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১. শশীদাদুি হাতটা 

  

শশীদাদুর হাতটা  তচদন চি ়োশীল চেল, ততচদন এলাকাটা চেল শাচির জা ়েগা। গিার, 

 াকাত, গুণ্ডাসদর উৎপাত চেল না। গকউ গকানও অনযা ়ে কাজ করার আসগ দু’িার ভািত। 

আইনশৃঙ্খলার অিস্থা চেল খুিই ভাল। সিাই িলত, কুঞ্জপুকুসরর মসতা এমন চনরাপদ 

জা ়েগা আর হ ়ে না। 

  

চকন্তু শশীদাদুর হাত চিচমস ়ে প ়োর পর গথসকই কুঞ্জপুকুসরর আশপাসশ গ ন পাচজ 

িদমাশসদর মাথািা ়ো গদও ়োর লক্ষণ গদখা  াসে। সিই অিশয গোটখাসটা টটনা, আমল 

না চদসলও িসল। চকন্তু এগুসলা হসে পূিবলক্ষণ। গিার-িদমাশরা একটু িাচজস ়ে গদখসে 

পচরচস্থচতটা। এই গতা গসচদন হাচিজুল চমঞা হচরপুসরর হাট গথসক সসের পর চিরচেল। 

রাম দত্তর িাাঁশিসনর গভতর চদস ়ে আসার সম ়ে গক গ ন তার মাথার িুিচ ়ে গথসক টুক 

কসর  াসলর গপাাঁটলাটা সচরস ়ে গিলল। আিার চদন-দুই পসরই হচরিল্লভ রা ়ে চিসকসল 

গি ়োসত গিচরস ়েচেসলন। ি ়ে চিসলর ধাসর চদচিয গাস ়ে হাও ়ো লাচগস ়ে গি ়োসেন, হাাৎ 

একটা মুষসকা মসতা গলাক গকাথা গথসক এসস তাাঁর হাসতর রুসপার িাাঁধাসনা লাচাখানা 

গকস ়ে চনস ়ে হাও ়ো। 

  

সরকারিাচ ়ের টটনাটাও খারাপ। গসচদন মািরাসত সরকারিাচ ়ের একতলার জানলা 

গভসে গিার ঢুসকচেল। গলাকজন উসা প ়ো ়ে গিচশ চকেু চনসত পাসরচন, দুসটা কাাঁসার থালার 

ওপর চদস ়ে গগসে। 

  

চকন্তু কথা হল, শশীদাদুর হাত  চদ চি ়োশীল থাকত, তা হসল এসি হসতই পারত না। 

কুঞ্জপুকুসরর গমা ়েল-মুরুচিরা এিং আশপাসশর সাত গাাঁস ়ের গলাক চিিা ়ে পস ়ে গগসে। 

টন-টন সিাই বিাসকও িসসে। নন্দ কচিরাজসকও  াকা হস ়েসে বিাসক। নন্দ কচিরাজ 

িলসে, “শশীখুস ়োর ি ়েস এই একসশা সাত পুসর একসশা আট িের িলসে। এত ি ়েসসর 
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মানুষ সম্পসকব গকানও ভরসা গদও ়ো  া ়ে না। তসি আচম সাধযমসতা চিচকৎসা কসর  াচে। 

গদখা  াক কী হ ়ে!”  

  

শশীদাদু থাসকন একখানা গখালাসমলা টসর। পাসশই মস্ত িাগান, হসরক িুল, হসরক গাে 

গসখাসন। শশীদাদুর টসর মস্ত মস্ত জানলা। অসনক আসলা-হাও ়ো গখসল। জানলার পাসশই 

একটা মস্ত গিৌচকসত শশীদাদু শুস ়ে থাসকন সারাচদন। মস্ত িুল আর দাচ ়ে, সি সাদা 

ধিধি করসে। শশীদাদুর গাস ়ের রেও খুি িরসা, লম্বা শীণব গিহারা। ক’চদন আসগও 

চতচন  ুিসকর মসতা দ্রুতপাস ়ে এ-গাাঁ ও-গাাঁ টুসর গি ়োসতন। সকসলর গখাাঁজখির করসতন। 

চকন্তু গিশ চকেুচদন হল, গকানও অসুসখই গহাক, িা িাধবসকযর জনযই গহাক, উচন এসকিাসর 

শ যা চনস ়েসেন। কারও সসে কথা িসলন না। সিসমস ়ে গিাখ গিাজা।  াকসল সা ়ো 

গদও ়ো দূসরর কথা, গিাখ গমসল তাকান না প বি। শশীদাদুর গমস ়ে  চিধিা ক্ষািমচণই 

তাাঁসক আগসল রাসখ। 

  

শশীদাদু শ যা গনও ়োসত সকসলরই মনখারাপ। চিসশষ কসর গাাঁস ়ের গেসলপুসলরা। 

শশীদাদু গরািিাসর িণ্ডীমণ্ডসপ িাচ্চাসদর 

  

চনস ়ে ভাচর ভাল একটা আসর জমাসতন। তাসত গল্প, মযাচজক, ধাাঁধা, কত কী হত! সি 

িে হস ়ে আসে। আর শশীদাদুর গসই চিখযাত হাতখানাও চিোনার পাসশ একটা গটচিসলর 

ওপর পস ়ে আসে িুপিাপ। নস ়েও না, িস ়েও না। 

  

হাতটা গদখসত হাত-ভরা একটা দস্তানার মসতা। সচল  চজচনস। সাইসজও গিশ ি ়ে, 

সাধারণ মানুসষর পাঞ্জার গদ ়েগুণ হসি। কিচজর কােটা কাটা। কাটা অংসশর গকানও 

িাাঁকসিাকর গনই। গ ন রিাসর বতচর চজচনস। রেখানা ধিধি করসে সাদা।  

  

ইচতিৃত্তাি গকউ চকন্তু জাসন না। শশীদাদু কখনও চকেু িসলন। হাতটা চনস ়ে ্রশ্ন  করসল 

চমচটচমচট হাসসন আর িসলন, “দুচন ়ো ়ে কত আশ্চ ব িযাপার আসে। ”  
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হাতটা চনস ়ে গাাঁস ়ে নানা কথা ্রশিচলত আসে। হচরিল্লভ রা ়ে িসলন, “শশীখুস ়ো ভিটুসর 

গলাক। সারা পৃচথিী িসষ গিচরস ়েসেন। জাহাসজ, এসরাসেসন, গরলগাচ ়েসত, গমাটসর, 

সাইসকসল আর পাস ়ে গহাঁসট গকানও জা ়েগা িাচক রাসখনচন। দুগবম সি অঞ্চসল ্রশাসণর 

মা ়ো তুে কসর টুরসতন। একিার আপস পাহাস ়ে ওাার সম ়ে একজন পিবতাসরাহীসক 

উদ্ধার করার গিষ্টা কসরচেসলন। পিবতাসরাহী এক সাসহি। পাহাস ়ের একটা খাাঁজ ধসর 

িুলচেল। শশীখুস ়ো তার  ান হাতখানা শক্ত কসর ধসর  খন গটসন তুলিার গিষ্টা 

করচেসলন তখন িুিসত পাসরনচন গ , সাসহি আসসল অসনকক্ষণ আসগই াাণ্ডা ়ে জসম 

মারা গগসে। হাতটা াাণ্ডা ়ে জসম শক্ত হস ়ে  াও ়ো ়ে গদহটা পস ়ে  া ়েচন। চকন্তু গ ই 

শশীখুস ়ো গটসন তুলসত গগসলন, তখনই টানাহযাাঁি ়ো ়ে হাতটা শরীর গথসক খসস এল। 

সাসহিও পস ়ে গগল চনসি। তসি হস ়েচেল কী, সাসহসির আত্মাটা আশপাসশই টুরটুর 

করচেল। শরীসরর একটা মা ়ো আসে গতা, সহসজ ো ়েসত িা ়ে না। আত্মাটার খুি ইসে 

চেল শরীসর আিার ঢুসক পস ়ে। চকন্তু শরীরটা পাহা ়ে গথসক পস ়ে  াও ়ো ়ে আত্মাটা তখন 

িাধয হস ়ে হাতটার মসধযই ঢুসক প ়েল।”  

  

চদনু সরকার অিশয িসলন, “ওসর না, না। ও গল্প চাক ন ়ে। শশীজযাাার গ ৌিসন গাস ়ে 

চেল গপল্লা ়ে গজার। আমরাও গদসখচে, শশীজযাাা একিার একচট ি ়ে আমগাে গেি 

জাপসট ধসর গটসন উপস ়ে গিলসলন। একিার গতা গকাঁচক তুসল গসইসট িনিন কসর 

গটারাসত-সটারাসত একদল  াকাতসক তা ়ো কসরচেসলন। তা হস ়েচেল কী, গসিার 

আচিকার জেসল টুসর গি ়োসত-সি ়োসত এক মস্ত গচরলার মুসখ পস ়ে চগস ়েচেসলন। 

শশীজযাাা তার সসে িগ ়ো কাচজ ়ো ়ে না চগস ়ে িেুত্ব পাতাসত হযা্ডশসশক করার জনয হাত 

িাচ ়েস ়ে চদসলন, িলসলন, চমস্টার গচরলা, হাউ আর ইউ? চকন্তু গচরলাটা চেল তযাাঁদ ়ে। 

হযা্ডশসশক করার ভান কসর গস শশীজযাাার হাত ধসর এমন হযাাঁিকা টান মারল গ , 

শশীজযাাা উলসট প ়েসলন। তারপর আিার শশীজযাাাসক হাত ধসর আর-একটা আো ়ে 

গমসরচেল গস। শশীজযাাার খুি রাগ হল। গচরলার এত সাহস! চতচনও তখন চদসলন 

হযাাঁিকা টান। িযস, গচরলার হাত কিচজ গথসক খসস শশীজযাাার হাসত িসল এল, আর 

গচরলা িযাটা ‘িাপ গর, মা গর’ িসল গিাঁিাসত-সিাঁিাসত হাও ়ো! শশীজযাাা হাতটা স্মৃচতচিহ্ন 
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চহসসসি গরসখ গদন। অসনকচদন িাসদ গচরলাটা মারা  া ়ে। তার আত্মাটা শশীজযাাার 

কাসে ক্ষমা িাইসত আসস। তখন শশীজযাাা আত্মাটাসক ওই হাতটার মসধয ভসর রাসখন।”  

  

রতন গিাস চিজ্ঞাসনর চশক্ষক, চতচন এসি গল্প শুসন নাক চসাঁটসক িসলন, “ভূতস্রশত, 

আত্মা িসল চকেু গনই। ওসি গাাঁজাখুচর গল্প। আসসল হাতটা হল গরািট। পুসরাপুচর 

বিজ্ঞাচনক িযাপার। চিতী ়ে মহা ুসদ্ধর সম ়ে চহটলার একজন ইহুচদ বিজ্ঞাচনকসক আটক 

কসর খুি অতযািার কসরন। তারপর তাসক ্রশাসণর ভ ়ে গদচখস ়ে একটা আচিষ্কাসরর কাসজ 

লাগান। চহটলাসরর খুি ইসে চেল, িাচিবসলর গমাটা নাসক কসষ একখানা টুচস িসান। চকন্তু 

িাচিবসলর নাক গতা আর তাাঁর নাগাসলর মসধয ন ়ে। তাই ওই হাতখানা তাাঁর দরকার চেল। 

ইহুচদসদর চিজ্ঞাসন খুি মাথা। গসই বিজ্ঞাচনক কস ়েক মাসসর গিষ্টা ়ে এই আশ্চ ব হাত 

আচিষ্কার কসর গিলসলন। চকন্তু চিপদ হল, একচদন চহটলার  খন বিজ্ঞাচনসকর 

লযািসরটচরসত হাতটা কতদূর হল জানসত গগসেন, তখন হাতটা পট কসর লাচিস ়ে উসা 

চহটলাসরর নাসকই একখানা টুচস িচসস ়ে গদ ়ে। চহটলার গতা ্রশিণ্ড গরসগ চগস ়ে 

বিজ্ঞাচনকসক পাচাস ়ে চদসলন কনসসনসেশন কযাসম্প। হাতখানা েুাঁস ়ে গিসল চদসলন 

 াস্টচিসন। শশীদা তখন জামবাচনসতই টুসর গি ়োচেসলন।  ুসদ্ধর গি ়োজাসল আটসক পস ়ে 

পালাসনার পথ খুাঁজসেন। হাতটা চতচনই একচদন কুচ ়েস ়ে গপসলন। হাতটা গ  সামানয ন ়ে, 

তা িুিসত তাাঁর গদচর হ ়েচন। চহটলার গ  এরকম একটা চকেু আচিষ্কার করসত একজন 

বিজ্ঞাচনকসক লাচগস ়েচেসলন, তাও শুসনচেসলন। তখন চতচন ্রশাসণর িুাঁচক চনস ়ে নাৎচস 

গসালজার গসসজ কনসসনসেশন কযাসম্প চগস ়ে গসই বিজ্ঞাচনসকর সসে গদখাও কসরন। 

বিজ্ঞাচনক তাাঁসক হাত সম্পসকব সি চশচখস ়ে-পচ ়েস ়ে গদন। তসি চতচনও হাতটার 

কা বকাচরতা গ  কতটা, তা ভাল কসর িুসি উাসত পাসরনচন। দুুঃসখর চিষ ়ে, গসই 

বিজ্ঞাচনকসক গসইচদনই গযাস গিম্বাসর পাাাসনা হ ়ে। হাতটার এসলম িুিসত এিং চশখসত 

শশীদার আরও কস ়েকচদন সম ়ে গলসগচেল। নইসল ওই হাত চদস ়েই বিজ্ঞাচনকসক উদ্ধার 

করসত পারসতন। শুধু তাই ন ়ে, ওই হাতখানা চদস ়েই চহটলারসক তাাঁর নাৎচসিাচহনী-সহ 

জব্দ করা গ ত।”  
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কুঞ্জপুকুসরর সিসিস ়ে ি ়েস্ক মানুষচট হসলন মচহম গটাষ। একসশা পসনসরা পার হস ়ে 

গষাসলা ়ে পস ়েসেন। চতচন িসলন, “ওসর, িাচিবসলর নাকখানাই এমন গ , সকসলরই টুচস 

মারসত ইসে করসি। তাই িসল ওই গরািসটর গল্পটা আিার গতারা চিশ্বাস কসর িচসসচন। 

ও কার হাত, সিাই না জানসলও আচম জাচন। জাদুকর রাখহচর মজুমদার চেসলন নমসয 

পুরুষ। কী গ  মারাত্মক গখলা গদখাসতন, তা িলার ন ়ে। অশশলী সি কাণ্ডকারখানা। 

সাগরচদচটর জল এক িুমুসক গখস ়ে গিলসলন। আকাসশ সিুজ গমট ভাচসস ়ে আনসলন। 

শূসনয পা ়েিাচর করা গতা চেল চনতয বনচমচত্তক িযাপার। হাতখানা তাাঁরই। রাখহচর 

মজুমদার গশষ গ -সখলাটা গদচখস ়েচেসলন গসটা হস ়েচেল ওই কুঞ্জপুকুসরই। হাই স্কুসলর 

মাসা শাচম ়োনা টাচেস ়ে গখলা হচেল। দুদবাি-দুদবাি সি মযাচজক গদখাসনার পর িলসলন, 

‘এইিার আমার গশষ গখলা। িসল গস্টসজর মািখাসন গসাজা হস ়ে দাাঁ ়োসলন। তারপর 

এসক-এসক তাাঁর সি অে্রশতযে খসস-খসস পস ়ে গ সত লাগল, মুণু্ড গগল, হাত গগল, পা 

গগল, িুক আর গপট চকেুক্ষণ শুসনয গভসস গথসক তারপর খসস প ়েল। শুধু গলার স্বরটা 

গশানা গগল, রাখহচর িলচেসলন, “আমার মৃতুয গনই। আচম পঞ্চভূসত চিলীন হস ়ে গগলাম। 

িাস্তচিকই তাই, আমরা হু ়েমু ়ে কসর গস্টসজ উসা গদখলাম, একমাত্র  ান হাসতর 

পাঞ্জাখানা ো ়ো আর চকেুই গনই। সি অদৃশয। রাখহচরসক আর পৃচথিীসত গদখাও  া ়েচন 

কখনও। ওই হাতখানা গগাসলমাসল কুচ ়েস ়ে চনস ়েচেল আমাসদর শশীভা ়ো। তাসত দস্তানা 

পচরস ়ে চনস ়েসে, এই  া। রাখহচর মজুমদারই এই হাতখানা ়ে মাসি-মাসি ভর কসর।”  

  

শশীদাদুর হাত চনস ়ে আরও নানা ধরসনর গল্প ্রশিচলত আসে। গকানটা সচতয, গকানটা 

ন ়ে, গক িলসি? হাসতর রহসয  া-ই গহাক, হাতটা এখানকার মানুসষর পরম িেু। গকউ 

গকানও মুশচকসল পস ়ে শশীদাদুর কাসে চগস ়ে হাচজর হসলই হল, শশীদাদু অমনই তাাঁর 

হাতটাসক মুশচকল আসান করসত পাচাস ়ে চদসতন। 

  

ওস্তাদ চিলু খাাঁ গসিার পাসশর গাাঁ হচরহরপুসর জচমদারিাচ ়েসত গান গাইসত এসলন। চকন্তু 

গাসনর চদন সকাল গথসকই তাাঁর তিলচির মযাসলচর ়ো। গস কাাঁপসত কাাঁপসত সাতখানা 

গলপ িাপা চদস ়ে চি-চি করসে। অথি এচদসক আসর-ভচতব সি গণযমানয গলাক। িহু দূর-

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় াপাধ্যায়  । কুঞ্জপকুুড়িি কাণ্ড ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 7 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দূর গথসক সি এসসসেন। চকন্তু তিলচি ো ়ো গান হসিই িা কী কসর?  আসগর দু-িারজন 

তিলচি গ  না চেল, তা ন ়ে, তসি তারা চিলু খাাঁর সসে িাজাসনার সাহস রাসখ না। 

একজনসক ধসরসিাঁসধ তিলা ়ে িসাসনা হল িসট, চকন্তু িাটা ওস্তাদ চিল্ল খাাঁস ়ের ভস ়ে তাাঁর 

দাাঁসত-দাাঁসত এমন খটখচট হসত লাগল গ , িাধয হস ়ে তাসক তুসল চদসত হল। এচদসক 

তিলচির অভাসি আসর পণ্ড হও ়োর গজাগা ়ে। জচমদার রাটি রা ়েসিৌধুরী তখন 

শশীদাদুসক গ সক িলসলন, “আপচন না িাাঁিাসল আর উপা ়ে গনই। আমার লজ্জা ়ে 

মাথাকাটা  াসি।”  

  

শশীদাদু িলসলন, “তিলা িাজাসত গতা দুসটা হাত লাসগ, আমার গতা গমাসট একটা হাত। 

গদখা  াক গিষ্টা কসর।”  

  

তা হাত গতা িসল এল। চকন্তু হাত গদসখ ওস্তাদচজ এমন হাাঁ হস ়ে গগসলন গ , আধট্া 

তাাঁর গলা চদস ়ে শব্দই গিসরাল না। পসর তাাঁসক অসনক িুচিস ়ে সুচিস ়ে শরিত-পান ইতযাচদ 

খাইস ়ে একটু সুস্থ কসর গতালা হল। গানও চতচন ধরসলন িসট, চকন্তু সুর লাগাসত 

পারচেসলন না। চকন্তু  খন তিলা ়ে গিাল িুটসত শুরু করল তখন ওস্তাদজীর গাসনও সুর 

গলসগ গগল। একখানা হাত গ  একই সসে িস ়ের গচতসত তিলা আর  ুচগসত  াতা ়োত 

কসর এরকম দুরূহ গিাল তুলসত পাসর, তা গিাসখ না গদখসল এিং কাসন না শুনসল চিশ্বাস 

হও ়োর কথাই ন ়ে। গাসনর গশসষ ওস্তাদজী খুচশ হস ়ে িলসলন, “িহু তিলচি গদসখচে, 

চকন্তু এরকম সেত আর পাইচন।”  

  

বভরিী নদীসত গসিার িষবাকাসল গনৌসকা ুচিসত অিত ষাট-সত্তরজন তচলস ়ে চগস ়েচেল। 

গসই ভীষণ গোসত কারও িাাঁিার আশা চেল না। শশীদাদুর হাত টপাটপ জসল  ুসি এক-

একজন  ুিি মানুষসক িুসলর মুচা ধসর তুসল এসন তীসর গিলসত লাগল। একটা 

মানুষসকও মরসত গদ ়েচন। 

  

তসি হাসতর সিসিস ়ে ি ়ে অিদান হল কুঞ্জপুকুসরর পুি চদসক শ্মশানটাসটর কাসে 

পঞ্চিটীর কুখযাত  াকাত সদবার ভীম দাসসক চঢট করা। ভীম দাস চেল এলাকার ত্রাস। 
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 াকাচত করার জনয তার রাসতর অেকার দরকার হত না। চদনমাসনই চগস ়ে গ -সকানও 

িাচ ়েসত লুটপাট কসর আসত। দাসরাগা-পুচলশও তাসক  সমর মসতা ভ ়ে গখত। 

  

সারা পৃচথিী টুসর গ িার শশীদাদু গাাঁস ়ে চিরসলন, গসিারকার টটনা। গাাঁস ়ের পসরশ পাল 

গচরি মানুষ। গমস ়ের চিস ়ে চাক হস ়েসে। পসরশিািু অচত কসষ্ট ধার-সদনা কসর গমস ়ের 

জনয গ ়েনা গচ ়েস ়েসেন। গসই গ ়েনা ়ে সাচজস ়ে গমস ়েসক চিস ়ের আসসর চনস ়ে এসসসেন। 

এমন সমস ়ে ভীম দাস দলিল চনস ়ে গর-সর কসর হাচজর।  াকাতসদর হাসত স ়েচক, িল্লম, 

টাচে, খাাঁ ়ো, িন্দুক গদসখ চনমচিতরা পাচলস ়ে গগল। ির াত্রীরা চগস ়ে িাাঁপ গখল পুকুসর। 

িরকতা সুপুচরগাসে উসা প ়েসলন। িরও পালাসনার গিষ্টা কসরচেল িসট, চকন্তু গাটে ়ো 

িাাঁধা থাকা ়ে পাসরচন। ভীম দাস কসনর গা গথসক গ ়েনা খুসল চনল, িরসক চদস ়ে পা 

গটপাল, তারপর দলিল চনস ়ে গনমিন্নিাচ ়ের সি আনন্দ মাচট কসর চদস ়ে রওনা 

  

চদল। চাক গসই সমস ়ে শশী গােুচল এসস তার পথ আটসক দাাঁ ়োসলন। িলসলন, 

“গকমনধারা গলাক মশাই আপচন? একটা গমস ়ের চিস ়ে পণ্ড কসর চদসলন? এমন একটা 

শুভ কাসজ চিঘ্ন টটাসনা চক মানুসষর কাজ?”  

  

গলাকটার স্পধবা গদসখ ভীম দাস এমন অিাক হল, চকেুক্ষণ িাকয গিসরাল না। তারপর 

একটা হুঙ্কার চদস ়ে গস িলল, “কার সসে কথা িলচেল, জাচনস?”  

  

শশী গােুচল একটুও টািস ়ে না চগস ়ে িলসলন, “জাচন। আপচন একটা েুাঁসিা,  াকাতসদর 

মসধযও অসনক সহিত জানা  াকাত আসে, তারা অসনসক দান-ধযানও কসর। চকন্তু আপচন 

একচট গনাংরা গলাক। ভাল িান গতা গ ়েনাগাচট, িাসনসকাসন সি চিচরস ়ে চদন। নইসল 

ভাল হসি না।”  

  

এই কথা শুসন ভীম দাসসর গস কী অট্টহাচস! হাচসর দমসক িা ়েিাচত অিচধ দুলসত লাগল, 

কুকুসররা গকাঁউ-সকাঁউ করসত করসত পা ়ো গেস ়ে পালাল। 
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হাচস থামার পর ভীম দাস গমালাস ়েম গলা ়ে িলসল, “চিচরস ়ে চদসল কী করচি? মারচি 

নাচক গর? অযাাাঁ। মারচি? তা মারচি গ , হাসত গতা একটা লাচাও গনই গদখচে। আর ওই 

গরাগাপটকা হাত চদস ়ে  চদ মাচরসও, তা হসল গ  গতার হাতটাই জখম হসি। আমার এই 

শরীর এত শক্ত গ , িল্লম অিচধ গাাঁথসত িা ়ে না। আ ়ে না, কাসে আ ়ে, একটু ধসরই গদখ 

না আমার হাতখানা, আমার গা চটসপ দযাখ।”  

  

শশী গােুচল গাাাঁসট তাচেসলযর ভচে কসর িলসলন, “গতামার মসতা পাপীসক েুাঁসল িান 

করসত হসি। এই শীসতর রাসত আচম তা গপসর উাি না িাপু।  া িলচে ভাল ়ে-ভাল ়ে 

কসরা, গ ়েনাগাচট  ার  া চনস ়েে সি চিচরস ়ে দাও, তারপর নাসক খত চদস ়ে িাচ ়ে  াও। 

আর  াকাচত-টাকাচত গকাসরা না, কথা না শুনসল মুশচকল আসে।”  

  

ভীম দাসসর বধ বিুযচত টটল। হাসতর তসলা ়োরখানা তুসল তসি গর’  িসল িনিন কসর 

কস ়েক পাক টুচরস ়ে গস শশী গােুচলর ওপর লাচিস ়ে প ়েল। চকন্তু আশ্চস বর চিষ ়ে, লাি 

গমসর গস গসই গ  শূসনয উাল, আর নামল না। গদখা গগল ভীম দাস ধীসর ধীসর ওপর 

চদসক উসা  াসে গতা উসাই  াসে। ভীম দাসসর গিাখ োনাি ়ো, হাত-পা েুাঁ ়েসে আর 

গিাঁিাসে “ওসর গতারা আমাসক নামা, নামা। এসি কী হসে! পস ়ে  াি গ । আমার টা ়েটা 

এমন সাপসট ধসরসে গক িল গতা?” টাস ়ে গ  হাতখানা গিসপ িসসসে, তাসক ো ়োসনার 

অসনক গিষ্টা করল ভীম দাস। পারল না। ্রশা ়ে চতনতলা সমান উাঁিুসত তুসল তারপর 

খাচনক দূর চনস ়ে চগস ়ে হাতটা দুম কসর গেস ়ে চদল তাসক। আর ভীম দাস তার পিবত্রশমাণ 

শরীরটা চনস ়ে গদাম কসর প ়েল পুকুসর। িসল পুকুসর সমুসের মসতা গঢউ উাল। এই 

দৃশয গদসখ  াকাতরা গিা-িাাঁ গদৌ ়েসত শুরু করল। চকন্তু পারল না।  

  

দুমদাম টুচস গখস ়ে সি চেটসক চেটসক প ়েসত লাগল। মাত্র কস ়েক চমচনসটই কাজ গশষ। 

  

এর পর টািস ়ে- াও ়ো  াকাতরা শশী গােুচলর হুকুসম ির াত্রীসদর খাও ়োর সম ়ে 

গপেসন দাাঁচ ়েস ়ে হাতপাখা চদস ়ে হাও ়ো করল, এাঁসটা পচরষ্কার করল, কুস ়ো গথসক জল 

তুসল আনল। স্ব ়েং ভীম দাস আর তার প ়েলা নম্বর শাগসরদ িটু কীতবচন ়ো িরকতা আর 
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কনযাকতার পা চটপল িসস িসস। গশষসমশ চিস ়েিাচ ়ের গনমিন্নও তারা গখল।  াও ়োর 

সম ়ে ভীম দাস চিনস ়ে চিগচলত হস ়ে হাত কিলাসত কিলাসত শশীদাদুসক িলল, 

“চজচনসটা ি ়েই সসরস ওস্তাদচজ, আমার দু’ট ়ো খাাঁচট গমাহর আসে,  চদ চজচনসটা গদন 

গতা দু’ট ়ো গমাহরই আপনাসক ্রশণামী পাচাস ়ে গদিখন। এরকম একখানা চজচনস থাকসল 

আমার কাজকারিাসর ি ়ে সুচিসধ হ ়ে। গরাজ-সরাজ িুটমুট গলাকজসনর ওপর হামলা-

হুাঁজ্জত করসত আমারও আর ভাল লাগসে না। হাতখানা গপসল তাসক চদস ়েই সি 

কাজকারিার করাি, আর আচম িসস িসস টাকা আর গমাহর গুনি।”  

  

শশী গােুচল একটু গহসস িলসলন, “এ গতা খুি ভাল ্রশস্তাি। আসগ নাসক খতটা দাও, 

তারপর হাতসজা ়ে কসর সকসলর কাসে। কিুল কসরা গ , আর জীিসন  াকাচত করসি না, 

তারপর কথা হসি।”  

  

ভীম দাস নাসক খত চদল, কিুলও করল। 

  

“এিার দু’ট ়ো গমাহর চনস ়ে এসসা।”  

  

ভীম দাসসর শাগসরদরা তকু্ষচন চগস ়ে গমাহর চনস ়ে এল। শশী গােুচল খুচশ হস ়ে িলসলন, 

“দুট ়ো গমাহসর অসনক কাজ হসি। গাাঁস ়ের রাস্তাটাট গমরামত, পুকুর সংস্কার, গচরি 

গমস ়েসদর চিস ়ে, গচরি গেসলসদর গলখাপ ়ো গশখা, আরও কত কী! ওসহ ভীম দাস,  াও, 

হাতখানা তুচমই চনস ়ে  াও।”  

  

ভীম দাস মহা উল্লাস করসত করসত চিসর গগল হাতখানা চনস ়ে। দু’চদন িাসদ এক সকাসল 

হাতখানা চনস ়ে শশী গােুচলর পাস ়ে এসস আেস ়ে পস ়ে িলল, “হাত গিরত চনন ওস্তাদচজ, 

গত দু’চদন আমাসক চদসন রাসত চতসষ্টাসত গদ ়েচন। গখসত িসসচে, অমনই হতো ়ো এসস 

এমন কাতুকুতু চদল গ , খাও ়ো মাথা ়ে উাল! টুসমাসত গগসলই মাথা ়ে এসস তিলা 

িাজা ়ে। শাগসরদসদর সসে শলা-পরামশব করচে, কথা গনই িাত গনই হাাৎ এসস গলা 

চটসপ ধরল। গতকাল  াকাচত করসত গিসরাসত  াচে িযাটাসক সসে চনস ়ে, এই গদখুন 
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গাসল এমন চিমচট চদস ়েসে গ , কালচশসট পস ়ে গগসে। এ-সি ়োদি হাত আমার িাই না। 

আমার দলও গভসে  াসে। চিস ়েিাচ ়ের টটনার পর গথসক আমাসক আর গকউ মানসেও 

না। আচম আমার মামাশ্বশুসরর গাাঁ মনসাসপাাঁতা ়ে িসল  াচে। িাষিাস কসরই িাচক জীিন 

খাি।”  

  

তা শশীদাদুর সসে-সসে গসই হাতখানাও চিচমস ়ে প ়ো ়ে তল্লাসট মহা দুচশ্চিা। 
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২. নন্দ কসিিাজ  িুই সিসিত 

নন্দ কচিরাজ খুিই চিচিত, শশী গােুচলর অিস্থাটা চতচন ভাল িুিসত পারসেন না। 

গরাগলক্ষণ গতমন চকেু গনই। িাধবকযজচনত দুিবলতাসতই চিচমস ়ে প ়েসেন িসল মসন হসে 

তাাঁর। অসনকরকম পাাঁিন কসর খাইস ়ে িল পাসেন না গতমন। একটা পুরসনা দু্াপয 

িইস ়ে গতকালই একটা গভষজ ওষুসধর কথা গপস ়েসেন। চত্রশ রকসমর গােগাে ়ো আর 

মূল লাগসি। গসইসি গভষজ গজাগা ়ে করা িাচট্টখাচন কথা ন ়ে! গাাঁস ়ে মাতিরসদর 

িসলসেনও গস-কথা। তারা চিচভন্ন জা ়েগা ়ে গলাক পাাাসেন গসইসি চজচনস সংগ্রহ 

করসত। 

  

শশী গােুচলর নাচ ়ের গচত খুি ক্ষীণ। দুিবলতা এতই গিচশ গ , গিাসখর পাতা গমলসত 

পাসরন না।  াকসল সা ়ো গদন না। সসেসিলা শশী গােুচলসক গদসখ নন্দ কচিরাজ খুি 

অনযমনস্কভাসি িাচ ়ে চিরচেসলন। গভষজগুসলা  চদ চাকমসতা পাও ়ো  া ়ে তা হসল 

ওষুধটা বতচর করসত চদন সাসতক সম ়ে লাগসি। এই চদন সাসতক গরাগীসক িাাঁচিস ়ে রাখার 

উপা ়ে চিিা করচেসলন চতচন। নানারকম চনদাসনর চিিা মাথা ়ে টুরসে। 

  

 াইচন-পুকুসরর কাসে িািলাগাসের জেল। জা ়েগাটা ভাচর চনজবন আর অেকার। 

িারচদসক শুধু গজানাচক গপাকা জ্বলসে। িহু পুরসনা একটা জামগাে  ালপালা গমসল 

আকাশটা একরকম গঢসকই গিসলসে। সসের পর এ রাস্তা ়ে গলাক-িলািল গনই। হাাৎ 

গপেন গথসক গক গ ন গিশ অমাচ ়েক গলা ়ে িসল উাল, “কিসরজমশাই নাচক?”  

  

গলাটা অসিনা। নন্দ কচিরাজ চিসর তাচকস ়ে গিাঁসটমসতা একটা ো ়োমূচতবসক গদখসত গপস ়ে 

িলগলন, “গক আপচন?”  

  

“আমাসক চিনসিন না। অধসমর নাম চদনু চিসশ্বস। শশীিািুসক গদসখ এসলন িুচি? তা 

অিস্থা গকমন?”  
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শতিার এই ্রশস্ন র জিাি চদসত-চদসত নন্দ কচিরাজ একটু চিরক্ত, িলসলন, “ওই একই 

রকম। ভালও ন ়ে, খারাপও ন ়ে।”  

  

“পাল্লাটা গকানচদসক ভারী? ভালর চদসক, না খারাসপর চদসক?”  

  

“িলা কচান।” িসল কচিরাজমশাই মুখ চিচরস ়ে হাাঁটা ধরসলন।  

  

গলাকচট চপেু-চপেু আসসত-আসসত িলল, “কিসরজমশাইস ়ের চক তা ়ো আসে নাচক?”  

  

নন্দ কচিরাজ এিার একটু িসট উসা িলসলন, “তা চদস ়ে গতামার কী দরকার গহ?”  

  

খুিই অমাচ ়েক গলা ়ে গলাকটা িলল, “শুনসত পাচে, আপচন নাচক নতুন একটা ওষুসধর 

সোন গপস ়েসেন। গসটা নাচক মৃতসঞ্জীিনী। এক গঢাক গখসলই মরা মানুষও উসা িসস! 

তাই িলচেলুম, কাজটা চক চাক হসি কিসরজমশাই? শশীিািুর আ ়েু ্রশকৃচতর চন ়েসমই 

িুচরস ়েসে। তাসক গজার কসর িাাঁচিস ়ে রাখসল চক গখাদার ওপর গখাদকাচর হসি না?”  

  

নন্দ কচিরাজ খাপ্পা হস ়ে িলসলন, “আো গি ়োদি গলাক গতা তুচম? আমাসক নীচতকথা 

গশখাে?”  

  

“আসজ্ঞ না। নীচতকথা আপনারও চকেু কম জানা গনই। তসি হ ়েসতা সিসমস ়ে গখ ়োল 

রাখসত পাসরন না। তাই একটু স্মরণ কচরস ়ে গদও ়ো আর চক?”  

  

“স্মরণ আর করাসত হসি না। আমার স্মৃচতশচক্ত  সথষ্ট আসে। এিার িাপু, তুচম চনসজর 

কাসজ  াও।”  

  

গলাকটা খযাক কসর একটু গহসস িলল, “আসজ্ঞ, চনসজর কাসজই আসা। আপনার হাসত 

 চদ সম ়ে থাসক, তসি দুসটা কথা িলতুম।”  

  

“না, আমার সম ়ে গনই। তুচম এসসা চগস ়ে।”  
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“শুনসত না িাইসল শুনসিন না, কান দুসটা গতা আপনার। না গশানার হক গতা আসেই। 

তসি চকনা কথাটা খুি মন্দ চেল না।”  

  

নন্দ কচিরাজ মসন-মসন িসট গগসলও চনসজসক সং ত কসর িলসলন, “সংসক্ষসপ িলসত 

পারসল িসল গিসলা। হাাঁটসত-হাাঁটসতই িসলা।”  

  

“আসজ্ঞ, তা হসি না।  াইচন-পুকুসরর ওধাসর আমার পসক্ষ  াও ়োর অসুচিসধ আসে। দ ়ো 

কসর এখাসনই একটু দাাঁচ ়েস ়ে  ান। চনরালা আসে, অেকারও আসে। কথাটা পাাঁিকানও 

হসি না, আর আমার গপা ়ো মুখখানাও আপনাসক গদখসত হসি না।”  

  

গলাকটার কথার ধরন-ধারণ গমাসটই ভাল গাকল না নন্দ কচিরাসজর কাসে। চকন্তু চতচন 

মাথা গরম করসলন না। িলসলন, “এমন কী কথা িাপু গ , চনজবসন িলসত হসি? তুচম 

গকাথা গথসক আসে? মতলিটাই িা কী?”  

  

“অত কথা গখালসা কসর িলসত চকেু অসুচিসধ আসে কিসরজমশাই। শশনুঃ শশনুঃ জানসত 

পারসিন অিশয।”  

  

গলাকটার মুসখ ‘শশনুঃ শশনুঃ শুসন নন্দ কচিরাজ একটু ভ্রূকুচট করসলন। িলসলন, “চাক 

আসে।  া িলার আসে, িসলা।”  

  

“িলচেলাম চক, শশীিািুর আ ়েু িুচরস ়েসে। শরীরটাও জরাজীণব। আপচন আর দ ়ো কসর 

তাাঁর চিচকৎসা করসিন না। গােগাে ়ো আনসত িারচদসক গলাক গগসে শুনলাম। তা গসগুসলা 

তাাঁরা আনুন। আপনার আর গসগুসলা কাসজ লাচগস ়ে দরকার গনই।”  

  

“তার মাসন? ”  

  

“মাসন খুি গসাজা। শশীিািুর গো াত্রা ়ে আর চিলম্ব টচটস ়ে পাসপর গিািা ভারী করসিন 

গকন?”  
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“তুচম চক শশীিািুর মৃতুয িাও?”  

  

“চে চে। কী গ  িসলন! গীতা ়ে গসই গ  শ্রীকৃষ্ণ িসলচেসলন, মসন গনই?  া টটার তা 

টসটই আসে, তুচম চনচমত্ত মাত্র হও সিযসািী! এ হল ্রশা ়ে গসই িৃত্তাি। শরীসরর খাাঁিাটা 

পুরসনা হসল গতা িদলাসতই হ ়ে, না চক? আপচন এত ি ়ে কিসরজ, জীিন-মৃতুয চনস ়ে 

কারিার, এ চক আপনার জানা গনই?”  

  

নন্দ কচিরাজ কুচপত এিং চিচস্মত হস ়ে িলসলন, “গতামার মতলি গতা ভাল গাকসে না 

িাপু! তুচম গতা গদখচে, মানুষ খুন করসত পাসরা।”  

  

গলাকচট খুিই শাি ও অমাচ ়েক গলা ়ে িলল, “তাই  চদ হসি, তা হসল শশীিািুসক গতা 

কসিই খুন কসর গিলসত পারতাম। চনজবীি হস ়ে পস ়ে আসেন, ও-মানুষসক খুন করা শক্ত 

কী?”  

  

“তা হসল চিচকৎসা িে করসত িলে গকন?”  

  

গলাকটা গ ন খুিই সসঙ্কাসির সসে িলল, “খুসনর কথাটা তুসল আপচন ি ়ে গণ্ডসগাসল 

গিসল চদসলন। ওসি কথা ভািাও পাপ। খুসনর কথা হসে না, িলচে, ি ়েসসর চন ়েসম 

উচন  চদ মারাই  ান, তা হসল তাসত িাধা হও ়ো উচিত ন ়ে। একসশা সাত িের গিাঁসি 

আসেন, আর চকসসর দরকার িলুন গতা?”  

  

“গতামাসক িাপু, পুচলসশ গদও ়ো উচিত। শশী গােুচল মারা গগসল কী হসি জাসনা? গতামার 

মসতা পাচজ গলাসকসদর আস্তানা হসি এই কুঞ্জপুকুর।”  

  

গলাকটা খযাি কসর একটু গহসস িলল, “গিাখ িসট আপনার! এই অেকাসরও আমাসক 

পাচজ িসল চাক চিসনসেন চকন্তু।”  

  

“গতামার মসতা গলাকসক চিনসত গদচর হ ়ে না। গশাসনা িাপু, শশী গােুচলর শত্ত্বসরর অভাি 

গনই। একটা জীিন চিস্তর গিার- াকাত, গুণ্ডা িদমাশসক চঢট কসরসেন। তারা গ  শশী 
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গােুচলর মৃতুয িা ়ে, তাও আমরা জাচন। আর তাই শশীখুস ়োর িা চ ়ের িারধাসর গাাঁস ়ের 

গলাক শক্ত পাহারা িচসস ়েসে। গাাঁস ়েও দল গিাঁসধ টহল চদসে। কাসজই গতামাসক িচল, 

সসর পস ়ো। সুচিসধ হসি না।”  

  

গলাকটা একটুও িটল না। পরম চিনস ়ের সসে িলল, “গ  আসজ্ঞ! আচম গহসরই চগস ়েচে 

িসল ধসর চনন। তসি চকনা, আর একটা গোট মাসপর কথা চেল। গসইসট িসলই আচম 

নাহ ়ে সসর প ়েি। অভ ়ে গদন গতা িচল?”  

  

“গতামার আম্পদ্দা গদসখ অিাক হচে। তিু িসলই গিসলা।”  

  

“আপনার একটা িুটিুসট নাচত আসে। তার নাম িািলু। িের পাাঁসিক ি ়েস হসি। চাক 

িলচে?”  

  

নন্দ কচিরাজ একটু শক্ত হস ়ে গগসলন। িলসলন, “হাাঁ, চকন্তু কী িাও?”  

  

গলাকচট খুিই দুুঃসখর গলা ়ে িলল, “গিলতলার মাসা আজ চিসকসলও গখলচেল অনয 

িাচ্চাসদর সসে, চকন্তু সসের পরও গস আজ িাচ ়ে গিসরচন।”  

  

 “অযাাাঁ!” িসল নন্দ কচিরাজ িমসক উাসলন। 

  

গলাকটা শশিযসস্ত িলল, “আহা, িযস্ত হসিন না। তাসক খুাঁজসত িারচদসক গলাক গগসে। 

এই পসথই একটু আসগ খুাঁসজ গগসে তারা। িাচ ়ের আর আশপাসশর পুকসর জাল গিলা 

হসে। একটু এসগাসলই গশারসগাল শুনসত পাসিন।”  

  

“সিবনাশ!” িসল নন্দ কচিরাজ টুসর দু পা এচগস ়েই দাাঁচ ়েস ়ে প ়েসলন। 

  

গলাকটা গপেন গথসক িলল, “িসলচে গতা িযস্ত হসিন না। িযস্ত হস ়ে লাভ গনই। িািলুসক 

পুকুসর িা আর গকাথাও পাও ়ো  াসি না।”  
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নন্দ কচিরাজ কাাঁপসত কাাঁপসত হাসতর গমাটা িাাঁসশর লাচাটা তুলসত  াচেসলন। গলাকটা 

একটু চপচেস ়ে চগস ়ে িলল, “কাজটা কাাঁিা হস ়ে  াসে না কিসরজমশাই?”  

  

“তুই! তুই আমার নাচতসক িুচর কসরচেস?”  

  

“িুচর! িুচরর কথা উাসে চকসস? ধসর চনন না গকন, তাসক একরকম পু চষযই চনস ়েচে। 

টাি ়োসিন না, গস এখন আমাসদর গ রা ়ে চদচিয ভাত খাসে। তারপর টুসমাসি। গখলনা-

গটলনাও গদও ়ো হস ়েসে। নাচত চকেু খারাপ গনই।”  

  

“কী িাস?”  

  

“এইিার চিসিিসকর মসতা কথা িসলসেন। পাকা মাথা চদচিয কাজ করসে। খাসমাক লাচা 

িাচলস ়ে একটা গকসলঙ্কাচর করসত  াচেসলন। িুচদ্ধমান মানুষ সি সমস ়েই পচরচস্থচত িুসি 

গসইমসতা িসল। লাচাখানা চদস ়ে আমার মাথা  চদ ভােসতন, তা হসল আমার তুে 

্রশাণটাই গতা শুধু গ ত না, আপনার আদসরর নাচতটারও আর হচদস গপসতন না।”  

  

নন্দ কচিরাজ িাটা গলা ়ে গজবন কসর িলসলন, “িাসজ কথা োস ়ো। কাসজর কথা ়ে 

এসসা।”  

  

“তুই-সতাকাচর করচেসলন, তা, গসটাও িাচলস ়ে গ সত পাসরন। ি ়েই তুে মানুষ আমরা। 

না, না, আর গিচশ গরসগ  াসিন না। আপনার ি ়েস পাঁিাত্তর, এই ি ়েসস রাগটাগ ভাল 

ন ়ে। অভ ়ে চদসল এিার তা হসল কাসজর কথা ়ে আচস?”  

  

নন্দ কচিরাজ রাগ-দুুঃখ-ভস ়ে কথা িলসত পারসলন না। 

  

গলাকটা খুিই চিনম্র গলা ়ে িলল, “কাসজর কথাটা খুিই সরল।  াসক িসল, গিসলা কচ ়ে 

মাসখা গতল। চকংিা শসা শাাযং। চকংিা, কারও গপৌষ মাস, কারও সিবনাশ! না, না, এই 

গশসষরটা চাক লাগসই হল না।”  
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নন্দ কচিরাজ গির গজবন করসত  াচেসলন, চকন্তু কাচহল গলা চদস ়ে একটা িযাাঁসিযাসস 

স্বর গিসরাল, “কাসজর কথাটা িলসি?”  

  

“গ  আসজ্ঞ, কথাটা িলি িসলই গতা টাপচট গমসর চেলুম এতক্ষণ। সাপসখাসপর ভস ়ে 

আধমরা হস ়ে। তা ইচদসক চক শীসত সাপ গিসরা ়ে কিসরজমশাই।”  

  

“গিসরাসল গতা ভালই চেল গহ! গকন গ  গিসরা ়ে না, গক জাসন!”  

  

“গ  আসজ্ঞ।  থাথবই িসলসেন। ্রশকৃচতর চন ়েম িসল কথা! তারা গিসরাসল পাপী-তাপীসদর 

গচত কী হত িলুন! কিসরজমশাই, আপনার চক মসন হ ়ে না, এ-জগসত পাপী-তাপীসদর 

চকেু ্রশস ়োজন আসে? তাই  চদ না থাকসি, তা হসল চক ভগিান পাপী-তাপী সৃচষ্ট 

করসতন? িলুন না, আপচন চিজ্ঞ গলাক। কচদন ধসর খুি ভািচে, পাপী-তাপীসদর চিনাশটা 

ভগিানও গ ন ভাল গিাসখ গদসখন না, নইসল এতকাল ধসর তারা চটসক থাকত না। 

শশীিািুর ওই চিটসকল হাতটার কথাই ধরুন! কত গুণ্ডা িদমাশসক গমসর পাট-পাট করল, 

কত পাপী-তাপীর িাসরাটা িাজাল, তিু চনসকশ করসত পারল চক? পাপী-তাপী গতা 

চনসকশ হলই না, উপরন্তু চনসজই এখন গনচতস ়ে পস ়ে আসে।”  

  

“অত ভরসা গকাসরা না গহ। হাতটা আিার একচদন গতস ়ে-িুাঁস ়ে উাসি।”  

  

গলাকচট অচত চিনস ়ের সসে িলল, “উাসি িলসেন? তা হসল গতা ভস ়ের কথাই হল 

মশাই। গহুঃ গহুঃ, তা গ মন িুসনা ওল আসে, গতমনই িাটা গতাঁতুলও আসে। ভগিান সি 

িসন্দািস্তই কসর গরসখসেন চক না। এক তরিা চকেু হসত গদন না। সিসমস ়ে হাসত 

দাাঁচ ়েপাল্লা ধরা আসে। পাপ িা ়েসল পুচণযও িাচ ়েস ়ে চদসেন। পুচণয কমসল পাপও 

কমাসেন। গকানওচদসক পাল্লা গিচশ িুাঁকসত গদন না। ভ ভেসলাক আর  াই িলুন, 

একসিাসখা নন।”  

  

“আর সম ়ে নষ্ট গকাসরা না গহ।  া িলার, িসল গিসলা।”  
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“গ  আসজ্ঞ! টুসরচিসর িলচে। আপনার মসতা জ্ঞানী গলাসকর গদখা গতা আমাসদর িরাসত 

সহসজ গজাসট না। দু দণ্ড দাাঁচ ়েস ়ে এই গ  কথা িলচে, এসতও আমার কত চশক্ষা হস ়ে 

 াসে।”  

  

“গতামার হসে চকনা জাচন না, তসি আমার হসে।”  

  

গলাকচট লজ্জার সসে িলল, “কী গ  িসলন কিসরজমশাই! তসি চকনা হক কথাই 

িসলসেন। আচমও ভাচি, পাপী-তাপী িা পাচজ-দুসদর কাসে পচণ্ডতসদরও চক চকেু গশখার 

গনই? গঢর আসে মশাই, গঢর আসে।”  

  

“চদন চিসশ্বস, কথাটা কী?”  

  

“আসজ্ঞ গোট্ট কথা। িলসলই িুচরস ়ে  াসি। শুনসল আপচন হ ়েসতা ভািসিন, এই সামানয 

কথাটা চদনু িস কসর িসল গিলসত পারল না? তসি মশাই, সি কথা িস কসর িলাটা 

ভালও ন ়ে। জচম বতচর না হসল চক তাসত িীজ গিলা ভাল? আপনার ি ়েস, ব্লা  গ্রশশার, 

হাসটবর অিস্থা সি গখ ়োল গরসখ হুাঁচশ ়োর হস ়ে িলসত হসি গতা? কথাটা শুসনই আপচন 

হ ়েসতা চভরচম গখসলন, তখন গতা আমার একগাল মাচে।”  

  

“তা িসট। তুচম সচতযই চিসিিক গলাক।”  

  

“গ  আসজ্ঞ! মুখ িচট, তসি অচিসিিক নই। ধরুন, আচম একজন গদাকানদার, আমার 

িাই প ়েসা, আর আপনার িাই চজচনস। চাক গতা?”  

  

“চাক।”  

  

“এও গসই িৃত্তাি। আপনার িাই নাচত, আর আমাসদর িাই হাচত।”  

  

“হাচত?”  
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“ওই হল। চমল গদও ়োর জনয িসলচে। আপনার িাই নাচত আর আমাসদর িাই হাতচট। 

িুিসলন?”  

  

“না।”  

  

গলাকচট চিচস্মত হস ়ে িসল, “এমন পাকা মাথা ়ে কথাটা গঢউ গখলসে না গকন, িলুন গতা! 

এ গতা জলিৎ তরলং িযাপার। শশীিািুর ওই অলকু্ষসন হাতচট আমাসদর হস্তগত কসর 

চদসলই আমাসদর হাত গথসক আপনার নাত ো ়ো গপস ়ে  াসি।”  

  

“নাত?”  

  

“ওই হল। চমল গদও ়োর জনয িলা। আপনার নাচত।”  

  

নন্দ কিসরজ একটা শ্বাস গেস ়ে িলসলন, “এিার িুসিচে।”  

  

“গহুঃ গহুঃ। জসলর মসতা গসাজা। তিু িচল, তা ়োহুস ়ো কসর গিািিার দরকার গনই। িরং 

একটু তচলস ়েই িুিুন। অসনক সমস ়ে িুিটা গতমন পাকা হ ়ে না। তখনই নানা িাাঁক ়ো 

গিসরা ়ে। দরকার হসল আরও ভাল কসর িুচিস ়ে চদচে।”  

  

নন্দ কিসরজ একটা দীটবশ্বাস গিসল িলসলন, “গিািও িাপু।”  

  

“শশীিািুর িাচ ়ে গ ভাসি পাহারা গদও ়ো হসে, তাসত ওই হাসতর নাগাল পাও ়ো 

আমাসদর পসক্ষ কচান হস ়ে পস ়েসে। তাই িলচেলুম, আপচন তাাঁর চিচকৎসা করসেন, 

অিাচরত িার, এই গোট কাজটা  চদ নাচতর স্বাসথব কসর গদন, তা হসল ি ়ে উপকার হ ়ে 

আমাসদর।”  

  

“হাতটা িুচর করসত িলে?”  
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“িুচর! চে চে, িুচরর কথা ওসা গকন? হস্তাির িসল একটা গ ন ভাল কথা আসে। গিশ 

ভে, সভয কথা। আপচন  চদ হাতটাসক হস্তাির কসর গদন, তা হসল সি চদক িজা ়ে 

থাসক।”  

  

লাচাটা গির শক্ত কসর গিসপ ধরসলন নন্দিািু। ইসে হল, গলাকটাসক আোসস টাতক 

গদন। চকন্তু তাসত লাভ গতা হসিই না, উপরন্তু িািলুর ক্ষচত হস ়ে  াসি। চতচন অসহা ়ে 

গলা ়ে িলসলন, “এ কাজ আমার িারা হও ়োর ন ়ে িাপু! আচম চিশ্বাসটাতকতা করসত 

পারি না।”  

  

“ওইসি শব্দ গ  গকান আহাম্মক বতচর কসরচেল! চিশ্বাসটাতকতা কথাটাসক চ কশনাচর 

গথসক গলাপাট কসর গদও ়ো। উচিত। আচম িচল চক কিসরজমশাই, আজ রাতটা গিশ াাণ্ডা 

মাথা ়ে ভািুন। আমাসদর তা ়ো গনই। গিশ ভাল কসর ভািুন,  াসত সাপও মসর লাচাও না 

ভাসে। আর ওইসি ভাল-ভাল কথাগুসলাসক গমাসটই আমল গদসিন না মশাই। আপদ্ধমব 

িসল একটা কথা আসে। চিপদ-আপদ এসল তখন অসনক নীচতিাকয লঙ্ঘন করাটাই ধমব। 

্রশাণ আসগ, না নীচত আসগ!  ান, এখন িাচ ়ে  ান। ওচদক গথসক গলাকজসনর সা ়ো পাচে। 

শুধু একটা কথা মসন রাখসিন, এই গ  আমার সসে আপনার গদখাাঁচট হস ়ে গগল, একথা 

দ ়ো কসর িাাঁস করসিন না। তাসত আপনার নাচতর ভাল হসি না। গদখাটা গ  হস ়েচেল, 

গসটা একদম গিমালুম ভুসল  ান। আচম কাল আিার সসের পর আসি।”  

  

“গকাথা ়ে গদখা হসি?”  

  

“গস চনস ়ে আপচন ভািসিন না। সুচিসধমসতা একটা জা ়েগা ়ে চাক হাচজর হস ়ে  াি।  খন 

একাসিাকা থাকসিন, তখন গদখসিন অধম আপনার শ্রীিরণ দশবসন হাচজর। ”  

  

িসলই গলাকটা অেকাসর গভাজিাচজর মসতা অদৃশয হস ়ে গগল। 

  

চিচিত কচিরাজমশাই চনসজর িাচ ়ের চদসক হাাঁটা চদসলন। মনটা ি ়েই চিষ্ণ।। নানা 

আশঙ্কা ়ে িুকটা দুরুদুরু করসে। িািলুসক চতচন ্রশাণাচধক ভালিাসসন। িািলুও সারাচদন 
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দাদুর ো ়ো হস ়ে গটাসর। তাসক গকাথা ়ে চনস ়ে গগল, কী অিস্থা ়ে গরসখসে, মারধর করসে 

চকনা গক জাসন! গিাঁসি আসে গতা! ভািসত-ভািসত নন্দ কচিরাসজর দু গিাখ চদস ়ে অসিাসর 

জল প ়েসত লাগল। 

  

িাচ ়ের কাোকাচে হসতই চতচন িারচদসক গলাসকর গোটােুচট আর িযস্ততা লক্ষ করসলন। 

পুকুসরর পাস ়ে গমলা গলাক, হযাাঁজাক জ্বলসে। পুকুসর জাল গিলা হসে। গক একজন গদৌস ়ে 

এসস িলল, “কিসরজমশাই, িািলুসক পাও ়ো  াসে না!”  

  

নন্দ কচিরাজ িাচ ়ে চিসর চনসজর টসর ঢুসক দরজা িে কসর চদসলন। উসত্তচজত হসল 

িলসি না। মাথা াাণ্ডা রাখসত হসি। রাচত্রসিলা িাচ ়ের গলাক  াকা াচক করসত এসল চতচন 

িসল চদসলন গ , তাাঁর শরীর-মন গকানওটাই ভাল গনই। গকউ গ ন তাাঁসক চিরক্ত না কসর। 

  

সারারাত কখনও িসস, কখনও পা ়েিাচর করসত করসত অসনক ভািসলন নন্দ কচিরাজ। 

চদনু চিসশ্বস তাাঁসক খুিই িাাঁসদ গিসল চদস ়েসে। একচট চনষ্পাপ চশশুর ্রশাণরক্ষার জনয 

তাাঁসক হ ়েসতা নীচতসিাধ চিসজবন চদসতই হসি। সারারাত ধসর চতচন িাচ ়ের গমস ়েসদর 

কান্নাকাচট, গিাঁিাসমচি শুনসত গপসলন। গাাঁস ়ের গলাকরাও অসনসকই টুসমা ়েচন। িািলুসক 

িারচদসক গখাাঁজা হসে। থানাসতও খির গদও ়ো হস ়েসে। চকন্তু তাসত গ  চিসশষ লাভ হসি 

না, তা তাাঁর গিস ়ে ভাল আর গক জাসন! 

  

দাসরাগা সদাচশি রা ়ে সকাসলই এসস হাচজর হসলন একটা চজপগাচ ়েসত িস ়ে। গমাটাসসাটা 

আহ্লাসদ মানুষ। গপসট তাাঁর সাতরকসমর িযাস ়ো। কিসরজমশাই িাসরামাস তাাঁসক ওষুধ 

চগচলস ়ে চকেু করসত পাসরনচন। করা সম্ভিও ন ়ে। কারণ সদাচশিসক খুচশ রাখসত সকসলই 

তাাঁসক ্রশচতচদন নানারকম গভট চদস ়ে  া ়ে। পুকুসরর মাে, গরুর দুধ, খাচসর াযাং, চ ম, 

ক্ষীর, পাস ়েস, লাউ, কুমস ়ো ইতযাচদ থসরথসর তাাঁর িাচ ়েসত মজুত। সদাচশি গখসত ি্ 

ভালিাসসন। নন্দ কচিরাজ ্রশা ়েই িসলন, “খাও ়োটা একটু না কমাসল গ  পাকস্থলী চিশ্রাম 

পাসে না সদাচশিিািু। গপসটর সহযশচক্তর গতা একটা সীমা আসে।”  
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সদাচশি অতযি করুণ মুখ কসর িসলন, “তার গিস ়ে আমাসক আত্মহতযা করসত িলুন 

কিসরজমশাই। তাসত কষ্টটা কম হসি। না-ই  চদ খাি, তা হসল গিাঁসি গথসক হসিটা কী? 

আপচন এমন ওষুধ গির করুন,  াসত আমার খাও ়ো আর হজম দুসটাই িজা ়ে থাসক।”  

  

তা গসটা আর হস ়ে ওসাচন। 

  

সদাচশি গমাটা মানুষ। শীতকাসলও তাাঁর টাম হ ়ে। সিবদাই একটা হাাঁসিাাঁস ভাি। দুুঃখ 

কসর িসলন, “কী িলি, এই কুঞ্জপুকুর এলাকা ়ে এসস অিচধ গিার-গুণ্ডা িদমাশসদর 

চটচকও নাগাল পাচে না। শশীিািুর হাতই এখাসন হাচকম। িলসত লজ্জা কসর, হাসত কাজ 

না থাকা ়ে আচম থানা ়ে িসস গসপাইসদর সসে লুস া গখচল।”  

  

ভালমন্দ গখস ়ে, লুস া গখসল আর আলসসচম কসর সদাচশসির এখন করুণ অিস্থা। ন ়েসত-

ি ়েসত অিচধ কষ্ট। িারান্দা ়ে গপসত রাখা গি ়োসর িসস, রুমাসল কপাসলর টাম মুসে 

িলসলন, “হাচকম সাসহি শ যা গনও ়োর পর গথসক িারচদসক গ ন িদমাইচশর এসকিাসর 

চহচ ়েক পস ়ে চগস ়েসে।”  

  

কিসরজমশাই অিাক হস ়ে িলসলন, “হাচকমসাসহি শ যা চনস ়েসেন নাচক? কই, আচম 

গতা খির পাইচন! এ গতা অচত অনযা ়ে কথা, গত পাাঁি িের  ািৎ আচম তাাঁর চিচকৎসা 

কসর আসচে, আর আমাসকই খির গদও ়ো হ ়েচন।”  

  

সদাচশিিািু মাথা গনস ়ে িলসলন, “গস-হাচকম ন ়ে। চতচন ঈশ্বসরর ইো ়ে ভালই আসেন। 

আচম আসল হাচকসমর কথা িলচে। শশীিািুর হাত। চতচন গসই গ  শ যা চনসলন, নট 

ন ়েন ি ়েন, আর ইচদসক িদমাইশরা গকমন িাো হস ়ে উসাসে গদখুন। গ ন  িল গ াসজ 

চভটাচমন গখস ়ে গনসম পস ়েসে। িতুচদবসক িূ ়োি অরাজকতা। আর িলসিন না মশাই, এমন 

তাসদর আম্পদ্দা গ , কাল চনশুত রাসত আমার গশাও ়োর টসরর জানলার িাইসর দাাঁচ ়েস ়ে 

গস কী চহুঃ চহুঃ কসর হাচস! শুধু হাচস? তারপর আিার গানও গাইল, গমাটা দাসরাগা হসি 

গরাগা। 
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চিচিত নন্দ কচিরাজ িলসলন, “খুিই সাহস!”  

  

“ া িসলসেন! ওই গ  ভীম দাস িসল  াকাতটা চেল, গস গতা  াকাচত গেস ়ে শ্বশুরিাচ ়ের 

গাাঁস ়ে চগস ়ে চদচিয িাষিাস কসর গগরস্ত হস ়ে চগস ়েচেল। শুনচে, হাচকমসাসহি শ যা 

গনও ়োর খির গপস ়ে গসও নাচক িাষিাস গেস ়ে গমাটা দাাঁও মারসত এচদসক এসস পস ়েসে। 

হস্তচশল্পী গগৌরহচর িুচর গেস ়ে শহসর চগস ়ে পাসনর গদাকান চদস ়েচেল। গস নাচক পাসনর 

গদাকান গিসি িসল এসসসে। খুচন জসটশ্বর প ়েসা চনস ়ে মানুষ খুন কসর গি ়োত। 

হাচকমসাসহসির জনয গদশো ়ো হস ়েচেল। গসও গির িারপাসশ টুরটুর করসে শুনসত পাই। 

নীলমচণ গটাসষর সসে রামকমল পাসলর মামলা িলসে। তা জটা নাচক নীলমচণসক 

িসলসে, মামলা গমাকদ্দমা কসর িুচ ়েস ়ে  াসিন গকন, পাাঁিচট হাজার টাকা গিলুন, 

রামকমসলর লাশ নাচমস ়ে চদচে।”  

  

“ও িািা!”  

  

“িারচদসক এসকিাসর পাসপর তুিান উসাসে মশাই। এসি সামাল গদও ়ো চক একজন 

মাত্র দাসরাগার কাজ! িার-পাাঁিজন দাসরাগা দরকার। আচম দু’ গিলা মা কালীসক  াকচে, 

শশীিািু ভাল হস ়ে উাুন, হাচকমসাসহি গা-িা ়ো চদস ়ে কাসজ গনসম প ়েুন, আচম গজা ়ো 

পাাঁাা গদি।”  

  

নন্দ কচিরাজ একটা দীটবশ্বাস গিলসলন। তারপর িলসলন, “চাকই িসলসেন। চিরকাল 

গদসখ আসচে, কুঞ্জপুকুর আর আশপাসশর এলাকা হল গুণ্ডা িদমাশ বতচরর িীজতলা। 

এখান গথসকই  ত গিার,  াকাত আর খুসন বতচর হ ়ে। এখানকার আিহাও ়ো ়ে গিাধ হ ়ে 

চকেু একটা আসে। শশীিািুর হাত এসস গসই চভমরুসলর িাসক না ়ো চদস ়েচেল। গুণ্ডা 

িদমাশরা ্রশথমটা ়ে গা-ঢাকা চদস ়েচেল িসট, চকন্তু এখন সি গজা গপস ়ে ্রশচতচহংসা চনসত 

চিগুণ উৎসাসহ চিসর আসসে।”  
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সদাচশিিািু একটু িযাকাসস হস ়ে চগস ়ে িলসলন, “গসইজনযই। গতা আচম িদচল গিস ়ে 

দরখাস্ত পাচাস ়ে চদস ়েচে। এ-তল্লাসট। আমার অসনকচদন হস ়ে গগল। আর ন ়ে মশাই। আর 

আপনারাও িািলুর জনয মা কালীসক  াকুন।  ারা িািলুসক িুচর কসরসে, তারা হ ়েসতা 

মুচক্তপণ িাইসি। িাইসল গসটা চদস ়ে গদও ়োই ভাল। িুিসলন?”  

  

আর-একটা দীটবশ্বাস গিসল নন্দ কচিরাজ িলসলন, “িুসিচে।”  

  

সদাচশিিািু একটু গলা নাচমস ়ে িলসলন, “শশীিািুর জনয গ  নতুন ওষুধটা বতচর 

করসেন, তার কতদূর?”  

  

নন্দ কচিরাজ একটু চিষ ়ে গলা ়ে িলসলন, “গােগাে ়ো গজাগা ়ে হসে।”  

  

“তা ়োতাচ ়ে কসর গিলুন। গচতক গমাসটই সুচিসধর ন ়ে চকন্তু।”  

  

গচতক গ  সুচিসধর ন ়ে, তা নন্দ কচিরাসজর গিস ়ে ভাল আর গক জাসন! দাসরাগািািু 

চিদা ়ে হসল নন্দ কচিরাজ শশীিািুসক গদখসত গগসলন। আজ টসর ঢুসক তাাঁর গিাখ ্রশথসমই 

চগস ়ে প ়েল হাতটার ওপর। শশীিািুর খাসটর পাসশই গটচিসলর ওপর হাতটা রাখা। 

শশীিািুর মসতাই চনজবীি। শশীিািুসক পরীক্ষা করার পর নন্দিািু আজ সাহস কসর হাতটা 

তুসল একটু গদখসলন। একটু না ়োিা ়ো করসলন। 

  

ক্ষািমচণ িলল, “িািার একটা মি আসে। গসটা না িলসল হাতটা কাজ কসর না।”  

  

নন্দ কচিরাজ কথাটা শুনসত গপসলন না। হাতটার চদসক গিস ়ে চকেুক্ষণ িসস রইসলন। এই 

হাতটার ওপর তাাঁর নাচতর ্রশাণ চনভবর করসে। কী করসিন তা িুিসত পারসলন না। মনটা 

ি্ ভার হস ়ে আসে। এই হাতটা তাাঁসক িুচর করসত হসি। তারপর িদমাশসদর হাসত 

তুসল চদসত হসি। ভািসতও গা চশউসর ওসা গটন্না ়ে। চকন্তু িািলুর জনয একাজ না কসরই 

িা উপা ়ে কী? 
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৩. ভীম দাড়িি গলা 

িক্তৃতার গশষচদসক ভীম দাসসর গলা আসিসগ কাাঁপসত লাগল। গস িলল, “ভাইসি, এই 

কুঞ্জপুকুর, হচরহরপুর, গিল াো, িরণ াো, গসানাচ চহ, নাস ়েিগঞ্জ ইতযাচদ জা ়েগা ়ে 

িরািরই িাংলার সুসিানরা জন্মগ্রহণ কসরসেন। মসন রাখসিন এখাসন কালু সদাসরর 

মসতা ্রশাতুঃস্মরণী ়ে  াকাত, গগাপাল গাস ়েসনর মসতা চিরস্মরণী ়ে গিার, বকলাস দাসসর 

মসতা গদশিসরণয জাল গনাট বতচরর কাচরগর, চদসন ওস্তাসদর মসতা শ্রসদ্ধ ়ে চেনতাইচশল্পী 

এিং খুসন নিার মসতা  াকািুসকা খুচন কাজকারিার কসরসেন। তাাঁসদর পদাঙ্ক অনুসরণ 

কসর এখাসন নি-নি ্রশচতভার চিকাশ টসটসে। তাাঁরা আজ গনই িসট, চকন্তু গরসখ গগসেন 

তাাঁসদর ঐচতহয। তসি আমরা গসই ঐচতহয ধসর রাখসত পাচরচন। িাংলার ভাগযাকাসশ হাাৎ 

গদখা চদস ়েচেল দুস বাসগর টনটটা। শশীিািুর ভূতুস ়ে হাত আমাসদর সসে শত্রুতা শুরু 

করা ়ে এই অঞ্চসলর গগৌরি রচি অস্তচমত হস ়ে পস ়েচেল। চকন্তু আর ভ ়ে গনই ভাইসি, 

ওই দযাসখা ্রশভাত-উদ ়ে। চিরকাল গতা অনযা ়ে আর অচিিার চটসক থাকসত পাসর না। 

আচসসে নাচম ়ো নযাস ়ের দণ্ড রুে দীপ্ত মূচতবমান! শশীিািু মৃতুযশ যা ়ে। তাাঁর ভুতুস ়ে হাতও 

আজ চনস্পন্দ। এিার চদনিদসলর পালা। আমাসদর এখন দলাদচল, িযচক্তগত আসিাশ 

ভুসল ঐকযিদ্ধ হসত হসি, িাাঁচপস ়ে প ়েসত হসি কমব সজ্ঞ, ঐচতহযসক আিার জাচগস ়ে 

তুলসত হসি। উচত্তষ্ঠত জাগ্রত ্রশাপয িরান চনসিাধত। কথাটার মাসন আপনারা সিাই 

জাসনন। এর মাসন হল, ওসাা, জাসগা, চনসজর পাওনা-গণ্ডা আদা ়ে কসর নাও।”  

  

সিাই িটপট হাততাচল চদল। গকউ-সকউ গক ়োিাৎ’ িসল তাচরি করল। চমচটংটা িসসসে 

কালু সদাসরর শ্মশানকালী মচন্দসরর িত্বসর, িটগাসের তলা ়ে। সসেসিলা, িারচদসক 

মশাল জ্বলসে। জনাপঞ্চাসশক কাসলা কাসলা গিহারার গিার-গুণ্ডা-িদমাশ- াকাত জস ়ো 

হস ়েসে। চমচটং গথসক একটু তিাসত একটা গিাাঁসপর আ ়োসল একজন গিাঁসট আর একজন 

লম্বা গলাক অলসভাসি িসস আসে। গিাঁসট গলাকটা িলল, “িুুঃ, এ গলাকটার টসট িুচদ্ধসুচদ্ধ 

গনই। িুিচল চিকু, এসক মিী করা  াসি না।”  
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চিকু িলল, “গতামার গতা কাউসকই পেন্দ হসে না চদনুদাদা। জসটশ্বর অত ভাল িক্তৃতা 

চদল, তাসকও মসন ধরল না। গগৌরহচর গকমন চিিক্ষসণর মসতা কথািাতা কইল, তাসকও 

িাচতল কসর চদসল। তা হসল মিীটা করসি কাসক?”  

  

চদনু িলল, “এরা সি িুসনাপুাঁচট, িুিচল? এসদর কারও সচতযকাসরর উচ্চাকাঙ্ক্ষা গনই। 

উাঁিু নজসরর গলাক না হসল সুচিসধ হসি না চকনা।”  

  

কাোকাচে একটা মুশসকা গিহারার গলাক িসস ঢুলচেল। হাাৎ গস ত ়োক কসর উসা িলল, 

“গক গহ তুচম, খুি িযাটাং িযাটাং কথা িসল  াে তখন গথসক? আমাসদর তুেতাচেলয 

করার মসতা িুসকর পাটা গপসল গকাথা ়ে?”  

  

চদনু হাতসজা ়ে কসর িলল, “মাপ কসর দাও ভাই। াাট্টা করচেলুম।”  

  

“াাট্টা! খুি রচসক গলাক গদখচে। আসলাসত মুখখানা একটু িা ়োও গতা িাোধন, িদনখানা 

একটু গদসখ রাচখ। গতামাসক একটু চিসন রাখা দরকার।”  

  

মাচটসত গপাাঁতা একটা মশাল তুসল গনাকটা িস কসর চদনুর মুসখর সামসন ধসর িলল, 

“মুখখানা গ  গিনা-সিনা গাকসে িাপ।”  

  

চদনু খুিই চিনস ়ের সসে িলল, “আচম সামানয মানুষ, পসথটাসটই গদসখ থাকসিন।”  

  

“সামানয মানুষ! তসি গ  মিী খুাঁজচেসল? মিী কাসদর থাসক জাসনা? রাজাসদর। তা তুচম 

গকাথাকার েদ্মসিশী রাজা, তা ি ়ে জানসত ইসে করসে।”  

  

চদনু অসধািদন হস ়ে িলল, “আর লজ্জা গদসিন না ওস্তাদ। িেরচতসনক আসগ পালটাসট 

খুি মারধর গখস ়েচেলুম পািচলসকর হাসত। মাথা ়ে গিাট হল, গসই গথসক গকমন খযাপাসট 

গমসর গগলুম। গকিল মসন হত, আচম হচরণগস ়ের রাজা। আশ্চ ব কথা, হচরণগ ়ে গকাথা ়ে 

তাও জাচন না।  াই গহাক, চতনচট িের পাগলাগারসদ গথসক এই হাসল ো ়ো গপস ়েচে।”  
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এচদসক  খন এসি কথািাতবা হসে তখন চমচটংস ়ে একটা গলাগান উাল, “শশীিািুর 

সাদা হাত গভসে দাও, গুাঁচ ়েস ়ে দাও। শশীিািুর গনাংরা হাত চনপাত  াক, চনপাত  াক।”  

  

গলাগাসনর মািখাসনই হস্তচশল্পী গগৌরহচর উসা দাাঁচ ়েস ়ে অমাচ ়েক মুসখ িলল, “ভাইসি, 

আপনারা হক কথাই িসলসেন। শশীিািুর অলকু্ষসন হাতটা ধরাধাসম থাকসল আমাসদর 

জীিসন শাচি িসল চকেু থাকসি না। সুতরাং আমরা চাক কসরচে, হাতটা তুসল এসন আমরা 

এই শ্মশানকালীর সামসন িচল গদি। তারপর টুকসরা-টুকসরা কসর গকসট আগুসন আহুচত 

চদস ়ে গিলি। এই পচিত্র কাসজ গিচশ গদচর করা চাক হসি না। কথা ়ে িসল শুভসয শী্রমম। 

আগামীকাল কুঞ্জপুকুসর বভরি অসপরা  াত্রাগাসনর আসর িসাসি। গাাঁস ়ের গলাক গিচটস ়ে 

 াসি  াত্রাগান শুনসত। গসই িাাঁসক আপনাসদর সহস াচগতা ়ে এই অধম সামানয হস্তচশল্পী 

ওই হাত শশীিািুর িাচ ়ে গথসক সচরস ়ে গিলসি। কালই এখাসন হাত িচল হসি। 

আপনাসদর সকসলর উপচস্থচত ্রশাথবনী ়ে।”  

  

কথাটা কাসন গ সতই চদনু িলল, “সিবনাশ! হাত িচল চদসল গ  সি গভসস্ত  াসি!” িসলই 

গস উাসত  াচেল। 

  

মুশসকা গলাকটা তাসক একটা থাি ়ো গমসর িচসস ়ে চদস ়ে িলল, “গল্পটা গিশ গকাঁসদে 

িাপ। গভসিে পাগল গসসজ আমার হাত গথসক গরহাই পাসি? অত সহজ ন ়ে। আমার 

একটা গদাষ হল, পুরসনা কথা মসন থাসক না।  তক্ষণ গতামার ওই িাাঁদিদনচট গকাথা ়ে 

গদসখচে তা মসন না প ়েসে, ততক্ষণ গতামাসক সসর প ়েসত চদচে না। এখন িসলা গতা 

গকাথা ়ে গতামাসক গদসখচে!”  

  

চদনু অচতশ ়ে নরম গলা ়ে িলল, “পাগলা গারসদই গদসখ থাকসিন। গসখাসন গরাজ কত 

ি ়ে ি ়ে মানুসষর সসে আমার গদখা হত। ্রশধানমিী, রাষ্ট্রপচত, গিাম্বাই েচির চহসরা।”  

  

মুশসকা গলাকটা মশালটা চদনুর মুসখর আরও কাোকাচে এসন চস্থরদৃচষ্টসত গিস ়ে গথসক 

িলল, “উাঁহু, অত গসাজা পাত্তর তুচম নও।”  
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চদনু মুখটা সচরস ়ে চনস ়ে িলল, “মুখটা গ  পুচ ়েস ়ে গিলসিন মশাই। গপা ়ো মুখ গলাকসক 

গদখাি কী কসর?”  

  

মুশসকা গলাকটা একটু গহসস িলল, “চকন্তু গতামাসক গ  চিসন গিসলচে িাোধন! তুচম 

একসমস ়ে শশীিািুর িাচ ়ের ভৃতয চেসল না? িুচরটুচর কসর িদনাম কসরচেসল। শশীিািু 

গতামাসক টা ়ে ধসর গির কসর গদ ়ে। চাক চক না?”  

  

চদনু ভাচর লচজ্জত হস ়ে িলল, “আসজ্ঞ, চাকই িসলসেন। শশীিািুর িাচ ়েসতই ্রশথম 

হাসতখচ ়ে। তারপর অিশয চিসদযটা আর গিচশদূর এসগা ়েচন। আপনাসদর কাসে গতা 

চশখসতই আসা। এখাসন গমলা গুচণজন আজ আসসিন গজসন িসল এসসচে। ভাল ওস্তাদ 

গপসল না ়ো গিাঁসধ গিলি।”  

  

গলাকটা হাুঃ হাুঃ কসর গহসস উসা সিাইসক িলল, “ওসর, এখাসন এক মস্ত মানুষ এসসসে 

আজ। এর পাসন একটু তাকা।”  

  

সিাই তার চদসক তাকাসতই চদনু হাতসজা ়ে কসর িলল, “আসজ্ঞ আচম তুে মানুষ। 

আপনারা িযস্ত হসিন না।”  

  

মুশসকা গলাকটা িলল, “এ শশীিািুর ভৃতয চেল। এতক্ষণ িসস িসস কাসক মিী করসি, 

কাসক গসনাপচত করসি, এইসি চনস ়ে কথা িলচেল। ধরা পস ়ে পাগল সাজসে।”  

  

গক একজন িসল উাল, “িযাটা শ ়েতান! গগাস ়েন্দাচগচর করসত এসসসে। ”  

  

ভীম দাস িজ্রগম্ভীর গলা ়ে িলল, “চনস ়ে আ ়ে গতা ধসর। মা িহুকাল মানুসষর রক্ত 

পা ়েচন। আজ ওটাসক উেুরু কসর নরিচল চদস ়ে চদই।”  

  

গর-সর কসর গগাটাদসশক গলাক গধস ়ে এল তার চদসক। চদনু অিশয উসত্তচজত হল না। 

হাচস-হাচস মুখ কসর িসস রইল। 
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চিকু িলল, “পালাও চদনুদা।”  

  

চদনু িলল, “দাাঁ ়ো না। গকরাচনটা গদচখ একটু।”  

  

অত গলাক এসস  খন হামসল প ়েল চদনুর ওপর, তখনই চদনুর এসলম গিািা গগল। ওই 

হাত-পা-শরীসরর চভস ়ে গিাঁসট চদনু গ ন তালসগাল পাচকস ়ে একখানা িসলর মসতা একটা 

িাাঁক চদস ়ে গচ ়েস ়ে গগল শুধু।  খন উসা দাাঁ ়োল, তখনও হাতিাসরক দূসর সিাই চমসল 

তাসক খুাঁসজ গি ়োসে। একটু হাসল চদনু, তসি আর দাাঁ ়োল না। একটু গজার পাস ়ে হাাঁটা 

চদল। 

  

রাত সাস ়ে িাসরাটা নাগাদ টসরজমশাইস ়ের জানলা ়ে একটু াুকাুক শব্দ হল। নন্দ 

কচিরাজ গজসগই চেসলন। এসস জানলা খুসল চদস ়ে িলসলন, “আমার নাচত গকমন আসে, 

সচতয কথা িসলা।”  

  

“আসজ্ঞ, আমরা সচতয কথা িলসলও গকউ চিশ্বাস কসর না। গসই দুুঃসখ সচতয কথা িলা 

্রশা ়ে গেস ়েই চদস ়েচে। তিু আজ আপনাসক একটা সচতয কথাই িলার গিষ্টা করচে, 

আপচনও চিশ্বাস করার গিষ্টা করুন। আপনার নাচত ভালই আসে। খুি ভাল। এমন চক, 

গস িাচ ়ে আসসতই িাইসে না।”  

  

“চমসথয কথা।”  

  

“ওই গদখুন,  া িসলচেলাম সচতয চক না। আমরা সচতয কথা িলসলও গকানও লাভ হ ়ে 

না।”  

  

“হাতটা গপসলই তাসক গিরত গদসি গতা?”  

  

চদনু ভাচর চিনস ়ের সসে িলল, “আসজ্ঞ, গস গতা িসটই। তসি চকনা ওইসসে শশীিািুর 

িযাপারটাও চমচটস ়ে গিলসল ি্ ভাল হ ়ে।”  
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“শশীিািুর কী িযাপার?”  

  

“ওই গ  কথা ়ে িসল,  তক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তা, শশীিািুর শ্বাস  তক্ষণ িলসে 

ততক্ষণ আমাসদর আশা গনই। তাই িলচেলাম তাাঁর একটা চিচলিযিস্থা হস ়ে  াক, তারপর 

নাচত।”  

  

“তা হসি না। হাতটা এসন চদসত পাচর, তার চিচনমস ়ে িািলুসক অক্ষত শরীসর গিরত 

চদসত হসি।”  

  

চদনু মাথা গনস ়ে িলল, “আসজ্ঞ, তা হ ়ে না।”  

  

“গকন হ ়ে না?”  

  

“শশীিািু  চদ গিাঁসি ওসান, তা হসল আমার চিপদ আসে। হাত গ খাসন  ার কাসেই 

থাকুক, শশীিািুর হুকুম তাচমল করসি। কাসজই উচন গিাঁসি থাকসত হাত চদস ়ে আমাসদর 

লাভ হসি না মশাই।”  

  

“তা হসল?”  

  

“আমার আর-একটা কথাও আজ আপনাসক চিশ্বাস করসত হসি। গসটা হল, হাতটা  চদ 

আমাসক হস্তাির নাও কসরন, তা হসলও রক্ষা করসত পারসিন না। ওই হাত কালই গুণ্ডা 

িদমাশরা চেচনস ়ে চনস ়ে চগস ়ে নষ্ট কসর গিলসি। আমার কাসে পাকা খির আসে।”  

  

“আমার নাচতর প ়োসশানার ক্ষচত হসে। তার মা, াাকুমা, িাপ, কাকা, চপচস সিাই 

কান্নাকাচট করসে। গতামার চক মা ়োদ ়ো গনই িাপু?”  

  

“খুি আসে কিসরজমশাই, খুি আসে। তাসক গতা আচম পুচষয চনস ়েই গিসলচে ্রশা ়ে। 

গেসলটাও ি্ চমচষ্ট। গিরত চদসত আমার কষ্ট হসি।”  
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নন্দ কচিরাজ একটু িুাঁচপস ়ে উসা িলসলন, “তাসক  চদ কষ্ট দাও, তা হসল গতামার ভাল 

হসি না।”  

  

“চিিা করসিন না। গস গতািা আসে। কাল সকাসলই হাতটা একটু হাত-সািাই কসর 

চনস ়ে আসুন। রাচত্রসিলা আচম এসস চনস ়ে  াি। তারপর মাত্র কস ়েকটা চদন। শশীিািু 

পটল তুলসলই নাচত গিরত পাসিন।”  

  

“ভগিাসনর নাসম চদচিয কসর িসলা।”  

  

“ভগিান! তাাঁর নাসম চদচিয কসর কী হসি? কথা না রাখসলও ভগিাসনর গাস ়ে আাঁি ়েচটও 

প ়েসি না।”  

  

“তিু িসলা।”  

  

“গ  আসজ্ঞ। আপচন ি ়েস্ক, শ্রসদ্ধ ়ে মানুষ। ভগিাসনর চদচিয কসরই িলচে, হাসত হাত, 

শশী কাত, গিরত নাত।”  

  

“তার মাসন কী?”  

  

“মাসন খুি গসাজা। হাসত হাত, মাসন শশীিািুর হাতচট  খন আমার হাসত আসসি। শশী 

কাত, মাসন শশীিািু  খন মহা্রশ ়োণ করসিন। আর গিরত নাত, মাসন আপনার নাচত 

তখনই গিরত আসসি। জলিৎ-তরলং।”  

  

নন্দ কচিরাজ একটা দীটবশ্বাস গিসল িলসলন, “কাল রাসত এসসা।”  

  

“আপনার মসতা চিিক্ষণ গলাক দুচট গদচখচন মশাই।  ত গদখচে ততই শ্রদ্ধা হসে। 

আপনার মসতা মানুসষর সসে কাজকারিার কসর সুখ আসে। তা ইস ়ে, কিসরজমশাই, 

আচম এই আপনার মসতাই একজন চিিক্ষণ মিী খুাঁজচে। আপচন  চদ রাচজ হস ়ে  ান, তা 

হসল আর িৃথা গখাাঁজাখুাঁচজর হ ়েরাচনর মসধয  াও ়োর মাসন হ ়ে না।”  
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“মিী!” িসল নন্দ কচিরাজ হাাঁ হস ়ে রইসলন। চিন ়েী চদনু িলল, “মিীসদরই এখন 

রিরিা। কিসরচজ কসর আর ক’ প ়েসাই িা হ ়ে আপনার! মিীর গিতন ভাল, উপচর 

আসে, ক্ষমতাও কম ন ়ে। তসি তা ়োহুস ়োর চকেু গনই। মাথাচট াাণ্ডা গরসখ দু’চদন ভািুন। 

গভসিই িলসিন।”  

  

চদনু আর দাাঁ ়োল না। সসর প ়েল। চপেু-চপেু আসসত আসসত চিকু িলল, “এুঃ, তুচম গ  

কিসরজমশাইসক মিীর অযাপস ়েন্টসমন্টটা চদস ়েই গিলসল চদনুদাদা! তা আমার িযিস্থাটা 

কী হসি?”  

  

“গকন, তুই হচি আমার গকাটাল।”  

  

“গকাটাল! গকাটাল মাসন কী?”  

  

“মাসন চক আচমই জাচন? শুসনচে রাজাসদর একটা কসর গকাটাল থাসক, তাই িললাম। তা 

গকাটাসলর কাজও খারাপ হও ়োর কথা ন ়ে। গিতন আসে, উপচর আসে, ক্ষমতাও কম 

ন ়ে।”  

  

“রাজা তা হসল তুচম হেই?”  

  

“ওসর, রাজা না হস ়ে আমার উপা ়েও গনই চকনা। আমার গকাষ্ঠীসত গ  রাজা হও ়োর গ াগ 

আসে। ইসে না থাকসলও রাজা আমাসক হসতই হসে। রাজা হও ়োর িকমাচর চক কম?”  

  

“তুচম গ  শশীিািুর ভৃতয চেসল, আর িুচর কসরচেসল িসল শশীিািু গ  গতামাসক তাচ ়েস ়ে 

চদস ়েচেল, এ কথাটা চকন্তু আমাসক িসলাচন কখনও।”  

  

চদনু একটু হাসল। িলল, “দুুঃসখর কথা চক মসন রাখসত আসে। গর? ওসি ভুসল  াও ়োই 

ভাল। আমার জীিনটা দুুঃসখ-দুুঃসখ এসকিাসর িাাঁিরা হস ়ে আসে, িুিচল? গসই  খন 

গোট্ট চেলুম ৪৪ 
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তখন গথসকই গিাঁসট িসল গেসলরা আমার গপেসন লাগত।  খন-তখন মাথা ়ে উাঁচট কষাত। 

কারও সসে পারতুম না।”  

  

“তারপর?”  

  

“তারপর কত িঞ্ঝাট গগসে। শশীিািুর িাচ ়েসত িাকচর গপস ়ে ্রশথম ্রশথম খুি সুখ চেল। 

ভাচর ভালিাসসতন আমা ়ে। এসকিাসর চনসজর গেসলর মসতা।”  

  

“তা হসল তা ়োল গকন?”  

  

“গসইসটই গতা ভাচি। গদাষও চকেু গতমন কচরচন। ক্ষািচদচদর একটা িালা সচরস ়ে 

গরসখচেলুম, গসই হল অপরাধ।”  

  

“িুচর কসরচেসল?”  

  

“ওসি িুচরটুচর কথাগুসলা িস কসর মুসখ আসস গকন গতার? আমার এখন একটা 

সামাচজক মান-ম বাদা হসত  াসে। ওসি অসভয কথা খিরদার উচ্চারণ করচি না। 

িযাপারটা িুচরর প বাস ়েও পস ়ে না। চনতািই টসরর গেসল চহসসসি একটা চজচনস এধার 

গথসক চনস ়ে ওধাসর গরসখচেলুম। ওই িদমাশ হাতটা না থাকসল ধরাও প ়েতুম না।”  

  

“হাতটা  চদ িদমাশই হসি, তা হসল গসটার জনয এমন হসনয হস ়ে পস ়েে গকন?”  

  

চদনু গম্ভীর হস ়ে িসল, “তার কারণ আসে। শশীিািু মস্ত আহাম্মক। চতচন হাতটা হাসত 

গপস ়েও কাসজ লাগাসত পাসরনচন। গকিল সৎ কাজ করসত লাগসলন। সৎ কাসজর দাম কী 

িল! হাতটার ম বাদাই উচন িুিসত পারসলন না। আলাচদসনর আশ্চ ব চপচদম  া, এও হল 

তাই।  া করসত িলা হসি, তাই করসি। শশীিািু  চদ হুকুম করসতন,  াও চগস ়ে চরজাভব 

িযাসঙ্কর ভল্ট গথসক দু গকাচট টাকা চনস ়ে এসসা, তা হসল হাত তাই করত। তাসত পাপও 

হত না। চনসজ গতা আর করসেন না, পাপটাপ  া হও ়োর তা ওই হাসতর ওপসরই অশাসি। 

নরসক গ সত হ ়ে গতা হাতই  াসি। কথাটা আচম াাসরসাাসর শশীিািুসক গিািাসনার গিষ্টাও 
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কসরচেলাম। চকন্তু আহাম্মকরা  চদ ভাল কথা িুিসতই পারসি, তা হসল আর তাসদর 

আহাম্মক িসলসে গকন?”  

  

“তুচম চক হাতটা চদস ়ে িুচর- াকাচত করাসি নাচক?”  

  

“গির ‘িুচর’ কথাটা উচ্চারণ করচল! িুচরর িযাপারই ন ়ে। গতাসক একটা কথা িুচিস ়ে 

িলচে, মন চদস ়ে গশান। দুচন ়োটা ভগিাসনর, চাক গতা?”  

  

“তা িসট।”  

  

“এই দুচন ়ো ়ে গচরি-ি ়েসলাক চমসল আমরা  ারা আচে, সিাই গতা ভগিাসনরই সিান, 

না চক?”  

  

“তাই গতা মসন হ ়ে।”  

  

“আর দুচন ়োর  ত টাকা-প ়েসা, ধনসদৌলত, এসিও হসরদসর ভগিাসনরই। চাক কথা 

িলচে গতা! ভুল িলসল ধচরস।”  

  

“চাকই িলে।”  

  

“তা হসল দযাখ, রাসপর পাাঁি গেসল গ মন িাসপর সম্পচত্তর সমান চহসযাদার, আমরাও 

চাক গতমনই ভগিাসনর সি চজচনসসরই সমান চহনযাদার। িুিচল? ভুল িলসল শুধসর 

চদস।”  

  

“কথাটা গতা নযা যই মসন হসে।”  

  

“তা হসলই দযাখ, ভগিাসনর দুচন ়ো ়ে চকেু গলাক লুসটপুসট খা ়ে, চকেু গলাক আেুল গিাসষ, 

এরকমটা হও ়ো চক ভাল?”  

  

“গমাসটই ন ়ে।”  
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“তা হসল আচম  া করসত  াচে, গসটাই  া খারাপ হসি গকন?  াসদর িালতু টাকা 

আসে, তাসদর কাে গথসক খাচনকটা চনস ়ে গচরিসক চদলাম। তাসত ি ়েসলাকটা একটু 

নামল, গচরিটা একটু উাল। একটা গিশ সমান-সমান ভাি এসস গগল। তাই না?”  

  

“খুি চাক।”  

  

“তুই গদিী গিৌধুরানী িা রচিন হুস র নাম শুসনচেস?”  

  

“কচস্মনকাসলও না। তারা কারা?”  

  

“নমসয  াকাত। তাসদর নাম শুনসল আজও কত সাধুপুরুষও মাথা গনাও ়ো ়ে। তা, তারা 

 া কসরসে, তার গিস ়ে আচম আর খারাপটা কী করি িল! দুচন ়ো ়ে গ  ভগিাসনর 

সিানসদর ্রশচত অচিিার িলসে, তার একটা চিচহত করসতই আমার জন্ম। আরও একটা 

কথা শুসন রাখ।”  

  

“কী কথা চদনুদাদা?”  

  

“আসগর চদসন  ত রাজারাজ ়ো চেল,  ত জচমদার মহাজন, সিাই চেল আদসত  াকাত 

আর লুসারা। দলিল আর টাকার গজাসর দলিাজ সদবাররাই রাজাগজা হস ়ে  িসসচেল। 

িুিসত পারচেস গতা? না িুিসল িচলস, আিার িুচিস ়ে গদি।”  

  

“চদচিয িুিসত পারচে।”  

  

“তা হসল গিার- াকাসতর সসে রাজা-মহারাজাসদর আর তিাতটা রইল কী, িল! 

আসলকজাণ্ডার, বতমুরলে, মামুদ, গিচেস খাসনর সসে রটু  াকাত িা কালু সদাসরর 

গকানও িারাক গদখসত পাস?”  

  

“কাসদর কথা িলে গগা! গণ্ডার, লিে, চিসে কীসি িসল গগসল, এরা কারা?”  
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“ঐচতহাচসক গলাক। গতার িুসি কাজ গনই। এখন িুপ কসর থাক। আমাসক একটা গুরুতর 

কথা ভািসত হসে।”  

  

“ভাসিা চদনুদা। এই আচম িুপ মারলাম।”  

  

চদনুসক সচতযই ভািসত হসে। কারণ, গস  খন শশীিািুর িাচ ়েসত কাজ করত, তখন 

হাসতর গকরামচত গদসখ গস তাজ্জি হস ়ে  া ়ে। হাতখানা কীভাসি চি ়ো কসর, গসচদসক 

তার খুি নজর চেল। চকন্তু শশীকতাও গসাজা গলাক নন।  া করার করসতন খুি িুচপিুচপ, 

টসরর দরজা এাঁসট। 

  

তসি চদনু হাল ো ়োর পাত্র ন ়ে। চদসনর পর চদন গস িে দরজা ়ে আচ ়ে পাতত। দরজা ়ে 

গগাপসন একটা চেেও কসর গরসখচেল গস। গসই চেে চদস ়ে গদখারও গিষ্টা করত। অসনক 

চদসনর গিষ্টা ়ে গস িুিসত গপসরচেল, হাতটাসক শচক্ত সঞ্চার করার একটা মি আসে। 

্রশসতযকচদন সকালসিলা ়ে, ব্রাহ্মমুহূসতব হাতটাসক জাচগস ়ে তুলসত হ ়ে। না তুলসল হাতটা 

কাজ কসর না। 

  

চকন্তু মিটা কী, তা জানা  াসি কী কসর? শশীকতবা িে টসরর মসধয ব্রাহ্মমুহূসতব কী মি 

পাা কসরন, তা গশানার গতা উপা ়ে গনই। তসি িুচদ্ধ থাকসল উপা ়ে হ ়ে। পা ়োর িসি 

পাল কাসন কম গশাসনন। তাাঁর একটা কাসন গশানার  ি চেল। স্নাসনর সম ়ে গসটা খুসল 

রাখসত হত। চদনু একচদন িাাঁক িুসি িসি পাসলর িাচ ়ে গথসক গসটা সচরস ়ে গিলল। 

তারপর  িটা কাসন লাচগস ়ে গরাজ ব্রাহ্মমুহূসতব চগস ়ে শশীিািুর দরজা ়ে কান পাতত। 

  

্রশথম কস ়েকচদন গতমন সুচিসধ হ ়েচন। তারপর ধীসর-ধীসর  িটা কাসন গসট কসর গগসল 

একচদন শুনসত গপল, শশীিািু মিটা প ়েসলন, “আ মরণ, চিনাইসলর ড্রাম।”  

  

চকন্তু কথাটার গতমন মাসন হ ়ে না। ‘আ মরণ, চিনাইসলর ড্রাম’ চক গকানও মি হসত 

পাসর? 
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আর-একচদন মসন হল, আগুন ও গপচির ধাম’। এ কথাটারও গকানও মাসন খুাঁসজ গপল 

না গস। তসি গরাজ কান পাতসত-পাতসত একচদন মসন হল, সচাক মিটা হসে,’আন 

উসনা, গিসর…’ িযস, িাচকটা আর ধরসত পাসরচন। পরচদনই তাসক তা ়োসনা হ ়ে। হাতটা 

হাতাসনার ইসে চেল। তাও হল না। কারণ শশীিািুর কাে গথসক চিদা ়ে হও ়োর পর গস 

একটা িুচরর গকসস গিাঁসস চগস ়ে চতনচট িের গজসল কস ়েদ চেল।  
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৪. হসিিল্লভ িাড়য়ি িাসেড়ত ডাকাত 

রাচত্রসিলা হচরিল্লভ রাস ়ের িাচ ়েসত  াকাত প ়েল। রাত িাসরাটা নাগাদ ভীম দাস তার 

দলিল চনস ়ে দরজা গভসে  খন িাচ ়েসত ঢুকল, তখন তাসক গদসখ সকসলই থ। গলা ়ে 

গাাঁদা িুসলর মালা, মাথাভচতব আচির, কপাসল চসাঁদুসরর চটপ। হুহুঙ্কাসর িারচদক ্রশকচম্পত 

কসর লুটপাট গসসর িসল  াও ়োর সম ়ে হচরিল্লভ রা ়েসক িলল, “িউচনটা গসসর 

গগলাম।”  

  

মচহম গটাসষর িাচ ়েসত ঢুকল গিার, তাাঁর ি ়ে গেসল জানলার চশক ভাোর শব্দ গপস ়ে উসা 

টিব গজ্বসল গদখসত গপল, জানলা ়ে গগৌরহচর দাাঁচ ়েস ়ে।  

  

তাসক গদসখ চজভ গকসট িলল, “ইস, কাাঁিা টুমটা ভাচেস ়ে চদলাম িুচি? অসনককাসলর 

অনভযাস গতা, তাই হাতটা স ়েগ ়ে গনই। জানলার চশক কাটসত চগস ়ে শব্দ কসর গিসলচে। 

তসি ভািসিন না, কস ়েকচদন একটু ্রশযাকচটস করসলই হাত স ়েগ ়ে হস ়ে  াসি। তখন 

গগরস্তও চনচশ্চসি টুসমাসি, হস্তচশল্পীরাও চনচশ্চসি কাজ করসত পারসি।”  

  

হচরপদ সাহার পাসশর িাচ ়েসতই থাসক তার ভা ়েরাভাই নিকুমার দাস। দুই ভা ়েরাভাইস ়ে 

িহুকাসলর িগ ়ো। হচরপদর জচম নাচক খাচনকটা গিদখল কসর িসস আসে নিকুমার। 

চনশুতরাসত জসটশ্বর চগস ়ে হচরপদর জানলা ়ে হানা চদল। িলল, “িউচনসত গরট কম কসর 

চদস ়েচে। দুচট হাজার টাকা গিলুন, আপনার ভা ়েরার কাটামুণু্ড আপনার সদর দরজা ়ে 

গরসখ  াি।” শুসন হচরপদ মূেবা  া ়ে আর চক! 

  

গাাঁস ়ে এইসি সাঙ্ঘাচতক-সাঙ্ঘাচতক টটনা টটা ়ে সকসলই উচিগ্ন। সকালসিলাসতই সিাই 

শুকসনা মুসখ শশী গােুচলর িাচ ়েসত এসস জস ়ো হস ়েসেন। ক্ষীণ আশা,  চদ শশীিািু গা 

িা ়ো চদস ়ে ওসান, তা হসল এখনও কুঞ্জপুকুসরর ভচিষযৎ গতা অেকার ন ়ে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় াপাধ্যায়  । কুঞ্জপকুুড়িি কাণ্ড ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 40 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

নন্দ কচিরাজ সারারাত টুসমানচন। িসস িসস গভসিসেন। িাচ ়েসত সারারাত িািলুর জনয 

কান্নাকাচট িসলসে। সকালসিলা ়ে মনুঃচস্থর কসর গিসলসেন চতচন। হাতটা সচরস ়েই 

গিলসিন। পাপ  া হও ়োর হসি, চকন্তু নাচতটা গতা রক্ষা পাসি। আর শশীিািুর জনয 

ওষুধটাও চতচন একটু হাতটান কসরই করসিন। দুসটা-একটা গােগাে ়ো নাহ ়ে িাদই 

গদসিন। মনটা অিশয সা ়ে চদসে না, চকন্তু মা ়ো ়ে ি ়ে দুিবল হস ়ে পস ়েসেন। 

  

িুচরটুচর জীিসন কসরনচন। তাাঁর হাত-পা াকাক কসর কাাঁপচেল। “দুগবা” িসল সকাসলই 

গিচরস ়ে প ়েসলন চতচন। চকন্তু শশীিািুর িাচ ়েসত এসস গদসখন, সাতসকাসলই গাাঁস ়ের 

মাতিররা এসস জুসট গগসেন গসখাসন। রাসত গ সি গরামহষবক টটনা টসট গগসে, তাই 

চনস ়েই তুমুল আসলািনা হসে। হচরিল্লভ রা ়ে িলচেসলন, এর একটা চিচহত না করসত 

পারসল আমাসক সাত পুরুসষর চভসট ো ়েসত হসি। 

  

মচহম গটাষ িলসলন, “আমারও ওই কথা। এই িসল রাখচে, একটা িযিস্থা না হসল 

কুঞ্জপুকুসর আর গগরস্তর িাস থাকসি না।”  

  

সিাই কথা থাচমস ়ে নন্দ কচিরাসজর চদসক উচিগ্ন মুসখ তাকাল। হচরিল্লভ িলসলন, “ও 

নন্দ, শশীিািুসক এিার  চদ িাো কসর তুলসত না পাসর, তা হসল সমূহ সিবনাশ। গুণ্ডা-

িদমাশরা গ  এসকিাসর গকত্তন করসত শুরু করল!”  

  

নন্দ কচিরাজ গম্ভীর মুসখ িলসলন, “গদখচে, কী করা  া ়ে!” শশীিািুর টসর ঢুসক নন্দ 

কচিরাজ থ’ হস ়ে গগসলন। শশী গােুচলর খাসটর পাসশই একটা গটচিসল হাটা রাখা চেল, 

এখন গসটা গনই। 

  

গভতসর-সভতসর টািস ়ে গগসলও মুখটা  থাসম্ভি স্বাভাচিক গরসখ চতচন শশীিািুর নাচ ়ে 

ধসর িসস রইসলন। নাচ ়ে গরাজকার মসতাই ক্ষীণ। শশীিািু সা ়ো চদসেন না। 

  

একটা পাাঁিন খাইস ়ে চদস ়ে নন্দ কচিরাজ ক্ষািমচণসক চজসজ্ঞস করসলন, “তা হাাঁ গগা 

ক্ষািমচণ, িচল শশীিািুর হাতটা কই? গসটা গতা গদখচে না? িুচর হস ়ে  া ়েচন গতা?”  
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“না কিসরজমশাই, গসটা আচম গলাহার আলমাচরসত তুসল গরসখচে। আমাসদর কাসজর 

গমস ়ে, রাসু গকাসেসক শুসন এসসসে, আজ নাচক হাতটা িুচর করসত আসসি ভীম দাস আর 

গগৌরহচর। তাই তুসল গরসখচে।”  

  

“তা ভালই কসরে। গকান আলমাচরসত রাখসল?”  

  

“ওই গতা, িািার মাথার কাসেই আলমাচর।”  

  

“িাচিটা গকাথা ়ে গরসখে?”  

  

“এই গতা আমার আাঁিসল”, িসল ক্ষািমচণ আাঁিসল িাাঁধা িাচিটা গদখাল। 

  

নন্দ কচিরাজ হাাঁ-হাাঁ কসর উাসলন, “না, না, কাজটা চাক হসে, িাচি গতামার কাসে 

রাখসল গতামারই চিপদ। ভীম দাস এসল চক সহসজ ো ়েসি? গলা ়ে খাাঁ ়ো গিসপ ধসর িাচি 

গকস ়ে গনসি। তার গিস ়ে িাচিটা িরং আর কারও কাসে পািার কসর দাও। িাচ ়েসত গরসখা 

না।”  

  

“তার দরকার গনই কিসরজমশাই, আজ সিাই আমাসদর িাচ ়ে পাহারা গদসি। সদাচশি 

দাসরাগা চনসজও থাকসি।”  

  

নন্দ কচিরাজ একটু হাসসলন, “ওসদর গতা গিসনা না ক্ষািমচণ, তাই িলে। গাাঁস ়ের গলাক 

আর সদাচশি চমসল চকেুই করসত পারসি না। তারা সি গিামা, িন্দুক চনস ়ে আসসি। 

গাাঁস ়ের ক’টা গলাসকর ওসি আসে? চদনু দাসসর আর হচরিল্লভ রাস ়ের দু’ খানা গাদা 

িন্দুক ো ়ো আর কী আসে িলল! আর সদাচশি! েোুঃ। তার  া অিস্থা, তাসত আজকাল 

ইাঁদুরও তাসক ভ ়ে পা ়ে না।”  

  

ক্ষািমচণ সভস ়ে িলল, “ তা হসল কী হসি কিসরজমশাই?”  
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“হাতটাসক গ মন কসরই গহাক রক্ষা করসত হসি। িাচিটা অনয জা ়েগা ়ে থাকসল  াকাতরা 

িট কসর চনস ়ে গ সত পারসি না। গলাহার আলমাচর ভােসত হসি। চকন্তু এ গতা গিশ মজিুত 

আলমাচর গদখচে। ভাো সহজ কাজ ন ়ে। 

  

“িাচিটা তা হসল আপচনই চনস ়ে  ান কিসরজমশাই।”  

  

“না, না, আচম গকন?” িসল নন্দ কচিরাজ একটু আপচত্ত ্রশকাশ করসলন। তারপর গ ন 

অচনসের সসেই িলসলন, “আো, দাও। কাউসক-না কাউসক গতা দাচ ়েত্ব চনসতই হসি।”  

  

িাচিটা চনসত চগস ়ে হাতটা থরথর কসর কাাঁপচেল তাাঁর। গলা শুচকস ়ে আসসে। িলসলন, 

“ক্ষািমচণ, আমার শরীরটা ভাল গনই। নাচতর জনয গভসি-সভসি মাথাটাই খারাপ হও ়োর 

গজাগা ়ে! আমাসক পাচতসলিুর রস চদস ়ে এক গগলাস জল দাও 

  

“এই চদই।” িসল ক্ষািমচণ ্রশা ়ে গদৌস ়ে গিচরস ়ে গগল। নন্দ কচিরাজ তা ়োতাচ ়ে উসা 

আলমাচরটা খুসল গিলসলন। চদসনর গিলা, িারচদসক মানুষজন। গ -সকউ গদসখ গিলসত 

পাসর। হাতটাও ি্ কাাঁপসে। চকন্তু উপা ়েই িা কী? একাজটা না করসল তাাঁর নাচতর 

্রশাণরক্ষা হ ়ে না। আলমাচরর ওপর-তাসক হাতটা রাখা চেল। িট কসর গির কসর এসন 

িাাঁদসরর তলা ়ে লুচকস ়ে গিলসলন, চতচন। তারপর আলমাচরটা িে কসর গ ই চিসরসেন 

অমনই তাাঁর সিবাসে গ ন একটা িরসির চহমশীতল স্পশব গখসল গগল। গকননা তাাঁর মসন 

হল, শশীিািু গ ন এতক্ষণ টা ়ে তুসল তাাঁসক গদখচেসলন। চতচন চিসর তাকাসনা-মাত্র 

শশীিািু গ ন মাথাটা িাচলসশ গিসল গিাখ িুসজ গিলসলন। 

  

নন্দ কচিরাসজর হাত-পা এত কাাঁপসত লাগল গ , তাাঁর মসন হল, এিার মূে  াসিন। 

হাতটাও তাাঁর চশচথল মুসাা গথসক আর একটু হসলই পস ়ে  াচেল। 

  

চকেুক্ষণ দাাঁচ ়েস ়ে দম চনসলন চতচন,  া গদসখসেন তা চক ভুল গদসখসেন? গদসখসেন িলাও 

ভুল। গিাসখর গকাণ চদস ়ে গ ন আিো মসন হল, শশীিািু তাাঁসক গদখসেন। ভুলও হসত 

পাসর। মানুষ  খন আতসঙ্ক থাসক, তখন কত ভুলভাল অনুমান কসর।  
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সাহসস ভর কসর চতচন আিার শশীিািুর কাসে এসস িসসলন। নাচ ়েটা আিার পরীক্ষা 

করসলন, এখনও নাচ ়ে ক্ষীণ। তাাঁর অচভজ্ঞতা িসল, এই অিস্থা ়ে গরাগীর িাহযশিতনয 

থাকার কথা ন ়ে। তা হসল ভুলই গদসখসেন। 

  

ক্ষািমচণ  খন গলিুর জল এসন চদল, তখন িাস্তচিকই তাাঁর শরীর খারাপ লাগসে, গতষ্টা ়ে 

িুকটা কাা। ঢকঢক কসর জলটা গখস ়ে চনস ়ে উসা প ়েসলন। 

  

িাচ ়েসত চিসরই চনসজর টসর ঢুসক দরজা িে কসর চদস ়ে–হাতটা আর িাচিটা চনসজর 

গলাহার আলমাচরসত তুসল গরসখ িাচি টযাাঁসক খুাঁসজ গিলসলন। কাজটা গিশ িুচদ্ধর সসেই 

কসরসেন। হাতটা গ  িুচর গগসে, তা ক্ষািমচণ িুিসতই পারসি না চকেুচদন। িাচি তাাঁর 

কাসে, সুতরাং আলমাচর গখালার উপা ়ে গনই। 

  

 ারা শশীিািুর জনয ওষুসধর গােগাে ়ো আনসত চগস ়েচেল, তারা সিাই এসস গােগাে ়ো 

সিই চদস ়ে গগসে। নন্দ কচিরাজ সারাচদন ধসর গসইসি গােগাে ়ো গসদ্ধ করসত লাগসলন। 

গকানওটা রস করসলন হামানচদস্তা ়ে। গকানওটািা পুচ ়েস ়ে ভস্ম করসত হল। শক্ত কাজ। 

তসি দুসটা চজচনস িযিহার করসলন না। নাচতর মুখ গিস ়ে একাজ তাাঁসক করসতই হসি। 

  

িসম রাত হল। িারচদক চনশুচত হস ়ে গগল। এমন সম ়ে জানলা ়ে াকাক শুসন, চগস ়ে 

পাল্লাটা খুলসলন। 

  

“গক?”  

  

“অধসমর নাম চদনু চিসশ্বস। হস্তািরটা হস ়ে  াক।”  

  

“চদচে। চকন্তু আসগ িসলা, হাতটা চনস ়ে তুচম কী করসি?”  

  

চদনু একটু গহসস িলল, “আসজ্ঞ, হাত গজাগাসি ভাত।”  

  

“তার মাসন?”  
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“গচরি মানুষসদর গতা ওই একটাই চিিা, না চক িলুন। হাতচট গপসল আমার ভাসতর 

গজাগা ়ে হসি।”  

  

“তুচম চক এই হাত কীভাসি িযিহার করসত হ ়ে তা জাসনা?”  

  

“আসজ্ঞ, চশসখ গনি।”  

  

“চশসখ গনসি? শশীিািু কাউসক গতা চিসদযটা গশখানচন।”  

  

“আসজ্ঞ না। তিু গিষ্টা করসত গদাষ কী?”  

  

“তুচম পাচজ গলাক।  চদ চিসদযটা ধসর গিসলা, তা হসল এই হাতসক গতা পাসপর কাসজই 

লাগাসি।”  

  

“কী িসলন কিসরজমশাই!”  

  

“ভুল িলচে?”  

  

চদনু খুিই লাজুক গলা ়ে িলল, “ তসি গিার- াকাতসদর গদসখন, তারা হল ভাচর চনিু 

নজসরর মানুষ। আচম আসজ্ঞ তাসদর মসতা নই। হাতচট কাসজ লাগাসত পারসল এই অধম 

চদনু চিসশ্বস গদখসিন, গাাঁস ়ের সি দুুঃখ টুচিস ়ে গদসি। শশীকতা হাতখানা গপস ়ে এতকাল 

গিার- াকাত াযাোসনা আর মযাচজক গদখাসনা ো ়ো আর কী কসরসে িলুন গতা! মানুসষর 

দুুঃখ টুচিস ়েসে? হাতটাসক চাকমসতা কাসজ লাগাসল কত কী করা গ ত! একটা পুকুর 

গখাাঁ ়ো গ ত, তাসত গাাঁস ়ের জলকষ্ট দূর হত। টাকা-প ়েসা গরাজগাসরর কাসজ হাতটাসক 

লাগাসল এ-গাাঁস ়ে আজ একটাও গচরি থাকত না। তারপর ধরুন, এই হাতটাসক লাচগস ়ে 

রাস্তাটাট বতচর, হাসপাতাসলর িযিস্থা, কত কী কার চেল! আচম িচল, শশীকতার হাসত 

পস ়েই হাতটার এই দুরিস্থা! এিার উপ ুক্ত হাসত পস ়ে হাতটা কী গখল গদখা ়ে তাই 

গদখসিন?”  
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“তা িাপু, তুচম গতকাল আমাসক মিী হও ়োর কথা িসলচেসল। কথাটা একটু গখালসা 

কসর িলসি?”  

  

চদনু খুিই লচজ্জত গলা ়ে িলল, “গচরসির আস্পদ্দাটা  চদ না ধসরন গতা িচল, আচম এই 

কুঞ্জপুকুর আর তার সসে দশ িাসরাটা গাাঁ চনস ়ে একটা রাজয ্রশচতষ্ঠা করসত  াচে। 

এসকিাসর রামরাজয  াসক িসল। গকাথাও গকানও অশাচি-িঞ্ঝাট থাকসি না, গকানও 

অচিিার-অনািার খুাঁসজও পাসিন না। সুখ এসকিাসর উপসি প ়েসি। তা গসই কথা গভসিই 

মিী হও ়োর কথাটা িলা!”  

  

“তা তুচমই রাজা হসি নাচক?”  

  

একটু আমতা-আমতা কসর চদনু িলল, “হও ়োর ইসে গতমন চেল না, িুিসলন! রাজা 

হও ়োর অসনক িকমাচর। িারচদক সামসল িলসত গগসল নাও ়ো-খাও ়ো অিচধ ভুলসত 

হ ়ে। চকন্তু পাাঁিজসন ধসর পস ়েসে, তাই অচনসের সসেই হসত হসে আসজ্ঞ। হস্তািরটা চক 

এইসিলা গসসর গিলসিন? িারচদসক রাত-পাহারা িসসসে, গিচশক্ষণ িাইসর থাকসত ভরসা 

হ ়ে না। কাসদর গ ন পাস ়ের আও ়োজ পাচে।”  

  

“আসগ িসলা, আমার নাচত গকমন আসে?”  

  

“আসজ্ঞ, গোট মুসখ ি ়ে কথা হস ়ে  াসি। তিু িচল, গস এত িুচতবসত আসে গ , িাচ ়ে 

গিরার গমাসটই ইসে গনই। আমারও তাসক ি্ পেন্দ। আহা, গ ন গদিচশশু। আমাসক 

‘কাকা িসল  াকসে।”  

  

“গস চক িাচ ়ের জনয কান্নাকাচট করসে না?”  

  

“কান্না! কী গ  িসলন কিসরজমশাই! আমরা  ত তাসক গদখচে, ততই অিাক হচে। কান্না 

তার চত্রসীমানা ়ে গনই।”  

  

“তুচম চক জাসনা গ , তুচম অচত পাষণ্ড?”  
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“লজ্জা গদসিন না কিসরজমশাই। ভাল পাষণ্ড হসত হসলও এসলম িাই, িুসকর গজার িাই। 

আচম ি্ নরম মসনর মানুষ। পাষণ্ড হসত পারসল কসষ পাস ়ের ওপর পা তুসল জীিন 

কাটাসত পারতুম। তা আর গদচর করাটা চকন্তু চাক হসি না। একটু হাত িাচলস ়ে হাতটা 

আমার হাসত হস্তাির কসর গিলুন। হাতটা গিহাত হস ়ে গগসল আমাসদর আর চকেু করার 

হাত থাকসি না। মাথা ়ে হাত চদস ়ে িসস প ়েসত হসি। এই হাত চনস ়ে কারও সসে 

হাতাহাচত গহাক তা আচম গমাসটই িাই না।”  

  

কিসরজমশাই অতযি ভারািাি মসন আলমাচর খুসল হাতটা গির কসর চকেুক্ষণ গিস ়ে 

রইসলন। একটা মস্ত ি ়ে চিশ্বাসটাতকতা হস ়ে  াসে। পাপও হসে। চকন্তু িািলুসক 

িাাঁিাসত হসল এ ো ়ো আর উপা ়েই িা কী? এর পরও আরও পাপ কাজ করসত হসি। 

শশীিািুসক সচাক ওষুধ না চদস ়ে মৃতুযর চদসক গাসল গদও ়ো! নন্দ কচিরাসজর িুক গাসল 

একটা দীটবশ্বাস গিচরস ়ে এল। নরসক পিসত হসি। নরক জা ়েগাটা কতদূর খারাপ, গক 

জাসন! 

  

জানলা চদস ়ে হাতটা িা ়োসতই চদনু খপ কসর গসটা ্রশা ়ে গকস ়ে চনস ়ে চনল। অমাচ ়েক 

গলা ়ে িলল, “মিী আপচনই হসেন ধসর চনন। আরও দু-িারজন উসমদার আসে িসট, 

চকন্তু আপনার দাচিই গজারাসলা।”  

  

কিসরজমশাই িলসলন, “রসক্ষ কসরা িাপু, আমার মিী হও ়োর গকানও ইসে গনই।”  

  

“আসজ্ঞ, আপচন অসনংটা আমারই মসতা। গকানও চকেুসতই গলাভ গনই। তসি পসরর  চদ 

ভাল হ ়ে, গদসশর  চদ উপকার হ ়ে, তা হসল নাহ ়ে অচনসের সসেই হসলন। গ মন আচম। 

পাাঁিজসন ধসর না প ়েসল আচমই চক রাজা হসত গিস ়েচেলুম!  াক গগ, একটু গভসি গদখসিন 

্রশস্তািটা।”  

  

“গতামার সসে কথা িলসলও পাপ হ ়ে, এখন চিসদ ়ে হও।”  
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“গ  আসজ্ঞ। আপনার সসে দাাঁচ ়েস ়ে দু দণ্ড কথা িলসলও চিস্তর জ্ঞান হ ়ে মশাই। গপন্নাম 

হই।”  

  

গিাঁসট ো ়োমূচতবটা জানলা গথসক চমচলস ়ে গ সতই কিসরজমশাই জানলা িে কসর চনসজর 

গি ়োরখানা ়ে এসস িুপিাপ িসস রইসলন। িুকটা ি ়ে ধুকপুক করসে। সকালসিলা ়ে দৃশযটা 

চক ভুল গদখসলন? শশীখুস ়ো গ  টা ়ে তুসল মুখ চিচরস ়ে গিস ়েচেসলন–গসটা চক একািই 

মনগ ়ো? মনগ ়ো হসলও তাাঁর গকমন গ ন গা-েমেম করসে। ভ ়ে হসে। হাতখানা গিহাত 

হস ়ে গগল, গসটাও একটা মস্ত চিশ্বাসটাতকতা হল। িুস ়ো ি ়েসস এসস এ কী িক্কসর পস ়ে 

গগসলন চতচন? 

  

 াইচন-পুকুসরর ধাসর অেকাসর একটা গিাাঁসপর আ ়োসল চিকু অসপক্ষা করচেল। চদনুসক 

গদসখ গিচরস ়ে এসস সে ধসর িলল, “গপসল চজচনসটা?”  

  

“গদখ চিকু, সি িযাপাসর নাক গলাসনাটা আচম পেন্দ কচর না। তুই আমার গকাটাল, 

গকাটাল থাকসি গকাটাসলর মসতা। রাজা-গজার সসে সমাসন-সমাসন অত মাখামাচখ 

চকসসর! ই ়োর-িেু নাচক?”  

  

‘চিকু একটু টািস ়ে চগস ়ে িলল, “রাগ কসরা গকন দাদা?  খন রাজা হসি, তখন গতা 

গদাসিলা গসলাম াুকসতই হসি। এখনও 

  

গতা হওচন, তাই ক’চদন একটু গমলাসমশা কসর চনচে।”  

  

“গেচনং থাকা ভাল। নইসল গি ়োদচি অসভযস হস ়ে গগসল তখনও হ ়েসতা িাজলাচম কসর 

িসচি।”  

  

চজভ গকসট চিকু িলল, “না, না। গসটা খুি গখ ়োল থাকসি।”  

  

দু’জসন নীরসি হাাঁটল চকেুক্ষণ, তারপর চিকু হাাৎ িলল, “ চদ অপরাধ না নাও, তা হসল 

একটা কথা িচল।”  
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“কী কথা?”  

  

“িলচেলাম চক, তুচম দরটা ি্ কম চনসল। অত সস্তা ়ে িাচ্চাটাসক চিচি করা গতামার 

চাক হ ়েচন। মাত্র দুসশা টাকা অমন িুটিুসট গেসলর দাম হ ়ে? গহসসসখসল দু হাজার গতা 

হসিই।”  

  

গম্ভীর হস ়ে চদনু িলল, “এইজনযই গতা আচম রাজা, আর তুই গকাটাল। সংস্কৃসত একটা 

কথা আসে জাচনস? চিপসদ প ়েসল পচণ্ডসতরা অসধবক তযাগ কসর। একটা িুটিুসট িাচ্চা 

চনস ়ে এখন  চদ আচম গদাসর-সদাসর টুসর দর িা ়োসনার গিষ্টা কচর, তা হসল 

  

আমার তখন টা ়ে গথসক চজচনসটা নামাসনার দরকার চেল, তাই গিসদসদর কাসে গিসি 

চদলাম। তারা গতকালই এ-তল্লাট গেস ়ে িসল গগসে।”  

  

কুঞ্জপুকুর গথসক মাইলটাক দূসর জেসলর মসধয একটা গপা ়ো িাচ ়ে। বংসংসস্তূপই িলা 

 া ়ে। সাপসখাসপর আস্তানা। ওই বংসংসস্তূসপর মসধযই দু’ খানা টর আজও পস ়ো-পস ়ো 

হস ়ে গকানওিসম চটসক আসে। এখাসনই চদনুর আস্তানা। কাোকাচে গলাকিসচত গনই। 

  

চিকু িলল, “গদখ চদনুদাদা, গতামার নজরটা চকন্তু গতমন উাঁিু ন ়ে। তুচম িলে, রাজা 

হসল এই গপাস ়ো িাচ ়েটাসকই রাজিাচ ়ে করসি, এটা আমার গমাসটই ভাল গাকসে না।”  

  

“তুই গিাকা। এই িাচ ়েটা এমন সুন্দর কসর আিার বতচর করি গ , গদসখ গলাসকর তাক 

গলসগ  াসি। চকন্তু আজ আর কথা ন ়ে। তুই টুসমাসগ, আজ রাসত আমার জরুচর কাজ 

আসে।”  

  

চিকু পাসশর টসর টুসমাসত গগল। চকেুক্ষণ পর  খন তার নাক  াকসত শুরু করল, তখন 

চদনু হাতখানা িাাঁদসরর তলা গথসক গির কসর গমামিাচতর আসলা ়ে টুচরস ়ে-চিচরস ়ে গদখল 

ভাল কসর। এটা আসল হাতটাই িসট! সসন্দসহর গকানও কারণ গনই।  
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চদনু শতরচঞ্চর ওপর িসস হাতটা মুসাা কসর টসর ধযানস্থ হল, আন উসনা এসিন… আন 

উসনা এসিম… আন উসনা এসিনড্রাম… না, হসে না। আন উসনা এসটনখাম… নাুঃ, 

ওটাও ন ়ে….  

  

বধ বশীল চদনু সারারাত ধসর গিষ্টা করসত লাগল। শশীিুস ়ো অসনকটা এরকমই কী গ  

িলত, আন উসনা. আন উসনা এি এন গ া… আন উসনা….  

  

্রশা ়ে গভাসরর চদসক চদনু ঢুলসত-ঢুলসত হাাৎ িমসক উাল। কী হল? হাতটা চক একটু নস ়ে 

উাল নাচক? নাচক মসনর ভুল? টুম েুসট গগল চদনুর। হাতটা গিসপ ধসর গস মসন করার 

গিষ্টা করসত লাগল। আন উসনা এি এন  ার… আন উসনা এি এন গড্রা… 

  

চদনুসক ্রশা ়ে িমসক চদস ়ে হাাৎ তার হাসতর মসধয হাতটা গনতাসনা ভাি গথসক ি ়োক কসর 

লাচিস ়ে উাল। পাাঁিটা আেুল টান-টান হস ়ে উাল ্রশথসম। তারপর আেুলগুসলা িারিার 

মুসাা হস ়ে খুসল গ সত লাগল। গজসগসে! হাতটা গজসগসে! 

  

চদনু ্রশথমটা ়ে গহাুঃ গহাুঃ কসর খাচনকটা গহসস চনল। সারা জীিসনর  ত স্বাদ-আহ্লাদ সি 

এিার পূণব হও ়োর মুসখ। আর চিিা গনই। এখন গস সচতযই রাজা।  

  

হাতটা শূসনয উসা গগল। তারপর েটিট করসত লাগল। চদনু হাতটার চদসক গিস ়ে িলল, 

“এিার গতার আসল গখল শুরু। শশীকতা গতাসক কাসজই লাগাসত পাসরচন। আহাম্মসকর 

হাসত পস ়ে গতার ি্ গহনস্থাই হচেল গর! এিার আসল গলাসকর হাসত এসস পস ়েচেস। 

 া িািা, ্রশথসম একটু হালকা কাজ চদস ়েই শুরু কর। হাটগসঞ্জর মচত ম ়েরার গদাকাসন 

খুি গভারসিলা চজচলচপ ভাসজ, আর চহংস ়ের কিুচর। এক িাোচর চজচলচপ আর এক 

িযাোচ ়ে কিুচর চনস ়ে আ ়ে গতা।”  

  

হাতটা গশাাঁ কসর গিচরস ়ে গগল। তারপর পাাঁি চমচনট গ সত-না-স সতই পাাঁি আেুসলর িাাঁসস 

দুসটা িযাোচ ়ে িুচলস ়ে চিসর এল। 
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“ও চিকু, ওা, ওা। গদখ এসস কাণ্ড! মার চদ ়ো গকল্লা।”  

  

হাতটা শূসনয ভাসচেল। চদনু গসচটসক ধসর কম্বসলর চনসি িাপা চদস ়ে গরসখ িলল, “একটু 

চজচরস ়ে নাও িািা। এর পর গমলা গমহনত আসে। ”  

  

চিকু টুম গথসক উসা চজচলচপ আর কিুচরর আস ়োজন গদসখ অিাক! “এ কী কাণ্ড গগা 

চদনুদাদা?”  

  

“গকল্লা গমসর চদস ়েচে। গকাটাসলর িাকচর গতার পাকা। এখন আ ়ে, চজচলচপ আর কিুচর 

খা।”  

  

চিকুর গিাখ িকিক করসত লাগল। িলল, “সচতয? তা গিতনটা কত গদসি িসলা গতা?”  

  

“আহা, আসগই গিতসনর কথা তুচলস গকন? আসগ কাজকমব গদচখ, তারপর চাক হসি। 

ধর গগ, মাসস দু-চতন হাজার গতা হসিই।”  

  

“িসট!”  

  

“তার ওপর উপচর আসে। গসও কম ন ়ে। তার ওপর গকাটাসলর কত ি ়ে সম্মান।”  

  

“চকন্তু গকাটাল কাসক িসল তাই গতা এখনও জানা হল না!”  

  

“জানা আর শক্ত কী? দু’চদন গরাস, তারপর সভাপচণ্ডসতর কাসে গজসন চনচি।”  

  

“সভাপচণ্ডত! গস আিার গক?”  

  

“রাজাসদর ওসি থাসক। তারা গতা গলখাপ ়ো কসর না, তাসদর হস ়ে ওই পচণ্ডসতরা 

গলখাপ ়ো কসর। রাজার  খন  া জানার, তা ওসদর কাে গথসক গজসন গন ়ে।”  

  

“এ গতা খুি ভাল িযিস্থা গগা চদনুদাদা।”  
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চদসনর গিলা হাতটাসক গিচশ িযিহার করাটা  ুচক্ত ুক্ত মসন হল না চদনুর। পাাঁিজসনর 

গিাসখ প ়েক এটা গস িা ়ে না। সারাটা চদন গস তাই িুপিাপ রইল। সসের পর চিকুসক 

একটা কাসজর েুসতা ়ে িাইসর পাচাস ়ে গস হাতটাসক গির কসর িলল, “গশাসনা িাপু, 

আপাতত শক্ত কাজ চদচে না। আজ িউচনর চদন। আমার কাসে খির আসে,  

সুলতানগসঞ্জর জচমদার নি মচল্লসকর পাতালটসর এক কলচস গমাহর আসে। িট কসর 

চগস ়ে কলচসটা চনস ়ে এসসা গতা।”  

  

হাতটা িসল গগল। আধট্া পসর কলচস চনস ়ে চিসর এল। আহ্লাসদ চদনুর গিাসখ জল এসস 

গগল। গমাহরগুসলা গঢসল গুসন গদখল গস। ্রশা ়ে দুই হাজার গমাহর। চিরাট িযাপার। তিু 

এও চকেু ন ়ে। এ গতা সসি গনমিন্ন িাচ ়েসত পাসত নুন প ়োর মসতা। আসল গভাজ এখনও 

চিস্তর িাচক। 

  

চিকু চিসর এসস গমাহর গদসখ মুো  া ়ে আর চক! গতাতলাসত গতাতলাসত িলল, “এই 

ভাো িাচ ়েসত গমাহর?’  াকাত প ়েসি গ !”  

  

চদনু চিসজ্ঞর হাচস গহসস িলল, “আসুক  াকাত, আসুক গিার, চিিার চকেুই নাই গর 

গমার। ভ ়ে পাসসন।”  

  

চিকুসক ভ ়ে গপসত চনসষধ করসলও, চদনুর মন গথসক একটা ভস ়ের ভাি  াসে না। 

শশীকতা এখনও গিাঁসি আসেন। শশীকতার গিাঁসি থাকাটাই দুচশ্চিার কারণ। পসথর কাাঁটা। 

শশীকতা  চদ গতস ়ে িুস ়ে ওসান তা হসল গকান কলকাচা গনস ়ে গির হাতটাসক িশ কসর 

গিলসিন, তার চাক কী?”  

  

খুনখারাচপ চদনু করসত িা ়ে না িসট, চকন্তু পথ চনষ্ক্ক করসত গগসল দু-িারসট লাশ 

গিলসতই হ ়ে। উপা ়ে কী? অসনক গভসিচিসি গস মধযরাসত চসদ্ধািটা চনস ়েই গিলল। 

হাতটাসক িলল, “িাপু গহ, একটু সহজ কাজই চদচে। আজ রাসতই শশী গােুচলসক খুন 

কসর আসসত হসি। কাজ শক্ত ন ়ে, কারণ তাাঁর ্রশাণচট গলার কাসে এসস আটসক আসে। 
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কষ্টও পাসেন। তা, তুচম িাপু ওই গলাচটই গিশ শক্ত কসর গিসপ ধরসি। ্রশাণচট গিচরস ়ে 

গগসল তসি ো ়েসি। আর গশাসনা, শশীকতার গলা ়ে কাসলা সুসতা ়ে িাাঁধা একটু ধুকধুচক 

আসে, হাসত আসে িগলামুখী কিি। তাসক গ  খুন করসত গপসরে তার ্রশমাণ চহসসসি ও 

দুসটা চনস ়ে এসসা।”  

  

হাত িসল গগল। ট্াখাসনক পসর কিি আর ধুকধুচক চনস ়ে। চিসর এল।  

  

চদনুর মনটা একটু খারাপ হল। একসমস ়ে শশীকতার নুন গখস ়েসে। তসি িযাপারটা গাস ়ে 

মাখল না। এরকম আরও কত জনাসক চনসকশ করসত হসি, গক জাসন! রাজা হও ়োর পসথ 

িাগ ়ো গদও ়োর গলাসকর কী অভাি? 

  

সকাসলই চদনু িাচ ়েটা গমরামত করার জনয চমচস্তচর লাচগস ়ে চদল। কার িাচ ়ে, কী িৃত্তাি 

চকেুই জানা গনই। িাচ ়ে বতচর হসলই হ ়েসতা ও ়োচরশন এসস হাচজর হস ়ে িাচ ়ে দাচি কসর 

িসসি। তসি চিিা গনই, দাচি করসল তারও িযিস্থা হস ়ে  াসি। হাত  খন হাসত আসে, 

তখন চিিা কী? 

  

চিকু সকাসল গকাথা ়ে গিচরস ়েচেল, চিসর এসস খুি উসত্তচজত হস ়ে িলল, “ও চদনুদাদা, 

কুঞ্জপুকুসর খুি কান্নাকাচট পস ়ে গগসে। গভাররাসত শশীকতা মারা গগসেন।”  

  

“িচলস কী?”  

  

“মা কালীর চদচিয। গাাঁ সুষ্ঠু গলাক কাাঁদসে আর িলসে, এিার গাাঁস ়ের িাস তুসল চদসত 

হসি।”  

  

চদনু একটু গহসস িলল, “না, না, কারও ভ ়ে গনই।  চদ চদনু রাজাসক চাকমসতা খাজনা 

গদ ়ে এিং গমসন িসল, তা হসল কারও গকানও ভ ়ে গনই। ভীম দাস, গগৌরহচর, জসটশ্বর, 

সিাইসক আচম চঢট কসর গদি।”  

  

“িসট!”  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় াপাধ্যায়  । কুঞ্জপকুুড়িি কাণ্ড ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 53 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

“তসি আর িলচে কী?  া, চগস ়ে কুঞ্জপুকুসর কথাটা ্রশিার কসর আ ়ে।”  

  

চিকু রওনা হস ়ে প ়েচেল। চদনু গ সক িলল, “ওসর, ওরকম গোঁ ়োসখাাঁ ়ো গপাশাসক গগসল 

গতার কথার দামই গকউ গদসি না। দাাঁ ়ো, ভাল গপাশাক পসর  া। আর কী িলচে, তাও 

চশসখ  া।”  

  

“ভাল গপাশাক পাি গকাথা ়ে?”  

  

ভাল গপাশাসকর অিশয অভাি হল না। চদনুর িরমাসশ হাত চগস ়ে গকাথা গথসক িলমসল 

গপাশাক চনস ়ে এল। একটা গটা ়োও গজাগা ়ে হস ়ে গগল। মা ়ে গকামসর একটা তসলা ়োর 

অিচধ। 

  

চিকু চগস ়ে  খন কুঞ্জপুকুসর গটা ়ো দািচ ়েস ়ে ঢুকল, তখন গলাসক অিাক, জচরর গপাশাক 

পরা গটা ়েসও ়োর তারা কখনও গদসখচন। 

  

চিকু গটা ়ো ়ে িসসই চিঙ্কর কসর গটাষণা করল, “আচম চদনুরাজার গকাটাল চিকু। 

আপনারা মন চদস ়ে শুনুন! এখন গথসক  াাঁরা চদনুরাজাসক চন ়েচমত খাজনা গদসিন, তাাঁসদর 

গকানও ক্ষচত হসি না। চদনুরাজা তাাঁসদর রক্ষা করসিন। কুঞ্জপুকুর এিং আশপাসশর 

দশখানা গাাঁ চনস ়ে আপাতত চদনুরাজা তাাঁর রাজয ্রশচতষ্ঠা কসরসেন। রাসজযর পচরচধ আরও 

িা ়েসি। রামরাজয ্রশচতষ্ঠা হস ়ে  াসি। চকন্তু গি ়োদচি করসল চিপদ হসি, আসগই িসল 

চদচে।”  

  

গলাসক এই গটাষণা শুসন থ’ হস ়ে গগল। 

  

শুধু অিাক হসলন না কিসরজমশাই। চতচন একটা দীটবশ্বাস ো ়েসলন। চদনু চিসশ্বর গ  

হাতটাসক কাসজ লাচগস ়ে গিসলসে, তাসত আর সসন্দহ গনই। এর জনয চতচনও পাসপর 

ভাগী। 
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চিকু গটাষণা করল, “কুঞ্জপুকুসরর উত্তর চদসক এক মাইল দূসর চদনুরাজার ্রশাসাদ বতচর 

হসে। রাজামশাই এখন গসখাসনই তাাঁিুসত অিস্থান করসেন।  াাঁরা গদখা করসত  াসিন, 

পাাঁি টাকা নজরানা চনস ়ে  াসিন। আর কস ়েকচদন িাসদই তাাঁর দরিারও শুরু হসি। 

মামলা-মকদ্দমার চিিার এখন গথসক চতচনই করসিন।”  
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৫. শশীিািু মািা গগড়েন 

কিসরজমশাই সকাসলই খির গপসলন, শশীিািু মারা গগসেন। ্রশা ়ে েুটসত েুটসত চগস ়ে 

 খন শশীিািুর িাচ ়েসত হাচজর হসলন, তখন চভ ়ে জসম গগসে িাইসর। কান্নাকাচট পস ়ে 

গগসে। নন্দ কচিরাসজর িুসকর গভতরটা হাহাকাসর ভসর  াচেল। চনচমসত্তর ভাগী চক 

চতচনই হসলন? 

  

চভ ়ে গাসল টসর ঢুসক গদসখন, গাাঁস ়ের মাতিররা সি গশাকাতুর মুসখ দাাঁচ ়েস ়ে। শুভ্র শ যা ়ে 

শশীিািু শ ়োন। মুখটা একটু কাত হস ়ে আসে। একজন মস্ত গিহারার রক্তাম্বর পরা, 

জটাজুটধারী তাচিক মাথার কাসে িসা। তাাঁর পাস ়ের কাসে পস ়ে কাাঁদসে ক্ষািমচণ আর 

িলসে, “আমার িািাসক িাাঁচিস ়ে চদন … িাাঁচিস ়ে চদন।”  

  

তাচিক দুুঃসখর গলা ়ে িলসলন, “তাই চক হ ়ে মা, ্রশাণপাচখ একিার উস ়ে গগসল আর চক 

খাাঁিা ়ে গিসর। তসি ি ়ে অকাসলই িসল গগল শশী। এইটুকু গদসখচেলুম। কতই িা ি ়েস 

তখন, সাত-টাত হসি। ওর উপন ়েসন আচমই গতা চেলাম আিা বগুরু। সাচিত্রীমসি দীক্ষা 

চদস ়েচেলাম। এই একসশা নিই িের ি ়েসস আচম গতা চদচিয গহাঁসট-িসল গি ়োচে, 

পাহাস ়ে উাচে, কাা কাটচে, চদসন দশ িাসরা গিাশ হাাঁটচে। আর দযাসখা, কচি ি ়েসসই 

শশীটা িসল গগল। তাও স্বাভাচিক মৃতুয হসল দুুঃসখর গতমন চকেু চেল, চকন্তু মরলও গতা 

অপটাসত চকনা, গচত কী হসি গক জাসন!”  

  

নন্দ কচিরাজ অিাক হস ়ে িলসলন, “অপটাসত?”  

  

এিার তাচিক তাাঁর চদসক গিস ়ে িলসলন, “তুচম গক গগা গখাকাচট?”  

  

ক্ষািমচণ িলল, “উচন কিসরজমশাই। িািার চিচকৎসা উচনই করচেসলন।”  
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“িাুঃ িাুঃ। তা এসসা, গদসখ  াও শশীসক। গতামার চিচকৎসা গতা কাসজ লাগল না িািা, 

শশীসক আজ গভাররাসত গক গ ন গলা চটসপ গমসর গরসখ গগসে। গলা ়ে আেুসলর দাগ 

এসকিাসর স্পষ্ট।”  

  

নন্দ কচিরাজ াকাক কসর কাাঁপচেসলন। গ্লাচনসত তাাঁর গভতরটা ভসর  াসে। গকানওিসম 

চগস ়ে শশীিািুর নাচ ়েটা গদখসলন। গনই। নাসকর কাসে হাত চদস ়ে গদখসলন। খাস িলসে 

না। গলাটা একটু িুাঁসক গদখসলন। কাাঁপুচন আরও গিস ়ে গগল। গলা ়ে গমাটা-সমাটা 

আেুসলর স্পষ্ট দাগ। ও হাত গ  গকান হাত, তা তাাঁর গিস ়ে ভাল আর গক জাসন! 

  

তাচিক িলসলন, “গতামরা আর মরা মানুসষর টসর চভ ়ে গকাসরা না। শশীর অপটাসত মৃতুয 

হও ়ো ়ে আচম ওর মৃতসদহ চকেু সংস্কার করি,  াসত ওর আত্মার সদগচত হ ়ে। অচিম 

সংস্কারও আচমই করি। আমার িারজন গিলা িাইসর অসপক্ষা করসে, তারাই আজ রাসত 

শ্মশাসন চনস ়ে  াসি। 

  

নন্দ কচিরাজ কাাঁপসত কাাঁপসত এিং কাাঁদসত কাাঁদসত িাচ ়ে চিসর এসলন। দুুঃসখর মসধয 

একটাই আশার আসলা। এিার হ ়েসতা িদমাশ চদনু চিশ্বাস তাাঁর নাচত িালুসক গিরত 

গদসি। 

  

সকালসিলা ়ে  খন একজন গটা ়েসও ়োর এসস গাাঁস ়ে চদনুর রাজা হও ়োর কথা গটাষণা 

করসত লাগল, তখন কিসরজমশাই িুিসত পারসলন, হাতটাসক চদনু সচতযই কাসজ 

লাচগস ়ে গিলসত গপসরসে। এর পচরণাম গ  কী ভ ়োিহ, তা গভসি চশউসর উাসলন চতচন। 

চনসজর অচিমৃশযকাচরতাসক চধক্কার জানাসত লাগসলন িারিার।  

  

গলাকটা  খন কুঞ্জপুকুসর িক্কর চদস ়ে চিসর  াচেল, তখন িাাঁশিসনর কাসে তাসক ধরসলন 

নন্দ কচিরাজ। পথ আটসক দাাঁচ ়েস ়ে িলসলন, “ওসহ িাপু, গতামার সসে জরুচর কথা 

আসে।”  

  

চিকু গটা ়ো থাচমস ়ে িলল, “িলুন কিসরজমশাই।”  
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“চদনু আমার নাচতসক িুচর কসরচেল। দুসটা শসতব গিরত গদও ়োর কথা। শতব দুসটাই পূরণ 

হস ়েসে। চকন্তু আমার নাচত কই?”  

  

চিকু গটা ়ো গথসক গনসম প ়েল। তারপর কাসে এসস িাপা গলা ়ে িলল, “এরকম আহাম্মক 

গনাক আর গদচখচন, িুিসলন। এসকিাসর আকাট।”  

  

“গক? কার কথা িলে?”  

  

চিকু গলা আরও এক পরদা নাচমস ়ে িলল, “চদনুদাদার কথাই িলচে। রাজা-গজা মানুষ, 

্রশকাসশয তাাঁর চনসন্দ করসল গদান  াও ়োর ভ ়ে আসে। তিু না িসলও পারচে না। অমন 

িুটিুসট নাচত আপনার। ওর দাম চক গমাসট দুসশা টাকা?”  

  

নন্দ কচিরাজ হাাঁ হস ়ে চগস ়ে িলসলন, “কী িলে িাপু?”  

  

“গসই কথাই গতা িলচে। ওরকম গেসলর এ িাজাসর গহসস-সখসল দু গথসক পাাঁি হাজার 

টাকা অিচধ দর উাসি। আর ৬৮ 

  

চদনুদাদা মাত্র দুসশা টাকা ়ে গিসদসদর কাসে িাচ্চাটাসক চিচি কসর চদল!”  

  

নন্দ কচিরাজ কাাঁপসত কাাঁপসত িলসলন, “গিসদসদর কাসে চিচি কসর চদস ়েসে? গিসদসদর 

কাসে…”  

  

“িসল চকনা, উটসকা িাসমলা টাস ়ে রাখসত িাই না, তাই শস্তা ়ে গিসি চদলাম। গস না হ ়ে 

হল। চকন্তু দরটা অমন কম কসর িলার মাসন হ ়ে? আপচনই চিসিিনা কসর গদখুন না, 

আপনারই গতা নাচত, গহসস-সখসল দুচট হাজার টাকা আদা ়ে হত না? এই িুচদ্ধ চনস ়ে উচন 

িালাসিন রাজত্ব! তসিই হস ়েসে।”  

  

চকন্তু নন্দ কচিরাসজর কাসন চিকুর আর গকানও কথাই ঢুকল না। চতচন মূচেবত হস ়ে মাচটসত 

লুচটস ়ে প ়েসলন। 
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চিকু মাথা গনস ়ে িলল, “দুুঃখ হও ়োরই কথা। অমন নাচত এত শস্তা ়ে চিচি হস ়ে গগসে 

শুনসল গকান দাদুর না দুুঃখ হ ়ে?”  

  

এই িসল চিকু গটা ়ো ়ে গিসপ িসল গগল। 

  

মূেবা গভসে নন্দ কচিরাজ উাসলন আরও আধট্া পসর। শরীরটা কাাঁপসে। মন ভারািাি। 

িুকও ভার হস ়ে গগসে। ভািসলন, িাচ ়ে চিসর চগস ়ে চিষ খাসিন আজ। তারপর ভািসলন, 

চনসজর কমবসদাসষ  খন এত িাসমলা পাচকস ়ে তুসলচে, তখন মরার আসগ এই জট না 

োচ ়েস ়ে মরচে না। 

  

দুিবল শরীরটা গটসন তুলসলন নন্দ কচিরাজ। তারপর িাচ ়ে চিসর একটা িলকারক পাাঁিন 

বতচর কসর গখস ়ে চনসলন। পাাঁিসনর গুসণই গহাক, িা তীব্র অনুতাসপর দরুনই গহাক তাাঁর 

শরীর আর মসনর দুিবলতা গকসট  াচেল ধীসর-ধীসর। গিাখ দুসটা জ্বালা করচেল। 

  

হুট কসর আর চকেু কসর িসসিন না িসল চাক করসলন চতচন। াাণ্ডা মাথা ়ে ভািসত হসি। 

গভসি তসিই চসদ্ধাি চনসত হসি। 

  

চদনকস ়েক গ সত-না-স সতই খির পাও ়ো গগল, রাসজযর গুণ্ডা িদমাশ, গিার- াকাত সি 

চগস ়ে চদনুরাজার আস্তানা ়ে জুসটসে। গমাটা নজরানা চদস ়ে তারা িশযতা স্বীকার কসর 

চনস ়েসে। গাাঁস ়ের গমলা গলাকও গরাজ নজরানা চনস ়ে চদনুরাজাসক গসলাম াুসক আসসে। 

তাসদর নামধাম সি টুসক গনও ়ো হস ়েসে একটা জািদা খাতা ়ে।  াসদর নাম উাসে, 

চদনুরাজা তাসদর চনরাপত্তার আশ্বাস চদস ়েসে। রাজিাচ ়েও ্রশা ়ে গশষ হস ়ে এল। হাসতর 

গকরামচতসত ধাাঁধাাঁ কসর িাচ ়ে উসা গগসে। গম্বুজ িসাসলই হ ়ে। হস্তচশল্পী গগৌরহচরসক মিী 

করা হস ়েসে। ভীম দাস হস ়েসে গসনাপচত। জসটশ্বরসক গদও ়ো হস ়েসে ্রশজাসদর কাে 

গথসক খাজনা আদাস ়ের ভার। 
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একচদন সকাসল হিদি হস ়ে এসস সদাচশি দাসরাগা কচিরাজমশাইসক চজসজ্ঞস করল, 

“নন্দিািু, ‘গদৌিাচরক’ কথাটার মাসন কী িলুন গতা?”  

  

“গদৌিাচরক কথাটার মাসন? গকন িলুন গতা?”  

  

“আসজ্ঞ, ি্ গাকা ়ে পস ়ে গগচে। চদনুরাজা আমাসক তাাঁর ্রশধান গদৌিাচরক করসত গিস ়ে 

একটা ্রশস্তাি পাচাস ়েসেন। আচমও রাচজ হস ়ে গগচে। চকন্তু মুশচকল হল, গদৌিাচরক কাসক 

িসল গসটাই জাচন না।”  

  

“আপচন চক চদনুর জািদা খাতা ়ে নাম চলচখস ়ে এসসসেন নাচক?”  

  

সদাচশি কাাঁিুমািু মুখ কসর িলসলন, “কী করি কিসরজমশাই! িদচলর দরখাস্ত 

কসরচেলাম, তা সরকারিাহাদুর আমার দরখাস্ত নামঞ্জুর কসর চদস ়েসেন। এ তল্লাসট  চদ 

থাকসতই হ ়ে, তা হসল চদনুরাজার কাসে মাথা না মুচ ়েস ়ে থাকি, আমার টাস ়ে কটা মাথা? 

জাসনন গতা, চদনুরাজা গ  জা ়েগা ়ে রাজিাচ ়ে কসরসেন, তার দু’জন দাচিদার এসস হাচজর 

হস ়েচেল। চদনুরাজার পাইক িরকন্দাজরা তাসদর গান চনস ়ে মাচটসত পুাঁসত গিলসত 

চগস ়েচেল। তারা তখন চি-চি করসত করসত গগাটা জচমটা চদনুরাজার নাসম দানপত্র চলসখ 

সই কসর চদস ়ে গগসে। ন ়োগসঞ্জর কুচস্তচগর িীরিাহাদুর নজরানা না চনস ়ে চদনুরাজার 

সামসন চগস ়েচেল িসল তাসক কান ধসর পািচলসকর সামসন ওাািসা করাসনা হস ়েসে। 

শুনসত পাচে, শশীিািুর হাতটা নাচক এখন চদনুরাজার হাসত। তার গজাসরই এতসি হসে। 

তা, নাম না চলচখস ়ে কী কচর িলুন!”  

  

কিসরজমশাই একটা দীটবশ্বাস গিসল িলসলন, “তা হসল গদৌিাচরক কথাটার মাসন না 

জানাই আপনার পসক্ষ ভাল। গাাঁস ়ের গলাকও গিচশরভাগই মাসনটা জাসন না। িাকচরটা 

িরং চনস ়েই গিলুন।”  

  

“মাসনটা চক খুি খারাপ কিসরজমশাই?”  
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“মাইসনটা  চদ ভাল হ ়ে, তা হসল মাসনটা খারাপ হসলই িা কী  া ়ে-আসস?”  

  

সদাচশি একগাল গহসস িলসলন, “আসজ্ঞ, মাইসনটা খুিই ভাল। আপাতত দু হাজার 

টাকা। উপচর আসে। ক্ষমতাও গমলা।”  

  

“তা হসল আর কী! গলসগ  ান কাসজ।”  

  

“আপনার কথািাতবা শুসন মসন হসে একটু গ ন গরসগ আসেন। তা আচম িচল চক 

কিসরজমশাই, রাগটাগ কসর লাভ গনই। অিস্থা িুসিই গতা িযিস্থা করসত হ ়ে। শশীিািুর 

হাতটা কীভাসি চদনুরাজার হাসত িসল গগল, তা আমরা জাচন না। চকন্তু  খন গগসে, তখন 

হাচকম সাসহসির হুকুম না গমসন চক উপা ়ে আসে? িলুন আপচন।”  

  

কিসরজমশাই একটা দীটবশ্বাস গিসল িলসলন, “শশীিািুর হাত আজ খারাপ একটা 

গলাসকর হাসত গগসে িসলই চক আমাসদরও খারাপ হসত হসি সদাচশিিািু?”  

  

সদাচশি একটু চিমষব হস ়ে িলসলন, “শুধু আমাসকই গকন দুষসেন কিসরজমশাই? আপচন 

চক জাসনন, স্কুসলর গহ সযার হস ়েসেন চদনুরাজার চশক্ষামিী, গহ পচণ্ডতমশাই গতকালই 

চদনুরাজার সভাপচণ্ডসতর িাকচরসত জস ়েন কসরসেন, চিজ্ঞাসনর মাস্টার রতন গিাস 

হস ়েসেন সভা-্রশ ুচক্তচিদ। চদনুরাজা একটা উ ়েি গি ়োসর িসস মাসি-মাসি গগনপথ 

গথসক তাাঁর রাসজযর এচরস ়েল সাসভব করসিন। রতন গিাস তাাঁর গি ়োসর চসটসিসল্টর িযিস্থা 

করসেন। দশটা গাাঁস ়ের আরও কত মানুষ িাকচরর আশা ়ে চদনুরাজার দরিাসর টুরটুর 

করসে, তার চহসসি গনই।”  

  

কিসরজমশাই একটু গম্ভীর হস ়ে িলসলন, “িসট!”  

  

“শুনচে, আপনাসক রাজশিদয করার ্রশস্তাি চনস ়ে গলাক এল িসল!”  

  

কিসরজমশাইস ়ের মুখটা রক্তাভ হস ়ে গগল রাসগ। দাাঁসত দাাঁত চপসষ িলসলন, “পাষণ্ডটা 

আর কী করসত িা ়ে?”  
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সদাচশি একটু গহসস িলসলন, “চদনুরাজা মসন কসরন, িুচর- াকাচত ইতযাচদ 

আনঅগবানাইজ  িাইম। ওসত সমাসজ চিশৃঙ্খলাই িাস ়ে। তাই চতচন একটা সংগচাত দল 

বতচর করসেন।  ারা চন ়েচমত নজরানা এিং খাজনা গদসি, তাসদর গকশাগ্রও স্পশব করা 

হসি না। চকন্তু  ারা তা গদসি না, তাসদর টচটিাচট িাাঁচট করার সংগচাত িযিস্থা হসি।  ারা 

তিু িশ মানসি না, তাসদর রাজদরিাসর চনস ়ে চগস ়ে চিিার করা হসি। গজল, জচরমানা, 

গিত্রাটাত, শূল, সি িযিস্থাই হসে।”  

  

কিসরজমশাই এিার আরও একটু গম্ভীর হস ়ে িলসলন, “কথাটা এতক্ষণ িলসত একটু 

িাসধািাধ গাকচেল। চকন্তু মসন হসে, িসল গদও ়োই ভাল। শুনসত  খন িাইসেন তখন 

িচল, “গদৌিাচরক’ কথাটার মাসন হল দসরা ়োন।”  

  

“দসরা ়োন?” িসল সদাচশি হাাঁ হস ়ে রইসলন। কিসরজমশাই উসা চগস ়ে িাংলা অচভধানটা 

চনস ়ে এসস খুসল গদচখস ়ে িলসলন, “আমার কথা  চদ চিশ্বাস না হ ়ে গতা এই গদখুন। 

এখন গভসি গদখুন, দাসরাগা গথসক দসরা ়োন হসত আপনার গকমন লাগসি…? ”  

  

সদাচশি অচিশ্বাসসর দৃচষ্টসত অচভধাসনর চদসক চকেুক্ষণ গিস ়ে গথসক হাাৎ লাচিস ়ে উসা 

রাসগ কাাঁপসত কাাঁপসত িলসলন, “কী! আমাসক এত ি ়ে অপমান! এখনই আচম িযাটাসক 

ধসর থানা ়ে এসন লক-আসপ পুসর চদচে।”  

  

কিসরজমশাই অনুসত্তচজত গলা ়ে িলসলন, “মাথা গরম করসিন। তাসত কাজ পণ্ড হসি। 

াাণ্ডা হস ়ে িসুন।”  

  

সদাচশি কুদ্ধ গলা ়ে িলসলন, “এর পরও াাণ্ডা হসত িলসেন? কী স্পধবা গদখসেন 

গলাকটার?”  

  

“গদখচে। তিু মাথা গরম করসিন না। মসন রাখসিন, গলাকটার হাসত শশীিািুর হাত 

আসে। আমাসদর সাধয গনই তার সসে মুসখামুচখ ল ়োই করার। চকন্তু গকৌশসল সিই হ ়ে।”  
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“আমাসক কী করসত িসলন আপচন?”  

  

কিসরজমশাই গম্ভীর হস ়ে িলসলন, “গাস ়ের গজার িা ়োসত িচল। আজ গথসকই 

খাও ়োদাও ়ো োাঁটকাট করসত হসি। গরাজ িযা ়োম করসত শুরু করুন।  খন ্রশথম এ 

তল্লাসট এসসচেসলন, তখন আপনার গিশ মুগুরভাাঁজা গিহারা চেল। মুগুর আিার ধরুন। 

আর  ারা এখনও চদনুর দসল নাম গলখা ়েচন তাসদর সসে গগাপসন গ াগাস াগ করসত 

থাকুন। আমাসদরও গজাট িাাঁধার সম ়ে এসসসে।”  

  

“গ  আসজ্ঞ!”  

  

“িণ্ডীমণ্ডসপ কালই আমরা চমচটং করি। একটু গিচশ রাসতর চদসক। িুিসলন?”  

  

সদাচশি এখনও রাসগ গরগর করসেন, িলসলন, “গ  আসজ্ঞ।”  

  

রাসগ িুাঁসসত িুসসত সদাচশি চিদা ়ে চনসলন। 

  

পরচদন সকালসিলা ়ে দশ গাাঁস ়ের গলাক অিাক হস ়ে গদখল শূনযপসথ খুি ধীসর ধীসর 

একটা চসংহাসসনর মসতা চজচনস গভসস  াসে। তাসত িসস আসে চদনুরাজা। পরসন জচরর 

গপাশাক, মাথা ়ে িলমসল মুকুট, হাসত একটা রাজদণ্ড আর মুসখ একটু হাচস। ওপর গথসক 

গস মাসি মাসি িরাভস ়ের ভচেসত হাত তুলচেল। 

  

এই দৃশয গদসখ অসনসকই গসাল্লাসস জ ়েবংসচন চদল, “জ ়ে চদন মহারাসজর জ ়ে!”  

  

আিার অসনসক মুখ কাসলা কসর আ ়োসল সসর প ়েল। চদনুরাজার উ ়েি চসংহাসন ্রশথসমই 

এসস নামল কুঞ্জপুকুসরর িণ্ডীমণ্ডসপর সামসন। মুহূসতবর মসধয িারচদক চভস ়ে চভ ়োক্কার 

হস ়ে গগল। সিাই গদখসত গপল, চসংহাসনটা ধসর রস ়েসে শশীদাদুর গসই চিখযাত হাত। 

  

চদনুরাজা সিাইসক হাতসজা ়ে কসর নমস্কার কসর চমসা গমালাস ়েম গলা ়ে িলল, “ভাইসি, 

আপনারা আমার অচভনন্দন গ্রহণ করুন। আপনাসদর পাাঁিজসনর আশীিাদ আর শুসভো ়ে 
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িারচদসক আজ শাচি ও শৃঙ্খলা চিরাজ করসে। িুচর, েযাি ়োচম,  াকাচত, রাহাজাচন, 

গুণ্ডাচম সি িে। রামরাজয ্রশচতষ্ঠা হসত আর গদচর গনই। এটা জনগসণরই জ ়ে, আচম 

আপনাসদর সামানয গসিক চহসসসি আমার সামানয সীমাচ ়েত ক্ষমতা ়ে গ টুকু করসত 

গপসরচে, তাও আপনাসদরই সহস াচগতা ়ে। জনগসণরই চিসশষ অনুসরাসধ চনতািই 

অচনো ়ে আর চাক কুচ ়ে চদন িাসদ মাটী পূচণবমার চদন এই অধমসক জনগণ চসংহাসসন 

অচভচষক্ত করসিন িসল মনস্থ কসরসেন। রাজার মুকুট মাথা ়ে গদও ়ো মাসন আসসল কাাঁটার 

মুকুট পরা। তিু আচম আপনাসদর মুখ গিস ়ে রাচজ হস ়েচে। ওইচদন আপনারা আপামর 

জনসাধারণ দ ়ো কসর অচভসষক অনুষ্ঠাসন গ াগ গদসিন, এই ্রশাথবনা। কুঞ্জপুকুসর গনমিন্ন 

করসত আচম চনসজই এসসচে, কারণ এই গ্রাসমর সসে আমার অসনক সুখ-দুুঃসখর স্মৃচত 

জচ ়েস ়ে আসে।”  

  

সিাই জ ়েবংসচন করল, হাততাচলও প ়েল। হাচস-হাচস মুসখ চদনুরাজা গির চসংহাসসন 

িসল। চসংহাসন শূসনয উসা গভসস িসল গগল! 

  

একটা গাসের আ ়োসল দাাঁচ ়েস ়ে সদাচশি দাাঁসত দাাঁত টসষ িলসলন, “গদখসলন 

কিসরজমশাই?”  

  

কিসরজমশাই িলসলন, “গদখলাম। আেুল িুসল কলাগাে!”  

  

“ইসে করচেল চপস্তলটা তুসল গুচল িাচলস ়ে চদই।”  

  

“তাসত লাভ হত না, চপস্তল তুলিার আসগই হাত এসস চপস্তল গকস ়ে চনত। গুচল িালাসত 

পারসলও চদনুর গাস ়ে লাগত না, গস গিাঁসট মানুষ, গলাকজন চটসর চেল তাসক। মাথা াাণ্ডা 

রাখুন সদাচশিিািু।”  

  

“গ  আসজ্ঞ। আজ সকাসল আচম মাইলটাক গদৌস ়েচে। খাও ়ো অসধবক কসর গিসলচে,  ন-

বিাক শুরু কসর চদস ়েচে।”  
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“খুি ভাল।”  

  

“আর চদনু-চিসরাধী গলাকজসনর সসে গ াগাস াগও কসর গিসলচে। আজ রাত িাসরাটার 

পর িণ্ডীমণ্ডসপ চমচটং। অেকাসরই চমচটং হসি।”  

  

“িাুঃ, আপচন গতা আসগর মসতাই কচরৎকমবা হস ়ে উসাসেন।”  

  

“গ  আসজ্ঞ।”  

  

.  

  

চনশুতরাসত ্রশিণ্ড াাণ্ডা প ়েল। কু ়োশা ়ে িারচদক আিো। তার মসধযই গুচটগুচট িাসরা-

গিাদ্দজন গলাক এসস অেকার িণ্ডীপণ্ডসপ জস ়ো হল। সকসলই গকমন মনমরা, হতাশ আর 

জিুথিু। 

  

কিসরজমশাই উসা দাাঁচ ়েস ়ে শাি গলা ়ে িলসলন, “আপনাসদর মসনর অিস্থা আচম জাচন। 

আমরা সিাই আজ এক চিপসদর মুসখ দাাঁচ ়েস ়ে আচে। আসগ আমার একটা অপরাসধর 

কথা স্বীকার কসর চনই।”  

  

সিাই অেকাসরই মুখ িাও ়োিাওচ ়ে করল। কিসরজমশাই অকচম্পত কসে তাাঁর নাচতর 

জনয হাত িুচর করা এিং তা চদনুর হাসত তুসল গদও ়োর িৃত্তাি গখালসা কসর িলসলন। 

চকেুই লুসকাসলন না, সিসশসষ িলসলন, “অপরাধ আমার। ্রশা ়েচশ্চত্তও আমাসকই করসত 

হসি। চদনুর অচভসষসকর চদনটাসকই আমার পেন্দ। আমার অনুসরাধ, আপনারাও সকসল 

ওইচদন অচভসষসক উপচস্থত থাকসিন।  া হও ়োর ওইচদনই হসি।”  

  

গক একজন মুখ গঢসক িসস চেল একটা থাসমর আ ়োসল, গস হাাৎ িযাাঁসিযাসস গলা ়ে 

িলল, “আপনার নাচত চক গিরত এসসসে?”  
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“না। তার আশা গেস ়ে চদস ়েচে, চদনু তাসক দুসশা টাকা ়ে গিসদসদর কাসে চিচি কসর 

চদস ়েসে। গসই গিসদর দল এ তল্লাট গেস ়ে গকাথা ়ে িসল গগসে, গকউ জাসন না।”  

  

সিাই িঞ্চল হস ়ে উাল। অসনসকই গিাধ এিং গক্ষাভ ্রশকাশ করসত লাগল। 

কিসরজমশাই শাি কসে িলসলন, “আমারই পাসপর শাচস্ত। আপনারা উসত্তচজত হসিন 

না। তসি সকসলই ্রশস্তুত থাকুন।  াাঁরা এখনও চদনুর কাসে মাথা গনা ়োনচন, তাাঁরা দ ়ো 

কসর মাথা গনা ়োসিন না। ভরসা রাখুন। াাকুর মেলম ়ে।”  

  

চমচটংস ়ের পর কিসরজমশাই সদাচশিসক চজসজ্ঞস করসলন, “থাসমর আ ়োসল মুখ গঢসক 

একটা গলাক িসস চেল, আমাসক আমার নাচতর কথা চজসজ্ঞস করল। গক িলুন গতা?”  

  

“আচমও চাক চিনসত পারলাম না। চমচটং গশষ হও ়োর আসগই সসর প ়েল। ”  

  

“চদনুর স্পাই ন ়ে গতা?”  

  

সদাচশি দুচশ্চিা ়ে পস ়ে িলসলন, “আশ্চস বর কী? হসতই পাসর।”  

  

কিসরজমশাইস ়ের কস ়েকচদন নাও ়ো-খাও ়ো রইল না। নানারকম পাাঁিন বতচর কসর চদনু-

চিসরাধীসদর িাচ ়ে িাচ ়ে পাাাসত লাগসলন। 

  

একচদন সকালসিলা িলমসল গপাশাক-পরা চিকু গটা ়ো ়ে গিসপ এসস হাচজর হল।  

  

“গপন্নাম হই কিসরজমশাই, চদনুমহারাজ পাাাসলন।”  

  

কিসরজমশাই চস্মতহাসসয িলসলন, “কী খির গহ চিকু গকাটাল?”  

  

“আসজ্ঞ, খির সুচিসধর ন ়ে।  ত রাসজযর গুণ্ডা িদমাশ এসস গরাজ চভ ়ে করসে। আচম 

গতমন পাত্তাই পাচে না। মহারাসজর িাাঁইিরমাশ গখসট গখসট জান ক ়েলা হসে। এই চক 

গকাটাসলর কাজ, কিসরজমশাই? েযাুঃ েযাুঃ।”  
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কিসরজমশাই আদর কসর চিকুসক টসর এসন িসাসলন। িলসলন, “গিাসসা, গিাসসা, 

একটু চজচরস ়ে নাও।”  

  

তা চিকু িসল, মুখ গদসখই গিািা  াসে, গকাটাসলর কাজ চিকু চিসশষ পেন্দ করসে না। 

কপাসলর টাম মুসে িলল, “গকাটাল মাসন চক ভৃতয নাচক কিসরজমশাই? ওসি শক্ত-

শক্ত কথা, মাসনও জাচন না!”  

  

“না গহ, গকাটাল ভৃতয হসি গকন? মস্ত সম্মাসনর কাজ। একচদক চদস ়ে গদখসত গগসল 

রাজার সমানই, গস হল আইসনর রক্ষক। মানুসষর ধন্রশাণ গতা গসই রক্ষা কসর। িীরসক 

িীর, সাহসীসক সাহসী।”  

  

“ধুর মশাই, গকাথা ়ে কী? আমাসক গতা িীসরর কাজ চকেু গদও ়োই হ ়ে না। গকিল এটা 

আন, ওটা চদস ়ে আ ়ে, অমুকসক একটা খির গদ, একটা পান গসসজ আন, এইসি।”  

  

“তা হসল গতা খুিই দুুঃসখর কথা!”  

  

“খুিই দুুঃসখর। একটু আদর- িও গতা পাও ়ো  া ়ে না। পান গথসক িুন খসসলই 

দাি ়ো ়ে।”  

  

“তা হসল গতা আিসসাসসর কথাই চিকু। এভাসি গতা িলসি না।”  

  

“িলসে না মশাই, একদম িলসে না। আসগই ভাল চেলুম।”  

  

“আসগ কী করসত িাপু?”  

  

“িাসপর জচম আসে। িাষিাস করতুম। গিশ চেলুম তখন। চদনুদাদা চগস ়ে  কানমি চদস ়ে 

চনস ়ে এল। রাজা হল িসট, চকন্তু গস গতা চনসজর এসলসম ন ়ে, শশীিািুর হাসতর গদৌলসত, 

রাজা হস ়েই এসকিাসর ধরাসক সরা গদখসত গলসগসে, এখন কাসদর খাচতর জাসনন? ওই 

ভীম সদবার, গগৌরহচর, জসটশ্বর, এরাই সি গপ ়োসরর গলাক। আচম গ ন গভসস এসসচে।”  
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এই িসল চিকু একখানা চিচা গির কসর কিসরজমশাইস ়ের হাসত চদস ়ে িলল, 

“আপনাসকও গকান গিসরিিাচজসত গিসল গদখুন। রাজশিদয হসত গ সকসে। দু হাজার 

টাকা মাইসন আর উপচর। দু’ হাজার টাকা মাইসন আমারও, চকন্তু আজ অিচধ দুসশাচট 

টাকাও পাইচন।  া পাসে, সি রাজসকাসষ জমা কসর চনসে। আপনার গিলাসতও তাই 

হসি গদখসিন।”  

  

কিসরজমশাই চিচা খুসল গদখসলন, চদনুরাজা পরম চিনস ়ের সসে শতসকাচট ্রশণাম 

জাচনস ়ে তাাঁসক রাজশিদয চহসসসি চনস ়োগ করসত গিস ়েসে। কিসরজমশাই চিচাটা গরসখ 

চদস ়ে িলসলন, “চদনুসক গিাসলা, অচভসষকটা ভাল ়ে ভাল ়ে হস ়ে  াক, তারপর 

রাজশিসদযর িাকচর গনি। অচভসষসক গতা  াচেই, তখন কথা হসি।”  

  

“গ  আসজ্ঞ! আো কিসরজমশাই, এটা গকমন চন ়েম িলুন গতা! রাজামশাইস ়ের সি 

কমবিারীরই মাইসন দু হাজার টাকা কসর? গকউ অিশয দু হাজার পা ়ে না। চকন্তু িলা গতা 

থাকসে।”  

  

“খুি আশ্চ ব কথা! গ খাসন মুচ ়ে-চমেচরর এক দর, গসখাসন খুি অরাজকতা িসলই ধরসত 

হসি। তা, রাজিাচ ়েসত খাও ়োদাও ়ো গকমন?”  

  

“গস আর িলসিন না। রাজা হও ়োর পর গথসকই চদনুদাদা এমন গকেন হস ়েসে গ ,  াল, 

ভাত আর টাট ো ়ো কমবিারীসদর আর চকেু জুটসে না। ওচদসক হাত িািাচজসক গরাজই 

এখান গথসক গসখান গথসক িুচর-সজাচ্চুচর কসর আনার কাসজ লাগাসে। কস ়েক চদসন লাসখা 

লাসখা টাকা কসর গিলল মশাই!  ত গদচখ। গতা রক্ত গরম হস ়ে  া ়ে। মাসি মাসি ইসে 

হ ়ে, চদই তসলা ়োসরর একটা গকাপ িচসস ়ে টাস ়ে, তারপর  া হও ়োর হসি। চকন্তু ভ ়ে ওই 

হাত িািাচজসক। গগাচিন্দ কী একটু গি ়োদচি কসরচেল, হাত িািাচজর কী উস্তম কুস্তম 

মার!  া ়ে- া ়ে অিস্থা। িচটকসক এই শীসতর রাসত পুকুসর িুচিস ়ে আনল। অপরাধ কী, 

না গস চখসদর মুসখ, একটা কলা িুচর কসর গখস ়েসে। রাজামশাইস ়ের খাও ়োর সম ়ে 

কাসজর গলাক হাাঁচি চদস ়েচেল মশাই, তাসক িুল ধসর একচট ট্া শূসনয িুচলস ়ে গরসখচেল। 
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অতযািাসরর গশষ গনই। িাচষসদর টসরর ধান, িাল, সিচজ, দুধ, মাে, সি ওই হাত 

িািাচজসক চদস ়ে গকস ়ে আনসে। তল্লাসটর সি গদাকানপাট লুট হস ়ে গগসে। গলাসক টরিাচ ়ে 

গেস ়ে পালাসনার পথ খুাঁজসে।”  

  

“গতামরা তিু িুপ কসর আে?”  

  

“কী করি কিসরজমশাই! ওই হাত িািাচজর ভস ়ে চকেু করার উপা ়ে গনই চকনা!”  

  

কিসরজমশাই  ত শুনসেন, গতা গভতসর-সভতসর খুচশ হসেন। এই গতা িাই। এ রকমই 

গতা িাই। চতচন ভাল কসর চিকুসক মণ্ডা-চমাাই খাইস ়ে চিদা ়ে গদও ়োর সম ়ে কাসন কাসন 

িলসলন, “্রশস্তুত গথসকা, অচভসষসকর চদন সুস াগ আসসি।”  

  

“গ  আসজ্ঞ!”  

  

অচভসষসকর চদন এচগস ়ে আসসত লাগল। সদাচশিিািু তাাঁর গসপাইসদর চনস ়ে গরাজ গলিট 

রাইট করসেন।  ন-শিাক কসরত িলসে। টসর-টসর পাাঁিন গপৌাঁসে  াসে। চদনু-চিসরাধীরা 

গাস ়ে গিশ গজার এিং িুচতব পাসেন। 

  

গদখসত না গদখসতই মাটী পূচণবমা এসস প ়েল। দশটা গাাঁস ়ের গলাক গসসজগুাঁসজ গভার 

থাকসতই রওনা হস ়ে প ়েল রাজিাচ ়ে। 
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৬. িাজিাসে গদড়  িকড়লই থ 

রাজিাচ ়ে গদসখ সকসলই ‘থ’। িারচদসক জেল হাচসল কসর চিরাট সাতমহলা িাচ ়ে 

উসাসে। ্রশাসাসদর মাথা ়ে গসানার িুস ়ো। িারচদসক িুসলর চিরাট িাগান। মস্ত চদচট। 

মৃগদাি। হাচতশাসল হাচত। আস্তািসল গটা ়ো। িারচদক িকিক, তকতক করসে। চিশাল 

শাচম ়োনার চনসি অচতচথসদর জনয সার-সার গি ়োর। চনসি গাচলিা চিোসনা। একটা গিচদর 

ওপর নতুন গসানার মুকুট। গসানার রাজদণ্ড। গগালাপজল আর আতসরর গসে িারচদক 

মাত। 

  

চিচশষ্ট গণযমানয অচতচথসদর গি ়োসর িসাসনা হল। সাধারণ গলাসরা িাইসর দাাঁচ ়েস ়ে রইল 

চভ ়ে কসর। টন-টন চদনুরাজার নাসম জ ়েবংসচন উাসে। রাজকমবিারীসদর গোটােুচটর চিরাম 

গনই। 

  

গিলা দশটা িাজসতই চদনুরাজা এসস চসংহাসসনর পাসশ একটা চনিু আসসন িসল। 

িারচদক গিসট প ়েল জ ়েবংসচনসত। চদনুরাজা হাচস-হাচস মুখ কসর হাত তুসল সকসলর 

অচভনন্দন গ্রহণ করল। 

  

এর পরই উাসলন রাজপুসরাচহত িন্দ্ৰমাধি। লম্বা, গরাগাসট গিহারা। দুধসাদা দাচ ়ে-সগাাঁি, 

গশ্বতশুভ্র লম্বা িুল। তাাঁর গিহারাটা অসনসকরই গিনা-সিনা মসন হল। চকন্তু গশানা গগল, 

ইচন এ-অঞ্চসলর গলাক নন। চতিত গথসক এসসসেন। মস্ত সাধক। শশীিািুর হাতই তাাঁসক 

সংগ্রহ কসর এসনসে। 

  

স্বচস্তিািন পাসার পর িন্দ্ৰমাধি জলদ গম্ভীর স্বসর িলসলন, “আজ ি ়ে আনসন্দর চদন। 

আজ আমাসদর চদন চিসশ্ব এই রাসজযর রাজা হসেন।”  

  

তুমুল হষববংসচন। 
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চদনু-চিসরাধীসদর চনস ়ে কিসরজমশাই সামসনর চদসক চিতী ়ে সাচরসত িসস চেসলন। 

কিসরজমশাই পাসশ িসা সদাচশিসক কনুই চদস ়ে একটা গালা চদস ়ে িলসলন, “বতচর 

থাকসিন।”  

  

“আচে। হাসত চপস্তল। গসপাইরা গিচদর গপেসন লুচকস ়ে আসে।”  

  

“িাুঃ।” রাজপুসরাচহত িন্দ্ৰমাধি তাাঁর লম্বা দাচ ়েসত হাত িুসলাসত িুসলাসত িলসলন, 

“আচম জাচন, চদনু চিসশ্বসসক অসনসকই পেন্দ কসর না। চকন্তু আজ আচম তাসদর সািধান 

কসর চদচে গ , গকানও হাকাচরতা করসিন না। চদনুর একখানা ঈশ্বরদত্ত চজচনস আসে। 

হাকাচরতা করসল গরহাই পাসিন না।”  

  

সদাচশি িলসলন, “আর গতা সহয হসে না কিসরজমশাই!”  

  

“আর একটু। রাজপুসরাচহতটা গক িলুন গতা! গিনা-সিনা লাগসে।”  

  

“গস আমারও লাগসে। চকন্তু এখানকার গলাক ন ়ে।” িন্দ্ৰমাধি িলসলন, “চদনু চিসশ্বস 

আজ রাজা হস ়েসে, এ অচত আনসন্দর কথা। চকন্তু আপনারা অসনসকই চদনু চিসশ্বসসর 

অতীতসক জাসনন না। গকান সামানয অিস্থা গথসক গস আজ এক সংগ্রামী জীিসনর গভতর 

চদস ়ে এতদূর গপৌাঁসেসে, তা রহসযািৃত অসনসকরই কাসে। আপনারা হ ়েসতা জাসনন না 

এই চদনু চিসশ্বস একসমস ়ে শশী গােুচলর িাচ ়েসত ভৃসতযর কাজ করত। একিার িুচর কসর 

ধরা প ়ো ়ে–”  

  

চদনুর মুখখানা হাাৎ িযাকাসস হস ়ে গগল। গস তা ়োতাচ ়ে উসা। িন্দ্ৰমাধিসক িুচপিুচপ কী 

গ ন িলল। িন্দ্ৰমাধি িলসলন, “আো, আো। গসসি কথা ্রশকাশ করা চদনুর পেন্দ 

ন ়ে। সুতরাং গসসি কথা আজ থাক।”  

  

সিাই িলল, “সাধু, সাধু।”  
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িন্দ্ৰমাধি চনসজর পাকা দাচ ়েসত হাত গিালাসত-সিালাসত িলসলন, “চদনুর জীিনটাই এক 

সংগ্রামী জীিন। গসই সংগ্রামী জীিসনর অসনকটাই তাসক কাটাসত হস ়েসে গজলখানা ়ে। 

অে কারার অিরাসল 

  

গির চদনু উসা িন্দ্ৰমাধিসক কী গ ন িলল। 

  

িন্দ্ৰমাধি সামসল চগস ়ে িলসলন, “গসকথাও আজ থাক। শুধু িচল, চদনুর কীচতব আমাসদর 

কাসে একটা দৃষ্টাি হস ়েই থাকসি। কত ্রশচতকূলতার চিরুসদ্ধ গস গ  আজ এই রাজয 

্রশচতষ্ঠা কসরসে, তা ভািসলও অিাক হসত হ ়ে। গ  হাসতর গজাসর গস আজ এত ওপসর 

উসাসে, গসই হাতও সহসজ তার হাসত আসসচন। নন্দ কচিরাসজর নাচতসক িুচর কসর…”  

  

এিার চদনু আর থাকসত না গপসর গপল্লা ়ে একটা ধমক চদল, “িুপ করুন গতা াাকুরমশাই। 

ভীমরচত ধসরসে নাচক?”  

  

“তাই গতা! িুস ়ো ি ়েসস মুখ ি ়ে আলগা হস ়ে  া ়ে চকনা! তা গসসি গুহয কথাও আজ 

মুলতুচি থাক। আচম শুধু আজ চদনুসক ্রশাণভসর আশীিবাদ করি।”  

  

এই িসল িন্দ্ৰমাধি হাত িাচ ়েস ়ে চদনুর মাথা ়ে পরম গস্নসহ হাত গিালাসত লাগসলন। 

িলসলন, “গদখসত এইটুকু হসল কী হসি, গস একজন মস্ত মানুষ। চাক গ ন গোট্ট একটু 

গিলুন িুসল এই এত ি ়ে হস ়েসে।”  

  

শুসন সকসল গহসস উাল। 

  

চদনুর গিাখ-মুখ রাসগ লাল হস ়ে উাল। িন্দ্ৰমাধি গসচদসক গখ ়োল না কসরই িলসলন, 

“আজ আনসন্দর চদসন চদনুর অতীত ইচতহাসসক গটসন না আনাই ভাল। গস-ইচতহাস 

হ ়েসতা সকসলর পেন্দ হসি না। চকন্তু আচম আজ দৃঢ়েকসে চদনুর চিসরাধীসদর স্মরণ 

কচরস ়ে চদসত িাই, তারা গ ন হুট কসর চকেু কসর না িসসন। চদনু গিার িা গজাসচ্চার হসত 

পাসর, নানারকম পাসপর কাজও কসর থাকসত পাসর, তিু গস চকন্তু আজ রাজা।”  
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চদনু আর সহয করসত না গপসর চিৎকার কসর িসল উাল, “ওসর হাত, আ ়ে গতা। এই 

িযাটা পুরুসতর গলাটা চটসপ ধসর গদ গতা টা কতক।”  

  

আসদশমাত্র সাাঁ কসর হাত িসল এল শূনযপসথ। চকন্তু হাত চকেু করার আসগই কিসরজমশাই 

আর সদাচশি লাচিস ়ে উাসলন। সদাচশি চপস্তল িাচগস ়ে ধসর িলসলন, “সািধান চদনু, 

খুচল উচ ়েস ়ে গদি।”  

  

কিসরজমশাই ধাাঁ কসর চগস ়ে হাতটাসক গিসপ ধসর িলসলন, “চকেুসতই রাজপুসরাচহসতর 

গকানও ক্ষচত করসত গদি না। চকেুসতই না।”  

  

চন ়েম অনু া ়েী ওই কালািক হাসতর সসে নন্দিািুর এসট ওাার কথাও ন ়ে। চকন্তু 

আশ্চস বর চিষ ়ে, হাতটা চতচন গিসপ ধরসতই হাতটা গ ন তাাঁর হাসত গনচতস ়ে প ়েল। 

  

িন্দ্ৰমাধি পাকা দাচ ়েসত হাত গিালাসত-সিালাসত সহাসসয িলসলন, “আজ ি ়ে আনসন্দর 

চদন। চদনু-সিার রাজা হসি। আপনারা সিাই গতা তাই িান, নাচক?”  

  

হাাৎ সভাস্থসল অসনসকই গসজব উাল, “না, িাই না। ও গলাকটা ভ ়েঙ্কর িদমাশ।”  

  

“িদমাশ!” িন্দ্ৰমাধি চদনুর চদসক গিস ়ে িলসলন, “তাই নাচক?”  

  

নানা কে িলসত লাগল, “ও একটা শ ়েতান। ও  াকাত। আমাসদর ধান, িাল লুট কসর 

গন ়ে। টাকা-প ়েসা গকস ়ে চনস ়ে  া ়ে। গদাকাসনর চজচনস তুসল চনস ়ে  া ়ে।”  

  

চদনু লাচিস ়ে উসা গিাঁচিস ়ে তার হাতসক িলসত লাগল, “ওসর হাত, মযাদামারা হস ়ে আচেস 

গ  ি ়ে। সি কটাসক চপচটস ়ে চঢট কসর চদস ়ে আ ়ে।  া িলচে চশগচগর।”  

  

চকন্তু হাত কিসরজমশাইস ়ের হাসত চদচিয জচমস ়ে িসস রইল। ন ়েল না। 

  

রাজপুসরাচহত হাত তুসল সিাইসক শাি হসত ইশারা কসর িলসলন, “হাত গতা গদচখ চদনুর 

কথা শুনসে না। তা এইসিলা চক চদনুর মাথা ়ে মুকুটটা পরাি? আপনারা কী িসলন?”  
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“নাুঃ, নাুঃ কক্ষসনা না?”  

  

চদনু গকমন ভযািািযাকা গখস ়ে চগস ়েচেল। হাাৎ িারচদসকর পচরচস্থচত গিগচতক গদসখ গিচদ 

গথসক একটা গপল্লা ়ে লাি গমসর পালাসনার গিষ্টা করসতই সদাচশি তার ওপর চগস ়ে 

প ়েসলন। তারপর দু-চতনসট রদ্দা গমসর হাসত হাতক ়ো পচরস ়ে গসপাইসদর হাসত চদস ়ে 

িলসলন, “গসাজা লক আসপ চনস ়ে গতাসলা। আচম িাচক িদমাশসদর গদখচে।”  

  

িন্দ্ৰমাধি চস্মতহাসসয িলসলন, “আপনাসক আর কষ্ট করসত হসি।  ার গদখিার, গসই 

গদখসি।”  

  

িসল গিাসখর একটা ইশারা করসতই কিসরজমশাইস ়ের হাত গথসক শশীিািুর হাত চেটসক 

গিচরস ়ে গগল এিং কস ়েক চমচনসটর মসধয ভীম দাস, জসটশ্বর, গগৌরহচর ইতযাচদ দশ 

িাসরাটা িদমাশসক আধমরা কসর চনস ়ে এসস, দমাস-দমাস কসর গিচদর ওপর গিলল। 

  

কাণ্ড গদসখ সিাই হতিাক! গপেসন মানুষজন হষববংসচন কসর উাল। 

  

হাাৎ কিসরজমশাই গসাজা চগস ়ে িন্দ্ৰমাধসির পাস ়ের ওপর পস ়ে িলসলন, “চিনসত 

গপসরচে শশীখুস ়ো। এ আপচন ো ়ো, আর গকউ নন!” িসল হাউহাউ কসর কাাঁদসত 

লাগসলন। 

  

িন্দ্ৰমাধি তাাঁর নকল দাচ ়ে-সগাাঁি আর িুল খুসল গিলসতই িারচদসক তুমুল চিৎকার উাল, 

“শশীদাদু, শশীজযাাা, শশীখুস ়ো, শশীভা ়ো গ !”  

  

শশীিািু নন্দ কচব্রাজসক তুসল িুসক জচ ়েস ়ে ধসর িলসলন, “গকানও অপরাধ কসরাচন ভাই। 

গতামার অিস্থা ়ে প ়েসল গ -সকানও মানুষই এমনচট করত। িািলুর জনয চিিা গকাসরা 

  

। আমার হাত চগস ়ে আজ সকাসলই তাসক উদ্ধার কসর এসন তার মাস ়ের কাসে গপৌাঁসে 

চদস ়েসে। িাচ ়ে চগস ়েই তাসক গদখসত পাসি।”  
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“চকন্তু শশীখুস ়ো, হাতটা গ  চদনু চিসশ্বসসর হস ়ে চগস ়েচেল?” শশীিািু চস্মতহাসসয 

িলসলন, “গকানওচদনই হ ়েচন। চদনু মি জানত না। গ  মি িসলচেল, তাও ভুল। হাতটাসক 

আচমই িসলচেলাম ওর কথামসতা িলসত।”  

  

“গকন শশীখুস ়ো?”  

  

“গতামাসদর এসলম পরীক্ষা করসত। আমার হাসতর ওপর চনভবর করসত করসত গতামাসদর 

আত্মশচক্ত নষ্ট হস ়ে  াচেল। কসম  াচেল চনসজসদর ওপর চনভবরতা। তাই অসুসখর ভান 

করতাম।”  

  

গলাকজন চটসর ধসরসে শশীিািুসক। একজন িলল, “চকন্তু আপচন গ  মারা গগসলন?”  

  

শশীিািু গহসস িলসলন, “ও গতা সাজাসনা িযাপার।”  

  

কিসরজ িলসলন, “আর তাচিক। গসও চক সাজাসনা? আপনার গ  নাচ ়ে িে চেল, শ্বাস 

িলচেল না?”  

  

শশীিািু চস্মতহাসসয িলসলন, “তাচিক গতা ন ়োগসঞ্জর জগা।  াত্রার দসল ভাল পাটব কসর। 

আর নাচ ়ে গ -সকউ চকেুক্ষসণর জনয িে কসর চদসত পাসর। সহজ ্রশচি ়ো আসে। আর 

শ্বাস? তুচম  খন আমার নাসকর কাসে হাত চদসল, শুধু তখন আচম দমটা িে কসর 

চদলাম।”  

  

“চকন্তু এসি করসলন গকন? চদনু গ  এত কাণ্ড করল!”  

  

গল গতামরা ্রশিল ্রশচতপসক্ষর চিরুসদ্ধ রুসখ দাাঁ ়োসত পাসরা চক না! তাই হাতটাসকও 

গতামাসদর চিরুসদ্ধই ্রশস ়োগ করলাম। গদখলাম, নাুঃ, গতামরা ততটা অপদাথব হস ়ে  াওচন 

সিাই। গিচশর ভাগ  চদও চদনুর কাসে আত্মসমপবণ কসরচেল, তিু কস ়েকজন গ  রুসখ 

দাাঁচ ়েস ়েচেল তাইসতই আচম খুচশ। সমাসজ সচতযকাসরর সাহসী কস ়েকজনই থাসক। তারা 

 চদ গা িা ়ো চদস ়ে ওসা, তসি িাদিাচকরা তাসদরই অনুসরণ কসর।”  
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“তা হসল এখন গথসক হাতটা আসগর মসতাই কাজ করসি গতা?”  

  

শশী গােুচল একটু হাসসলন। িলসলন, “এতচদন হাসতর রহসয গতামাসদর িচলচন। আজ 

িলসত িাধা গনই। ্রশা ়ে ষাট িের আসগ আলাস্কা ়ে এক রাসত আচম তুষারিস ়ে পস ়ে  াই। 

গতমন চব্লজা ব গিাধ হ ়ে খুি কমই হ ়ে। পথ হাচরস ়ে গকান ্রশািসর চগস ়ে গ  পস ়েচেলাম, 

গক জাসন! দু হাত দূসরর চজচনস গদখা  া ়ে না। িাতাসসর গস কী গশাাঁ-সশাাঁ শব্দ। ্রশাণ  া ়ে। 

্রশাণপসণ ‘িাাঁিাও িাাঁিাও’ িসল চিৎকার করচে। চকন্তু শুনসি গক? ভগিানসক  াকা ো ়ো 

চকেুই করার চেল না।  খন সি আশা জলাঞ্জচল চদস ়ে ধীসর-ধীসর তুষাসর কিরস্থ হস ়ে 

 াচে, তখন গকাথা গথসক একটা শচক্তমান হাত এসস আমাসক হাত ধসর তুলল, তারপর 

গটসন চনস ়ে িলল। খাচনক দূর চনস ়ে চগস ়ে গস একটা গগালাকার টসরর মসধয আমাসক 

ঢুচকস ়ে চদল। টসরর মসধয গিশ গরম। আসলা জ্বলসে। তখন গদচখ, গ  আমাসক এসনসে 

গস একটা কাটা হাত! আচম গতা আতসঙ্ক চিৎকার কসর উালাম। গসই সমস ়ে টসরর ও 

পাসশর একটা আি াল গথসক চিরাট গিহারার একজন গলাক গিচরস ়ে এল। অত ি ়ে 

মানুষ গদখা  া ়ে না। সাত িুট লম্বা গতা হসিই, গতমনই দশাসই গিহারা। আমার চদসক 

গিস ়ে ্রশথসম অং িং কসর কী িলল, চকেুই িুিসত পারলাম না। খাচনকক্ষণ আমার চদসক 

গিস ়ে গথসক হাাৎ পচরষ্কার িাংলা ়ে িলল, “গকাথা ়ে গ সত িাও িসলা, গপৌাঁসে গদি।’ চকন্তু 

িাংলা িলসলও গস কচস্মনকাসলও িাোচল ন ়ে। আচম তখন তাসক আমার চাকানা িললাম। 

তখন হাাৎ গসই গগাল টরখানা শুসনয উসা িলসত শুরু করল। চব্লজাস ব তার চকেু হল না। 

আমাসক জা ়েগামসতা  খন নাচমস ়ে চদল, তখন হতভম্ব ভািটা কাচটস ়ে আচম চজসজ্ঞস 

করলাম, তুচম গকাথাকার গলাক? গলাকটা িলল, “আন উসনা সাম্রাসজযর। গস অসনক দূর। 

আচম তখন িললাম, এই কাটা হাতটা চক ভূত? গস িলল, “না। এটা এক অগ্রণী চিজ্ঞাসনর 

অিদান।’ আচম গলাসভ পস ়ে িললাম, আমাসক গদসি? গলাকটা গহসস িলল, “গনসি? 

নাও। চকন্তু ওটা গতামাসদর ক্ষচতও করসত পাসর।”  

  

শশীিািু একটু দম চনস ়ে তারপর িলসলন, “আচম িললাম, কী ক্ষচত করসি? গলাকটা 

িলল, গতামার কাজ করার ইসে কসম  াসি, অলস হস ়ে প ়েসি। তিু নাও। তসি মসন 
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গরসখা,  খন গদখসি গতামার আ ়েু গশষ হস ়ে আসসে, তখন এটা নষ্ট কসর গিসলা। আচম 

গতামাসক দু রকম মি চশচখস ়ে চদচে। একটাসত এটাসক চি ়োশীল করা  াসি। চিতী ়ে 

মিটা ্রশস ়োগ করসি এটাসক বংসংস করার সম ়ে। আজ গসই সম ়ে উপচস্থত হস ়েসে।”  

  

সিাই সমস্বসর িসল উাল, “না! না! না! না!”  

  

শশী গােুচল িলসলন, “হাতটাসক বংসংস কসর গিলাই উচিত কাজ। গতামাসদর তাসত 

ভালই হসি। দুুঃখ গকাসরা না। পরচনভবরতা  ত কসম  াসি, গতামরা ততই শক্তসপাক্ত 

হসি।”  

  

শশীিািু হাত িা ়োসতই শূনয গথসক হাতটা তাাঁর হাসত গনসম এল। চতচন গশষিাসরর মসতা 

হাতটার গাস ়ে একিার হাত িুচলস ়ে আদর করসলন। তারপর চি ়েচি ়ে কসর কস ়েকটা শব্দ 

উচ্চারণ করসলন। 

  

অমনই হাতটা শূসনয উসা একটা চ গিাচজ গখল। তারপর ্রশিণ্ড শসব্দ গিসট শতখণ্ড হস ়ে 

িারচদসক েচ ়েস ়ে প ়েল। তারপর গসই টুকসরাগুসলা আিার িটাস-িটাস কসর গিসট 

আরও গোট-সোট টুকসরা হস ়ে েচ ়েস ়ে প ়েল। তারপর গসই টুকসরাগুসলাও িাটসত লাগল। 

িাটসত-িাটসত িসম-িসম অণু-পরমাণু হস ়ে ধীসর ধীসর চমচলস ়ে গগল। আর তার 

অচস্তত্ব রইল না। 

  

জস ়ো হও ়ো মানুষজন হরসষ-চিষাসদ গ   ার িাচ ়ে চিসর গগল। 

  

গিরার পসথ কিসরজমশাই চজসজ্ঞস করসলন, “শশীখুস ়ো, আপনার অসুস্থতাটা না হ ়ে 

সাজাসনা হসতই পাসর, চকন্তু আচম নাচ ়ে ধসর িুিসত পারলাম না গকন?”  

  

“িসলচে গতা, নাচ ়ের গচত চন ়েিসণর ্রশচি ়ো আসে। অভযাস করসলই হ ়ে।”  

  

“আর আপনার গলা ়ে আেুসলর োপটা? গসটাও চক নকল?”  
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“িসটই গতা! হাতটাসক িসলচেলুম, গলা ়ে োপ গিলসত। গস আলসতাভাসি এমন সুন্দর 

োপ গিলল গ , তুচম অিচধ ধরসত পাসরাচন।”  

  

“ক্ষািমচণ চক সিই জানত?”  

  

“জানসি না? খুি জানত।”  

  

.  

  

কুঞ্জপুকুসর আজ ভাচর আনসন্দর চদন। হাতটা গনই িসট, চকন্তু শশী গােুচলর এই গিাঁসি-

ওাা ়ে গাাঁস ়ের গলাক খুি খুচশ। খুচশর আরও কারণ আসে। সদাচশি দাসরাগা এখন খুি 

তৎপরতার সসে গাাঁস ়ের শাচিরক্ষা করসেন। গিার-গুণ্ডা িদমাশরা আর চত্রসীমানা ়ে গনই। 

গাাঁস ়ের গলাসকরা এখন সদা সতকব। িণ্ডীমণ্ডসপ চিসকলসিলা ়ে শশীিািুসক একটা সংিধবনা 

গদও ়ো হল। শশীিািু অসনক স্মৃচতিারণ কসর িলসলন, “আমার আজ এই গভসি খুি 

আনন্দ হসে গ , নন্দ কচিরাসজর গতসতা পাাঁিনগুসলা এখন আর গখসত হসি না।”  

  

সিাই খুি হাততাচল চদল। 

  

সদাচশি িলসলন, “গদসশ গিার- াকাসতর ্রশস ়োজন আসে। তাসত গলাক তৎপর আর 

সতকব হসত গশসখ।”  

  

।সিাই হাততাচল চদল। 

  

কিসরজমশাই িলসলন, “পাাঁিন অচত ভাল চজচনস। আচম শশীখুস ়োর জনয িমৎকার 

একটা পাাঁিন বতচর কসরচে। কাল গথসকই খাও ়োি। কারণ, তাাঁসক িাাঁচিস ়ে রাখা আমাসদর 

চনসজসদর স্বাসথবই দরকার।”  

  

গির তুমুল হাততাচল প ়েল। 
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