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আপস  

 

এটা গল্প ঠিক নয়, মনস্তত্ত্বগ চিউমযান চেতিচিয়াচরজম ো মানচেক 

আিরতের একটা অচ োস্তে নজজর েলা যেত  পাতর। পল্লে গুপ্ত েয়তস 

আমার যথতক যের য াট িতলও েনু্ধস্থানীয়। িািা েতল ডাতক চকন্তু জজি 

 ুটতল মতন-মুত  লাগাম যনই। এক-এক সময় ওর কথা শুনতল আমারই 

কাতনর ডগার রং েিলায়। চকন্তু ও-য তলর এ টুকু সংতকাতির োলাই যনই। 
 

এক-একজন থাতক োর স্বিাে-িচরতত্রর অোচি  চিকগুতলাও যেশ 

অনায়াতস েরিাস্ত করা োয়, অনযায় কতর যেডাতলও  ুে অসিযরকতমর 

অনযায় মতন িয় না। যসগুতলা যিাতষর েযাপারগুতলা জানা থাকতলও  ার 

সঙ্গ-সাচিধ্য িাল লাতগ। পল্লে গুপ্ত যসই জাত র একজন। 
 

পপ ৃক অেস্থা িাল, চনতজ মস্ত ফাতম ের যমাটা মাইতনর পােচলক চরতলশনস 

অচফসার। অতনতকর মত , এই িাকচরটাই ওতক আতরা  রল-মচ  কতর 

 ুতলত । পতকতট সে েিা িামী চসগার মজ ু, িাত ও একটা জ্বলত ই। েড 

েড পাঠটেতক েতশ আনার িায়  ার, যসই কারতে ওর যকাম্পাচনর অতেল 

 রিা করত ও চিধ্া যনই –আর  াতির চিত্তচেতনািতনর এই সে  রিাই িতয় 

থাতক পল্লে গুপ্তর মারফ । চপ. আর. ও.পােচলক চরতলশনস অচফসার, 

অ এে যস-ই যিাস্ট। ফতল, েড েড জিঙ্ক পাঠটেত  সকতলর কাত  চনতজতক 

ইনটাতরচস্টং কতর য ালাটা িাকচরর অঙ্গ। আর  ার ফতল িস্তুরম  

পানাসক্ত যে িতয় পডত  এও চনতজই স্বীকার কতর। চনতজই এক-এক সময় 

েতল, এ-শালার িাকচর যথতক যকাতনা একচিন চরটায়ার করার পর 

অেস্থা ানা ো িতে আমার, স্বিাে-িচরত্র এতকোতর য তয় চিতল। চকন্তু এ 

চনতয় ও সচ য এ টুকু িুজিন্তায় পতডত  এ যকানচিন মতন ি  না। পপ ৃক 

সম্পচত্ত ো আত   াত ও িুই-এক পুরুষ যিা  েুতজ জািািতম যেত  পাতর। 
 

পল্লে গুপ্তর স্বিাে-িচরতত্রর আতরা একটা িুে েল চিক আত । যসটা সুরূপা 

রমেী সংক্রান্ত। চিলত ালা িাচস- ুচশ চমঠি যিিারার য তলটার 

যমতয়মিতলও যেশ কির। এই েযাপাতর োরকতয়ক চেপাতক পডত  পডত  

যকানরকতম চপ তল যেচরতয় এতসত ।  েু যমতয়তির চনতয় পি-িুুঁতল্লাড কতর 
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আনতে কাটানার যনশাটা  াডত  পাতরচন। একোর এক উিচ  চফল্ম-

আঠটেতস্টর চপ তন এমন যমত  যগল যে িাকচর-োকচর চশতকয় ওিার 

িাচ ল। আমরাও ধ্তরই চনলাম ওই চফল্ম-আঠটেস্টই ওর গলায় ঝুলল। যশতষ 

একচিন ও এতস চনতজ যথতকই েলল, োতপর পুচেযত   ুে কাটান চিতয় 

এলাম িািা–োতরাটা যেতজ যগ ল আর চক! 
 

যকৌ ূিল যিতপ জজজ্ঞাসা কতরচ , এ  চক িতয়র েযাপার চ ল? 

 

-আর েতলন যকন িািা, এমন েুদ্ধ েতন যগলাম না যে চনতজতকই রাম াগল 

েতল গালাগাল না চিতয় পারলাম না। আচ্ছা িািা, আপনার কাত ও য া 

এতনচ লাম একচিন, চনতজই যিত ত ন–এমন নরম-সরম চমঠি িােিাে 

যি তল যকান শালা না। ধ্তর যনতে অক্ষ  কুমারাঠট এতকোতর–আরও 

যিতেচ লাম োতরা িূত  যিতে অমন একটা যমতয়তক লুতট-পুতট যশষ কতর, 

 ার আতগ চনতজই পাকাপাচক ি ল চনতয় েচস। অতনকটা এচগতয়ও চ লাম 

যেশ, যশতষ েতল চকনা, য ামাতক  াডা আর আমার িলয  না–এোতর 

চডতিাস ে সুযট ফাইল করা োক একটা,  রিপত্র ো লাতগ  ুচমই যিতে চকন্তু 

োপু। যশতষ যজরায় এচগতয় আচম য া চিচত্তর–শুধু্ চেোচি া নয়, িুিুতটা 

যমতয় আত  মচিলার! 
 

- ারপর? 

 

- ারপর আর চক, আচম েললাম,  ার চডতিাস ে সিজ িতলও আমার 

চডতিাস ে সিজ িতে না, আমার গৃচিেীঠট আুঁশ-েুঁঠট চনতয়  াডা করতে 

িুজনতকই। আচমও চেোচি  শুতন যস প্রথতম  াজ্জে,  ারপর িক-

প্রেঞ্চক রাতেল-টাতেল েতল চেিায় চিল আমাতক। আচম মতন মতন গঙ্গার 

িান যসতর যসাজা আপনার এ াতন, কারে আপচন অোন্ততর এতগাত  

োরেই কতরচ তলন আমাতক। 
 

যকন োরে কতরচ লাম সঠিক েলত  পারে না, চফল্ম-আঠটেস্টতক চনতয় ওর 

সংসারোত্রা  ুে সুচনচে েঘ্ন িতে মতন িয়চন সম্ভে । চকন্তু য তলটার উপচস্থ  

েুজদ্ধ যিত   ুচশ িতয়চ । ধ্াক্কা য তয়  কু্ষচন চনতজতকও চেোচি  েতল 

িাচলতয় চিতয় এতসত । চকন্তু ওই যগাত র আতরা য াট- াতটা িুই-একটা 
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ধ্াক্কা  াোর পতরও ও-যে রমেীসঙ্গচেরচি  জীেন োপন করত , এমন 

নয়। এ তনা অতনক সময় অতনক রকম যমতয়র সতঙ্গ ওতক যমলাতমশা 

করত  যি া োয়। আর অম্লানেিতন চনতজর এমন সে কীচ ের কথা েতল 

যে সাধ্ারেস্থতল কান গরম িোর কথা। চকন্তু পল্লে গুপ্তর েলার েংটাই 

এমন-যে না শুতন পারা োয় না–যশানার পর ধ্মক-ধ্ামতকর প্রশ্ন। 
 

এ-যিন পল্লে গুপ্ত একচিন এতস মু  যেজার কতর েলল, এোতর সচ যই 

একটা েন্তিার মতধ্য পতড যগলাম িািা, চক যে কচর 

 

জজজ্ঞাসা করলাম, চক েযাপার–যকাতনা যমতয়? 

 

– া াডা আর চক! 
 

–আোর যফুঁ তস ? 

 

–যফুঁ তস োোর জনয এোতর য া আচম িা ুঁ কতর আচ , চকন্তু যস-িাগয িতে 

চক িতে না যসই চিন্তাত ই য া এ  েন্ত্রো! আচ্ছা িািা, এর নামই চক যপ্রম? 

 

জোে না চিতয় আোর জজজ্ঞাসা করলাম, যমতয়টা যক, আোর যকাতনা চফল্ম 

আঠটেস্ট? 

 

-না না, যস-রকম চক ু নয়–যসাজাসুজজ এক িাল মধ্যচেত্ত ঘতরর যমতয়-

েতলই যফচল আপনাতক, আমার মাচসর িাশুতরর যমতয়। যসই যিৌদ্দ ে র 

েয়তস যিত চ লাম যমতয়টাতক, িাল কতর চফতরও  াকাইচন–  ন চেশ 

ে র েতয়স আমার, আতিতরা চেতশর শাচড-পরা যসই সে ডেকা ইতয়র 

যমতয় চিি কাতরা চিতক  াকা ামই না। চকন্তু যসই যিৌদ্দ ে তরর যমতয় যে 

োইশ ে র েয়তস এ-রকম িয়   ন চক  াই একোরও মতন িতয়ত । 

চেশ্বাস করতেন না িািা, পাশ যঘুঁতষ িতল যগতলও মতন িয় গাতয় এক ঝলক 

গরম ো াতসর যঘুঁকা লাগল। আর যিাত  যিা  যরত  যিতস যিতস কথা েতল 

ে ন, উঃ! এক যগলাস জল  াওয়ান িািা 
 

িাচস যিতপ জল এতন চিতয় জজজ্ঞাসা করলাম,  া ক চিন এই িশা িতলত । 

য ামার? 
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টানা িুমাস িতয় যগল। চকন্তু ে  চিন োতচ্ছ িািা আচম পাগল িতয় োজচ্ছ। 

মাথার মতধ্য েুতকর মতধ্য যিাত র মতধ্য যকেল ওই মঞ্জরী যসনই ঘুরপাক 

 াতচ্ছ চিোরাত্র। 
 

–য ামাতক যস-রকম পাত্তা চিতচ্ছ না? 

 

-এতকোতর চিতচ্ছ না েলতলও ঠিক িতে না। িাজার যিাক োতপর চেষতয়র 

সুপুর িতয় েতসচ , িাল িাকচর কচর, চনতজর একটা ঝকঝতক গাচডও 

আত -সকতলর যিাত  আমার িাম যে চক ু আত  যসটা ও যমতয়ও যোতঝ। 

চকন্তু ওই যিিারাপত্তর চনতয় যস এই োইশ ে র পে েন্ত চনতজতক আগতল 

েতস আত  েতগ ে য া চেশ্বাস িয়। না–ি লিাচরর জতনয যক িা ুঁ কতর আত  

জানত  পারতল  তে য া ডুতয়ল-টুতয়ল লডত  পাচর–যসটাই যে চক ু আুঁি 

করত  পারচ  না। মাচসর মুত  শুতনচ , এম. এ. পাস না কতর চেতয় করতে 

না যঘাষো কতরচ ল নাচক-চকন্তু আসতল যসটা কাউতক চক ু সময় যিোর 

 ল চকনা যক জাতন-এোতর এম. এ. পাস কতরত  শুতন আমার েুতকর 

পযালচপতটশাতন ধ্ডাস ধ্ডাস শব্দ িতচ্ছ।… িাল কথা, মঞ্জরীর সতঙ্গ কাল 

চক ু সাচি য-আতলািনা িতয়চ ল। যসই কতে ইংতরজজত  এম. এ. পাস 

কতরচ লাম, এ চিতন। সে গুতল য তয় েতস আচ ! আর োংলা সাচিত যর 

যিৌড েজঙ্কম আর শরৎ পে েন্ত,  াও েজঙ্কতমর নাচয়কার সতঙ্গ শরৎোেুর 

নাচয়কা গুচলতয় যগত -চকন্তু মঞ্জরী যি লাম আধু্চনক সাচি য চনতয় মাথা 

ঘামাতচ্ছ, আপনার নামও ি-ুিারোর করল, চক  াই চলত ত ন  ানক ক 

েই োর করুন য া, যপ্রসঠটজটা ো ুঁিাই– 

 

ওর পাল্লায় পডতল আমারই যপ্রসঠটতজর িফারফা িোর ম্ভােনা। চকন্তু 

আলমাচরর েইতয়র কতলের যিত  পল্লে আুঁ তক উিল।-এ আমার পডার 

সময় িতে ক ন!  ার যথতক েরং ি-ুিার ানা েইতয়র পা ুঁি-সা  লাইতনর 

মতধ্য জজস্ট েতল চিন  াই চিতয়ই সামতল যনে। 
 

 অেযািচ  পাোর আশায় েললাম,  ার যথতক  ুচম েরং চক ু জানান না 

চিতয় মঞ্জরী যসনতক এ াতন একচিন ধ্তর চনতয় এতসা, যস  ার ইতচ্ছম  



কথামালা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
 

েই যেত  যনতে ন, আর সাচিচ যকতির সতঙ্গ য ামার যোগাতোগ আত  

এও ধ্তরই যনতে। 
 

ও েলল, ম লেটা িালই চিতয়ত ন। যি া োক। 
 

োোর আতগ মঞ্জরী যসন সম্পতকে আতরা একটু  ের চিল পল্লে গুপ্ত। 

সমেয়সী মাস ুত া িাই েতলত , মঞ্জরী যস-রকম যকান য তলতক ধ্তর 

েতস আত  েতল মতন িয় না।  তে একটা য তল– ার নাম অচনতমষ 

সরকার, যস এ তনা প্রায়ই ওতির। োচডত  আতস। আতগ মঞ্জরীতির 

পাডাত ই থাক  যসই যলাক, িাডা না যপতয় োচডওলা যকস কতর  াতির 

উঠিতয়ত । যলাকটা রাজনীচ  কর , যজল-যটলও য তটত । মঞ্জরী নাচক 

আিশ ে চনতয়  ুে মাথা ঘামায়,  াই  ার কাত  এই যলাকঠটর কির।  াতক 

চনতয় মঞ্জরীর িচেষ্েৎ যকান পচরকল্পনা আত  চকনা যসটা অেশয 

মাস ুত া িাই সঠিক েলত  পারল না। ওতির োচড চগতয় যসই অচনতমষ 

সরকারতক মঞ্জরীর সতঙ্গ কথা েলত ও যিত ত  পল্লে-একচিন নয়, িুচিন 

যিত ত । আর  ারপর যথতক গুণ্ডা লাচগতয়   ম করা োয় চকনা যস-

কথাও িােত । 
 

সে চমচলতয় যোঝা যগল মঞ্জরী যসন নাতম একটা যমতয়র জনয পল্লে গুপ্তর 

এ ন আিার-চনদ্রা ঘুিত  েতসত । 
 

সচ যই মঞ্জরীতক একচিন োচড চনতয় এতলা যস। আর আমারও িালই 

লাগল। রূপসী না যিাক যেশ সুেরীই েতট। আর সমস্ত মুত  িারী একটা 

লােেয মা া। আচম পল্লতের প্রশংসা করলাম  ুে, আর  ানক ক েইতয় 

 ার নাম চলত  চিলাম। পরচিনই পল্লে লাফাত  লাফাত  এতস িাজজর। 
 

–িািা, কাল আমার যপ্রসঠটজ যে চক যেতড যগত  িােত ই পারতেন না–

যেচরতয় এতস আমাতক যিা  রাঙাতলা, এ-রকম একজন যলাতকর সতঙ্গ এ  

 াচ র আমাতক কক্ষতনা েতলনচন পে েন্ত! িািা, আপচন যে এ-রকম 

একজন যলাক যস য া আচমও এই প্রথম শুনচ ! 
 

আমার িাচসই পাজচ্ছল। জজজ্ঞাসা করলাম, অচনতমষ সরকাতরর  ের চক? 
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যিতস যিতস পল্লে েলল, অচনতমষ সরকাতরর?– ার েরও মাস ুত া 

িাইতয়র মুত  ো শুনলাম আশাপ্রি। আমার েরা -গুতে যলাকটা চন ান্ত 

গরীে–আর এরই মতধ্য নাচক ক গুতলা য াট য াট িাই-যোন যরত   ার 

োো মারা যগত –োোর েিতল অচনতমষ সরকার যগতল আতরা একটু  ুচশ 

িওয়া যে ।  তে আর একটা িাল  ের শুনলাম, মঞ্জরীর মা নাচক 

সাংঘাচ ক গরীে ঘতরর যমতয় চ ল, রূতপর যজাতর সুত র ঘতর এতসত ।  াই 

যমতয়র যকান গরীে য তলর সতঙ্গ যিনা-জানা আত  শুনতলও নাচক ত্রাস 

 ার। এই কারতেই অচনতমষ সরকারতক মা িুিতক্ষ যি ত  পাতর না। আর 

মাস ুত া িাই েতল মঞ্জরীও গরীোনা িাতল যথতক অিযস্ত নয়–ে ই 

আিশ ে আশ ে করুক। 
 

এরপর পল্লে গুপ্ত আোর একচিন এতস আনতের আচ শতেয আমাতক 

ধ্তর িুতটা ঝা ুঁকাচন চিল।  ারপর চেতয়র যনমন্তি-পত্র িাত  চিল। েলল, এ 

যে এ  সিজ েযাপার িতে িােত ও পাচরচন িািা–ওতির লক্ষযও যে আচম 

এ চক  াই আতগ েুতঝচ !  ািতল চনচল েপ্ত যথতক চনতজর আর একটু কির 

োডাতনা যে ! 
 

চকন্তু ওতির চেতয়র চ ন মাতসর মতধ্যই আমার যকমন মতন িল সমািার ে 

কুশল নয়। গণ্ডতগাতলর সূত্রপা  মঞ্জরার চিক যথতক। চিলিচরয়া পল্লে ওর 

যকমন িাসাস িশা একটু। গম্ভীর মুত  মঞ্জরী একচিন আমাতক স্পিই 

েলল, প্রথম চিন আপচন োচডতয় েতলচ তলন িািা, ওর অতনক  ারাপ 

অিযাস আত । 
 

আচম আম া আম া কতর েতলচ , যকন, এ রকম য ালাতমলা িচর ্র 

 

োধ্া চিতয় ঈষৎ ঝাঝাতলা সুতর মঞ্জরী েলল, িচরতত্ররও গলি আত । 
 

 যেিারা পল্লে জানালা চিতয় মতনাতোগ সিকাতর রাস্তা যি ত । 
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আতরা মাস  য় োতি মতন িল গণ্ডতগালটা যেশ পাচকতয় উতিত । পল্লতের 

সে েই চেষণ্ণ অথো চেরক্ত মু । একচিন ঘতর যটতন েচসতয় যজরা শুরু 

করলাম, চক েযাপার সে য ালা ুচল েতলা য া? 

 

ও েলল, আমার চেরুতদ্ধ অতনক মারাত্মক অচিতোগ, এ রকম জানতল ও 

নচক আমার  ায়াও মাডা  না। 
 

–চক অচিতোগ? 

 

–প্রথম, আমার যকান রকম আিতশ ের োলাই যনই। 
 

– ারপর? 

 

 –চি ীয়, চসগার। 
 

–চসগার চক? 

 

-আচম চসগার  াই, আমার সমস্ত গাতয় নাচক িুরুতটর গন্ধ। িুমু য ত  যগতল 

ধ্াক্কা যমতর যিতল সরায়। যডটল চিতয় মু  কুলকুচি কতর আর গাতয়। যসন্ট 

যমত   তে কাত  আসত  িয়–  ক্ষতে আমার িুমু  াওয়ার য িা িতল। 

োয়। 
 

ওর য ালা ুচল েলার নমুনা যিত  আচম ঘােতড যগলাম। পল্লে েতল িলল, 

 ৃ ীয় অচিতোগ, জিঙ্ক করা। ে  িাল জজচনসই  াই ও ঠিক যটর পায় আর 

 ারপর কুরুতক্ষত্র। ি ুথ ে অচিতোগও ওর কাত  য মচন মারাত্মক–আচম 

যমতয়তির চপ তন য াটা ুঠট কচর। আমার আতগর িালিলন চক ু চক ু 

যজতন যফতলত ,  া াডা োচডত  অতনক যমতয়র যটচলতফান আতস 

 

েললাম, একটু সামতল-সুমতল িলতলই য া পাতরা। 
 

ও যরতগ চগতয় েলল, সে য তড- ুুঁ তড পরমিংস িতয় েতস থাকে? আচম য া 

মঞ্জরীতক শাচসতয়চ , এ-রকম করতল িাকচর-োকচর য তড চেষয়-আশয় 

চেচল কতর চিতয় যেচিতক িুতিা  োয় িতল োে– াত ও ঘােডায় না! 
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আতরা মাস চ তনক োতি একচিন িুজতনই এতস িাজজর আমার োচডত । 

যসচিন আোর চিি মূচ ে িুজতনরই। পল্লে গুপ্ত আতগর মত াই িাচস ুচশ 

আর মঞ্জরীও যেন আতগর যসই লােেযময়ী চমঠি যমতয়ঠট। ওতির কথাো ো 

যথতকও যোঝা যগল মাতঝর একটা ে তরর সমস্ত অশাচন্ত আর 

মতনামাচলনয অপগ । এক ফাুঁতক জজজ্ঞাসা করলাম, চক যি, চক ু একটা 

মযাজজক-টযাজজক িতয় যগত  মতন িতচ্ছ? 

 

 ুচশত  ডগমগ পল্লে েলল, মযাজজক েতল মযাজজক–এতকোতর চনিারুে 

মযাজজক িািা! 
 

–চক কতর িল? 

 

 –যসই অচনতমষ সরকাতরর কলযাতে। 
 

 শুতন আচম অোক। 
 

 ারপর মঞ্জরীতক ও-ঘতর আমার স্ত্রীর সতঙ্গ গল্প করত  েচসতয় চিতয় ও 

মতনর আনতে যে চফচরজস্ত চিল,  াত  আচম আতরা অোক। মঞ্জরী ওর 

সতঙ্গ আতপাস কতরত । সকাল যথতক সন্ধযার পতর পে েন্ত যগাটা  য় চসগার 

িলত  পাতর, জিঙ্ক এতকোতর  াডত  িতে না, েড পাঠটে িতল মাত্রা যরত  

য ত  িতে, আর যমতয়তির সতঙ্গ পি-িুুঁতল্লাড কতর যেডাতনাত ও আপচত্ত 

যনই,  তে মঞ্জরীর অনুপচস্থচ ত  যসটা করা িলতে না –যে াতন োতে যস-

ও যস াতন উপচস্থ  থাকতে। 
 

েলা োিুলয, পল্লে গুপ্ত সানতে রাজী। মযাজজতকর েযাপারটা সংতক্ষতপ এই 

রকম : 
 

…যসচিনও যমজাজপত্র, চেগতডই চ ল পল্লে গুপ্তর। চ ন চিতনর মতধ্য 

মঞ্জরী কাত  আতসচন, ওতকও কাত  যঘুঁষত  যিয়চন। সামনা-সামচন রাগও 

করত  পাতর না পল্লে, কারে যস রাগতল মঞ্জরী ডেল রাতগ–আর   ন 

আতরা যেচশ আতক্কল চিত  যিিা কতর। 
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চেতকতল ওই রকম যমজাজ  ারাপ চনতয়ই যেচরতয় পতডচ ল। িিাৎ 

ফুটপাতথর পাতশ এতকোতর একটা িযা ুঁগাডে মাকো যলাকতক যিত  গাচড 

থামাল। জামা-কাপড আর ওই মূচ ে যি তল যকউ  াতক িদ্রতলাক িােতে 

না।  ার ওপর একগাল িাচড, মাথার রুকু্ষ িুল ঘাড আর কান যেতয় 

যনতমত । গাতলর িাড উুঁচিতয় আত , িু যিা  গ েয়। চকন্তু  া সতত্ত্বও 

অচনতমষ সরকারতক চিনত  পারল পল্লে গুপ্ত। চেতয়র আতগ ি-ুিুতটা চিন 

মঞ্জরীর ঘতর েসা যিত ত -এ মু  যিালার কথা নয়  ার। 
 

চকন্তু অচনতমষ সরকার পল্লে গুপ্ততক যিত ও চন, যিতনও না। গাচড যথতক 

যনতম কাত  এতস জজজ্ঞাসা করল, আপচন এ াতন এিাতে িা ুঁচডতয়? 

 

যকাটতরর িুই যিা   ুতল যলাকটা  াকাতলা, েুিুকু্ষ িাউচন।–আপচন…? 

 

–আমাতক চিনতেন না, আচম আপনাতক চিচন। আিশ ে মানুষ চ তলন, এক 

সময় যিতশর কাতজ ঝা ুঁচপতয় পতডচ তলন। 
 

যলাকটার যসই কু্ষধ্া ে যিা  িুতটা জ্বতল উিল একোর। চেডচেড কতর েলল, 

আিশ ে আর যিতশর কাজ যকাথায় আমাতক এতনত  যি ত ই পাতচ্ছন।… 

যিতনন েচি একটু উপকার করত  পাতরন? 

 

-েলুন? 

 

–যগাটা িতশক টাকা চিত  পাতরন–িাই-যোনতির চনতয় চ ন চিন ধ্তর 

উতপাস িলত ! 
 

পল্লে গুপ্ত িচকত  যিতে চনল চক।  ারপর েলল, আসুন আমার সতঙ্গ, িশ 

টাকার পা ুঁি গুে যিে 

 

যলাকটা ি িতের মত া  ার গাচডত  উিল।  াতক চনতয় পল্লে গুপ্ত সটান 

োচড। অকারতে িন ে োজজতয় ো আশা কতরচ ল  াই িল। মঞ্জরী যিা লার 

োরাোয় এতস িা ুঁচডতয়ত । পাশ যথতক অচনতমষ সরকার  াতক যি ত  

পাতচ্ছ না। 
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পল্লে গাচড যথতক নামল, গলা একটু িচডতয়ই ডাকল, আসুন অচনতমষোেু! 

অচনতমষ সরকার েথাথ েই িকিচকতয় চগতয় যকানচিতক না  াচকতয়  ার 

সতঙ্গ ঘতর এতস েসল। 
 

পল্লে গুপ্ত িট কতর োইতর এতলা একোর। ো যিতেত   াই। অোক চেস্মতয় 

মঞ্জরী চসুঁচড ধ্তর নীতি যনতম আসত । পল্লে  াডা াচড  ার চিতক এচগতয় 

যগল। েলল, য ামার যসই আিশ ে পুরুষ অচনতমষ সরকার চক ু আশা চনতয় 

আমার কাত  এতসত ,  ুচম একু্ষচে ঘতর েুতকা না। 
 

মঞ্জরী ি িে। োতক যিত ত  ওপর যথতক যস অচনতমষ সরকার চক  ার 

কঙ্কাল যিতে যপল না। আর এই রকম যেশোস…। 
 

পল্লে েসার ঘতর চফতর এতলা আোর। িরজার ওধ্াতর শ্রীম ীর অেস্থান 

স্ব ঃচসদ্ধ ধ্তর চনতয়ত । প্রচ ঠট কথাও ঠিকই কাতন োতে। 
 

- ারপর অচনতমষোে,ু এটা  ািতল আপচন সচ য কথাই েলত ন–আপনার 

আিশ েই আজ আপনাতক এই অেস্থায় এতন িা ুঁড কচরতয়ত ? 

 

ক্লান্ত স্বতর উতত্তজনা ফুঠটতয় অচনতমষ সরকার জোে চিল, িুতলায় োক 

আিশ ে –যপতটর জ্বালায় সেসুদ্ধ মরলাম–এর যথতক েচি চমস্ত্রীচগচরও 

চশ  াম 

 

পল্লে েলল, চকন্তু আপচন িশ টাকা যিতয়ত ন, ওত  আপনার কচিন 

িলতে? চ নচিন ধ্তর য া উতপাস িতলত  েলত ন 

 

–িুচিন িলতল িুচিনই ো ুঁিলাম। চ তির জ্বালা যে চক আপচন েুঝতেন না! 
 

- াই য া… ইতয়, আমার কাত   ুে িাল চেচলচ  িুইচে আত ,  াতেন 

একটু? 

 

-ওসে আচম চক ু  াই যন মশাই, িুতটা যেলা ডাল-িা   াোর মত া 

আমাতক চক ু চিন িয়া কতর! 
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পল্লে গুপ্ত ওচিতকর িরজার চিতক  াকাতলা একোর।  ারপর পতকট 

যথতক চসগার-যকস োর করল।-আচ্ছা, িাল িুরুট ধ্রান একটা! 
 

-িুরুট আচম  াই যন, আমার ো িরকার  াই চিতয় চিন সার 

 

—-ও, পল্লে গুপ্ত েযস্ত, চক কতর যে আপনাতক আনে যিে একটু, আচ্ছা 

এক কাজ করতল িয় না, আমার িাল িাল চক ু যমতয়র সতঙ্গ ইতয় মাতন 

অন্তরঙ্গ া আত । 
 

–িলুন োই, সময়টা িাল কাটতে। 
 

ক্রুদ্ধ অচনতমষ সরকার উতি িা ুঁডাল। েতল উিল, একজন কু্ষধ্া ে 

মানুতষর সতঙ্গ আপচন রচসক া করত ন চকনা েুঝত  পারচ  না–এসে 

অতিযসও আমার যনই–এ ন আমার িরকার শুধু্ চক ু  াোর-িশটা টাকা 

যিতয়চ লাম, অন্ত  পা ুঁিটা টাকা চিতয় আজতকর মত া ো ুঁিান আমাতক। 
 

এোতর পল্লে গুপ্ত ধ্ীতর-সুতস্থ মাচনেযাগ োর করল পতকট যথতক। অচনতমষ 

সরকার এচিতক চফতর আত , ওচিতকর িরজা চিতয় গলা োচডতয় চনে োক 

চেস্মতয় মঞ্জরী যি ত   াতক। 
 

পল্লে গুপ্ত েলল, িশ টাকার পা ুঁি গুে যিে েতলচ লাম,  াই চিজচ্ছ। এই 

চনন পঞ্চাশ টাকা 
 

যলাকটা পাগল চকনা অচনতমষ সরকার যিতে যপল না। যলাতি িুতিা  

িকিক কতর উিল  ার। য া ুঁ যমতর টাকা কটা চনতয় সামতনর িরজা চিতয় 

 ুতট যেচরতয় যগল যস। 
 

চেেে ে পাংশু মুত  মঞ্জরী সামতন এতস িা ুঁডাল।–চক েযাপার? এুঁতক 

যকাতেতক ধ্তর আনতল? 

 

রাস্তা যথতক। উতপাতসর জ্বালায় রাস্তায় চিতক্ষ করত  যেচরতয়চ ল।… িশ 

টাকা যিতয়চ ল, পঞ্চাশ টাকা চিতয় চিলাম। 
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একটা েড রকতমর ধ্াক্কা সামতল চনল মঞ্জরী।  ারপর জজজ্ঞাসা করল,  ার 

জতনয এুঁতক োচডত  ধ্তর চনতয় এতল যকন, টাকা য া পতকতটই চ ল? 

 

পল্লে গুপ্ত জোে চিল, এতনচ  য ামার জতনয। জিঙ্ক কতর না, চসগার  ায় 

না, যমতয়তির চপ তন য াতট না–এ-রকম আিশ ে েযজক্তর িাল চক িয় যসটা 

য ামাতক যি াোর জতনয।… আমাতকও  ুচম এই অেস্থার চিতকই যিতল 

চিচ্ছ। 
 

মঞ্জরা িা ুঁ কতর যিতয় রইল  াচনক,  ারপর  ুতট িতল যগল। 
 

একমু  যিতস পল্লে গুপ্ত চসগার-যকস োর কতর িামী চসগার ধ্রাল একটা। 

েলল,  ারপর এই আতপাস। 

ফল 

 

যেতন ওিা মাত্র যলাকটার চিতক যিা  যগল  ার িুতটা কারে। প্রথম,  ার   

জঙ্কা চিপার োথ ে-এর  ুপচরটা আমার জানলার ধ্াতরর চরজািে যেতঞ্চর 

নাক েরাের। চি ীয় কারে, েযস্তসমস্ত পিাপ েতের সতঙ্গ সতঙ্গ  ার 

অসচিষু্ণ চিৎকার যিুঁ িাতমচি। জজচনসপত্র যগা গা  করা আর শেযা 

চে াতনার দ্র ু যিিার ফাুঁতক েউটা অজ্ঞা  অপরাতধ্ োর িুই ধ্মক য ল, 

আর য তল-যমতয় কটা োর চ তনক  াডা য ল। আমার ধ্ারো, এর সেটুকুই 

যেতন ওিার উতত্তজনার িরুন। 
 

চমচনট িতশতকর মতধ্য যশায়া এেং েসার পচরপাঠট েযেস্থা কতর আধ্ময়লা 

রুমাল োর কতর ঘাম মু ত  মু ত  যলাকটা চনতজই আতগ েতস পডল। 

 ারপর ককেশ গলা েথাসম্ভে যমালাতয়ম কতর আহ্বান জানাতলা, কই যগা, 

যোতসা না।… এই য তল-যমতয়গুতলা, য ারা িা ুঁ কতর িা ুঁচডতয় আচ স যকন, 

এ ন েসত  পাচরস না? 

 

িুকুম যপতয় িুডমুড কতর প্রথতম য তল-যমতয় িারতট যে-োর প েমত া 

জায়গা ি ল করল। িুতটা য তল িুতটা যমতয়।  াতির েতয়স োতরা যথতক 

 তয়র মতধ্য।  াতিরও যিাত  মুত  যেতন ওিার উতত্তজনার  াপ। েউঠটর 
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মু  যি া যগল না িাতলা কতর, িুরুর চনতি পে েন্ত যঘামটা টানা। একটু যরাগা 

ধ্রতনর। ে টুকু যি া যগল গাতয়র রঙ ফরসাই মতন িল। েসার আতিশ 

যপতয় যসও এচগতয় চগতয় ওধ্াতরর জানলার। কাত  গুঠটসুঠট িতয় েসল। 

যলাকঠট আোর উতি িা ুঁচডতয় সমতনাতোতগ চি ীয় িফা জজচনসপত্র 

পে েতেক্ষে করত  লাগল। 
 

 যলাকঠটর েতয়স ে র য িচল্লশ সা িচল্লশ িতে। সঠিক অনুমান করা শক্ত, 

কারে সমস্ত মুত  েসতন্তর িাগ। িাগগুতলা যেশ গিীর আর সং যায় 

অগুেচ । পরতন কাতলা িওডা পাতডর ধু্চ , গাতয় প্রায় িা ুঁটুত া ুঁয়া 

যকা ুঁিকাতনা চসতের পাঞ্জাচে, মাথার িুল যেশ পাট কতর আুঁিডাতনা। 
 

আমার যেতঞ্চ িুঠট  রুে সাচিচ যক েতসচ ল।  ারা আমাতক  ুতল চিত  

এতসত । আমার প্রচ   াতির সচেনয় িাে-িাে যিত  যিাক ো যে-কারতেই 

যিাক যলাকঠট আমাতকও োর িুই পে েতেক্ষে কতর চনল।  ারপর ও-চিক 

যফরা রমেীঠটর উতদ্দতশ প্রশ্ন  ুুঁডল, পান  াতে নাচক যগা? 

 

জোতে  ার মাথা িুপাতশ নডল একটু। অথ োৎ  াতে না। 
 

-এতন য া রাচ । এই য ারা িুপিাপ েতস থাকচে,  েরিার জায়গা য তড 

উিচে না। 
 

যশতষর অনুশাসন য তল-যমতয়গুতলার উতদ্দতশ। পান আনত  যগল। একটু 

োতি আচম ঘচড যি লাম। যেন  াডার সময় িতয়ত ।  রুে সাচিচ যক 

িুজন চেিায় চনতয় যনতম যেত ই ঘণ্টা পডল। যলাকটা   তনা উিল না 

যিত  েউঠটর িচক  মু  ানা একোর এচিতক ঘুরল,  ারপর একটা 

য তলতক সচরতয় যস জানলার চিতক ঝুুঁ কল। 
 

যেন  াডার আতগই যলাকটা চনচে েতঘ্ন উিল আোর। িাত  পাতনর যিাঙা। 

 ারপতরই আচম অোক। এক-গাল যিতস আমার সামতন এতস িা ুঁডাল।–

পান  াতেন সার?   
 

যসৌজতনযর  াচ তর যিতস মাথা নাডলাম,  াই যন। 
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  াডা াচড চসতের জামার পতকতট িা  যোকাতলা।-চসগাতরট? 

 

আোরও মাথা নাডলাম।  াও িতল না। 
 

পরক্ষতে সার যথতক এতকোতর মশাইতয় অে রে।–পান না চসগাতরট না, 

আপচন যকমন র সাচিচ যক মশাই! সতঙ্গ সতঙ্গ এক-গাল িাচস। আপনার 

পচরিয় আপনার সতঙ্গর ওই য তল িুঠটর কা  যথতক যজতন যগচ … 

একজন মিাশয় েযজক্তর সতঙ্গ িতলচ , েড যসৌিাগয আমার! 
 

েতলই যেশ একটু উতত্তজনা-যমশাতনা আনে চনতয়  ুপচরর মতধ্য েুতক 

যগল। েউতয়র িাত  পাতনর যিাঙা িালান করার ফাুঁতক িাপা গলায় চক 

েলল যেতনর ঘডঘড শতব্দ যশানা যগল না। েউঠট সন্তপ েতে এচিতক একোর 

মু  যফরাতলা। 
 

যলাকটা  কু্ষচে আমার যেঞ্চ-এর সামতন চফতর এতলা আোর। েসতন্তর 

িাগিরা। মু   ুচশত  িরাট য মচন। 
 

-আপনাতির ম  গুেীজতনর সতঙ্গ িুতটা কথা েলার যসৌিাগয িল, েড 

আনে যপলাম। েচস একটু, আপচন চেরক্ত িতেন না য া? 

 

-না না, েসুন। আপচন োতেন যকাথায়? 

 

-যেনারস। পাতশ যেশ জাুঁচকতয় েসল। জন্ম েয়তসর কম্ম, যকাথাও য া 

যেরুতনা িয় না… যসই কতে েসন্ত িতয় পটল  ুলে- ুলে করচ , েউটা 

  ন োো চেশ্বনাতথর িরতে মাথা  ুুঁতডচ ল, এ  ে র োতি োো 

যটতনত ন–পডলাম িুগ ো েতল যেচরতয়। … া আপচন য া লতণৌ িতলত ন 

শুনলাম? 

 

-িযা ুঁ। 
 

উৎসুক িু যিাত  আমাতক পে েতেক্ষে করল একটু।-িযা ুঁ মশাই, আচম 

শুতনচ লাম, আজকালকার সাচিচ যকরা কলম ধ্রতলই পয়সা, অতেল 

যরাজগার কতর এক-একজতন… আপনার য া  ার ওপর একগািা েই-
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পত্র, আমার েউ পাডার লাইতেচর যথতক এতন এতন পতড, িাতলা লাগতল 

আমাতক গল্প যশানায়–আপচন ফাস্টে ক্লাতস না চগতয় আমাতির ম  চিপাতর 

িতলত ন যে? 

 

েললাম, আমার এত ই সুচেতধ্ িয়,  া াডা আপনাতির ম  িু-পা ুঁি জতনর 

সতঙ্গ আলাপ পচরিয়ও িয়। 
 

- াই েলুন, আলাপ পচরিয় না িতল চল তেন চক কতর! চকন্তু… থাক, চনতে 

করে না। ঘুতর  ুপচরর চিতক  াকাতলা।–এই য ারা ফল  া না–শুন ! 

ওতির ফল োর কতর িাও, আর এ াতনও পািাও! 
 

আচম োধ্া চিত  োজচ্ছলাম, চকন্তু  ার আতগই োতপর িুকুম যপতয় য তলরা 

যেজঞ্চর  লা যথতক যে চেশাল ঝুচডটা যটতন োর করল  ার কাপতডর োকনা 

সরাত  আমার িকু্ষচস্থর। অ েড ঝুচডটা ফতল িাসা। েড েড আতপল, 

নাশপাচ , যেিানা, আঙুর, কলা, য জরু, আতরা ক  চক। োচস ো শুকতনা 

নয়, যলািনীয় রকতমর  াজা। একসতঙ্গ চেরাট ঝুচড িরচ  এমন িাতলা 

িাতলা ফল চনতয় যেরুত  আর কাউতক যিচ  চন। 
 

য তল-যমতয়রা যে-োর  ুচশম  ফল  ুতল য ত  লাগল। এর মতধ্য েউঠটতক 

চক ু ো া ফল  ুতল চনতয় যেশ কতর ধু্তয় িুতটা চডতশ সাজাোর উতিযাগ 

করত  যিত  আচম  াতক শুচনতয়ই েললাম, ওুঁতক োরে করুন, অসমতয় 

আচম চক ু  াে না। 
 

ফতলর আোর সময় অসময় চক! আপচন  াতেন, ওই ফতলর িাচগয! িাও 

যগা,  ুচম িাও! 
 

উতি চগতয় চনতজই ফতলর চডশ িুতটা চনতয় এতলা। আচম সত্রাতস আোরও 

োধ্া চিলাম, এ  ফল যকউ য ত  পাতর! 
 

- ুে পাতর, গল্প করত  করত   ান, যি তেন ফুচরতয় যগত , যিুঁজজতপজজ 

ফল। য া নয়! েলত  েলত  চনতজ আডাইশ গ্রাতমর একটা আতপল  ুতল 

চনতয় কামড েসাতলা। 
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অগ যা ফলািাতর মন চিতয় আচম েললাম, আপনার নামঠট জানা িল না 

এ তনা। 
 

–আমার নাম রাম ারে, রাম ারে যঘাষ। সাগ্রতি আমার চিতক ঝুুঁ কল 

একটু।–এককাতল আচম যিড মাতসর জনয পােচলশার িতয়চ লাম, 

েুঝতলন, যিড মাতস িাজার টাকা যলাকসান!  ার আতগ কতলজ স্ট্রীতট 

জতু ার যিাকান চ ল, যসই জতু ার যিাকান।  ুতল চিতয় রা ারাচ  

পােচলশার–যটতক ক তনা! 
 

আচম ি িে। জতু ার যিাকান যথতক পােচলশার! 
 

আতপল চিেুত  চিেুত  সলজ্জ জোে চিল, আর েতলন যকন, কপাতল 

যিাগাচন্ত থাকতল  াতে যক!… োক যস কথা। আপনাতির মত া িু-একজন 

সাচিচ যতকর সতঙ্গ আমার  ুে আলাপ করার ইতচ্ছ চ ল অনয কারতে। 
 

আচম জজজ্ঞাসু যনতত্র  াকালাম। রাম ারে যঘাষ িট কতর একোর ঘুতর 

 ুপচরর চিতক  াকাতলা।  ার েউ োইতরর চিতক চফতর েতস আত । আতরা 

ঘন িতয় েতস একটু গলা  াতটা কতর যস েলল, আচ্ছা মশাই, আপনারা যে 

এ  ঝুচড-ঝুচড যপ্রতমর গল্প যলত ন, এমন সে যমতয়র কথা যলত ন ো পতড 

রাত  িাতলা ঘুম িত  িায় না– ার মতধ্য যকাথাও সচ য চক ু আত , নাচক 

সে ফানুস? 

 

চি তর একটু নডেতড অেস্থা আমার। জজতজ্ঞস করলাম, যকন েলুন য া? 

আপচন চনতজ েুজঝ ক তনা যপ্রতম পতডচ তলন? 

 

সিচক ।–ঐ োঃ, আপচন ঠিক ধ্তষত ন! চকন্তু আমার যপ্রম    আকাতশ 

উতি ফানুতসর ম  ফটাস কতর যফতট যগল, শুধু্ যফতট যগল না, আগুন 

ধ্তর যগল। –চকন্তু আপনাতির যপ্রতমর গতল্প যস-রকম চেচ চকজচ্ছচর কাণ্ড 

য া একটাও ঘটত  যিচ  না! 
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প্রশ্ন িাপা চিতয়  ার ফানুস-ফাটা যপ্রতমর কাচিনী যশানার যলাি আমার। 

জোে চিলাম, ও গতল্প অতনক যিজাল অতনক যজাডা াচি থাতক.. আপচত্ত 

না থাকতল আপনার েযাপারটা শুনত  ইতচ্ছ করত । 
 

েসন্ত-গুঠটর য াপ-ধ্রা মুত  এোতর সচ যকাতরর লজ্জার কারুকাে ে 

যি লাম। েলল, আমার প্রাোন্ত িশাই িতয়চ ল, চকন্তু শুনতল আপচন 

িয়ানক িাসতেন। ৬৫ ৪ 

 

আচম মাথা যনতড আশ্বাস চিলাম, িাসে না। যশতষ যি া যগল আমার 

যশানার আগ্রি যথতক  ার েলার আগ্রি কম নয়। রা  প্রায় সাতড-নটা 

পে েন্ত ি-ুচ ন িফায় যস আমাতক যে োঘ কাচিনীটা যশানাতলা  ার েিু 

শা া-প্রশা া পত্র-পল্লে োি চিতলও যসটা েে েশূনয মতন িতে না যোধ্িয়। 

চকন্তু কাচিনীঠট এমন যে যসটুকুওুঁ  িুেিু  ার চনতজর িাষায় েযক্ত করতল 

েে েবেচিত্রয আতরা োডতে েতলই চেশ্বাস। 
 

. 
 

েুঝতলন মশাই, আচম োতক েতল আসল যপ্রতম পতডচ লাম যসই উচনশ 

ে র েয়তস। মচল্লকা িত্তর েতয়স   ন ে র যষাল।  ার আতগ একটা 

যপ্রমিাে িলচ ল। আমার ে র িুই-চ ন ধ্তরমচল্লকা ে ন োটে-ফ্রক পতর 

যেেী িুচলতয় েুতল যে –  ন যথতক। ঠিক যসই সময় আচম আমাতির 

িাঙাতিারা োচডর সামতনর গচলর মুত  িা ুঁচডতয় থাক াম। আমার িাকমার 

ে ন শ্বাসকি উপচস্থ , আর োচডর যলাতকর সতঙ্গ আচম িাপুস নয়তন 

কাুঁিচ -  তনা ঘচডত  ঠিক সাতড নটা োজত  যিা  মু ত  মু ত  গচলর 

মুত   ুতট না এতস পাচরচন। ও যেেী িুচলতয় িতল যেত  ঘতর চফতর এতস 

সকতলর সতঙ্গ মডা-কািা যকুঁ তিচ লাম। 
 

িিাৎ একচিন যিচ  ও ফ্রক য তড শাচড ধ্তরত । আর   চন আমার মুে্ডু 

ঘুতর যগল। যষাল-য া ুঁয়া একটা কাুঁিা সুর যেন ওর সে োতঙ্গ জচডতয় আত । 

ওতির োচড আমাতির গচলর সামতনর যে রাস্তাটা ঘুতর নাতির েতঙ যেুঁতক 

যগত –যসই রাস্তার যশতষর মাথায়। আমাতির গচলর মু  যথতক চমচনট 
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পা ুঁতিতকর পথ। েুল যেচিন েন্ধ থাক  যসচিন কম কতর োর পঞ্চাতশক 

আচম ওতির োচডর সামতন চিতয় ো ায়া  কর াম। 
 

মচল্লকাতক িালোসার পর যথতকই আমার জীেতন একটা মযাজজক িতয় 

যগল। কুচড ে র েয়তস যসোতর আচম থাডে চডচিশতন েুল ফাইনযাল পাস 

কতর যফললাম।  ার আতগ মশাই িার-িারোর যঘাল য তয়চ , েুঝতলন–

যসোতর পাস। অেশয মচল্লকা িত্তও যসোর েুল ফাইনযাল চিতচ্ছ জান ুম, 

 াই যসই প্রথম িগোতনর কাত  প্রাথ েনা। কতরচ লাম যেন পাস কচর। যসই 

পাস করলাম, আচম থাডে চডচিশন, মচল্লকা যসতকণ্ড চডচিশন। 
 

চি তর চি তর আমার একটা িূচমকতম্পর ম  পচরে েন িতয় যগল। আচম 

প্রচ জ্ঞা করলাম, এোর যথতক িয়ঙ্কর রকতমর িাতলা য তল িে। চে ানায় 

চিৎপা  িতয় কল্পনায় যি  াম, মচল্লকাতক আচম পডাজচ্ছ, সািােয করচ –

আর মচল্লকা আমার চিতক মুগ্ধ যিাত  যিতয় আত । 
 

চকন্তু োি সাধ্ল আমার োো। িাতটের েযাতমা ধ্চরতয় েসল। চিচি কতর 

আমায় িুকুম করল, আর চেতিযয় কাজ যনই, যের িতয়ত –কাল যথতক 

চগতয় যিাকাতন যোতসা! 
 

িােুন একোর আমার অেস্থা ানা! যকাথায় আকাতশ সা ুঁ রাতনা যপ্রম আর 

যকাথায় কতলজ স্ট্রীতটর ঘুপচির মতধ্য জতু ার যিাকান! চেশ্বাস করুন, 

আত্মি যা করার জনয কোর যে আচম োচডর িাঙা কাচন েতসর কাত  চগতয় 

িা ুঁচডতয়চ লাম, ঠিক যনই। 
 

যসই জতু ার যিাকান চনতয়ই পডত  িল। সকাতল যেতরাই, রাত  চফচর। িার 

মাতসর মতধ্য ক গুতলা অঘটন ঘটল। প্রথম, মচল্লকার োো োচড েিল 

করল। আমার মাথায় পর-পর িুোর আকাশ িাঙল। সে েরক্ষা, আমার 

চ নতট চিচির চেতয় োো আতগই চিতয় যগ ল। আচম   ন মাতয়র সতেধ্ন 

নীলমচে। 
 

এরও মাস আতিক োতি আমার হৃৎচপণ্ডটা যেিম যজাতর লাচফতয় উিল 

একচিন। মচল্লকা আমার যিাকাতন এক িুপুতর জতু া চকনত  এতলা। 
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আমার েুতকর মতধ্য   ন এই যেন ঝকাচনর ম  ঝকাচন, েুঝতলন! িযা ুঁ, 

চনতজর িাত  জতু া পরালাম  াতক–ক  যজাডা যে পরালাম ঠিক যনই। 

ে  অপ ে  ত া  ুচশ আচম, োর োর ওই সুের িুতটা পাতয় িা  য া ুঁয়াত  

পারচ । আপনাতির যকাতনা গতল্পর যকাতনা যপ্রচমক এিাতে নাচয়কার পাতয় 

িা  চিতয়ত  যকাতনাচিন? 

 

জতু া প ে কচরতয় যশতষ যকউ শুনত  না পায় এমন কতর জজজ্ঞাসা 

করলাম, চিনত  পারতলন? জোতে যস িা ুঁ কতর মুত র চিতক যিতয় রইল। 

আচম   ন চনতজর। োচডর ঠিকানা েললাম, ও যকান োচডত  থাক  

েললাম, ওর নাম েললাম, ওর োোর নাম েললাম। গচলর মুত  আমাতক 

িা ুঁচডতয় থাকত  যিত  যেমন চমঠটচমঠট িাস , য মচন িাসত  লাগল 

মচল্লকা। আচম ধ্তর চনলাম চিনত  যপতরত , এেং আতগ পাতরচন। েতলই 

লজ্জা পাতচ্ছ। যে িাতম যস জতু া চনতয় িতল যগল, যিত  যিাকাতনর 

কম েিারীরা। িা ুঁ। আমার পর পর চ ন রা  ঘুম িল না। 
 

এর পতরর যি া ওই কতলজ স্ট্রীতট, আডাই ে র োতি। আমার মা   ন 

স্বতগ ে যগত । আর আচম একটা েড িাওতয় নডেতড জতু ার যিাকান যেতি 

যিোর মওকা  ুুঁজচ । যেিত  পারতল চক করে   যনা ঠিক কতর উিত  

পাচরচন। পাতশর েইতয়র যিাকাতনর য াকরা মাচলকঠটর সতঙ্গ িা ুঁচডতয় গল্প 

করচ লাম। িিাৎ আমার সে োতঙ্গ ঝা ুঁকুচন। যিচ  েইপত্র েুতক যিতপ মচল্লকা 

িত্ত েইতয়র যিাকানগুতলা যি ত  যি ত  িতলত । আমার আলাপী 

য াকরাঠট  াতক যিচ তয় যে ঠটপ্পনী কাটল শুতন আমার যি রটা চক-রকম 

যেন িতয় যগল। েইতয়র যিাকাতনর য াকরা যিতস যিতস ো জানাতলা  ার 

সারমম ে, ওই যমতয়ঠটর নাম মচল্লকা িত্ত, এম. এ. পতড। নানা কাগতজ  ার 

চক ু কচে া  াপা িতয়ত । এ ন কচে ার েই  াপার োই যিতপত  মাথায়। 

যসই সে  াপা কচে া আর ো ুঁধ্াতনা এক ানা কচে া িরচ   া া চনতয় 

সমস্  পােচলশাতরর যিাতর যিাতর যঘাতর।  ার যিাকাতনও নাচক িুচিন 

এতস কচে ার েই  াপার জনয ঝকাঝচক কতর যগত । 
 

চি তর আমার   ন চক-যে িজচ্ছল আচমই জাচন। মচল্লকাতক   তনা যি া 

োজচ্ছল। আমার ি ু যিা  জচুডতয় োজচ্ছল আর যসই সতঙ্গ আধ্া-যগাির 
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একটা সংকতল্প েুতকর ধু্কপুকুচন োডচ ল। এর ঠিক িার চিতনর মতধ্য 

িা ুঁওতয়র অতনক কম টাকায় জতু ার যিাকান যেতি চিলাম। যিনাপত্র 

িুচকতয় িাত  যপতয়চ লাম মাত্র সাতড পা ুঁি িাজার। কতলজ স্ট্রীতট   ন 

জতলর িতর ঘর পাওয়া শক্ত নয়। িচল্লশ টাকায় যসচিনই একটা  ুপচরঘর 

িাডা চনলাম। আর  ার সা  চিতনর মতধ্য আমার কাতির র্্োক, কাুঁতির 

র্্োক, সামতনর কাউন্টার, ঝকঝতক সাইন যোডে যরচড। আচম   ন কল্প-

িার ী 
 

েুক-যসলার অযান্ড পােচলশাতরর একমাত্র মাচলক। যিাকাতনর সামানয 

আসোেপতত্রর জনয আমার যসচিতন  রি পতডচ ল িারশ নব্বই টাকা, 

োজার যথতক িালু েই কচমশতন যিাকান সাজাত  আতরা  রিা িতয়চ ল 

 শ িচল্লশ টাকা।  া াডা পা া লাইট ইতলকঠেক ই যাচির িরুন আতরা 

যেচরতয় যগ ল ধ্রুন একশ পুঁচিশ টাকা।   ন পে েন্ত যমাট  রি িা ুঁডাতলা 

চগতয়  ািতল োতরা শ পুঁিানব্বই টাকা। চকন্তু আমার উদ্দীপনা   ন এ  

প্রেল যে অচিতর আচম োংলা যিতশর সে যথতক েড পােচলশার িতয় েসেই 

 াত  একটুও সতেি যনই। 
 

কুচড টাকা মাইতনর সিয চনেুক্ত য াকরা িাকরটার িাত  যিাকান য তড 

চিতয় আচম যগলাম যু়চনিাচস েঠটর যিাতর ধ্রনা চিত । প্রথম চিন যি া িল 

না, চি ীয় চিতন যেলা োতরাটা যথতক িারতট পে েন্ত িা ুঁচডতয় যথতক পাতয়র 

সূত া ে ন য তড যঘুঁতড,   ন যি া। িন্তিন্  িতয়  ুতট যগলাম। যিতস 

জজজ্ঞাসা করলাম, চিনত  পারত ন? েলা োিুলয, চিনত  পারল না। আডাই 

ে র আতগর জতু ার যিাকাতনর সাক্ষাৎ িুতল। যমতর চিতয়ত  যিত  আচম 

স্বজস্তর চনশ্বাস যফললাম। যসই গচলর োচডর কথা আর ওতির পুরতনা োচডর 

কথা েললাম।   তনা চনস্পৃি।  ার পতরই যে কথা েললাম,  ার প্রচ জক্রয়া 

যিত  চনতজই আচম মুগ্ধ। েললাম, অতনক কাগতজ আপনার কচে া পচড, 

আর যসই যথতক অতনক সময় যিতেচ  একোর যি া িতল িাতলা ি , 

ন ুন পােচলশার য া আচম… যসই যথাড-েচড- াডা য তড ন ুন চক ু 

করত  িাই।  া আসুন না একচিন আমার যিাকাতন, এই কাত ই…। 
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মচল্লকার সমস্ত মু  ানা উতত্তজনায় রাঠঙতয় উিল। চেশ্বাস করতে চক 

করতে না যিতে পাতচ্ছ না। এোতর আমাতক চিনত  যপতরত  মতন িল। 

েলল, আজ যগতল িয় না, কচে াগুতলা আমার সতঙ্গই চ ল…। 
 

পরম সমািতর আচম  কু্ষচন  াতক যিাকাতন চনতয় এলাম। িপ-কাটতলট 

আনালাম।  ারপর কােয-জগত  যনতম ক ন যে রা  িতয় যগল, িুজনার 

কাতরাই িুুঁশ যনই। এরপর টানা একটা মাস স্বতের যঘাতর যকতট যগল 

আমার। আচম মচল্লকার োচড োই, মচল্লকা যিাকাতন আতস যরাজ।  ার 

কচে ার রাচশ আমার যিপাজত   ার অতনকগুতলা কচে া আমার মু স্থ 

িতয় যগল। যকউ েচি   ন েল  রচে িাকুর ওর যথতক িাতলা কচে া 

চলত ত , আমার সিয ি  চক না সতেি। যরাজ আমরা িযান কচর চকিাতে 

 াপা িতে, ক  অচিনে সজ্জা-চেনযাস সম্ভে। কচে ার েইতয়র িরাজ 

অতঙ্কর রতয়লঠট আচম আগাম চিতয় যফললাম যলচ কাতক। িুচনয়ার পরম 

প্রীচ েদ্ধ যেন শুধু্ আমরা িুঠট প্রােী। এই যরামাঞ্চ যিালোর নয়। 
 

একটা  র াজা গা তক আিমকা োজ পতড ঝলতস যেত  যিত ত ন? 

যিত নচন? কল্পনা করুন। চেনা যমতঘ েজ্রাঘাত  এতকোতর জ্বতল পুতড 

ঝলতস যগলাম আচম। পর-পর িুচিন মচল্লকার যি া যপলাম না,  ৃ ীয় 

চিতন ে ন  ার োচড োে িােচ , ডাতক একটা চেতয়র যনমন্ততির চিঠি 

যপলাম। মচল্লকার চেতয়। আচম জ্বতল জ্বতল পুতড পুতড কেতরর  লার 

মানুতষর মত া িাণ্ডা িতয় যগলাম। 
 

চ ন চিতনর মতধ্য আোর সে যেতিতটতি চিতয় আচম যমাটমাট িাজার 

 াতনক টাকা যলাকসান য লাম। মচল্লকার কচে ার  া াপত্র যরজজচস্ট্র 

কতর  ার োচডর ঠিকানায় পাঠিতয় চিলাম। 
 

. 
 

 এই পে েন্ত েতল রাম ারে যঘাষ উতি  ার  ুপচরত  েুতক ঝুচড যথতক িুতটা 

আতপল  ুতল চনতয় আোর এতস েসল। একটা আমার চিতক োচডতয় চিতয় 

েলল, গলা শুচকতয় যগত ,  ান। 
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আচম েযস্ত িতয় মাথা নাডলাম–এ  রাত  আর না। আর একোর অনুতরাধ্। 

কতর যস চনতজর আতপতল কামড েসাতলা। আমার ধ্ারো  ার গল্প েলা যশষ 

িতয়ত । জজজ্ঞাসা করলাম, এ ন আপচন চক করত ন? 

 

-ফতলর স্টল। োম-রাস্তার ধ্াতর িার মাথার ওপর যিাকান… যেশ িালই 

িলত । িিাৎ েন্ধ কতর িতল এতসচ , কতয়কটা চিন যলাকসান য ত  

িতে।… েসতন্ত োই-োই অেস্থা িতয়চ ল ে ন, আমার স্ত্রী োো চেশ্বনাতথর 

কাত  মান  কতর েতসচ ল য া! যসও আট ে র িতয় যগল, ক  আর যিচর 

করে–যেচরতয় পডলাম।…  ারপর গল্পটা শুনুন– 

 

আচম নতড িতড যসাজা িতয় েসলাম। 
 

–সমতয় চেতয় করলাম েতট, চকন্তু মচল্লকার স্মৃচ  আমার মতধ্য  চডতয় 

থাকল। যকাথায় মচল্লকা আর যকাথায় এই েউ! যমাট কথা িুতটা য তলপুতল 

িোর পতরও েউতক আচম িাতলা যিাত  যি  াম না। েউতক এক-এক 

সময় মচল্লকা িােত  যিিা কতর আতরা  ারাপ লাগ । 
 

…ে র আতটক আতগর কথা। েসন্ত যরাতগ এতকোতর েতমর মু  যথতক 

চফতর এলাম।  মাস োতি আোর ফতলর স্টতলর িরজা  ুতলচ । িাত    ন 

একটা পয়সা। যনই, আমার িালু যিাকান অতনতক জাতন েতলই গলাকাটা 

সুতি ধ্ার চিতয়ত । আতগর মত া ফতলর স্টক োডাত  িতল মূলধ্ন য া 

িাই। 
 

একচিন েতস আচ , ঠটপঠটপ েৃঠি পডত । িিাৎ প্রিণ্ড একটা নাডািাডা 

য তয় আচম িা ুঁচডতয় উিলাম। আমার স্টতল মচল্লকা ফল চকনত  এতসত । 

সতঙ্গ একঠট যলাক, যোধ্ িয় যিওর-যটওর িতে। মাতঝ যিাদ্দ-পতনর ে র 

যকতট যগত ,  েু  াতক যি া মাত্র চিনলাম। যসই মচল্লকা নয়,  েু যসই 

মচল্লকাই যেন। চকন্তু মচল্লকা আমার মুত র চিতক  াকায়চন, সাগ্রতি 

আতপল যি ত । এতকোতর অসমযয়র আতপল, একমাত্র আমার স্টতল 

 াডা এ  ল্লাতট আর কাতরা কাত  যনই। চন ান্ত অসু -চেসুত র িাতয় না 

পডতল ও-সমতয় যকউ আতপল যকতন না। মু  যিত  মতন িল, মচল্লকাও 

যসই যগাত র িাতয়ই পতডত । আতপল প ে িত  মচল্লকা আমার চিতক 
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 াকাতলা। যিাদ্দ-পতনর ে র োতি িার যিাত র চমলন। চিনত  পারা িূতর 

থাক, আমার েসতন্তর িাতগ- াওয়া মু  যিত  যকমন যেন একটা চে ৃষ্ণার 

িাে। 
 

– ক  কতর? 

 

সম্ভে িতল ো আতগর চিন িতল আচম িয়  চেতন পয়সায় যজার কতর 

আতপল গচ তয় চি ুম। আিা, যসই মচল্লকার যকাতনা য তল িয়  অসুত  

িুগত । চকন্তু আমারও য া যসই অেস্থা। অসমতয়র আতপল, আট টাকা 

কতর যকনা আমার, িশ টাকায় যেচি।  েু যকনা িামই েললাম।-আট টাকা 

চকতলা। 
 

সতঙ্গ সতঙ্গ মচল্লকার মুত  প্রিণ্ড চেরজক্ত।-কম িতে না? 

 

েুঝুন আমার অেস্থা। আচম জোে চিত  পারলাম না। শুধু্ মাথা যনতড 

অক্ষম জানালাম। রাতগ গজগজ করত  করত  মচল্লকা িার টাকা চিতয় 

পা ুঁিশ আতপল চকনল।  ার আতগ চ নোর কতর ওজন যি ল। আতপল 

চনতয় িাম যিোর সমতয়  ার আঙুতল আমার আঙুল যিকল।   তনা 

যকমন চেিলূ অেস্থা আমার। ফতলর যিাঙা চনতয়  ারা এগতলা। চনতজর 

অতগািতর  াতির চপ তন আচমও চ ন-িার পা এচগতয়চ ।  ারপতরই কাি 

আচম। মচল্লকার ঝাঝাতলা গলা, পাতশর যলাকতক েলত , পা ুঁিশ আতপল িার 

টাকা, এই সে গলা-কাটা যলাকগুতলাতক রাস্তায় িা ুঁড কচরতয় িােতক গাতয়র 

িামডা  াচডতয় যনওয়া িরকার। 
 

আচম চনে োক। একটু িুপ কতর যথতক রাম ারে যঘাষ েলল, আট ে র 

আতগ যসই চেয়াচল্লশ ে র েয়তস মচল্লকা-জ্বর  াডল আমার।… আর  ার 

পর যথতক চনতজর স্ত্রঠটতকই অনযরকম লাগত  শুরু করল। েসতন্তর িাতগ-

িরা যিাত -মুত  সলজ্জ িাচস। –চনতজর এই পচরোরঠটতকই যেশ লাতগ 

মশাই এ ন… েুঝতলন! 
 

েলত  েলত  জানলার ধ্াতর ও-চিক যফরা েউতয়র চিতক  াকাতলা যস। 
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আমার মতন িল এমন সতপ্রম িৃঠি আর েুজঝ যিচ চন। 

রানীচিন 

 

কযাতলণ্ডাতর আজতকর  াচর টার চিতক  াকাত ই প্রায় উচনশ ে র 

আতগর ঠিক এই  াচর টাই আমার যিাত র সামতন এচগতয় এতলা। সা  

সাগর ো াতস টপতক ইংলতণ্ডর রােীর পিাপ েে ঘতটত  িারত , উচনশ ে র 

আতগর এই  াচরত  চ চন কলকা ায়। 
 

যসই চিনঠটতক যকন্দ্র কতর একঠট পচরোতরর যে মানচসক  চেঠট  ুতল 

ধ্রত  িতলচ , পািক যজতন রা ুন চেতশষ কারতে  াতির সঠিক নাম কঠট 

এ াতন েিলাত  িতয়ত । 
 

যসচিন আকাশ চনতম েঘ চ ল। কলকা ার ো াতস যরামাঞ্চ িাসা চ ল। 

আোলেৃদ্ধেচন ার েুতকর  লায় রূপকথার চশিরে যলতগচ ল। োই োই 

কতরও চেিায়ী শী  িিাৎ আোর থমতক িা ুঁচডতয় ন ুন উদ্দীপনায়  ার যশষ 

পুুঁজজ উজাড কতর চিজচ্ছল। িয়  পুুঁজজ চ লই না, আগামী শীত র যথতক 

চক ুটা ধ্ার কতর  রিা করচ ল। 
 

আচম িােচ লাম যিশটা অচ চথ-পরায়ে েতট। এই যিতশরই পুরাতের পুেয 

পাচ রা সপচরোতর কু্ষধ্া ে অচ চথর যসোয় আগুতন যিি িান কতরচ ল। 

পুরাে-মািাত্ময কচের েিু ধ্বংসেতজ্ঞও লুপ্ত িতয় োয়চন এতকোতর। যসই 

অচ চথ-পরায়ে ার ঐচ তিযর শীে ে র আর সূক্ষ্ম র ধ্ারা েুতগর পর েুগ 

যপচরতয়  লায়  লায়  র চরতয় েইত । রােী এতস যগত ন সা  সমুদ্র য র 

নিী যপচরতয়। রূপকথার রােী নয়, স্বতের রােী নয়–রক্ত মাংতসর  র াজা 

রােী। এই রােীর জিতরর কু্ষধ্া িাোটাও চেিযাসাগরীয় গিয যগাত র। এই 

রােীর যিাত র কু্ষধ্া। অচ চথপরায়ে যিশ  ার যিাত র সামতন যগাটা মনঠট 

চেচ তয় চিতয়ত । শুধু্ মানুষ যকন,  াই আকাশও যসচিন অ   ক তক 

নীল চ ল, ো াসও যরামাঞ্চিাতর যকুঁ তপ যকুঁ তপ উিচ ল, আর চেিায়ী শী ও 

অচ চথ সেধ্ েনার িাচয়তে িচক  িতয় ঘুতর িা ুঁচডতয়চ ল। 
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কচিন আতগ যথতকই সাজ সাজ রে। েুডী কলকা ার ক ক অঙ্গ রং 

পাচলশ আতলার েনযায় ন ুন-যেৌেতন ঝলমচলতয় উতিত । রক্ষা, সকল 

অতঙ্গ যিা  যফরাোর ম  সময়। যনই রােীর। মন্ত্রীতির আর মন্ত্রো িপ্ততরর 

মাথাওয়ালাতির কচিন ধ্তরই আিার চনদ্রা। ঘুতি যগত -িােনায় িােনায় 

মাথার চঘলু  াতির টগেচগতয় ফুটত ।  াতির েউতয়রা য তলতমতয়রা 

অসুত র কথা েলত  এতস ো োজার- রতির  াচগি চিত  এতস ধ্মক য তয় 

মতরত । স্বামীতির মযন িতয়ত , কাণ্ডজ্ঞানিীন ারও একটা সীমা থাকা 

িরকার। 
 

পুচলস িপ্ততরর সকল স্ততরর সকল পে োতয়র কম েিারীর চিতশিারা েযস্ত ায় 

নাডী- াডা িাে এতকোতর। িমিম এতরাতিাম যথতক গিন েতরর োচড পে েন্ত 

আট মাইল পতথর শাচন্তরক্ষার মিডা চিত  চিত  গলিঘম ে  ারা। লাঠির 

ঘাতয় চক ু একটা। লণ্ডিণ্ড কাণ্ড ঘঠটতয় শাচন্ত স্থাপন করা েরং সিজ, 

চকন্তু এতক্ষতত্র লাঠি িাত  থাকতে অথি কাতরা চপি িুরমুশতনা িলতে না–

যি তল রােী চক িােতেন! এচিতক শাচন্তর  ুুঁঠট নডিড িতলই য া যসাজা 

চনতজর ঘাতড যকাপ! িােনা কম? িােনায় িােনায় মজস্তষ্ক চেকল িোর 

উপক্রম। গল্প শুনচ লাম, যকান একজন মাঝারী অচফসারতক  ার নাম 

জজজ্ঞাস করত  অনযমনে ায় চ চন  ার িাকুরিার নাম েতল 

চিতয়চ তলন। 
 

 েতরর কাগতজর িপ্ততর আর এক এলািী কাণ্ড।  ুতলা যথতক সূক্ষ্ম ম 

সূত া। োর করার মত া রােীর েংশপঞ্জী আর চিনপঞ্জী যথতক যস াতন 

সূক্ষ্মাচ সূক্ষ্ম চেস্মতয়র য ারাক আিরে কতর  েতরর িরতপ সাজাতনার ধু্ম 

পতড যগত । রােীর রূপ, গুে, ঐশ্বে ে, আয়, েযয়, চেলাস, েযসন, আিার, 

চনদ্রা, অনুির সিিরী–সে  ের আর সকতলর  ের ইেুতলর চ নোর যফল-

করা য তলটাও গডগচডতয় েতল যিতে। পরীক্ষার  া ায় রেীন্দ্রনাথ, 

যিতেন্দ্রনাথ আর িারকানাতথর সম্পকে চেতেষে করত  চগতয় যে য তল 

োপ-িাকুরিা ওলটপালট কতর যফতলত ,  ার মুত ও রােীর য তলপুতল 

স্বামী আর োপ-িাকুরিার চনিুেল সমািার যশানা যগত । 
 

. 
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–যিতে যিত া, একশ িাজাতর এক লক্ষ আর একশ লক্ষয় এক যকাঠট 

 

– আতলািনায় আর উদ্দীপনায় োম-োস সরগরম। অল্পেয়সী একজন 

ো ুঁতয় যঘুঁষা নেযপন্থী ঝাঝাতলা  তকের সুতর রােী সমাগতম যিতশর  রি 

যোঝাজচ্ছল  ার সিোত্রীতক। –যগাটা যিতশর এই উতপাতসর মুত  রােী চনতয় 

আসার আডেতর এক যকাঠট টাকা  রি িার েতষ ের–িােত  পাতরা?—– 

 

-এক যকাঠট চক মশাই! ি ু যিা  কপাতল  ুতল ঘাড যেুঁচকতয় যফা ুঁস কতর 

উিতলন সামতনর সীতটর এক োত্রী।–একুশ যকাঠট েলুন! এক যকাঠট য া 

মশাই গিন েতমতন্টর আডতমাডা িাঙত ই যেচরতয় োয়!… রােী আসা 

একুশ যকাঠটর ধ্াক্কা, েুঝতলন? 

 

োতমর সকতলর যিা  েক্তার মুত র ওপর। আর, আিমকা চেডেনায় এক 

যকাঠটওয়ালা িােুডুেু। ক্ষীে প্রচ োি,  েতরর কাগতজ এক যকাঠট 

যিত চ লাম যেন… 

 

 াপার িুতল  ািতল এক-এর ো ুঁতয় িুইটা পতড যগত । একুশ 

যকাঠটওয়ালার। চনঃসংশয় মন্তেয। 
 

-আপনারও চকন্তু একটু িুল িল মশাই। পাতশর আসন যথতক গুরুগম্ভীর 

প্রচ োি  াডতলন মাঝেতয়সী আর একজন িদ্রতলাক। রােী আসার 

েযাপাতর যগাটা িার েষ ে যথতক আসতল  রিা িতচ্ছ  াজব্বশ যকাঠট; একুশ 

যকাঠট নয়–যনট এক্সতপনচডিার টুতয়চন্টচসক্স যক্রারস–প্রমাে িান, িলুন যে-

যকাতনা কাগতজর অচফতস। 
 

এক যকাঠট, একুশ যকাঠট আর  াজব্বশ যকাঠটর চে ণ্ডার মতধ্য কণ্ডাক্টার 

এগাতরা নয়া পয়সার ঠটচকট কাটার প্র যাশায় িা  োচডতয় যসই যথতক িায় 

িা ুঁচডতয়। 
 

েুতডারা অধ্ েশ াব্দীগ  স্মৃচ  যরামন্থন কতর একোতরর রাজা আসার গল্প 

যফুঁ তি েতসত ন। যপ্রৌঢারা োঙ্ক যথতক চ ন েুগ আতগর যেনারসী োর কতর 

সতঙ্গাপতন যরাতি চিতয় যঝতড মুত  রা ত ন। এই চিচডতক য তলপুতলর 
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জতনয ন ুন এক প্রস্থ পযান্ট জামা জতু া কচরতয় যনোর জতনয উতি পতড 

যলতগত ন মধ্যচেত্ত ঘরেীরা। পুরতনা গয়না যিতঙ ন ুন কতর গচডতয়ত ন 

অতনতক। চগচিরা রােী যি ত  োতেন শুতন অতনক যপ্রৌঢ যিা  কপাতল 

 ুতলত ন, আর অতনক  রুে িাট্টা-ঠিসারা কতরত ন। অচফস যথতক 

যসাজা যেচরতয় ও-কাজঠট এতকোতর যসতর োচড যফরার োসনা  াতির, এর 

মতধ্য য তলপুতল চগচিরা যেচরতয় পডতল  াচনকটা িুিোেনার কথাই। 
 

যসই চিন। রােী চিন। চিনটার এর যথতক িাতলা নাম আর সঠিক নাম চক ু 

িত  পাতর না। সকাল যথতক যগাটা শির উত্তর কলকা ার পতথ যিতঙ 

পতডত । শুধু্ কলকা া শির যকন, মফঃস্বল শিতররও আধ্া-আচধ্। চক 

কতর যকান যকান পথ চিতয়।  ারা গন্তেযস্থতল যপৌৌঁত ত  সঠিক কতর যকউ 

েলত  পারতে না। আচম অন্ত  পারে না। 
 

আচমও চগতয়চ লাম। প্রথতম চনস্পৃিিাতে চনতজতক যোঝাত  যিিা 

কতরচ লাম, জন া যি ত  োজচ্ছ, চিড যি ত  োজচ্ছ, যলাতকর িুজগু 

যি ত  োজচ্ছ। যল ার কাতজ লাগতে। চকন্তু যসটা সত যর অপলাপ। 

আসতল আচমও রােী যি ত ই োজচ্ছ। রােী  রুেী, রােী রূপসী, রােীর 

কুতেতরর ঐশ্বে ে, সে যথতক েড কথা–এ রােী রােীই, রাজার স্ত্রী চিতসতে রােী 

নয়–এতকোতর সে েপ্রধ্ানা, স্বয়ংসমূ্পে ো রােী। রাজা িতল যে াম চকনা 

সতেি, রােী েতল োজচ্ছ। মযনর  লায় রূপকথার রাতজয যে-রােীর অেস্থান 

যসই রােী, যসই রকম রােী। 
 

োস যথতক নামত  িতয়ত  গন্তেয স্থাতনর যেশ  াচনকটা িূতর। যে াতন ি-ু

িশটা িাপা চিতয়ও আর োস িলার পথ চ ল না–যসই াতন।  ারপর পাতয় 

পাতয় ক ন একসময় জন ার সমুতদ্র চমতশ যগচ  য য়াল যনই। 
 

না, মানুষ যিত  এমন চেস্ময় জীেতন আর ক তনা অনুিে কচরচন। রােী 

আসত    তনা অতনক যিচর, এই চিতডর মতধ্যই নারী-পুরুষ চনচে েতশতষ 

এতক যিতল ওতক যফতল ক তনা-ো চিতডর িাতপ শুতনয উতি প্রায় আধ্ 

মাইল পথ আচম চেিরে কতরচ  আর যসই চেস্ময় উপলচি কতরচ । সময় 

যলতগচ ল ঘচড ধ্তর চ ন ঘণ্টা। 
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চক যিত চ ? মারামাচর, িুতডািুচড, কথা-কাটাকাঠট, পুচলতসর  জেন গজেন? 

না, এর একটাও না। লক্ষ লক্ষ যমতয়-পুরুতষর এক  াতর ো ুঁধ্া একঠট মাত্র 

প্র ীক্ষার রূপ যিত চ , রূপ উপলচি কতরচ । একটা মারামাচর িা ািাচ ও 

আমার যিাত  পতডচন। পুচলসতক চনতজর যপতটর কাত  লাঠি শুইতয় জন া 

যিকাতনা  াডা একোরও লাঠি ঊতিাত  যিচ চন। োতম োতস যমতয়তির 

গাতয় গা লাগতল যে াতন যসারতগাল পতড োয়–যস াতন চিতডর িাতপ চিতড 

িযাপটা িতয়ও অতশািন আিরতের একঠটও োমািুঙ্কার অথো পুরুষগজেন 

কাতন আতসচন! যক যে কাতক যিলত  যসই চিতকই যিা  যনই কাতরা। আর, 

পতকটমাররা চক এই চিতডও োচেতজযর যলাতি আতসচন েলত  িান? 

এতসচ ল চনিয়, চকন্তু পতকটমার েতল  াতির চক হৃিয় যনই, না যসই 

হৃিতয় রােীর আসন যনই? পরচিন  ি  ি কতর আচম  েতরর কাগজ 

 ুুঁতজচ , চকন্তু রােীচিতনর যসই জন-সমুতদ্র একঠট পতকটমাতরর চরতপাটেও 

আমার যিাত  পতডচন। রােী যি ার আগ্রতি  ারাও যপশা িুতলচ ল মতন 

িয়। 
 

োক, রাস্তার িুপাতশ লক্ষ লক্ষ যলাতকর এক াল মানুষ, আর ি-ুপাতশর 

োচডর এক লা যিা লা চ ন লার যরচলং-এ আর  াত র আলতসত  যিা -

ধ্া ুঁধ্াতনা েসন-িূষতে যমাডা িাপ িাপ যমতয়ত তল। কাতরা কাতরা ধ্ারো, 

মাথাচপ ু িুটাকা কতর আিায় কতর ওই িুধ্াতরর োচডর অতনক মাচলক 

অতনক টাকা কাচমতয়ত  যসচিন। 
 

আচম যি চ লাম, আর আত্মাটাতক একচিতকর ফুটপাত র জন ার 

যেউতয় য তড চিতয় আত্মচেস্মৃ  িতয় পডচ লাম। 
 

িিাৎই চেষম একটা ধ্াক্কা। না, চিতডর ধ্াক্কা নয়। আত্মগ  ধ্াক্কা। 
 

আমার সামতনর িুিাত র মতধ্য যে-যলাকঠট সকতলর মাথার উপর চিতয় 

আধ্ িা  গলা োচডতয় সামতনর ফাুঁকা রাস্তাটাই একোর যিত  যনওয়ার 

জতনয কসরৎ করত ,  াতক আচম চিচন। আর, কলকা া য তড যগাটা 

োংলাতিতশর যলাক এ াতন যিতঙ পডতলও ওই একজতনর এ াতন আসার 

কথা নয়। 
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আমার েিুচিতনর পচরচি  িাটুতজ্জ োচডর েডিা-মচেিা। 
 

পরস্পতরর যি া িতয় যগতল যক অপ্রস্তু  িতে না যিতেই আচম  ৎক্ষোৎ 

ঘুতর িা ুঁচডতয় উতটাচিতকর চিতড যিতস পডলাম। আধ্ ঘণ্টার যিিায় যেশ 

 াচনকটা  ফাত  আসা যগল।  ার পতরই একটা েন্ধ যিাকাতনর উুঁিু 

ধ্াতপর চিতক যিা  যেত ই আোর ধ্াক্কা! যিাত র যিাষ যনই, যেশ একঠট 

সুশ্রী যমতয় চিড ো ুঁচিতয় যিাকাতনর েন্ধ িরজায় চপি যিচকতয় িা ুঁচডতয় চ ল। 
 

চকন্তু আচম িমতক উতিচ , কারে, ওই যমতয়ও িাটুতজ্জ োচডর একজন। 

েডিা অনযথায় মচেিার য াট যোন জয়ন্তী। আমার সতঙ্গ ওই োচডর 

আত্মীয় ার সূত াটায় পা ুঁিতঘা ুঁি অতনক। মাস ুত া যোতনর শ্বশুরোচডর 

সম্পকেটাতক যকাতনািাতেই কাত র সম্পকে েলা িতল না। চকন্তু সে েিা 

োওয়া-আসার ফতল সম্পকেটা কাত রই িতয় যগত । 
 

এোতর আর চনঃশতব্দ আডাল িওয়া যগল না। যিিা-িচরত্র কতর, আর, 

অতনতকর ভূ্রকুঠট উতপক্ষা কতর  ার িৃঠি আকষ েে করলাম। 
 

যি ার সযঙ্গ সতঙ্গ জয়ন্তী একিফা থ ম  য তয় উিল। চিড যিতল উুঁিু 

ধ্াপটা যথতক যনতম আসত  আসত  সামতল চনল একটু। কাত  এতস 

িাসত  যিিা কতর পকচফয়ত র সুতর েলল, কাণ্ড যি ুন যলাতকর, এমন 

আটতক যগচ  যে নডািডার উপায় যনই। 
 

জয়ন্তী ইেুতল যমতয় পডায়, উজক্তটা যে য তলমানুতষর মত া িতয় যগল 

চনতজই েুতঝত । ওতির োচড যেত  িতল এ টা আসত  িয় না, আটতক 

োওয়ারও প্রশ্ন ওতি না। প্রসঙ্গ এচডতয় জজজ্ঞাসা করল, োজচ্ছতলন যকাথায়? 

 

েললাম, যকাথাও না, এ াতনই এতসচ । 
 

জয়ন্তী আোরও যো ুঁক চগলল। চিতডর মতধ্য কতয়ক পা এচগতয় েলল, িলুন, 

োচডর চিতক োই… চকন্তু যেরুতেন চক কতর? 

 

একটা জায়গা যিত  িা ুঁডাই িতলা, এতসচ  ে ন যিত ই োই। 
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জয়ন্তী থমতক চগতয় মুত র চিতক  াকাতলা। অপ্রচ ি িাচসর আিাস, একটু 

অসচিষু্ণও।োচড চগতয় আোর িডেচডতয় েতল যিতেন না য া? 

 

-না।….  া াডা ওচিতক মচেিাও সকতলর মাথার ওপর চিতয় ঘাড উুঁচিতয় 

যি ার যিিায় গলিঘম ে িতচ্ছ যি লাম। 
 

শুতন জয়ন্তী ঘুতর িা ুঁডাতলা এতকোতর।–েডিা? কই? 

 

এ ান যথতক যি তে চক কতর! আত …। িতলা, ওচিতক িতলা— 

 

 চেস্ময় কাঠটতয় অতনকটা চনজিন্ত মতন আোর সামতনর চিতক এগতলা যস। 

একটা অপরাধ্প্রেে ার অনুিূচ  যজার কতরই চেলুপ্ত করার যিিা। েতল 

উিল, আসতে না। যকন, এর সতঙ্গ অনয চক ুর সম্পকে চক? 

 

আমার নীরে াটুকুই সাতয়র মত া। ি ুযিা  আপা   িুজতনর মত া একটু 

জায়গা আচেষ্কাতরর যিিায় মগ্ন। 
 

এোতর একটু পূে ে কথা েতল যনওয়া িরকার। জয়ন্তীর ওপতর চ নঠট িািা 

ও-ই সকতলর য াট। ওতির োো চেিেী িচরশ িযাটাজীর আপন েড িাই। 

ইংতরজ শাসতন যে িচরশ িযাটাজীর প্রায় চ চরশ ে র আতগ ফাুঁচস িতয় 

যগত । জয়ন্ত য তড জয়ন্তীর য াডিাও জন্মায় চন   তনা।  ািতলও যসই 

কাকার আত্মািুচ র এক চনচেড স্পতশ ের মধ্য চিতয় েড িতয়ত  ওই োচডর 

সেকঠট য তল যমতয়। কাকীমা আত ন,  ার েতয়স পঞ্চাশ  াচডতয়ত । ওই 

োচডর চ চনই শুচিশুভ্র আিশ ে। িাই যোন সকতলরই ওই কাকীমা-অন্ত-

প্রাে,  ারই প্রিাতে মানুষ ওরা। কাকীমা পূজা-আচিক কতরন, যসই ঘতর 

যিে ার পাতশই চেিেী স্বামীর যফাতটা। যরাজই মালা যিওয়া িয় 

যফাতটাত । জয়ন্তীরা িাকুরঘতর চগতয় িাকুর প্রোম ে  না কতর, কাকার 

যফাতটাত  প্রোম কতর।  ার যথতক যেশী। কাকীমাও েলত  যগতল 

চিোরাজত্র ওই িাকুরঘতরই থাতকন, িাকুরঘতরর যমতঝত  যশান। 
 

িচরশ িযাটাজীর ফাুঁচসর পর ও-োচডত  যকাতনা চেচলচ  সামগ্রী যোকা িূতরর 

কথা, চেচলচ  ো াসটুকু পে েন্ত েুকত  পায়চন। আজও না। যসোতর 
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কাকীমার অ  েড অসু টাত ও এক যফা ুঁটা চেতিশী ওষুধ্ িতলচন। কাকীমা 

েতলত ন, মরেই য া একচিন  াত  চক, চকন্তু য ারা মাচরস না। 
 

মতনর যজাতর কাকীমা কচেরাজী চিচকৎসাত ই যসতর উতিচ তলন। 
 

রােীর আসার েযাপাতর আচম ওই এক োচডত ই শুধু্ আতলািনা শুচনচন। 

সকলতকই চনস্পৃি, চনরাসক্ত যিত চ । ঠিক  াও নয়, উতট যেন সকতলর 

মতনর  লায় এক ধ্রতনর গাম্ভীে ে চথ তনা যিত চ । 
 

. 
 

রােী এতলন। রােী িতল যগতলন। জন ার অিযথ েনার উল্লাস আকাতশ চগতয় 

যিকল। শঙৃ্খলােদ্ধ জন া ো ুঁধ্িাঙা েনযার মত াই  ারপর আতলাচড  

িতয় উিল।  ার চি র চিতয় পথ করার যিিাও চেপজ্জনক। 
 

রােীিশ েন ৃপ্ত একটু-আধ্টু আতলািনা কাতন আসত । রােীর রূতপর 

েযা যা, পুঁয়জত্রশ ে র েতয়স, চ নঠট য তলতমতয়র মা–অথি যিত  মতন িয় 

োইশ ে তররঠট–না। জানতল চেোচি  চকনা যোঝা শক্ত-রােীর পরতন চক 

চ ল, যকান চিতক  াচকতয়চ তলন রােী, কার যিাত  যিা  পতডত , এই চিড 

আর এই অিযথ েনা যিত  রােীর ক টা  ুচশ িওয়া সম্ভে, রােীর স্বামী ওই 

চফচলপ িদ্রতলাক যেিারী না িাগযোন, ই যাচি ই যাচি। 
 

আতরা ঘণ্টা াতনক পতর পাশাপাচশ জয়ন্তীতির োচডর চিতক িতলচ । একটু 

সিজ িোর জতনযই যোধ্িয় জয়ন্তী জজজ্ঞাসা করল, যকমন যি তলন? 

 

েললাম, য ামার যথতক সুের নয় িােত  যিিা করচ । 
 

 আ-িা, একটু  ুচশ িতয় ও মন্তেয করল, আচম ওর  ুলনায় যপত্নী। 
 

চকন্তু আমাতির িালকা িোর যিিা েযথ ে। োচডর কা াকাচ  যে িুজন ঘুতর 

িা ুঁচডতয়ত ,  ারা জয়ন্তীর যমজিা আর য াডিা। এক নজর  াচকতয়ই 

যোঝা যগল,  ারাও যে ান যথতক আসত , আমরাও যস ান যথতকই। চকন্তু 

যকউ চক ু জজজ্ঞাসা করল না। জয়ন্তীর য াডিা শুধু্ যিাত র ইশারায় 
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চপ তনর চিকটা যিচ তয় চিল। আমরা ঘাড চফচরতয় যিচ , পাতয় পাতয় 

এচগতয় আসত  মচেিাও। ওতির েডিা। 
 

 ার শুকতনা মুত  অপ্রচ ি িাচসর আিাস। কাত  এতস িা ুঁডাল। চকন্তু যসও 

রােী প্রসঙ্গ  ুলল না, ো চক ু জজজ্ঞাসা করল না। শুধু্ িৃঠি চেচনমতয়ই িার 

িাইতোতনর মতধ্য একটা নীরে পযাক্ট িতয় যগল যেন।  ারপর িাইতির 

আমার চিতক যিা  পডত ই জয়ন্তী য মচন চনঃশব্দ ইশারায় আশ্বস্ত করল, 

এ-চিক ঠিক আত । 
 

যিা লায় উতিই চসুঁচডর পাতশ কাকীমার পুতজার ঘর। সন্ধযার মু    ন। 

মু  িা  ধু্তয় কাকীমা এ-সময়টা আধ্ঘণ্টা  াতনতকর জনয পেকাচলক 

জতপ েতসন। আজও েতসত ন। ৬৫০ 

 

কাকীমা সকলতক এতক এতক  ার ঘরটা অচ ক্রম করত  যি তলন। 

আমার চিতক যিা  পডত  প্রসি আহ্বান জানাতলন, এতসা,  ের িাতলা 

য া? 

 

আচম ঘাড নাডলাম। চনতজর অতগািতর কাকীমার স্বামীর যফাতটা ানার 

চিতক যিা  যগল। যফাতটার গলায় প্রচ চিতনর ম ই টাটকা মালা। ঘাড 

চফচরতয় যিচ , জয়ন্তী আর  ার িািারাও অিূতর িা ুঁচডতয় যগত । সশঙ্ক, 

অপরাধ্ী িৃঠি। 
 

 ুে সািাচসতধ্িাতেই কাকীমা জজজ্ঞাসা করতলন, রােী যিত  এতল েুজঝ? 

 

এমন চেডেনায় জীেতন পচডচন যোধ্িয়। আচম যে রােী যিত  এলাম যস 

চক আমার মুত  যল া চ ল? চকন্তু এই ঘতরর যিারতগাডায় িা ুঁডাতল সচ য 

জোে ো যসটা আপচনই মু  চিতয় যেচরতয় আতস। চনতজর অতগািতরই েতল 

যফললাম, িযা ুঁ।  ারপর শুকতনা িাচস, আমার য া যল া-যট ার েযাপাতর 

যি ত ই িতে। 
 

য মচন সিজ সরল যকৌ ূিতল কাকীমা আোর জজজ্ঞাসা করতলন, যকমন 

যি তল? 
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িিাৎ চক যে িল যক জাতন। অকারে যজার আর অকারে উৎসািিতর েতল 

যফললাম, িমৎকার, এ  সুের আতগ িাচেচন। 
 

 াই নাচক! কাকীমার প্রসি চেস্ময়।  ারপর িাশুরজঝ আর িাশুরতপাতির 

চনে োক মুত র চিতক যিা  পডল।–ওরা চক ু েলত  না যে, ওতির িাতলা 

লাতগচন েুজঝ? 

 

যোন আর িাইতয়রা চেমূঢ কতয়ক মুি ূ ে। ধ্রা পতড িিাৎ কাকীমার 

ওপতরই যেন সে রাগ চগতয় পডল জয়ন্তীর। এক পা এচগতয় এতস  রল 

উদ্দীপনায় েতল উিল,  ুে িাতলা যলতগত  কাকীমা, ক  সুের িােত ও 

পারতে না, যি তল যিা । যফরাতনা োয় না, একসতঙ্গ যেন লক্ষ্মী সরস্ব ী। 
 

সতঙ্গ সতঙ্গ চপ ন যথতক  ার য াডিা য মচন  দ্ম আগ্রতি যোগ চিল, 

 েতরর কাগতজর  চেত  যেমন যিত া  ার যথতক অতনক সুের-কাগতজ 

চক ুই ওতি না। 
 

আমার  ীণ িৃঠি কাকীমার মুত র ওপর। চকন্তু যসই মুত  কৃজত্রম ার 

আিাসও যিাত  পডল না। সিজ সরল যকৌ ূিল। যিত  সকতল  ুচশ 

িতয়ত   াইত ই  ুচশ যেন। প্রসি মন্তেয, িোরই কথা, সুেতরর গুঠি ওরা 

শুতনচ –আ-িা, যেুঁতি থাক– 

 

জয়ন্তীতক েলতলন, মু  িা  ধু্তয় ওতির য ত  যি, চনতজও য তয় যনচ তিয় 

মু  যিা  েতস যগত  সে। 
 

জতপ মন যফরাতনার জতনয ঘুতর েসতলন। 
 

আমরা চনে োক। মু  িাওয়া-িাওচয় করচ । ইংতরজ রাজিুচি ার উতদ্দতশ 

কাকীমার ওই সািাচসতধ্ আশীে োিটুকু আমাতির কাতনর চি র চিতয় 

েুতকর যকাথায় চগতয় যপৌৌঁ ুল িিাৎ িাওর কতর উিত  পারচ  না। 
 

চনতজর অতগািতর আতরা একোর  াকালাম।… অমন মা ৃেমজণ্ড  মু  

আর যেন যিচ চন আচম। 
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আজও যথতক যথতক মতন িয়, িার েষ ে যি ত  এতস রােী িার েতষ ের 

জন া যিত  যগতলন শুধু্, আর িার েতষ ের িূতগাল-পতথ চেিরে কতর 

যগতলন। িার েষ ে যি ত  যপতলন না। 

চিতসতের োইতর 

 

সকাল সা টাও নয়   ন। োইতরর ো ুঁধ্াতনা িাওয়ায় গরম িাির মুচড চিতয় 

েনু্ধর সতঙ্গ গল্প করচ লাম। একটু আতগ এ াতন েতসই প্রাথচমক িাতয়র পে ে 

যশষ িতয়ত । শীত র সকাল কুয়াশায় োকা। যরাতির চ তটতফা ুঁটাও যনই 

এ ন পে েন্ত।  া াডা কলকা া যথতক এ ানকার এই য ালাতমলা জায়গায় 

শী ও যেচশ। চনউ েযারাকপুতরর যলাকালয়  াচডতয় একটু চনচরচেচলত  

েনু্ধর এই োচড। না শির না গ্রাম। েনু্ধর আমন্ত্রতে িুচিতনর অেকাশ 

কাটাত  এ াতন আসা। একই আচপতস পাশাপাচশ িাকচর কচর।  তে 

িাকচরত  েনু্ধঠট আমার যথতক চক ুটা পিস্থ।  ার ওপর অচফস 

ইউচনয়তনর যিামরা-যিামরা একজন। সকতলই মানযগেয কতর। এমন চক 

মাচলকরাও  াতক একটু-আধ্টু সমীি কতর। কলকা া যথতক একটু িূতর 

থাকার োসনায় এই াতন জচম চকতন ে র াতনক আতগ এই চ ম াম য াট 

োচডঠট কতরত ন িদ্রতলাক। এ ান যথতকই যডচল পযাতসঞ্জাচর কতরন 

এ ন। চিতনর কাজকম ে িুচকতয় একোর োচড এতস েসত  পারতলই চক-যে 

মিাশাচন্ত যসকথা অজস্রোর শুচনতয়ত ন। আর, একোর এতস যিত  োোর 

 াচগিও েিুোর চিতয়ত ন। গ  সন্ধযায় আচপস যফর  িুজতন এক সতঙ্গই 

িতল এতসচ । আগামী কালটা িুজতনই  ুঠট চনতয়চ ।  ার পরচিন রচেোর। 

অ এে প্রােত ালা আড্ডার োলা অেকাশ। 
 

শীত র সকাতল কলকা ায় সাতড সা টা-আটটার আতগ যলতপর  লা 

যথতক যেরুত  পাচর না। চকন্তু এ াতন  টা না োজত  যকউ যেন যিতল  ুতল 

চিল।  ার যেশ  াচনক আতগ যথতকই পাচ র চকচির-চমচির কাতন 

আসচ ল। যিাতরর আতলায়  ারা যেন চমঠি আলাতপর আসর েচসতয়ত । 

এ াতন কুয়াশা মা া সকাল কলকা ার মত া নয়। যধ্া ুঁয়ার গতন্ধর যলশমাত্র 

যনই। যলতপর মায়া য তড উতি পতডচ লাম। ঘতরর চপ তনর চিতকর 

জানলার সামতন িুপিাপ  াচনক িা ুঁচডতয়চ লাম। অতনকটা জায়গা। জতুড 
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ধ্ানী জচম। কুয়াশায় িাতলা যিা  িতল না,  েু মতন িল ওই জচমটার পাশ 

চিতয় সরু পাতয় িা ুঁটা রাস্তা িতল যগত । রাস্তার যশষ যকাথায় চগতয় চমতশত  

 া আর আতিৌ িাওর িজচ্ছল না। 
 

োইতরর িাওয়ায় েনু্ধর সাডা যপতয় যেচরতয় এতসচ । চ চন রা  থাকত  

ওতিন, সন্ধযা আচিক কতরন। এরই মতধ্য  ার সে চক ু সারা। মু  িা  ধু্তয় 

 ার পাতশ এতস েসলাম। চ চন যিতস েলতলন, এ  ঘুতমাও চক কতর োপু! 

 ুচম উিতে-উিতে। কতর চগচি যসই ক ন িাতয়র জল িচডতয় েতস আত । 
 

েললাম, আজ য া  েু যের আতগ উতিচ , সাতড  টাও নয় এ ন 

 

ি-ুপা ুঁি চমচনতটর মতধ্য িা এতস যগল। সে ে েযাপাতর আমার এই েনু্ধঠটর 

চিতসতের োযু় আত । চিতসতের চি র চিতয় সেচক ুরই একটা পাকা চিত্র 

 তক যফলার যঝা ুঁক। িা য ত  য ত  ে ন শুনতলন কলকা ায় সাতড 

সা টার আতগ আমার ঘুমই িাতঙ না,  ুঠটর অেকাতশ  কু্ষচন একটা 

চিতসে মাথায় েুতক যগত   ার। এগাতরাটায় শুতয় সাতড সা টায় ওিা মাতন 

কম কতর আট-সাতড আট ঘন্টার ঘুম–আট ঘণ্টাই ধ্রা। োক।  ািতল এক 

মাতস অথ োৎ চ চরশ চিতন িুশ িচল্লশ ঘণ্টা ঘুচমতয় কাতট-ে তর িল চগতয় 

িুশ িচল্লশ ইনট োতরা–িল চগতয় ি ুিাজার আটশ আশী ঘণ্টা।  ািতল ধ্তরা 

যমাট েচি পুঁিাত্তর ে র ো ুঁতিা  ািতল 

 

আচম িােলাম এই চিতসেটা আর মুত  মুত  এতগাতচ্ছ না। চকন্তু চ চন েতল। 

উিতলন, যধ্যৎ  াই আচম যোকার মত া এিাতে চিতসে করচ  যকন–আট 

ঘণ্টা ঘুমাতনা মাতন চিতনর িজব্বশ ঘণ্টার চ ন িাতগর এক িাগ ঘুমতনা–

 ািতল পুঁিাত্তর ে তরর চ ন িাতগর এক িাগ িল চগতয় পুঁচিশ ে র–

যসাজা চিতসে!  ািতল যিত া পুঁিাত্তর ে তরর মতধ্য পুঁচিশটা ে র  ুচম 

যস্রফ মরার মত া ঘুচমতয় কাঠটতয় চিতল। 
 

যিতসই েললাম, থাতমা এ ন, য ামার চিতসতের কতল পতড আমার মাথা 

জঝমজঝম করত –একু্ষচন না আোর ঘমু যপতয় োয়। 
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িাসত  লাগতলন েনু্ধও। েলতলন, না, এই চিতসতের ফল ঠিক উতটা-

সে েেযাপাতর চম ািারী িোর মতিৌষধ্। যিত া, আতগ আচম চসগাতরট য  াম 

কম কতর চিতন িশটা। পুঁিাত্তর ে তরর জীেতন চিতসে কতর যি লাম ি ু

লক্ষ সত্তর িাজার চসগাতরট য ত  িতে–েযস চসগাতরতটর যনশা   ম। পান 

 াওয়াও এই চিতসে কতরই কচমতয় যফতলচ  

 

শুনত  মজা লাগচ ল যেশ। যিা  ঠটতপ গলা  াতটা কতর েললাম, য ামার 

যেৌেনকাতলর গাি েস্থয ধ্তম েও এই চিতসে মাথায় চ ল না য া? 

 

েনু্ধর য তল মাত্র একঠট, যমতয় যনই। িা-িা শতব্দ যিতস উতি িা ুঁক চিতলন, 

ওতগা শুন ! 
 

সিচক  িতয় েললাম, আচম চকন্তু উতি পালাে  ািতল 

 

চকন্তু িা ুঁক শুতন  ার গৃচিেী এতসই যগত ন। অগ যা িাচস সামতল েনু্ধ 

েলতলন, িাতয়র যপয়ালাগুতলা চনতয় যেত  েতলা– 

 

এই সা  সকাতল িাওয়ায় েতস চক ু রঙ্গরস িলত ,  ার গৃচিেী যসটা আুঁি 

কতর িালকা সজেগ্ধ যিাত  আমাতির িুজতনর চিতক একোর  াচকতয় িতল 

যগতলন। 
 

িাচস যগাপন করার যিিায় আচম সামতনর রাস্তার চিতক  াচকতয় চ লাম। 

কুয়াশা অতনকটা িালকা িতয় এতসত ।  ার ওপর যরাি জঝকচমক করত । 

িিাৎ অিূতর একটা িৃশয যিত  আমার িু যিা  যসচিতক আটকাতলা। 

সামতনর ওই রাস্তাটা ধ্তর েথ পাতয় একঠট রমেী এচগতয় আসত । পা যফতল 

যফতল  ার এচগতয় আসার ধ্রনটা যেন যকমন! িূর যথতক যিিারাপত্র 

িাতলা িাওর করা যগল না।  তে যেশ মজেু  স্বাতস্থযর যমতয় এটুকু যোঝা 

োতচ্ছ। পরতন  য়রী রংতয়র একটা  াতটা ডুতর শাচড। চকন্তু যমতয়টা এিাতে 

পা যফতল যফতল আসত  যকন! 
 

েনু্ধর উপচস্থচ  িুতল যসচিতকই যিতয় চ লাম। আতরা কাত  আসত  

পচরষ্কার যি লাম। যেশোস যিত  যোঝা োয় য তট- াওয়া িুঃস্থ গচরে 



কথামালা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
8

 

ঘতরর যেৌ। চকন্তু সুের সুিাম স্বাস্থয। আধ্ফস ো মু  ানাও যেশ সুশ্রী। মাথায় 

 াতটা যঘামটা। েতয়স েজত্রশ য জত্রশ িত  পাতর। চেতম  াতল এতলাতমতলা 

পা যফতল যফতল এচগতয় আসত । আর যেিাতে আসত , মতন িল মাথা ঘুতর 

পতডও যেত  পাতর। 
 

যে যকাতনা কারতে রমেীঠট যেচশ-রকম অসুস্থ িতয় পতডত  যিতে উ লা 

যিাত  আচম েনু্ধর চিতক চফতর  াকালাম। যিচ  েনু্ধ আমাতকই যি ত ন 

আর চমঠটচমঠট িাসত ন। যিা াতিাচ  িত  জজজ্ঞাসা করতলন, এটা যি ার 

যরাগ না যল তকর যরাগ? 

 

েললাম, যমতয়টাতক অসুস্থ মতন িতচ্ছ, চকিাতে পা যফলত  আর েুলত  

েুলত  আসত  যি   না? 

 

-ওটা রস-চসক্ত পিতক্ষপ আর রতসর েুলুচন। যমতয়টার চপ তন যে আসত  

 াতকও যিত া! ৬৬৮ 

 

েনু্ধর কথা শুতন যেমন অোক আচম, ওই যমতয়টার চপ তন গজ চেতশক 

চপ তন চপ তন যে আসত   াতক যিত ও য মচন অোক। ে র যিৌদ্দর 

একঠট য তল। পরতন িাফ পযান্ট, গাতয় যিুঁিা শাটে। আির-েত্ন যপতল ওই 

কচি মু টাও সুশ্রী যি া  িয়ত া। আচম অোক এই কারতে যে ওই 

য তলটাও সামতনর রমেীঠটর মত াই টলত  টলত । েুলত  েুলত  পথ 

যিতঙ এচগতয় আসত । 
 

সচেস্মতয় আোর েনু্ধর চিতকই চফরলাম আচম।–এই সা  সকাতল িুতটাত ই 

মি চগতল ঘতর চফরত  নাচক? যক ওরা-মা আর য তল? 

 

েনু্ধ জোে চিল,  াই।  ুচম আর ডযাে ডযাে কতর ওচিতক  াচকতয় যথতকা 

না। ওই েজ্জা ও ন ুন মানুষ যিত  য ামার চিতক মন চিতয়ত  যি চ -

রচসক জন। যিতেত  যোধ্িয়। 
 

রাস্তাটা যেুঁতক োচডটার পাশ যঘুঁতষই সামতনর চিতক এচগতয় যগত । যমতয়টা 

অপলক যিাত  সচ য আমাতক যি ত  যি ত ই, োচডটা পার িল। অস্বজস্ত 
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 ার পতরও। োচড  াচডতয় চক ুটা এচগতয় যেত  যেত ও ঘাড চফচরতয় 

আমাতকই যি ত ।  ার পতরর চেস্ময় অিােনীয়। িা ুঁচডতয়ই যগল এেং ঘুতর 

এচিতকই যিতয় রইল। এচিতক েলত  েনু্ধর চিতক নয়, শুধু্ আমার চিতক। 

মাতক ওিাতে িা ুঁচডতয় পডত  যিত  য তলটাও মাতয়র কা াকাচ  চগতয় ঘুতর 

 াকাতলা। 
 

েযাপার চক না েুতঝ আচম েনু্ধর চিতক  াকালাম। যমতয়টার এরকম 

িুঃসািস যিত  েনু্ধও চক ুটা অোক আর চক ুটা চেরক্ত িতয় ভূ্রকুঠট কতর 

ওতির চিতক যিতয় আত ন। 
 

পাতয় পাতয় যমতয়টা এোর আমাতির এই িাওয়ার চিতক এচগতয় আসত  

লাগল। মতির যেুঁতক আোর চক কাণ্ড োধ্ায় আমার যসই অস্বজস্ত। েনু্ধও 

িকিচকতয় চগতয় থাকতেন। 
 

পাতয় পাতয় যমতয়টা এতস এতকোতর িাওয়া যঘুঁতষ িা ুঁডাল। অপলক িাউচন 

আমারই মুত র ওপর। যনশার যঘার যকতট চগতয়  ারও যেন চক ু চেস্মতয়র 

কারে ঘতটত । অিাতের  ায়া এতট েসা কমনীয় মু , উসতকা- ুসতকা 

ঈষৎ যকা ুঁকডা লালতি িুল।  াতটা ডুতর শাচড পরা সুিাম গডন, শরীতরর 

সেটুকুর পতক্ষ ওই য াট শাচড আতিৌ েতথি নয়। ে র চ চরশ-েজত্রতশর 

যেচশ েতয়স মতন িয় না। মাথার য াট যঘামটাটাও এর মতধ্য  তস যগত । 

আচম যকমন চেমূঢ িিাৎ। এই যগাত র এক ানা মু  আচম চক যকাথাও 

ক তনা যিত চ ? এতকোতর অতিনা লাগত  না যকন? 

 

পাশ যথতক েনু্ধ প্রায় য ুঁচকতয়ই উিতলন, চক িাই এ াতন? 

 

ধ্মক য তয় যমতয়টার চেস্মতয়র যঘার কাটল যেন। এোর েনু্ধর চিতক 

 াকাতলা।  ার িয়তলশশূনয সািাসাপটা কথা শুতন আচম ি িে। াডা 

যিন যকন োেু, আচম চক িুচর করত  এতয়চ ? পরক্ষতে আমার চিতক 

চফরত  েুলু েুলু যিাত  আগ্রি যেন উপতি উিল। জজজ্ঞাস করল, 

কলকা ার মু ুতজ্জ োচডর যসজোেু না? 
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আমার চেস্মতয়র অন্ত যনই। এোতর অোক যোধ্ িয় েনু্ধঠটও। চনতজর 

অতগািতর। মাথা যনতডচ লাম চকনা য য়াল যনই। চনতজর োচডত  আচম 

যসজোেুই েতট। 
 

যিাত র পলতক যমতয়টা এোর িাওয়ায় উতি এতলা।  ার পতরই উপুড িতয় 

পাতয় মাথা যিচকতয় প্রোম। আচম োধ্া যিোরও সময় যপলাম না। প্রোম 

যসতর উতি িা ুঁডাল। োচডর মাচলতকর চিতক ভূ্রতক্ষপ না কতর ঘাড চফচরতয় 

য তলর উতদ্দতশয িা ুঁক চিল, িুলু, শীগচগর আয়! 
 

য তলটারও িয়ত া যনশা  ুতট যগত । যস িন্তিন্ত িতয় কাত  আসত ই েতল 

উিল, যিে ার যি া যপতয় যগচল আজ, গড কর শীগচগর, গড কর। 
 

য তলটাও চক ু না েতঝই  াডা াচড প্রোম যসতর উিল। আচম   নও 

আুঁচ পাচ  কতর  ুুঁজচ  যক িত  পাতর এরা। 
 

যমতয়টার যিাত  মুত  আনে ঠিকতর পডত , আপচন এ াতন যসজোেু! 

যেডাত  এতয়ত ন? 

 

-িযা ুঁ, আমার এই েনু্ধর োচড এটা। 
 

োচডর সকতল িাতলা আত ন? যসজ-মা িাতলা আত ন? 

 

যসজ-মা েলত  আমার স্ত্রী। আচম েললাম, সে িাতলা, চকন্তু য ামার নাম 

চক েতলা য া? 

 

যস েতল উিল, ও-মা, এ তনা এই যপাডারমুচ তক চিনত ই পারতলন না 

যসজোেু! আচম আপনাতির োচডর যসই কমলা িাসীর যমতয় সরস্ব ী! 
 

যশানার সতঙ্গ সতঙ্গ যিাত র সামতন যথতক চেস্মৃচ র পিোটা সতর যগল। এোর 

 াকাত ই মতন িল যষাল ে তরর আধ্ফস ো যকুঁকডা কচি-কাুঁিা চমঠি মুত র 

সতঙ্গ আতরা সত রটা ে র জডুতল এরকমই িত  পাতর েতট। মগতজ 

একরাশ স্মৃচ  একসতঙ্গ চিড কতর আসত । আোর একটা চেপরী  
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প্রচ জক্রয়াও যি া চিল সতঙ্গ সতঙ্গ। চক ুটা চনচল েপ্ত গাম্ভীতে ে েললাম, এোতর 

চিতনচ । যকির  ের চক? 

 

–ঘতর আত । অি পির ঘতরই থাকত  িয়, ঘর যথতক যেরুতনার উপায় 

যনই। সাগ্রতি আঙুল  ুতল যমতিা রাস্তাটা যিচ তয় েলল, ওই মাি  াডাতলই 

েজস্ত এলাকায় আমাতির ঘর–মাি যিতঙ যগতল কাত ই–আপচন এ াতন চিন 

কতয়ক থাকতেন যসজোেু? 

 

মুত  েলত  সািস করল না েতট, চকন্তু এমন কতর েলল যে পারতল একু্ষচন 

ও আমাতক ওতির ঘর যি াত  যটতন চনতয় োয়। 
 

েনু্ধর চেরজক্ত- াওয়া মুত র চিতক  াচকতয় আচম আতরা গম্ভীর। েললাম, না, 

পরশু যিাতর িতল োে।  ারপর প্রায় রূঢ গলায় জজজ্ঞাসা করলাম,  ুই 

এিাতে যিুঁতট আসচ চল যকন–সকাতলই মি চগতলচ স আর য তলটাতকও 

 াইতয়চ স? 

 

সরস্ব ী থ ম  য ল একিফা। যি ত  যি ত  সমস্ত মু টাই চেষাতি 

য তয় যগল। েলল, আপচন যনিযয় িতল িগোন আমাতক আতরা ক  

মারতেন ঠিক যনই, আপনার কথা আমরা এ তনা েচল, আপচন িয়া 

রা তেন যসজোেু! চেষ না য তয় আমাতির যপতট িা  যজাতট না যে, চক 

করে… 

 

েলত  েলত  একটা উিগ  কািা চি তর যিতল চিতয় য তলর িা  ধ্তর 

 াডা াচড িাওয়া যথতক যনতম যগল।  ারপর িনিন কতর পথ িলল। 
 

যশতষর এই কথাগুতলা শুতন যকন যেন আমার েুতকর  লায় যমািড চিতয় 

উিল। চক েযাপার আচম যিতে যপলাম না। ওর স্বামী যকি যঘাতষর ঘর য তড 

যেরুতনার উপায় যনই যকন? চেষ না য তল যপতটর িা  যজাতট না েলার 

মাতন চক? মি চগতল আতগ চেতেতকর গলা ঠটতপ যমতর  ারপর চনতজর যিি 

যেতি স্বামী পুতত্রর িা  যজাটাত  িতচ্ছ?  ািতল য তলটা সতঙ্গ োতে যকন? 

য তলটাও মি চগলতে যকন? 
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েনু্ধর চেরস মুত র চিতক যিতয় েললাম, যমতয়টা িারী চমঠি আর িাতলা চ ল 

এক সময় 

 

েনু্ধ োধ্া চিতয় উিতলন, এক সময় েলত  যসই সত র ে র আতগ য া? এর 

মাতঝ আর যিত  ? 

 

মাথা নাডলাম। যিচ চন। 
 

 ািতল এ ন আর িাতলাটাতলা চেিার করত  যোতসা না।  তে এ তনা 

অতনক যলাতক ওতক চমঠি যিত । ওই যমতয় এই িাওয়ায় উতি কথা েলচ ল 

যিত  কটা যলাক অোক িতয় এচিতক িাইত  িাইত  িতল যগল  ুচম য য়াল 

কতরাচন। ওর সুনাম যকমন েুঝ ? 

 

সরস্ব ীর এ-োচডর িাওয়ায় উতি কথা েলাটা েনু্ধর একটুকুও প ে িয়চন 

যোঝা যগল। আোর েলতলন, য ামার ওই িাতলা যমতয় এ ন য তল চনতয় 

যরাজ সন্ধযায় কলকা া োয় যিালাই মি চেক্রী করত  আর সকাতল যফতর। 

েুঝতল? কাপতডর নীতি ওতির যকামতর যিালাই মি পািার করার ব্লাডার 

ো ুঁধ্া থাতক। ো যেিত  পারল যেিল, োচকটা মা আর য তল চমতল যে সােতড 

যিয় যস য া ওতির চনতজর যিাত  যিত ই েুঝত  পারতল। এই কতর ঘতরর 

পঙু্গ স্বামীর আর য তলর িা  যজাটাস েুঝলাম,  া েতল চনতজরা  াস যকন! 

 া াডা য ামার ওই িাতলা যমতয়র চপ তন অতনক যলাক যলতগ আত ,  ার 

মতধ্য পয়সাওলা যলাতকরও অিাে যনই শুতনচ । ওই েজস্ত এলাকায় ওর 

চক ু চপয়াতরর যলাকও আত -কাতরা সতঙ্গ েচনেনা না িতল ওতির যলচলতয় 

যিয়, ি-ুিারজন িদ্রতলাতকর সতঙ্গ মারচপতটর  েরও আমার কাতন 

এতসত । 
 

শুতন আমার কান মন িুই-ই চেচষতয় যগল। চকন্তু যসই সতঙ্গ সত র ে র 

আতগর একটা ঘটনাও োর োর মতন আসত  লাগল। ফতল চি রটা আতরা 

যেচশ িারাক্রান্ত িতয়ই থাকল। 
 

 াওয়া-িাওয়ার পাট িুকত  যেলা একটা। িারী  াওয়ার ফতল েনু্ধ  ার ঘতর 

একটু গডাগচড কতর চনত  যগতলন। আমাতকও  াই করত  েলতলন। 
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গডাগচড করত  চগতয় চিতসে িুতল েনু্ধ ঘুচমতয়ই পতডচ তলন চনিয়। 

কারে।  ার আোর এ-ঘতর পিাপ েে ঘটল যেলা   ন িারতট। চকন্তু ঘতর পা 

চিতয়ই চ চন। িা এতকোতর। 
 

আচম আমার শেযাত ই েতস আচ । আমার সামতন যমতঝত  েতস আত  

সরস্ব ী। এ ন  ার সতঙ্গ য তলও যনই। 
 

গৃিস্বামীর ি িচক  অেস্থা যিত  সরস্ব ী চেে  মুত   ার চিতক  াচকতয় 

আতস্ত আতস্ত উতি িা ুঁডাল। 
 

আচম ওতক উতদ্দশয কতর িাো সুতরই েললাম, োচডর মাচলক ঘুমুজচ্ছতলন 

েতলই  ুই এক ঘণ্টা ধ্তর এ াতন েতস যেত  পারচল। ো পালা এ ন, সাতড 

পা ুঁিটা নাগা  য ার য তলতক পাঠিতয় চিস–যকিতক যিত  আসত  োে ন। 
 

সরস্ব ীর িাণ্ডা মুত   ুচশর য া ুঁয়া লাগল। চকন্তু সািস কতর যসটুকু প্রকাশ 

করত  পারল না। আতস্ত আতস্ত ঘর য তড িতল যগল। 
 

েনু্ধ আমার চিতক যিতয় আত ন, আমাতকই যি ত ন। মাথার চেকৃচ  চক 

আর চক ু  াই িােত ন। আমাতক িাসত  যিত   ার চপচত্ত জ্বতল যগল যোধ্ 

িয়। ঝা ুঁজঝতয় উিতলন, আমার সকাতলর এ  কথা য ামার কাতন যগল না? 

 ুচম ওর োচড োতে? 

 

-শুনতলই য া। মাথা িাণ্ডা কতর যোতসা। ঘুতর এতস য ামার চিতসতের োইতর 

য ামাতক েচি চক ু না যশানাত  পাচর য া আজ রাত ই আমাতক গলা ধ্াক্কা 

চিতয়  াচডতয় চনজিন্ত িতয়া। 
 

েলার ধ্রতনর েযচ ক্রমটুকু কাতন যলতগত ।-এ চন েতল শুচন, এক ঘণ্টা 

ধ্তর যমতয়টা য ামাতক চক এমন েতল যগল যে  ুচম গতল জল িতয় যগতল? 

 

েললাম, এ ন না, আতগ ঘুতর আচস। 
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ঘুতর এলাম। এ-সে জায়গায় শী কাতলর সাতড সা টা মাতন রা ই। ঘতর 

পা চিতয়ই মতন িল েনু্ধ আর েনু্ধ-পত্নী িুজতনই আমার জতনয উিগ্রীে িতয় 

অতপক্ষা করত ন। আচম যে ঘতর আচ  যসই ঘতরই েতস চ তলন  ারা। েনু্ধ-

পত্নী উতি িা ুঁচডতয়। েলতলন, আতগ এক যপয়ালা িা  াওয়াই আপনাতক। 
 

োধ্া চিলাম, চক ু িরকার যনই, েসুন, এর মতধ্য ি ুযপয়ালা িতয় যগত । 
 

েনু্ধ েতল উিতলন, যকাথায় িল, য ামার ওই সরস্ব ীর ও াতনই? 

 

-িযা ুঁ। শেযায় েতস  ার চিতক চফরলাম।–ো েলে যস েচি য ামার চিতসতের 

োইতর িয়, আমার একটা অনুতরাধ্ য ামাতক রা ত  িতে, আর যস 

অনুতরাধ্ রা াটা। য ামার একটুও সাতধ্যর োইতর নয়–েউচি আপচন সাক্ষী। 
 

েনু্ধ েলতলন, িচে া িালই িতয়ত  এ ন েযাপার ানা চক শুচন! 
 

এরপর যে চিত্রটা ওতির যগািতর এতনচ লাম, পািতকর সামতনও যসটুকুই 

 ুতল ধ্রচ । 
 

সরস্ব ীর মাতয়র নাম কমলা িাসী।, আমাতির োচডর জঝ চ ল। োতরা 

ে তরর যমতয় সরস্ব ীতক চনতয় সকাতল আর চেতকতল আমাতির োচড কাজ 

করত  আস । কমলার েতয়স   ন যেচশ িতল সা াশ-আটাশ। স্বামী যনই, 

শুতনচ  ে র যিড িুই আতগ চেধ্ো িতয়ত । আমাতির োচডর েউরা কাতজ-

কতম ে  ুে একটা  ুুঁ  ধ্রত  পার  না  ার,  েু ওর ওপর য মন  ুচশ চ ল 

না। েল  ওর স্বিাে িচরত্র সুচেতধ্র নয়, কতে কার সতঙ্গ যকান রাস্তায় নাচক 

ওতক যি া যগত  একাচধ্ক চিন। পতর েউরা  াতক জজজ্ঞাসা করত ও নাচক 

েতলত  আমার অমুক সম্পতকের আত্মীয়।  া াডা িাল-িলনও িাতলা নয়। 

োচডর িাকুরটার সতঙ্গ নাচক িাতরতিাতর কথা েতল, ফাুঁক যপতল িাসািাচস 

কতর, োর িরুন িাকুরটা ওতক ি ুযেলাই যেচশ-যেচশ িা-রুঠট যিয় ই যাচি। 
 

যমতয়তির এ-সে কথায় আচম েড একটা কান চিইচন। যিতেচ , ওতির 

যশ্রেীর যমতয়তির  ুলনায় কমলা িাসীর যিিারাপতত্রর িটক যেচশ, আর 

যমাটামুঠট সুশ্রী আর স্বাস্থযে ী েতলই যমতয়তির ওই যগাত র সতেি। 
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 া াডা কান না যিোর আতরা কারে, ওর যমতয়টা সচ যই যেতির পাত্রী িতয় 

উতিচ ল আমার। সুেরী না যিাক িারী চমঠি যি ত , না ফস ো না কাতলা, 

মাথায় একরাশ যকা ুঁকডা িুল, েড টানা-টানা িুতটা যিা । মু  েুতজ মাতয়র 

কাতজ সািােয কর ,  ারপর ফাুঁক যপতলই যিা লায় িতল আস । সকাতল 

আচম চনতজর যমতয় আর িাইজঝতির পডা াম, সন্ধযায়  াতির গল্প 

যশানা াম। এই িু যেলার আসতর ওর উপচস্থ  থাকা িাই-ই। ওর এ  আগ্রি 

যিত  ওতকও  াত্রী কতর চনলাম। োচডত  থাকত  চেনা যে তনর প্রাইমাচর 

েুতল পড । আোর িচ ে কতর চিলাম।  ুচশত  কৃ জ্ঞ ায় যমতয়টা যেন 

আমার যকনা িতয় যগল। 
 

িার ে র োতি সরস্ব ীর মা কমলা যমতয় যফতল সচ য কার সতঙ্গ উধ্াও 

িতয়। যগল। োচডর যমতয়রা   ন সরস্ব ীতকও চেিায় চিল। ও   ন যষাল 

ে তরর যমতয়, োডন্ত গডন। যমতয়তির চেশ্বাস ওরও স্বিােিচরত্র মাতয়র 

মত াই িতে। কারে পাডার িদ্র ঘতরর একটা ে াতট য তলর সতঙ্গ ওর 

িােসাে যি া োতচ্ছ। আর ওতির েজস্তর ক গুতলা য াকরাও নাচক োচডর 

আশপাতশ সে েিা ঘুরঘুর কতর। িদ্রঘতরর ওই য তলটা আোরা পায় েতল 

ওতির নাচক সরস্ব ীর ওপর িয়ানক রাগ। যসই িদ্রঘতরর য াকরাতক 

আচম চিচন। নাম কৃষ্ণ যঘাষ, সকতল যকি েতল ডাতক। যল াপডায় েুতলর 

যেডা পার িত  পাতরচন।   ন শযামনগর না যকাথায় একটা কাগতজর 

কতল েুতকত । িাত  চক ু পয়সা আসত ই চেচড য তড চসগাতরট ধ্তরত । 
 

চেিায় যিোর চ ন-িার চিতনর মতধ্যই আলুথালু অেস্থায় এক সন্ধযায় 

সরস্ব ী এতস আমার পাতয়র ওপর আ তড পডল। কািা আর থাতমই না। 

যশতষ ো েলল।  ার মম ে, েজস্তর চ নতট যজায়ান য তল যজার কতর ওতক 

চনতয় পাচলতয় োোর েযেস্থা কতরত , যে পা াতনা মাচসর কাত  থাতক এ ন 

 াতক টাকা চিতয় েশ কতরত , আর সরস্ব ীতক শাচসতয়ত  এ টুকু অোধ্য 

িতল  াতক এতকোতর  ুন কতর যফলা িতে। যস চ ন-িারতট চিন মাত্র এ 

োচডত  আমার আশ্রতয় থাকত  িায়,  ারপর আর যকাতনা িােনা যনই। 

িােনা না থাকার কারে শুতনও  াজ্জে আচম। যকি যঘাষ  ার কাতজর 

জায়গায় ঘর  ুুঁজত , চ ন-িার চিতনর মতধ্যই পাওয়ার আশা।  ারপতরই 

 াতক কালীঘাতট চনতয় চগতয় চেতয় কতর ঘতর  ুলতে। 



কথামালা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
6

 

 

যমতয়টার কািা যিত  আর কথা শুতন মায়া িল। চকন্তু যকি যঘাষতক চেশ্বাস 

করত  পারচ লাম না। রাত   াতক যডতক পািালাম। আচম অোক, 

য তলটাও কাুঁিত , যসই সতঙ্গ কাকুচ -চমনচ , চ ন-িারতট চিন ওতক 

আশ্রয় চিন িয়া কতর, আচম এর মতধ্য েযেস্থা করচ । িাতলা কাতয়ত র 

য তল, সরস্ব ীতক চেতয় কতর চনতজতির ঘতর য ালা িলতে না–োচড যথতক 

গলাধ্াক্কা চিতয়  াডাতে জানা কথা।  াই কটা চিন সময় িরকার। 
 

আচম কঠিন গলায় ওতক েললাম, এরপর ওতক যফতল আোর একচিন 

ঘতরর য তল ঘতর চফতর আসচে য া? 

 

যকি কালীর চিচেয কাটল, মরা োতপর নাতম শপথ করল। 
 

 সরস্ব ীতকও েললাম, আর  ুই য ার মাতয়র মত া িচে না য া? 

 

ও আমার পাতয় মাথা যরত  েলল, ওতক ক তনা য তড যগতল আমার যেন 

কৃষ্ঠ িয়–আমার য তল িতল আচম যেন  ার মরা মু  যিচ ! 
 

িার-পা ুঁিটা চিন সরস্ব ীতক আগতল রা ার মতধ্য চেপি চ ল। কটা গুণ্ডা 

য তল সে েিা োচডর আশপাতশ যঘারাতফরা কতরত । চকন্তু আচম থানা-

পুচলতশর িয় যি াত  গণ্ডতগাল পাকাত  সািস কতরচন। 
 

পা ুঁি চিতনর মতধ্যই যকি চেতয় কতর সরস্ব ীতক  ার কাতজর জায়গায় চনতয় 

যগত । আচম ওতক একটা িাতলা শাচড চকতন চিতয়চ লাম। 
 

ি ুে তরর মতধ্য সরস্ব ীর যকাতল য তল এতসত । গচরে িতলও আনতের 

িাট েতস যগত    ন। যকির মচ গচ  অতনক িাতলা িতয়ত , যস   ন 

প্রােপতে যেচশ উপাজেতনর রাস্তা  ুুঁজত । 
 

য তলটার সা  ে র েয়তসর সময় েজ্রাঘা  িতয় যগল। কতল অযাকচসতডন্ট 

িতয় যকির একটা পা এতকোতর যিুঁ তি যগল, একটা িা ও িয়ানক জ ম 

িল। পা-টা যকতট োি চিত  িল, িাত রও  াচনকটা। কতলর মাচলক সে-

চক ু যকির যিাতষ িতয়ত  েতল প্রমাে করত  িাইল। অতনক যিিার পর 
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ক্ষচ পূরে যেটুকু যপল  াই চিতয় এ ানকার এই মাথা যগা ুঁজার িাইটুক 

করা যগত । 
 

… ারপর সংসার অিল। মাতসর পর মাস একতেলা আধ্ যপটা য তয় 

যথতকত । সরস্ব ী িদ্রতলাতকর োচড জঝচগচর করত  িাইতল কাজ যমতল। 

চকন্তু সে োচডত ই যি া যগত  ওতক চনতয় চক ু না চক ু গণ্ডতগাল োধ্ত । 

ওর চিতক কাতরা না কাতরা যিা  পতডত । যস-রকম যলাক োচডত  না 

থাকতলও পাডায় আত । পঙু্গ যকিরও সতেি ি  সরস্ব ী েুজঝ ওতক য তড 

িতল োতে। সরস্ব ী যসই আতগর কথাই েতলত ,  ুচম চনজিন্ত থাতকা, 

য ামাতক য তড যগতল য তলর মরা মু  যি ত  িতে আমাতক। 
 

অিাতে না য তয় মর-মর িশার সময় যিালাই মি চেজক্রর রাস্তা ধ্তরত । মি 

যসলাই োরা কতর  াতির অতনক টাকা। সরস্ব ী,  ার য তল আর এমচন 

অতনতকর মারফ  যস-সে কলকা ায় ো অনযত্র িালান িয়, চেজক্র িয়। 

ওরা  ার অংশ পায়। পুচলতসর িুতজ্জা  িতল মাচলক সামাল যিয়,   ন 

সংসার িালায়। 
 

সরস্ব ীর আর  ার য তলর কলকা ার  তদ্দর কতয়কঠট মাঝাচর নামী োর। 

যিালাই মে  াতির কাত  চেজক্র কতর।  ারা িাতলা মতির সতঙ্গ যসগুতলা 

চমতশল যিয়। প্রথম ই-এক িফা  া ুঁঠট মি যপতট পডার পর  তদ্দর আর 

যিজাল ধ্রত  পাতর না। 
 

চকন্তু যিালাই মি যমশাতনার চেপি আত । েচি চেষাক্ত িয়? েচি য তয় 

যলাক মতর োয়? যসই কারতেই মা আর য তলতক জজচনস োিাই চিতসতে 

প্রত যক িফার মাল ওতির সামতন য তয় যি াত  িয়।  াওয়ার পর রা  

োতরাটা একটা পে েন্ত চি তরর যকাথাও পতড থাকত  িয়। মাল চেষাক্ত নয়, 

এ-িাতে োিাই িোর পর টাকা যমতল। যসই চনেুচ  রাত  মা-য তল যকান 

রকযম যিুঁতট চশয়ালিা আতস। যস ান যথতক যিাতরর প্রথম যেন ধ্তর ঘতর 

যফতর। এ  সতের পতরও অতনক িদ্রঘতরর যনকতডরা ওর চপ তন লাগত  

 াতড না। ওর যকামতর সে েিা একটা ধ্ারাতলা য ারা যগা ুঁজা থাতক। 

আত্মরক্ষার জতনযই েজস্ত এলাকার একিল য তল জঠুটতয়ত , োরা ওর 
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যথতক সস্তায় যিালাই মি পায়,  াোর-টাোরও পায়।  ারা ওতক চিচি েতল 

ডাতক। যকউ চপ তন লাগতল ো যেচশ জ্বালা ন করতল সরস্ব ী ওতির 

যলচলতয় যিয়। 
 

আমাতক যিত  যকি ফুতল ফুতল যকুঁ তিত । আর সরস্ব ী পাতয়র ওপর 

যথতক মাথা য াতলই না। যকেল েতল, িগোন আপনাতক পাঠিতয়ত ন 

যসজোেু, আমার য তলটার ো-যিাক একটা িাতলা কাতজর েযেস্থা কতর 

যিন, যসই টাকায় আমরা একতেলা য তয় থাকে– া না িতল য তলটা 

আমাতির চলিার পতিই মতর োতে। এ নই মাতঝ মাতঝ যপতট েযথা িয়। 
 

আচম েনু্ধতক েললাম, এোর েচি সে চক ু য ামার চিতসতের োইতর মতন 

িয় য া সরস্ব ীর য তলটার জনয  ুচম চক ু করতে। ইউচনয়তনর মস্ত 

মা ব্বর  ুচম, ইতচ্ছ করতলই ক োতির েতল  ুচম ওতক একটা যেয়ারার 

কাতজ েুচকতয় চিত  পাতরা। য তলতক চনতয় আচম ওতক কাল সকাতল 

য ামার এ াতন আসত  েতলচ ।… আর, ঘতর েতসও সরস্ব ী চক কতর চক ু 

যরাজগার করত  পাতর যস-কথাও িােে েতল  াতক কথা চিতয় এতসচ । 
 

েনু্ধ চনে োক। স্তি।  ার স্ত্রীর যিাত  জল। 
 


