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১. কোসতেক মোড়িি এই িকোলড়েলোটোয় 

  

কাচতিক মাসসর এই সকালসেলাটায় ঝলমসল যরাদ আর চমসে হাওয়ায় পাসয়সপুসরর 

িারচদসকই একটা প্রসন্ন  াে। সদানন্দ গান যগসয় চ সে করসত যেচরসয়স।। তার গলায় 

সুর যনই েসট, চকন্তু যিষ্টা আস।। যকপুোেু তাাঁর য ালা োরান্দায় যমাড়া যপসত েসস একটা 

খেসরর কাগজ পড়স।ন, যচদও কাগজখানা সাত চদসনর পুরসনা। আসসল চতচন পড়স।ন 

না, ওই াসে যরাজই চতচন িারচদসক নজর রাসখন। রাধাসগাচেন্দোেু তার োইসরর ঘসর 

জানালার কাস। যটচেসলর ধাসর যিয়ার যপসত েসস আত্মমগ্ন হসয় তার আত্মজীেনী 

চলখস।ন। প্রেসম েইসয়র নাম চদসয়চ।সলন ‘এক েীসরর আত্মকো’। তারপর সসতসরাোর 

নাম েদল কসর ইদানীীং নাম চদসয়স।ন ‘দাসরাগার দীঘিশ্বাস’। এই নামও হয়সতা েদসল 

যাসে। তসে এই েইসয় নানা দুধিষি অচ যান এেীং যরামহষিক লড়াইসয়র কো আস। েসল 

য ানা যায়। েই যেসরাসল েনমালীর যমািার িসপর মসতাই যদখ-না-সদখ চেচকসয় যাসে 

েসল তার ধারণা। আজ সকাসল হারানোেু তার ি মা খুাঁসজ পাসেন না। গতকাল তার 

নচসির চডসে হাচরসয়চ।ল। পরশু হাচরসয়চ।ল তার হাওয়াই িচটর একটা পাচট। তার আসগর 

চদন গাসয়ে হসয়চ।ল তার হাতঘচড়। হারানোেুর নাম যমাসটই হারান নয়। তার নাম 

হারাধন খাড়া। চকন্তু প্রায়ই চজচনস হাচরসয় যফসলন েসল যলাসক তার নাম যরসখস। হারান।  

  

কদমতলায় েসস মদনপাগলা একটা ঝাটার কাচে চদসয় মাচটসত আাঁক কাটসত কাটসত 

েলস।, “দুইসয়-দুইসয় িার হয় যস না হয় েুঝলুম, চতসন দুইসয় পাাঁি হয় এটাও না হয় 

যমসন লওয়া যগল, চকন্তু িারসট চজচলচপর সসে দু’যটা চ ঙাড়া যযাগ করসল যকমন হয় 

যসটাই যোঝা যাসে না।”  

  

তারক তকিালঙ্কার োজার কসর চফরচ।ল, উলসটা চদক যেসক আসচ।ল সেজান্তা জয়লাল। 

জয়লালসক যদসখই তারক মুখ ঘুচরসয় তাড়াতাচড় নেীনমাস্টাসরর োচড়র ফটসকর কাস। 
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চগসয় হাাঁক মারল, “কই যহ মাস্টার, এসসা যতা, আজ চরসলচটচ চট চনসয় একহাত হসয় 

যাক।”  

  

ওচদসক জয়লালও তারকসক যদসখ চেপরীত চদসক হাাঁটা চদসয় যগাপালময়রার যদাকাসন 

ঢুসক পসড় েলসত লাগল, “যদসদা সসন্দ  ততচরর কায়দাটা একচদন যতামাসক চ চখসয় 

যাে যহ যগাপাল।”  

  

আসসল তারক আর জয়লাসলর ইদানীীং ঝগড়ার যজর িলস।। যকউ কারও মুখদ িন কসর 

না। েিাপারটা হসয়চ।ল কী, একচদন মদনপাগলার খুে োই উসেচ।ল, যমসঘর চখিুচড় 

খাসে। একটা যমসট হাাঁচড় চনসয় যমঘ ধরার জনি ইট াটার মাসে ঘাপচট যমসর েসস চ।ল। 

তাই যদসখ জয়লাল অতিন্ত তাচেসলির সসে েসলচ।ল, “হুঃ, যমসঘর চখিুচড়। এর পর 

শুনে আকাস র পাসয়স, জসলর যেগুচন, োতাসসর িচ্চচড় এসেও হসে। পাগল আর কাসক 

েসল!”  

  

জয়লাসলর মন্তেিটা তারসকর যতমন প।ন্দ হল না। যস েরাের মসন-মসন ধারণা কসর 

এসসস। যয, মদনপাগলা সাধারণ পাগল নয়, জ্ঞানী পাগল। তাই যস েলল, “যমসঘর 

চখিুচড় হসে না যকন যহ! যমঘ যেসক েৃচষ্ট হয়, আর েৃচষ্টর জল ধসর তাই চদসয় চখিুচড় 

োঁধসলই হল। মদসনর কোর চ তর একটা যডপে োসক, েুসঝ।! তচলসয় েুঝসত হয়।”  

  

এ কোয় িসট চগসয় জয়লাল েলল, “তা েৃচষ্টর জল যতা পুকুরটুকুসরও পড়স।, যসই জল 

চদসয় চখিুচড় রাাঁধসল যসটাও চক যতামার ওই যমসঘর চখিুচড় নয়?”  

  

তারক দৃঢ়তার সসে েলল, “না, তা নয়! ডাইসরক্ট েৃচষ্টর জসলর মসধি যয ইসলকচিচসচট 

োসক, তা পুকুসর পড়সল নষ্ট হসয় যায়। দিাসখাচন, গ্রীষ্মকাসল েৃচষ্ট না হসল লঙ্কার ঝাল 

কসম যায়। যতই জল চ।সটাও না যকন, চক।ুসতই ঝাল আসস না। চকন্তু যযই দু’ যফাাঁটা 

েৃচষ্টর জল লঙ্কাগাস। পড়ল, অমচন চিড়চেচড়সয় উেল তার ঝাল।”  
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এই চনসয়ই দু’জসনর ঝগড়া তুসে উসে যগল। গত পসনসরা চদন তাসদর োকিালাপ, 

মুখদ িন েন্ধ। 

  

‘ইন্ধনহীন রন্ধন’ নাসম এক আশ্চযি উনুন আচেষ্কার কসর প্রযুচিচেদ হলধর যঘাষ সারা 

গাসয় হলস্থুল যফসল চদসয়চ।সলন। কয়লা, কাে, গিাস ো চেদুিৎ, , এমনকী, যসশর চি 

।াড়াই তাসত রান্না হওয়ার কো। দুুঃসখর চেষয়, য ষ অেচধ যসই িুচিসত অসনক যিষ্টায় 

একোচট জল একটুখাচন গরম হসয়চ।ল মাত্র। হলধসরর আচেষৃ্কত ‘অসটা চমচস্তচর’ নামক 

আশ্চযি যসের যরচডসয়া, চটচ  ো যয-সকানও েস্তু যমরামত করার কো। কাযিত কী একটা 

যগালসযাসগ যসটা আজও িালু করা যায়চন। তাাঁর অসটা ইচস্তচর যে তত আরও সসরস। 

ধুচত, পাঞ্জাচে,  াটি, পিান্ট,  াচড় অচত যসে চেকোক  াজ ও ইচস্তচর কসর চদসত পাসর। 

কী একটা সামানি উপকরসণর অ াসে যসটাও এখনও সিল হয়চন। তসে এসে ।াড়াও 

হলধর চেস্তর চজচনস আচেষ্কার কসর োসকন, চকন্তু যসগুসলার উপযযাচগতা কী তা এখনও 

য সে উেসত পাসরনচন। 

  

গত কসয়কচদন একচট আচেষ্কার চনসয় মগ্ন চ।সলন হলধর। কাল সারারাত যজসগ আজ 

য াসরই তাাঁর কাজ য ষ হসয়স।। আনসন্দ ডগমগ করসত-করসত চতচন োইসরর ঘসর ঢুসক 

হীংকার চদসয় েলসলন, “ইউসরকা! ইউসরকা!”  

  

োইসরর ঘসর খসগন তপাদার, চনমাই চেশ্বাস, ব্ৰসজন যোস, গজপচত রায়, নসগন 

সেিাচধকারী প্রমুখ গাাঁসয়র মাো-মাো যলাসকরা েসস গুলতাচন করস।ন। যরাজই কসরন। 

কারণ, হলধসরর োচড়সত যরাজই সকাসল ফুরফুসর চিসড় াজা আর সুগচন্ধ িাসয়র েিেস্থা 

োসক। ইউসরকা’ শুসন যকউ চেস ষ উসেচলত হসলন না। কারণ, তারা এই যঘাষণা প্রায়ই 

শুসন োসকন। গজপচত রায় েলসলন, “তা কী চজচনস আচেষ্কার করসল যহ?”  

  

হলধর অতিন্ত তাচেসলির সসে েলসলন, “যস আপনারা েুঝসেন না।”  
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“আহা, আমাসদর েুঝোর দরকারটাই ো কী? কো হল, তুচম চনসজ েুসঝ উেসত যপসর। 

চকনা।”  

  

হলধর গম্ভীর গলায় েলসলন, “যোঝা যাসে ম াই, দু-িার চদসনর মসধিই যোঝা যাসে। 

তারপর যদখসেন, দুচনয়ার তােড় সাসয়চন্টস্টরা লাট যখসয় এসস এই পাসয়র উপর 

পড়সে।”  

  

খসগন তপাদার  চঙ্কত গলায় েসল উেসলন, “উাঁহ, উাঁহ, ওটা যমাসটই চেক হসে না। অত 

যহাাঁতকা, যপিায় যিহারার সাসহে এসস যতামার পিাকাচটর মসতা পাসয় হমচড় যখসয় পসড় 

কুমসড়া গড়াগচড় যখসল যতামার সুচেসধ কী? দু’খানা যতা যমাসট পা, অত সাসহসের মসধি 

 াগা াচগ হসল যয  াসগর পা গোযাত্রা করসে যহ!”  

  

হলধর যরাষকষাচয়ত যলািসন খসগসনর চদসক খাচনকেণ যিসয় যেসক তাসক  স্ম করার 

একটা যিষ্টা কসর েলসলন, “জাসনা, আচম একসময় ফাস্ট চডচ  সনর ফুটেল যখসলায়াড় 

চ।লাম! যকান সাহসস তুচম েলসল যয, আমার পা পাকাচটর মসতা?”  

  

ব্ৰসজন যোস তাড়াতাচড় মাঝখাসন পসড় েলসলন, “আহা, যযসত দাও  ায়া, যযসত দাও! 

একো যক না জাসন যয, খসগসনর যিাসখ ।াচন পসড়স।। আর এও সোই জাসন যয, তুচম 

একসময় দুদিান্ত ফুটেল যখলসত। চেজ্ঞাসনর পাসয় যসই ফুটেলসক উৎ, সগি কসর। েই যতা 

নয়। একসময় ফুটেল চনসয় তুচম যযমন চ।চনচমচন যখলসত আর অসপাসনন্টসক যধাকা 

চদসয় যোকা োনাসত, আজও যতমনই চেজ্ঞানসক চনসয় চ।চনচমচন যখল। আর পাাঁিজনসক 

যধাকা চদসয় যোকা োচনসয় িসল।।”  

  

কোটা শুসন হলধর প্রেমটায় খুচ  হসয় মাো নাড়চ।সলন, চকন্তু অনি সকসলর খুকখুক 

হাচসর  ব্দ যপসয় গম্ভীর হসয় েলসলন, “ব্ৰসজন, কাল যেসক যতামার িা আর খসগসনর 

চিসড় াজা েন্ধ।”  
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ব্ৰসজন দুুঃচখত হসয় েলসলন, “কচলকাসলর সেসিসয় েড় লেণ কী জাসনা? যলাসক  াল 

কোসকও উলসটা কসর যোসঝ।”  

  

দাচড়-সগাাঁফ এেীং চিন্তায় সমােন্ন হসয় নসগন সেিাচধকারী এতেণ এক পাস  িুপ কসর 

েসস চ।সলন। েলসত কী, চতচনই পাসয়সপুসরর সেসিসয় েচলসয়-কইসয় আর হাচসখুচ  

যলাক। চকন্তু কসয়কচদন হল তার মনটা চেস ষ  াল যনই। কো েন্ধ, কপাসল চিন্তার  াাঁজ, 

যিাসখ অনিমনস্কতা, মাসঝ-মাসঝ দীঘিশ্বাসও পড়স।। “কী হসয়স।,” চজসজ্ঞস করসল একটু 

অোক হসয় েলস।ন, “কই, চক।ু হয়চন যতা!” িাপািাচপ কসরও লা  হসে না। 

  

গাাঁসয়র যকউ েলস।, নসগসনর য।াট নাচত পানু্ট গত পরীোয় ইীংসরচজসত যফল কসরস। 

েসল তাাঁর মনখারাপ। পাড়ার ক্লাসের যসসেটাচর সুেসলর ধারণা, চ সের যখলায় 

যমাহনোগান যহসর যাওয়ায় নসগন য সঙ পসড়স।ন। হারু নস্কসরর আরও যগাপন খের 

হল, োসুসিার নাচক যসচদন রাসত নসগনোেুর োচড়সত হানা চদসয় তন্নতন্ন কসর হাতসড়ও 

োই  টাকা পঞ্চা  পয়সার যেচ  না 

  

যপসয় যরসগ চগসয় যাসেতাই  াষায় চকপসট নসগনোেুসক খুে অপমান কসর যাওয়ায় 

চতচন গুম যমসর চগসয়স।ন। লটাচরর এসজন্ট চেশ্বপচত দুুঃখ কসর েসলস।, “না না, ওসে 

নয়। চতন দুই পাাঁি সাত দুই এক নম্বর চটচকসট পাাঁি লাখ টাকা প্রাইজ যপসয় যকতনপুর 

গাাঁসয়র নেকুমার যিসনর ফাস্টি ক্লাসস যিসপ সপচরোর কাশ্মীর যেড়াসত িসল যগল। আর 

নসগনোেুর চটচকসটর নম্বর হল চতন দুই পাাঁি সাত দুই  ূনি। তাই নসগনোেু  ারী মনমরা 

হসয় পসড়স।ন।”  

  

তার পাস র োচড়র চেসজন সামন্ত অে ি অনি কো েসল যেড়াসে, “কসয়কচদন আসগ 

নাচক এক জটাজুটধারী যপিায় যিহারার সাধু এসস নসগনসক েলল, ‘যতার  াগি খুসল 

যগল যর েিাটা। ।ল্পর ফুসড় যতার পয়সা আসস।। তার আসগ এই সাধুসক একটু য াজন 

করা যতা েিাটা! এই শুসন নসগনোেু যরসগ চগসয় সাধুসক োীংলা, ইীংচরচজ এেীং চহচন্দসতও 

খুে গালাগাচল কসরন, ‘যকসট পসড়া, যগট আউট এেীং  াসগা ইহাসস,’ েসল তাচড়সয় যদন। 
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সাধু তখন যঝালা যেসক একটা পাের যের কসর েলল, ‘তুই কী চজচনস হারাচল তা জাচনস 

না! সারাজীেন েুক িাপসড়, হা-হাঁতা  কসর মরচে। এই দিাখ,’ েসল সাধু পােরটা চত্র ূসল 

যেকাসতই নাচক চত্র ূল যসানা হসয় যায়। তাই যদসখ নসগন মূ।িা যান। মূ।িা  াঙার পর 

যেসকই চতচন নাচক য সঙ পসড়স।ন। চেস্তর খুাঁসজও সাধুর চটচকচটও আর যদখা যায়চন।”  

  

রটনাগুসলা যয সে চমসেি এমন কোও েলা যাসে না। নসগনোেুর যঘাট নাচত পানু্ট গত 

পরীোয় োস্তচেকই ইীংসরচজসত এগাসরা যপসয়স।। এও সচতি যয, চ সের যখলায় 

যমাহনোগান যহসরস।। আর কচদন আসগ যয একটা যিার নসগনোেুর োচড়সত হানা 

চদসয়চ।ল এেীং পরচদন  ূসপনদাসতাগা কী কী িুচর চগসয়স। তার তাচলকা িাওয়ায় 

নসগনোেু খুেই অপ্রচত  মুসখ আমতা আমতা কসরচ।সলন, এও সোই জাসন। নেকুমার 

যয লটাচরসত পাাঁি লাখ চজসতস। এেীং নসগনোেুর  াসগি যয অসল্পর জনি চ সক য।সড়চন, 

এটাও কারও অচেচদত নয়। চদনপাাঁসিক আসগ এক দুপুসর যয যপিায় যিহারার এক সাধু 

নসগসনর োচড়সত হানা চদসয়চ।ল এটাও ঘটনা। তসে চেক কী কারসণ নসগনোেু গুম যমসর 

চগসয়স।ন যসটা এখনও স্পষ্ট যোঝা যাসে না। 

  

িা আর চিসড় াজা এসস চগসয়স।। কাসজই সকসলই েিস্ত হসয় পড়সলন। চেক এই সময় 

হোৎ,  যমশনী য সঙ নসগন সেিাচধকারী অস্ফুট গলায় কী যযন একটা েসল উেসলন। 

চিসড় াজার দরুন কোটা  াল যোঝা যগল না। খসগন তপাদার একটু ঝুাঁসক পসড় েলসলন, 

“কী যযন েলসলন নসগনদা? কােচলওয়ালা না কী যযন!”  

  

চনমাই চেশ্বাস মাো যনসড় েলসলন, “আসর না, না। নসগনদা েলল, সেচরকলা।”  

  

গজপচত একটু তাচেসলির হাচস যহসস েলসলন, “দুর-দুর, নসগনদা স্পষ্ট েসলস।ন 

পালচকওয়ালা।”  

  

ব্ৰসজন যোস েলসলন, “আচম যযন ডাল যম কালা শুনলাম।”  
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হলধর চেরি হসয় েলসলন, “আহা, আপনাসদর সেতাসতই হসড়াহচড়। নসগনদা যতা আর 

যযাো নন, চনসজই েলসেন’খন। একটু সেুর করুন।”  

  

নসগনোেু  ারী চেচস্মত হসয় সকসলর মুসখ যিাখ েুচলসয় েলসলন, “চক।ু েসলচ। নাচক?”  

  

চনমাই চেশ্বাস যজাসরর সসে েলসলন, “আলোত েসলস।ন। দু’ চদসনর যমশনী য সঙ এই 

তত প্রেম কো ফুটল আপনার।”  

  

নসগন চিসড় চিসোসত-চিসোসত েলসলন, “তা হসে হয়সতা। চকন্তু কী েসলচ। যসটা আমারও 

আর মসন যনই।”  

  

খসগন তপাদার িাসয় িুমুক চদসয় েলসলন, “কােচলওলাটাসক আচমও যদসখচ। েসট, তসে 

অসনকটা দূর যেসক। পরশু সকাসলর চদসক যখন যখসতর কাজ তদারক কসর চফরচ।লুম, 

তখন দূর যেসক যযন যদখলুম, যঝালা কাাঁসধ দুলচক িাসল েিাটা েটতলার যমাড় যেসক োাঁ 

চদসক ঘুসর যগল। যে  ময়লা জামাকাপড়, আর যতমন লম্বা-িওড়াও নয়।”  

  

হোৎ,  অস্ফুটস্বসর নসগন সেিাচধকারী যফর কী একটা েসল উেসলন।  

  

চনমাই ঝুাঁসক পসড় েলসলন, “যক এসস চগসয়স।? কার কো েলস।ন, ও নসগনদা?”  

  

নসগনোেু তাড়াতাচড় গরম িাসয় িুমুক চদসয়  ারী অোক হসয় েলসলন, “কই োপু, চক।ু 

যতা েচলচন!”  

  

চনমাই দসম চগসয় েলসলন, “স্পষ্ট শুনলুম যয!”  

  

অনি সোইও প্রায় সমস্বসর েসল উেল, “আমরাও যতা শুসনচ।!”  

  

নসগন উদাস হসয় েলসলন, “ওসর োপু, পাঁিাচ  ে।র েয়স হল, এখন দু-িারসট কো 

মুখ ফসসক যেচরসয় যযসতই পাসর। ও চক।ু নয়।”  
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খসগন তপাদার দীঘিশ্বাস যফসল েলসলন, “নাুঃ, ওই সাধুোোই চক।ু একটা তুকতাক কসর 

চগসয়স। যদখচ।। নইসল নসগনদার মসতা একটা হাচসখুচ  যলাক কী রাতারাচত আঙুর 

যেসক আমচস হসয় যযসত পাসর? ”  

  

হলধর ধমক চদসয় েলসলন, “যতামাসদর মসতা দুেিলচিত্ত আর কুসীংস্কারােন্ন যলাসকসদর 

জনিই আজও েুজরুকরা কসর খাসে, েুঝসল? তুকতাসক যচদ কাজ হত তা হসল আর 

সাসয়সের দরকারই হত না।”  

  

গজপচত েলসলন, “আহা, িসটা যকন  ায়া? তুকতাকটা কোর কো। আমরা যকউ ওসসে 

যমাসটই চেশ্বাস কচর না। সাসয়সেই আমাসদর অিলা  চি। নইসল সকাল যেসক এসস 

যতামার োচড়সত ধরনা চদই যকন?”  

  

হলধর ফুাঁসস উসে েলসলন, “আপচন আর সাধু সাজসেন না। এই যতা মাসখাসনক আসগ 

েগলামুখী কেি আর রিপ্রোল ধারণ করসলন, যগলোর শ্ম ানকালীর যসানার নে 

গচড়সয় চদসয়চ।সলন, গত সপ্তাসহও আপনার োচড়সত সতিনারায়ণ পুসজা হসয়স।।”  

  

গজপচত একগাল যহসস েলসলন, “তা  ায়া, সতিনারায়ণ পুসজা না হয় খারাপ, চকন্তু 

তুচম যয সতিনারায়সণর একচট চসচন্ন যে  যিসটপুসট যখসল?”  

  

“চসচন্ন যখসত অচত িমৎ, কার, তাই যখসয়চ।। সতিনারায়সণর প্রসাদ েসল যতা আর 

খাইচন।”  

  

ব্ৰসজন যোস েসল উেসলন, “আমারও যসই কো। নাচস্তক েসল চক চসচন্ন খাে না? 

গজপচতর োচড়র চসচন্নটা হয়ও  ারী িমৎ, কার।”  

  

হলধর যিাখ রাচঙসয় েলসলন, “আপচন আর েলসেন না যতা! আপচন আোর কসে যেসক 

নাচস্তক হসলন? হচরস ায় েসস কীতিন য াসনন,  চনমচন্দসর চগসয় যরাজ সসন্ধসেলা নসমা 
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যোসকন, প্রচত যেস্পচতোর আপনার োচড়সত লক্ষ্মীপুসজা হয়। নাচস্তক হসত েুসকর পাটা 

িাই ম াই।  ণ্ডাচম কসর নাচস্তক হওয়া যায় না।”  

  

ব্ৰসজন  ারী আহ্লাসদর গলায় েলসলন, “আহা, আচম যতা যসই কোই েলসত িাইচ।। এই 

হচরস ায় ো  চনমচন্দসর যাওয়া ো োচড়সত লক্ষ্মীপুসজা করা, এসে হল  ণ্ডাচম, চ তসর-

চ তসর আচম খুে নাচস্তক।”  

  

চেক এই সময় নসগনোেু একটা দীঘিশ্বাস যফসল েলসলন, “উুঃ, পাঁিাত্তর ে।র পর!”  

  

এ কোটা সকসলই যে  স্পষ্ট শুনসত যপসলন। কোোতিা োচমসয় সোই অোক হসয় 

নসগনোেুর চদসক তাচকসয় আস।ন। চনমাই চেশ্বাস েসল উেসলন, “পাঁিাত্তর ে।র পর কী 

নসগনা?”  

  

নসগন সেিাচধকারী  ারী অপ্রচত  হসয় িারচদসক চমটচমট কসর যিসয় মাো যনসড় েলসলন, 

“না না, ও চক।ু নয়!”  

  

চনমাই চেশ্বাস যিসপ ধরসলন, “চক।ু নয় েলসল যতা শুনে না নসগনদা। পাঁিাত্তর ে।র পর’ 

কোটার মাসন কী?”  

  

নসগন সেিাচধকারী  ারী জড়সড় হসয় িারচদসক টালুমালু কসর তাকাসত-তাকাসত েলসলন, 

“না, এই েলচ।লাম আর কী যয, পাঁিাত্তর ে।র যে  লম্বা সময়। তা নয় চক?”  

  

 “তা যতা েসটই। চকন্তু আপনার তা চনসয় সমসিা হসে যকন?”  

  

 ারী অোক হসয় নসগনোেু েলসলন, “আমার সমসিা! না না, আমার সমসিা কীসসর?”  

  

গাাঁসয় যগাসয়ন্দাচগচরসত খসগন তপাদাসরর একটু খিাচত আস।। যকাোও িুচরটুচর হসল ো 

কারও োচড়সত চক।ু যখায়া যগসল, যগারু, ।াগল হারাসল ো সসন্দহজনক চক।ু ঘটসল 

খসগন তপাদাসরর যখাাঁজ পসড়। েলসত যনই, খসগন তপাদার চক।ু িুচর যজাচ্চুচরর চহসি 
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কসর চদসয়স।ন। অন্তত এক ডজন যগারু এেীং যগাটা পাঁচিস ক ।াগসলর হচদ  কসর 

চদসয়স।ন। এই যতা যসচদন ময়রাচগচন্নর হারাসনা যসানার োলা তাসদরই পুকুর যেসক 

উদ্ধার কসরচ।সলন। পাসয়সপুসরর  ালক যহামস চতচনই। খসগন এোর য।াট যিাসখ 

নসগনোেুর চদসক তাচকসয় েলসলন, “শুধু পাঁিাত্তর ে।র পরই’ েসলনচন, তার আসগ 

‘আপচন এসস চগসয়স।’ কোটাও েিেহার কসরস।ন। তারও আসগ েসলস।ন ‘কােচলওয়ালা 

ো ‘সেচরকলা ো ওই ধরসনর চক।ু। চতনসট কোসক পরপর সাজাসল পাঁড়াসে, 

কােচলওয়ালা এসস চগসয়স। পাঁিাত্তর ে।র পর। চেক চকনা নসগনা?”  

  

নসগন সেিাচধকারী খুেই অপ্রস্তুত হসয় হোৎ,  েিস্তসমস্ত াসে যকাাঁিা ঝাড়সত ঝাড়সত 

েলসলন, “উচে যহ হলধর, ওচদসক আোর যদচর হসয় যাসে।”  

  

সোই হইহই কসর উেসলন। চনমাই চেশ্বাস উসে সদর দরজার চ।টচকচন এাঁসট তাসত চপে 

যেচকসয় দাাঁচড়সয় েলসলন, “উাঁহ, অত সহসজ ।াড়া পাসেন না নসগনদা! েিাপারটা যখালসা 

কসর েলুন। যচদ যকানও চেপদআপদ হসয় োসক, যতা আমরা আচ। কী জনি? সে খুসল 

েলুন, আমরা জান লচড়সয় যদে।”  

  

নসগনোেু খুে অসহায় মুখ কসর যফর েসস পড়সলন। নসগনোেু আমুসদ যলাক হসলও 

 ারী চনরীহ আর  ীতু মানুষ। েসস  ারী জসল-পড়া  াে কসর সকসলর মুসখর চদসক 

িাইসত লাগসলন। তারপর গলাখাকাচর চদসয় েলসলন, “আমার সচতিই েড় চেপদ।”  

  

“আহা, যসটাই যতা সোই শুনসত িাইচ।।”  

  

“চকন্তু েলায় যয োরণ আস।?”  

  

“কার োরণ?”  

  

“তাসক যতামরা চিনসে না। তসে যস েড়  য়ীংকর যলাক।” চনমাই চেশ্বাস েলসলন, “এ 

গাাঁসয় ো আ পাস  যারা আস। তাসদর নাচড়নেত্র আচম জাচন। ষণ্ডা-গুো যনই তা েলচ। 
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না, চকন্তু  সয় মুসখ কুলুপ এাঁসট োকসত হসে এমন মারকুট্টা যতা কাউসক মসন পড়স। 

না।”  

  

“না না, যস এচদককার যলাকই নয় যহ! আজসকর যলাকও নয়। যস পাঁিাত্তর ে।র আসগ 

এসসচ।ল।”  

  

ব্ৰসজন যোস যিাখ কপাসল তুসল েলসলন, “েসলা কী যহ! পাঁিাত্তর ে।র আসগ এসসচ।ল। 

তা হসল যতা যস েুেুসড় েুসড়া মানুষ!”  

  

নসগন সেিাচধকারী মাো যনসড় েলসলন, “না যহ ব্ৰসজন, যস যমাসটই েুসড়া নয়। যে  

তাগড়াই যজায়ান যিহারা।”  

  

চনমাই চেশ্বাস অচেশ্বাসসর হাচস যহসস েলসলন, “যজায়ান যিহারা েলস।ন। পাঁিাত্তর ে।র 

আসগ তার কত েয়স চ।ল?”  

  

“তা ধসরা পঞ্চা -পঞ্চান্ন যতা হসেই।”  

  

“তা হসল চহসসসে দাাঁড়ায়, তার েয়স এখন একস া পাঁচি  যেসক চতচর । যোঁসি োকারই 

কো নয়। আর যচদও-ো োইিাে যোঁসি োসক, তা হসল তার খুনখসন েুসড়া হসয় যাওয়ার 

কো!”  

  

নসগন একটা দীঘিশ্বাস যফসল েলসলন, “যসটাই যতা চিন্তার কো!”  

  

“আপচন যলাকটাসক  য় পাসেন যকন তা েুঝসত পাচর না। পাঁিাত্তর ে।র আসগর যকানও 

যলাক কী কসর এসস আপনাসক  য় যদখাসে?”  

  

“তার আসোর কোই চ।ল। যস োোসক েসল চগসয়চ।ল চেক পাঁিাত্তর ে।র পসর যস এসস 

চজচনসটা যফরত চনসয় যাসে।”  
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“চজচনস! কী চজচনস েলুন যতা?” নসগন সেিাচধকারী একটু িুপ কসর রইসলন। তারপর 

গলাটা একটু যিসপ েলসলন, “তা হসল যতামাসদর সে খুসলই েলসত হয়। তখন আমার 

েয়স ে।র দস ক। তখন আমরা েড্ড গচরে চ।লুম। সামানি জচমজমা যেসক যয আয় 

হত তাসত গ্রাসাোদন িলত না।  াঙা ঘসর োস, আধসপটা খাওয়া ো উসপাস, 

জামাকাপড়, জুসতা, ।াতা সেই অচমল। চেক যসই সময় একচদন দুপুসরর চদসক এক 

যপিায় যিহারার, জটাজুটধারী, রিাম্বর পরা সাধু যগাস।র যলাক এসস হাচজর। অ াসে 

পসড় তখন আমাসদর এমন অেস্থা যয, তদসের উপর েড় যেচ  চন িরতা এসস চগসয়চ।ল। 

সাধু দাওয়ায় েসস োোর সসে চক।ু কোটো কইল, মসন আস।, একঘচট জলও যখল 

ঢকঢক কসর। তারপর যঝালা যেসক একটা চজচনস যের কসর োোর হাসত চদসয় েলল, 

“যতাসক এটা চদসয় যাচে। যচদ চেকমসতা েিেহার করসত পাচরস, তা হসল যোঁসি যাচে। 

যচদ যলা  কচরস, তসে মরচে। আরও একটা কো, চেক পাঁিাত্তর ে।র পর আচম আমার 

চজচনস যফরত চনসত আসে। যচদ চজচনসটা যেহাত হয় ো হাচরসয় যায়, তা হসল চকন্তু 

চনেিীং  কসর চদসয় যাে। যতার য।সলপুসল ো েীং ধরসদর হচ য়ার কসর চদস!“  

  

হলধর েলসলন, “এ যতা চহচন্দ ।চের গসপা!” গজপচত েসল উেসলন, “আসর না না, এ 

হল আলাচদসনর আশ্চযি প্রদীসপর েৃত্তান্ত। না নসগনদা, এ চজচনস িলসে না।”  

  

নসগন পাীংশু মুসখ েলসলন, “এই জনিই েলসত িাইচ।লাম না। জাচন যতামাসদর চেশ্বাস 

হসে না! তা হসল এই পযিন্তই োক!”  

  

ব্ৰসজন েলসলন, “আসর িসটা যকন  ায়া? আমার যতা চদচেি চেশ্বাস হসে। যকউ কো 

কইসলই ওসদর ফুট কাটার স্ব াে।”  

  

চনমাই অোক হসয় েলসলন, “আচম যতা হাাঁ কসর শুনচ।। গাসয় কাটাও চদসে, এই 

যদখুন!”  

  

খসগন েলসলন, “আমারও যতা োপু যমাসটই অচেশ্বাস হসে না।”  
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নসগন যফর একটা েড় শ্বাস যমািন কসর েলসলন, “চেশ্বাস করা না-করা যতামাসদর 

ইসে। যা ঘসটচ।ল তাই েলচ।।”  

  

সোই সমস্বসর সম্মচত জানাসল নসগন েলসলন, “গজপচত োট্টা করসলও কোটা  ুল 

েসলচন। সাধুোো একটা প্রদীপই চদসয়চ।ল োোসক, য।াট্ট, এই আমার মুসোর সমান 

মাসপর একটা যপতল ো ওই ধরসনর ধাতুর প্রদীপ।”  

  

চনমাই সাগ্রসহ েলসলন, “যসানার নয় যতা?”  

  

“তাও হসত পাসর। যািাই কসর যদখা হয়চন। কারও হাসত যদওয়া োরণ চ।ল। শুধু োোই 

ওটা চনসয় ঘর েন্ধ কসর কী সে প্রচেয়া করসতন। আসগই েসল রাচখ, আমরা প্রদীপ যেসক 

যকানও তদতিদাসনা যেচরসয় আসসত যদচখচন, রাতারাচত েড়সলাকও হসয় যাইচন। প্রদীপটা 

োোর হাসত আসার পর চকন্তু ধীসর ধীসর আমাসদর অেস্থার উন্নচত হসত লাগল। খাওয়া-

পরার এত কষ্ট আর চ।ল না। োো পুরসনা  দ্রাসন য।সড় নতুন পাকাোচড় কসর উসে 

এসলন।”  

  

হলধর চেরি হসয় েলসলন, “যোগাস েিাপার। প্রদীসপর সসে আচেিক উন্নচতর সর্ককিটা 

কী? এসে যতা রূপকোর গল্প।”  

  

নসগন চমইসয় চগসয় েলসলন, “ওই জনিই যতা েলসত িাইচন। যতামাসদর িাপািাচপসত 

েলসত হল। এ গসপা চেশ্বাস না কসরা েচত যনই, চকন্তু একো অচত চনজিলা সচতি যয, 

যসই সাধুোো চেক পাঁিাত্তর ে।র পর চফসর এসসস।।”  

  

গজপচত সচেস্মসয় েসল উেসলন, “প্রায় যদড়স া ে।র েয়সস?”  

  

“হিাাঁ। যস কী যিহারা যর োো, যযন োঘ! যিাখ দুখানা চদসয় যযন আসলা চেকসর যেসরাসে। 

দুপুরসেলা এসস েজ্রগম্ভীর স্বসর আমার নাম ধসর ডাকল। যসই সাধু যয সচতিই তার 

চজচনস যফরত চনসত পাঁিাত্তর ে।র পর হাচজর হসে, একো আচম স্বসেও  াচেচন। 
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য সেচ।লাম, গুল যমসর চগসয়স।। চকন্তু যস আমার োোর নাম কসর আসদিাপান্ত ঘটনাটা 

েসল যখন প্রদীপটা যফরত িাইল, তখন অচেশ্বাস কচর কী কসর? আচম ।াড়া যসই ঘটনার 

যতা আর সােী যনই!”  

  

খসগন েলসলন, “তা প্রদীপটা চদসয় চদসলন নাচক তাসক?” নসগন প্রেল একটা দীঘিশ্বাস 

য।সড় েলসলন, “পারলাম কই? প্রদীপ যের করসত চগসয় যদচখ, োকুসরর চসীংহাসসনর 

তলায় তালা যদওয়া যয  ারী কাসের োসে তা চ।ল, যসটা ফাাঁকা। প্রদীসপর চিহ্নমাত্র 

যনই। প্রদীপ পাওয়া যাসে না শুসন সাধুর কী রাগ।  রীরটা যযন দু’যনা হসয় উেল, যিাখ 

চদসয় আগুন চেকসর যেচরসয় আসস।। েলল, ‘সাত চদসনর মসধি যচদ প্রদীপ না চদস, তা 

হসল ঝাসড়েীংস  মারা যাচে।’ এই েসল সাধু িসল যগল। যসই যেসকই আচম েড় য সঙ 

পসড়চ।  াই!”  

  

হলধর উসে পায়িাচর করসত করসত হাত যনসড় েলসলন, “যোগাস যোগাস, অল যোগাস। 

আপচন চনচশ্চন্ত োকুন নসগনদা, োসয়ালচজকিাল চনয়সমই আপনার যসই সাধুোো অসনক 

আসগই যকাঁসস চগসয়স।। এখন যকানও একটা ইর্কস্টার এসস আপনাসক ব্ল্িাকসমল করার 

যিষ্টা করস।। আপচন পুচলস  খের চদন এেীং ক্লাসের য।সলসদর অিালাটি করুন। যেগচতক 

েুঝসলই সাধু পালাোর পে পাসে না।”  

  

এ কোয় নসগন চেস ষ  রসা যপসলন েসল মসন হল না। 

২. লম্বু দোনু যে  েু ওস্তোদ ফুটেল য ড়লোয়োে 

লম্বু দানু যয খুে ওস্তাদ ফুটেল যখসলায়াড় তা নয়। যস লিাকপিাক কসর লম্বা-লম্বা পাসয় 

য।াসট েসট, চকন্তু চিেল করসত চগসয় োরোর আ।াড় খায় আর চহ চহ কসর হাসস। েসল 

 ট করসত চগসয় উলসট পসড়ও যায়। যেজায় লম্বা েসল তার যহড করা েল সে সমসয়ই 

োসরর উপর চদসয় িসল যায়। এসে নানা যগালমাল োকসলও যস চকন্তু কাসজর কাজটা 
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চেকই কসর যদয়। যখনই দল হারসত েসস তখনই চেক লম্বু দানু একটা-দুসটা যগাল চদসয় 

দলসক যজতাসেই কী যজতাসে। আর এই জনিই রায়পাড়ার  ীতলা ক্লাসের যসসেটাচর 

কাম যকাি কালীপদ যঘাষ চেক কসরস।ন, দানুসক হচেেপুর গ্রাসমর ইসলস ন টাইগাসিসদর 

সসে হাড্ডাহাচড্ড মিািটায় যখলাসেন। তসে এই চনসয় একটু চেতকিও যদখা চদসয়স।। 

কারণটা হল, দানু  ীতলা ক্লাসের যমম্বার যতা নয়ই, এমনকী, রায়পাড়ার োচসন্দাও নয়। 

তার যিসয়ও েড় কো, যস পাসয়সপুসরও নোগত। তার োচড় প্রতাপগসড়। োো োচড় 

যেসক তাচড়সয় চদসয়স।ন েসল পাসয়সপুসর এসস জুসটস।। সুতরাীং হচেেপুসরর ইসলস ন 

টাইগাসি যচদ েুঝসত পাসর যয,  ীতলা ক্লাে একজন েচহরাগতসক যখলাসে, তা হসল মিাি 

োচতল হসয় হচেেপুর ওয়াক ও ার যপসয় যযসত পাসর। সুতরাীং দানুসক যখলাসনা উচিত 

হসে চক না যসই চনসয় ক্লাে-কতৃিপে এখনও পাকা চসদ্ধান্ত চনসত পাসরচন। 

  

 ীতলা ক্লাসের ফুটেল কিাসেন প্রাণারাম অে ি দানুসক যখলাসনার পসে। কারণ, দানু 

েলসত যগসল তারই আচেষ্কার, মাস দুই আসগ একচদন সসন্ধসেলা তার পড়ার ঘসরর 

জানালা চদসয় একটা ঝাাঁকড়া িুলওয়ালা ঢিাঙা য।সলসক উাঁচক চদসত যদসখ যস  ারী িমসক 

চগসয়চ।ল। প্রাণারাম যিাঁচিসয় উসেচ।ল, “যক! যক যর তুই?”  

  

য।সলচট েড়-েড় দাাঁত যের কসর যহসস েলল, “চক।ু কাজটাজ কসর চদসত হসে?”  

  

“কাজ! কীসসর কাজ?”  

  

“যয-সকানও কাজ।”  

  

“কাজ করসত িাস যকন?”  

  

“কাজ করসল িাচট্ট যখসত পাওয়া যায়। নইসল যতা যকউ যখসত যদয় না। তাই কাজ 

খুাঁজচ।।”  
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শুসন প্রাণারাসমর একটু দয়া হল। যস িুচপিুচপ রান্নাঘর যেসক কসয়কটা রুচট আর একটু 

গুড় এসন চদল। য।সলচট োরান্দায় েসস খুে যে কসর রুচট যখল। প্রাণারাম েলল, “তুই 

কী কী কাজ করসত পাচরস?”  

  

“যা েলসে সে কসর যদে।”  

  

“আমার চপচসর োচড়সত মস্ত একটা  ীমরুসলর িাক হসয়স।। যকউ  সয় যসটা  াঙসত 

পারস। না। য সঙ চদসত পারচে?”  

  

য।সলটা ঘাড় কাত কসর েলল, “খুে পারে। এ যতা যসাজা কাজ। আচম অসনক  ীমরুসলর 

িাক য সঙচ।।”  

  

“চেক আস।, কাল সকাসল আচসস।” য।সলচট রাচজ হসয় িসল যগল এেীং পরচদন সকাসল 

চেক এসস হাচজর হল। প্রাণারাসমর চপচস সরযূসদেী অনাো চেধো। য।সলপুসল যনই। 

চেরাট োচড়টায় একা োসকন। 

  

সরযূসদেীর যদাতলার োরান্দায়  ীমরুসলর চে াল িাকটা যদখসল  য় হওয়ারই কো। 

প্রায় দু’ হাত লম্বা আর োসমর মসতা যমাটা যমসট রসঙর িাক। সেিদাই  ীমরুলরা  ন ন 

করস। িারচদসক। চকন্তু দানু চেন্দুমাত্র ঘােড়াল না। নারসকসলর য।ােড়া যেসল যধায়া ততচর 

কসর আধঘণ্টার মসধি  ীমরুলসদর িাক।াড়া কসর দা চদসয় িাকটা যকসট পুকুরপাসড় 

চনসয় চগসয় য সঙ যফলল। 

  

চপচস  ারী খুচ  হসয় দু’যটা টাকা চদসত যগসলন, চকন্তু দানু চনল। েলল, “দুপুসর দুসটা 

 াত যদসেন, তা হসলই হসে।”  

  

চপচস েলসলন, “তা যদে োো।”  

  

প্রাণারাম েলল, “ও চপচস, দানু যতা োসপ তাড়াসনা য।সল! ওসক যতামার কাস।ই যরসখ 

দাও না যকন?”  
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চপচস একটু সচন্দহান হসয় েলসলন, “যিারাসিাড় নয় যতা?”  

  

কোটা দূর যেসকও কী কসর যযন শুনসত যপল দানু। একগাল যহসস েলল,  “না চপচস, 

আচম যিারাসিাড় নই। ঘরসদাসর োকসত না যদন যতা নীসির োরান্দাসতই পসড় োকসত 

পাচর।”  

  

তা যসই যেসক দানু সরযূসদেীর োচড়সতই আস।। যদখা যগল, যস খুেই কাসজর য।সল। 

চপচসর িচি -পঞ্চা টা নারসকল গাস।র পুরুষু্ট নারসকাল সে দু’-িারচদসনর মসধি যপসড় 

যফলল যস। তারপর চেরাট পুকুসরর সে কিুচরপানা তুসল যফলল। োগান পচরষ্কার কসর 

মাচট কুচপসয় নতুন গাস।র িারা লাগাল। হাটোজার করা, কাে কাটা, কুসয়ার জল যতালা, 

সে কাসজই যস যে  যপাি! কসয়কচদসনর মসধিই সরযূসদেী তাসক  ারী  ালসেসস 

যফলসলন। এখন তার দানু ।াড়া এক মুহূতি িসল না। একচদন প্রাণারামসক েসলই 

যফলসলন, “েড্ড মায়া পসড় চগসয়স। যর! য।সলচটসক পুচষি যনে চকনা  ােচ।।”  

  

যসচদন  ীতলা ক্লাসের সসে োেুপাড়ার ওল্ড ফাাঁইটাসি ক্লাসের যরেনেচল মিাি। চকন্তু  ীতলা 

ক্লাসের দু’-দু’জন োঘা যেয়াসরর জলেসন্ত হসয়স।। চিচন্তত প্রাণারাম এসস দানুসক েলল, 

“হিাাঁ যর, তুই ফুটেল যখলসত পাচরস?”  

  

দানু ঘাড় কাত কসর একগাল যহসস েলল, “খুে পাচর! একোর িাে চদসয়ই দিাসখা না!”  

  

উপায় চ।ল না েসল যসচদন  ীতলা ক্লাসের দসল দানুসক নামাসনা হল। চকন্তু দানুর যখলা 

যদসখ সোই যহসসই অচস্থর। লম্বা পাসয় তার লগেগ কসর যদশড় আর দড়াম- দড়াম কসর 

আ।াড় খাওয়া যদসখ একোর তাসক েচসসয় যদওয়ার কোও য সেচ।ল প্রাণারাম। মাসের 

িারচদসক জসড়া হওয়া দ িকসদর মসধি হাচসর লহর েইস।। তার মসধি অে ি গাাঁসয়র 

সেসিসয় যোকা যলাক হচরেনু্ধ নফরও চ।সলন। চতচনই শুধু েসলচ।সলন, “এই য।সলচটর 

সসে মারাসদানার খুে চমল।”  
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এ কো শুসন পাস  েসা সুধীরোেু িসট উসে েলসলন, “এর সসে মারাসদানার চমল আর 

োসঘর সসে খরসগাস র চমল একই কো। মারাসদানা যোঁসট, যহাাঁতকা, আর এ হল ঢিাঙা 

আর যরাগা। তা হসল চমলটা যপসল যকাোয়?”  

  

হচরেনু্ধ আমতা-আমতা কসর েলসলন, “তা েসট! তসে একটা যকমন চমলও যযন আস।। 

যপসট আসস।, মুসখ আসস। না।”  

  

যাই যহাক, হাফটাইসমর মসধিই ওল্ড ফাাঁইটাসি  ীতলা ক্লােসক চতন যগাল চদসয় েসল। 

  

হাফটাইসম দানুসক েচসসয় যদওয়ার কো উেসতই কালীপদোেু েলসলন, “যতামরা হয়সতা 

লে কসরাচন, দানু যখলা না জানসলও প্রিুর যদশড়সত পাসর, আর লিাীং যখসয়ও দসম যায় 

না। এ দু’যটা গুসণর জনি ওসক যখলাসনাই উচিত হসে। তা ।াড়া আমাসদর যেয়ারও  টি।”  

  

হাফটাইসমর পর যখলা শুরু হসতই চকন্তু যদখা যগল, মাঝমাে যেসক েল ধসর দানু লম্বা-

লম্বা পাসয় যদশড়সে। োরদুসয়ক লিাীং যখসয় পসড় যগল েসট, চকন্তু যফর উসে যদশসড় চগসয় 

েল ধসর যফলল। তারপর এর-ওর-তার পাসয়র ফাাঁকসফাকর চদসয় কী কসর যযন 

ফাাঁইটাসিসদর যগাসল েলটা ঢুচকসয় চদল। মাসের িারচদসক হইহই উেল। এর পসরর 

যগালটা দানুই চদল প্রায় যসই একই  চেসত। তসে এোর খুে এাঁসকসোঁসক যদশসড় 

কসয়কজনসক পা  কাচটসয় য সষ হাাঁটুর ওাঁসতায় যগাল। এমন আনাচড়র কাস। যগাল যখসয় 

ওল্ড ফাাঁইটাসিরা যখসপ উসে দানুসক প্রায় চঘসর যফলসত লাগল। যস েল ধরসলই িার-

পাাঁিজন এসস তার উপর ঝাাঁচপসয় পড়স।। লিাীং মারা, জামা ো হাত ধসর টানা, কনুই 

চদসয় পাাঁজসর মারা, চক।ুই োচক রাখল না তারা। চকন্তু দানুসক তেু যরাখা যগল না। দ  

চমচনসটর মাোয় যস অসনক দূর যেসক একটা এমন আনতােচড়  চল যমসর েসল যয, 

যসটা কামাসনর যগালার মসতা চগসয় ফাাঁইটাসসির যগাসল যসাঁচধসয় যগল। য াধসোধ। যখলা 

য ষ হওয়ার পাাঁি চমচনট আসগ যখন যগাল করার জনি যগাটা ফাাঁইটাসি দল  ীতলা ক্লাসের 

যপনাচি েসে উসে এসসস।, তখন প্রাণারাম হোৎ,  পাসয় েল যপসয় ফাাঁকা জচমসত র 

োচড়সয় চদল, যচদ যকউ যসটা ধসর যগাল করসত পাসর। পারল দানুই। কারণ, যস এত 
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যজাসর য।াসট যয, যকউই তার সসে গচতসত তাল রাখসত পাসর না। একা েল ধসর ফাাঁকা 

মাসে লম্বা পাসয় এক লহমায় যগাসলর মুসখ যপশাঁস। যগল দানু। ওসদর যগালচকপার িাই  

চদসয় পানুর পা জচড়সয় ধসর যফসল চদল েসট, চকন্তু েলটা চ।টসক যগাসল ঢুসকও যগল। 

  

যসই যেসক দানু  ীতলা ক্লাসের চনয়চমত যখসলায়াড়। যচদও যস পাস চদসত জাসন না, 

চিেল করসত যগসলই পসড় যায়, চনসজর জায়গায় পচজ ন চনসত  ুসল যায়, তেু যরাজই 

নানা চকম্ভুত উপাসয় একটা-দুসটা যগাল চেকই চদসয় যদয়। 

  

একচদন প্রাণারাম দানুসক যডসক েলল, “দিাখ দানু, যতার মসধি চকন্তু প্রচত া আস।। 

চকন্তু অত আনাচড়র মসতা যখচলস যকন? কায়দাকানুন একটু চ খসল হয় না?”  

  

দানু উদাস হসয় েলল, “কাজ কী চ সখ? তুচম যতা যগাল িাও, যসটা হসলই যতা হল!”  

  

“তা েসট! চকন্তু অসপাসনন্ট যেয়াররা যয যতাসক এত লিাীং মাসর, যতার েিো লাসগ না? 

যযচদন মসনাজ যতার হাাঁটুসত েুট িাচলসয়চ।ল, তাসত মালাইিাচক যিশচির হসয় যাওয়ার 

কো!”  

  

দানু একগাল যহসস েলল, “লাগসে না? খুে েিো লাসগ। তসে কী জাসনা, কষ্ট কসর েড় 

হসয়চ। যতা, তাই েিো সহি করসত পাচর। আমার হাড়সগাড় খুে  ি।”  

  

“তাই যদখচ।, চেক আস।, তুই যতার মসতাই যখচলস।”  

  

আন্তুঃসজলা চলসগর গুরুত্বপূণি মিাসি হচেেপুসরর ইসলস ন টাইগাসসির সসে তাসদর গাসয় 

যখলসত চগসয়চ।ল  ীতলা ক্লাে। চগসয় হাচজর হসতই হচেেপুসরর যলাসকরা এসস 

একজসনরই যখাাঁজখের করসত লাগল, “দানু যক? দানু যকাোয়? যকান য।সলচট দানু েলল 

যতা!”  
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যোঝা যাচেল, আজ মিাসি দানুর কপাসল দুুঃখ আস।। কালীপদ যঘাষ আর প্রাণারাম 

চমসল চেক করল, আজ দানুসক মাসে না নাচমসয় চরজাস ি রাখা হসে। যকন না, আজ ওসদর 

লেিই হসে দানুসক যমসর অসকসজা কসর যদওয়া। 

  

চকন্তু যখলা শুরু হওয়ার চক।ুেসণর মসধিই টাইগাররা দুদিান্ত যখসল দু’যটা যগাল চদসয় 

চদল। আরও দু’যটা চদসত পারত, অসল্পর জনি হল না। চেপদ েুসঝ হাফটাইসমর পর 

দানুসক নামাসনা হল। দানু শুধু একোর প্রাণারামসক চজসজ্ঞস করল, “ক’টা যগাল করসত 

হসে েসলা যতা?”  

  

প্রাণারাম যহসস েলল, “য’টা িাইে ত’টা যগাল চদসত পারচে? যা, তা হসল পাাঁি যগাল 

চদস।”  

  

দানু তার স্ব ােচসদ্ধ অষ্টােে মুচনর মসতা লম্বা  রীর এেীং লম্বা-লম্বা পাসয় এমন 

এাঁসকসোঁসক সারা মাে জুসড় দাপাসত লাগল যয, যলাসক হাাঁ। এেীং নামোর পাাঁি চমচনসটর 

মসধিই একখানা ধাাঁই  সট যগাল। চকন্তু যগাল করার পরও টাইগাসিসদর েিাক চেেে 

েুটসুদ্ধ পাসয় দানুর েুসক একটা লাচে জচমসয় চদসত ।াসড়চন। দানু অে ি একটু গড়াগচড় 

চদসয় যফর খাড়া হসয় তার কাাঁকড়ার  চেসত যখলা শুরু কসর চদল। পাাঁি চমচনসটর মাোয় 

হাফলাইসনর কা। যেসক একখানা রামধনু  ট কসর েসল দানু। আর যসটা উপসর উসে 

যগাগাত্তা যখসয় যগালচকপাসরর মাো টপসক যগাসল ঢুকল। যোরীচত যফর যখলা শুরু হসতই 

দানুসক লে কসর যিারাসগাপ্তা মার, লাচে, পাসয়র চডসম মারা, মাোয় কনুই চদসয় েুসক 

যদওয়া, এসে িলসত লাগল েসট, চকন্তু চেস ষ সুচেসধ হল না। েরীং দানুসক িাজি করসত 

চগসয় ওসদর যগাটা দুই যেয়াসরর  ালরকম যিাট হসয় মাে ।াড়সত হল। চরেন-চকক যেসক 

আরও একটা যগাল চদল দানু। যখলার য ষ চদকটায় হিাাঁদাসনা টাইগাসিসদর দম ফুচরসয় 

আসচ।ল। অনায়াসস আরও দু’যটা যগাল চদসয় চদল দানু। দসলর সোই এসস জচড়সয় ধরল 

দানুসক। প্রাণারাম চপে িাপসড় েলল, “ওুঃ, আমার মুখ যরসখচ।স!”  
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চকন্তু রোর আরও োচক চ।ল। চনসজসদর ঘসরর মাসে পাাঁি পাাঁিটা যগাল হজম করা 

হচেেপুসরর মারকুট্টা যলাকসদর পসে খুে  ি েিাপার। যখলার য সষ আপিায়সনর পর 

তারা যখন একটা যখালা িাসক যিসপ চফরস।, তখন রেতলার কাস। যদখা যগল, পে 

জুসড় একটা গাস।র গুাঁচড় পসড় আস।। িাকটা োমসতই দু’পা  যেসক লাচেসসাটা চনসয় 

জনাকুচড়-পাঁচি  য।সল যতসড় এসস দমাদম লাচে আর হচকচস্টক চনসয় যেধড়ক মারসত 

শুরু করল তাসদর। প্রেমটায় হকিচকসয় চগসয় সোই পালাসনার যিষ্টা করচ।ল। চকন্তু 

গুোরা এমন  াসে চঘসর ধসরস। যয, পালাসনা অসম্ভে। মাসরর যিাসট তাসদর প্রাণসীং য়। 

চেক এই সময় লগেসগ, যরাগা, আপাতচনরীহ দানু চকন্তু ফস কসর একজসনর হাত যেসক 

লাচে যকসড় চনসয় একাই এমন পালটা মার চদসত শুরু করল, যা অচেশ্বাসি। লাচে যসও 

কম যখল না। চকন্তু যসসে গ্রাহি না কসর যস এমন লাচেোচজ কসর যাচেল যয, প্রচতপে 

রসণ ে চদসয় পালাসত পে পায় না। 

  

গাাঁসয় চফসর দানু েীসরর সম্মান যপল েসট, চকন্তু তাসত তার চেস ষ যহলসদাল যনই। যযন 

চক।ুই হয়চন এমন  াে যদচখসয় যস সরযূসদেীর োচড়সত চফসর চনসজর কাজকমি সারসত 

েিস্ত হসয় পড়ল। 

  

প্রাণারাম এসস েলল, “হিাাঁ যর দানু, একটা সচতি কো েলচে? মাসঝ-মাসঝ চক যতার 

উপর যকানও তদে চি  র কসর? পাাঁি পাাঁিটা যগাল করচল, যস না হয় হল। চকন্তু কুচড়-

পাঁচি টা য।সলর সসে লড়াই করচল কী কসর?”  

  

দানু চনচেিকার মুসখ েলল, “না লড়সল যয মার যখসত হত?”  

  

প্রাণারাম মাো যনসড় েলল, “না যর, তুই যসাজা যলাক যনাস। যতার চ তসর চক।ু একটা 

আস।।”  

  

পাসয়সপুসরর েীর েসল এতকাল খিাচত ও খাচতর চ।ল েসটশ্বসরর। তা েসটশ্বসরর যিহারা 

যপিায়। যস যতমন লম্বা নয় েসট, চকন্তু িওড়ায় পুচষসয় চনসয়স।। সারা  রীসর যপচ র 
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েনিা। েসটশ্বর নড়সলই  রীসরর যগািা-সগািা যপচ  পান্তুয়ার মসতা য সস ওসে। েীরসত্বর 

কাজ যস এখনও যতমন চক।ু কসর উেসত পাসরচন েসট, চকন্তু দরকার পড়সল যয করসে, 

যসই  রসা গাসয়র মানুষসদর আস।। যস যমাটা-সমাটা যলাহার রড োাঁকাসত পাসর, এক 

পিাসকট তাস দু’ হাসত যটসন চ।াঁসড় যফলসত পাসর, চতন-িার মন ওজন তুলসত পাসর। 

দানুর কীচতি-কাচহচন শুসন যস নাক চসটসক েলল, “ওই হাড়চগসল য।সলটা। দুর-দুর, ও 

আোর কী মারচপট করসে? আচম যজাসর ফুাঁ চদসলই যতা উসড় যাসে!”  

  

হারাধনোেুসক এক চহসসসে যদ সপ্রচমক েলা যায়। চতচন অে ি  ারতেসষির খেরাখের 

যতমন জাসনন না, প্রসদ  ো যজলা ো এমনকী মহকুমা চনসয়ও তার যতমন মাোেিো 

যনই। তার মসত পাসয়সপুরই হসে পৃচেেীর যসরা জায়গা। কাসজই পাসয়সপুসরর যগশরসেই 

চতচন সেিদা যগশরোচিত। সেিদাই চতচন সকলসক পাসয়সপুসরর ঐচতসহির কো স্মরণ 

কচরসয় যদন। এই পাসয়সপুসরই নাচক একদা রাজা মানচসীংসহর তসনিরা আমোগাসনর 

।ায়ায় চজচরসয়চ।ল, আর তাসদর যঘাড়াগুসলা জল যখসয়চ।ল ময়নামতীর চদচঘসত। 

যগারাসদর আমসল দু’জন সাসহেও নাচক পাসয়সপুসরর চেখিাত ডাকাত চেষু্ণ োগচদসক 

যগ্রফতার করসত আসস। তারা কেুল কসর চগসয়চ।ল যয, এরকম ডাকােুসকা ডাকাত তারা 

কচস্মনকাসলও যদসখচন। প্রতাপগসড়র যগশরসের আমসল রাজা েীরচেেম নাচক এই 

পাসয়সপুসরর িাটাইসয়র খুে সুখিাচত কসরচ।সলন। এক সময় পাসয়সপুর নাচক চমচষ্ট 

কুমসড়ার িাসষ  ারতেসষির এক নম্বর চ।ল এেীং যমসট কলচস ততচরসত এই পাসয়সপুসরর 

মৃৎ, চ ল্পীসদর সসে যকউ এাঁসট উেত না। ইচতহাসচেত হসয় আস। এই গাাঁসয়র অচত চেিেণ 

যিার সসেিশ্বর। আর পচণ্ডত চেসনাদচেহারীর নামও সোই জাসন। চযচন োীংলা েিাকরণ 

‘দীপচ খা’ চলসখ হইিই যফসল চদসয়চ।সলন। এ গাাঁসয়র এখনকার যগশরেও েড় কম নয়। 

েনমালীোেু এত  াল ইীংসরচজ জানসতন যয, যগারা মিাচজসেট নাচক েসলচ।সলন, 

‘েনমালী কাস। োকসল কারও চডক নাচর যখালার দরকার হয় না। েনমালীোেু 

আটানব্বই ে।র েয়সস এখনও যোঁসি আস।ন। এ গাাঁসয়রই রায়পাড়ার োসে নন্দী 

যক েপুসরর জচমদাসরর য।াট যমসয়র চেসয়সত আচ টা রসসগািা যখসয় যয খেসরর 

কাগসজ নাম তুসলচ।ল, যসটাও  ুসল যগসল িলসে না। খেসরর কাগসজর কাচটীং হারাধন 
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যে কসর ফাাঁইসল যরসখ চদসয়স।ন। হারাধন চেশ্বাস কসরন েসটশ্বর একচদন ‘ ারতী’ এেীং 

তারপর ‘চেশ্বশ্রী’ হসয় গ্রাসমর মুখ উজ্জ্বল করসে। তাই চতচন প্রায়ই েসটশ্বরসক তাড়না 

কসরন, “ওসহ, উসে পসড় লাসগা যতা! েুক ফুচলসয় চগসয় চেশ্বশ্রী হসয় ইউ এন ও-সত 

পাসয়সপুসরর চন ান উচড়সয় চদসয় এসসা!”  

  

যোকা হচর ঙ্কর একটু  সয়- সয় চজসজ্ঞস কসরচ।ল, “পাসয়সপুসরর চক আলাদা চনস ন 

আস। হারুখুসড়া?”  

  

হারাধন চেরি হসয় েসলচ।সলন, “তা োকসে না যকন? চনশ্চয়ই চ।ল। চকন্তু যসই ঐচতহি 

আমরা হাচরসয় যফসলচ।। ওসর, চনস ন ততচর যতা আর  ি নয়। চতন টুকসরা রচঙন কাপড় 

জুড়সলই একটা চনস ন খাড়া করা যায়।  ি কাজ হল যসটাসক চেসশ্বর েুসক উচড়সয় 

আসা। আর েসটশ্বর যসটা চেক পারসে। যয হাসর মাসলগুসলা চদন যক-চদন চকলচেচলসয় 

উেস।, তাসত একচদন যনাসেল প্রাইজও এসন যফলসে, যদচখস!”  

  

যগাচেন্দ অোক হসয় েলল, “চকন্তু যখলাধুসলা ো স্বাসস্থির জনি যতা যনাসেল প্রাইজ যদওয়া 

হয় না!”  

  

হারাধন গলা তুসল েলসলন, “যক েলল যদওয়া হয় না? এই যয যসচদন নমিদাচদচদর 

হাসতর রান্না চনমসুসিা আর িাপড় ঘণ্ট যখসয় তার নাতজামাই েসল যগসলন, আপনাসক 

যনাসেল প্রাইজ যদওয়া উচিত! যস কী কাঁকা কো? যসই নাতজামাই যকান ইউচন াচসিচটর 

যযন যপ্রাসফসর। চতচন চক না যজসন েসলস।ন? তা রান্নাোন্নায় যচদ যনাসেল োসক, তা 

হসল স্বাসস্থির খাসতও আস।।”  

  

যগাচেন্দ একটু চমইসয় চগসয় েলল, “যসরকমই যযন শুসনচ।লাম।”  

  

তা েসটশ্বসরর এত েড়  ি হারাধনোেু দানুর েীরসত্বর কো শুসন দানুর চদসক এসকোসর 

ঢসল পসড়স।ন। ঘটনার পরচদনই চগসয় দানুসক েসল এসসস।ন, “েুঝচল দানু, উচন স া 

েচত্র  সাসল এ গাাঁসয়র রসম  কুসমার হাত চদসয় োঘ যমসরচ।ল, আর তারপর এই তুই। 
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পাসয়সপুসরর ইজ্জত যরসখচ।স, মুসখাজ্জ্বল কসরচ।স। এোর অচলচর্কসকর জনি ততচর হ’। 

পাসয়সপুর যতার মুসখর চদসকই তাচকসয় আস। োো!”  

  

েীসর  েলল, “তা কী কসর হসে? ও যতা পাসয়সপুসরর য।সল নয়? ওর োচড় 

প্রতাপগসড়।”  

  

হারাধন চখাঁচিসয় উসে েলসলন, “েলসলই হসে প্রতাপগসড়? যসখান যেসক যতা ওসক 

তাচড়সয় যদওয়া হসয়স।। পাসয়সপুসরর সম্মান রাখসত দরকার হসল আচম ওসক পুচষি 

যনে।”  

  

সময়টা খারাপই যাসে েসটশ্বসরর। এই কচদন আসগও রাস্তায় যেসরাসল আ পাস র 

যলাসকরা কো োচমসয় হাাঁ কসর যিসয় যদখত। হাসটোজাসর যলাকজন চেচকচকচন োচমসয় 

এ-ওসক যডসক যদখাত, ‘ওই দিাখ, েটেৃে যাসে!’ পানুোেুর সসে পসে যদখা হসলই 

চেগচলত হাচসর সসে যহাঁ-সহাঁ করসত-করসত আর হাত কিলাসত কিলাসত পানুোেু 

েলসতন, “যহ-সহাঁ, কী স্বাস্থি! কী স্বাস্থি! যদখসলও যিাখ সােিক। যহ-সহাঁ, কী যপচ ই 

োচনসয়স।ন েটুোেু, যযন জসলর মসধি মাগুরমা। যখসল যেড়াসে। যহাঁ-সহাঁ, এই যয এত 

মাসসলর যোঝা চনসয় যহাঁসটিসল যেড়ান, একটু  ারী- ারী লাসগ না? ”  

  

তা েসটশ্বসরর যসই স্বণযুগ আর যনই। েসটশ্বর এখনও রাস্তায় যেসরায় েসট, চকন্তু যলাকজন 

তাসক যযন যতমন লেই কসর না। েরীং অনি চদসক মুখ চফচরসয় যনয়। হাসটোজাসর 

েসটশ্বরসক যদখা যতা দূসরর কো, যসচদন একটু কাাঁিালঙ্কা ফাউ যিসয়চ।ল েসল লঙ্কাওয়ালা 

এমন খিাক কসর উেল যয, েসটশ্বর  ারী অপমাচনত যোধ কসরচ।ল। েসটশ্বর েুঝসত 

পারস। যয, পাসয়সপুসর তার একেত্র আচধপতি আর যনই। আর এসসের মূসল ওই 

লিাকপিাসক, হাড়চগসল যিহারার ঢিাঙা দানু। এই যয তার একচনষ্ঠ  ি পানুোেু, যদখা 

হসল আজকাল আর হাচস যনই, চেস্ময় যনই, যহ-সহাঁ পযিন্ত যনই। মুরুচব্বর মসতা একটু 

ঘাড় যহচলসয় গম্ভীর গলায় শুধু েসলন, “িাচলসয় যান েটুোেু। ”  
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দুুঃখী েসটশ্বর তাই চেসকসলর েিায়াম-টিায়াম যসসর এক সসন্ধসেলা মাসের ধাসর একা-

একা েসস দুুঃসখর কোই  ােচ।ল। দানু ফুটেল যখলা জাসন না, অেি যগাল যদয়। তার 

যিহারা লিাকপিাসক হসলও গাসয়র যজাসর যকউ তার সসে পাসর না। যস দু’চদসন চতচর -

িচি টা গাস।র সে ফল যপসড় যফলসত পাসর। একচদসন চেরাট পুকুরটার সে কিুচরপানা 

তুসল যফসল। এসে হসেটা কী?  গোসনর এ কী অচেিার যর োো! যস এত কষ্ট কসর 

েুকডন-বেেচক যমসর, োরসেল-ডাসম্বল-মুগুর য াঁসজ মাল যফালাল, আর েীসরর সম্মান 

যপসয় যগল হাড়চগসল ঢিাঙা দানু! তা হসল েিায়ামটিায়াম কসর লা  হল কী? 

  

আকাস  যমঘসটঘ চ।ল না, দুসযাসগির যকানও আ াসও যনই। চকন্তু হোৎ,  একটা চেকট 

েজ্রপাসতর  সব্দ আাঁতসক উসে েসটশ্বসরর চ রচম খাওয়ার যজাগাড়। মাোয় হাত চদসয় 

যিাখ েুসজ যফসলচ।ল যস। যিাখ যিসয় যদখল, সামসন এক চে ীচষকা দাাঁচড়সয় আস।। 

চে াল লম্বা-িওড়া যিহারার রিাম্বর পরা এক সাধু। হাসত যপিায় চত্র ূল, মাোয় 

জটাজুট, ঘন দাচড়-সগাাঁফ, গলায় রুদ্রাে, আর যিাখ দু’খানা অন্ধকাসরও েলস।। তার 

চদসক একদৃসষ্ট যিসয় আস। যদসখ েসটশ্বর একটু কুাঁকসড় যগল। যফর েজ্রকসে সাধু েসল 

উেল, “তুই! তুই এখাসন কী করচ।স?”  

  

 সয় যপসটর চ তরটা গুড়গুড় কসর উেল েসট, চকন্তু  ত হসলও যতা েসটশ্বর পাসয়সপুসরর 

পয়লা নম্বসরর পাসলায়ান। তাই যস কাাঁধটা একটু ঝাাঁচকসয় তাচেসলির সসেই েলল, 

“যদখসতই যতা পাসেন ম াই, েসস হাওয়া খাচে।”  

  

সাধু অচত চেকট গলায় চেস্ময় প্রকা  কসর েলল, “হাওয়া খাচেস? যতার চক হাওয়া 

খাওয়ার কো?”  

  

“যকন ম াই, আচম হাওয়া যখসল আপনার অসুচেসধ কী? চনসজর কাসজ যান যতা ম াই, 

যমলা ঝাসমলা করসেন না।”  
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তার তড়পাচন যদসখ সাধু যযন চেস্মসয় মূক হসয় যগল। তারপর হোৎ,  “তসে যর যেআদে,” 

েসল তার নড়া ধসর এক হিািকা টাসন দাাঁড় কচরসয় সপাসট গাসল একটা িড় কচষসয় 

েলল, “িিাটাীং-িিাটাীং কো কইচ।স যয েড়! যক যতাসক য।সড় চদসয়স। েল, যকান সাহসস 

তুই মাসে-ময়দাসন েসস গাসয় হাওয়া লাগাচেস?”  

  

িড় যখসয় েসটশ্বসরর যিাসখ সরসষফুল নািানাচি করস।, মাোর চ তসর চঝমচঝম  ব্দ। এ 

তিাসট এমন েুসকর পাটা কারও যনই যয, তার গাসয় হাত যতাসল। তাই একটু সামসল 

উসেই “তসে যর,” েসল েসটশ্বর সাধুর উপর ঝাাঁচপসয় পড়ল। চকন্তু একটা চনসরট 

যদওয়াসলই যযন ধাক্কা যখসয় চপচ।সয় এল যস। 

  

সাধু কাাঁক কসর তার ঘাড়টা ধসর যেলসত-সেলসত মাসের উত্তর চদসক চনসয় যযসত-সযসত 

েলল, “যতার এখনও অসনক চ ো োচক আস। যদখচ।!”  

  

েসটশ্বর েুঝল, তার এতকাসলর এত যমহনত, এত কসরত, এত ঘাম ঝরাসনা সেই েৃো 

চগসয়স।। এত যঢউ যখলাসনা যপচ , এত লিাচটসমাস োইসসপ, কাফ মাসল, চসেপিাক 

চনসয়ও এসে কী হসে? এ যয োসঘর মুসখ যনীংচট ইাঁদুসরর মসতা দ া তার! যস চিচি কসর 

যলাকজন ডাকার যিষ্টা করচ।ল, চকন্তু চপ।ন যেসক সাধু হড়ুম কসর তার মাজায় হাাঁটু চদসয় 

এমন গুসতা মারল যয, েসটশ্বসরর োকি হসর যগল। হাাঁপাসত-হাাঁপাসত েলল, “ও ম াই, 

ও সাধুোো, এ যকাোয় চনসয় যাসেন আমায়? এসে কী হসে? এর ফল চকন্তু খুে খারাপ 

হসে!”  

  

যস স্পষ্ট যদখসত পাচেল, নাডুোেু মাসে তার যগাক খুাঁজসত এসসস।ন, চকন্তু েসটশ্বর তাাঁসক 

হাত যনসড় ডাকসতই চতচন সুট কসর যগারুর আড়াসল লুচকসয় পড়সলন। যঘসুসড় রামদীনও 

তার দুদি া যদসখ অনি চদসক মুখ চফচরসয় চনল। পিালাোেু শ্বশুরোচড় যেসক চফরচ।সলন, 

এসকোসর মুসখামুচখ যদখা। যকাোয় সাধুটার পে আটকাচে, ধমক িমক যিাঁিাসমচি কসর 

যলাক যজাটাচে, তা নয়, একগাল যহসস গদগদ হসয় েলসলন, “সাধুর কাস। মন্তর চনচল 

েুচঝ েসটশ্বর? োুঃ োুঃ, ধমিকমি খুে  াল চজচনস!” এই েসল িসল যগসলন। 
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লাচেধারী নন্দরাম যিশচকদারসক যদসখ একটু  রসা হসয়চ।ল েসটশ্বসরর। চকন্তু উলসট 

নন্দরাম  ারী  চি সর হাতসজাড় কসর “যগার লাচগ সাধুোো,” েসল সাধুসক গদগদ 

হসয় যপন্নাম কসর পে য।সড় চদল। 

  

পাসয়সপুসরর উত্তসর প্রতাপগসড়র গহীন জেল। যসই জেল চনসয় চেস্তর যরামহষিক গল্পও 

আস।। রাসত যতা দূসরর কো, চদসনদুপুসরও েড় একটা যকউ জেসল যঢাসক না। সাধু 

েসটশ্বরসক চনসয় যসই জেসলর মসধি অদৃ ি হসয় যগল। 

  

ঘটনাটা িাউর হসত যদচর হল না। সসন্ধসেলাসতই িণ্ডীমণ্ডসপ যমলা যলাক জসড়া হসয় যগল। 
  

রাসখাহচর কাসন কম য াসন। তার ধারণা, েসটশ্বরসক োসঘ চনসয় চগসয়স।। খুে চিচন্তত 

মুসখ েলচ।ল, “কো হল, েসটশ্বরসক ক’টা োসঘ খাসে? সাতটা োসঘর যখারাক যচদ 

একটা োসঘ খায়, তা হসল চক েড্ড আইঢাই হসে না? কত মাীংস েসটশ্বসরর?”  

  

যনায়াপাড়ার েজ্রোহ ঈষৎ,  চেরি হসয় েলল, “ওসে অলেুসন কো যকন দাদা? োঘ নয়, 

েসটশ্বরসক এক সাধু চনসয় চগসয়স।।”  

  

গদাধর ঘনঘন মাো যনসড় েলল, “োসঘ চনসল আর খারাপ কী হত েসলা! সাধুর যা 

েৃত্তান্ত শুনচ। তাসত যতা মসন হয়, েসটশ্বরসক হয়  েসাধনায় লাগাসে, নয়সতা নরেচল 

যদসে চকীংো যকসটকুসট নরমাীংস খাসে। আসর এই সাধুই যতা নসগন সেিাচধকারীর োচড়সত 

কচদন আসগ হামলা কসরচ।ল, ওসদর টচম কুকুরটা তাড়া করায় যতমন চক।ু করসত 

পাসরচন।”  

  

নাডুোেু ঘটনার সােী। চতচন যরাগা মানুষ। উসে দাাঁচড়সয় জমাসয়ত যলাকজসনর সামসন 

েলসলন, “আহা, আচমই যতা য।সলধরাটার হাত যেসক েসটশ্বরসক উদ্ধার করসত পারতাম। 

চকন্তু এক হাসত যগারুর দচড়টা ধরা চ।ল েসল হসয় উেল না। তসে একো চেক যয, যসই 
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চে ীষণ সাধুর হাসত পসড় েড়ই নাকাল হচেল েসটশ্বর। ওর  চেষিৎ,  চেস ষ উজ্জ্বল েসল 

মসন হসে না।”  

  

পিালাোেু  ারী চেস্মসয়র সসে েলসলন, “তা হসল যতামরা েলসত িাও যয, েসটশ্বসরর 

তেরাগি আসসচন? আচম যতা য সেচ।লুম সীংসার-বেরাগি আসায় েসটশ্বর সাধুর হাত ধসর 

সন্নিাসস যাসে! অপহরণ েসল েুঝসত পারসল কী আর সাধুেিাটা পারত আমার হাত যেসক 

পালাসত?”  

  

রামদীন মাো িুলসকাসত-িুলসকাসত েলল, “সাধুচজ েসটশ্বরোেুসক পাকসড় চনসয় যাচেল 

চেকই, চকন্তু আচম য ািলাম কী, েসটশ্বরোেু দুই মুক্কা যমসর সাধুসক জচম ধচরসয় চদসেন। 

আচম দুেলা মানুষ, চজসন্দচগসত কখনও মারচপট কচরচন, উচস চলসয় আচম আাঁসখ ঘুচরসয় 

চনলাম।”  

  

খসগন তপাদার নন্দরাসমর চদসক যিসয় েলসলন, “যতার হাসত যতা লাচে চ।ল, সাধুটাসক 

ঘা কতক চদসত পারচল না?”  

  

নন্দরাম চজ  যকসট দু’হাত চদসয় কান ।ুাঁসয় চনসয় েলল, “চ।ুঃ চ।ুঃ, ওকো েলসেন না। 

সাধু-মহাত্মাসদর গাসয় হাত তুসল কী সাতজন্ম নরসক পিে ম াই? আর খুে যতজাসলা 

সাধু ম াই! যিাখ দুখানা ধকধক কসর েলচ।ল, আর কী দ াসই যিহারা!”  

  

েসটশ্বসরর োো সসেিশ্বর মুখ কাসলা কসর েসস চ।সলন। যফাাঁত কসর একটা দীঘিশ্বাস য।সড় 

েলসলন, “এখন মুচিপসণর অত টাকা আচম পাে যকাোয়? আপনারা পাাঁি-দ  টাকা 

কসর কাসলক ন না চদসল সাধু যয য।সলটাসক যমসর যফলসে!”  

  

খসগন অোক হসয় েলসলন, “মুচিপণ চক িাওয়া হসয়স।?”  
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সসেিশ্বর েলল, “এখনও িায়চন েসট, চকন্তু িাইসে। আসগ যেসক প্রস্তুত না োকসলই চেপদ। 

আচম েড় যদসখ একটা ধামা চনসয়ই এসসচ।। আপনারা উদারহসস্ত টাকা যফলসত শুরু 

কসর চদন। এখন যেসক যরাজই োচড়-োচড় ঘুসর িাদা যতালা হসে।”  

  

সসেিশ্বসরর এই যঘাষণা শুসন একজন দু’জন কসর যলাক যকসট পড়সত লাগল। এেীং 

িণ্ডীমণ্ডপ ফাাঁকা হসয় যযসত সময় লাগল না। 

৩. পিসদন িকোলড়েলো যকপুেোেু 

পরচদন সকালসেলা যকপুোেু খুেই সন্তপিসণ রাধাসগাচেন্দর োইসরর ঘসর ঢুসক একটু 

গলাখাকাচর চদসলন। আত্মজীেনী রিনায় মগ্ন রাধাসগাচেন্দ আে ি যসই  ব্দ শুনসত 

যপসলন না। যকপুোেু যফর একটু যজাসর গলাখাকাচর চদসয় যমালাসয়ম গলায় ডাকসলন, 

“রাধাদা!”  

  

রাধাসগাচেন্দ মুখ না তুসলই মাো যনসড় েলসলন, “রাধা যনই, োজাসর চগসয়স।।”  

  

একটু চেচস্মত যকপুোেু েলসলন, “আপচন যয েতিমাসন যনই তা েুঝসত পারচ।! চকন্তু 

োজাসরই চক এখন আপনাসক পাওয়া সম্ভে?”  

  

রাধাসগাচেন্দ সরূ্কণি মগ্ন অেস্থাসতই েলসলন, “অ তা আস। যোধ হয় যকাোও, চ তসর 

দিাসখাসগ।”  

  

যকপুোেু চেনসয়র সসেই েলসলন, “কোটা আপনার জানা দরকার। একটু কষ্ট কসর 

অতীত যেসক যচদ েতিমাসনর চদসক আসসন, তা হসল  াল হয়।”  

  

‘দাসরাগার দীঘিশ্বাস’ যলখা োচমসয় অগতিা রাধাসগাচেন্দ মুখ যফরাসলন। তারপর চিনসত 

যপসর েসল উেসলন, “যকপুোেু যয! তা কাসক খুাঁজচ।সলন যযন?”  
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“আপনাসকই।”  

  

“আমাসক! যকন, আচম যকাোও চগসয়চ।লুম নাচক?”  

  

“তা যতা েসটই। এখন আর তখসনর মসধি আপনার চনচতি যাতায়াত। তা যয কোটা 

েলসত আসা। আপচন যয একজন  

  

দাসরাগা চ।সলন, যসটা চক আপনার মসন আস।?”  

  

“োকসে না মাসন? কত গুো-েদমা , যিার-সিাট্টা, ডাকাত য।সলধরা োো কসরচ।। 

যরামহষিক সে ঘটনা। েইটা যেসরাসলই যদখসেন, যকমন  ীমরুসলর িাসক চঢল পসড়!”  

  

“যস যতা েসটই। চকন্তু এত েড় ডাকসাইসট দাসরাগা হওয়া সসেও আপনাসক যকউ পুাঁ।স। 

চক? এই যয সে চেদঘুাঁসট কাণ্ড নাসকর ডগায় ঘসট যাসে, আপনার চক মসন হয় না, গাসয়র 

যলাসকর আপনার কাস। এসস পরাম ি যনওয়া উচিত চ।ল?”  

  

“েসটই যতা! চকন্তু গাসয় হসেটা কী?”  

  

“কী হসে না েলুন? পাসয়সপুসর েচহরাগত উগ্রোদী ঢুসক েহাল তচেয়সত েসোস যতা 

করস।ই, যসইসসে ফুটেল যখলস।, মারদাো কসর যেড়াসে। সাধুর ।্মবসেস  ডাকাত 

ঢুসক নসগনোেুসক হমচক চদসয় চগসয়স।, আর গতকাল েসটশ্বরসক মুচিপসণর জনি 

অপহরণ করা হসয়স।।”  

  

অতিন্ত উসত্তচজত হসয় রাধাসগাচেন্দ দাাঁচড়সয় পড়সলন, “ডাকাচত! মুচিপণ! ওসর চ গচগর 

চপস্তলসসমত আমার েস যেিটা চনসয় আয়, আর ইউচনফমিটাও যদ। ”  

  

“আহা, অত তাড়া কীসসর রাধাদা? চস্থর হসয় েসুন। এখন আপচন েতিমাসন আস।ন, যসটা 

চক  ুসল যগসলন?”  

  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় োপোধ্যোয়  । উঁহু ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 32 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রাধাসগাচেন্দ একটু লচজ্জত হসয় েলসলন, “তাই যতা! হিাাঁ, কী যযন েলচ।সলন? েসটশ্বর? 

তা কত মুচিপণ যিসয়স।?”  

  

“এখনও িায়চন। তসে েসটশ্বসরর োো কচরতকমিা যলাক। আসগ যেসকই কাসলক ন 

তুলসত শুরু কসরস।। আপনার োচড়সতও এল েসল।”  

  

“এ যয যঘার অরাজকতা! এর যতা চেচহত করা দরকার?”  

  

“তা যতা েসটই। আর যসই জনিই যতা আপনার কাস। আসা। যদ মাতৃকার যতা এখন 

আপনার মসতা সুসন্তানসকই দরকার। ঘাপচট যমসর গা ঢাকা চদসয় োসকন েসল যকউ যটর 

পায় না যয, আপচনও এই পাসয়সপুসরর যগশরে। এই যয হারাধন পাসয়সপুসরর এত 

সুখিাচত কসর যেড়ায়, যস চক  ুসলও একোর নাম উচ্চারণ কসর? অেি আপচন কার যিসয় 

কম েলুন যতা? এই যয মদনপাগলা আপনাসক জানালা চদসয় েক যদখায়, এই যয খসগন 

তপাদার যসচদন িণ্ডীমণ্ডসপ েসস েলচ।ল, “ওসহ রাধাসগাচেন্দ যযমন দাসরাগার দীঘিশ্বাস 

নাসম েই চলখস।, যতমনই কালুসিারও নাচক পালটা আর-একখানা পুাঁচে চলসখ যফসলস।, 

নাম চদসয়স। ‘দাসরাগার নাচ শ্বাস। তা চলখসে না-ই ো যকন? কালুসক ধরসত চগসয় নাচক 

রাধাসগাচেন্দ একোর কুকুসরর তাড়া যখসয় পুকুসর পসড়চ।ল, আর-একোর নয়নপুসরর 

জলায় কাদায় পসড় িার ঘণ্টা আটসক োসক।  ুল কসর নচসেপুসরর যাত্রার দসলর 

প্রর্কটারসক কালু মসন কসর পাকড়াও করায় পােচলসকর কাস। যহচ  েিাঙাচন খায়। য সষ 

যলাসক তার নামই চদসয়চ।ল ‘গাধাসগাচেন্দ’। শুনুন কো! আপচন যিাখ-কান েুসজ োসকন 

েসল এসে কো আপনার কাসন যায় না, আর যলাসকও আ কারা যপসয় যায়। তাই েলচ।, 

একটু গা ঝাড়া চদসয় উসে েুক ফুচলসয় গাসয় কসয়কটা িক্কর চদসয় আসুন যতা!”  

  

রাধাসগাচেন্দ হীংকার চদসয় েসল উেসলন, “েসট! আর্কদিা যতা েড় কম নয়!”  

  

“আর্কদার কো আরও শুনসেন? এই যয  ূসপনদাসরাগা এতোর কসর গাসয় যরাদ চদসত 

আসস, একচটোরও চক এসস আপনাসক যসলাম জাচনসয় যায়? যস চক জাসন না যয, আপচন 
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কত েড় একজন উাঁদসরল দাসরাগা চ।সলন? যলাসক যতা চ খসতও আসস, না চক! তারপর 

ধরুন, এই যয চনসধ হাজাম যসচদন আপনাসক যখউচর কসর পয়সা চনসয় যগল, যসটা চক 

তার উচিত হসয়স।? যক না জাসন, পুচল -দাসরাগাসদর যসো করসল পুচণি হয়। যখউচরর 

পয়সাটা যস যতা য টই চদসয় যযসত পারত! ওটুকু যতা আপনার নিাযি পাওনার মসধিই 

পসড়! ই কুসলর যয পুরস্কার চেতরণী স া হসয় যগল, তাসত গাাঁসয়র সে ক’জন মানিগণি 

যলাকসক ডাকা হল, শুধু আপচন োসদ। আচম নেীনমাস্টারসক যখন েললাম,  ‘কাজটা চক 

চেক হল যহ নেীন? রাধাসগাচেন্দোেুও যতা একজন যকষ্টচেষ্ট যলাক!” শুসন নেীন চক।ুেণ 

হাাঁ কসর যেসক যিাখ কুাঁিসক েলল, ‘যক, কার কো েলস।ন? রাধাসগাচেন্দটা আোর যক? 

শুনুন কো! যসই যয আপনার কনসস্টেল চনকুঞ্জ তেরাগী, তার শ্বশুরোচড় যতা এই 

পাসয়সপুসরই। গত জামাইষষ্ঠীসত শ্বশুরোচড় এসসচ।ল, আচম চগসয় েললাম, ‘ওসহ 

চনকুঞ্জ, একোরচট যতামার েড়োেুর সসে যদখা কসর যাসে না?” চনকুঞ্জ কাাঁোল খাচেল, 

যখসত-সখসতই চহচহ যহসস েলল, ‘রাধাোেুর কো আর কসেন না কতিা! ওাঁর সামসন যগসল 

আচম যহসসই মসর যাে! আচম যেআদেটাসক েললাম, যকন? রাধাদাসক যদসখ যতা যমাসটই 

হাচস পায় না?’ তখন েলল কী জাসনন? েলল, ‘রাধাোেু এমনই চনষ্কমিা দাসরাগা চ।সলন 

যয, তাাঁর আমসলই োনায় ডাকাচত হসয়চ।ল। আর রাধাোেু ডাকাসতর  সয় ইউচনফমি 

য।সড় আোরওয়িার পসর লকআসপ কসয়চদ যসসজ ঘাপচট যমসর েসস চ।সলন। তাই যদসখ 

ডাকাতসদর যস কী হাচস! লুটপাট কসর যাওয়ার আসগ তারা রাধাোেুসক সাত হাত নাসক 

খত চদইসয়চ।ল। 

  

ম াই, রাধাোেুসক যদখসলই যফর যহসসসটসস যফলে। রাধাসগাচেন্দ চেস্ফাচরত যলািসন 

চক।ুেণ যকপুোেুর চদসক যিসয় রইসলন। তারপর হোৎ,  তার সমস্ত উসত্তজনা আর রাগ 

অন্তচহিত হল। যিাখদুসটা আসস্ত-আসস্ত য।াট হসয় এল এেীং যগালাকার মুখটা হোৎ,  যযন 

যিশসকামসতা হসয় যগল। যকপুোেু খুে তীক্ষ্ণ যিাসখ রাধাসগাচেন্দোেুর পচরেতিনটা 

যদখচ।সলন। এমচনসতই খুে লম্বা-িওড়া যিহারার রাধাসগাচেন্দর  রীরটাও যযন হোৎ,  

টনটসন  িসপাি হসয় উেল। চনকুঞ্জ তেরাগী জনাচন্তসক যকপুোেুসক এই লেণটার 

কোই েসলচ।ল েসট! েসলচ।ল, ‘রাধাোেু এমচনসত  ান্তচ ষ্ট হসল কী হয়, যখন এই 
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লেণগুসলা যদখসেন, তখনই েুঝসেন যয, ওাঁর চ তসর একটা খিাপা ষাাঁড় যজসগ উসেস।। 

তখন স্বয়ীং যমও ওাঁর সামসন দাাঁড়াসত পাসর না। েনু্ধডাকাতসক এই  াসেই যতা কাত 

কসরচ।সলন উচন। চেকমসতা যখচপসয় তুলসল ওরকম ডাকােুসকা যলাক  ূ ারসত পাসেন 

না। 

  

যকপুোেুর চদসক চস্থর যিাসখ যিসয় চহম ীতল গলায় রাধাসগাচেন্দ প্রশ্ন করসলন, “চনকুঞ্জ 

তেরাগী যকাোয়?”  

  

যকপুোেু তটস্থ হসয় েলসলন, “আহা, যস চক আর হাসতর নাগাসল েসস আস। দাদা? যকান 

োনায় চডউচট চদসে যক জাসন!”  

  

“খসগন তপাদার যকাোয়?”  

  

যকপুোেু মাো নাড়া চদসয় েলসলন, “যসও গাাঁসয় যনই। তসে তাসকও সময়মসতা চেকই 

পাওয়া যাসে।”  

  

“ ূসপনদাসরাগা যকাোয়?”  

  

“তার চক আর নাওয়া-খাওয়ার সময় আস। দাদা? পাাঁিটা গ্রাম যরাদ চদসয় যেড়াসত হসে। 

িুচর-ডাকাচত যা যেসড়স।, কহতেি নয়।”  

  

“নেীনমাস্টার যকাোয়?”  

  

“এখন ই কুসল কীসসর যযন ।ুচট িলস।, তাই নেীন েুচঝ গত পরশুই মামাোচড় যগল!”  

  

“মদনপাগলা যকাোয়?”  

  

“যস পাগল।াগল মানুষ, যকান আলায়োলায় ঘুরস। যক জাসন? আচম েচল কী, সে কটাসক 

একসসে চঢট করসত যগসল একটু  জঘট্ট যলসগ যাসে। আপচন চেিেণ মানুষ, চনশ্চয়ই 

জাসনন যয, প্রাসয়াচরচট েুসঝ একটা-একটা কসর কাজ যসসর যফলসত হয়। সেক’টা 
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একসসে নয়। তাই েলচ।লাম, এখন সেসিসয় জরুচর হল, যসই য।সলধরা সাধুটার হাত 

যেসক আমাসদর েসটশ্বরসক উদ্ধার করা।”  

  

“সাধু যকাোয়?”  

  

“প্রতাপগসড়র জেসল। যস েড়  য়ীংকর জায়গা। চদসনদুপুসর যলাক ঢুকসত সাহস পায় 

না।”  

  

“প্রতাপগসড়র জেল যকাোয়?”  

  

“উত্তর চদসক। তা েসল হট কসর রওনা হসয় পড়সেন না। সাধু যহাক, য।সলধরা যহাক, যস 

যসাজা পাত্র নয়। আমাসদর পাসলায়ান েসটশ্বরসক যনীংচট ইাঁদুসরর মসতা তুসল চনসয় 

চগসয়স।। সুতরাীং তার যমাকাচেলার জনি চপ্রপাসর ন দরকার। সসে একটা অ্ত্রটট োকসল 

 াল হয়। অন্তত একটা লাচে।”  

  

রাধাসগাচেন্দ  ারী অোক হসয় েলসলন, “অ্ত্রট! অস্ত্রটর কী দরকার? এই দুসটা হাতই 

যসেষ্ট!”  

  

এই েসল রাধাসগাচেন্দ দড়াম কসর দরজা খুসল যেচরসয় যগসলন।  

  

০৩.  

  

গদাইসয়র হল কসষ্টর কপাল। তা যকষ্ট যপসত যগসল কষ্ট যতা কপাসল আস।ই। চকন্তু গদাই 

যকষ্ট িায় না, এেীং তার দৃঢ় চেশ্বাস, যকষ্টও তাসক িায় না। তাই গদাইসয়র হল যকষ্টহীন 

কসষ্টর জীেন। যয কাজটা মানুসষর এক লহমায় হয়, গদাইসয়র হসত লাসগ সাত চদন। 

এই যয কষ্ট কসর-কসর আদাসড়পাদাসড় ঘুসর জীেসনর ঝুাঁচক চনসয় যস সাপ ধসর চেষ 

আদায় কসর যনয়, তার েদসল পায় ক’টাই ো পয়সা? অেি যস শুসনস।, দ -চে  গ্রাম 

সাসপর চেসষর নাচক লাসখা টাকা দাম। চকন্তু সীসত োেুসক যক যোঝাসে যস কো? কখনও 

পঞ্চা , কখনও একস া টাকা যেচকসয় চেসদয় কসর যদন। তারপর ধসন  পাচখর যতল, 
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মৃগনাচ , োসঘর দাাঁত, িমচর যগারুর যলজ, পঞ্চমুখী রুদ্রাে, দচেণােতি  াখ, এসসেরও 

চক আর োজার আস।? শুনসল যলাসক নাক চসটসকায়। কাউসক গ।াসত পারসলও নগদ 

দাম পাওয়া যায় না, সে োচকর খসের। অসনসক আোর য জাল চজচনস মসন কসর দুর-

দুর কসর তাচড়সয়ও যদয়। এসে চজচনসসর সমঝদার যনই যমাসট।  

  

চদনকাল যখন খুেই খারাপ যাসে, তখনই ঘটনা। যস প্রতাপগসড়র জেসল চেরল 

গা।গা।ডা়র যখাাঁসজ সারাচদন ঘুসর-ঘুসর হয়রান হসয়  াঙা যকিার লাসগায়া পুরসনা 

চ েমচন্দসরর িাতাসল শুসয় ঘুচমসয় পসড়চ।ল। গচরসের যতা  য়ডর,  ীত-গ্রীষ্ম, আরাম-

আসয়স র েিাপার যনই। য াজনীং যত্রতত্র  য়নীং হট্টমচন্দসর! 

  

েুসক একটা যখাাঁিা যখসয় ঘুম  াঙল য ষ রাচত্তসর। যিাখ যিসয় দিাসখ, সামসন এক চে ীষণ 

সাধু হাসত ম াল চনসয় দাাঁচড়সয়। অনি হাসত এক প্রকাণ্ড চত্র ূল তার েুসক যিসপ ধসর 

আস।। গদাইসয়র আত্মারাম তখন েুসকর মসধি পাখা ঝাাঁপটাসে। তসে চেপদআপদ চনসয়ই 

োস। তাই তাড়াতাচড় হাতসজাড় কসর েলল, “যপন্নাম হই মহারাজ।”  

  

“তুই যক?”  

  

“আসজ্ঞ, আপনার শ্রীিরসণর দাস েসলই মসন করুন। যলাক যতমন খারাপ নই, তসে েড় 

অনটন যাসে। মন্তর চনসল চক চক।ু সুচেসধ হসে োো?”  

  

য সেচ।ল কুচপত সাধু যোধ হয় চত্র ূলটা তার েুসক ঢুচকসয়ই যদসে। অতটা অে ি করল 

না। চত্রশুলটা সচরসয় চনসয় েলল, “যতার কীসসর অনটন?”  

  

গদাই তড়াক কসর উসে সাধুর পাসয় সাষ্টাসে একটা প্রণাম যসসর চনসয় েলল, “আসজ্ঞ, 

চকসসর অনটন নয় েলুন োো! িাল, ডাল, নুন, যতল, কাপড়সিাপড়, গাডু-গাম।া, 

ঘরসদার, যার নাম করসেন তারই অনটন। সাপসখাপ ধসর আর জচড়েুচট যেসি যমাসটই 

িলস। না োো!”  
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সাধু জুলজুল কসর তার চদসক চক।ুেণ যিসয় েলল, “যতার হাসত ওটা কীসসর োলা যর?”  

  

“আসজ্ঞ, এটা যলাহার োলা। এক ফচকর চদসয়চ।ল।”  

  

“যদ েিাটা, ওটা খুসল যদ।” সাধু তার যঝালা যেসক একখানা পাের যের কসর োলায় 

যেকাসতই যসটায় যযন দপ কসর আগুন ধসর যগল। প্রেমটায় আগুন েসলই ্রমম হসয়চ।ল 

েসট গদাইসয়র।  াল কসর যিাখ কিসল যদখল, আগুনটাগুন নয়, যলাহার োলা এক লসে 

ডেল প্রসমা ন যপসয় যসানা হসয় চগসয়স।। চক।ুেণ োচকি চ।ল না মুসখ, যিাসখর পাতাও 

পসড়চন তার। 

  

সাধু তার হাসত োলাটা চফচরসয় চদসয় েলল, “যা েিাটা, এটা যেসি যা টাকা পাচে তাসত 

যতার অনটন খাচনক ঘুিসে।”  

  

গদাই য উ-স উ কসর যকাঁসদ যফর কাটা কলাগাস।র মসতা পসড় সাধুর পাসয় দণ্ডেৎ,  হসয় 

েলল, “চদসলনই যচদ োো, তসে মুচেটা আরও একটু খুলুন। যকিার যলাহার ফটকটা 

পসড় আস।। ওটাসতও একটু যেচকসয় চদন, তা হসল দুুঃখু এসকোসর ঘুসি যায়। যদড়-দু’ 

মন যসানা যপসল োচক জীেনটা যহসসসখসল কাচটসয় যদওয়া যাসে।”  

  

সাধু দু পা চপচ।সয় চগসয় হীংকার চদসয় েলল, “যেচ  যলা  করসল  ূসল যগাঁসে প্রাণোযু় 

যের কসর যদে হারামজাদা! চক।ু চদসলই যদখচ। যতাসদর যলা  যেসড় যায়। দুর হসয় যা 

আমার সুমুখ যেসক। যেচ  যলা  করসল চেপরীত পাের যেচকসয় যদে, যসানা যফর যলাহা 

হসয় যাসে।”  

  

গদাই  য় যপসয় উসে েসল। যিাসখর জল মুস। একগাল যহসস েলল, “মারুন, কাটুন 

আর যাই করুন, আচম আপনার সে ।াড়চ। না।”  

  

তা যসই যেসক গদাই সাধুর সসে-সসে আস।। পুরসনা চ েমচন্দসরর চ তরটা যযমন 

 াঙাসিারা, যতমনই যনাীংরা। 
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িামচিসক, োদুড়, সাপ আর চেস।র আস্তানা। গদাই যসটাই যোসাধি সাফসুতসরা কসর 

চদল। সাধুর যেক। ধুচন যেসল সাধু সাধন- জন কসর আর পাস ই গদগদ হসয় গদাই 

েসস োসক। যলাকটা যয খুে উচ্চ যকাচটর সাধু, তাসত যকানও সসন্দহ যনই গদাইসয়র। 

চকন্তু েয়সটা েড্ড যেচ ই যেকস।। গাসয়র িামড়া এমন ঝুসল পসড়স। যয, যসই োড়চত 

িামড়ায় আর-একটা যলাকসক ঢুচকসয় যদওয়া যায়। জটাজুট এতই চে াল যয, পাকাসল 

জাহাজ োাঁধার দচড় হসয় যায়। যসই সসে েুসড়া েয়সসর যা যদাষ, যসই  ীমরচতও একটু 

ধসরস। েসল গদাইসয়র ধারণা। মাসঝ-মাসঝই সাধু চজসজ্ঞস কসর, “এটা যকান জায়গা 

যর?”  

  

“আসজ্ঞ, এ হল প্রতাপগসড়র জেল।”  

  

“হিাাঁ, হিাাঁ, েসলচ।চল েসট! পাঁিাত্তর ে।র আসগ এরই কাস।চপসে যকান গাসয় যযন 

এসসচ।লাম, মসন পড়স। না। আ পাস র গাগুসলার নাম জাচনস?”  

  

“তা আর জানে না োো! এই যতা উত্তসর প্রতাপগড়, পুসে হল যগ হচেেপুর, পচশ্চসম 

পটলডাঙা আর দচেসণ পাসয়সপুর।”  

  

“পাসয়সপুর! হা হা, পাসয়সপুরই যতা যসই গাসয়র নাম! যসখাসন কী এক সেিাচধকারী 

আস। না?”  

  

“আসজ্ঞ, আস। েইকী। নসগন সেিাচধকারী। হাড়কঞ্জুস যলাক। গতোর আমার কা। যেসক 

োসতর যতল চকসন আজ অেচধ দাম যদনচন।”  

  

“না না, নসগন নয়। অনি নাম।”  

  

“নসগসনর োো চ।সলন চেসশ্বশ্বর। পাঁিাত্তর ে।র আসগর কো যখন েলস।ন তখন উচনই 

হসেন।”  
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সাধুর যিাখ ধক কসর উেল। েলল, “যস-ই। তাসকই আচম যসই চপচদম চদসয় 

চগসয়চ।লাম।”  

  

“কীসসর চপচদম োো?”  

  

“যস খুে সাীংঘাচতক চপচদম। যয েিেহার না জাসন তার সেিনা  হসয় যায়। আচম যসই 

চপচদম যফরত চনসত এসসচ।।”  

  

সাধুর পদসসো করসত-করসত গদাই চজসজ্ঞস করল, “তা োো, আপনার েয়স এখন 

কত হল?  তখাসনক হসে না?”  

  

“দুর!  তখাসনক কী যর? চেক চহসসে যনই েসট, তসে পাাঁিস া ।াচড়সয়চ।।”  

  

“ওসর োো!”  

  

খুে মন চদসয়ই সাধুর পদসসো কসর গদাই। যদসখশুসন তার মসন হসে পাাঁিস া ে।র 

েয়চস সাধু আর যেচ  চদন যনই।  ীমরচতও একটু ধসরস।,  ুল াল হসে। এসে লেণ 

যস যিসন। সাধুর  ালমন্দ চক।ু হসয় যগসল সাধুর চজচনসপত্র তারই হাসত এসস যাসে। 

তখন আর তাসক পায় যক? 

  

একচদন মাঝরাসত ঘুম য সঙ গদাই যদখল, সাধুোো চিতপাত হসয় অসঘাসর ঘুসম। নাকও 

ডাকস।। েড্ড ইসে হল, যসই পােরটা যের কসর পােসরর যকরাচনটা একটু চনসজই পরখ 

কসর দিাসখ। না, যস পােরটা িুচরটুচর করসে না। ততটা আহাম্মক যস নয়। এই একটু 

যদখসে আরকী। যসানাদানা যতা আর চেস ষ যদসখচন। এই মসন কসর যস চেড়াসলর মসতা 

চনুঃ ব্দ পাসয় চগসয় সন্তপিসণ যঝালার মুখটা ফাাঁক কসর হাতটা যঢাকাসত যাসে, চেক যসই 

সময় ঘুমন্ত সাধুর মুখ যেসক একটা েজ্রচনসঘিাষ যেচরসয় এল, “উাঁহ!”  

  

‘উাঁহ’  ব্দটা যয এত উাঁিু পরদায় োাঁধা যায় তা তার ধারণাই চ।ল না। আাঁতসক উসে স সয় 

যফর সাধুর পাসয়র চদকটায় চগসয় 
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গুচটসুচট যমসর শুসয় পড়ল যস। 

  

সকাসল সাধু েলেসল যিাসখ যিসয় েজ্রগম্ভীর স্বসর েলল, “যঝালায় হাত চদসয়চ।চল 

যকন?”  

  

তাড়াতাচড় সাধুর পা যিসপ ধসর গদাই েলল, “আর হসে না। আপচন যয যিাখ েুসজও 

যদখসত পান, যসটা যখয়াল চ।ল না োো! পাপী মন যতা?”  

  

চকন্তু যকশতূহল এক সাীংঘাচতক চজচনস। পর পােসরর গল্প য ানা আস। েসট, চকন্তু িােুষ 

কসরচন। একটু যনসড়সঘাঁসট যদখার ইসেটা েড় আাঁকুপাাঁকু করস। মসনর মসধি। যসানার 

োলাটা যস প্রতাপগসড়র চেধু সিাকরাসক এক ফাাঁসক যদচখসয় এসনস।। কচষ্টপােসর  াল 

কসর যািাই কসর সিাকরা েসলস।, ‘চজচনসটা যতা খাাঁচটই যদখচ।! তা যকাোয় যপচল? 

িুচরটুচর কচরসচন যতা োপু? 

  

িুচর যয কসরচন যসটা েসল লা  যনই। গচরসের কো যক আর চেশ্বাস কসর? তসে গচরে 

নাম যঘািাসত পারসল সে েিাটা কোর দাম যদসে।  

  

সাধুর  সয় যঝালাটার চদসক কসয়কচদন আর নজর যদয়চন গদাই। তা একচদন সাধু যঝালা 

যরসখ িান করসত মচন্দসরর চপ।সন পুকুসর চগসয়স।, তখন অসনক যিষ্টাসতও চনসজসক 

সামলাসত পারল না গদাই। ঝচটচত চগসয় যঝালার মুখটা ফাাঁক কসরস। চক কসরচন, অমনই 

যঝালার চ তর যেসক যসই েজ্রচনসঘিাষটা যেচরসয় এল, “উাঁহ!”  

  

আাঁতসক উসে লে চদসয় সসর এল গদাই। ই কী যর োো! যঝালার চ তর যেসক যক কো 

কয়?  ূত নাচক যর  াই? 

  

সাধু স্নান যসসর এসস তার চদসক রিিেুসত যিসয় েলল, “যফর যঝালায় হাত চদসয়চ।চল 

চনমকহারাম?”  
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“তখন চক জানতাম যয আপচন না োকসলও আপনার ওই চেটসকল ‘উাঁহ’টাসক পাহারায় 

যরসখ যাসেন! ঘাট হসয়স। োো, আর নয়!”  

  

 “মসন োসক যযন!”  

  

একচদন রাসত সাধুর পা দাোসত-দাোসত গদাই চজসজ্ঞস করল, “তা োো, পাসয়সপুসর 

চফসর আসসত আপনার পাঁিাত্তর ে।র লাগল যকন? পাঁিাত্তর ে।র যয েড্ড লম্বা সময়।”  

  

সাধু গম্ভীর গলায় েলল, “যস যতাসদর কাস।। আমার যতা শুধু পাসয়সপুর চনসয় 

কাজকারোর নয়। সারা দুচনয়াময় িক্কর কাটসত হয়। সাধন- জন আস।। তীেিদ িন 

আস।। পচরেমা আস।। ওসে তুই েুঝচে না। তসে এোর সে গুচটসয় যফলসত হসে। আযু় 

আর যেচ  চদন নয়। চজচনসপত্র সেই প্রায় উদ্ধার কসর যফসলচ।। চপচদমখানা উদ্ধার হসলই 

কাজ একরকম য ষ।”  

  

“তা যস চপচদমখানায় কী আস। োো?”  

  

“ওুঃ, যস েড় সাীংঘাচতক চজচনস। অপাসত্র পড়সল দুচনয়া ।ারখার হসয় যাসে।”  

  

“তা যসই সাীংঘাচতক চজচনসটা হাত।াড়া করসলন যকন োকুর?”  

  

“সে চজচনসসরই  ালও আস।, মন্দও আস।। চপচদমখানা যাসক চদসয় চগসয়চ।লুম, যস 

দুুঃখী মানুষ হসলও  াল যলাক। চকন্তু তার অেতিমাসন যেওয়াচর  চজচনসটা কার হাসত 

পড়সে তার চেক কী?”  

  

চজচনস চফচর কসর একচদন চদনাসন্ত আস্তানায় চফসর ম াসলর আসলায় গদাই যদখসত 

যপল, একটা যে  যপিায় যিহারার য।াাঁকরাসক লতাপাতা চদসয় িাতাসল যফসল যরসখ সাধু 

গম্ভীর মুসখ েসস চসচদ্ধ গুলস।। ম াসলর আে।া আসলাসতও য।াাঁকরাসক যিনা-সিনা যেকল 

গদাইসয়র। 
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যস অোক হসয় েলল, “এ কাসক ধসর এসনস।ন োো?”  

  

সাধু েমেসম মুসখ েলল, “এটাই যসই দাসনা। চপচদসমর মসধি যসাঁচধসয় োকার কো। 

যকান অপাসত্রর হাসত পসড় ।াড়া যপসয় মাসেঘাসট ঘুসর যেড়াচেল। যদখসত যপসয় ধসর 

এসনচ।। ওর অসাধি যতা চক।ু যনই। তাই লতাপাতা চদসয় যোঁসধ যরসখচ।। গ ীর রাসত 

চেস ষ প্রচেয়ায় মন্তর চদসয় ঘুম পাচড়সয় যদে। ঘুসমাক েিাটা কসয়ক হাজার ে।র।”  

  

“যসটা চক আলাচদসনর যসই চপচদম নাচক োো? উসরব্বাস যর? যসই চপচদম যয পাসে যস 

যতা রাজা!”  

  

চসচদ্ধ ঘুটসত-ঘুটসত সাধু গম্ভীর হসয় েলল, “পাপীরা তাই  াসে েসট! সুখ-সসম্ভাসগর 

জনি যহাঁচদসয় মরচ।স মায়ােদ্ধ জীে। পরমােি খুাঁজচল না!”  

  

“যয আসজ্ঞ, যসও েড় জব্বর চজচনস। তসে চকনা আসগ একটু সুখসসম্ভাগ কসর চনসল 

পরমােিটা জসম  াল। যসায়াদটা যেচ  পাওয়া যায়। এই যযমন চনম-সেগুন ো উসে হসল 

পসর পঞ্চেিঞ্জসনর যসায়াদটা যে  যখাসল যতা োো? দচতিটাসক যচদ ঘুম পাচড়সয় রাসখন 

তা হসল চপচদমটা যয যফকলু হসয় যাসে?”  

  

“তা যতা েসটই।”  

  

“যসটা চক  াল হসে োো? েরীং দচতিটাসক একটু য।সড় চদন, ঘুমসনার আসগ কসয়কটা 

কাজ কচরসয় চনই।”  

  

“কী কাজ?”  

  

“কুচপত হসেন না োো, যেচ  চক।ু নয়। এই গা-হাত-পা একটু চটসপ চদল, মাো মাচল  

করল, য।াটমসতা একটা োচড় কসর চদল, একটু িাল-ডাল-নুন-সতল আর চক।ু টাকাপয়সা 

যজাগাড় কসর চনসয় এল, দু’-পাাঁিখানা যমাহর…”  
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সাধু হীংকার চদসয় েলল, “পাচপষ্ঠ, নরাধম, ইষ্ট নষ্ট করসত িাস যর আহাম্মক? খাল যকসট 

কুচমর আনচে যেচিক? মায়ালতায় যোঁসধ যরসখচ। েসল, নইসল এই রােস এতেসণ 

িারচদক লণ্ড ণ্ড কসর চদত, তা জাচনস?”  

  

গদাই  য় যখসয় েলল, “ওসর োপ যর! তা হসল োাঁধন খুসল দরকার যনই োো! যযমন 

োাঁধা আস। যতমনই েরীং োক। চকন্তু প্র ু, দাসনাটা অসনকেণ ধসর চিচি কসর কী যযন 

েলার যিষ্টা করস।,  াল যোঝা যাসে না।”  

  

ঘচট তুসল খাচনক চসচদ্ধ ঢকঢক কসর যখসয় সাধু একটা উদগার তুসল রিিেুসত যিসয় 

েলল, “েলস। নাচক?”  

  

“েলস। োো।”  

  

সাধু মাো যনসড় েলল, “কাসন আজকাল  াল শুনসত পাই না। য াাঁ য াাঁ  ব্দ হয়। 

ইচিয়াচদর েমতা েসম কসম আসস।। এোর কাজকারোর সে গুচটসয় যফলসত হসে 

যর।”  

  

“যসই কোই  াল োো। পােরটাের, চপচদমচটচদম যা আস। তা  িসদর চেচল কসর 

চদসয় আপচন েরীং চনচশ্চসন্ত য ষ জীেনটা সাধন- জন চনসয় োকুন। আচম েরীং এচদকটা 

সামাল যদে।”  

  

“যকান চদকটা?”  

  

“এই টাকাপয়সা, যসানাদানা, পাপতাপ এই সে আরকী।”  

  

“যতার যিাসখ যলা  েলেল করস।। যসোর ঘুঘুডাঙার একটা দুুঃখী যলাকসক যদসখ েড় 

দয়া হসয়চ।ল। তাসক একখানা অেয় োলা চদসয় েসলচ।লুম, ‘োপু, এই োলা সামসন 

যরসখ যা যখসত িাইসে তাই যপসয় যাসে। চকন্তু ‘রসয়সসয় যখসয়া’ তা েিাটা এমন খাওয়া 

যখল যয, দম চনসত পাসর না। য সষ ওই দম আটসকই প্রাণপাচখ যেচরসয় যগল। য সে 
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যদচখস, তুই চক।ু খারাপ যনই। গাসয় হাওয়া লাচগসয় এই যয পাাঁিটা জায়গায় ঘুসর 

যেড়াচেস, কসষ্টর যরাজগাসর দু’যটা খাচেস, এর যিসয়  াল আর কী হসত পাসর? 

ফাাঁকতাসল য াগ করার চফচকর যচদ খুাঁচজস তসে টসসক যাচে!”  

  

মাো িুলসক গদাই েলল, “আসজ্ঞ,  াল- াল কোগুসলা যখন শুচন োো, তখন পাপী 

মনটার জনি  ারী লজ্জা হয়। চকন্তু মাসঝ মাসঝই যলা টাও েড্ড যফাাঁস কসর ওসে। এই 

যয কোগুসলা শুনলুম, ইসে হসে এখন যেসক যেিামস ালা  াল যলাক হসয় যাই। মনটার 

মসধি যে  একটা আাঁকুপাাঁকু হসে চকন্তু। যযন কাদায় পড়া যমাষ কাদা যেসল উসে আসসত 

িাইস।। তা আপচন যচদ যটসন যতাসলন তা হসল পাপ-পঙ্ক য।সড় পাপী মন একচদন গা 

ঝাড়া চদসয় উসে পড়সে’ খন। ”  

  

 ীমরচত আর কাসক েসল? পরচদন আলায়োলায় ঘুসর গদাই চদনাসন্ত আস্তানায় চফসর 

দিাসখ, সাধুচজ যোরীচত চসচদ্ধ ঘুটসত যলসগস।। চকন্তু িাতাসলর উপর আজ আসগর 

দাসনাটার পাস  আরও একটা যলাক পসড় আস।। এটারও হাত-পা সে লতাপাতায় 

আসষ্টপৃসষ্ঠ োাঁধা। 

  

গদাই অোক হসয় েলল, “উচট আোর যক োো?”  

  

সাধু গম্ভীর হসয় েলল, “এটাও দাসনা!”  

  

গদাই  ারী  াচেত হসয় েলল, “যকাোও যগালমাল হসে না যতা োো? একটা চপচদসমর 

মসধি চক দু-দু’ যটা দচতি যসাঁচধসয় চ।ল? চকন্তু যতমনটা যতা শুসনচ। েসল মসন হয় না।”  

  

সাধুও একটু যদানাসমানা কসর েলল, “যসটাও একটা কো। চপচদসম একটা তদতিই চ।ল 

েসট!”  

  

গদাই একটা দীঘিশ্বাস যফসল েলল, “নাুঃ, আপনাসক এোর  ীমরচতসতই ধসরস। যদখচ। 

োো! তা ইচটসক যপসলন যকাোয়?”  
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সাধু গলায় চসচদ্ধ যঢসল চেরাট দূগা তুসল েলল, “দুপুসরর চদসক একটু গড়াচেলুম। হোৎ,  

যদচখ, দাসনাটা গা।পালা য সঙ পাগলা হাচতর মসতা যধসয় এসস আমার িুল-দাচড় ধসর 

টানাটাচন। চকল ঘুসসাও চদচেল। মসন হল, এটাই আসল দাসনার চপচদসমর মাচলক হয়সতা 

আমাসক চঢট করসত পাচেসয়স।। চকন্তু আমাসক চঢট করা চক যসাজা! ওই দিাখ, মায়ালতায় 

যোঁসধ যফসল যরসখচ।। চকন্তু মুচ কল কী জাচনস, যকানটা আসল দাসনা তা েুসঝ উেসত 

পারচ।। না। েড্ড েুসড়া হসয় চগসয়চ। যতা! আজকাল একটুআধটু  ুল াল হয়।”  

  

“চকন্তু োো, এসদর যতা মানুসষরই আকার যদখচ।। একটু লম্বাই িওড়াই যিহারা েই যতা 

নয়! ধরুন যচদ দাসনা না হসয় মানুষই হয়, তা হসল যয এ াসে যফসল রাখসল চখসদ-

যতষ্টায় মসর যাসে। তখন যয মহাপাতক!”  

  

সাধু ঘনঘন মাো যনসড় েলল, “যস  য় যনই। চে লিকরণীর সসে সঞ্জীেনী আরক আর 

চসচদ্ধ খুাঁসট খাইসয় চদসয়চ।। মরার উপায় যনই। চকন্তু চপচদম উদ্ধার না হসল দাসনা চনসয় 

গণ্ডসগাল পাচকসয় উেসে। তুই কালই গাাঁসয় চগসয় যত লম্বা-িওড়া যলাক আস। সে ক’টাসক 

 াল কসর চিসন আচসস যতা?”  

  

গদাই স সয় েলল, “মহারাজ, এই পাসয়সপুর গাসয় লম্বা িওড়া যনাক যয যমলা। সে 

কটাসক আনসল যয গাসয় হলস্থুল পসড় যাসে?”  

  

সাধু চিচন্তত মুসখ েলল, “তা েসট। চকন্তু চপচদমটা উদ্ধার না হসল যয এ ।াড়া উপায় 

যনই? একটা পচরোর চনেিীং  হসে। যকান েদমাস র হাসত পসড় চপচদম কী কাণ্ড ঘটাসে 

তা যক জাসন?”  

  

“তা আপচন যতা চত্রকালদ িী, এত সাধন- জন কসরস।ন, ধিাসনর যিাসখ চপচদমটার হচদ  

চদসত পাসরন না?”  
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সাধু দুুঃসখর সসে মাো যনসড় েলল, “ঊর্ধ্িসনত্র আর সুরত িড়াই হওয়ার পর যেসক আর 

হেসযাসগর েমতা োসক না। আচম যতা আর চসদ্ধাই নই, আমার ধিাসন ওসে য।াটখাসটা 

চজচনস আসস না। তসে চপচদম যয পাসয়সপুসরই আস। তা যটর পাচে।”  

  

“হাঁকুম যদন যতা, আপনার শ্রীিরসণর আ ীেিাসদ আচম একটু সুলুকসন্ধান কসর যদচখ।”  

  

“যতার যিাসখ এখনও যলা  িকিক করস। যয?”  

  

গদাই হাত যজাড় কসর েলল, “তা পাপীতাপী মানুষ োো, যলা লালসা চনসয়ই যতা যোঁসি 

োকা। তসে যলা  োসক োক, সসে যতা আপনার ‘উাঁহ’-ও আস। োো!”  

৪. একসদন য োিড়েলো ঘুম যেড়ক উড়ে 

একচদন য ারসেলা ঘুম যেসক উসেই সরযূসদেী যদখসলন, তাাঁর গলায় সাত  চর ওজসনর 

মটরদানা হারটা যনই। যনই যতা যনই-ই। সারাোচড় তন্নতন্ন কসর খুাঁসজও যসটা পাওয়া 

যগল না। সরযূসদেীর যতা মাোয় হাত। চেসককাসজর যলাক সাচে কাজ করসত এসস হোৎ,  

হাউমাউ কসর েসল উেল, “ও মা! যতামার হাসতর োলাসজাড়া যকাোয়? যসও চক যিাসরর 

োসপর শ্রাসদ্ধ যগল?”  

  

সরযূসদেী িমসক উসে অোক হসয় যখয়াল করসলন, সচতিই যতা? োলাসজাড়াও যতা যনই। 

চতচন কুাঁকসড় যকাঁসদ উসে েলসলন, “ওসর, দানুসক চ গচগর ডাক। দানুই যতা রাসত পাহারা 

যদয়!”  

  

চকন্তু দানুসক যকাোও পাওয়া যগল না। নীসির োরান্দায় তার িসটর চে।ানা একপাস  

পচরপাচট গুচ।সয় রাখা। যস যকাোও যনই। যনই যতা যনই-ই। এসকোসর য া  া। 

  

সুতরাীং দুইসয়-দুইসয় িার করসত কারও যদচর হল না। খের যপসয় গাসয়র যলাক য সঙ 

পড়ল সরযূসদেীর োচড়সত। 
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জয়লাল েলল,”আচম আসগই জানতাম এরকম হসেই।”  

  

তারক তকিালঙ্কার চখাঁচিসয় উসে েলল, “কী জানসত শুচন?”  

  

“ওসহ, যকানও চজচনসসরই োড়াোচড়  াল নয়। যেচ  কচরতকমিা যলাক যদখসলই েুঝসত 

পাচর মতলে খারাপ। এই যয দানু দু’ চদসন চতচর -িচি টা গাস।র নারসকাল পাড়ল, 

একচদসন অত েড় পুকুসরর পানা পচরষ্কার করল, ফুটেল যখলসত যনসম গোয়-গোয় 

যগাল করল, এসে চক  াল? এ হল যকাপ যদওয়ার আসগ ঘাসড় যতল মাচল  করা।”  

  

তারক েলল, “ওসহ, চেজ্ঞান প্রমাণ ।াড়া যকানও সতিসক গ্রহণ কসর না। অপরাধচেজ্ঞানও 

চকন্তু একটা চেজ্ঞান। প্রমাণ কই?”  

  

হারানোেু এসস উসত্তচজত াসে েলসলন, “আমার োচড়সতও কাল যিার ঢুসকচ।ল।”  

  

খসগন তপাদার েলসলন, “কী কসর েুঝসলন?”  

  

“আমার পাাঁি েিাটাচরর টিিটা আমার োচলস র পাস ই োসক। সকাসল উসে যদচখ যসটা 

িুচর হসয় চগসয়স।। তারপর ধসরা, িিেনপ্রাস র যকশসটাটা গাসয়ে, অিালামিক্লকটা হাওয়া, 

একখানা যগচঞ্জ পাওয়া যাসে না…”  

  

হারানোেুর যমসয় যখচদ পা  যেসক েলল, “ও োো, টিিটা যতা কাল জামাইোেুসক চদসল? 

িিেনপ্রাস র যকশসটা খাচল হসয় চগসয়স। েসল মা তাসত পাাঁিসফাড়ন যরসখস।। 

অিালামিক্লকটা যতা সারাসত যদওয়া হসয়স।, আর যগচঞ্জ আজ সকাসল যকসি যদওয়া 

হসয়স।।”  

  

“অ, তা হসে?” খসগন তপাদার েলসলন, “গা যেসক গয়না খুসল যনওয়া সহজ কাজ নয়। 

চনশ্চয়ই ঘুসমর ওষুধ যে করা হসয়চ।ল।”  

  

জয়লাল েলল, “আহা, খাওয়াসতও যতা পাসর। জসলর সসে গুসল চদসলই হল!”  
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তারক েলল, “জল যকন, দুধ কী যদাষ করল?”  

  

দানু যয একাজ করসত পাসর তা অে ি অসনসকর চেশ্বাস হল। চকন্তু সেসিসয় মন খারাপ 

হসয় যগল প্রাণারাসমর। েলসত কী, যস-ই যতা দানুসক চপচসর োচড়সত েহাল কসরচ।ল!”  

  

 ূসপনদাসরাগা তদসন্ত এসস সে যদসখশুসন গম্ভীর াসে েলসলন, “ফুটেল যখসলায়াড় 

যিার হয় জীেসন এই প্রেম যদখলাম ম াই। যোঁসি োকসল আরও কত যদখসত হসে!”  

  

চেসজন সামন্ত তাড়াতাচড় এচগসয় এসস চেগচলত মুসখ েলল, “যযমন-সতমন যখসলায়াড় 

নয়  ূসপনোেু, হচেেপুরসক পাাঁি যগাল চদসয়চ।ল একাই।”  

  

 ূসপনদাসরাগা মাচ। তাড়াসনার মসতা হাত যনসড় েলসলন, “ফুুঃ, পাাঁি যগাল! তার মসধি 

দু’যটা যতা পচরষ্কার অফসাইড। যরফাচর হচেেপুরসক একটা নিাযি যপনাচি যদয়চন।”  

  

কালীপদোেু একটু উসত্তচজত হসয় দাাঁচড়সয় পসড় েলসলন, “না না, এটা কী েলস।ন 

দাসরাগাোেু? যসচদন যতা আমরাই চতন চতনসট নিাযি যপনাচি পাইচন। চতনোরই দানুসক 

যপনাচি েসে লিাীং যমসর যফসল যদওয়া হসয়স।।”  

  

 ূসপন অতিন্ত গম্ভীর হসয় েলসলন, “আমাসক োধি হসয়ই প্রচতোদ করসত হসে। ফুটেসল 

লিাঙালিাচঙ হসয়ই োসক, নতুন চক।ু নয়। ওরকম আনাচড় যেয়ার জসন্ম যদচখচন। যত না 

যখসল, তার যিসয় যেচ  আ।াড় খায়। আর যগালগুসলা যতা ফাঁকতাসল হসয় চগসয়স।। 

একটাও চেসয়সটড যগাল নয়, িাে যগাল।”  

  

এোর হারানোেু যে  গরম হসয়ই েলসলন, “কাসক আনাচড় েলস।ন  ূসপনোেু? ওসক 

যয যলাসক ‘পাসয়সপুসরর মারাসদানা’ েসল ডাসক?”  

  

যতমনই তাচেসলির  চেসত  ূসপনদাসরাগা েসল উেসলন, 
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“যরসখ চদন ম াই মারাসদানা! মারাসদানা গাস। ফসল চকনা! চিেচলীং যনই, পাচসীং যনই, 

েল যে যনই, মারাসদানা েলসলই হল? এমনকী, মারাসদানার হাইটটা পযিন্ত যনই! 

তালগাস।র মসতা ঢিাঙা একটা য।সল লিাঙপিাঙ কসর যদশড়সে, যযন অিাচনসমসটড কাটুন। 

দুর দুর, যয যাই েলুক, আপনাসদর পাসয়সপুসরর মারাসদানা জাসতর যখসলায়াড়ই নয়।”  

  

মদনপাগলা চ ড় যদসখ চপ।সন এসস দাাঁচড়সয় সে শুনচ।ল। এোর েসল উেল, “ওসর, 

 ূসপসনর শ্বশুরোচড় যয হচেেপুসর?”  

  

একটা যসপাই কাক কসর তাড়াতাচড় মদনপাগলার ঘাড় ধসর তাসক োইসর চনসয় যগল। 

  

 ূসপনোেু েলসলন, “পসরর মিাসি যদখসেন, হচেেপুসরর কাস। পাসয়সপুর উসড় যাসে। 

যসচদন রেীন হাজরা যখসলচন, তাই। আর আপনাসদর দানুও যতা শুনচ। পাচলসয়স।। তা 

পালাসে না, প্রচত মিাসিই যতা আর েরাতসজাসর যগাল করা যাসে না? যহাঁ-সহাঁ োো, ফুটেল 

অত যসাজা চজচনস নয়।”  

  

এোর যদ সপ্রচমক তো পাসয়সপুরমুগ্ধ হারাধনোেু এচগসয় এসস েুক ফুচলসয় েলসলন, 

“পাসয়সপুসরর যগশরে দানুসক আমরা চফচরসয় আনেই।”  

  

 ূসপনদাসরাগা েিে গলায় েলসলন, “আর হাসাসেন না ম াই, দানু যতা শুচন 

পাসয়সপুসরর য।সলই নয়। তার োচড় যতা প্রতাপগসড়?”  

  

হারাধনোেু একটু চমইসয় চগসয় েলসলন, “না না, তা কী কসর হসে? ”  

  

 ূসপনোেু যিাখ রাচঙসয় েলসলন, “হচেেপুসরর যলাসকরা এর জনি আপনাসদর চেরুসদ্ধ 

আইনানুগ েিেস্থা চনসত পাসর তা জাসনন? তার উপর যস একজন যিার এেীং অপরাধী। 

একজন অপরাধীসক লুচকসয় যরসখ এেীং আশ্রয় চদসয় আপনারা প্র াসনসক প্রতারণা 

কসরস।ন েসলও আপনাসদর চেরুসদ্ধ েিেস্থা গ্রহণ করা যায়। আচম হচলয়া চদসয় চদচে। 
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আগামী িচব্ব  ঘণ্টার মসধি দানুসক ধসর হাজসত যপারা হসে। যনেট মিাি পযিন্ত যাসত 

যস জাচমন না পায় আচম তারও েিেস্থা করে।”  

  

হারাধনোেু অতিন্ত েিচেত সুসর েলসলন, “যসটা চক পাসয়সপুসরর প্রচত অতিন্ত অচেিার 

হসে না? পাসয়সপুসরর ঐচতসহির কো একোর য সে যদখুন!”  

  

 ূসপনোেু যতচরয়া হসয় েলসলন, “পাসয়সপুসরর আোর ঐচতহি কীসসর ম াই? এ যতা 

অখসে জায়গা। যিার-গুো েদমা  চগজচগজ করস।। পাসয়সপুসরর কুমসড়া নাচক 

 ূেনচেখিাত। তা যসচদন যক যযন একটা পাসয়সপুসরর কুমসড়া চনসয় এসসচ।ল। যখসয় 

যদচখ, এসকোসর যজাসলা আর পানসস। যসই কুমসড়া য সষ যগারুসক খাওয়াসনা হসয়চ।ল। 

পাসয়সপুসরর গাম।ার কো আর েলসেন না ম াই, জসল চদসলই গলগল কসর রীং উসে 

যায়। অেি যসই গাম।া চনসয় নাচক কচেতা যলখা হসয়স।। আপচনই না েুক ফুচলসয় 

েসলচ।সলন, আপনাসদর চেজ্ঞানী হলধর যঘাষ একচদন যনাসেল প্রাইজ পাসেন? তা তার 

‘ইন্ধনহীন রন্ধন’-এর উনুসন যতা আজ অেচধ জলও গরম হল না! আপনাসদর েিায়ামেীর 

েসটশ্বর যতা আরস ালা যদখসল  সয় মূ।িা যায়। আর কত শুনসেন?”  

  

কোটা শুসন চ সড়র চপ।সন হলধর যঘাষ টুপ কসর তার মাোটা নাচমসয় চনসলন।  

  

 ূসপনোেু সদসম্ভ েুসটর  ব্দ তুসল চেদায় চনসলন। প্রাণারাসমর মন  ারী খারাপ! েলসত 

কী, যস-ই দানুসক চপচসমার োচড়সত েহাল কসরচ।ল। চপচসমা আজ সকাসলই তাসক 

েসলস।ন, “ওসর পানু্ট, য সষ তুই আমার এত েড় সেিনা  করচল?” শুসন পানু্ট ওরসফ 

প্রাণারাসমর লজ্জায় মাচটসত চমস  যাওয়ার কো। দানুসক সারাচদন তারা সম্ভে-অসম্ভে 

সে জায়গায় খুাঁসজস।। যকাোও পাওয়া যায়চন। প্রতাপগসড়ও যখাাঁজ চনসত যলাক চগসয়চ।ল। 

তারা এসস েসলস।, ও নাসম প্রতাপগসড় যকউ কখনও চ।ল না। এমনকী, ওরকম 

যিহারারও যকউ যনই। দানু যয যিার এটা চেশ্বাস করসত প্রাণারাসমর মন িাইস। না। চকন্তু 

সােিপ্রমাণ দানুর চেপসেই যাসে। 
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দুপুসর খাওয়াদাওয়ার পর মচলন মুখ কসর জানালার পাস  যিয়াসর েসস ঘটনার চেসেষণ 

করসত-করসত পানু্ট মাো যনসড় অস্ফুট গলায় েসল যফলল, “নাুঃ, দানুসক িাই।”  

  

প্রায় সসে-সসেই জানালার োইসর দানুর গলা য ানা যগল, “আমাসক খুাঁজ।?”  

  

স্তচম্ভত প্রাণারাম চক।ুেণ হাাঁ কসর অচেশ্বাসসর যিাসখ যিসয় যেসক েলল, “তুই! তুই 

যকাোয় চ।চল হত াগা? যতার নাসম যয হচলয়া যেচরসয়স।?”  

  

“যকন?”  

  

“সোই েলস। তুই নাচক চপচসমার গয়না িুচর কসর পাচলসয়চ।স?”  

  

“গয়না িুচর যাসে যকন?”  

  

“তা হসল গয়নাগুসলা যগল যকাোয়?” গলার ঘামাচি িুলসকাচেল েসল চপচসমা চনসজই 

হারটা খুসল ঘুমসিাসখ োচলস র নীসি যরসখচ।সলন। রাখসত চগসয় যসটা ওয়াসড়র মসধি 

ঢুসক যায়। যসখাসনই আস।।”  

  

“আর োলা?”  

  

“চপচসমার েড্ড  ুসলা মন। কাল যপাস্ত োটসত চগসয় োলা খুসল যতজপাতার যকশসটার 

চপ।সন যরসখচ।সলন, তারপর  ুসল চগসয়স।ন।”  

  

“তা হসল তুই পালাচল যকন?”  

  

“না পাচলসয় উপায় যনই। আমাসক একজন ধরসত এসসস।!”  

  

“যতাসক ধরসত এসসস।? যতাসক ধরসে যকন?”  

  

“সে কো েলা যাসে না। আমার খুে চেপদ। তসে খুে যচদ দরকার হয় তা হসল আমাসক 

যডসকা, ডাকসলই আসে।”  
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“আমার ডাক তুই শুনসত পাচে কী কসর?”  

  

দানু েড়-েড় দাাঁত যদচখসয় যহসস েলল, “যতামার ডাক আচম চেক শুনসত পাই। তসে এ 

কোটা কাউসক যোসলা না।”  

  

“যতার কীসসর চেপদ আমাসক েলচে না? আমরা যতা যতার চেপসদ সাহাযি করসত পাচর!”  

  

“পসর যতামাসক সে েলে। এখন যাই?”  

  

“যা!”  

  

 দানু যিাসখর পলসক হাওয়া হসয় যগল। চকন্তু তার কোমসতা োচলস র ওয়াসড়র চ তসর 

আর যতজপাতার যকশসটার চপ।সন সরযূসদেীর হারাসনা গয়না পাওয়া যগল। যফর 

পাসয়সপুসরর মাতব্বররা জসড়া হসয় এই েিাপারটা চনসয় তুমুল আসলািনা করসলন। 

  

 ূসপনদাসরাগাসক যখন ঘটনাটা জানাসনা হল, তখন উচন ভ্রু তুসল েলসলন, “তাই নাচক? 

তা হসল কী সােিস্ত হল?”  

  

হারাধনোেু এচগসয় এসস েুক চিচতসয় েলসলন, “তাসত এই সােিস্ত হল যয, দানু যমাসটই 

িুচর কসরচন এেীং যনেট মিাসি হচেেপুসরর চেরুসদ্ধ যখলসে।”  

  

 ূসপনোেু মাো যনসড় েলসলন, “না, যখলসে না।”  

  

“যকন যখলসে না েলুন?”  

  

“তার চেরুসদ্ধ আরও একচট গুরুতর অচ সযাগ আস।। মিাসির চদন যস হচেেপুসরর 

যলাকজসনর উপর হামলা কসরচ।ল। তার যসই হামলায় কসয়কজন গুরুতর আহতও হয়। 

হচেেপুসরর  াচন্তচপ্রয় নাগচরকসদর উপর চেনা প্রসরািনায় এই আেমণ অতিন্ত 

চনন্দনীয়।”  
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হারাধনোেু এেীং কালীপদোেু একসযাসগ েসল উেসলন, “না সিার, যসচদন হচেেপুসরর 

গুোরাই মিাি যহসর চগসয় আমাসদর উপর িড়াও হয়। আমরা োনায় নাচল ও 

জাচনসয়চ।।”  

  

“আপনাসদর পাাঁি চমচনট আসগ হচেেপুর এফ আই আর কসরস।। সুতরাীং তাসদর যক 

অসনক যজারাসলা।”  

  

সোই কাাঁিুমািু হসয় পাীংশু মুসখ চফসর এসলন। এেীং সোই একোসকি স্বীকার করসলন 

যয, এই রকম অনিায় াসে হচেেপুসরর কাস। যহনস্থা হওয়াটা দু িাগিজনক। হারাধনোেু 

অতিন্ত েিচেত মুসখ েলসত লাগসলন, “না যহ, এখন আমাসদর পাসয়সপুসরর েড় দুুঃসময় 

িলস।।”  

  

পরশুচদন সসন্ধর সময় যখন এই ঘটনা চনসয় িণ্ডীমণ্ডসপ চমচটীং িলচ।ল, তখনই খের 

আসস যয, েসটশ্বরসক এক নরখাদক সাধু ধসর চনসয় চগসয়স।। এেীং যসটা চনসয় যতালপাড় 

য ষ হসত না-হসতই রাধাসগাচেন্দর চনরুসে  হওয়ার খেসর পাসয়সপুর এসকোসর য াসক 

স্তব্ধ হসয় যগল। 

  

 ূসপনদাসরাগা তদসন্ত এসলন েসট, চকন্তু যকমন যযন গা ।াড়া  াে। েসটশ্বসরর খের শুসন 

নাক কুাঁিসক েলসলন, “পাসয়সপুসর যকমন পাসলায়ান ততচর কসরন আপনারা েলুন যতা? 

যনীংচট পরা একটা সাধু এসস একটা তাগড়াই যলাকসক তুসল চনসয় যগসলই হল? যতমন 

পাসলায়ন োকা না-োকা সমান। ওরকম অপদােিসক যচদ সাধু যকসটকুসট রান্না কসর যখসয় 

যফসলই োসক, তা হসল একরকম  ালই হসয়স।। আর রাধাসগাচেন্দোেু! হাুঃ হাুঃ। চতচন 

নাচক ডাকসাইসট দাসরাগা চ।সলন! যহসস োাঁচি না। যখন যযখাসন েদচল হসয় যযসতন, 

যসখাসনই যিার-ডাকাতসদর মসধি আনসন্দর সাড়া পসড় যযত। একোর যতা কাচলকাপুসরর 

ডাকাতরা তাসক গণসীংেধিনাও চদসয়চ।ল। আর যদসে না-ই ো যকন? সকাসল একসপট 

 াত যখসয় যসই যয োনার যিয়াসর েসস ঘুচমসয় পড়সতন, যসই ঘুম  াঙত চেসকল 

পাাঁিটায়, তার োচড় যাওয়ার সময়। তার মসতা যলাক েসটশ্বরসক উদ্ধার করসত চগসয় 
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যলাপাট হসয়স।ন, এও চক চেশ্বাস করসত েসলন? চতচন আোর ‘দাসরাগার দীঘিশ্বাস নাসম 

েই চলখস।ন। হুঃ! দাসরাগাচগচরর উচন জাসননটা কী?”  

  

যকপুোেু আমতা-আমতা কসর েলসলন, “চকন্তু চনকুঞ্জ তেরাগী যয েসলচ।ল, 

রাধাসগাচেন্দোেু যরসগ যগসল খিাপা ষাাঁড়!”  

  

“ষাাঁড় কোটা খারাপ নয়। ‘অকালসঘাঁসড়’ েসল কী একটা কোও যযন আস।। 

রাধাসগাচেন্দোেু হসেন তাই। তসে আপনারা যাই েলুন, ওই সাধুর গল্পচট আচম চেশ্বাস 

করচ। না। ওটা আষাসঢ় গল্প। আমার যসপাইরা সারা জেল ত।ন। কসর খুাঁসজ এসসস।, 

যকাোও যকানও সাধুর চিহ্নমাত্র যদসখচন।”  

  

জয়লাল েলল, “তা হসল ওরা যগল যকাোয়?”  

  

“আত্মীয়স্বজন ো কুটুমসদর োচড় খুাঁসজ যদখুন। োচড়সত ঝগড়া কসর তেরাগী হসয়স। চকনা 

যখাাঁজ চনন। তসে লা টা  পাওয়া যগসল খের যদসেন, তখন এসস যদখে। এখন আমার 

সময় যনই। িারচদসক খুে িুচর-ডাকাচতর খের পাচে। চক।ু খুনখারাচপও হসে। আমাসক 

তদসন্ত যযসত হসে।”  

  

ফুটেল মিাসি হচেেপুর পাাঁি যগাল খাওয়ার পর যেসকই যয  ূসপনদাসরাগা পাসয়সপুসরর 

উপর িসট আস।ন, তাসত সসন্দহ যনই। দাসরাগা িসল যযসতই চেসজন সামন্ত উসত্তচজত 

গলায় েসল উেল, “ াইসে, এর পসরর মিাসি চকন্তু হচেেপুসরর কাস। আমাসদর যহসর 

যযসতই হসে। না হারসল আমাসদর উপর এই অচেিার েন্ধ হওয়ার নয়, এই েসল চদলুম। 

এখন কয় যগাল খাসে তা চেক কসর নাও। আমার যতা মসন হয়, পাাঁি যগাল খাওয়াই  াল। 

ওসদর যেয়ার যগাল চদসত পাসর  াল, নইসল আমাসদর যেয়াররাই যসমসাইড যগাল 

যখসয় েসসে’ খন। ”  

  

হারাধনোেু লাচফসয় উসে গজিন করসলন, “কচ  যনচহ! প্রাণ োকসত নয়!”  
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“চকন্তু না হারসল যয  ূসপনদাসরাগা আমাসদর হাল যকরাচসন কসর ।াড়সে।”  

  

“যা খুচ  করুক, যা হয় যহাক। পাসয়সপুর কারও কাস। যকানও চদন মাো যনায়ায়চন, 

আজও যনায়সে না। ঝড়ঝা যাই আসুক, দুগিমচগচর কান্তার মরু দুস্তর পারাোর পাচড় চদসত 

হসে। পাসয়সপুসরর দুুঃসময় িলস।  াইসে, যতামরা প্রস্তুত যেসকা। চকন্তু চিরকাল এরকম 

যাসে না। পাসয়সপুসর আোর একচদন সূযি উেসে।”  

  

পরচদন সকাসল পাসয়সপুসর ঢুসক গদাইসয়র মসন হল, এ যযন যসই পাসয়সপুর নয়। না, 

যসই পাসয়সপুরই। যসই শ্ম ান, যসই যগািারণ, যসই ফচটক রাজার চঢচে, যখলার মাে, 

ই কুলোচড়, সে চেক আস।। তসে িারচদকটা দুুঃখ আর চেষাদ মাখাসনা। সারা গাসয় 

যযন একটা দুুঃসখর হাওয়া েইস।। কাসকর ডাসকও যকমন যযন মন খারাসপর  াে। 

গা।গুসলাও হাওয়ায় দুলস। েসট, চকন্তু যযন খুে অচনসের সসে। দুলসত হয় েসল যদালা। 

যগারুর হাষার মসধিও যযন  িীমাতার ‘চনমাই’ ডাক। 

  

ময়লা পাতলুন, ময়লা জামা, কাাঁসধ যঝালা, গদাই িারচদসক যিসয় দুুঃখটা খুে যটর 

পাচেল। যস পাসয়সপুসরর যলাক নয় েসট, চকন্তু জায়গাটা তার যিনা। যে  হাচসখুচ  

জায়গা। চকন্তু আজ হোৎ,  গাসয় এত দুুঃখ যকন ঢুসক পড়ল, যসটা চেক েুঝসত পারচ।ল 

  

গদাই। নসগন সেিাচধকারীর যে  েড় যদাতলা োচড়। সামসন একটু োগান আস।, োগাসনর 

পর িওড়া োরান্দা, তারপর যকাো। োরান্দায় জুত কসর েসস গদাই হক মারল, “কতিা 

আস।ন নাচক?”  

  

পাীংশু মুসখ যেচরসয় এসস নসগন কাচহল গলায় েলসলন, “গদাই নাচক যর? তাগাদায় 

এসসচ।স েুচঝ?”  

  

“আহা, শুধু তাগাদা যকন, খেরোতিা চনসতও আসা।”  
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নসগন একটা দীঘিশ্বাস য।সড় েলসলন, “আর খেরোতিা! চদন ঘচনসয় এল েসল। েয়স 

হসয়স।, তাই চনসজর জনি  ােনা যনই। চকন্তু চনেিীং  হসয় যাে, এইসটই এখন চিন্তা।”  

  

“েসলন কী নসগনকতিা? চনেিীং  হসত যাসেন যকান দুুঃসখ?”  

  

“যস অসনক কো যর োপু! তা োসতর যতল োেদ যতার কত পাওনা যযন? আজই চনসয় 

যা োো, ঋণ যরসখ মরসল নরকোস যেকায় যক?”  

  

“আসজ্ঞ, পাওনা যেচ  নয়, কুসি পাঁচি চট টাকা। চকন্তু আপনাসক যয েড় কাতর যদখাসে 

কতিা? একটু য সঙ েলসল হয় না?”  

  

ফাঁত কসর একটা েড় শ্বাস যফসল নসগনোেু েলসলন, “যস আর েচলসচন োো, েড় 

চেপসদর মসধি আচ।। এক  য়ীংকর সন্নিাসীর যকাসপ পসড় আমার েীং  যলাপ হওয়ার 

যজাগাড়।”  

  

“আহা, সে যরাসগরই যতা চনদান আস।, না চক? সমসিা োকসল উপায়ও হসয় যায়।”  

  

“তা হওয়ার নয় যর! পাঁিাত্তর ে।র আসগ এক চে ীষণ সচন্নচস আমার োোসক একটা 

চপচদম চদসয় হাঁচ য়ার কসর চগসয়চ।ল, যস চপচদম যফরত চনসত পাঁিাত্তর ে।র পর আোর 

আসসে। তখন চেশ্বাস কচরচন োো। যস সচতিই এসসস।, চকন্তু চপচদসমর হচদ  যনই। 

ক’চদন আসগ োচড়সত একটা িুচর হসয়চ।ল েসট, তসে চেস ষ চক।ু চনসয় যযসত পাসরচন। 

তা যসই চপচদমখানাই চনসয় যগল চকনা েুঝচ। না। েড় চেপদ যাসে োো।”  

  

“ঘােড়াসেন না কতিা। একটু োো মাোয় য সে েলুন যদচখ, ইদানীীং যে  েড়সড় যিহারার 

কচরতকমিা যকানও যলাসকর চক হোৎ,  এ গাাঁসয় আগমন হসয়স।?”  

  

“েড়সড় যিহারার কচরতকমিা যলাক? যকন যর োপু, হোৎ,  এ কো যকন?”  

  

“কারণ আস। কতিা। হসয় োকসল েলুন।”  
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“না, যসরকম চক।ু যতা যিাসখ পসড়চন। তসে ইদানীীং দানু নাসম একটা খুে ঢিাঙা য।সল 

আমার যমসয় সরফুর োচড়সত এসস জুসটচ।ল েসট। যস খুে কচরতকমিা েসল শুসনচ।। 

দারুণ নাচক ফুটেলও যখসল। হচেেপুরসক যস পাাঁি যগাল চদসয়চ।ল েসল গাাঁসয় েড় 

অ াচন্তও হসে যর োপু! তসে দানুসক ক’চদন হল খুাঁসজ পাওয়া যাসে না। তুই েরীং আমার 

নাচত পানু্টর সসে কো কসয় দিাখ যতা!”  

  

পানু্ট ওরসফ প্রাণারাম শুসনই েলল, “দানুর খের িাও? ওুঃ, তা হসল যতা তুচম পুচলস র 

পাই!”  

  

গদাই একটা দীঘিশ্বাস য।সড় েলল, “যস যিষ্টা কী আর কচরচন যর োপু? চকন্তু পুচল  যতা 

যমাসট আমাসক আমলই চদল না।”  

  

“তা হসল দানুর খের চদসয় কী করসে?”  

  

“ ালর জনিই েলচ।, দানুসক আর লুচকসয় রাখাটা যতামার উচিত হসে না। যস যচদ 

চপচদসমর যসই দচতিটাই হসয় োসক, তা হসল তাসক চপচদম সসমত সাধুোোসক যফরত 

যদওয়াই উচিত হসে। দানুর জনি দু’-দু’যটা চনরীহ যলাক সাধুর হাসত খাচে খাসে। তার 

উপর চনেিীং  হওয়ার  য়টাও যতা উচড়সয় যদওয়া যাসে না।”  

  

পানু্ট যহাুঃ যহাুঃ কসর যহসস েলল, “তুচম দাদুর ওই আজগুচে গসল্প চেশ্বাস কসরা েুচঝ? 

প্রদীপ যেসক তদতি যেসরায়, এ যতা রূপকো! তসে সাধুটা যয চজ তা আমরা জাচন। আমরা 

দল যোঁসধ লাচেসসাটা চনসয় তার যডরা খুাঁসজ যের করেই।”  

  

“ওসরব্বাস যর! ও কাজও যকাসরা না। যকানও মচনচষির সাচধিই যনই তার চক।ু কসর। 

চহসত চেপরীত হসয় যাসে োো! চপচদম না যপসল যস যয গাসয় ঢুসক কী কুরুসেত্র োধাসে 

যক জাসন।”  

  

“চপচদম! চপচদম যতা আমাসদর কাস। যনই! িুচর হসয় চগসয়স।।”  
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যিাখ েড়-েড় কসর গদাই েলল, “যনই! তা হসল তুচম দানুসক যপসল যকাোয়? তার তত 

চপচদম যেসকই যেরসনার কো!”  

  

“যতামার মাো! দানু যমাসটই চপচদম যেসক যেসরায়চন।”  

  

“তা হসল!”  

  

“আো, যতামার চক ঘসট যকানও েুচদ্ধ যনই? চিরকাল েুজরুচক গসল্প চেশ্বাস কসর যাসে? 

চপচদসমর মসধি চক যকানও মানুষ লুচকসয় োকসত পাসর?”  

  

“আহা, মানুষ পারসে যকন? তসে দচতিদাসনারা যয সূক্ষ্মসদহ ধারণ করসত পাসর?”  

  

“দচতিদাসনা েসলও চক।ু যনই। ওসে মানুসষর অলস কল্পনা। সূক্ষ্ম যদহসটহ সে োসজ 

কো। এখন যকসট পসড়া!”  

  

গদাই উেসত-উেসত চেড়চেড় কসর েলল, “ াল কোটা শুনসল োো, যেলা েুঝসে!”  

  

যেলা যটর যপসত যদচর হল না পানু্টর। গদাই পাসয়সপুসরর ঘসর-ঘসর খেরটা ।চড়সয় চদসয় 

সোইসক হচ য়ার কসর চদসয় যগল। আর খেরটা যখসয়ও যগল সোই। নসগনোেুর োোর 

আমসলর চপচদসমর কো কানাঘুসষায় সোই শুসন চগসয়চ।ল। দানুর কীচতিকাচহচনর কোও 

সোই জাসন। এেীং সাধুর আগমন চনসয় যতা যকানও সসন্দসহর অেকা ই যনই। যসই সসে 

প্রদীসপর তদতি দানুর জনিই যয আজ পাসয়সপুসরর দুুঃসময় এসসস।, যস চেষসয়ও কারও 

আর সীং য় রইল না। 

  

সসন্ধসেলায় িণ্ডীমণ্ডসপ জরুচর চমচটীং ডাকা হল। যসই চমচটসঙ সেিসমসে নসগন 

সেিাচধকারী সাধুর যদওয়া চপচদমটার কো স্বীকার করসলন। তসে এও েলসলন, 

“চপচদসমর মচহমার কো আচম জাচন না। আমার োো হয়সতা জানসতন, চকন্তু আমাসদর 

চপচদম চনসয় নাড়ািাড়া করায় োরণ চ।ল।”  
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জয়লাল েলল, “আুঃ হাুঃ, চেরাট দাওটা ফসসকস।ন দাদা! এতচদসন যতা আপনার টাটা-

চেড়লা হসয় যাওয়ার কো!”  

  

হারাধন েলসলন, “আসগ জানসল যতা পাসয়সপুরসক এসকোসর অলকাপুরী োচনসয় 

।াড়তাম ম াই। আসগ েলসত হয়। এসে খের যিসপ রাখাটা  ুল হসয়স।।”  

  

তারক স সয় েলল, “যাকসগ, ওসে য সে আর লা  যনই। চপচদসমর যময়াদ য ষ 

হসয়স।, যার চপচদম যস যফরত চনসত এসসস। এেীং পাসয়সপুসরর সামসন এখন যঘার 

চেপদ। সুতরাীং পানু্টসক ডাকা যহাক। চপচদম তার কাস।ই আস। এেীং দানুই যয চপচদসমর 

তদতি, যস চেষসয়ও আর সসন্দসহর অেকা  োকস। না।”  

  

এ কোয় সোই একমত হল। চকন্তু পানু্ট এসস সোর সামসন েলল, “আচম চপচদম কখনও 

যিাসখও যদচখচন। দানু যমাসটই তদতিদাসনা নয়।”  

  

চেসজন সামন্ত যিাঁচিসয় উসে েলল, “দানু তদতি নয় েলসলই হসে? তদতি না হসল যকউ 

দু’ চদসন িচি -পঞ্চা টা গাস।র নারসকাল যপসড় যফলসত পাসর? এত েড় পুকুরটার 

কিুচরপানা একচদসন তুসল যফলসত পাসর? নাচক হচেেপুসরর মসতা  ি চটমসক পাাঁি-

পাাঁিখানা যগাল চদসত পাসর?”  

  

সোই হইিই কসর চেসজনসক সমেিন জানাল। দু-িারজন পানু্টর পে যনওয়ার যিষ্টা করল 

েসট, চকন্তু তারা চনতান্তই সীংখিালঘু। 

  

সকসলর সমসেত োকিোসণ এেীং উগ্রতা যদসখ পানু্ট যখন যকাণোসা, তখনই হোৎ,  

অন্ধকার কুাঁসড় দানু িণ্ডীমণ্ডসপ উসে এসস েলল, “ওসক ওরকম যহনস্থা করস।ন যকন? যা 

েলার আমাসক েলুন।”  

  

প্রেমটায় হকিচকসয় যগসলও পরেসণই যর যর কসর যতসড় চগসয় সোই দানুসক যপসড় 

যফলল। দানু যতমন োধাও চদল না। 
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চেসজন সামন্ত েলল, “ াল কসর দচড় চদসয় োাঁসধা, যাসত পালাসত না পাসর। কাল 

সকাসলই ওসক সাধুর কাস। পাচেসয় যদওয়া হসে। যচদও প্রদীসপর তদতিসক চদসয় অসনক 

 াল কাজও হসত পারত, চকন্তু আমরা আর যকানও ঝুাঁচক চনসত পাচর না। কী েসলা 

 াইসে?”  

  

সকসলই হইহই কসর উেল, “চেক চেক!”  

৫. একসদন িকোলড়েলোয় গোেবু 

একচদন সকালসেলায় গাব্বু তার িুচর করা চজচনসপত্তরগুসলা যের কসর যমসঝয় ।চড়সয় 

েসস যদখচ।ল। যতমন সুচেসধ কসর উেসত পারস। না যস। তার হাত এখনও পাসকচন, 

ওস্তাসদর অসনক গুণই যস অজিন করসত পাসরচন। িুচরর চজচনসগুসলা চনতান্তই এসলসেসল। 

রুসপার চসাঁদুসরর যকশসটা, সস্তার দু’যটা হাতঘচড়, একটা টিিোচত, কসয়কটা চস্টসলর োচট, 

যগাটা দুই  াচড়, একসজাড়া যসানার মাকচড়, যপতসলর ঘচট, একখানা যপতসলর চপচদম, 

একটা যপতসলর যমামদাচন, একচ চ  িিেনপ্রা , যেিসল কুচড়সয় োচড়সয়  ’দুসয়ক টাকা 

হসত পাসর। মহাজন তাও যদসে চকনা সসন্দহ। ইদানীীং যিারাই চজচনস চকনসত িাইস। না। 

যসানার মাকচড় দুসটাই যা চেসকাসে। তসে খুেই হালকা চজচনস।  

  

গাব্দু একটু উদাস যিাসখ চজচনসগুসলা যদখসত-সদখসত তার চনসজর অপদােিতার কো 

 ােচ।ল। যস েীং ানুেসমই যিার। তার োকুরদা যিার চ।ল, োো যিার চ।ল এেীং তাসদর 

যে  নামডাকও হসয়চ।ল। চকন্তু গাব্বু চনতান্তই কুলাোর। এই সে  ােসত- ােসত যস 

চজচনসগুসলা একটু যনসড়সিসড় যদখসত হোৎ,  চপচদমখানা হাত ফসসক পসড় যযসতই োৎ,  

কসর  সব্দর সসে-সসে একটা চেদুিসতর মসতা ঝলকাচন। যোমা মসন কসর গানু্ধ আাঁতসক 

উসে যিাখ েন্ধ কসর যফসলচ।ল। যিাখ খুসল যস কাে। সামসন একটা যপিায় যিহারার 

দানে দাাঁচড়সয় আস।, মাো যেসকস। ঘসরর িাসল। গাসয় জচরর যপা াক ঝলমল করস।। 

হাতসজাড় কসর  ারী চেনসয়র সসে েলল, “হাঁকুম করুন হজুর!”  
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েিাপারটা একদম েুঝসত না যপসর গাব্বু হাাঁ কসর চক।ুেণ যিসয় যেসক  সয় কাাঁপসত-

কাাঁপসত েলল, “আপচন যক?”  

  

“আচম আপনার োন্দা, আপনার চখদমসত হাচজর।”  

  

গাব্বু যিাখ কিলাল, চনসজর যপসট চিমচট চদল। তেু ঘুম  াঙল না যদসখ একটু অোক 

হসয় েলল, “নাুঃ, ঘুমটা যে  যিসপ এসসস। যদখচ।।”  

  

“আপচন ঘুসমােন না মাচলক, যজসগই আস।ন। আচম ওই চিরাসগর তদতি। মাচলসকর 

হকুম তাচমল করাই আমার কাজ। চেশ্বাস না হয় পরীো কসর যদখুন।”  

  

গাব্বু  সয় চক।ুেণ চসাঁচটসয় যেসক েিাপারটা আন্দাজ করার যিষ্টা করল। এটা যকানও 

ঘাপলা নয়সতা? যকানও িোন্ত? তাসক চেপসদ যফলার ফাাঁদ? তারপর একটু-একটু সাহস 

চফসর এল তার। একটু যঢাক চগসল গলাখাকাচর চদসয় েলল, “যা েলে তাই করসেন?”  

  

“আলোত মাচলক।”  

  

“যাুঃ, চেশ্বাস হসে না!”  

  

“হাঁকুম কসরই যদখুন।”  

  

“একহাাঁচড় রসসগািা আনুন যতা যদচখ।” তদতি হ  কসর যগল আর এল। হাসত এক েড় 

হাাঁচড় চতি রসসগািা। 

  

যিাখ েড়-েড় কসর েিাপারটা যদখল গাব্বু। চেশ্বাস হসে না েসট, তেু দু’খানা রসসগািা 

টপাটপ যখসয় যদখল, অচত  াল জাসতর চজচনস। েলল, “আপচনও দু’যটা খান!”  

  

তদতি মাো যনসড় েলল, “আমাসদর খাওয়ার হকুম যনই হজুর! আর কী করসত হসে 

আসদ  করুন!”  
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গাব্বু িারচদক যিসয় তার জীণি ঘরখানা যদখল। আসোে চক।ুই যনই। েষিায় িাল চদসয় 

জল পসড়। হাাঁচড়র হাল। যস েলল, “োচড়খানা পাকা কসর চদসত পাসরন?”  

  

“আলোত।” েসলই তদতিটা হ  কসর অদৃ ি হসয়ই চফসর এল। গােু অোক হসয় যদখল, 

তার ঘর রীচতমসতা ঝকঝসক দালানসকাোয় পচরণত হসয়স।। যফর হকুম চদসতই 

আসোেপত্র, খাট-পালঙ্কও িসল এল। চখসদ যপসলই খাোর এসস যাসে। যতষ্টা যপসলই 

জল ো  রেত। 

  

গাব্বু েলল, “মজা মন্দ নয় যতা!”  

  

তা চতনসট চদন  ারী মজায় যকসট যগল গাব্বুর। জুসতা, জামা, ।াতা, লাচে চক।ুরই অ াে 

যনই। তসে শুসয়-েসস, আসয়  কসর চতনসট চদন কাচটসয় যদওয়ার পর তার  ারী 

একসঘসয় লাগল। নাুঃ, এরকম চনষ্কমিার জীেসন তার চেক জুত হসে না। তার হাত-পা 

অনি চক।ুর জনি চন চপ  করস।। তার োো দ রে রাসত িুচর করসত যেচরসয় যযত, 

চফরত য ারসেলায়। যকানও-সকানও চদন যমলা চজচনস চনসয় আসত, যকানও চদন খাচল 

হাসত। তখন যেসকই যস চেক কসর যরসখচ।ল োোর মসতা যিার যস হসে না। উ্ছবেৃচত্ত তার 

প।ন্দ নয়। েড় হসয় যস হসে ডাকাত। এক-একটা ডাকাচতসত যা যরাজগার হয় তাসত 

মাস যকসট যায়। চকন্তু সাহস আর দলেসলর অ াসে যস ডাকাত হসয় উেসত পাসরচন। হল 

চ।িসক যিার। আর িুচর করসত চগসয় যহনস্থা ও অপমান চক কম জুসটস। তার কপাসল? 

োখরগসঞ্জর যগরস্ত নীলমচণ রায় তাসক চদসয় পা চটচপসয় চনসয়চ।ল। খাগড়াহাসটর 

যলাসকরা তাসক ধসর মাো নিাড়া কসর যঘাল যঢসল গাাঁসয় ঘুচরসয়চ।ল। সাত হাত নাসক খত 

চদসত হসয়চ।ল নেীনগসর যেিামসক োেুর োচড়সত ধরা পসড় যাওয়ায়। যসই সে মসন 

পড়ায় মাোটা েড্ড গরম হসয় যগল তার। 

  

যস তদতিসক হকুম করল, “ওসহ, আমার এরকম আরাসম সময় কাটাসত ইসে করস। না। 

আচম আজ ডাকাচত করসত যেসরাে। তার সে েিেস্থা কসরা।”  
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“যজা হজুর!”  

  

যঘাড়ায় যিসপ মাঝ রাচত্তসর েন্দুক-চপস্তল চনসয় যস ফরা ডাঙা গাসয় হাচজর হল। 

ফরা ডাঙায় চেস্তর মহাজসনর োস। তাসদর পাইক েরকন্দাজও আস।। তারা লাচে-

সড়চক চনসয় যতসড় এল, যকউ-সকউ গুচলও িালাল েসট। চকন্তু তদতি পটাপট তাসদর অ্ত্রট 

যকসড় চনসয় গানু্ধর পে পচরষ্কার কসর চদল। যমাট পাাঁিটা গচদ লুট কসর মহানসন্দ চফসর 

এল গাব্বু। তীব্ৰ আনসন্দ তার  রীসরর রি গরম, মসন তৃচপ্ত আর আনন্দ। দুসটা চদন 

আরাম আর চেশ্রাম চনসয় চতনচদসনর চদন প্রতাপগসড় হাচজর হল যস। জচমদার 

চেষু্ণিরসণর োচড় আর মগনলাল মহাজসনর গচদ সাফ কসর চফসর এল। তার চপস্তসলর 

গুচলসত মগসনর দসরায়ান েীরোহাদুর জখম হল। চতনচদন পর যস সামতাপুসরর গ্রামীণ 

েিাঙ্ক সাফ কসর চনসয় এল। িারচদসক সোই যয গাব্বু ডাকাসতর কো আসলািনা করস।, 

যসটাও কাসন এল তার। হিাাঁ, এই হসে জীেন। এরকম াসেই োাঁিসত যিসয়চ।ল যস। 
  

পর পর ডাকাচতর যিাসট  ূসপনদাসরাগার নাওয়াখাওয়া যয ঘুসি চগসয়স। এটা আন্দাজ 

কসর  ারী আহ্লাদ হচেল তার। 

  

খুচ  হওয়ারই কো। মাসখাসনক আসগ এই  ূসপনদাসরাগা তাসক পাকড়াও কসর োনায় 

চনসয় চগসয়চ।সলন। চকন্তু িালান কসরনচন। নাক চসাঁটসক েসলচ।সলন, “এুঃ, তুই যয 

এসকোসর চ।িসক যিার! চে োর কান ধসর ওেসোস কর যতা!” তাই কসরচ।ল গাব্বু। 

তারপর তাসক যগাটাকতক রুসলর ঘা চদসয় য।সড় চদসয়চ।সলন। অপমানটা আজও 

য াসলচন গাব্বু। 

  

আজ রাসত তাই পাসয়সপুর অচ যাসন যাওয়ার আসগ যস যঘাড়ায় যিসপ হচেেপুর োনায় 

হানা চদসয়  ূসপনদাসরাগার ঘসর ঢুকসতই  ূসপন চসাঁচটসয় যগসলন। গাব্বু েুক ফুচলসয় 

েলল, “ওসহ  ূসপন, যতামাসক জাচনসয়ই যাচে, আজ পাসয়সপুর লুট করে। যতামার চক।ু 

করার আস।?”  
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 ূসপন মাো যনসড় েলসলন, “আসজ্ঞ, না। পাসয়সপুরসক যদউচলয়া কসর চদসলও চক।ুই 

করে না।”  

  

“যস যিষ্টা না করাই েুচদ্ধমাসনর কাজ। এোর কান ধসর চে োর ওেসোস করসলই যতামার 

।ুচট।”  

  

 ূসপন লাল মুসখ, রাগ যিসপ আসদ  পালন কসর যফলসলন। কারণ, গাব্বুর হাসত এস 

এল আর েন্দুক, তার চপ।সন দ াসই যিহারার দানোকৃচত সিাঙাত। যসপাইরা োনা 

যেসক পাচলসয় চগসয়স।।  ূসপনদাসরাগা একা! 

  

এই সে গুরুতর কাজ যসসর টগেসগ যঘাড়ায় যিসপ গাব্বু পাসয়সপুর রওনা হল। যঘাড়ার 

পাস -পাস  গাব্বুর যপাষা তদতিও িসলস।। গােু েলল, “ওসর দচতি! ”  

  

“চজ হজুর!”  

  

“আমাসক যকমন যদখচ।স?”  

  

“িমৎ, কার মাচলক।”  

  

“যকমন ডাকাচত কচর?”  

  

“খুে  াল হজুর।”  

  

“যতার চক মসন হয় আচম একচদন যদস র সেসিসয় েড় ডাকাত হে?”  

  

“আপনার যিসয় েড় ডাকাত যকউ যনই মাচলক!”  

  

“চকন্তু একটু চখি যেসক যাসে যয?”  

  

“কীসসর চখি হজুর? হকুম করুন, সে চেক কসর যদে।”  
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“এক োলচত দুসধ এক যফাাঁটা যিানা পড়সল কী হয় জাচনস?”  

  

“দুধ যকসট যায়।”  

  

“আমারও যয তাই হসে।”  

  

“যকন হজুর?”  

  

“যলাসক আমাসক খাচতর করস। েসট, চকন্তু যসটা যতার জনি।”  

  

“আচম যতা আপনার যগালাম আচ। মাচলক।”  

  

“যসইসটই যতা হসয়স। মু চকল। আমার সসন্দহ হসে, যলাসক আমাসক যতটা না  য় 

পায়, তার যিসয় যতাসক  য় পায় অসনক যেচ । এটা চক তাসদর উচিত হসে?”  

  

“না হজুর। কী করসত হসে হকুম করুন।”  

  

“আমার মসন হসে, তুই সে সময় সসে-সসে োকসল ওরা আমাসক  য় পাসে না। যতার 

 সয় আমাসক যমসন যনসে। আমার যতমন নামও হসে না।”  

  

“জরুর হসে মাচলক। হকুম করুন, সোইসক সেক চ চখসয় যদে।”  

  

“চেক আস।। চকন্তু আমার মনটায় েড় খিখি করস। যর। নামডাক হসে েসট, যলাসক 

 য়ও খাসে। চকন্তু যকাোয় যযন এক চিমচট খামচতও যেসক যাসে।”  

  

“হাঁজুর, পাসয়সপুসরর যলাসকরা চকন্তু আপনার জনি ততচর হসয় আস।।”  

  

“তার মাসন?”  
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“তাসদর হাসত লাচে, সড়চক, দা এেীং োঁচট যতা আস।ই, দু’জসনর হাসত যদানলা েন্দুকও 

আস।। তারা আপনাসক ‘কুটুম’ সসম্বাধন কসর নানারকম গাচলগালাজও করস।। তারা নাচক 

আজ রিগো েইসয় যদসে?”  

  

“োুঃ োুঃ! এই যতা িাই। পাসয়সপুসরর যলাসকরা যতা যে  েীর যদখচ।! যযখাসনই যাই 

যসখাসনই যলাসকরা সে  য় যখসয় তাড়াতাচড় যসানাদানা, টাকাপয়সা যের কসর যদয়, 

যসলাম েুসক পে য।সড় যদয়, হাত কিলায়, ।িাুঃ ।িাুঃ! ডাকাচত করাটা যযন জল াত 

হসয় যাসে। এরকম হসল ডাকাচতসত সুখ কী? একটু লড়ালচড় হসে, গুচলসগালা িলসে, 

খুনজখম হসে, লা  পড়সে, তসে না সুখ!”  

  

“হাঁজুর, যচদ হকুম যদন যতা আসগ াসগ চগসয় ওসদর অ্ত্রট ্ত্রট যকসড় সে কটাসক যোঁসধ 

যরসখ আচস।”  

  

“খেরদার না! তাসত আমার নামও হসে না, আনন্দও হসে। তুই েিাটা ডাকাচতর েুচঝস 

কী? লড়ালচড় না হসল যয  রীরটা গরমই হয় না োপ! আর  রীর গরম না হসল আনন্দ 

কীসসর? েরীং পাসয়সপুসরর যলাকসদর আমার অচ নন্দন জাচনসয় যদ। তারা যয েীরসত্বর 

পচরিয় চদসে, তাসত আচম যেজায় খুচ ।”  

  

“তারা অচ নন্দন চনসত িাইস। না মাচলক। তারা আপনার মুণু্ড িাইস।।”  

  

“োুঃ োুঃ, িমৎ, কার! ওসদর জাচনসয় যদ, যা যিসয়। তার চক।ু যেচ  যদে, গুচলর সসে 

মাো!”  

  

“গুচলসগালাসক তারা যমাসটই  য় পাসে না আাঁহাপনা।”  

  

“খুে  াল, খুে  াল। সে সময় চক রসসগািা যখসত  াল লাসগ যর! মাসঝ-মাসঝ একটু 

আখ চিসোসত ো কড়মড় কসর য।ালা াজা যখসতও যতা ইসে যায়। ”  

  

“যস কো চেক জনাে!”  
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পাসয়সপুসর ঢুকোর মুসখই চেস্তর যলাক সচতিই পে আটসক দাাঁচড়সয় আস। যদখসত যপসয় 

গাব্বু একটা হীংকার ।াড়ল, “খেরদার! আমার পে আটকাসল তার পচরণাম চকন্তু 

 য়ীংকর! যতামরা সোই হাত তুসল আত্মসমপিণ কসরা।”  

  

হারাধনোেু উলসট যিাঁিাসলন, “কচ  যনচহ! েল েীর, চির উন্নত মম চ র। চেনা যুসদ্ধ নাচহ 

চদে সূিিগ্র যমচদনী! পাসয়সপুর চজন্দাোদ।”  

  

জনতাও সসে-সসে গজিন কসর উেল। 

  

তারপর েন্দুসকর গুচলর আওয়াজ, লাচের েকােক, েিসমর ঝলসকর মসধি ধুনু্ধমার লড়াই 

হসত লাগল। 

  

চকন্তু লড়াই খুে যেচ েণ িলল না। পাসয়সপুসরর যলাসকরা রসণ ে চদসয় পালাসনার যিষ্টা 

করচ।ল। চকন্তু তদতি তাসদর ধসর এসন গাসয়র িণ্ডীমণ্ডসপ  াচমল করল।  

  

যঘাড়া যেসক যনসম হাচসমুসখ গােু েলল, “ াো !” হারাধনোেু েলন্ত যিাসখ যিসয় 

েলসলন, “এক মাসঘ  ীত যায় যর গাব্বু! ”  

  

গােু েলল, “দিাসখা োপু, েীরত্ব আচম প।ন্দ কচর েসট, চকন্তু আস্পদিা আমার একদম 

সহি হয় না। যেয়াদচপ করসল পাসয়সপুরসক মাচটসত চমচ সয় চদসয় যাে।”  

  

নসগন সেিাচধকারী েকেক কসর কাাঁপসত কাাঁপসত েলসলন, “যদাহাই োো, হারাধসনর 

কোটায় আমল চদসয়া না। পাসয়সপুর আমাসদর েড় আদসরর গা যতা, তাই ফস কসর 

কোটা েসল যফসলস।। তা োো, তুচম চনচেিসে লুটপাট কসর িসল যাও, যকউ চক।ু েলসে 

না।”  
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গাঙ্কু একটু যতর।া হাচস যহসস েলল, “য।াুঃ, লুটপাট! লুটপাট করার মসতা যতামাসদর 

আস।টা কী ম াই? োকার মসধি চ।ল যতা এই চপচদমখানা। তা যসটাও কাসজ লাগাসত 

পারচন! অপদােি আর কাসক েসল!”  

  

চ সড়র মসধি হলধর যঘাষ চপ।ন চদকটায় মাোটা নুইসয় পাস র গজপচতসক েলসলন, 

“ইস! আমার চহপসনাচটক রাইসফলটা যচদ ততচর োকত, েিাটাসক মজা েুচঝসয় চদতাম।”  

  

অনি পা  যেসক ব্ৰসজন যোস চখাঁচিসয় উসে েলসলন, “তার যিসয় একটা গাদােন্দুক 

আচেষ্কার করসলও যতা কাসজর কাজ করসত। যতামার যরােট হাত-পা নাড়ল না, যতামার 

অসটাচমচ্ত্রট যদওয়াসল একটা যপসরকও পুতল না, অসটাইচস্তচরসক চদসয় ইচস্তচরটাও হল না, 

তা এতচদন ধসর করসলটা কী?”  

  

হলধর কী একটা েলসত যাচেসলন, গােু একটা যপিায় ধমক চদসয় েলল, “যক যর 

চপ।সনর সাচরসত চফসফাস করচ।স? যকানও ষড়যসের মতলে োকসল চকন্তু মু চকল 

আস।।”  

  

হলধর উেু হসয় তাড়াতাচড় চনসজর মুসখ হাত িাপা চদসলন। গাব্বু উচ্চকসে েলল, 

“য াসনা যহ পাসয়সপুসরর যলাসকরা, পাসয়সপুসরর মসতা একটা দীনদচরদ্র গ্রাসম লুটপাট 

িালাসনা আমার উসে ি নয়। দুসিা যমসর আচম হাত গন্ধ করসত িাই না। মাতব্বসরর 

মসধি যকউ একজন আমার এই আজ্ঞােসহর হাসত একটা টাকা চদসয় ে িতা স্বীকার কসর 

চনক, তা হসলই হসে।”  

  

খসগন তাড়াতাচড় হারাধনসক একটা যখাাঁিা চদসয় েলসলন, “যাও না যহ হারাধন।”  

  

হারাধন চিড়চেচড়সয় উসে েলসলন, “আচম! কচ  যনচহ!”  

  

“আহা িুপ, িুপ। গলা নামাও। ইীংসরচজসত যলাচরয়াস চরচিট েসল একটা কো আস।, 

জাসনা?”  
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হারাধন মাো যনসড় েলসলন, “এখন যদস র দুচদিসন আপচন চক আমাসক ইীংসরচজ 

য খাসেন? এখন চক ইীংসরচজর ক্লাস যনওয়ার সময়?”  

  

“আহা, এটা হল েিাসটচজ।”  

  

হারাধন সমান যতসজর সসে েলসলন, “আপনার মসতা ইীংসরসজর ধামাধরা চক।ু যলাক 

যয যদ সক আোর পরাধীন করসত িাইস।ন, তা আচম জাচন।”  

  

নসগন সেিাচধকারীই এচগসয় চগসয় তদসতির হাসত একটা টাকা চদসয় খুে িাপা স্বসর 

েলসলন, “তুচম একচদন আমাসদরই কাসজর যলাক চ।সল চকন্তু োপু।”  

  

তদতি চনচেিকার গলায় েলল, “এখন আর নই। ”  

  

গাঙ্কু সহাসসি েলল, “তা হসল পাসয়সপুসরর হসয় ে িতা স্বীকার করসলন যতা 

নসগনোেু?”  

  

“হিাাঁ োো, করলাম।”  

  

চপ।ন যেসক যক যযন সরু গলায় েসল উেল, “যতামাসর েচধসে যয, যগাকুসল োচড়স। 

যস।”  

  

গােু চিৎ, কার কসর উেল, “যক? যক েলল কোটা?”  

  

যকউ সাড়া চদল না। সোই পােসরর মসতা িুপ। গাব্বু সাঁসত দাাঁত ঘসষ তদসতির চদসক যিসয় 

হকুম চদল, “এই েিাটা, কোটা যয েলল তাসক ধসর আন যতা!”  

  

যিাসখর পলসক তদতি চগসয় চপ।সনর সাচর যেসক কাক কসর একটা য।াাঁকরাসক ঘাড় ধসর 

তুসল এসন গাব্বুর সামসন যফলল। 

  

গাব্বু েলন্ত যিাসখ য।াাঁকরার চদসক যিসয় েলল, “যক তুই?”  
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নসগন সেিাচধকারী কাাঁপসত কাাঁপসত উসে যজাড়হাসত েলসলন, “ওসক যমসরা না োো, 

আচম ওর হসয় মাপ িাইচ।। েয়সসর যদাষ যতা, দুমদাম েসল যফসল। ও আমার নাচত 

পানু্ট।”  

  

গােু ধমক চদসয় েলল, “আপচন েসুন। এই হারামজাদা পানু্ট, এোর েল যতা, যক 

আমাসক েধ করসে।”  

  

পানু্ট যগাাঁজ হসয় দাাঁচড়সয় রইল। জোে চদল না। গাব্বু এচগসয় চগসয় োস কসর তার গাসল 

একটা িড় কচষসয় েলল, “কাপুরুসষর মসতা লুচকসয় যেসক আওয়াজ না চদসয়, োসপর 

েিাটার মসতা সামসন এসস েলসত পারচল না, যক আমাসক েধ করসে? কার এত েমতা, 

কার এত েুসকর পাটা? েল েদমা ।”  

  

আরও যগাটাকসয়ক িড় যখসয় পানু্ট কাাঁসদা-কাাঁসদা হসয় েলল, “আচম জাচন না। এমচনই 

েসলচ।।”  

  

“যতার কাস। চনশ্চয়ই যকানও খের আস।! েল, যক আমার চেরুসদ্ধ ষড়যে করস।। েল, 

নইসল এেুচন গুচল কসর মারে।”  

  

গাব্বু তার চপস্তল তুলসতই একটা য ারসগাল উেল। সোই েলসত লাগল, “ওসক মারসেন 

না! ওসক মারসেন না! এোসরর মসতা মাপ কসর চদন!”  

  

গােু চপস্তল নাচমসয় গম্ভীর গলায় েলল, “আমার আড়াসল যচদ যকউ ষড়যে কসর তা 

হসল চকন্তু আচম চেকই খের পাে। হচ য়ার কসর চদসয় যাচে, কারও েদমতলে োকসল 

যস চকন্তু যরহাই পাসে না। পাসয়সপুরসক শ্ম ান োচনসয় ।াড়ে।  মসন োসক যযন।”  

  

পাসয়সপুরসক  াসন কসর যঘাড়ায় যিসপ টগেগ কসর চনসজর যডরায় চফসর এল েসট, 

চকন্তু গাব্বুর মসনর মসধি একটা কাাঁটা খিখি করস।। সচতিই চক তাসক যকউ েধ করার 

ষড়যে করস। নাচক? 
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আজও রাচত্রসেলা তার েড় হলঘসর হচর-পচররা নাি-গান কসর তাসক খুচ  রাখার যিষ্টা 

করচ।ল। চকন্তু মনটা  াল যনই েসল যস হাসতর ই ারায় তাসদর চেদায় কসর চদল। হচর-

পচর, গায়ক োদকরা যিাসখর পলসক চমচলসয় যগল। যদ -চেসদ  যেসক ওস্তাদ োঁধুচনসদর 

আচনসয় তার জনি চে াল য াসজর েিেস্থা হসয়স।। চকন্তু দুচশ্চন্তায় চক।ুই মুসখ রুিল না 

গাব্বুর। তার হাসতর ই ারায় য াসজর যটচেল, োঁধুচন, সেই অদৃ ি হসয় যগল। যস 

তদতিসক যডসক েলল, “কারা আমাসক চনসয় ষড়যে করস। খের আন যতা?”  

  

তদতি এক লহমায় ঘুসর এসস েলল, “সোই ষড়যে করস। জাহাপনা।”  

  

“সোই?”  

  

“হিাাঁ মাচলক।”  

  

“সেিনা !”  

৬. িোধ্ুেোেোি  ীমিসত 

সাধুোোর  ীমরচত যয চদনচদন োড়স। েই কমস। না, যস চেষসয় গদাইসয়র যকানও 

সসন্দহ যনই। এখন চতন-চতনসট দাসনা চ েমচন্দসরর িাতাসল োাঁধা।াদা হসয় পসড় আস।। 

কারও যিতনা যনই। আরক খাইসয় তাসদর ঘুম পাচড়সয় রাখা হসয়স।। সাধুোো তাসদর 

চদসক আসড়-আসড় িায়, আর মাো িুলসকায়। যোঝা যায়, োোচজ চক।ু ধসন্দ পসড়স।। 

  

গদাই একচদন সকালসেলায় চজসজ্ঞস করল, “তা হাাঁ োো, এত চদসনও কী সােিস্ত করা 

যগল না? যকান দাসনাটা আসল, আর যকানটা নকল? চত্রকালদ িী মানুষ আপচন, মন্তসরর 

এত যজার, ধিাসন েসসল  রীর হালকা হসয় চতন হাত  ূসনি উসে েসস োসকন–চনসজর 

যিাসখই যদসখচ।। তা আপনার মসতা সাধসকরও যচদ  ীমরচত হয়, তা হসল আমাসদর 

মসতা পাপী-তাপীর যকান দুগিচত হসে যক জাসন!”  
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সাধুোো একটু য ামসতালা যিাসখ যিসয় যেসক েলল, “তা গণ্ডসগাল একটু হসে োপু। 

যদহ ।াড়ার সময় হসল চে ূচতগুসলা একটু-একটু কসর যদহ য।সড় পালাসত োসক চকনা!”  

  

গদাই একটু আ ার আসলা যদসখ  ারী গদগদ গলায় েলল, “যদহ ।াড়ার সময় চক এসস 

যগল নাচক োো? তা হসল আপনার চজচনসগুসলার একটা চেচলেিেস্থা এইোসর কসর 

যফলসল হয় না?”  

  

সাধুোো যরাষকষাচয়ত যলািসন তাসক য দ কসর েলল, “দুর েিাটা পাষণ্ড, আমার যদহ 

।াড়সত-।াড়সত আরও সত্তর-পাঁিাত্তর ে।র। তাও ক’টা ে।র পেিতগুহায় ধিানাসসন 

কাচটসয় চদসত হসে।”  

  

 ারী হতা  হসয় গদাই একটা দীঘিশ্বাস য।সড় েলল, “আহা, শুসন ধসড় প্রাণ এল। সত্তর-

পাঁিাত্তর ে।র লম্বা সময়।”  

  

“যস যতাসদর কাস।। আমার কাস। ও যতা যিাসখর পলক যফলার সমান।”  

  

“চকন্তু োো, এই যকষ্টর জীেগুসলাসক এই াসে কষ্ট যদওয়া চেক হসে? এসদর মসধি 

যকানটা চপচদসমর দাসনা যসটা যতা মেেসল ধিানসযাসগই আপনার জানোর কো।”  

  

“ওইখাসনই যতা হসয়স। মু চকল। কী জাচনস, মাোর যয প্রসকাসষ্ঠ মন্তরগুসলা োসক, 

ইদানীীং যদখচ।, যসটা একটু ফাঁকা-ফাাঁকা যেকস।। চক।ু-চক।ু মন্তর যকান ফাাঁসক যযন 

যেচরসয় চগসয়স।।”  

  

গদাই যিাখ েড়-েড় কসর েলল, “তা হসল যতা সেিনা ! মন্তর পাচলসয় চগসয় োকসল 

উপায় কী হসে োো?”  

  

“আসর পাচলসয় যাসে যকাোয়! যেচ  দূর যায়চন, আ পাস ই ঘঘারাসফরা করস।। ওসে 

আমার যপাষা মন্তর, গাসয় একটু হাওয়া লাচগসয় যফর চেক চফসর আসসে।”  
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“আচম খের চনসয় যদসখচ। োো, যাসদর যোঁসধ যরসখস।ন তাসদর একজন পাসয়সপুসরর 

পাসলায়ান েসটশ্বর, আর-একজন চরটায়ার দাসরাগা রাধাসগাচেন্দ। তাসদর োচড়সত-

োচড়সত েড্ড কান্নাকাচট 

  

হসে োো। আর চতন নম্বর দানুও েসলচ।ল েসট যয, যস যমাসটই দাসনাটাসনা নয়। তার 

মৃগীর েিারাম চ।ল। রসম  যকােসরজ এক প্রািীন পুাঁচে যেসক চনদান যের কসর পাাঁিন 

গুসল খাওয়ায়। তাসত যস ঢিাঙা হসয় পসড়স।, আর গাসয় খুে যজারও হসয়স।।”  

  

সাধু গম্ভীর হসয় েলল, “যতার কোয় চেশ্বাস কী? তুই ফচন্দোজ মানুষ।”  

  

“না োো, আপনার  ীমরচতটা যদখচ। যে  যগসড় েসসস।।  ুল যলাকসক পাকড়াও 

করস।ন, মন্তর  ুসল যাসেন, তৃতীয় নয়সন িালসস ধসরস।, এ যয েড় চেপসদর কো প্র ু! 

এরকম গুরু ধসর আমারই ো কী গচত হসে যক জাসন োো?”  

  

সাধু হীংকার চদসয় েলল, “তুই অচত েজ্জাত!” চকন্তু হীংকারটা েড় চময়সনা য ানাল। অেিাৎ,  

 ুল াল যয হসে, যসটা সাধু চনসজও যটর পাসে। 

  

গদাই সান্ত্বনা চদসয় েলল, “আপচন যতা চক।ু এসলসেসল সাধু নন োো। েমতা েড় কম 

যনই আপনার। চকন্তু েৃদ্ধ েয়সস যখন  ুলিুক হসে তখন উপযুি চ ষিসক সে চ চখসয়-

পচড়সয় চদসলই যতা হয়। তারপর আপচন চনচশ্চসন্ত চহমালসয় চগসয় লম্বা তপসিায় েসস 

যান। ইচদসক আচম আপনার সে কাজকমি সামসল চদসয়, যলাকসক নানারকম েুজরুচক 

যদচখসয় একটু নামডাক কসর যফচল। তারপর আরও একটু েয়স হসল না হয় সাধন-

 জসন মন যদওয়া যাসে।”  

  

সাধু গম্ভীর গলায় েলল, “তুই খুে ঘসড়ল যলাক।”  

  

.  
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আজ সকালসেলায় পাসয়সপুসর ঢুসকই গদাই  ারী অোক হসয় যগল। আসগর চদন 

পাসয়সপুসরর আকাস -োতাসস, পাচখর ডাসক দুুঃসখর ফুলঝুচর যদসখ চগসয়চ।ল। আজ 

দুুঃসখর যিসয়ও যেচ  চক।ু যযন যিসপ েসস আস। পাসয়সপুসরর েুসক। যসটা য াক। 

পাসয়সপুর এসকোসর স্তব্ধ। গা। নড়স। না, কাক ডাকস। না, মানুষজন মাো নত কসর 

েসস আস।। 

  

নসগনোেু ধরা গলায় েলসলন, “ওসর গদাই, পাসয়সপুসরর আর আ া যনই যর।”  

  

হারাধনোেু আসেগমচেত গলায় শুধু েলসত লাগসলন, “যাহারা যতামার চেষাইস। োযু়, 

চন াইস। তে আলল, তুচম চক তাসদর েমা কচরয়া।…,” ইতিাচদ। 

  

েিাপারটা েুঝসত একটু সময় লাগল গদাইসয়র। তসে য ষ অেচধ টুকসরাটাকরা কো, 

দীঘিশ্বাস, যকাসট ন এই সে জুসড় যোঝা যগল যয, গাব্বু নাসম একটা গুো প্রদীসপর 

তদতিসক চনসয় িারচদসক দাচপসয় যেড়াসত যলসগস।। তার মুখ উজ্জ্বল হসয় উেল, েুসক 

ডুগডুচগ োজসত লাগল, উসত্তজনায় হাসত-পাসয় কাাঁপুচন ধসর যগল।  

  

গদাই দ গা যঘারা যলাক। গাব্বুর খের করসত তার খুে যেচ  যদচর হল না। রাঘেগসঞ্জর 

খাল যপচরসয় চহরাপুসরর জেল! তার মাইলটাক উত্তসর চেদচড়হাসটর সীমানায় একটা 

ফলসা জেসলর মসধি গাব্বুর কুাঁসড়ঘর। যেলাসেচল রওনা হসল েড়সজার ঘণ্টাটাক লাগসে। 

  

গদাই পা িাচলসয় রওনা হসয় পড়ল। 

  

ঘণ্টাটাক পর যস চেদচড়হাসটর ফলসােসন ঢুসক হাাঁ হসয় যগল। যকাোয় কুাঁসড়ঘর! এ যতা 

যে  একখানা আাঁসকর োচড়! সামসন োগান, োগাসন যফায়ারা। ফুলটুলও ফুসট আস। 

যমলা। ফটসকর োইসর দাাঁচড়সয় যস খুে  াল কসর পরখ করল িারচদকটা। যকউ যকাোও 

যনই। 

  

গদাই সাহস কসর ঢুসক পড়ল ফটক যেসল। 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় োপোধ্যোয়  । উঁহু ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 75 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সন্তপিসণ োরান্দায় উসে কড়া নাড়সত যাসে েসল হাতটা োচড়সয়চ।ল গদাই, ফস কসর 

হোৎ,  সামসন উাঁই কুাঁসড় একটা সাত আট হাত লম্বা আর অচতকায় যিহারার একটা যলাক 

তার পে জুসড় দাাঁড়াল। যমঘগজিসনর মসতা গলায় েলল, “কী িাই?”  

  

গদাই এমন  ড়সক চগসয়চ।ল যয, ধাত ।াড়ার উপেম। েুসকর ধুকপুকুচন যরলগাচড়সক 

হার মাচনসয় এমন যেসগ হসত লাগল যয, দম েন্ধ হওয়ার যজাগাড়। 

  

একটু সামসল চনসয় যস একগাল যহসস েলল, “প্রাতুঃপ্রণাম, প্রাতুঃপ্রণাম। তা  রীরগচতক 

সে  াল যতা?”  

  

তদতিটা  ােসল হীন যিাসখ তার চদসক যিসয় রইল শুধু। একটাও কো েলল না। 

  

যহাঁ যহাঁুঃ কসর হাত কিলাসত কিলাসত গদাই গলাখাকাচর চদসয় েলল, “যা শুসনচ।লাম, 

আপচন যদখচ। তার যিসয়ও সসরস! আহা, কী  ালগাস।র মসতা হাত! কী োসমর মসতা 

পা! ফুটেল মাসের মসতা কী চেরাট ।াচত! আর লম্বাটাও েলসত যনই, তালগা।সকও লজ্জা 

যদয়। আপনার কাস। যকাোয় লাসগ েসটশ্বর, যকাোয় লাসগ রাধাসগাচেন্দ, আর ঢিাঙাদানু 

যতা আপনার যকামসরর কাস। পড়সে!”  

  

তদসতির চেন্দুমাত্র যহলসদাল যনই। পােসরর মসতা দাাঁচড়সয়, চনশু্চপ। 

  

“তা যলাসক েলােচল করস। েসট, হিাাঁ, এত চদসন একটা মানুসষর মসতা মানুষ এসসস। 

েসট এ তিাসট! যযমন েুসকর পাটা, যতমনই খিামতা। িারচদসক যয এসকোসর ধচনি-ধচনি 

পসড় চগসয়স। ম াই!”  

  

“কী িাই?”  

  

“না, চেস ষ চক।ু িাইসত আসা নয়। গাব্বুদাদার সসে পুরসনা যিনা যতা! তা শুনলুম, 

গাসব্বায়া এখন অসনক উন্নচত কসর যফসলস।। তাই একটু যদসখ যগলুম আর কী। তসে 
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চকনা ম াই, যকউ উন্নচত করসলই পাাঁিজসনর েড় যিাখ টাটায়। আড়াসল আেডাসল যকউ-

যকউ চপ।সন লাগোরও যিষ্টা কসর চকনা! তা গাব্বুয়া চক ঘুম যেসক উসেস। ম াই?”  

  

“আমার মচনে চেশ্রাম চনসেন। কারও যদখা করার হকুম যনই।”  

  

গদাইসয়র মুখ শুকসনা। তদসতির যিাখ এচড়সয় চ তসর যাওয়ার উপায় যনই। এসকোসর 

তীসর এসস তরী েুচঝ যডাসে! গদাই ঘাড় কাত কসর েলল, “তা চেশ্রাম যনওয়াই উচিত। 

যমহনত েড় কম যায় না। আজও হয়সতা রাতচেসরসত যেসরাসত হসে।”  

  

তদতি চনশু্চপ। “আো ম াই, আপনার চক সাধুোেুসক মসন আস।? যসই যয, আপচন যখন 

য।াট্টচট চ।সলন, তখন সাধুোো আপনাসক যকাসল চনসয় ঘুম পাড়াসতন, চঝনুসক কসর দুধ 

খাওয়াসতন, য।াট োইসর েড় োইসর পচরষ্কার করসতন। যসই যয লম্বা-িওড়া যিহারার 

মন্ত সাধু!”  

  

“আচম যকানও সাধুসক চিচন না। আচম কখনও য।াট্ট চ।লাম না। আচম চিরকাল একই 

রকম।”  

  

“োুঃ। তা হসল যোধ হয়  ুলই শুসনচ।। তসে এটা জাচন যয, সাধুোো আপনাসক 

যখাাঁজাখুাঁচজ করস।ন। কারণটা চেক জানা যনই েসট। তসে মসন হল, আপনাসক ।াড়া তার 

যে  কষ্ট হসে।  ত হসলও মায়ার োাঁধন যতা?”  

  

“তুচম চমসেিোদী।”  

  

সযে-সসে ঘাড় কাত কসর সায় চদসয় গদাই েলল, “তা চমস। কোও মাসঝ-মাসঝ েসল 

যফচল েসট, তসে যলাসকর  ালর জনিই 

  

েলা। যসই সসে গােুয়ার সসে একটু কাসজর কোও চ।ল।”  

  

“কী কো?”  
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“যস েড় গুহি কো।”  

  

“আমাসক েলল। আচম তার হকুমদাস।”  

  

“ওসর োো, যস উপায় যনই ম াই। গুরুতর খের, গাব্বুয়া ।াড়া আর কারও কাস। েলা 

যাসে না।”  

  

“তুচম দাাঁড়াও।” েসলই তদতি অদৃ ি হসয় যগল। কসয়ক যসসকে পসরই আোর ফস কসর 

সামসন ফচলত হসয় েলল, “চ তসর এসসা।”  

  

চ তসর চদচেি সে েিেস্থা।  াল- াল যিয়ার, যটচেল, আরামসকদারা, যদওয়ালচগচর, দাচম 

গাচলিা। যটচেসল েসরেসর আসপল, আঙুর, যেদানা মজুত।  রেত-টরেতও আস।, যদখা 

যগল। 

  

একটা চসীংহাসসনর মসতা যিয়াসর যপা াক পরা গাব্বু ঘাড় যহচলসয় েসা! িুল এসলাসমসলা, 

যিাখ দুসটা যযন লাল, মুসখ দুচশ্চন্তার ।াপ এেীং ক্লাচন্ত। গদাইসয়র চদসক েুর যিাসখ যিসয় 

েলল, “তুচম যক?”  

  

গদাই  ারী চেনসয়র সসে েলল, “ ুসল যগসল নাচক  াই? আচম হলুমসগ গদাই।”  

  

কাচহল যিাসখ যিসয় যেসক যে  ক্লান্ত গলায় গাম্বু েলল, “তুচম জচড়েুচটওলা গদাই না?”  

  

গদাই একগাল যহসস েলল, “এই যতা  াইচটর মসন পসড় চগসয়স।। আমার যতা  য় চ।ল, 

েড়মানুষ হসয় আমাসক যোধ হয় চিনসতই পারসে না! তা  ায়া, যতামার উন্নচত যদসখ 

 ারী খুচ  হলুম। চকন্তু যতামার যিহারাটা যতমন  াল যদখচ। না রীরটা চক খারাপ যাসে? 

খুে হয়রান হসয় পসড়াচন যতা!”  

  

গােু অবধযি  চেসত হাত যনসড় েলল, “আুঃ! োসজ কো ।াসড়া। এখন েসলা যতা, কী 

মতলসে এসস।?”  
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গদাই একটু েমমত যখসয় যফর চেগচলত হসয় েলল, “মতলসেই আসা েসট, তসে মতলে 

চক।ু খারাপ নয় যর  াই। েলসত এলুম যয, জীেসন উন্নচত করসলই যতা হল না, যসইসসে 

পসের কাাঁটাও যতা চনসক  করা িাই, নাচক?”  

  

গাব্বু যসাজা হসয় েসস েলল, “যক আমার পসের কাাঁটা?”  

  

“দিাসখা  াই, যতামার  াল য সেই কষ্ট কসর হাাঁফাসত-হাাঁফাসত এত দূর এসসচ।। তাও 

যতা যতামার পাহারাদার আমাসক গলাধাক্কাই চদচেল আর কী?”  

  

“চক।ু মসন যকাসরা না  াই। িারচদসক আমার চেরুসদ্ধ নানারকম যড়যে হসে েসল খের 

যপসয়চ।, তাই সােধান হসত হসয়স।। এোর েসলা।”  

  

“েচল, গলা চ জসনার জনি একটু জল পাওয়া যাসে চক?”  

  

“আহা, জল যকন,  াল  রেত আস।, খাও। ওসর যগালাম,  রেত যদ।”  

  

তদতিটা িট কসর এক যগলাস  রেত এসন চদল। মুসখ চদসয়ই গদাই েুঝল এ েড় উাঁিু 

জাসতর চজচনস, জসন্মও এরকম কখনও খায়চন। তসে তার জল ো  রেসতর দরকার 

চ।ল না। কী েলসে যসটা এাঁসি চনসত একটু সমসয়র দরকার চ।ল মাত্র।  রেত যখসত 

যখসতই যস েয়ানটা গুচ।সয় যফলল। 

  

তারপর যগলাস যরসখ জামায় মুখ মুস। গলাটা খাসটা কসর েলল, “খেরটা চেকই যপসয়। 

 ায়া। যতামাসক চনসকষ কসর চপচদমটা যকসড় যনওয়ার একখানা পাকা ।ক কষা হসয় 

চগসয়স।।”  

  

“যক? কার এত সাহস?”  

  

“প্রতাপগসড়র জেসল একটা  াঙা চ েমচন্দর আস। জাসনা যতা?”  

  

“জাচন।”  
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“যসখাসন ক’চদন হল এক সাধু আস্তানা যগসড়স।। যপিায় যিহারা। সাোৎ,  নরখাদক। যস 

চপচদমটার সন্ধাসনই এসসস।। তার যমলা যিলা-িামুণ্ডা।  ূত-সপ্রতও তার ে । যচদ 

সােধান না হও, তা হসল চপচদম রসে করসত পারসে না।”  

  

গাব্দু একটা অট্টহাচস যহসস পাস র একটা যসানার পাত্র যেসক একমুসো যমাহর তুসল তার 

হাসত চদসয় েলল, “এই নাও েখচ স। সাধুর জাচরজুচর কী কসর য সঙ চদই তাও দিাসখা। 

ওসর যগালাম, যা, চগসয় প্রতাপগসড়র জেসলর  াঙা চ েমচন্দর যেসক সাধুটাসক ধসর 

চনসয় আয়।”  

  

তদতি হ  কসর অদৃ ি হল। এেীং এক লহমায় চফসর এল। ঘাড় ধসর সাধুসক চনসয় 

এসসস।। সাধু চত্র ূলটা অেচধ যরসখ আসার ফুরসত পায়চন। যসটা এখনও এক হাসত 

ধরা। সাধুসক গােুর সামসন নাচমসয় চদসয় যস সসম্ভ্রসম সসর দাাঁড়াল। 

  

গাব্দু সাধুর চদসক রিসিাসখ যিসয় েলল, “কী যহ সাধুোোচজ, যতামার মতলেখানা কী?”  

  

সাধুোো চমটচমট কসর একোর গােু আর একোর গদাইসয়র চদসক যিসয় যদখল। তারপর 

েজ্রগম্ভীর গলায় েলল, “আমার চপচদম যদ।”  

  

যহাুঃ যহাুঃ কসর যহসস গােু তার আলপাকার যপা াসকর পসকট যেসক চপচদমখানা যের 

কসর হাসতর যতসলায় যরসখ েলল, “এইসট িাই েুচঝ যতামার?”  

  

সাধু গমগসম গলায় েলল, “যার চজচনস তাসক যফরত যদ পাপী। নইসল কপাসল কষ্ট 

আস।।”  

  

“েসট! ওসর যগালাম, সাধুটাসক তুসল কসয়কটা আ।াড় যদ যতা।”  
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তদতি িচকসত এচগসয় এসস সাধুসক তুসল চে াল যজাসর যমসঝর উপর আ।সড় যফলল। 

যসই আ।াসড়র  সব্দ যকাঁসপ উেল যগাটা োচড়। যগাটাপাাঁসিক আ।াসড়র পর গাব্বু েলল, 

“যাক, আর নয়। কী সাধু, চপচদম িাই?”  

  

“িাই, যদ। নইসল যতার সে যাসে। চপচদসমর যজাসর যচদ রাজা হসত িাস, তসে যলাসক 

যতার গাসয় েুেু যদসে। এই সে য াজোচজর আযু় যেচ  চদন নয়। এখনও সময় আস।। 

চপচদম যফরত যদ।”  

  

“এই চদচে। ওসর যগালাম, ওর চত্র ূল চদসয়ই ওসক ।ুাঁসড় যদ যতা। এ-সফাাঁড় ওসফাাঁড় কসর 

তসে ।াড়চে।”  

  

গদাই স সয় যিাখ েন্ধ কসর চিৎ, কার করল, “না! না!”  

  

তদতি চেনা চেধায়  ূলটা তুসল চনসয় সাধুর েুসক  ীমসেসগ েচসসয় চদল। সাধুসক য দ 

কসর চপে যেসক শুসলর ডগা যেচরসয় রইল। 

  

সাধু যফর অচেিল কসে েলল, “যতার মনস্কামনা পূণি হওয়ার নয়। আমার মরার যখন 

সময় হসে তখনই আচম মরে। ইোমৃতুি। তার আসগ কারও হাসতই আমার মরণ যনই। 

চপচদমটা যদ।”  

  

গাব্দুর মুখ হাাঁ, যিাখ চেস্ফাচরত। যস যয  য় যপসয়স। তাসত যকানও সসন্দসহর অেকা  

যনই। যতাতলাসত-সতাতলাসত যস েলল, “তু-তুচম মরসল না?”  

  

সাধু একটাসন  ূলটা যের কসর েলল, “যদ।”  

  

গািু চপচদমটা হাসতর মুসোয়  ি কসর ধসর চেকট চিৎ, কার কসর েলসত লাগল, 

“যগালাম, ওসক যমসর ফিাল, চ গচগর যমসর ফিাল! যযমন কসরই যহাক যমসর ফিাল।”  

  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় োপোধ্যোয়  । উঁহু ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 81 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চকন্তু হোৎ,  সাধু চেদুিৎ, -সেসগ  ূলটা ।ুাঁসড় চদল গােুর চদসক। যসটা চনখুাঁত চন ানায় তার 

ডান হাসতর কেৃচজ য দ কসর যযসতই চপচদমটা েীং কসর পসড় যগল যমসঝয়। ঝাাঁচপসয় 

পসড় যসটা অচত তৎ, পরতায় তুসল চনল গদাই। তারপর যিাখ পাচকসয় তদসতির চদসক যিসয় 

েলল, “িুপিাপ ঘসরর যকাসণ চগসয় হাাঁটুসগসড় েসস োক।”  

  

তদতি েলল, “যজা হজুর। তারপর চগসয় ঘসরর যকাসণ হাাঁটু মুসড় েসল।”  

  

সাধু েলেসল যিাসখ গাব্বুর চদসক যিসয় হাত তুসল েলল, “পুনচেিগত  েুঃ।”  

  

হোৎ,  ঘরসদার সে চমচলসয় যগল। যদখা যগল একটা দীন-দচরদ্র যখাসড়াঘসর তারা রসয়স।। 

গদাই যিাখ কিসল েলল, “োো, এসে চক হাওয়াোচজ চ।ল নাচক?”  

  

“দুচনয়ার সে চক।ুই হাওয়াোচজ যর েিাটা। যত তাড়াতাচড় যতার জ্ঞান হসে তত 

তাড়াতাচড় েুঝসত পারচে।”  

  

গাঙ্কু কেচজ যিসপ ধসর কাতরাসত-কাতরাসত অচেশ্বাসসর যিাসখ সাধুোোর চদসক যিসয় 

চ।ল। চহীংস্র গলায় েলল, “আমার চপচদম যকসড় চনসয়।! ওসর যগালাম, চপচদমটা উদ্ধার 

কসর আমাসক যদ।”  

  

যগালাম নড়লও না। সাধু েলল, “আমার কাজ য ষ হসয়স।। আচম যাচে। য াক যকাসরা 

না। ও চপচদম যতামার নয়, আর ও চজচনস হজম করার েমতাও যতামার যনই। কসয়ক 

চদসনই সারা এলাকার সেিনা  করসত োচক রাসখাচন। োচক জীেন আধসপটা যখসয় 

োকসে, এই যতামার  াচস্ত।”  

  

তারপর সাধু গদাইসয়র চদসক চফসর েলল, “এই খাড়া দুপুসর এতটা পে যহাঁসট চফরসত 

পারে না যর োপু। দচতিটাসক েল, একটু যপশাঁস। চদক।”  

  

চজ  যকসট গদাই তাড়াতাচড় চপচদমখানা সাধুর হাসত ধচরসয় চদসয় েলল, “আপচন েলুন 

োো, জীেসন কখনও দাসদাসী খাটাইচন যতা। ও আমার সইসে না।”  
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সাধু একটু হাসল। 

  

তদসতির চপসে যিসপ এক লহমায় প্রতাপগসড়র জেসল চ েমচন্দসরর িাতাসল যপশাঁস। যগল 

তারা। 

  

সাধুোো তদতিসক েলল, “যতার কাজ য ষ হসয়স। োো, এোর চপচদসমর চ তসর চগসয় 

ঘুচমসয় োক।”  

  

“যো আজ্ঞা মহারাজ।” েসলই তদতিটা এসকোসর যধায়াক্কার হসয় চগসয় পাক যখসয়-

যখসয় সুসতার মসতা সরু হসয় সুড়সুড় কসর চপচদসমর মসধি ঢুসক চমচলসয় যগল। 

  

চপচদমখানা যঝালায় পুসর সাধুোো েলল, “ওই চতনসট যলাসকর োাঁধন খুসল যদ োপু। 

এই ওষুধটা খাইসয় যদ। আচম রওনা যদে যর!”  

  

“যস কী োো! এখনই যাসেন চক? আমার যয সাধন- জন য খা এখনও অসনক োচক।”  

  

সাধুর দাচড়-সগাাঁসফর ফাাঁক চদসয় এোর একটু হাচস যদখা যগল। েলল, “সাধন- জন কী 

আর একরকম যর? নানাজসনর নানারকম। যলা সটা  কচরসচন োো, দুচনয়াটাসক একটু 

 ালোচসস, আমাসক মসন রাচখস, আর য ান, অসল্প আনন্দ যপসত চ সখ চনস। যতার 

ওসতই হসে যর। আর এই আমার যঝালাখানা আজ যেসক যতার কাাঁসধ ঝুলসে।”  

  

“উসরব্বাস যর! ওসত যয ওই সে সাীংঘাচতক চজচনস আস।?”  

  

“তা আস।। পর পাের, আশ্চযি চপচদম, উড়ুক্কু গাচলিা আর অেয় োলা। দুচনয়ার সে 

ঐশ্বযি যতার হাসতর নাগাসল যরসখ যগলাম। আজ আর আমার যকানও  ার যনই।”  

  

“আচম চকন্তু যে  যলা ী যলাক োো?”  
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“তা আচম জাচন। তুই যলা ী, যপটুক, একটু ঘসড়ল। তেু এই কচলযুসগর পসে তুই যতমন 

খারাপ যলাক যনাস। কত যলাকসকই যতা কত চজচনস চদসয় চনরপরখ করলাম। যতাসকও 

না হয় একটু োচজসয় যদখা যাক।” তারপর সাধু হাত তুসল েলল, 

  

“আনন্দম!”  

  

সাধু িসল যাওয়ার পর অসনকেণ মনটা েড় খারাপ হসয় রইল গদাইসয়র। তার পর যস 

ধীসর-সুসস্থ েসটশ্বর, রাধাসগাচেন্দ আর দানুর োাঁধন খুলল, তাসদর ওষুধ খাওয়াল। জ্ঞান 

যফরার পর তাসদর হচটসয় চনসয় জেসলর সীমানা পার কসর চদসয় এল।  

  

তারপর চ েমচন্দসর চফসর সাধুর যঝালা খুসল চজচনসগুসলা যের কসর িাতাসল পরপর 

সাচজসয় যরসখ যিসয় রইল। চপচদসমর তদতি তাসক লহমায় রাজা কসর চদসত পাসর। 

পর পাের পাসর মন-মন যসানা ততচর করসত। উড়ুক্কু গাচলিায় যিসপ আকাস  উসড় 

যযখাসন খুচ  িসল যাওয়া যায়। আর অেয় োলার কাস। িাইসল পাওয়া যায় দুচনয়ার 

সেরকম খাোরদাোর। েুকটা েড় দুরদুর কসর উেল তার। সাধুোোর চক উচিত হল এত 

সর্কদ তাসক চদসয় যাওয়া? 

  

অসনকেণ েসস-েসস  ােল যস।  ােসত- ােসত যিাসখ জল এল। 

৭. দোনু যফি িিষড়ুদেীি েোসেড়ত 

দানু যফর সরষুসদেীর োচড়সত েহাল হসয়স। এেীং তার আদর যেসড় পাাঁি গুণ হসয়স।। 

রাধাসগাচেন্দোেুর ‘দাসরাগার দীঘিশ্বাস তরতর কসর এচগসয় িসলস।। ক’চদন ফাাঁক 

যাওয়ার পর েসটশ্বর চেগুণ উৎ, সাসহ  ারতশ্রী হওয়ার জনি েিায়াম শুরু কসরস।। 

হারাধনোেু আোর পাসয়সপুসরর যগশরসের কো যলাকসক স্মরণ কচরসয় চদসত িরচকর 

মসতা ঘুসর যেড়াসেন। 
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যদখসত-সদখসত হচেেপুসরর সসে পাসয়সপুসরর চফরচত মিাসির চদন এসস যগল। এোর 

যখলা পাসয়সপুসর, মাসে যলাক য সঙ পসড়স।। মাে চতি দ িকসদর মসধি চেচ ষ্ট আসসন 

 ূসপনদাসরাগাও েসস আস।ন। 

  

যোরীচত দানু অষ্টােে মুচনর মসতা েল যেলসত যেলসত চনসয় চগসয়স। এক ফাাঁসক। 

 ূসপনোেু “অফ সাইড, অফ সাইড,” েসল যিাঁিাসেন। এেীং যোরীচত দানু যগাল চদসয় 

চদল। যকউ এাঁসট উেসত পারস। না তার সসে। আজ যস, দুধিষি যখলস।। সোই েলােচল 

করসত লাগল, সাধুর আরক যখসয় দানুর যখলা আরও খুসলস।।  

  

হচেেপুর য ষ অেচধ আট যগাসল যহসর মাো চনিু কসর চফসর যগল।  ূসপনোেু অে ি 

োসজ যরফাচরীং-এর যদাষ চদসত ।াড়সলন না। 

  

হলধর যঘাসষর োচড়সত সকাসলর জমাসয়তচট যরাজকার মসতা আজও েসসস।। হলধর 

তাাঁর নতুন আচেষ্কাসরর কো সচেস্তার যোঝাসনার যিষ্টা করচ।সলন। তাাঁর চতনচট আচেষ্কার 

য ষ হওয়ার মুসখ। অসটা-চঝ, অসটা-ঝাটা এেীং অসটা-রুচট। শুসন যকউ হাসসলন না। 

কারণ, হাসাহাচস করসল িা, চিসডি াজা েন্ধ হসয় যযসত পাসর। শুধু হারাধনোেুই উসত্তচজত 

হসয় েসল উেসলন, “যের কসর যফলুন, যের কসর যফলুন! জগৎ, স ায় পাসয়সপুসরর 

চনস ন উচড়সয় আসসতই হসে। আর যনাসেলটা এসন যফলসত পারসল  ূসপনদাসরাগার 

মুসখ এসকোসর ঝামা ঘসষ যদওয়া যাসে। যনাসেল-মচন্দরও োচনসয় যফলে একটা, 

যযখাসন যরগুলার পুসজাপাে হসে, যদ  চেসদস র যলাক য সঙ পড়সে পাসয়সপুসর।”  

  

েড্ড ফাপসড় পসড় চগসয়স। গদাই। চিচনর েলদ কাসক েসল তা খুে যটর পাসে যস। 

কাকাসলর েিোয় যসচদন হাাঁটসত ইসে করচ।ল না েসল উড়ুক্কু গাচলিায় যিসপ পাসয়সপুর 

ঘুসর আসসে েসল চেক কসরচ।ল। সসে গাচলিাখানা িাতাসল যপসত উেসত যাসে অমনই 

গাচলিার চ তর যেসক সাধুোোর গমগসম গলা পাওয়া যগল, “উাঁহ!”  ীসতর শুরুসত 

একচদন একটু যপালাও কাচলয়া খাওয়ার জনি প্রাণটা আনিান করায় অেয় োলাটা 

িুচপিুচপ যের কসর োসনা েিি করসত যযসতই োলা যকাঁসপ উেল এক েজ্রকসে, “উাঁহ!” 
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 ীসতর শুরুসত একখানা নরম ওমওয়ালা কম্বল চকনসে েসল একখানা োটখারা চকসন 

এসন তাইসত পর পােরটা যেকাসত চগসয়স।, অমনই পােসরর চ তর যেসক সাধুোোর 

চেটসকল গলায় যফর যসই, “উাঁহ!” চক।ু কাে যকসট োলাচনর েিেস্থা করসত হসে, চকন্তু 

যসচদন েড় কেচজর েিো। তাই  ােল, দচতিটাসক চদসয় কচরসয় চনসলই যতা হয়! চপচদমটা 

যদাসনাসমাসনা কসর সসে যঝালা যেসক যের কসরস।, চপচদসমর চ তর যেসক যসই েমেসম 

গলা ধমসক উেল, “উাঁহ!” এখন উাঁহর যেলায় গদাই এসকোসর অচস্থর।  

  

তসে যস চক।ু খারাপও যনই। জচড়েুচট চফচর কসর, সাসপর চেষ যের কসর, যত্রতত্র ঘুসর 

যেড়ায়। না, য সে যদখসল, যস যে  আনসন্দই আস।।  
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