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প্রথম পরিচ্ছেদ 

ভূপরিি কাজ করিবাি ককাচ্ছনা দিকাি রিল না। িাাঁহাি টাকা যচ্ছথষ্ট রিল, 

এবং কদশটাও গিম। রকন্তু গ্রহবশি রিরন কাচ্ছজি কলাক হইয়া জন্মগ্রহণ 

করিয়ারিচ্ছলন। এইজনয িাাঁহাচ্ছক একটা ইংচ্ছিরজ খবচ্ছিি কাগজ বারহি 

করিচ্ছি হইল। ইহাি পচ্ছি সমচ্ছয়ি দীর্ঘিাি জনয িাাঁহাচ্ছক আি রবলাপ করিচ্ছি 

হয় নাই। 

কিচ্ছলচ্ছবলা হইচ্ছি িাাঁি ইংচ্ছিরজ রলরখবাি এবং বক্তৃিা রদবাি শখ রিল। 

ককাচ্ছনাপ্রকাি প্রচ্ছয়াজন না থারকচ্ছলও ইংচ্ছিরজ খবচ্ছিি কাগচ্ছজ রিরন রঠর  

রলরখচ্ছিন, এবং বক্তবয না থারকচ্ছলও সভাস্থচ্ছল দু-কথা না বরলয়া িারড়চ্ছিন 

না। 

িাাঁহাি মচ্ছিা ধনী কলাকচ্ছক দচ্ছল পাইবাি জনয িাষ্ট্রননরিক দলপরিিা অজস্র 

স্তুরিবাদ কিাচ্ছি রনচ্ছজি ইংচ্ছিরজ িঠনাশরক্ত সম্বচ্ছে িাাঁহাি ধািণা যচ্ছথষ্ট 

পরিপুষ্ট হইয়া উর য়ারিল। 

অবচ্ছশচ্ছে িাাঁহাি উরকল শযালক উমাপরি ওকালরি বযবসাচ্ছয় হচ্ছিাদযম হইয়া 

ভরগনীপরিচ্ছক করহল, ‘ভূপরি, িুরম একটা ইংচ্ছিরজ খবচ্ছিি কাগজ বারহি 

কচ্ছিা। কিামাি কয িকম অসাধািণ’ ইিযারদ। 

ভূপরি উৎসারহি হইয়া উর ল। পচ্ছিি কাগচ্ছজ পত্র প্রকাশ করিয়া কগ িব নাই, 

রনচ্ছজি কাগচ্ছজ স্বাধীন কলমটাচ্ছক পুিাদচ্ছম িুটাইচ্ছি পারিচ্ছব। শযালকচ্ছক 

সহকািী করিয়া রনিান্ত অল্প বয়চ্ছসই ভূপরি সম্পাদচ্ছকি গরদচ্ছি আচ্ছিাহণ 

করিল। 

অল্প বয়চ্ছস সম্পাদরক কনশা এবং িাজননরিক কনশা অিযন্ত কজাি করিয়া 

ধচ্ছি। ভূপরিচ্ছক মািাইয়া িুরলবাি কলাকও রিল অচ্ছনক। 

এইরূচ্ছপ কস যিরদন কাগজ লইয়া কভাি হইয়া রিল িিরদচ্ছন িাহাি বারলকা 

বধূ ঠারুলিা ধীচ্ছি ধীচ্ছি কয বচ্ছন পদঘাপণ করিল। খবচ্ছিি কাগচ্ছজি সম্পাদক 

এই মস্ত খবিরট ভাচ্ছলা করিয়া কটি পাইল না। ভািি গবচ্ছমঘচ্ছেি সীমান্তনীরি 
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ক্রমশই স্ফীি হইয়া সংযচ্ছমি বেন রবদীণঘ করিবাি রদচ্ছক যাইচ্ছিচ্ছি, ইহাই 

িাহাি প্রধান লচ্ছেি রবেয় রিল। 

ধনীগৃচ্ছহ ঠারুলিাি ককাচ্ছনা কমঘ রিল না। ফলপরিণামহীন ফুচ্ছলি মচ্ছিা 

পরিপূণঘ অনাবশযকিাি মচ্ছধয পরিস্ফুট হইয়া উ াই িাহাি কঠষ্টাশূনয দীর্ঘ 

রদনিারত্রি একমাত্র কাজ রিল। িাহাি ককাচ্ছনা অভাব রিল না।  

এমন অবস্থাি সুচ্ছযাগ পাইচ্ছল বধূ স্বামীচ্ছক লইয়া অিযন্ত বাড়াবারড় করিয়া 

থাচ্ছক, দাম্পিযলীলাি সীমান্তনীরি সংসাচ্ছিি সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া সময় 

হইচ্ছি অসমচ্ছয় এবং রবরহি হইচ্ছি অরবরহচ্ছি রগয়া উত্তীণঘ হয়। ঠারুলিাি কস 

সুচ্ছযাগ রিল না। কাগচ্ছজি আবিণ কভদ করিয়া স্বামীচ্ছক অরধকাি কিা িাহাি 

পচ্ছে দুরূহ হইয়ারিল। 

যুবিী স্ত্রীি প্ররি মচ্ছনাচ্ছযাগ আকেঘণ করিয়া ককাচ্ছনা আত্মীয়া িাহাচ্ছক ভৎঘসনা 

করিচ্ছল ভূপরি একবাি সচ্ছঠিন হইয়া করহল, “িাই কিা, ঠারুি একজন 

ককউ সরিনী থাকা উরঠি, ও কবঠািাি রকিুই করিবাি নাই।”  

শযালক উমাপরিচ্ছক করহল, “কিামাি স্ত্রীচ্ছক আমাচ্ছদি এখাচ্ছন আরনয়া িাচ্ছখা-

না–– সমবয়রস স্ত্রীচ্ছলাক ককহ কাচ্ছি নাই, ঠারুি রনশ্চয়ই ভারি ফাাঁকা ক চ্ছক।”  

স্ত্রীসচ্ছিি অভাবই ঠারুি পচ্ছে অিযন্ত কশাকাবহ, সম্পাদক এইরূপ বুর ল 

এবং শযালকজায়া মন্দারকনীচ্ছক বারড়চ্ছি আরনয়া কস রনরশ্চন্ত হইল। 

কয সমচ্ছয় স্বামী স্ত্রী কপ্রচ্ছমাচ্ছন্মচ্ছেি প্রথম অরুণাচ্ছলাচ্ছক পি্পরচ্ছিি কাচ্ছি 

অপরূপ মরহমায় রঠিনূিন বরলয়া প্ররিভাি হয়, দাম্পচ্ছিযি কসই 

স্বণঘপ্রভামরিি প্রিুযেকাল অচ্ছঠিন অবস্থায় কখন অিীি হইয়া কগল ককহ 

জারনচ্ছি পারিল না। নূিনচ্ছেি স্বাদ না পাইয়াই উভচ্ছয় উভচ্ছয়ি কাচ্ছি পুিািন 

পরিরঠি অভযস্ত হইয়া কগল। 

কলখাপড়াি রদচ্ছক ঠারুলিাি একটা স্বাভারবক ক াাঁক রিল বরলয়া িাহাি 

রদনগুলা অিযন্ত কবা া হইয়া উচ্ছ  নাই। কস রনচ্ছজি কঠষ্টায় নানা কক শচ্ছল 

পরড়বাি বচ্ছন্দাবস্ত করিয়া লইয়ারিল। ভূপরিি রপসিুচ্ছিা ভাই অমল থার্ঘ-

ইয়াচ্ছি পরড়চ্ছিরিল, ঠারুলিা িাহাচ্ছক ধরিয়া পড়া করিয়া লইি; এই কমঘটুকু 
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আদায় করিয়া লইবাি জনয অমচ্ছলি অচ্ছনক আবদাি িাহাচ্ছক সহয করিচ্ছি 

হইি। িাহাচ্ছক প্রায়ই কহাচ্ছটচ্ছল খাইবাি কখািারক এবং ইংচ্ছিরজ সারহিযগ্রন্থ 

রকরনবাি খিঠা কজাগাইচ্ছি হইি। অমল মাচ্ছ  মাচ্ছ  বেুচ্ছদি রনম্ত্রণণ করিয়া 

খাওয়াইি, কসই যজ্ঞ-সমাধাি ভাি গুরুদরেণাি স্বরূপ ঠারুলিা রনচ্ছজ গ্রহণ 

করিি। ভূপরি ঠারুলিাি প্ররি ককাচ্ছনা দারব করিি না, রকন্তু সামানয একটু 

পড়াইয়া রপসিুচ্ছিা ভাই অমচ্ছলি দারবি অন্ত রিল না। িাহা লইয়া ঠারুলিা 

প্রায় মাচ্ছ  মাচ্ছ  কৃরত্রম ককাপ এবং রবচ্ছরাহ প্রকাশ করিি; রকন্তু ককাচ্ছনা 

একটা কলাচ্ছকি ককাচ্ছনা কাচ্ছজ আসা এবং কেচ্ছহি উপরব সহয কিা িাহাি 

পচ্ছে অিযাবশযক হইয়া উর য়ারিল। 

অমল করহল, “কবা ান, আমাচ্ছদি কচ্ছলচ্ছজি িাজবারড়ি জামাইবাবু 

িাজঅন্তঃপুচ্ছিি খাস হাচ্ছিি বুনরন কাচ্ছপঘচ্ছটি জুচ্ছিা পচ্ছি আচ্ছস, আমাি কিা 

সহয হয় না–– একচ্ছজাড়া কাচ্ছপঘচ্ছটি জুচ্ছিা ঠাই, নইচ্ছল ককাচ্ছনামচ্ছিই 

পদমযঘাদা িো কিচ্ছি পািরি কন।”  

ঠারু। হাাঁ, িাই ববরক! আরম বচ্ছস বচ্ছস কিামাি জুচ্ছিা কসলাই কচ্ছি মরি। দাম 

রদরে, বাজাি কথচ্ছক রকচ্ছন আচ্ছনা কগ যাও। 

অমল বরলল, “কসরট হচ্ছে না।”  

ঠারু জুিা কসলাই করিচ্ছি জাচ্ছন না, এবং অমচ্ছলি কাচ্ছি কস কথা স্বীকাি 

করিচ্ছিও ঠাচ্ছহ না। রকন্তু িাহাি কাচ্ছি ককহ রকিু ঠায় না, অমল ঠায়–– 

সংসাচ্ছি কসই একমাত্র প্রাথঘীি প্রাথঘনা িো না করিয়া কস থারকচ্ছি পাচ্ছি না। 

অমল কয সময় কাচ্ছলচ্ছজ যাইি কসই সমচ্ছয় কস লুকাইয়া বহু যচ্ছে কাচ্ছপঘচ্ছটি 

কসলাই রশরখচ্ছি লারগল। এবং অমল রনচ্ছজ যখন িাহাি জুিাি দিবাি সমূ্পণঘ 

ভুরলয়া বরসয়াচ্ছি এমন সময় একরদন সেযাচ্ছবলায় ঠারু িাহাচ্ছক রনম্ত্রণণ 

করিল। 

গ্রীচ্ছেি সময় িাচ্ছদি উপি আসন করিয়া অমচ্ছলি আহাচ্ছিি জায়গা কিা 

হইয়াচ্ছি। বারল উরড়য়া পরড়বাি ভচ্ছয় রপিচ্ছলি ঢাকনায় থালা ঢাকা িরহয়াচ্ছি। 
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অমল কাচ্ছলচ্ছজি কবশ পরিিযাগ করিয়া মুখ ধুইয়া রফট্ফাট্ হইয়া আরসয়া 

উপরস্থি হইল। 

অমল আসচ্ছন বরসয়া ঢাকা খুরলল; কদরখল, থালায় একচ্ছজাড়া নূিন-বাাঁধাচ্ছনা 

পশচ্ছমি জুিা সাজাচ্ছনা িরহয়াচ্ছি। ঠারুলিা উনচঃস্বচ্ছি হারসয়া উর ল। 

জুিা পাইয়া অমচ্ছলি আশা আচ্ছিা বারড়য়া উর ল। এখন গলাবে ঠাই, 

কিশচ্ছমি রুমাচ্ছল ফুলকাটা পাড় কসলাই করিয়া রদচ্ছি হইচ্ছব, িাহাি বারহচ্ছিি 

র্চ্ছি বরসবাি বচ্ছড়া ককদািায় কিচ্ছলি দাগ রনবািচ্ছণি জনয একটা কাজ-কিা 

আবিণ আবশযক। 

প্রচ্ছিযক বাচ্ছিই ঠারুলিা আপরত্ত প্রকাশ করিয়া কলহ কচ্ছি এবং প্রচ্ছিযক 

বাচ্ছিই বহু যচ্ছে ও কেচ্ছহ কশ রখন অমচ্ছলি শখ রমটাইয়া কদয়। অমল মাচ্ছ  

মাচ্ছ  রজজ্ঞাসা কচ্ছি, “বউ ান, কিদূি হইল।”  

ঠারুলিা রমথযা করিয়া বচ্ছল, “রকিুই হয় রন।” কখচ্ছনা বচ্ছল, “কস আমাি 

মচ্ছনই রিল না।”  

রকন্তু অমল িারড়বাি পাত্র নয়। প্ররিরদন স্মিণ কিাইয়া কদয় এবং আবদাি 

কচ্ছি। নাচ্ছিাড়বান্দা অমচ্ছলি কসই-সকল উপরব উচ্ছরক কিাইয়া রদবাি 

জনযই ঠারু ঔদাসীনয প্রকাশ করিয়া রবচ্ছিাচ্ছধি সৃরষ্ট কচ্ছি এবং হ াৎ একরদন 

িাহাি প্রাথঘনা পূিণ করিয়া রদয়া কক িুক কদচ্ছখ।  

ধনীি সংসাচ্ছি ঠারুচ্ছক আি কাহািও জনয রকিু করিচ্ছি হয় না, ককবল অমল 

িাহাচ্ছক কাজ না কিাইয়া িাচ্ছড় না। এ-সকল কিাচ্ছটাখাচ্ছটা শচ্ছখি খাটুরনচ্ছিই 

িাহাি হৃদয়বৃরত্তি ঠঠঘা এবং ঠরিিাথঘিা হইি। 

ভূপরিি অন্তঃপুচ্ছি কয একখি জরম পরড়য়া রিল িাহাচ্ছক বাগান বরলচ্ছল 

অচ্ছনকটা অিুযরক্ত কিা হয়। কসই বাগাচ্ছনি প্রধান বন্পররি রিল একটা 

রবলারি আমড়া গাি। 

এই ভূখচ্ছিি উন্নরিসাধচ্ছনি জনয ঠারু এবং অমচ্ছলি মচ্ছধয করমরট বরসয়াচ্ছি। 

উভচ্ছয় রমরলয়া রকিুরদন হইচ্ছি িরব আাঁরকয়া, প্লান করিয়া, মহা উৎসাচ্ছহ এই 

জরমটাি উপচ্ছি একটা বাগাচ্ছনি কল্পনা ফলাও করিয়া িুরলয়াচ্ছি। 
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অমল বরলল, “বউ ান, আমাচ্ছদি এই বাগাচ্ছন কসকাচ্ছলি িাজকনযাি মচ্ছিা 

কিামাচ্ছক রনচ্ছজি হাচ্ছি গাচ্ছি জল রদচ্ছি হচ্ছব।”  

ঠারু করহল, “আি ঐ পরশ্চচ্ছমি ককানটাচ্ছি একটা কুাঁচ্ছড় বিরি কচ্ছি রনচ্ছি 

হচ্ছব, হরিচ্ছণি বাো থাকচ্ছব।”  

অমল করহল, “আি-একরট কিাচ্ছটাখাচ্ছটা র চ্ছলি মচ্ছিা কিচ্ছি হচ্ছব, িাচ্ছি 

হাাঁস ঠিচ্ছব।”  

ঠারু কস প্রস্তাচ্ছব উৎসারহি হইয়া করহল, “আি িাচ্ছি নীলপদ্ম কদব, আমাি 

অচ্ছনকরদন কথচ্ছক নীলপদ্ম কদখবাি সাধ আচ্ছি।”  

অমল করহল, “কসই র চ্ছলি উপি একরট সাাঁচ্ছকা কবাঁচ্ছধ কদওয়া যাচ্ছব, আি 

র্াচ্ছট একরট কবশ কিাচ্ছটা রর্রি থাকচ্ছব।”  

ঠারু করহল, “র্াট অবশয সাদা মাচ্ছবঘচ্ছলি হচ্ছব।”  

অমল কপনরসল কাগজ লইয়া রুল কারটয়া কম্পাস ধরিয়া মহা আড়ম্বচ্ছি 

বাগাচ্ছনি একটা মযাপ আাঁরকল। 

উভচ্ছয় রমরলয়া রদচ্ছন রদচ্ছন কল্পনাি-সংচ্ছশাধন পরিবিঘন করিচ্ছি করিচ্ছি 

রবশ-পাঁরঠশখানা নূিন মযাপ আাঁকা হইল। 

মযাপ খাড়া হইচ্ছল কি খিঠ হইচ্ছি পাচ্ছি িাহাি একটা এস রটচ্ছমট বিরি 

হইচ্ছি লারগল। প্রথচ্ছম সংকল্প রিল–– ঠারু রনচ্ছজি বিাদ্দ মাসহািা হইচ্ছি 

ক্রচ্ছম ক্রচ্ছম বাগান বিরি করিয়া িুরলচ্ছব; ভূপরি কিা বারড়চ্ছি ককাথায় কী 

হইচ্ছিচ্ছি িাহা ঠারহয়া কদচ্ছখ না; বাগান বিরি হইচ্ছল িাহাচ্ছক কসখাচ্ছন রনম্ত্রণণ 

করিয়া আশ্চযঘ করিয়া রদচ্ছব; কস মচ্ছন করিচ্ছব, আলারদচ্ছনি প্রদীচ্ছপি সাহাচ্ছযয 

জাপান কদশ হইচ্ছি একটা আস্ত বাগান িুরলয়া আনা হইয়াচ্ছি।  

রকন্তু এস রটচ্ছমট যচ্ছথষ্ট কম করিয়া ধরিচ্ছলও ঠারুি সংগরিচ্ছি কুলায় না। 

অমল িখন পুনিায় মযাপ পরিবিঘন করিচ্ছি বরসল। করহল, “িা হচ্ছল 

বউ ান, ঐ র লটা বাদ কদওয়া যাক।”  

ঠারু করহল, “না না, র ল বাদ রদচ্ছল রকিুচ্ছিই ঠরলচ্ছব না, ওচ্ছি আমাি 

নীলপদ্ম থাকচ্ছব।”  
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অমল করহল, “কিামাি হরিচ্ছণি র্চ্ছি টারলি িাদ নাই রদচ্ছল। ওটা অমরন 

একটা সাদারসচ্ছধ কখাচ্ছড়া ঠাল কিচ্ছলই হচ্ছব।”  

ঠারু অিযন্ত িাগ করিয়া করহল, “িা হচ্ছল আমাি ও র্চ্ছি দিকাি কনই–– ও 

থাক্। ”  

মরিশস হইচ্ছি লবি, কনঘাট হইচ্ছি ঠন্দন, এবং রসংহল হইচ্ছি দািরঠরনি ঠািা 

আনাইবাি প্রস্তাব রিল, অমল িাহাি পরিবচ্ছিঘ মারনকিলা হইচ্ছি সাধািণ 

রদরশ ও রবলারি গাচ্ছিি নাম করিচ্ছিই ঠারু মুখ ভাি করিয়া বরসল; করহল, 

“িা হচ্ছল আমাি বাগাচ্ছন কাজ কনই।”  

এস রটচ্ছমট কমাইবাি এরূপ প্রথা নয়। এস রটচ্ছমচ্ছটি সচ্ছি সচ্ছি কল্পনাচ্ছক খবঘ 

কিা ঠারুি পচ্ছে অসাধয এবং অমল মুচ্ছখ যাহাই বলুক, মচ্ছন মচ্ছন িাহািও 

কসটা রুরঠকি নয়। 

অমল করহল, “িচ্ছব বউ ান, িুরম দাদাি কাচ্ছি বাগাচ্ছনি কথাটা পাচ্ছড়া; রিরন 

রনশ্চয় টাকা কদচ্ছবন।”  

ঠারু করহল, “না, িাাঁচ্ছক বলচ্ছল মজা কী হল। আমিা দুজচ্ছন বাগান বিরি 

কচ্ছি িুলব। রিরন কিা সাচ্ছহববারড়চ্ছি ফিমাশ রদচ্ছয় ইচ্ছর্ন গাচ্ছর্ঘন বারনচ্ছয় 

রদচ্ছি পাচ্ছিন–– িা হচ্ছল আমাচ্ছদি প্লযাচ্ছনি কী হচ্ছব।”  

আমড়া গাচ্ছিি িায়ায় বরসয়া ঠারু এবং অমল অসাধয সংকচ্ছল্পি কল্পনাসুখ 

রবস্তাি করিচ্ছিরিল। ঠারুি ভাজ মন্দা কদািলা হইচ্ছি র্ারকয়া করহল, “এি 

কবলায় বাগাচ্ছন কিািা কী কিরিস।”  

ঠারু করহল, “পাকা আমড়া খুাঁজরি।”  

লুব্ধা মন্দা করহল, “পাস যরদ আমাি জচ্ছনয আরনস।”  

ঠারু হারসল, অমল হারসল। িাহাচ্ছদি সংকল্পগুরলি প্রধান সুখ এবং কগ িব 

এই রিল কয, কসগুরল িাহাচ্ছদি দুজচ্ছনি মচ্ছধযই আবদ্ধ। মন্দাি আি যা-রকিু 

গুণ থাক্ , কল্পনা রিল না; কস এ-সকল প্রস্তাচ্ছবি িস গ্রহণ করিচ্ছব কী 

করিয়া। কস এই দুই সচ্ছভযি সকলপ্রকাি করমরট হইচ্ছি এচ্ছকবাচ্ছি বরজঘি। 
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অসাধয বাগাচ্ছনি এস রটচ্ছমটও করমল না, কল্পনাও ককাচ্ছনা অংচ্ছশ হাি মারনচ্ছি 

ঠারহল না। সুিিাং আমড়ািলাি করমরট এইভাচ্ছবই রকিুরদন ঠরলল। বাগাচ্ছনি 

কযখাচ্ছন র ল হইচ্ছব, কযখাচ্ছন হরিচ্ছণি র্ি হইচ্ছব, কযখাচ্ছন পাথচ্ছিি কবদী 

হইচ্ছব, অমল কসখাচ্ছন রঠহ্ন কারটয়া িারখল। 

িাহাচ্ছদি সংকরল্পি বাগাচ্ছন এই আমড়ািলাি ঠাি রদক কী ভাচ্ছব বাাঁধাইচ্ছি 

হইচ্ছব, অমল একরট কিাচ্ছটা ককাদাল লইয়া িাহািই দাগ কারটচ্ছিরিল–– এমন 

সময় ঠারু গাচ্ছিি িায়ায় বরসয়া বরলল, “অমল, িুরম যরদ রলখচ্ছি পািচ্ছি 

িা হচ্ছল কবশ হি।”  

অমল রজজ্ঞাসা করিল, “ককন কবশ হি।”  

ঠারু। িা হচ্ছল আমাচ্ছদি এই বাগাচ্ছনি বণঘনা কচ্ছি কিামাচ্ছক রদচ্ছয় একটা 

গল্প কলখািুম। এই র ল, এই হরিচ্ছণি র্ি, এই আমড়ািলা, সমস্তই িাচ্ছি 

থাকি—আমিা দুজচ্ছন িাড়া ককউ বু চ্ছি পািি না, কবশ মজা হি। অমল, 

িুরম একবাি কলখবাি কঠষ্টা কচ্ছি কদচ্ছখা-না, রনশ্চয় িুরম পািচ্ছব। 

অমল করহল, “আো, যরদ রলখচ্ছি পারি কিা আমাচ্ছক কী কদচ্ছব।”  

ঠারু করহল, “িুরম কী ঠাও।”  

অমল করহল, “আমাি মশারিি ঠাচ্ছল আরম রনচ্ছজ লিা এাঁচ্ছক কদব, কসইচ্ছট 

কিামাচ্ছক আগাচ্ছগাড়া কিশম রদচ্ছয় কাজ কচ্ছি রদচ্ছি হচ্ছব।”  

ঠারু করহল, “কিামাি সমস্ত বাড়াবারড়। মশারিি ঠাচ্ছল আবাি কাজ! ”  

মশারি রজরনসটাচ্ছক একটা শ্রীহীন কািাগাচ্ছিি মচ্ছিা করিয়া িাখাি রবরুচ্ছদ্ধ 

অমল অচ্ছনক কথা বরলল। কস করহল, সংসাচ্ছিি পচ্ছনচ্ছিা-আনা কলাচ্ছকি কয 

কস ন্দযঘচ্ছবাধ নাই এবং কুশ্রীিা িাহাচ্ছদি কাচ্ছি রকিুমাত্র পীড়াকি নচ্ছহ ইহাই 

িাহাি প্রমাণ। 

ঠারু কস কথা িৎেণাৎ মচ্ছন মচ্ছন মারনয়া লইল এবং ‘আমাচ্ছদি এই দুরট 

কলাচ্ছকি রনভৃি করমরট কয কসই পচ্ছনচ্ছিা-আনাি অস্তগঘি নচ্ছহ’ ইহা মচ্ছন 

করিয়া কস খুরশ হইল। 

করহল, “আো কবশ, আরম মশারিি ঠাল বিরি কচ্ছি কদব, িুরম কলচ্ছখা।”  
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অমল িহসযপূণঘভাচ্ছব করহল, “িুরম মচ্ছন কি, আরম রলখচ্ছি পারি কন  ”  

ঠারু অিযন্ত উচ্ছত্তরজি হইয়া করহল, “িচ্ছব রনশ্চয় িুরম রকিু রলচ্ছখি, আমাচ্ছক 

কদখাও।”  

অমল। আজ থাক্ , বউ ান। 

ঠারু। না, আজই কদখাচ্ছি হচ্ছব–– মাথা খাও, কিামাি কলখা রনচ্ছয় এচ্ছসা কগ। 

ঠারুচ্ছক িাহাি কলখা কশানাইবাি অরিবযগ্রিাচ্ছিই অমলচ্ছক এিরদন বাধা 

রদচ্ছিরিল। পাচ্ছি ঠারু না কবাচ্ছ , পাচ্ছি িাি ভাচ্ছলা না লাচ্ছগ, এ সংচ্ছকাঠ কস 

িাড়াইচ্ছি পারিচ্ছিরিল না। 

আজ খািা আরনয়া একটুখারন লাল হইয়া, একটুখারন কারশয়া, পরড়চ্ছি আিম্ভ 

করিল। ঠারু গাচ্ছিি গুাঁরড়চ্ছি কহলান রদয়া র্াচ্ছসি উপি পা িড়াইয়া শুরনচ্ছি 

লারগল। 

প্রবচ্ছেি রবেয়টা রিল ‘আমাি খািা’। অমল রলরখয়ারিল–– ‘কহ আমাি শু 

খািা, আমাি কল্পনা এখচ্ছনা কিামাচ্ছক ্পরশঘ কচ্ছি নাই। সূরিকাগৃচ্ছহ 

ভাগযপুরুে প্রচ্ছবশ করিবাি পূচ্ছবঘ রশশুি ললাটপচ্ছেি নযায় িুরম রনমঘল, িুরম 

িহসযময়। কযরদন কিামাি কশে পৃষ্ঠাি কশে িচ্ছত্র উপসংহাি রলরখয়া রদব, 

কসরদন আজ ককাথায়! কিামাি এই শুভ্র রশশুপত্রগুরল কসই রঠিরদচ্ছনি জনয 

মসীরঠরহ্নি সমারিি কথা আজ স্বচ্ছেও কল্পনা করিচ্ছিচ্ছি না।’–– ইিযারদ 

অচ্ছনকখারন রলরখয়ারিল। 

ঠারু িরুোয়ায় বরসয়া স্তব্ধ হইয়া শুরনচ্ছি লারগল। পড়া কশে হইচ্ছল েণকাল 

ঠুপ করিয়া থারকয়া করহল, “িুরম আবাি রলখচ্ছি পাি না! ”  

কসরদন কসই গাচ্ছিি িলায় অমল সারহচ্ছিযি মাদকিস প্রথম পান করিল; 

সাকী রিল নবীনা, িসনাও রিল নবীন এবং অপিাচ্ছহ্নি আচ্ছলাক দীর্ঘ 

িায়াপাচ্ছি িহসযময় হইয়া আরসয়ারিল। 

ঠারু বরলল, “অমল, কগাটাকিক আমড়া কপচ্ছড় রনচ্ছয় কযচ্ছি হচ্ছব, নইচ্ছল 

মন্দাচ্ছক কী রহচ্ছসব কদব।”  
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মূঢ় মন্দাচ্ছক িাহাচ্ছদি পড়াশুনা এবং আচ্ছলাঠনাি কথা বরলচ্ছি প্রবৃরত্তই হয় 

না, সুিিাং আমড়া পারড়য়া লইয়া যাইচ্ছি হইল। 

রিিীয় পরিচ্ছেদ 

বাগাচ্ছনি সংকল্প িাহাচ্ছদি অনযানয অচ্ছনক সংকচ্ছল্পি নযায় সীমাহীন 

কল্পনাচ্ছেচ্ছত্রি মচ্ছধয কখন হািাইয়া কগল িাহা অমল এবং ঠারু লেও 

করিচ্ছি পারিল না। 

এখন অমচ্ছলি কলখাই িাহাচ্ছদি আচ্ছলাঠনা ও পিামচ্ছশঘি প্রধান রবেয় হইয়া 

উর ল। অমল আরসয়া বচ্ছল, “কবা ান, একটা কবশ ঠমৎকাি ভাব মাথায় 

এচ্ছসচ্ছি।”  

ঠারু উৎসারহি হইয়া উচ্ছ ; বচ্ছল, “ঠচ্ছলা, আমাচ্ছদি দরেচ্ছণি বািান্দায়–– 

এখাচ্ছন এখনই মন্দা পান সাজচ্ছি আসচ্ছব।”  

ঠারু কাশ্মীরি বািান্দায় একরট জীণঘ কবচ্ছিি ককদািায় আরসয়া বচ্ছস এবং 

অমল কিরলচ্ছিি রনচ্ছঠকাি উচ অংচ্ছশি উপি বরসয়া পা িড়াইয়া কদয়। 

অমচ্ছলি রলরখবাি রবেয়গুরল প্রায়ই সুরনরদঘষ্ট নচ্ছহ; িাহা পরি্াি করিয়া বলা 

শক্ত। কগালমাল করিয়া কস যাহা বরলি িাহা ্পরষ্ট বু া কাহাচ্ছিা সাধয নচ্ছহ। 

অমল রনচ্ছজই বািবাি বরলি, “কবা ান, কিামাচ্ছক ভাচ্ছলা কবা াচ্ছি পািরি 

কন।”  

ঠারু বরলি, “না, আরম অচ্ছনকটা বু চ্ছি কপচ্ছিরি; িুরম এইচ্ছট রলচ্ছখ কফচ্ছলা, 

কদরি ককাচ্ছিা না।”  

কস খারনকটা বুর য়া, খারনকটা না বুর য়া, অচ্ছনকটা কল্পনা করিয়া, অচ্ছনকটা 

অমচ্ছলি বযক্ত করিবাি আচ্ছবচ্ছগি িািা উচ্ছত্তরজি হইয়া, মচ্ছনি মচ্ছধয কী 

একটা খাড়া করিয়া িুরলি, িাহাচ্ছিই কস সুখ পাইি এবং আগ্রচ্ছহ অধীি 

হইয়া উর ি। 

ঠারু কসইরদন রবকাচ্ছলই রজজ্ঞাসা করিি, “কিটা রলখচ্ছল।”  

অমল বরলি, “এিই মচ্ছধয রক কলখা যায়।”  
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ঠারু পিরদন সকাচ্ছল ঈেৎ কলচ্ছহি স্বচ্ছি রজজ্ঞাসা করিি, “কই, িুরম কসটা 

রলখচ্ছল না  ”  

অমল বরলি, “কিাচ্ছসা, আি-একটু ভারব।”  

ঠারু িাগ করিয়া বরলি, “িচ্ছব যাও।”  

রবকাচ্ছল কসই িাগ র্নীভূি হইয়া ঠারু যখন কথা বে করিবাি কজা করিি 

িখন অমল কলখা কাগচ্ছজি একটা অংশ রুমাল বারহি করিবাি িচ্ছল পচ্ছকট 

হইচ্ছি একটুখারন বারহি করিি। 

মুহূচ্ছিঘ ঠারুি কম ন ভারিয়া রগয়া কস বরলয়া উর ি, “ঐ-চ্ছয িুরম রলচ্ছখি! 

আমাচ্ছক ফাাঁরক! কদখাও।”  

অমল বরলি, “এখচ্ছনা কশে হয় রন, আি-একটু রলচ্ছখ কশানাব।”  

ঠারু। না, এখনই কশানাচ্ছি হচ্ছব। 

অমল এখনই কশানাইবাি জনযই বযস্ত; রকন্তু ঠারুচ্ছক রকিুেণ কাড়াকারড় না 

কিাইয়া কস কশানাইি না। িাি পচ্ছি অমল কাগজখারন হাচ্ছি করিয়া বরসয়া 

প্রথমটা একটুখারন পািা র ক করিয়া লইি, কপনরসল লইয়া দুই-এক 

জায়গায় দুচ্ছটা-একটা সংচ্ছশাধন করিচ্ছি থারকি, িিেণ ঠারুি রঠত্ত পুলরকি 

কক িূহচ্ছল জলভািনি কমচ্ছর্ি মচ্ছিা কসই কাগজ কয়খারনি রদচ্ছক  ুাঁ রকয়া 

িরহি। 

অমল দুই-ঠারি পযািাগ্রাফ যখন যাহা কলচ্ছখ িাহা যিটুকুই কহাক ঠারুচ্ছক 

সদয সদয কশানাইচ্ছি হয়। বারক অরলরখি অংশটুকু আচ্ছলাঠনা এবং কল্পনায় 

উভকয়ি মচ্ছধয মরথি হইচ্ছি থাচ্ছক। 

এিরদন দুজচ্ছন আকাশকুসুচ্ছমি ঠয়চ্ছন রনযুক্ত রিল, এখন কাবযকুসুচ্ছমি ঠাে 

আিম্ভ হইয়া উভচ্ছয় আি-সমস্তই ভুরলয়া কগল। 

একরদন অপিাচ্ছহ্ন অমল কাচ্ছলজ হইচ্ছি রফরিচ্ছল িাহাি পচ্ছকটটা রকিু 

অরিরিক্ত ভিা বরলয়া কবাধ হইল। অমল যখন বারড়চ্ছি প্রচ্ছবশ করিল িখনই 

ঠারু অন্তঃপুচ্ছিি গবাে হইচ্ছি িাহাি পচ্ছকচ্ছটি পূণঘিাি প্ররি লে 

করিয়ারিল। 
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অমল অনযরদন কাচ্ছলজ হইচ্ছি রফরিয়া বারড়ি রভিচ্ছি আরসচ্ছি কদরি করিি 

না; আজ কস িাহাি ভিা পচ্ছকট লইয়া বারহচ্ছিি র্চ্ছি প্রচ্ছবশ করিল, শীঘ্র 

আরসবাি নাম করিল না। 

ঠারু অন্তঃপুচ্ছিি সীমান্তচ্ছদচ্ছশ আরসয়া অচ্ছনকবাি িারল রদল, ককহ শুরনল না। 

ঠারু রকিু িাগ করিয়া িাহাি বািান্দায় মন্মথ দত্তি এক বই হাচ্ছি করিয়া 

পরড়বাি কঠষ্টা করিচ্ছি লারগল। 

মন্মথ দত্ত নূিন গ্রন্থকাি। িাহাি কলখাি ধিন অচ্ছনকটা অমচ্ছলিই মচ্ছিা, 

এইজনয অমল িাহাচ্ছক কখচ্ছনা প্রশংসা করিি না; মাচ্ছ  মাচ্ছ  ঠারুি কাচ্ছি 

িাহাি কলখা রবকৃি উচািচ্ছণ পরড়য়া রবদ্রূপ করিি–– ঠারু অমচ্ছলি রনকট 

হইচ্ছি কস বই কারড়য়া লইয়া অবজ্ঞাভচ্ছি দূচ্ছি কফরলয়া রদি।  

আজ যখন অমচ্ছলি পদশব্দ শুরনচ্ছি পাইল িখন কসই মন্মথ দত্তি ‘কলকণ্ঠ’-

নামক বই মুচ্ছখি কাচ্ছি িুরলয়া ধরিয়া ঠারু অিযন্ত একাগ্রভাচ্ছব পরড়চ্ছি আিম্ভ 

করিল। 

অমল বািান্দায় প্রচ্ছবশ করিল, ঠারু লেও করিল না। অমল করহল, “কী 

কবা ান, কী পড়া হচ্ছে।”  

ঠারুচ্ছক রনরুত্তি কদরখয়া অমল কঠ রকি রপিচ্ছন আরসয়া বইটা কদরখল। করহল, 

“মন্মথ দচ্ছত্তি গলগি।”  

ঠারু করহল, “আঃ, রবিক্ত ককাচ্ছিা না, আমাচ্ছক পড়চ্ছি দাও।” রপচ্ছ ি কাচ্ছি 

দাাঁড়াইয়া অমল বযিস্বচ্ছি পরড়চ্ছি লারগল, “আরম িৃণ, েুর িৃণ; ভাই িক্তাম্বি 

িাজচ্ছবশধািী অচ্ছশাক, আরম িৃণমাত্র! আমাি ফুল নাই, আমাি িায়া নাই, 

আমাি 

মস্তক আরম আকাচ্ছশ িুরলচ্ছি পারি না, বসচ্ছন্তি ককারকল আমাচ্ছক আশ্রয় 

করিয়া কুহুস্বচ্ছি জগৎ মািায় না –– িবু ভাই অচ্ছশাক, কিামাি ঐ পুরিি 

উচ শাখা হইচ্ছি িুরম আমাচ্ছক উচ্ছপো করিচ্ছয়া না; কিামাি পাচ্ছয় পরড়য়া 

আরি আরম িৃণ, িবু আমাচ্ছক িুে করিচ্ছয়া না।”  
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অমল এইটুকু বই হইচ্ছি পরড়য়া িাি পচ্ছি রবদ্রূপ করিয়া বানাইয়া বরলচ্ছি 

লারগল, “আরম কলাি কাাঁরদ, কাাঁঠকলাি কাাঁরদ, ভাই কুোি, ভাই 

গৃহঠালরবহািী কুোি, আরম রনিান্তই কাাঁঠকলাি কাাঁরদ।”  

ঠারু কক িূহচ্ছলি িাড়নায় িাগ িারখচ্ছি পারিল না; হারসয়া উর য়া বই 

কফরলয়া রদয়া করহল, “িুরম ভারি রহংসুচ্ছট, রনচ্ছজি কলখা িাড়া রকিু পিন্দ 

হয় না।”  

অমল করহল, “কিামাি ভারি উদািিা, িৃণরট কপচ্ছলও রগচ্ছল কখচ্ছি ঠাও।”  

ঠারু। আো মশায়,  াো কিচ্ছি হচ্ছব না–– পচ্ছকচ্ছট কী আচ্ছি কবি কচ্ছি 

কফচ্ছলা। 

অমল। কী আচ্ছি আন্দাজ কচ্ছিা। 

অচ্ছনকেণ ঠারুচ্ছক রবিক্ত করিয়া অমল পচ্ছকট হইচ্ছি ‘সচ্ছিারুহ’-নামক 

রবখযাি মারসক পত্র বারহি করিল। 

ঠারু কদরখল, কাগচ্ছজ অমচ্ছলি কসই ‘খািা’ -নামক প্রবেরট বারহি হইয়াচ্ছি। 

ঠারু কদরখয়া ঠুপ করিয়া িরহল। অমল মচ্ছন করিয়ারিল, িাহাি কবা ান খুব 

খুরশ হইচ্ছব। রকন্তু খুরশি রবচ্ছশে ককাচ্ছনা লেণ না কদরখয়া বরলল, ‘সচ্ছিারুহ 

পচ্ছত্র কয-চ্ছস কলখা কবি হয় না।’  

অমল এটা রকিু কবরশ বরলল। কয-চ্ছকাচ্ছনাপ্রকাি ঠলনসই কলখা পাইচ্ছল 

সম্পাদক িাচ্ছড়ন না। রকন্তু অমল ঠারুচ্ছক বু াইয়া রদল, সম্পাদক বচ্ছড়াই 

কড়া কলাক, একচ্ছশা প্রবচ্ছেি মচ্ছধয একটা বারিয়া লন। 

শুরনয়া ঠারু খুরশ হইবাি কঠষ্টা করিচ্ছি লারগল রকন্তু খুরশ হইচ্ছি পারিল না। 

রকচ্ছস কয কস মচ্ছনি মচ্ছধয আর্াি পাইল িাহা বুর য়া কদরখবাি কঠষ্টা করিল; 

ককাচ্ছনা সংগি কািণ বারহি হইল না। 

অমচ্ছলি কলখা অমল এবং ঠারু দুজচ্ছনি সম্পরত্ত। অমল কলখক এবং ঠারু 

পা ক। িাহাি কগাপনিাই িাহাি প্রধান িস। কসই কলখা সকচ্ছল পরড়চ্ছব এবং 

অচ্ছনচ্ছকই প্রশংসা করিচ্ছব, ইহাচ্ছি ঠারুচ্ছক কয ককন এিটা পীড়া রদচ্ছিরিল 

িাহা কস ভাচ্ছলা করিয়া বুর ল না। 
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রকন্তু কলখচ্ছকি আকাঙ্ক্ষা একরটমাত্র পা চ্ছক অরধকরদন কমচ্ছট না। অমল 

িাহাি কলখা িাপাইচ্ছি আিম্ভ করিল। প্রশংসাও পাইল। 

মাচ্ছ  মাচ্ছ  ভচ্ছক্তি রঠর ও আরসচ্ছি লারগল। অমল কসগুরল িাহাি কবা ানচ্ছক 

কদখাইি। ঠারু িাহাচ্ছি খুরশও হইল, কষ্টও পাইল। এখন অমলচ্ছক কলখায় 

প্রবৃত্ত কিাইবাি জনয একমাত্র িাহািই উৎসাহ ও উচ্ছত্তজনাি প্রচ্ছয়াজন িরহল 

না। অমল মাচ্ছ  মাচ্ছ  কদারঠৎ নামস্বােিরবহীন িমণীি রঠর ও পাইচ্ছি 

লারগল। িাহা লইয়া ঠারু িাহাচ্ছক  াো করিি রকন্তু সুখ পাইি না। হ াৎ 

িাহাচ্ছদি করমরটি রুদ্ধ িাি খুরলয়া বাংলাচ্ছদচ্ছশি পা কমিলী িাহাচ্ছদি 

দুজনকাি মা খাচ্ছন আরসয়া দাাঁড়াইল।  

ভূপরি একরদন অবসিকাচ্ছল করহল, “িাই কিা ঠারু, আমাচ্ছদি অমল কয 

এমন ভাচ্ছলা রলখচ্ছি পাচ্ছি িা কিা আরম জানিুম না।”  

ভূপরিি প্রশংসায় ঠারু খুরশ হইল। অমল ভূপরিি আরশ্রি, রকন্তু অনয 

আরশ্রিচ্ছদি সরহি িাহাি অচ্ছনক প্রচ্ছভদ আচ্ছি এ কথা িাহাি স্বামী বুর চ্ছি 

পারিচ্ছল ঠারু কযন গবঘ অনুভব কচ্ছি। িাহাি ভাবটা এই কয ‘অমলচ্ছক ককন 

কয আরম এিটা কেহ আদি করি এিরদচ্ছন কিামিা িাহা বুর চ্ছল; আরম 

অচ্ছনকরদন আচ্ছগই অমচ্ছলি মযঘাদা বুর য়ারিলাম, অমল কাহাচ্ছিা অবজ্ঞাি 

পাত্র নচ্ছহ।’  

ঠারু রজজ্ঞাসা করিল, “িুরম িাি কলখা পচ্ছড়ি  ”  

ভূপরি করহল, “হাাঁ–– না র ক পরড় রন। সময় পাই রন। রকন্তু আমাচ্ছদি 

রনরশকান্ত প’কড় খুব প্রশংসা কিরিল। কস বাংলা কলখা কবশ কবাচ্ছ ।”  

ভূপরিি মচ্ছন অমচ্ছলি প্ররি একরট সম্মাচ্ছনি ভাব জারগয়া উচ্ছ , ইহা ঠারুি 

একান্ত ইো। 

 

িৃিীয় পরিচ্ছেদ 
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উমাপদ ভূপরিচ্ছক িাহাি কাগচ্ছজি সচ্ছি অনয পাাঁঠিকম উপহাি রদবাি কথা 

বু াইচ্ছিরিল। উপহাি কয কী করিয়া কলাকসান কাটাইয়া লাভ হইচ্ছি পাচ্ছি 

িাহা ভূপরি রকিুচ্ছিই বুর চ্ছি পারিচ্ছিরিল না। 

ঠারু একবাি র্চ্ছিি মচ্ছধয প্রচ্ছবশ করিয়াই উমাপদচ্ছক কদরখয়া ঠরলয়া কগল। 

আবাি রকিুেণ রু্রিয়া রফরিয়া র্চ্ছি আরসয়া কদরখল, দুইজচ্ছন রহসাব লইয়া 

িচ্ছকঘ প্রবৃত্ত। 

উমাপদ ঠারুি অনধযঘ কদরখয়া ককাচ্ছনা িুিা করিয়া বারহি হইয়া কগল। ভূপরি 

রহসাব লইয়া মাথা রু্িাইচ্ছি লারগল। 

ঠারু র্চ্ছি ঢুরকয়া বরলল, “এখচ্ছনা বুর  কিামাি কাজ কশে হইল না। রদনিাি 

ঐ একখানা কাগজ রনচ্ছয় কয কিামাি কী কচ্ছি কাচ্ছট, আরম িাই ভারব।”  

ভূপরি রহসাব সিাইয়া িারখয়া একটুখারন হারসল। মচ্ছন মচ্ছন ভারবল, 

“বাস্তরবক ঠারুি প্ররি আরম মচ্ছনাচ্ছযাগ রদবাি সময়ই পাই না, বচ্ছড়া অনযায়। 

ও কবঠািাি পচ্ছে সময় কাটাইবাি রকিুই নাই।”  

ভূপরি কেহপূণঘস্বচ্ছি করহল, “আজ কয কিামাি পড়া কনই! মাস্টাািরট বুর  

পারলচ্ছয়চ্ছিন  কিামাি পা শালাি সব উলচ্ছটা রনয়ম–– িাত্রীরট পুাঁরথপত্র রনচ্ছয় 

প্রস্তুি, মাস্টাাি পলািক! আজকাল অমল কিামাচ্ছক আচ্ছগকাি মচ্ছিা রনয়রমি 

পড়ায় বচ্ছল কিা কবাধ হয় না।”  

ঠারু করহল, “আমাচ্ছক পরড়চ্ছয় অমচ্ছলি সময় নষ্ট কিা রক উরঠি। অমলচ্ছক 

িুরম বুর  একজন সামানয রটউটি কপচ্ছয়ি  ”  

ভূপরি ঠারুি করটচ্ছদশ ধরিয়া কাচ্ছি টারনয়া করহল, “এটা রক সামানয 

প্রাইচ্ছভট রটউটারি হল। কিামাি মচ্ছিা বউ ানচ্ছক যরদ পড়াচ্ছি কপিুম িা 

হচ্ছল––  ”  

ঠারু। ইস ইস , িুরম আি কবাচ্ছলা না। স্বামী হচ্ছয়ই িচ্ছে কনই কিা আচ্ছিা রকিু! 

ভূপরি ঈেৎ একটু আহি হইয়া করহল, “আো, কাল কথচ্ছক আরম রনশ্চয় 

কিামাচ্ছক পড়াব। কিামাি বইগুচ্ছলা আচ্ছনা কদরখ, কী িুরম পড় একবাি কদচ্ছখ 

রনই।”  



 নষ্টনীড় 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
5

 

ঠারু। কঢি হচ্ছয়চ্ছি, কিামাি আি পড়াচ্ছি হচ্ছব না। এখনকাি মচ্ছিা কিামাি 

খবচ্ছিি কাগচ্ছজি রহসাবটা একটু িাখচ্ছব! এখন আি-চ্ছকাচ্ছনা রদচ্ছক মন রদচ্ছি 

পািচ্ছব রক না বচ্ছলা। 

ভূপরি করহল, “রনশ্চয় পািব। এখন িুরম আমাি মনচ্ছক কয রদচ্ছক কফিাচ্ছি 

ঠাও কসই রদচ্ছকই রফিচ্ছব।”  

ঠারু। আো কবশ, িা হচ্ছল অমচ্ছলি এই কলখাটা একবাি পচ্ছড় কদচ্ছখা ককমন 

ঠমৎকাি হচ্ছয়চ্ছি। সম্পাদক অমলচ্ছক রলচ্ছখচ্ছি, এই কলখা পচ্ছড় 

নবচ্ছগাপালবাবু িাচ্ছক বাংলাি িারিন নাম রদচ্ছয়চ্ছিন। 

শুরনয়া ভূপরি রকিু সংকুরঠিভাচ্ছব কাগজখানা হাচ্ছি করিয়া লইল। খুরলয়া 

কদরখল, কলখারটি নাম “আোচ্ছঢ়ি ঠাাঁদ”। গি দুই সিাহ ধরিয়া ভূপরি ভািি 

গবচ্ছমঘচ্ছেি বাচ্ছজট-সমাচ্ছলাঠনা লইয়া বচ্ছড়া বচ্ছড়া অঙ্কপাি করিচ্ছিরিল, 

কসই-সকল অঙ্ক বহুপদ কীচ্ছটি মচ্ছিা িাহাি মরস্তচ্ছ্ি নানা রববচ্ছিি মচ্ছধয 

সঞ্চিণ করিয়া রফরিচ্ছিরিল–– এমন সময় হ াৎ বাংলা ভাোয় ‘আোচ্ছঢ়ি 

ঠাাঁদ’ প্রবে আগাচ্ছগাড়া পরড়বাি জনয িাহাি মন প্রস্তুি রিল না। প্রবেরট 

রনিান্ত কিাচ্ছটা নচ্ছহ। 

কলখাটা এইরূচ্ছপ শুরু হইয়াচ্ছি–– ‘আজ ককন আোচ্ছঢ়ি ঠাাঁদ সািা িাি কমচ্ছর্ি 

মচ্ছধয এমন করিয়া লুকাইয়া কবড়াইচ্ছিচ্ছি। কযন স্বগঘচ্ছলাক হইচ্ছি কস কী ঠুরি 

করিয়া আরনয়াচ্ছি, কযন িাহাি কলঙ্ক ঢারকবাি স্থান নাই। ফাল্গুনন মাচ্ছস যখন 

আকাচ্ছশি একরট ককাচ্ছণও মুরষ্টপরিমাণ কমর্ রিল না িখন কিা জগচ্ছিি 

ঠচ্ছেি সম্মুচ্ছখ কস রনলঘচ্ছেি মচ্ছিা উনু্মক্ত আকাচ্ছশ আপনাচ্ছক প্রকাশ 

করিয়ারিল–– আি আজ িাহাি কসই ঢলঢল হারসখারন–– রশশুি স্বচ্ছেি মচ্ছিা, 

রপ্রয়াি স্মৃরিি মচ্ছিা, সুচ্ছিশ্বিী শঠীি অলকরবলরম্বি মুক্তাি মালাি মচ্ছিা––

’  

ভূপরি মাথা ঠুলকাইয়া করহল, “কবশ রলচ্ছখচ্ছি। রকন্তু আমাচ্ছক ককন। এ-সব 

করবে রক আরম বুর ।”  



 নষ্টনীড় 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
6

 

ঠারু সংকুরঠি হইয়া ভূপরিি হাি হইচ্ছি কাগজখানা কারড়য়া করহল, “িুরম 

িচ্ছব কী কবাচ্ছ ।”  

ভূপরি করহল, “আরম সংসাচ্ছিি কলাক, আরম মানুে বুর ।”  

ঠারু করহল, “মানুচ্ছেি কথা বুর  সারহচ্ছিযি মচ্ছধয কলচ্ছখ না  ”  

ভূপরি। ভুল কলচ্ছখ। িা িাড়া মানুে যখন সশিীচ্ছি বিঘমান িখন বানাচ্ছনা 

কথাি মচ্ছধয িাচ্ছক খুাঁচ্ছজ কবড়াবাি দিকাি  

বরলয়া ঠারুলিাি রঠবুক ধরিয়া করহল, “ এই কযমন আরম কিামাচ্ছক বুর , 

রকন্তু কসজনয রক ‘কমর্নাদবধ’ ‘করবকঙ্কণ ঠিী’ আগাচ্ছগাড়া পড়াি দিকাি 

আচ্ছি।”  

ভূপরি কাবয কবাচ্ছ  না বরলয়া অহংকাি করিি। িবু অমচ্ছলি কলখা ভাচ্ছলা 

করিয়া না পরড়য়াও িাহাি প্ররি মচ্ছন মচ্ছন ভূপরিি একটা শ্রদ্ধা রিল। ভূপরি 

ভারবি, ‘বরলবাি কথা রকিুই নাই অথঠ এি কথা অনগঘল বানাইয়া বলা কস 

কিা আরম মাথা কুরটয়া মরিচ্ছলও পারিিাম না। অমচ্ছলি কপচ্ছট কয এি েমিা 

রিল িাহা কক জারনি।’  

ভূপরি রনচ্ছজি িসজ্ঞিা অস্বীকাি করিি রকন্তু সারহচ্ছিযি প্ররি িাহাি কৃপণিা 

রিল না। দরির কলখক িাহাচ্ছক ধরিয়া পরড়চ্ছল বই িারপবাি খিঠ ভূপরি রদি, 

ককবল রবচ্ছশে করিয়া বরলয়া রদি, “আমাচ্ছক কযন উৎসগঘ কিা না হয়।” 

বাংলা কিাচ্ছটা বচ্ছড়া সমস্ত সািারহক এবং মারসক পত্র, খযাি অখযাি পা য 

অপা য সমস্ত বই কস রকরনি। বরলি, “এচ্ছক পরড় না, িাি পচ্ছি যরদ না রকরন 

িচ্ছব পাপও করিব প্রায়রশ্চত্তও হইচ্ছব না।” পরড়ি না বরলয়াই মন্দ বইচ্ছয়ি 

প্ররি িাহাি কলশমাত্র রবচ্ছিে রিল না, কসইজনয িাহাি বাংলা লাইচ্ছেরি গ্রচ্ছন্থ 

পরিপূণঘ রিল। 

অমল ভূপরিি ইংচ্ছিরজ প্রুফ-সংচ্ছশাধন-কাচ্ছযঘ সাহাযয করিি; ককাচ্ছনা-একটা 

কারপি দুচ্ছবঘাধয হস্তােি কদখাইয়া লইবাি জনয কস একিাড়া কাগজপত্র 

লইয়া র্চ্ছি ঢুরকল। 
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ভূপরি হারসয়া করহল, “অমল, িুরম আোচ্ছঢ়ি ঠাাঁদ আি ভার মাচ্ছসি পাকা 

িাচ্ছলি উপি যিখুরশ কলচ্ছখা, আরম িাচ্ছি ককাচ্ছনা আপরত্ত করি কন–– আরম 

কাচ্ছিা স্বাধীনিায় হাি রদচ্ছি ঠাই কন–– রকন্তু আমাি স্বাধীনিায় ককন 

হস্তচ্ছেপ। কসগুচ্ছলা আমাচ্ছক না পরড়চ্ছয় িাড়চ্ছবন না, কিামাি কবা াচ্ছনি এ কী 

অিযাঠাি।”  

অমল হারসয়া করহল, “িাই কিা কবা ান–– আমাি কলখাগুচ্ছলা রনচ্ছয় িুরম কয 

দাদাচ্ছক জুলুম কিবাি উপায় কবি কিচ্ছব, এমন জানচ্ছল আরম রলখিুম না।”  

সারহিযিচ্ছস রবমুখ ভূপরিি কাচ্ছি আরনয়া িাহাি অিযন্ত দিচ্ছদি কলখাগুরলচ্ছক 

অপদস্থ কিাচ্ছি অমল মচ্ছন মচ্ছন ঠারুি উপি িাগ করিল এবং ঠারু িৎেণাৎ 

িাহা বুর চ্ছি পারিয়া কবদনা পাইল। কথাটাচ্ছক অনয রদচ্ছক লইয়া যাইবাি 

জনয ভূপরিচ্ছক করহল, “কিামাি ভাইরটি একরট রবচ্ছয় রদচ্ছয় দাও কদরখ, িা 

হচ্ছল আি কলখাি উপরব সহয কিচ্ছি হচ্ছব না।”  

ভূপরি করহল, “এখনকাি কিচ্ছলিা আমাচ্ছদি মচ্ছিা রনচ্ছবঘাধ নয়। িাচ্ছদি যি 

করবে কলখায়, কাচ্ছজি কবলায় কসয়ানা। কই, কিামাি কদওিচ্ছক কিা রবচ্ছয় 

কিচ্ছি িারজ কিাচ্ছি পািচ্ছল না।”  

ঠারু ঠরলয়া কগচ্ছল ভূপরি অমলচ্ছক করহল, “অমল, আমাচ্ছক এই কাগচ্ছজি 

হািাচ্ছম থাকচ্ছি হয়, ঠারু কবঠািা বচ্ছড়া একলা পচ্ছড়চ্ছি। ককাচ্ছনা কাজকমঘ 

কনই, মাচ্ছ  মাচ্ছ  আমাি এই কলখবাি র্চ্ছি উাঁরক কমচ্ছি ঠচ্ছল যায়। কী কিব 

বচ্ছলা। িুরম, অমল, ওচ্ছক একটু পড়াশুচ্ছনায় রনযুক্ত িাখচ্ছি পািচ্ছল ভাচ্ছলা 

হয়। মাচ্ছ  মাচ্ছ  ঠারুচ্ছক যরদ ইংচ্ছিরজ কাবয কথচ্ছক িজঘমা কচ্ছি কশানাও িা 

হচ্ছল ওি উপকািও হয়, ভাচ্ছলাও লাচ্ছগ। ঠারুি সারহচ্ছিয কবশ রুরঠ আচ্ছি।”  

অমল করহল, “িা আচ্ছি। কবা ান যরদ আচ্ছিা একটু পড়াশুচ্ছনা কচ্ছিন িা হচ্ছল 

আমাি রবশ্বাস উরন রনচ্ছজ কবশ ভাচ্ছলা রলখচ্ছি পািচ্ছবন।”  

ভূপরি হারসয়া করহল, “িিটা আশা করি কন, রকন্তু ঠারু বাংলা কলখাি 

ভাচ্ছলামন্দ আমাি কঠচ্ছয় কঢি বু চ্ছি পাচ্ছি।”  

অমল। ওাঁি কল্পনাশরক্ত কবশ আচ্ছি, স্ত্রীচ্ছলাচ্ছকি মচ্ছধয এমন কদখা যায় না। 
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ভূপরি। পুরুচ্ছেি মচ্ছধযও কম কদখা যায়, িাি সােী আরম। আো, িুরম 

কিামাি বউ াকরুনচ্ছক যরদ গচ্ছড় িুলচ্ছি পাি আরম কিামাচ্ছক পারিচ্ছিারেক 

কদব। 

অমল। কী কদচ্ছব শুরন। 

ভূপরি। কিামাি বউ াকরুচ্ছনি জুরড় একরট খুাঁচ্ছজ-চ্ছপচ্ছি এচ্ছন কদব। 

অমল। আবাি িাচ্ছক রনচ্ছয় পড়চ্ছি হচ্ছব! রঠিজীবন রক গচ্ছড় িুলচ্ছিই কাটাব। 

দুরট ভাই আজকালকাি কিচ্ছল, ককাচ্ছনা কথা িাহাচ্ছদি মুচ্ছখ বাচ্ছধ না। 

ঠিুথঘ পরিচ্ছেদ 

পা কসমাচ্ছজ প্ররিপরত্ত লাভ করিয়া অমল এখন মাথা িুরলয়া উর য়াচ্ছি। 

আচ্ছগ কস িুচ্ছলি িাত্ররটি মচ্ছিা থারকি, এখন কস কযন সমাচ্ছজি গণযমানয 

মানুচ্ছেি মচ্ছিা হইয়া উর য়াচ্ছি। মাচ্ছ  মাচ্ছ  সভায় সারহিযপ্রবে পা  কচ্ছি– 

সম্পাদক ও সম্পাদচ্ছকি দূি িাহাি র্চ্ছি আরসয়া বরসয়া থাচ্ছক, িাহাচ্ছক 

রনম্ত্রণণ করিয়া খাওয়ায়, নানা সভাি সভয ও সভাপরি হইবাি জনয িাহাি 

রনকট অনুচ্ছিাধ আচ্ছস, ভূপরিি র্চ্ছি দাসদাসী-আত্মীয়স্বজচ্ছনি ঠচ্ছে িাহাি 

প্ররিষ্ঠাস্থান অচ্ছনকটা উপচ্ছি উর য়া কগচ্ছি। 

মন্দারকনী এিরদন িাহাচ্ছক রবচ্ছশে একটা ককহ বরলয়া মচ্ছন কচ্ছি নাই। অমল 

ও ঠারুি হাসযালাপ-আচ্ছলাঠনাচ্ছক কস কিচ্ছলমানুরে বরলয়া উচ্ছপো করিয়া 

পান সারজি ও র্চ্ছিি কাজকমঘ করিি; রনচ্ছজচ্ছক কস উহাচ্ছদি কঠচ্ছয় কশ্রষ্ঠ এবং 

সংসাচ্ছিি পচ্ছে আবশযক বরলয়াই জারনি। 

অমচ্ছলি পান খাওয়া অপরিরমি রিল। মন্দাি উপি পান সারজবাি ভাি 

থাকাচ্ছি কস পাচ্ছনি অযথা অপবযচ্ছয় রবিক্ত হইি। অমচ্ছল ঠারুচ্ছি েড়য্ত্রণ 

করিয়া মন্দাি পাচ্ছনি ভািাি প্রায়ই লু  করিয়া আনা িাহাচ্ছদি একটা 

আচ্ছমাচ্ছদি মচ্ছধয রিল। রকন্তু এই কশ রখন কঠাি দুরটি কঠ যঘপরিহাস মন্দাি 

কাচ্ছি আচ্ছমাদজনক কবাধ হইি না। 

আসল কথা, একজন আরশ্রি অনয আরশ্রিচ্ছক প্রসন্নঠচ্ছে কদচ্ছখ না। অমচ্ছলি 

জনয মন্দাচ্ছক কযটুকু গৃহকমঘ অরিরিক্ত করিচ্ছি হইি কসটুকুচ্ছি কস কযন রকিু 
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অপমান কবাধ করিি। ঠারু অমচ্ছলি পেপািী রিল বরলয়া মুখ ফুরটয়া রকিু 

বরলচ্ছি পারিি না, রকন্তু অমলচ্ছক অবচ্ছহলা করিবাি কঠষ্টা িাহাি সবঘদাই 

রিল। সুচ্ছযাগ পাইচ্ছলই দাসদাসীচ্ছদি কাচ্ছিও কগাপচ্ছন অমচ্ছলি নাচ্ছম কখাাঁঠা 

রদচ্ছি কস িারড়ি না। িাহািাও কযাগ রদি। 

রকন্তু অমচ্ছলি যখন অভুযত্থান আিম্ভ হইল িখন মন্দাি একটু ঠমক লারগল। 

কস অমল এখন আি নাই। এখন িাহাি সংকুরঠি নম্রিা এচ্ছকবাচ্ছি রু্রঠয়া 

কগচ্ছি। অপিচ্ছক অবজ্ঞা করিবাি অরধকাি এখন কযন িাহািই হাচ্ছি। সাংসাচ্ছি 

প্ররিষ্ঠা প্রাি হইয়া কয পুরুে অসংশচ্ছয় অকুরণ্ঠিভাচ্ছব রনচ্ছজচ্ছক প্রঠাি করিচ্ছি 

পাচ্ছি, কয কলাক একটা রনরশ্চি অরধকাি লাভ করিয়াচ্ছি, কসই সমথঘ পুরুে 

সহচ্ছজই নািীি দৃরষ্ট আকেঘণ করিচ্ছি পাচ্ছি। মন্দা যখন কদরখল অমল ঠারি 

রদক হইচ্ছিই শ্রদ্ধা পাইচ্ছিচ্ছি িখন কসও অমচ্ছলি উচ মস্তচ্ছকি রদচ্ছক মুখ 

িুরলয়া ঠারহল। অমচ্ছলি িরুণ মুচ্ছখ নবচ্ছগ িচ্ছবি গচ্ছবঘাজ্জ্বল দীরি 

মন্দাি ঠচ্ছে কমাহ আরনল; কস কযন অমলচ্ছক নূিন করিয়া কদরখল। 

এখন আি পান ঠুরি করিবাি প্রচ্ছয়াজন িরহল না। অমচ্ছলি খযারিলাচ্ছভ ঠারুি 

এই আি-একটা কলাকসান; িাহাচ্ছদি েড়যচ্ছ্ত্রণি কক িুকবেনটুকু রবরেন্ন 

হইয়া কগল; পান এখন অমচ্ছলি কাচ্ছি আপরন আরসয়া পচ্ছড়, ককাচ্ছনা অভাব 

হয় না। 

িাহা িাড়া, িাহাচ্ছদি দুইজচ্ছন, গর ি দল হইচ্ছি মন্দারকনীচ্ছক নানা কক শচ্ছল 

দূচ্ছি িারখয়া িাহািা কয আচ্ছমাদ কবাধ করিি, িাহাও নষ্ট হইবাি উপক্রম 

হইয়াচ্ছি। মন্দাচ্ছক িফাচ্ছি িাখা কর ন হইল। অমল কয মচ্ছন করিচ্ছব ঠারুই 

িাহাি একমাত্র বেু ও সমজদাি, ইহা মন্দাি ভাচ্ছলা লারগি না। পূবঘকৃি 

অবচ্ছহলা কস সুচ্ছদ আসচ্ছল কশাধ রদচ্ছি উদযি। সুিিাং অমচ্ছল ঠারুচ্ছি 

মুচ্ছখামুরখ হইচ্ছলই মন্দা ককাচ্ছনা িচ্ছল মা খাচ্ছন আরসয়া িায়া কফরলয়া গ্রহণ 

লাগাইয়া রদি। হ াৎ মন্দাি এই পরিবিঘন লইয়া ঠারু িাহাি অসাোচ্ছি কয 

পরিহাস করিচ্ছব কস অবসিটুকু পাওয়া শক্ত হইল। 
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মন্দাি এই অনাহূি প্রচ্ছবশ ঠারুি কাচ্ছি যি রবিরক্তকি কবাধ হইি অমচ্ছলি 

কাচ্ছি িিটা কবাধ হয় নাই, এ কথা বলা বাহুলয। রবমুখ িমণীি মন ক্রমশ 

িাহাি রদচ্ছক কয রফরিচ্ছিচ্ছি, ইহাচ্ছি রভিচ্ছি রভিচ্ছি কস একটা আগ্রহ অনুভব 

করিচ্ছিরিল। 

রকন্তু ঠারু যখন দূি হইচ্ছি মন্দাচ্ছক কদরখয়া িীে মৃদুস্বচ্ছি বরলি “ঐ 

আসচ্ছিন” িখন অমলও বরলি, “িাই কিা, জ্বালাচ্ছল কদখরি।” পৃরথবীি 

অনয-সকল সচ্ছিি প্ররি অসরহষু্ণিা প্রকাশ কিা িাহাচ্ছদি একটা দস্তুি রিল; 

অমল কসটা হ াৎ কী বরলয়া িাচ্ছড়। অবচ্ছশচ্ছে মন্দারকনী রনকটবরিঘনী হইচ্ছল 

অমল কযন বলপূবঘক কস জনয করিয়া বরলি, “িাি পচ্ছি, মন্দা-বউ ান, আজ 

কিামাি পাচ্ছনি বাটায় বাটপারড়ি লেণ রকিু কদখচ্ছল! ”  

মন্দা। যখন ঠাইচ্ছলই পাও ভাই, িখন ঠুরি কিবাি দিকাি! 

অমল। কঠচ্ছয় পাওয়াি কঠচ্ছয় িাচ্ছি সুখ কবরশ। 

মন্দা। কিামিা কী পড়রিচ্ছল পচ্ছড়া-না, ভাই। থামচ্ছল ককন। পড়া শুনচ্ছি 

আমাি কবশ লাচ্ছগ। 

ইরিপূচ্ছবঘ পা ানুিাচ্ছগি জনয খযারি অজঘন করিচ্ছি মন্দাি রকিুমাত্র কঠষ্টা কদখা 

যায় নাই, রকন্তু ‘কাচ্ছলারহ বলবত্তিঃ।’  

ঠারুি ইো নচ্ছহ অিরসকা মন্দাি কাচ্ছি অমল পচ্ছড়, অমচ্ছলি ইো মন্দাও 

িাহাি কলখা কশাচ্ছন। 

ঠারু। অমল কমলাকাচ্ছন্তি দিচ্ছিি সমাচ্ছলাঠনা রলচ্ছখ এচ্ছনচ্ছি, কস রক 

কিামাি––  

মন্দা। হচ্ছলমই বা মুখ খু, িবু শুনচ্ছল রক এচ্ছকবাচ্ছিই বু চ্ছি পারি কন। 

িখন আি-একরদচ্ছনি কথা অমচ্ছলি মচ্ছন পরড়ল। ঠারুচ্ছি মন্দাচ্ছি রবরন্ত 

কখরলচ্ছিচ্ছি, কস িাহাি কলখা হাচ্ছি করিয়া কখলাসভায় প্রচ্ছবশ করিল। ঠারুচ্ছক 

শুনাইবাি জনয কস অধীি, কখলা ভারিচ্ছিচ্ছি না কদরখয়া কস রবিক্ত। অবচ্ছশচ্ছে 

বরলয়া উর ল, “কিামিা িচ্ছব কখচ্ছলা বউ ান, আরম অরখলবাবুচ্ছক কলখাটা 

শুরনচ্ছয় আরস কগ।”  
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ঠারু অমচ্ছলি ঠাদি ঠারপয়া করহল, “আঃ, কবাচ্ছসা-না, যাও ককাথায়।” বরলয়া 

িাড়ািারড় হারিয়া কখলা কশে করিয়া রদল। 

মন্দা বরলল, “কিামাচ্ছদি পড়া আিম্ভ হচ্ছব বুর   িচ্ছব আরম উর ।”  

ঠারু ভরিা করিয়া করহল, “ককন, িুরমও কশাচ্ছনা-না ভাই।”  

মন্দা। না ভাই, আরম কিামাচ্ছদি ও-সব িাইপাাঁশ রকিুই বুর  কন; আমাি 

ককবল রু্ম পায়। বরলয়া কস অকাচ্ছল কখলাভচ্ছি উভচ্ছয়ি প্ররি অিযন্ত রবিক্ত 

হইয়া ঠরলয়া কগল। 

কসই মন্দা আজ কমলাকাচ্ছন্তি সমাচ্ছলাঠনা শুরনবাি জনয উৎসুক। অমল 

করহল, “িা কবশ কিা মন্দা-বউ ান, িুরম শুনচ্ছব কস কিা আমাি কস ভাগয।” 

বরলয়া পাি উলটাইয়া আবাি কগাড়া হইচ্ছি পরড়বাি উপক্রম করিল; কলখাি 

আিচ্ছম্ভ কস অচ্ছনকটা পরিমাণ িস িড়াইয়ারিল, কসটুকু বাদ রদয়া পরড়চ্ছি 

িাহাি প্রবৃরত্ত হইল না। 

ঠারু িাড়ািারড় বরলল, “ াকুিচ্ছপা, িুরম কয বচ্ছলরিচ্ছল জাহ্নবী লাইচ্ছেরি 

কথচ্ছক পুচ্ছিাচ্ছনা মারসক পত্র কিকগুচ্ছলা এচ্ছন কদচ্ছব।”  

অমল। কস কিা আজ নয়। 

ঠারু। আজই কিা। কবশ। ভুচ্ছল কগি বুর । 

অমল। ভুলব ককন। িুরম কয বচ্ছলরিচ্ছল––  

ঠারু। আো কবশ, এচ্ছনা না। কিামিা পচ্ছড়া। আরম যাই, পচ্ছিশচ্ছক 

লাইচ্ছেরিচ্ছি পার চ্ছয় রদই কগ। বরলয়া ঠারু উর য়া পরড়ল।  

অমল রবপদ আশঙ্কা করিল। মন্দা মচ্ছন মচ্ছন বুর ল এবং মুহূচ্ছিঘি মচ্ছধযই 

ঠারুি প্ররি িাহাি মন রবোক্ত হইয়া উর ল। ঠারু ঠরলয়া কগচ্ছল অমল যখন 

উর চ্ছব রক না ভারবয়া ইিস্তি করিচ্ছিরিল মন্দা ঈেৎ হারসয়া করহল, “যাও 

ভাই, মান ভািাও কগ; ঠারু িাগ কচ্ছিচ্ছি। আমাচ্ছক কলখা কশানাচ্ছল মুশরকচ্ছল 

পড়চ্ছব।”  
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ইহাি পচ্ছি অমচ্ছলি পচ্ছে ও া অিযন্ত কর ন। অমল ঠারুি প্ররি রকিু রুষ্ট 

হইয়া করহল, “ককন, মুশরকল রকচ্ছসি।” বরলয়া কলখা রবস্তৃি করিয়া পরড়বাি 

উপক্রম করিল। 

মন্দা দুই হাচ্ছি িাহাি কলখা আোদন করিয়া বরলল, “কাজ কনই ভাই, 

কপাচ্ছড়া না।” বরলয়া, কযন অশ্রু সংবিণ করিয়া, অনযত্র ঠরলয়া কগল। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

ঠারু রনম্ত্রণচ্ছণ রগয়ারিল। মন্দা র্চ্ছি বরসয়া ঠুচ্ছলি দরড় রবনাইচ্ছিরিল। 

“বউ ান” বরলয়া অমল র্চ্ছিি মচ্ছধয প্রচ্ছবশ করিল। মন্দা রনশ্চয় জারনি কয, 

ঠারুি রনম্ত্রণচ্ছণ যাওয়াি সংবাদ অমচ্ছলি অচ্ছগাঠি রিল না; হারসয়া করহল, 

“আহা অমলবাবু, কাচ্ছক খুাঁজচ্ছি এচ্ছস কাি কদখা কপচ্ছল। এমরন কিামাি 

অদৃষ্ট।” অমল করহল, “বাাঁ রদচ্ছকি রবঠারলও কযমন র্ান রদচ্ছকি রবঠারলও 

র ক কিমরন, গদঘচ্ছভি পচ্ছে দুইই সমান আদচ্ছিি।” বরলয়া কসইখাচ্ছন বরলয়া 

কগল। 

অমল। মন্দা-চ্ছবা ান, কিামাচ্ছদি কদচ্ছশি গল্প বচ্ছলা, আরম শুরন।  

কলখাি রবেয় সংগ্রহ করিবাি জনয অমল সকচ্ছলি সব কথা কক িূহচ্ছলি 

সরহি শুরনি। কসই কািচ্ছণ মন্দাচ্ছক এখন কস আি পূচ্ছবঘি নযায় সমূ্পণঘ উচ্ছপো 

করিি না। মন্দাি মনস্তত্ত্ব, মন্দাি ইরিহাস, এখন িাহাি কাচ্ছি 

ঔৎসুকযজনক। ককাথায় িাহাি জন্মভূরম, িাহাচ্ছদি গ্রামরট রকরূপ, কিচ্ছলচ্ছবলা 

ককমন করিয়া কারটি, রববাহ হইল কচ্ছব, ইিযারদ সকল কথাই কস খুাঁরটয়া 

খুাঁরটয়া রজজ্ঞাসা করিচ্ছি লারগল। মন্দাি েুর জীবনবৃত্তান্ত সম্বচ্ছে এি 

কক িূহল ককহ কখচ্ছনা প্রকাশ কচ্ছি নাই। মন্দা আনচ্ছন্দ রনচ্ছজি কথা বরকয়া 

যাইচ্ছি লারগল; মাচ্ছ  মাচ্ছ  করহল, “কী বকরি িাি র ক নাই।”  

অমল উৎসাহ রদয়া করহল, “না, আমাি কবশ লাগচ্ছি, বচ্ছল যাও।” মন্দাি 

বাচ্ছপি এক কানা কগামস্তা রিল, কস িাহাি রিিীয় পচ্ছেি স্ত্রীি সচ্ছি  গড়া 

করিয়া এক-একরদন অরভমাচ্ছন অনশনেি গ্রহণ করিি, অবচ্ছশচ্ছে েুধাি 

জ্বালায় মন্দাচ্ছদি বারড়চ্ছি রকরূচ্ছপ কগাপচ্ছন আহাি করিচ্ছি আরসি এবং বদবাৎ 
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একরদন স্ত্রীি কাচ্ছি রকরূচ্ছপ ধিা পরড়য়ারিল, কসই গল্প যখন হইচ্ছিচ্ছি এবং 

অমল মচ্ছনাচ্ছযাচ্ছগি সরহি শুরনচ্ছি শুরনচ্ছি সচ্ছক িুচ্ছক হারসচ্ছিচ্ছি, এমন সময় 

ঠারু র্চ্ছিি মচ্ছধয আরসয়া প্রচ্ছবশ করিল। 

গচ্ছল্পি সূত্র রিন্ন হইয়া কগল। িাহাি আগমচ্ছন হ াৎ একটা জমাট সভা ভারিয়া 

কগল, ঠারু িাহা ্পরষ্টই বুর চ্ছি পারিল। 

অমল রজজ্ঞাসা করিল, “বউ ান, এি সকাল-সকাল রফচ্ছি এচ্ছল কয।”  

ঠারু করহল, “িাই কিা কদখরি। কবরশ সকাল-সকালই রফচ্ছিরি।” বরলয়া 

ঠরলয়া যাইবাি উপক্রম করিল। 

অমল করহল, “ভাচ্ছলাই কচ্ছিি, বাাঁরঠচ্ছয়ি আমাচ্ছক। আরম ভাবরিলুম, কখন 

না জারন রফিচ্ছব। মন্মথ দত্তি ‘সেযাি পারখ’ বচ্ছল নূিন বইটা কিামাচ্ছক পচ্ছড় 

কশানাব বচ্ছল এচ্ছনরি।”  

ঠারু। এখন থাক্ , আমাি কাজ আচ্ছি। 

অমল। কাজ থাচ্ছক কিা আমাচ্ছক হুকুম কচ্ছিা, আরম কচ্ছি রদরে। 

ঠারু জারনি অমল আজ বই রকরনয়া আরনয়া িাহাচ্ছক শুনাইচ্ছি আরসচ্ছব; ঠারু 

ঈেঘা জন্মাইবাি জনয মন্মথি কলখাি প্রঠুি প্রশংসা করিচ্ছব এবং অমল কসই 

বইটাচ্ছক রবকৃি করিয়া পরড়য়া রবদ্রূপ করিচ্ছি থারকচ্ছব। এই-সকল কল্পনা 

করিয়াই অনধযঘবশি কস অকাচ্ছল রনম্ত্রণণগৃচ্ছহি সমস্ত অনুনয়রবনয় লঙ্ঘন 

করিয়া অসুচ্ছখি িুিায় গৃচ্ছহ ঠরলয়া আরসচ্ছিচ্ছি। এখন বািবাি মচ্ছন 

করিচ্ছিচ্ছি, ‘কসখাচ্ছন রিলাম ভাচ্ছলা, ঠরলয়া আসা অনযায় হইয়াচ্ছি।’  

মন্দাও কিা কম কবহায়া নয়। একলা অমচ্ছলি সরহি একর্চ্ছি বরসয়া দাাঁি 

বারহি করিয়া হারসচ্ছিচ্ছি। কলাচ্ছক কদরখচ্ছল কী বরলচ্ছব। রকন্তু মন্দাচ্ছক এ কথা 

লইয়া ভৎঘসনা কিা ঠারুি পচ্ছে বচ্ছড়া কর ন। কািণ, মন্দা যরদ িাহািই 

দৃষ্টাচ্ছন্তি উচ্ছেখ করিয়া জবাব কদয়। রকন্তু কস হইল এক, আি এ হইল এক। 

কস অমলচ্ছক িঠনায় উৎসাহ কদয়, অমচ্ছলি সচ্ছি সারহিযাচ্ছলাঠনা কচ্ছি, রকন্তু 

মন্দাি কিা কস উচ্ছদ্দশয আদচ্ছবই নয়। মন্দা রনঃসচ্ছন্দহই সিল যুবকচ্ছক মুগ্ধ 

করিবাি জনয জাল রবস্তাি করিচ্ছিচ্ছি। এই ভয়ংকি রবপদ হইচ্ছি কবঠািা 
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অমলচ্ছক িো কিা িাহািই কিঘবয। অমলচ্ছক এই মায়ারবনীি মিলব ককমন 

করিয়া বু াইচ্ছব। বু াইচ্ছল িাহাি প্রচ্ছলাভচ্ছনি রনবৃরত্ত না হইয়া যরদ উলটা 

হয়।  

কবঠািা দাদা! রিরন িাাঁহাি স্বামীি কাগজ লইয়া রদন িাি খারটয়া মরিচ্ছিচ্ছিন, 

আি মন্দা রকনা ককাণরটচ্ছি বরসয়া অমলচ্ছক ভুলাইবাি জনয আচ্ছয়াজন 

করিচ্ছিচ্ছি। দাদা কবশ রনরশ্চন্ত আচ্ছিন। মন্দাি উপচ্ছি িাাঁি অগাধ রবশ্বাস। এ-

সকল বযাপাি ঠারু কী করিয়া স্বঠচ্ছে কদরখয়া রস্থি থারকচ্ছব। ভারি অনযায়। 

রকন্তু আচ্ছগ অমল কবশ রিল, কযরদন হইচ্ছি রলরখচ্ছি আিম্ভ করিয়া নাম 

করিয়াচ্ছি কসই রদন হইচ্ছিই যি অনথঘ কদখা যাইচ্ছিচ্ছি। ঠারুই কিা িাহাি 

কলখাি কগাড়া। কুেচ্ছণ কস অমলচ্ছক িঠনায় উৎসাহ রদয়ারিল। এখন রক আি 

অমচ্ছলি ’পচ্ছি িাহাি পূচ্ছবঘি মচ্ছিা কজাি খারটচ্ছব। এখন অমল পাাঁঠজচ্ছনি 

আদচ্ছিি স্বাদ পাইয়াচ্ছি, অিএব একজনচ্ছক বাদ রদচ্ছল িাহাি আচ্ছস যায় 

না। 

ঠারু ্পরষ্টই বুর ল, িাহাি হাি হইচ্ছি রগয়া পাাঁঠজচ্ছনি হাচ্ছি পরড়য়া অমচ্ছলি 

সমূহ রবপদ। ঠারুচ্ছক অমল এখন রনচ্ছজি র ক সমকে বরলয়া জাচ্ছন না; 

ঠারুচ্ছক কস িাড়াইয়া কগচ্ছি। এখন কস কলখক, ঠারু পা ক। ইহাি প্ররিকাি 

করিচ্ছিই হইচ্ছব। 

আহা, সিল অমল, মায়ারবনী মন্দা, কবঠািা দাদা।  

 

েষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

কসরদন আোচ্ছঢ়ি নবীন কমচ্ছর্ আকাশ আেন্ন। র্চ্ছিি মচ্ছধয অেকাি র্নীভূি 

হইয়াচ্ছি বরলয়া ঠারু িাহাি কখালা জানালাি কাচ্ছি একান্ত  ুাঁরকয়া পরড়য়া কী 

একটা রলরখচ্ছিচ্ছি। 

অমল কখন রনঃশব্দপচ্ছদ পশ্চাচ্ছি আরসয়া দাাঁড়াইল িাহা কস জারনচ্ছি পারিল 

না। বাদলাি রেগ্ধ আচ্ছলাচ্ছক ঠারু রলরখয়া কগল, অমল পরড়চ্ছি লারগল। পাচ্ছশ 
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অমচ্ছলিই দুই-একটা িাপাচ্ছনা কলখা কখালা পরড়য়া আচ্ছি; ঠারুি কাচ্ছি 

কসইগুরলই িঠনাি একমাত্র আদশঘ। 

“িচ্ছব কয বল, িুরম রলখচ্ছি পাি না! ” হ াৎ অমচ্ছলি কণ্ঠ শুরনয়া ঠারু অিযন্ত 

ঠমরকয়া উর ল; 

িাড়ািারড় খািা লুকাইয়া কফরলল; করহল, “কিামাি ভারি অনযায়।”  

অমল। কী অনযায় কচ্ছিরি। 

ঠারু। নুরকচ্ছয় নুরকচ্ছয় কদখরিচ্ছল ককন। 

অমল। প্রকাচ্ছশয কদখচ্ছি পাই কন বচ্ছল। 

ঠারু িাহাি কলখা রিাঁরড়য়া কফরলবাি উপক্রম করিল। অমল ফস করিয়া 

িাহাি হাি হইচ্ছি খািা কারড়য়া লইল। ঠারু করহল, “িুরম যরদ পড় কিামাি 

সচ্ছি জচ্ছন্মি মচ্ছিা আরড়।”  

অমল। যরদ পড়চ্ছি বািণ কি িা হচ্ছল কিামাি সচ্ছি জচ্ছন্মি মি আরড়। 

ঠারু। আমাি মাথা খাও  াকুিচ্ছপা, কপাচ্ছড়া না। 

অবচ্ছশচ্ছে ঠারুচ্ছকই হাি মারনচ্ছি হইল। কািণ, অমলচ্ছক িাহাি কলখা 

কদখাইবাি জনয মন িট্ ফট্ করিচ্ছিরিল, অথঠ কদখাইবাি কবলায় কয িাহাি 

এি লো করিচ্ছব িাহা কস ভাচ্ছব নাই। অমল যখন অচ্ছনক অনুনয় করিয়া 

পরড়চ্ছি আিম্ভ করিল িখন লোয় ঠারুি হাি-পা বিচ্ছফি মচ্ছিা রহম হইয়া 

কগল। করহল, “আরম পান রনচ্ছয় আরস কগ।” বরলয়া িাড়ািারড় পাচ্ছশি র্চ্ছি 

পান সারজবাি উপলে করিয়া ঠরলয়া কগল। 

অমল পড়া সাি করিয়া ঠারুচ্ছক রগয়া করহল, “ঠমৎকাি হচ্ছয়চ্ছি।”  

ঠারু পাচ্ছন খচ্ছয়ি রদচ্ছি ভুরলয়া করহল, “যাও, আি  াো কিচ্ছি হচ্ছব না। 

দাও, আমাি খািা দাও।”  

অমল করহল, “খািা এখন কদব না, কলখাটা করপ কচ্ছি রনচ্ছয় কাগচ্ছজ 

পা াব।”  

ঠারু। হাাঁ, কাগচ্ছজ পা াচ্ছব ববরক! কস হচ্ছব না। 
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ঠারু ভারি কগালমাল করিচ্ছি লারগল। অমলও রকিুচ্ছি িারড়ল না। কস যখন 

বািবাি শপথ করিয়া করহল, “কাগচ্ছজ রদবাি উপযুক্ত হইয়াচ্ছি” িখন ঠারু 

কযন রনিান্ত হিাশ হইয়া করহল, “কিামাি সচ্ছি কিা কপচ্ছি ও বাি কজা কনই! 

কযটা ধিচ্ছব কস আি রকিুচ্ছিই িাড়চ্ছব না! ”  

অমল করহল, “দাদাচ্ছক একবাি কদখাচ্ছি হচ্ছব।”  

শুরনয়া ঠারু পান সাজা কফরলয়া আসন হইচ্ছি কবচ্ছগ উর য়া পরড়ল; খািা 

কারড়বাি কঠষ্টা করিয়া করহল, “না, িাাঁচ্ছক কশানাচ্ছি পাচ্ছব না। িাাঁচ্ছক যরদ 

আমাি কলখাি কথা বল িা হচ্ছল আরম আি এক অেি রলখব না।”  

অমল। বউ ান, িুরম ভারি ভুল বু ি। দাদা মুচ্ছখ যাই বলুন, কিামাি কলখা 

কদখচ্ছল খুব খুরশ হচ্ছবন। 

ঠারু। িা কহাক, আমাি খুরশচ্ছি কাজ কনই। 

ঠারু প্ররিজ্ঞা করিয়া বরসয়ারিল কস রলরখচ্ছব–– অমলচ্ছক আশ্চযঘ করিয়া রদচ্ছব; 

মন্দাি সরহি িাহাি কয অচ্ছনক প্রচ্ছভদ এ কথা প্রমাণ না করিয়া কস িারড়চ্ছব 

না। এ কয়রদন রবস্তি রলরখয়া কস রিাঁরড়য়া কফরলয়াচ্ছি। যাহা রলরখচ্ছি যায় িাহা 

রনিান্ত অমচ্ছলি কলখাি মচ্ছিা হইয়া উচ্ছ ; রমলাইচ্ছি রগয়া কদচ্ছখ এক-একটা 

অংশ অমচ্ছলি িঠনা হইচ্ছি প্রায় অরবকল উদ ধৃি হইয়া আরসয়াচ্ছি। 

কসইগুরলই ভাচ্ছলা, বারকগুলা কাাঁঠা। কদরখচ্ছল অমল রনশ্চয়ই মচ্ছন মচ্ছন হারসচ্ছব 

ইহাই কল্পনা করিয়া ঠারু কস-সকল কলখা কুরট কুরট করিয়া রিাঁরড়য়া পুকুচ্ছিি 

মচ্ছধয কফরলয়া রদয়াচ্ছি, পাচ্ছি িাহাি একটা খিও বদবাৎ অমচ্ছলি হাচ্ছি 

আরসয়া পচ্ছড়। 

প্রথচ্ছম কস রলরখয়ারিল ‘শ্রাবচ্ছণি কমর্’। মচ্ছন করিয়ারিল, ‘ভাবাশ্রুজচ্ছল 

অরভরেক্ত খুব একটা নূিন কলখা রলরখয়ারি।” হ াৎ কঠিনা পাইয়া কদরখল 

রজরনসটা অমচ্ছলি ‘আোচ্ছঢ়ি ঠাাঁদ’-এি এরপ -ওরপ  মাত্র। অমল রলরখয়াচ্ছি, 

“ভাই ঠাাঁদ, িুরম কমচ্ছর্ি মচ্ছধয কঠাচ্ছিি মচ্ছিা লুকাইয়া কবড়াইচ্ছিি ককন।’ 

ঠারু রলরখয়ারিল, ‘সখী কাদরম্বনী, হ াৎ ককাথা হইচ্ছি আরসয়া কিামাি 

নীলাঞ্চচ্ছলি িচ্ছল ঠাাঁদচ্ছক ঠুরি করিয়া পলায়ন করিচ্ছিি’ ইিযারদ। 
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ককাচ্ছনামচ্ছিই অমচ্ছলি গরি এড়াইচ্ছি না পারিয়া অবচ্ছশচ্ছে ঠারু িঠনাি রবেয় 

পরিবিঘন করিল। ঠাাঁদ, কমর্, কশফারল, বউ-কথা-কও, এ সমস্ত িারড়য়া কস 

‘কালীিলা’ বরলয়া একটা কলখা রলরখল। িাহাচ্ছদি গ্রাচ্ছম িায়ায়-অেকাি 

পুকুিরটি ধাচ্ছি কালীি মরন্দি রিল; কসই মরন্দিরট লইয়া িাহাি বালযকাচ্ছলি 

কল্পনা ভয় ঔৎসুকয, কসই সম্বচ্ছে িাহাি রবরঠত্র স্মৃরি, কসই জাগ্রি  াকুিানীি 

মাহাত্ময সম্বচ্ছে গ্রাচ্ছম রঠিপ্রঠরলি প্রাঠীন গল্প–– এই-সমস্ত লইয়া কস একরট 

কলখা রলরখল। িাহাি আিম্ভ-ভাগ অমচ্ছলি কলখাি িাাঁচ্ছদ কাবযাড়ম্বিপূণঘ 

হইয়ারিল, রকন্তু খারনকটা অগ্রসি হইচ্ছিই িাহাি কলখা সহচ্ছজই সিল এবং 

পেীগ্রাচ্ছমি ভাো-ভরি-আভাচ্ছস পরিপূণঘ হইয়া উর য়ারিল। 

এই কলখাটা অমল কারড়য়া লইয়া পরড়ল। িাহাি মচ্ছন হইল, কগাড়াি রদকটা 

কবশ সিস হইয়াচ্ছি, রকন্তু করবে কশে পযঘন্ত িরেি হয় নাই। যাহা হউক, 

প্রথম িঠনাি পচ্ছে কলরখকাি উদযম প্রশংসনীয়। 

ঠারু করহল, “ াকুিচ্ছপা, এচ্ছসা আমিা একটা মারসক কাগজ কবি করি। কী 

বল।”  

অমল। অচ্ছনকগুরল কি পযঠক্র না হচ্ছল কস কাগজ ঠলচ্ছব কী কচ্ছি।  

ঠারু। আমাচ্ছদি এ কাগচ্ছজ ককাচ্ছনা খিঠ কনই। িাপা হচ্ছব না কিা–– হাচ্ছিি 

অেচ্ছি রলখব। িাচ্ছি কিামাি আমাি িাড়া আি কাচ্ছিা কলখা কবিচ্ছব না, 

কাউচ্ছক পড়চ্ছি কদওয়া হচ্ছব না। ককবল দু করপ কচ্ছি কবি হচ্ছব; একরট কিামাি 

জচ্ছনয, একরট আমাি জচ্ছনয। 

রকিুরদন পূচ্ছবঘ হইচ্ছল অমল এ প্রস্তাচ্ছব মারিয়া উর ি; এখন কগাপনিাি 

উৎসাহ িাহাি ঠরলয়া কগচ্ছি। এখন দশজনচ্ছক উচ্ছদ্দশ না করিয়া ককাচ্ছনা 

িঠনায় কস সুখ পায় না। িবু সাচ্ছবক কাচ্ছলি  াট বজায় িারখবাি জনয উৎসাহ 

প্রকাশ করিল। করহল, “কস কবশ মজা হচ্ছব।”  

ঠারু করহল, “রকন্তু প্ররিজ্ঞা কিচ্ছি হচ্ছব, আমাচ্ছদি কাগজ িাড়া আি ককাথাও 

িুরম কলখা কবি কিচ্ছি পািচ্ছব না।”  

অমল। িা হচ্ছল সম্পাদকিা কয কমচ্ছিই কফলচ্ছব। 
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ঠারু। আি আমাি হাচ্ছি বুর  মাচ্ছিি অস্ত্র কনই  

কসইরূপ কথা হইল। দুই সম্পাদক, দুই কলখক এবং দুই পা চ্ছক রমরলয়া 

করমরট বরসল। অমল করহল, “কাগচ্ছজি নাম কদওয়া যাক ঠারুপা ।” ঠারু 

করহল, “না, এি নাম অমলা।”  

এই নূিন বচ্ছন্দাবচ্ছস্ত ঠারু মাচ্ছ ি কয়রদচ্ছনি দুঃখরবিরক্ত ভুরলয়া কগল। 

িাহাচ্ছদি মারসক পত্ররটচ্ছি কিা মন্দাি প্রচ্ছবশ করিবাি ককাচ্ছনা পথ নাই এবং 

বারহচ্ছিি কলাচ্ছকিও প্রচ্ছবচ্ছশি িাি রুদ্ধ। 

 

সিম পরিচ্ছেদ 

ভূপরি একরদন আরসয়া করহল, “ঠারু , িুরম কয কলরখকা হচ্ছয় উ চ্ছব, পূচ্ছবঘ 

এমন কিা ককাচ্ছনা কথা রিল না।”  

ঠারু ঠমরকয়া লাল হইয়া উর য়া করহল, “আরম কলরখকা! কক বলল কিামাচ্ছক। 

কখ খচ্ছনা না।”  

ভূপরি। বামালসুদ্ধ কগ্রফ িাি। প্রমাণ হাচ্ছি-হাচ্ছি। বরলয়া ভূপরি একখি 

সচ্ছিারুহ বারহি করিল। ঠারু কদরখল, কয-সকল কলখা কস িাহাচ্ছদি গুি 

সম্পরত্ত মচ্ছন করিয়া রনচ্ছজচ্ছদি হস্তরলরখি মারসক পচ্ছত্র সঞ্চয় করিয়া 

িারখচ্ছিরিল িাহাই কলখক-চ্ছলরখকাি নামসুদ্ধ সচ্ছিারুচ্ছহ প্রকাশ হইয়াচ্ছি। 

কক কযন িাহাি খাাঁঠাি বচ্ছড়া সাচ্ছধি কপাো পারখগুরলচ্ছক িাি খুরলয়া উড়াইয়া 

রদয়াচ্ছি, এমরন িাহাি মচ্ছন হইল। ভূপরিি রনকচ্ছট ধিা পরড়বাি লো ভুরলয়া 

রগয়া রবশ্বাসর্ািী অমচ্ছলি উপি িাহাি মচ্ছন মচ্ছন অিযন্ত িাগ হইচ্ছি লারগল। 

“আি এইচ্ছট কদচ্ছখা কদরখ।” বরলয়া রবশ্ববেু খবচ্ছিি কাগজ খুরলয়া ভূপরি 

ঠারুি সম্মুচ্ছখ ধরিল। িাহাচ্ছি ‘হাল বাংলা কলখাি ঢি’ বরলয়া একটা প্রবে 

বারহি হইয়াচ্ছি। 

ঠারু হাি রদয়া ক রলয়া রদয়া করহল, “এ পচ্ছড় আরম কী কিব।” িখন 

অমচ্ছলি উপি অরভমাচ্ছন আি ককাচ্ছনা রদচ্ছক কস মন রদচ্ছি পারিচ্ছিরিল না। 

ভূপরি কজাি করিয়া করহল, “একবাি পচ্ছড় কদচ্ছখাই-না।”  
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ঠারু অগিযা কঠাখ বুলাইয়া কগল। আধুরনক ককাচ্ছনা ককাচ্ছনা কলখকচ্ছশ্রণীি 

ভাবাড়ম্বচ্ছি পূণঘ গদয কলখাচ্ছক গারল রদয়া কলখক খুব কড়া প্রবে রলরখয়াচ্ছি। 

িাহাি মচ্ছধয অমল এবং মন্মথ দত্তি কলখাি ধািাচ্ছক সমাচ্ছলাঠক িীে উপহাস 

করিয়াচ্ছি, এবং িাহািই সচ্ছি িুলনা করিয়া নবীনা কলরখকা শ্রীমিী 

ঠারুবালাি ভাোি অকৃরত্রম সিলিা, অনায়াস সিসিা এবং 

রঠত্রিঠনাননপুচ্ছণযি বহুল প্রশংসা করিয়াচ্ছি। রলরখয়াচ্ছি, এইরূপ 

িঠনাপ্রণালীি অনুকিণ করিয়া সফলিা লাভ করিচ্ছল িচ্ছবই অমল-

ককাম্পারনি রনস্তাি, নচ্ছঠৎ িাহািা সমূ্পণঘ কফল করিচ্ছব ইহাচ্ছি ককাচ্ছনা সচ্ছন্দহ 

নাই। 

ভূপরি হারসয়া করহল, “এচ্ছকই বচ্ছল গুরুমািা রবচ্ছদয।”  

ঠারু িাহাি কলখাি এই প্রথম প্রশংসায় এক-একবাি খুরশ হইচ্ছি রগয়া 

িৎেণাৎ পীরড়ি হইচ্ছি লারগল। িাহাি মন কযন ককাচ্ছনামচ্ছিই খুরশ হইচ্ছি 

ঠারহল না। প্রশংসাি কলাভনীয় সুধাপাত্র মুচ্ছখি কাি পযঘন্ত আরসচ্ছিই ক রলয়া 

কফরলয়া রদচ্ছি লারগল। 

কস বুর চ্ছি পারিল, িাহাি কলখা কাগচ্ছজ িাপাইয়া অমল হ াৎ িাহাচ্ছক 

রবরস্মি করিয়া রদবাি সংকল্প করিয়ারিল। অবচ্ছশচ্ছে িাপা হইচ্ছল পি রস্থি 

করিয়ারিল ককাচ্ছনা-একটা কাগচ্ছজ প্রশংসাপূণঘ সমাচ্ছলাঠনা বারহি হইচ্ছল 

দুইটা একসচ্ছি কদখাইয়া ঠারুি কিােশারন্ত ও উৎসাহরবধান করিচ্ছব। যখন 

প্রশংসা বারহি হইল িখন অমল ককন আগ্রচ্ছহি সরহি িাহাচ্ছক কদখাইচ্ছি 

আরসল না। এ সমাচ্ছলাঠনায় অমল আর্াি পাইয়াচ্ছি এবং ঠারুচ্ছক কদখাইচ্ছি 

ঠাচ্ছহ না বরলয়াই এ কাগজগুরল কস এচ্ছকবাচ্ছি কগাপন করিয়া কগচ্ছি। ঠারু 

আিাচ্ছমি জনয অরি রনভৃচ্ছি কয একরট েুর সারহিযনীড় িঠনা করিচ্ছিরিল 

হ াৎ প্রশংসা-রশলাবৃরষ্টি একটা বচ্ছড়া িকচ্ছমি রশলা আরসয়া কসটাচ্ছক 

এচ্ছকবাচ্ছি স্খরলি করিবাি কজা করিল। ঠারুি ইহা এচ্ছকবাচ্ছিই ভাচ্ছলা লারগল 

না। 
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ভূপরি ঠরলয়া কগচ্ছল ঠারু িাহাি কশাবাি র্চ্ছিি খাচ্ছট ঠুপ করিয়া বরসয়া 

িরহল; সম্মুচ্ছখ সচ্ছিারুহ এবং রবশ্ববেু কখালা পরড়য়া আচ্ছি।  

খািা-হাচ্ছি অমল ঠারুচ্ছক সহসা ঠরকি করিয়া রদবাি জনয পশ্চাৎ হইচ্ছি 

রনঃশব্দপচ্ছদ প্রচ্ছবশ করিল। কাচ্ছি আরসয়া কদরখল, রবশ্ববেুি সমাচ্ছলাঠনা 

খুরলয়া ঠারু রনমগ্নরঠচ্ছত্ত বরসয়া আচ্ছি। 

পুনিায় রনঃশব্দপচ্ছদ অমল বারহি হইয়া কগল। ‘আমাচ্ছক গারল রদয়া ঠারুি 

কলখাচ্ছক প্রশংসা করিয়াচ্ছি বরলয়া আনচ্ছন্দ ঠারুি আি বঠিনয নাই।’ মুহূচ্ছিঘি 

মচ্ছধয িাহাি রঠত্ত কযন রিক্তস্বাদ হইয়া উর ল। ঠারু কয মুচ্ছখঘি সমাচ্ছলাঠনা 

পরড়য়া রনচ্ছজচ্ছক আপন গুরুি কঠচ্ছয় মস্ত মচ্ছন করিয়াচ্ছি, ইহা রনশ্চয় রস্থি 

করিয়া অমল ঠারুি উপি ভারি িাগ করিল। ঠারুি উরঠি রিল কাগজখানা 

টুকিা টুকিা করিয়া রিাঁরড়য়া আগুচ্ছন িাই করিয়া পুড়াইয়া কফলা। 

ঠারুি উপি িাগ করিয়া অমল মন্দাি র্চ্ছিি িাচ্ছি দাাঁড়াইয়া সশচ্ছব্দ র্ারকল, 

“মন্দা-বউ ান।”  

মন্দা। এচ্ছসা ভাই, এচ্ছসা। না ঠাইচ্ছিই কয কদখা কপলুম। আজ আমাি কী 

ভারগয। 

অমল। আমাি নূিন কলখা দু-একটা শুনচ্ছব  

মন্দা। কিরদন কথচ্ছক ‘কশানাব কশানাব’ কচ্ছি আশা রদচ্ছয় কিচ্ছখি রকন্তু কশানাও 

না কিা। কাজ কনই ভাই–– আবাি কক ককান্ রদক কথচ্ছক িাগ কচ্ছি বসচ্ছল 

িুরমই রবপচ্ছদ পড়চ্ছব–– আমাি কী। 

অমল রকিু িীেস্বচ্ছি করহল, “িাগ কিচ্ছবন কক। ককনই বা িাগ কিচ্ছবন। 

আো কস কদখা যাচ্ছব, িুরম এখন কশাচ্ছনাই কিা।”  

মন্দা কযন অিযন্ত আগ্রচ্ছহ িাড়ািারড় সংযি হইয়া বরসল। অমল সুি করিয়া 

সমাচ্ছিাচ্ছহি সরহি পরড়চ্ছি আিম্ভ করিল। 

অমচ্ছলি কলখা মন্দাি পচ্ছে রনিান্তই রবচ্ছদশী, িাহাি মচ্ছধয ককাথাও কস 

ককাচ্ছনা রকনািা কদরখচ্ছি পায় না। কসইজনযই সমস্ত মুচ্ছখ আনচ্ছন্দি হারস 
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আরনয়া অরিরিক্ত বযগ্রিাি ভাচ্ছব কস শুরনচ্ছি লারগল। উৎসাচ্ছহ অমচ্ছলি কণ্ঠ 

উত্তচ্ছিাত্তি উচ হইয়া উর ল। 

কস পরড়চ্ছিরিল–– ‘অরভমনুয কযমন গভঘবাসকাচ্ছল ককবল বূযহ-প্রচ্ছবশ করিচ্ছি 

রশরখয়ারিল, বূযহ হইচ্ছি রনগঘমন কশচ্ছখ নাই–– নদীি কস্রাি কসইরূপ রগরিদিীি 

পাোণ-জ চ্ছিি মচ্ছধয থারকয়া ককবল সম্মুচ্ছখই ঠরলচ্ছি রশরখয়ারিল, পশ্চাচ্ছি 

রফরিচ্ছি কশচ্ছখ নাই। হায় নদীি কস্রাি, হায় কয বন, হায় কাল, হায় সংসাি, 

কিামিা ককবল সম্মুচ্ছখই ঠরলচ্ছি পাি–– কয পচ্ছথ স্মৃরিি স্বণঘমরিি উপলখি 

িড়াইয়া আস কস পচ্ছথ আি ককাচ্ছনারদন রফরিয়া যাও না। মানুচ্ছেি মনই 

ককবল পশ্চাচ্ছিি রদচ্ছক ঠায়, অনন্ত জগৎ-সংসাি কস রদচ্ছক রফরিয়াও িাকায় 

না।’  

এমন সময় মন্দাি িাচ্ছিি কাচ্ছি একরট িায়া পরড়ল, কস িায়া মন্দা কদরখচ্ছি 

পাইল। রকন্তু কযন কদচ্ছখ নাই এরূপ ভান করিয়া অরনচ্ছমেদৃরষ্টচ্ছি অমচ্ছলি 

মুচ্ছখি রদচ্ছক ঠারহয়া রনরবড় মচ্ছনাচ্ছযাচ্ছগি সরহি পড়া শুরনচ্ছি লারগল। 

িায়া িৎেণাৎ সরিয়া কগল। 

ঠারু অচ্ছপো করিয়া রিল, অমল আরসচ্ছলই িাহাি সম্মুচ্ছখ রবশ্ববেু 

কাগজরটচ্ছক যচ্ছথারঠি লারিি করিচ্ছব, এবং প্ররিজ্ঞা ভি করিয়া িাহাচ্ছদি 

কলখা মারসক পচ্ছত্র বারহি করিয়াচ্ছি বরলয়া অমলচ্ছকও ভৎঘসনা করিচ্ছব। 

অমচ্ছলি আরসবাি সময় উত্তীণঘ হইয়া কগল িবু িাহাি কদখা নাই। ঠারু একটা 

কলখা র ক করিয়া িারখয়াচ্ছি; অমলচ্ছক শুনাইবাি ইো; িাহাও পরড়য়া আচ্ছি। 

এমন সময় ককাথা হইচ্ছি অমচ্ছলি কন্ঠস্বি শুনা যায়। এ কযন মন্দাি র্চ্ছি। 

শিরবচ্ছদ্ধি মচ্ছিা কস উর য়া পরড়ল। পাচ্ছয়ি শব্দ না করিয়া কস িাচ্ছিি কাচ্ছি 

আরসয়া দাাঁড়াইল। অমল কয কলখা মন্দাচ্ছক শুনাইচ্ছিচ্ছি এখচ্ছনা ঠারু িাহা 

কশাচ্ছন নাই। অমল পরড়চ্ছিরিল––‘মানুচ্ছেি মনই ককবল পশ্চাচ্ছিি রদচ্ছক ঠায়–

– অনন্ত জগৎ-সংসাি কস রদচ্ছক রফরিয়াও িাকায় না।’  

ঠারু কযমন রনঃশচ্ছব্দ আরসয়ারিল কিমন রনঃশচ্ছব্দ আি রফরিয়া যাইচ্ছি পারিল 

না। আজ পচ্ছি পচ্ছি দুই-রিনটা আর্াি িাহাচ্ছক এচ্ছকবাচ্ছি বধযঘঠুযি করিয়া 
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রদল। মন্দা কয একবণঘও বুর চ্ছিচ্ছি না এবং অমল কয রনিান্ত রনচ্ছবঘাধ মূচ্ছঢ়ি 

মচ্ছিা িাহাচ্ছক পরড়য়া শুনাইয়া িৃরিলাভ করিচ্ছিচ্ছি, এ কথা িাহাি ঠীৎকাি 

করিয়া বরলয়া আরসচ্ছি ইো করিল। রকন্তু না বরলয়া সচ্ছক্রাচ্ছধ পদশচ্ছব্দ িাহা 

প্রঠাি করিয়া আরসল। শয়নগৃচ্ছহ প্রচ্ছবশ করিয়া ঠারু িাি সশচ্ছব্দ বে করিল। 

অমল েণকাচ্ছলি জনয পড়ায় োন্ত রদল। মন্দা হারসয়া ঠারুি উচ্ছদ্দচ্ছশ ইরিি 

করিল। অমল মচ্ছন মচ্ছন করহল, ‘বউ াচ্ছনি এ কী কদ িাত্ময। রিরন রক র ক 

করিয়া িারখয়াচ্ছিন, আরম িাাঁহািই ক্রীিদাস। িাাঁহাচ্ছক িাড়া আি কাহাচ্ছকও 

পড়া শুনাইচ্ছি পারিব না। এ কয ভয়ানক জুলুম।’ এই ভারবয়া কস আচ্ছিা 

উনচঃস্বচ্ছি মন্দাচ্ছক পরড়য়া শুনাইচ্ছি লারগল। 

পড়া হইয়া কগচ্ছল ঠারুি র্চ্ছিি সম্মুখ রদয়া কস বারহচ্ছি ঠরলয়া কগল। একবাি 

ঠারহয়া কদরখল, র্চ্ছিি িাি রুদ্ধ। 

ঠারু পদশচ্ছব্দ বুর ল, অমল িাহাি র্চ্ছিি সম্মুখ রদয়া ঠরলয়া কগল–– 

একবািও থারমল না। িাচ্ছগ কোচ্ছভ িাহাি কান্না আরসল না। রনচ্ছজি নূিন-

কলখা খািাখারন বারহি করিয়া িাহাি প্রচ্ছিযক পািা বরসয়া বরসয়া টুকিা 

টুকিা করিয়া রিাঁরড়য়া স্তূপাকাি করিল। হায়, কী কুেচ্ছণই এই-সমস্ত 

কলখাচ্ছলরখ আিম্ভ হইয়ারিল। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ 

সেযাি সময় বািান্দায় টব হইচ্ছি জুাঁইফুচ্ছলি গে আরসচ্ছিরিল। রিন্ন কমচ্ছর্ি 

রভিি রদয়া রেগ্ধ আকাচ্ছশ িািা কদখা যাইচ্ছিরিল। আজ ঠারু ঠুল বাাঁচ্ছধ নাই, 

কাপড় িাচ্ছড় নাই। জানলাি কাচ্ছি অেকাচ্ছি বরসয়া আচ্ছি, মৃদুবািাচ্ছস আচ্ছস্ত 

আচ্ছস্ত িাহাি কখালা ঠুল উড়াইচ্ছিচ্ছি, এবং িাহাি কঠাখ রদয়া এমন  র্  র্ 

করিয়া ককন জল বরহয়া যাইচ্ছিচ্ছি িাহা কস রনচ্ছজই বুর চ্ছি পারিচ্ছিচ্ছি না। 

এমন সময় ভূপরি র্চ্ছি প্রচ্ছবশ করিল। িাহাি মুখ অিযন্ত ্ান, হৃদয় 

ভািাক্রান্ত। ভূপরিি আরসবাি সময় এখন নচ্ছহ। কাগচ্ছজি জনয রলরখয়া প্রুফ 

কদরখয়া অন্তঃপুচ্ছি আরসচ্ছি প্রায়ই িাহাি রবলম্ব হয়। আজ সেযাি পচ্ছিই কযন 

ককান্ সান্ত্বনা-প্রিযাশায় ঠারুি রনকট আরসয়া উপরস্থি হইল।  
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র্চ্ছি প্রদীপ জ্বরলচ্ছিরিল না। কখালা জানালাি েীণ আচ্ছলাচ্ছক ভূপরি ঠারুচ্ছক 

বািায়চ্ছনি কাচ্ছি অ্পরষ্ট কদরখচ্ছি পাইল; ধীচ্ছি ধীচ্ছি পশ্চাচ্ছি আরসয়া 

দাাঁড়াইল। পদশব্দ শুরনচ্ছি পাইয়াও ঠারু মুখ রফিাইল না–– মূরিঘরটি মচ্ছিা 

রস্থি হইয়া কর ন হইয়া বরসয়া িরহল। 

ভূপরি রকিু আশ্চযঘ হইয়া র্ারকল, “ঠারু।”  

ভূপরিি কণ্ঠস্বচ্ছি সঠরকি হইয়া িাড়ািারড় উর য়া পরড়ল। ভূপরি আরসয়াচ্ছি 

কস িাহা মচ্ছন কচ্ছি নাই। ভূপরি ঠারুি মাথাি ঠুচ্ছলি মচ্ছধয আিুল 

বুলাইচ্ছিবুলাইচ্ছি কেহারঘকচ্ছণ্ঠ রজজ্ঞাসা করিল, “অেকাচ্ছি িুরম কয একলারট 

বচ্ছস আি, ঠারু  মন্দা ককাথায় কগল।”  

ঠারু কযমনরট আশা করিয়ারিল আজ সমস্ত রদন িাহাি রকিুই হইল না। কস 

রনশ্চয় রস্থি করিয়ারিল অমল আরসয়া েমা ঠারহচ্ছব–– কসজনয প্রস্তুি হইয়া 

কস প্রিীো করিচ্ছিরিল, এমন সময় ভূপরিি অপ্রিযারশি কণ্ঠস্বচ্ছি কস কযন 

আি আত্মসংবিণ করিচ্ছি পারিল না–– এচ্ছকবাচ্ছি কাাঁরদয়া কফরলল।  

ভূপরি বযস্ত হইয়া বযরথি হইয়া রজজ্ঞাসা করিল, “ঠারু, কী হচ্ছয়চ্ছি, ঠারু।”  

কী হইয়াচ্ছি িাহা বলা শক্ত। এমনই কী হচ্ছয়চ্ছি। রবচ্ছশে কিা রকিুই হয় নাই। 

অমল রনচ্ছজি নূিন কলখা প্রথচ্ছম িাহাচ্ছক না শুনাইয়া মন্দাচ্ছক শুনাইয়াচ্ছি এ 

কথা লইয়া ভূপরিি কাচ্ছি কী নারলশ করিচ্ছব। শুরনচ্ছল কী ভূপরি হারসচ্ছব না  

এই িুে বযাপাচ্ছিি মচ্ছধয গুরুিি নারলচ্ছশি রবেয় কয ককান্ খাচ্ছন লুকাইয়া 

আচ্ছি িাহা খুাঁরজয়া বারহি কিা ঠারুি পচ্ছে অসাধয। অকািচ্ছণ কস কয ককন 

এি অরধক কষ্ট পাইচ্ছিচ্ছি, ইহাই সমূ্পণঘ বুর চ্ছি না পারিয়া িাহাি কচ্ছষ্টি 

কবদনা আচ্ছিা বারড়য়া উর য়াচ্ছি। 

ভূপরি। বচ্ছলা-না ঠারু, কিামাি কী হচ্ছয়চ্ছি। আরম কী কিামাি উপি ককাচ্ছনা 

অনযায় কচ্ছিরি। িুরম কিা জানই, কাগচ্ছজি  ঞ্ঝাট রনচ্ছয় আরম রকিকম 

বযরিবযস্ত হচ্ছয় আরি, যরদ কিামাি মচ্ছন ককাচ্ছনা আর্াি রদচ্ছয় থারক কস আরম 

ইচ্ছে কচ্ছি রদই রন। 
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ভূপরি এমন রবেচ্ছয় প্রশ্ন করিচ্ছিচ্ছি যাহাি একরটও জবাব রদবাি নাই, 

কসইজনয ঠারু রভিচ্ছি রভিচ্ছি অধীি হইয়া উর ল; মচ্ছন হইচ্ছি লারগল, ভূপরি 

এখন িাহাচ্ছক রন্ৃরি রদয়া িারড়য়া কগচ্ছল কস বাাঁচ্ছঠ।  

ভূপরি রিিীয়বাি ককাচ্ছনা উত্তি না পাইয়া পুনবঘাি কেহরসক্ত স্বচ্ছি করহল, 

“আরম সবঘদা কিামাি কাচ্ছি আসচ্ছি পারি কন ঠারু, কসজচ্ছনয আরম অপিাধী, 

রকন্তু আি হচ্ছব না। এখন কথচ্ছক রদনিাি কাগজ রনচ্ছয় থাকব না। আমাচ্ছক 

িুরম যিটা ঠাও িিটাই পাচ্ছব।”  

ঠারু অধীি হইয়া বরলল, “কসজচ্ছনয নয়।”  

ভূপরি করহল, “িচ্ছব কী জচ্ছনয।” বরলয়া খাচ্ছটি উপি বরসল। 

 

ঠারু রবিরক্তি স্বি কগাপন করিচ্ছি না পারিয়া করহল, “কস এখন থাক্ , িাচ্ছত্র 

বলব।”  

ভূপরি মুহূিঘকাল স্তব্ধ থারকয়া করহল, “আো, এখন থাক্। ” বরলয়া আচ্ছস্ত 

আচ্ছস্ত উর য়া বারহচ্ছি ঠরলয়া কগল। িাহাি রনচ্ছজি একটা কী কথা বরলবাি 

রিল, কস আি বলা হইল না। 

ভূপরি কয একটা কোভ পাইয়া কগল, ঠারুি কাচ্ছি িাহা অচ্ছগাঠি িরহল না। 

মচ্ছন হইল, ‘রফরিয়া র্ারক।’ রকন্তু র্ারকয়া কী কথা বরলচ্ছব। অনুিাচ্ছপ িাহাচ্ছক 

রবদ্ধ করিল, রকন্তু ককাচ্ছনা প্ররিকাি কস খুাঁরজয়া পাইল না। 

িারত্র হইল। ঠারু আজ সরবচ্ছশে যে করিয়া ভূপরিি িাচ্ছত্রি আহাি সাজাইল 

এবং রনচ্ছজ পাখা হাচ্ছি করিয়া বরসয়া িরহল। 

এমন সময় শুরনচ্ছি পাইল মন্দা উনচঃস্বচ্ছি র্ারকচ্ছিচ্ছি, “েজ, েজ।” েজ 

ঠাকি সাড়া রদচ্ছল রজজ্ঞাসা করিল, “অমলবাবুি খাওয়া হচ্ছয়চ্ছি রক।” েজ 

উত্তি করিল, “হচ্ছয়চ্ছি।” মন্দা করহল, “খাওয়া হচ্ছয় কগচ্ছি অথঠ পান রনচ্ছয় 

কগরল কন কয।” মন্দা েজচ্ছক অিযন্ত রিিিাি করিচ্ছি লারগল। 

এমন সময় ভূপরি অন্তঃপুচ্ছি আরসয়া আহাচ্ছি বরসল, “ঠারু পাখা করিচ্ছি 

লারগল।”  
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ঠারু আজ প্ররিজ্ঞা করিয়ারিল, ভূপরিি সচ্ছি প্রফুে রেগ্ধভাচ্ছব নানা কথা 

করহচ্ছব। কথাবািঘা আচ্ছগ হইচ্ছি ভারবয়া প্রস্তুি হইয়া বরসয়া রিল। রকন্তু মন্দাি 

কণ্ঠস্বচ্ছি িাহাি রবস্তৃি আচ্ছয়াজন সমস্ত ভারিয়া রদল, আহািকাচ্ছল ভূপরিচ্ছক 

কস একরট কথাও বরলচ্ছি পারিল না। ভূপরিও অিযন্ত রবমেঘ অনযমনি হইয়া 

রিল। কস ভাচ্ছলা করিয়া খাইল না, ঠারু একবাি ককবল রজজ্ঞাসা করিল, 

“রকেু খাে না কয।”  

ভূপরি প্ররিবাদ করিয়া করহল, “ককন। কম খাই রন কিা।”  

শয়নর্চ্ছি উভচ্ছয় একত্র হইচ্ছল ভূপরি করহল, “আজ িাচ্ছত্র িুরম কী বলচ্ছব 

বচ্ছলরিচ্ছল।”  

ঠারু করহল, “কদচ্ছখা, রকিুরদন কথচ্ছক মন্দাি বযবহাি আমাি ভাচ্ছলা কবাধ 

হচ্ছে না। ওচ্ছক এখাচ্ছন িাখচ্ছি আমাি আি সাহস হয় না।”  

ভূপরি। ককন, কী কচ্ছিচ্ছি। 

ঠারু। অমচ্ছলি সচ্ছি ও এমরন ভাচ্ছব ঠচ্ছল কয, কস কদখচ্ছল লো হয়। 

ভূপরি হারসয়া উর য়া করহল, “হাাঁ :, িুরম পাগল হচ্ছয়চ্ছি! অমল কিচ্ছলমানুে। 

কসরদনকাি কিচ্ছল––”  

ঠারু। িুরম কিা র্চ্ছিি খবি রকিুই িাখ না, ককবল বাইচ্ছিি খবি কুরড়চ্ছয় 

কবড়াও। যাই কহাক, কবঠািা দাদাি জচ্ছনয আরম ভারব। রিরন কখন কখচ্ছলন না 

কখচ্ছলন মন্দা িাি ককাচ্ছনা কখাাঁজও িাচ্ছখ না, অথঠ অমচ্ছলি পান কথচ্ছক ঠুন 

খচ্ছস কগচ্ছলই ঠাকিবাকিচ্ছদি সচ্ছি বকাবরক ক’কি অনথঘ কচ্ছি। 

ভূপরি। কিামিা কমচ্ছয়িা রকন্তু ভারি সরন্দগ্ধ িা বলচ্ছি হয়। ঠারু িারগয়া 

বরলল, “আো কবশ, আমিা সরন্দগ্ধ, রকন্তু বারড়চ্ছি আরম এ-সমস্ত 

কবহায়াপনা হচ্ছি কদব না িা বচ্ছল িাখরি।”  

ঠারুি এ-সমস্ত অমূলক আশঙ্কায় ভূপরি মচ্ছন মচ্ছন হারসল, খুরশও হইল। গৃহ 

যাহাচ্ছি পরবত্র থাচ্ছক, দাম্পিযধচ্ছমঘ আনুমারনক কাল্পরনক কলঙ্কও কলশমাত্র 

্পরশঘ না কচ্ছি, এজনয সাধ্বী স্ত্রীচ্ছদি কয অরিরিক্ত সিকঘিা, কয সচ্ছন্দহাকুল 

দৃরষ্টচ্ছেপ, িাহাি মচ্ছধয একরট মাধুযঘ এবং মহত্ত্ব আচ্ছি। 
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ভূপরি শ্রদ্ধায় এবং কেচ্ছহ ঠারুি ললাট ঠুম্বন করিয়া করহল, “এ রনচ্ছয় আি 

ককাচ্ছনা কগাল কিবাি দিকাি হচ্ছব না। উমাপদ ময়মনরসংচ্ছহ প্রযাক্ রটস 

কিচ্ছি যাচ্ছে, মন্দাচ্ছকও সচ্ছি রনচ্ছয় যাচ্ছব।”  

অবচ্ছশচ্ছে রনচ্ছজি দুরশ্চন্তা এবং এই-সকল অপ্রীরিকি আচ্ছলাঠনা দূি করিয়া 

রদবাি জনয ভূপরি কটরবল হইচ্ছি একটা খািা িুরলয়া লইয়া করহল, “কিামাি 

কলখা আমাচ্ছক কশানাও-না, ঠারু।”  

ঠারু খািা কারড়য়া লইয়া করহল, “এ কিামাি ভাচ্ছলা লাগচ্ছব না, িুরম  াো 

কিচ্ছব।”  

ভূপরি এই কথায় রকিু বযথা পাইল, রকন্তু িাহা কগাপন করিয়া হারসয়া করহল, 

“আো, আরম  াো কিব না, এমরন রস্থি হচ্ছয় শুনব কয কিামাি ভ্রম হচ্ছব, 

আরম রু্রমচ্ছয় পচ্ছড়রি।”  

রকন্তু ভূপরি আমল পাইল না–– কদরখচ্ছি কদরখচ্ছি খািাপত্র নানা আবিণ-

আোদচ্ছনি মচ্ছধয অন্তরহঘি হইয়া কগল। 

নবম পরিচ্ছেদ 

সকল কথা ভূপরি ঠারুচ্ছক বরলচ্ছি পাচ্ছি নাই। উমাপদ ভূপরিি কাগজখারনি 

কমঘাধযে রিল। ঠাাঁদা আদায়, িাপাখানা ও বাজাচ্ছিি কদনা কশাধ, ঠাকিচ্ছদি 

কবিন কদওয়া, এ-সমস্তই উমাপদি উপি ভাি রিল। 

ইরিমচ্ছধয হ াৎ একরদন কাগজওয়ালাি রনকট হইচ্ছি উরকচ্ছলি রঠর  পাইয়া 

ভূপরি আশ্চযঘ হইয়া কগল। ভূপরিি রনকট হইচ্ছি িাহাচ্ছদি ২৭০০ টাকা 

পাওনা জানাইয়াচ্ছি। ভূপরি উমাপদচ্ছক র্ারকয়া করহল, “এ কী বযাপাি! এ 

টাকা কিা আরম কিামাচ্ছক রদচ্ছয় রদচ্ছয়রি। কাগচ্ছজি কদনা ঠাি-পাাঁঠচ্ছশাি কবরশ 

কিা হবাি কথা নয়।”  

উমাপদ করহল, “রনশ্চয় এিা ভুল কচ্ছিচ্ছি।”  

রকন্তু, আি ঠাপা িরহল না। রকিুকাল হইচ্ছি উমাপদ এইরূপ ফাাঁরক রদয়া 

আরসচ্ছিচ্ছি। ককবল কাগজ সম্বচ্ছে নচ্ছহ, ভূপরিি নাচ্ছম উমাপদ বাজাচ্ছি 

অচ্ছনক কদনা করিয়াচ্ছি। গ্রাচ্ছম কস কয একরট পাকা বারড় রনমঘাণ করিচ্ছিচ্ছি 
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িাহাি মালমসলাি কিক ভূপরিি নাচ্ছম রলখাইয়াচ্ছি অরধকাংশই কাগচ্ছজি 

টাকা হইচ্ছি কশাধ করিয়াচ্ছি। 

যখন রনিান্তই ধিা পরড়ল িখন কস রুে স্বচ্ছি করহল, “আরম কিা আি 

রনরুচ্ছদ্দশ হরে কন। কাজ কচ্ছি আরম ক্রচ্ছম ক্রচ্ছম কশাধ কদব–– কিামাি রসরক 

পয়সাি কদনা যরদ বারক থাচ্ছক িচ্ছব আমাি নাম উমাপদ নয়।”  

িাহাি নাচ্ছমি বযিযচ্ছয় ভূপরিি ককাচ্ছনা সান্ত্বনা রিল না। অচ্ছথঘি েরিচ্ছি 

ভূপরি িি েুণ্ন হয় নাই, রকন্তু অকস্মাৎ এই রবশ্বাসর্ািকিায় কস কযন র্ি 

হইচ্ছি শূচ্ছনযি মচ্ছধয পা কফরলল। 

কসইরদন কস অকাচ্ছল অন্তঃপুচ্ছি রগয়ারিল। পৃরথবীচ্ছি একটা কয রনশ্চয় 

রবশ্বাচ্ছসি স্থান আচ্ছি, কসইচ্ছট েণকাচ্ছলি জনয অনুভব করিয়া আরসচ্ছি িাহাি 

হৃদয় বযাকুল হইয়ারিল। ঠারু িখন রনচ্ছজি দুঃচ্ছখ সেযাদীপ রনবাইয়া 

জানলাি কাচ্ছি অেকাচ্ছি বরসয়া রিল। 

উমাপদ পিরদনই ময়মনরসংহ যাইচ্ছি প্রস্তুি। বাজাচ্ছিি পাওনাদািিা খবি 

পাইবাি পূচ্ছবঘই কস সরিয়া পড়চ্ছি ঠায়। ভূপরি রৃ্ণাপূবঘক উমাপদি সরহি 

কথা করহল না–– ভূপরিি কসই কম নাবস্থা উমাপদ কস ভাগয বরলয়া জ্ঞান 

করিল। 

অমল আরসয়া রজজ্ঞাসা করিল, “মন্দা-চ্ছবা ান, এ কী বযাপাি। রজরনসপত্র 

কগািাবাি ধুম কয  ”  

মন্দা। আি ভাই, কযচ্ছি কিা হচ্ছবই। রঠিকাল রক থাকব।  

অমল। যাে ককাথায়। 

মন্দা। কদচ্ছশ। 

অমল। ককন। এখাচ্ছন অসুরবধাটা কী হল। 

মন্দা। অসুরবচ্ছধ আমাি কী বল। কিামাচ্ছদি পাাঁঠজচ্ছনি সচ্ছি রিলুম, সুচ্ছখই 

রিলুম। রকন্তু অচ্ছনযি অসুরবচ্ছধ হচ্ছি লাগল কয। বরলয়া ঠারুি র্চ্ছিি রদচ্ছক 

কটাে করিল। 
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অমল গম্ভীি হইয়া ঠুপ করিয়া িরহল। মন্দা করহল, “রি রি, কী লো। বাবু 

কী মচ্ছন কিচ্ছলন।”  

অমল এ কথা লইয়া আি অরধক আচ্ছলাঠনা করিল না। এটুকু রস্থি করিল, 

ঠারু িাহাচ্ছদি সম্বচ্ছে দাদাি কাচ্ছি এমন কথা বরলয়াচ্ছি যাহা বরলবাি নচ্ছহ। 

অমল বারড় হইচ্ছি বারহি হইয়া িাস্তায় কবড়াইচ্ছি লারগল। িাহাি ইো হইল 

এ বারড়চ্ছি আি রফরিয়া না আচ্ছস। দাদা যরদ কবা াচ্ছনি কথায় রবশ্বাস করিয়া 

িাহাচ্ছক অপিাধী মচ্ছন করিয়া থাচ্ছকন, িচ্ছব মন্দা কয পচ্ছথ রগয়াচ্ছি িাহাচ্ছকও 

কসই পচ্ছথ যাইচ্ছি হয়। মন্দাচ্ছক রবদায় এক রহসাচ্ছব অমচ্ছলি প্ররিও 

রনবঘাসচ্ছনি আচ্ছদশ–– কসটা ককবল মুখ ফুরটয়া বলা হয় নাই মাত্র। ইহাি পচ্ছি 

কিঘবয খুব সু্পরষ্ট–– আি একদিও এখাচ্ছন থাকা নয়। রকন্তু দাদা কয িাহাি 

সম্বচ্ছে ককাচ্ছনাপ্রকাি অনযায় ধািণা মচ্ছন মচ্ছন কপােণ করিয়া িারখচ্ছবন কস 

হইচ্ছিই পাচ্ছি না। এিরদন রিরন অেুণ্ন রবশ্বাচ্ছস িাহাচ্ছক র্চ্ছি স্থান রদয়া 

পালন করিয়া আরসচ্ছিচ্ছিন, কস রবশ্বাচ্ছস কয অমল ককাচ্ছনা অংচ্ছশ আর্াি কদয় 

নাই কস কথা দাদাচ্ছক না বু াইয়া কস ককমন করিয়া যাইচ্ছব।  

ভপূরি িখন আত্মীচ্ছয়ি কৃিঘ্নিা, পাওনাদাচ্ছিি িাড়না, উেৃঙ্খল ল রহসাবপত্র 

এবং শূনয িহরবল লইয়া মাথায় হাি রদয়া ভারবচ্ছিরিল। িাহাি এই শু্ 

মচ্ছনাদুঃচ্ছখি ককহ কদাসি রিল না–– রঠত্তচ্ছবদনা এবং ঋচ্ছণি সচ্ছি একলা 

দাাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবাি জনয ভূপরি প্রস্তুি হইচ্ছিরিল। 

এমন সময় অমল  চ্ছড়ি মচ্ছিা র্চ্ছিি মচ্ছধয প্রচ্ছবশ করিল। ভূপরি রনচ্ছজি 

অগাধ রঠন্তাি মচ্ছধয হইচ্ছি হ াৎ ঠমরকয়া উর য়া ঠারহল। করহল, “খবি কী 

অমল।” অকস্মাৎ মচ্ছন হইল, অমল বুর  আি-একটা কী গুরুিি দুঃসংবাদ 

লইয়া আরসল। 

অমল করহল, “দাদা, আমাি উপচ্ছি কিামাি রক ককাচ্ছনািকম সচ্ছন্দচ্ছহি কািণ 

হচ্ছয়চ্ছি।”  
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ভূপরি আশ্চযঘ হইয়া করহল, “কিামাি উপচ্ছি সচ্ছন্দহ!” মচ্ছন মচ্ছন ভারবল, 

“সংসাি কযরূপ কদরখচ্ছিরি িাহাচ্ছি ককাচ্ছনারদন অমলচ্ছকও সচ্ছন্দহ করিব 

আশ্চযঘ নাই।”  

অমল। কবা ান রক আমাি ঠরিত্রসম্বচ্ছে কিামাি কাচ্ছি ককাচ্ছনািকম কদাোচ্ছিাপ 

কচ্ছিচ্ছিন। 

ভূপরি ভারবল, ওঃ,এই বযাপাি। বাাঁঠা কগল। কেচ্ছহি অরভমান। কস মচ্ছন 

করিয়ারিল, সবঘনাচ্ছশি উপি বুর  আি-একটা রকিু সবঘনাশ র্রটয়াচ্ছি, রকন্তু 

গুরুিি সংকচ্ছটি সমচ্ছয়ও এই-সকল িুে রবেচ্ছয় কণঘপাি করিচ্ছি হয়। 

সংসাি এ রদচ্ছক সাাঁচ্ছকাও নাড়াইচ্ছব অথঠ কসই সাাঁচ্ছকাি উপি রদয়া িাহাি 

শাচ্ছকি আাঁরটগুচ্ছলা পাি করিবাি জনয িারগদ করিচ্ছিও িারড়চ্ছব না। 

অনয সময় হইচ্ছল ভূপরি অমলচ্ছক পরিহাস করিি, রকন্ত আজ িাহাি কস 

প্রফুেিা রিল না। কস বরলল, “পাগল হচ্ছয়ি নারক।”  

অমল আবাি রজজ্ঞাসা করিল, “কবা ান রকিু বচ্ছলন রন  ”  

ভূপরি। কিামাচ্ছক ভাচ্ছলাবাচ্ছসন বচ্ছল যরদ রকিু বচ্ছল থাচ্ছকন িাচ্ছি িাগ 

কিাবাি ককাচ্ছনা কািণ কনই। 

অমল। কাজকচ্ছমঘি কঠষ্টায় এখন আমাি অনযত্র যাওয়া উরঠি।  

ভূপরি ধমক রদয়া করহল, “অমল, িুরম কী কিচ্ছলমানুরে কিি িাি র ক কনই। 

এখন পড়াশুচ্ছনা কচ্ছিা, কাজকমঘ পচ্ছি হচ্ছব।”  

অমল রবমেঘমুচ্ছখ ঠরলয়া আরসল, ভূপরি িাহাি কাগচ্ছজি গ্রাহকচ্ছদি 

মূলযপ্রারিি িারলকাি সরহি রিন বৎসচ্ছিি জমাখিচ্ছঠি রহসাব রমলাইচ্ছি 

বরসয়া কগল। 

দশম পরিচ্ছেদ 

অমল রস্থি করিল, বউ াচ্ছনি সচ্ছি কমাকারবলা করিচ্ছি হইচ্ছব, এ কথাটাি 

কশে না করিয়া িাড়া হইচ্ছব না। কবা ানচ্ছক কয-সকল শক্ত শক্ত কথা শুনাইচ্ছব 

মচ্ছন মচ্ছন িাহা আবৃরত্ত করিচ্ছি লারগল। 
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মন্দা ঠরলয়া কগচ্ছল ঠারু সংকল্প করিল, অমলচ্ছক কস রনচ্ছজ হইচ্ছি র্ারকয়া 

পা াইয়া িাহাি কিােশারন্ত করিচ্ছব। রকন্তু একটা কলখাি উপলে করিয়া 

র্ারকচ্ছি হইচ্ছব। অমচ্ছলিই একটা কলখাি অনুকিণ করিয়া ‘অমাবসযাি 

আচ্ছলা’ নাচ্ছম কস একটা প্রবে ফাাঁরদয়াচ্ছি। ঠারু এটুকু বুর য়াচ্ছি কয িাহাি 

স্বাধীন িাাঁচ্ছদি কলখা অমল পিন্দ কচ্ছি না। 

পূরণঘমা িাহাি সমস্ত আচ্ছলাক প্রকাশ করিয়া কফচ্ছল বরলয়া ঠারু িাহাি নূিন 

িঠনায় পূরণঘমাচ্ছক অিযন্ত ভৎঘসনা করিয়া লো রদচ্ছিচ্ছি। রলরখচ্ছিচ্ছি–– 

অমাবসযাি অিলম্পশঘ অেকাচ্ছিি মচ্ছধয কোচ্ছলাকলা ঠাাঁচ্ছদি সমস্ত আচ্ছলাক 

স্তচ্ছি স্তচ্ছি আবদ্ধ হইয়া আচ্ছি, িাহাি এক িরশ্মও হািাইয়া যায় নাই–– িাই 

পূরণঘমাি উজ্জ্বলিা অচ্ছপো অমাবসযাি কারলমা পরিপূণঘিি–– ইিযারদ। অমল 

রনচ্ছজি সকল কলখাই সকচ্ছলি কাচ্ছি প্রকাশ কচ্ছি এবং ঠারু িাহা কচ্ছি না–– 

পূরণঘমা-অমাবসযাি িুলনাি মচ্ছধয রক কসই কথাটাি আভাস আচ্ছি। 

এ রদচ্ছক এই পরিবাচ্ছিি িৃিীয় বযরক্ত ভূপরি ককাচ্ছনা আসন্ন ঋচ্ছণি িারগদ 

হইচ্ছি মুরক্তলাচ্ছভি জনয িাহাি পিম বেু মরিলাচ্ছলি কাচ্ছি রগয়ারিল। 

মরিলালচ্ছক সংকচ্ছটি সময় ভূপরি কচ্ছয়ক হাজাি টাকা ধাি রদয়ারিল–– 

কসরদন অিযন্ত রবেি হইয়া কসই টাকাটা ঠারহচ্ছি রগয়ারিল। মরিলাল োচ্ছনি 

পি গা খুরলয়া পাখাি হওয়া লাগাইচ্ছিরিল এবং একটা কাচ্ছ ি বাক্সরি উপি 

কাগজ কমরলয়া অরি কিাচ্ছটা অেচ্ছি সহস্র দুগঘানাম রলরখচ্ছিরিল। ভূপরিচ্ছক 

কদরখয়া অিযন্ত হৃদযিাি স্বচ্ছি করহল, “এচ্ছসা এচ্ছসা–– আজকাল কিা কিামাি 

কদখাই পাবাি কজা কনই।”  

মরিলাল টাকাি কথা শুরনয়া আকাশপািাল রঠন্তা করিয়া করহল, “ককান্ 

টাকাি কথা বলি। এি মচ্ছধয কিামাি কাি কথচ্ছক রকিু রনচ্ছয়রি নারক।”  

ভূপরি সাল-িারিখ স্মিণ কিাইয়া রদচ্ছল মরিলাল করহল, “ওঃ, কসটা কিা 

অচ্ছনকরদন হল িামারদ হচ্ছয় কগচ্ছি।”  

ভূপরিি ঠচ্ছে িাহাি ঠিুরদঘচ্ছকি কঠহািা সমস্ত বদল হইয়া কগল। সংসাচ্ছিি 

কয অংশ হইচ্ছি মুচ্ছখাশ খরসয়া পরড়ল কস রদকটা কদরখয়া আিচ্ছঙ্ক ভূপরিি 
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শিীি কেরকি হইয়া উর ল। হ াৎ বনযা আরসয়া পরড়চ্ছল ভীি বযরক্ত কযখাচ্ছন 

সকচ্ছলি কঠচ্ছয় উচ ঠূড়া কদচ্ছখ কসইখাচ্ছন কযমন িুরটয়া যায়, সংশয়াক্রান্ত 

বরহঃসংসাি হইচ্ছি ভূপরি কিমরন কবচ্ছগ অন্তঃপুচ্ছি প্রচ্ছবশ করিল, মচ্ছন মচ্ছন 

করহল, “আি যাই কহাক, ঠারু কিা আমাচ্ছক বঞ্চনা করিচ্ছব না।”  

ঠারু িখন খাচ্ছট বরসয়া ককাচ্ছলি উপি বারলশ এবং বারলচ্ছশি উপি খািা 

িারখয়া  ুাঁরকয়া পরড়য়া একমচ্ছন রলরখচ্ছিরিল। ভূপরি যখন রনিান্ত িাহাি 

পাচ্ছশ আরসয়া দাাঁড়াইল িখনই িাহাি কঠিনা হইল, িাড়ািারড় িাহাি 

খািাটা পাচ্ছয়ি নীচ্ছঠ ঠারপয়া বরসল। 

মচ্ছন যখন কবদনা থাচ্ছক িখন অল্প আর্াচ্ছিই গুরুিি বযথা কবাধ হয়। ঠারু 

এমন অনাবশযক সেিিাি সরহি িাহাি কলখা কগাপন করিল কদরখয়া 

ভূপরিি মচ্ছন বারজল। 

ভূপরি ধীচ্ছি ধীচ্ছি খাচ্ছটি উপি ঠারুি পাচ্ছশ বরসল। ঠারু িাহাি িঠনাচ্ছস্রাচ্ছি 

অনচ্ছপরেি বাধা পাইয়া এবং ভূপরিি কাচ্ছি হ াৎ খািা লুকাইবাি বযস্তিায় 

অপ্ররিভ হইয়া ককাচ্ছনা কথাই কজাগাইয়া উর চ্ছি পারিল না। 

কসরদন ভূপরিি রনচ্ছজি রকিু রদবাি বা করহবাি রিল না। কস রিক্তহচ্ছস্ত ঠারুি 

রনকচ্ছট প্রাথঘী হইয়া আরসয়ারিল। ঠারুি কাি হইচ্ছি আশঙ্কাধমঘী ভাচ্ছলাবাসাি 

একটা-চ্ছকাচ্ছনা প্রশ্ন, একটা-রকিু আদি পাইচ্ছলই িাহাি েি-য্ত্রণণায় ঔেধ 

পরড়ি। রকন্তু ‘হযাচ্ছদ লক্ষ্মী বহল লক্ষ্মীিাড়া’, এক মহুূচ্ছিঘি প্রচ্ছয়াজচ্ছন 

প্রীরিভািাচ্ছিি ঠারব ঠারু কযন ককাচ্ছনাখাচ্ছন খুাঁরজয়া পাইল না। উভচ্ছয়ি সুকর ন 

কম চ্ছন র্চ্ছিি নীিবিা অিযন্ত রনরবড় হইয়া আরসল। 

খারনকেণ রনিান্ত ঠুপঠাপ থারকয়া ভূপরি রনশ্বাস কফরলয়া খাট িারড়য়া উর ল 

এবং ধীচ্ছি ধীচ্ছি বারহচ্ছি ঠরলয়া আরসল। 

কসই সময় অমল রবস্তি শক্ত শক্ত কথা মচ্ছনি মচ্ছধয কবা াই করিয়া লইয়া 

ঠারুি র্চ্ছি দ্রুিপচ্ছদ আরসচ্ছিরিল, পচ্ছথি মচ্ছধয অমল ভূপরিি অিযন্ত শু্ 

রববণঘ মুখ কদরখয়া উদ রবগ্ন হইয়া থারমল, রজজ্ঞাসা করিল, “দাদা, কিামাি 

অসুখ কচ্ছিচ্ছি  ”  
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অমচ্ছলি রেগ্ধস্বি শুরনবামাত্র হ াৎ ভূপরিি সমস্ত হৃদয় িাহাি অশ্রুিারশ 

লইয়া বুচ্ছকি মচ্ছধয কযন ফুরলয়া উর ল। রকিুেণ ককাচ্ছনা কথা বারহি হইল 

না। সবচ্ছল আত্মসংবিণ করিয়া ভূপরি আরঘস্বচ্ছি করহল, “রকিু হয় রন, অমল। 

এবাচ্ছি কাগচ্ছজ কিামাি ককাচ্ছনা কলখা কবিচ্ছে রক।”  

অমল শক্ত শক্ত কথা যাহা সঞ্চয় করিয়ারিল িাহা ককাথায় কগল। িাড়ািারড় 

ঠারুি র্চ্ছি আরসয়া রজজ্ঞাসা করিল, “বউ ান, দাদাি কী হচ্ছয়চ্ছি বচ্ছলা 

কদরখ।”  

ঠারু করহল, “কই, িা কিা রকিু বু চ্ছি পািলুম না। অনয কাগচ্ছজ কবাধ হয় 

ওাঁি কাগজচ্ছক গাল রদচ্ছয় থাকচ্ছব।”  

অমল মাথা নারড়ল। 

না র্ারকচ্ছিই অমল আরসল এবং সহজভাচ্ছব কথাবািঘা আিম্ভ করিয়া রদল 

কদরখয়া ঠারু অিযন্ত আিাম পাইল। এচ্ছকবাচ্ছিই কলখাি কথা পারড়ল–– 

করহল, “আজ আরম ‘অমাবসযাি আচ্ছলা’ বচ্ছল একটা কলখা রলখরিলুম; আি 

একটু হচ্ছলই রিরন কসটা কদচ্ছখ কফচ্ছলরিচ্ছলন।”  

ঠারু রনশ্চয় রস্থি করিয়ারিল, িাহাি নূিন কলখাটা কদরখবাি জনয অমল 

পীড়াপীরড় করিচ্ছব। কসই অরভপ্রাচ্ছয় খািাখানা একটু নাড়াঠাড়াও করিল। 

রকন্তু, অমল একবাি িীেদৃরষ্টচ্ছি রকিুেণ ঠারুি মুচ্ছখি রদচ্ছক ঠারহল–– কী 

বুর ল, কী ভারবল জারন না। ঠরকি হইয়া উর য়া পরড়ল। পবঘিপচ্ছথ ঠরলচ্ছি 

ঠরলচ্ছি হ াৎ এক সমচ্ছয় কমচ্ছর্ি কুয়াশা কারটবামাত্র পরথক কযন ঠমরকয়া 

কদরখল, কস সহস্র হস্ত গভীি গহ্বচ্ছিি মচ্ছধয পা বাড়াইচ্ছি যাইচ্ছিরিল। অমল 

ককাচ্ছনা কথা না বরলয়া এচ্ছকবাচ্ছি র্ি হইচ্ছি বারহি হইয়া কগল। 

ঠারু অমচ্ছলি এই অভূিপূবঘ বযবহাচ্ছিি ককাচ্ছনা িাৎপযঘ বুর চ্ছি পারিল না। 

 

একাদশ পরিচ্ছেদ 
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পিরদন ভূপরি আবাি অসমচ্ছয় শয়নর্চ্ছি আরসয়া ঠারুচ্ছক র্াকাইয়া 

আনাইল। করহল, “ঠারু, অমচ্ছলি কবশ একরট ভাচ্ছলা রববাচ্ছহি প্রস্তাব 

এচ্ছসচ্ছি।”  

ঠারু অনযমনি রিল। করহল, “ভাচ্ছলা কী এচ্ছসচ্ছি।”  

ভূপরি। রবচ্ছয়ি সম্বে। 

ঠারু। ককন, আমাচ্ছক রক পিন্দ হল না। 

ভূপরি উনচঃস্বচ্ছি হারসয়া উর ল। করহল, “কিামাচ্ছক পিন্দ হল রক না কস 

কথা এখচ্ছনা অমলচ্ছক রজজ্ঞাসা কিা হয় রন। যরদ বা হচ্ছয় থাচ্ছক আমাি কিা 

একটা কিাচ্ছটা খাচ্ছটা দারব আচ্ছি, কস আরম ফস কচ্ছি িাড়রি কন।”  

ঠারু। আঃ, কী বকি িাি র ক কনই। িুরম কয বলচ্ছল, কিামাি রবচ্ছয়ি সম্বে 

এচ্ছসচ্ছি। ঠারুি মুখ লাল হইয়া উর ল। 

ভূপরি। িা হচ্ছল রক িুচ্ছট কিামাচ্ছক খবি রদচ্ছি আসিুম  বকরশশ পাবাি কিা 

আশা রিল না। 

ঠারু। অমচ্ছলি সম্বে এচ্ছসচ্ছি  কবশ কিা। িা হচ্ছল আি কদরি ককন। 

ভূপরি। বধঘমাচ্ছনি উরকল িরু্নাথবাবু িাাঁি কমচ্ছয়ি সচ্ছি রববাহ রদচ্ছয় অমলচ্ছক 

রবচ্ছলি পা াচ্ছি ঠান। 

ঠারু রবরস্মি হইয়া রজজ্ঞাসা করিল, “রবচ্ছলি  ”  

ভূপরি। হাাঁ,রবচ্ছলি। 

ঠারু। অমল রবচ্ছলি যাচ্ছব  কবশ মজা কিা। কবশ হচ্ছয়চ্ছি, ভাচ্ছলাই হচ্ছয়চ্ছি িা 

িুরম িাচ্ছক একবাি বচ্ছল কদচ্ছখা। 

ভূপরি। আরম বলবাি আচ্ছগ িুরম িাচ্ছক একবাি কর্চ্ছক বুর চ্ছয় বলচ্ছল ভাচ্ছলা 

হয় না  

ঠারু। আরম কিা রিন হাজাি বাি বচ্ছলরি। কস আমাি কথা িাচ্ছখ না। আরম 

িাচ্ছক বলচ্ছি পািব না। 

ভূপরি। কিামাি রক মচ্ছন হয়, কস কিচ্ছব না  

ঠারু। আচ্ছিা কিা অচ্ছনকবাি কঠষ্টা কদখা কগচ্ছি, ককাচ্ছনামচ্ছি কিা িারজ হয় রন। 
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ভূপরি। রকন্তু এবািকাি এ প্রস্তাবটা িাি পচ্ছে িাড়া উরঠি হচ্ছব না। আমাি 

অচ্ছনক কদনা হচ্ছয় কগচ্ছি, অমলচ্ছক আরম কিা আি কসিকম কচ্ছি আশ্রয় রদচ্ছি 

পািব না। 

ভূপরি অমলচ্ছক র্ারকয়া পা াইল। অমল আরসচ্ছল িাহাচ্ছক বরলল, 

“বধঘমাচ্ছনি উরকল িরু্নাথবাবুি কমচ্ছয়ি সচ্ছি কিামাি রবচ্ছয়ি প্রস্তাব এচ্ছসচ্ছি। 

িাাঁি ইচ্ছে রববাহ রদচ্ছয় কিামাচ্ছক রবচ্ছলি পার চ্ছয় কদচ্ছবন। কিামাি কী মি।”  

অমল করহল, “কিামাি যরদ অনুমরি থাচ্ছক, আমাি এচ্ছি ককাচ্ছনা অমি 

কনই।”  

অমচ্ছলি কথা শুরনয়া উভচ্ছয় আশ্চযঘ হইয়া কগল। কস কয বরলবামাত্রই িারজ 

হইচ্ছব, এ ককহ মচ্ছন কচ্ছি নাই। 

ঠারু িীেস্বচ্ছি  াো করিয়া করহল, “দাদাি অনুমরি থাকচ্ছলই উরন মি 

কদচ্ছবন। কী আমাি কথাি বাধয কিাচ্ছটা ভাই। দাদাি ’পচ্ছি ভরক্ত এিরদন 

ককাথায় রিল,  াকুিচ্ছপা  ”  

অমল উত্তি না রদয়া একটুখারন হারসবাি কঠষ্টা করিল।  

অমচ্ছলি রনরুত্তচ্ছি ঠারু কযন িাহাচ্ছক কঠিাইয়া িুরলবাি জনয রিগুণিি 

 াাঁচ্ছজি সচ্ছি বরলল, “িাি কঠচ্ছয় বচ্ছলা-না ককন, রনচ্ছজি ইচ্ছে কগচ্ছি। এিরদন 

ভান কচ্ছি থাকবাি কী দিকাি রিল কয রবচ্ছয় কিচ্ছি ঠাও না  কপচ্ছট রখচ্ছদ 

মুচ্ছখ লাজ! ”  

ভূপরি উপহাস করিয়া করহল, “অমল কিামাি খারিচ্ছিই এিরদন রখচ্ছদ কঠচ্ছপ 

কিচ্ছখরিল, পাচ্ছি ভাচ্ছজি কথা শুচ্ছন কিামাি রহংসা হয়।”  

ঠারু এই কথায় লাল হইয়া উর য়া ককালাহল করিয়া বরলচ্ছি লারগল, “রহংচ্ছস! 

িা ববরক! কখখ চ্ছনা আমাি রহংচ্ছস হয় না। ওিকম কচ্ছি বলা কিামাি ভারি 

অনযায়।”  

ভূপরি। ঐ কদচ্ছখা। রনচ্ছজি স্ত্রীচ্ছক  াোও কিচ্ছি পািব না।  

ঠারু। না, ওিকম  াো আমাি ভাচ্ছলা লাচ্ছগ না। 
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ভূপরি। আো, গুরুিি অপিাধ কচ্ছিরি। মাপ কচ্ছিা। যা কহাক, রবচ্ছয়ি 

প্রস্তাবটা িা হচ্ছল রস্থি  

অমল করহল, “হাাঁ।”  

ঠারু। কমচ্ছয়রট ভাচ্ছলা রক মন্দ িাও বুর  একবাি কদখচ্ছি যাবািও িি সইল 

না। কিামাি কয এমন দশা হচ্ছয় এচ্ছসচ্ছি িা কিা একটু আভাচ্ছসও প্রকাশ কি 

রন। 

ভূপরি। অমল, কমচ্ছয় কদখচ্ছি ঠাও কিা িাি বচ্ছন্দাবস্ত করি। খবি রনচ্ছয়রি 

কমচ্ছয়রট সুন্দিী। 

অমল। না, কদখবাি দিকাি কদরখ কন। 

ঠারু। ওি কথা কশান ককন। কস রক হয়। কচ্ছন না কদচ্ছখ রবচ্ছয় হচ্ছব  ও না 

কদখচ্ছি ঠায় আমিা কিা কদচ্ছখ কনব। 

অমল। না দাদা, ঐ রনচ্ছয় রমচ্ছথয কদরি কিবাি দিকাি কদরখ কন। 

ঠারু। কাজ কনই বাপু–– কদরি হচ্ছল বুক কফচ্ছট যাচ্ছব। িুরম কটাপি মাথায় রদচ্ছয় 

এখনই কবরিচ্ছয় পচ্ছড়া। কী জারন, কিামাি সাি িাজাি ধন মারনকরটচ্ছক যরদ 

আি ককউ ককচ্ছড় রনচ্ছয় যায়। 

অমলচ্ছক ঠারু ককাচ্ছনা  াোচ্ছিই রকিুমাত্র রবঠরলি করিচ্ছি পারিল না। 

ঠারু। রবচ্ছলি পালাবাি জচ্ছনয কিামাি মনটা বুর  কদ ড়চ্ছে  ককন, এখাচ্ছন 

আমিা কিামাচ্ছক মািরিলুম না ধিরিলুম। হযাট ককাট পচ্ছি সাচ্ছহব না সাজচ্ছল 

এখানকাি কিচ্ছলচ্ছদি মন ওচ্ছ  না।  াকুিচ্ছপা, রবচ্ছলি কথচ্ছক রফচ্ছি এচ্ছস 

আমাচ্ছদি মচ্ছিা কালা আদরমচ্ছদি রঠনচ্ছি পািচ্ছব কিা  

অমল করহল, “িা হচ্ছল আি রবচ্ছলি যাওয়া কী কিচ্ছি।”  

ভূপরি হারসয়া করহল, “কাচ্ছলা রূপ কভালবাি জচ্ছনযই কিা সাি সমুর 

কপচ্ছিাচ্ছনা। িা, ভয় কী ঠারু, আমিা িইলুম, কাচ্ছলাি ভচ্ছক্তি অভাব হচ্ছব 

না।”  

ভূপরি খুরশ হইয়া িখনই বধঘমাচ্ছন রঠর  রলরখয়া পা াইল। রববাচ্ছহি রদন রস্থি 

হইয়া কগল। 
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িাদশ পরিচ্ছেদ 

ইরিমচ্ছধয কাগজখানা িুরলয়া রদচ্ছি হইল। ভূপরি খিঠ আি কজাগাইয়া 

উর চ্ছি পারিল না। কলাকসাধািণ-নামক একটা রবপুল রনমঘম পদাচ্ছথঘি কয 

সাধনায় ভূপরি দীর্ঘকাল রদনিারত্র একান্ত মচ্ছন রনযুক্ত রিল কসটা এক মুহূচ্ছিঘ 

রবসজঘন রদচ্ছি হইল। ভূপরিি জীবচ্ছন সমস্ত কঠষ্টা কয অভযস্ত পচ্ছথ গি বাচ্ছিা 

বৎসি অরবচ্ছেচ্ছদ ঠরলয়া আরসচ্ছিচ্ছি কসটা হ াৎ এক জায়গায় কযন জচ্ছলি 

মা খাচ্ছন আরসয়া পরড়ল। ইহাি জনয ভূপরি রকিুমাত্র প্রস্তুি রিল না। 

অকস্মাৎ-বাধাপ্রাি িাহাি এিরদনকাি সমস্ত উদযমচ্ছক কস ককাথায় রফিাইয়া 

লইয়া যাইচ্ছব। িাহািা কযন উপবাসী অনাথ রশশু-সন্তানচ্ছদি মচ্ছিা ভূপরিি 

মুচ্ছখি রদচ্ছক ঠারহল, ভূপরি িাহারদগচ্ছক আপন অন্তঃপুচ্ছি করুণাময়ী 

শুশ্রূোপিায়ণা নািীি কাচ্ছি আরনয়া দাাঁড় কিাইল। 

নািী িখন কী ভারবচ্ছিরিল। কস মচ্ছন মচ্ছন বরলচ্ছিরিল, ‘এ কী আশ্চযঘ, 

অমচ্ছলি রববাহ হইচ্ছব কস কিা খুব ভাচ্ছলাই। রকন্তু এিকাল পচ্ছি আমাচ্ছদি 

িারড়য়া পচ্ছিি র্চ্ছি রববাহ করিয়া রবলাি ঠরলয়া যাইচ্ছব, ইহাচ্ছি িাহাি মচ্ছন 

একবািও একটুখারনি জনয রিধাও জরন্মল না  এিরদন ধরিয়া িাহাচ্ছক কয 

আমিা এি যে করিয়া িারখলাম, আি কযমরন রবদায় লইবাি একটুখারন 

ফাাঁক পাইল অমরন ককামি বাাঁরধয়া প্রস্তুি হইল, কযন এিরদন সুচ্ছযাচ্ছগি 

অচ্ছপো করিচ্ছিরিল। অথঠ মুচ্ছখ কিই রমষ্ট, কিই ভাচ্ছলাবাসা। মানুেচ্ছক 

রঠরনবাি কজা নাই। কক জারনি, কয কলাক এি রলরখচ্ছি পাচ্ছি িাহাি হৃদয় 

রকিুমাত্র নাই।’  

রনচ্ছজি হৃদয়প্রাঠুচ্ছযঘি সরহি িুলনা করিয়া ঠারু অমচ্ছলি শূনয হৃদয়চ্ছক 

অিযন্ত অবজ্ঞা করিচ্ছি অচ্ছনক কঠষ্টা করিল রকন্তু পারিল না। রভিচ্ছি রভিচ্ছি 

রনয়ি একটা কবদনাি উদ চ্ছবগ িি শূচ্ছলি মচ্ছিা িাহাি অরভমানচ্ছক ক রলয়া 

ক রলয়া িুরলচ্ছি লারগল–– ‘অমল আজ বাচ্ছদ কাল ঠরলয়া যাইচ্ছব,  িবু এ 

কয়রদন িাহাি কদখা নাই। আমাচ্ছদি মচ্ছধয কয পি্পরি একটা মনান্তি 
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হইয়াচ্ছি কসটা রমটাইয়া লইবাি আি অবসিও হইল না।’ ঠারু প্ররিেচ্ছণ মচ্ছন 

কচ্ছি অমল আপরন আরসচ্ছব–– িাহাচ্ছদি এিরদনকাি কখলাধুলা এমন করিয়া 

ভারিচ্ছব না, রকন্তু অমল আি আচ্ছসই না। অবচ্ছশচ্ছে যখন যাত্রাি রদন অিযন্ত 

রনকটবিঘী হইয়া আরসল িখন ঠারু রনচ্ছজই অমলচ্ছক র্ারকয়া পা াইল। 

অমল বরলল, “আি একটু পচ্ছি যারে।” ঠারু িাহাচ্ছদি কসই বািান্দাি 

কঠ রকটাচ্ছি রগয়া বরসল। সকালচ্ছবলা হইচ্ছি র্ন কমর্ করিয়া গুমট হইয়া 

আচ্ছি–– ঠারু িাহাি কখালা ঠুল এচ্ছলা করিয়া মাথায় জড়াইয়া একটা 

হািপাখা লইয়া ক্লান্ত কদচ্ছহ অল্প অল্প বািাস করিচ্ছি লারগল। 

অিযন্ত কদরি হইল। ক্রচ্ছম িাহাি হািপাখা আি ঠরলল না। িাগ দুঃখ অনধযঘ 

িাহাি বুচ্ছকি রভিচ্ছি ফুরটয়া উর ল। মচ্ছন মচ্ছন বরলল–– নাই আরসল অমল, 

িাচ্ছিই বা কী। রকন্তু িবু পদশব্দ মাচ্ছত্রই িাহাি মন িাচ্ছিি রদচ্ছক িুরটয়া 

যাইচ্ছি লারগল। 

দূি রগজঘায় এগাচ্ছিাটা বারজয়া কগল। োনাচ্ছন্ত এখনই ভূপরি খাইচ্ছি আরসচ্ছব। 

এখচ্ছনা আধর্ো সময় আচ্ছি, এখচ্ছনা অমল যরদ আচ্ছস। কযমন করিয়া কহাক, 

িাহাচ্ছদি কয়রদনকাি নীিব  গড়া আজ রমটাইয়া কফরলচ্ছিই হইচ্ছব–– 

অমলচ্ছক এমনভাচ্ছব রবদায় কদওয়া যাইচ্ছি পাচ্ছি না। এই সমবয়রস কদওি-

ভাচ্ছজি মচ্ছধয কয রঠিন্তন মধুি সম্বেটুকু আচ্ছি–– অচ্ছনক ভাব, আরড়, অচ্ছনক 

কেচ্ছহি কদ িাত্ময, অচ্ছনক রবশ্রব্ধ সুখাচ্ছলাঠনায় রবজরড়ি একরট রঠিোয়াময় 

লিারবিান–– অমল কস রক আজ ধুলায় লুটাইয়া রদয়া বহুরদচ্ছনি জনয বহুদূচ্ছি 

ঠরলয়া যাইচ্ছব। একটু পরিিাপ হইচ্ছব না  িাহাি িচ্ছল কী কশে জলও রসঞ্চন 

করিয়া যাইচ্ছব না–– িাহাচ্ছদি অচ্ছনকরদচ্ছনি কদওি-ভাজ সম্বচ্ছেি কশে 

অশ্রুজল! 

আধর্ো প্রায় অিীি হয়। এচ্ছলা কখাাঁপা খুরলয়া খারনকটা ঠুচ্ছলি গুে ঠারু 

দ্রুিচ্ছবচ্ছগ আিুচ্ছল জড়াইচ্ছি এবং খুরলচ্ছি লারগল। অশ্রুসংবিণ কিা আি 

যায় না। ঠাকি আরসয়া করহল, “মা াকরুন, বাবুি জচ্ছনয র্াব কবি কচ্ছি রদচ্ছি 

হচ্ছব।”  
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ঠারু আাঁঠল হইচ্ছি ভাাঁড়াচ্ছিি ঠারব খুরলয়া  ন্ করিয়া ঠাকচ্ছিি পাচ্ছয়ি কাচ্ছি 

কফরলয়া রদল–– কস আশ্চযঘ হইয়া ঠারব লইয়া ঠরলয়া কগল। 

ঠারুি বুচ্ছকি কাি হইচ্ছি কী একটা ক রলয়া কচ্ছণ্ঠি কাচ্ছি উর য়া আরসচ্ছি 

লারগল। 

যথাসমচ্ছয় ভূপরি সহাসযমুচ্ছখ খাইচ্ছি আরসল। ঠারু পাখা হাচ্ছি আহািস্থাচ্ছন 

উপরস্থি হইয়া কদরখল, অমল ভূপরিি সচ্ছি আরসয়াচ্ছি। ঠারু িাহাি মুচ্ছখি 

রদচ্ছক ঠারহল না। 

অমল রজজ্ঞাসা করিল, “কবা ান, আমাচ্ছক র্াকি  ”  

ঠারু করহল, “না, এখন আি দিকাি কনই।”  

অমল। িা হচ্ছল আরম যাই, আমাি আবাি অচ্ছনক কগািাবাি আচ্ছি।  

ঠারু িখন দীিঠচ্ছে একবাি অমচ্ছলি মুচ্ছখি রদচ্ছক ঠারহল; করহল, “যাও।”  

অমল ঠারুি মুচ্ছখি রদচ্ছক একবাি ঠারহয়া ঠরলয়া কগল। 

আহািাচ্ছন্ত ভূপরি রকিুেণ ঠারুি কাচ্ছি বরসয়া থাচ্ছক। আজ কদনাপাওনা-

রহসাবপচ্ছত্রি হািাচ্ছম ভূপরি অিযন্ত বযস্ত–– িাই আজ অন্তঃপুচ্ছি কবরশেণ 

থারকচ্ছি পারিচ্ছব না বরলয়া রকিু েুণ্ন হইয়া করহল, “আজ আি কবরশেণ 

বসচ্ছি পািরি কন–– আজ অচ্ছনক  ঞ্ঝাট।”  

ঠারু বরলল, “িা যাও-না।”  

ভূপরি ভারবল, ঠারু অরভমান করিল। বরলল, “িাই বচ্ছল কয এখনই কযচ্ছি 

হচ্ছব িা নয়; একটু রজরিচ্ছয় কযচ্ছি হচ্ছব।” বরলয়া বরসল। কদরখল ঠারু রবমেঘ 

হইয়া আচ্ছি। ভূপরি অনুিি রঠচ্ছত্ত অচ্ছনকেণ বরসয়া িরহল, রকন্তু 

ককাচ্ছনামচ্ছিই কথা জমাইচ্ছি পারিল না। অচ্ছনকেণ কচ্ছথাপকথচ্ছনি বৃথা কঠষ্টা 

করিয়া ভূপরি করহল, “অমল কিা কাল ঠচ্ছল যাচ্ছে, রকিুরদন কিামাি কবাধ 

হয় খুব একলা কবাধ হচ্ছব।”  

ঠারু িাহাি ককাচ্ছনা উত্তি না রদয়া কযন কী একটা আরনচ্ছি ঠট্ করিয়া অনয 

র্চ্ছি ঠরলয়া কগল। ভূপরি রকয়ৎেণ অচ্ছপো করিয়া বারহচ্ছি প্রস্থান করিল। 
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ঠারু আজ অমচ্ছলি মুচ্ছখি রদচ্ছক ঠারহয়া লে করিয়ারিল অমল এই কয়রদচ্ছনই 

অিযন্ত কিাগা হইয়া কগচ্ছি–– িাহাি মুচ্ছখি িরুণিাি কসই স্ফূরিঘ এচ্ছকবাচ্ছি 

নাই। ইহাচ্ছি ঠারু সুখও পাইল কবদনাও কবাধ করিল। আসন্ন রবচ্ছেদই কয 

অমলচ্ছক রক্লষ্ট করিচ্ছিচ্ছি, ঠারুি িাহাচ্ছি সচ্ছন্দহ িরহল না–– রকন্তু িবু 

অমচ্ছলি এমন বযবহাি ককন। ককন কস দূচ্ছি দূচ্ছি পালাইয়া কবড়াইচ্ছিচ্ছি। 

রবদায়কাচ্ছল ককন কস ইোপূবঘক এমন রবচ্ছিাধরিক্ত করিয়া িুরলচ্ছিচ্ছি। 

রবিানায় শুইয়া ভারবচ্ছি ভারবচ্ছি কস হ াৎ ঠমরকয়া উর য়া বরসল। হ াৎ মন্দাি 

কথা মচ্ছন পরড়ল। যরদ এমন হয়, অমল মন্দাচ্ছক ভাচ্ছলাবাচ্ছস। মন্দা ঠরলয়া 

কগচ্ছি বরলয়াই যরদ অমল এমন করিয়া–– রি! অমচ্ছলি মন রক এমন হইচ্ছব। 

এি েুর  এমন কলুরেি  রববারহি িমণীি প্ররি িাহাি মন যাইচ্ছব  

অসম্ভব। সচ্ছন্দহচ্ছক একান্ত কঠষ্টায় দূি করিয়া রদচ্ছি ঠারহল রকন্তু সচ্ছন্দহ 

িাহাচ্ছক সবচ্ছল দংশন করিয়া িরহল। 

এমরন করিয়া রবদায়কাল আরসল। কমর্ পরি্াি হইল না। অমল আরসয়া 

করম্পিকচ্ছণ্ঠ করহল, “কবা ান, আমাি যাবাি সময় হচ্ছয়চ্ছি। িুরম এখন কথচ্ছক 

দাদাচ্ছক কদচ্ছখা। িাাঁি বচ্ছড়া সংকচ্ছটি অবস্থা–– িুরম িাড়া িাাঁি আি সান্ত্বনাি 

ককাচ্ছনা পথ কনই।”  

অমল ভূপরিি রবেণ্ন ্ান ভাব কদরখয়া সোন িািা িাহাি দুগঘরিি কথা 

জারনচ্ছি পারিয়ারিল। ভূপরি কয রকরূপ রনঃশচ্ছব্দ আপন দুঃখদুদঘশাি সরহি 

একলা লড়াই করিচ্ছিচ্ছি, কাহািও কাচ্ছি সাহাযয বা সান্ত্বনা পায় নাই, অথঠ 

আপন আরশ্রি পারলি আত্মীয়স্বজনরদগচ্ছক এই প্রলয়সংকচ্ছট রবঠরলি হইচ্ছি 

কদয় নাই, ইহা কস রঠন্তা করিয়া ঠুপ করিয়া িরহল। িাি পচ্ছি কস ঠারুি কথা 

ভারবল, রনচ্ছজি কথা ভারবল, কণঘমূল কলারহি হইয়া উর ল, সচ্ছবচ্ছগ বরলল, 

“ঠুচ্ছলায় যাক আোচ্ছঢ়ি ঠাাঁদ আি অমাবসযাি আচ্ছলা। আরম বযারিস্টাাি হচ্ছয় 

এচ্ছস দাদাচ্ছক যরদ সাহাযয কিচ্ছি পারি িচ্ছবই পুরুেমানুে।”  

গি িারত্র সমস্ত িাি জারগয়া ঠারু ভারবয়া িারখয়ারিল অমলচ্ছক রবদায়কাচ্ছল 

কী কথা বরলচ্ছব–– সহাসয অরভমান এবং প্রফুে ঔদাসীচ্ছনযি িািা মারজয়া 
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মারজয়া কসই কথাগুরলচ্ছক কস মচ্ছন মচ্ছন উজ্জ্বল ও শারনি করিয়া িুরলয়ারিল। 

রকন্তু রবদায় কদবাি সময় ঠারুি মুচ্ছখ ককাচ্ছনা কথাই বারহি হইল না। কস 

ককবল বরলল, “রঠর  রলখচ্ছব কিা, অমল  ”  

অমল ভূরমচ্ছি মাথা িারখয়া প্রণাম করিল, ঠারু িুরটয়া শয়নর্চ্ছি রগয়া িাি 

বে করিয়া রদল। 

 

ত্রচ্ছয়াদশ পরিচ্ছেদ 

ভূপরি বধঘমাচ্ছন রগয়া অমচ্ছলি রববাহ-অচ্ছন্ত িাহাচ্ছক রবলাচ্ছি িওনা করিয়া 

র্চ্ছি রফরিয়া আরসল। 

নানা রদক হইচ্ছি র্া খাইয়া রবশ্বাসপিায়ণ ভূপরিি মচ্ছন বরহঃসংসাচ্ছিি প্ররি 

একটা ববিাচ্ছগযি ভাব আরসয়ারিল। সভাসরমরি কমলাচ্ছমশা রকিুই িাহাি 

ভাচ্ছলা লারগি না। মচ্ছন হইল, ‘এই-সব লইয়া আরম এিরদন ককবল 

রনচ্ছজচ্ছকই ফাাঁরক রদলাম–– জীবচ্ছনি সুচ্ছখি রদন বৃথা বরহয়া কগল এবং 

সািভাগ আবজঘনাকুচ্ছি কফরললাম।’  

ভূপরি মচ্ছন মচ্ছন করহল, ‘যাক, কাগজটা কগল, ভাচ্ছলাই হইল। মুরক্তলাভ 

করিলাম।’ সেযাি সময় আাঁধাচ্ছিি সূত্রপাি কদরখচ্ছলই পারখ কযমন করিয়া 

নীচ্ছড় রফরিয়া আচ্ছস, ভূপরি কসইরূপ িাহাি দীর্ঘরদচ্ছনি সঞ্চিণচ্ছেত্র 

পরিিযাগ করিয়া অন্তঃপুচ্ছি ঠারুি কাচ্ছি ঠরলয়া আরসল। মচ্ছন মচ্ছন রস্থি 

করিল, ‘বাস , এখন আি-চ্ছকাথাও নয়; এইখাচ্ছনই আমাি রস্থরি! কয কাগচ্ছজি 

জাহাজটা লইয়া সমস্তরদন কখলা করিিাম কসটা র্ুরবল, এখন র্চ্ছি ঠরল।’  

কবাধ করি ভূপরিি একটা সাধািণ সংিাি রিল, স্ত্রীি উপি অরধকাি 

কাহাচ্ছকও অজঘন করিচ্ছি হয় না, স্ত্রী ধ্রুবিািাি মচ্ছিা রনচ্ছজি আচ্ছলা রনচ্ছজই 

জ্বালাইয়া িাচ্ছখ–– হাওয়ায় কনচ্ছব না, কিচ্ছলি অচ্ছপো িাচ্ছখ না। বারহচ্ছি যখন 

ভািঠুি আিম্ভ হইল িখন অন্তঃপুচ্ছি ককাচ্ছনা রখলাচ্ছন ফাটল ধরিয়াচ্ছি রক না 

িাহা একবাি পিখ করিয়া কদখাি কথাও ভূপরিি মচ্ছন স্থান পায় নাই। 
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ভূপরি সেযাি সময় বধঘমান হইচ্ছি বারড় রফরিয়া আরসল। িাড়ািারড় মুখহাি 

ধুইয়া সকাল সকাল খাইল। অমচ্ছলি রববাহ ও রবলািযাত্রাি আচ্ছদযাপান্ত 

রববিণ শুরনবাি জনয স্বভাবিই ঠারু একান্ত উৎসুক হইয়া আচ্ছি রস্থি করিয়া 

ভূপরি আজ রকিুমাত্র রবলম্ব করিল না। ভূপরি কশাবাি র্চ্ছি রবিানায় রগয়া 

শুইয়া গুড়গুরড়ি সুদীর্ঘ নল টারনচ্ছি লারগল। ঠারু এখচ্ছনা অনুপরস্থি, কবাধ 

করি গৃহকাযঘ করিচ্ছিচ্ছি। িামাক পুরড়য়া শ্রান্ত ভূপরিি রু্ম আরসচ্ছি লারগল। 

েচ্ছণ েচ্ছণ রু্চ্ছমি কর্াি ভারিয়া ঠমরকয়া জারগয়া উর য়া কস ভারবচ্ছি লারগল, 

এখচ্ছনা ঠারু আরসচ্ছিচ্ছি না ককন। অবচ্ছশচ্ছে ভূপরি থারকচ্ছি না পা রিয়া 

ঠারুচ্ছক র্ারকয়া পা াইল। ভূপরি রজজ্ঞাসা করিল, “ঠারু, আজ কয এি কদরি 

কিচ্ছল  ”  

ঠারু িাহাি জবাবরদরহ না করিয়া করহল, “হাাঁ, আজ কদরি হইয়া কগল।”  

ঠারুি আগ্রহপূণঘ প্রচ্ছশ্নি জনয ভূপরি অচ্ছপো করিয়া িরহল; ঠারু ককাচ্ছনা প্রশ্ন 

করিল না। ইহাচ্ছি ভূপরি রকিু েুণ্ন হইল। িচ্ছব রক ঠারু অমলচ্ছক ভাচ্ছলাবাচ্ছস 

না। অমল যিরদন উপরস্থি রিল িিরদন ঠারু িাহাচ্ছক লইয়া আচ্ছমাদ-আহ্লাদ 

করিল, আি কযই ঠরলয়া কগল অমরন িাহাি সম্বচ্ছে উদাসীন! এইরূপ রবসদৃশ 

বযবহাচ্ছি ভূপরিি মচ্ছন খটকা লারগল, কস ভারবচ্ছি লারগল–– িচ্ছব রক ঠারুি 

হৃদচ্ছয়ি গভীিিা নাই। ককবল কস আচ্ছমাদ করিচ্ছিই জাচ্ছন, ভাচ্ছলাবারসচ্ছি 

পাচ্ছি না  কমচ্ছয়মানুচ্ছেি পচ্ছে এরূপ রনিাসক্ত ভাব কিা ভাচ্ছলা নয়। 

ঠারু ও অমচ্ছলি সরখচ্ছে ভূপরি আনন্দ কবাধ করিি। এই দুইজচ্ছনি 

কিচ্ছলমানুরে আরড় ও ভাব, কখলা ও ম্ত্রণণা িাহাি কাচ্ছি সুরমষ্ট কক িুকাবহ 

রিল; অমলচ্ছক ঠারু সবঘদা কয যে আদি করিি িাহাচ্ছি ঠারুি সুচ্ছকামল 

হৃদয়ালুিাি পরিঠয় পাইয়া ভূপরি মচ্ছন মচ্ছন খুরশ হইি। আজ আশ্চযঘ হইয়া 

ভারবচ্ছি লারগল, কস সমস্তই রক ভাসা-ভাসা, হৃদচ্ছয়ি মচ্ছধয িাহাি ককাচ্ছনা 

রভরত্ত রিল না  ভূপরি ভারবল, ঠারুি হৃদয় যরদ না থাচ্ছক িচ্ছব ককাথায় ভূপরি 

আশ্রয় পাইচ্ছব। 
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অচ্ছল্প অচ্ছল্প পিীো করিবাি জনয ভূপরি কথা পারড়ল, “ঠারু, িুরম ভাচ্ছলা 

রিচ্ছল কিা  কিামাি শিীি খািাপ কনই  ”  

ঠারু সংচ্ছেচ্ছপ উত্তি করিল, “ভাচ্ছলাই আরি।”  

ভূপরি। অমচ্ছলি কিা রবচ্ছয় ঠুচ্ছক কগল। 

এই বরলয়া ভূপরি ঠুপ করিল; ঠারু িৎকাচ্ছলারঠি একটা ককাচ্ছনা সংগি কথা 

বরলচ্ছি কঠষ্টা করিল, ককাচ্ছনা কথাই বারহি হইল না; কস আড়ষ্ট হইয়া িরহল। 

ভূপরি স্বভাবিই কখচ্ছনা রকিু লেয করিয়া কদচ্ছখ না–– রকন্তু অমচ্ছলি 

রবদায়চ্ছশাক িাহাি রনচ্ছজি মচ্ছন লারগয়া আচ্ছি বরলয়াই ঠারুি ঔদাসীনয 

িাহাচ্ছক আর্াি করিল। িাহাি ইো রিল, সমচ্ছবদনায় বযরথি ঠারুি সচ্ছি 

অমচ্ছলি কথা আচ্ছলাঠনা করিয়া কস হৃদয়ভাি লার্ব করিচ্ছব। 

ভূপরি। কমচ্ছয়রটচ্ছক কদখচ্ছি কবশ।–– ঠারু, রু্চ্ছমাে  

ঠারু করহল, “না।”  

ভূপরি। কবঠািা অমল একলা ঠচ্ছল কগল। যখন িাচ্ছক গারড়চ্ছি উর চ্ছয় রদলুম, 

কস কিচ্ছলমানুচ্ছেি মচ্ছিা কাাঁদচ্ছি লাগল–– কদচ্ছখ এই বুচ্ছড়াবয়চ্ছস আরম আি 

কঠাচ্ছখি জল িাখচ্ছি পািলুম না। গারড়চ্ছি দুজন সাচ্ছহব রিল, পুরুেমানুচ্ছেি 

কান্না কদচ্ছখ িাচ্ছদি ভারি আচ্ছমাদ কবাধ হল। 

রনবঘাণদীপ শয়নর্চ্ছি রবিানাি অেকাচ্ছিি মচ্ছধয ঠারু প্রথচ্ছম পাশ রফরিয়া 

শুইল,িাহাি পি হ াৎ িাড়ািারড় রবিানা িারড়য়া ঠরলয়া কগল। ভূপরি ঠরকি 

হইয়া রজজ্ঞাসা করিল, “ঠারু, অসুখ কচ্ছিচ্ছি ”  

ককাচ্ছনা উত্তি না পাইয়া কসও উর ল। পাচ্ছশ বািান্দা হইচ্ছি ঠাপা কান্নাি শব্দ 

শুরনচ্ছি পাইয়া ত্রস্তপচ্ছদ রগয়া কদরখল, ঠারু মারটচ্ছি পরড়য়া উপুড় হইয়া কান্না 

কিাধ করিবাি কঠষ্টা করিচ্ছিচ্ছি। 

এরূপ দুিন্ত কশাচ্ছকাচ্ছ্বাস কদরখয়া ভূপরি আশ্চযঘ হইয়া কগল। ভারবল, ঠারুচ্ছক 

কী ভুল বুর য়ারিলাম। ঠারুি স্বভাব এিই ঠাপা কয, আমাি কাচ্ছিও হৃদচ্ছয়ি 

ককাচ্ছনা কবদনা প্রকাশ করিচ্ছি ঠাচ্ছহ না। যাহাচ্ছদি প্রকৃরি এইরূপ িাহাচ্ছদি 

ভাচ্ছলাবাসা সুগভীি এবং িাহাচ্ছদি কবদনাও অিযন্ত কবরশ। ঠারুি কপ্রম 
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সাধািণ স্ত্রীচ্ছলাকচ্ছদি নযায় বারহি হইচ্ছি কিমন পরিদৃশযমান নচ্ছহ, ভূপরি 

িাহা মচ্ছন মচ্ছন  াহি করিয়া কদরখল। ভূপরি ঠারুি ভাচ্ছলাবাসাি উচ্ছ্বাস 

কখচ্ছনা কদচ্ছখ নাই; আজ রবচ্ছশে করিয়া বুর ল, িাহাি কািণ অন্তচ্ছিি রদচ্ছকই 

ঠারুি ভাচ্ছলাবাসাি কগাপন প্রসাি। ভূপরি রনচ্ছজও বারহচ্ছি প্রকাশ কিচ্ছি 

অপটু; ঠারুি প্রকৃরিচ্ছিও হৃদয়াচ্ছবচ্ছগি সুগভীি অন্তঃশীলিাি পরিঠয় পাইয়া 

কস একটা িৃরি অনুভব করিল। 

ভূপরি িখন ঠারুি পাচ্ছশ বরসয়া ককাচ্ছনা কথা না বরলয়া ধীচ্ছি ধীচ্ছি িাহাি 

গাচ্ছয় হাি বুলাইয়া রদচ্ছি লারগল। কী করিয়া সান্ত্বনা করিচ্ছি হয় ভূপরিি 

িাহা জানা রিল না–– ইহা কস বুর ল না, কশাকচ্ছক যখন ককহ অেকাচ্ছি কণ্ঠ 

ঠারপয়া হিযা করিচ্ছি ঠাচ্ছহ িখন সােী বরসয়া থারকচ্ছল ভাচ্ছলা লাচ্ছগ না। 

ঠিুদঘশ পরিচ্ছেদ 

ভূপরি যখন িাহাি খবচ্ছিি কাগজ হইচ্ছি অবসি লইল িখন রনচ্ছজি 

ভরবেযচ্ছিি একটা িরব রনচ্ছজি মচ্ছনি মচ্ছধয আাঁরকয়া লইয়ারিল। প্ররিজ্ঞা 

করিয়ারিল, ককাচ্ছনা প্রকাি দুিাশা-দুচ্ছশ্চষ্টায় যাইচ্ছব না, ঠারুচ্ছক লইয়া 

পড়াশুনা ভাচ্ছলাবাসা এবং প্ররিরদচ্ছনি কিাচ্ছটাখাচ্ছটা গাহঘস্থয কিঘবয পালন 

করিয়া ঠরলচ্ছব। মচ্ছন করিয়ারিল, কয-সকল কর্াচ্ছিা সুখ সব কঠচ্ছয় সুলভ অথঠ 

সুন্দি, সবঘদাই নাড়াঠাড়াি কযাগয অথঠ পরবত্র রনমঘল, কসই সহজলভয 

সুখগুরলি িািা িাহাি জীবচ্ছনি গৃহচ্ছকাণরটচ্ছি সেযাপ্রদীপ জ্বালাইয়া রনভৃি 

শারন্তি অবিািণা করিচ্ছব। হারস গল্প পরিহাস, পি্পরচ্ছিি মচ্ছনািঞ্জচ্ছনি জনয 

প্রিযহ কিাচ্ছটাখাচ্ছটা আচ্ছয়াজন, ইহাচ্ছি অরধক কঠষ্টা আবশযক হয় না অথঠ সুখ 

অপযঘাি হইয়া উচ্ছ । 

কাযঘকাচ্ছল কদরখল, সহজ সুখ সহজ নচ্ছহ। যাহা মূলয রদয়া রকরনচ্ছি হয় না 

িাহা যরদ আপরন হাচ্ছিি কাচ্ছি না পাওয়া যায় িচ্ছব আি ককাচ্ছনামচ্ছিই 

ককাথাও খুাঁরজয়া পাইবাি উপায় থাচ্ছক না। 

ভূপরি ককাচ্ছনামচ্ছিই ঠারুি সচ্ছি কবশ করিয়া জমাইয়া লইচ্ছি পারিল না। 

ইহাচ্ছি কস রনচ্ছজচ্ছকই কদাে রদল। ভারবল, ‘বাচ্ছিা বৎসি ককবল খবচ্ছিি 
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কাগজ রলরখয়া, স্ত্রীি সচ্ছি কী করিয়া গল্প করিচ্ছি হয় কস রবদযা এচ্ছকবাচ্ছি 

কখায়াইয়ারি।’ সেযাদীপ জ্বারলচ্ছিই ভূপরি আগ্রচ্ছহি সরহি র্চ্ছি যায়–– কস 

দুই-একটা কথা বচ্ছল, ঠারু দুই-একটা কথা বচ্ছল, িাি পচ্ছি কী বরলচ্ছব ভূপরি 

ককাচ্ছনামচ্ছিই ভারবয়া পায় না। রনচ্ছজি এই অেমিায় স্ত্রীি কাচ্ছি কস লো 

কবাধ করিচ্ছি থাচ্ছক। স্ত্রীচ্ছক লইয়া গল্প কিা কস এিই সহজ মচ্ছন করিয়ারিল 

অথঠ মূচ্ছঢ়ি রনকট ইহা এিই শক্ত! সভাস্থচ্ছল বক্তৃিা কিা ইহাি কঠচ্ছয় সহজ। 

কয সেযাচ্ছবলাচ্ছক ভূপরি হাচ্ছসয কক িুচ্ছক প্রণচ্ছয় আদচ্ছি িমণীয় করিয়া 

িুরলচ্ছব কল্পনা করিয়ারিল, কসই সেযাচ্ছবলা কাটাচ্ছনা িাহাচ্ছদি পচ্ছে 

সমসযাি স্বরূপ হইয়া উর ল। রকিুেণ কঠষ্টাপূণঘ কম চ্ছনি পি ভূপরি মচ্ছন কচ্ছি 

‘উর য়া যাই’— রকন্তু উর য়া কগচ্ছল ঠারু কী মচ্ছন করিচ্ছব এই ভারবয়া উর চ্ছিও 

পাচ্ছি না। বচ্ছল, “ঠারু, িাস কখলচ্ছব  ” ঠারু অনয ককাচ্ছনা গরি না কদরখয়া 

বচ্ছল, আো। বরলয়া অরনোক্রচ্ছম িাস পারড়য়া আচ্ছন, রনিান্ত ভুল করিয়া 

অনায়াচ্ছসই হারিয়া যায়–– কস কখলায় ককাচ্ছনা সুখ থাচ্ছক না। 

ভূপরি অচ্ছনক ভারবয়া একরদন ঠারুচ্ছক রজজ্ঞাসা করিল, “ঠারু, মন্দাচ্ছক 

আরনয়া রনচ্ছল হয় না  িুরম রনিান্ত একলা পচ্ছড়ি।”  

ঠারু মন্দাি নাম শুরনয়াই জ্বরলয়া উর ল। বরলল, “না, মন্দাচ্ছক আমাি 

দিকাি কনই।”  

ভূপরি হারসল। মচ্ছন মচ্ছন খুরশ হইল। সাধ্বীিা কযখাচ্ছন সিীধচ্ছমঘি রকিুমাত্র 

বযরিক্রম কদচ্ছখ কসখাচ্ছন বধযঘ িারখচ্ছি পাচ্ছি না।  

রবচ্ছিচ্ছেি প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া ঠারু ভারবল, মন্দা থারকচ্ছল কস হয়চ্ছিা 

ভূপরিচ্ছক অচ্ছনকটা আচ্ছমাচ্ছদ িারখচ্ছি পারিচ্ছব। ভূপরি িাহাি রনকট হইচ্ছি 

কয মচ্ছনি সুখ ঠায় কস িাহা ককাচ্ছনামচ্ছি রদচ্ছি পারিচ্ছিচ্ছি না, ইহা ঠারু 

অনুভব করিয়া পীড়া কবাধ করিচ্ছিরিল। ভূপরি জগৎসংসাচ্ছিি আি-সমস্ত 

িারড়য়া একমাত্র ঠারুি রনকট হইচ্ছিই িাহাি জীবচ্ছনি সমস্ত আনন্দ আকেঘণ 

করিয়া লইচ্ছি কঠষ্টা করিচ্ছিচ্ছি, এই একাগ্র কঠষ্টা কদরখয়া ও রনচ্ছজি অন্তচ্ছিি 

বদনয উপলরব্ধ করিয়া ঠারু ভীি হইয়া পরড়য়ারিল। এমন করিয়া কিরদন 
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রকরূচ্ছপ ঠরলচ্ছব। ভূপরি আি রকিু অবলম্বন কচ্ছি না ককন। আি-একটা 

খবচ্ছিি কাগজ ঠালায় না ককন। ভূপরিি রঠত্তিঞ্জন করিবাি অভযাস এ পযঘন্ত 

ঠারুচ্ছক কখচ্ছনা করিচ্ছি হয় নাই, ভূপরি িাহাি কাচ্ছি ককাচ্ছনা কসবা দারব কচ্ছি 

নাই, ককাচ্ছনা সুখ প্রাথঘনা কচ্ছি নাই, ঠারুচ্ছক কস সবঘচ্ছিাভাচ্ছব রনচ্ছজি 

প্রচ্ছয়াজনীয় করিয়া কিাচ্ছল নাই; আজ হ াৎ িাহাি জীবচ্ছনি সমস্ত প্রচ্ছয়াজন 

ঠারুি রনকট ঠারহয়া বসাচ্ছি কস ককাথাও রকিু কযন খুাঁরজয়া পাইচ্ছিচ্ছি না। 

ভূপরিি কী ঠাই, কী হইচ্ছল কস িৃি হয়, িাহা ঠারু র কমি জাচ্ছন না এবং 

জারনচ্ছলও িাহা ঠারুি পচ্ছে সহচ্ছজ আয়ত্তগময নচ্ছহ। 

ভূপরি যরদ অচ্ছল্প অচ্ছল্প অগ্রসি হইি িচ্ছব ঠারুি পচ্ছে হয়চ্ছিা এি কর ন 

হইি না। রকন্তু হ াৎ এক িাচ্ছত্র কদউরলয়া হইয়া রিক্ত রভোপাত্র পারিয়া 

বসাচ্ছি কস কযন রবেি হইয়াচ্ছি। 

ঠারু করহল, “আো, মন্দাচ্ছক আরনচ্ছয় নাও, কস থাকচ্ছল কিামাি কদখাশুচ্ছনাি 

অচ্ছনক সুরবচ্ছধ হচ্ছি পািচ্ছব।”  

ভূপরি হারসয়া করহল, “আমাি কদখাশুচ্ছনা! রকিু দিকাি কনই।”  

ভূপরি েুণ্ণ হইয়া ভারবল, ‘ আরম বচ্ছড়া নীিস কলাক, ঠারুচ্ছক রকিুচ্ছিই আরম 

সুখী করিচ্ছি পারিচ্ছিরি না।’  

এই ভারবয়া কস সারহিয লইয়া পরড়ল। বেুিা কখচ্ছনা বারড় আরসচ্ছল রবরস্মি 

হইয়া কদরখি, ভূপরি কটরনসন, বাইিন, বরঙ্কচ্ছমি গল্প এই সমস্ত লইয়া 

আচ্ছি। ভূপরিি এই অকাল-কাবযানুিাগ কদরখয়া বেুবােচ্ছবিা অিযন্ত 

 াোরবদ্রূপ করিচ্ছি লারগল। ভূপরি হারসয়া করহল, “ভাই, বাাঁচ্ছশি ফুলও ধচ্ছি, 

রকন্তু কখন ধচ্ছি িাি র ক কনই।”  

একরদন সেযাচ্ছবলায় কশাবাি র্চ্ছি বচ্ছড়া বারি জ্বালাইয়া ভূপরি প্রথচ্ছম লোয় 

একটু ইিস্তি করিল; পচ্ছি করহল, “একটা রকিু পচ্ছড় কশানাব  ”  

ঠারু করহল, “কশানাও-না।”  

ভূপরি। কী কশানাব। 

ঠারু। কিামাি যা ইচ্ছে। 
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ভূপরি ঠারুি অরধক আগ্রহ না কদরখয়া একটু দরমল। িবু সাহস করিয়া করহল, 

“কটরনসন কথচ্ছক একটা রকিু িজঘমা কচ্ছি কিামাচ্ছক কশানাই।”  

ঠারু করহল, “কশানাও।”  

সমস্তই মারট হইল। সংচ্ছকাঠ ও রনরুৎসাচ্ছহ ভূপরিি পড়া বারধয়া যাইচ্ছি 

লারগল, র কমি বাংলা প্ররিশব্দ কজাগাইল না। ঠারুি শূনযদৃরষ্ট কদরখয়া কবা া 

কগল, কস মন রদচ্ছিচ্ছি না। কসই দীপাচ্ছলারকি কিাচ্ছটা র্িরট, কসই 

সেযাচ্ছবলাকাি রনভৃি অবকাশটুকু কিমন করিয়া ভরিয়া উর ল না। 

ভূপরি আচ্ছিা দুই-একবাি এই ভ্রম করিয়া অবচ্ছশচ্ছে স্ত্রীি সরহি সারহিয-

ঠঠঘাি কঠষ্টা পরিিযাগ করিল। 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 

কযমন গুরুিি আর্াচ্ছি োয়ু অবশ হইয়া যায় এবং প্রথমটা কবদনা কটি 

পাওয়া যায় না, কসইরূপ রবচ্ছেচ্ছদি আিম্ভকাচ্ছল অমচ্ছলি অভাব ঠারু ভাচ্ছলা 

করিয়া কযন উপলরব্ধ করিচ্ছি পাচ্ছি নাই। 

অবচ্ছশচ্ছে যিই রদন যাইচ্ছি লারগল িিই অমচ্ছলি অভাচ্ছব সাংসারিক 

শূনযিাি পরিমাণ ক্রমাগিই কযন বারড়চ্ছি লারগল। এই ভীেণ আরব্াচ্ছি ঠারু 

হিবুরদ্ধ হইয়া কগচ্ছি। রনকুঞ্জবন হইচ্ছি বারহি হইয়া কস হ াৎ এ ককান্ 

মরুভূরমি মচ্ছধয আরসয়া পরড়য়াচ্ছি–– রদচ্ছনি পি রদন যাইচ্ছিচ্ছি, মরুপ্রান্তি 

ক্রমাগিই বারড়য়া ঠরলয়াচ্ছি। এ মরুভূরমি কথা কস রকিুই জারনি না। 

রু্ম কথচ্ছক উর য়াই হ াৎ বুচ্ছকি মচ্ছধয ধক্ করিয়া উচ্ছ –– মচ্ছন পচ্ছড়, অমল 

নাই। সকাচ্ছল যখন কস বািান্দায় পান সারজচ্ছি বচ্ছস, েচ্ছণ েচ্ছণ ককবলই 

মচ্ছন হয়, অমল পশ্চাৎ হইচ্ছি আরসচ্ছব না। এক-একসময় অনযমনি হইয়া 

কবরশ পান সারজয়া কফচ্ছল, সহসা মচ্ছন পচ্ছড়, কবরশ পান খাইবাি কলাক নাই। 

যখনই ভাাঁড়াির্চ্ছি পদাপঘণ কচ্ছি মচ্ছন উদয় হয়, অমচ্ছলি জনয জলখাবাি 

রদচ্ছি হইচ্ছব না। মচ্ছনি অনধযঘ অন্তঃপুচ্ছিি সীমাচ্ছন্ত আরসয়া িাহাচ্ছক স্মিণ 

কিাইয়া কদয়, অমল কচ্ছলজ হইচ্ছি আরসচ্ছব না। ককাচ্ছনা একটা নূিন বই, 

নূিন কলখা, নূিন খবি, নূিন কক িুক প্রিযাশা করিবাি নাই; কাহািও জনয 
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ককাচ্ছনা কসলাই করিবাি, ককাচ্ছনা কলখা রলরখবাি, ককাচ্ছনা কশ রখন রজরনস 

রকরনয়া িারখবাি নাই। 

রনচ্ছজি অসহয কষ্ট ও ঠাঞ্চচ্ছলয ঠারু রনচ্ছজ রবরস্মি। মচ্ছনাচ্ছবদনাি অরবশ্রাম 

পীড়চ্ছন িাহাি ভয় হইল। রনচ্ছজ ককবলই প্রশ্ন করিচ্ছি লারগল, ‘ককন। এি 

কষ্ট ককন হইচ্ছিচ্ছি। অমল আমাি এিই কী কয, িাহাি জনয এি দুঃখ কভাগ 

করিব। আমাি কী হইল, এিরদন পচ্ছি আমাি এ কী হইল। দাসী ঠাকি 

িাস্তাি মুচ্ছটমজুিগুলাও রনশ্চন্ত হইয়া রফরিচ্ছিচ্ছি, আমাি এমন হইল ককন। 

ভগবান হরি, আমাচ্ছক এমন রবপচ্ছদ ককন কফরলচ্ছল।’  

ককবলই প্রশ্ন কচ্ছি এবং আশ্চযঘ হয়, রকন্তু দুঃচ্ছখি ককাচ্ছনা উপশম হয় না। 

অমচ্ছলি সমৃরিচ্ছি িাহাি অন্তি-বারহি এমরন পরিবযাি কয, ককাথাও কস 

পালাইবাি স্থান পায় না। 

ভূপরি ককাথায় অমচ্ছলি স্মৃরিি আক্রমণ হইচ্ছি িাহাচ্ছক িো করিচ্ছব, িাহা 

না করিয়া কসই রবচ্ছেদবযরথি কেহশীল মূঢ় ককবলই অমচ্ছলি কথাই মচ্ছন 

কিাইয়া কদয়। 

অবচ্ছশচ্ছে ঠারু এচ্ছকবাচ্ছি হাল িারড়য়া রদল–– রনচ্ছজি সচ্ছি যুদ্ধ কিায় োন্ত 

হইল; হাি মারনয়া রনচ্ছজি অবস্থাচ্ছক অরবচ্ছিাচ্ছধ গ্রহণ করিল। অমচ্ছলি 

স্মৃরিচ্ছক যেপূবঘক হৃদচ্ছয়ি মচ্ছধয প্ররিরষ্ঠি করিয়া লইল।  

ক্রচ্ছম এমরন হইয়া উর ল, একাগ্ররঠচ্ছত্ত অমচ্ছলি ধযান িাহাি কগাপন গচ্ছবঘি 

রবেয় হইল–– কসই স্মৃরিই কযন িাহাি জীবচ্ছনি কশ্রষ্ঠ কগ িব।  

গৃহকাচ্ছযঘি অবকাচ্ছশ একটা সময় কস রনরদঘষ্ট করিয়া লইল। কসই সময় রনজঘচ্ছন 

গৃহিাি রুদ্ধ করিয়া িন্ন িন্ন করিয়া অমচ্ছলি সরহি িাহাি রনজ জীবচ্ছনি 

প্রচ্ছিযক র্টনা রঠন্তা করিি। উপুড় হইয়া বারলচ্ছশি উপি মুখ িারখয়া বাি বাি 

করিয়া বরলি, “অমল, অমল, অমল!” সমুর পাি হইয়া কযন শব্দ আরসি, 

“কবা ান, কী কবা ান।” ঠারু রসক্ত ঠেু মুররি করিয়া বরলি, “অমল, িুরম 

িাগ করিয়া ঠরলয়া কগচ্ছল ককন। আরম কিা ককাচ্ছনা কদাে করি নাই। িুরম যরদ 

ভাচ্ছলামুচ্ছখ রবদায় লইয়া যাইচ্ছি, িাহা হইচ্ছল কবাধ হয় আরম এি দুঃখ 
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পাইিাম না।” অমল সম্মুচ্ছখ থারকচ্ছল কযমন কথা হইি ঠারু র ক কিমরন 

করিয়া কথাগুরল উচািণ করিয়া বরলি, “অমল, কিামাচ্ছক আরম একরদনও 

ভুরল নাই। একরদনও না, একদিও না। আমাি জীবচ্ছনি কশ্রষ্ঠ পদাথঘ সমস্ত 

িুরমই ফুটাইয়াি, আমাি জীবচ্ছনি সািভাগ রদয়া প্ররিরদন কিামাি পূজা 

করিব।”  

এইরূচ্ছপ ঠারু িাহাি সমস্ত র্িকন্না িাহাি সমস্ত কিঘচ্ছবযি অন্তঃস্তচ্ছিি 

িলচ্ছদচ্ছশ সুড়ি খনন করিয়া কসই রনিাচ্ছলাক রনস্তব্ধ অেকাচ্ছিি মচ্ছধয 

অশ্রুমালাসরেি একরট কগাপন কশাচ্ছকি মরন্দি রনমঘাণ করিয়া িারখল। 

কসখাচ্ছন িাহাি স্বামী বা পৃরথবীি আি-কাহািও ককাচ্ছনা অরধকাি িরহল না। 

কসই স্থানটুকু কযমন কগাপনিম, কিমরন গভীিিম, কিমরন রপ্রয়িম। িাহািই 

িাচ্ছি কস সংসাচ্ছিি সমস্ত িদ্মচ্ছবশ পরিিযাগ করিয়া রনচ্ছজি অনাবৃি 

আত্মস্বরূচ্ছপ প্রচ্ছবশ কচ্ছি এবং কসখান হইচ্ছি বারহি হইয়া মুচ্ছখাশখানা আবাি 

মুচ্ছখ রদয়া পৃরথবীি হাসযালাপ ও রক্রয়াকচ্ছমঘি িিভূরমি মচ্ছধয আরসয়া 

উপরস্থি হয়। 

কোড়শ পরিচ্ছেদ 

এইরূচ্ছপ মচ্ছনি সরহি িন্দ্বরববাদ িযাগ করিযা ঠারু িাহাি বৃহৎ রবোচ্ছদি 

মচ্ছধয একপ্রকাি শারন্তলাভ করিল এবং একরনষ্ট হইয়া স্বামীচ্ছক ভরক্ত ও যে 

করিচ্ছি লারগল। ভূপরি যখন রনররি থারকি ঠারু িখন ধীচ্ছি ধীচ্ছি িাহাি 

পাচ্ছয়ি কাচ্ছি মাথা িারখয়া পাচ্ছয়ি ধূলা সীমচ্ছন্ত িুরলয়া লইি। কসবাশুশ্রূোয় 

গৃহকচ্ছমঘ স্বামীি কলশমাত্র ইো কস অসমূ্পণঘ িারখি না। আরশ্রি প্ররিপারলি 

বযরক্তচ্ছদি প্ররি ককাচ্ছনাপ্রকাি অযচ্ছে ভূপরি দুঃরখি হইি জারনয়া, ঠারু 

িাহাচ্ছদি প্ররি আরিচ্ছথয রিলমাত্র ্রুটরট র্রটচ্ছি রদি না। এইরূচ্ছপ সমস্ত 

কাজকমঘ সারিয়া ভূপরিি উরেষ্ট প্রসাদ খাইয়া ঠারুি রদন কশে হইয়া যাইি। 

এই কসবা ও যচ্ছেও ভগ্নশ্রী ভূপরি কযন নবচ্ছয বন রফরিয়া পাইল। স্ত্রীি সরহি 

পূচ্ছবঘ কযন িাহাি নবরববাহ হয় নাই, এিরদন পচ্ছি কযন হইল। সাজসোয় 

হাচ্ছসয পরিহাচ্ছস রবকরশি হইয়া সংসাচ্ছিি সমস্ত দুভঘাবনাচ্ছক ভূপরি মচ্ছনি 
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একপাচ্ছশ ক রলয়া িারখয়া রদল। কিাগ-আিাচ্ছমি পি কযমন েুধা বারড়য়া উচ্ছ , 

শিীচ্ছি কভাগশরক্তি রবকাশচ্ছক সচ্ছঠিনভাচ্ছব অনুভব কিা যায়, ভূপরিি মচ্ছন 

এিকাল পচ্ছি কসইরূপ একটা অপূবঘ এবং প্রবল ভাবাচ্ছবচ্ছশি সঞ্চাি হইল। 

বেুরদগচ্ছক, এমন-রক, ঠারুচ্ছক লুকাইয়া ভূপরি ককবল করবিা পরড়চ্ছি 

লারগল। মচ্ছন মচ্ছন করহল, ‘কাগজখানা রগয়া এবং অচ্ছনক দুঃখ পাইয়া 

এিরদন পচ্ছি আরম আমাি স্ত্রীচ্ছক আরব্াি করিচ্ছি পারিয়ারি।’  

ভূপরি ঠারুচ্ছক বরলল, “ঠারু, িুরম আজকাল কলখা এচ্ছকবাচ্ছিই কিচ্ছড় রদচ্ছয়ি 

ককন।”  

ঠারু বরলল, “ভারি কিা আমাি কলখা।”  

ভূপরি। সরিয কথা বলরি, কিামাি মচ্ছিা অমন বাংলা এখনকাি কলখকচ্ছদি 

মচ্ছধয আরম কিা আি কািও কদরখ রন। ‘রবশ্ববেু’কি যা রলচ্ছখরিল আমািও 

র ক িাই মি। 

ঠারু। আঃ, থাচ্ছমা। 

ভূপরি “এই কদচ্ছখা-না” বরলয়া একখি ‘সচ্ছিারুহ’ বারহি করিয়া ঠারু ও 

অমচ্ছলি ভাোি িুলনা করিচ্ছি আিম্ভ করিল। ঠারু আিক্তমুচ্ছখ ভূপরিি হাি 

হইচ্ছি কাগজ কারড়য়া লইয়া অঞ্চচ্ছলি মচ্ছধয আোদন করিয়া িারখল। 

ভূপরি মচ্ছন মচ্ছন ভারবল, ‘কলখাি সিী একজন না থারকচ্ছল কলখা বারহি হয় 

না; কিাচ্ছসা, আমাচ্ছক কলখাটা অভযাস করিচ্ছি হইচ্ছব, িাহা হইচ্ছল ক্রচ্ছম 

ঠারুিও কলখাি উৎসাহ সঞ্চাি করিচ্ছি পারিব।’  

ভূপরি অিযন্ত কগাপচ্ছন খািা লইয়া কলখা অভযাস করিচ্ছি আিম্ভ করিল। 

অরভধান কদরখয়া পুনঃপুনঃ কারটয়া, বািবাি কারপ করিয়া ভূপরিি কবকাি 

অবস্থাি রদনগুরল কারটচ্ছি লারগল। এি কচ্ছষ্ট এি কঠষ্টায় িাহাচ্ছক রলরখচ্ছি 

হইচ্ছিচ্ছি কয, কসই বহু দুঃচ্ছখি িঠনাগুরলি প্ররি ক্রচ্ছম িাহাি রবশ্বাস ও মমিা 

জরন্মল। 

অবচ্ছশচ্ছে একরদন িাহাি কলখা আি-একজনচ্ছক রদয়া নকল কিাইয়া ভূপরি 

স্ত্রীচ্ছক লইয়া রদল। করহল, “আমাি এক বেু নিুন রলখচ্ছি আিম্ভ কচ্ছিচ্ছি। 
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আরম কিা রকিু বুর  কন, িুরম একবাি পচ্ছড় কদচ্ছখা কদরখ কিামাি ককমন 

লাচ্ছগ।”  

খািাখানা ঠারুি হাচ্ছি রদয়া সাধ্বচ্ছস ভূপরি বারহচ্ছি ঠরলয়া কজল। সিল 

ভূপরিি এই িলনাটুকু ঠারুি বুর চ্ছি বারক িইল না। 

পরড়ল; কলখাি িাাঁদ এবং রবেয় কদরখয়া একটুখারন হারসল। হায়! ঠারু িাহাি 

স্বামীচ্ছক ভরক্ত করিবাি জনয এি আচ্ছয়াজন করিচ্ছিচ্ছি, কস ককন এমন 

কিচ্ছলমানুরে করিয়া পূজাি অর্ঘয িড়াইয়া কফরলচ্ছিচ্ছি। ঠারুি কাচ্ছি বাহবা 

আদায় করিবাি জনয িাহাি এি কঠষ্টা ককন। কস যরদ রকিুই না করিি, ঠারুি 

মচ্ছনাচ্ছযাগ আকেঘচ্ছণি জনয সবঘদাই িাহাি যরদ প্রয়াস না থারকি, িচ্ছব স্বামীি 

পূজা ঠারুি পচ্ছে সহজসাধয হইি। ঠারুি একান্ত ইো, ভূপরি ককাচ্ছনা 

অংচ্ছশই রনচ্ছজচ্ছক ঠারুি অচ্ছপো কিাচ্ছটা না করিয়া কফচ্ছল।  

ঠারু খািাখানা মুরড়য়া বারলচ্ছশ কহলান রদয়া দূচ্ছিি রদচ্ছক ঠারহয়া অচ্ছনকেণ 

ধরিয়া ভারবচ্ছি লারগল। অমলও িাহাচ্ছক নূিন কলখা পরড়বাি জনয আরনয়া 

রদি। 

সেযাচ্ছবলায় উৎসুক ভূপরি শয়নগৃচ্ছহি সম্মুখবিঘী বািান্দায় ফুচ্ছলি টব-

পযঘচ্ছবেচ্ছণ রনযুক্ত হইল, ককাচ্ছনা কথা রজজ্ঞাসা করিচ্ছি সাহস করিল না। 

ঠারু আপরন বরলল, “এ রক কিামাি বেুি প্রথম কলখা।”  

ভূপরি করহল, “হাাঁ”  

ঠারু। এি ঠমৎকাি হচ্ছয়চ্ছি–– প্রথম কলখা বচ্ছল মচ্ছনই হয় না। 

ভূপরি অিযন্ত খুরশ হইয়া ভারবচ্ছি লারগল, কবনারম কলখাটায় রনচ্ছজি নামজারি 

কিা যায় কী উপাচ্ছয়। 

ভূপরিি খািা ভয়ংকি দ্রুিগরিচ্ছি পূণঘ হইয়া উর চ্ছি লারগল। নাম প্রকাশ 

হইচ্ছি রবলম্ব হইল না। 

 

সিদশ পরিচ্ছেদ 
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রবলাি হইচ্ছি রঠর  আরসবাি রদন কচ্ছব, এ খবি ঠারু সবঘদাই িারখি। প্রথচ্ছম 

এচ্ছর্ন হইচ্ছি ভূপরিি নাচ্ছম একখানা রঠর  আরসল, িাহাচ্ছি অমল বউ ানচ্ছক 

প্রণাম রনচ্ছবদন করিয়াচ্ছি; সুচ্ছয়জ হইচ্ছিও ভূপরিি রঠর  আরসল, বউ ান 

িাহাি মচ্ছধযও প্রণাম পাইল। মাল্টা হইচ্ছি রঠর  পাওয়া কগল, িাহাচ্ছিও 

পুনশ্চ-রনচ্ছবদচ্ছন বউ াচ্ছনি প্রণাম আরসল। 

ঠারু অমচ্ছলি একখানা রঠর ও পাইল না। ভূপরিি রঠর গুরল ঠারহয়া লইয়া 

উলরটয়া পালরটয়া বািবাি করিয়া পরড়য়া কদরখল–– প্রণামজ্ঞাপন িাড়া আি 

ককাথাও িাহাি সম্বচ্ছে আভাসমাত্রও নাই। 

ঠারু এই কয়রদন কয একরট শান্ত রবোচ্ছদি ঠন্দ্রািপোয়াি আশ্রয় লইয়ারিল 

অমচ্ছলি এই উচ্ছপোয় িাহা রিন্ন হইয়া কগল। অন্তচ্ছিি মচ্ছধয িাহাি 

হৃৎরপিটা লইয়া আবাি কযন কিাঁড়াচ্ছিাঁরড় আিম্ভ হইল। িাহাি সংসাচ্ছিি 

কিঘবযরস্থরিি মচ্ছধয আবাি ভূরমকচ্ছম্পি আচ্ছন্দালন জারগয়া উর ল। 

এখন ভূপরি এক-একরদন অধঘিাচ্ছত্র উর য়া কদচ্ছখ, ঠারু রবিানায় নাই। খুাঁরজয়া 

খুাঁরজয়া কদচ্ছখ, ঠারু দরেচ্ছণি র্চ্ছিি জানালায় বরসয়া আচ্ছি। িাহাচ্ছক কদরখয়া 

ঠারু িাড়ািারড় উর য়া বচ্ছল, “র্চ্ছি আজ কয গিম, িাই একটু বািাচ্ছস 

এচ্ছসরি।”  

ভূপরি উদ রবগ্ন হইয়া রবিানায় পাখা টানাি বচ্ছন্দাবস্ত করিয়া রদল, এবং ঠারুি 

স্বাস্থযভি আশঙ্কা করিয়া সবঘদাই িাহাি প্ররি দৃরষ্ট িারখল। ঠারু হারসয়া 

বরলি, “আরম কবশ আরি, িুরম ককন রমিারমরি বযস্ত হও।” এই হারসটুকু 

ফুটাইয়া িুরলচ্ছি িাহাি বচ্ছেি সমস্ত শরক্ত প্রচ্ছয়াগ করিচ্ছি হইি। 

অমল রবলাচ্ছি কপ াঁরিল। ঠারু রস্থি করিয়ারিল, পচ্ছথ িাহাচ্ছক স্বি্ত্রণ রঠর  

রলরখবাি যচ্ছথষ্ট সুচ্ছযাগ হয়চ্ছিা রিল না, রবলাচ্ছি কপ াঁরিয়া অমল লম্বা রঠর  

রলরখচ্ছব। রকন্তু কস লম্বা রঠর  আরসল না। 

প্রচ্ছিযক কমল আরসবাি রদচ্ছন ঠারু িাহাি সমস্ত কাজকমঘ কথাবািঘাি মচ্ছধয 

রভিচ্ছি রভিচ্ছি িট্ ফট্ করিচ্ছি থারকি। পাচ্ছি ভূপরি বচ্ছল, ‘কিামাি নাচ্ছম 

রঠর  নাই’ এইজনয সাহস করিয়া ভূপরিচ্ছক প্রশ্ন রজজ্ঞাসা করিচ্ছি পারিি না। 
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এমন অবস্থায় একরদন রঠর  আরসবাি রদচ্ছন ভূপরি মন্দগমচ্ছন আরসয়া 

মৃদুহাচ্ছসয করহল, “একটা রজরনস আচ্ছি, কদখচ্ছব  ”  

ঠারু বযস্তসমস্ত ঠমরকি হইয়া করহল, “কই কদখাও।”  

ভূপরি পরিহাসপূবঘক কদখাইচ্ছি ঠারহল না। 

ঠারু অধীি হইয়া ভূপরিি ঠাদচ্ছিি মধয হইচ্ছি বারিি পদাথঘ কারড়য়া লইবাি 

কঠষ্টা করিল। কস মচ্ছন মচ্ছন ভারবল, ‘সকাল হইচ্ছিই আমাি মন বরলচ্ছিচ্ছি, 

আজ আমাি রঠর  আরসচ্ছবই–– এ কখচ্ছনা বযথঘ হইচ্ছি পাচ্ছি না।’  

ভূপরিি পরিহাস্ৃপরহা ক্রচ্ছমই বারড়য়া উর ল; কস ঠারুচ্ছক এড়াইয়া খাচ্ছটি 

ঠারি রদচ্ছক রফরিচ্ছি লারগল। 

িখন ঠারু একান্ত রবিরক্তি সরহি খাচ্ছটি উপি কঠাখ িল িল করিয়া িুরলল। 

ঠারুি একান্ত আগ্রচ্ছহ ভুপরি খুরশ হইয়া ঠাদচ্ছিি রভিি হইচ্ছি রনচ্ছজি িঠনাি 

খািাখানা বারহি করিয়া িাড়ািারড় ঠারুি ককাচ্ছল রদয়া করহল, “িাগ ককাচ্ছিা 

না। এই নাও।”  

 

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 

অমল যরদও ভূপরিচ্ছক জানাইয়ারিল কয, পড়াশুনাি িাড়ায় কস দীর্ঘকাল পত্র 

রলরখচ্ছি সময় পাইচ্ছব না, িবু দুই-এক কমল িাহাি পত্র না আসাচ্ছি সমস্ত 

সংসাি ঠারুি পচ্ছে কণ্টকশযযা হইয়া উর ল। 

সেযাচ্ছবলায় পাাঁঠ কথাি মচ্ছধয ঠারু অিযন্ত উদাসীনভাচ্ছব শান্তস্বচ্ছি িাহাি 

স্বামীচ্ছক করহল, “আো কদচ্ছখা, রবচ্ছলচ্ছি একটা কটরলগ্রাফ কচ্ছি জানচ্ছল হয় 

না, অমল ককমন আচ্ছি  ”  

ভূপরি করহল, “দুই হিা আচ্ছগ িাি রঠর  পাওয়া কগচ্ছি, কস এখন পড়ায় 

বযস্ত।”  

ঠারু। ওঃ, িচ্ছব কাজ কনই। আরম ভাবরিলুম, রবচ্ছদচ্ছশ আচ্ছি, যরদ 

বযাচ্ছমাসযাচ্ছমা হয় –– বলা কিা যায় না। 
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ভূপরি। নাঃ, কিমন ককাচ্ছনা বযাচ্ছমা হচ্ছল খবি পাওয়া কযি। কটরলগ্রাফ কিাও 

কিা কম খিঠা নয়। 

ঠারু। িাই নারক। আরম কভচ্ছবরিলুম, বচ্ছড়া কজাি এক টাকা রক দু টাকা 

লাগচ্ছব। 

ভূপরি। বল কী, প্রায় একচ্ছশা টাকাি ধাক্কা। 

ঠারু। িা হচ্ছল কিা কথাই কনই! 

রদন দুচ্ছয়ক পচ্ছি ঠারু ভূপরিচ্ছক বরলল, “আমাি কবান এখন ঠুাঁঠচ্ছড়ায় আচ্ছি, 

আজ একবাি িাি খবি রনচ্ছয় আসচ্ছি পাি  ”  

ভূপরি। ককন। ককাচ্ছনা অসুখ কচ্ছিচ্ছি নারক  

ঠারু। না, অসুখ না, জানই কিা িুরম কগচ্ছল িািা কি খুরশ হয়।  

ভূপরি ঠারুি অনুচ্ছিাচ্ছধ গারড় ঠরড়য়া হাবড়া-চ্ছস্টাশন-অরভমুচ্ছখ িুরটল। পচ্ছথ 

একসাি কগারুি গারড় আরসয়া িাহাি গারড় আটক করিল। 

এমন সময় পরিরঠি কটরলগ্রাচ্ছফি হিকিা ভূপরিচ্ছক কদরখয়া িাহাি হাচ্ছি 

একখানা কটরলগ্রাফ লইয়া রদল। রবলাচ্ছিি কটরলগ্রাম কদরখয়া ভূপরি ভারি ভয় 

পাইল। ভারবল, অমচ্ছলি হয়চ্ছিা অসুখ করিয়াচ্ছি। ভচ্ছয় ভচ্ছয় খুরলয়া কদরখল 

কটরলগ্রাচ্ছম কলখা আচ্ছি, ‘আরম ভাচ্ছলা আরি।’  

ইহাি অথঘ কী। পিীো করিয়া কদরখল, ইহা প্রী-চ্ছপর্ কটরলগ্রাচ্ছমি উত্তি। 

হাওড়া যাওয়া হইল না। গারড় রফিাইয়া ভূপরি বারড় আরসয়া স্ত্রীি হাচ্ছি 

কটরলগ্রাম রদল।ভূপরিি হাচ্ছি কটরলগ্রাম কদরখয়া ঠারুি মুখ পাংশুবণঘ হইয়া 

কগল। 

ভূপরি করহল, “আরম এি মাচ্ছন রকিুই বুর চ্ছি পািরি কন।” অনুসোচ্ছন ভূপরি 

মাচ্ছন বুর ল। ঠারু রনচ্ছজি গহনা বেক িারখয়া টাকা ধাি করিয়া কটরলগ্রাফ 

পা াইয়ারিল 

ভূপরি ভারবল, এি করিবাি দিকাি রিল না। আমাচ্ছক একটু অনুচ্ছিাধ করিয়া 

ধরিচ্ছলই কিা আরম কটরলগ্রাফ করিয়া রদিাম, ঠাকিচ্ছক রদয়া কগাপচ্ছন বাজাচ্ছি 

গহনা বেক রদচ্ছি পা াচ্ছনা–– এ কিা ভাচ্ছলা হয় নাই। 
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থারকয়া থারকয়া ভূপরিি মচ্ছন ককবলই এই প্রশ্ন হইচ্ছি লারগল, ঠারু ককন 

এি বাড়াবারড় করিল। একটা অ্পরষ্ট সচ্ছন্দহ অলেযভাচ্ছব িাহাচ্ছক রবদ্ধ 

করিচ্ছি লারগল। কস সচ্ছন্দহটাচ্ছক ভূপরি প্রিযেভাচ্ছব কদরখচ্ছি ঠারহল না, 

ভুরলয়া থারকচ্ছি কঠষ্টা করিল, রকন্তু কবদনা ককাচ্ছনামচ্ছি িারড়ল না। 

 

ঊনরবংশ পরিচ্ছেদ 

অমচ্ছলি শিীি ভাচ্ছলা আচ্ছি, িবু কস রঠর  কলচ্ছখ না! এচ্ছকবাচ্ছি এমন রনদারুণ 

িাড়ািারড় হইল কী করিয়া। একবাি মুচ্ছখামুরখ এই প্রশ্নটাি জবাব লইয়া 

আরসচ্ছি ইো হয়, রকন্তু মচ্ছধয সমুর–– পাি হইবাি ককাচ্ছনা পথ নাই। রনষ্ঠুি 

রবচ্ছেদ, রনরুপায় রবচ্ছেদ, সকল প্রশ্ন সকল প্ররিকাচ্ছিি অিীি রবচ্ছেদ। 

ঠারু আপনাচ্ছক আি খাড়া িারখচ্ছি পাচ্ছি না। কাজকমঘ পরড়য়া থাচ্ছক, সকল 

রবেচ্ছয়ই ভুল হয়, ঠাকিবাকি ঠুরি কচ্ছি; কলাচ্ছক িাহাি দীনভাব লেয করিয়া 

নানাপ্রকাি কানাকারন করিচ্ছি থাচ্ছক, রকিুচ্ছিই িাি কঠিনামাত্র নাই। 

এমরন হইল, হ াৎ ঠারু ঠমরকয়া উর ি, কথা করহচ্ছি করহচ্ছি িাহাচ্ছক 

কাাঁরদবাি জনয উর য়া যাইচ্ছি হইি, অমচ্ছলি নাম শুরনবামাত্র িাহাি মুখ 

রববণঘ হইয়া যাইি। 

অবচ্ছশচ্ছে ভূপরিও সমস্ত কদরখল, এবং যাহা মুহূচ্ছিঘি জনয ভাচ্ছব নাই িাহাও 

ভারবল–– সংসাি এচ্ছকবাচ্ছি িাহাি কাচ্ছি বৃদ্ধ শু্ জীণঘ হইয়া কগল। 

মাচ্ছ  কয-কয়রদন আনচ্ছন্দি উচ্ছন্মচ্ছে ভূপরি অে হইয়ারিল কসই কয়রদচ্ছনি 

স্মৃরি ইহাচ্ছক লো রদচ্ছি লারগল। কয অনরভজ্ঞ বানি জহি কঠচ্ছন না িাহাচ্ছক 

 ুাঁটা পাথি রদয়া রক এমরন করিয়াই  কাইচ্ছি হয়। 

ঠারুি কয- সকল কথায় আদচ্ছি বযবহাচ্ছি ভূপরি ভুরলয়ারিল কসগুচ্ছলা মচ্ছন 

আরসয়া িাহাচ্ছক ‘মূঢ়, মূঢ়, মূঢ়’ বরলয়া কবি মারিচ্ছি লারগল।  

অবচ্ছশচ্ছে িাহাি বহু কচ্ছষ্টি বহু যচ্ছেি িঠনাগুরলি কথা যখন মচ্ছন উদয় হইল 

িখন ভূপরি ধিণীচ্ছক রিধা হইচ্ছি বরলল। অঙ্কুশিারড়চ্ছিি মচ্ছিা ঠারুি কাচ্ছি 

দ্রুিপচ্ছদ রগয়া ভূপরি করহল, “আমাি কসই কলখাগুচ্ছলা ককাথায়। ”  
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ঠারু করহল, “আমাি কাচ্ছিই আচ্ছি।”  

ভূপরি করহল, “কসগুচ্ছলা দাও।”  

ঠারু িখন ভূপরিি জনয রর্চ্ছমি কঠুরি ভারজচ্ছিরিল, করহল, “কিামাি রক 

এখনই ঠাই।”  

ভূপরি করহল, “হাাঁ এখনই ঠাই।”  

ঠারু কড়া নামাইয়া িারখয়া আলমারি হইচ্ছি খািা ও কাগজগুরল বারহি করিয়া 

আরনল। 

ভূপরি অধীিভাচ্ছব িাহাি হাি হইচ্ছি সমস্ত টারনয়া লইয়া খািাপত্র এচ্ছকবাচ্ছি 

উনাচ্ছনি মচ্ছধয কফরলয়া রদল। 

ঠারু বযস্ত হইয়া কসগুচ্ছলা বারহি করিবাি কঠষ্টা করিয়া করহল, “এ কী 

কিচ্ছল।”  

ভূপরি িাহাি হাি ঠারপয়া ধরিয়া গজঘন করিয়া বরলল, “থাক্। ”  

ঠারু রবরস্মি হইয়া দাাঁড়াইয়া িরহল। সমস্ত কলখা রনঃচ্ছশচ্ছে পুরড়য়া ভস্ম হইয়া 

কগল। 

ঠারু বুর ল। দীর্ঘরনশ্বাস কফরলল। কঠুরিভাজা অসমাি িারখয়া ধীচ্ছি ধীচ্ছি 

অনযত্র ঠরলয়া কগল। 

ঠারুি সম্মুচ্ছখ খািা নষ্ট করিবাি সংকল্প ভূপরিি রিল না। রকন্তু র ক সামচ্ছনই 

আগুনটা জ্বরলচ্ছিরিল, কদরখয়া ককমন কযন িাহাি খুন ঠারপয়া উর ল। ভূপরি 

আত্মসংবিণ করিচ্ছি না পারিয়া প্রবরঞ্চি রনচ্ছবঘাচ্ছধি সমস্ত কঠষ্টা 

বঞ্চনাকারিণীি সম্মুচ্ছখই আগুচ্ছন কফরলয়া রদল। 

সমস্ত িাই হইয়া কগচ্ছল, ভূপরিি আকরস্মক উদ্দামিা যখন শান্ত হইয়া আরসল 

িখন ঠারু আপন অপিাচ্ছধি কবা া বহন করিয়া কযরূপ গভীি রবোচ্ছদ নীিব 

নিমুচ্ছখ ঠরলয়া কগল িাহা ভূপরিি মচ্ছন জারগয়া উর ল–– সম্মচু্ছখ ঠারহয়া 

কদরখল, ভূপরি রবচ্ছশে করিয়া ভাচ্ছলাবাচ্ছস বরলয়াই ঠারু স্বহচ্ছস্ত যে করিয়া 

খাবাি বিরি করিচ্ছিরিল। 
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ভূপরি বািান্দাি কিরলচ্ছিি উপি ভি রদয়া দাাঁড়াইল। মচ্ছন মচ্ছন ভারবচ্ছি 

লারগল–– িাহাি জনয ঠারুি এই কয-সকল অশ্রান্ত কঠষ্টা, এই কয-সমস্ত 

প্রাণপণ বঞ্চনা ইহা অচ্ছপো সকরুণ বযাপাি জগৎসংসাচ্ছি আি রক আচ্ছি। 

এই-সমস্ত বঞ্চনা এ কিা িলনাকারিণীি কহয় িলনামাত্র নচ্ছহ; এই 

িলনাগুরলি জনয েিহৃদচ্ছয়ি েিয্ত্রণণা ঠিুগুঘণ বাড়াইয়া অভারগনীচ্ছক প্ররি 

রদন প্ররি মুহূচ্ছিঘ হৃৎরপি হইচ্ছি িক্ত রনচ্ছিেণ করিয়া বারহি করিচ্ছি 

হইয়াচ্ছি। ভূপরি মচ্ছন মচ্ছন করহল, ‘হায় অবলা,হায় দুঃরখনী। দিকাি রিল 

না, আমাি এ-সব রকিুই দিকাি রিল না। এিকাল আরম কিা ভাচ্ছলাবাসা না 

পাইয়াও ‘পাই নাই’ বরলয়া জারনচ্ছিও পারি নাই–– আমাি কিা ককবল প্রুফ 

কদরখয়া, কাগজ রলরখয়াই ঠরলয়া রগয়ারিল; আমাি জনয এি করিবাি ককাচ্ছনা 

দিকাি রিল না।’  

িখন আপনাি জীবনচ্ছক ঠারুি জীবন হইচ্ছি দূচ্ছি সিাইয়া লইয়া–– র্াক্তাি 

কযমন সাংর্ারিক বযারধগ্রস্ত কিাগীচ্ছক কদচ্ছখ, ভূপরি কিমরন করিয়া রনঃসম্পকঘ 

কলাচ্ছকি মচ্ছিা ঠারুচ্ছক দূি হইচ্ছি কদরখল! ঐ একরট েীণশরক্ত নািীি হৃদয় 

কী প্রবল সংসাচ্ছিি িািা ঠারি রদচ্ছক আক্রান্ত হইয়াচ্ছি। এমন কলাক নাই 

যাহাি কাচ্ছি সকল কথা বযক্ত করিচ্ছি পাচ্ছি, এমন কথা নচ্ছহ যাহা বযক্ত কিা 

যায়, এমন স্থান নাই কযখাচ্ছন সমস্ত হৃদয় উদ র্ারটি করিয়া রদয়া কস হাহাকাি 

করিয়া উর চ্ছি পাচ্ছি–– অথঠ এই অপ্রকাশয অপরিহাযঘ অপ্ররিরবচ্ছধয় 

প্রিযহপুঞ্জীভূি দুঃখভাি বহন করিয়া রনিান্ত সহজ কলাচ্ছকি মচ্ছিা, িাহাি 

সুস্থরঠত্ত প্ররিচ্ছবরশনীচ্ছদি মচ্ছিা, িাহাচ্ছক প্ররিরদচ্ছনি গৃহকমঘ সম্পন্ন করিচ্ছি 

হইচ্ছিচ্ছি। 

ভূপরি িাহাি শয়নগৃচ্ছহ রগয়া কদরখল–– জানালাি গিাচ্ছদ ধরিয়া অশ্রুহীন 

অরনচ্ছমেদৃরষ্টচ্ছি ঠারু বারহচ্ছিি রদচ্ছক ঠারহয়া আচ্ছি। ভূপরি আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত 

িাহাি কাচ্ছি আরসয়া দাাঁড়াইল–– রকিু বরলল না, িাহাি মাথাি উপচ্ছি হাি 

িারখল। 

রবংশ পরিচ্ছেদ 
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বেুিা ভূপরিচ্ছক রজজ্ঞাসা করিল, “বযাপািখানা কী। এি বযস্ত ককন।”  

ভূপরি করহল, “খিচ্ছিি কাগজ––”  

বেু। আবাি খিচ্ছিি কাগজ  রভচ্ছটমারট খিচ্ছিি কাগচ্ছজ মুচ্ছড় গিাি জচ্ছল 

কফলচ্ছি হচ্ছব নারক। 

ভূপরি। না, আি রনচ্ছজ কাগজ কিরি কন। 

বেু। িচ্ছব  

ভূপরি। বমশুচ্ছি একটা কাগজ কবি হচ্ছব, আমাচ্ছক িাি সম্পাদক কচ্ছিচ্ছি। 

বেু। বারড়র্ি কিচ্ছড় এচ্ছকবাচ্ছি বমশুচ্ছি যাচ্ছব  ঠারুচ্ছক সচ্ছি রনচ্ছয় যাে  

ভূপরি। না, মামািা এখাচ্ছন এচ্ছস থাকচ্ছবন। 

বেু। সম্পাদরক কনশা কিামাি আি রকিুচ্ছিই িুটল না 

ভূপরি। মানুচ্ছেি যা কহাক একটা রকিু কনশা ঠাই।  

রবদায়কাচ্ছল ঠারু রজজ্ঞাসা করিল, “কচ্ছব আসচ্ছব  ”  

ভূপরি করহল, “কিামাি যরদ একলা কবাধ হয়, আমাচ্ছক রলচ্ছখা, আরম ঠচ্ছল 

আসব।” 

বরলয়া রবদায় লইয়া ভূপরি যখন িাচ্ছিি কাি পযঘন্ত আরসয়া কপ াঁরিল িখন 

হ াৎ ঠারু িুরটয়া আরসয়া িাহাি হাি ঠারপয়া ধরিল, করহল, “আমাচ্ছক সচ্ছি 

রনচ্ছয় যাও। আমাচ্ছক এখাচ্ছন কফচ্ছল কিচ্ছখ কযচ্ছয়া না।”  

ভূপরি থমরকয়া দাাঁড়াইয়া ঠারুি মুচ্ছখি রদচ্ছক ঠারহয়া িরহল। মুরষ্ট রশরথল 

হইয়া ভূপরিি হাি হইচ্ছি ঠারুি হাি খুরলয়া আরসল। ভূপরি ঠারুি রনকট 

হইচ্ছি সরিয়া বািান্দায় আরসল দাাঁড়াইল। 

ভূপরি বুর ল, অমচ্ছলি রবচ্ছেদস্মৃরি কয বারড়চ্ছক কবষ্টন করিয়া জ্বরলচ্ছিচ্ছি 

ঠারু দাবানলগ্রস্ত হরিণীি মচ্ছিা কস বারড় পরিিযাগ করিয়া পালাইচ্ছি ঠায়।–

– ‘রকন্তু, আমাি কথা কস একবাি ভারবয়া কদরখল না  আরম ককাথায় পলাইব। 

কয স্ত্রী হৃদচ্ছয়ি মচ্ছধয রনয়ি অনযচ্ছক ধযান করিচ্ছিচ্ছি, রবচ্ছদচ্ছশ রগয়াও িাহাচ্ছক 

ভুরলচ্ছি সময় পাইব না  রনজঘন বেুহীন প্রবাচ্ছস প্রিযহ িাহাচ্ছক সিদান 

করিচ্ছি হইচ্ছব  সমস্ত রদন পরিশ্রম করিয়া সেযায় যখন র্চ্ছি রফরিব িখন 
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রনস্তব্ধ কশাকপিায়ণা নািীচ্ছক লইয়া কসই সেযা কী ভয়ানক হইয়া উর চ্ছব। 

যাহাি অন্তচ্ছিি মচ্ছধয মৃিভাি িাহাচ্ছক বচ্ছেি কাচ্ছি ধরিয়া িাখা, কস আরম 

কিরদন পারিব। আচ্ছিা কি বৎসি প্রিযহ আমাচ্ছক এমরন করিয়া বাাঁ রঠচ্ছি 

হইচ্ছব! কয আশ্রয় ঠূণঘ হইয়া ভারিয়া কগচ্ছি িাহাি ভািা ইাঁটকা গুলা কফরলয়া 

যাইচ্ছি পারিব না, কাাঁচ্ছধ করিয়া বরহয়া কবড়াইচ্ছি হইচ্ছব ’  

ভূপরি ঠারুচ্ছক আরসয়া করহল, “না, কস আরম পারিব না।”  

মুহূচ্ছিঘি মচ্ছধয সমস্ত িক্ত নারময়া রগয়া ঠারুি মুখ কাগচ্ছজি মচ্ছিা শু্ সাদা 

হইয়া কগল, ঠারু মু া করিয়া খাট ঠারপয়া ধরিল। 

িৎেণাৎ ভূপরি করহল, “ঠচ্ছলা ঠারু, আমাি সচ্ছিই ঠচ্ছলা।”  

ঠারু বরলল, “না থাক্। ”  

 


