহো জোচনি। 

চকন্তু এই অচি েুদ্র ইিরিোয় দৃকপোি কচরট্িও িোহোর লজ্জো কচরি। পোট্ছ 

একটো িকমোিচকম কলট্হর চবষয় হইয়ো উট্ঠ এই চছল িোর িয়। হোচসয়ো বচলল, 

আপচন ি কখ্ট্নো শেট্ি বট্লন চন। 
 

নো। শসটো আমোর অনযোয় হট্য়ট্ছ। চট্ল েোবোর আট্গ চক আর সময় হট্ব নো? 

 

চক কট্র হট্ব অেয়বোবু, আমরো শে কোল শিোট্রই েোব্বচ্চ। 
 

শিোট্রই? একটু থোচময়ো বচলল, এ অঞ্চট্ল েচদ কখ্ট্নো আট্সন আমোর গটৃ্হ 

আপনোর চনমিে রইল। 
 

কমল হোচসয়ো কচহল, একটো কথো ব্বজট্জ্ঞসো করট্ি পোচর অেয়বোবু? হঠোৎ 

আমোর সম্বট্ন্ধ্ আপনোর মি বদলোট্লো চক কট্র? বরঞ্চ, আরও ি কট্ঠোর হবোরই 

কথো। 
 

অেয় কচহল, সোধ্োরেিঃ িোই হট্িো বট্ট। চকন্তু এবোর শদে শথট্ক চকছু 

অচিজ্ঞিো সঞ্চয় কট্রচছ। আপনোর ঐ চপউচরটোনট্দর দৃষ্টোে আমোর শিিট্র 

চগট্য় শলট্গট্ছ। আর শকউ বুঝট্লন চকনো জোচনট্ন—নো শবোঝোও আিচে ম নয়—

চকন্তু আচম অট্নক কথোই জোচন। আর একটো কথো। আমোট্দর গ্রোট্মর প্রোয় 

শচোদ্দ-আনো মুসলমোন, ওরো ি শসই শদি-হোজোর বছট্রর পুরট্নো সট্িযই আজও 

দৃঢ় হট্য় আট্ছ। শসই চবচধ্-চনট্ষধ্, আইন-কোনুন, আচোর-অনুষ্ঠোন,—চকছুই ি 

বযিযয় হয়চন। 
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কমল কচহল, ওাঁট্দর সম্বট্ন্ধ্ আচম প্রোয় চকছুই জোচনট্ন, জোনবোর কখ্ট্নো 

সুট্েোগও হয়চন। েচদ আপনোর কথোই সচিয হয় ি শকবল এইটুকুই বলট্ি পোচর 

শে, ওাঁট্দরও শিট্ব শদখ্বোর চদন এট্সট্ছ। সট্িযর সীমো শে শকোন-একটো অিীি 

চদট্নই সুচনচদমষ্ট হট্য় েোয়চন, এ সিয ওাঁট্দরও একচদন মোনট্ি হট্ব। চকন্তু উপট্র 

চলুন। 
 

নো,আচম এখ্োন শথট্কই চবদোয় শনট্বো। আমোর স্ত্রী পীচিি। এি শলোকট্ক 

শদট্খ্ট্ছন, একবোর িো াঁট্ক শদখ্ট্বন নো? 

 

কমল শকৌিূহলবেিঃ ব্বজজ্ঞোসো কচরল, চিচন শকমন শদখ্ট্ি? 

 

অেয় কচহল, টঠক জোচনট্ন। আমোট্দর পচরবোট্র ও প্রশ্ন শকউ কট্র নো। চবট্য় 

চদট্য় ন’বছট্রর শমট্য়ট্ক বোবো ঘট্র এট্নচছট্লন। শলখ্োপিো শেখ্বোরও সময় 

পোয়চন, দরকোরও হয়চন। রো াঁধ্োবোিো, বোর-ব্রি, পূট্জো-আচহ্নক চনট্য় আট্ছ; 

আমোট্কই ইহকোল-পরকোট্লর শদবিো বট্ল জোট্ন, অসুখ্ হট্ল ওষুধ্ শখ্ট্ি চোয় 

নো, বট্ল,স্বোমীর পোট্দোদট্কই সকল বযোট্মো সোট্র। েচদ নো সোট্র, বুঝট্ব স্ত্রীর আয়ু 

শেষ হট্য়ট্ছ। 

ইহোর একটুখ্োচন আিোস কমল হট্রট্ন্দ্রর কোট্ছ শুচনয়োচছল, কচহল, আপচন ি 

িোগযবোন, অেিঃ স্ত্রী-িোট্গয। এিখ্োচন চবশ্বোস এ েুট্গ দুল মি। 
 

অেয় কচহল, শবোধ্ হয় িোই, টঠক জোচনট্ন। হয়ি, এট্কই স্ত্রী-িোগয বট্ল। চকন্তু 

মোট্ঝ মোট্ঝ মট্ন হয় শেন আমোর শকউ শনই, সংসোট্র আচম এট্কবোট্র চনঃসঙ্গ 

একো।আচ্ছো, নমস্কোর। 
 

কমল হোি িুচলয়ো নমস্কোর কচরল। 
 

অেয় এক পো চগয়োই চফ্চরয়ো দো াঁিোইল,বচলল, একটো অনুট্রোধ্ করব? 

 

করুন। 
 

েচদ কখ্ট্নো সময় পোন, আর আমোট্ক মট্ন থোট্ক, একখ্োনো চচটঠ চলখ্ট্বন? 

আপচন চনট্জ শকমন আট্ছন, অব্বজিবোবু শকমন আট্ছন,—এই সব। 

আপনোট্দর কথো আচম প্রোয়ই িোবট্বো। আচ্ছো, চললোম,—নমস্কোর! এই বচলয়ো 

অেয় দ্রুি প্রস্থোন কচরল। এবং শসইখ্োট্ন কমল স্তি হইয়ো দো াঁিোইয়ো রচহল। 
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িোল-মন্দর চবচোর কচরয়ো নয়, শুধ্ু এই কথোই িোহোর মট্ন হইল শে, এই শসই 

অেয়! এবং মোনুট্ষর জোনোর বোচহট্র এইিোট্ব এই িোগযবোট্নর দোম্পিয-জীবন 

চনচব মঘ্ন েোচেট্ি বচহয়ো চচলয়োট্ছ! একখ্োচন চচটঠর জনয িোহোর চক শকৌিূহল, চক 

সকোির সিযকোর প্রোথ মনো! 
 

উপট্র আচসয়ো শদচখ্ল নীচলমো বযিীি সবোই েথোস্থোট্ন উপচবষ্ট। এ িোহোর 

স্বিোব,—চবট্েষ শকহ চকছু মট্ন কট্র নো। আশুবোবু বচলট্লন, হট্রন্দ্র একটট 

চমৎকোর কথো বলচছট্লন কমল। শুনট্ল হঠোৎ শহাঁয়োচল বট্ল শঠট্ক, চকন্তু 

বস্তুিঃই সিয। বলচছট্লন, শলোট্ক এইটটই বুঝট্ি পোট্র নো শে, প্রচচলি সমোজ-

চবচধ্ লঙ্ঘন করোর দুঃখ্ শুধ্ু চচরত্র-বল ও চবট্বকবুব্বদ্ধর শজোট্রই সহো েোয়। 

মোনুট্ষ বোইট্রর অনযোয়টোই শদট্খ্, অেট্রর শপ্ররেোর খ্বর রোট্খ্ নো। এইখ্োট্নই 

েি িন্দ্ব, েি চবট্রোট্ধ্র সৃটষ্ট। 
 

কমল বুব্বঝল, ইহোর লেয শস এবং অব্বজি। সুিরোং চুপ কচরয়ো রচহল। এ কথো 

বচলল নো শে, উচৃ্ছঙ্খলিোর শজোট্রও সমোজ-চবচধ্ লঙ্ঘন করো েোয়। দুবু মব্বদ্ধ ও 

চবট্বক-বুব্বদ্ধ এক পদোথ ম নয়। 
 

শবলো ও মোচলনী উটঠয়ো দো াঁিোইল, িোহোট্দর েোবোর সময় হইয়োট্ছ। কমলট্ক 

সমূ্পে ম অগ্রোহয কচরয়ো িোহোরো হট্রন্দ্র ও আশুবোবুট্ক নমস্কোর কচরল। এই 

শমট্য়টটর সম্মুট্খ্ সব মেেই িোহোরো চনট্জট্দর শছোট মট্ন কচরয়োট্ছ, শেষট্বলোয় 

িোহোর শেোধ্ চদল উট্পেো শদখ্োইয়ো। চচলয়ো শগট্ল আশুবোবু সট্স্নট্হ কচহট্লন, 

চকছু মট্ন কট্রো নো মো, এ ছোিো ওাঁট্দর আর হোট্ি চকছু শনই। আচমও শিো ওই 

দট্লর শলোক। সবই জোচন। 
 

আশুবোবু হট্রট্ন্দ্রর সোেোট্ি আজ এই প্রথম িোহোট্ক মো বচলয়ো ডোচকট্লন। 

কচহট্লন, বদবোৎ ওাঁরো পদস্থ বযব্বক্তট্দর িোে মো। হোই-সোট্কমট্লর মোনুষ। ইংচরব্বজ 

বলো-কওয়ো, চলো-শফ্রো, শবেিূষোয় আপ্-টু-শডট। এটুকু িুলট্ল শে ওাঁট্দর 

এট্কবোট্র পুাঁব্বজট্ি ঘো পট্ি, কমল। রোগ করট্লও ওাঁট্দর প্রচি অচবচোর হয়। 
 

কমল হোচসমুট্খ্ কচহল, রোগ ি কচরচন। 
 

আশুবোবু বচলট্লন, করট্ব নো িো জোচন। রোগ আমোট্দচর হট্লো নো, শুধ্ু হোচস 

শপট্ল। চকন্তু িুচম বোসোয় েোট্ব চক কট্র মো, আচম চক শিোমোট্ক শপৌৌঁট্ছ চদট্য় বোচি 

েোট্বো? 
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বোঃ, নইট্ল েোট্বো চক কট্র? 

 

পোট্ছ শলোট্কর শচোট্খ্ পট্ি এই িট্য় শস চনট্জট্দর শমোটর চফ্রোইয়ো চদয়োচছল। 
 

শবে, িোই হট্ব। চকন্তু, আর শদচর করোও হয়ি উচচি হট্ব নো, চক বট্লো? 

 

সকট্লরই স্মরে হইল শে, চিচন আজও সমূ্পে ম সোচরয়ো ওট্ঠন নোই। 

চসাঁচিট্ি জিুোর েে শুনো শগল, এবং পরেট্ে সকট্ল পরম চবস্মট্য় চনরীেে 

কচরল শে িোট্রর বোচহট্র আচসয়ো অব্বজি দো াঁিোইয়োট্ছ। 
 

হট্রন্দ্র কলকট্ণ্ঠ অিযথ মনো কচরল, হযোট্লো! শবটোর শলট দযোন শনিোর! এচক 

শসৌিোগয ব্রহ্মচে মোশ্রট্মর! 
 

অব্বজি অপ্রচিি হইয়ো বচলল, চনট্ি এলোম। এবং চট্ের পলট্ক একটো 

অিোচবি দুঃসোহচসকিো িোহোর চিিট্রর কথোগুলো সট্জোট্র শঠচলয়ো গলো চদয়ো 

বোচহর কচরয়ো চদল। কচহল, নইট্ল ি আর শদখ্ো হট্িো নো। আমরো আজ শিোর-

রোট্ত্রই দু’জট্ন চট্ল েোব্বচ্চ। 
 

আজই? এই শিোট্র? 

 

হো াঁ। আমোট্দর সমস্ত প্রস্তুি। ঐখ্োন শথট্ক আমোট্দর েোত্রো হট্ব শুরু। 
 

বযোপোরটো অজোনো নয়, িথোচপ সকট্লই শেন লজ্জোয় ম্লোন হইয়ো উটঠল। 
 

চনঃেে পদট্েট্প নীচলমো আচসয়ো ঘট্রর একপোট্ে বচসল। সট্কোচ কোটোইয়ো 

আশুবোবু মুখ্ িুচলয়ো চোচহট্লন। কথোটো িো াঁহোর গলোয় একবোর বোচধ্ল, িোরপট্র 

ধ্ীট্র ধ্ীট্র বচলট্লন, হয়ি আর কখ্ট্নো আমোট্দর শদখ্ো হট্ব নো, শিোমরো উিট্য়ই 

আমোর শস্নট্হর বস্তু, েচদ শিোমোট্দর চববোহ হট্িো আচম শদট্খ্ শেট্ি শপিোম। 
 

অব্বজি সহসো শেন কূল শদচখ্ট্ি পোইল, বযগ্রকট্ণ্ঠ কচহয়ো উটঠল, এ ব্বজচনস 

আচম চোইচন আশুবোবু, এ আমোর িোবনোর অিীি। চববোট্হর কথো বোর বোর 

বট্লচচ, বোর বোর মোথো শনট্ি কমল অস্বীকোর কট্রট্ছ। চনট্জর েোবিীয় সম্পদ, 

েো-চকছু আমোর আট্ছ, সমস্ত চলট্খ্ চদট্য় চনট্জট্ক েক্ত কট্র ধ্রো চদট্ি শগচছ, 

কমল চকছুট্ি সম্মি হয়চন। আজ এাঁট্দর সুমুট্খ্ শিোমোট্ক আবোর চমনচি কচর 
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কমল, িুচম রোজী হও। আমোর সব মস্ব শিোমোট্ক চদট্য় শফ্ট্ল বো াঁচচ। ফ্ো াঁচকর কলক 

শথট্ক চনষৃ্কচি পোই। 
 

নীচলমো অবোক হইয়ো চোচহয়ো রচহল। অব্বজি স্বিোবিঃ লোজকু প্রকৃচির, 

সব মসমট্ে িোহোর এই অপচরট্ময় বযোকুলিোয় সকট্লর চবস্মট্য়র সীমো রচহল নো। 

আজ শস আপনোট্ক চনঃস্বত্ব কচরয়ো চদট্ি চোয়। চনট্জর বচলয়ো হোট্ি রোচখ্বোর 

আজ িোহোর আর এিটুকু প্রট্য়োজন নোই। 
 

কমল িোহোর মুট্খ্র প্রচি চোচহয়ো কচহল, শকন, শিোমোর এি িয় চকট্সর? 

 

িয় আজ নো থোক, চকন্তু— 

 

চকন্তুর চদন আট্গ ি আসুক। 
 

এট্ল শে িুচম চকছুই শনট্ব নো জোচন। 
 

কমল হোচসয়ো বচলল, জোট্নো? িো হট্ল শসইট্টই হট্ব শিোমোর সবট্চট্য় েক্ত বো াঁধ্ন। 
 

একটু থোচময়ো বচলল, শিোমোর মট্ন শনই একচদন বট্লচছলোম, িয়োনক মজবুি 

করোর শলোট্ি অমন চনট্রট চনঙ্ক্ষিদ্র কট্র বোচি গো াঁথট্ি শচট্য়ো নো। ওট্ি মিোর 

কবর বিচর হট্ব, জযোে মোনুট্ষর শেোবোর ঘর হট্ব নো। 
 

অব্বজি বচলল, বট্লচছট্ল জোচন। জোচন আমোট্ক বো াঁধ্ট্ি চোও নো, চকন্তু আচম শে 

চোই। শিোমোট্কই বো চক চদট্য় আচম শবাঁট্ধ্ রোখ্ট্বো কমল? বক শস শজোর? 

 

কমল বচলল, শজোট্র কোজ শনই। বরঞ্চ শিোমোর দুব মলিো চদট্য়ই আমোট্ক শবাঁট্ধ্ 

শরট্খ্ো। শিোমোর মি মোনুষট্ক সংসোট্র িোচসট্য় চদট্য় েোট্বো, অি চনষ্ঠুর আচম 

নই। পলকমোত্র আশুবোবুর চদট্ক চোচহয়ো কচহল, িগবোন ি মোচনট্ন, নইট্ল 

প্রোথ মনো করিোম দুচনয়োর সকল আঘোি শথট্ক শিোমোট্ক আিোট্ল শরট্খ্ই 

একচদন শেন আচম মরট্ি পোচর। 

নীচলমোর দুই চট্ে জল আচসয়ো পচিল। আশুবোবু চনট্জও বোষ্পোকুল চেু মুচছয়ো 

শফ্চলট্লন, গোঢ়স্বট্র বচলট্লন, শিোমোর িগবোন শমট্নও কোজ শনই, কমল। ঐ 

একই কথো, মো। এই আত্মসমপ মেই একচদন শিোমোট্ক িো াঁর কোট্ছ সট্গৌরট্ব 

শপৌৌঁট্ছ শদট্ব। 
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কমল হোচসয়ো বচলল, শস হট্ব আমোর উপচর পোওনো। নযোেয পোওনোর শচট্য়ও িোর 

মোন শবেী। 
 

শস টঠক কথো মো। চকন্তু শজট্ন শরট্খ্ো, আমোর আেীব মোদ চনষ্ফট্ল েোট্ব নো। 
 

হট্রন্দ্র বচলল, অব্বজি, শখ্ট্য় ি আট্সোচন, নীট্চ চল। 
 

আশুবোবু সহোট্সয কচহট্লন, এমচন শিোমোর চবট্দয। ও শখ্ট্য় আট্সচন, আর কমল 

এখ্োট্ন বট্স শখ্ট্য়-শদট্য় চনব্বিে হট্লো—েো ও কট্খ্োট্নো কট্র নো। 
 

অব্বজি সলট্জ্জ স্বীকোর কচরয়ো জোনোইল, কথোটো িোই বট্ট। শস অিুক্ত আট্স 

নোই। 
 

এইটট শেট্ষর রোব্বত্র স্মরে কচরয়ো সিো িোচঙ্গয়ো চদবোর কোহোরও ইচ্ছো চছল নো, চকন্তু 

আশুবোবুর স্বোট্স্থযর চদট্ক চোচহয়ো উটঠবোর আট্য়োজন কচরট্ি হইল। হট্রন্দ্র 

কমট্লর কোট্ছ আচসয়ো গলো খ্োট্টো কচরয়ো বচলল, এিচদন আসল ব্বজচনসটো 

শপট্ল, কমল, শিোমোট্ক অচিনন্দন জোনোই। 
 

কমল শিমচন চুচপ চুচপ জবোব চদল, শপট্য়চছ? অেিঃ শসই আেীব মোদই করুন। 
 

হট্রন্দ্র আর চকছু বচলল নো। চকন্তু কমট্লর কণ্ঠস্বট্র শসই চিধ্োহীন পরম 

চনঃসংেয় সুরটট শে বোব্বজল নো, িোহোও কোট্ন শঠচকল। িবু এমচনই হয়। চবট্শ্বর 

এমচনই চবধ্োন। 
 

িোট্রর আিোট্ল ডোচকয়ো নীচলমো শচোখ্ মুচছয়ো বচলল, কমল, আমোট্ক িুট্লো নো 

শেন। ইহোর অচধ্ক শস বচলট্ি পোচরল নো। 
 

কমল শহাঁট হইয়ো নমস্কোর কচরল। বচলল, চদচদ, আচম আবোর আসব, চকন্তু েোবোর 

আট্গ আপনোর কোট্ছ একটট চমনচি শরট্খ্ েোট্বো, জীবট্নর কলযোেট্ক কখ্ট্নো 

অস্বীকোর করট্বন নো। িোর সিয রূপ আনট্ন্দর রূপ। এইরূট্প শস শদখ্ো শদয়, 

িোট্ক আর চকছুট্ি শচনো েোয় নো। আর েোই শকন নো কর চদচদ, অচবনোেবোবুর 

ঘট্র আর শবগোর খ্োটট্ি রোজী হট্য়ো নো। 
 

নীচলমো কচহল, িোই হট্ব কমল। 
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আশুবোবু গোচিট্ি উটঠট্ল কমল চহন্দ-ুরীচিট্ি পোট্য়র ধ্ূলো লইয়ো প্রেোম কচরল। 

চিচন মোথোয় হোি রোচখ্য়ো আর একবোর আেীব মোদ কচরট্লন। বচলট্লন, শিোমোর 

কোছ শথট্ক একটট খ্ো াঁটট িট্ত্ত্বর সন্ধ্োন শপট্য়চছ কমল। অনুকরট্ে মুব্বক্ত আট্স 

নো, মুব্বক্ত আট্স জ্ঞোট্ন।িোই িয় হয়, শিোমোট্ক েো মুব্বক্ত এট্ন চদট্ল, অব্বজিট্ক 

হয়ি িোই অসম্মোট্ন শডোবোট্ব। িোর শথট্ক িোট্ক রট্ে কট্রো মো। আজ শথট্ক 

শস িোর শিোমোর। ইচঙ্গিটো কমল বুব্বঝল। 
 

পুনি বচলট্ি লোচগট্লন, শিোমোর কথোই শিোমোট্ক মট্ন কচরট্য় চদই। শসচদন 

শথট্ক এ আচম বহুবোর শিট্বচচ শে, িোলবোসোর শুচচিোর ইচিহোসই মোনুট্ষর 

সিযিোর ইচিহোস। িোর জীবন। িোর বি হবোর ধ্োরোবোচহক চববরে। িবু, 

শুচচিোর সংজ্ঞো চনট্য় েোবোর শবলোয় আর আচম িকম িুলট্বো নো। আমোর শেোট্ির 

চনঃশ্বোট্স শিোমোট্দর চবদোয়-েেটটট্ক মচলন কট্র শদব নো। চকন্তু বুট্িোর এই 

কথোটট মট্ন শরট্খ্ো কমল, আদে ম, আইচডয়োল শুধ্ু দু-চোরজট্নর জনযই, িোই 

িোর দোম। িোট্ক সোধ্োরট্েয শটট্ন আনট্ল শস হয় পোগলোচম, িোর শুি েোয় ঘুট্চ, 

িোর িোর হয় দুঃসহ। শবৌদ্ধট্দর েুগ শথট্ক আরম্ভ কট্র ববষ্ণবট্দর চদন পে মে 

এর অট্নক দুঃট্খ্র নব্বজর পৃচথবীট্ি ছচিট্য় আট্ছ। শসই দুঃট্খ্র চবেবই চক 

সংসোট্র িুচম এট্ন শদট্ব মো? 

কমল মৃদুকট্ে বচলল, এ শে আমোর ধ্র্ম, কোকোবোবু। 
 

ধ্ম ম? শিোমোরও ধ্ম ম? 

 

কমল কচহল, হো াঁ। শে দুঃখ্ট্ক িয় করট্চন কোকোবোবু, িোরই শিির চদট্য় আবোর 

িোরও শচট্য় বি আদে ম জিলোি করট্ব; আবোর িোরও শেচদন কোজ শেষ হট্ব, 

শসই মৃিট্দট্হর সোর শথট্ক িোর শচট্য়ও মহের আদট্ে মর সৃটষ্ট হট্ব। এমচন 

কট্রই সংসোট্র শুি শুিিট্রর পোট্য় আত্মচবসজমন চদট্য় আপন ঋে পচরট্েোধ্ 

কট্র। এই ি মোনুট্ষর মুব্বক্তর পথ। শদখ্ট্ি পোন নো কোকোবোবু, সিীদোট্হর 

বোইট্রর শচহোরোটো রোজেোসট্ন বদলোট্লো, চকন্তু িোর চিিট্রর দোহ আজও শিমচন 

জ্বলট্চ? শিমচন কট্রই ছোই কট্র আনট্চ? এ চনিট্ব চক চদট্য়? 

 

আশুবোবু কথো কচহট্ি পোচরট্লন নো, শুধ্ু একটো দীঘ মচনশ্বোস শফ্চলট্লন, চকন্তু 

পরেট্েই সহসো বচলয়ো উটঠট্লন, কমল, মচনর মোট্য়র বন্ধ্ন শে আজও কোটোট্ি 

পোচরচন—িোট্ক শিোমরো বল শমোহ, বল দুব মলিো,—চক জোচন শস চক, চকন্তু এ-শমোহ 
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শেচদন ঘুচট্ব, মোনুট্ষর অট্নকখ্োচনই শসই সট্ঙ্গ ঘুট্চ েোট্ব মো। মোনুট্ষর এ বহু 

িপসযোর ধ্ন। আচ্ছো, আচস। বোসট্দও, চল। 
 

শটচলগ্রোফ্-চপওন সোইট্কল থোমোইয়ো রোস্তোয় নোচময়ো পচিল। জরুরী িোর। হট্রন্দ্র 

গোচির আট্লোট্ি খ্োম খ্ুচলয়ো পচিল। দীঘ ম শটচলগ্রোম, আচসয়োট্ছ মথুরো শজলোর 

একটট শছোট সরকোরী হোসপোিোট্লর ডোক্তোট্রর চনকট হইট্ি। চববরেটো 

এইরূপ,—গ্রোট্মর এক ঠোকুরবোচিট্ি আগুন লোট্গ, বহুচদট্নর বহুট্লোক-পূব্বজি 

চবগ্রহমূচিম পুচিয়ো ধ্বংস হইবোর উপক্রম হয়। বো াঁচোইবোর শকোন উপোয় আর েখ্ন 

নোই, শসই প্রজ্বচলি গহৃ হইট্ি রোট্জন্দ্র মূচিমটটট্ক উদ্ধোর কট্র। শদবিো রেো 

পোইট্লন, চকন্তু রেো পোইল নো িো াঁহোর রেোকিমো। দুই চদন নীরট্ব অবযক্ত েোিনো 

সচহয়ো আজ সকোট্ল শস শগোচবট্ন্দোজীর ববকুট্ণ্ঠ চগয়োট্ছ। দে হোজোর শলোট্ক 

কীিমনোচদ-সহ শেোিোেোত্রো কচরয়ো িোহোর নশ্বর শদহ েমুনো-িট্ট িস্ম কচরয়োট্ছ। 

মৃিুযকোট্ল এই সংবোদটো আপনোট্ক শস চদট্ি বচলয়োট্ছ। 
 

নীল আকোে হইট্ি শেন বজ্রপোি হইয়ো শগল। 
 

কোন্নোয় হট্রন্দ্রর কণ্ঠ রুদ্ধ, এবং অনোচবল শজযোৎস্নো-রোব্বত্র সকট্লর চট্েই 

একমুহটূ্িম অন্ধ্কোট্র একোকোর হইয়ো উটঠল। 
 

আশুবোবু কো াঁচদয়ো বচলট্লন, দু’চদন! আটচচল্লে ঘণ্টো! এি কোট্ছ? আর একটো 

খ্বর শস চদট্ল নো? 

 

হট্রন্দ্র শচোখ্ মুচছয়ো বচলল, প্রট্য়োজন মট্ন কট্রচন। চকছু করট্ি পোরো ি শেট্িো 

নো, িোই শবোধ্ হয় কোউট্ক দুঃখ্ চদট্ি শস চোয়চন। 
 

আশুবোবু েুক্তহোি মোথোয় শঠকোইয়ো বচলট্লন, িোর মোট্ন শদে ছোিো আর শকোন 

মোনুষট্কই শস আত্মীয় বট্ল স্বীকোর কট্রচন। শুধ্ুই শদে,—এই িোরিবষ মটো। িবু 

বচল, িগবোন! শিোমোর পোট্য়ই িোট্ক স্থোন চদট্য়ো! িুচম আর েোই কট্রো, এই 

রোট্জট্নর জোিটোট্ক শিোমোর সংসোট্র শেন চবলুপ্ত কট্রো নো। বোসট্দও, চোলোও। 
 

এই শেোট্কর আঘোি কমট্লর শচট্য় শবেী শবোধ্ কচর কোহোরও বোট্জ নোই, চকন্তু 

শবদনোর বোট্ষ্প কণ্ঠট্ক শস আচ্ছন্ন কচরট্ি চদল নো। শচোখ্ চদয়ো িোহোর আগুন 

বোচহর হইট্ি লোচগল, বচলল, দুঃখ্ চকট্সর? শস ববকুট্ণ্ঠ শগট্ছ। হট্রন্দ্রট্ক কচহল, 

কো াঁদট্বন নো হট্রনবোবু, অজ্ঞোট্নর বচল চচরচদন এমচন কট্রই আদোয় হয়। 
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িোহোর স্বচ্ছ কটঠন স্বর িীক্ষ্ণ ছুচরর ফ্লোর মি চগয়ো সকট্লর বুট্ক চবাঁচধ্ল। 
 

আশুবোবু চচলয়ো শগট্লন। এবং, শসই শেোকোচ্ছন্ন স্তি নীরবিোর মট্ধ্য কমল 

অব্বজিট্ক লইয়ো গোচিট্ি চগয়ো বচসল। কচহল, রোমদীন, চট্লো… 

 

========= 

সমোপ্ি 

 


