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১-৫. ঘুর্মর সময় 

  

০১.  

  

ওই এল র্ার ঘুমের সেয়। িার্ামস শীমর্র চশস, র্ার েীঘত শরীমর ঘুমের চরেচমে। আর 

সেয় মনই। শরীমর ভমর চনমর্ হমি যথাসাধ্য রসে। র্ারপর োচির নীমি েমিাষ্ণ 

অন্ধোমর ঢুমে পড়মি মস। ঘুে আর ঘুে। মনমে আসমি ঘুমের ভারী পেতা। র্ার েন মনই, 

চিমিে মনই, মস মে িা মেেন র্াও িানা মনই। র্ার আমি মেিল শরীর। আমি সন্ধানী 

মিাখ, চিদ্যযমর্র েমর্া গচর্, আর কু্ষধ্া, আর ভয়। 

  

নিীন ভিিামযর লােচড়ঘমরর চপিমন শযাওলা ধ্রা এেিা ইমির খাুঁমি িযাঙিামে মপময় 

মগল মস। চিশাল হলমেমি িযাঙ। র্ামে মেমখ িযাঙিা প্রাণভময় এেিা লাফও চেময়চিল। 

চির্ীয় লাফিা মেওয়ার েুমখ প্রায় শূনয মথমে র্ামে মস লুমফ চনল েুমখ। খােয্রহহণ র্ার 

োমি সুখপ্রে নয়। র্ার চিহ্বা আস্বােহীন। েচিউিামর ভমর মেওয়া র্মথযর েমর্াই মস 

শুধু্ িামন মোনিা খােয, আর মোনিা নয়। আর খােয্রহহণও চে েে েমের? ধ্ীমর, অচর্ 

ধ্ীমর চিশাল গরাসিামে চগলমর্ হয় র্ার। মিায়াল চিুঁমড় মযমর্ িায়, গলা আিমে আমস, 

িুঁড়চশর েমর্া োুঁমর্ আিোমনা িযাঙিা িারিার মিো োমর আর োুঁমপ আর েুঁ-অুঁ-ে, 

েুঁ-অুঁ-ে েমর প্রাণভময় অচন্তে আর্তনাে েরমর্ থামে। আমে আমে চর্ল চর্ল েমর 

র্ামে আত্মসাৎ েরমর্ হয় িীয়ন্ত গরাস। িড় েে র্ার। ঘুচেময় পড়ার আমগ মখময় চনমর্ 

হমি আরও খািার। আরও েে, আরও অধ্যিসায়। 

  

অমনেক্ষণ সেয় লাগল র্ার। আর্াগামির চিেচড়-চেেচড় িায়ার ফাুঁমে ফাুঁমে মরামের 

িল্লে এমস মিুঁমধ্ র্ার মিামখ। িার্ামস শীমর্র চনভুতল সংমের্, হাওয়া ঘুরমি, ঘুমর যামে 

উত্তমর। সূযত মহমল যামে েচক্ষমণ। র্ার শরীমর সি খির মপ ুঁমি যায়। 
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শত্রুর অভাি মনই র্ার। মিাট্ট চিিরণভূচে ভমর আমি প্রচর্পমক্ষ। র্াই ঘামস, মমামপ, 

োচির খাুঁমি, গমর্ত মেিলই আত্মমগাপন েমর থাো। অন্তরালই এেোত্র িাুঁচিময় রামখ 

র্ামে। 

  

গলার োি িরাির শ্বাসরুদ্ধ েমর আিমে আমি িযাঙিা। প্রিল পচরশ্রমে শরীর চনথর। 

োচিমর্ সাোনয েিন, মিামখ এেিা িায়া পড়ল, এেিু নড়ািড়া। মস িামন এখন মস 

িড় অসহায়। অিসন্ন শরীমর মসই চিদ্যযমর্র গচর্ মনই, আক্রেণও মনই। মস ভয় পামে। 

মস এেিার প্রচর্পক্ষমে মেমখ চনল। র্ারপর শরীমরর ভার িানমর্ শুরু েরল। প্রচর্ 

েুহূমর্তই র্ামে আত্মমগাপন েরমর্ হয়। 

  

র্ার েীঘতশ্বামস িার্াস মেুঁমপ উঠল। চপঙ্গল শরীরিামে িইময় চেল মস। চেন্তু িড় েে। 

শরীর িুমড় মযন িযথার েৃেঙ্গ মিমি যামে।  

  

.  

  

মপোমপর মিগিা মিমড় চেময়ই ধ্ীমরন োষ্ঠ িুমমর্ পারল োিিা চঠে হয়চন। উুঁিু 

চঢচিেমর্া িায়গা মেমখ িমস পমড়চিল, িারচেেিা মখয়াল েমরচন। িযাঙিার প্রাণঘার্ী 

আর্তনাে শুমন র্ার মিাখ দ্যমিা িড় িড় হময় মগল। দ্য মিামখই িাচন িমল নির ঘষাোমির 

েমর্া। সােমন শুেমনা পার্ার ডাুঁই, গামির িায়া। প্রথমে নিমর পড়ল না। ঠাহর েমর 

মেখমর্ মপল, হার্ মেমড়ে েূমর পাো মগাখমরািা িযাঙিামে ধ্মরমি আর র্ার মপোমপর 

ধ্ারাচি িড়িড় শব্দ রু্মল মর্মড়ফুমড় ওই চেমেই যামে। অচর্ চিপ্জননে পচরচথিতচর্। 

িেমে মগমল মপোপ িন্ধ হময় যাওয়ার েথা। চেন্তু ধ্ীমরন োষ্ঠর েপালিাই খারাপ। 

িয়সোমল এখন মপোপ মপমল মিগ মিমপ রাখমর্ পামর না। শরীমরর যন্ত্রপাচর্ ক্রমেই 

মেচলময় পড়মি। মপোপ র্ার চনমির েমনই হময় যামে, ধ্ীমরমনর সাধ্যই মনই এখন 

িন্ধ েমর। র্া হমল োপমড়-মিাপমড় হময় যামি। পারমি না মিমনও এেিা মিো েরল 

ধ্ীমরন, েুখ ফসমে এেিা মোুঁর্াচনর শব্দও মিমরাল। চেন্তু আিোমনা মগল না। খাওয়ার 

সেয় সাপিা চিরি হমে। যচে মরমগমেমগ মর্মড় আমস র্াহমলই হময় মগল। না, োিিা 
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চঠে হমে না, চঠে হমে না। আিোল র্ার এইসি মিািখামিা োমি িড় োমপর সেয় 

লামগ। িয়সোমল লাগর্ না। অসহায় ধ্ীমরন োষ্ঠ র্াই র্ার চিশ্বাঘার্ে মপোমপর 

ধ্ারািামে নিমর রাখচিল। হযাুঁ, ওই আুঁোিাুঁো হময় িযািা চঠে চগময় সাপিার মপমির 

র্লায় ঢুমে পড়ল। ভময় মিাখ িুমি মফলল ধ্ীমরন। শরীরিা শি হময় এল আর্মে। 

ভরসার েথা এই, েুমখ িযাঙিা ধ্মর থাোয় িি েমর মিািল চেমর্ পারমি না। র্মি 

সাপমে চিশ্বাসই িা েী? 

  

চঠে এই সেময় সাপিা ফসস েমর এেিা চিচেচর শব্দ েরায় ধ্ীমরন িা প মর িমল 

মিুঁচিময় উমঠ পড়ল। মপোপ র্খনও হময় যামে। 

  

ধ্ীমরমনর িাপা চিৎোর শুনমর্ মপল পান্না। ডান হামর্র দ্যমিা আঙুল–েধ্যো আর র্িতনী 

মিামখর সােমন রু্মল ধ্মর মস র্খন লিাচর েরমি–গলায় েচড় না গাময় আুনন? গাময় 

আুনন না গলায় েচড়? েচেন হল র্ার এই িলমি। েনিামে চথিতর েরমর্ পারমি না। র্মি 

েরমি মস চঠেই। চেন্তু মোনিা িািমি র্া চঠে েরমর্ মেয়ালঘচড়র মোলেিার েমর্া 

মোল খামে। েখনও েমন হয় গাময় আুনন, েখনও েমন হয় গলায় েচড়। উচনমশর ভরা 

যুির্ী মস, এই িয়মসই মর্া েরমর্ সাধ্ হয় সিমিময় মিচশ। েমন এেিু িুসচে লাগমলই 

েমন হয়, েচর। আোমশ রাঙা িাুঁে উঠমল চে এেিু ভালিাসা না মপমল, চে শীমর্র দ্যপুমর 

েন হু হু েরমলই হল, েরণ েুিচে মহমস শযামের িাুঁচশ িািামর্ থামে। 

  

মস েরমল েী েী হমি ভািমর্ই আনমন্দ গাময় োুঁিা মেয় র্ার। লুমিাপুচি মখময় োুঁেমি 

ো, ও পান্না, চফমর আয়। মিশ হমি। যর্ অচিিার েমরমি ো র্া মশাধ্ হমি মিামখর িমল। 

আর েখনও িলমি না, গর্রখােী ের না। আর িািা? িািা এেন েচির্ হময় যামি ময 

োুঁেমর্ও পারমি না। োথায় হার্ চেময় িমস থােমি োওয়ায় আর অচিশ্বাসভমর োথা 

নাড়মি, এ হয় না, এ হয় না। আর হীরা, হীরার েথা চেিু িলা যা য় না। চহংসুচিিা মে 

িামন িািা খুচশও হমর্ পামর। আিার হয়মর্া চেচের মশামে লুমিাপুচি মখময় োুঁেমর্ও 

পামর। েমন হয় োুঁেমিই। োুঁেমল খুি োুঁেমি। আর মস? মস েী েরমি র্া িামন না 

পান্না। র্মি খুি চিষণ্ণ আর আনেনা হময় যামি। হু-হু েরমি িুে, মিাখ চভমি যামি 
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িারিার। এ েী েরমল পান্না, আোমে এো মরমখ মগমল চনিতান্ধি পৃচথিীমর্? এই মসিা 

ময মে র্া আিও িামন না পান্না। মস-র সমঙ্গ র্ার মিনাই হয়চন। মস ময মেেন র্াও চঠে 

েমর ভামিচন মস। আিিা আিিা এেিা েুখ েল্পনা েমর মনয়। আিার েুখিা মেেন 

িেমলও যায়। 

  

েরার েথা ভািমর্ ভািমর্ দ্যপুমরর চনরালা যখন এেরেে সুমখ ভমর উঠচিল র্খনই 

চিৎোরিা শুনমর্ মপল মস। িুমড়া োনুমষর গলায় িাপ মর! মশাওয়া অিথিতামর্ই শরীরিা 

গচড়ময় উপুড় হময় িানালা চেময় েুখ িাচড়ময় মস মেখমর্ পায়, ধ্ীমরন োষ্ঠ োুঁচড়ময়। 

হামর্ ধ্রা ধু্চর্র খুুঁি, িড়িড় েমর ধু্চর্ চভচিময় মপোপ পমড় যামে পাময়র লালমি 

রমঙর েযাচিমসর িুমর্ার ওপর। এঃ ো! 

  

ল্জনায় েুখিা সচরময় চনময় পান্না িমল, েী হময়মি িযাঠােশাই? 

  

সাপ। 

  

 োেমড়মি নাচে? 
  

না, আর এেিু হমলই োেড়ার্। 

  

মোথায় সাপিা? 

  

 ধ্ীমরন োষ্ঠ হার্ রু্মল লােচড়ঘমরর চেমে মেচখময় িলল, ওইখামন। 
  

.  

  

মঘাষিাচড়র সুপুচরগামির ডগায় উমঠ েরণ নানা েৃশয মেখচিল। আচিোর েযামপর েমর্া 

মেখমর্ এেিা িড় মেঘ এেিা শ্রীলংোর েমর্া মিাি মেঘমে আমে আমে চগমল মফলল 

আর র্ারপর দ্যচিমর্ চেমল হময় মগল অমরচলয়া। আর মেখল, নয়নমের িাচড়র উমঠামন 

শীমর্র মলপোুঁথা মির েমর িািাই মপমর্ মরামে মেওয়া হময়মি। আর িা িুমিযিাচড়র 
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মগ রহচরোদ্যর শ্রামদ্ধর সাো েযারাপ ফুমল ফুমল উঠমি হাওয়ায়। আর সন্ধযাচের িাচড়র 

মোর্লার চ্রহল মেওয়া িারান্দায় আিও মসই ফুিফুমি মেময়িা উোসভামি োুঁচড়ময় 

আমি। আর সন্ধযাচের উদ্যখমলর ধু্প ধু্প ধু্প ধু্প শব্দিা পৃচথিীর হৃৎচপমের শমব্দর েমর্া 

উমঠ আসমি। গামির ঘষিাচনমর্ িুমের নুনিাল উমঠ চগময় জ্বালা েরমি। মঘাষ িযাঠাইো 

র্াড়া চেমে, ও েরণ, মর্ার হল? র্াড়ার্াচড় ের িািা। সুপুচরুনমলা মগাি েমর মরমখ 

শ্রাদ্ধিাচড়মর্ যাি ময! 

  

োমম োমম এর্ আনেনা হময় যায় িমলই র্ার চিপে। এেিার আেগাি মথমে পমড় িাুঁ 

হার্ মভমঙচিল র্ার। র্িু ওই আনেনা হওয়া র্ামে িামড় না। মপমে ওঠা সুপুচরর মগাি 

োত্র দ্যমিা মেমি মফমলমি, র্ারপর মেেন সি ভুমল চিস্ময় ভরা মিামখ মেখমি মর্া 

মেখমিই। আর নানা েথার ভুড়ভুচড় উঠমি েমনর েমধ্য।  

  

হঠাৎ সামপ ধ্রা িযামঙর ডােিা োমন এল র্ার। েী েরুণ আর্াুঁরি! েুঁ-অে, েুঁ-অ-ে। 

হামর্র ো-িা ঠাঙাৎ েমর নীমি মফমল চেল মস। দ্য পাময় েচড়র ফাুঁস চিল, নাড়া চেময় 

মসিাও মফমল চেময় র্াড়ার্াচড় নােমর্ লাগল মস। 

  

ও েরণ, নােচিস ময! পাড়চি না? 

  

োুঁড়ান িযাঠাইো, আমগ সাপিামে োচর। 

  

 সাপ োরচি েী মর? মোথায় সাপ? 

  

আমি। 

  

মস িামন োনুষ চিপমে পড়মল ময চিপেসংমের্ পাঠায় র্ামে িমল এস ও এস। মসভ 

আওয়ার মসাল। আোমের প্রাণরক্ষা েমরা। িযাঙিাও মসই িার্তা পাঠামে িারচেমে। িমল 

িঙ্গমল, ঘামি আঘািায় এেনই সি রু্ে নানা ঘিনা ঘমি যামে, োনুষ মিরই পায় না। 

চেন্তু িযাঙিা োর োমি পাঠায় ওই চিপেসংমের্? ওর চে ভগিান আমি? নাচে আমি 
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মোনও েচেউচনচি? অনয িযামঙরা চে এমস িাুঁিামি ওমে েখনও? র্মি ও োমে ডামে? 

েরণ িামন সামপর েুখ মথমে িযাঙিামে িাচড়ময় চনমলও িাুঁিমি না। চেন্তু সাপিামে ময 

র্ার োরমর্ই হমি। 

  

মশফালী িউচে িমল, রু্ই মেেনধ্ারা মিমল মর? প্রিাপচর্র পাখা চিুঁমড় চেস, িড়াইপাচখর 

িাসা ভাচঙস, ফচড়ং-এর পাময় সুমর্া মিুঁমধ্ ওড়াস, সাপ োচরস! এেন পাষাণ মেন মর 

রু্ই? 

  

মস ভাল মিমল নয়, মস িামন। 

  

গাি মথমে মনমে দ্যমিা ইমির মঢলা েুচড়ময় চনময় িুিচিল েরণ। ভিিাযিাচড়র 

লােচড়ঘমরর সােমন ধ্ীমরন িযাঠার েুমখােুচখ। 

  

ধ্ীমরন োষ্ঠ িলল, মেখ িািা েী োে। শ্রাদ্ধিাচড়মর্ মনেন্তন্ন মখমর্ যাচে, পমথ এই 

চিপচত্ত। 

  

এঃ িযাঠােশাই, আপচন ময মপোপ েমর মফমলমিন। 

  

িুমড়া িয়মস চেিুই চে আর িমশ থামে মর িািা। আর সাপিাও এেন মফাুঁস েমর উঠল 

ময, পালামর্ চগময় োপমড়-মিাপমড় হময় মগল। চেচি িািা এেিু চিউিওময়লিা পাি 

েমর? এখামনই এেিু ধু্ময় িুময় চনই। গাময় গাময় শুচেময় যামি। োপড় পালিামর্ হমল 

আিার োইলিাে মহুঁমি যাওয়া। যা খাড়া মরাে।  

  

আসুন িযাঠােশাই, পাি েমর চেচে। 

  

রাোর েমল ধু্চর্িা ধু্মর্ ধু্মর্ ধ্ীমরন োষ্ঠ িলচিল, আিোল আর মেউ ডােমখাুঁি 

েমরও না মর্েন। মগ রহচরোর পচরিার র্িু মর্া মডমেমি।  
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সাপিা এ যাত্রায় মিুঁমি মগল। চিশাল গরাসিা েণ্ঠায় আিমে আমি র্ার। ধ্ীমর মস এেিা 

পচরর্যি িচে আর ভাঙা িাচড় পার হল। র্ারপর মিুননমক্ষর্। িাুঁমশর মিড়া। আগািার 

িঙ্গল। ধ্ীমর ধ্ীমর চপিল গচর্মর্ পার হময় যামে মস। র্ার শীর্ল রমি শীমর্র 

পেধ্বচন। আর সেয় মনই। 

  

.  

  

চমরচমমর িঞ্চল চনমের িায়ায় িমস এেেমন সমষত ুনুঁমড়া েরমি সন্ধযা। েে এমলা মখাুঁপা 

মভমঙ পমড়মি চপমঠ। োোল িার্ামসর চেন আি। োমম োমম েেো িার্াস এমস উচড়ময় 

চনময় যামে শুেমনা পার্া আর উড়মি র্ার িুল। 

  

উদ্যখমলর ডািািা মরমখ যখন মখাুঁপা মফর মিুঁমধ্ চনচেল সন্ধযা র্খন সাপিামে মেখমর্ 

মপল। ঘন িঙ্গল মথমে উমঠ উমঠামনর োনা চেময় েীঘত শরীরিা খুি আমে মিমন চনময় 

খমড়র োিামনর নীমি র্ার অন্ধোর িগমর্ ঢুমে যামে। গলার োিিায় এেিা চঢচি। 

িযাঙ িা ইুঁদ্যর চগমল এমসমি এইোত্র। 

  

োই গড! ইিস এ চিগ মোিরা! 

  

সন্ধযা েুখ রু্মল িুডঢামে মেখল। 

  

 িুডঢা িলল, মেখমর্ পাওচন? িাস্ট চিমলা চে মহ স্টযাে। 
  

মেখি না মেন? মিামখর সােমন চেময়ই মর্া মগল।  

  

লাচঠ-ফাচঠ চেিু মনই িাচড়মর্? 

  

থােমি না মেন? লাচঠ চেময় েী েরমি? 

  

 িাঃ, োরমর্ হমি না সাপিামে? 
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ওিা িাস্তুসাপ োরমর্ মনই। 

  

মহায়াি ডু ইউ চেন িাই িাস্তুসাপ? এ মেে ইি এ মেে। ইি মে িাইি এচনিচড এচনিাইে। 

  

খুি ক্ষচর্ না েরমল োেড়ায় না। চর্নমি আমি, আি অিচধ্ োউমে োেড়ায়চন। 

  

গড! ও োই গড! েযান এ মেে চি ওয়ান অফ চে ফযাচেচল! 

  

েচেন যািৎ ইংচরচিমর্ মাুঁমরা হময় যামে সন্ধযা। োময় মেময়মর্ মিমলমর্ চেমল চেনরার্ 

ইংচরচিমর্ েথা েইমি, র্ার এে িণতও সন্ধযা মিামম না। র্মি এিা িুমমর্ পামর, ওরা 

চর্নিমন চেমল এিাচড়র মলামেমের চনময় ঠাট্টাইয়াচেত েমর। ভাল েথা ময িমল না র্া 

েুিচে হাচস, িাুঁো িাউচন আর মঠাুঁি ওলিামনা মেমখ মির পাওয়া যায়। িড্ড অপোন 

লামগ, োন-িান মাুঁ মাুঁ েমর। চেন্তু চেিু েরারও মর্া মনই। 

  

িুডঢা ওপর চেমে মিময় মিুঁচিময় িমল, চডড ইউ চস ইি চেচে? এ চিগ মোিরা। 

  

ইয়াঃ, আই স ইি। মে চি এ ক্রাইি। 

  

মনা, ইি ওয়াি এ মোিরা। চেস ফুচলশ উওেযান মসি ইিস এ মরচসমডনচশয়াল মেে। 

এ েহাত্মা। ডাি নি িাইি। 

  

চশ ইি এ মোমরান। 

  

সন্ধযা িুমমর্ পারমি, র্ামে চনময় েথা েইমি ওরা। খারাপ েথা। মস ভারী ডািািা রু্মল 

চনল। শি মিায়ামল অপোনিা চগমল মফলমর্ মিো েরল। আর সি আমক্রাশ চনময় দ্যে 

দ্যে েমর ুনুঁমড়া েরমর্ লাগল সমষত। মাুঁম আসমি নামে, সমষতর ুনুঁড়া চিিমে যামে 

িারচেমে। মঠাুঁি নড়মি সন্ধযার, েী মেমলোচর েমর এমসি মর্ােরা মস চে আর িাচন না! 

পাুঁিোন মর্া েরমর্ পাচর না। হামি হাুঁচড় ভাঙমল মির মপমর্ িাপু। চেনরার্ োময় মেময়মর্ 

ময ইংচরচিমর্ মগড়া েরি মস চে এেচন এেচন? আেরা েথাুনমলা িুমমর্ না পাচর, 
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মগড়া ময হমে র্া মর্া িুমমর্ িাচে মনই। চিমিমফাুঁিা িুচদ্ধ আোমেরও আমি িাপু। 

েলোর্া মিমড় গাুঁময়র িাচড়মর্ এমস ঘাপচি মেমর আি মস মর্া মসাহাগ েরমর্ নয়, গা-

ঢাো চেমর্। মসাহাগ-সুন্দরী, মর্াোর েুখখানা সুন্দর হমল েী হমি, েমন চিষ। 

  

মসাহাগ ওপর মথমে অনুচ্চ স্বমর িলল, চশ মহিস চে। 

  

িুডঢা নীমি মথমে িলল, চশ মহিস চে িু। অযাি আই লাইে েযাি।  

  

সমষত ুনুঁমড়া েরমর্ েরমর্ সন্ধযা চিড়চিড় েরমর্ থামে, মেেন ইংচরচি িচলস মর্ারা 

িাচন। িািা মর্া োলমেই িলচিল, ওরা যর্ই ফিাফি ইংচরচি িলুে না মেন, ্রহাোমর 

ভুল আমি। চনোই োস্টামরর মিমল অঞ্জনমে চনময় এমস সােমন োুঁড় েচরময় চেমল মর্া 

িুপমস যাচি মর্ারা। ইংচরচিমর্ মস আচশ নব্বই নির পায়… 

  

অমনেক্ষণ ধ্মরই মসাহাগ সাপিামে মেখচিল। িাুঁ ধ্ামর িঙু্গমল োঠিার োমখামন এেিা 

িাগল িাুঁধ্া। মসিাই মেেন মযন হঠাৎ েযা েযা েমর িুমি পালািার মিো েরচিল। 

মসাহামগর আিোল মোনও মে রূ্হল মনই। মোনও িযাপামরই মনই। মস উোসভামিই 

মিময় মেখচিল। ঘাস মখমর্ মখমর্ শান্ত িাগলিা হঠাৎ ভয় মপল মেন? িুিমর্ চগময় পাময় 

েচড় িচড়ময় হাুঁিু মগমড় িমস পড়ল, ডােমর্ লাগল। র্খনই লিা শরীরিা ধ্ীমর আুঁোিাুঁো 

হময় িমল আসমি। িাগলিার োি মঘুঁমষই এল। র্ারপর র্ের্মে উমঠামনর মোণ চেময় 

ধ্ীমর ধ্ীমর খমড়র োিামনর নীমি িমল মযমর্ লাগল। মসাহাগ উোস মিামখ সাপিামে 

মেখল শুধু্। সাপ মেখমল মেউ ভয় পায়, োরও গা চঘনচঘন েমর। র্ারও ওরেে হয়। 

এখন হল না। ধ্ীমর ধ্ীমর মস মভচিমিিল হময় যামি। মস িামন। 

  

মসাহাগ, চভর্মর এমসা। মর্াোর খািার মেওয়া হময়মি।  

  

ো ডােমি। মসাহাগ উোস েুখিা চফচরময় িলল, এখন খাি না। চখমে মনই। 

  

রু্চে মর্া িাওচেন মখমর্ িাইমল। র্াই েরা হময়মি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 11 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মরমখ োও। পমর খাি।  

  

পমর গরে েরমি মে? এখামন মর্া োইমক্রাওময়ভ মনই। নুডলস মিাগাড় েরমর্ই 

েেলোমে িধ্তোন মযমর্ হময়চিল। এখামন এসি ফযাচি ফুড অযামরঞ্জ েরা েুশচেল। 

  

গরে েরমর্ হমি না। ঠািাই খাি। 

  

 এসি ভাল হমে না মসাহাগ। রু্চে মোনও রুচিন ফমলা েরি না। 
  

আই হযাভ মনা অযামপিাইি। চিি। 

  

র্ার োমন ইউ উইল চিপ চে লাঞ্চ। মব্রেফামস্ট মোমি এেিা িময়লড চডে মখময়ি। এখন 

মিলা িামরািা মিমি মগমি। 

  

মিলা িামরািা ইি নি িু মলি। 

  

 রাগ েমর না মখময় থাোিা চপ্রচেচিভমনস। ইি উইল নি মহলপ। 
  

না মখময় থােি মেন? খাচে মর্া। 

  

 মোমিই খাে না। ইউ আর লুচিং ওময়ি। মর্াোর চিন ড্রাই হময় যামে। 
  

আচে মিশ ভাল আচি। মডান্ট িোর। 

  

আি মর্াোর িািা আসমিন। র্ামে সি িলি। 

  

মিামলা। চহ ইি নি এ মেসায়া। 

  

 চর্চন মর্াোর িািা। 
  

মসা মহায়াি? 
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মডান্ট চডগ মসাহাগ। চডচগং উইল নি মহলপ। িলচি মখময় নাও।  

  

 খাি না িচলচন মর্া। পমর খাি। 
  

ইউ আর ইেপচসিল। 

  

ও েথা মেন িলি? আই অযাে ডুচয়ং মহায়াি এভার আই অযাে মিাল্ড িু ডু। যচে হুেুে 

েমরা র্া হমল িামে উমঠ নীমি লাচফময়ও পড়মর্ পাচর। চেন্তু চখমে না থােমল চেিুমর্ই 

খাওয়া যায় না। 

  

চখমে মনই মর্া সিসেময়ই িলি। এক্সারসাইি েরি না, মেচডমিশন েরি না, শুধু্ ঘমর 

িমস আি, চখমে না পাওয়ার মর্া মোষ মনই। 

  

আোর ওসি ভাল লাগমি না। 

  

 এই ময িলমল ইউ আর ডুচয়ং মহায়ািএভার ইউ আর মিাল্ড িু ডু? 

  

 রু্চে চে আোমে এক্সারসাইি েরমর্ িলি? 

  

িলচি। শরীমরর িনয েরমর্ মোষ েী? 

  

আোর ইমে েমর না। োনুষ মর্া শুধু্ শরীর নয়। 

  

অন্তর্ ইউ মে মিে এ ওয়াে। 

  

আোর ভাল লামগ না। মলামেরা র্াোয়। 

  

মস মর্া েলোর্ামর্ও র্াোয়। র্াোয় না? 

  

এেন হাুঁ েমর র্াোয় না। আোর হাুঁিমর্ ভাল লামগ না।  
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মসাহাগ, আর ইউ ট্রাচয়ং িু চেল ইওরমসলফ? 

  

 আোর এর্ েথা িলমর্ ভাল লাগমি না ো, আচে নীমি যাচে। 
  

.  

  

পারুল আি সোল মথমে পথ মিময় আমি। এে িুে মর্ো মেন র্ার আিও? না, এ 

মিাধ্হয় মর্ো নয়, আোঙ্ক্ষা নয়, এ এে গভীর মে রূ্হল। িাুঁধ্া পমড় মগমি েমিই 

পারুল। এখন সংসামর মিিমড় আমি। আর অেলোও মর্া েী ভীষণ িযে োনুষ। 

  

পারুল িযািাচিত আর অেল রাময়র গভীর মপ্রমের ঘিনা মোমিই িাপা থামেচন। চিশ িাইশ 

িির আমগ এই ঘিনায় সারা গাুঁ মর্ালপাড় হময় চগময়চিল। পমথঘামি েিচলমশ আমলািনা 

হর্। চিময়মর্ও মোনও িাধ্া চিল না। সিণত, পালচি ঘর। চেন্তু ঘিনা সিসেময় মসািা 

পমথ ঘিমর্ িায় না। 

  

অেল রায় োধ্যচেমে স্টযাি েমরচিল। এই গাুঁময়র েুচেমেয় েৃর্ী মিমলমের েমধ্য মস 

এেিন। হয়মর্া সিতমশ্রষ্ঠ। োধ্যচেমের পরও দ্যরন্ত অেল অমনে মিড়া িপোল। যা িায় 

র্াই পায় অিথিতা। পারুলমেও মপময় চগময়চিল অনায়ামস। প্রায় কেমশারোল মথমে। 

  

ঘিনািা ঘমিচিল ময সেময় মস সেময় আই আই চি-র মশষ পরীক্ষা চেময় অেল গাুঁময় 

চফমরমি। দ্যিমনর মেখাসাক্ষাৎ চিল পরস্পমরর িাচড়মর্। যার্ায়ামর্র মর্েন মোনও িাধ্া 

চিল না। চেন্তু মসই সেময় অেমলর মিামখেুমখ এেিা মঘার পচরির্তন মেখমর্ পায় 

পারুল। মেেন চখমে ফুমি থামে েুমখ, মিামখর েৃচে সরু হময় আমস। োেুে পুরুমষর 

েৃচে চিনমর্ মেময়মের মোনও অচভজ্ঞর্ার েরোর হয় না। র্ারা ও ক্ষের্া চনময়ই িন্মায়। 

পারুল চনভুতল িুমমর্ মপমরচিল, অেল ময মোনও চেন র্ামে িাইমি। আর র্খনই এেিু 

ভয় হময়চিল র্ার। 
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এেচেন এে প্রিে গরমের দ্যপুমর অেল উেভ্রামন্তর েমর্া এমস হাচির। পারুল র্ার 

মোর্লার পড়ার ঘমর চনচরচিচল িমস পরীক্ষার পড়া েরচিল। অেমলর মিহারা মেমখ মস 

চশউমর উমঠচিল। োথায় িড় িড় িুল উড়মি, েুখখানা মরামে পুমড় লাল, আর দ্যখানা 

মিামখ ধ্ে ধ্ে েরমি এেন এেিা েৃচে যা িুমমর্ মোনও োমন-িইময়র েরোর হয় না। 

  

অেলো, েী হময়মি? 

  

অেল হাুঁফাচেল। এর্ মিামর মহুঁমি এমসমি, এর্ উেভ্রান্ত, এর্ই মেহর্াচড়র্ ময মস আর 

স্বাভাচিে মনই। িাপা গলায় মস িলল, পারুল আচে আর পারচি না। 

  

পারুল প্রিল আর্মে চসুঁচিময় চগময় িমল, েী িলি আচে িুমমর্ পারচি না। 

  

িুমমর্ হমি না, শুধু্ িুপ েমর মথমো। 

  

প্রিল এে পুরুষ শরীর, মসই শরীমরর ঘাে, উত্তাপ, আমিগ, আমেষ আিেো আক্রেণ 

েমরচিল র্ামে। মস শুধু্ িাপা চিৎোর েমরচিল, না না না না 
  

েরিািা িন্ধ েরমর্ও ভুমল চগময়চিল অেল। র্খন মস উন্মাে, োেজ্ঞানহীন। োে িাড়া 

র্খন আর র্ার মোনও অনুভূচর্ই োি েরমি না। 

  

মস এে রু্েুল লড়াই হময়চিল দ্যিমনর েমধ্য। আক্রেণ আর প্রচর্মরাধ্। আর র্ার চভর্র 

মথমেই পারুমলর েমন িন্ম চনচেল ঘৃণা। 

  

চিধ্বে পারুলমে মফমল পাচলময় চগময়চিল অেল। অনুর্াপ হময়চিল পমর। 

  

পারুল র্িু ক্ষো েমর চেমর্ পারর্ অেলমে। চনশ্চয়ই পারর্। ভালিাসমল ওিুেু পারাই 

যায়। মিার এেিা ধ্াক্কা মখময় হয়মর্া োনুষিা সিমেত র্ার ধ্ারণা এেিু খারাপ হময় 

চগময়চিল। চেন্তু র্খন র্ার সমর্মরা িির িয়স, ও িয়মসর আমিগ অমনে চেিুমে 
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উমপক্ষা েরমর্ পামর। র্ার ওপর মসই দ্যপুমরর দ্যঘতিনায় মস যচে ো হময় পড়র্ র্াহমল 

অেলমে ক্ষো েরা িাড়া র্ার উপায়ও থাের্ না। 

  

পরচেন সোমল শান্ত ভদ্র অেল লািুে েুমখ এমস হাচির। 

  

 ইস। োল েী োেই না েমর মফললাে পারুল। 
  

পারুল সারা রার্ মেুঁমেচিল, ঘুমোয়চন, রামর্ খায়ওচন। শরীর ভীষণ খারাপ লাগচিল 

সোমল। ফুুঁচপময় উমঠ িলল, মেন েরমল এরেে? চিময়র আমগ মেউ ওসি েমর? চিঃ 

চিঃ, এখন েী ময হমি। 
  

ভয় মপও না। 

  

ভয় পাি না? রু্চে পুরুষোনুষ িমল ের্ সহমি েথািা িমল মফলমল। মেময় হমল পারমর্ 

না। সি োয় মর্া মেময়মেরই িইমর্ হয়। র্ামের নামেই চনমন্দ হয়, র্ামেরই িীিনভর 

েলে মথমে যায়। িাচ্চা নে েরমর্ চগময় র্ারাই মর্া েমর। 

  

ওভামি ভািি মেন? মপ্রগনযাচির লক্ষণ মেখমল মিামলা, চিময়র িযিথিতা েরি। 

  

মসিাই িুচম খুি সহি সোধ্ান? সিাই ঘামস েুখ চেময় িমল না। মপ্রগনযাচি হমল িাচড়র 

সিাই মির পামি। চফসফাস হমি, মলাে িানািাচন হমি। অেলো, রু্চে আোর খুি ক্ষচর্ 

েরমল। মর্াোর েথা ভািমলই আোর চভর্মর এেিা আমলা জ্বমল উঠর্। মসই আমলািা 

চনমি মগমি। আর জ্বলমি না। 

  

েী েরি পারুল, মর্াোর পাময় ধ্মর ক্ষো িাইি?  
  

না, ক্ষো িাইমি মেন? ক্ষো িাইমর্ হয় মেন মর্াোমে? এেিু কধ্যত ধ্মর রাখমর্ পারমল 

না মেন? 
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অপরাধ্ী েুখ চনিু েমর চেিুক্ষণ িমস রইল অেল। র্ারপর িলল, আচে োমম োমম িড্ড 

মিসাোল হময় পচড়। োেজ্ঞান থামে না। অমনে মিো েমরচি চনমিমে সােলামর্। 

পাচরচন। এেন পাগল হময় যাই র্খন ময োথায় খুন মিমপ যায়। এ িযাপামর আচে এর্ 

মহলপমলস। ভািচি ডািার মেখাি। এ মিাধ্হয় মোনও চডচিি। 

  

রু্চে যচে আোমে ভালই িামসা র্া হমল মরপ েমরা েী েমর? এরেে চে মেউ েমর? 

  

যা হময়মি হময়ই মর্া মগমি। চেিুমর্ই মর্া আর মসিামে েুমি মফলা যামি না। িরং 

পচিচিভ চেিু ভাচি এমসা। 

  

না অেলো, আোর োথার চঠে মনই। ভময় আর্মে আচে েমর যাচে। আচে চেিু ভািমর্ 

পারচি না। এ িাচড়মর্ এরেে ঘিনা আর োরও ঘমিচন। চিময়র আমগ– এ ো। 

  

অেল চেনচেন েমর মফর িলল, আোমের চিময় মর্া হমিই। র্খন মর্া আর এসি দ্যচশ্চন্তা 

থােমি না। 

  

থােমি। মর্াোমে চনময় আোর ভয় থােমি। মর্াোর সংযে মনই, রু্চে মিহাল হময় যাও, 

মেময়রা র্ামের পুরুষমে ওরেে মেখমর্ ভালিামস না।  

  

আোর েমন হয় এিা আোর এেিা অসুখ। চিচেৎসা েরামল চনশ্চয়ই মসমর যামি। 

  

এসি েথায় িুমের জ্বালামপাড়া এেিুও েেল না পারুমলর। র্ার চভর্রিাই মযন হঠাৎ 

েমর মগমি। ভালিাসা মযন মখাুঁিা উপমড় পাচলময় মগমি মোথায়। শুধু্ এে কিি ভয় র্ামে 

চেনরার্ নমখ োুঁমর্ চিুঁমড় খামে। শরীর ময র্ামের েমধ্য এেন মেওয়াল রু্মল মেমি মে 

িানর্। 

  

েুচড় চেন েে িন্ধ েরা মিনশন। পারুল ঘর মথমে মিমরার্ না। শুধু্ োুঁের্, েন খারাপ 

েমর িমস থাের্, সারা রার্ ভময় র্ার ঘুে হর্ না। আর ঠােুর-মেির্ামের ডাের্। 

চনমির মপমি হার্ মরমখ অনুভি েরার মিো েরর্ মসখামন মোনও সিািনার িন্ম হমে 
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চেনা। ওই েুচড়িা চেন র্ার িীিমনর সিমিময় খারাপ সেয়। দ্যঃস্বমরর েমর্া। এেুশ 

চেমনর চেন রমিােশতন েমর মস হাুঁফ মিমড় িাুঁিল। মস আর েুোরী মনই িমি, চেন্তু 

মলােল্জনা মথমে মিুঁমি মগল এ যাত্রা। মিুঁমি মগল র্ার পচরিারও।  

  

র্ামের চঠমে চম মহনার ো এেচেন রান্নাঘমর েশলা চপষমর্ চপষমর্ পারুমলর োময়র 

সমঙ্গ েথা েইচিল। পারুল মসিা শুমন মফমল। 

  

ওই মিমলর সমঙ্গই চে চিময় মেমি নাচে মগা ো? 

  

 হযাুঁ, মসরেেই মর্া েথা িলমি। মিমল মর্া রত্ন। েপামল আমি চে না মেচখ। 
  

 রত্ন চেনা িাচন না িাপু, র্মি িমল রাখচি মিমলর চেন্তু আলুর মোষ আমি। 
  

 েীমসর মোষ? 
  

আলুর মোষ মগা। স্বভাি ভাল নয়। 

  

মেন েী েমরমি? 

  

 খড়্গপুমর যখন পড়র্ মরাি মিশযািাচড় মযর্। 
  

অযাুঁ! 

  

আোর ির মর্া আই আই চি-মর্ই চঠোোমরর োমি োি েমর। মস িমলমি। এেিু 

মভমিচিমন্ত এচগময়া িাপু। 

  

মসচেন োময়র ব্লাড মপ্রশার মিমড় শযযা মনওয়ার মিাগাড়। চেন্তু পারুল এেিুও অিাে 

হল না। ময অর্ অসংযেী র্ার পমক্ষ এিাই মর্া স্বাভাচিে। সমঙ্গ সমঙ্গ পারুমলর আর 

এেিা ভয় হল। মিশযািাচড় যখন যায় র্খন আিার খারাপ মরাগ-মিাগ হয়চন মর্া! মসই 

মরাগ যচে পারুমলর শরীমরও ঢুমে থামে! 
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এইভামিই গাুঁময়র উজ্জ্বল যুিেচির প্রচর্ র্ার দ্যরন্ত মপ্রমের অিসান ঘমি মগল এেচেন। 

এেনেী আই আই চি-র পরীক্ষায় অেমলর ফাস্টত ক্লাস পাওয়ার খিমরও চিন্দুোত্র 

উমত্তচির্ হল না মস। 

  

ওমের িাচড় আর মযর্ না পারুল। অেল চেন্তু প্রায়ই আসর্। পামসর খির চনময়ও 

হাচসেুমখ অেল এমসচিল। র্খনও পারুলমে চিময় েরার েথা ভািমি। িমস িমস অমনে 

ভচিষযৎ পচরেল্পনার েথা িলচিল মসচেন। 

  

চিমেমশ মর্া আোমে মযমর্ই হমি। ভািচি মর্াোর পাসমপািত এখনই েচরময় রাখমল হয়। 

  

মেন? 

  

মর্াোমে চনময়ই মযমর্ িাই। 

  

মেন, ওমেমশ চে প্রস মোয়ািতার মনই? 

  

েচির্ অেল র্ার চেমে হাুঁ েমর মিময় মথমে িলল, েী িলি? 

  

েথািা িমল ল্জনা মপময়চিল পারুল। োউমে মস িি েমর অপোন েরমর্ পামর না। 

োথা চনিু েমর িলল, চেিু না। 

  

চেিুক্ষণ ম্লানেুমখ িুপ েমর িমস রইল অেল। র্ারপর দ্যখানা েরুণ মিামখ র্ার চেমে 

মিময় িলল, মে মর্াোমে এসি িমলমি িাচন না। রু্চে চে এসি চিশ্বাস েমরা? 

  

 চিশ্বাস েরি চেনা র্া িুমমর্ পারচি না। আোর েন ভাল মনই। 
  

 ভািলাে আোর ভাল মরিামের খির মপময় রু্চে খুচশ হমি। 
  

 খুচশ হইচন মে িলল? র্মি নরু্ন চেিু মর্া নয়, রু্চে িরািরই ভাল মিমল। 
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আিার চেিুক্ষণ েমনােমে িমস মথমে ম্লান েুমখ অেল িলল, রু্চে আোর ভািী স্ত্রী। 

িযাপারিা রু্চে এভামি মেমখা। ধ্মরা আচে এেিন েমনারুচগ, আোর রুচি এিং 

শালীনর্ামিাধ্ চেময়ও আচে আোর ভয়ংের পযাশনমে মঠোমর্ পারচি না। রু্চে যচে 

সাহাযয ের মর্া পারি। 

  

রু্চে চে স্বীোর েরি রু্চে প্রস মোয়ািতামর যাও? 

  

অমনমেই যায়। অমনে ভাল মলামে, গণযোনয োনুষও যায়।  

  

 রু্চে যাও চেনা মসিা চনময়ই আোর দ্যচশ্চন্তা। 
  

 যাই পারুল। আোমে চনচশমর্ পায়। চেন্তু চিময়র পর এভচরচথং উইল মিঞ্জ। 
  

পারুল োথা চনিু েমর িলল, আোর েন ভাল মনই অেলো। আোর োথায় চেিু আসমি 

না। 

  

আচে মর্াোমে িড্ড ভালিাচস ময পারুল। সিসেময় আচে মর্াোমে চিন্তা েচর। মর্াোমে 

িাড়া মিুঁমি থাো ময আোর পমক্ষ অসিি। 

  

র্াই মর্া িানর্াে। 

  

রু্চে ের্ নরে-সরে মেময় চিমল, আোমে মেখমলই মর্াোর েুমখ খুচশর মাপিা লাগর্, 

ের্ ল্জনা মপমর্ আোমে। এখন রু্চে মেেন শি হময় মগি, মেেন েনেরা। ওই এেিা 

শরীমরর ঘিনা চে আোর এর্ িড় অপরাধ্? ের্ মিমলমেময়ই মর্া চিময়র আমগ 

  

ওসি মিালা না অেলো, পায় পচড়। 

  

আো পারুল, িলি না। র্মি এিুেু িমল যাই, আিমের দ্যচনয়ায় ওসি মেউ গাময় োমখ 

না। ওিা খুি রু্ে িযাপার। 
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অমনমের োমি হয়মর্া র্াই। 

  

হর্াশায় োথা মনমড় চিষণ্ণ অেল িলল, না পারুল, মর্াোর মিাখ িলমি রু্চে আোমে 

আর িাও না। চেন্তু আোর িীিনিা ময র্াহমল িড় এোর হময় যামি।  মর্াোমে িাড়া 

ময পারি না আচে। চেিুমর্ই পারি না। আোমে চে র্াহমল আত্মহর্যা েরমর্ হমি? 

  

ওসি মিামলা না অেলো। আচে এখনও মর্া মর্াোমে চেিু িচলচন। আোমে ভািমর্ 

োও। িড় েমন েে চেময়ি আোয়। আোমে এখন ভািমর্ হমি।  

  

মভমি লাভ মনই পারুল। মর্াোর েমনর েথা আচে িুমমর্ মপমরচি। এেিা ভুল েমর 

মফমলচি। েী আর েরি। 

  

এেিু োয়া চে অিচশে চিল না পারুমলর েমন? চিল। খুি চিল। অেল রায় ময র্ামে 

গভীর ভালিামস র্াও মস মিামম। চেন্তু অেল রাময়র চেমে চনমিমে এচগময় চেমর্ 

চেিুমর্ই মস পারমি না। িাধ্া হমে। 

  

অেল মিামিমর্ িােচর মপময় িমল মগল। যাওয়ার আমগ মেখা েমর িলল, যচে ক্ষো 

েরমর্ পার র্মি েমরা পারুল। িােচর মপময়চি। োস দ্যময়মের চভর্মর চিমেমশও িমল 

মযমর্ পাচর। আোর খুি ইমে মর্াোমে চনময় যাই। আোর েথা এেিু নরে েন চনময় 

মভমিা পারুল। 

  

পারুল ডামের সুন্দরী। সারা র্ল্লামি র্ার পামশ োুঁড়ামনার েমর্া মেউ চিল না। চিিু 

িলর্, রু্ই চেস ইচিয়া হমর্ িাইমল ইচিচল পারচি মিাড়চে। েথািা চেমথযও হয়মর্া নয়। 

নানা িায়গা মথমে র্ার িহু ভাল চিময়র প্রোি এমসমি। অেল রাময়র সমঙ্গ র্ার 

ঘচনষ্ঠর্ার েথা িানািাচন হময় যাওয়ার পর আর চিমশষ প্রোি আসর্ না। 

  

অেল রায় মিামি িমল যাওয়ার পরই এেচেন পারুল র্ার োমে িলল, মর্ােরা যচে 

আোর চিময় চেমর্ িাও র্াহমল আর মেচর মোমরা না।  
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ো ভ্রূ রু্মল িলল, অেলমে? 

  

না ো, মর্ােরা পিন্দ েমর মেমখা। 

  

 ো এেিা স্বচের শ্বাস মফমল িলল, িাুঁিাচল ো। ও মিমল সিমেত যা সি োমন আসমি 

আোর িুেিা মেেন দ্যরদ্যর েমর। মর্ার িনয মর্া পামত্রর অভাি হমি না। 

  

হয়ওচন। পামত্রর গাচে মলমগ চগময়চিল। সুন্দরী মেময়মের িনয যা িরািরই হয়। চিমলর্ 

আমেচরো িা প্রিাসী িাঙাচল সচরময় মরমখ এেিন ভালোনুষ, েেতঠ, স্বচনভতর মলােমে 

মিমি মনওয়া হময়চিল। পারুমলর আপচত্ত হয়চন। োনুষচি খুি সুপুরুষ নয়, চেন্তু র্ার 

মিামখ এেিা মযাগীিকু্ষর ভাি চিল। েে েমর ওপমর উমঠমি। িােমশেপুমর র্ার চনিস্ব 

োরখানা। মিাি যন্ত্রাংশ কর্চর েমর। সিমিময় িড় েথা, েেতিারীরা র্ামে ভীষণ পিন্দ 

েমর। 

  

চিময় হময় মগল। োিিা অেল রাময়র প্রচর্ চিশ্বাসঘার্ের্া হল চে না র্া মভমি মপল না 

পারুল। চেন্তু েনিা মেঘেুি হময় মগল, মস হাুঁফ মিমড় িাুঁিল এিং মলােিামে হঠাৎ 

ভালও মিমস মফলল। স্বােী মিযাচর্প্রোশ গাঙু্গচল র্ামে মস্পামেন ইংচলশ মশখাল, 

মসমক্রিাচরময়িচশপ প্রচশক্ষণ মনওয়াল, এিং ঘমর িচসময় না মরমখ িযিসার সঙ্গী েমর 

চনল। েী সাংঘাচর্ে পচরশ্রেী োনুষিা! আর ভীষণ সৎ। েথার নড়িড় েমর না েখনও। 

রাগ িমল চেিু মনই। এেিারও ভালিাসার সািামনা িানামনা চেমথয েথাুনমলা িমলচন 

র্ামে, চেন্তু পরে চিশ্বামস চনভতর েমরমি পারুমলর ওপর। এরেে সংিধ্তনা েিা স্বােী 

চেমর্ পামর র্ার স্ত্রীমে! 

  

পারুল আি অমপক্ষা েরমি অেল রাময়র িনয। এর্চেন পর মেেন লাগমি োনুষিামে? 

হয়মর্া র্ার িনয মেুঁমেমি মলােিা, েন খারাপ েমরমি। মে িামন েী। এই মে রূ্হল 

চনশ্চয়ই ক্ষোর মযাগয। র্ারা িেমল মগমি। 
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মগ রহচর িমট্টাপাধ্যাময়র শ্রামদ্ধ আি আসমি অেল রায়। েে পযামিমলর নীমি মলাে 

িমড়া হমে ধ্ীমর ধ্ীমর। িহু মলাে আসমি। পারুমলর আি িযে থাোর েথা। র্িু পারুল 

এে ফাুঁমে আি এমসমি িাগামন। এো। আি মসই চেমশারীমিলার পারুলমে খুি েমন 

পড়মি র্ার। েী মিমলোনুষ চিল মসই পারুল! েী মিাো।  

  

হঠাৎ এেিু শি হময় মগল পারুল। োত্র দ্য হার্ েূর চেময় এেিা লিা, প্রোে মগাখমরা 

সাপ িমল যামে। গলায় এেিা চঢচি। মযমর্ মযমর্ র্ামে এেিার পাশ-মিামখ মেমখ চনল 

চে? পারুল নড়ল না। পলেহীন মিামখ মিময় রইল সাপিার চেমে। উচ্চািি ভূচে আর 

গাি আর পার্ার আড়ামল চেচলময় যামে সাপিা। 

  

চিড় চিড় েমর পারুল িলল, আচেে েুচন, আচেে েুচন, আচেে েুচন। 

  

.  

  

০২.  

  

সমন্ধমিলার মুুঁমমো আুঁধ্ামর হঠাৎ র্ামে মেমখ খুি অিাে আর খুচশ হময় সন্ধযা িমল 

উঠল, পারুলচে না চে? ও ো, আয় আয় পারুলচে! ের্চেন পর! 

  

যারা োি েমর, যারা মিুঁমি থাোর িনয ক্রোগর্ লড়াই েরমর্ থামে র্ামের মস ন্দযত 

িুমমর্ পামর পারুল। ভািালু োনুষ িা োেুে েখনও এই মস ন্দযত খুুঁমি পায় না। র্ামের 

মিামখ সন্ধযা োমলা, মিুঁমি, এেিু মোিা, মিামিা মিামিা মিাখ এিং লািণযহীন েুখ। িয়সও 

হল সন্ধযার। চহমসিেমর্া মর্চত্রশ িা মি চত্রশ। 

  

সন্ধযা যখন আমিগিমশ র্ামে িচড়ময় ধ্রল র্খন র্ার গা মথমে ঘাে আর নানা েশলার 

এেিা মাুঁমামলা গন্ধ মপময়চিল পারুল। মসন্ট, পাউডার, রূপিামনর মোনও গন্ধ নয়। 

  

এসিই পরশু চেমনর েথা। এ-িাচড়মর্ গর্ েুচড় িির আমসচন পারুল। িামপর িাচড়মর্ 

এমলও এ িাচড়মর্ েখনও নয়। চেন্তু পরশুচেন চনচশমর্ মপময়চিল র্ামে, যখন শুনল, 
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অেল রাময়র িউ আর মিমলমেময় গাুঁময়র িাচড়মর্ এমস েময়েচেন ধ্মর রময়মি। অিাে 

হওয়ার েমর্াই খির। পারুমলর চিময়র এে িিমরর েমধ্যই অেল রায় চিময় েমর। 

হয়মর্া পারুমলর ওপর ওিা এেিা চনষ্ফল প্রচর্মশাধ্। র্ারপরই িােতাচনমর্ িমল যায়। 

িির পমনমরা িাইমর িাইমর োচিময় িির পাুঁমিে হল েলোর্ায় চফমর িড় িােচর 

েরমি। গাুঁময় আসমি েখন র্ারা? সিাই ময ভীষণ িযে। আর আসমিই িা মেন? িুমড়া 

িাপ আিও মিুঁমি আমি িমল অেল োমম োমম আমস। খুি োয় না মঠেমল ওর িউ 

মিমলমেময়রা েখনও নয়। 

  

আয়, ঘমর আয় পারুলচে। মর্ামে এেিু মেচখ। 

  

 সন্ধযার ঘমরর েমধ্যও মসই মাুঁমামলা চেচে িেিা নানারেে গমন্ধর মরণু উড়মি। সারাচেন 

ও োসুচন্দ, আিার, ডামলর িচড়, আেসত্ত্ব, আেলেীর েুখশুচদ্ধ, মিায়ামনর হিচে, পাুঁপড় 

এই সি কর্চর েরমি। ঘমর উদ্যখল মথমে শুরু েমর প্রোে চশল-মনাড়া, েশলা ুনুঁমড়া 

েরার যন্ত্র আর চশচশ মিার্মলর িড়ািচড়। মভামেি েে থামে িমল ইমলেচট্রমের 

িাচর্মর্ ঘর আমলা হয় না। র্াই এেিা মেমরাচসমনর মিচিল লযাি জ্বলমি। এেিা মোিা 

মোেিাচর্র আুনমন দ্যমিা অল্পিয়চস মেময় মেমমমর্ িমস িাচস্টমের পযামেমির েুখ 

িুড়মি। 

  

ভারী ভাল লাগল পারুমলর। এেিুও ভািালুর্া মনই সন্ধযার। সারাচেন হাড়ভাঙা পচরশ্রে 

েমর ও িীিমনর এেিা হারা লড়াই অনযভামি মির্ার মিো েরমি।  

  

ের্ োমলা েুচের্ মেময়রও ের্ ভাল চিময় হময় যায়, সুমখই ঘরেন্না েমর র্ারা। সন্ধযার 

েপালিা র্র্ ভাল নয়। র্ার িনয পাত্র খুুঁমি খুুঁমি হয়রান েচহেোো অিমশমষ 

দ্যগতাপুমরর এে পাত্র মপময় লিাচর মির্ার েমর্া েুখ েমর চফরমলন। পারুল শুমনমি, 

পাত্রপমক্ষর খাুঁই চিল। পুঁচিশ হািার নগে এিং গয়না আর চিচনসপমত্রর িহর িড় েে 

চিল না। চিময়র দ্য োমসর োথায় সন্ধযা মফরর্ হল। েী, না এ পাত্রীমে িমরর পিন্দ 

হমে না। এেনই অপিন্দ ময, পাত্র চিময়র পর দ্যিার চিিাগী হময় চগময়চিল। না, মস 
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সন্ধযামে োরধ্র েমরচন, অর্যািারও নয়। এর মিেচনে চিল অনযরেে। মস নাচে 

োন্নাোচি েমর সন্ধযার োি মথমে েুচি িাইর্। এেনেী পাময় অিচধ্ ধ্রমর্ িাচে 

রামখচন। এেন নারাি পুরুমষর সমঙ্গ থামেই িা েী েমর সন্ধযা? র্িু মস র্ার িরমে 

িমলচিল, আচে েুচের্ হমর্ পাচর, চেন্তু মখমিচপমি সি পুচষময় মেমিা। মর্াোর এেন 

যত্ন েরি যা মেউ েখনও েমরচন। এেচেন মেখমি আোর মিহারািার েথা মর্াোর আর 

েমনই থােমি না। আোমে চফচরময় চেও না, র্া হমল আচে ল্জনায় েুখ মেখামর্ পারি 

না। গলায় েচড় চেমর্ হমি আোমে। এ েথা শুমন র্ার ির মভউ মভউ েমর মেুঁমেচিল। 

  

মসিা অচভনয় চেনা মিামা যায়চন। অর্ িুচদ্ধ সন্ধযার মনই। োন্নার িিামি মসও মেুঁমে 

মফমলচিল। র্ার ির অনুনয় চিনয় েমর িমলচিল, রু্চে মোমরা না। েরমল আোর িড় 

েে হমি। রু্চে েরমল আোমেও েরমর্ হমি। 

  

মেউ েমরচন মশষ অিচধ্। িমরর সমঙ্গ সন্ধযার আইনোচফে চডমভাসতও হয়চন। ির 

িমলচিল, চডমভাসত েরমল অমনে হাঙ্গাো। রু্চে িযাপারিা মেমন নাও। আচে িাচন রু্চে 

ভাল মেময়, চেন্তু আোর ময মোনও উপায় মনই। 

  

সন্ধযা িমল এল। ির র্ামে িধ্তোন মস্টশন পযতন্ত মপ ুঁমি চেময় িামসও রু্মল চেময় মগল। 

মিামখর িল মফলমর্ মফলমর্ই চিোয় চনল। চনমির ির সিমেত এেিা ধ্াুঁধ্া র্াই আিও 

আমি সন্ধযার। মফরর্ হওয়ার পরও র্ার আশা চিল োনুষিা হয়মর্া ভালই। এেচেন ভুল 

িুমমর্ মপমর র্ামে মফর চনময় যামি। 

  

র্া অিশয হয়চন। মলােিা িিরখামনে িামেই আর এেিা মেময়মে চিময় েমর মফমল। 

সন্ধযা খিরিা মপময়ও োেলা মোেদ্দো েরমর্ যায়চন। েী হমি হাঙ্গাো েমর? গাুঁময় 

র্ামের পচরিামরর এেিা সম্মান মর্া আমি। আশ্চমযতর চিষয় র্ার োোরাও মেউ র্ার 

হময় লড়মর্ যায়চন, মোনও িযিথিতাও েমরচন মখারমপাশ আোময়র। শুধু্ র্ার িািা েচহে 

রায় চগময় িাোইময়র সমঙ্গ মেখা েমরন। িাোই র্াুঁরও পাময় ধ্মর হাউোউ েমর োুঁেমর্ 
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োুঁেমর্ “আোমে িুমর্া োরুন, আোমে ফাুঁচস চেন” িমল অমনে চিলাপ েমর। েচহে 

রায় অপ্রস্তুর্ হময় চফমর আমসন। 

  

েমনর চিষণ্ণর্া এিং ঘিনার আেচস্মের্া োিমর্ এিং মিামখর িল শুমোমর্ এেিু সেয় 

লাগল সন্ধযার। িির দ্যময়ে। র্ার েমধ্যই মস িুমম মগল সংসামর র্ার অিথিতান গল্রহমহর 

েমর্া। মোনও সম্মান মনই, মেউ ুনরুত্ব মেয় না, িাুঁো েথা োমন আমস, পাড়া 

প্রচর্মিশীরাও চিিচেচর চেমর্ িামড় না। 

  

এই অপোন ভুলমর্ই এেচেন মস োমি মনমে পড়ল। োমি র্ার েখনও মোনও আলসয 

চিল না। িরািরই র্ার শরীর খুি েিিুর্। প্রথমে আিার চনময় পড়ল সন্ধযা। র্ারপর 

োসুচন্দ। অনচভজ্ঞর্ার ফমল োে হময় মগল মিচশ। নমগন হালোর নামে এেিা ফমড় 

ধ্রমনর মলাে এমস এেচেন িলল, ওভামি চে হয় চেচে? োমের ঘাি িাুঁধ্া আমি। খরি 

েোও, নইমল পরর্ায় আসমি না। ব্রযামির োমলর মিময় েে োমে না চেমল মলামে 

মনমি মেন? র্া নমগন হালোরই র্ামে খুি সাহাযয েরল। এেনেী র্ার কর্চর চিচনস 

শহমরর মোোমন মোোমন মপ ুঁমি মেওয়া অিচধ্। এেিু এেিু েমর পয়সা আসমর্ লাগল। 

গর্ সার্ আি িির ধ্মর সন্ধযার ময-পচরশ্রে র্ার ফল আি মস পায়। িযিসা র্ার চিরাি 

িড় চেিু নয়, চেন্তু র্ার চিচনস িলমি শহমর গাুঁময়, িাচহো মিমড়মি। এখন োমস র্ার 

েে েমরও চর্ন িার হািার িাো মরািগার। 

  

পারুল এ সিই িামন। চর্ন রেে আমলায় সন্ধযার েুখশ্রীমর্ মস ময মস ন্দযত আি মেখমর্ 

মপল র্া মস আমগ মেমখচন। 

  

সন্ধযা র্ামে এেিা মিয়ামর িচসময় চনমি এেিা িুমল েুমখােুচখ িমস দ্যঃমখর গলায় িলল, 

হচরিযাঠা োরা যাওয়ায় এর্ খারাপ মলমগচিল ময েী িলি। েমন হল আপনিনই মেউ 

িমল মগল। আপনিনই মর্া, না েী িল পারুলচে! হচর িযাঠা েমর যাওয়ামর্ িািাও খুি 

মভমঙ পমড়মি। মেিল িলমি, এই হচরো িমল মগল, এিার আোর পালা।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 26 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পারুল িলল র্া মেন, েচহেোো মর্া িািার মিময় অমনে মিাি। 

  

অমনে নয়। িািা মর্া িমল পাুঁি িয় িিমরর র্ফার্। আিোল োরও েরার খির মপমলই 

িািা মেেন ধ্ড়ফড় েমর। 

  

এই িয়মস হয়। 

  

 িািার ঊনআচশ িলমি। আোমের সেমলরই মেেন িয়স হময় যামে, না মর পারুলচে? 
  

মর্ার আিার িয়স হল মোথায়? মিশ মর্া আচিস। মর্ামে মেমখ আোর িড্ড ভাল 

লাগমি। মিশ চনমির মিোয় োুঁচড়ময় মগচিস। 

  

সল্জন মহমস সন্ধযা িমল, োুঁড়ামনা োমন আর েী? আোর মর্া মিাি িযিসা। েমেসৃমে 

িমল যায়। 

  

পাড়াগাুঁময় মথমে যা েমরচিস মঢর েমরচিস। মর্ার মরাখ আমি, আর এইিনযই মর্ামে 

ভাল লামগ। 

  

এইিুেুর িনযই মিুঁমি মগচি পারুলচে। নইমল এ-িাচড়মর্ চম-চগচর েমর মখমর্ হর্। 

  

মসই মলােিা আর মখাুঁিখির েমরচন, না? 

  

 না। মখাুঁিখির েরমিই িা মেন? সুমখ সংসার েরমি। 
  

 মর্ারা োিিা ভাল েচরসচন সন্ধযা। মলােিামে মিমড় চেচল মেন? এেিু চশক্ষা মেওয়া 

উচির্ চিল। 

  

ধ্রমর্ই মর্া পারলুে না, মিমড় মেওয়ার েথা িলচিস মেন? ওসি আর ভাচিই না। 

আোর েপামলর মোষ। মর্ার েমর্া সুন্দর হময় িন্মামল চে আর মস আোমে িাড়র্? 
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পারুমলর খুি দ্যঃখ হল েথািা শুমন। এেিু মভমি িলল, রু্ই ময ের্ সুন্দর র্া মেখার 

েমর্া মিাখ েিা পুরুমষর আমি? এই ময চেনরার্ হাড়োস চনংমড় োি েরচিস, এই ময 

মো-পাউডার োচখস না, সাচিস না, এই ময লড়াই েরচিস এর িনযই মর্া রু্ই সুন্দর। 

  

মস মর্া মর্ার মিামখ। পাুঁিিমনর মিামখ মর্া নয়।  

  

 িউ সুন্দর হমলই িা। স্বােীর মিামখ মসই মস ন্দমযতর আযু় ের্িুেু? চেিুচেন পর মর্া আর 

হাুঁ েমর র্াচেময় িউময়র সুন্দর েুখ মেমখ এচলময় পড়মি না। র্খন অনয সি পময়ন্ট 

প্রচেমনন্ট হমি, োমির মেময় চে না, িুচদ্ধের্ী চে না, যত্নআচত্ত েমর চে না। 

  

মস মর্া চঠে েথাই পারুলচে। চেন্তু মস েথা ওই মেচনেুমখামে মিামামর্ পারলুে েই? 

আচে োমি মগমলই ওর মিাধ্হয় েমন হর্ এেিা ভালুে আসমি। 

  

পারুল মহমস মফলল। 

  

সন্ধযাও এেিু মহমস িমল, মর্ার িযিসার েথা িল পারুলচে। মর্ার ির নাচে েে 

ইিাচরয়াচলস্ট। 

  

দ্যর মিাো, িড় ইিাচরয়াচলস্ট হওয়া চে মসািা? আচের্যপুর ইিাচরয়াল এমস্টমি 

আোমের োরখানা। মিাি মিাি পািতস কর্চর হয়। মর্মলর লাইমনর িময়ন্ট, আরও সি 

মিািখামিা চিচনস। িািা চস্টল, িািা অমিামোিাইল, মরল এরাই মনয়। চেন্তু এই এেরচত্ত 

এেিা চিচনস কর্চর েরমর্ও ের্রেে ড্রচয়ং, ের্ োপমিাখ, আর আিিা নিা অপামরশন 

েরোর হয়। র্াই ভাচি িড় িড় েলোরখানায় আরও ের্ েেচিমেমিড িাপার। ভািমল 

োথা ঘুমর যায়। 

  

রু্ই আমগর মিময়ও সুন্দর হময়চিস। এেিুও মোিা হসচন। পারুলচে, রু্ই ময মেন 

মেিোমে চিময় েরচল না! র্া হমল আি হাুঁফ মিমড় িাুঁিরু্ে। 

  

মেন মর? অেলোর িউমে চে মর্ার পিন্দ নয়? 
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এর্ক্ষণ সন্ধযার েুমখ ময চনচলতপ্ত, হাচসখুচশ, আলগা ভািিা চিল মসিা র্ীব্র ভ্রূেুচিমর্ 

েুমখামশর েমর্া খমস পমড় মগল। িাপা গলায় িলল, পিন্দ! ওরেে এেিা চিচেচর 

স্বভামির মেময়োনুষমে আিার পিন্দ! 

  

পারুল অিাে হময় িমল, মেন, েী েরমলন উচন? মগড়া নাচে? 

  

মস েরমলও ভাল চিল। মগড়ায় অমনে সেময় সিেত পচরষ্কার হময় যায়। এ মর্া মস 

রেে নয়। েমনর চভর্মর িক্কর। এ-িাচড়র োউমে োনুষ িমলই েমন েমর না। চেন্তু খুি 

চেচে েমর মহমস আর হামিভামি মসিা িুচমময় মেমি, গলা রু্লমি না, মিুঁিামি না। 
  

র্াই িুচম? 

  

এখন খুি েমন হয়, মর্ার সমঙ্গ যচে মেিোর চিময় হর্ েী ভাল হর্ র্মি। হযাুঁ মর 

পারুলচে, রু্ই নাচে ভাল ইংচরচি িলমর্ পাচরস? 

  

পারুল মহমস িমল, পারি না মেন? আোর িমরর পাল্লায় পমড় চশখমর্ হময়মি। ের্ 

অিাঙাচল িা সামহিসুমিামে চনময় চডল েরমর্ হয়, না চশমখ উপায় আমি! 

  

ওমের এেিু ইংচরচি শুচনময় চেময় আয় না! 

  

পারুল অিাে হময় িমল, ইংচরচি মশানাি েী মর? মেন? 

  

ওরা িুমুে গাুঁময়র মেময়রাও ইংচরচি িলমর্ পামর। 

  

পারুল মহমস িমল, র্ামর্ েী লাভ হমি িল মর্া! ওরা খুি ইংচরচি িমল নাচে? 

  

চেনরার্ োময়মর্ আর মিমলমেময়মর্ মেিল ইংচরচিমর্ েথা হমে। আোমের চনময় 

খারাপ খারাপ েথা িমল। চঠে িুমমর্ পাচর না, হামিভামি মির পাই। িল না পারুলচে, 

চগময় েুমখর ওপর ইংচরচি িমল আসচি। 
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পারুল চস্মর্ েুমখ িমল, মসিা চঠে হমি না। ওমের সমঙ্গ আোর পচরিয় মনই, পচরিয় 

েরার ইমেও মনই। আর ইংচরচি িলািাও মোনও মক্রচডি নয়। চেন্তু রু্ই ওমের ওপর 

মরমগ আচিস মেন? 

  

সন্ধযার েুমখ আিার এেিা শান্ত চিষণ্ণর্া মেখা চেল। িলল, মেখ পারুলচে, রু্ই মর্া 

আোর ের্ প্রশংসা েরচল। চেন্তু আচে চভর্মর চভর্মর চনমিমে চনময় ল্জনায় েমর থাচে। 

মেখমর্ োমলা েুচের্, স্বােী মনয় না, র্ার ওপর মর্েন মলখাপড়ািাও হয়চন। অেল 

রাময়র োময়র মপমির মিান িমল চে আোমে মিনা যায় িল? র্ার ওপর চেনরার্ 

োচেমনর েমর্া খাচি, র্ামর্ই ওরা মিাধ্হয় আোমে মলিার ক্লামসর মলাে িমল েমন 

েমর। মিমলমেময় দ্যমিা েখনও আোমে চপচস িমল ডামে না। েযাি উওেযান িমল েী 

সি মযন চনমিমের েমধ্য িমল। র্াই ভাচি, রু্ই মেিোমে চিময় েরমল ের্ ভাল হর্। 

মেন হচল না মর পারুলচে? মেিোর মোনও মোষ চিল? 

  

মোষ োর েমধ্য মনই? ওসি েথা থাে। 

  

রু্ই মেিোর েথা আর ভাচিস না, না মর? 

  

ও ো! ভািি না মেন? সেমলর েথাই ভাচি। 

  

মর্ামের েমধ্য ের্ ভালিাসা চিল। 

  

পারুল এেিু মহমস িলল, আিোল ভালিাসা েথািা শুনমলই আোর ময েী চিচেচর 

লামগ। চি চভ খুলমলই ভালিাসা, িই খুলমলই ভালিাসা, চসমনোয় মগমলই ভালিাসা। 

যর্ ভালিাসার িাচেয িািমি র্র্ ভালিাসা চিচনসিাই উমি যামে।  

  

র্া হমল মর্ামের েমধ্য েী চিল? 

  

যা চিল র্া ওই চসমনো চিচভ উপনযামসর েমর্াই, চিজ্ঞাপমনর েমর্া িযাপার। আসমল 

চিল চে না পরীক্ষাই হয়চন। আর ও িয়সিাও মর্া িুমিার েমর্া িয়স নয়। 
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েী িাচন িািা, মসই মিমলমিলা মথমেই মর্া মিমন এমসচি রু্ই আোর মেমিা িউচে 

হচি। চেন্তু মশষ অিচধ্ হল এেিা–  

  

পারুল হাসচিল। িলল, থােচল মেন? 

  

 এেিা খারাপ েথা েুমখ আসচিল, মসিা আিোলুে। 
  

ভাল েমরচিস। হযাুঁ মর, অেলোর িউমে আড়াল মথমে এেিার মেচখময় চেস মর্া! 

  

আড়াল মথমে মেন? আলাপ েরমলই মর্া হয়। 

  

না, আলাপ েরি না। 

  

মেন মর? 

  

আোর মেন মযন ইমে েরমি না। শুধু্ মেখমলই হমি।  

  

সন্ধযা েৃদ্য মহমস িমল, মর্ার চেন্তু এখনও এেিু চহংমস আমি। ভয় মনই, মস মর্ার েমড় 

আঙুমলর নমখরও যুচগয নয়। মেখচি? আয় র্মি। এখন ওরা চনমিমের ঘমর িমস েথা 

েইমি। মগড়াই হয় মিচশর ভাগ। 

  

মগড়া? 

  

হযাুঁ, ো আর মেময়মর্। 

  

 েী চনময় মগড়া? 
  

মস চে আর িুমমর্ পাচর? ইংচরচিমর্ মগড়া। সমন্দহ হয় মেময়িা মোনও মেমলোচর 

েমর এমসমি। নইমল এ সেময় হঠাৎ গাুঁময় এমস িমস আমি মেন? পুমিার িুচিও শুরু 

হয়চন, িুল েমলি সি মখালা। 
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মেময়িার িয়স ের্? 

  

মষামলা সমর্মরা মর্া হমিই। 

  

পারুল এেিু আনেনা হময় মগল। র্ারও র্খন সমর্মরা িির িয়স। মেময়মের ময িন 

োমনই িার চেমে পুরুষমের েমধ্য ুননুনন েমর িার্তা মপ ুঁমি মগল, মেময়িা মসােত্ত হল, 

ডাগর হল মহ। োেগন্ধ উড়ল িার্ামস। আপনা োমস হচরণা কিরী। এই িয়মসই িামঘ 

মখময়চিল র্ামে। মপ্রচেমের েমর্া নয়, লুমঠরার েমর্া র্ার েুসুে চিন্ন েমরচিল অেল। 

চেন্তু র্ামের আেল আর মনই। এখন ময িমনর মেমলোচরমে অর্ চে আেল মেয় ো 

িামপরা? যুগ ের্ পালমি মগমি। র্ার ওপর এরা চিমেমশও চিল, মযখামন শরীর হল 

িলভার্। 

  

যাচি ওপমর পারুলচে? 

  

 চগময়? 
  

মেিোর িউমে মেখচি িলচল ময! 

  

 ও হযাুঁ। চেন্তু আড়াল মথমে। 
  

হযাুঁ, আচে মর্া আড়াল মথমেই মেচখ। োময়র ঘমরর েরিায় এেিা ফাুঁে আমি। ঘমরর 

আমলা চনচিময়–  

  

অেমলর িউমে মেখার ইমেিা হঠাৎ মেন মযন উধ্াও হল পারুমলর। র্িু মস উঠল।  

  

সন্ধযার ো োরা মগমি িির েমশে। এ-ঘমর এখন আর মেউ থামে না। েচহে রায় চসুঁচড় 

ভাঙমর্ অপারগ িমল আিোল এের্লায় থামেন। দ্য ঘমরর োমখামন িন্ধ েরিার 

ফািমল মিাখ মরমখ সন্ধযা আমগ মেমখ চনল। র্ারপর িাপা গলায় িলল, মেময়িা মনই। 

োময় মপাময় িমস আমি। মেখ। 
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পারুল মেখল। মোন মোনও েচহলা আমি যামের রূপ মযন পুরুমষর চেমে মর্মড় আমস। 

সি চেিুই মযন িড় মিচশ উ্রহ। অেমলর িউমে সুন্দরী িলমর্ই হমি। র্মি মসিা িড় 

উচ্চ্রহামে িাুঁধ্া। অচর্ ফসতা, নাে অচর্ চিমোমলা, মিাখ অচর্ িানা, মঠাুঁমি চনষ্ঠুর ক্ষীণর্া। 

শরীরিা োঠ-োঠ। মেময়চল ভাি এেিু মযন েে। আর িয়সিাও এেিু মিচশ, অেমলর 

োিাোচি। 

  

মিশ সুন্দরীই মর্া মর। 

  

আহা, ওমে সুন্দর িমল নাচে? 

  

মেেসামহি-মেেসামহি মেখমর্। 

  

স্বভািও মেেসামহিমের েমর্াই। এুঁমিাোুঁিা োমন না, িাুঁ হামর্ িল খায়। 

  

েুখিায় এেিু মিনশন আমি। 

  

 িমলচি না, চেনরার্ মগড়া হমে। েুমখ মেমির্া আমি, মেমখচিস? 
  

মিমলিা এচেমে চপিু চফমর চিল। এেিার েুখ মঘারামর্ই মিামা মগল, মিমলর েুখ র্ার 

োময়র েমর্া। 

  

মেময়িা মোথায় মগল? 

  

 হাুঁিাহাুঁচি েরমর্ মগমি মিাধ্হয়। চেনরার্ মর্া চর্নিমন ঘরিচন্দ হময় থামে। 
  

মর্ামের সমঙ্গ েথা িমল না? 

  

না। শুধু্ িড়োর সমঙ্গ। র্াও োমির েথা। এিা ওিা আনমর্ ফরোশ েমর। 
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সরু চসুঁচড় চেময় নােিার সেয় মেময়িার সমঙ্গ েুমখােুচখ মেখা। মেময়িা দ্য-চর্ন চসুঁচড় 

উমঠ এমসচিল, র্ামের পাশ মেওয়ার িনয মনমে োুঁড়াল। চসুঁচড়র োথায় চিেচিমে ডুমের 

আমলায় মেময়িামে মেখল পারুল। ফুিফুমি সুন্দর ডল পুরু্মলর েমর্া মেময়। োময়র 

েমর্া োঠ-োঠ ভাি মনই শরীমর। এমেিামরই মেময়চল মেময়। েুমখ হয়মর্ািা অেমলর 

আেল আমি। র্মি অেল সুপুরুষ চিল না। েুমখ িামপর আেল থােমলও মেময়িা চেন্তু 

খুি সুন্দর। 

  

মেময়িা র্ামে মেখচিল। এেিু অিাে হময়ই মেখচিল। উমঠামনর ওপামশ সন্ধযার ঘমরর 

েরিায় উমঠ চফমর মেখল পারুল, মেময়িা ঘাড় ঘুচরময় র্াচেময় আমি। 

  

সন্ধযার ঘমর আরও প্রায় আধ্ঘণ্টা িমস েথা েইল পারুল। সিই পুরমনা েথা, 

মিমলমিলার েথা। 

  

ময মেময় দ্যমিা িমস োি েরচিল র্ারা িমল যাওয়ার পর হঠাৎ লািুে েুমখ সন্ধযা িলল, 

মেখ পারুলচে, মর্ামে এেিা েথা িলি? 

  

িল না। েী েথা মর? 

  

এেিা মিমল–চহ চহ–এেিা মিমল আোমে চিময় েরমর্ িাইমি। 

  

পারুল অিাে হল না। এরেে মর্া হমর্ই পামর। িলল, মে মর? 

  

রু্চে চিনমি না। যারা আোর চিচনস চনময় মোোমন মোোমন সািাই েমর র্ামেরই 

এেিন। িােুমনর মিমল। 

  

মপ্রমে পমড়মি নাচে? রু্ই পড়চল, না ও পড়ল? 
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দ্যর! মসসি নয়। আসমল আোমের ওসি েরার সেয় মনই, মপ্রে আিার েীমসর? ও িমল 

চিময় েরমল িযিসািা িাড়ামনা সহি হমি। দ্যিমন চেমল এেিা পািতনারচশমপর েমর্া হয় 

র্া হমল। 

  

পারুল এেিু মভমি িলল, খারাপ েী? েচহেোোমে িমলচিস? 

  

না। মেউ িামন না। আেরা মর্া আর ঢলাঢচল েচর না। মর্াোমেই প্রথে িললুে। 

  

মর্ার এখন চেিু িাো হময়মি সন্ধযা, আর মসইমিই ভয়। িাোর মলামভ যচে চিময় েরমর্ 

মিময় থামে র্া হমল সািধ্ান হওয়া ভাল। 

  

আচেও অমনে ভািচি। চহমসি-চনমেশ েরচি। িাচড়র মলামেই িা েী ভািমি িল! আচে 

র্াই এখনও ের্ চেইচন। 

  

খুি মমালামুচল েরমি নাচে? 

  

না না, মসসি নয়। অর্ আঠা মনই আোমের। শুধু্ িমলমি চিময় েরমল পরস্পরমে চিশ্বাস 

েরমর্ সুচিমধ্ হমি। 

  

মর্ামে চেন্তু খুচশ-খুচশ মেখামে। 

  

ো োলীর চেচিয, খুচশ-িুচশ নয় মর, িরং ভময় িুে শুচেময় আমি। মনড়া আিার মিলর্লায় 

যাওয়ার আমগ এেিু ভয় পামি না, িল? 

  

মিমলিা যচে ভাল হয় র্মি চিময় েমর মফল সন্ধযা। নইমল যখন িয়স হমি র্খন মেখচি 

এেোুঁচড় িাো িাড়া আর মর্ার চেিু মনই। 

  

চেন্তু েী িাচনস পারুলচে, ওই মলােিার িনয আোর আিও এেিু মেেনধ্ারা োয়া 

আমি। িামি মলাে, খুি পাচি মলাে, র্িু মেেন মযন েমন হয়, চিময় েরমল এেিা িুচম 

পাপ-িাপ চেিু হমি। এিা মিাধ্হয় েুসংিার, না মর? 
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পারুল োথা মনমড় িমল, আোর র্া েমন হয় না। েুসংিার মেন হমি! মলােিা পাচি 

মহাে, শয়র্ান মহাে, রু্ই হয়মর্া র্িু ভালমিমসচিচল। রু্ই মর্া মিাো। আর মিাোরাই 

অমন্ধর েমর্া ভালিাসমর্ পামর। িালােরা চপিল প্রাণী। 

  

র্াই ভািচি। 

  

র্া হমল আরও ভািমর্ থাে। যা েরচি মভমি েচরস। 

  

আোর েথা রু্ইও এেিু ভাচিস পারুলচে। মভমি এেিা িুচদ্ধ চেস। আোর এেেে িুচদ্ধ 

মনই। 

  

ভািমর্ ভািমর্ অন্ধোর উমঠানিা পার হচেল পারুল। অেল রাময়র িউমে মেখার িনয 

এর্ মে রূ্হল মেন র্ার? এর্চেন িামে মস চে চনমির সমঙ্গ চেচলময় মেখমর্ মিময়চিল 

ওমে? ওই িায়গািা র্ারই িাুঁধ্া চিল িমল র্ার চে আিও এেিু দ্যঃখ আমি? না মর্া! 

চনমির েনমে মস খুি ভাল মিমন না িমি, চেন্তু এর্চেমনর চিিাচহর্ িীিমন অেল রাময়র 

িনয র্ার মোনও দ্যঃখমিাধ্ চিল না মর্া! পড়চর্ িয়মস র্াহমল এসি েী হমে? মেন 

হমে? অেল মর্া র্ার নােি েরা পুরুষ। 

  

এে রু্েুল িষতার রামর্ চভর্মর মিমপ রাখা মগাপন েথার েীিেংশন সইমর্ না মপমর মস 

র্ার স্বােী মিযাচর্প্রোশমে সিই িমল চেময়চিল। র্ার েমন হময়চিল, সি প্রোশ না 

েরমল মিযাচর্প্রোমশর সমঙ্গ র্ার িীিনিা সিূণত হমি না। খাে মথমে যামি। ভারেুি 

হমর্ পারমি না মস। 

  

শান্ত োনুষ মিযাচর্প্রোশ েন চেময় সি শুনল। র্ারপর িলল, শরীমরর মর্া পাপ মনই, 

পাপ েমন। েমন যচে চশেড়িােড় না থামে র্মি আর ভয় েী? 

  

না, আোর েমন মোনও দ্যিতলর্া মনই। 
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র্াহমল সি চঠে আমি পারুল। মেময়মের েমন এোচধ্ে পুরুমষর িাপ থােমল র্ার 

সন্তান অচথিতরেচর্ হয়। 

  

েী েমর িানমল? 

  

িাচন। ময মেময়র েন এেেুখী, মোনও োরমণ র্ার মেহ অশুচি হমলও খুি ক্ষচর্ হয় না। 

র্ার সন্তান ভালই হওয়ার েথা। 

  

রু্চে শুধু্ সন্তামনর েথা মভমি িলি? 

  

 চিময়র উমদ্দশযই মর্া সন্তান। র্ার িনযই শরীর লামগ, েনও লামগ। মোনওিাই রু্ে 

নয়। সন্তান োমন সের্ান। এেচেন আোমের কিি প্রময়ািন মশষ হয়, আযু় ফুমরায়, 

র্খন ওই সন্তামনর চভর্র চেময় আিার আেরাই মিুঁমি থাচে। 

  

মিযাচর্প্রোশ এেিু প্রািীনপন্থী, এেিু মগাুঁড়াও হয়মর্া। আর মেন মযন মসই োরমণই 

মলােিার ওপর চনভতর েরমর্ ভরসা পায় পারুল। 

  

চনমির রূপ চনময় চিময়র পরও মামেলা চেিু েে হয়চন। িান চসং এে েে খমদ্দর 

র্ামের। লিা-িওড়া আখািা মিহারার রূপিান পুরুষ। চেিু র্রলেচর্ এিং ফুচর্তিাি। 

মলােিা িান-েিুল মপ্রমে পমড় চগময়চিল পারুমলর। োেজ্ঞানরচহর্ অিথিতায় মস এেচেন 

অচফসঘমর এেলা মপময় পারুমলর হার্ মিমপ ধ্মর িলল, আোর অমনে িাো আমি। 

চেচল্ল আর হচরয়ানায় আোর অমনে সিচত্ত। িমলা আোর সমঙ্গ।  

  

পারুল মসই শচিোন পুরুষচির চেমে মিময় মফর অেল রায়মেই মেখমর্ মপময়চিল। মস 

খােয, পুরুমষরা খােে। মস চেচে ও েচঠন েমর িমলচিল, আচে আোর স্বােীর সমঙ্গ োুঁমধ্ 

োুঁধ্ চেচলময় োি েচর এেিা চেিু গমড় মর্ালার িনয। োনুষ সিসেময়ই চেিু গমড় 

রু্লমর্ িায়। আিহোনোল ধ্মর োনুমষর মসই মিো। রু্চে সি মভমঙ চেমর্ িাও? িে 
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উলমি মেমি? চেসোর হময় যামি সি? রু্চে আোমের েে ক্লাময়ন্ট চসং সামহি, চেন্তু 

মর্াোমে িাড়াও আোমের িমল যামি। 

  

িান চসং িার্তা মপময় মগল। চেন্তু হার্ মিমড় চেময় মস িমলচিল, মেয়ার ইি সােচথং উই 

েল লাভ। আই অযাে ইন লাভ উইথ ইউ। মসই মপ্রেিামে এেিা সম্মান মর্া মেমি? 

  

আোর ভালিাসা শুধু্ পুরুষোনুষ চনময় মর্া নয়। আচে এিং আোর স্বােী উই মশয়ার 

মিড, চিিমনস, চিয়াচরংস। আোমের ভালিাসা হুি েমর হয়চন, ধ্ীমর ধ্ীমর কর্চর হময়মি। 

হুি েমর র্া মভমঙও যামি না। আচে েেো মপ্রমে চিশ্বাস েচর না।  

  

ডু ইউ অযামডার চে? 

  

না চসং সামহি, আই মডান্ট অযামডার ইউ। ইউ আর এ চিগ অযাি উইে েযান। 

  

এেিা মেময়ই িামন ের্রেে লড়াই এেিা মেময়মে মগাপমন এিং এো েমর মযমর্ 

হয়। প্রর্যাখযামনর পর প্রচর্মশামধ্র পালাও শুরু হয় েখনও েখনও। িেনাে িড়ামনা, 

েুমখ অযাচসড োরা, খুন অিচধ্। িান চসং িহু িাোর অডতার েযানমসল েরল, ুনো লাচগময় 

োরখানায় মগালোল পাোল। খুি অশাচন্ত চগময়চিল েময়ে চেন।  

  

িান চসং এোই মর্া নয়। মেউ গভীরভামি র্ার মপ্রমে পমড়মি, মেউ হালো ফুচর্ত লুমি 

চনময় মযমর্ মিময়মি, মেউ নানা সুচিমধ্ েমর মেওয়ার মিাপ মফমলমি, মেউ চনমিমে 

েযূ়মরর েমর্া সাচিময় িাচহর েমরমি। আর মট্রমন িামস গাময় অঙ্গ স্পশত েরামনা মর্া 

আমিই। খমদ্দর সিাই। প্রায় সিাই। সাচর সাচর েুখ েমন পমড় যায় র্ার। চনচলতপ্ত োনুষও 

চে মনই? মঢর আমি। র্াই সি পুরুষমে মস মঘন্না েমর না, মিমি মিমি েমর। েুখমিাখ 

মেমখই র্ার মেময়চল অযামন্টনায় পুরুমষর র্রঙ্গ চঠে ধ্রা পমড়।  
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র্িু অেল রাময়র প্রচর্ র্ার মেন মে রূ্হল? মেন এখনও? চনমিমে এই প্রম র মিািমল 

মিািমল অচথিতর েমর রু্মল মস খুি আনেমন িমিতর আমলা মফমল মফমল িড় উমঠানিা পার 

হচেল। 

  

চপিন মথমে সন্ধযা িলল, আিার আচসস পারুলচে। 

  

পারুল েথািা শুনমর্ই মপল না। উমঠান মপচরময় সরু োুঁিা রাো, দ্যধ্ামর গািপালার 

ডালপার্া গাময় লাগচিল র্ার। আিেোই োচেনী মমাপিার পামশ িমিতর আমলায় 

মেময়িামে মেখমর্ মপল মস। 

  

পরমন হলুে রমঙর েুর্তা সামলায়ার। 

  

থেমে োুঁড়াল পারুল। মেময়িা এখামন েী েরমি? 

  

পারুল হয়মর্া েথা না িমলই পাশ োচিময় িমল মযর্। চেন্তু মেময়িাই হঠাৎ পচরষ্কার 

িাংলায় িলল, আপচন পারুল না? 

  

“পারুল” শুমন ভ্রূ মোুঁিোল পারুল। চপচস িা োচস িা চেচে নয়, শুধু্ পারুল! অিশয 

ওরা চিমেমশ চিল, মসখামন এরেেই মরওয়াি। 

  

পারুল রাগ না েমর চেগ্ধ গলামর্ই িলল, হযাুঁ। রু্চে আোমে চিনমল েী েমর? 

  

আচে মসাহাগ, অেল রাময়র মেময়। আোমের অযালিামে আপনার এেিা িচি আমি। 

  

আোর িচি! আশ্চযত! 

  

 োই ডযাড অযামডাসত ইউ। 
  

 মে েমর ল্জনার এেিা মাপিা লাগল র্ার েুমখ। পারুল িলল, র্াই নাচে? হমর্ পামর। 

আেরা মর্া এে গাুঁময়রই োনুষ। 
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আপনার ময িচিিা আোমের অযালিামে আমি মসিা অমনে েে িয়মসর। মিাধ্ হয় 

সমর্মরা আমঠমরা। 

  

উোস গলায় পারুল িমল, র্া হমি। 

  

ইউ আর এ মভচর চিউচিফুল উওেযান। 

  

রু্চেও মর্া সুন্দর। 

  

মে চি। চেন্তু িািা িমল আপনার েমর্া নাচে িািা আর োউমে মেমখচন। 

  

অেলো এসি িমলমি িুচম মর্াোমের। 

  

হযাুঁ। আোমের েমধ্য খুি িযাে আর ট্রুথফুল েথা হয়। 

  

র্াই িুচম! 

  

আপনার ময িয়মসর িচিিা আোমের অযালিামে আমি মিাধ্হয় মসই িয়মসই ইউ ওয়যার 

চড-ফ্লাওয়ারড িাই োই ডযাড। 

  

পারুমলর শরীর চসুঁচিময় মগল ল্জনায়। িুমের চভর্রিা মেমে েরমি রামগ। র্ারপর ফণা 

রু্লল। 

  

মর্ােরা িুচম এর্িাই িযাে? 

  

 অযাি মহায়াই নি? 

  

মর্াোর িািা এেিা চশচক্ষর্ গাধ্া। এমে িযােমনস িমল না, এমে িমল ফুচলশমনস। 

  

মেময়িা সমঙ্গ সমঙ্গ এেের্ হময় িমল, চহ ইি অফমোসত অযান ইচডয়ি। 
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 রামগ ফুুঁসচিল পারুল। মেময়িামে এেিা থাপ্পড় োরার প্রিল ইমে ময েী েমর মস েেন 

েরল মে িামন। 

  

আর ইউ ক্রস উইথ চে পারুল? 

  

 ইময়স আই অযাে ক্রস উইথ ইউ। 
  

মহায়াই োন্ট ইউ মিে এ ট্রুথ অযাি এ ট্রুথ? র্া িাড়া িািা প্রথে েথািা আোমের োমি 

িমল মফমল আফিার এ চফউ রাউিস অফ হুইচি। আচে আর ো িমস অযালিােিা 

মেখচিলাে, র্খন। পমর যখন আেরা িািামে মিমপ ধ্চর র্খন মসািার অিথিতামর্ িািা 

স্বীোর েমরচিল। মনা হাডত চফচলং পারুল। আই অযাে সচর। 

  

পারুল র্খনও ফুুঁসচিল। চেন্তু মস মিাো িা অচিমিিে নয়। মস হয়মর্া িামন না, দ্যচনয়ািা 

র্ার অিামন্ত ের্ পালমি যামে দ্রুর্। চিশাল প্রিমন্মর িযিধ্ান। এইসি মিমলমেময় 

হয়মর্া র্ামের োমি েঙ্গল্রহমহর িীমির েমর্াই অমিনা। মস োথা মনমড় িমল, রু্চে 

আোর আিমের চেনিা খুি মর্মর্া েমর চেমল। 

  

মেময়িা এেিু মযন অিাে হময় িমল, ইিনি ইি এ ট্রুথ? মিে ইি ইচি চডয়ার। আচে 

চেিু মভমি িচলচন। ওরেে মর্া ের্ হয়। 

  

পারুমলর েমন পড়ল, েুচড় িির আমগ অেল রায়ও এই েথািা িমলচিল। এরেেই নাচে 

আেিার হয়, এমর্ েমন েরার চেিু মনই, আিোলোর মিমলমেময়রা ওসি োইি েমর 

না। ইর্যাচে। 

  

পারুল িিতিা চনচিময় মফমলচিল। মফর মজ্বমল িলল, এরেে হওয়া উচির্ নয়। ইি ইি 

এ মশে। 

  

মফর অিাে মসাহাগ িমল, মেন পারুল? মহায়াই ইি ইি এ মশে? 
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মসিা রু্চে হয়মর্া এখনই িুমমি না। হয়মর্া মোনওচেনই িুমমি না। মর্াোর পচরিার 

মর্াোমে অনযরেে চশচখময়মি। 

  

ও মে পারুল, আই চডড সােচথং রং। চেন্তু আচে আপনার সমঙ্গ আলাপ েরমর্ই 

মিময়চিলাে। আপনার িচিিা আোমে পাগল েমর চের্। েী সুন্দর। ইউ আর চস্টল মভচর 

চিউচিফুল। 

  

েেচিমেন্টিা পারুমলর গাময় িযাুঁো চেচেল। চিরি হময় মস িলল, িারিার ওেথা িলি 

মেন? আচে িাচন আচে সুন্দর। চেন্তু র্ামর্ এখন আর আোর চেিু এমস যায় না। 

  

মেময়িা মিাধ্হয় এিার অপোচনর্ মিাধ্ েরল। িলল, আপচন চে এেিন নান? এ চপওর 

উওেযান? 

  

 চনমিমে আচে র্াই েমন েচর। রু্চে এেচি অসভয মেময়। 
  

মেময়িা োুঁধ্ মাুঁচেময় িলল, উই হযাভ আওয়ার ওন অিমসশনস।  

  

পারুল মেময়িার পাশ োচিময় খাচনেিা িমল এমসচিল। 

  

মেময়িা হঠাৎ ডােল, পারুল! 

  

পারুল অচনমের সমঙ্গ োুঁড়াল। 

  

আই হযাভ িু মিল ইউ সােচথং। 

  

মে মড় এমস হাুঁপাচেল মেময়িা। 

  

পারুল ঠািা গলায় িলল, আিার েী িলমি? 

  

আচে িলমর্ িাই, ইন আওয়ার ফযাচেচল এভচরিচড মহিস এভচরিচড। োই ডযাড অযাি 

েে মহিস ইি আোর, আই মহি োই ডযাড অযাি েে অযাি মে মহিস চে। ইভন োই 
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ব্রাোর মহিস ডযাড অযাি ডযাড মহিস চহে। চেন্তু র্ার েমধ্যই মেখমর্ পাই, আোর িািা 

অযালিাে খুমল আপনার িচিিা যখন মেমখ র্খন র্ার েুখিা মেেন সফি আর মপনচসভ 

হময় যায়। িচিিা আচেও োমম োমম মেচখ। মেখমর্ মেখমর্ আোরও মেেন মযন হয়। 

মোনাচলসার িচিমর্ মযেন েযাচিে আমি মর্েনই চেিু। িুডঢাও েথািা আোমে 

অমনেিার িমলমি। আোর েন খারাপ লাগমলই আচে িচিিা মেচখ আর েন ভাল হময় 

যায়। ইউ হযাভ চিোে এ োে চফগার অযাি ইভন এ গমডস িু আস। অযাি ইিস এ 

ট্রুথ। 

  

এর্ অিাে হময়চিল পারুল ময েুমখ প্রথমে িােযই সরল না। র্ারপর িলল, এসি মর্া 

মর্াোর েল্পনা। আচে সাোনয মেময়, মেিী-মিিী নই। 

  

উই হযাভ আওয়ার ইচলউশনস, আই মনা৷ র্িু আপনামে মেখার খুি ইমে চিল। মে চি 

ইউ আর নি এ গমডস, িাি োস্ট চি সােওয়ান মভচর মস্পশাল। 

  

রু্চে ভুল ভািি মসাহাগ। ওরেে মভমিা না। 

  

আচে এেিু মিচশ েথা িমল মফমলচি আি, চেিু েমন েরমিন না। িাই।  

  

মেময়িা িমল যাচেল। পারুল িিতিা মজ্বমল ওর পমথর ওপর আমলা মফমল িলল, মশামনা 

মসাহাগ, এিা ্রহােমেশ। অন্ধোমর হুিহাি মিচরময় মপামড়া না, সাপ-মখাপ আমি চেন্তু। 

  

অন্ধোমর মসাহামগর হাচস মশানা মগল, আই লাভ মেেস। মেেস আর অলওময়ি 

ওময়লোে। 

  

এসিই পরশুচেমনর েথা। আি র্ার িািা মগ রহচর িািুম্জনর শ্রামদ্ধর চেমন িৃহৎ 

মলােসোগে মথমে এেিু সমর এমস িাগামনর চনচরচিচলমর্ োুঁচড়ময় পারুল ভািচিল 

মেময়িা চে এেিু পাগল? সাপিা সােমন চেময় িমল যাওয়ার পরই মেময়িার েথা েমন 

পড়ল র্ার। সুন্দর, র্মি েুখিায় এেিু চিষণ্ণর্া োখামনা চিল।  
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অেল রায় র্ার িচির চেমে মিময় আিও চে পুরমনা ভালিাসার েথা ভামি? নাচে র্ার 

চিশ্বাসঘার্ের্ার েথা েমন েমর েমন েমন মর্মর্া হময় যায়? 

  

মে মযন পারুলমে ডােমি মিুঁচিময়। পারুল চফমর আসচিল। উমঠামন পা চেমর্ই সােমন 

িুমড়া োনুষিা এমস পড়ল। 

  

হযাুঁ ো, র্া খাওয়া-োওয়ার িযিথিতা চে িামে েরা হময়মি? 

  

 হযাুঁ ধ্ীমরনখুমড়া। আপচন ভাল আমিন মর্া! 
  

ভাল আর েী, মগ রহচরো মগমলন, আেরাও সি পা িাচড়ময় আচি।  

  

এেিা মপোমপর গন্ধ পাচেল পারুল। এসি গন্ধ মস এেেে সইমর্ পামর না। নামে 

আুঁিল িাপা চেময় িলল, ইস, েী চিচেচর গন্ধ! মেন ময এরা চব্লচিং পাউডার িা চফনাইল 

িড়ায় না! 

  

ধ্ীমরন োষ্ঠ র্াড়ার্াচড় দ্য পা চপচিময় চগময় িমল, খাওয়া-োওয়া চে শুরু হময় মগমি ো? 

আোর আিার অমনেিা পথ– এই মরাদ্দুমর–  

  

যান না খুমড়া, ওপমর িমল যান। মিাধ্হয় শুরু হময়মি। 

  

.  

  

০৩.  

  

গর্ েশচেন যািৎ িড় িযাঠােশাইময়র ভূর্ িারচেমে আনামি োনামি ঘুমর মিড়ামে। 

িচির শব্দ মশানা যায়, গলাখাুঁোচরর শব্দ পাওয়া যায়, চনশুর্ রামর্ েীঘতশ্বাস অিচধ্ মভমস 

মিড়ায়। েশ চেন আমগ িড় িযাঠােশাই যখন োরা যান র্খন ভরসমন্ধমিলা। িারচেমে 

মধ্াুঁয়ামি আিিা অন্ধোর মনমে আসমি। সমন্ধমিলািা হল সিমিময় েন খারাপ েরার 
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সেয়। োচলমুচলোখা এে ডাইচন িুচড় মযন এমস হাচির হমলন। প্রমর্যে চেন এই সেয় 

র্ার খুি েরার েথা েমন হয়। 

  

এে িুমির রাো। অিথিতা খারাপ শুমন র্ারা সি চগময়চিল মেখমর্। েময়েিন 

েুরুচব্বমগামির পাড়াপ্রচর্মিশী, িধ্তোন মথমে গাচড়-মিমপ-আসা গিীরেুমখা ডািার আর 

আত্মীয়স্বিমন িারান্দা আর ঘর ভচর্ত। র্ামের িযাঠার ঘমর ঢুেমর্ই মেওয়া হয়চন। 

চনঃশব্দ ঘমর িযাঠা এো এো োরা যাচেল যখন, মসই সেময় দ্যমিা-চর্নমি িাচড় মথমে 

শাুঁমখর আওয়াি এল, িযাঠােশাইময়র মগায়ালঘর মথমে এেিা মগারু গাুঁ গাুঁ েমর 

ডােচিল। মস মিাধ্হয় আমলা। সাো ধ্িধ্মি আমলা িড় িযাঠােশাইময়র এেন িাধু্ে ময, 

িযাঠা গাময় হার্ মরমখ পামশ না োুঁড়ামল মস দ্যধ্ িামড় না, আিমে রামখ। আমলা চে চেিু 

মির মপময়চিল? অমিালা িীিরা মিাধ্হয় চঠে িুমমর্ পামর। িামিা েুেুরিা মযেন। 

িযাঠার িারান্দার এে মোমণ মেেন মুে হময় িসা। সােমনর দ্য পাময়র ফাুঁমে োথািা 

রাখা। নড়মি না, িড়মি না। এর্ মলাে মেমখও এেিা মঘউ পযতন্ত চেল না। 

  

আর িাচড়র িার্াসিা মেেন ভারী হময় উঠচিল ক্রমে। শূনয মথমে সাো মপ্রমর্র েমর্া 

এেিু েুয়াশা মযন হঠাৎ মনমে এমস মুমল থােল উমঠামনর ওপর। মেেন িেিে েরচিল 

িারধ্ার। মযন মপ্রর্মলামের িায়া িারধ্ামর। পান্না চসুঁচড়মর্ িমসচিল িুপিাপ। িড় িযাঠা 

েমর যামে। মেন ময েমর যামে! আর ওই ভুরু্মড় সন্ধযা আর ওই আমলার েরুণ ডাে 

আর ওই েুয়াশার পার্লা সর, সি চেচলময় োন্না পাচেল। 

  

আর র্খন উমঠামনর উত্তর ধ্ামর েরা আমলায় এেেমন এক্কামোক্কা মখমল যাচেল দ্যখুচর। 

োমলা মরাগা মেময়িার পরমন এেখানা োর মযন েে ঢলঢমল িে। মশাোহর্ িাচড়মর্ 

আসন্ন েৃরু্যর চনেব্ধর্ার েমধ্য শুধু্ ওই মেময়িা এেেমন মখমল যামে। এখন র্ামে মেউ 

োমি ডােমি না, ফাইফরোশ েরমি না। এই ফাুঁেিুেুমর্ মস আপনেমন মখমল চনমে। 

েৃরু্যচহে িাচড়িায় ওই এেিু মযন িীিমনর লক্ষণ– হৃৎচপমের েমর্া। লাচফময় লাচফময় 

মখলমি মেময়িা। 
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প্রথমে শাুঁমখর আওয়াি িমলই ভুল হময়চিল। এে মিোয় ভুল ভাঙল। িযাঠাইো মেুঁমে 

উঠল না? ওুঁওুঁওুঁ শমব্দর এেিা লিা িানা শব্দ। মে এেিন িমল উঠল, সেয়িা চলমখ 

রামখা, চলমখ রামখা, িিা মিমি সমর্মরা চেচনি। আর এেিন িলল ও ভিিাযেশাই, 

লগ্নিা েী মপল মেখুন মর্া, মোষ-মিাষ চেিু মপল নাচে? নিীন ভিিামযর গলা পাওয়া 

মগল, মর্েন চেিু নয়, মগ রহচরো ভালই মগমিন।  

  

িযাঠাইোর সমঙ্গ গলা চেচলময় অমনেুনমলা োন্নার আওয়াি উঠল আর গিীরেুমখা 

ডািার মিচরময় এমস চসুঁচড় মিময় উমঠামন মনমে িমল মগমলন। োন্না শুমন দ্যখুচর মখলা 

থাচেময় েুমখর ওপর মথমে মুমরা িুল সচরময় পান্নার চেমে মিময় িলল, েমর মগমি? 

  

েরা োনুষ মেখমি না িমল পান্না আর োুঁড়ায়চন। এে িুমি িাচড়। আর িাচড়মর্ র্ার িনয 

অমপক্ষা েরচিল ফাুঁো, অন্ধোর, হাুঁ-হাুঁ েরা ঘর, উমঠান মিাডা় অন্ধোর, আর মধ্াুঁয়ামি 

অশরীরী েুয়াশার েুেলী। পান্না উমঠামন োুঁচড়ময়, মিাখ িুমি, শি হময় প্রাণপমণ চিৎোর 

েমরচিল, িাসন্তী… িাসন্তী.. িাসন্তী… 

  

িাসন্তী চগময়চিল পুেুরঘামি। িাসমনর পাুঁিা মফমল মরমখই উমঠ এল।  

  

েী হময়মি মগা? মিুঁিাে মেন? 

  

 আোর ভয় েরমি। 
  

ও ো! ভরসমন্ধমিলা ভময়র েী? 

  

িাচড়মর্ মেউ মনই মেখচিস না? সি ও-িাচড়মর্। 

  

 র্া রু্চে িমল এমল ময! মগ রের্তার চে হময় মগল? 

  

 হযাুঁ। আোর ভীষণ ভয় েরমি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 46 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 মসচেন সমন্ধমিলা োমরন্ট চিল না। িাসন্তী লণ্ঠন মজ্বমল চেময় িলল, আোর মর্া িমস 

থােমল িলমি না, িাচড় চফরমর্ হমি। মিমলিার জ্বর মেমখ এমসচি। এো যচে না থােমর্ 

পামরা র্া হমল ভশ্চায খুচড়োমে মডমে চেময় যাচে। 

  

ভয়! ভময়র চে মশষ আমি! মোথা মথমে ময হঠাৎ হঠাৎ র্ার ভময়রা এমস হাচির হয় র্া 

মস চনমিও িামন না। চেন্তু ভয় র্ার অেচন হয় না। র্ার ভময়র চপিমন সিসেময়ই গূঢ় 

োরণ থামে। চেন্তু মসিা মেউ িুমমর্ িায় না। ভময়র িনয ের্ িেুচন খায় মস। 

  

োনুষ েমর ময মেন ভূর্ হয় মে িামন িািা! ভিিায খুচড়ো িলল, েরার পর আত্মা েশ 

চেন মপ্রর্মলামে থামে, শ্রামদ্ধর পর মেিমলামে িমল যায়। আর মপ্রর্মলােিা মিচশ েূমরও 

নয়, আমশপামশই। 

  

েী ময গা িেিে েরল র্ার। রামর্ োময়র সমঙ্গ মলমগ শুময়ও ঘুে এল না। চনশুর্ রামর্ 

িযাঠােশাইময়র েীঘতশ্বাস ঘুমর মিড়ামর্ লাগল উমঠামন। শুেমনা পার্ার সড়সড় শমব্দ 

েীমসর ময সঞ্চার ঘিচিল। র্ামের েুেুরিা অোরমণ মেুঁমে উমঠচিল এেিার িারান্দায়। 

অোরমণ নয়, পান্না িামন। চঠে িযাঠােশাইমে মেখমর্ মপময়চিল। 

  

োহোি মশষ েমর র্ার িািা রােহচর িািুমিয চফরল মশষ রামর্। আুনন মিাুঁয়ামনা, মলাহা 

মিাুঁয়ামনা এসি েরমর্ উমঠ মগল ো। র্খন পান্নার মিাখ িুমড় ঘুে এল।  

  

চিময় েরমল আচে িাপু, েলোর্ায় েরি। মেলা মলাে, আমলা, চভড়ভাট্টা, অর্ গা 

িেিে েরমি না। আোর যা ভয়। 

  

চনরু্ িমল, দ্যর! েলোর্া আোর ভাল লামগ না। রু্ই েী মর চভড় ভালিাচসস! আোর 

ভাল লামগ পাহাড়, উপর্যো, শীর্-শীর্ ভাি আর খুি চনিতন, গািগািাচল… 

  

মসসি আোরও ভাল লামগ। চেন্তু এো থােমল ভময়ই েমর যাি। 

  

মর্ার ময েী অদু্ভর্ ভয়। আর েলোর্ায় িুচম ভয় মনই। ের্ খুনখারাচপ, অযােচসমডন্ট। 
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র্াও ভাল িািা। 

  

আি িড় িযাঠার শ্রাদ্ধ। সোল মথমে িািা ও-িাচড়মর্। োও এেিু আমগ মগল। পান্নামে 

মডমে িমল মগল, মেচর েচরসচন মযন। িানিা েমরই িমল আয়। যা োমঠা মেময় রু্ই। 

  

র্া আমি এেিু পান্না। োমঠাই মিাধ্হয়। সি োমি র্ার গচড়েচস। শরীরিা নড়ামর্-

িড়ামর্ ভালই লামগ না র্ার। র্ার ভাল লামগ িমস িমস ভািমর্।  

  

শরীমরর গভীর আলমসচে মযন েমের মনশার েমর্া। আর োথার েমধ্য লাগােিাড়া উদ্ভি 

সি ভািনা। পান্না ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুময় িমস গচড়ময়ই োচিময় চেমর্ পামর। আর েমন 

েমন মস ময মোথায় মোথায় উমড় উমড় ঘুমর ঘুমর মিড়ায় র্ার চঠে-চঠোনা মস চনমিও 

িামন না। 

  

আি মোনও সাি মনই। শ্রাদ্ধিাচড়র মনেন্তমন্ন মেউ মর্া সামি না। সাোোিা এেিা সাো 

মখামলর শাচড়, েুমখ এেিু পাউডার, িুমল সাোনয চিরুচন। িযস হময় মগল। র্াই আি 

এেিু গচড়েচস েমর চনমে পান্না। মোমি সামড় এগামরািা িামি। হামর্ এখনও অমনে 

সেয়। োমির িাচড়মর্ আমগ-ভামগ চগময় হাচির হমল মলামে িড্ড ফাইফরোশ েমর। 

এিা চনময় আয়, ওমে মডমে মে, পানুনমলা মসমি মফল, আরও ের্ রেে। আর অর্ 

ভযাির ভযাির, েুিেিাচল ভাল লামগ না র্ার। 

  

গনগমন পুরুমষর েমর্া দ্যপুর, চনিতন িাচড়, আর অনযরেে এে োোল হাওয়া। আি 

র্ার খুি ‘মস’র েথা েমন হমে। এই ফাুঁো িাচড়মর্ পান্না এখন এো, এ সেময় যচে মস 

এমস সােমন োুঁড়ায়। োমগা, ভািমর্ই গা চসরচসর েমর, মরাুঁয়া োুঁচড়ময় যায়। মেেন হমি 

মস? আিও স্পে মোনও মিহারা েমন পড়ল না পান্নার। না িািা, োচর্তে ঠােুরিার েমর্া 

সুন্দর মিহারা িাই না। র্মি পুরুষোনুমষর েমর্া। এেিু অমগািামলা, এেিু আনেনা, 

ভুমলা েন, এেিু পাগলামি মহাে না র্ামর্ও ক্ষচর্ মনই। খুি সুন্দর মেমমে েসৃণ োুঁর্ 
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আর হাচসিা হমি খুি সুন্দর। হাসমল মযন োচড় না মিচরময় পমড় িািা। পান্নামে খুি 

ভালিাসমি, চেন্তু িউ-েুমখা মযন না হয়। 

  

িউ-েুমখা এেেে মেখমর্ পামর না পান্না। মশফালী িউচে মর্া িরমে চনময় ওইিনযই 

ভািা-ভািা হল। িরুণো যা োগী-োেতা পুরুষ, িউময়র োথা চিমপ মেয়, েুিমনা েুমি 

মেয়। গন্ধ শুুঁমে শুুঁমে মঘামর। মশফালী িউচে োমম োমম কধ্যত হাচরময় িমলই মফমল, ও 

িািা, এ মযন এেিা মেময়োনুষমেই চিময় েমরচি মর! 

  

পান্না িমল, র্া মেন িউচে, িরুণো মর্াোমে ের্ ভালিামস, োথা চিমপ মেয় জ্বর হমল। 

  

 মেয় মেন? োথা চিমপ না চেমল চে েমর যাি? 

  

অর্ ভালিাসা মর্াোর িুচম সয় না? 

  

মর্ারও সইমি না। পুরুষোনুষ যচে সিসেময় গাময় গাময় মলমগ থামে মেচন মিড়ামলর 

েমর্া, যচে সংসামরর সি িযাপামর নাে গলায় র্া হমল চে ভাল লামগ িল? মঘন্নায় েমর 

যাই ভাই, েী সুন্দর চরপু েরমর্ পামর, উল িুনমর্ পামর, েুরুশোচঠমর্ও চেচিয হার্। 

  

িমল মহমস গচড়ময় পমড় মশফালী িউচে। 

  

 আর েমন েমন পান্না িমল, মহ ঠােুর, আোর পুরুষোনুষিা মযন চেিুমর্ই িরুণোর 

েমর্া না হয়। 
  

নয়না চশমিনোর সমঙ্গ িুুঁেিুুঁে েরমি, পাময়ল র্ার োস্টারেশাই চিরু্ সোদ্দামরর সমঙ্গ 

লাইন চেমে, শুধু্ পান্নারই গাল উঠল না। এ নয়, ও নয়, মস নয়। র্ার ‘মস’ এমের োরও 

েমর্া নয়। অনযরেে। এই অনযরেেিা মরাি মরাি িেমল যায়।  

  

হীরা িমল, অর্ খুুঁর্খুুঁর্ হমল মর্ার মেউ িুিমি না মশষ অিচধ্, মেচখস। মর্ার িনয চে 

ির েমল কর্চর হমি? মেড িু অডতার? 
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র্াও িমি। 

  

চেন্তু এই চনিতন দ্যপুমর মসই আিিা পুরুমষর েথা খুি েমন আমস পান্নার। র্ার িান্ধিীরা 

খুি মসক্স চনময় েথা িমল। পান্নার ও িযাপারিা ভািমর্ ভাল লামগ না। শরীমরর 

গযােগযামে িযাপারিা মর্া আমিই িািা। চেন্তু ওিাই সি নয়। মস িায় ভামির পুরুষ, 

শরীমরর পুরুষ নয়। 

  

ইলাির্ী আর মসামেশ্বর মপ্রমে পমড়চিল। ইলাির্ীর পমনমরা, মসামেশ্বমরর েুচড়। 

িানািাচন হওয়ার পর ইলাির্ীমে র্ার ো িািা খুি মেমরধ্মর মিুঁমধ্ রাখল ঘমর আর 

মসামেশ্বর রাোয় রাোয় পাগমলর েমর্া ঘুরমর্ লাগল। র্ারপর এেচেন ফাুঁে মপময় 

দ্যিমনই পালাল। শ্মশামনর ধ্ামর দ্যিনমে পাওয়া মগল পরচেন। িড়ািচড় েমর েমর 

পমড় আমি। 

  

েী ময মেুঁমেচিল পান্না। হযাুঁ, ভালিাসা হমি ওইরেে। মেেন েমর মগল দ্যিমন। আর 

র্ারপর দ্যিমনই রু্ে শরীর মিমড় মফমল হার্ ধ্রাধ্চর েমর ঘুমর মিড়ার্ েমনর আনমন্দ। 

ের্ মলাে র্ামের মেমখমি। নেীর ধ্ামর িা হাি েুেুন্দপুমরর িঙ্গমল, চনশুর্ রামর্ 

অলমেশ স্মৃচর্ সংমঘর ফুিিল মখলার োমঠ। পান্না মেমখচন, চেন্তু পান্না র্ামের চফসফাস 

েধ্যরামর্ ের্চেন শুমনমি। স্বর মনই, শুধু্ শ্বামসর শমব্দ েথা। গাময় োুঁিা মেয়। 

  

হযামলা! এচনিচড চহয়ার। 

  

চমেচমে দ্যপুমর র্ন্দ্রােন্ন র্ন্তুিাল চিুঁমড় সপামি উমঠ িসল পান্না। িুেিা ধ্ে ধ্ে েরমি। 

মেময় গলায় ইংচরচি িলমি মে? এরেে মর্া হওয়ার েথা নয়! েণ্ঠা পযতন্ত আর্ে উমঠ 

এল র্ার। 

  

উমঠামনর িানালািা চেময় উুঁচে চেমর্ই মস মসাহাগমে মেখমর্ মপল। অেল রাময়র মেময়। 

খুি মেোে, ইংচরচি িাড়া েথাই িমল না। সন্ধযাচে আরও িমলমি, েলোর্ায় নাচে 

মেমলোচর েমর এমসমি। সন্ধযাচে পান্নামে খুি ধ্মরচিল, যা না, চগময় ওমের ইংচরচিমর্ 
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দ্যমিা েথা শুচনময় চেময় আয়। িুমমি আেরাও েুখুয নই। পান্না রাচি হয়চন। মস ইংচরচি 

িলমি চে, ভময়ই েমর যামি। েথাই ফুিমি না। 

  

অিাে হময় িারান্দায় মিচরময় এল পান্না, চেিু িলি? 

  

মেময়িার মর্েন সািমগাি মনই, পরমন এেিা লিা মুমলর িেেমর্া েযাোমি মপাশাে, 

িুল উমড়াখুমড়া। র্ার চেমে মিময় িলল, সচর, আচে ভুল েমর মর্াোমের মোিত ইয়ামডত 

ঢুমে পমড়চি মিাধ্হয়। এখামন মোনিা রাো আর মোনিা নয় র্া মিামা েুশচেল। এখান 

চেময় চে রাোয় যাওয়া যামি? 

  

যামি। রু্চে মোথায় যাে? 

  

 মেময়িা োুঁধ্ মাুঁচেময় িলল, এচন মহায়ার। নাচথং েযািারস। 
  

 রু্চে মর্া মসাহাগ। অেল রাময়র মেময়। 
  

হযাুঁ। আর রু্চে? 

  

 আচে পান্না িমট্টাপাধ্যায়। আোমের িাচড়মর্ এেিু িসমি? 

  

 মেময়িা মঠাুঁি উলমি িলল, িসমর্ পাচর, ইফ ইউ আর নি চডস্টািতড। 
  

পান্না োথা মনমড় িলল, না না, চডস্টািতড হি মেন? এমসা। মে  

  

ময়িা িারান্দায় উমঠ এমস মপমর্ রাখা োমঠর মিয়ামর িসল।  

  

খুি সাহস হময় যামে পান্নার। এই ইংচরচি িলা চিমলর্ মফরর্ মেময়িার সমঙ্গ িক্কর 

মেওয়া র্ার েেত নয়। র্িু েী িাচন সুন্দর মেময়িার এেন েচলন মিহারা মেমখ র্ার োয়া 

হচেল। 

  

মোথায় যাচেমল ভাই? 
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মোথাও না। িাচড়র িাইমর মিমরামর্ ইমে েরচিল। 

  

এে মগলাস িল মেি? খামি? 

  

মেময়িা অিাে হময় িমল, িল খাি মেন? আোর মর্ো পায়চন মর্া!  

  

রু্চে মর্া মিশ িাংলা িলমর্ পার। আচে মভমিচিলাে রু্চে মিাধ্হয় িাংলা িামনাই না। 

  

 মেময়িা হাসল, িলমর্ পাচর, পড়মর্ পাচর, চলখমর্ও পাচর এেিু এেিু। 
  

 চিমেমশ যারা থামে র্ামের ওরেে হয়। 
  

মেময়িা এেিু হাসল। হাসমল এর্ সুন্দর মেখায় ওমে। 

  

দ্য মিামখ রৃ্চষমর্র েমর্া মেময়িামে মেমখ চনচেল পান্না। মযন এে পচর এমস আলমগামি 

িমসমি র্ামের িাচড়মর্। এেিু পমরই উমড় যামি। 

  

মর্ােরা চে মিড়ামর্ এমসি? 

  

মেময়িা ভ্রূ েুুঁিমে িলল, মিড়ামর্! র্াও িলমর্ পার, সিত অফ এ মিঞ্জ। েলোর্ার 

পচলউশমন আোর অযালাচিত হয়। অযািোর েমর্া। ডািার িমলমি োমম োমম িাইমর 

চগময় থােমর্ হমি। 

  

চেিুচেন থােমি মর্া? 

  

না। আই হযাভ োই স্টাচডি। আি িািা আসমি। র্ারপর আেরা হয়মর্া চফমর যাি। 

  

এ-িায়গািা মর্াোর ভাল লাগমি না? 
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ভাল, চেন্তু এেিু হযাপহযািাডত। মোনও পযািানত মনই। আর মনই িমলই আচে ভুল েমর 

মর্াোমের িাচড়মর্ ঢুমে পমড়চি। 

  

ভাচগযস মনই। থােমল মর্াোর সমঙ্গ ভািই হর্ না। রু্চে চেিু খামি?  

  

না মর্া! আই অযাে নি হাংচর। 

  

েুখ মেমখ পান্নার েমন হল মেময়িা চেমথয েথা িলমি। েুখিা শুেমনা, চখমের িাপ আমি। 

  

মর্ােরা চে ভার্ ডাল খাও? 

  

 মেন খাি না? র্মি আই মপ্রফার িাইচনি। 
  

উঃ, িাইচনি আোরও ভীষণ ভাল লামগ। েলোর্ায় মগমলই আচে িাইচনি খাই। র্মি 

অমনমে িমল েলোর্ার িাইচনি নাচে আসল চিমন খািার নয়। 

  

হযাুঁ। অনযরেে। 

  

আোমের িাচড়মর্ অমনে রেে আিার আমি। খামি? 

  

 মেময়িার মিাখদ্যমিা এেিু উজ্জ্বল হল। েুমখ এেিু হাচস। িলল, ইউ আর এ চরময়ল 

িােতার। 

  

খামি? 

  

মেময়িা এে গাল মহমস ঘাড় োর্ েমর িলল, খাি। 

  

র্া হমল এমসা, মোন আিারিা খামি পিন্দ েমর োও। 

  

 মেময়িা লক্ষ্মীর েমর্া উমঠ র্ার সমঙ্গ এল। সহির্ িামন। ঘমর মঢাোর সেয় িচিমিাড়া 

িাইমর মিমড় রাখল। 
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পান্না যখন র্াে মথমে আিামরর িয়ে নাোমে র্খন মসাহাগ ঘমরর িারধ্ারিা র্াচেময় 

র্াচেময় মেখচিল। পান্নারা গচরি নয়। র্মি ঠাুঁিিািও মর্েন চেিু মনই। সাধ্ারণ েধ্যচিত্ত 

ঘরমোর। 

  

ওয়া! মসাচন িু থাউিযাি চেউচিে চসমস্টে! চিগ সাউি। 

  

 পান্না এেিু হাসল, হযাুঁ, িড্ড আওয়াি ওিার। 

  

েযামসমির মেসিা মেখমর্ মেখমর্ মসাহাগ িলল, রে চেউচিে, িযাি এসি রু্চে মশামনা 

িুচম? 

  

না িািা, ওসি আোর োো মশামন। আোমেও মিার েমর িচসময় মশানায়।  আমগ চেিু 

িুমর্াে না, শুনমর্ শুনমর্ এখন এেিু-আধ্িু িুমমর্ পাচর। 

  

মর্াোর োো মোথায়? 

  

ও মর্া েলোর্ায়। যােিপুমর ইমলেচট্রেযাল ইনচিচনয়াচরং পমড়। আো, আিার মখমল 

মর্াোর আিার অযািো িাড়মি না মর্া! 

  

না। আোর অযালাচিতিা পচলউশন মথমে হয়। ডাস্ট, মস্মাে এইসি মথমে। 

  

পাুঁিরেে আিার মিমি সাচিময় চেময় পান্না ভািল এই ফুলপচরমে আর েী মেওয়া যায়। 

র্ার আরও চেিু সাচিময় চেমর্ ইমে েরমি ময! 

  

এই মসাহাগ, রু্চে শুধু্ আিার েী েমর খামি? 

  

 মসাহাগ অিাে হময় িলল, আিারিাই মর্া খািার। 
  

পান্তাভার্ আমি। খামি? 
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মসাহাগ মহমস মফলল, রু্চে ভারী সুইি মেময় মর্া! 

  

 মখময়ি েখনও? মলিুপার্া চেময় মেমখ মখমর্ মিশ লামগ। খাও না। 
  

মসাহাগ লক্ষ্মী মেময়র েমর্া ঘাড় োর্ েমর িলল, োও। 

  

পান্না এে িুমি রান্নাঘমর চগময় পান্তাভার্ এেিা চিমনোচির িাচিমর্ েমর চনময় এল। 

সমঙ্গ মলিুপার্া, নুন। 

  

োখমর্ পারমি? না মেমখ মেি? 

  

 েৃদ্য মহমস মসাহাগ িমল, রু্চেই মেমখ োও। 
  

মঘন্না মপও না চেন্তু। আোর হার্ পচরষ্কার। র্িু সািান চেময় ধু্ময় আসচি। 

  

 যখন মসাহাগ খাচেল র্খন খাওয়ার ধ্রন মথমে র্ার চখমেিা িুমমর্ পারল পান্না। 

সাোনয পান্তাভার্ ের্ যত্ন েমর খামে। 

  

এেিা চডে মভমি মেি মর্াোমে? এে চেচনি লাগমি। 

  

মসাহাগ চেচে েমর মহমস িমল, এর সমঙ্গ চডে েযাি েরমি না। ইিস মভচর মিস্টফুল। 

মর্াোর হামর্র ুনণ আমি। 

  

আোর হামর্র মোনও ুনণ মনই। পান্তাভার্ চেমর্ হল িমল ল্জনা েরমি।  

  

মেন, ল্জনা েীমসর? আেরা চিমেমশও পান্তাভার্ মখময়চি। িািা খুি ভালিামস চে না। 

আো, মর্াোর িাচড়র মলামেরা সি মোথায় িমলা মর্া! োউমে মেখচি না। 

  

আোর িযাঠােশাই মগ রহচর িমট্টাপাধ্যায় োরা মগমিন মর্া, আিই র্াুঁর শ্রাদ্ধ। সি মসই 

িাচড়মর্। 
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ইউ চেন পারুমলর িাচড়! 

  

অিাে হময় পান্না িমল, রু্চে মিমনা নাচে? 

  

মসাহাগ এেিু হাসল, চিচন। চশ লুেস লাইে এ গমডস। 

  

হযাুঁ। আোমের িংমশ ওরেে সুন্দরী আর মেউ মনই। র্ারপর এেিু ল্জনা-ল্জনা েুখ 

েমর রাঙা হময় পান্না িমল, িান মর্া এেসেময় মর্াোর িািার সমঙ্গ পারুলচের চিময় 

হওয়ারও েথা হময়চিল। মসসি অিশয আোর িমন্মরও আমগোর ঘিনা। চিময়িা হমল 

আি রু্চে আোর মিানচম হমর্, িামনা? আচে হরু্ে মর্াোর োচস।  

  

খুি হাসল মসাহাগ, োচস? মর্াোর িয়স ের্ িমলা মর্া! 

  

 সমর্মরা িলমি। 
  

সমর্মরা িাস? 

  

না, মষামলা িাস। 

  

আোর সমর্মরা িাস। মর্াোর মিময় আচে িড়। মভচর ইয়ং োচস।  

  

ভারী ভালই মর্া মেময়িা। এেিুও মর্া মেোে মেখামে না। সন্ধযাচেিা ময েী আমিিামি 

িমল! র্মি মেময়িার এুঁমিাোুঁিার চিিার মনই। ভার্ মখমর্ মখমর্ ের্িার ময িুমল হার্ 

চেময় পাি েরল, মোমলর ওপর িাচিিা রাখল। র্া মহাে, ওরা চে অর্ সি চশমখমি 

র্ামের েমর্া? 

  

োমম োমম এেিু উোস হময় যায় মেময়িা। েুমখ এেিা চিষণ্ণর্া ফুমি ওমঠ। ভার্ মখময় 

মেময়িা চেিুক্ষণ িুপ েমর িমস েুলুচঙ্গমর্ গমণমশর েূচর্তিার চেমে মিময় রইল। হঠাৎ েুখ 

চফচরময় র্ার চেমে মিময় িলল, মে ওয়যার ইন লাভ, িাি মে চডড নি ওময়ড। পারুমলর 

মেময় হমল আচে অনযরেে হর্াে। র্াই না? েী অদু্ভর্! 
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পান্না েথািা ভাল িুমমর্ পারল না। আিিা েমন হল, পারুমলর মেময় হময় িন্মায়চন িমল 

ওর এেিু িুচম দ্যঃখ আমি। 

  

মেময়িা মফর মযন, পান্নামে নয়, আোশ িার্াসমে িলল, ইউ েযান্ট িুি ইওর 

মপমরন্টস। েযান ইউ? 

  

এ েথািাও পান্না িুমল না। মেময়িার েমন মিাধ্হয় এেিা েে আমি। চেন্তু পান্না েী 

িলমি! েুখখানা হাচস-হাচস েমর িমস রইল, যচেও েথািা মোমিই হাচসর নয়। 

  

িাচিিা মরমখ মেময়িা উঠল। িলল, থযাংে ইউ ফর এভচরচথং। 

  

আিার আসমি না? 

  

হাচস েুমখ মসাহাগ িমল, আসি। ইউ আর চসিচল িাচেতং। রু্চেও িমল আসমর্ পার। 

র্মি ইউ মে নি লাইে আওয়ার লি। আেরা এেিা আনহযাচপ ফযাচেচল।  

  

পান্না িামন, এখন মে রূ্হল প্রোশ েরা উচির্ নয়। র্াই মস িলল, মর্াোমে আোর খুি 

ভাল মলমগমি। 

  

থযাংে ইউ। 

  

মর্াোমে পথ মেচখময় মেি? নইমল মফর রাো ুনচলময় মফমল অনয োরও উমঠামন চগময় 

উঠমি হয়মর্া। 

  

মসাহাগ মহমস মফলল, না না, পারি। 

  

োনুষ িমল মগমলও র্ার এেিা মরশ মথমে যায়। চেিুক্ষণ মরশিা িার্ামস অনুভি েরল 

পান্না। দ্য এেিা েথা মযন ুননুনন েমর উমড় মিড়ামর্ লাগল র্ার িারপামশ। 
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োমলা েলো পামড়র সাো মখামলর শাচড়িা পমর চনমর্ চনমর্ মস মেয়ালঘচড়র চেমে 

িাইল। এেিা পাুঁি। আি োময়র িেুচন মখমর্ হমি। িড্ড মেচর েমর মফমলমি মস। 

  

ফুল ফুিমলই মযেন মে োচি এমস মিামি মর্েনই মযন পারুলচেমে চঘমর মেময়পুরুমষর 

এেিা মিাট্ট চভড়। এমে সুন্দরী র্ায় িড়মলামের িউ। িািার োমি শুমনমি ওমের নাচে 

িিমর েশ িামরা মোচি িাোর িানতওভার। িানতওভার েথািার োমনই িামন না পান্না। 

িযিসািাচণমিযর েথা মস েী িুমমি? র্মি ওমের ময অমনে িাো মসিা আুঁি েরমর্ 

পামর। 

  

এই, োমি আয় মর্া! িাঃ, চেচিয চেচে হময়চিস মর্া মেখমর্।  

  

 যাঃ, মর্াোর োমি আচে! েী ময িমলা! 
  

মিচশ সুন্দরী হওয়া চে ভাল? এরেেই ভাল। মরাগা মেন মর! 

  

পান্না ল্জনা মপময় িমল, এেচন। আোর গাময় োংস লাগমর্ই িায় না। 
  

মশষিার যখন মর্ামে মেমখচিলুে র্খনও িে পরচর্স। 

  

এখনও পচর। 

  

পচরস? মর্ার েমর্া িয়মস আচেও পররু্ে। চেিুমর্ই িড় হমর্ ইমে হর্ না। চেন্তু িয়স 

চে আিোমনা যায় িল! মিারাপমথ চঠে িয়স মিমড় যায়।  

  

চেন্তু পারুলচে, মর্াোর মর্া এেিুও িয়স িামড়চন। 

  

মর্ার মিময় আচে েুচড় িিমরর িড় র্া িাচনস? রু্ই যচে যুির্ী মর্া আচে থুতু্থচড়। 

  

চহ চহ েমর মহমস মফমল পান্না। েী চেচে গন্ধ আসমি পারুলচের গা মথমে। আি সামিচন 

এেেে, র্িু িারচেমে মযন রূমপর মঢউ মভমঙ পড়মি। িারচেমে েুগ্ধ েৃচের চভড়। 
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পান্না সমর এল। এিুেুই ভাল। এর মিময় মিচশ ভাল নয়। পারুলচে ঈশ্বরীর েমর্া। 

সাুঁইচত্রমশও িযামলচরনার েমর্া শরীর, গিেমন্তর েমর্া রং, ভগিামনর অমনে পচরশ্রমে 

কর্চর েুমখর ওই োরুোযত। এর্ সুন্দরীর নাচে সুখী হওয়ার েথা নয়। চেন্তু েপাল। 

স্বােীর মসাহাগ ময মেময়মের েুমখ ফুমি থামে। র্ামে চে লুমোমনা যায়। েূর মথমে ওই 

মসাহামগর আমলা স্পে মেখমর্ মপল পান্না পারুমলর েুমখ। ওর মেময় হময় িন্মায়চন িমল 

মসাহামগর চে খুি দ্যঃখ? 

  

িড় িযাঠােশাইময়র আত্মা আি মপ্রর্মলাে মিমড় মেিমলামে িমল মগল। চভমড় চভড়াক্কার 

েেপ। লুচি ভািার গমন্ধ গা ুনচলময় উঠল পান্নার। 

  

এই, রু্ই মোথায় চিচল মর এর্ক্ষণ! খুুঁমি খুুঁমি েরচি। 

  

এে েঙ্গল মেময় মধ্ময় এল। পমনমরা মষামলা সমর্মরা আমঠমরার পাময়ল, নয়না, মুেুর, 

রুেচে, পুেু। র্ারপর হা-হা, হু-হু, চহ-চহ। েেো িার্ামস েমনর সি ধু্মলােয়লা উমড় 

মগল। র্ারপর এেসমঙ্গ িমস খাওয়া আর মখমর্ না পারা। 

  

র্ারও পর এেসেয় চনিতন আর এো হময় মযমর্ হয়। সন্ধযা নামে। শাুঁখ িামি। 

মপ্রর্মলামের অন্ধোর মথমে মধ্াুঁয়ামি ভূমর্রা মনমে এমস মুমল থামে এেিু ওপমর। র্খন 

োন্না পায়। র্খন মরাি েরমর্ ইমে েমর। র্খনই েন েু-ডাে ডােমর্ থামে, গাময় 

আুনন, না গলায় েচড়? গলায় েচড়, না গাময় আুনন? 

  

েশ চেন গান-িান গাওয়া চনমষধ্ চিল অমশ ি িমল। আি হারমোচনয়াে চনময় িসল 

এেিু। অেচন ো এমস হাচির। 

  

এখন আিার হারমোচনয়ে চনময় িসচল মেন? সােমন পরীক্ষা না? 

  

েনিা খারাপ লাগমি ো। 
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মরািই েন খারাপ, মরািই শরীর খারাপ, এ মেেনধ্ারা েথা? গর্র িচসময় রাখমল ময 

শুুঁময়াপাো ধ্রমিই। 

  

ো র্ামে দ্য মিামখ মেখমর্ পামর না। ো সিমিময় মিচশ ভালিামস োোমে, র্ারপর 

হীরামে। পান্না র্ার দ্য মিামখর চিষ, মযন সৎ মেময়। আি মেন ময োন্না মপল খুি। 

হারমোচনয়াে রু্মল মরমখ পড়ার মিচিমল িমস মস িই খুমল মিময় মিামখর িমল িুে 

ভাসামর্ লাগল। েরমি, মস এেচেন েমর সিাইমে চঠে এইরেে োুঁচেময় িাড়মি। 

  

োন্না মথমে ঢুলুচন, ঢুলুচন মথমে ঘুে। 

  

োস িময়ে আমগ এরেেই এে সমন্ধমিলা সাুঁমঘুে মথমে র্ামে মঠমল রু্মলচিল ো। 

িোমো নয়, িরং খুি আহ্লামের গলায় িমলচিল, ওমর ওঠ, ওঠ, মেখ োরা এমসমি। 

  

অিাে হময় িলল, োরা এমসমি ো? 

  

ওমর র্ারা েে োনুষ, চিরাি গাচড় চনময় এমসমি। র্াড়ার্াচড় মিামখ েুমখ িল চেময় আয় 

মেচখ। 

  

চেেু িুমমর্ পামরচন মস। মিামখ িল চেময় আসমর্ই ো িলল, ওই শাচড় মির েমর 

মরমখচি। িুল িুল আুঁিমড় এেিা চিপ পমরা, শাচড়িা চঠেেমর্া পরমি চেন্তু, েুুঁচি-িুচিুনমলা 

লক্ষ মরমখা। েুমখ এেিু পাউডার চেময় চনময় িাইমরর ঘমর এমসা। হড়িচড়ময় এমসা না, 

ধ্ীমর সুমথিত। 

  

চেেু িুমমর্ পামরচন পান্না। ঘুেমিামখ সািমর্ োরও ভাল লামগ। 

  

হীরা এমস উমত্তচির্ মিাখেুমখ িলল, ইস, েী চিরাি গাচড় মর চেচে, এমেিামর মেেে 

েরমি। উচেতপরা ড্রাইভার। 

  

ওরা োরা? 
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মর্ামে মেখমর্ এমসমি। 

  

মেখমর্ এমসমি! মেখমর্ এমসমি মেন? 

  

 এ ো, মর্ার চিময়র েথা হমে না? 

  

োথায় িজ্রাঘার্ হমল মিাধ্হয় এরেেই অিশ হময় যায় োনুষ। িয় োস আমগ ময সমি 

মষামলা মপচরময়মি, এর েমধ্যই চিময়? মস চিিানায় িমস পমড় খামির িািুমর্ োথা মরমখ 

চমে ধ্মর রইল। িুমে ধ্ড়ফড়াচন মর্া চিলই, র্ার ওপর িচে িচে ভাি হমর্ লাগল। 

র্খনও েমন হময়চিল, েচর। 
  

েী সুন্দর সুন্দর সি মিহারা ওমের। ফসতা িেিে েরমি। চগচন্নোর গা ভচর্ত গয়না। মসমি 

আয় না এেিু। 

  

এেিুও নমড়চন পান্না। চমে ধ্মর িমসই চিল। োথা ঘুরচিল র্খন। 

  

ো এমস িলল, এ েী! শরীর খারাপ েরল নাচে? সিতনাশ। ওুঁরা ময মিচশক্ষণ িসমিন 

না। ওঠ ওঠ, লক্ষ্মী ো আোর। অেন েরমর্ মনই। িযে োনুষ ওুঁরা, সেয় েরমর্ পামরন 

না িমল অসেময় এমসমিন। এই রামর্ই মফর িধ্তোমন চফমর যামিন। উমঠ পড় ো। 

  

মেেন মিাধ্হীন, যন্ত্রিাচলর্ পুরু্মলর েমর্া মস উঠল, সািল এিং কিঠেখানায় মগল। 

  

কিঠেখানা আমলা েমরই ের্তা-চগচন, দ্যিন যুিে যুির্ী এিং এেিন িয়ি োনুষ িসা। 

িা খািার মেওয়া হময়চিল, মিাুঁয়ওচন। র্মি র্ামে মেমখচিল ডযাি ডযাি েমর। 

  

িািা িমল উঠল, গান িামন, মলখাপড়ামর্ও ভাল। 

  

ের্তা মিাধ্হয় র্ার নাে চিমজ্ঞস েমরচিল, চগচন্ন চিমজ্ঞস েমরচিল র্ার িয়স ের্। খাচল 

গলায় এেিা গানও মশানামর্ হময়চিল, েমন আমি। অেন শুেমনা গলায় প্রাণান্তের গান 

মস িীিমন গায়চন। 
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র্ারা িািামে িাচনময় চগময়চিল, এই মেময় র্ামের খুি পিন্দ হময়মি। এখন মোষ্ঠী 

চেলমলই হয়। 

  

িািার মসই রামত্র েী আস্ফালন, িড়ো মভমিমি র্ার মেময়র েমর্া পাত্র আর োরও 

িুিমি না? অযাুঁ! এই ময পাত্রপক্ষ মেমখ মগল এরা েশিা মিযাচর্প্রোশ গাঙু্গচলমে চেনমর্ 

পামর। 

  

চেিুচেন িািামে ওই পাগলাচে মপময় িমসচিল। মগ রহচর িািুমিয দ্যই ভাইমে িাো চেময় 

কপরৃ্ে িাচড়র দ্যমিা অংশ চেমন মনন। মসখামন মোনও মগালোল চিল না। দ্যই ভাই নরহচর 

আর রােহচর োিাোচি চনমিমের িাচড় েমর মফমলচিল। মগালোল মিুঁমধ্চিল চিচনসপত্র, 

িাসন-মোসন এিং গয়নাগাুঁচি ভাগাভাচগ চনময়। মগ রহচর িািুম্জন চর্ন ভাইময়র েমধ্য 

সিমিময় চিত্তশালী এিং প্রিল িযচিত্বওলা মলাে। র্ার ওপর দ্যুঁমে উচেল। োেলা 

মোেদ্দো না হমলও সাচলচশর চিিামর দ্যই ভাই মহমর মগল। রােহচরর মসই মথমে হঠাৎ 

হীনম্মনযর্া মেখা মেয়। র্ার হঠাৎ েমন হময়চিল িড়ো মযন িড্ড উুঁিুমর্ উমঠ মগমি। এর 

এেিা চিচহর্ েরমর্ই হমি। নানাভামি রােহচর মগ রহচরমে িপোমনার এেিা অক্ষে 

মিো েমরচিল চেিুচেন। র্ার েমধ্য এেিা চিল িড়মলাে হওয়ার মিো। লিাচরর চিচেি 

মেনা, পচলচিমক্স নাে, চঠোোচর, পচর্র্ িচে চেমন িাষ আিাে। র্ামর্ রােহচর 

মোনওিায় সফল, মোনওিায় চিফল হমলও মগ রহচরমে িাচড়ময় মযমর্ পামরচন। 

মগ রহচরর মেময়র চিময়িাও র্ার িকু্ষশূল হময়চিল। িাোই মিািখামিা চশল্পপচর্ই শুধু্ 

নয়, অচর্শয় স্জননও। রােহচর িাোই-ধ্রা প্রচর্মযাচগর্ায় িড়োমে হাচরময় চেমর্ 

চেিুচেন েচরয়া হময় নািাচলো মেময়র িনয িড় িড় পাত্র ধ্রমর্ মলমগ চগময়চিল। 

  

ভাচগযস এই পাগলাচে েীঘতথিতায়ী হয়চন। হমল এর্চেমন পান্না মোনও িড়মলামের িাচড়র 

িউ হময় চনিতাসমন মযর্। মে িামন িািা। িীিমনর রহসযেয় নানা আনমন্দর চশহরন 

মোথায় হাচরময় মযর্। এেচেন চিমিিে মগ রহচরই এমস রােহচরমে ঠািা  োথায় েথা 
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িমল শান্ত েরমলন। িলমলন, ভাগমিাখ যচে মর্ার অনযাযয িমলই েমন হময় থামে র্মি 

আোমে এমস িচলস না মেন? যা িাস পাচি। পচরিারিামে চিপমে মফচলস না।  

  

ভাি হময় যাওয়ায় র্ারা স্বচের চনশ্বাস মফমলচিল। 

  

এই েুখপুচড়, সমন্ধমিলায় ঘুেুচেস ময! 

  

েুমখ মিারামলা িমিতর আমলা পড়মর্ই ধ্ড়েড় েমর উমঠ িমস পান্না।  

  

ও ো! পারুলচে! 

  

োল িমল যাচে, র্াই মেখা েরমর্ এলাে। 

  

এ সেময় মভামেি েে থামে িমল ঘমরর চিেচিমে আমলায় ভাল েমর চেিু মেখাই যায় 

না। র্িু এই ম্লান আমলামর্ও মযন মিযাচর্েতয়ীর েমর্া মেখামে পারুলচেমে। 

  

রু্চে ময েী েমর এর্ সুন্দর থামো চেিুমর্ই িুমমর্ পাচর না।  

  

 দ্যর মিাো, সুন্দর আর মোথায়! ো িলচিল রং নাচে অমনে োমলা হময় মগমি। িয়সও 

চে েে হল? সাুঁইচত্রশ। ও িািা, সাুঁইচত্রশ োমন মর্া িুচড়। 

  

মর্াোর এেিুও িয়স হয়চন পারুলচে। 

  

 হময়মি হময়মি। অমনে েে েমর চফি রাখমর্ হয়। এে িুল এচেে ওচেে হমলই ওিন 

িি েমর মিমড় মযমর্ িায় আিোল। 

  

এেিা মেময়র সমঙ্গ আি ভাি হল, িামনা! র্ার নাচে খুি ইমে চিল মর্াোর মেময় হময় 

িন্মায়। 

  

 পারুল অিাে হময় িমল, মস েী মর! মে মসই মেময়িা? 
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অেলোর মেময় মসাহাগ। 

  

পারুল এেিু গিীর হময় িমল, মেময়চি এুঁমিামড় পাো। ওর সমঙ্গ মিচশ চেচশস না। 

  

 চেশি েী? আি পথ ভুল েমর এমস পমড়চিল িমল আলাপ হময় মগল। অেলো আি 

আসমি, োলপরশুই িমল যামি ওরা। 

  

অেল রায় আমসচন। ওমের েমধ্য এেিু গেমগাল িলমি মিাধ্হয়। রু্ই মিচশ োখাোচখ 

েরমর্ যাস না। ওরা অনযরেে। োথা ুনচলময় মেমি।  

  

চেন্তু পারুলচে, মেময়িামে ময আোর ভীষণ ভাল লাগল। মস িলচিল, রু্চে নাচে এেিন 

গমডস। 

  

পারুল এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িুপ েমর িমস রইল চেিুক্ষণ। র্ারপর িলল, গমডস হওয়া 

চে অর্ মসািা? মেময়োনুষ হময় িন্মামল ের্ পাপ িারচেে মথমে ফণা মর্ামল। গমডস 

হময় থােমর্ মেয় েই? 

  

এেিু আনেনা হময় মগল পারুলচে। হামর্র িড় িিতিা েময়েিার মিমলোনুমষর ের্ 

জ্বালাল, মনিাল। 

  

মর্ার ের্ িয়স হল মর পান্না? 

  

সমর্মরা। 

  

সমর্মরা! িমল এেিু ভািল পারুলচে। ওই সমর্মরা শব্দিাই মযন পারুলচেমে এেিু েূমর 

চনময় মগল। মিাধ্হয় সমর্মরায় চফমর যাচেল মস।  

  

র্খনও িন্মায়চন পান্না। েুচড় িির আমগ পারুলচের সমঙ্গ মপ্রে হময়চিল অেল রাময়র। 

েীরেে মপ্রে চিল ওমের মে িামন। চিময় হয়চন। র্ামর্ ভালই হময়মি। চিময় হমল হয়মর্া 

মপ্রেিা গযােগযামে হময় মযর্। 
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র্ার খুি চিমজ্ঞস েরমর্ ইমে হল, পারুলচে এখনও অেল রাময়র েথা মভমি োমম 

োমম েীঘতশ্বাস মফমল চেনা। ট্রযামিচড িড় ভাল লামগ পান্নার। ট্রযামিচডর েমর্া এেন 

মরােহষত আর েীমস আমি? 

  

.  

  

০৪.  

  

োঘ োমসর রার্ েশিায় হঠাৎ িাই িাপল রুইোমির োচলয়া খাি। খামিন মর্া খামিনই। 

হযাচরমেন চনময় িড় মিমল মগ রাঙ্গ আর িাের চশিু চগময় পুেুমর িাল মফলল। উঠল 

েশমসরী মপল্লায় এে রুই। মেমিেুমি রান্না েরমর্ েরমর্ রার্ িামরািা। রৃ্চপ্ত েমর মখময় 

উমঠ মগ রহচর চগময় শুময় পড়মলন। মোনও চেমে ভ্রূমক্ষপ মনই। োচলয়া মখমর্ 

মিময়চিমলন, খাওয়া হময়মি, িযাস আর েী। ওচেমে িাচড়র চগচন্নমে ওই রামর্ 

পাহাড়প্রোণ মসই োি সাুঁর্লামর্ হল। মপমির চখমে মপমিই েমর মগল। যখন এে মগলাস 

িল মখময় শুমর্ মগমলন র্খন মভার হমর্ আর িাচে মনই। পরচেন মসই চিপুল োি 

পাড়াপ্রচর্মিশীমের চিচল েরা হময়চিল, োমির সমঙ্গ সমঙ্গ োচলয়ার গল্পও চিচল হল। 

িৃত্তান্ত শুমন এমস হাচির হময়চিল েচহে রায়। 

  

এসি েী হচরো, িাচড়র পাুঁিিমনর সুখসুচিমধ্র েথা ময এেিুও ভামিন না। এ চে ভাল? 

  

মগ রহচর অর্ীি সুপুরুষ, মগ রিণত, লিািওড়া হামড়োমস মিহারা। েুমখ এেিু চিদ্রূমপর 

হাচস, রু্ই খুি ভাচিস িুচম? মসইিনযই মর্ামে মেউ োমন না।  

  

েথািা পাথুমর সচর্য। এেিা মলাে েীভামি আচধ্পর্য েমর, মোন েন্ত্রিমল োনযগণয হময় 

ওমঠ এ র্ত্ত্বিা আিও মিামা হল না েচহমের। 

  

এেিা োেলার রায় মিমরাল চিমেমল। সমর্মরা িন মফ িোচর োেলার আসাচে। খালাস 

হমর্ হমর্ সমন্ধ মপচরময় মগল যখন, র্খন আর র্ামের িাচড় মফরার িাস মনই। িযাুঁমেও 
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মনই পয়সা। মগ রহচর চিন্দুোত্র চিন্তা না েমর িধ্তোন মথমে র্ামের মসািা চনমির 

িাচড়মর্ এমন রু্লমলন। সমর্মরািা উমপাচস ষোোেতা মগুঁময়া মলাে। এেচনমর্ই র্ারা 

ভামর্র পাহাড় এে মিাপামি উচড়ময় মেয়। মসচেন র্ারা দ্যমনা চখমে চনময় ময পচরোণ 

ভার্ মখল র্া চিচেি মেমি মেখার েমর্া েৃশয। সমর্মরািা েুমখর ভার্ ডাল মিাগামর্ 

িাচড়র চগচন্নর েী হাল হল র্া চফমরও মেমখনচন মগ রহচর। ওিা মেখা মযন র্ার োি িা 

ের্তিয নয়। 

  

চর্ন ভাইময়র কপরৃ্ে িাচড়। োলানমোঠা িচে চনময় চিরাি সিচত্ত। হঠাৎ মগ রহচরর 

মখয়াল হল দ্যই ভাইময়র অংশ চেমন চনমর্ হমি। প্রোি উঠমর্ই রােহচর আর নরহচর 

গাুঁইুনুঁই েরমর্ লাগল। কপরৃ্ে চভমি িাড়মি না। মগ রহচর র্খন োে িাড়ামর্ লাগমলন। 

মশষমেশ মসই োে এর্ অচিশ্বাসয রেমের উুঁিুমর্ রু্মল চেমলন যা চেময় মগািা িাচড়িাই 

দ্যিার মেনা যায়। র্খন আর ভাইরা আপচত্ত েরল না, আপচত্ত েরািা হাসযের হময় 

োুঁড়ার্। চেন্তু আপচত্ত রু্লমর্ পারর্ িাচড়র মলামেরাই। দ্যই উপযুি মিমল, চগচন্ন। র্ারা 

িুচমময় িলমর্ পারর্, এরেে আোশমিাুঁয়া োে চেময় দ্যমিা অংশ মেনা আহাম্মচে হমে। 

চেন্তু আশ্চমযতর চিষয়, মেউ শ্বাসিুেুও মফমলচন। 

  

চেন্তু েচহে রায় িমলচিল, োো, এ ময হাচর্র োমে মনংচি ইুঁদ্যর মেনা হল! 

  

মগ রহচরর প্রচর্চক্রয়া হল সাোনযই। ভ্রূ দ্যমিা এেিু উুঁিুমর্ রু্মল িলমলন, োমের রু্ই 

িাচনস েী? সারা িীিন িার আনা আি আনার চহমসি েমষ েরচল, োে োমে িমল র্া 

চশখচল েই? 

  

েচহে আর পামরচন। িমল মফমলচিল, আপচন মযন শরৎ িািুম্জনর নমিমলর েযামরক্টার, 

রিোংমসর োনুষ নন। 

  

মগ রহচরর মঠাুঁমি িাুঁো চিদ্রূমপর হাচসচি িেলাল না। ঠািা গলায় িলমলন, রু্ই িড্ড 

মগরে। অর্ মগরে মহাস না, েে পাচি। 
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ময সুমর িাের-িােরমে হুেুে েরমর্ন মসই এেই সুমর চনমির দ্যই মিমলমেও হুেুে 

েরমর্ন। মিমল দ্যমিা চেমশহারা হময় িামপর হুেুে র্াচেল েরমর্ িুির্। ফুমলর েমর্া 

সুন্দর দ্যমিা মেময়ও েোচিৎ আসোরা মপর্ র্াুঁর োমি। মিমলপুমলমের নাড়াঘাুঁিাও 

েরমর্ন না িড় এেিা। 

  

মসই মেিাচি, অহংোরী, োপুমি এিং খাচনেিা আত্মসিতস্ব ও অর্যািারী পুরুষচি যখন 

োরা যাচেমলন র্খন েচহে রায় মসখামন আগামগাড়া উপচথিতর্। ডািার নাচড় মেখমিন, 

আর পুমরা পচরিারিা এো্রহ হময় মুুঁমে আমি র্াুঁর ওপর। মিাখ পলেহীন। শ্বাস পড়মি 

না োরও। চশয়মর পাথরপ্রচর্োর েমর্া িউঠান। ডািামরর এেিা মনচর্িািে োথা 

নাড়ার পরই এেিা েীঘত হাহাোমর ভরা আর্তনাে েমর িউঠান অজ্ঞান হময় মসািা 

মেমমমর্ পমড় মগমলন। দ্যই মিমল আিমড় পড়ল িািার িুমে। দ্যচি পুত্রিধূ্ দ্যই পা আুঁেমড় 

ধ্মর মস েী োন্না! 
  

সারািা িীিন ময পচরিারচিমে নামিহাল েমর মিমড়মিন মগ রহচর, যাুঁর েচিত সােলামর্ 

পচরিামরর মলােিনমে চধ্ন ধ্া নািমর্ হময়মি, র্াুঁর েৃরু্যমর্ মর্া পচরিারিার হাুঁফ িাড়ার 

েথা। চেন্তু মসরেে হল না মর্া! িরং েমন হল, মগ রহচরর সমঙ্গ সমঙ্গ মযন এ িাচড়র 

সূযতাে হময় মগল। 

  

জ্ঞান মফরার পর িউঠান মেিল িলচিমলন, আচে ওুঁর সমঙ্গ যাি, চেিুমর্ই আচে আর 

মিুঁমি থােমর্ পারি না। 

  

েচহে রায় েুগ্ধ মিামখ মিময় মেখচিল, েুগ্ধ োমন শুনচিল। এ মস শুনমি েী? এেিন 

স্বাচধ্োরপ্রেত্ত অর্যািারী স্বােীর চনযতাচর্র্া স্ত্রী িলমি এ েথা? এও চে সিি? 

  

মেমল না, মেমল না, চহমসি চেিু চেলমর্ িায় না। এই ঊনআচশ িির িয়মস িীিমনর 

অমে ভুল ধ্রা পমড় মস মযন েমন েমন োনেলা খায়। হচরোর োমি মস অমনে িযাপামরই 
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মহমর-যাওয়া োনুষ, চেন্তু েরার চভর্র চেময় মসই পরািময়র চিপুলর্া মযন আরও 

উেঘাচির্ েমর চেময় মগমি মলােিা। 

  

ময মিমলচিমে িামপর মখয়াল মেিামর্ োিত োমসর হাড়োুঁপামনা শীমর্র রামর্ পুেুমর 

িাল মফমল োি রু্লমর্ হময়চিল, চফচিমক্সর েৃর্ী অধ্যাপে মসই মিমল মনু্ট িামপর িুে 

মথমে হঠাৎ েুখ রু্মল মিাি ভাইমে িযেসেে হময় িমল উঠল, এই েনু্ট, মেখ মেখ, 

িািার িুমে মযন হািতচিি পাচে! মেেন শব্দ হমে িুমের েমধ্য। িািা চনশ্চয়ই েমরচন! 

ফচেরিািার িল-পড়া খাইময়চি, েরমর্ পামরই না। 

  

েচিউিার ইচঞ্জচনয়ার মিাি মিমল েনু্ট ভযািলার েমর্া িািার িুমে োন মপমর্ েী 

শুনচিল মে িামন। চেন্তু েচহমের েমন হচেল, ফচেরিািার িল-পড়ার ুনণ নয় িািারা, 

মিুঁমি উঠমল হচরো মর্াোমের চপরৃ্ভচির মিামরই মিুঁমি উঠর্। মঘার েচলোল িািারা, 

নইমল এর্ ভালিাসা িৃথা মযর্ না। 

  

দ্যচি মিমল সারািীিন িামপর সমঙ্গ েথা িলার সেয় োুঁচড়ময় েথা িমলমি, েখনও 

িমসচন। িউোরা এই আধু্চনে যুমগর মেময় হময়ও শ্বশুমরর সােমন মঘােিা িাড়া আমসচন। 

মশামের িাচড় যখন েুহযোন, িারচেমে োন্নার মরাল, র্খন েচহে েৃমর্র ঘমর আনমন্দ 

অচভভূর্ হময় িমস আমি। র্ার িারচেমে মযন সর্যযুমগর হাওয়া িইমি। 

  

শরীর ভাল নয়, সিাই িারণও েমরচিল, র্িু েচহে রায় মগ রহচরর েৃর্মেমহর অনুগেন 

েমরচিল। র্খন গভীর রার্, চর্ন োইল রাো মভমঙ মযমর্ মযমর্ েমন েমন িমলচিল, 

োয়োিা চশচখময় চেময় মগমলন না হচরো! িহুোল ধ্মর মিলাচগচর েরলুে র্িু চশখমর্ 

পারলুে েই? না চে এসি মশখার িা মশখািার চিচনসই নয়, এসি মেউ মেউ চনময় 

আমস। 

  

না, েচহে রায় েখনও মগ রহচর িািুম্জনর েমর্া চিল না। মস িরাির র্ার পচরিামরর 

প্রচর্ অর্যচধ্ে মেহশীল। পাুঁিিমনর দ্যঃখেমের েথা মভমি সিতোই চনমিমে আরাে 
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আময়স মথমে ুনচিময় মরমখমি, এে মগলাস িল োউমে গচড়ময় চেমর্ িলমর্ও চিল 

ভারী েুণ্ঠা। মিমলমের সমঙ্গ এে সাচরমর্ মখমর্ িমসমি, িড় োমির িুেমরাুনমলা 

মিমলমের পামর্ই চেময়মি মেচিো–র্ার িউ। েখনও র্ামর্ চেিু েমন েমরচন েচহে। 

ভুলিাও চে মসখামনই? র্খন মথমেই চে সংসামর মস উিৃমত্তর খামর্?  

  

যখন মেমিা মিমল অেল ক্লামস োুঁচড় োুঁচড় নির মপময় ফাস্ট হওয়া শুরু েরল র্খন হল 

আরও চিচত্তর। প্রথমে আনন্দ এিং চিস্ময়। পুত্রমগ রমি িুে চর্ন ইচঞ্চ মিমড় মগল। 

োধ্যচেমে স্টযাি েমর যখন মসই মিমল হইিই মফমল চেল র্খন এল ভয়। মিমলমে মসই 

মথমে সেীহ েরমর্ শুরু েমরচিল মস। িাপমে মোনওচেনই মিমলরা সেীহ েরর্ না। 

অেমলর র্াচেলযিা চিল আরও প্রেি। েৃর্ী মিমলমের মিাধ্হয় মসই অচধ্োর িন্মায়–

এই মভমি েচহে মেমনও চনল িযাপারিা। মেচিো োমম োমমই িলর্, অেল! অেল মর্া 

োনুষ নয়, ভগিান। 
  

চিন মথমেই সি হয়-িয় িমল শুমনমি েচহে। িংশধ্ারার মোন গাুঁমি মোন চিন ময ঘাপচি 

মেমর থামে আর র্া মথমে েী েমর ময এে এেিন এরেে েলিুি িন্মায় মে িামন! 

নইমল র্ার েমর্া অযাভামরি সাোোিা োনুমষর ঘমর অনয সি সাোোিা মিমলমেময়র 

েমধ্য এেিা েী েমর অেন োথাওলা মিমরাল! 

  

মঠাুঁিোিা, িেরচসে রসেয় এেিার িমলচিল, ওমর, এ ময োমের ঘমর মোচেমলর িা। 

মর্ার হামর্ আর মেউ র্াোে মখময় মগল না মর্া! 

  

এ েথায় প্রায় হার্াহাচর্ হওয়ার উপক্রে। ঠাট্টাই হমি, র্িু অেন ঠাট্টা মেউ েমর? আি 

অিশয েথািা ভািমল রাগ হয় না। অেল চে সচর্যই র্ার মিমল? মস চে ওর চনেতার্া? 

ওর মিাখ, োন, েুখ, েন, মেধ্া এসি মর্া েচহমের কর্চর নয় মহ িাপু। মস িন্মোর্া হমর্ 

পামর, সৃচেের্তা মর্া নয়। 
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অেমলর সমঙ্গ ভািভালিাসা হময়চিল মগ রহচরোর মিাি মেময় পারুমলর। মসিা েচহমের 

োমি আনমন্দর িযাপারই চিল। হচরোর সমঙ্গ এেিা আত্মীয়র্ার সিেত র্ার 

আোঙ্ক্ষারই িস্তু। র্া িাড়া ও িংমশর মেময় ভালই হওয়ার েথা। ময মেময় চনমির িািার 

মসিা েমর িড় হময়মি মস স্বােীর ঘমর এমসও সিাইমেই সুখী েমর।  

  

চেন্তু আিেোই পারুমলর অনয পামত্রর সমঙ্গ চিময় চঠে হময় মগল। 

  

েচহে রায় মে মড় চগময়চিল মগ রহচরর োমি।  

  

 হচরো, এ েী শুনচি! 
  

মগ রহচর কিঠেখানায় িমস েচললপত্র মেখচিমলন। র্লিকু্ষমর্ র্ামে এেিু মেমখ চনময় 

িলমলন, েখনও মপ্রমে-মট্রমে পমড়চিস? 

  

আচে! েী ময িমলন! আোমের সুমযাগ চিল মোথায়? 

  

র্াহমল িুমচি েী েমর? ও-িস্তু আোরও মর্া হয়চন। পুঁচিশ িির িয়মস এেিা েশ িির 

িয়চস মেময়র সমঙ্গ চিময় চেময়চিল িািা। মস মপ্রে েরমি েী, ভময়ই েমর। র্াই িলচি 

এসি আোমের মিামিার েথা নয়। 

  

চেন্তু ওমের ময ভালিাসা চিল, চিময়র েথা হময় আমি।  

  

র্াই মর্া িলচি। রু্ই চে ভািচিস আচে মিার েমর পারুমলর চিময় অনয িায়গায় চেচে? 

মসসি ভাচিসচন। অেল ভাল মিমল, আোমের সেমলরই পিন্দ। চেন্তু চিময়িা হমে 

পারুমলর ইমেমর্ই। 

  

মেন এরেে হল হচরো? 
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িললুে ময, রু্ই আর আচে দ্যিমনই পুরমনা আেমলর োনুষ, এসি আোমের মিামার 

েথা নয়। র্মি এসি মপ্রে-মট্রে হল োুঁিা োচির োি। িমল িৃচেমর্ গমল ধু্ময় যায়। 

সংসামরর আুঁমি না পড়মল চে এসি পাোমপাি হয়? ওমের মপ্রে মেুঁমি মগমি। 

  

েনিা িড় েমে মগল েচহমের। 

  

গেমগালিা মোথায় হল হচরো? 

  

মগ রহচর োথা মনমড় িমলচিমলন, সিিাই গেমগাল, আগাপাশর্লাই গেমগাল। েন 

খারাপ না েমর িাচড় যা। অেমলর এেিা ভাল মেমখ চিময় মে।  

  

মেচিো ফুুঁমসচিল খুি, হুুঁ, অেন সুন্দরী ের্ আোর অেমলর পাময় গড়াগচড় যামি। ের্ 

িড় ঘমরর মেময় মযমি আসমি। মেমখ চনও। 

  

মেখা িাড়া েচহমের চেিু েরারও চিল না। সংসামরর প্রায় মোনও িযাপামরই র্ার 

ের্ােমর্র মর্ায়াক্কা মেউ েরর্ না েখনও। পারুমলর চিময়র োসখামনমের েমধ্যই 

অেল আর র্ার োময় চেমল চিময়র িযিথিতা েমর মফলল। মসই চিময়মর্ েচহমের ভূচেো 

িরের্তার েমর্া চিল না, চিল আেচন্ত্রর্ এেিন অচর্চথর েমর্াই। িড় ঘমররই মেময়, 

সুন্দরীও। চেন্তু েচহমের মর্েন মোনও আহ্লাে হল না। চিময়র পরই মিমল-িউ উধ্াও 

হময় মগল মিামিমর্। র্ারপর চিমেমশ। েুমিই মগল িীিন মথমে। মযেনিা হময় থামে। 

  

আি রৃ্চষর্ মিামখ িমস মগ রহচরোর দ্যই মিমলর চপরৃ্র্পতণ েন চেময় আগামগাড়া 

মেখচিল েচহে। দ্যমিা মিমলই চনষ্ঠার সমঙ্গ হচিচষয েমরমি, নযাড়া হময়মি, নািালে দ্যচি 

অনামথর েমর্া িমস িািার স্বমগতর পথ পচরষ্কার েরার মিো েরমি। প্রিুর োনসাে্রহী, 

চিরাি আময়ািন। মোথাও চেিু অভাি রামখচন। মেমখ মিাখ িুচড়ময় যায়। স্বমগতর পথ 

পচরষ্কার না মহাে এর্ ভালিাসার চে োে মনই নাচে? েচহে েরমল র্ার মিমলরাও 

হয়মর্া মনড়া হমি। চেন্তু হমি চিরচির সমঙ্গ। শ্রাদ্ধও চে েরমি না? েরমি, র্মি 

র্াচেমলযর সমঙ্গ। েমন েমন িলমি, িাপিা েমর িড্ড ফাুঁচসময় চেময় মগমি। 
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োো, অেন িুপচি েমর িমস আমিন ময! 

  

মিাখ রু্মল মিাখ দ্যমিা িুচড়ময় মগল েচহমের। পারুল। 

  

চক্লে মহমস িলল, এই িমস িমস মেখচি। 

  

ওসি আপনামে মেখমর্ হমি না। িরং ঘমর এমস োময়র সমঙ্গ িমস গল্প েরুন। 

  

িুচদ্ধের্ী মেময়। হয়মর্া মভমিমি, িুমড়া োনুমষর এই িমস িমস অমনযর শ্রাদ্ধ মেখািা 

মিাধ্হয় ভাল হমে না। 

  

েচহমের মিামখ িল আসচিল। িলল, েরার েথা েমন হমে না ো, ভালিাসার েথা েমন 

হমে। হচরো িড় ভাগযিান। 

  

না োো, ওসি ভািমর্ হমি না। ঘমর িলুন, এখামন যমজ্ঞর মধ্াুঁয়া লাগমি আপনার। 

েুখিাও মর্া শুচেময় মগমি! ডামির িল খামিন? 

  

না ো, ওসি েরোর মনই। 

  

র্াহমল িরং আপনামে এে োপ িা চেই। 

  

হামর্ িাময়র োপ চনময় অচভভূমর্র েমর্া িমস রইল েচহে। এইিুেু সোেরও মযন 

অমনে। অেমলর সমঙ্গ পারুমলর চিময়িা হয়চন িমল আি চিশ িির িামে নরু্ন েমর 

িুেিা িযচথময় উঠচিল র্ার। িাময় িুেুে মেওয়া হল না। হামর্ ধ্রা িাময়র োপ ঠািা 

হময় মগল, িুমের চভর্রিা হল না। এেিা িাপা-পড়া আুনন িহুোল িামে ধ্ীইময় উঠল। 

  

সারাচেন আি শ্রাদ্ধিাচড়মর্ই মেমি মগল েচহে রাময়র। মগ রহচরো মনই, না মথমেও 

িাচড়র সিতত্র িচড়ময় আমিন। েমর যাওয়ার পরও এে এেিা োনুষ িহুোল মথমে যায়। 
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ধ্যামন, মশামে, েমন পড়ায়, শূনযর্ায় মস িারিার িীয়ন্ত হময় ওমঠ। োরও োরও েরার 

পমরও েমর মযমর্ অমনে সেয় লামগ। 

  

সমন্ধর পর চফরচিল েচহে। মিলা মিাি হময় মগমি, িে েমর িড্ড অন্ধোর হময় যায়। 

িিতিাও আমনচন সমঙ্গ। মিামখর মর্েন মিার মনই আিোল। মিুননমক্ষমর্র পাশ চেময় 

মেমি রাো ধ্মর আনেমন ধ্ীর পাময় মহুঁমি চফরমি েচহে। চিষণ্ণর্ায় সাোনয নুময়-পড়া 

শরীর। 

  

হঠাৎ আিিা আুঁধ্ামর এেিা সাো িায়ােমর্া মমাপমাড় মথমে মিচরময় এমস আিার 

অন্ধোমর দ্রুর্ চেচলময় মগল। থেোল েচহে। মে ওিা? আিার সাো িায়ােমর্া েী মযন 

দ্যমল উঠল সােমন। লহোয় চেচলময় মগল। 

  

মে? মে মর? 

  

মেউ িিাি চেল না। সােমন িুে সোন ফণীেনসার আড়াল। র্ার ওপামশ ফচিে 

োচঞ্জলামলর পচর্র্ িচে। ফচিে িাচড় েরমি িমল িচেিা চেমন চভর্পুমিা অিচধ্ 

েমরচিল। র্ারপর িউময়র সমঙ্গ মগড়া েমর আেগামি ফাুঁচস চেময় েমর। িাচড়িা আর 

হয়চন। িচেিা আগািায় ভরা। োমখামন অচভশপ্ত আেগািিা মুপচস হময় োুঁচড়ময়। সাপ-

মখামপর আড্ডা। মলামে অশরীরীর ভয়ও মপর্ আমগ। ফচিে নাচে ওখামনই মগমড় িমস 

আমি, িযান্ত মলােমের েরার িনয ডাোডাচে েমর। 

  

েচহমের ভূমর্র ভয় মনই। চেন্তু সাোমি িায়ািা েীমসর র্া িুমমর্ পারল না। এ সেময় 

েুয়াশা এেিু হয় িমি, চেন্তু েুয়াশা মর্া িুমি মিড়ামি না। মিামখরই ভুল হল চে? 

  

েচহে রায় ুনচি ুনচি আরও েময়ে পা এমগাল। না, মিামখর ভুল নয়। ফচিমের পচর্র্ 

িচেমর্ িােচিে এেিা সাো েূচর্ত দ্য হার্ দ্যচেমে পাচখর ডানার েমর্া িচড়ময় চেময় ধ্ীমর 

ঘুমর ঘুমর মঢউ হময় মনমি মিড়ামে। চশউমর উঠল েচহে। ের্ ইি োঠ পমড় আমি 
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িচেমর্, ের্ আগািার দ্যমভতেয িঙ্গল। সাপ মখাপ এিং হীন েংশে প্রাণীমের আড্ডা। 

মোনও োনুষ এই সমন্ধমিলা ওখামন যায় পাগল না হমল? 

  

মে? মে মর ওখামন? 

  

েূচর্তিা ময মেময়মিমলর র্ামর্ সমন্দহ মনই। েচহে েচিমর্র েমর্া োুঁচড়ময় েৃশযিা মেখমর্ 

লাগল। মেময়িা মঢউময়র েমর্া শরীর িইময় চেমে, নানা চিভমঙ্গ মহমল যামে ডাইমন 

িাুঁময় চপিমন। মুুঁমমো আুঁধ্ামর মিামা যামে গলা মথমে মগাড়াচল অিচধ্ এেিা সাো 

মপাশাে পমর আমি মেময়িা। 

  

হঠাৎ র্ার েমন পমড় মগল এরেে এেিা মপাশাে েময়েচেন আমগ মসাহাগমে পরমর্ 

মেমখচিল েচহে। মপাশােিার ওপর িচরর িুচি আমি। চনমির নার্চন, চেন্তু ওর সমঙ্গ 

ভাল েমর পচরিয়ই মনই েচহমের। ওরা েথািথা চিমশষ িলমর্ িায় না োরও সমঙ্গ। 

এেিা েচঠন, নীরি েূরত্ব িিায় রামখ। চেিুচেন আমগ অেল হঠাৎ এেচেন এমস ওমের 

মপ ুঁমি চেময় মগল। িমল মগল, ওরা এখন চেিুচেন এখামনই থােমি। মেময়র নাচে এেিু 

মিঞ্জ েরোর। খরমির িাোপয়সাও চেময় মগল োো েেমলর হামর্।  

  

এেিু অিােই হময়চিল েচহে। ওরা েচস্মনোমলও মেউ এখামন আমস না। দ্য োস িার 

োস পমর হয়মর্া েখনও অেল এমস হাচির হয়, এে মিলা মথমেই িমল যায়। হয়মর্া 

মিনা চেময় যায়, মস িনয িিায় রামখ। অেল এমলও পচরিার েখনও আমন না। র্াই 

ওমের সমঙ্গ ভাি িা ভালিাসা চেিুই হল না। আত্মীয়র্া িা রমির সিেত ইর্যাচে 

িযাপারুনমলা ক্রমেই িোপিা িিতয ধ্ারণা হময় োুঁড়ামে। এেচেন হয়মর্া িাপ-মিমলর 

সিেতও ঘুমি যামি। যামি মেন, যামেও ক্রমে ক্রমে। শ্বশুর, ভাসুর, মেওর, ননে এসি 

শব্দ থােমি শুধু্ চডেশনাচরমর্। মসিা েচহে এই িীিমনই মির মপময় যামে। 

  

িউোচি এমস প্রথে চেন র্ামে এেিা প্রণাে েমরচিল। খুি ভচিভমর নয়, পা দ্যমিা ভাল 

েমর মিাুঁয়ওচন, এেিু ভান েমরচিল োত্র। িযস, র্ারপর মসই ময আলমগাি হল, র্ারপর 
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আর েুমখােুচখই হল না এেই িাচড়মর্ মথমেও। চনমিরা চনমিরা থামে, চনমিমের েমধ্যই 

ইংচরচিমর্ েথা েয়, মগড়া িগড়ার শব্দও োমন আমস।  

  

েচহোেীপ্ত রায় নামে ময মিমলচি এেসেময় েলোর্া চিশ্বচিেযালয় মথমে ইংচরচিমর্ 

এে এ পাস েমরচিল র্ামে আিমের েচহে রায় িমল মিনা েুশচেল। না, দ্যমিা মলাে 

এে নয়। েচহোেীপ্তর েীচপ্ত আর েচহো দ্যমিাই অোিমল মগমি। এখন এই ময েচহে রায় 

নামে মলােচি এ এে মগুঁময়া চভরু্ োনুষ, মেখমল েুখুয িমলই ধ্মর মনমি োনুষ। েুখুয 

িাড়া আর েী? েমি দ্য পার্া অংিং ইংচরচি পমড়চিল র্ার মিামর চে আর চিিান িমল 

পচরিয় মেওয়া যায়। মলামে ভুমল মগমি, েচহে রায় চনমিও ভুমল মগমি। মোন মর্ারমঙ্গর 

অন্ধোমর ল্জনায় েুখ লুচেময় পমড় আমি সাচিতচফমেিখানা। 

  

র্মি ওই চডচ্রহর মিামর মরমল িােচর মপময়চিল েচহে রায়। চশয়ালোর কু্র ইন িািত। 

চেন্তু মিচশচেন িােচরিা েমর উঠমর্ পামরচন। িেচলর িােচর, ঘুমর ঘুমর েময়ে িায়গায় 

িেচল হওয়ার পর শরীর খারাপ হমর্ লাগল, মপমি িামপ্পা আোশা। িািা িলল, িােচরর 

েরোর মনই, মিার্িচে যমথে আমি, গাুঁময়র হাই িুমল ইংচরচির োস্টারও েরোর। 

এমলই হয়। 

  

মসই িমল আসা। চেিুচেন হাই িুমল ইংচরচি পচড়ময়চিল। র্ারপর চিেযািিতা মসই ময 

মথমে মগল আর িালু হয়চন। 

  

ভুমলই চগময়চিল সিাই, হঠাৎ িুচম এেচেন সন্ধযার েমন পমড় মগল ময, র্ার িািা 

ইংচরচিমর্ এে এ পাস। এেচেন সমন্ধমিলা মস এমস হােমল পড়ল, ও িািা, রু্চে েী 

মগা! 

  

মেন, হলিা েী মর? 

  

ওরা ময অর্ েির েির েমর ইংচরচি িমল আোমের চেনরার্ িব্দ েরমি, আর রু্চে 

িুপ েমর িমস আি! রু্চে না ইংচরচিমর্ এে এ পাস! 
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র্ামর্ েী হল? 

  

েুমখর ওপর দ্যমিা ইংচরচি েথা শুচনময় চেমর্ পামরা না ওমের? 

  

অিাে হময় েচহে িলল, মেন মর, ওরা ইংচরচি িলমি িমল আচে মেন ইংচরচি িলমর্ 

যাি? 

  

মেন িলমি না শুচন? ওরাও মেখুে, আেরা ওমের মিময় চেিু েে মনই।  

  

 োয়াভমর এেিু মহমসচিল েচহে। র্ার এই মেময়চির মলখাপড়ার োথা চিল না। ক্লাস 

চসক্স অিচধ্ উঠমর্ই গলেঘেত হময় ইেফা চেল। হয়মর্া মসইিনয েমন েমন চনমিমে 

মিাি মভমি েে পায়, চহংমসমর্ জ্বমলও হয়মর্া এেিু। 

  

েচহে রায় চেগ্ধ গলায় িমলচিল, রু্ই চে ভাচিস ওরা ইংচরচি শুমন িব্দ হময় যামি? 

িযাপারিা র্া নয় মর। 

  

না িািা, চেনরার্ িড় অপোন লাগমি আোর। ইংচরচিমর্ আোমের চনময় খারাপ খারাপ 

েথা িমল, ঠাট্টাইয়াচেত েমর। অন্তর্ আেরা ময ওমের েথা িুমমর্ পারচি মসিা ওমের 

িাচনময় মেওয়া েরোর। র্াহমল সািধ্ান হমি, আর িলমি না। যখনই ওরা মেউ উমঠামন 

মনমে আসমি র্খনই এই িানালা চেময় রু্চে ওমের লক্ষ েমর খুি ইংচরচি িমল চেও। 

দ্য-িারিার িলমলই মেখমি োি হমে। 

  

েচহে রায় েী িলমি মভমি মপল না। েুখুয-সুখুয মেময়িার িীিমন অমনে দ্যঃখ। র্ার 

ওপর এই ইংচরচি না-িানার দ্যঃখিা মিমপ িসায় োথািা গরে হময়মি। িানালা চেময় 

খামোখা ইংচরচি আউমড় যাওয়ার হাসযেরর্া ও িুমমর্ই পারমি না। 

  

সন্ধযা িুমমি না, ইংচরচি মোনও িাধ্া নয়। ওমের সমঙ্গ র্ামের েূরত্ব শুধু্ ইংচরচিই মর্া 

রিনা েমরচন। েমরমি েমনাভাি। মসিা সন্ধযা িুমমি না।  
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েচহে রায় েীঘতশ্বাস মফমলচিল। 

  

 সন্ধযা চফস চফস েমর িলল, অর্ মেোে মেখামে, িামনা মর্া মেময়িা েলোর্ায় 

এেিা চেিু মেমলোচর েমর এমসমি। 

  

মেমলোচর! েী েমরমি? 

  

 চেিু এেিা হমি। যখন োময় মেময়মর্ মগড়া হয় র্খন িুমমর্ পাচর।  

  

েচহে ক্লান্ত মিাধ্ েমর। সন্ধযা ওমের পিন্দ েমর না িমলই িাচনময় িলমি মিাধ্হয়। িড় 

জ্বলুচন হমে মেময়িার। চেন্তু এসমির চনোন মর্া র্ার িানা মনই।  

  

ঘমর িমস অিশয লক্ষ েমর েচহে। মিমলিা, মেময়িা, িউো োমম োমম আলাো আলাো 

উমঠামন মনমে আমস। িানালা চেময় মেমখ ওমের েচহে। আপনিন িমল েমন হয় না। 

িহু েূমরর োনুষ িমল েমন হয়। ওরা ভাল না খারাপ র্া িামন না েচহে। মিমন হমিিাই 

িা েী? এ-ঘমর েখনও উুঁচেও মেয় না র্ারা। এেিা হযাগাডত িুমড়া এে মোমণ পমড় 

থামে, উুঁচে োরার আমিিাই িা েী? 

  

এই সমন্ধমিলা মেময়িামে ফচিমের পচর্র্ িচেমর্ মনমি মিড়ামর্ মেমখ প্রোে ুননল 

েচহে। সামপ োেড়ামল েরমি ময। এ সেময় সাপ-মখাপ মিমরায়। 

  

মে মর? মসাহাগ নাচে রু্চে! অযাুঁ। 

  

মোনও িিাি মনই। নৃমর্যর মোনও চিরচর্ও পড়ল না। মযন শুনমর্ই পায়চন। উমপক্ষা 

েরমি চে? 

  

 মশামনা মসাহাগ, ওখামন সাপ-মখাপ আমি, িমল এমসা। 
  

িিাি মনই।  
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েথা িলি না মেন? আচে োদ্য। ওখান মথমে িমল এমসা। ও-িায়গািা ভাল নয়। মেলা 

োুঁিাগাি আমি, োমির িুেমরা আমি, ইি আমি। পমড় যামি ময!  

  

মেময়িা মর্েনই চিমভার হময় হালো পচরর েমর্া ঘুমর ঘুমর মনমি মিড়ামর্ লাগল। েচহে 

শুনমর্ মপল, মেময়িা ুনন ুনন েমর েী মযন িলমিও। গান চে? না, গান নয়, অমনেিা 

মোমত্রর েমর্া চেিু। ভাল মশানা যামে না। 

  

েচহে িযাপারিার অস্বাভাচিের্া হঠাৎ মির মপল। হয়মর্া োথার গেমগাল আমি িা আর 

চেিু। এভামি মেময়িামে মরমখ মর্া িমল যাওয়া যায় না। অন্ধোর ক্রেশ গাঢ় হমে। 

মেময়িা চনমির চিপে িুমমর্ পারমি না। চনরস্ত্র, িিতহীন েচহে রায় রাো মিমড় মিাি শুখা 

নালািা পার হময় িচেমর্ ঢুেল। 

  

মসাহাগ! মসাহাগ! আচে োদ্য। এই ময–িলমর্ িলমর্ এচগময় চগময় হঠাৎ খপ েমর 

নৃর্যপর মেময়িার এেিা হার্ মিমপ ধ্রল মস। সমঙ্গ সমঙ্গ এেিা অস্ফুি আর্তনাে েমর 

মেময়িা আিমড় পমড় মগল োচিমর্। ঘিনার আেচস্মের্ায় হেিচেময় মগল েচহে। এ 

আিার েী হল? েূিতা মগল নাচে? 

  

হাুঁিু মগমড় পামশ িমস মেময়িামে এেিু নাড়া চেময় মস ডােচিল, মসাহাগ! চেচেভাই! েী 

হময়মি মর্াোর? 

  

মেময়িার গাময় িিিি েরমি ঘাে। গাময়র মপাশাে চভমি সপসপ েরমি। শরীমর এেিা 

োুঁপুচনও উমঠ আসমি। হঠাৎ অস্ফুি চিড়চিড় েমর মোত্রপামঠর েমর্া েী মযন িমল মযমর্ 

লাগল মেময়িা। চেিু মিামা মগল না। 

  

েী েরমি েচহে? ভময় র্ার শরীর চহে হময় মগল। এই র্ল্লামি মলােিমনর যার্ায়ার্ 

মনই, িাচড়ঘরুনমলাও এেিু েূমর েূমর। উলমিাচেমে চনিতন আেিাগান। মে মড় চগময় 

মলােিন মডমে আনা যায় িমি, চেন্তু র্র্ক্ষণ এই চনরালায় মেময়িা অরচক্ষর্ থােমি। 

োিিা চঠে হমি না। 
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এো চনময় মযমর্ পারমি মস? ঊনআচশ িির িয়মসর শরীমর চে আর মসই ক্ষের্া আমি? 

মেময়িাও মর্েন মরাগাপিো নয়। চেন্তু মিো মর্া েরমর্ই হমি। চেিুমর্ই মর্া মফমল 

যাওয়া যায় না। 

  

দ্য হামর্ পাুঁিামোলা েমর যখন মসাহাগমে রু্লমর্ যাচেল েচহে র্খনই হঠাৎ এে 

অমল চেে ঘিনা ঘিল। অমল চেে! সিূণত অমল চেে! যখন মেময়িামে প্রাণপমণ রু্লমর্ 

মিো েরমি র্খনই হঠাৎ র্ার চনমির চভর্মরই ঘমি মগল মসই অমল চেে।  

  

হঠাৎ মযেন িলভারনম্র মেঘ মথমে অমমার িৃচে মনমে আমস চঠে মর্েনই িুমের চভর্মর 

এে রমির েলমরাল উঠল। সেে শরীর মভমস মগল োয়ায়। এ মর্া র্ারই প্রাণ মথমে 

প্রাণ মপময় িন্মামনা মেময়, এ ময র্ারই মরর্ঃিাহী, মশাচণর্িাহী এেিন! ওরা োমন না। 

িামন না িমল োমন না। না োনুে, আি এই সন্ধযায় পরিরার এে সূত্রপথ উেঘাচির্ 

েমর চেল ওই অমল চেে অনুভূচর্। এ মসাহাগ, এ মর্া মস চনমিই, েচহোেীপ্ত রায়। 

  

শরীর মভমঙ আসচিল মেময়িামে রু্লমর্। ঊনআচশ িিমরর শরীর র্িু হার োমনচন। ধ্ীমর 

ধ্ীমর পাুঁিামোমল রু্মল চনময় এেিু িমলােমলা পাময় িনু্ধর িচেিা পা মিমপ মিমপ পার 

হময় মেমি পমথ উমঠ এল েচহে। হাুঁফ ধ্মর যামে, হার্ মভমর আসমি। পারমি চে? 

  

পারর্ না। পমথ উমঠ মসাহামগর এলামনা শরীরিামে এেিু োুঁড় েরাল মস, র্ারপর চনিু 

হময় ডান োুঁমধ্ পািেরা িােমরর েমর্া রু্মল চনল মস। র্ামর্ এেিু সহি হল িযাপারিা। 

চেন্তু র্িু শরীর চেমে না। িহুোল পর গায়ত্রী িপ েরমর্ লাগল েচহে। আর মোনও 

েন্ত্র মর্া িানা মনই। গায়ত্রীমর্ োি হমি চে না িানা মনই। অন্তর্ চেিু এেিা িলমর্ 

থােুে চভর্মর। েুচল েিুররাও মর্া শি োমির সেয় মহুঁইও-মহুঁইও েমর। মসরেেই 

এেিা চেিু ধ্রা যাে। 

  

পথিুেু পার হমর্ মঘমে মগল েচহে। িুেিা মযন মফমি মযমর্ িাইমি। এই পচরশ্রে শরীর 

হয়মর্া সইমি না। হািত অযািাে িা মরাে হময় মযমর্ পামর। হমল মহাে। সারা িীিন োর 
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মোন উপোমর মলমগমি েচহে। আি এই িাচ্চািামে উদ্ধার েমর আনমর্ চগময় যচে 

েরমর্ হয় মর্া দ্যঃমখর চেিু মনই। 

  

সন্ধযার এে সািায়ার মিােরা র্ার সাইমেমলর হযামিমল েযাচিমসর িযামগ োল মিামাই 

েরচিল। েচহে উমঠামন পা চেমর্ই মস মিুঁচিময় উঠল, েী হময়মি িযাঠােশাই? োুঁড়ান, 

োুঁড়ান, আচে ধ্রচি। 

  

সাইমেল মরমখ িুমি এমসচিল মিমলিা। 

  

চেন্তু েচহে রায় িারণ েরমলন, রু্চে িুুঁময়া না িািা। এর্েূর এমনচি, িাচেিুেুও পারি। 

রু্চে িরং ওর োমে মডমে োও। 

  

চনমির ঘমর এমন চিিানায় মসাহাগমে শুইময় চেল েচহে। র্ারপর, মিয়ামর িমস েলেল 

েমর ঘােমর্ আর েুেুমরর েমর্া হাুঁফামর্ লাগল। হািতমফল হওয়ারই েথা। র্িু হমে না 

এখনও। শরীরিা যন্ত্রণায় অিশ। 

  

খির মপময় মে মড় এল মোনা। মোনাচলসা না েী মযন নাে িউোর। অেল মোনা িমলই 

ডামে। ঘমর ঢুমেই মেময়র চেমে মিময় েব্ধ হময় মগল মোনা। দ্যমিা শ্বাস মফলার সেয়িুেু 

ফাুঁে চেময় িলল, েী হময়মি? 

  

পমর শুমনা। এখন ওর মিামখেুমখ িল োও। ওই ঘচিমর্ িল আমি।  

  

মোনার েুমখ মোনও উমিগ মেখা চেল না। মেখা চেল িাপা রাগ। মিায়াল দ্যমিা শি হময় 

মগল, েপামল ভ্রূেুচি, ফসতা েুখিায় লাল আভা। ঘচিিা রু্মল চনময় র্ীব্র আমক্রামশ 

েময়েিা িমলর মাপিা মেমর রামগ গনগমন গলায় িলমর্ লাগল, ইউ আর ডুচয়ং চে ভুডু 

এমগইন, ইউ চিি… ইউ চিি… চিি… 

  

িুেিা শান্ত হচেল না েচহমের। েে হাুঁ েমর শ্বাস চনচেল। 
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সন্ধযা ঘমর ঢুমে এমস র্াড়ার্াচড় িািামে ধ্রল, মেেন লাগমি িািা? ডািার ডােি? 

  

 েচহে োথা মনমড় িলল, না। চঠে হময় যামি। 
  

সন্ধযা হঠাৎ এিার মোনার চেমে চফমর িলল, ওভামি িল চিমিাে মেন মেমিা িউচে? 

চিিানািা ময চভমি যামে! 

  

মোনা র্ীব্র মিমগ ঘুমর োুঁচড়ময় ধ্েমে উঠল, র্া চনময় মর্াোমে োথা ঘাোমর্ হমি না। 

মগি আউি িে চহয়ার… 

  

সন্ধযা ফুুঁমস উমঠ িলল, অর্ মেিাি মেখাে মেন? চিিানািা চভমি যামে, র্াই িমলচি। 

খারাপ েথা িমলচি চেিু? 

  

মোনা মর্েনই চিষাি গলায় িমল, মেময়িার মিময় চিিানািা মিচশ হল? ক্রাে মহড 

মোথাোর? 

  

সন্ধযা িাড়িার পাত্রী নয়, সোমন গলা রু্মল িলল, িাঃ মিশ মর্া! আোর িুমড়া িািা 

মর্াোর নযাো মেময়মে ঘামড় েমর িময় চনময় এল, আর এখন এমেিামর েরে উথমল 

উঠমি! এেিু আমগ মর্া মেময়মেই গালাগাল েরচিমল। 

  

মিশ েমরচি। রু্চে মর্াোর োমি যাও। 

  

আচে মোথায় যাি মসিা আচে িুমি। এিা আোর িািার ঘর। আোমে যচে সইমর্ না 

পার র্াহমল রু্চে চনমির ঘমর যাও। আোমে মযমর্ িলার রু্চে মে? 

  

মগড়া থাোমনার িনয ময দ্যিমনর োমখামন পমড় সাোল মেমি মসই শচিও মনই 

েচহমের। অসহায়ভামি মস মেখচিল, মযন দ্যমিা িনমিড়াল েথা চেময় আুঁিড়াআুঁিচড় 

োেড়াোেচড় েরমি। মস এেিার হার্িা রু্লল। দ্যিতল হার্িা পমড় মগল ধ্পাস েমর। 

  

.  
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০৫.  

  

হচরহরপাড়ার োুঁিা রাো মপচরময়, গািগািাচলর আড়াল-আিডামল ঢাো পড়মর্ পড়মর্ 

এিং মফর প্রোশ মপমর্ মপমর্ মযন এেিা চিরুচনর চভর্র চেময় ওই আসমি রচসে 

িাঙাল। পরমন োলমি পার্লুন, র্ামর্ হলমে িাোিা মগাুঁিা, হামর্ অযািাচি মেস। 

  

মি ধু্রীমের পুেুমর আি চিচেি মেমি োি-ধ্রার েচিচিশন। োর্ামর মলাে হুইল চিপ 

চনময় িমস মগমি। মেলা মলাে িুমিমি োি ধ্রা মেখমর্। চভমড় চভড়াক্কার। সোল মথমেই 

িায়গািায় থানা মগমড় চিল েরণ। খাচনেক্ষণ োি ধ্রা মেমখ সঙ্গীসাথীমের সমঙ্গ এেিু 

িল মখলল। চখমে িাগাড় মেওয়ামর্ িাচড়-েুমখাই চফরচিল মস। র্খনই েূর মথমে মেখল 

রচসে িাঙাল আসমি। আি িুধ্িার, িাঙামলর আি আসার েথা নয়। র্ার োমন 

েলোর্ায় মগড়া হময়মি। মগড়া েমর এমল রচসে িাঙামলর মেিাি িড্ড চর্চড়চক্ক 

থামে। 

  

সুর্রাং েরণ িুি লাগাল। িাচড়মর্ চগময় োমে আগাে িানান মেওয়া েরোর। আর 

চিচিিুচড়মেও র্াড়ামর্ হমি। মিমরািার সেময় মেমখ এমসমি, চিচিিুচড় উমঠামন িমস 

হাপড়হাচি িমে েরমি। চিচিিুচড়র হল অভামির সার্োহন। সি সেময় এিা িাই, মসিা 

িাই। রচসে িাঙাল চিচিিুচড়মে দ্য মিামখ মেখমর্ পামর না।  

  

েরণ অমে িচল্লমশর মিচশ পায় না িমি, চেন্তু মে মড় িরাির ফাস্টত হয়। ক্লািঘমরর মখলার 

োঠ মপচরময় মস মিামখর পলমে িািুমিয িাচড়র উমঠান চেময় শিতোি মেমর চনমিমের 

িাচড়র উমঠামন ঢুমেই মিুঁিাল, িাঙাল আসমি! িাঙাল আসমি! 

  

চিচিিুচড় পামনর িািা মোমল চনময় মরামে িমস চিল। েুমখ মোিা মেওয়ার পর 

চিচিিুচড়র মিামখ মযন আরামের র্ন্দ্রা িমল আমস। মিুঁিাচন শুমন চিচিিুচড় িেমে উমঠ 

িমল, আ মোমলা! আি আিার িাঙাল এল মেন? 
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পালাও চিচিিুচড়, এমস পড়ল িমল। 

  

র্চড়ঘচড় উঠমর্ চগময় মোমলর পামনর িািা ঠনাৎ েমর পমড় মগল উমঠামন। মখালা মে মিা 

মথমে সুপুচরর িুেমরা িচড়ময় পড়ল িারচেমে, িুন মলপিাল, মোিা চিচিময় মগল। 

  

েযাখ চেচেচন োে! অেন মিুঁিামর্ আমি! এখন এসি মর্ামল মে? 

  

 রু্লমর্ হমি না চিচিিুচড়, পালাও চশগচগর। 
  

যাচে িাপু, যাচে। মোিাুনমলা এেিু েুচড়ময় চেচি ভাই? যর্ীনমে ের্ িমল িমল র্মি 

আনামর্ হয়। োেও চে েে? এই মোিািুেুর িনযই মিুঁমি আচি, প্রাণিা এখনও ওই 

িনযই ধু্েপুে েমর। 

  

রু্চে িড্ড িমো চিচিিুচড়। িাচড় যাও না, েুিাচে েুচড়ময় মর্াোমে চেময় আসমিখন। 

  

 োিায় িযথা, চিচিিুচড় র্াই এেিু িাুঁো হময় উমঠামনর চপিনভামগ এমগামর্ এমগামর্ 

িমল, চেস চেন্তু পাচঠময় ভাই। 

  

মোর্লার িারান্দায় এমস ো িলল, েী হল মর? মে আসমি িলচল? 

  

িাঙাল আসমি। 

  

োময়র েুখ শুমোল। িলল, র্মি িড়চগচন্নর সমঙ্গ অশাচন্ত হময়মি চঠে। যা যা পড়মর্ িস 

মগ। আলায়-িালায় ঘুচরস, মির মপমল আে রাখমি না। 

  

মসিা খুি িামন েরণ। চিচিিুচড়মে রওনা েমর চেময় মস এে লামফ ঘমর ঢুমে পড়মর্ 

িমস মগল। অসেময়, অ-চেমন িাঙাল আসা োমনই গেমগাল। িই খুমল োন খাড়া েমরই 

িমস রইল মস। পরির্তী েৃশয ও ঘিনাুনচল র্ার খুি িানা। িাঙাল আসমি, এমস ওপামশর 

এের্লার মোমণর ঘমর ঢুমে মসািা চগময় চিিানায় উপুড় হময় শুময় পড়মি। োরও সমঙ্গ 

এেচিও েথা েইমি না। এেেে পাথমরর েমর্া িুপ। ওই সেময় মেউ োমি যাওয়ার 
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সাহস পায় না। অন্তর্ আধ্ঘণ্টা ো পযতন্ত মি োঠ চডমঙায় না। আধ্ঘণ্টা িামে ো এে 

োপ গরে িা চনময় চগময় মিচিমল রাখমি। র্ারপর খুি মোলাময়ে গলায় িলমি, িা 

এমনচি।  

  

র্ার পমরও চেিুক্ষণ শুময় থােমি িাঙাল। ো খুি সন্তপতমণ চিিানার এে পামশ িমস 

পাময়র ওপর এেিু হার্ মিালামি। িাঙাল র্খন এেিা েীঘতশ্বাস মফলমি। র্ারপর হু-উ-

উে েমর এেিা অদু্ভর্ শব্দ েরমি। র্ারপর উমঠ িসমি। র্খনও মোনও েথা মনই। িমস 

িমস চেিুক্ষণ সুড়ুৎ সুড়ুৎ েমর িা খামি। গরে িা যর্ মপমি যামি র্র্ মেিাি শীর্ল 

হময় আসমি। 

  

েরমণর এেিা হাো-মেওয়া মিান আমি। মসিা এমেিামর নরে রু্লরু্মল, মগািমরর নাো। 

েরণ র্ামে মোমল-মিামল চনমর্ পামর না েখনও। মসই মিানিামে চনময় এমস েুিা এর 

পর িাঙামলর মোমল মফমল মেমি। িাঙাল র্খন হুুঁ-হুুঁ-হুুঁ-হুুঁ েমর অদু্ভর্ শব্দ েরমর্ েরমর্ 

মেময়িামে খুি আের েরমি। েরমণর মিানিাও মে িামন মেন িাঙামলর ভীষণ ভি। 

মস র্খন িাঙামলর নাে োেমড় মেমি, োন ধ্মর িানািাচন েরমি। েরণ যখন মিামট্টাচি 

চিল র্খনও নাচে িাঙামলর মেিাি চিগমড়ামল র্ামে এমন িাঙামলর মোমল মফমল 

মেওয়া হর্ আর িাঙাল চঠে ওইরেে েমর আের েরর্ র্ামে। আর মেিাি আরও 

শীর্ল হময় মযর্। 

  

সিাই িমল িাঙামলর মেিািিা এেিু িং িমি, চেন্তু মস মলাে ভাল। চেন্তু েরণ িামন 

িািারা েখনও ভাল মলাে হয় না। এই ময িাঙাল চফ শচনিার আমগভামগ র্ার মপাোর 

মোোন িন্ধ েমর এখামন চিমেল-চিমেল এমস মপ ুঁমিায় র্খন েরণমে কর্চর থােমর্ 

হয়। িাচড়মর্ পা চেময়ই িাঙাল র্ার মখাুঁি েরমি, িান্দরিা মগল েই?  

  

মস ভময় ভময় সােমন চগময় োুঁড়ামলই িাঙাল র্ার আপােেেে মেমখ চনময় হঠাৎ িলমি, 

এইিার োথাডা ময োউয়ার িাসা হইয়া আমি েযামখ না মেউ? এই হারােিাো, োথা 
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খাউিযায় না র্র? খাউিযায়? এঃ উেুনও হইমি েমন হয়। োইলোই নাইপর্যা 

ডাোইয়া োথািা লাউড়া েইরা চেমর্ হইি। 

  

রচসে িাঙামলর এসি েথা িমলর েমর্া িুমমর্ পামর েরণ। যচেও এ র্ামের ভাষা নয়, 

চেন্তু জ্ঞান হওয়া অিচধ্ শুমন শুমন মস িুমমর্ও পামর, িলমর্ও পামর অমনেিাই। রচসে 

িাঙামলর পাল্লায় পমড় র্ামে িার দ্যই নযাড়াও হমর্ হময়মি। িাঙামলর মগাুঁ, মযই েথা 

মসই োি। 

  

েখনও িা হামর্র নখ মেমখ িমল, এ, এইিার মর্া মেচখ, চপিামশর েমর্া নখ হইমি। 

ইস মর, নমখর েইমধ্য োলা োলা োচি। 

  

মনল োিার চেময় রচসে িাঙাল ডাচব্বময় র্ার নখ মেমি মেয়। এেন েুচড়ময় োমি ময 

েময়েচেন র্ার আঙুমলর ডগা িনিন েমর। 

  

আর সিমিময় দ্যঃমখর েথা, শচন রচি দ্যচেনই র্ামে দ্যমিলা রীচর্েমর্া পড়মর্ হয়। মিা-

মিা েমর ঘুমর মিড়ামনা িন্ধ। শ্বাসিাও মফলমর্ হয় চহমসি েমর। আর িাঙামলর সমঙ্গ 

িাগামনর োমি সাহাযয েরমর্ হয়, ফাইফরোশ খািমর্ হয়।  

  

আর সিমিময় মযিা ল্জনার েথা, এই িির েশ-এগামরা িয়মস মস মর্া মিশ িড়চিই 

হময়মি, র্িু রচসে িাঙাল োমম োমমই র্ামে েলর্লায় চনময় চগময় নযাংমিা েমর সািান 

োচখময় মিািড়া চেময় ঘমস ঘমস িান েচরময় মেয়। এমে নযাংমিা হওয়ার ল্জনা, র্ার 

ওপর মিািড়ার ঘষিাচনমর্ গাময়র জ্বালা। চেন্তু িাঙামলর সমঙ্গ এ চনময় েথা েইমি মে? 

না, রচসে িাঙালমে র্ার মোমিই পিন্দ হয় না। মসােিার সোমল ভামর্ ভার্ মখময় 

িাঙাল েলোর্ার িড়িািামর র্ার মোোন খুলমর্ রওনা হময় মগমল হাুঁফ মিমড় িাুঁমি 

েরণ। েমন হয়, এে সপ্তাহ িুচি। 
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রচসে িাঙালমে চনময় ঠাট্টা-রচসের্ারও প্রিলন আমি। র্ারাপেো র্ামে ইংচরচি 

পড়ায়। োমম োমম িমল, ও হল মর্ার উইে এি ডযাচড। আর িনু্ধরা িমল, রচসে িাঙাল 

হল র্ার চফফচি পারমসন্ট িািা। 

  

েথাুনমলা আিোল মিামম েরণ। এেিু ল্জনা েমর, রাগও হয়। 

  

িানালা চেময় সািধ্ামন পাশ-মিামখ েরণ মেখল, িাঙাল আগড় মঠমল উমঠামন ঢুেমি। 

োথার লিা িুল হাওয়ায় উমড়াখুমড়া, েুখখানা মিায়ামড় িমি, র্মি গিীর নয় মযন। হামড় 

োমস মেমঠা মিহারা। এইরেে পাোমনা মিহারার মলােুনমলাই রাগী হয়।  

  

না, আি িাঙাল রাগ েমর আমসচন। উমঠামন ঢুমেই উুঁিু গলায় হাুঁে োরল, েই মগা, েই 

মগলা? 

  

 ো ওপমর েে িন্ধ েমর চিল মিাধ্হয় এর্ক্ষণ। িাঙামলর হাুঁে শুমন িলল, এই ময যাচে! 
  

হাচসেুমখ মনমে এমস িলল, আি এমল ময! 
  

িাঙাল িারান্দায় িমস পামশ অযািাচি মেসিা মরমখ িমল, আর েইও না, সুধ্ীর েেল 

খির পাঠাইমি খালপামড়র িচেিা মিিি। র্াই আর মেচর েরলাে না। আইিই 

মরচিস্টাচর। 

  

যাে িািা, ওই িচেিার ওপর মর্াোর ের্ োমলর শখ। 

  

অখনই িাইর হইমর্ হইমিা, েখন চফরুে চঠে নাই। আইি আর েইলোর্ায় চফরন 

যাইি না। 

  

এখনই মিমরামি চে? না মখময় িুচম? িান-িান েমরা, আচে ভার্ মিমড় চেচে। 

  

 িাঙাল মর্েন আপচত্ত েরল না। িলল, র্া হইমল লুচঙ্গ গােিা মেও। গরে লাগর্যামি। 
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েরণ প্রোে ুননল। িাঙাল র্াহমল আি থােমি। চেনিাই োচি। ডানধ্ামরর িানালা চেময় 

চিচিিুচড়র ভাঙামিারা েুখ উুঁচে োরল, ও ভাই েরণ, মোিাুনমলা রু্মলচিস? 

  

সেয় মপলুে মোথায়? িাঙাল এমস পড়ল ময। 

  

ও আোর েপাল, না রু্লমল ময মে েখন োচড়ময় মেমি, োে এমস েুখ মেমি। 

  

চহ চহ েমর মহমস েরণ িমল, োে িুচম মোিা খায়? 

  

 না মখমলও চিচে িড়ামি ভাই, ুন-েুর্-খাওয়া মঠাুঁমি মঠােরামি–মস িড় চনচঘমন্ন িযাপার। 
  

 িাঙাল িারান্দায় িমস আমি ময! 
  

মিাখ েপামল রু্মল চিচিিুচড় িমল, িমস আমি িুচম! মগাুঁসাঘমর যায়চন এখনও? 

  

না মগা চিচিিুচড়, িাঙাল আি মগড়া েমর আমসচন। 

  

 র্মি েী ের্লমি? 
  

েী মযন িচেিো মেনার েথা শুনচি! 

  

িাঙাল ওই েমরই মশষ হমি। িচে-িচে েমর এেন পাগল আর োউমে মেচখচন। থােমি 

নাচে আি? 

  

র্াই মর্া শুনচি। 

  

র্াহমল মগল আোর অর্ুনমলা মোিা। 

  

রু্চে এখন যাও চিচিিুচড়, েুিাচে মর্াোর মোিা েুচড়ময় চেময় আসমিখন। 

  

আর চেময়মি। ও আোর ভূর্ভুচিযমর্ই মগল। িাঙাল োর িচে চেনমি চেিু শুনচল? 
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সুধ্ীর েেমলর। 

  

িচে চেমনই মশষ হমি িাঙালিা। 

  

রু্চে এখন যাও চিচিিুচড়, িাঙাল মেখমর্ মপমল েুরুমক্ষত্র েরমি।  

  

 যাচে িািা যাচে। র্া িচল িাঙামলর নয় োথার মোষ, পাগমলর েমর্া িচে চেনমি, চেন্তু 

আোর মেময়িাই িা অেন মেচনেুমখা মেন? দ্যমিা উচির্ েথা েুমখর ওপর চে িলমর্ 

মনই। েী চেময় ময িশ েমর মরমখমি মে িামন িািা। স্বােী মর্া নয়, মযন ুনরুঠােুরচি 

এমলন। সি সেয় হযাুঁ-হুিুর মিা-হুিুর েমর যামে। িমন্ম এেন মেচখচন িািা। েই, িড় 

িউ চে মিমড় েথা েয় িাঙালমে? চেমে মর্া ুনচের চপচে িিমে মথাুঁর্া েুখ মভাুঁর্া েমর। 

র্খন মর্া লযাি ুনচিময় এখামন এমস মগাুঁসাঘমর িান িান হময় শুময় থামে, পামর চেিু 

িলমর্ চগময় র্ামে? আোর মেময়িাই হল মগ মেচনেুমখা।  

  

েথািা চঠে নয়। র্ার োময়র সমঙ্গ রচসে িাঙামলর েখনও-সখনও মগড়া হয়। র্মি 

মসিা মিচশ েূর গড়ায় না। ো পাময়-িাময় ধ্মর চেচিময় মফমল। েরমণর আমগ েমন হর্, 

ো রচসে িাঙালমে খুি ভয় পায়। আর শুধু্ ভয়ই পায়। আিোল িুমমর্ পামর, ো 

িাঙালমে ভালও িামস খুি। এইমি োমম োমম েরমণর মর্েন পিন্দ হয় না। 

  

িাঙাল উমঠামন োুঁচড়ময়ই লুচঙ্গ গচলময় পযান্ট, িাচঙ্গয়া িাড়ল, িাো মগচঞ্জ খুমল মফলল। 

ো মসুনমলা চনময় উমঠামনর র্ামর মেমল চেল ঘাে শুমোমনার িনয। িাঙাল মগল 

চিউিওময়মল িান েরমর্। 

  

িাঙালমের িচের মনশা থামে িমল শুমনমি েরণ। মসই মনশামর্ই এেচেন জ্ঞাচর্ভাই 

োখন েমত্তর সূমত্র এখামন এমস িচেচিমরর্ চেমনচিল িাঙাল। ইমে চিল এখামনই 

থােমি, মডচল পযামসঞ্জাচর েমর েলোর্ার িযিসা িিায় রাখমি। চেন্তু িাঙামলর িউ 

মশষ অিচধ্ গাুঁময় এমস চিেমর্ পামরচন৷ রচসে র্খন ফাুঁপমড়। মে এই িচেিো, িাচড়ঘর 

মেমখ! ভাড়া েরা মলাে চেময় মর্া আর সিচত্তর রক্ষণামিক্ষণ হয় না। মিমি চেময় িমল 
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যাওয়ার পরােশতই মলামে চেময়চিল, চেন্তু িাঙামলর মগাুঁ যামি মোথায়! মস িলল, মিিুে 

েযান? িচের লচগ্নর োইর নাই। 

  

িাঙামলর মসইসি গল্প আিও মলামের েুমখ েুমখ মফমর। চনমির োময়র োমি খাচনে, 

আর খােিা খােিা নানা িমনর েুমখ শুমনমি েরণ। সিচত্ত রক্ষণামিক্ষমণর িনয সিমিময় 

চিশ্বে মলাে হল িউ। র্াই িাঙাল এেচেন চঠে েমর মফলল, এখামন আর এেিা চিময় 

েরমি। খুুঁমি খুুঁমি স্বিাচর্ স্বঘর গচরমির এেিা মেময়মে পিন্দও েমর মফলল মস। আর 

র্খনই গাুঁময় চিরাি মশারমগাল উঠল। িাঙাল মেশ মথমে এমস এেিা মলাে গাুঁময় নোচে 

েরমি। িাঙালমে োরধ্র েরারও মিো হল। পুচলশ ডাো হল। মস অমনে ঘিনা। 

  

িাঙাল র্খন চগময় ধ্মর পড়ল মগ রহচর িািুমিযমে। েে উচেল, োনযগণয চিিক্ষণ োনুষ। 

মগ রহচর িািুমিয র্লিকু্ষমর্ খাচনেক্ষণ িাঙালমে মেমখ চনময় নাচে িমলচিল, িুমের 

পািা আমি মহ! 

  

িুমের পািা আর িাো এ দ্যমিা যার থামে র্ামে িব্দ েরা েচঠন। মগ রহচর িািুমিয 

এেচেন চেচিং মডমে সিাইমে িলল, রচসে সাহা এেিা মেময়মে চিময় েরমর্ িাইমি 

িমল মর্ােরা আপচত্ত েরি শুনলাে। আপচত্ত ওঠারই েথা। র্মি িাপু, রচসে চিময় না 

েমর যচে িারমি মেময়োনুষ রাখর্ র্াহমল মর্ােরা েী েরমর্? িড় মিার আড়ামল-

আিডামল চফসফাস ুনিুনি িা চনমন্দেন্দ। র্ার মিচশ চেিু নয়। আচে িচল েী, এ মলাে 

মর্া িুমের পািা আমি িমলই চিময় েরমি। িাইগযাচের িামিত যচে ওর িউ ওমে মিমল 

পাঠায় মর্া পাঠামি। মস োয় ওর। র্মি িাসন্তী যামর্ ফাুঁমে না পমড় র্ার িনয রচসে 

সাহা িাসন্তীর নামে সিচত্ত চলমখ চেমর্ রাচি আমি। মস ভার আচেই চনচে। 

  

এেিন োর্ব্বর িমলচিল, োো, আপচন মিমনশুমন এই মি-আইচন োিমে প্রশ্রয় 

চেমেন? 
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মগ রহচর িলমলন, োনুমষর প্রময়ািন িুমমই িরাির আইন কর্চর হময়মি, মসরেেই হওয়া 

উচির্। োনুমষর প্রময়ািমন োমি না এমল আইন মিাুঁো চিচনস। রচসে ফুচর্ত েরার িনয 

মর্া আর এেিা চিময় েরমি না। র্ার সিচত্ত মেখামশানার িনযই চির্ীয় স্ত্রীর প্রময়ািন। 

প্রািীন োমল সাোচিে প্রময়ািমনই োনুষমে এরেে চিময় েরমর্ হময়মি। উমদ্দশয 

খারাপ না হমল আচে অন্তর্ মোষ মেখচি না। 

  

অমনে গেমগামলর চভর্র চেময় চিময়িা অিশয হময় মগল। চেন্তু খিরিা েলোর্ায় রচসে 

িাঙামলর িাচড়মর্ মপ ুঁমিামনার পর হময়চিল আরও সাংঘাচর্ে োে। িাঙামলর িউ দ্যিার 

গলায় েচড় চেমর্ মগল, থানা-পুচলশ হল, িাঙালমে ধ্মর চনময় চগময় ফািমেও পুরল 

পুচলশ। 

  

চেন্তু র্ারপর ধ্ীমর ধ্ীমর োমলর চনয়মে উমত্তিনা প্রশচের্ হল, রামগর পারে মনমে মগল। 

িাঙাল র্ার দ্যই সংসামরর েমধ্য ভাগ হময় চেচিয িলমর্ চশখল।  

  

েলোর্ার ো িা িড়ো মেেন র্া অিশয িামন না েরণ। র্ার এেিা োো আর এেিা 

চেচেও আমি। র্ামের েখনও মেমখচন মস। চেন্তু মস োমম োমম খুি মুে হময় িমস 

র্ামের েথা ভািমর্ মিো েমর। মেখা হমল র্ারা চে েরণমে দ্যর-দ্যর িাই-িাই েরমি? 

েরমি মিাধ্হয়। চেন্তু েরমণর েমন হয়, র্ারা মিাধ্হয় র্ার খুি পর-োনুষ নয়। িাঙাল 

োঠমখাট্টা মলাে, েলোর্ার িাচড়র েথা চিমশষ র্ার েুমখ মশানা যায় না। র্মি োমম 

োমম ময ও িাচড়মর্ খুি মগড়া হয় র্া মির পায় র্ারা, যখন িাঙাল েুখ মগােড়া েমর 

অসেময় এমস হাচির হয়। 

  

োময়র ওপর রাগ েমর েরণ েখনও েখনও িমল, আচে এেচেন িড়োর োমি, োো 

চেচের োমি িমল যাি। 

  

ো িমল, যা না, র্া-ই যা, চগময় িুমচি ের্ ধ্ামন ের্ িাল। গালভমর আিার িড়ো িলা 

হমে। চগময় িুমচি মপমি ধ্রা ো আর ডামের োময়র র্ফার্ েী।  
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র্ফার্ মিামার েমর্া িয়স হয়চন েরমণর। চেন্তু েলোর্ার িাচড়, িড়ো, োো িা চেচে 

সিমেত র্ার এেিা রূপেথার েমর্া েুহে আমি। র্ারা হয়মর্া খুি সুন্দর োনুষ, িাচড়িা 

হয়মর্া রািপ্রাসামের েমর্া। র্ারা হয়মর্া দ্যরিাই েরমি না র্ামে। 

  

িাঙাল িারান্দায় িমস ভার্ মখল। র্ারপর িাো-পযান্ট পমর রওনা হওয়ার সেয় িলল, 

র্া হইমল আচস চগয়া। 

  

এমসা। র্াড়ার্াচড় চফরমি চেন্তু? 

  

 হ। দ্যগতা দ্যগতা। 
  

দ্যগতা দ্যগতা। 

  

িাঙাল িমল মগল। েরণ ঘর মথমে মিচরময় লাফ চেময় উমঠামন মনমে মহাঃ মহাঃ েমর দ্য 

হার্ ওপমর রু্মল দ্য িক্কর মনমি চনল। 

  

ো ভ্রূ েুুঁিমে িমল, ও ো! অেন েরচিস মেন? 

  

োময়র সােমন িািামে িাঙাল িলমল ো রাগ েমর। র্াই মস ভময় ভময় িমল, এেচন। 

  

ো শুধু্ িলল, ওরেে েরমর্ মনই। 

  

চনমোমনা উমঠান মথমে চিচিিুচড়র পমড় যাওয়া মোিা িাুঁ হামর্র মর্মলামর্ রু্মল িমড়া 

েরমর্ েরমর্ েরণ িলল, িািা আসমি শুমন চিচিিুচড় এেন ভয় মপল ময মোিা মফমল 

পাচলময়মি। 

  

ো িাঙামলর মভিা লুচঙ্গ র্ামর মেলমর্ মেলমর্ িলল, োময়র মযেন োে! ভয় পাওয়ার 

আর মোষ েী? েে মলমগচিল মলােিার চপিমন? এখন েুমখােুচখ হমল ল্জনায় োথা োিা 

যায়। 
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ঘিনািা িামন েরণ। োময়র সমঙ্গ িাঙামলর চিময় চেমর্ চগময় এেোুঁচড় িাো আোয় 

েমরচিল চিচিিুচড়। চিময়র পমরও নানা অভামির েথা িমল িাো চনর্। চনমির দ্যই 

পাষে মিমল োনাই আর িলাইমে লাচগময়চিল িাঙামলর িাষ আিামে। র্ারা ধ্ান-িামলর 

হচরর লুি মফমল চেময়চিল। িাঙামলর মগালায় ফসল আর উঠর্ই না। ের্লি চিল 

িাঙালমে র্াচড়ময় সিচত্ত েখল েরার। োরণ সিচত্ত সিিাই প্রায় মেময়র নামে। র্া 

মসিা প্রায় ঘমিও চগময়চিল। েলোর্ার সংসামর যখন অশাচন্ত লামগ র্খন িাঙামলর 

যার্ায়ার্ চগময়চিল েমে। মসই ডাোমডামল িাঙাল যখন প্রায় মনই হময় মগমি মসসেয় 

দ্যই ভাই এমস মিানমে নানা োনেন্তর চের্। িাঙাল ময খারাপ মলাে, মস ময ঘুমর ঘুমর 

চিময় েমর মিড়ায় এিং র্ার ময আরও নানা মোষ আমি মসসি েথা। মসই দ্যচেতমন 

োময়রও খুি েমনর েে মগমি। মপমি র্খন েরমণর িড় মিানিা, মযিা িাুঁমিচন। িাুঁিার 

েথাও নয়। মসই সেময় েন খারামপর মিামি েূিতা মরাগ হময়চিল। েময়েিার োথা ঘুমর 

পমড় চগময় মেময়িা মপমির েমধ্য েমর মগল। 

  

িাঙাল যখন চফমর এল চিষয়ী োনুমষর মিামখ র্খন পচরচথিতচর্ িুমম চনমর্ মেচর হয়চন। 

দ্যই শালামে র্াচড়ময় চনমির িউমে আগমল যখন মস রুমখ োুঁড়াল র্খনই চিচিিুচড় 

আর র্ার মিমলমের সমঙ্গ সিেতিা চিষ হময় মগল। োরাত্মে ঘিনািা ঘিল র্ার পমরই। 

োনাই আর িলাই দ্যমিা ুনো ভাড়া েমর লাগাল িাঙালমে চনমেশ েরমর্। মসিা হমল 

মিামনর সিচত্তর েখল চনমর্ আর িাধ্া হর্ না। দ্যমিা ুনো িাঙালমে েুচপময়ও চেময়চিল 

িাসরাোর োমি িাুঁশিমন। চেন্তু িাঙাল এেিামে মপমড় মফমলচিল। ধ্রা পমড় দ্যিমনই 

েিুল েমরচিল র্ারা োনাই িলাইময়র িাো মখময় এ োি েমরমি।  

  

মোেদ্দো হমর্ মেয়চন িাসন্তী। িাঙামলর হামর্পাময় ধ্মর ভাইমের িাুঁচিময় চেময়চিল। 

মেমলোচরর ভময় িাঙালও মিচশ চেিু েমরচন। চেন্তু মসই মথমে িাঙাল এমল ও িাচড়র 

মেউ ভময় আর এিাচড়মর্ আমস না। চেন্তু িাঙাল না থােমল র্ারা এখনও এমস িাোিা 

চসমেিা ধ্ানিা িালিা মেমগ-মপমর্ চনময় যায়। 
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এসি ঘিনার পর েরণ হময়চিল। ওপমরর মিান োরা যাওয়ায় র্ার নাে রাখা হময়চিল 

েরণেুোর। যেমে খুচশ েরমর্ই রাখা। 

  

চিচিিুচড় িলচিল, িচে চেমন চেমনই িাঙাল এেচেন মশষ হময় যামি।  

  

িচে চেমন মশষ হমি মেন? িচে রাখমর্ িানমল িচের েমর্া চিচনস মনই। আর মশামনা, 

রু্চে এখন িড় হময়ি, এখন আর িািামে র্াুঁর আড়ামলও িাঙাল িলমি না। 

  

সিাই িমল ময, র্াই েুমখ এমস যায়। 

  

অমনযর োমি উচন যা, মর্াোর োমিও চে র্াই? এেিা োচনযগচনয মনই? 

  

আমি িািা, খুি আমি। েরণ র্ার িাপমে যমের েমর্া ভয় খায়। আর ভয় খায় িমলই 

আড়ামল িাঙাল মডমে মসই ভয়িার সমঙ্গ লড়াই েমর। 

  

িাঙামলর লুচঙ্গিা িান িান েমর খুি যমত্নর সমঙ্গ মেমল চেময় চক্লপ আিোমে ো, অমনে 

সেয় চনময়। এেন আদ্যমর ভাি, মযন লুচঙ্গিাই িাঙাল। মর্েচন যত্ন েমর গােিািা মেলমর্ 

মেলমর্ ো আপনেমন িলল, মর্াোর িািা ভাল মলাে। 

  

চিচিিুচড় চঠে উলমিা েথা িমল, ও হল িাঙাল মেমশর মলাে, ওমের িার্িমন্মর চঠে 

মনই। মর্চল সাউ না শুুঁচড় সাউ মে িামন িািা, মভাল পালমি সি আমস। আর েথারই িা 

েী চিচর। উদ্যত িলমি না পাচসত িলমি মিামার মিা মনই। েুচড়মে িমল হালুে, োোমে 

িমল পযাে। চিচিক্কার যাই িািা। র্ার ওপর ঊধ্বতিাযু়, রগিিা েুষল। ওরা চে সি ভাল 

মলাে? ভাল মলামেরা চে লুমোিাপা চিময় েমর িাপ? আরও েিা েমর িমস আমি র্ার 

মখাুঁি মনয় মে? েপালিাই আোর অেন, মলাভ মেচখময় মেময়িার সমব্বানাশ েরল। 

  

র্াই যচে হমি র্াহমল িাঙাল এমল োময়র মিহারায় এেিা মভিা মভিা চেগ্ধ ভাি মেন 

ফুমি ওমঠ? মিাখ দ্যখানা মেন অেন নরে হময় যায়? িাঙামলর লুচঙ্গ আর গােিাখানা 

মেেন িান িান েমর মেমল চেল ো, আর োরও িাোোপড় অর্ যত্ন েমর মেমল না 
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মর্া! হাুঁ েমর মেখচিল েরণ। িাঙাল ভাল মলাে না খারাপ মলাে এই অেিা র্ার চেলমর্ 

িায় না চেিুমর্ই। 

  

চিচিিুচড় চপিমনর চেমের চখড়চে েরিায় েিুপার্ার আড়াল মথমে উেয় হময় সািধ্ামন 

েুখ িাচড়ময় িলল, িাঙালিা চিমেয় হময়মি? 

  

েথািা শুমন োময়র ভ্রূ মোুঁিোল। 

  

 চিচিিুচড় উমঠামন ঢুেমর্ ঢুেমর্ িলল, চেন মনই ক্ষণ মনই এমস উেয় হমলই হল। এেন 

আুঁর্মে উঠলুে ময পামনর িািাখানা পমড় সি িয়িত্রখান। চপমল িেোমনা মলাে িাপু। 

চেচল ভাই রু্মল মোিািুেু? সুপুচরও পমড় আমি মেখ েময়ে েুচি।  

  

িাসন্তী এেিু মাুঁমমর গলায় িমল, সিসেয় অেন মঠস মেমর িাঙাল-িাঙাল িমলা মেন 

িমলা মর্া! শুমন শুমন িাচ্চারাও চশখমি। মর্াোর ময েমি আমক্কল হমি! 

  

ও ো! িাঙালমে িাঙাল িলি না মর্া েী? নিিীমপর মগাসাুঁই মর্া নয় মর িাপু। ওসি 

েচনচষয আোমের েমর্া মর্া আর নয়। 

  

ওসি েী েথা ো! এর্োল িমল এমসি, শুমনচি। চেন্তু এখন এেিু েুখিা সােলামি 

মর্া। মিমলপুমলরা িড় হমে না? ভচিমিদ্দা চশখমি চেিু ওসি শুনমল? 

  

ও ো! িাঙাল মলােমের আিার ভচিমিদ্দা েীমসর মর? ওসি ডাোর্ লুমঠরা মলাে। 

মেখচল না গাুঁময় এমসই মেেন রসামলা িচেুনমলা গাপ েমর চনল। যারা দ্যমিা-িারমি 

েমর চিময় িমস র্ারা আিার ভাল মলাে! রাুঁঢ় পুষমলও না হয় েথা চিল, চিময় িমস 

মোন আমক্কমল মর? 

  

রু্চে মোিা েুচড়ময় চনময় চিমেয় হও মর্া! মিচশ েথা েময়া না। আোর িাঙাল িরই 

ভাল। িমন্ম িমন্ম মযন আোর অেন িাঙাল িরই হয়। 
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িচলস েী মলা েুখপুচড়? এ ময চনমি েুচড়ময় অচভসিার্ চনচল! োথািা মর্ার মখময়মি 

মেখচি। 

  

যখন েশচি হািার িাো চনময় চনমির মেময়মে ওই িাঙামলর োমি মিমি চেময়চিমল 

র্খন এর্ শাস্ত্রজ্ঞান মোথায় চিল? র্খন মর্া িাঙাল িমল মঠাুঁি িাুঁোওচন, হার্ও ুনচিময় 

নাওচন! 

  

ও ো! র্খন চে িুমমচিলুে মর িাপু! এেন মসানাহারা েুখ েমর এমস োুঁচড়ময়চিল মযন 

ভািা োিচি উলমি মখমর্ িামন না। ওরা সি োচেমখযর ডাচেনী চিমেয িামন, এে এে 

সেময় এে এে রূপ ধ্মর। িুমমর্ পারমল চে আর ুনমখমোর েমর্া োি েচর! এেিা 

িাঙাল েরমল দ্যমিা মগাখমরা সাপ িন্মায়।  

  

খুি হময়মি ো, মর্াোর আর মিচশ িুমম োি মনই। এর্ই যচে মস খারাপ র্মি র্ার 

িাচড়মর্ এমস রাি থানা মগমড় িমস থামো মেন, র্ার িাল ডাল িাো হার্ মপমর্ চনময় 

যাও মোন ল্জনায়? 

  

িাঙামলর চিচনস হমল চনরু্ে নাচে মর মপাড়ারেুচখ? মর্ার চিচনস িমল চনই। না চেস মর্া 

না-ই চেচি, অর্ েথা েীমসর? র্মি এও িচল িাপু, িাঙাল মর্ামে ওষুধ্ েমর মরমখমি। 

মঘার োিমল মির পাচি। 

  

এ মযন এেিা মিপ মরেডতামর এেই েযামসি ঘুমর চফমর িািমি। জ্ঞান হময় অিচধ্ ো 

আর চিচিিুচড়র এইসি িাপানউমর্ার শুমন আসমি েরণ। দ্যিমন লাগমলই েরণ েমন 

েমন নারে েুচনমে ডােমর্ লামগ। ো যর্ রাগমি মসচেন র্র্ই োময়র হামর্র রান্না 

মখালর্াই হমি। এর েখনও নড়িড় হয়চন। মরমগ মগমল োময়র হার্ মযন অন্নপূণতার হার্। 

আি আিার িাঙাল এমসমি, দ্য-িারমি ভালেন্দ হমি। 

  

মর্ােরা ের্ ভাল র্া িানা আমি। োনুষিামে খুন অিচধ্ েরমর্ মিময়চিল মর্াোর চহমরর 

িুেমরা মিমলরা। আিও মলােিার োুঁমধ্ আর চপমঠ মভািাচলর োগ েগেমগ হময় আমি। 
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ওসি িামি েথা। িাঙাল রিাল আর রু্ইও চিশ্বাস েরচল। োর সমঙ্গ মোথায় গেমগাল 

েমর মরমখচিল র্ারা খুমনাখুচন েরমর্ মলাে লাগায়। সচর্যই যচে হমি র্াহমল িাঙাল 

োেলা েরল না মেন শুচন! 

  

মস আচে হামর্পাময় ধ্মরচিলুে িমল। সিাই িামন ো, আর ুনণধ্র মিমলমের সারমর্ 

মিময়া না। খুি মর্া মিমলমের হময় িানি, র্া মসই ুনণধ্র মিমলরা এখন মেখমি মর্াোয়? 

লাচথ মাুঁিা েুখনাড়া মখময় মর্া পমড় আি, আর মরাি এমস এ িাচড়মর্ এেখানা ঘর 

মেওয়ার িনয ঘযান ঘযান েরি। 

  

মিমলমের মোষ েী? িউুনমলা খচ্চড়। 

  

মর্াোর হামর্র পামর্র িাোেচড়ুনমলা মর্া আর িউরা মেমড় মনয়চন, গয়নাুনমলাও র্ারা 

গাপ েমরচন। েমরমি মর্াোর অোলেুষ্মাে মিমলরা। আর ের্ চেমি েথা েইমি ো! 

  

চিচিিুচড় এেিু েে ধ্মর িমস রইল উমঠামন। র্ারপর হঠাৎ গলািা চেচহন েমর িলল, 

র্া িাঙামলর মেিািিা ঠািা হমল এেিার েথািা রু্চলস। মিচশ চেিু মর্া নয়, ওই 

পচশ্চমের োলামনর নীমিরর্লায় মোমণর ঘরিা যচে মেয়। আর দ্যমিলা দ্যেুমিা ভার্। 

এিুেু চে আর র্ার গাময় লাগমি? মোহাত্তা মর্া োোমে িািা। 

  

ওসি ের্লি িামড়া ো। মস রাচি থােমলও আচে রাচি নই। চেিুমর্ই মসরেে িমন্দািে 

হমি না। 

  

মপমির শতু্তমরর েমর্া শত্রুর মনই, িুমচল? 

  

গির গির েরমর্ েরমর্ চিচিিুচড় পািদ্যয়ার চেময় চিমেয় হল। 

  

ো চেিুক্ষণ িারান্দার চসুঁচড়মর্ িুপ েমর িমস রইল মুে হময়। দ্যমিা মিাখ ধ্ীমর ধ্ীমর িস 

িস েরমর্ লাগল িমল। মিামখ আুঁিল িাপা চেময় নীরমি োুঁেমি ো। মেন োুঁমে েরণ 
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র্া িুমমর্ পামর। এখন মস িড় হময়মি। ো িাঙামলর েথা মভমি োুঁমে। ো িাঙালমে 

িড্ড ভালিামস। িাঙালমে মেন ময েরণ অর্ ভালিাসমর্ পারল না মে িামন। 

  

মস োমি চগময় ডােল, ো! 

  

হার্ িাচড়ময় ো র্ামে ধ্মর পামশ িচসময় ধ্রা গলায় িলল, িুপচি েমর িমস থাে। েথা 

িচলস না। আোর েনিা ভাল মনই। 

  

এেিু উশখুশ লাগচিল িমি, র্িু েরণ িুপ েমরই িমস রইল। ো আুঁিল সচরময় চেিুক্ষণ 

উোস মিামখ সােমনর চেমে মিময় রইল। সােমন ফসতা উমঠান, িািাইময় সমষত শুমোমে 

আর পুরমনা মর্ুঁরু্ল। এেিা দ্যমিা োে ঘুমর ঘুমর উমঠামন মনমে আসমি। ো োেুনমলামে 

হুমড়া অিচধ্ চেল না। োময়র েন আি সচর্যই খারাপ।  

  

মিশ চেিুক্ষণ িামে ো হঠাৎ িলল, িড় ভয় েরমি িািা, শুনচি নাচে সুেন আসমি। 

  

 সুেন! মস মে ো? 
  

িড়চগচন্নর মিমল। 

  

ধ্ে েমর উঠল েরমণর িুে। উমত্তচির্ গলায় িলল, োো? 

  

হযাুঁ িািা। মর্ার িািা আি মখমর্ িমস িলচিল, মিমলর নাচে খুি ইমে হময়মি গাুঁময়র 

িাচড় মেমখ মযমর্। 

  

র্ামর্ ভয় েী ো? 

  

ভয় িমল ভয়। েী েমন েমর আসমি র্া মর্া িাচন না। আচে মর্া র্ামের শতু্তর। 

  

 মেন ো? 
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সংসার ভাচঙচন আচে? এেিা সংসার দ্য িুেমরা হল মর্া আোর িনযই। মিমল চে ভাল 

েন চনময় আসমি? 

  

েথািা ভািিার েমর্া। েরমণরও ভয় হমে এেিু, আনন্দ হমে খুি। শহমরর োো িা 

চেচের েথা মস ের্ ভামি ের্ স্বর মেমখ র্ামের চনময়। িড়োর েথাও খুি ভািিার মিো 

েমর মস। 

  

সচর্যই আসমি ো? 

  

মর্ার িািা মর্া িলল। 

  

 েমি? 
  

র্ার মোনও চঠে মনই। হয়মর্া আসমি সপ্তামহ, িা র্ার পমর মোনওচেন। িড়চগচন্ন মর্া 

র্ামের োমন চিষ ঢালমর্ িামড়চন। র্াই িড় ভয় হমে। েী িাচন চিষয়সিচত্ত চনময় োচি 

রু্লমি চেনা। 
  

র্াহমল েী হমি ো? 

  

মে িামন েী হমি। সিচত্ত মর্া মর্ার িািার, আোর নামে েচললিুেুই যা। র্াই ভয় 

হমে। 

  

 েরণ িুপ েমর িমস রইল। চভর্মর ময আনমন্দর আমলািা জ্বমল উমঠচিল মসিা মফর 

চনমি মগল। েরণ ভািমি। েরণ িড় হমে। 
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৬-১০. চির্েল য ন্ ঘচন্র্য় আর্স 

০৬.  

  

চিমেল যখন ঘচনময় আমস র্খন োমঠর ওধ্ামর িড়ােচর গািপালার ফাুঁমে ময েী 

রু্লোলাে এেিা োে ঘমি যায় মরাি র্া মেউ র্াচেময়ই মেমখ না ভাল েমর। আোশ 

মথমে আমলার িাোিা র্খন নােমর্ থামে আর মসই সেময় মোথাও চেিু না হঠাৎ এেিা 

ভুরু্মড় মেঘ এমস চর্ন-িার খে হময় ভাসমর্ থামে। আর গািপালার োলমি রমঙর িায়া 

মথমে অশরীরীর েমর্া মভমস উঠমর্ থামে মঘার মঘার েুয়াশার েমর্া, মধ্াুঁ য়ার েমর্া, 

মপ্রমর্র েমর্া সি চিচনস। পচশ্চমের আোমশ র্খন লাল সাো োমলা মেমঘর রু্চলর 

িান। চেগন্ত দ্রুর্ র্ার আমলার গাচলিা ুনচিময় চনমর্ থামে। প্রথমে েীঘত িায়া েীঘতর্র 

হমর্ থামে, আর অন্ধোর িুমন িমল োমলা এে োেড়সা। প্রচর্চেন এইভামি চেন যায়, 

চেন আমস। মেউ ঘিনািা ্রহাহযও েমর না মর্েন। িাসরাোয় িযে মোোনপাি অন্ধোর 

নােমর্ই চেল না েখনও। পিাপি জ্বমল উঠল আমলা। মাুঁই মাুঁই েমর মিমি যায় 

োলীপের েযামসমির মোোমনর গান। অেধ্ারু্র আংচি চিচক্র েরমর্ িসা মলােিা 

এেমঘময় গলায় র্ার আংচির ুনমণর েথা িমল, চিফমল েূলয মফরমর্র ভরসা চেময় 

যামে। মসই েমি মথমে। মর্মলভািার গন্ধ িচড়ময় মেয় হচরপে োস। োমঠর ওধ্ামর 

নানা েৃশয অির্ারণার পর আমলার িাো ডুমি মগল হায় হায় েমর। মেউ মেখল না। 

মিরই মপল না ভাল েমর। ধু্মলা উচড়ময় দ্যখানা িাস মগল পরপর। মলাে মনমেমি মেলা। 

িাস-আড্ডায় এখন মেলা মলাে, চিের চিচেচেচন। এ সেয়িায় র্ার ময চখমেিা পায় 

মসিা হল চিিুমির চখমে। 

  

োনুমষর িুচদ্ধরও িচলহাচর মযমর্ হয়। োথা খাচিময় ময মোন চিচনমস েী পযাুঁি মির েমর 

র্ার চঠেচঠোনা পাওয়া েুশচেল। এই ময চনর্াইময়র মোোমনর চনেচে চিিুি–শুনমর্ 

মসািা হমল েী হয়, চিিুিখানা চিের পযাুঁিামলা। মস ুনমণ মেমখমি চিিুিখানায় অন্তর্ 
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আিখানা থাে। পরমর্ পরমর্ িুমড় েী েমর ময িাচনময়মি োথা খাচিময়, মে িামন িািা! 

মযেন েুিেুমি মর্েনই গালভরা স্বাে। চিি মযন িুচড়ময় যায়। োমম োমম এে-আধ্িা 

োমলাচিমর োুঁমর্ পড়মল ভারী িেৎোর লামগ। মগািাুনচি োেমড় খায় না মস। খিমরর 

োগমির মঠাঙায় চিিুিখানা চনময় প্রথে চেিুক্ষণ িুপ েমর অনুভি েমর। মিাুঁয়ার েমধ্যও 

এেিা উপমভাগ হয় না চে? র্ার মর্া হয়। র্ারপর চিিুিখানা হামর্ চনময় চেিুক্ষণ মেমখ। 

এই মেখািাও খাওয়ারই এেিা অঙ্গ। গামনর আমগ মযেন হারমোচনয়মের পযাুঁ মপাুঁ আর 

র্িলা িাুঁধ্ার ঠুেঠাে। খুি সািধ্ামন চিিুমির ওপমরর পরর্িা দ্য আঙুমল ধ্মর িাচড়ময় 

মনয় মস। পার্লা চফনচফমন িেৎোর লিামি চিচনসচি িুে েমর োুঁমর্ োেমড় এেিুখাচন 

েুমখ মনয় মস। অমনেক্ষণ ধ্মর চিমিায়। সমঙ্গ সুড়ুর্ েমর এে িুেুে িা। েী ময ভাল 

লামগ র্খন! এেিা পরর্ মশষ হমল আর এেিা পরর্, র্ারপর আর এেিা। মোি 

আিখানা মখমর্ মখমর্ িা েখন মশষ হময় যায়। মশষ পরর্খানা খাওয়ার সেয় েনিা 

খারাপ লামগ। মশষ হমলই মর্া মশষ। আরও এেখানা ময খাওয়া যায় না র্া নয়, র্মি 

মসিা িড্ড িাড়ািাচড় হময় যামি। এে এেখানা চিিুি এে এে িাো। 
  

খাওয়া মশষ হওয়ার পর খাওয়ার মরশিা অমনেক্ষণ েুমখর েমধ্য মথমে যায়। র্খন িুপচি 

েমর িমস মসিা উপমভাগ েরমর্ হয়। মগারু মযেন িাির োমি অমনেিা মর্েনই। 

খাওয়ািা ফুচরময় চগময়ও মযন ফুমরায় না, র্ার স্বাে চিিমে িচড়ময় ধ্মর থামে 

অমনেক্ষণ। চিিুি আর িাময়র স্মৃচর্ র্ামে চেিুক্ষণ আেন্ন েমর রামখ। 

  

োথািা চেিু ভুলভুিুল হময়মি আিোল। োমিচপমঠর েথাই ভুল হয় মিচশ। এই যচে 

হঠাৎ েমর আচেগন্ত সি েথাই আিেো ভুল পমড় যায় র্া হমলও খারাপ চেিু মর্া নয়। 

িাচড়ঘর, চঠোনা, িউ, মিমলপুমল সি ভুমল পাোর হময় এই িাস-আড্ডার মিমঞ্চ িমস 

হাুঁ েমর মিময় থাো মসও চে খারাপ মর িাপু! মিশ িায়গা এিা। আমলা-িামলা আমি, 

গান িািমি, চিচেচেচন হমে, িাস আসমি যামে, োনুমষর সমঙ্গ িমস োনুষ সুখদ্যঃমখর 

দ্যমিা েথা েইমি, মলামের গযাঞ্জাে। এখামন িমসই ের্ েী মেমখ মেমখ সেয় মেমি 

যায়। উত্তর চেমে েখন মথমে এেিা োল-মিামাই ট্রাে খারাপ হময় পমড় আমি। এখন 
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হযািাে মজ্বমল এেিা খালাচস িযাে লাচগময় হযামিল মেমর মেমর মসিা রু্লমি। মেখার 

েমর্াই েৃশয। োনুমষর িুচদ্ধর মোনও েূলচেনারাই েমর ওঠা েুশচেল। েী িুচদ্ধ! েী িুচদ্ধ! 

এেরচত্ত এেিা যন্ত্র লাচগময় এেিা োত্র মরাগামভাগা খালাচস ওই গন্ধোেন ট্রােিামে 

মেেন রু্মল মফলমি মেখ! ট্রােিা উঠমি এেিু মের্মর। েুেুমর মযেন চপিমনর ঠযাং 

রু্মল মপোপ েমর চঠে মর্েনই। যর্ মেমখ র্র্ েুগ্ধ হয় মস। েুগ্ধ হয়, আর ভামি। মভমি 

মভমি েূলচেনারা পায় না। িুচদ্ধ খাচিময় খাচিময় োনুষ ের্ েী িাচনময়মি! মরলগাচড়, 

হাওড়ার মপাল, েনুমেন্ট। এইসি িমস িমস ভামি মস। আর খুচশ হয়। আর চফচিে চফচিে 

হামস আপনেমন। র্ার মেমিা মিমলর িউ েুসুে মসচেন র্ার শাশুচড়মে িলচিল িমি, 

িািার এেিু োথার মোষ হময়মি েমন হয়, এেলা এেলা িমস মেেন চিড়চিড় েমর েথা 

েইমি আর হাসমি মগা। েরোর মিড়ার ওপাশ মথমে েথািা োমন এমসচিল। োথার 

মোষ এেিু হময়ও থােমর্ পামর র্ার। ভুলভুিুল ভািিা মযন এেিু মিমড়ই পমড়মি। 

মগািাুনচি সি ভুমল মেমর চেমল েন্দ হমি না র্খন।  

  

চেিু িাচষিাচস মলাে মক্ষমর্র োি মসমর ঘরেুমখা মফরার পমথ এইখামন িাময়র মোোমন 

িমসমি মিঞ্চ িুমড়। র্ামের হামর্ িাময়র মগলাস আর মোয়ািতার পাুঁউরুচি। র্ামের েমধ্য 

সিমিময় জ্ঞানী মলােচি িলচিল, মসিার িািপুমর যাত্রার আসর িমসচিল, িুমচল। হই 

হই রই রই োে। রামের িনিাস পালা হমে। মখাে লালেুমখা সামহি েযাচিমরি যাত্রা 

মেখমর্ এমসমি। আসমরর পামশই মিয়ামর িসা। র্া পালা মর্া শুরু হল। চেন্তু রামের 

িনিামস যাওয়া চনময় ঘযানঘযানাচন, পযানপযানাচন, োন্নাোচি সামহমির মর্েন পিন্দ 

হচেল না। মঠাুঁি মিুঁচেময় হাসমি োমম োমম মভড়ুয়ামের োন্নাোচি মেমখ। এেন সেয় 

আসমর নােল িীর হনুোন। হনুোন মেমখ সামহি ভারী খুচশ। হযাুঁ, এর্ক্ষমণ এেিা 

িমিস িযাপার হল। সামহি সমঙ্গ সমঙ্গ হনুোমনর গাময় এেখানা েশ িাোর মনাি িুুঁমড় 

চেময় িমল উঠল, মোর হনু। োমন িুমচল? োমন হল, আরও হনুোন িাই। অচধ্োরী মর্া 

র্াড়ার্াচড় িুমি চগময় আর এেিনমে হনুোন সাচিময় আসমর নাচেময় চেল। উপায় মর্া 

মনই, সামহমির েচিত, সামহি মফর েশ িাো িখচশস চেময় মহুঁমে উঠল, মোর হনুোন। 

অচধ্োরীেশাই মফর িুমি চগময় আর এেিনমে হনুোন সাচিময় নাচেময় চেল। মফর েশ 
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িাো। সমঙ্গ সমঙ্গ হুেুে, মোর হনু। মস আেমলর েশ িাো মর্া েে নয়। িাোর িড়ািচড় 

মেমখ র্খন রাে সীর্া লক্ষ্মণ সিাই চগময় হনুোন মসমি এমস আসমর মনমে পড়ল। 

রামের িনিাস িুমলায় মগল, আসর িুমড় শুধু্ হনুোনমের হুপহাপ ধু্পধ্াপ। র্া আোমের 

অিথিতাও হময়মি। র্াই। যার রােিন্দ্র হওয়ার েথা চিল, যার সর্ীলক্ষ্মী সীর্া হওয়ার 

েথা চিল, যার ভ্রারৃ্ভি লক্ষ্মণ হওয়ার েথা চিল সিাই চনমির চনমির পাঠ চশমেয় 

রু্মল হনুোন হময় মনমে পমড়মি। মেশ িুমড় এখন শুধু্ হনুোনমের োপাোচপ। র্াই 

িলচিলুে, গান্ধীিািা আর সুভাষ মিাস চেমল ময সামহিমের র্াড়াল র্ামর্ লাভিা েী হল 

িল মর্া! এে পয়সার পাুঁউরুচি মেড় িাোয় মঠমল উমঠমি। 

  

চিচড় ধ্রামনার গন্ধিা িড্ড ভাল লাগল র্ার। গমন্ধরও ের্ রেোচর আমি। চেচে মাুঁমামলা 

গমন্ধ েনিা িনেমন হময় যায়। জ্ঞানী মলােিা চিচড় ধ্চরময় চনময় িলল, িুমড়াচশির্লার 

িলায় এে সামহমির মোিরগাচড় োোয় িমস চগময় হাুঁসফাুঁস অিথিতা। চেিুমর্ই মর্ালা 

যায় না। র্খন োশীনাথ আর চশিনাথ দ্যই ভাই মক্ষমর্র োি মসমর চফরচিল। োুঁমধ্ 

হাল, হামর্ িলমের েচড়। অিথিতা মেমখ দ্য ভাই মনমে পড়ল োোয়। েচড় মিুঁমধ্ িলে 

চেময় মিমন গাচড় রু্মল চেল। র্ারপর মঠমল চনময় মপাুঁমি চেল দ্য োইল েূমরর 

ডােিাংমলায়। সামহি খুচশ হময় দ্যই ভাইমে এেমশা িাো েমর িখচশস চেমলন। 

র্খনোর এেমশা িাো িািা! র্ার অমনে োে। দ্যই ভাই িাো মপময় িচেচিমরর্ চেমন 

মফলল। িাষিাস েমর অিথিতা চফচরময় মফলল লহোয়। গাুঁময় পুেুর মেমি চেল, চশিেচন্দর 

গমড় চেল। গাময় মসন্ট মেমখ িুমর্া েসেচসময় যখন রাুঁমড়র িাচড় মযর্ র্খন রাোর 

দ্যধ্ার মথমে মলামে মসলাে ঠুের্। র্াই িলচিলুে, গান্ধীিািা আর সুভাষ মিাস চেমল 

সামহি র্াচড়ময় োিিা ভাল েমরনচন মোমি। সামহিরা োথার ওপর চিল, মস এেরেে। 

এখন ময মে েখন োথায় িমড় িসমি নমগমনর মপাষা িাুঁেরিার েমর্া মে িামন িািা! 

চযচন যখন িমড়ন র্খন চর্চনই আোমের মিা-হুিুর। 

  

ট্রােিা মর্েনই মের্মর েুেুমরর েমর্া ঠযাং রু্মল আমি। খালাচসিা এেখানা িাো খুমল 

মফমল আর এেখানা লাগামে। র্ার ওপামশ মুপচস গািগািাচলর ফাুঁে চেময় আমলার 
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মি হচদ্দর িাইমর মথমে মঠমল উঠমি িাপ িাুঁধ্া অন্ধোর। চফনচফমন েুয়াশার সমঙ্গ চেমশ 

যামে িাময়র উনুমনর মধ্াুঁয়া আর িামসর িাোয় ওড়া ধু্মলা। উত্তমর িার্ামস শীমর্র মিারা 

িান মির পাওয়া যায়। 

  

োনুমষর এেিা মফরা থামে। মোথা মথমে ময আমস, মোথায় ময চফমর যায় র্ার েীোংসা 

আিও হল না। চেনমশমষ মস িাচড় মফমর িমি, চেন্তু এিা চঠে মফরা নয়। আর এেিা 

আসল মফরা আমি র্ার। মসইমি এেিু এেিু ভাচিময় মর্ামল র্ামে আিোল।  

  

ধ্ীমরন োষ্ঠ উমঠ পড়ল। মপোমপর মিগিা আর সােলামনা যামে না। িাপমর্ মগমল 

আিোল হময় পমড়। 

  

চশশুগামির র্লায় িমস মিগিা মিমড় চেময় ধ্ীমরন োষ্ঠ এেিা ভারী আরাে মপল। এইসি 

মিামিাখামিা প্রােৃচর্ে োমির েমধ্যও োমম োমম এেিা ভারী আনন্দ হয় র্ার। মপোপ 

েরার আরােিা চে সিাই মির পায়? মে িামন িািা! ধ্ীমরন োষ্ঠ পায়। 

  

িযাপারিা যািাই েরার িনযই মস ভালোনুমষর েমর্া চগরীশ েুহুচরমে চিমজ্ঞস েমরচিল, 

েুমর্ মেেন আরাে পাও মহ চগরীশ? 

  

চগরীশ র্খন োিা মথমে েচি লাউডগা োিচিল। সুমর্ায় মিুঁমধ্ ভামর্ চেময় সমষতর মর্ল 

মেমখ মখমর্ িেৎোর। প্রথমে েথািা িুমমর্ পামরচন। র্ারপর িুমমর্ মপমর ভারী িমি 

উমঠ িলল, ও মর্াোর মেেন েথা ধ্ীমরনো! োথািাই মগমি মেখচি! িচল সি মিমড ়

েুমর্র খমর্ন চনমর্ মলমগি মেন? 

  

েথািা আরও দ্য-িারিমনর োমি যািাই েরার ইমে চিল ধ্ীমরমনর। চেন্তু আর সাহস 

পায়চন। আিোল মলামে িড় খপ েমর িমি যায়। অথি ের্ েী ময িানমর্ ইমে েমর, 

চিমজ্ঞস েরমর্ ইমে েমর মলােমে। 
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ফযাচি মস্টামসতর সােমন োুঁচড়ময় মশা-মেমস সািামনা চিচনসপত্র ভারী অিাে মিামখ 

মেখচিল ধ্ীমরন। যর্ চেন যামে ের্ েী নরু্ন নরু্ন চিচনস আসমি। োনুমষর ময ের্ 

েী লামগ আিোল! ধ্ীমরমনর লামগ না িমি, চেন্তু চিচনসুনচল সিমেত র্ার অপার 

মে রূ্হল। এই মযেন শযািু িা েনতমফ্লে িা মিার্মলর েড়াইশুুঁচি চে োচড় োোমনার 

মফাে–যর্ মেমখ র্র্ ভাল লামগ র্ার। 

  

মোোচন স্বপন এেিু মুুঁমে িলল, িিত মনমিন িমলচিমলন, চনমলন না মর্া িযাঠা! 

  

ধ্ীমরন এেিু র্িথিত হময় িমল, মনি িািা। িড্ড োে।  

  

িচল্লশ-পঞ্চামশর নীমি ভাল চিচনস মনই ময। েশ-পমনমরা িাোর োমল গযারাচন্ট মনই, 

আমলাও হয় না মর্েন। 

  

মেচখ। আর দ্য-িারচেন যাে। 

  

আমগ িিত লাগর্ না, আিোল েমন হয় এেিা হমল হর্। অন্ধোমর সাপ-মখামপর ভয় 

আমি চঠেই, চেন্তু র্ার মিময়ও মিচশ আিোল মেেন মযন গা িেিে েমর। চেন চেন গা 

িেিমে ভািিা িাড়মি আর িরুণ চেদ্দার মযন আিোল োমিচপমঠই মঘারাঘুচর েমর, 

র্মক্ক র্মক্ক থামে। ধ্ীমরন আিোল এসি মির পায় খুি। গর্ পুঁয়র্াচল্লশ িির িরুণ 

চেদ্দামরর চিহ্নও চিল না, এখন মেন ময ঘামড় চনশ্বাস মফলমি মে িামন িািা। 

  

েথািা পাুঁিোন েরার েমর্া নয়। পুঁয়র্াচল্লশ িির আমগ ধ্ীমরন োষ্ঠ নামে িাইশ-মর্ইশ 

িিমরর ময র্রর্ািা মিায়ান োচপময় মিড়ার্ র্ার সমঙ্গ এখনোর এই ধ্ীমরন োষ্ঠর 

সিেতিাই িুমমর্ েে হয়। োমলার েমধ্যও ভারী নাচে সুন্দর মিহারা চিল মসই ধ্ীমরন 

োষ্ঠর। আর চিল নানা চেমে েন। েযাচট্রে পাসিা েমরচিল মোনওক্রমে, র্ারপর আর 

পড়া হল না। র্মি হামর্র োমি মমাুঁে চিল খুি। ভাল লািাই কর্চর েরমর্ পারর্, পুরু্ল 

গড়র্, েূচর্ত কর্চর েরমর্ পারর্, োমঠর োমিও চিল ভাল হার্। চেন্তু পাুঁি রেে চিচনমস 
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েন চেমর্ মগমল মোনওিাই মর্েন হময় ওমঠ না। িািা িরণ োষ্ঠ র্াড়না েরর্ খুি। িাো 

আয় না েরমল ঘরিাড়া েরার হুেচে চের্। 

  

মসই সেময় পামশর গাুঁ শূলপুমর িরুণ চেদ্দামরর োমি চগময় িুিল মস। ুনণী োনুষ, ঘমর 

িমস েৃেঙ্গ, মখাল, মোর্ারা এইসি কর্চর েরর্। চিচক্রিািা চেিু খারাপ হর্ না। র্মি 

হাুঁচফ রুচগ িমল সারা িির োি রু্লমর্ পারর্ না। ধ্ীমরনমে মপময় র্ার সুচিমধ্ হল। 

ধ্ীমরন চিৎপুর মথমে োুঁিা োল চেমন আনর্, খমদ্দর ধ্মর আনর্ আর িাচে সেয়িা োি 

চশখর্। 

  

চেন্তু িীিনিা মর্া সিসেয় মসািা পমথ িমল না। হঠাৎ হঠাৎ িাুঁে মফমর। আর র্খনই 

ভাঙন লামগ। 

  

চেদ্দামরর ঘমর চিল োলনাচগনী। মযেন র্ার লেলমে মিহারা, মর্েনই র্ার ঠািঠেে। 

মিামখর চভর্র মথমে মযন ইমলেচট্রে চঠেমর আসর্। িাপ মর! প্রথে প্রথে মেমখ মর্া 

ভয়ই মখময় মযর্ ধ্ীমরন। এই ফুিন্ত যুির্ী িউমে সােলায় েী েমর মরাগামভাগা িরুণ 

চেদ্দার! 

  

োরমণ অোরমণ র্ামের োমির ঘমর এমস উেয় হর্ িার্াসী। দ্য হার্ রু্মল মখাুঁপা চঠে 

েরর্– র্ামর্ িুেখান মঠমল উুঁিু হময় উঠর্ মিশ, অোমির েথা িমল িমল ভাি েরর্ 

ধ্ীমরমনর সমঙ্গ। িরুণ চেদ্দার চেিু িলর্ না। র্মি েুখ মেমখ েমন হর্ িউ চনময় র্ার 

স্বচে মনই। 

  

চেিুচেমনর েমধ্যই ইশারা ইচঙ্গর্ শুরু েমর চেল িার্াসী। সুমরলা গলায় উমঠান মথমে 

হয়মর্া এেিু রমসর গান মগময় উঠল, িা িাগলিানািামে মোমল চনময় এেন সি েথা 

িমল আের েরর্ যা িাগলিানামে িলার েথা নয়।  
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মসই িয়মস র্খনও ধ্ীমরমনর মেময়োনুমষর িউচন হয়চন। িামধ্ািামধ্া ভাি মর্া চিলই, 

ভয়ও চিল মিশ। েীমস পাপ মলমগ যায় মে িামন িািা! চেন্তু ওই োোল িয়মস িাুঁধ্ 

রাখাও েচঠন োি। 

  

েুশচেল হল িরুণ চেদ্দার ঘর মথমে মিমরার্ না মোমি। মরাগামভাগা োনুষ িমলও িমি 

আর র্ার োিিাও ঘমর িসা োি িমলও িমি। ফমল িার্াসীর চিমশষ সুচিমধ্ হচেল 

না। ধ্ীমরনও চনমিমে খুি সংযর্ রাখর্। ইশারা ইচঙ্গর্ মপময়ও মিাখ রু্মল র্াোর্ না। 

  

চেন্তু সুমযাগসন্ধানীমের েখনও সুমযামগর অভাি হয়চন। ভগিানই চে পাপীমের িনয 

নানা ফাুঁেমফাের কর্চর েমর মেন? র্াই যচে না হমি র্মি হঠাৎ মসচেন সমন্ধমিলা 

ঘিেিাচড় মথমে িরুণ চেদ্দামরর ডাে আসমি মেন? ঘিেরা িড় োনুষ, ডােমল না চগময় 

উপায় মনই। মেময়র মিল মিঞ্জার হারমোচনয়ে খারাপ হময়মি, ফমল র্ামে পাত্রপক্ষ 

মেখমর্ আসমি, আিই চগময় হারমোচনয়ে সাচরময় চেময় আসমর্ হমি।  

  

িরুণ চেদ্দার যখন শশিযমে যন্ত্রপাচর্র িযাগ চনময় রওনা হচেল র্খন ভালোনুমষর েমর্া 

ধ্ীমরন িমলচিল, িলুন আচেও সমঙ্গ যাই। োিিা মশখাও হমি।  

  

েথািা শুমন ঘাড়ও োর্ েমরচিল চেদ্দার। র্ারপরই মোমনামোমনামর্ পমড় মগল। চনয়চর্ 

মেন িাধ্যমর্। ময মখালিার োি িলচিল মসিা সর্যচেমশার োমসর। েে েীর্তনীয়া। 

োিিাও িরুচর। োল সোমলই সর্যচেমশামরর মলাে আসমি মখাল চনমর্। নগে িাোর 

োরিার। র্াই চেদ্দার এেিু মভমি িলল, হারমোচনয়ে সারামর্ সেয় লাগমি। রু্ই িরং 

মখালিা এচগময় রাখ, আচে এমস িাচেিুেু েরি। 

  

চনয়চর্! চনয়চর্ িাড়া আর েী? চেদ্দার েুেুমরর েুমখর োমি রসামলা োংমসর িুেমরা 

মরমখ িমল মগল। আহাম্মে আর োমে িমল! 
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মিাধ্হয় পামশর মশাওয়ার ঘমর েে িন্ধ েমর অমপক্ষায় চিল িার্াসী। র্ামেই চে মোষ 

চেমর্ পামর ধ্ীমরন? না, আিও মোষ চেময় উঠমর্ পামর না। উমপাচস শরীর, র্ীব্র অরৃ্প্ত 

োে োেনা, েমনর জ্বালা োনুমষর োথা চঠে রাখমর্ মেয় নাচে? 

  

চেদ্দার িাচড়র মি হচদ্দ চডমঙামর্ না চডমঙামর্ই িার্াসী মযন িািপাচখর েমর্া উমড় এল। 

  

 অযাই! 
  

ধ্ীমরন ধু্েপুে েরা িুমে চনিু োথা উপমর রু্মলই মেখল দ্যমিা মিাখ জ্বল জ্বল েমর 

জ্বলমি। শরীমরর চিলা িান িান। 
  

ধ্ীমরন ভালোনুমষর েমর্া িলল, েী? 

  

মযন ভারী অিাে হময় িড় িড় মিাখ েমর িার্াসী িলল, েী? েী? 

  

র্ারপরই িুমি এমস র্ার মাুঁেড়া িুল দ্য হামর্ খােমি ধ্মর মাুঁোচন চেমর্ চেমর্ পাগমলর 

েমর্া িলমর্ লাগল, েী? েী? রু্চে িামনা না েী? রু্চে িামনা না? নযাো মোথাোর…।  

  

গাময় েী মিার মর িািা! ধ্ীমরমনর েমর্া মিায়ান মলােমে িানমর্ িানমর্ চনময় চগময় 

মফলল পামশর ঘমরর চিিানায়। উন্মাচেনীর েমর্া র্ামে খািলামে, চখেমিামে আর 

িলমি, িামনা না েী? িামনা না? িেোশ! শয়র্ান! িামনা না? 

  

ধ্ীমরমনর িাুঁধ্ মভমঙচিল আমগই। এিার মভমস মগল। 

  

ের্িা পাপ হল র্া ধ্ীমরন িামন না। চেন্তু মোনওচেন যচে ভগিান র্ামে এ চনময় চিমজ্ঞস 

েমরন র্া হমল ধ্ীমরনও সপামি িলমি, আচে চে ইমে েমর েমরচি চেিু? আপচনই মর্া 

ঠােুর, ঘিেিাচড়র হারমোচনয়ে খারাপ েমর মরমখচিমলন। র্াও ভর সমন্ধমিলা। র্ার 

ওপর আিার পরচেন ঘিেিাচড়র মেময়মে পাত্রপক্ষ মেখমর্ আসমি িমল র্ামের র্র সয় 
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না। এই এর্ুনমলা মযাগামযাগ এই ত্রযহস্পশত ঠােুর, আপচন িাড়া আর মে ঘিামর্ পামর? 

আচে মর্া সমঙ্গই মযরু্ে, চেন্তু সর্যচেমশামরর মখাল িাে সাধ্ল ময! 

  

পাপমিাধ্িা িড্ড মখাুঁিা চেচেল, যখন এেিু মিচশ রামর্র চেমে িরুণ চফমর এল। র্খন 

ধ্ীমরন নরু্ন মখাল িাওয়ার োিিা অমনে এচগময় মরমখমি। িরুণ র্ার েুখখানা ভাল 

েমর মেখল। র্ারপর েুখিা এেিু মর্মর্া েমর িলল, রার্ হময়মি িাচড় যা। 

  

চেদ্দার মিাো মলাে নয় ময, মির পামি না। এসি িার্ামসই মির পাওয়া যায়, মির মপমর্ 

িাইমল। খুি দ্যচশ্চন্তা চনময়, দ্যরুদ্যরু িুমেই অর্ রামর্ দ্য োইল পথ মহুঁমি িাচড় চফমরচিল 

ধ্ীমরন। দ্যচশ্চন্তায় আর ভময় রামর্ ভাল ঘুে হয়চন। র্ার েমধ্যও েনোমপ িারিার িেমে 

ঘুে মভমঙ মগমি। 

  

পরচেন অপরাধ্ী েুখ চনময় মস যখন চগময় চেদ্দামরর িাচড়মর্ হাচির হল র্খন মোনও 

কিলক্ষণ মিামখ পড়ল না। চেদ্দার র্ার োমির ঘমর িমস োি েরমি, িার্াসী ঘরেন্নার 

োি েরমি। র্ামে মেমখ এেিু হাসল। খুি চেচে আর োমনওয়ালা হাচস। 

  

এেিার হমল পাপ আিার হমর্ িায়। এেিার পেতািা সমর মগমল আর ঢাো-িাপা মেওয়া 

যায় না চে না। 

  

চেন্তু িরুণ চেদ্দার মর্া আর চনচর্য চনচর্য সমন্ধমিলা ঘিেিাচড় হারমোচনয়ে সারামর্ যায় 

না। সুর্রাং িার্াসী অনয পন্থা চনল। রান্নায় চেচশময় েী মযন এেিা খাইময় চেল 

চেদ্দারমে। মসই মখময় চেদ্দামরর িুিল হাগা। এমে মরাগামভাগা োনুষ, িার-পাুঁিিার োে 

েমরই চনিতীি হময় মনচর্ময় পড়ল চিিানায়। গাুঁময়গমঞ্জ ডািামরর িযিথিতা মনই। গযাুঁোল 

থানেুচন মিুঁমি িার্াসীই খাওয়াল র্ামে। দ্যিতল োনুষিা যখন ঘুচেময় পড়ল র্খন মফর 

িযাপারিা হল। েী শরীর! েী শরীর িার্াসীর! 

  

র্মি ষড়যন্ত্রিা মোমিই ভাল লাগল না ধ্ীমরমনর। মস িলল, রু্চে খুি পাষে আি িাপু। 

চেদ্দারমে ওষুধ্ খাওয়ামল, েমরিমর মযর্ যচে? 
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মযর্ মর্া মযর্। েরমল িাুঁচি। সারািীিন ওই নপুংসেমে গলায় মুচলময় মিুঁমি থােি 

নাচে? 

  

 োিিা ভাল েমরাচন। এরেে েরমল আচে চেন্তু আর আসি না। 
  

 ইস্! না এমস পারমি? 
  

 পারমি না, মস ধ্ীমরনও িামন। র্ার র্খন মনশা ধ্মরমি। 
  

িার্াসী এেচেন প্রোি চেল, আোমে চনময় পালামি? 

  

এ প্রোমি আোশ মথমে পড়ল ধ্ীমরন। চিময় েরার েমর্া অিথিতাই র্ার নয়। িাপ 

এেচনমর্ই মরাি িােচর-িােচর েরার িনয হুমড়া লাগামে। োও েুখনাড়া চেময় র্মি 

দ্যচি ভার্ মেয়। র্ার ওপর অমনযর িউ ফুসচলময় িাচড় চনময় রু্লমল মর্া চিচত্তর। িাচড়মর্ 

োেচিল িসমর্ পারমি না। র্ার ওপর িার্াসীর েমর্া মেময়মিমল। এ মর্া চেনমে রার্ 

েরমর্ পামর। এমে চিশ্বাস েী? 

  

মস চেন চেন েমর িলল, োিিা চঠে হমি না। 

  

মেন হমি না শুচন? মর্াোর আপচত্ত েীমসর? 

  

শর্ হমলও িরুণোো আোর ুনরু, র্ার োমি োি চশখচি। র্ার সমঙ্গ মনেেরাহাচে 

েরি েী েমর? 

  

আহা, সাধু্পুরুষ মর! চনেেহারাচে যা েরার মর্া েমরই মফমলি। আোর মপমি মর্াোর 

মিমল। চনেেহারাচের আর িাচে আমি চেিু? 
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খিরিা শুমন ধ্ীমরন অগাধ্ িমল পড়ল। ঘিনািা সচর্য হময় থােমল মর্া িল অমনে েূর 

গচড়ময়মি। ভয় মখময় ধ্ীমরন িলল, আোর িালিুমলা মনই িার্াসী, মর্াোমে চনময় ঘর 

িাুঁধ্ার েমর্া অিথিতাও নয়। 

  

িার্াসী িলল, র্া হমল চেদ্দারমে সরাও। সচরময় দ্যিমন মিশ এখামনই থােি। 

  

ধ্ীমরন অিাে হময় িমল, সরাি? সরাি মোথায়? 

  

আহা, সরামনা োমন িুমমল না? দ্যচনয়া মথমে সরাও।  

  

ধ্ীমরমনর োথায় িজ্রাঘার্। মেময়িা িমল েী? এ ময চেদ্দারমে খুন েরামর্ িাইমি! ভীষণ 

ভয় মখময় মস িলল, চিঃ, ওসি মিামলা না। িলমর্ মনই। শুনমলও পাপ হয়। 

  

েশা োচি োরমল যা পাপ হয় ভগিামনর দ্যচনয়ায় োনুষ োরমল র্ার মিচশ হয় না। 

িুমমল? যচে পামপর ভময় চপচিময় যাও র্া হমল রু্চে মিাো। ভগিামনর োমি েশা, োচি, 

মপাো, োনুষ সি সোন। 
  

ধ্ীমরন োথা মনমড় িলল, ওসি েমর মগমলও আচে পারি না। 

  

র্া হমল োিিা আচেই েরি। রু্চে সাহাযয মোমরা, র্াহমলই হমি।  

  

ধ্ীমরন এ েথায় এর্ ভয় মপময়চিল ময িলার নয়। 

  

ময সেময় র্ামের েথা হচেল মস সেময় চেদ্দার হামি চগময়চিল। চফমর এমস উমঠামন 

োুঁচড়ময় র্ামের েথা িলমর্ মেমখ গিীর েুখ েমর চনমির োমির ঘমর চগময় ঢুেল। 

ভারী অপরাধ্মিাধ্ হচেল ধ্ীমরমনর। এেিু আমগই দ্যপুরমিলা চেদ্দামরর চিিানামর্ই 

িড়ােচড় েমর শুময় মথমেমি মস আর িার্াসী। দ্যপুর রু্ফামনর েমর্া উমড় মগমি। এখন 

িড় অিসাে, িড় পাপমিাধ্। চেদ্দার মিাধ্হয় সিই মির পায়, র্মি মেন ফুুঁমস ওমঠ না? 

মেন র্াচড়ময় মেয় না ধ্ীমরনমে? মেন মাুঁিামপিা েমর না িার্াসীমে? 
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ধ্ীমরন িড় িানামপামড়মনর েমধ্য পমড় মগল। েী ময অিথিতা মগমি েচেন র্া িলার নয়। 

চেন্তু আশ্চমযতর েথা এসি োে যখন িলমি র্খনও চেন্তু িরুণ চেদ্দার শান্ত, িুপিাপ। 

আপনেমন চনমির োি েমর যায়। র্ার ঘর মথমে নানা িােযযন্ত্র পরীক্ষার নানা সুমরলা 

শব্দ ওমঠ। আর মোনওচেমেই মযন েন মনই চেদ্দামরর।  

  

র্খন মঘার িষতাোল। এে রু্েুল িৃচের রামর্ িরুণ চেদ্দার িলল, আি চে আর মযমর্ 

পারচি? 

  

ধ্ীমরন িলল, পারি। িষতািােলায় আোর অসুচিমধ্ হয় না। 

  

িরুণ চেদ্দার িলল, োি েী চফমর? িাচট্ট ভার্ মখময় এখামনই শুময় থাে। 

  

ধ্ীমরন আপচত্ত েরল না। রামর্ িার্াসী চখিুচড় মিুঁমধ্চিল। র্াই মখময় িােযযমন্ত্রর ঘমর 

োদ্যমর শুময় রইল ধ্ীমরন। রু্েুল িৃচে আর প্রলয় িার্ামস ঘরমোর মভমঙ পড়ার অিথিতা। 

পামশর ঘমর স্বােী-স্ত্রীর েমধ্য েী হমে র্া ভািমর্ ভািমর্ এেিু ভয়-ভয় ভাি চনময়ই 

ধ্ীমরন ঘুচেময় পমড়চিল। 

  

অমিনা ময-ভয়িা র্ার েমনর েমধ্য চিল মসই ভয়িা ময মেন র্া হঠাৎ েমর র্ার োমি 

পচরষ্কার হময় মগল যখন চনশুর্ রামর্ হঠাৎ এেিা উন্মাচেনী মেময়োনুমষর শরীর র্ামে 

সামপর েমর্া আমেপৃমষ্ঠ িচড়ময় ধ্রল। 

  

ধ্ীমরন মসই আচলঙ্গন িাড়ামর্ িাড়ামর্ িাপা গলায় িলল, েমরা েী? িরুণো মির পামি 

ময! 

  

ভয় মনই, ওমে ঘুমের ওষুধ্ চেময়চি। 

  

েী ওষুধ্? 

  

ও রু্চে িুমমি না। 
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চিষ োওচন মর্া? 

  

 না মগা না, ঘুমের ওষুধ্। ভয় মপও না। 
  

েমন এেিা ধ্ন্দ মথমেই চগময়চিল র্িু ধ্ীমরমনর। এ পাগচল েী েমর এল চেদ্দারমে 

ফাুঁচে চেময় মে িামন! িার্াসীমে প্রর্যাখযান েরা সিি চিল না। মস র্ার পাওনাগো 

আোয় েমর মযেন এমসচিল মর্েনই িমল মগল হঠাৎ। িৃচের মর্ি আরও িাড়ল। হাওয়ায় 

র্খন মমড়র গিতন। ধ্ীমরন অশান্ত েমন খাচনেক্ষণ এপাশ ওপাশ েমর ঘুচেময় পড়ল। 

  

েযাোমি আমলায় মভারমিলা উমঠ ধ্ীমরন মেখল, মমামড়া িার্াস থােমলও িৃচে পমড়ই 

িমলমি। উমঠামন এে হাুঁিু িল। ঘমরর চভমি ডুমি মযমর্ আর খুি িাচে মনই। মেুঁমিা, 

মেমন্না, উইচিংমড়রা িারান্দা ভমর মফমলমি। আর উমঠান, িাগান, সি িমল এোোর। 

মোথাও ডাঙািচে মেখা যামে না। ঘচির িমল মিাখেুখ ধু্ময় মস চেিুক্ষণ িারচেমের 

অিথিতা মেখল োুঁচড়ময়। এই অিথিতায় িাচড় মফরা শি হমি। চেন্তু মফরািাও েরোর। োল 

রামর্ যা হল র্ামর্ র্ার আর এ িাচড়মর্ থােমর্ সাহস হমে না। িরুণ চেদ্দার চেিু মির 

মপময় থােমল িড় ল্জনার েথা। 

  

ও-ঘর মথমে অিশয মোনও সাড়াশব্দ আসচিল না। আোমশর আমলা মেমখ ধ্ীমরন 

অনুোন েরল, সোল িিা-সামড় িিা হমি। এর্ মিলা অিচধ্ ওমের ঘুমোমনার েথা নয়। 

  

ধ্ীমরন ঘমর এমস োদ্যমর িুপিাপ িমস রইল। েমন িড় দ্যচশ্চন্তা। 

  

আরও চেিুক্ষণ িামে েরিা মখালার শব্দ হল। ও-ঘর মথমে িরুণ চেদ্দার এমস োদ্যমর 

িসল। র্ামে মেমখ খুচশই হল ধ্ীমরন। যাে, িার্াসী র্াহমল মলােিামে চিষ-চিষ মেয়চন। 

চেন্তু চেদ্দামরর অিথিতা ভাল নয়। িষতার ঠািা আর মিামলা িার্ামস র্ার হাুঁমফর িান 

উমঠমি, গলায় মেষ্মার শব্দ হমে, মিাখ দ্যমিা লাল আর িসিমস। গলা আর োথায় 

েম্ফিতার িড়ামনা। গাময় িাের। 
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এঃ, শরীরিা ময খারাপ মেখচি িরুণোো? 

  

িরুণ চেদ্দার েথাই েইমর্ পারল না। চেিুক্ষণ হাুঁফাল, িারান্দায় চগময় অমনেিা মেষ্মা 

মফমল এমস মফর চেিুক্ষণ োচহল শরীমর িমস হাুঁফ িাড়ার িনয হাুঁসফাুঁস েরল। আিার 

চগময় মেষ্মা মফলল।  

  

িার েময়ে মেষ্মা উগমড় এেিু ধ্ার্থিত হময় িরুণ চেদ্দার হঠাৎ র্ামে িলল, মর্ার মর্া 

গাময় মিশ মিার-মিার আমি। এেিা ভারী চিচনস রু্লমর্ পারচি? 

  

ধ্ীমরন অিাে হময় িলল, েী রু্লমর্ হমি িরুণোো? 

  

এেিা লাশ। মেময়োনুমষর লাশ। 

  

ধ্ীমরন এর্ েচির্ হময় মগল ময, েুখ চেময় িােয সরল না। িড় িড় মিামখ মিময় রইল। 

  

পারচি না? 

  

ধ্ীমরন স্খচলর্ েমণ্ঠ শুধু্ িলল, অযাুঁ! 

  

িরুণ চেদ্দার হঠাৎ এেিা হার্ িাচড়ময় র্ার ডান হামর্র েিচিিা শি েমর ধ্মর ঘড়ঘমড় 

গলায় িলল, আয়। 

  

ধ্ীমরমনর আিও েমন আমি, মস মযন এেিা মঘামরর েমধ্য চেদ্দামরর সমঙ্গ সমঙ্গ পামশর 

ঘমর চগময় ঢুেল। শরীমর এেরচত্ত শচি মনই, পা দ্যমিা মভমঙ আসমি ভময়, োথািা িড্ড 

মধ্াুঁয়ামি। 

  

েরিা িানালা িন্ধ িমল ঘরিা এখনও অন্ধোর। আিিা মেখা যাচেল, িার্াসী চিিানায় 

আড়াআচড়ভামি উপুড় হময় শুময় আমি। দ্যমিা পা মিচরময় আমি মি চের িাইমর। 

  

ধ্ীমরন হাুঁ েমর মিময় রইল।  
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িরুণ চেদ্দার িলল, এর্োল লুচেময়-িুচরময় নোচে েরচিল, মির মপময়ও চেিু িচলচন। 

আচে চে িুচম না ময, ওরও এেিা পুরুষোনুষ েরোর! মির মপময়ও না-পাওয়ার ভান 

েররু্ে। চেন্তু োল রামর্ যা েরল র্া চে সহয েরা যায় িল মর্া! হাুঁফাচনর িান মিমড়মি 

িমল ঘুমোমর্ পারচি না। এপাশ ওপাশ েরচি। মিমগ আচি মিমনও চেচিয উমঠ িমল এল 

এ-ঘমর। আচে গলাখাুঁোচর চেময় িানান চেলুে ময মিমগ আচি। র্িু ্রহাহয েরল না। মযন 

আচে মেউ না, চেিু না। িমল এল, আর আচে র্খন িমস িমস ভািলুে যা েরার আিই 

েরমর্ হমি। এ চিচনস আর সহয েরা যায় না। 

  

ধ্ীমরন র্খনও হাুঁ েমর পলেহীন মিামখ মিময় আমি চেদ্দামরর চেমে। িরুণ চেদ্দার র্ার 

িােমরর র্লা মথমে র্ার হার্িা মির েরল। হামর্ এেিা র্ামরর ফাুঁস। িােযযমন্ত্রর সরু 

চস্টমলর শি র্ার চেময় কর্চর। এেপ্রামন্ত োমঠর হার্ল লাচগময় চনময়মি, যামর্ িান 

োরমর্ সুচিমধ্ হয়। এ অস্ত্র ময ভয়ংের র্া ধ্ীমরন িামন, এেিা হযাুঁিো িান োরমলই 

গলার োংস মেমি িমস যামি। আধ্খানা গলা মনমে যামি লহোয়। েচড়র ফাুঁমসর মিময় 

িহুুনণ ভয়ংের। 

  

িরুণ চেদ্দার িলল, এেিা শব্দ েরারও সেয় পায়চন। হাচস-হাচস েুখ েমর মর্ার ঘর 

মথমে এমস চেচিয আোর পামশ শুময় পড়ল। এেনেী আচে মিমগ আচি মিমনও চনলতম্জনর 

েমর্া িলল, এেিু সমর মশাও মর্া, গরে লাগমি। মযন চেিুই হয়চন। গাময় জ্বালা েমর 

না, িল মর্া! চেন্তু আচে হড়িড় পিন্দ েচর না। ঠািা োথায় োি েরমর্ পিন্দ েচর। 

িেমে মেওয়ার িনয িললুে, হযাচরমেনিা এেিু উসমে মেখ মর্া, ঘমর মিাধ্হয় সাপ 

ঢুমেমি। সাপ শুমন িে েমর উমঠ িমস িলল, মোথায় সাপ? িযস, ওইিাই মশষ েথা। 

কর্চরই চিলুে, ও উমঠ িসমর্ই গলায় ফাুঁসিা গচলময় মিমন চেলুে।  

  

ধ্ীমরন ভময় থরথর েমর োুঁপচিল। শুধু্ ভাঙা গলায় িলল, সিতনাশ!  

  

এেিু হার্ লাগামর্ হমি ময মর। লাশিা ইি মিুঁমধ্ চপিমনর মডািায় মফলমর্ হমি। 
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 ধ্ীমরন আর্চের্ গলায় িলল, আচে পারি না। 
  

িরুণ চেদ্দার হাসল, পারি না িলমল চে হয়! ফুচর্ত লুিমি আর োয় সারমি না র্াই চে 

হয়? 

  

পাময় ধ্রচি িরুণো, ও আচে পারি না। 

  

পারর্ না ধ্ীমরন। র্ার হার্-পা ভময় অিশ। মে মড় পালামি মভমিচিল, চেন্তু শরীমর র্খন 

এেরচত্ত ক্ষের্া মনই। 

  

আিেোই িরুণ চেদ্দার হামর্র ফাুঁসিা র্ার গলায় গচলময় হালো এেিা িামন মসুঁমি 

চেময়চিল ফাুঁস। ওই এেিু িামনই ধ্ারামলা র্ার িমস মগল গলায়, েে আিমে এল র্ার। 

িপিপ েমর গরে রি মমর পড়চিল গলা মথমে িুমে। 

  

ফাুঁসিা আলগা েমর িরুণ চেদ্দার িলল, এই। ওমে োুঁমধ্ মন। গড়িড় েরমল চেন্তু িাুঁিচি 

না। 
  

ধ্ীমরমনর িাুঁিার েথাই চিল না মসচেন। িরুণ চেদ্দার মরাগামভাগা োনুষ হমলও রামগ 

আর প্রচর্চহংসায় মসচেন র্ার শরীর মলাহার েমর্া শি। আর ধ্ীমরন মসচেন ভময় আর্মে 

মেুঁমিা। গলায় র্ামরর ফাুঁস, র্ার হার্লিা চেদ্দামরর শি েুমঠায় ধ্রা। মসই অিথিতামর্ই 

িার্াসীর ঠািা শি শরীরিা ময েীভামি োুঁমধ্ রু্মলচিল ধ্ীমরন র্া আিও রহসয। প্রামণর 

ভময় োনুষ েী না পামর! িার্াসীর গলা অমধ্তে মনমে চগময়চিল, রমি মভমস যাচেল 

চিিানা। িরুণ চেদ্দার ফাুঁমসর হার্ল ধ্মর মথমেই েরিা খুলল, িলল, নাে। 

  

উমঠামন হাুঁিু িল, এুঁমিল চপিল োচি, োুঁমধ্ িার্াসী। মস ময েী অিথিতা র্ার! মস যচে 

হঠাৎ পা চপিমল পমড় যায় র্াহমল চেদ্দামরর হামর্ ধ্রা ফাুঁস ঘযাুঁস েমর গলায় িমস 

যামি। আর চেদ্দার যচে পা চপিমল পমড় র্াহমলও এেই পচরণচর্। ধ্ীমরমনর র্খন দ্য 

মিামখ িমলর ধ্ারা। এরেে চিপমে মস েখনও পমড়চন। েুষলধ্ামর িৃচে পড়চিল। িারচেে 
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অন্ধোর। মলােিমনর চিহ্ন মনই। উমঠান মপমরামনাই হময় োুঁচড়ময়চিল শি োি। পা 

চিমপ চিমপ মসিা মপমরামনার পর চপিমন মডািার ঢল। ঢালু চেময় এই লাশ োুঁমধ্ চনময় 

নাো মর্া মসািা নয়। এেিু এচেে ওচেে হমলই র্ার গলায় ফাুঁস িমস যামি। 

  

সিমনগামির র্লায় চেিু ভাঙা ইমির েূপ চিল। মসখামন এমস চেদ্দার িলল, ওমে 

নাচেময় ওর মপি-মোুঁিমড় ইমির িুেমরাুনমলা ভাল েমর িাুঁধ্। র্াড়ার্াচড় ের, সেয় 

মনই। 

  

মসই িমলর েমধ্য িার্াসীমে নাোমর্ হল। র্ারপর ইমির িুেমরা িমড়া েমর আুঁিমল 

মিুঁমধ্ র্া মোেমর িচড়ময় চগুঁি মেওয়া–ওই প্রিল িৃচের েমধ্য োিিা মর্া মসািা নয়। 

র্ার ওপর ধ্ীমরমনর হার্-পা র্খন িমশ মনই। র্িু মস অসিিমে সিি েরার িনয 

প্রামণর র্াড়নায় িন্তুর েমর্া চেদ্দার মযেন িলচিল–েমর যাচেল। োিিা ময খুি সুষ্ঠ ু

হল র্াও নয়। আুঁিল মোেমর িচড়ময় িাুঁধ্মর্ চগময় িারিার িার্াসীর েুমখর চেমে িাইমর্ 

হচেল র্ামে আর মিাখ িুমি মফলচিল মস। 

  

এিার সািধ্ামন মডািার ঘামি নাে। 

  

নািি? পমড় যাি ময! আর পড়মলই–  

  

িৃচেমর্ চভমি এখন িরুণ চেদ্দামরর অিথিতাও ভাল নয়। হাুঁমফর িান মি ুনমণ উমঠমি। র্িু 

গিতন েরল, নাে িলচি। েরমল দ্যিমনই েরি। েরমর্ ভয় েী মর শালা? ফুচর্ত মলািার 

সেয় েমন চিল না? 

  

মডািার নািামল ওই লাশ চনময় নােমর্ চগময়ই ধ্ীমরন িুমল, আি েৃরু্য চনঘতাৎ। এর্ 

মপিল োচি ময োুঁড়ামনাই যামে না। এে ধ্ামপর পর চির্ীয় ধ্ামপই হঠাৎ পা হড়মে চির্ 

হময় পমড় মগল ধ্ীমরন। িার্াসীর লাশ পড়ল র্ার ওপর। মিামখর পলমে র্ার গলায় 

ফাুঁসিা িাইি হময় চগময়চিল িমি, চেন্তু হঠাৎ মসিা মফর আলগাও হময় মগল। 
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হাুঁমিাড়-পাুঁমিাড় েমর োথা রু্মলই ধ্ীমরন মেখল, িরুণ চেদ্দারও পমড় মগমি িমল। হামর্ 

ফাুঁমসর হার্লিা মনই। সাো েুখ, িড় িড় মিাখ, হাুঁ েমর শ্বাস িানমর্ িানমর্ উঠমর্ মিো 

েরমি। ধ্ীমরন মেখল, এই সুমযাগ। এে েুহূর্ত মেচর না েমর মস িরুণ চেদ্দামরর োথািা 

ধ্মর মিমপ চেল িমলর র্লায়। হার্ পা িুুঁমড়চিল িমি চেদ্দার। আুঁেুপাুঁেু েমরচিল। চেন্তু 

এে চেচনিও নয়। িমলর র্লায় চথিতর হময় চগময়চিল মস। গলার ফাুঁসিা খুলমর্ ভুমল 

চগময়ই ধ্ীমরন িল মভমঙ িুিমর্ শুরু েমরচিল। 

  

.  

  

০৭.  

  

মভাররামর্র চনিতনর্ায় এেিা অযালােত ঘচড় মিমি উঠল। েুে-েুে-েুে-েুে। 

  

চনেব্ধর্ার ওপর শমব্দর িুচর িমস যামে উপযুতপচর। মসই শমব্দ র্ন্দ্রা মভমঙ চনরথতে 

খাচনেক্ষণ প্রথমে ভুে ভুে, র্ার পর মভ  মভ  েমর মিুঁিাল মেমলা নামে েুেুরিা। র্ার 

মোনও িীরত্ব মনই, মস িামন। োমম োমম র্িু র্ামে চনমির অচেত্ব িানান চেমর্ হয়। 

েচহে রাময়র িারান্দা মথমে উমঠামন মনমে মস খাচনেক্ষণ ঊধ্বতেুখ হময় ঘচড়িামে 

িোমো েরল। অযালােত থােল না। মোয়ািতি ঘচড়র অযালােত সহমি থামেও না। র্ীক্ষ্ণ 

শব্দিা িারিার িারচেমের চনিতনর্ায় িুচরর েমর্া ঢুমে যামে।  

  

মেমলার চিৎোমরই ধ্ড়েড় েমর উমঠ িমসচিল সন্ধযা। মিার এল নাচে? মিামরমের খির 

থামে। োল রামর্ই ি হািার সার্মশা িাো মপমেন্ট চেময় মগমি রারু্ল নির। িাোিা 

এখনও র্ার িাচলমশর র্লায়। োল রামর্ আলোচরমর্ রু্মল রাখার সেয় পায়চন। 

িাচলমশর নীমি হার্ ঢুচেময় মস র্াড়ার্াচড় িাচিলিা মেখল। অমনে েমের মরািগার 

র্ার। িাোও চে সহমি আোয় হময়মি এর্োল? মোোনোররা িাো চেমর্ ের্ গচড়েচস 

েমর। ের্িার মঘারায়। মিচশ র্াগাো চেমল োল রু্লমর্ িায় না। আিোল আোয় উশুল 

খাচনেিা সহি হময়মি। িিত মজ্বমল িারচেেিা মেমখ চনল সন্ধযা। না, মেউ মঢামেচন ঘমর। 
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ওপামশর আর এেিা মি চেমর্ সীেচন্তনী নামে োমির মেময়িা ঘুমোে। গাঢ় ঘুে। 

সারাচেন যা অসুমরর েমর্া খািুচন যায় র্ামর্ সন্ধযারও ঘুে গাঢ় হওয়ার েথা। চেন্তু হয় 

না। োমম োমম চনশুর্রামর্ অোরমণ ঘুে মভমঙ যায়। না, চঠে অোরমণ নয়। ঘমর নগে 

িাো থামে র্ার। সি সেময় িযামে চগময় চেময় আসার সেয় হয় না। মিারিযাুঁিমড়র 

ভময়মর্ই মিাধ্হয় আিোল ঘুে খুি সিাগ হময়মি র্ার। পচঞ্জো মথমে মিামরর েন্তর 

চশমখ চনময়মি মস। মরাি মসইসি েন্তর চিড়চিড় েমর আওড়ায়। র্ারপর মশায়। চেন্তু 

েন্তমরর ভরসায় আর মে চনচশ্চমন্ত ঘুমোয় িািা! ঘুে ভাঙার আরও এেিা োরণ হল, 

র্ার এই িীিনিা। এ ময মোথায় চগময় মেেনভামি মশষ হমি মে িামন! োমম োমম 

এেিন র্ামে চিময়র প্রোি মেয় িমি, চেন্তু িড্ড িামধ্া িামধ্া মঠমে। িািা িা োোরা 

শুনমল েী িলমি। িািা হয়মর্া শযযাই চনময় মনমি। ওসি ভািমর্ মেন মযন সাহস হয় 

না র্ার, আিার ইমেও েমর। স্বােীিার েথাও সারা চেমন না হমলও এই চনশুচর্ রামর্ 

চঠে েমন পড়মিই। হামড়ি্জনার্ মলােিার ওপর র্ার রাগ হয় িমি, চেন্তু মেন মযন 

োয়াও হয়। পুরুষ িার্িা মর্া ভালিাসমর্ িামন না। ভালিামস মেময়রাই। আর মসই 

িনযই েমর। 

  

মেমলার চিৎোর িাচপময় ঘচড়র অযালােতিা হঠাৎ শুনমর্ মপল সন্ধযা। েুরচগ মযেন উমঠামন 

োনা খুুঁিমর্ খুুঁিমর্ আদ্যমর শব্দ েমর চঠে মর্েনই শব্দ। েুেেুে েুেেুে। মোর্লা মথমে 

আসমি। িিত মজ্বমল মেয়ালঘচড়িা মেখল সন্ধযা। মভার মপ মন িারমি িামি। মেেসামহি 

এর্ সোমল মর্া ওমঠ না। মিলা আিিা িািমল িারান্দায় এমস নাইচি-পরা অিথিতায় 

ভাসুর-শ্বশুমরর মিামখর সােমন মোর্লার িারান্দায় োুঁচড়ময় ব্রাশ চেময় োুঁর্ োমি। র্খন 

সন্ধযার ইমে েমর এেিা মঢলা রু্মল িুুঁমড় োরমর্। চেন্তু মেময়িা এেিু চেিূর্ আমি। 

সন্ধযা ওমঠ মভার পাুঁিিায় িা র্ারও এেিু আমগ। উমঠ প্রায় সেময়ই মেখমর্ পায়, মেময়িা 

ভূমর্র েমর্া িারান্দার এে মোমণ িুপ েমর োুঁচড়ময় আমি। মেন ওরেে োুঁচড়ময় থামে 

মে িামন িাপু! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 118 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সন্ধযার সমন্দহ ক্রমে ঘনীভূর্ হমে। মিমলিা েলোর্ায় যার্ায়ার্ েমর িমি, চেন্তু ো 

আর মেময়মর্ পমনমরা-মষামলাচেন ধ্মর মেন ময থানা মগমড় আমি মসিাই সমন্দমহর 

চিষয়। মেিো চেিুমর্ই ওমের চনময় যামে না। শুধু্ মেময়িার অযালাচিত সারামর্ই এখামন 

রময়মি, এিা ুনময় হার্ চেময় িলমলও মেউ চিশ্বাস েরমি না। মেমলোচরর গন্ধিা খুি 

পামে সন্ধযা, চেন্তু মসিা ের্েূর খারাপ মসিাই ধ্রমর্ পারমি না। েথা িলমল পামি েুখ 

ফসমে দ্য-এেিা েথা মিচরময় পমড় মসই ভময়ই িাচড়র োরও সমঙ্গ েথাই িমল না ওরা। 

এেনেী ওমের খািার পযতন্ত চম সাচিত্রীমে চেময় ঘমর মপ ুঁমি চেমর্ হয়। 

  

আেলেীিা খুি িলমি। চিিনুন চেময় িাচরময় মরামে শুচেময় পযামেি েমর মিমড়মি সন্ধযা। 

খুি িমল। গর্ শীমর্ এে েুইন্টাল আেলেী চেমনচিল, র্ার েময়ে মেচি োত্র পমড় 

আমি। ঘমর রাখমল িার্া ধ্মর যায় িমল োমম োমম মরামে চেমর্ হয়। পরশু চেন উমঠামন 

িািাই মপমর্ যখন আেলেীুনমলামে মরাে খাওয়াচেল মস র্খন মেময়িা হঠাৎ মোর্লা 

মথমে মনমে এল। এেিু এচেে ওচেে পায়িাচর েমর োিাোচি এমস োুঁড়াল। সন্ধযা 

আড়মিামখ মেমখ েুখ চফচরময় চনময়চিল। পাত্তা মেয়চন।  

  

মেময়িাই আিেো িলল, এুনমলা চে আেলেী? 

  

সন্ধযা এেিু অিাে হল। র্ার সমঙ্গ সরাসচর েথা িলমি, এর্িা ভামিচন। ভদ্রর্ার 

খাচর্মরই সন্ধযা িমলচিল, হযাুঁ। 

  

র্ামে আরও অিাে েমর চেময় মেময়িা িলল, এেিু মিস্ট েমর মেখমর্ পাচর? 

  

ভারী অিাে হল সন্ধযা, এেিু খুচশও হল চে? এেিু েথা িলার চভর্র চেময় ময ের্ মেঘ 

মেমি যায়। সন্ধযা িলল, হযাুঁ, হযাুঁ, খাও না, খাও। 

  

মসাহাগ চনিু হময় দ্য-চর্নমি আেলেী রু্মল েুমখ চেময় র্ার চেমে মিময় মিমলোনুমষর 

েমর্া িলল, এুনমলা চে চিচিময় মখমর্ হয়? 
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সন্ধযা এেিু মহমস িমল, না না। শুেমনা আেলচে চিচিময় খাওয়া যায় না। গামল মরমখ 

োও। চভমি নরে হময় মগমল র্খন চিমিামি। 

  

মসাহাগ খাচনেক্ষণ েুমখর আেলেী এ-গাল ও-গাল েমর িলল, মিশ লামগ মর্া মখমর্। 

  

 সন্ধযা খুচশ হময় িলল, আরও নাও না। চনময় চগময় ঘমর মরমখ োও। যখন ইমে হমি 

মখও। 

  

 র্ার েরোর মনই। মখমর্ ইমে হমল আপনার োমি এমস মখময় যাি। 
  

সন্ধযা এিুেুমর্ই মযন গমল মগল। িলল, আচে চপচস হই। আোমে আপচন-আমজ্ঞ েরমর্ 

মনই। 

  

 মসাহাগ হঠাৎ উোস হময় মগল মযন। শুধু্ িলল, আো। 
  

র্ারপর েুখ চফচরময় খাচনে আনেমন উমঠামনর এচেমে মসচেমে এেিু মহুঁমি মিড়াল। 

যখন প্রথে এমসচিল র্খন মযেন ঢলঢমল মেখমর্ চিল এখন আর মর্েন মনই। এেিু 

মযন মরাগা হময়মি, এেিু রুক্ষ। সন্ধযা লক্ষ েমরমি মেময়িা এেেে সামি না, িুলিা 

পযতন্ত আুঁিড়ায় না ভাল েমর, সন্ধযা েমন েমন খুি িাইচিল মেময়িা র্ার সমঙ্গ আরও 

এেিু েথা িলুে, এেিু ভাি েরুে। 

  

না, আর মোনও েথা িমলচন মসাহাগ। চেিুক্ষণ হাুঁিাহাুঁচি েমর মযেন এমসচিল মর্েনই 

আিার ওপমর িমল মগল। গর্োল োিেমেতর ফাুঁমে ফাুঁমে েময়েিার মসাহাগমে 

িারান্দায় োুঁচড়ময় থােমর্ মেমখমি সন্ধযা। চেন্তু র্ার চেমে র্াোয়চন মসাহাগ। আেলেী 

মখমর্ও আমসচন। চেন্তু সন্ধযা খুি অমপক্ষা েমরচিল। যচে আমস! 

  

সমন্ধমিলা োসুচন্দ আর আিামরর চশচশ ভচর্ত েমর মলমিল লাগামর্ খুি িযে চিল সন্ধযা। 

চর্নমি মেময় মেমমমর্ িমস েন চেময় মলমিল লাচগময় যামে। োচির োলসায় আঠা, ডাুঁই 
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েরা মলমিল, েূপাোর মুচড়ভচর্ত চশচশ-মিার্ল। সোমলই োল চনমর্ আসমি িার-

পাুঁিিন। আি অমনে রার্ অিচধ্ িাগমর্ হমি সন্ধযামে। 

  

চঠে এেন সেময় মখালা েরিার ওপাশ মথমে চেচে চেচহ গলা পাওয়া মগল, আচে এেিু 

চভর্মর আসমর্ পাচর? 

  

মর্েনই অচিনযে িুল, মর্েনই মযালমামল এেিা মেমি রমঙর ঢলঢমল োচেি আর চিিণত 

এেিা পযান্ট-পরা মসাহাগ মি োমঠ োুঁচড়ময়। মেমখ এর্ িযের্ার েমধ্যও সন্ধযা হঠাৎ 

উদ্ভাচসর্ হময় মগল। িলল, এমসা এমসা। 

  

মেময়িা ঘমর ঢুেমর্ই সন্ধযা মিয়ারিা মঠমল চেময় িলল, মিামসা।  

  

মসাহাগ মিয়ামর িসল না, মেমমমর্ মেময়ুনমলার পামশই মুপ েমর আসন-চপুঁচড় হময় িমস 

পড়ল। 

  

সন্ধযা মোলাময়ে গলায় িলল, মেমমমর্ িসমল ঠািা লাগমি। এখন শীর্ পড়মি। 
  

মসাহামগর োমন েথািা মগলই না। মস খুি েন চেময় মেময়মের োি মেখল চেিুক্ষণ। 

র্ারপর হঠাৎ সন্ধযার চেমে মিময় িলল, আচে চে চেিু েরমর্ পাচর?  

  

সন্ধযা অিাে হময় িমল, ওো! রু্চে আিার েী েরমি? এসি চে মর্াোর োি? 

  

োমির মেময়ুনমলা োি থাচেময় োমম োমম অিাে হময় মসাহাগমে মেখচিল। র্ামের 

মিামখ চিস্ময় আর মে রু্ে। 

  

সন্ধযার সি োমিই খুি যত্ন। পচরষ্কার িেিমে েে মেমি হাুঁচড় মথমে িড় হার্ায় োসুচন্দ 

রু্মল ফামনল চেময় চশচশমর্ ভরচিল মস। চিচপ লাগামনার এেিা মিাি হার্যন্ত্র চেমনমি 

মস, দ্যমিা মেময় মসই যমন্ত্র পিাপি চিচপ আিমে চেমে। যামর্ মেউ নেল েরমর্ না পামর 
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র্ার িনয চপলফার প্রুফ েরার িযিথিতা। িযিথিতািা অিশয খুিই দ্যিতল, চেন্তু খমদ্দররা 

আিোল এসি িায়। 

  

মসাহাগ উমঠ এমস সন্ধযার োমি োুঁচড়ময় োেিা মেখচিল। ওর গা মথমে এেিা েৃদ্য সু্াণ 

আসমি। চিমেচশ মসন্ট। 

  

সন্ধযা এেিু লািুে েুমখ িলল, এইসি চনময়ই মিুঁমি আচি, িুমমল? আচে মর্া মলখাপড়া 

চশচখচন। 

  

সারাচেন রু্চে খুি োি েমরা, না? 

  

র্ামে মশষ অিচধ্ মসাহাগ রু্চে িলমি মেমখ ভারী খুচশ হল সন্ধযা। িুে মথমে মযন এেিা 

ভার মনমে মগল। গর্োল অিচধ্ মেময়িামে েী মঘন্নাই েরর্। এখন িড্ড োয়া হমে। 

আর োয়ািমশ অনযেনি চিল িমল হামর্র চশচশ ভমর এেিু োসুচন্দ উপমি পড়ল। মহমস 

সন্ধযা এেিা নযােড়ায় হার্ েুমি চনময় িলল, হযাুঁ। গর্মর খািুচনর োি। আর মর্া চেিু 

িাচন না। 

  

মসাহাগ খুি মে রূ্হল চনময় চিচপ আিোমনার যন্ত্রিা মেখচিল। িলল, ওই যন্ত্রিা মর্া খুি 

েিার। 

  

 ওিা চেময় চিচপ আিোয়। এসি মর্া আধু্চনে েল নয়, শোর চিচনস।  

  

এ-ঘরিায় মেেন সুন্দর এেিা গন্ধ! 

  

 মর্াোর ভাল লাগমি িুচম? এসি হমে েশলার গন্ধ। মিামসা না, গল্প েচর। মর্াোমের 

সমঙ্গ মর্া ভাল েমর আলাপই হল না। ওই মোড়ািা মিমন মিামসা। 

  

মসাহাগ লক্ষ্মী মেময়র েমর্া িসল। 

  

 আেলেী মখমর্ এমল না মর্া আি! 
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আেলেীর এেিা লযাচিন নাে আমি মিাধ্হয়। িামনা? 

  

 সন্ধযা মহমস মফমল, না। এসি লযাচিন-িযাচিন চে আচে চশমখচি? 
  

আচেও িাচন না। 

  

 এে পযামেি চনময় চগময় োমি মরমখা। শুমনচি আেলেীর অমনে উপোর।  

  

 আচে চে মরাি মর্াোর োমি এেিু মহলপ েরমর্ পাচর? 

  

 সন্ধযা মফর হামস, মশামনা েথা! এসি কেষাচল োি, এসি চে রু্চে পামরা? 
  

ওই ময রু্চে এেিা োমঠর চিচনমস েশলা ুনুঁমড়া েমরা ওিা আচে পারি।  

  

না মগা মেময়, ওসি মর্াোমে েরমর্ হমি না। মর্াোর ো রাগ েরমি।  

  

ো মর্া সি িযাপামরই রাগ েমর। র্ামর্ আোর চেিু যায় আমস না। 

  

রু্চে োমম োমম এমস গল্প মোমরা, র্াহমলই হমি। 

  

 চেন্তু আোর চেিু েরমর্ ইমে েরমি। আই ওয়ান্ট িু চেপ োইমসলফ চিচি। 
  

সন্ধযা োয়াভমর মেময়িার চেমে এেিু মিময় মথমে িলল, এেিু এেমঘময় মর্া লাগমিই। 

এসি গাুঁগঞ্জ িায়গা মর্া, র্াই মর্াোর মিাধ্হয় ভাল লামগ না। 

  

এেিা মিো মেমর োথা নাড়া চেময় মেময়িা িমল, না না, শহর আোর এেেে সহয হয় 

না। আচে মর্া ্রহােই ভালিাচস। র্ার মিময়ও ভালিাচস িঙ্গল। 

  

ও হযাুঁ, শুমনচিলুে শহমর থােমল মর্াোর নাচে শরীর খারাপ েমর। েীরেে অসুখ হয় 

মর্াোর? 
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ওিা এেিা অযালাচিত। পচলউশন মথমে হয়। 

  

 র্া হমল মর্া েুশচেল। পড়াশুমনা েরমর্ মর্া শহমরই থােমর্ হমি। 
  

পড়াশুমনা েরমর্ আোর ভাল লামগ না। 

  

ওো! মস েী? শুমনচি রু্চে খুি ভাল িাত্রী! 

  

না মর্া! আচে এেেে ভাল িাত্রী নই। আোর ভাল লামগ শুধু্ চহস্টচর আর নযািারাল 

সাময়ি। ক্লামসর পড়া চহমসমি নয়।  

  

সন্ধযা েী িলমি মভমি মপল না। পড়াশুমনার েথা উঠমলই মস িব্দ। র্িু মস িলল, র্া 

হমল রু্চে েী েরমি? 

  

মেময়িা োুঁধ্ মাুঁচেময় এেিা অসহায় ভচঙ্গ েরল। র্ারপর েৃদ্য স্বমর িমল, আচে যা েরমর্ 

িাই র্া মর্া আোমে মেউ েরমর্ মেয় না। 

  

েী েরমর্ িাও রু্চে? 

  

েৃদ্য এেিা দ্যেু হাচস মখমল মগল মসাহামগর েুমখ। র্ারপর িলল, িলি?  

  

িমলাই না! 

  

আোর ইমে েমর খুি গভীর িঙ্গমল চগময় সি মপাশাে খুমল মফমল ঘুমর মিড়াই। 

  

 এ েথা শুমন োমির মেময়রা চখলচখল েমর মহমস উঠল। 
  

সন্ধযা এেিা ধ্েে চেল, অযাই িুপ। োনুমষর মর্া ের্রেে ইমেই হয়। হাসমর্ আমি? 

িাচনস আোর ভাইচম চিমলর্ আমেচরো ঘুমর এমসমি? 

  

িাণী নামে এেিা মেময় িলল, আোরও চেন্তু অেন ইমে যায়।  
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মর্ার আিার েী ইমে? 

  

ওই ময মগা, মযখামন মেউই থােমি না মর্েন িায়গায় চগময় সি খুমল মফমল মরামে 

হাওয়ায় এমলািুমল িমস থাচে। 

  

মসাহাগ রাগ েরল না। হাসল। র্ারপর হঠাৎ েুখিা গিীর হময় মগল। খুি েৃদ্য স্বমর িলল, 

আোর খুি হাচরময় মযমর্ ইমে েমর। 

  

সন্ধযা োয়াভমর িমল, ষাি, ষাি, হাচরময় যামি মেন? োনুষ হা চরময় মগমল িড় েে। 

  

মেন, ও েথা িলি মেন? ওয়াল্ডত ইি এ চিগ মিস। 

  

সন্ধযা এেিু আনেনা হল। র্ারপর িলল, হাচরময় মযমর্ মনই। েচেনই িা িাুঁমি িমলা 

োনুষ, র্ার েমধ্যই ের্ মশাের্াপ, ের্ দ্যঃখদ্যেতশা! আোর িীিন মথমেও মর্া এেিা 

মলাে হাচরময় মগল িমল–  

  

সন্ধযা আর িলল না। ভাইচমর োমি হয়মর্া িলমর্ মনই।  

  

রু্চে চে মর্াোর হািিযামির েথা িলি? 

  

সন্ধযা িুপ েমর থামে। 

  

মসাহাগ িমল, আই মনা অযািাউি ইউ। ইউ আর এ েনিুগাল চডসোডত। মসা মহায়াি? 

ইউ চস্টল হযাভ ইওর লাইফ। 

  

সন্ধযা এেিু মহমস িমল, আচে চে অর্ ইংচরচি িুচম? 

  

মসাহাগ এেিু ল্জনা মপময় িমল, সচর। 
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সন্ধযা র্ার এই এেিু চিচিয়াল, এেিু সরল ভাইচমর চেমে মিময় িমল, মর্াোর আর েী 

ইমে েমর? 

  

মসাহাগ এেিু ল্জনার হাচস মহমস িমল, আোর িয়মসর মিমলমেময়রা যা েমর, োমন 

পড়াশুমনা, েযাচরয়ার, েচিউিার আোর এেেে ভাল লামগ না। রু্চেই না িলমল 

েচেনই িা িাুঁমি োনুষ! চঠে র্াই। আোমের লনচিচভচি মর্া খুি মিচশ নয়, এর্ 

পড়াশুমনা, েযাচরয়ার চনময় ভািাভাচি, ের্ সেয় িমল যায় িমলা! র্া হমল িাুঁিি েখন? 

েচেন? আযু়র নাইনচি পারমসন্টই মর্া িমল যামি িািা! 

  

ওোঃ চঠে িমলি মর্া! আোরও োমম োমম েমন হয়, এর্ খািাখািচনমর্ ের্ সেয় 

িমল যামে, দ্যচনয়ািামে মিরই পাচে না। 

  

মসাহাগ চস্মর্ েুমখ িমল, চেন্তু মর্াোর োিিা আোর মিশ ভাল লাগমি। 

  

মেন িমলা মর্া? এোি আিার েীমসর ভাল? 

  

 ইউ আর উইথ মনিার। ডুচয়ং এ িি অফ ইওর ওন। 

  

িাংলা েমর িমলা। িুমমর্ পাচর না ময! মর্াোর সি েথা আোর িুমমর্ ইমে েরমি। 

  

েমন হয় রু্চে মর্াোর োিিামে পযামশামনিচল ভালিামসা। র্াই না? 

  

 সন্ধযা এিার এে গাল হামস, েথািা ভুল িমলাচন। েরমর্ েরমর্ োিিা এখন খারাপ 

লামগ না। 

  

ওিাই মর্া আসল েথা। আেরা ময োি েরমর্ ভালিাচস র্া আোমের েরমর্ মেওয়া 

হয় না। েযাচরয়ার আোমের সি নে েমর মেয়। মনা লাভ ফর লাইফ, নাচথং। 

  

মোর্লা মথমে মোনার গলা পাওয়া যাচেল, মসাহাগ! মসাহাগ, আর ইউ চহয়ার 

সােমহায়ার? চিি োে আপমস্টয়াসত। চডনার ইি মরচড। 
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সন্ধযা িলল, যাও, মর্াোর ো ডােমি। 

  

মসাহাগ উমঠ পড়ল, যাই চপচস৷ 

  

সন্ধযার োন িুচড়ময় মগল চপচস ডাে শুমন। েনিা হালো লাগল, খুচশর িার্াস লাগল 

িুেিায়। চপচস িমল মডমেমি এর্চেমন। চপপাসািা র্ার িুমের চভর্মর লুচেময় চিল 

এর্চেন। 

  

নীচলো িলল, মর্াোর ভাইচমিা পাগচল আমি চেচে। 

  

সন্ধযা োথা মনমড় িমল, ও রু্ই িুমচি না। ের্ ভাল েথা িমল মগল। ওইিুেু মর্া িয়স, 

এে রচত্ত োথায় ের্ চিন্তা েমরমি মেখচল! িড় ভাল মেময়।  

  

.  

  

েুে েুে েমর ঘচড়মর্ অযালােত িািমি। েৃদ্য চেন্তু খর শব্দ। এ-শব্দ গভীর ঘুমের চভর্র 

চঠে ঢুমে মযমর্ পামর। ঘুে না ভাচঙময় িামড় না।  

  

আমগ এসি অযালােত চিল না। েচহেমে র্ার িািা এেখানা ঘচড় চেমন চেময়চিল, মরাি 

েে চেমর্ হর্ েির েির েমর িাচি ঘুচরময়। র্ার অযালােত চিল মনমমন। সাইমেমলর 

মিমলর েমর্া মিমি মথমে মযর্, র্ামর্ ঘুে ভাঙমল ভাল, না ভাঙমল ঘচড়র চেিু েরার 

মনই। আিোল এসি মোয়ািতি ঘচড়র আওয়াি অনযরেে। োমন নয়, মযন আুঁমর্ চগময় 

ঢুমে পমড়। 

  

অযালােতিা িািমি মোর্লায়, মেমিা িউোর ঘমর, মভার মপ মন িারমির গভীর চনেব্ধর্ায় 

শব্দিা িারচেমে মযন িুচরর ফলার েমর্া িারিার ঢুমে যামে।  

  

েচহমের ঘুে ইোনীং এেচনমর্ই পার্লা। মশষরামর্ ঘুে আরও চেচহ হময় আমস। িারমি 

মথমে সামড় িারমির েমধ্য উমঠ পমড় মস। 
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আি িুডঢা েলোর্া যামি। িধ্তোন মথমে মভার িিায় এেিা মলাোল আমি, মসইমি 

ধ্রমি। খিরিা েচহমের িানার েথা নয়। যাওয়াআসার স্বাধ্ীনর্া ওমের মর্া আমিই। 

চিজ্ঞাসািাে অনুেচর্ মনওয়া ইর্যাচের িালাই মনই।  

  

োল রার্ েশিা নাগাে হঠাৎ মোনা–অথতাৎ মোনাচলসা র্ার ঘমর এমস হাচির। িািা িমল 

ডামে না েখনও। োলও ডামেচন। র্মি মিশ নরে গলায় িলল, িুডঢা আি েলোর্া 

মথমে এমসমি। খুি িায়াডত। চেন্তু োল সোমলই ওমে েলোর্া চফরমর্ হমি। 

  

েচহে েথািার পযাুঁি ধ্রমর্ না মপমর র্াচেময় চিল। িুডঢা ময েলোর্া মথমে এমসমি, 

এ খিরিাও র্ার িানা মনই, মযেন িানা মনই িুডঢা এখান মথমে েলোর্া চগময়চিল 

েমি। 

  

মোনা িলল, েুশচেল হময়মি মট্রনিা খুি মভামর। িিায়। এখান মথমে অর্ মভামর িাস 

িধ্তোন যায় চে না মে িামন। চেন্তু মট্রনিা ওমে ধ্রমর্ই হমি। সোল সামড় নিায় ওর 

েচিউিার ক্লাস। 

  

েচহে র্াচেময় চিল। িুমমর্ পারচিল, আসল েথািা এর পর আসমি। 

  

মোনা এিার িলল, েেলোর মিমল রর্মনর মর্া মোিরিাইে আমি। ওচে সোমল এেিু 

িুডঢামে মস্টশমন মপ ুঁমি চেমর্ পারমি? 

  

এ েথািা েচহেমে চিমজ্ঞস েরার োমনই হয় না। যার মোিরিাইে র্ামে চিমজ্ঞস 

েরমলই হর্। েচহে েৃদ্য গলায় িলল, রর্মনর সমঙ্গ চে িুঢডার আলাপ পচরিয় মনই?  

  

মোনা এেিু অপ্রচর্ভ হল চে? ফসতা রংিা মযন এেিু রাঙা হময় মগল। িলল, আসমল 

ওরা ভাইমিান মর্া মর্েন চেশুমে নয়। 
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 চেশুমে নয়–এ েথািা চেমথয। ওরা ও-িাচড়র মলােিনমে মেশিার মযাগয িমলই েমন 

েমর না। চেন্তু েথািা মর্া আর িউোমে িলা যায় না। েচহে িলল, মস্টশমন মপ ুঁমি 

মেওয়ািা মর্া মোনও িযাপার নয়। চনশ্চয়ই মেমি। আচে িমল মেমিাখন।  

  

েচহে এিুেু িমলই িুপ েমর চগময়চিল। 

  

মোনা এেিু চিধ্া্রহে ভামি োুঁচড়ময় মথমে িলল, েথািা হয়মর্া রর্নমে আোরই িলা 

উচির্ চিল। চেন্তু আোমের েমধ্য মর্েন রামপা কর্চর হয়চন িমল িলমর্ সংমোি হমে। 

  

এেিু হাসল েচহে। িলল, সংমোমির মোনও োরণই চিল না। আপনিনই মর্া। িলমলই 

পারমর্। ওরা র্ামর্ খুচশই হর্। 

  

মোনা িলল, আপচন িলমল িলি। র্মি রর্ন মর্া িাচড়মর্ থামেই না, অমনে রামর্ 

মফমর শুমনচি। েেলোমে িলমর্ পারর্াে, চেন্তু চর্চন আি মোথায় মযন মগমিন, রামর্ 

চফরমিন না। 

  

ওঃ, চঠে আমি, রর্নমে আচে িমল মেি। 

  

মোনা িমল যাওয়ার পর েচহে রায় এেিা েীঘতশ্বাস মফলল। িানা প্রায় পমনমরা-মষামলা 

চেন এখামন আমি, র্িু মেন ময পেতািা এখনও মিমন মরমখমি, মোথায় িাধ্মি, মোথায় 

িাধ্ে হমে র্া মিামা যামে না। মেমিা িউোর সমঙ্গ ভাসুর েেমলর এেিু আলাপ আমি 

িমি, চেন্তু সিেতিা ফাইফরোমশর। েচহমের মিমলমের েমধ্য েেলই এেিু িযচিত্বহীন 

এিং ভালোনুষ। আত্মসম্মামনর িালাইও মনই মর্েন। উপযািে হময় মস-ই ওমের 

মখাুঁিখির মনয়, গাময় পমড় োি েমর মেয়। আর মেউ ওমের িায়াও োড়ায় না। 

  

েচহে খুি মভামরই ওমঠ। পরশুচেনও উমঠ প্রার্ঃেৃর্য মসমর ঠােুরপুমিার ফুল রু্লমর্ 

িাইমর মিচরময়চিল। মিচশ েূর মযমর্ হয় না, ঘমরর চপিমনই িাগান। সোমল র্খনও 

অন্ধোর মুমল আমি িারচেমে, েুয়াশা আমি, ঠািা ভািও আমি, এেিু পার্লা আমলার 
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আভাসও আমি, োে ডােচিল, েূমর এেিা মোরগও মডমে উঠল। মরািোর েমর্াই 

মভার। নরু্ন চেিু নয়। 

  

িাগামন মিচশ েূর ঢুেমর্ও হয় না, সােমনই চশউচল ফুমলর মুপচস গাি। নীমি অি্র  ফুল 

পমড় থামে মভারমিলা। মসুনমলা পুমিায় লামগ না। মিাুঁিা-খসা ফুল অমনে আিমে থামে 

পার্ায় আর ডালপালায়। ফুল রু্লমর্ চগময় আিেো র্ার মিাখ চগময় পড়ল িাগামনর 

োমখামন। মেন ময র্ার মিাখই পড়ল। সাোমি চঢলা মপাশাে-পরা চথিতর েূচর্তিা মেমখ 

আুঁর্মে ওঠিারই েথা র্ার। চেন্তু পূিত অচভজ্ঞর্া চিল িমল এেিু িেোল োত্র। 

  

মে ওখামন? মসাহাগ নাচে? 

  

না আি মেময়িা মসচেমনর েমর্া আেন্ন মনই। েচহমের সাড়া মপময় ধ্ীমর ধ্ীমর ঘুমর 

োুঁড়াল। 

  

োদ্য! 

  

 ভারী অিাে হল েচহে। এর আমগ েখনও োদ্য িমল মডমেমি চে না েমন পডল় না। 

ডােিা শুমনই র্াই ভাল লাগল। 

  

রু্চে ওখামন েী েরি ভাই? 

  

 মসাহাগ এচগময় এল োমি, রু্চে মরাি মভামর ওমঠা িুচম? 

  

েচহে িমল, হযাুঁ। ওখামন েী েরচিমল? 

  

এেচন োুঁচড়ময়চিলাে। ট্রাচয়ং িু চফল চে ওয়াল্ডত। 

  

মর্াোর পাময় িুমর্া িা িচি মনই মেন চেচেভাই? 

  

িচি পরমল আই েযান্ট চফল চে আথত। 
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চেন্তু োুঁিা ফুিমর্ পামর মর্া! 

  

 ফুিমলই িা! 
  

আর শুুঁময়ামপাো, সাপ এসিও মর্া থােমর্ পামর। 

  

আোর এেিুও ভয় েমর না। 

  

 েচহে মেহভমর িমল, মর্াোর গািপালা ভাল লামগ িুচম? 

  

ভীষণ। োমম োমম ভাচি, ইস আচে ময মেন গাি হময় িন্মালাে না।  

  

 ঠািা লাগমি চেচেভাই, গাময় এেিা িাের িচড়ময় এমসা চগময়। 
  

এেচেন মর্া োনুমষর মোনও মপাশাে চিল না। র্খন েীভামি থাের্ োনুষ?  

  

েচহে এেিু থর্ের্ মখময় িমল, মসসি মর্া আচেযোমলর েথা চেচেভাই। র্খন োনুমষর 

ইচেউচনচি চিল। 

  

এখন মনই? 

  

না, োনুমষর অভযাস পালমি মগমি। 

  

মপাশাে এেিা িাধ্া। 

  

েচহে িড্ড অিামের পর অিাে হমে, মেময়িার চে এেিু োথার মোষ আমি? 

  

চেে িসন োমে িমল িামনা োদ্য? 

  

হযাুঁ, চেে িসন োমন আিরণহীন। চেেই যার িসন।  

  

আচে িাচন। েথািা খুি সুন্দর, না? 
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ওসি ঠােুর-মেির্ার িযাপার চেচেভাই। োনুমষর মক্ষমত্র খামি না। 

  

ইি হযাি এ মেমসি, এ মেমসি ফর চহউেযাচনচি। 

  

েচহে প্রোে ুননচিল। চিমেমশ নুচডস্ট েমলাচন আমি িমল শুমনমি মস। মেময়-পুরুষ নযাংিা 

হময় ঘুমর মিড়ায়। পাগমলর োে সি। এ মেময়িা র্ামের খপ্পমড় পমড়চন মর্া মর িািা! 

চিমেমশ ময ের্ েুচশক্ষাই আমি! 

  

মেময়িা চে র্ার েমনর েথা শুনমর্ মপল? স্বগমর্াচির েমর্া েমর িলল, র্া িমল আচে 

নুচডস্ট নই, মে আর এ সযাড অযাি পারভারমিড লি। আোর শুধু্ োমম োমম ইমে েমর 

িারচেেিামে সেে শরীর চেময় শুমষ চনমর্। 

  

এেিু পাুনমল িযাপার আমি মেময়িার। েচহে িলল, এ চনময় মর্াোর সমঙ্গ এেচেন েথা 

িলি। এখন চশচশর পমড় মর্াোর ঠািা মলমগ যামি। 

  

আচে ইচেউন হওয়ার মিো েরচি। 

  

ওসি চে সইমি মর্াোর? শুমনচি মর্াোর এেিা অযালাচিত আমি।  

  

হযাুঁ, চেন্তু গািপালার েমধ্য আচে মর্া ভাল থাচে। 

  

 গািপালা মর্া ভালই, চেন্তু চিপমের েথাও মখয়াল রাখমর্ হয়, এিা ঋরু্ পচরির্তমনর 

সেয়। 

  

রু্চে এেিন খুি োমরচিয়াস মলাে! 

  

েচহে র্িথিত হময় িমল, আচে! মে িলল মর্াোমে? না চেচেভাই, আচে এেিা চভরু্ মলাে। 

  

রু্চে মসচেন আোমে োুঁমধ্ েমর অমনে েূর মথমে চনময় এমসচিমল। অযাি ইউ আর 

অযান অেমিামিমনচরয়ান। 
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চিপমে পড়মল োনুষ িাুঁিার র্াচগমে অমনে চেিু েমর। চেন্তু চেচেভাই, মর্াোর ময িড্ড 

সাহস! এো এো ওভামি ঘুমর মিড়াও মেন? 

  

মেময়িা হার্ উলমি িমল, িাচন না। 

  

রু্চে এেিা মঘামরর েমধ্য চিমল। 

  

মেময়িা োথা মনমড় িমল, সােিাইেস ইি হযামপন।  

  

রু্চে চে মরাি এর্ মভামর ওমঠা? 

  

না, েখনও েখনও আচে মিলা আিিা-নিামর্ও উচঠ, চেিু চঠে মনই। োমম োমম রামর্ 

আোর ঘুে আমস না। 

  

এই িয়মস ঘুে আমস না মেন? 

  

ভািমর্ ভািমর্ োথা গরে হময় যায়। 

  

েী ভামিা রু্চে? 

  

োই চরমলশন উইথ চেস ভাস্ট ইনফাইচনি ইউচনভাসত। আরও ের্ েী, ভািমর্ ভািমর্ 

আচে উমঠ িমস থাচে, র্ারপর ঘর মিমড় মিচরময় পচড়।  

  

চেন্তু র্ামর্ ময চিপে হমর্ পামর। 

  

চহচহ েমর এেিু হাসল মসাহাগ, মসই হাচসমর্ ওর কশশি ফুমি উঠল মযন। িলল, োল 

রার্ দ্যমিা-আড়াইিার সেয় আচে উমঠ নীমি মনমে আচস। র্ারপর মহুঁমি মহুঁমি মোথায় 

মোথায় ময িমল মগলাে। 

  

সিতনাশ! 
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 চেন্তু চেিু চিপে হয়চন মর্া, আোর সমঙ্গ মর্াোমের ওই োমলা েুেুরিা চিল। 
  

ের্েূর চগময়চিমল? 

  

অমনে েূর, আচে মর্া এ-িায়গািা ভাল চিচন না, িঙ্গল-িঙ্গল োঠঘাি চেময় অমনে মহুঁমি 

র্ারপর এেিা হাইমরামড উমঠ মেখলাে, ট্রাে যামে, র্খন চফমর আচস।  

  

েী েমর চফরমল? 

  

েুেুরিাই পথ মেচখময় চনময় এল, যখন এমস মোিত ইয়ামডত ঢুেচি র্খন–ওই ময ওই ঘমর 

চযচন থামেন–উচন মে িমলা মর্া! মিচঠো না? 

  

হযাুঁ, উচন মর্াোর মিচঠো। 

  

উচন হঠাৎ ভয় মপময় মিার, মিার িমল োমে মযন ডােচিমলন। আচে র্খন িানালার 

োমি চগময় িললাে, আচে মিার নই, আচে মসাহাগ। উচন খুি অিাে হময় মগমলন। 

র্ারপর িলমলন, োমরামর্ এো মেময়মিমল এমলািুমল ঘুরি ময িড়! হাওয়া িার্াস 

লাগমি ময! ঘমর যাও। 

  

উচন চঠেই িমলমিন। 

  

হাওয়া িার্াস লাগার েথািা আচে িুমমর্ পাচরচন। রু্চে িামনা? 

  

অস্বচেমর্ পমড় েচহে িমল, উচন মিাধ্হয় ভূর্মপ্রমর্র েথাই িলমর্ মিময়মিন। গাুঁময়গমঞ্জ 

মর্া অমনে সংিার থামে। 

  

সংিার চেনস সুপারচস্টশনস? 

  

হযাুঁ, এসি িায়গায় োনুষমে োমম োমম নাচে ভূমর্ পায়। ওসি চিশ্বাসমযাগয নয়। 
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চেন্তু আই চিচলভ ইন মগাস্টস। 

  

েচহে এেিু হাসল। িলল, মেন চিশ্বাস েমরা? 

  

আই চফল মেে। আই ইভন চস মেে। 

  

েচহে অিাে হময় িমল, েী মেমখি রু্চে? 

  

আোর েমন হয় লক্ষ লক্ষ িির ধ্মর মযসি োনুষ েমর মগমি র্ামের প্রমর্যমের এেিা 

েমর ইেমপ্রশন রময় মগমি অযািমোসচফয়ামর। আই চস মেয়ার শযামডাি, আই চফল 

মেয়ার মপ্রমিি। 

  

মসিা েীরেে চেচেভাই, িুচমময় িমলা। 

  

র্ারা মর্া আোমের েমর্া নয়, র্ারা মেউ মনইও। চেন্তু র্ামের ইেমপ্রশন, র্ামের অমনে 

েথািার্তা, অমনে সেয় র্ামের শ্বাসপ্রশ্বাসও মির পাই এিং োচেিুডস অি মেে। 

  

রু্চে ময আোমে চিন্তায় মফলমল চেচে। মর্াোর এরেে হয় মেন? 

  

আচে র্া িাচন না। আোর িনু্ধরা মেউ ভূমর্ চিশ্বাস েমর না, র্ারা শুনমল অিাে হয়। 

িমল অল মিাগাস। 

  

হয়মর্া রু্চে খুি ভামলা িমলই ওসি েল্পনা োথায় আমস। 

  

মে চি৷ আই হযাভ এ মভচর রং ইোচিমনশন। চেন্তু আোর েমন হয় আচে ভুল মেচখ না। 

ভূর্মে অমনমে ভয় পায়। আোর এেিুও ভয় েমর না, আোর েমন হয় মে আর োই 

মিিস, োই মিস্ট মিিস। 
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চিচন্তর্ ও শচের্ েচহে রায় মভামরর আিিা আমলায় র্ার এই প্রায় অমিনা নার্চনচির 

েুমখর চেমে মিময় মথমে িলল, রু্চে োমম োমম আোর োমি এমসা। আচে মর্াোর 

েথাুনমলা আরও এেিু িুমমর্ মিো েরি। 

  

চেন্তু চিশ্বাস েরমি না মর্া? আোর েথা মেউ চিশ্বাস েরমর্ িায় না। 

  

েচহে এেিু হাসল, পৃচথিীমর্ ের্ রহসযই ময আমি, সি চে উচড়ময় মেওয়া যায়? না 

চেচে, আচে মর্াোর েথাুনমলা চনময় ভািি। হয়মর্া চিশ্বাসও েরি, মে িামন! এই িুমড়া 

িয়মস খুি চিশ্বাস েরমর্ ইমে হয় ময োনুষ েমর মগমলও এমেিামর মশষ হময় যায় না। 

র্ার চেিু এেিু মথমে যায়। 

  

এসি োল মভাররামর্র েথা। আি এই মভাররামর্ চিিানায় েশাচরর েমধ্য িমস অযালােত 

ঘচড়র শব্দ শুনমর্ শুনমর্ ের্ ভািনাই ময চসমনোর িচির েমর্া োথার চভর্মর মভমস 

মভমস যায়। োমম োমম যচর্চিমহ্নর েমর্া েৃরু্যর েথাও েমন পমড়।  

  

অমিনা অেল এিং র্মর্াচধ্ে অমিনা অেমলর িউ, মিমল, মেময় এমের সমঙ্গ র্ার এেিা 

মসরু্িন্ধন হল চে? মসরু্চি ওই চিচিয়াল, িাযু়্রহে, িঞ্চলেচর্ মসাহাগ। চঠে িুমমর্ পারমি 

না েচহে, মসরু্িন্ধনচি চিমে থােমি চেনা। 

  

েশাচর রু্মল পাোপাচে উমঠ পড়ল েচহে। প্রার্ঃেৃর্য, িাচস িাড়া, ঠােুরঘর সারা, 

ফুলমহালা, পুমিায় িসা। 

  

র্ার োমখামনই চনেব্ধ মভামর িজ্রাঘামর্র েমর্া রর্মনর মোিরিাইে গমিত উঠল। পাুঁিিা 

িামি। িুডঢামে অিমশমষ মস্টশমন মপ ুঁমি চেমে রর্ন, দ্যগতা, দ্যগতা। 

  

রর্ন আর র্ার মোিরিাইে মযন দ্যমিা চিচনস নয়। এেিাই। মযন মোিরিাইমে েমরই 

িমন্মচিল রর্ন। চেনরার্ মস ওিায় িমড় ঘুরমি, মোিরিাইে িাড়া রর্নমে আিোল 

ভািাই যায় না, োমম োমম িমল, যখন মোিরিাইমে িমড় থাচে র্খন চনমিমে আোর 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 136 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মি ুনময়ভারা, চফমেল োমস্ত্রা, মিামসফ োচলন, োওমসরু্ং ের্ েী েমন হয়, েমন হয় 

আচে এেিন চলডার, এেিন পাময়াচনয়ার।  

  

চেন্তু ওরা চে মোিরিাইমে িড়মর্ন? 

  

র্া মে িামন। মোিরিাইমে িড়মল আচে ওরেে মেউ হময় যাই।  

  

 িনু্ধরা িমল ভিভচিয়া রর্ন। মোিরিাইেই ওর হার্ পা েগি। োউমে িরুচর খির 

চেমর্ িাও, অসেময় হঠাৎ চেিু আনমর্ িাও িািার মথমে, োউমে মোথাও মপ ুঁমি চেমর্ 

িাও, রর্ন সমঙ্গ সমঙ্গ রাচি, মোিরিাইমে যর্ই র্ামে মে ড় েরামনা মহাে র্ার ক্লাচন্ত 

মনই। 

  

েচহে রায় উমঠামনর এেধ্ামর পার্া োমঠর মিয়ামর এমস িসল, িাুঁ ধ্ামর িাুঁশিমনর 

ফাুঁেমফাুঁের চেময় অন্ধোরমে মাুঁমরা েমর চেময় আমলা আসমি।  

  

আরও এেিা চেন। আরও এে পা এচগময় যাওয়া। 

  

.  

  

০৮.  

  

আচশ িুিচে, নমব্ব র্াল র্ি িাচনময়া খইচনমে হাল। খইচন েিামনা চে মসািা েথা মর 

িাপু? দ্য িারিার ডমলই মঠাুঁমি মফমল চেমলই হল? ও হল িাষামড় চিচনস, ধ্মের মিামি 

ব্রহ্মরন্ধ্র পযতন্ত িেমে ওমঠ। খইচনর গভীমর ময প্রাণরস আমি র্ামে মিমন মির েরা িাই 

মর্া। মসই মোলাময়ে মনশা শরীমরর রমন্ধ্র রমন্ধ্র ঢুমে িনেমন েমর মর্ামল োনুষমে। হযাুঁ, 

র্মি র্ার িনয কধ্যত িাই। পচরোণেমর্া িুনিুেু চেময় েশলা, েমলা, েমলা। চফন র্াচল 

লাগাও। িুণা উমড়গা, ধূ্ল উমড়গা। চফন েমলা, েমলা, েমলা। চফন র্াচল লাগাও–হাুঁ। 

আচশ িুিচে, নমব্ব র্াল, র্ি িাচনও খইচনমে হাল… 
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উত্তমরর োওয়ায় িমস খইচনিামে েচিময় মফমলমি প্রায় িাঙাচল। িাঙাচল রাে োহার। 

পামশ চিিুমির োুঁি লাগামনা চিন। োওয়ার নীমি িাড়া মোিা িােড়ার ধু্চলধূ্সর 

এেমিাড়া শো িুমর্া। িাঙাচলর পরমন মহুঁমিা িনর্া ধু্চর্, গাময় মোিা োপমড়র চপরান। 

োথা নযাড়া, েে চিচে, খইচন ডলমর্ ডলমর্ র্ার মিাখ এখন ভািালু। 

  

হার্ িামরে র্ফামর্ উমঠামন উিু হময় িমস আমি মগােুল আর িাসু। র্ারা েুখ 

মিািলামে, চিি রসথিত, ভারী উনু্মখ হময় মিময় আমি িাঙাচলর চেমে। িযািা খইচনিা 

িানায় িড় ভাল। চেচহ, মোলাময়ে, খুি মসায়াে। র্মি িড় সেয় মনয়। মগােুমলর োি 

মিচশর ভাগই মগায়ালঘমর। চর্নমি মগারুমে োমঠ মখাুঁিায় মিুঁমধ্ এমস মগায়াল পচরষ্কার 

েমরমি এর্ক্ষণ। এই এেিু হাুঁফ িাড়ার সেয়। িাসু িাগান সােলায়। চনমড়ন চেমর্ চেমর্ 

উমঠ এমসমি িাঙাচলমে মেমখ। দ্যিমনই চেিু উশখুশ। চেন্তু িাঙাচলমে হুমড়া চেময় লাভ 

মনই। র্ার েমনর েমর্া না হওয়া ইেে মস খইচনর ভাগা মেমি না। 
  

রুখু িুমলর মখাুঁপায় আি এেিা েলাির্ী ফুল ুনুঁমিচিল দ্যখুচর। হাুঁমসর ঘর মথমে িামরািা 

চডে মির েরল। আি র্ার েমন এেিু আনন্দ চিল সোল মথমেই। মেলা মলাে আসমি 

আি। দ্যই চেচেেচন, দ্যই োোিািু, র্ামের িমররা, িউময়রা, মিমলমেময়রা। আি খুি 

হই-িই মলমগ যামি িাচড়মর্। দ্যখুচর র্াই ঘরমোর পচরষ্কার নযােড়া চেময় েুিচিল। 

মিচিল, মিয়ার, র্াে, িানালার গরাে, েরিার পাল্লা। ওই িানালা চেময়ই মস র্ার 

িাপমে মেমখচিল এেিু আমগ। অেচন েনিা খারাপ হময় মগল। ওই ময এমসমি র্ার যে। 
  

চগচন্নোর ঘমর ঢুমেই দ্যখুচর োুঁদ্যমন গলায় িলল, ওই আিার এমসমি মগা, েযামখা মগ। 

  

িলাো িমট্টাপাধ্যাময়র িয়স এখন িাহাত্তর িলমি। শরীমর এখনও মেমের সঞ্চার মনই। 

সাো থামন মগ রিণতা িলাোমে অমনে সেময় োনিী িমল েমন হয় না। মশামের এেিা 

গািীযত র্ামে আরও এেিু অিােি েূরমত্ব চনময় মগমি। মিমলমেময়রা মেউ োমি মনই। 

এো িাচড় আগমল র্ার পমড় থাো। এই দ্যখুচর, রাুঁধু্চন িােচন, োমির মেময়রা, েুচনশ, 

দ্য-িারমি োমির মলাে, পাড়া-প্রচর্মিশী, জ্ঞাচর্রা, চেিু স্মৃচর্, চেিু চিহ্ন আর িস্তুপুঞ্জ 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 138 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চনময় র্ার িাস। এই আগমল থাো ভাল লামগ না িলাোর। এেিা োনুষ যর্চেন চিল 

র্র্চেন মসই োনুষিার িনযই এর্ ফাুঁো লাগর্ না েখনও। র্ার স্বােী মগ রহচর 

িমট্টাপাধ্যায় মেিাচি, প্রর্াপশালী, মখয়াচল এে োনুষ। র্িু সারা িীিন িলাোর োমি 

ওই োনুষিাই চিল মযন সিমিময় মিচশ। ওই োনুষিামে িাড়া ময মিুঁ মি আমি িলাো 

র্ামর্ই মস ভারী অিাে হময় যায়। ওমে িাড়া এেিা চেনও োিমি িমল েখনও ভামিচন। 

অথি অিাে োে, এখনও িলাো মিুঁমিই আমি চেচিয। 

  

মনু্ট আর েনু্ট র্ামে চনমিমের োমি চনময় যাওয়ার িনয িানািাচন েমর। িেুল, পারুল, 

িাোইরা সিাই র্ামে চনময় মযমর্ িায়। চেন্তু মোথাও মযমর্ ইমেই হয় না র্ার। োনুষিা 

মনই, চেন্তু র্ার শ্বাসপ্রশ্বাসিুেু মযন এখনও আমি। 

  

চস্টমলর আলোচর খুমল আি শাচড়র ডাুঁই মির েমর মেমময় পার্া োদ্যমর িমড়া েমরমি 

িলাো। েেলা আর োলী সাচিময় রাখমি থামে থামে। ের্ শাচড় র্ার। মগ রহচর মোনও 

িড় োেলায় চির্মলই এেিা শাচড় িা গয়না আনর্। এইভামি িমেমি মেলা, 

অমনেুনমলা মর্া পরাই হয়চন আি অিচধ্। িলাো ুনমণ মেমখমি মিনারচসই 

আঠামরাখানা, চপওর চসল্ক অন্তর্ পঞ্চাশিা, গরে েে েমরও িামরািা, র্াুঁর্ আর 

চসমন্থচিমের চহমসি মনই। 

  

দ্যই মেময় আর দ্যই িউোমে এ সিই আি ভাগ েমর মেমি িলাো। মোনিা োমে মসই 

চনময়ই েথা হমে। েেলা পুরমনা মলাে, র্ার িান মিচশ িেুল আর পারুমলর ওপর। 

ভাল শাচড়ুনমলা মস ওমের ভামগ মফলমর্ িাইচিল। িলাো িলল, র্াই চে হয়? িউোরা 

েী ভািমি র্া হমল? 

  

িলাো আিার এেথাও ভামি, ওমের োরও মর্া েে মনই। এসি পুরমনা শাচড়-িাচড় 

মপময় খুচশ হমি মর্া? নাচে েমন েমন নাে চসুঁিমোমি? 
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এেখানা ডুমর শাচড় মিমরাল এে ডাুঁই শাচড়র র্লা মথমে। সাো মখামলর ওপর িানা লাল 

সিুি নীল ডুমর। মর্েন মোনও িাহাচর শাচড়ও নয় এিং িহমর এেিু খামিা। শাচড়িা এর্ 

পুরমনা ময সাো রংিা হলমেমি হময় মগমি। মর্েন েিিুর্ও মনই আর, িানাহযাুঁিড়া 

েরমল মফুঁমস যামি। শাচড়িা মোমল চনময় এেিু িমস রইল িলাো। মিামখ িল আচস-

আচস েমর ময! 

  

েশ সামড় েশ িির িয়মস চিময় হল পচরপূণত যুিে মগ রহচরর সমঙ্গ। িলাো র্খন 

মেময়োনুষই হময় ওমঠচন ভাল েমর। ভময় আধ্েরা। আর িরচি এর্ মিাট্ট এেিা িউ 

মপময় মোমিই খুি স্বচেমর্ চিল না। নাে চসুঁিমে িলর্, এ িািা এর মর্া এখনও নাে 

চিপমল দ্যধ্ মিমরায়! মগ রহচর র্ামে র্ার িউ িমলই ভািমর্ পারর্ না। স্বােীর 

চিিানামর্ই শুর্ িমি মস, চেন্তু স্বােী-স্ত্রীর েমর্া নয়। ঘুমের েমধ্য হার্-পা মিাুঁড়ার 

অমভযস চিল র্ার, মগ রহচর র্াই খযাপার্, ঘুমের ভান েমর মর্া চেচিয লাচথ ঘুচষ িালাও 

মেখচি! ভীষণ ল্জনা মপর্ িলাো। মর্মরা িির িয়স অিচধ্ ওরেেই িমলচিল। 

প্রাপ্তিয়ি এে পুরুমষর পামশ এেচি নািাচলোই োত্র চিল মস। মর্মরা িির িয়মস 

এেিার িাইফময়ড হময় িলাোর যায়-যায় অিথিতা। র্খন মগ রহচর র্ামে মিডপযান চের্, 

িাোোপড় পালমি চের্। ল্জনায় আিও েমর যায় িলাো। চেন্তু মগ রহচর র্খনও র্ামে 

মর্া মেময়োনুষ চহমসমি মেখমর্ই শুরু েমরচন। চিময়র পর িার িিমরর োথায় এেচেন 

মগ রহচর এেিা োেলার োমি েলোর্া যামে। মসই রামর্ র্ার মফরার েথা নয়। চেন্তু 

হঠাৎ িলাো র্ামে িমল িসল, আি চফরমি চেন্তু, আি আোমের চিময়র র্াচরখ। 

মগ রহচর অিাে হময় িলল, র্াই নাচে? 

  

র্খন কিশাখ োমসর মশষ। দ্যচেন পরই সংক্রাচন্ত। মসই চেন সমন্ধর পর এে ক্ষযাপা 

েচহমষর েমর্া মেঘ উঠল আোমশ। মসই সমঙ্গ এে অচর্োয় োলমিামশখী। িীিমন 

ওরেে ভয়ংের মড় িলাো আর মেমখচন। িারচেমে মযন েধ্যরামর্র অন্ধোর ঘচনময় 

উঠল, আর পাগলা মোমষর েমর্াই িুমি এল মড়। উপমড় পড়মর্ লাগল গাি, উমড় মগল 

আশপামশর িামলর চিন। মগারু, েুেুর, হাুঁসেুরচগমের ময েী প্রাণান্তের আর্তনাে! আর 
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মসই সমঙ্গ শাুঁমখর শব্দ, োনুমষর মিুঁিামেচি। মসই প্রিে মড় আর িৃচেমর্ রাোঘাি মগল 

মভমস, গাি উপমড় পমড় িলািল িন্ধ। 

  

খুি ভািচিল িলাো। িানালায় োুঁচড়ময় মেুঁমেচিল অমমামর। এই মমড়র চেমন মস 

মলােিামে চফরমর্ িমল চেময়মি, যচে মফমর র্া হমল মোন অপঘার্ ঘমি র্ার চঠে েী? 

  

ভয়িা অেূলে চিল না র্ার। িউময়র েথার োে রাখমর্ প্রিল মমড়র সূিনা মেমখও 

মগ রহচর হাওড়ায় এমস মট্রন ধ্মরচিল। িধ্তোন মপ ুঁিমর্ সেয় মলমগচিল অমনে। র্ারপর 

ওই ডাোিুমো োনুষিা মসই মড়-িৃচে-িজ্রাঘার্ োথায় েমর মহুঁমি অচর্ক্রে েমরচিল 

মগািা পথ। িারিার আিাড় মখময়, চভমি, িলোো মেমখ যখন িাচড় মপ ুঁ মিচিল র্খন 

মভার িারমি। ঘুেোরু্মর িলাো মসই রামর্ ঘুমোমর্ই পামরচন। দ্য মিাখ সিান মেমল শুময় 

শুময় শুধু্ ঠােুর-মেির্ামে মডমেমি। মগ রহচর উমঠামন পা চেমর্ই েী েমর মযন মস-ই 

মির মপময়চিল র্ার োনুষিা এমসমি। েড়া নাড়ার আমগই েরিা খুমল চেময় মস ডুেমর 

মেুঁমে উমঠচিল, রু্চে এমসি? 

  

মগ রহচর খুি অিাে। এেিু মহমস িলল, েী েমর মির মপমল? 

  

অচভোনভমর িলাো িমলচিল, আচে পামিা না মর্া মে মির পামি? 

  

মগ রহচরর েুখিা হযাচরমেমনর আমলামর্ও উদ্ভাচসর্ মেখাচেল। মপািতেযামন্টা খুমল শাচড়র 

পযামেিিা মির েমর র্ার হামর্ চেময় িলল, ইংচরচি েমর্ চিময়র র্াচরখ পার হময় মগমি। 

চেন্তু চেচশ েমর্ এখনও মপমরায়চন। শাচড়িা পমরা। 

  

এই শাচড়র োে মে মেমি? মে িানমি এ-শাচড়র প্রচর্চি সুমর্ায় ের্ ভালিাসা িচড়ময় 

আমি! মসই প্রথে মগ রহচর র্ামে মেময়োনুমষর োে চেল। হয়মর্া মসচেনই র্ামে প্রথে 

িউ িমল েমন হল র্ার। 

  

মিামখর িল েুমি শাচড়িা েেলার হামর্ চেময় িলল, এিা আলোচরমর্ রু্মল রাখ। 
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োলী িলল, মেন ময রু্চে থান পমরা র্া িুচম না। আিোল চিধ্িারা অর্ োমন না 

মর্াোর েমর্া। সাো মখামলর শাচড় পরমলই মর্া হয়।  

  

িলাো িিাি চেল না। িড় মেওমরর মিমল চিিুিা িড্ড ফিমে। মসচেন এমস িলল, ও 

িড়ো, থানিা চে চিধ্িামের িাচসত নাচে? রু্চে চে িামনা ময, থান পরমল মর্াোমে 

পাথরপ্রচর্ো িমল েমন হয়? 

  

আিোল চিধ্িারা অিুিািী েমর না, মেউ মেউ োিোংসও খায় এসিও িলচিল চিিু। 

িলাো মহমস িলল, আর িচলসচন মর মিমল। চিধ্িারা মর্া চিময়ও েরমি। আেরা 

মসমেমল মলাে, আোমের মিমড় মে িািা, আর এমেমল েমর রু্লিার মিো েচরসচন। 

  

না িড়ো, মর্াোমে আর োনুষ েরা মগল না। র্মি থামো রু্চে মেিী-মিিী হময়। 

  

 পুরমনা শাচড়ুনমলার প্রমর্যেিার গাময়ই এেিা েমর গল্প আর ঘিনা িচড়ময় আমি। 

আমি েীঘতশ্বাসও। েময়েিা মিমি আলোচরমর্ রু্মল রাখল িলাো। মোনওচেন পরমি না 

আর, শুধু্ োমম োমম মনমড়-মিমড় মেখমি। 

  

ও ো! েথা োমন যামে না মর্াোর? 

  

মিাখ রু্মল দ্যখুচরমে মেমখ িলাো িমল, েী হময়মি? 

  

িলচি না, িািা এমসমি। 
  

 র্াই নাচে? 
  

হযাুঁ মগা, উমঠামন িমস খইচন ডলমি। 

  

র্ামর্ েী হল? 

  

 মফর চিময়র েথা িলমি ময! আি খুি িমে োও মর্া! 
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চিময়র েথা িলমি েী েমর িুমচল? 

  

 খুি িাচন। আোমে মিমি মোোন আর মোষ চেনমি। 
  

িযাপারিা সিাই িামন। র্িু েেলা আর োলী খুি হাসচিল। িলাো হাসল না, দ্যখুচরর 

িয়স এখন েশ-এগামরা, চঠে ময িয়মস র্ার চনমির চিময় হময়চিল। মেহামর্ এখনও 

এই িয়মসই মেময়মের চিময় হময় যায়। পমর গাওনা হয়। চেন্তু েুশচেল হল, দ্যখুচর র্ার 

িামপর েমর্া মেহামর্র োনুষ নয়। পাুঁি িয় িির িয়মস র্ার ো োরা যাওয়ার পর 

িাঙাচল রাে োহার মেময়িামে িলাোর োমি গচের্ েমর চেময় চনমি আর এেিা চিময় 

েমর। গর্ পাুঁি িয় িিমর দ্যখুচরর গাময় অনয হাওয়া মলমগমি। মস এখন মলখাপড়া েমর, 

ইিুমল যায়, িারচেেিা মেমখ এিং িুমমর্ও পামর, মেহাচর্ চনয়ে িাপামল িলমি মেন? 

  

চেন্তু িাঙাচলরও চেিু িিিয আমি। োত্র হািার খামনে িাো হমল মস ননী পামলর 

মোোনঘরিা চনমর্ পামর। আরও হািার দ্যময়ে মপমল এেিা িাচ্চা োেী মোষ চেনিার 

মিা হয় র্ার। শুধু্ মিোচরর চেচশ চিিুি মিমি অর্ িাড়চর্ িাো মফলিার উপায় মনই। 

চেন্তু দ্যখুচরর চিময় চেমল দ্য-আড়াই হািার র্ার হামর্ আমস। পাত্রও প্রস্তুর্। িধ্তোমনর 

পান-চিচড়ওলা লিেন োমসর মিাি মিমল রণিীর। েথা হময় আমি। র্াই চেিুোল যািৎ 

ঘুরঘুর েরমি িাঙাচল। মেময়মে চনমির অচধ্োরিমল মিমন চনময় যামি মর্েন র্াের্ 

মনই র্ার। িািুমিযমের প্রচর্পচত্তর েথা মস িামন। সচহষু্ণর্া এিং চিনয়িিন আর 

োেুচর্চেনচর্ িাড়া র্ার অনয পথ মনই। দ্যচনয়া ময অমনে এচগময় মগমি, মেময়মের ময 

আর ধ্মর মিুঁমধ্ চিময়র ফাুঁস পরামনা যায় না এসি খির মস রামখ না। মস শুধু্ সাোসাপিা 

চহমসিিা মিামম, মেময়র চিময় চেময় চেমল র্ার মোোনঘর আর এেিা মোষ হময় যায়। 

আর এিা হমল র্ার অমনে চেমনর স্বরিাও সাথতে হয়। 

  

িলাো িলল, অর্ ভয় পাস মেন? আচে মর্া আচি। িাঙাচলমে মর্া িমলচি মর্ার চিময় 

আচে মেমিা। 
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র্মি মেন ঘুমর ঘুমর আমস িমলা মর্া! আি ভাল েমর িমে চেও।  

  

 মর্ামে অর্ ভািমর্ হমি না, ভাল েমর ঘরমোর ডাচস্টং ের। 
  

দ্যখুচর িমল মগমল োয়াভমর েরিািার চেমে মিময় থামে িলাো। োমম োমম ইমে হয়, 

িাঙাচলমে চর্ন হািার িাো চেময় দ্যখুচরমে মরমখই মেয়। চেন্তু এেিন উুঁমে উচেমলর 

ঘর েমর িলাোর চেিু িােিিুচদ্ধ হময়মি। মস িামন িাো চনময় আপার্র্ েহানমন্দ িমল 

যামি িমি িাঙাচল, চেন্তু চেিুচেন িামে মফর িাোয় িান পড়মল এমস হাচির হমি। মফর 

ঘযান ঘযান েরমি। এ এে জ্বালা! 

  

দ্যখুচর ময খুি োমির মেময় র্া নয়, ফাুঁে মপমলই মখলমর্ লামগ। ঘুমোমনার মনশা আমি। 

োমির িনয নয়, দ্যখুচর িলাোর এেিা সিল। ফাুঁো িাচড়মর্ ও সারাচেন োমিচপমঠ 

থামে, ডােমল সাড়া মেয়। ের্ েথা েয় িমস িমস। িলাোর এখন িমনর অভাি। 

  

র্া িমল চে িাঙাচলমে দ্যর দ্যর েমর র্াচড়ময় চেমর্ পামর িলাো? পামর না, োরণ যর্ 

েূমরর োনুষ মহাে, িাঙাচলর মর্া চপরৃ্মত্বর এেিা অচধ্োর আমিই।  

  

খইচনিা েমি এমসমি। মশষ েময়েিা র্াচল লাচগময় আর এেিু ডমল িাসু আর মগােুলমে 

ভাগা চেময় চনমিরিুেু মঠাুঁমি মফলল িাঙাচল। হযাুঁ, িমেমি। েুমখ চেমর্ই েনিা মযন খুশ 

হময় মগল। 

  

মগােুল িলল, ও িাঙাচল, উমঠামন থুথু চিমিাস না মযন। ো মেখমল আে রাখমি না। 

  

আমর মনচহ িািা, উঠানমে মে ন থুে মফলমি? 

  

মোর্লা মথমে িলাোমে নােমর্ মেমখ মগােুল আর িাসু পালাল।  

  

েী মর িাঙাচল, চেিু িলচি? 
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িাঙাচল শশিযমে উমঠ হার্মিাড় েমর রাে রাে চেময় এে গাল হাসল, র্চিয়র্ চঠে 

আমি মর্া োর্াচি? 

  

আচি এেরেে িািা। র্া মর্ার েী খির? চিময় পাো েমর এচল নাচে? 

  

 ভারী ল্জনা মপময় োথা নর্ েমর িাঙাচল িমল, চঠেঠাে মর্া সি আমি। আচে িমলচি 

েী, শাচে এখুন মহামি, গাওনা েশ িরষ িাে।  

  

েশ িির িামে দ্যখুচর ময েমলমি পড়মি মস মখয়াল আমি মর্ার? পাত্র মর্া মলখাপড়াই 

িামন না ভাল েমর। 
  

হাুঁ হাুঁ, মেন িানমি না, উ চভ ইিুমল পড়মি। পাস চভ চেমি।  

  

ও মর্ার িানামনা েথা। চিময় চেচি মেশওয়াচলর সমঙ্গ, দ্যখুচর মর্া মেহাচর্ ভাষা িলমর্ই 

পামর না। 

  

মর্া েী আমি োর্াচি? িাংলা িলমি। রণিীর চভ িাংলা িলমর্ পামর। 

  

মর্ামে মর্া িমলচি, দ্যখুচরমে আোয় চেময় মে। ওর ভািনা মর্ামে ভািমর্ হমি না। চিময়ও 

আচেই মেমিা। েথািা মেন পিন্দ হমে না মর্ার? 

  

উ িার্ মর্া চঠে আমি োর্াচি। মলচেন ননীিািুর দ্যোনিা শিুিািু চলময় চলমি। 

কভুঁষওয়ালা চভ িলমি আর মেচর হমল েুশচেল। 

  

আঠামরা িির িয়মসর আমগ মেময়র চিময় চেমল মিল খািমর্ হয় র্া িাচনস? 

  

মযন খুি এেিা হাচসর েথা হময়মি, এেনভামিই হাসল িাঙাচল, হাুঁ, উ মর্া িািুমলাগমের 

িনয আমি। েুলুেমে উরেে শাচে হরিখর্ হমে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 145 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

র্া িাচন িািা। মর্ারা আইনোনুন এেিুও োচনস না। চেন্তু মেময় যচে থানায় যায় র্া 

হমল চিপমে পড়চি। দ্যখুচরর এেিুও ের্ মনই চিময়মর্। 

  

ভারী অচিশ্বামসর সমঙ্গ মিময় থামে িাঙাচল, থানায় যামি? থানায় যামি দ্যখুচর? 

  

রু্ই মিচশ িাপািাচপ েরমল যামি না মর্া েী? মর্ামে মেখমলই মেময়িা ভয় পায় মেন 

মর? 

  

 িাঙাচল উিু হময় িমস পড়ল। োথায় হার্। দ্যখুচর থানায় যামি, এর্িা ভামিচন িাঙাচল। 

খইচনর থুরু্ চগমল মফলায় এেিা দ্যমিা মহুঁিচে উঠল র্ার। 

  

িলাোর এেিু োয়া হল। িলল, মশান েুখমপাড়া, দ্যখুচর এখন আোর োমিই থােমি। 

িড় োয়া পমড় মগমি আোর। মোোন আর মোষ মেনার িাো আচে মর্ামে মেমিা। চেন্তু 

িাো চনচি মলখাপড়া েমর। পমর মফর চিময়র প্রোি চনময় এমল চেন্তু চিপমে পড়চি। 

িুমমচিস? 

  

খুি িুমমমি িাঙাচল। র্াড়ার্াচড় হার্মিাড় েমর িমল, রাে চে েৃপা োর্াচি। দ্যোনিা 

আর কভুঁষিা হমল হাোর আর েুিু লাগমি না। 

  

েমন থামে মযন। েখানা ভাল চিিুি মরমখ যা। আোর নাচর্-নার্চনরা চেচশ চিিুি মখমর্ 

ভালিামস। খাো মেমখ চেস িািা। 

  

িাঙাচল চিিুি চনময় ভাচর িযে হময় পড়ল। 

  

মগ রহচর িািুমিয দ্যুঁমে উচেল হমলও চিষয়িুচদ্ধ মর্েন চিল না। খরমির হার্ চিল িড্ড 

মিচশ। এ চনময় িলাোর িাপা মক্ষাভ চিল। স্বােী-স্ত্রীমর্ েখনও মগড়ামাুঁচি িা েন 

েষােচষর িালাই চিল না র্ামের। মগ রহচরর েথাই সুচপ্রে মোিত। র্িু এ চনময় োমম 

োমম েৃদ্য এেিু-আধ্িু অনুমযাগ েখনও রু্মলমি িলাো। মগ রহচর িিামি িলর্, ভার 

েোও িলাই, ভার েোও। নইমল েরার সেয় িড় েে হমি ময! 
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িলাই িমল িলাোমে ডাোর আর মেউ মনই। ঠাট্টার ওই ডাে আিও মযন োনমে চেগ্ধ 

েমর মেয়। আর েী আশ্চযত, মগ রহচর িমল যাওয়ার পর িলাোরও মযন িাোপয়সা, 

চিষয় সিচত্তর ওপর িান হঠাৎ চিুঁমড় খুুঁমড় মগল। মিচি মথমে চস্টোর মযন পৃথে হময় 

মভমস আমি। মোনও িাুঁধ্ন মনই। র্াই মোমনামোমনা েমরও িাোিা িাঙাচলমে েিুল 

েমর মফলল িলাো। সাোনযই িাো। র্ার মর্া অভাি মনই। মগ রহচর অমনে মরমখ মগমি, 

র্ার ওপর মিমলরা পাঠায়, মেময়রা পাঠায়। িাো মোন োমি লামগ র্ার? িাল ডাল 

সিচি চেিুই চেনমর্ হয় না র্ামে। িরং ধ্ান, সিচি, দ্যধ্, সমষত এসি চিচক্র েমরও মিশ 

িাো পায় মস। েিা িাো চেময় যচে ো-েরা মেময়িার েুমখ হাচস মফািামনা যায়। 

  

ঘমর এমস মফর আলোচরর সােমন িমস িলাো। িারচেমে ডাুঁই েরা সি শাচড়, শায়া, 

ব্লাউি। 

  

 েেলা গলা চনিু েমর িমল, গয়নাুনমলাও চে সি চেময় চেে ো? 

  

মেন িল মর্া! 

  

চনমির হামর্র পামর্র েময়েখানা মরমখা। 

  

গয়না চেময় েরি েী? ওসি আপে চিমেয় েরাই ভাল। মশমষ মিামর ডাোমর্ মনমি। 

  

রু্চে মযন মেেনধ্ারা হময় যাে। ের্তািািা েরল মর্া রু্চে মযন মযা চগনী হমল। এেন 

মেচখচন। 

  

 দ্যর েুখপুচড়। িুমড়া িয়মস চে গয়না পমর িমস থােি নাচে? 

  

র্াই িললুে িুচম। িলচি, গয়না মর্া এেিা সিল। মসানা-োনা হামর্ রামখ না োনুষ? 

  

র্া রামখ। দ্যচেতমনর ভয় পায় িমল রামখ, মলামভও রামখ। আোর মসসি মনই। আোর 

আসল গয়নাই িমল মগল মর্া মসানা-োনা চেময় েী হমি? 
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আসল গয়না ময মে র্া েেলা িামন, োলী িামন। গাুঁময়র মলােও িামন।   
  

েেলা খাচনেক্ষণ িুপ েমর মথমে িমল, এেিা েিরোনা হার চিল না মর্াোর! মসই ময 

ডায়েি োিা েিরোনা মগা, েী চমেচেেই না েমর! 

  

হযাুঁ। ের্তা চেময়চিমলন। খয়রামশামলর িড় োেলািা চিমর্ খুি আনন্দ হময়চিল। র্াই 

চেময়চিমলন। 

  

 ওইমি মরমখা। মর্াোমে িড় সুন্দর মেখায়। 
  

 দ্যর! গলায় এেিা মিন পচর, এই যমথে। মেময়রা, িউোরা খাচল গলায় থােমর্ মেয় না 

িমল পচর। আর এই চহমরর আংচিিা। এিা মনু্ট িােচর মপময় চেময়চিল, র্াই খুচলচন। 

িযস, আর চেিু রাখি না। 

  

উমঠামন এেিা মশারমগাল উঠল। দ্যিন েুচনশ পুেুমর িাল মফমলচিল। েে এেিা োর্লা 

রু্মল এমন উমঠামন মফমলমি। 

  

মোর্লার িারান্দায় এমস োুঁচড়ময় োিিা মেখল িলাো। পাো োর্লা, এখনও োনমো 

নড়মি। র্ার চে োি মেমখ মলাভ হয়? এেিুও হয় চে? 

  

েুখিা চফচরময় চনল িলাো। না, র্ার মোনও মলাভ মনই। এেিা োনুমষর সমঙ্গ সমঙ্গই 

মযন িমল মগল ওসি। এখন আুঁশমি গমন্ধ র্ার গা ুনমলায়। 

  

এই ময আি র্ার মিমলমেময়রা আসমি, নাচর্-নার্চনরা োোল পাময় সারা িাচড় োচপময় 

মিড়ামি, হাচসখুচশ হইহট্টমগাল হমি এসি ভালই লাগমি িলাোর। ভর ভরন্ত সংসার 

োর না ভাল লামগ? র্িু সি মথমেও িুমের এেিা পাশ মযন চিরোমলর েমর্া ফাুঁো 

হময় মগমি। ওইখামন অন্ধোর আর হু হু েমর চিরমহর িার্াস িমহ যায় সারাক্ষণ। 
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ভালিাসা োমর েয়? েশ িির িয়মসর িাচলো োেমিাধ্হীনা িলাো র্া িানর্ই না। 

আিার মেময়মের সহি সংিারিমশ িানর্ও। মস এে িানা না-িানার রহসযেয় আমলা-

আুঁধ্াচরমর্ র্ামের শুভেৃচে। ঘুেোরু্মর িলাোর চিিানায় এে প্রাপ্তিয়ি অমিনা পুরুষ-

র্ার র্থােচথর্ স্বােী। পমনমরা িির িয়মসর র্ফার্। মেহ িামগচন, েন িামগচন। 

রমিােশতনও হয়চন র্খনও। র্ার মশাওয়া খারাপ চিল িমল মলােিা র্ামে সযমত্ন পাশ 

চফচরময় চের্। পামি িঞ্চলর্ািমশ ঘুমের মঘামর খাি মথমে পমড় যায় মসই িনয িারিার 

উমঠ পাশিাচলমশর িযাচরমেড চঠেঠাে েমর চের্। আর িাইফময়মডর সেয় মর্া মোমল 

রু্মল িাথরুমেও চনময় মগমি। িাইফময়মডর যখন িাড়ািাচড় যামে র্খন আর িাথরুমে 

চগময় িসিার ক্ষের্াও চিল না িমল মিডপযান চের্ ওই মলােিাই। এসমির চভর্র চেময়ই 

িুমন ওমঠ ভালিাসা। র্ার অর্ িাহার মনই, মরাোি মনই, চেন্তু চভর্মর চভর্মর মস এেন 

িজ্রিাুঁধ্ন কর্চর েমর ময আর মিাড় ভামঙ না েখনও, ভালিাসা চে শুধু্ উথালপাথাল মড় 

িল, নাচে উথমল-পড়া দ্যধ্, নাচে িষতায় ফুমল ফুমল মিময় যাওয়া েেে গাি, নাচে 

সুফলা িিমর সিন্ন গৃহমথিতর ধ্ামনর মগালা, মস চে মসর্ামরর চের, নাচে আশ্চযত সুগন্ধ 

মোনও? না না, ওরেে নয়। ওরেে নয় চেিুমর্ই। দ্যমিা নারী পুরুমষর সিেতই মর্া 

শুধু্ নয়, র্ার েমধ্য শ্বশুর-শাশুচড়, মেওর-ননে, মগারু-িাগল, পাচখ-পশু, খরা িনযা, 

োঙাল-চভচখচর ের্ েী ঢুমে পমড় এমস। সহির্, চনয়েোনুন, অভদ্রর্া ভদ্রর্া–সি 

চেচলময় সিেত চে মসািা েথা? র্ারা মযন এে েুচল আর এে োচেন সযমত্ন মখমিচপমি 

রিনা েমরচিল এই সংসার। োি ভাগ েরা চিল, োয় চিল, োচয়ত্ব চিল। 

  

েশ িির িয়মস চিময়। এেচি সেথত পুরুমষর িায়ায় মস ক্রমে ক্রমে িয়ঃসচন্ধ মপমরাল। 

র্ার সংযর্ পুরুষচি স্ত্রীর ময িন সোগমের িনয অমপক্ষা েমরচিল, েখনও চনয়ে 

ভামঙচন মোনও। মপ রুমষর অনযাযয মিার খািায়চন েখনও। র্ার োে েখনও চিল না 

অন্ধ ও িচধ্র। েীঘতোয়, মগ রিণত, অর্ীি সুপুরুষ এই মলােচি েখনও চিল িািার েমর্া 

মেহশীল ও প্রযত্নপরায়ণ, েখনও চিল িনু্ধর েমর্া চিশ্বে মোসর, েখনও চনিতন রামর্ 

মগাপমন হযাচরমেন মজ্বমল মষামলা ুনচি মখলমর্ মখলমর্ হময় মযর্ র্ার সঙ্গী মখলুচর। 

িলাো িুমমর্ই পামরচন, মলােচি র্ার মে? শুধু্ িুমর্, এমে িাড়া র্ার িমল না। 
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র্ারপর ক্রেশ শরীমর িনযার িল এল র্ার, েূল ভাচসময়। োনায় োনায় ভমর এল মস। 

এে পাগল িষতার রামর্ হযাচরমেমনর চনিু চনিু আমলায় োনুষিার েুমখর চেমে মিময় হঠাৎ 

মযন চিনমর্ মপমরচিল র্ামে িলাো। দ্যচি লীলাচয়র্ হামর্ র্ার েণ্ঠ মিেন েমর ল্জনায় 

েমর চগময় খুি আমে িমলচিল, এিার…।  

  

মসই রামর্র েথা েমন পড়মল আিও এই িাহাত্তর িিমরর শরীর ও েমন এেিা মংোর 

ওমঠ, রমি নুপুর মিমি যায়। চিিশ হময় যায় েন। মস মর্া শুধু্ োে নয়, মস এে 

অপাচথতি চনমিেন। এেচি িুিন গচড়, মোুঁমহ লই ভাগ েচর, এ চিমশ্ব েচর েচর এর্ 

আময়ািন। এ হল মসই পৃচথিীর েথা যখন মেির্ারা পুষ্পিৃচে েরমর্ন। যখন শরীর িুমড় 

শঙ্খধ্বচন আর মিাোর মশানা মযর্। 

  

িড়ো! ও িড়ো। 

  

 দ্যচি িইিুিুর মিাখ রু্মল েরিািা িড্ড আিিা মেখল িলাো। গলার স্বরিা অিশয মিনা। 

  

আয়। দ্যচেন আচসসচন মর্া! েী হময়চিল? 

  

পান্নার সমঙ্গ ওর িয়চস এেিা মেময়। মিামখর িলিা আুঁিমল েুমি ভাল েমর মেখল 

িলাো। ভারী ফুিফুমি মিহারার মেময়। চেন্তু েুখিা িড় দ্যঃখী।  

  

োুঁেচিমল নাচে িড়ো? িযাঠার েথা েমন পড়মল আোরও ময েী ভীষণ োন্না পায়! 
  

েে েমর এেিু হাসল িলাো। 

  

চেন্তু অমনে মেুঁমেি িড়ো। আর মেুঁমো না। অজ্ঞান হময় িযাঠার খাি মথমে পমড় 

চগময়চিমল মসচেন, োথা মেমি রিারচি। েী ভয় মপময়চিল সিাই। 

  

িলাো এেিু মহমস িলল, র্িু মর্া েচরচন। র্ার আমগই ময মেন মগলাে না মসই দ্যঃখ 

চে েে? আয় মিাস সােমন। মর্ামে এেিু মেচখ। 
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সমঙ্গ োমে এমনচি িমলা মর্া! মিমনা এমে? 

  

 িলাো এেিু র্াচেময় মথমে িলল, অেমলর মেময় না? 

  

 ও োঃ চিনমল েী েমর, আমগ মেখি েখনও? 

  

না মর। শুমনচি ওরা গাুঁময় এমসমি। র্া িাড়া ওর েুমখ অেমলর েুমখর আেল আমি। 

  

মেময়িা এচগময় এমস এেিু আড়েভামি োুঁচড়ময় মথমে হঠাৎ িলল, আো, আচে চে 

আপনামে প্রণাে েরি? 

  

না, না, প্রণাে েরমর্ হমি না, এেিা মোড়া মিমন চনময় মিামসা।  

  

মোড়ামর্ নয়, মেময়িা মুপ েমর মেমমমর্ই িলাোর েুমখােুচখ িমস পড়ল। পামশ পান্না। 

  

েী েরচিমল িড়ো? আি মর্া মর্াোর খুি আনন্দ, না? সিাই আসমি।  

  

 িলাো মহমস িলল, আনন্দ মর্া িমি ো, চেন্তু মফর যখন িমল যামি সিাই, র্খন আচে 

ময এো মস-ই এো। 
  

ও িড়ো, িািামে িমলা না, আচে এমস মর্াোর োমি থাচে।  

  

থােচি? 

  

এর্ িড় িাচড়মর্ রু্চে এো এো থামো, মর্াোর ভয় েমর না? 

  

িলাো মহমস িমল, ভয়! ভয়িা েীমসর? 

  

আোর যা ভয়! িাব্বাঃ, ভময় মযন েমর যাই। োমম োমম এেন হয়, মযন ভময় হািতমফল 

হময় যামি। 
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মর্ার মর্া চিরোল ভয়। মসই মিাি মথমে। আোর োমি এমস থােমর্ িাস মস মর্া খুি 

ভাল েথা। চেন্তু এই ফাুঁো িাচড়মর্ মর্া মর্ার আরও ভয় েরমি। 

  

ম্লান েুমখ পান্না িমল, মসিাই মর্া প্রিমলে। মর্াোর মেন ভয় েমর না িমলা মর্া! 

  

োমে ভয় েরি? ভূর্মপ্রর্মে! আচে চনমিই মর্া ভূর্মপ্রমর্র োিাোচি িমল মগচি, আর 

ভয় েমর েী হমি? 

  

রু্চে িড় িযাঠামে মেখমর্ পাও? 

  

না, র্মি মেখমর্ মপমল ভয় মপর্াে না। খুচশই হর্াে। 

  

মর্াোর দ্যিতয় সাহস িড়ো। আর এই ময মেখি মসাহাগ, এরও খুি সাহস। রামর্ এো 

এো মিচরময় পমড়, িামনা? িমল েী, ভূমর্রা নাচে ওর িনু্ধ! চহঃ চহঃ! 

  

মেময়িার চেমে র্াোল িলাো। েুমখর চিষণ্ণর্ািা ভারী গভীর। মপাশােিাও ভাল নয় 

মর্েন। রংিিা এেিা মঢালা ধু্মলামি রমঙর োচেি আর এেিা োলমি সামলায়ার। গাময় 

মোথাও গয়নার চিহ্ন মনই। 

  

িলাো েৃদ্য স্বমর িমল, রার্চিমরমর্ এো এো মিমরামনা ভাল নয়। গাুঁ-গমঞ্জও পাচি 

মলাে আমি। 

  

মেময়িা িড় িড় মিাখ েমর িলাোর েুমখর চেমে মিময় চিল। খুি এে নিমর। হঠাৎ 

িলল, আপনামে মেখমল চরময়ল িমল েমনই হয় না, েমন হয় েযামনেুইন িা স্টযািু। 

  

এিা প্রশংসা না চনমল িুমমর্ না মপমর িলাো মহমস মফলল, িলল, হযাুঁ, এখন স্টযািুই 

হময় মগচি। মিাধ্িুচদ্ধও মিাধ্হয় আর োি েমর না। 

  

মেময়িা োথা মনমড় িমল, র্া িলচি না, ইউ লুে মহমভনচল। আপচন মর্া পারুমলর ো! 
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পারুমলর ো শুমন এেিু অিাে হল িলাো। পারুল মর্া আর ওর সেিয়চস নয়। র্িু 

রাগ হল না। সামহচি মের্ায় ওরেেই সি িমল মিাধ্হয় ওরা। চঠেঠাে সি হমল আি 

মর্া পারুমলরই ওর ো হওয়ার েথা চিল। 

  

আি েমন হয়, চিময়িা না হময় মিুঁমিমি পারুল। সিিুেু অিশয িাুঁ মিচন। োময়রা অমনে 

চেিু মির পায়। িলাোও মপময়চিল। পারুল চেিুই মভমঙ িমলচন র্ামে। র্িু ঘিনা ময 

এেিা ঘমিচিল এিা খুিই স্পে মির মপময়চিল িলাো। ো আর মেময়র েমধ্য এেিা 

লুমোিুচর িলচিল িমি, চেন্তু িলাো নির মরমখচিল, অঘিমনর ফল ের্েূর গড়ায়। 

গড়ায়চন, চেন্তু েমেত গভীর আঘার্ মপময়চিল িলাো। 

  

মোনও েথাই মস েখনও স্বােীর োমি মগাপন েমরচন। এে রামর্ মস মগ রহচরমেও 

চনমির আশোর েথা িমল মফমল। রাগী ও মেিাচি মগ রহচর সিান উমঠ িমস িমলচিল, 

িমলা েী? হারােিাোর এর্ সাহস! 

  

মগ রহচরমে িুচমময়-সুচমময় ঠািা েরমর্ হময়চিল। িলাো িমলচিল, অেলমে শাসন 

েরমর্ মগমল চহমর্ চিপরীর্ হমি ময! িারচেমে রমি যামি।  

  

মগ রহচর ফুুঁসচিল রামগ। গরগর েরচিল। মসই পুরুমষর রাশ ধ্রা িড় সহি চিল না 

র্খন।  

  

মেঘিা মেমি চগময়চিল েময়েচেন পর। র্ারপর পারুলই মিুঁমে িসল, অেলমে চিময় 

েরমি না। িলাোর েন মথমে ভার মনমে চগময়চিল।  

  

আি মেময়িামে মেমখ মসইসি পুরমনা েথা এেিা মিো মেমর মগল মযন।  

  

হযাুঁ, আচে পারুমলর ো। পারুলমে মিমনা? 

  

 হযাুঁ, চিচন। চশ ইি এ গমডস। 
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 িলাো মহমস মফমল, মস েী? পারুল আিার গমডস েীমসর? 

  

ওমে আোর ওরেেই লামগ। আই অযামডার হার। 

  

িলাো খুচশই হল। িলল, মিশ মর্া, ভালই মর্া। 

  

মসাহাগ আর আচে খুি িনু্ধ হময় মগচি, িামনা িড়ো? ও-ও এেিু পাগল, আচেও এেিু 

পাগল। র্াই খুি চেল। 

  

র্াই িুচম? র্া েী পাগলাচে েচরস মর্ারা? 

  

খুি মহাঃ মহাঃ চহঃ চহঃ েমর হাচস, আমিালর্ামিাল েথা িচল, আিার িুচর েমর খাই আর 

েযাচরেযািার েচর। 

  

চেন্তু মসাহামগর েুমখ মর্া হাচসর চিহ্ন মেখচি না। েুখখানা ভার মেন? 

  

ও খুি চিন্তা েমর ময! 

  

 েীমসর চিন্তা? 
  

মসিাই মর্া আচে িুমমর্ পাচর না। সি সেময় মেিল ভামি আর ভামি। 

  

 এইিুেু িয়মস অর্ ভামিা মেন? 

  

 মসাহাগ েৃদ্য মহমস োথািা মনায়াল। 
  

পুমিা অিচধ্ চে থােমি মর্ােরা? 

  

 মসাহাগ উোস েুমখ িমল, েী িাচন! 
  

 মর্াোমের মর্া েময়েচেন আমগই িমল যাওয়ার েথা চিল, শুমনচিলাে। 
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হযাুঁ, িািা হঠাৎ িরুচর োমি লিন মগমি, র্াই আেরা আর যাইচন, েলোর্ায় আোর 

মহলথ হযািাডত হয়। 

  

মসও মযন শুমনচিলাে। ভালই মর্া, থামো। আি মর্াোর পিমন্দর পারুলও আসমি। 

মসও পুমিা অিচধ্ থােমি িমলচিল। োমম োমম এমস গল্প-িল্প েমর মযও। 

  

হঠাৎ চহ চহ েমর মহমস পান্না িমল, ও েী িমল িামনা িড়ো? িমল, আচে যচে পারুমলর 

মেময় হর্াে মর্া খুি ভাল হর্। 

  

িলাোর েনিায় এেিা ধ্াক্কা লাগল। হঠাৎ এ েথা িমল মেন মেময়িা? এরেে ভািা 

মর্া স্বাভাচিে নয়? 

  

আলগা গলায় িলাো চিমজ্ঞস েমর, র্াই নাচে মসাহাগ? 

  

েথািার িিাি না চেময় মসাহাগ হঠাৎ িলল, আপনার নােিা খুি অদু্ভর্, না? 

  

 মেন িমলা মর্া! 
  

মিশ আধু্চনে নাে। 

  

 মোমিই না। রিীন্দ্রনাথ িলাো চলমখচিমলন মসই েমি। মসই মথমেই মর্া িািা আোর 

নাে মরমখচিল িলাো। পমড়ি িলাো? 

  

ঘাড় মহচলময় মসাহাগ িমল, হযাুঁ। মেচলমর্মি অেুমরর পাখা, লক্ষ লক্ষ িীমির িলাো। 

ইি ইি ফযানিাচস্টে। 

  

এ েথায় েুগ্ধ হল িলাো। না, র্র্িা সামহচি িাল মনই মর্া! 

  

 েী খামি িমলা মর্া! 
  

মফর ঘাড় মহচলময় িলল, এচনচথং, এখামন সিাই খুি খাওয়ামর্ ভালিামস, না? 
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 িলাো চস্মর্ েুমখ িমল, খাওয়ামনার েমধ্য এেিা আের থামে মর্া! 
  

মসাহাগ হাচসেুমখই িলল, আোর োও আোমে খুি খাওয়ামর্ িায়। চেন্তু র্ার েমধ্য 

আেরিা থামে না। 

  

.  

  

০৯.  

  

প্রথে েৃশয। িৃদ্ধ কিজ্ঞাচনে িীিমনর উপামন্ত মপ ুঁমি মগমিন। িরািীণত শরীর, চিরলমেশ 

োথা, মিশিামসর চঠে মনই। েধ্য রামর্ কিজ্ঞাচনে এেচি পুরমনা, প্রোে, েীিেে, িীণত 

পুুঁচথর ওপর মুুঁমে িমস আমিন। উমত্তিনায় র্াুঁর হার্-পা োুঁপমি, মিাখ িারিার মাপসা 

হময় আসমি অচর্ পঠমনর ফমল, িুে ধ্ড়ফড় েরমি আমিমগ। িরািীণত এই প্রািীন পুুঁচথর 

চভর্মরই চর্চন নানা সংমের্ মপময় যামেন এিং িীিমনর িহু সাধ্না, অধ্যিসায়, অমনে 

চিচনদ্র রাচত্র ও চিশ্রােচিহীন চেন োচিময় অিমশমষ চর্চন র্াুঁর অভীমের োিাোচি মপ ুঁমি 

মগমিন প্রায়। এই চিরল, অজ্ঞার্ পুুঁচথর চভর্মরই লুমোমনা রময়মি োনুমষর অেরত্ব 

লামভর িীি। আর েময়েচি পৃষ্ঠা অচর্ক্রে েরমলই মসই িাচর্ঘর, যা েৃরু্যর অন্ধোর 

েহাসাগমর োনুষমে অনন্তোল মিুঁমি থাোর ুনপ্তেমন্ত্রর সন্ধান মেমি। 

  

এেিা োচি চিরি েরমি িারিার। নামের ওপর, মিামখর সােমন ঘুমর ঘুমর যামে, 

িামের ওপর িমস সুড়সুচড় চেমে। কিজ্ঞাচনে চিরি হময় পর্ঙ্গ চনধ্মনর িনয িােড়ার 

ফলে লাগামনা শলাোচি রু্মল ফিাস েমর োচিিামে মিচিমলর ওপমর মেমর মফলমলন। 

অচর্ িয্রহর্ায় মুুঁমে পড়মলন পুুঁচথর ওপর। 

  

এেিা িার্াস এল িানালা চেময়। েেো িার্ামসর মিোয় পুুঁচথর িীণত পার্া পি েমর 

উলমি মগল। কিজ্ঞাচনে চিরি হময় ধ্েে চেমলন, থামো! এ সেময় চিরি মোমরা না। 
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চির্ীয় েেো হাওয়াচি আরও এেিু মিারামলা। ফড়ফড় েমর পুুঁচথর পার্া উলমি মগল 

েময়েিা, কিজ্ঞাচনমের মনািিই পমড় মগল মেমমর ওপর। েলে গচড়ময় মযমর্ লাগল। 

  

কিজ্ঞাচনে ধ্েে চেমলন, এসি েী হমে এ সেময়? 

  

রৃ্র্ীয় েেো িার্াসিা এল হা-হা রমি প্রিল মঞ্ঝার মিমগ, িানালা েরিার েপাি প্রিল 

মাপিায় আর্তনাে েমর উঠল। কিজ্ঞাচনে পাগমলর েমর্া উমঠ িানালা িন্ধ েরমর্ মগমলন 

আর র্খনই লুমঠরা িার্াস িীণত পুুঁচথর পার্ার িাুঁধ্ন চিন্ন েমর উচড়ময় চনময় মযমর্ 

লাগল। চিপরীর্ িানালা চেময় োিা ঘুচড়র েমর্া উমড় যামে পার্াুনচল, অেূলয 

পার্াুনচল। কিজ্ঞাচনে আর্তনাে েমর উঠমলন, থামো চিন্নপত্র, চথিতর হও! আোর োিিুেু 

মশষ েরমর্ োও েয়া েমর। 

  

মেউ শুনল না র্াুঁর েথা। িাইমরর অন্ধোর েুিাঞ্চমল পার্াুনচল উমড় যামে। কিজ্ঞাচনে 

পাগমলর েমর্া েরিা খুমল িুমি মগমলন িাইমর। অসহায় মিামখ মিময় মেখমলন, েহাঘত 

পার্াুনচল অন্ধোমর মোন অেৃশয চঠোনায় মভমস িমল যামে, গামির েগডামল, পুেুমরর 

িমল, চিিুচি িমন, আোমশ। িজ্রপার্ হল, মেঘ মডমে উঠল গিীর েণ্ঠস্বমর, প্রিল িৃচে 

িুমি এল র্ার অসংখয খরসান িল্লমে িরু্চেতে চিদ্ধ েরমর্ েরমর্। িৃদ্ধ কিজ্ঞাচনে 

িজ্রাহমর্র েমর্া োুঁচড়ময় রইমলন। 

  

শরীর মেুঁমপ উঠল িয়মসর শীমর্। চিধ্বে কিজ্ঞাচনে চফমর এমলন ঘমর। স্মৃচর্ভ্রংশ, থিতাণুর 

েমর্া িমস রইমলন চনমির আসমন। হামর্ এেচি পানীয়পাত্র। মসচি েুমখ রু্লমর্ ভুমল 

মগমিন। র্াুঁর মিামখর িল মফাুঁিা মফাুঁিা মমর পড়মি পামত্রর চভর্মর। 

  

চির্ীয় েৃশয। অন্ধোর েমঞ্চ এেচি নারীেণ্ঠ চিৎোর েমর উঠল, আচে মশ্রষ্ঠীেনযা 

অিাচলো। দ্যষৃ্কর্ীরা অপহরণ েমর চনময় চগময়চিল আোমে। নগরিাসীগণ, মর্ােরা 

অিচহর্ হও, আোর চপর্া এে মোচি িাো েুচিপণ চেময় আোমে েুি েমরমিন। মেখ, 

আচে অিাচলো, এে েহাঘত মেময়। আোর োে মোচি িাো।  
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েঞ্চ আমলাচের্ হল। গাির্লায় দ্যচি োঙাল চভচখচর মেময় িমস আমি। চেমশারী। েমঞ্চর 

োমখামন এেচি মিচের ওপর োুঁচড়ময় মশ্রষ্ঠীেনযা অিাচলো হার্ রু্মল িনর্ার অচভনন্দন 

্রহহণ েরমি। 

  

োঙাল মেময়মের এেিন আর এেিনমে িমল, হযাুঁ লা চেচে, এে মোচি িাো ের্ 

িাো মর? 

  

 র্া েী িাচন! হািার িাো অিচধ্ িাচন, র্া মসও অমনে িাো। ুনমণ মশষ েরা যায় না। 
  

আর েুচিপণিা েী িল মর্া! 
  

ওই মর্া, এেিনমে ধ্মর চনময় যায়, র্ারপর িাো আোয় েমর মিমড় মেয়। 

  

মিাি মেময়িা েীঘতশ্বাস মফমল িমল, আোমের মেউ ধ্মর মনমি না েখনও।  

  

মস েথা িচলসচন, আোমেরও োমম োমম ধ্মর িইেী। চভমক্ষ িা মিশযািৃচত্ত েরামর্ চনময় 

চগময় লাগায়। এই ময আোমের মরাগামভাগা, োমলা মিহারা, মেময়-শরীর িমল েমনই 

হয় না, এই শরীমররও চেিু িযিহার আমি। মেময় িমলই এেিু-আধ্িু োমি লাচগ 

আিও। দ্যখানা রুচি এেিু ুনড় খাইময় আোমেও এেিন আধ্িুমড়া মলাে মভাগ 

েমরচিল। 

  

আোমে মভাগ েমরচিল এেিন োর্াল। আোর রু্ে শরীর চনময় মস যখন িযে চিল 

র্খন আচে র্ার পমেি মথমে িাো রু্মল চনই। 

  

মশ্রষ্ঠীেনযা অিাচলোমে চঘমর ধ্মরমি সাংিাচেেরা। এেিন িাুঁিাল সাংিাচেে িলল, 

েুচির িনয অচভনন্দন অিাচলো। েয়া েমর িলুন, দ্যষৃ্কর্ীরা আপনামে ধ্ষতণ েমরচন 

মর্া! 
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অিাচলো অচিিচলর্ হময় িলল, আচে এ েথার িিাি মেি না। আচে শুধু্ িলমর্ িাই, 

েুচি েীমসর? মেেন েুচি? এে িচন্দেশা মথমে আর এে িচন্দেশায় গেন েরা িাড়া 

মেময়মের মোনও েুচি চে মোথাও আমি? ভদ্রেমহােয়গণ, ওই মেখুন,  েচক্ষণ চেমে 

এেিু েূমর ওই োুঁচড়ময় আমিন আোর মপ্রচেে, আচে ওুঁর িাগেত্তা। যখন আোমে হরণ 

েরা হয় র্খন নগর-উেযামন েমনারে এে অপরামহ আচে ও আোর মপ্রচেে চিশ্রিালামপ 

রর্ চিলাে। গেগে ভাি, পরস্পমরর শ্বাসিাযু়মর্ ঘমি যাচেল প্রগাঢ় ভালিাসার আশ্চযত 

সংক্রেণ। মসই সেময় সশস্ত্র দ্যষৃ্কর্ীরা অস্ত্র উেযর্ েমর আোমের চঘমর মফমল। না, আোর 

মপ্রচেে মোনও প্রচর্মরাধ্ েমরনচন। আত্মরক্ষা সেমলরই িীিনধ্েত। উেযর্ অমস্ত্রর সােমন 

র্াুঁর চেিুই েরার চিল না। মোচি িাো েুচিপণ চেময় আোমে েুি েরা হময়মি িমি, 

চেন্তু মেখুন, আোর মপ্রচেমের েুমখ মোনও হাচস মনই, আনন্দ মনই। চিষণ্ণ ও চিধ্া্রহে 

েুমখ ওই চর্চন োুঁচড়ময় রময়মিন। ওই চিষণ্ণর্া অোরণ নয়। উচন মিময়চিমলন এে শুদ্ধ 

ও অনা্ার্া নারী। চেন্তু দ্যষৃ্কর্ীমের মডরায় েী ঘমিচিল র্া উচন িামনন না। আোর শুদ্ধর্া 

চনময় উচন আি চিিচলর্, মোলািলায়োন, চিধ্া্রহে। মপ রাচণে সীর্াই েখনও 

সমন্দহপাশ মথমে েুি হনচন, আচে মর্া সাোনযা নারী। ভদ্রেমহােয়গণ, আচে র্াই প্র  

েরমর্ িাই, নারীর েুচিপণ এে িযথত প্রয়াস। র্ার েুচিই ময আেমপ মনই। িরং ওই 

মেখুন, গাির্লায় ওই ময দ্যচি চভচখচর মেময় িমস আমি. ওরাও আোর মিময় ের্ স্বাধ্ীন, 

ের্ সুখী … 

  

ওমলা চেচে, োগী েী িলমি শুনচল? 

  

ভদ্দরমলামেরা ওরেে ের্ আিুনচি েথা েয়। আয়, িরং এেিু ঘুচেময় চনই দ্যিমনই। 

  

র্াই ভাল। মিমগ থােমলই চখমে িাগাড় মেয়। 

  

রৃ্র্ীয় েৃশয। িৃদ্ধ কিজ্ঞাচনে িারধ্ামর পাগমলর েমর্া পুুঁচথর চনরুমদ্দশ পার্াুনচল খুুঁিমিন। 

এে আধ্িা মপময় যামেন। হর্াশায় োথা মনমড় িলমিন, না, না, সি েুমি মগমি। সি 

েুমি মগমি। 
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িুমড়ািা েী খুুঁিমি মর চেচে? 

  

পাগল-িাগল হমি। মিুঁড়া মভিা োগি েুমড়ামে। 

  

 িৃদ্ধ কিজ্ঞাচনে এচগময় এমলন র্ামের চেমে, ওমহ, মর্ােরা এেিা পুুঁচথর চেিু মিুঁড়া পার্া 

মপময়ি েুচড়ময়? 

  

িড় িন হাই রু্মল িলল, মড়িৃচের সেয় ের্ে উমড় যাচেল মেমখচি। োগি েুচড়ময় 

েী হমি? আেরা চে পড়মর্ িাচন! 

  

েূখত িাচলো। েী অেূলয সিে ময ওই োগমির েমধ্য চিল র্া মর্ােরা িান না। 

  

লিাচরর চিচেি নাচে মর পাগলা-িুমড়া? 

  

র্ার মিময় অমনে মিচশ েূলযিান। ওমর্ মলখা চিল োনুমষর েৃরু্যর  প্রচর্মষধ্ে। 

েৃরু্যহীনর্ার মোহনায় োনুষমে মপ ুঁমি চেচেলাে আচে। চিচধ্ িাে। েৃরু্যমে মরাধ্ েরা 

মগল না। 

  

েী িলমি মর চেচে? 

  

 িলমি এেন ওষুধ্ মির েরমি যামর্ োনুষ আর েরমি না। 
  

েরণ! এেিু আমগ মড়িৃচের সেয় ওই র্ালগামি ময িািিা পড়ল মসিা আোমের োথায় 

পড়মলও চে েরি না?  

  

ওমগা ও চিিমল িুমড়া, োনুষ েরমি না মর্া খামি েী? 

  

কিজ্ঞাচনে হর্িাে হময় িলমলন, র্ার োমন? 

  

িচল োনুষমে ময িাুঁচিময় রাখমর্ িাও র্ার মখারাচের মিাগাড়িা আমগ েমর রাখ িাপু। 
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েূখত িাচলো, েৃরু্যর হার্ মথমে েুচি িাও না মর্ােরা? 

  

দ্যই মিান মহমস গচড়ময় পড়ল। িড় িন িলল, মিুঁমি আচি চেনা মসিাই ময মির মপলুে 

না এখনও। আয় মর্া চিিমল িুমড়া, গাময় এেিা চিেচি মেমি মেখ মর্া মিুঁমি আচি চেনা। 

  

নািমের নাে েুচিপণ। চেংিা চঠে নািেও নয়। ঈষৎ নািেীয় গেয। েী এিা, েী মস 

িলমর্ িাইমি র্া অেল চনমিও িামন না। চেন্তু োিেমেতর ফাুঁমে ফাুঁমে র্ার আিোল 

এরেে চেিু চেিু মলখার মমাুঁে মিমপমি। শুরু হয়, চেন্তু প্রায়ই মশষ হয় না। র্মি নানা 

িদ্মমিমশ এসি মলখার েমধ্য মস চনমি ঢুমে যায়, আর িমল আমস পারুল। পারুমলর 

সমঙ্গ েখনও আর মেউ চেমশ যায়, মযেন র্ার চনমির আেমলও আমস অমনযর আেল। 

  

অিাচলো চে পারুল? না, ওর েমধ্য মসাহাগও রময়মি চেিুিা। েীভামি ময চেমশ মগল 

দ্যিন মে িামন। িয় সার্ িির আমগ র্ামের েলিাস শহমরর িাচড় মথমে উধ্াও হময় 

চগময়চিল মসাহাগ। র্খনও মস চনর্ান্তই িাচলো। েশ এগামরা িির িয়স। এইচলন নামে 

এেিন ব্রাচিলীয় মেময় আসর্ র্ামের িাচড়মর্। মস এে এমিচির োধ্যমে িুডঢার মিচি 

চসচিং-এর োি পায়। মসই মথমে যার্ায়ার্। এইচলন প্রায়ই ব্লযাে েযাচিে চহপমনাচিিে 

এিং অদু্ভর্ সি চিষময় েথা িলমর্ ভালিাসর্। ভুডুর প্রচর্ চিল অমোঘ আেষতণ। 

মসাহাগমে চনময় চগময়চিল মস- ই।  

  

মসাহাগমে অপহরমণর পরই িাচড়মর্ মফান আসর্ যামর্ র্ার মখাুঁিখির েরা িা পুচলমশ 

িানামনা না হয়। আশ্বাস মেওয়া হর্, মসাহাগমে চনরাপমে মফরর্ মেওয়া হমি। উচিগ্ন 

অেল আর মোনা পুচলশমে িানায়, চেন্তু র্ামর্ লাভ হয়চন। এইচলমনর চিহ্নও খুুঁমি 

পায়চন র্ারা। চেন সামর্ে িামে এে মভারমিলায় এেিা গাচড় মসাহাগমে িাচড়র সােমন 

নাচেময় চেময় যায়। ময মসাহাগ মফরর্ এল মস মযন চঠে আমগর মসাহাগ নয়। এেিু 

গিীর, এেিু ভািুে, এেিু চিষণ্ণ আর উোসীন। অেল আর মোনা এিং পুচলমশর 

মলামেরা র্ামে প্রম  প্রম  মিরিার েমরমি। মস নানা উলমিাপালিা িিাি চের্। মরপ 
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েরা হময়মি চেনা। র্ার ডািাচর পরীক্ষাও হয়। মরপ না হমলও র্ার গাময় চিমশষ 

িায়গায় েময়েচি উচল্ক পাওয়া যায়। পুচলশ িমলচিল, মোনও ধ্মেতান্মাে মগাষ্ঠীর োি। 

েথািা হয়মর্া চেমথয নয়। মসাহাগ মগাপমন নানা প্রচক্রয়া েরর্, অদু্ভর্ ভাষায় েমন্ত্রাচ্চারণ 

েরর্ এিং েখনও েখনও র্ার অধ্তমির্ন অিথিতা হর্। অমনে সেয় েধ্যরামত্র মস চনচশ-

পাওয়ার েমর্া সারা ঘর ঘুমর ঘুমর নাির্। মোনা োমম োমম োরধ্রও েমরমি ওমে। 

মসাহামগর ই-মেল-এ চেিু অদু্ভর্ ও দ্যমিতাধ্য িার্তা আসমর্ শুরু েমরচিল। অেমলর 

েলোর্ায় চফমর আসার ের্েুনমলা োরমণর েমধ্য মসাহাগও এেিা োরণ।  

  

মসাহাগ চফরল, চেন্তু র্ার সত্তার খাচনেিা অংশ রময় মগল অনয মোথাও, মোনও এে 

রহসযেয় মগাষ্ঠীর োমি। এখনও মসাহামগর ই-মেল োচেতং েরমল মসই সি অদু্ভর্ িার্তা 

পাওয়া যায়। েী ময হল মেময়িার! মোন চিিমেল োনুষমের পাল্লায় পড়ল র্ার সোধ্ান 

আিও েরমর্ পামরচন অেল রায়। 
  

মশ্রষ্ঠীেনযা অিাচলোর েমধ্য পারুলই রময়মি িমি, এেিু মসাহাগও আমি মযন। আর ওই 

িৃদ্ধ কিজ্ঞাচনে চে র্ারই প্রচর্েচি নয়? স্বর আর সিািযর্ার েমধ্য েী চিপুল ফাুঁে? 

এখন মস োমস এে োুঁচড় িাো োইমন পায়। মেড় লামখরও চেিু মিচশ। চেচল্ল িা িমি 

িা চিমেমশ মগমল আরও অমনে মিচশ মপর্। চেন্তু শুধু্ িাো মরািগামরর যন্ত্র হওয়ার 

ইমে মর্া চিল না র্ার। মস হমর্ পারর্ এেিন আচিষ্কারে, এেিন োশতচনে িা না হয় 

এেিন েচিই। এখন র্ার েমন হয় এর্ িাোই র্ার সি সিািযর্া নে েমর চেল। 

িাচনয়ারা েগি চেমন আমন, নে েমর মেয়। এর মিময় ের্ ভাল চিল গমিষণাগার, ভাল 

চিল এো্রহ চিন্তার গৃহমোণ। 

  

শাচন্তচনমের্ন এক্সমপ্রমসর এ.চস. মিয়ারোমর িমস অেল রায় চেিুমর্ই ভারমর্র 

চশল্পেন্ত্রীর নােিা েমন েরমর্ পারচিল না। গর্ েময়ে চেমন অচফমসর চিচভন্ন চেচিংময় 

েময়েিারই নােিা শুমনচিল মস। এখন চেিুমর্ই নােিা ময মেন েমন আসমি না। েমন 

েরার মোনও িরুচর োরণও মনই। শরমর্র এই সুন্দর সোমল চশল্পেন্ত্রীর নাে চনময় 

মে-ই িা োথা ঘাোয়? চেন্তু মস চভর্মর চভর্মর অস্পে এেিা র্াচগে মির পামে, নােিা 
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র্ার েমন পড়া উচির্। ইোনীং র্ার স্মৃচর্শচি েমে যামে। সমন্দহ হয়, এখন মফর 

োধ্যচেে পরীক্ষায় িসমল, স্টযাি েরা মর্া েূমরর েথা, মস আমে  মসমেি চডচভশমনও 

পাস েরমি চেনা। আিোল হঠাৎ মযন চিস্মৃচর্ এমস িনু্ধর েমর্া পামশ োুঁড়ায়, োথায় 

হার্ িুচলময় মেয়, মলাপাি েমর মেয় োথার যর্ মপ্রা্রহাচেং, যর্ ডািা, যর্ ফাইল। েী 

ময হয় োমম োমম। যর্ চেন পমরই মেখা মহাে, মিনা োনুমষর েুখ মেখমলই র্ার নাে 

চঠে েমন পমড় মযর্ অেমলর। োসখামনে আমগ এেসমঙ্গ ওয়ান মথমে মিন অিচধ্ পড়া 

সহপাঠী এিং গলাগচল িনু্ধ মগ রাঙ্গ যখন র্ার অচফমস মেখা েরমর্ এমসচিল, চেিুমর্ই 

নােিা েমন পড়ল না র্ার। চঠে িমি, মগ রাঙ্গর সমঙ্গ োধ্যচেমের পর আর মেখাই হয়চন। 

র্িু র্ার স্মৃচর্শচি েখনও এরেে চডচলি হময় যায়চন েখনও। চর্নমি চক্ষপ্র চিচনস 

চিল র্ার। চক্ষপ্র চিন্তা, চক্ষপ্র স্মৃচর্, চক্ষপ্র োি। 

  

হঠাৎ অেল মির মপল, আি মযন এ.চস. মিয়ারোমর প্রাচথতর্ চনেব্ধর্ািা মনই। িড্ড মিচশ 

েথািার্তা হমে িারচেমে। সােমন চপিমন। সুমিশ ও সুভদ্র েময়েিন এে রেমের সুযি-

পরা মর্াে আইল চেময় ঘন ঘন যার্ায়ার্ েরমি। অেল চিরি হময় সেয মেনা ইংচরচি 

খিমরর োগিিা খুমল খুুঁিমর্ লাগল, যচে মোথাও ভারমর্র চশল্পেন্ত্রীর নােিা পাওয়া 

যায়। খুিই হাসযের এই মিো। োরণ নােিা িানার মোনও প্রময়ািনই মনই র্ার। চেংিা 

সূক্ষ্মভামি আমিও। চশল্পেন্ত্রী নয়, মস খুুঁিমি র্ার স্মৃচর্র হারামনা র্থযুনচলমে। মেন 

হাচরময় যামে র্ারা, মেন উমি যামে অোরমণ? 

  

আিোল চে এ.চস. মিয়ারোমর মব্রেফাস্ট মেওয়া হয়? র্াই মর্া েমন হমে। সুমিশ ও 

সুভদ্র সুযি পরা মলােুনমলা মট্র-ভচর্ত িাক্স সাচিময় এমন চিচল েরমি, সমঙ্গ চসল েরা 

মিার্মল িল। ভাল, মিশ ভাল। এরা এ.চস-র যা ভাড়া মনয় র্ামর্ মব্রেফাস্ট মর্া মেওয়াই 

উচির্। খািামরর আচেষ-গমন্ধ অেমলর মপমির চভর্রিা মেেন েমর ওমঠ। মস আি 

সোমল এে োপ েচফ িাড়া চেিুই মখময় আমসচন। িাসুমেি মব্রেফাস্ট েমর চেমর্ 

মিময়চিল, র্ার র্খন খাওয়ার ইমে হয়চন। আি সোমল চেন্তু ক্লান্ত ও অিসন্ন চিল 

অেল। োল রামর্ এেিা দ্যঃস্বর মেখার পর মশষ রামর্ ঘুে আমসচন আর।  
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দ্যঃস্বর! চঠে দ্যঃস্বরও িলা িমল না মসিামে। এেিা অন্ধোর গচল। এে প্রামন্ত োুঁচড়ময় 

আমি অেল। গচলর অনয প্রামন্ত এেিা েরা আমলার েচলন মি খুচপ। মগাধূ্চলর েমর্া 

পাুঁশুমি আমলা। মেউ মোথাও মনই। ওপমর চনমরি োমলা অন্ধোর আোশ। চেংিা হয়মর্া 

আোশ িমলও চেিু চিল না। শুধু্ ওই িনহীন গচলিাই মেখমর্ মপময়চিল অেল। মঘময়া 

েুেুর িা রাোর মিড়ালও চিল না, চিল না মে মড়-যাওয়া ইুঁদ্যর চে আরমশালা। এর্ 

প্রাণহীন গচল আর েখনও মেমখচন অেল। গচলর ও-প্রামন্ত ওই পাুঁশুমি আমলার মি খুচপও 

মযন এে চনষ্প্রাণর্া। মোনও যার্ায়ার্ মনই োরও, িায়া মনই, গাি মনই, প্রাণ মনই, শব্দ 

মনই। অেল োুঁচড়ময় আমি মর্া আমিই, এে পা-ও এমোমনার সাধ্য মনই র্ার। আর র্ার 

মিাখ মিময় অমমামর িল পমড় যাচেল। 

  

অন্ধোমরর মিময়ও ভয়ংের ওই পাুঁশুমি আমলা। সমম্মাচহমর্র েমর্া মিময় মথমে অেল 

মির পাচেল, এখামনই সি মশষ। এখামনই োনুমষর সি আয়াস ও প্রয়ামসর মশষ, 

সভযর্ার মশষ, োনুমষর স্বর ও সামধ্যর মশষ। আর মোথাও যাওয়ার মনই র্ার। িৃথা র্ার 

মিুঁমি থাো, িৃথা র্ার েশতন চিজ্ঞান। এই গচলেুখ আর ওই পাুঁশুমি আমলার মি খুচপ এে 

ভয়ংের সংমেমর্র েমর্া চনশ্রুমপ িমল চেমে, চেিু মনই, আর চেিু মনই। 

  

এেিুও িার্াস চিল না, শ্বামসর শব্দও নয়, মিযাৎো নয়। এর্ োন্না আসচিল র্ার। 

এইভামি মশষ হময় যায় িুচম সি চেিু? 

  

যখন মিমগ উঠল অেল র্খন র্ার আোশপার্াল িুমড় ভয়। এর্ ভয় মস েখনও পায়চন। 

চেন্তু ভময়র স্বর মর্া নয়! আশ্চযত! র্মি মস এর্ ভয় মপল মেন? চপপাসায় ব্লচিং মপপার 

হময় চগময়চিল চিি। ভয় আর অিানা এে হাহাোর ঘুমর মিড়াচেল র্ার শূনয িুমের 

খাুঁিায়। মিামখ িল চিল র্খনও। হার্-পা োঠ হময় চিল। 

  

িারিার স্বরিার েথা ভািমি। ভািমি স্বরিার েমধ্য ভময়র িীি েীভামি িড়ামনা চিল? 

মোন সিতনামশর সংমের্ চিল র্ার েমধ্য? মোন েূি আভাস? 
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এখনও ভািমি মস। যচেও এেিা স্বমরর িনয এর্ চিিচলর্ হওয়ার মোনও োমনই হয় 

না। স্বমরর েমধ্য সর্য থামে না েখনও। আিার মোনও িচিল প্রচক্রয়ায় হয়মর্া থামেও। 

স্বরিা চনময় অচনমের সমঙ্গও মস হয়মর্া আরও েময়েচেন ভািমি। 

  

ময মলােিা খািামরর িাক্স চেচেল মস অেমলর ডান ও িাুঁপামশর দ্যিনমে দ্যমিা িাক্স 

চেময় অেলমে সিূণত উমপক্ষা েমর িমল যাচেল। অেমলর রাগ হল। র্ামে চে মেখমর্ 

পায়চন নাচে মলােিা! আশ্চযত মর্া! 

  

সাধ্ারণর্ মস যা েমর না আি র্াই েমর মফলল অেল। হয়মর্া হঠাৎ চনমির চখমেিামে 

আচিষ্কার েমরই মস কধ্যত হাচরময় হঠাৎ এচগময় যাওয়া মলােিার চেমে হার্ িাচড়ময় িলল, 

এই ময, এখামন মেনচন চেন্তু। 

  

মলােিা এেিু চিচস্মর্ মিামখ চফমর র্াোল র্ার চেমে। মলােিার োথায় িাে এিং মিশ 

ভারী মগাুঁফ। হঠাৎ এেিু মহমস লচ্জনর্ভামি িলল, সচর, আপনামে মেওয়া হয়চন। িমল 

এেিা িাক্স এচগময় চেল র্ার হামর্। 

  

মলােিামে ক্ষো েমর চেময় অেল মফাচল্ডং মিচিলিা নাচেময় র্ার ওপর মরমখ িাক্সিা 

খুলল। িেৎোর িযিথিতা। িড় এেিা পমরািা মরাল, দ্যমিা চিমেন সযািউইি, চডেমসদ্ধ, 

এে িুেমরা চিি, দ্যমিা সমন্দশ, এেিা েলা। অেল মখমর্ মখমর্ হঠাৎ এেিু অস্বচেমিাধ্ 

েরচিল মেন মযন। র্ার েমন হল দ্যপামশর দ্যিন যাত্রী র্ামে োমম োমম মে রূ্হমলর 

সমঙ্গ মেখমি। আইমলর ওপামশর চসি মথমেও মযন দ্যিন এেিু মুুঁমে িচেমর্ মেমখ চনল 

র্ামে। হঠাৎ র্ামে চঘমর এেিু চনেব্ধর্াও ঘচনময় উঠল মযন।  

  

হঠাৎ ডানপামশর মলােিা খুি িনু্ধর েমর্া র্ামে চিমজ্ঞস েরল, আপনার এমিচিিার 

নাে েী? 

  

অেল চিরি হল। গাময়-পড়া মলাে র্ার পিন্দ নয়। িলল, আোর এমিচি মনই। 
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ও! মলােিা আর চেিু িলল না। 

  

হঠাৎ মযন মিাধ্িুচদ্ধর এেিা চমচলে মিমগ উঠল োথার েমধ্য। োেজ্ঞান চফমর এল, 

যখন মস লক্ষ েরল, োেরার সিাই মব্রেফামস্টর িাক্স পায়চন। র্ার সােমনর চসমির 

অন্তর্ দ্যিন, আড়াআচড় সােমনর ডানচেমের সাচরর চর্নিন এিং লক্ষ েরমলই, আরও 

অমনমেই খামে না। িমলর মিার্লিা খুমল দ্য মঢাুঁে িল মখময় অেল র্ার ডানচেমের 

মলােিামে চিমজ্ঞস েরল, সােচথং ইি রং, ইিনি ইি! আপনারা োরা? 

  

মলােিা মখমর্ মখমর্ েুখ রু্মল এেিু মহমস িমল, আেরা এেিা ইমলেট্রচনে ুনডস 

মোিাচনর সাি এমিন্ট। ইয়ারচল েনফামরমি শাচন্তচনমের্মন যাচে। 

  

ইস চিঃ চিঃ, আোর িড় ভুল হময় মগমি 

  

 মলােিা হাচসেুমখই িলল, র্ামর্ েী? ইউ আর ওময়লোে–  

  

চিোচরর্ ক্ষোপ্রাথতনা িা ক্ষচর্পূরমণর সেয় চিল না। িধ্তোন এমস মগমি। অেল অযািাচি 

মেসিা রু্মল চনময় দ্রুর্ পাময় আইল মপচরময় চপ্রং-এর েরিািা মঠমল মিচরময় আসার 

সেময় চপিমন, োেরার চভর্র মথমে এেিা িড়সড় হাচসর মরাল শুনমর্ মপল। 

  

র্ার োন গরে, ল্জনায় মাুঁমাুঁ েরমি োথা। এেেল মডচলমগি েনফামরমি যামে, 

র্ামের িনয মোিাচন রািেীয় মব্রেফাস্ট আময়ািন েমরমি এই সহি িযাপারিা অেল 

রাময়র েমর্া িুচদ্ধোন, দ্যচনয়া-িষা এেিন মলাে িুমমর্ পারল না! 

  

ঘিনািা হয়মর্া সাোনযই। চেন্তু রিীন্দ্রনামথর চগন্নী গমল্পর মসই মিাি মিমলচির েমর্া 

র্ার আি েমন হচেল, এ ঘিনািা ওরা মেউ হয়মর্া মোনওচেনই ভুলমর্ পারমি না। 

  

ল্জনা, চনমির ওপর চিরচি আর রাগ চনময় অেল মস্টশমনর ফিে মপচরময় এল, চনমিমে 

মিার, মলাভী, মিেুি ও অপোথত ভািমর্ ভািমর্ আনেনা অেল র্ার অযািাচিত মেসিার 
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এেিা ুনুঁমর্া লাগাল এেিনমে হাুঁিুমর্। মলােিা িাপ-মর িমল মিুঁচিময় উঠমর্ই অেমলর 

ইমে হল মে মড় পালায়। আি র্ার এসি েী হমে? 

  

সােমন এেিা অযািরাক্ট েডানত আিত। অচিশ্বাসয চরেশার িড়ািচড়, সাইমেল, গাচড়, 

োনুষ, হনত, চিৎোর, ধু্মলা। এই িচিলর্ার চেমে হর্াশভামি মিময় োুঁচড়ময় রইল অেল। 

সুশৃঙ্খল লিন শহর মথমে সেয চফমর এমস এই চভমড় চভড়াক্কার, চরেশা-গাচড়-োনুমষর 

চিশৃঙ্খলা িড় ক্লাচন্তের েমন হয়। এই িিািাল পার হময় িড় রাোয় চগময় চভমড়র িামস 

মঠমল ওঠা গন্ধোেন িহন েরার েমর্াই েচঠন িযাপার। অেমলর হাল মিমড় চেমর্ ইমে 

েমর। েমন হয় মস েখনওই মোথাও চগময় মপ ুঁিমর্ পারমি না। 

  

মপ ুঁিমনার মোনও র্াড়াও মনই র্ার। চভড় এেিু হালো হওয়ার িনয থাে মঘুঁমষ মস িুপ 

েমর োুঁচড়ময় রইল। চনমির গন্তিয চিষময় মস মযন চনচশ্চর্ নয়। িউ, মিমল, মেময়র প্রচর্ 

সাধ্ারণ গৃহমথিতর মযেন িান থামে মেন র্ার মসরেে মনই র্া মস মভমিও পায় না। 

  

এর েূমল চে পারুল? ওই নােিা র্ার েমনর েমধ্য উচ্চাচরর্ হওয়ার সমঙ্গ সমঙ্গই 

অযামড্রনাচলন প্রিাহ মিমড় যায়। এখনও। িামড় অচথিতরর্া। আর আিেো অন্ধ রাগ র্ামে 

মিািল োরমর্ থামে। পারুলমে র্ার খুন েরমর্ ইমে েমর, আর োুঁেমর্ ইমে েমর 

পারুমলর িনযই। 

  

মোনাচলসা চিময়র সার্ চেমনর েমধ্যই মিমন চগময়চিল সি চেিু।  

  

নরু্ন িউময়র প্রচর্ আচেমখযর্ার অভািই মোনাচলসামে হয়মর্া এেিু সচন্দহান েমর 

থােমি। র্ারপর উমড়া েথা, চফসফাস, রিনা এসি মথমেও চেিু আুঁি েমর চনময়চিল। 

মগায়ায় েধু্িচন্দ্রো যখন চনর্ান্ত েযাড়েযামড়, রসেষহীন এেিা সাইি চসচয়ং-এ পযতিচসর্ 

হময় যাচেল র্খনই েথািা রু্মলচিল মোনাচলসা। 

  

পারুল মে? 
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পারুল! পারুল এেিা িন্ধ েরিা। 

  

েরিা িন্ধ হমলও ওপামশ মেউ মর্া থােমর্ও পামর। 

  

মস আমি। পারুমলর েথা চনময় আোমের ভািিার েরোর মনই।  

  

 রু্চে রিীন্দ্রনামথর েধ্যিচর্তনী গল্পিা পমড়ি? 

  

না। চেন্তু চিি, গল্পিা আোমে আিার মশানামর্ িমসা না। 

  

ময োনুষিা অযািমসন্ট র্ার মপ্রমিি অমনে সেময় খুি রং হময় ওমঠ। 

  

এসি মর্া চফলিচফ। 

  

র্াই চে? চফলিচফও চেন্তু ফযালনা নয়। 

  

চলভ পারুল অযামলান, চিি মোনা। 

  

মর্াোর আর আোর েমধ্য পারুল ময িড্ড মিচশ ঢুমে িমস আমি। 

  

উমত্তচির্ অেল িমলচিল, না, মনই! মনই! 

  

অর্ মিার চেময় িলি িমলই সমন্দহ হমে। 

  

 পারুমলর েথা েমন হমলই আোর োথায় আুনন জ্বমল ওমঠ। ও আোমে ভীষণ অপোন 

েমরচিল। 

  

 আচে পারুমলর চিষময় আরও এেিু িানমর্ িাই। িলমি? 

  

পারুল এেিা নে মেময়। 

  

 নে? েীরেে নে? 
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চশ ওয়াি নি মফইথফুল। 

  

মর্াোর মিান িায়া িলচিল, পারুল মেখমর্ খুি সুন্দর আর খুি ভাল মেময়। আোমে 

মঠস মেওয়ার িনযই িলচিল। েথািা চে চেমথয? 

  

অযাপামরন্টচল মলামে ওমে ভালই িলমি। 

  

রু্চে িলি না? 

  

না। পারুল ভাল নয়। 

  

 মর্াোমে চরচফউি েমরমি িমল? 
  

 মেন ময এসি েথা খুুঁচিময় রু্লি মোনা! অোরণ অশাচন্ত েমর লাভ েী মর্াোর? 
  

স্বােী আর স্ত্রীর েমধ্য এসি মগাপন থােমল পমর আোমের অসুচিমধ্ হমি। িরং িযাে 

হওয়া ভাল। র্ামর্ আেরা আোমের প্রিমলেুনমলা সিত আউি েরমর্ পারি।  

  

মর্াোমে চনময় আোর মোনও প্রিমলে মনই। আচে মর্াোমে ভালিাচস। আচে এখন 

এেিন সুখী োনুষ। 

  

মস মর্া খুি ভাল েথা। ভালিাসািা েীরেে িামনা? েুমখর েথা নয় চেন্তু। মেউ 

ভালিাসমল মসিা চফল েরা যায়। আচে মসিা চফল েরচি না।  

  

চফল েরি না, র্ার োরণ পারুলমে চনময় মর্াোর সমন্দহ মেখা চেময়মি। সমন্দহ এে 

োরাত্মে িযাচধ্। 

  

আচে র্া িাচন। আোর এে োচেো স্বােীমে সমন্দহ েরর্। মশষ অিচধ্ স্বােীর এেন 

সি অসিি ময ন সিমেতর েথা িলর্ ময আেরা োমন আঙুল চেময় পালার্াে। চেমথয 
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সমন্দহিাই হল িযাচধ্। আচে মর্া মর্াোমে সমন্দহ েরচি না। োউমে ভালিাসা মর্া 

অপরাধ্ নয়। সমন্দমহর েী আমি িল! 

  

এর্ই ফসতা চিল মোনা ময ওর গাময়র চর্লুনমলা পযতন্ত মর্েন োমলা হময় উঠমর্ পামরচন 

ফসতা রমঙর মঠলায়। মসুনমলা চিল লালমি িা িাোচে। েুমখর এেিা খর মস ন্দযত চিল। 

নােিা পুরুষাচল রেমের র্ীক্ষ্ণ। চেন্তু ওর রূপ মিময় মেখার েমর্া েুগ্ধর্া েখনওই 

অেলমে মপময় িমসচন। অসহায় এে মেহমভামগর েমধ্যই সীোিদ্ধ চিল মোনার প্রচর্ 

র্ার েমনাভাি। 

  

পারুমলর েথা রু্চে না রু্লমলই আচে স্বচে মিাধ্ েরি। 

  

মসিা হমি অচভনয়। পারুমলর েথা মিমনও র্ার েথা েখনও রু্লি না মস চে হয়? 

  

অর্ীর্ চনময় পমড় থােমল লাভ েী? 

  

অর্ীর্ ময েখনও েখনও ির্তোনমে চিচষময় মেয়। 

  

 র্াহমল েী িানমর্ িাও িমলা!  

  

সি িানমর্ িাই। িলমি? 

  

মোন এেিা উপনযামস মযন পমড়চিলাে, এেচি মেময় র্ার মপ্রচেে সিমেত িলমি, 

আেরা এে িৃমন্তর দ্যচি ফুল, আোমের চিুঁচড়মলন মেন? 

  

এর্িা? 

  

 হয়মর্া এর্িাই। মিমলমিলা মথমে মিনািানা, যার্ায়ার্। মসই মথমে এেিা মিামাপড়া। 

পারুমলর সমঙ্গ আোর চিময় হমি এিা সেমলই িানর্। অনযরেে ময হমর্ পামর এিা 

ভািাই মযর্ না। 
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র্াহমল অনযরেে হল মেন? েী চনময় মর্াোমের িনল না? 

  

 আচে িাচন না। 
  

অনয মোনও পুরুষ? 

  

 আচে িাচন না। শুধু্ িাচন হঠাৎ এেচেন পারুল আোমে মঘন্না েরমর্ শুরু েমর। 
  

র্াই চে পারা যায়? 

  

হল মর্া! আোর চেিু েরার চিল না। 

  

রু্চে মোনও মোষ েরচন? 

  

না। মোনও মোষ েচরচন। রু্চে িড় উচেমলর েমর্া মিরা েরি। মিমন রামখা, এসি 

ঘিনা আোমে আর স্পশত েমর না। 

  

শুমনচি পারুল র্ার ো িািার পিন্দ েরা পাত্রমে চিময় েমরমি।  

  

 হযাুঁ। 
  

ওর িািা-ো মিার েমর চিময় মেয়চন মর্া! 

  

না। ওুঁরা ওরেে মলাে নন। 

  

িযাপারিা অদু্ভর্। মর্াোমে হঠাৎ মঘন্না েরার েী হল? 

  

অহংোরীমের অমনে প্রিমলে মোনা। 

  

পারুল চে অহংোরী? 

  

ভীষণ। চশ ইি অলমসা এ চপউচরিান। 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 171 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

চপউচরিান! র্ার োমন েী? 

  

আোমে েখনও ওর হার্িাও ধ্রমর্ চেমর্ িাইর্ না। 

  

োই গড! র্াহমল চে রু্চে েখনও ওর চপউচরচি নে েরার মিো েমরচিমল? 

  

 এ েথায় আর্চের্ হময় অেল প্রায় আর্তনাে েমর উমঠচিল, না, না। আচে চেিু েচরচন। 
  

 েথার িক্কমর মফমল মসচেনই মোনা র্ার েুখ মথমে সর্যিা প্রায় মির েমর মফমলচিল। 

আর মসইচেন মথমেই এই িালাে, মগাময়ন্দার েমর্া র্েমন্ত ওোে, মপ্রাচিং, নযাচগং 

মেময়চিমে মস ভয় মপমর্ শুরু েমর। ভময়র সমঙ্গ সমঙ্গ মঘন্নাও।  

  

মযই মঘন্না শুরু হল অেচন অেমলর নিমর পড়মর্ লাগল অদু্ভর্ সি িযাপার। েমন হর্, 

ওর গামল চে মেমির্া আমি? োথার িুল মর্েন মঘুঁষ নয় মর্া, িাে পমড় যামি চে? নীমির 

মঠাুঁিিা এেিু মুমল-পড়া না? ইস, োুঁমর্র মসচিং েী চিচেচর! মিশ মোিা চেন্তু। মলামে 

চে ওর েুখখানা এেিু মিায়ামড় মেমখ না? হামর্ মিশ মলাে আমি মর্া! আর ও চে এেিু 

মগাুঁমফর মরখা? 

  

অথি অেল িামন চনরমপক্ষ চিিামর র্া নয়। মোনা মিশ সুন্দরী। খুিই সুন্দরী। ওর এর্ 

মিচশ মিাখধ্াুঁধ্ামনা রূপিাও মযন এেিা অপরাধ্ িমল েমন হর্ র্ার।  

  

িােতাচনমর্ িা ইংলযামি িা আমেচরোয় র্ামের চিিাচহর্ িীিন যখন পুরমনা হমে র্খন 

র্ামের মগড়াও হমর্ লাগল খুি। মোনা োমম োমমই িলর্, মর্াোমে চিময় না েমর 

পারুল চঠে োিই েমরমি। পারুলই চঠে চিমনচিল মর্াোমে।  

  

পারুমলর নাে েুমখ আনার মযাগযর্াও মর্াোর মনই।  

  

মস মযাগযর্া মর্াোরও মনই। 
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এইভামিই র্ামের সিেত মথমে েুমি-যাওয়া পারুল আিার স্পে হময় উঠর্, মিমগ 

উঠর্। নিীেরণ হর্ পারুমলর, পারুল র্াই পুরমনা হমর্ পারল না, চিস্মৃর্ হমর্ পারল 

না েখনও। 

  

মশষ অিচধ্ ধ্রা পমড় চগময়চিল অেল। এেচেন মনশার মঘামর মস ঘিনািা প্রোশ েমর 

মেয়। িউময়র সােমন, মেময়র সােমন। 

  

পরচেন মোনা র্ামে িমলচিল, আোর এরেে সমন্দহ চিলই। চিঃ চিঃ! 

  

মর্ািা েুখ েমর অেল িমস রইল চেিুক্ষণ। র্ার পর েুখ রু্মল িমলচিল, মসা মহায়াি! 

উইল ইউ মডিািত চে? 

  

আচে মর্াোমে মিমড় মগমলও মর্া শূনয থিতান ভরামর্ পারুল চফমর আসমি না। 

  

আচে মর্াোমে মঘন্না েরচি মোনা। 

  

র্ার মিময় ভাল হর্ রু্চে যচে চনমিমে মঘন্না েরমর্ োপুরুষ। 

  

আশ্চমযতর চিষয় হল, মেময়মের সহি সংিারিমশ মোনার রাগ হওয়ার েথা পারুমলর 

ওপর। চেন্তু অিাে োে, মস েখনও পারুমলর চিরুমদ্ধ এেচি েথাও িমলচন েখনও। 

িরং পারুমলর িচিখানা আলাো েমর সযমত্ন অযালিামের এেিা আলাো পৃষ্ঠায় মসুঁমিচিল 

মসই। মস িানর্, োমম োমম অেল িচিিা খুমল মেমখ। ধ্রা পড়মল সংমোি মিাধ্ েরর্ 

অেল। চেন্তু মোনা িলর্, মেখ, মেখ, ওই িচি মেমখ মর্াোর চিমিে িা্রহর্ মহাে। 

  

চভড় েমেমি। অেল ক্লান্ত পাময় মস্টশনিত্বর পার হল। এখন র্ার োমন এর্ মোলাহল 

চেিুই ঢুেমি না। িড় আনেনা মস আি। চেনিা চিচেচরভামি শুরু হল। চেনমশমষ েী 

ঘিমি আরও, িলা যায় না। শরীমরর ভার মিমন চনমর্ েে হমে র্ার। অফুরান েমন হমে 

পথ। পমথর মশমষ মেউ মনই র্ার। মেউ মনই। 
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.  

  

১০.  

  

ওইখামন ওই েেেগামির র্লায় চশি এমস োুঁড়ান। মিশ মপল্লায় মিহারা, এেিু ভুুঁচড় 

আমি, মিশ িড় িিা, মগাুঁফ আমি, োচড় মনই। োুঁধ্ আর োথার ওপর চর্নমি সাপ মফাুঁস 

মফাুঁস েরমি ফণা রু্মল। িাুঁ হামর্ েেেলু, ডান হামর্ চত্রশূল, পরমন শুধু্ িাঘিাল। চপিমন 

ষাুঁড়। চশিঠােুর র্ামে মডমে িমলন, িৎস, রু্চে চর্নমি ির িাও।  

  

েরমণর এইখামনই েুশচেলিা হয়। র্ার এর্ চেিু িাওয়ার আমি ময চর্নমি িমর র্ার 

চসচেভাগও হয় না। চেন্তু ঠােুর-মেির্ামের চনয়েই হল, চর্নমির মিচশ ির মেন না, র্াই 

েরণ খুি চহমসিচনমেশ েমর মরাি। এেন চর্নমি ির িাইমর্ হমি ময, আর চেিু িাওয়ার 

না থামে। খুি োয়ো েমর, িুচদ্ধ খাচিময় চর্নমি ির কর্চর রাখমর্ হমি। চশিঠােুর এেিু 

মভামলভালা আেচে। মে শল েমর যচে এেিা িমরর েমধ্যই চর্ন-িারমি ির ঢুচেময় 

মেওয়া যায় র্াহমলও হয়মর্া মখয়াল েরমি না। এই চনময় র্ার গযাুঁড়ার সমঙ্গ েথাও 

হময়মি। গযাুঁড়ার অিশয ির চনময় মর্েন মোনও সেসযা মনই। মস শুধু্ িায় অচের্াভ 

িচ্চমনর েমর্া লিা হমি, েুংফু েযারামির ওোে হমি আর িড় হময় আমেচরোয় যামি। 

িযস, ওমর্ই র্ার চর্নমি ির ফুস। 

  

চেন্তু েরমণর সেসযা অর্ সরল নয়, প্রথমে মস মভমিচিল, চশিঠােুমরর োমি রচসে 

িাঙামলর িেমল এেিন ভাল িািা মিময় মনমি। চেন্তু পমর মভমি মেমখমি, র্ার ো রচসে 

িাঙাল িািামে এর্ই ভালিামস ময, িািা িেলামল ো মেুঁমেই েমর যামি। র্ার মিময় 

িরং রচসে িাঙালই র্ার িািা থাে, শুধু্ মেিািিা অেন চর্চরচক্ষ না হময় মযন এেিু 

নরে-সরে হয়, আর র্ামে মযন নযাংমিা েমর িান না েরায়, আর মযন নযাড়া েমর না 

মেয়। দ্যনির হল, েলোর্ার িড়ো আর োো-চেচেরা মযন মিশ ভাল মলাে হয় আর 

র্ারা মযন র্ামে খুি ভালিামস। েরমণর োমম োমম েমন হয়, মিানিা হওয়ার পর মথমে 

র্ার ো মযন র্ামে আর র্র্িা ডাে-মখাুঁি েমর না। র্ার ধ্ারণা, এে োময়র িায়গায় 
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দ্যমিা ো হমল আের-িাের ডিল হময় যামি। সুর্রাং র্ার দ্যনির ির হল, িড়ো আর 

োো-চেচেরা মযন এখামন এমসই থামে। চর্ন নির িরিা চনময় মস খুি ভািমি। মভমি 

মোনও েূলচেনারা েমর উঠমর্ পারমি না। 

  

সোল মথমে চিচিিুচড় িারিার িানা োরমি। েুখ শুেমনা। মিাখ েপামল উমঠমি, 

সার্সোমল এমস ধ্পাস েমর িারান্দায় িমস পমড় খাচনে হাুঁফ মিমড় িলল, ওমর ও 

িাচস, োল রার্ মথমে িাচড়মর্ ময সুন্দ-উপসুমন্দর লড়াই হমে। চর্মষ্ঠামর্ চেমে না ময। 

  

েরমণর ো মোর্লার িারান্দা মথমে মুুঁমে িলল, আহা, ভারী নরু্ন িৃত্তান্ত চেনা। ও মর্া 

চনচর্য হমে। 

  

চিচিিুচড় োচহল গলায় িমল, এ র্া নয় ো, এিার এেিা খুমনাখুচন না হময় যায়। সারা 

রার্ েুরুমক্ষত্তর হল, সোমলও হমে। পাড়াসুদ্ধ সিাই মমচিময় এমস েিা মেখমি। এই 

রমঙ্গ মলাে। 

  

মিমলমের মযেন চশক্ষা চেময়ি মর্েনই মর্া হমি। আোর ধ্ান িাল েে হচরর লুি েমরমি? 

ধ্ার িমল িাো চনময় যায়, এেিা পয়সা আি অিচধ্ মশাধ্ েমরচন, োময়র মপমির ভাই 

িলমর্ ল্জনা েমর। 

  

ওঃ, খুি ময মফাুঁিা মেমি িেুচে হময়চিস আি। রু্ইও মর্া এেই মামড়র িাুঁশ। িাঙামলর 

িাোয় দ্যচেন ধ্মর না হয় ফুিুচন েরচিস, র্া িমল চনমির িনমের চেমে িাইচি না? এই 

চে ধ্মেতর চিিার? 

  

আোমে আর ধ্েত মেচখও না ো, মর্াোর ুনণধ্র মিমলরা আোর সিতনাশ েমর পমথ 

িসামর্ মিময়চিল, র্খন মর্াোর ধ্েত চে পাশ চফমর ঘুোচেল নাচে? এখন মযই অশাচন্ত 

মলমগমি অেচন নাচে োন্না োুঁেমর্ এমসি! ধ্েত এখনও আমি িমলই দ্য ভাইময় খুমনাখুচন 

হমে। আরও মহাে, সর্যনারায়মণর চসচন্ন মেি।  
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িলমর্ পারচল ও েথা? অভামির সংসার িমল মগড়া হয়, র্া মোথায় না হমে শুচন? র্া 

িমল চনমির ভাইমের শাপশাপান্ত েরচি? এমর্ চে মর্ারই ভাল হমি মভমিচিস? 

  

খিরোর ো, শাপশাপান্ত েরমি না িমল চেচে। মসিারও খুুঁমড়চিমল িমল মিমলিার 

এেমশা িার-পাুঁি জ্বর উমঠচিল, মর্াোর েুমখ চিষ আমি, শাপশাপান্ত েরমল এ িাচড়মর্ 

মঢাোর েরিা িন্ধ হময় যামি। 

  

চিচিিুচড়র ুনণ হল িে েমর মভাল পালিামর্ পামর। হঠাৎ ভারী নরে হময় িলল, ওো! 

খুুঁড়লুে মোথায়? িলচিলুে ময, মেময়মের িামপর িাচড়র ওপর ের্ িান থামে, রু্ই ময 

মেন ওমের ওরেে চিষনিমর মেচখস। 

  

চিচিিুচড় চেিুক্ষণ িারান্দার থামে োথা মহচলময় িমস রইল। র্ারপর িলল, মর্ামে মর্া 

ওিাচড়মর্ মযমর্ িচলচন। িলচিলুে, দ্য ভাইময়র এেিা িযিথিতা েমর মে। িাঙালমে িল না 

র্ার মোোমন েেতিারী েমর চনে। 

  

আর িাুঁধ্ামনা েথা মিামলা না মর্া ো। মর্াোর মিমলরা মসই িচরমত্রর োনুষ চেনা! 

মোোমনর িাো মভমঙ িুময়া মখলমি, েে-গাুঁিা খামি, ুনমণর মর্া মশষ মনই। 

  

চিচিিুচড়র সমঙ্গ সিসেময় পামনর িািা থােমিই। এসি েথার পর পান সািমর্ সািমর্ 

িলল, িাঙামলর ঘর েমর েমর মর্ারও োয়া-েয়া সি উমি মগমি। িাঙাল এমল এিার 

না হয় আচেই র্ামে িলি, দ্যদ্যমিা হুেমো হুেমো সিন্ধী মিোর িমস আমি িাপু, মোষঘাি 

থােমর্ পামর, েুিুে মর্া, র্ামের েথাও এেিু মভি িাপু। না হয় িাসরাোয় দ্যখানা েুচের 

মোোন েমর িচসময় োও। 

  

আহা, এমেিামর চগচে েরা েথা। মোোন েমর িচসময় োও। মর্াোর ভীেরচর্ হমলও 

র্ার মর্া হয়চন। সিন্ধীমের মস খুি মিমন। রু্চেই চিনমল না েী মিমল মপমি ধ্মরি! 
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ভীেরচর্ চে মর্ামেও ধ্রমর্ িাচে মরমখমি? ে চিমঘ িচে আর এেিা পাো িাচড় মপময় 

আহ্লামে ডগেগ হময় আচিস। িাঙামলর ময লামখা লামখা িাো োরিামর খািমি র্ার 

োমি এ মর্া িুচষোচঠ। মেমি মভমিচিস মর্ামে মস িাোর নযাযয ভাগ? সি ওই 

িড়িউময়র গমভত যামে। িাঙাল মিাখ িুিমল উচেল লাচগময় আইমনর পযাুঁমি মর্ার 

সিচত্তও এে মিোয় চনময় মনমি। র্াই িলচি, এখনও সেয় আমি, সি িুমমসুমম মন। 

দ্যমিা মোোন না হয় মর্ার নামেই েমর মেমি, ভাইরা মখমিখুমি, মোোন িাচলময় মর্ার 

নযাযয পাওনা-গো োসোিামর চেচিময় মেমি। 

  

সামধ্ চে িমল ময, মর্াোর েুমখ চিষ! এর েমধ্য আোর স্বােীর েরমণর ভািনাও মভমি 

মফমলি! মর্াোর আর েমি আমক্কল হমি ো? িাোইময়র িাড়িাড়ন্ত মেমখ মর্াোর মিাখ 

িািায় মেন? মেময় সুমখ আমি মসও মর্াোর সহয হয় না। রু্চে মেেনধ্ারা োনুষ? 

  

এেিা েীঘতশ্বাস মফমল চিচিিুচড় উমঠ পড়ল। িলল, িাোইময়র িাড়িাড়ন্ত মেমখই মর্া 

িলচি, মিচশ িাড়ও মর্া ভাল নয়। মর্ার ভাল মভমিই িলচি, িাোপয়সা নগে যা পাচরস 

মমুঁমে মন। িাসরাোয় দ্যখানা মোোনঘর িমন্দািমে আমি শুমনচি। েশ চিশ হািামর হময় 

যামি। 

  

রু্চে এখন যাও মর্া, আোর োথািা আর খারাপ েমর চেও না। 

  

চিচিিুচড় মগল, পড়া মফমল চেচিয িানালা চেময় েৃশযিা মেমখ খুি হাসচিল েরণ। আি 

োময়র হামর্র রান্না খুলমি। মরমগ মগমল ো োরুণ রাুঁমধ্।  

  

চিচিিুচড় আর দ্যিার এল, মশষিার েশিা নাগাে। এমস িলল, ও িাচস, োল রার্ মথমে 

োনাপাচন মিামিচন ো, মিািিউ খানচের মেময় ওই নয়নিা এেন ধ্াক্কা চেময়মি ময 

োুঁোুঁমল িড্ড িযথা, আি মর্ার এখামন দ্যমিা ভামর্ ভার্ েমর চেচি? এে মফাুঁিা চঘ চেময় 

  

আি সুচিমধ্ হমি না ো, আি মর্াোর িাোই আসমি।  
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মোমলা যা, আি আিার িাঙাল আসমি মেন? 

  

র্ামর্ চে মর্াোর গর্মর শুুঁময়ামপাো ধ্রল? র্ার িাচড়মর্ মস আসমি, র্ামর্ েথা 

েীমসর? 

  

 র্াই চে িললুে, িলচি, আি মর্া আর শচনিার নয়, োিোরিার মফমল আসমি মর্া! 

  

 র্ার চিশ্বাসী েেতিারী আমি, মর্াোর অর্ োথািযথা েীমসর? 

  

ঘমর ময মযমর্ পারচি না ো, ধু্নু্ধোর োে মেমখ এমসচি এেিু আমগ। মশানা যামে থানা-

পুচলমশও খির মগমি। র্ারা এল িমল! েী ময হমি মে িামন িািা। 

  

েী আিার হমি, নরু্ন িৃত্তান্ত মর্া নয়। থানা-পুচলশ মর্া আমগও হময়মি। িািুমিযমের 

মগারু চনময় হামি মিমি চেময় মর্াোর িড় মিমল হািমর্ চগময়চিল েমন আমি? 

  

েমন আমি িািা, সি েমন আমি। েপামলর মোষ ো, ও চে খোয়? 

  

 দ্যধ্ চিুঁমড় চেময় ফলার েরমর্ পার। িযিথিতা েমর চেচে। 
  

েুখিা চিেৃর্ েমর চিচিিুচড় িমল, েযামগা, মপমি এখন ভামর্র চখমে, দ্যধ্ চিুঁমড় চে গলা 

চেময় নামে িািা! 

  

চঠে আমি। েরমণর ঘমর চগময় িমস থাে, ভামর্র েথা িমলি, মগরমথিতর ঘর িমল েথা, 

মখও খন দ্যপুর মিলায়। 

  

র্মি দ্যমিা মপাের িড়া েচরস আর এেিু িে, িে িাড়া েুমখ মরামি না। 

  

েরমণর আি দ্যঃমখর েপাল, িািা আসমি, িািা আসা োমনই যেেূমর্র আগেন, আি 

সোল মথমেই ো পড়মর্ িচসময় চেময়মি। পড়মি মর্া লিডো, চেন্তু পড়ার মিচিমল িই-

খার্া েুমখ েমর এই িমস থাোও এে যে-যন্ত্রণা। িাইমর মখালা োঠঘাি আয়-আয় েমর 
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ডােমি। িুলিা মখালা থােমলও না হয় হর্। চেন্তু েপাল খারাপ, িুমলর এে প্রািন 

মহডোস্টার োরা যাওয়ায় িুলও আি িুচি। 

  

হযাুঁ লা িাচস, মর্ার ঘমর চে পান আমি? 

  

 ো মোর্লা মথমেই িলল, না ো, আেরা মেউ পান খাই নাচে ময থােমি?  

  

র্মি ময েুশচেল হল। আোর পান ফুচরময়মি, পান িাড়া আোর এে েে িমল না। ও 

ভাই েরণ, চেচি এমন এেিু পান? 

  

েরণ আনমন্দ লাচফময় উঠল, এে লামফ উমঠামন মনমে িলল, পয়সা োও এমন চেচে। 

  

ওপর মথমে ো ধ্েে চেময় িমল, ওমে িলি মেন ো? ওর িািা মির মপমল রাগ েরমি। 

ওই েুচনশ-িুচনশ মেউ এমল এমন মেমি খন। 

  

েরণ ঊধ্বতেুখ হময় েরুণ গলায় িমল, আোর পড়া হময় মগমি ো, এে িুমি যাি আর 

আসি। 

  

 মর্ার িািা এমস যচে মেমখ–  

  

িাঃ, র্া িমল সারা চেন পড়ি নাচে? সোল মথমে মর্া পড়চি৷ 

  

ওঃ, েী রেে পড়া র্া খুি িানা আমি। িই খুমল িমস থােমলই িুচম পড়া হয়? 

  

 যাই না ো। 
  

 িাসন্তী আর আপচত্ত েরল না, িলল, যামি যাও, েয়া েমর র্াড়ার্াচড় চফমরা। 
  

পয়সা চনময় েরণ দ্যই লামফ মিচরময় পড়ল। িুচি! িুচি! 
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অিাচরর্ োঠ-ঘাি, আমলা-হাওয়ায় এমস িুেিা হাঃ হাঃ েমর মহমস ওমঠ র্ার। িুি! িুি! 

হালো পাময় খাচনেক্ষণ মে মড় মনয়, েেের্লায় দ্যগতাপূিার পযামিল হমে। োুঁচড়ময় 

এেিু মেমখ মনয় মস। েচক্ষণপাড়ায় ফুিিল েযাি। র্াও এেিু মেমখ, র্ারপর হাুঁিমর্ 

থামে। পান্নাচের িাচড় মথমে ঘুঙুমরর আওয়াি আসমি। মঘাষ িযাঠাইোর িাচড় মথমে 

ুনড় আর নারমেল পাে মেওয়ার চেমঠ গন্ধ। আর রায়িাচড়র িারান্দায় আিও মসই 

মেময়িা োুঁচড়ময় আমি, যামে মেখমল চঠে েমন হয় এে রািপুতু্তর এমস ওমে উদ্ধার 

েমর চনময় যামি িমল অমপক্ষা েমর আমি। িািুমিয িাচড় মথমে খুি হাচসখুচশর এেিা 

শব্দ আসমি। মখালা উমঠামন োনাোচি মখলমি এেেঙ্গল হুেমো হুেমো মেময়-পুরুষ, 

োমখামন ওিা পারুলোচস না? হযাুঁ, পারুলোচসই। রুোমল মিাখ িাুঁধ্া পারুলোচস 

হাসমর্ হাসমর্ িমলােমলা পাময় দ্য হার্ সােমন িাচড়ময় োউমে মিাুঁয়ার মিো েরমি। 

োমম োমম এরেে িোময়র্ হয়, আিার সি সুনসান হময় যায়। োদ্য আর চেো এো 

পমড় থাের্, োদ্য ওই এের্লার িড় োলামনর িারান্দায় ইচিমিয়ামর িমস থাের্ 

সোমলর চেেিায়, র্ামে মেখমলই ডাে চের্, এই িাঙাল আয় মর্া মেচখ মর্ার মলি 

আমি চেনা। মগ রহচর োদ্য িািামে িড় ভালিাসর্। িলর্, িাঙালিার রসেষ েে িমি, 

চেন্তু মলােিা িব্বর খাুঁচি, আর এখন চেো এেেে এো, েরণ োমম োমম হাচির হময় 

যায় এমস। চেোর নারমেল িা সুপুচর মপমড় মেয়, মগায়ালঘমরর িাল মথমে িালেুেমড়া। 

চেো প্রায়ই রাগ েমর িমল, রু্ই মর্া িড়মলামের মিমল, র্মি মেন মিহারািা অেন 

িাষাভুমসার েমর্া েমর মরমখচিস? ভাল িাোোপড় মনই মর্ার? োুঁড়া মর্ার িািা আসুে, 

িলি।  

  

োনাোচি মখলায় োউমে িুুঁমর্ পারল না পারুলোচস। এেিা িু চেময় পালাচেল চিিুো, 

িুুঁমর্ চগময় েচক্ষমণর োলামনর িারান্দায় উপুড় হময় পমড় চগময় মহমস উঠল। োমে েী 

ডােমি র্ার মিলায় সিমেত চঠে রাখমর্ পামর না েরণ। মগ রহচরোদ্যর মিাি ভাই 

রােহচরমে মস ডামে িযাঠােশাই। আিার পারুলোচসর খুড়রু্মর্া মিান পান্নাচেমে মর্া 

চেচেই ডামে মস। ো অিশয িমলমি, ওমের সমঙ্গ মর্া আর আত্মীয়র্া মনই, যা খুচশ 

ডােমর্ পাচরস। 
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িাসরাোর োমি এমস খাচনে োুঁচড়ময় মলােিন মেখল েরণ, মিশ লামগ র্ার। মিুঁমি, 

লিা, সরু, মোিা, োমলা, ফসতা ের্ রেমের ময মলাে আমি দ্যচনয়ায়। মোথা মথমে ময 

আমস আর মোথায় যায়। 

  

গাুঁ গাুঁ েমর িধ্তোমনর এেিা িাস এমস ধু্মলা উচড়ময় থােল। মলাে নােমি। িািা নামে 

চেনা র্া সর্েত মিামখ মেখচিল েরণ। না, িািা নােল না। র্মি সিার মশমষ ময নােল 

র্ামে মস খুি মিমন। র্ার িুল মথমেই অেলো োধ্যচেমে স্টযাি েমরচিল। সারা ্রহামে 

নাচে হুলথিতুল পমড় চগময়চিল মসই ঘিনায়। স্টযাি েরা মিমল মেখমল চে মিামা যায়? 

েরণ মর্া চেিু িুমমর্ পামর না। মলােিা মেেন িালুোলু মিামখ িারচেমে িাইল, মযন 

িায়গািা চিনমর্ পারমি না। ডান হামর্র ভারী অযািাচি মেসিা িানমর্ মলােিার মযন 

েে হমে। োথায় িড় িড় িুল, এমলামেমলা হময় েপামল মুমল আমি। েুখিায় রামিযর 

দ্যচশ্চন্তা মযন। েরমণর এেিার ইমে হল, চগময় িমল, চেন আপনার অযািাচি মেসিা 

মপ ুঁমি চেময় আচস। চেন্তু মেেন মযন সাহস হল না। 

  

েীনু চসংমহর এস চি চড িুমথর পামশ োুঁচড়ময় খাচনেক্ষণ মলামের মিচলমফান েরা মেখল 

মস, োমম োমম র্ার খুি ইমে হয় এখান মথমে িড়োর সমঙ্গ মিচলমফামন েথা িমল। 

চেন্তু সাহমস েুমলায় না। িড়ো র্ামে চিনমর্ই পারমি না।  

  

আর এেিা িাস এমস ওই োুঁড়াল। মলাে নােমি। আর হঠাৎ মস চভমড়র েমধ্য এে োথা 

উুঁিু র্ার িািা িাঙালমে মেখমর্ মপল। 

  

পাুঁই পাুঁই েমর িুুঁিমর্ লাগল েরণ, হঠাৎ মখয়াল হল, এই যা, পান মেনা হয়চন ময! 

  

পান চেনমর্ িািামরর নািামল মনমে চগময় মস এেিু আড়াল হময় মেখমর্ চগময় মেখল, 

িািা এো নয়, সমঙ্গ এেিা সুন্দরেমর্া মিমল, আঠামরা-উচনশ িির িয়স হমি। হামর্ 

সুযিমেস। মিমলিার েুখ খুি গিীর। 
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পানিা চেমনই মফর িুি লাগাল েরণ। িাচড়মর্ ঢুমেই অভযাসিমশ মিুঁিাল, ও ো, িাঙাল 

এমসমি, সমঙ্গ মিাধ্হয় োো! 

  

মোর্লার মরচলং-এর ওপর মুুঁমে িাসন্তী িলল, সমঙ্গ মে িলচল? 

  

 েমন হমে োো, মিশ লিাপানা, সুন্দর মেখমর্। 
  

ও ো মগা! এখন েী হমি! 

  

 েী হমি ো? 
  

েী িাচন েী হমি িািা! িড্ড ভয় েরমি। শহুমর মিমল। ঘরমোর মর্া মগািগািও েরা 

মনই, ও েরণ, মর্ার চেচেোমে িল মযন এ সেময় ঘর মথমে না মিমরায়।  

  

আচে চে মফর পড়মর্ িসি ো? 

  

আর পড়ার েরোর মনই িািা, িরং ওপমর এমস ফসতা িাো-পযান্ট পমর যা, চফিফাি না 

মেখমল েী েমন েরমি। 

  

এেিু িামে উমঠামনর ওপর ময েৃশযিা মেখা মগল মসিা মযন যাত্রা- চথময়িামরর এেিা 

চসন। োমে মোনওচেন সািমর্ুনিমর্ মেমখ না েরণ। এেনেী মযচেন িািা আমস 

মসচেনও না। চেন্তু ো আি পািভাঙা এেিা ঢাোই শাচড় পমরমি, িুল আুঁিড়ামনা, োথায় 

মঘােিা, েপামল চিপ, র্াড়াহুমড়ায় যর্িা েরা যায়। োময়র পামশ ইচেচর েরা নীল িাো 

আর খাচে হাফ পযান্ট পরা েরণ। র্ারও িুল আুঁিড়ামনা, পাময় আিার হাওয়াই িচি–যা 

মস েচস্মনোমলও পমর না। চর্ন পা চপিমন মিানিামে মোমল চনময় েুিাচে োুঁচড়ময়। সি 

মেেন অযামিনশন হময় আমি। োময়র েুখিা মেমখ োয়া হমে েরমণর, মেেন োন্না োন্না 

ভাি, অথি মঠাুঁমি আিার এেিু হাচসও। ো ভীষণ ঘািমড় মগমি, িারিার মঢাুঁে চগলমি। 
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ও েুিা, সি চঠে আমি মর্া, উমঠানিা ভাল েমর মেমখচিস? মোথাও মগাির-মিাির িা 

েুেুমরর ুন পমড় মনই মর্া? 

  

না িউচে, সি মেমখচি। 

  

 এেিু আমগ চিচিিুচড় েরমণর ঘর মথমে িানালা চেময় উুঁচে মেমর মেমখ িমলচিল, 

আচেমখযর্া মেমখ েমর যাই, মযন িড়লাি আসমিন। 

  

ো মযন উুঁচেমুুঁচে না মেয়, িমলচিস? 

  

হযাুঁ, চেন্তু এঃ ো, রু্চে ময দ্য পাময় দ্য রমঙর িচি পমর আি।  

  

িাসন্তী চনমির পাময়র চেমে মিময় চিি মেমি োুঁমো োুঁমো গলায় িলল, এো েী হমি? 

  

 েুিা িলল, োও মর্া, েিুগামির আড়ামল মরমখ চেময় আচস। 
  

 খাচল পাময় থােি, মেেন মেখামি? 

  

এর মিময় মর্া ভাল। 

  

েরণ চফে েমর মহমস মফমলচিল। িাসন্তী র্ার চেমে মিময় ধ্েমে িলল, ওরেে হাসমর্ 

মনই, োো উমঠামন এমস োুঁড়ামল চগময় মপন্নাে েচরস, িািামেও, েমন থামে মযন! 

  

েরণ িামন, এসি র্ামে এেিু আমগই চশচখময়মি ো। 

  

 হযাুঁ মর ভুল মেচখসচন মর্া! আসমর্ মেচর হমে মেন? 

  

িািা মর্া োমম োমম মেনাোিা েরমর্ িািামর মঢামে।  

  

যর্ মেচর হমে র্র্ আোর িুে োুঁপমি িািা। ও েুিা, মেময়িা োিমলর চিপিা মিিমড় 

মফমলচন মর্া! 
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না িউচে, োুঁমধ্ োথা মরমখমি, ঘুমোমি েমন হয়।  

  

এেিু িাচগময় রাখ, ওর িািা আিার এমস মেময়মে িাগা না মেখমল খুচশ হয় না। আর 

হাুঁে চেময় েুচনশিামে িল মর্া, এ সেময় মযন হুি েমর মগারু-িাগল না ঢুমে পমড় 

উমঠামন। 

  

িানালা চেময় চিচিিুচড়র গলা পাওয়া মগল, গাুঁময় মর্া মগারু-িাগলই থামে মর িাপু, 

আর মসসি মেখমর্ই মর্া িািু ভাময়রা আমস। 

  

মফর চফে েমর মহমস মফলল েরণ, ইচেচর েরা িাোয় র্ার গরে লাগমি। এেন োঠ 

হময় োুঁচড়ময় থাোরও অভযাস মনই র্ার। মেিল েমন হমে র্ারা এেিা চথময়িামরর পািত 

েরমর্ মনমেমি। 

  

এেিু িুপ েরমি ো? েুমখ আুঁিল ঢুচেময় িমস থামো মর্া, যখন র্খন ফুি মেমিা না, 

আোর িমল িুে োুঁপমি আর উচন েুি েুি েমর েথা মফাুঁিামেন, ও নিীনা মর্ার হল? 

  

মোর্লার িারান্দায় মিচরময় এমস নিীনা িলল, হযাুঁ মগা িউচে, ফুলোচনমর্ ফুল 

সাচিময়চি, মিাি োমপতিিাও মপমর্ চেময়চি। 

  

মিডেভারিা িানিান েমর মপমর্চিস মর্া! 

  

হযাুঁ মগা, ধূ্পোচঠও জ্বাচলময় চেময়চি। 

  

িারান্দার োপড় মেলার েচড়ুনমলা খুমল মফল, চিচেচর মেখামে। 

  

েরমণরও এেিু িুে োুঁপমি, মর্ো পামে। মস িামন র্ামের পচরিারিা আর পাুঁি িমনর 

েমর্া নয়। েলোর্া আর পল্লী্রহাে ভাগ হময় যাওয়া এেিা িযাপার আমি র্ামের। 

এেিার ক্লামস এেিা মিমলর সমঙ্গ র্ার মগড়া হময়চিল। মিমলিা মগড়ার সেময় িমল 

মফমলচিল, যা যা, মিচশ েথা িচলস না, মর্ার িািার মর্া দ্যমিা িউ।  
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িাচড়মর্ এমস মস োমে চিমজ্ঞস েমরচিল, দ্যমিা িউ থাো চে খারাপ ো? 

  

ো িমলচিল, খারাপ মেন িািা? যার সাধ্য আমি মস দ্যমিা-চর্নমি চিময় েরমর্ই পামর। 

আমগ মর্া আরও ের্ চিময় েরর্ মলামে। 

  

র্মি ময ওরা িমল! 

  

িমল িলুে। ওচেমে োন চেও না, িািার ওপর মযন অশ্রদ্ধা না আমস। মর্াোর িািা ভাল 

মলাে। 

  

মস মর্া িাচন। চেন্তু মলামে িমল ময, আইন মনই নাচে! 

  

আইন চে োনুমষর িীিমনর সমঙ্গ সিসেময় মেমল? েরোর পড়মল োনুষমে ের্ মি-

আইচন োি েরমর্ হয়। আচে না থােমল মর্াোর িািার এর্ চিষয়সিচত্ত মে যক্ষীর 

েমর্া আগলার্ িমলা মর্া! মলামের েথায় োন চেও না, িড় হমল চনমিই িুমমর্ পারমি 

সি চেিু। 

  

িািার দ্যই চিময়র েথা আিোল খুি ভামি েরণ। েমন হয় র্ার িািার দ্যমিা ভাগ। এেিা 

শহমর মলাে আর এেিা মগুঁময়া মলাে। ওই িড়ো, োো, চেচে ওরা এেিু ওপরর্লার 

মলাে। মস র্ার ো, মিান এরা সি এেিু চনিুর্লার মলাে। র্াই র্ার িুে োুঁপমি, মর্ো 

পামে। 
  

উুঁিু োথার মলােিামে মশফাচল মমামপর ওপর চেময় এে মলে মেখা মগল।  

  

েরণ িাপা গলায় িলল, ওই আসমি! 

  

সমঙ্গ মিমল আমি চঠে মেমখচিচল মর্া! 

  

মসরেেই মর্া েমন হল। 
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আমগ িানমল এেিু আময়ািন েমর রাখর্াে। েী মখমর্ ভালিামস র্াই মর্া ভাল েমর 

িাচন না। 

  

োময়র ময ের্ উমিগ! ভময় ভািনায় োুঁিা হময় আমি। েরমণর এেিু েে হয় োময়র 

িনয। 

  

েই মগা! আমর েযামখা োমর আনচি! িলমর্ িলমর্ রচসে িাঙাল আগর মঠমল উমঠামন 

ঢুেল। হামর্ এেিা েে ইচলশ োি। সােমনই র্ামের এেন নািুমে ভচঙ্গমর্ োুঁচড়ময় 

থােমর্ মেমখ থেমেও মগল। চপিমন লিাপানা, ফসতা, চিপচিমপ সুন্দর মিমলিা, েরণ 

িামন র্ার োো সুেন উচ্চ োধ্যচেমে স্টার মপময় পাস েমরমি। ডািাচর পড়মি িমল 

িময়ন্ট এন্ট্রাি পরীক্ষাও চেময়চিল। পাসও েমরমি হয়মর্া। মস েুগ্ধ স্বরােন্ন মিামখ মিময় 

রইল।  

  

ো হাচস োন্না মেশামনা েুমখ িলল, এই িুচম–?  

  

আমর হ, এই হইল সুেন। হারু িইলযাই ডাইমেযা, আয় মর হারু, এই হইল চগয়া র্র 

মিািো। আমর, িান্দরিা মেচখ আইি সাইিযা ুনইিযা খাড়াইয়া আমি! 

  

েরণ চগময় িপািপ প্রণাে মসমর মফলল। 

  

োো োমে পা িুুঁময় প্রণাে েরমর্ যাচেল, ো প্রায় সাপ মেখার েমর্া িেমে চগময় 

চপচিময় র্ার হার্ ধ্মর মফমল িলল, না না, চিঃ চিঃ আোমে প্রণাে েরমর্ হমি না িািা, 

এমসা, ের্োল পথ মিময় আচি মর্াোমের িনয। আচে এে অভাগী ো।  

  

এসি েথা ো মিাধ্হয় আমগ মথমে কর্চর েমর মরমখচিল েমন েমন। অভাগী ো েথািা 

চঠে খািল না মযন, ঘািমড় চগময় ো নািমের ডায়লগ চেমে।  

  

র্মি হযাুঁ, োোিামে খুি পিন্দ হল েরমণর। হালো নীল চিনমসর পযান্ট আর খুি 

োরুোি েরা লিা মুমলর পাঞ্জাচিমর্ খুি িং মেখামে। নরে পার্লা মগাুঁফ আমি, 
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অল্পস্বল্প োচড়ও। োথায় মিশ মঢউ মখলামনা লিা িুল, ডান ধ্ামর চসুঁচথ, োুঁমধ্ এেিা 

িযাগ। 

  

ও েরণ োোমে োোর ঘমর চনময় যা িািা।  

  

সুেন ওরমফ হারু িারচেেিা মিময় মেখচিল। র্ার চেমে চফমর িলল, রু্চে েরণ? 

  

েরণ েৃর্াথত হময় মগল। ঘাড় মহচলময় িলল, হযাুঁ। 

  

 আর মিানিা? 
  

ো িলল, ওই মর্া েুিার মোমল। ঘুচেময় পড়ল মিাধ্হয়। যাও িািা, রু্চে ঘমর চগময় 

এেিু চিশ্রাে েমরা। িাোোপড় পালিাও, িা খামি মর্া! 

  

না, আচে িা খাই না। 

  

েী খামি এখন িলল মর্া! েয়ো োখা রময়মি, এেিু লুচি-িুচি মভমি মেি? 

  

না। মখময় এমসচি। এমেিামর দ্যপুমর খাি। 

  

গলার স্বরিা িড় ভাল োোর। মিশ গেগমে। এেিু লািুে আমি। মিাখ রু্মল িাইমি না 

মিচশ। 

  

িড়র্া, আড়ের্া, ল্জনা অমনে চেিু চেমশ আমি দ্য পমক্ষর সিমন্ধর েমধ্য। 

  

হার্ িাচড়ময় োিিা োর হামর্ চেময় িািা িলল, ভাপা েইমরা মর্া, পযামি চডে থােমল 

ভাইিযা চেও। 

  

এখন খাওয়া-োওয়া চনময় োমর্ আর িািামর্ চেিুক্ষণ েথা হমি। িাঙালরা খুি খাওয়া 

চনময় েথা েইমর্ ভালিামস। 
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র্ার চপিু চপিু োো উমঠ এল ওপমর। েচক্ষণ পচশ্চমের িড় ঘরখানায় ভুরভুর েরমি 

িন্দন ধু্পোচঠর গন্ধ। মখালা িানালা চেময় আমলা-হাওয়া আসমি। এে ধ্ামর িড় খামির 

ওপর চিিানা। নরু্ন এেিা ফুলোচর মিডেভার চেময় ঢাো, খামির পামশ িুল, র্ার 

ওপর ঢাো মেওয়া োমির গ্লামস িল, পামশ সাো স্বে িাচস্টমের িমগ আরও িল। দ্যমিা 

চস্টমলর মফাচল্ডং মিয়ামরর ওপর আসন পার্া। ঘমরর মোমণ এেিা মিচিমল চেিু িই। 

র্ামের িাচড়মর্ মিচশ িই মনই। ময েখানা আমি র্াই ো মিচিমল সাচিময় মরমখমি। 

মিচিমলর ওপর ফুলোচনমর্ িািো চেিু মগালাপ আর মগালামপর ফাুঁমে ফাুঁমে িচড়ময় 

রাখা চশউচল ফুল। এ-ঘর অমনেচেন ধ্মরই োোর িনয সাচিময় মরমখমি ো। যচে 

েখনও আমস! 

  

েরিায় োুঁচড়ময়ই ঘরিা এেিু মেখল সুেন। র্ারপর র্ার চেমে মিময় এেিু ল্জনার হাচস 

মহমস িলল, আোর এেিা চিচনস ভুল হময় মগমি। িাচড়মর্ পরার িচি আচনচন। এখামন 

হাওয়াই িচি পাওয়া যায় না? 

  

হযাুঁ, িািামর োখন োমসর মোোমন ভাল চিচনস পাওয়া যায়। এমন মেি! 

  

 পমর হমলও িলমি। 
  

িচি িাইমর মিমড় ঘমর ঢুেল সুেন। িযাগিা চিিানায় মরমখ র্ার চেমে মিময় িলল, এ 

ঘমর মে থামে? 

  

আপচন না রু্চে েী িলমি চঠে েরমর্ পারচিল না েরণ, মশষমেশ আপচন েমর িলািাই 

সািযে েমর িলল, মেউ থামে না। এ-ঘরিা আপনার িনযই মরমখ চেময়মি ো। 

  

র্াই িুচম! িমল অিাে মিামখ িারচেেিা মফর মেখল সুেন। 

  

ওইমি িাথরুে। আপচন হার্েুখ মধ্ামিন না? 

  

 সুেন এেিু মহমস িলল, র্ার মিময় িমলা িায়গািা এেিু ঘুমর মেমখ আচস। 
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 মোথায় যামিন? 
  

চিমশষ মোথাও নয়। এেচনই এেিু ঘুমর মেখি। 

  

সমঙ্গ সমঙ্গ রাচি হময় েরণ িমল, িলুন। 

  

যখন নীমি নােল র্ারা র্খনও োময়র সমঙ্গ িািার খাওয়া চনময় েথা হমে। িািা োমে 

েইোি রান্নার এেিা পদ্ধচর্ মশখাচেল। 

  

ো িলল, ও ো, োোমে চনময় এই দ্যপুমর মোথায় িলচল? ওর োন-খাওয়া মনই? 

  

েরণ িিাি মেওয়ার আমগ সুেনই িলল, এেিু ঘুমর আচস।  

  

িািা িলল, যাউেগা, ঘুইরা-িুইরা আসুে। ্রহামের হাওয়া িার্াস লাগাইয়া আসুে এেিু 

শরীমর। েইলোর্ায় মর্া অন্ধেূমপ থামে। 

  

িাইমর মিচরময় োোর পামশ পামশ হাুঁিমর্ হাুঁিমর্ েরমণর ইমে হচেল সিাইমে মডমে 

মডমে িমল, মেখ, মেখ, এই আোর োো, স্টার পাওয়া োো, মেেন সুন্দর মিহারা 

মেমখি? আমি মর্াোমের এেন োো? 

  

সুেন মিচশ েথা িলচিল না। িারচেমে মিময় মিময় মেখচিল শুধু্।  

  

মঘাষিাচড়র পাশ চেময় যাওয়ার সেয় উমঠামন চিমনর পামর্র ওপর িচড় চেমর্ চেমর্ 

িযাঠাইো মিুঁচিময় উঠল, ও েরণ, আোর সুপুচরুনমলা মপমড় চেময় মগচল না িািা! েমি 

মথমে মখাশামোে েরচি। 

  

আি নয় িযাঠাইো। পমর মপমড় চেময় যাি। আি েলোর্া মথমে আোর োো এমসমি। 

  

েথািা মিশ অহংোমরর সমঙ্গই িমলচিল েরণ, চেন্তু র্ার িিািিা এল চিিুচির েমর্া। 
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মঘাষ িযাঠাইো েপামল হার্ চেময় চনরীক্ষণ েমর িলল, অ িাঙামলর আমগর পক্ষ িুচম? 

  

ল্জনায় োন মাুঁ মাুঁ েমর উঠল েরমণর। ওভামি িলমর্ আমি? গাুঁময়র মলােুনমলার েুমখর 

মোনও আগল মনই। োো শুমন েী ভািল? চিঃ চিঃ। আর েখনও িযাঠাইোর সুপুচর যচে 

মপমড় মেয় মর্া র্ার নাে েরণই নয়। 

  

সুেমনর েুমখ অিশয খুি এেিা ভািান্তর মেখমর্ মপল না েরণ। োথা চনিু েমর হাুঁিমর্ 

হাুঁিমর্ িলল, রু্চে গামি উঠমর্ পার িুচম? 

  

হযাুঁ। 
  

নারমেল গামি উঠমর্ পার? 

  

হযাুঁ। খুি মসািা। 

  

 মর্াোর মর্া খুি সাহস মেখচি। যচে পমড় যাও? 

  

প্রথে প্রথে ভয় েরর্। এখন মিশ ভাল পাচর। 

  

আর েী পার? 

  

 আর? িমল এেিু ভািল েরণ। র্ারপর োথা মনমড় িলল, আর চেিু পাচর না। 
  

মখলমর্ পার? ফুিিল চক্রমেি? 

  

 র্া পাচর। আর হযাুঁ, আচে খুি মিামর মে মড়ামর্ পাচর। 
  

ের্ মিামর? 

  

র্া মর্া েখনও োচপচন, এখামন মর্া স্টপ ওয়াি মনই। র্মি প্রচর্ িির মস্পািতমস আচে 

চর্নমি মে মড় ফাস্ট হই। 
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মলখাপড়ামর্? 

  

না। মিমন-মেমন পাস েমর যাই। 

  

মলখাপড়া ভাল লামগ না মর্াোর? 

  

না। 

  

 সুেন এেিু হাসল, আর চেিু িলল না। 
  

হাওয়াই িচি চেমন যখন র্ারা চফরল র্খন অমনে মিলা হময়মি।  

  

ো িলল, ও েরণ, রু্ই আলাো িমস রান্নাঘমর মখময় মনমগ যা। ওমের িাপ িযািামে 

মোর্লার ডাইচনং হল-এ চেচে। 

  

আো ো। 

  

চেন্তু খাওয়ার সেয় সুেন িাসন্তীমে িলল, েরণ মোথায়? 

  

ও রান্নাঘমর িমস খামিখন িািা। মর্াোমের িনয এই িযিথিতা।  

  

না, ওমে ডােুন, ও আোর পামশ িমস খামি। 

  

িাসন্তী মহমস িলল, আো ডােচি। 

  

েরণ ল্জনায় েমর চগময় ওপমর এল। আসমল িািার সমঙ্গ িমস মস েখনও খায় না। র্াই 

আি ভারী ল্জনা েরমি, এে সমঙ্গ োো আর িািার সমঙ্গ িমস খাওয়া! আি র্ার মপিই 

ভরমি না। 
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সুেন িাপমে মর্েন ভয় পায় না। অন্তর্ েরমণর েমর্া মর্া নয়ই। মখমর্ িমস ের্ েথা 

েইমর্ লাগল র্ার সমঙ্গ। 

  

দ্যপুমর ো যখন রান্নাঘমর মখমর্ িমসমি র্খন েরণ চগময়চিল মলিুপার্া চেমর্। ো িমলা 

িমলা মিামখ িলল, মেখচল, এখনও পযতন্ত এেিারও ো িমল ডােল না আোমে মিমলিা! 

  

েরণ িমল, র্ামর্ েী ো! আচে মর্া ো িমল ডাচে। 

  

 ো আুঁিমল মিাখ েুমি িলল, আচে শত্রুর িই মর্া নয়। ডােমি মেন? 

  

িড় েে হল েরমণর। 

  

 দ্যপুর যখন ঘন হল, মিলা গচড়ময় মগল র্খন েরণ িুচপ িুচপ েেেগািিার র্লায় এমস 

োুঁড়াল। এইখামন চশিঠােুর আমসন। মিাখ িুমি েরণ র্ার চর্ন নির িরিা মিময় মফলল, 

ঠােুর, োো মযন োমে এেিার ো িমল ডামে। 
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১১-১৫. পাউরুচি চিচন্সিা 

১১.  

  

পাউরুচি চিচনসিা হল অমনেিা ব্লচিং মপপামরর েমর্া। যামর্ই মভািাও সুি েমর রসিা 

মিমন চনময় এমেিামর মভাুঁি হময় যায়। িাময় মডািামল পাুঁউরুচির রমন্ধ্র রমন্ধ্র অচন্ধসচন্ধমর্ 

ঢুমে যায় িাময়র রস। েী ভালই ময লামগ র্খন মখমর্। িাময় িুসিুমস পাুঁউরুচি ময না 

মখময়মি র্ার িন্মই িৃথা। রসমগাল্লার রমস ডুচিময় খাও, মযন অেৃর্। পাুঁউরুচি চনমিই 

মযন র্খন িযামোমনা রসমগাল্লা। রমস-পাুঁউরুচিমর্ মস মযন োঙ্গা-হাঙ্গাো। এ িমল 

আোমে েযাখ, ও িমল আোমে। আর দ্যমধ্ যচে মডািাও, র্া হমল মর্া েথাই মনই। গরে 

দ্যমধ্ পাুঁউরুচি মিমড় এেিুক্ষণ িমস থামো। দ্যমধ্-পাুঁউরুচিমর্ ভাি-ভালিাসা হওয়ার 

িনয এেিু সেয় চেমর্ হয়। র্ারপর মেখমি দ্যচিমর্ চেমলিুমল থেথমে েমর্া হময় 

মগমি। র্খন িােমি েমর েুমখ োও। পাময়স মে পাময়স, রসোলাই মে রসোলাই, চেংিা 

রািচড় মে রািচড়। মিাখচি িুমি যা মভমি েুমখ োও না মেন মর্েনচিই েমন হমি। চিভ 

মথমে মপি অিচধ্ মসায়াে িড়ামর্ িড়ামর্ যামি।  

  

এ-িাচড়মর্ দ্যমধ্র মরাি মনই। গর্ িির গাইিা চিচক্র েমর চেমর্ হল িড় িউোর প্রসমির 

সেয়। িড় মিমল নয়ন সাট্টায় অমনে নাচে িাো লাচগময়চিল, পমথ িমসমি। খুি দ্যমভতাগ 

মগমি র্খন। গাই মগারু, এে চিমঘ িচে, মখারাচের ধ্ানও মগল চেিু। মসই মথমে দ্যমধ্র 

মিাগাড় মনই। চর্নমি দ্যমধ্র চশশু আমি িমি, শচিফুমডর সমঙ্গ এেিু ুনুঁমড়া দ্যধ্ চেচশময় 

র্ামের খাওয়ামনা হয়। শচিফুডই িাুঁচিময় মরমখমি। মিুঁমি থাে শচিফুড। আর িাচ্চারা 

দ্যচনয়ার অচনয়ে অচিিার মর্েন মিামমও না িমল রমক্ষ।  

  

চেন্তু ধ্ীমরমনর এখন এই িয়মস নানান ইমে িাগাড় চেময় ওমঠ। গর্ চর্ন রাচত্তর মস স্বর 

মেমখমি। দ্যধ্-পাুঁউরুচি খামে। ঘুমের েমধ্যই চিমভ আর িাগরায় এেন িোস িোস 

শব্দ েমরচিল ময র্ার িউ চিরি হময় র্ামে নাড়া চেময় রু্মল মেয়। মশষ রামর্র স্বর 
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িমল েথা। পাুঁউরুচির মিাগাড় হয়, চেন্তু দ্যধ্িাই েচঠন। মিাগাড় হমলই ময েুমখ রু্লমর্ 

পারমি র্াও র্র্ সহি নয়। চর্নমি দ্যধ্-উমপাচস চশশু েুমখর চেমে মিময় থােমি না চে? 

আর র্ার িউ চে িলমি না, মোন আমক্কমল িুমড়া োনুষ রু্চে এর্ুনমলা মিামখর সােমন 

দ্যধ্ চনময় িসমর্ পারমল? গলা চেময় নােমি? পাষে আি িাপু!  

  

চেন্তু চর্ন চেন স্বর মেখার পর ধ্ীমরনমে এখন দ্যধ্-পাুঁউরুচি চনচশমর্ পাওয়ার ের্ 

মপময়মি। যখন চনচশমর্ পায় র্খন আর োেজ্ঞান িমল চেিু থামে না। নাচর্-পুচর্ িউ-

িাচ্চা র্খন চিস্মরণ হময় যায়। 

  

িাোর আড়ামল চপর্মলর ঘচিচি চনময় সোলমিলামর্ই মিচরময় পড়ল ধ্ীমরন। েুখ 

িারিার রসথিত হময় পড়মি। সােমনর মগািা িামরে োুঁর্ মনই িমল োমম োমম সুি েমর 

েুমখর মমাল মিমন চনমর্ হয়। িয়স হমল নানা অসুচিমধ্।  

  

িাঙামলর িাচড়ই ভরসা। চর্নমি দ্যমধ্ল গাই োেমধ্নুর েমর্া অনিরর্ দ্যধ্ চেময় যামে। 

দ্যমধ্র সেুদ্যর এমেিামর। র্মি েুশচেল হল িাচস নগে িাড়া দ্যধ্ মেয় না িড় এেিা। 

এেচনমর্ নরে-সরে মেময়ই চিল। মিমলমিলা মথমে মেমখ আসমি। িে পমর মগাির 

েুচড়ময় মিড়ার্, োঠেুমিা মিাগাড ়েরর্, পুেুমর ডাুঁই োপড় োুঁির্ খার চেময়, আিার 

েেের্লায় এক্কামোক্কাও মখলর্। েথা েইমল োুঁিুোিু হময় মযর্। চেন্তু মসই চেন মর্া 

আর মনই। 

  

িাঙামলর িউ হময় ইেে িাচস চধ্চঙ্গর ো চসচঙ্গ হময়মি। িচেিো, েুচনশ, চম-িাের, 

মগারু-িাগল, হাুঁস-েুরচগ চনময় ফলাও সংসার। িারচেমে মযন ো লক্ষ্মী মঢউ রু্মল 

চেময়মিন। মরাগা, শযােলা মেময়িামে আর মিনার মিা মনই। গাময় গচত্ত মলমগমি, 

মেিািও হময়মি এেিু। 

  

িািা িািা িমল যচে এেিু আোয় হয় মসই ভরসামর্ই মিচরময়মি ধ্ীমরন। র্মি মস িুমমর্ 

পামর, আিোল োয়া-েয়া চিচনসিা িড্ড েে পমড় যামে িারধ্ামর। মোথাও মযন আর 
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চিচনসিা মর্েন পাওয়া যামে না। আমগ এ-গাুঁময়ই দ্যমধ্র গামহে খুুঁিমল পাওয়া মযর্ 

না। িাড়চর্ দ্যধ্ িাইমল মফরার্ না মেউ। 

  

রচসে িাঙামলর িাচড়মর্ ঢুেিার আমগ এেিু োুঁড়াল ধ্ীমরন। আহা, েী িাচড়ই েমরমি 

িাঙাল। ডানধ্ামর চিশাল প্রাসামের েমর্া মোর্লা োলান। েচক্ষমণ উমঠামনর চেমে িানা 

লিা িারান্দা। এে এে র্লায় পাুঁি িয়খানা েমর ঘর। র্াও এখনও োলামনর গাময় 

পমলোরা পমড়চন। পড়মল আরও মেখনসই হমি। পুমি এেখানা এের্লা োলান, র্ামর্ও 

চর্ন িারখানা ঘর আমি। পাো মগায়ালঘর, মগালাঘর, মঢুঁচেশাল, েী মনই িাঙামলর। দ্য 

আড়াই চিমঘ িুমড় ফলাও িাগান। মেলা সুপুচর আর নারমোমলর গাি। সিচিও ফলমি 

মোহাত্তা। 

  

ধ্ীমরন মেমি পথিায় র্াচেময় লক্ষ্মীর পেচিহ্ন মেখমর্ পায় মযন। লক্ষ্মী ঢুমেমিন, সহমি 

মিমরামিন না। 

  

এই সি মেখার েমধ্য আনন্দ আমি। অমনমে িাঙালমে চহংমস েমর িমি, চেন্তু ধ্ীমরমনর 

চহংমস হয় না। োরও মিালমিালাও হময়মি িানমল ধ্ীমরন র্ামে মেখমর্ যায়। িাচড় 

মেমখ, ঘর মেমখ, োনুষিার েুমখ আহ্লাে আর খুচশর আভা মেমখ। র্খন র্ার েনিা খুি 

মহ-মহ েরমর্ থামে। ভারী এেিা সুড়সুমড় সুখ হমর্ থামে র্ারও। মেন হয় মে িামন। 

  

ধ্ীমরন মেখমর্ িড় ভালিামস। মিামখ িাচন পড়ায় েৃচে এেিু মাপসা িমি, চেন্তু র্াই 

চেময়ই মস অমনে চেিু মেমখ। িাচন োিামি িমল িধ্তোমনর লায়নস ক্লামি এেিা 

েরখােও চেময় এমসমি মস। পঞ্চাময়মর্র সাচিতচফমেিও িুমড় চেময়মি র্ামর্। এখনও 

িিাি আমসচন। চনযতস গচরি িমল প্রোণ হমল চিনা পয়সায় িাচন োচিময় মেমি। মেখার 

মনশা আমি িমলই িাচনিা োিামনা িড় েরোর।  

  

ফিমের িাইমর েুগ্ধ মিামখ ৰাচড়িার চেমে মিময় োুঁচড়ময়চিল ধ্ীমরন। 

  

িযাঠােশাই, োমে খুুঁিমিন? 
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ধ্ীমরন র্াচেময় েরণমে মেমখ এে গাল হাসল, এই মেখচি মর্াের িাচড়িা। র্া মর্ামের 

েী খির িির মর? িাঙাল আমস-িামস? 

  

হযাুঁ। পরশু এমসচিল, আি সোমল িমল মগমি। 

  

 ধ্ীমরন আগল মঠমল চভর্মর ঢুেমর্ ঢুেমর্ িমল, িাচস মনই? 

  

আমি। মডমে মেি? 

  

 র্াড়া মনই। োি-িাি েরমি হয়মর্া। িচস এেিু োওয়ায়। 
  

িসুন না। িারান্দায় উমঠ মিয়ামর িসুন।  

  

ধু্চর্র খুুঁমি োওয়ার মেমমিা এেিু মমমড় িমস পড়ল ধ্ীমরন। িলল, এই ভাল। 

  

সোমলর চেমঠ মরাে চনমোমনা উমঠামন রুমপার থালা হময় পমড় আমি। িাঃ িাঃ। যার 

ভাল র্ার সিই ভাল। এ িাচড়র মরােিাও মযন ধ্ীমরমনর িাচড়র মরামের মিময় অমনে 

মিচশ সমরস, অমনে মিচশ িেোমলা। এরেেই সি হয়, মলামে চিশ্বাস েমর না িমি, 

চেন্তু হয়। 

  

মোর্লা মথমে িাচস মরচলং-এ মুুঁমে িলল, ও ধ্ীমরনখুমড়া, চেিু িলমিন? 

  

এই ো, মর্েন চেিু নয়। র্ত্ত্বর্ালাশ েরমর্ই আসা। র্া খির-িির সি ভাল মর্া! 

  

 আচি খুমড়া এেরেে। মামেলা মঞ্জাি মর্া েে নয়। 
  

র্া মর্া হমিই মর িাচস। ের্ িড় চিষয় সিচত্ত, ের্ মলােলির খািমি, ের্ চেে সাোল 

মেওয়া। হওয়ারই েথা চে না। 

  

মিচরময়মিন মোথা? 
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 এই ঘুমর-িুমর মেখচি। ঘমর আর োিিা েী িল! 
  

 র্া মর্া িমিই। িড় মিমল েী েরমি এখন? 

  

মে িামন ো। সাট্টার মপনচসলার না েী মযন শুচন। িধ্তোমন যায় মরাি। 

  

মস চে ভাল োি খুমড়া? 

  

মে িামন ো? ভাল োি েরার েমর্া চিমেয চে আমি? 

  

যখন ইিুমল মযরু্ে র্খন মরাি চপিু চনর্ আোর। ভারী অসভয মিমল।  

  

ধ্ীমরন মিমলর অপরামধ্ োুঁিুোিু হময় িলল, ওই সিই মর্া েরর্। োময়র আসোরায় 

শাসনও েরা যায়চন চে না। 

  

এেলা মোর্লায় েথা িালািাচলর অসুচিমধ্। মিুঁচিময় মর্া আর দ্যমধ্র েথািা িলা যায় 

না। 

  

 িাসন্তী িলল, এেিু িসুন খুমড়া, আসচি। 
  

র্া িমস ধ্ীমরন। ওমের োমির মেময়িা পুেুর মথমে োিা োপড়-মিাপড় এমন উমঠামনর 

র্ামর মেলমি। েৃশযিা খুি েন চেময় মেমখ ধ্ীমরন। েেলা সিুি নীল রমঙর নানা শাচড়মর্ 

উমঠানিা মযন ভারী রচঙন হময় মগল। িার্ামস দ্যমল দ্যমল মযন হাসমি শাচড়ুনমলা। মযন 

িলমি, মেমখমিা, মেেন িান েমর ফসতা হময় এলুে! 

  

দ্যচনয়ায় মেখার চিচনমসর মোনও মশষ মনই। এইিুেু এে রচত্ত এেিু গাুঁময়র মি হচদ্দর 

েমধ্যই মঘারামফরা র্ার। চেন্তু এইিুেুর েমধ্যই মযন অফুরান সি েৃশয, েুচলময় ওঠা যায় 

না। 

  

িযাঠােশাই, ো চিমজ্ঞস েরল িা খামিন? 
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এে গাল হাসল ধ্ীমরন, চেচি? মর্ামের েে হমি না মর্া! 

  

না না। 

  

 র্মি মে এেিু। চিচন আর দ্যধ্িা এেিু মযন মিচশ মেয় মেচখস। 
  

আো িযাঠা। 

  

 হযাুঁ মর েরণ, িচল দ্যমধ্ চভচিময় পাুঁউরুচি মখময়চিস েখনও? 
  

 েরণ েুখিা চিেৃর্ েমর িমল, এঃ িািা! দ্যমধ্ পাুঁউরুচি! ওয়াে। 
  

পাষে আর োমে িমল। এ মিমল দ্যধ্-পাুঁউরুচির েেতই মিামম না। ধ্ীমরন র্িথিত হময় িমল, 

র্া িািা, খাসচন িুচম েখনও? 

  

নাঃ। ও মর্া চপিুচলমগালার েমর্া মখমর্! 

  

 দ্যর! রু্ই িাচনস না। এেিু োনা চিচন িচড়ময় মখমর্ 

  

িাচস মনমে এল নীমি। মিশ মিহারািা হময়মি এখন। মসই রুখু শরীমর এখন এেিু মর্ল 

িুেিুমে ভাি। ফসতা এেিা মেমিন্টা রমঙর শাচড় পরা, েপামল েে চসুঁদ্যমরর চিপ, চসুঁচথ 

ভচর্ত চসুঁদ্যর মথমে খাচনে নামের ডগায় মমর পমড়মি। স্বােী-মসাহামগর লক্ষণ। না, মিশ 

আমি মেময়িা। সেয়েমর্া িাঙামলর মিামখ পমড় মগল, র্াই মিুঁমি মগমি। মিামখ পড়ািাই 

হল আসল েথা। ওই হল ভাগয, ওই হল ্রহহানুেূলয। ভাল মিাখ যচে পমড় র্মি র্মর 

মগমল। আর েন্দ মিাখ যচে পমড় র্মি মহুঁিমড় মহুঁিমড় িীিন যামি।  

  

চেিু িলমিন খুমড়া? 

  

হযাুঁ ো, র্া মর্ামের মগারুুনমলা দ্যধ্-িুধ্ মেেন মেয়?  
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আর িলমিন না। োমলা গাইিা দ্যধ্ িন্ধ েমরমি মসই েমি। দ্যমিা চেমে এখনও, র্মি 

েমে এমসমি। আোর িড় মিমল এমসমি েলোর্া মথমে, র্ামে মোথায় এেিু চপমঠ 

পাময়স েমর খাওয়ামিা, র্াই হমে না ভাল েমর। োচসে িমন্দািমের গামহেও মর্া 

আমি। 

  

ঘচিিা িাোর র্লা মথমে আর মির েরল না ধ্ীমরন। না, হমি না। 

  

োমির মেময়িা োমপ িা চনময় এল, মিমি দ্যমিা চথন এরারুি চিিুি। িলোমনা িাময় 

চিিুি দ্যমিা মনচর্ময় মগমি। র্া যাে। এিুেুই িা েন্দ েী? 

  

খুি যত্ন েমর িািুেু মখল ধ্ীমরন। িাময় মভিামনা চিিুমিরও এেিা স্বাে আমি। 

  

উঠমিন খুমড়া? আিার আসমিন। 

  

আসি িইেী! এই ঘুমর ঘুমরই সেয় োিাই। মযাগাযযাগিাও রাখা হয়, সেয়ও োমি। 

  

েরণ মপাশাে পমর ইিুমল মিমরামে। র্ার চপিু চপিুই মিচরময় পড়ল ধ্ীমরন। ফাুঁো ঘচিিা 

িাোর নীমি ধ্রা আমি এখনও। মিাি ঘচি, িাইমর মথমে মির পাওয়া যায় না।  
  

মিুননমক্ষর্িা পার হওয়ার সেয় ধ্ীমরন োুঁড়াল। গামি ফুল এমস মগমি। দ্য-এেিা গামি 

েচি মিুনমনর চশশুর েমর্া চনষ্পাপ েুখ উুঁচে োরমি। েী সুন্দর মেখমর্! শীমর্র মিুনন, 

র্ার স্বােই আলাো। মিুনন িড্ড মর্ল িামন িমল র্ার ো িাো-মিুনমন আমগ এেিু চিচন 

োচখময় রাখর্। র্ামর্ নাচে মর্ল েে লামগ। র্া হমি হয়মর্া। আিোল আর মিুনন 

ভািা হয় না। োমম েমধ্য এেিু মপাড়া মিাড়া হয় িড় মিার।  

  

খুি ধ্ীর পাময়ই এমগায় ধ্ীমরন। সোলিা এখনও আমি। শীর্ শীর্ ভািিাও ক্রমে িাড়মি 

িার্ামস। নাচে িয়স হমে িমলই শীর্ভাি হয় র্ার? 
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রায়িাচড়র উমঠামন ইচিমিয়ামর েচহোই িমস মিাধ্হয়। চঠে ঠাহর হয় না। সিমনর িায়ায় 

চমরচমমর িার্ামস এই অলস িমস থাোিা ভালই লামগ ধ্ীমরন োর।  

  

উমঠামন িািাই চিচিময় নানা চিচনস মরামে চেমে সন্ধযা। আেলেী, আেচস, সাচর সাচর 

আিার আর োসুচন্দর মিার্ল। 

  

এেিু োমি চগময় ভুল িুমমর্ পামর ধ্ীমরন। েচহেো নয়, িমস আমি অেল।  

  

 ভারী খুচশ হময় ওমঠ ধ্ীমরন। 
  

 উমর িাপ মর! অেল নাচে? 
  

অেল োমন হমে এে মিাখ-ধ্াুঁধ্ামনা মিমল, ্রহামের মগ রি। চিমলর্ আমেচরো ঘুমর 

এমসমি। এে এে োমস যা মির্ন পায় র্া চেময় হাচর্ চেমন মফলা যায়। গচরিুনমিতার 

সিৎসমরর খরি। 

  

অেল এেিা িই পড়চিল। ইংচরচি িই-ই হমি। র্াচেময় চেিুক্ষণ ভারী আনেনা মিামখ 

মিময় রইল। চিনমর্ পারল না। র্ারপর মসািা হময় িসল। এেিু মহমস িলল, ধ্ীমরনোো 

না? 

  

হযাুঁ িািা। 

  

 ইস, এেেে িুমড়া হময় মগমিন ময! চিনমর্ই পাচরচন। 
  

অেল র্ামে চিনমর্ পারায় ভারী আপযাচয়র্ হময় ধ্ীমরন িমল, র্া িয়সও হল। আোমের 

মর্া আর চেিু হয় না, শুধু্ িয়সিাই হয়। 

  

িসুন োো। িািামে মডমে চেচে। ঘমরই আমি। 

  

 মর্াোর সমঙ্গ ের্োল পমর মেখা! মেমশর মগ রি রু্চে। 
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অেল েথািা শুমন খুি খুচশর ভাি মেখাল না। েুখিা শুেমনা। ধ্ীমরমনর মিাখ যচে খুি 

ভুল না হয়, র্া হমল েুমখ এেিু দ্যঃমখর িাপও মযন আমি। হওয়ার েথা নয় এরেে। 

লিা মির্ন, মহােরা-মিােরা িােচর, মপমি চগিচগি েরমি চিমেয, এরেে োনুমষর েুমখ 

মর্া আহ্লাে মফমি পড়ার েথা! 

  

আপচন মেেন আমিন ধ্ীমরনোো? 

  

এই আচি িািা। চিমে আচি। 

  

মিমলরা সি োুঁচড়ময়মি মর্া? 

  

এই এেরেে। িুেিাে েমর আর েী। মর্াোর মর্া ভালই িলমি িািা! আোমের েথা 

িাে োও। পাপীর্াপী মলাে আেরা। 

  

.  

  

িারচেমে িল, িল আর িল। ডাঙািচের মেখাই মনই। র্ার চভর্র চেময় িল মভমঙ 

িুিমর্ িুিমর্ হাুঁফ ধ্মর যাচেল ধ্ীমরমনর। ের্িার ময খানা মডািায় পড়ল, ের্িার পা 

হড়োল র্ার চহমসি মনই। ের্িা সেয় মলমগচিল র্াও মভমি পায়চন েখনও ধ্ীমরন। 

যখন ডাঙািচেমর্ উঠল এমস র্খন র্ার সিতাঙ্গ িমল োোয় োখাোচখ। মিাখ উেভ্রান্ত, 

েমন চিভীচষো, পাপমিাধ্, পাগমলর েমর্া অিথিতা। 

  

যখন িাচড় চফরল র্খন মস প্রায় উন্মাে। আপনেমন চিড় চিড় েরমি, েখনও চিৎোর 

েমর মেুঁমে উঠমি, েখনও চনমির িুল চিুঁড়মি দ্য হামর্ েুমঠা েমর। ওর েমধ্যই র্ার িািা 

ঠযাঙা চনময় োরমর্ এমসচিল র্ামে। ো এমস মঠোল, মেখি না েী অিথিতা! চনশ্চয়ই চেিু 

হময়মি। আমগ ঠািা হমর্ োও। 

  

ো-ই র্ার গলায় র্ামরর ফাুঁসিা আচিষ্কার েমরচিল। িলল, এিা মর্ার গলায় েী মর? 

মে মর্ামে রু্ে েমরমি? অযাুঁ! 
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চেিু িলমর্ পামরচন ধ্ীমরন। চেন দ্যই মলমগচিল মসই চিোমরর মঘার োিমর্। র্ারপর 

পুচলমশর ভময় মস োলনায় র্ার োচসর িাচড়মর্ পাচলময় মগল। োসখামনে িামে যখন 

চফরল র্খনও পুচলশ র্ামে মখাুঁমিচন। মখাুঁিার েথাও নয়। িৃচে িােলা মেমি চগময় মিাড়া 

লাশ যখন পাওয়া চগময়চিল র্খন চেন পাুঁমিে মেমি মগমি। েড়া পমি মঢাল। পুচলশ 

এেিা র্েন্ত েমরচিল িমি, চেন্তু র্খন ্রহােমেমশ এসি চনময় মর্েন এেিা োথা 

ঘাোমনার মরওয়াি চিল না। মযিা রমিচিল র্া হল, িরুণ চেদ্দার র্ার িউমে মেমর 

মডািায় মফলমর্ চগময় চনমিও ডুমি েমরমি। 

  

ধ্ীমরন খুমনর োয় মথমে মিুঁমি মগল। ধ্ীমর ধ্ীমর স্মৃচর্ আিিা হল, সেময়র পচলোচি 

পড়মর্ লাগল, চেন্তু আিেো েখনও-সখনও েমন পড়র্ েৃশযিা। চশউমর উঠর্। 

  

ইোনীং ধ্ীমর ধ্ীমর স্মৃচর্িা মফর মেন মযন জ্বলজ্বমল হময় ওমঠ। আর র্ামে এো মপমলই 

মেন ময িরুণ চেদ্দার োমিচপমঠ িমল আসমর্ িায়! মস আিোল অন্ধোর ভয় পায়, 

এো ঘমর ভয় পায়, চনচরচিচল োঠ মপমরামর্ ভয় পায়। িার্ামস মযন এেিা চফসফাস 

শুনমর্ পায় মস। িরুণ চেদ্দামরর গলা িমলই মেন মযন েমন হয় র্ার।  

  

ইোনীং জ্ঞানগচেযওলা োনুষমের োমিচপমঠ চগময় িসার এেিু মমাুঁে হময়মি ধ্ীমরমনর। 

যারা অমনে িামন-িামন র্ামের োমি মগমল অমনে ধ্াুঁধ্া মেমি যায়।  

  

এ-অঞ্চমল অিশয জ্ঞানী মলাে মিচশ মনই। মগ রহচরো চিমলন, েচহে রায় এখনও আমি। 

  

র্া হচরোর োমি িযাপারিা এেিার িমল মফমলচিল মস। মিচশ িলমর্ িায়চন, শুধু্ এেিা 

পাপ েথা িমল ভচণর্া েমরচিল োত্র। চেন্তু মগ রহচর দ্যুঁমে উচেল। মিরা েমর েমর সিই 

মপি মথমে মির েমর চনল। র্ারপর িলল, র্া চে প্রাচশ্চচত্তর েরমর্ িাস নাচে? 

  

এর েী আচশ্চচত্তর আমি হচরো? 
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চেিু মনই মর, চেিু মনই। িরার্মিামর খুমনর োয় মথমে মিুঁমি মগচিস, এসি েথা পাুঁিোন 

না েরাই ভাল। 

  

োউমে িচলচন, চনমির িউমে অিচধ্ নয়। 

  

 িউমে আরও িলচি না। মেময়োনুমষর মপমি েথা থামে না। 
  

িচল না। চেন্তু আিোল িড় েমন পমড় যায়। ওই আচেগন্ত িল, ওই সাংঘাচর্ে িষতা, 

িরুণ চেদ্দার, িার্াসী সি মযন োমম োমম এমস চঘমর মফমল। চিমশষ েমর চেদ্দার। 

  

মেন ময অেমলর েুমখােুচখ িমস েথািা আি েমন পড়ল মে িামন। োমম োমম িড় 

েনোপ হয়। িীিনিা ভেুল হময় মগমি িমল েমন হয় মযন। পাপিা চে সইমি র্ার? 

  

িসুন োো, িািামে মডমে চেচে। 

  

ঘচিিা মোড়ার পামশ নাচেময় রাখল ধ্ীমরন। এেিা েীঘতশ্বাস মফলল। হঠাৎ হঠাৎ চেদ্দার 

আিোল েমনর েমধ্য হানা মেয়। হানা মেয় িার্াসীও। 

  

সন্ধযা িলল, ঘচিমর্ েী চনময় যামেন ধ্ীমরনোো? 

  

চেিু নয় ো। িাঙামলর িাচড়মর্ এেিু দ্যমধ্র মখাুঁমি চগময়চিলাে। র্া পাওয়া মগল না। 

  

ওঃ দ্যমধ্র যা িানািাচন িলমি আোমেরও! মেিোরা সি এমসমি মর্া! দ্যমিা মোমি 

মগারু। িািার িরাদ্দই েচেময় চেমর্ হময়মি।  

  

ধ্ীমরন মিময় মিময় মেখচিল। 

  

উমরব্বাস, ের্ রেমের আিার েমরচিস মর সন্ধযা! অযাুঁ! 

  

 হযাুঁ োো, োথা মথমে সি মির েরমর্ হয়। 
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 র্াই িুচম? আোমের মর্া ভার্পামর্ এেিু মর্ুঁরু্ল হমলই হয়। 
  

মস চেন আর মনই োো। এখন মলামে সি চেিুরই আিার িায়। শুমনচি নাচে চিমলর্-

চিমলমর্ োংমসরও আিার হয়। 

  

িাপ মর! িমি! 

  

হযাুঁ। এই ময মেখুন না, মেউ েখনও গািমরর আিার খায় শুমনমিন? এে খমদ্দর মিময়মি 

িমল র্াও েমর চেচে। 

  

অেল উমঠ মগমি। আরােমেোরার ওপর িইিা পমড় আমি উপুড় হময়। ডানামেলা পাচখর 

েমর্া দ্য েলাি দ্যচেমে িড়ামনা। িইিার নাে এেিু মুুঁমে মেখল ধ্ীমরন। ইংচরচি পড়ার 

অভযাস মনই। মসই েমি এেিু চশমখচিল। শুধু্ নামের মশষিুেু পড়মর্ পারল, মগ্লাচর। 

  

সন্ধযা িলল, খামিন এেিু আিার? মেি মিমি েমর? 

  

 ধ্ীমরন হাসল। িলল, মে এেিু। মিমখ মেচখ। 
  

এেিা মিমি দ্যরেে আিার চনময় এল সন্ধযা, মেখুন মর্া মখময় মেেন মিস্ট হময়মি। 

  

ভাল িলার িনয েুচখময়ই আমি ধ্ীমরন। মখমর্ মখমর্ োথা নাড়া চেমর্ চেমর্ িলল, িাঃ 

িাঃ, এ মর্া ফাস্টত ক্লাস চিচনস মেখচি। 

  

সন্ধযার েুমখ ময হাচসিা ফুিল র্া অহংোমরর। 

  

 ভাল? 
  

 খুি ভাল মর ো। র্াই মর্ার চিচনস এর্ িমল। 
  

 িমল মর্া োো। চেন্তু িাো থােমল িযিসািা আরও িড় েরমর্ পারর্াে। এেিা 

োরখানাই েমর মফলর্াে। 
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দ্যধ্িা এখামনও হল না। আিার মখময় ধ্ীমরন উমঠ পড়ল। েচহো এল না। েরোরও মনই। 

খাচনে গল্প েরা মযর্। 

  

উঠমলন োো? 

  

 উচঠ। 
  

িািা মিাধ্হয় িাগামন ঢুমেমি। ডােি? 

  

না ো। আিার আসিখন। 

  

িুে িুে েমর ধ্ীমরন হামি। আিারগন্ধী এেিা সুিাচসর্ মঢুঁেুর উঠল। মিশ ভালই লাগল 

মঢুঁেুরিা রু্মল। মঢুঁেুরও ময এেিা উপমভাগয চিচনস মসিাও চে সিাই মিামম? যচে 

চিমজ্ঞস েমর োউমে, ওমহ, মঢুঁেুর রু্মল যচে োংমসর িা পাময়মসর গন্ধ পাও র্া হমল 

মেেন লামগ? র্া হমল হয়মর্া িমিই উঠমি মলােিা। ধ্ীমরন োউমে চিমজ্ঞস েমর না 

িমি, চেন্তু েথাুনমলা েমন েমন খুি ভুড়ভুচড় োমি। 

  

ওই মগ রহচরোর িাচড়। এই গাুঁময়র িািা-চিড়লা যা-ই িমলা র্া চিল ওই মগ রহচর 

িািুমিয। 

  

োুঁচড়ময় চেিুক্ষণ িাচড়িা চনরীক্ষণ েমর ধ্ীমরন োষ্ঠ। দ্যই ভাইময়র অংশ চেমন চনময়চিমলন 

হচরো দ্যমনা োমে। যা েরার ইমে র্া েরমিনই। িান েিুল। ওরেে োনুষমে মরাি 

সোমল উমঠ মপন্নাে েরমর্ হয়। িড় িড় থাে, েিিুর্ চখলামনর ওপর িাচড়। চর্ন চর্নমি 

মোর্লা োলান, ের্ ময ঘর র্ার চহমসি মনই। হচরো চে িানমর্ন না মশষ অিচধ্ মেউ 

গাুঁময়র োচি োেমড় পমড় থােমি না? মিমলরা যামি, মেময়রা যামি, পমড় থােমি 

িুমড়ািুচড়? িানমর্ন। মিমনও ভাইময়মের অংশ চেমন চনময়চিমলন। রািা-িচেোমরর 

েমর্া মেিািিা চিল খুি। 
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সসংমোমি িাগামনর মলাহার ফিে মপচরময় িাচড়মর্ ঢুেল ধ্ীমরন। চভর্র মথমে অমনে 

মলামের গলা পাওয়া যামে। মিমলরা এমসমি মিাধ্হয়।  

  

উমঠামনর েুমখ এেিা মিমলর সমঙ্গ মেখা। চিিু, নরহচরর মিমল। ভারী ফসতা, সুন্দর 

মিহারা। েী মযন মখমল-মিমল। ফুিিল িা চক্রমেি যাই মহাে। মলখাপড়ামর্ও মি খশ। 

  

ধ্ীমরনখুমড়া নাচে? 

  

ধ্ীমরন সমর সাইমেল যাওয়ার রাো চেময় িলল, হযাুঁ িািা।  

  

চেিু েমন েরমিন না খুমড়া, পানুমে ময মেমরচিলাে মস এেচন নয়। পার্া খায় িমলই 

মেমরচি। যারা ওসি মনশা েমর র্ামের মোষ েী িামনন? র্ারা আর পাুঁিিনমে িুচিময় 

চনমর্ মিো েমর। পুমরা গাুঁময়র আিহাওয়াই নে েমর মেমি। এেিু মখয়াল রাখমিন। 

  

ধ্ীমরন হাুঁ েমর মিময় থামে। পানু র্ার মিাি মিমল। মস ময চিিুর োমি োর মখময়মি 

এখিরিাই িানা মনই ধ্ীমরমনর। র্মি পার্ার েথািা মস আিিা শুমনমি। খুি খারাপ 

মনশা নাচে, চেন্তু ধ্ীমরমনর েীই িা েরার আমি! মিমলরা এখন েূমরর োস্তুল, েচরয়ায় 

অমনে র্ফামর্ িমল মগমি। পড়মল, েরমল মশাে হমি িমি, চেন্তু মনাঙর মনই ময! 

  

সসংমোমি ধ্ীমরন িমল, চঠেই মর্া, চঠেই েমরি িািা মেমরি।  

  

এেিু সােমল রাখমিন। নইমল ঘচিিাচি িাুঁচি েমর মেমি। এ মনশা ময েমর র্ার োেজ্ঞান 

থামে না। 

  

ধ্ীমরন োথা নামড়। িুমমমি, আিার মিামমওচন মস। চিচড়-আসিা খায়, চঠে আমি। মধ্মনা-

মিমনা মখমলও না হয় এেরেে। দ্যচনয়া যর্ এমগামে মনশাও র্র্ এমগামল িড় েচঠন 

পচরচথিতচর্। 

  

যান ধ্ীমরন খুমড়া, চভর্মর যান। 
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চভর্মর এে আনমন্দর হাি। স্বমগতর িচি মযন। দ্যমিা চিশাল িারান্দার চসুঁচড়র চিচভন্ন ধ্ামপ 

নানা চিভমঙ্গ িমস আমি সুন্দর সুন্দর সি নারী ও পুরুষ। খুি হাসমি, হল্লা েমর েথা 

িলমি। 

  

ধ্ীমরন হঠাৎ চশহচরর্ হময় োথা মনমড় আপনেমন িমল উঠল, না, না, উচির্ হমে না। 

এখামন আোর মঢাোিা উচির্ হমে না। 

  

মস র্াড়ার্াচড় এই সুন্দর েৃশযচি মথমে চনমিমে সচরময় মনওয়ার িনয চপিু হমি িমল 

আসচিল। এেচি মেময় র্াড়ার্াচড় উমঠ এমস সােমন োুঁড়াল, এ েী খুমড়া, িমল যামেন 

ময! 

  

পারুল, িরািরই িগদ্ধাত্রীর েমর্া মেখমর্ চিল। এখন মযন আরও িেোমলা হময়মি। 

  

ধ্ীমরন ভারী অপ্রস্তুর্ হময় িমল, না ো, মর্েন মোনও োি চিল না। এেচনই মেখা 

েরমর্ আসা। ঘুমর ঘুমর মখাুঁিখির চনই আর েী। 

  

আসুন না চভর্মর, োর সমঙ্গ মেখা েরমিন না? 

  

 আি থাে। 
  

থােমি মেন খুমড়া? আেরা যখন থাচে না র্খন মর্া আপনারাই যা মহাে মখাুঁিখির 

মনন। আপনামের ভরসামর্ই মর্া ো আমি এখামন। আসুন। 

  

েী সহির্! র্ার েমর্া নেড়ািেড়া মলােমেও েী আপযায়ন। মগ রো র্ার মিমলমেময়মে 

েী চশক্ষািাই চেময় মগমি! িুে ভমর যায়। 

  

হামর্ ওিা েী খুমড়া? ঘচি নাচে? 
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সসংমোমি ঘচিিা মফর আড়াল েরমর্ েরমর্ ধ্ীমরন মহ মহ েমর এেিু হামস, ও চেিুনয় 

ো। গাুঁময়র োনুষ মর্া, এে োমি মিচরময় অনয োিও মসমর চনই। এেিু দ্যমধ্র মখাুঁমি 

মিচরময়চিলুে, র্াই। 

  

মপমলন না? 

  

মস হমি খন। 

  

 উমঠামন চনমের িায়ায় পার্া এেখানা োমঠর মিয়ামর সাো থান পরা িউঠান িসা। 

গাময়র রং আমগ দ্যমধ্-আলর্ায় চিল, এখন মশ্বর্পাথমরর েমর্া। এেিু চফমর র্াুঁমে 

পাশমিামখ মেখমিন। 

  

ধ্ীমরন ঠােুরমপা িুচম! এই মেখুন আোর িাচ্চারা সি এমসমি। সিাইমে মর্া চিনমিনও 

না। 

  

ধ্ীমরন খুি হাচস হাচস েুখ েমর েময়ে পা এমগাল। িড্ড ল্জনা হমে র্ার। এেন সুন্দর 

েৃশয মযন ো দ্যগতা আর োচর্তে গমণশ আর লক্ষ্মী সরস্বর্ীরা সি িমড়া হময়মি। র্ার 

েমধ্য মস এে েচহষাসুর মযন ঢুেল এমস। 

  

িলাো র্ার চেমে মিময় িমল, অমনেচেন মেচখচন আপনামে। মিহারািা খারাপ হময় মগমি 

মেন? 

  

ধ্ীমরন িড় মিোয়োয় পমড়মি, মিাড়া মিাড়া মিাখ র্ার চেমে।  

  

অসুখ-চিসুখ েমরচন মর্া ঠােুরমপা? 

  

না িউঠান, িুমড়া হচে মর্া! 

  

 িলাো এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িমল, র্া মর্া সিাই হচে। 
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 আি যাই িউঠান, আপনারা গল্প-িল্প েরুন। অসেময় এমস পমড়চি। 

  

 মোনও েথা চিল নাচে? 
  

 না না, এই খিরিির চনমর্ই আসা। আচস র্াহমল? 

  

 আসমিন োমম োমম। 
  

ঘাড় োর্ েমর সম্মচর্ িাচনময় মিচরময় আসচিল ধ্ীমরন। শুনমর্ মপল, মপিমন এেিা 

মেময় িমল উঠল, িামনা, িযাঠােশাইময়র োমির চেন ধ্ীমরন িযাঠা আোর ঘমরর পামশ 

সাপ মেমখ োপমড় মপোপ েমর মফমলচিল! 

  

এেিু হাচসর মঢউ উঠল। িড় যন্ত্রণা হয় ধ্ীমরমনর। যা ঘমি র্ার মোনওিাই মস আর 

আিোমর্ পামর না। মিমল পার্া খায়, অনয মিমল সাট্টা মখমল, মস আিোমর্ পামর না। 

এই ময মপোপ মিচরময় পমড় র্াও চে পামর আিোমর্? এিামর িমল যাওয়ারই সেয় 

হল িুচম! র্মি িামনর িমল চেদ্দারমে ডুচিময় মেমরচিল র্ার পাপই চে অশতামে? 

  

এেিা চশউচল গামির োমি পারুল। চডং মেমর পার্ায় পার্ায় আিমে থাো মরা চশউচল 

রু্লমি। 

  

 খুমড়া িলমলন? 
  

হযাুঁ ো। 

  

এর্ র্াড়ার্াচড়? োময়র সমঙ্গ মেখা হল? 

  

হযাুঁ। এই এেিু মেমখ মগলুে। ঘুমর ঘুমর সিার মখাুঁিখির চনই আর েী। আি েচহোর 

মেমিা মিমল অেমলর সমঙ্গ মেখা হময় মগল। ের্ োল পর, চিনমর্ই পারচিল না। 

  

এেিু ভ্রূ মোুঁিোল পারুল, মে িলমলন? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 209 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মসই ময োধ্যচেমে স্টযাি েমরচিল েমন মনই? এখন মেেচিেু হময় উমঠমি। িড় ভাল 

লাগল মেমখ। 

  

পারুল ফুল রু্লমর্ রু্লমর্ই িলল, অেলো এমসমি িুচম? 

  

 হযাুঁ। 
  

 আর েথা মনই। ধ্ীমরমনর েথা িড্ড র্াড়ার্াচড় ফুচরময় যায়। ধ্ীমর মহুঁমি মস রাোর 

চেমে যাচেল। 

  

ধ্ীমরনখুমড়া! 

  

 ধ্ীমরন থেমে োুঁড়ায়, েী ো? 

  

 আপচন চে এখন দ্যধ্ মিাগাড় েরমর্ যামেন? 
  

ধ্ীমরন চক্লে এেিু মহমস িমল, মেচখ যচে পাই। 

  

চেন মর্া, ঘচিিা আোমে চেন। 

  

অযাুঁ! 

  

পারুল ঘচিিা র্ার অিশ হার্ মথমে চনময় লঘু পাময় চভর্রিাচড়মর্ িমল মগল। ধ্ীমরন 

এেিু আশাভরসায় িুে মিুঁমধ্ োুঁচড়ময় রইল। চনমিমে এেিু োঙাল চভচখচরর েমর্াই 

লাগমি িমি, চেন্তু মস মর্া র্াই। সোমির নীমির র্লামর্ই িাস চিল র্ার। হয়মর্া আরও 

েময়ে ধ্াপ মনমে মগমি। মে িামন! র্মি েী এমস যায় র্ামর্? এইসি িড় িড়, উুঁিু উুঁিু 

োনুমষর েয়াধ্মেতর ওপমরই মর্া মিুঁমি থাো, মিাি মিাি ইোপূরণ!  

  

মেিী মযেন ির মেন মর্েনই মিাি ঘচিিা দ্যমধ্ ভমর চনময় এমস র্ার হামর্ চেল পারুল। 

েুখিা েিুপার্ায় মঢমে চেময়মি। েী িুচদ্ধ মেময়িার।  
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সািধ্ামন চনময় যামিন খুমড়া। 

  

েৃর্জ্ঞর্ায় গমল মযমর্ ইমে েমর ধ্ীমরমনর। মিামখ িল আসমর্ িায়। এেিু উথলামনা 

গলায় িমল, চেমল ো! চেমল! 

  

মিচশ মর্া নয়। মিাট্ট ঘচি আপনার। 

  

যমথে ো, এই যমথে। 

  

 আর খুমড়া! 
  

হযাুঁ ো।  

  

অেলোর সমঙ্গ যচে মেখা হয় র্াহমল এেিার আোমের িাচড়মর্ আসমর্ িলমিন। 

িলমিন আচে িমলচি। 

  

ধ্ীমরন োথা মহচলময় িমল, আো ো। এখনই িমল আসি? 

  

 পারুল এেিু মহমস িলল, আচে েময়েচেন এখামন থােি। যখন হয় িলমিন, আপনার 

সেয়েমর্া। 

  

হযাুঁ ো। 

  

দ্যধ্! মশষ অিচধ্ ঘচি ভচর্ত দ্যধ্! আনমন্দ ধ্ীমরমনর িুেিা এেিু মর্ালপাড় হল৷ এিার 

এেিু পাুঁউরুচি মিাগাড় হমলই হয়। ঘচিিা দ্য হামর্ েচণরমত্নর েমর্া ধ্মর ধ্ীমরন সািধ্ামন 

হাুঁমি। মহাুঁিি মিািি মখমল দ্যধ্ িলমে যামি িািা। আর হঠাৎ যচে এখন র্ার মপোপ 

মপময় িমস র্াহমলও চিপে। পাচি মপোপিা ময েখন মপময় িমস র্ার চেিু চঠে মনই। 

শালা চঠে চেদ্দামরর ভূমর্র েমর্া। যখন র্খন এমস হানা মেয়। োেজ্ঞান থামে না র্খন। 
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পাুঁউরুচি চেনমর্ িাসরাোয় এমস ধ্ীমরন িাময়র মোোমন িসল এেিু। অমনে চেিু 

ভািার আমি। এই দ্যধ্ চনময় িাচড় মগমল চে র্ার মভামগ লাগমি? িারচেমে মলাভী মিাখ। 

ঘচিিা সািধ্ামন মিচিমলর ওপর মরমখ এে হামর্ যমখর েমর্া ধ্মর থােল ধ্ীমরন। র্ারপর 

অমনেক্ষণ ভািল। মভমি এেিা েীঘতশ্বাস মফমল এে োপ িা আর মোয়ািতার রুচি চনল 

ধ্ীমরন। িাময় ডুচিময় পাুঁউরুচি চেিু খারাপ নয়। িাময়র েমধ্যও মর্া এেিু দ্যধ্ থামে মর 

িাপু। মিাখ িুমি েমন েমন মভমি চনমলই হয় ময, দ্যমধ্ চভচিময়ই খাচে। 

  

োঙাল গচরিমের ভগিান েল্পনাশচিিাও খুি মেন িমি। ওইিুেু আমি িমলই র্ারা 

পান্তামে মপালাও েমন েমর মখময় চনমর্ পামর। না না, মপালাও-মিালাও গচরমিরা 

ভালিামস না। র্ামের চিমভ মপালাও িা লুচির মোনও স্বাে মনই। র্ারা ভালিামস চেমঠ 

ভার্, লোর মাল িা মর্ুঁরু্মলর িে। র্াই চেময়ই ভরমপি উমঠ যায়।  

  

িাময় চভমি মগলামসর েমধ্য পাুঁউরুচিিা িইিিুর হময় উঠল। েৃশযিা েুগ্ধ মিামখ মেখল 

ধ্ীমরন। র্ারপর এেিু এেিু িুেুে চেময় আর দ্য-চর্ন আঙুমল িাময় মভিা পাুঁউরুচির েলা 

েুমখ চেময় মখমর্ লাগল মস। খুি ধ্ীমর ধ্ীমর। অনয হার্ দ্যমধ্র ঘচির ওপর সর্েত পাহারা 

চেমে। 

  

অমনেক্ষণ সেয় চনল ধ্ীমরন। সি চিচনস রময়-সময় েরমর্ হয়। চিভ, িােরা েণ্ঠনাচল 

মিময় মপি অিচধ্ স্বামের আমলা িচড়ময় মনমে যামে িাময় মভিামনা পাুঁউরুচি। পুমরা এই 

িযাপারিা খুি েন চেময় উপমভাগ েরমি মস। প্রচর্চি চিন্দু।  

  

দ্যধ্িুেু থাে। এিুেু িাচড়মর্ই চনময় যামি মস। দ্যধ্-উমপাচস চশশুরা আি দ্যধ্ মেমখ ভারী 

খুচশ হমি। না, ধ্ীমরমনর িরামর্ িুিমি না। র্া না িুিুে। আি র্ার এেিু েহৎ হমর্ িড্ড 

ইমে েরমি। 

  

.  

  

১২.  
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প্রস্ফুচির্ েেমলর েমর্া মর্াোর আশ্চযত আনন। েমন হয় এখনই েধু্ের ুননুনন েমর 

উমড় এমস ভুল েমর ফুল মভমি িসমি ওই আনমন। এইভামি পুরুমষর োিের্া শুরু 

হল, মশষ হল না আিও। ের্ ভূিতপত্র, র্ালপার্ার পুুঁচথ, ের্ োগি আর েলমের োচল 

খরি হময় মগল, রিনা হল ের্ োিয, েহাোিয, নািে, উপনযাস। উপোয় উপোয় িাুঁে, 

ফুল, শ্রািেীর োরুোযত মগল ফুচরময়। পুরুষ েমেচন এখনও। 

  

মেখন সুন্দরী না হমলও হয়। হয়মর্া েুমখ িুর্সই এেিা চর্ল িা আুঁচিল, মঠাুঁমির এেিু 

অচভোনী ভাুঁি, েুমখর মড ল, মিাখ িা িাহচন, হয়মর্া িা গিেন্ত, গামলর মিাল চেিু 

এেিা হমলই হল। মিাো পুরুষ র্াই চনময়ই োর্ল, েিল, পাগল হল। মডািাল িাহাি, 

িারখার েমর চেল মেশ, লাগাল ধু্নু্ধোর যুদ্ধ। না পারমল হয়মর্া েে মখময় হল মেিোস 

িা েচি, আত্মহর্যা েমর িসল, পাগল িা সাধু্ হময় মগল। 

  

হযাুঁ গা, শুধু্ রূপিুেু িাই? েুরূপার িুচম মপ্রে মনই? 

  

ওই ময িারান্দার উত্তর মোমণ এমস িমস আমি রাইচেমশারী। সােমন েুচড়র িো, মিমর্র 

োচড়পাল্লা নাচেময় মরমখ আুঁিমল েুমখর ঘাে েুিমি। ওর এেিুও শ্রী মনই। খিুমি পুরুষাচল 

গড়ন, োুঁর্ উুঁিু, েুমখ অমনে খানাখন্দ। মোনও পুরুষ চিরমল িমস এেিারচিও ভািমি 

না ওর েথা। এে লাইন েচির্াও মোথাও মলখা হমি না ওর িনয। র্িু হয়মর্া ওরও 

এেচেন চিময় হময় যামি। প্রেৃচর্র চনয়মে মিমলপুমল হমি, সংসার েরমি। চেন্তু মপ্রে 

হমি না। 

  

আি মস িানালা চেময় মিময় েুচড়উচল রাইচেমশারীমে দ্যপুমরর আমলায় মেখমি আর 

রূমপর েথা আর মিহদ্দ পুরুমষর েথা ভািমি। 

  

আি িানালা চেময় মে র্ার চিিানায় এেখানা ভাুঁি েরা মপ্রেপত্র মফমল চেময় মগমি। 

ভাল োগিও মিামিচন। শো এক্সারসাইি িুমের এেখানা ফাুঁস েমর মিুঁড়া পার্া। 

হামর্র মলখািা অিশয র্র্ খারাপ নয়। 
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আিোল আিৃচত্তোরমের েলযামণ িীিনানন্দ ঘমর ঘমর। চিচঠর েমধ্যও মসই চিচেশার 

মনশা, পাচখর নীমড়র েমর্া মিাখ, হালভাঙা নাচিে এইসি আমি। ভাল েমর পড়লও না 

পান্না। র্ার সমর্মরাখানা মপ্রেপমত্রর সমঙ্গ আমঠমরা নিরিাও মরমখ চেল িন্দনোমঠর 

িামক্স। নীমি যার নাে সই মসই েণীশমে মস মিমনও না। হয়মর্া োরও িাচড়মর্ এমসমি। 

োরও আত্মীয়স্বিন হমি। 

  

মপ্রেপত্র মপমল পান্না খুচশ হয় না। আিার মরমগও যায় না। আসমল মর্েন মোনও 

প্রচর্চক্রয়াই হয় র্ার। এসি িযািলামের সমঙ্গ চনমিমে ভািমর্ র্ার ইমেই হয় না 

েখনও।  

  

র্িু ট্রচফ চহমসমি থামে। মপ্রেপত্র এেধ্রমনর সাচিতচফমেিও মর্া িমি। 

  

 দ্যপুরমিলািা গচড়েচস। আচলচসযমর্ ভরা র্ার শরীর। র্িু উঠমর্ হল। আি িড়োর 

িাচড়মর্ র্ার মনেন্তন্ন। মনেন্তন্ন প্রায়ই থামে। এো ফাুঁো িাচড়মর্ িড়ো এো িমস খায় 

িমল র্ামে প্রায়ই মডমে পাঠায়। চেন্তু িড়োর িাচড়মর্ মস চেিুমর্ই োিিা মখমর্ পামর 

না। 

  

িড়ো অিশয মিার েমর, মেন োি খাচি না? খা, এেিু র্ফামর্ িমস মখমলই হমি। 

  

না িড়ো, চনরাচেষই ভাল। 

  

 মর্ার ময র্াহমল মপি ভরমি না? 

  

মেন িড়ো? মগাচিন্দমভাগ িামলর ভার্, সরিািা চঘ, আলুভািা, মপাে, আলুর েে, িে–

এমর্ও ভরমি না? 

  

র্াহমলও মর্ার েে মর্া হমি। 

  

 এেিুও না। োমি আোর আিোল আুঁশমি গন্ধ লামগ। 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 214 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

আি অিশয র্া নয়। আি মনেন্তন্ন েমরমি পারুলচে, েী সি িাইচনি আর ইিাচলয়ান 

রান্না েরমি িমল নানারেে চিচনস আচনময়মি েলোর্া মথমে। োল রামর্ িলল, মর্ার 

িাোইিািু এেিু আনইউিুয়াল চডশ পিন্দ েমর। রু্ইও খাচি। দ্যমিলাই মনেন্তন্ন। েমন 

থামে মযন। 

  

আর োমে িলমি? 

  

োউমে না। িাইমরর মলাে ডােমল িাপু ঘমরায়া আড্ডার মেিািিা থামে না। চনমিরা 

মিশ গল্প িল্প েরি। অমনেচেন িামে চনমির হামর্ রান্না েরি, েীরেে হমি মে িামন 

িািা। নুন-িুন েেমিচশ হমর্ পামর। 

  

মেন, রু্চে রান্না েমরা না? 

  

দ্যর! সেয় পাই মোথায়? এে চেচশরচি আমি, মসই রাুঁমধ্। আোমে মর্া মর্ার 

িাোইিািুর অচফস সােলামর্ হয়। 

  

র্াই মর্া! পাস-িাস েরমল আোমে মর্াোর অচফমস এেিা িােচর মেমি? 

  

মেন মর েুখপুচড়, িােচর েরচি মেন? 

  

খারাপ েী িল! িােচর, না হয় চিময় েমর ঘরসংসার- এই মর্া! আর মোনও 

অলিারমনচিভ আমি? 

  

পারুলচে এেথায় হাসল না, ভািল। িলল, অলিারমনচিভ অমনে হয়মর্া আমি। চেন্তু 

আেরা র্া ভাচি না। র্মি মর্ামে িচল, চিময় না েমর িােচর েরমলই চেন্তু চেিু সুখ হয় 

না, ওিা ভুল ধ্ারণা। চিময় যচে োসত্ব হয় র্মি িােচর আরও োসত্ব। ওসি িােচরর 

চিন্তা োথা মথমে র্াড়া। 

  

ধ্র, িােচর না েমর যচে িুচিমের মোোন েচর িা ফযাশন মসন্টার িা চিউচি পালতার! 
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িযস, ফুচরময় মগল মর্া! আিোল সি মেময়ই মেিল ওসি লাইমন ভামি। প্রমফশনাল 

হময় ময চেিু লাভ হয় না র্া িুমমর্ িায় না। ভামি গাো গাো িাো মরািগার েরমলই 

িুচম খুি সুখ। 

  

েী েরি র্াহমল িল মর্া! ঘরসংসার? মসও মর্া ফুচরময় যাওয়া। েী সুখ আমি িল! 

  

পারুলচে এেিা গভীর শ্বাস মফমল িমল, সচর্য িলমর্ েী, আোর মেিল েমন হয়, 

আেরা এেিা ভুল িীিন োচিময় যাচে। আোর েথাই ধ্র না। মর্ার িাোইিািু মর্া 

ভীষণ ভাল এেিা মলাে। আোর মোনও অভাি মনই। োিেেত, সংসার চনময় চেচিয 

সেয় মেমি যায়। র্িু োমম োমমই মেেন মযন হাুঁফ-ধ্রা লামগ। 

  

মিাখ মগাল মগাল েমর পান্না িলল, মর্াোরও হাুঁফ ধ্মর যায়! র্াহমল আোমের েী হমি? 

  

র্াই মর্া িলচি, অলিারমনচিভ খুুঁমি চেিু লাভ মনই। স্বােীর োসত্ব েরচি না, চঠে আমি। 

চেন্তু আর যা েরমর্ যাচি মোনওিাই মিিার অলিারমনচিভ নয়। মিচশ িাো মরািগার 

েরারও এেিা এেমঘময়চে আমি। েমন হমি, দ্যর িাই, এর্ িাো চেময় েী হমি? 

  

যাঃ, আোর র্া েখনও েমন হমি না। 

  

এ িয়মস িুমচি না। িাো চিচনসিামে চেিুমর্ই ভালিাসা যায় না। 

  

মেন? 

  

 িাো হমে িাচয়ং পাওয়ার। মেনা-মিিার চেচডয়াে। র্াই যচে হয় র্াহমল শুধু্ মিিা-

মেনার িনযই মর্া িাো। ওিার মর্া আর মোনও েূলয মনই। েনভাচিতচিচলচি িাড়া িাোর 

আর মোন ুনণ আমি িল। 

  

ও িািা, ওসি শি েথা িুমমর্ পাচর নাচে? 
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মর্ামে অর্ িুমমর্ হমিও না। চেন্তু যর্ চেন যামে র্র্ আোর োমি িাো চিচনসিা 

অসাড় হময় যামে। 

  

মর্াোর অমনে িাো আমি িমলই ওরেে েমন হয়।  

  

োথা মনমড় পারুলচে িলল, না মর, র্া নয়। োনুষ মর্া মভাগ েরমি িমলই মরািগার 

েমর। চেন্তু িুমমর্ পামর না র্ার মভাগ েরার ক্ষের্া খুি মিচশ নয়। ধ্র আচে যচে 

পাুঁিমশািা মিনারচস চে িেোই চেচন, হািার ভচর গয়না গড়াই, েশিা গাচড় এমন 

গযামরমি ভচর িা েশিা িাচড় কর্চর েচর–চেিু লাভ হমি র্ামর্? ক্লাচন্ত লাগমি না? 

  

ইস্, আমগ মহাে মর্া! 

  

 পারুলচে মহমস মফলল, আো যা, এখন ওসি মিামার িয়স হয়চন মর্ার। পমর িুমচি। 
  

না পারুলচে, এসি িয়স হমলই মিামা যায় না। এসি মিামার িনয অনযরেে েন িাই। 

রু্চে হমল িড়োর েমর্া। মেখ না, িড়ো মেেন মযন হময় মগমি। শাচড়ুনমলা চিচলময় 

চেল সিাইমে। গয়নাুনমলা চেময় চেল। িযাঠােশাই িমল যাওয়ার পর মথমে িড়ো 

এেেে পালচি মখময় মগমি। আোমে চর্নমি চপওর চসল্ক আর এেিা আংচি চেময়মি, 

িামনা? হীরামে চেময়মি দ্যমিা ঢাোই, এেিা মিনারচস আর মুেমো দ্যল।  

  

পারুলচের মিাখ দ্যমিা িলিল েমর উঠল। এেিু িুপ েমর মথমে িলল, চঠেই িমলচিস 

হয়মর্া, োময়র েনিাই হয়মর্া মপময়চি। ো মযন মিুঁমিই চিল শুধু্ িািার িনয। িািাই 

চিল োময়র ধ্যানজ্ঞান। এখন ো মযন চঠে মিুঁমিও মনই। োমম োমম ভয় হয় ো মিাধ্হয় 

েমন েমন সহেরমণই িমল মগমি। িমল চফমর মিড়ামে, েথা েইমি, েিার েথা শুমন 

হাসমি, চেন্তু ো মযন ো মনই। 

  

উঃ পারুলচে, ওভামি মিামলা না। শুমন এখন আোর মেেন ভয়-ভয় েরমি। সহেরণ 

মেন হমি? িড়োর েনিা খুি খারাপ, র্া মর্া হমর্ই পামর।  
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পারুলচে অমনেক্ষণ িুপ েমর মথমে িমল, সারাচেন আচে মেিল োমে ঘুমর ঘুমর মেচখ, 

স্টাচড েচর, িুমিার মিো েচর। িড্ড ভয় হয়, এর্ মশাে সইমর্ না মপমর োও যচে িমল 

যায়? 

  

না না, িড়ো মেন েরমি? মশাে ের্ মেমি মগমি মেখ না? এখন িড়ো অমনে সােমল 

মগমি। 

  

োমে মেমখ রাচখস। ো মর্া চেিুমর্ই আোমের োরও োমি চগময় থােমি না। মর্ারাই 

ভরসা। 

  

এেিা েথা চিমজ্ঞস েরি পারুলচে? 

  

 িল না। 
  

মসাহাগ খুি মর্াোর সমঙ্গ মেখা েরমর্ িায়। মর্াোমের িাচড়মর্ অমনে মলােিন আমি 

িমল আসমর্ িায় না। 
  

মেন মর, আোর োমি আসমর্ িায় মেন? 

  

েী িাচন। মর্াোমে ওর খুি পিন্দ। 

  

 মর্ার সমঙ্গ ভাি হময়মি িুচম? 

  

হযাুঁ। 

  

মর্ামে িমলচিলাে না ওর সমঙ্গ মিচশ চেচশস না। 

  

েী েরি িলল, মিিারার িনু্ধ মনই। আোর োমি আমস গল্প েরমর্। 

  

 এুঁমিামড় পাো মেময়, না? 
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না পারুলচে, এেিু পাগচল, চেন্তু ভারী ভাল মেময়। 

  

োও িলচিল, ওর নাচে আোমে গমডস িমল েমন হয়। 

  

হযাুঁ। ও মর্া ের্িার মস েথা িমল। 

  

আর েী িমল? 

  

মর্াোর প্রচর্ ওর ভীষণ সফিমনস! 

  

 িামি েথা চেিু িমল না মর্া? 

  

েী িামি েথা? 

  

খারাপ চেিু? 

  

 মর্াোর সিমেত? না মর্া! 

  

আোর গা িুুঁময় িল। 

  

 পান্না অিাে হময় পারুমলর হার্ ধ্মর িলল, গা িুুঁময় িলচি। 
  

চফে েমর এেিু মহমস পারুল িমল, র্া হমল আচনস এেচেন। সিাই িমল যাওয়ার পর। 

  

ওরা মিাধ্হয় খুি মিচশচেন থােমি না। পুমিার পর েলোর্া িমল যামি।  

  

 র্া হমল পমর েখনও হমি। 
  

এেিু আচনই না এেচেন পারুলচে? 
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পারুল এেিু গিীর হময় িলল, এখন িড় হময়চিস, োমিই মর্ামে িলা যায়। অেলোর 

সমঙ্গ আোর এেিা চরমলশন চিল। সিাই িামন। ওর মেময় এমল সেমলর সােমন আোর 

এেিু অস্বচে হয়। 

  

দ্যর! রু্চে ভীষণ চপউচরিান। র্ামর্ েী হয়? মসসি মর্া েমি িুমেিুমে মগমি। 

  

পারুল হাসল, মস অিশয চঠে। চেন্তু মেময়িামে মেন মযন আোর পিন্দ হয় না। 

  

মেন হয় না িমলা মর্া! 

  

 েী িাচন। চভর্র মথমে এেিা অপিমন্দর ভাি আমস। 
  

মসাহাগ চেন্তু মহলপমলস মেময়। 

  

মেন, মহলপমলস মেন? 

  

ওর ো িািার সমঙ্গ চরমলশন খুি খারাপ। ওর ো িািার ধ্ারণা ওর েমধ্য মেউ ইচভল 

চস্পচরি ঢুচেময় চেময়মি। 

  

যাঃ! 

  

হযাুঁ মগা। আমেচরোয় থােমর্ নাচে এেিা িামি গ্রুপ ওমে িুচর েমর চনময় চগময়চিল। 

র্ারপর নাচে মব্রনওয়াশ েমর মফরর্ মেয়। 

  

মধ্যর্! গাুঁিাখুচর গল্প িমলমি। 

  

গল্পিা ও িমলচন। 

  

 র্াহমল? 
  

িমলমি ওর ো। 
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ওর োমে রু্ই চিচনস নাচে? 

  

 হযাুঁ, মসাহাগ চনময় চগময় পচরিয় েচরময় চেময়মি। 
  

 েচহলা মেেন? 
  

 খারাপ নয় মর্া! 
  

ওিা এেিা েথা হল? খারাপ না মহাে, এেিা রেে আমি মর্া! 

  

আোর মর্া ভালই লামগ। োমি মগমল গল্প-িল্প েমর। 

  

 েীমসর গল্প? 

  

চিমেমশর গল্প। 

  

আোর েথা েখনও চিমজ্ঞস েমরচন মর্া! 

  

না। চেন্তু ভদ্রেচহলা ভীষণ চডমপ্রশমন মভামগন। 

  

মেন? 

  

 র্া িাচন না। 
  

.  

  

রাইচেমশারী নােিা শুনমলই এেিা েচির্ার েমর্া চেমশারী মেময়র িচি মিামখর সােমন 

মভমস উঠমিই উঠমি। সরু মোের, সেয ফুমি-ওঠা িুে, অিাে েুখ, আর মিামখ েুগ্ধ 

মিময় থাো। হায়, এই রাইচেমশারী চেিুমর্ই মেমল না িচিিার সমঙ্গ। 
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িো রু্মল িড় চিমন সািধ্ামন এে অচিশ্বাসয েক্ষর্ায় েুচড় মঢমল চেমে মস। এিাচড়মর্ 

েুচড়র খুি িান। িারমি েুচনশ ওই পুমির িারান্দায় িমস িড় িড় অযালুচেচনয়ামের োনা 

উুঁিু থালায় েুচড়র পাহাড় চনময় িসমি। এেিা র্রোচর আর ডাল মঢমল চেমর্ হয় েুচড়র 

োথায়। র্ার ওপর িল চিিমে চিিমে েুচড়িা মেমখ চনময় িড় িড় সূযতেুখী লো োেমড় 

মখময় মনমি মিামখর পলমে। দ্যচেন িামে িামেই রাইচেমশারীমে আসমর্ হয়। 

  

সাোনয এেিু মসমি চনমর্ চনমর্ েৃশযিা িানালা চেময় মেখচিল পান্না। মোনও েণীশ 

ওমে চিচঠ মেমি চে েখনও? েুচড় মফচর েমর েমর ময িন যায় রাইচেমশারীর। রূপহীনার 

মর্া মপ্রে মনই। 

  

আয়নায় চনমিমে এেিু েন চেময় মেমখ পান্না। না, চনমির মিাখ চেময় নয়। অিানা এে 

েণীমশর মিাখ চেময়। 

  

 হাই। 
  

 পান্না মহমস িমল, হাই। 
  

 মোথাও মিমরাে? 
  

মস এেিু পমর মগমলও হমি। মিামসা না। 

  

আচে চে মর্াোমে চডস্টািত েরলাে? 

  

না মর্া! মিামসা। 

  

িসি না। আোর আি িারচেেিা খুি ভাল লাগমি। শরৎোলিা এখামন ভীষণ ভাল, না? 

  

 ভীষণ। 
  

 িমলা এেিু মহুঁমি আচস। 
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িমলা। 

  

আোর এেিা েুশচেল হময়মি। 

  

েী েুশচেল? 

  

 িমলা, হাুঁিমর্ হাুঁিমর্ িলি। 
  

উমঠান মপচরময় সরু পথিা ধ্মর হাুঁিমর্ হাুঁিমর্ ভারী উোস গলায় মসাহাগ িমল, িাস্তুসাপ 

োমে িমল িামনা? 

  

হযাুঁ। মেন িানি না? এখামন অমনমের িাচড়মর্ আমি।  

  

আোমের িাচড়মর্ও আমি। সামপর এেিা চহপমনাচিে পাওয়ার আমি, র্াই না? 

  

 ও িািা! ওসি িাচন না। সাপ শুনমলই আোর গা চসরচসর েমর। 
  

আচে মরাি আোমের খমড়র োিানিার োমি চগময় উিু হময় িমস সাপুনমলার িনয 

অমপক্ষা েচর। 

  

 রু্চে এেিা ক্ষযাপা মেময়। ওরেে েরমর্ আমি? 

  

আোর ভীষণ মেখমর্ ইমে েমর। চেন্তু এেচেনও আোর সােমন মিমরায় না। 

  

আো, সাপ মেমখ মর্াোর েী লাভ হমি িমলা মর্া! 

  

আোর ভীষণ এেিা অযাট্রােশন। সাপ মর্া ইচভল, মযেন, মডচভল। সাপই ইভমে 

জ্ঞানিৃমক্ষর ফল খাইময়চিল। র্াই না? 

  

র্ামর্ েী হল? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 223 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সাপ ভীষণ চেচস্টচরয়াস এেিা প্রাণী। আোর অমনেচেন ধ্মর এেিা সাপ পুষমর্ খুি 

ইমে েমর। সাপিা আোর গাময় মিময় মিড়ামি, গলায় মপুঁচিময় থােমি, োথার ওপর 

উমঠ ফণা রু্মল থােমি। অমনেিা চশমির েমর্া। 

  

ও ো! োথািা মর্া মগমি মেখচি! েী চিিমেল ইমে মর িািা।  

  

 সিাই র্াই িমল। 
  

সাপ-মখামপর চিন্তা োথা মথমে র্াড়াও মর্া। 

  

 আি এেিা োে েমর মফমলচি। 
  

েী েমরি? 

  

আি সোমল এেিা সাপুমড় যাচেল। আচে র্ামে মডমে এেিা সাপ চেনমর্ িাইলাে। 

র্ামর্ মস খুি অিাে হময় মগল। িলল, সাপ চনময় েী েরমিন? িললাে, পুষি। মলােিা 

োথা মনমড় িলল, সাপ মপাষা চিপমের োি। চিমেয না িানমল নাচে ওসি েরমর্ মনই। 

  

চঠেই মর্া িমলমি। 

  

র্খন আচে র্ামে চেিু িাো িখচশস চেময় িললাে, র্াহমল আোমে সাপ ধ্রা চশচখময় 

োও। খমড়র োিার নীমি চর্নমি মগাখমরা সাপ আমি, মসুনমলা যচে মস ধ্মর র্াহমল 

আচে োয়োিা চশমখ মনি। িাোর মলামভ মস রাচি হময় মগল।  

  

িাস্তুসাপ ধ্রমর্ িলমল? েী সিতনাশ! র্ারপর? 

  

র্খন িাচড়মর্ মর্েন মেউ চিল না। চপচস িধ্তোমন মগমি, মিচঠো পাড়ায় মিচরময়মি। 

শুধু্ িাচ্চারা েময়েিন চিল। সাপুমড়িা েী সি েন্ত্র িমল এেিা মশেমড়র িুেমরা োিার 

নীমি িুুঁমড় িুুঁমড় চেমর্ লাগল। আর মভুঁপুমর্ েুে েুে েমর অদু্ভর্ শব্দ েরমর্ লাগল। 
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ো মগা! রু্চে র্খন মোথায় োুঁচড়ময়চিমল? 

  

আচে ওর সমঙ্গ সমঙ্গই চিলাে। 

  

 মর্াোর দ্যিতয় সাহস ভাই! র্ারপর েী হল? 

  

হঠাৎ মফাুঁস মফাুঁস শব্দ েরমর্ েরমর্ ইয়া িড় এেিা সাপ খুি মর্মড় মিচরময় আসচিল। 

েী সাংঘাচর্ে চস্পড! মলােিা মিুঁচিময় আোমে িলল, চেচে সমর যান! চেন্তু িামনা, 

সাপিা যখন মিচরময় এল আচে র্খন র্ার দ্যমিা পুুঁচর্র েমর্া মিামখর চেমে মিময় এেেে 

চহপমনািাইিড হময় মগলাে। এেিুও নড়মর্ পাচরচন। 
  

ও িািা! 

  

 মলােিা আোমে এেিা ধ্াক্কা চেময় সচরময় না চেমল ইি েুড চি ফযািাল। সাপিা আোর 

খুি োমি িমল এমসচিল দ্যে েমর। 

  

ইস, েী ময হর্ আি! 

  

মলােিা চেন্তু খুি এক্সপািত। সাপিা মিচরময় আসমর্ই িি েমর এেধ্ামর সমর চগময় এে 

মিোয় সাপিার মলি ধ্মর রু্মল মফমল এেিা মাুঁেুচন চেল শুধু্। র্ারপর মুচড়মর্ ভমর 

মফলল। িলল, আোর আর মাুঁচপ মনই চেচে, আি এই এেিাই ধ্রলাে। অনযুনমলা এখন 

গমর্ত মনইও, ওরা এই সেময় নাচে মখমর্ মিচরময় যায়।  

  

িযাপারিা িাচড়র মলাে িামন? 

  

হযাুঁ। িানমর্ মপমরই মর্া আি খুি মিুঁিামেচি হল। মিচঠো চফরমর্ই িাচ্চারা র্ামে সাপ 

ধ্রার েথা িমল মেয়। মিচঠো ভীষণ ভয় মপময় মিুঁিামর্ থামে, সিতনাশ হময় যামি! িংশ 

থােমি না। চভমিোচি উমেে হমি…আরও ের্ েী! খির মপময় িযাঠােশাই এল, িািা 

মোথায় চগময়চিল, িমল এল। র্ারপর রর্নোমে ডাচেময় আনা হল। িািা আোমে ভীষণ 
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িেল আি। র্ারপর রর্নোর মোিরিাইমে মিমপ িািা আর রর্নো মিমরাল সাপুমড়মে 

খুুঁমি মির েরমর্। 

  

পাওয়া মগল র্ামে? 

  

হযাুঁ। িাসরাোয় ুনেচিমর্ িমসচিল। র্ামে ধ্মর চনময় আসা হল। মস মযসি ওষুধ্ 

িচড়ময়চিল মসুনমলা েুচড়ময় চনময় সাপিামে মিমড় চেময় মগল মফর। আচে এখন িাচড়মর্ 

খুি আনপপুলার। 

  

রু্চে হাসি! োিিা মোমিই ভাল েয়চন। িাস্তুসাপ ধ্রাও ভাল নয় শুমনচি। 
  

আচে িাস্ট চশখমর্ মিময়চিলাে। আর চেিু নয়। 

  

ওসি চশখমর্ অমনে সেয় লামগ, ুনরুর োমি চশখমর্ হয়। 

  

মসাহাগ মঠাুঁি উলমি িমল, র্া হমি, চেন্তু আোর েমন হয় িযাপারিা  চেিু েচঠন নয়। 

আসমল েরোর চস্পড, আর চঠে িায়গায় ধ্মর মফলা, আর ভয় না পাওয়া। 

  

র্ার োমন! রু্চে চে সাপ ধ্রার মিো েরমি নাচে? 

  

েমন হমে মিো েরমল পারি। 

  

খিোর মসাহাগ ও-োিও েরমর্ মযও না। 

  

এেিু েূর মথমে চনউ মস্পাচিতং ক্লামির িারান্দায় েময়েিা মিমলমে িমস থােমর্ মেখমর্ 

মপময়চিল পান্না। মিনা মিমলই সি। 

  

ক্লািঘরিা মপচরময় যাওয়ার সেয় হঠাৎ এেিা মিমল মিশ উুঁিু গলায় িমল উঠল, এখামন 

মিচশ রংিাচি োরামর্ এমল েুমখর চিও্রহাচফ মিঞ্জ েমর মেি। গাুঁময় ফুিাচন োরমর্ 

এমসমি.. 
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পান্না অিাে হময় চফমর োুঁচড়ময় মিমলুনমলার চেমে মিময় িমল, োমে িলমিন? 

  

 এেিা মিমল িলল, মর্াোমে নয়। যামে িমলচি মস িুমমর্ মপমরমি। 
  

 োমে িলমলন? 
  

িললাে মর্া মর্াোমে নয়। 

  

মসাহাগ অনয চেমে মিময় িুপ েমর োুঁচড়ময়চিল। পান্নার হার্িা মিমন িলল, িমল এমসা। 

মে আর োওয়াডতস। 

  

হাুঁিমর্ হাুঁিমর্ পান্না িমল, োমে িলচিল িমলা মর্া! 

  

আোমে। 

  

 মর্াোমে! মেন িলচিল? 
  

র্া িাচন না, আচে রাোয় মিমরামলই আিোল েময়েিা মিমল আওয়াি মেয়। 

  

 রু্চে রুমখ োুঁড়াওচন? 
  

না, মগড়া েরমর্ আোর ভাল লামগ না। চর্ন-িার চেন আমগ যখন প্রথে িযাপারিা হয় 

র্খন আচে এেিা মিমলমে চিমজ্ঞস েমরচিলাে, েথািা চে আোমে িলমলন? মস িিাি 

না চেময় িমল মগল। 

  

খুি সাহস হময়মি মর্া এমের! োুঁড়াও চিিুোমে িমল ঠািা েমর মেি। 
  

চিিুো মে? 

  

আোর মিযঠরু্মর্া োো, মস্পািতসেযান, চিিুোমে সিাই ভয় পায়। 
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র্ার োমন এেিন পুরুমষর সাহাযয িাইমি? 

  

 র্ামর্ েী? 
  

োথা মনমড় মসাহাগ িমল, র্ামর্ আোর আত্মসম্মামন লাগমি। পুরুমষর অযািাে মথমে 

িাুঁিার িনয পুরুমষরই সাহাযয মনওয়ািা চে ভাল? 

  

এিা পুরুষ-মেময়র িযাপার মর্া নয়, এরা িামি মিমল, এমের চঢি েরা েরোর। 

  

না পান্না। চিিুোমে িলার েরোর মনই। সি িায়গায় মর্া আর আচে এে এেিন েমর 

মপ্রামিক্টর খুুঁমি পাি না। পৃচথিীর সি িায়গামর্ই অল্পচিের এসি হয়। মসসি আোমে 

এোই মর্া হযামিল েরমর্ হমি। 

  

ওমের মর্াোর ওপর এর্ রাগ মেন িমলা মর্া! 

  

 আচে মর্া ওমের পাত্তা চেইনা, র্াই মিাধ্হয়। চেন সামর্ে আমগ এেিা মিমল চনিতন 

রাোয় আোর সমঙ্গ এেিু ঘচনষ্ঠ হওয়ায় মিো েমর। আচে োমম োমম খুি মঘামরর েমধ্য 

থাচে, িামনা মর্া! মসচেনও চিলাে। মিমলিা েী িলচিল আোমে, শুনমর্ পাইচন। 

মিমলিা আোর হামর্ এেিা োগি ুনুঁমি চেময় িমল যায়। র্ামর্ ভুল ইংচরচিমর্ চিচেচর 

চিচেচর েথা মলখা চিল। 

  

এ ো! েী মলখা চিল র্ামর্? 

  

 মফার মলিার ওয়াডতও চিল। 
  

মে মিমলিা িমলা মর্া!  
  

র্ামে আিার মেখমলও চিনমর্ পারি না। িললাে না, আচে র্খন এেিা মঘামরর েমধ্য 

চিলাে। 
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এসি আমগ এখামন েখনও হর্ না, আিোল হমে। 

  

চিি মর্াোর চিিুোমে মিামলা না।  

  

ময মিমলিা মিুঁিাল র্ামে আচে চিচন। চশমিন্দ্র, োোর পাড়ার চেমে থামে। োুঁড়াও মখাুঁি 

চনমর্ হমি। 

  

চেন্তু আোমে চনময় মোনও হইিই মহাে আচে িাই না। আেরা মর্া চেিু চেন পমরই িমল 

যাি। 

  

মশামনা মসাহাগ, আোমের ্রহাে সিমেত রু্চে যচে খারাপ ইেমপ্রশন চনময় যাও র্াহমল 

রু্চে হয়মর্া আর আসমর্ িাইমি না, এেিা খারাপ ধ্ারণা চনময় িমস থােমি। 

  

উোস েুমখ মসাহাগ িলল, এেোত্র গভীর অরণয িাড়া সি িায়গাই মর্া খারাপ, 

েলোর্া ভাল নয়, চেউচনে ভাল নয়, লিন ভাল নয়, চনউ ইয়েত ভাল নয়। না পান্না, 

আোর মোনও রাগ িা অচভোন হমে না। 

  

রু্চে খুি অদু্ভর্! 

  

সিাই র্াই িমল। 

  

িামনা, আি এেিা মিমল আোমে মপ্রেপত্র চেময় মগমি! 

  

মসাহাগ হামস, র্াই িুচম? 

  

 হযাুঁ। মসিা অিশয লাভ মলিার, অসভয েথা মনই। 
  

.  

  

পরমন ধু্চর্, গাময় হার্াওয়ালা এেিা মগচঞ্জ, আর ধু্চর্র খুুঁিিা র্ার ওপর িড়ামনা, এই 

মপাশামে অেল গাুঁময়র রাোয় ঘুরমর্ মিচরময়চিল, ভারী অনযেনি, এমস অিচধ্ মস 
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গাুঁময়র োরও সমঙ্গ মেখাসাক্ষামর্র মিো েমরচন, পুরমনা িনু্ধমের মখাুঁিখির মনয়চন, 

োরও িাচড়মর্ চগময় িমসচন, কশশমির স্মৃচর্িারণাও র্ার ভাল লামগ না। 

  

েময়েচেন িুচি আমি র্ার। ঘমর িমস িই পমড় আর এো এো ঘুমর ঘুমর িুচিিা োচিময় 

মেমি মস, িািা, ভাই, মিান, িউ, মিমলমেময় োরও সমঙ্গই মস আিোল স্বেন্দ মিাধ্ 

েমর না। শুধু্ এো থােমর্ ভাল লামগ। হৃেয় খুুঁড়মলই িযথা-মিেনার উৎসেুখ খুমল যায়। 

  

িনহীন িায়গাুনমলা র্ার িানা, সমন্ধর পর মখলার োঠ, পচর্র্ িচে, িংলা িায়গা, 

শুধু্ রর্মনর সমঙ্গ র্ার চেিু েথািার্তা হয়। মিমলিার সংসারী িুচদ্ধ মনই। মোিরিাইে হল 

র্ার মনশা। সারা চেন মামড়, মোমি, যত্ন েমর, িুেিাে সারাইও েমর মনয়। 

মোিরিাইেই র্ার ধ্যানজ্ঞান। অনয মখয়াল মনই, মস অেলমে প্রায়ই দ্যগতাপুর িা োলনা 

চনময় মযমর্ িায় র্ার িাইমে। িধ্তোন ঘুচরময় আনল োল, মিশ িালায়। 

  

ঘুমর ঘুমর মর্ো মপল অেমলর। এেিু িা মপমল হর্। মোনও অসুচিমধ্ মনই। ময মোনও 

িাচড়মর্ ঢুমে পড়মলই হল। আের েমর িচসময় িা খাওয়ামি। িা পযতন্ত চঠে আমি। চেন্তু 

আিোল েথা িলা িা মশানা র্ার োমি অসহয মঠমে।  

  

িাচড়মর্ চফমর ধ্ীর পাময় মোর্লায় উঠমর্ই মোনাচলসা েরিা খুমল চেময় িলল, এমসা 

মেিোস। মর্াোর পারু মর্াোমে মেখা েরমর্ িমল পাচঠময়মি। 

  

থর্ের্ অেল িমল, মে? 

  

পারু মগা পারু। ভুমল মগমল নাচে? 

  

অেল মগারুর েমর্া চনসৃ্পহ মিামখ মিময় থামে। 

  

.  

  

১৩.  
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আচে ভারী অিাে হময় মেখচি মর্ামে। 

  

মেন, অিাে হওয়ার েমর্া েী মেখমলন? 

  

 আোর চহমসিেমর্া মর্ার িয়স এখন পুঁয়চত্রশ-িচত্রশ। চঠে মর্া! 
  

না েশাই, আপনার শযাচলোর িয়স এখন আিচত্রশ। 

  

িামি িচেস না। আো, িচত্রশই ধ্রচি। 

  

মেমহর পাত্রী িমল সচর্য েথািা স্বীোর েরমর্ িান না মর্া! 

  

র্া নয়। চহমসি েমরই িলচি। 

  

আো, নয় র্াই হল, এিার অিাে হওয়ার েথািা িলুন।  

  

আচে মেখচি মর্ার শরীমর এে মফাুঁিাও িচিত িমেচন। আশ্চযত মসিাই।  

  

 মেন, এমর্ আশ্চযত হওয়ার েী আমি চিশুো? 

  

 চেিু োনুষ থামে েড়েিা-োরা মিহারা, র্ামের েখনও িচিত হয় না। চেন্তু মর্ার মর্া 

মসরেে চসুঁিমোমনা মিহারা নয়। মর্ার িচিত হওয়ার েথা। এেনেী মর্ার মপি িা 

মোেমরও ভাুঁি পমড় না। হযাুঁ মর, ডাময়চিং েচরস নাচে। 

  

খামি িমস আপন েমন উল িুমন যাচেল িেুল। মস পারুমলর মিময় নয় িিমরর িড় চেচে। 

এর্ক্ষণ িুপ েমর মথমে এিার িলল, চিরোল ডাময়চিং েরাই মর্া ওর স্বভাি। মসই 

মিমলমিলামর্ও এেিুখাচন মখময়ই ওর মপি ভমর মযর্। 

  

চিশ্বনাথ োথা মনমড় িমল, যর্ই েে খাে, িচিত না িোর েথা নয়। ওর মেমখা, এেিুও 

মনই। মিচশ ডাময়চিং েরমল মিহারায় এেিা অসুথিত শীণতর্ার িাপ পমড়, ওর র্াও হয়চন। 
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পারুল হাসচিল, এসি েযাচিে েশাই, েযাচিে। 

  

রু্ই চে িযায়াে েচরস? 

  

খুি মিচশ চেিু নয়। সোমল িমরর সমঙ্গ এেিু হাুঁচি। আর সাোনয েময়েিা আসন েচর। 

  

 মর্ার িয়সিাও এে িায়গায় আিমে আমি। এখনও েমলমির িাত্রী িমল িাচলময় মেওয়া 

যায়। 

  

িেুল িমল, ওমগা, ওমে অর্ নির চেও না মর্া! মর্াোর নির িাপু খুি খারাপ। িাচনস 

পারুল, ও যখনই আোমে ভাল মেমখ র্খনই আোর শরীর খারাপ হয়।  

  

চিশ্বনাথ হামস, নিমরর মোষ েী িল! পারুল ময আোমে িড্ড অিাে েমর চেময়মি। 

দ্য-চর্ন িির িামে মেখা, এেইরেে আমি। এেিুও িেলায়চন।  

  

হযাুঁ মর, আোর িয়সিা মিামা যায়, না? 

  

র্া মেন? র্মি রু্ই এেিু মোিা হময় মগচিস চেচে।  

  

 েী েরি িল! িল মখমলও মোিা হই। 
  

চিশ্বনাথ এেিন সরোচর আেলা। চরিায়ার েরার েুমখ। োমলার ওপর মিহারািা 

এেসেময় ভালই চিল। োমলা িমল চিময়মর্ চেিুমর্ই রাচি হচেল না িেুল। আপচত্ত 

চিল িেুমলর ো িলাোরও। এ িংমশ সিাই ফসতা। মিমলমেময় মেউ োমলা নয়। র্া হমল 

োমলা িাোই মেন পিন্দ েরা হমে? 

  

মগ রহচর র্াুঁর স্ত্রী িলাোমে িমলচিমলন, োমলা িমল আোরও ময আপচত্ত হমে না র্া 

নয়। িেুল ফসতা, োমলা িমর র্ারও আপচত্ত হওয়ারই েথা। চেন্তু চিশ্বনামথর ময-ুনণিার 

িনয সিন্ধ েরচি র্া হল মিমলচি খুি সৎ। ময-চডপািতমেমন্ট িােচর েমর মসখামন লাখপচর্ 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 232 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হওয়া মোনও িযাপারই নয়। এই মিমলচি ঘুষ খায় না, চেমথয েথা িমল না, মনশা মনই। 

এর িািাও সরোচর অচফসার চিমলন, মসই োনুষচিও সৎ। 

  

িলাো িলমলন, খুুঁিমল চে অেন আর পাওয়া যামি না? 

  

 যামি িলাই, যামি। খুুঁিমল েী না পাওয়া যায়! 
  

র্া হমল আর এেিু মেমখা না। মেময় মর্া সুন্দরী, আর িয়সও িময় যামে না। 

  

মগ রহচর এেিু চিচন্তর্ হমলন। িলমলন, রু্চে েখনও আোর েমর্র চিরুমদ্ধ ের্ োও 

না। এিার যখন চেমল র্খন ভািমর্ হমি। িি েমর চসদ্ধান্ত মনওয়া উচির্ হমি না। 

  

মগ রহচরমে যর্ই স্বাচধ্োরপ্রেত্ত এিং মখয়াচল িমল েমন েরুে অনয মলাে, পারুল 

িামন, র্ার চিমিিনাশচি িড় েে চিল না। 

  

িলাো িলমলন, ওমগা, রু্চে আিার আোর েথায় চেিু েমন মোমরা না। পাত্র ভাল 

স্বীোর েরচি। চেন্তু ওরা আিার িাঙাল মেমশর মলাে, মসিাও এেিু মভমি মেমখা। 

  

মগ রহচর চিচন্তর্ েুমখ িলমলন, সিই মভমিচি। আিার ভািি। িি েমর চেিু েরি না। 

চেন্তু িলাই, এেিা চিচনস মভমি মেমখি? 

  

েী মগা? 

  

এেন পচরিার চে আিোল খুুঁমি পামি যারা িংশানুক্রমে মিমলর চিময়মর্ পণ মনয় না? 

  

মসিা পাওয়া েুশচেল। চেন্তু আোমের মর্া িাোর অভাি মনই। পণ চেময় যচে ভাল পাত্র 

পাওয়া যায়, না হয় চেলুে পণ! 

  

মগ রহচর হাসমলন, মিশ িলমল িলাই, মিশ িলমল। পণ চেমল যচে ভাল পাত্র পাওয়া 

যায়! চেন্তু মভমি মেমখি চে যারা পণ মনয় র্ামের চেিুমর্ই ভাল িলা যায় না? 
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ওিা ময মরওয়াি। 

  

েৃদ্য েৃদ্য োথা মনমড়, সহামসয মগ রহচর িমলন, মরওয়াি নয়, মরওয়াি নয়। েরাপশন 

যখন িচড়ময় যায় র্খন মসিামে োস্টে িমল মেমন মনওয়া ময ভয়ংের রেমের অনযায়। 

  

িলাো এেিু ভয় মপমলন। দ্যুঁমে উচেমলর সমঙ্গ মপমর ওঠা র্াুঁর েেত নয় িুমম িলমলন, 

পণ িাড়াও চে পাত্র িুিমি না? 

  

িুিমি। মিো েরমল পাওয়া যামি চনশ্চয়ই। মেখচি মিো েমর।  

  

রু্চে রাগ েরমল না মর্া! 

  

না। িলচি, মেময়িার ভালেন্দ চিমিিনা েরার অচধ্োর মর্া আোর মিময় মর্াোর েে 

মনই। এমক্ষমত্র আোর ের্াের্ মিার েমর িাপামনা চঠে হমি না। 

  

চিশ্বনাথমে মর্াোর চে খুি পিন্দ? 

  

মস েথা থাে িলাই। আচে আর র্ার ের্িুেু িাচন? সৎ হওয়ািাই িড় েথা নয়, অনযানয 

িযাপারও মেখা উচির্। এইিনযই মর্া িমল, লাখ েথা িাড়া চিময় হয় না। 

  

চিশ্বনাথ এরেে িাচর্লই হময় মগল মসচেন। 

  

িুমড়া ঘিে সিতানন্দ ভট্টািাযত র্খনও মিুঁমি। এ সিন্ধ র্াুঁরই েরা। চর্চন এেচেন িলাোর 

সমঙ্গ এমস মেখা েমর িলমলন, ো, এ সিন্ধ মর্াোর পিন্দ নয় িমল শুনলাে। 

  

িলাো মঘােিা চেময় আড়াল মথমে িলমলন, মিমল ময োমলা।  

  

সিতানন্দ হাসমলন। সত্তর িির িয়মসও মেমমে োুঁর্। সুঠাে মিহারা। িলমলন, র্াই মর্া 

ো! িােুন োমলা হমলই মগমরা! র্মি চেনা সি মক্ষমত্রই চেিু িযচর্ক্রে থামে। র্া হমল 

ো, েুমগমিমড়র মিমলিার েথা মভমি মেমখা। েুলীন, ফসতা, মযেনচি িাও মর্েন। 
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েী েমর? 

  

পড়চর্ িচেোর। মিমল মফলনা নয়। ডািার। 

  

র্মি মর্া ভালই োো। 

  

হযাুঁ। ভাল। মেমখা, েথা েময়। আচে মগ রহচরমেও িমলচি। পাত্র অপিমন্দর নয়। 

  

পণ চেমর্ ওুঁর মর্া খুি আপচত্ত। এরা চে পণ িায়? 

  

র্া এখনও চেিু িমলচন। েথা এমগামল মিামা যামি। 

  

 েুগমিমড়র পামত্রর নাে সায়ন্তন। মিহারা ভাল, ডািাচর পাস, িচেোমরর মিমল। আর 

েী িাই! র্রর্র েমর েথািার্তা পাো হময় মগল। হযাুঁ, পমণর িযাপার এেিু চিল র্মি 

চঠে পণও িলা যায় না। পামত্রর িািা মেময় মেমখ পিন্দ েমর আর পাুঁিিা েথার পর 

মেনা-পাওনার প্রসঙ্গ উঠমর্ িলমলন, পণ-িন নয়। র্মি আোমের অিথিতা এখন পড়চর্। 

মিমলর চিমলর্ চগময় এে আর চস চপ েরার িযান। চফমর এমস িাচড়মর্ই নাচসতংমহাে 

েরমি। অমনে িাোর পাল্লা। যচে লাখখামনে িাো ধ্ার চহমসমি মেন র্া হমল আচে 

িাচেিা সােমল চনমর্ পারি। এ িাোিা আেরা ধ্ীমর ধ্ীমর মশাধ্ চেময় মেি। িাইমল সুেও 

পামিন। 

  

মগ রহচর শান্ত গলায় িলমলন, সায়ন্তনমে আোর স্ত্রীর খুিই পিন্দ হময়মি। মস উপযুি 

পাত্র। এে লাখ িাো ধ্ার চহমসমি নয়, ময রু্ে চহমসমিই মেি। ও চনময় চিন্তার চেিু 

মনই। 

  

ভদ্রমলাে এেিু ভাচির্ হমলন, ময রু্ে মেমিন! 

  

মেি। 
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ভদ্রমলাে এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িলমলন, আোমের আমগর অিথিতা থােমল এসি েথা 

উঠর্ না। অিথিতা চিপামে পমড়ই–চঠে আমি, আপনার যা ইমে। 

  

ওুঁরা িমল যাওয়ার পর িাচড়িা চেিুক্ষণ থেথে েমরচিল, েমন আমি পারুমলর। িলাোর 

েুমখ যুদ্ধিময়র হাচস চিল না। িেুমলরও েন খারাপ। িযাপারিা িড় িাড়ািাচড় হময় মগল 

মযন। 

  

পরচেন সিতানন্দ এমলন। িলাোমে মডমে িলমলন, মেেন ো, সি চেে রমক্ষ হময়মি 

মর্া! 

  

 িলাো হর্াশার গলায় িলমলন, েনিা ভাল মনই োো। এর্ িাো চেময় চিময়! 
  

র্া ো, ভাল পাত্র মিময়চিমল মপময়ি। মগ রহচর িাো েিুল েমরমি, পুরুমষর েমর্াই 

োি েমরমি। 

  

চেন্তু োো, ওুঁরা মর্া ধ্ার চহমসমিই মিময়চিমলন। উচনই ময রু্ে চেমর্ িাইমলন। 
  

সিতানন্দ এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িলমলন, চিময়র শুরুমর্ই এেিা ধ্ারেমিতর সিেত চে 

ভাল লক্ষণ ো? শুভ োমি ঋণ সুলক্ষণ নয়। র্ার মিময় এই মর্া ভাল হময়মি। 

  

আোর খারাপ লাগমি। উচন হয়মর্া আোর ওপর এেিু রাগ েমরই োেিা েরমলন। 

  

সিতানন্দ োথা মনমড় িলমলন, র্া নয় ো, র্া নয়। মগ র মর্াোর ওপর রাগ েমরচন। মসও 

ধ্ারেমিতর েমধ্য মযমর্ িাইল না, উচেল োনুষ র্, োনুষ িচরময় খায়। েনুষয িচরত্র ওরা 

খুি মিামম। ধ্র, ধ্ার চেমল যচে ওুঁরা মশাধ্ চেমর্ না-পামরন িা ইমে েমরই মশাধ্ না-

মেন র্খন মগালোল মিমধ্ উঠমর্ পামর। আত্মীয়-েুিুে োনুষ র্াুঁরা, োেলা-মোেদ্দোও 

েরা যামি না, মগড়া চিিাে েরমলও চিপে। চর্ির্া যামর্ না ঘমি র্ার িনযই মগ রহচর 

মগাড়া মেমর রাখল। ভালই হল, মর্াোর মেময়রও খাচনে হে থােমি। শ্বশুরিাচড়মর্ োথা 

উুঁিু েমর থােমর্ পারমি। 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 236 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

আোর স্বােী েখনও িাোমে িাো েমন েমরন না। ওইমিই ওুঁর মোষ। মযখামন চর্ন 

িাোয় হয় মসখামন উচন চর্নমশা িাো চেময় িমসন।  

  

সিতানন্দ মফর হাসমলন। িলমলন, মগ রহচর োুঁিা োনুষ নয় ো। মেময়র ভচিষযৎ মভমিই 

মস িাোিা চেমর্ রাচি হময়মি। পুরমনা িচেোরিাচড় মর্া! র্ার রমন্ধ্র রমন্ধ্র অমনে মুল 

েয়লা মপাোোেড় থামে ময! অমনে প্রথা আমি, সহির্ আমি, মসসি মেমন িলার 

হযাপা আমি। মর্াোর মেময় সি সময় িময় চনমর্ যচে না পামর ো? িাোিা মসই িযাপামর 

োি মেমি। মেময়র মোষঘাি আর র্র্ মেখমিনা মেউ। োিিা মগ রহচর চঠেই েমরমি। 

  

সিন্ধিা চে ভাল হল িমল আপচন েমন েমরন? 

  

ভাল োমন! খুি ভাল। পাুঁিিনমে িুে ফুচলময় িলার েমর্া সিন্ধ। 

  

আোরও র্াই েমন হচেল। এখন মযন েনিা মেেন আড় হময় আমি।  

  

 ওসি চনময় মভমিা না। েথা পাো হময় মগমি। চিময়র মর্াড়মিাড় শুরু েমর োও। 
  

পারুমলর েমন আমি চিময় পাো হময় যাওয়ার পর র্ার চেচে িেুল মযন মেেন েনেরা 

হময় মগল। িলমর্ লাগল, আোর চিময় চেময় িািা মর্া সিতস্বান্ত হময় যামি। এ চিময়মর্ 

আোর সুখ মনই। 

  

সিাই র্ামে মিামামর্ লাগল। 

  

 দ্যই মিান র্খন এে খামি মশায়। এে রামর্ িেুল িাচলমশ েুখ ুনুঁমি োুঁেচিল। 
  

 পারুল িলল, চেচে, োুঁেচিস মেন? এ ো, চিময় হমি, এখন মেউ োুঁমে? 
  

আোর ইমে যামে না মর। এ চিময় ভাল হমি না। 

  

মেন? িাোইো মেখমর্ মেেন সুন্দর, ডািার, িড়মলাে–আর েী িাস রু্ই? 
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মস আচে িাচন না। আোর ভাল লাগমি না। 

  

এে লাখ িাো নগে চেময় ক্ষান্ত হমিন না িমল মগ রহচর মসানা-োনা, োনসাে্রহীরও 

মিশ এলাচহ আময়ািন েরমর্ লাগমলন। 

  

িলাোমে িলমলন, এে লাখ িাোিা মর্া ওরা পামি। আোর মেময় মর্া পামি না। র্ার 

হামর্ েী থােমি িল! গয়নাুনমলাই হমি র্ার অযামসি।  

  

িড় িাড়ািাচড় হময় যামে চেন্তু! 

  

র্া মহাে িলাই, র্া মহাে। এই আোর প্রথে মেময়র চিময়। এেিু পাগলাচে েরমর্ োও। 

  

 পাত্রপক্ষ চে িামন ময, রু্চে এর্সি চেে? 

  

িানমি না মেন? সিতানন্দ ঘিে রীচর্েমর্া র্ামের সি খির মপ ুঁমি চেমে। 

  

র্ারা চে খুচশ? 

  

 খুচশ না হওয়ার েী আমি? 

  

িলাো আর চেিু িলমলন না। শুেমনা েুমখ উমঠ মগমলন। 

  

চিময়র মিাধ্হয় সার্চেনও র্খন িাচে মনই, হঠাৎ এে েধ্যরামর্ পারুমলর ঘুে মভমঙ 

মগল িেুমলর ধ্াক্কায়। 

  

েী মর চেচে? 

  

 িুপ। আয় আোর সমঙ্গ। 
  

মোথায়? 
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 পামশর ঘমর ো-িািার েথা হমে। িল শুচন। 
  

এঃ ো। 

  

 আয় না। 
  

চপমঠাচপচঠ না হমলও র্ামের দ্যই মিামনর ভাি চিল সাংঘাচর্ে। ভীষণ িনু্ধর েমর্া। 

মোনও েথাই মগাপন থাের্ না র্ামের েমধ্য। 

  

িুচপ িুচপ দ্যই মিান উমঠ পামশর ঘমরর েরিায় োন পার্ল।  

  

িলাো িলচিমলন, আোর ঘাি হময়মি মর্াোর েথা না-শুমন। িরাির মেমখ আসচি রু্চে 

যা িল, চঠেই িল। আচেই িারিার ভুল েমর মফচল। 

  

র্া মেন িলাই? আচে মর্াোর ওপর মর্া চনভতরই েচর। েচর না িমলা! যচে িানর্াে 

রু্চে চিিক্ষণ নও র্া হমল চে চনভতর েরর্াে। না, র্া নয়। আচে মর্াোর েমর্া সাংসাচরে 

িুচদ্ধ রাচখ না। আচে আোর মিমলমেময়র োনচসের্ারও মখাুঁি রাচখ না। এসি ভালেন্দ 

চিিার েরার ভার আচে মর্াোর ওপমরই চেময় মরমখচি।  

  

মর্াোর পাময় পচড়, এ চিময় মভমঙ োও। 

  

মস েী িলি িলাই! এখন চিময় ভাঙা চে সিি? 

  

 মেন নয়? 
  

এর্েূর এচগময় চে চপমিামনা যায়? 

  

আর মেউ না পারুে, রু্চে চঠে পারমি িুচদ্ধ েমর চিময়িা মভমঙ চেমর্। ওমগা, েশিা 

গাুঁময়র মলাে ময মর্াোর িুচদ্ধ-পরােশত চনমর্ আমস মস চে এেচন? 

  

চেন্তু চিময় ভাঙমর্ িাইি মেন? 
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রু্চে যখন িাোিা ময রু্ে চহমসমি চেমর্ িাইমল র্খন ভদ্রমলাে এেিারও আপচত্ত 

েরমলন না, েমন পমড়? 

  

খুি পমড়। 

  

ওখামনই আোর খিো। ভদ্রমলাে হমল অন্তর্ এেিার আপচত্ত েরর্। 

  

দ্যচনয়ািা চিনমল না িলাই। শর্েরা চনরানব্বই িনই মর্া ওরেে। োমে মফমল োমে 

িািমি। 

  

িাপু, আোর েন সায় চেমে না। 

  

র্া হমল আর েনেমর্া পাত্র পামি মোথায় িমলা! পাত্র মর্া অমনে মেখলাে। সিাই চেিু 

না চেিু প্রর্যাশা েমরই। োরও খাুঁই মিচশ, োরও েে। োরও মিামখর িােড়া মনই, মেউ 

রময়-সময় িায়। চেন্তু িায় মর্া সেমলই। েী েরমি িমলা! 

  

মর্াোর মসই চিশ্বনামথর েী হল? 

  

িাঃ িলাই! মস ময োমলা িমল িাচর্ল হময়মি।  

  

 মস মর্া শুধু্ োমলা, আর মর্া চেিু নয়! 
  

না। উিাস্তু পচরিার। র্মি চশচক্ষর্। মখমি খায়। র্ামের ুনণ ওইিুেুই। 

  

র্ামেই মেমখা না আিার। 

  

মসখামন মর্া এেরেে অের্ িাচনময়ই মেওয়া হময়মি। এখন েী আর 

  

মর্াোর মিাখ িড় এেিা ভুল েমর না মগা। রু্চে যখন র্ামে পিন্দ েমরি র্খন মস 

ভালই হমি। মেমখা না মগা এেিু। 
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ভাল েমর মভমি মেখ িলাই। 

  

ভাল েমরই মভমিচি। 

  

র্ারা চেন্তু োনসাে্রহীও মনমি না। চিশ্বনামথর িািা সাফ িমলমি, চিচনসপত্র মসানা-োনা 

রাখার িায়গা র্ামের মনই। এসি র্ারা মনমি না। 

  

মর্াোর পাময় পচড়। 

  

 চঠে আমি িলাই, মর্াোর েথা আর েমি মফমলচি? 

  

োমলা, চেন্তু মেেঠােুমরর েমর্া েেনীয় েুখশ্রীর ভালোনুষ চিশ্বনাথ লািুে েুমখ মযচেন 

চিময় েরমর্ এল মসচেনই র্ামে খুি ভালমিমস মফলল পারুল। 

  

চিশুো র্ার এগামরা িির িয়চস শাচলচিমে িাসরঘমর এেিাই োত্র ইয়াচেতর েথা 

িমলচিল, আমগর চেমন চিময় েরমল শাচল ফাউ পাওয়া মযর্, িামনা? 

  

শুমন েী ময মরাোঞ্চ হময়চিল পারুমলর। ওই িয়সিাই অেচন।  

  

র্ারপর সারাক্ষণ িাোইোর সমঙ্গ মলমগ মলমগ চিল মস। েী ভাল! েী নরে েথািার্তা, 

েী ল্জনাশরে! 

  

মসই চিশুো এখন প্রিীণ এে োনুষ! িুল মপমেমি চেিু, মগাুঁমফও পাে। মশানা যায় চর্চন 

িড় িােচর েরমলও মর্েন সেলর্া অিতন েরমর্ পামরনচন। এখনও র্াুঁর িাচড়মর্ 

মশ চখন চিচনস মেখা যায় না। িেুমলর গাময় গয়না ওমঠচন, র্ার আলোচর ভচর্ত শাচড় 

মনই, যমথে খরি েরার েমর্া িাোও র্ারা হামর্ পায় না। র্ামের দ্যচি মিমলই 

মলখাপড়ায় ভাল, এইিুেুই যা সান্ত্বনা। িড়চি এখন িচল্লশ হািার িাো োইমনর িােচর 

েমর। 
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না, চিশ্বনাথ িাগচর্ে অমথত এেিন সফল োনুষ নয়। চেন্তু এই োনুষিামে শ্রদ্ধা েরমর্ 

েখনও পারুমলর অসুচিমধ্ হয়চন। 

  

চিশুো, আচে আপনার সমঙ্গ আোর িািার স্বভামির খুি চেল পাই, র্া িামনন? 

  

 চিশ্বনাথ এেিু হাসল। র্ারপর িলল, র্া এেিু আমি মিাধ্হয়। 
  

েী চেল িলুন মর্া! 

  

মসিা মর্ারা মভমি িলচি। আোর মেন মযন মগ রহচর িািুম্জনমে খুি পিন্দ হর্। চিময়র 

আমগই িউময়র মিময় শ্বশুমরর প্রচর্ই আোর আেষতণ হময়চিল মিচশ, র্াই চিময় েরমর্ 

আপচত্ত েচরচন। 

  

িেুল িলল, িািা মর্াোমে ভালিাসর্ খুি। িলর্, চিশ্বনামথর েমর্া মিমল হয় না। এ 

ো, ওই মেখ মর্াোর নাে এমন মফললাে! েী হমি! 

  

গঙ্গািল খাও। 

  

চর্নিমন এেিু হাসাহাচস হল। 

  

পারুল িলল, পচর্র নামে গচর্। অর্ ভািচিস মেন? 

  

চিশ্বনাথ চেগ্ধ মিামখ পারুমলর চেমে মিময় িলল, হযাুঁ মর, পারুল, মর্ামে এেিা েথা 

িলি?  

  

 িলুন না। 
  

ভািচি, রু্ই আিার মিনশমন না-পমড় যাস। 

  

েীমসর মিনশন? 
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অেলমে রু্ই মশষ অিচধ্ মেন চিময় েচরসচন র্া িাচন না। র্াই চিমত্তস েরচি, অেমলর 

চে চেিু মোষ চিল? 

  

পারুল এেিু গিীর হময় িমল, মোষ না থােমল র্ামে িাচর্ল েরলাে মেন চিশুো? 

  

 চেন্তু েী িাচনস, অেলমে মসচেন রাোয় মেমখ খুি োয়া হল। মেেন উোস, উেভ্রামন্তর 

েমর্া ঘুমর মিড়ামে, গাময় ধু্চর্র খুুঁি িড়ামনা। আোমে অিশয চিনমর্ পামরচন। েী 

িযাপার চেিু িাচনস? 

  

না। র্মি ওমের মিাধ্হয় চেিু প্রিমলে আমি। 

  

পরশু চেন সমন্ধমিলায় মিুননমক্ষমর্র ওপামশ িুপিাপ োুঁচড়ময় এিাচড়র চেমে মিময় চিল। 

আচে এেিু চিন্তায় পড়লাে। ভািলাে, মসই পুরমনা মপ্রে মথমে আিার পাগলাচে মেখা 

চেমে না মর্া! 

  

মিময় চিল? 

  

হযাুঁ। 

  

মিময় থাোর মর্া চেিু মনই। অনায়ামস এ িাচড়মর্ আসমর্ই মর্া পামর।  

  

মসিাই স্বাভাচিে হর্। েূর মথমে মিময় থাোিা ভাল লক্ষণ নয়। রু্ই এেিু সািধ্ামন 

থাচেস। 

  

পারুল মহমস মফলল, মেন িলুন মর্া! আপনার চে ধ্ারণা অেল রায় এখনও আপনার 

মপ্র ঢ়া শাচলচির প্রচর্ দ্যিতল? 

  

ওমর পাগচল, রু্ই মপ্র ঢ়া হমল আচে মর্া ভিলীলাই সাঙ্গ েমরচি। মর্ার মিময় আচে ের্ 

িড় িাচনস? 
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িাচন। উচনশ িির। 

  

র্মি? যাে মগ, মর্ামে িাচনময় রাখলাে। 

  

চিশুো, অেলোমে আচেই আোর সমঙ্গ মেখা েরমর্ িমল পাচঠময়চি। চেন্তু মিিারা 

হয়মর্া এখন এেিু ল্জনা পামে। আসমর্ মিময়ও িকু্ষল্জনায় আিোমে। র্াই হয়মর্া 

মিময় থামে। 

  

চসচরয়াস চেিু নয় িলচিস? 

  

দ্যর! ওসি েমি িুমেিুমে মগমি। 

  

মপ্রে-মট্রমের চেিুই িাচন না মর ভাই। আোর সি মে ড় মর্া ওই ময ওই উলিুনুচনর োমি 

চগময় চগময় মশষ হয়। 

  

িেুল ভ্রূ েুুঁিমে েী মযন ভািচিল। হঠাৎ িলল, অেলমে আসমর্ িমলচিস মেন? ওর 

এখন না-আসাই ভাল। মিযাচর্প্রোশ যচে চেিু ভামি? 

  

পারুল মহমস িলল, রু্ই মযন েী চেচে! আেরা চে মসই আমগর আেরা আচি চে? 

েযাচিওরড হইচন? র্া িাড়া আচে মর্া আোর ের্তার োমি চেিু মগাপন েচরচন। সি িমল 

চেময়চি। মসও মর্া চিশুোর েমর্াই এেিন সরল সহি োনুষ। চেিু েমনই েমরচন। 

  

না িািা, েী মথমে েী হময় যায়! মর্ার িড্ড সাহস পারুল।  

  

 ও ো, সাহমসর েী? 
  

ওই মর্া শুনচল, িাইমর মথমে মিময় থামে। মিময় থাো চে ভাল? 

  

অেলোর িয়স ের্ হল িামনানা? 

  

পুরুষোনুষ সি িয়মসই খারাপ। মিচশ িয়মস আরও খারাপ। 
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.  

  

অেল ধ্রা পমড় মগল পরচেন সমন্ধমিলায়। নানা আঘািায় ঘুমর মস মিুননমক্ষর্িার মিড়ার 

ধ্ামর এমস িুপ েমর োুঁচড়ময়চিল। মক্ষমর্র ওপামশ গািপালার ফাুঁে চেময় মোর্লার 

আমলা-জ্বলা ঘরিা মেখা যায়। মযন স্বমরর ঘর। মরািই চেিুক্ষণ মিময় থামে অেল। 

োউমে মেখা যায় না। মেখমর্ িায়ও না অেল। েময়ে চেচনি মস রৃ্চষমর্র েমর্া মিময় 

মথমে চফমর যায়। 

  

আি মস হয়মর্া এেিু মিচশক্ষণ োুঁচড়ময়চিল। হঠাৎ এেিা সাইমেল মোথা মথমে সাুঁ 

েমর এমস র্ার োমিই মব্রে েষল। 

  

এই, মে মর ওখামন? 

  

অেল িেোল না। ধ্ীমর শুধু্ েুখিা মঘারাল। 

  

মে? এখামন োুঁচড়ময় েী হমে? 

  

 অেল িিাি চেল না। মিমলিা সাইমেল মথমে মনমে োমি এল। 
  

আমর! অেলো? 

  

অেল চিনমর্ পারল। চিিু। 

  

এখামন োুঁচড়ময় আমিন মেন অেলো? 

  

এেচন। মেখচি। অমনেচেন িামে এলাে মর্া! 

  

আসুন না চভর্মর। 

  

না থাে। 
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থােমি মেন? আসুন। িড়ো খুি খুচশ হমি। 

  

.  

  

১৪.  

  

পুরমনা মে মিা িাউমিা ডাুঁই হময় িমে আমি খামির র্লায়, র্ামে, রান্না আর ভাুঁড়ারঘমর। 

োয়ািমশ চেিুই মফলা হয়চন মর্েন। ের্ মে মিা িহুোল মখালাই হয়চন। েী আমি র্ার 

েমধ্য মে িামন িািা। আেচস, শুেমনা েুল, চত্রফলা চে মগালেচরি। মে মিাুনমলা চিমেয় 

না েরমলই নয়। খামির নীমি েশার আজ্ঞা হময়মি, মপাোোেড় মিমড়মি, ইুঁদ্যমরর খুিখাি 

িাড়মি, িাচড়র মিড়ালিা এই চনময় চর্নিার প্রসি েরল িলাোর খামির র্লায়। 

  

দ্যপুমর খাওয়া-োওয়ার পাি িুেমল িলাো মে মিা চনময় পড়মলন। র্া শ মেড় দ্যই মর্া 

হমিই। নানা োপ, নানা আেৃচর্র সি মে মিা, দ্য-িারমি মসই ইংমরি আেমলর চিচনসও 

আমি। 
  

পুরমনা, ভুমল-যাওয়া মে মিা মখালার েমধ্য এেচি রহসযমরাোঞ্চ আমি। মোন মে মিা 

মথমে েী মিচরময় পমড় র্া মে িামন! এেিার এেিা ওভালচিমনর পুরমনা মে মিার েমধ্য 

হঠাৎ এেিড়া মসানার হার মপময়চিমলন িলাো। মিাধ্হয় মোনও োমির মেময় িুচর েমর 

লুচেময় মরমখচিল, চেন্তু মনওয়ার সেয় পায়চন। মসই হারিড়া চিল র্াুঁর মেমিা িাময়র। 

মপময় মস েী আনন্দ! 

  

দ্যখুচর মে মিা মিমন আনমি আর িলাো এেিা িযাপিা িাচির েুখ চেময় ভুিভাি শমব্দ 

মে মিা খুলমিন। মিমরামেও চিচনস অমনে। এেিা হালো মে মিা না খুমলই িাচর্ল 

েরমর্ চগময় েী মভমি খুমল মেখমলন র্ার েমধ্য ঠাসা মর্িপার্া। েমিোর মে িামন! 

আর এেিা হালো মে মিা মথমে চর্নমি খুুঁধু্মলর মিািড়া মিমরাল। শ্বশুর-শাশুচড় আর 
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চর্ন ভাইময়র ময থ সংসামরই িমেচিল এসি। চেিু িাময়রা চনময় মগমি, চেিু পমড় 

আমি। 

  

ভাগাভাচগর িযাপারিা েখনও ভাল মিামখ মেমখনচন িলাো। মগ রহচর যখন র্ার দ্যই 

ভাইময়র অংশ চিপুল োমে চেমন চনময়চিমলন র্খন িলাো রাগ না েমর খুি আদ্যমর 

গলামর্ই িমলচিমলন, ওমগা, এর্ িড় িাচড় চেময় আেরা েী েরি? শ্বশুরেশাই চর্ন 

মিমলর িনয চর্নমি োলান েমর মগমিন, আোমের মর্া অেুলান হচেল না! 

  

ভাইময় ভাইময় এেিু র্ফার্ থােমল সিেতিা ভাল থামে। 

  

 সিেত চে খারাপ হচেল? চেিু মর্া িুমমর্ পাচরচন। মিশ মর্া ভািসািই চিল সেমলর। 

  

র্া চঠে িলাই। িাইমরর সিেত ভালই চিল। চেন্তু হঠাৎ আোর মরািগারপাচর্ মিমড় 

মযমর্ লাগল। র্খন েমন হচেল চশমি আর মরমো মেেন মযন েুখ মগােড়া েমর থােমি। 

হয়মর্া চহংমস হমর্ মলমগমি। োিাোচি থােমল ক্রমে ক্রমে ওিা মিমড় মযর্। র্াই মগাড়া 

মেমর রাখলুে। 

  

চেন্তু মেময়মের চিময় হময় মগমি, মিমলরা িাইমর থামে, এর্ িড় িাচড়িা খাুঁ-খাুঁ েমর ময 

মগা! 

  

অমভযস হময় যামি িলাই, কধ্যত ধ্মরা। 

  

মখয়াচল পুরুষচির সি চসদ্ধামন্তর উচির্-অনুচির্ আিও িুমমর্ পামরন না িলাো। েন 

োনমর্ িায়চন র্িু মগ রহচর যা িমলমিন র্া িরািরই মেমন চনময়মিন িলাো। োনুষিা 

র্ার মিময় পমনমরা িিমরর িড়, ইয়ারিনু্ধ মর্া নয়। িরং মযন খাচনেিা িািার েমর্াই 

এে অচভভািে। 
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পুরমনা মে মিার অন্ধোমর মসমেমল িার্াস িমে আমি আিও। েুখ খুলমলই 

ভযাপসােমর্া গন্ধ। িলাোর মিশ লামগ। ের্ িিমরর সচঞ্চর্ িার্াস র্ার েুমখ এমস 

লামগ। গা চসরচসর েমর। 

  

মে মিায় েী খুুঁিি ো? পয়সা? 

  

িলাো মহমস মফমলন, হযাুঁ, পয়সাই খুুঁিচি। মপমল মর্ামে মেি।  

  

আচে সারা িাচড়মর্ ের্ পয়সা েুচড়ময় পাই িান? সি এেিা মে মিায় িচেময় মরমখচি। 

মাুঁি চেমর্ মগমলই পয়সা পাই। 
  

চস্মর্েুমখ িলাো িমলন, পয়সা িচেময় েী েরচি? 

  

মর্াোমে এেিা চিচনস চেমন মেি। 

  

ওো! আোমে আিার েী চিচনস চেচি মর? 

  

পয়সা িচেময় মর্াোমে এেিা েহাভারর্ চেমন মেি। মসচেন ময িলচিমল মর্াোর 

েহাভারর্খানা মে মযন চনময় চগময় আর মফরর্ মেয়চন! 

  

ও িািা! র্াও েমন মরমখচিস! চেমর্ ময মিময়চিস মসই মঢর। ওমর্ই মর্ার মেওয়া হময়মি। 

  

এেিা মে মিার েমধ্য চেিু খুিমরা পয়সা মপমলন িলাো। মেউ মিাধ্হয় িোমর্ শুরু 

েমরচিল, মিচশ পামরচন। মোি পাুঁি িাো িচল্লশ পয়সা। িলাো পয়সািা দ্যখুচরর হামর্ 

চেময় িলমলন, মর্ার মে মিায় িচেময় রাচখস। 

  

নীমির উমঠামন চনর্যানন্দ িমস আমি। সমঙ্গ দ্যই মিমল আর পাুঁিখানা িো। 

  

দ্যখুচর িারান্দায় চগময় ডাে চেল, এমসা মগা, মে মিা মনমি ময! 

  

চনর্যানন্দ ওপমর উমঠ এল। 
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 িলাো িলমলন, এই মন িািা, ের্ুনমলা িমেমি মেখ। 
  

চনর্যানন্দ োুঁিুোিু হময় িমল, ওসি পুরমনা মে মিা ো, েশ-চিশ পয়সামর্ও চিমোমি 

না। 

  

দ্যর েুখমপাড়া! মর্ার োমি পয়সা মে মিময়মি। এুনমলা চিমেয় ের আমগ। পয়সা লাগমি 

না। 

  

চনর্যানন্দ এেগাল হাসল। র্ারপর মিমলমের মডমে চনময় িপািপ িোয় মে মিা ভরমর্ 

লাগল। 

  

মে মিাুনমলা চিমেয় হওয়ায় খামির র্লায় এখন হাওয়ািার্াস মখলমি, ঘরিাও হালো 

মেখামে। 

  

 িলাো ঘমরর আলোচর আর আসিািুনমলা মেখচিমলন। র্াুঁর এর্ লামগ না। ধ্ীমর ধ্ীমর 

িাহুলয চিচনসুনমলা চিমেয় েমর মেমিন। চিচনস চিচক্র েরা খুি অপিন্দ েরমর্ন 

মগ রহচর। িলাো চিচক্র েরমিন না। চিচলময় মেমিন। র্মি র্ার আমগ মিমলমেময়মের 

ের্াের্ চনমর্ হমি। ওরা যচে িায় মর্া ভাল, নইমল মনওয়ার মলাে মেলা পাওয়া যামি। 

  

রু্চে চে িাুঁধ্ন োিমর্ িাইি ো? 

  

িলাো মহমস িলমলন, আোমে চনময় মর্ার এর্ ভয় মেন িল মর্া পারুল? 

  

পারুল োমে িচড়ময় ধ্মর িমল, মর্াোর হািভাি আোর মোমিই ভাল লামগ না। এিার 

মর্াোমে আচে িােমশেপুর চনময় যািই। মিামখর আড়ামল রু্চে েী েমর িসমি র্ার চঠে 

মনই। 

  

ও েথা িলচিস মেন? আচে মর্া মিশ আচি। 
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রু্চে মযন মেেন উোসী হময় মগি। 

  

দ্যর পাগল! উোসী হওয়ার চে মিা আমি? মর্ার িািা িমল যাওয়ার পর দ্যচনয়ািা মেেন 

পানমস হময় চগময়চিল চঠেই, েমন হর্ মিচশচেন িাুঁিি না।  

  

রু্চে িািার সমঙ্গ সহেরমণ মযমর্ মিময়চিমল ো। আোর সি েমন আমি। 

  

িলাো এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িলমলন, মস আর মর্ারা মযমর্ চেচল েই? মগমলই ময 

িাুঁিরু্ে। র্ামে িাড়া ময মিুঁমি থাো েী েচঠন মর্ারা িুমচি না।  

  

খুি িুচম ো। আর িুচম িমলই ভয় পাই। সংসার মথমে রু্চে মযন মর্াোর েন ুনচিময় 

চনে। 

  

পারুমলর োথায় হার্ মিালামর্ মিালামর্ িলাো িমলন, র্া যচে পাররু্ে র্াহমল মর্া 

ভালই হর্। েন রু্মল চনই সাচধ্য চে? ওই ময দ্যখুচর ওিার িনয নরু্ন েমর োয়ার িাুঁধ্মন 

পড়লুে, মগারু, েুেুর, মিড়াল, এই িাচড়, োমির মলামেরা োর িনয োয়া না েমর 

পাচর িল? েন রু্মল মনওয়া চে মসািা েথা? আর মর্ার িািার আমক্কল মেখ, এর্ িড় 

এেখানা িাচড় আোর ঘামড় িাচপময় চেময় মগমি। র্াও মেওররা, িাময়রা থােমল এেিু 

িনেচনচষয থাের্। সারাচেন এই চিশাল িাচড়িায় থাো চে মসািা? 

  

র্াই মর্া িচল আোর োমি িমলা। 

  

এ-িায়গা মিমড় দ্যচনয়ার আর মোথাও চগময় থােমর্ েন িায় না। শীর্োমল চগময় দ্য-

িারচেন মথমে আসিখন। 

  

িলাোমে চনময় মযমর্ িায় সিাই। র্ারা ভামি, এখামন এো পমড় থাো োময়র পমক্ষ 

েেের। চেন্তু মসিা ওমের চেে মথমে ভািা। িলাোর চেে মথমে ভািনা অনযরেে। 
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এই ময দ্যমধ্র েমর্া সাো মগারু আমলা। দ্যখানা োয়াচি মিাখ চেময় যখন মিময় থামে 

িুেিা উথমল ওমঠ। মগ রহচরর চপ্রয় এই মগারুিা এেন ভালিাসর্ র্ামে ময মগ রহচর 

এমস গাময় হার্ চেময় না োুঁড়ামল দ্যধ্ িাড়মর্ িাইর্ না। মগ রহচর িমল যাওয়ার পর েী 

িুমল মে িামন, খুি ডাের্ সারা চেন। দ্যখানা মিাখ মযন িলিল েরর্। অমিালা িীমির 

মসই মশাে মযন িলাোমেও আেন্ন েমরচিল। িলাো চগময় মরাি আমলার গলায় োথায় 

হার্ মিালামর্ন। োনুমষর ভাষায় ের্ েথা িলমর্ন। মগারুর র্া িুমমর্ পারার েথা নয়। 

চেন্তু মযন িলাোর েমন হর্ আমলা সি িুমমর্ পারমি। ধ্ীমর ধ্ীমর মযন আমলার মশাে 

েমে মগল। িলাো নরু্ন োয়ার িন্ধমন পড়মলন। আসমল নরু্ন নয়, মগ রহচরর চপ্রয় যা 

চেিু মসুনচলমে ভালমিমস মযন মগ রহচরর অচেত্বই মফর খুুঁমি পান িলাো। আিোল 

র্ার েমন হয়, না, োনুষ অর্ সহমি েমর না। েরার পরও র্ার ের্ েী মথমে যায়। 

অচেত্ব চে শুধু্ মেহিামর্? র্ার সত্তাও ময িচড়ময় থামে ের্ চেিুর েমধ্য। 

  

এসি গূঢ় সর্য সিাই চে িুমমর্ পামর? মিমল-মেময়রা ভামি ো িড় এো। ওিা এেমপমশ 

মেখা। মগ রহচর মযচেন িমল মগমলন মসচেন র্াুঁর সমঙ্গ িলাোরও িমল মযমর্ ইমে 

হময়চিল চঠেই। চেন্তু র্ার পর ধ্ীমর ধ্ীমর চর্চন মফর নানা অনুষমঙ্গ চফমর পামেন 

মগ রহচরমে। এখন র্ার এোচেত্ব র্র্ র্ীব্র নয়। 

  

ওই ময চস্টমলর আলোচরিা, ওিা চনচি পারুল? মর্ার িািা মিামি মথমে অডতার চেময় 

আচনময়চিল। চসচেে চিচনস, এর্ চেমনও এেিুও রং িমিচন। 
  

পারুল মহমস িমল, থাে না ো এসি মর্াোর োমি। মযখামন যা আমি সি এেইরেে 

থাে। র্াহমল িাচড়মর্ এমস অমিনা মঠেমি না চেন্তু, মিমলমিলািা চফমর আসমি। না ো, 

রু্চে সি চিচলময় মেওয়ার ের্লি িাড়। 

  

েী ভাচি িাচনস? আচে পি েমর েমর মগমল 
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নরে হামর্ িলাোর েুখ িাপা চেময় পারুল িমল, িাচন রু্চে েরার িনয পা িাচড়ময়ই 

আি। ওসি চিন্তা ের িমলই সারাক্ষণ মর্াোর িনয আোর ভািনা হয়। েরমর্ িাও মেন 

ো? িািা মনই িমল? আর এই ময আেরা আচি আেরা চে িািার অংশ নই? চপর্া মর্া 

িায়ার চভর্র চেময়ই মফর িন্মায় সন্তান হময়। িান? 

  

েরমর্ িাই মে িলল? র্া নয় ো, আসমল আি-েশিা আলোচর, িাক্স- পযাুঁিরা সিই 

প্রায় ফাুঁো। হময় মগমি। এুনমলা পমড় মথমে 

  

থাে ো, পমড়ই থাে। 

  

িলাো এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িলমলন, চনমল মর্ামের মভামগ লাগর্।  

  

এখনও মভামগই লাগমি। এই ময িাচড়মর্ এমল িাক্স-পযাুঁিরা, আলোচর, খাি-পালে 

মেখমর্ পাই। র্ামর্ই েনিা আনমন্দ ভমর ওমঠ। মসিা চে উপমভাগ নয়? মভাগ োমন চে 

আলোচরিামর্ মঠমস চিচনসপত্র ভমর রাখা? 

  

িলাো হার োনমলন। 

  

সারা িাচড়মর্ এখন আনমন্দর হাি। মেময়-িাোই, মিমল-িউো, নাচর্-নার্চন চেমল 

সারাচেন আড্ডা হমে, মিড়ামর্ যাওয়া হমে, চপেচনমেরও মর্াড়মিাড় িলমি। িলাো 

েূর মথমে এসি খুি উপমভাগ েমরন। িড় এেিা ওমের েমধ্য চগময় পমড়ন না। র্ামর্ 

মিাধ্হয় র্াল মেমি যায়। ওমের এেিা িয়মসর িনু্ধত্ব আমি, মসখামন ুনরুিনমের চগময় 

হুি েমর ঢুেমর্ মনই। ডােমল আলাো েথা। 

  

.  

  

আি সোমল দ্যমিা ভাড়া েরা গাচড়মর্ মিামাই হময় ওরা োমিায়ার চেমে মোথায় মযন 

চপেচনমে মগল। িলাোমেও িানািাচন েমরচিল, িলাো যানচন। র্মি দ্যখুচরিামে 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 252 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পাচঠময়মিন। মিিারা সারাচেন মর্া র্ার োমিই পমড় থামে, যাে আি এেিু আনন্দ 

েমর আসুে। 

  

দ্যপুরমিলা িুচপসামড় মেময়িা এল। চঠে মিামরর েমর্া। েুমখ এেিু ভয় মেশামনা হাচস। 

পরমন মসই মালমামল মপাশাে। সািমগামির িালাই মনই। 

  

িলাো দ্যপুমর ঘুমোন না। সারা িাচড় ঘুমর ঘুমর িুেিাে োি েমরন। োি না মপমল 

শুধু্ই ঘুমর মিড়ান িা িই পমড়ন। এো থাো র্ার অভযাস হময় যামে। 

  

দ্যপুমর আি িলাো উমঠামন িািাই মপমর্ শীমর্র মলপ-েিল মরামে চেময়মিন। োে-

িাে যামর্ এমস িসমর্ না পামর র্ার িনয হামর্ মগ রহচরর হাচর্র োুঁমর্র হার্লওয়ালা 

লাচঠিা চনময় িমস আমিন। োে-শাচলে এমস োিাোচি হুমিাপাচি েরমলই িলমিন, 

হুশ। 

  

এিাচড়র োে-শাচলেুনমলাও র্ার মিনা। মরািই ঘুমর চফমর আমস। িলাোর হামর্ লাচঠ 

হমলও মিাখ িুমড় োয়া। ওরাও মর্া িন। চনঃসমঙ্গ সাথী।  

  

আচে এেিু আসমর্ পাচর? 

  

উমঠামন মঢাোর আগলিার িাইমর মেময়িা োুঁচড়ময়।  

  

ও োঃ! এমসা ভাই, এমসা! 
  

মেময়িা সসংমোমি ঢুেল। 

  

 ওই মোড়ািা মিমন এমন আোর োমি মিামসা। 
  

 লক্ষ্মী মেময়র েমর্া মেময়িা িসল। 
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আি এমল! আি ময িাচড় ফাুঁো! মর্াোর িান্ধিী পান্নাও মগমি ওমের সমঙ্গ চপেচনে 

েরমর্। 

  

িাচন। আচে মর্া আপনার োমি এমসচি, আর োরও োমি নয়।  

  

েী ভাচগয আোর! মর্াোর িয়চস মেময়রা আিোল আর আোর েমর্া িুচড়র োমি 

আসমর্ িায় না। মিনামরশন গযাপ না েী িমল মযন িাই।  

  

মসাহাগ এেিু হাসল। র্ারপর িলল, আপনারা খুি হযাচপ ফযাচেচল, র্াই না? 

  

িলাো ভ্রূ েুুঁিমে এেিু ভািমলন। র্ারপর িলমলন, এিা এেিা আশ্চযত েথা িলমল! 

আচে মর্েন েমর মভমি মেচখচন েখনও। চেন্তু সচর্যই মিাধ্হয় আোমের হযাচপ ফযাচেচল। 

মর্েন মোনও সেসযা মনই। মগড়ামাচি মনই। িউোরা খারাপ নয়, িাোইরাও ভাল। 

আোর দ্যঃখ মনই। 

  

মেময়িা র্ামে খুি অিাে েমর চেময় িলল, চেন্তু হযাচপমনস চে সিসেময় ভাল? 

  

ওো! িমল েী মগা মেময়িা! হযাচপমনস ভাল নয় িুচম? 

  

মসাহাগ েচলন েুখ েমর িমল, আচে মর্া এেিু পাগল, র্াই আোর োথায় খুি অদু্ভর্ 

অদু্ভর্ েথা আমস। 

  

েী েথা? 

  

মেন মযন েমন হয়, খুি হযাচপ হওয়া ভাল নয়।  

  

মেন িল মর্া! 

  

র্ামর্ োনুমষর সািত েমে যায়, মস অলস হময় পমড়, র্ার েন ঘুচেময় পমড়। 
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িলাো এেিু অিাে হময় মেময়িার চেমে মিময় থামেন। র্ারপর েৃদ্য স্বমর িমলন, োনুষ 

মর্া সুখী হমর্ই িায়, আর মসিা িায় িমলই মর্া মস ের্ পচরশ্রে েমর, েে েমর। র্াই 

না? মর্াোর চে েমন হয় আোর েন ঘুচেময় পমড়মি? 

  

মেময়িা খুি ল্জনার হাচস হাসল, চেন্তু িিাি চেল না। 

  

িলাো িলমলন, সুখ মর্া এেচনমর্ আমসচন। অমনে েে েরমর্ হময়মি র্ার িনয। সি 

সেময় মর্া আর সুমখ থাচেচন। 

  

মেময়িা চেিু িলল না, সােমনর চেমে মিময় িমস রইল।  

  

 রু্চে েী িল? অসুখী হওয়াই ভাল? 
  

 মেময়িা োথা মনমড় িমল, িাচন না। আেরা মর্া ভাল মনই। আেরা খুি আনহযাচপ। 
  

র্াই িুচম? 

  

হযাুঁ। আোমের পচরিামরর েমধ্য সিাই সিার অযাচন্ট। 

  

 মস েী! র্া মেন? 
  

 িাচন না। ওইরেেই হময় মগমি। 
  

 এরেে হওয়া মর্া উচির্ নয় ভাই। 
  

আোর খুি েমন হয়, আচে অনয মোনও ফযাচেচলমর্ িন্মামল খুি ভাল হর্।  

  

 রু্চে মর্াোর ো-িািামে ভালিাস না? 
  

েী িাচন! ভালিাসা িযাপারিাই মর্া িুমমর্ পাচর না। শব্দিা আোর োমি অদু্ভর্ লামগ। 
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ো িািামে মিমড় থােমর্ েে হয় না? 

  

না। এেিুও না। আোর মর্া সি সেময় মোনও চনিতন িায়গায় পাচলময় মযমর্ ইমে 

েমর। 

  

 িলাো এেিু মভমি সন্তপতমণ িলমলন, অেল ের্ ভাল িােচর েমর। মর্াোর োও মর্া 

অমনে পাস িাস শুমনচি। অেল মিমলও মর্া খুি ভাল। র্াহমল মর্াোর এরেে েমন হয় 

মেন? 

  

মিাধ্হয় আচেই স্বাভাচিে নই। 

  

আোর মর্া েখনও র্া েমন হয়চন! মর্াোমে আোর মিশ লামগ। সািমগাি মনই, চনমির 

প্রচর্ চিমশষ নির মনই, িুলিা অিচধ্ ভাল েমর আুঁিড়াও না েখনও। মিশ মর্া 

সরলমসািা মেময় রু্চে। 

  

সািমর্ আোর ভাল লামগ না। েী হমি মসমি? 

  

এ মর্া িুমড়া িয়মসর প্র । মর্াোর িয়মস চে এরেে মেউ ভামি? 

  

আচে মিাধ্হয় েমন েমন িুমড়াই হময় মগচি। 

  

দ্যর পাগল! 

  

আচে এেিা েথা িলমর্ এমসচি। 

  

েী েথা? 

  

এই ্রহামে ের্ুনমলা মিমল োমম োমম আোমে চিি েমর। 

  

র্াই নাচে? 
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সি িায়গামর্ই এসি এেিু-আধ্িু হয়। আচে োইি েচর না। আচে োউমে ভয়ও পাই 

না। 

  

 চেন্তু চিি েরমি মেন? োুঁড়াও, আচে চিিুমে িমল মেমিাখন। 
  

আচে মস েথািাই িলমর্ এমসচি। 

  

চিিুমে িলার েথা মর্া! 

  

না, চিিুমে িারণ েরার েথা। 

  

ওো! মেন? 

  

মসচেন পান্নার সমঙ্গ মিচরময়চিলাে, র্খন ওর সােমনই ের্ুনমলা মিমল আোমে চিি 

েমরচিল। পান্না িমলচিল, ওর োো চিিুমে িমল ওমের চঢঢ েমর মেমি। আচে িারণ 

েমরচিলাে। চেন্তু পান্না মশামনচন। ও ওর চিিুোমে িমল চেময়চিল।  

  

র্াই নাচে? 

  

হযাুঁ। আর র্ার ফমল মসই মিমলুনমলামে এেিা ক্লামির মিমলরা এমস খুি োমর। োর 

চেময়ই হয়চন, ওমের চনময় এমস আিার আোর োমি ক্ষোও িাইময়মি। আোর খুি 

খারাপ মলমগমি। 

  

মেন, এ মর্া ভালই হময়মি। মিমলুনমলা আর মর্াোর চপিমন লাগমি না। 

  

এই মিমলুনমলা হয়মর্া আর লাগমি না। চেন্তু মসিা মর্া সচলউশন নয়। আোমে মর্া সি 

িায়গায় মেউ মপ্রামিেশন মেমি না। আর মপ্রামিেশন আচে মর্া িাইও না। আোর খুি 

অপোন মলমগমি। 
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িলাো হাসমলন, রু্চে আিোলোর মেময় মর্া, র্াই পুরুষমের মপ্রামিেশন চনমর্ িাও 

না মিাধ্হয়। চেন্তু ভাই, চিরোল ময র্াই হময় এমসমি।  

  

আপনার চে েমন হয় না, এখন চেিু অনযরেে হওয়া উচির্? 

  

আচে পুরমনা আেমলর োনুষ, চিরোল পুরুমষর িায়ায় িড় হময়চি, আচে চে আর 

মর্াোমের েমর্া েমর ভািমর্ চশমখচি? 

  

মসই িনযই চে আপচন এর্ হযাচপ? 

  

েী িলি িুচমময় িমলা। 

  

 চিরোল পুরুমষর মপ্রামিেশমন চিমলন িমলই আপনার গাময় মোনও আুঁি লামগচন। এই 

মপ্রামিেশন মনওয়ািামে আপনার অপোন িমল েমন হয় না? 

  

িলাো এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িলমলন, পাগচল, মপ্রামিেশন চে পুরুমষরও েরোর হয় 

না? না হমল এর্ পুচলশ, চেচলিাচর, এর্ আইনোনুমনর মর্া প্রময়ািনই থাের্ না। 

মপ্রামিেশন ময এেিা ভীষণ েরোচর চিচনস। না িাপু, পুরুষোনুমষর সাহাযয চনমর্ 

আোর মর্া েখনও অপোন লামগচন। 

  

চেন্তু মপ্রামিেশন মনওয়ার অভযাস হময় মগমল চে োনুষ খুি নািালে মথমে যায় না? 

চিপে হমল এেিন এমস িাুঁিামি এরেে ধ্ারণা থােমল োনুমষর মডমভলপমেন্ট চে ভাল 

হয়? 

  

ও িািা! ওসি ময শি শি েথা! র্া ভাই, মর্াোর েমর্া েমর আচে মর্া ভািমর্ 

চশচখচন। চেন্তু স্বীোর েচর, মর্াোর েমর্া েমর ভািাও মিাধ্হয় খারাপ নয়। আিোল 

মর্া পুরমনা ধ্যানধ্ারণা পালমি যামে। 
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হঠাৎ চফে েমর মহমস মফলল মসাহাগ, িলল, হযাচপমনস োমনই চেন্তু মসি অফ 

চসচেউচরচি। আোর েখনও চিপে হমি না, েখনও অভাি হমি না, আোর সি চেিু 

চঠেঠাে থােমি, আোমে িাুঁিামনার িনয চেিু মলাে সিসেময় প্রস্তুর্ থােমি, মেউ 

আোর চনমন্দ েরমি না! র্াই না? 

  

িলাো ভারী অিাে হমলন। িলমলন, মর্াোর িয়স ের্? 

  

আচে খুি পাো, না? আচে সমর্মরা িাস। 

  

ভাই, রু্চে মোমিই এুঁমিামড় পাো নও। মর্াোর মিশ োথা আমি।  

  

র্া চেন্তু নয়। পড়াশুমনায় আচে ডাব্বা। র্মি আমিালর্ামিাল ভািমর্ খুি ভালিাচস। 

  

চেন্তু েথাুনমলা মর্া খারাপ িলমল না! সুখ ওিামেই িমল িমি। হযাুঁ মগা মেময়, সুখী 

োনুষমে মর্াোর মঘন্না হয় না মর্া? 

  

মিামর োথা নাড়া চেময় মসাহাগ িমল, না মর্া! আোর মর্া আপনামে ভীষণ ভাল লামগ। 

  

িলাো মহমস মফলমলন, আোমে আিার সুখী োনুমষর সেতার মভমিা না। অর্ চে সুখ 

আোর! গাুঁময় পমড় আচি, মশাোর্াপা োনুষ, চনঃসঙ্গ িীিন। যর্ সুখী ভািি র্র্িা নই। 

র্মি দ্যঃখও মর্েন চেিু খুুঁমি পাই না। আসল েথা েী িান, সুখদ্যঃমখর মিাধ্িাই মিাধ্হয় 

মভাুঁর্া হময় মগমি। মসও এেরেে ভালই। 

  

আচে আপনামে হযাচপ িচলচন। আচে িমলচি আপনামের ফযাচেচলিা খুি হযাচপ। সিাই 

মেেন হাচসখুচশ ডমগােমগা। আপচন মর্া র্া নন। 

  

িলাো এেিু হাসমলন। 

  

মসাহাগ িলল, পান্নার োমি শুমনচি আপনার হািিযাি োরা যাওয়ায় আপচন খুি মভমঙ 

পমড়চিমলন। সিাই ধ্মর চনময়চিল আপচনও মিচশচেন িাুঁিমিন না। 
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িলাো চস্মর্েুমখ িলমলন, অমনমে এখনও েমন েমর আচে মিচশচেন িাুঁিি না। 

  

আপচন আপনার হািিযািমে খুি ভালিাসমর্ন, না? 

  

েী িাচন ভাই, মর্াোর েমর্াই ভালিাসার র্ত্ত্ব আোরও িানা মনই। শুধু্ মির মপরু্ে, ও 

োনুষিা আোর শ্বাসিাযু়র েমর্া, িুমে ধু্েপুেুচনর েমর্া। মস িাড়া চনমিমে ভািমর্ই 

পারর্াে না। 

  

মসিা েী েমর সিি? ইমগা মনই? স্বাধ্ীন ের্াের্ মনই? িযচিত্ব থােমি না? 

  

র্াই মর্া! মসসি মিাধ্হয় আোর চিল না। আচে মিাধ্হয় খুি মিাো চিলাে। আর র্ার 

িমনযই এর্ুনমলা িির মর্া চেচিয হাচসেুমখ োচিময় চেমর্ মপমরচি। মর্ােরা চে পারমি? 

  

োথা মনমড় মসাহাগ িমল, না। আচে েখনও আপনার েমর্া হমর্ পারি না। আচে চিরোল 

এেিন আনহযাচপ মেময় হময় থােি। 

  

.  

  

১৫.  

  

চযশু এমস োুঁড়ামলন েেেগামির র্লায়। সচন্ধক্ষণ সোগর্। এেচি আর্তনাে মশানার িনয 

অমপক্ষা েরমি পৃচথিী। মসই আর্তনােমে মোলাহমল ডুচিময় মেওয়ার িনয ঢাে িািমি। 

ঢাচে নািমি। 

  

ঈশ্বরপুত্র েখনও সুখী চিমলন না। চর্চন েখনও সুখী হমিনও না। সুখী হমর্ মনই র্াুঁর। 

িুমে দ্যহািার িিমরর পুরমনা েীঘতশ্বাস চনময় চর্চন েেেগামির গাময় হামর্র ভর চেময় 

োুঁচড়ময় আমিন। িাগচশশুচি ঘাসপার্া মখমর্ মখমর্ োমম োমম েুখ রু্মল র্াুঁমে মেখমি। 
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েচণরাে… েচণরাে, রু্চে মযখামনই থামো েূল েেমপর সােমন িমল এমসা, মর্াোর 

চপচসো মর্াোর িনয অমপক্ষা েরমিন। েচণরাে… আি রার্ নয় ঘচিোর পর সিুি 

সংঘ আময়াচির্ নািযাচভনয় নিীর পূিা-নিীর পূিা… যাুঁরা অঞ্জচল মেমিন র্াুঁরা েয়া 

েমর লাইন চেময় আসুন… 

  

চযশু মিময় আমিন। িাগচশশুচি মিময় আমি। মিামখ মিাখ।  

  

আোর অনন্ত কু্ষধ্া প্রভু। ক্ষো েরুন। 

  

কু্ষধ্ার েথা আোর েমর্া আর মে িামন িািা। কু্ষধ্া অনন্ত, র্ার মোনও চনিৃচত্ত হল না 

আিও। 

  

কু্ষধ্া, ভয়, িংশচিোর িাড়া আোমের আর েী আমি প্রভু? িড় সাোনয এ িীিন। 

  

িীিন সাোনয নয়। এেচি িীিাণুরও িীিন এে আশ্চযত ঘিনা, ের্ চিচিত্র অণু-পরোণুর 

সোহামর ওই শরীর রচির্ হয় আর র্ার প্রমোমষ্ঠ েীপাধ্ামরর েমর্া রহসযেয় প্রামণর 

চশখা। না িািা, িীিন সাোনয নয়। 

  

আপনার েীঘতশ্বামস েচথর্ হমে িার্াস। সচন্ধক্ষণ সোগর্। চশয়মর শেন। আচে আোর 

মশষ আহার ্রহহণ েরচি, যূপোমষ্ঠ এেচি আঘার্ আোর সি আমলা চনিতা চপর্ েমর 

মেমি। প্রভু, আপনার মিামখর িলিুেুই আোর এ সাোনয িীিনমে অসাোনয েমর 

রু্মলমি। আপচন আোর িনয োুঁেমিন ইহিীিমন এর মিময় সুন্দর আর চেিু ঘমিচন 

েখনও।  

  

আোর মিামখর িল েখনও শুমোয় না িৎস। োন্না িাড়া আচে মর্াোমে আর েী-ই িা 

চেমর্ পাচর। 

  

োইে মিচস্টং…হযামলা, হযামলা… ওয়ান, িু, চি, মফার…ইমলেচট্রচশয়ান োলু, 

ইমলচট্রচশয়ান োলু, েেমপর িাুঁচেমে চস্টে লাইিিা খুমল মগমি, এখনই চঠে েমর োও, 
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নইমল অযােচসমডন্ট হমর্ পামর… আি রার্ নয় ঘচিোর পর নািযাচভনয় নিীর পূিা… 

নিীর পূিা… সিুি সংমঘর নিীর পূিা.. পচরিালনা েরমিন পারুল গাঙু্গচল… েুখয 

ভূচেোয় পান্না িযািাচিত, অনাচেো রায়… ভলচন্টয়াররা মেমখা, অঞ্জচল মেওয়ার িায়গায় 

িড্ড চভড় িমে মগমি… 

  

প্রভু, আপনার ক্ষর্চিহ্ন এখনও রিেুখ। আপনার েুখ মিেনায় নীল, আপনার িযথার 

অিসান মনই প্রভু? 

  

পৃচথিীর সি আঘার্ই আোমে আহর্ েমর, না িািা, ঈশ্বরপুমত্রর িযথার অিসান মনই। 

ের্োল এই ক্ষর্চিহ্ন িহন েমরচি। চনমমরর েমর্া আিও রি িময় যায়। আিও 

মর্াোর সমঙ্গ খড়্গাঘার্ ভাগ েমর মনি িমল অমপক্ষা েরচি। 

  

খাুঁড়ািা ওপমর উমঠ মে েমর মনমে মগল। এেিা মশষ ডাে শুধু্ মশানা চগময়চিল, ো! 

  

 সুেমনর হামর্র চভর্মর র্ার হার্িা শি হময় চগময়চিল। আুঁেমড় ধ্মরচিল আুঁেচশর 

েমর্া। 

  

ভয় মপচল? 

  

েরণ েুখ রু্মল মিময় এেিু হাসার মিো েরল। োচহল হাচস।  

  

আোরও এসি মেখমল েনিা িড্ড খারাপ হময় যায়। না মেখমলই হর্। 
  

ওই ো ডােিা োমন মলমগ রইল েরমণর, মস সাপ-মখাপ অমনে মেমরমি। চেন্তু ো 

িানমর্ পারমল খুি মরমগ যায়, ো েনসার িীিমে োচরস! পাষে নাচে রু্ই? খিরোর 

আর মযন না শুচন। 

  

োময়র সুিামে র্ামের িাচড়মর্ দ্য-দ্যমিা িাস্তুসাপ এখনও মিুঁমিিমর্ত আমি। সাপ, চিমি, 

মিালর্া, িারমপাো, েশা িা ক্ষচর্োরে িীিাণু চে পৃচথিীর মোনও উপোমর লামগ? 
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মে িামন েী! এে সেময় মস ফচড়ং-উচড়ং ধ্রর্, মেমরও মফলর্। আিোল, যর্ িড় 

হমে, র্র্ েমে যামে ওসি। 

  

সুেমনর সমঙ্গ এেিু খুুঁচড়ময় খুুঁচড়ময় মিচরময় এল মস। পাময় নরু্ন িুমর্া িাইি োরমি। 

মস ময িড় হমে, পাময়র োপ মিমড় যামে, এিা িািা রচসে িাঙামলর মখয়াল থামে না। 

েলোর্ার চিমনিািার মথমে পুরমনা োমপর িুমর্া এমন চেময়মি এিারও। েরোর চিল 

না। িধ্তোমনই মেনা মযর্। চেন্তু রচসে িাঙালমে মস েথা মিামামি মে? 

  

র্ার োও মেনাোিার চেিুই মিামম না। র্িু মমালামুচল েমর চিনমসর ফুলপযান্ট আোয় 

েমরমি েরণ। এই প্রথে ফুলপযান্ট হল র্ার এিং চিনস। লিায় এেিু িড় হয়, চেন্তু 

ুনচিময় পরা যায় িমল েযামনি হময়মি। মোেরিাও ঢলঢমল চিল, মসিা মিে চেময় 

সােলামনা মগমি। সিমিময় েিা হময়চিল সুেমনর িনয পাঞ্জাচি আর পািাো চেনমর্ 

চগময়। িড়সড় এেিা চমনিাে মোোমন ঢুমেই র্ার ো মোোচনমের িলল, খুি োচে 

ভীষণ ভাল পাঞ্জাচি িাই। খুি ভাল হওয়া িাই চেন্তু… 

  

মোোনোর চিনীর্ভামিই িলল, োপ ের্? 

  

 োপ! িমল ো ভীষণ ভািনায় পমড় মগল। েরমণর চেমে মিময় িলল, হযাুঁ মর, মর্ার 

োোর োপ ের্ িল মর্া! 

  

েরণ িলল, র্া চে আচে িাচন? 

  

 মোোমনর মসলসেযান মহমস িমল, ের্ লিা িলুন, োপ আচে চঠে েমর চনচে। 
  

ো চনমির োথার ওপর হার্ রু্মল এই এর্ িড় হমি িমল ময োপিা মেখাল র্া চিরাি 

লিা মোনও মলামের। 

  

মোোনোর িলল, ও িািা, র্াহমল মর্া চেচনোে িুয়াচল্লশ লাগমি। অর্ িড় োমপ 

ভযারাইচি হমি না। 
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েরণ চফে চফে েমর হাসচেল। 

  

 ো মরমগ চগময় িমল, হাসচেস মেন মিাোর েমর্া? 

  

 হাসি না? োো িুচম অর্ লিা? 

  

লিা নয়? মিশ লিা। 

  

 মোমিই না। িািার মিময় োো এেিু মিুঁমি। 
  

না না, লিা মনওয়াই ভাল। মশমষ যচে মিাি হয়? 

  

 র্ামের েথািার্তা মথমে মোোনোর যা মিামার িুমম চনময় োমাচর সাইমির পাঞ্জাচি 

মির েমর মেখামর্ লাগল। োরুণ োরুণ সি োি েরা র্সর, চসল্ক, র চসল্ক, গরে। 

  

চেন্তু ো মেিলই িমল, আরও োচে মনই? আরও ভাল? 

  

মেখাচে িউচে। র্মি এুনমলাও চেন্তু খুি ভাল, মলমিস্ট চডিাইন। ভাল েমর মেখুন। 

  

মস মোোমনর স্টে ফুচরময় মগল, োর পিন্দই হল না। মোি িারমি মোোন ঘুমর অিমশমষ 

প্রায় িমশা িাো চেময় ময-পাঞ্জাচিিা চেনল ো মসিা এখন সুেমনর গাময়। 

  

পাঞ্জাচি মেমখ সুেন এেিু অিাে হময় িমলচিল, ইস, এর্ োে চেময় চেনমর্ মগমলন 

মেন? আচে মর্া এর্ মডমোমরমিড িাো পচর না। 

  

র্া মহাে িািা, এই মর্া প্রথে চেচে। িয়স েে, এ িয়মসই মর্া এেিু িেোমলা চিচনস 

পরমর্ হয়। 

  

েরণ এিা িুমমর্ পামর, োোমে চনময় োর এেিু আমেখমলপনা আমি। আড়ামল িমল, 

িড্ড ভয় পাই িািা, আচে মর্া আর আসল ো নই, সৎ ো। েী মিামখ মেমখ মে িামন! 
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সুেমনর ভাি মেমখ চেিু মিামা যায় না। চেন েমশে ধ্মর িানা আমি এিাচড়মর্। এেিু 

আপন েমন থামে, িই পমড়। রার্ মিমগ পমড় িমল সোমল উঠমর্ মেচর েমর। েথা েে 

িমল। যা এেিু ভাি র্া েরমণর সমঙ্গই। 

  

এেচেন েরণমে িমলচিল, আচে এেিু ইনমট্রাভািত। 

  

েথািার োমন েরমণর িানা চিল না। পমর পান্নাচের োমি চগময় চিমজ্ঞস েমর মিমনমি, 

ইনমট্রাভািত হল অন্তেুতখী। 

  

েশচেন ধ্মর সুেন এিাচড়মর্ আমি, চেন্তু োর সমঙ্গ সিেতিা এেিুও এমগায়চন। মসই 

িনয ো খুি ভামি। 

  

এেচেন ো র্ামে িলল, হযাুঁ মর, সুেন চে আোমে মঘন্না েমর? 

  

 মেন ো? োো মর্া মসরেে নয়। খুি ভাল মর্া। 
  

েী িাচন িািা, এর্চেন এমসমি মর্েন েথািথা চেিু মর্া িমল না। িড় ভয়- ভয় েমর। 

মগুঁময়া োনুষ আেরা, আেরযত্ন মিাধ্হয় মর্েন হমে না। 

  

আেরযত্ন িলমর্ ভাল খাওয়া-োওয়া যচে ধ্রা যায় র্া হমল মসিা খারাপ হমে না চেিু। 

ভাল োি, োংস, েুরচগ, পাময়স, ক্ষীর এে এেচেন ো মর্া মভািিাচড়র আময়ািন েমর 

মফমল। চিচিিুচড়র রান্নার সুখযাচর্ চিল। মসই চিচিিুচড়ও এমস চিংচড়, েুচড়ঘন্ট, 

িাপড়ঘণ্ট রান্নার োয়ো চশচখময় মেয় োমে। আর িমল, এমস মর্া মগমড় িমসমি মেখচি। 

ের্লি মর্া ভাল েমন হমে না। িড়চগচন্নই সাুঁি েমর পাচঠময়মি। মপমির খির িার 

েরমর্। সািধ্ামন থাচেস লা। 

  

ও েী েথা ো! ও চে মর্েন মিমল? ভামির মঘামর থামে, মোনও চেমে মিময়ই মেমখ না। 
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ও মলা ও হমে ভড়ং। নির চঠেই রাখমি। ওপরসা-ওপরসা অেন ভাি মেখামে। মযেন 

ো মর্েনই মর্া িা হমি। 

  

িড়চগচন্ন মেেন মলাে র্া িাচন না ো, র্ামে মিামখও মেচখচন আি অিচধ্। চেন্তু মিমলর 

চনমন্দ েরমর্ পারি না। 

  

মর্ার িুচদ্ধনাশ হময়মি, িুমচল! মিমল-মিমল েমর হযাুঁোচেস, িচল মোন মপমি ধ্মরচিস 

ওই মধ্মড় মিমলমে? গামেচপমে মগলাচেস, ুনরুঠােুর িাচনময় পারমল পুমিা েচরস, িচল 

আি অিচধ্ পাপেুমখ এেিারও ো ডাে মিচরময়মি? 

  

েথািা চঠে। োমে আিও ো িমল ডামেচন োো। এিা এেিা োুঁিা হময় আমি েরমণর 

েমনর েমধ্য। 

  

এর্ আময়ািন, র্িু সুেন মর্েন খায় না। মখমর্ িমস মেিল থাে থাে আর মেমিন না, 

িমল িাধ্া চেমর্ থামে। 

  

রান্না চে ভাল হয়চন িািা? 

  

 রান্না? না রান্না মর্া মিশ ভালই। আচে মিচশ মখমর্ পাচর না। 
  

এ েথামর্ও ো আড়ামল দ্যচশ্চন্তা েমর। োর মেিল ভয়, আেরযত্ন হমে না। েথািা 

েরণও খুি ভামি। র্ার এই প্রায়-অমিনা োোমে খুচশ রাখমর্ র্ামের আর েী েী েরা 

উচির্ মসিা মির েরার মিো েমর মস। আিও মস োোমে আপচন মথমে রু্চে িলমর্ 

পামরচন। 

  

র্ার মিাি মিানিার নাে মেওয়া হময়মি হাচম্ম। র্ার খুি হাো মেওয়ার মনশা। সোমল ঘুে 

মথমে উমঠই খাি মথমে মনমে পড়ার িনয হুমড়াহুচড়। সার্সোমল সারা ঘর হাো চেময় 

মিড়ায় মস। মোর্লা মথমে পামি চসুঁচড় চেময় গচড়ময় পমড় মসইিনয মোর্লার চসুঁচড়র 

েুমখ োমঠর আগল লাগামনা হময়মি। হাচম্মমে ময এেিারও মোমল মনয়চন িা এেিুও 
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আের েমরচন সুেন, এিাও লক্ষ েমরমি র্ারা। হয়মর্া োময়র ভয়িা চেমথয নয়। িাইমর 

ভদ্রর্া িিায় রাখমলও চভর্মর চভর্মর সুেন হয়মর্া র্ামের পিন্দ েমর না। 

  

সুেন আসার িার-পাুঁিচেমনর োথায় এেচেন সোমল হাচম্ম হাো চেমর্ চেমর্ লিা িারান্দা 

মপচরময় মসািা চগময় সুেমনর ঘমর ঢুমে পমড়চিল। র্ারপর েী হময়চিল মেউ িামন না। 

হঠাৎ মেখা মগল িারান্দার মোমণ সুেন োুঁচড়ময় আমি, র্ার মোমল হাচম্ম এিং সুেন 

র্ামে েী মযন আঙুল রু্মল মেখামে আর েথা েইমি আর হাচম্ম খুি অিাে হময় মিময় 

আমি। 

  

উমঠান মথমে র্ার ো আর্তনাে েমর উঠল, ও িািা হারু, মর্াোর ঘমর চগময় ঢুমেচিল 

িুচম! মপোপ-মিোপ েমর মেমি িািা, ওমে নাচেময় োও। 

  

হারু অথতাৎ সুেন এেিু মহমস িলল, র্ামর্ েী? িাচ্চারা মর্া ওসি েমরই। থাে আোর 

োমি এেিু। 

  

থােল হাচম্ম। সিমেতর শীর্লর্া মস-ই ভাঙল প্রথে। আর র্ারপর মথমে মস মরািই 

চনয়চের্ সুেমনর ঘমর হানা মেয় এিং মোমল-মিামলও উমঠ চেচিয িমস থামে। 

  

ষষ্ঠীর চেন চিমেমল হইহই েমর এমস পড়ল িাঙাল। সমঙ্গ েুমি এিং েুমির োথায় মিামা। 

পুমিার িাোোপড়, রািচড়, গলো চিংচড়, নরু্ন ফুলেচপ, মসানােুমগর ডাল আরও নানা 

চিচনসপত্র। উমঠামনই িাো খুমল িারান্দায় িমস হাওয়া মখমর্ মখমর্ উুঁিু গলায় িলল, 

পূিা োিাইলযা চেমন েইলোর্ায় পইড়া থামে মেডা? 

  

ো মঘােিা চেময় িা েমর চনময় এমস হাচস- হাচস েুখ েমর িমল, অর্ েী এমনি মগা? 

পয়সা মর্াোমে োেড়ায়? 
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িা মখমর্ মখমর্ িাঙাল চনেীচলর্ নয়মন মিময় িমল, মর্াোর চলগযা চেিু আচন নাই। 

মর্াোমর মেওনও যা, ভমস্ম চঘ ঢালনও র্া। িির িির ময শাচড়ুনচল চেনযা মেই মহইুনচল 

চে পাচর্মলর েইমধ্য ুনইিযা রাখ নাচে? পরমর্ পার না? 

  

ো ভারী ল্জনা মপময় িমল, আো োনুষ যা মহাে, অর্ োচে শাচড় পমর মোথায় যাি 

িমলা মর্া! আচে চে ঘর মথমে মিমরাই? সংসার সােলামর্ হয় না আোমে? 

  

মিনারচসখান েই? 

  

 মস মর্ালা আমি। চিময়িাচড়-িাচড় মনেন্তন্ন হমল পমর যাি। 
  

আর পরি! মর্াোর পরমন মর্া হাউলযা-িাউলযা োপড় িাড়া আর চেিু েযাখলাে না! 

  

এে িড়া মসানার হার মির েমর োর হামর্ চেময় িাঙাল িলল, মহই চলগযা এইিার আর 

োপড় আচন নাই। এইিা আনচি। 

  

োর মিাখ েপামল উঠল, ও ো মগা! র্াই িমল মসানার হার! েী োে িািা! এর্ খরি 

েরার মোনও েরোর চিল িুচম! মসানা-োনাই চে আোমে পরমর্ মেখ? 

  

রচসে িাঙাল এেিু েরুণ েুমখ মিময় মথমে িলল, আইো, রু্চে মেেন োইয়ামলাে 

েও মেচখ! োপড় িাও না, মসানা-োনা িাও না, শযামষ চে কিরাগী হইয়া যাইিা নাচে? 

র্াহইমল মর্া সামড় সব্বনাশ! এই ময িমন মযাচগনীমর লইয়া আচে েরুে েী? 

  

ো মহমস মফলল, আো িািা, পরিখন হার। র্মি িাপু, মিচশ চেও না আোমে, আচে 

অর্ সােলামর্ পাচর না। 

  

েথািা শুমন রচসে িাঙামলর েুমখ এেিা রৃ্চপ্তর হাচস ফুিল। িলল, িুড়া িয়স লইয়া 

োইনমষর চিন্তা থামে। মোনখামন পড়ি, মোনখামন েরি, োমর মভাগাইি, ুন-েুমর্ 

নাচন্দভাচসয েরি চেনা। র্া মিামলা, আচে িুড়া িয়মস আইয়া মর্াোর োমিই েরুে।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 268 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চিঃ, ষষ্ঠীর চেনিায় ওসি েী েথা! ওসি েুমখ আনমর্ আমি? 

  

রচসে িাঙাল চেচিচেচি মহমস িমল, আ মগা, এইিা আহ্লামের েথাই। মর্াোর োথায় মর্া 

িুচদ্ধ নাই, িলো োইয়ামলাে, রু্চে মিামলা না। 

  

পড়ার ঘর মথমে েৃশযিা মেখমর্ মপময়চিল েরণ। দ্যিন দ্যিমনর চেমে অপলে মিময়চিল 

চেিুক্ষণ। িা িুচড়ময় যাচেল। 

  

.  

  

পৃচথিীর মোনও মোনও প্রাণী সহমিই মপাষ মেমন যায়, আিার মোনও মোনও প্রাণী 

সহমি োনমর্ িায় না। মযেন েুেুর সহমিই িশংিে হময় যায়, মিচি হমর্ িায় না। 

  

চিিু মোথা মথমে এেিা িাুঁের চনময় এমসমি। মিাি িাচ্চা। সরু মশেল পচরময় োুঁমধ্ 

চনময় ঘুমর মিড়ামে খুি। আি অেেী পুমিার সোমল মসিামে োুঁমধ্ চনময় এমস হাচির। 

  

মেমখা িড়ো, মেেন চেউি মেখমর্। ভাল না? 

  

িলাোর মোমিই পিন্দ হচেল না িযাপারিা। িলমলন, রু্ই মর্া চনমিই িাুঁের, আিার 

এেিা িাুঁেমরর েরোর েী? 

  

আোর অমনে চেমনর শখ িড়ো। িািামর এেিা মলাে চনময় এমসচিল, পঞ্চাশ িাো 

চেময় চেমন মফললাে। 

  

চিচে অনাচিচে েরমি িািা। োুঁমধ্ চনময় ঘুরচিস, মহমগেুমর্ চেমল েী হমি? 

  

মস মর্া োনুমষর িাচ্চারাও েমর মফমল। র্ামর্ েী? মট্রচনং চেময় চনমল সি চঠে হময় 

যামি। 

  

না িািা, ওসি আোর পিন্দ নয়। 
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হযাুঁ িড়ো, রু্চে চে শুচিিাযু়্রহে হময় মগমল নাচে? আমগ মর্া এরেে চিমল না। শুদ্ধািার 

ভাল, শুচিিাযু় ভাল নয়। 

  

েী িাচন িাপু, আিোল আোর মযন মঘন্নাচপচত্ত িড় মিমড় মগমি। েনিা খুুঁর্খুুঁর্ েমর 

সিসেময়। মর্ার িযাঠা িমল যাওয়ার পর মথমেই এরেে।  

  

এেিু মোমল চনময় মেমখা না। 

  

ও ো মগা! 

  

 চিিু চহ চহ েমর হামস। িমল, পারমল না মর্া িড়ো। শুদ্ধািামর চনমিমে ুনচিময় রাখমল! 
  

িলাো েৃদ্য হাসমলন, িড্ড চখর্চখর্ েমর িািা, ও আচে পারি না। র্মি িাুঁেরিা মেখমর্ 

চেন্তু মিশ। মেেন চপিচপি েমর র্াোমে মেখ। 

  

এমের এে প্রিাচর্ই মর্া আোমের পূিতপুরুষ চিল। র্াই োুঁমধ্ চনময় মিড়াই। 

  

আর এেিারও মর্া এেিা মিচি পুমষচিচল। মসিা পাচলময় মগল িঙ্গমল। 

  

 হযাুঁ। মিচি িার্িা এেিু মনেেহারাে আমি। 
  

এিাও না পালায়। 

  

পালামল পালামি। আচে চঠে েমর মরমখচি, এেিু িড়-িড় েমর মিমড় মেি। ইমে হমল 

থােমি, না হয় িমল যামি। দ্যচনয়ামর্ পােতামনন্ট িমল মর্া চেিু মনই। 

  

ের্ েথাই চশমখচিস। র্া হযাুঁমর চিিু, রু্ই চে মশষ অিচধ্ ষোুনো হচল? 

  

 মেন িড়ো, হঠাৎ ওেথা মেন? 

  

 শুনমর্ পাই রু্ই নাচে োরচপি েচরস? 
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ধু্র! োরচপি েরি মেন? েখনও-সখনও মিয়ােি মলােমের এেিু-আধ্িু শাসন েরমর্ 

হয়। 

  

মসাহাগ িলচিল। েময়েিা পাচি মিমল ওর চপিমন মলমগচিল িমল রু্ই নাচে মেমরচিস 

ওমের। 

  

মসাহাগিা মে? অেলোর মেময় নাচে? 

  

হযাুঁ। 

  

মিশ িাহাচর নাে মর্া! 

  

এেিু পাগচলেমর্া আমি, র্মি মেময়িা ভাল। ওসি আর েরমর্ যাসচন। মিমলুনমলা 

চগময় ক্ষো িাওয়ায় মেময়িা ল্জনায় পমড়মি। 

  

ফিমে মিমলরা চিিচেচর মেয়, মসিা চে ও এনিয় েমর নাচে? 

  

েী িাচন িািা! িলচিল, মেউ ওমে মপ্রামিেশন মেয় মসিা ওর পিন্দ নয়। 

  

ওমে মপ্রামিেশন মেওয়ািা মর্া িড় েথা নয়। ্রহামেরও মর্া এেিা সোি আমি। িাইমর 

মথমে আসা এেিা মেময়মে চিিচেচর মেমি মেন? ্রহামের িেনাে হয় না! 

  

এিা নারীিামের যুগ িাপু, মেময়রা মিাধ্হয় পুরুমষর সাহাযয চনমর্ পিন্দ েমর না। 

  

নারীিাে চে র্াই িড়ো ময, মেময়রা চনমিমের সি সেসযার সোধ্ান চনমিরাই েরমি? 

পুরুমষর সাহাযয লাগমি না? আোর মর্া েমন হয় নারীিামের িনয পুরুমষর সাহাযয 

মিচশই লাগমি। 

  

িলাো এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িমলন, আচেও মর্া র্াই িাচন। মর্ার িযাঠার সমঙ্গ 

এর্োল ঘর েমর েখনও মর্া েমন হয়চন ময আোর আরও এেিু পাখা মেলার েরোর। 
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িাইমর মথমে র্ামে অমনমে অর্যািারী পুরুষ িমল ভাির্। খােমখয়াচল মর্া চিলই এেিু, 

চেন্তু অেন ভালিাসা ময িাসমর্ পামর র্ার সমঙ্গ চে চিিাে হয়? মস চঘমর মরমখচিল িমল 

েখনও আুঁিিুেুও গাময় লামগচন। পুরুষোনুষ মেময়মের মপ্রামিেশন মেমি না মর্া মে 

মেমি? 

  

মসাহাগমে মিামলা, আচে ওমে িাুঁিামর্ চেিু েচরচন, যা েমরচি র্া ্রহামের মপ্রচস্টি 

িাুঁিামর্। 

  

মস িলিখন, রু্ই আর ওর েমধ্য থাচেস না। 

  

 আো িড়ো। 
  

েনিা খারাপ হময় মগল চিিুর। এই ্রহােিামে মস িুমের পাুঁিমরর েমর্া ভালিামস। 

ইোনীং মনশাভাং, িুলু্লর মঠে, সাট্টা, িুয়া, েে আর িেোইচশ ঢুমে মগমি প্রিুর। মস র্ার 

েমর্া এই মিমনািল মঠোমর্ মিো েমর। 

  

.  

  

আি অমনে মভমিচিমন্ত এেিা শাচড়ই পরল মসাহাগ। 

  

োল মথমে চপচস চিচের-চিচের েমর যামে, ও মসাহাগ, োল অেেী পুমিা, োল এেিা 

শাচড় পচরস। 
  

আচে ময শাচড় পরমর্ই িাচন না। 

  

আচে পচরময় মেিখন। 

  

 শাচড় পমর েী হমি িমলা মর্া? 

  

মর্ামে মেেন মেখায় এেিু মেখি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 272 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

শাচড় মর্া সিাই পমর, েী আর নরু্ন চিচনস হমি? 

  

রু্ই মর্া পচরস না, মর্ামে নরু্ন রেেই মেখামি। আোর োমি আচসস িুল আুঁিমড় চিনুচন 

েমর মেি। আোর সমঙ্গ অঞ্জচল চেমর্ যাচি। 

  

মসাহাগ সািমর্ ভালিামস না। উমলামুমলা থােমর্ই র্ার ভাল লামগ। োময়র সমঙ্গ এই 

চনময় র্ার েে যুদ্ধ হয়চন। 

  

মভমিচিমন্ত মস আি সোমল উমঠ িান েমরমি। চপচসর ঘমর চগময় িলল, এিার েী েরমর্ 

হমি িমলা মর্া? 

  

সন্ধযা এে গাল মহমস িলল, আয় মর্ার িুলিা আমগ িাুঁচধ্।  

  

চপচস যত্ন েমর িুল মিুঁমধ্ েুখিা মর্ায়ামল চেময় েুমি িলল, শাচড় আমি? 

  

আমি। 

  

চনময় আয়। 

  

মসাহাগ র্ার োময়র এেখানা নীল চসমল্কর শাচড় চনময় এল।  

  

এিা মেেন? 

  

 িেৎোর। ফসতামের সি রমঙই োনায়। 
  

শাচড় পচরময় েুুঁচি চঠে েরমর্ েরমর্ সন্ধযা িলল, চেিু খাসচন মর্া? 

  

না। 

  

 র্াহমল িল অঞ্জচল চেময় আচস। আি অেেীমর্ খুি চভড় হমি। 
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চস্টমলর আলোচরর গাময় লাগামনা আয়নায় চনমিমে আপেেেে মেমখ মসাহাগ িলল, 

ওঃ চপচস! আই লুে ঘযাস্টচল? 

  

েী িলচিস? 

  

আোমে ময ভীষণ চিচেচর মেখামে। 

  

 সন্ধযা মহমস িলল, মর্ামে খুি সুন্দর মেখামে। এেেে অনযরেে। 
  

 অনযরেে মেন হি আচে? আচে মর্া আোর েমর্া হমর্ িাই। 

  

র্াই মর্া আচিস। শুধু্ িাইমরিাই যা অনযরেে মেখামে, র্া িমল চে আর রু্ই মসাহাগ 

মনাস নাচে? 

  

অনযরেে হমর্ আোর ভাল লামগ না। 

  

মস িাচন। রু্চে এেচি চিচদ্দ মেময়। ের্ মখাশামোে েমর শাচড় পরালাে, েয়া েমর 

এখনই মিমড় মফমলা না। অঞ্জচলিা আমগ চেময় আচস িল।  

  

মসাহাগ োুঁমধ্ এেিা মাুঁেুচন চেময় িমল, আোমে আি আোর োও মিাধ্হয় চিনমর্ 

পারমি না। 

  

 েেমপ এমস িযাপারিা খুি ভাল লাগচিল না মসাহামগর। চভড়, গরে, গেমগাল আর 

অসহয ঢামের িািনা। েলোর্ায় র্ারা পুমিা মেমখ িমি, চেন্তু মসিা সমন্ধর পর এিং 

মসিা শুধু্ েিা মেখা োত্র। এখামন মস অঞ্জচলও মেমি, যার মোনও োমন মনই। 

  

ওো! রু্চে এমসি! েী োে! আচে মর্া মর্াোমে চিনমর্ই পাচরচন! এ ময এেেে 

মেিােরফচসস! 

  

এই িমল পান্না র্ামে িচড়ময় ধ্রল। 
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মসাহাগ মহমস িমল, এ মযন ফযাচি মড্রস িমলর মপাশাে হময় মগল, না? 

  

 এ ো, র্া মেন? মর্াোমে ভীষণ সুন্দর মেখামে। েেমপ যর্ুনমলা মেময় আমি র্ার 

েমধ্য মসরা। 

  

চেচর-চেচর-চেচর-চেচর েমর ঢামে এেিা অদু্ভর্ িািনা শুরু হল। 

  

পান্না িলল, এই মর! এিার িচল হমি। আচে ওসি মেখমর্ পাচর না। িমলা, এেিু ওধ্ামর 

যাই। 

  

মযমর্ চগময়ই হঠাৎ মসাহাগ এে অদু্ভর্ েৃশয মেখমর্ মপল। শূমনয উমত্তাচলর্ খড়্গ, আর 

র্ার ওপামশ এে েীঘত সুঠাে পুরুষ োুঁচড়ময়। র্ার োুঁমধ্ এেিা িাুঁের। েময়ে পলে চথিতর 

মিময় রইল মসাহাগ। 
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১৫-২০. শত্রুভার্ি ভিন্া 

১৬.  

  

রািণরািা নাচে রােিন্দ্রমে শত্রুভামি ভিনা েরর্। শত্রু ভািমল চে ভিনা হয়? র্মি 

আশ্চযত িযাপার হল, যামে মঘন্না েরা হয়, যার ওপর প্রিল আমক্রাশ, র্ার েথা চেন্তু 

ক্ষমণ ক্ষমণ েমন পমড়। ভালিাসার োনুষমে যর্ না েমন পমড় র্ার মিময় মঢর মিচশ েমন 

পমড় মঘন্না আর আমক্রামশর মলােিামে। মঘন্না, আমক্রাশ, রাগও চে র্াহমল এেরেে 

আেষতণ? মেউ মেউ িমল মঘন্না আর ভালিাসা িাোর এ চপঠ ও চপঠ। চেন্তু র্াই চে হয়! 

রািণরািা রােিন্দ্রমে হয়মর্া সারাক্ষণ ভাির্, েী ভামি র্ার সিতনাশ েরমি িমল। মসিা 

চে ভিনা মর িাপু? 

  

রৃ্র্ীয় িন্ট হল শীর্ল উোসীনর্া। ওই েুময়ায় মনমে মগমল োনুষ আর উমঠ আসমর্ 

পামর েেই। ভালিাসমল েমন পমড়, মঘন্না িা রাগ মথমেও েমন পমড়, চেন্তু উোসীনর্া 

মভিা নযার্ার েমর্া েমনর মসমলিখানা েুমি মফমল। র্খন মসখামন আর মোনও 

আুঁচেমুুঁচে মনই, চেেু মনই। োমলা মসমলি হাুঁ েমর মিময় থামে শুধু্। 
  

পামশর ঘমর মোনা, মসাহাগ আর িুডঢা। আর ো-িািার পচরর্যি ঘরখানায় এো অেল। 

গর্ িার পাুঁি চেন মস োচড় োোয়চন। মশষ েমি োচেময়চিল র্া ভাল েমনও মনই। গাল 

গলা েুি েুি েমর োচড়মর্। িুমল চিরুচন চেমর্ েমন থামে না, ইমেও হয় না। মোুঁেড়া 

িুল িমল না আুঁিড়ামলও িমল। 

  

এ-ঘমর সামিে েে খাি। র্ামর্ নানা মগুঁময়া োরুোযত। োঠ আর চস্টমলর মগািা চর্মনে 

আলোচর। মগাল েমর্া মিচিল, ভারী োমঠর মিয়ার, ট্রাে িাক্স চেচলময় ঘমর ুনমোেঘমরর 

েমর্া অিথিতা। ইুঁদ্যমরর উৎপার্ আমি, আরমশালা ঘুরমি সারাক্ষণ। িানালা েপাি খুমল 

রাখমলও িন্ধ িার্ামসর গন্ধ মযমর্ িায় না। অেল মির পায়, চেন্তু ্রহাহয েমর না। 
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ওই ঘমর র্ার পচরিার, র্ার দ্যই সন্তান, অনাত্মীয়া স্ত্রী, োমখামন এে ঠািা অন্ধোর 

সেুদ্র। ওই সেুদ্র অচর্ক্রে েরা মিাধ্হয় আর সিি নয়। মসই মিো আর েমর না অেল। 

পেশ্রে। দ্য ঘমরর োমখামনর েরিািাও মভালা হয়চন। প্রময়ািন মিাধ্ েমরচন মেউ। 

  

পারুমলর প্রচর্ চে খুি অনযায় েমরচিল অেল? খুি? অমনে মভমি মেমখমি মস, অনযায় 

হমলও মসিা ক্ষোর অমযাগয চিল না, চিমশষ েমর চিময় যখন চঠে হময়ই চিল। র্ার 

এেিা অনযাময়র প্রচর্মশাধ্ অমনে মিচশ হময় মগল নাচে? 

  

এখন েধ্যরামর্ উমঠ িমস আমি অেল। ্রহামে শীর্ পমড় মগমি। হালো, েমনারে শীর্। 

োময়র পুরমনা এেিা োুঁথা িাপা চেময় ভারী আরামে ঘুচেময় পমড়চিল মস। চেন্তু েধ্যরামর্ 

িিো মভমঙ মগল। প্রায়ই যায়। ঘুে এেিার মভমঙ মগমল মস মিমগ শুময় থােমর্ পামর 

না। উমঠ িমস মস শুনমর্ মপল, েূমর লাউডচস্পোমর মোনও যাত্রাপালার সংলাপ। সিুি 

সংঘ নিেী পুমিায় েলোর্ার এেিা নােী েলমে আচনময়মি। িাচড় সুষ্ঠু মলাে মগমি 

যাত্রা মেখমর্। এেন েী েচহেও। শুধু্ অেমলর পচরিামরর মেউ যায়চন। 

  

রার্ ের্ হল িানার িনয ঘচড়র চেমে িাইমলই হয়। চেন্তু মসই ইমেিাও হল না অেমলর। 

েী হমি মিমন? উমঠ মস িুপিাপ ভূর্্রহমের েমর্া মিময় থামে। ঘর অন্ধোর, র্মি েূমরর 

পযামিল মথমে গািপালার ফাুঁে চেময় এেিু আমলা এমস মলমগ আমি েশাচরমর্। এইসি 

চনিতন, চনঃসঙ্গ সেময় পারুমলর েথা ভািমর্ মিো েমর মস। আমগ খুি েমন পড়র্ 

পারুলমে। আমিগ উথমল উঠমর্ িাইর্। স্ত্রীর সমঙ্গ চেলমনর সেময় পারুমলর েুখশ্রী 

আমরাপ েমর চনর্ মোনার েুমখ। মিশ চেিুোল মোনা আর পারুমলর এে সংচেশ্রণ 

ঘচিময় চনমর্ পারর্ মস। মস এে আশ্চযত রসায়ন। প্রিল েল্পনাশচি িােমির অমনে 

ঘািচর্ পূরণ েমর মনয়। 

  

এখন মেন ময পারুমলর েুখ আর মর্েন স্পে েমন পমড় না মে িামন! পারুমলর েুমখর 

ওপর আরও নানা েুমখর আেল এমস পমড়। র্খন ভীষণ েে হয় র্ার। পারুল চে হাচরময় 

যামে র্ার স্মৃচর্ মথমে। অযালিাে খুমল মস ের্িার েুখিা মফর স্মৃচর্মর্ মগুঁমথ মনওয়ার 
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মিো েমরমি। চেন্তু র্িু র্ার স্মৃচর্মর্ চিন্দু চিন্দু অন্ধোর িমল আমস মেন? হািার েুমখর 

িুেমরা এমস মেন ময মভমস মিড়ায় েনশ্চমক্ষ। 

  

এেিা শীর্ল ভয়ও আিোল িুচরর েমর্া ঢুমে যায় িুমে। যচে মোনার িেমল পারুল 

র্ার িউ হর্ র্া হমলই চে সুখী হর্ মস? চনমিমে মস চিরহী মভমি, িচঞ্চর্ হর্াশ মপ্রচেে 

মভমি এেরেে সান্ত্বনা মপময় যায়। চেন্তু যচে এরেে হর্, পারুলমে চিময় েরর্ মস 

এিং র্ারপর ধ্ীমর ধ্ীমর মপ্রে অিচসর্ হময় ঘৃণা আর আমক্রাশ ঘুচলময় উঠর্ দ্যিমনর 

েমধ্য, র্ারপর আসর্ শীর্ল উোসীনর্া–র্া হমল েী হর্? না পাওয়া পারুলমে মেিীর 

আসমন িসামনা মসািা, চেন্তু পাওয়া পারুলমে চে পারর্ মস? পারুমলর অপেৃরু্য ঘমি 

মযর্ েমিই। এিং আি এই েধ্যরামর্ ও-ঘর আর এ-ঘমরর েমধ্য ময অথথ সেুদ্যমরর 

িযিধ্ান মসই সেুদ্যর িমল আসর্ র্ার আর পারুমলর োমখামনও।  

  

শ্বাসেমের েমর্া এেিা েে হচেল অেমলর। শারীচরে নয়, েেিা অনযরেে। োথািা 

িড্ড গরে। মস েৃর্ী িাত্র, সফল োনুষ। চেন্তু এখন মযন র্ার সি সফলর্া িাড়া 

িাোোপমড়র েমর্া পমড় আমি মোথায়। অন্ধোমর িড় চিিসন েন হয় চনমিমে। িড় 

মগ রিহীন! 

  

অেল উঠল। েশাচর রু্মল মিচরময় এেিু িল মখল মগলাস মথমে। মিয়ামরর ওপর পাোর 

হময় পমড় থাো আমলায়ানিা গাময় িচড়ময় চনল মস। ঘুে অসিি। ঘমরর েমধ্য মস 

হাুঁচফময় উঠমি। 

  

েরিা খুমল িারান্দায় মিচরময় এল মস। মিযাৎো রাচত্র। ঘমরর েরিািা মভচিময় মরমখ 

মস চসুঁচড় চেময় মনমে এল উমঠামন। ভুলু েুেুরিা দ্য িার ভুে ভুে শব্দ েমর মে মড় এমস 

নযাি নাড়মর্ লাগল। এেিার েমন হল, েরিায় র্ালািা লাচগময় আমস। অযািাচি মেমস 

েময়ে হািার িাো আমি। িরুচর োগিপত্র, োচে েলে, েযালেুমলির, পারমসানযাল 

অগতানাইিার। মিামরর আনামগানা আমি এখামন। মোমনামোমনা েমরও ভািল, থাে মগ, 

মগমল যামি। 
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িাইমরর ঠািায় এমস মিশ ভাল লাগচিল র্ার। ঘামস চশচশর িমে আমি। চহে পড়মি। 

সাোনয েুয়াশায় িড়ামনা ভারী ভুরু্মড় রার্। মস হাুঁিমর্ লাগল। গর্ েময়েচেন এো 

এো ঘামি আঘািায় অমনে ঘুমর মিচড়ময়মি মস। েনিা মসই মথমে িড়িস্তুর েমর্া হময় 

আমি। মোনও উমত্তিনা মনই, আমিগ মনই, রাগ মনই, মঘন্না মনই, শুধু্ চনথরর্া আমি। 

  

খাচনেক্ষণ হাুঁিার পর র্ার েমন হল, এও পেশ্রে। হাুঁিমর্ হাুঁিমর্ ক্লাচন্ত আসমি ো্র।  

  

মিমলমিলায় গাুঁময় যাত্রা এমল মযন িারুমে আুনন লাগর্। িািা-োমে ফাুঁচে চেময় িুচর 

েমর পাচলময় চগময় ের্ যাত্রা মেমখমি। চসরািমদ্দ ল্লা, মেোর রািা, শািাহান, 

েোির্ীর ঘাি, েণতািুতন। সি েমন আমি। 

  

এেিু ইমে, এেিু অচনমের মোিানায় পমড় খাচনেিা সেয় মগল। র্ারপর মস যাত্রার 

আসমরর চেমেই এমগামর্ লাগল। পমেমি পয়সা মনই। চিচেি োিমর্ হমল পারমি না। 

  

না, চিচেি মেমি নয়। মখালা আসমরই যাত্রার আময়ািন হময়মি। েময়ে হািার মলামের 

িেিোি চভড়। আমশপামশ িাোে, মর্মলভািা, মালেুচড়র মোোনও িমসমি অমনে। 

রইরই োে। 

  

এর্ োল পমর যাত্রা মেখমর্ মেেন লাগমি মে িামন। চভড় মঠমল এমগামনাও েচঠন। 

অেল এেিু ঘুমর চফমর এেিু ফাুঁোেমর্া িায়গায় োুঁড়াল। িড় েূমর মস্টি। েুশীলিমে 

খুি ভাল েমর ঠাহর েরা যামে না। র্মি োইমের মে লমর্ সংলাপ মশানা যামে। 

  

িথনো েুলসুমের সমঙ্গ িথনে চফমরামির মপ্রমের ডায়ালগ হমে। চফমরাি িলমি মস 

গচরি, চপরৃ্োরৃ্হীন অনাথ, আিোল্লা নােে িথনে সওোগমরর অধ্ীমন োি েমর আর 

েুলসুে ধ্নীেনযা, সুন্দরী, সুর্রাং মস িােন হময় িাুঁমে হার্ িাড়ামর্ িায় না। আর েুলসুে 

িলমি, র্ার িুমে ময চিরন্তন মপ্রমের চশখা জ্বমল উমঠমি র্া চেময় র্ারা সি িাধ্া অচর্ক্রে 

েরমি। 
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অেল এেিা হাই রু্লল। োমনর চভর্র চেময় িার্াস মিচরময় মগল।  

  

মোথা মথমে িুমে ভলাচন্টয়ামরর িযাি আুঁিা এেিা মিমল িুমি এমস িলল, আমর 

অেলো! আপচন এখামন োুঁচড়ময় মেন? আসুন আোর সমঙ্গ।  

  

অেল সংেুচির্ হময় িলল, না না, এই মর্া মিশ আচি। 

  

 পাগল! িাইমর োুঁড়ামল ঠািা মলমগ যামি। আসুন, মস্টমির ওপামশ চভ আই চপ-মের 

এনমক্লািামর মিয়ামরর িযিথিতা আমি। 

  

আচে মর্া ভাই মিচশক্ষণ মেখি না। িমল যামিা।  

  

 র্া মহাে না। যর্ক্ষণ খুচশ মেখমিন। চিিুো আোমে পাঠাল। িলুন। 
  

অচনেুে পাময় এমগামর্ হল অেলমে। চভমড়র চপিন চেময় মিমলিা পথ মেচখময় চনময় 

মগল। চ্রহনরুমের পামশই মস্টি মঘুঁমষ এেিা িাুঁশ চেময় মঘরা িায়গায় সাচর সাচর মিয়ার 

পার্া। গাুঁময়র োনযগণয এিং আেচন্ত্রর্ অচর্চথরা িমস আমি। সােমন িায়গা চিল না। 

মিমলিা মোথা মথমে এেিা মিয়ার এমন র্ামে সােমনর সাচরর পামশই িচসময় চেময় 

িলল, আেরা আপনামে ইনভাইি েরমর্ চগময়চিলাে। চিচঠ পানচন? 

  

অেল অস্বচে মিাধ্ েমর িলল, না মর্া! 

  

িউচের হামর্ োডত চেময় এমসচিলাে। 

  

ও। র্া হমি। 

  

মিমলিা িমল যাওয়ার পর অেল এেিার িারচেমে মিময় মেখল। িহু েুখ, িহু োনুষ। 

সেমলরই মস্টমির চেমে মিাখ। নাচয়ো মস্টমির ওপর পমড় চফমরাি, চফমরাি চিৎোর 

েমর োুঁেমি। চফমরাি িমল মগমি। মাুঁের মাুঁের েমর িাচেয িািনা মিমি উঠল। নাচয়ো 

উমঠ িসল। র্ারপর ধ্ীমর ধ্ীমর োুঁড়াল। র্ারপর চেগমন্তর চেমে হার্ িাচড়ময় চিরমহর 
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গান ধ্রল। গামনর অথত অমনেিা এরেে, ের্ েূমর যামি রু্চে? আচে ময মর্াোর হৃেময়র 

চপঞ্জমর িমস চনরন্তর মর্াোর নাে ধ্মর ডােি…ইর্যাচে। 

  

ঘুে পাচেল। মফর এেিা হাই রু্লল মস। মফর োমনর চভর্র চেময় িার্াস মিচরময় মগল। 

রামত্র পাময়স মখময়চিল এেিাচি, অিমল গলা জ্বলমি। পাময়মস িড্ড চেচে মেওয়ার ধ্ার্ 

িউচের। 

  

দ্যচি অপরূপ মিাখ চভমড়র মথমে এে মলে র্ামে মেমখ িপ েমর আড়াল হল।  

  

মে? 

  

এেিু সিচের্ হল অেল। োর মিামখ হঠাৎ মিাখ পড়ল র্ার? িারিার লক্ষ েমরও িুমমর্ 

পারল না চেিুমর্ই। অস্বচে হমে। িড্ড অস্বচে হমে। 

  

িাুঁচেে মথমে মেময়-পুরুমষর এেচি েল উমঠ িমল যামে। রার্ হময়মি। মশষ অিচধ্ 

অমনমেই থামে না। হয়মর্া েূমর যামি। চনসৃ্পহ মিামখ র্াচেময় েলিামে এেিু মেখল 

অেল।  

  

নাচয়ো েুলসুে শাশ্বর্ মপ্রমের িয় মঘাষণা েমর ময গান গাইচিল র্ামর্ িাধ্া পড়ল। 

েেতশ এে পুরুমষর গলা গিতন েমর উঠল, গান থাোও েুলসুে, রু্চে চে আত্মপচরিয় 

চিস্মৃর্ হময়ি? ভুমল মগি মর্াোর িংশেযতাো? 

  

েময়েচি মেময় এমস েুলসুেমে ধ্মর চনময় মগল। েুলসুমের মলেমল মপাশাে-পরা িািা 

মস্টি িুমড় োপাোচপ েমর চনমির িংশপচরিয় চেময় মযমর্ লাগল… 

  

এসি ভাল লাগার িনয যর্খাচন েচেষ্কহীন হওয়া েরোর র্র্িা এখনও হমর্ পামরচন 

অেল। যখন ভাল লাগর্ র্খন চিল ভাল লাগারই িয়স। পাচরপাচশ্বতমে যাই ঘিুে িুভুকু্ষর 

েমর্া চগমল মখর্ মস। রািরািড়ামের গল্প, মপ রাচণে োচহনী, িাুঁে সোগর, েনসা 

োহাত্ময চেিুই খারাপ লাগর্ না। 
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এেিা েীঘতশ্বাস মফমল উঠমর্ যাচেল অেল। 

  

এেিা লিা চিপচিমপ মিমল োমি এমস িলল, উঠমিন? 

  

 হযাুঁ। 
  

েেমপর চপিমন পারুলচে অমপক্ষা েরমিন। এেিু মেখা েমর যামিন।  

  

হাুঁ েমর মিমলিার চেমে র্াচেময় রইল অেল। িুেিায় ধ্েধ্ে হমে। 

  

আচে চিিু। চিনমর্ পারমিন না? 

  

অেল হাসল, হযাুঁ হযাুঁ। ের্ িড় হময় মগি। 

  

মসচেনও মর্া মেখা হল আপনার সমঙ্গ। 

  

অেল অপ্রচর্ভ হময় িমল, চেিু েমন থামে না আিোল। রু্চে মেেন আি চিিু? েী 

েরি?  

  

 এখনও চেিু েরচি না। পাস-িাস েমর িমস আচি। 
  

চভর্মর র্াড়াহুমড়া অনুভি েরমি অেল। চিিু েী পাস েমরমি র্া আর িানার ইমে হল 

না র্ার। িলল, আো আো, মিশ ভাল। 

  

আমলায়ামনর এে প্রান্ত খমস পমড়চিল োচিমর্। িানমর্ চগময় মিয়ামরর সমঙ্গ আিমে 

চগময় মিয়ারিাই পমড় যাচেল োর্ হময়। চিিু মিয়ারিা ধ্মর মফমল আমলায়ানিা িাচড়ময় 

োুঁমধ্ রু্মল চেময় িলল, সািধ্ামন যামিন। 
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এেিু চেগভ্রান্ত অেল আসর মথমে মিচরময় েেপিা মোনচেমে র্া িুমমর্ পারচিল না। 

এর্ চভড় িারচেমে। ঠাহর েরমর্ এেিু সেয় লাগল র্ার। র্াড়াহুমড়া য় পড়মল োনুমষর 

ের্রেে চঠে ভুল ময হমর্ থামে। 

  

অেলো! 

  

অন্ধোমর েুখিা প্রথমে মেখাই মগল না। চফমে অন্ধোমর পারুল োুঁচড়ময়। 

  

পারুল! 

  

মিহারািা েী েমরি িমলা মর্া! 

  

 মেন, খারাপ মেখি? 
  

মরাগামোিার েথা িলচি না। অেন উমলামুমলা মেন? োচড় োোওচন, িুল আুঁিড়াওচন, 

মোেড়ামনা পািাো, চিচেচর আমলায়ান–এ েী রেে ভাি মর্াোর! 

  

অেল হাসল, আসমল ঘুে আসচিল না িমল হঠাৎ ঘর মথমে মিচরময় পড়লাে। হাুঁিমর্ 

হাুঁিমর্ যাত্রা হমে মেমখ ঢুমে পমড়চি। 

  

ের্োল পমর মেখা, চেন্তু এেন মপাশামে আর মিহারা মেমখ িেমে চগময়চিলাে। েই, 

িাচড়মর্ এমল না মর্া! খির পাচঠময়চিলাে ধ্ীমরন খুমড়ামে চেময়, িমলচন? 

  

িমলমি। 

  

 র্মি? 
  

অেল শ্বাসেে মির পামে। শরীর োুঁপমি এখনও। েৃদ্য স্বমর িলল, মোন েুমখ আসি 

িমলা! খুি ল্জনা হচেল। 

  

পুরমনা েথা ভামিা িুচম খুি? 
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 ভািি না? 
  

আচে মর্া মভমিচিলাে, রু্চে এখন েে োনুষ হময়ি, চিরাি িােচর, অমনে োচয়ত্ব, ঘন 

ঘন মেশ চিমেশ মযমর্ হয়, রু্চে চনশ্চয়ই পুরমনা েথা েমন রামখাচন।  

  

অেল এেিু িুপ েমর মথমে িুমের থরথরাচনিা সােলামনার মিো েরমর্ লাগল। র্ারপর 

িলল, মসরেেই মর্া হওয়ার েথা। চেন্তু আোর আিোল েী মযন হময়মি। 

  

েী হময়মি? 

  

আত্মচিশ্বাস েমে যামে। ইমন্ট্রাভািত হময় যাচে। 

  

আত্মচিশ্বাস েেমি মেন? 

  

পারুলমে এিার িারচেমের আমলার আভায় স্পে মেখমর্ পাচেল অেল। িলল, সােচথং 

ইি রং। চেন্তু এসি েথা থাে। মর্াোর েথা িমলা। 

  

আচে! আোর আর েী েথা িলল। আর পাুঁিিন মেময়র েমর্াই ঘরসংসার েরচি। নরু্ন 

চেিু নয়। 

  

ভাল আি মর্া পারুল? সি চেে চেময় ভাল? 

  

র্াই চে হয়? সি চেে চেময় মেউ চে ভাল থামে? 

  

মর্াোমে মিশ ভাল মেখামে। এখনও িয়মসর িাপ পমড়চন। মেমখ েমন হয়, রু্চে সুখী 

হময়ি। র্াই না? 

  

চনমির েথা চনমি চে িলমর্ পাচর? চেন্তু মর্াোমে মেমখ আোর এেিুও ভাল লাগমি 

না। 
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অেল োথা মনমড় িমল, আচে ভাল মনই। চেংিা আচে ময মেেন আচি র্া িুমমর্ পারচি 

না। 

  

মোনও অসুখ-িসুখ েমরচন মর্া! 

  

না, মর্েন চেিু অসুখ আমি িমল িাচন না। আর থােমলই িা েী! ওসি চনময় ভািিার 

চেিু মনই। 

  

িউময়র সমঙ্গ সিেত মেেন? 

  

 ভালই। 
  

 চিমজ্ঞস েরলাে িমল চেিু েমন েরমল না মর্া! এ প্র িা আচে মর্াোমে েরমর্ই পাচর, 

র্াই না? 

  

হযাুঁ, পামরাই মর্া! মোনাও মর্াোর েথা িামন। 

  

পারুল এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িমল, শুধু্ মোনা নয়, মর্াোর মেময় মসাহাগও িামন। আর 

মসইমিই দ্যঃমখর েথা। রু্চে ওমের োমি সি িমল চেময়ি। োিিা ভাল েমরাচন অেলো। 

  

অেল অপ্রচর্ভ হময় িমল, েী মথমে ময েী হময় যায় র্া িলা েুশচেল। আচে আিোল 

চনমির ওপর চনয়ন্ত্রণ হাচরময় মফচল। চেন্তু ভারী আশ্চমযতর েথা, ওরা মযেনই মহাে, 

মর্াোমে মেউ অপিন্দ েমর না। েী েমর ময এিা সিি হয় িুমমর্ পাচর না। 

  

পারুল এেিু হাসল, মসাহাগ আোমে গমডস িমল েমন েমর। মসিা আিার আোর পমক্ষ 

অস্বচেের। মর্াোর িউ েী েমন েমর র্া অিশয িাচন না। 

  

অেল োথা মনমড় িমল, িলমল রু্চে চিশ্বাস েরমি না। 

  

মেন েরি না? 
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অচিশ্বাসয। মস মর্াোর সিমেত েখনও এেচিও খারাপ েথা িমল না। এেিামরর িনযও 

না। িরং এেিার অযালিামে মর্াোর িচিিা মেখচিলাে, মেমখ িমলচিল, মেখ মেখ, 

মর্াোর চিমিে িা্রহর্ মহাে। 

  

মহমস মফলল পারুল, যাঃ। 

  

িললাে মর্া, মর্াোর চিশ্বাস হমি না। 

  

 অযালিামে আোর িচি রাখার েী েরোর চিল? 
  

আচে মর্া রাচখচন। িচিিা আোর পারমসানাল মফাল্ডামর চিল। মসিা অযালিামে মরমখমি 

মোনা। মর্াোর মিাধ্হয় এেিা চহপমনাচিিে আমি পারুল।  

  

ওসি িামি েথা। আচে খুি সাধ্ারণ এেিা মেময়। মসাহাগ আোমে মেন গমডস ভামি 

িলল মর্া! আইচডয়ািা চে রু্চেই ওর োথায় ঢুচেময়ি? 

  

না পারুল। আচে ওমের োথায় েখনও মোনও আইচডয়া মঢাোমর্ পাচরচন। 

মিমলমেময়মে সেয়ও চেমর্ পারলাে েই? চেনরার্ ভূমর্র েমর্া মখমিচি। ওরা র্াই 

ওমের েমর্াই হময়মি। চেিু চশচখময়মি ওমের ো। আর িাচেিা চনমিরাই চশমখ চনময়মি। 

রু্চে েমি, েী ভামি মসাহামগর িীিমন ঢুমে মগি র্া আচে িাচন না।  

  

পারুল এেিা েীঘতশ্বাস মফমল স্বগমর্াচির েমর্া িলল, পাগল। 

  

হযাুঁ পারুল, মসাহাগ প্রিমলে িাইল্ড। স্বাভাচিে নয়। ওর এেিা অদু্ভর্ েমনািগৎ আমি, 

মযিামে আচে িুমমর্ পাচর না। ও আোমের িাধ্য নয়। ও আোমে অমনেিার িমলমি, 

মর্াোর িচিিা মেখমল নাচে ওর েন ভাল হময় যায়।  

  

এসি শুমন আোর এেিু ভয়-ভয় েরমি। এরেে মেন হমি? 
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শুধু্ মসাহাগ নয়, আোর মিমল িুডঢার েুমখও শুমনচি। মোনা েুমখ অর্িা িমলচন িমি, 

চেন্তু অসিি নয় ময, মোনাও মর্াোর এেিন ভি। 

  

পারুল প্রায় োুঁমো োুঁমো হময় িমল, েী ময সি োে মর্াোমের চেিু িুমমর্ পাচর না 

িািা! এখন মর্া ওমের সমঙ্গ মেখা েরমর্ই আোর ভীষণ ল্জনা েরমি। মভমি 

মরমখচিলাে েচহেোোমে চিিয়ার প্রণাে েরমর্ চগময় ওমের সমঙ্গ পচরিয় েমর আসি। 

মেখচি র্া আর হমি না। 

  

পালামি পারুল? র্ামর্ই চে সি উলমি যামি? 

  

আোর আড়ামল আোমে চনময় যা খুচশ মহাে, আোমে মর্া আর সাক্ষী থােমর্ হমি না। 

না িাপু, এসি মোমিই ভাল েথা নয়। 

  

অেল চিষণ্ণ গলায় খুি ধ্ীমর ধ্ীমর িলল, আোমে রু্চে মর্াোর িীিন মথমে িুুঁমড় মফমল 

চেময়চিমল পারুল। আোর মোনও চিহ্নই রামখাচন। চেন্তু আেরা মর্াোমে িুমে রু্মল 

চনময়চি। যর্ অদু্ভর্ভামিই মহাে, মর্াোমে এে ধ্রমনর অযােমসপমিি চেময়মি আোর 

পচরিার। িযাপারিা আোর ভালই লামগ। 

  

চেন্তু আোর ভয় েমর, ল্জনা হয়। 

  

দ্যিমনই চেিুক্ষণ িুপ েমর রইল। িায়গািা খুি এেিা চনিতন িা শব্দহীন নয়। অেূমর 

মমাপমামড় অমনমে এমস মপোপ েমর যামে। যার্ায়ার্ েরমি অমনে োনুষ। োইে 

িািমি, মোলাহল মশানা যামে। 

  

এিার আচে যাই অেলো? 

  

 যামি! িলল, এেিু এচগময় চেই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 287 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

র্ার েরোর মনই। ওই মর্া িাচড় মেখা যামে। রু্চে িরং এেিার িাচড়মর্ এমসা। আোর 

ের্তার সমঙ্গ পচরিয় েমর মযও। 

  

ম্লান েুমখ অেল িমল, ের্িার যাি িমল মর্াোমের িাচড়র ফিে অিচধ্ মগচি। মেন ময 

মশষ অিচধ্ ঢুেমর্ পাচরচন র্া িাচন না। ফিে মথমেই চফমর এমসচি।  

  

এর্ লািুে মর্া রু্চে চিমল না। 

  

না পারুল, এিা লািুে িমল নয়। আত্মচিশ্বাস েমে যামে। মেন মযন েমন হয় আচে 

ভুলভাল েথা িমল মফলি, অদু্ভর্ চেিু েমর মফলি। 

  

ওো! ওরেে মেন েমন হয় মর্াোর? 

  

মসইমিই িুমমর্ পাচর না। আোর আিোল এেনও েমন হয় ময, মলামে আোমে চনময় 

আড়ামল হাসাহাচস েমর। 

  

উচিগ্ন পারুল িমল, অেলো, রু্চে চে ভুমল মগি ময, রু্চে এেিন চব্রচলয়ান্ট িাত্র চিমল! 

মর্াোর ের্ চডচ্রহ, ের্ িড় িােচর, ের্ সম্মান! 

  

আোর মেধ্া, চডচ্রহ িা সম্মানমে চে আি রু্চে েূলয োও পারুল? এেচেন চেন্তু সি 

োচড়ময় চেময় রু্চে আোর িীিন মথমে সমর চগময়চিমল। 

  

মসিা অনয প্রসঙ্গ অেলো। অনয ঘিনা। মর্াোর ুনমণর োে চে র্া িমল েমে মগমি। 

  

অেল োথা মনমড় িমল, ওসি চেময় চেিু হয় না পারুল। চডচ্রহ হল, িােচর হল, িাো 

হল, র্িু েমন হয় েী েমর িীিনযাপন েরমর্ হয় মসিাই মর্া এখনও িানা হল না। 

  

এর্ িামেশন মেন মর্াোর? আোর িনযই চে? 
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মর্াোর িনযই চেিুিা। চেন্তু সিিুেু মিাধ্হয় রু্চে নও। ধ্মরা যচে মর্াোমে চিময় েরমর্ 

পারর্াে র্া হমল চে রু্চে আোর োমি ক্রমে পুরমনা এে অভযামসর েমর্া হময় মযমর্ 

না? িরং চিময় হয়চন িমলই আিও অযালিাে খুমল মর্াোর িচি মেচখ। চিময় েরা িউময়র 

িচির চেমে মেউ চে েুগ্ধ হময় র্াচেময় থামে? না পারুল, মর্াোমে অনযভামি মর্া 

মপময়চিই। আরও ভালভামি। 

  

মিশ িলমল! শুমন োন িুচড়ময় মগল। চেন্তু মর্াোর এই হর্শ্রী েশা র্মি মেন হল িমলা 

মর্ার 

  

িুমমর্ পাচর না পারুল। যর্ চেন যামে র্র্ েমন হমে, িাইভস্ম অমনে চশখলুে, চেন্তু 

র্া চেময় চেিু হয় না। 

  

এেিা েথা সচর্য েমর িলমি? 

  

 িলি না মেন? মর্াোমে মর্া সিই িলা যায়। যায় না পারুল? 

  

না যায় না! সি আোমে মেন িলমি অেলো? মিামলা না। আচে শুধু্ িানমর্ িাই চনমির 

িউময়র সমঙ্গ মর্াোর সিেত মেেন? 

  

োথা মনমড় অেল িমল, ভাল নয়। এেিুও ভাল নয়। প্রথে প্রথে এেরেে চিল। চিময়র 

পমরই ও মর্াোর েথা িানমর্ পামর, চেিু অশাচন্তও হয়। আিার এেিা আপসরফাও 

হময় চগময়চিল। র্ারপর মেেন েমর মযন এেিা মঘন্নার সিেত কর্চর হল। সাোনয 

িুমর্ানার্ায় পরস্পরমে অপিমন্দর োত্রা িাড়মর্ লাগল। আমক্রামশ হার্ োেড়ামর্ ইমে 

েরর্। চেন্তু র্িু মস এেরেে চিল, আমক্রাশ-মঘন্নাও এেিা সিেত িিায় রামখ। চেন্তু 

ভয়ািহ হল ঠািা উোসীনর্া। েী িলি মর্াোমে, এখন ওমে সােমন মেমখও ওর েথা 

েমন পমড় না। 

  

রু্চে সাইচেয়াচট্রস্ট মেচখময়ি? 
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অেল এেিু েচলন মহমস িমল, সাইচেয়াচট্রস্টরাই এখন সিমিময় মিচশ িযে ডািার। 

সাইচেয়াচট্রস্ট, েযামরি োউমিলর চেিু িাচে মনই। 

  

র্া হমল মর্াোর প্রিমলে মর্া খুি অযাচেউি। 

  

হযাুঁ। চেন্তু ওসি চনময় মভমিা না পারুল। আোর েথা িাে চেময় এিার মর্াোর েথা 

িমলা। 

  

 আোর মর্া েথা চেিু মনই। 
  

 শুমনচি মিযাচর্প্রোশ গাঙু্গচল এেিন ভাল োনুষ। 
  

মস র্ার েমর্া ভাল। 

  

েথািার োমন েী পারুল? 

  

মর্াোর েমর্া অর্ মোয়াচলচফমেশন র্ার মনই। অমনে েে েমর, চনমির মিোয় যা 

হওয়ার হময়মি। 

  

অেল এেিু মহমস িমল, আোমে চে এেিু মখাুঁিা চেমল নাচে পারুল? োও। মখাুঁিািা 

আোর ভালই লাগল। 

  

মোমিই মখাুঁিা চেইচন। িানমর্ িাইমল িমল িললাে।  

  

িুমমল, আমগ খুি অহংোর চিল আোর। চব্রচলয়ান্ট িা োমির মলাে মেখমল চহংমস হর্। 

েমন হর্ আোর মিময় মশ্রষ্ঠ িুচম মেউ মনই। এখন হময়মি র্ার উলমিা। এেিা 

নযালাক্ষযাপা মলােমেও েমন হয় আোর মিময় িড় োনুষ িুচমিা। অহংোরিা ময মোথায় 

মগল মে িামন। 

  

অহংোর চে ভাল অেলো? 
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অহংোরমে সাধ্েরা িয় েমরন, মস অনয িযাপার। অমনে েহৎ োি। আোর মর্া র্া 

নয়। আোর হল ইনচফচরয়াচরচি েেমিক্স। 

  

ইনচফচরয়াচরচি েেমিক্স িমল চেিু হয় না র্া িামনা? 

  

 েমনাচিজ্ঞামন না থাে, েথািা মর্া িালু আমি পারুল। যা মিামার িুমম নাও। 
  

আি অমনে দ্যঃমখর েথা িমলি। আর নয়। রার্ মেড়িা িামি। এিার িাচড় যাও। ঘামড় 

গলায় িল চেও, মিামখ ভাল েমর িমলর মাপিা চেও, িময়ন্টুনমলা চভচিময় চনও। 

র্ারপর ঘুমোও। 
  

চনমিতামধ্র ঘুমের অভাি হয় না। আোর ঘুে খুি গাঢ়। ইোনীং হঠাৎ হঠাৎ োমরামর্ ঘুে 

মভমঙ যামে। ঘুে মভমঙচিল িমলই হাুঁিমর্ হাুঁিমর্ যাত্রা মেখমর্ িমল এলাে। ভাগয ভাল, 

মর্াোর সমঙ্গ মেখা হময় মগল। 

  

ভাগয ভাল না খারাপ র্া মে িলমি? আোর েনিা আি রু্চে খারাপ েমর চেময়ি। 
  

 আো আচে চে এেিু মিচশ েথা িলচি িমল মর্াোর েমন হয়? 

  

না মর্া! মিচশ িমলচন, র্মি যা িমলি সিই মনমগচিভ েথা।  

  

 আোর েমন হয়, আিোল মিাধ্হয় আচে এো এোও েথা িচল। 
  

ওরেে মভমিা না অেলো। চনমিমে চনময় মিচশ ভািমল মশমষ রু্চে ক্ষযাপামি হময় যামি। 

  

 ক্ষযাপামি চে এখনই নই পারুল? িমল েৃদ্য েৃদ্য হাসমর্ থামে অেল।  

  

োয়াভরা মিামখ র্ার চেমে মিময় মথমে পারুল িমল, এেিু ক্ষযাপামি হওয়া 

পুরুষোনুষমের পমক্ষ েন্দ নয়। চহমসচি, েৃপণ, উচ্চাোঙ্ক্ষীর মিময় িরং এেিু ক্ষযাপামি 

হওয়া ভাল। 
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এেিা েথা চিমজ্ঞস েরি? খুি সংমোি হমে। 

  

সংমোমির েী? িমলা। 

  

আোমের সিমেতর েথািা চে মিযাচর্প্রোশিািুমে িমলি? 

  

িমলচি। 

  

মসই ঘিনািার েথাও? 

  

পারুল মঠাুঁি োেড়াল, িাপা গলায় িলল, হযাুঁ। 

  

উচন চেিু েমন েমরনচন! 

  

েমনর েথা িাচন না। র্মি আোমে ্রহহণ েমরমিন। 

  

এেিা েীঘতশ্বাস মিমড় অেল িমল, উচন র্াহমল শচিোন পুরুষ। রু্চে চঠে োনুষমেই 

মপময়ি পারুল। 

  

চহমসিিা অর্ সহি নয়। সুন্দরীমের চেিু িাস পময়ন্ট থামে। র্ামের অমনে মোষঘাি 

রূমপর র্লায় িাপা পমড় যায়। পরস্পমরর েমনর েথা ইহিীিমন চে সিিা মিামা যায়? 

  

উোস েুমখ অেল িমল, র্াই হমি। অর্ িানার েরোরই িা েী? 

  

 এেিা েথা িচল। অযালিাে মথমে আোর ফমিািা সচরময় নে েমর চেও।  

  

অিাে হময় অেল িমল, নে েরি? নে েরমল আচে েী চনময় থােি পারুল? আেরা েী 

চনময় থােি? 

  

.  
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১৭.  

  

োনুমষর শরীমরর চভর্মর মযসি হািামরা িচিলর্া রময়মি র্ার খির পান্নার িানা মনই। 

চেন্তু েণ্ঠনাচলর চভর্মর শ্বাস আর খামেযর নমলর েমধ্য ময এেচি ভয়ংের চিপ্জননে 

মফাের রময়মি মস খিরিা মস খুি ভাল িামন। যখন মিাি চিল, অস্পে স্মৃচর্র মসই 

সেময় মেউ র্ামে ভয়িা মেচখময় মরমখচিল, খােযনাচল মথমে োমম োমম িযািমলি িা 

েযাপসুল শ্বাসনাচলমর্ চগময় আিমে েে িন্ধ েমর মেয়। মসই কশশমির মশখা ভয় পান্নামে 

আিও িামড়চন। িরং যর্ িয়স িাড়মি র্র্ ভয় িাড়মি। জ্ঞানিয়মস আি অিচধ্ িযািমলি 

িা েযাপসুল চগমল মখমর্ পারল না পান্না। 

  

এ-িাচড়র িাুঁধ্া ডািার চিমলন েচণরাে। ধু্চর্ িাো পরা ডািার আিোল আর মেখা 

যায় না। েচণরাে মসই চিরলমিমশর ডািার। মে িামন ওই মপাশামের িনযই মশষ 

চেেিায় েচণরামের পশার েমে চগময়চিল চেনা। ধু্চর্ পরা ডািার মেমখ অোরমণই এ 

যুমগর রুচগরা নাে চসুঁিমোয়। চঠে চঠে চনভতর েরমর্ পামর না মিাধ্হয়। চেন্তু েচণরাে 

চিিক্ষণ ডািারই চিমলন। িধ্তোন মথমেও র্াুঁর ডাে পড়র্। ইোনীং িনা দ্যই মিােরা 

পযান্ট-শািত পরা ডািার এমস েচণরােমে অোিমল মঠমল চেময়চিল। 

  

েচণরােই পান্নামে িমলচিমলন, েযাপসুল চগলমর্ পাচরস না, চেন্তু অর্ িড় ভামর্র 

গরাসিা চগচলস েী েমর? 

  

ভামর্র ্রহাস আর েযাপসুল চে এে হল িযাঠােশাই? 

  

না, র্া হল না। োরণ েযাপসুল ভামর্র গরামসর মিময় অমনে মিাি।  

  

র্া মহাে, েযাপসুল িমল েথা। ও আচে চগলমর্ পারি না। িমল ুনমল মখময় মনি। 

  

েচণরাে োথা মনমড় িলমর্ন, মস মর্া অথশলী োে। সি িযািমলি আর েযাপসুল চে 

ুনমল খাওয়া যায়? খাওয়া উচির্ও নয়। খা মেচখ আোর সােমন, মেেন না পাচরস। 
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পান্না পামরচন। মিো েমরচিল, চেংিা িলা ভাল মিো েরার ভান েমরচিল, র্ারপর 

িলসুদ্ধ েযাপসুল মফমল চেময়চিল মেমময়। ো মসই মভিা েযাপসুল েুচড়ময় মশমষ িমল 

ুনমলই খাইময়চিল। েচণরাে োথা মনমড় িমলচিমলন, এভামি মর্া সারািীিন পারচি না। 

এখন মথমে মিাি মিাি মহাচেওপযাচথে িা িাময়ামেচেে িযািমলি চগমল চগমল প্রযােচিস 

ের। নইমল পমর চিপমে পড়চি। 

  

প্রযােচিস আর েরা হয়চন। েণ্ঠনাচলর রহসযেয় িচিলর্া র্ামে আিও আর্চের্ েমর। 

  

ডা. েচণরাে মিুঁমি মনই। র্াুঁর পুরমনা মস্টমথামিাপ, মপ্রশার োপার যন্ত্র, মগারু-িাগল-

পুেুর-িচে-িাচড় সি পমড় আমি। মিমলরা মেউ ডািার হয়চন িমল মস্টমথা আর মপ্রশামরর 

যমন্ত্র ধু্মলা পড়মি। 

  

পান্নার জ্বর এল চিিয়া েশেীর মশষ রামর্। জ্বর ময আসমি র্া পান্নার িানাই চিল। 

চিিয়া েশেীর চিমেমল চনম্রহার িুমলর েমর্া মোুঁেড়া ও োমলা এেিা মেঘ চেগমন্ত 

আর্র্ায়ীর েমর্া উমঠ এল। র্খন প্রচর্ো লচরর মখামল মভালা হময় মগমি আর মেময়রা 

সি হাুঁমিাড়-পাুঁমিাড় েমর উঠমি লচরমর্। লচরমর্ ওঠাও মযন এে যুদ্ধ। িুমলর ওপর 

োুঁচড়ময় শাচড় সােমল উঠমর্ চগময় মস েুখ থুিমড় পড়ল লচরর মনাংরা পািার্মন। 

  

ো অিশয িারণ েমরচিল, যাসচন পান্না। েমহ অমনে িল। রু্ই চেন্তু সাুঁর্ার িাচনস না। 

  

 োময়র িারণ মর্েন না শুনমলও িমল। ো চেিু নরে োনুষ। আর িাচড়র মলামের মর্া 

সিিামর্ই িারণ। শুনমল চে িমল? র্ামের চর্ন িাচড়র প্রায় সি মেময়ই যখন যামে র্খন 

পান্নাই িা পমড় থােমি মেন? 

  

চেন্তু চনম্রহার োথার েমর্া মেঘিা এেিু চিন্তায় মফমলচিল পান্নামে। মেঘিা ফুুঁমস ফুমল 

উমঠচিল ক্রমে। মযন হঠাৎ এে অেৃশয আমগ্নয়চগচর োচি খুুঁমড় উমঠ এমসমি, ওগড়ামে 

র্ার চভর্মরর মিমপ রাখা রাগ। 
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িাচেযিািনাসহ সােমন এেিা পোচর্ে চেচিল, মপিমন প্রচর্োসহ মেময়মের লচর, র্ার 

চপিমন আরও দ্যমিা লচরমর্ ক্লাি আর পাড়ার মিমলমেময়রা। লচরর মখামলর েমধ্য পার্া 

শর্রচঞ্চমর্ ঠাসাঠাচস িমস িনু্ধমের সমঙ্গ গল্প েরমর্ েরমর্ এে এেিার আর্র্ায়ী 

মেঘিামে মেখচিল পান্না। মেমখচিল পরোণু মিাোর েমর্া চিশাল িত্রামে আোমশর 

অমধ্তে মঢমে মফমলমি প্রায়, িত্রামের নীমি পাুঁশুমি এে অচর্োয় েি। সচর্যই চে অযািে 

মিাো মফলল নাচে মেউ? 

  

দ্যমিা োরমণ মেঘিামে ভয় পাচেল পান্না। এে মর্া আিমের ভাসান ভাচসময় মেমি। 

চির্ীয়র্, র্ার সচেতর ধ্ার্। এেিু ঠািা লাগমলই ফুিফুি হাুঁচি আর খুেখুে োচশ আর 

ঘুসঘুমস জ্বর আর চিপচিপ োথা ধ্রা। িৃচের িল র্ার এেেে সয় না। আর মেউ র্ার 

েমর্া নয়। আর সিাই িৃচেমর্ চভমি চঠেঠাে থােমি, পান্না থােমি না। র্িু চিিয়া েশেী 

িমল েথা। আি এেিু হুমল্লাড় না েরমল িমল? পান্না মিমপ িমস রইল।  

  

িৃচের আমগ এেিা িার্াস আসমিই। অ্রহেূর্। িার্ামস িৃচের চেমঠ গন্ধিা থামে, আর 

থামে চহে। মমামড়া িার্াসিা ওই চভমড়র েমধ্যও চঠে পান্নামে খুুঁমি চনময় িুুঁময় মফলল, 

মিার মিার মখলার মিামরর েমর্া। গাময় োুঁিা চেল পান্নার।  

  

মেঘ গিীর গলায় চসংমহর েমর্া মডমে উঠল েূমর। র্ারপর গিতন েরমর্ েরমর্ এচগময় 

আসমর্ লাগল। এসি ঘিনা মেউ গাময় োখল না, চেন্তু পান্না আুঁিল রু্মল চনমিমে 

িাুঁিামনার মিোয় োথা ঢাো চেময়চিল। িৃথা মিো।  

  

পান্নামে লক্ষ েমর িরফেুচির েমর্া প্রথে িৃচের মফাুঁিাচি চনমক্ষপ েরল মেঘ। পান্না 

মেুঁমপ উঠল শীমর্। র্ারপর সরু, ঠািা ভূমর্র অি্র  আঙুমল র্ামে িযচর্িযে েমর রু্লল 

িৃচে। চনমিমে িাুঁিামনার মিো মিমড় অসহায়ভামি পান্না শুধু্ িমলচিল, হায় ভগিান! 
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আর মসই িৃচেমর্ আনমন্দ অমনমেই মোলাহল রু্মলচিল। চিমশষ েমর িাচ্চারা। র্ারা 

ময-মোনও অঘিনই খুি পিন্দ েমর। চভিমি আর আনমন্দ চহ-চহ েমর হাসমি। হার্ 

িাচড়ময় মিমিা মপমর্ ধ্রার মিো েরমি িৃচের িল।  

  

আনন্দ পান্নাও েমরচিল চেিুক্ষণ। 

  

িৃচের েমধ্যই েমহর ফুিন্ত িমল প্রচর্ো চিসিতন চেময় িমল মনমে োপাোচপ েমরচিল 

অমনমে। পান্না নামেচন। শরীর িুমড় জ্বমরর মংোর মির পাচেল মস। 

  

পারুলচে িলল, এো! মর্ার েী হমি মর পান্না? 

  

েী আিার। জ্বর আসমি। 

  

রু্ই ময মেন এচল! িার্া-িার্া চেিু আচনসচন? 

  

পাগল! চিসিতমন মেউ িার্া আমন? 

  

মশান, রু্ই িরং ড্রাইভামরর পামশ চগময় মিাস। আর চভচিস না। যা ঠািা িল! 

  

ওখামন িসমল ময আলাো হময় যাি। 

  

চেিু আলাো হচি না। সিাই মর্া সমঙ্গই রময়মি। োুঁড়া, চিিুমে িলচি মর্ামে সােমন 

রু্মল চেে। 

  

র্াই হল মশষ অিচধ্। ড্রাইভামরর পামশ র্ার অযাচসস্টযান্ট চিল। আরও িনা দ্যই িুমড়ািুচড়। 

র্ামের পামশ ঠাস হময় িমস মফরার সেময় পান্নার শরীর মভমঙ আসচিল। মভিা শাচড় 

শায়া, মভিা শরীমর িার্াস মলমগ চশহচরর্ হচেল গা। 

  

যখন িাচড়মর্ এমস মপ ুঁিল র্খন এেমশা দ্যই জ্বর। সোমল উঠল িামর। এিং দ্যপুমর 

সামড় িামর উমঠ মগল। চিচন্তর্ ো ঘরিার েরমি। ো োমনই িেুচন, ো োমনই শাসন। 
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ের্িার িারণ েরলুে মযমর্, র্িু শুনচল মসই েথা। মর্ার চে আর পাুঁিিা মেময়র েমর্া 

স্বাভাচিে ধ্ার্? পিা শরীর মর্ার যখন-র্খন ঠািা লামগ, িনচসল মফামল, র্ার ওপর 

ওরেে েুষলধ্ামরর িৃচেমর্ অর্ক্ষণ মভিা! 

  

আরও িলর্ চেিুক্ষণ। 

  

হঠাৎ মসই চিরািচরর্ মযালমামল লিা মুমলর চিচেচর িাো পরা এেিা মেময় এমস 

োুঁড়াল েরিায়। 

  

োই গড! মর্াোর চে জ্বর? মিাখ দ্যমিা মর্া খুি লাল মেখামে!  

  

আিিা এেিু হাসল পান্না। ক্ষীণ গলায় িলল, ওই মিয়ারিা মিমন মিামসা। 

  

োল খুি চভমিি িুচম? 

  

হযাুঁ। 

  

শুমনচি মর্ােরা সি ভাসামন চগময়চিমল। 

  

 রু্চেও মগমল না মেন মসাহাগ? ের্িার িললুে। 
  

 অর্ চভড় আোর ভাল লামগ না। আর যা শব্দ। 
  

খুি আনন্দ হময়চিল চেন্তু। 

  

 েুখ চিমপ মহমস মসাহাগ িমল, এেিু এেিু ইমেও হচেল। মশষ পযতন্ত ভািলাে, আচে 

মর্া অমনেমেই চিচন না। 

  

যাঃ, না মিনার েী আমি! প্রচর্োর লচরমর্ মর্া আেরাই সি চিলাে িািা। সি মেময়রা। 

মর্াোর গমডসও চিল। 
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মসাহাগ এেিু হাসল। র্ারপর মফর িলল, এেিু এেিু ইমে ময হয়চন র্া নয়। িুচপ িুচপ 

চগময় পযামিমলর োমি োুঁচড়ময়চিলাে। চেন্তু মেউ ডােল না মেমখ আর এমগাইচন৷ 

  

আচে মেখমর্ মপমল চঠে মর্াোমে রু্মল চনর্াে। 

  

মর্াোমেই খুুঁিচিলাে। মেখমর্ই মপলাে না চভমড়র েমধ্য। এই িনযই চভড় আোর ভাল 

লামগ না। চভমড় আইমডচন্টচি হাচরময় যায়। 

  

সিুি সংমঘর পুমিা অমনেিা িাচড়র পুমিার েমর্াই। অমিনা মর্া মেউ নয়। 

  

আোর োমি সিাই প্রায় অমিনা। 

  

র্া অিশয চঠে। 

  

মর্ােরা িমল যাওয়ার পর আোর এেিু েন খারাপ লাগচিল। েমন হল, আচে আর এেিু 

চেশুে হমল ভাল হর্। 

  

রু্চে চে লািুে?  

  

চঠে র্া নয়। 

  

র্মি চে অহংোরী? 

  

 এেিু মিাধ্হয় র্াই। সিাইমে ইনচফচরয়র ভািা ভীষণ অনযায় িাচন। চেন্তু আোর ওই 

এে স্বভাি। 

  

যাঃ, রু্চে মোমিই অহংোরী নও। আোর সমঙ্গ ভাি হল েী েমর িমলা? 

  

 রু্চে মিাধ্হয় অনযরেে। 
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 এেিুও না। র্মি আচেও চেন্তু এেিু অহংোরী। েীমসর অহংোর িাচন না িািা। র্মি 

আমি এেিু। িনু্ধরা িমল, মর্ার ভীষণ মেোে। 

  

রু্চে েথা িলমর্ চগময় হাুঁচফময় পড়ি। আর েথা মিামলা না। িুপ েমর মিাখ িুমি শুময় 

থামো। আচে চে মর্াোর িনয চেিু েরমর্ পাচর? 

  

েী েরমি? 

  

 োথা চিমপ চেমর্ পাচর িা আইসিযাগ ধ্রমর্ পাচর। 
  

না, না, রু্চে িমস থামো। আোর এখন এেিু ভাল লাগমি। অসুখ হমল িড় এো লামগ। 

  

পান্না িােচিে িড্ড ক্লান্ত মিাধ্ েরচিল। মিাখ িুিমর্ই মেেন মযন এে আেন্নর্ায় 

র্চলময় মগল চেিুক্ষমণর িনয। চহচিচিচি স্বমর ভমর মগল োথা। র্ারপর িিো মভমঙ 

মিময় মেখল, মসাহাগ র্খনও িমস আমি, িমল যায়চন। এেিা হার্ মরমখমি র্ার েপামল। 

  

পান্না ক্ষীণ মহমস িমল, আচে এেিু ঘুচেময় পমড়চিলাে। আর র্ার েমধ্যই এেিু স্বরও 

মেমখ মফললাে। 

  

রু্চে ঘুোও। 

  

 রু্চে থােমি মর্া? 
  

এেিু থােি। আোর মর্া মোনও োি মনই। 

  

িুপিাপ িমস মথমো না। েথা িমলা। চনেব্ধর্া আোর ভাল লামগ না। 

  

 মর্াোমে এেিা েথা চিমজ্ঞস েরি? 
  

 েমরা না। এেিা লিােমর্া মিমল, খুি ফসতা, োুঁমধ্ এেিা িাুঁের চনময় ঘুমর মিড়ায়, 

মিমলিা মে িমলা মর্া! 
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পান্না চহ চহ েমর মহমস মফলল, ও মর্া চিিুো, ওর অদু্ভর্ অদু্ভর্ সি োে। মোথা মথমে 

এেিা িাুঁের এমনমি পুষমি িমল। আোমের গাময় মিমড় মেয় োমম োমম। যা ভয় পাই 

না। 

  

েযাি চহমরা! 

  

চিিুো চেন্তু ভীষণ ভাল। চব্রচলয়ান্ট িাত্র। 

  

উচন এেিন ডু ুনডার, র্াই না? 

  

 হযাুঁ। মেন িমলা মর্া? 

  

োল যখন মর্ােরা ভাসামন যাচেমল র্খন আোমে এো পযামিমলর োমি োুঁচড়ময় 

থােমর্ মেমখ উচন এমস িলমলন, রু্চে যামি না খুচে? 

  

এই ময রু্চে িলমল মর্াোমে মেউ ডামেচন? চিিুো মর্া মডমেচিল। 

  

 োথা মনমড় মসাহাগ িলল, মোমিই ডামেচন। 
  

র্া হমল? 

  

উচন েথািা এেনভামি িমলচিমলন যামর্ আচে খুি অপোন মিাধ্ েমরচি।  

  

মস েী? চিিুো মর্া মসরেে নয়। 

  

 িুমর্ার মপমরে মোথায় মফামি র্া মির পায় শুধু্ িুমর্ািা ময পমর। আর আচে চে খুচে? 

  

 ওঃ, খুচে িলায় রু্চে রাগ েমরি িুচম? 
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মসিাও এেিা োরণ। আর িলার ধ্রনিাও চিল ঠাট্টার েমর্া। আোর এেিুও ভাল 

লামগচন। 

  

 রু্চে ভুল িুমমি মসাহাগ। চিিুো মসরেে মিমলই নয়। 
  

মসিা মর্াোর মিামখ। আোর মিামখ নয়।  

  

মর্াোমে চিিুো অপোন েরমি মেন িমলা মর্া! রু্চে মর্া চেিু েমরাচন। 

  

েমরচি। আচে ওুঁর সাহাযয চরচফউি েমরচি। ময িামি মিমলুনমলা আোমে মেমখ েমেন্ট 

েরর্ উচন র্ামের শাসন েরমর্ মিময়চিমলন। আচে িড়োমে িমল চেময়চি ওর সাহামযযর 

মোনও প্রময়ািন আোর মনই। 

  

ও, রু্চে ভীষণ এেুনুঁময় মেময়। মিমলুনমলামে ময এেিু ভয় মেখামনা েরোর মসিা মেন 

মিামমা না। প্রশ্রয় চেমল ময িাড়ািাচড় েরমর্ থােমি। মর্াোমে মেমখ ময ভীষণ খারাপ 

খারাপ েথা িলচিল মসচেন। 
  

সিাই ওেথা িমল। 

  

 চেন্তু আোর েথা হল, লড়াই যচে েরমর্ই হয় র্মি আচেই েরি। আোর মোনও 

িচডগামডতর েরোর মনই। 

  

পান্না খুি ক্লাচন্ত মিাধ্ েমর মিাখ িুিল। মসাহাগমে র্ার োমম োমম খুি ভাল লামগ, 

োমম োমম খুি খারাপ। এখন খারাপ লাগমি। 

  

সমন্ধমিলা এেিন ডািারমে ধ্মর চনময় এল িািা। নরু্ন ডািার। জ্বমরর মঘামর খুি 

আিিা মিহারািা মেখমর্ মপল পান্না। মলাডমশচডং িমল হযাচরমেমনর আমলা জ্বলমি। মসই 

আমলায় িড় িড় িায়া পমড়মি িারচেমে। ভূর্-ভূর্ আমলা-আুঁধ্াচরমর্ সিচেিুই মযন 

ভাসোন। 
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োথার যন্ত্রণায় মিামখ িল আসমি। মসই অস্পে মিামখ মস হঠাৎ আচিষ্কার েরল, 

ডািামরর েুখিা খুি গিীর। র্ার চে র্মি সাংঘাচর্ে চেিু হময়মি? মস চে েমর যামি? 

  

আোর েী হময়মি ডািারিািু? 

  

মস্টমথামিাপ িুমে লাচগময় ডািার গিীর গলায় িলল, েথা িলমিন না। মিামর শ্বাস 

চনন। 

  

আোর সারা গাময় খুি িযথা। 

  

িাচন। িযথা হওয়ারই েথা। মিামর শ্বাস চনন। 

  

িুমে লাগমি ময শ্বাস চনমর্। 

  

যর্িা মিামর পামরন। 

  

আচে েমর যাচে না মর্া! 

  

েরা চে েুমখর েথা? মেচখ পাশ চফমর মশান মর্া এেিু।  

  

েযাচলগনযান্ট েযামলচরয়া নয় মর্া! চেংিা মেচননিাইচিস। 

  

আিোল রুচগরা মিশ ভাল ডািাচর িুমম মগমি মেখচি। 

  

এেিু আমগ আোর ো পামশ িমস োুঁেচিল ময! 

  

 োময়রা অমল্পই োুঁমে। 

  

আপচন গিীর মেন? িািার েুমখও হাচস মনই। 

  

আপচন মিাখ িুমি থােমলই ভাল হয়। আপনার চেিু হয়চন মর্েন। পালসিা এেিু মেচখ। 
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 মলমপর র্লা মথমে হার্খানা মির েমর চেমর্ই মযন ের্ পচরশ্রে হল পান্নার। 
  

 এিার চিিিা মির েরুন।…এিার হাুঁ েরুন মর্া, গলািা এেিু মেখি। 

  

চিি িােি মঢাোমিন না চেন্তু, আোর িচে হময় যামি।  

  

আো আো, িােি িাড়াই মেমখ চনচে। িড় েমর হাুঁ েরুন।  

  

েচণরাে িযাঠাও এইভামিই মেখমর্ন। খুি েন চেময়। নাচড় ধ্মর অমনেক্ষণ মিাখ িুমি 

থােমর্ন। মস্টমথামিাপ িসামর্ন মিমপ মিমপ। নানারেে প্র  েরমর্ন। পায়খানা, 

মপোপ, চখমে সিচেিুর খমর্ন চনময় র্মি মপ্রসচক্রপশন চলখমর্ন। এ ডািার অিশয 

অর্ সেয় চনল না। মপ্রসচক্রপশন চলখমর্ চলখমর্ িলল, জ্বর খুি িাড়মল ঠািা িমল গা 

স্পঞ্জ েমর পাখার িার্াস েরমিন। জ্বর মনমে যামি। পযারাচসিােলিা দ্যিামরর মিচশ 

মেমিন না। 

  

ো অিাে হময় িমল, ঠািা িমল? 

  

হযাুঁ। ভয় মনই, চেিু হমি না। 

  

 ডািারিা মিাধ্হয় পাগল। এেচনমর্ই শীমর্ েমর যামে পান্না, ঠািা িল গাময় চেমল মস 

র্কু্ষচন হািতমফল েরমি। 

  

পচথয েী মেি ডািারিািু? 

  

মেন, ভার্রুচি যা মখমর্ িায়? 

  

এই জ্বমর ভার্? 

  

 হযাুঁ, ভামর্ মোনও ক্ষচর্ হমি না। 
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ডািারিার োথা খারাপ। েচণরাে িযাঠা জ্বর সারিার পমরও আরও দ্যচেন ভার্ পথয 

চেমর্ন না। োন চনচষদ্ধ চিল মিশ েময়েচেন। িাচলত িাড়া পথয চিল না। 

  

েী চেমলন ডািািািু? েযাপসুল? 

  

হযাুঁ। মেন িলুন মর্া। 

  

আচে েযাপসুল চগলমর্ পাচর না। 

  

মস েী? েযাপসুল না মখমল অসুখ সারমি মেেন েমর? 

  

 চলেুইড মনই? 
  

চলেুইড। না, এই হাই মপামিনচসমর্ চলেুইড পাওয়া যায় না।  

  

আচে ময চগলমর্ পাচর না। েযাপসুল ুনমল মখমর্ রয়। 

  

ডািারিািুচি হাসমলন। চেন্তু উপমেশ মেওয়া িা িিরেচের মিো না েমর িলমলন, 

মসভামিই খামিন। র্মি এেিু মর্মর্া লাগমি হয়মর্া। অমরঞ্জ মিায়াশ থােমল র্ামর্ 

ুনমলও মখমর্ পামরন। 

  

েযাপসুল চগলমর্ পাচর না িমল আপচন েই িেমলন না মর্া! 

  

 ডািারিািুচি মফর হাসমলন, অমনমের সাইমোলচিেযাল প্রিমলে থামে, ওষুধ্ চগলমর্ 

ভয় পায়। িেিার েমর্া চেিু মর্া নয়। আোর এে িাোইিািু আমিন, চর্চনও িযািমলি 

চগলমর্ পামরন না। 

  

িাুঁিল পান্না, শ্বাস মফলল এেিা। 

  

আো এনমেমফলাইচিস িমল এেিা অসুখ আমি, না! মসিা হমল েী হয়?  
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খারাপ হয়। 

  

 েমর যায়? 
  

েরমর্ও পামর। 

  

আোর এনমেমফলাইচিস হয়চন মর্া! 

  

আপচন খুি খারাপ খারাপ অসুমখর েথা ভািমর্ ভালিামসন িুচম? 

  

আোর ময েমন হমে আচে েমর যাি। 

  

অসুখ হমলই অমনমের ওরেে েমন হয়। 

  

 িাইফময়ড হয়চন মর্া! 
  

মসিা এর্ আচলত মস্টমি মর্া িলা যামি না। র্মি আপনার জ্বর হময়মি ঠািা মলমগ। িুমে 

সচেত িমেমি। ভয় পাওয়ার চেিু মনই। 

  

েময়ে েুহূমর্তর িনয র্ার চভর্মর িমল মগল পান্না। মেখমর্ মপল েচণরাে ডািার মঘাড়ায় 

মিমপ রুচগ মেখমর্ যামেন, সাো িাোর ওপর ফসতা মরাে পমড়মি। 

  

চেন্তু েচণরাে িীিমন েখনও মঘাড়ায় িমড়নচন। র্াুঁর চিল এেখানা িশংিে সাইমেল। 

র্া হমল মঘাড়ািা এল মোথা মথমে? 

  

পান্না যখন মিাখ মেলল র্খনও ডািার যায়চন। র্মি উমঠ োুঁচড়ময়মি। এিার যামি। 

োমরন্ট আসায় ডািারিািুচিমে স্পে মেখমর্ মপল পান্না। মিচশ িয়স নয়। চত্রশ-িচত্রশ 

হমি হয়মর্া। র্ার চেমে মিময় মহমস িলল, দ্য-এেচেমনর েমধ্যই চঠে হময় যামিন। ভয় 

মনই। 
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পান্না মিাখ িুিল এিং সমঙ্গ সমঙ্গ স্বমরর েমধ্য িমল মগল। েচণরাে িযাঠা পামশ এমস 

িমসমি। মিামখ চনচিে েৃচে। 

  

মেচখ, হার্খানা মে মর্া! 

  

উঃ িযাঠা, আপনার হার্ এর্ ঠািা মেন? 

  

 ঠািা! ঠাোই মর্া হওয়ার েথা। মর্ার গাময় ময জ্বর। 
  

 িযাঠা, আপনার চে মঘাড়া আমি? 

  

হযাুঁ। থােমি না মেন? 

  

মঘাড়ায় মিমপ আপচন রুচগ মেখমর্ যান? 

  

 হযাুঁ। এই মর্া চিেযাধ্রীপুর মথমে এলুে। মসখামন েমলরা হমে। 
  

ইস। র্া হমল আোর হার্িা িাড়ুন। আপনার হামর্ ময েমলরার িীিাণু রময়মি। 

  

র্া আমি। খুি আমি। 
  

এখন আোমে ময সািান চেময় হার্ ধু্মর্ হমি! 

  

 হযাুঁ, মধ্ায়া ভাল। হার্ মধ্ায়া খুি ভাল। 
  

ের্ক্ষণ মে িামন। মফর মিাখ মেলল মস। োথার আইসিযাগ মথমে সেে শরীমর শীর্ 

িচড়ময় পড়মি। 

  

ওঃ ো, আইসিযাগিা সচরময় নাও। ঠািা লাগমি ময! 

  

 মর্ার ময জ্বর। 
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ের্ জ্বর? 

  

এেমশা দ্যই-িুই হমি। 

  

মোমিই না। আোর এখন এেমশা িয় সার্ হময় মগমি।  

  

না না, অর্ নয়। 

  

ডািারিািু েী িমল মগল? 

  

েী আর িলমি? 

  

আোর েী হময়মি? 

  

 েী আিার হমি। জ্বর হময়মি। 
  

সাধ্ারণ জ্বর নয় ো, আচে িাচন। 

  

এর্ই যচে িামনা িািা, র্মি জ্বরিামে মডমে আনমর্ ভাসামন না মগমলই মর্া পারমর্। 

  

এেিা চেন ভাসামন আনন্দ েরি না? 

  

আনন্দ মর্া এখন মিমরামে। এখন চিুঁচিুঁ না েমর আনন্দ েরমলই মর্া হয়। 

  

রু্চে এেিা চিচেচর ো। পিা ো। অসুখ হমল োউমে িেমর্ হয় িুচম? 

  

 িেি না মর্া চে আহ্লাে েরি নাচে? পই পই েমর িারণ েরলুে, শুনচল মস েথা! 
  

 মশামনা ো, আচে এেিু আমগ েচণরাে িযাঠামে স্বমর মেমখচি, িযাঠা এমস আোর নাচড় 

মেখচিল। আচে চেন্তু আর িাুঁিি না। েরা োনুমষর স্বর মেখা খারাপ, র্া িামনা? 
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দ্যগতা দ্যগতা। ওসি েথা িমল না। িলমর্ মনই। িড় ডািার মেমখ মগমি। ভময়র েী আমি 

ো? 

  

 ডািারচি মে িমলা মর্া! েখনও মেচখচন। 
  

িধ্তোমনর ডািার। অমনে চডচ্রহ। 

  

িধ্তোমনর ডািার যা িমল মগল শুনমি মর্া! জ্বমরর েমধ্য আোমে ভার্ মখমর্ মেমি? 

  

 িড্ড ভয় পাই ো। মোনওোমল এেন অথশলী েথা মর্া শুচনচন। আিোলোর মর্িামলা 

ওষুমধ্র মিামর ওসি হয়মর্া িমল। চেন্তু ভার্ না হয় জ্বর সারমলই খাস। 

  

র্া হমল ডািার মেচখময় েী হমি? 

  

পান্না মফর আিেো স্বমরর িগমর্ িমল মগল। মমামপর আড়াল মথমে মে এেিা পাগচল 

র্ামে চঢল মেমরই লুচেময় পড়ল। চঢলিা ঠং েমর েপামল এমস লাগমর্ই োথািা মনমন 

েমর উঠল ভয়ংের িযথায়। 

  

মে? মে মর রু্ই? 

  

পাগচলিা চহ চহ েমর মহমস এেিা মমামপর আড়াল মথমে যখন আর এেিা মমামপর 

আড়ামল িুমি মগল র্খনই পান্না মেখমর্ মপল র্ার পরমন মালমামল এেিা চিিণত িাো। 

  

রু্চে মসাহাগ। 

  

চহ চহ চহ। 

  

এো! রু্চে পাগল হমল েী েমর? 

  

ওরা ময আোমে মরপ েরল! 
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 োরা মরপ েরল মর্াোমে? 
  

ওই মর্া ওরা। 

  

রু্চে আোমে চঢল োরি মেন? 

  

ওরা পাচি। ভীষণ পাচি। 

  

মর্াোমে মর্া িমলইচিলাে ওমের এেিু ভয় মেখামনা েরোর। রু্চে শুনমল না। চিিুোমে 

চেিু েরমর্ও চেমল না। 

  

মর্াোর চিিুো চে ভগিান? 

  

 র্া মেন? চিিুো এেিন ডু ুনডার। 
  

ওমে আোর িাই না, িমল চেও। মিশ েমরমি মরপ েমরমি।  

  

 োমি এমসা মসাহাগ। চঢল মেমরা না। আচে মর্া মর্াোর িনু্ধ। 
  

চহ চহ চহ চহ। 
  

মফর িিো মভমঙ মগল। 

  

ওষুধ্িা মখময় মন! 

  

 মর্মর্া চিচেচরওষুধ্িা মখময় চনময় পান্না িলল, ইস, অমরঞ্জ মিায়াশ োওচন। ডািারিািু 

িমল মগল ময! 

  

ভুল হময় মগমি ো। এর পর মথমে মেি। আরও ওষুধ্ আমি। এেিা িযািমলি আর এেিা 

েযাপসুল। 
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ভীষণ মিচশ ওষুধ্ মেয় মর্া মলােিা। 

  

 র্া মেমি না মেন। অসুখিাও মর্া ভালই িাচধ্ময়ি। 
  

স্বর আর িাগরমণর েমধ্য এেিা েিার যার্ায়ার্ িলমি র্ার। োময়র সমঙ্গ েথা িলমর্ 

িলমর্ই মস দ্যগতা প্রচর্োর েুখ মেখমর্ পাচেল চেন্তু েুখিা িমল ডুমি আমি। ো দ্যগতা 

মযন চিৎোর েমর িলমি, এই! এই! আচে ডুমি যাচে ময! আচে সাুঁর্ার িাচন না, 

আোমে মর্ালা। 

  

এে েঙ্গল মিমলমেময়র মিুঁিামেচিমর্ ো দ্যগতার চিৎোর িাপা পমড় মগল। আর র্খন 

েুষলধ্ামর িৃচে হমে। পান্না এেিমনর িুমে দ্যে দ্যে চেল োরমর্ োরমর্ িলল, েী েরি 

মর্ােরা! ো দ্যগতামে মভামলা চশগচগর! ো দ্যগতা ডুমি যামে ময! 

  

মলােিা িলল, ো দ্যগতামে রু্লমর্ মনই। আপচন ঘুমোন।  

  

মেন ঘুমোি? 

  

আপচন ঘুচেময় পড়ুন। সি চেমে নির রাখার েরোর েী? 

  

অিাে হময় পান্না মেখল, মলােিা নরু্ন ডািারিািুচি। 

  

মস ল্জনা মপল। জ্বর মনমে যাচেল র্ার। োথা ধ্রা েমে যামে। গা ঠািা হময় আসমি। 

শীর্ লাগমি না মর্েন। পযারাচসিােল মখমল এরেে হয় চেিুক্ষমণর িনয। মস িামন। 

জ্বর েেল িমলই মিাধ্হয় স্বরও আর মর্েন মেখল না মস। 

  

ো। 

  

েী মর? 

  

 িল োও। 
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ো িল চেল। 

  

এখন রার্ ের্ ো? 

  

িামরািা। 

  

আোমে ওষুধ্ খাওয়ামি না? 

  

 খাওয়াি। র্ার আমগ িাচলত। 
  

ওয়াে। ওরেে েরমর্ হয় না ো। ডািারিািু চে োল আিার আসমি।  

  

মর্া! িড় ডািার চে মরাি আমস? পান্না এেিা েীঘতশ্বাস মফলল। মস যচে চিময় েমর 

এেিন ডািারমেই েরমি। 

  

.  

  

১৮.  

  

মযন অর্ল িল মথমে উমঠ আসা। এে মঘার-মঘার রূপেথার িগৎ মথমে িােমির 

মি োমঠ পা রাখা, মোনিা ভাল র্া পান্না িলমর্ পারমি না। স্বর আর সমর্যর মেলামেশা 

ময অদু্ভর্ িগমর্ মস চিল েময়েচেন–র্া মর্া েই খারাপ লাগচিল না র্ার। েৃরু্যভয় 

অিশয চিল, চেন্তু র্া মর্া র্ার সিসেময়ই থামে। অসুখ হমল এেিু মিমড় যায়, এই যা। 

  

সোলমিলার আমলা-মলেমল ঘমর দ্যিতল শরীমর উমঠ িমসমি পান্না। িুে অিচধ্ মলপ 

িানা মেওয়া চিল। মলপিা মোমলর ওপর খমস পমড়মি। চনমির দ্যখানা হার্ মিামখর 

সােমন রু্মল ধ্মর খুি েন চেময় মেখমি মস। এমেই মস মরাগা। এই অসুমখ আরও চে 

মরাগা হময় মগমি মস? 
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জ্বর মিমড় মগমল শরীরিা মযন মিচশ ঠািা মেমর যায়। খুি শান্ত এে শীর্লর্ায় ভমর 

আমি শরীর। খুি দ্যিতল। েুমখ চিস্বাে। 

  

ো! 

  

হুুঁ। 

  

আচে চে আি িান েরি? 

  

 পাগল! 
  

গা মথমে মিাুঁিো গন্ধ পাচে ময! 

  

 মোমিই মোনও গন্ধ মনই। আচে মর্া পামশই শুই, গন্ধ হমল মপরু্ে না! 
  

 আচে পাচে ময! 
  

গমন্ধর নাে এেিু েোও ো। সির্ামর্ই গন্ধ-গন্ধ িমল নাে চসুঁিমোমল মর্া হমি না। 

িড্ড গন্ধ িাই। মর্ার। 

  

র্াহমল চে নােিা উমো চেময় ঘমষ মেি? 

  

 আর উমো চেময় ঘষমর্ হমি না, এেচনমর্ই মর্া নােিা এেিু িাপা। 
  

েই িাপা? োও মর্া আয়নািা! রু্চে মর্া আোর সিচেিুই খারাপ মেখ।  

  

আয়নায় চনমির নাে মোমিই িাপা িমল েমন হল না র্ার। এেিু মিাি িমি, চেন্তু মোমিই 

িাপা নয়। 

  

আচে চে খুি েুচের্ ো? 
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েুচের্ না হমলও ডানাোিা পচর মর্া আর নও। জ্বমরর আমগ র্াও যা এেিু চিল, জ্বমরর 

পর মর্া হাড়চগমল মিহারা হময়মি। 

  

শুধু্ িাচলত চগচলময় মরমখি, মিহারা মর্া খারাপ হমিই। ডািারিািু ভার্ চেমর্ িমল মগল, 

রু্চে চেিুমর্ই চেমল না। 

  

আহা, ডািাররা িড় পচের্ চে না। চনোন চেময় েচক্ষণা পমেমি খুুঁমি পগার পার হল, 

র্ারপর যর্ হযাপা সি আোমের সােলামর্ হমি। 

  

ডািামরর েথা যচে না-ই শুনমি র্মি ডািার ডামো মেন? 

  

মস ডােমর্ হয় িমল ডাো। ডািার ওষুধ্ মেমি, পচথয আোমের হামর্। 

  

িাঃ, মিশ েিা মর্া! ডািামরর েথা অমধ্তে শুনমি আর অমধ্তে মফমল মেমি? 

  

মসিাই মরওয়াি। ডািারমের েথা পুমরা মেউ মশামন না। িমন্ম শুচনচন এেমশা পাুঁি িয় 

জ্বমর মেউ ভার্ মেয়। েচণরাে ডািার শুনমল েূিতা মযমর্ন। ওসি হালচফমলর ডািামরর 

ওপর আোর ভরসা হয় না মর্েন। 

  

আি মর্া জ্বর মনই, মেমি মর্া িাচট্ট ভার্? 

  

আিমের চেনিা থাে না, োল খাস। 

  

আচে চেন্তু আর িাচলত চগলমর্ পারি না। িাচলতর িাচি িুুঁমড় মফমল মেি িানালা চেময়। 

  

আো, দ্যমিা পার্লা রুচি মেি খন, আলু িচড়র মমাল চেময় খাস। 

  

 রুচি! আোর ময অিল হময় যায়। 
  

িািা মর, িায়নাক্কার মশষ মনই মর্ার।  
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 েুখিা ময েী চিস্বাে! এেিা লো মেমি? 

  

লো! 

  

লো আর নুন মখমল চিিিা মিাধ্হয় পচরষ্কার হমি। 

  

 পাগল নাচে? িরং আোেুচি আর নুন খা। োচশরও উপোর হমি। 
  

র্াই োও িািা। র্ার আমগ এে োপ িা। মেমি মর্া? 

  

আিার িাময়র িায়না মেন? এমেই মর্া চলভার ভাল নয়।  

  

ওই এে েথা চশমখি রু্চে। চলভার ভাল নয়। েী েমর িানমল ময আোর চলভার ভাল 

নয়? রু্চে চে ডািার? চলভার োমে িমল র্াই মর্া িামনা না। 

  

না িানমলও িুমমর্ পাচর। ওসি চশখমর্ হয় না আোমের। মর্ার েিা শ্বাস পড়ল র্ারও 

চহমসি আোর আমি। 

  

োুঁিেলা আমি। িমলা মর্া সোল মথমে েিা শ্বাস মফমলচি? অর্ মসািা না। ো হময়ি 

িমল োথা চেমন চনময়ি িুচম! 

  

র্াই চনময়চি। এই ময িৃচেমর্ চভিমর্ িারণ েরলুে, শুনচল মসই েথা? োময়রা সি 

আগাে খির পায়, র্া িাচনস? 

  

পান্না মহমস মফমল, দ্যহার্ িাচড়ময় িমল, এমসা মর্া আোর োমি! এেিু আের েমরা। 

  

আর আচেমখযর্ায় োি মনই ো। িড়ািচড় েরমলই িুচম আের হয়? রার্ মিমগ েুমখর 

চেমে মিময় িমস থাো, োথায় িলপচট্ট িা র্ালুমর্ িরফ মেওয়া, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ্ 

খাওয়ামনা মসসি িুচম আের নয়? 
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মস মর্া মেমিা আের। এেিু অোমির আের েমরা মর্া! েুখিা সিসেময় ওরেে 

মগাুঁসাপানা েমর রামখা মেন? হাসমর্ িামনা না? 

  

হাচস িুচম অেচন আমস! েিা চেন মর্া হাড় ভািা-ভািা েমর মখমল। এেমশা পাুঁি িয় 

জ্বর উমঠ যামে, সিাই ভয় মেখামে মিচশ জ্বমর নাচে োথায় রি উমঠ যায়। ভময় েচর। 

হাচস আোর শুচেময় আেচস হময় মগমি। 

  

জ্বর িুচম োনুমষর আর হয় না! না হয় েমরই মযর্াে। মর্াোর এেিা িকু্ষশূল েের্। 

হাুঁফ মিমড় িাুঁিমর্। 

  

খুি িুমমি। 

  

রু্চে সিমিময় মিচশ ভালিামসা োোমে, মসমেি হীরা, আচে লাস্ট।  

  

র্াই না? 

  

 ওই মর্া িললুে, খুি িুমমি। 
  

জ্বমরর মঘামর আচে িারিার োমে মেমখচি িামনা? েচণরাে িযাঠামে। েচণরাে িযাঠা 

এমস পামশ িমস আোর নাচড় মেখচিল। েী ঠািা হার্! 

  

থাে, ওসি আিার েমন েরমর্ হমি না। অলকু্ষমণ সি স্বর। 

  

েরা োনুষমে স্বর মেখা ভাল নয়, না? 

  

স্বর স্বরই। র্ার চে মোনও োথােুেু আমি! জ্বমরর মঘামর ের্ হাচিিাচি মেমখ োনুষ। 

ওসি চনময় মফর ভািমর্ মিামসা না। এমেই মর্া চভরু্র চডে! 

  

আোর অর্ জ্বর মেমখ িািা মেেন েরল িলমি? 
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পুরুষোনুষ িড্ড নরে হয়। র্ার ওপর িাপমসাহাগী মেময়। মেেন আিার েরমি। ঘরিার 

েমরমি, িারিার জ্বর মেমপমি, আর উদ্ভি উদ্ভি সি চনোন চেময়মি। 

  

েী রেে ো? এেিু িমলা না! 

  

 মোথায় মোন র্াচন্ত্রমের োমি যামি িমল িায়না ধ্মরচিল। আচে মযমর্ চেইচন। 

র্াচন্ত্রেমের নানা ের্লি থামে। মোন ফচেরিািার িলপড়ার েথাও মযন িলচিল। র্খন 

চে আর োরও োথার চঠে চিল ো? 

  

আর হীরা? 

  

ও িািা এেচনমর্ দ্য মিামন িচনিনা মনই িমি, চেন্তু মযই চেচের জ্ির হল অেচন হীরা 

িব্দ, সারাচেন মিাখ িমলািমল, ভাল েমর খায় না, ঘুমোয় না। মিশ মখলা মেচখময়ি। 

  

র্ামে চনময় ময িাচড়মর্ এেিা ভীষণ মিনশন মগমি এিা মিমন খুি খু চশ হচেল পান্না। 

এইসি অসুখ-চিসুখ শরীর চনংমড় মনয় িমি, চেন্তু চিচনেময় চেিু পুরিারও মর্া চেময় 

যায়। অসুমখর চভর্র চেময় চে োনুমষর এেিা নিীেরণও হয়? 

  

মে মে আোমে মেখমর্ আসর্ িমলা মর্া! িড়ো আমসচন? 

  

ওো! িড়চে আসমি না? মরাি দ্যমিলা এমসমি। িেুল, পারুল, িাোইরা সিাই এমস 

ঘুমরচফমর মেমখ মগমি। 

  

আচে চেন্তু মির পাইচন চেিু। 

  

েী েমর পামি? কির্নযই মর্া চিল না এেরেে। োমম োমম এেিু মির্না এমল দ্য-

িারমি হাচিিাচি েথা িমল মফর মঘামর ডুমি মযচর্স।  

  

মধ্যৎ! িমল হামস পান্না, হাচিিাচি িলর্াে িুচম? 
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মিচশরভাগই অসংলগ্ন েথা। োথােুিু মনই। 

  

মেউ মশামনচন মর্া! 

  

মর্েন মেউ নয়। শুধু্ ওই অেমলর মেময় মসাহাগ। মস সারাক্ষণ মর্া েুমখর ওপরই পমড় 

থাের্। 

  

মসাহাগ চে েলোর্ায় িমল মগমি ো? 

  

িাচন না িাপু। োল মথমে মর্া আসমি না। আোরও চে পাড়াপ্রচর্মিশীর খির মনওয়ার 

সেয় চিল? 

  

আি চে খুি শীর্ পমড়মি? 

  

র্া পমড়মি িািা। সোমল মর্া েনেমন হাওয়া চেচেল।  

  

র্া হমল আোমে উমঠামন এেিা মিয়ার মপমর্ োও। মরামে এেিু িচস। ের্োল িাইমরিা 

মেখা হয়চন।  

  

আি থাে না। শরীর দ্যিতল, োথা-িাথা যচে ঘুমর যায়। 

  

চেিু হমি না ো। মপমর্ োও।  
  

িাইমর মরামে িমস িারপাশিামে মিাখ নাে ত্বে চেময় শুমষ চনচেল পান্না। িাুঁ ধ্ামর িড় 

িযাঠামের চর্নর্লা িাচড়র িাে মেখা যায়, মঘাষিাচড়র েে েে নারমোল গামি আিাচড়-

চপিাচড় হাওয়া, পুেুরপাড় মথমে িাসন মধ্ায়ার শব্দ আসমি, এেিা মগারু হািা িমল 

মডমে উঠল। 

  

আি হাওয়ার চেন। িার্ামস লুমোমনা িুচরর েমর্া শীর্ এমস র্ার শরীমরর আনামি 

োনামি ঢুমে যামে। এেিা িাচিমর্ েুচড় আর আধ্োপ িা চেময় মগমি ো। েুচড়িা 
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িার্ামসর থািায় অমধ্তে উমড় মগল। র্াড়ার্াচড় িুচড়ময় মগল িা। গাময়র আমলায়ানিা 

উমড় যামে িারিার িার্ামসর মাপিায়। মরাে মর্েন গাময় লাগমি না। 

  

না, এই শীর্ িার্াসিা সহয েরা র্ার উচির্ হমে না। মফর যচে জ্বর আমস। 

  

 হাহাোমরর েমর্া শব্দ উঠমি গািপালায়। িার্াস িড্ড োোল। মরামের র্াপিুেু লুিপাি 

েমর চনময় যামে। উমঠামন এ সেময় মযসি পুচষ মিড়াল িা মভলু েুেুমররা িমস থামে 

র্ারাও মেউ মনই। 

  

এেিু িমস থাোর ইমে হময়চিল পান্নার। সাহস হল না। উমঠ ঘমর িমল এল। চিিানায় 

িমস মোের অিচধ্ মলপিা মিমন চনল। গলায় িচড়ময় চনল োফলার। মোমল পুমির 

িানালা চেময় মেমমে মরাে এমস পমড়মি। র্াপিুেু িড় ভাল লাগমি র্ার। িাইমর 

লুমিরা িার্ামসর োপাোচপ। শীর্ েরমি। 

  

মিাখ জ্বালা েমর িল আসমি। িুমে ধু্েুরপুেুর। গলায় খুশখুশ। জ্বর আসমি নাচে? ও 

িািা, র্া হমল েমরই যামি মস। মরামে মরাগা দ্যখানা হার্ মেমল চেময় মস ফসতা িােড়ার 

নীমি নীল চশরা উপচশরা মেখমর্ পাচেল। গাময় জ্বমরর গন্ধ। না, র্ার ভাল লাগমি না। 

মস মিাখ িুিল, চঠে র্ার জ্বর আসমি। 

  

মিাখ িুমি ভারী েন খারাপ লাগচিল র্ার। জ্বর এমল আিার মর্া পমড় থাো। োন্না পামে 

ময! 

  

োুঁমর্ মঠাুঁি োেমড় যখন এই অলকু্ষমণ চিন্তা েরচিল পান্না, র্খনই মফর েমন হল, জ্বর 

চে খুি খারাপ? মিশ মর্া েময়েিা চেন এে অদু্ভর্ আমলা-আুঁধ্ামরর িগমর্ িাস েমর 

এল মস। স্বমরর ের্ ফুলমুচর মমর পড়ল মিামখ। ের্ চেিুর্ েৃশয মেখল। জ্বর এমল 

হয়মর্া মসই ডািারচিও আসমি। র্ার নাে অনল িাগিী। েী অদু্ভর্ নাে। ডািামরর 

েুখিা েমনও পমড় না র্ার। মেেন মেখমর্ মে িামন! েযাপসুল-িযািমলি চগলমর্ পামর 
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না িমল র্ামে িমেচন এেিুও। আর ভার্ মখমর্ িমলচিল। মিশ ডািার। েচণরাে িযাঠার 

েমর্া নয়। 

  

েচণরাে িযাঠা রুচগ মেখমর্ আসমর্ন চঠে ডািামরর েমর্া নয়। অমনেিা আত্মীময়র 

েমর্া। িমস রামিযর গল্প মফুঁমে িলমর্ন। এেসেময় সর্যা্রহহ েমরমিন, মিল মখমিমিন, 

গান্ধীিািার োি েমরমিন–মসসি েথা, িািারের, গাুঁময়র পচলচিক্স, র্াচিিেিি, 

রান্নািান্না, এেনেী ভূর্-মপ্রর্ চনময়ও েথা েইমর্ন, যার েমধ্য ডািাচরর নােগন্ধও 

থাের্ না। মিশ ভালই লাগর্ িযাঠামে। চেন্তু ডািাচরর রেেিা চিল িড্ড মসমেমল। 

জ্বর হময়মি মর্া েী? েচণরাে ডািার চেিুমর্ই িি েমর জ্বর েোমনার ওষুধ্ মেমিন না। 

র্াুঁর িিিয, ওমর িািা, জ্বর যখন শরীমরর েখল চনময়মি র্খন র্ারও এেিা মেয়াে 

আমি। ঘাড়ধ্াক্কা চেময় র্ামে িার েরমর্ মগমল শরীমর র্ার োুঁর্ নমখর োগ মথমে যায়। 

হুমড়াহুচড় েরার চেিু মনই। জ্বর চঠে সেয়েমর্া মিমড় যামি। যামর্ খুি িি না পাোয় 

ডািামরর োি হমে র্াই মেখা। 

  

েচণরাে োে িা িচেও িি েমর িন্ধ েরার পক্ষপার্ী চিমলন না। মপচনচসচলন পারর্পমক্ষ 

চেমর্ন না। এেনেী পান্নার িািার যখন িাইফময়ড হময়চিল র্খনও িাইফময়মডর চনচেতে 

ওষুধ্ না চেময় িাহান্ন চেন ভুচগময়চিমলন িািামে। আর িািাও েচণরামের অন্ধ ভি 

চিমলন িমল অনয ডািার ডামেনচন। িাচলত চগমলচিমলন, মরাগা হময় েুরচগর িানার েমর্া 

মিহারা হময়চিল, এর্ দ্যিতল ময হাুঁিািলা েরমর্ চেন পমনমরা সেয় মলমগচিল। 
  

এিা চনচশ্চর্ ময েচণরামের যুগ আর মনই। েচণরাে িযাঠার সমঙ্গ অনল িাগিীর অমনে 

র্ফার্। 

  

অনল িাগিী! েী অদু্ভর্ নাে! নােিা ুননুনন েরমি েমনর েমধ্য। োনুষিার নয়, নােিারই 

মপ্রমে পমড় মগল নাচে মস? নামের োমি হার্চি মফমল মস শ্বমসর র্াপ মেখচিল গরে 

নয় মর্া! 
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র্ার এেিু গন্ধ-িাযু় আমি এ েথা চঠে। মযখামন মেউ মোনও দ্যগতন্ধ পায় না মসখামনও 

দ্যগতন্ধ আচিষ্কার েরার আশ্চযত প্রচর্ভা আমি র্ার। মগলিার চপেচনমে ময মনােিা োংস 

পচরমিশন েরচিল র্ার িাোয় আুঁশমি গন্ধ মপময় ওয়াে রু্মল েমর। োনুমষর গাময়র 

গন্ধ, েুমখর গন্ধ, হাসপার্ামলর গন্ধ, মলাহার গন্ধ, চিচড়র গন্ধ, িাোোপমড় িাচস গন্ধের্ 

গন্ধই ময সারাচেন র্ামে র্াড়া েমর র্ার চঠেচঠোনা মনই। 

  

এ-িাচড়র মরওয়াি হল, জ্বর হমল ব্রাশ চেময় োুঁর্ োিা িন্ধ। সমষতর মর্ল আর নুন চেময় 

োিমর্ হমি। োমে মে ময এই চনয়ে চশচখময়মি মে িামন িািা! মর্ল নুন চেময় োিমল 

োুঁর্ এেিুও পচরষ্কার হয় না, িরং োুঁিা সমষতর মর্ল আর নুমন োুঁর্ চমনচমন েমর। 

চনমির েুখ মথমে মযন িাচস গন্ধ পাচেল পান্না। আর গা মথমেও মিাুঁিো গন্ধ। অপিমন্দর 

গন্ধ মস এেেে সইমর্ পামর না। মস শরীমর িযালেে পাউডার িড়াল। েুমখ লিঙ্গ মফমল 

চিমিাল খাচনেক্ষণ। র্িু চখর্চখর্ েমর র্ার। চেিু েরার মনই িমল উমঠ িাচস িাোোপড় 

মিমড় োুঁিা শাচড় পরল। িুল আুঁিড়াল। েপামল এেিা চিপ মসুঁমি চনল। র্ারপর এেখানা 

গমল্পর িই চনময় িসল চিিানায়। চিরমহর গল্প র্ার ভীষণ চপ্রয়। চিরমহর েমর্া চিচনস 

আমি! পড়মল মিামখ িল আসমি, িুে ভার হময় উঠমি, েমর মযমর্ ইমে েরমি–র্মি 

না গল্প! 

  

এই উপনযাসিা র্ার িহুিার পড়া। িােুমনর মেময়। পড়মর্ পড়মর্ উোস হময় োমম োমম 

িানলা চেময় িাইমর মিময় থামে পান্না। এর্ সি চিময়াগান্ত ঘিনা ময, এই সুন্দর মেমমে 

সোলিা মযন আমে আমে চিিণত পাুঁশুমি হময় মযমর্ থামে।  

  

সরস্বর্ী মগাির েুড়ামে। েয়লা োপড় পরমন, চপঙ্গল িুল, েুখশ্রীমর্ মোনও আনন্দ 

মনই। আিোল মেখা হমল হামস এেিু, েথা িলমর্ ল্জনা পায়। সরস্বর্ী র্ার সমঙ্গ 

পড়র্। চেন্তু োথায় পড়া ঢুের্ না িমল চসক্স মথমে মফল েরমর্ শুরু েমর। র্ারপর 

অমনে চপচিময় পড়াই মিমড় চেল। এেিা েীঘতশ্বাস পড়ল পান্নার। পৃচথিীমর্ ময ের্ 

ট্রযামিচড! সরস্বর্ীর সমঙ্গ এখনও র্ার রু্ই মর্াোচরর সিেত। র্িু দ্যিমনর ময ের্ 

র্ফার্! 
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সরস্বর্ীর চেমে র্াচেময় থাের্ অেমলন্দু। র্াচেময়ই থাের্। মশানা যায় মিামখর পলে 

অিচধ্ পড়র্ না। সরস্বর্ী িুমল যামে, েেের্লায় চঠে অেমলন্দু চনষ্ঠার সমঙ্গ োুঁচড়ময় 

আমি। দ্যচি মিাখ মপমর্। সরস্বর্ী চিচফমনর সেয় িুমলর োমঠ মখলমি িা আলুোিচল 

খামে, উলমিাচেমে চঠে অেমলন্দু োুঁচড়ময় আমি স্টযািুর েমর্া।  

  

না, েখনও েথািথা িলমর্ এচগময় আমসচন, হামর্ চিচঠ ুনুঁমি মেয়চন িা চহচন্দ মপ্রমের 

গান গায়চন মিুঁচিময়। শুধু্ র্াচেময় থাো িাড়া আর চেিুই মর্েন েমরচন মস। 

  

চেন্তু এমর্ই ভারী ভয় মপর্ সরস্বর্ী। অেমলন্দুমে মেখমলই মস সাো হময় চসুঁচিময় মযর্। 

  

মেখ, মেখ, মিমলিা আিও োুঁচড়ময় আমি। 

  

িনু্ধরা িলর্, মে না এেচেন দ্য েথা শুচনময়। 

  

 ও িািা, মস আচে পারি না, িড্ড ভয় েমর। 

  

 আহা, ভয়িা েীমসর? রু্ই না পাচরস, আেরাই চেচে শুচনময়। 
  

সরস্বর্ী ভয় মখময় িলর্, র্ামর্ যচে মখমপ চগময় আরও চেিু েমর? 

  

েী েরমি? 

  

েী েরমি র্া মভমি মপর্ না সরস্বর্ী। মেময়মের চিরুমদ্ধ পুরুমষরা ের্ েীই মর্া েরমর্ 

পামর। অযাচসড িালি িুুঁমড় োরল, চে েলে রিাল িা ুনো লাচগময় মিমন চনময় মগল। 

মেময়রা চে পামর পুরুষমের সমঙ্গ? 

  

িনু্ধরা মশষ অিচধ্ এেচেন েেের্লায় চঘমর ধ্রল অেমলন্দুমে। 

  

এই ময, আপচন মরাি এখামন োুঁচড়ময় থামেন মেন িলুন মর্া! েী ের্লি?  
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অেমলন্দু ভময় ল্জনায় অমধ্ািেন হময়, শরীর েুিমড় সপ্রচর্ভ হময় িলল, এেচন োুঁচড়ময় 

আচি। ের্লি চেিু মনই। 

  

ের্লি মনই িলমলই হল! সরস্বর্ী আপনার ভময় িুমল মযমর্ পারমি না। মফর যচে 

এরেে েমরন র্া হমল চেন্তু আেরা মর্াে ডােি। 

  

অেমলন্দু অপোচনর্ হময় িমল মগল। 

  

প্রোমশয আর মস মেখা চের্ না িমি, চেন্তু ঘাপচি োরার সুমযাগ মর্া েে মনই। এই 

ঘিনার পর মস পুরমনা চশিেচন্দমরর ভাঙা পাুঁচিমলর আড়াল মথমে এেিা ফুমিা চেময় 

সরস্বর্ীমে মরাি মেখর্। 

  

আর মেউ মির না মপমলও সরস্বর্ী চঠেই মির মপর্ অেমলন্দুমে। প্রোমশয এেরেে 

চিল। র্ামর্ গা-িেিে েরর্ না। চেন্তু অেমলন্দু যখন আড়াল হল র্খন উৎেণ্ঠা আর 

ভয় মিমড় মগল সরস্বর্ীর। 

  

িনু্ধরা এিারও অেমলন্দুমে ধ্রল। র্ামের মেমখ মস পালামর্ যাচেল। িুমলর সাহসী 

মেময় িনলর্া মে মড় চগময় র্ামে লযাঙ মেমর মফমল মেয়।  

  

অর্ুনমলা মেময়র োরেুখী ভাি মেমখ অেমলন্দু ভময় মেুঁমেই মফমলচিল। 

  

আচে মর্া চেিু মোষ েচরচন! 

  

মোষ েমরনচন োমন! আপচন মরাি গা ঢাো চেময় সরস্বর্ীমে ফমলা েমরন। আপনার 

ের্লি খারাপ। 

  

চিশ্বাস েরুন, আোর খারাপ ের্লি চিল না। 

  

র্মি ওরেে েমরন মেন? 
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েী িাচন! ওমে না মেখমল আোর ভীষণ েন খারাপ হয়।  

  

িাঃ, মিশ মর্া েথা! োুঁড়ান, আপনার িাচড়মর্ িমল মেমিা। 

  

না না, িলমিন না। আচে আর আসি না। 

  

 অেমলন্দু ভয় মপময় েচেন সচর্যই আর সরস্বর্ীর যার্ায়ামর্র পমথ আসর্ না। 
  

মেখমর্ সরস্বর্ী িরািরই ভাল। সুন্দরী না হমলও চেচে লািণয আমি। ঢলঢমল মগালপানা 

েুখ, িড় িানা মিাখ। চেন্তু ভারী চভরু্। মোনও মিমলর সমঙ্গ মপ্রে েরার েথা ভািমর্ই 

পারর্ না। 

  

পান্না ওমে িমলচিল, মিমলিা যখন ওরেে হযাংলাচে েমর র্খন এেিু-আধ্িু েথা 

িলমলই মর্া পাচরস। েথািথা িলমল আর ওরেে মিাুঁেমিাুঁে েরমি না।  

  

েথা! ও িািা, ভািমর্ই িুে ধ্ড়াস ধ্ড়াস েমর। আচে পারি না।  

  

 মর্ার িুে ধ্ড়াস ধ্ড়াস েমর মেন? রু্ই মর্া আর ওর মপ্রমে পচড়সচন। 
  

 মপ্রে! দ্যর, েী ময িচলস! িুে ধ্ড়াস ধ্ড়াস েমর ভময়। 
  

অেমলন্দুরা গাুঁময়র পুরমনা মলাে হমলও ওরা থাের্ িাইমর িাইমর। ওর িািা শান্তনু 

মঘাষাল েধ্যপ্রমেমশ েচলয়াচরমর্ িােচর েরমর্ন। চরিায়ার েমর গাুঁময়র কপরৃ্ে িাচড়মর্ 

এমস চথরু্ হময়মিন। োমিই অেমলন্দুর মর্েন িনু্ধিান্ধি, েল িা ক্লাি মনই যারা র্ার 

মপিমন োুঁড়ামি,শযােলা মরাগা লািুে মিমলচিমে খারাপ িমলও েমন হর্ না পান্নার। 

  

শান্তনু মঘাষালও চনরীহ স্জনন োনুষ। চরিায়ার েরার পর গাুঁময় চফমর সেমলর সমঙ্গ 

আলাপ সালাপ েমর পুরমনা সিেত মাচলময় চনমর্ন। পান্নামের িাচড়মর্ও এমসমিন 

েময়েিার। র্াুঁর মেময় িড়, মিমল মিাি। মেময়র চিময় হময় মগমি। মিমল অেমলন্দু অমে 
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অনাসত চনময় চি এসচস পাশ েমর িমস আমি। েচলয়াচরমর্ র্ার এেিা িােচর হওয়ার 

েথা চিল, চেন্তু শান্তনু মঘাষাল মিমলমে েধ্যপ্রমেমশ এো মফমল রাখমর্ িান না। 

  

পান্না এেচেন সরস্বর্ীমে িলল, হযাুঁ মর সরস্বর্ী, অেমলন্দু র্র্ খারাপ মিমল নয়। রু্ই 

ওমে অপিন্দ েচরস মেন? 

  

ও এরেে মেন? গাুঁময় আর মেময় মনই? 

  

ওর ময মর্ামে পিন্দ! 

  

না না িািা, ওসি আোর ভাল লামগ না। 

  

অেমলন্দু এরপর মযিা েমরচিল মসিা এেিু িাড়ািাচড়। িুমলর পমথ চেমনর মিলা 

সরস্বর্ীমে মেখার ময অসুচিমধ্ আমি মসইমি িুমমর্ মপমর মস এরপর রামর্র চেমে 

সরস্বর্ীর িাচড়র আনামি োনামি মঘারা শুরু েমর। সুচিমধ্ হল, সরস্বর্ীমের িাচড় 

এের্লা। িারচেমে িাগান আর গািগািাচল আমি। পাগল মপ্রচেে মসইসি গািপালার 

েমধ্য সাপ-মখাপ উমপক্ষা েমর ঘাপচি োরমর্ পাগল। 

  

এেচেন পড়ার ঘমরর িানালা চেময় সমন্ধমিলা সরস্বর্ী লক্ষ েরল, িানালার িাইমর 

পাচর্মলিুর গািিায় হঠাৎ সরসর শব্দ হল। 

  

মে? মে ওখামন? িমল আর্তনাে েমর উঠমর্ই মে মযন দ্যড়োড় মে মড় পালায়। মলােিা 

ময অেমলন্দু র্ামর্ চিন্দুোত্র সমন্দহ চিল না সরস্বর্ীর। িাচড়র মলােমে মস ভয় মপময় 

সি িমল মেয়। 

  

মিাো মিমলিা ধ্রা পড়ল পরচেনই। িাচড়র মলাে ওর্ মপমর্ চিল। মলিু গামির আড়ামল 

িায়ােূচর্তর আচিভতাি হমর্ই িিত জ্বলল, লাচঠমসাুঁিা মিচরময় এল।  
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র্ারপর েী োর! োথা মফমি রি পড়ল, মঠাুঁি ফুমল মগল, মোেমর মিাি হল। উমঠামন 

োুঁচড়ময় এই রমঙ্গর েৃশযিা মলাে মেখল। অেমলন্দু োচিমর্ পমড় থর থর েমর োুঁপমি। 

মিামখ পশুর েমর্া মিািা েৃচে। 

  

মসই েৃশয মেখমর্ শান্তনু মঘাষালমে মিমন আনা হল। ভদ্রমলাে মিমলর েশা মেমখ 

মেুঁমপমেুঁমপ অচথিতর। 

  

অেমলন্দুর চিরুমদ্ধ ময সি নাচলশ েরা হল র্ার মোনও িিাি মেওয়ার েমর্া অিথিতায় 

চিমলন না শান্তনু মঘাষাল। চর্চন শুধু্ হার্মিাড় েমর সেমলর োমি ক্ষো িাইমর্ 

লাগমলন। অেমলন্দুর েুখ মথমে মোনও েথাই মিমরায়চন। 

  

ঘিনার চেন দ্যই িামেই মিমলমে চনময় শান্তনু মঘাষাল েধ্যপ্রমেমশ িমল মগমলন। চফরমলন 

প্রায় োসখামনে পর। চনমির মিমড় আসা েচলয়াচরমর্ ধ্মর েমর অেমলন্দুমে িােচরমর্ 

ঢুচেময় চেময় এমসমিন চর্চন। মিমল েুমখ িুনোচল োচখময়মি িমল গাুঁময়ও আর থােমলন 

না ভদ্রমলাে। শ্বশুরিাচড় শ্রীরােপুমর িাচড় চেমন িমল মগমলন। 

  

অেমলন্দু মযচেন োর খায় র্ার পরচেনও িুমল সরস্বর্ীর সমঙ্গ মেখা হল পান্নার। 

সরস্বর্ীর েুখমিাখ ফুমল আমি োন্নায়। পান্নামে িলল, িাচনস পান্না, আচে চেন্তু সিাইমে 

িমলচিলাে ওমে োরধ্র না েরমর্। 

  

র্মি োরল মেন? 

  

িাচড়র মলাে সিাই খুি মরমগ চগময়চিল, মেউ েথা শুনল না। 

  

পান্না খুি দ্যঃমখর সমঙ্গ িলল, ভালিাসা চিচনসিা খুি মসনচসচিভ, দ্য-িারমি ধ্েে িা 

অপোন েরমলই যমথে হর্। মেন ময মর্ার িাচড়র মলামেরা িাড়ািাচড় েরল! 

  

আোর িুমের মভর্রিা পুমড় যামে। 
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এখন আর েী েরচি! যা হওয়ার হময় মগমি। 

  

সরস্বর্ীর মিাখ মফর িলিল েমর উঠল। িলল, আচে ওমে ভয় মপর্াে চঠেই, চেন্তু 

মেখলাে ও চেিু খারাপ োনুষ মর্া নয়। 

  

েী েমর িুমচল? 

  

 িুপিাপ োর মখময় মগল। প্রচর্িাে েমরচন। 
  

এখন চে মর্ার এেিু অনুমশািনা হমে? 

  

 ভীষণ। সিসেময় েনিা খারাপ লাগমি আর োন্না পামে। 
  

 ক্ষো িাইচি ওর োমি? 
  

ইমে মর্া েমর। চেন্তু ওরা চনশ্চয়ই এখন আোমে ভাল মিামখ মেখমি না। 

  

র্া চঠে। র্াহমল? 

  

 রু্ই এেিা োি েরচি পান্না? আোর হময় ওর োমি যাচি? 

  

 চগময়? 
  

িচলস আচে চঠে এরেেিা িাইচন। আচে অর্ চনষ্ঠুর মেময় নই। 

  

 িমল েী হমি? 
  

অন্তর্ িানুে ময, সি মোষ আোর নয়। 
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 মর্ারই মোষ সরস্বর্ী। রু্ই অর্ ভয় মপমর্ মগচল মেন? আর মেনই িা িাচড়মর্ নাচলশ 

েরচল? আড়াল মথমে মর্ামে মেখর্। ভাল লামগ িমলই মেখর্। মসিা চে খুি িড় 

অপরাধ্? 

  

আর িচলস না। আোর মফর োন্না পামে। 

  

পরচেন িুমল এমস মগাপমন এেিা েুখ আুঁিা খাে পান্নার হামর্ চেময় সরস্বর্ী িলল, রু্ই 

এ চিচঠিা ওমে চেস। 

  

েী চলমখচিস চিচঠমর্? 

  

যা মলখার চলমখচি। 

  

 আোমে খুমল িল। 
  

চলমখচি আচে ক্ষো িাই। 

  

 আর চেিু? 
  

 সরস্বর্ী েৃদ্য লািুে হাচস মহমস িলল, চলমখচি ও যা িায় র্াই হমি। 
  

অেমলন্দু েী িায় র্া িাচনস? 

  

িানি না মেন? আোমে িায়। 

  

মস মর্া চঠে। চেন্তু এখনও িায় চে? এর্ োরধ্র অপোমনর পরও? 

  

খুি েৃঢ় গলায় সরস্বর্ী িমলচিল, এখনও িায়। 

  

েী েমর িুমচল? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 327 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আোর েন িলমি। 

  

চঠে আমি, ও যচে মর্ামে চিময় েরমর্ িায়, েরচি? 

  

হযাুঁ। চিচঠমর্ মস েথাই মর্া চলমখচি। 

  

রু্ই মর্া এেেে পালচি মখময় মগচিস মেখচি। 

  

হযাুঁ। ওর িনয আোর খুি েে হমে। 

  

চেন্তু েমন রাচখস, ওরা িােুন, আর মর্ারা োময়র্। 

  

র্ামর্ েী? 

  

চিময় েরমর্ িাইমল দ্য পমক্ষরই আপচত্ত হমি। 

  

আচে োমে রাচি েরাি। আর আোর িািা মর্া নাচেে।  

  

চিচঠিা চনময় পান্না সচর্যই চগময়চিল। মিমলিার সমঙ্গ এোমন্ত এেিু েথা িলারও ইমে 

চিল র্ার। এরেে লাগােিাড়া মপ্রে মস িড় এেিা মেমখচন।  

  

চগময় মেমখ সােমনর ঘমর সুিমেস চিিানা িাুঁধ্া িাুঁো হমে সমন্ধমিলা। শান্তনু মঘাষাল 

র্ামে মেমখ িলমলন, ল্জনায় েুখ মেখামর্ পারচি না ো। আোর দ্যভতাগয। েী ময সি 

হল?  

  

পান্না িলল, মর্েন চেিু মর্া হয়চন। ওরা িাড়ািাচড় েমর মফমলমি।  

  

না ো, ওরা চঠে োিই েমরমি। উপযুি হময়মি। 

  

শান্তনু মঘাষাল িলমর্ িলমর্ মেুঁমেই মফলমলন। অপোনিা িড্ড মলমগচিল ভদ্রমলামের। 
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অেমলন্দু পামশর ঘমরই শুময় চিল। েপামল, গামল চস্টোর, োথায় িযামিি। ঘমর ওর ো 

আর এে চপচস চিমলন। র্াই এোমন্ত েথা িলার সুমযাগ হল না। র্ামে মেমখ অেমলন্দু 

এেন ল্জনা আর সংমোি মিাধ্ েরমর্ লাগল ময, মিাখ রু্মল র্াোমর্ই পারল না। 

  

পান্না িলল, ওরেে ল্জনা পাওয়ার েমর্া চেিু হয়চন আপনার। যারা এ োি েমরমি 

র্ারাও অনুর্প্ত। হয়মর্া ক্ষো িাইমর্ আসমি। 

  

অেমলন্দু েুখ ঢাো চেময়চিল দ্য হামর্। 

  

ওর ো িলল, প্রাণিা ময মিুঁমিমি মস-ই মঢর। গাুঁময় এমস থাোর সাধ্ ঘুমিমি ো। 
  

চিচঠিা অমনেিামরর মিোয় ওর হামর্ ুনুঁমি চেময় িমল এমসচিল মস। 

  

পরচেন সরস্বর্ী উন্মাচেনীর েমর্া র্ামে ধ্রল, চেময়চিচল চিচঠ? 

  

হযাুঁ। চেন্তু ওরা মর্া শুনলুে েধ্যপ্রমেমশ যামে। 

  

মস েী! মেন? 

  

ওরা আর এখামন থােমি না। 

  

যাঃ, হমর্ই পামর না। থােমি না মেন? 

  

ওুঁরা খুি অপোচনর্ মিাধ্ েরমি। ভয়ও পামে। 

  

থে ধ্মর রইল সরস্বর্ী। র্ারপর পান্নার আুঁিল মিমপ ধ্মর পাগমলর েমর্া িলমর্ লাগল, 

মেন িমল যামি? মেন িমল যামি? 

  

পান্না েৃদ্য স্বমর িলল, অর্ উমত্তচির্ হচেস মেন? চিচঠিা মর্া মপময়মি। ও যচে সচর্যই 

মর্ামে িায় র্াহমল চঠে িিাি মেমি। 
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মসই িিামির িনয দ্যিির অমপক্ষা েমর আমি সরস্বর্ী। িিাি আমসচন। হয়মর্া সরস্বর্ী 

ওর চঠোনায় আরও চিচঠ পাচঠময়মি। মে িামন! চেন্তু িিাি আমসচন। 

  

সরস্বর্ীমে মেমখ আি সোলিায় র্ার ভারী ভাল লাগল। চিময় হল না, মেউ োউমে 

মপল না, চেন্তু চভর্মর চভর্মর িানিা রময় মগল। চিরহই ভাল। পান্না উমঠ র্ার মপ্রেপমত্রর 

মাুঁচপ নাচেময় িসল আি। মলমপর র্লায় লুচেময় পড়মর্ লাগল। 

  

.  

  

১৯.  

  

সুধ্ীর মঘামষর ভূর্মে আমগ প্রায়ই মেখা মযর্ এখামন মসখামন। আিোল আর চিমশষ 

মেউ মেমখ িমল মশানা যায় না। আমগোর মলামেরাও আর মনই। চিিচল িাচর্ এমস 

মগমি, গাুঁময় িসচর্ও চেিু মিমড়মি, ভূমর্র এখন িায়গার িান পমড়মি। 

  

সুধ্ীর মঘাষ অল্প িয়মসই মেশ মিমড় চিমেমশ পাচড় চেময়চিমলন। র্াুঁর চিল অমে ভাল 

োথা। নানা মেমশ ঘুমর অিমশমষ চিমলমর্ এেিা ইিুমল োস্টাচরর িােচরমর্ চথরু্ হন। 

মশানা যায়, মসখামন োস্টারেশাইমের এখানোর েমর্া দ্যেতশার িীিন নয়। সুধ্ীর মঘাষ 

ভালই চিমলন। মোিা োইমন, িাচড়, গাচড় সিই হময়চিল। চেন্তু অে েষমর্ েষমর্ আর 

চিময় েরার ফুরসর্ হল না। হঠাৎ এেচেন মেখমলন, মিশ িুমড়া হময় মগমিন। চিমলমর্র 

শীর্ মর্েন সহয হমে না। িার দ্যই চনউমোচনয়ায় ভুমগ উঠমলন। চিমলমর্র ডািাররা 

িলল, ট্রচপেযাল োচন্ট্রমর্ চর্চন ভাল থােমিন। প্রোিিা পিন্দই হল সুধ্ীর মঘামষর। 

মেমশর সমঙ্গ িির পুঁয়চত্রশ সিেত মনই। অমে আেন্ন োথায় হঠাৎ মেশ-গাুঁময়র চিত্র সি 

মভমস ওঠায় েনিা হু-হু েরমর্ লাগল। আপনিন িলমর্ ভাই, ভাইমপা-ভাইচমরা সি 

আমি। র্ারাও চিচঠ চলখল মেমশ চফমর আসমর্। 

  

অিমশমষ সুধ্ীর মঘাষ চিমলমর্র পাি িুচেময় মেমশ মফরার িাহাি ধ্রমলন। েমন খুি 

আশা, মশষ িীিনিা মেমশর িাচড়মর্ চনচশ্চমন্ত থােমিন। 
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চিের িাক্স-পযাুঁিরা চনময় এেচেন সুধ্ীর মঘাষ মেমশ চফরমলন। খিু হইিই হল ্রহামে। 

চিের মলাে এমস মেখা েমর মগল। সুধ্ীর মঘাষ যখন চিমলমর্ যান র্খন ভাইমপা-

ভাইচমমের মিচশর ভামগরই িন্ম হয়চন। দ্যচি চে চর্নচি যারা চিল র্ারা র্খন খুি মিাি। 

চর্ন ভাইময়র েমধ্য োো অধ্ীমরর চর্ন মিমল, দ্যই মেময়, োোর পমর সুধ্ীর, র্ারপর 

ভাই রণধ্ীমরর দ্যই মিমল, মিামিা র্মপাধ্ীমরর দ্যই মিমল, দ্যই মেময়। কপরৃ্ে িাচড়মর্ 

চগিচগি েরমি মলাে। সুধ্ীমরর থাোর েমর্া আলাো ঘর-ির চেিু মনই। অধ্ীর ভরসা 

চেময় িলল, ঘািড়ামনার চেিু মনই, মোর্লািা রু্মল মফলমলই হমি।  

  

চেন্তু মোর্লািা মে রু্লমি মস চিষময় মেউ চেিু িলল না। োয় সুধ্ীমরর। চিমলর্ মথমে 

এমসমিন সমঙ্গ মোিা িাো। সুধ্ীমরর অিশয আপচত্ত হল না। সংসামরর প্রচর্ োয়োচয়ত্ব 

চেিু পালন েমরনচন। ো িািার মর্েন সাহামযয আমসনচন। োমম োমম চেিু িাোপয়সা 

পাচঠময় োয় মসমরমিন। সুর্রাং চনমির পয়সায় মোর্লািা রু্মল মফলমলন। মিশ ভাল 

েমরই েরমলন। খাি-িাি চেনমলন, মিয়ার মিচিল চেময় সািামলন। 

  

প্রথে প্রথে আের যমত্নর মর্েন অভাি হয়চন। িরং এেিু িাড়ািাচড়ই হচেল মযন। সুধ্ীর 

মঘাষ মিশ খুচশ। চেন্তু োসখামনে মযমর্ না মযমর্ই োো অধ্ীর হািারখামনে িাো ধ্ার 

চনল। রণধ্ীমররও মিমলর পরীক্ষার চফ না েী মযন েে পমড় মগল। র্মপাধ্ীর এেিা 

ধ্ানিচে মেনার িনয খুি িাপািাচপ শুরু েমর চেল। িউচে আর িউোরা খুি এেিা 

চপচিময় রইল না। নানা না-মেিা শখ আহ্লামের েথা মশানামর্ লাগল। অধ্ীমরর মিমল 

শযােল িযিসা েরার িনয িাো িাইমর্ লাগল। ভাইচমমের েমধ্য দ্যিমনর চিময় হময় 

মগমি। র্ারা শুচনময় মগল চিময়মর্ োোর োি মথমে র্ারা মোনও উপহার পায়চন। 

  

দ্য োমসর োথায় সুধ্ীর িুমমর্ পারল, এরা র্ামে োেমধ্নু ঠাউমরমি। যার ফমল ময যা 

চনমে র্ার এেচি আধ্লাও মশাধ্ চেমে না। িরং িািার হাি, সংসার খরমির িাো এে 

রেে মিময়ই চনমে। এভামি িলমল ময চিমলর্ মথমে আনা িাো মিচশচেন থােমি না, 

র্া অেচিে পচরষ্কার িুমমর্ পারমলন। 
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েচহমের িািা র্খন মিুঁমি। উমঠামনর উত্তর ধ্ামর সোমল শীমর্র মরামে সুধ্ীর মঘাষ 

িাুঁদ্যমর িুচপ আর রু্মষর িাের িচড়ময় িািুিান মসমি এমস িসমর্ন। পাময় হাুঁিু অিচধ্ 

উমলর মোিা। হামর্ েোনা। ঠািার ভময় োিু।  

  

দ্যঃখ েমর িলমর্ন, ভাল মভমি মেমশ চফরলুে, চেন্তু এ ময িড্ড খরমির ধ্াক্কায় পমড় 

যাচে। 

  

েচহমের িািা িলমলন, রু্ই এেিা আহাম্মে। প্রথে েথা িাচড় ভাগ িাুঁমিায়ারা না েমরই 

পি েমর মোর্লা রু্মল মফলচল। োর ভামগ েী পড়মি র্া না মিমনই ওসি েরমর্ আমি! 

এখন চহসযা চনময় গেমগাল লাগমল েুশচেমল পড়চি। র্ার ওপর ওরা মর্ামে মযভামি 

দ্যইময় চনমে র্ামর্ সিতস্বান্ত হমর্ মেচর হমি না। 

  

এখন েী েচর োো, এেিা পরােশত চেন। 

  

যা মগমি র্া মর্া মগমিই। ও চনময় ভাচিস না। যা আমি র্া চনময় মফর চিমলমর্ পাচলময় 

যা। 

  

র্া চে হয়? ও পাি ময িুচেময় চেময় এমসচি। 

  

চফমর মগমল চে আর িােচর-িােচর িুিমি না মর্ার? 

  

র্া িুিমি। চেন্তু িুমড়া হচে, এো থােমর্ মেেন মেেন লামগ। র্ার ওপর ঠািািাও সহয 

হমে না আিোল। 

  

র্ার িয়স ের্ হল? িাপ্পান্ন সার্ান্ন হমি? 

  

সার্ান্ন পুমর মগমি। 

  

গাুঁমেমশ এই িয়মস মলামে চিময়-চিময় েমর। েরচি? 
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ও িািা! চিময়! পাগল নাচে? 

  

র্াহমল মর্ামে রমক্ষ েরমি মে? মর্ার মর্া এেিা িন িাই। 

  

োময়র মপমির ভাইরাই যচে িন না হয় র্াহমল অনাত্মীয় এেিা মেময় এমস চে িন হমর্ 

পারমি? 

  

দ্যচনয়ার চনয়েই ময র্াই। িউ মযেনই মহাে, মর্ার স্বাথত মেখমি। এরা মেখমি না। ভাল 

েমর মভমি মেখ। 

  

উমঠামনর ওই মোণিায় মরািই শীমর্ িিুথিু সুধ্ীরোোমে িমস থােমর্ মেখা মযর্। 

েুখখানা িড্ড োচহল। 

  

এেচেন িলমলন, আোর েযামেরািা পাচে না। ভাল িামর্র লাইো েযামেরা, অমনে 

োে। 

  

িুচর হময়মি নাচে? 

  

েুখখানা িুন েমর সুধ্ীরোো িলমলন, েেনা েময়েচেন ধ্মরই িাইচিল। িনু্ধমের সমঙ্গ 

নাচে মোথায় মিড়ামর্ যামি, িচি-িচি রু্লমি। আচে িললাে, এ খুি েেচিমেমিড 

চিচনস, রু্ই হযামিল েরমর্ পারচি না। র্ামর্ িািুর েুখ ভার হময়চিল। োল রার্ মথমেই 

মেখচি েযামেরািা সুিমেমস মনই। 

  

েচহমের িািা িলমলন, ভাল েমর খুুঁমিচিস? 

  

েীঘতশ্বাস মফমল সুধ্ীর িলমলন, খুুঁমি লাভ মনই োো। এর আমগও েময়েিা চিচনস 

মগমি। এেিা মরামলক্স হার্ঘচড় চিল, চেন েমশে আমগ মসিা হাচপস হয়। চিমলমির 

মরিার, অচডমোমলান, সািান, এেিা ভাল মসাময়িার, িুেিাে আরও সি চিচনস হাওয়া 
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হময় যামে। িাচড়র মলােমে চিমজ্ঞস েরমল সিাই আোশ মথমে পমড়। োো মর্া 

োলমেই িলচিল, সচর্যোমরর মগমি, নাচে িাচনময় িলচিস! 

  

েচহমের িািা িলমলন, আরও যামি। মর্ার সিই যামি। এখনও পালামনার সেয় আমি। 

িাোপয়সা মেেন মগমি? 

  

ওিা িধ্তোমনর িযামে আমি। নগে সাোনযই ঘমর থামে।  

  

চিমলমর্ যচে নাও যাস অন্তর্ আলাো িাচড় েমর থাে। র্ামর্ও খাচনেিা রমক্ষ পাচি। 

  

োুঁিুোিু হময় সুধ্ীরোো িমলন, এো থােি িমল চে মেমশ চফমর এলুে োো? 

  

েী েরচি? িাুঁিমর্ মর্া হমি! 

  

আর এেিু মভমি মেচখ। 

  

এেিু শি হওয়ার মিো ের। 

  

চেন্তু সুধ্ীর মঘাষ লড়াইিা মহমর যাচেমলন অনয োরমণ। িাচড়র সিাইমে মিার িযাুঁিড় 

িমল প্রোমশযই গালেন্দ েরায় মগািা পচরিারিাই র্াুঁর চিরুমদ্ধ এেোট্টা হময় মগল। 

চিমলমর্র সামহি িমল সিাই আওয়াি চেমর্ শুরু েরল। সুধ্ীর মঘাষ এো হময় পড়মর্ 

লাগমলন। 

  

সার্ আি োস এভামিই মগল। এেচেন এমস েচহমের িািামে িলমলন, আপনার 

পরােশতই মেমন চনচে। চিময় েরি। এেিন ঘিে চঠে েমর চেন মর্া।  

  

েচহমের িািা সিতানন্দ ঘিেমে খির চেমলন। 

  

সিতানন্দ ঘিে েচহেমের িাচড়মর্ এমসই মেখা েরমলন সুধ্ীমরর সমঙ্গ। িলমলন, িময়সিা 

মর্া এেিু ঢমলমি, গচরিুনমিতা ঘমরর মেময় হমল িলমি মর্া! 
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িলমি। হামর্ আমি? 

  

র্া থােমি না মেন? এমেমশ চভচখচররও চিময় হয়।  

  

 র্াহমল মেখুন। 
  

সুন্দরী হমি না, র্মি োমির মেময় হমি। 

  

সুধ্ীর র্ামর্ও রাচি। 

  

সিতানন্দ ময সুধ্ীমরর িনয পাত্রী মেখমিন র্া মিো েমরও মগাপন রাখা যায়চন। এেচেন 

মঘাষ িাচড়মর্ রু্েুল হই-হল্লা হময় মগল। সুধ্ীর মঘাষমে প্রায় ঘাড়ধ্াক্কা চেময় মির েরারই 

মিাগাড় েমর মফলল ভাইমপারা। ভাই আর ভাইময়র িউময়রাও মিুঁিামেচি চেিু েে েরল 

না। িুমড়া িয়মস চিময় ভীেরচর্ ইর্যাচে িমল গাুঁময়ও এেিা িনের্ কর্চর েমর মফলল 

র্ারা। গাুঁময়র মোড়ল োর্ব্বররাও রুমখ োুঁড়াল সুধ্ীমরর চিরুমদ্ধ। গাুঁময়র মিমল হমলও 

সুধ্ীর চিমেমশ চিমলন, সুর্রাং র্াুঁর চেমে িনের্ েে।  

  

েচহমের িািা িলমলন, েী মর, েী েরচি এখন? 

  

র্াই ভািচি। মেমশ চফমর ময েী ভুলই েমরচি। 

  

েচহমের িািা িলমলন, ভুলিা মর্ার অনয িায়গায়। এর্োল চিমেমশ পমড় মথমেচিস 

িমল মেশ আর আত্মীয়স্বিন সিই মর্ার পর হময় মগমি। প্রিাসী থাো মসই োরমণই 

ভাল নয়। ১৪৮ 

  

আিার চফমর মযমর্ ইমেও হমে না। এখন আোর আর চিমলমর্ থােমর্ ইমে হয় না। 

  

র্াহমল েলোর্া িা চনমেন িধ্তোমন চগময় থাে। িড় শহমর গাুঁময়র েূিেিাচল মনই, 

আত্মীয়রাও নাগাল পামি না। 
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সুধ্ীর মঘাষ থে হময় িমস রইমলন। অমনেক্ষণ িামে িলমলন, ওমের মেউই আোর 

আপন হল না মেন িলুন মর্া! এেই িংশ এে পচরিার, িািা োও এে। র্মি গেমগালিা 

মোথায়? 

  

সংসার োমনই গেমগাল। 

  

 র্াই মেখচি। 
  

আরও মেখচি। 

  

অেচিে সুধ্ীর মশষ িীিমনর অে মেলামর্ চহেচসে খাচেমলন। সামহিমের মেমশ এো 

মথমে এেিা িীিন োচিময় এমস ময র্াফামলর েমধ্য পমড়মিন র্া সােমল ওঠার োয়োই 

র্াুঁর িানা চিল না। গাুঁময়র চিজ্ঞ-চিিক্ষণ চেিু োনুষ উভয় পমক্ষর েমধ্য এেিা সচন্ধ 

থিতাপমনর িনয চেচিং িসাল। সুধ্ীর মঘামষর ভাইরা মসই চেচিং-এ পচরষ্কার িলল, সুধ্ীর 

সংসামরর িনয এর্োল চেিুই েমরনচন, এখন উমড় এমস িুমড় িমসমিন। এ িাচড়মর্ 

থােমর্ হমল র্াুঁমে োথা চনিু েমরই থােমর্ হমি।  

  

িাইমরর মলাে এমস ময সুধ্ীর মঘামষর সেসযা মেিামর্ পারমি না মসিা েচহমের িািা 

ভালই িানমর্ন। চর্চন িলমলন, ওমর, ওভামি হমি না। মর্ার এখন র্ফার্ হওয়া 

েরোর। 

  

সুধ্ীর থে মেমর িমস থামেন। রা োমড়ন না। হয়মর্া র্াুঁর এেিা ভুল ধ্ারণা চিল ময, 

আত্মীয়র্াই আসমল সিেত। চেন্তু সিেত ময এেিা আলাো চিচনস, মসিা ময রিনা 

েরমর্ হয় এ িযাপারিা র্াুঁর িানা চিল না। এই নমিাচের্ জ্ঞান র্াুঁমে চঠে েমর না রু্মল 

চিভ্রাচন্তর েমধ্য মফমল চেল। অমনেক্ষণ িামে েীঘতশ্বাস মফমল িলমলন, ওরা মর্া আোমে 

িায় না, আোর পয়সােচড়ই িায়। ভািচি িাোপয়সাুনমলা ওমের চেময়ই মেমিা, র্ামর্ 

যচে েন পাওয়া যায়। 
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েচহমের িািা িমলচিমলন, মসিা আর এেিা আহাম্মচে হমি।  

  

চেিুচেন পর মেখা মযমর্ লাগল, চিমলর্ মফরর্ সুধ্ীর মঘাষ এো এো গাুঁময়র পমথ পমথ 

ঘুরমিন আর আপনেমন চিড়চিড় েরমিন। মিামখ মগাল মরািমগামির মিমের িশোর 

চভর্র চেময় অচথিতর মিামখ িারচেমে র্াোন। যথারীচর্ গাুঁময়র মিমলরা র্াুঁর চপিুমর্ 

লাগল, চঢল পািমেল োরমর্ লাগল, র্াুঁমে চনময় িড়া িাুঁধ্মর্ শুরু েরল।  পাগলাচের 

প্রথে লক্ষণ মেখা চেমলই এসি প্রচর্চক্রয়া হময়ই থামে। োনুমষর চভর্মর েরুণা ও 

চনষ্ঠুরর্া দ্য রেমের িীিই উপ্ত থামে। 

  

েচহমের িািা দ্যঃখ েমর িলমর্ন, এর্ িড় অমের োথা ভূ-ভারমর্ চিরল। চেন্তু অর্ 

প্রচর্ভাই মিাধ্হয় ওর োল হল। সামহিমের মেমশ র্িু িুমিার োনুষ চিল, গাুঁময়-গমঞ্জ 

ওর োেই িুমল না মেউ। 

  

ধ্ীমর ধ্ীমর সুধ্ীর মঘাষ রাোর পাগলই হময় মযমর্ লাগমলন। মিুঁিামেচি েরমর্ন না, 

োউমে উলমি মর্মড়ও মযমর্ন না। শুধু্ চিড়চিড় েরমর্ন আর িারচেমে চভরু্ মিামখ 

র্াোমর্ন। িাচড়র মলামেরা র্খনও দ্যমিলা খািার-িািার চের্। মশানা যায়, পাগলাচের 

প্রথে চেমেই িধ্তোমনর িযাে অযাোউমন্টর িাোপয়সা চর্চন ভাইমের েমধ্য িাুঁমিায়ারা 

েমর মেন। মসইিনযই মিাধ্হয় ভদ্রর্ািমশ ভরণমপাষণিা িন্ধ েরা হয়চন। 

  

ঠািার ধ্ার্ চিল। সুর্রাং চিমলর্ মথমে মফরার িির দ্যময়মের োথায় সুধ্ীর মঘাষমে 

শীর্োমল এেচেন এে োমঠর ধ্ামর গাির্লায় মভারমিলা পমড় থােমর্ মেখা মগল। গা 

পুমড় যামে জ্বমর, িুমে প্রিল মেষ্মার শব্দ। 

  

চেন দ্যই িামে িধ্তোমনর হাসপার্ামল সুধ্ীর মঘাষ োরা যান।  

  

মলােিা গাুঁ মথমেই েুমিই মগমলন এে রেে। র্াুঁমে েমন রাখার মর্েন মোনও োরণ 

চিল না। েচহমের িািা শুধু্ োমম োমম িলমর্ন, পচের্ োনুষ ময এরেে আুঁোড়া মিাো 

হয় র্া এই প্রথে মেখলুে। ঘিনািা প্রথে ঘিল এেচেন চনশুর্ রামর্। েচহমের িািা 
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রামর্ মপোপ েরমর্ উমঠ েচক্ষমণর িানালার চেমে র্াচেময় স্পে মেখমর্ পান িানালার 

ওপামশ এে মিাড়া মগাল মগাল িশোর মিে চিে চিে েরমি। 

  

মে মর, মে ওখামন? িমল মিুঁচিময় উঠমলন। 

  

র্খন গাুঁময় এর্ মলােিসচর্ চিল না। িাচড়র মলােিন উমঠ িাচর্-িাচর্ মজ্বমল মেখল, 

মেউ মনই। িানালার ওপামশ দ্যমভতেয োুঁিা গামির িঙ্গল িমল মসখামন োরও যাওয়ার 

েথাও নয়। 

  

পরচেন েচহেমে চর্চন িলমলন, হর্ভাগািাই এমসচিল। 

  

মে িািা? 

  

সুধ্ীর। আত্মািা েে পামে। 

  

এে রামর্ র্মপাধ্ীমরর িউ িাচ্চার েুমর্র োুঁথা পালিামর্ উমঠ সলমর্ েোমনা লণ্ঠমনর 

েৃদ্য আমলায় োমঠর িড় আলোচরর পামশ িুমমো আুঁধ্ামর হঠাৎ দ্যখানা মগাল িশো 

মেখমর্ মপল। ভময় চিৎোর চেময় েূিতা চগময়চিল মস। োুঁর্েপাচি মলমগ নীলিণত হময় যায় 

যায় অিথিতা। 

  

এর পর মেখল অধ্ীর মঘাষ। মোর্লার ঘর দ্যখানা সুধ্ীর মঘাষ োরা যাওয়ার পর মসই 

েখল েমরচিল। মসই মোর্লার িানালায় এেচেন োমরামর্ মরাল্ডমগামল্ডর িশো মিাড়া 

মেখা চেল। ভয় মখময় অধ্ীর মঘাষ গয়ায় চগময় চপেোন েমর এল।  

  

চেন্তু র্ামর্ও মগাল িশোর আচিভতাি মঠোমনা যায়চন। োমমেমধ্যই এ ও মস োমরামর্ 

মগাল িশো মেখমর্ লাগল। এেনেী রার্িরা োনুমষর অমনমেই এেনও নাচে মেমখমি 

ময, সুধ্ীর মঘাষ ফাুঁো রাোয় চিড়চিড় েরমর্ েরমর্ মহুঁমি যামে। গলা খাুঁোচরর শব্দ, 

োচশর আওয়াি এসিও নাচে মশানা মযর্ মঘাষ িাচড়র আনামি োনামি।  
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োলক্রমে সিই আিার স্বাভাচিে হময় যায়। ভূর্মপ্রর্রাও পুরমনা হময় চনচিয় হময় পমড়। 

ধ্ীমর ধ্ীমর সুধ্ীর মঘামষর মপ্রর্াত্মাও চিলীন হময় মগল।  

  

ের্ োমলর েথা! 

  

িহু িির পমর র্াই হঠাৎ োমরামর্ মপোপ েরমর্ উমঠ উমঠামনর চেেোর মভিামনা 

িানালার পাল্লািা মখালা মেমখ হযাচরমেন উসমে েচহে র্াচেময় মেমখ দ্যখানা মগাল ধ্ার্ি 

মিমের িশো অন্ধোমর মভমস আমি। 

  

েচহমের িুেিা িলার্ েমর উঠল। আচশর োিাোচি িয়মস হৃেযন্ত্র এখন মর্া আর 

েিিুর্ মনই। ধ্ড়াস ধ্ড়াস শব্দ হচেল িুমে, সমঙ্গ মযন এেিা ক্ষীণ িযথাও। েমরই যামি 

নাচে মস? আর েৃরু্য সচন্নেি িমলই চে সুধ্ীর মঘাষ এমস হাচির হময়মি? 

  

মে? মে ওখামন? োুঁপা গলায় চিমজ্ঞস েমর েচহে।  

  

িািা! আচে–আচে অেল! 
  

 হাুঁ েমর িােযহারা হময় চেিুক্ষণ িানালার িাইমর মিময় মথমে েচহে িমল, অেল! 
  

হযাুঁ িািা। 

  

রু্ই এর্ রামর্ িাইমর মেন? 

  

এেিু হাুঁিমর্ মিচরময়চিলাে। 

  

েচহে ঘচড় মেখল। িািুিান মিচিল ঘচড়িায় রার্ আড়াইমি। এই অথশলী সেময় মর্া 

মেউ প্রার্ভ্রেমণ মিমরায় না! 

  

মর্ার চে ঘুে আসমি না? 

  

আিোল প্রায়ই ঘুে আমস না। 
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েচহে েরিািা খুমল চেময় িলল, আয়, চভর্মর আয়। 

  

এই মিমলর সমঙ্গ েচহমের সিেত মনই িহুোল। যখন িুমল ভাল মরিাে েমর মিমরাল, 

যখন ্রহামে সিাই পঞ্চেুমখ সুখযাচর্ শুরু েরল র্খন মথমেই। েচহে র্খন মথমেই র্ার 

এই মেধ্ািী মিমলচিমে এেিু এেিু সেীহ েরমর্ আর েৃদ্য ভয় মপমর্ শুরু েমর। মস 

চনমি েলোর্া চিশ্বচিেযালময়র ইংচরচিমর্ এে এ হওয়া সমত্ত্বও। আসমল চনমির 

জ্ঞানগচেয, চডচ্রহর ওপর র্ার মোনও ভরসাও চিল 

  

েখনও, যখন মথমে মিমলমে ভয় মখমর্ শুরু েরল র্খন মথমেই রচির্ হল এে 

অনচর্ক্রেয েূরত্ব। অেল িািামে চিমশষ ্রহাহয েরর্ না। িযচিত্বহীনমের েপামল 

সিসেময়ই উমপক্ষা মিামি। চনমিমের র্ারা না পামর িানান চেমর্, না পামর রু্মল ধ্রমর্। 

দ্যিতলচিত্ত েচহে িাচড়র োরও োমিই মর্েন ুনরুত্ব পায়চন েখনও। ১৫০  

  

অেমলর সমঙ্গ েূরত্ব আরও িাড়ল ওর চিময়র পর। চিমেমশ যাওয়ার পর আরও। পরই 

হময় মগল মিমলিা। 

  

আিোল ময োমম োমম আমস িা িউ িাচ্চামের গাময় পাচঠময়মি এিা ভাল লক্ষণ িমি, 

চেন্তু েচহমের সমঙ্গ সিেতিা আর োমির হয়চন। েখনও হয়মর্া মখয়াল হমল এেিা 

োয়সারা প্রণাে েমর িা খুি আলগা এেিা েুশল প্র  েমরই সমর যায়। েচহে এই 

আলমগাি আত্মীয়র্ািা এে রেে মেমনই চনময়মি। র্ার মোনও নাচলশ মনই, অচভমযাগ 

িা অচভোন মনই। ওরা ভাল থােমলই ভাল। িযচিত্ব চিচনসিা সেমলর থামে না, মেউ 

মেউ ওিা চনময়ই িন্মায়। িন্মগর্ হমল িযচিত্ব অিতন েরা সিি নয়, এিা িুমম মগমি 

েচহে। মগ রহচর িািুম্জনমে মেমখ মেমখই িযাপারিা মস িুমমমি। মিমলপুমলরা ময র্ার 

আপন হল না, োমির হল না এিা র্ার চনমিরই অমযাগযর্া িমল মস েমন েমর। এই 

িয়মস আর ম্র ামর্র ধ্ারামে উলমিও চেমর্ পামর না মস।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 340 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পুমিামর্ই শীর্ পমড়চিল। দ্যচেমনই শীর্ আরও র্ীব্র হময়মি। েনেমন উতু্তমর হাওয়ায় 

হার্-পা িমে যাওয়ার মিাগাড়। এই িাঘা শীমর্ও অেমলর গাময় গরে িাো মনই। গাময় 

এেিা পার্লা মগচঞ্জ, র্ার ওপর ধু্চর্র খুুঁি িড়ামনা। পাময় িচি। সংমোমি মস ঘমর ঢুমে 

িারচেমে মিময় মেখচিল। িাউচনিা অচথিতর, র্ামর্ মোনও পযতমিক্ষণ মনই! 

  

এই শীমর্ গাময় গরে িাো চেসচন মেন? 

  

অেল েচহমের েুমখর চেমে গভীর অনযেনির্ায় মিময় মথমে িমল, এেচনই। আোর 

মর্েন শীর্ েরমি না। 

  

অেমলর মিামখর িশোমিাড়া অচিেল সুধ্ীর মঘামষর িশোর েমর্া। দ্যচি চনখুুঁর্ 

মগালাোর োুঁি মরাল্ডমগামল্ডর মিমে িসামনা। িহুোল িামে মযন মসই সুধ্ীর মঘাষই 

চফমর এমসমি। এরেে মগাল মিমের িশো চে আিোল মেউ পমর! মে িামন িািা, 

পুরমনা সি ফযাশন চফচরময় আনািাই মিাধ্ হয় আিোলোর মরওয়াি। 

  

এখন িড় চহে পমড়। ঠািা মলমগ যাওয়ার ভয় আমি।  

  

েচহে যমথে মিার িা শাসমনর েমর্া েমর েথািা িলমর্ পামর না। এেনেী মেমহরও ময 

এেিা মিার থামে মসিাও র্ার গলায় এল না। অেল এখন িড় েূমরর োনুষ, এেিন 

মিমন্টলেযান। 

  

ঠািািাই আোর েরোর চিল। োথািা গরে লাগচিল খুি।  

  

অেূল পাথামর পমড় যায় েচহে। চিমজ্ঞস েরািা উচির্ হমি চে না, চিমজ্ঞস েরমল মরমগ 

যামি চেনা এসি মভমি মোমনামোমনা েমর িমলই মফলল, োথা গরে লাগচিল মেন? 

  

িযচিগর্ িযাপামর মিচশ প্র  েরািা আিোল মেউ চিমশষ পিন্দ েমর না। র্ামর্ র্ামের 

িযচিস্বাধ্ীনর্ায় হেমক্ষপ হময় যায়। 
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অেল অিশয উোস েুমখ মিময় মথমে িলল, নানারেে চিন্তা েমর েমর এরেে হয় োমম 

োমম। 

  

এর পমরর স্বাভাচিে প্র  হমর্ পারর্ এই চিন্তা েীমসর িা মেন এর্ চিন্তা েচরস মগামির 

চেিু। েচহে প্র িা েরমর্ চগময়ও সর্েত হল। চনমির এই মেধ্ািী ও উজ্জ্বল মিমলচির 

েমনািগৎ মর্া র্ার েমর্া সাোোিা নয় চনশ্চয়ই! ওর েমনর খির র্ার েমর্া মগুঁময়া 

মলাে েীভামি িুমমর্ পারমি? িয়মস। মিাি হমলও অেল ময অমনে উুঁিু থামের োনুষ। 

  

েচহে িলল, োনুমষর েন সিতোই চেিু না চেিু ভামি। চিন্তা িাড়া এে েুহূর্ত োমি না 

োরও। 

  

আচে এেিু িচস িািা? 

  

শশিযমে েচহে িমল, মিাস না, মিাস। ওই োমঠর মিয়ারিায় িসচি নাচে চিিানায় মলপ 

িাপা চেময়? 

  

না না, মিয়ারই ভাল। 

  

অেল িসল। িসার ভচঙ্গমর্ই মিামা মগল, খুি ক্লান্ত। 

  

েৃদ্য এেিা অযালমোহমলর গন্ধ পাচেল েচহে। েরিািা িন্ধ েমর চেমর্ই গন্ধিা এেিু 

প্রেি হল। অেল ময এেিু আধ্িু েে-িে খায় র্া েচহে িামন। মখমর্ই পামর। আিোল 

েে খাওয়ািাই মর্া মরওয়াি। চিন্তার েথা হল েে মখময় ঘুে আসিার েথা, চেন্তু 

অেমলর ঘুে আসমি না। 

  

েচহে চিিানায় অেমলর েুমখােুচখ িমস ওর চেমে এেিু মিময় থামে। মিমল চসচলং-এর 

চেমে েুখ েমর িমস আমি। মিাখ মিািা। 

  

আচে আপনার ঘুে ভাঙাইচন মর্া! 
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না। আচে রামর্ িার দ্যই উচঠ। এখন উঠমর্ই যাচেলাে। আমগ িানা ঘুে হর্, আিোল 

হয় না। 

  

আপনার ের্ িয়স হল? 

  

 আচশর োিাোচি। 
  

মিাখ খুমল সাোনয চিস্মময়র সমঙ্গ অেল িমল, এর্! 

  

 েচহে সাোনয হামস, র্া হমি না? িয়স চে িমস থামে! 
  

আোর ধ্ারণা চিল আপচন সত্তমরর োিাোচি মিাধ্ হয়।  

  

সত্তর েমি মপচরময় এমসচি। 

  

আচে আপনামে চডস্টািত েরচি না মর্া! 

  

 চিচলচর্ ভদ্রর্া। েচহে োথা মনমড় িমল, না, চডস্টামিতর েী আমি? িললাে না, ঘুে 

এেচনমর্ই েমে মগমি। 

  

আি রামর্ যখন ঘুে আসচিল না র্খন মিচরময় পমড়চিলাে। চেন্তু আি এো এো ঘুরমর্ 

ঘুরমর্ আোর এেিু ভয়-ভয় েরচিল। 

  

ভয়! ভয় মর্া হমর্ই পামর। মর্ারা শহমর থাচেস, মসখামন এর্ সুনসান হময় যায় না। গাুঁ 

চনিতন িায়গা। র্ার ওপর েুেুর-িুেুর আমি, র্াড়া েমর। 

  

না, ওসি ভয় নয়। 

  

 র্মি? 
  

েী িাচন, মেিলই েমন হচেল িারচেে মথমে মযন এেিা হাহাোর শুনমর্ পাচে। 
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হাহাোর! 

  

হযাুঁ, চঠে মিামামনা যামি না। এ মসি অফ লস। ম্রহি লস।  

  

িহু িাো োইমনর িােচর, োথায় চিমেয চগিচগি েরমি, র্মি ভয় পায় মেন মিমলিা? 

েীমসর হাহাোর! ওর মর্া িগমল িাুঁে! 

  

েচহে গলা খাুঁোচর চেময় িমল, মর্ার েনিা চে খারাপ? 

  

হযাুঁ, খুি খারাপ। 

  

মেন মর, েন খারামপর েী হল? 

  

 েমনর ওপর মর্া োরও হার্ মনই। 
  

 র্া মর্া চঠেই। 
  

 আোর েনিা মরািই এেিু এেিু েমর খারাপ হময়ই যামে। চেিুমর্ই ভালর চেমে যামে 

না। 
  

মর্ার শরীর মেেন? 

  

শরীমরর খির িাচন না। মিাধ্ হয় খারাপ নয়।  

  

শরীর ভাল আমি িলচিস? 

  

 িললাে মর্া, সেসযািা শরীমরর নয়। েমনর। 
  

েচহে চিচন্তর্ হল। চেন্তু চেশা মপল না। এেিু মভমি িলল, িউোর সমঙ্গ চেিু হয়চন মর্া! 
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োচি র্াড়ামনার েমর্া েুমখর সােমন হামর্র এেিা মিো চেময় চিরচির সমঙ্গ অেল 

িমল, িউোর েথা িাড়ুন মর্া। ও মোনও ফযাক্টর নয়।  

  

েচহে সর্েত হল। মিফাুঁস েথা িলা িলমি না। এেিু মভমি িলল, েনিা চে গাুঁময় এমসই 

খারাপ হল নাচে? 

  

না িািা। েনিা ইোনীং আোর সিসেময়ই খারাপ। সিমিময় ভময়র েথা আোর ময 

মফামিা্রহাচফে মেেচর চিল মসিা নে হময় যামে। আিোল অমনে চেিু ভুমল যাই, যা 

ভুলিার েথা নয়। 

  

েচহে ঘমরর েেমিাচর িালমির আমলায় চনমির মিমলচির চেমে মিময় খুি অিাে হময় 

মিমলর েুখশ্রীমর্ আর মগাল িশোয় সুধ্ীর মঘামষর িায়া মেখমর্ পাচেল। সিতনাশ! সুধ্ীর 

মঘাষই আিার র্ার মিমল হময় িন্মায়চন মর্া! 

  

এে েুহূমর্তর চিভ্রে োচিময় উঠল েচহে। েী ময সি িার্াোথা েমন হয় র্ার। োথািাই 

ভূর্্রহে হময় পমড়মি িুমড়া িয়মস। চনমিমে এেিা মাুঁেুচন চেময় েমনর দ্যিতলর্ািা োচিময় 

মেওয়ার এেিা মিো েমর মস িলল, মর্ার মিেচনেযাল নমলমির মেোচরও চে েমে 

যামে? 

  

োথা মনমড় অেল িমল, না, মসসি চঠে আমি। ভুল হমে োনুমষর েুখ, নাে, মিািখামিা 

ঘিনা, চঠোনা এইসি। মোথাও মযমর্ মযমর্ হঠাৎ োমপমথ েমন হয়, আমর! মোথায় 

যাচে আচে! মোথায় যাওয়ার েথা র্া েমন পড়মর্ সেয় লামগ।  

  

ওিা মিাধ্ হয় লস অফ মেোচর নয়। 

  

 র্াহমল েী? 
  

মিাধ্ হয় চপ্র-অেুমপশন। এেিা মোনও চনচিে চিন্তা েনমে আেন্ন েমর মরমখমি িমল 

স্মৃচর্ এেিু ঢাো পমড় যামে। 
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আপচন চে সাইমোলচি িামনন? 

  

না িািা, িাচন না। র্মি েীঘতচেন মিুঁমি থােমল অচভজ্ঞর্া অমনে চেিু মশখায়। মর্ােরা 

হয় মর্া োে মেমি না র্ার। 

  

অেল িুপিাপ িমস চেিুক্ষণ ভািল। 

  

র্ার পর িলল, চেিু এেিা হমি। সােচথং ইি রং উইথ চে। 

  

চনমিমে চনময় অর্ ভাচিস না। অনযমের চনময় ভাি।  

  

অেল মিাধ্ হয় েথািা শুনমর্ মপল না। ঘমরর এেিা অচনমেতশয িায়গায়, এেিু ওপর 

চেমে অনযেনি মিামখ মিময় মথমে িলল, োথািা গরে লাগচিল িমল রার্ মেড়িায় 

মিচরময় পমড়চিলাে। মিনা ্রহাে, মিনা রাো, র্িু চেিুক্ষণ হাুঁিার পরই েমন হমর্ লাগল, 

িায়গািা আচে এেেে চিনমর্ পারচি না। মোথায় এলাে, মোথায় যাচে চেিুই িুমমর্ 

পারচিলাে না। র্ার পর হঠাৎ েমন হল আোশ মথমে ুনুঁমড়া ুনুঁমড়া েী মযন মমর পড়মি 

িারচেমে। খুি সূক্ষ্ম, পাউডামরর মিময়ও চেচহ ুনুঁমড়া। ভয় হচেল, ্রহহ নক্ষত্র সি চেিুর 

আযু় ফুচরময় মগমি, সি ুনুঁমড়া ুনমড়া হময় পমড় যামে। এর্ ভয় মপলাে ময, মে মড়ার্ 

শুরু েরলাে। 

  

েচহমের হঠাৎ েমন হল, অেল র্ামে উমদ্দশ েমর নয়, সিূণত মি-মখয়ামল আপন েমনই 

েথা িমল যামে। ও চে এো েথা িমল? ও চে সুধ্ীর মঘামষর পুনিতন্ম? 

  

েচহে নমড়িমড় িমস। েন মথমে অলকু্ষমণ চিন্তািামে েূমর সচরময় রাখার মিো েরমর্ 

েরমর্ িমল, সি চেিুরই পচরণচর্ আমি। ধ্বংস হয়, আিার িন্মায়। শামস্ত্র ওমে েল্পান্ত 

িমল। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 346 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অেল েথািা োমন রু্লল না। শুনমর্ই মপল না মিাধ্ হয়। মর্েনই চিমভার হময় িলমর্ 

লাগল, এেিা হাহাোর শুনমর্ পাচেলাে। মযন িারচেমে হায় হায় শব্দ। চিষাে-চসনু্ধমর্ 

মযেন চিল। 

  

ওসি ভািমর্ মনই। 

  

আচে মযন িারচেমে েুলক্ষণ মেখমর্ পাচে। 

  

রু্ই চিজ্ঞামনর িাত্র, চিজ্ঞান আোমের োেজ্ঞান আর িােিিুচদ্ধই মর্া মেয়। েনিামে 

দ্যিতল হমর্ চেস মেন, চনমেতাহ চিজ্ঞামনর মিামখ দ্যচনয়ািামে চিিার ের। মেখচি েনিা 

সহি হময় মগমি। 

  

 অেল এেথািাও মযন শুনমর্ মপল না। শুধু্ আপনেমন িলল, এর্ ভযােুয়াে, এর্ ফাুঁো, 

এর্ অথতহীন মেন ময লাগমি! 

  

েচহে িলল, আয়, এখামনই শুময় পড়। 

  

এেথািা শুনমর্ মপল অেল। িলল, শুময় পড়ি। 

  

হযাুঁ, শুময় পড়। 

  

 এিা মর্া আপনার চিিানা। 
  

 র্ামর্ েী? রু্ই মশা। 
  

আপচন মোথায় মশামিন? 

  

আচে আর মশাি না। ঘুে মযিুেু হওয়ার হময় মগমি। রার্ মসায়া চর্নমি িামি এখন। 

আচে মর্া মভার িারমিয় উমঠ পচড়। 

  

অেল হঠাৎ মলাভারু্র মিামখ মিময় িলল, মশাি? 
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হযাুঁ। িলচি মর্া, শুময় থাে। 

  

 অেল িচিমিাড়া মিমড় হাোুনচড় চেময় েশাচরর র্লায় ঢুমে গাময় মলপিা মিমন িাচ্চা 

মিমলর েমর্া শুময় পড়ল। এিং প্রায় দ্য চেচনমির োথায় ঘুচেময় পড়ল। মিমলর নামের 

ডাে শুনমর্ মপল েচহে। 

  

েেিা চে এেিু মিচশ োত্রায় মখময় মফমলমি আি? র্াই হমি মিাধ্হয়। যচেও েথাুনমলা 

চঠে োর্ামলর েমর্া িলচিল না। চেন্তু েমের এেিা মঘার আমি মিাধ্হয়।  

  

েচহে এেিা েীঘতশ্বাস িাড়ল। েূমর েূমর চিল মিশ চিল। দ্যচশ্চন্তা েরমর্ হর্ না। চেন্তু 

এই ময আি রামর্ োমি এল, এর্ েথা মিমরাল মপি মথমে এইমর্ই েনিা খি খি 

েমর। আিার এই িুমড়া িয়মস নরু্ন নরু্ন দ্যচশ্চন্তা এমস োথায় িামপ। 

  

মভার হল। র্ারপর মিলাও গচড়ময় মগল অমনেিা। েচহে পুমিাপাঠ মসমর মরামের উমঠামন 

মিয়ার মপমর্ িমস সোলিামে মপমে উঠমর্ মেখল। েনিা ভাল মনই। মিমলিা েে 

পামে। 

  

আিোল প্রায় প্রচর্চেনই সোমল ধ্ীমরন এমস হানা মেয়। িাচড়মর্ র্ার আের মনই। 

অভামির সংসার। সোমল িা-িুেু অিচধ্ িুিমর্ িায় না। র্াই এেিু িাময়র মলামভ এর্িা 

পথ মঠচঙময় আমস। আিও এল। 

  

এ-িাচড়র মেউ ধ্ীমরনমে পিন্দ েমর না। এমে র্ার িাোোপড় মনাংরা। র্ায় সেমলর 

ধ্ারণা ধ্ীমরন মলাভী, হযাংলা। োমম োমম ধ্ারেিত িায়, মশাধ্ চেমর্ পামর না িমল 

িেনােও আমি র্ার। র্মি ধ্ীমরন পাুঁি-েশ িাোর মিচশ ধ্ার িায় না েখনও। র্াই চেমর্ 

গাময় লামগ না িড় এেিা। 

  

আর মেউ পিন্দ না েরুে, ধ্ীমরন এমল েচহে খুচশ হয়। মর্াে মযেনই মহাে, পুরমনা 

োনুষ মর্া! ের্ োমলর মিনা। খাচনেিা িনু্ধর েমর্াই চিল এে সেময়। আিার চঠে 
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িনু্ধও নয়। আজ্ঞািাহী চিল খুি। ফাইফরোশ মখমি চের্ হাচসেুমখ। এখন িুমড়া হময়মি, 

চেন্তু মসই িশংিে ভািিা যায়চন। 

  

আি সোমলর ফসতা আমলায় োমলা ধ্ীমরনমে মেমখ েচহে অনয চেমনর রু্লনায় এেিু 

মিচশ খুচশর গলায় িলল, আয় ধ্ীমরন, মিাস। 

  

ধ্ীমরন েমে সসংমোমি মোড়ািা মিমন চনময় িসল। েুমখ গযালগযামল হাচস। গাময় এেিা 

উমলামুমলা পুরমনা ঢলঢমল পুলওভার। োথায় িাুঁদ্যমর িুচপ। পরমন ধু্চর্। িহুরূপীর 

েমর্াই মেখামে। 

  

পুরমনা চেমনর েথাই হয় মিচশর ভাগ। 

  

হযাুঁ মর ধ্ীমরন, মর্ার সুধ্ীর মঘামষর েথা েমন আমি? 

  

খুি। মসই েযামথমেচিচশয়ান মর্া! 

  

হযাুঁ। 

  

ওরেে োথাওলা মলাে আর এ-গাুঁময় হয়চন। 

  

র্ার েথা সি েমন আমি? 

  

থােমি না? যর্ িুমড়া হচে পুরমনা চেমনর েথা র্র্ই ফুমি উঠমি। আশ্চযত িযাপার। 

  

রু্ই েখনও সুধ্ীর মঘামষর ভূর্মে মেমখচিস? 

  

খুি মেমখচি। 

  

 েচহে হাসল, মোথায় মেমখচিস? 
  

 উফ মস েথা ভািমল আিও গাময় োুঁিা মেয়। 
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িমি! 

  

 পামশর গাুঁময় মসিার যাত্রাপালা এমসচিল নমের চনোই। েী এেিা নােেরা েল 

এমসচিল। পালা মশষ হমর্ হমর্ রার্ দ্যমিা। চর্নিমন চেমল চফরচিলাে। সুনসান রাচত্তর। 

সমঙ্গর দ্যিন েুমোরপাড়ার োমি এমস অনয চেমে িমল মগল। আচে এো। 

  

হযাুঁ, মর্ার যাত্রার খুি মনশা চিল িমি। 

  

 এখনও আমি। হমলই যাই। 
  

র্ারপর িল। 

  

মি ধু্রীমের পুেুমরর ধ্ার িরাির রাো চেময় আসচি। ওচেেিায় র্খন খুি িঙ্গল চিল। 

ফলসা গামির িন চিল। েমন আমি? 

  

র্া থােমি না! খুি েমন আমি। 

  

মস িায়গায় চেনোমনও র্খন মলাে িলািল চিল না। আপনেমন ুননুনন েমর গান গাইমর্ 

গাইমর্ আসচিলাে। হঠাৎ সােমন রচশখামনে র্ফামর্ মেখলুে এেিা মলাে চনিু হময় েী 

মযন েুমড়ামে। 

  

েুমড়ামে? 

  

হযাুঁ। মসরেেই ভচঙ্গ। র্া আচে এেিু এচগময় চগময় িললুে, মে ওখামন? মেউ িিাি চেল 

না। র্খন িললুে, চেিু হাচরময় থােমল মর্া আর এই অন্ধোমর খুুঁমি পামিন না েশাই। 

এখন িাচড় যান, োল সোমল খুুঁিমিন এমস। র্খন মলােিা হঠাৎ মসািা হময় োুঁচড়ময় 

আোর চেমে র্াোল। 

  

অন্ধোমর মেখচল েী েমর? 
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খুি মিযাৎো চিল র্খন। ফিফমি পচরষ্কার দ্যধ্-মিযাৎো। স্পেই মেখলুে। সুধ্ীর মঘাষ 

োুঁচড়ময়। মিামখ মগাল িশো। আোর চেমে মিময় চিড়চিড় েমর েী মযন িলচিল। শরীর 

এেন ঠািা মেমর মগল ভময় ময নড়মর্-িড়মর্ পাচর না, গলার স্বর ফুিমি না। হািতমফল 

ময হইচন মসই মঢর। র্মি মিচশক্ষণ নয়, মযেন হঠাৎ মেখা চগময়চিল মর্েনই হঠাৎ 

চেচলময় মগল িার্ামস। রাে নাে েরমর্ েরমর্ আর ঠেঠে েমর োুঁপমর্ োুঁপমর্ িাচড় 

চফমর আচস। 

  

িশোিা সিাই মেখর্। হযাুঁ মর, ভূর্ িশো পমর মেন? 

  

ধ্ীমরন োষ্ঠ মহমস মফমল িমল, র্া মে িলমি িলুন! র্মি েথািা ভািার েমর্া, ভূমর্র 

আিার িশো লামগ েীমস? র্া হঠাৎ সুধ্ীর মঘামষর েথা উঠমি মেন? চেিু মেমখমিন-

মিমখমিন নাচে? 

  

না। হঠাৎ েমন পমড় মগল। আিোল আলিপো অমনে পুরমনা েথা েমন পমড় যায়, 

মযুনমলা েমন পড়ার েথাই নয়। এমেিামর চিস্মরণ হময় যাওয়া েথাও পি েমর মেন 

ময েমন পমড়! র্খন েমন হয় এসি মিাধ্ হয় এ-িমন্মর ঘিনাই নয়, আর িমন্ম ঘমিচিল। 

োল রামর্ হঠাৎ সুধ্ীর মঘামষর েুখখানা মভমস উঠল মিামখ। মসই মথমে ভািচি। 

  

আচেও খুি ভাচি। এোমিাো থােমল, অন্ধোর ঘমর চে চনরালা রাোয় হঠাৎ মসই 

চেদ্দামরর মপা মযন োিাোচি িমল আমস। মযন মিাুঁে মিাুঁে েমর, গা খুুঁমে শুুঁমে চপিু 

চপিু আসমর্ থামে। র্ার িউিাও মযন ঘুরঘুর েমর আমশপামশ। আর র্খন মসই িষতার 

রার্িা মযন মিামখর সােমন এমেিামর িলচিয়ন্ত হময় ওমঠ। যর্ িুমড়া হচে র্র্ মযন 

েনোপ িাড়মি। 

  

নার্চন চিচন্ত এেখানা থালার ওপর দ্য োপ িা চনময় এল, সমঙ্গ শোর মিাস্ট চিিুি। 

আড়মিামখ েচহে মেখল, ধ্ীমরমনর িনয মসই েয়লা হার্লভাঙা োমপই িা চেময়মি, ওই 

োপিায় িাচড়র োমির মেময়িা িা খায়। েনিা খারাপ লাগল। শর্ হমলও ধ্ীমরন মর্া 
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আর ওমিামলাে মিািমলাে নয়। র্ামে এর্ র্াচেলয েরমল েচহমেরও মযন খাচনেিা 

সম্মানহাচন হয়। চেন্তু োমে েী িলমি েচহে? আর িলমলই িা শুনমি মে? 

  

ধ্ীমরমনর অিশয র্াপউত্তাপ মনই। ভারী আহ্লামের সমঙ্গই মস যত্ন েমর েুড়েুড় শমব্দ চিিুি 

চিমিায়, সুভুর্ সুড়ুর্ েমর আরামে িা খায়। চনমির িরামদ্দর দ্যখানা চিিুমির এেখানা 

এচগময় মেয় েচহে, মরািোর েমর্াই িমল, মন, খা। 

  

মরািোর েমর্াই ধ্ীমরন লািুে গলায় িমল, না, না, থাে। আপচন খান। 

  

 মরামির েমর্াই েচহে িমল, ওমর, আোর ময োুঁমর্র মিার মনই মসিা চে ভুমল যাস? 
  

ধ্ীমরন এে গাল মহমস িমল, ঠােুমরর েয়ায় আোর োুঁর্ুনমলা এখনও আমি। মোনও 

গেমগাল মনই োুঁমর্। গেমগাল হল, োুঁমর্র োি েমে মগমি।  

  

মেন মর? 

  

িুমমলন না? চিমিামনার চিচনসই মর্া মিামি না। োংস-িাংসর েথা মর্া ভুলমর্ই িমসচি, 

োমির োুঁিা চে েুমড়া মসসিও মর্া আর মিামখ মেচখ না। 

  

েচহে এেিা েীঘতশ্বাস মফলল। েনিা ভাল মনই। মিমলিা এখনও র্ার চিিানায় অসামড় 

ঘুমোমে। 

  

.  

  

২০.  

  

আোমশ পাচখ চফচরমি গাচহ, েরণ নাচহ, েরণ নাচহ। এই ধ্রুিপে োথার চভর্মর চিনচিন 

েমর ঘুমর মিড়ামে। খুি ধ্ীমর ধ্ীমর িচড়ময় যামে সিতামঙ্গ। খুি েৃদ্য, শীর্ল, ুননুনন সুর। 

িুচড়ময় যামে শরীর, িুচড়ময় যামে েন। এ মযন গান নয়, োময়র আঙুল। জ্বমর র্প্ত 

েপামল ঠািা হার্। িড় ভরসা, িড় আশা, িড় সান্ত্বনা। েরণ নাচহ, েরণ নাচহ। 
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পাচখ ডােমি। র্ামের প্রিল ডাোডাচে আর ডানার িঞ্চল শমব্দ মেুঁমপ মেুঁমপ যামে 

িার্াস। আমলা ফুিমি ক্রমে। ঘমর পাুঁশুমি এেিু েয়লা রং। র্ার েমধ্যই হঠাৎ িানালার 

ফাুঁে চেময় র্প্ত মলাহার রমডর েমর্া লাল এেিা মরখা এমস পড়ল েশাচরর গাময়। 

  

মলমপর ওমের চভর্র মথমে েুখ মির েমর এইসি কনচেচত্তে েৃশয ও শব্দ ঘুেমিামখই মস 

লক্ষ েমর মফর মিাখ মিামি। েমন হয়, িহুোল পমর এেিা সুপ্রভার্ এল িুচম। এর্ 

সুন্দর মভার িহুোল মেমখচন মস। 

  

এ-ঘমর িড়াই পাচখর িাসা হময়মি। িন্ধ ঘমর র্ামের পুরীষ ও গাময়র মিাুঁিো গন্ধ। 

িানালার সাোনয ফাুঁে চেময় র্ামের প্রিল যার্ায়ামর্র শব্দ ও পরস্পমরর ডাোডাচেমর্ 

এেিুও চিরি হচেল মস। ের্ িীিন, ের্ রেমের িীিন িারচেমে! মপাোোেড়, 

েীিপর্ঙ্গ, িীিিন্তু, সরীসৃপ। আোমশ পাচখ চফচরমি গাচহ, েরণ নাচহ, েরণ নাচহ…।  

  

মোথায় েমি শুমনচিল এই লাইন? েমনও চিল না মর্া! হঠাৎ মোন গভীর অিমির্না 

মথমে উমঠ এমস ঘুমর মিড়ামে র্ার মেহ-প্রমোমষ্ঠ! েরণ নাচহ, েরণ নাচহ। এ চে েধু্র 

চেথযা! নাচে সচর্যই এ িীিন েৃরু্যহীন? 

  

েৃরু্যহীন চে িীিন হয়? েখনও নয়, েখনও নয়। 

  

আমধ্াঘুমে মস অনুভি েমর োথার নীমি অমিনা িাচলশ। চনিু, িযাপিা, শি। িাচলমশর 

ওপমরশো খসখমস িাচেতস মর্ায়ামল মথমে চর্লমর্মলর েৃদ্য গন্ধ আসমি। পার্লা 

মর্াশমের িনয চপমঠ ফুিমি র্িমপামশর র্িা। মলপিার মর্েন ওে মনই। পুরমনা রু্মলা 

িায়গায় িায়গায় েলা পাচেময় ফাুঁেমফাের কর্চর হময়মি। র্িু এই চিিানায় েধ্যরার্ 

মথমে অমঘামর ঘুচেময়মি মস। িাচ্চা মিমলর েমর্া। স্বরও মেমখমি। এেিাও দ্যঃস্বর নয়। 

অথি দ্যঃস্বর িাড়া খুি েে রার্ই োমি র্ার। ঘুমের েমধ্য োমম োমম ভময়, আর্মে 

উমঠ িমস মস। িুে ধ্ড়ফড় েমর, চিি শুচেময় যায়। েৃরু্যর স্বর মযন চিিচিি েমর র্ার 

অস্বচেের ঘুমের েমধ্য। 
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অমনে চেন িামে এই অমিনা চিিানায় শুময় এেিা-দ্যমিা ভাল স্বর মেমখমি মস। 

  

 মেখল, খুি মভারমিলা মস এেিা সাুঁমোর ওপর মরচলং-এ ভর চেময় মুুঁমে োুঁচড়ময় আমি। 

নীমি েুয়াশায় আিিা এে নেী। এেখানা মন মো খুি ধ্ীর মোমল িমল যামে। মন মোয় 

এেখানা হলুে লণ্ঠন জ্বলমি। লণ্ঠন চঘমর েুচড়সুচড় মেওয়া েময়েিন োনুষ। ধ্ীমর ধ্ীমর 

মন মোিা েুয়াশার আিিায়ায় চেচলময় যামে। সিিাই মযন এেখানা ওয়াশ-এর িচি। 

িােি পরািােমি মেশামেচশ। খুি মরাোচন্টে। 

  

র্ার পামশ োুঁড়ামনা এেচি মেময়। মঘােিায় ঢাো েুখ। চেমশারীর চফনচফমন চিেন গলায় 

নরে স্বমর মস িমল, রু্চে খুি মভামর ওমঠা িুচম? 

  

না মর্া! মভার োমে িমল আচে র্া িাচনই না। 

  

মভারমিলার েমর্া এর্ সুন্দর সেয় আর মনই। এ সেময় ভগিামনর সি িানালা েরিা 

মখালা থামে। রু্চে মেন মভামর ওমঠা না? 

  

আিোল ঘুে সহমি আসমর্ িায় না। েখনও েে মখময় িা ওষুধ্ মখময় ঘুমোই। মসই 

ঘুে খুি চিচেচর। শরীরিা র্খন আোর থামে না। িড়িস্তুর েমর্া হময় যায়। 

  

চেমশারী মেময়চি িমল প্রায় চথিতর িচির েমর্া মন মোিার চেমে মিময় রইল। িলল, রু্চে 

যামি? 

  

মোথায় যামিা? 

  

ওমের সমঙ্গ? 

  

ওরা মোথায় যামে? 

  

িড় গামঙ োি ধ্রমর্। 
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যামিা। 

  

পর েুহূমর্তই মস মেখল মসই আশ্চযত মন োয় মস লণ্ঠমনর ধ্ামর িমস আমি। িািা আমি, 

োো আমি, চেমশারী মেময়চিও িমস আমি চঠে র্ার উলমিা চেমে। আর চনর্াই মিমল 

িইময়র ওপর মথমে িমল িাল মফলমর্ চগময়ও মোমনামোমনা েরমি।  

  

িািা হাুঁে চেল, ওমর চনর্াই, িাল মফলচিস না মেন? 

  

িমল িড্ড মিচশ োি িািু। চিিচিি েরমি োি। রুই-োর্লা-েৃমগল োলমিাশ। িাল 

মিমন রু্লমর্ পারি চে? 

  

দ্যর মিাো! োি ধ্রমর্ই মর্া আসা। 

  

না িািু। এর্ োি রু্লমল মন মো ডুমি যামি। 

  

মেময়চি িমলর চেমে মিময় চিল। হঠাৎ েুখ রু্মল র্ার চেমে চফমর িলল, িমল োি 

আমি, মক্ষমর্ ধ্ান আমি, িারচেমে মোথাও মোনও অভাি মনই।  

  

অেমলর েনিা িড্ড ভাল হময় মগল িারচেেোর সিন্নর্ার েথা শুমন। 

  

হঠাৎ িািা িলল, এঃ িারমি মিক্কাই মর্ার হামর্। েল মে।  

  

অেল মেখল র্ার হামর্ র্াস। র্ারা িারিন লণ্ঠমনর আমলায় চব্রি মখলমি। চনমির 

হামর্র র্াস ভাল মেখমর্ পাচেল না মস। মেেন মযন চহচিচিচি র্াস। দ্যমিা মিাোমরর 

েুখও মেখমর্ পামে মস। মোথায় িারমি মিক্কা? 

  

এর্ক্ষণ মেখমর্ পায়চন। িইময়র চভর্মর ো রান্না েরচিল। ডাে চেময় িলল, মখাো, 

োুঁেড়ার মমাল হময় মগমি। খাচি আয়। ভার্ িাড়চি। 

  

আোর চে চখমে মপময়মি ো? 
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হযাুঁ মপময়মি। মিমলর চখমে ো চঠে মির পায়।  

  

র্ারপর আরও েী েী হল মযন। েী হল র্া আর েমন মনই। স্বরিা মযন িঙ্গমলর েমধ্য 

োঠুমরমের পাময়-হাুঁিা পমথর েমর্া হঠাৎ হাচরময় মগল। 

  

চির্ীয় স্বরিাও চেিু খারাপ নয়। রাচন চির্ীয় এচলিামিথ এেিা পাচিত চেমেন। চিশাল 

িড় এেিা িায়গা–অমনেিা মরাোন েমলাচশয়ামের েমর্া। মসখামন হািার হািার মোে 

জ্বলমি আর অমনে মলাে িািনার র্ামল র্ামল হার্র্াচল চেমে। রাচন আসমিন িমল 

অমপক্ষা েরমি সিাই। অমনে সামহি মেমের সমঙ্গ চিের িাঙাচলমেও মেখমর্ পামে 

মস। অমনমে ধু্চর্ পাঞ্জাচি পরা। 

  

পামশ োুঁড়ামনা এে সামহি হঠাৎ র্ামে পচরষ্কার িাংলায় িলল, আোর নাে চস্টমফন 

োইডার। আচে এেিন েমোডর। আপচন মে িলুন মর্া? 

  

আচে অেল রায়। এেিন ইচঞ্জচনয়ার। 

  

আমর! আপচনই মর্া আি রাচনর োি মথমে নাইিহুড পামিন। আপচন মর্া চিখযার্ মলাে! 

  

মলােিার োথায় িাে, মিশ লিা, েুমখ অোচয়ে হাচস।  

  

অেমলর এেিার েমন হল, চঠে এরেে পাচিতমর্ োউমে নাইিহুড মেওয়া হয় না। আিার 

েমন হল, েী িাচন িািা, হমর্ও পামর। চনয়েোনুন হয়মর্া িেমল মগমি। 
  

অেল িলল, আো, নাইিহুড মনওয়ার সেয় চে হাুঁিু মগমড় িসমর্ হয়? 

  

না না, ওসি চনয়ে আর মনই। র্মি রাচনর গামল িুেু মখমর্ মোনও িাধ্া মনই। 

  

চনয়েুনমলা আোর ভাল িানা মনই। 
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মলােিা দ্যঃখ েমর িলল, পুরমনা আেিোয়ো উমঠ যামে। ওসি চনময় মেউ োথা ঘাোয় 

না। নাইিহুড মপমল আপনার খুি িড় এেিা মপ্রামোশন হমি।  

  

অেল খুচশ হমল িলল, ধ্নযিাে। 

  

এ আর এেন েী! আপচন মর্া এর পর মনামিল প্রাইিও পামিন! 

  

মস েী? 

  

হযাুঁ। আোর োমি মগাপন খির আমি। শিত চলমস্ট নাে উমঠমি।  

  

অেল খুিই খুচশ হল। চনমির সিমেত র্ার ধ্ারণা েখনও এর্িা উুঁিু চিল না। 

  

সেমির্ র্ীব্র েরর্াচলর শমব্দ অেল িেমে উমঠ মেখল, এেিা িেৎোর সাো চসুঁচড় 

চেময় রাচন মনমে আসমিন। 

  

ওইখামনই স্বরিা পাশ চফরল। হাচরময় মগল। মযেন হামিিািামর িািার হার্-িুি হময় 

িাচ্চা মিমল োমম োমম হাচরময় যায়। মিমল মফরর্ পাওয়া যায় িমি, চেন্তু হারামনা 

স্বরমে মফর ধ্রা খুি েুশচেল। মস মযন চমমলর ওপর চেময় উমড়-যাওয়া োিা ঘুচড়। 

র্ামে চে ধ্রা যায়! ের্িার চমমলর ধ্ামর োুঁচড়ময় হর্াশ মিামখ মিহার্ ঘুচড়র চেমে মিময় 

মথমেমি অেল। 

  

িািার চিিানায় পার্লা মর্াশে, ওেহীন মলমপর েমধ্য শুময়ও আি মিলা পযতন্ত খুি 

ঘুমোল মস। 

  

রু্চে চে এখনও ঘুমোে? 

  

মিাখ মিময় অেল মেমখ, িাইমর মরামের মাুঁম মিমড়মি। ঘর আমলায় আমলােয়। িউচে 

সােমন োুঁড়ামনা। হামর্ িাময়র োপ। 
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এিার ওমঠা। মিলা হময়মি। িা এমনচি। 

  

এই িউচের সমঙ্গ র্ার এে সেময় খুি খুনসুচির সিেত চিল। ঠাট্টা, রঙ্গ রচসের্া খুি 

হর্। আিোল সিাই চনরাপে েূমর সমর মগমি। র্ার অমনে চিমেয, অমনে িড় িােচর, 

গািীযত এইসি চেিুমে সিাই ভয় পায়। 

  

অেল উমঠ িমস এে গাল মহমস িলল, ঠােমরান ময! িাব্বাঃ! 

  

ের্ োল পমর ঠােমরান িমল ডােমল িমলা মর্া! ডােিা েমন চিল র্া হমল! 

  

খুি চিল। মিামসা, ওই মিয়ারিায় গযাুঁি হময় মিামসা, েথা েই।  

  

 িাময়র োপিা র্ার হামর্ চেময় দ্রুর্ েক্ষ হামর্ েশাচরিা িাচল েমর রু্মল চেময় িউচে 

িমল, দ্য েে ময িসি র্ার চে উপায় আমি। চেন্তু েী িযাপার িমলা মর্া ঠােুরমপা, রু্চে 

িািার চিিানায় এমস শুময় আি ময! 

  

অেল িাময় িুেুে চেময় এেিু লািুে মহমস িমল, মস এেিা োে! 

  

 েী োে? 
  

 োল রামর্ আোমে মিাধ্হয় ভূমর্ মপময়চিল। 
  

িড় িড় মিাখ েমর িউচে িমল, ওো! িমলা েী মগা! মোন ভূর্িা ধ্মরচিল মর্াোমে? 

  

এখামন েিা ভূর্ আমি িমলা মর্া! 

  

র্া আমি িাপু। সুধ্ীর মঘাষ, ফচিে োচঞ্জলাল, ইলাির্ী, মসামেশ্বর আরও ের্িনা।  

  

িাপ মর! এর্ ভূর্! গাুঁময় মর্া র্া হমল ভূমর্র েেি পমড় মগমি। 

  

 ঠাট্টা মোমরা না মর্া, ভাল লামগ না। ভূর্-মপ্রর্ চনময় ইয়াচেত নয়। 
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খুি হাসল অেল। র্ারপর িলল, িাইমরর ভূর্ নয় মগা ঠােমরান, এ ভূর্ আোর োথার 

েমধ্য ভর েমরমি। 

  

হযাুঁ ঠােুরমপা, রু্চে নাচে রার্-চিমরমর্ মিচরময় যাও! 

  

 হযাুঁ মর্া৷ ঘুে না এমল মিচরময় পচড়। 
  

 ধ্চনয মর্াোর সাহস! 
  

গাুঁ-মেমশ চে রার্-চিমরমর্ মলামে মিমরায় না? 

  

র্া মিমরায়। ঠােুর-মেির্ার নাে েরমর্ েরমর্ মিমরায়। রু্চে মর্া িাপু আিার নাচেে। 

নাচেে— হওয়া মোমিই ভাল নয়, িামনা? 

  

নাচেে হমল েী হয় ঠােমরান? 

  

নাচেেরা মযন মেেনধ্ারা হয় িাপু! 

  

 মেেনধ্ারা হয় ঠােমরান? 

  

িড্ড রুমখা-শুমখা, োি োি েথা েয়, োউমে োচনযগচনয েমর না।  

  

আচেও চে ওরেে ঠােমরান? 

  

 িলমর্ ভয় পাই, রু্চেও আি এেিু ওরেে। 
  

এেিা েীঘতশ্বাস মিচরময় মগল। মিমলমিলায় ভগিামন ভারী ভচি চিল র্ার, ভয়ও চিল। 

সরস্বর্ী পুমিায় অঞ্জচল চের্ ের্ চনষ্ঠার সমঙ্গ। পমর মেখল, যারা সরস্বর্ীর নােও িামন 

না মসইসি সামহিরা চিেযািত্তায় অমনে এচগময় আমি। র্খন সরস্বর্ীর ওপর ভরসা উমি 

মগল। 
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আচে চঠে নাচেে নই ঠােমরান। ভগিানমে চিশ্বাস েরার মিো চেিু েে েচরচন। চেন্তু 

দ্যচনয়ার মোথাও ভগিামনর চিচের ডগাচিরও চিহ্ন খুুঁমি পাই না ময! র্িু নাচেেও হমর্ 

পাচরচন পুমরাপুচর। েমন অমনে সংিার মগমড় িমস আমি।  

  

িউচে িড় িড় মিাখ েমর শুনচিল। গাুঁময়র মেময়, গাুঁময়র িউ। মলখাপড়া মর্েন নয়। 

এেিু ভালোনুষ মগামিরই চিল এেসেময়। এখন সংসামরর িাুঁর্ােমল পমড় মেেন 

হময়মি মে িামন! িলল, হযাুঁ ঠােুরমপা, মসাহাগও চেন্তু িড্ড ডাোিুমো। এেচেন 

োমরামর্ মিচরময় চগময়চিল, চঠে মর্াোর েমর্া। 

  

িেমে অেল িমল, মোথায় চগময়চিল? 

  

র্া েী িাচন! যখন চফরল র্খনও মভার হয়চন। আচে মর্া ভময় সারা। ভািলুে, হাওয়া 

িার্াস মলমগমি িুচম! 

  

অেল োথা মনমড় িমল, হযাুঁ, ও এেিু মখয়াচল। 
  

মিচশ মখয়ালখুচশ ভাল নয় িাপু। চেনোল খারাপ পমড়মি। এ-গাুঁময় আমগ মোনও উৎপার্ 

চিল না। আিোল ফিমে মিাুঁড়ামের আড্ডা হময়মি শুনমর্ পাই।  

  

অেল চনচিতোরভামি িমল, হযাুঁ, র্া িাচন। মসাহামগর ওপর ওমের নির পমড়মি। 

িািুমিযিাচড়র চিিু রুমখ না োুঁড়ামল এেিা ভালেন্দ চেিু হময় মযমর্ পারর্। 
  

অেল খাচনেিা শুমনমি। গা েমরচন। এরেে মর্া হমর্ই পামর। দ্যচনয়ায় মেময়রা যর্ 

এমগামি র্র্ই পুরুমষর প্রচর্মরাধ্ িাড়মি, আর র্া নানা চিেৃর্ পথ ধ্মর প্রোশ পামি। 

এ রেেই হওয়ার েথা। 

  

অেল িলল, শুমনচি। 
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মেময়মে এেিু সােমল মরমখা ঠােুরমপা, অর্ আলগা চেও না। েখন মোন সিতনাশ ঘমি 

র্ার চঠে চে! 

  

অর্ ভয় পাও মেন ঠােমরান? এখনোর মেময়রা মর্াোমের েমর্া নয়। র্ারা ঘর মিমড ়

মিমরামর্ শুরু েমরমি সমি। এেিু আধ্িু ওরেে ঘিনা এখন ঘিমিই। র্ারপর সি 

স্বাভাচিে হময় যামি। আোর মেময়মে আচে স্বাধ্ীনর্া চেময়ই চেময়চি। দ্যচনয়ািার ওপর 

ওর ের্খাচন অচধ্োর র্া ও চনমিই িুমম মনমি। 

  

িড় িড় মিামখ েথাুনমলা শুনল িউচে। র্ারপর িলল, মর্াোমের িড় সাহস ভাই। আচে 

চেন্তু পারর্াে না। 

  

না ঠােমরান, রু্চে পামরাচন, পারমিও না। মর্াোর সেয় মেমি মগমি। চেন্তু ভয় চনময় 

মিুঁমি থাোিা এেিা অচভশাপ। মর্াোমের িীিনিা নানা ভয়-ভীচর্ চনময়ই মেমি যামি। 

চেন্তু পমরর মিনামরশমনর মেময়রা ভয় চনময় িাুঁিমর্ িাইমি না ময! 

  

েী িাচন িাপু, অর্ েথা মর্া িুমমর্ পাচর না। মেময়মেরই ময চিপে মিচশ। 

  

 চিপমে না পড়মল চে চিপে োমি? 
  

িউচে েথািা োনল না মিাধ্হয়। র্মি র্েতও েরল না। িলল, এখন িা মখময় ওপমর 

যাও। মোনা মর্াোর মখাুঁি েরচিল। 

  

আচে ময এ ঘমর আচি র্া চে িামন? 

  

 িামন। িািা িমলমি। শুমন মোমিই খুচশ হয়চন। 
  

অেল এেিু মহমস িলল, আোর িউ সহমি খুচশ হয় না। 

  

আো ঠােুরমপা, রু্চে আলাো ঘমর মশাও মেন? ির-িউ এে চিিানায় মশাও না মেন? 
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 মসিা চে চনয়ে? 
  

ও ো! িমল েী মর! মসিা চনয়ে নয়?  

  

না শুমল ক্ষচর্ েী? 

  

মশামনা েথা! ির িউ এে চিিানায় না শুমল চে ভাি-ভালিাসা গাঢ় হয়? 

  

অেল মহমস মফমল, এে চিিানা িাড়া ভাি-ভালিাসা হয় না নাচে? 

  

েী িাচন িাপু, মর্াোমের সি অদু্ভর্ েথা! িচল চিিানািাও মর্া এেিা োমি-থাো, র্া 

নয়? 

  

অেল ম্লান মহমস িলল, আোমের মর্া মসরেে েমন হয়চন। অমনে সেময় আোর োি 

মথমে চফরমর্ মেচর হর্। েখনও েখনও েধ্যরামর্ চফমরচি। র্খন োরও ঘুে ভাচঙময় 

ভাি-ভালিাসা েরমর্ মগমল উলমিা ফল হমর্ পারর্। র্াই আলাো চিিানায় মশাওয়ার 

অভযাস হময় মগমি। িযাপারিা খুি এেিা হাইচিচনেও নয় চেন্তু।  

  

মেন, হাইচিচনে নয় মেন? 

  

পরস্পমরর শ্বাস মেওয়া মনওয়া চে ভাল। র্া িাড়া োরও মোনও েমন্টচিয়াস চডচিি 

িা খারাপ অভযাস থােমর্ পামর। 

  

মস আিার েী? 

  

 ধ্মরা মেউ ঘুমের েমধ্য হার্-পা মিামড়, োরও হয়মর্া নাে ডামে, চেংিা েুমখ দ্যগতন্ধ িা 

োুঁর্ েড়েড় েমর… 

  

থাে থাে, আর ফাড়াোিমর্ হমি না িাপু। ের্ েথাই ময িামনা! ির-িউময়র েমধ্য 

আিার ওসি অসুচিমধ্ মোনও িাধ্া হয় নাচে! মর্াোর োোর মর্া ভীষণ নাে ডামে, 
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র্ামর্ মর্া আোর এেিুও অসুচিধ্া হয় না। িরং এেচেন নামের ডাে না শুনমলই দ্যচশ্চন্তা 

হয়। 

  

রু্চে নেসযা ঠােমরান। 

  

ইয়াচেত হমে, না? 

  

িহুোল পর মর্াোর সমঙ্গ এেনভামি েথা িলচি। িড় ভাল লাগমি। আর এেিু মিামসা। 

আিোল মর্া মর্াোর সমঙ্গ েথাই হয় না। 

  

েী েরি ভাই, মর্াোমের মগােড়া েুখ মেমখ ইোনীং িড্ড ভয় হর্। সামহি মেেমের 

মেশ মথমে এমসি, মপমি ের্ চিমেয, আেরা মর্া মোন অন্ধোমর পমড় থাো িীি। র্াই 

সোমন সোমন েথা েওয়ার মিো েচরচন। 

  

ঠােমরান, আি আর চিমেয-িুচদ্ধ-িােচর আোর মোনও গয়না নয়। েমন হয় ওসি চেময় 

চেিু হয় না। 
  

িল েী মগা! চেিু হয় না োমন! মর্াোর চে চেিু হয়চন! ের্ নােডাে, ের্ োচয়মত্বর 

োি, যখন র্খন চিমলর্ আমেচরো িমল যাে! র্িু িলি চেিু হয় না? আর েী হমি? 

  

মসিাই মর্া ভািচি। 

  

মর্াোর সি চিেঘুমি েথা! মর্াোর োোও মসচেন িলচিল, অেলিার েী হময়মি মে 

িামন, েুমখ েখনও হাচস মনই। রু্চে আিোল সচর্যই হামসানা, মেন িল মর্া! 

  

আি মর্া মিশ হাচসখুচশই আচি ঠােমরান, র্াই না? 

  

র্া িাপু, সচর্য েথা, িহুোল পর আি মর্াোমে এেিু হাচসখুচশ মেখচি। শ্বশুরেশাইময়র 

চিিানার র্াহমল ুনণ আমি। 
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অেল আমে আমে গিীর হময় মগল। িলল, েথািা খুি ভুল িলচন রু্চে োল চনচশ-

পাওয়ার েমর্া োমরামর্ মিচরময় পাগমলর েমর্া মোথায় মোথায় ঘুমরচি মে িামন! 

চফমর এমস হঠাৎ িািার োচশর আওয়াি শুমন িানলািার োমি এমস োুঁড়ালাে। িািার 

সমঙ্গ িহুোল সিেতই মর্া মনই। িন্মোর্া িাপ, র্ার ময আর মোনও প্রময়ািন আমি 

িীিমন র্াই মর্া ভুমল চগময়চিলাে। চেন্তু োল রামর্ হঠাৎ ইমে হল, আো, িািা েী 

েরমি এেিু মেচখ। 

  

মেন হঠাৎ ইমেিা হল? 

  

মোনও োরণ মনই। এেনই হঠাৎ ইমে হল। িািা মিমগই চিল। আোমে ঘমর মডমে 

এমন িসাল। েীসি েথািার্তা হল র্া ভাল েমন মনই। র্ারপর িািা চনমিই িলল, আোর 

চিিানায় শুময় থাে। আর মসই েথািা শুমনই আোর এেন মলাভ হল ময আপচত্ত না েমর 

মসািা এমস শুময় পড়লাে। েী িলি মর্াোমে, শুমর্ না শুমর্ই ঘুে। িহুোল এেন 

চনচশ্চমন্ত িাচ্চামিমলর েমর্া ঘুমোইচন। 

  

িউচে এেিু মহমস িলল, হযাুঁ, খুি ঘুচেময়ি িাপু। চর্ন-িারিার ডােমর্ হময়মি ঘুে মথমে 

রু্লমর্। 

  

 চিিানািা মোমিই ভাল নয়। মর্াশে পার্লা, মলপিাও পুরমনা িমল ওে মনই, শি 

িাচলশ, র্িু আশ্চযত ঘুে হময়মি চেন্তু। চিিানার ুনণই হমি, েী িল! 

  

মশামনা িাপু, মর্াোমের স্বােী-স্ত্রীর ওই আলাো মশাওয়ািা মোমিই ভাল মেখামে না। 

আি মথমে দ্যিমন এেসমঙ্গ মশাও। 

  

র্ামর্ই সেসযার সোধ্ান হমি? 

  

সেসযা আিার েীমসর? স্বােী-স্ত্রীর েন েষােচষ হয়ই, আিার চেমিও যায়। শুময়ই মেমখা 

না। অমনে সেময় শরীর োিাোচি হমল েনও োিাোচি হয়।  
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মর্াোমে আি চিিানায় মপময়মি মেখচি। চেন্তু মোনার আর আোর েমধ্য সেসযািার 

সোধ্ান শুধু্ চিিানা চেময় ময হওয়ার নয় ঠােমরান। োমখান চেময় নেী িইমি। 

  

শুধু্ মহুঁয়াচল েথা! 

  

এেিু মহুঁয়াচল ময মথমেই যামে। 

  

 হযাুঁ মগা ঠােুরমপা, িািুমিয িাচড়র মেময়িার েথা চে রু্চে এখনও ভুলমর্ পারচন? 
  

অেল এেিু িুপ েমর মথমে িলল, মোনারও ধ্ারণা আচে েমন েমন পারুমলর েথাই 

ভাচি। চেন্তু পারুল মোনও িাধ্া নয়, পারুল মোনও োরণ নয়। 

  

মর্াোর আর মোনার েমধ্য মর্া মগড়াও হয় না েখনও। শুধু্ চেলচেমশর এেিু অভাি। 

  

মগড়া হমল মর্া িুমর্াে ভািও আমি। চেন্তু ওই ময িললাে, োমখামন নেী িইমি। 

  

আিার মহুঁয়াচল! এখন ওমঠা, ঘমর যাও। মোনা হয়মর্া রাগ েমর আমি। 

  

 ও সিসেয়ই রাগ েমর থামে। 
  

 আর এে োপ িা খামি? 
  

মেমি? 

  

 মেন মেি না? ওপমর যাও, পাচঠময় চেচে। 
  

অেল উঠল। হাই রু্লল, আড়মোড়া ভাঙল। 

  

 ধ্ীমর ধ্ীমর মোর্লায় উমঠ এল অেল। সােমনই প্রথে ঘরিা মোনার। েরিায় মোিা পেতা 

মুলমি। সন্তপতমণ ঘরিা মপচরময় পামশর ঘমর ঢুেল অেল। 
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ঢুমেই থেমে মগল। ঘমর মোনা োুঁচড়ময়। 

  

রু্চে চে িাচড়র মলামের োমি এিাই প্রোণ েরমর্ িাও ময, মর্াোর আর আোর সিেত 

ভাল নয়? 

  

অেল অিাে হময় িমল, মসিা েীমস প্রোণ হল? 

  

শুনলাে রু্চে োমরামর্ শ্বশুরেশাইময়র ঘমর চগময় র্ামে রু্মল চেময় র্ার চিিানায় 

শুময়চিমল? 

  

হযাুঁ। অমনেিা র্াই। 

  

 মর্াোর চে োল রামর্ খুি মনশা হময়চিল? 

  

খুি মিচশ নয়। মেন, েী হময়মি? 

  

মলামে েী ভািল মসিা মভমি মেমখি? 

  

েথািা েযান্তাোয়া না েযাোোরা? যা-ই মহাে, েথািার োমন আমগ িুমমর্ পারর্ না 

অেল। আিোল এেিু এেিু পামর। েযান্তাোরা োমন মিাধ্ হয় ঠািা মেমর যাওয়া চিি 

িা চিচিড হময় যাওয়া োনুষ, যার মোনও িযাপামরই মর্েন মোনও র্ীব্র িা েৃদ্য 

প্রচর্চক্রয়াও হয় না। মযেন গাি িা ইি োঠ। সোমলর মর্রিা র্ীব্র মরামের েে মি খুচপ 

চিিানা িুমড় এিং চিিানা িাচড়ময় ঘমরর মেমম অিচধ্ এমস পমড়মি। মলেল েরমি ঘর। 

র্ার আমলায় েধ্যিয়চস, প্রায় যুির্ী এিং অসিি ফসতা মোনাচলসামে খুি র্ীব্র মেখামে। 

োিা োিা েুখ-মিামখর মোনামে সুন্দরীই িলমর্ হমি। যচেও লািণয চিচনসিার অভাি 

আমি। মস যাই মহাে, মোনা এে র্ীব্র রূমপর নারী এিং এখন র্ার মিামখ অপোন এিং 

র্্জনচনর্ রাগ মলসামে। অেমলর এে চব্রচিশ িনু্ধ ডযান র্ামে প্রায়ই িলর্ চেস হার, 

এ চেস সলভস এভচরচথং। েুচেমযাগিা িহুিার প্রময়াগ েমর মেমখমি অেল। েখনও 

োি হময়মি, েখনও হয়চন। মপ্রেহীন িুিমনর মিাধ্হয় মোনও িার্তা মনই। 
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এখন অিশয িুেু খাওয়ার প্র  ওমঠ না। চনমির চভর্মর চভমি, সযাুঁর্া েযান্তাোরা ভািিা 

এেন পাথর হময় আমি ময েমন হয়, এর্ উমেযাগ মনওয়ার মোনও োমনই হয় না। িুিনও 

মযন শ্রে। েমঠার শ্রে। 

  

উচন আোমে চিমজ্ঞস েরচিমলন মর্াোর সমঙ্গ আোর মগড়া হময়মি চেনা। 

  

মে চিমজ্ঞস েরচিল? 

  

শ্বশুরেশাই। েী ল্জনার েথা িমলা মর্া! 

  

ল্জনা! ল্জনার েী আমি? রু্চে চে ওমের পমরায়া ের? 

  

েচর না। চেন্তু রু্চে ওুঁর ঘমর চগময় মশলিার চনমল মেন? 

  

 িযাপারিা ওরেে নয়। 
  

 েীরেে? 
  

আোর ভাষার মিার েে, এক্সমপ্রশনও হয় না। ভািচি মর্াোমে মিামামর্ পারি চেনা। 

এসি অদু্ভর্ েথা িুমমর্ মগমল মর্াোমেও অমনেিা এচগময় আসমর্ হমি। র্ার মিময় 

থাে। ধ্মর নাও আোমে এেিা পাগলাচেমর্ মপময় িমসচিল। 

  

পাগলাচে মর্াোমে ময মপময় িসমি র্া িুমমর্ পারচি। োমরামর্ রু্চে মোথায় 

চগময়চিমল? িু এচন গালত মিি? পারুল নয় মর্া! শুমনচি ওর হািিযাি িল মগমি। 

  

ভারী অিাে হময় মিময় থামে অেল। পারুল! মোনা চে এখনও পারুমলর সমঙ্গ র্ামে 

সমন্দহ েমর? র্ার ধ্ারণা চিল পারুল সিমেত মোনার মোনও সমন্দহ মনই। পারুল ময 

এেিন মেিী র্া মোনা িুমমর্ মপমরমি। চেন্তু আি সোমল এ েী শুনমি মস? 

  

িযথারু্র েুমখ অেল িলল, র্াই চে হয়! ওরেে ভািমর্ মনই। 
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 িাধ্য হময় ভািচি। রু্চেই ভাচিময় রু্লি। 
  

 োথা মনমড় েযান্তাোরা অেল শুধু্ চেশাহারার েমর্া িলল, ভািমর্ মনই, ওরেে ভািমর্ 

মনই। 

  

 র্াহমল েী ভািি র্া রু্চেই িমল োও। 
  

মিচরময় পমড়চিলাে। অমনেিা হিলাে। চফমর এলাে। িািা মডমে িলল, আোর চিিানায় 

শুময় থাে। আচেও িাচ্চা মিমলর েমর্া চগময় শুময় পড়লাে। চঠে এইরেে ঘমিচিল। 

  

আোর আর এখামন থােমর্ ইমে েরমি না। আিই েলোর্ায় মযমর্ িাই। 

  

আিই? এখনও েময়েচেন িুচি আমি। 

  

 িুচি থােমলই চে এখামন পমড় থােমর্ হমি নাচে? আোর আর এখামন ভাল লাগমিনা। 

আচে যাি। 

  

েলোর্ায় মগমলই চে সি সোধ্ান হময় যামি! 

  

না, র্া হমি না। মর্াোর সমঙ্গ আোর আর চর-েনচসচলময়শন হওয়ার নয়, িাচন। চেন্তু 

আোর আর এ িায়গািা ভাল লাগমি না। মসাহাগমে চনময়ও প্রিমলে হমে। 

  

চঠে আমি। 

  

আচে মগািগাি েরচি চেন্তু। 
  

 েমরা। 
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মোনা িমল যাওয়ার পর মরামে ভরা চিিানািায় িুপ েমর িমস রইল অেল। না, ্রহাে 

মিমড় েলোর্ায় মযমর্ হমে িমল র্ার মোনও প্রচর্চক্রয়া হমে না। েযান্তাোরা অেমলর 

এখন আর মর্েন মোনও পিন্দ-অপিন্দ মনই। সিই সোন িমল েমন হয়। 

  

িানালা চেময় মরাে আসমি, ঠািা হাড়োুঁপামনা হাওয়াও আসমি। শরীর মেুঁমপ যামে 

শীমর্। র্িু গাময় মোনও িাপা চেল না মস। িানালা চেময় িািার ঘমরর চপিন চেেোর 

িাগানিার চেমে মিময় রইল মস। িাগামন হলুমের িনযা িইমি, গাুঁো ফুল ফুমি আমি 

মেলা। এেিা িামরামেমস চশউচল গািও রময়মি মিড়ার োি মঘুঁমষ। শরমর্ গাি ভমর ফুল 

ফুির্, অনয সেময় েে হমলও সারা িিরই দ্য-িারমি েমর ফুল হর্। পুরমনা গািিা েমর 

মগমি। র্ার িীি িা েলে েমর আিার গাি িানামনা হময়মি। খুি েন চেময় গািিামে 

মেখচিল মস। ফুমল ফুমল মিময় আমি গাি, র্লায় চিচিময় আমি সাো োমপতমির েমর্া। 

  

িািা! 

  

উঃ! িমল গভীর অনযেনি মিাখ মফরাল অেল। 

  

ো িলমি আেরা নাচে আি েলোর্ায় যাচে। 

  

মসাহাগমে মযন ের্চেন পর মেখল অেল। মেময়িা মযন এেিু মরাগা আর লিা হময় 

মগমি। রুখু িুল, পরমন এেিা ধূ্সর নাইচি। 

  

হযাুঁ। 

  

চডচসশনিা োর? 

  

মর্াোর োময়র। 

  

 আেরা মেন যাচে? 
  

 র্া মর্া িাচন না। মর্াোর ো মযমর্ িাইমিন। 
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মসখামন মর্া আোমের এখন মোনও োি মনই। মর্াোরও মর্া িুচি।  

  

হযাুঁ। 

  

র্াহমল? 

  

রু্ই চে এখামন থােমর্ িাস? 

  

আোর মর্া এখানিাই ভাল লাগমি। 

  

 ওঃ। র্াহমল মসিা মর্ার োমে িমল মেখ। 
  

 ো খুি অযাডামেন্ট। 
  

অেল িমল-পড়া েুখ েমর অসহাময়র েমর্া িমল, র্াহমল? 

  

আচে র্াহমল এখামন এোই থােি। পারচেশন মেমি? 

  

খুি অিাে হময় মযন পারচেশন েথািা িীিমন এই প্রথে শুনমি– এেন েুখ েমর অেল 

িমল, পারচেশন! 

  

হযাুঁ। মর্াোমের যচে আপচত্ত না থামে র্াহমল আচে আরও েময়েচেন এখামন থােমর্ 

িাই। 

  

ও! র্ামর্ অসুচিমধ্ েী? 

  

র্া মর্া িুমমর্ পারচি না। ো আোমে চনময় মযমর্ িাইমি।  

  

 র্াহমল? 
  

রু্চে োমে িমলা। 
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মেময়র েুমখর চেমে খুি চনচিেভামি মিময় মথমে অেল িমল, মর্ার চে এ-িায়গািা ভাল 

লাগমি? 

  

হযাুঁ। খুি ভাল লাগমি। 

  

 মর্ার ো িলচিল মর্ার নাচে েীসি প্রিমলে হমে এখামন। 
  

 মোনও প্রিমলে হমে না মর্া! 
  

হমে না? 

  

না। 

  

অযাচন্টমসাশযাল মিমলরা চে চডস্টািত েরচিল? 

  

হযাুঁ। চেন্তু র্ারা এখন আোর িনু্ধ হময় মগমি। 

  

িনু্ধ? 

  

হযাুঁ। োদ্য, চপচস, মিচঠো সেমলর সমঙ্গই আোর মিশ ভাি। আোর মোনও প্রিমলে 

হমে না। 

  

ও। িমল অেল মফর অসহাময়র েমর্া মিময় থামে। ঘিনার লাগাে র্ার হামর্ মনই। 

মসাহাগ চে র্া িামন না? র্িু চশখেীর েমর্াই র্ামে িযিহার েরমর্ িাইমি। 

  

রু্চে, ো, িুডঢা মর্ােরা িমল যাও। আচে এখামন মিশ থােমর্ পারি েময়ে চেন। 

  

এো থােচি? 

  

এো! এো মোথায়! িাচড় ভচর্ত এর্ মলাে! 
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 হযাুঁ, র্া মর্া চঠেই। চেন্তু ওমের সমঙ্গ মর্া আোমের চঠে অযাডিাস্টমেন্ট চিল না। 
  

 োর সমঙ্গ এখনও মনই। চেন্তু আোর সমঙ্গ হময় মগমি। 
  

সাোনয মে রূ্হল মিাধ্ েমর অেল প্র  েমর, রু্ই চে সেমলর সমঙ্গ েথা িচলস? 

  

মেন িলি না? 

  

ঘমর-িমর যাস! 

  

হযাুঁ মর্া। সেমলর ঘমর যাই। ের্ গল্প হয়। 

  

অেল অিাে হময় িমল, খুি আশ্চমযতর েথা। 

  

মেন, অিাে হওয়ার েী আমি? 

  

না, আচে মভমিচিলাে আোর মলােিমনর সমঙ্গ িলমর্ মর্ামের খুি অসুচিমধ্ হমি। 

  

আোর অসুচিমধ্ হমে না। রু্চে োমে এেিু িুচমময় িলমি? 

  

িলি। র্মি হয়মর্া আোর েথািার ুনরুত্ব হমি না। আচে োউমে চেিু িুচমময় িলমর্ 

পাচর না। মেউ িুমমর্ িায়ও না। 

  

ো যচে মফাসত েমর র্াহমল চেন্তু আচেও মফাসত েরি। 

  

মগড়া েরচি? 

  

যচে েরমর্ হয়, েরি। 

  

অেল এেিু র্িথিত হল। মগড়া র্ার পচরিামর োমম োমম হয়, র্মি মিচশ েূর গড়ায় না। 

মগড়ার মিময়ও ভয়ািহ হল শীর্ল নীরির্া! চেমনর পর চেন মেউ োরও সমঙ্গ েথা েয় 
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না। খুি সাোনয প্রময়ািনীয় দ্য-এেিা েথা িমলই মাুঁপ মফমল চেময় ময যার চনমির 

েমনর েমধ্য ঢুমে যায়। মোনও আমিগ, উেলর্া মনই র্ামের। অিসমর িমস েথািার্তা 

েময় সেয়যাপনও েমর না র্ারা। 

  

এেিা শ্বাস মফমল অেল িলল, মেখা যাে। 

  

ো মেন িমল মযমর্ িাইমি িামনা? 

  

মেন? 

  

আি পারুল োর সমঙ্গ মেখা েরমর্ আসমি। 
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২১-২৫. পাপীর্দর স্বীোর্রাচি 

২১.  

  

পােচর পাপীমের স্বীোমরাচি ্রহহণ েরমিন। স্বীোমরাচি েরার িনয পাপীরা লাইন চেময় 

োুঁচড়ময়। পােচরর োিিাও মসািা। পাপীর েুখ র্াুঁমে মেখমর্ হয় না। পেতার ওপাশ মথমে 

শুধু্ পাপীর েণ্ঠস্বর মশানা যায়। ফাোমরর োি হল ঈশ্বমরর নামে পাপীমে ক্ষো েমর 

মেওয়া। পােচর এমের পর এে পাপীমে ক্ষো েমর যামেন। র্ার েমধ্যই এেিমনর 

স্বীোমরাচি শুনমর্ শুনমর্ পােচর হঠাৎ মিুঁচিময় উঠমলন, ইউ চডড মহায়াি? মসই চিৎোর 

শুমন লাইন চেময় োুঁড়ামনা অনয পাপীরা দ্যদ্দাড় েমর মে মড় পাচলময় মগল। র্ামের ভয়, 

না িাচন র্ামের পাপও ের্ ভয়ংের যা শুমন পােচরও চভরচে খায়।  

  

োনুমষর সি পাপমে এেোত্র ভগিানই িুচম ক্ষো েরমর্ পামরন। র্াও ভগিান িমল 

যচে সচর্যই মেউ মথমে থামে। ভগিান থাে িা না থাে সি োনুষই এেিন 

ক্ষোশীলমেই খুুঁমি মিড়ায়। পাুঁি িিমরর চশশুমে ধ্ষতণ েমর ময মেমর মফমলমি র্ামে 

মোন োনুষ ক্ষো েরমর্ পামর? মসই নরেগােী মলােিা হয়মর্া এেচেন অন্তেতহমন এে 

মশ্বর্শুভ্র সিতপাপহারী ক্ষোশীলমেই মখাুঁমি। পাে িা না পাে, মখাুঁমি। পুণযিানমের িরং 

ভগিানমে মর্েন প্রময়ািন মনই, পাপীরই প্রময়ািন মিচশ। 

  

ময আোমর মেচখিামর পায় অসীে ক্ষোয়, ভালেন্দ চেলাময় সেচল। এই ভালেন্দ 

চেচলময় আখািা মলােিামে পক্ষপার্শূনয মিামখ মে মেখমর্ পামর? ভগিান? ভগিান র্া 

হমল চে ইি, োঠ, পাথমরর েমর্াই অনুভূচর্হীন মেউ? র্া হমল র্ামে চেময় েী লাভ 

োনুমষর? 

  

ভালিাসা না মপমলও িমল যায়, চেন্তু ক্ষো না মপমল চে োনুমষর িমল? এই েধ্যিয়মস 

আি মসও এে ক্ষোশীলমে খুুঁিমর্ শুরু েমরমি িুচম। 
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সােমনই রণাঙ্গন। এিং যুদ্ধমে মস ভীষণ ভয় পায়। িরািরই মপর্। মোনও যুমদ্ধই আি 

অিচধ্ র্ার িয় হয়চন। মলখাপড়া িা িােচর মোনওচেনই র্ার যুদ্ধ চিল না। োথা পচরষ্কার 

চিল, স্মৃচর্ চিল প্রখর, র্াই েশাোচি োরার েমর্া অনায়ামস মস মিড়াুনমলা চডচঙময় 

মগমি। চেন্তু অনয চেমে িারিার র্ামে যুমদ্ধর েুমখ মঠমল চেময়মি র্ার িীিন। মোনাচলসা, 

মসাহাগ, িুডঢা–র্ার এইসি আপনিমনর সমঙ্গ র্ামে অচিরল এে অদু্ভর্ লড়াই েরমর্ 

হয়। ধ্ীমর ধ্ীমর মস ওমের ভয় মপমর্ শুরু েমরমি। ধ্ীমর ধ্ীমর েমনর চভর্মর মস েূর 

মথমে েূমর সমর যামে। ক্রমে এো হময় যামে। স্বােী চহমসমি, িািা চহমসমি ের্ভামি 

ময মহমর যামে মস র্া ভািমর্ও ইমে হয় না। 

  

ের্ সাোনয িযাপার। আি র্ার েলোর্া মযমর্ ইমে হমে না। মোন আিই মযমর্ িায়। 

এই সাোনয সেসযা মিলা িাড়ার সমঙ্গ সমঙ্গ মযন ক্রেশই ুনরুভার হময় উঠমর্ লাগল। 

মোনামে িযাপারিা িুচমময় িলার সাহসিা পযতন্ত পামে না মস। ভয় হমে, িলমর্ মগমলই 

মোনা চিমস্ফাচরর্ হমি। প্রিে মরমগ যামি। চেংিা হয়মর্া ঠািা মিামখ এেনভামি র্াোমি 

ময চনমিমে মি-আব্রু এে আহাম্মে িমল েমন হমি র্ার। 

  

এইসি দ্যঃমখর েূমল আিও পারুল। পারুলই। প্রিাপচর্র েমর্াই চিল পারুল। চনষ্ঠুর, 

মলাভী অেল এেচেন মসই প্রিাপচর্র দ্যচি ডানা চিুঁমড় চেময়চিল। র্খন প্রিাপচর্র শরীর 

মথমে িন্ম চনল চিষধ্র সাপ। এেচি প্রর্যাখযামনর মিািমল মেমর মফলল র্ামে। ক্ষো 

েরল না। চেিুমর্ই আর চনমিমে িাুঁচিময় রু্লমর্ পারল না অেল। চনমির শরীরমে িহন 

েরা মযন েৃর্মেহ িহন েমর যাওয়ার েমর্াই এেচি এেমঘময় োি। সাোনয এেিু 

ক্ষোর েরোর চিল র্ার। পাওয়া মগল না। 

  

রু্চে এখনও িমস আি ময! মগািগাি েরমি না? 

  

োনুষ যখন মরমগ যায় র্খন র্ার মিহারািা মযন হময় ওমঠ কু্ষরধ্ার। এখন মযেন, মোনার 

ফসতা রং মথমে মযন হো মিচরময় আসমি। র্ার উত্তাপ েূর মথমেও মির পামে অেল। 

দ্যমিা মিাখ মযন িািুমের েমর্া চশস মিমন িুুঁময় যামে র্ামে। র্ীক্ষ্ণ নােিা মযন িল্লমের 
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েমর্া উেযর্। আর সেে শরীর মযন মংোর মভালার িনয সমরামের র্ামরর েমর্া 

িানিান। 

  

ভয় আর এেিু েুগ্ধর্া চনময় মিময় থামে অেল। এই মর্া র্ার রণাঙ্গন। ধ্েতমক্ষমত্র 

েুরুমক্ষমত্র সোগর্ যুযুৎসু। র্ার স্ত্রী। চেন্তু মস অিুতমনর েমর্াই যুদ্ধচিেুখ। র্ার িয়সৃ্পহা 

মনই। ক্ষাত্রমর্ি মনই। িীরত্ব মনই। মেয়ামল চপঠ চেময় োুঁড়ামনা মস এে মহমরা োনুষ। 

  

খুি চিনময়র সমঙ্গ মস িমল, মগািামনার মর্া চেিু মনই। এেিা োত্র অযািাচি মেস। 

  

র্া হমল মেচর না েমর কর্চর হময় নাও। দ্যপুমরর আমগই মিচরময় পড়মর্ হমি। 
  

 যুদ্ধ না েমরই মস িশযর্া স্বীোর েমর মনয়, হযাুঁ, চনশ্চয়ই। দ্যপুমরর এখনও মেচর আমি। 
  

মর্াোর মেময় চেন্তু মগাুঁি হময় িমস আমি। উঠমিও না, মগািগািও েরমি না। েয়া েমর 

মেময়মে এেিু শাসন েমরা। নইমল–  

  

নইমল েী মসিা ভািমর্ও ভয় েমর অেমলর। চেিু না মভমিই মস শুধু্ আত্মরক্ষার িনয 

িমল, হযাুঁ, হযাুঁ, চঠেই মর্া। ওর চে যাওয়ার ইমে মনই? 

  

না, ইমে মনই। এই ধ্যাধ্মধ্মর মগাচিন্দপুমর েী েধু্ মপময়মি মে িামন। মিচশ মিে েরমল 

চেন্তু আচে িুমলর েুচঠ ধ্মর চনময় যাি। 

  

শচের্ অেল িমল, থাে, থাে আচে মেখচি। 

  

চেন্তু অেল িামন র্ার মেখার চেিু মনই। দ্যই িমনর োমখামন র্ার ভূচেো মরফাচররও 

নয়। োউমেই মস চেিু মিামামর্ পামর না। র্িু মস উঠল। উঠমর্ উঠমর্ চেনচেন েমর 

িলল, েী মযন এেিা িলচিল র্খন। 

  

েী িলচিল? 
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মিাধ্হয় শরীর খারামপর েথা। 

  

ওসি নযাোচে। আচে আর চেিুমর্ই এখামন থােি না। 

  

মস মর্া চঠেই। চেন্তু 

  

চেন্তু আিার েী? েীমসর চেন্তু? 

  

ও মযন িলচিল, েময়েচেন ও এখামন এমের সেমলর সমঙ্গ থােমর্ পারমি। আচে আপচত্ত 

েচরচন। 

  

মযন অসিি এে প্রোি। শুমন মিাখ িড় িড় েমর মোনা িমল, এো থােমি? এখামন? 

  

মসরেেই িলচিল মযন। রু্চেও মস েথা মেমন চনমল? খুি ভদ্রভামি িচহরাগর্ োনুমষর 

েমর্া মস চিমজ্ঞস েমর, মসিা চে উচির্ হমি না? 

  

না, হমি না। মর্াোর মেময় এখামন এমস যা-খুচশ েরমি। পড়াশুমনা মনই ওর? মযাগ ক্লাস 

মনই? ডযাচিং মলসন মনই? গান মনই? এখামন এমস মর্া সি িুমলায় মগমি। 

  

চেন্তু ওুঁর হাুঁপাচনর ভািিা মনই, লক্ষ েমরি? ঘন ঘন সচেতও হমে না। 

  

মসিনযই এখামন চিরোল থােমর্ হমি নাচে? 

  

র্া িলচি না। ও িলচিল েময়েিা চেন যচে–  

  

এেচেন দ্যচেন েমর প্রায় োসখামনে হমর্ িলল। যমথে হময়মি। আর নয়। মর্াোরও 

আমক্কল মনই মেখচি। এখামন গযাুঁি হময় িমস আি, অথি মর্াোর অচফস মখালা। েী 

িযাপার িমলা মর্া? 

  

আক্রেণিা মোন চেে মথমে আসমি র্া আুঁি েমর চনমিমে আড়াল েরার মিো েমর মস 

িলল, েময়েচেন িুচি চনময়চি। িুচি অমনে িমে মগমি। ের্োল িুচি চনইচন িলল মর্া! 
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িুচি চনময় থােমল আেরা অনয মোথাও মযমর্ পাচর। এখামন িমস মথমে সেয় নে েরার 

োমনই হয় না। 

  

সমঙ্গ সমঙ্গ এেের্ হময় অেল িমল, মসও হয়। 

  

মর্াোর এখামন িমস থাোর ের্লিিা ময আচে িাচন না র্া মর্া নয়। মর্াোর পুরমনা 

মপ্রে নরু্ন েমর উথমল উঠমি। ইউ হযাভ িু চলভ চেস মিস। 

  

এেিু অিাে হময় মিময় থামে অেল। ের্ েূমর সমর মগমি পারুল। এর্ দ্যর এে নক্ষত্র 

যার আমলা এমস পৃচথিীমর্ মপ ুঁিয় না। ও চে পারুলমে চহংমস েরমি? ও চে সমন্দহ 

েমর এখনও র্ার আর পারুমলর েমধ্য সিেত হমর্ পামর? অসিি সি িযাপার ঘিমি 

ময! শীর্ল, েচঠন মোনার েমধ্য এখনও চে েখলোর মিমগ আমি এেিন? মসই 

েখলোর চে র্ার পুরুমষর ওপর সিূণত অচধ্োর িায়? েী েমর র্া সিি? 

  

অেল শুধু্ িলল, র্া হয় না। 
  

েী হয় না? 

  

ওরেে হয় না মোনা। অে মেমল না। 

  

আচে মসসি িাচন না। আচে আর এে েুহূর্ত এখামন থােমর্ রাচি নই। রু্চে ওমঠা, 

মর্াোর মেময়মে ঘামড় ধ্মর রাচি েরাও। আেরা আি যাচে।  

  

মোনার গলা সাোনয উুঁিুমর্ উমঠচিল। দ্য হার্ রু্মল অেল িলল, ও মে, ও মে। চপস, 

চপস। 

  

অেমলর েমন হচেল মোনা মযন িাইগার িাইগার িাচনতং ব্রাইি। গনগন েরমি সেে 

শরীর, েুখ। 
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মোনা িলল, আচে যাচে মগািগাি েরমর্। সি চিচনস চনময় যাওয়া যামি না। চেিু 

এখামন থােমি। পমর চনময় যাওয়ার িযিথিতা মোমরা।  

  

মোনা িমল মগল। 

  

অেল উঠল। মোনও উপায় র্ার িানা মনই। সােমন আর এে রণাঙ্গন। েলোর্ার 

ফ্লযািিাচড়। মসখামন আপার্শান্ত এে পচরিামরর িাস। র্ারা িারিন। প্রায় মোনও 

সেময়ই োরও সমঙ্গ োরও সিেত রচির্ হয় না। এেিু রামর্র চেমে অেল েমের 

মিার্ল খুমল িমস এিং চহমসি না েমরই মখময় যায়। মখমর্ মখমর্ যুচিচসদ্ধ চিন্তা ও 

আিরমণর মি োঠ চডচঙময় যায়। র্ারপর েী হয় র্া মস িামন না। র্মি িুডঢা র্ামে 

এেচেন িমলচিল, চড্রংে েরমল রু্চে খুি পযামথচিে হময় যাও। আর চেিু িমলচন। 

পযামথচিে িলমর্ েী িুচমময়চিল র্াও মভমি মেমখচন অেল। 

  

মোনার গলা পাওয়া যামে, িারান্দায় োুঁচড়ময় ডােমি, মসাহাগ! মসাহাগ! মোথায় মগমল 

রু্চে? 

  

রামগর গলা, চিৎোমরর োিাোচি। 

  

মসাহাগ! মসাহাগ! 

  

অেমলর মগািামনার েমর্া চেিু মনই। পযান্ট শািত আর মোিিা পমর মনমি। পািাো 

ইর্যাচে সাোনয দ্য-চর্নমি চিচনস ুনচিময় চনমর্ পাুঁি-সার্ চেচনমির মিচশ লাগার েথা 

নয়। 

  

এেিা েথা মভমি হঠাৎ মস আি ভারী অিাে হল। এর্োমলর েমধ্য র্ার েখনও ্রহামের 

িাচড়মর্ এমস থােমর্ ইমে হয়চন। এখনও ময এখামন থােমর্ র্ার খুি ভাল লাগমি র্া 

নয়। চেন্তু েলোর্ায় চফমর মযমর্ও র্ার মর্েন ইমে হমে না। চেন্তু মেন? র্ার েমনর 
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গভীমর চে এখনও পারুল-মলাভী মেউ লুচেময় আমি? ওপর-েন চেময় মস চভর্র-েনমে 

ধ্রমর্ পারমি না? 

  

অেল িুমমর্ পারল না। এেিু আমগ পারুলমে েূরর্ে নক্ষত্র িমল েমন হময়চিল। 

িােমির পারুল হয়মর্া র্াই। চেন্তু পারুমলর এেিা েূচর্ত চে প্রচর্চষ্ঠর্ আমি চভর্মর 

স্বণতসীর্ার েমর্া? মস-ই চে র্ার সি গেমগামলর েূল? 

  

মোনা এিার মিুঁিামে, মসাহাগ! মসাহাগ! এই, মর্ােরা মসাহাগমে মেউ মেমখি? 

  

নীমি মথমে সন্ধযা চিরচির গলায় িমল, না, মেচখচন।  

  

রু্চে মর্া উমঠামনই চিমল, র্িু মেখচন? 

  

সন্ধযা গলা িচড়ময় িমল, েী েমর মেখি? আচে মর্া োি েরচিলাে! উমঠান চেময় ের্ 

মলাে মর্া যামে আসমি। 

  

মোনা িড়া গলায় িলল, মর্াোর ঘমর চগময় িমস আমি চে না েয়া েমর মেখ। আেরা 

আি েলোর্ায় যাচে, র্াড়া আমি। 

  

আো মলাে িাপু, রু্চে মর্া আর চফসচফস েমর ডােি না! আোর ঘমর থােমল মর্া 

শুনমর্ই মপর্! 

  

শুমনও হয়মর্া িিাি চেমে না। 

  

 র্া হমল আচে আর েী েরি িমলা! রু্চে এমস ঘমর র্ল্লাশ চনময় যাও। 
  

মসিাই মনওয়া উচির্। মেময়িা মর্া চেনরার্ মর্াোর ঘমরই পমড় থামে। চেনরার্ ুনিুনি, 

ফুসফুস। 
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উমঠামন সন্ধযার েময়েিন গামহে এমস োুঁচড়ময় আমি। িযামগ চিচনস িুমম চনমে। 

র্ারপর সাইমেমল চিচল েরমর্ মিমরামি। র্ারা োি থাচেময় হাুঁ েমর ঘিনািা িুমিার 

মিো েরমি। 

  

সন্ধযা মহুঁমে িলল, ঘমর যাও মর্া িউচে, আর মলাে হাচসও না। মর্াোর মেময় র্ার 

চপচসর ঘমরই আমস, ডাইচনিুচড়র োমি নয়। মর্াোর যচে পিন্দ না হয় র্া হমল চনমির 

মেময়মে চনমিই সােমল রাখমর্ মশমখা। পাুঁিিমনর সমঙ্গ মগড়া েরার েরোর েী? 

মসাহাগ মর্া সেমলর ঘমরই যায়, শুধু্ আোমে িলি মেন? 

  

রু্চেই ওর োথািা খাে িমল িলচি। 

  

েী েমর মখলাে িমলা মর্া! েী েমরচি ওর আচে? 

  

র্া আচে িাচন না। আমগ ও এর্ অিাধ্য চিল না, আিোল হময়মি। আিোল েুমখ েুমখ 

েথাও িলমি। পাড়াগাুঁর েমর্া মগড়ুমি স্বভাি মর্া ওর আমগ চিল না! 

  

পাড়াগাুঁর মলামেরা না হয় িাংলা ভাষায় মগড়া েমর, আর মর্ােরা েমরা ইংচরচিমর্, 

এিুেু িাড়া আর মোনও র্ফার্ আমি? মলখাপড়া মিমন, চিমলর্ ঘুমর এমস চে সামপর 

পাুঁি পা মেমখি নাচে ময, যামে-র্ামে যা খুচশ র্াই িলমি! 

  

অেল এই রণাঙ্গমন ঢুেমর্ িায় না। র্ার মোনও ভূচেোও মনই, েশতে ও মশ্রার্া হওয়া 

িাড়া। চেন্তু আিোল মিুঁিামেচি শুনমল র্ার োথা চমেচমে েমর, হার্ পা োুঁমপ, নাভতাস 

লামগ। 

  

মস িারান্দার েরিািা খুমল আর্তস্বমর িলল, চিি! চিি মোনা, ঘমর িমল এমসা। 

  

মোনা র্ার কু্ষরধ্ার এিং রিাভ েুখ চফচরময় গিতন েরল, িুপ েমরা! আোর িযাপার 

আোমে িুমমর্ োও। চশ হযাি গন ইনিু হাইচডং। 
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আহা, র্া মেন? হয়মর্া িয়মলমি মগমি, চেংিা…।  

  

না, িয়মলি আচে মেমখচি। এ িাচড়মর্ই োরও ঘমর লুচেময় আমি।  

  

েী েমর িুমমল? হয়মর্া চেিু চেনমর্-চিনমর্ মগমি। 

  

না, মোথাও যায়চন। আচে িাচন। িুডঢা আমশপামশ মেমখ এমসমি।  

  

অেলমে মেমখ সন্ধযা েুখ রু্মল িলল, মেমখি মেিো, িউচে েীসি িলমি! মসাহাগ 

আোর ঘমর আমস মস চে আোর মোষ? আচে নাচে আোর চনমির ভাইচমমে োনেন্তর 

চেময় নে েরচি। 

  

মস মরফাচর নয়, আিায়ার নয়, চিিারে নয়। মস অসহায় দ্যিতল গলায় শুধু্ িলল, মোনা, 

চিি… 

  

সন্ধযামে মিমন অেল। দ্যঃখী মেময়, মখমি খায়। এই মিানিার েথা েমনও থামে না 

অেমলর। এর স্বােী পচরর্যি িীিমন মেউ চেিু সাহামযয আমসচন। র্াই ওর চভর্মর চিষ 

িমেমি মেলাই। এই অমহরু্ে আক্রেমণ ও যচে েুমখ মসই চিষ উগমড় আমন র্া হমল 

মোনা চিধ্বে হময় যামি। 

  

মোনা ধ্েে চেল, রু্চে িুপ েমরা। 

  

মশামনা মোনা, উমঠামন িাইমরর মলাে রময়মি, শুনমি। 

  

ইস, ভারী মলাে মর! সি মর্া মিািমলাে েযানভাসার। মর্াোর মিান মর্া ওমের সমঙ্গ 

চেমশ চেমশই মিািমলাে হময় মগমি। 

  

নীমির মলামেরা পরস্পর এেিু র্াোর্াচে েমর চনল। র্ামের সিমেতই এসি েথা িলা 

হমে, িুমমর্ পারমি র্ারা। চেন্তু র্ারা রা োড়ল না। ওমের এই অমহরু্ে অপোমন োন 

মাুঁ মাুঁ েমর ওমঠ অেমলর। 
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মিুঁিামেচি শুমন িাচড়সুদ্ধ মলাে মিচরময় এমসমি উমঠামন। পাড়া প্রচর্মিশীরা উুঁচেমুুঁচে 

োরমি আশপাশ মথমে। 

  

নীমি মথমে িউচে হঠাৎ িলল, মসাহাগ মর্া এেিু আমগ মপিন চেমের পথিা চেময় 

মোথায় মযন মগল। 

  

মোনা ধ্েমের গলায় িলল, মোথায় মগল? 

  

আোমে মর্া িমল যায়চন ভাই। র্মি এে িুমি মিচরময় মযমর্ মেমখচি।  

  

চশ ইি হাইচডং। আপনারা িামনন, চেন্তু িলমিন না।  

  

অেল ঘমর এমস োথািা মিমপ ধ্মর িমস পড়ল চিিানায়। র্ার শরীর দ্যিতল লাগমি। োথা 

ঘুরমি। এর্ক্ষমণ মখাুঁয়াচড় ভাঙমি নাচে র্ার? 

  

নীমি হঠাৎ েচহমের গলা পাওয়া মগল, েী হল, এর্ মিুঁিামেচি েীমসর?  

  

সন্ধযা মিুঁচিময় িলল, মসিা মর্াোর মেেসামহি িউোমে চিমজ্ঞস েমরা। উচন চিমলর্ 

মথমে এমসমিন আোমের সহির্ মশখামর্। ইংচরচি িলমলই যচে ভদ্রমলাে হর্ র্া হমল 

মর্া েথাই চিল না! 

  

েচহে িমল, েী হময়মি িউো, আোমে িলমি? 

  

মসাহাগমে পাওয়া যামে না, অথি আি আেরা েলোর্া যাি।  

  

ের্ক্ষণ ধ্মর পাওয়া যামে না? 

  

িচল্লশ চেচনি হময় মগমি। 
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েচহে শান্ত গলায় িমল, মেখ োে! এ হল গাুঁ মেশ, মোথায় আর যামি! হাচরময় যাওয়ার 

মর্া িায়গা মনই এখামন। সোমল মর্া আোর সমঙ্গ িাগামন ঘুরচিল। মোথায় আর যামি। 

  

র্ার মোথাও যাওয়ার েথা নয়। র্ার এখন মগািগাি েরার েথা। ইমে েমরই মোথাও 

গা ঢাো চেময় আমি। 

  

আো আো, আচেই না হয় খুুঁমি আনচি র্ামে। রু্চে িরং মগািগাি শুরু েমর োও মগ। 

  

 আপনামে িমল রাখচি, মসাহাগমে িুচদ্ধ পরােশত মেওয়ার অমনে মলাে চেন্তু এিাচড়মর্ 

আমি। 
  

শুনি িািা! ভাল েমর শুমন নাও। আেরাই নাচে ওর মেময়মে পালামনার পরােশত চেময়চি। 

  

 আহা, রু্ই িুপিাপ চনমির োি ের না। 
  

িুপ েমর থােমর্ চেমে মোথায়? এখন এই সোলমিলায় খমদ্দরমের চভড়, চহমসিপত্তর 

েরমর্ হমে, এ সেময় মিুঁচিময় োথািাই গরে েমর চেল।  

  

িউো, রু্চে মভমিা না। আচে মিমরাচে খুুঁিমর্। 

  

 খুুঁমি পান ভাল, নইমল আচে পুচলশ ডােি। 
  

েচহে ভয় মখময় িমল, না, না, অর্ চেিু েরমর্ হমি না িউো মিমলোনুষ, মোথাও 

মগমি। 

  

সন্ধযা মিুঁচিময় িমল, ডােমর্ োও না িািা। ডােুে পুচলশ। আোমের মোেমর েচড় মিুঁমধ্ 

চনময় যাে। চেন্তু র্ামর্ মর্াোর েুমখ োচলমুচল চেিু েে পড়মি না। িুমমি? ও মেময়ই 

মর্াোর সুঁমর্র মগাড়া ভাঙমি। পুচলশ ডােমি। এঃ, েুমরাে ের্! পুচলশ মযন ওর িামপর 

িাের! পাময় োসখর্ চেময় িমস আমি, নািমর্ িলমলই নািমি! যাও না যাও, পুচলশ 

মডমে আমনা। এখানোর পুচলমশ না েুমলামল িামপর িাচড়র পুচলশ মডমে আমনা চগময়। 
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মোনা র্ীক্ষ্ণ গলায় িমল, শুনমলন! ওর েথা শুনমলন! ের্ েূর স্পধ্তা এেিার মেখুন। 

িামপর িাচড় রু্মল েথা িলমি! শ্বশুরিাচড় মথমে মর্া লাচথ মখময় পাচলময় এমসি, অর্ 

িড় িড় েথা েুমখ আমস েী েমর? 

  

সন্ধযা এিার চিেি এেিা গলায় মিুঁচিময় উঠল, আোর োো যচে পুরুমষর েমর্া পুরুষ 

হর্ র্াহমল মর্াোর েমর্া ি্জনার্ োগীমে অমনে আমগই পািায় চর্ন লাচথ মেমর 

র্াড়ার্। োো মভড়ুয়া িমল মিুঁমি মগি। মোন ুনণীন ধ্মর ওষুধ্ েচরময়ি মে িামন িাপু, 

মলােিা মর্া ওরেে চিল না। মসানার মেমডল পাওয়া িাত্র, এে ডামে েশিা গাুঁ চিনর্। 

র্ার েী অিথিতা েমরি র্া চে আেরা মেখমর্ পাই না! 

  

ঘমরর েমধ্য অেল চিিানায় শুময় পমড়মি। র্ার িুমের েমধ্য িযথা হমে। র্ার িচে পামে। 

েমর মযমর্ ইমে েরমি। 

  

হযাুঁ হযাুঁ, মর্াোমের অমনে ুনণ িাচন। মসানার মেমডল পাওয়া মিমল গাুঁময়র মেময়মের 

ধ্মর ধ্মর মরপ েমর মিড়ার্। আর মর্াোর োমি যারা আমস র্ামের েথাও িাচন। স্বােী 

র্াচড়ময়মি, এখন যর্ ওমিামলাে মিািমনাে িুচিময় চনময়ি। মর্ােরা সিাই মর্া এে 

মামড়রই িাুঁশ, ুনণেীচর্তর েথা আর মিামলা না। 

  

সন্ধযা চিৎোর েরমর্ লাগল, িল োগী, িল আোর োো োমে মরপ েমরমি! িল, 

পাুঁিিমনর সােমনই িল মেচখ মর্ার ের্ িড় িুমের পািা! মর্ার েুমখ মপাো পড়মি 

হারােিােী, মিশযা োগী মোথাোর! 

  

এই সেময় িুডঢা মোথা মথমে মে মড় এমস চভমড় ভরা উমঠামন ঢুেল। িুচদ্ধোন মিমল। 

র্রর্র েমর মোর্লায় উমঠ োমে িাপমি ধ্মর ঘমর চনময় েরিা িন্ধ েমর চেল। 

  

জ্ঞান হারামনার আমগ অেল শুনমর্ পাচেল, ঘমরর েমধ্য মোনা চিৎোর েরমি, িলমর্ 

মে, আোমে িলমর্ মে। ওর োো োমে মরপ েমরমি র্া ফাুঁস েমর চেচে 
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ো! ো! চিি! ইউ আর আউি অফ ইওর মসনমসস! ওমের সমঙ্গ চে মর্াোর মগড়া েরা 

োনায়? িুপ েমরা, চিি িুপ েমরা। 

  

র্িু ফুুঁসচিল মোনা, িাড়, িাড় আোমে। এখনই ওমের ভদ্রমলামের েুমখাশ খুমল চেময় 

আসচি। 

  

 মসিা চঠে হমি না ো। এরেে েরমর্ মনই। িাস্ট মিে মরস্ট। 
  

 িুডঢামে মিাধ্হয় িিাস েমর এেিা থাপ্পড় োরল মোনা, মেন িাড়চিস না আোয়? ও 

ময এে র্রফা মিুঁচিময় যামে শুনচিস না? 

  

শুনচি ো। মলি চে ডগ িােত। রু্চে িুপ েমরা। 

  

 মর্ার িািামে শুনমর্ িল। মর্ার িািা মিচরময় চগময় িলুে োমে মরপ েমরমি। 
  

 সন্ধযা চিৎোর েরচিল, েী মর খানচের মেময়, িলচল না আোর োো োমে মরপ 

েমরচিল! িলচল না আচে োর সমঙ্গ মশায়ািসা েচর! িুমের পািা থামে মর্া আয়, সােমন 

এমস পাুঁিিনমে িল! ুনময়র মপাো, মেমল েুত্তার পায়খানা, ইংচরচি োরামর্ আমস। 

  

নীমি যারা িমড়া হময়চিল র্ারা সিিাই সন্ধযামে শান্ত েরমর্ মিো েরচিল। 

  

মিমড় োও চেচে, িড় োমপর োনুমষর মেমলোচরও িড় োমপরই হয়। রু্চে মর্াোর েমর্া 

থামো। আেরা মর্া চিচন মর্াোমে। 

  

আমর ওরা সি সামহি মেে মলাে, ওমের ধ্ার্ আলাো।  

  

সন্ধযা মফাুঁপাচেল, েী সি িলল শুনচল মর্া মর্ারা। শুচন নাচে মলখাপড়া িানা মেময়। 

অেন মলখাপড়ার েুমখ আুনন। িাইমরর রং ফসতা হমল েী হমি, মভর্রিা োমলা আংরা। 
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মযভামি পৃচথিীর সি মগড়াই ধ্ীমর ধ্ীমর ক্লান্ত হময় েথা ফুচরময় েে মশষ হময় চেচের্ 

হমর্ থামে এ মগড়ািাও মশষ অিচধ্ থােল। হার্ েুমঠা েমর, োমর্ োুঁর্ মিমপ 

িজ্রাঘামর্র অমপক্ষায় চিল অেল। েখন উমত্তচির্ িলগাহীন মোনার েুখ মথমে পারুমলর 

নােিা উচ্চাচরর্ হয়। অমল্পর িনয আি মিুঁমি মগল পারুল। খুি অমল্পর িনয। িুডঢা 

সেয়েমর্া না এমল সারা গাুঁময় িাউর হময় মযর্ পারুমলর নাে।  

  

র্ীব্র উমত্তিনা, োযু়র দ্যিতলর্া এিং অিসামে অেল চেিুক্ষমণর িনয সচর্যই জ্ঞান হাচরময় 

মফলল। এই ক্ষোহীন পৃচথিীমর্ োনুষ েী েমর ময মিুঁমি থামে! 

  

েী হময়মি মর্াোর ঠােুরমপা! েী হময়মি? 

  

অেল ফযালফযাল েমর যখন িাইল র্খন র্ার েুমখ মিামখ চিমিামনা িমলর শীর্ল স্পশত। 

মস প্রচর্ধ্বচন েরল, েী হময়মি আোর িলমলা মর্া! 

  

র্াই মর্া চিমজ্ঞস েরচি। ঘমর এমস মেচখ োুঁর্েপাচি মলমগ পমড় আি।  

  

অেল এর্ দ্যিতল মিাধ্ েরচিল ময মিামখর পার্া দ্যমিা পযতন্ত খুমল রাখমর্ পারচিল না। 

িারিার িুমি আসমি মিাখ, োনুমষর শরীর ময এর্ শচিহীন হময় মযমর্ পামর এেন 

অচভজ্ঞর্া র্ার আমগ হয়চন েখনও। 

  

আোর মেময়িা মোথায় ঠােমরান? 

  

মোথায় আিার! পান্নামের িাচড়মর্ চগময়চিল। মরািই মর্া যায়। েী ময আি অশাচন্ত হল 

র্াই চনময়। 

  

অেমলর চেিু িলার মনই। িুপ েমর থামে। 
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চিন্তা মোমরা না। মর্াোর মেময়িা এেিু ক্ষযাপামি হমলও খারাপ চেিু নয়। িলমর্ চে 

িাপু, ওই মর্া আোমের সমঙ্গ যা এেিু মেমশ-মিমশ। মর্ােরা আর মেউ িাপু আোমের 

পাত্তাও োও না। 

  

মসাহাগও চেশুমে নয়। এখামন এমস চেশুমে হময়মি। মসিা হয়মর্া মর্াোমের ুনণ। 

  

িাপু, ুনমণর েথা ওমঠ মেন? আত্মীয়স্বিমনর সমঙ্গ মেলামেশািাই স্বাভাচিে। আেরা মর্া 

পর নই। পর েমর রাখমল আর েী েরা যামি। 

  

মসাহাগ মোথায়? 
  

এমসমি। োদ্যর োমি িমস আমি। আি যা োে হল র্ামর্ শ্বশুরেশাইময়র হািতমফল হমর্ 

পারর্। মগড়া মেমখ মসাহাগমে খুুঁিমর্ মিচরময়চিমলন। চফমর এমস মেুঁমপমেুঁমপ অচথিতর 

হময় শযযা চনময়চিমলন। ডািার অিচধ্ ডােমর্ হময়মি। অনল িাগিী এমস ওষুধ্ 

ইনমিেশন মেওয়ায় এখন ঘুমোমেন। 

  

খারাপ চেিু নয়মর্া? 

  

ডািার মর্া মর্েন চেিু িলল না। শে মপময় নাচে হময়মি। িয়সও মর্া েে হল না। 

  

সি চেিুর িনয চনমিমে িড় অপরাধ্ী েমন হয় ঠােমরান। আচে যচে এেিু ভাল োনুষ 

হর্াে। 
  

 যা িািা, ও আিার েী েথা? রু্চে আিার খারাপ েীমস? 

  

 আচেই মর্া খারাপ। চিিান গাধ্া। 
  

চিঃ, ওরেে িলমর্ মনই। রু্চে মর্া এ িংমশর মগ রি। আর মেউ মর্াোর েমর্া হল না। 

  

আশীিতাে েমরা মযন না হয়। 
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 চনমির ঘামড় মোষ চনে, চেন্তু মর্াোর িউচি আি েী োে েরল িমলা। অেন মিুঁচিময় 

পাড়া িাচনময় মেউ চনমির শ্বশুরিাচড়র েথা িমল? আর ওরেে সি অসভয েথা! 

  

শচের্ অেল এেিার দ্য ঘমরর োমখামনর িন্ধ েরিািার চেমে িাইল। িউচে মিশ মিার 

গলামর্ই েথা েইমি। মোনা যচে শুনমর্ পায়? 

  

েী মেখি? মোনা মর্া েখন িমল মগমি! 

  

মোথায়? 

  

 িুডঢা মর্া ঘণ্টাখামনে আমগ োমে চনময় েলোর্ায় িমল মগমি। 
  

ওঃ! 

  

 মর্াোর ঘমর এেিা উুঁচেও চেময় মগল না মেখলাে। 
  

 েলোর্ায় িমল মগল? 
  

মযমর্ পারমি চেনা মেখ। 

  

মেন ঠােমরান? 

  

শুনচি মোন পাচিত নাচে সড়ে আর মরল অিমরাধ্ েমরমি মিলা েশিা মথমে। চেিুই 

িলমি না। গাুঁময়র অমনমে মযমর্ না মপমর চফমর এমসমি।  

  

অেল চসচলং-এর চেমে মিময় রইল। 
  

উঠমর্ পারমি? 

  

শরীরিা খুি দ্যিতল লাগমি। 
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আমগ িানমল ডািারিািুমে মডমে আনর্াে। 

  

না, র্ার েরোর মনই। হঠাৎ অর্ মিুঁিামেচি শুমন োথািা মেেন ঘুমর চগময়চিল। আিোল 

আোর মিুঁিামেচি সহয হয় না। 

  

সন্ধযারও ওরেে সি েথা িলা উচির্ হয়চন। মর্াোর িউ আর হয়মর্া আসমিই না। হা 

ঠােুরমপা, মর্ােরা চে মশমষ আোমের সমঙ্গ সিেত রু্মলই মেমি? 

  

র্া মেন ঠােমরান, সিেত চে ইমে েরমলই রু্মল মেওয়া যায়! 

  

 যায় না? িলল েী? ের্ িাপ মিমলমর্ েুখ মেখামেচখ িন্ধ। 
  

হযাুঁ, র্াও িমি। ভািচি ওরা ময মগল মোথাও আিমে থােমি হয়মর্া। এ িাচড়মর্ চফরমি 

না হয়মর্া। 

  

মর্াোর োো সমঙ্গ মগমি, চঠে চফচরময় আনমি।  

  

োো সমঙ্গ মগমি? 

  

হযাুঁ। র্ার মর্া িযচিত্ব িমল চেিু মনই। িড্ড ভালোনুষ। োন অপোন গাময় োমখ না। 

মর্াোর িউ ফাইফরোশ েমর, হাচসেুমখ মেমন মনয়। ওই এেধ্রমনর োনুষ। োন 

অচভোন যা-চেিু সি আোর সমঙ্গ। আর োরও সমঙ্গ শত্রুর্া মনই। 

  

মহমস মফমল অেল, োোমে খুি চিমনি মর্া! 

  

না চিমন উপায় েী িলমলা! ের্ িচল ভাদ্দর িউময়র ফাইফরোশ খামিা, মলামে িলমি 

েী! চেন্তু মস িমল, ওরা গাময় এমস অমিনা পচরমিমশ পমড়মি, আোর মর্া মেখা উচির্। 

েথািা মর্া চেমথযও নয়। 

  

মোনাও োোর েথা খুি িমল। 
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 রু্চে চে এে োপ িা িা েচফ খামি? 
  

 খাি। র্ারপর ঘুমোি। োন-খাওয়ার িনয মডমো না। আোর চখমে মনই। 
  

মসাহাগমে মডমে মেি? এেিু িসুে এমস মর্াোর োমি।  

  

না ঠােমরান। ওরা অমনে েূমরর মলাে। েূমরই থােুে।  

  

 েী ময সি িল না, অলকু্ষমণ েথা। 
  

মর্াোর এে চিিানায় মশাওয়ার চথওচর সি িায়গায় খামি না। 

  

োসীর েথা িাচস হমল িুমমি। 

  

েচফ মখময় অেল ঘুমোল। অমনেক্ষণ ঘুমোল। চিমেমল পড়ন্ত মিলায় ঘুে ভাঙল চখমেয়। 

  

মোনা আর িুডঢা চফমর এমসমি। পামশর ঘমর র্ামের ইংচরচি ডায়ালগ শুনমর্ পাচেল 

অেল। এ মেমশর চসমস্টেমে গালাগাল চেচেল মোনা। রাগ েমর িাচড় মিমড় িমল চগময় 

মফর চফমর আসার ল্জনা মর্া েে নয়। 

  

চিদ্যযৎ িেমের েমর্া েমন পড়ল, আি পারুল আসমি। সিতনাশ! এই আমগ্নয়চগচরর 

লাভােুমখ সচর্যই চে আসমি নাচে পারুল? র্ামে ময আিোমনা েরোর। ভীষণভামি 

আিোমনা েরোর! 

  

র্চড়ঘচড় উঠমর্ চগময় চিিশ হময় মফর িমস পড়ল অেল। োথা ঘুরমি। স্পমিলাইচিস 

ধ্রা পমড়চিল িির খামনে আমগ। ডান হামর্ চমুঁচম। ঘাড় িনিন েরমি িযথায়। 

  

িুপ েমর িমস থামে অেল। সােমনই মি োমঠর ওপামরই োুঁচড়ময় আমি সিতনাশ। 

পারুলমে েী েমর এেিা খির পাঠামনা যায়? 
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চেিুই েরমর্ পারল না অেল। োুঁড়ামর্ মগমলই িমল যামে োথা, পাময়র নীমি মেমম 

িলেল েরমি। এেিু হুইচি খামি চেনা ভািল। খাওয়ািা মিাধ্হয় চিিক্ষণর্া হমি না। 

এেিাই ভরসা, ্রহামে মোনও িাচড়মর্ মগড়া োচিয়া হমল মসিা রমি মযমর্ মেচর হয় 

না। যচে র্ামের িাচড়র মগড়ািার েথা পারুমলর োমন মপ ুঁমি থামে র্াহমল মস হয়মর্া 

চনমি মথমেই আসমি না। 

  

এই ক্ষীণ আশািুেু চনময় গাময় মলপ িাপা চেময় শুময় থামে মস।  

  

সমন্ধর শঙ্খধ্বচন মশষ হমর্ না-হমর্ই হঠাৎ িিো ভাঙল অেমলর। নীমির র্লায় হঠাৎ 

হাচস আর েথার শব্দ হমে। োরা মযন উমঠ আসমি ওপমর।  

  

মোনার েণ্ঠস্বর মশানা মগল। োমে মযন িলমি, আসুন, আপনার েথা ের্ ময শুমনচি 

ভাই। 

  

মে এল? মে আসমর্ পামর? পারুল? অসিি। অসিি। র্িু িুেিা ধ্ড়াস ধ্ড়াস েরমর্ 

থামে র্ার। 

  

পারুমলর গীর্ধ্বচনর েমর্া েণ্ঠস্বর িমল উঠল, ইস, েী সুন্দর মেখমর্ ভাই আপচন! 

অেলোর ভাগয খুি ভাল। 

  

আপনার োমি আচে! েী ময িলমিন। চভর্মর এমস িসুন।  

  

এই ইচনই হমলন আোর স্বােী মিযাচর্প্রোশ গাঙু্গচল। 

  

আপনার েথাও খুি শুমনচি। আপচন মর্া ইিাচরয়াচলস্ট। 

  

 গিীর এে পুরুষ েণ্ঠ িমল, যা শুমনমিন র্ার অমনেিাই িাড়ািাচড়। চেস্টার রায় 

মোথায়? 

  

িসুন। ডােচি, ওুঁর শরীরিা আি ভাল মনই। 
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অেমলর ইমে হল মোর্লা মথমে লাফ চেময় মনমে পাচলময় যায়। চেন্তু শরীর আি িড্ড 

িাে মসমধ্মি। উপায় মনই। 

  

পারুল উচ্চেমণ্ঠ িমল, আোর িান্ধিীচি মোথায়? 

  

ও মসাহামগর েথা িলমিন? 

  

হযাুঁ। ও আোমে পারুল িমল ডামে। চঠে িান্ধিীর েমর্া। 

  

 হযাুঁ, চিমেশ মথমে চশমখ এমসমি। িি েমর অমিনা োউমে োচস চপচস িলমর্ পামর না। 
  

োচস িলমল খুচশও হই না। পারুল িমলই ডােুে। মস মগমি মোথায়? 

  

আর িলমিন না। এখামন এখন র্ার অমনে িনু্ধ হময়মি। চেনরার্ আড্ডা। র্মি এমস 

পড়মি চঠেই। আপচন আসমিন িামন মর্া। 

  

খুি ইন্টামরচস্টং মেময়। 

  

এেচনমর্ খুি ভাল, চেন্তু িড্ড মখয়াচল। 

  

েী িেৎোর অচভনয় মোনার। ওমে অিার চেমর্ ইমে হমে অেমলর। অেল র্ীব্র শীমর্ 

িিুথিু হময় িড়িস্তুর েমর্া িমস রইল অন্ধোর ঘমর। েমন হচেল, মস আর নড়মর্ 

পারমি না। পারুমলর েুমখােুচখ হওয়াও সিি নয় র্ার পমক্ষ। মোনা িড় চিপ্জননে 

িায়গায় িমল মগমি। আিই রামগর োথায় মস পারুমলর েথা িমল মফমলচিল প্রায়। 

অেমলর েলমের মোনও ভয় মনই, র্ার চেিুমর্ই চেিু যায় আমস না। চেন্তু পারুমলর 

েূচর্তিা মভমঙ পমড় মযর্ আর এেিু হমলই। 

  

মস শুনমর্ মপল, পারুল িলমি, অেলোর চে শরীর খারাপ? 

  

হযাুঁ। স্পমিলাইচিমস েে পামেন। োুঁড়ান, মডমে আনচি। 
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থাে না। এেিু পমর ডােমলও হমি। আি আপনার সমঙ্গ আলাপ েরমর্ই মর্া আসা। 

  

মোনা িলল, আপনার সমঙ্গও আলাপ েরার ভীষণ ইমে চিল আোর। মসাহামগর োমি 

মর্া আপচন এেিন গমডস। 

  

খুি েরুণ গলায় পারুল িমল, আো, মেখুন মর্া েী োে! ও আোমেও ও েথা িমলমি, 

শুমন ময আোর েী ল্জনা হময়মি িলার নয়। আোমে ওসি ভামি মেন ও?  

  

মোনা মহমস িমল, ভািার োরণ আমি িমলই ভামি। 

  

োরণ! েী োরণ থােমর্ পামর? 

  

আপনার েমধ্য এেিা অদু্ভর্ ম্রহসফুলমনস আমি। এর্চেন মেিল আপনার িচি মেমখচি 

আর েথা শুমনচি, আি েুমখােুচখ মেমখ আোরও মযন েমন হমে আপনার েমধ্য চডভাইন 

চেিু আমি। 

  

যাঃ, আপচনও এসি িলমিন! 

  

আোর মিমলও িমল। 

  

 েী ল্জনার েথা িলুন মর্া। আচে মর্া এমেিামর সাধ্ারণ এেিা মেময়। 

  

র্াহমল মিাধ্হয় আোমেরই মিামখর ভুল। 

  

মিযাচর্প্রোশ িুপ েমর চিল। এিার র্ার ুনরুগিীর গলায় িলল, মেিী হমল চেন্তু এমেমশ 

খুি েের হয়। মেিী িমল মসই ময গল্পিা  

  

আহা, ওসি মর্া গল্প। 

  

চসুঁচড়মর্ দ্যদ্দাড় পাময়র শব্দ রু্মল উমঠ এল মসাহাগ। 
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হাই! পারুল চপচস! 

  

এই দ্যেু মেময় আচে আিার চপচস হলুে েমি? 

  

.  

  

২২.  

  

আমগ পাড়াপ্রচর্মিশীরা ভাির্ িাঙালিাচড়মর্ িুচম মগড়া মলমগমি। মগড়া মেখমর্ িমলও 

আসর্ মেউ মেউ। আিোল সিাই মিমন মগমি, হাুঁেডাে আর মিুঁিামেচি হল িাঙামলর 

স্বভাি। ভাল েথািাও উুঁিু গলায় না িলমল র্ার সুখ হয় না। চিষয়ী েথাই মহাে, আদ্যমর 

েথাই মহাে পাুঁিিাচড় িানান মেওয়া িাই। হাুঁেডাে শুনমলই পাড়া-প্রচর্মিশীরা চনমিমের 

েমধ্য েওয়ােওচয় েমর, ওই িাঙাল এময়মি, েচেন এখন ভূর্-মপ্রর্ও র্ফার্ থােমি। 

  

ধ্ীমরন োষ্ঠ চেন্তু খুচশই হয়। িাসন্তীমে এেিার িমলচিল, যারা মিুঁচিময় েথা েয় র্ামের 

েমন েয়লা মনই। র্ারা সরল োনুষ। 

  

চিচিিুচড় িমল, ও হমে োগী নািামনা গলা। মখাুঁি চনময় মেখমগ, আলোপ না িউ 

োস্টামরর েমল যাত্রা চথময়িার েমর মিড়ার্। ও েী গলা িািা, িামঘর অিচধ্ চপমল িেমে 

যায়। িমন্মর পর ো োগী মিাধ্হয় মর্ুঁরু্লমগালা চগচলময় চেময়চিল।  

  

েথািা চঠে ময, হাুঁেডামে িাঙাল খুি েড়। সোলমিলা রচসে িাঙাল র্ার িািখাুঁই 

গলায় হাুঁেডাে েরমর্ েরমর্ই মোর্লা মথমে নােচিল, েই মর, হারু েই মগচল? 

েরইনযািা েইমর? আমর রু্চে েই গযালা…?  

  

িাঙামলর িাুঁ মোমল হাচম্ম, ডান হামর্ এে মগািা ভাুঁি েরা রুচি। সোল আিিা সামড় 

আিিায় িাঙাল মরাি োেমে রুচি খাওয়ায়। িাুঁধ্া চনয়ে।  

  

উমঠামনর মোমণ রান্নাঘর মথমে িাসন্তী হাচসেুমখ মিচরময় এল।  
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েী িলি? 

  

মিহানমিলায় পােঘমর ঢুইেযা েরিা েী? 

  

 িলখািার েরচি মর্া। 
  

মপালাপানুনচল েই? 

  

এেিা মর্া মর্াোর মোমল। েরণ পড়মর্ িমসমি, আর সুেন এখনও ঘুমোমে। র্াই েও। 

  

আসমল এই ডােমখাুঁি েরািা িাঙামলর স্বভাি। আপনিনরা মে মোথায় েী েরমি মস 

খিরিা সিসেময় িায়। িড্ড োয়া মলােিার। যা েরমি র্া সিাইমে চনময় এেসমঙ্গ 

েরমি। িন না হমল মযন িাঙামলর এে েুহূর্ত িমল না। 

  

োউয়া খাওয়াইমর্ যাইর্াচি। আইিা নাচে? 

  

উনুমন ময র্রোচর হমে। পুমড় যামি। 

  

আইো োইয়যামলাে, রান্ধন িান্ধন লইয়াই থাে চগয়া।  

  

 দ্যড়োড় েমর উমঠান মপচরময় মগল মলােিা। িাসন্তী হাচসেুমখ মিময় রইল। িড় 

মিমলোনুষ র্ার এই োনুষিা। োনুষিার আধ্খানাোত্র মস মপময়মি। র্াইমর্ই ভমর মগমি 

িাসন্তীর। পুমরািা যচে মপর্! না, থাে। ওসি ভািমর্ মনই। 

  

উমঠামনর পুি-েচক্ষণ মোমণ মগায়ালঘমরর চপিমন সিচিিাগান মঘুঁমষ এেিা ফসতা িায়গা 

আমি। মসখামন রামিযর োে িাঙামলর িনয ওর্ মপমর্ থামে। িাঙাল রুচির িুেমরা িুুঁমড় 

িুুঁমড় মেয় আর োেুনমলা নানা োয়োয় শূমনয পাে মখময় মখময় এমরামিমনর েমর্া মগাুঁত্তা 

মেমর শূনয মথমেই লুমফ মনয় মঠাুঁমি। েৃশযিা খুি উপমভাগ েমর িাঙাল। খুি হামস, খা, 

খা, ভাল েইরা খা। 
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িামপর মোল-সই হময় হাচম্মও েৃশযিা খুি েন চেময় মেমখ আর নানা শব্দ েমর মিুঁিায়। 

দ্যই চশশুর োে। 

  

রান্নাঘমর গা-ঢাো চেময় চিচিিুচড় িসা। মরাি সোমলই এ সেময় এেিারচি আমস মস। 

লুচেময় িমস এে োপ দ্যধ্-িা মখময় যায়। িাসন্তী োয়া েমর র্ামে ওিুেু মেয়। 

  

িাপা গলায় চিচিিুচড় িমল, ওই িলমলন োেমে মভাি খাওয়ামর্। ওই েমর েমরই 

ঘচিিাচি সি িাুঁচি হমি িমল রাখচি িাপু। মশমষ মে পীনসিল। িচল োমের েমর্া চনচঘমন্ন 

িীি আমি? সারাচেন অখােয সি চিচনস মখময় মিড়ায়, পিা-ঘিা িাচস-র্যার্া মোনিায় 

অরুচি মেমখচিস? মেমলেুচে, চিচেিাড়া োেমে মেউ মনেন্তন্ন েমর পয়সার চিচনস 

খাওয়ায় আহাম্মে িাড়া? আড়াইমশা চর্নমশা আিা িমল মগল। ের্ োে হয় চহমসি 

েমরচিস েখনও? 

  

রু্চে িুপ েমরা মর্া ো। র্ার ইমে হয়, র্াই খাওয়ায়। ভূর্ভূচিয িমলও মর্া এেিা েথা 

আমি, নাচে? 

  

রু্ই আর িাঙামলর মপাুঁ ধ্চরসচন মর্া! েশ িামরাখানা আিার রুচি চে েে চেিু হল? দ্যমিা 

েচনচষযর মখারাে। মর্ার ভালর িনযই িচল। নইমল চেে না সি উচড়ময় পুচড়ময়, আোর 

র্ামর্ েী? 

  

দ্যধ্ মখমর্ এমসি িুপিাপ িমস দ্যধ্ খাও। এ-সংসামরর িযাপামর মর্াোর অর্ নাে 

গলামনার েরোর েী? 

  

ওমলা আোর সংসারী মলা! দ্যচেমনর কিচরগী ভার্মে িমল োলসামভাগ। িচল সংসারিার 

সুসার হয় েীমস র্া িুচম মেখার েরোর মনই? 

  

আোর সংসামর সুসামরর অভাি েমি মেখমল? ওসি মিামলা না মর্া! ভাল লামগ না। ও 

োনুষ সিাইমে খাওয়ামর্ ভালিামস। 
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মখময় মখময়ই মর্া িাঙালুনমলা মগল। মপিমনর োপড় রু্মল চেনরার্ মেিল চগলমি। 

অেন রাকু্ষমস খাুঁই মেচখচন িাপু। আড়াইচি মলামের সংসার, র্া িাপু চফ শচনিামর মেচখ 

গন্ধোেন িময় চনময় আসমি। োি মর, োংস মর, চঘ মর, মর্ল মর…মযন েেি মলমগমি। 

এই িমল চেচে এখন মথমে এেিু লাগামে িান মে, নইমল মর্ার েশাও মশমষ আোর 

েমর্া হমি। মসই চেনমস আোমে ময েশায় মফমল মগমি এখন সােমন মপমল র্ার েুমখ 

নুমড়া মজ্বমল চেরু্ে। 

  

িাসন্তী মাুঁচমময় উমঠ িমল, খাওয়া চনময় মখাুঁিা মেমি না মর্া ো! মর্াোমের েমর্া স্বাথতপর 

োনুষ মর্া নয়। মখমর্ িামন, খাওয়ামর্ও িামন।  

  

খাওয়ামর্ িামন ওই োেিে শযালেুেুরমে। দ্যমিা শালা, শাউচড় এমের ময মপমি 

পািমেল চসচেমে মখয়াল আমি? ের্ িড় োর্ােণত এমলন মর? আিার িমল মখমর্ িামন, 

খাওয়ামর্ও িামন! 

  

মেমখা ো, মসািা িমল চেচে োল মথমে আর এমসা না। আচে আর মর্াোর আচফং-এর 

দ্যধ্। মিাগামর্ পারি না। যারিা খামি র্ারই চনমন্দ েমর মিড়ামি মসিা আচে আর সহয 

েরি না। 

  

চিচিিুচড় এেিু চেইময় মগল। িুল িুল েমর মেময়র েুখপামন এেিু মিময় মেখল। হামর্র 

মগলাস মথমে িাময়র চলোর মেশামনা দ্যধ্ সুড়ুৎ সুড়ুৎ েমর েময়ে িুেুে মখময় গলািা 

মোলাময়ে েমর িলল, িাব্বা, েী এেন িললুে ময, মর্ার আুঁমর্ লাগল। ভালর িনযই 

িলা। িাঙাল চে আর েচনচষয খারাপ! হার্িাই যা এেিু েরাি। র্াই মর্া িললুে, নাচে? 

  

যা িমলি মস আচে িুমমচি। োল মথমে মর্াোর দ্যধ্ িন্ধ রইল।  

  

চিচিিুচড় এেিু মর্ািা েুখ েমর িমস মথমে িমল, আচফং খাই িমলই আর্ান্তমর পমড়চি 

ো, নইমল চে আর োন মখায়ামর্ আচস। র্া মসই আচফংিাই িা মিামি মোথায়? োনাই 

আচফং-এর মখাসা এমন মেয়, র্াই িমল মসদ্ধ েমর খাওয়া। িাঙালমে িমল মপা িাে 
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আচফং-ও মর্া আচনময় চেমর্ পাচরস। েশ োস গমভত ধ্মরচিলুে, মস েথা চে ভুমল মগচল 

ময, খুুঁড়চিস! 

  

গলা উুঁিুমর্ মর্ালা যামে না, র্িু র্ার েমধ্যই যর্িা সিি মিষ চেচশময় িাসন্তী িমল, 

মর্াোমে হামড় হামড় চিচন ো। মিমলরা লাচথমাুঁিা োরমলও রু্চে র্ামের মোর ধ্মর পমড় 

থােমি। র্ামের মখাুঁি িাড়মি না। র্া এমন চেে না র্ারা মর্াোর আচফং। র্ার মিলা 

আোর িাঙাল িরমে েরোর হয় মেন? র্াও চর্ন-িার োস আমগ দ্য ভচর আচফং আচনময় 

চেময়চিলাে। অর্ েুখ েুমি মফল েী েমর িলল মর্া! মিইোন আর োমে িমল? 

  

চিচিিুচড় দ্যধ্-চলোমরর মশষিুেু চগমল ধ্পাৎ েমর মগলাসিা মেমমমর্ মরমখ িলল, ইঃ, 

িড় ময মিউমলা হচল। িচল িাঙাল চে মর্ার আর িমন্মর স্বােী নাচে লা? মি িমসচিল 

মর্াে মেখামর্। ও মোমি মি-ই নয়। রাুঁমড়র েমর্া আচিস, র্াই থােচি। ও মর্ামে িউ 

িমল িড় মগরাচহয েমর চে না। রু্ই মিাোর মিহদ্দ িমল দ্যমধ্র িেমল চপিুচলমগালা মখময় 

নািচিস। মিাখ থােমল সি মেখমর্ মপচর্স। ভারী মর্া এে মপা দ্যধ্ খাওয়াস র্ার িনয 

এর্ েথা! 

  

িাসন্তী চিচিিুচড়র চেমে এেনভামি র্াোল মযন ভস্ম েমর মফলমি। র্ারপর োুঁমর্ োুঁর্ 

চপমষ িলল, মর্াোমে ো িমল ডােমর্ আিোল মঘন্না হয়। যাও মর্া, এখন চিমেয় হও। 

আর এ-েুমখা হময়া না। 

  

মর্ামিা েুখ েমর চিচিিুচড় উমঠ পড়ল। িলল, আোমে র্াড়ামল চে আর োগ উমঠ যামি? 

যা িললুে ভাল েমর মভমি মেচখস। দ্যমিা পয়সার েুখ মেমখচিস িমল িড় অহংোর 

মর্ার। 

  

চিচিিুচড় চিমেয় হওয়ার পর িাসন্তী িুপ েমর িমস রইল। র্ার দ্য মিামখর িমলর ধ্ারায় 

মভমস যাচেল গাল। েড়াইময় র্রোচর মপাড়া গন্ধ িাড়মর্ লাগল। মখয়ালই েরল না 

মস। 
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র্ার িুমের েমধ্য মুলোচলর েমর্া ভয়িা মর্া আমিই। সচর্যই মস রচসে সাহার ের্খাচন 

িউ? ের্খাচন অচধ্োর র্ার ওই োনুষিার ওপর? িাোপয়সার অভাি রামখচন, িাচড়ঘর 

িচে-িো সি র্ার নামে। চেন্তু মসিাই মর্া আর স্বােীত্ব প্রোণ েমর না। লিি মলামেরা 

র্ামের রচক্ষর্ামের মর্া ের্ চেিু মেয়, র্ামর্ মর্া রচক্ষর্া িউ হময় যায় না। মস ভািমর্ 

িায় না, র্িু োমমোমম প্র িা হঠাৎ মিািল মর্ামল েমনর েমধ্য, আচে ওর ের্খাচন িউ? 

  

র্ার োময়র িুমে গরল, েুমখ গরল। চঠে েথা। চেন্তু েখনও েখনও এেন েথা েয় ময 

িড় িেমে যায় িাসন্তীর চভর্রিা। চনচশ্চন্ত, সুখী েনিা মযন োমির মগলামসর েমর্া 

মনমন েমর মভমঙ শর্খান হময় পমড়। র্খন িড় চেশাহারা লামগ। এখন িড় পাগল-

পাগল লামগ। এখন ইমে হয়, িুমি মোথাও পাচলময় যায়।  

  

োমম োমম আের মসাহামগর সেয় মস রচসমের িুে মঘুঁমষ োথািা সাপমি চেময় িমল, 

এর্ সুমখ মরমখি মেন আোয় িমলা মর্া! এর্ সুখ চেন্তু ভাল নয়।  

  

েযান মগা, মর্াোমর চে সুমখ থােমর্ ভূমর্ চেলায়? 

  

হুুঁ, চেমলায়। আোর িড় ভয়-ভয় েমর ময! মিমলমিলা মথমে আের-মসাহাগ পাইচন মর্া 

েখনও। অভামির সংসার, চনচর্য চখচিচেচি, েথায় েথায় িড়িাপড়, আধ্মপিা খাওয়া 

এইসি চনময়ই িড় হময়চি। র্াই েমন হয় ভগিান আিার সি মেমড় না মনন। িড্ড ভয় 

ময! 

  

রু্চে এেখান আিি োইয়ামলাে। অর্ ডরাও েযান? 

  

ভয় চে সামধ্ পাই! আোমে চিময় েমর মর্াোরও মর্া ের্ মাি মগল। আোর োোরা 

মর্াোর মপিমন ুনো লাচগময়চিল, ধ্ান িাল িুচর েরর্, গাুঁময়র মলােমে মর্াোর চপিমন 

লাগার্। আচে ময েী ভয় মপরু্ে! 

  

আমর ওইসি েথা িাে মেও মর্া! োইর আচে অমনে খাইচি।  
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 চেন্তু সিমিময় িড় ভময়র েথািা মস েুখ ফুমি িলমর্ পামর না। 
  

মস চে িাঙামলর সচর্যোমরর িউ, না রচক্ষর্া? 

  

 হযাুঁ, র্ামের পুরুর্ মডমে চিময় হময়চিল। চেন্তু মস শুমনমি, আইমন নাচে ও চিময় মগরাচহয 

হয় না। র্া হমল চে ইহিমন্ম মস িাঙামলর িউ হমি না? 

  

এই চিন্তািা িাইিাপা আুনমনর েমর্া র্ার িুমের েমধ্য সিসেময় থামে। োমোমম র্ার 

ো এমস মসিামে ফুুঁ চেময় গনগমন েমর চেময় যায়। মাুঁচপমর্ মযেন সাপ চনচশ্চমন্ত ঘুমোয়, 

সাপুমড় র্ামে খুুঁচিময় িাগায়। 
  

মিামখর িল আি িড় উথমল পমড়মি। িচে-িাচড়-গাচড়-গয়না মিমলমেময় সি চেমথয 

েমন হমে। পাময়র র্লায় িুচম ধ্রণী মনই র্ার। ওই এেিা মলােমে চঘমর র্ার লচর্ময় 

ওঠা িীিন ময চেমথয হময় যায় র্া হমল। মসই চেমথয চনময় িাুঁিমি েী েমর িাসন্তী? 

  

ফুমল ফুমল োুঁেচিল িাসন্তী। োেজ্ঞান লুপ্ত হময় আেুল োন্নার নেী হময় যাচেল মস। 

র্রোচর পুড়ল, েড়াই পুড়ল, র্প্ত মলাহার গমন্ধ ঘর ভমর মগল। 

  

ও িউচে! ও েী মগা! ঘমর ময অচগ্নোে হমি! ইঃ িািা…।  

  

মে মড় এমস উনুন মথমে েড়াই নাচেময় র্ামর্ ফাস েমর িল মঢমল চেল চহচে, পামশর 

িাচড়র অক্ষয়িািুর মেময়। সুেন আসার পর মথমে এ মেময়িার যার্ায়ার্ মিমড়মি। নানা 

িুমর্ায় এমস হানা মেয়। এেেে পিন্দ েমর না িাসন্তী।  

  

এেিা উমলর চডিাইন মেখামর্ এমসচিলাে। এমস মেচখ েী োে! েী হময়মি িউচে, 

োুঁেি মেন? 

  

 িাসন্তীর মির্না চফরল। আুঁিমল ঢাো েুখ সহমি রু্লল না। োথা মনমড় ধ্রা গলায় িমল, 

চেিু না। 
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মগড়া হময়মি িুচম? মর্াোমের মর্া েখনও মগড়া হয় না।  

  

 মফাুঁপাচনিা চেিুমর্ই লুমোমনা যায় না। মহুঁিচের েমর্াই মিসাোল চিচনস। 
  

েড়াইিা মাো হময় মগমি িউচে। ওমঠা মর্া, েুমখমিামখ িল োও।  

  

ল্জনা েরচিল িাসন্তীর। এই োন্না চনময় পাুঁিিা েথা উঠমি। এেচনমর্ই মস এেিমনর 

দ্যনির িউ িমল দ্যমিা িারমি উমড়া েথা োমন আমস র্ার। গাুঁ হমে েূিেিাচলর এুঁমো 

পুেুর। মিাখ েুমি িাসন্তী িমল, রু্ই এখন যা চহচে। আোর েনিা আি ভাল মনই। 

  

খুি ভাল োনুমষর েমর্া চহচে রাচি হময় িমল, আো িউচে, পমর আসিখন চডিাইনিা 

মেচখময় চনমর্। 

  

চডিাইন না িাই। এমস নানা ফাুঁমে সুেমনর চেমে মিময় থামে। ইশারা ইচঙ্গমর্র মিো 

েমর। সুেন অিশয আনেনা মিমল। চেন্তু িয়সিা খারাপ, েখন েী হময় যায়। িেনাে যা 

হওয়ার িাসন্তীরই হমি। িড়চগচন্ন িমল মিড়ামি, মিমলিার োথা খাওয়ার েূমল এই 

হর্ভাগী িাসন্তী। র্ারই ষড়যন্ত্র।  

  

েড়াই মির েমর চনময় মফর নরু্ন েমর রাুঁধ্মর্ িসল িাসন্তী। িলখািার চেমর্ আি মেচর 

হময় যামি এেিু। 

  

.  

  

ধ্ীমরন োষ্ঠ ওমঠ মসই োেমভামর। ওঠা িলমর্ শযযার্যাগ। নইমল ঘুেও চে আর মর্েন 

হয় আিোল। োমরাচত্তমরই িিো মভমঙ এপাশ ওপাশ। ঘচড় ঘচড় মপোপও পায় এই 

শীর্োলিায়। ঘুমের মিা েী? 

  

োেমভামর উমঠ মলামে ইেনাে-িাে েমর। ধ্ীমরমনর ইে-চিস্ট মনই। ময িনোল মপচরময় 

আধ্িুমড়া িয়স অিচধ্ ধ্মেত েচর্ চিল না। আর এখন িুমড়া িয়মস েমন হয় ওসি েমর 
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আর হমিিা েী? র্ার যা পাহাড়প্রোণ পাপ িো হময় আমি র্া ক্ষয় হওয়ার নয়। োথায় 

র্াই ভগিানমে আর মঢাোয়চন োষ্ঠ, র্ামর্ েমনর জ্বালা আরও িাড়মি। পাপ চনময় নরে 

চনময় চিন্তা িাড়মি। র্ার মিময় নাচেে হওয়া ভাল। র্া হমল আর ওসি লযাঠা থামে না। 

  

আমলা ফুচি-ফুচি হমলই মিচরময় পমড় ধ্ীমরন। র্ার গরে িাোোপড় চিমশষ মনই। যা 

আমি র্াই িাচপময় মনয় গাময়। মোিা মগচঞ্জ, িাো, এেিা আমড়িহমর ধু্চর্, মোিা, িচি। 

শীর্িাও ওখামনই মিচশ লামগ। 

  

ঘমর িা মিামি না র্া নয়। র্মি মিলা হয়। আর মস অখােয িাময়র িনয িমস থাোর 

োমন হয় না। ময িাচড়মর্ হানা মেমি মস িাচড়মর্ই এেিু িা িুমিই যায় সোলমিলািায়। 

  

এ-গাুঁময় িাঙামলর িাচড়িাই র্ার সিমিময় পিমন্দর। িাঙাল থােমল মর্া েথাই মনই। 

চেলেচরয়া মলাে। চগময় দ্যেে িসমল িা মিামি, খািার-োিারও িুমি যায়। িাঙাল িমল, 

খান খুড়া, খান। দ্যচনয়ায় খাওমনর েমর্া িস্তু নাই।  

  

র্া খাওয়ার পচরপাচি আমি িাঙামলর। মসিনয খরিও েমর মেোর।  

  

এই সোলমিলায় িাঙাল োেমে রুচি-িুচি খাওয়ায়। ধ্ীমরন প্রথেিায় যায় েচহে রাময়র 

িাচড়। েচহো ওমঠ খুি সোমল। পুমিাপাঠ মসমর উমঠামনর মরামে িমস িা খায়। েচহেোর 

িাচড়র িা-চি িড় ভাল। ঘন চলোর, ভাল দ্যমধ্র িা। সমঙ্গ চিিুি। পুরমনা েথািথা হয় 

চেিুক্ষণ। 

  

মগ রহচর িািুম্জন মিুঁমি থােমর্ মসখামনও এেিা মঠে চিল িমি ধ্ীমরমনর। মগ রহচরো 

পগারপার হওয়ায় মসখানোর পাি এেরেে উমঠমি। ক্রমে ক্রমে মঠে েমে আসমি। 

  

মিলা এেিু গড়ামল ধ্ীমরন োষ্ঠ এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুমর নানা মিািখামিা েৃশয মেমখ 

র্ারপর িাঙালিাচড়মর্ হানা মেয়। 
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েৃশযিা িড় ভাল। িাগামনর এে মোমণ িাঙাল িলমি চেমর্ মসুঁমি িমস রুচি চিুঁমড় চিুঁমড় 

শূমনয রু্মল িুুঁমড় চেমে আর োমেরা এেিা অনযমে এচড়ময় েপােপ রু্মল চনমে মঠাুঁমি। 

  

ভারী আহ্লাে হয় ধ্ীমরমনর। সি েৃমশযরই এেিা মস ন্দযত আমি। োমেুঁমের উমড় উমড় 

উড়ন্ত রুচির িুেমরা চিনর্াই েরািার েমধ্যও এেিু আিত থামে।  

  

োে িেমে আর মে খাওয়ায় আিোল! 

  

খুড়া নাচে? আমর আমহন আমহন। িমহন িুইর্ েইর যা। আমর মে আিস, খুড়ামর এেখান 

মিয়ার মে। 
  

েুচনশ োেলার অভাি মনই। এেিন মে মড় মেমঠা মিয়ারখানা এমন মপমর্ মেয় 

আর্াগামির র্লায়। 

  

োে রুচি খামে–এই েৃশযিা হাচসেুমখ খুি েন চেময় মেমখ ধ্ীমরন। 

  

োউয়ারা ময েথা েয় র্া মিামমন খুড়া? 

  

 ধ্ীমরন মহমস িমল, না মহ িাপু, োমের ভাষা চে মেউ মিামম? চেন্তু চেিু েয়, নাচে? 
  

োউয়ারা েথা েয় খুড়া, োমন্দ, নাচলশ েমর। 

  

মস চে রু্চে মিামমা? 

  

না খুড়া, র্মি িুমমনর মিো েচর। দ্যই এেখানা েথা িুইমযাও ফালাই। 

  

সচর্য? েী মিাম িমলা মর্া! 

  

কু্ষধ্ার েথা েয়, আহ্লামের েথা েয়। 
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ধ্ীমরন এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িমল, শুমনচি, আমগ নাচে এসি চনময় িিতা হর্। আিোল 

গাুঁিাখুচর িমল সিাই উচড়ময় মেয়। 

  

উড়াইয়া চেমল সিই উইড়া যায়। থামে েী েন মর্া! 

  

োমের ভাষা ধ্ীমরন োষ্ঠ িুমমর্ পামর না চঠেই। চেন্তু িাঙামলর ভাষািা িুমমর্ পামর। 

শুধু্ েুমখর ভাষা নয়, িাঙামলর ওই ময োয়ােয়া, োে েুেুর খাওয়ামনা, েরাি হািভাি 

ওরও এেিা ভাষা আমি। ওসি চেময় চভর্মরর োনুষিামে মেখা যায়। হািভাি, আিার-

আিরমণরও এেিা ভাষা আমি। েুমখর িুচল অমনে সেয় সচর্য েথা েয় না। চেন্তু 

হািভাি আসল োনুষিামে চঠে চিচনময় মেয়। এেখানা েুিচে হাচস েখন ময লক্ষ েথামে 

িাচড়ময় যায়, এেখানা মিামখর িাউচন ময েখন শর্ িুচরোঘামর্র মিময়ও মিচশ োরে 

হময় ওমঠ। েী িমল মযন িযাপারিামে আিোল? িচড লযাংুনময়ি না েী মযন! 

  

মিহানমিলা েী খাইয়া আইমিন খুড়া? 

  

হ-হ-হ েমর ল্জনার হাচস হামস ধ্ীমরন। ভারী অপ্রস্তুর্ হময় িমল, েী আর খাি! সোমল 

চিমশষ খাই-িাই না। ওই এেিু িা-চিিুি। 

  

গরে রুচি-িযঞ্জন খাইমিন? আমহন, আমহন, আোর িউ রুচিিা িড় ভাল িানায়। পার্লা, 

নরে লাহান। আমহন। 

  

ঘিনািা নরু্ন চেিু নয়। িাঙামলর িাচড়মর্ িাঙাল থােমল এরেে প্রায়ই ঘমি। র্িু ধ্ীমরন 

আিও খুি ল্জনা পায়। এই ল্জনামিাধ্িুেুই যা এখনও আমি অিচশে। মলাভ চে আর 

িশ োনমর্ িায়? 

  

উমঠামন পা চেময়ই িাঙাল হাুঁে োরল, েই মগা, মর্াোর রুচি-েুচি হইমি নাচে? 

েময়েখান মিচশ েইমরা। খুড়া আর আচে খােু। 

  

রান্নাঘর মথমে িাসন্তী িলল, রুচি হমে। এেিু মেচর হমি। মিামসা। 
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েযান মগা, আইি মেচর েযান? 

  

র্রোচরিা পুমড় চগময়চিল। আিার িাচপময়চি নরু্ন েমর। 

  

মশামনা েথা! িমল িাঙাল খুি হাসল, মশানমলন খুড়া, িযঞ্জন নাচে পুইড়া মগমি। িমহন, 

িুইর্ েইরা মর মদ্র িমহন। হইয়া যাইি। আোর িউ খুি েচেতষ্ঠা রেণী। 

  

এেিন েুচনশ মে মড় চগময় োমঠর মিয়ারিা এমন উমঠামনর মরামে মপমর্ চেল। রচসে 

িাঙাল মোমলর মেময়িামে উমঠামন হাো চেমর্ মিমড় চেময় িলল, মখিুমরর রস খাইমিন 

খুড়া? 

  

চেিু মখমর্ই আপচত্ত মনই ধ্ীমরমনর। এই িয়মস নাচে খাওয়া-োওয়ার োিিাুঁি েমর 

মলামে। র্ারা নেসয োনুষ। ধ্ীমরমনর োিিাুঁি েরার চেিু মনই। চখমে মসই ময খাপ 

মপমর্ িমস থামে মপমির েমধ্য, সারাচেন র্ার নি নড়ন, নি িড়ন। র্িু লািুে েুমখ 

িমল, র্া মখমর্ পাচর এেিু। 
  

েই মর, মখিুর রমসর পাচর্লিা লইয়া আয় মেচখ। মেইমখন, ঘৎ েইরা চগলযা ফালাইময়ন 

না। সারা রাইর্ গামি মুইলযা পাচর্ল এমক্কিামর ঠািা োল হইয়া আমি। 

  

এে েুচনশ রমসর হাুঁচড় চনময় এল। 

  

দ্য মগলাস মিাুঁ মিাুঁ েমর মেমর চেল ধ্ীমরন। িুে মপি মযন িুচড়ময় মগল এমেিামর। হযাুঁ, 

ঠািা িমি। গলায় আর িুমে মযন চিচড়ে মেমর মগল। র্া মহাে, ধ্ীমরমনর এমর্ চেিু হমি 

না। 

  

.  

  

হাচম্ম হাো চেময় র্ের্মে উমঠামন খাচনে েূর যায়, আিার চফমর এমস িাঙামলর হাুঁিু 

ধ্মর োুঁড়ামনার মিো েমর। ওই ময মুব্দুস মিহারার এেিা মলামের সমঙ্গ র্ার িািা েথা 
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েইমি এিা র্ার পিন্দ নয়। মলােিা োমম োমম র্ামে এেিু আের েরার মিো েমর। 

হাচম্ম র্ামর্ মোমিই খুচশ হয় না। চিিমে সমর যায়।  

  

োমির মেময়রা উমঠামন িািাই মপমর্ মলপ, েিল-িাচলশ মরামে চেমে। হাচম্ম চগময় 

িড়ামনা এেিা মলমপর ওপর উমঠ িসল। 

  

রান্নাঘর মথমে িাসন্তী মিুঁচিময় িলল, ওমর, েুমর্ মেমি মলমপর ওপর। হাচম্মমে নাো। 

  

 রচসে হাুঁ-হাুঁ েমর ওমঠ, আহা, েুরু্ে, েুরু্ে। অর েুর্ মর্া গঙ্গািল।  

  

আহা, েীসি েথা। ো গঙ্গার অভচি হয় না িুচম? 

  

 িাঙাল েরাি এেখানা হাচস মহমস িমল, মর্াোমগা গঙ্গার েথা আর েইও না মগা, চনচর্য 

চর্চরশচেন োইনমষ ুনময়েুমর্ গঙ্গামর নাচন্দভাচসয েরর্ামি। হাচম্মর েুর্ আর েী মোষ 

েরল?  

  

ওসি েথা িলমর্ মনই। পাপ হয়। 

  

 েচক্ষমণর িারান্দায় িারিন েুচনশ মখমর্ িমসমি। মোনও চেন ভার্, মোনও চেন েুচড়। 

আি েুচড়। োমির মেময় শীর্লা ধ্াো ভচর্ত েুচড় চনময় এল ভাুঁড়ারঘর মথমে। 

অযালুচেচনয়ামের থালায় মঢমল চেমে মেোর পচরোমণ। েুচনশমের পামশ ঘচি ভচর্ত িল। 

েুচড় পামর্ পড়মর্ই দ্য েুমঠা েুখসই েমর ঘচির িল চঘুঁমি মেমর েুচড় নরে েমর মফলমর্ 

লাগল। 

  

িাসন্তী রান্নাঘর মথমে মিচরময় এমস িলল, আি র্রোচর পুমড় মগমি মগা িািারা, গরে 

িপ আচনময়চি িির্লা মথমে, মপুঁয়াি লো চেময় মখময় নাও আি।  
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িুমড়া েুচনশ হারাধ্ন এেগাল মহমস িলল, িপ চে চেিু খারাপ চিচনস ো? ও মেমর 

মেমিাখন, চিন্তা মোমরা না। মপাড়া র্রোচর থােমল র্াও এেিু চেও। আোমের সি 

িমল। 

  

না িািা, মস খাওয়ার মিা মনই। পুমড় মাো। 

  

গরে িপ পামর্ পড়মর্ই র্া মভমঙ চেময়ান েুচড়র সমঙ্গ মেমখ চনমর্ লাগল েুচনমশরা। 

সমঙ্গ মপুঁয়াি আর লো। 

  

এই েৃশয মিাখ মগাল েমর েুগ্ধ হময় মেমখ ধ্ীমরন। োনুষ খামে, এর মিময় ভাল ঘিনা 

আর েী হমর্ পামর র্া র্ার োথায় আমস না। পচরপাচি েমর খামে, রৃ্চপ্ত েমর খামে, 

ভগিান মযন সােমনই োুঁচড়ময় আমিন। 

  

হঃ হঃ েমর খুি হামস ধ্ীমরন। র্ার চভর্র মথমে আনন্দ মযন উথমল আসমর্ থামে। 

মিািখামিা এরেে ের্ ঘিনাই ঘমি যামে দ্যচনয়ামর্। মেখার মলাে মনই, মিাখ মনই। 

এইসি ঘিনার চভর্মরও ের্ রস, ের্ মস ন্দযত। এমেিামর িইিিুর।  

  

িািার এই উমঠামন িমস থাোিা মোমিই ভাল মিামখ মেখমি না েরণ। সােমন পড়ার িই 

মখালা মরমখ মস হাুঁ েমর িমস িাইমরিা মেখমি। ওই িাইমরিা র্ামে খুি ডাোডাচে েমর 

সিসেময়। চেন্তু উমঠামন িযান্ত িাঘ িসা। েী েমর মিমরামি মস? 

  

র্ার পড়ার ঘমরর চপিমনই রান্নাঘর। আি োময় আর চিচিিুচড়মর্ খুি এেমিাি হময়মি, 

র্া অিশয প্রায়ই হয়। চিচিিুচড়মে ের্িার ো মির েমর চেময়মি, আিার চিচিিুচড়ও 

শাপশাপান্ত েরমর্ েরমর্ এ-িাচড়মর্ মোনওচেন আসমি না িমল প্রচর্জ্ঞা েমর িমল 

মগমি এিং মফর পরচেন এমসমি। সুর্রাং মসিনয চিচন্তর্ নয় েরণ, মযিা চিন্তার েথা 

মসিা হল ো আি খুি মেুঁমেমি। সহমি োুঁমে না মর্া ো! 
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ওই োো নােমি মোর্লা মথমে! োোমে মেখমলই এেিা আশাভরসা হয় েরমণর। 

োোমে মেউ শাসন েমর না। িািা অিচধ্ মযন সেমম িমল। েরণ িামন মস যখন োোর 

েমর্া িড় হমি র্খন র্ামেও সিাই খাচর্র েরমি। এেনেী িািাও। মসই চেনিা ময েমি 

আসমি র্ারই প্রহর মগামন েরণ। 

  

সুেন েচক্ষমণর িারান্দার োমি চগময় োুঁড়ায়। েুচনশমের খাওয়া মেখমর্ মেখমর্ িমল, 

মর্ােরা িুচম েুচড় িমল চভচিময় খাও? 

  

িুমড়া েুচনশ এেগাল মহমস িমল, হ িািা, েুচড় চভচিময় চনমল ও ভামর্র সোন। 

  

আরও িড় এে ধ্াো েুচড় চনময় এল শীর্লা। িুমড়া েমর মঢমল চেল পামর্ পামর্। সমঙ্গ 

িপ।  

  

সিাই েথা থাচেময় িারমি মলামের খাওয়া মেখমি।  

  

রচসে ভারী আহ্লামের গলায় িলল, খাও মহ, ভাল েইর যা খাও। 
  

িুমড়া েুচনশ শীর্লার চেমে মিময় িমল, আরও দ্যধ্াো চনময় এমসা মর্া। ওমর, মর্ারা 

থাচেস না। িািুরা মেখমি। 

  

র্া মখলও েুচড় িারিমন। অচিশ্বাসয। িল মেমর মেমর েুচড় চভচিময় িপ চেময় এে 

এেিন েুচড়র গন্ধোেন রু্মল মফলল। িাসন্তীর র্রোচরও মনমে মগমি। র্াই মশষ পামর্ 

েুমলা-পালং-মিুননিাচড়র িচ্চচড়ও দ্য হার্া েমর িুমি মগল র্ামের।  

  

রচসে িাঙাল মহমস িমল, োল অমনযর হইমল েী হইি, মন ো র্র্ মর্াোগর। এই ময 

ঠাইসযা খাইলা, শযামষ ক্ষযামর্র োমে চগয়া গাির্লায় গােিা পাইর্যা ঘুোইিা না মর্া! 

  

িুমড়া েুচনশ িমল, না ের্তা, েুচড় হালো চিচনস, মনমে যামি। মখারােিা এেিু মেচখময় 

রাখলাে আর েী। 
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ভাল ভাল। 

  

িারচেমে সিন্নর্ার মিহারািা দ্যমিাখ ভমর মেখচিল ধ্ীমরন োষ্ঠ। িারচেমে লক্ষ্মীর 

অেৃশয পাময়র িাপ। সিে উথমল উঠমি। ভারী খুচশ-খুচশ ভাি সেমলর েুমখ। নাঃ, 

িাঙামলর িাচড়মর্ েনিা ভাল হময় যায়। 

  

দ্যখানা েমর গরে মধ্াুঁয়া ওঠা রুচি আর গরে িচ্চচড়র এে খািলা। চস্টমলর মরোমি 

সাচিময় চনময় এল িাসন্তী। 

  

ধ্ীমরন খুমড়া, এই চনন। 

  

ধ্ীমরন খুচশমর্ ল্জনায় গমল চগময় িমল, চেচল আোমে? 

  

ওো! মেমিা না মেন? আেরা মর্া রান্নায় এেিু চেচে খাই, চেন্তু ওুঁরা পিন্দ েমরন না। 

র্াই িচ্চচড়র হয়মর্া স্বাে পামিন না। 

  

হযাুঁ, ধ্ীমরন শুমনমি িমি, িাঙালরা রান্নায় চিচন িা ুনড় মেওয়া পিন্দ েমর না। র্ামর্ 

রান্নািা এেিু র্াহা-র্াহা লামগ িমি, চেন্তু ধ্ীমরমনর িািািাচি মনই। আিোল র্ার সিই 

অেৃর্ িমল েমন হয়। এেিু ধ্মনপার্া িড়ামনা িচ্চচড়িার চেচিয িাস মিচরময়মি। 

  

েী খুড়া, মেেন খান? 

  

আহা, িড় িেৎোর স্বাে হময়মি। 

  

সুেন েরমণর িানালািার োমি চগময় োুঁচড়ময় এেিু মহমস িলল, পড়চিস না হাুঁ েমর 

র্াচেময় আচিস? 

  

েরণ এে গাল মহমস িমল, িাইমর আসি োো? 

  

আয়। 
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িািা িেমি না মর্া! 

  

না মিাধ্হয়। েুড ভাল আমি। আয়। 

  

 েরণ এে লমম্ফ মিচরময় এল। 

  

চঠে র্কু্ষচন িাুঁমশর আগল মঠমল চহচে এমস ঢুেল। হামর্ উমলর োিা। সুেমনর চেমে 

মিাখ মহমন েুিচে এেিু মহমস রান্নাঘমর চগময় ঢুমে পড়ল। সুেন এেিা েীঘতশ্বাস িামড়। 

গাুঁময়র মেময়ুনমলা িড্ড মিাো হয়। 

  

.  

  

২৩.  

  

গরে ডাইল নাই? গরে ডাইল? 

  

রান্নাঘমরর েরিায় এমস িাসন্তী িমল, ডাল ফুিমি। মেি? 

  

আমর আোমর না। খুড়ামর এে িাচি েযাও। 

  

এখনও ভাল মসদ্ধ হয়চন ময, মফাড়ন চেমর্ মেচর হমি। 

  

আমর মফাড়মনর োে েী? এে খািলা চঘ ঢাইলযা চেমলই হয়।  

  

ধ্ীমরন োষ্ঠ আহ্লামে হাসল। গরে ডামল চঘ হল অেৃর্। স্বগতীয় চিচনস। চেন্তু েুমখ ভদ্রর্া 

েরমর্ হয় িমল িলল, না না, এই মর্া িচ্চচড় চেময়ই মিশ খাচে।  

  

রচসে িমল, আমর এেিু ডাইলই মর্া। ল্জনা পান েযান? ডাইলিা খুি খাইমিন। ডাইমলর 

েইমধ্য মেলা চভিাচেন আর মপ্রাচিন। 
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েথা থাচেময় রান্নাঘমরর চেমে মিময় আিার হাুঁে োমর রচসে, আমগা, আইি েী ডাইল 

রানমর্ আি? 

  

িাসন্তী িলল, েুসুচর। 

  

র্া হইমল মর্া েথাই নাই। েুসুচর হইল ডাইমলর রািা। ফুিার ডাইল খাইমর্ও িেৎোর। 

  

 ধ্ীমরন োষ্ঠ খুি হামস, িাঙাল হল রািা মলাে। এেন েরাি চেল এ র্ল্লামি েখনও 

মেমখচন ধ্ীমরন। িাঙাল মেশিা মেেন মসিা ভাল িামন না ধ্ীমরন। র্মি শুমনমি, মসিা 

প্রায় েমগর েুলুে। িানভাচস, িলোোর মেশ। মসখানোর মলােুনমলা এেিু োিমখাট্টা 

িমি, চেন্তু েনচি খুি সমরস। 

  

িাঙাল মেমশ ভাগযামেষমণ যাওয়ার খুি ইমে চিল ধ্ীমরমনর। চেদ্দার েরার পর যখন 

র্ার আগল পাগল অিথিতা, ঘমর-িাইমর মোথাও শাচন্ত মনই, িুমের চভর্র সিতো হুহু েমর 

েনোপ র্খনোর েথা। োমিায়ায় চেিুচেন আত্মীয়িাচড়মর্ চগময় পাচলময় চিল মস। চেন্তু 

মসিা মর্া আর পাো িযিথিতা নয়। এেচেন চফমর আসমর্ হল মেমশ। এমস িুমল, পুচলমশর 

মাি চেিু হয়চন। মেউ র্ার মখাুঁিখির িা র্ল্লামশও আমসচন। মোিপর চেদ্দার আর র্ার 

িউময়র সমঙ্গ র্ামে িড়ায়চন মেউ। িুেিার ধু্েুর-পুেুর েেল িমি, চেন্তু োথািা মেেন 

পাগল-পাগল হময় রইল। চনমির িাচড়, চনমির গাুঁ ভাল লাগচিল না র্খন।  

  

েেন সােন্ত িনু্ধ মর্াে। নানারেে িযিসা েরমর্ চগময় িারিার োর খামে। পুুঁচিও মিচশ 

চিল না। েেন র্খন িাঙাল মেমশ যার্ায়ার্ েরমি। মস িমলচিল, ভািচি ওচেমেই মগমড ়

িসি। চেিু িচে চেনমর্ পারমল না মখময় েরার ভয় মনই। 

  

ধ্ীমরন ধ্মর পড়ল, আোমেও চনময় িল র্াহমল। 

  

 রু্ই চগময় েী েরচি? 
  

যা মহাে চেিু েরা যামি। শুমনচি ওিা অনযরেে মেশ।  
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র্া িমি। চেন্তু চগময় হাচির হমলই মর্া হমি না। আমগ মথমে চেিু এেিা মভমিচিমন্ত 

যাওয়া ভাল। 

  

 িাঙাল মেশিা দ্যধ্-ভামর্র মেশ িমল এেিা আিিা েল্পনা চিল িমি র্ার। মসিা ময 

চেমথয স্বর র্াও মস িুমমর্ পারর্। র্িু েন দ্যিতল হময় পমড়চিল িড়। মভমিচিল, নরু্ন 

িায়গায় মগমল োিেেত িুমি যামি, োথার পাগল ভািিাও ঠািা হমি। 

  

েেমনর িাচড়মর্ র্খন খুি যার্ায়ার্। ঘন ঘন চেচিং হমে দ্যিমনর। োমির েথা চেিু 

হর্ না, আগডুে িাগড়ে নানা ফচন্দ আুঁির্ দ্যিমন। োরও োথায় মর্েন চঘ চিল না মর্া। 

শুধু্ েল্পনা চিল খুি। 

  

র্মি েেন িাষিাস-মিামা োনুষ। িলর্, চেমন িাষিাস েরি, রামর্ মন মো চনময় োি 

ধ্রমর্ মিমরাি। মসখামন িাল মফলমলই োি। 

  

চেন্তু মোথায় মশেড় গাড়চি র্া চেিু চঠে েমরচিস? 

  

নাঃ। র্মি িাঙ্গাইল িায়গািা আোর মিশ পিন্দ। মসখামন আোর োোর এে সিন্ধী 

আমি। চিষয়ী মলাে। িমলমি, মগমল িযিথিতা েমর মেমি।  

  

আোর িমনয েরমি না? 

  

চগময় মেখমর্ পাচরস। 

  

র্খন ধ্ীমরমনর উড়ুউড়ু অিথিতা। ময-মোনও শমর্তই র্খন মস এ-মেশ িাড়মর্ রাচি। চেিু 

িাোপয়সাও মিাগাড় েমর মফলল মস। গাচড়ভাড়া আর দ্য-েশ চেমনর খরি মর্া চেিু 

আমিই। র্ারপর েেনমে র্াগাোর পর র্াগাো চেমর্ লাগল।  

  

প্রথে প্রথে েেমনর উৎসাহ চিল খুি। চেন্তু র্ারপর হঠাৎই এেচেন ভারী লািুে েুখ 

েমর িলল, ওমর এেিু অসুচিমধ্ মেখা চেময়মি। 
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েী অসুচিমধ্? 

  

এেিু িাধ্ে হমে। এেিন মযমর্ চেমে না। 

  

এ েথায় োথায় িাি পড়ল ধ্ীমরমনর। মেহিা এখামন পমড় থােমলও র্ার েন িাঙাল 

মেমশই ঘুমর মিড়ামে। নানা িচি মভমস উঠমি মিামখর সােমন। রূপেথার মেমশর েমর্া। 

মসখামন চগময় পড়মলই। হয়, সি সেসযার সোধ্ান। ভার্ োপড়, চেদ্দামরর ভূর্, 

েপামলর মফর, চেিুচি আর নাগাল পামি না র্ার। 

  

মস েেমনর মিামখ মিাখ রাখমর্ চগময় মেখল েেমনর মিাখ চপিমল সমর যামে। মসখামন 

অনয িযাপার। 

  

মস িলল, মে মর্ামে িারণ েরল মর? মিযাচর্ষ নাচে? 

  

আমর না। আমি এেিন। 

  

মখালসা েমর িল। আোমে এর্ নািাচল, এখন রু্ই চপমিামল আোর ময অগাধ্ িল।  

  

না না, রু্ই িরং এোই যা। আচে োোর সিন্ধীমে এেিা হার্চিচঠ চলমখ চেচে। 

  

 ভয় মপময় ধ্ীমরন িমল, হার্চিচঠ চেময় েী হমি! ওসমির মোনও োে মনই। সিেতই িা 

েী িল। মর্ার োোর সিন্ধী োমন মর্া োোর মগায়ামল চিময়ামনা গাই। মর্ার আিোমে 

মোথায়? 

  

েেন ভাচর অস্বচেমর্ পমড় িমল, মস এেিা োেই হময়মি। 

  

েী োে। 

  

 োোর সিন্ধীর িযাপামর েময়েচেন োোর শ্বশুরিাচড় েুেুন্দপুমর যার্ায়ার্ েরমর্ 

হময়চিল মর্া! 
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মস খুি িাচন। রু্ই মর্া প্রায়ই েুেুন্দপুমর যাস। 

  

হযাুঁ, মসই েথাই মর্া। যার্ায়ার্ েরমর্ েরমর্ োোর মিাি শাচল চেনচর্র সমঙ্গ ভারী 

মিনািানা হময় মগমি। ওই েরমর্ েরমর্ যা হয়। োোর শাউচড়রও আোমে ভারী পিন্দ। 

  

র্াই িল! আশনাই। 

  

 র্া এেরেে ভাই। েুশচেল েী িাচনস, ওমেমশ যাি শুমন চেনচর্ ভারী আপচত্ত েরমি। 

  

মেন, আপচত্তিা েীমসর? 

  

মস এ-িায়গা মিমড় যামি না। 

  

চিময় েরমলও না? 

  

র্াই মর্া িলমি। চেনচর্র িািাও িলমি, আোর মিমল ওমেমশ আমি িমি িাপু, চেন্তু 

আচে মসিা ভাল িমল েমন েচর না। ও না যাওয়াই ভাল।  

  

রু্ই মেমন চনচল? 

  

োুঁমে ময! 

  

খুিই হর্াশ হময় পমড়চিল ধ্ীমরন। 

  

র্ার মিামখর সােমনই েময়ে োমসর েমধ্য েেন চেনচর্মে চিময় েমর চেচিয েুেুন্দপুমর 

চগময় িসিাস েরমর্ লাগল। 

  

ধ্ীমরন র্িু র্মক্ক র্মক্ক চিল। িাঙাল মেশ না মহাে, দ্যচনয়ািা মর্া আর মিাি িায়গা নয়। 

মোথাও না মোথাও িমল মগমলই হল। িমল যাওয়ার ইমেিা র্খন র্ামে ভূমর্র েমর্া 

মপময় িমসমি। োউমে ভাল লামগ না, চেিু ভাল লামগ না। 
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েময়েিন িনু্ধ োনুমষর সমঙ্গ মপ মষর মেলায় হচরহরপুমর চগময়চিল মস। োইল েমশে 

রাো। মেলায় চগময় িনু্ধরা সি র্ামসর িুয়া মখলমর্ িমস মগল। হচরহরপুমরর মেলায় 

ওইমির খুি িল। ধ্ীমরমনর পয়সা মনই, আ্রহহও চিল না। মস মেলায় ঘুমর ঘুমর মিড়াল 

খাচনে। মিশ িমিশ মেলা। ধ্ীমরন মেখমর্ আর শুনমর্ িড্ড ভালিামস। মিামখর মখারাে 

চেিু েে চিল না মসখামন। িাোোপড় মথমে শুরু েমর মখলনাপাচর্। নাগরমোলা মথমে 

চনময় পাুঁপড়ভািা সিই র্ার োমি মেখার িস্তু। 

  

মেখমর্ মেখমর্ই মস এে িযাপাচরর মোোমন মোমের পুরু্ল মেখমর্ োুঁচড়ময় পড়ল। 

মিাি, িড় নানা োমপর নানা গড়মনর পুরু্ল। পুরু্মল আিার সলমর্ লাগামনা আমি। ইমে 

েরমল মোেিাচর্ চহমসমি জ্বালামনাও যায়। মে িামন ধ্ীমরমনর চভর্মর হয়মর্া এেিু 

চশল্পমিাধ্ও আমি। চশল্পেেত মেখমর্ মস মিশ ভালিামস। মস মোোচনর সমঙ্গ ভাি িচেময় 

মফলল। মস ো োলীর চেচিয মেমি িলমর্ পামর, মোোচনর সমঙ্গ ময চেমশারী মেময়চি 

িালুে-িুলুে িারচেমে িাইচিল আর মিাপােুল খাচেল িুমল িমস র্ার চেমে এেিামরর 

মিচশ দ্যিার র্াোয়চন মস। 

  

এেথা মস েথার পর মস িানল, মোোচনর িাচড় নেীয়ার গাুঁময়। মস ভালোনুমষর েমর্া 

চিমজ্ঞস েরল, ওচেেিায় চেিু সুচিমধ্-িুচিমধ্ হয়? 

  

েীমসর সুচিমধ্ িাপু? এচেেও মযেন ওচেেও মর্েন। 

  

র্া িমি, র্মি ইচেমে আোর সুচিমধ্ হমে না। িাঙাল মেমশ িমল যাি মভমিচিলাে, র্াও 

হল না। এখন ভািচি িয় ো িমল মযচেমে দ্য মিাখ যায় রওনা হময় পচড়। 

  

মোোচন মহমস িমল, র্া িাপু, অমনে সেয় িায়গার ুনমণও চেিু হময় পমড় িইেী। 

আোর িয়স মর্া এর্ হল, অচভজ্ঞর্াও েে হল না। েমন হয় মোনও মোনও োনুমষর 

মোনও মোনও িায়গা সহয হয় না। অনয িায়গায় মগমল র্ামের ভামগযর িাো ঘুমর যায়। 
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ধ্ীমরন আশাচের্ হময় িমল, আোরও মসরেেই েমন হয়।  

  

র্া নেীয়ায় চগময়ও মেখমর্ পার। িা অনয মোথাও। র্মি িাপু, র্ামর্ হয়রাচন িাড়মি। 

ঘমরর মখময় লড়াই েরা যায়, অনয িায়গায় চগময় আর্ান্তমর পমড় মগমল পারমি চে? 

  

িুেিাে পরুু্ল চিচক্র হচেল েন্দ নয়। মেময়িাই চিচক্রিািা েমর পয়সা ুনমন চনমে। িির 

পমনমরা মষামলা িয়স, িে পরা, গাময় লাল মসাময়িার, দ্যই চিনুচন মুলমি। 

  

ওিা আোর মেময়। খুি িাপেযাংলা। মযখামন যাই সমঙ্গ চনময় মযমর্ হয়। র্া িাপু, েী 

েরা হয় িয়? 

  

অমনে চেিুই েমর মেমখচি। চেিু মর্েন হমে না। 

  

িাষিাস আমি? 

  

আমি। সাোনয। মপমির ভার্িুেু মিামি। 

  

 োরিামর নােমর্ িাও নাচে? 

  

 মস মর্া খুি ইমে যায়। চেন্তু িাো মোথায়? 

  

মসই মর্া েথা। 

  

এইভামি আলাপ মিশ িমে মগল।   
  

সমন্ধর পর মোোচন হযািাে মজ্বমল চেল, ধূ্প-ধু্মনা লাগাল, হযাুঁিামের আমলায় মেময়িা 

মযন হঠাৎ েমর ফুমি উঠল। চিমেমলর েরা আমলায় মর্েন মেখায়চন, এই আমলামর্ 

চেচিয মেখাচেল। মযন িহুরূপী। 

  

মেখমর্ ভালিামস ধ্ীমরন। আর মেময়িাও ঘন ঘন র্াোমর্ লাগল র্ার চেমে। এইভামিই 

সি হয়-িয় আর েী। 
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মোোচনর নাে িৃন্দািন পাল। িলল, মেলার েময়েচেন আচি। ইচেমে এমল মেখা েমর 

মযও। গল্প িল্প েরা যামি। 

  

এেচেন ফাুঁে চেময় মগলও ধ্ীমরন। মেময়িার হযাুঁিামের আমলায় মেখা েুখখানা দ্যচেন 

ভুলমর্ পামরচন। হযািাে িাচর্র েী িাদ্য আমি মে িামন! 

  

চগময় মেখল, মোোচন সওো েরমর্ মগমি। মেময়িা এো মোোন সােলামে। মেলার 

মশষ চেন চিল মসিা। মোোমন মিশ চভড়। রেরে েমর মোমের পুরু্ল চিচেময় যামে। 

মেময়িা সাোল চেমর্ পারমি না। িয়মসর মেময় মেমখ িখামি মিমল-মিােরাও িুমিচিল 

েময়েিা। 

  

র্া ধ্ীমরমনর র্খন মিশ শি মিায়ান মিহারা। গাময়র মিারও চিল েন্দ নয়। মস চগময় 

মেময়িার পামশ োুঁচড়ময় মযমর্ই চভড়িা এেিু এেিু েমর পার্লা হল।  

  

মেময়িা োুঁমো োুঁমো েুমখ িলল, ের্ুনমলা পুরু্ল িুচর হময় মগমি, িান! মিামখর 

সােমনই পিাপি রু্মল চনময় মগল। মযই িললুে, োে চেমল না ময, অেচন িমল, চেময়চি 

মর্া! এই মর্া ুনমন চনমল! 

  

ইস, আচে এেিু আমগ এমলই হর্। 

  

ভাচগযস এমল, নইমল এর্ক্ষমণ সি লুিপাি হময় মযর্। 

  

মেময়িামে ভাল েমর মেখল ধ্ীমরন। র্খনও চেমনর আমলা আমি, হযািাে জ্বমলচন। র্িু 

মিশ মলমগচিল মেখমর্। ডাগর ফসতা মিহারা, মিাখ দ্যখানা চেমঠ র্ামর্ র্খনও রাগ-

অচভোন-ভয় মেশামনা িাউচন। এেিু িলও চিেচিে েরচিল মিামখ। 

  

ধ্ীমরন ভরসা চেময় িলল, আর ভয় মনই। আচে আচি চেিু হমি না। 
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অিলা নারীমে রক্ষা েরা চিরোলই সিল পুরুমষর ের্তিয। মেময়িা র্ার চেমে মিময় 

িলল, মরািই মিমলুনমলা আমস, িািা থােমল মিচশ চেিু েমর না। আি আোমে এো 

মপময় 

  

ওরা পাচি মিমল। 

  

 ভীষণ পাচি। েী সি অসভয অসভয েথা িলচিল শুচনময় শুচনময়। 
  

 রু্চে িুচম সি সেময় িািার সমঙ্গ থামো? 

  

না। োমম োমম। আিোল ো িাড়মর্ িায় না। িড় হচে মর্া! 

  

 ও, র্াও মর্া িমি। 
  

িািার এেিন েেতিারী আমি। সি িায়গায় মস িািার সমঙ্গ থামে। এিার অসুখ েমরমি 

িমল আমসচন। 

  

িড্ড সরল মেময়িা, চনমির মথমেই অমনে েথা িমল যাচেল। খুি েন চেময় শুনচিল 

ধ্ীমরন। 

  

িাচড়মর্ মর্াোর মে মে আমি? 

  

ো িািা চেচে, মিাি দ্যই ভাই, োদ্য আর ঠােুো।  

  

 ইিুমল পড় না? 
  

 হযাুঁ, পচড় মর্া। ক্লাস চসক্স-এ।  

  

িািা িুচম শুধু্ই পুরু্ল গমড়ন? 
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পুরু্ল আেরা সিাই গচড়। খুি মসািা। মোে গচলময় িাুঁমি মফলমর্ হয়। গাুঁময় আোমের 

েুচের মোোনও আমি এেিা। 

  

র্াহমল মর্া মর্াোমের অিথিতা ভালই। 

  

ওই এেরেে।  

  

িচেিো মনই? 

  

হযাুঁ, র্াও আমি। 

  

মগারু িািুর? 

  

 দ্যমিা দ্যমধ্ল গাই। 
  

পাো ঘর? 

  

হযাুঁ। 

  

র্াহমল মর্া মর্ােরা িড়মলাে। 
  

মেময়িা লািুে মহমস িমল, না, না, র্া মেন? আোমের গাুঁময় িড়মলাে হল রায়িািুরা, 

েুখাচিতিািু আর সরোরিািুরা। র্ামের অমনে চেিু আমি। 

  

েী আমি র্ামের? 

  

রায়িািুরা মর্া খুি িড়মলাে। মেলা িচেিো। 

  

আো মর্াোমের মর্া মিশ ভাল অিথিতা, র্াহমল মর্াোর িািা পুরু্ল চিচক্র েমর মেন? 
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 ওিা িািার শখ। আোর োদ্যর মোমের পুরু্মলর িযিসা চিল। োদ্য এখনও িাুঁি কর্চর 

েমর মেয়। 

  

প্রায় সমন্ধর েুমখ িৃন্দািন চফরল। 

  

এই ময ধ্ীমরন, এমসি? আোর এেিু মেচর হল।  

  

সমঙ্গর দ্য িযাগ োলপত্র নাচেময় ক্লান্ত িৃন্দািন এেিা শ্বাস মিমড় িলল, োলই িমল 

যাচে। 

  

 হযাুঁ, আিই মর্া মেলা মশষ। 
  

 র্া িাপু, মর্াোর সমঙ্গ এেিু েথা চিল। 
  

িলুন। 

  

 েথািা এেিু আিডামল িলমর্ হমি। 
  

েময়ে পা র্ফার্ হময় মেময় যামর্ শুনমর্ না পায় এেন েূরমত্ব এমস িৃন্দািন চিনা 

ভচণর্ায় িমল মফলল, িাপু মহ, আোর িয়স হমে, এই মোে চেময় পুরু্ল িানামনার 

োরিামর আোর আর মপাষামেও না। 

  

ও। র্াহমল চে িযিসািা রু্মল মেমিন? 

  

 রু্মল চেমর্ও োয়া হয়। 
  

 র্াহমল? 
  

উপযুি োউমে মপমল চিমেযিা চশচখময় িযিসা র্ার হামর্ রু্মল চেমর্ পারমল চনচশ্চন্ত 

হর্াে। 
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মস মর্া ভাল প্রোি। 

  

মর্াোমে আোর খুি পিন্দ। 

  

আোমে! চেন্তু আোমে চেময় চে হমি? 

  

খুি হমি। িযিসািা খারাপও নয়। খািামর্ পারমল স্বেমন্দ মপি িালামর্ পারমি। আচেও 

সাহাযয েরি। 

  

মভমি মেচখ। 

  

ও মর িাপু, ভািমর্ িসমল আর োি হমি না। আুন-চপিু েরমর্ থােমি। 

  

 িমন্দািেিা েী রেে হমি? 

  

 িমন্দািেিে চেিু মনই। মসািাসুচিই িলচি মেময় আোর ফযালনা নয়। 
  

মেময়! 

  

হযাুঁ। আোর িড় মেময় োলর্ীর েথাই িলচি। এই ময চেনচর্মে মেখি এর মিময় দ্যুনণ 

সুন্দর মেখমর্, আরও ফসতা। যচে চিময় েমরা র্াহমল সি চেে রমক্ষ হয়। 

  

চিময়! ভ্রূ েুুঁিমে খাচনে চিময় চনময় খুি ভািল ধ্ীমরন। গাুঁগঞ্জ িায়গা। মলামে চেিু েরার 

না থােমল পি েমর চিময় িমস যায়। ধ্ীমরমনর র্খনও চিময় হয়চন, নানা গেমগামল 

োথায় আমসওচন েথািা। র্মি প্রোিিা মপময় র্ার েমন হল, চিময় েরমলও হয়মর্া 

েনিা অনয চেমে ঘুমর মযমর্ পামর। ময োরমণ িাঙাল মেমশ পালামর্ মিময়চিল মসই 

এেই োরমণ চিময়ও েরা মযমর্ পামর। প্রোিিা েন্দ নয়।  

  

ওমহ িাপু, মিচশ মভমিা না। ভািনাচিন্তা িড় েেতনাশা। র্ামর্ িীিমন ওই আুন-চপিু িমল 

আমস। ওমর্ োি ভেুল হয়। 
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এেিু ভািমর্ মর্া মেমিন েশাই। োথার ওপর ো-িািাও আমিন। 

  

মশামনা িাপু, মোমের োরিামর আোর পাুঁি হািার িাো খািমি। যচে পুমরা িযিসািাই 

মর্াোমে চেই র্াহমল িড় েে পাে না। চহমল্ল হময় মগল িমলই ধ্মর চনমর্ পামরা। আর 

এ যা মোেিাচর্ মেখি এুনমলাই মর্া নয়, আচে চগিতায় সামহিরা ময মোে জ্বামল র্াও 

িানাই। িযিসা ধ্মর রাখমর্ পারমল লুমিপুমি মখমর্ পারমি।  

  

োুঁড়ান, ো-িািামে আমগ চগময় িচল। 

  

রু্চে রাচি মর্া! 
  

পি েমর েী ময িচল! 

  

মোিপর মর্াোর অের্ মনই। োল সোমল মোোন ুনচিময় আচে প্রথে মর্াোর িাচড়মর্ 

যাি। মর্াোর ো িািামে রাচি েচরময় র্মি মেমশ চফরি।  

  

িৃন্দািন ময েী মেমখ র্ামে পিন্দ েমরচিল মে িামন! দ্যচনয়ায় ের্ আহাম্মেই থামে। 

ধ্ীমরমনর িািার অিথিতা ময খুি খারাপ চিল র্া নয়। র্মি িচেিোর ওপর চনভতর। নগে 

িাোর চিমশষ িানািাচন। এেিা মপি িাড়মল খুি ইর্রচিমশষ হমি না িমি, চেন্তু নরু্ন 

িউময়র সুমখরও চিমশষ োরণ ঘিমি না। র্ার ওপর পয়সাওলা ঘর মথমে আসমি। 

  

ধ্ীমরমনর দ্যচশ্চন্তা এেিু হচেল িইেী। 

  

ওই ভািনাচিন্তার েমধ্যই প্রোি িালািাচল হময় মগল। খারাপ প্রোিও মর্া নয়। েুষমলর 

েমর্া এেিা মিমল ঘমর িমস িামপর অন্ন ধ্বংস েরমি, শ্বশুর যচে চহমল্ল েমর মেয় মর্া 

ভালই। 

  

র্া হময়ও মগল চিময়। 
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োলর্ী মেখমর্ চেিু খারাপ নয়। রং ফসতার চেমেই। নােিা এেিু থযািড়া না হমল আরও 

ভাল হর্। 

  

চিময়র রামর্ই োলর্ী চিমজ্ঞস েমরচিল, েেগাুঁিার মনশা মনই মর্া!  

  

না, আোর মনশা মনই। থােমল চে মর্াোর িাপ চিময় চের্ আোর সমঙ্গ? 

  

িািা চে সি খির চনময়মি? 

  

মনশা থােমল েী েরমি? 

  

 মনশারু মলাে আচে সইমর্ পাচর না। মনশা মেখমল িামপর িাচড় িমল যাি। 
  

েথািা চিময়র আমগ িানমর্ িাইমল ভাল েরমর্। 

  

চিময়র আমগ মেময়মের চেিু িানমর্ মেওয়া হয় নাচে? পুুঁিুচল পাচেময় এমন মফলা হয় 

িাুঁেনার্লায়। 

  

ও িািাঃ! রু্চে ময মিশ েির েির েথা েও। 

  

 হযাুঁ, আোর সি পোপচে েথা। 
  

জ্বালামি মেখচি! ফুলশযযার রামর্ই এর্ স্পে েথা! 

  

সি মিমনিুমম মনওয়া ভাল। 

  

 আর েী িানমর্ িাও? 
  

 মেময়োনুমষর মোষ মনই মর্া! 
  

থােমল? 
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 থােমল েুশচেল হমি। 
  

 ধ্ীমরন এেিা েীঘতশ্বাস িাড়ল। িউমে র্ার ভারী অপিন্দ হমর্ লাগল প্রথে মথমেই। 
  

মস িলল, মোষঘাি মোন োনুমষর না থামে িলল! মেময় পুরুষ সিার থামে। 

  

র্ার োমন আমি। 

  

 আচে চে র্াই িললুে? 
  

র্াহমল পে েমর িলমল না মেন ময মর্াোর মেময়মিমলর মোষ মনই? 

  

 িলমলই রু্চে মেমন মনমি? 
  

িমলই মেখ না! 

  

মশামনা োলর্ী, আোর এেিা োনসম্মান আমি। পাময় ধ্মর মসমধ্ মর্া চিময় েমর আচনচন। 

রু্চে যচে অর্ই সর্ী র্মি িাপমে িলমল না মেন চিময়র আমগ মখাুঁিখির চনমর্! 

  

িমলচি। িািা পাত্তা মেয়চন। মোন মেলায় মর্াোমে মেমখই িািার পিন্দ হময় চগময়চিল। 
  

মসখামন মর্াোর মিান চেনচর্ও চিল। 

  

 চেনচর্ মিমলোনুষ, মস েী িুমমি? 

  

র্াহমল এখন আর মিামার চেিু মনই। আচে োর্াল িা িচরত্রহীন যাই হই, মর্াোর স্বােী। 

  

 ওিাই চে মর্াোর মিার? স্বােী িমলই োথা চেমন চনময়ি? 

  

আচে চেনমর্ যাইচন। মর্াোর িািা গচিময়মি। রু্চে এেচি মগমি মেময়মিমল। 

  

ফুলশযযার রাচত্রিা মগড়া েমরই মেমিচিল দ্যিমনর। আের মসাহামগর নােগন্ধ চিল না। 
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র্মি এেথা সচর্য ময মেময়মের গচর্ই িা আর েী। মস আেমল স্বােী মিমড় িমল যাওয়ার 

চহম্মৎই িা েিা মেময়র চিল? 

  

সুর্রাং োলর্ীর সমঙ্গ র্ার ভািও হল দ্য-িারচেন পমর। গৃহর্যাগ েরার ইমেিাও 

ধ্াোিাপা পমড় মগল। 

  

ধ্ীমরন ভামি িৃন্দািন হঠাৎ উেয় না হমল র্ার িীিনিা অনয খামর্ িইমর্ পারর্। গৃহর্যাগ 

েমর মস হয়মর্া এেচেন এে মেচিনু্ধ হময়ই চফমর আসর্। এরেে মর্া ের্ই হয়। 

  

এর্োল নানা মড়মাপিা সময়ও োলর্ীও আমি, মসও আমি, মিমলপুমলও আমি। র্মি 

সি চেচলময় ভাল চেিু হময় উঠল না। 

  

এে িাচি মধ্াুঁয়া ওঠা গরে ডাল এেিা চস্টমলর মিমি িচসময় চনমিই চনময় এল িাসন্তী। 

হলুে ডামলর ওপর অমনেিা চঘময়র েলা মভমস আমি।  

  

মহঃ মহঃ েমর মহমস ধ্ীমরন িমল, ওঃ গন্ধিা যা মিমড়মি।  

  

 খান খুড়া, খান। আমগা, আরও দ্যইখান রুচি োও খুড়ামর। খুড়া খাইমর্ ভালিামস। 
  

আমর না না, রুচি মর্া আমি। 

  

আমর, ল্জনা েীমসর? মপি ভইরা খান। 

  

ধ্ীমরনমে আর িলমর্ হল না। 

  

উমঠামনর ওধ্ামর সুেন িাপা স্বমর েরণমে চিমজ্ঞস েমর, মলােিা মে মর? 

  

ও হল োষ্ঠ িযাঠােশাই। রাোয় ঘামি আেরা ওমে ক্ষযাপাই।  

  

 পাগল নাচে? 
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েী িাচন। 

  

 র্মি ক্ষযাপাস মেন? 
  

এেিু মেেন মযন। মিুঁড়া েয়লা িাোোপড় পমর মঘামর। এেিু মলাভী আমি। 

  

এখামন আমস মেন? 

  

 িাচড়মর্ মখমর্ পায় না মর্া। গচরি। 
  

 খুি গচরি? 
  

র্া িাচন না। োষ্ঠ িযাঠােশাইমে মেউ পাত্তা মেয় না।  

  

 হযাুঁ মর, িািা ওমে োো ডামে, রু্ই র্াহমল িযাঠা ডাচেস মেন? 

  

 োুঁিুোিু হময় েরণ িমল, সিাই ডামে িমল আচেও ডাচে। ডামের খুি মগালোল এখামন। 
  

হঠাৎ হঠাৎ অনযেনি হময় যাওয়া সুেমনর এেিা স্বভাি। চেিুক্ষণ িুপিাপ িমস রইল 

মিভুল হময়। র্ারপর িলল, িল মিচড়ময় আচস। 

  

োুঁড়াও, োমে িমল আচস। 

  

সুেন হঠাৎ এেিু গিীর েুখ েমর িমল, আচেও চেন্তু মর্ার এেিন গাচিতয়ান। আোর 

সমঙ্গ মগমল মর্ার ো চেিু িলমি না। 

  

র্া চঠে। সুেন মযন ুনরুঠােুরচি। র্ার প্রচর্চি েথামেই ো ভীষণ ুনরুত্ব মেয়। র্িু েুখিা 

েচলন হল েরমণর। োো এই োত্র িলল মর্ার ো। এিা োমন খি েমর িড় লাগল 

েরমণর। োো মর্া শুধু্ ো িলমলই পারর্। 
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আিও োো র্ার োমে ো িমল ডামেচন। 

  

রাোয় মিচরময় েরণ িলল, আি মোন চেমে যামি োো? 

  

 ওই চেেিায়। 
  

িমল ময চেেিায় মেখাল মস চেেিায় র্ারা মরািই যামে আিোল। ও পথিা পান্নাচেমের 

িাচড়র োি মঘুঁমষ মগমি। োো আিোল এই পথিাই মিচশ পিন্দ েমর।  

  

চেন পাুঁি-সার্ আমগ পান্নাচে জ্বর মথমে উমঠ েচলন েুমখ িানালায় োুঁচড়ময় চিল। 

  

 োো মেমখ িলল, মে মর মেময়িা? 

  

 ও মর্া পান্নাচে। 
  

েী েমর? 

  

 পান্নাচে! ওঃ পান্নাচে খুি ভাল িাত্রী। গান গায়, নামি, নািমে পািত েমর। 
  

 র্াই নাচে? 
  

 হযাুঁ। 
  

োর মেময় িল মর্া। 

  

 রােহচর িযাঠার মেময়। আলাপ েরমি? 

  

না থাে। 

  

আোর সমঙ্গ খুি ভাি চেন্তু।  

  

মর্ার সমঙ্গ মর্া মেখচি চিশ্বসুদু্ধ সেমলর ভাি! 
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 হযাুঁ। আচে মর্া পান্নাচেমের িাচড়র নারমোল মপমড় চেই। 
  

 অমনযর ফাইফরোশ খাুঁচিস মেন? রু্ই চে ওমের িাের? 

  

 েথািা িুমমর্ পারল না েরণ। মলামে চেিু িলমল মস েমর মেয়। এিাই মরওয়াি। র্ার 

সমঙ্গ িােমরর েী সিেত। োোর রামগর োরণিা িুমমর্ না পারমলও েরণ আর এেিা 

চিচনস িুমমর্ পামর মযিা র্ার মিামার েথা নয়। মস িুমমর্ পামর, র্ার এই শহুমর 

োোচি পান্নাচেমের িাচড়র সােমন চেময় আনামগানা েরমর্ পিন্দ েমর। 

  

পান্নাচে এেচেন র্ামে মডমে িমলচিল, রু্ই আিোল োর সমঙ্গ ঘুমর মিড়াস মর? মিমলিা 

মে? 

  

ওো মিমনা না! ওই মর্া আোর োো। 

  

পান্না অিাে হময় িমল, োো! মর্ার আিার োো মোমত্থমে এল? 

  

িাঃ, আোর েলোর্ার োো! 

  

িুমমর্ র্িু এেিু সেয় মলমগচিল পান্নার। খাচনেক্ষণ অিাে হময় মিময় মথমে হঠাৎ মহমস 

মফমলচিল, ওঃ র্াই মর্া! ও মিাধ্হয় মর্ার িড়োর মিমল, র্াই না! 

  

হযাুঁ মর্া। মেখমর্ সুন্দর না? 

  

হযাুঁ, মিশ মেখমর্। োোমে মপময় খুি আনন্দ িুচম মর্ার! র্াই আিোল আর আচসস 

না। 

  

র্া নয় পান্নাচে। আিোল িািা প্রায়ই িমল আমস মর্া, র্াই।  

  

মর্ার োো েী েমর? 
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পমড়। েমলমি। 

  

েী পমড়? 

  

 চি এসচস মিাধ্হয়। চঠে িাচন না। এেচেন চনময় আসি। 
  

আচনস। 

  

পান্নাচের েথা মস োোমে িমলও চেময়চিল পমর। র্খন লক্ষ েরল, োোর েুমখ এেিু 

হাচস মখলা েমর মগল আর উজ্জ্বল হল দ্যমিা মিাখ। 

  

এসি মস আিোল িুমমর্ পামর, যচেও এসি র্ার মিামার েথা নয়। না মিামার ভান 

েমরই থােমর্ হয় র্ামে। চেন্তু চভর্মর চভর্মর মস সি িুমমর্ পামর। 

  

োো আিও পান্নাচেমের িাচড়র পাশ চেময় যামি এিং আসমি। চেন্তু পান্নাচে িানালায় 

োুঁচড়ময় থামে না। োো এেিু মযন হর্াশ হয়। র্ার ইমে েমর পান্নাচেমে চগময় িলমর্, 

আচে যখন োোমে চনময় মর্াোমের িাচড়র পাশ চেময় যাি র্খন রু্চে এেিু িানালায় 

োুঁচড়ময় মথমো। 

  

পান্নাচে র্খন হয়মর্া অিাে হময় চিমজ্ঞস েরমি, মেন মর? 

  

র্খন মস েুিচে মহমস পাচলময় আসমি। 

  

এসি আমগ মস িুমর্ না। এখন িুমমর্ পামর। র্ার সােমন এেিা নরু্ন পৃচথিী মিমগ 

উঠমি। র্ামর্ মস খুচশ হয় র্া নয়। িরং অমনে সেয় র্ার চভর্মর এেিা যন্ত্রণা হয়। 

  

এেচেন মস র্ার ো আর িািামে েধ্যরামর্ মেমখ মফমলচিল। ঘর অন্ধোর চিল র্িু 

মেমখ মফমলচিল। ভময় শ্বাস িন্ধ েমর চিল মস। েী েরমি ওসি িািা আর ো! এঃ ো। 

ওসি েরমর্ হয়? িািামে র্ার খুন েরমর্ ইমে হময়চিল মসচেন।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 430 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

.  

  

২৪.  

  

আচে মভমিচিলুে রু্ই আর আোর েুখেশতন েরচি না, সিেতও রাখচি না। 

  

র্া মেন চপচস? 

  

 মর্ার োময়র সমঙ্গ মগড়া েরলুে ময। োথা গরে হময় মগমল আিোল আোর লঘু-ুনরু 

জ্ঞান থামে না। েুখ চেময় মিািমলােী িিন মিচরময় যায়। েী ময সি িমল মফললুে! 

  

োও মর্া মর্াোমে েে িমলচন। 

  

মস িলুে মগ। আচে চে আর মর্েন ভাচরক্কী মলাে! আোর োন-অপোন িমল মর্া চেিু 

মনই। হময়ও মগচি মিািমলাে। গর্র খাচিময় খাই। মর্ার ো মর্া র্া নয়। েুখ আোর িড় 

শত্রুর। 

  

রু্চে মেুঁমো না চপচস। িযাপারিা ঠািা হমর্ োও। সি চঠে হময় যামি। 

  

 মস মর্া হমি। চেন্তু েনিা খারাপ থােমি। রু্ইও মর্া দ্যঃখ মপচল। মপচল না? 
  

না মর্া। আোর ো চডিাভতস ইি। 

  

মেিো সিমেত ও েথািা মেন ময িলল িউচে! 

  

 ো মর্া ওরেেই। যা েুমখ আমস িমল। 
  

েযাখ, আোমের িংমশর মগ রি হল মর্ার িািা। অেল রায়মে এে ডামে গাুঁময়র সিাই 

মিমন, সম্মান েমর। আি অিচধ্ ওরেে রত্ন মিমল এ-গাুঁময় আর মেউ হয়চন। র্ার 

সিমেত আমিিামি েথা িলমর্ আমি? আেরা না হয় খারাপ–  
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রু্চে খারাপ নও চপচস। 

  

হযাুঁ মর, আচে চে মর্ামে োনেন্তর চেই, িল না? 

  

োনেন্তর োমে িমল? 

  

োনেন্তর োমে িমল িাচনস না? 

  

না মর্া! 

  

োনেন্তর হল–দ্যর িাই, ও আচে মর্ামে মিামামর্ পারি না। োমনিা মিাধ্হয় খারাপ সি 

পরােশত মেওয়া। 

  

রু্চে মর্া শুধু্ আোর সমঙ্গ গল্প েমরা। 

  

মর্ার োমে মস েথা মে মিামামি িল। র্ার ধ্ারণা আোর সমঙ্গ চেমশ রু্ই খারাপ হময় 

যাচেস। মলখাপড়া িাচন না িমি, চেন্তু আপন চপচসিা মর্া! আচে চে মর্ার খারাপ েরমর্ 

পাচর? 

  

মসাহাগ এেিু হাসল, আচেই মর্া খারাপ। 

  

 যাঃ, রু্ই মেন খারাপ হমর্ যাচি? 

  

 আচেই খারাপ চপচস। আোর অমনে মোষ আমি। 
  

মোষঘাি সেমলরই এেিু-আধ্িু থামে। োনুষ মর্া আর ভগিান নয়। 
  

আো, রু্চে মর্া এেিন ওয়াচেতং উওেযান, মর্াোর এর্ মসচন্টমেন্ট থােমি মেন?  
  

েথািা ইংচরচি হমলও িুমমর্ পারল সন্ধযা। েুখখানা ভার েমর িলল, মস রু্ই িুমচি না। 

আোর চভর্রিা মর্া পুমড় আংরা। 
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র্ার োমন েী? 

  

দ্যর েুখপুচড়, রু্ই ময মেন সি েথা িুমমর্ পাচরস না! 

  

দ্যিমনই মহমস মফমল। র্ারপর সন্ধযা এেিু থেথমে গলায় িমল, ের্ েমে মর্ামের সমঙ্গ 

অল্পস্বল্প ভাি হচেল। হঠাৎ মোথা মথমে ময েী হময় মগল মসচেন! আোর মোমিই 

মগড়া েরার ইমে চিল না। র্িু হময় মগল। মসচেন মথমে মেিল ভয় হময়মি, রু্ই িুচম 

আর আোর ঘমর আসচি না, আচড়ই েমর চেচি িুচম! 

  

আচড় োমন িয়েি না? 

  

হযাুঁ। র্ার ওপর দ্যচেন রু্ই এচল না, েথাও িলচল না। র্খন ভীষণ েনিা খারাপ লাগমর্ 

লাগল। ভািলুে, মসাহাগ মিাধ্হয় আোর ওপর রাগ েমরমি। েরমিই মর্া। চনমির 

োময়র অপোন োর সহয হয় িল। যর্ ভািরু্ে র্র্ োন্না মপর্। 

  

এেিা িাপা দ্যেু হাচস হাসচিল মসাহাগ। ভারী ভাল মেখায় ওমে ওই হাচসিামর্। িলল, 

েী েরি িমলা। দ্যচেন আোমে এেিু শাসমন রাখা হময়চিল।  

  

শাসন! হযাুঁ মর, মর্ার ো চে মর্ামে োরধ্র েমরমি নাচে? 

  

 মস মর্া আমিই। প্রায়ই আোমে োময়র হামর্ োর মখমর্ হয়। 
  

িচলস েী? মসােত্ত মেময়মে োরমর্ আমি? 

  

চশ ইি এ চিি।  

  

র্ার োমন েী? 

  

ওিা মর্াোর িানার েরোর মনই। িাংলায় অমনে েথা খুি খারাপ মশানায়, ইংচরচিমর্ 

র্র্িা নয়। 
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র্মি থাে। ওই িনযই ইংচরচির ওপর আোর রাগ। 

  

চহ চহ েমর িাচ্চা মেময়র েমর্া হাসল মসাহাগ। 

  

 খুি মেমরমি? 
  

ওসি আচে গাময় োচখ না। োরুে না; ের্ আর োরমি? 

  

আচেও োময়র হামর্ অমনে োর মখময়চি। মিাোহািা চিলুে মর্া, ো র্াই খুি োরর্। 

চেন্তু ডাগর হওয়ার পর আর গাময় হার্ রু্লর্ না। 

  

মিাো হািা চিমল মেন? 

  

চিলুে েী মর, এখনও র্াই আচি। মিাো িমলই মর্া গচর্ হল না। আোর োথায় এেিুও 

িুচদ্ধ মনই। র্াই মর্া গর্মর মখমি পুচষময় চনমর্ হয়।  

  

রু্চে চে চনমিমে খুি মিাো ভাি? 

  

মিাোই মর্া। সিাই র্াই ভামি। 

  

ওিা চেন্তু অমিা সামিশন। 

  

র্ার োমন েী মর? 

  

োনুষ চনমিমে খারাপ ভািমর্ ভািমর্ ওরেেই হময় যায়। েনচফমডি থামে না। 

  

এেিা শ্বাস মফমল সন্ধযা িলল, েী েরি িল। মিমলমিলা মথমেই সেমলর েুমখ শুমন 

আসচি, আচে নাচে োথা-মোিা। গমিি, মিাো, েুচের্। শুনমর্ শুনমর্ মসিাই চিশ্বাস 

হময় মগল। ওই িনযই মিাধ্হয় েপামল সংসারও চিেল না। 
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রু্চে মিাো নও চপচস। 

  

এখন আর চনমিমে চনময় ভাচিই না। সি ভািনাচিন্তা হাোনচেোয় মফমল ুনুঁমড়া েমর 

চেই। চেলুে মর্া িীিনিা এেরেে োচিময়। 

  

মর্াোর প্রিমলেুনমলা চেন্তু খুি মিািখামিা। 

  

এে গাল মহমস সন্ধযা িমল, মসিাও খুি ভাচি। দ্যচনয়ায় ের্ েী হময় যামে িমল শুচন 

োমম োমম। মসসি চনময় এে চেচনিও ভািনা হয় না। আোর সি ভািনাচিন্তা আিার, 

োসুচন্দ, েশলাপাচর্, পাওনাগো, চহমসিচনমেশ চনময়। মিাি োমপর োনুষমের সেসযাও 

মিািখামিাই মর্া হমি। 

  

র্া নয় চপচস! 

  

র্মি েী? 

  

 রু্চে ময েমনর েরিা িন্ধ েমর রামখা। দ্যচনয়ামে ঢুেমর্ই োও না মর্াোর চভর্মর। 
  

েী সুন্দর ময িচলস রু্ই! মিশ িচলস মর্া! এেরচত্ত মেময় হমল েী হমি, মর্ার খুি িুচদ্ধ! 

  

িাই! িমল খুি চহচহ েমর হামস মসাহাগ, এ েথািা মর্াোর োমি চশমখচি। আিোল 

েথায় েথায় িচল, িাই! 

  

আহা, েী ভাল েথাই না চশখমলন আোর োমি মথমে! র্মি মশখামিাই িা েী! আচে চে 

ভাল েথা িাচন চেিু! হযাুঁ মর, িুমডারও চে মর্ার েমর্াই খুি িুচদ্ধ? 

  

িুডঢা! িুডঢা মেচরমিাচরয়াস। ক্লামস ভাল ম্রহড পায়। আর পড়াশুমনায় খুি চসচরয়াস। 

আোর মিময় ওর িুচদ্ধ অমনে মিচশ। 

  

ওর সমঙ্গ আলাপই হল না ভাল েমর। হয়মর্া েমন েমন মঘন্না পায় আোমে। 
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না, িুডঢা ইি নি েযাি িাইপ। ও হল ুনুঁচড় ুনচড িয়। আোর োময়র সমঙ্গ এেোত্র 

িুডঢারই যা এেিু ভাি। 

  

োময়র মর্া মিমলর ওপর িান থােমিই। আোর োরও মেমখচি, মেময়মের মিময় 

মিমলমের ওপর িান অমনে মিচশ। অমনে, অমনে মিচশ। 

  

ওিা োময়মের এেিা েেমিক্স। রু্চে িুডঢার সমঙ্গ আলাপ েরমর্ িাও? র্া হমল মডমে 

আনমর্ পাচর চেন্তু। 

  

না িািা থাে, যা গিীর। 

  

মোমিই র্া নয় চেন্তু। আসমল খুি ফাচিল। খুি হাসামর্ পামর। েুখিা গিীর েমর রামখ 

িমি, চেন্তু মসিা ওর েুমখাশ। 

  

না িািা, মডমে আনমর্ হমি না। িড় সািামনা িযাপার হমি র্া হমল। আোর ল্জনা চে 

িাচনস? মগড়ার সেয় মিমলিা সােমনই চিল। সি শুমনমি। েী েমন েরল মে িামন। 

মসই মথমে ওর মিামখর চেমে িাইমর্ই পাচর না আচে। 

  

মেয়ার ইি এ পময়ন্ট। োময়র ওপর িুডঢার সফিমনস আমি। িামনা মর্া, আোমের 

ফযাচেচলমর্ মেউ োউমে পিন্দ েমর না। সিাই সিাইমে মঘন্না েমর। শুধু্ ো আর 

িুডঢার েমধ্যই যা এেিু ভাল সিেত। 

  

মর্ার িািা চেন্তু মর্ামে খুি ভালিামস। 

  

িাই িামস। িািা োউমেই ভালিামস না। চহ মহিস আস অল।  

  

রু্ই িুচমস না মর। 

  

মসাহাগ সাোনয মহমস িমল, আচেই যচে না িুমমর্ পাচর র্া হমল আর মেউ িুমমল লাভ 

েী িলল। আোমের ফযাচেচলমে রু্চে চঠে িুমমর্ পারমি না। 
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মেন মর, মর্ার ওরেে েমন হয় মেন? 

  

ইি অল স্টামিতড উইথ পারুল। 

  

পারুলচে? 

  

হযাুঁ। 

  

মস মর্া েমিোর েথা। 

  

র্া িাচন। িাি চে গমডস ইি চে রুি অি অল চেসচিভস। 

  

আিার ইংচরচি িলচিস? 

  

ভুমল চগময়চিলাে। সচর। 

  

আচে চেন্তু এই ইংচরচিিা িুমমর্ মপমরচি। চেন্তু রু্ই িারিার পারুলচেমে গমডস িচলস 

মেন? ওমর্ মেিমেিীর অপোন হয়। এেিা িলিযান্ত মেময় আিার গমডস েী মর? 

  

পারুল গমডস নয়, মস মর্া চঠে েথা। চেন্তু খুি েে িয়মস ওর িচিিা মেমখ মেন ময 

গমডস েমন হর্ মে িামন। 

  

সুন্দরী িমল িলচিস? 

  

হযাুঁ মর্া৷ গড় আর গমডসরা মর্া সুন্দরীই হয়। চেন্তু র্ামের এেিা অরাও থামে। 

  

েী থামে িলচল? 

  

অরা। অরািা মর্াোমে েী েমর মিামাি িমলা মর্া! 
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রু্ই চনয়ে েমর মরাি আোমে এেিু এেিু ইংচরচি মশখা। র্া হমল মর্ার েথা িে েমর 

িুমমর্ পারি। 

  

অরা োমন ধ্মরা এেিা-এেিা েী িমল ওিামে িমলা মর্া–  

  

 সন্ধযা মহমস খুন হময় িমল, থাে িািা, থাে। আর মর্ামে মিামামর্ হমি না। খুি িুমমচি। 
  

েী িুমমি িমলা মর্া! 

  

ঠােুর-মেির্ামের গা মথমে মিযাচর্ মিমরায় মর্া! মসিামেই মিাধ্হয় অরা না েী িাুঁইপাশ 

িলচল, র্াই িমল–  

  

োই গড! র্িু রু্চে িলমি ময রু্চে মিাো? 

  

মিাো নই? 

  

 রু্চে িমলর েমর্া িুমমর্ মপমর মগমল। হযাুঁ মর্া, ওই মিযাচর্ েথািা আোর চেিুমর্ই 

েমন পড়চিল না। 

  

চেন্তু পারুলচের মোমিই মিযাচর্-মিযাচর্ মনই। গাময়র রংিা অিশয ফসতা। চেন্তু র্ামে মর্া 

আর মিযাচর্ িমল না। মর্ার ো মর্া আরও ফসতা। 

  

ধ্যার্। ফসতা িমল নয়। সােচথং মোর েযান ফসতা।  

  

আচেও মর্া র্াই িললুে। ফসতা িাড়া পারুলচের আর েী আমি িল মর্া।  

  

েুশচেল েী িামনা? 

  

েী িল মর্া! 
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মিমলমিলায় মসই ময েমন হময়চিল িচিিা এেিন গমডমসর মসই চহপমনাচিিেিা আিও 

যায়চন। 

  

আো, পারুলচেমে সােনাসােচন মেমখও মর্ার ভুল ভামঙচন? 

  

এেিু মভমঙমি মিাধ্হয়। চেন্তু ভাঙুে, র্া আচে িাইচন। আোর মর্া মোনও গমডস মনই, 

ওই এেিন িাড়া। 

  

েী অদু্ভর্ েথা িচলস রু্ই? এই ময দ্যগতােূচর্ত মেখচল মসচেন, মস-ই মর্া গমডস। 

  

ধু্যর্, রু্চে ময এেিা েী না। দ্যগতা হল আইডলাইিড ইোচিমনশন। ও মর্া ভীষণ েৃচত্রে। 

  

আহা, মেিমেিীরা সি আোমের েমর্া হযার্ানযার্া চে না।  

  

র্া িমল দ্যগতার েূচর্তিা চেন্তু গমডস নয়। চিয়ি েূচর্ত গমডস মেউ থােমর্ও পামর। চেন্তু 

েূচর্ত মেখমল গমডমস ইমেি আমস না আোর। 

  

আো, র্া হমল পারুলচের িচি মেমখই িা এল মেন িল। 

  

র্া িাচন না ময! 

  

র্া হমল রু্ই আোর েমর্াই হাুঁোরাে। 

  

 সন্ধযা আর মসাহাগ দ্যিমনই খুি হাসল।  

  

রু্চে খুি ভুল িমলাচন চপচস। আচে এেিু মিাধ্হয় মর্াোর েমর্াই মিাো।  

  

র্া হমল আোমে মিাো িমল স্বীোর েরচল? 

  

এখনও েচরচন। র্মি আোর এেিা হযাচিি আমি, োমম োমম চেিু এেিা মেমখ খুি 

ইেমপ্রে হময় যাই। রু্চে হও? 
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হই না? এই ময মর্ামে মেমখ আচে েুগ্ধ। 

  

আোমে মেমখ? যাঃ! আচে মর্া এেিা িামি মেময়। 

  

ও আিার েী েথা! িামি মেময় মেন হচি। 

  

আোমে মেমখ েুগ্ধ হওয়ার চেিু মনই চপচস। 

  

এেিু পাগচল মসমি থাচেস িমি, চেন্তু আচে মির পাই, মর্ার চভর্রিা িড্ড ভাল। 

  

আো, আি চে আেরা দ্যিন দ্যিমনই এেিু অয়চলং েরচি? 

  

সন্ধযা মহমস মফমল িমল, র্া নয়। র্মি রু্ই আোর ভারী লক্ষ্মী মেময়। েী েমর িুমলুে 

িাচনস? 

  

েী েমর? 

  

মযচেন রু্ই আোর ঘমর প্রথে এচল, েমন আমি? 

  

 হযাুঁ মর্া! 
  

মসচেন মথমেই আোর িযিসা খুি মিমড় মগমি।  

  

 যাঃ! 
  

সচর্য! ের্ অডতার আসমি ভািমর্ পারচি না। 

  

ওই মর্া মর্াোমের মরাগ। যামে র্ামে ভগিান িাচনময় মফল।  

  

চঠে মর্ার েমর্া, না? পারুলচে যচে ভগিান হমর্ পামর মর্া রু্ই েী মোষ েরচল িল 

মর্া? 
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 ইউ আর এ ুনড চডমিিার। 
  

এিা চেন্তু িুমলুে না। িুচমময় মে। 

  

থাে, মর্াোর িুমম োি মনই। এিা এেিা েেচিমেন্ট। 

  

 এিা িুমমচি। 
  

এেিু এেিু িুমমলই মর্াোর িলমি। 

  

 র্িু আোমে ইংমরচিিা এেিু মশখাস। ইংমরচি িানমল অমনে োি হয়। 
  

েী োি হমি? 

  

এেিা মলান অযাপচলমেশন েমরচিলুে িাংলায়। চেলই না। মে মযন িলচিল, অচফসারিা 

সাউথ ইচিয়ান। ইংমরচিমর্ েরমল চের্। 

  

আচে মর্াোর অযাপচলমেশন চলমখ মেি। 

  

চেচি? খুি ভাল হয় র্াহমল। 

  

এখামন মর্া েচিউিার মনই। র্াহমল মর্াোমে েচিউিামর িাইপ েমর চের্াে। 

  

এখামন চেিুই মনই মর। মপাড়া িায়গা। 

  

 চেন্তু চপওর আমলা-িার্াস আমি। গািপালা আমি। সমন্ধর পর আোমশ ের্ র্ারা মেখা 

যায়। 
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দ্যর! ওসি চেময় েী হয়! আমলা-িার্াস মর্া িন্ম মথমেই পাচে, েী হময়মি িল। িরং 

ভাচি যচে ইংমরচিমর্ হড়িড় েমর েথা েইমর্ পাররু্ে, যচে রু্মঘাড় িুচদ্ধ থাের্ র্াহমল 

হয়মর্া মসই মলােিা অেন র্াচড়ময় চেমর্ সাহস মপর্ না। 

  

মে মলােিা িমলা মর্া! মর্াোর হািিযাি? 

  

র্ার েথাই িলচি। 

  

 আর ইউ চস্টল ইন লাভ উইথ চহে? 

  

র্া নয় মর! আসমল েী িাচনস, মেন ময আোমে র্ার পিন্দ হল না র্া আি অিচধ্ 

মভমিই মপলাে না। র্াই ভাচি েময়েিা িাড়চর্ ুনণ থােমল হয়মর্া ভাল হর্। 

  

 রু্চে এিার এেিা চিময় েমরা চপচস। ইি ইি হাই িাইে। 
  

দ্যর মিাো! ওসি শুনমল খারাপ লামগ। এেিার িাচর্ল হময়চি মর্া, মসই ঘা-ই শুমোয়চন। 

  

ইউ আর এ েযাড উওেযান। আর মসইিনযই মর্াোমে ভাল লামগ। আই লাভ এভচরচথং 

েযাড। 

  

দ্যর পাগল! মর্ার ময েী সি অলকু্ষমণ েথা! হযাুঁ মর, মর্ার োময়র সমঙ্গ আোর ভাি 

েচরময় চেচি? 

  

অিাে হময় চেিুক্ষণ মিময় মথমে মসাহাগ িমল, ইউ আর ইেপচসিল। মেন ভাি েরমর্ 

িাও িমলা মর্া! 

  

ইমে েরমি। মগড়া হওয়ার পর মথমে েনিা ভাল মনই।  

  

 োথা মনমড় মসাহাগ িমল, মনা ডাইস। 
  

োমন েী মর? 
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োমন িাি মনই। আোর ো এেিন স্টামিানত উওেযান। িািার সমঙ্গ িা আোর সমঙ্গ যখন 

মগড়া হয় র্খন চেমনর পর চেন আোমের ভাি হয় না। এখন মর্া োময়র সমঙ্গ েখনওই 

আোর ভাি মনই। সি সেময়ই আোমের সিেত খারাপ। 

  

র্মি থাে, ভামির েরোর মনই। 

  

েরোর মনই চপচস। 

  

রু্ই মর্ার োমে পিন্দ েচরস না? 

  

 আেরা মেউ োউমে পিন্দ েচর না। 
  

র্া হমল েী েমর থাচেস? 

  

অভযাস হময় মগমি। র্মি আচে মর্া থােি না। 

  

 মোথায় যাচি? 
  

 পালাি। 
  

মিাখ িড় িড় েমর সন্ধযা িমল মোথায় যাচি? 

  

র্া িাচন না। শুধু্ িাচন পালাি। 

  

 ওমর িািা, ওসি ভািমর্ মনই। মেময়রা পালামল ভীষণ িেনাে। 
  

মহাে না িেনাে! 

  

মোনও মিমলর সমঙ্গ? 
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মোনও পুরুমষর সমঙ্গ পালামনািা ভীষণ ভযার্ভযামর্ িযাপার। োওয়াডত মেময়রাই ওরেে 

পালায়। না, আচে এোই পালাি। 

  

পাচলময় মোথায় যাচি? 

  

 র্া চেিু চঠে েচরচন। এেিা িায়গায় মর্া যাি না, সন্নযাচসনী হময় এো এো ঘুমর 

মিড়াি। 

  

 যাঃ, এই িয়মস সন্নযাচসনী হচি েী মর? 

  

সন্নযাচসনীর িযাপারিা েযামোমফ্লি। েযামোমফ্লি মিামমা? 

  

না। 

  

িদ্মমিশ। 

  

িদ্মমিশ োমন মর্া মভে ধ্রা। 

  

মভে? র্ার োমন? 

  

 িদ্মমিশ। দ্যিমনই হামস। 
  

মভে ধ্রচি মেন? ‘  

  

মোনও মেমশই এো যুির্ী মেময় মর্া চনরাপে নয়। র্াই সন্নযাচসনী সািমল খাচনেিা 

হয়মর্া মসফ। 
  

 িাই মসফ। ের্ সন্নযাচসনীও মরপ হয়। 
  

ওসি ভািমল চে হয় চপচস? দ্যচনয়ািা চনমির মিামখ মেখমর্ হমি না? 
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দ্যচনয়ািা মর্া রু্ই অমনে মেমখচিস, আর েী মেখার আমি? 

  

আরও ের্ েী মেখার আমি, িানার আমি। এো এো ঘুমর মিড়ামনার চিলই আলাো। 

  

মর্ার িাপু িড় দ্যিতয় সাহস। 

  

 হযাুঁ, আোর ভয়-িয় েমর না। 
  

এেিা েীঘতশ্বাস মফমল সন্ধযা িমল, আোর েখনও পালামনার ইমে হয় না। চেন্তু আোরই 

মিাধ্হয় পালামনা উচির্। র্াই না? 

  

পালামল না মেন চপচস? 

  

ভয় েমর ময! মর্ার েমর্া সাহস মর্া আোর মনই। মিমলমিলা মথমেই মিমন এমসচি, 

আচে অিলা মেময়োনুষ। আর মেময়মের দ্যচনয়ািা হল ভয়ভীচর্মর্ ভরা। মর্ার েমর্া 

সাহস থােমল চঠে পালারু্ে। রু্ই র্িু অমনে চেিু মেমখচিস, আচে মর্া এেিুখাচন 

িায়গায় সারািীিন েলুর িলমের েমর্া ঘুমর েরচি। 

  

েলুর িলে েী? 

  

ওঃ, মর্ামে আর মিামামর্ পাচর না। ঘাচনগাি িাচনস? 

  

না মর্া! র্মি আর মর্ামে িুমমর্ হমি না িাপু। চিময় হময় দ্যগতাপুর চগময়চিলুে, মসই যা 

িাইমর যাওয়া। দ্য-চর্নিার েলোর্ায় মগচি। আর আোর সিতর্ীথত সার হল িধ্তোন। 

মোল্লার মে ড় েসচিে অিচধ্। এর িাইমরর পৃচথিীিা মেেন র্া িানাই হল না। 

  

রু্চে আর পারমি না চপচস। 
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োথা মনমড় সন্ধযা িমল, না, আর পারি না। িড্ড আিমে পমড়চি। স্বােী মনই, সন্তান 

মনই, র্িু চপিুিানও চে েে! চনমিই োয়া সৃচে েমর চনমিমে িচড়ময় চনময়চি। অথি 

সিই মর্া ফচক্কোচর। 

  

ফচেোচর! িাঃ মিশ শব্দিা মর্া! 

  

 োমন িাচনস? 
  

আন্দাি েরমর্ পাচর। 

  

েী িল মর্া! 

  

নাচথংমনস। 

  

ও িািা, ওিা আিার আচে িাচন না। 

  

এখামন এমস আচে অমনে শব্দ চশমখ মগচি। 

  

গাুঁময় চেন্তু মলামে েথায় েথায় অমনে খারাপ খারাপ শব্দ উচ্চারণ েমর। মসুনমলা 

চশচখসচন মযন। 

  

চহ চহ েমর মহমস মসাহাগ িমল, হযাুঁ, খুি স্লযাং শব্দ। মপাুঁমের োপড়, পািা, োগী, আরও 

িলি?  

  

রমক্ষ ের িাপু, আর নয়। খিরোর যার-র্ার সােমন িচলসচন মযন! 

  

আো চপচস, িার চেেিা এেন অন্ধোর হময় মগল মেন িমলা মর্া! 

  

ও ো! র্াই মর্া! এখন মর্া মোমি মিলা চর্নমি, এর্ র্াড়ার্াচড় মর্া মরাে েমর যাওয়ার 

েথা নয়। মেঘ েমরমি মিাধ্হয়। মেখ মর্া িানালার োমি চগময়!  
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মসাহাগ এে িুমি িানলার োমি চগময় িাইমরিা মেমখ িলল, ওঃ চপচস, চশগচগর মেখমি 

এমসা। 

  

 েী মর? 
  

েী সাংঘাচর্ে মেঘ! 

  

 দ্যর মিাো! মেঘ আিার সাংঘাচর্ে েী মর! শীর্োমল মর্া োমম োমম িৃচে হয়ই। 
  

আোর েমন হমে ইিস এ িুইস্টার। 

  

মসিা আিার েী? 

  

িমনতমডা। সাংঘাচর্ে মড়। 

  

 না না, এিা মমড়র সেয় নয়। 
  

 রু্চে িুইস্টার মেখচন?  

  

মসিা েীরেে িলচি মর্া। 
  

আেরা যখন মফ্লাচরডায় চিলাে র্খন এেিার মেমখচি। 

  

 েীরেে িল মর্া? 
  

ঘূচণতমড়, সি উলমিপালমি মেয়, উচড়ময় চনময় যায়। আচে মিামখর সােমন এেিা িময়ািা 

গাচড়মে উমড় মযমর্ মেমখচি। 

  

এই মেময়িা, ভীষণ ঠািা িার্াস মিমড়মি। গরেিাো গাময় চেময় আয়।  

  

দ্যর! আোর েুিেুি েমর ময! 
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 র্াহমল ওই লাল পশচে িােরিা গাময় মে। আলনায় আমি। োিা িাের, মঘন্নার চেিু 

মনই। 

  

মঘন্না নয়, আচে সি সেময় ময অযািমোসচফয়ারিামে চফল েরমর্ িাই। 

  

মর্ার োথা। িানলার োি মথমে সমর আয়। ইস্ িার্ামস মযন িরমফর েুচি চেমশ আমি। 

িুমে ঠািা লাগমল আর মেখমর্ হমি না। 

  

.  

  

এে উন্মাে ক্ষযাপা হাওয়া মোথা মথমে েয়লা মিুঁড়া োগমির েমর্া মেমঘর িুেমরা 

েুচড়ময় এমন িমড়া েরচিল আোমশর এে মোমণ, সোল মথমে। দ্যপুমরর পর মথমে 

মসই মেঘ িুমড় িুমড় োমলা মস্লমির গাময়র েমর্া মেমঘর েহাপিতর্ কর্চর হল। ওই 

থেথমে, োমলা, ভয়ংের মেঘখানামে মোর্লার িারান্দায় োুঁচড়ময় মেখচিল মস। ঠািা 

িার্ামসর মাপিায় র্ার োন েনেন েরমি, মিামখ িল আসমি, গাুঁমি গাুঁমি িযথা। গলায় 

খুশখুচশ রু্লমি শীমর্র সরু সরু আঙুল। আর শরীমরর চভর্মর মযন হাুঁ িু েুমড় িমস আমি 

এেমশা িিমরর এে থুরথুমর িুচড়। 

  

এখান মথমে ফচিে োচঞ্জলামলর ফাুঁো িাস্তুিচেিা মেখা যামে। মসখামন সাোনয এেিা 

ধু্মলার ঘূচণত উঠল। মনমি মনমি মিড়াল এচেে মসচেে। পান্না িামন, ওইখামন মিযাৎো 

রামর্ পচররা মনমে আমস। ময গািিায় গলায় েচড় চেময়চিল মলােিা মসই গািিার 

িারপামশ পচররা মখলা েমর আর ফচিে োচঞ্জলাল েচড়মর্ মুলমর্ মুলমর্ মেমখ আর খুি 

হামস। 

  

চিিুোই গল্পিা িমলচিল। ফাুঁচসর েচড়িা চেময় নাচে োচঞ্জলাল এেিা মোলনা িাচনময় 

চনময়মি। র্াইমর্ই মোল খায় আর পচরমের মখলা মেমখ। ো মগা! ভািমলই িুেিা ভময় 

দ্যরদ্যর েমর। র্মি চিিুো িড্ড চিেু। র্ামে ভয় মেখামনার িনযই িাচনময় িমল চেনা মে 

িামন। 
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ফচিমের সমঙ্গ র্ার িউ আশালর্ার চিল ভীষণ মগড়া। আশালর্া ের্িার েরমর্ মগমি। 

আর ফচিে চনরুমদ্দশ হময় যামি িমল শাসার্। 

  

েরার চেন সোল মথমে মগড়া মলমগচিল খুি। 

  

মশমষ ফচিে িলল, মেখমি? েিা মেখাি? 

  

মেখাও না! মর্াোর পাল্লায় পমড় ের্ েিাই মর্া মেখলুে। আর েী মেখামি? 

  

 র্খন চেন্তু থই পামি না। 
  

 থই আোর এখনও মনই। 
  

সিাই িমল, োচঞ্জলাল খুি ুনচিময় েমরচিল। িাোপয়সা সি আোয়-উশুল েমর িউময়র 

নামে গচের্ মরমখ, োিোরিার ুনচিময় এেিু মিচশ রামর্র চেমে নাইলমনর েচড়গাি 

চনময় চনচরচিচলমর্ চগময়–েযামগা! 

  

আশালর্ামে েিা মেচখময়চিল িমি োচঞ্জলাল। মস েী িুেফািা োন্না মেময়িার! িয়সও 

র্র্ মিচশ নয়। িাইশ-িাইশ হমি। 

  

চেন্তু েুশচেল হল, দ্যচনয়ািা িড্ড চনষ্ঠুর। দ্যচেন পমরই সিাই সি চেিু ভুমল যায়। সি 

আিার স্বাভাচিে হময় আমস। 

  

ির-িউময়র মগড়া র্ার িারচেমে। ির-িউমর্ ময মেন এর্ মগড়া হয় র্া মিামম না 

পান্না। মস যচে চিময় েমর র্াহমল মস এেচেনও মগড়া েরমি না র্ার িমরর সমঙ্গ। 

এেিারও না। 

  

ওমলা পচর্মসাহাগী মলা, মেখা যামিখন চিময়র পর। চিময়র আমগ ের্ েথাই থামে 

মেময়মের। িুমচি েিা। 
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মিাি িযাঠাইো িড্ড মঠাুঁিোিা। ভাল চেিু ভািমর্ই িায় না।  

  

প্রথমে এে মফাুঁিা দ্য মফাুঁিা িৃচে উমড় এল। র্ারপর হঠাৎ অযাই িড় িড় চশল পড়মর্ 

লাগল নেিমন্দ্রর চঢমলর েমর্া। সমর এল পান্না। আর মেখমর্ মপল এেিা মেময় ফচিমের 

িচের পাশ চেময় েুুঁমিা হময় মে মড় আসমি। গাময় গরেিাোিা পযতন্ত মনই। মসাহাগ। 

  

.  

  

২৫.  

  

েন োনুষমে খায় নানাভামি। েখনও িামঘর েমর্া হালুে েমর এমস লাচফময় পমড় ঘাড় 

েিমে চিন্নচভন্ন েমর মেয়। েখনও অিগমরর েমর্া ধ্ীমর ধ্ীমর চগমল মফলমর্ থামে। 

োমে েখন েী ভামি খামি র্ার মোনও ধ্রািাুঁধ্া চনয়ে মর্া মনই। যখন শত্রু র্খন 

মষামলা আনা শত্রু। আিার যখন মপাষ োমন র্খন েমনর েমর্া িনু্ধই িা মে। র্খন রু্চে 

েরুভূচেমর্ থােমলও মস অধ্রা হময় নাি মেখামি। মমড়র েচরয়ায় মস িন্দমরর িচি 

িাচঙময় মেমি। েখনও ঈশ্বর, েখনও শয়র্ান, েখনও চনয়চর্। 

  

অেলমে খামে অিগমরর েমর্া। ধ্ীমর ধ্ীমর এেিা অেন োনুষ র্ার কু্ষরধ্ার িুচদ্ধ, 

মেমমে মেধ্া চনময়ও অিগমরর গরাস হময় যামে। চেিুমর্ই আর িাচড়ময় চনমর্ পারমি 

না চনমিমে।  

  

ভািমর্ এেিু েে হয় পারুমলর। 

  

েন আি ভাল মনই। মভাররামর্ িািামে স্বর মেমখমি মস। েরা োনুষমে স্বর মেখা চে 

ভাল? িার। িার? গর্ সার্চেমন মিাধ্হয় িারচর্মনে িািামেই স্বমর মেমখমি মস। 

মভাররামর্ আি মেখল, চিরাি িড় এেিা িাচড় আর র্ার অফুরান গড়ামন িারান্দা পুমির 

মরামে মভমস যামে। এই অর্ িড় িারান্দা ধু্ ধু্ েরমি িনহীনর্ায়। মেউ মোথাও মনই। 

আর আশ্চযত, মসই িারান্দািা মোথাও মশষ হয়চন। মস হাুঁিমি মর্া হাুঁিমিই। মেন ময মশষ 
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হমে না িাই মে িামন। ভীষণ ভয় েরচিল র্খন। ধ্যার্, এর্ িড় িারান্দা মে ময িানাল। 

হঠাৎ চপিন মথমে মে মযন িলল, যা না, আরও যা, এেসেময় মশষ হমি চঠেই। 

  

মে িলল েথািা? মি েমর েুখ ঘুচরময় মস মেখল, িািা। মর্েনই ফসতা িেিমে রং, 

মর্েনই েে মগাুঁফ, মর্েনই সুন্দর। 

  

ও িািা, র্মি ময মলামে িমল রু্চে েমর মগি? 

  

দ্যর মিাো! েরি মেন? এই এেিু মিচড়ময় এলুে। 

  

 এ িাচড়িা মে িানাল িল মর্া! এর্ িড় িারান্দা মেন? 

  

 র্া চঠে, িারান্দািা এেিু িড়। িল মর্ামে এচগময় চেই। 
  

এর আমগও িারদ্যময়ে িািামে স্বমর মেমখমি মস। স্বর চনময় র্ার মর্েন মোনও েুসংিার 

মনই। আিার এও েমন হয়, েী িাচন িািা, স্বমরর েমধ্যও মোনও ইশারা ইচঙ্গর্ থােমর্ও 

পামর। 

  

সোল মথমেই আোমশ মেঘলা ভাি। েমনর েমধ্যও র্াই। মিযাচর্প্রোশ আি মভামর 

িমল মগল িােমশেপুর। েন খারামপর মসিাও এেিা োরণ। চিময়র পর যখন িমরর সমঙ্গ 

ভাি হল র্খন সিেতিা উমত্তিে, োেে। র্খন দ্যিমনরই দ্যিমনর িনয আনিান অিথিতা। 

মিামখ হারাই ভাি। 
  

র্ারপর ধ্ীমর ধ্ীমর মসই আেষতমণর র্ীব্রর্া েেমর্ লাগল। চেন্তু অনযরেে এেিা িান 

িন্মামর্ লাগল র্া মথমে। এখন িরমে মিমড় থােমল এেিা মেেন চনরাপত্তার অভাি 

মির পায় মস। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 451 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অিশয মসখামন রান্না আর োমির মলাে আমি। র্ার িমরর মোনও অসুচিমধ্ হওয়ার েথা 

নয়। চেন্তু র্িু পারুমলর এেিু খুুঁর্খুুঁর্ েমর। েনিা মসই োরমণই আি মেেনধ্ারা হময় 

আমি মযন। 

  

সোমল চিিু এল র্ার নরু্ন মোিরিাইে চনময়। সমি চেমনমি। ভি ভি েমর ফিে চেময় 

ঢুমে মসািা উমঠামন এমন োুঁড় েচরময়ই হে োরল, িড়ো! ও িড়ো।  

  

িলাো ঘর মথমে িারান্দায় মিচরময় িলমলন, শয়র্ামনর েলিা মশষ অিচধ্ চেমনই 

মফলচল? 

  

 চশগচগর োপড়িা পালমি এমসা। 
  

মেন মর েুখমপাড়া, োপড় পালিাি মেন? 

  

মর্াোমে এই শয়র্ামনর েমল িাচপময় শীর্লািাচড় মথমে ঘুচরময় আনি।  

  

িলাো মিাখ েপামল রু্মল িলমলন, ওইমিই িাচে আমি আোর েপামল। রমক্ষ ের িাপু, 

িুমড়া িয়মস পমড় হাড়মগাড় মভমঙ ে হময় থােমর্ পারি না।  

  

আমর, িমলাই না, এেিার িড়মলই িুমমর্ পারমি চিচনসিা মোমিই ভময়র নয়। 

  

আোর আর আহ্লামের েরোর মনই িািা। ওসি মর্ারা িড় মগ।  

  

মেখ িড়ো, মিচশ েথা েইমি মর্া হামি হাুঁচড় ভাঙি চেন্তু।  

  

ওো, মিাখ রাঙায় মেখ! েী হাুঁচড় ভাঙচি মর েুখমপাড়া? 

  

িযাঠােশাই এেসেময় মোিরিাইে িড়র্, আচে িাচন। এেিা গািো-মগািো চি এস এ 

মোিরিাইে চিল র্খন। রু্চে র্ামর্ মিমপ িযাঠার সমঙ্গ শহমর চসমনো মেখমর্ মযমর্। 

  

মর্ার োথা। মর্ার িযাঠা আোমে মোমি এেচেন িাপামর্ মপমরচিল।  
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 মোমি এেচেন? 
  

র্াও অমনে সাধ্াসাচধ্র পর। আর মস যা োে হময়চিল। িাচড় মথমে পঞ্চাশ গিও যায়চন 

দ্যড়ুে েমর আচে পমড় মগলুে। 

  

এ ো! 

  

আর িচলসচন। হাুঁিু িমড়, শাচড় চিুঁমড় চিচেচেচেচর োে। ওই এেিারই।   
  

মর্াোমে চনময় আর পারা যায় না। ভািলুে নরু্ন িাইেিায় মর্াোমে িাচপময় চনময় ঘুমর 

আসি এেিু। আোর ো মর্া চেচিয োল আোর সমঙ্গ ঘুমর এল। 

  

আহা, ও িুুঁচড়র আর িয়স েী? আোর মিময় িির েমশমের মিাি।  

  

 িয়স নয় িড়ো, এ হল স্মািতমনমসর প্র । রু্চে এেেে স্মািত নও। অথি আচে মর্াোমে 

স্মািত িমল ভািরু্ে। 

  

আর আোর স্মািত হওয়ার েরোর মনই িািা। চেন্তু দ্যিাোর চিচনমস চিশ্বাস মনই। মেন 

ময মর্ার িািা ের্ চেল র্াও িুচম না। 

  

অিমশমষ চিিু এমস পারুলমে পােড়াও েরল। 

  

িমলা মর্া পারুলচে, মর্াোমে চনময়ই এেিা িক্কর চেময় আচস।  

  

আি ভাল লাগমি না মর। 
  

আো, মর্ােরা সিাই নন মো-অপামরশন েরমল মেেন েমর হয় িল মর্া! িড়ো 

চরচফউি েরল, রু্চেও। 
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পারুমলর অিশয ভয় মনই। গাচড় মেনার আমগ মিযাচর্প্রোমশর িুিার চিল। িহুিার 

মিমপমি পারুল। চনমিও িালামর্ পারর্। আি অিশয মেিািিা চঠে মনই। র্িু মশষ 

অিচধ্ রাচি হল মস। মিমলমেময় দ্যমিা আি মিাি োোর সমঙ্গ িধ্তোমন মগমি ওমের 

িািামে চস অফ েরমর্। েীসি মেনাোিা েমর দ্যপুমর চফরমি। িাচড়িা ফাুঁো লাগমি 

িমল মিচরময় পড়ল পারুল। 

  

চেন্তু িাইে িলমর্ই িুমমর্ পারল, োিিা চঠে হয়চন। িড্ড ঠািা িার্াস লাগমি। োন 

েনেন েরমি, হার্ পা চসচিময় যামে। 

  

চেন্তু ওই গচর্ আর মখালা হাওয়া র্ার োথা মথমে েনখারাপিামে মমুঁ চিময় চনময় যাচেল। 

  

এেিার েুখ চফচরময় চিিু িলল, িধ্তোন যামি পারুলচে? 

  

 অর্ েূর যাচি! েরোর েী? 
  

 আহা িমলাই না। ঘমর িমস মথমে হমিিা েী? 
  

িড্ড চঘচঞ্জ শহর, সািধ্ামন িালাস। 

  

িধ্তোমন চগময় এেিা মরস্টুমরমন্টর সােমন িাইে োুঁড় েচরময় চিিু িমল, িমলা পারুলচে 

চেিু মখময় চনই। িড্ড চখমে মপময়মি। 

  

দ্যর! আোর মর্া এেিুও চখমে মনই। এই মর্া এেিু আমগ ো মিার েমর লুচি র্রোচর 

খাওয়াল। গলা অিচধ্ হময় আমি িািা। 

  

ডাময়চিং েরার িে অভযাসিা িামড়া মর্া পারুলচে। আচে িাচন রু্চে এেিার মিচশ দ্যমিা 

লুচি খাও না। না হয় হমিই এেিু মোিা, র্া িমল খাওয়ার আনন্দিামে মভাগ েরমি না? 

িীিনিা েচেমনর শুচন! 

  

হময়মি, মর্ামে আর চফলিচফ মাড়মর্ হমি না। রু্ই খা, আচে িসচি। 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 454 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

যখন মগা্রহামস মিাস্ট আর ওেমলি খাচেল চিিু র্খন এে োপ দ্যধ্-চিচন িাড়া িা চনময় 

িুপিাপ িমসচিল পারুল। এেিা িুেুেও মেয়চন। মোোন-মিাোমন মখমর্ র্ার িড় গা 

চঘন চঘন েমর। 

  

মর্ার সচর্যই খুি চখমে মপময়চিল, না মর? 

  

খুি। মর্াোর আর আোর েমধ্য র্ফার্ েী িামনা? আচে চখমে মপমল খাই, আর রু্চে 

সুুঁিচে মেমর থাে। 

  

আোর আড়াই েন ওিন হমল রু্ই চে আোমে মর্ার মোিরিাইমে রু্লমর্ সাহস মপচর্? 

  

 মেন, অসুচিমধ্ েী আমি? আোর িাইেিা েীরেে সচফসচিমেমিড িামনা? 

  

রু্ই এেিা েযািলা। 

  

মেন িমলা মর্া! 

  

মোিরিাইমের মপিমন িাপামর্ হয় গালতমিিমে। মর্ার গালতিি মিামি না মেন িল 

মর্া! 

  

দ্যর দ্যর, ওসি মর্াোমের মসমেমল ধ্ারণা। গালতমিি চনময় মঘারার েমধ্য মোনও গ্লযাোর 

মনই। আিোল। গোয় গোয় ঘুরমি। 

  

ও িািা! রু্ই ময অমনে এচগময় মগচিস! গালতমিি চনময় মঘারািাও মসমেমল হময় মগমি 

িুচম? 

  

আোর োমি র্াই। 

  

 আসল েথািা িলমলই মর্া হয়। 
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আসল েথািা েী?  

  

মর্ার গালতমিি মনই। 

  

চিিু এে গাল হাসল, েথািা েন্দ িমলাচন। সচর্যই মনই।  

  

মেন মনই মর? মিহারাখানা মর্া সুন্দর। মর্ার মিহারায় আচে িািার আেল পাই। মর্েনই 

লিা, ফসতা, মর্ার োমি মেময়রা মঘুঁমষ না মেন? 

  

মঘুঁষমি েী েমর? পাত্তা চেমল মর্া? 

  

 পাত্তা চেমলই মর্া হয়। 
  

চিিু োথা মনমড় িমল, হয় না পারুলচে। আোমে মিমলমিলা মথমে মশখামনা হময়মি 

মেময়মের সমঙ্গ সম্মানিনে েূরত্ব রাখমর্ হয়। োখাোচখ েরমর্ মনই। িড় হময় আচে 

গাুঁময়র যুি সোমির অচভভািে। স্বচনযুি অচভভািেই ধ্মর নাও। আচে চে পাচর 

মেময়মের সমঙ্গ ফচেনচে েরমর্? 

  

এর্ মিচশ চপউচরিান হমল রু্ই ময এই িয়মসই িুমড়ামি মেমর যাচি! 

  

েী আর েরা যামি িমলা। রক্ষে হময় মর্া ভক্ষে হমর্ পাচর না। মোথাও মোনও মেময়র 

ওপর মোনও রেে হােলা হমল, অপোমনর ঘিনা ঘিমল আেরা চগময় মর্া রুমখ োুঁড়াই। 

মসই আচেই যচে মপ্রে-মট্রে েমর মিড়াই র্াহমল মলামে িলমি েী? 

  

দ্যর পাগলা, দ্যমিামে ুনচলময় মফলচিস মেন? মেময়মের রক্ষা েচরস মস র্র্ ভাল েথা, 

র্ামর্ মপ্রে েরা আিোয় েীমস? 

  

আিোয়। ও রু্চে িুমমি না। আর মপ্রমের যা-সি চিচর মেখচি র্ামর্ ও িযাপারিার 

ওপমরই আোর মঘন্না ধ্মর মগমি। 
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এেিা েৃচত্রে েীঘতশ্বাস মিমড় পারুল িমল, িুমমচি। মর্ার মর্া মেখচি গভীর চিপে। 

  

না পারুলচে, মিশ আচি। মেময়মের চনময় ভািমর্ হয় না িমল অনয সি িযাপামর েন 

চেমর্ পাচর। নারীচিন্তা চেন্তু অনয সি চিন্তামে মখময় মনয়।  

  

পারুল রুোমল েুখ মিমপ খুি হাসল। িলল, হযাুঁ মর রু্ই ব্রহ্মিযত-িযত েরচিস না মর্া! 

চিমিোনমন্দর িই-িই পড়চিস নাচে? 

  

মেন, পড়া চে খারাপ? 

  

 িেহিে হমল খারাপ। নইমল ভালই মর্া। 
  

না, ওসি নয়। আচে চপউচরিানও নই। আসমল আচে মর্েন মেময়র মেখাও পাইচন যামে 

মেখমল েময় পমড় মযমর্ হয়। 

  

িড় িড় মিামখ মিময় পারুল িমল, এেিাও নয়? 

  

না পারুলচে, এেিাও নয়। 

  

েথািা চে চেমথয িলল চিিু? ভামির ঘমর িুচর! এেথা চঠে র্ার িীিমন মোনও েচহলার 

আচিভতাি ঘমিচন এর্োল। চেন্তু এখন মস অর্িা চনচশ্চর্ নয়। 

  

এরেে ঘিনা ময ঘিমর্ পামর র্া র্ার স্বমরও েখনও েমন হয়চন। র্ার এেিা স্পচধ্তর্ 

অহং আমি। মসই অহং র্ামে পাুঁচিমলর েমর্া চঘমর মরমখমি এর্োল। সুন্দর মিহারা, 

মেধ্ািী িাত্র, রিীন্দ্রসংগীমর্র োরুণ েণ্ঠ এিং িড় িাচড়র মিমল– এইসি ুনণািলীর িনয 

মস কেমশারোল মথমেই িুিমের েমর্া মেময়মের আেষতণ েমরমি। চেন্তু র্ামে এেিা 

েন্ত্র মসই অমিাধ্ িয়মসই চশচখময় চেময়চিল র্ার িািা, মেমখা িািা, মেময়মের সমঙ্গ মিচশ 

োখাোচখ েমরা না। োময়র িার্, র্ামের সম্মান রাখমর্ হয়। 
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র্ামের িংমশ এই ধ্ারািা আমি। পুরুমষরা এেিু এইরেে, েচহলামের এচড়ময় িমল। 

যখন মস িধ্তোন েমলমি পমড় র্খন ইউচনয়ন েরর্। মখলাধু্মলায় ভাল চিল িমলও মিশ 

নােডাে। মসই সেময় িুলিুচল নামে ফুিফুমি এেচি মেময় খুি ঘুরঘুর েরর্ র্ার োমি। 

মিািখামিা, মরাগা, চেন্তু ভারী চেচে মেখমর্ চিল মস। নানাভামিই মস চনর্য চনমিমে 

চনমিেন েরমর্ িাইর্। র্ামে মেমখ োমম োমম মোহ্রহে হময় পড়র্ চিিুও। অমনে 

সেময় র্ামের েীঘত সংলাপও হময়মি।   
  

িুলিুচল িলর্, আোর মিামখ মিামখ র্াোও না মেন িমলা মর্া! মর্াোর চে ভয় আচে 

মর্াোমে চহপমনািাইি েমর মফলি? 

  

খাচনেিা চহপমনাচিিে মর্া মেময়মের েমধ্য থামেই। চেন্তু েথািা উঠমি মেন? মিামখ 

মিাখ রাখািা চে িরুচর? 

  

আোর োমি িরুচর। 

  

 মেন? 
  

এেিু মিামার মিো েমরা। রু্চে মিাো নও। 

  

না নই। মিাো নই িমলই মিাোচেিা েচর না।  

  

 রু্চে চে আোমে ভয় পাও? 
  

 না িুলিুচল, আচে মিাধ্হয় চনমিমেই ভয় পাই। 
  

আোমে চনময় েখনও ভাি? যখন এো থামো? 

  

না-ভািার মিো েচর। 

  

আচে সিসেময় মর্াোর েথা ভাচি। রু্চে মেন ভাি না? 
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মর্াোমে েখনও িলা হয়চন, োনুমষর েহাঘতয েচেষ্কিা অথতহীন, প্রময়ািনহীন চিন্তায় 

ভারাক্রান্ত থামে িমলই অচধ্োংশ োনুষ র্ার োথামে সচঠে িযিহার েরমর্ পামর না। 

  

ওসি শি শি েথা িলি মেন? সহি েমর িমলা। 

  

 সহি েমর িলমল চিচেচর মশানামি ময। 
  

অথতাৎ আোর েথা ভািমল মর্াোর সেয় নে হয়? 

  

 অমনেিা র্াই। 
  

এ েথায় িুলিুচলর মিাখ ভমর িল এল। ধ্রা গলায় িমলচিল, এরেে অপোন আোমে 

মেউ েখনও েমরচন িামনা? 

  

ভাল েমর মভমি মেমখা িুলিুচল, এিা অপোন নয়। এিা এে ধ্রমনর আত্মরক্ষা। িনু্ধত্ব 

মথমে অিমসশন িন্ম চনমল সেসযা হমি। 

  

মেন, সেসযা েীমসর? 

  

 ভাল লাগার মর্া মশষ মনই। এেিা ভাল লাগার মস্টি মশষ হমল আর এেিা ভাল লাগার 

মস্টি আসমর্ পামর। িীিন পচরির্তনশীল। 

  

আিার শি শি েথা িলি? 

  

 রু্চে িুমমর্ িাইি না িমল শি েমন হমে। এেিু ভামিা রু্চে। এেিু গভীরভামি ভামিা। 
  

িুলিুচলর সমঙ্গ এেিা ঘচনষ্ঠর্র সিমেতর সিািনা মসচেনই মশষ হময় যায়। 

  

এরেে হি-হি সিেত আরও কর্চর হময়মি র্ার িীিমন। িারিার। মশষ অিচধ্ চিচিত্র 

সি িচহরাক্রেমণও অিুি মথমেমি র্ার দ্যগত। ফিে ভামঙচন, চিিময়াল্লামস ঢুমেও পমড়চন 

মেউ। 
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লুমঠরা না থাে, র্ির মর্া আমি। র্ারা মেয়াল ভামঙ না, চসুঁে মেমি আমস। 

  

অেেী পুমিার চেন এেিা ঘিনা ঘমিচিল। রু্ে সাোনয ঘিনা।  

  

েমন না রাখমলও িমল। র্িু েী েমর মযন মথমে মগমি েমন। র্ার চপ্রয় িানর িিরংমে 

োুঁমধ্ চনময় োুঁচড়ময়চিল মস। সােমনই িচল হমে। ঢাে িািমি চদ্রচে চদ্রচে। রামিযর 

মলামের চভড় িারচেমে। র্ার েমধ্যই হঠাৎ এে মিাড়া চিহ্বল মিাখ র্ার চেমে অপলে 

মিময়চিল। ফসতা েুখখানা লাল হময় উঠচিল ল্জনায়। র্িু মিাখ দ্যমিা সচরময়ও চনমর্ 

পামরচন মেময়িা। িিরং এোধ্ মথমে ওোুঁমধ্ লাচফময় মিড়াচেল, িুল ধ্মর িানচিল 

চিমিমের েমর্া। চিিু খুি অস্বচের সমঙ্গ সমর এমসচিল চভড় মথমে। 

  

পুমিার ভাসামনর চেন পযামিমল মেময়চি োুঁচড়ময়চিল এেিু র্ফামর্। সিাই লচরমর্ উঠল 

হুড়েুড় েমর। মেময়চির মিাখ িেিে েরচিল মলামভ। চেন্তু মশষ অিচধ্ মস এমস আর 

েশিমনর েমর্া উঠল না লচরমর্, োুঁচড়ময় রইল এো, ফাুঁো পযামিমল। এিং মস চনভুতল 

মিামখ র্াচেময়চিল চিিুর চেমেই। চিিুই ময এই িাচহনীর সেতার র্া িানর্ মস। হয়মর্া 

মস েূরাোঙ্ক্ষা েমরচিল, চিিু র্ামে ডােমি। মডমে মনমি। চেন্তু চিিু র্ামে ডােমি 

মেন? সিাই চনমির ইমেয় যামে, সেমলরই প্রিল উৎসাহ, শুধু্ ওই অহংোরী মেময়িাই 

মেোে মেখাচেল। চিিুর েী োয় পমড়চিল ডাোর! 

  

পমর মেময়িা পান্নামে দ্যঃখ েমর িমলচিল, আোমে মর্া মেউ ডামেচন।  

  

োর ডামের অমপক্ষা চিল মেময়িার? 

  

 চিহ্বলর্া চিচনসিা চিিু মির পায়। িারিার ওই েরুণ এেমিাড়া মিাখ র্ার স্মৃচর্মর্ 

হানা চেময়মি। আর ওই েথা, আোমে মর্া মেউ ডামেচন। 

  

মপ্রচেে না হমলও মেময়মের োমি চহমরা হওয়ার মলাভ চে সংিরণ েরমর্ মপমরমি চিিু? 

মিাধ্হয় না। 
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মস্পাচিতং ক্লামির িেোশ মিমলরা যখন মসাহামগর চপিমন মলমগচিল র্খন েথািা র্ার 

োমন রু্মলচিল পান্না। স্বাভাচিে অিথিতায় এসি ঘিনা ঘিমল মস প্রচর্োর েমর িমি চেন্তু 

িাড়ািাচড় েখনও েমর না। হঠাৎ ওই ঘিনা মশানার পর মস ময মেন উন্মামের েমর্া 

মরমগ চগময়চিল র্া মে িলমি? মরমগ চগময় মস র্ার ডু ুনডার েলিল চনময় চনমিই িড়াও 

হময়চিল ওমের ওপর। োত্রা িাচড়ময় োরধ্র েমরচিল। র্ারপর পাচঠময়চিল মসাহামগর 

োমি ক্ষো িাইমর্। 

  

মোথায় চিগচলর্ েৃর্জ্ঞর্ার প্রোশ ঘিমি, হল উলমিা। মেময়িা িড়োমে আর পান্নামে 

সাফ িাচনময় চেময়চিল র্ামে রক্ষা েরার োচয়ত্ব োউমে চনমর্ হমি না। সুস্পে অপোন 

এিং প্রর্যাখযান। 

  

র্া হমল চে ওই দ্য মিামখর চিহ্বলর্া ভুল চরচডং চেময়চিল চিিুমে? ভুল পাঠ? ভুল িযাখযা? 

সি ভুল? 

  

র্াই হমি। মেময়মের েমর্া এর্ ভাল চড্রিল আর মে েরমর্ পামর? অেৃশয থাপ্পড় মখময় 

মেময় িার্িার ওপমরই চেিুচেন চিরৃ্ষ্ণা এমস চগময়চিল র্ার।  

  

নরু্ন িাইেচি হামর্ পাওয়ার পর চেিুচেন হল লিা লিা ড্রাইমভ িমল যামে চিিু। মখাল 

রাো, অফুরান পথ, হাওয়া, মরাে, গচর্–সি চেচলময় এে অদু্ভর্ েুচি। িুেিা হা-হা 

েমর আনমন্দ। সাইমেল এর োমি মোথায় লামগ! মোিরগাচড়ও না। ময িন এিং েুচির 

েূর্ হল মোিরিাইে। হাইওময়মর্ মস যখন এমের পর এে গাচড় এিং িুিারমে োচিময় 

দ্যরন্ত গচর্মর্ মিামি র্খন েমন হয়, এর মিময় ভাল চেিু মনই।  

  

পরশু সোলমিলা মথমে এেিু এেিু মেঘলা েমরচিল, হাওয়া চেচেল খুি। এেিা 

পুলওভার আর র্ার ওপর উইিচিিার িাচপময় মহলমেমি োথা মঢমে সার্সোমল মিচরময় 

পমড়চিল চিিু। িধ্তোন মথমে িাইপাস ধ্মর িাুঁেুড়া আরােিামগর রাো ধ্মর অমনেিা 

িমল চগময়চিল মস। র্ারপর মড়িৃচের সিািনা প্রিল হমে মেমখ চফরল। 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 461 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

মফরািা চিল পাগমলর েমর্া। িৃচের আমগই গাুঁময় মপ ুঁিমনার িনয মস চস্পড রু্মল 

চেময়চিল সাংঘাচর্ে। িাইেিা ক্ষমণ ক্ষমণ লাফাচেল রাোর খানাখমন্দ। শি হামর্ 

হযামিল মিমপ োুঁমর্ োুঁর্ চপমষ মমড়র সমঙ্গ পাল্লা চেচেল চিিু। 

  

চেন্তু মশষ অিচধ্ িৃচের সমঙ্গ পাল্লা চেমর্ পারল না। প্রথমেই িড় িড় চশল পড়মর্ থাোয় 

এেিা গাির্লায় চেিুক্ষণ োুঁড়াল মস। র্ারপর িৃচেমর্ মিচরময় পড়ল। চভমি মুলু্লস হময় 

মগল োম রাোয়। চভিমর্ চভিমর্ই গাুঁময় ঢুমে মস িাইমের চস্পড েচেময় ধ্ীর গচর্মর্ 

িালাচেল। 

  

ফচিে োচঞ্জলামলর িচের োি িরাির এমস মস অদু্ভর্ েৃশযিা মেখমর্ পায়। এেিা মেময় 

ওই প্রিল িৃচেমর্ ফাুঁো িচেিায় দ্য হার্ দ্যচেমে িচড়ময় স্বরােমন্নর েমর্া ঘুমর ঘুমর 

নািমি। 

  

পাগল নাচে মেময়িা? 

  

িাইে থাচেময় মনমে এল মস। 

  

 এই! রু্চে েী েরি এখামন? 

  

মেময়িা িিাি চেল না। ভ্রূমক্ষপও েরল না র্ার চেমে। মযেন ঘুমর ঘুমর নািচিল মর্েনই 

মনমি মযমর্ লাগল। 
  

এই মসাহাগ! মসাহাগ! িাচড় যাও। 

  

মেময়িা সিূণত সমম্মাচহমর্র েমর্া মনমিই যাচেল। িিাি চেল না, র্াোলও না। 

  

চনর্ান্ত িাধ্য হময়ই এচগময় হঠাৎ মেময়িার পথ িুমড় োুঁড়াল চিিু। 

  

শুনমর্ পাে? েী হমে এখামন? 
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মেময়িা মিভুমল ঘুরমর্ ঘুরমর্ এমস ধ্াক্কা মখল র্ার সমঙ্গ। র্খনই চিিু প্রিল িৃচের 

েমধ্যও শুনমর্ মপময়চিল মেময়িা চিড়চিড় েমর অস্ফুি উচ্চারমণ চেিু িমল যামে। েমন্ত্রর 

েমর্া। 

  

ধ্াক্কা মখময় মেময়িা হঠাৎ িলোোর েমধ্য ধ্ড়াস েমর পমড় মগল। এেন অদু্ভর্ চিল 

পড়ািা। খাড়া অিথিতা মথমে গাি মযেন পমড় মর্েনই িানিান শরীর চনময় পড়ল। িারচেমে 

মখায়া ইি, পাথমরর িুেমরা। োথা মেমি মযমর্ পারর্।  

  

ভয় মপময় মগল চিিু। মেময়িা পমড় নড়চিল না। 

  

গাুঁময় মলােল্জনার ভয় আমি। মেময়িামে পাুঁিামোলা েমর রু্লমর্ পারর্ চিিু। মসিা 

েরার সাহস না মপময় হাুঁিু মগমড় িমস ডাল, এই ময মসাহাগ! ওমঠা। মর্াোর েী হময়মি? 

  

মসাহাগ িিাি চেল না। ওই প্রিল িৃচেমর্ চনচিতোরভামি পমড় রইল।  

  

অগর্যা দ্যমিা োুঁধ্ ধ্মর র্ামে মর্ালার মিো েরমর্ লাগল চিিু। মেময়িার েপামল 

চনউমোচনয়া মলখা আমি। চেন্তু েূচিতর্ মসাহাগমে িসামনাও যাচেল না। রু্লমলই মফর 

পমড় যামে। েী ময েুশচেল হময়চিল চিিুর। এেিার ভািল চগময় মলােিন মডমে 

আনমি। চেন্তু ওই প্রিল িৃচে এিং ঠািায় মলািন পাওয়াও েুশচেল। 

  

যখন প্রিল দ্যচশ্চন্তায় চিধ্া্রহে চিিু মসাহামগর িৃচেোর্ েুমখর চেমে মিময় আমি র্খনই 

হঠাৎ র্ার দ্যমগতর প্রাোমর নয়, মোনও অন্ধ রমন্ধ্রর পমথ মিার ঢুেচিল অিমরামধ্র চভর্র। 

চনমির হৃেয়মে মস দ্যিতল হময় মযমর্ মির পাচেল। 

  

আর র্খনই হঠাৎ খুি ধ্ীমর মিাখ খুলচিল মসাহাগ। অস্ফুি এেিা উঃ শব্দ েমর মস িৃচের 

মাপিা মথমে েুখ িাুঁিামর্ দ্য হামর্ েুখ ঢাো চেল। স্বমিচখমর্র েমর্া উমঠ িসল। 

  

মসাহাগ! 
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মে আপচন?  

  

 আচে চিিু। রু্চে এখামন েী েরচিমল? 
  

মসাহাগ িৃচের মমরাখার চভর্র চেময় র্ামে মেখল। চিনমর্ পারল। র্ারপর িলল, আচে 

যা-খুচশ েরচিলাে। আপনামে মর্া আচে ডাচেচন। 

  

ডামোচন। চেন্তু িৃচের েমধ্য 

  

র্ামর্ আপনার েী? 

  

মর্াোর ঠািা লাগমি মভমি–  

  

আপচন আোর মস্পলিা মভমঙ চেময়মিন।  

  

েী মভমঙ চেময়চি? 

  

আপচন িুমমিন না। িুমিার েমর্া িুচদ্ধ আপনার মনই।  

  

মরমগ মগমলও চনমিমে সংিরণ েমর চিিু িলল, রু্চে এেিা মঘামরর েমধ্য চিমল, র্াই 

ভািলাে–  

  

চিি! আপচন আোর অমনে ক্ষচর্ েমরমিন। এখন েয়া েমর িমল যান। 

  

 যাি? 
  

হযাুঁ, যামিন। 

  

 চিিু োুঁধ্ মাুঁচেময় িলল, রু্চে চনমিমে েী ভাি র্া রু্চেই িামনা। আচে মর্াোমে 

পাগমলর েমর্া োে েরমর্ মেমখই এমসচিলাে। 
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আচে এেিন পাগলই। আপচন েয়া েমর যান। 

  

মরমগ মগমল োনুষ অমনে সেময় মিাোর েমর্া েথা িমল। চিিুও িলল, এইিনযই 

োনুমষর উপোর েরমর্ মনই। 

  

দ্য হামর্ মভিা এিং চভিন্ত িুল ুনচি েমর এেিা মখাুঁপার েমর্া মিুঁমধ্ চনমর্ চনমর্ মসাহাগ 

িলল, আচে আপনার উপোর িাই না মর্া! মে িমলমি আপনামে আোর উপোর 

েরমর্? 

  

আো, চঠে আমি! এর মিচশ আর েথা মিাগায়চন চিিুর েুমখ। মস িৃচের েমধ্য এমস 

মফর র্ার িাইে স্টািত মেওয়ার মিো েরমর্ লাগল। আর হর্ভাগা, চিশ্বাসঘার্ে 

মোিরিাইেিা িমল চভমি চেিুমর্ই আর স্টািত চনল না। িাইেিা মঠমল চনময় িাচড় চফরমর্ 

চফরমর্ চিিু মেখমর্ মপল, উন্মাচেনী মসাহাগ পান্নামের িাচড়র চেমে িুিমি। 

  

েী ভািচিস িল মর্া! অমনেক্ষণ িুপিাপ। 

  

 ল্জনা মপময় চিিু িমল, এেিা মস্পল। 

  

 র্ার োমন েী? 
  

েী মযন ভািচিলাে এেিা। ভুমল মগচি।  

  

 লুমোচেস। 
  

না, সচর্যই ভুমল মগচি। 

  

 এিার িল এেিু মেনাোিা েচর। 
  

েী চেনমি? 

  

চেিু চঠে েচরচন। শহমর যখন এমসই পমড়চি, োর িনয চেিু চনময় যাই। 
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িড়ো! িড়োর িনয আিার েী মনমি? িযাঠােশাই োরা যাওয়ার পর মথমে মর্া িড়ো 

এমেিামর কিরাগী হময় মগমি। দ্য হামত্ত ের্ চিচনস চিচলময় চেল। আোমে েী চেময়মি 

িামনা? 

  

েী মর? 

  

িযাঠােশাইময়র দ্যমিা পােতার েলে, এেিা মিচনথ ঘচড়, পুরমনা এেিা চপ্রি মোি, 

েশিা রুমপার িাো। 

  

হযাুঁ, ো মযন মেেন হময় মগমি। 

  

আচে িমলচিলাে, িযাঠােশাইময়র স্মৃচর্চিহ্ন চহমসমি এুনমলা রামখা। েী িলল িামনা? 

  

েী? 

  

িলল স্মৃচর্র মোনও চিহ্ন লামগ না। আোর িুে িুমড়, মিাখ িুমড়ই মর্া মলােিা আমি। 

চিচনসুনমলা িরং মভামগ লাুনে। এরেে ভালিাসা ভািাই যায় না, েী িমল? 

  

পারুল এেিু হাসল। িলল, এরেে ভালিাসা আর আনুগর্যই মর্া মর্ারা পুরুমষরা িাস। 

  

যা িমলি। র্মি িাইমলই মর্া হমি না। মেমনওয়ালারও মর্া ইমে অচনমে আমি। 

  

পুরুমষরা সিসেময়ই েমলাচনয়াল প্রভুমের েমর্া মেন্টাচলচির হয় মেন মর? র্ারা রািা, 

মেময়রা প্রিা। 

  

 োইচর পারুলচে, মসরেে হমল চেন্তু মিশ হর্। 
  

 োরি থাপ্পড়। এখন ওঠ। খািামরর োে আচে চেময় চেময়চি। 
  

 আমরব্বাস! েখন চেমল? 
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 রু্ই যখন হাুঁ েমর োর েথা মভমি আনেনা চিচল র্খন। 
  

 যাঃ, োর েথা আিার ভািলাে! 
  

মস চে আর রু্ই আোমে িলচি? র্মি চঠে মির েমর মনি। মগাময়ন্দা লাগামর্ হমি। 
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২৬-৩০. চডাই পাচ িা 

২৬.  

  

িড়াই পাচখিা চিল িযামিলার। গর্ িির দ্যময়ে ধ্মর র্ামে লক্ষ েরমি চিিু। র্ার 

মোর্লার এেমিমর ঘমর িানালার ধ্ামর োমঠর আলোচরর ওপর রাখা এেিা পমির 

চপিমন সমন্ধমিলায় এমস আশ্রয় চনর্। সোমল উমড় মযর্ চিষয়েমেত। িাসা-িাসা েমরচন। 

মোনও মামেলা চিল না র্ার। 

  

পাচখিা েরল হারাচনর মোমষ। মোষ চেিুিা োময়রও। পাচখিা েরমর্ পামর এই ভময় 

ঘমরর চসচলং ফযানিা েখনওই িালায় না চিিু। যচেও অভযাস ও স্বাভাচিে আত্মরক্ষার 

র্াচগমে িড়াইপাচখরা চসচলং ফযান এচড়ময় ওড়াউচড় েরমর্ পামর। র্িু সািধ্ামনর োর 

মনই। হারাচনমে পই পই েমর িলা আমি, ঘর মোিার পর শুেমনার িনয মযন চসচলং 

ফযান না িালামনা হয়। এখন শীর্োল, শুেমনা িলীয় িাষ্পহীন িার্ামস িি েমর ঘর 

শুচেময় যায়। 

  

মোর্লায় এই এেচিই ঘর। র্া িমল চিমলমোঠা নয়। আসমল এের্লা হওয়ার পর 

মোর্লাও রু্মল মফলচিল নরহচর। চর্ন ভাইময়র োথামর্ই চিি আমি। র্ামের িীিমন 

োপমিাখ িা চহমসিচনমেমশর িালাই মনই। চর্নিমনরই মমাুঁমের ওপর িলা। আিার 

সমঙ্গ িে মেিািও আমি, মেউ চেিু র্ামের মিামামি র্ার মিা মনই। মোর্লা যখন 

মর্মড়ফুুঁমড় উঠমি র্খন চিিুর ো প্রোে ুননল। োরণ এের্লািাই মপল্লায়। পাুঁিখানা 

মশাওয়ার ঘর, কিঠেখানা, ের-োলান সি হাুঁ-হাুঁ েরমি। দ্যচি মেময়র চিময় হময় মগমি, 

আমি শুধু্ মিমলিা। চর্নমি প্রাণীর িনয এের্লািাই মর্া িড় িড়। চেন্তু নরহচরমে মস 

েথা মিামামি মে? অগর্যা চিিুর ো চগময় েচহে রায়মে ধ্মর পড়ল, োো, আপনামের 

ভাইমে এেিু মিামামিন আসুন। েী োে ময েরমি। অর্ িড় এের্লািাই আচে সাোল 

চেমর্ পারচি না, মোর্লা মর্া আোমের চগমল খামি। িাোরও শ্রাদ্ধ হমে। 
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েচহে রায় শুমন িমলচিল, িংমশর ধ্ারা যামি মোথায় িউো, সি ময এে িাুঁমি গড়া। 

ওমের োথায় যা িামপ র্া োনায় োর সাধ্য। মগ রোমেও মর্া মেচখ, উঠল িাই মর্া 

েিে যাই। 

  

র্া েচহে রায় এমসচিল। 

  

নরহচর েহা আহ্লামে নরু্ন িাচড় র্ামে ঘুচরময় মেখাল।  

  

 মেেন মেখমিন োো? 

  

এ ময র্ািেহল িাচনময় মফমলচিস! 

  

েী ময িমলন! চিরোল িড় িাচড়মর্ মথমে অমভযস মর্া, র্াই এেিু িড় েমরই িানালাে। 

  

র্া মিশ। চেন্তু িড়রও মর্া এেিা োপ থােমি, না চে? 

  

মেন, এেিু মিচশ িড় িময় মগল নাচে? 

  

ওমর আহাম্মে, িড় িাচড়মর্ চিচল, র্া মসখামন িড় সংসারও চিল। িনেচনচষয চিল। চেন্তু 

মর্ার িন মোথায়? পাুঁিখানা মশাওয়ার ঘর মর্ার মোন োমি লাগমি? এেিামর্ স্বােী-

স্ত্রী, এেিামর্ চিিু, আর দ্যখানা ঘমর দ্যই মেময়-িাোই এমল থােমি–এ পযতন্ত মিামা 

যামে। চেন্তু আরও দ্যখানা মশাওয়ার ঘর চেময় েী হমি? 

  

আহা অচর্থ-চিচর্থও মর্া আসমর্ পামর। ও দ্যমিা মগস্টরুে িমলই ধ্মর চনন।  

  

ধ্রলুে। র্াহমল মোর্লািা েী েরচি? 

  

নরহচর থেোল। মভমি-মিমি িলল, মলমগ যামিখন োমি। 
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ওমর, এর্ িড় িাচড় ভরমর্ মগমল ময মর্ামে আিার সংসার েরমর্ হয় িাঙামলর েমর্া। 

মসরেেই ইমে নাচে? 

  

চিঃ চিঃ েী ময িমলন। 

  

র্াহমল আর িাোর শ্রাদ্ধ েচরসচন। এ হল ্রহােমেশ, িাড়চর্ ঘমর ময ভাড়া িসাচি র্াও 

হমি না। মগ রো মর্ামে কপরৃ্ে িাচড়র ক্ষচর্পূরণ িািে অমনে িাো চেময়মি িাচন, চেন্তু 

সি িাোই ময ঢালমর্ হমি র্ার মোনও োমন মনই। িাোিা হামর্ রাখ। 

  

মসিা চে োোর সমঙ্গ মিইোচন হমি না? 

  

দ্যর পাগল! মগ রো চে িমল চেময়মি সি িাো মঢমল এর্ িড় িাচড় েরমর্? যা না, 

মগ রোর সমঙ্গই েথা িমল মেখ। 

  

মগ রহচর অিশয েচহমের েমর্ ের্ মেনচন। নরহচরর োমি সি শুমনিুমন িমলচিমলন, 

েচহেিা হল চিমিুনমড়র চপুঁপমড়। চহমসিচনমেশ িাড়া এে পা িমল না। চঠে আমি, িাচড় 

মেেন হল আচে োল চগময় মেমখ আসি। 

  

মগ রহচর সি মেমখশুমন অিশয রায় চেমলন, আিোল োমির মলামের খুি সেসযা শুনমর্ 

পাই। এর্ুনমলা ঘর মাড়মপাুঁি েরমর্ িউোর েে হমি। মোর্লািা িরং থাে। 

  

নরহচর িলল, মর্াোর মেওয়া িাোর ময অমনেিাই র্াহমল মথমে যামি। ও িাো র্াহমল 

মফরর্ নাও। 

  

মগ রহচর গিীর হময় িমলচিমলন, মগ র িািুম্জন মেওয়া চিচনস েখনও মফরর্ মনয় 

মেমখচিস? িাো আমি থাে। ওিা আোর আশীিতাে।  

  

মোর্লািা র্াই আধ্খযাুঁিড়া হময় রইল। এেখানা িড় ঘর, লামগায়া িাথরুে। িাচেিা 

মভালা িাে। িামের িারচেমে চপলামরর োথা চশেসমের্ খাড়া হময় আমি। মরচলং মনই। 
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মোর্লার ঘরিা েখল েমরচিল চিিু। ভারী চনচরচিচল র্ার এই ঘর। সারাচেন শব্দহীন 

এই ঘমর র্ার সাচর সাচর িনু্ধ হল র যাে ভচর্ত িই। গমল্পর িই িাড়াও আমি চিজ্ঞান আর 

আইমনর িই। ইনোে িযাক্স প্রযােচিস শুরু েরার পর মথমে মসইসি িইও চিের 

ঢুমেমি। আর আমি চেউচিে চসমস্টে, েচিউিার, অসেময় িা খাওয়ার িনয মস্টাভ আর 

িাময়র সরঞ্জাে। 

  

িড়াইপাচখরা িাসা িাুঁধ্িার েে মিো েমরচন এ-ঘমর। চেন্তু এেিার িাসা িাুঁধ্মল ঘরমোর 

মনাংরা হমর্ শুরু েরমি িমল িাসা মভমঙ মেওয়া হর্। িারিার িাধ্া মপময় িড়াইপাচখরা 

হাল মিমড় চেময়মি। এখন এের্লার ফাুঁো ঘরুনমলার ঘুলঘুচলমর্ র্ারা চেচিয আুঁচেময় 

আমি। 

  

শুধু্ এই এেিা পাচখই েলিুি হময় মথমে চগময়চিল। এ িাসা-িাসা িানামনার মিোই 

েমরচন। এো এো থাের্। যখন-র্খন আসর্ মযর্। োমঠর আলোচরর ওপর এেখানা 

োলীঘামির পি রময়মি ের্োল। র্ারই চপিমন রার্ োিার্। চিিুর সমঙ্গ মেখাসাক্ষাৎ 

হর্ প্রায়ই। চিিু র্ার নাে চেময়চিল ব্রহ্মিারী। 

  

িানালার ধ্ামর চনমির মিচিলমিয়ামর িমস পড়াশুমনা েরার সেয় ের্িার ব্রহ্মিারী র্ার 

োুঁমধ্র ওপর চেময় যার্ায়ার্ েমরমি। খুি এেিা ভয় মপর্ না র্ামে। পাচখরাও শত্রুচেত্র 

মিমন, পিন্দ িা চিমিষ িুমমর্ পামর। ব্রহ্মিারীমে মস নানাভামি চনভতয় েরার মিো 

েমরমি। র্মি োমম োমম হুেচে চের্। এো থামো, ওময়লোে। চেন্তু গালতমিি 

মিািামল েুশচেল আমি। 

  

ব্রহ্মিারী োরা পড়ল মভারমিলা। র্খন চিিু িাথরুমে। ওই সেময়ই হারাচন এল ঘর 

মাড়মপাুঁি েরমর্। চপিমন ো। 

  

শীর্োল িমল িানালা িন্ধ চিল। মসিা খুমল মেওয়ার েথািাও েমন চিল না োরও। ঘর 

মাি চেময় িলনযায় যখন ঘর েুিচিল হারাচন র্খন ো িলল, ওমর মিমলিা এখনই 
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িাথরুে মথমে মিচরময় আসমি। মভিা মেমমমর্ পাময়র িাপ পড়মি। পাখািা খুমল মে, 

র্াড়ার্াচড় শুমোে। 

  

আর ব্রহ্মিারী র্খন ঘমর আগন্তুমের সাড়া মপময় িাইমর মিমরািার িনয পমির আড়াল 

মথমে মিচরময় এমস িক্কর োিচিল িার্ামস। ফুল চস্পমড পাখা খুমল চেময়চিল হারাচন। 

আর িমলচিল, হুশ, হুশ… 

  

চিভ্রান্ত ব্রহ্মিারী ভয় মখময় পাখার িক্কমর চগময় এেচিোত্র িং শব্দ রু্মল চিিমে পমড়চিল 

েশাচরর িাচলমর্। শিমেহ। ওইিুেু পাচখ চে পামর অর্ িড় মিাি সহয েরমর্? ের্িুেু 

শরীর র্ার? ের্ই িা প্রাণশচি? 

  

িাথরুে মথমেই ঘিনািা আুঁি েরমর্ মপমর চিিু মিুঁচিময় িমলচিল, পাখা িন্ধ েমরা! পাখা 

িাচলও না। 

  

মস েথা শুনমর্ই পায়চন মেউ। 

  

যখন মিচরময় এল র্খন অপরাধ্ী েুখ েমর ো োুঁচড়ময়। হারাচন িযে সেে হময় েৃর্ 

পাচখিামে খুুঁিমি। 

  

লিা চিিু এেিার েৃচেমক্ষমপই ব্রহ্মিারীর েৃর্মেহিা মেখমর্ মপময়চিল। হার্ িাচড়ময় 

পাচখিামে েরপুমি চনময় োময়র চেমে মিময় মস মশাোহর্ গলায় িলল, েী েরমল িল 

মর্া ো? 

  

েী েরি িল! মিাো পাচখিা ময ওরেে পাগমলর েমর্া ওড়াউচড় েরমি র্া চে িানরু্ে! 

পাখা মর্া িন্ধ েমরচিলাে, চেন্তু র্ার আমগই 

  

হারাচণ েুখ চনিু েমর ঘর েুমি যাচেল। মসও িামন, োিিা চঠে হয়চন। 
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চিিু র্ার চেমে মিময় িলল, দ্যঃমখর েথা েী িাচনস হারাচণ? োনুষ োরমল ফাুঁচস িা 

যাি্জনীিন হয়, চেন্তু পশু-পাচখর মিলায় হয় না। আইমন থােমল আি মর্ারও ওরেে 

সািা হমর্ পারর্। 

  

হারাচন অচর্ িলিমল ও চফমিল এে চেমশারী। েীপ্ত ডাগর মিহারা। িানা িানা মিাখ, 

েুমখর মড লচিও িেৎোর। চিিুর প্রচর্ র্ার িয়মসাচির্ আেষতণ ময আমি র্া মস প্রায়ই 

েিামক্ষ প্রোশ েমর। এেিু-আধ্িু ঠাট্টাইয়াচেত েরমর্ও িামড় না। আি িুমল, মস এেিা 

মঘারর্র অনযায় েমর মফমলমি। 

  

েরুণ েুখ রু্মল িলল, আোর খুি পাপ হল, না? 

  

খুি পাপ েমরচিস। পাচখিা আোর িনু্ধ চিল। 

  

 রু্চে রাগ েরমল োো! চেন্তু পাচখিা ময মেন অেন ভয় মখল! 
  

ভয় মর্া খামিই। ওরা ময মর্ামের চিশ্বাস েরমর্ পামর না। 

  

ভারী িলিমল হময় মগল হারাচনর মিাখ। আর এেচিও েথা না িমল ঘর মোিা মশষ েমর 

উমঠ হার্ িাচড়ময় িলল, োও। 

  

চিিু র্খন মিয়ামর িমস েরপুমি ধ্রা ব্রহ্মিারীর েৃর্ শরীমরর চেমে মিময় চিল। িলল, 

েী িাস? 

  

পাচখিা োও। 

  

েী েরচি? 

  

 োর্ািািার োমি চনময় যাি। 
  

মস মে? 
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এেিন ুনণীন। 

  

অিাে হময় চিিু িমল, মস েী েরমি? 

  

 মস েরা চিচনস িাুঁিামর্ পামর। 
  

 ধু্স। এখন যা, আোর েন ভাল লাগমি না। 
  

 ো যায়চন। েরিার োমিই োুঁচড়ময়চিল। িলল, মে না ওমে। ুনণীন-িুচনরা মর্া অমনে 

চেিু পামর। 

  

 েী ময সি আনসাময়চন্টচফে েথা িমলা র্ার চঠে মনই। 
  

 মিো েরমর্ মোষ েী? দ্যচনয়ায় ের্ চেিু হয়, আেরা চে র্ার মখাুঁি রাচখ! 
  

এসি েমর চে আোমে মভালামর্ পারমি? আচে মর্া আর িাচ্চা মিমল নই।  

  

 হারাচন হার্িা িাচড়ময়ই চিল। িলল, োও না আোমে। 
  

 চিরি চিিু েৃর্ পাচখিা ওর হামর্ চেময় িলল, ুনণীমনর োমি মযমর্ হমি না। োচিমর্ 

গর্ত েমর পুুঁমর্ চেস। 

  

সোল মথমে েনিা িড় খারাপ চিিুর। র্ার চনিতন ঘমর পাচখিার আনামগানা িন্ধ হময় 

মগল। যর্চেন না আর মোনও ব্রহ্মিারীর আগেন ঘমি।  

  

চপিমন চিরাি িাগান েমরমি নরহচর। ওিা র্ার িরািমরর মনশা। িাগামন সিচি ফলামি। 

যর্ না খামি র্ার িহুুনণ মিচশ চিমলামি। েুমলা, পালং, েচপ, আলু অিচধ্। এই সেয়িায় 

িািা িাগামন িহুক্ষণ োিায়। সমঙ্গ িনা দ্যই েুচনশ থামে। ঘমরর িানালাুনমলা খুমল চেল 

চিিু। পুমির িানালা চেময় শীমর্র মরাে এমস পড়ল অমনেখাচন মেমম আর চিিানা 

িুমড়। 
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ো েশাচর খুমল ভাুঁি েমর মরমখ চিিানায় মিডেভার ঢাো চেমর্ চেমর্ িলল, অেন েন 

খারাপ েমর িমস আচিস মেন? োনুষ মর্া েশা-োচিও োমর। পাময়র র্লায় চপুঁপমড়ও 

মর্া েমর। র্া িমল চে পাপ হয় নাচে? 

  

চিিু িিাি চেল না। োমে চনময়ও র্ার সেসযা িড় েে নয়। র্ার ো হল পুত্রগর্প্রাণ। 

মিমলর প্রচর্ োর পক্ষপার্ েৃচেেিু পযতাময়র। র্ার দ্যই চেচেই িহুিার েথািা িমলমি। 

চিময়র আমগ োমম োমম চিিুমে চনময় োর সমঙ্গ প্রায়ই চখচিচেচি িাধ্র্ র্ামের। 

চেচেমের যুচি যমথে মিারামলাই চিল। চিিু োমে ের্চেন িমেমি, মর্াোর এর্ 

পারচশয়াচলচি মেন ো? 

  

আিও, মিমলর প্রচর্ োর ওই দ্যরামরাগয পক্ষপার্ চিিুমে চিরিই েমর। চিিু এেিু িুপ 

েমর িমস থােমল, িাচড় চফরমর্ এেিু মেচর েরমল িা মোথাও মট্রচেং চে মিড়ামর্ মগমল 

ো অচথিতর হময় পমড়। র্ার োর িনযই মস আি অিচধ্ অমনে ইমেমে মিমপ মরমখ 

চেময়মি। 

  

িান ভালিাসা ময োনুষমে েখনও েখনও ের্ অপোথত েমর মেয় র্া চিিু ভালই িামন। 

েশ-িামরা িির িয়স অিচধ্ মস চনমির হামর্ মখমর্ পারর্ না, মপাশাে পরমর্ পারর্ 

না। এই ময মস মোর্লার ঘমর এো থামে র্ামর্ োর স্বচে মনই। চেমন শমর্েিার নানা 

িুমর্ায় এমস র্ামে মেমখ যায় ো। সিসেময় সােমন আমস না, সিসেময় িানান মেয় 

না। চেন্তু মগাময়ন্দার েমর্া নির রামখ। র্ার এই ঘমরর এোচেত্ব আিও চনরেুশ নয়। 

  

োমম োমম োর ওপর মরমগ যায় চিিু। আিার োয়াও হয়।  

  

মস োর চেমে মিময় িলল, এখন আোমে এেিু এো থােমর্ োও মর্া। আোর ভাল 

লাগমি না। 

  

ো িমল যাওয়ার পর মভালা িামে মরামের েমধ্য চেিুক্ষণ ঘুমর মিড়ায় চিিু। েন ভাল 

মনই। েন ভাল মনই। দ্যচেন মড়িমলর পর আি ভারী সুন্দর চেন। র্ীব্র উত্তমর িার্াস 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 475 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আর মরাে চেমল মলেল েরমি এেিা মধ্ায়ামোিা সোল। গামি গামি িার্ামসর মমামড়া 

শব্দ। িারচেমে পাচখর ডাে। েন ভাল মনই। 

  

এই ময এর্ সহমিই র্ার েন খারাপ হময় যায়, এিা সুলক্ষণ নয়। আইনস্টাইন এেিার 

িমলচিমলন, িযচিগর্ েৃরু্যচিন্তা আোর মনই। োরণ িারচেমে ময প্রামণর লীলা, প্রামণর 

এর্ প্রোশ র্ার েমধ্যই আচেও এেিন োত্র। আচে এই প্রাণিনযারই এেচি কু্ষদ্র অংশ 

োত্র। 

  

েী িলমর্ মিময়চিমলন চর্চন? মস চে এই ময, এেিাই সত্তার প্রোশ ঘিমি ঘমি ঘমি, 

নানা চিভমঙ্গ, েূচর্তমর্, আোমর, চিচশের্ায়? এই ময ব্রহ্মিারী আি োরা পড়ল এিা চেিু 

নয়। এেচি প্রাণ চনমি মগমলও ময থ প্রাণ মিমগ আমি? চেংিা এরেেই চেিু? 

  

চিিুো! এই চিিুো! 

  

মে মর? 

  

আচে। নযাড়া িামের ধ্ামর এচগময় চগময় চিিু মেমখ, পান্না। উেুমখ োুঁচড়ময় হার্ চেময় 

মিামখর মরাে আিোমে। 

  

েী মর? 

  

এেিু ওপমর আসি? 

  

আয় না! অনুেচর্ মনওয়ার েী হল? 

  

েী িাচন িািা। মিািো িলল, পাচখ েমরমি িমল মর্াোর নাচে েন খারাপ। 

  

র্া খারাপ এেিু আমি। ো চে মর্ামে আসমর্ িারণ েরল নাচে? 

  

না। শুধু্ িলল, মেিাি চিগমড় আমি, িুমমসুমম যাস। 
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 আসমর্ পাচরস। 
  

 মর্াোর িাুঁেরিা চে ওপমর নাচে? 

  

 আমর না। ও মর্া রামর্রমিলায় মগায়ামল িাুঁধ্া থামে। 
  

ভারী অসভয িাুঁের। 

  

 মেন মর? 
  

 িাঃ মর, মসচেন মর্াোর োধ্ মথমে মনমে আোমে র্াড়া েমরচিল না? 

  

রু্ই ওমে ক্ষযাপাচেচল িমলই র্াড়া েমরচিল। এেচন নয়। 

  

 িাুঁেরমে সিাই ক্ষযাপায়। 
  

র্াহমল র্াড়াও মখমর্ হয়। 

  

 আসচি, োুঁড়াও। 
  

 পান্না ওপমর উমঠ এল। 
  

এই সার্সোমল েী এেন েথা মর মর্ার? 

  

মর্াোর মর্া ইন্টারমনি আমি, র্াই না? 

  

ইন্টারমনি! পাগল নাচে? মর্ার চে ধ্ারণা পচশ্চেিমঙ্গ গাুঁময় গাুঁময় ইন্টারমনি মপ ুঁমি 

মগমি? 

  

 এ ো! আচে ময এেিনমে িললাে মর্াোর ইন্টারমনি আমি। 
  

 োমে িলচল? 
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 মসিা িলা যামি না। োরণ আমি। মনই র্াহমল?  

  

না। ইন্টারমনি চেময় েী হমি? 

  

এেিা ওময়িসাইি ধ্রমর্ হমি। 

  

মোন ওময়িসাইি? 

  

চডমপ্রশন ডি েে। 

  

চডমপ্রশনিা োর হল? মর্ার নাচে? 

  

চডমপ্রশন োর মনই িমলা। আোর, মর্াোর, সেমলরই আিোল খুি চডমপ্রশন। এই ময 

িড়াইপাচখিা েমর মগল রু্চে চডমপ্রসড। 

  

িড়াইপাচখিা আোর এেিন ভাল িনু্ধ চিল, িাচনস? আসর্, মযর্, মোনও মামেলা চিল 

না। ভদ্র, সভয, এো এেিা পাচখ। 

  

িাব্বাঃ, মর্াোর ময োিয মিমরামে চিিুো! মক্র ঞ্চচেথুমনর দ্যঃমখ িামীকীচের মযেন ধ্ারা 

হময়চিল। 

  

মর্ার োথা। 

  

এেিা েীঘতশ্বাস মফমল পান্না িমল, এেিা পাচখর িনয মর্াোর যা েরে র্ার এেমশা 

ভামগর এে ভাগও যচে আোমের িনয থাের্। 

  

মেন মর, মর্ার আিার আলাো েরমের েরোর হল মেন? চেচিয মর্া আেমর আহ্লামে 

িখা হময় যাচেস। োো আর োচেো আসোরা চেময় োথািা চিচিময় মখময়মি। 
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আহা, আর মিালা না। িািা ো মেমি আোমে আসোরা! উঠমর্-িসমর্ ো িুমলর েুচঠ 

ধ্রমর্ আমস, িামনা? আর িািা মর্া েমিই আোমে মিড়াল পার েরমর্ মিময়চিল 

মগ রীোন েমর। সি ভুমল মগি? 

  

র্াই মর্া! মর্ার মর্া র্মি িড্ড দ্যঃখ। 

  

ইয়াচেত মোমরা না, ভাল লামগ না। 

  

মর্ার োথা আরও এেিন চিচিময় খামে। 

  

 ওো! আিার মে চিচিময় খামি মগা! আচে চে রুইোি নাচে ময সিাই আোর েুমড়া 

চিমিামি! 

  

রুইোি মনাস, রু্ই হচেস হদ্দ মিাো আর মগুঁময়া এেিা মেময়।  

  

মেন ওেথা িলি! আোর ময ভয় লাগমি! 

  

 ভয় লাগমি না হাচর্! ও মেময়িার সমঙ্গ মর্ার অর্ োখাোচখ েীমসর?  

  

মোন মেময়? োর েথা িলি? 

  

োর েথা িলচি ভালই িাচনস। 

  

িুমমচি। মসাহাগ মর্া! 

  

ও মেময়িার নামে নাচে মর্ার নাল গড়ায়! এই মর্া মসচেন োচেো িলচিল, রার্ মনই 

চেন মনই যখন-র্খন এমস হােমল পমড়। র্ারপর েরিা িন্ধ েমর ুনিুনি ফুসফুস। 

  

যাঃ, মোমিই না। ো ওরেেই। চর্ল মথমে সিসেময় র্াল মির েমর।  

  

র্ার োমন চে মসাহাগ মর্ার োমি আমস না? 
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আসমি না মেন? োমম োমম আমস। 

  

এমস মর্ার পড়াশুমনা নে েমর? 

  

মোমিই না। খুি এচিমেি মেমন িমল। ও আমস দ্যপুরমিলা, র্খন আচে পচড় না। 

  

েী েমন্ত্র েীচক্ষর্ েরমি মর্ামে? 

  

যাঃ, েী ময িমলা না। মসাহাগ খুি ভাল মেময়। খুি দ্যঃখী। এেিু পাগলামি আমি িমি, 

চেন্তু খারাপ নয় মর্া! মর্াোর িাপু, মসাহামগর ওপর িড্ড মিচশ রাগ।  

  

অোরমণ রাগ মর্া নয়। মযসি মিমলরা ওর চপিমন লাগর্, আিোল মেখচি র্ামের সমঙ্গ 

োমঠঘামি িমস আড্ডা চেমে। 

  

র্ামর্ েী হয় চিিুো? মিমলুনমলার সমঙ্গ ভাি েরায় ওরা আর মর্া ওর চপিমন লামগ না। 

  

 োমখান মথমে মিমলুনমলামে শাসন েরমর্ চগময় আচেই আহাম্মে হলাে। চডসগাচস্টং। 
  

 রাগ েরি মেন? মোষিা ওর নয়। 
  

র্মি োর? 

  

এেিু মভমি পান্না িলল, মিাধ্হয় আোর। 

  

মর্ার মোষ মেন হমি? 

  

মিমলুনমলা এেচেন আোর সােমনই ওমে যা-খুচশ িলচিল। র্ামর্ আচে ভীষণ মরমগ 

চগময় মর্াোর োমি নাচলশ েমর চেই। মসাহাগ চেন্তু িারণ েমরচিল।  
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িাচন। িড়োর োমিও িমল মগমি ওর নাচে আোর সাহামযযর েরোর মনই। খুি মেোে। 

এখন হয়মর্া আোর েুমখ িুনোচল োখামনার িনযই ওই মিমলুনমলামে িুচিময় েক্ষীরাচন 

মসমিমি। 

  

ওর ওপর মর্াোর খুি রাগ, না? 

  

 েথািা দ্যিার িলচল। রাগ হওয়ার োরণ ঘিমলই রাগ হয়। 
  

েথািা এেিু মিামার মিো েমরা। মসাহাগ িমল, পৃচথিীর সি িায়গায় মর্া িচডগাডত চনময় 

ঘুমর মিড়ামনা যামি না। র্াই মেময়মের চনমিমেরই আত্মরক্ষার িযিথিতা েরমর্ হমি। আর 

আত্মরক্ষার সিমিময় ভাল উপায় হল শত্রুমে িনু্ধ েমর মনওয়া। 

  

মিশ েথা। মেময়মের িনু্ধ মিািামর্ সেয় লামগ না, চিমশষ েমর যচে এেিু িিে থামে। 

ও মযসি মিমলমের সমঙ্গ মেমশ র্ারা েী ধ্রমনর মিমল র্া চে ও িামন? র্া িাড়া এসি 

মিমলল্লাপনা চে গাুঁমেমশ িমল? 

  

চেনোল পালমি মগমি চিিুো। 

  

েমি পালিাল? আর পালিামল রু্ই মির মপচল, আচে মপলাে না মেন? 

  

িড্ড মরমগ আি রু্চে। আি পাচখিা েমর যাওয়ায় সচর্যই মর্াোর োথা গরে। 

  

হযাুঁ, গরে। আি আোর েন ভাল মনই। পাচখ, িীিিন্তু, েীিপর্ঙ্গ, গািপালা এসি 

চনময়ই পৃচথিীর পচরেেল। সিাইমেই পৃচথিীর েরোর। নইমল এর্ সি প্রাণীর িৃথা সৃচে 

হর্ না। োনুষ মসিা িুমমর্ িড্ড সেয় চনমে। ওই ময মলােিা েী নাে মযন চিে েরমিি, 

র্ামে প্রায় েহাপুরুষ িানামনা হময়মি। মলােিার চশোরোচহনী এখনও রাচশ রাচশ চিচক্র 

হয়। মলােিার েে েৃচর্ত্ব হল িন্দুে চেময় িাঘ োরা। এিা মোনও িীরমত্বর োি? আচে 

মসসেময় ক্ষের্ায় থােমল মলােচিমে মেশ মথমে মির েমর চের্াে। ওরা হমে মসই িার্ 

যারা িিমর এেিার মশয়াল োরার উৎসি েমর। 
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ওঃ, আি রু্চে িড্ড মরমগ আি চিিুো। 

  

 রাগমল েী হমি? এ হল ফানু্টস রাগ। এ রাগ চেময় োি হয় না। শুধু্ হার্ োেমড় েচর। 

পাচখিা েরল মেন িাচনস? ো আর হারাচনর িুচদ্ধর মোমষ। পাখািা িালামনার েরোর 

চিল না, িানালািা খুমল মেওয়া উচির্ চিল। মিমরামর্ না মপমর পাচখিা ভয় মখময় 

চেমশহারা হময় পাখািায় ধ্াক্কা মখল। চহ ওয়াি ুনড েযান।  

  

েযান?  

  

আোর োমি পাচখিা র্াই চিল। এ েযান, এ মিমন্টলেযান। 

  

 মেময় পাচখও মর্া হমর্ পামর। 
  

র্া পামর। 

  

মেময়ই হমি। 

  

েী েমর িুমচল? 

  

 চহ চহ েমর মহমস পান্না িমল, ওিা চিল মর্াোর গালতমিি। 
  

 োরি থাপ্পড়। যা ভাগ এখন। 
  

ওময়িসাইিিার েী হমি? 

  

চেিু হমি না। মর্ার িনু্ধমে েলোর্ায় মযমর্ িল। 

  

আো, এেিা েথা িলমি? 

  

 আিার েী েথা? 
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মসচেন িৃচের েমধ্য মর্াোমের চভর্র েী হময়চিল? 

  

আিেো চিিুর োন গরে হময় মগল। েুখখানা লাল। পান্নার মিাখ মথমে মিাখ সচরময় 

চনল মস। চিিু মভমিচিল, েৃশযিা মেউ মেমখচন। ক্ষীণ আশা চিল, মসাহাগ োউমে 

ঘি নািার েথা িলমি না। র্াই ধ্রা পমড় চগময় চনমির ওপমরই রাগ হমে র্ার। 

  

চিিু িলল, মেন িল মর্া! মর্ামে মসাহাগ চেিু িমলমি? 

  

খুি মিচশ িমলচন। 

  

েী িমলমি?  
  

িমলমি, মর্াোমের েমধ্য এেিা চিচেচর ইনচসমডন্ট হময়মি। 

  

 ওভামি িলমল মলামে অনয চেিু ধ্মর চনমর্ পামর। 
  

মর্ােরা চে মগড়া েমরি? 

  

িরং মগড়াই ভাল চিল। এিা র্ার মিময়ও খারাপ। 

  

েী হময়চিল চিিুো? 

  

 মেময়িা ময পাগল র্া িাচনস? 

  

আমি এেিু। সেমলর েমর্া মর্া নয়। ও এেিু অনযরেেভামি চিন্তাভািনা েমর। 

  

পাগলরাও মর্া র্াই। র্ারা আর পাুঁিিমনর েমর্া নয়, র্ামের চিন্তার িগৎ আলাো। র্াই 

মর্া! 

  

পাময় পচড়, িমলা না! 
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মেময়িা মসচেন ওই ঠািায় আর ভয়ংের িৃচের েমধ্য োচঞ্জলামলর িচেিায় মনমি 

মিড়াচেল। 

  

হযাুঁ, এরেে সি োে ও েমর মর্া। 

  

মোমষর েমধ্য আচে চগময় ওমে অযালািত েরার মিো েচর।  

  

 ভালই মর্া েমরচিমল। 
  

েরুণ এেিু মহমস চিিু িলল, ভাল আর হল েই? আচে িারিার ডােচিলাে। সাড়া না 

মপময় চগময় হার্ ধ্মর মাুঁেুচন চেমর্ই ও মেেন অজ্ঞান হময় পমড় চগময়চিল। র্ারপর উমঠ 

মস েী রাগ! পাগল আর োমে িমল! 

  

এেিু িুপ েমর মথমে পান্না িলল, হযাুঁ, ওর নাচে োমম োমম এেিা ট্রামির েমর্া হয়। 

মস সেময় মেউ ওমে ধ্রমল অজ্ঞান হময় যায়। 

  

ও হল েৃচগ মরাগ, িুমচল! েৃচগর সমঙ্গ পাগলাচে। 

  

সিাই মর্া এেরেে হয় না চিিুো। ও ওর েমর্া। 

  

 িনু্ধর হময় ওোলচর্ েরমর্ এমসচিস? 
  

র্া নয়। এেিু িুমিার মিো েমরা। ও খুি দ্যঃখী এেিা মেময়।  

  

দ্যঃখী! 

  

খুি দ্যঃখী। রু্চে িুমমি না চিিুো। ো-িািার োি মথমে ও মোনও প্রশ্রয় পায় না। খুি 

অশাচন্ত ওমের সংসামর। সিাই নাচে সিাইমে মঘন্না েমর। 

  

আোর ওসি মিমন েী হমি? 
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এেিু িুপ েমর মথমে পান্না িমল, ও মর্াোর োমি ক্ষো মিময়মি।  

  

নািে নাচে? 

  

সচর্যই মিময়মি। 

  

 আর নািমের েরোর মনই। ঘিনািা আচে ভুমল যাি। 
  

ওমে েী িলি? 

  

চেিু না। 

  

.  

  

২৭.  

  

মিাখ মিময়ই িানালার িাইমর এেমিাড়া মিাখ মেখমর্ মপল মস। িেমে উঠল। িানালার 

েপামির আড়ামল লুমোমনা েুখ। শুধু্ দ্যখাচন মিাখ চনচিড় েৃচেমর্ মিময়চিল। মস র্াোমর্ই 

সমর মগল িপ েমর। সমঙ্গ োমির িুচড়র এেিু চঠন চঠন শব্দ। 

  

মে ওখামন? 

  

প্রথমে িিাি মনই। 

  

গাময়র মলপিা সচরময় উঠমর্ উঠমর্ মস মফর প্র  েমর, মে মর? 

  

ক্ষীণ িিাি এল এিার, আচে। 

  

আচে মে? 

  

আচে চহচে। 
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িড্ড সাহস হময়মি মর্া মেময়িার! গর্ েময়েচেন শুধু্ িারিার এ িাচড়মর্ নানা িুমর্ায় 

হানা চেময়মি আর সুমযাগ মপমলই হাুঁ েমর মেমখমি র্ামে। েুিচে হাচস, মিামখর ইশারাও 

শুরু হময়মি ইোনীং। চেন্তু এিা এেিু িাড়ািাচড় হময় যামে না চে! 

  

আি মেউ িাচড়মর্ মনই। িািা মগমি েরণ, হাচম্ম আর েরমণর োমে চনময় িধ্তোমন েী 

সি মগরথিতাচলর চিচনস মেনাোিা েরমর্। ফাুঁো িাচড়মর্ আমি শুধু্ দ্যমিা োমির মেময়, 

মগািােয় েুচনশ আর েুেুর মিড়াল। এই অিথিতায় মেময়িা মেন এল?  

  

েী িাও? 

  

এেচনই এমসচিলাে। খুচড়ো মনই? 

  

ওরা যখন িধ্তোমন রওনা হচেল র্খন মোর্লা মথমে চহচেমে সের েরিার আগমলর 

োমি োুঁচড়ময় থােমর্ মেমখমি সুেন। নযাো! িামন না মযন! 

  

না , মনই। 
  

মেময়িা িুপ। সুেন মির মপল, এখনও িানালার পামশ োুঁচড়ময় আমি। 

  

মেময়মের অচভজ্ঞর্া সুেমনর েে মনই। নারীসঙ্গ র্ার চপ্রয়। েলোর্ায় র্ার এেগাো 

মেময়িনু্ধ আমি। িলমর্ েী, মিমলিনু্ধর মিময় র্ার মেময়িনু্ধই মিচশ। এখামন এমস অিচধ্ 

মস নারীসমঙ্গর এেিু অভািমিাধ্ েরমি চঠে। মস অভাি মেিামনার সাধ্য মর্া চহচের মনই। 

এেিা সুন্দর মিহারার মিমল মেমখ ঢমল পড়া এিং চিময়র লাইমন চিন্তা েরা িাড়া ওসি 

মেময়র েন আর মোনও চিন্তা েরমর্ পামর না। এইি না নাইমন পমড় িমল শুমনচিল মযন 

এেিার। 

  

সুেন এেিু ভািল। এেিা ধ্েে চেমলই মেময়িা িমল যামি। চেন্তু ধ্েে না চেময় মডমে 

এেিু েথা িলমল মেেন হয়? চঠে এই ক্লামসর মোনও মেময়র সমঙ্গ মর্া র্ার িনু্ধত্ব 

হয়চন। 
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ওখামন োুঁচড়ময় আি মেন? চভর্মর এমসা। 

  

মেময়িা খাচনেক্ষণ িুপ েমর মথমে িমল, আসি? 

  

এমসা। ডােলাে মর্া! 

  

খুি িামধ্া িামধ্া পাময় মেময়িা এমস েরিার মিমে োুঁড়াল। পচশ্চমের িানালা চেময় 

শীমর্র ঢলাচন মরাে অমনেিা মেমম পার হময় েরিার োমি চগময় মথমেমি। মসই আমলায় 

সুেন মেখল, মেময়িা এই দ্যপুমরও এেিু মসমিমি। িংলা িাপা শাচড়, েপামল চিপ, িুল 

চিনুচনমর্ িাুঁধ্া। মঠাুঁমি এেিু চলপচস্টেও চে? এর্চেন র্াচেমলয র্াোয়চন সুেন ভাল 

েমর। এখন মেখল, সুন্দরী না হমলও হযাুঁে চিঃ নয় মোমিই। ময িমন েুেুরী ধ্নযা। 

  

মি োমঠ থেমে মগমি মেময়িা। আর এমগামর্ সাহস পামে না। 

  

সুেন িলল, আমর এমসা, এমসা। 

  

মেময়িা মেেন থর্ের্ মখময় এেিু হাসল, োথা নর্ েরল। 

  

হঠাৎ এই দ্যপুমর এমল ময! েী িযাপার? 

  

 সুেন ধ্েোয়চন। েড়া গলামর্ও িমলচন। মেময়িা র্িু মযন ঘািমড় চগময় িলল, আোমে 

পাঠাল ময! 

  

সুেন অিাে। 

  

পাঠাল! মে মর্াোমে পাঠাল? 

  

চেচেো। চেচেো? মে চেচেো? 

  

েরমণর চেচেো, চিচিিুচড়। 
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সুেন চিচিিুচড়মে মেমখমি। মরাগা মিহারার এেিন চিধ্িা েচহলার আনামগানা আমি 

এিাচড়মর্। সুি েমর আমস, আর ফুি েমর িমল যায়। গচর্চিচধ্ চেিুিা সমন্দহিনে। 

েচহলা মে র্া িুমমর্ না মপমর এেচেন মস েরণমে চিমজ্ঞস েমরচিল, িুচড়িা মে মর? 

  

ও মর্া চিচিিুচড়। 

  

চিচিিুচড় আিার মে? আোর চেচেো। আচে চিচিিুচড় িমল ডাচে। ওঃ। িমল আর চেিু 

চিমজ্ঞস েমরচন সুেন। েরণ চনমির মথমেই িলল, িামনা মর্া, চিচিিুচড় মরাি দ্যধ্ 

মখমর্ আমস আর োময়র সমঙ্গ মগড়া েমর। 

  

মগড়া েমর মেন? 

  

েযাি েযাি েমর অমনে েথা মশানায় োমে। িমল োর সমঙ্গ নাচে িািার মোমি চিময়ই 

হয়চন। ও চিময় নাচে ভড়ং। 

  

িািার চির্ীয় চিময়িা সিমেত সুেমনর র্ীব্র চিমিষ আমি। যখন র্ার িািা চিময়িা 

েমরচিল র্খন সুেমনর িয়স েে। ফুুঁমস উঠিার েমর্া িযচিত্ব র্খনও অিতন েমরচন 

মস। িাচড়মর্ ময চিশাল গেমগাল হময়চিল, ো আর িািার েমধ্য, র্ার অমনেিারই সাক্ষী 

চিল মস। র্ার ো র্ার িািামে এর্ গালাগাল েমরচিল ময িলার না। পুচলশ এমস িািামে 

ধ্মরও চনময় চগময়চিল। রচসে সাহা িাচেন না চনময় চেিুচেন পুচলমশর মহফািমর্ মথমেও 

চগময়চিল। মসিা মিাধ্ হয় িাচড়মর্ অশাচন্ত এড়ামনার িনযই। র্ারপর অিশয োি 

োরিার লামি উঠমি মেমখ িাচেন চনময় মিচরময় আমস। িাচড়মর্ চিেমর্ না মপমর মোনও 

আত্মীয়িাচড়মর্ চগময়ও চেিুচেন চিল। িাচড়মর্ োময়র র্খন পাগমলর েমর্া অিথিতা। 

েখনও োুঁমে, েখনও িাসন-মোসন িুুঁমড় ভামঙ, েখনও র্ামের ভাইমিান দ্যমিামে 

অনথতে মপিায় আর পাড়া প্রচর্মিশীমের োমি ভযাড়ভযাড় েমর িািার েীচর্ত োচহনী 

িমল। প্রথে প্রথে পাড়ার মেময়রা েল মিুঁমধ্ শুনমর্ আসর্। চেিু চেন পমর অিশয এেই 

েথা শুনমর্ শুনমর্ র্ামের উৎসামহ ভািা পড়মর্ থামে। এেন দ্যঃসেয় র্ামের িীিমন 
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আর আমসচন। মশষ অিচধ্ োলক্রমে ধ্ীমর ধ্ীমর মিুঁিামেচি েেমর্ লাগল। িািাও িাচড় 

চফরমর্ পারল এেচেন। িাইমরর উমত্তিনা েেমলও পচরিারিা আর স্বাভাচিে রইল না। 

র্ামের িারিমনর ময পচরিারচি চিল র্ার িাইমরও ময আর এেিা ল্জনার সিেত কর্চর 

হময় রইল মসইমি মেমন চনমর্ িা সময় চনমর্ সেয় লাগচিল র্ামের। িািামে র্খন র্ার 

খুি অপিন্দ হর্। 

  

র্ার িািা অমনেচেন োময়র ভময় গাুঁময় আমসচন। র্খন এেিার খির পাওয়া মগল ময, 

গাুঁময়র চিষয় সিচত্তমর্ লুিোর হমে। িািার চির্ীয় িউ সােলামর্ পারমি না। র্ার 

িািা চিষয়ী, এেমরাখা মলাে। মেশভাগ হময় ঠাুঁইনাড়া োনুমষর েঙ্গমল চেমশ এমেমশ 

এমস িহু েে েমরমি। েযামি থাোর সেয় চভমক্ষ অিচধ্ েমরমি মপমির োময়। র্ারপর 

চনমির মরামখ উমঠ োুঁচড়ময়মি। এইসি মলামের োমি চিষয়সিচত্ত হল প্রাণ। র্ার িািা 

োময়র রামগর মর্ায়াক্কা না েমর িুমি এল গাুঁময়। োরধ্র মখময়চিল, শত্রুর্াও েে হয়চন। 

মগািা চর্ন িার মোেদ্দোও লড়মর্ হময়মি। চেন্তু রচসে সাহা হার োমনচন। 

  

এই ময সুেমনর হঠাৎ গাুঁময় আসা এর চপিমনও র্ার োময়র প্রমরািনা আমি। েশ-িামরা 

িির ধ্মর রচসে সাহার এেিা চসমস্টে কর্চর হময়মি। সপ্তাহামন্ত শচনিার মস গাুঁময় আমস 

চির্ীয় পমক্ষর োমি। মসােিার চফমর যায়। এই চনময়ও িাচড়মর্ প্রথে প্রথে েুরুমক্ষত্র 

িড় েে হয়চন। শুক্রিার রার্ মথমে োময়র োথা গরে হর্। মস েী মিুঁিামেচি আর 

শাপশাপান্ত। এেিার এেিা ভারী র্ালা িুুঁমড় মেমর র্ার িািার থুর্চন ফাচিময় চেময়চিল। 

র্িু রচসে সাহার চসমস্টে ভামঙচন। এখন সি গা সওয়া হময় মগমি। ো র্ামে েময়েচেন 

ধ্মরই িলচিল, এেিার যা, চগময় মেমখ আয় মসই মিশযািার র্চিমল ের্ িাো ঢালমি। 

  

সুেন রাগ েমর িমলচিল, আচে যাি মেন? মর্াোর িানার হমল রু্চে যাও।  

  

আচে! আচে মগমল ময ওমে খুন েমর আসি। 

  

র্া হমল আোমে পাঠামর্ িাইি মেন? 
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মর্ামের ভালর িনযই িাইচি। মশষ অিচধ্ যচে সিই ওই োগীর গমভত যায় র্া হমল 

মর্ামের েী হমি? 

  

আোমের িনয মর্া িািা েে েরমি না! 

  

িাই েরমি। আচে িাচন, ওই মেময়োনুষিার চপিমন আরও িাো ঢালমি।  

  

ঢালুে। আচে মযমর্ পারি না। 

  

ঢালমলই হল! আচে উচেমলর সমঙ্গ েথা েময়চি। চির্ীয় চিময়িা চিময়ই নয়। ওসি 

চিষয়সিচত্তও আোমেরই। রু্ই চগময় শুধু্ ওমের ের্লিিা িুমম আয়। 

  

মরাি এইসি েথা শুনমর্ শুনমর্ অিমশমষ সুেন রাচি হময়চিল। এখামন এমস অিচধ্ মস 

এখনও চেিু িুমমর্ পামর না। চেচিয এেিা পাড়াগাুঁময়র মগরমথিতর সংসার। িািার চির্ীয় 

িউমে খুি অপিন্দ হমি িমল েমন হময়চিল সুেমনর। চেন্তু োমি এমস মেখমি েচহলা 

ভারী চভরু্ আর চনরীহ। আি অিচধ্ উুঁিু গলায় েথা েইমর্ মশামনচন। আর েচহলা সুেনমে 

সিসেময় খুচশ েরমর্ এেিা প্রাণপণ মিো েমর। চেিু খারাপ লাগমি না সুেমনর। 

োনুমষর দ্যিার চিময় েরািা হয়মর্া খারাপ। চেন্তু মসই খারামপর চিহ্ন িা লক্ষণুনচল খুুঁমি 

মির েরমর্ মিো েমরও মস মপমর ওমঠচন। 

  

চিচিিুচড় িা র্ার ো চিময়িা স্বীোর না েরমলও সুেমনর েমন হময়মি, র্ার িািা এখামন 

এমস মিশ ভালই থামে। েুমখ হাচস-িাচস মেখা যায়। েলোর্ার িাচড়মর্ িািা ভীষণ 

মগােড়ােুমখা। 

  

 মস েরণমে িমলচিল, মর্ার চেচেো ওসি েথা মেন িমল? 

  

চিচিিুচড় মর্া ওরইেই। সিসেয় েুমখ খারাপ খারাপ েথা। 
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চিচিিুচড় মেেন মলাে র্া অিশয সুেন ভাল েমর িামন না। এখনও আলাপ পচরিয় 

হয়চন। 

  

মস চেমে মিময় িলল, চেচেো মর্াোমে পাঠাল মেন? 

  

চহচে মি োঠ মথমে এে পাও এমগায়চন, েুখও মর্ামলচন। আঙুমল আুঁিল িড়ামে আর 

খুলমি। ওইভামি মথমেই িলল, চিচিিুচড় িলচিল, মিমলিা এো এো মথমে হাুঁপমস 

পড়মি, যা না চগময় এেিু গল্প-িল্প ের। শহমরর মিমল মর্া, ওমের সমঙ্গ েথা েইমলও 

এেিা চশমক্ষ হয়। 

  

সুেন হাসল, র্াই িুচম? 

  

চিচিিুচড় িলচিল। 

  

আর চেিু নয়? 

  

না। 

  

র্া হমল ঘমর ঢুেি না মেন? আচে মর্া মর্াোমে মখময় মফলি না।  

  

 মেময়িা চফচিে েমর এেিু হাসল। র্ারপর লর্ামন পাময় এেিু এুঁমেমিুঁমে ঘমর ঢুেল। 

ইমে আর ল্জনায় ভাগাভাচগ হময়। 

  

ওই মিয়ারিা মিমন মিামসা। 

  

মেমমমর্ই িচস। 

  

 দ্যর! মেমমমর্ মেন িসমি? মেমম ভীষণ ঠািা। মিয়ামর িসমর্ মোষ েী? 
  

আেরা ময ুনরুিনমের সােমন মিয়ামর িচস না।  
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 ুনরুিন! িমল সুেন মহমস মফমল, আচে আিার মোন সিমেত মর্াোর ুনরুিন হলাে? 

  

িাঃ, আপচন চি এ পমড়ন না! 

  

চি এ পড়মলই ুনরুিন হয় িুচম? অদু্ভর্ যুচি মর্া! 

  

র্া হমল োুঁচড়ময়ই থাচে। 

  

 সুেন োথা মনমড় িমল, অর্ সংমোমির োরণ মনই। আোমে িনু্ধ িমল ধ্মর নাও। 
  

উমরব্বাস! 

  

ভয় মপমল নাচে? 

  

আপচন েী েমর িনু্ধ হমিন! আপচন ময িড়! 

  

িড়! মসিা মোনও ফযাক্টর নয়। মর্াোর মিময় আচে হয়মর্া দ্য-িার িিমরর িড়। 

িুমড়াোনুষ মর্া নই! 

  

মেময়িা অগর্যা মিয়ামর িসল। োথা চনিু। 

  

 রু্চে মর্া আোমে সঙ্গ চেমর্ এমসি! 
  

 হযাুঁ মর্া। 
  

সঙ্গ চেমর্ হমল েথা েইমর্ হয়। 

  

েী িলি? 

  

মসিাও চে আচে চশচখময় মেি? িনু্ধমের সমঙ্গ েী েমর েথা িমলা? 

  

 ও মসসি আমিিামি েথা। 
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েীরেে আমিিামি িমলা মর্া! 

  

আেরা চে ভাল েথা িাচন! 

  

 রু্চে অর্ মসমিি মেন? 
  

মেময়িা অিাে হময় িমল, মসমিচি! 

  

 হযাুঁ মর্া! 
  

 মেময়িা ল্জনা মপময় িমল, মস মর্া এেিুখাচন। এখামন আসি িমল এেিা চিপ পমরচি। 

চিপ না পরমল ো রাগ েমর। 

  

চলপচস্টেও মেখমর্ পাচে মযন! 

  

মেময়িা েুখ চনিু েমর চহ চহ েমর হাসল। আিোল মেময়রা সামি না িান মর্া? 

েলোর্ার মেময়রা চলপচস্টেও োমখ না িড় এেিা। 

  

ওো! র্াই? 

  

মেন িান? র্ারা এখন ভামি শরীমর রং োখার মিময় শরীরিামেই সুন্দর েমর মর্ালা 

ভাল। র্াই র্ারা মযাগিযায়াে েমর, ধ্যান েমর আর চিমনর যত্ন মনয়। 

  

আপচন এর্ িামনন েী েমর? 

  

 িাঃ মর, আোর ময অমনে মেময়িনু্ধ আমি। 
  

েিন?  

  

অমনে। েশ-িামরািন মর্া হমিই। 
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উমরব্বাস! 

  

অিাে হওয়ার েী আমি? মর্াোর মিমলিনু্ধ মনই? 

  

মেময়িা এিার েুখ রু্মল িমল, আমি দ্য-িারিন। চঠে িনু্ধ নয়, মিনািানা আর েী। 

  

সোন িয়চস? 

  

 হযাুঁ। 
  

র্া হমল ওরা মর্াোর মিমলিনু্ধই। র্ামের সমঙ্গ আড্ডা হয় না? 

  

ঘাড় োর্ েমর চহচে িমল, খুি হয়। 

  

র্া হমল মর্া রু্চে স্মািত মেময়। অর্ ল্জনা পাচেমল মেন? 

  

সুেন ময ল্জনার োরণিা িামন না র্া নয়। র্ার আন্দাি, এ মেময়িা র্ার মপ্রমে পমড়মি। 

আর দ্যিতলর্া মথমে ওই ল্জনা। মপ্রমে পড়মলও োুঁিা মপ্রে। মিামখর আড়াল হমলই মেমি 

যামি। এরা মিশ মেময়, শমর্েিার মপ্রমে পমড় আর ওমঠ।  

  

শীমর্র এই দ্যপুমর মগুঁময়া মেময়িার সঙ্গ র্ার মিশ ভালই লাগচিল। চিপ্জননে না হমল 

লঘু এই মপ্রে-মপ্রে লািল্জনার মখলা খারাপ মর্া চেিু নয়। 

  

আপচন এেিা গল্প িলুন। 

  

গল্প! না, আচে গল্প-িল্প িলমর্ পাচর না। গল্প শুনমর্ িাও মেন? 

  

এেচন। 

  

রু্চে আোমে সঙ্গ চেমর্ এমসি, গল্প মর্া মর্াোর িলার েথা। 
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আপনার মেময়িনু্ধরা মেউ সামি না? 

  

মেউ মেউ সামি। র্মি মিচশর ভাগই সামি না। 

  

র্ারা শুধু্ িযায়াে েমর? 

  

 হযাুঁ। মযাগিযায়াে োমে িমল িান? 

  

িাচন। আোমের চশখা চেচেেচণ মশখায়। 

  

রু্চে মশখ নাচে। 

  

হযাুঁ। আচে অমনে আসন িাচন। 

  

িাঃ, রু্চে মর্া র্া হমল মপ্রাম্রহচসভ মেময়। নাি গান চেিু িান? 

  

আোর গামনর গলা মনই। আর এখামন এেিন োত্র নাি িামন। র্মি মশখায় না। 

  

মে িল মর্া? 

  

িািুম্জনিাচড়র মেময় পান্না। 

  

 পান্না নােিা উচ্চারমণর সমঙ্গ সমঙ্গ সুেমনর িুেিা ধ্ে েমর ওমঠ। োনিা সাোনয গরে 

হয়। র্িু মস এেিু অিাে হওয়ার ভান েমর িমল, পান্না? 

  

পুমিার ফাংশমন মনমিচিল, মেমখনচন? 

  

সুেন এেিু উোস ভাি মেচখময় িমল, র্া হমি। েমন মনই। চেন্তু েমন আমি, ভীষণ েমন 

আমি সুেমনর। েমন আমি শুধু্ নয়, সারাচেন পান্না র্ার েমন আনামগানা েমর। 
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পান্না নামি, র্া িমল আনা পাভমলাভা নয়। র্ালজ্ঞান থােমল ময মোনও মেময়ই 

অল্পচিের শরীর মোলামর্ পামর। িড় পুমিার ফাংশমন ময নৃর্যনািযিা হময়চিল র্ামর্ 

পান্নামে যখন ফুমলর সাি আর মেেআমপ মেমখচিল সুেন র্খনই মস খরি হময় যায়। 

নামির িযােরণ সুেন িামন না িমি, চেন্তু মেমখচিল েী চিমভার হময় সমম্মাচহমর্র েমর্া 

সারা মস্টি িুমড় মঢউ হময় িময় যামে মেময়িা।  

  

র্ারপর মথমেই িুমর্ানার্ায় ের্িার ময ওমের িাচড়র পাশ চেময় যার্ায়ার্ হল। 

  

হযাুঁ মর েরণ, রু্ই না আমগ িািুম্জনিাচড়মর্ নারমোল আর সুপুচর পাড়চর্স! 

  

পাড়রু্ে মর্া৷ চেন্তু রু্চেই ময িারণ েমর চেময়ি! 

  

ওঃ হযাুঁ, র্াই মর্া! 

  

ওমের িাচড় যামি? 

  

 সুেন ল্জনা মপময় িমল, না না, আচে মেন যাি? 

  

পান্নাচেরা খুি ভাল মলাে। মগমল খুচশ হমি চেন্তু। 

  

যাঃ, খুচশ হমলই মযমর্ হমি নাচে? 

  

আসমল মেময়মের িযাপামর সুেমনর মোনওচেন ল্জনা সংমোি চিল না। আিও মনই। মস 

মিমলমিলা মথমে মো-এডুমেশন আর ইংচলশ চেচডয়ামে পমড়মি। মেময়মের চনময় র্ার 

ল্জনা সংমোি মেমি মগমি েমি! র্িু িীিমন এই প্রথে এিং এই এেচি িায়গায় মস 

মেেন আিমে মগমি মযন। এেিা িাধ্া হমে।  

  

পাো েরণিা অিমশমষ িমল িসল, িমলা না, চিিয়া েমর আচস।  

  

চিিয়া! িমল চিস্ময় প্রোশ েমর সুেন। 
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িাঃ, চিিয়া েরমর্ মর্া আেরা সি িাচড় যাই। 

  

মর্ার মিনা িাচড়, রু্ই মযমর্ পাচরস। আচে মেন যাি? 

  

মর্াোমেও সিাই চিমন মগমি। পান্নাচে মর্াোর েথা চিমজ্ঞস েমরচিল এেচেন। 

  

েী চিমজ্ঞস েমরচিল? 

  

িলল, ওই সুন্দরেমর্া মিমলিা মে মর মর্ার সমঙ্গ মঘামর? 

  

ওঃ। 

  

 আচে র্খন িললাে আোর োো। 
  

 গাুঁময় এমস চে মগুঁময়া হময় যামে সুেন? এর্ সংমোি, ল্জনা, িুে োুঁপা, দ্যর! দ্যর! 

এরেে মেময় মর্া ের্ই র্ার িগমলর র্লা চেময় পার হময় মগমি।  

  

চেন্তু চনমির েমন এর্ মেোে েমরও মি োঠিা চডমঙামনা যাচেল না। 

  

মর্াোর পান্নাচে নামি িুচম? 

  

খুি ভাল নামি। সিাই িমল েলোর্ায় মগমল নাে হমি। 

  

মর্াোমের মশখায় না মেন? 

  

িমল দ্যর, আচেই ভাল েমর চশচখচন, মর্ামের েী মশখাি। 

  

ওঃ। 

  

আো, আপচন মর্া খুি ভাল গাইমর্ পামরন, র্াই না? 

  

ওসি িাথরুে সং। 
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আচে শুমনচি। চঠে মহেন্তর েমর্া গলা। 

  

 দ্যর। মোথায় মহেন্ত, মোথায় আচে! 
  

আোমের মর্া মিশ লামগ। োল সমন্ধমিলায় গাইচিমলন, আোর ো িলল, েী সুন্দর ময 

গায় মিমলিা। আেরা চিচভ িন্ধ েমর চেময় আপনার গান শুনচিলাে!  

  

এ ো, চিঃ চিঃ। েী োে! 

  

আপনার েযামসি মনই? 

  

দ্যর পাগল! মে আোর েযামসি েরমি? 

  

 মেখমিন আপচন চঠে এেচেন মি িযাে েরমিন। 
  

ওমর িািা! েে সাচিতচফমেি চেময় মফলমল ময! 

  

মেখমিন। 

  

মেময়িামে মিশ লাগল সুেমনর। আড় মভমঙ চেল, আর উুঁচেমুুঁচে মেমি না, মিাখ েিোমি 

না। ওসি ভাল লামগ না সুেমনর। র্ার মিময় মসািা স্পে সিেত অমনে ভাল। 

  

চেন্তু িযাপারিা এেিু মঘারামলা হময় োুঁড়াল র্ার িািা মফরার পর।  

  

িাসন্তী রামর্ র্ার ঘমর এমস িলল, হযাুঁ িািা, এই চহচে মেময়িা নাচে মর্াোমে আি 

দ্যপুমর এমস জ্বালার্ন েমর মগমি? 

  

জ্বালার্ন! িমল মহমস মফলল মস, না জ্বালার্ন েমরচন। গল্প েরমর্ এমসচিল। 

  

আেরা িাচড়মর্ মনই, এ সেময় আমস মেউ? মর্াোর োুঁিা ঘুেিা োচি েমর মগমি মর্া! 
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 আমর না না। আোর ঘুে মভমঙ চগময়চিল। 
  

মেময়িার এেিু গাময় পড়া স্বভাি আমি িািা। চেিু েমন মোমরা না। 

  

 চেিু েমন েচরচন। ও মর্া আোর িনু্ধ হময় মগমি। 
  

ভারী অিাে হময় িাসন্তী িমল, িনু্ধ! 

  

 হযাুঁ। মেময়িা খারাপ নয় মর্া! এেিু লািুে। 
  

র্া মহাে িািা, ওমে মিচশ পাত্তা চেময়া না। মপময় িসমি। 

  

আমস আসুে না। আোরও েথা িলার এেিা সঙ্গী হয় র্া হমল! 

  

 চেন্তু িািা িমল িাসন্তী িুপ েমর মগল। 
  

েী িলুন না। 

  

ভািচি, মেময়িার ের্লি মর্া িাচন না। 

  

এেিু গিীর হময় সুেন িমল, ওমে নাচে আপনার ো আোর োমি পাচঠময়চিল। 

  

আোর ো! 

  

হযাুঁ। র্াুঁমে অিশয আচে ভাল চিচন না। 

  

চিহ্বল েুমখ এেিু োুঁচড়ময় মথমে িমল মগল িাসন্তী। 

  

রাচত্রমিলা খাওয়ার মিচিমল যখন িাসন্তী সিাইমে পচরমিশন েরচিল র্খন সুেন লক্ষ 

েরল, ভদ্রেচহলার েুমখ স্পে োন্নার িাপ। মঠাুঁমি হাচসর আভাসিুেুও মনই। েথাও েইমি 
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না। এই প্রথে সুেমনর এেিু োয়া হল ভদ্রেচহলার িনয। োনুষিা খুি িুচদ্ধের্ী নয়। 

চেন্তু মিাধ্ হয় োনুষিা ভালই। 

  

োনুষ সিূণত পক্ষপার্শূনয অনাচিল মিাখ চেময় মোনও চেিু চিিার েরমর্ পামর না 

সিসেয়। সুেনমে িহুোল ধ্মর র্ার ো িুচমময়মি, র্ার িািার চির্ীয় পক্ষ এেিন 

ঘমড়ল ও িেোশ েচহলা। র্ার িচরমত্ররও চঠে মনই। র্ার িািামে চহপমনািাইি েমর, 

িশীেরণ িা রু্ের্াে েমর েখমল মরমখমি। এই ভদ্রেচহলা নানা চফচের েমর র্ামের 

িাোপয়সা চিষয়সিচত্ত ্রহাস েমর চনমে। 

  

সুেন মসইরেে পূিতধ্ারণা চনময়ই ভদ্রেচহলামে লক্ষ েরর্। ওই ময শান্ত, চনরীহ েুখ, 

নরে েথািার্তা, চভরু্ ভাি ওর আড়ামলই আমি মসই োুঁর্ নখঅলা ভযািিা। 

  

চেন্তু গর্ েময়েচেমন ধ্ারণািা এে িায়গায় িমস থামেচন। সমর মগমি। ভদ্রেচহলামে 

র্ার র্র্িা খারাপ ভািমর্ ইমে হমে না। এর ভালোনুচষ চেিুমর্ই অচভনয় নয়। 

  

সোমল রান্নাঘমর িলখািার কর্চর েরমর্ যখন িাসন্তী ভীষণ িযে র্খন হঠাৎ সুেন 

রান্নাঘমরর েরিায় চগময় োুঁড়াল। 

  

আপচন খুি িযে? 

  

মিাখ রু্মল এেন অিাে হল িাসন্তী ময চেিুক্ষণ েথাই িলমর্ পারল না। র্ারপর ভারী 

িযে হময় উমঠ োুঁচড়ময় িলল, ও িািা, রু্চে রান্নাঘমর ময! েী েরোর িমলা িািা, এেিা 

হাুঁে চেমলই মর্া হর্! 

  

সুেন মহমস িমল, এেচনই এলাে। আপনার রান্নাঘরিা মর্া চিরাি িড়! 

  

হযাুঁ িািা, গাুঁমেমশ রান্নাঘর মর্া িড়ই হয়। এমসা না চভর্মর, িলমি চে মপমর্ চেচে, 

মিামসা। 
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 সুেন চিনা আপচত্তমর্ িসল। আপচন সারাচেন খুি োি েমরন। 
  

িাসন্তীর েুমখ এেিা স্বগতীয় হাচস ফুমি উঠল। িলল, সংসার োমনই মর্া োি। ের্ েী 

সােলামর্ হয়। মগারু, িািুর, হাুঁস-েুরচগ, মিড়াল-েুেুর, োনুষিন। োর চেমে নির না 

চেমল িমল িমলা! 

  

রান্নার মলাে পাওয়া যায় না এখামন? 

  

পাওয়া যামি না মেন? উচন মর্া আোমে প্রায়ই রান্নার মলাে রাখমর্ িমলন। আচে রাখমর্ 

চেই না। 
  

 মেন িলুন মর্া! েলোর্ায় আোমের িাচড়মর্ মর্া রান্নার মলাে আমি। 
  

িাসন্তী মযন এেিু অপ্রস্তুর্ হাচস মহমস িমল, োইমন েরা িাইমরর মলামের মর্া মর্েন 

োয় মনই। েী রাুঁধ্মর্ েী রাুঁধ্ল, িাচস োপমড় হাুঁচড় িুুঁল, চে নামের চশেচন মমমড় মসই 

হামর্ই োি েরল। র্াই আচে চনমিই েচর। আোর িড় চঘনচপর্ িািা। শুচিিাযু়ও িলমর্ 

পার। 

  

সুেন এেিু হাসল। চেিু িলল না। 

  

 হঠাৎ এেিা িায়া পড়ল েরিায়। সুেন র্াচেময় মেখল, েরিায় চিচিিুচড় োুঁচড়ময়। 

র্ামে হাুঁ েমর মেখমি। আর মিাখ দ্যমিা মযন চগমল খামে র্ামে।  

  

.  

  

২৮.  

  

োনুষ ময েথা েয় মসিা দ্যচনয়ার এে অর্যাশ্চযত চিচনস। েমনর েমধ্য ভামির মযসি 

গযাুঁিলা ওমঠ মসুনমলা এই ময চেচিয ভাষায় মভমস ওমঠ, ভািমল ভারী অিাে লামগ। েথা 

চিচনসিা ময মে আচিষ্কার েমরচিল মে িামন! ভারী ভাল চিচনস। ধ্ীমরন লক্ষ েমরমি, 
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িারপামশ মযসি েথািথা হয় মসুনমলার মিচশর ভাগই আগডুে িাগড়ে। র্মি র্ার েমধ্য 

হঠাৎ হঠাৎ দ্য-িারমি েথা মযন খি েমর েমনর েমধ্য মগুঁমথ যায়। 

  

ধ্ীমরন েথা শুনমর্ ভালিামস। মোোনপামি, রাোয় ঘামি, মিনা অমিনা মলামের েথা 

েমন চেময় মশামন মস। মিচশর ভাগই মফমল চেমর্ হয়, দ্যমিা িারমি থামে, ভদ্রমলাে মহাে 

িা মিািমলাে, মলখাপড়া িানা মহাে িা েুখ-সুখই মহাে এে এেিন এেন মোক্ষে েথা 

িমল িমস ময আমক্কল ুনড়ুে হুময় যায়। ইমরব্বাস! েথা মর্া নয়, মযন েুড়ুল। 

  

র্ার মঘারামফরার মি হচদ্দ এই গাুঁময়র েমধ্যই। এে েুমঠা মর্া িায়গা। আর মলােিনই 

িা েী এেন! ঘুমরচফমর মসই মযামো-মোমধ্া-মরমো। র্িু এইিুেু মি হচদ্দর েমধ্যই 

চনর্যনরু্ন েথা ফুি োিমি। ভামি, এেখানা খার্া চেমন েথাুনমলা চলমখ রাখমল হয়। 

ভািাই অিশয সার, হময় ওমঠ না। 

  

এই মসচেন চিমেমলর চেেিায় চগময় পমড়চিল েচহে রাময়র িাচড়। েচহেমের িাচড় 

মসচেন ভারী সুনসান। িনেচনচষয মনই। শুধু্ েুেুরিা েুেলী পাচেময় শুময় আমি আর 

ইচিমিয়ামর আধ্মশায়া হময় এেখানা িই পড়মি অেল। ধ্ীমরনমে মেমখ মেউ খুচশ হয় 

না এিা ধ্ীমরন িামন। চেন্তু েী আশ্চযত মস যখন েচহোর এই চিিান মিমলচিমে মেমখ 

সসংমোমি চফমর আসমি িমল েুখ ঘুচরময়মি র্খন অেল ভারী খাচর্র েমর িলল, আমর 

ধ্ীমরনোো না! িসুন। 

  

িসার িনয মিয়ার িা মোড়া চেিু চিল না ধ্ামর োমি। র্াই ইচর্উচর্ মিময় ধ্ীমরন যখন 

োওয়ার এে ধ্ামর িসমর্ যাচেল র্খন অেল িলল, েমরন েী! োুঁড়ান মিয়ার এমন 

চেচে। 

  

চিিান োনুষ অেল, র্ার িািার ঘর মথমে মিয়ার এমন িসমর্ চেল র্ামে। িড় সংমোি 

হচেল। 

  

িই পড়চিমল িািা, এমস রসভঙ্গ েরলুে। 
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 অেল েুখিা মর্মর্া েমর িমল, দ্যর! িই পমড় চে সেয় োমি! মলখাপড়া েমর মলামে 

েুখুযই হয়। 

  

িমল েী মিােরা! েথািা ভারী অদু্ভর্ মশানাল। 

  

মিশ িািা, ওেথা িলি মেন? মলখাপড়া মর্া ভাল চিচনস! 

  

োো, মলখাপড়া হল ধ্ার েরা চিচনস। অমনযর চিন্তাভািনার িঞ্জাল মিমন এমন চনমির 

োথায় মিামাই েরা। মলখাপড়া েমর মর্া মেখলাে, ওমর্ চেিু হয় না!  

  

এ েথািা ভারী নরু্ন মশানাল ধ্ীমরমনর োমন। মলখাপড়ার মেলা ুনণগানই মর্া েমর 

মলামে। র্া হমল মলখাপড়া িানা এ মিমলিা উলমিা েথা েয় মেন? 

  

ধ্ীমরন ভারী আ্রহহী হময় চিমজ্ঞস েমর, মলখাপড়া েমর েী হয় না িািা? 

  

অেল এেিা আলমসযর আড়মোড়া মভমঙ িমল, োনুষ মর্া ের্ েী িানল িুমল, ের্ 

মেরোচনই মেখাল, চেন্তু মশষ অিচধ্ চনমির েমনর োমি িব্দ হময় রইল। আপচন ভগিান 

োমনন োো? 

  

এ েথায় এেিু ফাুঁপমর পমড় মগল ধ্ীমরন। আের্া আের্া েমর িলল, র্া োচন িইেী 

িািা, এেিু আধ্িু োচন। র্মি মর্েন োথা ঘাোই না। 

  

ভগিান োমে িমল িামনন োো? 

  

ধ্ীমরন আিার ডুিিমল। এসি েচঠন প্রম র িিাি চে র্ার িানা থাোর েথা? 

  

অেল অিশয র্ার িিামির িনয অমপক্ষা েরল না, িলল, েনই হমে ভগিান। ওই েনই 

ভগিান-িগিান িানায়, আিার েনই ভগিানমে নােি েমর মেয়। েমনর েমর্া িনু্ধ হয় 

না, আিার অেন শত্রু মেউ মনই। 
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িাঃ, এ ময মিশ োমির েথা হমে! ধ্ীমরন ভারী আপ্লুর্ হময় নমড়িমড় িসল, এমেই 

মর্া এই েহা চিিান োনুষচি র্ার সমঙ্গ মযমি েথা েইমি িমল মস িমর্ত যামে। র্ার ওপর 

েথাুনমলা েইমিও ভারী ভাল। িুমে রাখার েমর্াই েথা সি। 

  

ধ্ীমর মহুঁ মহুঁ েমর মহমস িমল, িড্ড ভাল িমলি িািা।  

  

ভাল-েন্দ ময ধ্ীমরন মিামম এেন নয়। র্মি মস েথা শুনমর্ ভালিামস। মযসি েথা 

শুনমর্ ভাল মসুনমলাই র্ার োমি ভাল েথা। 

  

অেলমে আি েথায় মপময়মি। ধ্ীমরন োষ্ঠ ময এেিা েচনচষযর েমর্া েচনচষযই নয় মস 

েথা ভুমল চগময় েথা েময় যামে। লক্ষণিা মিমন ধ্ীমরন এে এে সেময় োনুষ েমনর 

ভার নাোমর্ মেয়ামলর সমঙ্গও েথা েয়। র্া ধ্ীমরন মেয়াল িাড়া আর েী! 

  

িুমমলন োো, এেিা মলােমে চিনরু্ে। ইউচনভাচসতচির ভাইস িযানমসলর চিমলন, 

এেগাো সরোচর েচেশমনর মিয়ারেযান িা মেিার চিমলন, নামের পামশ চিরাি চিচলচর্ 

চডচ্রহ। সাউথ েযালোিায় চিরাি িাচড়, অগাধ্ িাো চেিুর অভাি মনই। মেমখ েমন হর্ 

দ্যচনয়ািা মযন ওুঁর পমেমি। মশমষ েী হল িামনন? 

  

ধ্ীমরন িাুঁয়া মোমল েমর িমস আমি। প্রচর্ধ্বচন েরল, েী হল? 

  

িুমড়া িয়মস র্ামে যখন মেখলুে িউ োরা মগমি, মিমল চিমেমশ, িােচর মথমে চরিায়ার 

েমর মলােিা এেরেে চনষ্কেতা। চেিু মলেিামর ডাোডাচে হয়, চেিু চেচিং-চিচিং থামে 

িমি, চেন্তু িড্ড ফাুঁো হময় মগমি োনুষিা। এেচেন আোমে িাচড়মর্ মডমে চনময় চগময় 

িলমলন, আো রু্চে ভূমর্র গল্প িামনা? িমলা মর্া এেিা শুচন। আোর আিোল িড্ড 

ভূমর্র গল্প মশানার ইমে হয়। 

  

ভূমর্র গল্প? 
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র্াই মর্া িলচি োো। এর্ মলখাপড়া িানা োনুষ, চেন্তু চনমির এো মিাো ভািিা 

োিামর্ পারমিন না। শরীরিা আমি, চেন্তু েনিা অথিত হময় পমড়মি। ভূমর্র গল্প শুমন 

ভারী খুচশ, আোমে আর িাড়মর্ই িান না। মশমষ আোমে িলমলন, ওমহ, এর্ িড় 

িাচড়িা িড্ড হাুঁ হাুঁ েমর। আোর মর্া িন মনই। এেিা ভাল ফযাচেচলমর্ মপচয়ংমগস্ট 

চহমসমি যচে থােমর্ িাই িযিথিতা েরমর্ পারমি? আর চেিু না মহাে, পাুঁি িমনর েমধ্য 

মর্া থাো যামি। 

  

িমলা েী? 

  

র্াই মর্া িলচি োো, ওসি িইপড়া চিমেয চেময় িীিমন সচর্যোমরর চেিু হয় না। মসই 

চিরাি োনুষিা মশষ অিচধ্ এে িনু্ধর িাচড়মর্ চগময় িুিমলন। মসখামনই োরা যান। 

ঘিনািা আোমে মিার এেিা ধ্াক্কা চেময়চিল।  

  

র্া মর্া মেমিই। 

  

মসই মথমেই আোর িড় ভািনা হয়। োনুষ এর্ মশমখ, এর্ র্ড়পায়। এর্ োিেেত 

েমর। চেন্তু মশষ অিচধ্ র্ামে র্ার েমনর ভূর্ ভয় মেখামর্ থামে। েনই র্ামে খায়। 

েমনর সমঙ্গ আিও মপমর উঠল না োনুষ। 

  

েমনর ভূর্ ধ্ীমরনমেও চে েে মখময়মি! আিও মসই ভরা িষতার িাইরঙা সোলিার েৃশয 

পি েমর মিামখর সােমন িায়মিামপর েমর্া মভমস ওমঠ। ডিো মসই যুির্ীর শিমেহ 

োুঁমধ্ চনময় এে িুে িল মভমঙ চপিল উমঠান মপমরামে, গলায় র্ামরর ফাুঁস। ফাুঁমসর 

প্রান্ত চেদ্দামরর হামর্ ধ্রা। এে িুল এচেে ওচেে হমলই র্ামরর ফাুঁস গলা মেমি িমস 

যামি। উমর িািা, মস েী এেিা সেয় যাচেল র্খন! 

  

চেদ্দার র্ার ুনরুই চিল এেরেে। চনরীহ, মঞ্জািহীন ুনণী এে োনুষ চনমির োমি েমি 

থাের্। র্াুঁচর্র মযেন এুঁমড় মগারু, চেদ্দামরর মপাময়র মর্েচন োল হল যুির্ী িউ। আর 
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র্া মথমে ের্ েী পাচেময় উঠল। সাোোিা সিেত িচড়ময় মগল িচিল েুচিল নানা 

খানাখমন্দ। 

  

চেদ্দারমে মেমর মফমলচিল িমি, চেন্তু মস মর্া ইমে েমর নয়! না োরমল েরমর্ হর্। 

মগ রো র্ামে িুচমময়চিল, ওমর্ পাপ মনই, আত্মরক্ষার িনয নরহর্যা েরমল মপনাল 

মোমড সািাও হয় না। র্িু েন চে োমন! েৃর্েমেতর িনয আিও িুে িনিন েমর িড়। 

এো হমলই মযন চেদ্দামরর ভূর্ োমিচপমঠ িমল আমস। ভয় েমর, িড্ড ভয় েমর। 

  

র্খন, মসই খুমনর ঘিনার পর র্ার ঘুে, চখমে সি িুি হময় চেময়চিল। সারাচেন পাগল 

পাগল অিথিতা। এই হামস, এই োুঁমে। আর র্খন িারচেমে মযন ভুরু্মড় এে িাল র্ামে 

চঘমর থাের্। রার্চিমরমর্ চেদ্দার এমস হানা চের্। মেখা মযর্ না, েথাও েইর্ না, চেন্তু 

র্ামে খুি মির মপর্ ধ্ীমরন। 

  

অেন চনরীহ, ভাল োনুষিা েী মথমে েী হময় চগময়চিল! 

  

েমনর ভূমর্ খায় িইেী িািা, খুি খায়। েমনর ভূর্ই মর্া খামে আোমের। 

  

অেল এেিু মের্মর মহমল পমড় আমি ইচিমিয়ামর। েথা েইল না। মিাখ িাওয়া, চেন্তু 

মস মিামখর েৃচে মোথায় িমল মগমি মে িামন! 

  

ধ্ীমরন দ্য-এেিার গলা খাুঁোচর চেল। িুমল অেল আর িাইমরর িগৎিায় মনই। চনমির 

চভর্মর ঢুমে অচন্ধসচন্ধ খুুঁমি মিড়ামে চেিু। ধ্ীমরন এসি িুমমর্ পামর। 

  

মগ রোর মিাি মেময় পারুমলর সমঙ্গ ভাি ভালিাসা চিল মিমলিার। মসই িৃত্তান্ত সিাই 

িামন। র্া চিশ-িাইশ িিমরর পুরমনা েথা। র্খন সারা গাুঁময় মিশ েুখমরািে প্রসঙ্গ চিল 

মসিা। র্মি চনমলেন্দ হয়চন মর্েন। োরণ মিমলচি চিল রত্ন, আর মেময়চিও চিল ডামের 

সুন্দরী। র্ার ওপর মগ রহচর চিমলন গাুঁময়র োথা, েচহে রায়ও পচের্ োনুষ। সিাই ধ্মর 

চনময়চিল চিময়িা হমিই। 
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মসই চিময় ময ফসোমর্ পামর মসিাই অেে আশ্চযত! এেন হওয়ার েথাই নয়। 

মগ রহচরমে িযাপারিা চনময় এেিার চিমজ্ঞস েমরচিল ধ্ীমরন। 

  

োো, পারুমলর চিময়িা অনয িায়গায় চেমেন ময! 

  

চিময় চিচনসিাই ময ওইরেে মর, োর ময োর সমঙ্গ ঘাি িাুঁধ্া র্া মে িলমি! 

  

র্া অচিচশয চঠে। র্া পারুল োন্নাোচি েরমি না? 

  

আমর মস োুঁেমি েী! র্ার ইমেমর্ই মর্া হমে। 

  

ধ্ীমরন মপ্রে ভালিাসার রহসয ময খুি ভাল মিামম র্া নয়। শুধু্ মিামম, ওসি, চিময় পযতন্ত 

গড়ায়, র্ারপর থেমে যায়। র্ার চনমির িীিমন র্াও হয়চন। চিময়র রার্ মথমেই 

মফাুঁসমফাুঁস শুরু েমরচিল। োমিই ভাি ভালিাসা চনময় র্ার উচ্চিািয েরার চেিু মনই। 

  

চেন্তু পারুল চনমির ইমেয় অনয িায়গায় চিময় িসমি এিা মযন র্ার োমি এেিু 

মেেনধ্ারা েমন হময়চিল। এরেে মর্া হওয়ার েথা নয়।  

  

র্া পারুমলর চিময় মিশ ঘিা েমরই হল। গাুঁ মেমশ এেন চিময় মেখা ভামগযর েথা। 

মগ রো িাোও মঢমলচিমলন িমলর েমর্া। মসই চিময়মর্ িামরা চপস োি মখময়চিল 

ধ্ীমরন, খুি েমন আমি। না, পারুমলর হাচস হাচস েুখখানায় মোনও দ্যঃমখর চিহ্ন খুুঁমি 

পায়চন ধ্ীমরন। হার্ িাচড়ময় ধ্ীমরমনর হার্ মথমে যখন খিমরর োগমি মোড়া শোর 

র্াুঁমর্র শাচড়িা উপহার চনচেল র্খনও পারুমলর েুখখানা ভাল েমর মেমখচিল ধ্ীমরন। 

মিশ ঢলিমল েুখ, র্ামর্ হাচসর চেমশল, চিরমহর ভাি-িাি মনই। 

  

িির না ঘুরমর্ই অেমলর চিময়। র্া র্ামর্ও ধ্ীমরন হাচির চিল। িরযাত্রী মযমর্ িমলচন 

িমি, চেন্তু িউভামর্ গাুঁ মমচিময় মনেন্তন্ন মখময়চিল মলামে। অেলমে র্খন মিশ ভাল 

েমরই মেমখচিল ধ্ীমরন। গরমের পাঞ্জাচি আর ধ্াক্কাপামড়র ধু্চর্ পমর অচর্চথমের 

মেখভাল েরচিল। েুমখ হাচস চিল, চেন্তু খুচশিা চিল না মযন। খুচশিা আিও মনই। 
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অেিা মেমলচন ধ্ীমরমনর। মেময় িার্িাই চনেেহারাে িলমল এে রেমের মেমল, চেন্তু 

েথািা সচর্য হয় না। মোথাও এেিা চখুঁি মথমে যায়।  

  

ধ্ীমরন মেখল, ইচিমিয়ামর মের্মর শুময় অেল ঘুচেময় পমড়মি, মোমল উপুড় েরা িই, 

রামিযর েশা মাুঁে মিুঁমধ্ উড়মি োথার ওপমর। ধ্ীমরন মিামরর েমর্া উমঠ চনঃশমব্দ 

মিচরময় পড়ল। মিােরা মসই মপ্রমের, মফমরই আিও পমড় আমি চে না মে িামন! িইময় 

মের্ামি ওরেে হয়-িয় িমি, চেন্তু ধ্ীমরমনর দ্যচনয়ায় ওসি এর্োল চিমে থােমর্ 

মেমখচন চেনা। মপ্রে এেিা ফুসেন্তর িই মর্া নয়, হুস িলমর্ই উমড় যায়। ফঙ্গমিমন 

চিচনস। চখমে মর্ো িামহয মপোমপর েমর্াও থিতায়ী চিচনস নয়। এেিা িীিমন মপ্রে 

অমনেিার পাশ মফমর। 

  

চেমনর আমলা েমর এমল অসুচিমধ্িা িামড়। মিামখ এেন মাপসা এেিা ভাি হয় ময, 

িলামফরায় আিোল েুশচেল হমে। মিাখ োিামনার পাো র্াচরখ এখনও পাওয়া 

যায়চন। সােমনর োমস হমর্ পামর িমল খির এেিা পাওয়া মগমি। পমরর েয়া, মিার 

মর্া মনই। র্িু এই েয়াধ্েত, মসিা-মিিা পচর্মর্াদ্ধামর িড় োনুষরা ময এেিু আধ্িু 

োিেেত েমর র্ামর্ই িাুঁমিায়া। 

  

সমন্ধমিলামর্ই মেন ময েশারা এেন রিপাগল হময় ওমঠ মে িামন িািা! এিাই চে 

ওমের চডনারিাইে? রামর্ উৎপার্ অমনে েমে যায়। চেন্তু সমন্ধমিলায় ওমের ণত্ব- ষত্ব 

জ্ঞান থামে না, র্খন প্রাণ রু্ে েমর মাুঁচপময় পমড়। 

  

িউচে ডােমি, ওমঠা! েশায় ময মহুঁমে ধ্মরমি এমেিামর। ঘমর চগময় মিামসা, মধ্াুঁয়া চেময় 

এমসচি। 

  

অেল এেিু হাসল, ওমের িীিনও মর্া চনষ্কণ্টে নয় ঠােমরান। 

  

 মে? োমের েথা িলি? 
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েশামের েথা। প্রাণ হামর্ েমরই মর্া খায়। 

  

 আহা, েশামের িনয ময েরে উথমল উঠমি মেখচি! গান্ধীিািা হমল নাচে? 
  

 আো, আি িাচড়িা এর্ ফাুঁো মেন িমলা মর্া! মোথায় মগল সিাই। রু্চেও মর্া িাচড় 

চিমল না! 

  

আচে চগময়চিলুে এেিু শীর্লািাচড়মর্। চিষু্ণর োময়র েয়া হময়চিল মসই েমি। পুমিািা 

আর মেওয়া হয়চন এর্চেন। চেময় এলুে।  

  

 মিশ েমরি। িলিসমন্তর চিচেৎসা মনই, র্া িামনা? পুমিা চেমলও এেুশ চেমন সামর, 

না চেমলও র্াই। 

  

আো, আর নাচেেপানা েরমর্ হমি না। ঘমর যাও, িা আনচি।  

  

 রু্চেই সিসেময় িা োও, খািার োও। মেন িমলা মর্া? আর সিাই মোথায় থামে? 
  

 মেন মগা, িউময়র হামর্ িাড়া িা খািার পিন্দ নয় িুচম! 
  

আহা, র্া নয়। এিা এেিা িময়ন্ট ফযাচেচল, সেমলরই মর্া চেিু না চেিু েরা উচির্। 

  

 িউচে এেিা শ্বাস মফমল িমল, েী েরি িমলা! আচে মর্া িাচড়র িড়িউ। িড়িউ হমল 

োচয়ত্বও মস িড়। 

  

ওিা েথা নয় ঠােমরান, মর্াোমে আচে সারাচেন োি েরমর্ই মেচখ, এেিন এর্ 

পচরশ্রে েরমি মেন?  

  

এেিু মহমস িউচে িমল, আচে খাচিময় চপচিময় মেময় চহমসমিই কর্চর হময়চি ময! চিচিয়াচন 

েরার িমনয মর্া নয়। মপমি চিমেয িা অনয ুনণ না থােমল ময গর্র চেময় পুচষময় চেমর্ই 

হয় ভাই। মেময় হময় না িন্মামল িুমমি না।  
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র্া নয় ঠােমরান। লচিেিা ভুমল ভরা। রু্চে যচে েশভুিা হময় সি োমি মাুঁচপময় না-

পড়ার অভযাস েমরা, র্া হমল মেখমি সিাই ময যার চনমির োি েমর চনমর্ শুরু েরমি। 

রু্চে েমরা িমলই অমনযরা গা িাুঁচিময় িমল। 

  

মস ুনমড় িাচল। উমঠামনর মোমণ যচে ঘচিিা পমড় থামে, িাচড়র সিাই ওর আশপাশ চেময় 

শমর্েিার মহুঁমি যামি, মেউ রু্মল রাখমি না। আচে না রু্লমল িাইমরর মলাে এমস চনময় 

িমল যামি। 

  

অভযাস রু্চেই খারাপ েমরি। 

  

োসী হময় িমন্মচি ময ভাই, োসত্ব না েমর উপায় আমি? র্মি সিাইমে মোষ চেময় লাভ 

মনই। 

  

মোনাও মর্া চেিু েরমর্ পামর। 

  

মস দ্যচেমনর িনয মিড়ামর্ এমসমি, র্ামে মেন ঘাচনগামি িুড়মর্ যাি িমলা! র্া িাড়া 

সি সংসামররই োিেমেতর আলাো রেে ধ্াুঁি থামে। মস অর্ িুমমি না। মিাুঁয়ািুুঁচয়, 

পয়পচরষ্কার ওসি চে ওর অভযাস আমি, িমলা! আর সন্ধযামে মর্া মেখি, মিিারা 

চেনরার্ িযিসার মপিমন মখমি েুমখ রি রু্লমি। র্াই ওমে আচে সংসামর িড়াই না, 

দ্যঃখী মেময় মর্া! 

  

িযস, সি িল েমর িুচমময় চেমল! এুনমলা মোনও যুচি নয় ঠােমরান, এসি হল 

অিুহার্। 

  

মিশ, না হয় র্াই হল। চেন্তু এই িাঘা শীমর্ রু্চে মখালা উমঠানিার েমধ্য িমস আি েী 

েমর িলল মর্া! মর্াোর িউ িাচড় থােমল িেুচন চের্। 

  

অেল ম্লান মহমস িমল, র্া হমল মর্া িমর্ত মযরু্ে। মস আোমে র্র্িা লক্ষ েমর না 

ঠােমরান। 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 510 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

আর িউময়র চনমন্দ েরমর্ হমি না। ঘমর চগময় ঢাোুঁিাপা চেময় মিামসা। ঘমরর িানালা 

েরিা হুি েমর খুমলা না, এ সেময় েশা মঢামে। 

  

মোনা মোথায় মগমি? এখামন মর্া র্ার যাওয়ার িায়গা মনই! োরও সমঙ্গ মেমশও মর্া 

না। 

  

রর্মনর সমঙ্গ মোিরিাইমে মিমপ িধ্তোমন মগমি।  

  

মোিরিাইমে! রর্মনর সমঙ্গ। 

  

অর্ অিাে হওয়ার েী আমি? 

  

 এ মর্া িমল ভামস চশলা! রর্মনর সমঙ্গ র্ার ভাি হল েমি? 

  

িউচে েুখ চিমপ মহমস িমল, থােমর্ থােমর্ হময়মি। ভাি না হওয়ার েথা নাচে! 

  

চেিু িলমলই মর্া িলমি িউময়র চনমন্দ েরচি। আোর েুমখ মোনার চনমন্দ মর্া রু্চে 

মোমিই পিন্দ েমরা না। 

  

র্াই েী হয় ভাই? গাুঁময়র মেময়রা মর্া চনমন্দ চেময় মেমখই ভার্ খায়, িামনা না? 

চনমন্দেন্দ হল আোমের চথময়িার িায়মিামপর েমর্া। র্মি চে না রু্চে মর্া আর পাুঁিিা 

োনুমষর েমর্া নও। রু্চে ওসি হযাুঁনযার্া চিচনস চনময় োথা ঘাোমি মেন? 

  

এেিু মহমস অেল িমল, আচে চেন্তু আোর চনমিরও চনমন্দ েচর। 

  

খিু খারাপ েমরা। ওরেে েরা ভাল নয়। 

  

মর্ােরা মযরেে ভামিা আোমে, মসরেে আর হমর্ পারলাে েই? 

  

অমনে হময়ি ঠােুরমপা, অমনে হময়ি। েিা মলাে মর্াোর েমর্া হময়মি িমলা মর্া! 
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গামি রু্মলা না, ঠােমরান, গামি রু্মলা না। এেগাো মলখাপড়া েমর লিা োইমনর িােচর 

েরচি এই মর্া! এিা চেন্তু অমনে হওয়া নয়। 

  

আোমে আর মিামামর্ হমি না। এখন চে মর্াোর িশো পমর চনময় মর্াোমে চিিার 

েরমর্ হমি নাচে? আোরও মর্া এেিা চিিার আমি! 

  

িরাির রু্চে আোমে এেিু অনয মিামখ মেখ, আচে িাচন। মেখািা চেন্তু ভুলও হমর্ 

পামর। 

  

মসিা আচে িুমি। অমনে ঠািা লাচগময়ি চেন্তু, এর পর জ্বরিাচর িাচধ্ময় িসমি। ঘমর 

যাও। এমস মেচখ, অোর্মর ঠািার েমধ্য পমড় পমড় ঘুমোে, েশা মঘুঁমে ধ্মরমি। এেন 

োয়া হল। মযন মেউ মনই মর্াোর। 

  

মেউ মনই-ই মর্া! 

  

মফর ওসি েথা? 

  

অেল হাসল। িলল, ফাুঁো িাচড়মর্ িুপিাপ এো িমসচিলাে। িমস িমস ঢুলুচন মপময় 

মগল। 

  

হযাুঁ, আি মর্াোমে এেিু ফাুঁোমর্ই থােমর্ হময়মি িমি। সন্ধযা মগমি আোয় উশুল 

েরমর্। িািা আি িড়শুমল মগমিন চনোইোোর িাচড়। রামর্ হয়মর্া চফরমিন না। 

মসাহাগ দ্যপুমর মখময়ই মিচরময়মি পান্নার িাচড় যামি িমল। দ্যিমনর মর্া েথার মশষ মনই। 

আর মর্াোর োোমে মর্া িামনাই। ঘমরর মখময় মোন িমনর মোষ র্াড়ামর্ মিচরময়মিন 

মে িামন! 

  

অেল উঠমর্ উঠমর্ িলল, মর্াোর িািারহাি িা মোোনপামির চিচনস লাগমি চে না 

মেমখা মর্া। লাগমল মিামলা, এেিা পাে চেময় চগময় চনময় আসিখন। 
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মর্াোমে আর োি মেখামর্ হমি না। ঘমর চগময় মলপিাপা চেময় িমস থামো। যা ঠািা 

পমড়মি আি! 

  

এই ঠািায় রু্চেও আর িমস থােমি না। 

  

িউচে চহচহ েমর মহমস িলল, মেময়োনুমষর দ্যঃখু অর্ মেখমর্ মনই মগা পুরুষোনুমষর। 

ওমর্ ময পাপ হয়। 

  

মেন, পাপ হয় মেন? 

  

হমি না? মেময়োনুমষর দ্যঃখ িুমমল পুরুষোনুমষর পুরুষত্ব থামে নাচে? 

  

 ঠাট্টা েরি? 
  

না মগা, সচর্য েথাই িললুে। মভমি মেখমলই িুমমি। 

  

রু্চে এেিু নারীিােী আি চেন্তু ঠােমরান! 

  

আচে নারীিােী হমল এ িাচড়র োরও আর খাওয়াপরা িুির্ না, িুমমল! 

  

নারীিােীমের মোষ েী িান? 

  

েী? 

  

র্ারা মখাুঁিা মেমি, আিার মসিা-মিিাও েরমি। দ্যরেে িমল না ঠােমরান। এেরেে 

হও।  

  

উমরব্বাস! র্া হমল মর্া সংসার মভমস যামি মগা। 

  

 ওইিনযই মর্ােরা চঠেঠাে নারীিােী হমর্ পারমল না। 
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অেল ধ্ীর পেমক্ষমপ মোর্লায় উঠল। র্ারপর চনমির ঘরচিমর্ এমস েরিা মভচিময় 

চেময় হাুঁিু অিচধ্ মলপিা মিমন আধ্মশায়া হল। িানালা েরিা িন্ধ থাোয় ঘরিা মিশ 

গরে। মযন রুে চহিার িলমি। 

  

চেিুক্ষণ পর েরিায় িে িে শব্দ হল। 

  

এমসা ঠােমরান, মর্াোমে আর ভদ্রর্া েমর নে েরমর্ হমি না। 

  

িউচে এেগাল মহমস ঘমর ঢুমে িলল, মিািমের োমিও ের্ েী মশখার আমি আোমের! 

  

মে আিার মর্াোমে েী মশখাল? 

  

এই ময েরিায় মিাো চেময় ঘমর মঢাো এিা আোমে মসাহাগ চশচখময়মি। িমলমি, এিা 

অভযাস েমর চনমল মোথাও অপ্রস্তুর্ হমর্ হমি না। 

  

র্া চিচলচর্ োয়ো রপ্ত েরি? 

  

র্া িাপু, চশক্ষািা খারাপ নয় চেন্তু। আিোল মর্াোর োো ঘমর থােমলও আচে েরিায় 

মিাো চেময় ঘমর ঢুচে। প্রথে প্রথে োয়ো মেমখ হাসর্। আিোল মেচখ চনমিও র্াই 

েরমি। 

  

হাঃ হাঃ েমর হাসল অেল, এইসি হমে র্া হমল আিোল? 

  

র্াই ভাই, ভাল চিচনসমে ভাল িলমর্ই হয়। 

  

 হামর্ িাময়র োপ ধ্চরময় চেময় িউচে মিয়ার িমস িলল, সাুঁিাল চেমর্ এেিু মেচর হল, 

নইমল আরও আমগ মর্াোমে িা চেমর্ পারর্াে। 

  

সমন্ধর পর িা খাওয়া মর্া ভুমলই মগচি। প্রায়ই পাচিত িা িনু্ধ িা েচলমগর িাচড়মর্ মনেন্তন্ন 

থামে। মসখামন মর্া আর িা মেয় না।  
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িাচন িাপু, িাচন। েে খাও মর্া! 

  

হযাুঁ ঠােমরান। 

  

র্াই োমম োমম েমের গন্ধ পাই। এখামনও মর্া খাও, র্াই না? খাই ঠােমরান। িামি 

অভযাস। 

  

র্া িাপু, মর্াোর োোও েখনও-সখনও খায়। আচে র্ার িনয িোমো েচর না। শুধু্ 

মিাখ পাচেময় র্াোই। 

  

র্ামর্ই ঠািা হময় যায় োো? 

  

হয় ভাই। িামন মর্া, িউ িাড়া গচর্ মনই। িউ চিগমড়ামল র্ার দ্যচনয়া অন্ধোর। 

  

 মিশ আি মর্ােরা। 
  

মস মর্া আচি। চেন্তু রু্চে মিশ মনই মেন? মর্াোর িউিা খারাপ নয়, মেময়িা ভাল, 

মিমলিা ভাল, র্মি মর্াোমের পি খায় না মেন িমলা মর্া! 

  

চঠে িুমমর্ পাচর না ঠােমরান। 

  

ভাল েমর ভামিা মর্া এেিু। মর্াোর েমর্া এেন ভাল এেিন োনুমষর সংসামর অশাচন্ত 

থাোর েথা নয়। 

  

ভালোনুষ েথািা শুমনই মেেন মযন চিেল হময় মগল অেমলর েনিা। িাময় িুেুে চেময় 

মর্মর্া েুখ েমর িলল, ঠােমরান, আোর েমধ্য মযিুেু ভাল িমল মর্াোর েমন হয় র্া 

হল মেধ্া। আচে িাত্র ভাল চিলাে, চঠে েথা। চেন্তু মেধ্া আর িচরত্র এে নয়। 

  

এখন চনমির িচরত্র চনময় েথা রু্লমি নাচে? 
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 চনমির িচরত্র সিমেত ময আোর মোনও চিশ্বাস মনই। যখন মিাি চিলাে র্খন মিশ 

ভালোনুষ চিলাে। দ্যেুচে নোচে েরর্াে না, চেমথয েথা িলর্াে না, ো িািার িাধ্য 

মিমল চিলাে। চেন্তু সেসযা েখন মেখা চেল িামনা? 

  

েখন?  

  

যখন ক্লামস ফাস্টত হমর্ শুরু েরলাে। অমনে নির মপর্াে, োস্টারেশাইরা প্রোমশয 

প্রশংসা শুরু েরমলন, পাুঁিিন ধ্নয ধ্নয েরমর্ লাগল, র্খনই এেচেন অহংোর িমল 

এল। খুি সূক্ষ্ম িযাপার, িুমমল? িাইমরর মলাে র্র্িা মির মপর্ না। চেন্তু েমন েমন 

আচে ক্লাসমেিমের রু্ের্াচেলয িা েরুণা েরমর্ শুরু েচর। মোনও োস্টারেশাই েখনও 

চেিু ভুল েরমল েমন েমন অনুেিা মিাধ্ েরর্াে, অশ্রদ্ধার ভাি আসর্। আোর িািা 

ময ইংচরচিমর্ এে এ পাশ র্া িামনা? 

  

িানি না মেন? 

  

আচে িািামেও রু্ের্াচেলয েরমর্ শুরু েচর। িচেেিন্দ্র িমলচিমলন, যর্ িড় েূখত মিমল 

র্র্ িড় মলেিার। আোরও চঠে র্াই হময়চিল। িািা, ো, োো এমের োউমে মর্েন 

পাত্তা না মেওয়ার েমনাভাি এমস মগল। 

  

র্ামর্ েী? ওরেে মর্া হমর্ই পামর। এখন মর্া আর রু্চে অহংোরী নও! 

  

অমনে মঠমে চশখমর্ হময়মি ময, অহংোর েরার েমর্া আোর চেিুই মনই। অধ্ীর্ চিেযা 

আোমে িীিমন শাচন্ত িা স্বচে চেিুই মেয়চন। এেন েী ময িন িয়মস আোর পেস্খলনও 

মঠোমর্ পামরচন। আচে েীমসর ভাল মিমল ঠােমরান? 

  

মেখ োে! চনমির চনমন্দ শুরু েমর চেমল ময! 

  

সি মর্া িামনা না ঠােমরান। িানমল আোমে মঘন্না েরমর্।  
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েী িাচন না িমলা মর্া? 

  

মসিা মর্া মর্াোমে িলা যায় না। আোর অধ্ঃপর্ন ময েমি, েীভামি শুরু হময়চিল র্া 

আচেই শুধু্ িাচন। 

  

আো ভাই, ময চনমির সিমেত এ েথা িলমর্ পামর র্ামে চে খারাপ িলা যায়? 

  

অেল হাসল, মর্াোর মিামখ খারাপ না হমলই চে আর আচে ভাল? 

  

অর্ েনোমপর েরোর মনই। আচে সি িাচন। মিমনও িলচি, রু্চে মোমিই খারাপ নও। 

  

এেিু অিাে হময় অেল িমল, িামনা? 

  

হযাুঁ িাচন। চেন্তু মর্াোমে িচল িাপু, সি েথা চে সেমলর োমি িলমর্ হয়? পাত্রমভে 

মনই? োে মর্া এুঁমিা িড়ায়। 

  

রু্চে েী িামনা ঠােমরান? 

  

সি িাচন। পারুমলর সমঙ্গ মর্াোর শরীমরর সিেত হময়চিল। অিাে হময়া না। অিাে 

হওয়ার চেিু মনই। 

  

.  

  

২৯.  

  

িা িুচড়ময় মগল ময! খাও। 
  

িুপিাপ িা মশষ েরল অেল। র্ারপর িউচের চেমে মিময় এেিু েচলন মহমস িলল, 

এখন আোমে েী মিামখ মেখি ঠােমরান? মঘন্না হমে? 
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না িাপু, পুরুষোনুমষর ওরেে এেিু আধ্িু মোষঘাি হমর্ই পামর। মঘন্না হমি মেন? 

চিময়ই মর্া হময় যাওয়ার েথা চিল। পারুল মেোে মেচখময় চিময় েরল না। না হমল চে 

এিা চনময় েথা উঠর্, িল?  

  

অেল োথা মনমড় িমল, না, উঠর্ না। পারুল না হময় অনয মোনও মেময় হমল চিময়ও 

েরর্। পারুল মেন েরল না িল মর্া! 

  

মেোে িাপু, িড্ড মেোে। 

  

না িউচে। এিা মেোমের িযাপার নয়, র্মি োিাোচি। পারুল আোমে ময অপোনিা 

েরল মসিা েরার িনয িুমের পািা িাই। খুি িুমের পািা িাই। মসচেন পারুমলর ওপর 

রাগ হময়চিল িমি আোর। চেন্তু এখন ওই িনযই পারুমলর ওপর আোর শ্রদ্ধা হয়। 

পুরুমষর গাময়র মিার মিচশ, মিার খািামর্ও মস চপিপা হয় না। চিরোল মেময়রা এই 

প্রিল পুরুমষর ইমের োমি নর্ হময় আসমি। ওইিাই মরওয়াি। পারুল মসিা হমর্ চেল 

না। মগড়া-র্েত েমরচন, ভাষণ মেয়চন, নারীেুচির িুচল েপিায়চন, শুধু্ নীরমি আোমে 

নােি েমর চেময়মি। ঠােমরান, মভমি মেমখা, পারুমলর েমর্া এেন েচঠন প্রচর্িাে েিা 

মেময় েরমর্ পামর? 

  

ও িািা, রু্চে ময পারুমলর ুনণেীর্তন শুরু েরমল! আোর িাপু, ওসি েমন হয় না। 

মেময়মের অর্ অহংোর মর্া ভাল নয়। যার সমঙ্গ চিময় চঠে হময়ই আমি মস যচে এেিু 

িাড়ািাচড় েমরই মফমল র্াহমল চে েহাভারর্ অশুদ্ধ হয় নাচে? 

  

িললাে মর্া, মিচশর ভাগ মেময়ই এসি মক্ষমত্র মেমন মনয়, আসোরাও মেয়। পারুল ময 

মেয়চন র্ামর্ প্রোণ হয় ময মস মিচশর ভাগ মেময়র েমর্া নয়। র্ার িার্ আলাো। 

  

অিাে োে িাপু। মর্াোর িউও এরেেই েী মযন িলচিল। 

  

েী িলচিল? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 518 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আোর োথায় িাপু, এর্ সি িযাপার ঢুেমর্ িায় না। মগুঁময়া োনুষ মর্া। মোনারও 

মেখলুে, পারুমলর ওপর এেিুও রাগ মনই। িরং িলচিল মর্ােরা সিাই নাচে পারুমলর 

েমধ্য এেিা মেিী-মেিী ভাি মেখমর্ পাও। হযাুঁ ঠােুরমপা, মর্াোমের সিারই চে 

এেসমঙ্গ এেিু োথার মোষ হল? 

  

র্া নয় ঠােমরান। পারুলমে আচে মভাগযিস্তুর েমর্া িযিহার েমর ময েে ভুল 

েমরচিলাে র্া ধ্ীমর ধ্ীমর িুমমর্ পারচি। মেময়রা মর্া শুধু্ মভাগযিস্তু নয়, যচেও মিচশর 

ভাগ পুরুষই র্াই েমন েমর। পারুল আোমে ্রহহণ না েমর মসিাই িুচমময় চেময়চিল। 

আর মোনার েথা িলি? আোর েমন হয় পারুমলর েমধ্য মোনা মসই মেময়িামেই মেখমর্ 

পায় ময রেেিা সি মেময়ই হমর্ িায়। 

  

উঃ িাপমর! এিার রু্চে আোর োথািাই খারাপ েমর মেমি। যা মভমি চনময়ি মর্ােরা র্া 

সি েনগড়া। পারুলমে িং-এ িচড়ময় মেন ময পুমিা েরমর্ মলমগি িাচনমন িাপু। যর্ 

সি পাুনমল োে। এেিু েমর্তয মনমে এমসা মর্া এখন। 

  

েৃদ্য মহমস অেল িমল, আো, নােলাে। এিার িমলা। 

  

 আচে িচল েী, মোনা যখন গাুঁময় আর থােমর্ িাইমি না র্খন ওমে চনময় েলোর্ায় 

যাও না মেন? এখামন মিিারার এেমঘময় লাগমি।  

  

মযমর্ মর্া হমিই। িুচি ফুচরময় এল। 

  

দ্য-এেচেমনর েমধ্যই িমল যাও। 

  

মোনা মর্াোমে িচপময়মি িুচম? মর্াোমের এর্ ভাি হল েী েমর িল মর্া! আমগ মর্া 

ও মর্াোমের চেমে চফমরও র্াোর্ না। 

  

ভাি হময়মি িমি, র্মি ভালিাসািা এখনও হয়চন। 
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েী েমর হল? 

  

হময় মগল। োরও োুঁমধ্ োথা মরমখ োুঁেমর্ হমি মর্া! 

  

 ও, র্াও মর্া িমি। মোন মর্াোর োধ্িাই মিমি চনময়মি র্াহমল? 
  

ওরেেই ধ্মর নাও না মেন? 

  

পারুল আর আোর ঘিনািা মর্াোমে মোনা িলল মেন ঠােমরান? ও চে িাইমি িযাপারিা 

িাউর মহাে? 

  

দ্যঃমখ দ্যঃমখ িমল মফমলচিল। ভয় মনই, েথািা পাুঁিোন হমি না।  

  

হমলই িা আোর েী িল! আোর চেিু আর যায় আমস না। চেন্তু পারুমলর সিমেত রিনা 

হমল আোর খারাপ লাগমি। ওর মর্া মোষ চিল না! 

  

এমেিামরই চিল না? 

  

না ঠােমরান। 

  

আচে চিশ্বাস েচর না। 

  

 মেন েমরা না? 
  

আচেও মেময়োনুষ িমলই। 

  

 অেল হাসচিল। িলল, দ্যচনয়ার সি ঘিনাই োনুষ চনমির চনমির েমর্া িযাখযা েমর 

মনয়। 

  

রু্চে মর্াোর েমর্া িুমমি, আচে আোর েমর্া েমর িুমম চনময়চি। 
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ঠােমরান, আমলািনািা আি থাে। ঘিনািা মর্া সুমখর স্মৃচর্ নয়। যর্ ঘাুঁিি র্র্ েনিা 

খারাপ হমি। 

  

মর্াোর িাপু, সিিামর্ই িড় িাড়ািাচড়। েমি েী হময়মি র্াই চনময় এমেিামর দ্যঃখোস 

হময় িমস আি, িউমে ভালিাসমর্ পারমল না, সংসার েন চেমল না। চনমির মোষ মভমি 

েনেরা হময় থাে। এেন েী ঘিনা ময আউল-িাউল হময় যাে? 

  

োথা মনমড় অেল িমল, আউল-িাউল নই, দ্যঃখোসও নই। 

  

র্াহমল আিার েী! ওই ময িমলচিলাে, েমন আমি? 

  

েী িমলচিমল? 

  

ির িউ এে চিিানায় মশাও এখন মথমে। 

  

র্ামর্ই হমি? 

  

শুময়ই মেমখা না। আর েলোর্ায় যাও। 

  

অেল মহমস মফমল িমল, মর্াোর মপ্রসচক্রপশন িড্ড সহি-সরল। আোমের সেসযািাও 

যচে র্াই। হর্। 

  

আো েশাই, িউমে ভালিাসা চে এর্ই েচঠন োি? 

  

ভালিাসা েখন েচঠন হয় িান? 

  

 েখন?  

  

 যখন ভালিাসা চিচনসিাই িুমের চভর্র মথমে উমি যায়। রু্চে িউমে ভালিাসার েথা 

িলি, আোর ময মোনও চেিুর প্রচর্ই আর ভালিাসা মনই। মিুঁমি থাোিাও আর ভাল 

লামগ না। 
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িমল েী মগা! শুধু্ই পারুল! আর চেিু নয়? 

  

েৃদ্য মহমস অেল িমল, না ঠােমরান, পারুলও নয়। 

  

র্মি মর্াোমে মখমলা মে? 

  

মসইমিই মর্া ভাচি। 

  

আর ভািনা োিী হময় িমস মথমো না। মোনামে চনময় েলোর্ায় যাও।  

  

মেন ময েলোর্ায় যাওয়ার িনয হুমড়া চেে! েলোর্ামর্ই চে আচে ভাল থাচে? 

  

মস িনয নয়। 

  

 র্াহমল? 
  

পারুল এখন গাুঁময় আমি। পুমিার পর িমল যাওয়ার েথা চিল। চেন্তু শুনচি র্ার নাচে 

আিার মিমলপুমল হমি। সমি অন্তঃসত্ত্বা হময়মি। চেিুচেন থােমি এখন। মিমলমেময়মের 

পাচঠময় চেমে িােমশেপুমর। িযাপারিা িুমমি? 

  

না মর্া! পারুল গাুঁময় থােমি িমলই চে আোমে েলোর্ায় র্াড়ামর্ িাইি? 

  

এই মর্া িুমমি! 

  

র্ার োমন চে পারুল আর আোর এে গাুঁময় থাোমর্ও মর্াোমের আপচত্ত? 

  

আোর আপচত্ত নয় ভাই। েমন হয় মোনা এিামে ভাল মিামখ মেখমি না।  

  

মর্াোমে র্াই িমলমি িুচম? 

  

 িলা নয়, র্মি আোমর ইচঙ্গমর্ িুচমময় চেময়মি। 
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সমন্দহিা অেূলে ঠােমরান, র্িু মর্াোর েথা আচে োনি।  

  

 েমি যামি? 
  

োল সোমলই। 

  

 মযও। মর্াোমে মযমর্ িলচি িমল রাগ েরমল না মর্া ভাই? 

  

না। রু্চে মর্া ভাল মভমিই িমলি, রাগ েরি মেন? 

  

 আর যা িললাে র্া েমন মরমখা। িচল্লমশর ওপর িয়স হল মর্াোর। এই িয়স মথমেই 

চেন্তু পুরুষমের িউমে খুি েরোর হয়। 

  

র্াই নাচে? 

  

 চনমির অচভজ্ঞর্া মথমেই িলচি ভাই। যর্ িয়স িামড় র্র্ই িউমে মিচশ মিচশ েরোর 

হয়। পুরুষমের উড়নিেী, িারেুমখা ভািিা মর্া িয়স হমল েমে মযমর্ থামে। র্খন এেিু 

আসোরা িায় িউময়র োমি। রু্চে মির পাও না? 

  

না মর্া! 

  

ও মেেন েথা! 

  

এেিা েীঘতশ্বাস মফমল অেল িমল, এখন আোর োউমেই েরোর হয় না মর্েন। অচফস 

মথমে চফমর মনশা েচর। র্ার পর ঘুমোই। 

  

ওিা চে এেিা েথা হল? মনশা েমর পমড় থােমল চে সেসযার সোধ্ান হয়? 

  

রু্চে মোনার উচেল হময়ি, ভাল েথা। চেন্তু আচে ময মোেদ্দোয় মহমরই িমস আচি 

ঠােমরান, আোর িনয আর োরও চেিু েরার মনই। 
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রু্চে ময মেেন হময় মগমল ভাই। িড্ড েে হয় মর্াোর িনয। ের্ মরাখামিাখা িালাে-

িরু্র চিমল! এখন মেেন ভযািলার েমর্া িুপিাপ িমস থাে! েী হময়মি মর্াোর? এেিু 

ডািার মেখাও না। 

  

চঠে আমি, র্াই না হয় মেখাি। 

  

রু্চে হাসি! র্ার োমন ডািার মেখামি না। 

  

রু্চে মর্া এেিা মপ্রসচক্রপশন চেময়ি। মসিাই ফমলা েমর মেচখ।  

  

মেমখা মগা মেমখা। র্ামর্ ভালই হমি। 

  

মপ্রসচক্রপশন োমি লাগামনার মোনও ইমেই চিল না অেমলর। িউচে িমল যাওয়ার পর 

মস র্ার ডাময়চর মিমন চনময় িসল। চেিু এেিা চলখমর্ ইমে েরমি। আিোল নানা 

উদ্ভি েথা িা আইচডয়া র্ার োথায় আমস। এুনমলা োরও মোনও োমি লাগার েথা 

নয়। অেল র্িু চলমখ রামখ, চনমির েমনর এেিা চিত্র মরেডত হময় থামে। মস যচে 

অমনেচেন মিুঁমি থামে- যচে র্ামে মিুঁমি থােমর্ই হয় র্াহমল িুমড়া িয়মস মস ডাময়চরর 

পার্া উলমি এই অমিনা অেলমে খুুঁমি মির েরমি, চিিার েরমি, চিমেষণ েরমি। 

চসচরয়াস চেিু নয়, এেিা মখলা িমলই ধ্মর মনওয়া যাে। চলখমর্ চলখমর্ েগ্ন হময় 

চগময়চিল। 

  

রামর্ মখময় এমস চনমির ঘমর ঢুমে েরিা িন্ধ েমর মফর চলখচিল মস। এেিু মিচশ 

রামর্র চেমে েরিায় েৃদ্য মিাোর শব্দ হল। 

  

িেমে উমঠ অেল িলল, মে? 

  

আচে। েরিািা মখামলা। 
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মোনা োিাোচি এমলই আিোল মস ভয় পায়। েমন েমন নানা িযাচরমেড রিনা েরমর্ 

থামে। মোন েথার মোন িিাি মেমি িা ের্িা নীরি থােমি। মশষ অিচধ্ িযাচরমেড 

োমি লামগ না। আিোল নীরির্াই র্ার এেোত্র ঢাল হময় োুঁচড়ময়মি। 

  

মস েরিা খুমল মেখল, মোনা এই শীমর্ও এেিা হলুে রমঙর নাইচি পমর োুঁচড়ময়। 

  

চেিু িলমি? 

  

মোনা র্ার গা মঘুঁমষ ঘমর ঢুমে েরিা িন্ধ েমর চেল। র্ারপর েুমখােুচখ হময় িলল, 

শুনলাে োল েলোর্ায় চফরমর্ রাচি হময়ি! 

  

হযাুঁ, আরও দ্যচেন িুচি চিল। ভািচি চফমরই যাই।  

  

 হঠাৎ সুেচর্ হল মেন? 
  

 সুেচর্ েুেচর্ নয় মোনা। চফমর মগমলও হয়। 
  

চিচনসপত্র সি ুনচিময় মফমলি?  

  

চিচস্মর্ অেল িমল, রু্চে মর্া িামনাই আোর চিচনসপত্র িলমর্ ওই অযািাচিমেসিা। এ-

ঘমর মর্া আর চেিু মনই। 

  

েী েরচিমল? ডাময়চর মলখা? 

  

হযাুঁ। 

  

 েী চলখি ডাময়চরমর্? আোর সিমেত চেিু? 

  

হঠাৎ অেল িুমমর্ পারল, মোনা যুদ্ধ েরমর্ আমসচন। এমসমি সচন্ধ েরমর্। সিির্ 

িউচে ওমেও র্ার ্রহােয মপ্রসচক্রপশনিা চগলমর্ িাধ্য েমরমি। 
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ডাময়চর আর েলে মরমখ চেল অেল। িলল, না, মর্াোর সিমেত িা োরও সিমেতই 

চেিু নয়। োথায় অমনে েথা আমস। চলমখ রাচখ। 

  

মোনা দ্য হামর্ র্ার এমলািুল মগাি েরচিল। েুখািয়মি এেিু ভ্রেুচি। মঠাুঁি দ্যমিা মিমপ 

িমস আমি। মেহ চেলমনর প্রোিিা চেমর্ ল্জনা িা সংমোি মিাধ্ েরমি। স্বােী ও স্ত্রীর 

েমধ্য োমম োমম এর্ দ্যের িযিধ্ান রচির্ হয় ময, চেিুমর্ই সহি হওয়া যায় না। 

  

মিামসা মোনা। 

  

িসি?  

  

যচে আপচত্ত না থামে। 

  

মোনা িসল। 

  

 েথািা িউচেমে না িলমলও পারমর্। 
  

মোন েথািা? 

  

আোর আর পারুমলর। 

  

মোনা োথা চনিু েমর চেিুক্ষণ িমস রইল। িিাি চেল না।  

  

ধ্ীর স্বমর শান্তভামি অেল িমল, িউচে গাুঁময়র মেময় মর্া। েথা িড়ামনা ওমের স্বভাি। 

  

 মোনা র্ার িুমলর এেিা ুনচি সােমন এমন নীরমি পাে খাওয়ামর্ লাগল।  

  

মর্াোর ইমে হমল অিশয পাুঁিিনমে িলমর্ পার। আোর আর র্ামর্ মোনও ল্জনা িা 

ভয় মনই। চেন্তু িযািালিা হয়মর্া দ্যমিা পচরিামরর ক্ষচর্ েরমি। যচেও অমনেচেন 

আমগোর ঘিনা র্িু র্ারও চেিু প্রচর্চক্রয়া মর্া আমিই। পাড়াগাুঁময়র চনষ্কেতা োনুষ এসি 

মেো চনময় খুি েথা িালািাচল েমর। 
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চেচে িলমি না। েথা চেময়মি। 

  

অেল ম্লান এেিু মহমস িমল, রু্চেই মর্া চসমক্রিিা রাখমর্ পারমল না, অমনয রাখমি মসিা 

চে আশা েরা যায়? 

  

আই অযাে সচর। 

  

মোষ আোর িড় েে নয় মোনা। র্মি আচে এখন এেন এেিা মেন্টাল মস্টমি আচি ময 

এসি আোমে মর্েন স্পশত েমর না। মর্াোমে সচর্যই িলচি, পারুল ভাল মেময়। র্ার 

মোষ চিল না। মস আোমে চিময় না েমর র্ার প্রচর্িােও িাচনময়মি। আচে মযেনই হই, 

পারুলমে খারাপ িলমর্ পাচর না। 

  

মোনা চেিুক্ষণ িমস মথমে িলল, আি আচে মর্াোর োমি অনয চেিুর িনয এমসচিলাে। 

পারুমলর েথািা না রু্লমলই হর্ না? 

  

অেল ম্লান মহমস িমল, মেন এমসি মোনা? 

  

মোনা এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িমল, আি থাে। োল সোমল র্াহমল আেরা েলোর্া 

যাচে? 

  

হযাুঁ যাচে। পাক্কা। 

  

মর্াোর মেময়ও চে যামি? 

  

র্া মর্া িাচন না। ও চে থােমর্ িাইমি? 

  

আোর সমঙ্গ েথা হয়চন। 

  

রু্চে েী িমলা? ওমে মরমখ যামি? 
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না। এখামন ওর পড়াশুমনা হমি না। িযায়াে হমি না। চেউচিে ক্লাস িা েচিউিার মর্েন 

চেিুই হমি না। ও মেন থােমর্ িাইমি এখামন িামনা? 

  

না। 

  

ও িামি মিমলমের সমঙ্গ আড্ডা োরমি। মযেন খুচশ িলমি, যা খুচশ েরমি। এিাচড়র 

মলােমেরও মর্া মেখচি। ভীষণ আনোলিাডত। 

  

র্াহমল মিার েমর চনময় িমলা। 

  

 চিচস্মর্ মোনা িমল, রু্চে মিার েরমর্ িলি? 

  

িলচি। আর চে মোনও উপায় আমি? 

  

মিার েরারই িা উপায় েী? িুমলর েুচঠ ধ্মর চনময় যামি? 

  

অেল চনমভ চগময় িলল, ভাময়ামলমির েথা িচলচন। 

  

 ও মযমর্ িাইমি না, আচে িাচন। িমে মমে িুচমময় োথায় হার্ িুচলময় মোনওভামিই 

রাচি েরামর্ পাচরচন। ও মর্া আোমে শত্রু িমল ভামি। 

  

অেল দ্যিতল গলায় িমল, র্াহমল েী উপায়? 

  

আচে িুমমর্ পারচি না। 

  

অেল িুপ েমর িমস রইল। র্ার িলমর্ ইমে হচেল, মযমর্ যখন িাইমি না র্খন থাে। 

চেন্তু এর আমগ এেিার েথািা িমল ফল ভাল হয়চন। র্াই িলল না। 

  

রু্চেই মিার েরার েথা িলচিমল। মিার েীভামি েরমি? 

  

যচে িুচমময় িলা যায়? 
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িুচমময় িলা আর মিার েরা এে িযাপার নয়। িুচমময় িলমল ও রাচি হমি না। র্খন েী 

েরমি? 

  

অেমলর োথা োি েমর না আিোল। র্িু হঠাৎ চিদ্যযচ্চেমের েমর্া এেিা েথা েমন 

পমড় মগল র্ার। মস িলল, েময়েচেন আমগ িুডঢা আোমে িলচিল, চেচের ই-মেল-এ 

অদু্ভর্ অদু্ভর্ মেমসি আসমি। র্ার মোনও মোনওিা নাচে খুি অেীল িাে মেল। 

  

আোমে িমলচন মর্া িুডঢা। 

  

িুডঢামে চিমজ্ঞস েরমলই িলমি। ওর েথা শুমন আচেও মসাহামগর ই-মেল মিে েমরচি। 

েথািা চেমথয নয়। 

  

মোথা মথমে আসমি? আমেচরো? 

  

মোস্টচল। 

  

খুি খারাপ েথা? 

  

এেিা েীঘতশ্বাস মিমড় অেল িমল, খুি খারাপ। মলসচিয়ান সিমেতর েথাও আমি। 

মসুনমলা আচে মডরয় েমর চেময়চি। চেন্তু েমন হয় এরেে আসমর্ই থােমি। 

  

িাে মেল মর্া আোরও আমস, মর্াোরও আমস। 

  

হযাুঁ, মসুনমলা োরা পাঠায় র্া আেরা িাচন না। চেন্তু মসাহামগর োমি যারা পাঠায় র্ারা 

সিাই ওর অমিনা নাও হমর্ পামর। 

  

ভ্রূ েুুঁিমে এেিু ভািল মোনা। র্ারপর িলল, চেন্তু িাে মেল-মে ভয় মপমল মর্া 

আোমের িলমি না। ওিা মোনও িড় ফযাক্টরও নয়। র্ার মিময় ওর েলোর্ায় যাওয়ািা 

অমনে িরুচর। 
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হযাুঁ, আচেও মর্া র্াই িলচি। 

  

র্াহমল এখন েী েরি? 

  

কর্চর হও। 

  

আচে কর্চরই আচি। মর্াোর মেময় অমঘামর ঘুমোমে। ওমে ঘুে মথমে রু্মল োল 

েলোর্ায় যাওয়ার েথা িলা চঠে হমি চে?  

  

র্া মেন? ঘুমোে ঘুমোে। োল সোমলই িমল মেমখা। 

  

রাচি না হমল? 

  

র্খন ভািা যামি। 

  

ভািার সেয় হমি চে? 

  

 আেরা োল সোমল না চগময় দ্যপুমর িা আফিারনুমনও মযমর্ পাচর। সেয় পাওয়া যামি। 
  

সোমল এেিা ভাল মট্রন চিল। 
  

িধ্তোন মথমে েলোর্ায় যাওয়ার চে মট্রমনর অভাি মোনা? দ্যপুমর শাচন্তচনমের্ন 

এক্সমপ্রসও মর্া আমি। 

  

মেময়মে েী িলমি র্া কর্চর েমর মরমখা। 

  

আো। 

  

আচে যাচে। 

  

 অেল এেিু চিধ্া্রহে গলায় িমল, যামি? 
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 উমঠ োুঁচড়ময়ও িমস পড়ল মোনা, থােমর্ িলি? 

  

ভাগযক্রমে মেহচেলমনর িনয ভালিাসার েরোর হয় না এিং োে মপ্রমের োস নয়। 

এিং মিচশর ভাগ েিচর্ই চিময়র িহু িহু িির পমর মপ্রেহীন িুিন, ভালিাসাহীন চেলমন 

অভযে হময় ওমঠ। 

  

গভীর রামর্ ক্লান্ত দ্যই নরনারী চিচভন্ন হল। 

  

আচে ও-ঘমর যাচে। 

  

 যাও। 
  

উমঠ েরিািা িন্ধ েমর োও। 

  

 মভচিময় মরমখ যাও, চেিু হমি না। 
  

সােমন সেসযাসংেুল এে সোল আসমি। েী হমি মে িামন। েমন দ্যচশ্চন্তা চনময়ও 

ঘুচেময় পড়ল অেল। 

  

.  

  

এেিা মরাগা সাো মিাট্ট মঘাড়া এমস নীমির উমঠামন িুপ েমর োুঁচড়ময় আমি। এমেিামর 

িুপ। নড়মি, িড়মি না। োমম োমম শুধু্ মােমর উঠমি মলি।  

  

ওপর মথমে মেখচিল মসাহাগ। এর্ মরাগা ময মেখমল োয়া হয়। হাড় চিরচিমর শরীর, 

িড় মিামিাখামিা। 

  

এেিা োমলােমর্া িে-পরা মেময় মোথা মথমে খাচনেিা ঘাস চিুঁমড় এমন েুমখর োমি 

ধ্রল। মঘাড়ািা মখল না। েুখ চফচরময় চনল। মসই মেময়িাই চগময় মপাং েমর েুময়া মথমে 

এে িালচর্ িল এমন ধ্রল েুমখর সােমন। মঘাড়ািা িলও মখল না। 
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মেময়িা ওপর চেমে মিময় িলল, ও মসাহাগচেচে! 

  

েী মর? 

  

মঘাড়ািা চেিু খামে না ময! 

  

 ওর োথায় এেিু হার্ িুচলময় মে। 
  

 ও িািা, যচে োেমড় মেয়? 

  

মঘাড়া চে িাঘ ময োেড়ামি? 

  

োেড়ায় মগা। আোর োোমে োেমড়চিল ময! 

  

 মে না এেিু হার্ িুচলময়। 
  

র্ার মিময় িরং র্াচড়ময় চেই। 

  

আহা, র্াড়াস না। িড্ড মরাগা ময! 

  

মেময়িা খুি ভময় ভময় মঘাড়ার োথায় এেিু হার্ চেমর্ই মঘাড়ািা হঠাৎ সােমনর দ্য পা 

রু্মল প্রিল গিতন েমর উঠল, চি চহ চহ… 

  

মেময়িা লাফ চেময় সমর এমস চহচহ েমর হাসল। 

  

হাসচিস মেন? 

  

েী িলল শুনমল না? 

  

েী িলল? 

  

িলল, আচে মসাহামগর িনয এমসচি।  
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 যাঃ। ও মর্া শুধু্ চি চহ চহ েমর ডােল! 
  

রু্চে চেিু িান না। আচে মঘাড়ার েথা িুমমর্ পাচর।  

  

আোমে ওর েী েরোর? 

  

র্া েী িাচন! মর্াোর মঘাড়া রু্চে এমস মেমখা। 

  

এ েথা শুমন চসুঁচড়র চেমে পা িাচড়ময়ই মসাহাগ মেখল মস উমঠামন মঘাড়ািার েুমখােুচখ 

োুঁচড়ময়। মঘাড়ািা পচরষ্কার োনুমষর গলায় িলল, উমঠ পমড়া, উমঠ পমড়া। সেয় মনই… 

  

মসাহাগ েখন উঠল মে িামন, হঠাৎ মেখল মস মঘাড়ার চপমঠ িমস আমি আর মঘাড়ািা 

িগিগ িগিগ েমর িমলমি। 

  

মোথায় চনময় যাে আোমে িল মর্া! 

  

মঘাড়ািা িিাি চেল না। িলল আর িলল। িগিগ িগিগ।  

  

সােমনই এেিা গভীর সিুি িঙ্গল। এর্ সিুি ময েমন হয় সেয মেউ সিুি রমঙ 

িারচেেমে িুচিময় মগমি। আর এরেে অদু্ভর্ গািপালা মস েখনও মেমখমি চে? মেমখমি, 

র্মি িচিমর্। গািপালা এেিাও র্ার মিনা নয়। চিশাল িড় িড় পার্া, খুি িড় িড় সি 

মগাল ফল িারচেমে ফমল আমি। আর মেখল েে আোমশর আধ্খানা িুমড় েী চিশাল 

িাুঁে উঠমি। িাুঁে চে এর্ িড় হয়? মে িামন িািা, হয়মর্া হয়। 

  

িারচেমে আমলা আর আমলা। আর গািপালা। আর র্ার ফাুঁমে ফাুঁমে ফসতা আমলায় ঘুমর 

মিড়ামে খরমগাশ, হচরণ, েযূ়র, চিয়ার মাুঁে, মিব্রা,, নীল গাই। 

  

িড্ড ভাল মর্া িায়গািা। এখামন এেিা িড়ুইভাচর্ েরমল মেেন হয়? 
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মুেমুে েমর এেিা মুেমুচের শব্দ হচেল। িঙ্গমলর চভর্র চেময় এেিা মলাে মে ড়পাময় 

আসমি। র্ার োিাোচি এমস মলােিা হার্ রু্মল িলল, এই ময! আপনার এেিা চিচঠ 

আমি। 

  

মলােিার মপাশাে মেমখ ভারী েিা মপল মসাহাগ। পরমন এেিা খাচে হাফ পযান্ট আর 

গাময় সামিা মগচঞ্জ। 

  

আপচন িুচম ডাে হরেরা? 

  

হযাুঁ। অমনে চিচঠ চিমলামর্ হমি। যাই। 
  

খামের চিচঠিা হামর্ চনময় মস মেখল খামের েুখিা মখালা। চিচঠিা মির েমর মেখল নীল 

োগমি মে মযন অমনে অসভয েথা চলমখমি ভুল ইংচরচিমর্। মস মরমগ চগময় চিচঠিা 

চিুঁমড় মফমল চেল। 

  

ও ো! পান্না! 
  

পান্না অচভোনভমর িমল, মসই েখন মথমে মর্াোর িনয োুঁচড়ময় আচি। এর্ মেচর েরমল 

ময! 

  

েী েরি, মঘাড়ািাই ময মেচর েমর মগল আোমে আনমর্।  

  

এিার নামো। মেখি মেেন সুন্দর িায়গা।  

  

এই িায়গায় আেরা চপেচনে েরি, র্াই না পান্না? 

  

হযাুঁ। এখন িমলা, োি আমি। 

  

িঙ্গমল আিার েী োি? 

  

িাঃ, েমন মনই? মসই ময 
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েী িল মর্া! 

  

এমসা আোর সমঙ্গ, মেখমি। 

  

পান্নার চপিু চপিু মহুঁমি মসাহাগ গভীর িঙ্গমলর েমধ্য মপ ুঁমি মেখমর্ মপল, ঘামসর ওপর 

এেিা েচিউিার। র্ার সােমন এেিন মলাে িমস আমি। মস োমি মযমর্ই মলােিা 

েুখ মফরাল। আর িড্ড িেমে উঠল মসাহাগ। িুেিা ধ্েধ্ে েরমি। মলােিা মহমস িলল, 

রু্চে ইন্টারমনি খুুঁিচিমল খুচে? এই মর্া ইন্টারমনি। অযাি ইউ হযাভ এ মেমসি। 

  

মলােিা চিিু। 

  

.  

  

৩০.  

  

এেিা িারমোনা োগমির েমধ্য মথমে আমি সেয়, মথমে আমি ইচর্হাস। মগ রহচর 

োুঁচড়ময় আমি এেিা েৃর্ িামঘর মপমির ওপর এে পা মরমখ। হামর্ িন্দুে। োথায় 

মশালার হযাি। পরমন খাচে পযান্ট আর সাো হাফশািত। দ্যখানা মিাখ িচিমর্ও জ্বলজ্বল 

েরমি। চপিমন িঙ্গমলর চসনাচর। 

  

মহমস েুচিপাচি হচেল পারুল, আো, িািা আিার েমি িাঘ োরল িমলা মর্া! িীিমন 

েখনও চশোর-চিোর েমরমি িমল মর্া শুচনচন! 

  

িলাো েুগ্ধ মিামখ মিময় চিল। িচিিা চেমথয এিং সািামনা। মগ রহচর েখনও িাঘ 

োমরচন। েমনারঞ্জন সাহা চিল মগ রহচরর েমক্কল। র্ার স্টুচডওমর্ শখ েমর িচিিা রু্মল 

চেময়চিল। মর্াে চেমথয, র্িু েী মপ রুষেীপ্ত মেখামে োনুষিামে! িাঘ োরমর্ িাইমল 

মগ রহচর চে োরমর্ পারর্ না? পারর্। র্ার স্বােীর পমক্ষ অসিি চেিুই চিল িমল 

িলাোর েখনও েমন হয় না। 
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িলাো েৃদ্য মহমস িমল, এ িচিিা রু্ই মেচখসচন, না? 

  

না মর্া! 

  

 এে েমক্কল রু্মল চেময়চিল। র্ার স্টুচডওমর্ িযাচক্সডাচেত েরা িাঘ-ভালুে চিল িমল 

শুমনচি। িচিিা অমনেচেন খুুঁমি পাইচন। এই মসচেন আলোচর হাুঁিোমর্ চগময় 

োগিপমত্রর েমধ্য মপলুে। সুন্দর না? 

  

সুন্দর। আোর িািা মর্া সুন্দরই চিল। চেন্তু িচিিা িড্ড নািুমে। িাঘচশোচর িীর সািার 

েী েরোর চিল িািার? 

  

েরোরিা মর্ার িািার চিল না, চিল েমক্কমলর। শুমনচি, িচিিা মস স্টু চডওর মশা-মেমস 

সাচিময় মরমখচিল। মলামে ভাির্ মোনও সামহমির িচি। 

  

র্াই িমলা! র্ার োমন এিা হল েমডল চহমসমি িািার মপাি মেওয়া।  

  

র্াই হমি মিাধ্হয়। িচিিা আোর মিশ লামগ। িাঘ না োরমলও ডাোিুমো মর্া চিল। 

  

র্া সচর্য। আোর িািার েমর্া সাহসী োনুষ আচে অন্তর্ মেচখচন। মসই ডাোমর্র গল্পিা 

িলল না ো! মসই ময হচরপুমরর োদ্যর িাচড়মর্ 

  

িলাোর শরীর এর্োল পমরও চশউমর উঠল। ের্োল আমগোর েথা, র্িু মযন েমন 

হয় এই মসচেন–না, ের্ নয়–েমন হয়, গর্োলমের েথা। না, আরও িািো। মযন 

আিমের ঘিনা, মযন এখনই ঘিমি। 

  

হচরপুমরর খুড়শ্বশুর চিমলন চেলেচরয়া োনুষ। িাগামনর শখ চিল খুি। িাগামনর 

শােসিচি, আে োুঁঠাল চনময় োমম োমম িমল আসমর্ন। িচেময় গল্প েরমর্ন। 

খাওয়া-োওয়ারও খুি শখ চিল। মসই োনুষিার মসিার এখন র্খন অিথিতা। েরার সেয় 
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ঘচনময় এমল োনুষ সূক্ষ্মভামি চঠে মির পায়, আর র্খন আত্মীয়স্বিনমে মেখার িনয 

আেুচলিযােুচল হমর্ থামে। হচরপুর মথমে খির এল, খুড়শ্বশুর র্ামের মেখমর্ িান। 

  

এেিু কিষচয়ে েরোরও চিল। খুড়শ্বশুমরর িড় মিমল চনমির পিমন্দ চিময় েমরচিল িমল 

র্ামে আমগই র্যািযপুত্র মঘাষণা েমরচিমলন। এখন উইল েমর সিচত্ত মথমে র্ামে 

িচঞ্চর্ েরার িনয পাো িযিথিতা েরমর্ও মগ রহচরমে ডাো। 

  

মসিা োঘ োস চিল, েমন আমি িলাোর। দ্যপুমর র্ারা িামস মিমপচিল। ঘমরর িার মিচশ 

হর্ না িমলই মসই সাোনয সাোনয ভ্রেণুনমলাই অসাোনয লাগর্ িলাোর োমি। 

িানলার ধ্ামর িমস ঠািা িার্াস উমপক্ষা েমর িাইমরর িগর্িা মেখচিল মস। 

  

র্খন এে গা গয়না পমর থােমর্ হর্ িলাোমে। শ্বশুরেশাই এিং শাশুচড় ঠােরুন 

দ্যিমনই পিন্দ েরমর্ন র্াুঁমের িড়িউ সিসেময় গয়না পমর থােুে। পমথঘামি র্খন 

এর্ চিপে-আপে চিল না িমলই গয়নাুনমলা খুমলও মরমখ যায়চন িলাো। মষামলা-

সমর্মরা িির িয়মস অর্ চহমসিচনমেশ েমর িলার িুচদ্ধও মর্া হয়চন।  

  

িামস এেিা মলাে মগ রহচরর সমঙ্গ মিশ গাময় পমড় আলাপ িচেময় মফলল। মোথায় 

যামেন, েী েরা হয়, মোথা মথমে আগেন–এইসি অোরণ মে রূ্হল। 

  

র্ারা মযখামন নােল মলােিাও মসখামনই নােল। িাসরাো মথমে হচরপুর োইল দ্যই হাুঁিা 

পথ। মগারুর গাচড় যায় িমি, চেন্তু রাো খারাপ িমল সেয় মিচশ লামগ। র্াই র্ারা মহুঁমিই 

যাচেল। মলােিাও র্ামের সমঙ্গ চেিু েূর এল। র্ারপর, এিার আচে গাুঁময়র রাোয় যাি 

িমল হঠাৎ হাওয়া হময় মগল। 

  

িলাো মেখল, মগ রহচরর েুখিা এেিু গিীর। র্খন স্বােীর েুখ গিীর মেখমলই িলাোর 

েন খারাপ হর্। 

  

মস িলল, েী ভািি মগা! োোর িনয েনখারাপ? 
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 মগ রহচর িলল, হুুঁ। 
  

েময়ে েেে চগময় মগ রহচর োুঁচড়ময় ডাইমন িাুঁময় মেমখ চনল এেিু। মেখার অিশয চেিু 

চিল না। চনিতন োঠঘাি, মমাপমাড়, িাুঁশিন। 

  

েী হল মগা? 

  

মগ রহচর েৃদ্য মহমস িলল, গয়নাুনমলা পমর এমস ভুল েমরি িলাই। চেন্তু েী আর েরা 

যামি। 

  

িলাো ভয় মপময় িমল, হঠাৎ গয়নার েথা িলি মেন? 

  

এেচন িললাে। ভয় মপও না। 

  

না, রু্চে মোমিই এেচন িমলাচন। চেিু হমি নাচে মগা? 

  

আমর না। আর হমলই িা েী! িমলা। 

  

খানাখমন্দ ভরা রাোয় িলমর্ িলমর্ই শীমর্র মিলা ফুচরময় আসচিল।  মে মযন আমলার 

চিিামনা িােরিা মিমন চনমে দ্রুর্। িারচেমে মুমমো আুঁধ্ামরর িাল মনমে আসচিল। 

িলাোর িুে চঢপচঢপ েরচিল। 

  

হযাুঁ মগা, ওই মলােিা মর্াোমে চেিু িমলমি? 

  

না মর্া! 

  

র্াহমল রু্চে চিন্তা েরি মেন? 

  

মগ রহচর েৃদ্য মহমস িলল, মলােিা েুমখ চেিু িমলচন। র্মি মিাখ চেময় িমলমি। 

  

 র্ার োমন েী মগা! মিাখ চেময় েী িলল? 
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উচেল োনুষ মর্া, চক্রচেনযাল চিনমর্ পাচর। 

  

চেন্তু মলােিা মর্া িমল মগল। 

  

হযাুঁ। 

  

িলাো রাগ েমর িলল, রু্চে চেিু খুমল িলি না। 

  

ভময়র েী! আচে মর্া সমঙ্গ আচি। 

  

 আোর ভয়-ভয় েরমি ময! 
  

ভয় মপও না। ভয় মপমল িুচদ্ধনাশ হয়। আর িুচদ্ধনাশ হমলই চিপে।  

  

 আোমের চে মোনও চিপে হমি? 
  

েমন হয় না। র্িু ভালর িনয ময েিা গয়না পার খুমল মফল গা মথমে। 

  

 গয়না খুলি? 
  

 হযাুঁ। সি মখালার েরোর মনই। মযুনমলা সহমি মখালা যায় শুধু্ মসুনমলা। খুমল আোর 

হামর্ োও। 

  

 িলাো খুি র্াড়ার্াচড় মনেমলস, িালা, দ্যল, আংচি খুমল মফলমর্ মপমরচিল। মপ রহচর 

মসুনমলা রুোমল িচড়ময় পাঞ্জাচির পমেমি ঢুচেময় চেল। ডান হামর্ িােড়ার সুযিমেস 

আর িাুঁ হামর্ িলাোর হার্ ধ্মর হাুঁিমর্ হাুঁিমর্ চনরুমিগ গলায় িলল, িুিিাি মামেলা 

চিপে মর্া িীিমন ঘমিই থামে। শুধু্ িমল রাচখ চিপে ঘিমল মে মড় পালামর্ মযও না। 

োচিমর্ উিু হময় িমস মপপামড়া। 
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েথা শুমন িলাোর িুমে োুঁপুচন শুরু হময় মগল। মস প্রাণপমণ আুঁেমড় ধ্রল মগ রহচরর 

হার্। 

  

র্খনও আমলা সিূণত েমর যায়চন। হচরপুমরর গািপালা মেখা যাচেল েূর মথমে। দ্য-

িারমি আমলাও জ্বমল উঠচিল। হঠাৎ িাুঁ ধ্ামরর োঠ িরাির সার্-আিিন মলােমে মে মড় 

আসমর্ মেখা মগল। হামর্ লাচঠ, সড়চে, ো। 

  

ও ওরা োরা আসমি মগা? অযাুঁ! ওরা োরা? 

  

আোর চপিমন আড়াল হও িলাই। 
  

ওরা চে ডাোর্? 

  

 শান্ত স্বমর মগ রহচর িমলচিল, এরা িযাুঁিড়া ডাোর্। ভয় মনই। 
  

মগ রহচর মলােুনমলামে মেমখ ঘািড়াল না, পালাল না। িলাোমে উিু হময় িসমর্ িমল 

শান্তভামি র্ামে আড়াল েমর োুঁচড়ময় রইল। িলিান শরীরিা িাড়া র্ার মোনও অস্ত্র 

চিল না। না চিল, িচরত্র চিল, দ্যিতয় সাহস চিল। মসুনমলাও চে োনুমষর অস্ত্র নয়? 

  

মলােুনমলা এর্ র্াড়ার্াচড় িমল এল োমি ময, িলাো চেিু ভািিারও সেয় মপল না। 

মিামখর পলমে চঘমর ধ্রল র্ামের। লিা িওড়া এেিা মলাে মগ রহচরর িুমে িল্লে 

মঠচেময় িলল, চেময় মে, চেময় মে। প্রামণ োরি না। চেময় মে।  

  

েী িাও? 

  

গয়নাুনমলা মে। র্াড়ার্াচড়…র্াড়ার্াচড়…অযাই, ওই ময মেময়িা ঘাপচি মেমর িমস 

আমি, খুমল মন মর্া গা মথমে… 

  

এেিা মলাে এচগময় এমস িলাোমে হযাুঁিো িামন োুঁড় েচরময় চেল।  
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মিাধ্হয় ওইমিই ভুল েমরচিল ডাোমর্রা। িলাোর গাময় হার্ না চেমল মগ রহচর হয়মর্া 

গয়নাুনমলা চেময় চের্, মামেলা েরর্ না। 

  

হামর্র সুযিমেসিা এেিার দ্যচলময় মগ রহচর প্রথে োরল সেতার মলােিামে। মস চিিমে 

মযমর্ই োর হার্ মথমে এেিা লাচঠ হযাুঁিো িামন মেমড় চনময় মগ রহচর মযন েশিা 

মগ রহচর হময় মগল। 

  

োুঁপমর্ োুঁপমর্ োুঁেমর্ োুঁেমর্ েৃশযিা মেখচিল িলাো। আিার ওই ভয় উমত্তিনা 

উমিমগ ভাল েমর মেমখওচন চেিু। শুধু্ মেখল, মলােুনমলা মেেন চেমশহারা হময় মগল। 

দ্য-িারিন োর মখময় এিং িাচেরা ভড়মে চগময় র্ফার্ হচেল মযন। িলাো মিাখ িুমি 

মফমলচিল এরপর। 

  

মলােুনমলা মর্েন উুঁিুেমরর ডাোর্ নয়। হয়মর্া িাচষ-িাচস। োমমেমধ্য মশ চখন ডাোচর্ 

েমর। মগ রহচরর রুদ্রেূচর্ত আর রাগ মেমখ র্ারা পাচলময় মগল। দ্যমিা মলাে পমড়চিল 

োমঠ। 

  

িিত মজ্বমল মগ রহচর দ্যিমনর েুখ মেমখ চনল। র্ারপর িলল, িমলা িলাই, আর ভয় মনই। 

  

মগ রহচর অক্ষর্ চিল না। সড়চে মলমগচিল হামর্। লাচঠর ঘাময় োন মঘুঁমি চগময়চিল। 

মিশ রিপার্ হময়চিল। িলাো যখন র্ামে দ্যহামর্ আুঁেমড় ধ্মর হাউ হাউ েমর োুঁেচিল 

র্খন মগ রহচর িলল, োুঁমো িমলই মর্া মলামে মপময় িমস।  

  

মর্াোমে যচে মেমর মফলর্? 

  

আো িলাই, আোমে মেমর মফলর্ িমলই রু্চে শুধু্ ভয় মপময় োঠ হময় থােমি? িরং 

এে আধ্িা ঢযালা রু্মল িুুঁমড় োরমর্ও মর্া পারমর্। পুমিার সেয় ো দ্যগতামে মর্া খুি 

প্রণাে েমরা, অঞ্জচল োও, ো দ্যগতার লড়াইিা চনমর্ পামরা না? 
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িলাো েথািা আিও ভুলমর্ পামর না। খুি চশক্ষা চেময়চিল র্ামে মগ রহচর। উপমেশ 

চেমল োনুষ মশমখ না, চেন্তু পচরচথিতচর্র েমধ্য পমড় যখন উপমেশ উমঠ আমস র্খন োনুষ 

সহমিই মশমখ। 

  

খুড়শ্বশুমরর িাচড়মর্ ঢুেিার আমগ মগ রহচর িমলচিল, ঘিনািা োউমে িলার েরোর 

মনই। মহাুঁিি মখময় পমড় চগময়চিলাে িমল মিাি হময়মি, এিা িলাই ভাল। 

  

আশ্চমযতর চিষয় চনমির এই িীরমত্বর োচহনী েখনও মগ রহচরমে োরও োমি িলমর্ 

মশামনচন িলাো। মযন চেিুই ঘমিচন, এেনই চনচলতপ্ত মথমেমি োনুষিা। 

  

গল্পিা পারুমলর োমি িলমর্ িলমর্ মসই সমন্ধিা মযন চঘমর ধ্রল িাচরচেমে। মযন 

পামশই রময়মি মগ রহচর। িামঘর েমর্া মিাখ জ্বলমি, দ্যই সিল হামর্ লাচঠ িালামে প্রিল 

চিক্রমে। 

  

শুনমর্ শুনমর্ মিাখ িলিল েরচিল পারুমলর। 

  

আো ো, মসচেন যচে িািা ডাোমর্র হামর্ োরা মযর্ র্া হমল আোমের মর্া িন্মই হর্ 

না, র্াই? 

  

র্াই মর্া ো। 

  

আর রু্চে মিাধ্হয় পাগল হময় মযমর্। 

  

না ো, আচে েমরই মযর্াে। হািতমফল হর্। 

  

 খুি হাসল পারুল, সিাই িমল িািার প্রচর্ মর্াোর মযেন ভালিাসা মর্েনিা আর মেখা 

যায় না। চনঃশমব্দ নীরমি রু্চে িািার িনয সি ের্তিয েমরি। 

  

র্ারা ভুল িমল ো। 
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ভুল িমল? 

  

 িলাো হাসমলন, এেেে ভুল। ের্তিয চহমসমি আচে র্ার িনয েখনও চেিু েচরচন। 
  

েী ময িমলা ো! আেরা মর্া িাচন িািা মেেন মেিাচি আর মখয়াচল চিল। সেয়-

অসেময় ের্ অনযায় িায়না েরর্, রু্চে েখনও রাগ েমরাচন। সি িায়না সােমলি, 

মর্াোর িনয আোমের েে হর্, িািার ওপর রাগও হর্, ভময় চেিু িলর্াে না। সেয় 

অসেময় িািা ের্চেন অচর্চথ এমন হাচির েমরমি, েমন মনই? অসেময় মর্াোমে মফর 

উনুন ধ্চরময় রাুঁধ্মর্ হর্। রান্নার মলাে মর্া রাখা হময়মি অমনে পমর। 

  

সি েমন আমি ো। েনই মর্া এখন আোর িনু্ধ। েন খুমল িমস মসসি চেনমে মফর োমি 

চনময় আচস, মিাখ ভমর সি মেচখ। চেন্তু রু্ই যা িলচল র্া মর্ার চনমির েমর্া েমর চিিার। 

আচে মর্া ওভামি মেচখ না। আোর েখনও মোনও েে হয়চন ময! 

  

হয়চন? 

  

না, েখনও হয়চন। যচে ের্তিয চহমসমি েরর্াে র্া হমল হর্। আচে যা েমরচি র্া ওই 

োনুষিামে ভালমিমস েমরচি। ের্তমিযর েমধ্য েে থামে, অচনমে থামে, চনমির ওপর 

মিার খািামর্ হয়, শ্রদ্ধা থামে না। ভালিাসায় ওসি মনই। ভালিাসমল সি েরা যায়। 

  

মর্াোর েমর্া ভালিাসা চেন্তু এ যুমগ অিল। আরও পঞ্চাশ িির পর িন্মামল রু্চে পারমর্ 

না। 

  

আরও দ্যমশা িির পমর িমন্মও যচে মর্ার িািার সমঙ্গ আোর চিময় হয় র্াহমলও চঠে 

এেই রেে আোমে মেখচি মর্ারা। ভালিাসা মর্া েুমখর েথা নয় ো, ভসভমস আমিগও 

নয়, ভালিাসার েমধ্য র্ার িনয েরািাও আমি। খুি ভালিাচস, চেন্তু র্ার িনয চেিু 

েরমর্ ইমেও েমর না, মস ভালিাসা হমে মসানার পাথরিাচি।  
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পারুল হাসচিল, ইউ আর ইেপচসিল। িািার িযাপামর মর্াোমে েখনও িলমর্ মেখলাে 

না। হযাুঁ, ো, এেিা েথা িলমি? 

  

িড্ড মপিমন লাগচিস আি। আিার েী েথা? 

  

িলচি ধ্মরা িািা যচে এর্ হযািসাে না হর্, এর্ পারমসানাচলচি িা সােমসস না থাের্ 

র্া হমল চে এর্ ভালিাসমর্ পারমর্? 

  

র্া মর্া িাচন না। র্ামে মযেনচি মপময়চি মর্েনচিই মপময়চি। আোর মর্া নাচলশ মনই। 

রূমপর আেষতণ মর্া মিচশ চেন থামে না। থামে অনয চেিু।  

  

যাই িলল, আোর িািা ওরেে না হমল চেন্তু রু্চে চেিুমর্ই 

  

দ্যর পাগচল! এই ময িলচল মর্ার িািা খােমখয়াচল চিল, আোর ওপর অনযায় অর্যািার 

েরর্। আরও অমনমে অমনে েথা িমল। আোর শাশুচড় মর্া িুমড়া িয়মস আোমে প্রায়ই 

িলর্, ও িউো, ওমে অর্ আসোরা োও মেন িলল মর্া! মর্াোমে ভািা ভািা েমর 

মখল ময! েখনও-সখনও এেিু েুখনাড়া চেও ো, নইমল পুরুষোনুষ নৃ চসংহ অির্ার 

হময় ওমঠ চে না। 

  

িলর্ িুচম? 

  

শাশুচড় িলর্, মেওর ননেরা িলর্। 

  

 রু্চে োনমর্ না? 
  

 োনি চে, শুমন মর্া আোর ওর িনয েেই হর্। েমন হর্ মিিারার আচে িাড়া মর্া িনু্ধ 

মনই। 

  

ওঃ, এ ময োরুণ ডায়ালগ। 
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 মপিমন লাগচিস মর্া! 
  

না ো, িািার গল্প শুনমর্ আোর ভাল লামগ। এে গল্প ের্িার শুচন, র্িু পুরমনা হয় 

না। রু্চে িমলা। 

  

কহের গল্প মর্া শুমনচিস? 

  

শুচনচন আিার! েুখথিত। র্িু িলল। 

  

 রায়িাচড়র কহের েথা ভািমল আিও িলাোর েনিা মেদ্যর হময় যায়। ফসতা িুেিুমে 

পুরু্ল-পুরু্ল মিহারা চিল কহের। হার্ পাময়র মড ল েী সুন্দর। রিোংমসর োনুষ িমল 

েমনই হয় না। রাময়মের চিল িংশানুক্রচেে িন্ধেী োরিার। চিের পয়সা। কহের িািা 

োধ্িানন্দ রাময়র আেমল িযিসা মযন আরও মঠমল উমঠচিল। র্খনও চিময় হয়চন 

মগ রহচরর। এে এ পাশ েমর ল পড়মি। িুচিিািায় িাচড় এমল কহে চগময় মগ রহচরমে 

িলর্, মর্াোর আোর মর্া সাোচিে চিময় হওয়ার নয়, িমলা পাচলময় যাই। কহের 

রাখঢাে চিল না, স্পোস্পচে েথা। 

  

মগ রহচর র্ামে িুচমময়-সুচমময় চনরে েরার মিো েরর্। সেসযা হল কহেরা কিেয। আরও 

সেসযা হল কহে িালচিধ্িা। 

  

মগ রহচর যচে কহেমে েন মথমে অপিন্দ েরর্ র্া হমল সেসযা হর্ না। চেন্তু মেময়চির 

প্রচর্ মগ রহচররও এেিু আেষতণ চিল। শুধু্ মিহারাই নয়, কহের এেিা ভারী সুন্দর, সরল 

স্বভাি চিল। মোনও উ্রহর্া চিল না। িয়মস মগ রহচরর োিাোচি। খুি অল্প িয়স মথমেই 

র্ামের েমধ্য এেিা েমনর সিেত গমড় উমঠচিল। চেন্তু র্খন মর্া হুি েমর মেউ 

সাোচিে সিেত মভমঙ মফলর্ না। 

  

কহে িলর্, আচে মসই মোন মিমলমিলা মথমে মর্াোমে ভালিাচস। মর্াোমে েমন েমরই 

এর্োল চশমির োথায় িল মঢমলচি। আোর েী অপরাধ্ িমলা। 
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মগ রহচর িলর্, শুধু্ ভালিাসা সিল েমর যচে পাচলময় যাই র্া হমল মেখমি ভচিষযমর্ 

েমে পড়মল ভালিাসািাও থােমি না। 

  

র্াই চে হয়? আচে চিরোল মর্াোমে ভালিাসি। 

  

ভালিাসািাচসমর্ মযরেে সি েথা হয় মর্েনই হর্ র্ামের েমধ্যও। মগ রহচরর চিময়র 

িনয যখন পাত্রী মেখা হমে র্খন এেচেন কহে এমস মেুঁমে পড়ল, র্া হমল আোর েী 

হমি? আচে েী েমর িাুঁিি? 

  

মগ রহচর িলল, কহে, মর্াোমে যচে চিময় েচর র্া হমল এেন এেিা চিশ্রী পচরচথিতচর্র 

সৃচে হমি ময মশমষ আোমের পচরণচর্ ভাল হমি না। 

  

মগ রহচরর হার্ ধ্মর অমনে সাধ্াসাচধ্ েমরচিল কহে, অমনে মেুঁমেচিল, মশমষ এরেে 

অসিি প্রোিও েমর িমসচিল, র্া হমল আোমে অন্তর্ এেিা সন্তান োও, র্ামে চনময় 

মিুঁমি থােি। 

  

মগ রহচর িমলচিল, দ্যচনয়ায় চে পামপর অভাি আমি কহে? আেরা মসিা আর িাড়াি 

মেন? 

  

িলাো র্খন চনর্ান্তই িাচলো। োনাঘুমষা চেিু োমন এমলও িযাপারিা মভমি মেখার 

েমর্া েনই কর্চর হয়চন র্ার। চিময়র পর কহে র্ার োমি আসর্ প্রায়ই। হাুঁ েমর র্ামে 

মেখর্, োি মঘুঁমষ িমস র্ার েুমখ হার্ িুচলময় চের্। িড় অস্বচে হর্ িলাোর। র্ারপর 

এেচেন র্ামে িলল, হযাুঁমর, ভাগ েমর চনচি? 

  

েী ভাগ েমর মনি? 

  

মেন, মর্ার িরমে? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 546 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িলাো ভারী অিাে হময় মযর্। িাচলো হমলও এিং েথািার চনচহর্ অথত না িুমমলও 

র্ার প্রোিিা মোমিই ভাল লাগর্ না। মস আড়ামল মেুঁমে মফমলচিল। এিং রামর্ 

মগ রহচরমে িমলও চেময়চিল। 

  

মগ রহচর র্ামে িলল, ভয় মপময়া না। ও দ্যঃখী মেময়। এর িনয আোমের চেিু েরার 

মনই। 

  

ও আিার এমল আচে েী েরি? 

  

আোর োময়র োমি চগময় িমস মথমো। 

  

ধ্ীমর ধ্ীমর কহের চভর্মর এেিা পচরির্তন আসচিল। মিাি হমলও িলাো মসিা িুমমর্ 

পারর্। চিধ্িা হমলও কহে িওড়া পামড়র শাচড় পরর্, েুমখ পাউডার চের্, েপামল চিপ 

পরর্। গাুঁময় চনমন্দ হমলও ্রহাহয েরর্ না। চেন্তু ধ্ীমর ধ্ীমর সািমগাি েমে মযমর্ লাগল। 

িুল আুঁিড়ার্ না। আর িলাোর োমি এমস ঘুচরময় চফচরময় এে েথা, আয় না মর, ভাগ 

েমর চনই। আচে অমধ্তে, রু্ই অমধ্তে! 

  

িলাো সিসেময় শাশুচড়র ঘমর পাচলময় মযমর্ পারর্ না। শাশুচড়রও োিেেত, পুমিা-

আচ্চা সংসার আমি। খুি েন খারাপ হর্ র্ার। িলর্, ওসি েথা িলমর্ মনই। 

  

মেন মর। রু্ই মর্া এেিুখাচন এে মফাুঁিা মেময়। িমরর েথা রু্ই েী িুচমস? 

  

নানা অসভয েথাও চিমজ্ঞস েরর্ কহে। িলাোর খুি রাগ হর্। চেন্তু রাগ েমর মর্া চেিু 

েরার চিল না। র্ার মিময় অন্তর্ মর্মরা মিামদ্দা িিমরর িড় চিল কহে, োমিই িমেও 

চেমর্ পারর্ না। 

  

র্মি এিাও চঠে, িমরর েচহো মস চনমিও িুমর্ না র্খন। শুধু্ িুমর্, এ মলােিা আোর 

সিচত্ত। র্ার মিচশ চেিু নয়। 
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আোমে চে মর্ার চহংমস হয়? 

  

চহংমস হমি মেন? 

  

িাচনস, মর্ার িরমে আচে চনময় পাচলময় মযমর্ পারর্াে। 

  

মেন? 

  

ও মর্া আোরই চিল। রু্ই মেমড় চনচল। 

  

 িাঃ মর, মেমড় মনি মেন? আোমের মর্া চিময় হময়মি। 
  

 ওঃ ভারী মর্া চিময়! ও চিময় আচে োচনই না। 
  

োন্না আসর্ িলাোর। 

  

এেচেন কহে িলল, মর্ার িরমে িলচি আোমে এেিা মিমল চেমর্! 

  

িলাো হাুঁ। 

  

িল না মর। আচে িলমল মশামন না। রু্ই িলমল চঠে শুনমি। এিুেু মর্া পামর। িল না মর। 

  

এেথািাও মগ রহচরমে িমল চেময়চিল িলাো। 

  

মগ রহচর এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িলল, পাগলাচের লক্ষণ। 

  

 ও মর্াোমে মেমড় চনমর্ িায় মেন? 

  

এেিু িড় হমল সি িুচমময় মেি। েন খারাপ মোমরা না। 

  

আোর ওমে ভীষণ ভয় েমর। 
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 েরারই েথা। 
  

সন্তামনর ইমেিাই মিাধ্হয় মশষ অিচধ্ প্রিল মথমে প্রিলর্র হময় উমঠচিল কহের। 

মসইসেময় এমস আর স্বােীর ভাগ িাইর্ না। শুধু্ িলর্, এেিা মিমল হমলই আোর হয়, 

আর চেিু িাই না। িল না এেিু ওমে। 

  

েথািার েমধ্য অসভযর্া আমি র্া মিামার েমর্া েমনর অিথিতা িলাোর র্খন হচেল। মস 

রাগ েরর্। 

  

কহে মশষ অিচধ্ ময পন্থা চনময়চিল র্া পাগল না হমল মনওয়া যায় না। িলাোর চিময়র 

এে িিমরর োথায় মস গভতির্ী হময় পড়ল। মস যুমগ গাুঁময়র িূড়ান্ত মেমলোচর। র্িু 

এরেে ঘিনা ঘির্ও অমনে। কহে োর সমঙ্গ চেমশচিল, োর োমি নে েমরচিল চনমিমে 

র্া প্রোশ পায়চন। মভাগী, মলাভী পুরুমষর অভাি মর্া মনই। 

  

িলাোর চিময়র মেড় িিমরর োথায় গভতপার্ েরামর্ চগময় কহে োরা যায়। অমনমে 

িমল, োধ্িানন্দ রায়ই নাচে র্ামে গলা চিমপ মেমর মফমলচিল। রহমসযর েীোংসা হয়চন। 

  

চেন্তু এই ঘিনা মথমে মগ রহচরর ময িচিিা মভমস ওমঠ র্া এে অেচলন পুরুমষর িচি। 

হৃেয় মে িতলযমে মস প্রশ্রয় মেয় না। অচধ্োর সীোিদ্ধ রামখ। মি োঠ চডমঙায় না। 

িলাোর েমর্া আর মে র্ামে িানমি? 

  

িািা এে অদু্ভর্ োনুষ, না ো? 

  

 হযাুঁ ো, মলােিার থাই মপলাে না। 
  

িচির পর িচি মেমখ যামে র্ারা। চনিতন দ্যপুর। িাইমর ঘুঘু ডােমি। 

  

হযাুঁ মর, সেয় িমল চে চেিু সচর্যই আমি? 

  

পারুল অিাে হময় িমল, মেন থােমি না ো? সেয় মর্া এেিা সচর্যোমরর চিচনস। 
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েী িাচন। আোর েমনর েমধ্য সেয় িমল চেিু মযন োি েমর না। পুরমনা েথা ভািমর্ 

মগমল সি মযন সাুঁই সাুঁই েমর োমি িমল আমস। মযন েমন হয় এই মর্া মসচেমনর েথা! 

  

ও মর্া স্মৃচর্ ো। 

  

িাচন িািা, িাচন। চেন্তু সেয় চিচনসিা মর্া োনুমষর েল্পনা।  

  

পারুল এেিু মভমি িমল, র্া চঠে। েল্পনা োমন মর্া চেমথয নয়।  

  

চেমথযই। 

  

 মেন িলি? 
  

েমন হয় িমল িলচি। 

  

সূযত উঠমি, সূযত ডুিমি, চেন যামে, োস যামে, িির ঘুরমি, আেরা িুমড়া হচে, এিাই 

মর্া সেয়। 

  

এেন চেিু মনই মযখামন সি মথমে আমি, িাড়মি না, িুমড়া হমে না, ওই িচিুনমলার 

েমর্া! 

  

 পারুল মহমস মফমল, িচির মর্া প্রাণ মনই ো। 
  

 েথার োমখামন েখন চনঃশমব্দ ঘমর ঢুমে মেমমমর্ িলাোর োি মঘুঁমষ িমসচিল দ্যখুচর। 

িাপা গলায় িলল, ওই আিার এমসমি মগা! 

  

মে আিার এচল। 

  

মে আিার! িািা। আোমে হার্িাচন চেময় ডােচিল।  
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র্া মগচল না এেিু িািার োমি? 

  

ইস। গাময় যা মঘমো গন্ধ, র্ার ওপর খইচনর মাুঁম। েুখ মভচঙময় পাচলময় এমসচি। 

  

চিঃ, িািামে েুখ মভঙামর্ হয়? 
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৩১-৩৫. সন্তার্ন্র আনমন্িাতে া 

৩১.  

  

েথা চিল না। র্িু হময় মগল। পারুমলর শরীর িুমড় রৃ্র্ীয় সন্তামনর আগেনিার্তা িচড়ময় 

পড়মি। শরীমরর েমধ্য আর এেিা শরীর ধ্ীমর ধ্ীমর কর্চর হমে। গমভতর অেুর। পারুমলর 

শরীমর নানা অমসায়াচের সঞ্চার ঘিমি। েধ্যরামর্ উমঠ মিচসমন িচে েরার পর হাফ ধ্রা 

গলায় মস র্ার মপমি হার্ মরমখ োয়াভমর িমল, দ্যেু মিমল, োমে িুচম এরেে েে চেমর্ 

হয়? 

  

মিমল! মেময়মের অন্ধ সংিারিমশ মসও মিমলই িায় নাচে? না িািা, না। মেময় মহাে, 

পারুমলর এেিুও আপচত্ত মনই। মপমি হার্ মরমখ মস চফস চফস েমর িমল, মেময় নাচে 

রু্ই! লক্ষ্মী হময় থাে।  

  

এখনও আোর মনয়চন, মিাখ েুখ চেিু কর্চর হয়চন, গমভতর অন্ধোমর এেচি রিাি চপে 

োত্র, র্িু ের্ োয়ায় ময ভমর ওমঠ িুে! 

  

েথা চিল না, র্িু হল। চেন্তু রৃ্র্ীয় সন্তান মোমিই অযােচসমডন্ট নয়। িলমল মলামের 

অদু্ভর্ লাগমি, এই সন্তান মিময়চিল পারুল চনমিই। িচল্লমশর োিাোচি চিপ্জননে এই 

িয়মস মেউ চে ো হমর্ িায়? ডািারও ভ্রূ েুুঁিমেচিল। চেন্তু পারুল মিময়চিল চঠেই। 

চিচন্তর্ মিযাচর্প্রোশ িমলচিল, পারুল, িযাপারিা মসফ হমি চে? এে মিমল এে মেময় 

মর্া আমিই আোমের, আর েী েরোর? 

  

েরোর েথািার নানারেে িযাখযা হমর্ পামর। চহমসচি োনুমষর েরোর এেরেে, 

মিচহমসচির অনযরেে। পারুল মহমস িমলচিল, মসই পুরু্লমখলার িয়স মথমে আোর 

শখ ঘরভরা মিমলপুমলর। 
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মিযাচর্প্রোশ শান্ত মহমস িমলচিল, আশ্চযত! আিোল মেউ ওরেে ভামি না। 

  

আোর শখ ময! েী েরি িমলা! 

  

সেসযা েী িামনা? এ িয়মস মেময়মের শরীমর চস্টফমনস মেখা মেয়। মোনও েেচিমেশন 

হমল েী হমি? 

  

চেিু হমি না। অর্ মভমিা না। 

  

র্ামের মিমলমেময় দ্যচিই খুি ভাল। র্ারা মেউ দ্যে নয়, দ্যিমনই মেধ্ািী, শান্ত, িাধ্য। 

দ্যিমনর মিামখর েৃচেই চেগ্ধ। মেখমর্ও র্ারা সুন্দর। চিময়র পর র্ারা েীঘত চেন সন্তামনর 

েথা ভামিচন। র্খন মিযাচর্প্রোশ আর পারুল লড়াই েরমি িযিসা চনময়। িযিসা র্খনও 

অচথিতরর্ায় ভুগমি। পারুমলর িয়স র্খন চনর্ান্তই েে। আমঠমরা পূণত হয়চন। চিময়র িয় 

িির িামে র্ামের সেয় হময়চিল। িে েমষই র্ারা এমনচিল প্রথে সন্তান। চঠে চর্ন 

িির িামে চির্ীয় এল। সি চেিুই িযানোচফে েরা উচির্ এিা র্ারা দ্যিমনই চিশ্বাস 

েরর্। আমত্রয়ীর িয়স এখন পমনমরা, শুভমের িামরা।  

  

সিই চঠেঠাে চিল। সংসার মিুঁমধ্ চনময়চিল চনমিমের িমে। গর্ িিরই ঘিল এেিা 

ঘিনা। মসিাও শীমর্রই এে রার্। িােমশেপুমর সাংঘাচর্ে শীর্ পমড়চিল মসই রামর্। 

এেিা িা মেড়িা হমি মিাধ্হয়। পারুল মলমপর গরমের চভর্মর গভীর ঘুমের েমধ্য হঠাৎ 

িেমে মিমগ উঠল। মে ‘ো’ িমল ডাল হঠাৎ? খুি েচি গলার ডাে। চেন্তু র্ার ঘুমের 

েমধ্য মসই ডাে মযন র্ার শরীমর মংোর চেময় মগল। 

  

দ্যরুদ্যরু িুমে মলপ সচরময় উমঠ িসল মস। আমত্রয়ী িা শুভে ডােমি না মর্া! চেন্তু ওরা 

মর্া অর্ মিাি নয়! র্িু আমলা মজ্বমল মস চগময় পামশর ঘমর ঢুমে মেখল, দ্যমিা চসংগল 

খামি ভাইমিান গভীর ঘুমে আেন্ন। র্মি ডােল মে? 
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শব্দিা িাইমর মথমেও আসার েথা নয়। োিাোচি িাচড় মনই এিং এই চনিতন পাড়ায় 

চনশুর্ রামর্ ো ডাোর েমর্া মেউ থােমি–এিাও ভািা যায় না। র্িু চনঃশমব্দ িিত মজ্বমল 

মজ্বমল িাচড়র চভর্রিা ভাল েমর মেমখ চনল পারুল। র্ারপর িুপিাপ িমস খাচনেক্ষণ 

ভািল। মভমি মভমি র্ার েমন হল, িাইমর মথমে নয়, এ ডাে এমসমি র্ার চভর্র মথমে। 

চভর্র মথমেই। চেন্তু র্াও চে হয়? র্ার চভর্র মথমে মে র্ামে ো িমল ডােমি? 

  

চনচশ্চর্ হওয়ার িনয সোমল মস র্ার মিমলমেময়মের চিমজ্ঞস েরল, রামর্ ভময়র স্বর 

মেমখ র্ারা মেউ োমে মডমেচিল চেনা। 

  

র্ারা দ্যিমনই অিাে হময় িলল, না মর্া! 

  

অথি পারুল শুমনমি, স্পে শুমনমি, খুি েচি গলায় মে মযন আর্তরমি মডমেচিল ো! 

মসই ডাে র্ার সেে শরীমর মংোর চেময় মগমি। ঘুমের েমধ্য মস চশউমর মেুঁমপ 

উমঠচিল। 

  

পারুল ভামির োনুষ নয়। স্বােীর িযিসায় র্ামে োথা খািামর্ হয়, সংসার সােলামর্ 

হয়, মিমলমেময়র চেমে নির চেমর্ হয়। অলস সেয় িলমর্ র্ার চেিু মনই। র্িু ওই 

চনশুর্ রামর্র এেিা ডাে র্ামে চনচশর েমর্া মপময় িসল। প্রচর্চেন ঘুমোিার আমগ র্ার 

েমন হর্, আিও যচে ডামে! ইস, আর এেিার যচে ডামে! 

  

আর ডােল না িমি, চেন্তু সারাচেন নানা োিেেত িযের্ার ফাুঁমে ফাুঁমে ওই স্মৃচর্ এমস 

িারিার হানা মেয়। আর মোেল এে আমলায় ভমর যায় পারুমলর অভযন্তর। নরে হময় 

আমস েন, শরীর। মেউ চে র্ার শরীমর ভর েমর মোল িুমড় আসমর্ িায়? মোনও 

চনরাশ্রয় অচনমের্ আত্মা? 

  

ওই চিন্তা ভূমর্র েমর্া মপময় িসল র্ামে। িারিার চনমির িয়মসর চহমসি েরল। 

শরীমরর েথা ভািল। চরি ফযােিমরর েথা ভািল। র্ার দ্যচি মিমলমেময়ই নরোল 
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মডচলভাচর। শরীমর োুঁিামিুঁড়া হয়চন েখনও। গড়ামন িয়মস যচে এেিু োিােুচি হয় মর্া 

মহাে না। 

  

চিধ্া চিল, িাধ্া চিল, অ্রহপশ্চাৎ চিমিিনা চিল। র্িু সি মযন মভমস মযমর্ লাগল। এেিা 

অমিনা েচি গলার এেিা োত্র ডাে র্ামে উন্মনা েমর চেল িড়। পাগল েরল। মিচহমসচি 

েমর চেল। 

  

ওই ডােিার েথা মস োউমেই িমলচন। শুনমল সিাই হাসমি। মিযাচর্প্রোশ গিীর 

োমির োনুষ, সি িযাপারিামেই খুি চসচরয়াসচল মনয়, চেিুই উচড়ময় মেয় না। র্িু 

র্ামেও িলল না পারুল। র্ার েমন হময়চিল, র্ার ভািী সন্তান শুধু্ র্ামেই মডমেমি, 

আর োউমে মর্া নয়। ওই মগাপন র্ীব্র আোঙ্ক্ষার ডােচিমে মস পাুঁি োমন িড়ামি 

মেন? 

  

র্িু মিশ চেিুচেন অমপক্ষা েরার পর অিমশমষ মস র্ার স্বােীমে িলল। ল্জনা, চিধ্া মর্া 

চিলই, ভয়ও চে চিল না এেিু? এই িয়মস সন্তান হমর্ চগময় মস যচে েমরিমর যায় 

র্াহমল র্ার িাচ্চা দ্যমিার েী হমি? মিযাচর্প্রোশও চে মভমঙ পড়মি না! 

  

চেন্তু ময আসমর্ িায় র্ার পথ অিাচরর্ না েমরও ময পারুমলর উপায় চিল না! েী েরমি 

পারুল র্ামে না এমন? পাপ হমি না? অপরাধ্ হমি না? 

  

.  

  

আিোল িলাোর রামর্ ভাল ঘুে হয় না। শরীমর ঘুমের প্রময়ািনিাই কর্চর হয় না 

মিাধ্হয়। এেিু আধ্িু িিোেমর্া আমস, চিনা োরমণই মভমঙ যায়। র্খন মেিল এপাশ 

ওপাশ। ঘুে চিল েে িয়মস। েী ঘুে িািা! চিিানা মযন িুিমের েমর্া িানর্। চিিানা না 

হমলও িলর্ র্খন। চিময়র পর মসই িাচলো িয়মস স্বােীর গাময় পা রু্মল চে েে চেময়মি 

ঘুমের মঘামর? সোমল উমঠ অিশয প্রণাে েরর্ মরাি। 
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আি রামর্ পার্লা ঘুমের েমধ্য েরোলামন িচে েরার শব্দ মপময় িিোিা ভাঙল 

িলাোর। চেন দ্যই হল লক্ষণিা শুরু হময়মি। এ িয়মস মেন ময আিার মিমলপুমল হমে 

র্া িুমমর্ পামর না িলাো। এ যুমগর মরওয়াি মর্া এিা নয়। আিোল মর্া এেিা 

েমরই হয় মিচশর ভাগ। 

  

িলাো উমঠ েশাচর রু্মল িাইমর এল। রামর্ প্রায় চেিুই খায়চন মেময়িা। এে চপস োি 

আর এেখানা রুচি। এেিু দ্যধ্ সাধ্াসাচধ্ েমরচিল িলাো, খায়চন। ওই সাোনয 

খািারিাও মপমি থােল না। র্াহমল প্রসমির ধ্াক্কা সােলামি েী েমর? রি হমি না 

শরীমর। আমগর দ্যিারও এেই অিথিতা হময়চিল। িলাো মভমি েমর। র্িু যা মহাে, িয়স 

েে চিল র্খন, চেন্তু এখন মর্া র্া নয়। 

  

েরোলামন পা চেময় িলাো মেখল, মিচসমনর োমি র্খনও োুঁচড়ময় রময়মি পারুল। 

  

েী মর? আরও হমি? 

  

না ো। চঠে আমি। 

  

মিামখ েুমখ এেিু িল মে। চেময়চি। 

  

মপি মর্া খাচল হময় মগল, রার্ োিমি েী েমর মর্ার? এেিু দ্যধ্ গরে েমর চেই, খা। 

  

না ো, গা ুনমলামে এখনও। 
  

েী ময েচর মর্ামে চনময়! আয়, আোর খামি এমস শুময় থাে।  

  

ো, মর্াোর মযিুেু ঘুে হয় আচে শুমল মসিুেুও হমি না। রু্চে শুময় পড় মগ, আচে এখন 

চঠে আচি। 
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মর্ার চঠে আোর ধ্ার্! িারমি মিমলমেময়র প্রমর্যেিা হমর্ চগময় আচে অমধ্তে হময় 

মগচি। েমন আমি গাোল পার্া খুি ভাল লাগর্। মর্ামেও োল গাোমলর মমাল েমর 

মেমিাখন। 

  

েৃদ্য লািুে হাচস মহমস ঘাড় নাড়ল পারুল, চেও। 

  

আিোল এেিু ল্জনা হময়মি পারুমলর। র্ার ময আিার মিমলপুমল হমি এিা মিাধ্হয় 

োরও োমিই প্রর্যাচশর্ চিল না। সি মিময় িড় ল্জনা মিমলমেময়র োমি। আরু্ অথতাৎ 

র্ার মেময় োলও চিমজ্ঞস েমরচিল, ো, মর্াোর েী হময়মি? 

  

পারুল িমলচিল, অিল। 

  

চেন্তু মরাি মর্া আর অিল িলমল হমি না। র্িু যা মহাে মেময়র োমি িযাপারিা েিুল 

েরা যামি। চেন্তু শুভ? র্ার োমি ময ভারী ল্জনায় পড়মর্ হমি পারুলমে। িড্ড অিাে 

হমি ময মিমলিা! ভারী অস্বচে র্াই পারুমলর। 

  

পারুল আর মিযাচর্প্রোশ োরওরই মর্েন অিসর মনই িমল আরু্ আর শুভ িড় হময়মি 

আয়া আর চম-এর মহফািমর্। ভালই থাের্ র্ারা, মোনও সেসযা হয়চন। চেন্তু অনয 

সেসযা না হমলও ো িািার সমঙ্গ খুি সাোনয এেিু েূরত্ব কর্চর হময়মি র্ামের–এিা খুি 

মির পায় পারুল। মস িা মিযাচর্প্রোশ েখনও হােমল োেমল ওমের আের েমরচন, িুমে 

চনময় মশায়ওচন িড় এেিা। নির মরমখমি, রক্ষণামিক্ষণ েমরমি, চেন্তু সেয় চেমর্ 

পামরচন। সেময়র ওই িানািাচনই র্ামের এেিু র্ফামর্ মরমখমি আিও। এই ফাুঁেিুেু 

অচর্ক্রে েরা আি িড় েচঠন। 

  

চর্ন নিমরর মিলায় মসিা পুচষময় মনমি পারুল। েক্ষমনা চম িা আয়ার হামর্ মিমড় মেমি 

না। িুমে মিুঁমধ্ চনমির হামর্ মসিামে নাওয়ামি খাওয়ামি মিাুঁিামি। এর সমঙ্গ েূরত্ব 

থােমি না র্ার। 
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িলাো িমল, এখন রার্ দ্যমিা। সারা রার্ খাচল মপমি োিাচি েী েমর? খাচল মপমি 

আিার িাযু় অিল হমি। 

  

চেিু মখমর্ পারি না ো। েুমখ রুচি মনই। 

  

শুেমনা আেলেী খাচি? সন্ধযা মিশ িানায়। নানারেে নুন-িুন চেময়। খুি মসায়াে। এে 

পযামেি চেময় চগময়চিল। আয়, দ্যমিা েুমখ চেময় মেখ মেচখ। 

  

সন্ধযার আেলেী েুমখ চেময় পারুল চনমির ঘমর এল। পামশর ঘমর আরু্ আর শুভ ঘুমে 

ঢলাঢল। এো চেিুক্ষণ িমস থামে পারুল। শরীরিা চমেচমে েরমি িমি, চেন্তু র্ার 

চভর্রিা আমলায় ভমর আমি। মস মযন েৃদ্য মগালাচপ এেিা আমলা। োয়ায়, ভালিাসায় 

ভমর আমি েন। খুি েৃদ্য এেিা আঙুমল মে মযন র্ার শরীমর মসর্ামরর মংোর রু্লমি। 

  

খুি দ্যেু হচি নাচে রু্ই? োোল, েচসয, পাচি? দ্যেু দ্যেু মিামখ র্াোচি, চেচে চেচে হাসচি 

আর মে মড় মিড়াচি িাচড়েয়? আর আচে মর্ামে ধ্রমর্ িুমি িুমি হয়রান হি? 

  

মহাে, র্ার চর্ন নিরিা এেিু দ্যে মহাে, োোল মহাে, ডাোিুমো মথাে। িড় দ্যিন 

শান্ত, সভয, সুন্দর। র্ামের চনময় মোনও মামেলা মপায়ামর্ হয়চন র্ামে। চর্ন নিরিা 

মহাে অনযরেে। 

  

েধ্যরামর্ চনমির চনভতি মপমি হার্ মরমখ েৃদ্য েৃদ্য হাসচিল পারুল। এখনও অমনে মেচর। 

অর্ মেচর মযন সইমি না পারুমলর। 

  

েী সুন্দর ময মভার হল আি! আোমশ এেিা অনযরেে েযূ়রেণ্ঠী আমলা মপখে মেমল 

চেল। েুয়াশা োখামনা মসই আমলা-আুঁধ্াচরমর্ পারুল খুি ধ্ীর পাময় িাগামন পায়িাচর 

েরচিল। ভাল ঘুে হয়চন রামর্। শরীর দ্যিতল, োথায় চমেচমে। চেন্তু েনিা িড্ড ভাল 

লাগমি র্ার। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 558 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এো নই, আর আচে এো নই। এখন নয় োস রু্ই আর আচে সিসেময় এেসমঙ্গ। 

সিসেয়। 

  

 পারুল! 
  

পারুল এেিু িেমে উঠল। 

  

 মে? 
  

 ফিমের পামশই চশউচল গাি। র্ার আড়াল মথমে আিিা আমলায় মেময়িা এচগময় এল। 
  

 আচে মসাহাগ। 
  

হঠাৎ এই সুন্দর মভারমিলার েযূ়রেণ্ঠী অপরূপ আিিায়া মযন িাইিণত হময় মগল 

পারুমলর োমি। চিস্বামে ভমর মগল েন। শরীমর মযন অশুচির্ার স্পশত। মযন ুন োচড়ময়মি 

এেনভামি থেমে মগল পারুল। 

  

েণ্ঠস্বর আপনা মথমেই েচঠন হময় মগল, রু্চে! েী িাও িমলা মর্া! 

  

মসাহাগ ভারী অিাে হময় িমল, চেিু িাই না মর্া! 

  

েুখ চফচরময় চনল পারুল, চিরামগ। িলল, ও, এর্ সোমল? 

  

োমম োমম আচে খুি মভামর উমঠ পচড়, র্খন ঘমর থােমর্ এেিুও ভাল লামগ না। 

মিচরময় পচড়। 

  

মসাহাগমে ময মেন এর্ অপিন্দ েমর? এেিাই োরণ। এ মেময়িা িামন,  আি মথমে 

েুচড় িির আমগ ওর িািার সমঙ্গ র্ার মেহগর্ সিেত হময়চিল। হমর্ পামর মসিা 

িিরেচে, হমর্ পামর অিলার ওপর প্রিমলর অর্যািার, র্িু হময়চিল। আর মস েথা েমন 

পড়মলই সেে শরীমর মযন এে অপচিত্রর্ার স্পশতমোষ ঘমি যায়। যর্ই মসাহাগ র্ামে 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 559 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গমডস িলুে, ওমে মেখমলই র্ার চভর্রিা েুুঁেমড় মযমর্ িায়। মেময়িা িামন, সি িামন 

িমলই পারুমলর িড় মিাি েমন হয় চনমিমে। 

  

অথি মস িামন, মসাহাগ ভাল মেময়। িলাো ওর প্রশংসা েমর, পান্না েমর। মেময়িা এেিু 

পাগলামি হমলও িযচিত্ব আমি, খারাপ নয়। র্িু ওর এেিাই অপরাধ্, ও িামন। ও 

পারুমলর মগাপন পাপস্পমশতর েথা িামন। 

  

েযূ়রেণ্ঠী মথমে িাইরঙা হময় যাওয়া এই মভামর আিেো পারুমলর িড় ভয় হল। েুচড় 

িির আমগর শরীরী অপচিত্রর্া চে র্ার আরু্ িা শুভমেও স্পশত েরমি? স্পশত েরমি র্ার 

মপমি সেয অেুচরর্ দ্যেুিামে? 

  

আচে যচে এখন এেিু এো থােমর্ িাই, র্াহমল চে রু্চে চেিু েমন েরমি? 

  

গামল থাপ্পড় োরার েমর্াই অপোন। চেন্তু মসাহাগ েৃদ্য মহমস িলল, না না, চেিু েমন 

েরি না। আই অযাে চলচভং। 

  

ফিমের চেমে যখন পা িাচড়ময়মি মেময়িা র্খন হঠাৎ পারুমলর এেিু োয়া হল। 

মেময়িার েুখ এই মভামরর আিিা আমলামর্ও িড় েরুণ মেখাচেল।  

  

মসাহাগ। 

  

িলুন। 
  

আসমল েী িামনা, োল রার্ মথমে আোর শরীরিা ভাল মনই। র্াই চেিু ভাল লাগমি 

না। চেিু েমন েরচন মর্া! 

  

মেময়িা এেিুও রাগ প্রোশ েরল না। সমঙ্গ সমঙ্গ এচগময় এমস খুি নরে গলায় িলল, 

েী হময়মি আপনার? 

  

মর্েন চেিু নয়। হয়মর্া িেহিে। 
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িেহিে োমন স্টোে আপমসি? 

  

 অমনেিা র্াই। 
  

চেন্তু আপনামে মিশ সুন্দর মেখামে। 

  

 র্াই? 
  

 নি চসেচল। 
  

চেিু িলমি আোমে? 

  

 না মর্া! আচে এখান চেময় যাচেলাে। হঠাৎ আপনামে মেমখ এর্ ভাল লাগল। 
  

আোমে মেমখ মেন ময মর্াোর এর্ ভাল লামগ, িুচম না িািা।  

  

আচে মর্া র্া িাচন না। আপনামে মেমখই আোর েন ভাল হময় মগল। ভািলাে আপনার 

সমঙ্গ এেিুক্ষণ থাচে। চেন্তু আপচন মর্া আোমে পিন্দ েমরন না। 

  

ল্জনা মপময় পারুল মহমস মফমল, মে িলল পিন্দ েচর না? 

  

আচে িাচন। 

  

রু্চে ভুল িান। মর্াোমে অপিন্দ েরি মেন? রু্চে মর্া এেিা ভাল মেময়। 

  

 োথা মনমড় মসাহাগ িমল, সিাই মেিল ভাল আর খারাপ চনময় েথা িমল। ভাল না 

খারাপ র্া ময েী েমর মিামা যায় মসিাই আচে িুমমর্ পাচর না। আোমে আোর ো িমল 

খারাপ, িািা িমল খারাপ। আচে খুি ভাচি আচে মেন খারাপ। চেন্তু চেিু িুমমর্ পাচর 

না। 
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রু্চে খারাপ নও মর্া। 

  

র্াহমল আোমে অপিন্দ েমরন মেন? অথি আচে আপনামে েী ভীষণ অযামডার েচর! 

ভাচি আচে পারুমলর মেময় হময় মেন ময িন্মাইচন! 

  

েথািা মস আমগও শুমনমি। শুমন আহ্লাচের্ হয়চন এেিুও। চেন্তু এখন এেিু োয়া হল। 

িলল, এমসা, দ্যিমন পায়িাচর েচর এেিু। 

  

আপনার খারাপ লাগমি না মর্া! এো থােমর্ িাইচিমলন।  

  

না, খারাপ লাগমি না। 

  

আি আোর েন ভাল মনই। 

  

 মেন িল মর্া! আিই ো িািা েলোর্ায় চফমর যামি। আোমেও যাওয়ার িনয ইনচসস্ট 

েরমি। 

  

রু্চে েলোর্ায় মযমর্ িাও না? 

  

না। ওো! মেন? এই গাুঁ-গমঞ্জ ভাল লামগ িুচম মর্াোর? ওঃ, মর্াোর মর্া মিাধ্হয় এেিা 

পচলউশন অযালাচিত আমি, র্াই না? 

  

হযাুঁ আমি। এেচনমর্ও শহর আোর ভাল লামগ না। 

  

চেন্তু পড়াশুমনা? 

  

মসিাই প্রিমলে। েলোর্ায় চফমর চগময়ই আোমে ক্লামস মযমর্ হমি, চেউচিে মলসন 

চনমর্ হমি, েচিউিার, িযায়াে এসি চনময় এনমগিড থােমর্ হমি। মোয়াইি 

সামফামেচিং। আচে চে এেিু মিচশ েথা িলচি? 

  

না মর্া! 
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আপচন এো থােমর্ িাইচিমলন। এসি েথায় হয়মর্া আপচন চিরি হমেন। 

  

 না। চিরি হচে না।  

  

 দ্যিমন নীরমি পাশাপাচশ ধ্ীর পাময় খাচনেক্ষণ হাুঁিল। 
  

আপনামের এই িায়গািা মিশ। 

  

মর্াোর ভাল লামগ আোমের ্রহাে? 

  

শুমনচি এিা আোরও ্রহাে। আোমের রুিস এইখামন।  

  

 হযাুঁ হযাুঁ, চঠেই মর্া। শুধু্ আোমের নয়, এিা মর্াোমেরও ্রহাে।  

  

মসিা আচে আমগ চফল েরর্াে না। 

  

এখন ের?  

  

এেিু এেিু। 

  

পারুল েৃদ্য হাসল। চেিু িলল না। 

  

আো পারুল, আচে যচে আপনার োমি থাচে? 

  

অিাে পারুল মিাখ িড় িড় েমর িলল, আোর োমি? ও ো? মেন িল মর্া! 

  

আোর োময়র সমঙ্গ মর্া আপনার ভাি আমি! 

  

পারুল এই মিমলোনুচষ প্রোমি মহমস মফমল িমল, র্া এেিু আমি। দ্য চেমনর মর্া 

আলাপ। 
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 আপচন োমে িলুন না, মসাহাগ আোর োমি েময়েচেন থাে। 
  

যাঃ। মর্াোর ো মস েথা শুনমিন মেন? 

  

আপচন িলমল হয়মর্া শুনমি। 

  

 মেন, আোর েথা উচন মেন শুনমিন? 

  

 আচে িাচন ো আপনামে অনয মিামখ মেমখ। 
  

েী মিামখ িল মর্া! 

  

 চশ ওলমসা অযামডারস ইউ। 
  

 ওসি মর্াোর ভুল ধ্ারণা। আোর েমধ্য চেিু মনই মসাহাগ। আচে খুি সাধ্ারণ এেিা 

মেময়। 

  

িলুন না এেিার োমে। 

  

মসিা খুি খারাপ মেখামি মসাহাগ। র্া চে হয়? আর আোর োমিই মেন থােমি রু্চে? 

  

আচে িাচন আপচন আোমে এেিুও পিন্দ েমরন না। চেন্তু আপনামে ময আোর েী ভাল 

লামগ! 

  

শুধু্ মিহারািা িাড়া আোর েী আমি িল মর্া! 

  

 ইউ আর এ গমডস। আোর েমন হয়, আপচন হঠাৎ এেচেন আোশ চেময় উমড় মযমর্ 

মযমর্ মুপ েমর এখামন মনমে পমড়মিন। 

  

পারুল প্রোে ুনমণ িলল, সামধ্ চে মর্াোমে মলামে পাগল িমল? আোর চে পাখা আমি 

ময উড়ি! োথা ঠািা েমরা, ো-িািার সমঙ্গ েলোর্ায় যাও। 
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ইি ইি এ সারেন? 

  

 না মসাহাগ, আোর সিমেত ওিা মর্াোর ভুল ধ্ারণা। ধ্ারণািা এিার পালমি মফল। 

  

আোর আপনামে আরও োমি মথমে মেখমর্ ইমে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার চেমে 

মিময় থােমর্ ইমে েমর। 

  

যাঃ। 

  

 ইফ ইউ আর নি এ গমডস, আই শযাল চক্রময়ি ওয়ান ইন ইউ। 
  

র্াই চে হয়? োি মথমে মেখমল মর্াোর ধ্ারণা দ্য চেমনই মভমঙ যামি।  

  

োনুষ মর্া চিরোল এভামিই র্ার ভাগিানমে কর্চর েমর চনময়মি র্াই না? 

  

র্াই িুচম? 

  

আোর মর্া র্াই েমন হয়। আি মভারমিলা আচে মোথায় যাচেলাে িামনন?  

  

মোথায়? 

  

 পাচলময় যাচেলাে। 
  

মস েী? 

  

আপনামে হঠাৎ মেমখ োুঁচড়ময় না পড়মল এখন আচে মোথায় ময িমল মযর্াে র্ার চঠে 

মনই। 

  

মেন মসাহাগ, পাচলময় যাচেমল মেন? 

  

আচে ো-িািার সমঙ্গ েলোর্ায় মযমর্ িাই না ময! 
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পারুল ভ্রূ েুুঁিমে এেিু ভািল। র্ারপর হঠাৎ মভামরর েমর্া এেিু মহমস িলল, রু্চে 

আোমে গমডস িমল েমন ের মর্া? 

  

েচরই মর্া। 

  

 গমডমসর সমঙ্গ মেেন িযিহার েরমর্ হয় িান? 
  

িাচন না। 

  

গমডস যা িমল র্া শুনমর্ হয়। 

  

মসাহাগ এেিু মহমস িলল, আচে িাচন আপচন আোমে েলোর্ায় মযমর্ িলমিন, র্াই 

না? 

  

শুনমি না মর্া! 

  

শুনি। 

  

শুনমি? 

  

 হযাুঁ। 
  

র্াহমল িমলা আেরা রাোয় চগময় এেিু হাুঁচি। র্ারপর আমলা ভাল েমর ফুিমল মর্াোমে 

আচে চনমি চগময় মর্াোমের িাচড়মর্ মরমখ আসি। 

  

মসাহাগ খুি সরলভামি মহমস িলল, ইন এক্সমিঞ্জ অফ মহায়াি? 

  

পাো মেময়, গমডমসর সমঙ্গ িযিসা েরমর্ িাও িুচম? 

  

র্াহমল িলুন, আোমে আর অপিন্দ েরমিন না? 
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এেিা েীঘতশ্বাস মফমল পারুল িমল, মর্াোমে আোর অপিন্দ হমে না মর্া! শুধু্ এেিা 

চিচনস এেিু অপিন্দ। 

  

েী মসিা? 

  

আোমে রু্চে নাে ধ্মর পারুল িমল ডাে মেন? 

  

র্াহমল েী িমল ডােি? 

  

চপচস োচস যাই মহাে। 

  

এঃো, র্াহমল ময আোর গমডস চপচস োচসই হময় যামি। গমডস আর গমডস থােমি না। 

  

পারুল মহমস মফলল। র্ারপর িলল, আো থাে িািা। পারুল িমলই মডমো। আোর 

মিাধ্হয় আর খারাপ লাগমি না। 

  

.  

  

৩২.  

  

িাইে শযাফমির সােমন োুঁচড়ময় আমিন কিজ্ঞাচনে। েুচঞ্চর্, দ্যচশ্চন্তার িচলমরখা েপামল, 

চপিমন িমড়া েরা দ্যচি হার্ িারিার েুচেিদ্ধ হমে এিং খুমল যামে। োুঁির্ন্তুর 

সুড়ঙ্গপথচির চেমে মিময় আমিন চর্চন। মিামখ অচনশ্চয়র্া, ভয়, সিািয িযথতর্ার গ্লাচন। 

গর্ েময়ে িির িুল োমিনচন, োচড় োমিনচন। র্াুঁর মিহারা হময়মি পাগমলর েমর্া। 

চনয়চের্ আহার েমরনচন িমল শরীর রুণ ও দ্যিতল। র্ার গমিষণা মশষ হময়মি, শুধু্ 

ফলাফমলর অমপক্ষা। চেমনর পর চেন চর্চন কধ্যত ধ্মর অমপক্ষা েমরমিন। সেময়র সরচণ 

মিময় আি অিচধ্ মেউ আমসচন অর্ীর্ িা ভচিষযৎ মথমে। হয়মর্া আর আসমিও না। 

হয়মর্া িাইে-ট্রযামভল িােচিেই অলীে েল্পনা। সেয়মে চে অচর্ক্রে েরা যায়? 
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কিজ্ঞাচনে অিশয েমন েমরন সেয় এে অিােি ধ্ারণা। সেয় িমলই চেিু মনই। আমি 

গচর্, আমি অিথিতানগর্ পচরির্তন, আর োনুষ র্াই মথমেই সেয়মে েল্পনা েমর 

চনময়মি। মযখামন পচরির্তন মনই, গচর্ মনই িা িস্তু মনই, িস্তুর িন্ম ও চিনাশ মনই মসখামন 

সেময়র ধ্ারণাও অসিি। গচর্ এিং পচরির্তনই সেয় নােে রৃ্র্ীয় ধ্ারণার িন্ম 

চেময়মি। এেচি চশশু িন্মাল, িড় হল, িুমড়া হল, েমর মগল, এ সিই হল মসই চশশুচির 

গচর্ ও পচরির্তন োত্র। শরীমরর হ্রাস, িৃচদ্ধ, ক্ষয়। কিজ্ঞাচনমের েৃঢ় চিশ্বাস অর্ীর্, 

ির্তোন ও ভচিষযৎ আসমল এেই সমঙ্গ চিরািোন। িলন্ত মট্রন মথমে মযেন িাইমরর 

েৃশয প্রর্ীয়োন হয় মর্েনই। িাইমরর েৃশযুনচল ফচলর্ হময়ই আমি, িলন্ত মট্রন মথমে 

শুধু্ পযতায়ক্রমে র্ামের মেখা যায়। সুর্রাং ভচিষযৎও ির্তোন, অর্ীর্ও ির্তোন শুধু্ 

এেিু চিউচনং-এর প্রময়ািন। র্া হমলই ভচিষযৎও ির্তোমনর েমর্াই প্রর্ীয়োন হমি। 

অর্ীর্ও র্াই। 

  

চেন্তু সেয়-সুড়মঙ্গ এখনও মেউ আচিভূতর্ হল না। অর্ীর্ িা ভচিষযমর্র মোনও েল্পনা 

না, মোনও সাড়া না। 

  

হর্াশায় কিজ্ঞাচনে োথা নাড়মলন। চনমির লিা িুল হার্ চেময় সিান েরমলন, োচড় 

আুঁিড়ামলন আঙুল চেময়। র্ারপর ঘরেয় পায়িাচর েরমর্ লাগমলন। র্ার অচথিতর 

িচিিুমর্ার শব্দ িারচেমে প্রচর্ধ্বচন রু্লচিল। 

  

িানালার ধ্ামর োুঁচড়ময় উোস িমক্ষ কিজ্ঞাচনে চেিুক্ষণ র্ারাভরা আোমশর চেমে মিময় 

রইমলন। ওই ময নক্ষত্রেেলী, ওইসি িস্তুপুঞ্জ যচে সচরময় মনওয়া যায় র্া হমল এই 

অসীে অন্ধোর শূনযর্ায় সেয় িমল চেিু েল্পনা েরা যায় চে? না, মসিা অসিি। ওই 

চথিতর পচরির্তনশীল অন্ধোর পচরসমরর োমি সি ধ্ারণাই চেমথয হময় যায়। েূরত্ব, সেয়, 

গচর্, চিির্তন সি চেিু। 
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এেিা শব্দ শুমন কিজ্ঞাচনে চফমর োুঁড়ামলন। ঘমরর োমখামন এেিন োনুষ োুঁচড়ময় 

আমিন। িৃদ্ধ োনুষ, র্ার খাচল গা, গলায় শুভ্র উপিীর্, পরমন পচরষ্কার এে থান ধু্চর্, 

েেে েুচের্। 

  

অিাে কিজ্ঞাচনে িলমলন, আপচন মে? েী েমর এ-ঘমর ঢুেমলন? 

  

মলােচি সাোমঙ্গ র্ামে প্রণাে েমর উমঠ োুঁচড়ময় েরমিামড় িলমলন, চপর্া, আোর এিং 

আোমের সশ্রদ্ধ প্রণাে ্রহহণ েরুন। 

  

কিজ্ঞাচনে অপ্রস্তুর্। প্রণাে-িনাে মনওয়ার অভযাস মনই র্ার। র্ার ওপর মলােচি যমথে 

িৃদ্ধ। র্ার মিময়ও অন্তর্ চিশ-পুঁচিশ িিমরর িড়। িািার িয়চস োনুমষর প্রণাে অস্বচেের 

িইেী! 

  

কিজ্ঞাচনে িলমলন, প্রণাে েরমিন মেন? আপচন িময়ামিযষ্ঠ, আোরই মর্া আপনামে 

প্রণাে েরার েথা। র্মি আচে প্রণামে চিশ্বাস েচর না। 

  

মলােচি শশিযমে িলল, চিঃ চিঃ, েী ময িমলন! আপচন আোমের পরে প্রণেয। পরে 

শ্রদ্ধার পাত্র। চপর্া, আপনার েশতনলামভ আচে ধ্নয। 

  

কিজ্ঞাচনে চিরি ও চিচস্মর্। িলমলন, আপচন আোমে চপর্া সমিাধ্ন েমরমিন! আশ্চযত! 

আপচনই মর্া আোর িািার িয়চস! 

  

মলােচি চিভ মেমি িমল, চহসািেমর্া আপচন আোর মিময় এেমশা আচশ িিমরর িড়। 

  

কিজ্ঞাচনমের চিস্মময় েথা সরল না। অমনেক্ষণ িামে িলমলন, এেমশা আচশ িির! 

আপচন চে পাগল? 

  

মলােচি োথা মনমড় িমল, না চপর্া, আচে পাগল নই। আচে আপনার অধ্েন সপ্তে 

পুরুষ। 
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কিজ্ঞাচনে হাুঁ েমর মিময় রইমলন। িযাপারিা র্াুঁর মিাধ্গেয হচেল না। চেন্তু চর্চন 

কিজ্ঞাচনে। কিজ্ঞাচনমের েন সিতোই যুচিযুি পথ ধ্মর িমল। র্ার েচেমষ্ক হঠাৎ এেিা 

উদ্ভাস ঘিল। র্মি চে মলােিা র্ার আচিষৃ্কর্ ওই সেয়-সুড়ঙ্গ ধ্মর এমস হাচির হময়মি? 

চর্চন চে র্া হমল গমিষণায় সাফলয লাভ েমরমিন? আনমন্দ কিজ্ঞাচনে চনমির লিা িুল 

েুমঠায় মিমপ ধ্মর িলমলন, র্া হমল চে আপচন আোর যমন্ত্রর চভর্র চেময় এমলন? 

  

চপর্া, আোমে আপচন-আমজ্ঞ েমর িলমিন না। আচে আপনার প্রমপ মত্রর মপ ত্র। 

  

ও হযাুঁ হযাুঁ, র্া মর্া িমিই িািা, রু্চে মর্া দ্যমধ্র চশশু আোর োমি। আোর গমিষণা র্া 

হমল সফল! 

  

মলােচির েুখ এেিু ম্লান হল। হার্মিাড় েমর িলল, আপনার গমিষণা শর্েরা এেমশা 

ভাগ সফল িলমর্ পারমল আচে খুচশই হর্াে। চেন্তু চপর্া, ঘিনািা র্া নয়। 

  

নয়? 

  

না চপর্া। আপনার গমিষণা সিূণত সফল না হমলও িযথত হময়মি এেন েথা িলা যায় 

না। 

  

 র্ার োমন েী িািা? 
  

আপনার গমিষণা সফল না হমলও মিো িৃথা যায়চন। অর্ীর্ িা ভচিষযৎমে ির্তোমন 

ফচলর্ েরমর্ পারমলও আপনার িার্তা আোমের োমি মপ ুঁমিমি। 

  

মসিা েী রেে? 

  

আোমের গমিষণাগামর সেয় পাচড় মেওয়ার যমন্ত্র আপনার চনরলস মিোর এেিা সংমের্ 

মপ ুঁমিমি। আেরা িুমমর্ মপমরচি অর্ীমর্র মেউ আোমের নাগাল পাওয়ার মিো েরমি। 

  

র্ারপর? 
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আেরা–অথতাৎ ভচিষযমর্র চিজ্ঞানেেতীরা সেয় নােে িাধ্া িা প্রািীর অচর্ক্রে েরার 

মে শল িানমর্ মপমরচি। চেন্তু চিনা প্রময়ািমন–অথতাৎ অর্যন্ত প্রময়ািন না হমল আেরা 

েখনওই সেয়মে অচর্ক্রে েরার মিো েচর না। 

  

মেন েমরা না? 

  

োিিা চিপ্জননে চপর্া। অর্ীর্ চিপ্জননে। পৃচথিীর অর্ীর্ ির্তোন ও ভচিষযৎ এেচি 

অচর্ সূক্ষ্ম ভারসামেযর ওপর পচরেচল্পর্ হময় আমি। র্ার সাোনয এেিুখাচন চিিুযচর্ 

ঘিামলই পুমরা িেিা ভীষণভামি ওলিপালি হময় যামি। সি চেিু ধ্বংস হময় যামি 

লহোয়। ইচর্হাস েুমি যামি।  

  

িমলা েী মহ? 

  

 চপর্া, আপনার অনুোন চেথযা নয়। অর্ীর্, ির্তোন ও ভচিষযৎ সিই গচর্ ও পচরির্তন 

োত্র। গীর্ার শ্রীেৃমষ্ণর েথা স্মরণ েরুণ। েুখ িযাোন েমর অিুতনমে শ্রীভগিান চিশ্বরূপ 

প্রেশতন েমর িমলচিমলন, যা ঘিার র্া ঘমিই আমি, রু্চে মেিল চনচেত্তোত্র হও, অিুতন 

শ্রীেৃমষ্ণর েুমখর গহ্বমর ভচিষযৎমে প্রর্যক্ষ েমরচিমলন। অথতাৎ ভচিষযৎও ির্তোনই, চঠে 

মর্া? ির্তোন না হমল অিুতন র্া প্রর্যক্ষ েরমর্ পারমর্ন না! 

  

হযাুঁ, মিাধ্হয় চঠে। 

  

আপনার প্রজ্ঞা আোমের োমি চিমশষ ুনরুত্বপূণত। আপনার এই গমিষণা সিূণত সফল না 

হমলও র্া আোমের গমিষণায় চিমশষ ইন্ধন সরিরাহ েমরমি। িলমর্ মগমল এ িযাপামর 

আপচন আোমের পচথেৃৎ। 

  

িাপু মহ, আের্ েথািা িমলা। আোর িাইে মেচশন যচে সফল না হময় থামে র্া হমল 

রু্চে এমল েী েমর? 
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চপর্া, কু্রদ্ধ হমিন না। আপনার েৃদ্য সংমের্ আোমের যমন্ত্র ধ্রা পড়ার পর আেরা অমনে 

পরােশত েমর অিমশমষ আোমের যমন্ত্রর সাহামযয আপনার োমি এেিন প্রচর্চনচধ্ 

পাঠামনার চসদ্ধান্ত চনই। আচে আপনার িংশধ্র িমল চিমশষজ্ঞরা আোমেই আপনার োমি 

পাচঠময়মি। 

  

ভ্রূ েুুঁিমে কিজ্ঞাচনে ঘৃণাভমর িলমলন, িংশধ্র! আোর িংশধ্র! চেন্তু মসিা েী েমর 

সিি? আচে মর্া চিময়ই েচরচন! এিং েরার মোনও ইমেও মনই। চিন্তাশীল এিং 

েেতিযে মলামের পমক্ষ মেময়োনুষ এে েে মঞ্জাি। 

  

োুঁিুোিু হময় িৃদ্ধ মলােচি িলল, আপচন চিিাহ না েরমল আোর িন্ম সিি হর্ না। 

  

কিজ্ঞাচনে চখুঁচিময় উমঠ িলমলন, সিি না হমল হমি না। র্ামর্ আোর েী যায় আমস 

িাপু? মেময়োনুষ হল মগড়ুমি, চহংসুমি, নযাো, চেমথযিােী, মলাভী, চিন্তাশচিশূনয, 

স্বাথতপর, আত্মমেচন্দ্রে এিং সিতনাশা। মেময়োনুমষর িায়া োড়ামনাও পাপ। সুর্রাং 

আোর চিময় েরার মোনও সিািনা মনই এিং িংশধ্রও মেউ হমি না।  

  

িৃদ্ধ োনুষচি চিিণত েুমখ চেিুক্ষণ োুঁচড়ময় রইল। র্ারপর স্খচলর্ েমণ্ঠ িলল, চপর্া, চঠে 

এই োরমণই আেরা সেয়-ভ্রেণ পারর্পমক্ষ েচর না। যা চেিু ঘমি আমি, ঘিনার মযসি 

নেশা কর্চর হময় আমি র্া এই সিতনাশা সেয়-ভ্রেমণর ফমল যচে সাোনযর্ে চিিুযর্ হয় 

র্া হমলই প্রলয় োে ঘমি মযমর্ পামর। সেে সৃচের ভারসােযই মেন্দ্রিুযর্ হময় পড়মি। 

মসই পচরণচর্র েথা ভািমলও শরীর চশহচরর্ হয়। আপচন চিিাহ না েরমল 

  

কু্রদ্ধ কিজ্ঞাচনে র্ীব্র স্বমর িলমলন, র্াই িমল চে অসৃ্পশয মেময়োনুষমে ঘমর রু্মল 

আনি? চনেেহারাে, মিইোন, পাচপষ্ঠা মেময়োনুমষর োমি আত্মচিক্রয় েরি? সুন্দর 

েুমখর িলনায় র্ারা পৃচথিীমে ের্িার িারখার েমরমি রু্চে িামনা? ইচর্হাস, পুরাণ, 

েহাোিযাচে পড়চন? মেময়োনুমষর ইচর্হাস োনুমষর িীিমন েল্পনাস্বরূপ। র্ারা 

স্বভাির্ই চিশ্বাসঘার্ে এিং অেৃর্জ্ঞ। িলােলা এিং িারু্মযত পুরুষমে িশীভূর্ েমর 
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র্ার িীিনীশচি মশাষণ েমর মনয়। মেময়োনুষ হল পরগািা এিং েে িঞ্জাল। 

মেময়োনুষ না থােমল পৃচথিী অমনে মিচশ িাসমযাগয হর্। 

  

িৃদ্ধ োনুষচি ভময় প্রায় োুঁপমর্ োুঁপমর্ েরমিামড় িলল, মহ শ্রদ্ধাস্পে েহামিাধ্, মহ 

মিযষ্ঠ চপর্া, আপচন মক্রাধ্ সংিরণ েরুন। আপচন কু্রদ্ধ হমল সৃচের অে চেলমি না। 

  

র্ামর্ আোর িময়ই মগল। মেময়োনুমষর েথা শুনমলই আোর োথায় আুনন জ্বমল যায়। 

  

 মলােচি চিনীর্ েমণ্ঠ িলল, িাচন প্রভু। 
  

কিজ্ঞাচনে হুংোর চেময় িলমলন, েী িামনা? 

  

আপনার িয়স র্খন আমঠমরা িির দ্যই োস। সেয শ্মশ্রুুনমফর উেগে ঘমিমি। আপচন 

ক্ষীণোয়, মগ রিণত ও অর্ীি সুপুরুষ চিমলন। র্খনও আপচন চিমলন চিন্তাশীল, 

অনযেনি, িােিমিাধ্ িচিতর্, মেধ্ািী ও প্রজ্ঞািান। আপনার চিন্তার চিষয় চিল েহাশূনয, 

সেয় সৃচের্ত্ত্ব ইর্যাচে। িয়মসাচির্ চিত্তিাঞ্চলয আপনার চিল না, নারীর রূপ সিমেত 

আপচন র্খনও সমির্ন চিমলন না। আপনার চিিরণ চিল েহান এে চিন্তারামিয। 

  

রু্চে এই েথা িানমল েী েমর? 

  

আেরা সেয়-ভ্রেণ েচর না িমি, চেন্তু চিমশষ প্রময়ািন হমল ুনরুত্বপূণত র্থয সং্রহমহর 

িনয আেরা যন্ত্রেূর্ পাঠাই। এই যন্ত্রেূর্ুনচল েখনও েিুর্র, েখনও মিড়াল, েখনও িা 

মনচড় েুেুমরর রূপ ধ্মর আমস। এমের চনিস্ব ইো িা চিন্তাশচি না থাোয় এরা ঘিনার 

ওপর মোনও প্রভাি চিোর েরমর্ পামর না। শুধু্ র্থয সং্রহহ েমর চনময় যায়। আপনার 

পমক্ষ এমের চিচহ্নর্ িা শনাি েরা অসিি। 

  

মর্ােরা মর্া মিশ মসয়ানা মেখচি। আোর চপিমন োমে মলচলময়চিমল? েুেুর না মিড়াল? 
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এেচি মনচড় েুেুর। আপনার আমঠমরা িির িয়মস এেচি মনচড় েুেুর আপনামে সিতোই 

অনুসরণ েরর্। 

  

কিজ্ঞাচনে এেিা েীঘতশ্বাস মিমড় িলমলন, হযাুঁ, র্ার নাে চিল ভুলু। আচে ভাির্াে মোনও 

রহসযেয় োরমণ মস আোর প্রচর্ আসি। র্াই সিতোই চপিু চপিু ঘুরর্। রামর্ আোমের 

িাইমরর িারান্দায় শুময়ও থাের্। র্মি র্ামে চেিু মখমর্ চেমল মখর্ না। 

  

মসই ভুলুই আোমের যন্ত্রেূর্। 

  

কিজ্ঞাচনে হঠাৎ এেিু লাল হমলন। মযন হঠাৎ অস্বচে মিাধ্ েরমর্ লাগমলন। মক্রামধ্র 

িেমল র্ার এেিু এেিু ল্জনা েরমর্ লাগল। 

  

িৃদ্ধ োনুষচি েরমিামড়ই োুঁচড়ময় র্ামে লক্ষ েরমর্ েরমর্ িলমলন, চপর্ঃ, দ্যচশ্চন্তা 

েরমিন না। আেরা চিোচরর্ চিিরমণ যাি না। আপচন এেিন েহান কিজ্ঞাচনে ও েহৎ 

োনুষ। র্িু রিোংমসর োনুষ মর্া, প্রেৃচর্র চনয়মে, িময়াধ্মেত চিত্তিাঞ্চলয ঘিমর্ই 

পামর। 

  

থামো, মডুঁমপা মিােরা। আোর মোমিই চিত্তিাঞ্চলয ঘমিচন। ঘমিচিল মির্সীরই। 

  

িৃদ্ধ োনুষচি চিনীর্ভামি িুপ েমর রইল। 

  

কিজ্ঞাচনে মফর সল্জন েুমখ িলমলন, েথািা চিশ্বাস হল না িুচম? 

  

 আপনার সিমেত আোমের র্থয অনুোনচনভতর নয় চপর্ঃ, র্থযচনভতর। 

  

 কিজ্ঞাচনে চখুঁচিময় উমঠ িলমলন, এেিা মনচড় েুেুমরর সামক্ষযই িুচম চেিু প্রোণ হয়? 
  

 চপর্ঃ, কু্রদ্ধ হমিন না। আপচন আমেশ েরমল আচে রসনা সংযর্ েরি। 
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ওমহ িাপু, মর্ােরা হমল হাড়ি্জনার্, িাইমর চভমিমিড়ালচি মসমি আি,  আর েমন েমন 

হাসি মস আচে িাচন। 

  

চিি মেমি মলােিা িমল, না না চপর্ঃ, আচে হাসচি না। 

  

লচ্জনর্ েুমখ কিজ্ঞাচনে িলমলন, ওই এেিারই আোর পেস্খলন হময়চিল। 

  

 িযচথর্ েুমখ িৃদ্ধ মলােচি িলল, পেস্খলন িলমিন মেন চপর্ঃ? 

  

কিজ্ঞাচনে েৃপ্ত স্বমর িলমলন, পেস্খলন নয়! আোর েমর্া এেিন চিন্তাশীল োনুষ েী 

েমর ময েচেষ্কহীন চনমিতাধ্ এেচি চেমশারীর প্রচর্ আেৃে হময় পমড়চিল আিও র্া মভমি 

পাই না। 

  

েহাশয়, আোর স্পধ্তা ক্ষো েরমিন। মির্সী রায় অসহনীয় রূপসী চিমলন। মসই রূপ 

অপ্সরামের থামে, মেিীমের থামে। ওই রূপ অমনে িেত মিে েরমর্ পামর, চনরস্ত্র েরমর্ 

পামর দ্যধ্তষত িীরমে, র্মপাভঙ্গ েরমর্ পামর ঋচষরও। 

  

থামো, থামো, অোলপক্ক মিােরা। রূপ! রূমপর গভীরর্া র্র্ গাত্রিমেতর মিময় গভীর 

নয়। রূমপর োিের্া েমর েূমখতরা। মসই িয়মস আচে ময মেন রূমপর ফুঁমে পড়লাে মে 

িামন। আিও ভািমল েমন িৃচশ্চে েংশন হয়। 

  

প্রভু, রাগ েরমিন না। আত্মগ্লাচনর মোনও োরণ ঘমিচন। 

  

ঘমিচন! িমলা েী! মসই আত্মগ্লাচন ময আিও আোমে র্াড়া েমর।  

  

 িাচন প্রভু। র্াই আিও আপনার োনন েুসুেহীন। 
  

োিয মোমরা না, ওসি আোর ভাল লামগ না। মেময়মের সমঙ্গ ফুমলর রু্লনা েরা ফুমলর 

পমক্ষ অপোন। 
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িৃদ্ধ চপর্া, মির্সী রায় চেন্তু চনমেতাষ।  

  

কিজ্ঞাচনে হুংোর চেমলন, চনমেতাষ! 

  

মিামদ্দা িিমরর মসই চেমশারী আপনার িাচড়র সােমন চেময়ই মরাি িুমল মযর্। আপচন 

র্খন আপনার সােমনর িারান্দায় গভীর চিন্তায় েগ্ন হময় িমস থােমর্ন। আপচন ভুমল 

যামিন না ময, আপচনও র্খন চিমলন অচর্ সুেশতন যুিা। মির্সী র্াই প্রচর্চেন আপনামে 

লক্ষ েরর্। আপচন েরমর্ন না। চিন্তায় েুয়াশােন্ন চিল আপনার মিাখ, েগ্নর্ায় আচিে 

চিল আপনার েচেষ্ক, সৃচের্মত্ত্বর রহসয আপনামে িােি মথমে সুেূর েমর মরমখচিল। 

সি চঠে, চেন্তু মির্সীর অসহনীয় রূপ প্রচর্চেন আপনার হৃেময়র িন্ধ েরিায় েৃদ্য ও 

ভীরু েরাঘার্ েমর মযর্।  

  

মফর োিয? 

  

েহাশয়, োমিযাচির্ ঘিনার চিিরমণ এেিু োমিযর স্পশত না থােমল ্রহহণমযাগয হয় না। 

িাড়ািাচড় োমনই িুচম োিয? 

  

যথাথতই িমলমিন। োিয োমনই িাহুলয, োিয োমনই হল অচর্শময়াচি, োিয োমনই 

উপমি পড়া হৃেয়ামিগ। 

  

র্াই হমি। মসই িনযই োিয আচে পিন্দ েচর না। 

  

প্রভু, েচঠন গমিষণা, িচিল অে এিং প্রিল চিেযা আপনার অন্তরমে খাচনেিা শুষ্ক েমর 

রু্মলমি িমি, চেন্তু এেো আপনা হৃেময়র অগতল ভগ্ন হময়চিল। 

  

কিজ্ঞাচনে েীঘতশ্বাস মিমড় িমলন, হযাুঁ। 
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চেমনর পর চেন মির্সীর দ্যই অপরূপ িকু্ষ আপনামে মলহন েমর মযর্, র্ার রূমপর মঢউ 

এমস আিমড় পড়র্ আপনার দ্যমগতর পচরখায়, র্ার হৃেয় নীরমি চনমিচের্ হর্ আপনার 

িরমণ। হমর্ হমর্ এেচেন আপনার িেত মভে হল। 

  

কিজ্ঞাচনে চিরি হময় িমলন, ওমর িাপু, অর্ োিয েমর িলার চেিু মনই। মসািা েথায় 

িমল মফল, পিা শােুমে আোর পা মেমিচিল। 

  

না চপর্া, ওরেেভামি িলমিন না। মির্সী রাময়র রূপ মর্া মোমষর চিল না, মসও মর্া 

ঈশ্বমরর োন। 

  

ঈশ্বর! ওমহ, মর্ােরা ঈশ্বর-চিশ্বর োমনা নাচে? আচে চেন্তু োচন না। 

  

যারা চনমিমের ঈশ্বমরর সেরু্ল ভামি র্ারা ঈশ্বরমে োনমর্ িায় না। মযখামন অহং প্রিল 

মসখামন ঈশ্বর িাস েমরন না। 

  

ভাল জ্বালা হল মর িাপু! মর্ােরা ঈশ্বর োমনা মেন? 

  

র্ার োরণ আেরা জ্ঞানোমগত আপনামের মিময় অমনেিা অ্রহসর িাচর্। চিজ্ঞানও এখন 

অ্রহসর। যর্ই োনুষ জ্ঞানািতন েরমি র্র্ই অহং চিলীন হমি, এিং ঈশ্বমরর অচেত্ব র্র্ই 

অনুভূর্ হমি। 

  

মর্ােরাও র্া হমল ওই হাওয়ার নাড়ু মখময় িমস আি? র্াই মর্া মর্াোর গলায় কপমর্ 

মেখচি। আচে মর্া কপমর্-থিমর্ েমি মফমল চেময়চি। যর্ সি েুসংিার।  

  

আপচন মফমল চেময়মিন িমলই আপনার উত্তরপুরুষমের র্ার িনয প্রায়চশ্চত্ত েরমর্ 

হময়মি। এেন োি েরা আোমের উচির্ নয় যার িনয উত্তরপুরুষমের োয়ভাগ িহন 

েরমর্ হয়। 
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িােুনমের ইচর্হাস িামনা? সোমির মশাষে, িরু্র প্রর্ারে, অর্যািারী, হৃেয়হীন, খল, 

েুসংিারােন্ন এিং ঘৃণয এেিা মশ্রণী। 

  

প্রেৃর্ ব্রাহ্মণ মর্া র্া নয়। 

  

 আচে ওসি িানমর্ িাই না। আচে চনমিমে ব্রাহ্মণ িমল েখনও মিাধ্ েচরচন। 
  

 চির্েত থাে প্রভু। আেরা মির্সীর েথায় চফমর আচস। অিমশমষ এেচেন আপচন 

মির্সীমে অেস্মাৎ লক্ষ েরমলন। আপনার োনমন হঠাৎ েেতরধ্বচন উঠল, পরভৃৎ চশষ 

চেমর্ লাগল। আপচন েচির্ হময় িমস রইমলন। 

  

হযাুঁ েমন হময়চিল আোর োথায় িাি পমড়মি। 

  

চপর্া, উপোচি অযথাথত নয়। িজ্রাঘামর্র সমঙ্গ এই েুগ্ধর্ার চেিু সােৃশয আমি। 

  

 িড্ড ধ্ানাই-পানাই েরি মহ। মসািা েথািা িলমলই মর্া হয়। 

  

ময আমজ্ঞ। আপনার সেসযা হল মপ্রে োমে িমল আপচন র্া িানমর্ন না। আপচন ময 

মপ্রমে পমড়মিন র্াও আপচন িুমমর্ পারচিমলন না। শুধু্ অচথিতর, উিািন, উমিগ আপনামে 

্রহাস েমরচিল। সমঙ্গ ভয়ও। োরণ চনমির চভর্রোর পচরির্তনুনচলমে আপচন অনুধ্ািন 

েরমর্ পারচিমলন না। 

  

িাঃ, মিশ িলি মর্া। ওরেেই হময়চিল িমি। আোর চিন্তারামিয মযন িািপাচখর িায়া। 

  

 প্রভু, ওরেে েচঠন িােয িলমিন না। চিষয়চি মপলি। 
  

িাই মপলি। 

  

আপনামের িকু্ষ মরাি চেচলর্ হমর্ লাগল। আপচন আরও উন্মন হমলন, আরও িঞ্চল, 

আরও উচিগ্ন, আরও ভীর্। আপনার হৃৎচপে োোো িািার্। 
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মিুঁমধ্! মিুঁমধ্! অর্িা িলার েরোর মনই। 

  

ময আমজ্ঞ! মরমখমঢমেই িলচি র্া হমল। আের্ েথািা হল আপনারা দ্যিমনই দ্যিনমে 

ভালমিমস মফমলচিমলন। 

  

েূখত! ওমে ভালিাসা িমল না। রূপরৃ্ষ্ণা চে ভালিাসা? োেনা চে ভালিাসা? 

  

র্া নয় চপর্া, র্মি ভালিাসার েমধ্য ওসিও এেিু-আধ্িু থামে। 

  

 ওসিই থামে। নারীমপ্রে আসমল োে আর রূপরৃ্ষ্ণা। 
  

আপচন িড় েমঠার সোমলািে। 

  

আচে েধু্র চেমথযিােী নই মর্াোর েমর্া। 

  

আপনামের ওই মপ্রে আপনামে এর্িাই িঞ্চল েমরচিল ময, আপচন এেচেন মসািা 

রাোয় মনমে মেময়চির পথ আিমে োুঁড়ান। 

  

হযাুঁ। ভযানর্ারা আচে পিন্দ েচর না। 

  

 চেন্তু প্রভু, মপ্রমেরও এেিা রিনা আমি। প্রথে েৃচে চিচনেয়, র্ারপর েিাক্ষ, র্ারপর 

েৃদ্য হাসয, র্ারপর সন্তপতণ িােযালাপ, র্ারপর প্রোিনা। 

  

র্াই িুচম! মপ্রে েরমর্ সেময়র এর্ অপিযিহার এিং শচিক্ষয়। 

  

 নইমল ময িযাপারিা মোহেুেগমরর েমর্া হময় োুঁড়ায়। চঠে মযেনচি আপনার মক্ষমত্র 

হময়চিল। 

  

 কিজ্ঞাচনে লচ্জনর্ হময় িলমলন, োিিা ময চঠে হয়চন র্া অিশয স্বীোর েরমর্ হমি। 
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না প্রভু, োিিা মোমিই চঠে হয়চন। আপচন দ্যহামর্ মির্সীর দ্যই োুঁধ্ মিমপ ধ্মর প্রিল 

মাুঁেুচন চেময় োুঁমর্ োুঁর্ ঘমষ িমলচিমলন, মর্াোমে আোর েরোর… মর্াোমে আোর 

েরোর… মর্াোমে আোর েরোর… 

  

েুচণ্ঠর্ কিজ্ঞাচনে িলমলন, অযামপ্রািিা এেিু রাফ চিল িমি, চেন্তু মসািা েথািা মর্া 

ওিাই। 

  

হযাুঁ প্রভু। র্িু মোদ্দা েথািা এসি মক্ষমত্র এেিু ঘুচরময়-চফচরময় িলমর্ হয়। মির্সী 

মাুঁেুচন মখময় ভময় আর িযথায় মেুঁমে মফমলচিল এিং মে মড় পাচলময় চগময়চিল। চেন্তু 

আপচন চেিুমর্ই িুমমর্ পারমলন না ময, আপনার প্রোিিায় খারাপ েী চিল। 

  

িােচিে র্াই। 

  

এরপর ওই মেময়চিমে পাওয়ার িনয আপচন চক্ষপ্ত হময় ওমঠন এিং সিি অসিি নানা 

পন্থা চনমর্ শুরু েমরন। আপচন মেময়চির িাচড়মর্ হানা চেময় র্ার িািার োমি মির্সীমে 

চিময় েরার প্রোি মেন। আপনার দ্যচিতনীর্ েথািার্তায় মির্সীর িািা িমি যান এিং 

প্রর্যাখযান েমরন। এরপর আপচন মলাে লাচগময় মির্সীমে িুচর েরার ের্লি আুঁমিন। 

অথি সাোনয েূিমে শল ও এেিু কধ্যত অিলিন েরমল িযাপারিা ের্ সহমিই ঘমি 

মযর্। 

  

ওসি চনষ্কেতারা পামর। আোর অর্ কধ্যত মনই। 

  

র্িু আপচন চেন্তু র্খন মির্সী-পাগল। যর্ প্রর্যাখযান আমস র্র্ আপচন চক্ষপ্ত মথমে 

চক্ষপ্তর্র হময় ওমঠন। মির্সীমে সিতত্র আপচন অনুসরণ েরমর্ন। এে চিময়িাচড়মর্ 

চভমড়র েমধ্য আপচন র্ার হার্ও মিমপ ধ্মরচিমলন। 

  

আহা, আিার অর্ চডমিলমস যাে মেন? 

  

আো প্রভু, এিুেুই থাে। 
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কিজ্ঞাচনে এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িলমলন, মেময়রা চনমিতাধ্। র্াই ওই মেময়চি আোর 

হৃেময়র িার্তা িুমমর্ই পারল না। 

  

যথাথতই প্রভু। হৃেময়র িার্তা মিামার সাধ্য েিমনরই িা থামে, র্াই মেময়চি আপনার 

োি মথমে পালামর্ থামে। এিং মিাধ্হয় রাহুর হার্ মথমে আত্মরক্ষার িনযই োত্র 

পমনমরা িির িয়মসই মেময়চি পাত্রথিত হমর্ রাচি হময় যায়। আপচন উন্মামের েমর্া মসই 

চিময়র আসর ভাঙিুর েরমর্ চগময় প্রহৃর্ হন। আপনার চেিুচেন হাির্িাসও হময়চিল। 

  

ইময়, ওসি পুরমনা েথা থাে। চিময়-চিময় আচে আর েরচি না িাপু। 

  

র্াই চে হয় প্রভু? আপচন চিময় না েমরন র্া হমল সৃচে চথিতচর্ মলাপ পামি। র্াই আোর 

ওপর হুেুে হময়মি আপচন রাচি না হমল আপনামে োমলর সরচণ মিময় মসই আঠামরা 

িির িয়মস চফচরময় চনময় যাওয়ার। 

  

িমলা েী? 

  

আপচন রাচি হমিন? 

  

কিজ্ঞাচনে হঠাৎ েৃদ্য এেিু হাসমলন। র্ারপর োথা মনমড় িলমলন, না। এেিার ঘমি-

যাওয়া ঘিনার পুনরািৃচত্তর প্রময়ািন মনই।  

  

র্া হমল েী িার্তা চনময় চফমর যাি প্রভু? 

  

এেিা েীঘতশ্বাস মফমল কিজ্ঞাচনে িলমলন, েী এেিা েথা আমি মযন, পুত্রামথত চক্রয়মর্ 

ভাযতা, না? 

  

হযাুঁ প্রভু। 
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র্াই হমি িাপু। চঘনচপর্ মমমড় মফমল, মর্াোমের েুখ মিময় িরং িরণোলায় ফাুঁচসই 

মহাে আোর। 

  

 প্রণাে, প্রভু, প্রণাে।  

  

.  

  

রামর্ ঘুে হয়চন। মভাররার্ অিচধ্ ডাময়চরমর্ োচহনীিা চলমখ অেল চেিুক্ষণ িমস িমস 

ভািল। েী চলখমি মস এসি? মেন চলখমি? 

  

মভামরর আমলা ভাল েমর মফািার আমগই মস র যাপার েুচড় চেময় মিচরময় পড়ল। আি 

েলোর্ায় চফমর যামি র্ারা। এেিু ঘুমরচফমর ্রহােিা মেমখ চনমর্ হয়। েলোর্ায় এেন 

অমঢল সেয় আর পচরসর মনই। েলোর্া র্ার ভালও লামগ না আর। প্রিুর িাো োইমনর 

িােচরও র্ামে আেষতণ েমর না। মেন ময এসি হমে! 

  

অমনেিা হাুঁিল অেল। মহুঁমি মহুঁমি িাসরাো অিচধ্ িমল মগল। মোোমন িমস ভুঁমড় িা 

মখল দ্যিার। মলােিমনর যার্ায়ার্ মেখল। অথতহীন সেয় িময় যামে। েেতহীন সেয়। 

আসমল সেয় িমল মর্া চেিু মনই। আমি গচর্ ও অিথিতান। আমি অিথিতানগর্ পচরির্তন। 

সি ঘমি আমি, পযতায়ক্রমে মসুনচল সােমন আমস িা চপিমন সমর যায়। 

  

মস যখন পারুলমে ভালিাসর্, চেংিা পারুল র্ামে, মসিা চে অর্ীর্? নাচে মসিাও 

ির্তোন, চেন্তু পচরেৃশযোন নয়। ঘিনািা এখনও ঘিমি, শুধু্ র্া েৃশযোন নয়। পৃচথিীর 

িন্ম ও েৃরু্য, েহািগমর্র িন্ম ও েৃরু্য সিই এেই সমঙ্গ ঘমি আমি। শুধু্ র্া খে খে 

েমর মেখা যামে–এই যা। 

  

গভীর অনযেনির্ায় চফমর আসচিল অেল। মিনা রাোয় পা র্ামে চনময় যামে োত্র, মস 

চেিু মেখমি না। িলমি। 

  

অেলো। 
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মিাখ রু্মল অেল হঠাৎ মেখল েুচড় িির আমগ মস োুঁচড়ময় রময়মি। সােমন পারুল। 

  

.  

  

৩৩.  

  

পারুল! িমল থেমে মগল অেল। শুধু্ পানয়, থেোল র্ার হৃৎচপে, র্ার সত্তা, র্ার 

স্মৃচর্, র্ার সেয়। 

  

না, পৃচথিীর িহুিার আির্তন, িহু সূযত প্রেচক্ষণ, ঘচড়র োুঁিায় ঘুমর যাওয়া িা েযামলিার 

পালমি মগমলও মসই চিশ িির আমগোর িায়গামর্ই মথমে আমি র্ারা। সেয় িমল মর্া 

চেিু মনই, র্াই িয়স িমলও চেিু হয় না। 

  

পারুল এেিু মহমস িলল, এর্ সোমল মোথায় মিচরময়ি? 

  

অেমলর চিভ্রে োমিচন এখনও। মস এে অদু্ভর্ সচন্ধক্ষমণ োুঁচড়ময় চিশ িির আমগোর 

মসইসি চেনমে প্রর্যক্ষ েরমি। সােমন চেমশারী পারুল। 

  

খুি থর্ের্ খাওয়া েুমখ অেল িারচেমে মিময় এেিার মেমখ চনল। র্ারপর িলল, এই 

এেিু মিচরময়চিলাে। 

  

েচনতং ওয়াে? 

  

 র্াই হমি মিাধ্হয়। 
  

আচে মর্া মর্াোমের িাচড় মথমেই আসচি। 

  

 অিাে অেল িমল, আোমের িাচড় মথমে? 

  

হযাুঁ। 
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ও।  

  

পারুল মফর এেিু মহমস িমল, চিমজ্ঞস েরমল না মেন? 

  

অেল এখনও প্রেৃচর্থিত নয়। চেিু িলমর্ পারমি না মযন। িলল, মেন?  

  

মর্াোর পাগল মেময়িামে মপ ুঁমি চেময় এলাে। 

  

 মসাহাগ! মসাহামগর েী হময়মি? 

  

পারুল োথা মনমড় িলল, চেিু হয়চন। ও আসমল েলোর্া মযমর্ িাইমি না। 

  

হযাুঁ িাচন। 

  

মেন মযমর্ িায় না িমলা মর্া? 

  

 ও েলোর্া পিন্দ েমর না। 
  

শুধু্ র্াই? 

  

ও আোমেরও পিন্দ েমর না। মসাহাগ ইি এ প্রিমলে িাইল্ড।  

  

মর্ােরা ওমে িুমমর্ পামরা না, না? 

  

না। 

  

মসিা শুধু্ মর্াোমের প্রিমলে িমল ভািি মেন? এিা মর্া আিোল সি িািা-ো আর 

র্ামের সন্তামনর প্রিমলে। 

  

মিনামরশন গযামপর েথা িলি? 
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র্া িাড়া আর েী? 

  

মসাহামগর মিাধ্হয় আরও চেিু িচিলর্া আমি মযিা আচে িুমমর্ পাচর না।  

  

ওমে এেিু মিমড় োও, েচড় আলগা েমরা, মেখমি প্রিমলে হমি না। 

  

আচে মর্া সংসামরর োচলে নই পারুল। আোর েথায় সি মর্া হয় না। সংসার োমনই 

চনরন্তর মিামাপড়া, েনিনমিশন, আপসরফা, চির্েত, ের্ান্তর, সিমেতর নানা সরল ও 

িচিল অে েমষ যাওয়া। চসদ্ধান্ত মনওয়া মর্া মসািা নয়! 

  

অর্ শি েথা িুমমর্ পাচর না। 

  

সুখী োনুমষর িুমিার েথাও নয়। 

  

আচে সুখী চে না েী েমর িুমমল? 

  

 মর্াোর সুখী হওয়ারই মর্া েথা পারুল! 
  

 র্াই িা মেন? 
  

মর্াোর েুখশ্রী মেখমলই মিামা যায় মর্াোমে চেনরার্ খারাপ খারাপ চিন্তা েরমর্ হয় 

না। 

  

রু্চে িুচম খারাপ চিন্তা েমরা? 

  

হযাুঁ পারুল। োথািা আিোল আোর িমশ মনই। খারাপ চিন্তা, চিিমেল চিন্তা, অদু্ভর্ 

চিন্তা, পাগলামি চিন্তায় োথা সিসেময় গরে হময় থামে। োমম োমম েমন হয়, পাগল 

হময় যাি। 

  

যাঃ, ও সি ভািমর্ মনই, এমসা, আোমের িাচড়মর্ এে োপ িা মখময় যাও। 
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সমঙ্গ সমঙ্গ ঘাড় মনমড় অেল িমল, িমলা। 

  

পারুল আমগ আমগ হাুঁিমর্ হাুঁিমর্ িলল, মর্াোর চে পুরমনা চেমনর েথা েমন েমর 

খারাপ লামগ অেলো? 

  

অেল এেিু মভমি িমল, পুরমনা চেন! োমন মসইসি চেমনর েথা যখন রু্চে আর আচে? 

  

 হযাুঁ। 
  

খুি েমন পমড়। 

  

মসইিনযই চে ওরেে হয়? 

  

 র্া মর্া িাচন না। 
  

আচে মর্াোমে চিময় েচরচন িমল মর্াোর ইমগামর্ খুি মলমগচিল চনশ্চয়ই। 

  

হযাুঁ পারুল, মলমগচিল। 

  

রু্চে আোমে ভুলমর্ র্াড়াহুমড়া েমর চিময়ও েমরচিমল? 

  

হযাুঁ পারুল। 

  

 আচেই চে মর্াোর অশাচন্তর োরণ অেলো? 

  

 না পারুল, আোর র্া েমন হয় না। 
  

আোর ওই এেিা ভয় আমি। মর্াোমের সিমেতর েমধ্য যচে আচে োুঁিা হময় থাচে র্া 

হমল দ্যঃমখর িযাপার হমি। 

  

মর্াোমে মোনা চেিু িমলচন মর্া পারুল? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 586 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পারুল োথা মনমড় িলল, না। 

  

আশ্চমযতর চিষয় পারুল মোনর চভর্মর মোনও চিমিষ িা মঘন্না লক্ষ েমরচন আি অিচধ্। 

পচরিয় অিশয মিচশ চেমনর নয়। মেলামেশাও যৎসাোনয। র্িু র্ার েমধ্যও চে চেিু 

মিামা মযর্ না? 

  

এেিু আমগই মসাহাগমে চনময় মোনার ঘমর মপ ুঁমি চেচেল পারুল।  

  

েরিা খুমল র্ামে মেমখ ভীষণ অিাে হময় মোনা িলল, আমর! আসুন, আসুন। এর্ 

মভামর ময! 
  

এমস অসুচিমধ্ েরলাে না মর্া! 

  

না, না, েী ময িমলন! ইউ আর অলওময়ি ওময়লোে। 

  

েথার েমধ্য এেিুও েৃচত্রের্া মনই, মিামখ িুচরমিরা মলমস উঠল না, গলায় মোনও 

োচঠনয প্রোশ মপল না। অথি েচহলা িামনন, পারুমলর সমঙ্গ র্ার স্বােীর অযামফয়ার 

চিল। 

  

র্ামে মিয়ামর িচসময় চনমির মেময়র চেমে এেিার মিময় মোনা িলল, ও আপনামে ধ্মর 

এমনমি িুচম? 

  

পারুল েৃদ্য মহমস িলল, মে োমে ধ্মর এমনমি র্া িলা যামি না। দ্যিমনই দ্যিনমে ধ্মর 

এমনচি। 

  

এমস ভাল েমরমিন। আি আেরা েলোর্া চফমর যাচে। 

  

শুমনচি। 

  

েমি ময আপনার সমঙ্গ মফর মেখা হমি মে িামন। আপচন চে এখন এখামন থােমিন? 
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পাগল? িােমশেপুমর আোর অমনে োি। খুি মিচশ হমল আর হয়মর্া চেন পমনমরা। ো 

িড় এো, হময় পমড়মিন, র্াই থাো। মিমলমেময়মের িুল খুমল যামি, আোর স্বােীও 

এো রময়মিন। 

  

সেমলরই এে সেসযা। মসাহাগ মর্া চেিুমর্ই েলোর্ায় মযমর্ রাচি নয়। এ িায়গািা 

ওর ভাল লামগ। শহমরর পচলউশমন ওর প্রিমলেও হয়। চেন্তু র্া িমল মর্া আর অনন্তোল 

এখামন পমড় থােমর্ পামর না। 

  

পারুল েৃদ্য এেিু মহমস িলল, মসাহাগ এেিু অনয ধ্রমনর।  

  

মোনা মেময়র চেমে মফর র্াোল এেিার। িলল, শুধু্ অনযরেে িলমল চেিুই িলা হয় 

না। এেেে পাগল এেিা। সি সেময় ওমে চনময় চিন্তা হয় আোর।  

  

সেমলর চে এেরেে হওয়া ভাল? আেরা সিাই এে এে রেমের পাগলই মর্া! 

  

এেিু-আধ্িু হমল চিন্তা চিল না। চেন্তু ও িড্ড ডাোিুমো। ভয়ডরও েে। আর 

আনমপ্রচডমক্টিল। 

  

 মসিা েময়েচেমন মির মপময়চি। 
  

এেিু িা েমর আচন? 

  

িাময়র েথায় নাে মোুঁিোল পারুল। িাময়র গন্ধ র্ার আিোল সহয হয় না। োথা মনমড ়

িমল, িা থাে। 

  

আপনার চে শরীরিা খারাপ? খুি রুখু মেখামে আপনামে। অযাি চস্টল ইউ আর 

চিউচিফুল। 

  

আপনারা আোমে ময েী মিামখ মেমখন মে িামন। আচে র্র্ সুন্দরী নই চেন্তু। 
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মোনা র্ার চেমে চেগ্ধ েৃচেমর্ এেিু মিময় মথমে িলল, আোর মিমল মেময় সিাই 

আপনার িচি মেমখ েুগ্ধ হময় চগময়চিল। আচেও, েী িাচন মেন, আোমের ওপর হয়মর্া 

আপনার এেিা চহপমনাচিে মস্পল োি েমর। 

  

মসিাই মর্া আোর পমক্ষ ল্জনার িযাপার। 

  

 র্া মেন? এমর্ ল্জনা পাওয়ার মর্া চেিু মনই। মসাহাগ, রু্চে এেিু িাইমর যামি? 

  

যাচে। িমল মসাহাগ চনঃশমব্দ মিচরময় মগল। 

  

মোনা এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িলল, আচে সি িাচন, মিমনও আপনামে েখনও চহংমস 

েরমর্ পাচরচন, আপনার ওপর রাগও হয়চন েখনও। 

  

পারুল ল্জনায় এেিু লাল হল। র্ারপর িলল, মসিা এর্ অস্বাভাচিে ময চিশ্বাস হমর্ 

িায় না। আপচন িড্ড ভাল। 

  

আোমে মেউ ভাল িমল না। 

  

 মেন িমল না? 
  

র্া মর্া িাচন না। অমনযর মিামখ ভাল হমর্ মগমল চনমিমে যর্িা িেলামর্ হয় র্র্িা চে 

িেলামর্ পাচর, িলুন? আর চনমিমে িেলািই িা মেন? মসাহামগর িািামে মর্া মেখমিন! 

েী েমন হয় আপনার? 

  

োথা নামড় পারুল, চেিু খারাপ মর্া মেখচি না।  

  

িাইমর মথমে িুমমিন না। ভীষণ িামরমিড, চডমপ্রসড। হয়মর্া েমন েমন ওর সি চেিুর 

িনয আোমেই োচয় েমর। োরও োরও েপাল থামে ওরেে, চভেচিে অফ 

সারোেস্টযামিস। আচে হলাে র্াই। অমনে েথা িমল মফললাে আপনামে। চেিু েমন 

েরমিন না। 
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পারুমলর এেিা অপরাধ্মিাধ্ হচেল। এমের অশাচন্তর িনয মোনও না মোনওভামি মস 

োচয় নয় মর্া! 

  

মোনা চিষণ্ণ গলায় িমল, আোমের মোনও প্রিমলে মনই, অথি ের্ প্রিমলে ময মরাি 

অোরমণ কর্চর হয় মে িামন। 

  

পারুল এেিা েীঘতশ্বাস মিমপ মরমখ উঠল। িলল, মসাহাগ সোমল আোর োমি 

চগময়চিল। মেন চগময়চিল িামনন? 

  

না মর্া! 

  

মসিা খুি েিার িযাপার। ওর খুি ইমে চেনের্ে আোর োমি থােমি। শুমন আোর খুি 

োয়া হময়চিল। মেন ময আোমে ওর এর্ পিন্দ মে িামন! যাই মহাে িুচমময়-সুচমময় 

েলোর্ায় মযমর্ রাচি েচরময়চি। 

  

থযাংে ইউ। ওমে েলোর্ায় মফরর্ চনময় মযমর্ আেরা চহেচসে খাচে। চেিুমর্ই মযমর্ 

িায় না। আিও ভািচিলাে অমনে িোমো েরমর্ হমি মিাধ্হয়।  

  

না, িেিার েরোর মনই। ও যামি। 

  

 েী িমল ময আপনামে ধ্নযিাে মেি। 
  

 সচর্যোমরর েৃর্জ্ঞর্া ফুমি উঠল মোনার মিামখ। 
  

চফমর আসমর্ আসমর্ মস ভািচিল, মোনা সি িামন। র্ামের মপ্রে, মেহগর্ সিেত–এর্ 

সি মিমনও েী েমর র্ামে অপিন্দ না েমর পামর? খুি সূক্ষ্মভামি হয়মর্া আরও এেিা 

িযাপার মোনার েমধ্য োি েমর। মস ময এে োেুে পুরুষমে প্রর্যাখযান েমরচিল র্ার 

চভর্মর হয়মর্া মেময় চহমসমি মোনা এেিা িময়র আনন্দ খুুঁমি পায়। চেংিা এসি নাও 
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হমর্ পামর। হয়মর্া অনয চেিু, যার োথােুিু পারুল িামন না। র্মি ভারী অসহায় লামগ 

র্ার। 

  

পারুলমের িাচড় এখন ফাুঁো। র্ার িািা মিে েমর ভাইময়মের অংশ চেমন চনময় ময 

চিশাল িাচড়মর্ র্ার োমে অচধ্চষ্ঠর্ মরমখ মগমি র্ামর্ থাোর েমর্া যমথে মলাে 

েখনওই চিল না। এখন মর্া আরও মনই। ো েীভামি ময এ িাচড়মর্ এো চেমনর পর 

চেন োিায় র্া ভািমর্ই পামর না পারুল। 

  

োমমর োলামনর েে কিঠেখানায় এমন অেলমে িসাল মস। এ ঘমর খুি োচে মোিা 

গচের মসাফা মসি সাচিময় রাখা। আমগোর চেমনর সি িাঘ আর হচরমণর েুেু মেয়ামল 

োউন্ট েরা। োশ্মীচর িাচল োমির োমঠর পাচিতশন। খুি আধু্চনে রুচিসম্মর্ চিেিাে 

িযাপার নয়, এেিু মযন মলাে-মেখামনা িাদ্যঘর-িাদ্যঘর ভাি। র্া মহাে, এ-ঘরিায় র্ার 

িািার গন্ধ আর স্পশত আমি। 

  

এে ধ্রমনর চিষণ্ণ উোসীন িাউচন চনময় িমস আমি অেল। েথা মনই, মে রূ্হল মনই, 

পারুমলর চেমেও িাইমি না। 

  

চেিু খামি অেলো? 

  

অেল মঘার অনযেনি মিাখ রু্মল িমল, উুঁ? 

  

চেিু খামি? সোমল মর্া িলখািার খাওচন! 

  

অেল হঠাৎ এেিু মহমস িলল, খাি! হযাুঁ, আোর মর্া খুি চখমে মপময়মি! মির পাইচন 

এর্ক্ষণ।  

  

মস েী! চখমে মির পায় না নাচে োনুষ? 
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 োমন, এেিা অস্বচে হচেল। েমন হচেল েী এেিা মযন খুি েরোর। েী মযন ভািচিলাে 

িমল চঠে িুমমর্ পারচিলাে না। 

  

আো োনুষ যা মহাে, মিামসা এেিু। সোমল আোমের িাচড়মর্ লুচি-িুচি হয়। িমল 

আচস। 

  

অেল ঘাড় োর্ েমর িমল হযাুঁ। লুচি আর মিুননভািা। 

  

র্াই হমি। 

  

পারুল মিচরময় এল ঘর মথমে। মসই কেমশারোমল মস এ মলােচিমে ভালমিমসচিল। 

আি মযন মসিা অচিশ্বাসয েমন হয়। েী েমর ময ভালমিমসচিল মসিাই আি িুমমর্ েে 

হয়। 

  

আসমল োনুষ েখনওই আর এেিা োনুমষর সিিুেু ভালিাসমর্ পামর না। অেমলর 

মেধ্া, স্মািতমনস ইর্যাচেই হয়মর্া সমম্মাহমনর োি েমরচিল র্ার োুঁিা েমন। আি র্ার 

চিহ্নোত্র মনই। শুধু্ এেিু 

  

অনুেিা আমি, েরুণা আমি, োয়াও থােমর্ পামর। 

  

মর্ার সমঙ্গ ও মে এল মর, অেল নাচে? 

  

 রান্নাঘমরর িারান্দায় ো। 
  

হযাুঁ। অেন মমড়া োমের েমর্া মিহারা মেন ওর? েী হময়মি? োথার িুল মর্া োমের 

িাসা। 

  

অেলো আিোল ওরেেই হময় মগমি। েী মযন ভামি িমস সিসেময়।  
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িউময়র সমঙ্গ নাচে িচনিনা মনই! মসচেন সন্ধযা এমস অমনে েথা িমল মগল। িউিা 

মেেন, িাচনস? 

  

ভালই মর্া ো। মিশ ভাল। িুচদ্ধ চিমিিনা আমি। খারাপ নয়।  

  

ও ো! র্া হমল িমন না মেন? আিোল িউুনমলাই এমস যর্ মঘাুঁি পাোয়। িউ যচে 

ভাল হয় র্াহমল আর ভািনা েী? 

  

িাঃ, মিশ ভাল েথা মর্া ো? মেময়রা মঘাুঁি পাোয় আর পুরুষরা িুচম সি লক্ষ্মীমিমল! 

  

র্াই মর্া। পুরুষমের আিার মোষঘাি েী? পুরুমষরা সংসামরর েূিেিাচল মিামমও না, 

মঘাুঁিও পাোয় না। মেময়রাই মর্া নমের েূল। 

  

মিশ ো, মিশ পক্ষপাচর্ত্ব মর্াোর! 

  

 িলাো হামসন। িমলন, আো আর মগড়া েরমর্ হমি না মর্ামে। েী হময়মি মিমলিার 

িলচি 

  

মস মর্া িাচন না। র্মি মেেন মযন ফযাল ফযাল েমর মিময় থামে, খুি অনযেনি, ওর 

িউ িমল খুি নাচে চডমপ্রশমন মভামগ। 

  

মিিারা! ের্ মেমডল-মিমডল মপময় মশমষ এই দ্যেতশা! 

  

 িােুনচেমে চেময় লুচি মিুননভািা আর এে োপ িা পাচঠময় োও মর্া ও-ঘমর। 
  

চেচে। চেন্তু মর্ার চে চখমে পায় না নাচে? রামর্ যা মখময়চিচল সি মর্া উগমর চেময়চিস। 

  

ও িািা, খাওয়ার েথা মিামলা না মর্া! শুনমলই গা চিমড়ায়।  

  

ওমর, চনমির েথা মভমি নয় না-ই মখচল। মপমিরিার েথা ভাি। রু্ই শুুঁিচে মেমর থােমল 

ওিাও ময শুচেময় যামি। োময়র খাওয়াই মর্া ওমের খাওয়া।  
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এেিা েীঘতশ্বাস মফমল পারুল িলল, র্া হমল মাল-িাল চেময় চেিু এেিা েমর োও। 

  

মিচশ মাল খাওয়াই চে ভাল এ সেময়? 

  

মেন, মামল েী মোষ েরল? েুমখ রুচি মনই ময! 

  

 মাল মখমল মপমিরিারও ময মাল লাগমি। 
  

উঃ, ের্ েথাই ময িামনা! র্াহমল নরু্ন রেমের চেিু েমর োও। মিনা খািার েুমখ 

রু্লমর্ ইমে েমর না। 

  

িােুন মেময় চে আর নরু্ন রান্না চেিু িামন? আো মেখচি, আোর োথা মথমেই যচে 

চেিু মিমরায়। মর্ার িািা মর্া নানারেে মখমর্ ভালিাসর্, র্ারই মোনও এেিা 

মভমিচিমন্ত মির েচর। িাঙাল রান্না খুি ভালিাসর্। মেচখ এেিা িাঙাল মেমশর পেই 

মিুঁমধ্, উর্মরায় চে না। এখন িরং দ্যমিা শুেমনা েুচড় খা। 

  

মস আর এো নয়। এো নয়। র্ার গমভত অনাগর্ সন্তান র্ামে ডামে, র্ার শরীর শুমষ 

খায়, র্ার অন্ধোর গমভত ধ্ীমর ধ্ীমর মিমড় ওমঠ। ভািমলই মরাোঞ্চ হয়। 

  

ঘমর ঢুমে পারুল মেমখ, চঠে মযভামি অেলমে িচসময় মরমখ চগময়চিল মসই এেইভামি 

িমস আমি মস। নমড়চন, মিামখর পলেও মফমলচন মিাধ্হয়। মযন পাথমরর েূচর্ত। 

  

অেলো। 

  

উ!  

  

েী এর্ ভািি? 

  

 অেল হাসল। িলল, েী ময ভাচি িলমর্ পাচর না পারুল। ভািনার মোনও োথােুিু 

মনই। 
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এর্ ভামিা মেন? 

  

িললাে মর্া োথািা আোর িমশ মনই। 

  

ো িলচিল মর্াোর মিহারািা মমড়া োমের েমর্া হময় মগমি।  

  

হযাুঁ, মসিা আচেও মির পাই। 

  

অমনেচেন িুল োমিাচন, োচড়ও োোওচন মিাধ্হয় চেন দ্যময়ে।  

  

 হযাুঁ। ওসি ভালই লামগ না। 
  

র্া হমল েী ভাল লামগ? 

  

চেেু না। িাুঁিমর্ও ভাল লামগ না। 

  

ওসি িলমর্ মনই অেলো। ইমে েরমলই েরা যায়। সহমিই। চেন্তু িাুঁিািাই শি। 

  

হযাুঁ, আোরও িড় েচঠন েমন হয় মিুঁমি থাোিামে। িড্ড েচঠন। 

  

.  

  

৩৪.  

  

েরমণর মলখাপড়া চনময় িাসন্তী িা রচসে িাঙাল োরওই মর্েন মোনও োথািযথা চিল 

না এর্চেন। িাসন্তী মলখাপড়ার েেত মর্েন মিামম না। র্িু র্াড়না েরমর্ হয় িমল র্াড়না 

েমর। আর রচসমের িিিয এেিু অনযরেে। এেচেন দ্যঃখ েমর িমলচিল, আোর িড় 

মপালাখান হইল ুনড িয়। হযায় মলখাপড়া চশখযা চিলার্ আমেচরোয় যাইি। আোর 

িযিসা-িাচণিয লইয়া র্ার মোনও োথািযথা নাই। র্াই ভাির্যাচি মোোনখান 

েরণনযামরই চেয়া যােু। িুইমযা িলমর্ পারমল খাইয়াপইর যা থােমর্ পারি। 
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িাসন্তীরও অের্ চিল না। র্ার িামপর িাচড়মর্ও মলখাপড়ার িিতা মনই, মস চনমিও মিচশ 

েূর পমড়চন। োমিই েরণমে চনময় োথািযথা চিল না র্ার।  

  

চেন্তু সুেন এমস চহমসমির এেিু ওলিপালি ঘচিময় চেল। এে রামর্ খাওয়ার মিচিমল 

িমস মস র্ার িািামে িলল, েরমণর িনয এেিন চিউির রাখা েরোর।  

  

িাঙাল ইচলশোমির মমাল চেময় সাপুমি ভার্ োখচিল। েুখ রু্মল িলল, নাচে? 

  

হযাুঁ। আচে ওর িইখার্া সি মনমড়মিমড় মেখলাে, ওর প্রম্রহস মিশ খারাপ। চিউির িাড়া 

ও চেন্তু ভাল েরমর্ পারমি না। অমে ইংচরচিমর্ মিশ োুঁিা। 

  

রচসে সাহা সমঙ্গ সমঙ্গ সায় চেময় িলল, আমর িান্দরিা মর্া মলখাপড়াই েমর না। আচেও 

থাচে না এইখামন। িান্দরিা মর্া ধ্রামর সরা পাইমি। র্ারাপে নামে এে িযােড়া মর্া 

ইংরাচি পড়াইর্। হযায় নাচে অখন সেয় পায় না। 

  

মসইিনযই িলচি, ওমে ভাল মেমখ এেিন চিউির মরমখ োও।  

  

রচসে সাহা সমঙ্গ সমঙ্গ উমত্তচির্ হময় উমঠ িমল, চঠেই মর্া েইিস! আোর োথায় মর্া 

েথািা আমস নাই! োইলই োস্টার চঠে েরমর্ হইমিা। যর্ িাো লামগ, মিস্ট োস্টার 

িাই। 

  

মিচিমলর অনয ধ্ামর চসুঁচিময় িমস চিল েরণ। মগল র্ার সি সুখ আর আনন্দ। মগল র্ার 

মিা মিা েমর ঘুমর মিড়ামনা। পড়াশুমনার মিময় েে আর েীমস আমি। র্ার গলায় ভামর্র 

্রহাস আিমে রইল চেিুক্ষণ। 

  

রচসে সাহা িাসন্তীর চেমে মিময় অর্যন্ত উমত্তচির্ গলায় মহুঁমে িলল, েও মর্া 

এইখানোর মিস্ট োস্টার মে আমি। োইলই খির চেয়া আনাইমর্ হইমিা। 
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িাসন্তী ভয় মখময় িমল, ভাল োস্টামরর খির চে আর আচে িাচন! োল সোমল খির 

মনমিাখন। 

  

আহা, সি িযাপামরই মর্ােরা িড় চঢলা। আইি রাইমর্ই খির পাঠাইয়া োও। োইল 

সক্কামলই যযান োস্টার আইয়া হাচির হয়।  

  

িাসন্তী শুেমনা েুমখ িমল, রার্ েশিা ময মিমি মগমি। এখন োউমে খির পাঠামলই চে 

আসমি? োল রচিিার আমি, োল সোমলই খির মনমিাখন।  

  

োর োমি খির চনিা? 

  

মস অমনে মলাে আমি। রু্চে চিন্তা মোমরা না। 

  

 রচসে েচের্ না হময় েরমণর চেমে েিেি েমর মিময় িমল, এই িান্দর, র্র ইিুমল 

ইংরাচি পড়ায় মে? 

  

েরণ ভময় ভময় িমল, মক্ষত্রমোহনিািু। 

  

 ক্ষযাত্রমোহন! োইল সোমলই চগয়া ডাইেযা আনচি। আর অে েরায় মে? 
  

োলীিািু। 

  

র্ামরও ধ্ইরা আনচি। 

  

আো। 

  

িাঙাল অর্যন্ত উমত্তচির্ গলায় িলমর্ লাগল, েথািা ময েযান আোর আমগ েমন হয় 

নাই! চঠেই মর্া, োস্টার না হইমল চে আইিোইল িমল? িান্দরিা মর্া মহই লাইগযাই 

দ্যই চর্ন সািমিমক্ট মফল োইরা োইরা ক্লামস ওমঠ।  
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পর চেন সোমলই মখাুঁিখির হমর্ লাগল। উমত্তচির্ রচসে সাহা যার েথা মশামন র্ামেই 

মরমখ মফমল আর চে। 

  

সুেন িাপমে শান্ত েমর িলল, এখনই মিচশ চিউির রাখার েরোর মনই। মোমি মর্া 

ক্লাস চসক্স। এেিন হমলই িলমি। উুঁিু ক্লামস উঠমল সািমিক্টওয়াইি চিউির রাখমলই 

হমি। 

  

ধ্ীমরন োষ্ঠ সোমল এমসই মফমর পমড় মগল। 

  

খুড়া, এইখামন ভাল োস্টার মে আমি েন মর্া! এেিু েড়া ধ্ামর্র শি োস্টার। আোর 

মিাি মপালািা মর্া িাহান্নামে যাইর্যামি।  

  

র্িথিত ধ্ীমরন োষ্ঠ িমল, র্ার আর ভািনা েী! পূণতশশী িুমলর নমরন োস্টারমে রামখা। 

অে ইংচরচিমর্ রু্মখাড়, ের্ গাধ্া চপচিময় মঘাড়া েরমি। 

  

র্ামরই লইয়া আমহন। 
  

ধ্ীমরন োষ্ঠ মহমস িমল, োুঁড়াও িাঙাল, নমরন সযামরর ময অমনে চিউশচন। িযাি ধ্মর 

পড়ায়। মস িাচড়মর্ আসমি না। খাুঁইও খুি মিচশ। িাচড়মর্ যচে িাও র্াহমল সনার্ন 

োস্টারমে ধ্রমর্ পামরা। 

  

চিের আলাপ-আমলািনার পর অিমশমষ িেরাগী, মেমঠা মিহারার রসেষহীন 

পচিত্রিািুমে রাখা সািযে হল। োমিই িাচড়, োনুষিাও রচসে িাঙামলর মিনা। িাইমরর 

ঘরখানা রু্লমর্ চগময় এেিার রচসমের োমি হািার খামনে িাো হাওলার্ েমরচিমলন। 

  

পচিত্রিািু এমলন মিলা এগামরািা নাগাে। এমসই িলমলন, ওর মর্া চভর্ই োুঁিা রময় 

মগমি, খািমর্ হমি। 
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িাঙাল সমঙ্গ সমঙ্গ িমল, আমর খািমিন খািাইমিন র্মি না োে আউগযাইি। ের্ িাো 

িান েন। 

  

পচিত্রিািু গরি মেমখ এেিু মিচশই হাুঁেমলন। রচসে সমঙ্গ সমঙ্গ রাচি, আইিই লাইগযা 

পমড়ন। 

  

আি মরািিার। মরািিামর পড়াই না। োল মথমে আসি। িুমলর পর, চিমেল পাুঁিিা-

সামড় পাুঁিিায়। 

  

েরণ প্রোে ুননল। মগল র্ার ফুিিল, িযািিল, মে ড় মাুঁপ। ইিুমলর পরই এমস পড়মর্ 

িসমর্ হমি। মিামখ িল আসচিল র্ার। 

  

রান্নাঘমর চগময় িমলািমলা মিামখ োমে িলল, চিমেমল পড়মর্ হয় িুচম! আচে চেিুমর্ই 

চিমেমল পড়ি না। 

  

ওমর িুপ! িুপ! মর্ার িািার োমন মগমল েুরুমক্ষত্র হমি। 

  

 চিচিিুচড় উনুমনর ধ্ামর শীমর্ িড়সড় হময় িসা। হামর্ দ্যমধ্ মগালা িাময়র গ্লাস। চিষ 

মিামখ নাচর্র চেমে মিময় িমল, েযাস্টার এমস মর্া সগমগ রু্লমি। িামপর িাো মর্া গামি 

ফমলমি চে না, মিামখ মভলমভি মেখমি। 

  

িাসন্তী িাপা গলায় িমল, আঃ, িুপ েমরা মর্া ো! ওর িািা শুনমর্ মপমল রমক্ষ রাখমি 

না। 

  

 িচল েযাস্টার চে িইখার্া িমল ুনমল খাইময় মেমি? িামপরই িা চিমেয ের্? 
  

ওর িামপর চিমেযর খমর্ন চনে মেন? িািা চে ফযালনা? 

  

ফযালন চে না িাচন না িাপু। র্মি চিমেযধ্র িমলও শুচনচন। িড়িািামরর গচেমর্ িমস 

োুঁচড় োুঁচড় িাো োোয়, এইিুেুই িাচন। 
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র্ামর্ েী হল? মসিা েরমর্ও েুমরাে লামগ। 

  

র্া মসই চিমেযমর্ লাচগময় চেমলই মর্া পামর মিমলমে। মলখাপড়া চশমখ মর্া হমে 

লিডো। চি এ, এে এ পাস মিাুঁড়াুনমলা মভমরিা ভািমি মেখচিস না িারচেমে? আর 

পচিত্র োস্টামররই িা েী চিচর। োলও মর্া মেখলুে দ্যখমনর মগায়ালঘর মথমে গােলাভচর্ত 

মগাির চনময় যামে। ওই চে আিার এেিা েযাস্টার হল িাপু? চনচর্য আোশায় ভুগমি, 

ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘচি চনময় মে মড়ামে পায়খানায়। ও আিার েী পড়ামি শুচন! গাুঁময় আর 

োস্টার মপচল না! 

  

িাসন্তী এেিু েমে চগময় িমল, র্া োস্টামরর েেত আেরা েী িাচন িমলা! ধ্ীমরনখুমড়া 

িলল, র্াই 

  

আহা, ওই িুমিমি এে ধ্ীমরন িুুঁমিা। সারাচেন এ-িাচড় ও-িাচড় মিাুঁে মিাুঁে েমর 

মিড়ামে আর োর োথায় োুঁঠাল ভাঙমি মসই ের্লি েষমি। িাঙামলর সমঙ্গ অর্ 

গলাগচল েীমসর লা িুুঁমিািার? ইচনময় চিচনময় অভামির েথা মগময় িাো হাচর্ময় চনমে 

চে না খির রাচখস? অর্ আনামগানা মর্া ভাল নয় িাপু! 

  

আহা, ওরেে মিামলা না মর্া৷ ধ্ীমরন খুমড়া মর্া দ্যঃখী মলাে।  

  

মভিা মিড়াল। িাঙাল মযেন হদ্দ মিাো, মর্েচন রু্ই। ধ্ীমরমনর মিমলুনমলার খির 

রাচখস? এেিা িুময়া মখমল মিড়ায়, অনযিার িযাুঁিড়াচে েমর িমল। সাধ্ েমর আিার 

মিমলর চিময় চেময়মি ধ্ীমরমনর িউ োগী। এখন শাউচড়-িউমর্ িুমলািুচল হমে মরাি। 

অভািী মলাে হমলই চে আর ভাল মলাে হয়? মমচিময় চিমেয় েমর চেচি এর পর আিার 

এমল। 

  

িাসন্তী েড়াইমর্ মফাড়ন িাড়মর্ িাড়মর্ িমল, ওসি আচে পারি না। ধ্ীমরনখুমড়ামে 

েরমণর িািা ভারী পিন্দ েমর। 
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ওই মর্া িললুে, শালুে চিমনমি মগাপালঠােুর। মযচেন গাুঁিগচ্চা যামি মসচেন িুমচি। 

িাোর মেোমে িাঙামলর চে আর োথার চঠে আমি! আর ওই খযাুঁেমশয়ালিাও িাোর 

গমন্ধ গমন্ধ মরাি এমস ঢুুঁ োরমি। মসচেন এে মগািা রুচি মখল, এেচেন আিার চডে 

ভািা চেময় চিমড়র মপালাও। মরািই মর্া এমস মসুঁমি যামে মেখচি। অন্নসত্র মর্া আর 

খুমল িচসসচন! েুমখর ওপর মস েথািা এেচেন শুচনময় চেচি।  

  

েরণ এসি শুমন-িুমন খুি আশায় আশায় িমল, পচিত্র োস্টারেশাই ভীষণ রাগী মলাে, 

খুি োমর। 

  

চিচিিুচড় িমল, র্া োরমি না মেন? পমরর মিমলর চপঠ মর্া। হামর্র সুখ েরমলই হল! 

  

 ও ো, িািামে িমল োও না, আি মথমে আচে চনমি চনমিই পড়ি। খুি ভাল েমর 

পড়ি। 

  

িাসন্তী মিমলর চেমে মিময় মিাখ পাচেময় িলল, োো েী িলল োল রামর্, শুচনসচন? 

মলখাপড়া চেেু হমে না। দ্যমিা চর্নমি চিষময় ডাব্বা মখময় উঠি। মসিা চে ভাল মেখামে? 

োো ের্ ভাল িাত্র! র্ার ভাই হময় 

  

চিচিিুচড় িাপা গলায় িমল, আহা, ভাই িড় এে োময়র মপমির চেনা। সৎ ভাই আিার 

ভাই! েলোত্তাই িাল োরমর্ এময়মি। র্া ওইিুেুন মিাুঁড়া এখন মর্ামের োথার ওপর 

িচড় মঘারামি নাচে? মস িমলমি িমলই োথা চেমন চনময়মি? 

  

িাসন্তী িমল, আো, খারাপ েথা চে িমলমি চেিু? ভাইময়র মলখাপড়া চনময় ডােমখাুঁি 

েরা চে খারাপ? মর্াোর মেন গাময় জ্বালা ধ্রমি! 

  

িচল োুঁচড় োুঁচড় িাো খরিা েমর মিমলমে চিমেযসাগর িাচনময় মর্ার হমি মোন অেরিা? 

এেিা দ্যমিা চিষময় মফল েমর র্া েরুে না। ক্লামস মর্া উঠমি চফ িির! ওর মিচশ 
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চিমেযর েরোরিাই িা েী? আর ও মিাুঁড়াই িা এমস মগমড় িমস আমি মেন চেিু আুঁি 

েরমর্ পারচল? 

  

মর্াোর মযেন েথা! গাুঁময় মিড়ামর্ এমসমি র্ামর্ মোমষর েী হল িলল মর্া! এিাও মর্া 

ওর িািারই িাচড়। 

  

মসই েথাই মর্া িলচি লা! এিা ময ওর িািার িাচড় মসিা িুমম মনওয়ার িনযই মর্া 

এমসমি। চিষয়সিচত্তর মখাুঁিখির চনমে। যচে ভাল িাস মর্া েচললপত্র এেিন ভাল 

উচেলমে মেচখময় রাখ। েচলমল মোন ফাুঁেমফাের আমি মে িামন িািা। মোন চেন থািা 

মেমর সি চনময় মনমি, মর্ার র্খন হামর্ হযাচরমেন।  

  

িাসন্তী ডাল মফাড়মন মিমড় চিরচির গলায় িলল, মর্াোর োথায় মসই ময মপাো ঢুমেমি 

আিও র্া মগল না। 

  

মর্ার ভালর িনযই িচল। মিড়ামর্ এমস মেউ সৎ োময়র িাচড়মর্ োচি োেমড় পমড় 

থামে? এর চপিমন ের্লি মনই িলচিস! রু্ই আহাম্মে িমলই চিশ্বাস েচরস ও েথা। 

মখাুঁি চনমল মেখচি, িড়িউ যুচি েমর পাচঠময়মি। মিমল এমস সি মেমখ মগল, এর পর 

এেচেন িড়িউ এমস মর্ামে উৎখার্ েরমি। 

  

অর্ মসািা নয় ো। মেমশ আইন আমি। 

  

আইন আমি না হাচর্। এই মর্া েমহমশর চিধ্িা িউময়র িচে র্ার ভাসুর গাপ েমর চনল। 

পারল চেিু েরমর্? 

  

েপামল যা আমি র্াই মর্া হমি! আমগ-ভামগ মভমি েী েরি িমলা! র্া িমল আচে মর্া 

মিমলমে র্াড়ামর্ পাচর না। এ-িাচড়মর্ ওর মিার আমি। 
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মস রু্ই হাুঁোরাে িমল পাচরস না। মর্ার িায়গায় িালাে মেময়মিমল হমল ও মিমল 

পালামর্ পথ মপর্ না। িচল িািা, িাঙালমেই িা চিশ্বাস েী? সাুঁি হয়মর্া মসও েমরমি। 

মর্ামে মর্া আর িউ িমল ভামি না। র্ার ের্লিও খারাপ হমর্ পামর। 

  

এিার েয়া েমর যাও ো, িমস িমস আোর োথািা আর চিচিময় মখও না। মর্াোর এেন 

সি েথা ময িুে োুঁমপ। 

  

আোরও িুে োুঁমপ ো, মিমলপুমল চনময় না রু্ই পমথ িচসস। আচে িচল েী, মগাপমন 

মগাপমন চেিু চেিু েমর িচে মিমি মে। চেময় নগে িাো হামর্ রাখা মর্ার মিাড়ো 

িলচিল, খালধ্ামরর িচেিা পরাণ োস চেনমর্ িাইমি। পাুঁি হািার েমর চিমঘ। িার 

চিমঘ মিিমল নগে চিশ হািার িাো আসমি হামর্। িাোিা হামর্ রাখ। অভামি পড়মল 

োমি মেমি। 

  

আর মস িুচম মির পামি না? অমনে েুিুমিপনা েমরি, এিার যাও। প্রমর্যে চেন 

সোলমিলািায় এমস রু্চে আোর মেিািিা খারাপ েমর চেময় যাও। িয়স মর্া হময়মি, 

এিার এেিু ঠােুরমেির্ার এমস রু্চে পার না ঘমর িমস? 

  

চিচিিুচড় সমঙ্গ সমঙ্গ ভারী ভালোনুমষর েমর্া িলল, েী ডাল রাুঁধ্চল আি? মসানােুগ 

েমন হমে। ডামলর োথায় এেিু োুঁিা চঘ মঢমল মে মর্া এেিাচি, চনময় যাই। দ্যপুমর 

ভামর্র সমঙ্গ খামিাখন। 

  

এখন পারি না ো। পমরর চেমে এমস চনময় মযও, আর িাচিও এমনা। মগল হপ্তায় দ্য দ্যমিা 

োুঁসার িাচি চনময় মগি, মফরর্ োওচন। 

  

মে িলল চেইচন? 

  

আোর সি চহমসি আমি। 

  

িুমড়া িয়মস ভুলভাল হমর্ পামর। মেখিখন খুুঁমি। 
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আর খুুঁমিি। ও িাচি আোর মগমি, এখন মথমে চেিু চনমর্ হমল চনমির িাসন এমনা, 

এই িমল চেলাে।  

  

আর খুুঁচড়স না িাপু, অভামি পড়মল মলামে ের্ েী ভামি। মপমির মেময় হময় মশমষ 

আোমে মিারও িলমর্ মলমগচিস! 

  

মোমিই মিার িচলচন, িাচি দ্যমিা মফরর্ চেমর্ িমলচি, ভারী খাগড়াই িাচি, এ-র্ল্লামি 

অেন চিচনস পাওয়া যামি না। 

  

আো িাপু, খুুঁমি মেখিখন। 

  

.  

  

েরমণর েমন হমে ভগিান িমল মেউ মনই। চর্ন চেন হময় মগল, চিমেমলর নরে মরামে 

যখন িাইমরর োঠঘাি র্ার িয়চস মিমলমের আয়-আয় েমর ডামে, র্খন পচিত্র সযামরর 

রাগী আর মিায়ামড় েুমখর চেমে মিিারার েমর্া মিময় র্ামে িমস থােমর্ হয়। চর্ন চেমন 

মর্েন শাসন না হমলও মগািা দ্যই গাুঁট্টা মখমর্ হময়মি র্ামে।  

  

আিোল োোমে র্ার চিমশষ ভাল লাগমি না। র্ার এই সিতনাশিা োো না েরমলও 

পারর্। 

  

েেেগািিার র্লায় চগময় িুচির দ্যপুমর মস চশিঠােুরমে েে ডাোডাচে েমরচন দ্যচেন। 

চেন্তু চশিঠােুর মিাধ্হয় মনশাভাঙ েমর পমড় আমিন, োন মেনচন র্ার েথায়। 

  

চিেু িমল, আমর চশিঠােুর ির চেমলও ভুমল যায়। র্ার মিময় োলীমে িল। োলী হমে 

িা্রহর্ ঠােুর। মেখসনা চিিিা মেেন লেলে েমর! 

  

োলীও র্ার েথা শুনমি িমল আর ভরসা হয় না েরমণর। মস িমল, ধু্র, ভগিান-িগিান 

মনই। 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 604 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

ভগিামনর মোষ েী িাচনস? মিািমের েথা এেেে শুনমর্ িায় না। 

  

র্াই হমি মিাধ্হয়। েুশচেল হল, মিািমের েথা মেউই মর্েন শুনমর্ িায় না। 

  

চিেু িমল, ভগিানমের ঘুষ-িুসও চেমর্ হয়। 

  

েীরেে ঘুষ? 

  

যার মযেন ক্ষের্া। মসায়া পাুঁি আনা িা পাুঁি চসমে।  

  

মসায়া পাুঁি আনা ের্ পয়সায় হয়? 

  

র্া িলমর্ পারি না, আনা ফানা মর্া এখন পাওয়া যায় না। োর োমি শুমনচি র্াই 

িললাে। 

  

আচেও শুমনচি। 

  

িুমল এখন পুমিার লিা িুচি িলমি। র্াই চেনোমন চেিু সেয় পাওয়া যায়। র্াও েমে 

এমসমি। পচিত্র সযার মেলা মহাে িাি চেময় যান মরাি। সোমল আর দ্যপুমর মসুনমলা 

েরমর্ হয়। এর্ চেন এসমির িালাই চিল না। 

  

গর্ চর্ন চেন োোর সমঙ্গ প্রায় েথাই িমলচন েরণ। চর্ন চেন পর োো দ্যপুমর ডােল। 

  

 আয়, মরাি দ্যপুমর আোর ঘুমোমর্ ভাল লামগ না। েলোর্ায় মর্া েখনও দ্যপুমর ঘুমোই 

না। 
  

দ্যপুমর র্াহমল েী েমরা? 
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িাচড়মর্ই থাচে না। হয় েমলি থামে, নয়মর্া িনু্ধিান্ধিমের সমঙ্গ চেি েচর, চসমনো-

চথময়িার এগচিচিশন ের্ েী থামে। িাচড়মর্ আর ের্ক্ষণ থাচে? এখামন মর্া সেয়ই 

োিমর্ িায় না। 

  

আোর চেন্তু এখামনই মিশ ভাল লামগ। ের্ েী েরার আমি। 

  

সুেন হামস, মর্ার েরা মর্া িাচন। এ িাচড়র নারমোল মপমড় চেস, ও িাচড়র সুপুচরগামি 

উচঠস। 

  

ল্জনা মপময় হামস েরণ, েী েরি, সিাই আোমে ডামে ময।  

  

এখন মথমে ওসি োি েরার িনয পয়সা চনচি। 

  

 েরণ অিাে হময় িমল, পয়সা? 
  

মেন নয়? িলচি সুপুচর পাড়মর্ পাুঁি িাো, নারমোল েশ।  

  

এ োঃ, র্াহমল আোমে ডােমি মেন? েুমোরপাড়ার মিমলরাই মর্া আমি। ওরা পয়সা 

মপমল মপমড় মেয়। 

  

মর্ামে পয়সা িাইমর্ িমলচি অনয োরমণ, িাইমল আর ডােমি না। 

  

 চেন্তু আোর ময খুি ভাল লামগ। 
  

মর্ার ো িামন ময রু্ই অর্ উুঁিু উুঁিু গামি উচঠস? 

  

মর্ার ো েথািা খি েমর োমন লাগল েরমণর। েৃদ্যস্বমর িলল, এেিু এেিু িামন। আমগ 

িের্, আিোল চেিু িমল না। 

  

িািা িামন? 
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উমর িািা। 

  

িািামে ভয় খাস খুি? 

  

 খুি। 
  

 সুেন িলল, গামি ওঠা খুি মসফ িযাপার নয়। 
  

আচে খুি ভাল গাি িাইমর্ পাচর। মিলগামির েগডামল উমঠ যাই, চেিু হয় না। 

  

মলখাপড়া েরমর্ ইমে েমর না? 

  

পচড় মর্া। 

  

সুেন হাসল, মেেন পচড়স র্া িাচন। 

  

েরণ ল্জনা মপময় িুপ েমর রইল। 

  

মলখাপড়া েরািা শি চেিু নয়। মর্ার মর্া োথা আমি।  

  

 োস্টারেশাইরা িমল আোর োথায় মগাির। 
  

মগাির ভািমল মগািরই হয়। 

  

 আোর খুি েলোর্ার ইিুমল পড়মর্ ইমে েমর। 
  

েলোর্া! মসখামন চগময় চে থােমর্ পারচি? েলোর্ায় মর্া গাি-িাি মনই। 

  

 েরণ ল্জনার হাচস হামস। 

  

 েলোর্ায় যাওয়ার শখ হল মেন? 
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িাঃ, েলোর্ায় িড়ো আমি, চেচে আমি। আোর খুি মেখমর্ ইমে যায়। 

  

েথািা িুমমর্ না মপমর মিময় রইল সুেন। র্ারপর িলল, র্ারা োরা? 

  

 িাঃ, িড়ো আর চেচে আমি না মসখামন! 
  

িুমমর্ এেিু সেয় লাগল সুেমনর। েুখিা েচলন হময় মগল র্ার। ধ্ীর গলায় িলল, 

আোমের িাচড়র েথা িলচিস! 

  

হযাুঁ মর্া। 

  

খুি চনসৃ্পহ গলায় সুেন শুধু্ িলল, ও। 

  

এেিু েমে মগল েরণ। েই, োো খুচশ হল না মর্া! িলল না মর্া, মিশ মর্া, যাচি 

আোমের িাচড়! 

  

েরণ ভময় ভময় িলল, েলোর্ার িুলও মর্া ের্ ভাল। 

  

সুেন এেিু িুপ েমর মথমে িমল, চনমি যচে পচড়স র্াহমল িুল চনময় ভািমর্ হমি না। 

  

.  

  

িাঙাল না থােমল সোলমিলািায় এিাচড়মর্ মোিা িলখািারিা মিামি না। র্মি িা-

চিিুিিা মেয় িাসন্তী। ধ্ীমরমনর খই মিচশ নয়, মিামি ভাল, না িুিমলও ক্ষচর্ মনই। 

  

আিও সোলমিলািায় এমস পমড়মি ধ্ীমরন। অনয সি িাচড়ও আমি, চেন্তু সি িাচড়মর্ 

সিসেয় িুর্ হয় না। এই মর্া মসচেন েচহেোর িাচড়মর্ চগময় ভারী চিপে হল, 

সোলমিলায় মসখামন রু্েুল োে। ওপরর্লা মথমে অেমলর চিমলর্মফরর্ িউ মিুঁচিময় 

সন্ধযামে গালেন্দ েরচিল আর সন্ধযাও সপামি মিাপা েরচিল। েূর মথমে োে মেমখ 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 608 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সিমে পমড়চিল ধ্ীমরন। এসি র্ার িাচড়মর্ও চনচর্য হমে। আেথা েুেথা শুমন শুমন 

োমনও সময় মগমি সি। র্মি অশাচন্তর িাচড়মর্ মগমল দ্য-েে িসার উপায় থামে না। 

  

মসচেে চেময় িাঙালিাচড় ভাল। এ িাচড়মর্ মগড়ামাচি হয় না। আসমল িনও মর্া মনই 

মর্েন। র্মি দ্য িউ এেত্র হমল মস এেিা োেই হমি মিাধ্হয়।  

  

িারান্দায় িমস গলাখাুঁোচর চেময় চনমিমে এেিু িানান চেল ধ্ীমরন। 

  

মেউ মোনও সাড়া চেল না। দ্যমিা োমির মেময় উমঠান মিপাি চেমে। ভারী িযে। র্া 

ধ্ীমরমনরও র্াড়া মনই। োিই িা েী র্ার? িমস িমস মস উমঠামনর মরাে, মপয়ারাগামির 

শাচলখ, িাুঁমশর ডগায় োে, িারান্দার নীমি েুেলী পাোমনা মনচড় েুেুর– এইসি 

মেখচিল। 

  

রান্নাঘমরর চেে মথমে এেিা মনমমন গলার আওয়াি এল হঠাৎ, ওই ময এময়মি 

িাঙামলর ধ্েতিাপ। এিার যা চগময় চপচে চগচলময় আয়।  

  

গলািা খুি মিনা ধ্ীমরমনর। িাসন্তীর ো। গমণশ োস যখন চিময় েরমর্ আর্াপুর 

চগময়চিল র্খন িরযাত্রীমের েমল ধ্ীমরনও চিল। ঘিাপিার চিময় নয়, নমো নমো চিময়, 

োিিা খাইময়চিল খুি। সি েমন আমি ধ্ীমরমনর। আমঠমরা িুেমরা োি মখময় যা এেখানা 

মঢুঁেুর রু্মলচিল র্ার গন্ধ মযন আিও নামে মভমস আমস। গমণশোর িউ চেন্তু গাুঁময়র 

মেময় আন্দামি ভারী লক্ষ্মীেন্ত সুন্দর চিল মেখমর্। হার্ পাময়র গড়ন মপিন, েুমখর উুঁি 

সিই ভারী ভাল। িলমর্ মনই, িউ মেমখ ধ্ীমরমনর এেন েথাও েমন হময়চিল, আহা, 

আোর যচে এেন এেখানা িউ হর্! 

  

মসই র্ারই গলা। গমণশো পিল রু্মলমি মসই েমি, দ্যমিা মিমল আর এই মেময় 

িাসন্তীমে চনময় চিধ্িা হল েমনারো। ক্রমে ক্রমে োনুষ ময েী মথমে েী হময় যায় র্া 

মেখমল ভারী ভয় হয় ধ্ীমরমনর। 
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েমনারো র্ামে শুচনময়ই িলল, ভাগামড়র শেুন সি এমস মিামিও িাপু। ুনমের চগলমি, 

মিাুঁে মিাুঁে েরমি, োথায় হার্ িুচলময় মর্ার্াই পার্াই েমর িাোপয়সা আুঁেমি, হামড় 

হামড় চিচন িাপু। 

  

আহা, িুপ েমরা না ো, শুনমি ময। 

  

মশানামনার িনযই মর্া িলচি। সক্কালমিলািায় োমে ুন খাওয়ার আমগই েড়া মেন েরমর্ 

আমস মভমি মেমখচিস? মোন চপচরমর্র োনুষ মর! আিার িাোই-আের েমর িা-চিিুি 

সাচিময় মেওয়া! িা পার্া, চিচন, দ্যধ্- এসমির োে িামন না! 

  

পাময় পচড় ো, িুপ েমরা, ওরেে িলমর্ মনই। 

  

দ্যচেন িারচেন আমস না হয় চেিু িলরু্ে না। র্া িমল মরাি সোমল এমস থানা মগমড ়

িমস মোন আমক্কমল? 

  

ধ্ীমরন োষ্ঠ িুমল, শব্দমভেী িাণ র্ার উমদ্দমশযই মিাুঁড়া হমে। ধ্ীমরন উমঠ পড়ল। 

েরমণর িািা শুনমল ভারী দ্যঃখ পামি। 

  

র্া পায় পাে িািা, র্া িমল স্পে েথা িলমর্ আচে িাড়ি না, মর্ার িাপ মিুঁমি থােমর্ 

েে জ্বাচলময়মি আোমে? চগময় সুঁর্ মির েমর হার্ েিমল ধ্ানাইপানাই েথা। র্ারপর 

এিা োও, মসিা োও। 

  

েথািা চেমথয, গমণশোর অিথিতা মোমিই ভাল চিল না। ধ্ীমরনও চিমশষ মযর্-মির্ না। 

চেন্তু প্রচর্িাে েমর হমিিাই িা েী? মলামে যা ভামি র্াই িমল। যা ঘমি র্া মর্া িমল না 

সিসেয়। 

  

রান্নাঘমরর েরিায় এমস োুঁচড়ময়মি িাসন্তী। ধ্ীমরনখুমড়া মোথায় যামেন? িসুন না। 

ইময়, আি িড্ড মরাে উমঠ মগমি ো। আি িরং যাই। িা হমে মর্া। িসুন। 
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ঘমরর চভর্র মথমে মনমমন গলািা িমল উঠল, মযমর্ িাইমি মে না মযমর্। মর্ার 

আচেমখযর্া মেমখ িাুঁচি না। 

  

ধ্ীমরন এেিু োুঁচড়ময় মথমে মফর িমস পড়ল। গাুঁময় র্ার িসিার িায়গা েমে আসমি। 

লক্ষণিা ভাল নয়, েথাুনমলা গাময় োখমল র্ার িলমি না। 

  

.  

  

৩৫.  

  

গাচড়িা চঠে েমর চেময়মি েেল। মস সি সুলুেসন্ধান িামন। সুচিমধ্িনে গাচড় নয়। িহু 

পুরমনা অযািাসাডর লযািোস্টার। চসমি িসমলই মিামা যায়, মফাে রিার চিুঁমড়িযাপিা 

হময় মগমি, চরং মঠমল উঠমি ওপমর। নানারেে োুঁিমোুঁি শব্দ মর্া আমিই। েফস্বমলর 

ভাড়ার গাচড় এরেেই হময় থামে। 

  

সােমনর চসমি ড্রাইভামরর পামশ েেল, ধ্ামর িুডঢা। চপিমন এেধ্ামর মসাহাগ, োমখামন 

মোনা, িাুঁ ধ্ামর অেল। সিাই িুপিাপ। শুধু্ েেলই যা েথা িলমি। মস মিাোমসাো 

সরল োনুষ, েথা এেিু মিচশই িমল মফমল। 

  

িুমচল িুডঢা, এ-গাচড়মর্ মিাদ্দিন মর্াে উঠমর্ আচেই মেমখচি। েী েেন, মিাদ্দিন 

েমর চনস না? 

  

েেন এেিু মখািোেুমখা অল্পিয়চস মিমল। মর্েন হামস না, েথাও েয় না। দ্যিার 

চিমজ্ঞস েরার পর িলল, না চনমল পািচলে িাড়মি মেন? 

  

েেল িলল, শুনচল মর্া! এ-গাচড়মর্ মিাদ্দিন, ভািা যায়? 

  

িুডঢা িলল, পুচলমশ ধ্মর না? 
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হািিার িা মেলা-মিলার চেন মোথায় পুচলশ, মোথায় মে? এখামন ওসি আইনোনুমনর 

িালাই মনই। পুচলশ ধ্রমর্ এমল পািচলেই মঠচঙময় িৃন্দািন মেচখময় মেমি। েী িচলস 

েেন?  

  

েেন িিাি মেয় না। 

  

িুডঢা িলল, ওঃ হাুঁিুমর্ যা গরে লাগমি না! 

  

েেল িমল, লাগমিই মর্া! ইচঞ্জন মথমে ভাপ আসমি না? পুরমনা গাচড় হমল যা হয়। 

আিমের গাচড় নাচে? যখন চনচশিািু চেমনচিল র্খন মথমে িাচন। মহমসমখমল পুঁচিশ 

িির হমি। চেচিয সাো রং চিল গাচড়িার। র্খন শুনরু্ে েচরস গাচড়র পািতস চেময় কর্চর। 

র্াই হমি মিাধ্হয়। চেচশ োল হমল এর্চেন িলর্ না। েী িচলস মর েেন! রু্ই মর্া 

গাচড়র এেিন এক্সপািত! 

  

েেন িিাি মেয় না। 

  

েেল ওরেেই, িযচিত্ব িমল চেিু মনই। সেলমেই খাচর্র েহব্বৎ েমর মিড়ায়। আর 

মসই িনযই মেউ পাত্তা মেয় না র্ামে। র্মি র্া চনময় োথা ঘাোয় না েেল। ভাল 

োনুষমের ময িািারের েে মসিা িুমিার েমর্া েচেষ্ক র্ার মনই। 

  

মখাুঁিা মখাুঁিা োচড়ওয়ালা মিায়ামড় মিহারার মিােরা ড্রাইভারিামে মোমিই ভাল লাগচিল 

না অেমলর। োোর ওপমরও চিরি হচেল মস। েী োি গাময় পমড় আলাপ িোমনার? 

চট্রপ চেময় পয়সা মনমি–এর মিময় মিচশ সিেত মর্া আর নয়। 

  

েেল মিশ িড়াই েমর িলল, মর্ার পিা গাচড়মর্ যামে িমল এমের মহুঁচি-মপুঁচি মলাে 

ভাচিস না। আোর ভাই েে িােচর েমর। িুমচল? 

  

েেন িুমল চেনা মে িামন, র্মি উচ্চিািয েরল না। োোমে এেিা ধ্েে মেওয়ার ইমে 

অচর্ েমে সংিরণ েরল অেল। 
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েেল িমল যাচেল, ওমের চনমিমেরই মর্া ের্ োচে গাচড় আমি। এচস্টে না েী মযন মর 

িুডঢা? 

  

এচস্টে। 

  

এচস্টে, িুমচল? এয়ারেচিশন গাচড়, গাময় আোমের রাোঘাি খারাপ, শরৎোল 

মপচরময়ও িলোো িমে থামে, র্াই গাচড় আমন না। নইমল চে আর মর্ার গাচড়মর্ িমড়? 

  

এিার েেন মিাধ্হয় এেিু প্রভাচির্ হল। িলল, এচস্টে ভাল গাচড়। দ্যগতািািুর আমি, 

িাচলময়চি। 

  

পঞ্চাময়র্ এিার রাোঘাি সারামি শুনচি, র্খন আনমি, মেচখস। 

  

েেমলর েথািা চেমথয নয়। িড় রাো মিমড় গাুঁময়র পমথ পড়মলই খানাখন্দ, িল োো। 

মোনা র্াই চেিুমর্ই গাচড় চনময় ্রহামে আসমর্ রাচি হয়চন। িমলমি, ও িািা! ও রাোয় 

গাচড়র িামরািা মিমি যামি। 

  

গাচড় চনময় এমল মামেলা অমনে েে হর্। দ্যগতাপুর মরাড ধ্রমল েলোর্া মথমে িধ্তোন 

ঘণ্টা দ্যময়মের পথ। 

  

র্ারা মেউ েথা েইমি না। শুধু্ েেল এো েথা িমল যামে। এিার েেমনর োমি মস 

ভাইময়র চিমলমর্ থাোর েথা মফুঁমে িসল। অেমলর ভারী ল্জনা েমর, রাগও হয়। না 

মশানার িনয মস মিাখ িুমি এেিু ঘুচেময় মনওয়ার মিো েরল। আিোল র্ার যখন-

র্খন ঘুে এমস যায়। এেিু মিো েরমলই এমস যায়। এিা সিির্ শুভ লক্ষণ নয়। 

েচেষ্কচিহীন োনুষমেরই িিপি যখন-র্খন ঘুে আমস। েলোর্ায় রাোয় ঘামি, পামেত, 

রমে চেমনর মিলায় মস এরেে সি চনষ্কেতা, চনমিতাধ্ িহু মলােমে ঘুোমর্ মেমখমি। 

  

আিও অেমলর ঘুে িমল এল। 
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 িিোিা ভাঙল িধ্তোমন গাচড় মঢাোর পর। হািামরা চরেশা আর গাচড়র হনত, ধু্মলা, 

গরে, মিুঁিামেচি। ্রহামের মিময় শহমর গরে মিশ েময়ে চডচ্রহ মিচশ। ্রহাোঞ্চল মথমে 

শহমর এমস ঢুেমলই মসিা মির পাওয়া যায়। েলোর্ায় গরেিা আরও এেিু িাড়মি। 

  

দ্য-চর্নমি িযাে মপচরময় মস্টশন িত্বমর যখন মপ ুঁিল র্ারা র্খন ডাউন শাচন্তচনমের্ন 

এক্সমপ্রস আসমর্ চেচনি েুচড় িাচে। েেল িুিল চিচেি োিমর্। িমল মগল, োলপত্র 

আচে এমস নাোচে। মর্ারা োুঁড়া। 

  

অেল মনমে ড্রাইভারমে চেময় লামগি িুিিা মখালাল। চিশাল িড় দ্যমিা ফাইিামরর 

সুিমেস িাড়াও রময়মি মগািা চর্মনে িযাগ। োল িড় েে নয়।  

  

মোনা িলল, উচন মর্া িমলই মগমলন উচন এমস োল নাোমিন, রু্চে িানািাচন েরি 

মেন? 

  

অেমলর এেিু রাগ হল। সাোনযই। মোনার চেমে মিময় রুক্ষ গলায় িমল, উচন চেন্তু েুচল 

নন, আোর োো। েথািা েমন মরমখা। 

  

আহা, খারাপ চেিু িললাে নাচে? উচন হয়মর্া এেিা িযিথিতা েরার েথা মভমি মরমখমিন। 

  

অেল খুি শচিশালী মলাে নয়। িড় সুিমেস দ্যমিা নাোমর্ র্ামে রীচর্েমর্া েসরর্ 

েরমর্ হচেল। 

  

েেন র্ামে আপচন সরুন, আচে মেখচি িমল এে মিোয় সুযিমেস দ্যমিা নাচেময় দ্য 

হামর্ চনময় িলল, িলুন, িযািফমেত চেময় আসচি। 

  

এই মলােিা র্ার মিময় িলিান, এেথা মভমি অেল হঠাৎ এেিু ঈষতা মিাধ্ েরল। র্ার 

েচেষ্ক প্রখর, মসানার মেমডল-মিমডল মপময়মি, র্িু ের্ মলামের োমি ের্ভামি মস 

এেিন মহমরা। 
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চিচেিঘমরর সােমন সুিমেস দ্যমিা নাচেময় েেন ভাড়া চনময় িমল মগল। মস্টশনিায় 

চগিচগি েরমি। চভড়। মট্রমন িায়গা পাওয়া চনময় সেসযা হমর্ পামর। 

  

অেল এেিা স্বগমর্াচির েমর্া িলল, এেিা েুচল চনমল হয়। 

  

 িুডঢা োুঁধ্ েুঁচেময় িমল, েুচল! েুচলর েী েরোর? আচে এোই পারি।  

  

অেল েৃদ্য হর্াশার গলায় িমল, পারচি না। ওভারচব্রি পার হমর্ হমি। 

  

 িাচন। চঠে পারি। 
  

েেল চিচেি মেমি এমন িলল, মসমেি ক্লাসই োিলাে, িুমচল? 

  

অেল চিরি হময় িমল, মেন, মসমেি ক্লাস োিমল মেন? মর্াোমে ময িললাে, এ চস 

মিয়ারোর োিমর্। 

  

েুশচেল েী িাচনস, এ চস মোমি এেিা োেরা। চসি না মপমল োুঁচড়ময় মযমর্ হমি। আর 

মসমেি ক্লাস হমল অমনে সুচিমধ্। েচরমডার মট্রন, এেিা োেরায় চসি না মপমল আর 

এেিায় িমল মযমর্ পারচি। 

  

চেন্তু চভড় থােমল োলপত্র চনময় ওঠা প্রিমলে হমি না? 

  

মোনও অসুচিমধ্ মনই। এ চস-মর্ও উঠমর্ পাচরস। চিচেি েনভািত েমর চনমলই হমি। 

  

এ-মেমশ এই ময যার্ায়ার্িচনর্ নানা অসুচিমধ্ এসি অেমলর চঠে ধ্ামর্ সয় না। লড়ােু 

মলামেরা এসি মঞ্ঝাি হাচসেুমখ সময় িময় চনমর্ পামর। চেন্তু মস লড়ােু মলাে নয়। 

সাোনয সেসযাই র্ার োমি চিরাি হময় োুঁড়ায়। মিনশন িাড়মর্ থামে। 

  

এখামন মট্রনিা ের্ক্ষণ োুঁড়ায় িলমর্ পামরা? 

  

দ্য চেচনি। 
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োত্র? 

  

দ্য চেচনি চে েে সেয়? 

  

আিার এেিা মিনশন কর্চর হল অেমলর। োত্র দ্য চেচনমি চে র্ারা িারিন, দ্যমিা িড় 

সুযিমেস, িযাগ-িযাগ সমের্ চভমড়র মট্রমন উঠমর্ পারমি? ধ্াক্কাধ্াচক্ক হমি না? 

  

সুযিমেস দ্যমিা েেল আর িুডঢা ভাগাভাচগ েমর চনল। 

  

 ের্ নির িযািফেত? 
  

েেল োথা মনমড় িমল, এখনও অযানাউি েমরচন। এখন ওভারচব্রমি উমঠ োুঁচড়ময় 

থােমর্ হমি। চর্ন িা িার নিমর মেয়। দ্যমিাই আলাো িযািফেত মর্া! 

  

ঈষতাোর্র মিামখ অেল মেখল, েেল আর িুডঢা ভারী সুযিমেস দ্যমিা চনময় চেচিয 

ওভারচব্রমি উমঠ যামে। 

  

না, মস পারমি না। র্ার গাময় অর্ মিার মনই। 

  

 ওভারচব্রমির ওপমর এমস োমাোচম িায়গায় র্ামের োুঁড় েচরময় েেল িলল, এখামনই 

োুঁড়াও সিাই। 

  

অেল মেখল ওভারচব্রমির ওপর চিের মলাে োুঁচড়ময় আমি, মোন িযািফমেত মট্রন মেমি 

মসই অমপক্ষায়। 

  

চডসগাচস্টং! মোন িযািফেত মসিা পযতন্ত আমগ িানামনা যায় না! এিা চে এেিা চসমস্টে? 

মেশিা ময েী ভামি িমল মে িামন! 

  

চিড়চিড় েমর িলমলও অেমলর েথা েেমলর োমন মগল। মস ভাইমে খুচশ েরার িনয 

িলল, চঠেই মর্া! এমেমশর চে আর সামধ্ অর্ অিনচর্! র্মি রু্ই ভাচিস না, চঠে রু্মল 
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মেি। মলাোল মট্রমন মগমল এেিু সেয় লামগ িমি, চেন্তু মোনও মিনশন থামে না। চেচব্ব 

মহমস মখমল হার্-পা িচড়ময় যাওয়া যায়। 

  

অেল মাুঁমমর সমঙ্গ িমল, মর্াোমের মলাোল মট্রনমেও িাচন। হোমরর মিুঁিাচনমর্ োথা 

ধ্মর যায়। র্ার ওপর িারচেমে মনাংরা, চভচখচরর উৎপার্। চর্নিমনর চসমি মঠমল িারিন 

িসমি, চিচড় ফুেমি, িারিার িাইে চিমজ্ঞস েরমি। 

  

েেল মসুঁমর্া হাচস মহমস িমল, হযাুঁ, খুিই চিচেচর।  

  

 োইমে েী এেিা মঘাষণা হচেল, গেগমে শমব্দর েরুন র্ার এে িণত িুমমর্ পারল না 

অেল। চেন্তু েেল মসাল্লামস িমল উঠল, িার নিমর চেময়মি! িল, িল, মট্রন ঢুেল িমল। 

  

মফর মিনশন শুরু হয় অেমলর। োলপত্র ওঠামনা, চনমিরা ওঠা, িায়গা পাওয়া ইর্যাচে 

ের্ ময অচনশ্চয়র্া র্ার চঠে মনই। এ সেময় খাচনেিা হুইচি মখময় চনমল হর্। চেন্তু 

মসিা মিাধ্হয় মশাভন হমি না। 

  

দ্যদ্দার েমর চসুঁচড় মভমঙ মর্াে নােমি। র্ার োমন এরা মিচশর ভাগই ওই মট্রমনই উঠমি। 

র্ার োমন মফর মিনশন। এর্ সি িলিান, র্ৎপর, উমেযাগী, রগিিা, মঠমলমঠচলমর্ 

ওোে মেময়-পুরুমষর সমঙ্গ র্ারা মপমর উঠমি চে? 

  

মলামের চভমড় চপচিময় পড়চিল অেল। সিার আমগ সুযিমেস চনময় েেল, র্ার চপিমন 

আর এেিা সুযিমেস সহ িুড, এেিু চপচিময় মসাহাগ আর মোনা, সিার মশমষ অেল। 

চেন্তু িযািফমেত মনমে দ্যরন্ত মলােিমনর চভর্মর োউমেই মেখমর্ মপল না অেল। আমগর 

চেমে মগল না চপিমন র্াও িামন না মস। অসহাময়র েমর্া োুঁচড়ময় পমড় মলােিমনর 

চেশাহীন ধ্াক্কায় িাল মখময় মিাখ মথমে িশোমিাড়াই, খমস পড়চিল র্ার। অচর্ েমে 

সােমল চনল। 

  

িযািফমেত নােমর্ না-নােমর্ই মস েূমর গাচড়র েুখ মেখমর্ মপল। মট্রন মস্টশমন ঢুেমি। 
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র্ার ডান োুঁমধ্ এেিা িােড়ার িড়সড় িযাগ, িাুঁ হামর্ অযািাচি মেস। মোন চেমে যামি 

র্া িুমমর্– মপমর অেল চেিুক্ষণ হর্ভি োথায় োুঁচড়ময় থােল। মিমলমিলায় এেিার 

রমথর মেলায় িািার হার্ মিমড় চেিুক্ষমণর িনয হাচরময় চগময়চিল অেল। েী োন্না র্ার। 

অচিেল মসরেেই এেিা অনুভূচর্ হমে এখন। মস চে হাচরময় মগল। 

  

সােমন িলন্ত মেয়ামলর েমর্া মট্রনিা ঢুমে পড়মি। িাোর গিীর শমব্দ মযন চিপমের 

পূিতাভাষ। মলােিন িান েিুল েমর হােমল পড়মি েরিায় েরিায়। নাো-ওঠার 

েেতাচন্তে মঠলামঠচল। এই চিপুল উেযে র্ার মনই। 

  

োত্র দ্য চেচনি সেয়। মট্রন মিমড় মেমি। এর্ অল্প সেময়র েমধ্য ওমের খুুঁমি মির েরা 

অসিি। র্াহমল চে মট্রনিা মিমড় মেমি মস? নাচে উঠমি পড়মি? চসদ্ধান্ত মনওয়া ময েী 

েচঠন! আিেো েমন পড়ল, োো চিচেি মেমিচিল িমি চেন্তু মসিা র্ার হামর্ মেয়চন। 

সিির্ মোনামে চেময়মি। চেন্তু মোনামে যচে খুুঁমি না পায় মস এিং যচে মট্রমন উমঠ 

পমড় র্াহমল চনশ্চয়ই চিচেি মিোর র্ামে ধ্রমি। 

  

েী ময েরমি অেল র্া িুমমর্ পারচিল না। এর মিময় চিমেমশ থাোই র্ার ভাল। র্ার 

েমর্া মি চদ্ধে মলােমের পমক্ষ এ-মেশ মোমিই উপযুি নয়। আমেচরোর ইস্ট মোস্ট 

মথমে রুি এইচট্ট ধ্মর সামড় চর্ন হািার োইল গাচড় িাচলময় মযমর্ র্ার মোনও 

অসুচিমধ্ই হয়চন। আর এখামন িধ্তোন মথমে েলোর্া যাওয়া মযন েঙ্গল্রহহ যাওয়ার 

েমর্াই েচঠন হময় উমঠমি র্ার োমি। 

  

মলামে মর্া যামে। র্মি মস মপমর উঠমি না মেন? িধ্তোন মথমে েলোর্া ের্ মলাে 

মর্া মডইচল পযামসঞ্জাচরও েমর। িযাপারিা র্ামের োমি িলভার্।  

  

সােমনর েিািতমেমন্টর োমি এেিু এচগময় চগময় চভর্রিা মেখল অেল। সাংঘাচর্ে 

িাপ চভড় নয়, র্মি মিশ েময়েিন মর্াে োুঁচড়ময় আমি। িসার িায়গা মনই। 

  

চপচিময় এমস এচেে ওচেে র্াোচেল অেল। 
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হঠাৎ চপিন মথমে মে এমস র্ার ডান েনুইিা ধ্মর হযাুঁিো িান চেময় িলল, আয়, আয়, 

িায়গা পাওয়া মগমি! 

  

োো েেলমে মেমখ চনচশ্চন্ত হল অেল। োোমে েখনও িীিমন পাত্তা মেয়চন মস। পামল 

পািতমণ প্রণােও েমর না। েথা হয় োমলভমদ্র। চেন্তু এখন েমন হল, োো মযন পামরর 

োোরী। 

  

িায়গা পাওয়া মগমি? 

  

হযাুঁ মর হযাুঁ, চপিন চেেিায় ফাুঁো থামে। 

  

ের্ েূর? গাচড় মিমড় মেমি না মর্া! 

  

আমর না। এখনও এে চেচনি িাচে। 

  

িােচিেই এেিা োেরা মিমড় পমরর োেরামর্ই চভড় মিশ পার্লা।  

  

উমঠ পড়। 

  

অেল উমঠ পড়ল। পাশাপাচশ না হমলও োিাোচিই চর্নমি চসমি মোনা, মসাহাগ আর 

িুডঢা িসার িায়গা মপময়মি। িুডঢার পামশর চসিিা িযাগ চেময় আিমে রাখা হময়মি 

র্ার িনয। চসমির পামশ োুঁড় েরামনা সুযিমেস। 

  

িািা, মিাসা। মোথায় হাচরময় চগময়চিমল? 

  

এেিু ল্জনা মপময় অেল িলল, হারাইচন। আসমল এর্ চভড় 

  

আচে মর্া ভািলাে, রু্চে পমড়ই রইমল িধ্তোমন। 

  

েেল সি চঠেঠাে আমি চেনা মেমখ চনময় িলল, োলপত্র সি ুনমন চনময়চিস মর্া িুডঢা? 
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 হযাুঁ, সি চঠে আমি। নােিার সেয় চেিু মফমল নাচেস না! 
  

না। রু্চে নামো মিঠু, গাচড় মিমড় মেমি।  

  

আচে চঠে মনমে যাি। ভাচিস না। 

  

 গাচড় নমড় ওঠার পর েেল েরিার চেমে মগল এিং িলন্ত গাচড় মথমে িুে েমর মনমে 

পড়ল। 

  

মিঠু মর্াোর মিময় ের্ িিমরর িড় িমলা মর্া িািা? 

  

এেিু অিাে হময় অেল িমল, িার িিমরর। মেন িল মর্া! 

  

 মিঠু এখনও মর্াোর মিময় অমনে চফি আমি। রু্চে এেিু েযান্তাোরা হময় মগি চেন্তু। 
  

এর্ুনমলা িাংলা েথা এেসমঙ্গ িুডঢার েুমখ েখনও মশামনচন অেল। চিমশষ েমর 

েযাোোরার েমর্া শব্দ। সিির্ মিশ েময়েচেন ্রহামে িসিামসর ফমল ওমের 

মভাোিুলাচরমর্ ্রহােীণ িাংলারসঞ্চার ঘমিমি। আিোল মসাহাগমেও মিশ িাংলা িলমর্ 

মশামনা অেল। র্ার েমধ্য মগুঁময়া শব্দও থামে। ভামর্র পামর্ উমে মসদ্ধ মেওয়ায় রাগ 

েমর এেচেন িমলচিল, উমের চনেুচি েমরমি। 

  

মোনা িমল এখামন মথমে ওর োলিার নে হময় যামে। এরপর মগুঁময়া মেময়মের েমর্া 

মগড়া েরমর্ চশখমি। 

  

এেিু মেচর েমর িুডঢার েথার িিাি চেল অেল। হযাুঁ, আচে মযন এখন মেেন হময় 

মগচি। সােচথং ইি রং। 
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পামি আমশপামশর মলাে শুনমর্ পায় মসইিনয িুডঢা খুি িাপা গলায় িমল, নাচথং ইি 

রং। মর্াোর এেিু চফিমনস প্রিমলে আমি, আর চেিু নয়। আোমের মযাগ ক্লামস ভচর্ত 

হময় যাও, সি চঠে হময় যামি। 

  

িলচিস? 

  

হযাুঁ। মযামগ চেরােল হমে আিোল। 

  

অেল গভীর অিসাে মিাধ্ েরচিল। মস মর্েন চেিু পচরশ্রে েমরচন, মে ড়মাুঁপ েরমর্ 

হয়চন, োল িামনচন, সুর্রাং এ অিসাে শরীমরর নয় চনশ্চয়ই। এই অিসামের উৎস 

রময়মি র্ার েমনর েমধ্য। মোথায় মোন অর্লগহীন েমনারামিয এই অিসামের চশেড় 

র্া মে িলমি? মযাগ ক্লাস চে র্ার েনমে সারামর্ পারমি? না, এসি চনোনমে মস আি 

আর চিশ্বাস েরমর্ পামর না। 

  

িাইমর মিলা চর্নমির মরামে মক্ষর্-খাোমরর চিত্র ফুমি উঠমি। েী সুন্দর ময মেখামে র্া 

িলার নয়। উোস মিামখ মিময়চিল অেল। আিোল র্ার েমন হয়, এর্ মলখাপড়া না 

চশখমলই হর্। েরোর চিল না যাচন্ত্রে িগমর্ ঢুমে পড়ার। প্রময়ািন চিল না মোিা 

োইমনর িােচর িা সুন্দরী স্ত্রী িা েলোর্ার ফ্লযাি িা স্টযািাস চসিলসেূমহর। অমনে 

সহি িীিনযাপন েরমর্ পারর্ মস। 

  

মসাহাগ আড়াআচড় ওপামশর সাচরমর্ িমস এেিা মেময়র সমঙ্গ গল্প েরচিল। এিাও 

নরু্ন িযাপার। পমথঘামি যার র্ার সমঙ্গ ভাি িোমনার অভযাস ওর মনই। এিং চেচিয 

িাংলামর্ই েথা িমল যাচেল। এেিু এেিু োমন আসচিল অেমলর। ধ্ীমর ধ্ীমর পুমরাপুচর 

িাঙাচল হময় যামে নাচে ওরা? ভািমর্ ভািমর্ মিামখ র্ন্দ্রা িচড়ময় এল অেমলর। এ 

মসই েচেষ্কহীমনর ঘুে। চনমিতামধ্র ঘুে। অনুভূচর্হীন োনুমষর ঘুে। এই ঘুেিামে খুি ভয় 

পায় অেল। আিার ঘুমোয়ও। ভারমর্র অথতেন্ত্রীর নােিা র্ার আিও েমন পমড়চন। 

  

মসাহাগ ডােল, িািা! 
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িিো মভমঙ যায় অেমলর। 

  

র্ার ঘুে োমনই স্বর। মস মেখচিল এেিা োে চর্রমিমগ উড়মর্ উড়মর্ এেিা 

ইমলেচট্রে র্ার মভে েমর িমল মযমর্ চগময় দ্য আধ্খানা হময় মগল। দ্যভাগ হওয়া োেিা 

র্ারপর দ্যমিা োে হময় উমড় মযমর্ লাগল। র্ারপমরই মেখল চিচেি মনই িমল চিচেি 

মিোর র্ামে এেিা অন্ধোর চনিতন মস্টশমন মট্রন মথমে মঠমল নাচেময় চেময় িলল, এিাই 

মশষ মট্রন। এিার অন্ধোমর িমস থােুন, আর মোনওচেন মোনও মট্রন এখামন আসমি 

না। 

  

দ্যঃস্বরই। িিো মভমঙ মযন িাুঁিল অেল। িলল, েী িলচিস? 

  

িা খামি? মলিু িা? 

  

িা! িমল চেিুক্ষণ শব্দিার অথত িুমিার মিো েরল মস। 

  

আেরা সিাই খাচে। মিশ ভাল িা। 

  

িাচস্টমের োমপ এে োপ িা এচগময় আমস। প্রিে গরে লাগচিল আঙুমল। এেিু হমলই 

পমড় মযর্। িুডঢা র্ার রুোলিা এচগময় চেময় িমল, এিা চেময় ধ্মরা। মর্াোর অভযাস 

মনই, িাচস্টমের োমপর োনায় ধ্রমর্ হয়। 

  

েুগ্ধ হময় শুনল অেল। ের্িা িাংলা িমল মগল িুডঢা। 

  

 মসাহাগ িমল, মালেুচড় খামি? 
  

 মালেুচড়! 
  

 খাও না! 
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এেিু অিাে হমে অেল। র্ার মিমলমেময়রা আিোল মর্া এর্ সহি নয় র্ার োমি! 

েলোর্ার ফ্লযামি র্ামের েমধ্য িােযচিচনেয়ই হয় না িড় এেিা। োমম োমম োময় 

মেময়মর্ রু্েুল মগড়া হয়, ধু্নু্ধোর মলমগ যায় স্বােী-স্ত্রীমর্। যখন েথা হয় না র্খন 

ফ্লযামি শ্মশামনর শাচন্ত চিরাি েমর। 

  

মালেুচড়র মঠাঙা এচগময় আমস। কু্ষধ্ামর্তর েমর্াই খায় অেল। এিাও এেিা খারাপ 

লক্ষণ। র্ার আিোল চিচেচর চখমে পায় এিং হােমল খায়। ফমল র্ার শরীমর িচিত 

িেমি, ওিন িাড়মি। 

  

িাুঁ পামশর মলােিা এেিা িাংলা খিমরর োগি পড়মি। খিমরর োগি চিচনসিামে 

ভুমলই চগময়চিল অেল। এেিু উুঁচে মেমর মেখমর্ ইমে েরচিল র্ার, ভারমর্র 

চশল্পেন্ত্রীর নােিা মিামখ পমড় চেনা। র্ারপর ভািল, েী লাভ মিমন? 

  

চিচেি োর োমি মর? 

  

িুডঢা িলল, মট্রমনর চিচেি! আোর োমি। মেন? 

  

না, ভািচিলাে োো র্াড়াহুমড়ায় আিার চেমর্ ভুমল যায়চন মর্া!  

  

না, না। মিঠু খুি হুুঁচশয়ার মলাে। চিচেি মেমি মফরর্ পয়সা ুনমন আোমে িুচমময় 

চেময়মি। 

  

চশচডউমলর মিময় আধ্ঘণ্টা মেচরমর্ হাওড়া মস্টশমন যখন মট্রন ঢুেমি র্খন অেমলর মফর 

মিনশন হমর্ থামে। দ্যমিা ভারী সুযিমেস যা িানমর্ পারার েমর্া শচি র্ার মনই, এো 

িুডঢা পারমি চে? 

  

প্রসঙ্গ উঠমর্ই িুডঢা িলল, ইচি। দ্য হামর্ দ্যমিা মুচলময় মর্া মনওয়াই যায়। চেন্তু রু্চে 

ভুমল যাে। মেন ময দ্যমিা সুযিমেমসই িাো লাগামনা আমি।  
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 র্াই মর্া! এেেে মখয়াল চিল না অেমলর। এসি সহি িযাপার র্ার োথায় থামে না 

মেন মে িামন! 

  

িুডঢাই িলল, র্াড়াহুমড়ার েরোর মনই। চভড় এেিু পার্লা হমলই আেরা নােি। 

  

চঠে েথা। র্িু অেমলর চভর্রিায় এেিা উিািন ভাি। মযন মস চপচিময় পড়মি, মহমর 

যামে, মপ ুঁিমর্ পারমি না, অচনশ্চয়র্া। মেন এরেে হয় আিোল মে িামন। 

  

মিচশ মেচর েরমল িযাচক্স পাি না। 

  

িুডঢা অিাে হময় িমল, হাওড়া মস্টশমন িযাচক্সর অভাি! েী ময িমলা! 

  

এর পমরর ঘিনাুনমলা র্ার োমি পারিযতহীন চহচিচিচি। র্ারা চভড় মঠমল এমস িযাচক্সর 

লাইমন োুঁড়াল। হাওড়া চব্রি মপচরময় গাচড় ঢুেল েলোর্ায়। র্ারপর মেয়ার্লা মলমনর 

ফ্লযামি এেসেময় মপ ুঁমি মগল র্ারা। চেন্তু এই মগািা িযাপারিা র্ার োমি মেেন মযন 

স্বরেৃমশযর েমর্া। চরয়াল নয়। পরািােি? 

  

িাচড়র োমির মলাে িাসুমেমির ওপর ফ্লযািিা মিমড় চেময় চগময়চিল র্ারা। না চেময় 

মগমল উপায়ও মনই। িাসুমেি িাচড়মর্ চিল না। মোথাও মিচরময়মি। মোন এই ফাুঁমে 

োচে চিচনসপত্রুনমলা চঠে আমি চেনা মেমখ চনচেল। চি চভ, েচিউিার, চিি, 

োইমক্রাওময়ভ ইর্যাচে চিচনস িাড়া গয়নাগাুঁচি িা িাোপয়সা িাচড়মর্ মরমখ যায়চন 

র্ারা। চেিু িাসনপত্র মর্া থামেই। 

  

ঘমর ঢুমেই েচিউিার চনময় িমস মগমি মসাহাগ। ই-মেইল মিে েরমি এেেমন। িুডঢা 

িাথরুমে। 

  

িযালেচনমর্ এমস োুঁড়াল অেল। সােমন মেয়ার্লার চনিতন পথ। চিমেমলর আমলা পমড় 

আসমি দ্রুর্। চেিুই মেখার মনই নীমি। ওপমর আিহোনোমলর চথিতর আোশ। েময়ে 

েুচি মেঘ মভমস আমি। 
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আি েী িার র্া হঠাৎ িানমর্ ইমে েরল অেমলর। েী িার আি। হার্ঘচড়িার চেমে 

র্াোমলই িানা যামি। চেন্তু ইমে েমরই র্াোল না মস। 

  

শুক্র? শচন? এেন েী রচি? না, েমন পড়মি না। মসােিার নয় মর্া আি? হমর্ও পামর। 

আি ময মোনও িার হমর্ পামর। 

  

চপিমন হঠাৎ মোনার গলা পাওয়া মগল। র্ীব্র, িরুচর গলা, মশামনা!  

  

ধ্ীমর েুখ মফরায় অেল, েী িলি? 

  

ঘমর এমসা, েথা আমি। 

  

অেল এচগময় চগময় িমল, েী? 

  

িাুঁ হামর্র েুমঠা খুমল এেিা চিচনস মেচখময় মোনা চিমজ্ঞস েমর, এিা েী?  
  

অেল চেিুক্ষণ চিচনসিা চিনমর্ পামর না। র্ারপর চিনমর্ মপমর িমল, েমিাে। মেন? 

  

এিা আোমের চিিানায় এল েী েমর? 

  

অেল অিাে হময় িমল, র্া েী েমর িলি! 

  

রু্চে িামনা না? 

  

অেল োথা মনমড় িমল, না। 

  

িাপা চহং্র  গলায় মোনা িমল, আউি উইথ চে ট্রুথ! 
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৩৬-৪০. মমান্া ফুুঁ সচিল 

৩৬.  

  

চেিু িুমমর্ না মপমর মোনার েুমখর চেমে মিময় মথমে অেল িলল, চিিানায় েমিাে েী 

েমর এল র্া আচে েী েমর িানি? 

  

 মোনা ফুুঁসচিল, িাপা চহং্র  গলায় িলল, রু্চে িাড়া মে িানমি? মহাময়ন উই ওয়যার 

অযাওময়, র্খন রু্চে এই ফ্লযামি এো চিমল। িিাি মর্া মর্াোরই মেওয়ার েথা। 

  

অেল অসহায়ভামি োথা মনমড় িলল, আচে িাচন না।  

  

এর্ নীমি রু্চে নােমর্ পারমল? মর্াোর যচে মেময়োনুমষর েরোর চিল র্াহমল রু্চে 

মর্া র্ামের োমিই মযমর্ পারমর্! আোর মিডরুমে, আোমের চিিানায় িাইমরর মেময় 

চনময় আসমর্ মর্াোর মঘন্না হল না? 

  

অেমলর মঘালা োথায় মযন িল ঢুমে আমি। মিাধ্িুচদ্ধ োি েরমি না। মস শুধু্ অিাে 

হময় িলমর্ পারল, আচে! আচে! রু্চে চে আোমে সমন্দহ েরি মোনা? 

  

মসিা চে অনযায়? সিাই িামন রু্চে লিি, চেন্তু র্া িমল মিডরুমের সযাংচিচিিাও িিায় 

রাখমি না এিা েীরেে? 

  

লিি েথািা র্ার োথার েমধ্য দ্যে দ্যে েমর মেয়ামল মেয়ামল হারু্চড় োরমি। িচরত্র 

চনময় র্ার মর্া িড়াই েরার চেিুই মনই। এই আক্রেমণর সােমন িুে ফুচলময় োুঁড়ামিই 

িা েী েমর মস? অেল র্াই ুনচিময় মযমর্ লাগল চনমির েমধ্য। োনুষ পুমরাপুচর 

ুনচিমপাো হমর্ পামর না েখনও। দ্যগত মনই, প্রাোর মনই, পচরখা মনই র্ার। অনায়ামস 
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আক্রান্ত আর পযুতেে হওয়া িাড়া র্ার েীই িা েরার আমি। অেল র্িু োথা মনমড় েৃদ্য 

স্বমর িমল, আচে চেিু েচরচন মোনা। আচে চেিুই েচরচন… 

  

র্া হমল মে ঢুমেচিল মিডরুমে? আর োরও মর্া অযােমসস মনই। মিডরুমে িাচি মেওয়া 

থাের্। িাচি চিল শুধু্ মর্াোর োমি। এই চিচনসিা চে র্াহমল উমড় এল চিিানায়? 

  

মিডরুমের খির আোর িানা মনই। আচে ও-ঘমর এেচেনও ঢুচেচন। িাচিিা খুুঁমি মপর্াে 

না। িাইমরর ঘমর চডভানিায় পমড় থাের্াে। 

  

অযাি েযািস এ লাই। মর্াোর মিাখ িলমি রু্চে চেমথয েথা িলি।  

  

র্ার িীিমনর চথিতর ও চনচেতে েচহলাচির মিামখ মিাখ রাখমর্ পারচিল না অেল। আিোল 

র্ার এই এেিা মরাগ হময়মি, োরও মিামখর চেমেই স্পে র্াোমর্ পামর না। অস্বচে 

হয়, ভয়-ভয় েমর। মিাখ নাচেময় চনময় মস েৃদ্যস্বমর িলল, মর্াোর সমন্দহ হমল রু্চে 

িাসুমেিমে চিমজ্ঞস েরমর্ পার। 

  

িাসুমেি িাচড়র িাের। িাো চেমলই র্ামে েযামনি েরা যায় িা এেমিলা িুচি মেওয়া 

যায়। িুমমি? র্া িাড়া ওমে চিমজ্ঞস েরািা চিমলা োই চডগচনচি।  

  

যুচিিা অোিয। িাচড়র িােরমে িািুর িচরত্র চনময় মিরা েরা যায় না। 

  

অেল এেিা েীঘতশ্বাস মফলল। িচরত্র চিচনসিার মোনও েূলয আমি িমল র্ার েখনও 

েমন হয়চন। আিোল মেউ িড় এেিা েূলয মেয় না। র্মি লুমোিাপা যখন আমি র্খন 

ধ্মর চনমর্ হমি িচরত্র চনময় প্র  এখনও মলাপাি হময় যায়চন।  

  

ও-ঘমর মসাহাগ েচিউিার চনময় িমস র্ার ই-মেল মিে েরমি। েচিউিামর িসমল 

র্ার িাহযজ্ঞান থামে না। েরিািাও মভিামনা। র্িু হয়মর্া এেিা দ্যমিা েথা োমন িমল 

মগমি। র্ার মিময়ও ভয়ািহ হল, ঘিনািা মোন হয়মর্া মিমলমেময়র োমি িমলই মেমি। 

আিোল র্ার প্রচর্মশাধ্সৃ্পহা মিমড়মি। 
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এেিু িাথরুমে যাওয়া েরোর। এে োপ িা খাওয়ার ইমে চিল। দ্য-এেিা মিচলমফান 

েরমল ভাল হয়। অেল এসি েৃদ্য প্রময়ািনুনচলমে আেল না চেময় েরিার চেমে মযমর্ 

মযমর্ অচনচেতেভামি মযন পঞ্চভূর্মে িলল, আচে এেিু মিমরাচে। 

  

িাপা গলায় মোনা িলল, হযাুঁ যাও। আর ওসি িযাপার িাইমরই চেচিময় এমসা। 

  

এেিু োুঁচড়ময় অেল মফর এমগামর্ যাচেল। 

  

 মোনা েৃদ্য স্বমর িলল, চেমথযিােী মোথাোর! মিডরুমে মঢামোচন। র্াহমল িাোপযান্ট 

মোথায় মপমল? ওয়াডতমরাি মর্া আোমের মিডরুমে। 

  

অেল েরিার োি মথমে চফমর িলল, রু্চে ভুমল যাে, িুডঢার ওয়াডতমরামিও আোর 

েময়েিা িাোপযান্ট রাখা আমি। 

  

রু্চে মিডরুমে ঢুেমর্ না মেন? 

  

 িাচিিা মোথায় রাখর্াে েমন পড়র্ না। োমমেমধ্য এেচনমর্ই মর্া আচে চডভামন শুই। 

আফিার এ চফউ চড্রংেস। 

  

রু্চে চেমথযিােী। ইউ আর লাচয়ং। 

  

মশাওয়ার ঘমর েমিাে, এ রহসযোচহনীর চভমলন িাচনময় এখন র্ামে আরও েময়েচেন 

চিিমড় েমর িাড়মি মোনা। র্ার চেিুই েরার মনই। নানা প্রর্যাচশর্ ও অপ্রর্যাচশর্ সেময় 

শব্দমভেী িামণ চিদ্ধ হমর্ হমি র্ামে। আিোল র্ার অনুভূচর্ মভার্া হময় যামে, োন 

অপোমনর মিাধ্ও েমে মগমি অমনে। র্িু মোনা যখন র্ামে আক্রেণ েমর র্খন র্ার 

িুমের েমধ্য েোস েোস শব্দ হয়। েমন হয়, দ্যে েমর হািত অযািাে হময় যামি। 

  

োন োথা দ্যমিাই এখন মাুঁ মাুঁ েরমি। গরে আর অচথিতর লাগমি ভীষণ। িুমের েমধ্য 

মসই অদু্ভর্ শব্দ। োথা চনিু েমর মস হলঘমর মিচরময় এল। 
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িাইমরর হলঘরিা খুি িড়। ইংমরচি এল অক্ষমরর ের্। খাুঁমির অংশিায় েচিউিামরর 

সােমন মুুঁমে িমস আমি মসাহাগ। েগ্ন। এ সেময় ওর িাহযজ্ঞান থামে না। ইন্টারমনি এে 

সাংঘাচর্ে মনশা। মহমরাইমনর মিময় েে োরাত্মে নয়। ওরা ভাইমিান রামর্র পর রার্ 

মিমগ সাচফতং আর িযাি েমর। মিচলমফামনর চিল মিমড় যায়।  

  

অেল চনঃশমব্দ গাচড়র িাচিিা চনময় মিমরামর্ যাচেল, হঠাৎ মসাহাগ েখু চফচরময় িলল, 

মর্ােরা চে এর্ক্ষণ মগড়া েরচিমল? 

  

থর্ের্ মখময় অেল িমল, না মর্া। 
  

চিরচির গলায় মসাহাগ িলল, ওখান মথমে চফমর আোর েনিা এখনও ভাল আমি। েয়া 

েমর আোর েনিা আিার িিমে চেময়া না। মর্ােরা যর্ মগড়া পাোমি র্র্ আোর 

েনিা চিগমড় যামি। আিোল মর্াোমের মগড়া আচে সহয েরমর্ পাচর না। 

  

অেল আত্মপক্ষ সেথতমনর েমর্া মোনও েথাই খুুঁমি পাচেল না। এেিার গলাখাুঁোচর 

চেল। েুখ এেিার খুমল মফর িন্ধ েমর মফলল। না, েথা চেময় শুধু্ েথা চেময় আিোল 

মস োউমেই চেিু মিামামর্ পামর না। মিামামনার চেিু মনই র্ার।  

  

মর্াোমের েমধ্য মেন ময এর্ আেিাআেচি হয় িুচম না িািা। িাচ্চামের েমর্া মগড়া 

েমরা মেন? েী হয় মর্াোমের? ইমগা প্রিমলে? 

  

মসাহাগ যচে মোনার েথাুনমলা শুমন থামে র্মি ভারী ল্জনার েথা। অেমলর চভর্মর 

এেিা চহচিচিচি অনুভূচর্ পাচেময় উঠমি। োথার চভর্মর অদু্ভর্ সি পাগলামি ভাি 

আসমি। আিোল র্ার সমন্দহ হয়, পাগল হময় যামে চেনা।  

  

মস আর োুঁড়াল না। মিচরময় চলফি ধ্মর মনমে এল নীমি।  

  

িেৎোর চসলভার ম্রহ রমঙর োচে গাচড় র্ার। গাময় ধু্মলার আেরণ পমড় আমি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 629 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গাচড়মর্ উমঠ চস্টয়াচরং হুইমলর সােমন মুে হময় চেিুক্ষণ িমস মথমে োথািা স্বাভাচিে 

হওয়ার িনয অমপক্ষা েরল মস। োথার চভর্মর ঘূচণতমমড় মযন নানা েুমিাোিা, 

ধু্মলািাচল, আিিতনা পাে খামে। পূিতাপর চেিু েমন পড়মি না র্ার। োন গরে, োথা 

গরে, ঘামড় র্ীব্র িযথা। মস চে অজ্ঞান হময় যামি! ভীষণ ঘাে হমে ময র্ার! 

  

মোনওরেমে োুঁপা হামর্ িাচি ঢুচেময় গাচড় স্টািত চেময় মস এ-চস মেচশনিা িালু েমর 

চেল। চেন্তু মর্মলর োিা মনমে এমসমি প্রায় ই-এর ঘমর। র্ার োমন মর্ল ফুচরময় 

এমসমি। অথি যাওয়ার আমগর চেন সমন্ধমিলা মস েশ চলিার মর্ল চনময়চিল গাচড়মর্। 

ি েুুঁিমে মস মিময় রইল ডযাশমিামডতর চেমে। এ-চস িন্ধ হময় যামি। মর্মলর োুঁিা মনমে 

যামে। 

  

স্টািত িন্ধ েমর িানালার োুঁিিা নাোমনার িনয হার্ িাচড়ময়চিল মস। না, থাে। িাইমরর 

শব্দ আসমি। গাময়র মসাময়িারিা মিমড় িাোর েময়েিা মিার্াে খুমল চেল এিং এিুেু 

েরমর্ই মযন ভীষণ পচরশ্রে হল র্ার। োথািা চপিমন মহচলময় মিাখ িুমি িমস রইল 

অেল। ঘাে হমে, িড্ড ঘাে হমে র্ার। অল্প অল্প শ্বাসেে হমে। ঘামড় চপন মফাুঁিার 

েমর্া যন্ত্রণা। োথায় ঘূচণতমড়। িুমে হারু্চড়র ঘা।  

  

েমর যামে নাচে? েমর যাওয়ার েথা েমন হমর্ই মস হার্ িাচড়ময় েরিায় হার্লিা 

মঘারামনার মিো েরল। চেন্তু েরিার হার্লিা অিশ হামর্ খুুঁমিই মপল না। োুঁি 

নাোমনার এেিা িযথত মিো েরমর্ চগময় র্ার অসহায় ভারী হার্িা মুমল পমড় মগল। 

এভামিই েমর যায় োনুষ? এর্ আিেো! এর্ রু্েভামি? এেিা অন্ধোর মনমে এল 

মিামখ, মির্নায়। সি েুমি মগল। 

  

ঘরমোর সারমর্ সারমর্ অমনে রার্ হময় মগল মোনর। িাচড়মর্ না থােমল ময ের্ 

অমগািামলা হময় যায় সি চেিু! চিিানার িাের, মিডেভার, িাচলমশর ওয়াড় সি 

িেলামর্ হল। েী মঘন্না! েী মঘন্না! এই চিিানায় রামর্ শুমর্ হমি ভািমর্ও র্ার িচে 

আসচিল। িাচড়মর্ গঙ্গািল মনই। থােমল র্াও এেিু চিচিময় চের্ মোনা। 
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োিেেত মশষ েমর যখন ঘচড় মেখল মোনা র্খন রার্ সামড় েশিা িামি। েচিউিামরর 

সােমন এখনও ধ্যানথিত হময় িমস আমি মসাহাগ। িুডঢা মিচরময়চিল, চফমর এমস র্ার ঘমর 

িমস োর সমঙ্গ মযন আধ্ঘণ্টা ধ্মর মিচলমফামন েথা িমল যামে। িাসুমেি রান্না মশষ 

েমর ডাইচনং মিচিমল সি সাচিময় রাখমি। অেল এখনও মফমরচন। 

  

ঘচড়র চেমে মিময় এেিু ভ্রূ মোুঁিোল মোনা। অেল এর্ রার্ অিচধ্ িাইমর থামে না। 

পাচিত িা োি থােমল অনয েথা। চেন্তু স্বাভাচিে চনয়মে নয়। আি অিশয রাগ েমর 

মগমি। রাগ! না, ভুল হল। আিোল অেল চিমশষ রাগ-িাগ েমর না। মেেন মনচর্ময় 

যায়। 

  

এিার যন্ত্রিা িন্ধ েমরা মসাহাগ। চখমেমর্োও মনই নাচে? চিমেমল মর্া চেিুই মখমল না। 

  

মসাহাগ র্ার গভীর অনযেনি েুখিা এেিার র্ার োময়র চেমে চফচরময় িলল, খাি। 

  

িযস! খাি িলমলই হমি? হার্ েুখ মধ্াও। আি আোর এেিু চিশ্রাে েরোর। ওমঠা। 
  

উঠচি ো। পাুঁি চেচনি। 

  

 িুডঢার ঘমর পেতা সচরময় উুঁচে চেল মোনা। 
  

 আর ের্ক্ষণ েথা িলমি? মখমর্ চেময়মি। এমসা। 
  

হার্ রু্মল োমে িুপ েরমর্ িমল মিচলমফামন েথা েইমর্ই থামে িুডঢা। 

  

িাথরুমে মঢাোর আমগ মফর ঘচড়িার চেমে র্াোল মোনা। মপ মন এগামরািা। সাোনয 

জ্ব মোুঁিোল মস। মপ মন এগামরািা! অেল মফমরচন এখনও! 

  

িাথরুমে মোনার এেিু সেয় লামগ। চগিামরর গরে িমল ভাল েমর োন েরল আি। 

যখন মিমরাল র্খন মফর ঘচড়র চেমে মিাখ মগল র্ার। মসায়া এগামরািা।  
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ডাইচনং মিচিমল মখমর্ িমসমি িুডঢা আর মসাহাগ। 

  

িুডঢা িলল, িািা মোথায় ো? 

  

েী িাচন। সমন্ধমিলা র্র্ মিমরাল। িুমমর্ পারচি না।  

  

 এগামরািা মর্া মিমি মগমি ো। 
  

মোনা এেথািার মোনও িিাি চেল না। সাোনয দ্যচশ্চন্তা হমে র্ার। এর্ রার্ েরার 

েথা মর্া নয়! 

  

মসাহাগ হঠাৎ িলল, এখনই মিনশন েরার েরোর মনই। আরও েশ পমনমরা চেচনি মেখা 

যাে। 

  

িুডঢা িলল, র্ারপরও যচে না মফমর? 

  

চফরমি না মেন? চনশ্চয়ই চফরমি। মর্ােরা খাও। েথািা িলল িমি মোনা, চেন্তু গলায় 

মোনও মিার মপল না। 

  

মসাহাগ সাোনয চিরি গলায় িলল, মর্ােরা েী চনময় আি মগড়া েরচিমল িমলা মর্া! 

  

 মোনা ফুুঁমস উমঠ িমল, র্া চেময় মর্ার েী েরোর? 

  

 মর্াোমের েমধ্য ময মেন এর্ মগড়া হয় র্া িুমমর্ পাচর না। 
  

মর্ার িুমম েরোর মনই। যখন আোর েমর্া অিথিতায় পড়চি র্খন িুমচি।  

  

 মশাওয়ার ঘমর এমস মোনা চিিানায় িমস এেিু হাুঁফ িাড়ল। উমিগ িাড়মি। ঘচড়র োিা 

সামড় এগামরািা মপচরময় যামে। অেল চফরমি না। 

  

িাসুমেি এমস েরিায় োুঁড়াল, খামিন না িউচে? 
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খাি। মর্াোর িািু মোথায় মগমলন িমলা মর্া! 

  

 আচে মর্া সার্িায় চফমরচি। িািু মর্া র্ার আমগই মিচরময় মগমিন। 
  

নীমি গাচড় আমি? 

  

হযাুঁ। গাচড় মননচন মর্া। 

  

আো, চঠে আমি, এেিার েমরায়ানমের চিমজ্ঞস েমর এমসা মর্া িািুমে র্ারা মোন 

চেমে মযমর্ মেমখমি। 

  

চঠে আমি। িমল িমল যাচেল িাসুমেি। 

  

মোনা র্ামে মডমে িলল, থাে, ওমের চিমজ্ঞস েমর লাভ মনই। আোর খািারিা এেিু 

পমর চেও। 

  

 আো। 
  

রার্ িামরািায় িুডঢা এমস েরিায় োুঁড়াল। 

  

ো। 

  

চডেলাইিিা মজ্বমল মিামখ হার্িাপা চেময় এেিু শুময়চিল মোনা। শরীর পচরশ্রান্ত িমল 

এেিু র্ন্দ্রার েমর্াও এমস চগময়চিল। 

  

িেমে উমঠ িলল, এমসমি? 

  

না ো, িািা এখনও আমসচন। উই োস্ট ডু সােচথং। 

  

েী েরা যায়? 
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মোথায় মযমর্ পামর িমল েমন হয় িমলা মর্া! মিচলমফান েমর মেখমর্ পাচর। 

  

মোনা এেিু চিন্তা েমর িলল, মসিা এেিা চিশ্রী িযাপার হমি না? মলামে েী ভািমি? 

মর্ার িািার মর্া েলোর্ায় মর্েন িনু্ধ িা আত্মীয়ও মেউ মনই।  

  

িুপ েমর মর্া িমস থাো যায় না। হাসপার্াল িা লালিািামর মখাুঁি মনি? 

  

রার্ িামরািা িামি, না? 

  

হযাুঁ ো। 

  

মোনা উমঠ ড্রচয়ংরুমে এমস এ-ঘমরর ঘচড়িাও মেখল। 

  

মসাহাগ এখনও েচিউিামরর সােমন িমস আমি। র্মি েচিউিার অন্ধোর। 

  

মলে-এর ধ্ারিা মেমখ আসি ো? 

  

মোনা অনযেনি মিামখ মিমলর চেমে মিময় িমল, মলে! এর্ রামর্ চে আর মস মলে-

এর ধ্ামর িমস থােমি? এই ঠািায়!! 

  

চেিু মর্া েরা উচির্। িামরািা মিমি েশ চেচনি। 

  

ভািচি মোথাও চগময় চড্রংে েমর পমড় আমি চে না। 

  

িুডঢা োথা মনমড় িমল, িািা মর্া িাইমর চড্রংে েমর না েখনও! 

  

আি রাগ েমর মগমি। 

  

রাগ েমর মেন? 

  

সাোনয এেিু রাগারাচগ েমরচিলাে। 
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মসাহাগ িুপ েমর িমসচিল এর্ক্ষণ। এিার েুখ চফচরময় িলল, মর্াোর গলা আচে এখান 

মথমে শুনমর্ পাচেলাে। ও-ঘমরর েরিা িন্ধ থাো সমত্ত্বও। 

  

মোনা গিীর হময় িলল, রাগ েরার যমথে োরণ চিল িমলই েমরচি। স্বােী-স্ত্রীর েমধ্য 

ওরেে হমর্ই পামর। আোমে উপমেশ চেময়া না। 

  

স্বােী-স্ত্রী হমলই িুচম মগড়া হমি। মিচঠো আর মিঠুর েমধ্য মর্া হয় না! এর্চেন মথমে 

এলাে মসখামন এেচেনও মর্া র্ামের মগড়া শুচনচন। 

  

ওমের সমঙ্গ আোর রু্লনা েরি? মর্াোর ল্জনা েমর না? 

  

মেন, ল্জনা েীমসর? রু্লনা েরমল চে মর্াোর মপ্রচস্টমি লামগ নাচে? 

  

মর্াোর মিঠুর িযচিত্ব িমল চেিু মনই। চহ ইি মডাচেমনমিড িাই চহি ওয়াইফ। ওমের 

কস্ত্রণ িমল। 

  

িাঃ, মিশ েথা মর্া! িযচিত্ব থাো োমনই িুচম মগড়ুমি হওয়া! ব্রামভা! 

  

মশামনা মসাহাগ, রু্চে যচে আর িাড়ািাচড় েমরা র্াহমল চেন্তু আচে মর্াোর িুমলর েুচঠ 

ধ্মর গামল িিাস িিাস েমর থাপ্পড় োরি। এমেই মিনশন হমে, র্ার ওপর… 

  

িুডঢা র্াড়ার্াচড় এমস োমে ধ্রল, মহায়াই মসা অযাম্রহচসভ ো? োে ডাউন! 

  

শুনচিস না েী িলমি! 

  

শুনচি। চেন্তু এিা মহচস্ট হওয়ার সেয় নয়। ইি ইি অলমরচড িুময়চন্ট পাস্ট িুময়লভ। এিার 

আোমের চেিু েরা উচির্। 

  

েী েরচি মর্ারা চঠে ের। আচে চেিু ভািমর্ পারচি না। 

  

 রু্চে িরং এেিু ঠািা িল িা মোল্ড চড্রংস খাও। োথা ঠািা েমরা। 
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 মশাওয়ার ঘমর মযমর্ মযমর্ মোনা িাপা গলায় িলচিল, এেিা লিি, িচরত্রহীন লুমিন 

আোমে ভািাভািা েমর মখল। চডসগাচস্টং! 

  

মসাহাগ মিয়ার মিমড় উমঠ পড়ল। 

  

মোথায় যাচেস চেচে? 

  

িামে। 

  

এর্ রামর্ িামে? 

  

োথা গরে লাগমি। 

  

রু্ই িামে! ো মিডরুমে! আচে এো েী েরি িল মর্া! িািার ময েী হল।  

  

 পারহযাপস চহ হযাি েচেমিড সুইসাইড। এ-িাচড়মর্ এরেেই এেিা চেিু হওয়ার েথা। 
  

 যাঃ, েী যা র্া িলচিস! 
  

 চলচভং িুমগোর ইি অযান আিত িুডঢা। আর আেরা মসিাই চশচখচন। 
  

 মরমগ যাচেস মেন? মলি আস িে অযাি সিত আউি চে চথংস। িািা েিার সেয় 

মিচরময়মি? 

  

 চঠে িাচন না। ঘচড় মেচখচন। পাুঁিিার পর। 
  

 চেিু িমল যায়চন? 
  

না। চহ িাস্ট মলফি। 

  

মপাশাে? 
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মযিা পরমন চিল। মপাশাে িাড়ার আমগই মে হযাড চে ফাইি।  

  

খুি ভাময়ামলন্ট চেিু? 

  

মে আর অলওময়ি ভাময়ামলন্ট। 

  

েী চনময় মগড়া শুমনচিস? 

  

মসাহাগ এেিু মভমি োথা মনমড় িলল, না। মিডরুে েথািা োমন এমসচিল। মে চপোপ 

এভচরচথং অযাি এচনচথং ফর এ ফাইি। 

  

িুডঢার িয়স এখনও মষামলা পূণত হয়চন। র্ার েুখশ্রীমর্ এখনও নািালেমত্বর িাপ। মিাখ 

দ্যমিা এেিু িলিল েরমি। অসহায়ভামি িলল, ইি ইি িুময়লভ থাচিত অলমরচড। েী 

েরি িল মর্া! 

  

মসাহাগ মগাুঁি েুমখ চেিুক্ষণ িুপ েমর মথমে িলল, িািামে আোর খুি চসে েমন 

হময়চিল। 

  

মশাওয়ার ঘমরর েরিা খুমল হঠাৎ মোনা মিচরময় এমস িলল, মডারমিমলর শব্দ শুনলাে 

না? 

  

 িুডঢা োথা নাড়ল, না ো। অনয মোনও ফ্লযামির আওয়াি। 
  

 ডাইচনং মিচিমলই এেিা মিয়ার মিমন ক্লান্ত মোনা িমস পড়ল, মফর িধ্তোমন চফমর যায়চন 

মর্া! 

  

িুডঢ়া িমল, দ্যর! েী ময িমলা! চেচে িলমি িািামে চসে মেখাচেল। আচে ভািচি রাোয় 

অজ্ঞান-িজ্ঞান হময় পমড় মগল চে না। 
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েপালিা ডান হামর্র দ্য আঙুমল মিমপ ধ্মর মোনা িমল, আোর োথা চিুঁ মড় পড়মি 

যন্ত্রণায়। 

  

রু্চে শুময় থামো না! 

  

মর্ারা েী েরচি? 

  

 িাসুমেি মিচিল পচরষ্কার েরচিল। িলল, চেিু ভািমিন না িউচে, আচে নীমি মনমে 

আমশপামশ মখাুঁি চনময় আসচি। 

  

িুডঢা িলল, আচেও যাচে। িমলা। চেচে, রু্ই যাচি? 

  

হযাুঁ। 

  

মোনা িলল, িাসুমেি, থাে এখন থাে। র্াড়ার্াচড় যাও।  

  

চর্নিন মিচরময় যাওয়ার পর মোনা মিডরুমে এল। লোর মথমে েমিামের পযামেিিা 

মির েরল। খুিই শো, চেচশ ব্রযাি। এ-চিচনস চনশ্চয়ই মোনও অচভিার্ িা রুচিশীল 

োনুষ িযিহার েরমি না। 

  

পযামেিিা হামর্ চনময় মস ভািমর্ লাগল। 

  

.  

  

চিচলয়াডত মিচিমল এেিা িমলর সমঙ্গ আর এেিা িমলর ধ্াক্কা লাগল। েৃদ্য িে েমর 

এেিা শব্দ। এেিা িল গচড়ময় চগময় আরও দ্যমিা িলমে ধ্াক্কা চেময় সচরময় চেল দ্য 

ধ্ামর। িে িে। দ্যমিা িল গচড়ময় চগময় ধ্াক্কা োরল আরও দ্যমিা েমর িমল। িে িে িে 

িে। র্ারপর িলুনমলা মিািািুচি েরমর্ লাগল িারধ্ামর। এ ওমে ধ্াক্কা োরমি। ও 

র্ামে। মস এমে। িেিে শমব্দ জ্বালার্ন হময় মগল অেল। মিচিল িুমড় িমলর চিশৃঙ্খলা 
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আর িে িে শব্দ। পাগল হময় যাওয়ার মিাগাড়। োন িাপা চেমর্ হার্ রু্মলচিল অেল। 

চেন্তু হার্িা আিমে যামে মোথায় মযন। রু্লমর্ পারমি না। 

  

চেন্তু হার্িা রু্লিার প্রাণপণ মিো েরমর্ চগময়ই গভীর আেন্নর্া মথমে মিাখ মেমল 

মিমগ উঠল অেল। মির মপল, অসািধ্ামন মস র্ার ডান হামর্র ওপমরই মিমপ িমস 

আমি। 

  

মোথায় িমস আমি র্া িুমমর্ এেিু সেয় লাগল র্ার। না, মস চঠে িমসও মনই। এেিু 

োর্ হময় আমি ডানচেমে। চসমির পামশ র্ার ঘুেন্ত োথা গচড়ময় খািিায় আিমে 

রময়মি। আর র্ার োমনর পামশই িানালার োুঁমি শব্দ হমে িে িে।  

  

খুি ক্ষীণ এেিা ডােও শুনমর্ মপল মস, িািা! িািা! 

  

অেল মসািা হময় িসল। গাচড়র চভর্রিা ভযাপসা, েে িন্ধ েরা অিথিতা। মস েরিার 

লেিা খুমল চেল। 

  

এে মিোয় িাইমর মথমে েরিািা খুমল িুডঢা আর্তস্বমর ডােল, িািা! েী হময়মি 

মর্াোর? 

  

েী হময়মি র্া অেমলর েমন পড়ল না প্রথমে। চেিুই েমন পড়ল না। িাইমরর এে মলে 

ঠািা িার্ামস শ্বাস িানল চেিুক্ষণ। র্ারপর িলল, চেিু হয়চন।  

  

চেিু হয়চন? 

  

না মর্া। ঘুচেময় পমড়চিলাে মিাধ্হয়। 

  

 িাইমর িুডঢার চপিমন মসাহাগ, িাসুমেি, চর্ন-িারিন োমরায়ানমে োুঁচড়ময় থােমর্ 

মেমখ ল্জনা মপময় অেল িলল, েিা িামি এখন? 

  

িুডঢা িলল, রার্ দ্যমিা। 
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 োই গড! 
  

আর ইউ অলরাইি? 

  

োথা মনমড় অেল িলল, হযাুঁ, আই চফল ফাইন। 

  

েী েমর গাচড়র েমধ্য ঘুচেময় পড়মল রু্চে? 

  

িাচন না। িুমমর্ পারচি না। শরীরিা খারাপ লাগচিল খুি। র্ারপর আর েমন মনই। 

  

 নােমর্ যাচেল অেল, িুডঢা ডান হার্িা মিমপ ধ্মর িলল, এমসা, ধ্রচি। আর ইউ 

চরময়চল ও মে? 

  

না, অেল ও মে নয়। র্ার হার্ পা চঠে িমশ মনই। দ্যিতল লাগমি। োথা ঘুরমি। র্িু মস 

নােমর্ পারল। 

  

আোমে ধ্রমর্ হমি না। পারি। 

  

অেল ধ্ীমর ধ্ীমর মহুঁমি চলফমি এমস উঠল। েী হময়চিল র্া মস খুি আিিা েমন েরমর্ 

পারচিল োত্র। এখনও োথায় পারিযত মনই। নি ইন অডতার। 

  

ফ্লযামির েরিা হাি েমর মখালা। চভর্মর সি েিা আমলা জ্বলমি। েরিায় োুঁচড়ময়ই মস 

েুমখােুচখ মোনামে মেখমর্ মপল। ডাইচনং মিচিমল িমস আমি। ও চে িাচঘনীর েমর্া 

চডনামরর িনয িমস আমি। ওর চডনার চে মস চনমি? র্ামেই খামি িমল ওর্ মপমর্ আমি 

নাচে? 

  

.  

  

৩৭.  
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চড এন এ, চিন, শুক্রেীি–এসি চনময় োথািা োমম োমম িড্ড মডািল হময় যায়। েী 

অথশলী োেোরখানা িাপু! িীিাণুর েমর্া মিাি এে চিি, র্ার েমধ্য প্রাণ। শুধু্ প্রাণই 

িা মেন! র্ার েমধ্য স্বভাি, িচরত্র, মেধ্া, সি মপ্রা্রহাে েরা আমি। োরৃ্গমভতর জ্বণ মথমে 

ের্ িড় োনুষিা হময় োুঁড়ায় এেচেন। 

  

মোথায় পমড়চিল েচহে ময, অর্ োমন িলা, অথতাৎ গচর্। ওই অর্ মথমে আত্মা। ময 

মেিলই িমল। িামপর িীি মথমে োরৃ্গভত হময় র্ার দ্যিতার গচর্। মিমড় িমল, মিমড়ই 

িমল। িংশগচর্র এই প্রিহোনর্ার েথা যর্ ভামি েচহে র্র্ এই িুমড়া িয়মস নরু্ন 

েমর অিাে হয়। ের্ োল, ের্ যুগ আমগ সৃচে হময়চিল োনুষ, র্খন মথমে র্ার িলা, 

অচলচিে েশামলর েমর্া প্রাণ িমলমি, প্রাণ মথমে প্রাণ, মফর প্রাণ মথমে প্রামণ। 

  

এই ময মস, েচহে রায়, মস চে এেিন আলাো আলিপো োনুষ? র্া মর্া নয়। মোন 

হািার হািার িির আমগ চিল র্ার পূিতপুরুষ, হয়মর্া িিতর, নযাংমিা, ভাষাহীন, 

সভযর্াহীন। মেউ র্ার নােও িামন না। নােই চিল না হয়মর্া। র্ার মথমে ধ্ারা িময় 

এর্ েূর এল! র্ার পরও িলল েেল হময়, অেল হময় র্ামের মিমলপুমল হময়। চিিার 

েরমল, িগমর্র সি োনুমষরই চিচে িাুঁধ্া মোনও অিানা অন্ধোর যুমগর এে অনাো 

োনুষ আর অিানা নারীর োমি। আেে িা ঈভ হমর্ পামর র্ারা। িা অনয মেউ। 

  

েচহে ভািমর্ ভািমর্ থই পায় না। েী েমর ময হমে িযাপারিা! মে িালামে এই অদু্ভর্ 

সৃচের লীলা! যর্ িয়স হমে র্র্ই মযন সি মিমড় যামে োয়া।  

  

োল ওরা িমল মগমি। আি সোমল েচহে িুে িুে েমর মোর্লায় উমঠ েুমখােুচখ ঘরিায় 

র্ালা খুমল ঢুেল। িড্ড অমগািামলা মরমখ মগমি ঘরখনা। মিডেভার েুুঁিমে আমি, 

মেমমেয় পমড় আমি। নানা িচিতর্ চিচনস। মেয়ামল োথার চিপ সাুঁিা। মিচিমলর মেরাি 

মিমন মেখল, র্ামর্ও োথার চক্লপ, চরিন, মসফচিচপন, ফুচরময় যাওয়া চলপচস্টে পমড় 

আমি। এখনও মিপাি হয়চন ঘরিা। মসন্ট পাউডামরর গন্ধ িার্ামস ঘুমর মিড়ামে। 
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োমখামনর েরিািা এখনও চিিচেচন মেওয়া। মেমখ এেিু অিাে হয় েচহে। পামশর 

ঘরিায় অেল থাের্। চেন্তু োমখামনর েরিািা চিিচেচন এিং িািাে মেওয়া মেন? মে 

োমে আিোমর্ মিময়চিল? স্বােী-স্ত্রী েমধ্য চিিচেচন-মেওয়া েরিা থাোর মর্া েথা নয়! 

র্ার ওপর অচর্চরি সর্েতর্ার িনয আিার িািােিাও আিোমনা! েরিািা খুমল চভর্মর 

ঢুেমর্ই ক্ষীণ অযালমোহমলর গন্ধ মপল েচহে। 

  

অেল েে খায় র্া েচহে িামন। মযচেন েধ্যরামর্ েচহমের ঘমর চগময় ঘুচেময়চিল অেল 

মসচেনও গন্ধ মপময়মি। েে-িে খামি মস আর মিচশ েথা চে? র্মি মিচিমলর নীমি 

চপিমনর পায়ার োমি সার্-আিিা েমের খাচল মিার্ল মেমখ েচহে –মোিোয়। এর্ 

েমের মিার্ল চনময় মর্া অেল েলোর্া মথমে আমসচন! 

  

চিিানায় এেিা েযালেুমলির মগামির চিচনস মপময় েচহে হামর্ চনময় ভ্রূ েুুঁিমে মেখল। 

এসি চিচনস েচহে মিমন িমি চেন্তু িযিহার িামন না। ঢােনা খুমল মেমখ, মিাি মিাি 

অমনে মিার্াে। শুধু্ েযালেুমলির িাড়াও অনয সি িযিহারও আমি চনশ্চয়ই। এেিার 

ইমে হল মিার্ােুনমলা এে-আধ্িা চিমপ মেমখ েী ঘিনািা ঘমি। 

  

চেন্তু সাহস হল না। মে িামন িািা আনাচড়র হামর্র মিপামিচপমর্ খারাপ-িারাপ না হময় 

যায়। োমির চিচনসিা মফমল মগমি, হয়মর্া অসুচিমধ্য় পড়মি। রর্নমে চেময় এেিা 

মফান েচরময় চেমর্ পারমল হয়। 

  

রর্নমে মডমে লাভ মনই। এখন মস ঘুমোমে। আমগ গাুঁময়র মিমলপুমলরাও মভার-মভার 

উমঠ পড়র্। আিোল রার্ মিমগ সি চি চভ-মর্ চসমনো মেমখ োমরার্ অিচধ্। দ্য-

এেচেন েচহেমেও মিার েমর ঘমর চনময় চগময় চহচন্দ, িাংলা চসমনো মেখামনার মিো 

েমরচিল। েচহমের মিচশক্ষণ ভাল লামগ না। চসমনো-চিমনো এেিা চিমশষ িয়মসর 

পমক্ষই মিাধ্হয় ভাল। িয়স গচড়ময় মগমল কধ্যতও েমে যায় চেনা।  
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চনিু হময় মিচিমলর র্লা মথমে মিার্লুনমলা মিমন আনল েচহে। সি েিায় এেই মলমিল 

আুঁিা। ঢােনা খুমল এেিু গন্ধও শুে েচহে। গন্ধ চেন্তু চিেমিল নয়, এেিু মামামলা, এই 

যা। এেিা মিার্মল মেখল, এেিু র্লাচন পমড় আমি এখনও। সন্ধযামে মডমে 

মিার্লুনমলা চেময় চেমল হয়। ধু্ময় োসুচন্দ-িাসুচন্দ রাখমর্ পারমি। এেচনমর্ 

অযালমোহল চিশুদ্ধ চিচনস, র্ামর্ িীিাণু িাুঁমি না। 

  

খামির ওপর িমস েচহে অেমলর েথাই ভািচিল। মিমলপুমল িড় হমল ঘামির সমঙ্গ 

োমেচরয়ার মন মোর েমর্া র্ফার্ হময় যায়। র্িু মসই হাোিানা অেল, মসই কপমর্র 

চেন নযাড়াোথা অেমলর িুমলর িনয োন্না, সাুঁর্ার চশখমর্ চগময় হািুডুিু অেমলর মসই 

িামপর গলা িচড়ময় ধ্রা, সি েমন পমড় যাচেল আি। োয়া চে িাড়মর্ িায়! অেমলর 

েথা মথমেই আরও েথা এল েমন। চিন, চড এন এ, িংশগচর্। েী সাংঘাচর্ে সি 

িযাপার-সযাপার! যর্চেন যামে র্র্ই মযন দ্যচনয়ািা িুম-সেমমর িাইমর িমল যামে। 

র্র্ই েমন হমে, িীিনিামে ওপরসা ওপরসা মেমখ মর্েন চেিু মিামা যা য় না িমি, 

চেন্তু র্ার পরমর্ পরমর্ ের্ ময রহসয লুচেময় আমি। 

  

েমের খাচল মিার্লুনমলা মিচিমলর ওপর সািাল েচহে। র্ারপর মিময় রইল। মস শুমনমি 

এে এে মিার্ল চিচলচর্ েমের োে অমনে। এই আি মিার্ল েমের োে ের্ র্া 

ভািমর্ও ভয় েমর। এর্ পয়সা খরি েমর এর্ েে মেন খায় মে িামন! এর্ োথা 

মিমলিার, অর্ ভাল মরিাে েরা, র্ারপর মোিা মির্মনর িােচর, র্িু েুখখানায় মোনও 

সুমখর িাপ মনই। মলখাপড়া চশমখ র্া হমল েী হয় োনুমষর? এর্ চশমখ, এর্ মিমন েমের 

মিার্মল এমস ঢুেমর্ হয় মেন? 

  

চিিানায় িমস অমনেক্ষণ মিমলমে অনুভি েরল েচহে। না, মিমলিা মিাধ্হয় সুখী হল 

না। মেন হল না র্ার োরণ খুুঁমি মির েরা হয়মর্া েচহমের সাধ্য নয়। র্ার চিন্তা ক্রমে 

অেলমে মিমড় মোনা, িুডঢা, র্ারপর মসাহামগ এমস থােল। মোনও পযািানত মনই ওমের 

েমধ্য। এে এে িন এে এে রেে। চেন্তু পযািানতিা মনই মেন? মোথায় গেমগালিা 

হমে? 
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িানালা চেময় নীমির উমঠামন সন্ধযামে মেখমর্ পাচেল েচহে। ভাল েমর আমলা মফাুঁিার 

আমগই উমঠ পমড় মেময়িা। র্ারপর সারাচেন মোমষর েমর্া খামি। রূপ মনই, গামনর গলা 

মনই, চিময় চিেল না–এইসি অভাি শরীর খাচিময় পুচষময় চনমর্ িায়। ভাল, ভাল, চেিু 

চনময় মেমর্ থাে। েমনর ক্ষর্চিহ্নুনমলা চনময় মিচশ নাড়ািাড়ার সেয় না পাওয়াই ভাল। 

  

এই সার্-সোমলই দ্য-িারিন োল চনমর্ িমল এমসমি। মিলা হমল আরও আসমি। 

সন্ধযার চিচনসপত্র আিোল খুি চিচক্র হমে। এেচেে চেময় ভগিান িচঞ্চর্ েমরমিন 

িমি, র্াই চে অনয চেে চেময় পুচষময় চেমেন? িির খামনে আমগই সন্ধযা এেচেন 

েচহেমে েথায় েথায় িমল মফমলচিল, র্ার নাচে সত্তর হািার িাোর ওপর িমে মগমি। 

্রহােমেমশ এেিা মেময়র পমক্ষ ঘমর িমস এর্ িাো মরািগার িড় েে েথা মর্া নয়। 

এখন হয়মর্া ওর হামর্ লাখ িাোর ওপমরই আমি, োমম এেচেন িমলচিল, মপষাই 

মেচশন চেমন ুনুঁমড়া েশলার িযিসা শুরু েরমি। 

  

এই িাোর মলামভই চেনা মে িামন, এেিা মিােরা ওর সমঙ্গ মিাধ্হয় খাচনেিা ঘচনষ্ঠ 

হময়মি। েচহে োনাঘুমষা শুমনমি, চিময়ও নাচে েরমর্ িায়। েচহে র্াই উমিগ মিাধ্ 

েমর। 

  

এ চিষময় সন্ধযামে চেিু চিমজ্ঞস েরািা অনুচির্ হমি মভমি িুপ েমরই চিল েচহে। 

উেয়াে খামি মেময়িা, মপ্রে-মট্রে েরার সেয়ও মর্া পায় না। হয়মর্া রিনাই হমি মভমি 

চনময়চিল েচহে। 

  

সন্ধযার ঘর েচহমের ঘর মথমে দ্য েেে। র্িু সন্ধযা িামপর সমঙ্গ মেখা েরার সেয় পায় 

না। োমির ফাুঁমে ফাুঁমে মিাখামিাচখ হয় হয়মর্া, চেন্তু েথা িলার ফুরসর্ েই ওর? 

এখন েময়েিা মেময়মে েিুচর চেময় মরমখমি, র্ামের োিেেত র্োরে েরা, আোয়-

উশুল, চহমসি-চনমেশ সিই মর্া এো সােলায়। 

  

চেন েময়ে আমগ এেিু ফাুঁে মপময় সমন্ধমিলা এল েচহমের োমি। 
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িািা, মর্াোর শরীর নাচে খারাপ? 

  

মে িলল মর্ামে? 

  

মসাহাগ িলচিল, োদ্যর জ্বর হময়মি। 

  

েচহে প্রসন্ন মহমস িলল, মসরেে চেিু নয়। ঠািা মলমগ সচেত েমর্া হময়মি এেিু। মসমর 

যামি। 

  

 মসাহাগ মর্াোর োমি খুি আমস, না? 

  

আমস োমম োমম। গল্প-িল্প েমর। 

  

 খুি অদু্ভর্ মেময়, র্াই না? আোর ভারী ভাল লামগ ওমে। আোর যচে ওরেে এেিা 

মেময় থাের্ মিশ হর্। 

  

েচহে িুপ েমর থামে। সন্ধযার ময ঘর-সংসার-সন্তান হল না র্ার িনয চনমিমেই োচয় 

িমল েমন হয় েচহমের। পাত্র পিন্দ েমরচিল মস চনমিই। এেচনমর্ পাত্র চেিু খারাপও 

েমন হয়চন। চেন্তু িুচদ্ধ-চিমিিনা-চিিার ের্ ময ওলি-পালি হময় যায়। 

  

োমলাচিমর নযােড়ায় মিুঁমধ্ মিাি এেিা পুুঁিুচল েমর এমনচিল সন্ধযা। আর এে পযামেি 

শুেমনা আোেুচি িািার হামর্ চেময় িলল, রামত্র এেিা োথ কর্চর েমর চনময় আসি। 

ো েরর্, েমন মনই? 

  

েচহে হাসল। সিই েমন আমি। মিয়ার মিমন িামপর চিিানার োমি িমস সন্ধযা িলল, 

সারাচেন এর্ মামেলা যায় ময মর্াোর মসিা-মিিা চেিু েরমর্ পাচর না। মর্াোর মর্া 

চিরোমলর িাপা স্বভাি, েমর মগমলও চনমির অসুচিমধ্র েথা োউমে িলমি না। 

  

ভািচিস মেন? অসুচিমধ্ হমল মর্া িলি! সাোনয সচেতজ্বর, র্া জ্বরিাও এখন মনই। 
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এ িাচড়মর্ মর্াোর চেমে র্াোমনারও োরও সেয় মনই মেখচি। ো েমর যাওয়ার পর 

মথমেই মর্াোর িড় অযত্ন হমে। 

  

েচহে এেিু হাসল। েথািা এমেিামরই চঠে নয়। সন্ধযার ো মোনওচেনই েচহেমে েূলয 

মেয়চন, আেলও চের্ না। েচহমের নাচলশ চিল না িমি, চেন্তু অিমহলািা মস খুি মির 

মপর্। আর মসই অিমহলার েমনাভাি েচহমের মিমলমেময়র েমধ্যও িাচরময় চগময়চিল। 

স্ত্রী যচে স্বােীমে সম্মান িা শ্রদ্ধা না েমর র্া হমল মিমলপুমলরাও িািামে শ্রদ্ধা েরমর্ 

মশমখ না। েচহমের যত্ন মেউ েখনও েমরচন। র্ার িনয র্ার চিমশষ দ্যঃখও মনই। .. 

  

র্মি সন্ধযার েথািার প্রচর্িােও েরল না েচহে। চপ্রয় োনুষরা স্মৃচর্মর্ েহান হময় যায়। 

প্রচর্িাে েরমিই িা মেন েচহে! েমর লাভ েী? 

  

মস েৃদ্যস্বমর িলল, আোর মর্া অসুচিমধ্ হমে না। মর্ারা সি োিেেত চনময় আচিস। যচে 

অিল হময় পচড় র্খন মেখা যামি। 

  

র্িু োময়র েমর্া যত্ন চে আর মেউ েরমর্ পারমি? 

  

েচহে মহমস িলল, আোমে চনময় মেউ িযে হময় পড়মল িরািরই আোর অস্বচে হয়। 

োনুমষর উৎপামর্র োরণ যর্ না হওয়া যায় র্র্ই ভাল।  

  

না িািা, মর্াোর েথা মভমি োমম োমম আোর চেন্তু েে হয়। েুখ ফুমি চেিু িল না 

িমি, চেন্তু অসুচিমধ্ চে আর না হমে! 

  

দ্যর পাগল, অসুচিমধ্ আিার েী? মিশ আচি। 

  

খাচনেক্ষণ িুপিাপ িমস মথমে হঠাৎ সন্ধযা িলল, িািা, এেিা েথা িলি? আোর িাচে 

িীিনিা েীভামি োিমি িমলা মেচখ! 
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েচহমের িুমে মযন শচিমশল এমস পড়ল। এিা সন্ধযার অনুমযাগ নয়, নাচলশ নয়। িামপর 

চিরুমদ্ধ অচভোন িা রাগও নয়। খুি স্বাভাচিে গলায় চনরািরণ এেিা প্র । র্াই মিাধ্হয় 

মসিা রাখঢাে না েমরই মসািা এমস পড়ল হারু্চড়র ঘাময়র েমর্া। 

  

এেিা েীঘতশ্বাস মফমল েচহে িলল, মসিাই মর্া মভমি মভমি সারা হই।  

  

আচেও ভাচি িািা। িাো চেিু েে মর্া মরািগার েচর না। িযিসা িাড়মি, োিেেত 

িাড়মি, মরািগারও িাড়মি। চেন্তু শুধু্ িাো চেময় েী হমি িল মর্া! 

  

েচহে এ েথার েী িিাি মেমি? িাোর উপমযাচগর্া এে এে িয়মস হয়মর্া এে এে 

রেে। আচশ িির িয়মস েচহমের এখন িাো চিচনসিার প্রচর্ মোনও মোহ মনই। হয়মর্া 

অভাচি, উমপাচস হমল মোহ থাের্। মঠোয় না পড়মল িাোর চিন্তা এখন েোচিৎ োথায় 

আমস। 

  

মস েৃদ্য স্বমর িলল, মসিা মর্া েে প্র  ো। িাো চেময় সি সেসযার মর্া সোধ্ান হয় 

না। 

  

হযাুঁ িািা, আোর ের্ িয়স হল িল মর্া! এখনও ের্চেন িাুঁিমর্ হমি! ভািমল মেেন 

োথািা পাগল পাগল লামগ। োিেমেত চনমিমে ডুচিময় রাচখ িমি, চেন্তু োমম োমম 

িুেিা েুিমড় ওমঠ। 

  

েচহে মেময়র েুমখর চেমে র্াোমর্ পারল না। অপরাধ্ী মিাখ মনমে এল নীমি।  

  

সন্ধযা িলল, মসই োনুষিামে সােমন মপমল এেিার চিমজ্ঞস েরর্াে, আোর মোষিা 

েী চিল। েুচের্! ের্ েুচের্ হযাুঁে-চিঃ মেময়ও মেেন চেচিয সুমখ ঘর েরমি িল মর্া! 

আচে েুচের্ হমলও র্ামে ভচরময় চেমর্ পারর্াে, মোথাও খুুঁর্ থাের্ না এেিুও। 
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এেিা েীঘতশ্বাস মোিন েমর েচহে িমল, ের্িার মভমিচি এেিার ওর োমি যাি। চগময় 

েী মেখি মে িামন, হয়মর্া চির্ীয় চিময়িা সুমখর হয়চন। হয়মর্া মর্ার েথা েমন েমর 

ওর অনুমশািনা হয়। 

  

সন্ধযা মিাো হমলও িযিসা-িযািসা েমর িােি িুচদ্ধ হময়মি খাচনেিা। েুখখানা ভার েমর 

িলল, ও েথা আোরও েমন হর্ িািা, পৃচথিীমর্ ের্ চেিুই মর্া ঘমি। চেন্তু আোর 

েপামল ওরেে হমি না িািা। 

  

েচহে িুপ েমর থামে। 

  

সন্ধযা চেিুক্ষণ িুপ েমর মথমে িমল, আিোল র্াই িড্ড এোও লামগ। র্াই ভািচি–  

  

 েী ভািচিস মর ো? 
  

মস মর্াোমে আর এেচেন িলিখন। আমগ ভাল েমর মভমি চনই, র্ারপর িলি। এেচেন 

মর্া িলমর্ই হমি। 
  

মসই এেচেনিা আিও আমসচন। না আসাই ভাল। সন্ধযা যা-ই িলুে মসিা েচহমের খুি 

পিন্দসই হওয়ার েথা নয়। ময মিােরাচি আমস মসও আর পাুঁিিমনর েমর্াই সন্ধযার 

কর্চর আিার, োসুচন্দ, আেলেী চনময় গাুঁময়গমঞ্জ মোোমন মোোমন সািাই মেয়। 

পচরশ্রেী, মেমিা মিহারা। এেচেন মসাহাগ েচহমের ঘমর িমসচিল দ্যপুরমিলা। গল্প 

েরমর্ েরমর্ িানালা চেময় েী মেমখ মথমে মগল। 

  

র্ারপর িলল, োদ্য, মেমখা। 

  

েী মেখি মর? 

  

মেমখা না ওই মলােিামে। 

  

েচহে মেখল। োমলা, কিচশেযহীন মিহারার িির চত্রশ িয়চস এেিা মিমল। 
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ও মে মর চেচেভাই? 

  

 ভাল েমর মেমখি? 
  

 মেখলাে মর্া! 
  

চপচসমে ওর সমঙ্গ োনামি? 

  

েচহে িেমে উমঠ িমল, র্ার োমন েী মর? 

  

 েুখিা খুি েরুণ হময় চগময়চিল মসাহামগর। িলল, চপচসিা না ভীষণ মলানচল। 
  

র্া মর্া িাচন। চেন্তু োনামনার েথা েী িলচল চেচেভাই? 

  

ও চেিু না। 

  

 েথািা ওখামনই মথমে চগময়চিল। 
  

েময়েচেন পর মসাহাগ আর এেচেন েচহমের সমঙ্গ গল্প েরমর্ েরমর্ হঠাৎ িমলচিল, 

চপচসর এেিন িয়মিি হমল ভাল হয়, না োদ্য? 

  

েচহে অিাে হময় িমলচিল, মস েী! িয়মিি মেন? 

  

মসাহাগ িলল, মোনও মোনও েচহলা আমি যারা চসংগল থােমর্ই পিন্দ েমর। চিময়-

চিময় পিন্দ েমর না, েরমলও অযাডিাস্টমেন্ট েরমর্ পামর না। আিার মোনও মোনও 

েচহলা আমি যামের োমি েযামরি ইি এভচরচথং। চিময় না েমর থাোর েথা র্ারা 

ভািমর্ই পামর না। িান? চপচস হল এই মসমেি িাইমপর।  

  

মসিা ময েচহে িামন না র্া নয়। সন্ধযা মিমলমিলা মথমেই ঘর-মগািামনা মেময়। 

োমিেমেত পচরপাচি, পচরষ্কার পচরেন্ন, েখনও আলমসচে িমল র্ার চেিু মেমখচন েচহে। 
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ওর োও িলর্ েুখখানা সুন্দর নয় িমি, চেন্তু যার ঘমর যামি র্ার ঘমর লক্ষ্মীশ্রী ফুমি 

উঠমি। 

  

েচহে িলল, রু্ই চপচসমে চনময় খুি ভাচিস িুচম? 

  

ভািি না? চশ ইি এ মডিামিতড উওেযান! 

  

 আচেও খুি ভাচি। হযাুঁ মর চেচেভাই, মর্ার চপচস চে আিার চিময় েরার েথা ভামি? 
  

এেিু চিধ্ায় পমড় মসাহাগ িমলচিল, নি এেিযাক্টচল। 

  

র্া হমল? 

  

আোর েমন হয়, চপচস ওয়ান্টস এ ফযাচেচল অযারাউি হার। 

  

 এিাও মর্া এেিা পচরিার, র্াই না? 

  

 না না এরেে নয়। চপচস ওয়ান্টস হার ওন ফযাচেচল। চক্রময়মিড িাই হার। 
  

েচহে িুপ েমর চগময়চিল। সমর্মরা িির িয়চস নার্চনর সমঙ্গ এ চিষময় আর অচধ্ে েথা 

িলািা মশাভন হর্ না। 

  

চেন্তু হঠাৎ স্বগমর্াচির েমর্া এেিা েথা িমলচিল মসাহাগ, িান োদ্য, মলােিা চেন্তু 

চপচসমে চেচে ডামে। 

  

মে মলােিা? 

  

ওই ময মসই মলােিা। 

  

চেচে ডােমল ক্ষচর্ েী? অমনমেই মর্া ডামে! 
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মসাহাগ চখলচখল েমর মহমস মফমলচিল। র্ারপর িলল, রু্চে চেেু মিামমা না! 

  

েচহেমে ভািনার সেুমদ্র মফমল মরমখ উধ্াও হময়চিল মসাহাগ। 

  

েচহে মসই মথমে মভমি যামে। মভমিই যামে। 

  

মিলা সার্িায় উমঠামন রর্নমে মেখমর্ মপময় ডােল েচহে। রর্ন ওপমর এমল েচহে 

িলল, এুনমলা মর্ার চপচসমে চেময় আয়। োসুচন্দ-িাসুচন্দ রাখমর্ মর্া মিার্ল লামগই।  

  

রর্ন হাসল, চপচস ও মিার্ল মনমি নাচে? 

  

মেন মনমি না? 

  

ও মর্া েমের মিার্ল! 

  

েচহে চিচন্তর্ হময় িমল, মনমি না িুচম? র্া হমল থাে।  

  

চপচস মনমি না। আচে মর্া োলই ওমের োলপত্র নাোমর্ চগময় মিার্লুনমলা মেমখ 

চপচসমে িমলচিলাে। চপচস যা মরমগ মগল! 

  

মরমগ মগল মেন? 

  

িলল েমের মিার্মল আচে োসুচন্দ চিচক্র েরি? চিঃ চিঃ! খিরোর ও েথা আর েুমখ 

আনচি না। আচে ভময় আর চেিু িচলচন িািা! ো িমলমি চশচশমিার্লওয়ালা এমল মিমি 

মেমি। ওরা নাচে েমের মিার্মলর োে মিচশ মেয়।  

  

েচহে রর্মনর চেমে মিময় মথমে িলল, ওমে এর্ েে মে এমন চের্ িল মর্া! রু্ই? 

  

না, োো চনমিই চেনর্। র্মি আচেই মোিরিাইমে েমর োোমে িধ্তোন চনময় মগচি 

দ্যচেন। েে চেনমর্। রু্চে েে চনময় এর্ ভািি মেন োদ্য? ওসি আিোল িলভার্, 

সিাই খায়। 
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র্াই মেখচি। 

  

দ্যচনয়ায় ময েেযপায়ীর সংখযা িাড়মি মস খির এেিু িামন েচহে। ময িন িয়মস মসও 

মখময়মি েখনও-সখনও। র্মি শখ েমর। েথািা হল, েেযপায়ীর সংখযা িাড়মি মেন? 

  

এেন নয় ময, েমের চিরুমদ্ধ েচহমের মোনও মিহাে আমি। িহু িহু যুগ আমগ মথমেই 

সুরার প্রিলন রময়মি োনুমষর সভযর্ায়। মেির্ারাও নাচে মখমর্ন-মিমর্ন। র্িু ময ক্রমে 

িযাপারিা খুি িাচরময় যামে র্ার োমন েী, আলাো এেিা চপপাসা কর্চর হময়মি? নাচে 

োনুমষর নানা িযথতর্া আর হর্াশা মথমেই িাড়মি েমের আসচি!  

  

প্র িার সোধ্ান সহি নয়। 

  

মিলা েশিায় েচহে মগ রহচরর িাচড়র উমঠামনর মরামে মোড়া মপমর্ িসা। সােমন এেিা 

িলমি চেমর্ িউঠান। 

  

অমনেচেন পমর এমলন ঠােুরমপা! অেলরা চিল িমল মিাধ্হয় আসার সেয় পানচন। 

  

েচহে োথা মনমড় িমল, র্া নয় িউঠান। ওরা ওমের েমর্া চিল, আচে আোর েমর্া। 

আসমল মগ রোই মর্া মনই, র্াই আসমর্ এেিু মেেন মেেন লাগর্! িুেিা িযার্ েমর 

উঠমি হয়মর্া, মসই ভময়ই আসর্াে না। 

  

িলাোর েুখখানা ভারী েরুণ হময় মগল। 

  

র্মিই িুমুন র্ামে িাড়া আচে েী েমর আচি। আোর িুে মর্া িযাুঁর্ েমর ওমঠ না, সি 

সেময় খাে হময় যামে। 

  

এর্ িড় িাচড়িায় এো েী েমর থােমিন িউঠান? মগ রো ভাইময়মের অংশ চেমন 

চনমলন, আচে র্খন মিামামনার মিো েমরচিলাে ময, এর্ িড় িাচড় র্ার মোনও োমি 

লাগমি না। র্া অমনযর েথা শুমন িলমিন মর্েন োনুষ মর্া চিমলন না।  
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মস মর্া সচর্য েথা। িাচড়িা মর্া সারাচেন আোমে চগমল খামে। র্িু পমড় আচি। আোর 

মর্া অনয গচর্ মনই। 

  

েলোর্া িা মনহার্ িধ্তোন শহর হমলও না হয় মপ্রামোিারমে চেময় ফ্লযািিাচড় িাচনময় 

মনওয়া মযর্। চেন্তু ্রহােমেমশ মর্া র্া হওয়ার মিা মনই। 

  

না ঠােুরমপা, েলোর্া হমলও এিাচড় আচে েক্ষনও মপ্রামোিারমে চের্াে না। যার িাচড় 

মস এখনও এ-িাচড়র সি িায়গায় িচড়ময় রময়মি। আচে মর্া সি সেময় র্ামে মির 

পাই। ওই মযখামন আপচন িমস আমিন ওখামন িমসই এই শীর্োমল মর্ল োখর্। মসই 

েৃশয ময এখনও মেখমর্ পাই। 

  

আপচন নেসযা িউঠান। মলামেও িমল, এেন সর্ীলক্ষ্মী আিোল আর মেখা যায় না। 

  

িলাো চেচে েমর মহমস িমল, মসসি চেিু িুচম না, শুধু্ িাচন, মস িাড়া আচে মনই। সচর্য 

েথা িলমর্ েী, এখন আচে মনই-এর েমলই পমড় মগচি। মিুঁমি আচি, আিার মনইও। 
  

এইসি েথা শুনমল োন, েন সি পচিত্র হয়। ভালিাসা চনময় আিোল যর্ িড় িড় 

মলেিার মেয় মলামে, চেন্তু ভালিাসা চে মসািা চিচনস! র্ার চপিমন ের্ র্যাগ, কধ্যত, 

অধ্যিসায় থামে, ের্ মসিা, ের্ স্বাথতহীনর্া। এ যুমগ হালো েমনর মিলুন-োনুমষরা র্া 

েী েমর িুমমি! এই িলাো িউঠানমে মসই চেমশারীমিলা মথমেই মর্া মেখমি েচহে। 

এে মফাুঁিা এেিা মরাগামি গড়মনর মেময়। েুখখানা চর্রচর্র েরর্। খুি ফসতা রং আর 

মেমঘর েমর্া এে ঢল িুল চিল। মগ রহচর র্খন েধ্যময িমনর রাঙা এে যুিাপুরুষ। 

েচহমের মিামখর সােমনই সিেতিা গমড় উঠল। এেচেমে এেিন নািাচলো, অনয চেমে 

এেিন শিসেথত পূণতিয়ি পুরুষ। িয়মসর র্ফার্ শুনমল এ যুমগর ফিমে মিমলমেময়রা 

আুঁর্মে উঠমি। হয়মর্া িলমি িামপর িয়চস। র্া েথািা চেমথযও মর্া নয়। পচর্ আর 

চপর্া এেই ধ্ারু্ চনষ্পন্ন শব্দ। পচর্ অমনেিা চপর্ার েমর্াই। এখনোর োির্য 

সিমেতর েমধ্য অমনে চফমিলপনা ঢুমে মগমি, আেিা-আেচি ঢুমে মগমি, ইয়ারিনু্ধর 
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েমর্া হািভাি, ওমর্ স্বােী-স্ত্রীর িযাপারিাই ফুমি ওমঠ না মোমিই। মযন মসক্স পািতনার। 

সিমেতর েফার ওখামনই গয়াপ্রাচপ্ত ঘমি যায়। 

  

নািাচলো িউমে চনময় মগ রহচরর ঘর েরা স্বিমক্ষ মেমখমি েচহে। েী মেহ আর নরে 

েথা চেময় িামপর িাচড়র চিরমহ োর্র িলাোমে ভুচলময় রাখমর্ন মগ রহচর। িাচড়র 

মলামের মিামখর আড়ামল মগাপমন র্ামে পড়ামর্ন, গল্প িলমর্ন। এেিার িাচড়র সিাই 

র্ীথতভ্রেমণ মগল, র্খন িলাোর হল িাইফময়ড। অনয মেউ হমল মামেলা এড়ামর্ িউমে 

চঠে িামপর িাচড় পাচঠময় চের্ িা শাশুচড়-শ্বশুরমে মডমে আনর্। মগ রহচর র্া েমরনচন। 

ুন-েুর্ পচরষ্কার েরা মথমে পথয পযতন্ত সিচেিু সােমলমিন। এেিুও চিরি মনই, 

চঘনচপর্ মনই। 

  

এেচেন েচহে িমলই মফলল, মগ রো এ ময মেচখ িানমর সংগীর্ গায়, চপংলা িমল ভাচস 

যায়, মেচখমলও না হয় প্রর্যয়। িীিমন আপচন েখনও এে গ্লাস িল অিচধ্ গচড়ময় 

মখময়মিন িমল মর্া শুচনচন। র্া এর্ সি চশখমলন মোমত্থমে? 

  

মগ রহচর এেিু ল্জনা মপমলন িমি, চেন্তু নরে গলায় িলমলন, মেময়িার আচে িাড়া মে 

আমি িল। আোর েুখ মিময়ই মর্া সি আপনিনমে মিমড় এমস আমি। ওর যচে এখন 

েমন হয় ময, ো িািা োমি মনই িমল ওর যত্ন হল না, র্া হমল মসিা মর্া খুি ল্জনার 

িযাপার হমি। র্াই ওমে িুমমর্ই চেই না। 

  

এেিু সেয় মলমগচিল িলাোর োনুষিামে িুমমর্। যখন িুমল র্খন র্ার েমনািগৎ 

িুমড় মগ রহচর ভাস্বর হমলন। মসই েুগ্ধর্া আিও িলাোর মিামখ-েুমখ িচড়ময় আমি। 

োরা চগময়ও মগ রো ময েী ভীষণভামি মিুঁমি আমিন র্া েচহে রাময়র েমর্া আর মে 

িামন! অথি পরির্তীোমল খােমখয়াচল মগ রহচর অনযাযয অর্যািারও মর্া চেিু েে 

েমরনচন। যখন র্খন এিা মসিার ফরোশ, িায়না, হঠাৎ অচর্চথ চনময় এমস িড়াও হওয়া। 

মোনওচেন এর্িুেু েথা োিাোচি অিচধ্ হয়চন দ্যিমনর।  
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এইসি চশক্ষা চনমর্ই মর্া েচহে আমস এ িাচড়মর্। মেখমর্ আমস মগ রহচর চনমির 

আযু়ষ্কাল মপচরময় ের্ েূর পযতন্ত চনমির িায়ামে প্রলচির্ েমর মরমখমিন। এইভামিই 

োনুষ িাুঁমি। 

  

মেচিোমে যখন চিময় েমর আমন েচহে র্খন েচহমের িয়স পুঁচিশ-িাচব্বশ হমি। 

মেচিোর েুচড়-এেুশ। পয়সাওলা ঘমরর মেময়। মেলা োনসাে্রহী, নগে মপময়চিল েচহে। 

ওই অর্ সি মপময়ই মিাধ্হয় এেিু অধ্েণত ভাি চিল র্ার। 

  

না, সিেত র্ামের ভালই চিল। ভাি ভালিাসার চেন্তু খােচর্ চিল না। মযিার অভাি 

ক্রেশ প্রেি হল র্া হল শ্রদ্ধা। আর ওই শ্রদ্ধার অভাি ঘিমল মিাধ্হয় ভালিাসািাও চনিু 

চনিু হময় আমস। ক্রমে ক্রমে, খুি ধ্ীমর ধ্ীমর সংসামরর এেিন ুনরুত্বহীন সেমসয 

পচরণর্ হচেল েচহে। র্ার ের্ােমর্র োে মনই, র্ার পরােশত মেউ িায় না, র্ার 

অনুেচর্রও প্রময়ািন হয় না োরও। 

  

শীমর্র মরামে সাো থান পরা মেিীেূচর্তর েমর্া িমস আমি িলাো। মেখমল শ্রদ্ধায় োথা 

নর্ হময় আমস। র্মি ময িন িয়মস েচহমের েমনাভাি োমম োমম পচেল পমথ ধ্াচির্ 

হর্ না ময র্া নয়। 

  

েমন আমি িলাো যখন মষামলা িা সমর্মরা িিমররচি হল র্খন র্ার রূপ মযন মপখে 

মেমল চেল। মসই মস ন্দমযতর মযন মলখামিাখা মনই। ওই আশ্চযত রূপ মেখমর্ চপপাসামর্তর 

েমর্া, দ্যখাচন োঙাল মিাখ চনময় মরাি িুমি আসর্ েচহে। এ-িাচড়মর্ র্ার িরািরই 

অিাচরর্ িার। োরও চেিু েমন েরার চিল না। িউঠামনর সমঙ্গ খুনসুচিরও িাধ্া চিল না 

মোনও। 

  

েমনর েথা মে মির পামি! েমন এে নরেখানায় চনর্য ের্ পামপর িন্ম হয়, ের্ 

পচেলর্া িাসা মিুঁমধ্ থামে মসইখামন। োনুমষর ভাগয ভাল ময র্ারা অন্তযতােী নয়। হমল 

োনুমষর দ্যঃখ শর্ুনমণ িাড়র্। 
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চেন্তু মেময়রা চঠে মির পায়। চেিু না চেিু র্ারা িুমমর্ই পামর পুরুমষর মিাখ মেমখ। ও 

িযাপামর র্ামের মেময়চল েমন চঠে সংমের্ মিমি ওমঠ।  

  

িলাোও চে মির মপময়চিল? 

  

 এেচেন, দ্যপুর গচড়ময় চিমেমলর চেমে িাগামন আে েুমড়াচেল িলাো। 
  

েচহে হাচির হময় িলল, েী হমে িউঠান? 

  

আে েুমড়ামর্ চনিু হময়চিল িলাো, হঠাৎ যখন মসািা হময় োুঁড়াল, র্খন র্ার ফসতা 

েপামল েুমিা িুল ঘামে আিমে আমি, েুখখানায় মযন মনমে এমসমি স্বমগতর আমলা। 

েচহমের স্বীোর েরমর্ িাধ্া মনই, ওই এেচি েুহূমর্ত মস এেন চিহ্বল হময় চগময়চিল মস 

যা খুচশ েমর মফলমর্ পারর্। হঠাৎ মযন িাুঁধ্ ভাঙার িনয র্ার চভর্মর প্রলয়ংের িনযার 

িল ফুুঁমস উমঠচিল। 

  

চেিু চে মির মপময়চিল িলাো? চনিতন আেিাগামন র্খন িনপ্রাণী মনই। খর ্রহীমষ্মর 

চিমেমল মর দ্র-িায়ার র্ীব্র নািানাচি। পাচখ ডােচিল, হাওয়া চেচেল। িলাো হঠাৎ র্ার 

চেমে মিময় হঠাৎ দ্য পা চপচিময় মগল মেন ময! 

  

েচির্ গলায় েচহে িলল, িউঠান। 

  

 িলাো হঠাৎ চপিু চফমর লঘু পাময় মে মড় িাগান মপচরময় উমঠামন চগময় উঠল। 
  

মিাোর েমর্া োুঁচড়ময় রইল েচহে। িড্ড গ্লাচন হল। ভাচগযস মস চেিু েমর িমসচন! 

  

দ্যচেন পর এে সমন্ধমিলা মগ রহচরর কিঠেখানায় যখন িমস আমি েচহে, র্খন িলাো 

র্ামে িা চেমর্ এমস হঠাৎ েুখ চিমপ এেিু মহমস িমলচিল, ঠােুরমপা, এিার আপচন 

এেিা চিময় েমর মফলুন। 
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িলাোর চে মসই আেিাগামনর েথা েমন আমি? মসই দ্যপুর গচড়ময় চিমেমলর র্ীব্র 

স্মৃচর্! 

  

 হয়মর্া আমি। হয়মর্া মনই। আযু়র মোহনায় মপ ুঁমি মগমি েচহে। মসই িল এর্ েূর 

গচড়ময় আসমি না। 

  

.  

  

৩৮.  

  

মস মেন মেখা চেল মর, না মেখা চিল ময ভাল। অন্তর্ আিিায়া মেখািুেু না হয় থাের্ 

র্ার! 

  

োময়র েখনও মপ্রশার চিল না। অন্তর্ মির পাওয়া যায়চন এর্চেন। আচশ্বমনর মশমষ যখন 

মিশ শীর্ শীর্ ভাি পড়চিল র্খনই হঠাৎ চশলািৃচে হময় এেচেন মিশ হু হু হাওয়া চেল। 

র্খন শীমর্র ঠেঠোচন উমঠ মগল। র্ার িীর িািা রােহচর পযতন্ত মোিা খদ্দমরর হলুে 

রমঙর িােরিা মির েমর গাময় িচড়ময় মফলল সোলমিলা। র্ামে িা চেমর্ এমসচিল ো। 

রােহচর স্ত্রীর চেমে মিময় যা েখনও েমর না র্াই েমর মফলল হঠাৎ। িলল, মর্াোর 

েপামল ঘাে মেখচি মযন! মঘমেি নাচে? 

  

মেময়মের শরীর-িরীমরর মখাুঁিখির মনওয়া পুরুষমের মরওয়াি নয়। মযন মেময়োনুমষর 

শরীর খারাপ হমর্ মনই। আর হমলও মসসমির মখাুঁিখির মনওয়া পুরুমষর পমক্ষ 

আত্মািোননাের। রােহচরও েোচিৎ র্ার স্ত্রীর শরীমরর খির চনময়মি। 

  

আর েচহলাও মসরেেই। শরীর খারাপমে মোনওচেনই খারাপ িমল োমন না, োউমে 

িমল না ও চেিু েখনও। স্বােীর প্র  শুমন ভারী অিাে হময় িলল, ওো! ঘােি না। যা 

গরে।  

  

রােহচরও অিাে হময় িমল, গরে! সচর্য িলি? 
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 গরে না মর্া েী! আোর মর্া িাপু হাুঁসফাস লাগমি। 
  

রােহচর চিচন্তর্ভামি িমল, র্াহমল চে আোরই শরীর খারাপ হল নাচে! আোর ময মিশ 

শীর্ েরমি! জ্বর-ির আসমি নাচে? মেমখা মর্া গািা। 

  

োধু্রী স্বােীর েপামল হার্ চেময় িলল, না! গা মর্া ঠািা! 

  

র্াহমল! মর্াোর গরে লাগমি, চেন্তু আোর শীর্ েরমি মেন? 

  

শীর্! শীর্ মোথায়! র্া িাপু, রামর্ ভাল ঘুে হয় না িমল মিাধ্হয় আোর োথািা এেিু 

গরে হময়মি। 

  

রােহচর হাুঁ েমর মিময়চিল! োধু্রীর ঘুে হয় না এ এেিা আশ্চযত েথা িমি। িরাির 

োধু্রীর ঘুে চিল চিখযার্। মিচশ রামর্ র্ামের চিময়র লগ্ন চিল। আর মেউ মির না পাে, 

পামশই িমরর চপচড়মর্ িসা রােহচর িউময়র হামর্ হার্ মরমখ যখন অংিং েন্ত্র পমড় 

যাচেল র্খন মস পচরষ্কার মির মপময়চিল িউ ঘুমে র্ার গাময় ঢমল পড়মি। েী ল্জনা! 

সিাই িামন িাচলমশ োথািা রাখমলই োধু্রী মনই। মসই োধু্রীর ঘুে হমে না শুমন 

রােহচর মর্া রােহচর, মগায়ামলর মগারুিা পযতন্ত িাির ভুমল অিাে হময় মিময় থােমি। 

  

সংসামরর পাুঁিিা োি এমস েথা ভেুল েমর মেয়। র্াই স্বােী-স্ত্রীর েথা ওই পযতন্তই হময় 

রইল।  

  

পরচেনই দ্যপুমর রান্নাঘমর গযাস উনুমনর িেমল েয়লার আুঁমি েয়লা িাোোপড় মসদ্ধ 

িচসময়চিল োধু্রী। মগালা সািামনর েুচি িমল চেময়, িাোোপড় খুচন্ত চেময় উলমি-

পালমি চেমর্ চগময় এেন শরীর অচথিতর েরল ময, উমঠ এমস পান্নামে মোনওক্রমে এেিু 

যা মর্া ো, িাোোপড়ুনমলা এেিু মেখ, শরীরিা মেেন েরমি মযন িমলই শুময় পড়ল 

চিিানায়। িড় িড় শ্বাস মফলমি, হাুঁফ ধ্রা ভাি। 
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পান্নার সমঙ্গ এেচনমর্ োধু্রীর এেিু আড়াআচড় আমি। পান্নার ধ্ারণা, ো সিমিময় মিচশ 

োোমে আর র্ার পমরই হীরামে ভালিামস। মস হল োময়র েুচড়ময়-পাওয়া মেময়র 

েমর্া। অসুখ-চিসুখ হমল এেিু-আধ্িু আচেমখযর্া েমর িমি, অনয সেময় নয়। োধু্রীর 

েুমখ িীিমন েখনও শরীর খারামপর েথা মশামনচন পান্না। ওই এে ধ্রমনর েচহলা যারা 

েমর মগমলও চনমির শরীমরর েথা েয় না। র্াই পান্না চগময় প্রায় মাুঁচপময় পড়ল োময়র 

েুমখর ওপর, েী হময়মি ো! মেেন লাগমি? 

  

চেিু নয় মর্েন! মিাধ্হয় মপমি এেিু িাযু় হময়মি। মসদ্ধিা চগময় মেখ ো। 

  

োধু্রীর েুখিা িেিে েরমি লাল। সারা গা ঘামে চভমি িিিি েরমি।  

  

িুমলায় যাে মসদ্ধ, পান্না িুমি চগময় র্ার িািামে দ্যপুমরর ভার্-ঘুে মথমে মিমন রু্মল 

আনল। 

  

রােহচর যমথে ভযািািযাো। সচর্য িমি, স্ত্রীমলামের স্বাথিতয চিষময় ভািনার অিোশ র্ার 

হয় না। চেন্তু এই স্ত্রীমলােিা গর্ হমল এই গড়ামন িয়মস ময র্ার অঙ্গহাচনর েমর্া এেিা 

চেিু ঘিনা ঘিমি এিা িুমমর্ র্ার লহোও লাগল না। 

  

েী হময়মি? অযাুঁ! েী হময়মি! িলমর্ িলমর্ েী েরমর্ হমি িুমমর্ না মপমর রােহচর 

র্াড়ার্াচড় েুুঁমিা মথমে চহেঠািা িল মগলামস গচড়ময় এমন োধু্রীর মিামখ-েুমখ মাপিা 

চেমর্ লাগল। 

  

োধু্রী িেমে উমঠ িলল, উঃ, েী েরি েী! আচে চে েুমি মগচি নাচে? চেিু হয়চন 

আোর। এেিু মিাখ িুমি থােমলই চঠে হময় যামি। অমিলায় মখময়চি মর্া, র্াই মিাধ্হয় 

মেেন েরমি। 

  

অমিলায় মর্া রু্চে মরািই খাও। 
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োধু্রী আুঁিমল েুখ েুিমর্ েুিমর্ িলল, ওমর িািা, আর মর্াোমে আোর মসিা েরমর্ 

হমি না মগা। এেিু চিমরামর্ োও েয়া েমর, র্াহমলই হমি।  

  

রােহচররও র্াই েমন হল। মরামে-িমল, োমি েমেত মপাি শরীর, েরার িয়সও চেিু 

হয়চন। র্ার এোত্তর িলমি, োধু্রীর মেমরমেমি িাষচট্ট। র্র্ ভময়র চেিু মনই। 

  

এেিু নাভতাস মহমস চশয়মরর োমি িসা পান্নার চেমে মিময় িলল, মপমি গযাস হময়মি, 

িুমচল! 

  

আিোল োনুমষর এেিা গযাস-িাচর্ে হময়মি খুি। ভাল-েন্দ চেিু হমলই িমল মপমি 

গযাস। এই গযামসর চথময়াচরিা পান্নার ভাল লামগ না মোমিই। মস িলল, িািা, রু্চে িরং 

ডািারমে খির োও। 

  

ডািার! িমল রােহচর মযন আোশ-পার্াল ভািল খাচনে। র্ারপর িলল, আি অনল 

িাগিীর আসার চেন। র্মি সমন্ধর আমগ মর্া নয়। েুঞ্জ ফামেতচসমর্ এেিন ডািার িমসন 

িমি, র্মি সিাই িমল হারু্মড়। 

  

োধু্রী িলল, ডািার লাগমি না। আোর চেিু হয়চন। পান্না এেিু হার্পাখা চেময় োথায় 

িার্াস েরুে, র্াহমলই হমি। িড় হাুঁসফুঁস লাগমি। মিামখ োমম োমম অন্ধোর মেখচি 

মযন। িাোোপড় মসদ্ধ িচসময় এমসচি, ও পান্না, হাুঁচড়িা নাচেময় মরমখ আয় ো। নইমল 

সি পুমড় মাো হময় যামি। সািানিল আমি, সািধ্ামন ধ্মর নাোস, নইমল হার্ চপিমল 

পমড় মগমল পুমড় েরচি। 

  

সংসামরর আসল খুুঁচিিা নাড়া মখমল েী হয় র্া েময়ে চেচনমির েমধ্যই সিাইমে িুচমময় 

িাড়ল োধু্রী। ো দ্যগতার েশিা হার্ আমি, চেন্তু র্ার োময়রও ময িড় েে মনই, র্া 

িুমমর্ও পান্নার মেচর হল না িড় এেিা। 
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দ্যপুরিা এপাশ ওপাশ েমর োিাল োধু্রী। শ্বাসেমের ভাি, োথা অচথিতর, গরে, ঘামড় 

অসহয িযথা। 

  

সমন্ধমিলা রােহচর মগল ডািার অনল িাগিীমে মডমে আনমর্। 

  

 োময়র োমি িুলমফরর্ হীরামে িচসময় ঠােুমরর আসমন ফুলিল চেময় ঘমর ঘমর 

িলিড়া আর ধু্পধু্মনা চেমর্ চেমর্ ভারী ল্জনা-ল্জনা েরচিল পান্নার। জ্বমরর মঘামর 

রািপুমত্রর েমর্া এেিন োনুষমে মেখমর্ মপময়চিল মস। মযন ডািার নয়, 

রাক্ষসপুরীমর্ িচন্দ রািেনযামে উদ্ধার েরমর্ এমসমি।  

  

পান্না িুে েমর এে ফাুঁমে এেিু মসমিও চনময়মি। এেখানা ভাল শাচড়, েুমখ এেিু 

প্রসাধ্ন, েপামল চিপ, িুমল এমলা মখাুঁপাচি সািধ্ামন রচির্, মিামখ এেিু োিল আর 

মঠাুঁমি নযািারাল চলপচস্টেও। এইিুেুমর্ মোষ মনই। রািার দ্যলাল যামি আচি মোর ঘমরর 

সুেুখপমথ… 

  

িীিমন এই প্রথে োধু্রী চিিানা চনময়মি। জ্ঞানিয়স মথমে মস েখনও োময়র শরীর 

খারাপ মেমখচন, এখন এই প্রথে ো শযযা মনওয়ামর্ পান্না োময়র িায়গা চনমর্ হামড়হামড় 

িুমমি এই েচহলা েী পচরোণ ওয়ােতমলাড চনমির ঘামড় চনময় এ িাচড়র অনয সি 

োনুষমে চনষ্কেতা সেয় োিামর্ চেময়মি। রান্নাঘর মথমে মগায়ামলর সাুঁিাল, চম-এর োি 

র্োরচে মথমে েুচনশমের সাোল মেওয়া, ঘরমোর সারা মথমে িাচড়র মলামের িায়নাক্কা 

সােলামনা–অফুরন্ত োি। পান্না হাুঁচফময় উমঠমি এে চেমনই। এ িাড়াও আমি সংসামরর 

আয়-িযময়র চহমসি রাখা, িািামরর ফেত েরা, মধ্াপার চহমসি, েুচের চহমসি, ধ্ান-িাল 

চিচক্রর চহমসি। ভাচগযস মসুনমলা েরমর্ হমে না এখনও। চিময়র পর সংসার হমল যচে 

র্ামে র্ার োময়র েমর্াই িীিনযাপন েরমর্ হয় র্াহমল মস মর্া েমরই যামি! িািার 

িাময়র চিচন মিচশ হময়চিল। েুমখ চেিু িমলচন, চেন্তু অমধ্তমের ওপর িা মফমল চেময়চিল। 

িুল মথমে চফমর ভার্ পামর্ োি-ভািা হয়চন িমল েুখ মগাুঁি েমর চিল হীরা। মরাি 

নাচে র্ামে ো গরে োি-ভািা মেয় পামর্। মে িানমি িািা অর্। 
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শুময় শুময় অসুথিত শরীমরও ো োমম োমম িেুচন চেচেল র্ামে, চধ্চঙ্গ মেময় এেিা োি 

যচে চঠেেমর্া েরমর্ চশমখমি। পমির চিচি মসমি ঘুমর মিড়ামলই হমি! এেচেন শুময় 

থাোর মিা মনই। অেচন সি মিসাোল েমর মফলল। আচে েরমল েী ময হমি মর্ামের! 

সংসার উমড় পুমড় যামি। 

  

িাুঁধ্া গৎ। োমন না রু্লমলও িমল। চেন্তু সেসযািা অনয িায়গায়। মস ময এে স্বমরর 

পুরুমষর অমপক্ষায় আমি মসও চে আসমল ওই িাপ-িযাঠামের েমর্াই চনর্ান্তই স্বাথতপর, 

আত্মমেচন্দ্রে, গেযেয় পুরুষ োত্র? আর চেিু নয়? অনয চেিু নয়? ধু্স, র্াহমল স্বর 

মেখািার োমন েী? আর স্বর িাড়া পান্না চে িাুঁমি? 

  

র্িু অনল িাগিী আসমি আি। জ্বমরর মঘামর স্বমরর চেমশল মেওয়া মিামখ মেখা এে 

পুরুষ। ের্িা লিা? খুি ফসতা? স্বর-স্বর মেদ্যর মিাখ না? আর গলার স্বরিা েী গিীর 

গেগমে! 

  

এেিু মসমিমি র্াই পান্না। এেিন ডািারমে চিময় েরার খুি শখ হময়মি আিোল 

র্ার। ডািারই ভাল। োরণ ডািারমের মস এেিু ভয় পায়। মসই ভয় ভাঙামনার িনযই 

এেিন ডািারমে োমি মপমল র্ার ভাল হয়। 

  

সমন্ধর পর এেখানা মিাট্ট চেচে োরুচর্ গাচড় এমস যখন িাচড়র সােমন থােল র্খন 

পান্নার িুমের েমধ্য স্পে ধু্েুর-পুেুর। েরিার আড়াল মথমে মস মেখল, এেিন নােমি। 

হামর্ ডািাচর িযাগ, গলায় মস্টমথামিাপ। িাইমর র্র্ আমলা মনই। অস্পের্ার েমধ্য েমন 

হল, লিা, মিশ লিা। 

  

রােহচর ভারী আপযাচয়র্ ভচঙ্গমর্, আসুন আসুন িমল ঘমর চনময় এল র্ামে। 

  

 িুমর্া িাড়মর্ হমি নাচে? 

  

রােহচর র্াড়ার্াচড় িলল, আমর না, না, িুমর্া থাে। আপচন আসুন। 
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এেিু চিরি হল পান্না। এিাচড়মর্ িুমর্া মিমড়ই মশাওয়ার ঘমর মঢাোর চনয়ে। িািা ময 

মেন িুমর্া িাড়মর্ িারণ েরল। র্ার োমন ডািার িমল মগমল মশাওয়ার ঘর মথমে 

কিঠেখানা অিচধ্ র্ামে িলনযােড়া চেময় মেমম েুিমর্ হমি।  

  

স্পে আমলায় যখন অনল িাগিী ঘমর এমস োুঁড়াল র্খনই মযন র্ার স্বমরর মগািা 

ইোরর্িা হুড়েুড় েমর মভমঙ পমড় মগল। মসই ভাঙিুমরর শব্দও মযন শুনমর্ মপল পান্না। 

  

অনল িাগিীর িয়স িচল্লমশর ওপর। 

  

শুধু্ র্া-ই নয়। মর্েন সুপুরুষই িা মোথায়? ফসতা নয় না-ই হল, েুখশ্রীও চে মর্েন ভাল 

চেিু? োথার িুল উমঠ চগময় েপালিা িড় িওড়া মেখামে। হাসমল সুঁমর্র মসচিং চিশ্রী 

মেখায়। ধু্স। 

  

মগােড়ােুমখা ডািার োধু্রীমে পরীক্ষা েরমর্ েরমর্ হঠাৎ েুখ রু্মল িলল, আমগ 

ডািার মেমখনচন? 

  

রােহচর োথা মনমড় িমল, না মর্া। েরোর পমড়চন।  

  

 মরাগিা মর্া আিমের নয়, মিশ পুরমনা। 
  

মরাগিা েী ডািারিািু? 

  

গিীর ডািার িলল, মপ্রশার এেমশা নব্বইময়র ওপর, নীমিরিা এেমশা েুচড়। ময 

মোনও সেময় এেিা মরাে হময় মযমর্ পারর্। হামিতরও প্রিমলে আমি েমন হমে। 

ওষুধ্ুনমলা এখুচন এমন শুরু েমর চেন। আর পারমল োলমেই ই চস চি আর ব্লাড মিস্ট 

েচরময় চনন। 

  

অিথিতা চে চসচরয়াস? 
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 চিচেৎসা না েরামল চসচরয়াস মর্া িমিই। অমনে আমগই ডািার মেখামনা উচির্ চিল। 
  

উচন ডািার মেখামর্ই িান না ময! 

  

 র্া িলমল মর্া হমি না। সেয়েমর্া ডািার না মেখামল অিথিতা িচিল হময় োুঁড়ামর্ পামর! 
  

 োধু্রী ক্ষীণ েমণ্ঠ িলল, আোর মর্া মর্েন চেিু হয়চন ডািারিািু, শুধু্ এেিু িাযু় হময় 

মেেন মযন লাগচিল। 

  

ডািার এেিু মহমস িলল, আপনার েী হময়মি র্া যচে আপচনই িুমমিন র্াহমল মর্া 

আোমে ডাোর েরোরই চিল না। আপচন এখন িুপিাপ চিিানায় শুময় থােমিন 

েময়েচেন। ফুল মরস্ট। 

  

র্াই চে হয়। ওই মর্া এে মফাুঁিা মরাগা মেময়িা আোর। ও চে পামর সংসার সােলামর্? 

  

 চেন্তু আপচন যচে এমেিামর মিড চরডন হময় পমড়ন র্াহমল মর্া ওর ওপর আরও মপ্রশার 

পড়মি। সংসামরর েথা ময এখন চেিুচেন আপনার ভািা িলমি না!  

  

ের্চেন শুময় থােমর্ হমি? 

  

পাুঁি-সার্ চেন মর্া িমিই। 

  

 অসহায় গলায় োধু্রী িমল, েী ময হমি! 
  

দ্যমশা িাো চভচিি চনময় ডািার িমল মগল। পান্নার চেমে চফমরও র্াোল না। 

  

পান্না মখাুঁপা খুমল মফলল, চিপ রু্মল মফলল, েুখিায় িল চেময় পচরষ্কার েরল। দ্যস! 

রাচত্রমিলা র্ার রান্না োমির মমাল মখময় িািা খুি প্রশংসা েরল। িািারা মযেন েমরই 

থামে। 

  

 হীরা েুখ মিুঁচেময় িলল, নুন েে হময়মি। পানমস স্বাে। 
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ভার্িা এেিু মিচশ মসদ্ধ হময় মগমি িমি, চেন্তু মেউ মস চনময় উচ্চিািয েরল না। র্মি 

এসি ময থযােমলস িি মস চিষময় পান্নার মোনও সমন্দহ মনই। চিিাচহর্ িীিমনর স্বর 

শর্ খে হময় এখন র্ার িারচেমে িচড়ময় পমড় আমি। 

  

সোমল খির মপময় এল পারুল। 

  

মিািো, রু্চে আিার েী িাচধ্ময় িমসি! 

  

আর িচসস না ো, ডািারুনমলা পয়সা মলািার িনয ের্ েী ময িমল যায়। ডািাচর না 

চশখমল েী হমি, আোমের িয়স চে আর েে হল, অচভজ্ঞর্া িমল এেিা চিচনসও মর্া 

আমি। আোর শরীর আচে িুমলুে না, িুমল চেনা িাইমরর ডািার! র্াও পাুঁি চেচনমি! 

  

র্াই মর্া! এ ময ভারী অনযায়। মর্াোর শরীর চনময় ডািামরর অর্ োথািযথা েীমসর? 

সংসামরর েুষলপমিতর েমধ্যই ময রু্চে ভাল থাে র্া চে আর ডািাররা িামন! যাও না, 

উমঠ চগময় এেিু মেুঁচেমর্ পাড় চেময় এমসা, না হয় পাহাড়প্রোণ খার োুঁিমর্ িমস যাও। 
  

োধু্রী মহমস মফমল িমল, আর ঠাট্টা েরমর্ হমি না। ওই মর্া পান্নার চিচর। োিেেত 

মোনওচেন েমরমি! শুনলুে মর্া ভার্ গচলময় মফমলমি, েুঁিা মর্মল ডাল মফাড়ন চেময়মি, 

আরও ের্ েী। ও মেন পারমি িল! মশমখওচন মর্া চেিু। 

  

যা পামর েরমি, সিাইমে ওই গলা ভার্ আর এই োুঁিা মর্মলর ডালই মখমর্ হমি। এখন 

মর্া আর িায়নাক্কা িলমি না। 

  

আি সোমল শরীরিা মর্া মিশ মরমমরই লাগমি মর! চেন্তু উঠমর্ই সিাই এেন খা-খা 

েমর মর্মড় এল ময ভময় আিার শযযা চনমর্ হল। যাই িচলস িাপু, পাুঁি-সার্ চেন 

চিিানায় পমড় থাো আোর মপাষামি না। ের্তার েুখ মেমখই িুমমর্ পারচি খাওয়া-োওয়া 

চঠেেমর্া হমে না। হীরারও মপি ভরমি না। 
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পারুল হাসচিল। িলল, আোমের িাচড়মর্ পাচঠময় োও ওমের। েচেন না হমল ওখামনই 

মখময় আসুে। ো মসিাই িমল পাচঠময়মি। 

  

মর্েন আর্ান্তমর পড়মল না হয় যামি। চেন্তু র্া িমল মেময়রা সংসার সাোল চেমর্ চশখমি 

না, এিাই িা মেেন েথা িল! দ্যচেন পমর যখন চিময় হময় শ্বশুরিাচড় যামি র্খন েী 

হমি িল মর্া! 

  

শ্বশুরিাচড় যাওয়া োমনই িুচম উেয়াে সংসামরর ঘাচন িানা মর্াোর েমর্া? 

  

ও ো! ঘাচন না িানমল সংসামর চে লক্ষ্মীশ্রী থামে? মোনিা না মেখমল িমল িল মর্া! 

পুঁয়র্াচল্লশ িিমরর ওপর সংসার েরচি। আিও েমন হয়, সংসামরর ের্ চেিুই এখনও 

চশচখচন। 

  

এেিা শ্বাস মফলল পারুল। মিািোমে িুচমময় চেিু লাভ মনই। মযেন িুচমময় লাভ হয় 

না র্ার োমেও। পৃচথিী দ্রুর্ পালমি যামে িাইমরর দ্যচনয়ায়। র্ার মঢউ এখনও এমস 

মপ ুঁিায়চন এখামন। মসচেন মেিল চিচভ-মর্ এেিা চহচন্দ চসচরয়াল িলচিল। র্ামর্ এেিা 

মেময় মিাধ্হয় র্ার োমে িলচিল, মর্াোমের যুগ িমল মগমি। আোর িীিন চনময় আচে 

েী েরি র্া আোমেই ভািমর্ োও। িা ওরেেই চেিু েথা। র্ার ো চিরি হময় িলল, 

িন্ধ ের মর্া। ও আর ভাল লামগ না। মেময়িা এেিা স্বােী মিমড় আর এেিার সমঙ্গ 

লিরপির েরমি। ো ভাল েথা িলমর্ এমসমি। অেচন মলেিার চেমে মেখ। চিচভুনমলাও 

হময়মি আিোল, উলমিা-পালিা মশখামে মলােমে। 

  

রােহচর গাচড় ভাড়া েমর এমনমি। িধ্তোন চনময় যামি স্ত্রীমে। েুখখানা গিীর। িউ নােে 

িস্তুচি চনময়ও ময এরেে োথা ঘাোমর্ হমি, অপিয় েরমর্ হমি এর্ িাো, সেয় ও 

শ্রমের, এিা মযন র্ার স্বমররও অমগাির চিল। 

  

মেখ মর্া, েী মামেলাই িাধ্াল মর্ার মিািো! 
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পারুল হাসল, মামেলা িলি মেন? শরীর থােমল খারাপও মর্া হমিই।  

  

ডািার মর্া মরামেরও ভয় মেচখময় মগল। 

  

অর্ ভয় মপময়া না মিািোো, মপ্রশার মর্া োময়রও আমি। মরুনলার ওষুধ্ মখমল চেিু 

হমি না। ঘািড়ামনার চেিু মনই। সমঙ্গ মে যামে? 

  

চিিু, র্ার সি মিনািানা আমি িধ্তোমন। 

  

েঙ্গলিা িধ্তোমন রওনা হওয়ার পর পারুল পান্নার চেমে চফমর িলল, েী মর েুখপুচড়, 

খিু নাচে োিেেত েরচিস? 

  

আর মিামলা না পারুলচে। আোর েে িন্ধ হময় আসমি। সংসার ময এরেে চিচেচর র্া 

মর্া িানা চিল না! 

  

দ্যর পাগল, সংসার চিচেচর হমি মেন? রু্ই আসমল ঘািমড় মগচিস।  

  

পান্নার মিাখ িলিল েরচিল। িলল, হযাুঁ পারুলচে, ভীষণ ঘািমড় মগচি। খুি েন চেময় 

রান্না েরলাে, র্িু ভার্ গমল মগল, ডামল োুঁিা মর্মল মফাড়ন চেময় মফললাে। এর্ 

েরচি র্িু ো িেুচন চেমে। 

  

আো, এমিলািা িাচলময় মন। রার্ মথমে আোমের ওখামন সিাই খাস। আোমের মর্া 

রান্নার িােুন আমি, প্রিমলে হমি না। 

  

র্াহমলই চে ো েথা মশানামর্ িাড়মি? িলমি মধ্মড় মেময় িাচড়মর্ থােমর্ ও িাচড়মর্ 

সিাই খামে, পাুঁি িমন িলমি েী? 

  

যা খুচশ িলুে, োন না চেমলই হয়। মিািোমে আচে িুচমময় িলিখন। আয়, গল্প েচর। 
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এে গাল মহমস পান্না িলল, রু্চে এমস িাুঁিামল আোমে। োল মথমে এর্ েন খারাপ 

লাগচিল! এমে োময়র অসুখ র্ার ওপর ডািারিা মিমরাল িুমড়া।  

  

মে ডািার মর? অনল িাগিী? 

  

হযাুঁ মর্া! 

  

ও ো মস িুমড়া হমি মেন? িচল্লমশর মিচশ মর্া নয়! র্া র্ার িয়স চেময় মর্ার েী হমি মর 

েুখপুচড়? 

  

 োুঁমো োুঁমো হময় পান্না িলল, িলি মর্াোমে? োউমে িমল মেমি না মর্া! 
  

পারুল হাসচিল, মপ্রমে পমড়চিচল নাচে? 

  

মেখ না োে! পুমিার ভাসামন চগময় ঠািা মলমগ আোর েীরেে জ্বর হময়চিল েমন 

আমি? 

  

র্া থােমি না মেন? 

  

র্খন মর্া ওই অনল িাগিীই মেখমর্ এল আোমে। 

  

হযাুঁ, র্া িাচন। খুি নােেরা ডািার। িধ্তোন মেচডমেল েমলমি পড়ায়। 

  

হযাুঁ মর্া। জ্বমরর মঘামর আচে মেমখচিলাে ভারী সুন্দর মেখমর্ এেিা মিমল মযন। খুি 

লিা, চিপচিমপ, ফসতা, গিীর আর েী গেগমে গলা। খুি পারমসানাচলচি, মেমখ এর্ ভাল 

লাগল ময অসুমখর েমধ্যও গা চসরচসর েরচিল। 

  

পারুল মহমস গচড়ময় পড়চিল, এর্ োে? 
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আর মিামলা না। আোর মর্া েমন হময়চিল যামে এর্োল েমন েমন খুুঁিচি এ-ই মস। 

এেিন ডািারমেই মর্া আোর চিময় েরার ইমে চিল, র্াই মিাধ্হয় ভগিান চঠে 

মলােচিমে পাচঠময় চেময়মিন। 

  

ও ো! মোথায় যাি মর! েী পাগল রু্ই? 

  

র্াই মর্া িচল। র্ারপর অনল িাগিী নােিা শুনমলই মেেন মযন চশহরন হমর্ লাগল। 

নােিাও েী সুন্দর িমলা! 

  

র্ারপর েী হল? 

  

র্ারপর আর েী! অসুখ-িসুখও েরমি না ময অনল িাগচি আিার আসমি। চভর্মর 

চভর্মর িাইচি এেিা অসুখ-িসুখ চেিু েরুে আোর। র্াহমল আসমি। 

  

মর্ার িেমল মশমষ অসুখ হল চেনা মিািোর! 

  

হযাুঁ। চিশ্বাস েরমি না োল িািা ডািারমে ডােমর্ মগমল আচে এেিু মসমিুনমিও 

চগময়চিলাে। র্ারপর যখন ডািার এল র্খন এে গাল োচি। ধু্স! 

  

পারুল েুমখ আুঁিল িাপা চেময় খাচনেক্ষণ মহমস চনময় িলল, আি ের্চেন পর এর্ 

হাসলাে। 

  

পান্না োন্না-হাচস মেশামনা েুমখ িলল, রু্চে মর্া হাসি! আোর অিথিতািা ভাি মর্া! ের্ 

মরাোচন্টে চিন্তা েমর মরমখচিলাে। োথায় ঠািা িল মঢমল চেময় মগল এে ঘচি। এর্ 

রাগ হমে মলােিার ওপর। 

  

ওো! মলােিার মোষ েী িল! মস মর্া চেিু েমরচন!  

  

আহা, েমরচন আিার! অর্ িয়স হওয়ার েী েরোর চিল মলােিার! আর এেিু সুন্দর 

হমলই িা েী ক্ষচর্ চিল িমলা! িামরন্দ্র হওয়ারও মোনও েরোর চিল না। 
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শুধু্ িামরন্দ্র? শুধু্ িয়স? আর চেিু নয় িুচম মর েুখপুচড়? 

  

আরও চেিু আমি িুচম? 

  

মনই! ওর ময মেে িউ! 

  

 চিি মেমি পান্না িমল, ওই যাঃ, চিময়র েথািা র্র্ এেেে ভুমল চগময়চিলাে। র্াই 

মর্া! চিময় মর্া হমর্ই পামর। জ্বমরর মঘামর মসসি চে আর মখয়াল চিল? পমরও আর েমন 

হয়চন েথািা। 

  

মেন েমন হয়চন? 

  

 েমন হময়চিল ওমে ভগিান আোর িনযই পাচঠময়মি। 
  

 আহা মর! র্াহমল িুে মভমঙ মগমি িল! 
  

না মসরেে চেিু মর্া হমে না। শুধু্ রাগ হমে। মলােিা এেেে যামের্াই। 

  

 রু্ইও এেিা যামের্াই। পিন্দ েরমর্ও সেয় লামগ না, নােি েরমর্ও না। 
  

আসমল েী িান! িলি? 

  

 িল না। 
  

আোর িড্ড নাে-উুঁিু মর্া। মোনও পুরুষমেই মর্েন পিন্দ হয় না। েনিা মেিল খুুঁর্খুুঁর্ 

েমর। ওর োুঁর্ উুঁিু, এ মিুঁমি, মস মেেন েযাোোরা, মেউ হয়মর্া এেিু মিচশ পুরু্ল-

পুরু্ল। চঠে েমনর েমর্া মেউ নয়। 

  

র্াই মর্া মর! র্াহমল মর্া েুশচেল! 
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ভীষণ েুশচেল। আোর িনু্ধরা মর্া িমল, রু্ই মযেন খুুঁর্খুুঁমর্, হয় মর্ার িরই িুিমি না, 

না হয় মর্া এেিা োমলা মোিা মঘমো িািুিান িুিমি।  

  

ইস! র্া মেন? মর্ার ির আচে খুুঁমি মেি।  

  

ডাইমন-িাুঁময় োথা মনমড় পান্না িমল, পামি না। আচে যামে িাই র্ামে আচেই ভাল িুমমর্ 

পাচর না। মরাি র্ার মিহারা পালমি যায়। 

  

এই মর, র্াহমল েী হমি? 

  

োুঁিুোিু হময় পান্না িমল, মসিাই মর্া হময়মি েুশচেল। আি এেরেে ভাচি োলই ময 

অনযরেে হময় যায়। মিহারা পালিায়, স্বভাি, িচরত্র, ুনণ র্াও চে আর এে রেে থামে? 

আোর এে সেময় েমন হর্ আোর পুরুষিা খুি ভাল রিীন্দ্রসংগীর্ গাইমর্ পারমি। 

র্ারপর হল েী এেচেন চিিুো িলচিল, পুরুষোনুষ হারমোচনয়াে চনময় িমস পযানপযামন 

রিীন্দ্রসংগীর্ গায় ও আোর এেেে সহয হয় না। িযস, পরচেন মথমেই আচে 

রিীন্দ্রসংগীর্ িানা পুরুষ িাচর্ল েমর চেলাে। 

  

আো পাগচল যা মহাে। যামে পাচি র্ার মোষুনণ চনময়ই মর্া মসই োনুষিা, এেেে 

েমনর েমর্া চে হয়? 

  

আোর হমি না পারুলচে। আচে িড্ড নযাো। 

  

ভযাি, রু্ই এেিুও নযাো মনাস। নযাো হমল েখনও অনল িাগচির েথা আোমে অর্ 

সরলভামি িলমর্ পারচর্স না।  

  

মর্াোমে ময আোর সি িলমর্ ইমে েমর। মর্াোর যা িুচদ্ধ। েী েরি িলল মর্া! ো 

এেিা চেন শুময়চিল, আোমে এেিু সংসামরর োি েরমর্ হময়মি, অেচন আোর েন 

চিগমড় িমস আমি। োল রার্ মথমে মেিল ভািচি চিময় েরমল আোমে মর্া োময়র 
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েমর্াই িীিন যাপন েরমর্ হমি! মস আচে পারি না। থাে িািা েরোর মনই আোর 

চিময়র। স্বমরর পুরুষ স্বমরই থাে। 

  

চিময় েরমল এেিু স্বরভঙ্গ মর্া হয়ই। চেন্তু মর্ার ময চিময়র আমগই হময় িমস আমি। 

  

হমি না! এর্ চেিু েরলুে, র্ার োরও েন উঠল চে? সংসারিা ভারী অেৃর্জ্ঞ। োও 

েথািা িমল। 

  

মস মর্া িমিই। চেন্তু মিািো মসমর উঠমল চিমজ্ঞস েচরস মর্া এই সংসার মিমড় যচে 

র্ামে অনয এেিা সুমখর িীিন মেওয়া যায়, মযখামন োিেেত েরমর্ হয় না, োরও 

োয় ঘামড় চনমর্ হয় না, িারচেমে মিাখ রাখমর্ হয় না র্াহমল মিািোর মেেন লাগমি। 

  

মেন পারুলচে, ভালই মর্া লাগমি। 

  

চিমজ্ঞস েমর মেচখস না। এইসি মামেলা মঞ্ঝাি োচয়ত্ব এসি চনময় যর্ই মিুঁিামেচি 

েরুে না এই মখাুঁি িাড়া মিািো এে েুহূর্ত থােমর্ও পারমি না। চনমিমে চেময় মর্া 

িুচম। 

  

েী মিামমা িমলা না পারুলচে, িমলা। 

  

 চিময়র পর মেময়মের এেিা স্বরভঙ্গ হয়। মস রু্ই এখন চঠে িুমচি না। ভীষণ মপ্রে-

মট্রে েমর চিময় েরমলও হয়। িীিনিা মর্া স্বমরর েমর্া নয়। চেন্তু স্বরভমঙ্গর পরও 

মেখচি চেচিয মিশ আচিস দ্যিমন। িয়মস ভারভাচত্তে হমল মেখচি চেিু খারাপ লাগমি 

না। নরু্ন এেিা ইেমপিাস পাওয়া যায়। 

  

চেন্তু আোর েী হমি পারুলচে? 

  

রু্ই চে আলাো? ওরেে েমন হয়। র্ারপর মেচখস রু্ইও যা আচেও র্া।  

  

চেন্তু পারুলচে। 
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িল।  

  

এেিা েথা িলি, চেিু েমন েরমি না? 

  

না মর, িল না, এখন িড় হময় মগচিস, ল্জনা েীমসর? 

  

অেলোর েথাই িলচি, মর্াোর মপ্রমে পমড়চিল মর্া? 

  

 হদ্দেুদ্দ। িমল মহমস মফলল পারুল, শুধু্ অেলো নয়, আচেও মর্া। 
  

েীরেে মপ্রে চিল মর্াোমের? 

  

গাুঁ-মেমশ মর্া আর হার্ ধ্রাধ্চর েমর ঘুচরচন। এেিু ভাি হময়চিল, দ্যপমক্ষর ো িািারা 

চিময়ও চঠে েমর মফমলচিল। অেলো আোমের িাচড় আসর্, আচে ওমের িাচড় মযর্াে। 

  

র্ারপর েী হল? 

  

অেলো যচে ভালিাসািামে গলা চিমপ মেমর না মফলর্ র্াহমল চিময় হর্। র্ারপর েী 

হর্ িাচন না। 
  

মর্াোর েথা শুমন েী েমন হয় িামনা? 

  

েী? 

  

েমন হয় মর্াোর মসই ভালিাসার স্মৃচর্ও আর মনই। 

  

এেিা শ্বাস মফমল পারুল িলল, থাোর েথা নাচে? 

  

চেন্তু অেলোর অিথিতা মেমখি? 

  

েী অিথিতা? 
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মর্াোর িনযই চেন্তু মিিারা এেেে সুখী হমর্ পারল না। 

  

 মে িলল মর্ামে? 
  

র্াই মর্া েমন হয়। েে খায়, মেেন ভযািলার েমর্া মিময় থামে, িউময়র সমঙ্গ নাচে 

সিসেময় চখচিচেচি। মসাহাগ িমল সি মর্াোর িনযই। 

  

িামি েথা। 

  

মর্াোর িনয নয়? 

  

আচে র্া িাচন না। আোর েমন হয় আচে ওমে চিময় েরমলও অেলো এরেেই হর্ 

মযেনিা এখন আমি। যা হময়মি ভালই হময়মি।  

  

এেিু মহমস পান্না িলল, আোরও চিরহিাই ভাল লামগ। 

  

র্ার োমন? 

  

আই লাইে ট্রযাচিে এচিং। মপ্রে-মট্রে হয় মর্াে িািা, চেন্তু র্ারপর মযন শরৎিমন্দ্রর 

েমর্া এেিা মিশ মসচন্টমেন্টাল ট্রযামিচডও ঘমি যায়। নইমল মপ্রেিা এেেে আলুমসদ্ধ 

হময় যামি। 

  

.  

  

৩৯.  

  

িমলর পািিা খারাপ হময়মি োল মথমে। িামের িযাংমে িল উঠমি না। িাসন্তীর 

আিোল অমল্পই ভারী উমিগ হয়। পাি খারাপ হওয়া োমন সুেমনর িাথরুমে িল 

আসমি না। র্াহমল েী হমি? 
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চিচিিুচড় মরািোর েমর্াই সোমল র্ার িরাদ্দ িা মখমর্ এমস রান্নাঘমর ঘাপচি মেমর 

িসা, িলল, েরণ! পাি খারাপ হময়মি মর্া েী হময়মি মর িাপু? গাুঁ-গমঞ্জর েিা মলামের 

ঘমর আিার পামির িল ওমঠ লা? ওই মধ্মড় মিমল নীমি মনমে মর্া চিপেমলই োি 

সারমর্ পামর। গর্মর মর্া আর খুুঁময়ামপাো ধ্মরচন িািা। রু্ই মহচেময় েরচিস মেন? 

  

আহা, ওমের শহমর মথমে অমভযস। চেিু যচে েমন েমর? 

  

র্াহমল আর েী, গলিস্ত্র হময় চগময় পাময় পড়। যা আচেমখযর্া েরচল অযাচদ্দন সর্ীন 

মপামে চনময়! িচল োমরা পাো ধ্ামন েই মর্া চেসচন, অেন মিার-মিার হময় থাচেস 

মেন? সর্ীন মপা মর্া গর্রখানাও নামড় না। চেন-রার্ ফুলিািুচি হময় ঘুমর মিড়ামে। 

আর ের্ িচসময় িচসময় খাওয়াচি? পুমিার িুচি মশষ হময় এল, এখনও নড়ার নাে মনই। 

িচল ের্লিখানা েী ওর? 

  

আো ো, মর্াোর েমন এর্ চিষ মেন িমলা মর্া! এমস আমি দ্যচেন আোর োমি, 

মর্াোর সহয হমে না মেন? এখানিায় ভাল লাগমি িমলই মর্া আমি! নাচে! যত্নআচত্ত 

েচর যামর্ িড়চগচন্নর োমি চগময় েুমো না গায়। এমেই মর্া আচে িকু্ষশূল, সৎো, অযত্ন 

েরমল রমক্ষ আমি? 

  

ওমর ভালোনুমষর চম, মর্ার িুচদ্ধর িচলহাচর যাই। গযাুঁি হময় িমস আমি চে এেচন? 

চহমসি-চনমেশ েষমি, িুমচল? িাঙাল ের্ িাো ঢালমি এখামন, সিচত্ত ের্, িচেিো 

ের্, সি চগময় লাগামি। আচে মর্ার িায়গায় হমল মর্রাচত্তর োিিার আমগই মমচিময় 

চিমেয় েররু্ে। মরাখামিাখা না হমল চিষয়সিচত্ত মেউ রাখমর্ পামর? িাঙামলরও সাুঁি 

আমি এই িমল চেলুে। এেিা ষড়যন্ত্র পাচেময় রু্লমি। 

  

িাসন্তী রাগ েমর িলল, মর্াোর অর্ েু গাইমর্ হমি না ো। সুেন োল িামে পরশুই 

িমল যামি। আি ওর িািা আসমি। োমখামন শুধু্ োলমের চেনিা। েিা চেন চিল, িড্ড 

োয়া পমড় মগমি। োল যামি িমল েনিা খারাপও লাগমি। আর রু্চে এমস 
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সোলমিলািায় আোর োমন চিষ ঢালি। দ্যচনয়ায় চে ভাল চিচনস চেিু মর্াোর মিামখও 

পমড় না! 

  

ভাল হমল চঠেই মিামখ পড়র্। যাে িািা, চিমেয় হমে র্াহমল? িাুঁিলুে। 

  

চেন্তু িাসন্তীর েনিা খি খি েরমি। মশমষ দ্যমিা চেন পািিা খারাপ না হমলই মর্া 

পারর্। িধ্তোন মথমে চেচেচর আচনময় পাি সারামর্ এখনও চর্ন-িার চেন লাগমি। 

েুচনশ চেময় ওপমরর িাথরুমে িল মেওয়ামনা হমে িমি, চেন্তু র্ামর্ িাসন্তী খুচশ হমে 

না। পািিা ময মেন খারাপ হল! 

  

সুড়ুে সুড়ুে িা মখমর্ মখমর্ চিচিিুচড় মযন র্ার েমনর েথা মির মপময় িলল, র্া পাি 

সারামনা এেনেী হাচর্মঘাড়া োি। ওই শেুনিা মর্া মরাি এমস িা চিিুি মখময় যায়। 

ওমে িচলস না মেন! 

  

মোন শেুনিা! োর েথা িলি? 

  

মেন, ধ্ীমরন োষ্ঠ। 

  

ধ্ীমরন খুমড়া! মস েী েরমি? 

  

ওই মর্া এেসেময় েলেিিা সি সারার্। গাুঁময় োরও চেিু খারাপ হমল সিাই মর্া 

ওমেই ডাের্। মসলাই মেচশন মর, চিপেল মর, সাইমেল মর, ধ্ীমরন না সারার্ েী? 

ওমে িল, চঠে সাচরময় মেমি। মরাি এমস ুনমের চগমল যামে। ঘামড় ধ্মর োি েচরময় 

মন। র্ামর্ যচে চেিু মশাধ্মিাধ্ হয়। 

  

িাসন্তী অিাে হময় িমল, র্াই মর্া? মিমলমিলায় ধ্ীমরন খুমড়ামে যন্ত্রপাচর্র থমল চনময় 

ঘুমর মিড়ামর্ মেখরু্ে িমি! চেন্তু রু্চে মসচেন এেন গালেন্দ েরমল ময ধ্ীমরন খুমড়া 

মসই মথমে আর আমস না। ল্জনা মপময়মি মিাধ্হয়। 
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আহা, দ্যোনোিার আিার ল্জনা! ওর মযচেন ল্জনা হমি মসচেন োমেরও মোরে হমি, 

ধু্লায় লুিাময় যামি। 

  

েী ময সি িমলা না ো! 

  

েরণিামে পাঠা না ওর োমি, ধ্মর চনময় আসুে। িুুঁেিুুঁেুচন স্বভাি িমি, চেন্তু ধ্ীমরন 

চেচেচর ভাল। 

  

মিলা আিিার েমধ্যই িমল এল ধ্ীমরন োষ্ঠ। 

  

এেগাল মহমস িলল, মডমে পাচঠময়ি ো? 

  

িাসন্তী িলল, হযাুঁ খুমড়া। িড্ড চিপমে পমড়চি। আোমের পাি মেচশনিা খারাপ হময় 

মগমি। মোর্লায় িল না উঠমল েী চিপে িলুন। আি আিার েরমণর িািাও আসমি। 

  

ধ্ীমরন োষ্ঠ হাচসিা ধ্মর মরমখই িলল, পািতস পুমড় িা মভমঙ চগময় থােমল নরু্ন পািতস 

লাগমি ো। আর র্া না হময় থােমল সারামনা েচঠন হমি না।  

  

আপচন িসুন। আমগ দ্যখানা গরে রুচি মখময় চনন, র্ারপর মেচশন মেখমিন। 

  

ধ্ীমরন শশিযমে িমল, র্ার েরোর মনই ো। সোমল িাচট্ট িালভািা মখময়চি। 

  

আহা, ভারী মর্া িালভািা! মরামে মোড়া মপমর্ িসুন এেিু। ওমর ও েরণ, োদ্যমে 

মোড়ািা মপমর্ মে িািা। 

  

আি রুচিমর্ মিশ িিিমি চঘ পমড়মি, চঘ গড়ামে এমেিামর। আর েুমখ দ্যখানা িলমলও 

আেমর্ পাুঁিখানা রুচি মিমড় চেময়মি িাসন্তী। সমঙ্গ মধ্াুঁয়া -ওঠা ফুলেচপ আর আলুর 

র্রোচর এে িাচি। েময়েিা ডুমো ডুমো আলু ভািা আর োুঁিা লো।  

  

এেিু ডাল চেই খুমড়া? ফুিন্ত ডাল? 
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ল্জনা মপময় ধ্ীমরন িমল, আিার ডালও চেচি? র্া মে এেিু। এ ময মিশ ুনরুমভািন হময় 

যামে মর ো। 

  

খান খুমড়া, আপনামে খাওয়ামল পুচণয হয়। মপি ভমর খান। 

  

মর্ার েনিা ো, িাঙামলর েমর্াই। িাঙালিাও িড্ড চেলেচরয়া োনুষ। মর্ামের দ্যচিমর্ 

চেমলচিস িড় ভাল, র্া মে ো, ডালও এেিু মে, ডামল চভিমল রুচি নরে হয়। 

  

ডালও চনময় এল িাসন্তী। ঘন মসানা েুমগর ডাল। িাচিখানা মিশ িড়ই। ডামলও চঘ 

ভাসমি। 
  

আরও রুচি লাগমল িাইমিন। ল্জনা েরমিন না মযন। আর খুমড়া!  

  

হযাুঁ ো। 

  

আোর োময়র েথায় চেিু েমন েরমিন না মযন। িুমড়া িয়মস ভীেরচর্ ধ্মরমি। র্ার 

ওপর আচফং মখময় মখময় োথািাই মগমি এমেিামর।  

  

ধ্ীমরন এেিু েরুণ মহমস িমল, েী িাচনস ো, মর্ার োময়র েমর্া অেন লক্ষ্মীেন্ত িউ 

র্খন এ গাুঁময় আর এেিনও চিল না। েী িুমলর ঢল, প্রচর্োর েমর্া েুখ, েী হার্ 

পাময়র গড়ন! মগমল যত্নআচত্তও েরমর্ন খুি। মসসি চেন মোথায় িমল মগল িল মর্া! 

না ো, মর্ার োময়র েথায় চেিু েমন েচরচন।  

  

আপচন মযেন মরাি আসমর্ন মর্েন আসমিন। িাচড়মর্ অচর্চথ-চিচথচর্ না এমল চে মস 

িাচড়র লক্ষ্মীশ্রী থামে? েরমণর িািাও আপনামে ভারী পিন্দ েমর। 

  

মস আর িাচন না! আো ো, আসি। 

  

আপনার েথা মর্া ো- ই িলল আোমে। িলল, ধ্ীমরন ঠােুরমপামে খির মে। ঠােুরমপা 

সি রেে েল-িল সারামর্ পামর। 
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ধ্ীমরন ভারী আপযাচয়র্ হময় িমল, র্া পাররু্ে ো, এেোমল। িােযযন্ত্র মথমে শুরু েমর 

সি রেে োিই চশমখচিলুে। িিতার অভামি এখন ভুমলও মগচি অমনে। র্খন মর্া আর 

মেউ পয়সা চের্ না, মিগার মখমি মখমি েরমর্ হর্। 

  

না খুমড়া, আচে চেন্তু আপনামে েিুচর মেি। যা লাগমি িলমিন।  

  

 েিুচর? মর্ার োি মথমে চে চনমর্ পাচর ো? ের্ যত্নআচত্ত েচরস! ও মর্ামে ভািমর্ 

হমি না। 

  

ধ্ীমরন যত্ন েমর মখল। োুঁিালোিা িড্ড মাল। মখময় মহুঁিচে উমঠ মগল। র্িু মসিাও মশষ 

েরল ধ্ীমরন। চেিু মফলল না। 

  

মেখা মগল, এই িুমড়া িয়মসও ধ্ীমরন োষ্ঠ োি িামন িমি। োত্র আধ্ঘণ্টা েী মযন 

খুিখাি েরল পািঘমর িমস। পামশ িমস খাপ মপমর্ মেখচিল েরণ। আধ্ঘণ্টা িামে 

সুইি চেমর্ই পাি িলমর্ শুরু েরল। 
  

হাুঁফ মিমড় িাুঁিল িাসন্তী। পাি চনময় ময েী উমিগ হচেল র্ার িলার নয়। 

  

েুচড়িা িাো ধ্ীমরন োষ্ঠর হামর্ চেময় িলল, এিা রাখুন খুমড়া। আপনার মর্া হার্খরিও 

লামগ। 

  

না, না, মর্ার োি েমর চে িাো চনমর্ পাচর ো? ও রু্ই মরমখ মে।  

  

খুমড়া, পচরশ্রমের োে চেমর্ হয়। নইমল ভগিান খুচশ হন না। এিা আপচন রাখুন। আোর 

েরোর পড়মল মর্া আপনামেই ডােমর্ হমি। 

  

খুি েুণ্ঠার সমঙ্গ িাোিা চনল ধ্ীমরন। িলল, আোর এে ুনরু চিল। র্ার নাে অনন্ত 

হালোর। র্ার োমি ট্রাক্টর মেচশমনর োি চশখরু্ে। মস আোমে িলর্, রু্ই সি রেে 

োি চশখমর্ িাস িমল মর্ার চেিু হয় না। এেিা োি যচে েন চেময় চশখচর্স র্াহমল 
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চেিু েরমর্ পারচর্স। আি ভাচি, হালোমরর মপা চেিু খারাপ েথা িমলচন। সি োমির 

োিী হমর্ চগময় আোর সিই ফসমে মগল। র্া হযাুঁ ো, পািমসিিা চেন্তু এিার এেিু 

ওভারহচলং েচরময় চনস। সাচভতচসং না হমল মেচশন িমস যামি। আপার্র্ িলমি িমি, 

চেন্তু ভাল েমর োিাঘষা েরোর। মিেিাও চঢমল হময় মগমি।  

  

আপচনই েমর চেন না খুমড়া! অনয মনাে ডােি মেন? 

  

িুমড়া শরীমর অর্িা চে পারি ো? পচরশ্রমের োি। 

  

না খুমড়া, আপচনই েরমিন, যা িাো লামগ মেি।  

  

পািতস লাগমি েময়েিা, িাঙাল এমল িধ্তোন মথমে পািতসও মযন আচনময় চনস। 

  

আপচনই েরমিন মর্া! 

  

 মেমিাখন েমর, রু্ই যখন িাড়চিই না। 
  

আচে িাই, আোমের োিিাও মহাে, আপনারও দ্যমিা পয়সা মহাে। িাইমরর মলাে এমস 

পয়সা চনময় যামি মেন িলুন। 

  

ধ্ীমরন োষ্ঠ চিমেয় মনওয়ার পর েরণ মোর্লায় উমঠ দ্যমিা ঘমরই উুঁ চে চেল। র্ামের 

ঘমর খামির ওপর মিাট্ট মফাচল্ডং েশাচরর নীমি মিানিা ঘুমোমে। মিিারা খুি ঘুমোয়। 

িাচ্চামের নাচে ওই স্বভাি, মিানিা আিোল র্ামে মেখমল হামস। মোমল আসার িনয 

হার্ও িাড়ায়। চেন্তু মোমল চনমর্ ভরসা হয় না েরমণর। িড্ড নরে-সরে শরীর। ভয় 

হয় হার্ ফসমে পমড় যামি। র্মি মিানচিমে ইোনীং মিশ ভালিামস েরণ। ঘমরর মেমময় 

িমস মিানমে পাহারা চেমর্ চেমর্ িাল িািমি েুিাচে। আি রামর্ মপালাও হমি িমল 

শুমনমি েরণ। মপালাও র্ার খুিই চপ্রয় চিচনস। 
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চির্ীয় ঘরিার মখালা িানালা চেময় উুঁচে মেমর েরণ মেখল, োো এখনও ঘুমোমে। 

গাময় মলপ, েশাচর মফলা। সুেন এেিু মেচর েমর ওমঠ িমি, চেন্তু এর্ মেচর েমর নয় 

র্া িমল, এখন নিা িামি। 

  

িুচপ িুচপ িমল আসচিল েরণ, হঠাৎ শুনমর্ মপল, সুেন খুি োর্র গলায় িমল উঠল, উঃ 

ো মগা! 

  

েরণ চফমর মগল িানালার োমি। 

  

োো, ও োো, মর্াোর েী হময়মি? সু 
  

েন মফর এেিা অস্ফুি যন্ত্রণার শব্দ েরল। 

  

ও োো! 

  

উঃ! 

  

মর্াোর েী হময়মি? 

  

 মলমপর চভর্র মথমে েুখিা মির েমর সুেন িলল, ভীষণ শীর্ েরমি। আর িড্ড োথার 

যন্ত্রণা। 

  

োমে ডােি? 

  

না না, র্ার েরোর মনই। চঠে হময় যামি। 

  

 েরিািা খুলমর্ পারমি? 
  

হযাুঁ, োুঁড়া উঠচি। 
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মিশ েে েমরই উঠল সুেন, মিামা যাচেল, মস িলমি। মোনওক্রমে এমস েরিািা খুমল 

চেময় িলল, আচে এেিু শুময় থাচে। 

  

মর্াোর গা মেচখ। 

  

েপামল হার্ রাখমর্ই েরমণর হামর্ মযন িযাুঁো লাগল, এর্ গরে।  

  

মর্াোর মর্া খুি জ্বর। 

  

আোরও র্াই েমন হমে। মশষ রার্ মথমে শীর্, োথা ধ্রা আর আড়মোড়া হচেল। 

িাচড়মর্ পযারাচসিােল আমি, িাচনস? 

  

েী িলমল? 

  

 পযারাচসিােল, জ্বর েোমনার ওষুধ্। 
  

োুঁড়াও, োমে চিমজ্ঞস েমর আসচি। 

  

এে মে মড় মনমে এমস মসািা োময়র োমি চগময় েরণ িলল, ো, োোর ভীষণ জ্বর, গা 

পুমড় যামে! 

  

ও ো! মস েী! িাসন্তী র্াড়ার্াচড় উনুন মথমে মফাড়মনর েড়াই নাচেময় মরমখ এেিা 

গরে িমলর হাুঁচড় িাচপময় চেময় িলল, িল মর্া মেচখ! 

  

েপামল হার্ চেময়ই েুখ শুমোল িাসন্তীর। 

  

ও িািা! মর্াোর মর্া ভীষণ জ্বর িািা। 

  

হযাুঁ। ভািমিন না, মিাধ্হয় ঠািা মলমগ হময়মি। গর্োল েরমণর সমঙ্গ পুেুমর োন 

েমরচিলাে মর্া। 
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 োুঁড়াও, থামেতাচেিার চনময় আচস। 
  

জ্বমরর মোনও ওষুধ্ মনই িাচড়মর্? 

  

মর্াোর িািা চেিু ওষুধ্পত্র সিসেময়ই চেমন মরমখ যায় িাচড়মর্। মোনিা েীমসর র্া 

মর্া িাচন না, িাক্সিা এমন চেচে, মেখ। চেন্তু আোর েমন হয় ডািার মেচখময়ই ওষুধ্ 

খাওয়া ভাল। 

  

ডািার লাগমি না, ঠািা মলমগ জ্বর দ্য-িার চেন মভাগায়। 

  

িাসন্তী েশাচরিা খুমল চনল। পুমির িানালা খুমল চেমর্ই মরাে এল ঘমর। 

  

থামেতাচেিামর জ্বর উঠল এেমশা িামরর োিাোচি।  

  

োুঁড়াও িািা, মর্াোর োথা মধ্ায়ামর্ হমি। আচে িযিথিতা েরচি। 

  

আমর না না, অর্ মামেলা েরমর্ হমি না, পযারাচসিােল মখলাে মর্া, জ্বর মনমে যামি। 

  

 ওই ওষুমধ্ জ্বর নােমি, চেন্তু আিার মর্মড় উঠমি। ও েরণ, যা মর্া, ফােতাচসমর্ খির 

চেময় আয়। ডািার অনল িাগিী এমলই মযন আোমের িাচড়মর্ আমস। মর্ার িািার নাে 

চলচখময় চেময় আচসস। র্াহমল গরি হমি। 

  

েরণ সমঙ্গ সমঙ্গ িুিল। 

  

সুেন এেিু মহমস িলল, ডািার ডাোর মোনও েরোর চিল না। সাোনয জ্বর, চঠে হময় 

মযর্। 

  

না িািা, আিোল িড্ড মর্ড়ািাুঁো অসুখ হয়। আমগ মথমে সািধ্ান হওয়া ভাল। 

  

এখানোর ডািার েী রেে? গাুঁময় মর্া ভাল ডািার পাওয়া যায় না শুমনচি। 
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আমগ র্াই চিল িািা। হারু্মড় চিচেৎসা েরর্। আিোল িধ্তোন মথমে ডািাররা আমস। 

অনল িাগিী শুমনচি ভাল ডািার। িধ্তোন মেচডেযাল েমলমি পড়ায়। চিমলর্ মফরর্। 

  

ওঃ, র্াহমল মর্া ভালই হমি। 

  

হযাুঁ িািা। ডািামরর খুি নাে। এিার োথািা এেিু ধু্ইময় চেই? মর্াোর মোনও েে হমি 

না, মিরও পামি না। 

  

আমগ আচে এেিু িাথরুে মথমে ঘুমর আচস। র্ারপর মেখা যামি।  

  

যাও িািা। র্র্ক্ষমণ চিিানািা মমমড় চেই।  

  

আপচন মেন েরমিন? েুিা িা পুিু োউমে িলুন না। 

  

আেরা মিমলমিলা মথমে মেমখচি, িাচড়মর্ োরও অসুখ েরমল মসই ঘমর িাচড়র োমির 

মলােমে ঢুেমর্ মেওয়া হয় না। এমে মর্া ওরা অর্ পচরষ্কার পচরেন্ন থামে না। র্ার 

ওপর যচে মিাুঁয়া মলমগ ওমেরও অসুখ েমর র্মি হয়মর্া েমন েমন শাপশাপান্ত েরমি। 

  

চেন্তু আপনারও মর্া ইনমফেশন হমর্ পামর। 

  

আচে মর্া ো। োময়মের চেিু হয় না। 

  

েী িাচন মেন েথািা শুমন সুেমনর েুখিায় এেিা ভারী চেগ্ধ হাচস ফুিল। আর চেিু না 

িমল মস ধ্ীমর ধ্ীমর উঠল। িাথরুমে মগল। 

  

িাসন্তী চিিানা মমমড়, ঘর মাুঁিপাি চেময়, মিামখর পলমে সি চফিফাি েমর মফলল। 

এে িালচর্ িমল মিারামলা চফনাইল মফমল ঘরিা েুমিও চেল র্াড়ার্াচড়। গচরি ঘমরর 

মেময় িমলই মস এসি েমি ময মোনও োমির মলামের মিময় অমনে মিচশ পাো। 
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িাথরুে মথমে অমনেক্ষণ িামে যখন মিমরাল সুেন র্খন মস িলমি, হাফামে। মিাখ 

দ্যমিাও লাল। িাসন্তী র্াড়ার্াচড় চগময় র্ামে ধ্মর চনময় এমস শুইময় চেল। গাময় মলপ 

িাপা চেময় িলল, োুঁড়াও, হি ওয়ািার িযাগ এমন চেচে।  

  

না না, অর্ চেিু লাগমি না। 

  

ঠািা িমল োথা মধ্ায়ামনার সেয় মর্াোর শীর্ েরমি। র্খন হি ওয়ািার িযাগিা থােমল 

আরাে লাগমি। মোনও মামেলা হমি না িািা, িল আচে উনুমন িাচপময়ই এমসচি। 

  

র্ার েপামল এেিা অচডমোমলান োখামনা িলপচট্ট লাচগময় িাসন্তী নীমি মগল। 
  

সুেন মিময় মেখল খুি মে শল েমর উত্তমরর িানালা িন্ধ মরমখ পুমির িানালা খুমল 

চেময়মি েরমণর ো। ঘরিা মলেল েরমি আমলায়। 

  

পযারাচসিােল র্ার চক্রয়া শুরু েমরমি। মির মপল সুেন। শরীরিা গরে হমে। জ্বমরর 

মঘার ভািিা পার্লা হমে। 
  

িাসন্তী এে োপ িা চনময় এল। িলল, মশামনা িািা, এখন ওষুধ্ মখময় মর্াোর জ্বর 

নােমি। এখন মর্াোর োথািা র্াহমল মধ্ায়াি না। দ্যপুমর মফর যখন জ্বর আসমি র্খন 

আর ওষুধ্িা মখও না। ওই ওষুধ্ নাচে মিচশ মখমর্ মনই। দ্যপুমর োথা ধু্ইময় গা স্পঞ্জ 

েমর মেি। 

  

আপনামে ভীষণ েুশচেমল মফললাে। 

  

চিঃ িািা। ওরেে েথা িলমর্ মনই। আচে মর্াোমে েখনও েূমরর োনুষ ভাচিচন। রু্চে 

মেন ভািমি? 

  

না, আসমল, হঠাৎ মেন জ্বরিা ময হল! 

  

জ্বর হময়মি মর্া েী হময়মি? এিা মর্াোর চনমিরই িাচড়।  
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িা-িা েুমখ চেময় মেখল সুেন। চিিনুন মলিু চিচন চেময় েরা। িেৎোর স্বাে। সিিুেু 

চনঃমশমষ মখময় চনল। 

  

গরে রুচি আর র্রোচর চনময় আসচি। 

  

আোর চেিু মখমর্ ইমে েরমি না ময! 

  

মিচশ মখও না। এেিা িা দ্যমিা, আোর রান্না মর্াোর পিন্দ হয় মর্া।  

  

সুেন মহমস ঘাড় োর্ েরল, হযাুঁ খুি ভাল। 

  

শুমনচি রু্চে ধ্মনপার্া ভালিামসা। আি ফুলেচপমর্ ধ্মনপার্া আর েড়াইশুুঁচি চেময়চি। 

েলোর্ায় সারা িির সি চেিু পাওয়া যায়। গাুঁময় মর্া র্া নয়। ধ্মনপার্া এখন িািামর 

ওমঠ না। মর্াোর িািা ভালিামসন িমল আচে িাগামন ধ্মনপার্া লাগাই। 

  

আোর েলোর্ায় যাওয়ার খুি েরোর। 

  

 যামি, জ্বরিা েেমলই যামি। 
  

হাুঁফামর্ হাুঁফামর্ েরণ এমস িলল, খির চেময় এমসচি ো। ডািার আি র্াড়ার্াচড় 

আসমি। এমলই পাচঠময় মেমি পানুোেু। 

  

আো, এখন োোর োমি িমস থাে। মিচশ িেিে েরচি না। িলপচট্টিা োমম োমম 

পালমি চেস। িাচিমর্ অচডমোলন মেশামনা িল আমি। আোর উনুন জ্বমল খাে হময় 

যামে। 

  

হযাুঁ, আপচন আসুন। 

  

এখন মর্াোর মেেন লাগমি োো? 
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এেিু ভাল, পযারাচসিােল মখময়চি মর্া, জ্বর েমে যামে। এমফক্ট মেমি মগমল আিার 

জ্বর আসমি। 

  

সুেমনর িাচলমশর নীমি এেিা চিচঠ আমি। োলমেই মেউ চিচঠিা র্ার চিিানায় মফমল 

মগমি। ময চিচঠ চেময়মি র্ামে মিমন না সুেন। নাে শুভশ্রী। আিোল গাুঁময়র মেময়মেরও 

মিশ সুন্দর সুন্দর নাে রাখার মরওয়াি হময়মি। চিচঠিা সংমক্ষমপ এরেে : আপনামে 

আোর ভীষণ ভাল লামগ। খুি আলাপ েরমর্ ইমে হয়, আিার ভয়ও েমর। যচে চেিু 

েমন েমরন। আোর িয়স সমর্মরা। োধ্যচেে পাস েমরচি। এেিু গাইমর্ও পাচর। আোর 

সমঙ্গ ভাি েরমর্ রাচি? যচে রাচি থামেন র্াহমল আপনার পুি চেমের িানালায় এেিা 

সাো রুোল মিুঁমধ্ রাখমিন োল চিমেমল। চিি, িাুঁধ্মিন চেন্তু।  

  

হযাুঁ মর, শুভশ্রী িমল মোনও মেময়মে চিচনস? 

  

 শুভশ্রী? 
  

হযাুঁ। 

  

না মর্া! েমন পড়মি না। 

  

ভাল েমর মভমি মেখ। 

  

েরণ ভািল। োথা মনমড় িলল, নােিা শুচনচন মর্া, মেন োো? 

  

এেচনই। 

  

পেচি েী িমলা মর্া! 

  

িাচন না। 

  

র্াহমল িলমর্ পারচি না। মেেন মেখমর্? 
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 র্া মে িামন! শােিুচন্নর েমর্াই হমি হয়মর্া। 
  

যাঃ! িমল মহমস মফমল েরণ, শােিুচন্ন চে মেখমর্ খারাপ? 

  

না হমল শােিুচন্ন িলমি মেন? 

  

 হযাুঁ োো, শােিুচন্ন োমের িমল? যারা শাে মর্ামল র্ামের? 

  

র্াও হমর্ পামর। এ গাুঁময়র রু্ই সিাইমে চিচনস? 

  

িাঃ, চিনি না? 

  

এই মর্া শুভশ্রীমে চিনমর্ পারচল না! 

  

হয়মর্া ভাল নােিা িাচন না, ডােনামে চঠে চিনি।  

  

হুুঁ, মসিা এেিা েথা িমি। 

  

োমে চিমজ্ঞস েমর আসি? 

  

ভযাি। ওসি চিমজ্ঞস েরার েরোর মনই। 

  

আো। 

  

.  

  

৪০.  

  

সারা রার্ মেউ র্ার চশয়মরর োমি িমস আমি, োথায় সুগন্ধী িলপচট্ট চেমে এিং মডমে 

রু্মল েযাপসুল খাওয়ামে ঘচড় ধ্মর, এ চিচনস সুেন েখনও ভািমর্ পামর না। র্ার 

চনমির ো অন্তর্ েমর না। োমে মোষ মেওয়া যায় না। ো নানা রেে অসুখ-চিসুমখ 
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িামরা োস মভামগ। সুেমনরও মর্েন অসুখ-চিসুখ েমর না েখনও। েময়ে িির আমগ 

িলিসন্ত হময়চিল। র্খন এেিন আয়া রাখা হময়চিল র্ার িনয। 

  

সুেন অস্বচে মিাধ্ েমর িলল, আপচন মেন এভামি আোর োমি িমস আমিন? আচে 

মর্া মিশ আচি। 

  

িাসন্তী িমল, এেিু আমগও মর্াোর জ্বর এেমশা িামরর ওপর চিল, র্া িামনা িািা? 

আমগ রুচগ ঘুমোমল ওষুধ্ খাওয়ামনা িারণ চিল। ঘুেন্ত রুচগমে নাচে ডােমর্ মনই। চেন্তু 

এখনোর ডািাররা মর্া অনযরেে। অনল িাগিী িমল মগমি চঠে িয় ঘণ্টা পর পর 

েযাপসুল খাওয়ামর্। এেিারও নাচে িাে মেওয়া যামি না। 

  

আো, মস না হয় আচেই মখময় মনি। আোর মর্া মর্েন ঘুে হমে না। োমম োমমই 

মিমগ যাচে। 

  

র্া হয় না িািা। ও-ঘমর চগময় চিিানায় শুমলই চে আর আোর ঘুে হমি? দ্যচশ্চন্তা 

রময়মিনা োথায়! মর্াোর ো োমি থােমল আরও ের্ েরর্! আচে চে আর অর্ পাচর?  

  

সুেন হাল মিমড় চেল। এই েচহলার সমঙ্গ মস মপমর উঠমি না।  

  

রার্ আড়াইমির সেয় এেিার রচসে উমঠ এমসচিল। েযােন িুমর্যাি? জ্বরিা চে েমের 

চেমে? 

  

না। জ্বর মর্া িাড়মি মেখচি। িলপচট্ট চেময় চেময় এেিু মযন েেমি েমন হমে। োথািা 

এেিার ধু্ইময় চেমল হর্। 

  

এই শীমর্র েইমধ্য? োল ঠািা পড়মি, োথা মিায়াইমল যচে চহমর্ চিপরীর্ হয়? 

  

 হমি না। োথা মধ্ায়ামল জ্বরিা নােমি। 
  

প্রিল আপচত্ত রু্মলচিল সুেন, না না, এর্ রামর্ োথা মধ্ায়ামনার েরোর মনই। 
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 িাসন্তী িারণ শুনল না। িরং সুেনমে এই প্রথে এেিা মিাট্ট ধ্েে চেময় িলল, এই 

মিমল, এেেে িুপ েমর থােমি। লক্ষ্মী মিমলর েমর্া যা িলচি সি শুনমর্ হমি। িুমমি? 

মর্াোর ভালেমন্দর োয় এখন আোর। 

  

অগর্যা রচসে িালচর্ েমর িল চনময় এল। িাসন্তী অমনেক্ষণ ধ্মর চহে-ঠািা িমল োথা 

ধু্ইময় চেমর্ লাগল র্ার। আরামে েখন ময ঘুচেময় পমড়চিল সুেন মখয়ালই মনই। োথা 

মধ্ায়ামনার সেয় হার্পাখা চেময় হাপুর-হুপুর োথায় িার্াস েরচিল র্ার িািা। ময 

িািামে েখনও মস মিমলপুমলর মসিা-মিিা েরমর্ মেমখচন। 

  

সুেন ক্ষীণ েমণ্ঠ িলল, হার্পাখার িার্াস মেন? চসচলং পাখা িাচলময় চনমলই মর্া হয়। 

  

িাসন্তী োথা মনমড় িলল, হয় না। চসচলং পাখার িার্াস িুমে লাগমি। এ সেময় শুধু্ 

োথায় িার্াস মেওয়ার চনয়ে। িুপ েমর শুময় থামো।  

  

োথা মধ্ায়ামনার পর শুেমনা মর্ায়ামল চেময় োথা েুখ েুচিময় িাচলমশ শুইময় থামেতাচেিার 

মেমখ িাসন্তী িলল, চর্ন চডচ্রহ মনমে মগমি। 

  

েুচগতর স্টু, চশং-োুনমরর সুরুয়া, ফমলর রস মোনও আময়ািনই িাচে রামখচন িাসন্তী। 

  

রচসে এেিার ভয় মখময় িলল, আমর, রু্চে শুরু েরি েী? এর্ খাইমল মপি িাইড়া 

চেি না? 

  

চেেু হমি না। ডািার িমল মগমি মিার েমর খাওয়ামর্। নইমল দ্যিতল হময় পড়মি। 

আমগোর চেমন মখমর্ চের্ না িমলই রুচগ দ্যিতল হময় পড়র্। 

  

প্রথমে িাইফময়ড িমল সমন্দহ েরমলও ব্লাড চরমপািত মেমখ ডািার অনল িাগিী িলল, 

ভময়র চেিু মনই। ভাইরাল চফিার। 

  

িার চেমনর চেন সোমল জ্বর মনমে মগল। 
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জ্বর যখন মনমে যাচেল, র্খন সুেন খুি অচথিতর মিাধ্ েমর ঘুে মভমঙ চশয়মর িাসন্তীমে 

খুুঁমিচিল। মস সেময় িাসন্তী চিল না। ভারী অসহায় মলমগচিল সুেমনর। িলমর্ো 

পাচেল, োথািা মেেন েরচিল আর শরীমর মযন হািার োইল মে মড়র পর চনমুে ক্লাচন্ত। 

র্ার েমন হচেল মস অজ্ঞান হময় যামি। মিাখ যখন সচর্যই অন্ধোর হময় আসমি মস 

র্খন িাচ্চা মিমলর েমর্া ক্ষীণ েমণ্ঠ মডমে উমঠচিল, ো! ো! মোথায় আপচন? 

  

অর্ ক্ষীণ েণ্ঠ পামশর ঘর মথমে মশানার েথা নয় িাসন্তীর। র্িু শুনমর্ মপল চঠেই। 

  

 এে িুমি িমল এল সুেমনর োমি, িাসন্তীর মোমল হাচম্ম। েী হময়মি িািা? েী হময়মি? 

  

 শরীর ভীষণ খারাপ লাগমি। আচে অজ্ঞান হময় যাি। 
  

িাসন্তী গাময় হার্ চেময়ই িলল, জ্বর মনমে মগমি ময! ইস, অর্ হাই মিিামরিার এে 

লামফ মনমে যাওয়ায় এরেে হমে। োুঁড়াও িািা, হি ওয়ািার িযাগ চেচে। 

  

আপচন এেিু োমি থােুন। আোর ভীষণ অচথিতর েরমি।  

  

হযাুঁ িািা, আচে মর্া োমিই আচি। 

  

হি ওয়ািার িযাগ, পাখার িার্াস আরও েীসি েরল িাসন্তী মে িামন। েময়ে চেচনি 

িামে অচথিতরর্া েমে মগল সুেমনর। শরীর এর্ দ্যিতল ময মিাখ খুলমর্ পযতন্ত পচরশ্রে হমে। 

মস শুমনমি খুি মিচশ মিিামরিার হঠাৎ মনমে এমল রুচগ হািতমফলও েমর অমনে সেময়। 

অন্তর্ আমগর চেমন েরর্। 

  

িাসন্তীর চেমে েৃর্জ্ঞ মিামখ এেিার মিময় মস গভীর ক্লাচন্তমর্ মিাখ িুমি ঘুচেময় পড়ল। 

  

সোমল মিাখ মিময় মেখল, পুমির মরামে মভমস যামে ঘর। িারচেে আমলায় মলেল 

েরমি। র্ার মিময় মিচশ মলেল েরমি র্ার চশয়মর িমস থাো িাসন্তীর েুখ। 
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মেেন লাগমি িািা? আোর জ্বর মিাধ্হয় মরচেশন হময় মগমি, না? 

  

হযাুঁ িািা। জ্বর মনই, গা এেেে ঠািা। 

  

সুেন ল্জনার হাচস মহমস িলল, আপনামে খুি জ্বাচলময়চি।  

  

ওিুেু ময েরোর চিল িািা। না জ্বালামল চে োমে মিনা যায়? 

  

সুেন িুপ েমর রইল। চনমির োমে মস ভীষণ ভালিামস। মর্েন মস আর োউমেই 

েখনও ভালিাসমর্ পারমি না। চঠে েথা। র্িু এই অদু্ভর্ ভদ্রেচহলা মসই ভালিাসায় 

অমনেিা ভাগ িচসময়মিন। এমে র্ার ো িমলই ভািমর্ ইমে েরমি। এেনেী র্ার 

েলোর্ায় চফমর যাওয়ার েথা ভািমর্ এেিু মযন েেই হমে। 

  

আচে এেিু মরামে িসি! 

  

 িসমি িইেী িািা, োুঁড়াও, িানালার ধ্ামর ইচিমিয়ার মপমর্ চেচে। 
  

না না, ঘমর নয়। উমঠামন চগময় িসি। 

  

 ওো! এই দ্যিতল শরীমর চসুঁচড় ভাঙমর্ পারমি নাচে? োথািাথা ঘুমর যায় যচে? 
  

 পারি। ধ্মর ধ্মর নােমলই হমি। 
  

আো, মর্াোর িািা িরং ধ্মর ধ্মর নাচেময় মনমি।  

  

শরীর ময ের্িা দ্যিতল র্া চসুঁচড় মভমঙ নােিার সেয় মির পাচেল সুেন। র্ার িািা 

শচিোন োনুষ। শি মেমঠা হামর্ ধ্মর সািধ্ামন নাোমর্ নাোমর্ িলচিল, পার্লা হইয়া 

মগিস, এমক্কমর পার্লা হইয়া মগিস! 

  

উমঠামন খাচিয়া মপমর্, মর্াশে িাচলশ চেময় এমেিামর রািশযযা রিনা েমর মরমখমি 

িাসন্তী। শরীরিা মরামে আর োথািা যামর্ িায়ায় থামে র্ারও িযিথিতা েমরমি। মস শুমর্ই 
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গলা পযতন্ত এেিা পার্লা েিমল মঢমে চেময় িাসন্তী িলল, উতু্তমর িার্াস চেমে, হুি 

েমর দ্যিতল শরীমর ঠািা মলমগ মযমর্ পামর। চেিুক্ষণ গাময় ঢাোিা থাে। শরীর গরে 

হমল ঢাোিা সচরময় চেও। 

  

িার চেন পর ঘর মথমে মিচরময় েুগ্ধ হময় মগল সুেন। উলমিা চেমেই উমঠামনর এে 

প্রামন্ত এেিা প্রোে মুপচস চনেগাি। র্ামর্ সোমল রামিযর পাচখমের ডাোডাচে। 

এখনও ফিমের পামশ চশউচল গািিায় মেুঁমপ ফুল আমস। র্লাোর ঘাসিচেমর্ সাো-

েেলা ফুমলর মযন এেখানা োমপতি চিিামনা রময়মি। মগািা েুচড়-পুঁচিশ নারমোল গাি 

উতু্তমর হাওয়ার মাপিা মলমগ সাুঁই সাুঁই শব্দ রু্লমি। েুচনশরা খামে িারান্দায় িমস। পান্তা 

আর িাচস র্রোচর, মর্ুঁরু্ল আর লো চেময়। উমঠামন মনমি মিড়ামে িড়ুই, শাচলে। এই 

সাোনয েৃশযই মযন মিাখ ভচরময় চেল সুেমনর। 

  

মসাময়িার আর োনঢাো িুচপমর্ মুলু্লস হাচম্মমে উমঠামন মিমড় চেল েুিা। হাচম্ম হাো 

চেময় মসািা এমস সুেমনর খাচিয়া ধ্মর োুঁচড়ময় অিাে হময় মিময় রইল সুেমনর চেমে। 

র্ারপর হার্ িাচড়ময় যা যা যা যা েমর েী মযন িলার মিো েরমর্ লাগল। 

  

দ্যহামর্ হাচম্মর েুখিা ধ্মর আের েরল সুেন। েচেমনই মিানিা র্ার ভারী নযাওিা হময়মি। 

ইোনীং োময়র মোল মথমেও মাুঁপ মখময় র্ার মোমল িমল আমস। ওর গাময় েুমখ আশ্চযত 

কশশমির স্বগতীয় গন্ধ! েী নরে রু্লরু্মল শরীর। র্ারা দ্যই ভাইমিান োিাোচি িয়মসর 

িমল িড় হময় সুেন িিোমনার েমর্া মোনও চশশুমে পায়চন। এখন হাচম্মর িনয আর 

এেিা োয়া কর্চর হময় রইল এখামন। 

  

োয়া আর এেিাও আমি। মস হল পান্না। জ্বমরর মঘামরর েমধ্যও পান্নার েুখ িারিার হানা 

চেময়মি েমনর েমধ্য। এই সোমলর িার্ামসও মর্া র্ার মেহস্পশত! ভািমল গা চশউমর 

ওমঠ। 
  

রান্নাঘমর খদ্দমরর িােমর েুচড়সুচড় চেময় উনুমনর ধ্ামর িমস দ্যধ্-িা খাচেল চিচিিুচড়। 
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গিগি েরমর্ েরমর্ িলল, আচেমখযর্া মেখাচল িমি িািা! িচল ুন েুর্ও োিচল নাচে 

ওই মধ্মড় মিমলর। 

  

িাসন্তীর েনিা িড় ভাল আমি েচেন। োন ভমর সুেমনর গালভরা ো ডাে শুমনমি। িুে 

ঠািা। িলল, েরোর হমল োির্াে। েরোর পমড়চন র্াই। 

  

ওঃ, এমেিামর নিিীমপর মগাুঁসাই এময়মিন মযন। এেিু গা গরে হময়মি চে হয়চন অেনই 

এমেিামর অনল ডািার এমস হাচির। অেন ভালুে জ্বর মর্া আোমেরও ের্ই হয় িাপু, 

মোথায় ডািার, মোথায় িচেয! োুঁথােুচড় চেময় পমড় থােমলই হয়। 

  

খর মিামখ োময়র চেমে মিময় িাসন্তী িলল, থচলমর্ চিষ িমেমি, না ো? মরাি এমস 

এই সোলমিলািায় রু্চে আোর মেিাি চিগমড় চেময় যাও। 

  

র্া িািা, ভাল েথা িলমল িাুঁো েমর ধ্চরস মেন? সংসামরর মর্া এেিা রীচর্ আমি, 

নাচে? সর্ীনমপা হল সর্ীনমপা, সামপর িাচ্চা, যর্ই দ্যধ্ েলা চেময় পু চষস না মেন, 

মিািল চেমর্ িাড়মি মভমিচিস? 

  

মস যচে মেয় মর্া মেমি। েপামল যা আমি র্া চে খোমনা যায়? গাল ভমর ো িমল মর্া 

মডমেমি। মস-ই আোর মঢর। 

  

র্মি আর েী, চপিুচলমগালা মখময় দ্যধ্ মখময়চি িমল মনর্য েরমগ। িচল চেনরার্ অর্ 

মলাে মেখামনা মসিা মেওয়ার েী েরোরিা চিল? ঠািা মলমগ এেিু গা গরে হময়মি কি 

মর্া নয়। র্ার েমর্া হযাুঁিাোন্ত মেচখচন িাপু। অেন ভালোনুচষ েরমল দ্যচনয়ার সিাই 

মর্ার োথায় হার্ িুচলময় মনমি। এখন মথমে শি হ।  

  

মর্াোমে আর চহমর্াপমেশ চেমর্ হমি না ো। আচে যা ভাল িুমমচি েমরচি। 

  

মগলাসিা িাচড়ময় চিচিিুচড় িলল, মে মর্া গরে দ্যমধ্ এেিু চলোর মফমল। যা ঠািা 

পমড়মি, মর্েন িুর্ হমে না মযন। 
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গরে দ্যমধ্র হাুঁচড় মথমে হার্া চেময় মগলামস দ্যধ্ চেমর্ চেমর্ িাসন্তী িমল, আচফং-এর 

োত্রা িাচড়ময়ি নাচে? 

  

না িাচড়ময় উপায় আমি? মপিিা মিমড় চেমে ময োমম োমম। এর্ আচফমের মিাগানই 

িা আসমি মোমত্থমে। 

  

মর্াোমে আচফং ধ্চরময়চিল মে? 

  

মে আিার ধ্রামি। নন্দ মোিমরিই ধ্চরময়চিল। এেিা সেময় মপমির এেন িযামো 

হময়চিল ময ওষুমধ্ ধ্মর না। মিার্ল মিার্ল পাুঁিন মখময় নচল-খচল পায়খানা। র্া নন্দ 

মোিমরি র্খন আচফং ঠুমস চেময় িলল, এ হল মোক্ষে োওয়াই। র্খন চে আর িানরু্ে 

মশমষ এেিু আচফং-এর িনয এেন মহচেময় েরমর্ হমি! মস আেমল চে আর চিচেৎসা 

চিল ো? 

  

দ্যধ্িুেু মখময় চিচিিুচড় উঠল। িলল, মিমল এমস সি মেমখ-মিমখ মগল। এিার মেময় 

আসমি। র্ারপর িড়িউ এমস হাচির হমি। র্খন েী েরচি মভমি মরমখচিস?  

  

অিাে হময় িাসন্তী িলল, ভািাভাচির েী আমি? এমল আসমি। র্ারা মর্া আর ফযালনা 

নয়। 

  

র্ারা ফযালনা নয় মস িাচন। চেন্তু ফযালনা ময রু্ই। 
  

র্ার োমন? 

  

ভগিান মর্া মর্ামে িুচদ্ধসুচদ্ধ মেনচন, র্াই মিাোর েমর্া িচলস। িচল িড়িউ যচে এমস 

মগমড় িমস আর মর্ামে োসীিাুঁেীর েমর্া খািায় র্াহমল মর্ার েশা েী হমি িাচনস? 

  

োসীিাুঁেীর েমর্া খািামি! 
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রু্ই মর্া োসীিাুঁেী হওয়ার িনয েুচখময় আচিস। মিমলর িনয যা েরচল র্া মর্া মেখলুে। 

িড়চগচন্ন এমল মর্া মর্ার আুঁিমল পা েুিমি। এখন মথমে এেিু োথা খাচিময় িল। ওরা 

সি িাঙাল মেমশর োনুষ, রু্ই ডামল ডামল িচলস মর্া ওরা িমল পার্ায় পার্ায়। মর্ার 

অর্ আচেমখযর্ার েরোর েী? চনমিরিা চনময় থােচি। পাচরস মর্া িচেিো চেিু আোর 

িা ভাইমের নামে মিনােী েমর মে। র্াহমল আর গাপ েরমর্ পারমি না। 

  

মিনােী েরি? মেন িমলা মর্া! 

  

রু্ই যা মিাো, মোথায় মোন োগমি সইসািুে েচরময় মনমি র্ার চঠে েী? আোমের 

নামে থােমল মর্ারই থােল, ওরাও োুঁর্ িসামর্ পারমি না।  

  

িাসন্তী গিীর হময় িলল, র্াই িুচম মর্াোমের নামে চলমখ চেমর্ হমি! মিশ িলমল মর্া 

ো, পাচলশ েরা েথা। 

  

ভাল েথা মর্া আিোল মর্ার সয় না। মর্ামে ময ুনণ েমর মরমখমি। যখন সি যামি 

র্খন এ েথার েেত িুমচি। 

  

েেত িুমম আর োি মনই ো। মর্াোর মিমলরা ময সাুঁি েমর মর্াোমে পাঠায় মস আচে 

িাচন। িচল আোর ভালিা মর্াোর োমি এেন চিষ হময় মগল মেন িমলা মর্া! আোমে 

চে মপমি ধ্মরাচন, নাচে? 

  

খারাপ িমলচি চেিু? সিিা মর্া আর চেমর্ িচলচন। িললুে, অচেমনর িনয চেিু িচেিো 

মিনােী েমর রাখ, চিষয়ী মলামেরা মর্া র্াই েমর।  

  

আোর আর চিষয়ী হময় োি মনই। রু্চে এিার এমস চগময়।  

  

যাচে িািা যাচে, র্াড়ামর্ পারমল মযন িাুঁচিস। এেিু উুঁচে মেমর মেখ, িাঙাল আিার 

এধ্ামর আমি চেনা, মেখমল মর্া র্ার আিার োিা ঘাময় নুমনর চিমি পড়মি। 
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মস এখন োেমে রুচি খাওয়ামে। 

  

 চিচিিুচড় চিমেয় হওয়ার পর িাসন্তী হাুঁফ িাড়ল। মরাি সোমল ো যর্ক্ষণ থামে 

র্র্ক্ষণ মযন এেিা ভয় চঘমর থামে র্ামে। পৃচথিীমে মস যখন চনমির েমর্া েমর িুমম 

চনমর্ িায় র্খনই চিচিিুচড় এমস র্ামে উলমিা েথা মশখায়। 

  

রান্নাঘমরর পাশ চেময় এে চিলমর্ এেিা গচল। েিুপার্ার আড়াল চেময় চিচিিুচড় 

মিচরময় এমস চপিন চেময় েরমণর পড়ার ঘমর উুঁচে চেল।  

  

েরণ এে রাগী োস্টামরর োমি পমড় আিোল। 

  

 ও েরণ।  

  

েরণ অে েষমর্ েষমর্ েুখ রু্মল িলল, েী িলি? 

  

 িচল সি চঠে আমি মর্া! 
  

হযাুঁ। 

  

েখন চেচি োো? 

  

 রু্চে যাও না, আচে চঠে চেময় আসি। 
  

িাুঁিাচল োো। চিচনসিা এমসমি মর্া! 

  

র্া িাচন না। খুুঁমি মেখিখন। 

  

মেউ মযন মির না পায়। 

  

 রু্চে যাও না, মেউ মির পামি না। 
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চিচিিুচড় িানালা মথমে অেৃশয হল। 

  

িুমড়া-িুচড়মের প্রচর্ এে ধ্রমনর োয়া আমি েরমণর। িুমড়া িুচড়মের োমি গমল্পর মুচল 

থামে। োমি িসমলই ের্ েথা মশানা যায়। চিচিিুচড়মে সিাই হযাুঁে-চিঃ েমর িমি, 

চেন্তু োনুষিামে েরণ মর্েন অপিন্দ েরমর্ পামর না। র্ার অসুখ-চিসুখ হমল চিচিিুচড় 

হােমল এমস পমড়। োময়র সমঙ্গ যখন মগড়া েমর দ্য-িারচেন আর এেুমখা হয় না র্খনও 

োমঠঘামি মযখামন মর্াে চিচিিুচড় চগময় র্ার মখাুঁিখির মনয়।  

  

েময়েচেন আমগ চিচিিুচড় ভারী োুঁিুোিু হময় এমস র্ামে ধ্মর পমড়চিল। ও োো েরণ, 

আোমে িাুঁিাচি ভাই? 

  

মেন, মর্াোর আিার েী হল? 

  

আচফং িাড়া ময আর িাুঁচি না োো। আর দ্য-িারচেন হয়মর্া িলমি। র্ারপর আচফং না 

িুিমল ময মপি মিমড় মেমি োো। আর িাুঁিার উপায় মনই। 

  

আচফং! চেন্তু আচে আচফং মোথায় পাি? 

  

মস েথাই মর্া িলমর্ আসা। মর্ার ো মর্ার িাপমে েলোর্া যাওয়ার সেয় এেিা ফেত 

ধ্চরময় মেয় চফ হপ্তায়। র্ামর্ এেিু চলমখ চেচি আচফং-এর েথা? 

  

োমে িমলা না চলমখ চেমর্। 

  

মস চলখমি না োো, আোমে দ্য-িমক্ষ মেখমর্ পামর না। রু্ই এেিু িুচর েমর চলমখ মে। 

  

 িািা মির মপমল চপমঠর িাল রু্মল মফলমি। 
  

মর্ার োমে আচে িুচমময় িমল রাখিখন। মস যচে িমল মস-ই চলমখমি র্াহমল িাঙাল 

মোমিই রাগ েরমি না। চলখচি ভাই? প্রাণিা র্াহমল আোর িাুঁমি।  
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না চিচিিুচড়, ো ভীষণ িেমি। 

  

িেমল আোমে িেমি, মর্ামে মর্া আর নয়। আচে মর্ার োমে িুচমময় িলিখন।  

  

োিিা খুি েচঠন চিল না। ো ফেত েমর মিচিমলর ওপর পাউডামরর মে মিা িাপা চেময় 

রামখ। ফমেতর মশমষ োময়র হামর্র মলখা নেল েমর েরণ চলমখ চেময়চিল, আচফং–দ্যই 

ভচর। 

  

িািা ফেতেমর্া চিচনসপত্র চনময় এমসমি। মশায়ার ঘমর িযাগ ভচর্ত চিচনস রাখা আমি। 

চেন্তু মসই গন্ধোেন হাুঁিোমনার সেয় িা ইমে হয়চন েরমণর। ো চঠে মির েমর মেমি। 
  

োস্টারেশাই িমল যাওয়ার পর িইপত্র ুনচিময় রাখচিল েরণ। িািা যর্ক্ষণ িাচড়মর্ থামে 

র্র্ক্ষণ মস লক্ষ্মী মিমল। নইমল এর্ক্ষমণ দ্যই লমক্ষ োুঁহা োুঁহা েুলুে িমল মযর্! 

  

িইপত্র ুনচিময় েরিার চেমে পা িাচড়ময়ই থেমে মগল েরণ। র্ার িািা োেমে রুচি 

খাইময় চফরমি। চঠে মসই সেময় োোমে ফমলর রস চেমর্ উমঠামন মিচরময় এমসমি ো। 
  

িািা হঠাৎ র্ার োময়র চেমে মিময় িলল, আমগা, আচফং োর চলগযা আনমর্ চেচিলা? 

ঠাইমরমনর চলগযা নাচে? 

  

েরণ চশউমর উমঠ ঘমরর েমধ্য মফর মসুঁচেময় এল। 

  

 িাসন্তী অিাে হময় িমল, আচফং! আচফং-এর েথা আিার মর্াোমে েখন িললাে? 
  

েমন নাই? র্া্জনি োইয়ামলাে! ফমেতর েইমধ্যই মর্া মলখা আচিল, আচফং দ্যই ভচর। 

  

ও ো মগা! মেচখ ফেতিা! 

  

িযামগর েইমধ্যই আমি। েযান, রু্চে মলখ নাই? 
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 হঠাৎ মিাধ্হয় িাসন্তীর োেজ্ঞান োথািাড়া চেল। সুেমনর হামর্ রমসর মগলাসিা চেময় 

িলল, োুঁড়াও মভমি মেচখ। এই মিমলর অসুখ চনময় আোর োথা এর্ গরে ময চেিু েমন 

থােমি না। 

  

র্াই েও। আচে মর্া ভািলাে ভূমর্ মলখল নাচে। যাউে গা, আচফং আনচি৷ ঠাইমরনমর 

পাঠাইয়া চেও। 

  

চঠে আমি। 

  

েরণ হাুঁফ মিমড় িাুঁিল। চঠে সেময় ো মব্রে না েষমল র্ার েপামল চিের দ্যঃখ চিল। 

চিচিিুচড়িা েহা পাচি। োমে িমল রাখার েথা চিল, চেন্তু রামখচন। 

  

োময়র িোমো িা োরধ্র মর্েন ্রহাহয েমর না েরণ। োময়র হামর্ মোমিই মিার মনই, 

োরমল লামগও না। আর িেুচন মর্া অহরহ হমে, নরু্ন চেিু নয়। 

  

মস চগময় িুপ েমর োোর োিচিমর্ িসল। 

  

 সুেন েুখিা েরুণ েমর িলল, খুি মরাগা হময় মগচি, না মর? 

  

না মর্া! এেিু ফসতা মেখামে। 

  

 ফসতা নয়, ফযাোমশ। খুি দ্যিতল। 
  

আোরও খুি জ্বর হয়। আর মপি িামড়। 

  

 িমল চহ-চহ েমর হাসল েরণ। 
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৪১-৪৫. ন্যাডামাথা ব্রাহ্মণ 

৪১.  

  

নযাড়াোথা ব্রাহ্মণচি ধ্ীমর ধ্ীমর উমঠ আসমিন। সিত অমঙ্গ ব্রহ্মিমযতর েীচপ্ত। অঙ্গমিযাচর্মর্ 

িারচেে রাঙা হময় যামে ক্রমে। িারচেমে র্ার অভযথতনা। পাচখ ডামে, গািপালামর্ও 

নীরি মোলাহল ওমঠ মযন। োচি মথমে আোমশর েধ্যির্তী যা-চেিু সেলমেই মযন স্পশত 

েমর মসই আমলার চশহরন। 

  

সূযতমে মেন ব্রাহ্মণ িমল েমন হয় িলাোর মে িামন। মরাি সোমল মস মগ রহচরর পামশ 

োুঁচড়ময় সূযতমে প্রণাে েরর্। আিও েমর। এে েীপ্ত ব্রাহ্মণমেই মযন চনমিচের্ হয় মসই 

প্রণাে। পুমির িানালায় োুঁচড়ময় মস চেিুক্ষণ সমম্মাচহর্ মিামখ মিময় থামে েুচের্ 

েেেচির চেমে। এই সেয়িায় িড় পচিত্র েমন হয় চনমিমে। র্ারও হয়মর্া মর্েন 

মোনও োরণ মনই। হয়মর্া সিই েল্পনা েমর মনওয়া, ধ্মর মনওয়া। র্া মহাে, র্িু 

এইিুেুই র্ার লাভ। • 
  

আিোল িলাোর নানা প্র  ওমঠ েমনর েমধ্য। র্ার েমধ্য এেিা হল ভগিান। ভগিান 

িমল মেউ চে আমি? থােমল মেেন মেখমর্? ভগিানমে চেময় েী হয় োনুমষর? ের্ 

োনুষ মর্া ভগিান-িগিান মেমনও চেচিয মহমসমখমল মিড়ামে। র্াহমল চে সেমলর 

ভগিান েরোর হয় না?না োনমলও িমল? 

  

মগ রহচর সন্ধযাআচহ্নে চনয়চের্ েরর্। েখনও ভুল হর্ না। প্রায় সেময়ই গীর্া খুমল 

িসর্। ুনরুগিীর গলা আর িেৎোর উচ্চারমণ এেিু সুমরর ওপর যখন পাঠ েরর্ র্খন 

মযন িাচড়িায় এেিা মঢউ মখমল মযর্। 

  

এেিার এে মঘার নাচেে েমক্কল মগ রহচরমে প্র  েমরচিল, আো িািুম্জনেশাই, আপচন 

মর্া এেিন শি েমনর োনুষ, প্রিল আপনার পারমসানাচলচি; িাোপয়সা, স্বাথিতয, সিে 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 701 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সি আপনার আমি। র্ার ওপর আিার ঈশ্বরচিশ্বামসর েরোর েী? ঈশ্বরচিশ্বাস মর্া 

ধ্ান্দািাচি। ভগিানমে পচিময় পাচিময় চনমিরিা ুনচিময় মনওয়ার িনয ের্লিিািরা 

ওসি েমর। 

  

মগ রহচর চিন্দুোত্র উমত্তচির্ না হময় চেচিচেচি মহমস িমলচিল, ওমর িািা, নাচেে হওয়া 

ময খুি েচঠন োি। 

  

মেন েশাই, েচঠনিা েীমসর? চিশ্বাস না েরমলই হয়। 

  

মস মর্াোর েমর্া েুখর হয়। ভাল নাচেে হমর্ মগমল েহাজ্ঞানী হওয়া লামগ। চিজ্ঞান, 

েশতন, শাস্ত্র, র্পসযা সি ুনমল না মখমল চে নাচেেয োুঁড়ায়? সিিা মিমন িুমম র্মি িুে 

ফুচলময় িলমর্ পারা যায়, ওমহ িাপু, আচে সাধ্না-িাধ্না সি েমর মেমখচি, চেেু মনই। 

িুমমল েমক্কল, নাচেে হওয়া চিের মঞ্ঝামির িযাপার। র্ার মিময় আচেে হওয়া মসািা। 

  

আপচন চে মসই িনযই আচেে? 

  

মসই চেচিচেচি হাচস মহমসই মগ রহচর িলল, আচে মেন আচেে র্া আচে িাচন। চেন্তু 

িাপু, রু্চে মেন নাচেে র্া চে রু্চে িামনা? ভগিান আমি, এ চিশ্বাস যচে হাইপমথচিেযাল 

হয় র্াহমল ভগিান মনই, এই চিশ্বাসও হাইপমথচিেযাল। সুর্রাং লড়াই মিমড় োেলার 

েথায় এমসা, র্ামর্ সেয় েে নে হমি। 

  

েমক্কল িুপমস চগময়চিল। 

  

চেন্তু আিোল িলাোরও ওরেে সি চিপ্জননে েথা োথায় আমস। মগ রহচর োমি 

থােমর্ এসি প্র  েমন উেয় হর্ না। আিোল হয়। এেচেন মর্া স্বর মেখল, মগ রহচর 

শঙ্খ-িক্র-গো-পদ্ম হামর্ োুঁচড়ময় আমি সােমন। 

  

হযাুঁ গা রু্চে নাচে নারায়ণ! ও ো! মির পাইচন মর্া মোনওচেন।  
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মগ রহচর চেচিচেচি মহমস িলল, মির পামি েী েমর? োমি মপমল চে আর মির পাওয়া 

যায়? যচে পাওয়ার িনয েে েরমর্ হর্ র্াহমল চঠে মির মপমর্! 

  

র্া এখন েী েরি মর্াোমে? পুমিা েরি? 

  

 ভালমিমসা, র্ামর্ই হমি। 
  

ভালিাসার েথা আর মিামলা না। ভালমিমসই মর্া েমরচি। রু্চেও মগমল আর আোরও 

মযন অমধ্তে প্রাণিাযু় মিচরময় মগল। আরও ভাল েী েমর িাসা যায় িল মর্া? 

  

র্া িমি। মর্াোর আোর ভালিাসার েথা সিাই িমল। ের্ েে চেময়চি মর্াোমে, 

মোনওচেন রাগ েরমল না আোর ওপর। 

  

েে! েে িমল িুমমর্ই পারলুে না মর্া েখনও। মর্াোর েুখখানা খুচশ মেখমলই িুে 

ভমর মযর্।– আর রু্চেও চে েে েে েমরি আোর িনয? মসই িাইফময়মডর েথা েমন 

মনই? র্খন আোর এগামরা িামরা িির িয়স। শ্বশুর-শাশুচড় মেওরননে সি েল মিুঁমধ্ 

র্ীথত েরমর্ মগমি। ফাুঁো িাচড়মর্ রুচগ আগমল শুধু্ রু্চে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় োে হমে, 

এচলময় পড়চি, র্খন েে েমরি রু্চে? মোমল েমর পায়খানায় চনময় মগি। পচথয মিুঁমধ্ 

খাইময়ি। োথার োমি চঠে িািার েমর্া িমস মথমেি চেন রার্।  

  

ও চেিু নয়। আচে িাড়া মর্াোমে মেখার মর্া মেউ চিল না। 

  

অনয মেউ হমল িউমে র্ার িামপর িাচড়মর্ পাচঠময় চের্, নইমল শাশুচড়মে এমন মসিার 

োমি িহাল েরর্। র্াই মর্া চনয়ে। পুরুমষরা মর্া ওরেেই হয়। রু্চে মর্া র্া েমরাচন। 

হযাুঁ গা, মেন েমরচিমল আোর িনয অর্ েে? 

  

দ্যর! আোর মর্া েে িমল েমনই হয়চন। 
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আোর খুি ইমে হয় মফর মসই সেয়িায় চফমর যাই। মফর আোর িাইফময়ড মহাে আর 

চশয়মর মর্াোর েুখখানা জ্বলজ্বল েরুে। জ্বমরর মঘামর োমম োমম মিময় র্খন মর্াোমে 

মেখরু্ে, আর ভারী চনচশ্চন্ত লাগর্। র্খন মর্া আোর এেিুখাচন িয়স, গা মথমে িামপর 

িাচড়র গন্ধ যায়চন, র্িু ো নয়, িািা নয়, র্খন চেনরার্ শুধু্ মর্াোমেই িাইরু্ে। 

  

চেচিচেচি হাসচিল মগ রহচর, িলাই, রু্চে নাচে সহেরমণ মযমর্ মিময়চিমল আোর সমঙ্গ! 

  

মিময়চিলুে মর্া। েমনপ্রামণ মিময়চিলুে। 

  

মেন িলাই, আোর সমঙ্গ েরমর্ মিময়চিমল মেন? 

  

 এখনই চে মিুঁমি আচি! েমি েরি, েমি মর্াোর োমি যাি শুধু্ মস েথাই ভাচি। 
  

েরার েথা ভািমর্ মনই িলাই। ভগিামনর মেওয়া িীিন, র্াুঁর োি েরমর্ই মর্া আেরা 

আচস। 

  

আোর ভগিানও মযন মর্াোর সমঙ্গই মিমড় মগমি আোমে। োমম োমম ভাচি, মিাধ্হয় 

আোর ভগিান মর্াোর েমধ্যই লুচেময় চিল। র্াই চে আি অেন নারায়মণর েমর্া মেখচি 

মর্াোমে! হা গা, সচর্য রু্চে ভগিান? 

  

এে চহমসমি আেরা সিাই ভগিান। েে মিচশ। রু্চে মর্া মেখমর্ পাও না, মর্াোর েমধ্য 

আচে ের্িার ভগির্ীমে মেমখচি। 
  

যাঃ, েী ময িমলা। আচে পাচপষ্ঠা মেময়োনুষ। 

  

যার অর্ স্বােীর ওপর িান, পাপ র্ার ধ্ামরোমি মঘুঁষমর্ পামর না ময। িলাই, রু্চে িামনা 

না, মিুঁমি থােমর্ মর্াোমে আোর ের্িার প্রণাে েরমর্ ইমে হময়মি। 

  

ও ো মগা! ওসি েথা িলমর্ আমি? আোর পাপ হয় না ওমর্? 
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 র্খন আোর েমক্কল িুির্ না। মোমিত যাই আচস, দ্য-িার িাোর মিচশ আয় হর্ না চেমন। 

আোর মিান পুুঁচির চিময় চঠে হল। িািা আোর োমি েশ হািার িাো মিময়চিল। েমন 

আমি? 

  

থােমি না মেন? 

  

েুখ শুেমনা েমর িমসচিলুে এেচেন, রু্চে মর্াোর সি গয়না মির েমর চেময়চিমল। 

চসমনোয় ওসি মেখা যায় িা শরৎিমন্দ্রর নমিমল। িােমি মর্া হয় না। মসচেন মর্াোমে 

আোর প্রথে প্রণাে েরমর্ ইমে হময়চিল। 

  

আহা, ভারী মর্া গয়না। র্ার েশুনণ রু্চে আোমে চফচরময় চেময়ি। মসই গয়নাই িা মোন 

োমি লাগল িমলা! দ্য হামর্ চিচলময় চেলুে মর্া। ওসি িমল আর আোর পামপর মিামা 

িাচড়ও না। 

  

শুধু্ গয়নাই মর্া নয় িলাই, মস সেময় মর্াোর েুমখ ময অহংোর মেমখচি র্ার োে চেই 

েী েমর? স্বােীর গমিত মর্াোর িুেখানা র্খন মেমে েরমি, েুমখ উপমি পড়মি খুচশ। 

অিাে হময় মভমিচি সি গয়না চেময় চেমে, র্িু ও এর্ খুচশ মেন? এর্ আনন্দ মেন ওর 

মিামখ েুমখ? মভমি েূল পাইচন। র্খন েী েমরচিলুে েমন আমি? 

  

উঃ ো মগা! মফর ল্জনা চেে আোয়। 

  

 েমন মনই? 
  

 মেন থােমি না? ভািমল আিও শরীর চশউমর ওমঠ। িুমে িচড়ময় ধ্মর–ইস–  

  

ের্ক্ষণ ধ্মর ময আের েমরচিলুে মর্াোয়। আের মযন আর ফুমরায় না। আর মসই 

আেমরর চভর্র চেময়ই িুচম পারুল এল মর্াোর মপমি। র্াই ভারী সুন্দর হল মেময়িা। 

  

হযাুঁ মগা, চঠে র্াই। 
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িানালার োমি োুঁচড়ময় সূযত প্রণামের পর চনমুে হময় িলাো প্রর্যক্ষ েরচিল এইসি 

েৃশয। গাময় শীমর্র োুঁিার েমর্া মরাোঞ্চ। োনুষিা মনই, না মথমেও েী ভীষণ িীয়ন্ত 

হময় আমি। 

  

ো! 

  

িলাো চফমর র্াোয়। 

  

ও ো, মর্াোর মিামখ িল মেন? োুঁেচিমল নাচে? 

  

ল্জনা মপময় িলাো আুঁিমল মিাখ েুমি এেিু মহমস িমল, দ্যঃমখর োন্না নয় মর, পুরমনা 

েথা োমম োমম িড্ড েমন পমড় যায় মর্া। 

  

পারুল মহমস িমল, োমম োমম নয় ো, রু্চে এখনও পুরমনা োমলই রময়ি ময! মর্াোমে 

আর আোমের এই সেময় মিমন আনমর্ পারলাে েই! 

  

পুরমনা নরু্ন মোনওিামে িাে চেময় চে এই মিুঁমি থাো! িীিনিা মর্া মোনওিামে িাে 

চেময় নয়। ময ভুমল যায় মস অভাগা। হা মর, োল রার্ মথমে মর্া মর্ার উমপাস িলমি। 

এভামি চে িমল? 

  

েী েরি িমলা! খাওয়ার েথা ভািমর্ই ময অরুচি। খািামরর গমন্ধ পা ুনমলায়।  

  

এ সেয়িায় অখােয-েুখােয মখমর্ ইমে যায়। র্া অখােযই িা েী চে-ই মর্ামে। িালভািা 

খাচি? 

  

েযা মগা। 

  

মরাি রামর্ িচে হমে, এসি মর্া ভাল নয়। মিহারািা মর্া চসিমে মেমর মগমি। অেন 

রূপ মযন োচলঢালা। 
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িােমশেপুমর মগমল হয়মর্া এিা মেমি যামি। মর্াোর িাোই মর্া োল আসমি চনময় 

মযমর্। মর্াোর েন খারাপ হমে না ো? 

  

ওো! র্া আর হমি না। েিা চেন োমি চিচল, ভমর চিলুে।  

  

 মোমিই মর্াোর েন খারাপ হমে না। 
  

র্াই িুচম? 

  

এোই রু্চে ভাল থামো, আচে িাচন। 

  

 খুি িুমমি ো! এো মযন মর্ামে থােমর্ না হয়, থােমল িুমচর্স। 
  

র্াহমল িমলা না আোমের সমঙ্গ। মর্াোর িাোই ভাল গাচড় চনময় আসমি। োচে এ চস 

গাচড়। আুঁেুচন-িােুচন লাগমি না। িাচড়র েরিায় িাপমি, এেেে িােমশেপুমরর িাচড়মর্ 

চগময় নােমি। 

  

প্রোি মর্া আর খারাপ নয়। চেন্তু মর্ার িািা ময-গন্ধোেন আোর োথায় িাচপময় মগমি 

র্া চে আর মমমড় মফমল মযমর্ পাচর। চিষয়-আশয় চেময় মিুঁমধ্ মরমখ মগমি। চেন্তু এসি 

মখলনাপাচর্ চে আর ভাল লামগ িল! 

  

পারুল এেিা েীঘতশ্বাস মফলল। োমে আর নড়ামনা যামি না এখান মথমে, মস িামন। 

চিষয়-আশয় নয়, এখামন র্ার িািার স্পশত আর গন্ধ আিও পায় র্ার ো। মলােিা মিুঁমি 

মনই, র্িু েী ভীষণ মিুঁমি আমি। 

  

শাুঁোলু মনই ো? 

  

িাগামন আমি মিাধ্হয়। মেন, খাচি? 

  

মিো েমর মেখমর্ পাচর। 
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 োুঁড়া, দ্যখুচরমে িচল, এমন মেমি। 
  

মিলার চেমে ভিভচি মিমপ চিিু যখন এল, র্খন নীমির িড় ঘমরর িওড়া িারান্দায় 

মরামে িমস শাুঁোলু চিমিামে পারুল। েুখ মিুঁচেময় িলল, েী খাে? শাুঁোলু! দ্যর, ও চে 

োনুমষ খায়? 

  

পারুল মহমস িলল, র্মি চে মগারুমর্ খায়? 

  

মর্াোর েী হময়মি িমলা মর্া, মফর ডাময়চিং েরি নাচে? অেন চডহাইমড্রমিড মিহারা 

েমরি মেন? 

  

মিাি ভাই, র্ামে মর্া আর িলা যায় না চেিু। পারুল িলল, মরাগা হওয়া চে খারাপ? 

  

র্া িমল এর্ মরাগা! িাুঁশপার্ার েমর্া হময় যাে ময! 

  

মোিরিাইেিা স্টযামি োুঁড় েচরময় চসুঁচড়মর্ এমস িসল চিিু। 

  

মর্ার প্রযােচিস এখন মেেন মর? 

  

খারাপ নয়। র্মি মসিা আোর ুনমণ মর্া নয়।  

  

র্মি োর ুনমণ? 

  

িযাঠােশাই আোমে ল পড়মর্ িমলচিমলন। পাস েরার পর িুচনয়র েমর মনন। র্াুঁর 

েমক্কলুনমলাই মপময় মগচি। মিচশ েে েরমর্ হয়চন। 

  

মর্ামে মেমখ মর্া ফিমে মিাুঁড়া েমন হয়। েমক্কলরা মর্ামে চিশ্বাস েমর? 

  

যখন উচেমলর ধ্রািুমড়া পমর মিমরাই র্খন মর্া মেখচন। রীচর্েমর্া ুনরুগিীর মিহারা 

র্খন। িিরা পযতন্ত সেীহ েমর। 
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ইস মর! এেচেন মেখাস মর্া মপাশাে পমর। মেখি মেেন ুনরুগিীর।  

  

এখন মর্া মোিত িন্ধ। পুমিার িুচি ফুমরায়চন। না হমল মেখার্াে। 

  

চিিনুমনর িােনা চেময় এেিা-দ্যমিা শাুঁোলুর িুেমরা মখমর্ও মযন ের্ পচরশ্রে হমে 

পারুমলর। মপমির নরু্ন অচর্চথর সমঙ্গ েমন েমন অমনে মগড়া েমর পারুল। মেন মর 

দ্যে, োমে এর্ েে চেস? লক্ষ্মী মিমলর েমর্া থাে না িুপচি েমর। 

  

আিার ভামি, এই েেিুেুর েমধ্যও মর্া সুখ আমি। এেিা শরীমরর েমধ্য আর এেিা 

শরীর িন্মামে, িাড়মি, মসািা েথা? এই আশ্চযত ঘিনা মর্া সাোোিাভামি ঘিা উচির্ 

নয়। ময আসমি মস িানান চেমে, েরাঘার্ েরমি েরিায়।  

  

োল রামর্ অেলোমে মেখলাে, িুমমল পারুলচে? 

  

অিাে হময় পারুল িমল, অেলো! আিার এমসমি িুচম? 

  

হযাুঁ। মিশ মরাগা হময় মগমি। োধ্মির ওষুমধ্র মোোমন মেখা। প্রথেিায় আোমে চিনমর্ই 

পারল না, মেেন ভযািলার েমর্া মিময় রইল। েী ময হময়মি মলােিার মে িামন! 

  

পারুল িলল, মিাধ্হয় িউময়র সমঙ্গ মগড়া। 

  

র্াই হমি হয়মর্া। আোর েী েমন হয় িামনা? 

  

েী? 

  

মলােিা দ্যে েমর েমরিমর না যায়। সুইসাইডাল মিমিচি িমলই মেন মযন সমন্দহ হমে। 

  

িেমে উমঠ পারুল িমল, ওো! মস েী মর? 

  

োল েথা িলমর্ িলমর্ অমনেক্ষণ হাুঁিলাে এেসমঙ্গ। েী িলচিল িামনা?  
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েী? 

  

িলল, আচে মেন এমসচি িামনা? চনমিমে খুুঁিমর্। এই ময এইসি োঠঘাি, এই ময 

গািপালা, এর েমধ্যই আচে মযন িচড়ময় রময়চি। িুমমল, সেয় িমল চেিু মনই। িন্ম 

মথমে েৃরু্য পযতন্ত সি চেিু ঘমি আমি। এেচেন চঠে আোর সমঙ্গ আোর মেখা হময় 

যামি। শুমন মর্া আচে হাুঁ। মলােিা চে মশমষ মপগমল মগল নাচে পারুলচে? 

  

পারুল েব্ধ হময় রইল চেিুক্ষণ। র্ারপর িলল, এরেে অিথিতা হময়মি িুচম? িানর্াে 

না মর্া? 

  

আোমে মপময় আর িাড়মর্ই িায় না। মহুঁমি মহুঁমি আোর িাচড় অিচধ্ মগল। িা মখল। 

োময়র সমঙ্গ গল্প েরল। 

  

র্খন পাগলাচের লক্ষণ চেিু মেখচল? 

  

না। োমম োমম নরোল, চেন্তু োমম োমমই অনযেনি মিামখ মেেন মযন উোস ভাি, 

মযন োউমেই চিনমর্ পারমি না। পরমন এেিা আধ্েয়লা পায়িাো, গাময় হলমে রমঙর 

এেিা মোেড়ামনা পাঞ্জাচি, র্ার ওপর খময়চর মসাময়িার। শীমর্ িড়সড়। িললাে, ্রহামে 

িড্ড শীর্, গাময় িাের মেনচন মেন? িিামি িলল, িাের! ও হযাুঁ এেিা িােরও মর্া 

গাময় মেওয়া মযর্। মখয়ালই হয়চন। 

  

েুমখ েমের গন্ধ পাসচন? 

  

না। 

  

এেিা শ্বাস মফমল পারুল িলল, পাগলাচে নয়। অমনে রেমের অিমসশমন ভুগমি। 

  

 ওরেে এেিা ব্রাইি মলাে মেেন হময় মগল িল মর্া! 
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পারুমলর চিমভ শাুঁোলু আরও চিস্বাে মঠেচিল। দ্যিতল গলায় মস িলল, মসিাই মর্া 

ভািচি, মিাধ্হয় অর্ ব্রাইি হওয়ার েরোর চিল না ওর। সাোোিা হমল মিুঁমি মযর্। 

  

অমনমে িমল, মর্াোর িনযই নাচে অেলো ওরেে হময় মগমি। সচর্য পারুলচে? এ 

আেমল মর্া ওরেে মপ্রে মেচখ না আেরা। 

  

পারুল ল্জনা মপময় িমল, দ্যর পাগলা! মসসি ের্ চেমনর েথা! এর্চেন মেউ এসি েমন 

পুমষ রাখমর্ পামর নাচে? ের্ েৃরু্যমশােও ভুলমর্ হয় োনুষমে, আর এ মর্া মপ্রেমশাে! 

  

মপ্রেমশাে! এিা চে িানামল নাচে? 

  

েমন হল, র্াই িললাে। না মর, আোর িনয নয়। অেলোর অমনে গালতমিি চিল শহমর 

গমঞ্জ। পারুলমে ভুলমর্ ওর সেয় লামগচন। অেলোর প্রিমলে মপ্রে-মট্রে মথমে নয়। 

হয়মর্া ফযাচেচল িা েযাচরয়ামর চেিু গেমগাল আমি।  

  

চেংিা চিন! এসি মর্া মিমনচিে িযাপারও হমর্ পামর।  

  

ওসি আচে িাচন না িাপু। 

  

মলােিার িনয ভারী েে হল। এেসেময় মলােিামে খুি ডাুঁমি ঘুমর মিড়ামর্ মেমখচি। 

এখন এেেে িিুথিু। এই মলােিাই ময মসই মলােিা র্া েমন হয় না। অেলো ময 

চনমিমে খুুঁমি মিড়ামে মসিা মিাধ্হয় সচর্য। মসই অেলো মর্া এ নয়। 
  

অর্ ভাচিস না। ময মযরেে েপাল েমর আমস র্ার মর্া র্াই হমি। 

  

 েপাল! র্াই হমি। আচে মর্া েপাল োচন না। মলােিার সি মথমেও চেিু মনই মেন 

মসিাই ভািচি। 

  

রু্ই েচেউচনস্ট, না? 
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এে সেয় চিলাে। 

  

এখন মনাস? 

  

দ্যর। সাচ্চা েচেউচনস্ট হওয়া চে মসািা েথা? যখন মেখলাে আোমে েযাচরয়ার-

িযাচরয়ামরর চপিমন িুিমর্ হমি, িাো োোমর্ হমি, সংসার প্রচর্পালন েরমর্ হমি 

র্খনই েচেউচনিেমে নেিার েমর পাশ োচিময় এমসচি। চপিুিান থােমল ওসি হয় 

না। সি মিমড় আোিল মখময় লাগমর্ হয়। হাফ েচেউচনস্ট হময় লাভ মনই। 

  

.  

  

দ্যপুমর ো আি চনমি রাুঁধ্ল। মগালেচরি আর োখন চেময় আলুেচরি, সমঙ্গ েলাইময়র 

ডাল আর এে িাঙাল িাচড় মথমে রাুঁচধ্ময় আনা শুুঁিচে োি। 

  

মখমর্ িচসময় িলল, আি অখােযই চেময়চি ো। েুমখ চেময় মেখ, দ্যচি মখমর্ পার চে না। 

নইমল অনল ডািারমে ডােমর্ হমি। 
  

পারুল আি মখমর্ পারল। এিং খাওয়ার পর িচেও মপল না। িলাো িাুঁচি পান মসমি 

মরমখচিল, িচে মপমল মেমি। র্ার েরোর হয়চন। দ্যপুমর মলপেুচড় চেময় চেিুক্ষণ ঘুচেময়ও 

চনল পারুল। 

  

চিমেমল শরীর মরমমর লাগচিল মযন। দ্যিতল, র্মি সাংঘাচর্ে চেিু নয়। 
  

সমন্ধমিলা শরীরিা ভাল থাোয় মিমল আর মেময়মে চনময় পড়ামর্ িমসচিল পারুল। 

  

 হঠাৎ মেেন এেিা সূক্ষ্ম অস্বচে মিাধ্ েরচিল পারুল। স্পে চেিু নয়, মেেন এেিা 

ভয়-ভয়, িেিে অনুভূচর্। শীর্ পড়মলও িাগামনর চেেিায় পুমির িানালার এেিা পাল্লা 

খুমল রামখ পারুল। সি িন্ধ থােমল র্ার োথা চমেচমে েমর। মখালা পাল্লার ওপামশ 

অন্ধোর িাগান। মসই চেমে মিময় পারুল চেিুক্ষণ আনেনা রইল। অস্বচেিা েীমসর র্া 
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িুমমর্ পারল না। মপমি িাচ্চা আসায় ময নানা রেে কিজ্ঞাচনে পচরির্তন হময়মি র্ার 

শরীমর এিাও চে র্াই? 

  

র্ার মিমলমেময় দ্যচিই লক্ষ্মী। োথাও পচরষ্কার। ওরা চনমিরাই পমড়, চনমিরাই মিামম। 

ো োমি থােমল এেিু খুচশ হয় চঠেই, চেন্তু পারুল ওমের পড়ায় না। পড়ামনার েরোর 

হয় না িমল। সেয় মপমল শুধু্ োমি িমস থামে। এ দ্যিন লক্ষ্মী চঠেই, চেন্তু মপমি মযিা 

এমসমি মসিা ময েচসয হমি র্ামর্ পারুমলর সমন্দহ মনই। খুি েচসয হমি, এই িয়মস 

পারুলমে িুচিময় োরমি, হয়রান েমর মেমি। মভমি গাময় োুঁিা মেয় পারুমলর। ভয়ও 

মপমিরিামে চনময়ই। এ সেময় খারাপ হাওয়া িার্াস লাগামর্ মনই। গাুঁময় খারাপ হাওয়া 

িার্ামসর েথা খুি মশানা যায়। খারাপ আত্মা মর্া েে মনই। র্ারাই খারাপ নির মেয়। 

এসি এেচনমর্ চিশ্বাস েমর না পারুল। চেন্তু এখন এে অপাচথতি োয়ায় আেন্ন েন িড্ড 

নরে আর দ্যিতল। এখন মেিলই ভয়, মেিলই অেঙ্গমলর িায়া। 

  

উমঠ চগময় িানালার মখালা েপািিা িন্ধ েমর চেল পারুল। িানালার ওপামশর গাঢ ়

অন্ধোরিামে ভাল লাগমি না র্ার। 

  

িানালা িন্ধ হল, র্িু অস্বচেিা মগল না পারুমলর। অমনেচেন আমগ েুোরী অিথিতায় র্ার 

এরেে অনুভূচর্ েখনও েখনও হর্। র্খন চঠে িুমমর্ পারর্, আড়াল মথমে মেউ র্ামে 

মেখমি। 

  

মরাি িুমল যাওয়ার পমথ িসাে িাচড়র ধ্ার চেময় যাওয়ার সেয় এরেে হর্। পমর ধ্রা 

পমড়চিল সুধ্ীর িসামের মিাি মিমল পনু্ট মরাি িানালার আড়াল মথমে মেখর্ র্ামে। 

  

চেন্তু এখন র্ামে মে মেখমি? মস দ্যই মিমলমেময়র ো, মপমি আরও এেিা। িচল্লমশর 

োিাোচি িয়স। র্িু এরেে হমে মেন? 
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মলাডমশচডং-এর জ্বালায় এখামন সমন্ধর পরই হামর্র োমি িিত রামখ পারুল। এ-িাচড়মর্ 

উুঁিু উুঁিু মি োঠ, চিচনসপমত্র আর ভারী ভারী আসিামি ঠাসা সি ঘর। অন্ধোমর মোথায় 

মহাুঁিি খায়, মোথায় ধ্াক্কা লামগ মসই ভময় ো িমলমি সমঙ্গ সিসেয় িিত রাখমর্। 

  

িিতিা চনময় উঠল পারুল। 

  

মেময় েুখ চফচরময় চিমজ্ঞস েরল, মোথায় যাে ো? 

  

িারান্দায়। এখনই আসচি। 

  

এের্লার অন্ধোর িারান্দায় পারুল িুপ েমর িিত না মজ্বমল চেিুক্ষণ োুঁচড়ময় থামে। না, 

ভুল মনই। অস্বচেিা হমে। খুি সূক্ষ্ম, খুি েৃদ্য, চেন্তু চিভ্রে নয়। 

  

িারান্দার ধ্ামর এমস পি েমর িিতিা মজ্বমল িাগামনর চেমে মফলল পারুল। শীমর্ 

গািপালা েমর এমসমি এেিু। এখন আর চনচিড় নয় গািপালা। আমলািা অিচধ্ মেখা 

যায়। 
  

োউমে মেখা মগল না অিশয। 

  

 পারুল ভ্রূ েুুঁিমে মিময় রইল। র্ারপর িমিতর আমলা মফলল িারচেমে। োউমে মেখা 

মগল না। 

  

 ঘমরর চেমে চফমর পা িাড়ামর্ই হঠাৎ েৃদ্য এেিা োচশর শব্দ মপময় োুঁড়াল পারুল। 
  

মে? মে ওখামন? 

  

আচে পারুল। 

  

িিতিা মজ্বমল পারুল মেখল িাগামনর মিড়ার ধ্ামর মুপচস িািলা গািিার পামশ এেিন 

োুঁচড়ময়। 
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মে? 

  

আচে অেল। 

  

পারুল ভারী অিাে হময় িমল, অেলো! রু্চে ওখামন েী েরি? 

  

অেল খুি ধ্ীর পাময় এচগময় এল। ভারী েরুণ েুমখ িলল, চেিু েরচি না পারুল। এেচন 

ঘুমর ঘুমর িায়গািা মেখচি। 

  

ঘুমর মেখি! আো োনুষ যা মহাে! এই শীমর্, অন্ধোর রামর্ মেউ ঘুরমর্ মিমরায় িুচম? 

  

 আোমে মেমখ ভয় পাওচন মর্া! 
  

ভয় পাওয়ার মোষ েী? ওখামন োুঁচড়ময়চিমল মেন? ঘমর আসমর্ পারমর্ মর্া! 

  

অেল উমঠামন িারান্দার নীমি এমস োুঁড়াল। েুমখ ম্লান এেিু হাচস। িলল, আিোল 

আোর মেেন েমন হয়, আোমে মেউ পিন্দ েমর না। োরও োমি মগমল মস চিরি 

হয়। 

  

যাঃ, ওসি মর্াোর েমনর ভুল। এমসা, ঘমর এমসা। 

  

আসি? 

  

আসমর্ িাধ্া েীমসর? এমসা, গরে েচফ খাও এে োপ। মিহারার অেন চিচর হময়মি 

মেন? 

  

অেমলর গামল েময়েচেমনর োচড়, িুল িড় হময়মি এিং মেড়া হময় আমি। পরমন 

পািাো, পাঞ্জাচি আর এেিা হার্োিা মসাময়িার। চিিু মযেন িমলচিল চঠে মর্েচন। 

িমিতর আমলায় মর্েন মিামা মগল না, র্মি েমন হল মিামখর েৃচেও মেেন মঘালামি। 
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এই মলােিামে এেচেন ভালিাসর্ পারুল। মসই ভালিাসা এখন আর মনই। চেন্তু োয়া 

মর্া আমি। েে মর্া আমি। 

  

এই ভীষণ শীমর্ এ েী মপাশাে মর্াোর অেলো? শীর্ েরমি না? 

  

শীর্! হযাুঁ, শীর্ েমর খুি। আোর রমির মিারও মর্া েমে আসমি।  

  

র্াহমল গরে িাের িা ফুলহার্া মসাময়িার পমরাচন মেন? 

  

মখয়াল থামে না। 

  

 ইস! আিার পাময় িচি! পাময়ই সিমিময় মিচশ শীর্ লামগ, িামনা না?  

  

 িললাে মর্া, ওসি মখয়ালই থামে না। 
  

মখয়াল ের না মেন? এর্ অনযেনির্া েীমসর? 

  

অেল লািুে ভচঙ্গমর্ োথা নাচেময় এেিু হাসল। 

  

 এমসা, ঘমর এমসা। 
  

পড়ার ঘমরর পামশর ঘরচিমর্ এমন অেলমে িসাল পারুল। 

  

েী হময়মি মর্াোর িল মর্া। এই মর্া েশ িামরা চেন আমগ েলোর্ায় মগমল, আিার 

আসমর্ হল মেন? 

  

অেল োথা মনমড় িমল, ভাল লাগমি না। চেিু ভাল লাগমি না। 

  

 িউময়র সমঙ্গ মগড়া েমর আসচন মর্া? পুরুষমের িীরত্ব মেখামনার মর্া ওই এেিাই 

িায়গা। 
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মগড়া! না পারুল, আচে মগড়া েরমর্ পাচর না। ইমেও হয় না।  

  

 র্াহমল েী হল? 
  

 েন ভাল লাগচিল না। মেিল েমন হমে, সি ভুলভাল োি েরচি। চেিু েমন থােমি 

না, সিসেময় আমিালর্ামিাল েী মযন সি ভািচি। আিোল ভীষণ ভীষণ ভময়র স্বর 

মেচখ। 

  

ডািার মেখাও না মেন? 

  

 সাইচেয়াচট্রস্ট? 
  

র্াই মেখাও। 

  

অেল এেিু িুপ েমর মথমে িলল, এে সেময় র্াও মেচখময়চি। ওষুধ্ মখময়চি, র্ামর্ 

ফল ভাল হয়চন। আোর সেসযািা মিাধ্হয় েমনামরাগ িা পাগলাচে নয়। র্া হমল োি 

হর্।  

  

মলামে েী িমল িান? 

  

েী িমল? 

  

আচে অিশয চিশ্বাস েচর না। চেন্তু োরও োরও ধ্ারণা আোর িনযই রু্চে এেন হময় 

যাে। শুনমল আচে েে পাই, র্া িামনা? 

  

এ েথািা আমগও িমলি পারুল। চেন্তু এেিন োনুমষর োমি নশ্বর এে নারীই মর্া 

সিতস্ব হমর্ পামর না। পামর চে? 

  

মোনও মোনও োনুমষর োমি হমর্ও পামর। 
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অেল োথা মনমড় িমল, রু্চে আোর োমি অনয রেে। হাচরময় যাওয়া মপ্রচেো মর্া রু্চে 

নও।  

  

ওিা মর্াোর আর এেিা পাগলাচে। আোমে মেিী িাচনময় েী েিা পাও িল মর্া? 

  

 মর্াোর েথা থাে পারুল। মর্াোমে চনময় মর্াোর সমঙ্গ আমলািনা েরার অথতই হয় না। 
  

 মিশ মর্া! মর্াোর এ েশা মেন মসইমিই িমলা। 
  

আোর েমন হয় এর্োল ময অেল মিুঁমি আমি মস ভুল অেল। ভুল র্ার মেধ্া, র্ার 

মলখাপড়া, র্ার িােচর, র্ার চিময়। সি ভুল, ওিা আসল আচে নয়।  

  

ওো! মস েী েথা? 

  

আচে আোর আসল আচেমে খুুঁমি মিড়াই পারুল। মর্াোর োমি পাগলাচে েমন হমি 

হয়মর্া। চেন্তু আোর েমন হমে আোর চভর্মর এেিা চিমস্ফারণ হমি এেচেন। র্ারপর 

আসল আচের িন্ম হমি। 

  

.  

  

৪২.  

  

রান্নার িােুনঠােুর আমি। সম্প্রচর্ এেিন িােুনচেমেও রাখা হময়মি। িলাোর এোর 

িনয এর্ োমির মলামের েরোর মনই। র্িু রাখা হময়মি এই চনচরচিচল িাচড়র 

িনহীনর্ার ভািিা েোমনার িনয। মিমল আর মেময়রা িায় োমে চঘমর এেিা চনরাপত্তার 

িলয় রিনা েমর চেমর্। িলাোর র্ামর্ মঘার আপচত্ত। প্রথে েথা হল খরি। োইমন এিং 

খাইখরি চেমল এই োগচগগোর চেমন িড় েে োুঁড়ায় না খরমির িহরিা। র্া িাড়া েুচনশ 

আমি, োচল আমি, পুচষয আমি। খরি অিশয মিমল-মেময়রাই মেয়, চেন্তু িলাোর মসিা 

গাময় লামগ। র্ার মর্া এর্ োনুমষর েরোর মনই। চেন্তু মে মশামন োর েথা! 
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িােুনঠােুর িা িােুনচেমে িলমলই এে োপ েচফ েমর চেমর্ পারর্। চেন্তু েচফ েরমর্ 

উমঠ এল পারুল চনমিই। আসমল অেলমে েী িলমি, েীভামি িলমি র্া ভািমর্ও এেিু 

ফাুঁে েরোর চিল র্ার। রান্নাঘমর অসেময় পারুলমে মেমখ র্িথিত িােুন রাুঁধু্চন হরনাথ 

িলল, েী চেচেেচন, চেিু লাগমি? 

  

না হরো, আচে এেিু েচফ েরমর্ এমসচি। 

  

আপচন েরমিন মেন? আপনার শরীর খারাপ, আচে েমর চেচে।  

  

 আচেই েরি। গযাস খাচল আমি? 

  

 খাচল েমর চেচে। 
  

িল গরে েরমর্ েরমর্ ভািচিল পারুল। র্ামের িালযমপ্রে েমিই উমি মগমি। ভাচিময় 

মগমি িয়স। সেময়র অমনে পচলোচির আেরণ পমড়মি ক্ষর্চিমহ্নর ওপর। মিমড়মি 

র্ামের চপ্রয়িন। পৃচথিীর মোনও ট্রযাচিে ঘিনাই মিচশচেন থিতায়ী হমর্ পামর না। র্ার 

িযথা-মিেনার উপশে েমর চেময় যায় সেয়। অেমলর এই ভাঙিুমরর িনয পারুল চে 

োচয় হমর্ পামর? মস মোনও অপরাধ্ েমরচন। র্ার িািার োি মথমে মস এেিা চিচনস 

মপময়চিল। মসিা হল েমনর দ্যিতয় শচি। কনচর্ে সিলর্া। র্াই ওই িয়ঃসচন্ধ মপমরামনা 

িয়মস িীিমনর প্রথে উজ্জ্বল পুরুষচিমে মস প্রর্যাখযান েমরচিল। মপ্রচেেই যচে হও র্মি 

শরীমরর ওপর মলাভ েরমি মেন? মেন রিনা েরমল না মপ্রেিামে? মশষ অিচধ্ সিেতিা 

হয় মর্া িাময়ালচিই, র্িু চে োনুষ র্ার েমধ্যও সুন্দমরর সঞ্চার ঘিায় না! পারুলমে 

েুোরী িয়মস ধ্বংস েমর চেময়চিমল রু্চে, র্ারপর এখন মেিী িমল েিগান েমরা, এ 

মেেন ভড়ং! 

  

অেমলর েচফ েরা মসািা। চিচন নয়, দ্যধ্ নয়, শুধু্ োমলা েচফ। 
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হরনাথ িলল, চেচেেচন, আচে চেময় আসচি। ভরা গরে োপ চনমর্ চগময় যচে পমড়-উমড় 

যান। 

  

চেিু হমি না হরো। পারি। 

  

সািধ্ানী হরনাথ র্িু িারান্দার িাচর্িা মজ্বমল রান্নাঘমরর চসুঁচড় পযতন্ত সমঙ্গ রইল। মলােিা 

মিশ চিনয়ী, োমির মলাে। র্মি িলাো িমল, হরনাথ োমির হমল হমি েী, হার্িান 

আমি িাপু। চিচনসপত্র পািার েমর। 

  

র্া অিশয েরমর্ই পামর। িলাো এো ের্ চেমে নির রাখমি! োইমন-েরা মলামের 

ওপর চনভতর েরমর্ মগমল চেিু ক্ষয়ক্ষচর্ মেমন চনমর্ই হয়। িস্তুিােী িলাো র্াই মিচশ 

ঘাুঁিায় না। 

  

উমঠানিা সািধ্ামন মপরুল পারুল। মপমি িাচ্চািা আসার পর আিোল মস ভীষণ 

সািধ্ানী হময় মগমি। খুি চহমসি েমর পা মফমল, খুি সািধ্ামন িারচেমে নির মরমখ 

িমল। 

  

িুপ েমর িমস আমি অেল। মিামখ ভারী সুেূমর-হাচরময়-যাওয়া েৃচে। 

  

মর্াোর েচফ! 

  

অেল সাড়া চেল না। 
  

 দ্যিার িলমর্ হল। 
  

ওঃ হযাুঁ। িমল র্িথিত অেল অপ্রচর্ভ এেিু হাসল। 

  

গরে েচফিা মযন মগা্রহামস খাওয়ার মিো েরচিল অেল। পারচিল না। হার্ োুঁপমি, 

েচফ িলমে যামে, মঠাুঁমি িযাুঁো লাগমি। এেিার চিষেও মখল।  
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র্াড়াহুমড়া েরি মেন িল মর্া! আমে খাও। 

  

অেল থেমে মগল। র্ারপর ম্লান েুমখ িলল, আোর আিোল হার্ েুঁমপ মেন িল মর্া 

পারুল! এ চে চনউমরালচিেযাল চেিু? 

  

ডািার মেখাও। এই িয়মস হার্ োুঁপার েথা মর্া নয়! 

  

 র্াই ভািচি। েনস্টযান্ট হার্ োমপ। আিোল চলখমর্ িা ড্রচয়ং েরমর্ রীচর্েমর্া েে 

হয়। 

  

সিসেময় োুঁমপ? 

  

 হার্িা মোথাও রাখমল িা মিামর মিমপ ধ্মর থােমল োমপ না। চেন্তু যখনই  িাময়র োপ 

িা িমলর মগলাস িা েে চেিু এেিা ধ্রমর্ হয় র্খন এর্ োমপ ময অিাে হময় যাই। 

এিা ময আোরই হার্ র্া মযন চিশ্বাস হয় না। এই হার্ দ্যমিা চনময় ময এরেে সেসযা 

হমি র্া মর্া েখনও ভাচিচন। র্াই ভারী অিাে হময় যাই।  

  

োুঁপা োুঁপা হামর্ই মিিসুদু্ধ েচফর োপিা েুমখর োমি রু্মল িুেুে চেচেল অেল। োমপ 

আর মিমি েৃদ্য ঠোঠে শব্দ হমে। েচলন েুখ েমর িলল, ডািার মেচখময় চেিু হমি না 

পারুল। এমে এমে চনচভমি মেউচি। 

  

র্ার োমন েী? 

  

হার্ যামি, পা যামি, মিাখ যামি, োথা যামি। সি চনমি যামি। এেচেন আচেও চনমি 

যাি, চেিুই থােমি না আোর। 

  

েরার েথা ভাি িুচম খুি? 
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 োথা মনমড় অেল িমল, আমর না। মরাোচন্টে েৃরু্যচিন্তা আোর হয় না। মেন িামনা? 

েরার মরাোচন্টে চিন্তা র্খনই হয় যখন র্ার িনয োুঁোর িা হাহাোর েরার িা অনুর্প্ত 

হওয়ার েমর্া মেউ থামে। ভালিাসার মলাে, আপনার মলাে।  

  

পারুল ভ্রূ েুুঁিমে িলল, েী িলমর্ িাও রু্চে িমলা মর্া? মর্াোর িনয ভািিার িা 

োুঁেিার মেউ মনই নাচে! পুরুষোনুষুনমলা চে সিাই নযাো আর মিাো? আি না হয় 

মর্াোর সমঙ্গ মর্াোর িউময়র এেিু খিাখচি আমি, র্াই িমলই চে ধ্মর চনমর্ হমি ময 

মস মর্াোমে ভালিামস না? মিমলমেময় দ্যমিামেই িা রু্চে ের্িা মিমনা? ওসি ধ্মর 

মনওয়া মসচন্টমেন্টাল েথা মিামলা না মর্া! ওসি শুনমল আোর ভারী রাগ হয়। 

  

অেল এ েথায় মযন এেিু ল্জনা মপময় িলল, না, মসরেে মভমি চেিু িচলচন। 

  

পুরুষোনুমষর মোষ েী িামনা? র্ারা িউ িা মিমলমেময়র োমি হামেড পারমসন্ট িায়। 

আর িাওয়ািা মস চনমিই চঠে েমর মনয়। িউ ময এেিা আলাো সত্তা, আলাো 

পারমসানাচলচি, মিমলমেময়মেরও ময চনমির েমর্া েমর ভালিাসার রেে থােমর্ পামর, 

মসিাই র্ারা িুমমর্ িায় না। 

  

েৃদ্য োথা মনমড় অেল হাচসেুমখ িমল, আমর না। আচে ওসি ভাচি না।  

  

র্াই ভাি। ভাল েমর চনমির েমনর চভর্রিা খুুঁমি মেখ। িুমমর্ পারমি।  

  

অেল এেিা েীঘতশ্বাস মফমল খুি েৃদ্য স্বমর িমল, েরার েথা ভািমর্ আচে ময ভয় পাই 

পারুল। ভীষণ ভয় পাই। 

  

র্মি িলি মেন? 

  

িচলচন। আসমল েমন হমে, আচে খুি িুমড়া হময় মগচি। িীিনীশচি ফুচরময় আসমি। খুি 

দ্যিতল হময় যাচে। হার্ েুঁমপ, স্মৃচর্শচি েমে যামে, মেেন মযন হময় যাচে। 
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োরণিা খুুঁমি মেমখি?  

  

 খুুঁচি মর্া! খুি খুুঁচি। খুুঁমি চেিু পাই না। আোর চে আলমাইোরস চডচিি হল! মে 

িামন? 

  

 চেেু হয়চন মর্াোর। এেিা মুুঁচে মেমর মসািা হময় যাও। 
  

এেিু অিাে হময় অেল িলল, েথািা োর িল মর্া! মে মযন েথািা খুি িলর্। েমন 

পড়মি। 

  

পারুল মহমস মফমল িলল, আোর িািা। িািার খুি চপ্রয় মস্লাগান চিল এিা। সিসেয় 

সিাইমে িলর্ এেিা মাুঁচে মেমর মসািা হময় যাও।  

  

অেল মফর গরে েচফমর্ হাঘমরর েমর্া িুেুে চেময় িলল, েৃর্েেত ভুমল, অর্ীর্ ভুমল 

যারা মফর মসািা হময় োুঁড়ামর্ পামর র্ারা নেসয। আোর েমন আমি িযাঠােশাই েথািা 

আোমেও েময়েিার িমলমিন। মিমস্ট খারাপ মরিাে েমরচিলাে, র্খন এেিার 

িমলচিমলন। েমন আমি, র্ামর্ োি হময়চিল। র্খন োি হর্। এখন আর হয় না। 

  

িউময়র সমঙ্গ মগড়া েমর এমসি নাচে? সচর্য েথািা িল মর্া! 

  

োথা মনমড় অেল িমল, না। মগড়া েমর চিিাগী হওয়ার েমর্া অিথিতািা আর মনই। আচে 

এেনই এমসচি। চেিু ভাল লাগচিল না। ফ্লযািিাচড়র েমধ্য আিোল আোর মেেন মযন 

েে িন্ধ হময় আসমর্ িায়। 

  

মেন, ফ্লযািিাচড় আিার েী মোষ েরল! মর্াোরিা মর্া শুমনচি েচক্ষণ মখালা সুন্দর িড় 

ফ্লযাি। 

  

ফ্লযািিাচড়র মোষ নয় পারুল। মোষ আোর। মেিলই েমন হয়, ময-িায়গায় আচি মসিা 

আোর সহয হমে না। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 723 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মর্াোর চে এ িায়গািা ভাল লাগমি আিোল? 

  

োথা মনমড় অেল িমল, র্াও নয়। র্মি এখানিায় ওরা মনই িমল আর িারচেেিা 

মখালামেলা িমল এেিু হাুঁফ িাড়মর্ পাচর। 

  

িােচরিার েী অিথিতা? 

  

িােচর! িমল খুি চিচন্তর্ভামি র্ার েুমখর চেমে মিময় রইল অেল। র্ারপর হার্ দ্যমিা 

উলমি অসহায় ভচঙ্গ েমর িলল, েী িাচন! িােচরর েথা মর্া ভাচিচন। 

  

অচফমস না িাচনময় ঢমল এমসি? 

  

হযাুঁ। 

  

এিার মিাধ্হয় িােচরিা যামি মর্াোর। শুধু্ েুখ মেমখ মর্া আর োমসর মশমষ মোিা 

োইমন মেমি র্ারা। 

  

অেল এেিু হাসল, েৃদ্যস্বমর িলল, ওসি ভািমর্ও আোর আর ভাল লামগ না। যচে 

র্াচড়ময় মেয় চেে। ক্রীর্োস মর্া নই।  

  

িাচড়মর্ও চে চেিু িাচনময় আমসাচন? 

  

আিার চিচন্তর্ হয় অেল। িমল, িানামনার েী আমি? রামর্ আোর ঘুে হচেল না। এেিু 

র্ন্দ্রা এমলই ভীষণ সি দ্যঃস্বর মেমখ িিো মভমঙ যাচেল। েে খাওয়ার মিো েরলাে, 

িচে হময় মগল। চমে মেমর পমড়চিলাে। হঠাৎ েমন হল, এভামি পমড় থাোর োমনই হয় 

না। খুি মভারমিলা উমঠ মিচরময় পড়লাে। মট্রন ধ্মর মসািা িধ্তোন।  

  

আো োনুষ যা মহাে। িাচড়র মলাে ভািমি না! এেিা মিচলমফান মর্া েরা উচির্ চিল, 

েমরি মসিা? 
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আচে েচরচন। র্মি েমন হয় োো খির চেময়মি।  

  

চঠে িামনা ময খির চেময়মি। 

  

িাচন না। র্মি িউচেও মর্াোর েমর্াই মিাখ পাচেময় আোমে অমনে িমেমি। র্ামর্ই 

েমন হমে েলোর্ায় খির মেিার োচয়ত্ব ওরাই চনময়মি।  

  

পারুল এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িমল, মেন ময রু্চে এরেে হময় যাে মে িামন! 

  

সিাই সংসারী হমি, চহমসচি হমি, সািধ্ানী হমি, স্বাভাচিে হমি িমল আশা ের মেন? 

এে আধ্িন অনযরেে হমল ক্ষচর্ েী? সিাই এেরেে হমল চে ভাল হর্? 

  

পারুল মহমস মফমল িলল, রু্চে চে পৃচথিীর কিচিত্রয আনার িনয চহমসি েমষ অনযরেে 

হমর্ িাইি? 

  

েৃদ্য মহমস অেল িমল, র্াহমল মর্া অচভনয় েরমর্ হর্! চেন্তু আচে ভাল অচভমনর্া নই। 

পারুল, আচে েমন িড় েে পাচে। িড্ড েে। 

  

েীমসর েে র্াও মর্া এর্চেমন িুচমময় িলমর্ পারমল না। 

  

মস চে মিামামনা যায়? আোর চভর্মর মযন এে রুক্ষ ঊষর প্রান্তর। আর মসখামন মেিল 

হাহাোমর ভরা িার্াস িময় যামে। ভীষণ ভয় েমর। পারুল, আচে চে পাগল হময় যাি 

এেচেন? 

  

শচের্ অেমলর েুমখর চেমে মিময় িুেিা িনিন েমর উঠল পারুমলর। নরে গলায় িলল, 

ওসি মভমিা না। পাগল হমি মেন? এেিা েথা িলি? 

  

িমলা। 

  

রু্চে চে নাচেে? 
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 হঠাৎ ও প্র  মেন? 
  

 িমলাই না। 
  

োথা মনমড় অেল িমল, মসিাও মর্া মভমি মেচখচন। ভগিান চনময় োথাই ঘাোইচন 

েখনও। ওেথা চিমজ্ঞস েরমল মেন? 

  

মর্াোমে িলমর্ ভয় েমর। রু্চে েে মলখাপড়া িানা োনুষ, ভগিামনর েথা িলমল 

হয়মর্া রু্চড় মেমর উচড়ময় মেমি। নাচেেরা ভীষণ র্াচেতে হয়।  

  

অেল হাসল। িলল, নাচেে আচেে আচে চেিুই নই। নাচেে হমলও ভাল চিল। 

নাচেেমেরও এেিা ভগিান আমি মিাধ্হয়। 

  

মস আিার েী? 

  

নাচেেমেরও এেিন মনমগচিভ ভগিান থামে। 

  

 েী ময িমলা অেলো, চেিু িুমমর্ পাচর না! 
  

অেল েচফিা মশষ েমর িলল, ওসি থাে পারুল। ভগিান আোমে ভাল মিামখ মেখমিন, 

এেন িাি খুিই েে। র্ামে মডমে আোর লাভ হমি না। 

  

আচে িচল িউময়র োমি চফমর যাও। শান্তভামি দ্যিমন েুমখােুচখ িমস েথা িল। চেচিময় 

নাও। 

  

মর্াোর চে ধ্ারণা, আোর োনচসে সি অশাচন্তর েূমল িউময়র সমঙ্গ মগড়া? 

  

র্া িাড়া আিার েী? 

  

সেসযা অর্ সরল হমল মর্া েথাই চিল না পারুল। 
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 দ্যিমনই েব্ধ হময় চেিুক্ষণ িমস রইল। 
  

পারুল িলল, ঠািা িাড়মি, রার্ হমে। িাচড় যাও অেলো। 

  

 র্িথিত অেল উমঠ োুঁড়াল সমঙ্গ সমঙ্গ। িলল, হযাুঁ পারুল, যাচে। এেিা েথা িলি? 
  

িল।  

  

আোর োথায় মর্া এখন চথিতরর্া মনই। আচে ভূমর্র েমর্া রার্চিমরমর্ মিচরময় পচড়! 

অন্ধোমর আঘািায় ঘুমর মিড়াই। আোমে হঠাৎ মর্াোর িানালার ধ্ামর িা িাগামনর 

মোমণ মোথাও মেখমর্ মপমল ভয় মপময়া না। চেংিা োয়া েমর মডমে এমন ঘমরও িচসময়া 

না। ওইভামি ঘুমর ঘুমর ক্লান্ত হময় হময় হয়মর্া এেচেন আচে চনমিমে চফমর পাি। 

  

পারুল িুপ েমর রইল। অেল ধ্ীমর ধ্ীমর িারান্দা মপচরময় চসুঁচড় চেময় আিিায়া উমঠান 

চডচঙময় িাইমরর অন্ধোমর চেচলময় যাচেল। েে খায়চন, র্িু মেেন মযন অচনয়চন্ত্রর্ 

মিািিড় পেমক্ষপ। গাময় মর্েন শীর্িস্ত্র মনই। শীর্-্রহীমষ্মর মিাধ্ও মনই মিাধ্হয়। 
  

ো, মে এমসচিল িল মর্া! অেলোো? 

  

 পারুল মেময়র েুমখর চেমে মিময় অনযেনি ভামি িলল, হযাুঁ। 
  

অেলোোর েী হময়মি ো? 

  

েমন নানা অশাচন্ত। 

  

োল আচে অেলোোমে দ্যপুরমিলায় মেমখচি। োচঞ্জলালমের িচেমর্ মরামে িমস আমি। 

আচে চর্র্চলমের িাচড় মথমে চফরচিলাে। মেচখ িমস আপনেমন িেিে েরমি। আোমে 

মেমখ হার্িাচন চেময় ডােল। আচে চেন্তু যাইচন, মে মড় পাচলময় এমসচি। 

  

আিোল ওমে মেখমল মিাধ্হয় সিাই ভয় পায়। অথি অেলো ের্ ব্রাইি চিল। 
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মগাুঁসাইিাচড়র োনুচে িলচিল। মর্াোর সমঙ্গ চিময় হয়চন িমলই নাচে অেলোো পাগল 

হময় মগমি! 

  

চিরচিমর্ ভ্রূ মোুঁিোল  পারুল। দ্যমধ্র মেময়িার োমন ওসি েথা না মঢাোমলই চে 

নয়! গাুঁময়র মেময়ুনমলার স্বভািই হল মলামের োমন চিষ ঢালা। োিেেত মর্া মনই। 

গিীর হময় পারুল িমল, ওসি েথায় োন চেও না। 

  

আোমে ডােচিল মেন িল মর্া ো! অেলোো মর্া আোমে ভাল েমর মিমনই না। 

  

 হয়মর্া চিমনচিল। 
  

না ো, অেলোো আোমে মিমন না। োনুচে িলচিল, অেলোো নাচে িাচ্চা মেময়মের 

মেখমলই ডামে। 

  

ওঃ গড! 

  

 আচে চে পাচলময় এমস অনযায় েমরচি? 

  

না না। চঠেই েমরি। অেলোর এখন োথার চঠে মনই। 

  

পারুল খুি চিচন্তর্ভামি মোর্লায় উঠল। খুি ধ্ীমর ধ্ীমর। 

  

 মে এমসচিল মর পারুল? োর মযন েথা শুনমর্ মপলাে। 
  

অেলো। 

  

িলাো এেিা পুরমনা িালাগপামশ নরু্ন ওয়াড় পরাচেল। সমঙ্গ দ্যখুচর। 

  

 দ্যখুচর চখেচখে েমর মহমস িলল, পাগলািা? 
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চিচন্তর্ পারুল র্ার োময়র চেমে মিময় িলল, হযাুঁ ো, অেলো চে মশষ অিচধ্ পাগলই 

হময় যামে? 

  

িলাো এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িলল, োর েী েেতফল িািা, র্া চে িাচন? ওমের িংমশ 

মর্া মেউ পাগল চিল না। ওর ময েী হল মে িামন। েী িলচিল মর্ামে? 

  

েথািার্তা মর্েন অস্বাভাচিে িলচিল না। র্মি েমের েথা িলচিল। েীমসর েে র্া 

িুচমময় িলমর্ পারল না। 

  

িউিা মেেন মর? 

  

চেিু খারাপ িমল মর্া েমন হয়চন। 

  

 িাইমর মথমে আর ের্িুেু িুমচি? 
  

হযাুঁ ো, পুরুষোনুষমের চেিু হমলই িুচম িউমে োচয় েরমর্ হমি! এ মর্াোমের ভীষণ 

এেমপমশ ধ্ারণা। 

  

র্া নয় ো। আিোল ময মেময়ুনমলা স্বােীমের িড় জ্বাচলময় োমর। 

  

র্াই িুচম? পুরুমষরা চে মধ্ায়া রু্লসীপার্া? রু্চেও মর্া এেিন মেময়, মেেন েমর িল 

ওসি েথা? 

  

আচে মেময় হমলও মর্াোমের আেমলর মেময় মর্া নই! 

  

র্ামর্ েী ো? মসই আেমলর মেময় িমল এই আেমলর মেময়মের িুমমর্ মিো েরমি না! 

  

 িলাো মফর এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িমল, িুমমর্ পারমল চে আর িলর্াে? র্মি িাচন 

সংসামরর মিচশর ভাগ অশাচন্তর েুমলই থামে মেময়রা।  

  

মিশ েথা! মর্াোমে চনময় আর পারা যায় না।  
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পারুমলর শরীর ভাল লাগচিল না। োথািা এেিু গরে। মস চগময় মশাওয়ার ঘমর অন্ধোমর 

মলপ িাপা চেময় শুময় রইল। আিোল েন খারাপ লাগমল মস র্ার মপমির দ্যেুিার েথা 

ভামি। ভািমর্ ভািমর্ েন ভাল হময় যায়। এখন র্ার ইমে হয় আরও েময়েিা 

মিমলপুমলর ো হমর্। শরীর মেমি না িমল, নইমল মস িহুপ্রসচিনী হর্।  

  

.  

  

মি-মখয়ামল িাসরাোর োমি িমল এমসচিল অেল। এখামন আমলািামলা আমি, মোোন 

পামি মলািন। এেিা িাস মথমে হুড়েুড় েমর মলাে নােমি।  

  

হঠাৎ র্ার চভর্র মথমে মে মযন িমল উঠল, এ চেস উইল চেওর ইউ। এ চেস… এ 

চেস… িাই েযাি উওেযান… 

  

হঠাৎ িহুোমলর িাইিাপা এেিা কু্ষধ্া মযন সিতামঙ্গ মিমগ উঠল র্ার। িহুোল আমগ 

পারুলমের মোর্লার চনিতন ঘমর এে দ্যরন্ত দ্যপুমর মস এে সুন্দরীর মেমহর েমধ্য ডুমি 

চগময়চিল। মসই োেজ্ঞানহীন, অন্ধ, মেহগর্ োেনা ফুুঁমস উঠল হঠাৎ। 

  

কেিিাণীর েমর্া র্ার চভর্মর মে মযন ক্রোগর্ িমল যামে এ চেস উইল চেওর ইউ…এ 

চেস উইল চেওর ইউ… এ চেস… 

  

োথা িলমি র্ার। …মেিীদ্যলতভ পারুমলর োমিই চে রময়মি র্ার অমেয় আমরাগয? …মস 

যামি পারুমলর োমি, হাুঁিু মগমড় িমস চভক্ষা িাইমি। এেিার, োত্র এেিার িুিন েমরা 

আোমে। হরণ েমরা আোর চিষাে, আোর অন্ধোর। 

  

অেল পারুমলর োমি যামি িমল চফমর পুঁচড়ময়চিল। হঠাৎ ডান োুঁমধ্ এেখানা ভারী হার্ 

এমস পড়ল। 

  

আমর েশয়, আপমন অেলিািু না? েচহে রাময়র মপালা? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 730 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চিরি অেল েুখ ঘুচরময় রচসে সাহামে মেখমর্ মপল। িলল, হযাুঁ। 

  

রচসে চিস্মময়র মিামখ র্ার চেমে মিময়চিল। িলল, আপনামর মর্া চিননই যায় না েশয়। 

শরীর খারাপ নাচে? 

  

না না, চঠে আমি। সি চঠে আমি। 

  

এই োল ঠািার েইমধ্য গরে িাো গাময় নাই, োচড়দ্যচড় ফালান নাই! েী হইমি েন 

মর্া! 

  

 ল্জনা মপময় অেল িলল, চেিু হয়চন মর্া! 

  

 েূর েশয়, চেিু হয় নাই োমন? শীমর্ মর্া োুঁপমর্ আমিন। আমহন আোর লমগ। 
  

মোথায় যামিা? 

  

লন আোর িাচড়র্। এে োপ গরে িা খাইয়া যান। ভাল িা আমি।  

  

অেল োথা মনমড় িলল, না না, আি থাে। 

  

আমর ল্জনা পান েযান? আপমন মর্া ফালাইনযা োনুষ না। ব্রাহ্মণ সন্তান, র্ার উপর 

পযামি চিেযা চগিচগি েরমর্ আমি। চিলার্ আমেচরো ঘুইরা আইমিন। আপমনর 

শ্বামসপ্রশ্বামস িার্াস পচিত্র হয়। লন, গচরমির িাচড়মর্ এেিু পাময়র ধু্লা চেয়া আইমিন। 

  

হঠাৎ শীর্িা খুি মির পামে অেল। র্ার হার্ পা ঠেঠে েমর োুঁপমি। নামে িল আসমি, 

মিামখ িল.আসমি, গলা মেুঁমপ যামে। 

  

েইলোর্া চথেযা আইমলন িুচম অখন! 

  

অেল ভুল ভাঙার মিো না েমর িলল, হুুঁ।  
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ডান হামর্ এেিা মেমি হাুঁচড় মসইমি উুঁিু েমর মেচখময় রচসে িলল, গঙ্গার ইচলশ 

আনলাে। িমলন, েময়েখান গরে গরে োিভািা খাইয়া যাইমিন। খুি ভাল িামর্র 

ইচলশ পাইচি। র্যামল এমক্কিামর চপিলাইয়া যাইর্ামি। 

  

অেল েৃদ্য এেিু হাসল। হযাুঁ র্ার চখমে মপময়মি, র্ার শীর্ েরমি, মস ভারী ক্লান্ত। রচসে 

িাঙালমে র্ার মোমিই খারাপ লাগমি না। 

  

রচসে চপিন চফমর হঠাৎ হে োরল, েী মর পুুঁচি, র্র চেননোিন হইল? আয় র্াড়ার্াচড়। 

  

ফযাচি মস্টার নামে নরু্ন এেিা মোোন খুমলমি সম্প্রচর্। মাুঁ িেিমে মোোন। মসখামন 

োুঁচড়ময় এেিা চিপচিমপ মিহারার মেময় মেনাোিা েরচিল। িলল, যাচে িািা। 

  

রচসে অেলমে িলল, আোর োইয়া। ্রহামেগমঞ্জ আইমর্ িায় না। অমগা িান গাড়া আমি 

েইলোর্ায়। রু্য়াইয়া িুয়াইয়াও আনমর্ পাচর না। এইিার েী মখয়াল হইমি মে িামন, 

হঠাৎ মেচখ চিচনসপত্র ুনিাইয়া লগ লইমি। 

  

এসি েথার েী উত্তর মেমি র্া মভমি পাচেল না অেল।  

  

রচসে হাুঁে োরল, আেরা আউগাইলাে মর পুুঁচি। রু্ই র্াড়ার্াচড় আয়। 

  

 হযাুঁ িািা, যাচে, রু্চে এমগাও। 
  

র্ামে মেমখ আোশ মথমে পড়ল িাসন্তী, ওো! এ োমে এমনি রু্চে! েী ভাচগয আোর! 

এমসা, এমসা অেলো, এমসা! 

  

রচসে মযন মে ড় প্রচর্মযাচগর্ায় ফাস্ট হময়মি এেন েুখ েমর িলল, আমগা, র্াড়ার্াচড় 

আুনমনর পাচর্লিা লইয়া আহ। আর পাঞ্জামির আমলায়ানিা চেয়া ভদ্রমলােমর এেিু 

ঢাোুঁিাপা োও। মেখর্াি না, ঠািায় এমক্কিামর োপ উইঠযা মগমি। 

  

এই চেই! ও ো এই িুচম পুুঁচি! েই, আমগ িানাওচন মর্া! 
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িানােু েযােমন? হুি েইরা রওনা হইয়া পড়ল। 

  

এমসা ো, এমসা। িমল মেময়র দ্যহার্ ধ্মর চনময় ঘমরর িাইমর িমল মগল িাসন্তী। 

  

োঠেয়লার আুনমন ভরা এেিা হাচড় এমন রাখা হল অেমলর পাময়র োমি। এেিা মোিা 

েুিেুমি আমলায়ামন র্ার গা মঢমে চেল িাসন্তী। িলল, মিামসা অেলো, িা েমর আনচি। 

িা না েচফ? 

  

িা- ই ের।  

  

রচসে েুমখােুচখ এেিা মিয়ামর িমস িলল, িুইৎ েইরা িমহন। আর েী খাইমিন েন। 

  

অেল েৃদ্য মহমস িলল, আপচন এেচি মিশ মলাে, র্াই না! 

  

 না েশয়, িািামর আোর খুি িেনাে। দ্যইিা চিয়া েরচি, োইনমষর িচেিো সি গাপ 

েরর্াচি। আরও ের্ েী েয় মলামে! র্মি েশয় আচে ওইসি গাময় োচখ না। খাইিযা 

চপিা খাই, অসুমরর েমর্া োে েচর। েুিেিাচল েইরা মর্া সেয় োিাই না! ্রহামের 

োনুষুনলা অলস, িইয়া িইয়া োর োময় ের্ ুন র্া হুইঙ্গা মিড়ায়। মিামমলনচন? 

  

অেল আুনমনর র্াপ আর আমলায়ামনর ওমে ভারী আরাে মপময় মিাখ িুিল। রচসে 

িাঙাল এেিন মর্চি মলাে। মভাগীও িমি। চেন্তু েী সুন্দর ঘরমোমরর চিচরিাে! িাসন্তীর 

সমঙ্গ সিেতও ভারী ভাল। এমের মোনও ইমগা প্রিমলে মনই। অোরণ চিন্তা মনই, 

পাপমিামধ্ েে পায় না। 

  

হাফসাইয়া পড়মিন নাচে অেলিািু? এেিু শুইমিন? 

  

আমর না। এেিু ক্লাচন্ত লাগমি। 
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এেিু ব্রাচি আমি, খাইমিন? েরমণর োময়র চলগযা চেনযা রাখচিলাে। হযায় মর্া এেিার 

িুেুে চেয়াই থু থু েইরা ফালাইয়া চেল। মিার্লিা পইড়াই আমি।  

  

অেল োথা মনমড় িলল, না, না, থাে। আি ওসি নয়।  

  

না েযান? শরীর এেিু গরে হইি। 

  

এই মিশ লাগমি। 

  

শুধু্ োিভািা নয়, মসই সমঙ্গ চঘময় ভািা পমরািা, আলুর েে, মিুননভািা সাচিময় চেল 

সােমন িাসন্তী। 

  

এ েী োে মর! এর্ মে খামি! 

  

খাও অেলো। রামর্ না হয় এেিু েে মখও িাচড়মর্। আি প্রথে এমল মর্া! োুঁড়াও, 

হার্ মধ্ায়ার িনয উঠমর্ হমি না। আচে গােলায় গরে িল আচনময় চেচে, এখামন িমসই 

হার্ ধু্ময় নাও। 

  

েৃর্জ্ঞর্ায়, েুণ্ঠায় এর্িুেু হময় যাচেল অেল। এই িাসন্তী, এই রচসে িাঙাল–এইসি 

রু্ে মলােিমনর মোনও মখাুঁিখিরই মর্া এর্োল রাখর্ না অেল। র্মি এরা র্ামে 

এর্ যত্ন েরমি মেন! 

  

রু্ই খুি ভাল আচিস, না মর িাসন্তী? 

  

িাসন্তী ভারী ল্জনা মপময় িমল, ভাল থাোর েথা আর মিামলা না। সংসামরর মামেলা চে 

েে! উচন মর্া িড়িািামরর মোোন চনময় িযে। সি চিষয় সিচত্ত আোর ঘামড়। 

  

িাসন্তীর েুমখ িাপা অহংোর আর খুচশর উজ্জ্বলর্া মগাপন থােল না। অেল মেখল। 

মেমখ েুগ্ধ হল। এেিু চহংমসও চে হল র্ার? 
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.  

  

৪৩.  

  

চশিঠােুর এেিু মভামলভালা আেচে, চেন্তু এেিু পাগলামিও িমি। ির যখন চেমর্ শুরু 

েমরন র্খন চেমর্ই থামেন। আর োেজ্ঞান থামে না। পরশু চেনও েরণ ভািচিল, োো 

মর্া হল, এিার চেচেিা আর িড়োিা হমলই হয়। র্ার মিান আমি িমি, চেন্তু চেচে মথমেও 

চিল না। আর ো থােমলও, িড়ো অনয চিচনস। চেচে আর িড়ো সিমেত ের্ েী মভমি 

মরমখমি েরণ। চেচেিা হমি চঠে পান্নাচের েমর্া। আরও সুন্দর হমল মর্া েথাই মনই। 

আর িড়ো হমি চঠে মযেন িগদ্ধাত্রীর প্রচর্ো। 

  

আমগ মথমে খির মেওয়াও চিল না। োল এেিু রামর্র চেমে িািা এমস হাচির। সমঙ্গ 

পাগলা অেলোেু আর চেচে। েরণ র্খন পড়মর্ িমসচিল। উমঠামন োময়র গলা মপময় 

িুমল এেিা চেিু হময়মি। নরু্ন মেউ এমসমি িাচড়মর্। এে লামফ উমঠামন মনমে এমস 

লণ্ঠমনর আমলায় চেচেমে মেমখ র্ার মযেন আনন্দ, মর্েনই ল্জনা। 

  

মিাি মিমলমের অমনে সেসযা। র্ার েমধ্য এেিা হল মেউ সহমি পাত্তা চেমর্ িায় না। 

ভামি, ওর সমঙ্গ আর েীই িা েথা িলার আমি! শুধু্ ফাইফরোশ েরার িনয র্ামের 

ডাে-মখাুঁি েরা হয়। েরণ র্ার এই ভচির্িয মেমনও চনময়মি। র্ার মোনও ুনরুত্ব মনই, 

র্ার মর্েন আেরও মনই। পড়াশুমনায় ভাল হমলও না হয় হর্! চেন্তু র্াও মস নয়। এই 

অনােমরর িীিনিার িনযই র্ার যা চেিু দ্যঃখ। মস ভাল িল মখমল, গাি িায়, খুি মিামর 

মে ড়মর্ পামর, চেন্তু মসসি ুনণমে মে আর মপাুঁমি! 

  

মস ধ্মরই চনময়মি র্ার েলোর্ার চেচেও র্ামে মোমিই পাত্তা মেমি না। 

  

পড়াশুমনা মশষ হল রার্ নিায়। মোর্লার মশাওয়ার ঘর মথমে খুি হাচস আর েথার শব্দ 

আসচিল। চেন্তু ইমে হমলও ওপমর মযমর্ ল্জনা েরচিল র্ার। চেচে র্ামে মেমখ হয়মর্া 

ভারী র্াচেমলযর সমঙ্গ িলমি, ওঃ, এই িুচম েরণ! 
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র্াই েরণ োস্টারেশাই িমল যাওয়ার পরও অমনেক্ষণ িুপ েমর পড়ার ঘমর িমস রইল।  

  

িমস িমস ভািচিল েরণ। এই ময িড়ো, চেচে, োো এরা নাচে র্ার খুি আপন মেউ 

নয়। অন্তর্ চিচিিুচড় র্াই িমল। চিচিিুচড়র চিমভ নাচে চিষ আমি। র্ার েথা হল, ও 

আিার আপনার িন েমি মথমে হল মর! িাঙামলর প্রথে পক্ষই হল র্ার আসল। মর্ারা 

মর্া সি দ্যময়ারাচনর িা। মে-ই িা মর্ামের মপাুঁমি, মে-ই িা মর্ামের োে মেয়। আোর 

মেময়িা মর্া হদ্দ মিাো, চপিুচলমগালা মখময় দ্যধ্ িমল নািমি। েচলল-েোমিমি ের্ 

ফুঁেমফাের থামে, উচেল েুহুচরমের হার্ েমর সি িাচনময় মরমখমি। যখন মেমড়েুমড় 

মনমি র্খন আমক্কল হমি মেময়িার। 

  

চিচিিুচড় িাচড়ময় িমল চঠেই, চেন্তু সেসযা ময এেিা আমি র্া েরণও িুমমর্ পামর। 

যচে সেসযা না থাের্ র্াহমল চে র্ার িািা েখনও েরণ িা র্ার োমে েলোর্ার 

িাচড়মর্ চনময় মযর্ না? আর র্ার োও মযন িড়োর নামে ভীষণ ভয় পায়। এইসি মথমে 

আিোল েরণ িুমমর্ পামর র্ারা চঠে আর পাুঁিিা পচরিামরর েমর্া নয়। র্ামের চেিু 

মগালোল আমি। আর মসিনয োচয় র্ার িািা। 

  

িািামে চে খুি অপিন্দ েমর েরণ! অমনে মভমি মেমখ র্ার েমন হময়মি, যর্ নমের 

মগাড়া ওই মলােিাই। মযেন মেমঠা মিহারা, মর্েনই মেমঠা স্বভাি। দ্যমিা চিময় েরার েী 

েরোর চিল মলােিার! না, িািামে র্ার এেেে পিন্দ নয়।  

  

র্ার োও মির পায় েরণ র্ার িািামে পিন্দ েমর না। র্াই ো োমম োমম র্ামে িমল, 

োনুষিার িাইমরিা অেন হমল েী হমি, ওর েনিার েথা মর্া িাচনস না! িড় হমল িুমচি 

ওরেে োনুষ খুি েে হয়। 

  

ো ময িািামে মেন অর্িা ভালিামস, র্াও িুমমর্ পামর না েরণ। ো েখনও িািার 

মোনও মোষ মেমখ না, মোনও অনযায় মেখমর্ পায় না। িািার মিমড় রাখা িচিিুমর্ায় 
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পা লাগমল পযতন্ত প্রণাে েমর। অথি চিচিিুচড় িমল, িাঙামলর নাচে িার্িমন্মরই চঠে 

মনই। োময়র সমঙ্গ র্ার নাচে মোমি চিময়ই হয়চন।  

  

এইসি চনময়ই সেসযা েরমণর। পড়ার ঘমর িমস মস র্াই গভীরভামি ভািচিল। 

  

আিেোই িানালায় খুিখুি েমর শব্দ হল এেিা। ভারী িেমে চগময়চিল েরণ। 

  

মে মর! 

  

 চিচিিুচড় িাপা গলায় িলল, ও েরণ, িানালািা এেিু ফাুঁে ের চেচে ভাই। 
  

েরণ চগময় িানালার চিিচেচন খুমল িলল, েী চিচিিুচড়? 

  

িচল, মে এল মর মর্ামের িাচড়মর্! অর্ হাচস-েিরা েীমসর? 

  

চেচে এমসমি ময! 

  

চিচিিুচড় মিাখ িড় িড় েমর িমল, চেচে োমন! িাঙামলর মেময়িা নাচে? ও িািা, এ ময 

এমে এমে সিাইমে এমন মিািামে! মর্ামের চভমিিাড়া েরমি নাচে! 

  

রু্চে এখন যাও চিচিিুচড়, মে মেমখ মফলমি। 

  

িচল মিমলিাও মর্া এখনও চিমেয় হয়চন। জ্বমরর িাহানা েমর িারচেন না পাুঁি চেন পমড় 

আমি। ও আর যামিও না। আর িাসন্তীরও িচলহাচর যাই, পারমল পামোেে খায়। র্া 

মেময়িা এময়মি েী েরমর্ িাচনস? 

  

মিড়ামর্ এমসমি। 

  

মিড়ামনার চে আর িায়গা মনই িাপু! চহোলয় আমি, েথুরা িৃন্দািন আমি, চেচল্ল-মিািাই 

আমি, সি মফমল এখামন এমস আিার ুনুঁমর্াুনচর্ মেন? 
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র্া আচে িাচন না। রু্চে এখন যাও। 

  

যাচে িািা যাচে। এ পথ চেময়ই যাচেলুে, নরু্ন গলা মপময় মখাুঁি চনময় মগলুে। মিমল-

মেময়মে এমন মর্া েখল োময়ে েরমল, এিার িড়চগচন্নমে এমন িসামলই চিচত্তর। মর্ার 

োমে িচলস গয়নাগাুঁচি মসানা-োনা সি সােমল রাখমর্। মেময়োনুমষর মিাখ খুি খারাপ। 

আুঁর্ েমর সি চিচনমসর র্ল্লাচশ চনময় মনমি। আচে িাপু লক্ষণ মোমিই ভাল িুমচি না। 

  

এসি শুনমল েন আরও খারাপ হময় যায় েরমণর। 

  

ওপর মথমে চসুঁচড় মিময় োরা নােমি শুমন েরণ িলল, রু্চে এখন যাও চিচিিুচড়। মে 

মযন আসমি। 

  

িমলই পাল্লািা িন্ধ েমর চেল েরণ। 

  

পামশই রান্নাঘর। মসখান মথমে োময়র গলা পাওয়া মগল, ও েুিা, েশলািা র্াড়ার্াচড় 

মিমি মফল, আি এেিু েুচড়ঘণ্ট েরি। 
  

েশলা েখন হময় মগমি! 

  

র্াহমল চশলিা ভাল েমর ধু্ময় এেিু মপাে মিমি মফল মেচখ।  

  

এইসি শুনমর্ শুনমর্ আরও গভীর ভািনায় ডুমি যাচেল েরণ। যর্ িড় হমে র্র্ র্ার 

ভািনা িাড়মি। এইিনযই আিোল িড় হওয়ািামে মর্েন পিন্দ হয় না েরমণর। 

  

ভািমর্ ভািমর্ই েখন মিচিমল োথা মরমখ ঘুচেময় পমড়চিল। 

  

রার্ সামড় েশিা না এগামরািায় ো এমস মডমে রু্লল র্ামে।  

  

ও ো! র্াই মর্া িচল মিমলিার সাড়াশব্দ মনই মেন! আয় আয় চশগচগর, চেচে এমসমি 

মর্া! ের্িার েমর চিমজ্ঞস েরমি মর্ার েথা! 
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আোর েথা! িমল েরণ অিাে। র্ার েথা মেন চিমজ্ঞস েরমি। র্ামে মর্া মেউ এেিুও 

োে মেয় না! 

  

আয় িািা, উমঠ পড়। 

  

ঘুে-মিামখই মেখা হল চেচের সমঙ্গ। খাওয়ার মিচিমল। 

  

মেখা হমর্ই হার্ িাচড়ময় োমি মিমন চনময় পামশর মিয়ামর িসাল।  

  

এ িািা, মর্াোর মর্া ভীষণ দ্যেু দ্যেু মিাখ! খুি দ্যেু িুচম রু্চে? 

  

েরণ মহমস মফলল। 

  

রচসে সাহা িলল, আমর এমেিামর লযািোিা িান্দর। পড়া নাই, শুনা নাই, সারাচেন 

পাড়া িহল চের্ামি। খযালমনর েথা ে গাি িাওমনর েথা ে, ফাল চেয়া উঠি। 

  

োো েৃদ্য-েৃদ্য হাসচিল। িলল, না, না, ওর মব্রন আমি। এেিু দ্যেু হমলও পাচি নয়। চহ 

ইি ুনড। আই লাইে চহে। 

  

রামর্ মিচশ েথা হয়চন আর। 

  

সোমল র্ার পড়ার ঘমর এমস হােমল পড়ল চেচে। 

  

 অযাই মর্ার এর্ চিচেচর নাে মেন মর? মর্ার মপাশাচে নাে মনই? 

  

না মর্া! আোর ইিুমলর নাে মর্া েরণেুোর। 

  

 এ ো! মর্ার এনােিা ভাল লামগ? 

  

নাঃ, এেিুও না। 
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 োুঁড়া, িািামে িমল মর্ার নােিা পালমি চেচে। মে এ-নাে রাখল িল মর্া! 
  

 িািাই মরমখচিল। আোর এেিা চেচে হময় েমর চগময়চিল িমল নাচে এনাে রাখা হয়। 
  

 মধ্যৎ, যর্ সি েুসংিার। মর্ার এেিা ভাল নাে চনমর্ ইমে েমর না? 
  

এে গাল মহমস েরণ িমল, হযাুঁ মর্া। আোর এেিা নাে খুি পিন্দ।  

  

 েী নাে? 
  

 চিশ্বচিৎ 
  

ধু্র! চিশ্বচিৎ এেিা নাে হল! এ মর্া পঞ্চাশ িির আমগর যুমগর নাে।  

  

োুঁিুোিু হময় েরণ িমল, র্াহমল? 

  

পুুঁচি এেিু ভািল। মভমি িলল, অচিচশয েরণেুোর নােিা মিশ নরু্ন ধ্রমনর চেন্তু। ইি 

হযাি শাপত এমিস। মিশ ধ্ারামলা নাে। মোথায় শুমনচি িল মর্া এনােিা! 

  

েরণ মহমস িলল, িািা খুি ঢাোর েরণিাুঁমের চেচের মোোমনর েথা িমল। 
  

ওঃ ইময়স! না, আফিার এ মসমেি থি নােিা আোর খারাপ লাগমি না। 

  

েরুণ েুমখ েরণ িমল, র্াহমল নােিা িেলামর্ িলমি না? 

  

না। নােিার এেিা অযাচপল আমি। মর্ার চিশ্বচিমর্র মিময় অমনে ভাল। অন্তর্ 

ভযার্ভযামর্ নাে নয়। 

  

েরণ এেিু আশার আমলা মেখমর্ মপময়চিল। আমলািা পি েমর চনমি মগল। 

  

েী পড়চিস? 
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 ইংমরচি। 
  

 আি আর পড়মর্ হমি না। ওঠ। 
  

মোথায় যামি? 

  

িল না। মোর্লার িারান্দা মথমে মেখলাে, িাগামন এেিা েুল গাি রময়মি। মমুঁমপ েুল 

এমসমি র্ামর্। 

  

েুল! হযাুঁ, েুল গাি আরও আমি। 

  

েুল খাস না? 

  

ো মখমর্ মেয় না ময। োুঁিা েুমল নাচে অসুখ হয়। পােমল খাই। 

  

এ ো, ডাুঁশা েুমলর েমর্া চিচনস আমি! 

  

অিাে হময় েরণ িমল, এই সোমল েুল খামি? ভীষণ িে ময! 

  

 িে িমলই মর্া খামিা। র্মি এখন নয়। দ্যপুমর মালনুন চেময়। গামি শুুঁময়ামপাো মনই 

মর্া! 

  

 খুি আমি। র্মি আোর র্ামর্ চেিু হয় না। েিু পার্ার রস লাচগময় চেমলই েমে যায়। 
  

 িল মর্া, ঘুমর ঘুমর িারচেেিা মেচখ। 
  

েরণ মসিাই িায়। মস িই িন্ধ েমর িপ েমর উমঠ পড়ল।  

  

 মোথায় যামি চেচে? 
  

আমগ মিমরাই মর্া, র্ারপর মেখা যামি। 
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চেচেিা ময মেখমর্ খুি সুন্দর, র্া নয়। রামর্ ঘুেমিামখ আর ল্জনায় ভাল েমর মেমখচন। 

চেচেিা মরাগা, েুখখানা ভাঙামিারা, োুঁর্ুনমলাও ভাল নয়। র্া মহাে, মিশ হাচসখুচশ আমি। 

চশিঠােুমরর োমি মর্া মস সুন্দর চেচে িায়চন। মিময়চিল, মযন োো, চেচে আর িড়ো 

র্ামে খুি ভালিামস। মসিা হমলই হল। 

  

েুখিাুঁধ্া েে মেমি েলচস চনময় চিচপন এমস িমসমি উমঠামনর মরামে।  

  

মখিুর রস খামি না চেচে? 

  

পুুঁচি নাে েুুঁিমে িলল, মখিুর রস? মেেন মখমর্? 

  

 খুি ভাল। আেরা মর্া সিাই খাই। 
  

 পুুঁচি চিচপমনর চেমে সচন্দহান মিামখ মিময় িলল, খামিা? মলােিার িাোোপড় যা 

েয়লা! 

  

 েরণ মহমস িলল, ও মর্া োমঠ োি েমর। িাোোপমড় োচি মলমগ যায়। 
  

পুুঁচি খুুঁর্খুুঁর্ েমর িলল, েলচসর েুমখর নযােড়ািার অিথিতা মেমখচিস? হােুি োমলা। 

  

 ও মর্া রমসর োগ। খাও না, চেিু হমি না। আেরা মর্া মরাি খাই। 
  

ওপর মথমে রচসে সাহা হাুঁে মেমর িলল, আমর খা, খা। মখিুর রমস মেলা চভিাচেন। 

  

উমঠামন মনমে হাচম্মমে মরামে হাো চেমর্ মিমড় চেময় রচসেও িমস মগল রস মখমর্। 

  

 এে িুেুে মখময় পুুঁচি স্বােিা িুমিার মিো েরল এেিু। র্ারপর িলল, দ্যর, ভযার্ভযামর্ 

স্বাে। মোনও চেে মনই। এর মিময় মোে ভাল। 

  

েরণ চহ চহ েমর মহমস িলল, ভযার্ভযামর্ োমন েী চেচে? 
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ভযার্ভযামর্! ভযার্ভযামর্ োমন ভযার্ভযামর্। র্ার োমন হমে ভামর্র েমর্া। র্াও মর্া 

চিস্বাে। 

  

 চেন্তু ভার্ মর্া আেরা মরাি খাই। 
  

হু, মস েথা চঠে। চেন্তু শুধু্ ভার্ হল ভযার্ভযামর্। িুমচল? 

  

মহমস ঘাড় নাড়ল েরণ। 

  

পুুঁচি িারচেমে মিময় িলল, মর্ামের সিচেিুই ভযার্ভযামর্, না মর?  

  

েরণ মফর চহ চহ েমর হাসল। মিশ চেচে। ভাল চেচে। 

  

.  

  

রান্নাঘমর উনুমনর োিচি মঘুঁমষ চিচিিুচড় িসা। এেিা খময়চর রমঙর েয়লা, মিুঁড়া পুরমনা 

আমলায়ামন োথা-িাথা মঢমে িিুথিু। হামর্ চনর্যথনচেচত্তে দ্যধ্-িাময়র গ্লাস। েুখখানা 

গিীর। মর্ািাপানা। চভর্মর চিষ িমেমি মঢর। িাসন্তী োময়র মিাখ মেখমলই মির পায়, 

এিার চিষ ওগরামি। র্মি চিষ ওগরামনা িাড়া র্ার োময়র আর চেিু েরারও মনই। 

  

মিুঁড়া আমলায়ানিা মেমখ েেই হয় িাসন্তীর। মসই মিমলমিলা মথমে শীর্োমল োময়র 

গাময় ওই আমলায়ানিাই মেমখ আসমি। গরে চিচনস িড্ড পুরমনা হময় মগমল ওে েমে 

যায়। গাুঁময়র এই িাষামড় শীর্ োনমর্ িায় না। র্ার োময়র চির্ীয় মোনও শীর্িস্ত্র ময 

মনই, র্া িাসন্তী ভালই িামন। রামর্ গাময় মেয় এেখানা পুরমনা মলপা রু্মলা-িুমলা সমর 

চগময় মসই মলমপরও িায়গায় িায়গায় িযালিযামল অিথিতা।  

  

িাসন্তী ইমে েরমল োমে এেখানা আমলায়ান চেমন চেমর্ পামর, িাচনময় চেমর্ পামর 

নরু্ন মলপ। চেন্তু না-মেওয়ার োরণ আমি। োরণিা হল, মসই আমলায়ান িা মলপ 
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মোনওিাই োময়র মভামগ লাগমি না। র্ার দ্যই অসুর মিমল মভাগা চেময় হাচর্ময় মনমিই 

মনমি। 

  

অোলেুষ্মাে দ্যমিা মিমলর িনয োময়র অমনে মপাড়াচন আমি িুমের েমধ্য। 

  

 িাসন্তী োমম োমম চিমজ্ঞস েমর, হযাুঁ ো, আোমে চে মপমি ধ্মরাচন রু্চে! সচর্য েমর 

িমলা মর্ার মর্াোর ভািগচর্ে মেমখ েমন হয় আোমে েুচড়ময় মপময়চিমল! মর্াোর 

মিমলরাই মর্াোর সিতস্ব। 

  

এসি ভামির েথা অিশয চিচিিুচড় গাময় োমখ না। র্ামে মোষ চেময় লাভও মনই। 

সারািা িীিন ভার্ োপমড়র েে, উঞ্ছিৃচত্ত েমর েমর োনুষিা আর মসই োনুষও মর্া 

মনই। েনিা েড়িা মেমর মগমি। 

  

োল রামর্ রচসে মেময়মে চনময় এমসমি। আসমর্ই পামর। িাসন্তী খুচশও হময়মি খুি। 

দ্যই পচরিামরর েন েষােচষ আর েূর হময়, পর হময় থাো যচে এেিু েে হমর্ থামে 

মর্া িাসন্তী র্ার েমধ্য েন্দ চেিু মেমখ না। চেন্তু সংসার হল আুঁোেুড়। এখামন ভালমে 

ভাল িমল মেখা, মসািামে মসািা িমল ধ্রার মর্া মরওয়াি মনই! এই ময মেময় এমসমি 

এ চনময়ও েথা হয় এিং হমি। 

  

সোমল আুঁশমি েুখ েমর ওই ময ো এমস িমসমি, র্ার োমন মপমি চিচলচপর পযাুঁি 

িলমি। িাসন্তী চনমি ময এেিু ভালোনুষ মগামির, র্ার ময পযাুঁিামলা িুচদ্ধ মনই, মস ময 

মগড়ুমি নয়, ে্জনাল নয়, মস ময েুখ খারাপ েরমর্ পামর না এিা মস চনমিও িামন। 

চেন্তু ো র্ার এই ভালোনুচষ এেেে পিন্দ েমর না। হয়মর্া র্ার ো িায় িাসন্তী র্ার 

োময়র েমর্াই মহাে। সংসামরর আুঁোেুড় হাুঁিমে িীিনিা োিাে।  

  

র্াই অিশয হওয়ার েথা চিল িাসন্তীর। মিমলমিলা মথমে এে অশাচন্তর সংসামর মস িড় 

হময়মি। োময় িািায় িচনিনা হর্ না। র্ার দ্যই োো ডাগর হময় নানা িেোইচশমর্ ঢুমে 

পড়ল। িাসন্তীর মর্া ভাল হওয়ার েথাই নয়। চভরু্ স্বভামির িাসন্তী িরাির এেিু িাপ-
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মঘুঁষা চিল। িািা েৃর্ী পুরুষ চিল না িমি, চেন্তু মলাে খারাপ চিল না। িাসন্তীমে ভালও 

িাসর্ খুি। মিাধ্হয় িািা-মঘুঁষা হওয়ামর্ই র্ার স্বভামি িামপর িাপ পমড়মি মিচশ। আর 

েপালুনমণ ির মপল িাঙালমে। ভগিান সিিা মেন না, চেমর্ চেমর্ও খাচনে মেমড় মরমখ 

মেন। র্াই িাঙামলর েমর্া ির মপমলও সিিা মপল না মস। িড়িউ খাচনে েখল েমর 

রাখল। 

  

র্া মহাে। এর্িাই চে আশা েমরচিল মস! িারচেমে ফলন্ত, ভরাি সংসার, ো লক্ষ্মী 

উপমি পড়মি িারচেমে। এর্িাই চে হওয়ার েথা? চনষ্কন্টে নয় িমি, চেন্তু োুঁিা গামির 

ফুলও চে েে ভাল! 

  

িাসন্তী েিুচরর পুর কর্চর েরমর্ েরমর্ ভময় ভময় অমপক্ষা েরচিল, েখন ো চিষ 

ওগরামি। 

  

মগলাসিা খাচল েমর মরমখ চেময় চিচিিুচড় িলল, র্া িড়িউ েমি আসমি? এখন 

সুময়ারাচন এমস পামি িসমলই মর্া হয়। 

  

িাসন্তীর িুে মেুঁমপ উঠল। র্মি মস চেিু িলল না। 

  

চিচিিুচড় হঠাৎ ডুেমর উঠল, হচরমিাল িািা, হচরমিাল। িুচষোচঠ ধ্চরময় এর্োল ভুচলময় 

ভাচলময় মরমখ এিার লাচথ মযাুঁিা োরার সেয় হময় এল।  

  

িাসন্তী মিাখ পাচেময় িলল, দ্যধ্ মর্া চগমলি। এিার এমস চগময়।  

  

যাচে ো যাচে। শুধু্ িমল যাই ওই হাড়চগমল মিহারার মেময়িা চেন্তু েচনচষযর মিহারায় 

শেুন। চভমিয় ঘুঘু িচরময় িাড়মি। এমে এমে আসমি সি সুময়ারাচনর েূর্। েমন রাচখস। 

  

িাসন্তী অখে েমনামযামগ পুর মেমখ উনুমন েড়াই িাপাল।  

  

হঠাৎ সুর পালমি চিচিিুচড় িলল, হািার দ্যই িাো চেচি? 
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অিাে হময় িাসন্তী িমল, দ্য হািার িাো! মেন?  

  

ধ্ার িমলই মে। দ্য োস িামে মফরর্ মেমিা। 

  

দ্য োস িামে চে লিাচর পামি নাচে? 

  

োময়র মপমির দ্যমিা ভাইময়র িনয মর্া আর চেিু েমর চেচল না। ের্ েমর িললুে, 

িাঙালমে ধ্মর িািামরর মোোনঘরিা েমর মে। দ্যিমন চেমল েমর েমেত মখমর্ পারর্। 

িাঙামলর িাোও মশাধ্ হময় মযর্ এর্চেমন। র্া আর যখন হল না র্খন আর েী েরা! 

োনু িাচড়মর্ই িযিসা মফুঁমেমি এেিা। ধূ্পোচঠ আর োিন কর্চর েমর মিিমি। 
  

োোরা আিোল িাসন্তীর োমি চিমশষ আসমর্ সাহস পায় না। এেসেময় যমথে লুিপাি 

েমর িাসন্তীমে প্রায় পমথ িচসময় চেময়চিল। এখন পাত্তা না মপময় মপময় আর চিমশষ 

আমস না। র্িু র্ার েমধ্যও োমম োমম চনলতম্জনর েমর্া এমস িাো ধ্ার িায়। িাসন্তী 

ধ্ার মেয় না িমি, র্মি দ্য-েশ িাো চেময় চিমেয় েমর মেয়। চেমথয েমরই িমল, 

িাোপয়সা আোর োমি থামে না, সি মর্াোমের ভগ্নীপচর্র মহফািমর্। েথািা ওরা 

চিশ্বাস েমর না িমি, চেন্তু মিচশ চেিু িলমর্ও পামর না। িলার েুখও মনই চেনা! 

  

িাসন্তী িলল, িাো মনই। 

  

চিচিিুচড় চিরস েুমখ িমল, ধ্ান-মিিা িাোুনমলা মর্া সেয হামর্ মপচল। 

  

মসিা চহমসমির িাো। মর্াোর িাোই িযিসা েমর খায়। মস চহমসি িুমম মনয়। মিচহমসচি 

িমল না। 

  

আিোলোর িািামর দ্যমিা হািার িাো চে এেিা িাো! নাহয় এেিু িাচনময়-িাচনময় 

যামহাে িমল চেচি। োনু িমলমি এ-িাো মস মফরর্ মেমি। 
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মস মর্া খুি ভাল েথা ো। মফরর্ মপমর্ মর্া আোর হামড় দ্যমব্বা গিাল। আর চগচে 

েরা েথাুনমলা মিামলা না মর্া! 

  

এরপর ভাই দ্যমিা যচে িুচর-ডাোচর্ েমর খায় র্ামর্ চে মর্ার োন িাড়মি নাচে! 

  

আোর োন চনময় মর্াোমে আর োথা ঘাোমর্ হমি না। িুচর ডাোচর্র েেিাই িা েী 

েমরমি র্ারা শুচন? 

  

 চিচিিুচড় এেিু িুপ েমর মথমে িলল, আোর ভয় েী িাচনস? গলায় েচড়-িচড় না চেময় 

িমস। 
  

মর্াোর মিমল মেমি গলায় েচড়! হাসামল ো। মস েচড় এখনও কর্চর হয়চন। 

  

চিচিিুচড় আরও খাচনেক্ষণ িুপ েমর মথমে িলল, িযিসািা োুঁচড়ময় মগমল মস চে আর 

এেন োনুষ থােমি? শর্ হমলও ভদ্রমলামের মিমল মর্া। অভামি পমড় নাহয় অোি 

েুোি েমর মফমলমি। র্া িমল এিা মর্া আর খারাপ নয়।  

  

আচে অর্ র্ত্ত্বেথা িাচন না ো। মর্াোর মিমলমের আোর চিশ্বাস হয় না, মিমন রামখা। 

িহুিার িহু িুমর্ায় িাো চনময় েে- গাুঁিা মখময়মি না হয় মপি পুমিায় মগমি। 

  

র্া েী েরমি িল! অভামির সংসার, এচে-মগচে মিমলপুমল, মসুনমলামে মর্া আর মফমল 

চেমর্ পামর না! 
  

মিমলপুমলই িা গোয় গোয় হয় মেন? অভামির সংসার, এে পয়সা আয় মনই, অথি 

দ্যই মিমল দ্যই িউ িুচিময় আনল। িার্ মেখমল না, িংশ মেখমল না, মোমত্থমে োমে 

ধ্মর আনল মখাুঁি চনমল না। র্ারপর িির িির িংশ চিোর েমর যামে। মিশ যা মহাে। 

  

না হয় আোমেই চেচল িাোিা, গচরি োমেও মর্া মলামে মেয় মখমর্ নাচে? 
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মর্েন ো মর্া রু্চে নও! এর্চেন িচলচন, িাোইময়র হামর্ মেমি িমল এেিা ফেত 

চলমখচিলাে, র্ার েমধ্য আচফং-এর েথািা মে চলচখময়মি িলমর্ পামরা? নাচর্মে রু্চর্ময় 

পাচর্ময় রু্চেই চলচখময়ি। এ চে ভাল? 

  

মর্ািা েুখ েমর চিচিিুচড় িমল, মর্ামেই িলরু্ে। র্া র্খন রু্ই শীর্লািাচড়মর্ চগময়চিচল 

িমল–  

  

আর চেমথয েথা িমল পামপর মিামা িাচড়ও না। িাোপয়সা আচে আর চেমর্ পারি না, 

িমলই চেচে। 

  

 িাোপয়সা চে মর্ারই থােমি মভমিচিস? ভাগামড় মর্া শেুমনর নির পমড়মি মেখমর্ই 

পাচে। িুচদ্ধ থােমল সাুঁি েমর েশ চিশ হািার িাো সচরময় আোর োমি গচের্ রাখমলও 

পারচর্স। আমখমর োি হর্। 

  

মর্াোর োমি িাো রাখা োমন মর্া সামপর োমি িযাঙ রাখা। আোর মর্া আর েচর্েন্ন 

হয়চন! আোর িাো আোর োমিই থােমি। আোর ভালর িনয মভমি আর মিামখর িল 

মফমলা না মর্া। 

  

রান্নাঘরিা েে িড়। র্ার এে মোমণ িমস েুিা েশলা িািচিল। মস সামর্ পাুঁমি থামে 

না। আি হঠাৎ েুখ চফচরময় িলল, মেন িাপু মরাি এমস ঘযানঘযান েমরা। িািা চে মর্েন 

মলাে? 

  

চিচিিুচড় ভস্ম েরা মিামখ েুিার চেমে মিময় িলল, এঃ, িড় আোর িািা-উচল এমলন 

মর! িাঙাল আিার েমি মর্ার িািামেমল িািা হল শুচন! িাঙাল হল েমগমের মেমশর 

মলাে, সাপ িযাঙ সি খায়, ওমের িােুন-োময়র্ মনই। চিচেিাড়া িীি। মোন সুিামে 

র্ামে িাপ ডােমর্ যাস শুচন! মেখচিস মর্া মেেন এমে এমে মিমল মেময় আেোচন 

েমর ঘি প্রচর্ষ্ঠা েমর রাখমি। এরপর আোর মেময়িামে োুঁর্ েমর লাচথ মেমর যচে না 

র্াড়ায় মর্া মেচখস! েপাল খারাপ না হমল, েরমর্ ওই মলামের সমঙ্গ মেময়িার চিময় 
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চেই! এখন িরামর্ েী আমি মে িামন িািা! আর মেময়িাও আোর মিাোর হদ্দ। নইমল 

িাঙামলর সমঙ্গ নামি! গাল ভমর িািা ডােচিস। মোন সগমগ রু্লমি মর্ামে ওই মম্লেিা 

শুচন! 

  

েুিা র্ার চনমির েমর্া েমর এেিা সিেত কর্চর েমর চনময়মি। রচসে সাহা র্ামের 

িন্ধেী িচে উদ্ধার েমর চেময়মি, র্ামের ভাঙা ঘর মিময় চেময়মি। েুিার ো-িািা এই 

িুমড়া িয়মস িাঙামলর িনযই এেিু সুমখ আমি। র্ার ওপর েুিার িনয পামত্ররও মখাুঁি 

েরমি িাঙাল। িমল মরমখমি চিময়র সি খরি র্ার। েৃর্জ্ঞর্ায় আপনা মথমেই িািা িমল 

ডামে েুিা, মেউ চশচখময় মেয়চন। আর িািার প্রচর্ র্ার অসিি পক্ষপার্। 

  

চিচিিুচড়র চেমে মিময় মস িলল, িািার েমর্া োনুমষর েুমো গাইি, েচলোল িমল 

মর্াোর েুমখ মপাো পড়মি না। িািার েমর্া োনুষ িমলই িািা ডাচে। র্ামে ডােি না 

মর্া চে মর্াোমে িািা িমল ডােি? মরাি এমস এ-িাচড়মর্ মশয়ামলর েমর্া ঢুমে মেময়র 

সংসার ভাঙার মিো েমরা, রু্চে মেেনধ্ারা ো? চনমির সংসামর মর্া আুনন লাচগময় িমস 

আি, মসখামন সুন্দ উপসুমন্দর লড়াই হমে মরাি। সি খির রাচখ।  

  

েযাখ েুিা, মর্ার িড় আস্পদ্ধা হময়মি চেন্তু! চিরিা োল পমরর িাচড়র এুঁমিা পার্ েুচড়ময় 

িড় হময়চিস। মর্ার এর্ ুনমোর েীমসর মর! িচল িাঙামলর খুুঁমিার মিামর সামপর পাুঁি 

পা মেখচল নাচে? োর সমঙ্গ েইচিস মস মখয়াল আমি? 

  

র্া থােমি না মেন? খুি আমি। রু্চে হমল মর্া িািুর শাউচড়। চেন্তু শাউচড়র যা চিচর 

মেখচি র্ামর্ মঘন্না হয় িাপু। োন িাইমল োনী হমর্ হয়। এ িাচড়র দ্যধ্িুেু, সরিুেু, এ 

িাচড়র নারমোল, সুপুচর মোনিা না হমল মর্াোর িমল িমলা মর্া! আেরা এুঁমিা পার্ 

েুচড়ময় িড় হময়চি, আর রু্চে? 

  

আোমে খুুঁড়চিস? এ আোর মেময়র িাচড়, র্া িাচনস? আোর হে আমি। 
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র্া আোরই িা হে থােমি না মেন! আেরা গর্রপার্ েমর মখমি খাই, িুমমল! মর্াোর 

েমর্া োুনমন মিওয়া নই। হার্চি মর্া মপমর্ই আি। আিার যারিা খাে র্ার েুিুও পার্ 

েরি।  

  

লহর রু্মল মহমস েুচিপাচি হময় চিচিিুচড় িলল, ওমলা গর্রওয়াচল মলা! মেচখস আিার 

মিচশ গর্মরর ুনমোর েচরসচন। মপি-মিি িাচধ্ময় না িচসস। মসাহাগ েমর িাপ ডােচিস 

ডাে, চেন্তু গর্র সােমল! 

  

েুিা এই অেীল ইচঙ্গমর্ খাচনেক্ষণ হর্িাে হময় িমস রইল। র্ারপর িাসন্তীর চেমে 

মিময় িলল, শুনমল িউচে, শুনমল! এখন যচে েুখ মিািাই র্াহমল মর্ােরা আোর মোষ 

মেখমি। ও মর্াোর ো, নইমল চিমজ্ঞস েররু্ে, ওই েুখ চেময় খায় না হামগ, এেন 

মলামের েুখ মেখমল গঙ্গায় নাইমর্ হয়। 

  

িাসন্তী োময়র চেমে মিময় িলল, চেন চেন রু্চে েী হময় যামো িমলা মর্া! ভদ্রমলামের 

সোমি েুখ মেখাও েী েমর? 

  

চিচিিুচড় েেল না। েুমখ চিষাি হাচসিা ধ্মর মরমখই িলল, ও ো! খারাপ েথা েী 

আিার িললুে! মসােত্ম িয়মসর মেময়, রূপময িন আমি, র্াই সািধ্ান েমর মেওয়া। 

িাঙাল েচনচষমের চে িচরচত্তর থামে মর িাপু! 

  

েুিা ফুুঁমস উমঠ িলল, মর্াোর িচরচত্তর চঠে রাখ চগময়। শ্মশামন িাচড়ময় িমস আি, র্িু 

েুমখ এেিা ভাল েথা শুনলুে না। িমন্ম েখনও শুচনচন িাপু মেউ চনমির মেময়র সিতনাশ 

েরার িনয আোিল মখময় লামগ। িচল ও ভালোনুমষর মেময়, মর্াোর েমর্া ুনময়র 

মপাোরা যচে ওই িাঙামলর পামোেে খায় র্মি উদ্ধার হময় যায়। িুমমল! এখন এ িাচড় 

মথমে চিমেয় হও, নইমল আচে িািামে মডমে এমন মেখাি র্ার শাউচড় মরাি মিামরর 

েমর্া এমস এ িাচড়মর্ মেন মঢামে! মর্াোর ল্জনা হয় না এ িাচড়র মি োঠ চডমঙামর্? 
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েথাুনমলা গাময় না মেমখ চিচিিুচড় উমঠ পড়ল। খুি স্বাভাচিে গলায় িলল, ো-মেময়র 

েথার েমধ্য রু্ই আচসস মেন লা? চম-চগচর েরচিস র্াই ের। আর মর্ারও িচলহাচর 

যাই িাসন্তী, োমির মলােমে োথায় রু্লচিস এেচেন িুমচি। েথায় িমল মগালামের 

ওষুধ্ হল পয়িার। মেচন মিড়ামলর েমর্া চেউ চেউ েরমল চে িমল? এসি চনেৃে 

মেময়মিমলমের পাময়র র্লায় মেমি রাখমর্ হয়।  

  

এখন যাও মর্া ো, আর অশাচন্ত মোমরা না। 

  

যাচে িািা যাচে। মপমি ধ্মরচিলুে িমল মসই োয়ায় আসা। নইমল মে িাচড় িময় িুমর্া 

মখমর্ আমস! 

  

মেউ মর্াোমে িুমর্া োমরচন ো, চনমির মোমষ রু্চেই িল মঘালা ের।  

  

খুি ভালোনুমষর েমর্া, সি রাগ-িাগ ভুমল চিচিিুচড় িলল, িাোিার েথা এেিু েমন 

রাচখস ো। োনু িমলমি না হয় সুেই মেমি। দ্য হািার চেচি, দ্য োস িামে আড়াই হািার 

মফরর্ পাচি। িাোিাও খািল, ভাইিারও আয়-পয় হল। 

  

মোণ মথমে ই..ই..ই.. িমল এেিা েীঘত শব্দ েরল েুিা। র্ারপর িলল, পুচল চপমঠর 

নযাি মিমরামি মগা! উচন মেমিন সুে। খামনো চঠোনা মনচহ, নও িামি িান। 

  

চিচিিুচড় েরিার োি মথমে চফমর িলল, র্ামর্ মর্ার েী মর মিমশ মেময় মোথাোর! 

  

শুনমল িউচে! আচে মিমশয হমল ও েী? 

  

িাসন্তী র্াড়ার্াচড় দ্যিমনর োমখামন পমড় িলল, ওসি োমন রু্চলসচন েুিা। োি েমর 

যা। রু্চে এিার চিমেয় হও মর্া ো। 

  

চিচিিুচড় িমল যাওয়ার পর িাসন্তী র্াড়ার্াচড় উমঠ রান্নাঘমরর পামশর গচলিামর্ এমস 

োুঁড়াল। র্ার মিাখ মফমি িল আসমি। র্ার ো ওইরেে িমি, চেন্তু এেিু েেও মর্া হয় 
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িাসন্তীর। ো মর্া লাচথ মাুঁিা মখময়ই মিমলমের সংসামর পমড় আমি। জ্বমলপুমড় খাে 

হমে। 

  

.  

  

৪৪.  

  

এসি েী এমনি? 

  

ফলেূল িুচড়ো। সমন্দশও আমি। 

  

অযাুঁ! ফলেূল! আিার সমন্দশ! 

  

হযাুঁ মগা িুচড়ো, এই ময আমপল, েেলামলিু, আঙুর, সমিো, মিোনা, েলা। আর এই 

িামক্স সমন্দশও আমি। 

  

র্া ভাল িািা। চেময়ি, োও। চেন্তু োে িাইমি না মর্া! আোর চেন্তু িাপু পয়সা-িয়সা 

মনই। 

  

আমর না িুচড়ো, পয়সা লাগমি না। এেচনই চেচে, আি স্বাধ্ীনর্া চেিস মর্া, র্াই। 

  

 অ, র্াই িমলা! আিই র্াহমল মসই অনােুমখা, সৃচেিাড়া চেন! 
  

আহা, ওরেে েমর চে িলমর্ আমি? আিমের চেনিায় আোমের মেশ ময স্বাধ্ীন 

হময়চিল। 

  

অর্শর্ িাচন না িাপু। এে চেন দ্যপুমর যরু্র িাপ এমস ধ্প েমর োওয়ায় িমস োথায় 

হার্ চেময় োুঁেমর্ মলমগচিল। অর্ িড় োনুষিা, িীিমন র্ার মিামখ িল মেচখচন। মসচেন 

েী হাউ হাউ েমর োন্না! র্ারপর িলল, মেশ স্বাধ্ীন হমর্ যামে মগা, এিার মপাুঁিলা 

পুুঁিচল িাুঁমধ্া। মেশ িাড়মর্ হমি। ঘমর ঘমর চনশানও রু্মলচিল িমি মলামে, িাচি পিো 
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েে ফামিচন। চেন্তু আোমের র্ামর্ েী িমলা! স্বাধ্ীন-িাচধ্ন মর্া িুচমচন িািা, শুধু্ 

িুমমচি, চেিু এেিা হময়মি। আোমের এখন পার্র্াচড় মগািামর্ হমি।  

  

ওসি অর্ীমর্র েথা িমল েী লাভ িুচড়ো? চেিু মলামের েে হময়চিল এেথা সচর্য। 

মেশ ভাগ হওয়ায় আেরাও চে দ্যঃখ পাইচন? 

  

দ্যঃমখর েপাল মর্া ভগিামনর োি মথমেই চনময় এমসচি, মসিনয চে আর োুঁদ্যচন গাইচি? 

শুধু্ িলচি, এই চেনিায় োরও চিল মপ ষোস, োরও সমব্বানাশ। চিচনসপত্র িাুঁধ্াহযাুঁো 

েরমর্ েরমর্ই চেিু লুিপাি হল, োরা মযন এমস মিািপাি েমর শাচসময় মগল, খিোর 

চভমি িাড়চি না, চেন্তু িাপু, আেরা মর্া েথািথা িাচন না, আোমের শুধু্ প্রামণর ভয়। 

শুধু্ প্রাণিুেুরই মর্া োয়া, েী িলল! 

  

আিমের চেমন ওসি েথা থাে না িুচড়ো। 

  

 মেন িািা, আিমে চে আোমের মে নীব্রর্? েথা েইমর্ মনই িুচম? 

  

না না, র্া নয়। 

  

র্াহমল এেিু িচলই না হয় িাপু। প্রাণিা ময মেেন চিচনস র্া চে িামনা? 

  

 প্রামণর োয়া োর মনই িমলা িুচড়ো? 

  

মস িমি। আোমেরও খুি চিল। ডাোমর্, ুনোয় ধ্রমল শুধু্ হামর্ পাময় ধ্মর িমলচি, প্রামণ 

মেমরা িাপু। র্া োমরচন িমলই মর্া মিুঁমি আচি। িয়মসর মেময়মে মিমন চনময় যায়, 

মিায়ান মিমলমে িল্লে চেময় মখাুঁিায়, মিাখ রাচঙময় ের্িার চিপিাপ চনময় যায়, আেরা 

চেিু িচলচন িাপু, রুমখও উচঠচন, শুধু্ ওই প্রামণর ভয়। মশমষ সার িুমমচি েী িামনা? 

  

েী িুচড়ো? 
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যদ্দুর িাপ মযচেন গলায় েচড় চেল মসচেন হঠাৎ িুমলুে যা মনই র্ার আিার োয়া েীমসর 

িমলা! আোমের মোমি প্রাণই মনই, শুধু্ মেহিা অভযামসর িমশ িমল। প্রাণ থােমল মসিা 

চে এর্ সহয েরমর্ পারর্? নাচড় ধ্মর যচে মেখ িািা, মেখমি নাচড় আোর িলমি না। 

  

না িুচড়ো, রু্চে মর্া চেচিয মিুঁমি আি! 

  

েী িাচন িাপু, চেনমে চেন, রার্মে রার্ িমল চিনমর্ই পাচর না। র্া িাপু, এই ময এর্ 

সুন্দর সুন্দর সি ফল-িল চেমল এসি চে আসল চিচনস? 

  

আসল নয় মর্া চে নেল িুচড়ো? 

  

েী িাচন িাপু, মেেনগমর নাচে োচি চেময় েী সি িানায়, চঠে আসমলর েমর্া মেখমর্। 

মস চিচনস নয় মর্া? এই অমনেিা আোমের েমর্াই, োনুমষর েমর্া মেখমর্, চেন্তু োনুষ 

নয়। 

  

আহা িুচড়ো, মর্াোর োথািাই মগমি, এেিু মখময়ই মেমখা না। 
  

না িািা থাে, মেখনসই চিচনস, এেিু িরং মেচখ। 

  

.  

  

অ িুচড়ো! িচল ঘুমোে নাচে? 

  

র্া মে িামন িািা। মিাখ িুিমল েখনও েমন হয় ঘুমোচে, েখনও েমন হয় েমর মগচি। 

মোনিা র্া িলমর্ পাচর না। 

  

ফলুনমলা মর্া খাওচন মেখচি! 

  

যত্ন েমর মরমখ চেময়চি। ও চে খাওয়ার চিচনস িাপু? 

  

খাওয়ার চিচনস না মর্া েী? 
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িমন্ম খাইচন। আমপল, আঙুর ওসি চে খায় িািা? 

  

 খায় মর্া। মখমল শরীর ভাল হয়। 
  

 আোর হমি? 
  

হমি না মেন? 

  

 েরা চিি িািা, মখমল আিার চভরচে খাই চেনা মে িামন। সোমল এে মডলা পাউরুচি 

চেময়চিল, আর দ্যধ্, র্া মিশ মখলুে িািা, অমনমে দ্যধ্ েুমখ চেময় ওয়াে রু্মল িলচিল 

ও নাচে মোমি দ্যধ্ই নয়, িেখচড় ুনমল চনময় এমসমি। র্া িাপু, আোর চেন্তু খারাপ 

লামগচন। দ্যপুমর মিশ ভার্ চেময়চিল অমনেিা। সমঙ্গ এে িুেমরা োি আর ডাল। মসও 

সিাই চি চি েরচিল, িলচিল োি নাচে পিা, ডাল নাচে হলমে িল, ভামর্ নাচে গন্ধ, 

র্া িািা, আোর মর্া চেিু খারাপ লাগল না। 

  

র্া মসসি মখমর্ পারমল আর ফলুনমলা পমড় রইল? রু্চে মেেন ধ্ারা মলাে?  

  

ওই ভময়ই মর্া খাইচন। ওসি ফল-িল মখমল চিি যচে মফর স্বােগন্ধ মপমর্ শুরু েমর 

র্খন চে। আর হাসপার্ামলর খািার মখমর্ পারি? 

  

নাঃ, মর্াোমে চনময় আর পারা যায় না।  

  

 রাগ মোমরা না মগা ভালোনুমষর মিমল। রু্চে িড় ভাল মলাে। আচে আিোল যামেই 

মেচখ র্ামেই েমন হয় ভাল মলাে। পরশুচেন আোর ভাইচম মেখমর্ এমস দ্যমিা িাো 

চেময় চগময়চিল। িাচলমশর র্লায় মরমখচিলাে যত্ন েমর। সোলমিলায় িোোরিা এমস 

িাচলমশর র্লায় হার্ ঢুচেময় মির েমর চনময় মগল। র্া িাপু র্ামেও আোর মেন মযন 

ভাল মলাে িমলই েমন হচেল। সিাই র্ামে গালেন্দ েমর িমি, মস নাচে আুঁিপাি মেয় 
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না, পায়খানা পচরষ্কার েরমর্ িায় না, র্ার িনযই নাচে িারধ্ামর ুন-েুর্ িমে আমি, 

চেন্তু আোর র্ামে চেচিয ভালোনুষ িমল েমন হল। 

  

এিা সরোমরর হাসপার্াল িুচড়ো, সরোর ওমের োইমন মেয়, ওমের োি েরা উচির্। 

  

হযাুঁ িািা, এই সরোর মলােিা মে িলল মর্া! সিাই র্ামে খুি গালেন্দ েমর িমি শুচন, 

মস-ই নাচে নামির ুনরু, যর্ নমের মগাড়া, র্া মলােিা যচে এর্ই খারাপ র্মি র্ার এর্ 

নােডাে মেন িমলা মর্া! 

  

আহা সরোর োমন চে আর এেিা মলাে? অমনে মলাে চেমলই মর্া সরোর।  

  

ও িািা! এর্ সরোর! র্া িািা সরোমররাই িা খারাপ মেন িমলা! গাুঁমির েচড় চেময় 

হাসপার্ালখানা মর্া িাচনময় চেময়মি! চেচিয পাো ঘর, মেমমমর্ পমড় আচি িমি, চেন্তু 

িাচড়র মিময় মর্া মঢর ভাল, িাচড়র োচির মেমমমর্ চে এর্ আরাে হর্।  

  

নাঃ, মর্াোমে চনময় আর পারা যায় না িুচড়ো, হাসপার্ামলর এইসি অিযিথিতার িনযই 

মর্া আেরা আমন্দালন েরচি। 

  

ওই আর এেিা মলাে, সিাই আমন্দালনিািুর েথা খুি িমল। মস নাচে খুি ভাল। মস 

এমল সি নাচে মফর চঠেঠাে হময় যামি। র্া আমন্দালনিািু আমস না মেন িমলা মর্া! 

র্ামে িড় মেখমর্ ইমে যায়। মেখমর্ মপমল এেিু পাময়র ধু্মলা চনর্াে। 

  

না িুচড়ো, মর্াোমে চেিু মিামামনা যামি না, িুমম মর্াোর োিও মনই। ফলুনমলা েয়া 

েমর মখও। োল মথমে পমড় আমি। এরপর পমি উঠমি! োচি মর্া ভনভন েরমি মেখচি। 

  

হযাুঁ িািা, োচিরা খুি মিুঁমে ধ্মর আোমে। িড় িড় নীল োচি, ুনময়র োচি, র্া মহাে, 

োচিুনমলা মেখমর্ ভারী সুন্দর। 

  

িুচড়ো! ও িুচড়ো! সাড়া চেে না মেন? … এই মর! মিুঁমস মগল নাচে? 
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মে িািা! যেেূর্? 

  

না িুচড়ো, আচে যেেূর্ নই। 

  

 র্মি চে রু্চে সরোর না আমন্দালন? 
  

না িুচড়ো, আচে সরোচর মলাে নই, আমন্দালন েরমর্ও আচসচন। শািলরাে 

োমড়ায়াচরর মিমলর চিময় িমল গচরিমের েিল মেওয়া হমে। এই নাও, মর্াোর িনযও 

এেখানা এমনচি। 

  

িাঃ িাঃ, এ মর্া ভারী িাহাচর চিচনস মগা! চিচন োগনা চেে নাচে?  

  

হযাুঁ মগা িুচড়ো, এেেে চিচন োগনা। 

  

র্া ভাল িািা, েচলোমল এখনও চিচন োগনা চিচনস মেমল র্াহমল মগা, মেেন মযন 

চিশ্বাস হমর্ িায় না। 

  

মেন িমলা মর্া! চিশ্বাস না হওয়ার েী আমি? 

  

এমখমন ময আোমে ওষুধ্পত্তর চেিু মেয় না িািা, শুমনচিলুে সরোরিািু হাসপার্ামল 

চিচন পয়সায় ওষুধ্ মেওয়ার িমন্দািে েমরমি। র্া এখানোর মলাে িমল ওসি িামি 

েথা। ওষুধ্ মখমর্ হমল পয়সা চেমর্ হমি। এই ময িারচেমে ুন-েুর্-িচে-গময়র-থুথু পমড় 

আমি এসিও নাচে পয়সা না চেমল পচরষ্কার েরা হমি না। ডািারিািু িুমে নল 

লাগামলও পয়সা লাগমি। র্া িািা, মসচেন ভময় ভময় এেিনমে চিমজ্ঞস েরলুে, হযাুঁ 

মগা, এই ময শ্বাস চনচে এর িনয পয়সা িাইমি না মর্া!  
  

এ মেমশ গচরিমের মেখার মর্া মেউ মনই িুচড়ো। মসইিনযই মর্া মর্াোমের আমন্দালমন 

নােমর্ িচল। এেিার রুমখ োুঁড়াও, মেখমি সি চঠে হময় মগমি।  

  

আমন্দালনিািুমে আোর মপন্নাে চেও িািা। মস িড্ড ভাল মলাে। 
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এখামন এর্ দ্যগতন্ধ মেন িমলা মর্া িুচড়ো? 

  

র্া আর হমি না িািা, আোর ময মপি মিমড়মি! 

  

এঃ োঃ! 

  

পরশুও হাোুনচড় চেময় পায়খানায় মযমর্ মপমরচি, োল মথমে হার্-পাময় মযন সাড়া 

পাচে না, চিিানামর্ই হময় যামে। 

  

আুঁঃ র্া পচরষ্কার েরমি না মেউ? 

  

না িািা, মসরেে নাচে চনয়ে মনই। 

  

 ওষুধ্পত্রও চেমে না! 
  

এই মর্া িললাে, ওষুধ্পত্র চেমল পয়সা মনমি। 

  

 এ মর্া ভীষণ অনযায়! 
  

 রাগ মোমরা না িািা, আচে চেিু খারাপও মর্া মনই, সিাই িলমি িুচড়িা গপগপ েমর 

খায় িমল হাগমি। র্া র্াই হমি মিাধ্হয়, র্া এই সেময় রু্চে েিল এমনি মেমখ িাুঁিলুে। 

েিলিা আোর োথায় মঠচেময় চশয়মর মরমখ োও। েিমলই আোর অসুখ ভাল হময় 

যামি। 

  

মধ্যৎ! েী ময িমলা! 
  

েিমল অসুখ সারমি না িািা? 

  

র্াই েখনও সামর? েিল চে মপি খারামপর ওষুধ্? 
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র্মি রু্চে আনমল ময! আচে মর্া ভািচি ওষুধ্ না মহাে েিল মর্া িুিল। ভগিান মিাধ্হয় 

েিল চেময়ই োে িন্ধ েরমিন। 

  

নাঃ, মর্াোর োথািাই মগমি মেখচি। েিল মেন মেয় িামনা না? ওে-এর িনয। এই ময 

ঠািার। েমধ্য মেমমমর্ পমড় আি, মর্াোর শীর্ েমর না? 

  

ও িািা, র্া আর েমর না! খুি েমর িািা, খুি শীর্ েমর। চেন্তু ওে চে আোর সইমি 

িািা? মিচশ ওে-এ আিার গাময় মফাুঁসো না পমড় যায়, ঠািা মথমে হঠাৎ গরে হমল 

মগালোল হমি না মর্া! 

  

ওঃ, মর্াোমে চনময় আর পারা যায় না, এই িমনযই িমল োনুমষর ভাল েরমর্ মনই। 

  

এিা োর েথা িািা? িড় ভাল েথা মর্া! 

  

.  

  

ও িুচড়! 

  

 অযাুঁ! মে মর? 
  

আচে যেেূর্। 

  

িমি! 

  

হযাুঁ মর, এিার শরীরিা মিমড় মফমল মে চেচেচন। 

  

শরীর মিমড় মফলি? মেন িাপু? 

  

রু্ই ময েমরচিস! 

  

সচর্য? 
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হযাুঁ মর। 

  

চনযযস? 

  

হযাুঁ, এিার মিচরময় আয় চভর্র মথমে। 

  

 েরলাে েখন? েই মির মপলাে না মর্া?   
  

মির পাচি েী েমর? েমরচিস চে আিমে? মসই েমি মথমে েরমর্ শুরু েমরচিস। এেিু 

এেিু েমর েমরচিস িমল হযাুঁিোিা লামগচন, র্া মসিা এেরেে ভালই।  

  

মস মর্া িুমলাে। এখন মিমরাই মোথা চেময় িমলা মর্া িািা যেেূর্!  

  

মেন, অসুচিমধ্ েী? নাে েুখ োন ুনহযিার ব্রহ্মর্ালু ময মোনও এেিা ফুমিা চেময় িুে 

েমর মিচরময় আয়। 

  

িড্ড অন্ধোর ময, ফুমিাফািা মেখি েী েমর িমলা মর্া িািা, এেিা িাচর্-িাচর্ মেখামর্ 

পামরা না? 

  

দ্যর িুচড়, মর্ার িড্ড িায়নাক্কা, িারচেমে ঢুুঁ োরমর্ থাে, রন্ধ্র এেিা চঠে মপময় যাচি। 

শরীমরর েমধ্য িাচর্ মোথা পাচি? 

  

িড্ড ভয় েরমি ময িাপু! 

  

ভয়িা েীমসর? 

  

অিান িায়গায় মোথায় চনময় মফলমি িািা? 

  

র্া এিাই িা মর্ার মোন োমলর িায়গা চিল শুচন! এিাও মর্া অিানা িায়গা। 
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 র্া অচিচশয িমি। র্িু মেন ভয়-ভয় েরমি িমলা মর্া! 
  

ও মর্ার ভয় পাওয়ার অভযাস। মেঘ েরমলও ভয়, মরাে উঠমলও ভয়, মর্ামের চে ভময়র 

মশষ আমি? মিামর মযেন চসুঁধ্ োমি মর্েচন চসুঁধ্ োিমর্ থাে।  

  

র্া হযাুঁ িািা যেেূর্, আোর শরীমরর েমধ্য এর্ যন্ত্রপাচর্ মেন িমলা মর্া? ই মর িািা, 

মযচেমে িু োচর মসচেমেই যন্ত্রপাচর্! 

  

র্া আর হমি না! োনুষ িানামর্ চে েে মেহনর্ লামগ আোমের? 

  

র্া আোর মভর্মর এর্ যন্ত্রপাচর্ চেময়ি মর্ােরা, েই মির পাইচন মর্া! শুধু্ মপমির 

মখাুঁেলিা খুি মির মপর্াে। ই মর িািা, এ ময েলোরখানা িাচনময় মফমলচিমল মগা! 

আোমের েমর্া েচনচষযর চে এর্ যন্ত্রপাচর্ লামগ? 

  

র্মিই মিামমা, ভগিান মোমিই এেমিাখা নয়, মর্ামেও োরও মিময় েে মেনচন। 

  

চেন্তু িািা, এখন ময আোর িড্ড োয়া হমে। 

  

েীমসর োয়া মর িুচড়? 

  

এেন সুন্দর শরীর িাড়মর্ ইমে যামে না ময! 

  

 ের িুচড়! এখন োয়ায় পড়মল চে হয়? আর শরীমর মর্ার আমিিাই িা েী িল! িুমড়া 

থুথুমর হময় মগচিস, শমনর নুচড় িুল, িােড়া মুমল মগমি, হাচড্ডসার মিহারা, রামিযর 

অসুমখ শরীর মাুঁমরা, ও পিা, শরীর চেময় েী হমি মর্ার? 

  

না িািা, শরীরিা মভমঙ মগমি িমি, চেন্তু র্ামর্ েী? মভর্মর ময ভারী ভাল ভাল িমন্দািে 

চিল, এও চে িানর্াে? আোর েমর্া এেন মপাড়ােপাচলর িনযও এর্ চেিু েমরি 

মর্ােরা। 
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ভাল েমর মভমি মেখ িুচড়, শরীর িাড়চি চেনা। 

  

 দ্যমিা িারমি চেন সিুর েমরা না িািা, র্াড়া েীমসর? 

  

 র্মি শরীর আুঁেমড় পমড় থাে। আচে িললুে। আোর মেলা োি। 
  

.  

  

েী েরি মগা িমস িমস? 

  

অেল এেিু র্িথিত হময় ম্লান মহমস িলল, চেিুনা ঠােমরান, আগডুে িাগড়ে নানা েথা 

োথায় আমস, মসুনমলা চলচখ। 

  

ও চে মর্াোর সাময়মির িযাপার? না না। 

  

অমনেক্ষণ সাড়া না মপময় ভািলাে ঘুমোে িুচম। চেন্তু শীমর্র মিলায় মিচশ ঘুমোমল 

শরীর খারাপ েরমি মভমি িুচদ্ধ েমর িা চনময় এলাে। ভািলাে িাময়র িুমর্া েমর িাচগময় 

চেময় যাই, র্া এমস মেখচি, েন চেময় মলখাপড়া েরি।  

  

মলখাপড়া নয় ঠােমরান, এ এেরেে চিচেৎসা। 

  

ও ো! মলখাপড়া আিার েীমসর চিচেৎসা? 

  

ও রু্চে িুমমি না, োথায় এমলামেমলা চিন্তা এমল মসুনমলা মঠোমনার িনয আচে েমন যা 

আমস চলখমর্ থাচে। মলখায় এেিা পযািানত িমল আমস। র্ামর্ েনিা এেিু চথিতর হয়। 

  

হযাুঁ মগা, মর্াোর েমনর অশাচন্ত চে আর মশষ হমি না? 

  

িাময়র োপিা হামর্ চনমর্ চগময় এেিু িলমে মগল। অেল মির পায় আিোল র্ার হার্ 

োুঁমপ। অোরমণই োুঁমপ। চেংিা মোনও গূঢ় োরমণ। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 762 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েলোর্ায় খির চেময়ি মর্া! 

  

চেময় লাভ েী? 

  

দ্যচশ্চন্তা েরমি মর্া! আি চর্ন চেন। 

  

 আি চর্ন চেন? িমলা েী? আোর মর্া েমন হমে মযন অমনে চেন হল এমসচি। 
  

 িালাচে মোমরা না, আিই এেিা খির োও। মর্াোর এসি হািভাি আোর মোমিই 

ভাল লামগ না িাপু। অচিচশয মর্াোর োোচি চিমিিে মলাে। মস হয়মর্া খির এেিা 

চেময়মি। 

  

অেল মহমস িলল, খির ময মেওয়া হময় মগমি র্া চে আর আচে িাচন না িমল েমন 

েমরা? মর্ােরা সংসারী োনুষ, মিচহসাি মর্াোমের েুচষ্ঠমর্ মনই।  

  

মিচহমসচি িলন চে ভাল ঠােুরমপা? এিার মখালসা েমর িমলা মর্া হুি েমর িমল এমল 

মেন। 

  

শুমন েী েরমি? 

  

শুচনই না। 

  

 অেল খাচনেক্ষণ িুপ েমর মথমে িলল, শুনমলও মর্াোর চিশ্বাস হমি না। 
  

মেন হমি না? 

  

আচে ওমের খুি ভয় পাই। 

  

ও ো! োমের ভয় পাও? 

  

আোর িউ, মিমল আর মেময়মে। 
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ভয় পাও মেন? ওরা চে মর্াোমে োেড়ায় নাচে? 

  

না। এ ভয়িা এেিু অদু্ভর্ ধ্রমনর। 

  

িউমে এেিু আধ্িু ভয় পাও মস চঠে আমি। অমনমেই পায় িমল িাচন। চেন্তু 

মিমলমেময়মে ভয় েীমসর? 

  

আচে ওমের িযচিমত্বর সমঙ্গ মপমর উচঠ না। সিসেময় েমন হয় ওরা আোর মিময় মশ্রষ্ঠ 

িীি, অমনে মিচশ পাওয়ারফুল। 

  

যর্ উদু্ভমি েথা। আর র্াও যচে হয় মর্া ভয়িা েীমসর! 

  

আোর ওমের সংস্পশত মথমে েূমর থােমর্ ইমে েরচিল। 

  

 র্াই না িমল েময় িমল এমল? ওরা মর্াোর আপনার িন না চে? 

  

অস্বীোর েচর েী েমর? 

  

 র্াহমল? 
  

মসইসিও ভাচি, মেন ময আিোল আোর ভয় হয় 

  

রু্চে মর্া িােুমনর মিমল! 

  

অেল অিাে হময় এেিু মহমস িলল, র্ামর্ েী? 

  

িচল িােুমনর মিমল হময় িমন্মি, কপমর্ও হময়চিল িাচন, র্া গলার যজ্ঞসূত্রিা মোথায় 

মগল? 

  

দ্যর! মস েমি হাচরময় মফমলচি। 
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গায়ত্রী েন্ত্র েমন আমি? 

  

ওং ভূভুতিঃ সঃ মর্া? মেন েমন থােমি না? 

  

 েখনও িপ-িপ েমরা? 
  

 দ্যর দ্যর, ওসি েমিই িুমেিুমে মগমি। 
  

 মর্াোর োথা, চেিু িুমেিুমে যায়চন। মফর শুরু েমরা মর্া!   
  

েী শুরু েরি? 

  

সোল সমন্ধ এেিু গায়ত্রী িপ েমরা, আচে িািামে িলি মর্াোর িনয এেিা কপর্ ্রহচন্থ 

চেময় চেমর্। োল োন েমর ভচির সমঙ্গ কপমর্িা গলায় চেও। 

  

এসি আিার েী িুলুে শুরু েরমল? আচে িন্মসূমত্র িােুন হমলও আিার আিরমণ িাড়াল। 

আোমে চেময় ওসি হমি না। 

  

মেমখা িাপু, আচে সিমেত ুনরুিন, র্ার মিময়ও িড় েথা, আচে মর্াোর ভাল িাই। ময 

মর্াোর ভাল িায় র্ার এেিা েথা শুনমর্ মোষ চে? 

  

অেল মহমস িলল, মর্াোর ময সি অদু্ভর্ অদু্ভর্ চনোন। এেিার িলমল িউময়র সমঙ্গ 

এে চিিানায় শুমর্ হমি। এখন িলি কপমর্ পমর গায়ত্রী িপ েরমর্ হমি। 

  

র্ামর্ মর্া িাড়চর্ পচরশ্রে মনই। না হমল েরমলই এেিু, ওই ময িলচিমল েনিামে চথিতর 

েরার িনয মলমখা, এও এেরেে র্াই, েন্ত্র ধ্রা থােমল েন চথিতর হয়। 

  

োথা মনমড় অেল এেিু মহমস িমল, েন্ত্র িপ েরমল েন চথিতর হয় না ঠােমরান, চিশ্বাস 

েরমল েন চথিতর হমর্ পামর। আোর ময মসখামনই ফাুঁে। 
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রু্চে িড্ড মগড়ুমি মলাে িাপু। এেিা না এেিা োুঁড়া োিমিই। িচল চিশ্বাস চে োনুষ 

সমঙ্গ েমর চনময় আমস? 

  

র্মি? 

  

েরমর্ েরমর্ই চিশ্বাস আমস। 

  

আমগ মর্া িুমমর্ হমি েমন্ত্রর সচর্যই মোনও মিার আমি চে না। 

  

েমরই মেমখা না। 

  

অিশয শামস্ত্র িমল েনমে যা ত্রাণ েমর র্াই হল েন্ত্র। এেিা এক্সমপচরমেন্ট েরমর্ পাচর। 

চেন্তু যচে োি না হয়? 

  

না হমল না হমি। 

  

 র্খন চেন্তু চিশ্বাস এমেিামর িমল যামি। িায়ািুেুও থােমি না। 
  

োি হমিই, েমরই মেমখা। 

  

েীপ্ত েুমখ িউচে উমঠ িমল মগল। 

  

অমনেক্ষণ ুনে হময় িমস রইল অেল। ধ্ীমর ধ্ীমর চিমেমলর আমলা েমর আসমি। সমন্ধর 

সেয়িা িড় চিষামের সেয়। এই চেন চগময় রার্ যখন আমস র্খন অেমলর েনিায় মযন 

হু হু েমর চিষণ্ণর্ার িার্াস িময় যায়। মস ভারী িিফি েমর র্খন।  

  

আিও মস র্াড়ার্াচড় গাময় িাোোপড় িাচপময় মরাে েরমর্ না েরমর্ই মিচরময় পড়ল। 

উমদ্দশযহীন যাওয়া। মস শুধু্ পমথ চিপমথ মিার েেমে মহুঁমি যায়, মোথাও মপ ুঁমিায় না। 

  

.  
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৪৫.  

  

এিার মর্ার মিমল হমি। 

  

যাঃ, েী েমর িুমমল? 

  

িুমি না! মস েী মর! আচেই মর্া আসচি! 

  

 রু্চে? 
  

হযাুঁ মর। িন্মামর্ িড্ড ইমে যায় ময! চনরালি ঘুমর মিড়াই, এ চে ভাল লামগ িল! 

  

সচর্য িলি? 

  

 সচর্য িলচি। 
  

চর্ন সচর্য েমর িমলা। আোর গা িুুঁময় িমলা। 

  

 দ্যর পাগল! এমর্ অচিশ্বামসর েী আমি? মর্ার মিমল হময় আসমর্ িরাির ইমে চিল 

আোর। 
  

আোর গভত চে শুদ্ধ, পচিত্র িািা? 

  

 মেন িল মর্া! 
  

মর্াোর েমর্া োনুষ চে অপচিত্র শরীমর িন্ম চনমর্ পামর? 

  

রু্ই অপচিত্র মেন ো? 

  

 রু্চে মর্া িামনা না িািা, যখন আোর সমর্মরা িির িয়স র্খন ময আচে অপচিত্র হময় 

যাই। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 767 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িাচন মর ো, িাচন। পাপ-পুমণযর চহমসি মর্া অর্ সহি সরল নয়। মেহ ভ্রে হময়চিল 

িমি, েন ভ্রে হয়চন ময! মেহ নয় ো, পাপ হল েমনর। শরীর চে পাপ েমর? েন র্ামে 

মযেন েরমর্ িমল মস মর্েন েমর। 

  

র্িু মেেন খুুঁর্খুুঁর্ েমর েনিা, ভাচি, েী েরোর চিল ওরেে হওয়ার? মেন হল? না 

হমল চে পারর্ না? 

  

দ্যচনয়ায় সি ঘিনা চে আোমের পিন্দেমর্া ঘমি? দ্যর পাগল, র্াহমল দ্যচনয়ায় মোনও 

েিা থাের্ না। 

  

মেন আোমে চনময়ই েিা হল িমলা! আচে মর্া ের্ শুদ্ধ চিলাে, েনিাও ের্ সহি 

সরল চিল, মলােমে িপ েমর চিশ্বাস েরর্াে। োউমে খারাপ িমল েমন হর্ না। অথি 

আোর েপামলই মেন ওরেে চিচেচর োে হল? আোশ মথমে মযন োচিমর্ আিমড় 

পড়লাে। র্খন আোর েী েমন হময়চিল িামনা? েমন হময়চিল ভগিান িমলও চেিু মনই। 

থােমল মেন এরেে হমি? মসই ময মঘন্না এল মলােিার ওপর, আর ওর িায়ািাও সহয 

হর্ না। এখন মেখমল োয়া হয়। 

  

হযাুঁ ো, এেিা ভুল মথমে ের্ ভুমল িচড়ময় পড়ল অেল। ওমে এেিু োয়া েচরস, মস 

ভাল। যখন মিাট্টচি চিচল র্খন মথমেই মর্ার িড় োয়া। আর োউমে নয়, চেন্তু মর্ামেই 

আচে িরাির আসোরা চেময়চি। 

  

হযাুঁ িািা, রু্চে খুি আসোরা চেময়ি আোয়। সিাই ভয় মপর্ মর্াোমে, আোর এেিুও 

ভয় চিল না। 

  

যখন হাো চেচর্ র্খন আচে মোেদ্দোর োগি মেখরু্ে, আর রু্ই মিচিমলর নীমি পাময়র 

োিচিমর্ িমস মখলা েরচর্স। এেিু যখন িড় হময়চিস র্খন েী েরচর্স েমন আমি? 

রান্নাঘমর চগময় যা-চেিু রান্না হর্ র্ার খাচনেিা িাচি েমর চনময় এমস আোমে 

খাওয়াচর্স। অসেময় আচে েখনও চেিু মখর্াে না, চেন্তু মর্ার পাল্লায় পমড় মখমর্ হর্। 
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আরও শুনচি? িাচড়র অমনযরা মখমর্ িসমল মর্ার ভয় হর্ সিাই িুচম মর্ার িািার 

ভামগরিা মখময় মফলমি। র্াই খুি মিুঁিামেচি েরচর্ রু্ই, মর্ােরা সি খ্রাে। ময! আোর 

িািা েী খামি র্মি? র্ারপর োন্না িুড়চর্স। 

  

হযাুঁ, এেিু এেিু েমন আমি। 

  

মর্ার মিমলই মর্া চিলাে আচে। র্াই মফর মর্ার মিমল হময়ই আসচি।  

  

 উঃ, আনমন্দ আোর িুেিা মেেন ধ্েধ্ে েরমি? হযাুঁ িািা, সচর্য মর্া? 
  

সচর্য মর, খুি সচর্য। 

  

 রু্চে খুি েচসয হমি িািা? 

  

হয়মর্া হি। র্া িমল োরধ্র েচরসচন মযন! 

  

 পাগল! খুি আের মেি মর্াোয়, মযেন রু্চে চেময়ি। চশগচগর এমসা। আোর ময র্র 

সইমি না। 

  

গভত পূণত মহাে ো। অমপক্ষা েমরা। 

  

 এমসা িািা, এমসা… 

  

ওই এমসা শব্দিা মিমগ উমঠ শুনমর্ মপল পারুল। র্ার চনমির গলায়। পা মথমে মলপ 

সমর মগমি িমল শীর্ েরমি খুি। গাময় োুঁিা চেমে, ধ্ড়েড় েমর উমঠ িসল মস। স্বর! 

এ চে স্বর! েিা িামি এখন? চডেলাইমির আমলায় মস েে মেয়ালঘচড়মর্ মেখল, মপ মন 

পাুঁি। এ মভাররামর্র স্বর, এই স্বর সচর্য হয় িমল মস শুমনমি। সেে শরীর িুমড় আনন্দ 

মযন মসর্ামরর েমর্া মংোর চেমে। িািা আসমি! র্ার গমভত িািা আসমি! এ চে সচর্য? 

চিশ্বাস হয় না ময! 
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উমত্তিনায় উমঠ পড়ল পারুল। মিচসমন চগময় ঠািা িমলর মাপিা চেল মিামখেুমখ। না, 

আর ঘুমোমিনা মস। ঠােুরঘমর চগময় ঠািা মেমমর ওপর উপুড় হময় প্রণাে েমর িলল, 

র্াই মযন হয় ঠােুর, র্াই মযন হয়। 

  

মিামখ িল আসমি আনমন্দ, আমিমগ। িুমে উথমল উঠমি এে পচরপূণতর্া। র্ার চে এর্ 

ভাগয হমি। 

  

 আর আধ্ঘণ্টা িামে মখালা িারান্দায় র্ামে আচিষ্কার েমর িলাো অিাে। 
  

ও ো! ও েী মর? এই িাষামড় শীমর্ িারান্দায় িমস আচিস ময িড়!  

  

স্বরােন্ন, মঘারলাগা দ্যচি অপরূপ মিাখ োময়র চেমে মফরাল পারুল। 

  

 এেিা েথা িলমি ো! 
  

েথা পমর হমি। আমগ ঘমর আয় মর্া চশগচগর। শরীমরর এই অিথিতায় ঠািা লাগামর্ আমি? 

নরু্ন মর্া ো মহাসচন, র্িু মখয়াল রাচখস না মেন? এ িািা, গা মর্া িরফ হময় আমি 

মর্ার! আয় চশগচগর ঘমর। 

  

ঘমর এমন র্ামে চিিানায় িচসময় ঢাোিাপা চেল িলাো।  

  

শরীর খারাপ লাগমি নাচে? 

  

পারুল সুন্দর েমর হাসল, এেিুও খারাপ নয় ো, আি আোর শরীর ভাল, েন ভাল, 

আি আোর সি ভাল। 

  

ভাল হমলই ভাল িািা। এ অিথিতায় শরীমরর মখয়াল রাখমর্ হয়। োময়র শরীর খারাপ 

হমল মপমির েুুঁমিািারও ময মভাগাচন্ত হয়। 

  

মশামনা ো, খুি েন চেময় এেিা েথা শুমন িিাি োও।  
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েী েথা? 

  

মভামরর স্বর চে সচর্য হয়? 

  

 েী স্বর মেখচল? 
  

 আমগ িমলা। 
  

শুচন মর্া সচর্য হয়। চেন্তু মিার চেময় িচল েী েমর? মলামে মর্া ের্ েথাই িমল, র্ার 

ের্ে ফমল, ের্ে ফমলও না। স্বর মেমখচিস িুচম? ভাল স্বর মর্া? 

  

ভাল না হমল িলচি! আি আোর আোমশ উড়মর্ ইমে েরমি। 

  

 ভাল হমল োউমে িচলস না, িলমল নাচে ফমল না। 
  

 ও িািা, এ এর্ ভাল স্বর ময না িলমল আোর িুে মফমি যামি। 
  

র্াই নাচে? র্াহমল িাপমিামপ িল। খুমল িচলসচন। 

  

 োময়র োমি নাচে সি িলা যায়! োমে িলমল মোষ হয় না, িামনা না? 
  

র্াহমল োুঁড়া ঠােুরঘমরর িাচস োি মসমর চনই আমগ। নইমল মেচর হময় যামি। 

  

রু্চে িড্ড মিরচসে। মশামনা, আোর খুি চখমেও মপময়মি। র্াড়ার্াচড় পুমিা মসমর 

আোমে মখমর্ োও মর্া! 

  

ও ো মগা! আি মোন চেে চেময় সুচযয উঠমি মে িামন? চখমের েথা শুমন মর্া চিশ্বাস 

হয় না। 

  

খাি ো, মেমখা খুি খাি আি। 
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র্াহমল দ্যখুচরিামে রু্মল চেই। এেিু েয়ো োখুে। মখময় আিার উগমর চেও না চেন্তু। 

  

চেচে মহমস পারুল িমল, আি চেেু হমি না, মেমখা। আি আোর চেেু হমি না। 

  

র্াই মযন হয়। েচহে ঠােুরমপা ময মহাচেওপযাচথ ওষুধ্ চেময় মগমি র্ার িারমি িচড় েুমখ 

মফমল িমস থাে না। 

  

আি আোর ওষুধ্ লাগমি না ো। আচে আি খুি ভাল আচি। 

  

েী িাচন ো, ভয় েমর। মপমি েুমিা গািচিও থােমি না িমল দ্যচশ্চন্তায় আোর ঘুে হয় 

না। 

  

আর ভয় মনই ো। আোর মপমি মে আসমি িামনা? 

  

িলাো অিাে হময় িমল, মপমি মে আসমি োমন? চহিলার নাচে? 

  

পারুল চেচে মহমস িমল, র্ামে অমনমে চহিলারও িলর্ ো। িমলা মর্া মে? 

  

েী িাচন িািা, সোমল উমঠ মহুঁয়াচল েরমর্ মলমগচিস। 

  

র্ার িেিমে ফসতা রং, ইয়া র্াগড়াই মিহারা, মিােড়ামনা মগাুঁফ, পুরুষ চসংমহর েমর্া 

িুমের পািা। মে িমলা মর্া? চিনমর্ পারি না? 

  

িলাো চিহ্বল মিামখ মেময়র চেমে মিময় রইল চেিুক্ষণ। র্ারপর েৃদ্য গলায় িলল, োর 

েথা িলচিস? মর্ার িািা? 

  

দ্যহামর্ োমে িাপমি ধ্মর িুমে োথা ঘষমর্ ঘষমর্ পারুল িলল, িািা মগা, িািা! 

  

 র্ামেই স্বমর মেমখচিস? 
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 স্বর েী মগা! এই মযেন মর্াোমে মেখচি চঠে মসরেে স্পে, িীিন্ত, ইচিমিয়ারিায় 

িমস আমি, আচে পাময়র োিচিমর্। 

  

আচে মেন মেচখ না মর! েী িলল মর্ামে? 

  

 পচরষ্কার িলল, আচে মর্ার গমভত আসচি, মিমল হময়। 
  

যাঃ! সচর্য? 

  

এই মেখ, গাময় োুঁিা চেমে। 

  

িলাো পারুমলর েুখিা িুমে মিমপ ধ্মর োথায় হার্ িুচলময় িলল, র্া আসমি না মেন? 

রু্ই চিচল োনুষিার প্রাণ, র্া িমল এেমিামখা চিল না মোমিই। সি েিা মিমলমেময়মেই 

ভারী ভালিাসর্। চেন্তু আসোরা চের্ মর্ামে। 

  

ের্ েথা হল িািার সমঙ্গ! ের্ পুরমনা েথা! 

  

িলাোর মিামখ িল এমসচিল। ধ্রা গলায় িলল, ের্ ভাচগয মর্ার! 

  

হযাুঁ ো, আি েমন হমে আোর িড় ভাগয। 

  

আোরই মপাড়া েপাল। মরাি ঘুমোমনার আমগ র্ামে িচল, ওমগা, মিামখর আড়ামল মগি, 

আি এেিার স্বমর মেখা চেও। চেন্তু এেচেনও মেচখ না র্ামে। ের্ েথা িমে আমি 

িুমের েমধ্য। ইমে যায় েুমখােুচখ িমস দ্যমিা েথা েই, র্া যাই মহাে, রু্ই মর্া মেখচল! 

মেেন মেখচল র্ামে? মরাগা হময় যায়চন মর্া! েুখখানা মর্েচন ঢলঢমল আমি? গাময় 

রংিা মর্েচন আমি? 

  

সি চঠে আমি ো। 
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েমন েমন আোরও ের্িার ইমে হময়মি োনুষিা মোনও না মোনওভামি মফর চফমর 

আসুে.. মর্ামের োরও ঘমর। র্ারপর মভমিচি, মর্ারা সি িড় হময় মগচিস, এ িয়মস 

আর চে োরও মিমলপুমল। হওয়ার েথা! েনিা মভমঙ মযর্। আি িুেিা খুি হালো 

লাগমি। এখন আর েরমর্ও ইমে েরমি না। ঠােুরমে চগময় িচল, যর্চেন না মিমলিা 

হয় র্র্চেন আোমে িাুঁচিময় মরমখা ঠােুর।  

  

েরার েথা মিামলা না মর্া! এেন এেিা সুন্দর সোমল এসি িলমর্ মনই।  

  

 না ো, েরার েথা নয়, িাুঁিার েথাই মর্া িলচি। িাুঁিমর্ চে ইমে যায় না, িল মর্া! 

চেন্তু িাুঁিমর্ হমল এেন এেিনমে িাই যার িনয মিুঁমি থাোর এেিা োমন হয়। র্ার 

িািা চগময় অিচধ্ মসইমিই হাচরময় চগময়চিল।  

  

আোর ভীষণ চখমে মপময়মি ো। চশগচগর চগময় পুমিা মসমর লুচি-িুচি ভািমর্ িমল োও। 

আর নরু্ন আলু চেময় পাুঁি মফাড়মনর এেিা িচ্চচড়। 

  

িলাো িমল যাওয়ার পর গাময় আমলায়ান িচড়ময় মফর িারান্দার মোমণ এমস োুঁড়ায় 

পারুল। পুি চেেিা এখান মথমে মেখা যায়। সােমন িাুঁশমাড় আর এেিা মোর্লা িাচড়র 

ফাুঁে চেময় সূযত ওমঠ। এখামন োুঁচড়ময়ই র্ার িািা মরাি সোমল সূযত প্রণাে েরর্। আি 

পারুলও েরল। র্ারপর হঠাৎ আপনেমনই মহমস মফলল। 

  

মস এেিন মিশ মলখাপড়া িানা মেময়, এে এ পাস। মস েচিউিার চশচক্ষর্। মস এেিা 

োরখানা িালামনার প্রায় সি েলামে শলই িামন। আধু্চনে পৃচথিীর মোিােুচি সি 

খিরই মস রামখ। েুি নারী, র্ার মোনও েুসংিার িা অন্ধ চিশ্বাস থাোর েথা নয়। র্ার 

েমনর এেিা সত্তা এই স্বর-মেখার চভর্মর মোনও সর্যমে স্বীোর েমর না। আিার 

চির্ীয় আর এেিা সত্তা দ্যহামর্ আুঁেমড় ধ্রমর্ িাইমি ওই অন্ধ চিশ্বাসমে। িািা আসমি, 

আোর গমভত িািা আসমি। িািাই ময আসমি র্ার মোনও যুচিসংগর্ প্রোণ েখনও 
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পাওয়া যামি না, িামন পারুল। অন্ধ চিশ্বাসই হমি এেোত্র সিল। এই চনষ্ঠুর সর্যমেও 

মস এড়ামর্ পামর না। আর এই মোলািল চনময়ই রচির্ হয় োনুমষর অদু্ভর্ েমনাভূচে। 

  

না, আি মস অচিশ্বাস েরমি না। আি মস এেিন ্রহােয অচশচক্ষর্ েুসংিারােন্ন িাচষ 

িউময়র েমর্া চিশ্বাসিা েরমি মভামরর ওই স্বরমে। ওই অন্ধ চিশ্বাসই আি র্ার িড় 

েরোর। মস র্াই আি সূমযতর োমি প্রাথতনা েরল, ভুচলময় োও, চশমখচি, যা িুমমচি র্া 

ভুচলময় োও, চিশ্বাস েরমর্ োও আোর মভামরর স্বরমে….  

  

ওই িাঙাচল এমস িমসমি পচশ্চমের োওয়ায়। পামশ চেচশ চিিুমির চিন। মরামে ডমগােমগা 

উমঠামন িমস আমি মনচড় েুেুর আর চর্চনমি েুচশ েুচশ িানা। িাঙাচল খইচন চিপমি েন 

চেময়। র্ার মোনও র্াড়া মনই। দ্যখুচরর োস-োইমনিা হার্ মপমর্ চনময় যায় প্রচর্ 

োসোিামর। 

  

আি িলাো িলল, হযাুঁ মর িাঙাচল, রু্ই ময চফ োমস এমস দ্যখুচরর োইমন চনময় যাস 

র্ারপর র্া মপিায় নেঃ েচরস, র্া মেময়িার মর্া আমখর মেখমর্ হমি। আচে ভাচি ওর 

নামে মপাস্ট অচফমস চেিু চেিু েমর রাখমল মর্া ওরও সুচিমধ্, মর্ারও সচুিমধ্। ওর চিময়র 

সেময় র্াহমল আর মর্ামে হার্ পার্মর্ হমি না, ধ্ারেিতও েরমর্ হমি না। 

  

িাঙাচল শশিযমে িমল, উও িার্ মর্া চঠে আমি োর্াচি। এখুন চেিু েুচসিার্ হমে, দ্য-

িার োচহনামে িাে আপচন ডােঘমর মরমখ চেমিন। 

  

মেন মর, মর্ামে ময মোোন েরার িাো চেলুে র্ার েী েরচল? মোোনিা চনসচন? 

  

হযাুঁ, হযাুঁ িরুর, দ্যোন মর্া চলময়চি োর্াচি! 

  

র্া মর্ার চে মোোমন মলােসান যামে? 

  

নুেসান মর্া যামিই ো। ভুচিয়ার দ্যোন মর্া এখামন ভাল িমল না। িধ্তোন হমল িলর্। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 775 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 নাঃ। মর্ামে চেময় চেিু হমি না মেখচি। মেময়িামে পমথ িসাচি। 
  

আর দ্য-িার োচহনা িাে সি চঠে হময় যামি ো। 

  

 দ্যর েুখমপাড়া! মসই েমি মথমে শুনচি দ্য-িার োস িামে সি চঠে হময় যামি। মর্ার 

নরু্ন িউিার চপিমন ঢালচিস িুচম সি চেিু? র্া ো-েরা মেময়িার েথাও মর্া ভািচি! 

ভালোনুমষর েমর্া েুখ েমর ওর োইমনর িাোিা চনময় যাচেস, ওর মর্া চেিু িেমি 

না। এিার এমসচিস, িাো চনময় যা। এর পমরর োস মথমে চেন্তু আর পুমরা িাো মেি 

না। মপাস্ট অচফমস িো েরি। িুমচল? 

  

িাঙাচল ভারী লািুে ভচঙ্গমর্ িমস োথা িুলমোয়৷ েুমখ এেিু েযািলা হাচস। 

  

িলাো রাগ েমর িমল, রু্ই মর্া িন্ম চেময়ই খালাস, নামে োত্র িাপ৷ মেময়িামে মর্া 

মোমলচপমঠও েচরসচন মিাধ্ হয়। িউ েরমর্ই আর এেিা চিময় েমর এমনচিস। ধ্চনয 

িাপ রু্ই! মেময়িা মর্া িাপমে মেখমল মযন ভূর্ মেমখ।  

  

িাঙাচল ল্জনা মপময় িমল, আোর েুি আমি মর্া ো, দ্যখাচর েুিমে খুি ডরায়, উচস চলময় 

উ আোর পাশ আমস না। 

  

আহা, িামপর মগাুঁফ থােমল মেময় ভয় পায় িমন্ম শুচনচন িািা। হযাুঁ মর পারুল, মর্ার 

িামপরও মর্া মগাুঁফ চিল, র্ার িনয চে মর্ারা ভয় মপচর্? েুখমপাড়ার েথা মশান। 

  

পারুল উমঠামন িলাোর পামশ মরামে িমসচিল। আি ভারী আনেনা মস। েথািার্তা চেিুই 

োমন যাচেল না র্ার। ভারী চিমভার হময় আমি চনমির েমধ্য। ডাে শুমন গভীর 

অনযেনির্া মথমে িলল, উ! 

  

িলাো মফর িাঙাচলর সমঙ্গ েথা মফুঁমে িমস। পারুল চফমর যায় র্ার অনযেনির্ায়। 

র্ার মপমির চভর্মর এে চেিয পুরুষ। এই পৃচথিীর চেিুই আি র্ামে স্পশত েরমি না। 
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হযাুঁ মর, মিযাচর্প্রোশ েখন আসমি? 

  

মফর মযন গভীর অর্ল মথমে িােমি উমঠ আসমর্ হয় পারুলমে। িড় েে হয়। 

  

েী িলি ো? 

  

িচল িাোই আসমি েখন? 

  

 িািা মথমে সোমল রওনা হমি। মপ ুঁিমর্ দ্যপুর গচড়ময় যামি েমন হয়। 
  

োলমেই মর্া রওনা হময় যাচি! িাচড়িা ফাুঁো হময় যামি।  

  

পারুল এেিু হাসল, মর্াোর চে ফাুঁো লামগ ো? রু্চে মযচেমে র্াোও মসচেমেই মর্া 

িািামে মেখমর্ পাও, র্াই না? 

  

র্া পাই। র্া িমল চে মর্ারা আোর চেিু নয় নাচে? 

  

োমম োমম আোর েমন হয়, আেরা সচর্যই মর্াোর োমি চেিু নয়। িািাই মর্াোর 

সি।  

  

মর্ামের েমধ্যও মর্া মর্ার িািাই িন্ম চনময়মি। নইমল িায়া িমলমি মেন? িাপ র্ার 

মিমলপুমলর চভর্মর চেময় মফর িন্মায় িমলই না র্ার মিমলপুমলর ো হল র্ার িায়া। 

  

র্িু স্বীোর েরমি না ময রু্চে িািামে আোমের মিময় মিচশ ভালিাসমর্? 

  

িলাো হামস, ভালিাসার েেমিচশ চে মিামা যায় মর, নাচে োপা যায়? োমে মফমল 

োমে রাচখ িল মর্া! মর্ারা ময মে োর মিময় েে র্া চে চঠে িুমমর্ পাচর? সেমলর 

িনযই িুে িনিন েমর। 

  

মেখমল মর্া ো, আি আোর িচে হল না। 
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মরামসা িািা, সমি মখময়ি। এখনও সেয় যায়চন। মিচশ িাহাদ্যচর েরমর্ হমি না। আমগ 

খািারিা র্ল মহাে র্ারপর মিামা যামি। 

  

আর হমি না ো। মেমখা, সি চঠে হময় যামি।  

  

িলাো এেিা েীঘতশ্বাস মফলল। 

  

আি আোমে এেিু িািার েথা িমলা মর্া ো। খুি শুনমর্ ইমে েরমি।  

  

ওমর, মাুঁচপ খুমল িসমল েথায় েথায় মিলা হময় যামি। ের্ শুনচি?  

  

র্া মহাে, এেিু িমলা। 

  

মর্ারা িচলস আচে নাচে এেমিামখা, শুধু্ ওই োনুষিার ওপমরই নাচে আোর যর্ িান। 

চেন্তু আেরা মর্া এখনোর েমর্া ঢলাঢচল েচরচন েখনও। দ্যিমন মযন েুচল আর োচেন। 

সংসার গমড় রু্লমর্ দ্যিমনই েমনপ্রামণ মখমি মগচি। র্খন শ্বশুর শাশুচড় চিল, মেওর 

ননেরা চিল। েে সংসার। চেনোমন মর্া স্বােী-স্ত্রীর মেখাই হর্ না। সংসামরর নানা োমি 

িচড়ময়েচড়ময় থােরু্ে। চেন্তু সিসেময় েনিা সিাগ থাের্ ওই োনুষিার িনয। 

  

ওরেে হযািসাে পুরুষ রু্চে আর মেমখি? 

  

দ্যর মিাো! হযািসাে িমলই চে আর ভালিাসরু্ে? মেখমর্ েুৎচসর্ হমলও অনযরেে 

হর্ না। র্ার। রূপিা মিাখ িামন চঠেই, চেন্তু মেময়রা যামে পায় র্ামে চঘমরই লচর্ময় 

উঠমর্ িায়। ওইমিই মর্া মেময়মের স্বভাি। মসই স্বভািমে এখনোর মেময়রা িমল 

ভাচসময় চেময় অনযরেে হমর্ িায় িমলই মর্া এর্ অশাচন্ত।  

  

িািা মর্াোর িনয মেেন অচথিতর হর্ িমলা। 

  

না িাপু, র্ার আচেমখযর্া চিল না। যখন েশ িিমররচি এমসচিলুে, র্খন মর্া মস চিল 

িাপ োোর েমর্া এেিন। িয়ি, গিীর, সিসেময় আগমল রাখর্। যখন িড় হময়চি 
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র্খন হল অনযরেে। আোর ওপর খুি চনভতর েরর্। যা মিুঁমধ্ চেরু্ে র্াই মখর্, িু শব্দচি 

েরর্ না। োিেমেত ভুল হমল োথায় হার্ িুচলময় নরেভামি িুচমময় চের্। র্ার েুখ 

মথমে ময েথা মিমরার্ র্াই আোর েমন হর্ মিেিােয।  

  

েখনও মগড়া হয়চন মর্াোমের, না? 

  

না িাপু, মগড়া োমে িমল র্া িানরু্ে না। েমর্র অচেল হমল দ্যিমন িমস েথা েময় 

েময় সি চঠে েমর চনরু্ে। যারা িমল মস অর্যািারী পুরুষ চিল র্ামের েুমখ আুনন। 

র্ারা র্ার হাুঁেডােিা মেখর্। র্ার িুমের চভর্রিা মর্া আর মেখমর্ মপর্ না। 

  

েথায় িাধ্া পমড় মগল। দ্যখুচর এমস িলল, ও ো, রু্চে িমস আি ময! িােুন ঠােুর িমল 

পাঠাল, েী রান্না হমি র্ার মিাগাড়যন্তর হয়চন এখনও।  

  

িলাো িমল, র্াড়া েীমসর? যাচে িল মগ। হযাুঁ মর দ্যখুচর, মর্ার িাপিা েখন মথমে এমস 

িমস আমি, এেিার সােমন আচসস না মেন? ওরও মর্া মেময়মে এেিু মিামখর মেখা 

মেখমর্ ইমে েমর। 

  

ইচল্ল! আোর িনয মোমিই আমস না, িাোর িনয আমস।  

  

চিঃ, ওরেে িলমর্ মনই। ও গচরি োনুষ, িাো মর্া লাগমিই। র্া িমল ওরেে 

রু্ের্াচেলয েরচি? রু্ই েী মর? 

  

িাপা গলায় দ্যখুচর িমল, গাময় ঘামের গন্ধ ময! খইচন খায়, এঃ ো! মাুঁিার েমর্া মগাুঁফ। 

  

ও োঃ র্ামর্ েী হল! র্িু মর্া িাপ! যা না এেিু োমি চগময় োুঁড়া, খুচশ হমি খন। 

  

ইচল্ল। ও আচে পারি না। 

  

চিঃ ো। ওরেে েরমর্ মনই। মলােিা দ্যঃখ পামি। যা এেিু োমি।  
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চগময় েী েরি? 

  

 এেিা মপন্নাে ের। 
  

দ্যখুচর ভারী ল্জনা-ল্জনা ভাি েমর িমল, মপন্নাে েচরচন মর্া েখনও।  

  

আি ের। িািামে মপন্নাে েরমর্ হয়। যা। 

  

 দ্যখুচর এেিু ুনে হময় মথমে র্ারপর খুি অচনমের সমঙ্গ চগময় িামপর সােমন োুঁড়াল। 
  

 িাঙাচলর েুখখানায় ভারী মিাো এেিা হাচস ফুমি উঠল হঠাৎ। 
  

দ্যখু, রু্ মর্া িড় হময় মগচিস! 

  

দ্যখুচর খপ েমর চনিু হময় পাময়র ধু্মলা চনমর্ই িাঙাচল দ্যহামর্ আুঁেমড় ধ্রল র্ামে। 

র্ারপর হঠাৎ হাউোউ েমর মেুঁমে মফলল। 
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৪৬-৫০. ভারতসুন্দরী চমস ইচিয়া 

৪৬.  

  

ওই মেখুন, ভারর্সুন্দরী চেস ইচিয়া োুঁচড়ময় আমি এে মোচহনী চিভমঙ্গ। োধ্ মথমে 

মোের অিচধ্ লিোন মসানাচল েযাশ, র্ামর্ সেুদ্রনীল রমঙর অক্ষমর মলখা চেস 

ইচিয়া…। ভারী রূপির্ী মেময়। েীঘতোয়া, চনমেতে। মিামখ মি চদ্ধে আমলা আর েলেহীন 

োমর্ মশ্বর্শুভ্র হাচস। 

  

েী িলমলন! মভাগযপণয? আপচন মোষেৃচেপরায়ণ িমলই চে এেথা িলমিন না? আপনার 

মস ন্দযত মেখার মিাখই মনই। শুনুন েশাই, মস ন্দমযতর সিিুেুই শুধু্ শরীরী নয়, শরীমরর 

অচর্চরি চেিুও চনশ্চয়ই আমি। মসইমি উপমভাগ েরুন। মেময়চিমে ভাল েমর লক্ষ 

েরুন, ওমে চঘমর চে এে আশ্চযত মি িে িলয় রচির্ হয়চন? 

  

এেিন রচসে চিিারে ওমে প্র  েমরচিল, মহ সিািয ভারর্ সুন্দরী, আপচন ভূর্ ও 

আরমশালার েমধ্য োমে মিচশ ভয় পান?  

  

সুন্দরী সহামসয িমলচিল, আরমশালামে। 

  

আর এেিন চিিারে প্র  েমর, দ্যিন পুরুষ োনুমষর েমধ্য এেিন খুি এেিা সুন্দর 

নয়, খুি এেিা িালাে-িরু্র িা িিপমি নয়, খুি োচনময়-ুনচিময় িিেোর েথা িা মিাক্স 

িলমর্ পামর না, চেন্তু মস খুি সৎ, সর্যিােী, িচরত্রিান। আর এেিন মি খশ, িালাে, 

মিশ স্মািত, োমিা হযািসাে মিহারা, েথায়িার্তায় খই ফুিমি, চেন্তু মস ঘুষমখার, 

চেমথযিােী এিং লিি। এ দ্যিমনর েমধ্য যচে এেিনমে মিমি চনমর্ হয় র্মি আপচন 

োমে মনমিন? 
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এেিু চেচে মহমস সুন্দরী িমলচিল, দ্যিমনর েমধ্য যার িাো মিচশ আচে র্ামেই মিমি 

মনি। 

  

েী চিপুল হার্র্াচল পমড়চিল শুমনমিন? েী মিাখধ্াুঁধ্ামনা িিাি িলুন মর্া! িিািিা চে 

আপনার পিন্দ হল না? না! িাো চিচনসিামে চে আপচন পুরুমষর সমিতাত্তে ুনণ িমল 

েমন েমরন না? আশ্চযত েশাই, আপচন চনর্ান্তই মসমেমল মর্াে মেখচি! এরপর আিার 

িণতাশ্রমের েথাও রু্লমিন নাচে? িোপিা সি ধ্ারণা চনময় িমস থােমল এই শৃঙ্খলেুি 

োনচসের্ার যুগমে আপচন িুমমিন েী েমর? মেময়িা েী ভীষণ প্রযােচিেযাল, স্মািত 

এিং ডাউন িু আথত িলুন মর্া! 

  

েী িলমলন! এই শরীর-মেখামনা, েিাক্ষ-েচের মস ন্দযত প্রচর্মযাচগর্া এেধ্রমনর 

চিপণন! র্ার োমন েী েশাই? চিপণন েথািা আসমি মোথা মথমে? োমেতচিং-এর 

িঙ্গানুিাে নাচে? র্ার োমন আপচন েী ইচঙ্গর্ েরমিন িলুন মর্া! মমমড় োশুন মর্া 

েশাই। ঘুচরময় চফচরময় চে িলমর্ িাইমিন এিা এেধ্রমনর সূক্ষ্ম মিশযািৃচত্ত? শুনুন েশাই, 

এখন ময নেেতীরাও মেইনচরমে িমল আসমি। র্ারাও এখন আর আলাো চেিু নয়। 

র্ামের এখন এে ধ্রমনর শ্রেিীিী িমলই ধ্রা হয়। সুর্রাং আপনার ওরেে েিাক্ষ 

েরািা মোমিই যুমগাপমযাগী হমে না। 

  

আপচন এেিা অদু্ভর্ মলাে েশাই, এুঁমড় র্মেতর ওোে। ময নেেতী েথািার র্াৎপযত 

স্বীোর েরমর্ িাইমিন না মর্া! িলমর্ িাইমিন নাে িা অচভধ্া পালমি চেমলই 

চিষয়িস্তুিা পালমি যায় না? আপনার েমর্ িারাঙ্গনা িা িারিধূ্ ময নেেতীর মিময় অমনে 

ভাল শব্দ! এই প্রসমঙ্গ আপচন হচরিন শব্দচিও লক্ষ েরমর্ িলমিন আোমে! অন্তযি 

মশ্রণীমে েযতাো চেমর্ গান্ধীচি ময হচরিন শব্দিা িযিহার েমরচিমলন র্ামর্ মোমিই 

র্ামের সাোচিে েযতাো িৃচদ্ধ পায়চন! 

  

েী িলমলন? মিশযামের ময নেেতী আখযা চেময় আচেমখযর্ার মিময় র্ামের চনয়চের্ 

ডািাচর পরীক্ষা, চিচেৎসা, োচস ও ুনো মর্ালািািমের হার্ মথমে িাুঁিামনার িযিথিতা 
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েরা অমনে মিচশ িরুচর? আহা, আমে আমে হমি, সি হমি। আমগ েযতাো চেমর্ চশখুন 

মর্া, র্ারপর চিচেৎসা ইর্যাচেও হমর্ থােমি! মেমশ এখন এেিা নিিাগরণ শুরু 

হময়মি। োনুষ সমির্ন হমে। ভাল-েমন্দর নরু্ন চিনযাস শুরু হময়মি। 

  

আো েশাই, আো, আচে মেমন চনচে ময নিিাগরণ েথািা এেিু িাড়ািাচড় হময় মগমি। 

র্মি এিা মর্া োনমিন ময পুরমনা েূলযমিাধ্ুনচল ধ্ীমর ধ্ীমর পালমি যামে। মযেন ধ্রুন, 

পৃচথিীমর্ নাচেমের সংখযা িাড়মি। ধ্রুন, িার্পার্ িণতাশ্রে এসি আিোল আর মর্েন 

োনমর্ িাইমি না মেউ। মেময়রা আিদ্ধ থােমর্ িাইমি না সর্ীমত্বর সংজ্ঞায়। পাপ িা 

চিেৃচর্ িমল ধ্রা হমে না সেোচের্ামে। আপচন োনমর্ না িাইমলও এসি মর্া ঘিমি। 

এুনমলা চে প্রগচর্র লক্ষণ নয়? 

  

নয়? িানর্াে আপচন এসি িুমমর্ িাইমিন না। র্েত থাে, আসুন আেরা ওই সুন্দরী 

নারীচির মস ন্দযত চেিুক্ষণ অিমলােন েচর। আোমের ভাচিময়-যাওয়া ময িমনর িনয 

এেিু মশাে হমি হয়মর্া। র্া মহাে। শরীর িুমড়া হয় িমি, চেন্তু েন মর্া হয় না। ওই 

মস ন্দযত আোমেরও স্পশত েমর। 

  

েী িলমলন? এেিন নরখােে িামঘর োমি ভারর্সুন্দরীর মস ন্দমযতর মোনও আমিেন 

মনই? শুধু্ রিোংমসর মলাভ আমি। েী িীভৎস চিন্তা আপনার! ধ্চনয েশাই, এেন 

িেৎোর এে সন্ধযায় হঠাৎ আপনার নরখােেমের েথা েমন হল মেন? আপচন েশতেমের 

েমধ্য মসই নরখােেমেরই মেখমর্ পামেন িমল? না েশাই, সচর্যই আপনামে চনময় পারা 

যায় না… 

  

পামশর ঘমর এেিা খুিখাি শব্দ হচেল। মে মযন র্ালা খুমল ঘমর ঢুেল। এেিু 

গলাখাুঁোচরর শব্দ। মেময়চল গলা। ঘরিা িন্ধই থামে। র্মি চে োমির মেময়িা ঘর 

পচরষ্কার েরমর্ ঢুমেমি? 
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চিন্তার সূত্রিা চিুঁমড় যাওয়ায় অেল েলেিা মরমখ চেময় মিয়ামর িমসই আড়মোড়া ভাঙল। 

শরীর দ্যিতল লাগমি। সোমল দ্যিার িা মখময়চিল মস, আর চেিু খায়চন। মিচিমলর 

এেপামশ এখনও িলখািামরর মিিিা পমড় আমি যা স্পশতও েমরচন মস। দ্যমিা োখন 

োখামনা মিাস্ট, চডে মসদ্ধ আর দ্যমিা েলা। মখমর্ ইমে হয়চন, র্ারপর ভুমলও মগমি। 

এখন চখমেয় মপি জ্বমল যামে। র্ার। 

  

ঘচড় মেমখ এেিু অিাে হল অেল। মিলা মপ মন এেিা। এখনই িউচে মখমর্ ডােমি 

নীমি। েময়েিা োচি উমড় উমড় িসমি মিাস্ট আর চডমের ওপর। মস মিিিা রু্মল চনময় 

চপিমনর িারান্দায় এমস নীমি আগািার িঙ্গমল খািারুনমলা মফমল চেল। ভূর্ভুচিমর্ 

লাুনে। োে েেুুমররা সন্ধান েমর চঠে মখময় মনমি। 

  

গাময় িহুোল মর্ল োমখ না মস। মিমড়ই চেময়মি ওসি। িড়মিার োমনর পর এেিু চক্রে 

িার্ীয় চেিু মেমখ মনয় হামর্, পাময়, েুমখ। র্ার িড় শুষ্ক শরীর, সহমিই খচড় ওমঠ 

গাময়, মঠাুঁি ফামি। শরীমর মেহিার্ীয় পোমথতর অভািই হমি হয়মর্া। শরীমর আরও 

অমনে অভাি চনশ্চয়ই রময়মি র্ার। মে মসসমির খির রামখ? এখামন চক্রে-চট্রে মনই 

িমল র্ার শরীমর প্রায় চিভূচর্র েমর্া খচড় উমঠমি। মঠাুঁি মফমি প্রায়ই রমির স্বাে পায় 

চিমভ। িুল িাুঁিমর্ মখয়াল থামে না িমল লিা িুল ঘাড় অিচধ্ মনমেমি। োথা িুলমোয়ও 

খুি। উেুন হময় থােমর্ পামর। িা খুসচে। মে িামন েী। চনমির চেমে িহুোল নির 

মেওয়া হয়চন। 
  

চপিমনর িারান্দার মোমণ চত্রভুমির েমর্া এে িুেমরা মরামে োুঁচড়ময় থামে অেল। োন 

েরমর্ হমি। িড্ড শীর্। ঠািা িল গাময় ঢালমর্ হমি ভািমলই মযন শরীর চসরচসর েমর। 

  

এেিা শব্দ মপময় আনেনা মিাখ ঘুচরময় লিা িারান্দায় অনয প্রামন্ত মস এেিন ফসতা 

েচহলামে মেখমর্ মপল। নীল শাচড়, র্ার ওপর োশ্মীচর শাল। মেখমর্ মিশ সুন্দরীই েমন 

হল।  
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মেেন আি? 

  

প্র  শুমন মিশ েুুঁেমড় মগল অেল। েী ল্জনা! এ মর্া মোনা! 

  

 আোমে মেমখ চে ভয় মপমল নাচে? 

  

অপরাধ্মিাধ্, ল্জনা, ভয় সি এেসমঙ্গ মিমপ ধ্রল অেলমে। হঠাৎ িড্ড ঘািমড় মগমি 

মস। এেিু েযািলা হাচস হাসমর্ চগময় ফািা মঠাুঁি িড়াে েমর আরও এেিু মফমি মগল। 

এে মফাুঁিা রি গচড়ময় নােল মঠাুঁি মথমে থুর্চন মিময়। আমলায়ানিা রু্মল মঠাুঁি মিমপ 

ধ্রল মস। 
  

এেনভামি মিময় আি মযন চিনমর্ই পারচন! 

  

 ভারী অপ্রস্তুর্ অেল িমল, আমর না না, িশোিা মিামখ মনই িমলই মিাধ্হয় 

  

িশো মর্া মর্াোর মিামখই রময়মি। 

  

ওঃ হযাুঁ। র্াও িমি। েী আশ্চযত! েখন এমল? 

  

এই োত্র। 

  

মেউ িমলচন মর্া আোমে! 

  

িলমল েী েরমর্? আহ্লামে মনমি উঠমর্? 

  

র্া নয়। আসমল আচে এেিু অনযেনি চিলাে হয়মর্া! 

  

 মস মর্া মেখমর্ই পাচে। োর েথা ভািচিমল? 

  

আরও ঘািমড় ভয় মখময় অেল িমল, না মর্া! োরও েথাই ভািচিলাে না মর্া! এেিু 

মলখামলচখ েরচিলাে মর্া! র্াই মিাধ্হয়–  
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রু্চে চে সাচহচর্যে হওয়ার মিো েরি? 

  

পাগল নাচে! ওসি নয়। এিা এেধ্রমনর েযাথারচসস। ওই ময েী িমল মযন, মোক্ষণ না 

েী মযন। 

  

আচে আিই িমল যাি। মর্াোর সাচহর্য সাধ্নায় িাধ্া চেমর্ আচসচন।  

  

েী িলমি মভমি না মপময় অেল িলল, ও, আো। 

  

আচে মর্াোমে খুুঁিমর্ও আচসচন, চফচরময় চনময় মযমর্ও আচসচন।  

  

 চিপন্ন অেল র্ার ভীর্ মিামখ মিময় থামে মোনর চেমে। র্ার গামল েময়ে চেমনর োচড়, 

প্রায় িিিাুঁধ্া িুল, আধ্েয়লা মপাশামে মোনার সােমন চনমিমে খুি চনম্নেমরর িীি িমল 

েমন হমে র্ার। িড় অপরাধ্মিাধ্ও হমর্ থামে। 

  

রু্চে আোমের োি মথমে েূমর থােমর্ িাও? 

  

অেল আিার ঘািমড় চগময় িমল, না না, মে িমলমি ওসি? 

  

মেউ িমলচন, মর্াোর আিরণই িলমি। 

  

অেল েথা খুুঁমি না মপময় োথা চনিু েমর। 

  

পাচলময় আসার েরোর চিল না। 

  

অেল দ্রুর্ ভািিার মিো েরমি। এই আেচস্মে আক্রেমণর চিরুমদ্ধ র্ার মোনও 

পূিতপ্রস্তুচর্ চিল না। র্াই েথা আসমি না েুমখ। চনমির অস্বাভাচিে আিরমণর সপমক্ষ 

মোনও যুচিও খুুঁমি পামে না মস। র্ার োথা আিোল োি েমর না। র্ার চরমফ্লক্স 

িমল চেিু মনই। 
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মস অর্যন্ত আত্মচিশ্বাসহীন গলায় িলার মিো েরল, না চঠে পাচলময় নয়। েী ময এেিা 

িযাপার হল, আচে চঠে িাচন না। 

  

রু্চে না িানমলও আচে িাচন। রু্চে আোর হার্ মথমে েুচি িাইি! র্াই মর্া! 

  

না না, র্া িচলচন। 

  

রু্চে েী িলমি র্া রু্চেই িান। আচেও মর্াোর হার্ মথমে মরহাই িাইচি। 

  

অযাুঁ? িমল অেল হাুঁ েমর মিময় থামে। 

  

রু্চে েচি-সাচহচর্যে হমি না োশতচনে হমি র্া চনময় আোর এেিুও োথািযথা মনই। চেন্তু 

মর্াোর মিমল-মেময়র ভচিষযৎ চনময় চেিু মভমিি? 

  

মিমল-মেময়র ভচিষযৎ চনময় েী ভািমি র্া মেউ প্রিি েমর চেমল সুচিমধ্ হর্ অেমলর। 

মস মভমিই মপল না মিমলমেময়র ভচিষযৎ চনময় এই শীমর্র দ্যপুমর র্ামে োথা ঘাোমর্ 

হমি মেন?  

  

মস চনমিতামধ্র েমর্া মিময় রইল। 

  

এর পর যখন-র্খন মর্াোর উধ্াও হময় মগমল মর্া িলমি না। োরণ আচে মর্াোর 

ঘরমোর সংসার আগমল পমড় থােমর্ পারচি না। আোমে আোর পথ মেখমর্ হমে। 

মিমল-মেময়র ভার মর্াোমেই চনমর্ হমি। রু্চে সমক্রচিস হমি না মশেসচপয়র হমি র্া 

িাচন না, চেন্তু ওমের োচয়ত্ব মর্াোমেই চনমর্ হমি। আই অযাে চলচভং ফর এভার। 

  

অপোচনর্ নয়, িরং ভারী উচিগ্ন হময় উঠল অেল। চেিুক্ষণ মোনার েুমখর চেমে মিময় 

মথমে িলল, মোথায় যাে? 

  

মসিা ইরমরমলমভন্ট। আোর যাওয়ার অমনে িায়গা আমি।  
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অেল সমঙ্গ সমঙ্গ এেের্ হময় িলল, মস মর্া িমিই। 

  

রু্চে েময়ে িির আোমে আশ্রয় চেময়চিমল িমল অমনে ধ্নযিাে। চেন্তু রু্চে িাড়াও 

আোর ময আশ্রয় আমি এিা মর্াোর িানা েরোর।  

  

অেল োথা মনমড় িানাল ময এ িযাপামরও মস এেের্। 

  

আচে উচেমলর সমঙ্গ পরােশত েমর এমসচি। চেউিুয়াল চডমভামসতর োগিপত্রও সি কর্চর 

হময়মি। রু্চে েলোর্ায় চফমর চগময় সইসািুে েমর চেময় এমসা। 

  

চডমভাসত! িমল আিার হাুঁ হল অেল। োথার চভর্মর এেিা িজ্রপর্মনর েমর্া শব্দ হল। 

র্ার ফুলচেও মযন মেখমর্ মপল মস। োথািা মেেন চমেচমে েরমি র্ার। িমল উমঠ 

হার্ িাচড়ময় মরচলং মিমপ ধ্রল অেল। 

  

হযাুঁ, চডমভাসত। অিাে হওয়ার মর্া চেিু মনই! রু্চে মর্া েমন েমন েূমর সমরই মগি। 

আইমনর মসপামরশন মর্া র্ার মিময় মিচশ চেিু নয়। মর্াোর েন যা িাইমি মসিামেই 

চলগালাইি েমর মনওয়া। 

  

অেল ময িুমমর্ পারমি না র্া নয়। আিার িুমমর্ পারমি িলমলও ভুল হমি। ধ্ারামলা 

র্মলায়ামরর েমর্া সােমন লেলে েরমি মোনা। র্ার সিতামঙ্গ ধ্ার, মিামখ ধ্ার, েমন 

ধ্ার, েথায় ধ্ার। ের্খাচন ক্ষর্চিক্ষর্ হল র্া চনমিও িুমমর্ পারমি না অেল। শুধু্ মঠাুঁি 

মথমে রি েুিমর্ চগময় চিমি মনার্া স্বাে পায় মস। 

  

চক্লে, োর-খাওয়া িন্তুর েমর্া মস মিাধ্হীন মিামখ মিময় মথমে অমনেক্ষণ িামে িমল, 

চডমভাসত। 

  

হযাুঁ। েথািা চে নরু্ন শুনমল! 

  

 এইিার অেল অদু্ভর্ভামি িমল উঠল, এেিু নরু্ন লাগমি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 788 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মস েী! নরু্ন লাগার েমর্া েথা মর্া নয়! 

  

 অেল চনমিমে সােলামর্ মরচলং মিমড় মেয়ামল চপঠ চেময় োুঁড়াল। র্ার হাুঁফ ধ্রমি মেন 

মে িামন। িলল, নরু্ন নয়, িড্ড আেচস্মে। 

  

োিয েমর লাভ মনই। রু্চেও মর্া এিাই িাইচিমল! 

  

 অেল মনচর্িািে োথা নাড়ল, চেন্তু িিাি চেল না। 
  

 চডমভাসত মপমলই িা মর্াোর েী সুচিমধ্ হমি র্া িাচন না। ময চিেযাধ্রীর িনয রু্চে 

সংসার মিমড় এখামন পাচলময় এমসি মসও মর্া দ্যমিা িাচ্চার ো, মস চে স্বােী মিমড ়

মর্াোমে চনময় থােমর্ রাচি হময়মি? 

  

অিাে অেল িমল, মে? োর েথা িলি? 

  

আোশ মথমে পড়মল নাচে? িান না মে? 

  

মোনার চপিমন িউচে এমস োুঁচড়ময়মি। হার্ িাচড়ময় চপিন মথমে মোনার োুঁধ্িা ধ্মর 

িলল, ওসি েথা পমর হমি ভাই। এখন এমসা মর্া আোর সমঙ্গ। 

  

মোনা এেিু মাুঁমমর গলায় িমল, মোথায় যাি? 

  

এর্িা রাো এমসি, পচরশ্রে মর্া েে হয়চন। এেিু চিচরময় নাও আমগ। েথা মর্া পমরও 

হমর্ পারমি। ধু্মলা-পাময় ওসি এখন িলমর্ হমি না। 

  

িউচের িলািার েমধ্য এেিা েীন ভাি চিল। ভারী নরে গলায় িলা। মোনা েী ভািল 

মে িামন, এেিার অেমলর চেমে মিাখ মহমন িমল মগল।  

  

শরীরিামে সােলামর্ এেিু সেয় চনল অেল। আিোল র্ার েী হময়মি মে িামন, এেিু 

উমত্তিনার িযাপার হমলই শরীর োুঁপমর্ থামে, োথা িাল খায় এিং দ্যিতল লাগমর্ থামে। 
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এেরেে িাল মখমর্ মখমর্ই মস ঘমরর লামগায়া িাথরুমে এমস ঢুেল। স্বচলর্ হামর্ 

আমলায়ানিা খুমল রমড রাখমর্ মগল মস, পারল না। আমলায়ানিা পমড় মগল মেমমর 

ওপর। মসিা আর রু্লল না 

  

মস। এেইভামি গাময়র মসাময়িার, িাো আর পায়িাো মিমড় রমড মুচলময় রাখার মিো 

েরল। পায়িাোিা মুমল রইল িমি, িাো আর মসাময়িার খমস পড়ল নীমি। পমড়ই 

রইল।  

  

শীর্োমল শাওয়ামর িান েরমর্ িড় েে। শরীমর মযন লক্ষ িুুঁি মফাুঁিার যন্ত্রণা হয়। চেন্তু 

েমগ েমর গাময় িল ঢালার সাধ্যই মনই অেমলর। েগ িমল ডুচিময় মর্ালাও মযন অগাধ্ 

পচরশ্রমের োি। মস শাওয়ার মিমড় মরনা িমলর নীমি োুঁড়াল। প্রিে ঠািা িমল র্ার 

শরীর চশহচরর্ হমর্ লাগল। অিশ হময় মযমর্ লাগল। 

  

িমলর মমরাখার নীমি োুঁচড়ময় মস আিিায়া িাথরুেিা মেখমর্ পাচেল। ্রহােমেমশ মেউ 

এর্ েহাঘতয িাথরুে েমর না। মিমলমিলায় র্ারা ের্িার োঠঘামি েলর্যাগ েরমর্ মগমি, 

োন েমরমি পুেুমর িা খামল। শখ েমর মোর্লায় এই অযািািড িাথ কর্চর েচরময়মি মস 

চনমির খরমি। চডমিল পাি িচসময়মি, ওভারমহড িযােও। সি িড্ড অথতহীন েমন হমে 

র্ার োমি। 

  

মস চে এরেেই মিময়চিল? র্াও এই দ্যিতল োথায় িুমমর্ পারমি না অেল? োনুমষর 

অিমির্মন অমনে িাসনা থামে। হয়মর্া অেমলরও চিল। মগড়ার সেয় ের্িার র্ারা 

চডমভামসতর েথা িমলমি, ের্িার। চেন্তু এরেে েচঠন, প্রস্তুর্ হময় মর্া েখনও মশষ 

চসদ্ধান্ত িাচর েরা হয়চন। মগড়ার পর আিার চডমভামসতর েথা ভুমল মগমি র্ারা। এ মর্া 

র্া নয়। মোনা চসদ্ধান্ত চনময়ই এমসমি। 
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অমনেক্ষণ ঠািা িমলর নীমি োুঁচড়ময় থামে অেল। র্ার হয়মর্া সচেত হমি, জ্বর হমি, 

চনউমোচনয়া হমি। মহাে। র্ার এখন চনমির িনয মোনও ভািনা হমে না। র্ার যা খুচশ 

মর্াে। 

  

ের্ক্ষণ মগল মে িামন। হঠাৎ েরিায় ধ্াক্কার শব্দ হল। 

  

মেিো! এই মেিো! 

  

সিচের্ অেল িলল, মে? 

  

 আচে সন্ধযা। ের্ক্ষণ ধ্মর িান েরচিস? 

  

োথািা গরে লাগমি। 

  

 ঠািা লাগমি ময! মিচরময় আয় এিার। 
  

যাচে। 

  

েলিা িন্ধ ের। 

  

েরচি। 

  

অেল েল িন্ধ েরল। মর্ায়ামল চেময় োথা, গা েুিল। পায়িাো পমর িাো আমলায়ান 

েুচড়ময় চনমর্ চগময় মেখল মসুনমলা এেেে চভমি মগমি। 

  

িাথরুে মথমে মিমরামর্ই িড় িড় মিাখ েমর সন্ধযা িলল, রু্ই েী মর মেিো? এর্ক্ষণ 

ধ্মর েী েরচিচল? 

  

অেল োুঁপচিল শীমর্। েুঁপমর্ োুঁপমর্ই িলল, োথািা িড্ড গরে লাগচিল িমল–  

  

ইস! িমল সাো হময় মগচিস। চশগচগর গাময় িাো মে। র্ারপর মরামে চগময় োুঁড়া। 
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পচরশ্রান্ত অেল িাো গাময় চেমর্ চেমর্ মযন প্রিে পচরশ্রমে হাুঁচফময় পড়চিল। িলল, 

মর্ার িউচে িমল মগমি? 

  

েুখিা চিেৃর্ েমর িলল, মোথায় আর যামি। িউচের ঘমর ুনিুনি ফুসফুস হমে। আচে 

মর্া মখয়ালও েচরচন, হঠাৎ িািা মডমে িলল, যা মর্া সন্ধযা, মেমখ আয় মর্া অেমলর 

িাথরুমে এর্ক্ষণ ধ্মর শাওয়ামর িল পমড় যামে মেন! শুমন আচে মে মড় এলাে। ভয় 

পাচেলাে, অজ্ঞান-িজ্ঞান হময় পমড় মগচিস নাচে। 

  

অমনেক্ষণ িান েমরচি নাচে? 

  

 অমনেক্ষণ নয়! িচল্লশ-পুঁয়র্াচল্লশ চেচনি মর্া হমিই। 
  

অিাে হময় অেল িমল, েই, মির পাইচন মর্া! 

  

েী ময হময়মি মর্ার মে িামন। ওই রাকু্ষসীই মর্ামে খামি। মেন ময পারুলচেমে চিময় 

েরচল না মে িামন িািা। এখন যা মর্া মরামে চগময় মিাস। আচে মিয়ার মপমর্ চেচে। 

  

আর মেউ আমসচন মর? 

  

োর েথা িলচিস? 

  

 মসাহাগ িা িুডঢা! 
  

িুডঢা আমসচন। মসাহাগ এমসমি। 

  

এেিু উদ্দীপ্ত হময় অেল িমল, এমসমি? 

  

হযাুঁ, েন খুি খারাপ। 

  

 মোথায় িল মর্া! 
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আোর সমঙ্গ এেিার িুপচি েমর মেখা েমর এমস মিাধ্হয় োদ্যর ঘমর িমস আমি। 

  

 েী িলল মর্ামে? 
  

মর্েন চেিু নয়। শুধু্ িলল, েন খারাপ। পমর েথা হমি চপচস।  

  

সন্ধযার চপিু চপিু উমঠামন মনমে মরামে মিয়ামর িসল অেল। দ্যপুমরর মামামলা মরাে মযন 

িনু্ধর েমর্া িুমে মিমন চনল র্ামে। আরামে ঘুে এমস যাচেল র্ার। োথািা িযথা েরমি 

োমনর পর মথমেই। র্ার চে জ্বর আসমি? 

  

ঘুে আর িাগরমণর োমখামন িমস রইল মস। ের্ক্ষণ মগল মে িামন।  

  

ভাইচম িিপচি এমস ডােল, োো, খামি এমসা। 

  

অেল উঠল। খািার ঘমর চগময় ভামর্র থালার সােমন িসলও। চেন্তু চখমে েমর চগময় 

মপমির চভর্মর মেেন এেিা মঘালামনা ভাি। িে িল উমঠ আসমি গলায়। 

  

চেিু মখময়, চেিু মফমল উমঠ এল অেল। 

  

মফর মরামে এমস িসল। 

  

সােমনই সন্ধযা র্ার চিষয়সিচত্ত িচড়ময় চনময় িমসমি। আিার, োসুচন্দ, আেলচে মরামে 

চেমে। িমস। ওই সিই ওর ধ্যানজ্ঞান। 

  

মেময়িা মোথায় মর? 

  

মেখচি না মর্া। মোথাও মগমি মিাধ্হয়।  

  

আোর শরীরিা খারাপ লাগমি, িুমচল! 
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যাও না, মলপিাপা চেময় শুময় থামো চগময়। মসাহাগ এমল মর্াোর োমি পাচঠময় 

মেমিাখন। 

  

অেল মফর উমঠ এল মোর্লায়। োথার চভর্মর মযন এেিা েলোরখানা িলার শব্দ 

হমে। শরীর িালোিাল। ঘমর এমসই মস চিিানায় শুময় পড়ল মলপেুচড় চেময়। চেন্তু 

ঘুচেময় পড়ল না। ঘুে এলই না র্ার। অিসন্ন শরীর শুধু্ চমেচমে েরমি। 

  

এেথা চঠে ময, মোনার প্রচর্ আর মস মোনও আেষতণই মিাধ্ েমর না। ময ন আেষতণ 

েূমর থাে, মোনার েুমখােুচখ হমর্ মস আিোল অস্বচে মিাধ্ েমর, ভয় পায়। এও চঠে 

র্ামের চভর্মর মোনও সিেতই গমড় ওমঠচন। এেসেময় যা- ও এেিু মিামাপড়ার মিো 

চিল র্াও মশষ হময় মগমি েমি। অভযাসিমশ দ্যিমন এেসমঙ্গ থামে োত্র। র্িু মোনা 

িমল যামি ভািমর্ই িুেিা িযাুঁর্ েমর ওমঠ মেন? মেন ভয় খােমি ধ্মর িুে! 

  

র্মি চে ভালিাসা নয়, োনুষ োস হময় থামে র্ার অভযামসর োমি? এ মযন োিার িে-

এ সািামনা ুনচির েমর্া িযাপার। এেিা মখাপ ফাুঁো হময় মগমল, ুনচিিা উধ্াও হমল হঠাৎ 

ময ভযােুয়াে সৃচে হয় মসিাই মযন অচনশ্চয়র্ায় মফমল মেয় র্ামে। সামহিমের এসেসযা 

মনই। র্ারা িে পালমি মফমল, শূনযর্া পূরণ েমর মনয় নরু্ন ুনচি িচসময়। মস মেন পামর 

না? র্ার েমধ্য মনই মেন মোনও অযাডমভঞ্চার? খার্ িেমলর আ্রহহ? 

  

মিাখ মখালা মরমখ, িাচল েরা নীল েশাচরর পেতায় মস নানা েৃমশযর প্রমক্ষপ ঘিামর্ থামে। 

নানা সিি অসিি েথা। নানা সিািনা। নানা উমিগ। অমনে চেন িামে উমিগ। র্ার 

িরা্রহে েন মথমে উমিগও উধ্াও হময় চগময়চিল। আিার চফমর এমসমি। মোন িমল 

যামি। নরু্ন েমর শুরু েরমর্ হমি িীিন। মস চে পারমি? 

  

মোনার সমন্দহ, পারুমলর িামনই র্ার এই পাচলময় আসা। চেন্তু পারুমলর োমি মস মর্া 

যায়ও না। ের্চেন মেখা হয়চন। পারুমলর শরীর লুি েমরচিল এে দ্যপুমর চিশ িির 

আমগ। েৃর্েমেতর িনয ের্ ুনমনাগার চেমর্ হল। 
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এেিা েীঘতশ্বাস ঘচনময় উঠল িুমের েমধ্য। অমনেক্ষণ ধ্মর শ্বাসিা মিমরাল। 

  

মিাখ িুমি মস মির পাচেল র্ার দ্যমিাখ মিময় িল গচড়ময় পড়মি। মস চে োুঁেমি? 

হয়মর্া। চেন্তু িুমমর্ পারমি না মেন োুঁেমি। 

  

রু্চে চে ঘুমোে? 

  

মিাখ খুমল ঘমরর েরিায় মোনামে োুঁচড়ময় থােমর্ মেখমর্ মপল অেল। র্াড়ার্াচড় উমঠ 

িসমর্ চগময় োথািা চমে েমর উঠল। 

  

না না, ঘুমোচে না। চেিু িলমি? 

  

 আেরা যাচে। আিই মযমর্ হমি? 

  

আচে মর্া থােি িমল আচসচন। েথািা মর্াোমে িাচনময় যাওয়ার েরোর চিল। িাচনময় 

মগলাে। 

  

আোমে েী েরমর্ হমি মযন! 

  

যচে েয়া েমর েলোর্ায় আসমর্ পামরা র্া হমল আোর উচেল মর্াোমে সি িমল 

মেমি। মর্াোমে মোমিত অযাচপয়ার হমর্ হমি না। 

  

রু্চে মোথায় িমল যামি মোনা? 

  

মসিা মিমন েী হমি? 

  

 এেচন িানমর্ িাইচি। 
  

মিমন মর্া লাভ মনই। 

  

 রু্চে িমল যামি, ধ্মরা আচেও হাচরময় মগলাে। র্ারপর েী হমি? 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 795 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

 মস মর্া আোর িানা মনই। 
  

 িড় েুশচেল হল। 
  

 েুশচেল! মর্াোর আিার েুশচেল েীমসর? 
  

আচে মর্া আিোল চেিুই পাচর না। 

  

মর্াোর মোনও েুশচেল মনই, গাময় হাওয়া লাচগময় ঘুমর মিড়াে, মপ্রচেোর চপিমন িুিি, 

মর্াোর মর্া খুচশর প্রাণ গমড়র োঠ। শুধু্ িমল যাই, িুডঢা আর মসাহাগমে ভাচসময় চেও 

না। 

  

চেিুক্ষণ আিার মিাো মিামখ মোনার চেমে মিময় থামে অেল। র্ারপর িমল, মোথায় 

এেিা গেমগাল হমে। িুমমল! মোথাও এেিা ভীষণ ভুল হমে। 

  

মসিা রু্চে িমস িমস মভমি মির েমরা। আোর অর্ সেয় মনই। আোমে নরু্ন েমর 

চনমির িীিনিা ুনচিময় চনমর্ হমি। োমিই আোর এখন সেয় মনই।  

  

মোনা। 

  

িমলা। 

  

 এেিা েথা যচে িানমর্ িাই? 

  

 েী েথা? 
  

রু্চে চে আর োউমে চিময় েরমি? 

  

 মোনার ফসতা রং হঠাৎ িেিমে লাল হময় উঠল। েচঠন মিামখ অেমলর চেমে মিময় িলল, 

মসিা মিমন মর্াোর লাভ েী? রু্চে মর্া আর আোর িনয ডুময়ল লড়মর্ যামি না! 
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র্া িচলচন মর্া! 

  

আোর িয়স চত্রমশর মোঠায়। মেময়মের পমক্ষ অমনে িয়স। আর সিাই মর্া মর্াোর 

েমর্া নয় ময এেিা মিমড় আর এেিা ধ্মর মিড়ামি।  

  

োর মখময় চিিণত েুমখ িমস রইল অেল। এর মিময় থাপ্পড় ভাল চিল। শুধু্ চেনচেন েমর 

আিার িলল, ভুল হমে, মোথাও িড্ড ভুল হমে। 

  

আোর মোনও মপ্রচেে মনই। িুিমল মর্াোমে িাচনময় মেি। আোর মেচর হময় যামে, 

িচল। 

  

েরিািা ফাুঁো হময় মগল। িুেিা িযাুঁর্ েমর উঠল মফর। ধ্ড়াস ধ্ড়াস শব্দ হমে র্ার 

হৃৎচপমে। 

  

মখালা েরিা চেময় এেিা ভারী সুন্দর মগরুয়া আর খময়চর রমঙর প্রিাপচর্ এমস ঘর 

িুমড় ঘুরমর্ লাগল। 

  

আিার মিাখ িুিমর্ই িমল মভমস মযমর্ লাগল মিাখ। 

  

 েী মগা, শরীর খারাপ? 
  

মিাখ িাইল অেল, এমসা ঠােমরান। 

  

 োুঁেচিমল নাচে? 
  

না না, এেচন মিামখ িল এল হঠাৎ। 

  

 এর্োমলর সিেত োিান-িাড়ান হমল োন্না মর্া পামিই ভাই। 

  

অেল মিময় রইল। অমমার ধ্ারায় িল পড়মি মিাখ চেময়।  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 797 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

এই িনযই মর্াোমে িমলচিলাে পাগলাচে না েমর েলোর্া চফমর যাও। েথা মর্া শুনমল 

না! 

  

আচে ময ওমের ভয় পাই। 

  

ওসি অলকু্ষমণ েথা মিামলা না মর্া! শুনমল রাগ হয়। 

  

 মোনা মর্াোমে েী িলল ঠােমরান? 

  

েী আিার িলমি। মেময়োনুমষর চে দ্যঃমখর মশষ আমি? মর্ােরা মর্া েমনও রামখা না, 

ওই মেময়োনুষই ঘরমোর সন্তান সংসার আগমল থামে িমল মর্ােরা মভমস যাও না। 

ঘমরর েচহলাচি ঘাুঁচি আগমল না থােমল এর্ পাগলাচে, িাউেুমলপনা েমর মিড়ামর্ 

পারমর্ িুচম? অর্ মসািা নয়, িুমমল? 

  

িউচের সমঙ্গ এেের্ হময় োথা নাড়ল অেল। চিড়চিড় েমর িলল, ভুল হমে, মোথাও 

িড় ভুল হমে আোমের। 

  

.  

  

৪৭.  

  

চিশু িমল মগল েলোর্ায়, আর িাচড়িা েী ফাুঁোই না হময় মগল। সি মযন চমচেময় 

পড়ল। িারচেেিা মেেন েচলন লাগমি। পান্নার সমঙ্গ র্ার োো চিশুর মযেন ভাি, 

মর্েনই মগড়া, মর্েনই খুনসুচি। িাচলশ চনময় োরচপিও ের্ হর্ আমগ। িাচলশ মফমি 

রু্মলা উড়র্ আর ো িমে িমে হয়রান হর্। এিার আর মসই আমগর েমর্া হল না। 

চিশুর এখন পড়ার িাপ িাড়মি, গিীর হময়মি, িড় হময়মি। আর পান্নাও সংসার চনময় 

চহেচসে খামে। োময়র িেুচনও আমি সমঙ্গ। এিা চঠেেমর্া হল না, ও োিিা পমড় 

রইল। ওর েমধ্য েমধ্যই চপ্রয় োোচির সমঙ্গ যা-এেিু ইয়াচেত ঠাট্টা গল্প। মসিাও চে 
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েে? োোিামে আর সহমি পাওয়াও যামি না। পাস-িাস েমর যচে িােচর পায় িা 

চিমেমশ িমল যায় র্াহমল মর্া হময়ই মগল। আর র্া েরমর্ এচেমে মর্া পান্নার িয়সও 

িমস থােমি না। হয়মর্া িািা পাত্র িুচিময় এমন চিময় চেময় মেমি। মঘামরা সংসামরর 

ঘাচনমর্। সংসার মেেন র্া োময়র অসুখ হওয়ার পর েময়ে চেমনই িুমম মগমি পান্না। 

এেন সংসামর র্ার েরোর মনই িাপু। চেন্তু মস িামন, র্ার িনয এই হচড়েুচড়ই অমপক্ষা 

েরমি ভচিষযমর্। 

  

আি সোমলই িমল মগল োো। মসই মথমে েনিা খারাপ। আর িড্ড ফাুঁো ফাুঁো লাগমি। 

পারুলচের োমি যখন-র্খন যাওয়া মযর্। র্া পারুলচেমে আিই চনমর্ আসমি র্ার 

ির। পান্নার চেিুচেন এসি সময় চনমর্ হমি। সময়ও যায় সি চেিু।  

  

োময়র নাচে হামিতর মোষ ধ্রা পমড়মি। খুি ভময়র চেিু নয়। র্মি সািধ্ামন থােমর্ হমি। 

সংসার যুদ্ধ মথমে এেিু আলমগাি হমর্ হমি। 

  

িািা র্াই েচেন ধ্মর রান্নার িনয িােুনঠােুর িা িােচন খুুঁমি মিড়ামে। অিমশমষ পাওয়া 

মগমি এেিনমে। িড়োর িাচড়র িােুনঠােুমরর সিমেত ভাই। মস আি োমি আসমি। 

এমল িাুঁমি পান্না। এেিু হাুঁফ িাড়মর্ পামর। েচেন হারমোচনয়াে চনময় িমসচন, িনু্ধমের 

সমঙ্গ আড্ডা মনই। মলখাপড়ায় ফাুঁে পড়মি। েুখ রু্মল িারচেেিা মেখারও মযন ফুরসর্ 

চিল না। 

  

মিমল িমল যাওয়ার পর ো মিমলর ঘমর ঢুমে সি মেমখ-মিমখ িলল, ওই মেখ, ের্ েমর 

িললুে, ফুলহার্া মসাময়িারিা চনময় যাস। ভুমল চঠে মফমল মগমি। োচড় োোমনার খুর 

পমড় আমি, নরু্ন মোিা, চর্নমি মগচঞ্জ, খুুঁিমল আরও মিমরামি। আচে মযিা না ুনচিময় 

মেি মসিাই চঠে মফমল যামি। িচল ও পান্না, োোর চিচনসুনমলা ুনচিময় চেচি মর্া! েী 

ময েচরস মর্ারা। 
  

সি মোষ এখন পান্নার। 
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আো ো, আচে আিার েমি োোর চিচনস ুনচিময় চেই? ওিা মর্া িরাির রু্চেই েমরা! 

  

আহা েী েথার চিচর। আচে েরমর্ পারমল চে আর মর্ামের ঠযামঙর র্লায় যাই? আচে 

ুনচিময় চেইচন িমলই মিমলিা এর্ সি মফমল মগল, মর্ারা এেিু মেখচি না? মসাময়িারিা 

চনল না, েলোর্ায় চগময় শীমর্ েে পামি। 

  

পান্নার মিামখ িল এল। ভগিান িমল চেিু মনই। থােমল এর্ অচিিার সইমর্ন চে? 

োোর প্রচর্ োময়র পক্ষপার্ এর্ প্রেি ময মোনও িকু্ষল্জনা অিচধ্ মনই। োোর ময 

চনমিরই সি ুনচিময় মনওয়া উচির্ চিল এই সর্যিা ো স্বীোরই েরমি না। মিমলমের 

প্রচর্ এই আসোরা োময়মের চিরোল িমল আসমি। োোমে পান্না ভালিামস িমি, ভীষণ 

ভালিামস, চেন্তু মস এেমিামখা হমর্ পামর না। 

  

পান্না েৃদ্যস্বমর সাহস েমর িমলই মফলল, োো চনমি মেন ুনচিময় মনয়চন িলমি? 

  

ো এেন অিাে হময় র্াোল মযন এরেে অদু্ভর্ েথা িমন্ম মশামনচন। িলল, চিশু ুনচিময় 

মনমি? র্ার ের্ োথার োি িাচনস? আনেনা আলামভালা মিমল, র্ার চে অর্ 

সংসারিুচদ্ধ আমি? চনমিরা মিামখ ঠুচল পমর থাচেস আর অমনযর মোষ খুুঁচিস। 

  

মিমলর পক্ষ চনময় েী সুন্দর ুনচিময় েথা িলমর্ পামর ো। আনেনা, আলামভালা মিমল, 

সংসারিুচদ্ধ মনই! পান্নার মিলায় এই েরেিা োর মেন ময উমি যায় মে িামন! গর্ পরশু 

পান্নার হামর্ গরে ভামর্র মফন পমড় চগময়চিল, োময়র মোনও উমিগই মেখা মগল না। 

শুমন িলল, এর্ িড় চধ্চঙ্গ মেময় ভামর্র োড়িা পযতন্ত গালমর্ চশখল না এখনও। 

  

োোমে ভীষণ ভালিামস চঠেই পান্না, চেন্তু োময়র এই এেমিামখাচে মেখমল োোর 

ওপমরও রাগ হমর্ থামে। 

  

িযাপারিা োোও িামন। মপাড়া হামর্ েী সি ওষুধ্-িষুধ্ লাগামর্ লাগামর্ োো িলল, 

োুঁেচিস মেন, সি চঠে হময় যামি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 800 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োময়র িযাপারিা মেখচল োো? 

  

চিশু মহমস িলল, আমর, ো মর্া ওরেেই। র্া িমল মর্ামে ময েে ভালিামস র্া চেন্তু 

নয়। সি সেময় োমি থাচেস িমল মিামখ-হারাই ভািিা মনই। চেন্তু চিময় হময় যখন 

শ্বশুরিাচড় যাচি মেচখস র্খন েীরেে আপলা- িাপলা খামি। 

  

অিাে হময় পান্না িলল, ও োো! ওিা েী িলচল মর? আপলা-িাপলা না েী মযন। 

  

হযাুঁ মর্া! আপলা-িাপলা োমন হল আিাচড়-চপিাচড় না েী মযন িমল!  

  

এো! ও মর্া িাঙাল েথা! মোমত্থমে চশখচল? 

  

চিশু মহমস মফমল িমল, আমর হময়মি েী িাচনস, আোর রুেমেি িীরভদ্র িমল এেিা 

মিমল আমি। মস হল োঠ িাঙাল। মস আোর মিস্ট মিিও িমি। র্ার সমঙ্গ চেশমর্ চেশমর্ 

অমনে িােত চশমখ মগচি। এখন েুমখ এমস যায়। 

  

খুি মহমসচিল দ্যিমন। 

  

মসচেন রচসে িাঙাল িড়োর োমি োিতচস চভচিমি এমসচিল। অমনে ফল-িল চেচে সি 

চনময় এমসচিল। এমসই িলল, ঠাইমরন, আোমর মপালার লাহান েযাখমিন। যখন যা েমন 

লয়, যা খাইমর্ ইো েমর এেিার আোমর েইয়া পাঠাইময়ন। িুড়া ের্তার েিত মর্া 

আচে িীিমনও মশাধ্ চেমর্ পারুে না। এইসি হাউোউ েমর িলমি আর িড়ো হাুঁ েমর 

মিময় আমি। পমর রচসে িাঙাল িমল যাওয়ার পর আোমে িলল, িাঙামলর সি েথা 

মিামা যায় না িমি চেন্তু মলােিা িড় ভাল। 

  

িাঃ! রু্ই মর্া মিশ িাঙাল েথা িলমর্ পাচরস। উইথ োমরক্ট অযােমসন্ট! 

  

পান্না মহমস গচড়ময় পমড় িমল, মোমি পাচর না। আচে আসমল অনযমে খুি ভাল নেল 

েরমর্ পাচর। 
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র্াই মেখচি। 

  

র্ারপর মশান না, িড়ো মযই িমলমি িাঙাল খুি ভাল মলাে অেনই আচে িড়োর সমঙ্গ 

মগড়া লাগালুে। িললুে, ও িড়ো, যারা দ্যমিা চিময় েমর র্ারা আিার ভাল মলাে হয় 

েী েমর? িড়ো িলল, দ্যর মপাড়ারেুচখ, দ্যমিা চিময় েমরমি িমল চে পমি মগমি? িড়ো 

চেিুমর্ই োনমি না, আচেও িাড়ি না। র্খন িড়ো হার মেমন িমল, েী িাচন িাপু, 

এোমলর মিমলমেময়রাও মর্া দ্যমিা-চর্নমি েমর চিময় িসমি শুচন। এেিামে মিমড় আর 

এেিামে ধ্মর। মর্ার িযাঠা মসইিনয চডমভামসতর োেলা চনমর্ িাইর্ না। চডমভাসত েমর 

মফর চিময় েরাও মর্া িাপু, িহু চিিাহই, মর্ারা যার চনমন্দ েচরস। িরং চডমভাসত আরও 

খারাপ, এেিামে র্াচড়ময় আর এেিামে আমন। 

  

ইস, রু্ই মর্া িড়োর োমি মগা-হারা মহমর মগচিস র্াহমল। হারারই েথা, িড়ো ের্ 

িড় উচেমলর িউ িাচনস? রু্ই মগচিস র্ার সমঙ্গ লাগমর্! 

  

ইচল্ল! মোমিই হাচরচন। আচে র্খন িড়োমে িমলচি, ও িড়ো, িড় িযাঠা যচে আর এেিা 

চিময় েমর িউ আনর্ র্াহমল েী েরমর্? র্খন িড়ো িলল, ও িািা, মস আোর সহয 

হর্ না। গলায় েচড় চেরু্ে র্াহমল। িযস, িড়ো সামরিার েমর মফলল। 

  

এইভামি হাচসঠাট্টায় মসচেনোর েন-খারাপিা উচড়ময় চেময়চিল োো। চেন্তু চনমির 

অনােরিা আি িড় মির পামে পান্না। 

  

আি আিার েনিা মেঘলা হময় আমি। োো িমল মগল, আি আিার পারুলচেও িমল 

যামি। ভাল খিমরর েমধ্য এেিাই। আি রান্নার মলাে আসমি। যচে আমস র্াহমল মিুঁমি 

যায় পান্না। এেিু আপনেমন থােমর্ পামর। ো অিশয িমল চেময়মি, মিমলমিােরা িােুন 

হমল িলমি না, িাচড়মর্ িয়িা মেময় রময়মি। িািুিািু মিহারা হমলও রাখা যামি না। 

োময়র চে িায়নাক্কার মশষ আমি? রান্না েরমর্ মর্া আর রািপুতু্তর আসমি না! আর 

আিোলোর মেময়রা আমগর চেমনর েমর্া মিাো নয় ময, োমির মলামের সমঙ্গ পাচলময় 
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যামি। চেন্তু োমে মে মিামামি মস েথা! ো মসই গর্ শর্াব্দীর মি োমঠ আিমে আমি। 

হযাুঁনযার্া পুরুষ মেখমলও মসাথ মেময়র িনয উচিগ্ন হময় পমড়। 

  

আমগ িড়ামর্ হয় ডাল। এ িাচড়র চনয়ে। পচরোণও িড় েে নয়। এ-িাচড়র িারিন আর 

ের্িুেুই। িা খায়? োমির মলাে মর্া েে নয়। চর্নিন োমির মেময়, দ্যমিা েুচনশ, 

এেিা রাখাল। সোমল ডাল ভার্ সিার িরাদ্দ। েলাইময়র ডাল হমল চর্ন হার্ার 

িায়গায় পাুঁি হার্া মনমি। আি েলাইময়র ডামলরই হুেুে হময়মি। িারমপায়া ডাল মেমপ 

চেময়মি ো, োমির মেময় ধু্ময় চেময়মি। পান্না গযামসর উনুমন ডাল িাচপময় মে চরর 

মে মিািা খুুঁিচিল, এেন সেময় িাইমর মথমে মে মযন িলল, হাই!  

  

ভারী িেমে উঠল পান্না। র্ারপর অিাে হময় িলল, ও ো! মসাহাগ! েমি এমল? 

  

েুখখানায় হাচস আমি িমি মসাহামগর, চেন্তু ভারী শুেমনা মেখামে। মপাশাে চঠে আমগর 

েমর্াই, িাড়চর্ শুধু্ এেিা িেৎোর রংোর চঢলা চফচিং-এর পুলওভার। মিাধ্হয় চিমেচশ 

চিচনস। মসাহাগ িলল, োল এমসচি। রু্চে চে রান্না েমরা আিোল? 

  

আর মিামলা না। োময়র অসুখ, এ-িাচড়মর্ আিার খুি শুচিিাযু়। িােুন িাড়া মহুঁমসল িুুঁমর্ 

মেওয়া হয় না। র্াই খুি খািুচন যামে। িমলা, ঘমর িসমি। ডাল মসদ্ধ হমর্ সেয় লাগমি। 

  

েরোর েী ঘমর যাওয়ার। ওই মিাি িুলিা োও না, এখামনই িচস। ভাল েথা, আচে 

িসমল আিার মর্াোমের মোনও পাপ-িাপ হমি না মর্া! যচে মিাুঁয়া-মিায়া লামগ। ৩৪০ 

  

ধ্যার্। রু্চে এেিা েী িলল মর্া! মর্ােরাও মর্া িােুন। 

  

ভারী অিাে হময় মসাহাগ িমল, ও হযাুঁ, র্াই মর্া! আসমল আোর ওসি এেেে মখয়াল 

থামে না। চঠেই মর্া, আচেও মর্া শুমনচি ময, আেরা ব্রাহ্মণ। র্মি ভাই, আচে চেন্তু 

মগারুর োংস, শুময়ামরর োংস সি মখময়চি। র্ামর্ মোষ হমি না মর্া!  

  

মিাখ িড় েমর পান্না িমল, মখময়ি? 
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 অমনে। চিমেমশ মর্া ওসিই মরাি মখর্াে। 
  

 মর্াোর ো? 
  

 সিাই। মোষ হমে না মর্া এখামন িসমল? 

  

আমর না। ো মর্া আর িামন না ময রু্চে ওসি খাও। না িানমল চেিু নয়। মেেন লামগ 

িমলা মর্া মগারুর োংস! খুি শি হয়, না? মর্মর্া নাচে? 

  

না না, মখমর্ খুি ভাল। মভচর পযামলমিিল। 

  

মঘন্না েরর্ না মখমর্? 

  

অিাে হময় মসাহাগ িমল, না মর্া! মঘন্না েরমি মেন? চেি ইি চেি, মগারুরই মহাে, 

পাুঁঠারই মহাে। 

  

আচে িািা েমর মগমলও মখমর্ পারি না। আমগ মর্া শুনর্াে মগারুর োংস নাচে ভীষণ 

শি, মর্মর্া আর এেন গরে ময মখমল গাময় মফাুঁসো মিমরায়।  

  

মসাহাগ মহমস মফমল িমল, যাঃ, ওসি চেিু হয় না। 

  

রু্চে হঠাৎ এমল ময! এো নাচে? 

  

না। োময়র সমঙ্গ এমসচি। িািা িার-পাুঁি চেন আমগ োউমে চেিু না িমল হঠাৎ িমল 

এমসমি এখামন। 
  

ওো! মেন? 

  

মঠাুঁি উলমি মসাহাগ িমল, গড মনাি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 804 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

র্াই হঠাৎ মসচেন অেলোর েমর্া োমে মযন মেখলাে িানালা চেময়। এেিার ভািলাে, 

অেলো। র্ারপর ভািলাে আর মেউ হমি। 

  

মসাহাগ এেিু উোস হময় চগময় িলল, আোর ো আর িািা মসপামরি হময় যামে। 

  

অিাে হময় পান্না িমল, মস েী! চডমভাসত নাচে? 

  

হযাুঁ। 

  

ওো! মেন? 

  

 ো আর িািার আিারস্টযাচিং হমে না। 
  

পাংশু েুমখ পান্না িলল, েী হমি র্াহমল মসাহাগ? 

  

 উই আর ইন এ িযাে নাউ। 
  

 এ িািা! চডমভাসত মর্া চিচেচর িযাপার! 
  

মসাহাগ েচলন েুমখও এেিু হাসল, চিচেচর মেন িমলা মর্া! 

  

 ো আর িািা আলাো হময় যাওয়া চে ভাল? েী হমি র্াহমল? 

  

িামনাই মর্া, আোমের ফযাচেচলমর্ মোনও আঠা মনই। ময যার চনমির েমর্া থামে। 

মেউ োরও পমরায়া েমর না। মেউ োউমে ভাল-িালও িামস না। র্িু যচে চডমভাসত হয় 

র্াহমল আোমের লাইফ পযািানতিা ভীষণ আপমসি হময় যামি। 

  

র্াই মর্া! চেন্তু হঠাৎ েী হল িমলা মর্া! হঠাৎ চডমভাসত হমে মেন? 

  

হঠাৎ হমে না। অমনেচেন ধ্মরই িযাপারিা কর্চর হচেল। আেরা আন্দাি েরচিলাে 

এরেে এেিা চেিু হমর্ই পামর। 
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দ্যিমনর মগড়া হময়চিল িুচম? 

  

না। মগড়া আিোল হয় না। মর্াোমে মর্া িমলইচি আোমের েমধ্য মেেন মযন এেিা 

মঘন্নার সিেত। মেউ মযন মিার েমর আোমের এেিা মে মিায় পুমর মরমখমি। আোমের 

েমধ্য আসমল মোনও চরমলশনই মযন কর্চর হয়চন। োমম োমম আোর মর্া েমন হয় 

আেরা িারিনই মযন িারিমনর োমি মিািাল মরঞ্জার। মেউ োউমে মযন চিচনই না। 

মর্াোর খুি অদু্ভর্ লাগমি, না? 

  

হযাুঁ। আেরা মর্া মেউ োউমে িাড়া থােমর্ই পাচর না। এই মর্া আোর োো আি 

েলোর্ায় িমল মগল িমল সোল মথমে েী ভীষণ েন খারাপ লাগমি। 

  

মর্ােরা খুি ভাল আি, র্াই না? 

  

পান্না েরুণ েুমখও চফে েমর মহমস মফমল িলল, চঠে র্াও নয়। এই মর্া এেিু আমগ 

োময়র ওপর ভীষণ রাগ হচেল। মেুঁমেচিও এেিু। ো মর্া ভীষণ পাচশতয়ালচি েমর োোর 

িনয। র্াই খুি রাগ হয়। চেন্তু ধ্মরা, োমে িাড়াও মর্া আোর িমল না। অসুখ-িসুখ হমল 

আিার ওই ো-ই মর্া এমস রার্ মিমগ পামশ িমস থামে। আিার মেখ ো আর িািার 

েমধ্যও মর্া োমম োমম চখচিচেচি হয়, র্িু োময়র হামর্র রান্না িাড়া িািার েুমখ মরামি 

না। েচেন ধ্মর আচে ময এর্ যত্ন েমর রাুঁধ্চি র্া িািার েুখ মেমখই িুমমর্ পারচি েমনর 

েমর্া হমে না। 

  

উই আর লাইে অযাচলময়নস। আচে আিোল খুি আোমের চনময় ভািচি। আমগ ভাির্াে 

না, চেন্তু এখামন এমস যখন চেিুচেন চিলাে র্খন আোর িযাঠােশাই, মিচঠো, মর্াোর 

ো িািা, র্ারপর পারুলমের িাচড়র সিাইমে মেমখ ভারী অদু্ভর্ লাগর্। েই, এরা মর্া 

আোমের েমর্া নয়। মে আর মোয়াইি চডফামরন্ট চপপল! মসই মথমে ভাচি। 

  

মসাহাগ, রু্চে চেিু েরমর্ পামরা না? 
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মঠাুঁি উলমি মসাহাগ হর্াশ গলায় িলল, েী েরার আমি িমলা মর্া? ফাোর উইল নি 

মিঞ্জ, োোর উইল নি মিঞ্জ। র্াহমল েী েমর েী হমি! আোর িািামে চরমসন্টচল 

মেমখি? 

  

ভাল েমর লক্ষ েচরচন। মেন িমলা মর্া! 

  

মেেন মযন পাগলাচেমর্ মপময় িমসমি। 

  

চেন্তু অেলো ের্ ভাল িাত্র চিল িল। িুল ফাইনযামল স্টযাি েমরচিল। 

  

মসসি িািা ভুমল মগমি। এেচেন োময়র সমঙ্গ েী চনময় েথা হচেল, িািা োউমে চেিু 

না িমল নীমি মনমে গাচড়মর্ উমঠ িুপিাপ ঘুচেময় রইল। আর আেরা িারচেমে খুুঁমি খুুঁমি 

হয়রান। মশমষ রার্ দ্যমিা নাগাে িািামে লে েরা গাচড় মথমে মির েরা হয়। 

সামফামেশমন হয়মর্ািা েমরই মযর্। 

  

ও িািা! 
  

 িািার চভর্মর এেিা মসলফ মডরােশমনর মিমিচি মেখমর্ পাচে। 
  

পান্নার মিাখ িলিল েরচিল। িলল, চডমভাসত হমল মর্া র্াহমল অেলো সচর্যই সুইসাইড 

েমর িসমি। 

  

মসসি েথাও ভাচি। আোর েমন হয় আোমের পচরিামর এেিা মডথ-মিথ চেিু হমি। ইি 

ইি ইচেমনন্ট। 

  

যাঃ, ও েথা মিামলা না। শুনমলই ভয় েমর। 

  

েচলন েুমখ এেিু হাসল মসাহাগ। িলল, ওরেে চেিু না হমল চে আোমের ফযাচেচলিা 

িেলামি? 
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যাঃ, মেউ েরমলই িুচম সিাই িেমল যায়? 

  

মোনও মোনও চসিুময়শমন মিাধ্হয় যায়। 

  

ওসি মিামলা না মর্া, আোর ভীষণ েন খারাপ হময় যায়।  

  

মসাহাগ এেিুক্ষণ িুপ েমর মথমে িলল, ইি োস্ট এি সােমহায়ার। ইি হযাি িু। আচে 

োদ্যমেও েথািা িমলচিলাে।  

  

েচহে িযাঠামে! 

  

 হযাুঁ। 
  

িযাঠা েী িলল? 

  

োদ্যর েনিা খুি খারাপ। শুধু্ িলল, চেচেভাই, আচে মর্া ওল্ড িাইোর, এ-যুমগর োনুমষর 

োমি। আোমের োে মনই। 

  

শুধু্ এই েথা!  
  

হযাুঁ। অযাি োদ্য ওয়াি রাইি। আচে মেমখচি, োদ্যমে মেউ মিচশ োমন-িামন না। চেন্তু 

োদ্য ইি এ নাইস েুল মহমডড েযান। 

  

র্াহমল েী হমি মসাহাগ? 

  

ো ভীষণ অযাডামেন্ট। ো সমন্দহ েমর িািা এখনও মভচর োি ইন লাভ উইথ পারুল। 

পারুল এখন এখামনই আমি। আর মসই িনযই িািা পাচলময় এমসমি এখামন। োময়র 

এেনও ধ্ারণা হময়চিল ময, দ্যিমন হয়মর্া এেিা ষড়যন্ত্র েমরমি।  

  

পান্না সমিমগ োথা মনমড় িমল, এ োঃ! না না, এেেে িামি েথা মসাহাগ। পারুলচে 

ওরেে মেময়ই নয়। র্ার ওপর পারুলচে এখন মপ্রগনযান্ট। 
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োই গড! আর ইউ চসওর? 

  

হযাুঁ। পারুলচে আিই চফমর যামে িােমশেপুমর। আচে মর্া মরাি ওিাচড়মর্ যাই। আচে 

িাচন অেলোর সমঙ্গ পারুলচের মেখা-সাক্ষাৎও হয় না।  

  

মসাহাগ ম্লান েুমখ িলল, চেন্তু ো চে আর ওসি চিশ্বাস েরমি? এখন োময়র হমে ওয়ান 

ট্রযাে োইি। আোর েী েমন হয় িান? 

  

েী? 

  

শী উইল মডরয় চহে অযাি চহ উইল মডরয় হার। দ্যিমনই দ্যিনমে ধ্বংস েরমি। র্ারপর 

িুমড়ামি। 

  

মফর ওরেেভামি েথা িলি! ওসি শুনমর্ আোর ভাল লামগ না। 

  

 মেন মলি আস িে অযািাউি সুইি চথংস। িমল হাসল মসাহাগ। 
  

পান্নাও মহমস মফলল, িলল, আো, আেরা চেিু েরমর্ পাচর না, না?  

  

 রু্চে! রু্চে েী েরমি? 
  

আোর েী ইমে হয় িান? খুি ইমে হয় পৃচথিীর সেমলর সি দ্যঃখ েূর েমর চেই। 

  

মসাহাগ মহমস িমল, মর্াোর শত্রুরও?  

  

হযাুঁ মর্া। র্মি আোর মোনও শত্রু মনই ময! 

  

মসাহাগ িলল, এিার এমস েী মেখলাে িামনা? 

  

েী? 
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িািার গলায় কপমর্। আর িািা নাচে আিোল গায়ত্রীেন্ত্র িপ েমর দ্যমিলা। 

  

ওো! মস মর্া িােুনরা েমরই। িািা েমর, িযাঠারা েমর, এেনেী চিিুো ময নাচেে, 

মসও চেন্তু েমর। অেলোর কপমর্ চিল না িুচম! 

  

না। েখনও মেচখচন। 

  

মসইিনযই মর্াোমের এেন হমে। গায়ত্রীেমন্ত্রর মিার িান? গায়ত্রী িপ েরমল ভূর্মপ্রর্ 

সি পাচলময় যায়। আরও অমনে চেিু হয়। 

  

মসাহাগ মহমস িমল, র্াই িুচম? আোর ো-িািার চরমলশান খুি মরইি হমলও এর্চেন 

সিেতিা চিমে চিল। গায়ত্রী িপ েরার পর মর্া চডমভাসত হময় যামে। মসিাও চে েমন্ত্রর 

িনযই? 

  

না িািা, র্া নয়। 

  

 র্াহমল? 
  

 হর্াশ হময় পান্না োথা মনমড় িমল, আচে চেিু িুমমর্ পারচি না। এ ো, ডালিা মপাড়া 

লাগল নাচে? গন্ধ মিমরামে ময! 

  

িমল িুমি মগল পান্না। ডালিার র্লার চেেিা এেিুখাচন ধ্মরমি েমন হয়। র্াড়ার্াচড় ঘচি 

উপুড় েমর িল মঢমল হার্া চেময় র্লািা ভাল েমর মনমড় চেল মস। িল শুচেময় িড়িড় 

েরচিল এর্ক্ষণ। 

  

এই মসাহাগ, মপাড়া গন্ধ পাে? 

  

 মসাহাগ িার্াস শুুঁমে িলল, এেিু এেিু অযাচক্রড মস্মল পাচে। 
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এো! র্াহমল আি োময়র োমি আিার িেুচন মখমর্ হমি। আোর েপালিাই িেুচন 

খাওয়ার। 

  

 এেিু চভচনগার চেময় মেখ না! 
  

চভচনগার! ও িািা, ওসি ো মহুঁমসমল ঢুেমর্ মেয় না। চভচনগার নাচে েে মথমে কর্চর 

হয়। 

  

রান্নায় োমম োমম ওয়াইন চেমল মর্া মখমর্ িেৎোর হয়।  

  

মস মর্াোমের হয়, আোমের হয় না। 

  

েমেড চভচনগামর অযালমোহল থােমর্ পামর, চসনমথচিে চভচনগামর র্া থামে না। 

  

োুঁমো োুঁমো হময় পান্না িমল, চেন্তু চভচনগার মর্া মনই, েী েচর িল মর্া! মিচশ েমর চহং 

চেময় মফাড়ন চেমল হমি না? 

  

োথা মনমড় মসাহাগ িমল, আই মনা নাচথং অযািাউি েুচেং। আচে ওেমলি িা িাওচেন 

িানামর্ পাচর, আর িার-চি-চেউ। চহং আোমের িাচড়মর্ মেউ পিন্দ েমর না। 

  

এেিু পমর ডাল মফািার ময গন্ধিা িার্ামস িচড়ময় পড়ল মসিা েলাই ডামলর চেচে গন্ধই 

িমি। 

  

মসাহাগ িলল, না, এখন আর অযাচক্রড মস্মলিা মনই মর্া।  

  

িাুঁিা মগল িািা! যা ঘািমড় চগময়চিলাে। 

  

আচে এমস মর্াোর োি নে েরচি পান্না। আি িরং আচে যাই।  

  

আহা, মিামসা না। রান্নাঘমর আচে ময িড্ড এেলাচি হময় থাচে।  
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আো, পমর আসি। আি আেরা েলোর্া যাচে না। হয়মর্া োল যাি।  

  

চিমেমল আসমি? 

  

আোর মর্া সিসেময় মর্াোর োমি আসমর্ ইমে েমর। 

  

 এমসা চেন্তু চিমেমল। 
  

আো। 

  

মসাহাগ িমল যাওয়ার পর অমনেক্ষণ ভািল পান্না। মভমি মভমি মিামখ িল এল। ইস, 

ো-িািা আলাো হময় মগমল েী েমর থােমি ওরা? মেন ময চডমভাসত চিচনসিা উমঠ যামে 

না পৃচথিী মথমে? মেন ময ো-িািারা চিরোমলর েমর্া চেমলচেমশ যামে না? 

  

মলােিা এল এগামরািা নাগাে। মরাগা, লিাপানা, রংিা ফসতার চেমেই, িয়স িচল্লশ-

পুঁয়র্াচল্লশ হমি। পরমন হাুঁিু অিচধ্ ধু্চর্, গাময় এেিা ফরু্য়া, গলায় খুি মোিা সুমর্ার 

কপমর্। েুখখানা লিা েমর্া, র্ামর্ এেিু মিাো মিাো ভাি আমি। িােুন িমল িাইমরর 

ঘমর িসমর্ এেিা িলমি চে মেওয়া হময়মি। চনিুমর্ িসায় লিা হাুঁ িু দ্যমিা উমঠ আমি 

মিাড়া উমির েমর্া। পামশ এেখানা েচলন পুুঁিুচল রাখা। নাে সুেশতন চেশ্র। 

  

ো িািা দ্যিমনই িসল র্ার ইন্টারচভউ চনমর্। 

  

 পান্নার িািা মর্েন িচলময় েইময় োনুষ নয়। যা িলার ো-ই িলচিল, র্া হযাুঁ িাপু, 

িােুন মর্া িলি, গায়ত্রীেন্ত্রিা িান মর্া! 

  

হযাুঁ ো, মস আর িলমর্! ওুঁ ভূভুতিঃ স… 

  

সমঙ্গ সমঙ্গ োমন হার্ িাপা চেময় ো েচেময় উঠল, থাে থাে। ও েন্তর মেময়োনুমষর 

শুনমর্ মনই। মেেন িােুন রু্চে, মেময়োনুমষর সােমন গায়ত্রী উচ্চারণ েমরা! 
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েী েরি ো! যারা ব্রাহ্মণ িায় র্ারা মর্া যািাই েমরই মনমি।  

  

 িচল রান্না িান্না েী িান? 

  

মগরেঘমরর রান্না িাচন ো, চিচরয়াচন-চিচরয়াচন মপমর উঠি না। সামহচি মের্ার রান্নাও 

চশচখচন। 

  

আমগ মোথায় োি েমরি? 

  

রান্নার োি নয় ো। এে পাথর ভাঙা েমল চিলাে, র্া মসখামন মথমে অসুখ িাচধ্ময় 

িসলাে। 

  

 মস েী মগা! চি-চি নাচে? 
  

না। মপমির মরামগ ধ্মরচিল। 

  

 েযাখ িাপু, মরাগ-মিাগ থােমল র্া মগাপন েমর োমি ঢুমে মপামড়া না আিার। 

  

গচরমির েথা মেউ চিশ্বাস েমর না ো, র্মি খারাপ মলাগ চেিু হয়চন। আোশা হময়চিল। 

খাোমনর োি মর্া, শরীর িুুঁইময় চেমর্ হয়। ব্রাহ্মমণর ধ্ার্ মর্া শি ধ্ার্ নয়, সইমি 

মেন? 

  

আোমের িাপু, এেিু পচরষ্কার িাচর্ে আমি। মহমগা, িাচস োপড়-মিাপড় িাড়মর্ হয়। 

চঠেেমর্া হার্োচি েরমর্ হয়। মপোি েমর িল চনমর্ হয়। 

  

ওসি িলমর্ হমি না ো। আোমের িাচড়মর্ মরাি নারায়ণমসিা হর্। আিও শচরেমের 

ভামগ হয়। 

  

মর্াোমের ভামগ হয় না িুচম? 

  

আোমের আর ভাগ-িাগ মনই ো। মিমিিুমি মপিায় নেঃ েরমর্ হময়মি।  
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িউ-িউ সি মোথায়? 

  

চিময় আর েরা হল েই? চনমিরই মিামি না। 

  

চিময় েরচন, মসও মর্া এে চিন্তার েথা। 

  

চিন্তা েীমসর ো? চিময় েচরচন িমল চপিুিানও মনই। ঘমরর মিমলর েমর্া যচে রামখন 

র্াহমল মথমে যাি। 

  

থােমি মর্া িািা, চেন্তু োইমন ের্ মনমি? 

  

এ িািামর চে েমে চেিু হয়? পাুঁিমশাচি িাো মেমিন।  

  

 িল েী? পাুঁিমশা িাোয় মর্া মেরাচন রাখা যায়। 
  

মস যুগ আর মনই ো। এই িধ্তোন মিলামর্ই এখন পাুঁি-ি িাোর নীমি মোিা িালিাও 

পামিন না। র্াও পাইোচর েমর। সমষতর মর্মলর মেচি ের্ িানা আমি মর্া ো! 

  

চর্নমশা িাো মেি। মভমি েযাখ। 

  

 োথা মনমড় মলােিা িলল, আোরও মর্া এেিা ভচিষযৎ আমি। আমখমর িাো িাড়া মে 

আোমে মেখমি িলুন! 

  

চিের মমালামুচলর পর মলােিা িারমশা িাোয় রাচি হল। 

  

 সমখমে িলল, েলোর্ায় হমল হািার িাো হাুঁের্াে। এ ্রহােমেশ িমল োথা মনায়ামর্ 

হল।  

  

পুচষময় মেি মগা সুেশতন। িিমর এেিার ধু্চর্-িাো পািতণী মর্া পামিই। 
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ও সিাই মেয় ো, নরু্ন েথা েী? 

  

রান্না-িান্না িুমমশুমন মোমরা িাপু। আিার আোর িনয আমাচল েশলা িাড়া রাুঁধ্মর্ হমি। 

ডািার মপাড়ােুমখারা িলমি আোর রমি িেমলি না েী মযন মিমড়মি। 

  

রােহচর িমল উঠল, েী ময িাই িল। িেমলি হমি মেন, ও হল মোমলমস্টারাল। 

  

ওই হল িাপু। র্া আি মথমেই মলমগ পড়। আোর মেময়িার রাুঁধ্মর্ চগময় পড়ায় ফাুঁে 

পড়মি। 

  

পুেুর মথমে হার্-পা ধু্ময় েুচড় মখময় সুেশতন োমি লাগিার পর িুচি মপময় হাুঁফ িাড়ল 

পান্না। এিার র্ার িুচি। 

  

োমে চগময় িলল, এেিু িড়োর িাচড় মথমে ঘুমর আসচি ো।  

  

ময-ই রান্নার মলাে এল অেচন পাখা মেলমল! 

  

অেন েরি মেন? আি পারুলচে িমল যামে না! 

  

ো র্িু এেিু গিগি েরমর্ই থামে। ওসি োমন রু্লমল মিুঁমি থাোই েুশচেল। পান্না 

আর োুঁড়াল না, এে িুমি হাচির হময় মগল িড়োর িাচড়মর্।  

  

ঢুেমর্ই থেোমর্ হল র্ামে। েী সুন্দর মেমমে এেখানা গাচড় োুঁচড়ময় আমি সেমরর 

সােমন। রং-িা চস্টল ম্রহ। িযাপিা, লিামি েী ময সুন্দর মড ল গাচড়িার। োুঁিুনমলা মভালা। 

চভর্মর নরে, চনিু গচের ওপর িারচেশ মভায়ামলর ঢােনা। এেিন অল্পিয়চস ড্রাইভার 

পালমের মাড়ন চেময় যত্ন েমর িমনি পচরষ্কার েরমি। নাঃ, সচর্যই পারুলচেমের অমনে 

িাো। মযেন সুন্দরী, মর্েনই ভাগযির্ী। ভগিান মযন ওমে মঢমল চেময়মিন। সামধ্ চে 

আর মসাহাগ ওমে গমডস িমল! পারুলচেমে আিোল র্ারও মযন ঈশ্বরী ভািমর্ ইমে 

েমর। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 815 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গাচড়র চপিমন রূপাচল অক্ষমর িময়ািা নােিা এেিার মেমখ চনল পান্না। িাপাচন গাচড়। 

র্ার র্র্ হমি না এসি েখনও। র্িু পারুলচের মর্া হময়মি।  

  

পারুমলর মিামখ িল মেমখ অিাে হল না পান্না। িামপর িাচড় মিমড় মযমর্ মোন মেময়র 

না েে হয়! পামশর ঘমর িাোইিািু আর মিমলমেময়মের গলা পাওয়া যাচেল। 

অমনেচেন পর িািামে মপময় মিমলমেময়মের েথা মশষ হমে না। এ-ঘমর এেলাচি 

পারুল। 

  

র্ামে মেমখ মহমস চেগ্ধস্বমর িলল, আয়, োমি মিাস এমস।  

  

গাচড়িা নরু্ন চেনমল িুচম মর্ােরা! েী সুন্দর গাচড়। 

  

মর্ার িাোইিািু চেমনমি। মিচশ শখমশ চখনর্া মর্া মনই, র্াই মিচশ আপচত্ত েচরচন। 

এেোচড় িাো অিশয মিচরময় মগল। 

  

র্া যাে পারুলচে। মর্াোর মর্া অভাি মনই। 

  

পারুমলর মিামখ িল, েুমখ চেচি চেচি হাচস। এেিু িুপ েমর মথমে িলল, োউমে িলমর্ 

মনই, চেন্তু েথািা মিমপ রাখমর্ পারচি না। 

  

েী েথা মগা? 

  

পারুল এে অপরূপ মিামখ র্ার চেমে মিময় িলল, োল রামর্ েী স্বর মেখলাে িাচনস? 

  

 েী মগা? 
  

িািা আোর মপমি এমসমি। 

  

.  

  

৪৮.  
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চসগামরি মিমড় চে মশমষ নচসয ধ্রমল নাচে মহ িাঙাল? 

  

আর েইময়ন না খুড়া। োমখামন োমশর লমগ চিিা চিিা রি পড়চিল। ডািার মেইখযাই 

চসগামরি িন্ধ েইরা চেল। চত্রশ িেমরর মনশা িাড়ন চে মসািা? ধু্য়া িন্ধ হইমর্ই মেিল 

ঘুমে ধ্মর, োথা োে েমর না। 

  

ওঃ, চিচড় চসগামরমি মনশা িড় িব্বর। আোমেও খুি জ্বাচলময়মি। র্া নচসয মেেন চিচনস 

িলল 

  

চসগামরমির োমি লামগ না। চেিুচেন খইচনও খাইচিলাে। িুইর্ হইল না, মিামমলন! 

মেলা ডলাডচল েরমর্ হয়। 

  

োও মেচখ এে চিপ, চনময় মেচখ। 

  

 লন, লন। দ্যই এেিা হাইমচ্চা োরমল োথা পচরষ্কার হইয়া যাইমিা। • 
  

ধ্ীমরন োষ্ঠ এে চিপ চনল দ্য আঙুমল মিমপ। র্ার সিই িমল। এই মেহ ময েী িায় সি 

সেময় র্ার চেশা পাওয়া যায় না। সি রেে রসই শরীরমে চেময় মেমখ ধ্ীমরন। র্ার 

সিই সয়। োমিায়ায় চেিুচেন সাধু্সঙ্গ হময়চিল। র্খন গাুঁিাও িাপান চেময়মি। চিচনস 

খারাপ নয়। শরীর গরে হয়, চখমে িামড়, দ্যচনয়ািামে ভারী ভাল লামগ। এেসেময় 

গাুঁময়র িড়মলাে চিল পীর্াির। িামপর সুমের োরিার চিল, মোহাত্তা পয়সা। িাপ 

মলাপাি হওয়ার পর েচেন খুি ফুচর্ত লুমিচিল িমি। র্খন র্ার মোসামহচি েমর 

েময়েচেন খুি হুইচি ব্রযাচি িমলচিল ধ্ীমরমনর। চেিু খারাপ লাগর্ না। সমঙ্গ মিালার 

িাি থাের্, েুঁিা মপুঁয়াি, োংমসর িড়া। মস এেিা চেনই মগমি। র্মি মিচশ চেন নয়। 

িির না ঘুরমর্ই পীর্ািমরর িািার পয়সা উমি মগল, র্খন র্ার হা-ভার্ মিা-ভার্। 

ধ্ীমরন মেখল েে মস মখময়মি িমি, চেন্তু মনশায় ধ্মরচন। েমের উৎস িন্ধ হমর্ই মস 

আিার মযেন-ধ্ীমরন মর্েন-ধ্ীমরন হময় মগল। 
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মগািা িামরে হাুঁচি হল ধ্ীমরমনর। োথায় মিশ এেিা মাুঁেুচন লাগল। আর এমেিামর 

ব্রহ্মরন্ধ পযতন্ত এেিা চমচলে রু্মল চেময় মগল এে চিপ নচসয।  

  

নামের িলিা মমমড় চনময় ধ্রা লগায় ধ্ীমরন িলল, মিশ চিচনস িাপু। েখনও পরখ 

েরা হয়চন িমি। মিশ মাুঁম আমি চেন্তু, ওঃ, এে চিমপই এমেিামর নামের িমল মিামখর 

িমল অিথিতা। 

  

ওই প্রথে প্রথে এেিু মাুঁচে মেয়। র্ারপর মেখমিন েযান্দাোরা চিচনস। ভুচসোল। র্িু 

লমগ লমগ রাচখ। র্ােুেপার্া মর্া, এেিু সাইমোলচিেযাল এমফক্ট হয় মিামমলন? 

  

ধ্ীমরন িুমমমি। োথা নাড়ল। চভর্মরর যন্ত্রপাচর্ এেিু মাুঁেুচন মখময়মি। প্রায় আচশ 

িিমরর পুরমনা েলেিিা, েখন মোনিা চিগমড়ায় র্ার চঠে েী? োনুষ মিচশ িুমড়া হমল 

প্রাণিাযু় যখন-র্খন মিচরময় মযমর্ পামর। এই ময িারমি মপল্লায় হাুঁচি হল এর ময-মোনও 

এেিা হাুঁচির সমঙ্গও মর্া মিচরময় মযমর্ পারর্। দ্যঃখেমের িীিন, প্রাণিাযু় মিচরময় মগমল 

এেরেে মিাধ্হয় ভালই। র্িু মে িামন মেন, ধ্ীমরমনর েরমর্ ইমে যায় না। িীিমন 

আর চেিু হওয়ার মনই, িামন। চেিু েরার মনই, র্াও িামন। চেিু মেখার মনই, উপমভাগ 

েরার মনই, সি িামন। র্িুেরমর্ ইমে যায় না। এ এেিা অদু্ভর্ িযাপারই িমি। আলায়-

িালায় অোমি ঘুমর মিড়ায় মস, ের্ েী মিামখ পমড়। মপাোিা, োেড়িা, গািিা, ফুলিা, 

পাচখিা, সিই মেমখ ধ্ীমরন। মিলা মশমষর ঢলামন আমলা, চে োমঠর ওপর মেমঘর িায়া, 

মিমলমের ফুিিল মখলা সি চেিুই ভারী উপমভামগর িযাপার র্ার োমি। শব্দ-গন্ধ-স্পশত 

ের্ রেেই মর্া সিসেময় কর্চর হমে িারধ্ামর। এইসি মিািখামিা িযাপারই আিোল 

ভারী ুনরুর্র হময় ওমঠ র্ার োমি। ঘমর েুলুচঙ্গর ওপমর িড়াই পাচখ িাসা েরমি, র্াই 

মেখমর্ মেখমর্ মি পর চেন মেমি যায় র্ার। পৃচথিীমর্ চনঃশমব্দ ময ের্ ঘিনা ঘমি যায় 

োনুষ র্া মিরই পায় না। 

  

েই খুড়া, আপমনর মিাগাইলযা মর্া অখনও আইল না? 
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িধ্তোন মথমে আসমি মর্া, র্াই মেচর হমে। 

  

চেিু েমন েইমরন না খুড়া, ্রহামের োইনমষর চেন্তু িাইমের চঠে নাই। ঘচি োইনমষর 

গাময়গর্মর িড় আইলসাচে। মহইর চলগযাই মর্া আচে েইলোর্া চথেযা চেেচর আনমর্ 

িাইচিলাে। চেন্তু আোর চিেযাধ্রী িউ েয়, না পামির োে খুড়া েরি। আচে েই, 

খুড়া মর্া িুড়া হইমি, হায়-হয়রামনর োে চে পারি? চেন্তু হযায় মশামন না। র্া খুড়া, 

আপমনর িয়স মেেন হইল? 

  

এে গাল মহমস ধ্ীমরন িমল, র্া িাপু, িয়মসর চহমসি মে আর রামখ! র্মি আচশর 

োিাোচি হমি িমল েমন হয়। েচহেোরই চিরাচশ িলমি। আোর মিময় ধ্মরা চর্ন িার 

িিমরর িড়। 

  

িাপ মর! আচশ মর্া মেলা িয়স খুড়া! এই িয়মস অসুইরা খািচন চে পারমিন? 

  

খুি হাসল ধ্ীমরন, ও িাঙাল, আচে চে ফুলিািুচি নাচে? মখমিচপমি িনমো শরীর। র্মি 

মিাখিাই যা মাপসা। িাচন োিামনার র্াচরখিাও চেমে না িযািারা। েমি মথমে নাে 

চলচখময় িমস আচি। 

  

অমনযর মলঙু্গর ধ্ইরা পইড়া থােমল মর্া ওই রেেই হয়।  

  

এেিা েীঘতশ্বাস মফমল ধ্ীমরন িমল, যা িমলি। 

  

আোর িউ েয়, ধ্ীমরন খুড়া েলেিিা খুি ভাল চিমন। খুড়া হার্ লাগাইমলই েল েথা 

েয়। র্া হইমল খুড়া, আপমন মর্া মেলা পয়সা েরমর্ পারমর্ন! 

  

োথা মনমড় ধ্ীমরন িমল, না মহ িাপু, গাুঁ-মেমশ েলেিিার োি মোথায়? এই গাুঁময় মর্া 

ওভারমহড িযামের িালাই চিল না। পুেুর আর চিউিওময়ল। ইোনীং িার-পাুঁিিন েমরমি 

িমি। আচে মিাো মর্াে মর্া, র্াই যা পাচর চশমখচি। চেন্তু মোনওিাই োি মেয়চন। 
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েলেিিা িরাির খুি ভাল লাগর্ আোর। ইমলেট্রচনে িযাপারিা িুমমর্ পাচর না িমি, 

চেন্তু সামিে যন্ত্রপাচর্, েলেিিা খাচনেিা চিচন। গাুঁ-মেমশ ও চিমেযর েের মনই। 

  

.  

  

সোল সামড় আিিা িামি। পড়ার ঘর মথমে েরণ িারিার উুঁচে মেমর মেখচিল চেচেচররা 

এমসমি চেনা। চেচেচররা এমল র্ার সুচিমধ্ হয়। সিাই হুমড়াহুচড় েমর পািমসি চনময় 

পড়মি। মগামল হচরমিাল চেময় মসও উমঠ পড়মর্ পারমি। চেন্তু মসিা আর হময় উঠমি না। 

চেচেচররা আসমর্ ময মেন এর্ মেচর েরমি মে িামন! িািা আর ধ্ীমরনোদ্য েখন মথমে 

উমঠামন িমস েথা েময় যামে। 

  

ওই চেচে নােমি চসুঁচড় চেময়। মিামখ এখনও ঘুে। োো আর চেচে দ্যিমনই মিলা েমর 

ঘুে মথমে ওমঠ। োলও অমনে রার্ অিচধ্ চিচভ মেমখমি সিাই চেমল। শুধু্ েরণমে িাে 

মেওয়া হময়চিল। েরমণর নাচে চিচভ মেখমর্ মনই। েরমণর েপালিাই এরেে। িাচড়মর্ 

এেিা নরু্ন চিচনস এল, অেচন েরমণর ওপর চনমষধ্াজ্ঞা িাচর হময় মগল। েরমণর অিশয 

দ্যঃখ মনই। এিাচড় মস িাচড় ঘুমর মস ইমে েরমল চিচভ মেখমর্ই পামর। র্মি চেনা র্ার 

চিচভ মেখার মিচশ মনশা মনই। র্ার মিময় োঠঘাি, উধ্াও আোশ, পাুঁই-পাুঁই েমর িুি, 

র্ার মিচশ ভাল লামগ। 

  

.  

  

নােমর্ নােমর্ চেচে এেিা হাই রু্লল। ঘুে-মিামখ িারচেেিা মেখল। ইস্, এখন যচে 

চেচের েরমণর েথা েমন পমড় র্মি িড্ড ভাল হয়। এেিার ডােমলই মস এে লামফ 

চগময় চেচের সমঙ্গ িুমি মযমর্ পামর। র্াহমল িািা আর চেিু িলমি না। েরণ মেমখমি, 

র্ার িাঙাল িািার চেচের ওপমরই এেিু মিচশ িান। এই মযেন এ-িাচড়মর্ও িািা 

হাচম্মমেই মিচশ ভালিামস, র্ামে দ্যর-িাই েমর। 
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চেন্তু চেচেও ডােল না র্ামে। চেিুক্ষণ উমঠামন োুঁচড়ময় িারচেমে মিময় মিময় মেখমর্ 

লাগল। গাময় ফুলহার্া মসাময়িার। র্ার ওপর গরে িাের। চেচে িমল, ইস, মর্ামের 

এখামন এর্ ঠািা মেন মর? সিই মযন মর্ামের মিচশ-মিচশ। 

  

েরণ খুি চহ চহ েমর হামস। িমল, মর্াোর িড্ড শীর্, না? র্াহমল রু্চে শীর্োরু্মর আি। 

  

আহা, আর িীরত্ব মেখামর্ হমি না। রু্ই ময িামনর সেয় মরাি গাুঁইুনই েচরস! 

  

 মসিা ঠািা িমলর ভময় নয় মগা। পুেুমর পমড় ের্ক্ষণ োপাই িান না? 
  

র্াহমল গাুঁইুনুঁই েচরস মেন? 

  

মর্ােরা আমি িমল মরাি ো আোমে সািান োখায় ময!  

  

ওো! আেরা না থােমল রু্ই িুচম সািান োচখস না? 

  

না মর্া! সািান োখমর্ চিচেচর লামগ। 

  

আর মর্ল োখমর্ লামগ না িুচম? মরাি মর্া মেচখ িামনর আমগ েলুর েমর্া িযািিযামি 

েমর সমষতর মর্ল োচখস! ো মগা, সমষতর মর্ল যা চিচেচর চিচনস  

  

েরমণর েুখ শুচেময় মগল। সমষতর মর্ল চে খারাপ চিচনস চেচে? 

  

খারাপই মর্া! চিচেচর গন্ধ। সমষতর মর্ল োখমল রংও োমলা হময় যায়! 

  

েরণ দ্যচশ্চন্তায় পমড় চগময় িমল, চঠে মর্া! র্াই আচে োমলা, না চেচে? 

  

পুুঁচি মিরিা মিামখ র্ার চেমে এেিু মিময় িলল, রু্ই অিশয মর্েন োমলা মনাস। সািান 

োখচিস িমল মিুঁমি মগচিস। হযাুঁ মর, রু্ই মর্া সাুঁর্ার িাচনস! 

  

হযাুঁ মর্া। 
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েী েমর মশমখ মর? 

  

আচে মর্া িািার োমি চশমখচি। িািা এেচেন ধ্মর োমপুেুমর চনময় চগময় মিমড় চেল। 

হযাুঁমিাড় পযাুঁমিাড় েমর হার্-পা োচপময় মোনওরেমে পামড় আসমর্ই িািা িলল, এই 

মর্া সাুঁর্ার চশমখ মগচিস। িযস, মসই চশমখ মগলাে। 

  

ও িািা! আচে পারি না। ডুমি যামিা। 

  

গাুঁময়র মেময়রা মেেন েমর মশমখ িামনা? 

  

মেেন েমর? 

  

 িুমে েলচস চনময়। 
  

দ্যর! ওিাও আচে পারি না। িুমে েলচস মিমপ িমল নােমল মলামে হাসমি। 

  

সি মেময়ই মর্া র্াই েমর। 

  

মর্ামের গাুঁময়র মেময়ুনমলা যা মিাো! 

  

 মেন, আোমের পান্নাচে আমি। 
  

পুুঁচি মহমস মফমল িলল, আহা, েথা উঠমলই মেিল পান্নাচে! পান্নাচে মর্ার োথািা 

মখময়মি। চনময় আচসস, মেখিখন মর্ার পান্নাচেমে।  

  

পান্নাচে েী সুন্দর নামি, গায়। 

  

িাচন মর্া মেেন নাি আর গান! রিীন্দ্রসংগীমর্র সমঙ্গ নামি র্! ও সিাই পামর। আর 

চনশ্চয়ই নাচে সুমর পযানপযান েমর গায়! 
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চেচের ভচঙ্গ মেমখ মফর চহ চহ েমর হাসল েরণ। িলল, র্মি োো পুমিার ফাংশমন 

পান্নাচের গান শুমন িমলচিল, পান্নাচে নাচে ভাল গায়। 

  

নাে চসুঁিমে পুুঁচি িমল, ও গামনর চেিু মিামম? 

  

িাঃ, োো ময গায়! সিাই প্রশংসা েমর। 

  

পুুঁচি মহমস মফমল িমল, র্মিই হময়মি। ওই যচে মর্ামের োমি ভাল গান হয় র্মি পান্নাচে 

মর্া এখানোর লর্া েমঙ্গশেরই হমি। 

  

হযাুঁ চেচে, রু্চে িুচম আরও ভাল গাও? 

  

পুুঁচি োথা মনমড় িমল, না মর, আচে গান িাচনই না। র্মি শুনমর্ ভালিাচস। আোর োমি 

গাো গাো গামনর েযামসি আমি। 

  

গাও না মেন? 

  

আচে পাচর না। 

  

নাি িামনা? 

  

না মর্া! ওসি আোর আমসই না। 

  

.  

  

চেচেিা ময এেিু পাগচল েমর্া আমি র্া আমগই িুমম চগময়চিল েরণ। নাি-গান না 

িানমলও চেচে মে ড়মামপ ভারী ভাল। দ্যচেমন গামি-িামি উঠমর্ শুরু েমর চেল। এই 

েুল পাড়মি, এই মপয়ারা পাড়মি, েেমিমলর গামিও উমঠ মগল এেচেন। েরণ ভময় 

েমর। 

  

ও চেচে, পমড় যামি ময! 
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অর্ মসািা নয়। 

  

 রু্চে মিশ ডানচপমি আি চেন্তু। 
  

সিাই র্াই িমল। রু্ই চে ভাচিস রু্ই এোই ডানচপমি? 

  

 চেচেিামে র্াই েরমণর িড্ড ভাল মলমগ মগমি। োত্র দ্য-চর্ন চেমনই মস চেচের খুি োি-

মঘুঁষা হময় মগমি। 

  

খাচনেক্ষণ চেচে উমঠামন মঘারামফরা েরল। েময়েিা েুেুরিানা এ ওর গাময় উমঠ 

মখলচিল, মসুনমলামে আের েরল খাচনে। র্ারপর মিাধ্হয় হঠাৎ েরমণর েথা েমন 

পড়ল। 

  

িানালার োমি এমস িলল, অযাই! 

  

েরণ এেগাল মহমস িলল, েী চেচে? 

  

এর্ক্ষণ হা েমর িানালার চেমে মিময় িমসচিচল মেন মর? মর্ার পড়া মনই? 

  

হময় মগমি মর্া! 

  

পুুঁচি মহমস মফমল িমল, হময় মগমি না হাচর্! পড়া ধ্রমলই মর্া এখন েুখ শুচেময় যামি। 

  

মোন মভার মথমে পড়চি ময! 

  

মেেন পড়চিস খুি িাচন। ওই িুমড়ািা মে মর? িািার সমঙ্গ িমস গল্প েরমি। 

  

ও হমে োষ্ঠোদ্য। 

  

োষ্ঠোদ্য! মস আিার েী! োষ্ঠ োমন মর্া োঠ। 
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 োদ্যর পেচি োষ্ঠ ময! 
  

যাঃ! 

  

সচর্য! 

  

চহ চহ েমর মহমস পুুঁচি িমল, মর্ামের ্রহােিাই ভারী েিার। িমন্ম েখনও োষ্ঠোদ্য শুচনচন 

িাপু। মলােিা েী েমর? 

  

চেিু েমর না। ঘুমর মিড়ায়। 

  

িাঃ, মিশ মর্া! শুধু্ ঘুমর মিড়ায়? 

  

োষ্ঠোদ্যই মর্া আি আোমের পািমসি সারামি। োষ্ঠোদ্যর মলামেরা আসমি িমল িমস 

আমি। 

  

র্াই িল, চেচেচর। 

  

না, োষ্ঠোদ্য চেচেচরও নয়। 

  

র্াহমল মেচশন সারামি েী েমর? 

  

োষ্ঠোদ্য সি িামন। চেন্তু চেিু েমর না। 

  

 পুুঁচি হঠাৎ ভ্রূ েুুঁিমে িলল, আো আোর নাে যচে সুেনা োষ্ঠ হর্ র্াহমল মেেন হর্ 

িল মর্া! 
  

চিচেচর। 

  

সাহার মিময় ভালই হর্। ইন্টামরচস্টং সারমনে। রু্ই হচর্ েরণ োষ্ঠ। 
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যাঃ! 

  

অমনে পড়ার ভান হময়মি। এখন মিচরময় আয় মর্া। িল এেিু ঘুমর আচস। 

  

এই ডােিুেুর অমপক্ষামর্ই চিল েরণ। িইখার্া িন্ধ েমর দ্যমিা লাফ মেমর মিচরময় এল। 

  

 িমলা। 
  

মোথায় যাি িল মর্া! িল আি মর্ার পান্নাচেমে মেমখ আচস।  

  

 িমলা র্াহমল। 
  

এই ময চেচেিামে মস এর্ ভালিামস, এিা চঠে হমে চেনা এ চনময় র্ার এেিা ধ্ন্ধ 

আমি। চিচিিুচড় োমম োমম ঘমরর চপিন চেময় র্ার িানালায় উুঁচে োমর। মসচেন এমস 

িলল, ওমর েুখমপাড়া, অর্ গাল ভমর ভমর োো চেচে িমল ময ডাচেস, ওরা চে সচর্যই 

মর্ার মেউ হয়? িমন্ম মর্ামের েমর্া আহাম্মে মেচখচন িাপু৷ িচল ওমের সমঙ্গ অেন মনই-

আুঁেমড়পনা েরমর্ আমি? ের্লি মর্া িাচনস না! 

  

অিাে হময় েরণ িমলচিল, ের্লি! েীমসর ের্লি? 

  

মপমির েথা সি মিমন মির েরমর্ এময়মি। রু্ই মর্া মর্ার োময়র েমর্াই মিাো। ের্ 

মিামালুে িাসন্তীমে, ওমলা, সর্ীনমপা, সর্ীন-চমমে চনময় অেন মেমর্ থাচেনা। এেিু 

রাশ মিমন িল। র্া োন চেমে েথায়? িান িুুঁইময় ওমের খুচশ েরমর্ মলমগমি। িচল 

দ্যচনয়ার চনয়ে চে রু্ই উলমি চেমর্ পারচি মর আহাম্মে। সর্ীমনর িাময়রা েখনও আপনা 

হয়? িরং মর্ার ভালোনুচষ মেমখ ঘামড় মিমপ িসমি। 

  

েৃদ্য প্রচর্িাে েমর েরণ িলল, েী িলি চিচিিুচড়! চেচেিা মর্া ভীষণ ভাল। 
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 ওমর, অেন মসমি থামে। মিাখ দ্যমিা মেচখস, চেিচেমি শয়র্াচন ঘাপচি মেমর আমি 

চভর্মর। শুনলুে মর্া এেরাচত্তর মথমে িমল যামি। মগল? আি চর্ন চেন গযাুঁি হময় িমস 

আমি। 

  

ো-ই মর্া মযমর্ মেয়চন। িমলমি, এই প্রথে এমল, এখনই যামি েী? মর্াোমে মর্া ভাল 

েমর মেখলুেই না। 

  

ওই মর্া, চনমির পাময় েুড়ুল মেমর িমস রইল। সামধ্ চে িচল আহাম্মমের ুন চর্ন 

িায়গায়? ঘমি িুচদ্ধ থােমল প্রথে মথমেই শি হময় মোের মিুঁমধ্ রুমখ োুঁড়ামল 

এিাচড়মর্ মে রচসপাট্টা মগমড় িসমর্ পারর্ না। 

  

োো চেচেমে খারাপ িলি মেন চিচিিুচড়? ওরা মর্া চেিু েমরচন!  

  

রু্ই মর্া আর এেিা হাুঁো গঙ্গারাে। িুমচি েী েমর? ওপর ওপর ভালোনুচষ মেখামে, 

র্লায় র্লায় োি সারমি। এই ময আসা-যাওয়া শুরু হল, এ চে ভাল হমে? খাল মিময় 

েুচের আসমি িই মর্া নয়। এই ময ঢুেল এই চেন্তু ঢুমে পড়ল। আর মিমরামি মভমিচিস? 

িুমর্ায়নার্ায় এমস হাচির হমি। এখন মর্া িানামপানা পাঠামে, এর পর রাঘি-

মিায়ালিাও এমস ঢুেমি, িুমচল? মর্ার আহাম্মে োমে চেময় পা মিপামি, োসীচগচর 

েরামি। আর মর্ারা হচি সি িােরিাের। 

  

ভয় মখময় েরণ িমল, ধ্যার্, েী ময িল না! 

  

দ্যর েুখমপাড়া, ঘমি িুচদ্ধ থােমল চঠে িুমমর্ পারচর্স। িাঙালরা সি িশীেরণ চিমেয 

চনময়ই িন্মায়, িুমচল! ওসি চিমেযধ্র চিমেযধ্রী, এেন ভািখানা েরমি মযন মিামখ 

হারামে। োুঁর্ নখ সি লুচেময় রাখমি এখন, িুমচল? যখন হালুে েমর ঘামড় এমস পড়মি 

র্খন মর্ামের আমক্কল হমি। 
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েরণ েুঁমো োুঁমো হময় িমল, ওরা মোমিই ওরেে নয়। চেচে মর্া আোমে ের্ 

ভালিামস! 

  

আহা আিার গাল ভমর চেচে ডাো হমে! র্া হযাুঁ মর, মর্ার চে চেচের অভাি? র্া যা না 

েুসুেচের োমি, িগরচের োমি। র্ারা মেচখস ের্ ভাল। োোমর্া চেচে সি, এে গাুঁময় 

োনুষ, োময়র মপমির চেচের েমর্াই মর্া! 

  

এ েথায় েরণ এেিু ভয় খায়। র্ার োোমর্া চেচেমের মস খুি মিমন। এেন মগড়ুমি ময 

িলার নয়। মলখাপড়ার িালাই মনই র্ামের। মেখা-সাক্ষাৎ হমল িাুঁো িাুঁো েথা মশানায় 

খুি। মর্ারা মর্া িড়মলাে। মর্ার ো মর্া িািুর রাখা-মেময়োনুষ। িাঙালমের পূিতপুরুমষরা 

সি রাক্ষস চিল… এেচন সি েথা। 

  

েরণ িপ েমর িলল, না, আোর চেচের েরোর মনই মর্া!  
  

আহা, ও চে েথা! েরোর আিার োরও হয় নাচে? 

  

 েুসুেচে, িগরচের সমঙ্গ চেশমর্ ো িারণ েমরমি। 
  

ওই মর্া ওর মোষ। আপনার িন মিমড় শতু্তমরর ভিনা েরমর্ মলমগমি। িচল েী, ওই 

শযাওড়াগামির মপত্নীিামে এেিার ভুচলময় ভাচলময় চনময় আয় না োোিাচড়মর্। িগর 

আর েুসুমের েুমখ মফমল মে। মেখচি চিষ এমেিামর মমমড় মেমি। গাুঁ মিমড় পালামনার 

পথ পামি না। মর্ামের ভালর িনযই িলচি। চনমিরা না পাচরস, আেরা সি আপনিমনরা 

মর্া আচি, মে না আোমের হামর্ মিমড়। 

  

চিচিিুচড়, িািা যচে িানমর্ পামর, রু্চে এসি েথা িমলি, র্াহমল চেন্তু েুরুমক্ষত্র হময় 

যামি। 
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ওই মেখ, েী এেন খারাপ েথা িললুে িল মর্া! মর্ামের ভালর িনযই মর্া িলা, নাচে! 

িাঙামলর োমন েথািা রু্লচি মেন মর মিাো? মসই মর্া নমের মগাড়া। মর্ামের আর 

এিমন্ম আমক্কল হমি না। 

  

চেচে মোমিই শযাওড়াগামির মপত্নী নয়।  

  

আহা, র্মি চে রিা মেনো নাচে? হাড়চগমল মিহারা, মেমল েুচে, মগমিা মেময়মিমল। 

এই মর্া শুনলুে মিলগামি উমঠ নাচে মিল পাড়চিল। শুমনচিস েখনও মেময়মিমল 

মিলগামি ওমঠ? ও হল িােুন গাি। ময মেময়মিমল মিলগামি ওমঠ মস হল ডাচেনী-

মযাচগনী। িুমচল? োলও মর্া সমন্ধমিলায় মেখলুে, এমলািুমল িামে ঘুমর মিড়ামে। 

সমন্ধমিলা এমলািুমল োরা ঘুমর মিড়ায় িাচনস? ডাইচনরা। মোন েন্তমর মর্ামে িশ 

েমরমি মে িামন। এর পর মোনওচেন মেখি, মভড়া হময় পািু পািু ঘুমর মিড়াচেস। 

  

মিাখ মফমি িল আসচিল েরমণর। চেচেিামে মস সচর্যই খুি ভালিামস। মস িলল, এখন 

রু্চে যাও চিচিিুচড়। 

  

যাচে িািা যাচে। মেময়িামে িাঙামলর ঘমর চেময় ময েী পাপই েমরচি িািা, চেনরার্ 

িুেিা ধ্ড়াস ধ্ড়াস েমর। চিময়র ভড়ং েমর মেময়িার োথা চিচিময় মখল। মিাো মেময় 

িুমমর্ও পারমি না, মোরমগাড়ায় সিতনাশ এমস োুঁচড়ময় রময়মি। এখন শি না হমল চে 

মিার্িচে, চিষয়-আশয় চেিু থােমি? সি ফক্কা হময় যামি এেচেন মেচখস। র্খন িািা, 

আমে-দ্যমধ্ চেমশ যামি আর মর্ারা আুঁচি িুষচি। আচে হমল েমি েুমলার িার্াস চেময় 

চিমেয় েররু্ে। হমরন োুঁপাচলেমে ধ্মরচি, এখন মেচখ মস েী েমর। মর্ার োময়র িিুয়া 

মথমে পুঁচিশিা িাো সচরময় এমন িুপচি েমর আোমে চেচি ভাই? 

  

িাো! িাো মেি মেন? 

  

হমরন মিময়মি। 
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শচের্ েরণ চিমজ্ঞস েমর, হমরন ঠােুর েী েরমি চিচিিুচড়? 

  

চিচিিুচড় মমুঁমম উমঠ িলল, ওই আুঁিেুচড়র িযািার চে আর সাধ্ন-ভিন আমি, নাচে 

ভচি আমি! চেনরার্ চেচশ েে িাপান চেময় পমড় থামে, গাুঁিা, িরস, ুনচল মোন ুনণিা 

মনই? র্ার চে আর িাণ-িশীেরমণর মর্েন ক্ষযাের্া আমি? র্িু মিার ধ্মর পমড়চি, যচে 

মলমগ যায়। পুঁচিশ িাোয় চে আর রাচি হয়! র্ার খাই অমনে। র্িু ঘাড় োর্ মর্া 

েমরমি। এখন মেখা যাে। োি না হমল আচেও মর্া মসািা পাত্রী নই, মমমড় োপড় 

পরাি। যা োো, িে েমর চনময় আয়। 

  

ও আচে পারি না চিচিিুচড়। 

  

ওমর মর্ামের ভালর িনযই মর্া েরচি। 

  

িাণ োরা িুচম ভাল? 

  

মযেন েুেুর র্ার মর্েন েুুনর মর্া িাই মর ভাই। ওরা চে মসািা র্যাুঁেড়? 

  

না, চিচিিুচড়, আচে িাো আনমর্ পারি না। 

  

মর্ামের েপামল েী মলখা আমি িাচনস? মর্ািড়ামনা িাচি হামর্ চনময় মোমর মোমর ঘুমর 

চভমক্ষ েরচি। চনমির ভাল ময মিামম না র্ামে মে মিামামি িািা? 

  

রু্চে ময হমরন ঠােুরমে িাণ োরমর্ িমলি, র্া িািামে িমল মেি।  

  

দ্যর হ ুন-মখমগার িযািা। চিঃ োো, ওসি চে িলমর্ আমি? আো না হয় থােমগ। িচলসচন 

মযন। 

  

.  

  

৪৯.  
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লিা িাুঁমশর ডগায় পায়রার োিান। িাুঁশিামে চিমর র্ামর্ আিোমনা হময়মি েচঞ্চর 

মি খুচপ। পায়রারা এেনই উুঁিু িায়গায় িসমর্ ভালিামস। দ্যচেন ধ্মর মখমিখুমি 

পায়রামের িসিার িনয চিচনসিা িাচনময়মি সুেশতন। র্ামের িাচড়মর্ নাচে চিল। এেিু 

োথা-পাগলা আমি িমি মলােিা। োে, েুেুর, মিড়াল, পায়রা, িড়াইপাচখ সিার ওপর 

খুি েরে। এমসমি মর্া োত্র েময়েচেন, এর েমধ্যই িাচড়র আর পাড়ার রামিযর মিড়াল-

েুেুর র্ার সমঙ্গ সমঙ্গ মঘামর, রান্নাঘমরর সােমন উমঠামন এমস িমস থামে খাপ মপমর্। 

সুেশতন র্ামের রুচি, চিিুি, েুচড়, িালভািা যা মহাে খাওয়ায়। চনমির িরামদ্দর খািার 

মথমেই মেয় মিচশর ভাগ। 

  

ো রাগ েমর িমল, এ মর্াোর িড় িাড়ািাচড় হমে িাপু। চনমির ভার্িুেুর আধ্া-আচধ্ই 

মর্া মেখচি মরাি োে-েুেুরমে খাওয়াে! িচল অর্ লাই মেওয়া চে ভাল। মলাভ 

মেখামল রামিযর মনচড় েুেুর এমস আড্ডা গাড়মি। 

  

র্া ো, ভূর্ভুচিয িমলও মর্া এেিা চিচনস আমি। 

  

 িমন্ম শুচনচন িাপু। 
  

িারচেমে উমপাচস আত্মা থাো চে ভাল ো? চেময়-থুময় মখমর্ হয়। আিোল িািুমের 

িাচড়মর্ োনধ্যান উমঠ যামে, ভূর্ভুচি মনই, ব্রাহ্মণমভািন মনই, োঙাচলরা এেেুমঠা 

ভার্ পায় না, চভচখচরমে চভমক্ষ মেয় না। 

  

ো গি গি েমর। র্ার োরণও আমি। এ িাচড়মর্ োনধ্যামনর পাি মনই মর্েন। চভচখচররা 

গাুঁময়র িা আমশপামশর োনুষ, র্ারা িাচড় মিমন। এিাচড়েুমখা িড় এেিা হয় না। ো 

এেিু আমি ওইরেে। িযাপারিা ভাল না েন্দ র্া পান্না েখনও মভমি মেমখচন। িন্ম 

মথমেই মেমখ আসমি, র্ারও ওরেেই অমভযস হময় মগমি, চেন্তু এখন এই উিমো 

মলােিা এমস চেিু গেমগাল পাচেময় রু্মলমি। েথাুনমলা এেিু েযািেযামি িমি, চেন্তু 

মিশ উচির্ েথা িমলই পান্নার েমন হয়। 
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োর ভয় চিল, মলােিা হয়মর্া মিচশ খামি। মরাগাপানা মলামেরাই নাচে মিচশ খায়। চেন্তু 

মেখা মগল, খাওয়ার মিময় খাওয়ামনামর্ই সুেশতমনর আনন্দ মিচশ। র্ার পামর্র ভার্ 

অচধ্োংশই যায় েুেুর মিড়ামলর মপমি। 

  

রান্নািা খারাপ েমর না। আহােচর না হমলও খাওয়া যায়। এেিু দ্যমখ রান্না। মর্ল-েশলা 

হার্ মিমন মেয়। মসিা এ-িাচড়র চহমসচি োনুষমের পিন্দই। 

  

এেচেন োমে িলল, হযাুঁ ো, আেরা িীরভূমের মলাে, খুি মপাে হয় ওচেমে। র্া 

িধ্তোমনর মলামে চে মপাে খায় না? 

  

ো েুখিা মগাুঁি েমর িলল, র্া খামি না মেন? আমগ খুি হর্। এখন মপাের যা োে। 

  

সুেশতন এে গাল মহমস িমল, োুঁচড় মপাে মর্া লামগ না। এেিু হমলই হয়। রাইসমষত 

চেচশময় চেমল চেচিয মপাের েমর্াই লাগমি খন। 

  

না িাপু, সমষতিািা মপমির পমক্ষ ভাল নয়। ও যা হমে র্াই মহাে। শীর্োমল মর্া সিচির 

অভাি মনই। োিও মর্া হমে। মপাে না হয় ্রহীমষ্ম িষতায় েরা যামি। 

  

সুেশতন মিশ েুমখর ওপমরই িমল চেল, আপনারা এেিু চহমসচি োনুষ, না? 

  

সুেশতন আলাচপ োনুষ। দ্য-িারচেমনর েমধ্যই মেখা মগল পাড়ার মলামের সমঙ্গ চেচিয 

ভািসাি িমে মগমি র্ার। দ্যপুমরর চেমে খাওয়ার পর পচশ্চমের ঘমরর চনিতন িারান্দায় 

আশপামশর েময়েিনা আমস মিশ। েথািথা েয়। 

  

ো িমল, ও সুেশতন, িচল অর্ আড্ডা েীমসর? এিাচড় ও-িাচড় েথা িালািাচল চেন্তু ভাল 

নয় িাপু। 

  

ধ্মেতর েথা চে খারাপ চেিু ো? 

  

েী িাচন িাপু েী েথা। অর্ েথায় োি েী? 
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 েথা নইমল চে োি হয় ো? োনুমষর েথাই মর্া সিল। 
  

সুেশতনমে নানা োরমণই পিন্দ হমে না োময়র। চঠে মযন োইমন েরা োমির মলামের 

েমর্া নয়। এেিু িযচিত্ব আমি, চনমির ের্াের্ আমি, যা-র্া িলমলই মেমন মনয় না। 

আিার মগড়াও েমর না। আসল েথা মলােিা এেিু িামনমশামন, এেিু যামে িমল 

আপারহযািও মনয়। ওইমি োময়র সহয হমে না।  

  

চেন্তু এই ক্ষযাপামি মগামির মলােিামে পান্নার ভারী পিন্দ। ধ্ামরোমি এরেে এেিা 

মলাে থােমল োমম োমম চনমিমের এেিু েীন লামগ িমি, চেন্তু ভালও লামগ। এেচেন 

ো এেিু িড়োর োমি মিড়ামর্ চগময়চিল। র্খন িুপ েমর সুেশতন এেিন চভচখচরমে 

পািদ্যয়ামরর োমি িচসময় ভার্ চেময়চিল িাচট্ট। পান্না মেমখ মফমলচিল। 

  

ও সুেশতনো, ওমে োর ভামগর ভার্ চেমল? মর্াোর ভামগর নাচে? চনমির ভাগিুেু 

অর্িনমে চেমল রু্চে ময উমপাস েমর েরমি! 

  

সুেশতন এে গাল মহমস িলল, না চেচে, চনমির ভামগরিা চেইচন। দ্যিন েুচনশ আি োমি 

আমসচন। র্ামেরিাই চেচে। ভাল েচরচন? 

  

পান্না এেিু মহমস িলল, ভালই মর্া। চেন্তু িেুচন মখও না মযন! 

  

সুেশতমনর শাস্ত্রজ্ঞান আমি। রাোয়ণ-েহাভারর্ ভাল পড়া। মে োর ো, মে োর িাপ, 

মে োর মিমল এসি র্ার ভুল হয় না েখনও। মস এ-িাচড়মর্ আসার পর এ-পাড়ায় 

এেিা রিনা হময়মি, সুেশতন মলােিা সাধ্ারণ োনুষ নয়। ওর চভর্মর চিভূচর্-চিভূচর্ 

চেিু আমি। 

  

েথািা িলমর্ এমস এেচেন পাড়ার পালচগচন্ন োময়র োমি খুি মঠানা মখল। ো িলল, 

মর্াোমের যর্ অলকু্ষমণ েথা। িচল যার চিভূচর্ থামে র্ার চে মপমির মরাগ হয়? নাচে 

পমরর িাচড়মর্ গর্র খাচিময় খায়? 
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পালচগচন্ন চেনচেন েমর িলল, ওুঁরা অেন মসমি থামেন চেনা! 

  

মর্াোর েুিু। দ্য-িার পার্া িই পমড়চন র্া িলচি না। র্া িমল চিমেযসাগরও মর্া নয়। 

িে েমর গামি রু্মল োও ওই মর্াোমের মোষ। 

  

পাড়ািা এখন ফাুঁো। পারুলচে র্ার নরু্ন এচস গাচড় েমর িমল মগল িােমশেপুর। 

মসাহাগ আর র্ার ো চফমর মগমি েলোর্ায়। পান্নার এখন পড়াশুমনার িাপ। হায়ার 

মসমেিাচরর চসমলিাস মর্া েে না। িুমলও মযমর্ হমে। 

  

সোলমিলায় মলপেুচড় চেময় চিিানায় িমসই পড়চিল পান্না। এর্ মভামর মলমপর ওে 

মিমড় উঠমর্ ইমেও হয় না। মিামখেুমখ িল মেওয়া হয়চন, িাথরুমে যাওয়া হয়চন, োুঁর্ 

োিা হয়চন। আি এেিা ক্লাস পরীক্ষা আমি ইংচরচির। এই এেিা চিষময়ই মস মিচশ 

নির পায়। গর্ োমস চিরশ্রী র্ামে িপমে চগময়চিল। এিার চিরশ্রীমে িপোমনার িনয 

মস প্রাণপণ েরমি। পামশই শুময় ঘুমোমে হীরা। অমনে মিলা পযতন্ত ঘুমোয়। ো ওমে 

চেিু িমল না। পান্না িামন এ-িাচড়মর্ র্ারই আের সিমিময় েে। মস মিলা পযতন্ত ঘুমোমল 

ো েিেি েমর ের্ েথা মশানার্! 

  

আমলা আসার িনয সুেুমখর িানালািা অল্প ফাুঁে েমর মরমখচিল মস। ওই ফুঁেিুেু চেময় 

এেিু আমগ ডামল লো মফাড়মনর গন্ধ মপময়মি মস। মসই ফুঁেিুেু চেময়ই হঠাৎ মিাখ 

রু্মল মস মেখমর্ মপল, র্ামের রান্নাঘমরর োওয়ায় উসমো-খুসমো িুল, মখাুঁিা-মখাুঁিা 

োচড়ওয়ালা এেিা মলাে িমস আমি। এখনও মরাে ওমঠচন িমল উমঠামনর েেমিাচর 

আমলায় েুখখানা চিনমর্ পারল না পান্না। এর্ সোমল মে এল মর িািা? র্াও রান্নাঘমরর 

োওয়ায় িসা! পাগল-িাগল ঢুমে পড়ল নাচে? পাগলমে র্ার ভীষণ ভয়। 

  

িানালািা এেিু ফাুঁে েমর পান্না মিুঁচিময় ডােল, সুেশতনো! ও সুেশতনো! মেখ মর্া মে 

এমসমি। 
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মেউ সাড়া চেল না। মলােিা মযেনমে মর্েন িমস রময়মি। 

  

 হীরা চিরি হময় পাশ চফমর িলল, সোলমিলামর্ অেন েমর মিুঁিাচেস মেন? ঘুেিা 

মভমঙ মগল। 

  

 মিুঁিাি না! মে এেিা উিমো মলাে ঢুমে পমড়মি িাচড়মর্। 
  

 মে আিার ঢুেমি! চভচখচর-চিচেচর হমি মিাধ্হয়। সুেশতনোর মর্া অমনে পচুষয। 
  

 েমন হমে পাগল। 
  

যাঃ! 

  

হযাুঁ মর, মেেন মযন মিহারা। 

  

 হীরা আিার ঘুমোল। 
  

পান্নার পড়া োথায় উঠল। মস মলপ মিমড় উমঠ িানালার োমি চগময় উুঁচে মেমর মেখমর্ 

চগময় িেমে উঠল। অেলো না! এর্ সোমল অেলো এমস রান্নাঘমরর োওয়ায় িমস 

আমি মেন? এ ো! চিঃ চিঃ! ের্ িড় োনুষ! 

  

গরে িােরিা মিমন গাময় িচড়ময় িচি পাময় গচলময় েরিা খুমল মিচরময় এল পান্না। 

  

অেলো! আপচন োওয়ায় িমস আমিন মেন? 

  

অেল র্ার চেমে র্াোল। মস র্াোমনার েমধ্য মোনও স্মৃচর্ মনই। ভযািলা মিাখ। র্ামে 

চিনমর্ পারমি না। 

  

অিাে হময় অেল িলল, রু্চে মে িমলা মর্া! 

  

ও ো! আোমে চিনমর্ পারমিন না? আচে পান্না। রােহচর িমট্টাপাধ্যাময়র মেময়। 
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অেল িারচেমে মিময় মযন সংচিৎ চফমর মপল। ভারী অপ্রস্তুর্ হময় িলল, এিা মর্ামের 

িাচড় িুচম! 

  

হযাুঁ মর্া! আপচন চিনমর্ পামরনচন? 

  

অেল এেিু মহমস িলল, আসমল আচে পথ-িথুনমলা মেেন ুনচলময় মফমলচিলাে। 

  

 পথ ুনচলময় মফমলচিমলন! মস েী! 
  

অেল এেিু ল্জনা মপময় মহমস িলল, আিোল খুি অনযেনি থাচে মর্া। খুি মভামর 

মিচরময় হাুঁিমর্ হাুঁিমর্ পথ-িথ সি এমলামেমলা হময় মগল। র্ারপর এেিা মলাে মডমে 

এমন এখামন িসাল। িলল, িা খাওয়ামি। 

  

মলােিা মে িলুন মর্া? 

  

মঠাুঁি উলমি অেল িলল, চিচন না। ঢযাঙা, মরাগােমর্া। িলল, িািু, আচে আপনামে চিচন। 

আপচন অমনে মলখাপড়া িামনন িমল শুমনচি, আি আপনার োমি েময়েিা েথা শুনি। 

জ্ঞান-চিজ্ঞামনর েথা আোর খুি ভাল লামগ। এই িমল চনময় এল। 

  

পান্না মহমস মফমল িলল, ও মর্া সুেশতনো, আোমের রাুঁধু্চন।  

  

র্াই হমি। মলােিা খুি িেিে েমর, র্াই না? 

  

হযাুঁ। চেন্তু আপনামে িচসময় মরমখ মস মগল মোথায়? 

  

িলল, চগচন্নো এখনও ওমঠনচন িািু, োুঁড়ান, মোোন মথমে আপনার িনয ভাল চিিুি 

চনময় আচস। 

  

আপচন উঠুন মর্া, কিঠেখানায় এমস িসুন। আচে িা েমর চেচে।  
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 অেল ল্জনা মপময় িমল, রু্ই চেচি। 

  

হযাুঁ, আসুন। ইস, আোর ময েী ভীষণ ল্জনা েরমি! আপচন োওয়ায় িমস আমিন! চিঃ 

চিঃ! 

  

র্ামর্ েী হময়মি। মর্ামের িাচড়র োওয়ায় িসমল চে আোর োন যায়? এ-গাুঁময়র ধু্মলা 

মেমখ িড় হময়চি। হযাুঁ মর, রােহচরোো, োচেো সি ভাল মর্া? 

  

হযাুঁ। 

  

ের্োল মেখাসাক্ষাৎ মনই। মর্ার সমঙ্গ মসাহামগর খুি ভাি, র্াই না? 

  

 হযাুঁ। মসাহাগ খুি ভাল মেময়। 
  

ভারী আনেনা হময় খাচনেক্ষণ ভযািলা মিামখ মিময় মথমে অেল িলল, সিাই ভাল। চেন্তু 

আোর সমঙ্গই োরও িনল না। 

  

অেল উঠল। কিঠেখানায় এমস িসল। 

  

 আপচন ভীষণ মরাগা হময় মগমিন অেলো! 
  

 িয়স হমে। এখন ফযাি মমর মগমলই মর্া ভাল। 
  

এই শীমর্ শুধু্ এেিা মসাময়িার পমর ঘুমর মিড়ামেন! শীর্ লামগ না আপনার! আচে মর্া 

সোমল মলপ মিমড় উঠমর্ই পাচর না। 

  

হাুঁিমল গা গরে হময় যায় মর্া, র্াই আর িাের-িাের চনইচন। 

  

িসুন, আচে িা েমর আনচি।   
  

রান্নাঘমর এমস পান্না মেখল, সুেশতন মঠাঙায় চিিুি এমন িাময়র িল িাচপময়মি। 
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সুেশতনো! রু্চে েী মলাে িমলা মর্া! োমে এমন োওয়ায় িচসময় মরমখচিমল িামনা? 

  

সুেশতন এে গাল মহমস িমল, র্া িাচন চেচে। সিাই িািুমে িামন। োথা-পাগলা আমিন 

িমি, চেন্তু মপমি মেলা চিমেয। র্াই মর্া রাো মথমে ধ্মর চনময় এলুে। মিভুল ঘুমর 

মিড়াচেমলন। 

  

মর্াোর আমক্কল ময েমি হমি। কিঠেখানায় মর্া িসামর্ পারমর্! অর্ িড় োচনযগচনয 

মলােমে চে োওয়ায় িসায়? আোর ঘমরর িারান্দায় মিয়ারও মর্া চিল? 

  

েী িাচন চেচে, ওসি েরমর্ মগমল চগচন্নো যচে িমি যায়। র্াই সাহস েচরচন। িা 

খাওয়ামর্ও মোমনামোমনা েরচিলাে। চহমসমির িাচড় মর্া!  

  

চিেচিোিা েথা। র্মি গাময় োখল না পান্না। িলল, এেিা মিি োও, চিিুিিা সাচিময় 

চনময় যাই। 

  

সুেশতন এেিু দ্যঃখ েমর িলল, ঘমর চনময় িসামল চেচে, র্া হমল আর িািুর সমঙ্গ েথািথা 

হল না। আিমে। োওয়ায় িসমল চেচিয েথা হর্ দ্যিমন। নাগামলর িাইমর চনময় মফলমল 

মর্া। 

  

থামো মর্া! উচন মহুঁচিমপুঁচি মলাে নাচে? 

  

ওই মর্া হময়মি েুশচেল। এসি মলােমে হামর্র নাগামল পাওয়া িাুঁে পাওয়ার শাচেল। 

আি িুর্েমর্া মপময়চিলুে চেচে, চেমল রু্চে সি ভেুল েমর। 

  

মর্াোর েী েথা িমলা মর্া অেলোর সমঙ্গ। 

  

সুেশতন এেিু ল্জনার হাচস মহমস িমল, এই নানা রেে েথাই মর্া েমন আমস। দ্য-এেিা 

েথা চিমজ্ঞস েমর চনরু্ে আর েী। এই ধ্মরা নেঃশূমদ্রর মেময়র সমঙ্গ মপ ড্রক্ক্ষচত্রময়র 
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মিমলর চিময় হমল মসিা অনুমলাে না প্রচর্মলাে হমে। র্ারপর ধ্মরা িলরামের ো িািার 

এেিু মগালমেমল চিময় চিল, র্া হমল িলরামের িণতিা আসমল েী হমি। র্ারপর ধ্মরা… 

  

দ্যর! মর্াোর যর্ আিুনচি েথা। ওসি চে অেলো িামন নাচে? অেলো চিমলর্ 

আমেচরোয় চিল, সামহি োনুষ, সাময়চন্টস্ট। ওসি িার্পামর্র খির রাখার েথাই নয় 

র্ার। 

  

চেন্তু চেচে, এও মর্া সাময়ি। 

  

মর্াোর েুেু। এিার িা-িা ভাল েমর িানাও। ুনমের চিচন চেও না মযন, আর চলোর 

মিচশ ঘন েরমি না। পার্লােমর্া হমি। 

  

অযাুঁ। িমল অিাে হময় সুেশতন চেিুক্ষণ র্ার চেমে মিময় মথমে িমল, ওই চে মর্াোমের 

ভাল িা? 

  

হযাুঁ মর্া! 
  

আেরা মর্া ভাল িা িলমর্ িুচম েড়া চলোর, েড়া চেচে, ঘন দ্যমধ্র গন্ধ। 

  

 মস হল গচরিমের িা। িড় োনুষরা চে ওরেে িা খায়? 

  

 রু্চে মর্া িমলই খালাস। ওচেমে িািু েী িমলমি িামনা? 

  

েী? 

  

 যখন িা খাওয়ামিা িমল ধ্মর আনচিলাে র্খন িািু চনমি মথমেই িলল পানমস িা মখমর্ 

পাচর না িাপু, িা হমি েড়া চলোর আর খুি চেচে। ওপমর সমরর িুেমরা ভাসমি। আর 

েুচড় িচড়ময় চেময় সুড়ুৎ সুড়ুৎ েমর খামিা। 

  

িলল ও েথা? 
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হযাুঁ মগা। 

  

 র্মি র্াই েমরা। েী িাচন িািা, অেলোর হয়মর্া অনয রেে রুচি। 
  

পান্না চফমর এমস মেখল, অেল মসাফায় িমস ঘাড় োর্ েমর ঘুচেময় পমড়মি। গভীর 

ঘুে। মিামখর মোমল োচল পমড়মি মলােিার। গামলর হনু দ্যমিা উুঁিু। েী েচলন মিশিাস। 

এ মলাে ময ওরেে সাংঘাচর্ে িলার চিল মে িলমি এখন মেমখ? িয়সও মর্া খুি মিচশ 

নয়। িুয়াচল্লশ-পুঁয়র্াচল্লশ হমি মিাধ্হয়। চেন্তু এর েমধ্যই মযন মেেন শরীমর ময িমনর 

িান িমল মগমি, িিুথিু ভাি। 

  

পামশর ঘমর োময়র ঘুে মভমঙমি। 

  

ও ঘমর মে মর? 

  

 আচে ো! 
  

ও ঘমর েী েরচিস? 

  

পান্না েরিার োমি চগময় িাপা গলায় িলল, অেলো এমসমি।  

  

 অেলো আিার মে? 
  

আহা, অেলোমে মিমনা না? 

  

েচহে ভাসুরঠােুমরর মিমল? 

  

হযাুঁ। 

  

ও ো! এর্ সোমল েী িযাপার? চেিু হময়মি নাচে? 

  

না, না, চেিু হয়চন। এেচন এমসমি। 
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এর্ সোমল! 

  

িা মখময় িমল যামি। 

  

িউময়র সমঙ্গ েী মযন মগালোল শুনচিলুে। 

  

আমে ো। শুনমর্ পামি। 

  

েরিািা আিমি মে না। োমি আয়। 

  

 েরিািা সািধ্ামন মভচিময় আমধ্া-অন্ধোর ঘমর ঢুেল পান্না। েশাচরর চভর্র মথমে ো 

িলল, োথািা নাচে এেিু খারাপ হময়মি? 

  

না মর্া! গাুঁময়র মলামে এেিা িুমর্া মপমলই রিায়।  

  

র্া নয় িাপু। অমনে িাোর িােচরিাও নাচে মিমড় চেময়মি। গাুঁময় এমস থানা মগমড় িমস 

আমি। এ মর্া ভাল লক্ষণ নয়। মলামে পুরমনা েথা রু্লমি।  

  

েী েথা? 

  

ওই ময পারুলমে চনময়। পারুমলর িমনযই নাচে পাগল। ওর িউ নাচে সমন্দহ েমর 

এখনও দ্যিমনর সিেত আমি। 

  

িামি েথা। পারুলচে চে মসরেে মেময়? 

  

মে িামন িািা েী। মর্ার অর্ সাউোচর েরমর্ হমি না। সংসামরর োরপযাুঁি মিামার 

েমর্া িুচদ্ধ চে মর্ার হময়মি? নাপমর্িুচড় িমল মগল, পারুমলর ময মিমল হমি র্ার চপিমন 

নাচে ওই অেল। 

  

চিঃ ো, ওসি েমন েরাও পাপ। 
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 র্া িাপু, িলমলই মোষ? েীচর্তিা চে মোমষর নয়? 

  

 েী েমর ভািমল িমলা মর্া! 
  

ভািমর্ আোর িময়ই মগমি। ও আিিতনা না ঘাুঁিাই ভাল। মলামের েুখ মর্া র্া িমল িন্ধ 

থােমি না। ওসি মলােমে িাচড়মর্ মিচশ ঢুেমর্ চেমর্ মনই।  

  

রু্চে িড্ড মসমেমল ো। চেিু মিামমা না। মেিল োমন শুমন সি চিশ্বাস েমরা। পারুলচে 

চে মর্েন মেময় িমল মর্াোর েমন হয়? 

  

সোলমিলািায় আর েুখ নাড়মর্ হমি না। ঠােুর মেির্ার নাে এখনও উচ্চারণ েচরচন। 

মর্ার িািা এসেময় মগল মোথায়? 

  

িািা মর্া মরাি সোমল েচনতং ওয়াে েরমর্ মিমরায়। 

  

েচনতং ওয়াে না িাই। িামষর োমঠ চগময় িমস আমি মেখ মগ। মখিুর রস সাুঁিমি। চেন্তু 

এখন অেমলর সমঙ্গ েথা িমল মে? 

  

আচেই িলচি। সুেশতনো িা েরমি। 

  

মিচশ গলাগচলর েরোর মনই। ও োনুষ চেন্তু ভাল নয়। িচরমত্রর মোষ আমি। 

  

পান্না এেিু রাগ েমরই এ-ঘমর এমস েরিা িন্ধ েমর চেল। অেল এখনও চনঃসামড় 

ঘুমোমে। োথািা আরও মুমল পমড়মি িাুঁ ধ্ামর। 

  

সুেশতন িা চনময় আসার পর পান্না ডােল। 

  

 অেল ঘুে মভমঙ ভারী লচ্জনর্ হময় িলল, ইস, ঘুচেময় পমড়চিলাে। 

  

আপচন খুি িায়াডত, না? 
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হযাুঁ। খুি িায়াডত। রামর্ ঘুে হয় না মর্া। মসই রার্ দ্যমিায় ঘর মিমড় মিচরময় পমড়চি। 

  

রার্ দ্যমিা! 

  

হযাুঁ। ঘুে না এমল ঘমর আোর েেিন্ধ হময় আমস। 

  

মিচরময় মোথায় যান? 

  

মোনও চঠে থামে না। মিচরময় পচড়। 

  

েলোর্ায় যামিন না? 

  

মযমর্ ভয় হয়। 

  

ভয় মেন অেলো? 

  

 েলোর্ামে ভয় পাই না। ওমের পাই। 
  

োমের ভয় পান অেলো? 

  

অেল এেিু মহমস িলল, সিাইমে ভয় পাই মর। আোর আত্মচিশ্বাস িড্ড েমে মগমি। 

  

 মসাহাগ চেন্তু আপনামে খুি ভালিামস। 
  

হুুঁ। 

  

মসাহাগ িলচিল, ওর েন খুি খারাপ। 

  

মেন? 

  

 আপনার আর িউচের নাচে মসপামরশন হময় যামে? 
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অেল িাময়র োপিা হামর্ চনময় িমস রইল চেিুক্ষণ চথিতর হময়। র্ারপর িলল, মর্ারাও 

শুমনচিস িুচম? 

  

হযাুঁ। মসইিনযই মর্া আপচন  

  

 েথািা মশষ েরল না পান্না। আসমল এর্িাও র্ার িলার েথা নয়। র্ার হঠাৎ েমন হল 

মস োত্রা িাচড়ময় যামে। 

  

অেমলর অিশয মর্েন ভািান্তর হল না। 

  

োথা মনমড় িলল, হযাুঁ, েনিা ভাল মনই মর। আোর ময েী হময়মি র্া িুমমর্ পাচর না। 

পাগল হময় যাচে চে না মে িামন। মগমল এেরেে ভালই। পাগমলর মর্া স্মৃচর্ থামে 

না। োথার েমধ্য সি উলমিাপালিা হময় যায়।  

  

মেন পাগল হমিন অেলো? ওসি ভািমিন না। েলোর্ায় চফমর যান। সি চঠে হময় 

যামি। 
  

অেল ভারী সরল মিামখ র্ার চেমে মিময় িলল, িলচিস? 

  

 হযাুঁ। 
  

যাি? 

  

হযাুঁ অেলো, চিি। 

  

অেল োথা মনমড় িলল, মিশ, রু্ই যখন িলচল যাি। অমনে সেময় ভগিান মিাি মিাি 

োনুমষর চভর্র চেময় েথা িমল ওমঠন, িাচনস? 

  

.  

  

৫০.  
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োয়া-েরিায় অেস্মাৎ েৃদ্য েরাঘার্, শুনমর্ পাে? 

  

পাচে নচন্দন। েী িাও এই অসেময়? 

  

 অসেয় মেন হমি? শুনমর্ পাই রু্চে চিরিা্রহর্, চির র্ৎপর। মর্াোর চে চিশ্রামের 

প্রময়ািন হয়? 

  

না নচন্দন। আোর সেয় মনই। এখন চিরি মোমরা না।  

  

আচে এমল িুচম মর্াোর সেয় নে হয়? এই আচে িমস রইলুে মর্াোর মোরমগাড়ায়। 

এখামন িমস আচে িারিার মর্াোর েরিায় েরাঘার্ েরি। মিুঁচিময় গান গাইি, আপন 

েমন েথা েইি, যর্ক্ষণ রু্চে েরিা না মখামলা।  

  

মর্াোর িুচম োি মনই। চেন্তু আোর ময অমনে োি। োচির অর্ল মথমে উমঠ আসমি 

মসানা, থমর চিথমর মসসি আচে সাচিময় রু্লচি। এই চিপুল সিমের োয় মর্া েে নয়! 

এখন চে আোর অোমির েথা িলার অিোশ আমি? মর্াোর রঞ্জন আসমি, মস মর্াোর 

অিোশ ভচরময় মেমি। আোমে োি েরমর্ োও। 

  

মশামনা রািা, আোর রঞ্জন আসমি িমল চে মর্াোর চহংমস হয়? 

  

না নচন্দন। আোর রু্ে মোনও হৃেয়মে িতলয মনই। আচে োমির মলাে। 

  

আি মর্াোমে এেিা েথা িলি। 

  

আি নয়। অনয চেন এমসা। 

  

আি না িলমল যচে আর িলার সেয় না হয়? 

  

 র্া হমল িাইমর মথমে িমলা, আচে শুনচি। 
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 আোর রঞ্জন আসমি, র্িু আচে িারিার মর্াোর োমি মেন িুমি আচস র্া িুমমর্ পামরা 

না রািা? 

  

িুমিার েরোর েী নচন্দন? িাইমর েচখনা িার্াস িময় যায়, পূচণতোর িাুঁে ওমঠ, ফুমলর 

গমন্ধ িার্াস োর্াল হয়, আচে সি মির পাই, চেন্তু আোর ময আনেনা হমর্ মনই। 

  

শুধু্ োি? শুধু্ সঞ্চয়? শুধু্ মসানার গারমে আত্মচনিতাসন? 

  

রােযমন্ত্রর সিমিময় িড় শচি হল র্ার সিে। িস্তুগর্ সিে হল পৃচথিীর সিমিময় 

ুনরুর্র চিষয়। রু্চে চে ভুমল যাও নচন্দন, ময আচে মেমশর রািা? অমনে চেিু মথমে 

েনমে প্রর্যাহার েমর চনই আচে। 

  

আমগ িমলা, রঞ্জনমে মর্াোর চহংমস হয় না? এেিুও না? 

  

হয়মর্া হয়। আোর হৃেয়িৃচত্ত এর্ই সাোনয ময চঠে িুমমর্ পাচর না। 

  

আচে ের্িার োলা মগুঁমথ এমনচি, রু্চে পমরাচন। শুধু্ িমলি, চনমি পমরা। আোর োলা 

চফচরময় োও রু্চে, র্িু আচে মর্াোর োমি িুমি িুমি আচস। েমন আমি মর্াোর? এেচেন 

রু্চে িমলচিমল, আোর সিিুেু চেময় যচে মর্াোমে ধ্রমর্ িাই, ধ্রা মেমি চে নচন্দন? 

িমলাচন? 

  

িমলচি। 
  

রু্চে চে িামনা মসই েথা শুমন আোর সারা শরীমর োুঁিা চেময়চিল? েন মনমি উমঠচিল 

চর্চর্মরর েমর্া। মসচেন সারা মিলা আচে মযন মেঘ হময় আোমশ মভমস মিড়ালুে। চেন্তু 

িাচন, ও মর্াোর েমনর েথা নয়। 

  

হয়মর্া র্খনোর েমর্া ও আোর েমনর েথাই চিল! 

  

চিল? সচর্য িমলা, চিল? 
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িলমল রু্চে খুচশ হমি? 

  

হি না! িমলা েী? আোর আধ্খানা েন ময সিসেময় মর্াোর োমি পমড় থামে। িমল 

মেখ, আচে মফর মেমঘর েমর্া মভমস মিড়াি। 

  

েথািা র্খন সর্য চিল। চেন্তু এখন যচে সর্য না মথমে থামে? 

  

সর্য চে িেমল যায়? 

  

 যায় নচন্দন। সংসামর সি সর্যই মর্া আমপচক্ষে, শর্তচনভতর। এেনেী মপ্রে ভালিাসা 

এসিও।  

  

ওরেে মিামলা না মর্া। ওরেে চনষ্ঠুর মেন রু্চে? ভাল েমর চনমির েমনর চভর্মর খুুঁমি 

মেখ, েথািা সচর্যই চেমথয চিল চেনা। 

  

আোর ময সেয় মনই নচন্দন। আোর অমনে োি। ধ্বিাপুমিার সেয় এচগময় আসমি। 

  

আচে মর্া মর্াোর োমি চেমন শমর্েিার িুমি আচস এেিু েথা েইিার িনযই। এেিু 

োয়া হয় না মর্াোর? 

  

োয়া হয় নচন্দন। এ রামিয এেোত্র রু্চেই আোমে এেিু দ্যিতল েমর মফমলি। চেন্তু এই 

দ্যিতলর্া আোমে মমমড় মফলমর্ই হমি। রু্চে যাও নচন্দন। 

  

েথািা আর এেিার িমলা। 

  

মোন েথািা? 

  

ওই ময িলমল এ রামিয এেোত্র আচেই মর্াোমে দ্যিতল েমর মফমলচি। সচর্য? িমলা 

না! 
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হযাুঁ নচন্দন। আচে িাচন এ-রামিযর মোনও োনুষই আোমে দ্য মিামখ মেখমর্ পামর না। 

শ্রচেেরা আোমে ঘৃণা েমর, প্রিারা আোর েুেপার্ েমর। মেউ আোর সমঙ্গ েথা 

েইিার স্পধ্তা অিচধ্ মেখায় না। এেোত্র মর্াোরই মোনও ভয় মনই, সংমোি মনই, েুণ্ঠা 

মনই। 

  

মেন মনই র্া চে িামনা? 

  

না নচন্দনী, িাচন না। ওসি চনময় ভািিার সেয় মনই। রু্চে যাও।  

  

িমলচি মর্া, আি আচে সারাচেন মর্াোর মোরমগাড়ায় িমস থােি।  

  

র্া হমল ময আোর োমির িযাঘার্ ঘিমি। শ্রচেমেরা র্াল র্াল মসানা িময় আনমি 

আোর ঘমর। মসসি সাচিময়-ুনচিময় মর্ালা, চহমসি রাখা, সি ময গেমগাল হময় যামি। 

  

যাে। আচে আি োন েমরচি। 

  

অচভোন র্ার োমিই েরা ভাল ময র্ার োে চেমর্ পামর।  

  

আোর অচভোমনর োে রু্চে মেন চেমর্ পামরা না? 

  

আচে, আচে মর্া মর্াোর রঞ্জন নই নচন্দনী! 

  

আোর অমধ্তে েন িুমড় যচে রঞ্জন, মর্া িাচে অমধ্তে েন িুমড় ময রু্চে! 

  

ভুল হমে নচন্দনী। আচে িাচন ময হৃেয় রঞ্জনমে ভালিামস মসই হৃেয় েখনও এই 

অন্ধোর গভতগৃমহর অচধ্পচর্মে ভালিাসমর্ পামর না। 

  

ভালিাসার রু্চে েী িামনা? 

  

ভালিাসার আচে চেিুই িাচন না নচন্দনী। আোর সি ভালিাসা চগময় মশষ হয় আোর 

িারচেমে চর্ল চর্ল েমর িমে ওঠা এই মসানার পাহামড়। আচে অন্ধোর ভালিাচস, 
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এোচেত্ব ভালিাচস, শচিেত্তা ভালিাচস। সংগীমর্র মিময়ও িািুমের শব্দ আোর অচধ্ে 

চপ্রয়। 

  

না না, ওরেেভামি মিামলা না। রু্চে ওরেে নও চেিুমর্ই।  

  

 আচে েীরেে নচন্দনী? 
  

আোমে েুমখােুচখ মপময় এেচেন আোর অরমণযর েমর্া িুমল দ্যমিা শচিোন হার্ ডুচিময় 

েী গভীরভামি মিময় চিমল রু্চে আোর মিামখর চেমে। মসই েৃচে ময আচে ভুলমর্ পাচর 

না রািা। হযাুঁ, রু্চে েে োনুষ, চনষ্ঠুর রািা, রু্চে ভয়ংের। চেন্তু মসচেন মর্া আোর 

এেিুও ভয় েমরচন! 

  

ভয় পাওচন িমলই মভমি চনও না ময, আচে ভয়ংের নই। 

  

মর্াোমে ময আোর এে চনষ্পাপ চশশুর েমর্া মলমগচিল মসচেন। মর্াোর দ্যচি মিামখর 

চভর্মর আচে মযন োন েমর উঠলাে। েী আশ্চযত গভীর মর্াোর মিাখ, মযন সেুদ্র। 

মর্াোর মিামখর চেমে মিময় আচে সেুমদ্রর গভীর েমল্লাল শুনমর্ মপময়চি, মযন অমনে 

শঙ্খ মিমি উমঠচিল এেসমঙ্গ। েমন হময়চিল মর্াোর েমর্া চিশাল পুরুষ আচে েখনও 

মেচখচন! আর েী ভীষণ এো রু্চে! 

  

রু্চে আোমে ভয় পাও না নচন্দনী? 

  

না। মর্াোমে ময মিো েমরও ভয় েরমর্ পাচরচন। ভয় েরমল চে িুমি িুমি আসরু্ে 

মর্াোর োমি? 

  

মর্াোমে চনময়ই মর্া আোর চিপে নচন্দনী। 

  

েীমসর চিপে? 
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আোমে এর্োল সেমলই ভয় মপর্। মেউ েখনও আোর চেমে েুখ রু্মল র্াোমনার 

সাহসিুেুও মেখায়চন। ওই ভয় মথমেই এমসমি শৃঙ্খলা, ওই ভয় মথমেই এমসমি চিনা 

প্রম  আমেশ-পালন েরা, ওই ভয়ই োচির গভীর মথমে রু্মল আমন র্াল র্াল মসানা। 

এ রামিয েখনও চিমদ্রাহ হয়চন। চেন্তু নচন্দনী, রু্চে ময িারচেমে ভয় ভাঙাচনয়া হাওয়া 

িইময় চেে! 

  

মলামে মর্াোমে ভয় মপমল িুচম মর্াোর ভাল লামগ? 

  

 লামগ নচন্দনী। আোর সােমন এমল োনুষ েুুঁেমড় যায়, পাুঁশুমি হময় যায়, িােমরাধ্ হয়, 

মিাখ িুমি মফমল–আচে র্খন িুমমর্ পাচর ময, সি চঠে আমি। আোর মোনও চিপে 

মনই। চেন্তু এেিার ওমের ভয় মভমঙ মগমলই আোর চিপে। এে েহা চিমস্ফারমণ 

খানখান হময় যামি আোর যমর্ে চনেতাণ। উমি যামি মসানা, অন্তচহতর্ হমি চসংহাসন, 

মলাপ পামি আোর সীোহীন ক্ষের্া। নচন্দনী, আচে মর্াোমে শাসন েরার আমগই রু্চে 

আত্মসংিরণ েমরা। ভয় ভাঙাচনয়া হাওয়া িইমর্ চেও না। 

  

মশামনা, মশামনা। রু্চে ওরেে নও! রু্চে চেিুমর্ই ওরেে নও। মর্াোমে ময আচে আোর 

েমনর চভর্মর চিনমর্ মপমরচি। 

  

েী চিনমর্ মপমরি নচন্দনী? 

  

রু্চে ওরেে নও। 

  

 আচে েীরেে? 
  

রু্চে এে চিশাল পুরুষ। রু্চে েহা শচিোন। মর্াোর শাসমন িড় হময় থামে োনুষ। 

মর্াোর অরু্ল ঐশ্বযত। র্িু আোর মেিলই েমন হয় ও রু্চে নও। এসিই মর্াোর 

মখলনাপাচর্। রু্চে মযন এে দ্যরন্ত িালে, মখলায় মেমর্ আি। ভুচলময় রাখি চনমিমে। 

চেন্তু রু্চে আিার এে লহোয় সি মখলনা হুিপাি েমর চেময় উধ্াও হময় মযমর্ পার। 
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মর্াোর মিামখর চভর্র চেময় মর্াোর গভীর েমনর চভর্মর মসই কিরাগযমেও ময আচে 

মেমখচি। 

  

ওসি মর্াোর েল্পনা নচন্দন। রু্চে আোমে মর্াোর েন চেময় গমড় চনময়ি োত্র। ও আচে 

নই। আোর মিলা িইময় চেও না। োমির সেময় ফাুঁে পড়মি, আোর সেয় মনই। রু্চে 

যাও নচন্দনী। 

  

আচে মর্া িমলইচি মর্াোর মোরমগাড়ায় আি আচে সারাচেন িমস থােি। মর্াোমে 

জ্বালাি, োি ভেুল েরি, আনেনা েমর মেি মর্াোমে। 

  

মেন নচন্দন? 

  

রু্চে মেন অন্ধোমরর রািা হময় থােমি? রু্চে আমলার মেউ নও, আনমন্দর মেউ নও? 

মর্াোর িন্ধ েরিায় ঘা চেময় চেময় চফমর যায় পৃচথিীর আমলা, গান, গন্ধ, মেন এই 

চনিতাসন মর্াোর? 

  

আচে যা, আচে চঠে র্া- ই।  

  

আো, েী েমর মর্াোমে মেখাই িমলা মর্া! 

  

 েী মেখামর্ িাও? 
  

আোর েমনর েমধ্য ময-রু্চেিা িমস আি র্ামে। 

  

 মস অলীে, মস চেমথয। 
  

এেিার যচে মর্াোর সােমন র্ামে আনমর্ পারর্াে। 
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িৃথা েথায় সেয় নে হমে। এিার রু্চে যাও নচন্দন। ুনপ্তিমররা আোমে মগাপন র্থয 

মেমি িমল অমপক্ষা েরমি। মসনাপচর্ োুঁচড়ময় রময়মিন আমেমশর অমপক্ষায়। মোিাল 

এমসমিন পচরচথিতচর্র পযতামলািনা েরমর্। 

  

মর্াোর সারাচেন শুধু্ ভারী ভারী োি। 

  

আচে ময োমির মলাে নচন্দন। আচে মর্াোর রঞ্জন নই। 

  

 রু্চে চে রঞ্জনমে েিাক্ষ েরমল? 
  

না নচন্দন। আচে মর্াোমে িলচি, মর্াোর রঞ্জন আোর মিময় মশ্রষ্ঠর্র িীি। শোয়, 

উমিমগ, অচনশ্চয়র্ায় আোর সেয় োমি। অিসরহীন এই িীিমন োমমেমধ্য েমন হয় 

িমি, অনয রেে হমলও মিাধ্হয় েন্দ হর্ না। চেন্তু পরক্ষমণই েমন পমড় যায়, আোর 

চিপুল সিে, অচের্ শচি ও দ্যিতার শাসমনর েথা। নচন্দন, মর্াোমের ের্ িুচি, ের্ 

অিোশ, ের্ গান, ের্ েথা। মেন আোর োমি আমসা নচন্দন? মর্াোর িগমর্ আোর 

মোনও থিতান মনই। িড্ড মিোনান। 

  

র্াই িুচম? 

  

রঞ্জনমে চনময় স্বমরর ম্র ামর্ মভমস যাও নচন্দন। আোমে ভুমল যাও। 

  

 মশামনা, মশামনা। শ্রিমণর েপাি িন্ধ েমর চেও না এখনই। আোর েথা ময মশষ হয়চন! 
  

 মর্াোর েমন িুিুমের েমর্া েথার িন্ম হয়। আচে চে অর্ েথা েইমর্ পাচর! 
  

 পারমর্ই হমি। মশামনা, মর্াোমে আি আোর এেিা েথা িলমর্ই হমি। 
  

র্মি র্াড়ার্াচড় িমল মফল। 
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র্াড়ার্াচড় িলার েমর্া েথা নয় ময! এে এেিা েথা আমি যা খুি ধ্ীমর ধ্ীমর ফুমলর 

পাপচড়র েমর্া ফুমি ওমঠ। র্াড়া চেমল হমি না। 

  

আোর সােমন রু্লােমে মসানার ওিন হমে। আোর ময এে েুহূর্তও অনযেনি হওয়ার 

উপায় মনই। 

  

আি মর্াোমে শুনমর্ই হমি। 

  

িমলা, শুনচি। 

  

না, শুনি না। এে েুহূর্ত মর্াোর োি মফমল মরমখ আোর োিাোচি এমসা। িুপচি েমর 

িমসা। রািোযত অমপক্ষা েরমর্ পামর। চেন্তু আোর েথার ময র্র সয় না। এেিা েথা 

োথা খুুঁমড় েরমি আোর চভর্মর। ের্ক্ষণ র্ামে আিমে রাখমর্ পাচর িমলা! 

  

এই োমি এলুে। এিার িমলা। 

  

আোমে মেখমর্ পাে? 

  

পাচে নচন্দন। আচে সিাইমে মেখমর্ পাই, চেন্তু মেউ আোমে মেখমর্ পায় না। 

  

িমলা মর্া আচে আি মোন সামি মসমিচি! 

  

িাসন্তী রমঙর শাচড় পমরি। এমলামেমশ আলমর্া এেচি োলা িচড়ময় রময়মি। েপামল 

এেচি মশ্বর্িন্দমনর মফাুঁিা। মেময়মের সামির মোনও েেতই আচে িাচন না। র্িু িচল, 

মর্াোমে আি অপরূপ মেখামে। এ সাি োর িনয নচন্দন? রঞ্জন আসমি িমল? 

  

মেউ িুচম মর্াোর িনয েখনও সামিচন? 
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রাি-অিমরামধ্ নারীর অভাি মনই। নৃর্য-গীর্ পিীয়সীরাও আোর েমনারঞ্জন েরমর্ 

সিতোই র্ৎপর। র্িু মর্াোমেই িচল নচন্দন, র্ারা মেউ আোর িনয সামিচন েখনও। 

সািমর্ হয় িমল সামি োত্র। 

  

রু্চে চে িামনা আি রঞ্জমনর িনয নয়, আচে মসমিচি মর্াোরই িনয!  

  

িৃথাই মসমিি। এই অন্ধেূপ মথমে মর্াোমে ময আোর চেিুই মেওয়ার মনই। 

  

 আোর আমি। 
  

আচে েৃপণ, সঞ্চয়োরী, মলাভী, নৃশংস, েেেত্ত এে যন্ত্র োত্র। নচন্দন, েী মেমি রু্চে 

আোমে? এই দ্যই মলাভী হার্ শুধু্ পৃচথিীর সিে মেমড় চনমর্ িায়! রু্চে আোমে েী 

মেমি? 

  

মেন িুমমর্ পামরা না রু্চে, আোর অমধ্তে হৃেয় যচে রঞ্জন িয় েমর থামে, িাচে অমধ্তে 

আচে মর্া েমিই মর্াোর েরিার মি োমঠ মরমখ চেময় মগচি।  

  

অমধ্তে! অমধ্তে নচন্দন? আচে েখনও অমধ্তে ্রহহণ েচরচন। আচে িাই সিিুেু। সিিুেু 

িাই, নইমল সিিুেুই প্রর্যাখযান েচর। নচন্দন, রু্চে রঞ্জমনর িনয মর্াোর সিিুেু হৃেয় 

রু্মল রামখা। েরুভূচেমর্ চসঞ্চন েরার েমর্া মিাো রু্চে নও। 

  

আোর প্রগলভর্া ক্ষো েমরা। চিধ্ােীণত এই অসহায় নারীর চেমে এেিার ভাল েমর 

র্াোও। আোর সিিুেু মর্া রঞ্জমনরই চিল। এই নচন্দনী মর্া রঞ্জমনরই রিনা। িানরু্ে 

রঞ্জনই আোর সি। মস আোর গান, আোর আমলা, আোর েুচি। রঞ্জন মযখামন যায় 

মসখামনই িারচেে ফুল্ল হময় ওমঠ। 

  

িাচন নচন্দন। রঞ্জমনর েথা রু্চে অমনে িমলি। 
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র্িু মেখ, মযচেন মর্াোমে মেখলুে, র্রামস মেুঁমপ উমঠচিল িুে। েী ভয়ংের চিপরীর্ 

রু্চে! েী চনষ্ঠুর! েী েঞ্জুষ! েী স্বাথতপর, আত্মসিতস্ব! আিার মেখলুে, েী প্রিল মর্াোর 

শচি! ঐরািমর্র েমর্া সােথতয মর্াোর!রঞ্জন সুন্দর িমি, চেন্তু েচির েমর্া সুন্দর। আর 

রু্চে! মর্াোর মস ন্দযত মযন অন্ধোর েুুঁমে কর্চর েরা। েী চিশাল, েী চথিতর, েী এো্রহ! 

  

আর মিালা না নচন্দন। 

  

আি আোমে িলমর্ই হমি। রঞ্জন সুন্দর িমি, চেন্তু মস মযন েযূ়মরর পালমের েমর্া 

পলো, উমড় যায়। মস এে চিিাগী পুরুষ, র্ার মোনও থিতচেল মনই। পৃচথিীর আনমন্দর 

সমঙ্গই মযন র্ার সিেত। চেন্তু রু্চে মর্া র্া নও। 

  

িাচন নচন্দন। 

  

পৃচথিীর গভীর দ্যঃখ, গভীর চিষাে, গূঢ় অভযন্তমরর চভর্মর মর্াোর অিথিতান। এ িীিনমে 

রু্চে েন্থন েমরি মঢর মিচশ। েন্থমনর হলাহমল িিতচরর্ রু্চে এে চিষণ্ণ পুরুষ। নচন্দনীমে 

চিেীণত েমরি রু্চে, চিখচের্ েমরি। রঞ্জনমে েী েমর আোর সিিুেু মেি আর? িমল 

োও। 

  

ক্ষো েমরা নচন্দন। এ আোর অিাচনর্ অপরাধ্। 

  

 রু্চে মর্া লুণ্ঠন েমরাচন আোমে। র্মি ক্ষোচভক্ষা মেন? 
  

এেচেন েুুঁে ফুমলর োলা মগুঁমথ পদ্মপার্ায় মঢমে এমনচিমল। েমন পমড় চে নচন্দন? 

  

 পমড়। রু্চে িমলচিমল, চনমি পমরা। েী অপোন! 
  

আি িচল, এই সর্যচিও ঢাো চেময় রামখা। ঢাো থাে, সি মিেনািহ সর্য আি ঢাো 

থাে। 
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রঞ্জন আোর মিামখর চেমে এেপলে র্াোমলই িুমমর্ পারমি, আচে আর সিিুেু র্ার 

মনই। ওমগা, রঞ্জমনর োমি ময আচে চেিুই লুমোমর্ পাচর না। আোর িড় ভয় হয়। 

  

েীমসর ভয় নচন্দনী? 

  

ভয় হয় যচে আোমে চনময় মর্াোর আর রঞ্জমনর েমধ্য লড়াই িাুঁমধ্। 

  

রঞ্জমনর সমঙ্গ আোর মোনও লড়াই মনই নচন্দনী। আচে রািয িয় েরমর্ ভালিাচস, 

আচে খচনর গভীর মথমে রু্মল আনমর্ ভালিাচস মসানা, আচে ভালিাচস সিে ও 

আচধ্পর্য। মর্াোমের চেচহন মপ্রমের রৃ্র্ীয় মোণ মর্া আচে নই। যচে মর্াোমে লুণ্ঠন 

েরমর্ িাইরু্ে র্মি মস প্রলয়মমড়র েুমখ েমিই উমড় মযর্ রঞ্জন। আোর লড়াই োর 

সমঙ্গ িামনা? পৃচথিীর মশ্রষ্ঠ েল্লিীর, ক্ষযাপা ষাুঁড়, কু্ষধ্ার্ত িাঘ, কু্রদ্ধ চসংহ, েত্ত হাচর্ 

ের্িার লুচিময় পমড়মি আোর পাময়র র্লায়। এই সূক্ষ্ম োয়া-েরিার অন্তরাল মথমে 

র্ামের গিতন আর আর্তনাে মশামনাচন েখনও? 

  

শুমনচি। 

  

ের্িার রু্চেই িমলি মর্াোর রঞ্জন আসমি মভামরর আমলার েমর্া, িসন্ত সোগমের 

েমর্া, ফুমলর সুগমন্ধর েমর্া। রঞ্জন মযখামন যায় মসখামন সিাই মিমগ ওমঠ, শুরু হয় 

উৎসি, গান। মস চে আোর প্রচর্িন্দ্বী হমর্ পামর নচন্দন? 

  

র্িু ভয় হয়। মেন িামনা? 

  

মেন? 

  

আোর রঞ্জমনর সমঙ্গ মর্াোর এে িায়গায় িড্ড চেল। 

  

েীমসর চেল? 
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আোর রঞ্জমনর িুমে ময এেিুও ভয় মনই। ভময়র িায়ািুেু েখনও র্ামে স্পশত েমর না। 

মস োউমে ভয় পায় না িমলই র্ার চিপে মিচশ। শুধু্ ভাচি, দ্যিন ভয়হীন োনুষ যখন 

েুমখােুচখ হমি–রু্চে আর রঞ্জন–র্খন চে প্রলয় হমি! 

  

এই পৃচথিীমর্ আচে এেোত্র চনমিমেই ভয় পাই। মেন িামনা? 

  

মেন? 

  

এই ময আোর চিপুল শচি চভর্র মথমে মেিলই ফুুঁমস উঠমি, ওই অন্ধ শচি সিসেময় 

িারচেেিামে র্িনি েমর চেমর্ িায়। সুন্দর, স্বে, শুভ্র, পচিত্র োউমেই মরয়ার্ েরমর্ 

িায় না মস। এই অন্ধ, োেজ্ঞানহীন চিপুল শচিমে চনয়ন্ত্রমণ রাখা েচঠন। মর্াোর রঞ্জন 

যখন আসমি র্খন আোমে সর্েত েমর চেও। 

  

শুমন আরও ভয় েরমি আোর। 

  

রঞ্জমনর আগেমনর আগাে িার্তা মর্াোর োমি মর্া মপ ুঁমি যামিই। রু্চে আোর েরিায় 

েরাঘার্ েমর িমল মযও মস মোন পথ চেময় আসমি। আচে মস পথ মথমে প্রহরা রু্মল 

মনি, েসৃণ ও চনরাপে েমর মেি র্ার আচিভতাি। চিষাণ িািমি, প্রচর্হারীর মঘাষণা 

মশানা যামি। মর্াোর ভয় মনই নচন্দন। এখন যাও। আোমে োি েরমর্ োও। 

  

.  

  

এিা চে ইেপ্রুভমেন্ট অন রিীন্দ্রনাথ? নাচে রিীন্দ্রনামথর চিরুমদ্ধ চিমদ্রাহ র্ার? নাচে 

চিেল্প রিেরিী? মস চনমির মলখািা পমড় চেিুমর্ই িুমমর্ পারল না মেন চলখল, মেন 

চলখমর্ মগল। মলখািা িারিার পড়ল মস। এর চভর্মর মে আমি? মেউ চে আমি র্ার 

মিনা? মোনা, পারুল, চেংিা আর মেউ? মস চনমি? যাই মহাে এই ভুচসোল চনময় মর্া 

মেউ আর চরসািত েরমি না। 
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এখন েমিাষ্ণ দ্যপুর। র্ার ভীষণ চখমে মপময়মি। এই এেিা চিচনস মস ভীষণ মির পায়। 

চখমে, এেিা আ্রহাসী চখমে র্ার শরীমর, পােথিতলীমর্ েন্থনেমের েমর্া পাে চেময় ওমঠ। 

র্খন িড্ড োথা গরে হময় যায়। মেন মেউ র্ামে মখমর্ চেমে না িমল এেরেে অমিাধ্ 

অচভোন হমর্ থামে। 

  

ব্লাড সুগার হয়চন মর্া? মস শুমনমি ব্লাড সুগামরর এেিা লক্ষণ ঘন ঘন ভীষণ চখমে 

পাওয়া। শরীমরর খির মস মর্া রামখ না। ের্ িি পাচেময় আমি চভর্মর মে িামন। 

  

চেিুক্ষণ চিিানায় চিৎপার্ হময় পমড় রইল অেল। মস চে আি সোমল চেিু খায়চন? 

চখমেিা মপমির েমধ্য মিড়ামলর েমর্া হাুঁমিাড়-পাুঁমিাড় েরমি মেন? এেিু ভািমর্ই 

অিশয েমন পড়ল, আি সোমল মস রুচি আর আলুভািা মখময়চিল। ঘচড়মর্ এখন মোমি 

সামড় এগামরািা। এর্ র্াড়ার্াচড় চখমে পাওয়ার েথা নয়। মপমির মখাুঁেলিায় হার্ মরমখ 

মস চেিুক্ষণ মিাখ িুমি রইল।  

  

অেলো! ডাে শুমন মেুঁমপ উঠল অেল। এ চনশ্চয়ই চিভ্রে। মিাখ িাইমলই এই েধু্র 

চিভ্রে মভমঙ যামি। 

  

অেলো, রু্চে চে ঘুমোে? 

  

অেল মিাখ মেলল। েুমখ এেিু হাচস ফুমি উঠল র্ার। 

  

না। েী মিহারা হময়মি মর্াোর িমলা মর্া! ের্োল োচড় োোওচন? িুল আুঁিড়াওচন! 

  

অেল উমঠ িসল, মিামসা পারুল। 

  

িসিার িনয আচসচন। মগড়া েরার িনয এমসচি। 

  

মগড়া! িমল অেল চস্মর্েুমখ োথা মনমড় িলল, আচে চে মগড়া েরমর্ িাচন? েীমসর 

মগড়া পারুল? 
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েী শুনচি িমলা মর্া! 

  

অেল মিাখ নর্ েমর িলল, েী শুনি? 

  

রু্চে আর মোনা নাচে চডমভামসতর োেলা লড়ি? 

  

 আচে মর্া োেলা লড়চি না। মোনা লড়মি। 
  

মেন? 

  

 র্া িাচন না। মোন আোমে সহয েরমর্ পারমি না আর। 
  

মসই মোষিা চে মোনার? মর্াোর নয়? 

  

 আোরই মর্া মোষ। 
  

 যচে িামনা মর্াোর মোষ, র্মি মশাধ্রাও না মেন? 

  

অেল োথা মনমড় িলল, পাচর না। 

  

মেন পামরা না? 

  

আর নরু্ন েমর চেিু হওয়ার মনই আোর। 

  

ওসি মিামলা না। মর্াোর মেময় এমস পান্নার োমি অমনে দ্যঃখ েমর মগমি মর্াোমের 

মসপামরশন হময় যামে িমল। মিমলমেময় দ্যমিার েথা মভমিও মর্া চনমিমে এেিু 

িেলামর্ পামরা। 

  

এেিা েীঘতশ্বাস মফমল অেল িমল, ওরাই িা আোর মে িমলা! আোমের ময সিেতই 

গমড় ওমঠচন মর্েন েমর। সিাই মেেন িাড়া-িাড়া, আলাো-আলাো। ময যার চনমির 

মশল-এর েমধ্য ুনচিমপাোর, েমর্া আিমে আচি। 
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মর্াোমের চে ইমগা প্রিমলে? 

  

মে িামন পারুল! র্াই হয়মর্া হমি। 

  

 মঘন্নার েথা েী িামনা? মোনা নাচে িমল মগমি মস মর্াোমে আোর িনযই সমন্দহ েমর। 
  

 োথা মনমড় অেল িমল, হযাুঁ। 
  

স্বােী-স্ত্রীর সিমেতর সিমিময় িড় শত্রু হল সমন্দহ। যচে ওিা এখনই উপমড় মফলমর্ না 

পামরা র্া হমল চনউমরাচসমস োুঁচড়ময় যামি।  

  

র্ার চে আর মোনও প্রময়ািন আমি পারুল? মোনা মর্া চডমভামসতর োেলার িনয কর্চর 

হমে। 

  

মশামনা, এেিন িাঙাচল সাোোিা গৃহথিতঘমরর িউ চে সহমি চডমভামসতর োেলা েমর? 

এমেমশ চডমভাচসত েচহলার ভচিষৎ িমল চেিু চে আমি? 

  

র্া মর্া আচে িাচন না। 

  

িানমর্ মর্া মেউ িারণ েমরচন। মর্াোর চিময় মেন মভমঙ যামে র্া িানার মিো না েমর 

রু্চে গাুঁময় এমস পমড় আি মেন? 

  

আি চে আোমে িেমর্ এমসি পারুল? 

  

হযাুঁ। মর্াোর দ্যঃমখর সমঙ্গ আোর নাে িচড়ময় থােমল চে আোর ভাল লাগার েথা? 
  

মসিা মোনার ভুল। 

  

সিিাই ভুল? যচে র্াই হয় র্া হমল ঠুনমো ভুলিা মভমঙ মেওয়ার মিো েমরাচন মেন? 

সাধ্ারণ এেিা ঘিনামে িচিল েমর রু্লি অেলো।  
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আচে চে িি িাড়ামর্ পাচর? 

  

মেন পারি না? মেন মিো েরি না? 

  

েী েরি পারুল? 

  

রু্চে েলোর্ায় চফমর যাও। 

  

চগময়? 

  

িােচরিা আমি না মগমি? 

  

সহমি যামি না। মির্ন োিমি হয়মর্া। 

  

র্া হমল আমগ িােচরমর্ িময়ন েমরা। চলভ অর ট্রাই িু চলভ নেতাচল।  

  

আচে আর নেতাল মনই পারুল। আোর োথা োি েমর না, স্মৃচর্শচি দ্যিতল হময় যামে, 

চিড়চিড় েমর েথা েই, হঠাৎ হঠাৎ আিেো অদু্ভর্ সি েথা িমল মফচল, অদু্ভর্ সি 

আিরণ েচর। না পারুল, আচে আর স্বাভাচিে মনই। 

  

পারুল থেোল, ডািার মেচখময়ি? 

  

হযাুঁ। এেিন সাইচেয়াচট্রমস্টর োমি োমম োমম োউনমসচলং চনমর্ মযর্াে। 

  

 চেিু হয়চন র্ামর্? 
  

হয়। র্ারপর মফর মযন সি মগালোল হময় মযমর্ থামে। না পারুল, এই গহ্বর মথমে 

আোর আর ওপমর উমঠ আসার উপায় মনই। 

  

রু্চে চে িােি মথমে পালামর্ িাইি? 
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োথা মনমড় অেল িমল, িাচন না। 

  

র্িু েলোর্ায় চফমর যাও অেলো। এখামন পমড় থােমল মোনা আরও মক্ষমপ যামি। 

এর্ অিমহলা ওর প্রাপয নয়। 

  

রু্চে িলমল যাি। 

  

আিই যাও। 

  

যাি। র্ারপর েী েরি? 

  

মসিা চঠে েমর নাও এখন মথমে। 

  

োথা মনমড় অেল িমল, ওিা পাচর না। আোমে মেউ যচে িাচলময় চনময় মযমর্ রাচি 

থামে এেোত্র র্া হমলই আচে িলমর্ পাচর। মস মখমর্ িলমল খাি, শুমর্ িলমল মশাি, 

িলমর্ িলমল িলি, িলমর্ িলমল িলি, িুপ েমর থােমর্ িলমল িুপ থােি। আোর 

এখন চঠে এরেেই এেিনমে িাই। 

  

পারুল হাসল, র্া হমল মর্া রু্চে লক্ষ্মী মিমল! 

  

হযাুঁ পারুল। আচে যা েরমর্ িাই সি ভেুল হময় যায়। পমে পমে ভুল েমর িচস। র্াই 

আই ওয়ান্ট িু চি মডাচেমনমিড িাই সােওয়ান। 

  

মসই সােওয়ান যচে মোনাই হয়! 

  

নয় মেন? চেন্তু মোনা চে হমি? মোনা মর্া আোমে িায় না।  িরং িমলা, রু্চেই মর্াোমে 

িাও না। 
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৫১-৫৫. মভার্রর োিাোচি 

৫১.  

  

গভীর রার্, না মভামরর োিাোচি র্া িুমমর্ পারচিল না অেল। র্মি পাচখমের শব্দ 

মনই। িারচেে চনঃমুে। আর চহেযুমগর েমর্া শীর্। আিোল চেে চঠে রাখমর্ পামর না 

মস। িানালা িন্ধ েমর মশাওয়ার অভযাস মনই িমল পাময়র চেমের িানালািা মখালা মরমখ 

চেময়চিল মস। এখন ঘুে মভমঙ এেিু মভমি মেখল ময, ওিাই উত্তর চেে। আর মসইিনযই 

এর্ চহে হময় আমি ঘরখানা। 

  

হামর্ ঘচড় মনই। েিা িামি িুমমর্ পারচিল না মস। সেময়র মিাধ্ র্ার চভর্মর আিোল 

োি েমর না। আমগ েরর্। আমগ ঘচড়মর্ িাুঁধ্া িীিন চিল র্ার। েখনও অচফমস মযমর্ 

মেচর হয়চন, অযাপময়ন্টমেন্ট মফল হর্ না, মট্রন িা মিন েখনও চেস েমরচন মস। এখন 

মসই মলােিামে আর মিনা িমলই েমন হয় না। েমন হয় ওিা পূিতিন্ে।  

  

অন্ধোমর উমঠ িসল মস। সোমল মস েলোর্ায় যামি। মেন যামি, চগময় েী হমি র্া 

মস পচরষ্কার িুমমর্ পারমি না। মোনা চডমভামসতর োেলা েরার িনয উমঠপমড় মলমগমি। 

চডমভাসতই িা েরমর্ িায় মেন? র্ারা মযেন পরস্পরমে েমন েমন প্রর্যাখযান েমর এে 

ফ্লযামিই িসিাস েরমি চডমভাসত চে র্ার মিময় মিচশ চেিু লাভিনে হমি? এও মর্া 

চডমভাসতই। এিং র্ারা ময যা খুচশ েরমর্ পামর। চিময় িা সিেত না োনমলই মর্া হয়। 

মোিতোিাচর েরার েরোরই িা েী। এেগাো পয়সা খরি এিং অনচভমপ্রর্ পািচলচসচি। 

মোনা আর র্ার েমধ্য িন্ধনই মর্া মনই, র্া হমল এই ভাগচভন্ন হওয়ার পচরশ্রেই িা মেন? 

  

লচিেিা খুুঁমি পায় না অেল। চডমভামসতর প্রময়ািন সিমেত মস মর্েন অিচহর্ নয়। র্িু 

মস েলোর্া যামি। চেিু সইসািুে েরমর্ হমি হয়মর্া। েমর মেমি অেল। র্ারপর মোনা 

সমর যামি। র্ারপর েী হমি র্া অেল িামন না। 
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উমঠ মস িাচর্ জ্বালমর্ চগময় মেখল, িাচর্ জ্বলমি না। িাচর্ মেন জ্বলমি না মসিা খুি 

অিাে হময় িুমমর্ মিো েরল মস এিং অমনেক্ষণ পমর িুমমর্ পারল, এখামন প্রায়ই 

সুইি চিপমল িাচর্ জ্বমল না। এখামন লিা লিা মলাডমশচডং হয়। র্া হমল মসিা িুমমর্ 

এর্ সেয় লাগল মেন র্ার? 

  

মিনা ঘর। হার্মড় মিচিমলর ড্রয়ার খুমল ঘচড়িা মির েরল মস। মরচডয়াে ডায়ামলর ঘচড় 

অন্ধোমর মিচশক্ষণ থােমল আর মলেল েমর না, আমলা চনমভ যায়। ঘচড়র ডায়ামলর 

চেমে মিময়ও র্াই সেয়িা িুমমর্ পারল না মস। হর্াশ হময় চেিুক্ষণ িমস েশার োেড় 

মখল। 

  

হঠাৎ নীমি মোথাও েরিার হুড়মো মখালার এেিা শব্দ হল। োন খাড়া েমর শুনল মস। 

এেিা োচশর েৃদ্য শব্দ। র্ারপর েুময়ার্লায় িমলর শব্দ। িািা উঠল নাচে? র্া হমল 

এখন ব্রাহ্মেুহূর্ত। মভার িারমি। 

  

েপ েমর আমলা জ্বমল উঠল ঘমর। োমরন্ট এল। 

  

খুি মিচশ চেিু মগািামনার মনই র্ার। সিল এেিা অযািাচি মেস োত্র। িাড়চর্ িাো-

পযান্ট অিচধ্ মনই। িািার দ্যমিা পুরমনা ধু্চর্ মিময় চনময় র্াই লুচঙ্গর েমর্া েমর পরমর্ 

হয় ঘুচরময়চফচরময়। এসমি আর মোনও অসুচিমধ্ হয় না র্ার। সম্মামন লামগ না। এে 

সেময় লাগর্। এে সেময় মস চেমন দ্যিারও োচড় োচেময়মি। এে সেময় মস যা চিল 

ভািমল আিমের মস খুি অিাে হয়। 

  

নীমি নােমর্ই েুমখােুচখ িািা। িািার হামর্ িিত। মোথায় যাচেস?  

  

 েলোর্া। 
  

 েলোর্া! র্া এর্ মভামর মেন? 

  

যাই। সোমল ময গাচড় পাি র্ামর্ই যাি। 
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 এখামন এর্ মভামর িাস পাচি মোথায়? 

  

 পাি না? 
  

 সামড় িিা-সার্িার আমগ িাস-িাস পাওয়া যায় না। খামোখা চগময় োুঁচড়ময় থােমর্ 

হমি। 

  

মযন ভারী সেসযায় পড়ল অেল এেন উমিমগর গলায় িলল, র্া হমল?  

  

সোল সোল যাওয়ার েরোর নাচে? র্া হমল োল মযমর্ পারচর্স। 

  

অেল অমনে মভমি িলল, না, সোল সোল যাওয়ার েরোর মনই মর্া! ভািলাে মিচরময় 

পচড়, র্াই মিচরময় পমড়চি। 

  

িরং ঘমর এমস মিাস। আর ঘণ্টা মেমড়ে পমর মিমরামলই হমি। রাোঘাি এখন অন্ধোর। 

  

অেমলর আপচত্ত হল না। িািামে র্ার আিোল ভালই লামগ। সংসামরর সামর্পাুঁমি মনই, 

চনমির েমন চনমির ঘরখানায় এোমিাো সেয় োচিময় মেয়। িায়নাক্কা মনই। চনমির 

েমনই পুমিা-িুমিা েমর। চেন্তু িাড়ািাচড় মনই। মসাহাগ র্ার োদ্যমে খুি পিন্দ েমর। 

িমল, এ েযান অফ উইিডে। মসাহাগ খুি েে মলােমেই পিন্দ েমর। দ্যচনয়ার মিচশর 

ভাগ মলােমেই মস সহয েরমর্ পামর না। 

  

িািার ঘরিার েমধ্য মযেন ওে মর্েচন এেিা মিশ প্রািীনর্ার গন্ধ। গন্ধিা েী চেময় কর্চর 

র্া মস িলমর্ পারমি না। আসিাি িা চিচনসপমত্রর মোনও িাহুলয মনই। শুধু্ এেখানা 

মি চে, এেখানা আলনা, দ্যমিা মেমঠা মিয়ার, এেধ্ামর েুলুচঙ্গমর্ ঠােুমরর আসন। 

হযাচরমেনিা উসমে মেওয়ায় ঘমরর কেনযেশা প্রেি হল।  

  

মিাস। 
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 অেল মিয়ামর িসল। 
  

িউোর সমঙ্গ চে িচনিনা হমে না মর্ার? 

  

হযাুঁ। 

  

েী চনময় গেমগাল? 

  

চেিু চনময় নয়। সি চনময়ই। 

  

 িড় িউোর োমি শুনলাে চডমভামসতর োেলা েরমি। সচর্য নাচে? 

  

হু। মসই রেেই মর্া েথা। 

  

 রু্ই চে িউোর সমঙ্গ মগড়া েমর এমসচিচল? 

  

মগড়া! না, মগড়া েচরচন মর্া! 

  

র্া হমল িমল এমসচিচল মেন? 

  

ভাল লাগচিল না। ওমের োমি থােমল আোর মেিল ভয়-ভয় েমর। 

  

 ভয় েমর? 
  

হযাুঁ। 

  

ভয় মর্া েমরই মলামের। আোরও মর্া ভয় হর্। 

  

 আপনার ভয় হর্ িািা? হর্ না? মর্ার োমে ভয় মপর্াে, মিমলমেময়মের ভয় মপর্াে। 

সি মথমে মিচশ ভয় মপর্াে মর্ামে। 

  

আোমে! িমল ভারী অিাে হময় িািার চেমে মিময় থামে অেল।  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 866 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

মর্ামে সিমিময় মিচশ। পরীক্ষায় ভাল ফল-িল েরচল। মস এর্ ভাল ময এ-িংমশর মেউ 

েখনও স্বমরও ভািমর্ পামর না। র্ার পর মর্ার চনমির ের্াের্ হল। মলােমে 

রু্ের্াচেলয েরমর্ চশখচল। র্খন মর্ামে এর্ ভয় হর্ ময েথািথা চিমশষ েইমর্ 

পারর্াে না। োনুষ যখন মগ রি েরার েমর্া চেিু েমর র্খন র্ার অহংও মিসাোল হময় 

ওমঠ চেনা। এেিা িীিন আোরও মর্া ের্ ভয়ভীচর্ চনময় োিল। 

  

ভারী অিাে হময় অেল র্ার িািার চেমে মিময় রইল। র্াই মর্া! িািা মর্া চেমথয েথা 

িলমি না। যখন িুমল মস মুচড় মুচড় নির পামে, যখন োস্টারেশাইরা র্ার মেধ্ায় 

চিচস্মর্ এিং আপ্লুর্ র্খন র্ার িারচেমে এেিা ভয়, শ্রদ্ধা, সংশয় ও চিস্মময়র িলয় চে 

রচির্ হয়চন? ঘচনষ্ঠ রু্ইমর্াোচরর িনু্ধরা পযতন্ত মযন এেিু সন্তপতমণ েূমর সমর মযমর্ 

লাগল। র্ামের সাধ্ারণ মিাধ্িুচদ্ধর িগমর্ হঠাৎ এে অচর্-েগি আচিভূতর্ হওয়ায় র্ারা 

চেিুিা হর্িচের্। এই র্ফার্িা মস র্ার িাচড়মর্ও মির মপমর্ শুরু েমর। র্ার 

ভাইমিানমের িযিহামর, োময়র পক্ষপাচর্মত্ব র্ার মেধ্ার পূিা চে র্খনই মস মির পায়চন? 

িািার সমঙ্গও র্খন মথমেই র্ার েূরত্ব শুরু হয়। সচর্য েথা িািার মিাধ্িুচদ্ধ, পরােশত িা 

উপমেশমে র্খন মথমেই মস রু্ের্াচেলয এিং অ্রহাহয েরমর্ শুরু েমর। র্ার িািা ময 

ইংচরচিমর্ এে এ পাস মসিাও মিাধ্হয় মস ুনরুত্ব মেয়চন। 

  

হযাুঁ, এসিই সর্য। মোনও ভুল মনই। 

  

মস এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িািার চেমে মিময় িলল, আি আোর পর্ন চে মোনও 

েেতফল িািা? 

  

পর্ন! পর্মনর েথা িলচিস মেন? 

  

আোর পর্ন আপচন মেখমর্ পান না? 

  

েচহে অিাে হময় িমল, পর্ন আিার েীমসর? িােচর যায়চন মর্া! 
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না। 

  

চডমভামসতর েথা মভমি িলচিস? মসিা মর্া আর এের্রফা োরও মোষ নয়।  

  

মসিাও িলচি না। আোর োথািাই ময চঠে মনই। েী সি আমিাল মিাল ভাচি, িচল, 

আোর সি মিাধ্িুচদ্ধ মযন র্ালমগাল পাচেময় যামে। েেতফল চেনা িুমমর্ পারচি না। 

  

মর্ার মিময় অমনে মিচশ অোি েমরও ের্ মলাে োিমড় মিড়ামে। রু্ই আর এেন েী 

েমরচিস? আিোল ো িাপমে ভচিশ্রদ্ধা েমর আর েিন? ওসি চনময় ভািিার চেিু 

হয়চন। িউোর েথা িল। মস েী িাইমি? 

  

মঠাুঁি উলমি অেল িমল, েী িাচন। এেচেন এমসচিল। গিেি েমর অমনে েথা িমল 

মগল। সিিা িুমমর্ পারলাে না। 

  

েচহে েশাচর িাচল েমর রু্মল মফমল চিিানায় িমস মিমলর চেমে মিময় িলল, িুমড়া 

িয়মসর এই এেিাই েে। মিমলপুমলরা েে মপমল স্বচে থামে না। 
  

আপনার িয়স ের্ হল িািা? 

  

 আচশ। 
  

অমনে িয়স, না? 

  

হযাুঁ। অমনে িয়স। সােথতয থােমল িয়সিা সেসযা নয়। চেন্তু অপিু হময় পড়মল িয়স 

হল মভিা েিল। 

  

আপনার িয়মস আচে মোনওচেন মপ ুঁিি না। র্ার অমনে আমগই আচে মযন িুমড়া থুতু্থমর 

হময় মগচি। 

  

মর্ার েমন শাচন্ত মনই িমল ওরেে েমন হমে। 
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শাচন্ত মনই মেন, মসিাই মর্া খুুঁমি মিড়াচে। েী হল আোয় এেিু িলুন মর্া! 

  

োথা মনমড় েচহে িমল, সচর্য েথা িলমল িলমর্ হয়, আচে িাচন না। মর্ার িীিনিা 

মর্া অনযরেে। অমনে মিচশ িচিল, ঘিনািহুল। র্ার ওপর চশক্ষােীক্ষা, োলিারাল 

চেক্স-আপ, মসসি আচে চে আর িুমমর্ পারি? র্মি িাচন, মর্ার চভর্মর অমনে গাে 

িমে আমি। চনমির মিামর মাুঁচে মেমর উমঠ োুঁড়ামর্ পারচিস না। র্াই মর্ার েে আড়াল 

মথমে মেচখ। চেিু িলমর্ ভরসা পাই না। 

  

এেিা েীঘতশ্বাস মফমল অেল িমল, আোর িনয োরও চেিু েরার মনই।  

  

শুধু্ এেিা েথা িলার আমি। মভমি মেখমর্ পাচরস।  

  

েী েথা? 

  

চডমভাসত চিচনসিা ভাল নয়। 

  

হুুঁ। 

  

অমনেক্ষণ িমস রইল অেল। িমস িমস ঘুচেময় পড়ল ঘাড় োর্ েমর। 

  

েচহে েরুণ মিামখ েৃশযিা মেমখ ফুমলর সাচিিা চনময় উমঠ মগল িাগামন। অমনে সেময়ই 

র্ার েমন হয় েূপেেুে হময় এই গাুঁময় িীিনিা োচিময় মেওয়া চঠে হল না। দ্যচনয়ািামে 

আরও এেিু িানার আর িুমিার েরোর চিল। োনুমষর ময ের্ রেমের জ্বালামপাড়া 

আমি র্ার খমর্ন চনমর্ পারমল আি এই অচিন মিমলর িনয এেিা চনোন মেওয়ার 

েমর্া মিাধ্িুচদ্ধ গিার্। 

  

ফুল রু্মল ঘমর এমস েচহে মেখল, মিয়ার ফাুঁো। অেল িমল মগমি। 
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না, মিমলিার িনয র্ার চেিু েরার মনই। োমম োমম েমন হয় র্ার শরীর মথমে িন্মামল 

েী হয়, এই মিমল মযন মোন আিি মেমশর আিুনচি িােির্ার োনুষ, চনমির মিমল 

িমল মিনা যায় না, ভারা। যায় না। ভািিা, ভাষািা অিচধ্ িুমম উঠমর্ পামর না েচহে। 

  

.  

  

অন্ধোর োমিচন এখনও, র্মি আিিায়া এেিু মঘালামি আমলা ক্ষীণ আভায় িারচেমের 

অন্ধোরমে এেিু হালো েমরমি োত্র। র্মি েুয়াশা আমি। িারচেমের গািপালা মথমে 

িুপিাপ শমব্দ মমর পড়মি চহে। 

  

িেীেেপ মঘুঁমষ এই রাোিা চেময়ই সিাই িাসস্টযামি যায়। পথিা এেসেময় খুি িঙু্গমল 

চিল। িষতাোমল িলোোয় হাুঁিাই মযর্ না। সাপ-মখাপ, মিাুঁে মিমরার্ যখন-র্খন। 

িেীেেপিা মভমঙ পমড়চিল প্রায়। পঞ্চাময়র্ হওয়ার পর রাো িাুঁধ্ামনা হময়মি, িেীেেপ 

কর্চর হময়মি নরু্ন েমর। খুি আনেমন হমলও গাুঁময়র এইসি উন্নচর্ লক্ষ েমর অেল। 

র্ামর্ ভাল হময়মি, না েন্দ, র্া অেল িলমর্ পারমি না। 

  

হঠাৎ খুি োি মথমে এেিা িািখাুঁই গলার আওয়ামি িেমে উঠল অেল। িুেিা ধ্ড়াস 

ধ্ড়াস। 

  

 আমর! িড়ভাই নাচে? েই িলমলন েশয়? 

  

এই োেমভামরর েুয়াশায় আমলা চিমশষ মফামিচন িমি, চেন্তু মলাে মিনা যায়। রচসে 

িাঙামলর গাময় চপ্রি মোি, োথায় োন অিচধ্ ঢাো রাচশয়ান িুচপ, গলায় োফলার। 

  

অেল োষ্ঠহাচস মহমস িলল, েলোর্া যাচে। 

  

আমহন, আমহন। লন, এেলমগই যাই। 
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রচসে িাঙালমে র্ার চেিু খারাপ লামগ না। মলােিার েমনর েমধ্য মোনও ঘুরঘুচট্ট মনই, 

মগামলােধ্াুঁধ্া মনই। মলােিা পয়সা মরািগার েরমর্ ভালিামস, খরি েরমর্ ভালিামস, 

মখমর্ আর খাওয়ামর্ ভালিামস। অেল এেিন িউ চনময়ই চহেচসে খামে, আর এই 

মলােিা দ্য-দ্যমিা দ্যরেমের িউ সাোল চেময় চেচিয িহাল র্চিয়মর্ আমি। মস শুমনমি 

রচসমের এেিা িউ িাঙাল, শহুমর এিং খাোর। অনয িউিা ঘচি, মগুঁময়া এিং চভরু্। েী 

েমর সােলায় মে িামন। হয়মর্া এও এেিা প্রচর্ভা চেংিা এ এেরেমের েচেষ্কহীনর্া। 

মসিা যাই মহাে, অেমলর র্া মনই। 

  

োচড়দ্যচড় ফযালান নাই েযান েশয়? মশাোর্াপা োইনমষর লাহান লামগ! 

  

চনমির গামলর খড়খমড় োচড়মর্ এেিু হার্ িুচলময় চনময় অেল িলল, ইমে হয়চন। 

আিোল মখয়ালই থামে না। 

  

গালখান িেিো থােমল োইনমষ খাচর্র েমর, মিামমলন? 

  

মসিা মিামম অেল। চফিফাি থাোর ময োে আমি মসিা র্ার েমর্া আর মে িামন। র্মি 

চেনা, মস মসই যুগ পার হময় এমসমি। 

  

মস েৃদ্য স্বমর িলল, হু। 

  

শীর্ লামগ না আপমনর িড়ভাই? 

  

অেল োথা মনমড় িলল, লামগ। শীর্িা খুি পমড়মি এিার।  

  

আোর িযামগ এেখানা আমলায়ান আমি, চেেু আপমনমর? 

  

ল্জনা মপময় অেল িমল, আমর না, র্ার েরোর মনই। 

  

চঘন্না পাইমলন নাচে িড়ভাই? মধ্ায়াোিা আমলায়ান, গন্ধ-ুনন্ধ পাইমিন না। 
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অেল িাঙামলর চেমে মিময় িলল, আপচন িড় ভাল মলাে মর্া! 

  

েী ময েন িড়ভাই! এই োল ঠািািার েইমধ্য আপমনর গাময় মর্া েযাখর্যাচি এেখান 

সযামিা মগচঞ্জর েমর্া মসাময়িার। অসুখ-চিসুখ েইরা ফালাইি। নােডামের োনুষ 

আপমন, আপমনর লমগ লমগ ময হাির্যাচি, েথা েইর্যাচি মহইমর চে েে েথা নাচে? 

  

রচসে োুঁচড়ময় র্ার িযামগর মিন খুমল আমলায়ানিা মির েরল।  

  

মিশ নরে, মোলাময়ে নচসয রমঙর ওে-ওলা িােরখানা গাময় িড়ামর্ই ভারী আরাে 

মিাধ্ েরল অেল। িলল, িাঃ, মিশ আমলায়ানচি মর্া! 

  

আইজ্ঞা, পাঞ্জামির চিচনস। আমলায়ানিা পরে মেমহ অেমলর গাময় চঠেঠােেমর্ িচড়ময় 

চেমর্ চেমর্ রচসে িলল। 

  

রচসেমে ধ্নযিাে মেওয়ার মোনও োমনই হয় না, ওসি রচসে িাঙাল িুমমি না। চেন্তু 

অেল ভারী েুচণ্ঠর্ এিং েৃর্জ্ঞ মিাধ্ েরচিল। এ মলােিার িনয েখনও মস চেিু েমরচন, 

েখনও েরমিও না হয়মর্া। চেন্তু আি র্ার ভারী ইমে েরমি চেিু প্রচর্োন চেমর্। মসিা 

েীভামি মেওয়া সিি র্া অিশয োথায় এল না র্ার। চেন্তু েুষ্ঠািা রময় মগল। 

  

আমসায়ানখান লইয়া যান িড়ভাই। আপমনমর চেলাে। এেরেে নূর্নই েইমর্ পামরন। 

গাময় চেমল োমমেইমধ্য আোমগা েথা েমন পড়ি। 

  

না না, আোর আমলায়মনর েরোর মনই। আপচন মিার েমর গাময় মেওয়ামলন িমল 

চেলাে। 

  

িাচন িড়ভাই, আপমনর মেলা আমি। 

  

 শাল আমলায়ান মর্া আোর লামগ না। 
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আইো েশয়, েইলোর্ায় চগয়া চফরর্ চেমলই হইমি। অখন লন এেিু গরে িা খাই 

দ্যইিমন। িাস আইমর্ মেলা মেচর। 

  

আমলায়ান গাময় চেময় এখন আরামের মিময় অস্বচেই মিচশ হমে অেমলর। রচসে র্ামে 

এেিা মসমেিহযাি আমলায়ান োন েরমর্ িাইল মেন? মস চে ওর এর্িাই েরুণার 

পাত্র? আো মিয়ােি মর্া মলােিা! েন মথমে েৃর্জ্ঞর্া আর েুণ্ঠার ভািিা মর্া উমড় 

মগলই, িরং োন গরে হময় উঠচিল অপোমন। 

  

আিোল চনমির মিাধ্, িুচদ্ধ, আমিমগর ওপর মোনও চনয়ন্ত্রণ মনই অেমলর। অপোমনর 

মিাধ্িা র্ীব্র চমুঁচম মপাোর েমর্া আওয়াি েরচিল োথার েমধ্য। মস অসুথিত হময় পড়মি 

নাচে? 

  

িাসস্টযামি িাময়র মোোন েে েমরও িার-পাুঁিিা। মভারমিলার যাত্রীরা এই শীর্োমল 

িা খায় িমল সোমলই মোোমন উনুন ধ্রামনা হময়মি। খমদ্দরও আমি েন্দ নয়। 

  

আমহন েশয়, শীর্মলর মোোমন িচহ। হযায় িা-িা খুি ভাল েইরা িানায়। 

  

শীর্মলর মোোমনর মিমঞ্চ িমস পড়ল অেল। র্ার এখন গরে লাগমি। র্ার এখন ভাল 

লাগমি না। িমসই িােরিা খুমল মফমল পামশ িমড়া েমর রাখল মস। রচসে লক্ষ েরল 

না। মস র্খন শীর্লমে মিামামে, আোর লমগ মেডা িইয়া আমি িানচন শীর্ল? েে 

োমপর োনুষ। ্রহামের োনুষ মর্ােরা, এই োনুমষর োে মর্ােরা েী িুমিা! অখন ভাল 

েইরা িা িানাইয়া খাওয়াও মর্া িািুমর।  

  

শীর্ল োস এেিু চিরি হময় িমল, োর েথা েইমিন িািু? এ ময োময়র োমি োচসর 

গমপ্পা। অেলমে আচে এত্তিুেুন মিলা মথমে চিচন। ওমের িাচড়র মিলাোঠ মফমড় চেরু্ে, 

েচহেের্তার সমঙ্গ োি ধ্রমর্ িড় চমমল মগচি ের্িার। অেল র্খন ের্িুেু? িযাঙাচির 

মলি খসল এই মর্া মসচেন। পাস-িাস েমর িলপাচন মপময়চিল, চিমলর্ মগল, এই মর্া 

মসচেমনর েথা সি। চিময়মর্ মনেন্তন্ন মখময়চিলুে। 
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িাঙালরা না মিুঁচিময় েথা েইমর্ পামর না, র্ামের হাচস োমনই অট্টহাচস। রচসমের গলা 

মযেন িািখাই, হাচসও মর্েন চিেি। মসই হাচসিা মহমস রচসে িলল, খুি চিনি মহ 

শীর্ল! আচে েই, িািুমর লযাংিামিলা চথেযা মর্া মেইখযা আইর্াি, চেন্তু োনুষিার োে 

িানচন? ের্ িড় িহমরর োনুষ মহইিা চন িযার পাইি মোনওচেন? যাউেগা, েথা 

িাড়াইয়া লাভ নাই। িা-খান এেিু মপ্রেমস িানাও মেচখ। 

  

দ্যিমনর এই মিমলোনুচষ িাপান-উর্র শুনমর্ শুনমর্ অেমলর চিনচিমন অপোনমিাধ্িা 

উমি মগল। খাচনেিা মহুঁমি এমসমি িমল শরীরিা গরে হময়চিল িমি, চেন্তু এখন 

মভালামেলা রাোর পামশ িসমর্ই উতু্তমর হাওয়ায় মেুঁমপ উঠচিল অেল। না, িাঙাল র্ামে 

অপোন েরমর্ িায়চন মিাধ্হয়। আসমল মলােিার আেমরর প্রোশ ওরেেই। োেজ্ঞান 

েে হমলও রচসে মলােিা মর্েন খারাপ নয়। এই মর্া মসচেন র্ামে ধ্মর চনময় চগময় 

িাচড়মর্ ের্ যত্ন েরল। 

  

আমলায়ানিা মফর গাময় িচড়ময় চনল অেল। র্ার মর্েন অপোন লাগমি না আর। 

  

রচসে র্ার পামশ িমস িলল, িড়ভাই, চেিু েমন েইমরন না, েুমখান শুেনা লামগ েযান? 

চেিু হইমি নাচে? 

  

না, চেিু হয়চন। এেচনই েনিা ভাল মনই। 

  

্রহামের োইনমষ নানান আেথা-েুেথা েয়। 

  

এেিু অিাে হময় অেল িমল, েী িমল র্ারা? 

  

েয় ময আপমনর লমগ নাচে ওয়াইমফর িমন না। োেলা মোেদ্দোর েথাও শুচন! নাচে? 

  

অেল োন এেিু মহমস িমল, হযাুঁ। 
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োইয়ামলাে লইয়া সেসযা োর নাই েশয়? যর্ মুি-মঞ্জাি মর্া র্ারাই পাোইয়া মর্ামল। 

র্মি চেনা োইয়ামলাে িশ োনমল এমক্কিামর গঙ্গািল। র্ারাই র্খন িৃচের চেমনর িার্া, 

শীমর্র িালামপাশ, গরমের শীর্লপাচি। মিামমলন? 

  

িুমলাে। র্মি আচে মর্া ওসি মপমর উচঠচন। 

  

মঞ্ঝাি চে আোরও চেিু েে মগমি েশয়? োইরধ্ইরও খাইচি, চেন্তু চডমভাসত েচর নাই। 

চিয়া েরা িউ, র্ামর িাড়ুে েযান েন? িিসামহি রায় চেমলই হইি? র্া হইমল মর্া 

চিষয়সিচত্ত িাইড়যা লযাংিা িযাংিা হইয়া চিিাগী হইয়া যাইমর্ হয়। িউও আোর 

সিচত্ত, পাচি হউে িযািইলযা হউে, র্ামর িাড়ুে েযান? 

  

মিার েমর চে রাখা যায়? 

  

আমর েশয়, েথায়ই মর্া আমি মিার যার েুলু্লে র্ার। আচে যখন িাসন্তীমর চিয়া েরলাে 

র্খন িড়িউ মেলা চিল্লাচেচল্ল েরচিল, উচেলিাচড় হাুঁিাহাুঁচিও শুরু েরল। আচে র্খন 

েইলাে আচে যচে আরও িাইরিা চিয়াও েচর র্িু মর্াোমর িাড়ুে না। মেচখ রু্চে মেেমন 

যাও! 

  

এর্িা েচেষ্কহীন হওয়া র্ার পমক্ষ সিি চেনা র্া এেিু ভািমর্ চগময় মহমস মফলল 

অেল। িলল, হা, ওভামিও হয়মর্া হয়। ুনহাোনিমের যুমগ হর্।  

  

আইিও হয় েশয়। না হইমল আোর দ্যই সংসার চিেযা আমি মেেন েইরা। মনন, িা 

খান। লমগ দ্যইখান েুড়েুড়া চিিুি খাইমিন নাচে? মিাস্ট চিিুি খাইমর্ চেন্তু আচিচেৎোর। 

  

আচিচেৎোর শব্দিা ভারী নরু্ন মঠেল অেমলর োমন। িলল, না, চেিু মখমর্ ইমে 

েমরমি না। আপচন খান। 

  

যারা োথার োে মিচশ েমর র্ামগা কু্ষধ্া েে।  
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অেল িলল,  না না, আোর মর্া ভীষণ চখমে পায়। 

  

নাচে? কু্ষধ্া পাওন ভাল। আচে মর্া রাইক্ষমসর ের্ন খাই। িড়ভাই, এেখান েথা েেু? 

  

 িলুন না। 
  

আপমনর মপালাপান েয়িা? 

  

দ্যমিা। এে মিমল, এে মেময়। 

  

দ্যর েশয়, আপমনর েমর্া োইনমষর মপালাপান যর্ মিচশ হয় র্র্ই ভাল।  

  

 মেন? 
  

েগিওলা োইনমষর মপালাপানও েগিওলাই হয়। দ্যঃমখর েথা েী িামনন, আোমগা 

েযামশ মিািমলােুনলারই মপালাপান মিচশ হয়। র্ামর্ লাভ েী েন? েযামশ মিািমলামের 

সংখযা িামড়। 

  

রচসমের এইসি কিিচিে েথািার্তায় এেিু হামস অেল। র্ারপর েৃদ্যস্বমর িমল, আোর 

েগি এখন আর োি েমর না। 

  

িা মখময় র্ারা উঠল। িাস আসমি।  

  

ভারী যত্ন েমর র্ামে হার্ ধ্মর িামস রু্লল রচসে। সোমলর িাস িমল এর্িা ফাুঁো। 

র্ামে চিচেিিা অিচধ্ োিমর্ চেল না রচসে। িলল, আমর েশয়, চিচেমির োে আর 

েয়িা পয়সা, হগ্নমলই চেমর্ পামর। োইনমষর োে মেই েযােমন? 

  

অেল মিারামিাচর েরল না। মসিা পেশ্রে হমি। 

  

িউময়র চলগগযা েী লইয়া যাইমিন েশয়? 
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অিাে হময় অেল িমল, চেিু মনি না মর্া! 

  

 ওইিাই মর্া ভুল েমরন িড়ভাই। 
  

 র্াই নাচে? মেন িলুন মর্া! 
  

োইয়ামলামে চিচনসপত্র পাইমর্ ভালিামস। র্ামগা োমি খাচল হামর্ যাইমর্ নাই। যা 

হউে এেিু চেিু লইয়া যাইমর্ হয়। 

  

অেল অিাে হময় িমল, ওর চিচনসপত্র সি মর্া ও-ই মেমন, এেনেী আোর চিচনসপত্রও 

মেমন। আচে মেনাোিা পাচর না। 

  

রচসে মহমস িমল, আপমনমর লইয়া আর পারুে না েশয়। আোর িউও মর্া গচড়য়াহাি 

চথেযা িড় িািার ইেে িানা োইরা হাচিিাচি চেনযা ঘরিাচড় চিিাল েরর্ামি। র্িু 

েশয় আচে র্ার চলগযা চেিু না চেনযা ঘমর ঢুচে না। মযচেন আর চেিু না পাচর এে মঠাঙ্গা 

চিনািাোে চেনযা লইয়া যাই। খুচশ হয়, মিামমলন! খুচশ হয়। চিচনসিা িড় েথা না, 

আসল হইল অযামিনশন। র্ামর ময ভুইলযা যাই না এইিা হইল র্ার প্রোণ। 

  

র্াই িুচম? 

  

হ িড়ভাই। চপচরমর্র সার েথাই হইল মলনমেন। যর্ মলনমেন র্র্ আঠা। মলনমেন িাড়া 

চপচরর্ হইল িন্ধযা। মিামমলন! যর্ই চেঠা চেঠা েথা েন না েযান, শুেনা লাগি। লমগ 

এেখান মগালাপফুল ুনইিা মেন, েযাখমিন েুমখ হাচস ফুিমি।  

  

স্ত্রীর িনয উপহার মেনা এই িযাপারচিমেই অেমলর েচেষ্কহীনর্া িমল েমন হয়। ঘুষ 

িাড়া মসিামে আর েী িলা যায়? চিচনমসর উপমযাগই িা ের্ক্ষণ থামে? 
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িউ চে েে নাচে িড়ভাই? সাক্ষাৎ ভগির্ী। োমম োমম খাোরচন হইয়া খাড়য় চঠেই, 

চেন্তু র্ারাই মর্া িাচ্চা মেয়, সংসার িাইন্ধযা রামখ। েী েন? োইিযা েমর আিার 

আগলাইয়াও মর্া রামখ। 

  

িধ্তোমন মপ ুঁমি আিার র্ামে ল্জনায় মফলল রচসে। অেমলর চিচেিও মসই মেমি মফলল 

িি েমর। 

  

এিা িড় িাড়ািাচড় হময় যামে রচসেিািু। 

  

দ্যই-িাইরিা িাো লইয়া োথা ঘাোইময়ন না িড়ভাই। িড় িড় চিচনস লইয়া চিন্তা 

েমরন। পািচলমের চে আপমনর চলগযা চেিু েরমনর নাই? 

  

অেল ভদ্রর্ার লড়াই পারমি না মিমনই আর েথা িাড়াল না।  

  

মিচশ মভামরর মট্রন িমলই চভড় চিল না মর্েন। মোমণর চসমি র্ামে মঠমল িচসময় চেময় 

রচসে িলল, এইিার িুইৎ েইরা িইয়া ঠাইসযা এেিা ঘুে মেন। আচেও মট্রমন উঠমলই 

ঘুোই। 

  

েথািা ভারী পিন্দ হল অেমলর। মস খাুঁমির েমধ্য োথা মরমখ চেচিয ঘুচেময় পড়ল। 

  

হাওড়ায় যখন নােল র্খন মসায়া নিা। 

  

লন, আপমনমর এেিা িযাচক্সমর্ উঠাই চেয়া যাই। 

  

আচে ধ্রমর্ পারি িযাচক্স। 

  

আপচন হজ্ঞলই পারমিন। চেন্তু আোরও মর্া েরন উচির্। 
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িািা মযন মিাি মিমলচিমে আগমল চনময় যামে এেনভামিই রচসে র্ামে িযাচক্সস্টযামি 

চনময় এমস িচসময় চেল িযাচক্সমর্। অেল িলল, আপচনও মর্া িড়িািামরই যামিন? িলুন 

নাচেময় চেময় যাই। 

  

আমর না, আোর মর্া হাুঁিা রাো। এেিু েচনতং ওয়ােও হইয়া যাইি।  

  

 অেল আর সাধ্াসাচধ্ েরল না। মস এসি মপমর ওমঠ না। 
  

 িযাচক্স িাচড়র চেমে রওনা হমর্ই িুমে এেিা দ্যরুদ্যরু শুরু হল অেমলর। সােমনই চে 

যুদ্ধমক্ষত্র? ধ্েতমক্ষমত্র েুরুমক্ষমত্র সেমির্া যুযুৎসি? মোন ধু্নু্ধোর অমপক্ষা েরমি র্ার 

িনয? র্ার েুমখর েথা ক্রমে ফুচরময় যামে। র্ার েমনও আিোল েথা আমস না। র্ার 

েন চে ধ্ীমর ধ্ীমর মিািা হময় যামি? মগমলই ভাল। মগমলই শাচন্ত।  

  

িাইমর চহচিচিচি েলোর্া শহর িময় যামে। সোমলর েমিাষ্ণ মরামেও িাইমরিামে 

িােি েমন হয় না র্ার।  

  

মযমর্ মযমর্ েূরত্ব েেমি। িাচঘনীর গিতন মশানা যামে চে মনপমথয? োচিমর্ লযাি 

আিড়ামনার শব্দ? গাময়র গন্ধ? িার্ামস চে িারুমের ্াণ? 

  

গচড়য়াহািার োমি মস মিুঁচিময় উঠল, থামো! থামো!  

  

র্াড়াহুমড়া েমর ভাড়া চেচিময় মনমে পড়ল মস। 

  

সমি মিলা েশিা। মোোনপাি এখনও মখামলচন। র্িু সােমন ময মোোনিা মভালা মপল 

র্ামর্ই ঢুমে পড়ল মস। মোোমন এখন ধূ্পধু্মনা মেওয়া হমে। প্রস্তুর্ নয়। মস মশা-মেমস 

সািামনা শাচড় মেখমর্ লাগল। শাচড়র চেিুই মিামম না মস। মেমনওচন মোনওচেন। র্িু 

মেখমর্ লাগল। 

  

এেিা িাফ রমঙর শাচড়র ওপর িেোমলা এেব্রয়ডাচরর োিিা মিশ পিন্দ হল র্ার। 
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 এিার োে ের্? 
  

আড়াই হািার। 

  

 অযািাচি মেস খুমল িাোিা চেময় চেল মস। 
  

.  

  

৫২.  

  

শাচড় মেনািা এেিু নািেীয় হময় মগল নাচে? 

  

র্া মহাে। র্ার িীিমন মর্া মোনও নািেীয়র্া মনই। চনর্ান্তই ভযার্ভযামর্ ঘিনাহীন 

িীিনযাপন। েেযপান িাড়া চনমির মলমভলমে িাচড়ময় যাওয়ার উপায় মনই। 

  

গচড়য়াহািার মোড় মথমে মস িচিল েলোর্ার েৃশয মেখল খাচনে। িি েমর িাচড়েুমখা 

হমর্ পারল না। শাচড়িার িনযই িাচড় মযমর্ এেিু ল্জনা হমে র্ার। মোনওচেন এভামি 

চেিু উপহার মেয়চন মোনামে। েী িলমি, েী িলমর্ হয় িা আনুষ্ঠাচনেভামি েী েমর 

উপহার চেমর্ হয় র্া মর্া অেল িামন না। র্াই পা িলচিল না র্ার। মোন চে চিদ্রূমপর 

হাচস হাসমি? ঘুষ িমল েমন েরমি? ্রহহণ েরমি, নাচে িুুঁমড় মফমল মেমি আমক্রামশ, 

এইসি িরুচর প্র  ও সেসযায় ভারী পীচড়র্ হচেল মস। 

  

রচসে িাঙামলর েথামে ুনরুত্ব মেওয়ািা চে চঠে হল? 

  

এর পর যা-ই ঘিুে, র্ার মর্া হারামনার চেিু মনই। এই মভমি মস িাচড়র চেমে পা 

িাড়াল, গচড়য়াহাি মথমে র্ার িাচড় হাুঁিাপথ। শীমর্র মরামে েলোর্া এখনই মিশ মর্মর্ 

উমঠমি। গাুঁময় শীর্ অমনে মিচশ। মরাে মযন মর্িামলা হমর্ই িায় না। অেল খুি আমে 

আমেই হাুঁিচিল। েমন েমন এেিু প্রস্তুচর্র েরোর, এেিু চরহাসতাল। চেন্তু ইোনীং র্ার 
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েুমখ েথাই আসমর্ িায় না। অমনে অনযায় অচভমযামগরও যথামযাগয িিাি চেমর্ পামর 

না মস। 

  

মশাওয়ার ঘমর েমিাে পাওয়ার পর র্ার ওপর মাুঁচপময় পমড়চিল মোনা। র্ার গূঢ় 

সমন্দহ, র্ার অনুপচথিতচর্মর্ অেল অনয মেময়োনুষ এমনচিল ফ্লযামি। অেল মসই 

অচভমযামগর িিািই চেমর্ পারল না। আিও রহসযেয় মসই ঘিনািার সোধ্ান খুুঁমি 

পায়চন। সোধ্ান খুুঁমি মির েরার িনয োথাও ঘাোয়চন মস। চনমিমে েলেেুি েরার 

মোনও র্াচগে মস আর অনুভি েমর না। মস যা আমি র্া-ই আমি, ক্রমে ক্রমে অন্ধোমর 

ডুমি যামে। এই অে মথমে আর উেয় হওয়া র্ার পমক্ষ সিি নয়। 

  

এেচি থান-পরা িুচড় চভচখচর র্ার সােমন এমস েুখপামন মিময় হঠাৎ িলল, ও রু্চে! রু্চে 

মর্া িাপু োও না। 

  

িমল িুচড় চপিু চফরল। গচড়য়াহািার প্রায় সি চভচখচরমেই েুখ মিমন অেল। র্মি 

েচস্মনোমলও মস োউমে চভমক্ষ মেয় না। চভমক্ষ েরা িযাপারিামেই ময ভীষণ অপিন্দ 

েমর।  

  

আি হঠাৎ েমন হল, এ-চেনিা অনয রেে মহাে। মস ডােল, ও িুচড়! ও িুচড় ো! 

  

িুচড় এেিু অিাে হময় ঘুরমর্ই অেল পমেি মথমে এেিা েশ িাোর মনাি মির েমর 

িলল, নাও। 

  

িুচড় িলল, ও িািা! েশ িাো! 

  

 িুচড়িা এেিু ঠযামির োনুষ। আশীিতাে-িাচশিতাে েরল না। এরেে ভাল। ভড়ং মনই।  

  

 অেল এেিু হাসল। 
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যর্ িাচড়র োিাোচি হচেল অেল র্র্ অস্বচে িাড়মি। যর্ নমের মগাড়া এই শাচড়িা। 

এিা না চেনমল অমনে সহি হর্ মফরািা। চেন্তু যর্ই যামে র্র্ই মযন শাচড়িা মিামা 

হময় উঠমি। িন্মচেন িা চিিাহিাচষতেী এসি র্ামের মনই। মেন মে িামন প্রথে মথমেই 

ওসি পালন-িালন েমর না র্ারা। ফমল উপহামরর মঞ্ঝািও মনই। পুমিা উপলমক্ষ চেিু 

মেনাোিা েরা হয় িমি, চেন্তু মসিা মোনা এোই েমর। মেন র্ারা চিিাহিাচষতেী িা 

িন্মচেন পালন েমর না মসিাও অেল িলমর্ পারমি না। চেন্তু অমনযরা েমর এিং অমনযর 

চিিাহিাচষতেী িা িন্মচেমন র্ারা মনেন্তন্নও মখময়মি। 

  

এেনেী চনমির মিমলমেময়র িন্মচেনও পালন েমর না মোনা। েথািা এখন হঠাৎ েমন 

পড়ায় অেল এেিু অিাে হয়। মোন চে এেিন সংিারেুি েচহলা? র্ার চে মোনও 

মসচন্টমেন্ট মনই? এসি প্র  আমগ অেমলর েমন আমসচন, আি এই শাচড় মেনার সূমত্র 

এসি অমনে প্র  েমনর র্লায় চথিতর্ািথিতা মথমে হঠাৎ ভুড়ভুচড় মেমি উমঠ আসমি। 

মোনামে হয়মর্া আর এেিু স্টাচড েরা উচির্ চিল র্ার। োিাোচি িাস েমরও হঠাৎ 

মোনামে মেন ময এর্ অমিনা েমন হমে। 

  

ফ্লযািিাচড়মর্ মপ ুঁমি মস মেখল, গযারামি র্ার গাচড়িা চনশ্চল পমড় আমি। গাময় ধু্মলার 

পুরু আেরণ পমড়মি। ড্রাইভারিামে হয়মর্া িাচড়ময় চেময়মি মোনা। নইমল মস এমস 

মরাি গাচড়িা মাড়মপাুঁি েরর্। 

  

চলফমি ওপমর উঠমর্ উঠমর্ চনমির মিাো-মিাো ভািিা মমমড় মফলার মিো েরচিল 

অেল। র্ামর্ আরও মিাো-মিাো লাগমর্ লাগল চনমিমে। 

  

মডারমিমলর সুইমি হার্ চেময় আিার এেিু চিধ্া।  

  

র্ারপর মডারমিমলর চেচে শব্দিা মিমি মগল চভর্মর। লযাি মঘারামনার শব্দ। 

  

 েরিায় মোনা। পরমন হাউসমোি, এেিু অিাে মিাখ। 
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েরিািা মিমড় র্ামে চভর্মর মযমর্ চেল মোনা। র্ারপর েরিািা প্রায় চনঃশমব্দ িন্ধ েমর 

চেময় খুি স্বাভাচিে গলায় িলল, ওিা োর িাের গাময় চেময় এমসি! এিা মর্া আোমের 

িাের নয়! 

  

িােমরর েথািা মখয়ালই চিল না অেমলর। মেময়মের মিাখ এড়ামনা েুশচেল। 

  

থর্ের্ মখময় িলল, রচসেিািু চেল। 

  

 রচসেিািুিা আিার মে? 
  

গাুঁময়র এেিন মলাে। 

  

নাে েুুঁিমে মোনা িলল, অমনযর িাের গাময় চেমর্ মঘন্না হল না? 

  

অেল েথািার্তার এই মমাুঁেিা িাচলময় মযমর্ িায়। নইমল সহি হওয়া যামি না। মোনার 

সমঙ্গ এেের্ হময় িলল, মঘন্না েরচিল, উচন মিার েমর চেমলন।  

  

ওিা খুমল রামখা, মেমি মফরর্ চেময় চেমর্ হমি। 

  

 অেল সমঙ্গ সমঙ্গ িাধ্য মিমলর েমর্া িােরিা খুমল মফলল। 
  

শাচড়র িাক্সিা মেমখ মোনা অিাে হময় িলল, ওিা েী? 

  

অেল খুি োুঁিুোিু হময় িলল, মর্াোর িনয। 

  

আোর িনয! 
  

হযাুঁ। 

  

আোর িনয েী? 
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 মর্াোর িনয আনলাে। 
  

মোনা চেিুক্ষণ িড় িড় মিামখ র্ার চেমে মিময় িলল, েী ওিা? 

  

এেিা শাচড়। 

  

 হঠাৎ? 
  

এেচন পিন্দ হময় মগল। র্াই। 

  

চডভামনর ওপর মথমে িাক্সিা রু্মল চনল মোনা। িাুঁধ্ন খুমল িাক্সর ঢােনা রু্মল মেখল 

প্রথমে। র্ারপর শাচড়িা মির েমর আমলায় এেিু খুমল মেমখ চনময় র্ার চেমে র্াোল। 

  

অেল িামন, শাচড়িা ওর পিন্দ হমি না। মস মর্া আর শাচড় মিমন না। মিামখ মযিা 

মলমগমি মসিাই চেমন এমনমি। মেময়মের পিন্দ-অপিমন্দর খির মস আর রাখল েই? 

  

চেন্তু র্ামে ভীষণ অিাে েমর চেময় মোনা শাচড়িা চনরীক্ষমণর পর িলল, িাঃ, মিশ 

পিন্দ আমি মর্া মর্াোর! 

  

খারাপ হয়চন মর্া! 

  

নাঃ, খুি আনইউিুয়াল রং। োিিাও ভারী সুন্দর। মে পিন্দ েমর চেল? 

  

 মেউ না। 
  

রু্চে চনমিই পিন্দ েরমল? 

  

হযাুঁ। 

  

হঠাৎ আোর িনয শাচড় মেনার েী হল? 
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এেচন। েমন হল, মর্াোমে মর্া েখনও চেিু চেই না। 

  

 মসিাই মর্া আোর অভযাস হময় মগমি। হঠাৎ ঘিা েমর শাচড়-িাচড় চেমল মেেন মযন 

সমন্দহ হয়। 

  

সমন্দহ! সমন্দহ েীমসর মোনা? 

  

অচর্-ভচি মিামরর লক্ষণ চেনা। 

  

মিারা োরিা হিে েমর চনল অেল। দ্যিন েুচেমযাদ্ধা যখন লমড় র্খন র্ারা পরস্পরমে 

োমর এিং পরস্পমরর োর হিেও েমর। দ্যমিাই েরোর। শুধু্ োরমর্ িানমলই হয় না, 

অম্লান েুমখ োর হিেও েরমর্ পারা িাই। 

  

আচে চেিু মভমি চেচনচন চেন্তু। হঠাৎ ইমে হল র্াই। 

  

নাচে মেউ িুচদ্ধ পরােশত চেমে আিোল! 

  

অেল ভয় মপল। েথা মযভামি এমগামে র্ামর্ মোনা র্ামে মোমণর চেমে মঠমল চনময় 

যামে। এরেে িলমল হয়মর্া মস েিুল েমর মফলমি ময, চনমির িুচদ্ধমর্ মস োিিা 

েমরচন। 

  

আো, এেিু িা-িা চেিু চে পাওয়া যামি? খুি মভামর মিচরময়চি, গাচড়মর্ ভীষণ ঠািা 

লাগচিল। 

  

মোনা র্ার চেমে মসমেি দ্যময়ে মিময় রইল। মেময়মের েন, শর্ শত্রুর্া থােমলও এেিা 

িায়গায় দ্যিতল। র্ারা ময পুরুমষর আশ্রয়োত্রী এিা মশষ অিচধ্ ভুলমর্ পামর না। 

  

িাইমরর িাোোপড় িেলাও। িা চেচে। 

  

আোর খুি চখমেও মপময়মি। 
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 িাচন। পাওয়ারই েথা। হার্-েুখ ধু্ময় খাওয়ার মিচিমল মিামসা। 
  

রু্চে চে িাচড়মর্ এো? ওরা েই? 

  

দ্যিমনই িুমল মগমি। িাসুমেি চর্ন চেমনর িুচি চনময়মি।  

  

ওঃ, র্াহমল? 

  

র্াহমল েী? 

  

 িা-িা েরমি মে? 
  

 মেন, আচে চে নুমলা, না অেুৎ? 

  

েে হমি। 

  

িাব্বাঃ, আোর েমের েথা মভমি মর্রাচত্তর ঘুে হমি না মিাধ্হয়?  

  

র্া নয়। 

  

 এো ঘমর আোমে আিার ভয় হমে না মর্া! ঘাড় েিমে চেই যচে! 
  

অেল হাসল। িলল, মর্াোমে ভয় েীমসর? 

  

র্া মর্া িাচন না। মিাখেুখ মেমখ মর্া েমন হমে িাচড়মর্ আর মেউ মনই মিমন খুি 

অস্বচেমর্ পমড়ি। 

  

র্া পমড়মি অেল। চেন্তু মসিা র্ার েুখভামি প্রোশ পামে মিমন র্ার আরও দ্যচশ্চন্তা 

হমে, মস মিাোর েমর্া িলল, না না, আচে ভীষণ িায়াডত।  

  

মোনার চেমে মিাখ রু্মল র্াোমর্ পারচিল না অেল। 
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র্ামে এই অস্বচেমর্ মিচশক্ষণ রাখল না মোনা। হঠাৎ মিো মেমর েুখ চফচরময় রান্নাঘমর 

িমল মগল। 

  

অেল মশাওয়ার ঘমর এমস মপাশাে পালিাল। েে আয়নায় র্ার প্রচর্চিি মেখমর্ মপল 

হঠাৎ। োচড়-মগাুঁফ এিং িড় িুমল র্ামে িনোনুমষর েমর্া মেখামে। র্িু ভাল। র্ার 

মিহারায় এেচনমর্ মোনও কিচশেয মনই। র্ার উচ্চর্া সামড় পাুঁি ফুমির মিময়ও এেিু 

েে। চহল পমর পামশ হাুঁিমল মোনামেও র্ার মিময় লিা লামগ। র্ার গাময়র রং েয়লা 

না হমলও ফসতা নয়। েুখশ্রী নয় আেষতে। িনয পুরুষাচল আেষতণ র্ার এেিুও মনই। 

োচড়-মগাুঁফ হওয়ায় িরং এেিু েৃচত্রে িনযর্া এমসমি। োচড়-মগাুঁমফর এেিা আমরাচপর্ 

গািীযতও আমি। 

  

চেিুক্ষণ চনমির প্রচর্চিমির চেমে মিময় রইল অেল। হঠাৎ এেিা েণ্ঠস্বমর িেমে উঠল 

মস। মে মযন িমল উঠল, উই আর ইন ট্রািল। উই আর ইন এ িযাে।  

  

মে িলল েথািা? ঘমর চির্ীয় মেউ মর্া মনই! র্াহমল চে মস চনমি? 

  

হযাুঁ, েথািা মিাধ্হয় মসই িমলমি। চনমির ওপর চনয়ন্ত্রণ হাচরময় মফলমি অেল। েী আর 

েরা। 

  

এো এই ফ্লযামি মস আর মোনা। মযন িাচঘনী আর র্ার চশোর। মিমল-মেময়রা থােমল 

হয়মর্া চেিু ডাইভারশন থাের্। র্ারা মনই, ফমল এো অেমলর ওপমরই মোনা র্ার 

শব্দমভেী িাণুনমলা প্রময়াগ েরমি। িড্ড ভয়-ভয় েরমি র্ার। এেসেময় ময িমন মোনার 

সমঙ্গ র্ার োমম োমমই র্েত িা মগড়া হময়মি। র্খন মোনামে র্ার ভয় হর্ না। এখন 

হয়। এখন মস োনচসেভামি দ্যিতল, শারীচরেভামিও। র্ার চভর্মর মোনও লড়াই আর 

অিচশে মনই। মোনা েয়া েমর যচে র্ামে িােযিাণ মথমে মরহাই মেয়। এই েয়ািুেু মস 

হাুঁিু মগমড় িমস িাইমি চে? 
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িাথরুমে হার্েুখ ধু্মর্ চগময়চিল অেল। চেিুক্ষণ চথিতর োুঁচড়ময় মথমে ভািমর্ লাগল, োন 

েমর মনমি চেনা। চসদ্ধান্ত চনমর্ মিশ সেয় লামগ র্ার আিোল। খুি সাোনয চিষয় 

চনময়ও র্ার েন দ্যভাগ হময় দ্যরেে ের্ প্রোশ েরমর্ থামে। 

  

 িাথরুমের েরিায় এেিু শব্দ। 
  

মে? 

  

 মর্াোর হল? েচফ ঠািা হময় যামি ময! 
  

 ও আো। 
  

 মস শাওয়ারিা খুমল নীমি োুঁচড়ময় মগল। মিাধ্হয় আরও চেিু শীর্লর্াই র্ার েরোর। 
  

 োন েমর এেরেে ভালই লাগচিল র্ার। শরীমর এেিু োুঁপুচন হমে িমি, চেন্তু মিশ 

লাগমি। 

  

মিচরময় এমস মেখল, খাওয়ার মিচিমল মোনা েচফ সাচিময় িমস আমি।  

  

পমরািা আর আলুভািা খামি? 

  

অেল হযাুঁ িলমি চেনা ভািমর্ লাগল। 

  

আচে িচল এর্ মিলায় ভারী িলখািামরর েরোর মনই। িরং এেিামর ভার্ মখও। এখন 

চিিুি চেময় েচফ খাও। মেেন? 

  

এই আশ্চযত সিযিহামর চিগচলর্ হময় মগল অেল, িলল, মসই ভাল। 

  

রু্চে চে োন েরমল? 

  

হযাুঁ। 
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শীমর্ োুঁপি৷ মর্াোর গাময় োুঁিা চেমে। চগিামর গরে িল মর্া চিল, নাওচন? 

  

না। মখয়াল হয়চন। 

  

আিোল মর্াোর েন মোথায় থামে? 

  

েচফ এেিু িলমে মগল অেমলর। নরখােেমের দ্যন্দুচভ মিমি উঠল নাচে? মলসামি, 

র্ারপর চিুঁমড় চিুঁমড় খামি, হাড়মগাড় চিমিামি। 

  

দ্যপুমর েী খামি? 

  

 নর্েুমখ অেল িলল, যা হয়। 
  

আচে রাুঁধ্মর্ যাচে। িাসুমেি িমল যাওয়ায় িািারহাি হমে না। চডপ চিমি শুধু্ খাচনেিা 

োি আমি। 

  

িয্রহ হময় অেল িলল, ওমর্ই হমি। িযে হওয়ার চেিু মনই।  

  

আচে রাুঁধ্মর্ও ভুমল মগচি। মর্াোর েুমখ রুিমি চে না িাচন না। 
  

এেসেময় মর্াোর রান্নাই মর্া মখর্াে। চিন্তার চেিু মনই। 

  

চিন্তার আমি িইেী! রান্না েমনর েমর্া না হমল আিার হয়মর্া না িমলেময় চনরুমদ্দশ 

হময় যামি। 

  

অেল নর্েুমখ িমস রইল। 

  

মর্াোর এেিা িােচর আমি, মসিা ভুমল যাওচন মর্া! র্ারা মর্াোমে মোিা োইমন মেয়। 

মসখামন মর্াোর মিশ োচয়মত্বর োি আমি িমলই শুমনচি। মর্াোর চে ধ্ারণা র্ারা 

এরপর মথমে মর্াোমে েুখ মেমখ োইমন মেমি? 
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অেল এেিা েীঘতশ্বাস িাড়ল। েথািা চেমথয নয়। র্ার মোিাচন র্ামে চিরাি অমের 

োইমন মেয়। চেন্তু িােচর েরার িনয এেিা মোচিমভশন েরোর। মসিা মোথায় ময উমি 

মগমি মে িামন। র্ার মেিলই েমন হয় র্ার আর চেিু মেওয়ার মনই। র্ার চিেযা, র্ার 

িুচদ্ধ, র্ার উিতর েচেষ্ক চেিুই আর োি েমর না। 

  

েয়া েমর অচফমস এেিা মফান েমরা। এই ভদ্রর্ািুেু র্ারা আশা েরমর্ই পামর। 

পরশুচেন মর্াোমের এে চড মফান েমর মর্াোর মহায়ারঅযািাউিস িানমর্ মিময়চিমলন। 

আোমে এে গাো চেমথয েথা িলমর্ হল। 

  

েী িলমল? 

  

িললাে ওুঁর িািা হঠাৎ অসুথিত হময় পড়ায় মেমশর িাচড়মর্ মগমিন। মসই সমঙ্গ এও িলমর্ 

হল ময, আেরাও গাুঁময়র িাচড়মর্ চগময়চিলাে এিং মসখামন মফান মনই। ইর্যাচে। 

ভদ্রমলাে িমলমি, চফমর এমস রু্চে মযন ওুঁর সমঙ্গ মযাগামযাগ েমরা।  

  

চঠে আমি। 

  

মর্াোর ভাল-েন্দ রু্চে িুমমি। চেন্তু আোর েমন হয়, মর্াোর এখন িয়স হমে। 

চনর্যনরু্ন িােচর েরা মর্াোর পমক্ষ চে ভাল হমি? এরা যচে মর্াোমে িাচড়ময় মেয় র্া 

হমল েী েরমি রু্চে? আর এেিা নরু্ন িােচর মর্া? মসিা যচে েলোর্ায় না হময় চেচল্ল, 

মিামি িা িযাঙ্গামলামর হয় র্া হমল আিার এখানোর িাস রু্মল আোমের অনয িায়গায় 

চগময় মসিল েরমর্ হমি। 

  

এই প্রথে অেল মোনার মিামখর চেমে সরাসচর িাইল। মিময় রইল। েী িলমি মোনা? 

র্ার মশষ িােযিায় আোমের শব্দিা চিল না? র্ার োমন চে চডমভামসতর েথা ভুমল মগমি 

মোনা? চসদ্ধান্ত িেল েমরমি? িুেিা ধু্েপুে েরচিল র্ার।  
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অেল আলিপো িমল উঠল, আো আেরা, োমন আোমের এই পচরিামর েখনও 

িন্মচেন িা চিিাহিাচষতেী েচরচন, না? 

  

ভীষণ অিাে হময় মোনা র্ার চেমে মিময় রইল। র্ারপর িলল, হঠাৎ এ েথা মেন? 

  

 এেচন, েমন হচেল। 
  

না, ওসি ফেতাল িযাপার আোর ভাল লামগ না। পাচিত-িাচিত আোর মোনওচেনই পিন্দ 

নয়। রু্চেও মর্া েখনও িমলাচন ওসি েরমর্। 

  

না না, এিা আোর মোনও অচভমযাগ নয়। িাস্ট মে রূ্হল। অমনমেই ওসি মসচলমব্রি 

েমর চে না র্াই। 

  

ভ্রূ েুুঁিমে মোনা িলল, মসচলমব্রশমনর েী আমি িুচম না িািা। এেিা চিমশষ র্াচরমখ 

িন্মামনা িা চিমশষ চেমন চিময় েরা েী এেন এেিা আহােচর িযাপার ময িির িির 

মসিার িনয আহ্লাে েরমর্ হমি! 

  

র্া মর্া চঠেই। 

  

মর্াোর চে এখন িন্মচেন িা েযামরি অযাচনভাসতাচর েরমর্ ইমে হময়মি নাচে? 

  

 আমর না। ফরমগি ইি। 
  

 হঠাৎ এেন এে এেিা প্র  েমরা ময চিন্তায় মফমল োও। মর্াোর হল েী িমলা মর্া! 
  

চেিু হয়চন। 

  

 মেউ নরু্ন মোনও ফেুতলা মেয়চন মর্া! 
  

েীমসর ফেুতলা? 
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গৃহশাচন্তর! 

  

না, মেউ এ িযাপামর চেিু িমলচন আোমে। 

  

এেিার মর্া শুমনচিলাে আোর িা মর্াোমে এেিা ফেুতলা চশচখময়চিল।  

  

েী িমলা মর্া! 

  

মর্াোমে মশখায়চন িউময়র সমঙ্গ এে চিিানায় শুমল ভাি হয়? 

  

 অেল সাোনয ল্জনা মপময় িল, ওঃ হযাুঁ, িউচে গাুঁময়র মেময়, র্ার মসমেমল সি ধ্ারণা। 

  

 র্াই ভািচিলাে এই নরু্ন ফেুতলািা আিার মেউ মশখাল চে না। 
  

ফেুতলা নয়। আি হঠাৎ মর্াোর িনয শাচড়িা মেনার পর েমন হচেল মর্াোমে মোনও 

অমেশমন চেিু েখনও চেইচন। র্খনই েযামরি অযাচনভাসতাচর আর িাথত মড-র েথা েমন 

হল।  

  

রু্চে আোমে আি খুি অিাে েমর চেময়ি। মর্াোর হঠাৎ শাচড় চনময় ঘমর মঢাোর েৃশযিা 

আোর অমনে চেন েমন থােমি। 

  

অেল েচফিা মশষ েমর িলল, শাচড়িা চে পিন্দ হয়চন? 

  

 মসিা পমরর েথা! শাচড় চনময় আসািাই মর্া অচভনি িযাপার। ের্ োে চনল? 
  

আড়াই হািার। 
  

গচড়য়াহািার এই মোোনিা োে এেিু মিচশই মনয়।  

  

র্া চনে। এিাই মর্া প্রথে। 
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হযাুঁ। র্মি মর্াোর ভয় মনই। শাচড়িা আোর খুি পিন্দ হময়মি।  

  

অেল এেিু রৃ্চপ্তর হাচস হাসল। 

  

খুচশ হময়ি? 

  

 মোনা হঠাৎ েরুণ এেিু মহমস িলল, খুচশই মর্া হওয়ার েথা। 
  

চেিুক্ষণ দ্যিমন িুপিাপ। 

  

র্ারপর মোনা িলল, ভািচি শাচড়িার িেমল মর্াোমে এখন আচে েী চেই!  

  

 অেল িযে হময় িমল, আমর না, আোমে আিার রু্চে চে মেমি? 

  

মোনা এেিু মহমস িলল, আচে মর্া আর মরািগার েচর না ময চনমির পয়সায় মর্াোমে 

চেিু চেমন মেি। যা মেি র্া মর্া মর্াোর পয়সামর্ই মেনা। মস মেওয়ার েথা মর্া িচলচন। 

  

র্া হমল? 

  

র্া িাড়াও চে চেিু মেওয়ার মনই? 

  

অেল এেিু ধ্মন্দ পমড় িমল, চেিু চেও না মোনা, চিি। মশাধ্মিাধ্ হময় মগমল চে 

মেওয়ার আনন্দ থামে? 

  

এেিা রহসযেয় হাচস মহমস মোনা িলল, থােমর্ও পামর।  

  

এর্ দ্রুর্ ঘিনািা ঘমি মগল ময প্রস্তুর্ হওয়ার সেয়ই মপল না অেল। মিয়ার মথমে উমঠ 

হঠাৎ এেিা মলমের েমর্া র্ার ওপর এমস পড়ল মোনা। দ্যমিা হামর্ গলা িচড়ময় মঠাুঁমি 

মঠাুঁি মিমপ ধ্রল। ওই আচলঙ্গমনর ধ্াক্কায় ডাইচনং মিচিমলর পলো মিয়ার উলমি পমড়ই 

মযর্ অেল। মোনাই পড়মর্ চেল না র্ামে। ধ্মর রইল।  
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পমরর পমনমরা চেচনি র্ারা মোনও েনুষয ভাষায় েথা েইল না। দ্যিমনর েুখ চেময় শুধু্ 

অদু্ভর্ িান্তি সি শব্দ মিচরময় এল। েীভামি হলঘর মথমে মশাওয়ার ঘমরর চিিানা অিচধ্ 

এল র্ারা র্াও স্পে েমন মনই অেমলর। 

  

পমনমরা চেচনি পমর র্ামের দ্যিমনই সাোনয হাুঁফাচেল। চশচথল িাহুমর্ র্খনও ধ্মর 

আমি পরস্পরমে। 

  

মোনা েৃদ্য মহমস িলল, মশাধ্ হল? 

  

 অেল োন এেিু মহমস িলল, মশাধ্মিামধ্র েরোর েী? 

  

আচে মেেন? 

  

রু্চে! রু্চে মর্া ভালই। 

  

এই িয়মসও আোর শরীমর এেিুও ফযাি মনই, মেমখি? দ্যমিা মিমলমেময়র ো হওয়া 

সমত্ত্বও! 

  

মেমখচি। রু্চে মিাধ্হয় িযায়াে েমরা। 

  

েচর। রু্চে আোর মোনও খির রামখ না। 

  

অেল উঠল। েীঘত চেমনর পর স্বােী-স্ত্রীর এই হঠাৎ চেলন ময মোনও সেসযারই সোধ্ান 

েরমর্ পামর না র্া মস িামন। শরীমর শরীর চেচশময় চেমলই চে েূরত্ব মঘামি? সামহিরা 

িমল লাভ মেচেং। আচেমখযর্া, চেথযািার। মসক্স হযাি নাচথং িু ডু উইথ লাভ। সামহি 

শালারা ওসি মিামম না। ওমের ভালিাসা িড় মিচশ চলঙ্গ-চনভতর। িউ চনময় মযেন মলাে-

মেখামনা আশনাই েমর, হচনেুমন যায়, মর্েচন িপািপ খাচরিও েমর মেয় পরস্পরমে। 

  

মোনা আর র্ার যা সিেত র্ামর্ েমিই চডমভাসত হময় মযমর্ পারর্, হয়চন, র্ারা 

সামহিমের েমর্া নয় িমলই। 
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পাশাপাচশ খাি মথমে পা মুচলময় চেিুক্ষণ িমস রইল র্ারা। নগ্ন, িুপিাপ। 

  

চখমে পায়চন? 

  

না মর্া! এই মর্া েচফ মখলাে। 

  

মখাুঁপা িাুঁধ্মর্ িাুঁধ্মর্ মোনা িলল, মর্াোমে মশভ েরমর্ িচলচন, মেন িামনা? 

  

মেন? 

  

োচড় আর মগাুঁমফ মর্াোমে মিশ ভালই লাগমি। োচড়িা িরং রামখা, র্মি চট্রে েরা 

েরোর। 

  

অেল মোনার চেমে মিময় িলল, আোমে চে রু্চে সচর্যই চডমভাসত েরমর্ িাও? 

  

 মোনা এেিু গিীর হময় মগল। িলল, রু্চে িাও? 

  

 আচে! না মর্া! আচে িাই না। 
  

মেন িাও না? এ সিেত চিচেময় মরমখ েী লাভ? 

  

মসিা মভমি মেচখচন েখনও। চেন্তু েমন হয় সিেত মভমঙ চেময়ও মর্া মোনও লাভ মনই। 

  

মোনা উমঠ অলস হামর্ হাউস মোিিা রু্মল চনময় িলল, আচে চডমভাসত মিময়চিলাে 

চঠেই। উচেমলর পরােশতও চনময়চিলাে। োগিপত্র কর্চর হচেল। এেচেন চিমেমল 

মসাহাগ িলল, রু্চে িািামে চডমভাসত েরমর্ িাইি, েমরা, চেন্তু মর্াোর চে ধ্ারণা 

মর্াোমের দ্যিমনর সিেত শুধু্ মর্াোমের দ্যিনমে চনময়ই? স্বােী আর স্ত্রী? র্ার েমধ্য 

চে আেরাও মনই? আোমের এর্োল এেসমঙ্গ থাোর অভযাস মনই? চিময়র এর্ িির 

পরও যচে মর্াোমের েমন হয় ময ইি ইি এ মফইল্ড েযামরি র্া হমল র্ার িনয মর্া 
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মর্ােরাই োচয়। আর মসিনয মর্াোমের প্রায়চশ্চত্ত েরা উচির্। ট্রাই এমগইন িু 

চরেনরাক্ট ইি। 

  

চিচস্মর্ অেল িলল, মসাহাগ! 

  

হযাুঁ। েথাুনমলা আোর োমি অদু্ভর্ মশানাল। র্ারপর আচে মেিল েচেন ধ্মর মভমিচি। 

র্াই মর্া! স্বােী-স্ত্রীর সিেতিা মর্া শুধু্ র্ামের দ্যিমনর নয়। র্ামের িচড়ময় আরও ের্ 

চেিু গমড় ওমঠ। সিসেময় ময ভালিাসা থােমিই র্াও মর্া নয়। থামে োয়োচয়ত্ব, থামে 

ের্তিয, থামে চনভতরর্া। সংসার গমড় মর্ালা চে েে েথা? োিার খুুঁ চি হমল না হয় হািমে 

আিমে মেওয়া যায়। 

  

অেল িুপ েমর মোনার চেমে মিময় রইল। এ েথা চঠে ময, এই ভদ্রেচহলার প্রচর্ র্ার 

মর্েন মোনও আেষতণ মনই, এমে খুচশ েরার মোনও উেযেও মনই র্ার, এমে 

গভীরভামি িানার মিোও মস েখনও েমরচন। র্িু মোনা যচে িমল যায় র্া হমল এেিা 

অদু্ভর্ শূনযর্ার সৃচে হমি। মসিা মিাধ্হয় র্ার ভাল লাগমি না। 

  

মোনা ভারী উোস গলায় িমল, মসাহামগর ধ্ারণা আচে িমল মগমল রু্চে মিচশ চেন িাুঁিমি 

না, এেচেন িলচিল, িািা মর্াোমে ভালিামস চেনা আচে িাচন না, চেন্তু রু্চে িমল 

মগমল িািা চঠে েমর যামি। চনমির মেখামশানা েরার েমর্া শচিই িািার মনই। না 

মখময়-মখময়, অযমত্ন মশষ হময় যামি মলােিা। চনমির ভাল-েন্দ িািা মর্া িুমমর্ পামর 

না। 

  

চনমিমে ভারী মিেুমির েমর্া লাগচিল অেমলর। এরা র্ামে চনময় ভামি র্া হমল? এেিু 

হমলও ভামি! মস মর্া ধ্মর চনময়চিল, মস েমর মগমলও এমের মর্েন চেিু যামি আসমি 

না। 

  

মোনা চিষণ্ণ েুমখ িলল, রু্চে আোমে িাও িা না িাও, আচে র্িু ওমের েুখ মিময় চসদ্ধান্ত 

িেল েমরচি। আরও চেিুচেন মেখা যাে। েী িমলা? 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 896 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

হযাুঁ, মোনা, আরও চেিুচেন মেখা যাে।  

  

েী েরি আেরা? 

  

 র্া মর্া িাচন না। রু্চে যা িলমি আচে র্াই েরমর্ রাচি। 
  

 লক্ষ্মীমিমল হময় মগমল নাচে? 

  

না মোনা। লক্ষ্মীমিমল নয়। আোর োথা চিভ্রান্ত, িুচদ্ধ মঘালামি, চিন্তা চিচক্ষপ্ত, আচে চনমি 

মোনও চসদ্ধান্তই চনমর্ পাচর না আিোল। আোর েমন হয়, োরও ওপর চনভতর েরািা 

এখন িড্ড েরোর, চেন্তু োর ওপর েরি মোনা? আোর মর্া মোনও িনু্ধ মনই! 

  

আোরও েমন হমে রু্চে চঠে স্বাভাচিে মনই। 

  

 না। আচে স্বাভাচিে মনই। 
  

মোনা র্ার চেমে চনচিড় চেগ্ধ মিামখ মিময় মথমে হঠাৎ িলল, এেিা সচর্য েথা িলি? 

  

িমলা। 
  

চঠে এখনই চেন্তু মর্াোমে আোর সিমিময় ভাল লাগমি। এর্ ভাল েখনও লামগচন। 

  

.  

  

৫৩.  

  

ব্রহ্মিারী োরা যাওয়ার পর চিিু আর র্ার ঘমর িড়াইপাচখমের িাসা েরমর্ চের্ না। 

খড়েুমিা চনময় িড়াইপাচখরা র্িু মিো চেিু েে েমরচন। র্ামের লক্ষয চিল চিিুর ঘমর 

চসচলং-এর োি িরাির িইময়র র্াে। িইুনমলা মর্েন োমির নয়। চেন্তু চিিুর স্বভাি 

হল মস েখনও র্ার পুরমনা, িাচর্ল মোনও িই আি অিচধ্ মফমল চেমর্ পামরচন। এেন 
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েী র্ার িুমলর পাঠয িই-খার্া মস িচেময় মরমখমি। মসুনমলাই ওই ওপমরর র্ামে 

সাচিময় রাখা। িড়াইপাচখমের খুিই চপ্রয় িায়গা ওিা। নাগামলর িাইমর এেিু চঘচঞ্জ, 

ঘুপচস িায়গায় র্ারা িাসা েরমর্ ভালিামস। 

  

চেন্তু চিিু খড়েুমিা িমড়া হমর্ মেখমলই মসুনমলা মফমল চের্। র্ামর্ পাচখরা সােচয়ে 

চনরে হমলও হাল িামড়চন েখনও। িারিার মিো েমর মগমি। মশষ অিচধ্ হাল মিমড়মি 

চিিুই। িামের ঘমর মস এেেে এো। োমম োমম মোচর্ নামের মিড়ালিা এমস চিিুর 

চিিানায় আশ্রয় মনওয়ার মিো েমর িমি, চেন্তু চিিানায় মিড়ামলর অনুপ্রমিশ এেেে 

পিন্দ েমর না িমল চিিু মোচর্মে র্াচড়ময় মেয়। মোচর্র অভযাসিা খারাপ েমরমি চিিুর 

ো। আদ্যমর মিড়ালমে চিিানায় চনময় মশায়া র্ার অভযাস। চিিু োমে অমনে িমেও 

অভযাস িাড়ামর্ পামরচন। মোচর্ র্িু োমম োমমই চনলতম্জনর েমর্া আমস এিং এেিার 

চিিুর ঘমর সন্তান প্রসমির মিোও েমরচিল। মশষ অিচধ্ মোচর্র উমদ্দশয িযথত হয়। 

িানামপানা চনময় মস আিোল নীমিই থামে। র্মি োমম োমম এমস গিীরেুমখ ঘমর 

এেিু হাুঁিাহাুঁচি েমর যায়। মসিা র্ার অচধ্োর প্রচর্ষ্ঠাও হমর্ পামর, চিিুর ওপর োয়াও 

হমর্ পামর। 

  

যাই মহাে, চিিুর ঘমর িড়াই িা মিড়াল চেিুই চিল না। এখন িড়াইপাচখরা িাসা েমরমি। 

চিিুর প্রচর্মরাধ্ এেিু এেিু েমর োয়ািমশ মভমঙ যাচেল। মে না িামন োনুমষর 

সিমিময় িড় শত্রু হল এই োয়া। আিার মে না িামন োয়াই হয়মর্া োনুমষর সিমিময় 

চপ্রয় িনু্ধও। 

  

চেন্তু িড়াইময়র িাসা মথমে ময চিিুর আর এে অশাচন্ত শুরু হমি র্া মে িানর্? ঘমরর 

সিতত্র পুরীষ র্যাগ এিং পালমের ওড়াউচড় মর্া আমিই। র্া িাড়া োমম েমধ্যই চডে 

মভমঙ পড়া এিং িড়াইিানার আেচস্মে পর্ন হল আর এে দ্যচশ্চন্তার োরণ। প্রথে ময 

িড়াইিানািা পমড় চগময়চিল মসিামে সযমত্ন িইময়র র্ামের িাসায় পুনিতাচসর্ েরার 

মিো েমরচিল চিিু। চেন্তু িড়াইরা মিাধ্হয় পচর্র্িনমে আর ্রহহণ েমর না। রু্মল 

মেওয়ার েময়ে চেচনমির েমধ্যই কু্রদ্ধ িড়াইরা মসিামে মফর ধ্াক্কা মেমর মফমল চেল। 
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িারেময়ে পর্মনর পর অক্কা মপল মসিা। সেয-উড়মর্ মশখা এেিা িানা েীভামি মযন 

িখে হময় মেমময় পমড় রইল এেচেন। হাুঁিমর্ পামর, চেন্তু উড়মর্ পামর না। র্ামে 

ধ্রমর্ মগমলই খাি িা মিচিমলর নীমি পালায়। অিমশমষ ধ্মরও িখেিা চঠে িুমমর্ 

পারল না চিিু। িড়াইপাচখ ময েী খায় র্াও র্ার িানা মনই। অগর্যা খাচনেিা িাল এমন 

িচড়ময় চেল মেমমমর্। মিাি িাচিমর্ িল। মেখা মগল পাচখিা িমল এেিু-আধ্িু েুখ 

চেমলও িাল খামে না। েী ময েুশচেল হল িলার নয়। 

  

োমে চগময় চিমজ্ঞস েরল, হযাুঁ ো, িড়াইপাচখ েী খায় িান না? 

  

 মে িামন িািা েী খায়। মপাোোেড়ই খায় মিাধ্হয়। মেন, িড়াই পমড়মি নাচে? 
  

হযাুঁ। 

  

 মস মর্া নীমির ঘমরও ের্িার পমড়মি। 
  

 মসুনমলার গচর্ েী হময়মি? 
  

গচর্ আর েী হমি। মোচর্ই েুমখ েমর চনময় চগময় মফমল চেময় আমস।  

  

 মোচর্িা এেিা যামের্াই মর্া। 
  

 র্া ওমে মোষ চেময় েী হমি। যার যা স্বভাি। িরং ধ্ানুমে চিমজ্ঞস ের। ওরা আচেিাসী, 

োেপক্ষী খুি মিমন। 

  

ধ্ানুর িয়স িির েুচড়-িাইশ। োমলা, মরাগামি মিহারা। মস মিুঁচে, উদ্যখল আর 

োুঁিােুচির িনয িহাল হময়মি। মিচশ েথা েয় না, চনঃশমব্দ োি েমর। 

  

েুময়াপামড় ধ্ানু োপড় োুঁিচিল। ডাে শুমন উমঠ এল। 

  

 হযাুঁ মর ধ্ানু, িড়াইপাচখরা েী খায় িাচনস? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 899 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মেন মগা, িড়াই চেময় েী হমি? 

  

 িল না। 
  

মপাো খায়, ঘামসর িীি খায়, ভার্ও খায়, ওমের মোনও চঠে মনই।  

  

আোর ঘমর এেিা িড়াইপাচখ পমড় মগমি। িাচ্চা পাচখ। েী েরি িল মর্া! 

  

সাো োুঁর্ মেচখময় হাসল ধ্ানু, িলল, ও চে আর িাুঁিমি? 

  

মেন িাুঁিমি না? 

  

ওে না মপমল িাুঁমি না। 

  

দ্যর, রু্ই চেিু িাচনস না।  

  

 মিচশ মখমর্ চেও না চেন্তু, মিচশ মখমল র্াড়ার্াচড় েমর যামি। এেিু ভার্ োও। আর 

িল।  

  

র্াই চেল চিিু। অমনেক্ষণ সংমোমির সমঙ্গ পাচলময় মথমে অিমশমষ পাচখিা এমস ভার্ 

মঠােরামর্ লাগল। িলও মখল। হাুঁফ মিমড় িাুঁিল চিিু। চেন্তু এ-ঘমর মোচর্র আনামগানা 

আমি এিং র্ার আগেন-চনিেমণর পথ িন্ধ েরা প্রায় অসিি। েরিা িন্ধ রাখমল মোচর্ 

িানালা চেময় আসমি। িানালা িন্ধ রাখমল পাচখমের যার্ায়ার্ িন্ধ হমি। ঘুলঘুচল আমি 

িমি, চেন্তু র্ামর্ িাফচর মেওয়া িমল পাচখ আসমর্ পামর না। েী ময েুশচেল হল 

পাচখিামে চনময়। 

  

মোচর্র হামর্ নয়, পাচখিা চেন চর্মনে িামে েমর মগল। চম ঘর মাি চেমর্ এমস মিচিমলর 

র্লা মথমে েরা পাচখিামে মির েরল। চিিুর মিামখ িল এমস চগময়চিল ঘাড় লিোমনা, 

মিাখ ওলিামনা পাচখিামে মেমখ। োয়া ময েী সিতমনমশ চিচনস! দ্যচেন েন খারাপ রইল 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 900 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

র্ার। এেিা পাচখমে িাুঁিামনার েমর্া সাোনয এমলেও র্ার মনই মেন? এই সীোিদ্ধ 

জ্ঞান চনময় মিুঁমি থাোিা মর্া এেিা চডসমক্রচডি। 

  

িযাঠা র্ামে ওোলচর্মর্ িুমর্ চেময় চগময়চিল। মগ রহচরর প্রায় সি আইমনর িই-ই 

চনময় এমসমি মস। মগ রহচরর ঘচনষ্ঠ এে উচেমলর িুচনয়র হময় চেিুচেন োি েমরমি। 

এখন দ্য-এেিা োেলা চনমিও েমর, অিাে োে হল মগ রহচরর েমক্কলরা আিোল র্ার 

োমিই আসমর্ মলমগমি। এে েমক্কল র্ামে িমল মফলল, েশাই, আচে স্বমর মেমখচি, 

িািুমিযেশাই িলমিন, ওমহ চিিুর োমি যাও, আচে চিিুর ওপমরই ভর েরি।  

  

িযাঠােশাই ভর েরুন িা না েরুন চিিু েথািার প্রচর্িাে েমরচন। েমক্কল আসমি, এিাই 

িড় েথা। সংখযায় র্ারা মিচশ নয়, পাুঁি সার্িন, অনযরাও লক্ষ রাখমি। হার্যশ মেখমল 

র্ারাও এমস িুিমি। চনমির ভচিষৎ িযাঠােশাইময়র েলযামণ খুি এেিা অনুজ্জ্বল মেখমি 

না চিিু। ওোলচর্ োিিা র্ার ভালও লামগ। েলে মপষার মিময় মঢর ভাল। উমত্তিনা 

আমি, চিল আমি, িয়-পরািময়র আনন্দ ও দ্যঃখ আমি। এেমঘময় মর্া নয়। 

  

গাুঁময়র িাচড়মর্ েমক্কল আসমি না িমল পুমিার পরই িধ্তোমন চি চি মরামডর ওপর 

মোর্লায় এেখানা ঘর ভাড়া চনময় মিিার খুমলমি চিিু। মোমিতর পর মসখামনই িমস 

আিোল। 

  

মসচেন িনা িামরে মলাে চিল মিিামর। োেলামোেদ্দোর িযাপার নয়, এরা এেচনই 

গল্পসল্প েরমর্ আমস। দ্য-এেিমনর মেস েমরমি চিিু। পাচখিা েমর যাওয়ায় েনিা 

মসচেন ভাল চিল না। মস চিমজ্ঞস েরল, আো িড়াইপাচখমের লাইফ স্টাইল সিমেত 

আপনারা মেউ চেিু িামনন? আোর এেিা সেসযা হময়মি। ঘমর িড়াইপাচখ িাসা 

েমরমি। চেন্তু োমম োমম িড়াইময়র িাচ্চা পমড় যায়।  

  

এেিন আুঁর্মে উমঠ িলল, িড়াইপাচখ! ও মর্া নুইমসি েশাই। র্াচড়ময় চেন! র্াচড়ময় 

চেন! িাসা মভমঙ আুঁিামপিা েমর র্াড়ান। অচর্ অসভয পাচখ। ঘরমোর মনাংরা েরমি। 
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মোনও োমির পাচখ র্র্ নয়। রাধ্ােৃষ্ণ িলমি না, মেখমর্ও হর্েুচের্, মপাষ োনামর্ও 

পারমিন না। একু্ষচন চিমেয় েরুন। 

  

ননীিািু েৃদ্য এেিু প্রচর্িাে েমর িলমলন, না না, ওরেে েরািা চঠে হমি না। িড়াইপাচখ 

িাসা েরািা নাচে সুলক্ষণ। মসই িাচড়মর্ লক্ষ্মীশ্রী থামে। ো-ঠােুোর োমি র্াই মর্া 

শুমনচি। 

  

চিিু োথা মনমড় িমল, আচে ওসি েুসংিার োচন না। আোর প্রিমলেিা হমে 

চহউেযামনমিচরয়ান ্রহাউমি। 

  

িড়াই-চিমরাধ্ী মলােিা িমল, িড়াইপাচখর সমঙ্গ আিার চহউেযাচনচি েী েশাই? র্াও যচে 

িুমরু্ে ময িড়াইময়র োংস খাওয়া যায়। র্াও যখন নয় র্খন ওমের িনয চহউেযাচনচি 

মেখামনার মোনও োমন হয় না। দ্যচনয়ার চনয়ে েী িামনন? ভাল ভাল িীিিন্তুুনমলা সি 

এক্সচিংি হময় যায়, আর চনচঘমন্ন, িামি, ফালরু্, মনাংরা মস্পচসসুনমলা সংখযায় িামড়। 

মডামডা পাচখ এক্সচিংি না হময় িড়াই হমল েী ক্ষচর্ চিল িলুন মর্া!  

  

িড়াইমপ্রেী ননীিািু এ েথায় কু্ষব্ধ হময় িলমলন, যার চহউেযান চফচলংস আমি মস সি 

িীিিন্তুর প্রচর্ই চসেপযাচথ চফল েমর। আর িড়াই মোমিই মোনও চভমলন পাচখ নয়। 

হার্ মথমে রসমগাল্লা মিা মেমর মনয় না িা মঠাক্কর োমর না। মিাি, চনরীহ এেিা পাচখর 

ওপর আপনার ময মেন এর্ আমক্রাশ! 

  

আমক্রাশ-িামক্রাশ নয় েশাই। শুধু্ িলচি িড়াই এে উৎপার্। এমেমশ এর্ গািগািাচল 

আমি র্ামর্ চগময় িাসা েমর থাে না িাপু। োনুমষর ঘরমোমর এমস চি চেনাশ েরার 

স্বভাি মেন? েই, আর মোনও পাচখ মর্া এেনধ্ারা েমর না। 

  

চিিু েৃদ্য মহমস িলল, র্াহমল িড়াই সিমেত আপনারা মর্েন চেিু িলমর্ পারমলন না। 

আচে এেিন িড়াই-চিমশষজ্ঞ খুুঁিচি। 
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িড়াইচিমরাধ্ী মলােিা িলল, মলামের আর মখময়-মেময় োি মনই েশাই ময িড়াইময়র 

চঠেুচি েুচে চনময় ঘাুঁিাঘাুঁচি েরমি। 

  

ননীিািু িলমলন, না না, আমি। আোর এে শালা আমি পাচখ-িাচখ মপামষ। মস মিাধ্হয় 

িলমর্ পারমি। 

  

র্ামে এেিার িলমিন মর্া আচে এেিু মেখা েরমর্ িাই।  

  

 িলিখন। মস োমিায়ায় থামে। িধ্তোমন এমল–  

  

এর মিচশ আর েথা এমগাল না। 

  

চেন্তু চঠে চর্নচেন িামে মফর িড়াই চনময় সেসযায় পড়ল চিিু। এেিা িাচ্চা িড়াই পমড় 

মগল। ভালরেে মিাি মপময়মি। র্ীব্র আর্তনামে ঘর ভমর মগল। সমন্ধমিলা পাচখিামে 

হামর্ চনময় ভাল েমর মেমখ চিিুর েমন হল, ঘাড় মভমঙ মগমি চেংিা ঘামড় ভালরেে 

মিাি হময়মি। 
  

মেমমমর্ মিমড় চেমলই পাচখিা যন্ত্রণায় পাখা মাপিামর্ মাপিামর্ িরচের েমর্া পাে 

খায় আর আর্ত চিৎোর েরমর্ থামে। হামর্ রু্মল চনমল চিৎোর িন্ধ হয় িমি, চেন্তু 

চখিুচনর েমর্া পা িানা মেয়, পাখা মাপিামনার মিো েমর। ওর যন্ত্রণািা িুমমর্ পামর 

চিিু, চেন্তু চনরােয় িা উপশে মর্া র্ার িানা মনই। মোনও পক্ষীচিশারে িা 

পক্ষীচিচেৎসে হয়মর্া িামন। মস িামন না। পাচখিামে চনময় অসহাময়র েমর্া অমনেক্ষণ 

িমস রইল মস। এেিা মে মিার ঢােনায় িল চনময় েুমখর োমি ধ্রল। পাচখিা মঠাুঁমি 

এেিু িল চিিমোল িমি, চেন্তু শান্ত হল না। ওমে চে ঘুমের ওষুধ্ িা মপইনচেলার 

মেওয়া উচির্? মভমিই চিন্তািা ের্ হাসযের র্া িুমমর্ পারল চিিু। োনুমষর ওষুধ্ 

খাওয়ামল পাচখিা হয়মর্া েমরই যামি। 
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অমনে রার্ অিচধ্ পাচখিামে হামর্ চনময় িমস নাচেে চিিু ভািচিল, ঈশ্বর নােে অলীে 

িস্তুর োমি ওর প্রাণচভক্ষা েরা উচির্ চেনা। যুচিিামল র্ার োমি মোনও ঈশ্বমরর 

অচেত্ব মনই চঠে েথা, চেন্তু োনুমষর িস্তুজ্ঞামনর সীোনার ওপারিা আিও মর্া আিিা। 

ওই আিিায়ায় ঈশ্বর িা ভূমর্র েমর্া মেউ মনই মর্া! থাে িা না থাে, প্রাথতনায় মর্া 

মোষ মনই! 

  

না, প্রাথতনা েরা উচির্ হমি না। সাোনয এেিা পাচখর িনয যচে মস চনমির চিশ্বাস ও 

ের্ চিসিতন মেয় র্াহমল চনমিমেই র্ার এেচেন মঘন্না হমি। 

  

নাচেে হময়ও দ্যগতাপুমিা োলীপুমিা চনময় োর্াোচর্ েমর িমল অমনমে র্ামে প্র  

েমরমি। মস িমল, দ্যগতাপুমিা োলীপুমিা মোনও ধ্েতেেত নয় মর। ওিা এেিা উৎসি 

োত্র। এেিা উপলক্ষ েমর খাচনে ফুচর্ত েরা। 

  

সারা রার্ মর্া আর পাচখ চনময় মিমগ থাো যায় না। এেসেময় মস পাচখিামে মেমময় 

মিমড় চেল। পাচখিা অচিরল ঘুরপাে মখমর্ লাগল যমন্ত্রর েমর্া। সমঙ্গ মসই আর্তনাে। 

  

সারা রার্ ভাল েমর ঘুমোমর্ পারল না চিিু। িারিার ঘুে মভমঙ মযমর্ লাগল। িারিারই 

েমন হমর্ লাগল, এর্ েে মিমন মিুঁমি থাোর োমনই হয় না। এেিা িড়াইপাচখ, 

চনর্যচেনোর মিনা এেিা িীি, র্ারও িযথামিেনা েোমনার উপায় মেন র্ার িানা 

মনই? 

  

সোলমিলায় উমঠই মস প্রথে পাচখিার মখাুঁি েরল। লক্ষযহীন, চনয়ন্ত্রণহীন ঘুরপাে মখমর্ 

মখমর্ পাচখিা েরিার োি িরাির চগময় মনচর্ময় োর্ হময় পমড় আমি। প্রথমে ভািল 

েমরই মগমি মিাধ্হয়। চেন্তু ধ্রমর্ মযমর্ই মফর চিচড়ে শব্দ েমর র্ার প্রিল ঘুরপাে শুরু 

েমর চেল। িান আমি িমি পাচখিার। 

  

িল চিল, ভার্ও চিল এেিা মিমি। পাচখিামে ধ্মর খাওয়ামনার মিো েরল মস। মখল 

না। 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 904 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

পাচখিামে মফর র্ার যাচন্ত্রে ঘুরপামে মিমড় চেময় িমস রইল মস। ো-পাচখিা অমপক্ষা 

েরচিল মিাধ্হয়। মস সমর িসমর্ই মনমে এমস িাচ্চার োমি িসল। চেন্তু োমে মেমখও 

িাচ্চািার ঘুরপাে থােল না। েুমখ েমর োনা িার্ীয় চেিু এমনচিল ো-পাচখিা। চেন্তু 

খাওয়ামর্ পারল না। 

  

অসহনীয় চিৎোর সহয েরমর্ না মপমর নীমি মনমে মগল চিিু।  

  

ো র্ামে মেমখই িমল উঠল, েী হময়মি মর? েুখিা অেন গিীর মেন?  

  

এেচন। চেিু হয়চন। 

  

শরীর খারাপ নয় মর্া! 

  

না, না, ওসি চঠে আমি। 

  

েী ময হয় র্ার োমম োমম। মেমখ ভয় লামগ িািা। 

  

 িা নয়, সোমল এে গ্লাস মগারুর দ্যধ্ মখমর্ হয় র্ামে। মিমলমিলার অভযাস। দ্যধ্িা 

মোনওক্রমে মখময় মস িাগামন চগময় চেিুক্ষণ উোস েুমখ িমস রইল। পাচখিার যন্ত্রণা 

র্ামে সারা রার্ চিুঁমধ্মি। এেসেময় র্ার েমন হচেল যন্ত্রণািা র্ার শরীমরর েমধ্যই 

হমে। 

  

অনাত্মীয়, চভন্ন মশ্রণীভুি, নােমগাত্রহীন ওই পাচখিার িনয এই ময িান এিা অযাচনেযাল 

লাভাসতমেরও থামে। ের্ মলাে রাোর েুেুমরর িনয আশ্রয় িাচনময়মি। ওিা িড় েথা 

নয়। মস আি িাগামন শীমর্র মরাে ও িায়ায় ঘুরমর্ ঘুরমর্ আর এেিা েহৎ িযাপার 

অনুভি েরচিল। সেে পৃচথিী, চিশ্বিগৎ, েহািগৎ িুমড় এেিা চসমস্টে রময়মি। র্ার 

সমঙ্গ মস, ওই িড়াইপাচখ, মোচর্ এিং সিাই ও সি চেিু িাুঁধ্া। মেউ এো নয়, চিচেন্ন 

নয়। সি চেিুই সি চেিুর সমঙ্গ এে সূক্ষ্ম োেুর োরসাচিমর্ পরস্পমরর সমঙ্গ মযাগ 
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হময় আমি। ধ্মেত এরেেই এে েহা সিমেতর েথা িলা হয় িমি। মসিা গাুঁিাখুচর হমর্ও 

পামর। চেন্তু সিেতও ময এেিা আমি–যা োয়া, মোহ, ভালিাসা িা যাই মহাে– র্াও 

মর্া চেমথয নয়। 

  

ঘণ্টাখামনে িামে র্ার ঘর মিপাি চেমর্ এল োমির মেময়। চিিুর সােমন মেমমর ওপর 

র্খনও পাচখিা অচিরাে িক্কর খামে। মস এে অদু্ভর্ েৃশয। পাচখিা দ্যপাময় উমঠ োুঁড়ামর্ 

পারমি না, উড়মর্ পারমি না, শুধু্ আিাচড়-চপিাচড় মখময় িক্রাোমর ঘুমর যামে। যন্ত্রণািা 

মিামখ মেখা যায় না। 

  

োমির মেময়িা ভয় মপময় মিুঁচিময় উঠল, ও েী মগা! ওিা েী মেমমর ওপর? 

  

চিিু ধ্েে চেময় িলল, মিুঁিামনার েী হল মর্ার! ওিা এেিা িড়াইপাচখ। িখে হময়মি। 

চেিু েরমর্ পাচরস? 

  

 মফর পাখায় ধ্াক্কা মখময়মি িুচম? 

  

 আচে চে পাগল ময শীর্োমল পাখা িালাি! পাখা িাচলময় এেিামে মর্া রু্ই-ই 

মেমরচিচল। 

  

আহা, আোর েী মোষ িমলা। পাচখুনমলা অেন আহাম্মে হমল আচে েী েরি?  

  

এিার িনয চেিু েরমর্ পাচরস? 

  

মেময়িা পাচখিামে দ্যহামর্র আুঁিলায় রু্মল চনময় িলল, ওর মর্া হময় মগমি। ঘাড় ভাঙমল 

মেউ িাুঁমি? 

  

ঘাড়ই মভমঙমি িলচিস? 

  

র্াই মর্া েমন হমে। োথা মসািা েরমর্ পারমি না ময। মফমল চেই মগ?  
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না না। ওই ওময়স্ট মপপার িামিমির েমধ্য আপার্র্ মরমখ চেময় রু্ই ঘরিা মাুঁিপাি মে। 

র্ারপর মেখা যামি। 

  

মর্াোমের িাচড়ভচর্ত মিড়াল ঘুমর মিড়ামে। এেিা হুমলাও মরাি আনামগানা েমর। 

এিামে রাখমর্ পারমি? 

  

মেখা যাে। 

  

রাখা যামি না মস িামন। মিড়ামল না চনমলও খােয-পানীয় িাড়া পাচখিা এেচনমর্ও 

েরমি। ধ্ীর েৃরু্য। মসিা প্রর্যক্ষ েরমর্ হমি র্ামে। চিিু িযাপারিা সইমর্ পারমি না। 
  

চেিু খাওয়ামনার মিো েরচি। ওই ময দ্যমিা মে মিার ঢােনায় িল আর ভার্ রময়মি। 

মেখ না মিো েমর। 

  

মেময়িা চেিুক্ষণ মিো েমর হাল মিমড় চেময় িলল, না এ খামে না ময। েুচশ িাচ্চা এরা 

চে চনমি মখমর্ পামর? োময়র মঠাুঁি মথমে খায়। 

  

চিিু মসিা িামন। র্াই মস এেিা েীঘতশ্বাস মফলল। 

  

মোমিত চগময়ও র্ার আি অনযেনির্া োিল না। র্মি অমনেিা সহি হল। িুেিা 

হালোই লাগচিল। চেন্তু ময-ই সমন্ধমিলায় মিিামরর পর মোিরিাইমের েুখ িাচড়র চেমে 

মঘারাল র্খনই মস অলক্ষয মথমে মসই প্রাণান্তের আর্তনাে অচ্রহে শুনমর্ পাচেল। 

মেমমেয় লাি মখময় মিাুঁ মিাুঁ েমর ঘুরমি ভাঙা শরীমরর এে পাচখ। 

  

োচসত চেচলং! িাচড় চফমর চে পাচখিার যন্ত্রণার অিসান ঘিামর্ মেমর মফলমি ওমে? না, 

র্া মপমর উঠমি না মস। 

  

রামর্ ঘমর খুি সািধ্ামন ঢুেল মস। আমলা জ্বালল। ঘমর মোনও শব্দ মনই। েমর মগল 

নাচে পাচখিা? চনিু হময় মেমমর ওপর খুি ক্ষীণ রমির োগ আর আুঁমশর েমর্া এেিু 
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পালে মেখমর্ মপল মস। এেিা েীঘতশ্বাস মফলল। িাইমরর চেমের িানালার পাল্লািা 

মখালা। োচসত চেচলং-এর োিিা হয় মোচর্, না হয় আগন্তুে মোনও হুমলাই েমর মগমি। 

আপার্র্ শাচন্ত। চেন্তু সেসযার থিতায়ী সোধ্ান মর্া নয়। এ-ঘমর যর্চেন িড়াইময়র সংসার 

থােমি র্র্চেন এই ঘিনা িারিার ঘিমি।  

  

িাোোপড় পালমি চনময় মিচরময় পড়ল চিিু। আি আর পড়াশুমনা েরমর্ ইমে হল না। 

মোমি আিিা িামি। 

  

ো রান্নাঘর মথমে চিমজ্ঞস েরল, আিার মোথায় িলচল? 

  

মেচখ, এেিু আড্ডা মেমর আচস। 

  

রার্ েচরস না। 

  

আমর না। োোর িাচড় যাচে। 

  

র্মিই হময়মি। ওরা চঠে রামর্র খািার খাইময় মেমি। শুমনচি চপমঠপাময়স হময়মি ও-

িাচড়মর্। 

  

 র্াহমল মর্া ভালই। মসুঁমি আসিখন। 
  

র্ামে মেমখই পান্না এে গাল হাসল, িাব্বাঃ, যা োমির মলাে হময়ি রু্চে! আিোল 

চিচেরই নাগাল পাওয়া যায় না। 

  

মর্ার েমর্া িমস মখমল আোর িলমি? োথার ঘাে পাময় মফমল মরািগার েরমর্ হয়। 

  

 ইস! আচে পড়াশুমনা েচর না িুচম! োুঁড়াও না, পাস েমরই িােচর েরমর্ মলমগ যাি। 

পারুলচেমে িমল মরমখচি। ওমের মোিাচনমর্ই ঢুমে যাি।  

  

 দ্যর! ও মর্া চেচেচরর োি। রু্ই পারচি? 
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 না না, ওমের অচফস ওয়ােতারও লামগ। এ-গাুঁময় আচে আর থােচি না িািা। 
  

মেন, গাুঁ আিার েী মোষ েরল? 

  

পান্নার েুখ মথমে হাচস উমি মগল। িড় িড় মিাখ েমর িলল, িামনা না িুচম? আোমের 

নরু্ন রান্নার মলাে সুেশতন মরাি ভূর্ নাোয়। 

  

চিিু মহমস িলল, রু্ইও মর্া এেিা ভূর্। 

  

যাঃ, িামি েথা মিামলা না। মরাি রামর্র মিলা সিাই ঘুমোমল ও নাচে েন্তর পমড় 

ভূমর্মের নাচেময় আমন। র্খন সারা িাচড় মিাুঁিো গমন্ধ ভমর যায়। িাসন্তী, চহচে সিাই 

গন্ধ মপময়মি। 

  

িমি! 

  

ভময় আচে েমর যাচে িািা। 

  

.  

  

৫৪.  

  

ভূর্, ভূর্, আর ভূর্! দ্যচনয়ামর্ এর্ ভূর্ থােমল র্ার িলমি েী েমর? মেন ময এর্ 

ভূর্-িুর্ িারচেমে আমি িািা! ভগিান ময মেন ভূমর্র সৃচে েরল মে িামন! পান্নার 

োন্না পায়। যর্ নমের মগাড়া ওই সুেশতন। ভূর্ চিচনসিামে োমম োমম চেচিয ভুমল 

থাের্ পান্না। ওই সুেশতন এমসই আিার ভূমর্র র্ােি শুরু েমরমি, সিাই িমল মরাি 

নাচে োমরামর্ ও ভূর্ নাোয়। েরমর্ র্ামেরই িাচড়মর্ এমস িুমিমি চিিমেল মসােিা। 

চনশুর্রামর্ নাচে এ-িাচড়মর্ চথেচথে েমর র্ারা। মশানার পর মথমে। চেনরার্ রাে নাে 

েরমি পান্না। র্িু চে ভয় যায়? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 909 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চিিুো িমলমি, পান্না, রু্ই েচেউচনস্ট হময় যা, র্া হমল আর ভূমর্র ভয় িমল চেিু থােমি 

না। 

  

যাঃ, েী ময িমলা। েচেউচনমস্টর সমঙ্গ আিার ভূমর্র েী? 

  

ওই মর্া েিা। োনুষ মযেন ভূর্মে ভয় পায়, মর্েনই ভূর্ আিার েচেউচনস্টমের ভয় 

পায়। 

  

দ্যর! সিসেময় ঠাট্টা ভাল লামগ না। রামর্ আিোল মলপ িাপা চেময়ও ঘুমোমর্ পাচর 

না, িামনা? িাুঁ ধ্ামর হীরা, ডান ধ্ামর ো মশায়, দ্যিমনর োমখামন োথা অিচধ্ মলপ ঢাো 

চেময় শুময়ও েমন হয়, ওই িুচম ভূমর্র হাচস শুনমর্ পাচে। 

  

মর্ার পমক্ষ সিমিময় ভাল িায়গা েী িাচনস? হয় হাসপার্ামলর মোয়ািতার, না হয় 

শ্মশামনর ধ্ামর িাচড়। 

  

ও িািা মগা! র্া হমল আচে েমরই যাি। 

  

দ্যর মিাো! হাসপার্াল িা শ্মশামন েখনও ভূমর্র উপদ্রমির েথা শুমনচিস? মখাুঁি চনমলই 

মেখমর্ পাচি মোনও হাসপার্ামল এেিাও ভূর্ মনই। মোনও শ্মশামন ভূমর্র চিচেরও 

নাগাল পাচি না। মেন িাচনস? ও দ্য িায়গায় এর্ ভূর্ ময ভূমর্ ভূর্ক্ষয় হময় যায়। 

  

মর্াোমে িমলমি? 

  

আমর আচে মর্া এেসেময় ভূমর্র সন্ধামন ঘুমর মিড়ার্াে, িাচনস না? 

  

মসিা অিশয িামন পান্না। চিিুোর দ্যিতয় সাহস। ভূর্ িমল ময চেিু মনই মসিা প্রোণ 

েরার িনয উমঠপমড় মলমগচিল। র্খন সচর্যই শ্মশান আর েিরখানায় রার্চিমরমর্ ঘুমর 

মিচড়ময়মি অমনে। 

  

অর্ সাহস চেন্তু ভাল নয়, িুমমল। 
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 মেন, মর্ার ভূমর্রা চে র্ামর্ িচির্ং হমি নাচে? র্া মহাে না হময় আোর ঘাড় েিোমর্ 

আসুে না। আচে মর্া মসিাই িাই। সুেশতন ভূর্ নাোয় শুমন ওমে গর্োল মিমপ 

ধ্মরচিলুে, িুিরুচের আর িায়গা পাওচন? মেখাও মর্া মর্াোর ভূর্! শুমন ও মর্া আোশ 

মথমে পড়ল। িলল, িমন্ম ভূর্মপ্রমর্র োরিার েচরচন িািু। মে ময ওসি গাুঁিাখুচর েথা 

রিায়! ব্রাহ্মণসন্তান িপর্প এেিু-আধ্িু েচর িমি, চেন্তু ওসি র্াচন্ত্রে োরিামর মনই। 

  

আোমের োমিও স্বীোর েরমর্ িায় না। চেন্তু সিাই িামন ও ভূর্মপ্রর্ নাোমর্ পামর। 

ওমে না র্াড়ামল আচে আর এ-িাচড়মর্ থােমর্ পারি না। 

  

এ-িাচড়মর্ মর্ার আর থাোর েরোরিাই িা েী? ভাল মেমখ এেিা েচেউচনস্ট পাত্রমে 

চিময় েমর সিমে পড়। োোমে িলচি োগমি চিজ্ঞাপন চেমর্। র্ামর্ মলখা থােমি, 

সুন্দরী, চশচক্ষর্া সপ্তেশী ভূর্ভীর্া পাত্রীর িনয অনচধ্ে চত্রশ ব্রাহ্মণ অোশযপ, ডািার 

ইচঞ্জচনয়ার িা সরোচর অচফসার এিং েট্টর েচেউচনস্ট পাত্র িাই। হযাুঁ মর, েচেউচনস্টও 

মর্া আিার নানা রেে আমি। মর্ার মোনিা পিন্দ? চস চপ আই, চস চপ এে না নেশাল? 

নেশামলর মাুঁম মিচশ, ওমের ধ্ামরোমি ভূর্ মঘুঁষমি না। নেশালই চলমখ চেমর্ িচল 

োোমে? 

  

পান্না চফে েমর মহমস িলল, মিমলমিলার েমর্া আিার চিেচি োিি চেন্তু। আচে েরচি 

চনমির জ্বালায়, উচন এমলন ঠাট্টা েরমর্। 

  

ভাল েথা িলমল মর্া শুনচি না। র্া হমল এেিা রু্ে চশচখময় চেচে। যখন ভূমর্র ভয় 

পাচি র্খন রােনাে না েমর োলত োক্সত োলত োক্সত েচরস, মেখচি র্ামর্ অমনে মিচশ 

োি হমি। 

  

েচেউচনস্টরা ভীষণ িামি মলাে হয়। 

  

 েী েমর িুমচল? 
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মর্াোমে মেমখ। 

  

আহা, আচে আর সাচ্চা েচেউচনস্ট হমর্ পারলাে েী? এেিা েযাচরমেিার হময় রইলাে। 

সাচ্চা েচেউচনস্ট মর্া মেচখসচন। 

  

আর মেমখ োিও মনই। 

  

ভূর্মপ্রর্ নাোে আর যাই েরুে সুেশতমনর রান্না চেন্তু ফাস্টত ক্লাস। িুমচল, োল এেিা 

পালংিচ্চচড় রান্না েমরচিল, ওরেে ভাল রান্না িমম্ম খাইচন। মিাধ্হয় ভূর্-িুর্ মফাড়ন 

চেময়চিল, অচডতনাচর রান্না নয় চেন্তু। 

  

েথািা চেমথয নয়। সুেশতমনর রান্নার ভূয়সী প্রশংসা পান্না র্ার খুুঁর্খুুঁমর্ োময়র েুমখ অিচধ্ 

শুনমর্ পায়। শুধু্ রান্নাই নয়, সুেশতন খুি পয়পচরষ্কার োনুষ। এই িে শীমর্ও সোমল 

উমঠ োন এিং িপর্প না েমর মহুঁমশল মিাুঁমি না। োনুষিা মলাভী ন য়, হার্িান মনই। 

ফমল সুেশতমনর পাল্লা খুি ভারী। এো পান্না র্ামে র্াড়ামনার েথা ক্ষীণভামি িলার মিো 

েমর িমি, চেন্তু র্ামর্ মোনও ফমলামভর আশা মস মেখমি না।  

  

সুেশতন েড়াইশুুঁচি চেময় এেিা নরু্ন ধ্রমনর মধ্াুঁোর ডালনা রান্না েমরমি। রান্নার সেময় 

গমন্ধ িাচড় োর্ হময় যাচেল। ো এেিা চিচফন মে মিায় খাচনেিা ভমর পান্নার হামর্ 

চেময় িলল, যা, মর্ার িড়োমে চেময় আয়। গর্োল এোেশী মগমি, আি এেিু ভাল-

েন্দ মপমি যাে। শুচন, আিোল খাওয়ামর্ িড্ড অরুচি হময়মি চেচের। 

  

িলাো এই শীমর্ এেিু ক্ষীণ হময়মিন। গাময় মর্ল োখার অভযাস মনই িমল এেিু 

খচড়ওঠা ভাি থামেই। িামনর সেয় মর্ল-মিল না োখমল শরীর এেিু শুমোয়। িড় ঘমরর 

োদ্যমর িমস দ্যখুচরমে পামশ চনময় এেিা অযািলাস খুমল আচিোর েযাপ মেখমি দ্যিমন। 

  

ও িড়ো! 
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র্ামে মেমখ িড়োর মিামখেুমখ ময আনন্দিা িচড়ময় পমড় মসিা িড় ভাল লামগ পান্নার। 

িযাঠােশাই ময েী এোচেমত্বর েমধ্য িড়োমে মফমল মগমি মসিা পান্না খুি মির পায়। 

িাচড়িা এর্ িড় িমলই মযন িড়োর চনঃসঙ্গর্ািা িড় মিচশ মিামখ লামগ। েময়েিন 

োমির মলাে িাড়া ওই দ্যখুচরই শুধু্ িড়োর িায়া হময় মঘামর। দ্যখুচরর িািা মেময়র চিময় 

চেময় িাো োোমি িমল র্মক্ক র্মক্ক চিল। িড়ো অমনে িাো চেময় দ্যখুচরমে এেরেে 

চেমনই চনময়মি। িাঙাচল এমস োমম োমম র্িু িমল, মেময়র িামরা মর্মরা িিমর চিময় 

না চেমল মেমশ র্ার খুি িেনাে হমি। িড়ো িমলমি, মর্ার আিার িেনাে েী মর 

েুখমপাড়া? মোন ুনমণর োনুষ রু্ই? আর দ্যখুচর আিার মর্ার মেহামর্র মেময় হল েমি? 

ওমে আচে িড় েমরচি, আচেই চিময় মেি। মেময় ভাচঙময় পয়সা মরািগামরর ধ্ান্ধা েরচি 

মর্া মর্ামে গাুঁ-িাড়া েমর িাড়ি। 

  

িাঙাচল মসিা িামন। র্াই আিোল ঘাুঁিায় না। র্মি ধ্ানাইপানাই েমর োমম োমম েশ-

চিশ িাো আোয় েমর চনময় যায়। স্পেই ব্লযােমেল, র্মি িড়ো মেয়। শর্ হমলও িাপ 

মর্া। 

  

আয়, আয়, দ্যচেন আচসসচন মেন মর? 

  

পড়চিলাে। সােমন পরীক্ষা। 

  

আিোল মিমলপুমলমের সারা িির ময েীমসর এর্ পরীক্ষা থামে র্া িুচম না িািা। এই 

এেরচত্ত দ্যখুচররও শুচন চফ োমস পরীক্ষা মলমগই আমি। এর পর িই িমল ুনমল 

খাওয়ামি। হামর্ ওিা েী মর? 

  

ো পাচঠময়মি। মধ্াুঁোর ডালনা। 

  

িলাো মহমস িমল, সুেশতমনর রান্না মর্া! িড় ভাল রান্নার হার্ মিমলিার। 

  

এেিু অচভোন েমর পান্না িমল, িাই ভাল, ও মোমিই চনমি রাুঁমধ্ না। 
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িলাো অিাে হময় িমল, ও রাুঁমধ্ না? র্া হমল মে রাুঁমধ্? 

  

 মসসি আচে িলমর্ পারি না। গভীর ষড়যন্ত্র আমি। 
  

 িলাো এেিু মিময় মথমে িমল, মভমঙ িলচি মর্া েুখপুচড়! মোনও অনািার হময় থােমল 

ও চিচনস মর্া আচে খাি না। শুমনচিলুে মর্া মস খুি আিারচিিার মেমন িমল। আমগ 

চনচরচেচযয মিুঁমধ্ আলাো উনুমন আলাো েড়াইমর্ োি রাুঁমধ্। মসসি শুমনই মর্া ওর রান্না 

মখময়চি েচেন, েী হময়মি িল মর্া! 

  

শুনমল মর্াোর চিশ্বাস হমি না। িমল েী লাভ? 

  

ওমর, অনািামরর েথা লুমোমর্ মনই। পাপ হয়। আচে শুদ্ধািামর থাচে, অনািার সইমি 

না। 

  

অনািার চে না িাচন না, র্মি ওসি রান্না ওর চনমির িমল আোর চিশ্বাস হয় না। ওসি 

ওর মপাষা ভূমর্র রান্না। 
  

িলাো খাচনেক্ষণ অিাে হময় পান্নার চেমে মিময় মথমে েুমখ আুঁিল রু্মল মহমস মফমল। 

র্ারপর িমল, যা, খাওয়ার মিচিমল চিচফনিাচিিা মরমখ আোর োমি এমস মিাস এেিু। 

  

পান্না র্াই েরল। িলাোর োি মঘুঁমষ িমস িলল, মর্াোর চিশ্বাস হল না মর্া! 

  

হমি না মেন? খুি চিশ্বাস হময়মি। র্মি ভূমর্র মর্া িার্ মনই, র্ামের রান্না মখমল অনািার 

হমি না, েী িচলস? 

  

রু্চে ঠাট্টা েরি। ও মলােিা ময ভূর্ নাোয় রু্চে চিশ্বাস েমরা না িুচম? 

  

 মেন চিশ্বাস েরি না? ময ভূর্ নাোমর্ পামর মস মর্া েে োনুষ। র্ামে মরাি প্রণাে 

েরা উচির্। 
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 মফর ঠাট্টা? 
  

িলাোর সমঙ্গ দ্যখুচরও হাসচিল। িলল, এম্মা, রু্চে িুচম ভূমর্র ভয় পাও? আচে মর্া 

রার্চিমরমর্ ের্ ের্ িায়গায় ঘুমর মিড়াই। এেিুও ভয় েমর না মর্া!  

  

রু্ই মর্া এেিা চেিূর্। হযাুঁ িড়ো, রু্চে মর্া চিশ্বাস েমরা, না চে? রু্চে মর্া আর চিিুোর 

েমর্া নাচেে নও। 

  

চিিু চে নাচেে নাচে? 

  

ও িািা, চিিুো নাচেে নয়? িমলা েী? ভীষণ নাচেে। ভগিান োমন না, ভূর্মপ্রর্ োমন 

না। আোমে েী িমলমি িামনা? ভূমর্র ভয় মপমল রােনাে না েমর োলত  োমক্সতর নাে 

েরমর্। ওর েুমখ চেিু আিোয় না। 

  

ও ওইরেে সি িমল। মসচেন মর্া মেখলুে শযােল েত্তর িাচড়মর্ চেচিয নারায়ণ পুমিা 

েমর এল। নাচেে িমল েমন হল না মর্া! শযােলমের িাচড়মর্ যার পুমিা েরার েথা 

চিল মসই পুরুর্ঠােুমরর েযামলচরয়া হওয়ায় চিিুমে ধ্মর এমনচিল।  

  

মস মর্া আোমের িাচড়মর্ও ের্িার েমরমি। ও মর্া িমল েচক্ষণা পাই িমল পুমিা েচর, 

ভচি িচি মথমে মর্া েচর না। মিাো মলামেরা ভগিামনর নামে গাুঁিগচ্চা চেমর্ িাইমল 

আোর েী েরার আমি! ও িড়ো, িমলা না, রু্চে মর্া ভূমর্ চিশ্বাস েমরা। ৩৮৬ 

  

ওো, র্া েরি না মেন? 

  

র্া হমল ভয় পাও না মেন িমলা মর্া! 

  

র্া র্ারা র্ামের েমর্া আমি, ভয় পাওয়ার েী হল? এই রু্ই আচিস, আচে আচি, 

গািপালা, পাচখপক্ষী, মগারু িাগল মযেন আমি মর্েনই র্ারাও আমি। ভময়র মর্া চেিু 

মনই। 
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আহা, যচে মেখা মেয় র্খন? 

  

অর্ ভাগয চে েমর এমসচি মর! মর্ার িযাঠা িমল যাওয়ার পর চে েে মিো েমরচি র্ামে 

এেিার মিামখর মেখা মেখিার! ের্ চনশুর্ রামর্ মিমগ িমস মথমেচি এো ঘমর। ের্ 

মডমেচি র্ামে েমন েমন। 

  

িািা মগা! শুমনই গাময় োুঁিা চেমে। 

  

হযাুঁ মর, আচে েরমল আোমে চে মর্ার মেখমর্ ইমে েরমি না? 

  

পান্না োুঁমো োুঁমো হময় িলল, ওসি মিামলা না মর্া, ভাল লামগ না। েরমি মেন? এেেে 

েরমর্ পারমি না িমল চেচে। আি মথমে মেউ মর্ােরা আর েরমি না িমল রাখলাে। 

এখন মথমে সব্বার েরা িারণ। 

  

মহমস পান্নামে িুমে মিমন চনময় িলাো িমল, ভূমর্র ভময় সিাইমে অের েমর চেচল 

িুচম! র্া হমল ময িুমড়া িুচড়মর্ দ্যচনয়া ভমর যামি। খুনখুমন থুথুমর িুমড়ািুচড় িারচেমে 

চথেচথে েরমি মসই িুচম ভাল? 

  

মস আচে িাচন না। আি মথমে সেমলর েরা িন্ধ। 

  

চেমনর মিলািা এেরেে োচিময় চেমর্ পামর পান্না। চেন্তু মযই সমন্ধচি হাুঁচি-হাুঁচি পা-পা 

েমর এচগময় আমস, আর শীমর্র েুয়াশা োঠঘাি মথমে সাোমি শরীর চনময় পাে মখময় 

উমঠ আসমর্ থামে, আর শেুমনর ডানার েমর্া মনমে আমস অন্ধোর র্খনই িুমের 

চভর্মর ভয় খােমি ধ্মর র্ামে। 

  

এ সেময় ময মেন মলামে এর্ সর্যনারায়মণর পুমিা েমর মে িামন িািা। আি িাচড়সুদ্ধ 

সেমলর মনেন্তন্ন চিল েরণমের িাচড়মর্। পান্না যামি না, র্ার পরীক্ষার পড়া। িলল, র্া 

হমল মর্ার চগময় োি মনই। রু্ই িরং ঘমর িমস পড়। সুেশতন আমি, িাসন্তী োি েরমি, 

মর্ার িািাও এমস পড়মি খন। সমন্ধ রাচত্তমর মর্া আর ভয় মনই।  
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পান্না স্বীোরও হময়চিল। চেন্তু মে িানর্ আিই িাসন্তী োি মসমর মিলামিচল িমল 

যামি, িািার আসমর্ মেচর হমি এিং সুেশতমনর পাত্তা পাওয়া যামি না! যখন েপাল 

খারাপ হয় র্খনই এরেে সি ঘিনা ঘমি। সমন্ধ িিা নাগাে পড়া মিমড় উমঠ েুুঁমিা মথমে 

িল গড়ামনার সেয় হঠাৎ মস িাচড়র আচঙনায় সমন্দহিনে চনিতনর্ািা মির মপল। 

িারান্দায় এমস িাসন্তীমে ডােল। র্ারপর সুেশতনমে। মেউ সাড়া চেল না। মগািা িাচড়িা 

িেিে েরমি। মস এো। 

  

েী েমর এখন পান্না! িুমি চগময় পামশর িাচড়মর্ হাচির হমি? র্া হমল িাচড় খাচল পমড় 

থােমি। ো মির মপমল েুরুমক্ষত্র হমি। িাচড় চনিতন হমলও আশপামশর িাচড় মথমে অিশয 

মলােিমনর গলা পাওয়া যামে। পমথ মলাে িলািলও আমি। চেন্তু মসিা মর্া মোনও 

ভরসা নয়। এ িাচড়র েমধ্য মস এো। অসহায়। িারচেমে প্রেৃচর্র রসায়মন এে অদু্ভর্ 

চিচক্রয়া ঘমি যামে। িােমির সমঙ্গ চেমশ যামে পরািােি। চেমনর মিলায় যারা ঘুচেময় 

চিল র্ারা মিমগ উঠমি। উমঠ আসমি। আর পুমির আোমশ েুয়াশার োয়ািামল িড়ামনা 

পূচণতোর িাুঁে েযাচিে লণ্ঠমনর েমর্া দ্যলমর্ দ্যলমর্ এেিু এেিু েমর ওপমর উঠমি ওই। 

  

েী েরমি এখন পান্না! খুি মিামর মিুঁচিময় উঠমি? মেুঁমে মফলমি? অজ্ঞান হময় যামি? 

  

হাই! 

  

পান্নার হািত িন্ধ হময় চগময়চিল চনশ্চয়ই েময়ে মসমেমির িনয। পাথমরর েমর্া হময় 

চগময়চিল মস। অিশয মিচশক্ষণ নয়। 

  

ভগিান িমল চেিু এেিা মর্া আমিই। মেউ এেিন। নইমল চে এেন হয়? উমঠামন 

আিিা অন্ধোমর োুঁচড়ময় মসাহাগ। 

  

মসাহাগমে মেখমল মস খুচশ হয় িমি, চেন্তু আি মস চিৎোর েমর ময লাফিা চেল মসিা 

শুধু্ খুচশর নয়, উল্লামসর। উমঠামন মনমে মস প্রায় িাপমি ধ্রল মসাহাগমে। 
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উঃ মসাহাগ! িাুঁিলাে িািা! চশগচগর ঘমর এমসা। এো এো আোর যা ভয় েরচিল না। 

  

 মসাহাগ মহমস ঘমর এল। িলল, এো মর্াোর ভয় েমর িুচম! ইউ মডান্ট এনিয় 

মলানচলমনস। 

  

না িািা, না। এো থােমর্ আোর এেিুও ভাল লামগ না। 

  

 খুি সুন্দর েমর হাসল মসাহাগ। িলল, মলানচলমনস-এর েমর্া এর্ ভাল আর েী আমি 

িমল মর্া! আোর মর্া এো থােমর্ই সিমিময় মিচশ ভাল লামগ।  

  

মর্াোর ভাই ভীষণ সাহস। োমরামর্ উমঠ এো এো োমঠঘামি ঘুমর মিড়াও। আচে মর্া 

ভময়ই েমর যাি। 

  

মর্াোর খুি ভূমর্র ভয়, র্াই না? 

  

 ভূর্ মর্া আমিই। পাগল, োর্াল, িেোশ আোর ময ের্ ভয়। সিমিময় মিচশ ভূর্। 
  

 আোর মর্া ভূর্মে ভীষণ পিন্দ। 
  

োমগা! েমরই যাি। ভূ 

  

র্ হল চহস্টচর। আচে যখন োমরামর্ এো এো ঘুমর মিড়াই র্খন আোর সিসেময় েমন 

হয়, আোর িারপামশ ওরা সি রময়মি। হািার হািার, লক্ষ লক্ষ। আি অিচধ্ যারা 

িমন্মমি এিং েমর। মগমি র্ারা সিাই। খুি িনু্ধর েমর্া লামগ র্ামের। র্ারা আমশপামশই 

আমি, চেন্তু চডস্টািত েমর না, শুধু্ সমঙ্গ থামে। আচে খুি চফল েচর র্ামের। অমনে সেময় 

র্ামের সমঙ্গ েচেউচনমেি েরার মিোও েচর। 

  

েমরা? 

  

 হযাুঁ মর্া। 
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েথা িমল মর্াোর সমঙ্গ? 

  

েী িাচন? হয়মর্া িমল। চঠে িুমমর্ পাচর না। এেচেন োর সমঙ্গ খুি মগড়া হময়চিল। 

রাগ েমর রামর্ মিচরময় চগময় আোমের িাচড়র পামশর িাুঁশমাড়িা মপচরময় এেিা োমঠর 

েমর্া উমোে িায়গায় অমনেক্ষণ িুপ েমর িমসচিলাে। মসচেন আোর মেেন মযন 

এেিা আনেযাচন চফচলং হময়চিল। খুি েমন হচেল আোর োি মঘুঁমিই মে মযন িমস 

আমি। 

  

ও ো মগা!  

  

ভময়র েী িলল। পৃচথিীমর্ মর্া ের্ েী আমি আনএক্সমিইনড, আনএক্সমিারড। 

  

মিুঁিাওচন? 

  

না। আোর মেেন এেিা মঘামরর েমর্া অিথিতা হল। আচে র্খন চফসচফস েমর েথা 

িলমর্ শুরু েরলাে। চিমজ্ঞস েরলাে, রু্চে মে? েী িাও? রু্চে েীরেে এেচিমস্টি? 

রু্চে চে আোমে মেখমর্ পাে? 

  

েী িলল? 

  

প্রথমে চেিু নয়। র্ারপর হঠাৎ আচেও এেিা হুইসপার শুনমর্ শুরু েরলাে। সােওয়ান 

ওয়াি মিচলং চে সােচথং। চেন্তু স্পে নয়। অস্পে, স্টযাচিমের আওয়ামির েমর্া। েমন 

হল ময েথা িলমি মস এেিা মেময়। েথাুনমলা মিামা যামে না চঠেই চেন্তু মযন খুি 

িরুচর গলায় িমল যামে। মেময়িা আোমে চেিু িলমর্ িাইমি। আচে িুমমর্ পারচি না। 

র্খন খুি দ্যঃখ হচেল আোর। ওমের লযাংুনময়ি মে আোমে মশখামি িমলা। 

  

পান্না হাুঁ েমর শুনমি। র্ার দ্যমিা হার্ শি েুচঠ পাচেময় আমি। মসাহাগমে র্ার মিায়ান 

অফ আেত িা মানচসর রাচনর মিময় েে িমল েমন হমে না।  
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পমর োদ্যমে চিমজ্ঞস েমরচিলাে, এরেে হয় চে না। োদ্য িমলচিল, হমর্ই পামর। র্মি 

োদ্যর ওরেে মোনও অচভজ্ঞর্া মনই। 

  

োউমে মেখমর্ মপমল না? 

  

না। হয়মর্া মেখার িনয আরও চেিু প্রযােচিমসর েরোর হয়। আোর মর্া র্া মনই। 

  

চিিুোমে মর্াোর গল্পিা িমলা মর্া। চিিুো না চেিু চিশ্বাস েরমর্ িায় না। 

  

মর্াোর চিিুো মর্া এেিন চহমরা। চহমরারা সহমি হার োনমর্ িায় না।  

  

চিিুোর ওপর মর্াোর খুি রাগ, র্াই না? 

  

না মর্া! র্মি চহমরামের আচে খুি এেিা পিন্দ েচর না। 

  

আহা, চিিুোর েী মোষ িলল। মর্াোর চপিমন িেোশ মিমলরা মলমগচিল মেমখ আচেই 

চিিুোমে িমল চেই। র্াই চিিুো ওমের এেিু শাসন েমরচিল। আগ িাচড়ময় মর্া চেিু 

েমরচন। মোষ মর্া আোর। 

  

মসাহাগ েুখ চিমপ মহমস িমল, রু্চে চিিুোমে খুি ভালিামসা, না? 

  

ওঃ, ইময়স। চিিুো ইি এ নাইস নাইস নাইস েযান। এেচেন ভাল েমর আলাপ েরমলই 

িুমমর্ পারমি। ওর ঘমর এেিা িড়াইপাচখ েমর মগল িমল েী েন খারাপ! দ্যচেন োচড় 

োোয়চন। এেিা িড়াইপাচখর িনয মে এর্ ভামি িমলা! 

  

ওমে! মলি আস চলভ চিিুো অযামলান। িামনা মর্া, এখন মথমে আেরা প্রমর্যে 

উইেএমি ্রহামে মিড়ামর্ আসি িমল চঠে হময়মি! 

  

ওো! র্াই? আর মর্াোর ো িািার মসই িযাপারিা? 
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এেিা মসমিলমেন্ট হময়মি। মে আর নাউ চস্লচপং ইন মসে মিড। পমর েী হমি িলা যায় 

না। চেন্তু এখনোর েমর্া ধ্াোিাপা। 

  

র্াই মর্াোয় আি ব্রাইি মেখামে। 

  

 োুঁধ্ মাুঁচেময় মসাহাগ িমল, হমি হয়মর্া। িড়রা যখন মগড়া েমর র্খন আোর খুি 

ইম্মাচিওর েমন হয়। মেন মগড়া হয় িমলা মর্া! 

  

আোর ো-িািার েমধ্যও োমম োমম মগড়া হয়। র্মি িািা এেেে মগড়া েরমর্ পামর 

না। না মখময় মিচরময় যায়। 

  

দ্যিমন খুি হাসল। 

  

এই এর্ িইখার্া িচড়ময় েী েরচিমল এর্ক্ষণ! 

  

পড়চিলাে। সােমন পরীক্ষা না! 

  

এ ো! র্া হমল মর্া আচে এমস মর্াোমে চডস্টািত েরলাে। 

  

রু্চে এমস আোমে িাুঁচিময়ি। এ িাচড়মর্ েী হমে িামনা না মর্া! সাংঘাচর্ে োে! ভময় 

আচে চেনরার্ োুঁিা হময় আচি। 

  

োই গড! েী িমলা মর্া? 

  

আোমের এেিন নরু্ন রান্নার মলাে রাখা হময়মি। সুেশতন। মলােিা না নানারেে 

র্ন্তরেন্তর িামন। চনশুর্রামর্ নাচে ভূর্ নাোয়। আর র্খন এ-িাচড়র আনামি োনামি 

চগিচগি েমর ভূর্। 

  

মিাখ মগাল মগাল েমর শুনচিল মসাহাগ। িলল, মর্ােরা ভূর্ মেমখি িুচম? 
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 পাগল! মেখমলই আচে অক্কা পামিা ভময়। চেন্তু অমনমে মেমখমি। র্ারা নাচে মিাুঁিো 

গন্ধও মপময়মি। 

  

ভূমর্র চে গন্ধ থামে? 

  

সিাই মর্া র্াই িমল। 

  

মলােিা িড নয় মর্া? 

  

না িািা, মলােিা রু্ের্াে িামন চঠেই। চেন্তু স্বীোর েমর না।  

  

 মসাহাগ ঠাট্টা েরল না, মহমস উচড়ময় চেল না। িরং গিীর েুখ েমর িলল, আোর সমঙ্গ 

আলাপ েচরময় মেমি? আচে ওর োি মথমে চশখমর্ িাই। 

  

মর্াোর ভাই দ্যিতয় সাহস। আচে মর্া োমে িমলচি মলােিামে র্াচড়ময় চেমর্। 

  

না, র্াচড়ও না। এরেে মলাে খুুঁিমল পাওয়াই যামি না আর। ডামো মর্া মলােিামে! 

  

 চেন্তু সুেশতনমে মডমে পাওয়া মগল না। মিাধ্হয় মোোনপামি মগমি, চেংিা আড্ডা োরমি 

মোথাও। 

  

.  

  

৫৫.  

  

এর্চেন র্ার মোনও স্বমেশ চিল না। স্বমেমশর মিাধ্ও চিল না। থাোর েথাও নয়। 

মিমলমিলায় িািার সমঙ্গ এে মেশ মথমে আর এে মেমশ ঘুমর মিড়ামর্ হময়মি র্ামে। 

েখনও ফরাচস, েখনও িােতান, েখনও ইংচরচি ভাষা িলমর্ চশমখমি। দ্যই ভাই-মিান 

িুমমর্ই পারর্ না মোনিা র্ামের আসল ভাষা। হযাুঁ, চঠে িমি, র্ামের ো-িািা 

চনমিমের েমধ্য অমনে সেময়ই িাংলা িলর্। চিমশষ েমর মগড়ার সেয়। মসই ভাষা 
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র্ারা অল্প-অল্প িুমমর্ পারর্ িমি, চেন্তু ো িা িািা র্ামের িাংলা মশখামনার মিোই 

েরর্ না েখনও। যখন আমেচরোয় মসাহাগ িুমল ভচর্ত হল র্খন আমেচরোন ইংচরচি 

হল র্ার োরৃ্ভাষার েমর্া। আর র্খন আমেচরোমেই র্ার স্বমেশ িমল েমন হর্। চেস 

ইি োই োচন্ট্র ের্িার এেথা োমে িমলমি মস। মস িুমমর্ পারর্ র্ার ো িািা চঠেঠাে 

ইংচরচিিা িলমর্ পামর না, মহাুঁিি খায়। চিমশষ েমর ো। এেচেন মস োমে িমলচিল, 

মর্ােরা এর্ খারাপ ইংচরচি িমলা মেন? ো িলল, আেরা মর্া মর্ার েমর্া আমেচরোন 

হময় যাইচন। আেরা িাপু মভমর্া িাঙাচলই আচি।  

  

িমন্দ্বর শুরু মসখামনও, িুমমর্ পারর্, মস আমেচরোন হমলও র্ার ো-িািা র্া নয়। মিশ 

চেিুচেন এমেমশ থাোর পমরও র্ার ো িা িািা আমেচরোর অমনে চেিুই িুমমর্ পারর্ 

না। মযেন িযাি িা রে, মযেন মরয়ার মস্টে িা ময ন িযিহার। দ্যই ভাই-মিামনর সমঙ্গ 

ো-িািার এেিা িযিধ্ান রচির্ হচেল ধ্ীমর ধ্ীমর। মযন র্ীমরর মনাঙর মিমড় মন মো 

িমল যামে োমেচরয়ার চেমে। 

  

এর্চেমন আমেচরোই দ্যই ভাই-মিামনর মেশ হময় মযর্ পুমরাপুচর। হল না। র্ার োরণ 

এেিা অদু্ভর্ ঘিনা। এেচি োমলা মেময় আসর্ র্ামের িাচড়মর্ োমম োমম। আমগ ময 

চিল র্ার োময়র মডামেচস্টে মহলপ। সাো েথায় চম। মোনার শরীর খারাপ চিল িমলই 

রাখা হময়চিল র্ামে। গাচড় েমর আসর্, ঘণ্টা দ্যময়ে অসুমরর েমর্া মখমি োিেেত েমর 

ঘরমোর পচরষ্কার আর চফিফাি সাচিময় মরমখ িমল মযর্। এেচেন র্ার ো িািা চহমসি 

েমর মেখল মেময়িার িনয প্রিুর ডলার মিচরময় যামে। মোনা িলল, ওমে িাচড়ময় োও। 

আচে োি েরমর্ পারি। িাচড়ময় মেওয়ার পরও ময আসর্ মসাহামগর আেষতমণ, সিাই 

মভমিচিল হয়মর্া োয়া পমড় মগমি, র্াই আমস। 

  

মসই মেময়চিই এেচেন মসাহাগমে রু্মল চনময় যায়। গাচড় েমর মসািা ময িায়গায় র্ামে 

চনময় রু্মলচিল মেময়চি মসিা এেিা মভালা, আিরণহীন োঠ। চেিু আগািার িঙ্গল আমি। 

মসখামন স্বল্পিাস িা নগ্ন চিশ-পুঁচিশিন মেময় আর পুরুষ। েময়েিা িাচ্চাও চিল। 

সেমলরই িড় িড় িুল, নখ, পুরুষমের োচড় আর মগাুঁফ। দ্য-িারিন সাোনয িাোোপড় 
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পরমলও মসুনমলা চিল ভীষণ মনাংরা আর মিুঁড়া। মেউ সািানিািান োখর্ না। োমি 

এেিা িড় চমল েমর্া চিল, মসখামনই িান েরর্। িয়মলি চিল না। সেমলই প্রোমশয 

েলেূত্র র্যাগ েরর্। মখালাখুচল ময ন চেলনও হর্ মসখামন, িাচ্চামের সােমনই। শুধু্ 

নারী-পুরুষ নয়, মেময়মর্ মেময়মর্, মিমলমর্ মিমলমর্। ভময়, ল্জনায়, মঘন্নায় মসাহাগ 

হাউ হাউ েমর মেুঁমে মফলর্। ওরা চেিু িলর্ না র্ামে। চনচিতোর। খািার চের্ ভুট্টা 

মসদ্ধ আর মগারুর োংস, ফল- িল।  

  

র্ামে মশখামনা হময়চিল, এরেেভামি থাোই হল নযািারাল চলচভং। এই থাোর েমধ্য 

মোনও েৃচত্রের্া মনই। আচেে োমলর োনুষ এভামিই থাের্ এিং র্খনই চিল র্ারা 

সিমিময় সুখী। 

  

িৃচে িা মরাে মোনওিা মথমেই র্ারা আত্মরক্ষার মিো েরর্ না। চনচিতোরভামি থাের্। 

মসাহাগমে নযাংমিা েমর ঘণ্টার পর ঘণ্টা োুঁড় েচরময় রাখর্ র্ারা। িলর্, চফল চে আথত, 

চে উইি, চে অযািমোসচফয়ার। িাো োপড় িুমর্া আোমের সমঙ্গ িগমর্র েূরত্ব সূিনা 

েমর। চেিুচেন এইরেে আচেে িীিনযাপন েরমল রু্চে প্রেৃচর্মে অমনে গভীরভামি 

িুমমর্ পারমি। ভূচেেি হমি চেনা, মড়-িৃচে হমি চেনা, িনযা হমি চেনা র্া আচেে 

োনুষ র্ামের অর্যাশ্চযত অনুভূচর্ চেময় মির মপর্, মযেন পায় োঠমিড়াচল, িানর, 

চিেচিচে িা চপুঁপমড়। যন্ত্রসভযর্ার োস হময় োনুষ মসই ক্ষের্া হাচরময় মফমলমি। 

পৃচথিীমে অনুভি েরার মিো েমরা, মর্াোর সােমন সর্য উেঘাচির্ হমি। 
  

েথাুনমলা চেিু িুমমর্ পারর্ না মসাহাগ। মস হাুঁ েমর মিময় থাের্। োুঁের্, অচথিতর হর্, 

ক্লান্ত হময় ঘুচেময় পড়র্ ঘামসর ওপর। র্ার শরীমর িুলেুচন হচেল, োমের েমর্া িক্কর 

মেখা চেচেল িােড়ায়, িুমল িি, োুঁর্ োিমর্ পারর্ না িমল েুমখ চিচেচর গন্ধ। 

  

সমন্ধর পর েযািফায়ার। সিাই চিশাল এে িৃত্ত রিনা েমর িসর্। োমখামন আুনন 

জ্বলমি। দ্যমিতাধ্য িঙ্গমলর ভাষায় সিাই চেমল েী িমল যামে মে িামন। মিচন নামে 

এেচি মেময় হঠাৎ উমঠ োুঁড়ময় চিড়চিড় েমর েমন্ত্রাচ্চারণ েরমর্ েরমর্ ঘুমর ঘুমর শুরু 
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েরর্ নাি। র্ার নগ্ন শরীমর আুনমনর োুঁপা োুঁপা আমলা। চিমভার হময় র্ালহীন িন্দহীন 

মঢউ-মঢউ এেিা নামি র্ার শরীর িলমর্ িলমর্ ঘুরমর্ থাের্। ঘুরমর্ ঘুরমর্ ঘুরমর্ 

হঠাৎ চিিমে পড়র্ ঘামসর ওপর। মেউ মে মড় মযর্ না, ধ্মর রু্লর্ না। চনচিতোরভামি 

র্ামের সুরহীন েন্ত্র িমল মযমর্ থাের্। 

  

মিচন িলর্ র্ার ট্রাি হয়। র্ার োমন মিামমচন মসাহাগ। মিচন র্ার চেমে অমনেক্ষণ 

মিময় মথমে এেচেন িলল, মর্াোমে মেমখ েমন হয় মর্াোরও হমি। েহান মপ্রর্ যার 

র্ার ওপর ভর েমর না। 

  

মিচনই মশখাল মসাহাগমে র্ার অদু্ভর্ েন্ত্র, নাি। চেমথয িলমি না মসাহাগ, ওই অদু্ভর্ 

োনুষমের েমধ্য ময েয়চেন চিল র্ার েমধ্য ওই এেিা চিচনসই ভাল মলমগচিল র্ার। 

অথতহীন অদু্ভর্ সি শব্দ িলমর্ িলমর্ ঘুমর ঘুমর নাি। নািমর্ নািমর্ হঠাৎ োথা অন্ধোর 

েমর পমড় যাওয়া। ওরা িলর্ ট্রাি। হমর্ পামর মসাহাগ র্খন অপুচেিচনর্ োরমণ দ্যিতল 

িমলই র্ার োথা অন্ধোর হময় মযর্। শুধু্ শরীর মেন, মেুঁমে মেুঁমে র্ার েনিাও মর্া 

র্খন দ্যিতল। 

  

ের্চেন র্ামে ওই িীিনযাপন েরমর্ হমি িুমমর্ পারর্ না মস। শুধু্ ভয় মপর্, মস 

িংচল হময় যামে, অসভয িিতর হময় যামে, ডাইচন হময় যামে। চনমির গাময়র চিেমস 

গমন্ধ র্ার চনমিরই িচে মপর্। গা িুলমোমর্ মগমল িড় নমখর মোমল উমঠ আসর্ োমলা 

েয়লা। ওই ভূচেখমের িারপামশ চিল র যািল সাপ আর োুঁেড়াচিমির আোনা। প্রায়ই 

এেিা দ্যমিা সাপ মেখা মযর্। ঘামসর ওপর চিড়চিড় েমর মহুঁমি মিড়ার্ চিমি। ওরা োরর্ 

না। চেন্তু ভময় রামর্ ঘুমোমর্ পারর্ না মস। ঘুমোমর্ পারর্ না মখালা আোমশর নীমির 

ঠািায়। িৃচে হমল মর্া আরও দ্যেতশা। 

  

ের্চেন মেমিচিল মে িামন। চহমসি মনই। র্ারপর এেচেন সোমল হঠাৎ এেিা 

মহচলেপ্টার এল। িক্কর চেমর্ লাগল র্ামের োথার ওপমর। েমলর আধ্িুমড়া এেিা 
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মলাে আোমশর চেমে মিময় িলল, েযাি িপার ইি িযাড চনউি, মে আর লুচেং ফর 

েযাি চেড। ওমে মফরর্ চেময় এমসা, নইমল পুচলশ আোমের চিুঁমড় খামি। 

  

ময মেময়চি চনময় চগময়চিল র্ামে মস-ই দ্যপুরমিলা গাচড় েমর র্ামে র্ার িাচড়র সােমন 

নাচেময় চেময় উধ্াও হময় মগল। 

  

পুরমনা অভযে িীিমন চফমর এল মসাহাগ। চফরল, আিার চঠে চফরলও না। র্ার 

অচেমত্বর এেিা খে মযন রময় মগল ওই উন্মাগতগােী, আধ্পাগলা, যাযাির োনুষুনমলার 

সমঙ্গ, যারা পুচলশ র্াড়া েরমলই চনমিমের অথিতায়ী আোনা মিমড় ভাগ ভাগ হময় পাচলময় 

যায়। মফর সংমের্েমর্া িমড়া হময় যায় মোথাও মোনও লক্ষ্মীিাড়া িায়গায়। হয়মর্া 

এেিা ভুল িীিনই যাপন েমর র্ারা, চেন্তু অিথিতান েমর প্রেৃচর্র খুি োিাোচি। 

খাওয়ার েে, শীর্-্রহীমষ্মর েে, মপাোোেড় িা েশার োেড়, মরাগ মভাগ সি সহয 

েমরও এেিা আনন্দও চে পায়? 

  

মসাহাগ চফমর এল িমি, চেন্তু মসই মসাহাগ নয়। োত্র েময়েচেমনর এই অদু্ভর্ িীিন 

র্ামে িয়ঃসচন্ধমর্ই মযন সািাচলো েমর চেময়চিল। মিমলমিলািাই মযন হাচরময় মগল 

র্ার। এেিু গিীর, এেিু চিষণ্ণ, এেিু অন্তেুতখী। ওই িনু্ধর পচর্র্ উষর ভূখমে, আচেে 

িীিনযাপমনর স্মৃচর্ সুখের চিল না মোমিই। র্িু চফমর আসার পর মস েখনও েখনও 

এেিা আেষতণও অনুভি েরর্ ওই িীিমনর প্রচর্। মেন, মে িামন! 

  

পুচলশ র্ামে েময়েচেন ধ্মর মিরা েমরচিল। ওরা োরধ্র িা ধ্ষতণ েমরমি চেনা র্ামে, 

সমম্মাচহর্ েমরমি চে, মোনও ুনপ্তচিেযা চশচখময়মি চেনা, মোনও রািথনচর্ে ের্িাে 

ঢুচেময়মি চেনা োথায়, সন্ত্রাসিামে েীক্ষা চেময়মি চেনা, ড্রাগ ধ্চরময়মি চেনা ইর্যাচে। 

মস চেিু মগাপন েমরচন িমি, চেন্তু েমন েমন িায়চন, ওরা পুচলমশর হামর্ ধ্রা পড়ুে। 

পুচলশ িারিারই িলর্, মে আর চে ভুডু চপপল। মে প্রযােচিস ব্লযাে েযাচিে। 
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ওই ঘিনার পরই র্ার িািা আমেচরো মথমে র্চল্পর্ল্পা ুনমিামর্ লাগল। িলল, আর 

চিমেমশ নয়। 

  

গল্পিা র্ার েুমখ সন্ধযা অন্তর্ েশিার শুমনমি। র্িু আিার মশামন, আর মিাখ মগাল েমর 

অিাে হময় মিময় থামে র্ার েুমখর চেমে, ধ্চনয মর্ার সাহস! 

  

না চপচস, সাহমসর োি মর্া চেিু েচরচন! ওরা মর্া মিার েমর ধ্মর চনময় চগময়চিল। 

  

 না মর মেময়, মর্ার সাহসও আমি। ওরা মর্ামে এখনও চিচঠ মেয় িুচম? 

  

ই-মেল চিচনসিা েী র্া অমনে েমে চপচসমে িুচমময়মি মসাহাগ। আিোল িযাপারিা 

অমনেিাই িুমমর্ পামর সন্ধযা। গাুঁময়গমঞ্জও এেিা-দ্যমিা েমর েচিউিার মেখা চেমে 

ইোনীং। 

  

হযাুঁ মর্া। 

  

েী মলমখ মর? 

  

 মলমখ, পৃচথিীর মযখামনই রু্চে থামো, রু্চে আোমেরই মলাে। চিরোল রু্চে আোমেরই 

মলাে থােমি। েমন মরমখা আচেে োনুমষরাই চঠেভামি িাুঁিমর্ িানর্। র্ারাই মির মপর্ 

মিুঁমি থাোর গভীর আনন্দ। োনুষমের িমড়া েমরা, সভযর্ার েৃচত্রের্া মথমে েূমর চনময় 

যাও, িাুঁিমর্ মশখাও এে েুি িীিমন। িারচেমে িচড়ময় োও আোমের আনমন্দর িীি। 

মর্াোমে আেরা ভুচলচন, রু্চেও আোমের ভুমল মযও না। 

  

হযাুঁ মর, মর্ামে ওরা আিারও িুচর েরমি না মর্া! িারচেমে আিোল নাচে খুি মিমলধ্রার 

উৎপার্। োনুষিনমে হুিহাি রু্মল চনময় যায়। 

  

না চপচস, ওমের অর্ ক্ষের্া মনই, র্মি মে িামন, আিও আেরা আমেচরোয় থােমল 

আচেই হয়মর্া ওমের খুুঁমি মির েরর্াে। 
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ওো! খুুঁমি মির েমর েী েরচি? 

  

মসাহাগ সন্ধযার েরুণ েুখ মেমখ মহমস মফমল। োথা মনমড় িমল, োমম োমম উইেএমি 

চগময় ওমের সমঙ্গ এেিু অনয স্বামের িীিন োচিময় আসর্াে। 

  

োমগা! এই ময িচলস ওরা নযাংিা হময় থামে, যা-র্া খায়। 

  

হযাুঁ মর্া৷ ওইমিই মর্া েিা! 

  

দ্যর পাগচল! রু্ই এেিা েী মর? ওসি অসভযমের েথা এেেে ভািচি না। শুনমল আোরই 

মেেন গা ুনমলায়। হযাুঁ মর, মর্ার শহর-িহর এেেে ভাল লামগ না, না? গাুঁ-গঞ্জ, 

গািপালা ভাল লামগ? 

  

চঠে ভাললাগা নয় চপচস, পযাশন। গািপালার েমধ্য আোর েখনও ভয় েমর না। আোমে 

যচে সুন্দরিমনর িামঘর িঙ্গমল চনময় চগময় মিমড় োও র্াহমলও আোর এেিুও ভয় 

েরমি না। আচে েমনর আনমন্দ ঘুমর মিড়াি। 

  

এেিা েীঘতশ্বাস মফমল সন্ধযা িমল, র্াহমল মর্ামে ওরা েন্তরই েমরমি। 

  

 মসাহাগ মহমস িমল, েমরমিই মর্া। 
  

রু্ই সচর্যই েন্ত্র িাচনস? 

  

 শব্দুনমলা িাচন। েুখথিত হময় মগমি। চেন্তু অথত িাচন না। 
  

েন্ত্র পড়মল েী হয়? 

  

শব্দুনমলা উচ্চারণ েরমর্ েরমর্ োথািা মেেন মধ্াুঁয়ামি হময় যায়। র্ারপর মেেন মযন 

শরীমর সাড় থামে না। 

  

জ্বলজ্বমল মিামখ সন্ধযা মিময় মথমে িমল, আোমে মশখাচি? 
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 মেন মশখাি না? সচর্য চশখমি? 

  

সন্ধযা চেিুক্ষণ িুপ েমর িমস এেিু ভািল। র্ারপর োথা মনমড় িলল, না িািা, েী মথমে 

েী হময় যামি। োথা ুনচলময় মগমল আোর িযিসা লামি উঠমি। র্খন খাি েী িল? এো 

োনুষ, মে মেখমি আোমে! সংসামরর মর্া ভরসা মনই। যর্চেন িািা আমি র্র্চেনই 

সংসামরর সমঙ্গ সিেত। িািা মিাখ িুিমল চঠে র্াচড়ময় মেমি।  

  

মেন চপচস, ওভামি িলি মেন? িড়ো, মিঠু এরা মর্া ের্ ভাল।  

  

 সন্ধযা এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িমল, মস মর্ামের োমি ভাল। মলাে িুমম মলামে ভাল হয়, 

িুমচল? এখনও র্র্ িড় মহাসচন, সংসামরর সি পযাুঁি িাইমর মথমে িুমমর্ পারচি না। 

র্ার ওপর আোর মর্া আিার মপাড়া েপাল, স্বােীর িাচড় মথমে র্াচড়ময় চেময়মি! 

শ্বশুরিাচড় মফরর্ মেময়মের মেউ ভাল মিামখ মেমখ না। সিাই ভামি, চনশ্চয়ই িচরমত্রর 

মোষ চিল, না হমল মগড়ুমি ি্জনার্, নইমল মগাপন মরাগ আমি, না হমল িাুঁিা, নইমল 

র্াড়ামি মেন! এমেমশ যর্ মোষ মর্া মেময়মের ঘামড়ই িামপ চেনা। এসি এখন িুমচি 

না, িড় হমল র্খন মির পাচি। সামধ্ চে আর উেয়াে মখমি চনমির পাময় োুঁড়ামনার মিো 

েরচি। 

  

েুখিা েরুণ হময় মগল মসাহামগর। িলল, হযাুঁ চপচস, রু্চে মলখাপড়া েরমল না মেন? 

  

সন্ধযা মহমস মফমল িলল, ওমর আচে হলাে অেল রাময়র অপোথত মিান। এেই োময়র 

মপমি িমন্ম মর্ার িািার েী োথা! আর আোর োথায় মগাির। মরাি মিুঁচিময় পড়া েুখথিত 

েমরও আেিমরর িািার নাে েমন থাের্ না। েী ভাল লাগর্ িাচনস? আিোলোর 

মেময়রা শুনমল হাসমি। আোর ভাল লাগর্ সংসার েরমর্। োময়র সমঙ্গ ঘুমর ঘুমর 

সংসামরর যাির্ীয় োি েরর্াে। খুি ভাল লাগর্। েমন হর্ চনমির সংসার যখন হমি 

র্খন এেন ুনচিময় োি েরি ময, িাচড়মর্ লক্ষ্মীশ্রী ফুমি থােমি। মিচশ আশা েমরচিলাে 

মর্া, র্াই সংসারই হল না আোর। 
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আো চপচস, রু্চে মর্া আিার চিময় েরমর্ পামরা! 

  

োথা মনমড় সন্ধযা িলল, না মর পাচর না। ভাইচম হমলও রু্ই মর্া আোর িনু্ধর েমর্াই 

হময় মগচিস। মর্ামে লুমোি মেন? আোর মিহারািা মর্া োরও নিমর পড়ার েমর্া নয়! 

র্ার ওপর িয়সও মর্া িমস মনই। এেিন ঘুরঘুর েমর আমস, চিময়র েথাও িমল। মস 

আোমের স্বিাচর্ িােুন নয়। িািামে র্ার েথা িমলচিলাে। িািা শুমন িুপ েমর 

অমনেক্ষণ মভমি িলল, েযাখ ো, ট্রযাচডশন যচে ভাঙমর্ িাস ভাঙচি। মর্ার িীিনিা মর্া 

স্বাভাচিে নয়। চেন্তু েী িাচনস, এে ধ্াপ মনমে যচে িাুঁিমর্ পাচরস র্মি নাোর এেিা 

অথত হয়। ভাল েমর মভমি েযাখ, চিময়িা এখন মর্ার ের্িা প্রময়ািন। যচে মর্েন 

প্রময়ািন না িুচমস র্মি খামোখা মঞ্জাি মডমে আনচি মেন? 

  

রু্চে েী িলমল? 

  

আচে অমনে মভমি মেখলাে, িািা চঠেই িমলমি। আোর চিময়র আর মর্েন প্রময়ািন 

আমি িমল েমন হয় না। এই ময োিেেত চনময় সোল মথমে রার্ অিচধ্ মেমি যায় 

এমর্ই মিশ আনমন্দ আচি। সমঙ্গ আর এেিা োনুষ িুিমল র্ারও মর্া চেিু িায়ানাক্কা 

থােমিই। এখন হয়মর্া আোর আর মসসি সইমি না।  

  

রু্চে র্া হমল েুোরীই মথমে যামি? 

  

 দ্যর মিাো! আচে ময চহন্দুেমর্ সধ্িা। ির মর্া চেচিয মিুঁমিিমর্ত আমি। আিিা েমর 

হমলও এখনও মরাি চসুঁদ্যর পচর। িােুমনর মেময় মর্া, র্াই এখনও ওসি ঘুচিময় চেমর্ 

পাচরচন। যচেও সচর্য িলমর্ শাুঁখা-চসুঁদ্যমরর েচহো চেিু আমি িমল েমনই হয় না আোর। 

সি ভোচে। 

  

রু্চে চেন্তু মিশ চলিামরমিড উওেযান। মসইিনযই মর্াোমে আোর এর্ ভাল লামগ। 
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দ্যর েুখপুচড়! মপমি চিমেয মনই, োথায় িুচদ্ধ মনই, গর্মর মখমি খাই, আোমে চনময় অর্ 

িড় িড় েথা িলমর্ আমি? 

  

িুচদ্ধ না থােমল চে িযিসা েরমর্ পারমর্? অযাি ইউ আর আচনতং এ লি নাউ। 

  

ওমর িুপ িুপ! মিামর িচলসচন। মিচশ মরািগার েচর শুনমল িারচেমে মিাখ িািামি। র্মি 

আোর িুচদ্ধ িলমর্ ওইিুেুই, মলামের পিন্দেমর্া চিচনস িানাও আর িাো োোও। 

ঠােুমরর েয়ায় িাো চেিু হময়মি। মর্ার চিময়মর্ মর্ামে এেিা মনেমলস মেি, মেচখস। 

  

যাঃ, চিময় মে েরমি? 

  

র্মি চে চপচসর েমর্া লক্ষ্মীিাড়া িীিন োিাচি? ও েথা ভািা ভাল নয়। িরং অল্প 

িয়মস এেিা সুন্দর ভাল মিমলমে চিময় েমর মফল, সুমখ থােচি। 

  

আোর োরও সমঙ্গ িচনিনা হমি না চপচস। আচে এেিু অদু্ভর্ আচি মর্া। 

  

মে িলল রু্ই অদু্ভর্? 

  

 সিাই িমল। আোর ো-িািা অিচধ্। 
  

মর্ার মযিুেু অদু্ভর্ মসিুেুই ভাল। পাুঁিিমনর েমর্া গড়পড়র্া হময় লাভ েী? 

  

রু্চে আোর সি চেিুই ভাল মেখ, না? 

  

সন্ধযা ম্লান হাসল। র্ারপর ধ্রা গলায় িলল, মর্ার ওপর আোর মেন ময এর্ োয়া! মে 

িামন, আর িমন্ম মিাধ্হয় আোর মেময় চিচল। 

  

এই েথািা অমনেক্ষণ চরনচরন েরল মসাহামগর োমন। অমনেক্ষণ। চপচসর হাহাোর, 

এোচেত্ব, িযথতর্া মযন ওই েথার েমধ্য ঘন হময় আমি।  

  

চিমেমল পান্না র্ামে িলল, মর্াোমে মিশ উজ্জ্বল মেখামে। 
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 হাসল মসাহাগ, এখামন এমলই আচে ভাল থাচে। 
  

চেন্তু এিা মর্া এেিা ধ্যাধ্মধ্মড় মগাচিন্দপুর। েযামগা, েী আমি িমলা মর্া এখামন! আোর 

মর্া েলোর্ায় িমল মযমর্ ইমে েমর খুি। 

  

আোর চঠে উলমিা। আোর মর্া মোনও মেশ চিল না, িামনা মর্া! মোনিা আোর মেশ, 

মেশ োমন েী র্া িুমর্ােই না। এে সেময় আমেচরো খুি ভাল লাগর্। র্ারপর মফর 

এেিা ভযােুয়াে। মেমট্রাপচলিান চসচিুনমলা মর্া োরও মেশ হমর্ পামর না। র্াই 

েলোর্া েখনও আোর মেশ হয়চন। 
  

আহা, এিা মর্া মর্াোর মেশই। চেন্তু আোমের ্রহােিায় েী আমি িমলা! 

  

ওিা এেিা চডসেভাচরর িযাপার। মর্াোমে আচিষ্কার েরমর্ হমি।  

  

েীভামি? 

  

র্া িাচন না। আচে শুধু্ িাচন, চফল েচর, এিা আোর িায়গা।  

  

িড় িড় মিামখ পান্না িমল, েমরা? 

  

 মসাহাগ এেিু লািুে মহমস িমল, এখন েচর। 
  

িািা, এই ভুরু্মড় গাুঁ মিমড় আচে িরং এেিা িেিোি শহমর িমল মযমর্ িাই, মযখামন 

অমনে আমলা, অমনে মলােিন, অমনে হইিই। 

  

ভূর্ যচে মথমেই থামে র্া হমল র্ামের েমধ্য মর্া আোর অযানমসস্টররাও থােমি। র্ামের 

সমঙ্গ মেখা হওয়া মর্া ভীষণ মরাোচন্টে।  

  

ওমর িািা! এখন োদ্য এমস সােমন োুঁড়ামল ময আোর হািতমফল হময় যামি। 
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োদ্য এমস সােমন োুঁড়াল না, পান্নারও হািতমফল হল না। চেন্তু এই সেময় েরিায় এমস 

ময লিা চিপচিমপ মলােচি োুঁড়াল র্ামে মেমখ মসাহামগর হঠাৎ িুমের েমধ্য ধ্ে ধ্ে শব্দ 

হচেল। 

  

মলােিা গিীর েুমখ িলল, ওঃ, সচর। 

  

িমলই চফমর যাচেল। 

  

পান্না মিুঁচিময় উঠল, অযাই চিিুো! েী হমে? এমসা িলচি। 

  

চিিু েুখ চফচরময় িলল, মর্ারা গল্প েরচিস ের। আচে িরং এেিু োচেোর ঘমর যাই। 

  

 না না, চিি! এেিু এমসা। এমে মর্া রু্চে মিমনা িািা! অর্ ল্জনা েীমসর? 

  

 চিিু িলল, ল্জনা-উ্জনা নয়। মর্ারা গল্প ের না। িু ইি েিাচন, চি ইি ক্রাউড। 

  

আো িািা, আর অযাভময়ড েরমর্ হমি না। চিি এমসা।  

  

মসাহাগ চিিানায় আধ্মশায়া হময়চিল। উমঠ িলল, না পান্না, এিার আচে যাি। আপচন 

আসমর্ পামরন। 

  

পান্না কধ্যত হাচরময় িমল মফলল, উঃ, মর্াোমের দ্যিমনর েমধ্য ময মসই মথমে েী হমে! 

আচে আর পাচর না মর্াোমের চনময়। এেিা মশা-ডাউন েমর নাও মর্া। র্ারপর ভাি 

েমর মফল। 

  

চিিু মহমস মফলল। িলল, মশা-ডাউন আিার েীমসর? েচফ খাওয়াচি? র্া হমল পাুঁি 

চেচনি িমস মযমর্ পাচর। আি যা শীর্ পমড়মি। 

  

খাওয়াচে িািা, েচফর সমঙ্গ আর েী খামি? 

  

আর চেিু না। মর্ামের ঘমর মঢাোও এে মামেলা, িুমর্া খুলমর্ হয়। 
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 আর ফাুঁড়া োিমর্ হমি না। এমসা চভর্মর। এই মসাহাগ, েচফ খামি মর্া! 
  

না, আচে এখন যামিা। 

  

 চিি এেিু মিামসা। আচে আসচি। 
  

িমলই পান্না এে লামফ মনমে িুি চেল রান্নাঘমর। 

  

মসাহাগ োথা চনিু েমর চিল। পুরুষমের মস েখনও ল্জনা পায় না। র্ার অনািশযে 

মোনও সংমোি িা হীনম্মনযর্া মনই। র্িু এই োনুষিার মিামখ মিাখ রাখমর্ র্ার এেিু 

সংমোি হচেল। 

  

মেেন আি মসাহাগ? 

  

এিা চে এেিা প্র  হল? ভীষণ মিাো-মিাো ওমপচনং। মসাহাগ এেিু হাসল। র্ারপর 

োুঁধ্ মাুঁচেময় িলল, মিাধ্হয় ভালই। 

  

মিাধ্হয় মেন? 

  

আচে িুমমর্ পাচর না মেেন আচি। 

  

ও।  

  

েথা ফুচরময় মগল। হয়মর্া সূক্ষ্ম এেিু অপোনও েমর মফলল মসাহাগ। র্া মহাে। অেন 

মিাো মিাো প্র  েমর মেন? 

  

িমস িমস পা মোলাচেল মসাহাগ। মেয়ামল এেিা চিেচিচে এেিা মপাোর চেমে 

এমগামে। ওই যা! মপাোিা উমড় েূমর চগময় িসল। র্ার মোনও প্র  মনই। 
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প্র  মনই। চেন্তু হয়মর্া েথা আমি। েী েথা র্া েমন পড়মি না র্ার। েথা িলমর্ই হমি 

এেন মোনও চনয়েও মর্া মনই। র্াোমর্ই হমি, এেনও মর্া নয়। মসাহাগ িমস রইল। 

চিিু িমস রইল। িুপিাপ। 

  

চেন্তু মসাহামগর িুমের চভর্মর ধ্ে ধ্ে শব্দিা হময়ই যামে। হৃৎচপে রি পাি েমর। 

সুর্রাং শব্দ মর্া হওয়ারই েথা। র্ফার্ হল, অনয সেময় শব্দিা মস শুনমর্ পায় না। এখন 

পামে। র্ার খারাপ লাগমি না। 

  

আরও এেিা সর্য হল, এই মলােিা এমস োিাোচি িসিার পর মসাহামগর মেন ময 

িযাপারিা ভাল লাগমি। মিশ ভাল লাগমি। ইমে হমে এভামি িমস থােমর্। এরেে 

লাগার েথা নয়। অথি লাগমি। 
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৫৬-৬০. মসদ্ধ চিম 

৫৬.  

  

োিিা মেখমর্ সাোনযই। মসদ্ধ চডে মেমি দ্য-আধ্খানা েরা। চেন্তু র্ার েমধ্যও ময ের্ 

োচরেুচর আমি মসিা অিাে হময় মেখচিল ধ্ীমরন োষ্ঠ। র্ার িউ এেিা সুমর্া পাময়র 

আঙুমল মিমপ হার্ চেময় িান েমর ধ্মর ের্ সািধ্ামন চহমসিচনমেশ েমর চডেুনমলা 

োিমি, এেিু মহলমোল মনই, চডে মিাি-িড় হমে না। চঠে োমখানিা চেময় সুমর্ার 

েরামর্ ভাগ হময় যামে চডে। সূক্ষ্ম োি। িাহিা মেওয়ার েমর্া। শুধু্ চে র্াই? সাো 

সুমর্ািার গাময় চডমের েুসুে মলমগ ভারী সুন্দর এেিা রং-ও ধ্মর যামে। রসথিত েুমখ 

িমস মেখচিল ধ্ীমরন। 

  

এেিা েীঘতশ্বাস পড়ল। এ িাচড়মর্ আে চডমের িলনই উমঠ মগমি। আধ্খানা কি পুমরা 

আর পামর্ পমড় না। আধ্খানা চডে এরা েী েমর রাুঁমধ্ মে িামন। রান্নার সেয় 

নাড়ািাড়ায় েুসুেিা মিচরময় যাওয়ার েথা। চেন্তু যায় না। মখালর েমধ্য চঠে আিমে 

থামে। আধ্খানা চডে রাুঁধ্মর্ও োথা িাই। হামর্র োরসাচি িাই। এইসি প্রচর্ভা িাড়া 

চে গচরমির িমল? 

  

এেিা চডে ভাগ েমর থালায় মরমখমি র্ার িউ। ধ্ীমরন চডে মেখচিল। র্খনই লক্ষ েরল 

চডেিাও মেখমি র্ামে। দ্য-আধ্খানা চডে চঠে এেমিাড়া মিামখর েমর্া ভারী ফযাোমশ 

চনচিতোর মিামখ এেিা অপোথত মলােমে মিময় মেখমি খুি। োপমিাে েরমি, িুমিার 

মিো েরমি মলােিা মেেনধ্ারা। চডমের এই র্াচেময় থাো মেমখ ভারী খুচশ হমে ধ্ীমরন। 

এও এেিা ঘিনা। মলামে মিরই পায় না, এরেে ের্ ঘিনাই সিসেময় ঘমি যামে 

িারচেমে। 
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চেন েমশে হল মিাখ খুমল মগমি ধ্ীমরমনর। আিোল খুি মেখমি মস। ের্ রং, ের্ সূক্ষ্ম 

ঘিনা, ের্ চশল্প। ডান মিামখর িাচন োচিময় এল িধ্তোন মথমে। মসও এে অথশলী 

িযাপার। ভািমল গাময় োুঁিা মেয়। োনুষমে িড্ড প্রণাে েরমর্ ইমে যায় ধ্ীমরমনর। 

োনুষ ময েী োে ঘিামর্ পামর র্ার চে মলখামিাখা আমি। র্ার আিিা ভাল মিাখিায় 

েুিুস েমর েী এেিু েমর চেল ডািার, িযামিি মখালার পর ধ্ীমরন অিাে। েচর েচর! 

মস ময এমেিামর আচেগন্ত মেখমর্ পামে। োনুমষর এমলে চে েে? যর্ ভামি র্র্ 

োনুমষর ওপর ভারী শ্রদ্ধা হয় র্ার। 

  

অপামরশমনর পাুঁিচেন পর মিে আপ-এ চগময়চিল ধ্ীমরন। অল্পিয়চস ডািারিািুচি 

মেমখ-মিমখ িলমলন, িাঃ, মিাখ মর্া খুি ভাল আমি! 

  

ধ্ীমরন ডািারিািুচির েুমখর চেমে শ্রদ্ধার সমঙ্গ আপ্লুর্ হময় র্াচেময় চিল। এরা চে আর 

োনুষ? এমের চভর্মরই ভগিান ভর েমর আমি। 

  

মস িমল মফলল, ডািারিািু, আচে চে আপনামে এেিু প্রণাে েরমর্ পাচর? 

  

ডািার িেমে উমঠ িলল, না না, মস েী? প্রণাে েরমিন মেন? চিঃ চিঃ, আপচন চপরৃ্রু্লয 

োনুষ। 

  

ধ্ীমরন িলল, প্রণাে মর্া আপনামে নয়, োনুষমে। োনুষ ময িড় ভাল ডািারিািু। োনুষ 

ময িড় ভাল। 

  

ডািার হাসল। িলল, র্া মর্া চঠেই। চেন্তু প্রণাে েরার েরোর মনই। আপচন খুচশ 

হময়মিন, মসইমিই িড় েথা। 

  

শুধু্ ডািারিািুচিই িা মেন? যারা চনমির খরমি র্ার অপামরশন েচরময় চেল র্ারাই চে 

চেিু েে ভগিান? িযাুঁমের পয়সা খরি েমর মিাখ োিামনা মর্া সিি চিল না ধ্ীমরমনর। 
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মিাখ খুমল যাওয়ায় এখন মেখার খুি মনশা মিমপমি ধ্ীমরমনর। খুি মেখমি িারচেে, 

েমনর সুমখ মেমখ মিড়ামে। এই ময চডমের দ্যখানা মিাখ র্ার চেমে মিময় আমি এিাই 

মর্া মিামখ পমড়চন এর্চেন! ওই ময মি চের নীমি ডাুঁই েরা মে মিািাউমিার চভর্র মথমে 

এেিা ইুঁদ্যর র্ার িুুঁিমল েুখ িাচড়ময় িারচেেিা মেমখ চনমে এিাও চে এর্চেন নিমর 

পমড়মি ধ্ীমরমনর! েুগ্ধ হময় ইুঁদ্যরিার োে মেখচিল ধ্ীমরন। িারচেমে পুুঁচর্র েমর্া মিাখ 

দ্যমিা চেময় মেমখ চনমে। েুখখানা েী সুন্দর! েী চনষ্পপ! েুখ মথমে মলমির ডগা অিচধ্ 

মস ন্দযত উুঁদ্যমরর। মলামে মর্েন লক্ষ েমর না, েরমল িুমর্ এর্ সুন্দর িীি িড় মিচশ 

মনই। 

  

মোি িিা চডে মেমি িামরা িুেমরা েরল র্ার িউ। এমেিামর োথা ুননচর্ চহমসি। এখন 

অমনেুনমলা চডমের মিাখ র্ামে মেখমি। আহা, মেখুে। র্ামে মর্া মেউ চিমশষ মিময় 

মেমখ না। 
  

ওই ময র্ার িউ, এে ঘমর থামে িমি, চেন্তু র্ামের মিামখ মিামখ েো চিৎ হয় চে হয় 

না। মিুঁমি মথমেও মেেন েমর মযন োনুষ এমে অমনযর োমি েমর যায়। মভমি ভারী 

অিাে হমর্ হয় িমি। 

  

এই ময েমর যাওয়ািা, এিা চেন্তু মর্েন খারাপ লামগ না ধ্ীমরমনর। আসল েরার পর 

মর্া চেিু মির পাওয়া যামি না। এই িীয়ন্ত েরার েমধ্য এেিা েিা আমি চেন্তু। 

  

এই ময মিাখ োিামর্ িধ্তোন যাওয়া মসিাও ভারী েিার হল। লায়নস ক্লাি অপামরশমনর 

র্াচরখ িাচনময় চিচঠ মেওয়ার পর ধ্ীমরন মসিা প্রথমে র্ার িউ, র্ারপর দ্যই মিমলমে 

িাচনময়চিল। মেউ মযন মর্েন গা েরল না। ধ্ীমরমনর িাচন োিার ওপর মর্া দ্যচনয়ার 

চেিু চনভতর েরমি না। চেন্তু এেিন সঙ্গীর েরোর চিল। চিচঠমর্ও চলমখমি, এেিন 

অযামিনমডন্ট সমঙ্গ আনমর্ হমি। 

  

িউ শুমন িলল, আোর োিায় যা িযথা। মিমলমের িমল মেখ, ওরা যচে যায়। 
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িড় মিমল সমি চ্রহমলর এেিা োরখানা খুমলমি িাচড়মর্ই। েহা িযে। িলল, মেখি মর্া 

ফুরসর্ মনই। 

  

মিাি মিমল এর্চেন মনশাভমঙর িযিসা েরর্। র্ারপর গাুঁময়র ভাল মিমলরা মিাি মিুঁমধ্ 

র্ামে প্রথমে শাসায়, র্ারপর উেেেুেে মপিায়। চিিু চিল র্ামের মনর্া। চিিুর ভময়ই 

এখন ওসি িযিসা মিমড় মস শাচড়র িযিসায় মনমেমি। িলমর্ই িলল, োলই আচে েংলা 

হামি যাচে। মসখান মথমে শাচন্তপুর। 

  

িানাই চিল। এেিুও দ্যঃখ হল না ধ্ীমরমনর। িীয়ন্ত থােমর্ থােমর্ই চনমির েরািা 

মেেন র্া মিশ উপমভাগই েরচিল মস। 

  

েথািা লর্ায়পার্ায় মিময় মিময় যার োমন মপ ুঁিল মস ধ্ীমরমনর মেউ নয়। র্ার গরিও 

থাোর েথা চিল না। র্িু চিিুই িলল, ভািমিন মেন ধ্ীমরনখুমড়া, আচে মর্া মরাি 

িধ্তোমন যাই। আোর মোিরিাইমের চপিমন মিমপ মযমর্ পারমিন না? 

  

শুমন এেগাল মহমসচিল ধ্ীমরন, মোিরিাইে! ওমর িািা! মস র্র্ িড় ভাল চিচনস! 

িীিমন েখনও িাচপচন। িমন্মর মশাধ্ এেিার মিমপ চনমল হয়। উমর িািা, মোিরিাইে 

যখন মিামি র্খন মযন িারচেমের িাযু়েেমল এেিা েন্থন হমর্ থামে।  

  

শুমন চিিু খুি হাসল। 

  

 চিিুই চনময় মগল। আর মসই যাওয়ািার েথা েরণ অিচধ্ েমন থােমি ধ্ীমরমনর। োনেুখ 

ভাল েমর মঢমে চনময়চিল িমি, র্িু েী হাওয়া মর িািা! আর েী চস্পড। এ মযন োচির 

ওপর উমড় যাওয়ার েমর্াই িযাপার। পড়ার েরার ভয় েমরচন এেিুও। র্ার েমর্া 

েচনচষযর েরাই িা ের্িুেু ঘিনা? উেুন োরার শব্দিুেুও হমি না। ভয় নয়, িরং ভারী 

অনযরেে লাগচিল ধ্ীমরমনর। এেিু মোল মখময় মখময় ডাইমন িাুঁময় মহমল দ্যমল এরেে 

যাওয়া মস েখনও যায়চন মর্া। োনুষ ময ের্ েলই িাচনময়মি। েী ময আমি োনুমষর 
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োথায় মে িামন িািা! েী িুচদ্ধ! েী িুচদ্ধ! োনুষমে র্ার িারিারই প্রণাে েরমর্ ইমে 

যায়। 

  

চিিুই চিল আগামগাড়া র্ার সমঙ্গ। অপামরশমনর পর চিমেমল যখন মিমড় চেল র্খন 

চিিু িলল, মোিরিাইমে মাুঁেুচন লাগমর্ পামর ধ্ীমরনখুমড়া, িলুন আপনামে গাচড় েমর 

চনময় যাই। 

  

ধ্ীমরন হাুঁ েমর মথমে িলল, না না িািা, ওমর্ই হমি। গাচড় ময অমনে পয়সা মনমি। 

  

মসসি চিন্তা েরমর্ হমি না। গাচড় আোর েমক্কমলর। আচে র্ামে মফান েমর চেচে। 
  

মশষ অিচধ্ োরুচর্ গাচড়মর্ও িড়ল ধ্ীমরন। চনমিমে রািাগিার অচধ্ে েমন হচেল 

র্ার। আনমন্দ মিামখ িল আসচিল। 

  

রু্চে অমনে েরমল িািা, আোর িনয। েী ময িচল মর্াোমে! 

  

 দ্যর দ্যর! এসি মর্া আোমে েরমর্ই হয় খুমড়া। ের্িুেু আর পাচর। 
  

 েথািা চঠে। চিিু োনুমষর িনয েমর। সারা গাুঁময় র্ার নামে এেিা ধ্চনয ধ্চনয ভাি 

আমি। 

  

েৃর্জ্ঞর্ায় অচভভূর্ ধ্ীমরন োরুচর্ গাচড়র চভর্র মথমে িাইমরর চেমে এেিা মিামখ 

মিময় িুমল িমল মিাখিা আরও মাপসা হময় মগমি। 

  

ইুঁদ্যরিা আিার ঢুমে মগমি চভর্মর। মি চের র্লায় অন্ধোর িগমর্ ওমের চেচিয থাো। 

ওমের েমর্া যচে অন্ধোমরও মেখমর্ মপর্ ধ্ীমরন আরও ের্ েী মেখা মযর্!  

  

উমঠামনর ওধ্ামর দ্যই িউময়র েমধ্য এেিা িাপা গলার মগড়া িলচিল চেিুক্ষণ ধ্মর। 

এিার মসিা রু্মঙ্গ উঠল। প্রায়ই হয়, িুমলািুচল অিচধ্ গড়ায়। আর ভাষা যা িযিহার হয় 

র্া মোনও চডেশনাচরমর্ পাওয়া যামি না। 
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হঠাৎ র্ার িউ র্ার চেমে চফমর িলল, শুনমল? 

  

েী শুনি? 

  

িড়িউ িলমি র্ারা নাচে িাচড়র সিিাই আোমের োি মথমে চেমন চনময়মি। আোমের 

নাচে মির েমর মেমি। 

  

ও আর শুমন েী হমি? 

  

ভাল েমর মখাুঁি নাও। ুনণধ্র মিমল মোনও িেোশ উচেমলর সমঙ্গ সাুঁি েমর সচর্যই 

নেল েচলল িচলল চেিু মির েমরমি চেনা। আিোল িড়িউময়র েুমখ প্রায়ই েথািা 

শুনচি। মিমলমে চিমজ্ঞস েরমল িুপ েমর থামে। চেন্তু র্মল র্মল চেিু এেিা মঘাুঁি 

পাোমে চনশ্চয়ই। 

  

ধ্ীমরন এেিু চিচন্তর্ হময় িলল, র্াই চে হয়? 

  

আিোল সি হয়। োস িময়ে আমগ এেিার আোর োমি িাচড়র েচলল মিময়চিল। 

আচে চেইচন। চেিু এেিা ের্লি আুঁিমি র্খনই সমন্দহ হময়চিল। চ্রহমলর োরখানা খুমল 

এখন সামপর পাুঁি পা মেমখমি। োুঁিা িাো আসমি মর্া হামর্।  

  

ধ্ীমরন উমঠ পড়ল। আযু়র আর েিা চেনই িা িাচে? েন ভারাক্রান্ত হময় থােমল েূলযিান 

সেয় মলােসামন যামি। 

  

মোথায় িলমল? 

  

এেিু ঘুমর-িুমর আচস। 

  

সারাচেনই মর্া ঘুরি। িচল এচেেিাও মর্া মেখমর্ হমি। 

  

 ধ্ীমরন র্িথিত হময় িমল, আচে মেমখ েী েরি? আোমে চে মেউ োমন? 
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 মর্াোমে োমন না, মস মর্াোরই মোষ। োনমি েী েমর িমলা মর্া! এেিু োনুমষর েমর্া 

হমি মর্া! 

  

র্া মর্া িমিই। 

  

িুপ েমর থামে িমলই ময রু্চে ভালোনুষ র্া মর্া নয়। মর্াোমে চে আচে আিমে 

চিমনচি? এর্ িড় শয়র্ান মগািা পরগনা খুুঁিমল পাওয়া যামি না। িািা মর্াোর েমধ্য েী 

মেমখচিল িািাই িামন। 

  

এসি েথায় ময ধ্ীমরমনর রাগ হয় র্া নয়। এেসেময় হর্ িমি, আিোল আশ্চমযতর 

চিষয় এইসি গালেমন্দর েমধ্য মস চনমিমে এেিু এেিু আচিষ্কারও েমর মফমল। মস 

ের্খাচন শয়র্ান র্ার খির চেন্তু র্ার িউ রামখ না। মঘার িষতার এে ভুরু্মড় চেমন র্ার 

হামর্ খুন হময়চিল চেদ্দার। চঠে িমি, চেদ্দার খুন না হমল চেদ্দামরর হামর্ মস খুন হময় 

মযর্। মযর্ মর্া মযর্। র্ার পমরও এর্ুনমলা িির মিুঁমি মথমে হল মোন অেরিা? 

  

গলা চেময় ময এখনও মর্াোর ভার্ নামে এমর্ই আশ্চযত হময় যাই। চনমির ওপর মঘন্নাও 

হয় না মর্াোর? গলায় েচড় মিামি না? আিার চগময় মিাখ োচিময় এমল। িচল মিাখ 

োচিময় হমিিা েী? মলখাপড়া েমর িযাচরস্টার হমি নাচে িুমড়া িয়মস? নাচে পমথ পমথ 

ঘুমর িুুঁচড় মেমখ মিড়ামি! 

  

মিশ িলমি চেন্তু। চিমভর ধ্ার আমি। েথাও ুনচিময় িমল। এও এে প্রচর্ভা। শান পমড় 

পমড় আরও ধ্ারামলা হমে চেনমে চেন। 

  

এিাচড় মস-িাচড় ঘুমর এুঁমিাোুঁিা মখময় মিড়াও, ল্জনাশরে মনই? িাসন্তীর ো এমস ের্ 

েুমো মগময় যায়। ল্জনায় েচর। 

  

িাসন্তীর ো ময এিাচড়মর্ আমস র্া িামন ধ্ীমরন। মেন আমস র্াও িামন। ধ্ীমরন ময 

ল্জনা পামে না র্া নয়। িােচিে ল্জনা েমর িইেী! িাসন্তীর ো মর্া ের্ েথাই 
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শুচনময়মি আড়াল মথমে। চেন্তু েথাুনমলা র্ামে মর্েন চিেচিও োমি না। িরং মস 

েথাুনমলা শুমন র্াচরফই েমর। মিশ িমল মলামে। োনুষমে মেেন েমর অপোন েরমর্ 

হয়, েখনও সূক্ষ্মভামি, েখনও থিতূলভামি র্াও চে এেিা চশক্ষার চিষয় নয়? এই রণিেী 

েচহলা আি মযেনই মহাে, এেচেন চেন্তু ভারী রসামলা রেমের যুির্ী চিল। ঢলঢল 

েরর্। িউঠামনর োমি মযমর্ িুে চঢপচঢপও েরর্ এেিু। র্াোমল িীিন মযন ধ্নয হময় 

মযর্। মঠাুঁি চিমপ োমম োমম এেন মোহন হাচস হাসর্ ময সারাচেন ওই হাচস েমন 

পড়র্। 

  

িচল িাচড়মর্ চে মগল না? সোমল ুনমের িাচস রুচি না হয় েুচড় মর্া মেওয়া হয়, নাচে? 

দ্যপুমর থালাভচর্ত ভার্ মর্া িুিমি। র্মি েুেুমরর েমর্া মলামের িাচড় িাচড় চগময় 

লযালামনার েমর্া রুচি হয়? মলামে েী িমল র্া চে োমন যায় না? োনুমষর িােড়া, না 

গোর? 

  

ধ্ীমরন এেিু র্িথিত ভাি েমর োত্র। িউমে খুচশ েিার িনযই। নইমল িড়ই মিহায়া 

ভািমি। 

  

িচল, েুমখ চে পুচলচপমঠ ুনুঁমি িমস আি? িলমি মর্া চেিু? 

  

 ধ্ীমরন মিশ শ্রদ্ধার সমঙ্গই িলল, র্া েী িলমর্ িলি? 

  

ওমের িাচড়মর্ যাও মেন? মোন েধু্ আমি ওখামন শুচন? 

  

ধ্ীমরন ভালোনুমষর েমর্া িমল, না এেচন যাই না। িাঙাল ধ্মর চনময় যায় র্াই যাই। 

িাসন্তীও শ্রদ্ধাভচি েমর খুি। ওমের পািিা সাচরময় চেলুে মর্া মসচেন। 

  

ওসি আচে িাচন। মিাুঁিার েমর্া মিহান হমর্ না-হমর্ই চগময় হানা োও খািামরর মলামভ। 

চিঃচিঃ মঘন্নায় েমর যাই। মাুঁিা োচর অেন খািামরর েুমখ। আর োগীরও আস্পধ্তা েে 
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নয়, িাচড় িময় এমস চিষ উগমড় মগল। িচল মলামে এর্ সাহস পায় মেন? মর্াোর েমর্া 

ঘামির েড়ার িনযই মর্া! 

  

ওচেমে দ্যই িউময়র মগড়া এমেিামর উোরা-েুোরা-র্ারায় মঠমল উঠমি। িাচ্চাুনমলা 

র্ার েমধ্য মভিামল পমড় চিল-মিুঁিাচন মিুঁিামে। র্ার েমধ্যই চেল িাপড় োরার শব্দ 

হমে। সি চেচলময় ভারী এেিা মগালোল। মযেন মেত্তমনর সেয় মখাল েত্তাল িামি, 

এও মযন চঠে মর্েচন। অমনে মিুঁিামেচি চেমশ এেিা শমব্দর ঘযাুঁি কর্চর হয়। 

  

মগড়া মশানতা ধ্ীমরমনর পুরমনা িাচর্ে। এেিু িয়স হওয়ার পর মথমেই হময়মি এই 

িাইিা। পমথঘামি মগড়া মলমগমি মেখমল মস োুঁচড়ময় েন চেময় মশামন। 

  

িউ চডমের থালা চনময় উমঠ মগল। এখন মসও চগময় আসমর মনমে পড়মি। দ্যই িউময়র 

মগড়া লাগমল শাশুচড়র র্ামর্ েুখ এুঁমিা না েরািা মিাধ্হয় খারাপই মেখায়। 

  

মগড়া শুনমর্ ধ্ীমরন িারান্দায় এমস োুঁড়াল।  

  

 খুড়া আমিন নাচে িাচড়মর্? খুড়া! 
  

 ধ্ীমরন র্াড়ার্াচড় িারান্দা মথমে মনমে এেগাল মহমস িলল, িাঙাল ময! 
  

 র্ড়ার্চড় লন মর্া খুড়া, আোমগা চেচক্সখান খারাপ হইমি। যন্ত্রপাচর্ লমগ লইয়া লন 

মর্া। 
  

 আহা, পরান চেচেচরমে মডমে চনময় যাও না। 
  

আমর ওইিা এেিা পাঠা। িাসন্তী েয়, খুড়া হইল েলেিিায় ওোে। র্ামর ধ্ইরা লইয়া 

আস চগয়া। িমলন িমলন, ভাল চির্ল োি আনচি কিঠেখানা িািার চথেযা। আইি 

আোর িাচড়মর্ই দ্যফুমর দ্যইিা খাইমিন। 

  

ধ্ীমরন ফাুঁপমড় পমড় িমল, খামিা! 
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 েযান, খাইমিন না েযান? খুচড়োমর েইমর্ হইি নাচে? উমরব্বাস, ঘমর মর্া োইিযা 

লাগমি মেচখ। 

  

ধ্ীমরন মহমস িমল, না িলমর্ হমি না। িলার চেিু মনই। িমলা, যাচে। 

  

 িাঙামলর চপিু চপিু মিচরময় এল ধ্ীমরন। না, র্ার ল্জনা েরমি না মর্া! 

  

চেচক্স মর্েন িচিল যন্ত্র নয়। ধ্ীমরমনর চিমেযর অেুলান হল না। যন্ত্রিা খুমল খুি যত্ন েমর 

সারাল মস। এেিা োমনেশমনর অভাি ঘমিচিল। আধ্ঘণ্টামর্ই হময় মগল।  

  

সোমল েী খাইমিন খুড়া? 

  

ধ্ীমরন মহমস িলল, মখময়চি দ্যখানা রুচি আর ুনড়।  

  

 রােিন্দ্র! রুচি আর ুনড় এেিা খােয হইল? 

  

ধ্ীমরন োথা মনমড় িমল, না মহ িাঙাল, রুচি ুনড় চেিু খারাপ চিচনস নয়। আচখুনমড় 

এেিা ভারী চেমঠ গন্ধ আমি, রুচির সমঙ্গ িমনও ভাল। 

  

েী ময েন। গরোগরে এেিু হালুয়া খাইয়া িুইৎ েইরা িমসন। েুখ ুনইিযা িাচড়মর্ 

িইয়া থামেন েযান? িাচড়মর্ যর্ ুনইিযা থােমিন র্র্ই অশাচন্ত। িউ িুড়া হইমলই 

খাোর। 

  

ধ্ীমরন র্া িামন। খাোরমে সিাই ভয় খায়। ধ্ীমরনও খায় িমি, র্মি র্ার মর্েন চিিলন 

হয় না। চেচহন োনুষ না হমল দ্যচনয়ািামে মিামাও যায় না চেনা। োথা গরে হমল দ্যচনয়া 

আিিা হময় যায়। র্খন োনুষ চনমির চিমষ চনমিই জ্বমলপুমড় েমর। ওমর্ লাভ হয় না 

চেিু। িরং িমলর েমর্া োনুষ হওয়া ভাল। 
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হালুয়া এমস মগল। গচরি ঘমরর মেলচি োেতা চিচনস নয়। গাওয়া চঘময়র গন্ধ িাড়মি। 

চেসচেস োিু চগিচগি েরমি। 

  

মেেন খান খুড়া? 

  

িাস মর! এ ময এমেিামর োঙ্গাহাঙ্গাো মহ িাঙাল। এরেেও ময হয় িানর্াে না। 

  

যর্ ুনড়, র্র্ চেচে, িুমমলন খুড়া? যর্ োলেশলা ঠাসমিন র্র্ই স্বাে মসায়াে পাইমিন। 

  

 র্াই নাচে? 
  

আইজ্ঞা। খাওমনর িযাপামর িাঙামলর লমগ মেউ পারি না। িাঙালরা আর চেিু না পারুে 

োিা খুইলা খাইমর্ িামন। 

  

শুধু্ মখমর্ই িামন না, খাওয়ামর্ও িামন। 

  

ওই েথা েইময়ন না খুড়া, োইনমস খায় চনমির েপামল। 

  

হালুয়াই মিমিপুুঁমি মখল ধ্ীমরন। র্ারপর িা। ল্জনা হল না মর্া! ল্জনা-ল্জনা েরমিও না 

র্ার। 

  

চিন্তা েইমরন না খুড়া। েরণমর পাঠাইয়া চেচি, খুচড়োমর েইয়া আইমর্ ময আপমন আইি 

দ্যফুমর এইখামন খাইমিন। 

  

ধ্ীমরন এেিু ভািল। আধ্খানা চডে িরাদ্দ চিল আি। র্ার িাচড়মর্ চডমের মমামল মর্েন 

েশলাপাচর্ পড়মর্ পায় না। িযালিযামল মমাল হয়। র্াও চেিু খারাপ লামগ না র্ার। 

সোল মথমে চডমের িনয েনিা প্রস্তুর্ হময় চিল িমল এেিু খারাপ লাগল ধ্ীমরমনর। 

ভামগর চডেিা ফাুঁেই মগল আি। 
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র্ার িেমল দ্যপুমর চির্মলর মপচি ধ্ীমরমনর সি দ্যঃখ ভুচলময় চেল িমি, চেন্তু র্িু খুি 

সূক্ষ্মভামি এেিা অভািমিাধ্ও োি েরচিল। র্ার িরাদ্দ আধ্খানা চডে চে র্ার িনয 

অমপক্ষায় চিল না! 

  

ের্ েী মিামখ পড়মি আিোল র্ার! িামল লাউডগার েমধ্য গা-ঢাো চেময় থাো েচি 

লাউ, ওই উুঁিু আেগামির িচিল ডালপালার েমধ্য এেখানা মে িাে। মোর্লায় এেিা 

েরিার ওপর এেিা মঘাড়ার নাল লাগামনা। েই, এসি মর্া এর্চেন মিামখ পড়র্ না। 

  

এই মিামখই ধ্ীমরন চিমেমল োচঞ্জলামলর মপামড়া িচেিার ধ্ামর এেিা মেময়মে এো 

িমস থােমর্ মেখল। েী ময সুন্দর মেময়িা! িেিে েরমি গাময়র রং, মর্েচন সুন্দর 

েুমখর মড ল। ভারী আনেমন িমস আমি। 

  

ধ্ীমরন োুঁচড়ময় েূর মথমে মেখল। মেেসামহি নয় মর্া! 

  

এেিু মিনা-মিনাও মঠেচিল মযন! মে েমন পড়মি না। 

  

র্ারপর েমন পড়ল। এ মর্া েচহোর নার্চন! 

  

 মেমখমি িমি, র্মি আিিা মিামখ এর্চেন িুমমর্ই পামরচন ময মেময়িা এর্ সুন্দর। 
  

এই ময এইসি সুন্দর মিমলমেময় এরা ময মোথা মথমে আমস মে িামন! ওই ময কু্ষরধ্ার 

িুচদ্ধর োনুষ, ওই ময রচি ঠােুর িা আইনস্টাইন, চেংিা ময মলােিা এমরামিন িাচনময়মি 

এরাই িা হয় েী েমর? এই ময র্ারা োমলা েয়লা খিুঁমি হাুঁো োনুষ, সামহিরা মর্া 

এেন নয়। র্ারা মেেন ফসতা, র্াগড়াই, িুচদ্ধোন োনুষ। এই ময এর্ র্ফার্ এইমিই 

ভারী অিাে েমর মেয় ধ্ীমরনমে। 

  

সমন্ধর পর েচহে ঘমরই চিল। সাড়া মপময় িলল, আয় ধ্ীমরন।  

  

ধ্ীমরন ঢুমে মেখল, গরে িােমর েুচড়সুচড় চেময় েচহে রায় িসা।  
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আি যা শীর্ পমড়মি, হামর্ পাময় মযন সাড়া পাচে না। 

  

 ধ্ীমরন িলল, র্া পমড়মি। 
  

মর্ার মর্া গাময় মর্েন চেিুই মনই মেখচি। ওই মিুঁড়া হাফ মসাময়িামর শীর্ োমন? 

  

ধ্ীমরন ল্জনা মপময় িমল, র্া োমন। 

  

িচলস েী? 

  

ধ্ীমরন িলল, শীর্ েরমর্ েরমর্ এে সেময় আর েমর না। এে িায়গায় মথমে যায়। 

শীমর্রও মর্া কধ্মযতর মশষ আমি। 

  

ভাল িমলচিস। িা খাচি? 

  

 র্া এেিু হমল হয়। 
  

ভুল িললুে। িা নয়, েচফ। 

  

 ও িািা, মস মর্া মর্াফা চিচনস।  

  

নার্চন এিার চনময় এমসমি আোর িনয। এেিা চহিার আর সসপযানও এমনমি। যা, ওই 

মিচিমল সি আমি। চহিার জ্বাচলময় িল িচসময় মে মর্া।  

  

িাঃ, এ মর্া চেচিয িযিথিতা। 

  

হযাুঁ। নার্চন িমল, মর্াোর আর এেিু ভাল থাো উচির্। 

  

 িমল িুচম? মেখমর্ও হময়মি মেেসামহমির েমর্া। চিমেমল োচঞ্জলামলর োমঠ িমসচিল। 

মযন পদ্মফুল। 
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মেময়ও িড্ড ভাল। আমগ এেিু সামহচি ভাি-িাি চিল, এখন মমর মগমি। 

  

দ্যিমন চেমল েচফ িাচনময় মখল। ধ্ীমরমনর সিই ভাল লামগ। েচফিাও লাগল। মিিায় 

ভাল চিচনস। 

  

মিাখিা মেেন আমি মর? 

  

এেগাল মহমস ধ্ীমরন িলল, মিামখর েথা আর েমিন না োো। এর্ মেখচি ময অিাে 

োে! মেমখ মেমখ মযন আর েূল েরমর্ পারচি না। 

  

এর্ মেখমর্ মেখমর্ই চফরচিল ধ্ীমরন। রার্ হময়মি। িারচেমে েুয়াশা। র্ার ফাুঁমেই 

িাুঁে উমঠমি মঠমল। িারচেমে েুয়াশাোখা মিযাৎো মযন দ্যচনয়া িাড়া চিচনস। এরেে 

মিযাৎো চিমলমর্-চিমলমর্ ওমঠ। এমেমশর চিচনসই নয়। 

  

আিেোই মযন িার্ামস এেিা মঢউ চেময় মে মযন র্ার পামশ িমল আমস। পাময় পাময় 

িমল র্ার সমঙ্গও। 
  

ধ্ীমরন, মেমর মফলচল আোমে? 

  

মস েমিোর েথা, অর্ চে েমন রাখমর্ আমি োো? 

  

 চেন্তু এখনও িযথা েমর ময মর! এখনও ময েে িন্ধ হময় আমস। 
  

ওসি মিামলা না। রু্চে চে চেিু েে েমরি? 

  

েরি না! আোর িউময়র সমঙ্গ নোচে েরচল, র্াই মর্া ওমে োরলুে। আোর সংসার 

ভাচসময় চেচল রু্ই। 

  

ও মেময়মিমলমে চে সােলামর্ পারমর্ চেদ্দার োো? ও চিল মেউমি। সামপর েন্তর না 

িানমল চে িশ েরা মযর্ ওমে? 
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.  

  

৫৭.  

  

এেিন অন্ধ োনুষ চনচশ্চচন্দপুর যামি িমল মিচরময়মি, সমঙ্গ এেিা িাচ্চা মিমল। র্ারা 

হাুঁিমি আর হাুঁিমি। 

  

ও োদ্য, আর ের্েূর মগা? মিলা ময েমি এল! 

  

 ওমর, েূর িইেী! মসািা েূর! অমনে েূর িমল চগময়চিলুে ময চনচশ্চচন্দপুর মথমে। 
  

ওই ময এেিু আমগ িাচষ মলােিা িলল, আর এেিুেুন পথ! র্া মসই এেিুেুন পথ মর্া 

েখন ফুচরময় মগমি! রু্চে র্া হমল িাচড়ময় এমসি চনচশ্চচন্দপুর। মিামখ মর্া মেখমর্ পাও 

না, র্াই িুমমর্ পামরাচন। 

  

পাগল! র্াই েখনও হয়! চনচশ্চচন্দপুর এমল আচে চঠে িুমমর্ পারি। 

  

েী েমর পারমি? চনচশ্চচন্দপুমরর হাওয়ািার্াস চে অনযরেে, নাচে র্ার মোনও আলাো 

গন্ধ আমি? রু্চে মির পাওচন। 

  

র্াই চে হয় মর! আচে চনচশ্চচন্দপুমর পা চেমলই পুরমনা সি গািপালা চফস চফস েমর 

িমল উঠমি, ওই আোমের অপু। চনচশ্চচন্দপুমরর োচি চঠে িমল উঠমি, অপু এচল িািা? 

িার্ামস োময়র গাময়র গন্ধ পামিা চঠে। িািার োচশর শব্দ, চেচের োন্না সি এখনও 

চনচশ্চচন্দপুমরর িার্ামস ঘুমর মিড়ায়। রু্ই িুমমর্ও পারচি না মসসি। আচে চেন্তু চঠে 

শুনমর্ পামিা। 

  

ওরেে হয় নাচে! গাুঁ চে োউমে েমন রামখ! মর্াোর চনচশ্চচন্দপুর চনশ্চয়ই মহমিেমি 

মগমি। মেউ মনই মসখামন। আোমের পিাশপুমর মসিার েমলরা হময় সিাই েমর মগল। 

গাুঁ উিাড় হময় মগল। র্ারপর আগািা হল, িঙ্গল হল, সাপ-মখামপর িাসা হল। 
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িুমড়া মলােিা োথা মনমড় িলল, না, চনচশ্চচন্দপুর েখনও েমর না। ওিা এে আশ্চযত 

িায়গা। যর্ চেন আচে আচি, র্র্চেন েরমি না। মোল মপমর্ িমস থােমি আোর িনয। 

  

আোর ময চখমে পামে োদ্য, পা িযথা েরমি। 

  

চখমে! চখমের েথা িলচল নাচে? 

  

িললুে মর্া। 

  

মসই চখমের গল্পই মর্া আোমের সিার গল্প। সারা চনচশ্চচন্দপুর মেিল এে-মপি চখমে 

চনময় িমস থাের্। সেমলর চখমে মপর্, মেিল চখমে মপর্। চখমে চেিুমর্ই চেির্ না। 

আর ওই চখমে মথমেই কর্চর হর্ আোমের গল্প। ের্ ের্ গল্প মর! িাুঁিার গল্প, েরার 

গল্প। মপ্রে ভালিাসার গল্প। সি চেিুর মগাড়ায় ওই এে িাচি চখমে। 

  

এে িাচি চখমে েী মগা! চখমের চে িাচি থামে? 

  

থামে মর থামে। চনচশ্চচন্দপুমরর চযচন ভগিান চর্চনই গাুঁময়র োম েচধ্যখামন মোথায় মযন 

চখমের িাচিিা লুচেময় মরমখ চেময়চিমলন। আর আেরা সারাচেন ধ্মর মসই িাচিিা খুুঁমি 

মিড়ার্াে। আিও র্ার সন্ধান মেমলচন। চেন্তু িাচি এেিা চঠেই আমি মোথাও। 

  

হযাুঁ োদ্য, চনচশ্চচন্দপুমরর ভগিানও চে আলাো? 

  

র্া িইেী! সি িায়গারই আলাো আলাো ভগিান। ময যার চনমির ভগিান খুুঁমি মনয়। 

ও রু্ই িুমচি না। 

  

ও োদ্য, মরামে োথা গরে হময় ভুল িেি না মর্া! 

  

ভুল! মসও চে আর িচে না! যর্ ভুল িচে, ভুল েচর, ভুল পমথ িমল যাই, িারচেমে ের্ 

ভুল েথা, ভুল োি, ভুল পথ। ভুল মর্া হমর্ই পামর। হযাুঁ মর, মগারুর গলার এেিা ঘচণ্ট 

শুনলুে না! 
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হযাুঁ মর্া। 

  

ওিা আসমল েী যামে মর! আচে এেিা চিলচিমল শব্দ শুনমর্ পাচে মর। 

  

 ও িািা, েে এেিা সাপ ময মগা! োুঁড়াশ সাপ। 
  

অন্ধ োনুষচি আনমন্দ চিৎোর েমর উঠল, ওই! ওই মর্া এমসমি আোমে পথ মেচখময় 

চনময় মযমর্। িল িল, ওর চপিু িাচড়স না। ওই চনময় যামি চনচশ্চচন্দপুর। 

  

খাচনেক্ষণ র্ারা পচড় চে েচর েমর হাুঁিল। 

  

ধু্স, সাপিা ময গমর্ত ঢুমে মগল মগা োদ্য! 

  

 ঢুমে মগল! র্া হমল োুঁড়া। এইখামনই! 
  

এইখামন েী? 

  

এিাই চনচশ্চচন্দপুর। েী মেখচিস িল মর্া! 

  

এ মর্া এেিা োঠ, আগািার িঙ্গল! আর চেিু মনই। 

  

 েূর মিাো! ভাল েমর েযাখ। ওই িাুঁচেমে র্াোমল চশিেচন্দর। সােমন ওই এেিা 

মোর্লা িাচড় মেখচিস না, ওরাই চনচশ্চচন্দপুমরর সিমিময় িড় োনুষ। আর ওই আশ-

শযাওড়ার িঙ্গলিা মেখচিস, ওিা মপমরামলই েিা পুেুর। র্ার ডান পামর আোমের িাচড়। 

মেখ না ভাল েমর। 
  

ধু্স! মোথায় েী মগা! 

  

ওই শুনচিস, মে মযন িমল উঠল, অপু এচল? শুনচল না। 
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না োদ্য। আোর এেিু ভয়-ভয় েরমি। 

  

মিাো মিমল, ভময়র েী? এিার িার্ামস োন পার্। গামির পার্ায় চফসচফস শব্দ হমে, 

ওই আোমের অপু! 

  

মর্াোর োথা চঠে গরে হময়মি োদ্য। 

  

না মর, না। আচে এমসচি িমল চনচশ্চচন্দপুমরর আোমশ িার্ামস িমল থিতমল ময সাড়া পমড় 

মগমি। সিাই মেেন খুচশ, ডগেগ েরমি মির পাচেস না? 

  

আচে শুধু্ োমের ডাে শুনমর্ পাচে মগা। 

  

 ভাল েমর মেখ, সি আমি। সি চঠে মসই আমগর েমর্াই আমি। ভাল েমর ঠাহর েমর 

মেখ মর্া, এেিন িুমড়া োনুষমে মোথাও মেখা যামে চে না! অল্প অল্প মখাুঁিা মখাুঁিা 

োচড়, মরাগা, মিাখিা এেিু মঘালামি, গাুঁময় মিুঁড়া মগচঞ্জ, পরমন মহুঁমিা ধু্চর্। েযাখ মোথাও 

গাির্লায় িমস আমি চে না, নয়মর্া োঠেুমিা েুচড়ময় মিড়ামে, চেংিা োমঠর ধ্ামর 

োুঁচড়ময় আোশ পামন মিময় আমি। 

  

মেউ মোথাও মনই। 

  

 মর্ার এেেে মিাখ মনই!  

  

ওই িুমড়াোনুষিা মে মগা োদ্য? োর েথা িলি? 

  

ওই হল চনচশ্চচন্দপুমরর ভগিান। আোমের গচরি গাুঁ মর্া, র্াই আোমের ভগিানও িড্ড 

গচরি। মিমলমিলায় ের্িার র্ামে মেমখচি। 

  

েথা িমলি? 
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না। েথা িলমর্ মগমলই এেিু মহমস পাচলময় মযর্। র্ার ভয় চিল আেরা পামি নাচলশ 

েচর। 

  

 েী নাচলশ চিল মর্াোর? 
  

ের্ নাচলশ! চখমের েথা, অভামির েথা, আোমলর েথা, মরাগমভামগর েথা, চনযতার্মনর 

েথা। ভাল েথাও চিল অমনে িলিার েমর্া। েী সুন্দর িংলা ফুল ফুির্, গামি ফল 

হর্, শরৎোমল েী সুন্দর আমলা হর্! 

  

না মগা, মর্াোর িুমড়া ভগিানমে মোথাও মেখা যামে না। মর্াোর ভময় মস র্া হমল 

পাচলময় মগমি। 

  

না মর। মস পালামি মোথায়? চনচশ্চচন্দপুর মিমড় সিাই িমল মগমলও র্ার ময পালামনার 

উপায় মনই। মস ময ঘুমর ঘুমর চনচশ্চচন্দপুমরর ঘমর ঘমর েখনও দ্যঃখ, েখনও আনন্দ 

িচড়ময় চেময় আমস। মস ের্ েী িুচর েমর চনময় িমল যায়, আিার ের্ েী পূরণও েমর 

চেময় যায়। 

  

এই খাড়া দ্যপুমর োমঠর েমধ্য আর ের্ক্ষণ োুঁচড়ময় থােমি মগা োদ্য? চফমর িমলা। 

  

চফমর যামিা? েী ময িচলস, রু্ই এখামন এেিু োুঁড়া। আচে সিার সমঙ্গ মেখা েমর 

আসচি। 

  

 োর সমঙ্গ মেখা েরমি! এ ময পচর্র্ এেিা িায়গা। মেউ মোথাও মনই।  

  

ওই মিাখ চেময় চে মেখা যায়? আোর মিাখ হমল মেখমর্ মপচর্।  

  

 রু্চে েী েমর মেখি োদ্য? রু্চে ময অন্ধ! 
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মে িলল আচে অন্ধ! আচে ময সি স্পে মেখমর্ পাচে আি। চনচশ্চচন্দপুমরর ভগিান 

আি আোমে েৃচে চফচরময় চেময়মি ময। িার্ামস িমল পাচঠময়মি আি রু্ই মেখমর্ পাচি। 

োুঁড়া না, এেিু োুঁড়া। আচে মে মড় যাি, আসি।  

  

মিচশ মেচর মোমরা না চেন্তু। মেচর মেখমল আচে চঠে পাচলময় যামিা।  

  

র্াই যাস। চনচশ্চচন্দপুর যচে আোমে র্ার িুমের েমধ্য মরমখ মেয় র্া হমল রু্ই এো 

চফমর যাস। অন্ধ োনুষচি এচগময় মগল। িড় আনন্দ, িড় িঞ্চলর্া।  

  

মিমলিা োুঁচড়ময় রইল। অমনেক্ষণ োুঁচড়ময় রইল। োদ্য চফরল না। আর চফরল না। 

মোনওচেনই আর চফরল না। 

  

মশামনা! এেিা েথা িলচি। 

  

অেল র্ার আেন্ন মিাখ রু্মল মোনার চেমে িাইল। 

  

চেিু িলি? 

  

হযাুঁ। চেিু যচে েমন েমর র্া হমল এেিা েথা িলি? 

  

অেল আিোল র্ার িউময়র সমঙ্গ িােয িযিহামর সর্েত হময়মি। োইন পার্া িচের 

ওপর চেময় মযেন পা চিমপ চিমপ চহমসি েমর হাুঁিমর্ হয় চঠে মর্েনভামি। এই সর্েতর্ার 

সুফলও মস পায় আিোল, চঠে েথা, র্ামের েমধ্য নরু্ন েমর মপ্রে িন্মায়চন, োনচসে 

েূরত্বও দ্যের। চেন্তু আিোল র্ারা চেমলচেমশ থােমি। এ িযাপামর মোনাও চে র্ারই 

েমর্া সর্েত নয়? হযাুঁ, হয়মর্া মোনাও োির্যিামে অচক্সমিন মেওয়ার মিো েরমি। 

  

অেল অোচয়ে মহমস িলল, েী িযাপার? 

  

 আোমের মর্া উইে এি মশষ েমর আগােীোল েলোর্ায় মফরার েথা। 
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হযাুঁ। 

  

চেন্তু আোর এেেে েমন চিল না, আগােীোল সোল নিায় পােত চরমি আোর এেিা 

অযাপময়ন্টমেন্ট আমি। ডািার চিেল মসমনর সমঙ্গ। 

  

অিাে হময় অেল িমল, ডািার! ডািামরর সমঙ্গ অযাপময়ন্টমেন্ট মেন! েী হময়মি 

মর্াোর? 

  

মোনা ম্লান এেিু মহমস িলল, োমি মথমেও মর্া আোর মখাুঁি রামখা না। হময়মি এেিা 

চেিু। মেময়চল িযাপার। চিেল মসন ভারী িযে ডািার। োলই চিমেমশ িমল যামি। 

অযাপময়ন্টমেন্টিা চেস েরা িলমি না। 

  

অেল মোনার দ্যমিা িাহু দ্যই হামর্ ধ্মর িলল, খুি ুনরুর্র চেিু নয় মর্া মোনা? চসচরয়াস 

চেিু নয় মর্া! 

  

মোনা মহমসই িলল, র্া েী েমর িলি? র্মি প্রিমলে এেিা হমে।  

  

অেমলর েুখ শুচেময় মগল। ভালিাসা থাে িা না-থাে, মস মোনও িনমে হারামর্ িায় 

না। মোনা চডমভাসত েরমি িমল হুেচে মেওয়ামর্ও র্ার ভুিন শূনয হময় চগময়চিল। িড্ড 

অসহায় মলমগচিল র্খন। এখন আিার েী চিপচত্ত হল মে িামন! 

  

মোনা োয়াভমর এেিু মহমস িলল, মিনশমনর েমর্া চেিু হয়চন এখনও। ডািার মেখামল 

িযাপারিা পচরষ্কার মিামা যামি। 

  

র্া হমল আোমের মর্া আিই েলোর্ায় মফরা উচির্। 

  

হযাুঁ। র্মি র্াড়াহুমড়া মনই। সমন্ধমিলা রওনা হমলই হমি। গাচড়মর্ মর্া মোমি আড়াই 

ঘণ্টার রাো। এখন মর্া সমি সোল। 

  

র্া হমল িাসুমেিমে এেিা মফান েমর োও। 
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 মফান েমর লাভ মনই। আোমের লাইমন মেিল ফে হময়মি। সার্ চেমনর ধ্াক্কা ধ্মর 

রামখা। 

  

চঠে আমি। 

  

মর্াোর েন খারাপ হল না মর্া! উইেএিিা এখামন এমস থােমর্ মর্াোর ভাল লামগ। 

  

না মোনা। েন খারাপ হমি মেন? এেিা মর্া মোমি রার্। িরং মর্াোর েথা শুমন েনিা 

এেিু আপমসি লাগমি। 

  

মেময় এেিু আপমসি হমি। মস মর্া এখামন এমস চপচস, পান্না, িড়ো এমের চনময় েমি 

থামে। চস এনিময়স চহয়ার মভচর েযাি। 

  

প্রচর্ উইে-এই মর্া আসচি আেরা। ওিা মোনও িযাপার নয়। িুচমময় িলমলই িুমমি। 

ওমে িমলি মর্াোর অসুমখর েথা? 

  

না। েী িাচন মেন, মেমখচি অসুখ শুনমলই মসাহাগ মেেন নাভতাস হময় যায়। চিমশষ েমর 

আোর। 

  

 চশ লাভস ইউ। 
  

এেচনমর্ মর্া আচে ওর মিামখর চিষ। মলােমে িমল, আচে এিং আেরা মেউ নাচে ওমে 

পিন্দ েচর না, মঘন্না েচর।  

  

মসিা ওর িুমিার ভুল! 

  

এেিা েীঘতশ্বাস মফমল মোনা িলল, ভুল মিামার মর্া মশষ মনই। র্মি আোমে এেিুও 

পিন্দ েমর িমল েমন হয় না। চেন্তু অসুখ-চিসুখ েরমল খুি ঘািমড় যায় মেমখচি। 

রীচর্েমর্া আপমসি। র্াই েমন হয় এেিু োয়া হয়মর্া আমি।  
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অেল এেিু হাসল োত্র। মিচশ িযাখযায় মগল না। মস মেমখমি মিচশ িযাখা-িযাখযা েরমর্ 

মগমলই নানা রেে অনচভমপ্রর্ েথার সৃচে হয় এিং র্েত মগড়া ঘুচলময় ওমঠ। 

  

অেল শুধু্ িলল, চঠে আমি। চিমেল পাুঁিিা িিা নাগাে মিমরামলই হমি। মফরার পমথ 

পােত চরি িা মোথাও চডনার মসমর চনময় িাচড় চফরি। েী িমল? 

  

মসিাই ভাল। ওরাও িাইচনি-িাইচনি মখমর্ই ভালিামস। 

  

অপু র্ার চনচশ্চচন্দপুর খুুঁিমর্ মিচরময় পড়ল। মোনামে িলল, এেিু ঘুমর আসচি। অপু 

র্ার চনচশ্চচন্দপুরমে েখনওই আর খুুঁমি পামি না, অেল র্া িামন। এেোত্র অন্ধই খুুঁমি 

পায়। মস র্ার েমনর েমধ্য সি গমড় চনমর্ পামর। 

  

চিমেমল রওনা হল র্ারা। আসার সেয় ড্রাইভার চিল। চেন্তু মস থামেচন। িুচি চনময়মি 

দ্যচেমনর। র্ামর্ অসুচিমধ্ মনই। অেল ভালই িালায়। র্মি অভযাস েে।  

  

মসাহাগ িলল, িািা, পারমি মর্া! 

  

খুি পারি। 

  

িুডঢা িলল, দ্যগতাপুর এক্সমপ্রসওময়মর্ চেন্তু আচে িালাি িািা। 

  

 মসিা চে চঠে হমি? মর্ার লাইমসি মনই। 
  

র্ামর্ চে? ওখামন পুচলশ-িুচলশ থামে না। আর আচে মর্া ভালই িালাই। 

  

চঠে আমি। িালাস চেিুক্ষণ। 

  

শুধু্ এ িযাপামর চনসৃ্পহ রইল মসাহাগ। মস যন্ত্রপাচর্ পিন্দ েমর না মর্েন। গাচড় িালামনার 

আ্রহহ র্ার েখনওই হয়চন। 

  

মস িলল, আি আেরা মোথায় খাি িািা? 
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মর্ারাই চঠে ের না। 

  

িুডঢা িলল, মর্ােরা যাই িলল, আোর ফযানিাচস্টে লামগ ধ্ািা। ধ্ািার রান্না মখমল অনয 

চেিু েুমখ লামগ না। 

  

মসাহাগ িলল, মর্ার ধ্ািা ভাল লাগমি না মেন, রু্ই মর্া এেিা মিামিামলাে।  

  

রু্ই খাসচন, র্াই িলচিস। 

  

যর্ র্াড়ার্াচড় মফরা যামি মভমিচিল র্ারা র্র্ র্াড়ার্াচড় হল না। ট্রামের এেিা লিা 

িযাে মপমরামর্ চগময় ঘণ্টা খামনে োর মখময় মগল। র্াও নিার েমধ্য পােত চরমি ঢুমে 

মগল র্ারা। 

  

চনমির পচরিারচিমে এর্োল অনুভিই েরর্ না অেল। ের্ িাড়া িাড়া চিল র্ারা, ের্ 

আলগা চিল সিেত। এখন র্র্িা নয়। মোনও না মোনও সূমত্র র্ারা এেিু োিাোচি 

হমে। পরস্পমরর সমঙ্গ র্ামের িােয চিচনেয় এেসেময় এর্ েে চিল ময, মিািার িাচড় 

েমন হর্। এখন র্র্িা হয় না। পরস্পমরর েমধ্য এেিা আনচন্দর্ হাই-হযামলা সিেত 

কর্চর হমে। চঠে মিুঁমধ্ ওমঠচন এখনও। র্িু হমে। প্রম্রহস ভালই।  

  

িািা, রু্চে চে চড্রংে েরমি? 

  

মেন মর? েরমল আপচত্ত আমি? 

  

না। র্মি গাচড় িাচলময় িাচে পথিা চফরমর্ হমি মর্া! 

  

মেময়র চেমে মিময় হাসল অেল। র্ারপর হঠাৎ িলল, চঠে আমি, আি শুধু্ খািারিাই 

খাই। মেচখ হিে েরমর্ পাচর চেনা। 
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মোনা সাোনয আপচত্ত েমর িলল, মর্াোর পুরমনা অভযাস। এেেে চড্রংে না েরমল চে 

পারমি? 

  

 মিো েরা যাে। িমল হাসল অেল। 
  

িুডঢা েন চেময় মেনু পড়চিল। িলল, আচে চেন্তু এেিা চিংচড় খামিাই। আর িাওচেন, 

মর্ােরা? 

  

মসাহাগ িলল, আোর মিস্ট িাড মিঞ্জ েমর মগমি। আি িড়ো েিুর শাে মিুঁমধ্চিল। 

মসিা মখময় এর্ েুগ্ধ হময় মগচি ময এসি আোর ভাল লাগমি না। িীিমন খাইচন ওরেে 

চিচনস। 

  

মোনা অেলমে িলল, মর্াোর মেময় চেন্তু আমে আমে মগুঁময়া হময় যামে। 

  

র্া যাচে। উমে িচ্চচড়, িাপর ঘন্ট, মখিুর ুনড় িালর্া আর নারমোল চেময় অিল, 

পাচিসাপিা ইি ওয়াি এ চরময়ল চট্রি। 

  

অেল চেগ্ধ মিামখ র্ার পচরিারচিমে মেখচিল। 

  

 হযাুঁ মগা, রু্চে সচর্যই চড্রংে েরমি না? 

  

না, আি থাে। মর্েন অসুচিমধ্ িুমমল িাচড়মর্ চফমর মশাওয়ার আমগ এেিু মখময় মনওয়া 

যামি। 

  

মখময়-মেময় চিল চেচিময় উঠমর্ রার্ এগামরািার োিাোচি হল। িাচড় চফরমর্ মসায়া 

এগামরািা। 

  

চলফমি ওপমর উমঠ র্ার হযািিযাগ খুমল েরিার িাচি মির েরল মোনা। িলল, 

হযাসমিাে চেময় না থােমল মিিারামে আর িাগামনার েরোর মনই। 
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হযাসমিাে মেওয়া চিল না। িাচি মঘারামর্ই চনঃশমব্দ েরিা খুমল মগল। িাুঁচেমে পর পর 

দ্যখানা মশাওয়ার ঘর দ্যই ভাইমিামনর। ডানচেমে অেমলর স্টাচড, হলঘমর েৃদ্য এেিা িা 

জ্বলমি, আর পুমরা ফ্লযািিা অন্ধোর। িুডঢা আর মসাহাগ র্ামের ঘমর চগময় ঢুেল। 

  

মোনা মশাওয়ার ঘমরর েরিায় িাচি চেময় খুলমর্ চগময় এেিু থেোল।  

  

অেমলর চেমে মিময় মঠাুঁমি আঙুল চেময় িুপ থােমর্ ইশারা েমর েরিায় োন মপমর্ 

চেিু শুনল। 

  

র্ারপর চফসচফস েমর িলল, চভর্মর োরা আমি িমলা মর্া! 

  

অেল অিাে হময় িলল, মে থােমি! 

  

মেময়র গলা শুনমর্ পাচে। 

  

 োই গড! 
  

মেখ মর্া, পযামসমির ঘমর িাসুমেি আমি চেনা। 

  

অেল চগময় মেখল, চিিানা ফাুঁো। 

  

িাউমড্রলিা চে িান্ধিী চনময় র্ামের ঘমর ফুচর্ত েরমি। মসিা চে সিি? গর্ দ্য িির ধ্মর 

আমি, চিশ্বাসী ভাল মলাে িমলই মর্া চিশ্বাস চিল র্ামের।  

  

মোনা র্ার হামর্ িাচিিা চেময় িলল, দ্যিন আমি। ডুচয়ং সােচথং… েরিািা রু্চেই 

মখামলা। 

  

িুডঢা র্ার ঘর মথমে মিচরময় এমসমি। 

  

এচনচথং রং ডযাড? 
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চেিু সমন্দহ েমর মসাহাগও মিচরময় এল, েী হময়মি ো? আচে মেখচি। 

  

অেল িাপা গলায় িলল, মর্ারা ঘমর যা। চি অন চে মসফ সাইড। আচে মেখচি। 

  

িুডঢা অিশয এচগময় এমস িলল, ইনচট্রউডার? 

  

 র্াই েমন হমে। 
  

অেল েরিািা খুলল না। নে েরল। 

  

চভর্মর েথািার্তা মথমে মগল। এেেে িুপ। 

  

অেল মফর নে েমর িলল, েরিা মখামলা। 

  

 মোনও োি হল না েথায়। অগর্যা অেল িাচি ঘুচরময় েরিািা খুমল মফলল। 
  

চভর্মর আিিা আমলায় দ্যই নগ্ন নরনারী র্াড়ার্াচড় র্ামের মপাশাে পমর মনওয়ার চনষ্ফল 

মিো। েরচিল। অেল আমলািা মজ্বমল চেল। 

  

দ্যচি নগ্ন নরনারী র্ামের নগ্নর্া ঢাোর িযথত মিো েরমর্ চগময় অপ্রস্তুর্ হময় োুঁড়াল। 
  

 অেল েরিািা মভচিময় চেময় িাইমর মথমে িলল, আপনারা মপাশাে পমর মিচরময় 

আসুন। 

  

মোনা িলল, োরা? 

  

অেল এেিা োথা নাড়া চেময় িলল, মিমলিামে চিচন না। েচহলা ওপমরর র্লার সুহাস 

েিুেোমরর িউ। 

  

মে! চপউ? 
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 হযাুঁ। 
  

 সিতনাশ! চপউ েী েরচিল আোর ঘমর? 

  

 ওমেই চিমজ্ঞস েমরা। 
  

 চিঃ চিঃ। মসই িমনযই আোর মশাওয়ার ঘমর োমম োমম েমিাে পাওয়া যায়! মিমলিা 

মে? 

  

েী েমর িলি? র্মি ভদ্রমলামের েমর্াই মর্া মিহারা।  

  

 মস মিমলমেময়র চেমে মিময় িলল, মর্ামের মেখমল ল্জনা পামি। মর্ারা িরং এেিু 

আড়ামল যা। 

  

মসাহাগ মর্মর্া েুমখ িলল, আোমের ফ্লযামি এসি েী হমে িমলা মর্া! মেন এরেে 

হমি? 

  

 অেল োুঁমর্ োুঁর্ মিমপ িলল, িাসুমেি িাউমড্রলিামে আি রামর্ই চিমেয় েমর মেি 

িুমমল? 

  

মোনা িলল, চিোয় েরি োমন? ওমে পুচলমশ মেি। িুডঢা থানায় মফান ের মর্া! 

  

অেল িলল, চিি! অর্িা মোমরা না। পুচলশ এমল চিচেচর ল্জনার িযাপার হমি। 

  

 মহাে। র্া িমল মিমড় মেি? মোথায় মগল িমলা মর্া! নীমি চগময় মোথাও আড্ডা োরমি 

হয়মর্া। 

  

ধ্ীমর েরিা খুমল োথা চনিু েমর দ্যিন মিচরময় এল। মিমলচি লিা, ফসতা এিং সুপুরুষ। 

মেময়চিমে র্ারা সিাই মিমন, ওপমরর র্লার চপউ। িেৎোর চফগামরর িনয র্ার প্রশংসা 

হময় থামে। 
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মোথাও চেিু না, হঠাৎ িুডঢা এেিু খাপ্পা হময় এচগময় এমস মলােিামে ঠাস েমর এেিা 

িড় োরল। 

  

মলােিা পালাল না। োুঁচড়ময় এেিু অিাঙাচল িামন িাংলামর্ই িলল, োরমিন মেন? 

আচে েী েমরচি? 

  

চেিু েরচন! 

  

অনযায় চেিু েচরচন। এিাচড়র মেয়ারমিোরমে নগে এেমশা িাো চেময় র্মিই ঢুমেচি। 

এমর্ অনযাময়র েী আমি? 

  

.  

  

৫৮.  

  

মলােিার সাহস এিং স্মািতমনস মেমখ অিাে হন অেল। এেিন সৎ ও সাহসী মলামের 

ময-ুনণুনমলা থামে আিোলোর িেোইশরাও চে মসইসি ুনণ অিতন েরমি নাচে? 

অমনযর ফ্লযামি সিূণত অথিধ্ভামি ঢুমে অমনযর চিিানায় পরস্ত্রীর সমঙ্গ ফুচর্ত েরমর্ চগময় 

ধ্রা পমড় মগমি। পচরচথিতচর্ ওর সিূণত প্রচর্েূল। এই অিথিতায় মলামে ঘািমড় যায়, 

মর্ার্লায়, উলমিাপালিা চেমথয েথা িমল, হামর্ পাময় ধ্মর িা োেুচর্-চেনচর্ েমর। এ 

মর্া অেুমর্াভয়, চিন্দুোত্র ঘািড়ায়চন এিং মিশ চহমসি েমর মর্মির সমঙ্গ েুমখ েুমখ 

িিাি চেমে! এর মর্া চপঠ িাপমড় মেওয়া উচির্। 

  

আর এেিা হর্াশার িড় রু্মলচিল িুডঢা, অেল চগময় র্ামে আিোল। িলল, এসি েরা 

চঠে নয়। ঘমর যা, আচে মেখচি। 

  

িুডঢামে না আিোমল িুডঢা হয়র্ আিার োরর্। মসিা িুচদ্ধোমনর োি হর্ না। 

অিাঙাচল মিমলিা িুডঢার মিময় অমনে লিা এিং অযাথমলচিে মিহারার োনুষ। উলমি 
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মস িুডঢামে োরমল চিপে ঘিমি। োরচপি িযাপারিা অেল এমেিামরই সহয েরমর্ 

পামর না। 

  

িাউমল! ইর্র! িেোশ! িমল গালাগাল চেমর্ চেমর্ িুডঢা চগময় র্ার ঘমর ঢুমে এেিা 

মিসিল িযাি হামর্ েমর মিচরময় এল। 

  

মলােিা অেমলর চেমে সিান র্াচেময় িলল, আপনার মিমলমে মামেলা েরমর্ িারণ 

েরুন। আই অযাে সচর। আচে িানর্াে এ-ফ্লযাি এসি োমি ভাড়া মেওয়া হয়। 

  

অেল শান্ত থাোর মিো েরচিল, চেন্তু উমত্তিনায় র্ার গলা োুঁপমি এিং স্বরভঙ্গ হময় 

যামে। মস িলল, আপচন এই ফ্লযামি আমগও এমসমিন? 

  

চর্ন িারিার। 

  

আচে যচে পুচলশ ডাচে? 

  

মিমলিা অসহায়ভামি োুঁধ্ মাুঁচেময় িলল, ডােমল ডােমিন। েী আর হমি িলুন, পুচলশ 

চেিু িাো খামি। র্ার মিময় ইফ ইউ ওয়ান্ট োচন, আই শযাল মপ ইউ। মেন ওসি 

মামেলায় যামিন? এিা ফযাচেচল অযাপািতমেন্ট িানমল আচে আসর্াে না। 

  

এ-ফ্লযামির সন্ধান আপনামে মে চেময়মি? 

  

উচন। িমল চপউমে ইশারায় মেচখময় চেল। 

  

 চপউ মিমরামর্ পামরচন, োরণ, িুডঢা েরিািা আিমে োুঁচড়ময়চিল র্খন মথমে। মস 

মেওয়ামলর চেমে সমর চগময় নর্েুমখ োুঁচড়ময় আমি। িুপিাপ।  

  

এিার মোনা র্ামে চিমজ্ঞস েরল, এসি েী চপউ? 

  

 আই অযাে সচর িউচে। এক্সচট্রেচল সচর। 
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মস মর্া িুমলাে। চেন্তু সচর িলমলই মর্া হল না। রু্চে েী োে েরি র্া রু্চে িামনা? 

  

আচে পমর এমস আপনামে সি িুচমময় িলি। চিি, এখন এিা চনময় মিুঁিামেচি েরমিন 

না। 

  

মোনা অর্যন্ত মক্ষামভর সমঙ্গ িলল, চপউ, মর্াোর এেিা পাুঁি িির িয়মসর মেময় আমি। 

রু্চে এেিন হাউিওয়াইফ। এই মলােিামে মোথা মথমে িুচিময়ি? 

  

আপনামে পমর িলি িউচে। 

  

রু্চে মযেন মেময়ই হও র্ামর্ আোর চেিু যায় আমস না। চেন্তু ওসি মনাংরাচে আোর 

ফ্লযামি মেন? 

  

পুমিার সেয় আপনারা অমনেচেন চিমলন না। র্খন িাসুমেি 

  

ফ্লযাি খাচল চিল িমলই মসিামে অপচিত্র েরমর্ হমি? মর্াোর চিমিে চে র্াই িমল? 

  

চপউ আর েথা িলল না। িুপ েমর নর্েুখী হময় োুঁচড়ময় রইল। 

  

মোনা অেমলর চেমে মিময় িলল, রু্চে থানায় মফান েমর োও। পুচলশ এমস যা েরার 

েরুে। 

  

এর্ক্ষণ িামে হঠাৎ মসাহাগ িলল, আোমের মফান মর্া মডড। 

  

র্াহমল িুডঢা, রু্ই যা মর্া োমরায়ানমের মডমে আন।  

  

স্মািত মিমলিা মোনার চেমে মিময় িলল, েযাডাে, িযাপারিা এর্ মিচশ চসচরয়াসচল 

চনমেন মেন? আচে েলোর্ায় এো থাচে। আই চনড গালতমিিস। 

  

র্ার িনয মর্া মহামিল আমি, মগস্ট হাউস আমি, ব্রমথলস আমি। আোর ফ্লযামি মেন, 

উড ইউ এক্সমিন? 
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মিসিা মেময়রাই চঠে েমর। ওিাই চসমস্টে। আপনার ফ্লযামি আসািা আোর ভুল হময়মি 

িুমমর্ পারচি। আচে িরং চেিু িাো চেময় যাচে ফর এচন ডযামেি আই হযাভ ডান। মলি 

আস মেে চপস। ফাইফ থাউিযাি েযাডাে? ইি েযাি ওমে? 

  

এিার মিসিল িযািিা চনময় আর এেিার এচগময় এল িুডঢা। র্ামে মফর মঠচেময় অেল 

িলল, আপনার নাে েী? 

  

অরুণ োচলে। চিিমনসেযান। আোর োডতিা মরমখ চেন িরং। নাচথং িু হাইড অন োই 

সাইড। আচে পািনার মলাে। েলোর্ায় োমস দ্য-িারিার আসমর্ হয়। 
  

ফুচর্ত েরমর্ নাচে? 

  

না সযার। চিিমনমস আচস। 

  

মিমলিা র্ার োচে ওয়ামলি খুমল এেিা সুেৃশয োডত মির েমর অেমলর হামর্ চেময় 

িলল, আই অযাে এ মিনুইন পারসন। নি এ িড। ইমে েরমল আোর মোিাইল মফান-

এ আপচন পািনার নির ডায়াল েমর মিমন চনমর্ পামরন।  

  

আপচন েযামরড? 

  

না সযার। আচে এখনও িযামিলর। পুচলশ মডমে যচে ধ্চরময় মেন র্াহমলও আোর চেিু 

হমি না। পুচলশ িাো মপময় মিমড় মেমি, মেস মেমি না। র্ার মিময় আচে ফাইভ 

থাউিযাি অফার েমরচি, চিি হাস ইি আপ। 

  

অেমলর খুি ক্লান্ত লাগচিল। আি মস অমনেক্ষণ িানা গাচড় িাচলময়মি। িাইচনি 

চডনারিাও মিচশ খাওয়া হময় মগমি। ঘুে পামে। মস মোনার চেমে মিময় িলল, েী েরমি 

মোনা? 

  

রু্চে েী েরমর্ িাও? 
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িুমমর্ পারচি না। এরেে অদু্ভর্ চসিুময়শমন মর্া পচড়চন েখনও।  

  

মিমড় োও। চেন্তু োল সোমলই চেস্টার েিুেোরমে রু্চে চনমি চগময় িযাপারিা িানামি। 

  

হযাুঁ, চনশ্চয়ই। 

  

এরপর মলােিার চেমে মিময় অেল িলল, নাউ ইউ মে মগা। 

  

চহপ পমেি মথমে এেমগািা পাুঁিমশা িাোর মনাি মির েমরচিল মিােরা। অেল মসচেমে 

র্াচেময় িলল, আপচন খুি িাোয় চিশ্বাসী, না? 

  

মিােরা থেমে চগময় িলল, না সযার, িযাপারিা ওভামি মনমিন না। আই অযাে িাস্ট 

ট্রাচয়ং িু েেমপনমসি। 

  

আপনার চে েমন হয় আেরা ময-শেিা মপময়চি র্া িাো চেময় েেমপনমসি েরা যামি? 

চিমশষ েমর আোমের মিমলমেময়রা ময-শেিা মপময়মি? 

  

আই অযাে চরময়চল সচর সযার। মভচর সচর। 

  

 িাোিা পমেমি মরমখ চেন। অযাি চিি মগি আউি। 
  

ইময়স সযার। অযাি ইউ চিি। 

  

 মোনা চপউময়র চেমে মিময় িলল, রু্চেও যাও। 
  

মোনা আর অরুণ দ্যিমন েরিার চেমে চনঃশমব্দ এমগাল। েরিার োি মথমে চফমর অরুণ 

হঠাৎ িলল, সযার, যচে চেিু না েমন েমরন র্মি এেিা েথা িলি? 

  

েী? 
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শুনলাে আপনামের মফানিা খারাপ আমি। আপচন ইমে েরমল আোর মোিাইল মফানিা 

মরমখ চেমর্ পামরন। মরাচেং চসে োডত লাগামনা আমি। আোর আরও দ্যমিা মোিাইল 

মফান আমি, মোনও অসুচিমধ্ মনই। েময়েচেন োি িাচলময় চনন, আচে োল সোমল 

িািতারিা পাচঠময় মেি। 

  

না, আোর মোিাইল মফামনর েরোর মনই। 

  

মরমখ চেন সযার। আচে েময়েচেন পমর এমস চনময় যাি।  

  

না, আচে আর আপনার েুখ মেখমর্ িাই না। চিি মগা। 
  

অযাি ইউ চিি, িমল মিােরা মিচরময় মগল। চপিু চপিু চপউ।  

  

িুডঢার েুখ রামগ মফমি পড়চিল। িলল, মর্ােরা মলােিামে মিমড় চেমল িািা? মধ্ালাই 

মেওয়ার েরোর চিল। 

  

েী লাভ? এেিা চসন চক্রময়ি েরা হর্। মলােিা িেোশ, চেন্তু ওর মিময় িাসুমেি মিচশ 

চক্রচেনযাল। আর এই চপউ। 

  

মসাফায় িমস মোনা ক্লান্ত স্বমর িলল, আোর শরীর ভীষণ খারাপ লাগমি। মিাধ্হয় 

মপ্রশার মিমড় মগমি। 

  

মসাহাগ চগময় র্ার োময়র পামশ মিড়ামলর েমর্া ুনচিসুচি হময় িমস োথায় হার্ মিালামর্ 

মিালামর্ িলল, িমলা আোর চিিানায় এেিু শুময় থােমি। ইউ লুে চসে!  

  

মঘন্নায় গা চর চর েরমি। এই মিডরুমে আি আর আচে ঢুেমর্ই পারি না। ো মগা! েী 

িামনায়ার হময় মগমি োনুষ! আচে এখনও িুমমর্ পারচি না, চপউ এরেে োি েী েমর 

েরমর্ পামর। মেখা হমল এেচনমর্ মর্া ের্ নযাো নযাো েথা! 

  

এসি চনময় এখন ভািমর্ হমি না। এেিা মসমডচিভ মখময় শুময় থামো। মিে মরস্ট। 
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 মোনা উমঠ অেমলর চেমে মিময় িলল, িাসুমেি এখনও চফরল না। ও চফরমল আোমে 

মডমো মর্া। 

  

অেল িলল, িাসুমেমির মফরার িাি খুি েে। আেরা ময এমস মগচি র্া ও হয় 

োমরায়ানমের োমি মিমন যামি না হয় মর্া গযারামি গাচড় মেমখ িুমমি। সুর্রাং চহ 

উইল স্ক্র্যাে। 

  

েী সাংঘাচর্ে শয়র্ান িমলা মর্া! 

  

র্াই মর্া মেখচি। 

  

রু্চে িরং িাইমরর ঘমর মসাফামর্ই শুময় রার্িা োচিময় োও। োল মিডরুে ভাল েমর 

মডিল চফনাইল চেময় পচরষ্কার না েচরময় ও-ঘর আচে িযিহার েরি না। ওয়াচশং মেচশমন 

িাের িাচলমশর ওয়াড় সি োুঁিমর্ হমি। 

  

হযাুঁ হযাুঁ চঠে আমি। রু্চে মসাহামগর ঘমর চগময় ঘুচেময় থামো।  

  

মোনা মসাহামগর ঘমর চগময় শুল। 

  

িুডঢা িলল, িািা, মসাফায় িরং আচে শুচে, রু্চে আোর চিিানায় শুময় থামো। 

  

আমর না। আোর ঘুে িমি মগমি। আচে িরং িমস এেিু িই-িই পচড়, রু্ই শুময় পড় 

চগময়। 

  

সিাই শুময় পড়ল। ঘুচেময় পড়ল মিাধ্হয়। 

  

এো অেল িাইমরর ঘমর মসাফায় অমনেক্ষণ িমস রইল। কনচর্ে অধ্ঃপর্মনর েথাই 

ভািচিল মস। অমনে িির আমগ মস চে ওই অরুণ োচলমের মিময় উচ্চর্র োনুষ চিল? 

এে দ্যরন্ত দ্যপুমরর স্মৃচর্ মযন হাউড় িার্ামসর েমর্া মধ্ময় এমস র্ার শ্বাসনাচল আিমে 
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চেচেল। র্ার হামর্ এেচি প্রস্ফুচির্ ফুল্ল েুসুে মমর পমড় চগময়চিল। এে সুন্দরমে 

েচলন েমর চেময়চিল মস। 

  

পচর্র্াগেমনর অভযাস র্ার কর্চর হময়চিল ইনচিচনয়াচরং পড়ার সেময়ই। র্ারপর পারুল 

র্ামে প্রর্যাখযান েরায় প্রচর্চহংসায় পাগমলর েমর্া হময় মস আরও মভমস চগময়চিল। 

আি েধ্যিয়ি, শান্ত ও চনিতীি িমি মস, চেন্তু অমনে প্রায়চশ্চত্তই র্ার িাচে। 

  

র্ার োল অচর্ক্রান্ত। অরুণ োচলমের েমর্া এ-যুমগর লিিরা লুমোিাপার ধ্ার চেময়ও 

যায় না। র্ামের মগাপন েরার েমর্াও চেিু মনই। ধ্রা পড়মলও র্ারা মিামখ মিাখ মরমখ 

চেচিয ঠািা োথায় েথা েইমর্ পামর। এ-চিমেয অেমলর মনই। আি এেচি ঘিনার গ্লাচন 

র্ার গাময় এুঁমিল োচির েমর্া মলমগ আমি। 

  

মিনামরশন গযাপিা িড় চিশাল। োত্র েুচড় িিমরর র্ফামর্ এ-মেমশর োনুষ ের্ পালমি 

মগমি। 

  

র্ার অনযেনির্ার সুমযামগ মিামখর সােমনই োনুষ ের্িা পালমি মগমি র্ার প্রোণ 

অেল মপল পরচেন সোমল। 

  

চপউময়র স্বােী সুহাস েিুেোর এেিন মিাখা িালাে েধ্য চত্রমশর মলাে। মিশ স্মািত 

হাচসখুচশ। ওমের ফ্লযামি প্রায়ই পাচিত-িাচিত হয়। র্ার এেিা েনসালমিনচস ফােত আমি 

িমল অেল িামন। র্মি মসিা েীমসর েনসালমিনচস র্া িানা মনই। এেখানা চফয়াি 

গাচড় আমি। সুর্রাং পয়সাওলা মলাে িমলই েমন হয়। এইসি র্থয চেময় এেিা োনুষ 

সিমেত মোনও অেই মেলামনা যায় না। 

  

অেিা আি সোমল আরও চিপমথ িমল চগময় মগালমেমল হময় োুঁড়াল।  

  

অেল েুমখােুচখ সুহাসমে িযাপারিা িলমর্ সংমোি মিাধ্ েরচিল িমল সোমল োমি-

চপমঠর এেিা িুমথ চগময় মফান েরল। 
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সুহামসর আহ্লাচের্ গলা িমল উঠল, মহমল্লা! েিুেোর চহয়ার।  

  

সুহাসিািু, আচে অেল রায় েথা িলচি। 

  

গলায় আরও এেিু আহ্লাে চেচশময় সুহাস িলল, আমর হযাুঁ, হযাুঁ, িলুন। েী খির? 

  

ইি মে চি শচেং িু ইউ। েীভামি িলি র্া মভমি পাচে না। চেন্তু িলািাও েরোর। 

  

আমর, সংমোি েরমিন মেন? িমলই মফলুন না। 

  

ইি ইি চরগাচডতং ইওর ওয়াইফ চপউ। 

  

হযাুঁ, হযাুঁ, িলুন। 

  

 আেরা েলোর্ায় চিলাে না। 
  

হযাুঁ, আপনারা মর্া উইে এমি মোথায় এেিা র যানি হাউমস যান িমল শুমনচি। 

  

 র যানি হাউস নয়, আোমের ্রহামে যাই। 
  

েযািস ুনড। র্ারপর িলুন। 

  

োল এেিু আন-এক্সমপেমিডচল আেরা রার্ িামরািা নাগাে চফমর আচস। এমস মেচখ 

আোমের মিডরুমে চপউ আর এেচি মিমলর সমঙ্গ শুময় আমি।  

  

সুহাস েিুেোমরর শে অযািিভতারুনমলা মিাধ্হয় খুিই ভাল। চিন্দুোত্র না িেমে খুিই 

আপমসামসর ভান েমর এেিা িুেিুে িার্ীয় শব্দ েমর মস িলল, েযািস িযাড, মভচর 

িযাড। 

  

আপচন চে োল রামর্ িাচড়মর্ চিমলন না? 
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চিলাে। র্মি নি ইন োই মসনমসস। িুমমর্ই মর্া পারমিন। র্াি-এ পাচিত চিল। ড্রাইভার 

ধ্মর ধ্মর এমন ফ্লযামি রু্মল চেময় যায়। 

  

িমল খুি আহ্লামের হাচস হাসল সুহাস েিুেোর। 

  

আপনার িানা েরোর ময মিােরার নাে অরুণ োচলে।  

  

 ও। ইিস ওমে চেস্টার রায়। আচে মেখচি। 
  

 সুহাসিািু, আপনার েথা শুমন েমন হমে, িযাপারিা আপচন গাময় োখমিন না। 
  

 সুহাস েিুেোর এেিু িুপ েমর মথমে িলল, চপউ মর্া এেিন স্বাধ্ীন েচহলা চেস্টার 

রায়, র্াই না? 

  

র্াই নাচে? স্বাধ্ীন েচহলা োমে িমল আচে অিশয িাচন না। র্ামের চে লাভার চনময় 

অমনযর ফ্লযামি অনচধ্োর প্রমিশ েমর ফুচর্ত েরার স্বাধ্ীনর্া আমি? 

  

আই অযাে সচর ফর েযাি। চেন্তু েেমপনমশসন চেমল িলমি? 

  

র্ার োমন? 

  

আমর েশাই, উই আর নাউ ইন এ পারচেচসভ মসাসাইচি। এসি চে মেউ োইি েমর? 

  

 আপচন না েরমলও আর মেউ ময েরমি না র্া মর্া নয়। 
  

মস যাই মহাে, চেস্টার রায়। আেরা দ্যিমনই খুি দ্যঃচখর্।  

  

আোর সমন্দহ হমে চপউ যা েমরমি র্া আপনার অিানা চিল না। 

  

 িললাে মর্া চেস্টার রায়, চপউ এেিন স্বাধ্ীন েচহলা, আোর মেনা িাুঁচে মর্া নয়। 

আচেও নই র্ার মেনা মগালাে। উই হযাভ আওয়ার পারমসানযাল চলিারচিি। 
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অিশ হার্ মথমে প্রায় খমসই পমড় যাচেল মফানিা। না, দ্যচনয়া র্ামে এে িায়গায় 

িচসময় মরমখ অমনে েূর এচগময় মগমি। স্ত্রীর িযাচভিামরর খিমরও ময-োনুষ মেিচশশুর 

েমর্া চনরুমিগ ও অচিিল থামে র্ার োমি চে অেমলর অমনে চেিুই মশখার মনই? 

  

মস চনমিমেই প্র  েরল, িযাপারিা েী? 

  

অেিা ময চেলমি না র্া মস িানর্, চেন্তু এর্িাই গরচেল হমি িমল িুমমর্ পামরচন। 

খাচনেক্ষণ জ্ব েুুঁিমে মথমে অেল হঠাৎ মহমস মফলল এো এোই। সামহিরা অমনে 

মিচশ চপরচেচসভ িমি, চেন্তু র্াও এর্িা সহয েমর না। মপ রুমষ লামগ। 
  

িাচড় চফমর অচফমসর িনয কর্চর হচেল অেল। িাসুমেি না থাোয় আি মোনা আর 

মসাহাগ রান্নায় মনমেমি। এমিচিমে মফান েমর মেওয়া হময়মি, র্ারা োমির মলাে 

পাচঠময় মেমি। আি সোমলই র্ারা চথিতর েমরমি আর উিমো োমির মলাে রাখা হমি 

না। এমিচির মলাে িরং ভাল, চেিু েরমল এমিচি োচয় থােমি। 

  

মোনা র্ামে খািার চেমর্ এমস িলল, এেিু আমগ চপউ এমসচিল।  

  

 র্াই নাচে? েী িায়? 
  

চভর্মর আমসচন। েরিা খুমল মেচখ, পুঁচড়ময় আমি। পরমন নাইচি। েুমখমিামখ ল্জনা 

সংমোমির িালাই মনই। িলল, োল আচে এেিা চিচনস মফমল চগময়চি। চনমর্ এলাে। 
  

েী চিচনস? 

  

িলল, আংচি। আচে িললাে, ও-ঘমর আেরা এখনও মঘন্নায় ঢুচেচন। আি ঘর পচরষ্কার 

েরা হমি। র্খন পাওয়া মগমল পাচঠময় মেি। 

  

আর চেিু িলল না? 
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 েমন হয় িলমর্ িাইচিল। আচে েুমখর ওপমরই েরিা িন্ধ েমর চেময়চি। রু্চে িরং অনয 

মোথাও ফ্লযাি মেখ। এই ঘিনার পর আোর আর এখামন ভাল লাগমি না।  

  

মেয়ার্লার েমর্া ভাল িায়গা মোথায় পামি? আর এসি এচলমেন্ট সি িায়গামর্ই 

আমি। 

  

মোমিই না। এসি মেময়মে েী িমল িান? 

  

 িাচন। হাফ মগরে। 
  

হযাুঁ। অমনে মেময়-িউ আমি যারা পািত িাইে প্রচস্টচিউশন েমর সংসার িালায়। চেন্তু 

চপউরা মর্া র্ী নয়। ওমের পয়সার অভাি মনই। 

  

মে িলল মনই? 

  

আমি! মেমখ মর্া েমন হয় না। সুহাস েিুেোমরর নাচে অমনে পয়সা শুনমর্ পাই। 

  

পয়সা থােমল েী হমি? অভাি মর্া েমন। পয়সার অভাি মথমে মর্া পয়সার অভাি আমস 

না। আমস েন মথমে। 

  

সুহাস মর্াোমে েী িলল? 

  

 খুি সারপ্রাইচিং েথািার্তা িলল। 
  

 েীরেে? 
  

েমন হল, সিই িামন। অিাে হল না। 

  

মেখ মর্া, হয়মর্া িউ ভাচঙময় োি আোয় েমর চনমে। পুরুষোনুষরা সি পামর। 
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হযাুঁ, এিার অেিা চেমল মগল অেমলর। র্াই মর্া! এরেে মর্া হমর্ই পামর। অরুণ 

োচলে মর্া সুহাস েিুেোমরর এেিন োস্টোরও হমর্ পামর। আর চিিমনমসর িযাপামর 

মেময়মের োমি লাগামনা নরু্ন চেিু নয়। 

  

আি িািার েরল মে িল মর্া! 

  

িুডঢা। 

  

িুডঢা িািার েরমর্ পামর িুচম? 

  

েরল মর্া! শুধু্ পচরোণিা এেিু মগালোল েমরমি। পাুঁিমশা ্রহাে উমে চনময় এমসমি। 

োিিা ভালই চেমনমি। 

  

এইভামিই র্ারা িারিন প্রাণী ক্রমে আরও এেিু োিাোচি হমে িমল েমন হয় অেমলর। 

আক্রেণ প্রচর্-আক্রেমণর িযাপারিা েেমি, উোসীনর্া িা উমপক্ষা েেমি। এেিা ঘমরর 

েমধ্য ময ের্ েুরুমক্ষত্র লুচেময় থামে! 
  

অচফস মথমে চফমর অেল মেখল এেিন েধ্যিয়িা ্রহােয মিহারার েচহলা োমি িহাল 

হময়মি। মির্ন আিমশা িাো। েুখখানা মেমখ ভালোনুষ িমলই েমন হয়। িাসুমেি চফমর 

আমসচন, র্মি র্ার মেমশর এেিন মলাে এমসচিল। মস খির চেময়মি, িাসুমেমির 

োময়র খুি অসুখ। খির মপময় মস মেমশ িমল মগমি। মস আর োি েরমি না। র্ার 

চিচনসপত্র আর িমেয়া মির্ন মযন মলােিার হামর্ মেওয়া হয়। মোন র্ামে িমল 

চেময়মি, িাসুমেমির নামে পুচলমশ ডাময়চর েরা হময়মি, মস এমলই পুচলশ র্ামে ধ্রমি। 

িাো-পয়সা িা চিচনস চেিুই মেওয়া হমি না। 

  

রামর্ দ্যিমন এে চিিানায় মশায়ার পর মোনা িলল, িান, আোর এখনও মেেন মযন 

মঘন্না েরমি। 

  

মঘন্নার েী আমি? ওরা মর্া আচেে নরনারীর পচিত্র োিিাই েরচিল।  
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 পচিত্র োি িুচম? েুমখ আিোল না িলমর্? 
  

র্া নয়মর্া েী? ওর চভর্র চেময়ই সন্তান আমস। 

  

ওরা মর্া আর মসিনয অসভযর্া েরচিল না। 

  

 র্া অিশয চঠে। ডািামরর োমি চগময়চিমল? 

  

হযাুঁ। 

  

েী হল? 

  

আিোলোর ডািাররা যা েমর। এেগাো মিস্ট েরামর্ িলল। 

  

চেন্তু ডািার মর্া আিই চিমেমশ িমল যামে িলচিমল। 

  

হযাুঁ। র্মি এে োমসর িনয। 

  

 র্র্চেন অমপক্ষা েরমর্ হমি? িািামর চে ডািামরর অভাি? 

  

 আসমল এমে এেিন মরফার েমরচিল। 
  

েী হময়মি মর্াোর? 

  

মোনা এেিু হাসল। অেমলর গলািা দ্যহামর্ িচড়ময় ধ্মর িুমে মিমন চনময় িলল, িউমে 

চনময় পুরুমষর দ্যচশ্চন্তা েখন শুরু হয় িান? 

  

েখন?  

  

 িুমড়া হমল। র্াই িচল, রু্চেও িুমড়া হে নাচে? 
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র্া মর্া হচেই। েী হময়মি মর্াোর? 

  

 হয়মর্া চেিুই নয়। 
  

হয়মর্া মেন? 

  

পরীক্ষা েরমল িানা যামি। 

  

আোমে িলমর্ িাইি না মেন? 

  

ইউমিরামস চিউোচরে ম্রহাথ িমল আলট্রামসামনামর্ ধ্রা পমড়মি।  

  

 চিপ্জননে চেিু? 

  

মে িামন েী। িমল এেিা েীঘতশ্বাস িাড়ল মোনা। 

  

এিা এেন চেিু মগাপন েরার েমর্া িযাপার মর্া চিল না। র্াহমল আোর োমি মগাপন 

েরচিমল মেন মোনা? 

  

এেিা অভযাস হময় চগময়চিল। মর্াোর সমঙ্গ এেিা েূরত্ব চিল মর্া। র্খন সি েথা মিমপ 

রাখর্াে। মসই মথমে অভযামস োুঁচড়ময় মগল। 

  

মোনামে হঠাৎ প্রগাঢ় আচলঙ্গমন মিুঁমধ্ অেল িলল, োমি এমসা, আরও োমি। ের্ োমি 

আসমর্ পার। 

  

এ িািা! েে িন্ধ হময় আসমি ময! পাগলিা মোথাোর।  

  

অেমলর েমন হল, এর্ োমি, র্িু চে েূরত্ব মনই? 

  

.  
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৫৯.  

  

িুপুমে মস পুেুমর োন েরমর্ মেমখচিল। িুপু মিশ েীঘল, লিামি ঢলঢমল েুখ। মিাখ 

দ্যখানা খুি মেমমে। এসি আমগ েখনও মেমখচন মস। পরশু মেখল। দ্যপুরমিলা মস 

উমঠচিল েনু চপচসোর আেগামি ভীেরুমলর িাে ভাঙমর্। েমষ খুুঁমি আর মভিা রু্ষ 

এিং োঠেুমিার মধ্াুঁয়া চেময়চিল েনুচপচস। শীমর্র দ্যপুমর থে-ধ্রা িার্ামস মধ্াুঁয়ার 

েুেচল পাচেময় উঠমর্ই মভাুঁ মভাুঁ েমর এেচি দ্যচি ভীেরুল উমড় মযমর্ লাগল। মধ্াুঁয়া 

মোমি সহয হয় না ওমের। উড়ন্ত েীি পর্ঙ্গরা মধ্াুঁয়া সহয েরমর্ পামর না েখনও। 

  

েনুচপচস েচেন ধ্মরই িলচিল, সিাইমে িমল িমল েুখ িযথা হময় মগল িািা, ভীেরুমলর 

িাে ভাঙমর্ মেউ সাহস পায় না। রু্ই মর্া ডাোিুমো আচিস, মে িািা মভমঙ, নইমল 

েমি মোন দ্যেু মিমল েূর মথমে চঢল মেমর পালায়, র্খন চে রমক্ষ আমি? ভীেরুমলর 

হুল যমের মোর। শমযয চনমর্ হমি। মে িািা মভমঙ, মপি ভমর চপমঠপাময়স খাওয়াি। 

  

েরণ এসি োি খুি পামর। মিালর্া, ভীেরুল, মে োচির হুল ের্িার মখময়মি মস। 

ওসি র্ার মর্েন লামগ না। গর্িার যখন এেিা প্রায় এে ফুি লিা পাো মর্ুঁরু্লচিমি 

র্ামে োেমড়চিল র্খন মর্া িযথায় নাচে র্ার হািতমফল েরার েথা। চেন্তু মসই আশ্চযত 

সাংঘাচর্ে িযথাও প্রায় নীরমি সহয েমরচিল মস। পাড়ার মলাে র্ামে িধ্তোন মেচডেযাল 

েমলমি চনময় যায় ভয় মপময়। মসখানোর ডািারিািু পযতন্ত র্ামে অিশ েরার 

ইনমিেশন মেওয়ার সেময় িমলচিল, এ মিমলচির িযথা সহয েরার শচি মর্া 

সাংঘাচর্ে! এসি মেমস িযথায় মর্া অমনমে েমরও যায়। 

  

েরণ েমরচন। িরং র্ার েমন হময়মি, মস এর মিময়ও মিচশ িযথা অনায়ামস সহয েরমর্ 

পামর। োনুষ িযথামে খুি ভয় পায়। েরণ পায় না। িরং িযথামে র্ার েখনও েখনও 

িনু্ধ িমল েমন হয়। 
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আেগািিা িড্ড পুরমনা। িষতাোমল েনুচপচসর এই আেগামির মোির মথমে মস এেিা 

সাপমে মিমরামর্ মেমখচিল। মে িামন সাপিা হয়মর্া এখন মোিমরর েমধ্য শীর্ঘুে 

ঘুমোমে। মোিা আেগািিায় হালো শরীমর চেচিয উমঠ মগল েরণ। মোেমর ো। 

ভীেরুমলর েে োচির িােিা অমনে ওপমর। এে-আধ্িা ভীেরুল মথমেও মযমর্ পামর 

হয়মর্া। চেন্তু এসি ভয় েরমণর মনই। মস চিশাল িােিামে ো চেময় েুচপময় মভমঙ 

মফলমর্ লাগল িুেমরা িুেমরা েমর। এেিু োয়াই িরং হচেল র্ার। েী সুন্দর েসৃণ 

িােিা িাচনময়মি ভীেরুলরা, ের্ েে েমর। 

  

আর র্খনই নীমির পুেুমর র্াচেময় মস িুপুমে মেখমর্ মপময়চিল। িমল ডুি চেময় উঠমি। 

লিা িুল মলপমি আমি গামল, েপামল। মভিা িে আুঁেমড় ধ্মরমি লর্ামন শরীর। িুমে 

সেয ফুমি ওঠা দ্যচি েন। মেখমর্ মনই। ওসি মেখমর্ মনই। ল্জনার েথা। র্িু চে মিাখ 

োমন! পাপ হমে। চশিঠােুর। চশিঠােুর! িমল ময চিড়চিড় েরল েময়েিার। চেন্তু এ 

মযন আঠাোচঠমর্ আিমে পড়া পাচখ। র্ার মিাখ িারিার মধ্ময় যায় িুপুর চেমে।–  

  

ডুি চেময় উমঠ মফর সাুঁর্ার োিচিল িুপু। গাুঁময়র মেময়রা ভাল সাুঁর্ার িামন না। ঘুপ 

ঘুপ েমর িল মভমঙ মভমঙ এমগায়। আেগামি ডালপালার আড়ামল িমস মিামরর েমর্া 

মেখচিল েরণ। 

  

নীমি ঊধ্বতেুখ হময় োুঁচড়ময় আমি েনুচপচস। 

  

ও েরণ! সিিা মভমঙচিস মর্া িািা? ভাল েমর িায়গািা মিুঁমি মে। িাসার মগাড়া থােমল 

আিার এমস মিামি। 

  

না চপচস, আর িুিমি না। ভাল েমর মিুঁমি চেময়চি।  

  

 র্াহমল মনমে আয় িািা। পমরর মিমল, পমড়-উমড় মগমল িড় পাপ হমি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 980 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েরণ র্িু এেিু অমপক্ষা েরল, িুপু িল মথমে উমঠ গােিা চনংমড়ামে, দ্যমিা হার্ রু্মল 

োথা েুিমি। িুমল গােিার মিো োরমি। েুগ্ধ মিামখ মেখচিল মস। 

  

িুপুমে মস পুেুমর োন েরমর্ মেখমি। িুপুর িয়স মি দ্দ। র্ার মিময় দ্য িিমরর িড়। 

চেংিা র্াও নয়। এে িির েময়ে োস। 

  

মেউ র্ামে িারণ েমরচন র্িু র্ার েমন হয়, িড় মেময়মের এভামি মেখমর্ মনই। ডযাি 

ডযাি েমর মিময় থােমল মেময়রা রাগ েমর। মোষ হয়। িুপু অিশয মর্েন িড় মেময় নয়। 

েরমণর মিময় এেিু িড়। ওরও ক্লাস চসক্স। এই মর্া মসচেনও িুপু মগাল্লািুি চে েচড় 

লাফামনা চে িারা িুুঁমড় এক্কামোক্কা মখলর্, দ্যই মিণী দ্যচলময় িুমল মযর্। ের্িার র্ামের 

িাচড় এমসমি নুন, মর্ল, চিচন ধ্ার েরমর্। োময়র সমঙ্গ মষাল ুনচি মখমলমি দ্যপুমর। 

েখনও র্াচেময়ও মেমখচন েরণ। আি মসই ুনময়র গযাংলা মেময়িার চভর্র মথমে চে 

রািেনযা মিচরময় এল? রািেনযা িলমল িাড়ািাচড় হময় যামি। রািেনযামের থামে 

দ্যমধ্-আলর্ায় গাময়র রং–মসিা েীরেে রং র্া অিশয েরণ িামন না। আর থামে 

েুুঁিিরণ মেশ। েুুঁিফল খুি মিমন েরণ, র্ামের িাচড়র মিড়ামর্ই মর্া ের্ লচর্ময় ওমঠ। 

মিাট্ট োনার আধ্খানা লাল, িাচে অমধ্তে োমলা। এর্ সুন্দর ফল ময মেন খাওয়া যায় 

না মে িামন। েুুঁিিরণ মেশ চে লাল না োমলা র্া চনময় ধ্ন্ধ আমি েরমণর। রািেনযামের 

আরও েী েী সি মযন থামে। না, িুপু মোমিই রািেনযার েমর্া নয়। র্িু িুপুর চভর্র 

মথমে এে অমিনা িুপু মিচরময় এমস ওই িান েরমি পুেুমরর িমল। েরণ র্ামে মেখমি, 

আর পাপ েরমি। চশিঠােুর এর্ পাপ সইমি চে? চশিঠােুরমে র্ার িড় ভাল লামগ। 

সি মেির্ার েমধ্য চশিঠােুর র্ার সিমিময় চপ্রয়। আর চশিঠােুরমে েরণ যখনই ডামে 

র্খনই মযন এমস হাচির হন। না, মিাখ খুলমল মেখা যায় না চঠেই, চেন্তু েমষ মিাখ িন্ধ 

রাখমল চঠে র্াুঁর গাময়র সুন্দর মিাুঁিো গন্ধিা পায় েরণ। চশিঠােুর মর্া আর সািান 

োমখ না, র্ার ওপর শ্মশান-েশামন পমড় থামে, গাময় িাই-িাই োমখ, মিাুঁিো গন্ধ হমর্ই 

পামর। মসই গন্ধিা খুি ভাল লামগ েরমণর। 
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চশিঠােুমরর োমি েরণ যা িায় র্াই চশিঠােুর চেময় মেন। না, সি মেন না। আসমল 

চশিঠােুর মর্া িড্ড ভুমলা েমনর োনুষ। আধ্খানা হয়মর্া চেমলন, িাচে আধ্খানা চেমর্ 

ভুমলই মগমলন। র্িুেরণ যা িায় র্ার সিিাই প্রায় র্ামে চেময় মেন চশিঠােুর। র্াুঁর 

িমরই না র্ার োমে ো িমল মডমে মফলল োো। চেচেিা মর্েন সুন্দর হল না চঠেই, 

চেন্তু মেেন ভাি েমর মগল েরমণর সমঙ্গ! র্ামে োো আর চেচের খুি পিন্দ হময়মি। 

র্ারা িমল মগমি আিার আসমি। হয়মর্া িড়োও আসমি এেচেন। চশিঠােুমরর োমি 

এই িরিা মিময় মরমখমি েরণ। মহ ঠােুর, িড়ো এমসও মযন আোমে খুি ভালিামস। 

আচে মর্া িাুঁের মিমল, মলখাপড়ায় নির পাই না, আিার নােিাও ভারী চিশ্রী, র্িু মযন 

িড়ো আোমে অপিন্দ না েমর। মযন িমল, ও েরণ, আোর সমঙ্গ েলোর্ায় িল মর্া 

িািা! মর্ামে আচেই োনুষ েরি। না, র্া িমল েরণ হুি েমর িমলও মযমর্ পারমি না। 

চঠে িমি, োময়র ওপর রাগ হমল মস োমম োমম েলোর্ায় িড়োর োমি িমল যামি 

িমল চঠে েমর মফমল। আিার এও েমন হয়, োমে মিমড় মস মর্া থােমর্ও পারমি না। 

ো মেুঁমে মেুঁমে েমরই যামি। আর োমে মিমড় নরও খুি েন খারাপ হমি। 
  

চিচিিুচড় অিশয খলখল েমর মহমস িমল, ওমর, ও ডাইচন এল িমল। আমগ িানামপানা 

পাচঠময় র্ত্ত্বর্ালাশ চনময় রাখল। ওরা হমে ডাইচনর ির। র্ারপর মস এমস েুষলপিত শুরু 

েরমি। মর্ার মেচনেুমখা ো পারমি র্ার সমঙ্গ যুমমর্? মিড়াল-েুেুমরর েমর্া র্াড়ামি। 

ের্ েমর িললুে, ওমলা, ভাইমের হামর্ েচলল-িচললুনমলা সি চেময় রাখ। র্ারা ভাল 

উচেল লাচগময় সি িুমম রাখমি। র্া শুনল আোর েথা? চেিু চেিু েমর িাোপয়সা 

সচরময় আোর োমি গচের্ রাখমর্ িললুে, র্া মেময়র েী রাগ! ওমর গভতধ্াচরণী োমে 

অিচধ্ মর্ার চিশ্বাস হয় না এেন ুনণ মর্ামে মে েরল িল মর্া! 

  

েরণ িামন চিচিিুচড়র অমনে মোষ আমি। চেন্তু েরমণর র্ামে মোমিই খারাপ লামগ 

না। চিচিিুচড় র্ামে অমনে গল্প মশানায়। আর োমি িসমলই চিচিিুচড়র গা মথমে 

মোিার চেচে গন্ধ আমস। আর চিচিিুচড় খারাপ মলাে হমলও েরণমে ভালিামস খুি। 

অসুমখর সেয় র্ার চশয়মর িমস েী োন্না! 
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সংসামরর এই খারাপ, ভাল মলামের চিিারিা ভাল িুমমর্ পামর না েরণ। চিচিিুচড়মে 

িাচড়র সিাই খারাপ িমল, চেন্তু িুচড়িার িনয েরমণর িড় োয়া। মস অমনে সেময় িুচর 

েমর চিচিিুচড়মে চিচনসপত্র মেয়। িাঙাল েলোর্া মথমে চফ সপ্তামহ রামিযর চিচনস 

চনময় আমস। সংসামরর যাির্ীয় চিচনস– েচড়েড়া মথমে আিার আেসত্ত্ব মসানােুমগর 

ডাল অিচধ্। সি চিচনমসরই অিশয চহমসি থামে র্ার োময়র। িািা মিচহমসচি মেনাোিা 

েরমলও ো সি ুনচিময় ুনমনমগুঁমথ খার্ায় চলমখ রামখ। র্াই মথমে োমম োমম চিচিিুচড় 

িায়। ো মেয় না। র্খন হয়মর্া িুচপ িুচপ েরণমে িমল, চেচি ভাই, এে চশচশ েধু্? িাঙাল 

নাচে মোথা মথমে খাুঁচি িােভাঙা েধু্ আমন। র্া িাঙালরা খািার চিচনস খুি মিমন। ওরা 

রাক্ষমসর িার্ মর্া, মখমর্-মিমর্ খুি ভালিামস। 

  

র্া মেয় েরণ। চেন্তু োময়র োমি ধ্রাও পমড় যায়। ো এেচেন ুনে েমর র্ার চপমঠ চেল 

চেময় িমলচিল, অর্ আচেমখযর্া েীমসর মর? রু্ই চেমর্ যাস মেন? োমে যখন যা 

মেওয়ার আচেই মর্া িুমম সুমম চেই। োঙাল চভচখচরর েমর্া হার্ মর্া মপমর্ই আমি সি 

সেয়। সি খাুঁই মেিামর্ মগমল মর্া আোর সংসার লামি উঠমি। োনিত্র মর্া খুমল িচসচন। 

  

র্া চিচিিুচড়র িনয এেিু েে আমি িমি েরমণর। ো িমল, চিচিিুচড়র েথায় নাচে 

এেন ধ্ার ময মলাহা োিমর্ পামর। েির েির েথা িলমলও চিচিিুচড়র চে ুনণও মনই? 

েহাভারমর্র অর্ েথা চিচিিুচড়র েমর্া মেউ িামন? ের্ অিাে েরা গল্প মশানায় 

র্ামে চিচিিুচড়! 
  

র্মি হযাুঁ, যখন চিচিিুচড় িড়োমে ডাইচন ডামে র্খন র্ার েে হয়। চেংিা িমল, ওই 

িড় োগী চে আর মর্ার োময়র েমর্া মিাো োথার োনুষ? শহুমর মেময়মিমল িািা, 

িাুঁহািাি োনুষ, সার্ হামি মর্ার োমে চিচক্র েমর মেওয়ার ক্ষের্া রামখ। র্ার ওপর 

যচে মসও িাঙাল মেময়মিমল হময় থামে র্মি মর্া আরও চিচত্তর। শুচন মর্া নাচে হুগচলর 

মেময়। ও িাপু, আোর চিশ্বাস হয় না। িাঙালরা ের্ মফরর্াই িামন। েযাখ মগ মখাুঁি 

চনময়, মস োগীও িাঙাল। এসি শুনমল েরমণর ভারী রাগও হয়। িড়োর এেিা িচি মস 

র্ার েমনর েমধ্য িাচঙময় মরমখমি। িড় িড় শান্ত মিাখ, েুমখ এেিু প্রশ্রময়র হাচস, আর 
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ভারী ঢলঢমল দ্যগতা প্রচর্োর েমর্া েুখ। র্মি না িড়ো! যচে সচর্যোমরর িড়ো ওরেে 

নাও হয় র্িু েরণ চঠে োচনময় মনমি। চিচিিুচড় ময মেন ওসি িমল। 

  

ো চেন্তু েখনও িড়ো সিমেত খারাপ েথা িমল না। র্মি এেিু ভয় পায়। ো অিশয 

সি চেিুমর্ই ভয় পায়। ভময়র মশষ মনই োময়র। োোমে ভয়, চেচেমে ভয়। িড়োমে 

মেমখচন, মেেন োনুষ র্াও িামন না। ভয়িা মস োরমণই। চেন্তু েরণ িড়োমে ভয় পায় 

না। মস চঠে িামন, চশিঠােুর র্ার িড়োমেও চঠে েমনর েমর্াই েমর এেচেন এই 

গাুঁময় চনময় আসমিন। 

  

সিাই িামন মস িাুঁের মিমল। িুপুও র্াই িামন। এ-গাুঁময় েরমণর মোনও সুনাে মনই। 

অমনেচেন আমগ িুপুমের িাচড়মর্ িষতাোমল এেচেন মেঘ মেমি মরাে ওঠায় মর্াশে 

িাচলশ মরামে মেওয়া হময়চিল উমঠামন। চিমেলমিলায় মর্াশে রু্লিার সেয় েে এে 

মেউমি সাপ মিচরময় এমসচিল মর্াশমের ভাুঁি মথমে। প্রিল চিৎোর আর মিুঁিামেচি শুমন 

মে মড় চগময়চিল েরণ। িাচড়র সিাই িারান্দায় উমঠ পমড় র্ারস্বমর মিুঁিাচেল। চিশাল 

সাপিা িুেসোন ফণা রু্মল দ্যলচিল উমঠামনর োমেচধ্যখামন।  

  

এসি েরমণর োমি িলভার্, ের্ সাপ মেমরমি মস। যচে িুচদ্ধ থাের্ র্াহমল সামপরা 

েরমণর চিরুমদ্ধ চেচিং িসার্। মস এেখানা আধ্লা ইি রু্মল ঘাুঁই েমর মেমর চেময়চিল। 

র্ার হামর্র চিপ েখনও ফসোয় না। এেিামরই সামপর োথা মথুঁর্মল চেময়চিল মস। 

চেন্তু দ্যঃমখর চিষয় র্খন র্ার ওই িাহাদ্যচরমর্ িাহিা মেওয়ার েমর্া িড় চিল না িুপু। 

আর র্খন লক্ষ েমর মেখার েমর্াও চিল না হাড় চিরচিমর মেময়িা। এই িুপু অনয আর 

এেিন, মযন এ-গাুঁময় নরু্ন আসা মেময়। এমে েী িাহাদ্যচর মেখামর্ পামর েরণ? 

ধ্ামরোমি মর্া ফণা-মর্ালা সাপ মনই! 

  

গামির এেিা আড়া ডাল অমনেখাচন এচগময় মুুঁমে আমি পুেুমরর ওপর। েরণ চহমসি 

েমর মেখল ওই ডালিা মিময় যচে এমেিামর মশষপ্রামন্ত যাওয়া যায় র্াহমল পুেুমরর 

িমল লাচফময় পড়া সিি। র্মি এেিু ভুলিুে হমল ঘামির সান িাুঁধ্ামনা চসুঁচড়মর্ পমড় 
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যাওয়া চিচিত্র নয়। িাহাদ্যচরিা মেখামর্ পারমল এই নরু্ন িুপু চে নরু্ন মিামখ র্ামে 

মেখমি না? এেিু চহমরার েমর্া ভািমি না র্ামে? 

  

আড়া ডালিায় নাো েচঠন নয়, চেন্তু েুশচেল হল, গািিা পুরমনা, মপাো-মিাো মলমগ 

যচে আড়া ডালিার মগাড়া েেমিাচর হময় চগময় থামে র্াহমল আগার চেমে েরমণর ভার 

িইমর্ না মপমর েড়েড় েমর মভমঙ পড়মর্ পামর। র্া পড়ুে, র্াহমলও মর্া েরমণর িনয 

এেিু আহা উুঁহু েরমি ওই নরু্ন িুপু! 

  

ওপমরর ডাল মথমে হামর্র মুল মখময় র্লার ডালিায় মনমে পড়ল েরণ। আড়া ডালিা 

মোিা, েরণ গামির িচরত্র খুি ভাল মিমন, মোিা ডাল োমনই ভারী চিচনস। অমনেখাচন 

মঠেমনাহীন ক্ষীণ মুমল আমি িমল এসি ডালই মিচশ চিপ্জননে, যখন র্খন মভমঙ পড়মর্ 

পামর। চেন্তু অর্ চহমসি েরার সেয় মনই। িুপুর িুল মাড়া হময় মগমি। এিার িমল যামি। 

হাওয়াই িচি মিাড়া িমল ধু্মর্ চসুঁচড়মর্ মনমে িুপু িমল নাো অনয েময়েিন 

মেময়মিমলর সমঙ্গ েথা েইমি। চিশ্বাস িাচড়র িড়িউ রাচধ্ো, নয়মনর িুচড় চপচস, োদ্যর 

ো। 

  

েরণ িুে মহুঁিমড় ডালিা মিময় মিময় চঠে িমল এল ডগায়। ডালিা মোল খামে খুি মিার। 

সােমন মোথাও োমের িাসা আমি মিাধ্হয়। োেুনমলা খুি মডমে উঠল হঠাৎ। র্ামের 

কু্রদ্ধ ডানার শব্দ মশানা যামে। চিপে িুমমল চঠে এমস ঠুেমর মেমি েরণমে। 

  

ডালিার ডগায় এমস েরণ িুমমর্ পারল ফুিখামনমের চহমসি মগালোল হময়মি। লাফ 

চেমল িমল পড়মর্ পামর। আিার কপঠামর্ পড়াও চিচিত্র নয়। চেন্তু চহমসি েরমল আর 

িাহাদ্যচরিা েী হল? 

  

েরণ ডালিা ধ্মর মুমল পড়ল প্রথমে। র্ারপর ট্রাচপমির মখমলায়ামড়র েমর্া শরীরিা 

িারের্ে দ্যচলময় চনল ভাল েমর। র্ারপর িমলর চেমে মুল মখময় হার্ মিমড় লাচফময় 
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পড়ল িমল। অমনেিা ওপর মথমে। এর্ ওপর মথমে েখনও ময িমল লাফায়চন মস এ 

েথািা মখয়াল চিল না র্ার। িুপু আি োথািা মগালোল েমর চেময়মি ময! 

  

িমল পড়ার চেিু চনয়ে আমি। খাড়া হময় সরু হময় না পড়মল েসৃণভামি িমল ঢুমে 

যাওয়া যায় না। চিৎপার্ হময় পড়মল িমলর িাচি মখমর্ হয়। েরমণর িুিলও র্াই। ডাইভ 

চেমর্ িানমল এরেেিা হর্ না। মস পড়ল চনরালি চিৎপার্ হময়ই। িমলর প্রিে িাচি 

লাগল চপমঠ, োথায়। েে িন্ধ হময় এল র্ার িযথায়। সিমি নীল িল েলেল েমর 

ঢুেল োমন, নামে, মিামখ। েময়ে মঢাুঁে িল চগমলও মফলল মস। মিামখ অন্ধোর মঠেল 

চেিুক্ষণ। মোন র্লাচনমর্ িমল যাচেল মস মে িামন। হার্-পা অসাড় লাগল চেিুক্ষণ। 

চেন্তু র্িু গাুঁময়র পুেুমর েীঘতচেন োন েরার অভযাস আমি িমল মস সােমলও মগল। 

ভুরভুচর মেমি ভুস েমর যখন মভমস উঠল র্খন পুেুরধ্ামর মগল মগল িমল মশারমগাল 

উমঠ মগমি। 
  

সিার আমগ েরমণর মিাখ পড়ল িুপুর ওপর। ভারী অিাে হময় মিময় আমি িুপু। েুমখ 

ভয়, িাউচন অিাে। 

  

িাহাদ্যচরিা ভালই মেচখময়মি েরণ। মস চহ চহ েমর মহমস উঠল আনমন্দ। 

  

 মে মযন িমল উঠল, আ মোনলা ওিা চে েরণ নাচে মর? চপমল ময িেমে চেময়চিচল 

িািা। 

  

মোথা মথমে িমল পড়চল মর, ও ভূর্! 

  

 েী অসভয মিমল মর িািা। 
  

 সিমিময় আশ্চযত েথা িলল িুপু, েী িেোশ মিমল মর িািা! 
  

িমলই েুখিা চফচরময় কপঠা মিময় উমঠ মগল ওপমর। র্ারপর আর মেখাই মগল না র্ামে। 
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মভিা গাময় উমঠ এল েরণ। িাো পযান্ট সি মভিা। মেেন মিাো মিাো লাগমি 

চনমিমে। অপোনও মিাধ্ হমে। মর্ার িনযই লাফ চেলাে িুপু, আর রু্ই-ই ওরেে 

েরচল? মর্ামের িাচড়মর্ ময মেউমি সাপ োরলুে, েমন মনই? আোর েমর্া গাি িাইমর্ 

পামর মেউ? মিামর িুিমর্ পামর আোর েমর্া মেউ? পামর মেউ আোর েমর্া 

মর্ুঁরু্লচিমির োেড় সহয েরমর্? পারুে মর্া মেউ মেচখ! 

  

ঘমরর োমি িযে চিল িমল ো লক্ষ েরল না র্ামে। েরমল িাো চভচিময় এমসমি িমল 

িেুচন চের্। গা েুমি িাো পযান্ট মিমড় চনমির পড়ার ঘরখানায় এমস িুপচি েমর িমস 

রইল েরণ। িুপু চে আর েখনও র্ার চেমে র্াোমি? মেখমলও হয়মর্া অিমহলায় মিাখ 

চফচরময় মনমি। পাত্তাও মেমি না র্ামে! না চেে। র্ারই িা েী গরি! এই মর্া মসচেনও 

িুপুমে পাত্তা চের্ না েরণ। ভারী মর্া মেময়। মরাগা, মেলচিস োেতা। উুঁি-েপাচল, 

চিরুনাচর্ মোথাোর। অিশয উুঁি-েপাচল আর চিরুনাচর্ োমে িমল র্া িামন না েরণ। 
  

মলখাপড়ায় ভাল হমল র্ামে চে মেউ এর্ রু্ের্াচেলয েরর্? এিা েরণ আিোল খুি 

মির পায়। চেন্তু র্ার ময মোমি পড়মর্ ইমে যায় না। েী ময েরমি র্া িুমমর্ পারচিল 

না মস। 

  

দ্যপুরমিলা মখময়-মেময় ো যখন শুমর্ মগল র্খন েরণ িুপ েমর গাির্লায় র্ার চনিস্ব 

চশিঠােুমরর থামন এমস ঘামসর ওপর িসল। এখামন েচন্দর মনই, চশিচলঙ্গ মনই, চেিু 

মনই। র্িু েরমণর এিাই চশিঠােুমরর থান। এখামনই মস ডােমল চশিঠােুর এমস হাচির 

হন।  

  

আিও মস মিাখ িুমি চশিঠােুরমে খুি প্রাণভমর ডােল, চশিঠােুর আি চে পাপ েমর 

মফললাে? ক্ষো েমর চেও ঠােুর। মর্াোমে িলচি, আোমে চেন্তু মেউ ভালিামস না। 

আচে চে খুি খারাপ? আি যচে পুেুমর ডুমি েমর মযর্াে র্াহমল িুচম ভাল হর্? 
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চশিঠােুমরর গাময়র মিাুঁিো গন্ধিা আিও মপল েরণ। র্ার সােমনই চশিঠােুর মিযাে 

মভালানাথ হময় োুঁচড়ময় আমিন। মিাখ না খুলমলই র্ামে মেখা যায় ভাল। 

  

এেিু মথমে খুি ল্জনায় ল্জনায় েরণ িলল, ও মযন আোর চেমে এেিু র্াোয়-িাোয় 

ঠােুর। 

  

এই িমলই িুমি পাচলময় এল ঘমর। 

  

এই মর্া মসচেন চিচিিুচড় সোমল মরািোর েমর্া এমস িমস চিল উমঠামন। মরাে 

মপায়ামনার নাে েমর মরািই আমস, যচেও র্ামের িাচড়মর্ মরামের অভাি মনই। মিাখ 

েুুঁিমে েরণমে মেমখ িমলচিল, রু্ই চে এেিু ঢযাঙা হময়চিস নাচে মর ভাই? 

  

ভারী ল্জনা মপময়চিল েরণ। মস ময এেিু ঢযাঙা হমে, র্া মস খুি মির পায়। শরীমর 

আরও নানা িেল ঘিমি র্ার। সুড়সুচড় িাড়মি, হামর্ পাময় মেেন এেিা অস্বচে মযন, 

িােড়ায় েখনও েখনও ফািমলর েমর্া োগ। এসি েী হমে র্া চঠে িুমমর্ পামর না 

েরণ।  

  

চিচিিুচড়র েথািা োমন চগময়চিল িাসন্তীর। মেুঁমম উমঠ িলল, নির চেও না মর্া ো। 

এিা মর্া িামড়রই িয়স। িাড়মি না মর্া েী? অর্ র্াচেময় থাোর েমর্া চেিু হয়চন। 

  

োময়র নানা ভয় আমি। নির লাগার ভয়, শচনর েৃচে, ফুঁড়া, আরও ের্ েী। োমম 

োমমই র্ার আঙুল োেমড়, শরীমর থুথু চিিামনার ভান েমর েী সি মযন রু্ের্াে েমর 

ো। র্ার নামে িামরর পুমিা চেমর্ শচন েচন্দমর যায় চফ শচনিার।  

  

আোমে চনময় মর্াোর এর্ ভয় মেন ো? 

  

আোর িাপু সিাইমে চনময়ই ভয়। 

  

.  
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৬০.  

  

এই ময প্রামণর র্ত্ত্ব শামস্ত্র এর্ িলা আমি, র্া মসই প্রাণিা মোথায় থামে এই মেহচপঞ্জমর 

মসিাই মর্া আি অিচধ্ ঠাহর পাওয়া মগল না। প্রাণ চে চিন্দু, না চশখা, নাচে িুিুে? 

চিচনসিা খুি এেিুখাচন। এই শরীর আর েমনর চনউচক্লয়াস। র্ামে চঘমরই চে শরীমরর 

অণুপরোণু আিচর্তর্ হয়? মে িামন িািা েী, চেন্তু আমি এেিা চেিু। মিামখর মেখা, 

োমনর মশানা, িুচদ্ধশুচদ্ধ, িুমের ধু্েপুেুচন এইসি র্ার িনযই হমে-িমে। অথি র্ার 

হচেশ েরাই েুশচেল। 

  

আিোল েচফ খাওয়ার মমাুঁে হময়মি েচহমের। চিচনসিা ভাল। শীমর্ মিশ গা গরে 

হয়। শরীরিা িনেমন লামগ। র্ার নার্চন মসাহাগ চিচনসপত্র সি এমন চেময়মি র্ামে। 

চশচখময়মি োমলা েচফ মখমর্। িমলমি, দ্যধ্ চেময় মখও না োদ্য, ওমর্ খারাপ হয়। 

  

সমন্ধর পর চনমির ঘমর মস্টাভ মজ্বমল চনমিই এে োপ েচফ েমর েচহে খুি রৃ্ষ্ণামর্তর 

েমর্া খায়। ওই এে োপই। মলামভ পমড় এেিার চর্ন োপ মখময় চিপে হময়চিল। রামর্ 

চেিুমর্ই ঘুে আসমর্ িায় না। উ্রহ চিচনস, সািধ্ামন মখমর্ হয়।  

  

সমন্ধর পর োমরন্ট থােমল েুেুল এমস র্ামে হার্ ধ্মর এেরেে মিমন র্ামের ঘমর 

চনময় যায়, িমলা োদ্য, চসচরয়াল মেখমি। েুেুল হল েুেুচলো, েেমলর মিাি মেময়। 

ওমের ঘমর এখন রচঙন চিচভ এমসমি, মে োমনেশন মনওয়া হময়মি। মলামে আিোল 

খাে না খাে, চিচভ না মেখমল মিিার হময় পমড়। ওয়ান মড চক্রমেি থােমল মর্া ও-ঘমর 

মঘুঁষামঘুঁচষ চভড় হয়। চসচরয়াল মেখার মর্েন আ্রহহ মিাধ্ েমর না েচহে। সিই েৃচত্রে 

লামগ। িানামনা গল্প, িানামনা চরঅযােশন। যাত্রা িা নািমে ময এেিা উচ্চ্রহামের িযাপার 

থাের্ এসি মসরেে নয়। র্িু চগময় োমম োমম ওমের আসমর িসমর্ হয়। 

  

মসচেন সমন্ধমিলামর্ও েুেুল এমস মডমে মগমি। যামি িমল কর্চর হময় েচহে র্ার িরাদ্দ 

েচফিা কর্চর েমর সমি ঘুমর মিয়ামরর চেমে আসচিল। হঠাৎ োথায় এেিা প্রিল িক্কর। 
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মগািা ঘর মযন িালোিাল হময় মোল মখময় মগল, মেমমিা মযন মনমে যাচেল পার্ামল। 

প্রথমে েমন হময়চিল িুচম ভূচেেি। চেন্তু ভূচেেি হমল িারচেমে শাুঁখ িাির্। েময়ে 

েুহূমর্তই েচহে ওই অিথিতামর্ও িুমমর্ পারল, আচশ মপমরামনা এই শরীমররই মোনও 

অধ্ঃপার্। মস চে োরা যামে? 

  

েচফর োপিা পমড় ভাঙল, গরে েচফ চিিমে লাগল পাময়। মিামখ অন্ধোর, োমন 

চমুঁচমর ডাে। জ্ঞান হারামনার আমগ মস মির মপল, োপ ভাঙার শব্দ মপময়ই মিাধ্হয় সন্ধযা 

মে মড় আসচিল, ও িািা! েী হল…।  

  

ডািার িচেয সারািীিমন খুি েেই মেচখময়মি েচহে। এেিা িীিমন মহাচেওপযাচথর িিতা 

েরর্। িার পাুঁিখানা ইংচরচি এিং িাংলা িই আমি র্ার। ওষুমধ্র িাক্স আমি। এেসেময় 

পাড়া প্রচর্মিশীরা অমনমেই র্ার োমি এমস ওষুধ্ চনর্। র্খন গাুঁ গমঞ্জ ডািার অচেল 

চিল খুি। অসুখ হমল দ্য-চর্নিন শমখর মহাচেওপযাথই ভরসা। নইমল িধ্তোন চনময় মযমর্ 

হর্ রুচগমে। আিোল অিথিতার পচরির্তন ঘমিমি। পাশ েরা িড় ডািাররা চনয়চের্ 

আসমি গাুঁময়। চর্ন িারিন পাশ েরা মহাচেওপযাথ ডািারও আমি।  

  

র্ামে মেখমর্ এল অনল িাগিী। মেচডমেল েমলমি নাচে পড়ায়। খুি নাে। ভারী 

অোচয়ে োনুষ, মগােড়ােুমখা মগরােভাচর নয়। 

  

মপ্রশার মেমখ িলল, সাোনয মিচশ আমি। এর িনয ওষুধ্ খাওয়ার েরোর মনই। এেিু 

হাুঁিাহাুঁচি েরমলই েমে যামি। 

  

েচহে িলল, মথামড়র রস মখমল মপ্রশামরর উপোর হয় শুমনচি।  

  

অনল ডািার ভারী সুন্দর েমর মহমস িলল, মিািোমর্ োি হমর্ পামর। ইমে হমল 

মখময় মেখমিন। আিোল মর্া এসি মিািো ওষুধ্মে ুনরুত্ব মেওয়া হমে। ডািাচর শামস্ত্র 

মথামড়র েথা অিশয মনই। চেন্তু র্ামর্ েী? খামিন। র্মি হাুঁিািলািা িাে মেমিন না। 
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না। হাুঁিমর্ আোর ভালই লামগ। 

  

 িয়মসর অনুপামর্ আপনার শরীর মর্া মিশ ভালই আমি মেখচি। হািত ইি ওমে, িুমে 

মোনও েেচিমেশন মনই। র্মি োথার চরচলংিা হয়মর্া স্পমিলাইচিমসর িনযও হমর্ 

পামর। এেিার িধ্তোমন চগময় ঘামড়র এেিা এক্স-মর েরামিন। আর এেিা ব্লাড মিস্ট। 

সিই মপ্রসচক্রপশমন চলমখ চেময়চি। 

  

এেিা েথা ডািারিািু। 

  

 িলুন। 
  

আপনারা মর্া োনুমষর শরীমর অমনে োিামিুঁড়া েমরন।  

  

অনল িাগিী েৃদ্য মহমস িলল, আচে মেচডচসমনর মলাে। োিামিুঁড়া সািতনমের োি। 

র্মি ডািাচর পড়ার সেময় চডমসেশন েরমর্ হময়মি। যাই মহাে, আপচন িলুন। 

  

না, এই োমম োমম অমনে আমিাল র্ামিাল েথা েমন হর্। খুি িানমর্ ইমে েমর 

োনুমষর আত্মািা শরীমরর চঠে মোথায় র্ামে। ডািাররা শরীর োিামিুঁড়া েরার সেময় 

চে মসিা িুমমর্ পামর? 

  

অনল িাগিী চিমশষ ভদ্রমলাে। এ েথায় এেিুও র্াচেলয প্রোশ েরল না। িরং মিশ 

চসচরয়াস েুখ েমরই িলল, ডািাররা আত্মা েূমর থাে, শরীমররই িা ের্িুেু িামন 

িলুন। এই মর্া োনুমষর এেিুখাচন শরীর, ের্ই িা লিা িওড়া। র্িু এর েমধ্যই এর্ 

অদু্ভর্ আর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাচর্ ময র্াে মলমগ মযমর্ হয়। এর েমধ্য ের্ িচিলর্া, ের্ মো-

অচডতমনমিড চসমস্টে। শরীরমেই মর্া আিও পুমরাপুচর িাচন না আেরা। আত্মা মর্া আরও 

দ্যময়। 

  

ডািারিািুচিমে িড় ভাল মলমগ মগল েচহমের। মস সা্রহমহ চিমজ্ঞস েরল, আপচন চে 

আত্মা োমনন? 
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আচে না োনার মে? প্রায় সি ধ্মেতই আত্মার েথা িলা আমি। সুর্রাং চিচনসিা মর্া 

উচড়ময় মেওয়ার েমর্া নয়। আেরা ময ভাইিাল মফামসতর েথা িচল মসিাই হয়মর্া এই 

আত্মা। 

  

শুমন িড় ভাল লাগল। আিোল মর্া এসি মেউ োনমর্ িায় না। 

  

োনুষ ভািমর্ িায় না িমল োমন না। আত্মার অচেত্ব আচে অস্বীোর েরমর্ পাচর না। 

  

েচহে এেিা স্বচের েীঘতশ্বাস মফলল। 

  

 আচে এেিু মহাচেওপযাচথর িিতা েচর। স্পমিলাইচিমসর ওষুধ্ আমি। খাি চে? 

  

 চনশ্চয়ই খামিন। আোর চনমির মোনওরেে মপন-মিন হমল আচেও মর্া আচনতো খাই। 
  

সচর্য? 

  

অনল িাগিী মহমস িলল, িললাে না আিোল খুি আনেনমভনশনাল ওষুমধ্র ুনরুত্ব 

িাড়মি। ভারর্ সরোর মর্া আচেিাসীমের ওষুধ্ চনময় চরসািত েরামে। চিমেমশও হারিাল 

মেচডচসমনর িল হমে। েীমস ময েী হয় র্া মর্া আেরা িাচন না। 

  

আপচন িড় উোরমির্া োনুষ। 

  

র্া নয়, আই ট্রাই িু চি লচিেযাল। আোমের চলচেমিশনুনমলাও ময আচে িাচন। 

  

েচহমের খুি ইমে হল ডািারিািুচিমে আশীিতাে েমর। েুমখ শুধু্ িলল, ঠােুর আপনার 

েঙ্গল েরুন। িড্ড অোচনযর যুগ পমড়মি িমল ভারী দ্যচশ্চন্তা হয়। মেউ চেিু োনমর্ িায় 

না। 
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র্া ভািমিন মেন? চেিু মলাে োমন, চেিু মলাে োমন না। িরািরই এরেে িমল আসমি। 

আপচন যা চিশ্বাস েমরন মসিা িাড়মিন মেন? শুধু্ অন্ধ েুসংিার চিচনসিা ক্ষচর্োরে। 

মসিা মপময় িসমল েুশচেল। 

  

ডািার িমল যাওয়ার পর অমনেক্ষণ েচহে মলােিার েথা খুি শ্রদ্ধার সমঙ্গ ভািল। 

  

সন্ধযা োমিই িমসচিল। মেুঁমে মেমি মিাখ লাল। গলা ধ্মরমি। ডািামরর েথা শুমন এখন 

এেিু েুখিা স্বাভাচিে হময়মি। িাচড়র সিাই চভড় েমর চিল এর্ক্ষণ। েেল এখনও 

আমি। আর েুেুল পাময়র োমি িমস এেিা হি ওয়ািার িযাগ ধ্মর আমি পাময়র র্লায়। 

  

েেল িলল, অেলমে মফান েমর চেময়চি িািা। 

  

েচহে অিাে হময় িমল, মেন? 

  

 রু্চে োথা ঘুমর অজ্ঞান হময় পমড় যাওয়ায় ভয় মপময় ওমে িাচনময়চি। 
  

মেখ োে! র্াড়াহুমড়ার েী চিল? মস োমির োনুষ, অচফস োোই েমর হয়মর্া এমস 

পড়মি। ডািার মর্া িমলই মগল চেিু হয়চন। 

  

আহা, আসুে না। আি মর্া শুক্রিার। আগােীোল মর্া এেচনমর্ই ওমের আসিার েথা। 

  

 র্াহমলও দ্যচশ্চন্তা েরমর্ পামর। হযাুঁ মর, ডািার মোনও ওষুধ্ চেময়মি? 
  

হযাুঁ, মপ্রসচক্রপশমন চর্নমি ওষুমধ্র নাে মেখচি।  

  

 ওসি ওষুধ্ আর আচনস না মযন। খাওয়ার েথা চেিু িমল মগল? 

  

শুধু্ িলল, নুনিা েে মখমর্। আর মর্ল েশলা মর্েন না খাওয়াই ভাল। র্া খাওয়া চনময় 

আিার েমি মর্াোর োথািযথা চিল? রু্চে এেচনমর্ও মর্া এেিুখাচন খাও। মর্াোর 
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িউো মর্া িমল, িািার খাওয়া চেনচেন েমে যামে। হযাুঁ িািা, েচফ ধ্মরি িুমড়া িয়মস, 

র্াই মথমেই এসি হল না মর্া! 

  

দ্যর পাগল। েচফ মথমে েী হমি? 

  

মনশার চিচনস মর্া! 

  

 মনশা োমন মর্া েে গাুঁিা নয় মর িািা। 
  

সন্ধযা িলল, ও মর্াোর আর মখময় েরোর মনই িািা। েী মথমে েী হয় মে িামন। 

মর্াোর চেিু হমল আোর িাপু হািতমফল হময় যামি। যা ভয় পাইময় চেময়চিমল আি। 

  

আোর েী েমন হয় িাচনস? 

  

েী? 

  

মপমি িাযু় হময় এরেেিা হময়চিল। ঊধ্বতগােী িাযু় মথমে ের্ েী ময হয়। 

  

আোর োমি হিচে আমি। মেি? চনমির হামর্ যত্ন েমর কর্চর েমরচি। যারা খামে 

সিারই উপোর হমে। 

  

চেস খন। ভময়র চেিু মনই। 

  

 িুপচি েমর শুময় থামো। আি রামর্ আচে এ-ঘমরই েযািখাি মপমর্ শুময় থােি। 

  

আিার মলপমর্াশে িানাহযাুঁিড়া েরমর্ যাচি মেন? আচে মর্া ভালই আচি।  

  

ভালই যচে আি র্াহমল োথা ঘুরল মেন? 

  

 ওই ময িললুে, িাযু়। 
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 থাে আর চনমির ডািাচর চনমি েরমর্ হমি না। রু্চে িাড়া আোর আর মে আমি িমলা 

মর্া। মর্াোর চেিু হমল আোর ময েী হমি। 

  

এ েথায় েচহমের িুমের চভর্রিায় মযন এেিা েন্থন শুরু হল। র্ার এই মেময়িা ময ের্ 

অসহায় র্া েচহে িামন। ভাগয ভাল ময চনমির আচথতে সংগচর্িা চনমিই েমর মরমখমি। 

োিেেত চনময় সংসার ধ্মেতর অভাি ভুমল আমি। চেন্তু এ মর্া মখলনা, িুচষোচঠ। 

মেময়মের রমির চভর্মর মর্া অনয স্বর থামে। যর্ই িি িযাচরস্টার মহাে, র্ার োরৃ্মত্ব 

হাহাোর থােমল সি িাইোচি হয়। আিোলোর মেময়রা হয়মর্া িুমমর্ িাইমি না। 

চেন্তু সর্যমে আর ের্ ঢাোুঁিাপা চেময় রাখা যামি? 

  

েচহে মেময়র েুমখর চেমে মিময় িলল, ওসি ভািচিস মেন? দ্যচনয়ায় োরও িনয চেিু 

আিমে থামে না। 

  

ওরেে মিামলা না। আি আচে িড্ড ভয় মপময়চি। 

  

 ভাচিস না। শরীর আোর ভালই আমি। 
  

পাময়র োি মথমে েুেুল িলল, ও োদ্য, িে েমর রার্ আিিার চসচরয়ালিা মেমখ আসি? 

  

 মেমখ আয়। আর পাময় মসুঁে চেমর্ হমি না মর্ামে। পা গরে হময় মগমি। 
  

 আধ্ঘণ্টা িামেই মফর আসি। 
  

 আচসস। 
  

 হযাুঁ োদ্য, ো িানমর্ িাইল রামর্ েী খামি? 

  

 আি চেিু না খাওয়াই ভাল। 
  

 সন্ধযা িমল, না িািা, শরীর দ্যিতল হমি। িরং দ্যধ্-থখ মখও। 
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র্াই পাচঠময় চেমর্ িচলস। 

  

 িমল এেিু মিাখ িুিল েচহে। োথা মঘারার ভািিা এেিু আমি। োথা নাড়া চেমলই 

িলিমল এেিা ভাি। ঘর দ্যমল উঠমি। িয়স আচশর মি োঠ চডচঙময়মি। এখন ের্ েী 

হমর্ পামর। মিসুর িািমর্ মলমগমি। 

  

রামর্ গভীর ঘুে হল েচহমের। সোলমিলা সূযতামের চেিু আমগ ঘুে ভাঙল। পুি আোশ 

সমি ফসতা হমর্ মলমগমি। েচহে মরাি অন্ধোর থােমর্ ওমঠ। আি মেচরই হল।  

  

খুি সািধ্ামন পাশ চফমর োর্ হময় হামর্র ভর চেময় োথািা রু্লল মস। প্রথেিায় েমন 

হল, চঠে আমি। চেন্তু আর এেিু খাড়া হময় িসমর্ মযমর্ই োথািায় এেন িক্কর চেল 

ময েচহে ধ্প েমর িাচলমশ ক্লান্ত োথািা মফমল হাুঁফামর্ লাগল। েী েুশচেল। সোমল 

প্রার্ঃেৃর্য আমি, পুমিাপাঠ আমি। এরেে হমল েী েমর িলমি? 

  

সন্ধযা পামশই েযািখামি শুময় আমি। এেিার ভািল, সন্ধযামে ডােমি। র্ারপর ভািল, 

এই অিথিতায় ওমে মডমেই িা েী হমি! চেিু মর্া েরমর্ পারমি না। িরং মিুঁচিময়-মেচিময় 

মলাে িমড়া েরমি। 

  

র্ার মিময় শুময় থাোই ভাল। 

  

েমন পড়চিল এই োথা মঘারার িযামো চিল র্ার োময়র। আর মসই িযা ময়া চনময়ই ো 

েমর েমর ঘর-সংসামরর োি েরর্। োমম োমম িাড়ািাচড় হমল শযযা চনময় পমড় 

থাের্। চিচেৎসা িলমর্ োথায় মভিা গােিা মিমপ রাখা। স্পমিলাইচিসই হমি মিাধ্হয়। 

র্খন মর্া মলামে এর্ িানর্ না। 

  

মিশ এেিু মিলার চেমে েচহে উঠমর্ পারল। োথা ঘুরমি িমি র্মি সওয়া যামি। পুমিার 

ফুল সন্ধযাই রু্মল চেময় মগল। েচহে পুমিাপাঠ মসমর মরামে ইচিমিয়ামর িমস রইল ক্লান্ত 

শরীমর। 
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িমস ঘুচেময়ই পমড়চিল মিাধ্হয়। 

  

ঘুে ভাঙল সন্ধযার মিুঁিাচনমর্, ওম্মা মগা, মে এমসমি েযামখামস সি। এর্চেমন েমন পড়ল 

আোমের, ও িযাঠাইো। 

  

 েচহে িেমে মিাখ মেমল যামে মেখল র্ামে প্রথে মযন েমর্র োনিী িমল েমনই হল 

না র্ার।  মশ্বর্ শুভ্র িসমন এ মযন মশ্বর্পাথমরর মেিীপ্রচর্ো। িলাো েোচিৎ োরও 

িাচড়মর্ যান। পাড়া মিড়ামনার অভযাস মোনওোমল চিল না িলাোর, গাুঁময়র মেময়মের 

েমর্া েূিেিাচলও েমরনচন েখনও। আর মসই িনযই সারা গাুঁময় এই েচহলার প্রচর্ 

প্রমর্যমের ভীচর্চেচশ্রর্ সম্ভ্রমের ভাি আমি। 

  

এেিার–িীিমন োত্র এেিার, িহুোল আমগ এে কিশাখী মমড়র চেমন আেিাগামন 

চেমশারীরিধূ্ িলাোর প্রচর্ োেভাি মিাধ্ েমরচিল েচহে। মসিা িয়মসর মোষ। অেন 

সুন্দরীর প্রচর্ মোন পুরুষ না আেষতণ মিাধ্ েরমি? চেন্তু েচহলা মর্া োনিী নন, মেিী। 

মিাখ মেমখই চেিু মির মপময় এে িুমি পাচলময় চগময়চিমলন িাচড়র চভর্মর। ওই 

এেিারই। র্ার পর মথমে েচহে এই েচহলামে সিতোই শ্রদ্ধা েমর এমসমি। এেিু ভয় 

মপময়মি। 

  

িউঠান! িমল র্চড়ঘচড় উঠমর্ মযমর্ই োথার শত্রুর্ায় মফর এচলময় পড়মর্ হল 

েচহেমে। 

  

উঠমিন না। িুপ েমর িমস থােুন মর্া। িমল িলাো সন্ধযার এচগময় মেওয়া োমঠর 

মিয়ারিায় িমস িলল, আি সোমল খির মপময়ই িুমি এমসচি। েী হময়মি আপনার? 

  

েচহে ম্লান মহমস িমল, ুনরুর্র চেিু নয় মিাধ্হয়, ডািার ভরসা চেময় মগমি। 

স্পমিলাইচিস িমল সমন্দহ। 

  

ওসি আিোল সেমলর েুমখই শুচন। মরাগিা েী? 
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ঘামড়র হামড় মগালোল। র্াই মথমে নামভতর মোষ।  

  

যাে িািা, চসচরয়াস চেিু না হমলই হয়। আোমের িয়চসরা মর্া সি এমে এমে িমল 

যামে। র্াই খিরিা মপময়ই খুি চিন্তা হময়চিল। ের্তা মর্া েচহে িলমর্ অজ্ঞান হমর্ন। 

  

েচহে ভারী খুচশর হাচস হাসল। িলল, োো আর আচে চিলুে হচরহরাত্মা, িায়া হময় 

ঘুররু্ে চপিমন চপিমন। উচন চগময় অিচধ্ আোর ভারী এো লামগ িউঠান। 

  

র্া িাচন। দ্যিমনর িনু্ধত্ব মর্া মেমখচি। 

  

িলাো এমসমিন খির মপময় িাচড়র সিাই এমস চঘমর মফলল। এিা এেিা ঘিনাই িমি। 

িলাোমে গাুঁময়র অনয মোনও িাচড়মর্ মযমর্ মেমখ না মেউ। এই আসািা র্াই এ িাচড়র 

পমক্ষ এেরেে এেিা মগ রিিনে ঘিনাই। মগ রহচর মযেন মর্চি োনুষ চিমলন, 

িলাোও মর্েচন মর্িচস্বনী। 

  

িলাোর গাময় এেিা োচে োশ্মীচর শাল। েী েুখ মিাখ, েী গাময়র রমঙর মিল্লা। িাচড় 

মযন আমলা হময় মগল। 

  

েচহে েৃশ, েীপচশখার েমর্া নারীেূচর্তর চেমে মিময় মথমে িলল, আপচন মরাগা হময় 

মগমিন িউঠান। 

  

মোিা হমল ভাল হর্ িুচম? মেময়রা যর্ মোিা হমি র্র্ই মরামগর আের হমি। মসচেন 

এে ডািার মর্া িমল মগল, আোর নাচে মোনও মরাগই মনই।  

  

মরাগা হময় ভালই আমিন িউঠান। এরেেই ভাল। 

  

ভাল থােমর্ মে িায় িলুন মর্া! মিুঁমি থাোর েমর্া এেন এেমঘময় চিচনস আর হয় না। 

উচন যর্চেন চিমলন চেিুই খারাপ লাগর্ না। এখন প্রচর্চেন সোমল েমন হয়, চেনিা 

মেেন েমর োিমি। ের্চেন ময মিুঁমি থােমর্ হমি র্াই মভমিই ভয় েমর। 
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েচহে এেিু মহমস িলল, মিুঁমি চে আপচন আমিন িউঠান? মযচেন মগ রো োরা মগমলন 

মসচেন আপচন সহেরমণ মযমর্ মিময়চিমলন, আোর েমন আমি। মসচেনই িুমমচিলাে 

মগ রোর সমঙ্গ আপনার শরীরিা না মগমলও সত্তািা সহেরমণই মগমি। আনমন্দ আোর 

মিামখ িল এমসচিল। 

  

এখন িুপ েরুন মর্া, অর্ েথা িলমর্ হমি না। ওষুধ্পত্র চেিু মখময়মিন? 

  

না। ডািার িমল মগমি ওষুমধ্র মর্েন েরোর মনই। হাুঁিাহাুঁচি েরমলই হমি। 

  

আচে আপনামে চিচন ঠােুরমপা। আপচন অযামলাপযাচথ েরমর্ ভয় পান।  

  

র্া এেিু পাই। 

  

চেন্তু পুরমনা অভযাস আুঁেমড় থােমল মর্া িলমি না। োথা মঘারািা না েোমল অিল হময় 

পড়মিন ময। 

  

েচহে এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িলল, অিল হওয়ামর্ই মর্া ভয। েৃরু্যিা মর্া ভয়ািহ নয়, 

মভাগাচন্তই আসল ভময়র চিচনস। 

  

র্া হমল ওষুধ্ আচনময় আি মথমেই খান। 

  

িলাো মিচশক্ষণ িসমলন না। িলমলন, এো সংসার আগলামনা ময েী িন্ধন র্া েী আর 

িলি। উচন ময েী অিলায়র্মনর সমঙ্গ িুমর্ মরমখ মগমলন আোমে। ওই রাকু্ষমস িাচড় 

মযন সারাচেন আোমে চগলমর্ আমস। হযাুঁ, ঠােুরমপা, োনুষ এেন চিষয় সিচত্তর িনয 

মহচেময় েমর মেন িলমর্ পামরন? আোর মোন োমি লাগমি িলুন মর্া চিষয়-আশয়? 

মিমলমেময় মেউ োমি থামে না, োরও মভামগ লামগ না। েী ময জ্বালা! 
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েচহে ম্লান মহমস িমল, সি িাচন িউঠান। মগ রো মর্া িলমর্ন, েযাখ েচহে, এই ময 

চিষয় সিচত্ত চর্ল চর্ল েমর েরলাে, এ আিার চর্ন চেচনমি উচড়ময়ও চেমর্ পাচর। 

র্মি না পুরুষ! 

  

চর্চন পুরুষ চিমলন, আচে মর্া র্া নই। আচে মর্া চর্ন চেচনমি ওড়ামর্ পারি না। িড় 

জ্বলচি ভাই। 

  

িলাো উমঠ িড়িউময়র সমঙ্গ এেিু িাচড়ঘর ঘুমর মেখল। যাওয়ার সেয় িলল, ভাল 

থােমিন আর মিুঁমি থােমিন। িুমমলন? 

  

এিা চে আশীিতাে িউঠান? 

  

আপচন িয়মস িড় না? আপনামে চে আশীিতাে েরমর্ পাচর? 

  

 মেিীরা পামরন। মস যাে, সহমি েরি িমল েমন হয় না িউঠান। ভািমিন না। 
  

িলাো িমল যাওয়ার পর সন্ধযা এমস িলল, িমলা মর্া িািা, এিার ঘমর চগময় এেিু 

শুময় থােমি। 

  

মেন মর, আোমে রুচগ িানামর্ িাস মেন? মিশ মর্া মখালামেলায় িমস আচি। আোর 

ভালই লাগমি মর্া। 

  

মিাখেুখ মর্া মস েথা িলমি না। মেমখ েমন হমে ভারী ক্লান্ত আর দ্যিতল হময় পমড়ি। 

  

ও মর্ার েমনর ভুল। মর্েন খারাপ লাগমি না। িরং এেিু েচফ েমর মে, মরামে িমস 

খাই। েচফ িড্ড ভাল চিচনস। শরীর িনেমন েমর মেয়। 

  

ভাল না িাই। ওিা মখময়ই মর্া এরেেিা হল মর্াোর। 

  

দ্যর পাগচল। মর্ার শাসমনই আচে োচহল হময় পড়ি। 
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এইসি েথািার্তার োমখামনই উমঠামনর িড় আগলিার োি মঘুঁমষ চনঃশমব্দ অেমলর 

মেমমে গাচড়িা এমস থােল। 

  

েচহে ভারী খুচশ হময় িলল, ওই মর্া ওরা এমস মগমি! 

  

খাড়া হমর্ চগময় োথািা মফর িমলােমলা হল েচহমের। সভময় োথািা  চপিমন মহচলময় 

ইচিমিয়ামর মিমপ ধ্মর রইল মস। েী ময হল োথায় মে িামন িািা।  

  

প্রথমেই মনমে মে মড় এল মসাহাগ। হাুঁিু মগমড় িমস েচহমের হাুঁিুর ওপর হামর্র ভর 

চেময় েুমখর চেমে মিময় িলল, েী হময়মি মর্াোর? 

  

চেিু হয়চন মর মর্েন। োথািা োল মথমে িড্ড ঘুরপাে খামে চেচে। 

  

মিঠু মফামন িমলমি মরাে। মসই মথমে আোর েী েনখারাপ।  

  

আমর না। মরাে নয়। েেল ভয় মপময় িমলমি। 

  

েচহে র্ার দ্যিতল মিামখ মিময় মেখল র্ার সােমন মযন মলেল েরমি িারমি োনুষ। 

অেল, মোনা, মসাহাগ আর িুডঢা। চেিু োল আমগও িড্ড ম্লান, েচলন, েড়েিা মেমর 

চিল ওরা। মোন েমন্ত্র মযন আমরাগয হময়মি। সংসামর মর্া মিায়ার ভাুঁিার চিরাে মনই। 

োমখামন মর্া অেল আর মোনার চডমভামসতর েথা িলচিল। আি ওমের মেমখ িুেিা 

ভমর মগল েচহমের। িীিমনর মশষ রাউমি এরেে মিামিাখামিা চেিু আনন্দ পাওয়াই 

মর্া অমনে পাওয়া। 

  

অেল রাগ েমর িলল, োো এেনভামি খিরিা চেময়মি ময আচে মর্া ভািলাে সোমল 

এমল আর মর্াোমে মেখমর্ই পাি না। এর্ ভয় মপময়চিলাে।  
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েচহে মহমস িলল, ওর মোষ েী? ঘিনািা এেন অচর্ নািেীয়ভামি ঘিল ময ওরা 

মভমিচিল ুনরুর্র চেিু। ডািার এমস মেমখ-মিমখ িলল মর্েন চেিু নয়। হািত ভাল 

আমি, লাংস চক্লয়ার। 

  

ময যাই মহাে, এিার েলোর্ায় িমলা মর্া আোর সমঙ্গ। ভাল েমর মিে আপ েচরময় 

মেি। 

  

েচহে মহমস িমল, আমগই উর্লা হওয়ার েী আমি। ডািারিািুচি মিশ ভাল, চিমিিে। 

েে চিচলচর্ চডচ্রহ আমি। এরও চিচেৎসা খারাপ নয়। সাোনয িযাপার হমল িানা হযাুঁিড়ার 

েরোর েী? 

  

মোনার হামর্ িাচস্টমের িযামগ ফমলর মঠাঙা। 

  

আপনার িনয এমনচি। 

  

ভারী আপযাচয়র্ হময় েচহে িলল, িাঃ! ের্ েী এমনি? 

  

শরীরিা মর্া এেিু শুচেময়মি মেখমর্ পাচে। 

  

এই িয়মস এেিু শুমোমনাই ভাল িউো। হালো পলো থােমল মরাগ িালাই েে হয়। 

মর্ােরা যাও, চিশ্রাে েমরামগ। এর্িা পথ গাচড়মর্ এমসি।  

  

শুধু্ মসাহাগ রইল োমি। োদ্যর হাুঁিুমর্ হার্ মরমখ চনলডাউন হময় িমস ডযািডযাি েমর 

মিময় রইল েুমখর চেমে। মিাখ দ্যখানা েরুণ। 

  

মেন মর চেচে, অেন েমর মিময় আচিস? এর্ সহমি েরি না মর। ভয় পাস না। 

  

মসাহাগ অমনেক্ষণ িুপিাপ মিময় মথমে হঠাৎ অদু্ভর্ এেিা েথা িলল, রু্চে এর্চেন 

মোথায় চিমল োদ্য? মর্াোমে মর্া ভাল েমর চিনর্ােই না।  
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েচহে মহমস িলল, সামহিমের মেমশ থােমল ওরেেই মর্া হয়। আর মসইিনযই আোর 

ওসি মেশ ভারী অপিন্দ। ওরা রমির িানিা োমনই না। 

  

সন্ধযা েচফ েমর চনময় এমস িলল, এই মেময়, আোর ঘমর িল মর্া। সোমল চেিু 

মখময়চিস? েুখিা মর্া শুচেময় মগমি। 

  

মখময়চি। মিাস্ট আর দ্যধ্। 

  

দ্যর; মস মর্া েখন হিে হময় মগমি। আোর ঘমর আয়, মর্ামে িন্দ্রপুচল খাওয়াি। 

  

িমলা, িমল উমঠ মগল মসাহাগ। 

  

েচহে িুপিাপ এো িমস রইল চেিুক্ষণ। সংসামরর নানা োমির শব্দ-সাড়া পাওয়া যামে 

এখামন িমস। মরােিা েুমখ লাগমি িড়। গামির িায়া সমর যামে আমে আমে। 

  

েচফিা মশষ েমর খুি সািধ্ামন ধ্ীমর ধ্ীমর োথািা রু্লল েচহে। না, ঘুরমি না মর্া! 

  

খুি সািধ্ামন উমঠ োুঁড়াল মস। না, ঘুরমি না এখনও। চিশ্বিয়ীর েমর্া এেিা হাচস 

ফুিল র্ার েুমখ। ধ্ীমর ধ্ীমর মহুঁমি সাোনয েময়ে পা মহুঁমি চনমির ঘমরর েরিায় উঠল 

মস৷ এখন এইসি মিামিাখামিা অযাচিভমেমন্ট যুদ্ধিময়র আনন্দ।  

  

শুময় থাো িযাপারিা ভারী অপিন্দ েচহমের। চিিানা িায়গািা র্ার মোনওোমলই চপ্রয় 

নয়। মস র্াই শুল না। এেখানা মহাচেওপযাচথর িই চনময় িানালার পামশ মিয়ামর িসল। 

সন্ধযার ঘর মথমে চপচস-ভাইচমর েলেলাচন আর হাচসর শব্দ আসমি খুি। 

  

েচহে এেিু রৃ্চপ্তর হাচস হাসল। 

  

.  

  

সমন্ধমিলা েচিউিার চনময় িমসচিল চিিু। অখে েমনাযামগ ই-মেল মিে েরমি। 
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 েরিার োি মথমে চেচহ মেময়চল গলা এল, ও চিিুো, মর্াোর চে ইন্টারমনি োমনেশন 

আমি? 

  

চিিু ভ্রূ েুুঁিমে েরিার চেমে মিাখ চফচরময় পান্নামে মেমখ িলল, মেন মর িাুঁের, মর্ার 

মস খিমর েরোর েী? ের্িার মর্া িমলচি েচিউউিার চশখমর্, েথা শুমনচিস? 

  

আহা, মশখার সেয় িুচম িমল মগমি! 

  

মগমি নয়, যামে। আিোল িাচ্চা মিমল মেময়রাও েচিউিার িামন। মর্ার মর্া 

ওইিনযই ভাল পাত্র িুিমি না। যখনই পাত্রপক্ষ িানমি ময রু্ই এেিা েচিউিার-েূখত 

র্খনই সিন্ধ িাচর্ল েমর মেমি। 

  

আহা, আি মর্া আচে েচিউিার চশখমর্ই এমসচি। 

  

র্াই িুচম? আি মিাধ্হয় পচশ্চমে সূযত উমঠমি। 

  

র্া িমল মর্াোর োমি নয়। 

  

 র্মি োর োমি? 
  

আচে র্ামে সমঙ্গ চনময়ই এমসচি। 
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৬১-৬৫. পান্নার চপির্ন্ মসাহান 

৬১.  

  

পান্নার চপিমন মসাহাগমে মেমখ ভারী অিাে হল চিিু। মেময়িা র্ামে পিন্দ েমর না। 

েময়েিার চিিুমে মিশ অপোনও েমরমি। এেিু মখপা মগামির আমি। েখন েী রেে 

চর-অযাক্ট েরমি র্ার চঠে মনই। আনমপ্রচডেমিিল মেময়চিমে মস এেিু ভয় পায়। চেন্তু 

মসিা মর্া আর প্রোশ েরা িমল না। মস িলল, আমর, এমসা মর্ােরা।  

  

ঘমর ঢুমে মসাহাগ চনঃশমব্দ িারচেে খুি মে রূ্হলী মিামখ মিময় মেখচিল। চিিু মশ চখন 

োনুষ। র্ার ঘমর খুি আধু্চনে চেউচিে চসমস্টে, রচঙন চি চভ ইর্যাচে আমি। খাি, 

আলোচর, মিচিল, িইময়র র যাে, েযাচিমনি সিই খুি িািাই েযাি চফচনশ োচে োমঠর 

কর্চর। 

  

পান্না িলল, মসাহাগ আোমে এেিু েচিউিার মশখামল মর্াোর আপচত্ত মনই মর্া। 

  

 না, আপচত্ত েীমসর? 
  

 রু্চে েচিউিামর মোনও োি েরচিমল নাচে? 

  

না না, মর্েন চেিু নয়। মর্ারা মিাস না। আচে িরং এেিু ঘুমর আসচি।  

  

যাঃ, রু্চে না থােমল েিািাই হমি না। 

  

মেন, রু্ই মর্া েচিউিার মশখার োস্টারেশাইমে সমঙ্গই চনময় এমসচিস। আচে মর্া আর 

েচিউিার এক্সপািত নই। শুধু্ আোর োিিুেু েমর চনমর্ পাচর। 
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মসাহাগ েচিউিামরর সােমন িমস যন্ত্রিার িাচি চিমপ মস্পচসচফমেশন মেমখ েৃদ্য স্বমর 

িলল, েমডলিা আপমডি েরা েরোর। মিশ মস্লা। 

  

চিিু িলল, িাচন। র্মি আোর মর্া মিচশ সচফচস্টমেমিড চিচনমসর েরোর হয় না। চেিু 

নচথপত্র মলাড েমর রাচখ। মিচশর ভাগ সেময়ই এিা িযিহার েরা হয় িাইপরাইিার 

চহমসমি। আর ইন্টারমনি, র্মি মনিওয়ােত চসগনযাল এখামন খুি উইে।  

  

মসাহাগ এেিু হাসল। আর চেিু িলল না, চেিুক্ষণ েগ্ন হময় নানা িাচি চিমপ চিমপ অমনে 

চেিু মেমখ চনময় পান্নামে িলল, এমর্ মর্াোর মশখার োি িমল যামি। মর্াোর োো 

মিাধ্হয় ই-মেল মিে েমরচিমলন, আেরা এমস চডস্টািত েরলাে। 

  

চিিু িলল, আমর দ্যর দ্যর। ই-মেল আমস নাচে আোর। মিচশর ভাগই িাে মেল। দ্য-

িারমি োমির মেল আমস। মিে েরা হময় মগমি। মর্ােরা এখন িযিহার েরমর্ পামরা। 

  

আপচন িসুন না। আচে এমসচি িমলই যচে আপচন িমল যান র্া হমল আোর খুি খারাপ 

লাগমি। 

  

সমন্ধমিলা চে আচে িাচড়মর্ িমস থাচে নাচে? ক্লামি িযাডচেন্টন মখলমর্ যাই। র্ারপর 

নািমের চরহাসতাল আমি। 

  

পান্না িলল, আো, আি না হয় আোমের অনামর এেিু িসমলই িািা। মরািই মর্া ওসি 

আমি। 

  

 আমর আি শচনিার। অমনমে আসমি। যারা েলোর্ায় থামে র্ারা উইে এমি িমল 

আমস ময। 

  

এেচেন না হয় এেিু আোমের সমঙ্গই আড্ডা োরমল। 

  

 আড্ডা োরমর্ মর্া আচসসচন। এমসচিস মর্া েচিউিার চশখমর্। 
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 েচিউিার মর্া আর পালামে না। পালাে রু্চে। িুপ েমর মিামসা মর্া ওই মসাফািায়। 

  

 চিিু িসল। র্মি অস্বচে চনময়। মসাহাগ মেময়িামে মস চঠে িুমমর্ পামর না। এই মিশ 

চেচে েমর েথা িলল, আিার মোন েথায় পালচি খামি র্ার চঠে মনই।  

  

েচিউিামর েগ্ন মসাহাগ এেিার হঠাৎ ঘাড় ঘুচরময় র্ামে মেখল, র্ারপর মিাখ ঘুচরময় 

চনল। মেময়মের মিামখর ভাষা পড়িার েমর্া অচভজ্ঞর্া চিিুর মনই। র্ার িান্ধিী-িান্ধিী 

মনই। মপ্রচেো মনই, মনই িমল দ্যঃখও মনই চেিু। র্মি মেময়মের িযাপামর অচভজ্ঞর্া েে 

থাোয় েখনও-সখনও এেিু অসুচিমধ্য় পড়মর্ হয়। এই মযেন এখন। ওই ময মসাহাগ 

এেিার র্াোল এিা অথতহীন না অথতপূণত র্া অনুোন েরা র্ার অসাধ্য। শুধু্ েমন হল, 

আর যাই মহাে র্াোমনািা অন্তর্ মহাস্টাইল নয়।  

  

দ্যই িান্ধিী েচিউিার চনময় খুি েমি মগল চেিুক্ষমণর েমধ্যই। খুি চনিু স্বমর পান্নামে 

েচিউিামরর িযিহার মশখামে মসাহাগ। স্বর এর্ চনিু ময, সাোনয েূরমত্ব িমসও চেিুই 

ভাল িুমমর্ পারমি না চিিু। মস চনমি েচিউিার খুি ভাল িামন না। শুধু্ নচথপত্র 

ফাইলভুি েরমর্ পামর, ইন্টারমনি খাচনেিা পামর আর পামর মগেস। চেন্তু েচিউিার 

মর্া এেিা েহাসেুদ্র, মশখার মশষ মনই। মস উচেল োনুষ। ভচিষযমর্ ওোলচর্ই েরমি। 

র্ার েচিউিার চিমশষজ্ঞ না হমলও িলমি। চেন্তু আি এখন মসাহামগর সহিার্ েক্ষর্া 

মেমখ র্ার এেিু চহংমস হচেল। মেময়িা অমনে িামন। আর এেিু আপমডমিড 

েচিউিার হমল আরও ভাল এমলে মেখামর্ পারর্। 

  

উপযািে হময় চিিু িলল, এেিু অসুচিমধ্ হমে, না? 

  

মসাহাগ ভারী সুন্দর এেিু মহমস র্ার চেমে র্াচেময়ই মিাখ চফচরময় চনল। িলল, আপনার 

মসিিা এেচনমর্ মর্া ভালই। োোর মিাডত, প্রমসসর আর হাডত চডিিা িেমল চনমলই হমি। 

চস্পোর দ্যমিাও মিঞ্জ েমর মনমিন। আিোল খুি মিাি আর পাওয়ারফুল চস্পোর পাওয়া 

যায়। 
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চিিু এেিা েীঘতশ্বাস মফলল। মস অচডও িা চভচডও চসচড েখনও িালায় না েচিউিামর। 

অর্ সি েরার সেয় মোথায় র্ার। ওোলচর্ আমি, ক্লাি আমি, সোিমসিা আমি, 

মোিরিাইমে িমড় মিািখামিা অচভযামন মিচরময় পড়া আমি। েচিউিার মস সাোনযই 

িযিহার েমর। র্িু িলল, আো। 

  

চসুঁচড়মর্ পাময়র শব্দ রু্মল ো উমঠ এল, চপিু চপিু োমির মেময় ননীিালা। ননীিালার 

হামর্ মট্র এিং র্ামর্ গরে ফুলেচপ আর িাুঁধ্ােচপর িড়া, চেচে আর নাড়ু, আর িা। 

  

পান্না মিুঁচিময় িলল, এ ো, মিািো, এসি েী েমরি? মর্াোমে না িললাে একু্ষচন 

আোমের এেরাশ িাওচেন েমর খাইময় চেময়মি। র্াও আিার চিংচড়োি চেময়! এই 

মসাহাগ, িলল না। 

  

মসাহাগ হাসচিল। িলল, এখামন এমলই সিাই মেিল খাওয়ায়। মেন িলুন মর্া? 

আোমের িাচড়মর্ই ভীষণ খাওয়ার িনয মপ্রশার। চপচস খাওয়ায়, িড়ো খাওয়ায়, িযাঠা 

মরাি রামিযর খািার চনময় আমস। 

  

চিিুর ো মহমস িলল, এইিুেু মর্া িয়স, এখনই মর্া খামি। ওই ময আোমের পান্নারাচন 

ওর েথা আর মিামলা না। ওর ধ্ারণা হময়মি মোিা হময় যামি। র্াই খাওয়া ধ্রাোি 

েরমি। নাও মর্া, এসি খুি হালো চিচনস। োি েরমর্ েরমর্ মখময় নাও। শীর্োমল 

খুি র্াড়ার্াচড় সি হিে হময় যায়। 

  

মসাহাগ িলল, আচে চেন্তু এেচনমর্ই এেিু ফযাচি। আোরই সিমিময় মিচশ ডাময়চিং 

েরোর। 

  

ও ো! যাি মোথায়। রু্চে নাচে ফযাচি। রু্চে মর্া মিশ মরাগা। পান্নার মিময়ও। 

  

চেন্তু আোর ময েমন হয় আচে মিশ ফযাচি! 
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এেেে িামি েথা। রু্চে মর্া মরাগাই। শরীমর আর এে পরর্ োংস লাগমল মর্াোমে 

আরও অমনে মিচশ সুন্দর লাগমি। 

  

পান্না নাে চসুঁিমে িলল, ইস মিািো, রু্চেও মেেন মযন আচেযোমলর িুচড় হময় যাে। 

মেিল মোিা হ, মসািা হ, মোিা-মসািা হমলই িুচম ভাল? 

  

ওমর, র্া িচলচন। মোিা হচি মেন? োনানসই হচি মর্া। হাড়চগমল হওয়া িুচম ভাল। 

  

মসাহাগ হাসচিল। িলল, আমেচরোয় িাে ফুড মখময় মখময় ো আর আচে এেিার মিশ 

ওময়ি মগন েমরচিলাে। র্ারপর মিে আপ েরামর্ চগময় ডািামরর েী িেুচন। োমে 

িলল, এে োমসর েমধ্য মর্াোমে েুচড় পাউি ওিন েোমর্ হমি। আোমে িলল েশ 

পাউি। 

  

েী েরমল র্খন? 

  

আচে মর্া র্খন আরও মিাি। সোমল উমঠ মরাি মে ড়ার্াে। আোর এে োমস পমনমরা 

পাউি েমে মগল। চেন্তু ো পামরচন। িচগং-িচগং মর্া পারর্ না, হাুঁচফময় পড়র্। খাওয়া 

েমন্ট্রাল েমর েমর এেিু েেল। 

  

পান্না িলল, িাে ফুড েী িলল মর্া! 

  

হযােিাগতার, হি ডগ, চপৎিা, িমোমলি, আইসচক্রে। যর্ খামি র্র্ মোিা হমি। মখমর্ 

ভীষণ ভাল মর্া ওসি। আমেচরোনরা মর্া ওসি মখময় মখময়ই ওরেে মোিা।  

  

মগারুর োংস মখমর্, না? 

  

েৃদ্য মহমস মসাহাগ িলল, হযাুঁ। এখামন শুমনই সিাই আুঁর্মে ওমঠ।  

  

চিিুর ো িলল, ো মগা! েী েমর মখমর্? গন্ধ লাগর্ না? 
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না মর্া? গন্ধিা খারাপ চিল না। এখামন এমস শুনলাে চহন্দুরা নাচে খায় না। 

  

না িাপু, এমেমশ ওসি িমল না। আিোল খামে অমনমে শুচন। চেনোল িেমল যামে 

মর্া। োনুষ হল আসমল রাক্ষস। সি খায়। 

  

মসাহাগ চহ চহ েমর হাসল। 

  

নীরমি েৃশযিা মেখচিল চিিু। মেময়িা েী সুন্দর হামস! যখন হামস র্খন েমন হয় ওর 

চভর্র আর িাইমরিা এোোর হময় মগল। 

  

এই খািার মরমখ যাচে, যা পামরা মখময়া। গরে থােমর্ থােমর্ না মখমল ভাল লাগমি 

না। 

  

 মিািো িমল মগমল পান্না িলল, এই চিিুো, এেিু খাও না মগা আোমের সমঙ্গ। 
  

ভযাি। আচে মোিত মথমে চফমরই রুচি র্রোচর মখময়চি। মর্ারা খা। 

  

আেরা চে আর পারি? না মখমল মিািো চঠে িেুচন মেমি।  

  

 র্ার আচে েী িাচন! দ্য-িারমি রু্মল চঢল মেমর চপিমনর িাগামন মফমল মে িরং। 
  

ওো, খািার চিচনস মফমল চেমল পাপ হমি না? 

  

অচনমের সমঙ্গ মখমল আরও পাপ হমি। 

  

 মসাহাগ োমম োমম র্ার ঘন িুমল মাপিা মেমর চিিুর চেমে চফমর মেখমি, আপচন 

মিারড হমেন, না? 

  

না না, চঠে আমি। 
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মসাহাগ েচিউিামরর চেে মথমে র্ার চেমে এেিু ঘুমর িমস িলল, আচে এেিু েুচড 

িমল োমম োমম অেওয়াডতচল চিমহভ েচর, র্াই না? 

  

চিিু মহমস িলল, সিাই মর্া এে রেে হয় না। রু্চে মর্াোর েমর্া হমি, মসিাই মর্া 

স্বাভাচিে। 

  

মেউ মেউ িমল আচে নাচে পাগচল। 

  

 িমল চনমিই মহমস েুচিপাচি হল মসাহাগ। 
  

চস্মর্ েুমখ চিিু িলল, আেরা সিাই এেিু এেিু পাগল। ময যার চনমির েমর্া। 

  

 পান্না িলল, যাঃ, মসাহাগ মোমিই পাগচল নয়। এেিু মডয়াচরং আমি অিশয। 
  

মসাহাগ আিার েচিউিামরর চেমে চফমর িসল। পান্নামে িলল, আচে সুইি অফ েমর 

চেচে। রু্চে চনমি চনমি সুইি অন েমরা। চনমি অপামরি না েরমল হমি না। 

  

আোর িািা ভয় েমর। ইমলেচট্রমের সি চিচনসমেই আচে ভয় পাই। 

  

যাঃ, ভময়র েী আমি? 

  

যচে শে-িে মেয়। আচে আমগ মিপ মরেডতার অিচধ্ িালামর্ পারর্াে না। আরও মিাি 

যখন চিলাে র্খন ঘমরর লাইি ফযামনর সুইমি অিচধ্ হার্ চেমর্ ভয় েরর্।  

  

ওো! মেন? 

  

এেিার িষতাোমল সুইমি হার্ চেমর্ই যা শে চেময়চিল। মসই মথমে ভয়। 

  

মর্াোর োো না ইমলেচট্রেযাল ইচঞ্জচনয়াচরং পমড়! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 1011 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হযাুঁ মর্া। োো িাচড় এমল আোমে ভীষণ মখপায়। ইমলেচট্রমের র্ার চনময় এমস ভয় 

মেখায়। 

  

 চিিু মহমস িলল, মর্ার সি ভময়র েথা মসাহাগ িামন? 

  

আচে সি িমলচি। ভূমর্র ভয়, এো থাোর ভয়, অন্ধোমরর ভয়, পাগল আর োর্ামলর 

ভয়। আর মিার ডাোমর্র ভয় মর্া আমিই। ঠােুর-মেির্ামেও খুি ভয় পাই িািা। আোর 

িাপু ভময়র িীিন। এর্ মেন ভয় পাই িমলা মর্া মসাহাগ? 

  

মর্াোর মযেন ভয় মিচশ, আোর আিার মর্েচন ভয় ভীষণ েে। 
  

মসই িনযই মর্া মর্াোমে আোর ভীষণ চহংমস হয়।  

  

আিার দ্যিমন মহমস েুচিপাচি হল। মেময়মের চনময় চিিুর এই এে সেসযা। এই 

চিনএিার মেময়রা চনমিমের েমধ্য সাোনয েথায় এর্ হাচস ময মেন হাসমি র্ার র্াল 

রাখাই েুশচেল। চিিুর র্াই চনমিমে িড় মিাো মিাো আর িচহরাগর্ আর অনচধ্োরী 

এে আগন্তুে িমল েমন হমে। 

  

অস্বচে মিাধ্ েমর চিিু িলল, মর্ারা োি ের, আচে এেিু ঘুমর আচস।  

  

পান্না মিাখ পাচেময় িলল, খিরোর না। রু্চে িমল মগমল েিািাই োচি। 

  

চস্মর্ মহমস চিিু িলল, আোমে চনময় েিা েরমর্ এমসচিস নাচে? 

  

আহা, ওভামি িলি মেন? আি মসাহাগ মর্াোর সমঙ্গ ভাি েরমর্ এমসমি। 

  

চিিু িলল, আচড় মর্া চিল না। 

  

চিল িইেী। িুপ েমর মিামসা। নড়মি না। 

  

চিিু মফর িমস পড়ল। 
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মসাহাগ েচিউিামর মিাখ মরমখ িলল, পান্না এেিু িাড়ািাচড় েরমি। আসমল আচে 

মিাধ্হয় আপনার সমঙ্গ এেিু অভদ্র িযিহার েমর মফমলচি। আপচন মর্া আোর ভাল 

েরমর্ই মিময়চিমলন। 

  

আমর মসসি আচে েমন েমর রাচখচন। র্মি এখামন আমগ মিমলরা েখনও মেময়মের চিি 

েরর্ না। আিোল চেিু মিমল ইভ চিচিং েমর িমল খির পাই। ওিা আচে এেেে সহয 

েরমর্ পাচর না। আচে এেিু প্রািীনপন্থী োনুষ। মেময়মের শ্রদ্ধা েরা উচির্ িমলই েমন 

েচর। 

  

মসাহাগ আর এেিার এেমলে র্ার চেমে র্াচেময় মিাখ সচরময় চনময় িলল, শ্রদ্ধার েথা 

মেন িলমিন? 

  

মেন িলচি র্া িাচন না। ওরেেই চশমখ এমসচি মিমলমিলা মথমে।  

  

আোর মর্া েমন হয় মখালামেলা মেলামেশা হমলই মিমল আর মেময়মের সিেত ভাল 

হয়। 

  

আোর চঠে ওরেে ভাল লামগ না। আিোল মেলামেশা খুি মিচশ হয়, চেন্তু সিেত 

চিেমি েই? মেময়মের প্রচর্ সাোচিে অপরাধ্ মর্া মিমড় যামে। আোর সমঙ্গ মর্াোর 

ের্ চেলমি না। 

  

ের্ চেলমলই িুচম ভাল? 

  

েথািার অথত িুমমর্ পারল না চিিু। ম্লান েুমখ িলল, আচে এেিু মসমেমল, না? 

  

এেিু আমিন। র্ামর্ েী? চনমির েমর্া হওয়াই মর্া ভাল। আোর প্রিমলেিাও মর্া র্াই। 

মেউ আোমে চনমির েমর্া হমর্ চেমর্ িায় না, র্ার েমর্া হওয়ামর্ িায়। মসইিনযই ো 

িািার সমঙ্গ আোর ক্লযাশ হয়। 
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রু্চে মিাধ্হয় এেিু চলিামরল, র্াই না? 

  

চেচে মহমস মসাহাগ িমল, উইমেনস চলি? এসি চনময় ভাচি না েখনও। আোর প্রিমলে 

আোর চনমিমে চনময়। 

  

সেমলরই মর্া চনমিমে চনময় প্রিমলে। 

  

োত্র েময়ে মসমেি চস্মর্ েুমখ দ্যিমন দ্যিমনর চেমে মিময় রইল। না, মোনও চিদ্যযৎ 

িাচহর্ হল না েধ্যির্তী শূনযর্ায়। চেন্তু মযন এেিু সুগন্ধী এেিা িার্াস িময় মগল। 

মেময়িামে চনময় এেিা অস্বচে চিল চিিুর। এেিু ভয়-ভয় ভাি। মসিা উমড় মগল আি।  

  

আপনামে মিার েমর িচসময় মরমখমি পান্না। আই অযাে সচর। আি যাই। চফমর চগময় 

োদ্যমে েচফ েমর মেি িমল এমসচি। োদ্য চঠে আোর িনয িমস থােমি। 

  

চিিু এেিু মহমস িলল, এমসা। 

  

িাই। 

  

 দ্যিমন িমল যাওয়ার পর ঘরিা অমনে ফাুঁো লাগল চিিুর। আনেমন উমঠ মস িচি পমর 

ধ্ীর পাময় মিমরাল। সারা সমন্ধিা মস অনযেনি রইল আি। িযাডচেন্টমন সহি শি 

ফসোল িারিার। আড্ডায় মস-ই িরাির প্রধ্ান িিা। আি মস প্রায় চনিতাে রইল। আি 

র্ার চভর্রোর চিিু মযন হাচরময় মগমি। েী হল র্ার হঠাৎ? 

  

এে িড়মলাে েমক্কল গাচড় হাুঁচেময় রামর্র চেমে এল। র্ার সমঙ্গ এেিা ুনরুর্র োেলা 

চনময় েথা িলমর্ িলমর্ও চিিু মির পাচেল মস খাচনেিা চরমফ্লমক্সর ওপর েথা িলমি, 

যমন্ত্রর েমর্া। ভািমি না োেলা চনময়। র্ার েন মসাহাগমে ভািমি। চঠে এরেে িযাপার 

র্ার আমগ েখনও হয়চন। এই প্রথে। 
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চেন্তু এরেে মেন হমি? সুন্দরী মেময় মস চে চিের মেমখচন? মেময়মের সিমেত র্ার 

এেিা সহিার্ চিেুখর্াই আমি। মস মেময়মের সমঙ্গ চেশমর্ ভালিামস না, মপ্রে েরার 

েথা র্ার েমনও হয় না। নারীচিন্তার মস মঘার চিমরাধ্ী। র্ামে িনু্ধিান্ধিমের অমনমেই 

ব্রহ্মিারী আখযা চেময় মরমখমি। র্মি এসি েী হমে? মেন হমে? পিা শােুমে পা োিমল 

মর্া র্ার িলমি না। 

  

রাচত্রমিলা চিিানায় শুময় মস চনমির সমঙ্গ লড়াইিা শুরু েরল। েন মথমে মযভামিই মহাে 

ওই মেময়িার চিন্তামে র্াড়ামর্ই হমি। র্ার মসই োনচসে শচি আমি। িযািলা মিমলমের 

েমর্া দ্যে েমর এেিা মেময়র োমি হাুঁিু েুমড় িমস মগমল মর্া র্ার হমি না। এ র্ার 

চনমির পমক্ষই অপোনিনে। 

  

লড়াইিা েরমর্ চগময় র্ার ঘুমের িামরািা িািল। োথা গরে হময় যাওয়ায় মস উমঠ 

ওডহাউমসর এেিা উপনযাস পড়ার মিো েরল চেিুক্ষণ। র্ারপর মসিা মরমখ এেিা 

চিলার খুমল িসল। র্ামর্ও েন লাগল না মেমখ েচিউিামর এেিা মগে মখলল চেিুক্ষণ। 

আর মখলমর্ মখলমর্ই হঠাৎ ভারী অিাে হময় মস েৃদ্য খুি েৃদ্য এেিা সুিাস মপল নামে। 

  

মোথা মথমে সুন্দর েৃদ্য গন্ধিা আসমি? মস এচেে ওচেে র্াোল। সমন্দহিনে চেিু 

মেখা মগল না মোথাও। গন্ধিা এর্ই েৃদ্য ময, আমি না মনই র্া চনময়ই খাচনেিা ধ্মন্দ 

পড়মর্ হয়। 

  

হঠাৎ েমন পড়ল ওরা দ্যই িান্ধিী যখন ঘমর ঢুমেচিল র্খনই গন্ধিা মপময়চিল মস। র্খন 

মখয়াল েমরচন। এরেে গন্ধ পান্না োমখ না। এ গন্ধ আিলাচন্টমের ওপামরর গন্ধ। 

  

এেচনমর্ই চিিু খুি মভামর ঘুে মথমে ওমঠ। এেিু ধ্যান েমর। র্ারপর মে ড়মর্ মিমরায়। 

এসি র্ার অমনে চেমনর অভযাস। স্বােী চিমিোনন্দ র্ার এে সেময় আেশত চিল। 

আিোল আর র্র্িা েমঠারভামি সি চেে িিায় রাখমর্ পামর না। র্িু অভযাসিা 

এখনও আমি। 
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মশষ রামর্ ঘুচেময়ও চঠে পাুঁিিামর্ই ঘুে ভাঙল আিও। প্রিে শীর্। িাইমর এখনও 

অন্ধোর। শরীরিা েযািেযাি েরমি। র্িু উমঠ অভযাসেমর্া ধ্যান েরমর্ িমস মগল মস। 

আর েী আশ্চযত! ধ্যামনর শুরুমর্ই মসাহামগর েুখ েপ েমর মভমস উঠল আজ্ঞািমক্র। েী 

মগমরা মর িািা! 

  

মফর লড়াই। এিং মসাহামগর প্রথিতান। 

  

গাময় পুলওভার িাচপময়, িাচসত এিং িুমর্া মোিা পমর মে ড়মর্ মিচরময় পড়ল চিিু। 

আি মস পাগমলর েমর্া মে ড়াল। মযন চনমির োি মথমে পালামনার মিো, মিো ময 

ফলির্ী হমে, এেনিা র্ার েমন হল না। গাুঁময়র চনিতন রাোয় র্ামে র্াড়া েরমি 

নারীচিন্তা, ময িমনর জ্বালা, পর্মনর আহ্বান। মস হাুঁচপময় পড়চিল আি। ঘুেহীনর্ার 

ক্লাচন্তই হমি মিাধ্হয়। 

  

মে ড়মর্ মে ড়মর্ হঠাৎ এেিা েথা েমন পড়ায় মস িজ্রাহমর্র েমর্া োুঁচড়ময় পড়ল। আি 

রচিিার। রচিিার সোমল ময মস মে মড়ায় না। সপ্তামহ এেচেন চিশ্রাে মনয়। েথািা 

এেেে মখয়াল চিল না র্ার। এর্ অনযেনির্া মর্া ভাল নয়! মেন এরেে হমে? মেন 

হমি? 

  

আি র্ার িযায়াে েরার েথা নয়। র্িু ঘমর চফমর মস মরািোর েমর্া িযায়াে সারল। 

গা মঘমে চগময়চিল শীমর্র েমধ্যও। মর্ায়ামল চেময় গা েুমি চেিুক্ষণ চিশ্রাে েমর োন 

মসমর চনল ঠািা িমল। েমনর অচথিতর িঞ্চল ভািিা চেিুমর্ই মযমর্ িাইমি না। িড্ড ক্লান্ত 

েমর চেমে র্ামে। মস এরেে নয়। মস এরেে হমর্ িায়চন েখনও। এর পর মথমে মেখা 

হমলই মস মসাহামগর সমঙ্গ ইমে েমরই খারাপ িযিহার েরমি। পাত্তা মেমি না। মর্েন 

হমল অপোনও েরমি। সিমিময় ভাল অিশয মেখাই না হওয়া। চেন্তু ওরা আিোল 

চনয়চের্ প্রচর্ উইে এমি গাুঁময় আমস। র্া হমল চিিু শচন আর রচিিার গাুঁ মথমে গাময়ি 

হময় যামি? 
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েী েরা উচির্ মস িুমমর্ পারচিল না। র্মি এই মফিিা মেমি যামি িমলই র্ার েমন 

হয়। মস শি েমনর মিমল। মস চিমিোনমন্দর ভািচশষয। র্ামে এেিা নযাো খুচে যচে 

নামে েচড় পচরময় মঘারায় র্া হমল এই ল্জনা মস রাখমি মোথায়? 

  

রচিিার সোলিায় মস িড়োর োমি িলখািার মখমর্ যায়। এিা প্রায় চনয়মেই োুঁচড়ময় 

মগমি। রচিিার িড়োর িাচড়মর্ েড়াইশুচির েিুচর, না হয় লুচি িা পমরািা চেিু এেিা 

হমিই। িড়ো অমপক্ষাও েমর থামে। 

  

আি র্ামে মেমখই িলাো িলল, মর্ার েুখিা অেন শুেমনা মেন মর? 

  

আর মিামলা না। রামর্ ঘুে হয়চন। 

  

ওো! ঘুে হয়চন মেন?   
  

িাযু় িড়া হময় চগময়চিল। 

  

িলাো হাসল, মর্ার িযাঠারও হর্ োমম োমম। মগালমেমল োেলা চনময় পড়মল োমম 

োমম রামর্ ঘুে হর্ না। র্খন আোমে মঠমল িাচগময় চনর্।  

  

মেন? 

  

গল্প েরমি িমল। ও োনুষিা মর্া ওরেে ধ্ারাই। আোর সমঙ্গ যর্ েথা চিল র্ার। সি 

েথা আোমেই িলর্। 

  

মর্াোমের োরুণ মপ্রে চিল িড়ো। 

  

মস চে আর মর্ামের ের্ ফিমে মপ্রে মর? ওিা অনয চিচনস। মস আর আচে চিলুে মযন 

এেই মেমহর সত্তা। চেংিা মে িামন িািা ভুলভাল িললুে চে না। 

  

যা-ই িমলা, িুমম চনময়চি। 
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.  

  

৬২.  

  

ুনরু িলমলন, ওমহ চশষয। 

  

চশষয িলল, আজ্ঞা েরুন ুনরুমেি। 

  

িচল, মর্াোমে ময িাচরপাে ব্রহ্মজ্ঞান চেলাে র্া চে হৃেয়ঙ্গে হময়মি? 

  

আমজ্ঞ ুনরুমেি, হময়মি। 

  

হময় থােমল মর্াোর েুখেেমল ব্রহ্মজ্ঞামনর েীচপ্ত প্রোশ পামে না মেন? িমলা মর্া েী 

িুমমি, ব্রহ্ম িযাপারিা েী? 

  

আমজ্ঞ ুনরুমেি, ব্রহ্ম হমে হাওয়ার নাড়ু। 

  

িৎস, মসিা েী িস্তু। 

  

হাওয়া চেময় নাড়ু পাোমল যা হয় আর েী। পুমরািাই ফচক্কোচর।  

  

িৎস, রু্চে ময ব্রহ্মমে এমেিামর মিামাচন র্া নয়। ব্রহ্ম অমনেিা এরেেই িমি। চেন্তু 

আমগ েমহা আর। 

  

যচে অভয় মেন মর্া িচল। 

  

 ভীর্ হওয়ার চেিু মনই িৎস। চনভতময় িলল। 
  

আমজ্ঞ ব্রহ্ম-ট্রহ্ম চেিু মনই। ব্রমহ্মর আোর মনই, প্রোর মনই, ুনণ মনই, িােয িা েন চেময় 

র্ার হচেশ মেমল না। সুর্রাং ও িস্তুর থাোও যা, না-থাোও র্াই। ব্রহ্ম হমে চেিু 
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োনুমষর অলীে েল্পনা। ব্রহ্ম আোমের মোনও োমি লামগ না, ব্রহ্ম িযিহারমযাগয নয়, 

সুর্রাং র্ার জ্ঞামনও আোমের মোনও প্রময়ািন মনই। 

  

িৎস, র্া হমল গর্ পাুঁি িির ধ্মর রু্চে আোর সচন্নধ্ামন োয়মক্লমশ অিথিতান এিং 

সাধ্নাচে েরমল মেন? মর্াোর উমদ্দশয েী? 

  

ব্রহ্মসাধ্নই আোর উমদ্দশয চিল িমি, চেন্তু মহ আিাযত, সাধ্না েরমর্ চগময়ই ধ্ীমর ধ্ীমর 

এই সাধ্নার চনরথতের্াও আচে হৃেয়ঙ্গে েমরচি। ব্রহ্ম আমিন এিাও মযেন জ্ঞান, ব্রহ্ম 

মনই এিাও মর্েনই জ্ঞান। সাধ্না েমর আচে িুমমর্ মপমরচি ব্রহ্ম-ট্রহ্ম চেিু মনই। এই 

মনচর্িািে জ্ঞানচির িনযই সাধ্নার প্রময়ািন চিল।  

  

িৎস, আোর ধ্ারণা হমে রু্চে চঠে েমর্া ব্রহ্মিযত পালন েমরাচন, যথাচিচহর্ সংযে 

অিলিন েমরাচন এিং যথাথত চনষ্ঠাও মর্াোর চিল না। 

  

মহ ঋচষ, আপচন অযথা আোমে ভৎতসনা েরমিন। র্মপাধ্ন, এই সুচিশাল কনচেষারমণয 

িহু ঋচষই নানা প্রোর র্পসযায় চনময়াচির্ রময়মিন, র্ারা সেমলই ব্রহ্মজ্ঞানী, র্িু োমম 

োমমই র্ারা িচরত্রভ্রে হময় পমড়ন িমল মশানা যায়। অথি ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মই হময় যান িমল 

েচথর্ আমি, র্াই ব্রহ্মজ্ঞানীর পর্ন সিি নয় িমলই আেরা শুমন আসচি। অথি র্ামের 

েমধ্য অমনমেই মোপন স্বভািচিচশে, িযচভিারী, মলাভী, পরশ্রীোর্র, সংেীণতেনা, 

েুসংিারােন্ন এিং অহংোরী। র্া হমল ব্রহ্মজ্ঞান আোমের মোন অভীে চসদ্ধ েমর র্া 

আজ্ঞা েরুন। 

  

িৎস, মর্াোর অনাচিল েৃচে এিং সরল অচভিযচির িনয মর্াোমে সাধু্িাে িানাচে। 

অচপি মর্াোমে ইহিীিমনর চেিু সারসর্যমেও উপলচব্ধ েরমর্ হমি। ঋচষরা মেউ 

সাোনয োনুষ নন। যাুঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী র্ারা সাধ্ারণ হমিন েী েমর? রু্চে র্ামের েমধ্য ময 

সি অিুনণ প্রর্যক্ষ েমরি র্াও ভ্রাচন্ত। প্রময়ািমন প্রমর্যমেই চনমেতাে ধ্ারণ েমরন োত্র। 

িচহরমঙ্গর আিরমণ র্ামের চিিার না েরাই ভাল। অন্তমর এুঁরা সেমলই চনচিতোর, 
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অিঞ্চল, চথিতর্ধ্ী, েহাজ্ঞানী োনুষ। এেোত্র পরে শ্রদ্ধার সমঙ্গ অনুগেন েরমলই এুঁমের 

স্বরূপ িুমমর্ পারা যায়। আিার স্বভািচনন্দুেমের অপপ্রিারও আমি। রিনার িশীভূর্ 

হময় এুঁমের চিিার না েরাই ভাল। 

  

র্মপাধ্ন, আপচন আোর পূিনীয় ুনরু। েীঘত পাুঁি িির আচে আপনার মগাধ্মনর পচরির যা 

েমরচি, গৃহেমেত যথাসাধ্য সাহাযয েমরচি, সচেধ্ ও ফলেূল আহরণ েমরচি, চনিহামর্ 

আপনার অঙ্গ সংিাহন েমরচি, মগাধূ্োচে িূণত েমরচি। আোর মসিায় মোনও ফাুঁচে চিল 

না। আোর পচরিযতায় সন্তুে হময়ই আপচন আোমে ব্রহ্মজ্ঞান প্রোন েমরচিমলন। 

  

িৎস, এেথা অচর্ সর্য। মর্াোর মসিা ও সৎেমেত সন্তুে হময়ই আচে মর্াোমে 

ব্রহ্মজ্ঞামনর উপযুি পাত্র িমল চথিতরচনশ্চয় হময়চিলাে। মর্াোর অধ্যয়ন ও পঠনপাঠনও 

সমন্তাষিনে চিল। আোর চসদ্ধামন্ত মোনও ভুল চিল িমল েমন হয় না। 

  

র্মপাধ্ন, ব্রহ্মজ্ঞানী মযমহরু্ চত্রোলেশতী হময় থামেন র্াই র্ামের চসদ্ধান্ত চনভুতল হমর্ 

িাধ্য িমল শামস্ত্রর চনমেতশ আমি। র্থাচপ যচে আপনার ভুল হময় থামে র্া হমল 

ব্রহ্মজ্ঞানমেই সমন্দহ েরমর্ হমি। 

  

িৎস, রু্চে আোমে ময চধ্ক্কার চেে র্া প্রচর্হর্ েরা আোর উমদ্দশয নয়। ব্রহ্মজ্ঞানও 

সমন্দহার্ীর্ভামি সর্য। আচে মর্াোর েুখ মথমে শুনমর্ িাই, ব্রহ্মজ্ঞান মর্াোর অন্তরমে 

আমলাচের্ েরল না মেন? পুত্র, রু্চে আনুপূচিতে িলল, চেিু মগাপন েমরা না। আচে 

মযাগযুি হময় িসচি। 

  

েহাভাগ, আচে এে সাোনয রািেেতিারীর পুত্র। আোর চপর্া রািেীয় মোষাগামরর 

রক্ষে। চিরোল পরধ্ন প্রহরার োমি চনযুি। প্রর্যহই চর্চন শর্সহ্র  স্বণত ও মর পযেুদ্রা 

প্রর্যক্ষ েমরন। োসামন্ত সাোনয মির্ন চনময় গৃমহ প্রর্যাির্তন েমরন। আোমের 

োয়মক্লমশ চেনাচর্পার্ েরমর্ হয়। চপর্া আোমে উপযুি চশক্ষা প্রোন েরমর্ 

িদ্ধপচরের চিমলন, যামর্ আচে চিেযাচশক্ষা েমর অধ্যাপে িা আরও মোনও সেমেত 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 1020 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চনযুি হমর্ পাচর। চপর্ার উমদ্দশয পূরণামথত আোর মিোর অিচধ্ চিল না। আচে সাচর্শয় 

মেধ্ািী এিং প্রখর স্মৃচর্শচির অচধ্োরী হওয়ায় আোর অধ্যাপে স্বল্পোল চশক্ষাোমনর 

পরই িলমলন, িৎস, মর্াোমে আোর আর চেিুই মশখামনার মনই। রু্চে সভাপচেমর্র 

শরণাপন্ন হও। সভাপচের্ আোর মেধ্ার পচরিয় মপময় িেৎেৃর্ হময় িলমলন, শাস্ত্রাচে, 

িযােরণ ও োিয সিই মর্াোর েণ্ঠথিত মেখচি। মর্াোমে আচে আর েী মশখাি? রু্চে 

মোনও সিতজ্ঞ পুরুমষর সন্ধান েমরা। নানা পচের্মের নানা চিধ্ান শুমন শুমন আচে 

অিমশমষ আপনার োমি উপনীর্ হই। চেন্তু চপর্া, মেধ্ার িড় জ্বালা, মেধ্া ময সিতোই 

স্বচেোয়ে র্া নয়। শাস্ত্রাচে আোর েণ্ঠথিত িমি, চেন্তু হৃেয়থিত নয়। উপরন্তু িন্মসূমত্র আচে 

রূপিান ও সুগঠন। েেনিামণ আচে প্রায়শই িিতচরর্ হই। নগমরর যুির্ী নারী, েুলিধূ্, 

েুোরী, িরাঙ্গনা ও িারাঙ্গনা সেমলই আোর প্রচর্ সহমিই আেচষতর্া হয়। আচে 

কেমশারোল মথমেই রেণীগেমন অভযে হময় পচড়। অথিধ্ প্রণয়, িযাচভিার, িলাোর 

মোনওিামর্ই আচে অপিু নই। আসঙ্গচপপাসা ও রৃ্চপ্ত ব্রহ্মস্বােসমহাের িমলই শুমনচি। 

প্রমভা, নারীসঙ্গ আোমে ময আনন্দ চেময়মি, ব্রমহ্মর জ্ঞান যচে র্ােৃশও চের্ র্া হমলও 

আোর িলার চেিু চিল না। এখন আপচনই িলুন চপর্া, আোর মোষ েী!  

  

পুত্র, অনযানয অমনে ঋচষ মযেন চিিাহাচে েমর থামেন আচে মর্েন নই। চিরোল 

ব্রহ্মিযতই অিলিন েমর আচি। নারীসঙ্গ আচে েখনও লাভ েচরচন। আসঙ্গচপপাসাও মিাধ্ 

েচর না। সুর্রাং মর্াোর অচভজ্ঞর্া েীরেে র্া আচে অিগর্ নই। 

  

মহ েহচষত, নারীমেমহ অিগাহন এে আশ্চযত আনন্দ, রািা মথমে চভক্ষািীিী সেমলই 

নারীমেমহর িশ। নারীর প্রণয়ও এে চিরল অচভজ্ঞর্া। আপচন নারীসঙ্গসুখ েখনও 

উপমভাগ েমরনচন িমল িীিমনর এেচি ুনরুত্বপূণত অধ্যায় আপনার অমগাির রময় মগমি। 

প্রভু, আপচন েৃদ্য হাসয েরমলন মেন? 

  

পুত্র, রেণীগেমনর অচভজ্ঞর্া চিষময় মর্াোমে চিমশষ আ্রহহী মেখচি। সর্য িমি আোর 

মসই অচভজ্ঞর্া মনই। চেন্তু নারী চিষময় আচে অজ্ঞ নই। চিধ্ার্ার সৃচে চেিুই উমপক্ষার 

িস্তু নয়। র্ার সৃচে সিচেিুই চিমশষ অথত িহন েমর। নারী চিনা মোনও েহান অির্ার 
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পুরুমষরও োনিিন্ম সিি নয়। িৎস, সৃচের্মত্ত্বর অমনে চনগূঢ় েথাই আচে মর্াোমে 

িমলচি। রু্চে ময-সমিামগর েথা িলি র্ার এই স্বল্প েূমল রু্চে চপিমনও সৃচেরই 

অনুমপ্ররণা চিেযোন। নর ও নারীর চিচহর্ চেলন শ্রদ্ধারই িযাপার। 

  

ভগিান, আপচন েখনও োধ্বী িা দ্রাক্ষাসি পান েমরনচন।  

  

না িৎস। 

  

আপচন েখনও গীর্ শ্রিণ িা নৃর্য পচরেশতন েমরনচন। 

  

না পুত্র। 

  

 আপচন েখনও েূর্ক্রীড়া িা িাচিমর্ অংশ্রহহণ েমরনচন। 
  

না ধ্ীোন। 

  

আচে সিই আস্বাে েমরচি। অজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানহীন, প্রােৃর্িমনরা এই সেল উৎস মথমেই 

আনন্দ আহরণ েমর। ক্ষচণমের র্ীব্র সুখাচনভূচর্ র্ামের গ্লাচন, শ্রে, ক্লাচন্ত, চিষাে, 

উদ্দীপনার অভাি অপমনােন েমর। আযু়ষ্কাল পদ্মপমত্র নীরচিন্দু োত্র। সাধ্ারণ োনুষও 

এইসি সুখানুভূচর্র চভর্র ব্রহ্মস্বােই মপময় থামে। িীিনযাপন সহনীয় হয়। 

  

মর্াোর এই িােয আোমে চিচস্মর্ েরমি িৎস। 

  

েহাভাগ, চিস্ময় উৎপমন্নর মহরু্ আপনার অনাস্বাে। আপচন এইসি সুখানুভূচর্র শচরে 

নন। শচরে হমল িুমমর্ন এও ব্রমহ্মরই আস্বাে। 

  

িমি! 

  

আজ্ঞা ঋচষমশ্রষ্ঠ। 

  

 িৎস, মর্াোর েথা শুমন ওইসি কু্ষদ্র ব্রহ্মচিশ্বমে অনুধ্ািন েরার ইো হমে। 
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 অচর্ উত্তে প্রোি েহচষত। 
  

 ক্ষণোল অমপক্ষা েমরা, আচে প্রস্তুর্ হময় আসচি। 
  

ুনরুমেি র্াুঁর গৃহেমধ্য অন্তচহতর্ হমলন এিং েময়ে েে পর যখন চনিান্ত হমলন র্খন 

চশষয চিস্ফাচরর্ মলািমন থিতানুিৎ িমস রইল। মোথায় মসই শ্মশ্রুেচের্ প্রিৃদ্ধ অশীচর্পর 

ঋচষ। ইচন ময এে সমর্ি, সিান, উজ্জ্বলোচন্ত অর্ীি সুেশতন এে যুিা পুরুষ। 

  

আপচন মে? 

  

িৎস, আচেই মর্াোর ুনরু। চিচস্মর্ হময়া না। আচে সাোনয পচরিযতা েমরচি োত্র। 

  

মসই মলালিেতচিচশে, পচলর্মেশ অশীচর্পর িৃদ্ধই চে আপচন? হা পুত্র, িৃথা োলমক্ষমপ 

োি েী? সন্ধযা ঘনায়োন, এই মর্া প্রমোমের োল। িমলা। চেিুোল পমর ুনরু ও চশষয 

এেমত্র নগমরর দ্যধ্তষত নিী রািচিমনাচেনীর আলময় প্রমিশ েরমলন। মসখামন নগমরর মশ্রষ্ঠ 

ধ্নী, রািনযিগত, মসনাধ্যক্ষ, উচ্চপেথিত রািেেতিারীিৃন্দ উপচথিতর্। প্রমর্যমেরই অমঙ্গ 

েহাঘত মপাশাে, স্বণতালোর, মপচিোয় প্রভূর্ স্বণতেুদ্রা ও েূলযিান উপহারসাে্রহী। 

প্রমর্যমেই রািচিমনাচেনীর আসঙ্গচলন্দু ও স্তুচর্-উনু্মখ। প্রমোেশালা গমন্ধ, পুমষ্প, 

রত্নখচির্ িস্ত্রসিার ও িণতাঢয গাচলিায় মশাভােয়। রািচিমনাচেনী সভাথিতমল অচিমরই 

প্রমিশ েরমিন। সুন্দরী োসীরা অচর্চথিৃন্দমে উত্তে আসি ও নানাপ্রোর খােযদ্রিয 

চির্রমণ চনরন্তর পচরির যা েমর িমলমিন। পচরিারমেরা িড় িড় সুেৃশয পাখায় িযিন 

েরমিন। চশষয সেচভিযাহামর ঋচষ প্রমিশ েরাোত্র সভাথিতল মযন হঠাৎ উজ্জ্বল হময় উঠল। 

অচর্চথরা সেমলই হর্িচের্, চিচস্মর্। র্ারা এরেে চেিযোচন্ত পুরুষ আর মেমখনচন। 

ঋচষর পরমন চনর্ান্তই দ্যচি িস্ত্রখে। চেন্তু মসই সাোনয মিশিামসই র্ামে িড় অপরূপ 

মেখামে। সেমলরই চিচস্মর্ েৃচে র্ার উপর চনিদ্ধ। মযসি যন্ত্রানুসঙ্গী নানা িােযযমন্ত্র 

েধু্র শব্দলহরী সৃচে েরচিল র্ারাও আিেো মথমে মগল। 
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মেিচষত, আপনার আগেমন এখামন চেিু রসভঙ্গ হময়মি।  

  

চেন্তু িৎস, আচে মর্া রসভঙ্গ ঘিামর্ আচসচন। গীর্িােয মযেন িলমি িলুে। রু্চে 

সেলমে আশ্বে েমরা। আচে আি রস্রহহণ েরমর্ই এমসচি। 

  

গীর্িােয মফর শুরু হল িমি, চেন্তু মিসুর িািচিল। 

  

উপচথিতর্ মশ্রষ্ঠীমের েমধ্য এেিন উমঠ পড়মলন। ঘর মথমে চনিান্ত হওয়ার আমগ েী 

মভমি হঠাৎ এচগময় এমস নর্িানু হময় ঋচষমে প্রণাে েমর চিনা িােযিযময় িমল মগমলন। 

  

ক্ষণোল পমর রািনযিমগতর এেিন অনুরূপভামিই উমঠ পড়মলন। চর্চনও চিোয় মনওয়ার 

আমগ ঋচষমে অচভিােন েমর মগমলন। 

  

ক্ষণোল পমর আরও এেিন এিং র্ার পমর আরও এেিন। এেচন েমর প্রমোোলয় 

ধ্ীমর ধ্ীমর শূনয হমর্ লাগল। 

  

চশষয উচিগ্ন হময় িলল, প্রমভা, এুঁরা রমণ ভঙ্গ চেমেন মেন র্া িুমমর্ পারচি না। এুঁরা 

চে আপনামে অসে প্রচর্িন্দ্বী েমন েরমিন? রািচিমনাচেনীর অনু্রহহপ্রাথতীরা সহমি হার 

োনার োনুষ নন। 

  

ুনরু েৃদ্য হাসয েরমলন োত্র। 

  

প্রমোেগৃহ শূনয হময় মগল। মশষ অচর্চথ রামিযর সহমসনাপচর্ চিোয় চনময় যাওয়ার আমগ 

যথাচিচহর্ প্রণাে েরমলন ঋচষমে। র্াুঁর মিামখর চেমে র্াচেময় চেিু এেিা িলমর্ 

চগময়ও িলমলন না। োথা নর্ েমর চিোয় চনমলন। 

  

গীর্িােযোররা নীরমি িমস রইল। র্ামের েমণ্ঠ সুর আসমি না। িােযযমন্ত্র আঙুল চথিতর 

হময় আমি। 
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এেন চিমস্ফারে অিথিতায় চনরানন্দ প্রমোেগৃমহ প্রচর্হারী অচর্ চনিতাচপর্ েমণ্ঠ 

রািচিমনাচেনীর আগেনিার্তা মঘাষণা েরল।  

  

আগেন মর্া নয়, মযন আচিভতাি। রািচিমনাচেনী সিতাঙ্গসুন্দরী। মেশোে মথমে পােনখ 

পযতন্ত মযন মোনও িরু্র চশল্পীর োরুোযত। স্বণত, হীরেখমের আিরমণ মযন চিদ্যযৎ মখলা 

েরমি। অচর্ েূলযিান মরশচে িসমনর েুশলী চিনযাস মেহঘচষ্ঠমে আরও প্রেি েমরমি। 

আয়র্ দ্যই মিামখ অপ্সরাসেৃশ েিাক্ষ। লীলাচয়র্ দ্যখাচন হার্ মযন সিতোই নানা নৃমর্যর 

েুদ্রায় আমন্দাচলর্। রািচিমনাচেনীর িলমনও িন্দ, নৃর্যচিভঙ্গ প্রোশ পামে। অপচরমেয় 

এই মস ন্দযত ময-োরও ধ্যান ভঙ্গ েরমর্ সক্ষে। 

  

রািচিমনাচেনী প্রমোেেমক্ষ পা চেময়ই থেমে োুঁড়াল।  

  

এ েী! আি আোর প্রমোেগৃহ শূনয! এ ময অচিশ্বাসয। আোর চে ময িন অচর্ক্রান্ত 

হময়মি? মেশপামশ চে মেখা চেময়মি িাধ্তমেযর মশ্বর্াভাস! আোর নৃর্য চে আেষতণ 

হাচরময়মি? িলােলা চে চিস্মৃর্ হময়চি? নাচে অচর্চথিৃন্দমে যমথে পচরির যা েরা হয়চন? 

নাচে র্ারা অপোচনর্ মিাধ্ েমর আোর গৃহ র্যাগ েমরমিন? 

  

প্রমোেগৃমহর এে মোণ মথমে চশষয উমঠ োুঁচড়ময় চিনয় সহোমর িলল, না ভমদ্র, 

প্রমোেগৃহ এমেিামর শূনয নয়। আেরা মর্ােরা েশতনাচভলাষী হময় অমপক্ষা েরচি। 

  

অপরূপ নারী এিার র্ামের চেমে েৃচেমক্ষপ েরল। মিামখ চিরচি। েুহূর্তোল োত্র। র্ার 

পমরই রািচিমনাচেনীর দ্যচি আয়র্ মিাখ চিস্ফাচরর্ হময় মগল। প্রমোেগৃমহর এে মোমণ 

েীপচশখার আমলা মর্েন উজ্জ্বল নয়। অথি মসখামন মযন এেচি েীপেে োউ োউ েমর 

জ্বলমি। না, োউ োউ েমর জ্বলমি না। অচগ্নমরখার েমর্া চথিতর ও েীপ্ত হময় আমি। এ মে? 

মোনও প্রণয়প্রাথতী? প্রমোেচপ্রয়? সংগীর্রসজ্ঞ? 

  

চিভ্রান্ত রািচিমনাচেনী িঞ্চল হল। পেমক্ষমপ স্বণতেঞ্জরীর চনক্কণ রু্মল েময়ে পা এচগময় 

মগল অচর্চথিময়র চেমে। র্ারপর িজ্রাহমর্র েমর্া োুঁচড়ময় পড়ল। র্ার সিতাঙ্গ প্রেচির্ 
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হচেল এে অজ্ঞার্ ভময়। িুমের েমধ্য এে সুগভীর দ্যন্দুচভ মিমি উঠল মযন। আর 

চিস্ফাচরর্ মলািন হঠাৎ চসি হল অোরণ অশ্রুমর্। থিতাণুিৎ চেিুক্ষণ েোয়োন মথমে 

আিেো প্রিল িার্যায় উৎপাচির্ িৃমক্ষর েমর্া ভূপাচর্র্ হল রািচিমনাচেনী। সাোমঙ্গ 

প্রণাে েরার পর অচর্ ধ্ীমর চনমিমে উমত্তালন েমর দ্যই পদ্মপমত্রর েমর্া মিামখ র্াচেময় 

রইল ঋচষর চেমে। েুমখ িােযস্ফুচর্ত হল না। 

  

চশষয সচিস্মময় িমল উঠল, েহার্প, এ েী! এই প্রমোেগৃহমে ময আপচন চিষােগৃমহ 

পচরণর্ েমরমিন! 

  

ুনরু শুধু্ েৃদ্য হাসয েরমলন। 

  

রািচিমনাচেনী র্ার স্খচলর্ অঞ্চল রু্মল চনময় নীরমি নর্েেমে প্রমোেগৃহ মথমে চনিান্ত 

হমল ুনরুমেি গামত্রাত্থান েমর িলমলন, িমলা িৎস, আোমের কনচেষারমণযর র্মপািমন 

চফমর যাওয়ার সেয় হময়মি। আর োলমক্ষপ িৃথা। 

  

চশষয েচির্ েুমখ ুনরুমেমির অনুসরণ েরমর্ লাগল। 

  

চনশাোমল িনচিরল শব্দহীন র্মপািমন ুনরুমেমির পেপ্রামন্ত িমস চশষয প্র  েরল, 

ুনরুমেি ব্রহ্মজ্ঞান আসমল েী িস্তু র্া আজ্ঞা েরুন। 

  

ুনরুমেি সহামসয িলমলন, িৎস, ব্রহ্মজ্ঞান মোনও অলীে েল্পনা নয়, ধ্রামিাুঁয়ার 

িাইমরর িযাপামরও নয়, মর্াোর হাওয়ার নাড়ও নয়। ব্রহ্মজ্ঞান হল োেজ্ঞান িা িােি 

কির্নয। 

  

েহাশয়, আপচন চিোচরর্ িলুন। আোর মোথায় ভুল হময়চিল? 

  

িৎস, োনুষ ময িমনর অচনর্যর্ার েথা িামন, প্রমোমের ক্লাচন্তর েথাও িামন, মস ন্দমযতর 

অিসামনর েথাও িামন। িীিমনর মশমষ ময েৃরু্য অমপক্ষোণ র্ার েথাও চে োনুষ িামন 
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না? র্িু চনমিমে মস ভুচলময় রাখমর্ িায়। ময-জ্ঞান সি ধ্াুঁধ্ামে ধ্বংস েমর িস্তুর েমেত 

মপ ুঁিয় র্াই ব্রহ্মজ্ঞান। রু্চে আিার সাধ্নায় িযাপৃর্ হও। 

  

যথা আজ্ঞা ুনরুমেি। 

  

.  

  

 শীমর্র প্রমোপ েমে আসমি। োমম োমম েচক্ষমণর হাওয়া িময় যায় আিোল। গাুঁময় 

িসন্তোমলর মেখাসাক্ষাৎ পাওয়া যায় এখনও। ভারী আরােোয়ে এেচি আিহাওয়ায় 

সোমল চনমির ঘমর িমস আপনেমন চলখচিল অেল। আিোল র্ার েন ভাল আমি। 

রামর্ ঘুে হয়। আিার প্র ও িামগ, মভার্া হময় যাচে নাচে? িুমড়া হময় মগলাে না মর্া! 

চেংিা মে িামন, আর পাুঁিিন এমলমিমল োনুমষর েমর্া আচেও হময় যাচে চনরীহ 

গৃহপাচলর্ এেচি প্রাণী। মেধ্ািী অেমলর এ চে অধ্ঃপর্ন? প্র  েেমি, িীিমনর 

রহসযেয়র্া হ্রাস পামে, গচেিদ্ধ সংসামর চেচিয খামপ খামপ িমস যামে মস৷ মোনার সমঙ্গ 

ময আেিা-আেচিিা চিল মসিাও আর মনই। এখন মস খুিই ভদ্রভামি অনুগর্ স্বােীর 

েমর্া মিচশর ভাগ েথামর্ই সায় চেময় িমল। চভর্মরর সি অঙ্গার খাে হময় মগল নাচে 

র্ার? োমম োমম এই খার্ােলে চনময় িসা। এিাই র্ার এেোত্র অযাডমভঞ্চার। এইসি 

খেচিত্র মোনও নািে নমভল নয়, উপনযাস িা গল্পও নয়, শুরু-েধ্য-মশষ িমল চেিু 

মনই। এুনমলার মনই মোনও ভচিষযৎও। র্িু এই এেোত্র র্ার আিরণহীন হওয়ার মক্ষত্র। 

  

গর্োল শুক্রিার মগমি। অচফমসর পর গাচড় চনময় সমন্ধর েুমখই র্ারা মিচরময় পমড়চিল 

উইেএমি। এেিু রামর্র চেমেই মপ ুঁমিমি গাুঁময়। এিা আিোল র্ামের চপ্রয় অভযাস। 

এে সেময় নাচে মোনার খুি গািপালার শখ চিল। চিমেশচিভূুঁইময় আর মসসি শখ িিায় 

রাখা যায়চন। েলোর্ার ফ্লযামি িমি চেিু গািপালা পালমনর মিো হময়চিল, সুচিমধ্ 

হয়চন। মোনামে র্ার শ্বশুরেশাই এেিা ফাুঁো িচে চঘমর চেময় িমলমি, মর্াোর এর্ 

গািপালার শখ, আচে মর্াে মডমে লাঙল চেময় চেচে। রু্চে ইমেেমর্া গাি লাগাও। 

সারা সপ্তাহ িল-িল আেরা চেময় মেিখন। 
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মোনা েলোর্ার নাসতাচর মথমে ইমেেমর্া ফুমলর গাি চেমন এমন লাগামে চর্ন সপ্তাহ 

হল। র্ার মিাখেুমখ নরু্ন মখলনা পাওয়ার উমত্তিনা। সোল মথমেই িাগামন পমড় আমি। 

অনয মোনও চেমে মখয়ালই মনই। 

  

থাে, এেিা চেিু চনময় থাে। যারা এেিা চেিু চনময় মেমর্ থামে র্ামের োথায় 

শয়র্ামনর িাসা হয় েেই। মোনা আিোল অশাচন্ত েেই েমর। 

  

িািা। 

  

অেল র্ার অনযেনি মিাখ চফচরময় মেময়মে মেখল, েী মর? 

  

এেিু ঘুমর আসচি। আি িাে ভাঙা েধু্ খাি। 

  

অেল হাসল। সি েধু্ই মর্া িাে ভাঙা। 

  

হযাুঁ। চেন্তু ভাঙা িাে মথমে িপ িপ েমর েুমখ গরে েধু্ পড়ার েমর্া মর্া নয়। খামি? র্া 

হমল মর্াোর িনয চনময় আসি েযাচরিযামগ েমর।  

  

আচনস। 

  

 ওই রেে েমর মখমর্ হমি চেন্তু। িুইি এ চলিল, চড্রংে এ ড্রপ অর িু। 
  

র্াই েরি। োর িাচড়মর্ িাে ভাঙমি মর? 

  

পান্নামের িােগামি। ইয়া িড় িাে। 

  

এখামন এমলই মসাহামগর েুমখ এেিা উজ্জ্বলর্া মেখা যায়। চভর্রোর আনন্দ মযন মফমি 

মিমরামর্ িায়। শহর ওর ভাল লামগ না, অেল িামন। শরীরও ভাল থামে না েলোর্ায়। 

মেময়িা ভারী োচনময় চনময়মি সেমলর সমঙ্গ। 
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অেল এেিা রৃ্চপ্তর শ্বাস মফলল। হঠাৎ র্ার িীিমন সিচেিুই ভারী অনুেূল েমন হমে। 

্রহহনক্ষমত্রর মখলা নাচে? মে িামন িািা! এর্ ভাল চে সচর্যই ভাল? ভালর আিার 

ুনমনাগার চেমর্ হমি না মর্া! 

  

.  

  

গামির র্লায় রামিযর মিািড়া, িুুঁমি আর োঠেুমিা চেময় আুনন জ্বাচলময় মধ্াুঁয়া কর্চর 

হময়মি। চনথর িার্ামস মধ্াুঁয়া উঠমি েুেলী পাচেময়। মোনও পর্ঙ্গই মধ্াুঁয়া সহয েরমর্ 

পামর না। 

  

মসাহামগর হামর্ এেিা নরু্ন গােিা চেময় পান্না িলল, এিা চেময় োথা েুখ মঢমে নাও। 

  

 ওো! মেন? 
  

েী িাচন িািা, মে োচিমের ঘর ভাঙা হমে, ওরা যচে রাগ েমর িুমি এমস োেড়ায়! 

  

যাঃ, চেেু হমি না। 

  

চিিুর পরমন ফুলপযান্ট, গাময় চি শািত, মোেমর িাুঁধ্া এেিা গােিা, র্ামর্ এেিা িেিমে 

ো মগাুঁিা। মস খুি সন্তপতমণ িারিামনর েমর্া িােগািিা মিময় উমঠ যাচেল। চপিু চপিু 

উঠচিল েরণ। 

  

িামনা মর্া, চিিুো হল গাি িাওয়ার ওোে। আর েরণ। মেউ ওমের েমর্া পামর না। 

  

ঊধ্বতেুমখ মসাহাগ মেখচিল চিিুমে। চিপচিমপ েীঘল সুপুরুষ এই যুিেচিমে মস 

আিোল মেন মযন খুি খুুঁচিময় লক্ষ েমর। এেিু প্রািীনপন্থী, ডু ুনডার, এেিু 

েুসংিারােন্নও মিাধ্হয়। চেন্তু মলােিা েন্দ নয়। মেময়মের সােমন এেিু আপমসি হময় 

পমড়। 
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চিিু িােিার োিাোচি মপ ুঁমি মগমি। েরণ ওপর মথমে মিুঁচিময় িলল, পান্নাচে িােরিা 

দ্যিমন শি েমর ধ্রমি চেন্তু। েে িড় িাে। অমনে েধু্। 

  

চিিু িলল, দ্যিমন পারচি মর্া! না হমল সুেশতনমে িরং মডমে আন। 

  

মে োচিমের পাখার শমব্দ িারচেমে মালা মিমি যামে। অমনে মে ো চি উমড় উমড় ঘুমর 

মিড়ামে মধ্ায়ার পচরচধ্র িাইমর। খুি েূমর যায়চন এখনও। িাসার িড় োয়া। ের্ যমত্ন 

ের্চেন ধ্মর কর্চর েমরমি এই িাে। 

  

োুঁড়াও মসাহাগ, সুেশতনোমে িরং মডমেই আচন। েে িড় িাে। আেরা পারি না। 
  

 পান্না সুেশতনমে ডােমর্ মগল। মসাহাগ মিময় রইল ওপর চেমে। হঠাৎ মযন েধু্র েমর্াই 

এে সুস্বাে মস অনুভি েরচিল র্ার সিতামঙ্গ। মেন মে িামন। 

  

.  

  

৬৩.  

  

িাইুননুনলা েযামখন খুড়া, মেেন মিামমন? 

  

ধ্ীমরন োষ্ঠর মিাখ ভারী িুলিুল েরচিল। মগায়ামলর চপিন চেেিায় পিাই সার চেময় 

মিুনন ফচলময়মি িাঙাল। শীমর্র োমাোচম পার েমর র্মি ফমলমি িমি মিুনমনর েমর্া 

মিুনন। চেিু সিমি-মিুনচন মো আুঁশলা, চেিু প্রগাঢ় োলমি-মিুনচন রমঙর। আখািা চিরাি 

সাইমির নয়, োমাচর গড়মনর। িড় িড় পার্ার আড়ামল আিডামল মযন নিিধূ্র েমর্া 

সি আমধ্া-ঢাো হময় উুঁচে চেমে। মিুনন মিমন ধ্ীমরন। এর িার্ই আলাো। গা এর্ 

িেিমে মযন মেউ মর্মল ডুচিময় এইোত্র রু্মলমি। 

  

হাুঁিু েুমড় িমস িহুচরর মিামখ েময়েিা মিুনন মনমড়মঘুঁমি মেখল ধ্ীমরন। ভারী নরে 

শরীর, চভর্মর মযন চিচিই মনই মোমি।  
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িাঙাল মহ, এ মর্া িড় িামর্র মিুনন মেখচি। ফলনও মর্া ধু্নু্ধোর।  

  

আইজ্ঞা। আপনারা োশীর িাইুনন েইমর্ মলাল ফালান, আচে েই েয়েনচসংমহর িাইুনন 

এেিু িাইখযা মেইমখন, রসমগাল্লা ফালাইয়া িাইুনন খাইমিন।  

  

আরও িড় হমি মর্া! 

  

েন েী! আরও িড় োমন! লাউময়র লাহান হইি। অখনই েী েযাখর্ামিন, আর এে োস 

পমর মেইমখযন, মিামখ ধ্ন্দ লাগি। 

  

আি িাঙালমে মিুনমন মপময়মি। এে এেচেন এে এেিা পায় ওমে। র্মি সচর্য েথা 

িলমর্ চে, ধ্ীমরন সি মিুনমনরই স্বাে পায়। মপমি চখমে থােমল স্বাে-মসায়ামের অভাি 

হয় না। র্ার োমি োশীর মিুনন মযেন, েয়েনচসংমহর মিুননও মর্েন। র্ফার্ হয়মর্া 

আমি, চেন্তু িািচিিার মনই, র্মি মোসামহচি েরা র্ার রমির েমধ্যই আমি, যখন ময 

যা িমল র্ামর্ই র্াল ঠুমে না মগমল ধ্ীমরমনর িমলই িা েী েমর? সুর্রাং মস সারা 

সোলিা মিুনমনর মক্ষমর্ ঘুমর ঘুমর চিের হযাুঁ, হুুঁ, িমিই মর্া িমল মযমর্ লাগল। মিুনন 

চনময় আরও চেিুক্ষণ োির্। চেন্তু িাঙামলর মোমল র্ার মেময় হাচম্ম িড়া মরামে আর 

থােমর্ িাইমি না। মস োন্নাোচি শুরু েরায় িাঙাল িাচড়র োওয়ায় চফমর এমস িায়ায় 

িসল। মেময়িামে মিমড় চেল উমঠামন। 

  

এেিা মেময়র িচে েরার শব্দ আসচিল েুময়ার্লার চেে মথমে। েুময়ার্লািা আিডামল। 

রান্নাঘমরর ওপাশিায় এেিা চনেগামির িায়ার নীমি। এখান মথমে মেখা যায় না। িাঙাল 

েুময়ার্লািা িাচনময়মি চহমসি েমর। চনেপার্া পমড় পমড় েুময়ার িল নাচে শুদ্ধ হমি, 

র্া হমি হয়মর্া। চেন্তু িচেিা েরমি মে? এেিু োন খাড়া েমর ধ্ীমরন। লক্ষণ ভাল নয়। 

এ যচে িাসন্তী হয় র্া হমল চিন্তার েথা। িচে েমর মনচর্ময়-মিচর্ময় পড়মি হয়মর্া। র্া 

হমল ধ্ীমরমনর সোমলর খযািনিা মগল। 
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িচের শব্দিা িাঙালও শুনচিল। েন চেময়ই শুনল। র্ারপর ধ্ীমরমনর চেমে মিময় িলল, 

োইয়ামলামের এই িড় মোষ। 

  

ধ্ীমরন িুমমর্ না মপমর এেিা হু চেময় োয় সারল।  

  

 রচসে চনমিই মফর িলল, পযামি িাচ্চা আইমলই িচেিচে েইরা নাচন্দভাচসয োে। 
  

এিার ধ্ীমরন িুমল, িলল, িমলা েী। হাচম্ম মর্া এই সমি োুঁড়ামর্ চশমখমি। 

  

আর েইময়ন না খুড়া। ইোয় মর্া হয় নাই অযােচসমডন্টাল মেস। হইয়া পড়মি আর েী! 

  

এরেে মর্া হমর্ই পামর। ধ্ীমরন িযাপারিার েমধ্য আর মোনও মোষ মেখমর্ মপল না। 

র্মি সোমল আি হাুঁিাহাুঁচি হময়মি চিের। েচহেোোর িাচড়মর্ আিোল সোমলর 

চেমে চগময় পড়মল এেিু েচফ মিামি। েচফর এেিু মনশাও হময়মি আিোল ধ্ীমরমনর। 

র্া চগময় শুনল, েচফ ফুচরময়মি। আি র্াই চলোর িা িুমিমি। চলোর িা চনেেহারাে 

চিচনস। মপমি চগময় ঘুেন্ত চখমেমে নাড়া চেময় িাচগময় মেয়। র্খন ভারী হাল্লাচিল্লা পমড় 

যায় মপমি। মপমির মসই হাুঁমিাড়-পাুঁমিাড় মথমেই েমন পমড় মগল আিোল চিিুমের 

িাচড়মর্ সোমলর চেমে পাউরুচি মসুঁো হয়, পুরু োখন লাচগময় খায় সিাই। িব্বর 

চিচনস। চগময় শুনল, সোমল সি চপেচনমে মগমি। আি শচনিার, িাঙামলর আি 

চিমেমল আসার েথা। মরািিার সোমল র্ার িাঙামলর িাচড়মর্ পাো িমন্দািে আমি। 

চেন্তু িাঙাল না-থােমল সুচিমধ্ হয় না। িাসন্তীর ো এমস সোলমিলায় থানা মগমড় িমস 

থামে। ময িমনর মসই রমস ঢলঢল মেময়চি এখন োের্াড়ুয়া িুচড়। মেখমলই িুমের 

চভর্রিা ুনড়ুনড় েমর। র্ার িউময়র োমি নাচলশও েমর এমসমি।  

  

োোরপাড়ার রাোয় সোমল হঠাৎ িলাইময়র সমঙ্গ মেখা। িাসন্তীর মহমক্কাড় োো। োনাই 

আর িলাইময়র েমধ্য োরোঙ্গা মলমগই আমি। এেসেয় িাঙাল ভগ্নীপচপর্মে গা-িাড়া 

েমর চিষয়সিচত্ত গাপ েরার ফচন্দ এুঁমিচিল। োলু ুনোমে চেময় খুন অিচধ্ েরামনার 
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মিো েমরচিল। চেন্তু িাঙাল শিমপাি মলাে, মস ভয় খায়চন। োর মখময়ও চনমির েখল 

িামড়চন। মগা আমি িমি। োমখামন মথমে োনাই িলাইমেই এখন আুঁচি িুষমর্ হমে। 

  

র্ামে মেমখই িলাই হাুঁিায় মব্রে েমষ িলল, এই ময ধ্ীমরনোো মোথায় িলমলন? 

  

গলার িড়া আওয়ািিা ধ্ীমরমনর ভাল েমন হল না। িলাই োরেুমখা োনুষ। র্াই চেনচেন 

েমর িলল, এই এেিু মিচরময়চি িাপু। 

  

ওই শালার োমি আপনার নাচে খুি যার্ায়ার্ শুনমর্ পাই! 

  

শালািা মে র্া িুমমর্ না মপমর ধ্ীমরন থর্ের্ মখময় িলল, না মর্া! মে িমলমি 

মর্াোমে? 

  

লুচেময় মর্া লাভ মনই োো। সি িাচন। আপনারা চেিু মলােই মর্া আসোরা চেময় ওমে 

োথায় রু্মলমিন। এখন শালা মিামখ মভলমভি মেখমি। নইমল শুময়ামরর িাচ্চার এর্ 

সাহস হয়? 

  

ধ্ীমরন চিপমের গন্ধ পাচেল। িড্ড মর্চড়য়া মেিাি িলাইময়র। গেগমে এেিু মহমস 

িলল, না িািা, মে েী রিায় মে িামন। ওসমি োন চেও না। 

  

মেন োো, চেমি েথা িমল িুমড়া িয়মস পামপর মিামা িাড়ামেন। ওই খানচের মিমল 

আপনামের োথা খামে েী েমর? িাইমর মথমে উমড় এমস িুমড় িমস আোমের গাুঁ 

িারখার েমর চেমে, মেখমিন না? আোর মিান র্খন েুুঁচড় মেময়, মিাধ্িুচদ্ধ হয়চন। র্ামে 

ফুসচলময় শাুঁখা চসুঁদ্যর পচরময় চিময়র ভড়ং েরল, আপনারা পাুঁিিন িু শব্দচি েরমলন 

না। নইমল নািাচলো হরমণর িনয ওর েশ িির মিল হয়। ও শালা েী ের্লমি এেিা 

িউ থােমর্ আিার চিময়মর্ িসল মসিা চে মিামমন না আপনারা? 

  

এইিার োর েথা হমে র্া ধ্রমর্ পারল ধ্ীমরন। র্মি সিেতিা রামগর োথায় িড্ড 

ুনচলময় মফলমি িলাই। মে োর শালা র্ার পযতন্ত চহমসি েরমি না।  
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আের্া আের্া েমর ধ্ীমরন িলল, যা হময়মি র্া মর্া হময়ই মগমি িািা। এেিা চেিোি 

েমর নাও িরং। 

  

চেিোি! ভাল িমলমিন িমি। ও হারােিাো চেিোমি আসমর্ িাইমল মর্া!  

  

মযন ভারী অিাে হময়মি এেন ভাি েমর ধ্ীমরন িলল, িাইমি না িুচম?  

  

রামগ িলাই মযন দ্যমনা হময় উঠচিল, এ েথায় মফমি পমড় িলল, ও শালার পাখা 

গচিময়মি, িুমমলন? মপমি মপমি শয়র্াচন চে েে? আোর মিানমে ফুসচলময় মির েমর 

চনময়মি, মলােমে ধ্াপ্পা চেময় মোহাত্তা িচে গাপ েরমি, মখাুঁি চনমল মেখমিন আরও 

েিা চিময় েমর িমস আমি। এসি িেোশ মলােমে আপনারা প্রশ্রয় চেমেন েী েমর? 

ভুিন িযাঠা মর্া িমলচিল, এই গাুঁময় িাইমরর মলাে িসান চেমর্ মেমি না। পঞ্চাময়র্ না 

েিু। চেিু পারল েরমর্, িাো খাইময় সি েুখ িন্ধ েমর চেময়মি। মিচশ নয়, আোর 

ধূ্পোচঠর িযিসায় েশচি হািার িাো ঢালমলই ফুমলমফুঁমপ উঠমি। খমদ্দর ঘুমর ঘুমর 

যামে। োত্র েশচি হািার িাো ধ্ার চহমসমি মিময় পাচঠময়চিলাে। আোর োমে েূর েূর 

েমর র্াচড়ময় চেময়মি। 

  

ধ্ীমরন ভারী অিাে হময় িলমল, র্াই নাচে? এ মর্া অনযায় েথা। 

  

অনযায় নয়! িমল পাচঠময়চিলুে হযািমনাি চলমখ চেচে, না হয় িউময়র নথ িাউচি িাুঁধ্া 

চেচে, র্া োমনই রু্লল না। আপনারা সিাই চেমল এই অনযাময়র এেিা চিচহর্ মর্া 

েরমর্ পামরন। নাচে? 

  

মহ মহ েমর ভারী িুমোমরর েমর্াই হাসচিল ধ্ীমরন। িাসন্তীর ো চিময়র সেয় মোিা 

িাো পণ চনময়চিল রচসমের োি মথমে, সিাই িামন। চিষয়-সিচত্তও সিই িাসন্তীর 

নামে। এমের হয়মর্া আশা চিল মলােিামে হাচড়োমঠ মফলা মগমি। চেন্তু িাসন্তীমে যর্ 

মিাো িমল ধ্মর চনময়চিল এরা র্র্িা মিাো ময িাসন্তী নয়, মসও ময চনমির ভাল-েন্দ 
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মিামম এিা মির মপময় এখন এমের এে গাল োচি। শুধু্ র্াই নয়, িাসন্তী র্ার িাঙাল 

স্বােীমে ভালিামস খুি। যচেও র্ার োমন চিষ িড় েে ঢামলচন োনাই িলাইময়র ো। 

  

র্মি এর্সি আস্ফালমনর চভর্র মথমে পরেহংস মযেন িল মথমে দ্যধ্ রু্মল মনয় মর্েচন 

ধ্ীমরনও আসল খিরিা মপময় মগল। র্া হল িাঙাল এমসমি। আর র্ার োমনই হল সোমল 

আি এেিা খযািমনর িযিথিতা হল। 

  

র্া এ পযতন্ত ভালই এমগাচেল িযাপারিা। মিুননমক্ষর্ মেমখ মিড়ামনা অিচধ্, চেন্তু িাধ্ে 

হমে িাসন্তীর ওই িচেিা, ওমর্ই এে িালচর্ দ্যমধ্ এে মফাুঁিা মগামিানা পমড় যামে। 

  

মস িাঙামলর চেমে মিময় িলল, র্াই িুচম? 

  

হ খুড়া। ইোয় হয় নাই। র্মি ভগিামনর ইোর উপর মর্া হার্ নাই। 

  

র্া মর্া িমিই। 

  

আচে িউমর েইচি, েে-িে হয় হউে, মপাষাইয়া চেেু অমন। চেন্তু েুশচেল েী িামনন? 

পযামি মর্া চেিুই রাখমর্ পারমি না। যা খায় উগরাইয়া মেয়।  

  

র্মি মর্া সেসযা। 

  

খুি সেসযা। 

  

িচের শব্দ মথমেমি। এখন িল েুলেুচি েরার শব্দ হমে। েুিার গলার স্বর মশানা মগল, 

অ িউচে, মপি মর্া এমেিামর খাচল েমর চেমল। চগময় শুময় থামো মগ যাও, রান্না-িান্না 

আচে মেখচি। 

  

িাসন্তীর ক্ষীণ গলায় িলল, না িাপু, শখ েমর ইচলশ োি এমনমি। মিুনন-ইচলশ খামি। 

আচে পারিখন, রু্ই এেিু আুনচপিু েমর চেস। 
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মর্াোর োমে এেিা খির মেি চে? 

  

 মেন? 
  

শুমনচি নাচে মোন মশেড় িািা খাইময় মপায়াচর্র িচে িন্ধ েরমর্ পামর। 

  

না িাপু, ওসি চিচনমস আোর েরোর মনই। িচে হমে মর্াে। এ মর্া আর নরু্ন চেিু 

নয়। 

  

িাঙাল খুি আনেমন সােমনর চেমে মিময় িমস আমি। হাচম্ম িমলােমলা পাময় োওয়া ধ্মর 

ধ্মর মহুঁমি মিড়ামে। োমম োমম িামপর চেমে চফমর মিময় মোি িারখানা োুঁর্ মেচখময় 

হাসমি।  

  

ভারী সুন্দর সি েৃশয। িাচন-পড়া মিামখ এসি েৃশয আিিা হময় চগময়চিল। এখন আিার 

সি ফুমি উমঠমি। ভারী ভাল মেখমি আিোল ধ্ীমরন। মপমি চখমে আুঁিড়ামে। র্িু চেিু 

খারাপ লাগমি না এখন। েনিা ভাল থােমল এেন ধ্ারা হয়! র্খন চখমে-চিমে সি িাপা 

পমড় থামে। 

  

েনিা ভাল হমর্ মিচশ চেিু লামগ না! োনুমষর এে-এেিা উচ্চারণই মযন যুগযুগামন্তর 

েুয়াশা োচিময় মরামের আমলা িচড়ময় মেয়! ওই ময েুময়ার্লায় িাসন্তীর ক্ষীণ েণ্ঠ 

মশানা মগল, িচে েমর উমঠ হাুঁফ ধ্রা গলায় িলমি, না িাপু শখ েমর ইচলশ োি এমনমি। 

মিুনন-ইচলশ খামি। আচে পারিখন, রু্ই এেিু আুনচপিু েমর চেস। 

  

এেিুেুই মর্া েথা, চেন্তু এই েথািুেুই িড় চিহ্বল েমর মফমলমি র্ামে। র্াও িাসন্তী 

হল চগময় িাঙামলর চির্ীয় িউ। আইমন যার স্বীেৃচর্ মনই। র্ার উপর চভনমেচশ োনুষ, 

মগাুঁয়ারমগাচিন্দ, ভাষািাও রাকু্ষমস। র্া িমল চে ভালিাসায় ভািা হল? নাঃ, িাঙালিার 

েপাল আমি। পুরুষও িমি।  
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িুমমলন খুড়া, িাোপয়সা চিষয়সিচত্ত মোনও োমের চিচনস না। যার চলয়া েচর মসই 

হইল আসল। হযায় যচে না থামে র্াহইমল হলই ফাুঁে। িুমমলন? 

  

িুমমচি মহ। িাসন্তীর িনয ভািি মর্া! আমর, চিন্তা েী? ও গাুঁময়র মেময়, শহুমর মেময়র 

েমর্া ফুমলর ঘাময় েূিতা যায় না। 

  

উপযুতপচর হইয়া মগল মর্া, র্াই এেিু ডরাই। 

  

আমগ মর্া িাপু সি উপযুতপচরই হর্। র্খন মর্া আর আিোমনার উপায় চিল না। 

  

খুড়া, িাসন্তীমর ভাল েইরা আশীিতাে েইমরন মর্া। আপমন এেিন স্জনন োনুষ, েমন 

োচলমুচল নাই, প্রাণ ভইরা আশীিতাে েইমরন মর্া। গচেতশিা যযান পার হইমর্ পামর। 

  

র্ার আশীিতামের মোনও োে আমি িমল ময মেউ চিশ্বাস েমর এিাই ধ্ীমরমনর োমি 

অচিশ্বাসয। চিল মথমে চিহ্বলর্র লাগমর্ লাগল র্ার। এর্িাই ময, মিামখ িল এমস মগল। 

িুমড়া িয়মস চেিুই আিোমনা যায় না। না মপোপ, না মিামখর িল। সুড়সুড় েমর মিামখর 

মোল মিময় িমলর ধ্ারা মনমে এল।  
  

ধু্চর্র খুুঁমি মিাখ েুমি ধ্রা গলায় ধ্ীমরন িলল, মোনও োি হমি চেনা িাচন না, র্মি 

পাপীর্াপী োনুমষরও েমন আশীিতাে িো হময় থামে, িাসন্তীর চেিু হমি না মহ িাঙাল, 

রু্চে মেমখা। 

  

িড় চিন্তা হয় খুড়া। োইয়ািা িড় ভাল। ভালুনলাই মর্া চিেমর্ িায় না চেনা। 

  

চিেমি মহ চিেমি। শশধ্র ডািামরর সমঙ্গ এেিার মেখা মোমরা। পুরমনা ডািার। 

এরেে মহাচেওপযাথ পামি না। 

  

না, মপমির হাুঁমিাড়-পাুঁমিাড়িা আর মনই ধ্ীমরমনর। েন উপমি আনন্দিা িলমে পমড়মি 

িুচম মপমিও। মিশ ভরা ভরা লাগমি। 
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িচল মহ িাঙাল। িমল উঠমর্ যাচেল মস। 

  

আমর, েই যান খুড়া? চগরমের অেলযাণ িান নাচে? 

  

েী ময িমলা িাঙাল। র্াই িাইমর্ পাচর? 

  

 এই িাচড় চথেযা এেিা োউয়া পইযতন্ত শুধু্ েুমখ যায় না। িমহন িমহন। 
  

আিার মিামখ িল আমস ধ্ীমরমনর। স্খচলর্ েমণ্ঠ িমল, আি থাে।  

  

পাগল নাচে? আপনামর খাওয়াইমল মর্া আোরই লাভ খুড়া। পরোমলর মিামা েেি। 

িমহন। 

  

র্া িসল ধ্ীমরন। েমনর চিহ্বল ভািিা যামে না। িড় অনযরেে লাগমি িারচেেিা। ভারী 

ভাল লাগমি। িীিমন মিাধ্হয় এরেে চেন দ্যমিা-এেিাই আমস। 

  

েুিা এমস প্রথমে িা চেময় মগল। খাুঁচি দ্যমধ্র চিচনস, িা-পার্ািাও মিিায় ভাল। এরেে 

িা মোথাও খায়চন েখনও ধ্ীমরন। 

  

এেিু িামেই এল লুচি আর নরু্ন লালমি মিাি আলুর শুেমনা েে। 

  

খান খুড়া, পযাি ভইরা খান। 

  

আি ধ্ীমরন চখমের িনয মখল না। মলামভও না। মখমর্ মখমর্ েমন েমন িলল, এমের 

মোষঘাি যা আমি র্া সি আোর মহাে ঠােুর। এমের ভাল মহাে। এই এমের সি ্রহমহর 

মোষ, সি চরচে, ফাড়াসি আোর ্রহামস ্রহামস চেমশ যাে।  

  

খুড়া। 

  

অযাুঁ। 
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পযাি ভরমি?  

  

 ওঃ, খুি ভমরমি মহ িাঙাল। 
  

এইিার এে গ্লাস দ্যধ্ খান। নূর্ন মগারুর দ্যধ্। 

  

নাঃ মহ, এেচেমন এর্ ভাল নয়। মপি মিমড় মেমি। 

  

আমর ধু্র, আপমনমর মর্া অমনেচেন মেখর্াচি। পারমিন।  

  

 দ্যধ্ মখমর্ হল। র্ারপর উঠল ধ্ীমরন। 
  

সোলিা আি িড় ভাল োিল। এখন িাচে চেনিা মযেনই োিুে চেিু যায়-আমস না। 

চেন মেেন োিমি র্ার এেিা আন্দািও আমি ধ্ীমরমনর। এই গাুঁময়র ঘািায়-আঘািায় 

িরচেিাচি েমর মিড়ামনাই র্ার িীিনযাপন। মোনও অথতেরী োি মনই, লাভালাভ মনই, 

উপািতন মনই। িাচড় চফরমল অশাচন্ত হয় িমল আিোল িাইমরই সেয়িা োচিময় মেয় 

মস। মেউ িসমর্ িলমল িমস। িুপিাপ ঘন্টার পর ঘণ্টা িমস থােমর্ র্ার মোনও েে 

মনই। ের্ েী মেমখ, ের্ েী মশামন। সূযত োথায় িমড় িসমল ঘরেুমখা হয়। 

  

িাচড় চফরমর্ই র্ার িউ আি িলল, িাঙাল িাচড়মর্ চেিু মেমগ-মপমর্ এমসি নাচে? 

  

ধ্ীমরন সভময় িলল, না মর্া! 

  

 র্মি ময িড় মুচড়ভচর্ত আনাি পাচঠময়মি। েী িযাপার? 

  

অিাে হময় ধ্ীমরন িমল, পাচঠময়মি নাচে? 

  

হযাুঁ। মেলা পাচঠময়মি। সমঙ্গ এেিা মখাো ইচলশ অিচধ্।  

  

আচে চেিু িাইচন। িাঙাল চেলেচরয়া মলাে। 
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মস মর্া িুমলুে। মস মর্াে খারাপ নয় িাচন। চেন্তু র্ার খাোর শাউচড় এমস না মফর 

মমমড় োপড় পরায়। 

  

ধ্ীমরন েী িলমি, িুপ েমর রইল। 

  

শুনলুে, মিমলর িউরা চেমল নাচে আি িাচড় মথমে র্াচড়ময় চেময়মি। মর্ুঁরু্লর্লায় 

পুুঁিুচল িগমল িমস আমি চগময়। 

  

োর েথা িলি? 

  

িাঙামলর শাউচড়র েথাই িলচি। এর্োল মগড়ামাুঁচি হর্, চেন্তু ঘমরর িার েমর মেয়চন। 

আি চেময়মি। 

  

মেন? 

  

র্া অর্ মে িামন? ভুমর্ার ো িমল মগল মিমলর িযিসার িনয িাঙামলর োমি িাো 

িাইমর্ চগময়চিল। িাঙাল মেয়চন িমল িুচড়র ওপমর চগময় রাগ পমড়মি। র্াই িুচড়মে 

মিড়ালপার েরমর্ িাইমি। েেতফল মর্া আমি মর িািা! আোমে মসচেন চিচধ্ময় ের্ 

েথাই িমল মগল মর্াোমে চনময়। 

  

েনিা খারাপ হময় মগল ধ্ীমরমনর। এখন অভামি েমে, সংসামরর অশাচন্তমর্ িাসন্তীর ো 

হয়মর্া ডাইচনিুচড়র েমর্া এেিন হময় োুঁচড়ময়মি। চেন্তু এরেে মর্া চিল না েচহলা। 

চিময় হময় যখন এল র্খন রূমপর িনযা িময় যায়চন চঠেই চেন্তু ভারী চেমঠ মিহারাখানা 

চিল। োুঁমর্র সাচর চিল মেখিার েমর্া। এেিু পুরু রসামলা মঠাুঁি। গাময় মিশ িলািচল 

হর্ র্ামে চনময়। েমন পাপ মনই র্ার, র্িু ধ্ীমরমনর স্বীোর েরমর্ িাধ্াও মনই, ওইরেে 

এেখান িউময়র িড় সাধ্ হময়চিল র্ার। 

  

মসই মিায়ান িয়মস ধ্ীমরমনর শরীরখানাও িড় েে চিল না। ইয়া িুে চিল, দ্য হামর্ চিল 

োোমরর হামর্র েমর্া মিার। আুঁেড়া িুল চিল। অমনে েিাক্ষই র্ামে চিুঁমধ্মি 
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এেোমল। িাসন্তীর োও খুি আমড় আমড় র্াোর্ র্ার চেমে, চেচে চেচে রহসযেয় 

হাসর্। রসামলা েথািথাও হর্ োমম োমম। 

  

না, র্ার মিচশ চেিু হয়চন। 

  

 সেময়র মপাো সি মেমিেুমি মফাুঁপরা েমর চেময় মগমি র্ামের। এখন মস িউঠামনর 

মিামখর চিষ। 

  

এেিা েীঘতশ্বাস মফলল ধ্ীমরন। 

  

.  

  

েরণ হাুঁফামর্ হাুঁফামর্ রান্নাঘমর ঢুমে মিুঁচিময় উঠল, ওো! 

  

দ্যিতল শরীমর িলমি চেমর্ িমস িাুঁমশর খুুঁচিমর্ োথা মঠচেময় মিাখ িুমি চিল িাসন্তী। 

এেিু অসািধ্ামন মপমি এল েুুঁমিািা। র্ামর্ িাসন্তী মোমিই চিরি নয়। চেন্তু প্রথে 

েময়েিা োস র্ার িড় েমের েমধ্য যায়। এই চনময় িারিার। প্রথেিা িাুঁমিচন। এিাও 

মিুঁমিিমর্ত থােমি চেনা মে িামন। শরীমর োয়া িচড়ময় োমে েে চেময় আসমি মর্া! 

  

েরমণর মিুঁিাচনমর্ মিাখ খুমল িলল, েী মর? 

  

 চিচিিুচড়মে োচেরা র্াচড়ময় চেময়মি। মর্ুঁরু্লর্লায় িমস আমি চগময়। 
  

মস েী! 

  

 হযাুঁ মগা। খুি োুঁেমি িমস, আর রামিযর মলাে িুমি মগমি মসখামন।  

  

 রু্ই চগময় মেখচল? 
  

 হযাুঁ মগা। আচে মর্া চগময় হার্ ধ্মর ের্ িানািাচন েরলাে। িললাে, আোমের িাচড় 

িমলা। 
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মসািা হময় িমস শুষ্ক েুমখ িাসন্তী িলল, র্া েী িলল মর্ামে? 

  

 িলল, মর্ার োও মর্া আোমে সোমল র্াচড়ময় চেময়মি। আচে মোথাও যাি না। আচে 

আি েরি। হা ো, রু্চে সচর্যই র্াচড়ময় চেময়ি? 

  

িাসন্তী এেিু িুপ েমর মথমে িলল, র্াই িমলমি িুচম? োর মযেন সি েথা! র্াড়াি 

মেন? িাো িাইমর্ এমসচিল, চেইচন। 

  

েী হমি ো? চিচিিুচড় যচে েমর যায়? 

  

 োুঁেমি িলচল? 
  

হযাুঁ মগা। খুি হাপুস োুঁেমি। েচণিউ িলল, মস নাচে মেমখমি িড় োচে চিচিিুচড়মে িুল 

ধ্মর মিমনমি, আরও সি েী েমরমি মযন। 

  

িাসন্তী েব্ধ হময় চেিুক্ষণ উনুমনর চেমে মিময় মথমে িলল, ো মর্া সি েথা মিমপ যায়। 

ওরা ময েী েমর মে িামন! 

  

েী হমি ো? 

  

 মলাে িমড়া হময়মি মেন মর? 

  

চিচিিুচড় ময র্ামের োমি সি িলমি। 

  

েী িলমি? 

  

এইসি অর্যািামরর েথা-িথা। মর্াোর আর িািার েথাও িলমি। 

  

েী িলমি শুনচল? 
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িলচিল, মর্ােরা নাচে ো শাশুচড় িমল োমনা না। সি সেময় দ্যরিাই েমরা। উমপাস 

েরমলও মখমর্ োও না। শাপশাপান্তও েরচিল। 

  

োময়র চিমভ ময িড্ড ধ্ার। মর্ার িািা মোথায়? 

  

 িািা মর্া িচেমর্ মগমি। 
  

মে মড় যাচি িািা, মডমে চনময় আয় মর্া োনুষিামে। 

  

 িািামে ডােি? িািা ময চিচিিুচড়মে মেখমর্ পামর না। 
  

মে িলল মর্ামে? 

  

আচে িাচন মর্া। 

  

িামি েথা। িািামে রু্চে মিমনা না ধ্ন। মর্াোর িািার েন িড় ভাল। যা মে মড় চগময় 

মডমে চনময় আয়। 

  

র্ার মিময় রু্চে িমলা না ো। 

  

না িািা, পাুঁিিমনর সােমন আচে মেময়োনুষ চগময় আচেমখযর্া েরমর্ পারি না। মর্ার 

িািা চিমিিে োনুষ, চঠে এেিা িযিথিতা েরমি। যা, মেচর েচরস না। 

  

েরণ পাুঁই পাুঁই েমর িুিল। মিচশ েূর মযমর্ও হল না। এেিু চগময়ই মেখমর্ মপল র্ার 

িািা লচলর্খুমড়ার সমঙ্গ োুঁচড়ময় গল্প েরমি। 

  

িািা! 

  

র্ার িািা চফমর র্াচেময় হঠাৎ সিচের্ হময় িলল, েী মর, র্র োময়র চেিু হইমি নাচে? 

  

 না। ো মর্াোমে ডােমি। 
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ডাের্ামি? েযান মর, শরীর খারাপ লামগ নাচে? 

  

না। ো চঠে আমি। েী েরোর মযন। 

  

 র্ার িািা সমঙ্গ সমঙ্গ চফমর এল িাচড়মর্। 
  

েী হইমি মগা? 

  

িাসন্তী উমঠামন িমস মিামখ আুঁিল িাপা চেময় োুঁেচিল। েুখ রু্মল িলল, েী েচর িমলা 

মর্া? িউচেরা োমে র্াচড়ময় চেময়মি। 

  

েও েী? 

  

মর্ুঁরু্লর্লায় চগময় নাচে িমস আমি, রামিযর মলাে িুমিমি মসখামন। েী েরি িমলা 

মর্া? 

  

অোলেুষ্মােুনলা েই? িাচড়মর্ নাই? 

  

ওমের মর্া মিমনা। োমে ওরাই চে ভাল মিামখ মেমখ? মেখমল চে িউমের এর্ সাহস 

হয়? 

  

 োইমন্দা না। েী েরমর্ িাও েও। 
  

মসইিনযই মর্া মর্াোমে মডমেচি। রু্চে িমল োও েী েরি এখন। 

  

 যচে এই িাচড়মর্ আইনযা রাখমর্ িাও মর্া রাখমর্ পামরা। 
  

আোর ময িড্ড ভয় েমর। মযই ো এ-িাচড়মর্ আসমি অেচন োোরাও ওই িুমর্ায় এমস 

হানা মেমি। োমে মর্া মিমনা। মিমলরা চিষ চেমলও মিমলমের চিরুমদ্ধ েুখ খুলমি না।  
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মহইিা মর্া পমরর েথা। অখন িিিলচে মর্া চেিু েরমর্ হইি।  

  

োমে চনময় আসমি? 

  

 রু্চে েইমল আনুে। ভাইিযা েও। 
  

আোর োথায় চে িুচদ্ধ আমি? আচে মর্া মর্াোর েুমখর চেমে মিময় আচি। 

  

এেখান েথা েই? 

  

িমলা না।   
  

ঠাইমরমনর েে এেিু পমরই ফুরাইি। ুনচিুনচি িাচড়ও চফরি। চেন্তু মহইিা েথা না। েথা 

হইল মর্াোমর লইয়া। এই অিথিতায় মিচশ মিনশন ভাল না।  

  

এই অশাচন্ত আোর আর সহয হয় না ময। 

  

মহই চলগযাই েই, আচে চগয়া ঠাইমরমনমর লইয়া আচস। দ্যই চেন থাউে। র্ারপর ভাল 

িুমমল িাচড়মর্ চফরা যাইি। 

  

ো মর্া ইোনীং এ িাচড়মর্ই থােমর্ িাইচিল। চেন্তু আচে রাচি হইচন। োময়র েথািার্তা 

আোর ভাল লামগ না। িড্ড খারাপ খারাপ েথা িমল। পান মথমে িুন খসমলই শাপশাপান্ত 

েমর। এখনও নাচে েরমি, েরণ শুমন এমসমি। 

  

র্িু গমভত মর্া ধ্ারণ েরচিল। োময় চে আর খারাপ হয়? 

  

রু্চে যচে ভাল মিামমা মর্া আমনা চগময়। আচে চেিু ভািমর্ পারচি না। রু্চে েলোর্ায় 

িমল মগমল আোর ভারী ভয়-ভয় েরমি চেন্তু। 

  

দ্যর িলো োইয়ামলাে, োময়মর ভয় েী? 
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আচে ময যুমমর্ পাচর না। 

  

খুি পারিা। িরং এই অিথিতায় ো োমি থােমল মর্াোর সুচিধ্াই হইি। িুচড়-ধু্চড়রা ভাল 

সাোল চেমর্ পামর। 

  

োমে মর্া রু্চে মিমনা না! 

  

খুি চিচন। এেিু ঘুষঘাষ চেমলই িুচড়মর হার্ েরমর্ পারিা। চিন্তা নাই। 

  

ঘুষ মেি? োমে? 

  

আমর, ঠাইমরন চে আর আিগাচরর োমরাগা? এেিু মোিা, এেিু দ্যধ্, এেিু োথার 

মর্ল, এেখান োুঁেই, এেথান থান, এেমিাড়া ভাল িুর্া এইসি আইনযা চেমলই 

েযাখিা ঠাইমরমনর েুমখ র্ালা মুলর্ামি। 

  

েুমখ র্ালা মুলিার েথায় মিেক্কা চহচহ েমর মহমস মফলল েরণ। িাসন্তীও ল্জনা মপময় 

োথা মনায়াল। রচসে মিমলর চেমে মিময় িলল, এই িান্দর, খাড়াইয়া খাড়াইয়া িড় 

োইনমষর েথা চগলর্ািি ময িড়! 

  

.  

  

৬৪.  

  

রু্চে ভূর্ নাোমর্ পামরা সুেশতনো? 

  

েচস্মনোমলও নয় চেচে। 

  

র্মি মলামে ময িমল, রু্চে ভূর্ নাোমর্ পামরা। 

  

মলামের মযেন েথা। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 1046 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 চেন্তু রু্চে মর্া মলােমে র্াচিি েিি োও শুমনচি। চনলুর চেচেোর নাচে মর্াোর র্াচিমি 

অশত মসমর মগমি। 

  

এই সমন্ধমিলািায় আি সুেশতন এমস এেখানা ভাুঁি েরা িো মপমর্ মেমমমর্ িড়সড ়

হময় িমসমি পান্নার ঘমর। আি অোিসযা, েুয়াশা, এিং মলাডমশচডং-এর এযহস্পশত। র্ার 

ওপর িাচড়মর্ মেউ মনই। িািা মোথায় আড্ডা োরমি চগময়, ো মগমি িড়োর িাচড়মর্। 

হীরা পমরশ োস্টামরর িাচড় মগমি পড়মর্। মপ েমর িাচর্িা চনিমর্ই ধ্ে েমর উমঠমি 

পান্নার িুে। এিার েী হমি? সমন্ধর পর এেচনমর্ই ভময় র্ার হার্ পা ুনচিময় আমস। 

হামর্র োমি আেচস্মে মলাডমশচডং-এর িনয হযাচরমেন আর মেশলাই থামে। িিত মজ্বমল 

হযাচরমেমনর সলমর্ ধ্রামর্ চগময় পান্না মেখল র্ার হার্ োুঁপমি। রান্নাঘমর আমি শুধু্ 

সুেশতন। মলােিামে মেখমলই মস ভূর্-ভূর্ গন্ধ পায়। র্াই প্রথমে সুেশতনমে ডামেচন মস। 

চেন্তু এই অলকু্ষমণ গাুঁময় সমন্ধর পমরই মুপ েমর এেন চনশুচর্ মনমে আমস মেন মে 

িামন িািা। আর র্ার েমধ্যই অন্ধোমর ের্ রেমের ময চিেি শব্দ হমর্ থামে। এই 

োে ডােল, চেংিা পািা। গামি গামি ভুরু্মড় হাওয়া িময় মগল। িাুঁশিমন এেন েিেি 

শব্দ উঠল মযন মেউ িাুঁশ ভাঙমি। মলাডমশচডংিা এখনই না হমল চে িলর্ না িাপু? 

  

র্িু খাচনেক্ষণ মলপ িাপা চেময় োন োথা মঢমে হযাচরমেমনর আমলায় পড়ার মিো 

েরচিল পান্না। চেন্তু হঠাৎ পচশ্চমের িন্ধ িানালািায় এেন শব্দ হল ময িুমের রি চহে 

হময় যায়। 
  

আর না মপমর পান্না উমঠ েরিা খুমল মিুঁচিময় ডােল, সুেশতনো! ও সুেশতনো, এেিু এস 

মর্া! 

  

সুেশতন সুেণ্ঠ োনুষ। এেিা োলীেীর্তন গাইচিল রাুঁধ্মর্ রাুঁধ্মর্। ডাে শুমন েরিায় 

এমস োুঁড়াল, েী মগা চেচে, ভয় পামো নাচে? 
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সিাই র্ার ভময়র েথা িামন। র্াই িড্ড রাগ হময় যায় পান্নার। িমল, ভয় পামিা না মর্া 

েী? এেিু এমস মিামসা এখামন। আোর পড়া হমে না।  

  

এই ময যাই। ডালিা নাচেময় ভার্ িাচপময়ই যাচে। 

  

গযাস চনচিময় চেময়ই এমসা না। র্াই যাচে চেচে।  

  

সুেশতন এমস িমস আমি। মলােিা খুি িোিাি। েথা েইমর্ ভালিামস। র্া পান্নার চেিু 

খারাপ লাগল না। এই গা িেিমে অন্ধোর সমন্ধমিলায় িরং েথািার্তাই ভাল। 

  

র্াচিমির েথায় ল্জনা মপময় সুেশতন িলল, ও আোর মোনও িাহাদ্যচর নয় চেচে। মপমির 

ধ্ান্ধায় নানা িায়গায় ঘুমর মিচড়ময়চি মর্া,নানা মলামের সমঙ্গ চেশমর্ হময়মি। এে 

এেিমনর োি মথমে এে এেিা মিািো চশমখচি। গচরি োনুষমের মর্া ডািার মেখামনা 

িা ওষুধ্ মেনার পয়সা থামে না, মিািোই ভরসা। র্মি ওমর্ োিও হয় খুি। 

  

আর েী িামনা রু্চে? 

  

সুেশতন োথা মনমড় িমল, চেিুই িাচন না। মপমি ক্লাস ফাইমভর চিমেয। র্মি িুেিাে 

অমনে চেিু চশমখচি। পুমিাপাঠ িাচন, ইমলেচট্রে চেচস্ত্রচরর োি িাচন, খাচনে 

িুমর্ারচগচরও েরমর্ পাচর। এসি না িানমল চে িমল? 

  

ওসি নয়। ভূর্মপ্রমর্র েথা েী িামনা? 

  

ওসি মর্া আিোল মেউ চিশ্বাসই েরমর্ িায় না মোমি। মর্াোর িয়চস মিমলমেময়রা 

মর্া মহমসই উচড়ময় মেয়। 

  

না িাপু, আোর ওসমি খুি চিশ্বাস। হযাুঁ সুেশতনো, রু্চে েখনও মেমখি? 

  

ওই মেমখা, ওসি িলমল মর্া রু্চে হাুঁ েমর চগলমি, র্ারপর ভয় পামি, আর র্ারপর ো 

ঠােরুন আোমে িেমি ভময়র েথা িমলচি িমল। 
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আো, োমে িলি না। 

  

োি েী মর্াোর ওসি শুমন? আোমের েমর্া মর্া আর মর্াোমে ঘামি অঘামি ঘুরমর্ 

হমি না। রু্চে থােমি পাো িাচড়মর্, চিিচল িাচর্র র্লায়, ভূর্মপ্রর্ মসখামন মসুঁমধ্ায় 

সাচধ্য েী? 

  

এেিা ঘিনা িমলাই না িাপু। 

  

ঘিনা চে এেিা চেচে? অমনে ঘিনা। 

  

এেিা েে ভময়র গল্প িমলা র্াহমল। মিচশ চিেঘুমি গল্প হমল চেন্তু আচে মিুঁিাি। 

  

 শুমন সুেশতন খুি হাসল। িলল, র্াহমল মশামনা। ভয়-ভয় লাগমল মিামলা, থাচেময় মেমিা। 
  

 আো। 
  

র্খন রােপুরহামি এেিা িাচড়মর্ রান্নার োি মপময়চি। মস খুি িড়মলামের চিরাি িাচড়৷ 

দ্য দ্যমিা েহল। অুনচন্ত ঘর, চেন্তু মলািন মনই মোমি। স্বােী-স্ত্রী আর এেিন িুমড়া িাের। 

ওই চিশাল পুরমনা আেমলর রাকু্ষমস িাচড়মর্ আর মেউ থামে না। ের্তা-চগচন্নর িয়স 

মিচশ নয়। িচল্লমশর নীমিই। কপরৃ্ে সিচত্ত আমি িমল ের্তা িােচরিােচর েমরন না। 

সারাচেন শুময় িমসই সেয় োিান। চগচন্নও র্াই। পাড়া প্রচর্মিশীর সমঙ্গ গল্পগািা েমর 

আর মসমিুনমি মিচড়ময়-মিচড়ময় চেচিয আমিন। সমন্ধরাচত্তমরই মখময়-মেময় ঘুচেময় 

পমড়ন র্াুঁরা। িুমড়া িােরিারও এেই েশা। র্ামের আময়স আলমসচে মেমখ আোর হাচস 

মপর্। ের্ মলাে দ্যেুমঠা ভামর্র িনয ের্ হাড়ভাঙা পচরশ্রে েমর, আর এরা মর্া গাময় 

হাওয়া লাচগময় আযু় োচিময় চেমে। র্া যাই মহাে, আচে সমন্ধরাচত্তমর িুচি মপময় আোর 

ঘরচিমর্ িমস লক্ষ মজ্বমল রাোয়ণ েহাভারর্ এইসি পড়র্াে। এেিু সুর েমর ুননুনন 

শমব্দ েৃচত্তিাসী রাোয়ণ পমড়ি েখনও? 
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না মর্া! 

  

পমড় মেমখা, ভারী ভাল লাগমি। 

  

এখনও পড়? 

  

হযাুঁ। আচে আিার র্াড়ার্াচড় ঘুমোমর্ পাচর না। রার্ মিমগ ওসি পড়া আোর অমনে 

চেমনর অমভযস। 

  

র্ারপর িমলা। 

  

এেচেন িুমড়া িােরিা আোমে িলল, ওমহ সুেশতন, এ িাচড়মর্ সিাই আমগভামগ শুময় 

পমড় মেন িামনা? আচে িললাে, না মর্া! মস িলল, এ িাচড়মর্ ভূর্ আমি, রামর্র চেমে 

র্ারা সি মোনাঘুপচি মথমে মিচরময় আমস। সারা িাচড়মর্ ঘুমর মিড়ায়। র্ামের চিরি 

েরা চঠে হমি না মভমিই আেরা সিাই ঘুচেময় পচড়। রু্চে ময রার্মিমগ থামো এিা 

চেন্তু ভাল নয়। আচে র্ার েথা মোমি গাময় োখলাে না। িললাে, আচে মর্া আোর 

ঘরচিমর্ িমস িই পচড়, ভূমর্রা মর্া মগািা িাচড়িাই পামে। র্া যাই মহাে, আচে মযেন 

রার্ মিমগ পড়চিলাে মর্েনই পড়মর্ লাগলাে। চেন ের্ে পর এেচেন রার্ মিমগ 

রাোয়ণ পড়মর্ পড়মর্ হঠাৎ মির মপলাে, আচে িাড়া ঘমর আরও মে মযন আমি। 

  

ওমর িািা! সচর্য? 

  

এিা চেন্তু মিচশ ভময়র গল্প নয় চেচে। ভয় মপও না। 

  

আো িমলা। 

  

মির মপময় গা-িা মেেন চশরচশর েমর উঠল। ঘাড়িা শি হময় মগল, হার্ পাময় চখল-

ধ্রা অিথিতা। গলািাও মফুঁমস চগময় মেেন মিসুর েুঁপা ফাপা স্বর মিমরামে। প্রথে 

অচভজ্ঞর্া মর্া! 
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রু্চে র্িু মিুঁিাওচন? 

  

না চেচে। মিুঁচিময় লাভ েী? চিরাি িাচড়র আর এে প্রামন্ত এেমিমর এেখানা ঘমর চিলাে, 

মিুঁিামলও মেউ শুনমর্ মপর্ না। র্া িাড়া চিপমে োথা ঠািা না রাখমল ভুলভাল হময় 

যায়। সি োমিই র্াই িুচদ্ধিা চঠে রাখমর্ হয়। এচি মগমলই সিতনাশ। 

  

রু্চে েী েরমল? 

  

 প্রথেিায় েুখ রু্মল িারচেমে র্াোমর্ সাহস হচেল না। র্মি খাচনে িামে ভািলাে, 

ভূর্মপ্রর্ িা মিার-ডাোর্ যাই মহাে, আোর েমর্া গচরিমে মেমর র্ার লাভ েী? আর 

আচে েরমলও দ্যচনয়ার মর্া চেিু যামি আসমি না। আোর েমর্া েচনচষযরা মর্ার্া পৃচথিীর 

িঞ্জাল িই নয়। চভড় িাড়ামনা িাড়া আেরা মোন োমি লাচগ িমলা! এইসি মভমি েুখ 

রু্মল র্াোলাে। লমফর আমলায় চেিুই প্রথেিায় ঠাহর হল না। র্ারপর মিামখ পড়ল, 

িাুঁচেমে মেয়াল মঘুঁমষ মে মযন অন্ধোমর িমস আমি। থান পরা চিধ্িা িমলই েমন হচেল।  

  

িািা মগা! 

  

আমগই ভয় মপও না। মিামখরও মর্া নানা চিভ্রে হয়। মিচশর ভাগ ভূর্ মেখাই মর্া ভুল 

মেখা চেনা। র্াই মিাখ েিমল ভাল েমর মিময় মেখলাে।  

  

মর্াোর দ্যিতয় সাহস চেন্তু সুেশতনো। 

  

না চেচে, সাহস-িাহস নয়। আেরা হলাে েচরয়া োনুষ। আোমের িমলও চিপে, 

ডাঙামর্ও চিপে। ভয়ডর িগলোিা েমরই মর্া িলমর্ হয়। ওিা চঠে সাহস নয়, ও হল 

আয় শালা মে েী েরচি ভাি। 

  

মসিা আিার েী? 
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িামনানা িুচম? োনুষ যখন খুি ভয় মখময় যায়, যখন মেমখ আর রক্ষা মনই, এিার মগচি, 

র্খন হঠাৎ র্ার চভর্মর এেিা পাগলামি ক্ষযাপা সাহস হয়। মস র্খন ফুুঁমস মর্মড় আয় 

শালা মে েী েরচি িমল ঘুমর োুঁড়ায়। ওিা সাহস িা িীরত্ব নয়, সােচয়ে ক্ষযাপাচে। 

  

আহা, চিধ্িার েথািাই মর্া িাপা পমড় যামে। রু্চে িড্ড অনয েথায় িমল যাও। 

  

সুেশতন মহমস িলল, না চেচে, পচরচথিতচর্িা িলচি আর েী।  

  

র্ারপর িমলা। রু্চে সচর্যই মেখমল? 

  

হযাুঁ। মিশ অন্ধোর, মুমমো েমর্া আিিায়ায় চিধ্িা োনুষচি আসনচপচড় হময় িসা। গাময় 

এেিা শালও মযন িড়ামনা চিল। খুি চথিতর হময় িসা। মসই মেমখ আোর িুমের েমধ্য 

ধ্পধ্প েমর মযন হাচর্র পা পড়মর্ লাগল। গলা শুচেময় োঠ। চশরোুঁড়া মিময় িরফিল 

মনমে যামে মযন। আর হার্ পাময়র মস েী ঠেঠে োুঁপুচন! 

  

অজ্ঞান হময় মগমল না? 

  

না। হয়মর্া োুঁর্েপাচি লাগর্, চেন্তু েী হল িামনা? 

  

 েী? 
  

চিধ্িা ঠােরুন হঠাৎ ডান হার্িা চেময় রাোয়ণ িইিা মেচখময় চেমলন। 

  

ওমর িািা! 

  

িুমলাে, ঠােরুন আোমে রাোয়ণ পড়মর্ িলমিন। 

  

 চেন্তু রাে নাে শুনমল নাচে ভূর্ পালায়! 
  

ওসি মলামের েনগড়া েথা। রাোয়মণ মর্া মোথাও মর্েন েথা পাইমন িাপু। রাে মর্া 

আর ভূমর্র ওমা চিমলন না। 
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র্ারপর েী হল িমলা। 

  

 ঠােরুমনর হুেুে েমন েমর আচে মফর রাোয়ণ পড়ার মিো েরমর্ মগলাে। মেখলাে 

ভময় গলার স্বর মিমরামে না, মিামখও আিিা মেখচি। চেন্তু র্িু োুঁপমর্ োুঁপমর্ 

ফযাুঁসফযাুঁমস গলামর্ই পড়মর্ লাগলাে। আশ্চমযতর েথা হল, চেিুক্ষমণর েমধ্য গলা মিশ 

পচরষ্কার হময় মগল, হার্ পাময়র ঠেঠোচনও রইল না, শীর্ভািিা উধ্াও হল। আড়মিামখ 

মেখলাে, ঠােরুন চথিতর হময় িমস আমিন। 

  

আর ভয় েরল না? 

  

না মগা চেচে। ভগিামনর নাে েরচিলাে মর্া, ভয় চে থামে? ধ্ীমর ধ্ীমর ভয় উমি মগল। 

েমন হল ঠােরুন হয়মর্া অরৃ্প্ত আত্মা, ভগিামনর নাে শুনমল িুমড়ামিন। র্ামর্ আোরও 

পুচণযই হমি। েমন আমি, পড়া মশষ েমর িই িন্ধ েরমর্ই ঠােরুন উমঠ আসনখানা 

েুচড়ময় চনময় চনমরি মেয়ামলর েমধ্য চেচলময় মগমলন।  

  

র্খন রু্চে েী েরমল? 

  

েী আর েরি, িাচর্ চনচিময় শুময় পড়লাে। 

  

ভয় েরল না? 

  

না, আর ভময়র েী? এেিার ভয় মেমি মগমল ও আর হয় না। িসন্ত মরামগর েমর্া, 

এেিার হমল আর হয় না। চেচিয ঘুমোলাে। পরচেন মসই িুমড়া িাের চনর্াইোমে 

ঘিনািা িলমর্ই মস খুি গিীর হময় িলল, খুি মিুঁমি মগি। আি মথমে আর রাোয়ণ 

পড়ার েরোর মনই, িরং আোর ঘমর এমস শুময়া।  

  

র্াই েরমল? 

  

পাগল! আচে িললাে, র্া মেন, ঠােরুন যচে রাোয়ণ শুনমর্ িান র্াহমল মরাি মশানাি। 
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মশানামর্ িুচম? 

  

হযাুঁ চেচে। মরাি রামর্ িমস িমস রাোয়ণ পড়র্াে আর ঠােরুন এমস শুনমর্ন। পড়া মশষ 

হমল মরাি এেইভামি আসন রু্মল চনময় মেয়ামলর েমধ্য চেচলময় মযমর্ন। আোর ভারী 

রৃ্চপ্ত হর্। েনিা ভরা ভরা লাগর্। 

  

মর্াোর দ্যিতয় সাহস সুেশতনো! 

  

সুেশতন লািুে হাচস মহমস িলল, রু্চে চভরু্ োনুষ িমল সিমিময় েে ভময়র গল্পিা 

মশানালাে। ভয়, পাওচন মর্া! 

  

পাইচন োমন! আোর গাময় োুঁিা চেমে।  

  

আচে েী ভাচি িামনা? ভাচি আেরা মযেন ওরাও মর্া মর্েনই। আেরাও আচি, ওনারাও 

আমিন। ভগিামনর দ্যচনয়ায় োমে মফলা যায় িলল। মঘময়া েুেুরিামে ময সৃচে েরমলন 

চর্চন, র্ারও হয়মর্া েরোর চিল। ঘুমর ঘুমর এইসি েমন হময়মি আোর।  

  

রু্চে ওই িাচড়মর্ ের্চেন চিমল? 

  

র্া িিরিাে হমি। 

  

িােচরিা িাড়মল মেন? 

  

মোনও িায়গায় মিচশচেন আিমে থােমর্ ময আোর ভাল লামগ না। আর েী িামনা? 

র্ারা ভারী অলস মলাে। র্ামের আলমসচে মেমখ মেমখ আোরও মযন শরীমর আচলচসয 

আসচিল। চেন্তু র্া হমল মর্া আোর িলমি না। আোমে মর্া মখমি মখমর্ হমি। র্াই 

এেচেন পুুঁিুচল িগমল েমর মিচরময় পড়লাে। 

  

র্ার োমন রু্চে আোমের িাচড়মর্ও মিচশ চেন থােমি না! 
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সুেশতন লািুে মহমস িলল, র্া েী িলমর্ পাচর? এখন িয়স হমে, মিচশ ঠাইনাড়া হমর্ 

আর ইমে যায় না। 

  

আর এেিা গল্প িলমি? 

  

উপযুতপচর মশানার েরোর েী? আর এেচেন শুমনা। আোর ময রান্না পমড় আমি। 

  

 মলামে চেন্তু চঠেই িমল। রু্চে ভূমর্র িনু্ধ। ভূমর্র সমঙ্গ েথা িল্প। 

  

িামি েথা িমল। গাুঁময়র মলামের অন্ধ চিশ্বাস মর্া। র্মি এেথা িলমর্ পাচর ময আোর 

শত্রুও মেউ নয়। 

  

েথা ঘুচরময়া না সুেশতনো, রু্চে ভূর্ মপামষা চেনা িমলা।  

  

 িাপ মর, ভূর্ চে মপার িস্তু চেচে? মিড়াল েুেুর মর্া নন। র্াুঁরা সিাই োচনযগচনয োনুষ, 

শ্রদ্ধার পাত্র। 

  

এেিা সচর্য েথা িলমি? 

  

িলি না মেন?  

  

এ-িাচড়মর্ ভূর্ মেমখি? 

  

না চেচে, এ িাচড়মর্ ভূর্-িুর্ চেেু মেচখচন। 

  

 আচে ভয় পামিা িমল িলি না। এ িাচড়মর্ ভূর্ চেন্তু আমি। 
  

ও মর্াোর ভয়-ভয় ভাি মথমে েমন হয়। আর থােমলই িা েী? মিামখর আড়ামল মর্া 

মরামগর িীিাণুও থামে। ওই ময চিচভমর্ িচি মেমখা, মরচডওমর্ গান মশামনা ওসিও মর্া 

এই হাওয়া িার্ামসই ঘুমর মিড়ামে। সাো মিামখ মেখমর্ পাও চে? মযই চিচভ িা মরচডও 

খুলমল অেনই সি মভমস উঠল। এও মর্া মভ চর্ে িযাপারই, র্াহমল ভয় পাও না মেন? 
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দ্যর, ওসি মর্া সাময়ি। মভ চর্ে হমি মেন? 

  

মভ চর্ে িাড়া েী িমলা। ওসি িচি গান মর্া পঞ্চভূমর্ই চেমলচেমশ রময়মি। ভয় না 

মপমলই হল। 

  

না িািা, আোর িড্ড ভয়। 

  

িাইমর মথমে এেিা চেচে মেময়চল গলা ডােল, এই পান্না।  

  

গাময়র মলপিা মফমল সিান উমঠ িসল পান্না। েুখ উদ্ভাচসর্। মসাহাগ এমসমি। 

  

 সুেশতন উমঠ েরিািা খুমল চেময় এে গাল মহমস িলল, এমসা চেচেেচন। 
  

হাই পান্না! 

  

 হাই মসাহাগ! িামনা, এর্ক্ষণ িমস সুেশতনোর োমি এেিা ফযান্টাচস্টে ভূমর্র গল্প 

শুনচিলাে। চরয়াল লাইফ মস্টাচর। 

  

সচর্য 
  

 হযাুঁ। সুেশতনোর ফাস্ট হযাি এক্সমপচরময়ি। 
  

 সুেশতন িলল, মর্াোর যর্ ভয় চেচে, আর মসাহাগ চেচেেচনমে মেমখা মর্া, এেিুও ভয়-

ডর মনই! 

  

র্া িমল মভমিা না ময, আচে ভূমর্ চিশ্বাস েচর না। আই চফল মেে। 

  

হযাুঁ ভাই, মর্াোরও ভীষণ সাহস। আোর না ভীষণ োন্না পায়।  

  

 ওো! মেন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 1056 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মর্াোমের েমর্া আোর সাহস মনই িমল। ভয় মপময় মপময় এেচেন আচে চঠে হািতমফল 

হময় েমর যাি। 

  

যাঃ। হািতমফল মর্াোর হমি না। আোর সমঙ্গ েময়েচেন নাইি অযাডমভঞ্চার েমরা, 

র্াহমল মর্াোরও ভয়ডর মেমি যামি। 

  

মর্াোর সমঙ্গ! রমক্ষ েমরা। েমরই যাি। 

  

মর্ােরা িমস গল্প েমরা, আচে মর্াোমের িনয েচফ েমর আনচি। িমল সুেশতন িমল 

মগল। 
  

 এই মসাহাগ চিিানায় উমঠ মলপিাপা চেময় মিামসা। 
  

 যাঃ, আচে িচি পমর এমসচি, পাময় ধু্মলােয়লা আমি না! 
  

এই শীমর্ িচি পমর ঘুরি! 

  

 মর্াোর খুি শীর্ লাগমি িুচম? 

  

ভীষণ। মলমপর িাইমর হার্ রাখমর্ পারচি না। 

  

িাইমর মিচরময় মেমখা, অর্ শীর্ মনই। 

  

র্া হমি হয়মর্া। আচে মসই চিমেল মথমে মলপিাপা হময় আচি। ের্ক্ষণ আমগ িাথরুে 

মপময়মি, যাইচন। 

  

রু্চে ভীষণ েুমনা, র্াই না! 

  

 হযাুঁ মর্া। 
  

এই িাংলািা সমি চশমখচি। 
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হযাুঁ, আিোল মর্াোর িাংলায় মিশ গাুঁইয়া িানও আমি।  

  

র্া হমি না। আচে মর্া িড়ো, চপচস, োদ্য এমের োি মথমে চশচখ। আিোল ইংচরচি 

িচল না। শুধু্ িুডঢার সমঙ্গ িলমর্ হয়। ও িাংলায় মর্েন ফু্লময়ন্ট নয়। 

  

হযাুঁ মসাহাগ, মর্াোর মিহারািাও আিোল িেমল মগমি।  

  

র্াই িুচম? 

  

আমগর েমর্া রাফ-িাফ ভািিা মনই মর্া! 

  

আমগ চে রাফ-িাফ মেখার্ আোমে? 

  

এেিু লাগর্ মযন। 

  

আচে চিমশষ িেমল মগচি িমল আচে চেন্তু মির পাই না। েমন হয় যা  চিলাে র্াই মর্া 

আচি। িরং িেমল মগমি আোর ো আর িািা।  

  

র্াই িুচম? 

  

হযাুঁ। মে আর নাডত চরেনসাইলড। 

  

মসিা মর্া ভীষণ ভাল িযাপার। আোর ো িািার েমধ্য িাড়ািাচড়র অিথিতা হমল আচে মর্া 

পাগলই। হময় যাি। 

  

মসিা আোরও চনশ্চয়ই ভাল লাগর্ না। চেন্তু যা হল মসিাও চে ভাল?  

  

ভাল নয়! িমলা েী? 
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োথা মনমড় মসাহাগ িলল, িযাপারিা নরেযাল হমল েথা চিল না। চেন্তু েী হল িামনা! 

িািামে মেখচি, প্রাণপমণ োমে খুচশ রাখমর্ মিো েমর যামে। আমগ িািা মযেন এেিু 

মখয়াচল চিল, আনেনা চিল, চরসািত চনময় ডুমি থাের্ মসরেেিা আর মনই। চঠে েথা, 

িািার েমন িযালাি চিল না, চেন্তু র্খন িািার চেিু চক্রময়চিচভচি চিল। এেিন পুরুষ 

যখন মোনও েচহলামে খুচশ েরািাই িারমগি েমর মনয় র্খন র্ার চিন্তার িগৎ ধ্ীমর 

ধ্ীমর িযােরাপ্ট হমর্ থামে। আোর িািার মিামখ আমগ এেিা চগ্লন্ট মেখমর্ মপর্াে। 

এখন পাই না। 

  

মগড়ািা মর্া চেমিমি মসাহাগ। 

  

হযাুঁ। আর মসিা মেিামর্ চগময় িািার চভর্রিা মিাধ্হয় েমর মগমি। অমনে চেন ধ্মর 

চডমপ্রশন িলচিল িািার। চডমপ্রশন োনুষমে পাগল েমর মর্ামল চঠেই, চেন্তু 

চিচনয়াসমের ওিা হয়। োরণ র্ারা সি স্বাভাচিে আিরমণর সমঙ্গ চনমিমের অযাডিাস্ট 

েরমর্ পামর না। 

  

েী ময িলি োথােুেু আোর েগমি এেেে ঢুেমি না।  

  

র্াহমল থাে। ওসি শুমন মর্াোর োি মনই। 

  

 রু্চে পালমি মগি মসাহাগ, মির পাও না? 

  

েুখ চিমপ এেিু মহমস মসাহাগ িলল, সাপ মর্া োমম োমম মখালস িামড়।  

  

 যাঃ! েী এেিা উপো। 
  

 সাপ চেন্তু ভারী সুন্দর এেিা িীি। মর্াোর ভাল লামগ না? 

  

 োমগা! সামপর েথা ভািমলই গা চশরচশর েমর। 
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মেন িমলা মর্া! সামপর সারা শরীমরই মর্া চলচরে। মযেন রমঙর েচিমনশন মর্েনই 

িযামলচরনার েমর্া শরীমরর মঢউ। যখন ফণা মর্ামল র্খনও েমন হয় েযাচিেযাল। রু্চে 

চে িামনা ময সাপ এেিা চস্পচরিুয়াল প্রাণী? 

  

েী িাচন িািা, শুধু্ িাচন সমন্ধর পর নাে চনমর্ মনই। আচেে েুচন, আচেে েুচন, আচেে 

েুচন। 

  

ও মে িািা, মলি আস ড্রপ চে মেে চিি। োল চে মর্াোমের চপেচনে হমে? 

  

হমি না োমন? সি অযামরঞ্জমেন্ট হময় মগমি। িে মব্রেফাস্ট িু আফিার নুন চি। 

  

অর্ক্ষণ চে ভাল লাগমি, িমলা মর্া! অমনে মলাে থােমি মর্া! 

  

আমর র্ামর্ েী? আেরা থােি আোমের েমর্া। 

  

সুেশতন এেিা মিমি ফুলেচপর িড়া আর েচফ চনময় এল মট্রমর্ েমর। িলল, খাও 

মর্ােরা। গরে আমি, সািধ্ামন হার্ চেও। 

  

ওঃ, ইউ আর অযান এমঞ্জল! 

  

.  

  

মশষ অিচধ্ মলাে মিচশ হল না। মসাহাগ সিাইমে মিমনও না। মস আর পান্না মিাি মিুঁমধ্ 

চিল। চেিুক্ষণ। র্ারপর এই উোস প্রান্তমর এেেুমঠা িনভূচে আর মিাট্ট এেিু নেীর 

এো িময় যাওয়া র্ামে ভারী উোস েমর চেল। োনুমষর িিলা চে এখামন োনায়? 

এখামন সিমিময় ভাল এো আসা।  

  

পান্না যখন র্ার সেিয়চস িনু্ধমের সমঙ্গ েথায় মেমর্ আমি মসই সেময় িুে েমর সমর 

এল মসাহাগ। র্ারপর মিামিা িনভূচেচি পার হময় হাুঁিমর্ লাগল।  
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চপিন চফমর মেখমর্ মপল, ওরা আড়ামল পমড়মি। 

  

এেিা মিাট্ট চিচি মপচরময় মসাহাগ পচরপূণত চনিতনর্া মপময় মগল। সােমন মক্ষর্-খাোর। 

িহু েূর পযতন্ত সিুি আর হলুে। 

  

খুুঁমি খুুঁমি নেীর ধ্ামর ঘামসর ওপর িসল মস। নেী িলমর্ শুধু্ই িাচল। ক্ষীণ এেিু ম্র ার্ 

েমে িময় যামে। িমল নােমল হাুঁিু অিচধ্ও হমি না।  

  

র্ার েন ভাল মনই। মেন ভাল মনই র্া মস ভাল িুমমর্ পামর না। মস চে িেমল যামে? 

  

িুপিাপ অমনেক্ষণ শূনয েমন মুে হময় িমস রইল মস। 

  

র্ারপর র্ার িুমের চভর্মর এেিা আশ্চযত েমথাপেথন শুরু হল। এিা আিোল হয়। 

হমে। 

  

এেিন অমিনা পুরুষ িলল, ের্চেন পাচলময় থােমি রু্চে? ধ্রা মর্া পড়মিই। 

  

 পালাচে মে িলল? পালাি মেন? 
  

মির পাও না? 

  

 না। আচে েখনও পালাইচন। আচে মর্া ভয় পাই না। 
  

পাও। চনমিমে। 

  

চনমিমেই িা মেন ভয় পাি? 

  

পাও চনমির চভর্রোর সমর্যর েুমখােুচখ হমর্ িাও না িমল পাও। 

  

িামি েথা। যাও রু্চে। 
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যাি! মযমর্ িলি? 

  

.  

  

৬৫.  

  

ক্ষীণমর্ায়া নেীচির ধ্ামর ধ্ামর সািধ্ানী পাময় ঘুমর মিড়ামে োিমলাভী চেিু পাচখ। এে 

োঠমঠােরা অচিরল ঠুেমর যামে মোনও গামি, র্ামে মেখা যামে না। এেচি দ্যচি 

োঠমিড়াচলর িযেসেে যার্ায়ার্, এই চিরমল, চনিতমন ভাষাহীন এে েেতোে িময় 

যামে। িার্াস েথা েইমি, নেী েথা েইমি, মে িামন গামি গামিও েথা হয় চে না, 

হয় মিাধ্হয়। এই চনিতনর্ায় িমস মসাহাগ র্ার ভাষাহীন িারচেেোর ভাষাহীন েথা মযন 

শুনমর্ পাচেল। র্ার চভর্রোর অমিনা পুরুষচি র্ার েমর্াই িুপ েমর আমি। র্ার 

েমর্াই মযন শুনমি এই িারচেেিার েথা। 

  

মসাহামগর পৃচথিী আর সেমলর েমর্া নয়। যা মেখা যামে, মশানা যামে, অনুভি েরা 

যামে মসখামনই মসাহামগর পৃচথিীর মশষ নয়। র্ার িগৎ আরও অমনে গভীর। 

িারচেেোর শূনযর্ার েমধ্যও লুচেময় থামে ের্ রহসয, ের্ েীঘতশ্বাস, েলোেচল, ের্ 

হাচরময় যাওয়া েথা। র্ার মর্া েমন হয় পৃচথিীর প্রথে োনুষ এিং প্রথে োনিীর শ্বাসিাযু় 

আিও ঘুমর মিড়ামে র্ার িারচেমে। 

  

িারচেেিা আি মযন প্রাণেয়। গািপালা, পাচখ, েীিপর্ঙ্গ সেমলর সমঙ্গই র্ার িড় ভাি 

েরমর্ ইমে েমর। চেন্তু সেমলর সমঙ্গ ভাি হয় না, েরাও যায় না। মিড়াল, েুেুর, 

মগারু, িাগল এেরেে। চেন্তু আরও ের্ প্রাণী আমি পৃচথিীমর্ র্ারা আের ভালিাসা 

মিামম না, র্ামের মপ্রে-মট্রে মনই। আমি শুধু্ োি, শুধু্ মিুঁমি থাো এিং প্রিনন। মযেন 

চপুঁপমড়, মযেন মেুঁমিা িা সাপ। চেিুমর্ই ভাি হয় না র্ামের সমঙ্গ, মস িইমর্ পমড়চিল, 

উইমপাোমের েথা, োচির মগাপন গহন প্রমোমষ্ঠ রাচন উইমপাোিামে মেেন মর্ায়ামি 

রামখ অনয উইমপাোরা, খাওয়ায়, গরমে িার্াস অিচধ্ েমর। র্ার িেমল অলস রাচনর 
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োি হল মেিল প্রসি েমর যাওয়া। র্ার খুি ইমে হময়চিল উইমপাোমের মসই িাচড়মর্ 

চগময় চেিুচেন মথমে আমস। োনুষ যচে োমম োমম মপাোোেমড়র েমর্া মিাট্টচি হময় 

মযর্ র্মি িড্ড ভাল হর্। ওই ময এেিা োে গামির ডামল িমস র্ামে উমদ্দশ েমর 

অমনেক্ষণ ধ্মর ডােমি, মসাহামগর েমন হমে ও চেিু িলমর্ িাইমি র্ামে। োমের ভাষা 

যচে মস িুমর্! 

  

িনু্ধমের সমঙ্গ গমল্প গমল্প এেেে মখয়াল চিল না পান্নার। হঠাৎ এেসেময় মখয়াল হল 

মসাহাগ মোথায় মগল? র্ামে মর্া মেখা যামে না মোথাও!  

  

এেিা ট্রামে েেলিািু আর মেিারামরর মলােিন এমসমি। এেিা ভাড়া েরা িামস 

এমসমি র্ারা। র্িু মলািন মিচশ হয়চন। মেমরমেমি সমর্মরা আমঠমরািন হমি। র্ার 

েমধ্য চিিুর ক্লামির সার্-আিিন মিমল। সিই এে গাুঁময়র মলাে, সিাই মিনা িানা। 

শুধু্ মসাহাগই এমের েমধ্য নরু্ন। মস োউমে ভাল মিমন না। িলমর্ মগমল এই েঙ্গমল 

মস-ই এেোত্র মসাহামগর িনু্ধ। যারা এমসমি র্ারা অচধ্োংশই এেিু িায়গািা মেখমর্ 

মগমি ঘুমরচফমর। শুধু্ েময়েিন এেিু েূমর িযাডচেন্টন মখলমি। দ্য-চর্নিন িয়িা েচহলা 

মরামে চপঠ চেময় উল িুনমি িা গল্প েরমি শর্রচঞ্চ মপমর্, মোথাও মসাহাগ মনই। 

  

পান্না উমঠ িারচেেিা মেমখ এল। মোথাও মনই। 

  

িনু্ধমের োমি এমস িলল, এই, মসাহাগ মোথায় িলমর্ পাচরস? 

  

িুসচে িলল, ও মর্া এেিা পাগল। মোথায় চগময় োর সমঙ্গ ভাি িচেময়মি েযাখ। 

েময়েচেন আমগই মর্া মেখচিলাে েুমোরপাড়ায় সচন্ধিুচড়র োওয়ায় িমস েী মযন 

িেিে েমর যামে। 

  

পান্না িলল, মোমিই পাগল নয়, এেিু মখয়াচল আমি। 
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 ইরু্ িলল, যাই িল ভাই, িড্ড মেোে। আমেচরোয় চিল মর্া, র্াই োচিমর্ পা পমড় 

না। 

  

 পদ্মা িলল, মেোে হমল চে মেউ সচন্ধিুচড়র ঘমর চগময় িমস? 
  

মস যাই িচলস, আোমের সমঙ্গ মর্া চেশমর্ই িায় না। 

  

পান্না োথা মনমড় িমল, িললাে মর্া, এেিু মখয়াচল। চেন্তু ভীষণ ভাল মেময়। 

  

িুসচে িলল, ো মর্া আোমে িমলই চেময়মি অেল রাময়র মেময়র সমঙ্গ মযন না চেচশ। 

  

 মেন মর! েী েমরমি এেন মসাহাগ? 

  

মেোে আমি ভাই, মস রু্ই যাই িচলস। 

  

গাুঁময়র েচহলােহমল মসাহাগ ময িনচপ্রয় নয় র্া পান্না িামন।  

  

মস িলল, মেময়িা মোথায় মগল এেিু খুুঁমি মেখা েরোর।  

  

 নচন্দনী এর্ক্ষণ চেিু িমলচন। এিার িলল, অযাডাে মেময় িািা, অর্ চিন্তার েী আমি? 

এখামন মর্া আর হাচরময় যাওয়ার ভয় মনই, গাচড়ও িাপা পড়মি না। অচথিতর হচেস মেন? 

িারচেেিা ঘুরমর্ মগমি হয়মর্া। 

  

িল না, আেরাও এেিু িারচেেিা মেচখ। মসই র্খন মথমে মর্া িমস গল্পই েমর যাচে। 

  

সিাই উমঠ পড়ল। 
  

হঠাৎ এেিা খিো লাগল পান্নার। ধ্ামরোমি চিিুোমেও মোথাও মেখা যামে না। 

এেনেী হমর্ পামর ময চিিুো আর মসাহাগ মোথাও চনিতমন চগময় গল্প-িল্প েরমি! 

এরেেই মর্া হওয়ার েথা। মস মর্া চনমিও র্াই িায়। ওমের েমধ্য ভাি মথাে। খুি ভাি 

মহাে। িায় না মে? 
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চেন্তু সেসযা মসাহাগমে চনময়ই। চনেচষয নারীিােীরা মযেন হয় মসাহাগ মর্েন নয়। চেন্তু 

ওর পাগলা মখয়াচলপনা আমি। মোনও পুরুষ চে পারমি ওমে সাোল চেমর্! চিিুোমে 

পান্না মিমন। চিিুো িড় ভাল মিমল। ভীষণ েরাচলস্ট এিং চিশুদ্ধর্ািােী। অনযায় মেখমল 

রুমখ োুঁড়ায়। মিাধ্হয় পুরুমষর সুচপ্রমেচসমর্ও চিশ্বাস প্রিল। ওর সমঙ্গ চে মসাহামগর 

িনমি? 

  

ইস, যচে ওমের চেলচেশ হর্ েী ভালই হর্ র্মি! 

  

িনভূচে পার হময় খাচনেিা এমগামর্ই মসাহামগর মেখা পাওয়া মগল। র্ন্ময় হময়, চিমভার 

হময় িমস আমি। িাহযমির্না মনই মযন। 

  

মসাহাগ! এই মসাহাগ! 

  

মসাহাগ িেোল না। ধ্ীমর েুখ চফচরময় র্াোল। ভারী সুন্দর মেখাল ওমে এখন। েী 

চনষ্পাপ, ভািমলশহীন েুখ! েুমখ এেিু চেচে হাচস। 

  

েী েরি এখামন িমস? আেরা র্খন মথমে খুুঁিচি মর্াোমে! 

  

 নেীর ধ্ামর এমস িমসচিলাে। নেী আোর ভীষণ ভাল লামগ। 
  

ও ো! আেরা মর্া নেীর ধ্ামরই চপেচনে েরচি। 

  

এেনই এো হমর্ ইমে েরচিল িড্ড। এো না হমল চঠে চফল েরা যায় না। 

  

ও িািা! আেরা মর্া িমস েলেল েমর েথা িমলচি এর্ক্ষণ। েথাই আর ফুমরায় না। 

  

 আোরও চে েথা ফুমরায়! ের্ েথা িো হময় আমি। 
  

োর সমঙ্গ েথা িলচিমল রু্চে? 
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মে িামন! েথা হচেল, র্মি োর সমঙ্গ র্া িাচন না। মিাধ্হয় চনমির সমঙ্গ চনমির। 

  

 পান্না মহমস মফলল, োথায় মপাো আমি মর্াোর। 
  

র্া আমি। 

  

িনু্ধরা এেিু িচড়ময় মগমি। নেীর অগভীর িমল িচি হামর্ চনময় মনমে পমড়মি সিাই। 

ওপামশ যামি। নেীিায় োত্রই েময়ে হার্ িওড়া িলম্র ার্। মপমরামনা মোনও সেসযা 

নয়। 

  

িুসচে েুখ চফচরময় ডােল, এই পান্না ওপামর যাচি? মিালার মখর্ মেখা যামে, েুঁিা মিালা 

মখমর্ চিউচিফুল। 

  

মর্ারা যা আচে এেিু পমর আসচি। 

  

পান্না মসাহাগমে িলল, হযাুঁ মসাহাগ, মর্াোমে এেিা েথা িলি? 

  

িমলা না। 

  

এর্ এো রু্চে েী েমর থাে? 

  

এো? িমল ভ্রূ েুুঁিমে এেিু ভািল মসাহাগ, র্ারপর োথা মনমড় িলল, না, এো নই 

মর্া! 

  

এো নও! এই মর্া এো িমস আি! 

  

মর্াোর র্াই েমন হমে িুচম? 

  

হযাুঁ মর্া। 
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োথা মনমড় মসাহাগ িলল, আোর মর্া এো িমল েমনই হয় না। আোর সমঙ্গ ের্ মে 

থামে।  

  

শুমন পান্নার গাময় এেিু োুঁিা-োুঁিা চেল। 

  

 মে থামে মর্াোর সমঙ্গ? 
  

মসাহাগ মহমস মফমল িলল, মর্াোমে ের্িার িমলচি, রু্চে ভুমল যাও।  

  

 ভূর্মপ্রর্ মর্া! 
  

ওরেেভামি ভািমল হমি না। আোর েমন হয় আি অিচধ্ পৃচথিীমর্ যর্ োনুষ িমন্মমি 

এিং েমর মগমি র্ামের সেমলর ইেমপ্রশন আোমের অযািেসচফয়ামর রময় মগমি। আচে 

র্ামের চফল েচর। এেনেী আেে আর ইভমেও, র্ারা চঠে ভূর্মপ্রর্ নয়, র্মি এেিা 

এনচিচি। 

  

রু্চে র্ামের সমঙ্গ েথা িল? 

  

চঠে র্া নয়, র্মি আচে অমনে েথা মযন শুনমর্ পাই, িার্ামস এেিা চফসচফসাচনর 

েমর্া, সি েথার মোনও অথতও মনই, মিচশরভাগ সেয় েথাুনমলা মিামাও যায় না। চেন্তু 

অযািেসচফয়ারিা খুি িাত্ময় িমল েমন হয়।  

  

িািা মগা, শুমন এই চেন দ্যপুমরও আোর ভয় েরমি।  

  

শুধু্ ওরা মেন পান্না, িারচেমে ের্ িীিিন্তু, মপাোোেড়, এেনেী ওই নেী িার্াস 

গািপালা সেলমেই ময আোর ভারী িীয়ন্ত িমল েমন হয়। িনু্ধর েমর্া, সঙ্গীর েমর্া। 

র্াই আচে েখনও এো িমল চনমিমে েমন েচর না। মর্াোমে িচলচন আোর খুি ইমে 

েমর গভীর িঙ্গমলর েমধ্য এেচেন সিূণত নগ্ন হময় িাস েরমর্। গাময় মেন মপাশাে 
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থােমি না িামনা? অসভযর্া েরার িনয মর্া নয়, সিূণত নগ্ন হমল িারপাশিামে আরও 

মিচশ েমর অনুভি েরা যামি। 

  

আচে িািা েমর মগমলও পারি না। 

  

 পৃচথিীর মোনও িীিিন্তুরই মর্া মপাশাে মনই। 
  

আহা, োনুষ িুচম িীিিন্তু? 

  

িাময়ালচিেযাচল র্াই। 

  

এখন মর্া চিিমেল িনু্ধমের মিমড় মেময়িনু্ধমের সমঙ্গ এেিু চেশমি এমসা, িমলা, নেীর 

ওপাশিায় যাই। 

  

ওরা মিাধ্হয় আোমে খুি এেিা পিন্দ েমর না পান্না। 

  

 চেশমলই েরমি। না চেশমল নানারেে মভমি মনয়। ওরা মেউ চেন্তু খারাপ মেময় নয়। 
  

চেশমল ওরা আোমে পিন্দ েরমি িলি? 

  

খুি েরমি, ভাি হমল অমনে ভুল ধ্ারণা মেমি যায়।  

  

আসমল আচে ওমের েমর্া অর্ হাসমর্-িাসমর্ পাচর না মর্া। 

  

মর্াোমে মিার েমর হাসমর্ হমি মেন? িমলা মর্া, আমগ মথমেই ওমের চনময় অর্ চিন্তা 

েরার চেিু মনই। গাুঁময়র মেময় মর্া সি, এেিু মিাো হয়মর্া, আচেও মর্া র্াই। আোর 

সমঙ্গ ভাি হল েী েমর মর্াোর? 

  

মসাহাগ এেিু হাসল, র্ারপর উমঠ পড়ল। 

  

আচে েী মভমিচিলাে িামনা মসাহাগ? 
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েী? 

  

মভমিচিলাে রু্চে হয়মর্া চিিুোর সমঙ্গ এেিু মেমি পমড়ি। 

  

চিিুিািু! র্ার সমঙ্গ মেন? 

  

এেচন মভমিচিলাে। চিিুোর মর্া মর্াোমে খুি পিন্দ। 

  

র্াই িুচম? 

  

মির পাও না? 

  

না মর্া! 

  

চিিুোমে মর্াোর মেেন লামগ মসাহাগ? 

  

িড্ড ভাল। 

  

র্ার োমন?  
  

ুনডিয় িলমর্ যা মিামায় র্াই। 

  

র্ার োমনিা েী োুঁড়াল? অপিন্দ? 

  

র্াই িললাে িুচম? 

  

আচে মর্া হাুঁো নই। মেময়রা মোমিই ুনডিয়মের চিমশষ পিন্দ েমর না। 

  

এ োঃ। পান্না, িচি খুমলি, চেন্তু মোিা মখামলাচন! 

  

 পান্না চিভ মেমি মেখল সচর্যই মস মোিা সমের্ িমল পা ডুচিময়মি।  
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এখন েী হমি? 

  

মসাহাগ িলল, েী আর হমি! খুমল মরামে মেমল োও। চসমন্থচিে মোিা, েময়ে চেচনমি 

শুচেময় যামি। 

  

িল চহলচহল েরমি ঠািা। পা মথমে শরীর মিময় উমঠ আসমি ওপমর। মগাড়াচল িাচড়ময় 

প্রায় হাুঁিু অিচধ্ িল, এমেিামর োমখানিায় খপাৎ গভীরর্া। 

  

এ োঃ! শাচড় চভমি মগল! 

  

মসাহাগ র্ার ঘাগরার ের্ মপাশামের মঘরামিাপিা অমনেিা ওপমর রু্মল চনময়মি। মহমস 

িলল, অর্ ভয় পাে মেন, শীমর্র িান িার্াস আর এর্ মরামে শুচেময় যামি। শাচড় 

পমর এমস ভুল েমরি। 

  

হযাুঁ, েী ময হল, শাচড় পমর মফললাে। 

  

 এখন আর েী েরমি! 
  

দ্যিমন মফর িাচল িচেমর্ উমঠ িচি পমর চনল। িচির েমধ্য িাচল চেরচের েরমি। 

  

হযাুঁ মসাহাগ, িলমল না মর্া! 

  

েী িলি? 

  

 ুনডিয়মে চনময় ওই েথািা। 
  

ুনডিয়মের চনময় আিার েথা েীমসর? ুনডিয়রা ুনডিয় মথমে যায়।  

  

 র্ার োমন চিিুোমে মর্াোর পিন্দ নয়। 
  

আোর েুমখ েথা িসাে পান্না, চিিুিািু মিশ মলাে। 
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যাঃ, আোর েনিা খারাপ হময় মগল। 

  

ওো, মেন? 

  

 ের্ আশা েমরচিলাে। 
  

 েীমসর আশা? 
  

িলমর্ এখন এেিু ল্জনা েরমি, আশািা হয়মর্া এেিু মিচশই েমরচিলাে।  

  

 আমগ আশার েথািা িমলা মর্া। 
  

আসমল চিিুো আোমের োমি চহমরা হমলও মর্াোর োমি মর্া চেিুই নয়। মেচরয়ার 

িলমর্ ওোলচর্, মসিাও এেন চেিু গ্লযাোরাস মেচরয়ার নয় আিোল র্ার ওপর গাুঁময় 

থামে, শহুমর পাচলশ মনই। 

  

চেন্তু চিিুোমে চনময় এর্ েথা হমে মেন? প্রিমলেিা েী? 

  

আচে ময মভমিচিলাে মর্াোর সমঙ্গ চিিুোর মপ্রে-মট্রে চেিু এেিা হমি। 
  

মসাহাগ মহমস মফলল, র্াই িমলা। মিমলমর্ মেময়মর্ ওই এেিা িাড়া আর িুচম চেিু 

হমর্ মনই? 

  

রু্চে ময মেন চিিুোমে পাত্তা চেমল না, অিশয মেমিই িা মেন। রু্চে ের্ িড়মলামের 

মেময়, ের্ স্মািত, ের্ আধু্চনে। 
  

মর্াোর আি েী হল িমলা মর্া পান্না! আি এেেে উলমিাপালিা েথা িলি।  

  

না মসাহাগ, সচর্যই আোর খুি আশা চিল। চিিুোর সমঙ্গ মর্াোমে ভীষণ োনায়। 
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মসাহাগ েৃদ্য মহমস িলল, পুময়ার গালত! 

  

 পান্না এেিু ল্জনা মপময় িলল, েথা উইড্র েরচি। 

  

আচে চেিু েমন েচরচন পান্না। মর্াোর চিিুো অমনস্ট অযাি ুনডেযান, মসিা চেন্তু র্ার 

চডসমক্রচডি নয়। এ-যুমগ ওরেে োনুমষর সংখযা েমে যামে। 

  

এিা প্রশংসা হমর্ পামর, েেচিমেন্টও হয়মর্া, চেন্তু িড্ড েযামরক্টার সাচিতচফমেমির েমর্া 

মশানামে ময! 

  

মসাহাগ এেিা েপি েীঘতশ্বাস মফমল িলল, েী েরি িমলা, আচে ময চঠে ুনচিময় েথা 

িলমর্ পাচর না। পুময়ার মভাোিুলাচর। 

  

ধু্যৎ রু্চে ভীষণ িুচদ্ধের্ী মেময়, মর্াোমে আচে চিচন। 

  

র্া হমল ওেথািা এখন মথমে থাে। 

  

পান্না মহমস িলল, থাে। 

  

দ্যপুমর মরামে ঘুমর লাল হময় মঘমে-িুমে র্ারা যখন চফমর এল র্খন খািার সাভত েরা 

হমে। ঘামসর ওপর শালপার্ার থালা আর িাচিমর্ সুস্বাদ্য সি পে। 

  

িুসচে অচভোমনর গলায় িলল, চপেচনমে আিোল ের্ গানিািনা, নািানাচি হয়, 

অন্তাক্ষরী হয়, েেচপচিশন হয়, আোমের চেিু হল না। চিিুোর চপেচনে মর্া, মিচশ 

আর েী হমি। যা নীরস মলাে। 

  

চনরু মঠাুঁিোিা আমি, িলল নীরস মলাে মর্া র্মি লাইন চেময়চিচল মেন?  

  

 িুসচে লাল হময় চসুঁচিময় মগল। 
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িযাপারিা আগামগাড়া লক্ষ েরল মসাহাগ। এচগময় চগময় িলল, আেরা এেিু মসচলমব্রশন 

মর্া েরমর্ই পাচর। চপেচনে োমনই মর্া র্াই। 

  

চনরু িলল, েী েমর হমি! চেউচিে চসমস্টেই মর্া আনা হয়চন। 

  

র্ামর্ েী! গান মর্া গাইমর্ও পাচর আেরা। পাচর না? 

  

 িুসচে েরুণ েুখ েমর িলল, চমনিাে চেউচিে িাড়া চে িেমি? 
  

মিো েরমর্ মোষ েী? 

  

মে মে গান িান িলল। খুি ভাল না িানমলও িলমি। 

  

 নিীনা িলল, চিিুোর পারচেশন চনময় নাও। নইমল পমর আিার েমি। 
  

 িাপা গলায় মসাহাগ িলল, চিিুো মর্া আোমের অচভভািে নন, অর্ ভয় পািার েী 

আমি? ইমনামসন্ট গান, সমঙ্গ এেিু নাি মর্া হমর্ই পামর। এ মর্া চডসমোমথে নয়। 

  

ভময় ভময় চর্ন িারিন নাে চেল। এেিা িায়গায় োঠেুমিা িমড়া েমর আুনন মেওয়া 

হল িারচেমে মগাল হময় িসল র্ারা। 

  

মসাহাগ িলল, এিা েযািফায়ার। চিমেমলর চেমে হমল ভাল হর্ চেন্তু দ্যপুমরও মোষ 

মনই। মলি আস চসং। 

  

পান্না খুি অিাে হময় মেখল মসাহাগ ভারী সুমরলা গলায় গান ধ্মরমি, উই শযাল 

ওভারোে… 

  

সুরিা সেমলর মিনািানা। সহি গানিার েমধ্য এেিা মিারা আমিগ আমি, সহমিই 

ভাচসময় চনময় যায়। হার্র্াচলর সমঙ্গ সমঙ্গ এই গামন েুহূমর্তই িমে মগল আসর। যারা 

েূমর েূমর চিল সি এমস িমড়া হময় মগল িারধ্ামর। এেিু িামে গলা চেচলময় মফলল 
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সিাই। আর নািিার িনয োউমে আহ্বান েরমর্ হল না। প্রথমে শরীমরর মোল র্ারপর 

নামির িযাপারিা আপনা মথমেই ঘুরমর্ লাগল। মসাহাগ এরপর মডা মর চে.. ধ্রল। 

র্ারপর রিীন্দ্রসংগীর্। সি মিনা গান। চহচন্দও হল, গামনর উৎসেুখ খুমল মযমর্ই ল্জনা 

সংমোি মমমড় মফমল সিাই এমে এমে চনমির িানা চপ্রয় গান মগময় উঠমর্ লাগল। 

গলা মেলাল সিাই। 

  

পান্না মিারমিামখ এেিার খুুঁমি মেখল, চিিুো মোথায় োুঁচড়ময়। মিচশ খুুঁিমর্ হল না। 

মেখা মগল, মগাল িক্করিার এেিু িাইমর চিিুো িমস আমি, েুমখ চস্মর্ হাচস। 

  

মেিারামরর মলামেরাও গামনর আসমর িমল আসায় েধ্যামহ্নর মভাি থিতচগর্ রইল। প্রায় 

ঘণ্টাদ্যময়ে িলল গামনর আসর। 

  

খাওয়ার পর ঘণ্টাখামনে অন্তাক্ষরী হল। মরাে েমর আসচিল ক্রমে। ঠািা হাওয়া চেচেল 

খুি। 

  

মফরার সেয় পান্না িাপা গলায় িলল, ইস রু্চে েী ভাল গাও! 

  

দ্যর! ওিা চশচক্ষর্ গলার গান নয়। র্মি এসি অমেশমন োমি লামগ।  

  

আচে গলা চিচন মসাহাগ। মর্াোর গলায় ভীষণ সুর আমি।  

  

আচে চেন্তু গান-িান চশচখচন। িুমল-িুমল যা চশচখময়মি র্াই। 
  

 র্া হমল এখন মশমখা। প্রযােচিস েরমল োরুণ হমি। 
  

েী হমি চশমখ? ্রহযাচে অযাওয়াডত পাি, না চে গানমে মেচরয়ার েরি িল মর্া! আোর 

ওরেে হমর্ ভাল লামগ না। গান গাইমর্ হমল েমনর আনমন্দ গাওয়াই ভাল। িযায়াে িা 

শরীরিিতার েমর্া মরুনলার গলা সাধ্া ওসি আোর এেিুও ভাল লামগ না। 

  

মর্াোমে চনময় আর পাচর না। েী ময মর্াোর ভাল লামগ! 
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মসাহাগ হাসল, মর্াোর িনু্ধরা আর আোমে অপিন্দ েরমি না মর্া! 

  

না না, র্ারা মর্া মর্াোর ফযান হময় মগমি।  

  

আো, আেরা সেমলর সমঙ্গ িামস না চফমর এেিা োরুচর্ গাচড়মর্ চফরচি মেন িমলা 

মর্া পান্না। এিা খারাপ মেখামে না? 

  

েী িাচন। শুনচি মর্া এ-গাচড়িা চিিুো চেনমি। র্ার মোন েমক্কমলর গাচড়। ট্রায়াল 

চেমে। মিাধ্হয় মর্াোমে ইেমপ্রস েরার িনযই এই অযামরঞ্জমেন্ট। চেন্তু রু্চে মর্া 

ইেমপ্রসড হে না। 

  

না। োনুষিার িেমল গাচড় চে মিচশ ইেমপ্রস েরমর্ পামর? িরং িযাপারিা খারাপ মেখাল। 

মেউ হয়মর্া চেিু ভািমি। 

  

র্া ভািুে না। োনুমষর স্বভািই হল চনমিমের ইমেেমর্া চেিু এেিা মভমি মনওয়া। 

  

মর্াোর চিিুো চেন্তু এ-গাচড়মর্ ওমঠচন। 

  

উঠমল খুচশ হমর্? 

  

দ্যঃচখর্ও হর্াে না। চহ ইি এ ুনড েিাচন। 

  

 মসিা আরও খারাপ মেখার্। সিাইমে মিমড় উচন চে আলাো গাচড়মর্ চফরমর্ পামরন? 

আফিার অল চিিুোই মর্া আিমের মহাস্ট। 

  

গাচড় র্ামে িাচড়র মোরমগাড়া অিচধ্ মপ ুঁমি চেময় মগল।  

  

মসাহাগ ঘমর চফমর আমগ োদ্যর ঘমর উুঁচে চেল। 

  

 েচফ মখময়ি োদ্য? 
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এই মখলাে। মেেন হল মর্ার চপেচনে? 

  

ময রেে হয়। 

  

যা ঘমর চগময় চিশ্রাে ের। সারাচেন ধ্েল মগমি।  

  

না, সারাচেমনর ধ্েল চেিু মির পামে না মসাহাগ। র্ার মিশ ভাল লাগমি। মিশ ভাল। 

  

আিোল ো িািা এেসমঙ্গ ও-ঘমর থামে। নরু্ন চনয়ে। িুডঢা এিার আমসচন, র্ার 

পরীক্ষা। এ ঘমর মসাহাগ এো। 

  

চফমর এমস মসাহাগ িুপ েমর মিয়ামর চেিুক্ষণ িমস রইল। আমলা জ্বালল না। খুি িুপিাপ 

চেিুক্ষণ িমস মস এেিু ধ্যান েরল। মেচডমিশন র্ার চপ্রয় এে প্রচক্রয়া। ধ্যামন মস চনমির 

েনিামে আুঁচর্পাুঁচর্ েমর খুুঁমি মেখমর্ িায়। র্ার েমনর েমধ্য আি অমনে ধ্াুঁধ্া। অমনে 

প্র । 
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৬৬-৭০. মরাে চিচন্সিা 

৬৬.  

  

আো এই মরাে চিচনসিা চঠে মেেন হয় িলমর্ পামরন? মলামের েুমখ শুচন চেন্তু চঠে 

আন্দামি আমস না। 

  

হঠাৎ মরাে চনময় ভািমর্ মলমগচিস মেন? 

  

না এই েচেন ধ্মরই ভািচি। িয়সও মর্া হমে। এে সেময় মর্া মি োঠ চডমঙামর্ই হমি। 

র্াই ভািচিলাে এেিু আন্দাি যচে েরা যায়। েরার সেয় েীমস েরচি, শরীমর 

মেেনধ্ারা হমে মসিা মিশ িুমমর্ িুমমর্ েরা যামি। 

  

মর্ার মযেন িুচদ্ধ। েরার সেয় চে অর্ শরীরমিাধ্, অর্ িনিমন জ্ঞান থােমি মর? আর 

আগাে মভমিই িা েী হমি? থােচি মর্া চিৎপার্ হময় শুময়। যা ইমে মহাে না। আমগ 

মথমে মভমি েরচি মেন? 

  

র্া অচিচশয চঠে। র্মি েী িামনন োো, েরমর্ মর্েন ভয়-িয় মনই আোর। ভাচি েী 

িামনন, িাুঁিািার েমর্া েরািাও মিশ উপমভাগ েরারই চিচনস। েমন হয়, শরীমরর েমধ্য 

চঠে মযন ইচস্টশন, গাডতিািু হুইসল চেল, মািা নাড়ল, ড্রাইভারসামহি মভুঁপু িািাল, 

র্ারপর িযািফেত মিমড় েু চমেচমে েমর মট্রন িমল মগল। ফাুঁো ইচস্টশন এই মেহখানা 

রইল পমড়। পুমরা িযাপারিাই মিশ এেিা ঘিনা। 

  

ঘিনা মর্া িমিই মর, র্মি ময েমর মস চে আর অর্ িুমমর্ পামর? মগ রোমে মর্া মেখচল, 

দ্যচেন মর্া জ্ঞানই চিল না। 

  

মসও মর্া মরাে! 
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মসচরব্রাল। যাওয়া চনময় েথা, উপলক্ষ যা-ই মহাে। 

  

আমগ চেন্তু েরািা ভারী মসািাসরল চিল। ডািারিচেয চিল না, এর্ রি পরীক্ষা, 

ইচসচি, এক্স মর, িযামনরও িালাই চিল না। যমে আর োনুমষ িানাহযাুঁিড়া হর্ েে। 

েমলরা হল চে সাচন্নপাচর্ে, জ্বরচিোর িা সন্নযাস পিাপি েমর মযর্ মলামে। এেনেী 

আোশময় ভুমগও চে েে েমরমি? আিোল চেন্তু ডািারিচেয এমস নরু্ন নরু্ন ওষুধ্ 

চেময় েরণিামে খুি আিমেমি। 

  

হযাুঁ। আিোল েরমি েে। র্া আি মিহানমিলািায় েু-ডাে ডােচিস মেন? 

  

েী ময িমলন োো, েু-ডাে ডােি মেন? এসি র্র্ জ্ঞামনরই েথা চেনা। আমগ মথমে 

মভমি রাখা ভাল। মেহখানা যামি মস মর্া িানাই আমি। চেন্তু মোন োয়োয় যামি 

মসইমিই ভাচি। আপনার চে মযামগন রাময়র েথা েমন আমি? চশিশূমলর মযামগন রায়! 

  

র্া েমন থােমি না মেন? সামহমির সমঙ্গ োরচপি েমর মিল মখমিচিল িমল র্ামে চনময় 

িধ্তোমন সভা হয়। 

  

হযাুঁ মস-ই। সুভাষ মিাস মডমে পাচঠময়চিল েলোর্ার েংম্রহস অচফমস। চপঠ িাপমড় 

চেময়চিল। েমন আমি োো? 

  

খুি। মযামগন মর্া েমহন্দ্র িচেোমরর িাচড়মর্ চনয়ে েমর চব্রি মখলমর্ আসর্। মখলর্ও 

ভাল। 

  

হযাুঁ। র্া মসই মযামগন রায় েরল, আোর মিামখর সােমন। র্খন প্রায়ই চগময় িমস থােরু্ে 

মর্া। আোমের ময িমনর চহমরা িমল েথা। এেচেন চিমেমল চগময় িমসচি। মযামগন রায় 

িাগামন ইচিমিয়ার মপমর্ িসা। চক্ষর্ীশ মঘাষ, নমিন্দু মি ধু্রী, গমণশ হালোর সি িমস 

আমি। মযামগন রায় িা মখমর্ মখমর্ েী এেিা হাচসর েথা িলচিল। িলমর্ িলমর্ 

সােমনর মিমর্র মিচিলিায় িাময়র োপিা মরমখ হঠাৎ এেিু চপিমন মহমল মগল। োথািা 
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মিয়ামরর োনায় মরমখ ঊধ্বতেুমখ আোমশর চেমে মিময় রইল। মিময় রইল মর্া মিময়ই 

রইল। মিামখর পার্া আর পমড় না। মাড়া আধ্ঘণ্টা সােমন িমস মথমেও আেরা িুমমর্ 

পাচরচন ময োরা মগমি। েুমখ র্খনও হাচসিা মলমগ আমি।  

  

েচহে রায় এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িলল, ভাগযিান মলাে, িুমচল? অেন েরা েরমর্ 

পারমল আর িাই েী? 

  

র্া যা িমলমিন। র্মি চেনা সামহি মপিামনায় ের্ েূর পুচণয হয় র্া আচে িাচন না, চেন্তু 

মসিা িাে চেমল মযামগন রাময়র আর পুচণযিা মোথায় িলুন মর্া! মিহারাখানা চিল িমি 

মেখনসই, মলামে িলর্ চশিশূমলর মনর্াচি। চেন্তু মোনও মেখনসই মেময় মিামখ পড়মল 

পার মপর্ না। িউ মহাে চম মহাে মযামগন রাময়র এুঁমিা হয়চন এেন মেময় পামিন না। 

র্ার ওপর িন্ধেী োরিার চিল। মলামে িমল িন্ধেী োরিার েরমল নরমের পমথ আর 

খানাখন্দও থামে না। র্া এর্ সি েমরও অেন ইোেৃরু্যর েমর্া িযাপার হয় েী েমর? 

প্রাণিা মযন ুনরু্মলর েমর্া মিচরময় মগল। র্াই িলচিলুে, ওসি েেতফল িল সি িামি 

েথা, পাপপুচণযর িযাপার-িযাপারুনমলামর্ও মগালোল আমি, আর ভগিান িমলও চেিু 

মর্া ঠাহর হমে না। েী িমলন? 

  

েচহে এেিু মহমস িলল, র্া ওরেে চহমসি েরমল র্াই োুঁড়ায় িমি। চেন্তু রু্ই চে মশমষ 

িুমড়া িয়মস নাচেে হচল? 

  

আচেেই িা েমি চিলুে িলুন! সাধ্নভিন মর্া আর েচরচন চেিু। ওই িা চড়মর্ ষষ্ঠী িা 

িামরর পুমিা হমল িউ নড়া ধ্মর মিমন চনময় চগময় গড় েরায়। র্া মসও িমল, রু্চে হমল 

পাষে, েুষল। পমিগমল েরমি। ঠােুর-মেির্ায় যার অর্ অমেদ্দা র্ার রাক্ষমসর ঔরমস 

িন্ম। 

  

এসি িমল? 
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খুি িমল। চিমি র্ার ভীষণ ধ্ার। র্মি চেমি েথাও মর্া িলমি না। চিিার েমর মেমখচি, 

ঠােুর মেির্া োনাোচনর ইমেিাই হয়চন েখনও আোর। ভাচি যা সি অোিেুোি 

েমরচি র্ার িনয নাচেোন্না মেুঁমে লাভ মনই। ভগিান িমল যচে মেউ মথমেও থামেন 

চর্চন নাচেোন্নায় মভালার মলাে নন। 

  

অমনে এচগময় িুমমচিস মর ধ্ীমরন। 

  

না োো, িুমমচি িলা যায় না। িুমমর্ হমল মপমি চিমেয িাই। র্া মস িস্তু মর্া আর মনই। 

আোর িুম হল িাষাভুমষার েমর্া। 

  

দ্যর মিাো! িাষাভুমষারা নাচেে হয়, মেমখচিস? ভয়ভীচর্ চনময় যামের মিুঁমি থােমর্ হয় 

র্ামের েমধ্য নাচেে খুুঁমি পাওয়া ভার। ময মযেন িীিন যাপন েমর র্ার ভগিামনর 

মিাধ্ মর্েনর্র। এই মর্া শুনলাে, মসচেন মে মযন িলচিল, মোচরয়া না মোথায় মযন 

মলামে ভগিামনর ভািিাই মলাপাি েমর চেময়মি। েঠ েসচিে চগিতার িালাই মনই, 

থােমলও মসখামন মেউ মর্েন যায় না। র্ারা খামিমপমি, মেশ গমড়, ভাল-েন্দ চনময় 

মিুঁমি থামে, খামোখা ভগিান আেোচন েমর িীিমন িচিলর্া িাড়ায় না, ও র্ামের 

েরোরও হয় না। ভগিান িাড়াই যখন িমল যামে র্খন খামোখা ডােমি মেন িল! 

  

আোরও মর্া মসই েথা। মডমে হমিিা েী? আোর উদ্ধার মনই র্া আচে িাচন। চেদ্দামরর 

মপা এখনও আমড় আমড় ঘুমর মিড়ায়, ঘাড় েিোয় না িমি, চেন্তু ভুলমর্ও মেয় না। 

  

ভগিান োচনস না, ভাল েথা। র্মি ভূর্ই িা োনচি মেন মর? 

  

ভূমর্র েথা িললুে নাচে? না োো, মস ভূর্ নয়। 

  

র্মি েী? এই ময িলচল চেদ্দামরর মপা আমড় আমড় ঘুমর মিড়ায়।  

  

র্া মঘামর। র্মি মস ভূর্ নয়। োনুষ েরমলও র্ার িযথা মিেনা জ্বালা চে আর সহমি 

েমর! মসুনমলাই মযন ঘুমর ঘুমর খুুঁমি মিড়ায়। 
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মর্ার োথা। েমি েী এেিা ঘিনা ঘমিচিল র্াই চনময় ঘষমি েরচিস। োনুষ ের্ েী 

ভুমল থামে। 

  

 চনষ্কেতারা ভুলমর্ পামর না। োিেেত চনময় মেমর্ থােমল হয়মর্া হর্। মভমি মেখমর্ 

মগমল চেদ্দামরর মপা চেন্তু খারাপ েমরচন। মহুঁমপা রুচগ, শরীমর মর্া চেিু চিল না। শুধু্ 

মরামখর িমশ িউিামে র্ামরর ফাুঁস চেময় মেমরচিল। ওই মরামখর মিামরই আোমেও 

মপমড় মফমলচিল প্রায়। আচে র্খন সা মিায়ান। মশষরক্ষা হয়চন অিশয। িমল মিমপ 

ধ্মরচিলাে, চেচনিখামনে ভুড়ভুচড় মেমি েমর মগল। এই মেখুন, এখনও মরাুঁয়া োুঁচড়ময় 

যায় ভািমল। 

  

মর্ার শ্রীেন্তমে েমন আমি? 

  

র্া থােমি না? চেমনদ্যপুমর পাুঁিেচড়মে রােো চেময় োিল িির্লায়, এে হাি মলামের 

সােমন। মস েী হুমড়াহুচড় েমর মলামে পাচলময়চিল িাপ। 

  

রু্ই মর্া এেিা মেচখচিস। শ্রীেন্ত ের্ খুন েমরচিল র্ার চহমসি চনমিও রাখর্ না। িুমড়া 

হময় যখন িয়মসর োমি িব্দ হল র্খন োমম োমম খাল মপচরময় ওর ঘমর চগময় িসর্াে। 

খুি খাচর্র েরর্। োমম োমম চিমজ্ঞস েরর্াে, খুন েরমর্ মেেন লামগ? েী িলর্ 

িাচনস? 

  

েী িলর্? 

  

িলর্, মেেন মযন এেিা মাুঁেুচন লামগ। মেেনর্মরা মাুঁেুচন, েীমসর মাুঁেুচন র্া অর্ 

িযাখযা েমর িলমর্ পারর্ না। আচে খুুঁচিময় খুুঁচিময় চিমজ্ঞস েরর্াে, খুমনর পর অনুর্াপ 

হয় চেনা। মেেন ভযািলার েমর্া মিময় থাের্। অমনে মভমিচিমন্ত িলর্, না, র্মি পমর 

মেেন েুঁো ফাুঁো লামগ। োয়ােয়া মর্া চিল না। িুেখানা পাথর হময় চগময়চিল। ওই ময 

ফাুঁো ফাুঁো লাগর্ ওইমিই ওর অনুর্াপ িমল ধ্মর চনমর্ হমি। র্া অর্ খুন েমরও মর্া 
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িুমড়া িয়স অিচধ্ মিশ মিুঁমিিমর্তই চিল। ডাোচর্র পয়সা চেময় পাো িাচড়, ধ্ানী িচে 

সিই েমরচিল। চেিু মর্া আিোয়চন। রু্ই র্মি েমগ্ধ েরচিস মেন? ওিা মোমি খুনই 

নয়। প্রাণ িাুঁিামর্ যা েচরচিস র্ামর্ আইমনও মর্া আিোয় না।  

  

আইমন মর্া অমনে েথাই আমি োো। র্া চেময় চে আর েমনর আুনন মনমভ? আিোল 

মেিল ভাচি, িরং চনমি েরমলই ভাল হর্। এই এর্চেন মিুঁমি মথমে দ্যচনয়ার েী 

উপোরিা েরলুে িলুন। আর মিুঁমি থাোিাও চে োনুমষর েমর্া হমে? মগারুিাগমলর 

অচধ্ে চনমিমে ভািমর্ই পাচর না। িড় গ্লাচন হয়। 

  

র্া আর েী েরচি! লামখা লামখা মলাে মর্া ওরেেভামিই মিুঁমি আমি। েিা মলাে আর 

োনুমষর েমর্া মিুঁমি আমি িল। 

  

ওই িনযই মর্া ভগিামন চিশ্বাস হমর্ িায় না। ভগিান িমল চেিু থােমল চে এরেে ধ্ারা 

হমর্ পারর্, িলুন? 

  

আি মর্ামে চফলিচফমর্ মপময়মি মেখচি। েচফ খাচি? 

  

এে গাল হাসল ধ্ীমরন োষ্ঠ। খুচশয়াল গলায় িলল, এই এেিা িব্বর েথা িমলমিন। 

চিচনসখানাও এমেিামর েমনর েমর্া। আমগও দ্য-িারিার মখময়চি িমি, মেেন মপাড়া-

মপাড়া গন্ধ লাগর্। আপনার এখামন মখময়ই প্রথে িুমলাে, এর সমঙ্গ মেউ লামগ না। 

  

আোরও িুমড়া িয়মসর মনশা। এই শীমর্ শরীরিা মিশ গরে হয়। 

  

 েচহে েচফ েমর চনময় এল। 
  

চিিুি খাচি সমঙ্গ? োুঁড়া, চেই। 

  

র্া চিিুিও হল। চেচিয েুড়েুমড় ফুরফুমর দ্যখানা চিিুি। 
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এই চিিুিও নার্চন েলোর্া মথমে এমন চেময়মি। ওমর্ নাচে চিি আমি। র্া মস িস্তু 

চিমশষ মিমখ মেখা হয়চন। দ্যমধ্র স্বাে মঘামল মেিাচে। 

  

চিমির েথা খুি িাচন। শুমনচি, দ্যধ্ পচিময় নাচে হয়। আিোল িাঙাচলরাও খুি খামে। 

িাসস্টযামির েমহশ িলচিল মোোমন নাচে চপ্জনা িানামি। র্ামর্ মেলা চিি চেমর্ হয়। 

  

গাুঁ মর্া শহর হময় উঠল মর। 

  

 র্া মর্া হওয়ারই েথা। 
  

চপ্জনা খাচি নাচে? মসাহাগ িমল মগমি আসমি শচনিার সি চনময় এমস এখামন িাচনময় 

আোমে খাওয়ামি। মরািিার িমল আচসস এে ফাুঁমে। মর্ার িনয খাচনেিা মরমখ 

মেমিাখন। নরু্ন খািার, সহয হমি চেনা িাচন না। মিমখ মেচখস এেিু। 

  

আোর মর্া সিই ভাল লামগ। আোর িউ িমল, মর্াোর চিি হল লিি।  

  

র্া মর্ার এেিু মনালা আমি িমি। এই মসচেন মেখলাে, হচরপের মেময়র চিময়মর্ 

িারখানা রাধ্ািল্লচভ িসান চেচল, র্ারপর এে োচড় মপামলায়া, খাচসর োংস, সার্ 

িুেমরা োি, েই-চেচে, ওমর িািা, এই িয়মস অর্ মখমর্ আমি গিগি েমর? এখন এেিু 

মিমি ুনমি িুমম খাচি মর্া! 

  

র্াই িমল িমি সিাই। চেন্তু আোর মর্া সিই র্ল হময় যায়। মখময়ই যচে েচর র্াহমলই 

িা েী িলুন। মরাে হময় েরমলও যা মপি মফমি েরমলও র্াই। মি োঠ চডমঙামনা চনময় 

েথা, র্া মখময়ই েরা ভাল। 

  

েরার িনয িড় িযে মেখচি ময আিোল। িচল মর্ার হলিা েী? এর্োল মর্া এসি 

িলচর্স না। 
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আিোল েরা চনময় এেিু ভািচি। েরমর্ ময ইমে যায় র্া নয়। ের্ েী মেখার রময় 

মগল, মিামার রময় মগল, আযু়র অথতিাই ঠাহর হল না, েমন এেিা চখি মর্া আমিই। র্মি 

ল্জনার োথা মখময় আর ের্োলই িা িাুঁিি িলুন। এই মর্া মসচেন মিাি নাচর্িাও 

িলচিল, ও োদ্য, চিশুর োদ্য েমর মগল মর্া, রু্চে েরি না মেন? 

  

িলল?  

  

র্া িলমি নাই িা মেন। ঠােুোর োমি শুমন শুমনই চশমখমি।  

  

নাচর্ িলল িমলই েরার েথা ভািচিস? 

  

না োো, র্া নয়। ওই ভািচি আর েী। ের্ েী ভাচি। 

  

মর্ার মিময় আচেই মর্া মিাধ্হয় িির চর্মনমের িড়।  

  

র্া হমি। 

  

েচফ মশষ েমর উমঠ পড়ল ধ্ীমরন োষ্ঠ। মফরার সেয় মির মপল, রার্ হময়মি। আন্দাি 

নিা মসায়া নিা হমি। এমে গাুঁ, র্ায় শীর্োল। সন্ধযারামর্ই ভারী চনঃমুে হময় যায় 

িারচেে। রাোয় ভুরু্মড় েুয়াশা আর চনিতনর্া। র্িু িাসস্টযামির চেেিায় এখনও 

মলােিন মেখা যায়, মোোনপািও মখালা থামে। চেন্তু গাুঁময়র চভর্রিা িড্ড সুনসান। 

  

এেিা ভাল মিাখ আর এেিা আিিা মিামখ মুমমো অন্ধোমর েুয়াশাোখা এে 

অমল চেেমে প্রর্যক্ষ েমর ধ্ীমরন। চেমনর মিলািা মযেন েগেমগ িােির্া এখন মসিাই 

মযন সাুঁমমর পর মসমিুনমি মোচহনীমিমশ মিাখ মভালামর্ এমস োুঁচড়ময়মি সােমন। 

েুয়াশায় এেিা িাচড়র িােিুেু শুধু্ মভমস আমি, িাচেিা মলাপাি, েমন হমে মযন, মভমস 

থাো িাচড়। োচলপড়া লণ্ঠমনর েমর্া ভাঙা এেিু িাুঁে আমি আোমশ, র্ামে চঠে ঠাহর 

হমে না িমি, চেন্তু এই আমলািুেুই েুহে িচড়ময় মরমখমি িারধ্ামর। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 1084 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ধ্ীমরন হ-হ-হ েমর আপনেমন এেিু হাসল। চিড়চিড় েমর িলল, খুি েযাচিে মেখাে 

িািা! অথশলী োে সি। 

  

েথািা চঠে ময, আিোল মস েরা চনময় ভািমি। েরার পর আত্মা মিচরময় আর এে েফা 

মিুঁমি থামে িমল োরও োরও চিশ্বাস। যচে েরার পর মফর মিুঁমি থাোই িরামর্ থামে 

র্াহমল মসিাই িা মেেন হমি! মেহ েরমল এেরেে শাচন্ত। চেন্তু মফর যচে আত্মা হময় 

মিুঁমি থােমর্ হয় র্াহমল মর্া আিার ভিঘট্ট পাোল। র্খন আিার মেেন সি চিচলিযিথিতা 

হমি, র্াও ভািিার েথা। ধ্ীমরমনর মসিা খুি পিন্দ হমে না। সিতক্ষণ সমঙ্গ সমঙ্গ মলমগ 

থােমল মর্া েুশচেল। 

  

ভািমর্ ভািমর্ িির্লায় এমস পড়ল ধ্ীমরন। এ ভারী অপয়া িায়গা। খুি চনিতন। 

িিগািিা মিাধ্হয় মেড়মশা িিমরর পুরমনা। িারচেমে মুচর মনমেমি মেলা। র্লািা 

িাুঁধ্ামনা, চশমির থানও আমি। চেন্তু িড় িেিমে িায়গা। অমনমেই এখামন ভয়িয় পায়। 

  

িারপাশিা র্াচেময় মেখল ধ্ীমরন। িায়গািা মযন এমেিামর িোি মিুঁমধ্ চনথর হময় 

আমি। গামির পার্ািাও নড়মি না। আর েী চমুঁচমর ডাে িািা। 

  

ধ্ীমরন! িমল মেউ ডােল নাচে? গা চশউমর উঠল হঠাৎ। হযাুঁ, চেদ্দার ডামে িমি। 

োিাোচি িমলও আমস। না, ভূর্-িুর্ নয়। ধ্ীমরন োষ্ঠ িামন, এ হল র্ার চনমিরই 

চভর্রোর অনুর্াপ। মস-ই চেদ্দার হময় েথা েয়। র্িু গা িেিে েমর খুি। 

  

ও ধ্ীমরন, েমন পমড়? 

  

পড়মি না! খুি েমন পমড়। 

  

চিশ্বাসঘার্ে, চনেেহারাে, ের্ িড় সিতনাশ েমরচিচল আোর! র্িু চেচিয মিুঁমিিমর্ত 

আচিস! 
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আোর মোষিা মোথায় িল। মর্াোর িউ যচে ওরেেধ্ারা েমর আোর েী মোষ? আোর 

র্খন েুঁিা িয়স, িুচদ্ধ পামেচন, মসও এমস হােমল পড়ল। আোর েী েরা উচির্ চিল 

িমলা! 

  

সাধু্ সািচিস হারােিাো! 

  

মর্াোমেও িচল োো, ওই িরািীণত শরীর, মহুঁমপা রুচগ হময় অেন ডিো মেময়মিমলমে 

চিময় েরা মর্াোর চঠে হয়চন। মেময়োনুষ মর্া আর মাচপর সাপ নয় ময িন্ধ েমর রাখমি। 

  

আচে মর্ার ুনরুর সোন। আোর িউ মর্ার োময়র েমর্া। চঠে চেনা! 

  

ওসি মসমেমল সিমেতর েথা িামড়া। ওসি চে আর মেউ োমন! আর ুনরু িলমলই মর্া 

হমি না। হামর্র োি চশখমর্ মর্াোর োমি ঘুরঘুর েররু্ে। িােমরর অচধ্ে খাচিময় 

োরমর্, েমন আমি? 

  

মর্ার যচে ল্জনা থাের্ র্াহমল গলায় েচড় চেচর্। 

  

েরমর্ িলি! র্া মিুঁমিই িা আচি মোথায়? গলায় ফাুঁস চেমল মর্া অমনে জ্বালা িুচড়ময় 

মযর্ মগা! মিুঁমি থাোর োমন েী িমলা মর্াশুধু্ মেহখানার মিুঁমি থাোিাই চে সি? মিুঁমি 

থাোর োমন হল উপমভাগ। চেনরার্ মেুঁমে েচেময়, উঞ্ছিৃচত্ত েমর, লাচথিা মখময় এই ময 

থাো, এ মিুঁমি থাো হয় েী েমর? েমরই আচি িমল ধ্মর নাও না মেন!  

  

চিড়চিড় েরমর্ েরমর্ িায়গািা মপচরময় এল ধ্ীমরন। সােমন পান্নামের িাচড়র আমলা 

মেখা যামে। আর এেিু এমগামল মগ রোোর িাচড়। মিনা িে, মিনা রাো। র্িু ভারী 

অচিন লামগ ধ্ীমরমনর। এেিা স্পে মিাখ, আর এেিা আিিা মিামখ ের্ চিভ্রে কর্চর 

হয়। পামপ িিতচরর্ েন ের্ ভূর্মপ্রর্ সৃচে েমর যায়। অনাচিল সর্য িমল মর্া চেিু মনই। 

  

.  
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চর্ন চেন িামে এে দ্যপুমর োঙাচল মভািন েরাচেল রচসে িাঙাল। িাসন্তীর পঞ্চােৃর্ 

আমি আি। উপলক্ষয মসিাই৷ েহািীর মর্ওয়াচরমে িধ্তোন মথমে ভাড়া েমর এমনমি 

রচসে। চখিুচড়, লািড়ার র্রোচর, মিাুঁমে আর পাময়স। মভামির খির মপময় মলাে 

িুমিমি মেলাই। চহমসি েরমল শ দ্যই মর্া হমিই। উমঠামনর মরামে সাচর সাচর শালপার্ার 

থালা চনময় িমস মগমি। চিল্লাচেচল্ল হমে খুি। এখনও পামর্ চখিুচড় পমড়চন, পড়মি পড়মি 

ভাি। 

  

িারান্দায় দ্যখানা মিয়ামর িাঙামলর পাশাপাচশ ধ্ীমরন। 

  

 রচসে িলল, ঠাইমরন আইিোইল এই িাচড়মর্ই িহাল হইমি, িুমমলনচন খুড়া? 
  

ধ্ীমরন িামন, এ গাুঁময় মোনও গামির পার্া খসমলও র্া রমি মযমর্ মেচর হয় না। চনষ্কেতার 

মর্া অভাি মনই। 

  

এেিু মহমস ধ্ীমরন িলল, ভালই মর্া। িাসন্তীর মেখামশানা হমি।  

  

েিু হইি। ঠাইমরনমর মর্া চিলাই পার েরমি। আইয়া অখন খাচেো হইয়া মর্া িইমি 

আর গিরাইর্ামি। 

  

গিরামে মেন? 

  

গিরাইি না! এই ময খরিাপাচর্ হইর্ামি, অমপাগমোরা আোর পয়সায় খাইয়া 

যাইর্ামি, ঠাইমরমনর র্ামর্ গাময় িড় জ্বালা। মিামামলন? ঠাইমরন িায় সি মপািলা 

েইরা রাখমর্। এই ময গচরিুনলা পযাি ভইরা খাইি, োলা োলা শুেনা েুখুনলায় এেিু 

চমচলে মেখা যাইি ঠাইমরমনর িড় অপিন্দ। 

  

চখিুচড়র গন্ধিা মিমড়মি খুিই ভাল। িার্াস শুুঁমেই ধ্ীমরন িমল চেমর্ পামর চখিুচড়মর্ 

ভালরেে গাওয়া চঘ, ফুলেচপ, োয় গরেেশলা অিচধ্ পমড়মি। োঙাচলমভািমনর 

চখিুচড়মর্ এর্ র্চরির্ থাোর েথা নয়। র্মি িাঙামলর িযাপারই আলাো। মস যা েমর 
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মোক্ষে েমর। গচরি িমল যারা মখমর্ এমসমি র্ারা ময সিাই এমেিামর োঙাল-ফচের 

র্া নয়। িাোেগামির নীমি এেিু িায়ায় েয়লা হলমে রমঙর শাচড়মর্ মঘােিা মিমন ময 

িউিা িমস আমি মস োচর্তমের িউ। িিরিাে আমগও র্ামের অিথিতা খারাপ চিল না। 

োচর্তে শযযাশায়ী হল ওই মরামে না েী মযন িমল র্াইমর্। অিথিতা এমেিামর র্রর্র 

েমর পড়মর্ লাগল। এখন হাুঁচড়র হাল। দ্যমিা িাচ্চা চনময় ল্জনার োথা মখময় ওই এমস 

িমসমি গাির্লায়। মঘােিায় চে আর সি ঢাো যায়? শীর্ল ভট্টািাযত মযেন, র্ারও চে 

োঙাচলমভািমন আসিার েথা! িির চত্রমশে আমগ এই শীর্ল ভট্টিাযতই মর্া মনেন্তন্ন 

িাচড়মর্ চগময় িাুঁো চনময় ের্ র্ড়মপমি। এখন মিমলর িউরা মনাড়া চেময় চিষোর্ 

মভমঙমি ভালরেে। িােনাই এখন চখমের আুনমন মলমস মগমি। ওই মসও এমস এেিু 

ফুঁে মরমখ িমস মগমি পঙচিমভািমন। মেখমল েেও হয়, মঘন্নাও হয়। 

  

ধ্ীমরন িলল, িাঙাল, ওই িাোের্লার িউিা আর শীর্ল ভট্টিাযত ওমের এেিু ভাল 

েমর চেমর্ িমল চেও। অিথিতা চিপামে এই েশা িইমর্া নয়। 

  

চনচশ্চন্ত থামেন খুড়া, আোর িাচড়মর্ োরও আধ্ামপিা হইমিা না। ঠাইসযা খাইি সেমল। 

যা আময়ািন আোরই িমস মযমর্ ইমে েরমি।  

  

রচসে িাঙাল দ্যঃখ েমর িলল, আরও চেিু েরার ইো আচিল, িুমমলন! ভািচিলাে 

খাচসর োংস খাওয়ােু। চেন্তু ঠাইমরমনর যা িকু্ষিািাচন র্ামর্ আর আউগাইলাে না। 

িাসন্তী েইল, মিচশ আময়ািন েইমরা না, োময়র অচভসিার্ লাগি। এেচনমর্ই নাচে 

জ্বইলা পুইড়া েরর্ামি। 

  

ও োনুষ এরেে চিল না মহ িাঙাল। িড় রমসর োনুষ চিল। এেসেময় ওিাচড়মর্ ের্ 

ুনলর্াচন েমরচি। িাসন্তীর িািা চিল কিঠেী োনুষ, েরাি চেল। িউঠানও চিল ভারী 

চেমঠ স্বভামির। পয়সার অভািই োনুষমে িড্ড শুমষ মনয়, িুমমি?  
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োনমর্ পারলাে না খুড়া। মলামে েয় িমি অভামি স্বভাি নে, চেন্তু আচে েই নমের িীি 

চভর্মর না থােমল অভাি র্ামর িলাইমর্ পামর না। 

  

চখিুচড়র েড়াই িমল এল। এেিা িয়ধ্বচনর েমর্া মোলাহল উঠল িারধ্ামর। চখমের েুমখ 

খািামরর মিময় মোক্ষে চিচনস আর েীই িা হমর্ পামর? পামর্ ঘপার্ ঘপার্ চখিুচড় 

পড়মি, চখিুচড়র পামশই িড় হার্ায় এে খািলা লািড়া। মেওয়ার হার্িা লক্ষ েরল 

ধ্ীমরন। নাঃ, িড় োমপই চেমে। িাচ্চাুনমলা চে মখমর্ পারমি অর্? নে হমি পামর্। 

  

মোহেয় গন্ধ িড়ামে িারচেমে। েহািীমরর রান্না এ-র্ল্লামি চিখযার্। পাুঁি-সার্মশা িাোর 

নীমি োি েমর না। লািড়ার গন্ধিাও এিার পামে ধ্ীমরন। েমন হমে ডামলর িচড় আর 

ধ্মনপার্াও মেওয়া হময়মি। 

  

লািড়ায় িচড় পমড়মি নাচে মহ িাঙাল? 

  

র্মি? িচড় না চেমল িেমিা মেেমন? 

  

.  

  

৬৭.  

  

হুি িলমর্ই রামিযর ইচেুনচে খাওয়ামনার ধু্ে পমড় যায়, েী োে িািা! শুমনচিস েখনও 

পঞ্চােৃর্ না মোন ুনচের চপচে িমলও আিার োে আমি! যর্ িাঙাল মেমশর চনয়েোনুন 

িািা, সার্িমন্ম শুচনচন। র্া মস না হয় হল। চেন্তু এই রামিযর িউ চম, চভচখচর 

োঙাচলমের গামভচপমে মগলামনার েমর্া েী েেি পড়ল িল মর্া! 

  

চহচে পালামনার ফাুঁে পামে না। িাইমর ের্ েী হময় যামে। উলু মশানা যামে, শাুঁখ 

িািমি, আরও সি েী েী হময় যামে, মে িামন। মস অর্ শর্ না মিমন এেিা চপচড় 

খুুঁিমর্ এ-ঘমর ঢুমে পমড়চিল। েচেন হল মিমল আর িউমের র্াড়া মখময় িুচড়িা 

এিাচড়মর্ এমস িুমিমি। উত্তমরর োলামন েরমণর পড়ার ঘমরর পামশ এই এেমিমর 
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ঘরখানায় রামিযর চিচনসপত্র ঠাসা থামে। মহন চিচনষ মনই পামি না। মোোল, েুড়ুল, 

ো, েচড়েড়া, উুঁই েরা োদ্যচর, চপচড়, র্িা মথমে যা িাও। িুুঁমিা, ইুঁদ্যর, আরমশালা আর 

োেড়সার আুঁরু্ড়ঘর। এ-ঘমরই েরণমের দ্যমিা মিড়াল িির িির িাচ্চা চিময়ায়। এই 

ুনমোমের েমধ্যই েমিোর এেিা র্িমপাশ পমড় চিল। মসিাই এখন িুচড়র মঠে। চপচড় 

খুুঁিমর্ এমস ঘমর ঢুেমর্ই িুচড় খপ েমর ধ্মর িচসময়মি। আর িাড়া পামে না চহচে। মস 

িলল, র্া মেন চেচেো, পঞ্চােৃর্ এমেমশও হয়। এই মর্া সুিলমের িাচড়মর্ও হল 

মসচেন, ওর োেীোর পঞ্চােৃর্। এর্ ঘিা হয়চন অিশয। 

  

ওমর মসই েথাই মর্া িলচি। ের্ িাো গচ্চা মগল িাচনস? িচল নরু্ন মর্া ো হমে না। 

আরও চর্নিার মর্া চিইময়মি। নরু্ন মপায়াচর্ হমলও না হয় েথা চিল।  

  

এখন িামড়া মর্া চেচেো, েনা মিচঠো োমি পাচঠময়মি। 

  

আহা, মিাস না এেিু। োমির িাচড় মস না হয় িুমলুে, চেন্তু সোল মথমে এেিা োমিও 

মডমেমি মেউ আোয়? আোর মপমির শব্দুরিা অিচধ্ নয়। এর্ আস্পদ্দা চে ভাল িল? 

এই িনযই মেময় িাোইময়র োমি থােমর্ মনই।  

  

র্াহমল চে ও িাচড় যামি? 

  

েী িলি ভাই, এ িাচড়মর্ আি েেি, র্া ভাই দ্যমিামেও মর্া এেিু ডােমর্ পারর্! 

িড্ড ুনমোর হময়মি মেময়িার। িাোইময়র েথা িলচি না, মস হল েগ মেমশর মলাে। 

ওরা অদ্রর্া-ভদ্রর্া িামন না, মশমখওচন। িনিঙ্গমলর মলাে মর্া, িার্িমন্মরও চঠে মনই। 

চেন্তু মেময়িা মর্া োনুমষর েমর্া হমি। িাোইময়র পাল্লায় পমড় মসও এেন মগাল্লায় যামি 

মে িানর্ িল! 

  

মেন চেচেো, িাঙাল মেমসা মর্া খুি ভাল। সিাই িমল অেন েরাি িুমের মলাে হয় না। 

ের্ মলােমে খাওয়ায়, আপমেচিপমে মেমখ। 
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ওিা মর্া ভড়ং। মলােমে ভুচলময় ভাচলময় েন্তর েমর মফমল, র্ারপর রি শুমষ খায়। র্া 

এর্ মলামের িনয েমর, চনমির শালা দ্যমিার িনয েমরমি চেিু আি অিচধ্? দ্যমিা 

মিায়ান মিমল হার্ পা ুনচিময় িমস আমি, ঘমর হাুঁচড়র হাল, আর এ িাচড়মর্ চনচর্য 

ভূর্ভুচিয হমে। এর্ অচিিার চে ভগিান সইমি মর? 

  

ও চেচেো, িলাই োোমে মর্া োলও মেখলুে োিাপুেুমরর ধ্ামর োর্াল হময় পমড় 

আমি সোলমিলা। 

  

র্া েী েরমি িল! েমনর দ্যঃমখই খায়। মিমল মর্া খারাপ চিল না। অভামি স্বভাি নে। 

  

মর্াোমে নাচে র্াচড়ময় চেময়মি? 

  

 িউ দ্যমিা মর্া দ্যমিা ডাইচন। মিমলমের দ্যষমল মর্া হমি না। র্ারা সামর্পাুঁমি থামে না। 

মখাুঁমড় মর্া ওই দ্যমিা পাচি োগী। মোন আঘািা মথমে ধ্মর এমনমি মে িামন িািা। েুখ 

নয় মর্া আোেুুঁড়। 

  

এখন আচে যাই চেচেো? মেচর হমল মিচঠো িেমি। চপচড় চেময় মযন েী োি আমি। 

  

আর এেিু িমস যা। েী হামল মরমখমি আোমে মেখচিস মর্া। এই ঘমর োনুষ থােমর্ 

পামর িল মেচখ! আোমে ওমের ঘরমোমর অিচধ্ ঢুেমর্ মেয় না। মেন মর িাপু, আচে 

চে মসানা-োনা িুচর েরি? িাচড়র চম েুিা অিচধ্ েী েুখনাড়া মেয় না শুনমল চিশ্বাস 

েরচি না। পাুঁিিনমে যচে মডমে িচল র্াহমল ওমের েুমখ থুথু মেমি না মলামে? 

  

চহচে েরুণ গলায় িলল, এসি েথা আোয় িলি মেন চেচেো? আচে চে এর্ সি িাচন? 

রু্চে িাচড় চফমর যাও না মেন? 

  

র্াই যামিা িািা। ভাঙা ঘরমোর মহাে, সংসামর অশাচন্ত থাে, র্িু মস আোর মিামরর 

িায়গা। এখামন অপোমনর ভার্ মে খায় িল! 
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র্াই যাও না মেন? এিার আোর হার্িা িামড়া, িড্ড মেচর হময় যামে। 

  

আ মোমলা, অর্ িিফি েরচিস মেন? িচল, যা িুমচল র্া পাুঁিিনমে চগময় িচলস। সিাই 

এমস আোর মহমনোিা মেমখ যাে। মিড়ামলর েুমর্র গমন্ধ নাে জ্বমল যায়। র্ার ওপর 

মপাোোেড়। েী জ্বালায় ময জ্বলচি। 

  

িলিখন সিাইমে। িমল লাফ চেময় মিচরময় এল চহচে। হাুঁফ মিমড় িাুঁিল। 

  

িুচড়িামে র্ার মোমি ভাল মলাে িমল েমন হয় না। েরমণর সুন্দর োোিা যখন চিল 

র্খন চহচেমে ওই িুচড়ই রু্চর্ময়-পাচর্ময় ওর ঘমর পাচঠময় চেময়চিল এেচেন দ্যপুরমিলা। 

িমলচিল, যা না, ওরা শহুমর মিমল, ওমের োমি িসমলও ের্ চশমক্ষ হয়। 

  

র্া চহচেরও এেিু দ্যিতলর্া চিল। সুেন এমে মেখমর্ সুন্দর, র্ার ওপর েী ভাল ময গান 

গায়। িুচড়িা মরািই র্ামে উসমে চের্। ুনরুিন োনুষ, খারাপ েথা মর্া আর িলমি না, 

এই চিশ্বামস চগময়চিল চহচে। িাচড়মর্ মেউ চিল না মসচেন। সুেন খারাপ মিমল হমল 

মসচেন র্ার সিতনাশ হময় মযমর্ পারর্। হয়চন। সুেন র্ামে মোমিই পিন্দ েমরচন র্া 

ওর মিাখ মেমখই িুমমর্ মপমরচিল চহচে। 

  

চেন্তু পমর িুচড় র্ামে অমনে মিরা েমরচিল। ভারী অসভয সি ইচঙ্গর্, হযাুঁ মর, ও ঘমর 

ময মগচল, গাময় হার্-িার্ মেয়চন মর্া। 

  

না মর্া চেচেো! ওসি আিার েী েথা! 

  

আহা, ওই িলচিলাে আর েী। োুঁিা িয়মসর মিমল মর্া! 

  

রু্চেই মর্া পাঠামল! 

  

আহা, আচে মর্া ভাল মভমিই মর্ামে মযমর্ িললাে। র্া িমল চে আর নির রাচখচন! 

িচল, েী িলল-িলল? রমসর েথািথা চেিু িমলচন? 
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রু্চে মযন েী চেচেো! সুেনো মর্া এেচন গল্প-িল্প েরল। 

  

আহা, ওর েমধ্যই েথা িাপা েথা থামে। র্া চিিানায় িসচল নাচে? 

  

না, মিয়ামর। 

  

োথািাথা চিমপ চেমর্ িমলচন? 

  

খুি রাগ হময়চিল চহচের। িমলচিল, িলমলই চিপি নাচে? 

  

আহা, র্ামর্ মর্া আর মোমষর চেিু মনই। আিার যাস না হয় ফাুঁে িুমম।  

  

মেন মযমর্ িলি? 

  

ওমর, মর্ার চহমল্লর িনযই িলচি। 

  

পরচেন র্ামে মডমে িাসন্তীোচস সি চিমজ্ঞস েমরচিল। িমলচিল, খিেতার োময়র সমঙ্গ 

েথা েইচি না। মেখমল অনয চেমে িমল যাচি। ো ময েী সিতনাশা োনুষ র্া আচে িাচন। 

  

মেময়রা চে সিতনাশ িায় না? সিতনাশমে ভয় পায়? মেময়োনুমষর ময সিতনাশিা চনময় 

সোমি এর্ চিন্তা-ভািনা, এর্ সািধ্ানী হওয়া, এর্ শাসন আর আুঁিিাুঁধ্ র্া চে লুচেময় 

রাখা আিামরর চশচশর েমর্াই মলাভ মেখায় না োমম োমম? মভমস মযমর্ ইমে েমর না? 

চহচের েমর্া িয়মস পামর চে এেিা মেময় চনমিমে অর্ সােমল-সুেমল রাখমর্? 

শরীমররও ের্ খির মস িামন না। িামন না এখনও িুিমনর সুস্বাে, এখনও চনচিড়ভামি 

পায়চন পুরুমষর মস্বেগন্ধ। র্াই ওই অর্ চনমষধ্, অর্ ভয় সমত্ত্বও মস োমম োমম সুমযাগ 

িুমম সুেমনর ঘমর মগমি। 

  

চগময় মেমখমি, মিমলিা হয় মোিা-মসািা িই পমড়, নয় মর্া ঘুমোয়।  
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র্মি চহচেমে এমেিামর র্াচেলযও েমরচন। িমস মহমস েথা িমলমি, মিামখ মিাখ 

মরমখমি। চেিু মিামখর েথাও হময়মি র্ামের। মপ্রে িযাপারিা চহচে এই মিামদ্দা পমনমরা 

িির িয়মস র্র্িা মিামম না। মস িামন, সি মপ্রমেরই পচরণচর্ হয় চিময়, না হয় 

িাড়ািাচড়। 

  

সুেন মেিল িনু্ধমের েথা িলর্। মিমলর সমঙ্গ মেময়র িনু্ধ-িনু্ধ সিেত হয় িমি, চেন্তু 

মশষ অিচধ্ িনু্ধত্বই মর্া মুল মখময় মসই মপ্রমের মোমল চগময়ই পমড়। আর মপ্রে ঢমল 

পমড় চিময়র গাময়। র্াই না? 

  

চিচিিুচড় নির রাখর্ চঠেই। ধ্রল এেচেন িাের্লায়। 

  

ওমলা ও চহচে, িচল খির-িির েী মর? 

  

 েীমসর খির িাও? 
  

িচল, ের্েূর এমগাচল? 

  

েী িলি িুমমর্ পারচি না। 

  

েচি খুচেচি মর্া মনাস িািা, সিই মর্া িাচনস। িচল েী, মিচশ সর্ীপনা থােমল চেন্তু 

ফসোচি। 

  

 র্ার োমন েী মগা চেচেো? 

  

পুরুষোনুষমে এেিু আসোরাও চেমর্ হয়। এেিু হার্-িার্ ধ্রমল, চে োমি মঘুঁষমল 

মিুঁিাসচন মযন মিাোর েমর্া। ওমর্ মর্া আর েহাভারর্ অশুদ্ধ হমে না মর িাপু। ওভামিই 

মখচলময় রু্লমর্ হয়। 

  

যাঃ, েী ময সি অসভয েথা িমলা চেচেো।  
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 খারাপ চেিু িচলচন, র্চলময় ভািমল িুমচি। মর্ার িামপর যা অিথিতা মেময় পার েরমর্ 

মোের মিুঁমে যামি। চর্ন চর্নমি মিান মর্ার, মসচেেিাও মর্া ভািচি। চনমির িযিথিতা 

চনমিই েমর মন না মেন। োখাোচখ যচে েরমর্ িায় মর্া ভালই মর্া। মগুঁমথ রু্লমর্ 

সুচিমধ্ই হমি। শহুমর মিমল ওরা, খুি িালাে। চপিমল যামর্ না যায় র্ার িযিথিতা েমর 

রাখচি। িুচদ্ধ খাচিময় িলমল মেচখস, োি ফসতা। 

  

চেচেো ময ভাল মলাে নয় র্া সিাই িামন, চহচেও িামন। আর েথাুনমলার েমধ্য ভারী 

অসভয ইচঙ্গর্। র্িু চেন্তু শরীমর এেিু চশহরণ চেময়চিল র্ার। 

  

খুি ভালোনুমষর েমর্া িুচড় িমলচিল, রু্ই মর্া হাুঁো, র্াই িচল, অর্ গা িাুঁচিময় িলমল 

োি হমি না। োি মঘুঁমষ িসচি। োথায় িুমল হার্ িুচলময় চেচি, ওই সি যা েমর আর 

েী। এেিু হার্িা ধ্রমল মিো মেমর সমর আচসস না মযন। 

  

ইস, রু্চে ভারী অসভয চেচেো। িমল পাচলময় এমসচিল চহচে। 

  

েী েরমল েী হয় র্া চে অর্ িামন নাচে চহচে? 

  

র্মি মস র্ার সাধ্যেমর্া, যর্েূর সাহমস েুমলায়, ল্জনার োথা মখময় েমরচন ময র্া নয়। 

  

 এেচেন দ্যপুমর চনিতন ঘমর মস িমলচিল, আপনার োথা চিমপ মেি? 

  

খুি অিাে হময় সুেন িলল, মেন? আোর মর্া োথা িযথা েরমি না!  

  

চহচে িব্দ হময় িমস রইল। 

  

সুেন এেিু মহমসচিল। মসিা ময েরুণার হাচস র্াও িুমমচিল মিাো চহচে। 

  

এেচেন সুেন র্ামে চিমজ্ঞস েরল, রু্চে পান্নামে মিমনা? 

  

 পান্না! রােহচর িযাঠার মেময়? 
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হযাুঁ। 

  

আপচন র্ামে মিমনন? 

  

 না। র্মি চিনমর্ িাই। রু্চে মিমনা? 

  

চিনি না মেন? পান্নাচের োমি আচে গান চশখর্াে।  

  

এখন মশমখা না? 

  

না। আোর গলা সাধ্মর্ ভাল লামগ না। 

  

গান খুি ভাল চিচনস। চশখমল পারমর্। 

  

আোর গলা এেিু িড়া। 

  

র্ামর্ েী? সাধ্মর্ সাধ্মর্ সুর এমস যায়। 

  

পান্নাচের েথা চিমজ্ঞস েরমলন মেন? 

  

মেময়িা মিশ গায়। 

  

হযাুঁ, মেখমর্ও সুন্দর। পান্নাচেমে আপনার েথা িলি? 

  

না না, আোর েথা িলমর্ হমি না। 

  

মিাো চহচে েী েমর মযন িুমমর্ মপমরচিল, সুেন পান্নার মপ্রমে পমড়মি। িুমমর্ মপমর 

র্ার ভারী চহংমস হল পান্নার ওপর। হওয়ারই েথা। পান্নারা এমে িড়মলাে, র্ার ওপর 

সুন্দরী, র্ার ওপর গান িামন, র্ারও ওপর ওরা এেিু অনয িগমর্র োনুষ। অমনেিা 

পচর-িচরর েমর্া। সিাই ওমের সমঙ্গই ভাি েরমর্ িায়, মপ্রে েরমর্ িায়, চিময় েরমর্ 
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িায়। যচে র্াই হয়, র্াহমল পৃচথিীমর্ চহচেমের েী হমি? সুেন পান্নার সমঙ্গ ভাি েরার 

িনয িমস আমি। আর চহচে ময মরাি র্ার সমঙ্গ ভাি েরমর্ আমস মসিা িুচম চেিুই নয়? 

  

মিাখ মফমি িল আসমর্ িাইচিল চহচের। 

  

চিমেমলই মস পান্নামে চগময় িলল, িামনা মর্া পান্নাচে, রচসে িাঙামলর আমগর পমক্ষর 

মিমলিা ভীষণ অসভয। 

  

মেন মর, েী েমরমি? 

  

মর্াোর ওপর নির আমি। 

  

পান্না হাসল, েী েমর িুমচল? 

  

 মর্াোর েথা িলচিল খুি। খুি হযাংলা চেন্তু। 
  

পান্না রাগ েরল না। েরমিই িা মেন, ওর সমঙ্গ মর্া ের্ মিমলই ভাি েরমর্ িায়। মসিা 

অহংোমররই িযাপার মর্া৷ চহচের সমঙ্গ যচে রামিযর মিমল ভাি েরমর্ িাইর্ র্াহমল চে 

চহচের রাগ হর্? িরং িুে ফুমল উঠর্ অহংোমর। 

  

পান্না িলল, শুমনচি, মিমলিা গান গায়। র্াই নাচে মর? 

  

 হযাুঁ মর্া। মহেমন্তর েমর্া গলা। 
  

রু্ই ের্ গান িুচমস! 

  

না িুমমল েী! শুচন মর্া। সিাই িমল। 

  

 এেচেন চনময় আচসস মর্া! শুনমিা!  

  

শুনমি? 
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হযাুঁ। মোষ েী? 

  

মিচশ লাই চেও না। ওরা চেন্তু িােুন নয়। 

  

ওো! িােুন নয় মর্া র্ামর্ েী? 

  

মর্ােরা মর্া িােুন, র্াই িলচিলাে আর েী। 

  

পান্না খুি মহমসচিল, িােুন হমল েী হর্ মর চহচে? 

  

মিাো চহচে খুি ল্জনা মপময়চিল। চেন্তু মস েরমিই িা েী? ওই ময পান্না সুেমনর গান 

শুনমর্ িাইল ওমর্ই র্ার চভর্মর এেিা পাগলাঘচণ্ট মিমি চগময়চিল। যচে গান শুমন 

পান্নাও ঢমল পমড় সুেমনর চেমে! 

  

আসমল ওই পান্না, ওই সুেন ওরা মযন মেমঘর ওপমর থামে। অর্ েূর নাগাল মপ ুঁমিায় 

না চহচের। চহচের েমর্া মেময়র োমি ওরা স্বমরর মঘামরর েমর্া। ওমের িগমর্ চহচের 

মোনও িায়গা মনই। 

  

আিোল আিিাভামি চহচে িুমমর্ পামর, ইমে েমর্া চেিু মপমর্ হমল মেময়মের চনিস্ব 

চেিু ুনণ থাো েরোর। অমনে িাো, না হয় রূপ, গামনর গলা, িুচদ্ধ এইসি। র্ার ময 

চেিুই মনই। র্ার ময চিময় হমি না র্া নয়। োমলা, মোিা চিচেচর মিহারার এেিন চেচস্ত্র-

চিচস্ত্র মগামির িা পানওয়ালা, োিওয়ালা, েুচে যা মর্াে এেিন িুিমি। মস র্ামে 

ধ্ােসামি, চিচিময় খামি, িাচ্চা পয়ো েরমি, র্ারপর খুি চনচিতোর হময় যামি। মযেন 

র্ার চনমির িাপ ো। ওরেেই মর্া হয়। 

  

হযাুঁ মর চহচে, িলচল না মিমলিা িােুন হমল েী হর্! 

  

চহচে মহমসচিল এেিু। িলল, মর্াোমে সািধ্ান েমর চেলাে আর েী। মিচশ প্রশ্রয় চেও 

না। 
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আো, র্া না হয় মেি না। মিমলিামে িচলস মর্া আোর সমঙ্গ এেচেন মেখা েরমর্। 

  

ইস্। িলমি িই েী! মেন িলমি চহচে? চহচে চে পান্নার ক্রীর্োসী না েূর্ী? েক্ষনও 

িলমি না চহচে। মর্ােরা দ্যিমন উমড় মিড়ামি আর আচে িুমড়া আঙুল িুষি িুচম? 

  

পান্নাচেমে আপনার েথা িমলচিলাে। 

  

অিাে হময় িলল, েী িমলি? 

  

 আপচন ময ভাি েরমর্ িাইমলন। 
  

 এ োঃ, মর্াোমে িারণ েরলাে ময! ইস, মপ্রচস্টি মর্া এেেে চঢমল েমর চেমল মেখচি। 
  

 আহা, মোমষর মর্া চেিু নয়। 
  

 দ্যর! রু্চে খুি মিাো মেময়। েী িমলি শুচন। 
  

এই আপচন মেখমর্ খুি সুন্দর, খুি ভাল গান েমরন। 

  

মেন িলমর্ মগমল? 

  

 ভািলাে পান্নাচে হয়মর্া ভাি েরমর্ িাইমি। 
  

 েী িলল শুমন? 
  

পাত্তাই চেল না। 

  

রু্চে আর এরেে মোমরা না। 

  

 খুি অনযায় হময়মি? 
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র্া হময়মি। েথা িালািাচল হমল খুি েুশচেল হয়। এখামন সিাই খুি অমনযর িযাপামর 

নাে গলায় 

  

পান্নাচেরা চেন্তু িােুন। িািুম্জন। 

  

িাচন র্! িােুন োময়মর্র েথাও রু্লল নাচে? 

  

না, আচেই িলচি। 

  

ও, র্াই িমলা। িােুন োময়মর্র েথা েমন হল মেন মর্াোর? 

  

িাঃ, েমন হমি না? 

  

মেন হমি? 

  

র্াই মর্া! মেন হমি? চহচে ময সিসেময় মিমলমর্ মেময়মর্ চিময়র েথাই ভামি ওরা 

হয়মর্া মসরেে ভামি না। এরা মর্া মেঘমলামের োনুষ, চহচের েমর্া মর্া নয়। চহচের 

এেিাই সুচিমধ্, মস সুেনমের স্বিার্। র্ারাও কিশয। চেন্তু র্ামর্ ময খুি এেিা সুচিমধ্ 

েরা যায় না র্াও মস মিামম। 

  

সুেমনর োিাোচি আর এে েেেও এমগামর্ পামরচন চহচে। শুধু্ িমল যাওয়ার দ্যচেন 

আমগ র্ামে ডাচেময় এমন সুেন খুি নরে গলায় িমলচিল, রু্চে মরশ ভাল মেময়। ভাল 

েমর মলখাপড়া েমরা, গান মশমখা। চনমিমে মিামিা েমর রাখমর্ মনই। আচে আিার যখন 

আসি র্খন মযন মর্াোমে অনযরেে মেচখ। 

  

এিা মপ্রমের েথা চেনা র্া অমনে মভমিও পচরষ্কার হয়চন চহচের োমি। সুেন চে িলমর্ 

িাইচিল ময, এরেে চহচেমে নয়, চহচে যচে আরও এেিু র্ার েমনর েমর্া হয় র্াহমল 

মস চহচেমে ভালিাসমর্ও পামর? র্াই িলমর্ মিময়চিল সুেন? 
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র্ার পর মথমে চহচে এেিু অনযরেে চহচে হওয়ার মিো েমরই যামে। হারমোচনয়াে 

চনময় মভারমিলা িমস গলা সামধ্। পান্নার োমি গান চশখমর্ যায়। পড়াশুমনায় খুি েন 

চেময়মি মস, যচেও ফল ফলমর্ শুরু েমরচন। েুমখ েই োখমল নাচে ভাল, র্াই মস 

আিোল েুমখ োমম োমম িে েই োমখ। র্ামের িযায়ামের চেচেেচন র্ামের োমম 

োমম িমল, চফিমনসই হমে আসল মস ন্দযত। যারা েসমেচিে মেমখ সুন্দর হমর্ িায় 

র্ারা মিাো। ভাল, চিপচিমপ শরীর, সমর্ি িােড়া, িলায় মফরায় িেিমে ভাি, িিপমি 

হার্ পা, ভাল োুঁর্, ভাল িুল এসিই হল আসল মস ন্দযত। আর সমঙ্গ িাই িযচিত্ব। 

  

অর্ শি শি েথা র্ার োথায় থামে না। র্মি মস আিোল চিচপং েমর, নামির ক্লামস 

যায়। এসি েমর মস খাচনেিা খাচনেিা এচগময়মি চেনা র্া অিশয িুমমর্ পামর না। 

  

এেচেন মস িযায়ামের চেচেেচনমে চিমজ্ঞস েরল, িযচিত্বিা েী চিচনস চেচেেচন? 

  

চনমির ের্াের্মে শ্রদ্ধা েরাই হল িযচিত্ব। অমনযর েথায় িা পরােমশত ঢমল পড়মর্ 

মনই। সি সেময় হাঃ হাঃ চহঃ চহঃ েরমর্ মনই, চিপমে পড়মল োথা ঠািা রাখমর্ হয়। 

এইসি আর েী। 

  

চনমির েমর্া েমর চহচে এসিও ময প্রযােচিস েরমি না র্া নয়। চেন্তু ের্িা েী ফল 

হমে র্া িুমমর্ পারমি না। এখনও মেউ েুগ্ধ মিামখ র্াোয়চন র্ার চেমে। মেউ িাহিা 

চেময় িমলচন, িাঃ মর, মর্ামে মর্া মিশ মেখামে! মস ময এেিু হমলও িেমল মগমি মসিাও 

মেউ লক্ষ েমরচন আিও। 

  

িাহিা না মপমল মসই োিিা েমর মযমর্ উৎসাহ থামে োরও? 

  

এখন মস সুেমনর অমপক্ষায় আমি। যার িনয এর্ েরা মস যচে এেিু নরে মিামখ র্ামে 

খুুঁচিময় মেমখ এেিুখাচনও খুচশ হয় র্াহমলই মঢর। 
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চেন্তু মস ময েমি আসমি, েখনও আসমি চেনা র্া িানমি েী েমর চহচে? োউমে 

চিমজ্ঞস েরমর্ র্ার ভয় হয়, িুে চঢিচঢি েমর। ল্জনার োথা মখময় েরণমে চিমজ্ঞস 

েরমল েরণ শুধু্ িমল, আোর োোর ের্ োি! েী েমর আসমি? 

  

.  

  

৬৮.  

  

দ্যঃখী েীননাথ িউময়র সমঙ্গ মগড়া েমর গলায় েচড় মেমি িমল ভরসমন্ধমিলা োধ্িপুমরর 

িঙ্গমল এমস এেিা মিশ েিিুর্ গামি উমঠ িমস আমি। ময েচড়িা গলায় মেমি মসিা 

সেয মগারুর গলা মথমে খুমল আনা, মগারু-মগারু গন্ধ িাড়মি। েচড়িা মোেমর মপুঁিামনা। 

েীননামথর গাময় এেিা েয়লা মগচঞ্জ, োুঁমধ্ গােিা। পরমন েয়লা ধু্চর্। গামির ডামল 

িমস েীননাথ এখন চিচড় খামে। মুমল পড়ার আমগ এই ময এেিু সেয় আরাে েমর 

োিামে মস, এ সেয়িা িড়ই েূলযিান। সেয় চিচনসিা ময েী ভীষণ োচে র্া িীিমন 

এই প্রথে মির পামে েীননাথ। িারচেে ভাচর সুনসান, ধ্ামরোমি িনেচনচষয মনই, 

গামির র্লায় র্ার র্াচপ্প মেওয়া পুরমনা হাওয়াই িচিমিাড়া পমড় আমি। অমনে চেমনর 

সঙ্গী, মিমন-মেমন দ্য-আড়াই িির িচিমিাড়া চেময় োি িাচলময়মি মস। আি মথমে 

িচিমিাড়ার চিশ্রাে। মিুঁমি থােমর্ ের্ েী লামগ। িড়মলামেমের িায়নাক্কা মিচশ িমি, 

চেন্তু গচরি োঙালমেরও মিুঁমি থাোর হযাপা মর্া েে নয়। চখমেমর্ো, ল্জনা চনিারণ, 

শীর্-িষতার আোেন, চিচড়িা-আশিা, এেিা মেময়োনুষ িা এেিু ঘরমোর, চহমসি 

েরমল েে নয় িযাপারিা। আর মভমি মেখমল এই মেহখানার িনযই যা মাি। এচি না 

থােমল আর মোনও মামেলা থামে না। র্ার িউ ফুচল িড্ড মগমি মেময়মিমল, এেিা 

চেন শাচন্তমর্ চর্মষ্ঠামর্ মেয়চন র্ামে। মেময়মিমলর শরীমরর ক্ষযাের্া না থাে, গলার 

মিামরই পুরুষ োর্। আর মসই মিারিা েীননামথর মোমিই মনই। চেিুক্ষণ মিুঁিামেচি েমর 

পাল্লা মেয় িমি, র্ারপর িামেয না মপমর চেমলায়। চেন্তু র্ামর্ও লাভ হময়মি লিডো। 

চেল-িড় মখময় মযন ফুচলর গলার মিার দ্যমনা হয়। িামেয িড্ড মাুঁমরা হময়মি েীনু। 

ের্িার মভমিমি িামেয মর্া আর শরীমর িযাুঁো লামগ না, োমন না রু্লমলই হল। র্া মস 
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মিোও েে েমরচন মস। িামেযরও চেিু মেরাচন আমি িইেী, িােয চেময় মিাধ্হয় োনুষও 

োরা যায়। 

  

েীনু, অথতাৎ েীননাথ চিচড়িা মফমল আর এেিা ধ্রাল। মিশ ধ্েওলা মাুঁমামলা চিচড়। 

োচলপের মোোমনর চিচড়র স্বােই আলাো। োমলা সুমর্ার েুুনর ব্রযাি এই চিচড়র োে 

মেড়া। আি িীিমনর মশষ চেন িমল চেমনমি েীনু। পুমরা এে িাচিল। সমঙ্গ নরু্ন 

মেশলাই। 

  

োধ্িপুমরর িঙ্গমল আমগ িাঘ চিল। আরও নানা িামনায়ার মেখা মযর্ োমম োমম। 

েময়েিা হচরণও মেমখমি মস মিমলমিলায়। এখন মশয়ালও মনই িড় এেিা। িঙ্গলিাই 

উমঠ যামি চেিুচেন পর। পুি ধ্ার, পচশ্চে ধ্ার সি চেে চেময়ই ধ্ীমর ধ্ীমর িঙ্গল হাচসল 

হমে। ঘন িঙ্গল চিল এে সেময়, এখন চভর্রিা অমনে ফাুঁো ফুঁো। গািপালা োিা 

হমে মরািই। োমঠর োে এখন আুনন। 

  

অন্ধোর মনমে আসমি ক্রমে। র্মি খুি এেিা ভয় মনই। আি পূচণতো। এেিু িামেই েে 

িাুঁে উঠমি পুি ধ্ামর। উমঠও মগমি মিাধ্হয় খাচনেিা। গািপালার িনয মেখা যামে না। 

চিচড় মখমর্ মখমর্ এেিু োশল েীনু। ুনন ুনন েমর এেিু গানও গাইল। েরার আমগ 

এেিু ফুচর্ত েমর মনওয়ার ইমে চিল। চেন্তু মস মভমিই মপল না, ফুচর্তিা েীভামি েরমি। 

অভাচি োনুষ মস, ফুচর্ত েীভামি েরমর্ হয় র্া িামনই না। োংস চেময় ভার্ মখমল চে 

ফুচর্ত হয়? মেত্তন শুনমল? যাত্রা মেখমল? অমনে মভমিও মস ফুচর্তর পথিা খুুঁমি পায়চন। 

চিচড ়মখমর্ মখমর্ মস এেিু ফুচলর েথাও ভািল। ের্িার ফুচল র্ামে গলায় েচড় চেমর্ 

িমলমি, চেন্তু যখন মস সচর্যই গলায় েচড় মেমি র্খন োগীর মর্ি থােমি মোথায়? হুুঁ 

হুুঁ িািা, র্খন মর্া গড়াগচড় চেময় মেুঁমে ভাসামি। ভাসাে, র্াই মর্া িায় েীনু। র্মি র্ার 

েচি মেময়িার িনয িুে এেিু িনিন েমর। োত্র িির িামরে িময়স। খুি িাপনযাওিা। 

র্মি োয়া িাচড়ময় লাভ মনই। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 1103 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এেিা েীঘতশ্বামসর শব্দ শুমন েীননাথ িেমে উমঠ ডানধ্ামর র্াোল। অিাে হময় মেখল, 

েখন চনঃশমব্দ আরও এেিা মলাে র্ার োি মঘুঁমষই এমস িমসমি। েখন গামি উঠল, 

েখন এমস িসল র্া েীনু মোমিই মির পায়চন। র্ারই েমর্া িয়স হমি। গচরি-দ্যঃখী 

োনুষ িমলই আিিা অন্ধোমর েমন হল। 

  

েীনুও এেিা েীঘতশ্বাস মফলল। আিোল চনচরচিচল িায়গা খুুঁমি পাওয়াই ভার। 

োধ্িপুমরর িঙ্গমল চনচশ্চমন্ত েরমর্ এমসমি মস, এখামনও উিমো এেিা মলাে এমস 

িুমি মগল। েী ের্লি মে িামন। সমন্ধরামর্ গাি-িামি উঠমর্ মনই, সিাই িামন। র্িু 

যচে উঠমর্ই হয় র্মি অনয গামি চগময় ওমঠা না িাপু, েীনুর গািিামর্ই উঠমর্ হমি এেন 

মর্া েথা নয়। 

  

উমত্তচির্ হমলও েীনু ফস েমর চেিু িলল না। চিচড় মখমর্ মখমর্ আমড় আমড় মিময় 

মলােিামে ঠাহর েরমর্ লাগল। মলােিার হািভাি চেিু অন্ধোমর মিামা মগল না। এও 

চে গলায় েচড় মেমি িমলই গামি উমঠমি? মে িামন িািা। র্মি ফাুঁচস মেওয়ার িনয 

গামিরও মর্া অভাি মনই। আর ফাুঁচসই িা মেন, েরার ের্ উপায় আমি। আড়াই োইল 

মহুঁমি মগমলই মরলরাো। গােিা মপমর্ লাইমন োথা চেময় শুময় ঘুে লাগাও। এে সেময় 

মট্রন এমস োি ফসতা েমর চেময় িমল যামি। মিরচিও পামি না। চেংিা এে মিার্ল 

অযাচসড িা মপাো োরার চিষ চেমন ঢে ঢে েমর মেমর োও, লক্ষ মেমর আোমশ উমঠ 

পড়মি। 
  

এখন েুশচেল হল, মলােিা মেেন এিং েী ের্লি র্া না িুমম েীনু গলায় েচড় চেমর্ 

পারমি না। মলােিার হয়মর্া েয়া উথমল উঠমি, েীনুমে িাুঁিামনার মিো েরমি। নয়মর্া 

উপমেশ-িুপমেশ মেমি। ওসি ভযাির ভযাির এখন আর র্ার সহয হমি না। 

  

েীনু অগর্যা চিচড়িা মফমল গলাখাুঁোচর চেময় িলল, িচল মোথা মথমে আসা হমে? 
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 মলােিার েুখ ভাল মেখা যামে না। র্মি গলার স্বর শুমন েমন হল, েথা েওয়ার মর্েন 

মিা মনই। িলল, োমি-চপমঠই থাচে। 

  

চিচড়-চিচড় িমল? 

  

র্া িমল। 

  

খামি নাচে এেিা? 

  

মলােিা হার্ িাড়াল। েীনু এেিা চিচড় আর মেশলাই এচগময় চেল হামর্। মলােিা চিচড় 

ধ্চরময় উোসভামি িানমর্ লাগল। 

  

ভািসাি েরমর্ হমল চিচড়র েমর্া চিচনস মনই। িি েমর এেিা সিেত কর্চর হময় যায়। 

েীনু মফর এেিা চিচড় ধ্চরময় িলল, র্া ের্লিিা েী? সাুঁমমরমিলায় গামি এমস উমঠি 

ময িড়! 

  

মেন, উঠমর্ িাধ্া েীমসর? ইমে হল র্াই উমঠ পড়লাে। 

  

 হাসামল িাপু। গামি উঠমর্ ইমেিাই িা হমি মেন? পাগল নাচে মহ রু্চে? 
  

র্া পাগলও এেিু আচি মিাধ্হয়। োথায় এেিু গেমগাল আমি মযন।  

  

র্া মর্াোর হািভাি মেমখই িুমমচি। র্া িাপু, এ-গািিাই মর্াোর পিন্দ হল ময! িঙ্গমল 

চে আর গাি মনই? 

  

র্া আমি। 

  

র্মি? 

  

অনয গামি মর্া আর রু্চে মনই! 
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যাঃ িািা, রু্চে চে আোমে মেমখই এ-গামি উঠমল নাচে? এ মর্া িড় েিা েন্দ নয়। 

মেন মহ িাপু, আচে যা েরি মর্াোমেও চে র্াই েরমর্ হমি? 

  

মলােিা মর্েন চনচিতোর গলায় িলল, না, চঠে র্া নয় িমি।  

  

র্াহমল? 

  

েমন হল মর্াোর সমঙ্গ এ সেয়িায় থােমল ভাল হমি। 

  

এ সেয়িা িলমর্ েী মিামামর্ িাইি? 

  

রু্চে মর্া েরমর্ এমসি? 

  

েী েমর িুমমল? 

  

না, র্া অিশয মিামা যায় না িমি, মেেন মযন সমন্দহ হল।  

  

দ্যর দ্যর, েরা-িরা নয় মর িাপু, গামি উমঠচি িন্দনা পাচখ ধ্রমর্। সমন্ধর পর হমল ধ্রমর্ 

সুচিমধ্। 

  

ও। র্া হমি। 

  

 চিশ্বাস হল না িুচম? 
  

র্া হমি না মেন? দ্যচনয়া িুমড় ের্ োনুষ ের্ অদু্ভর্ ের্লি চনময় ঘুমর মিড়ামে। 

  

 র্াহমল মর্া িুমমর্ই পারি মর্াোর সমন্দহিা চঠে নয়। 
  

র্াই হমি হয়মর্া। চিরিা োল মর্া ের্ ভুলই িুমলাে। মর্াোর ওই মঘুঁড়া হাওয়াই 

িপ্পলমিাড়া মেমখই পুরমনা েথা সি েমন পড়চিল চে না। র্াই গামি ওঠার আমগ িমস 

িমস মর্াোর িপ্পলমিাড়ার সমঙ্গ েথা েইলাে। 
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িপ্পলমিাড়ার সমঙ্গ! পাগল আর োমে িমল। র্া িপ্পল মর্াোমে েী িলল?  

  

চিমজ্ঞস েরলাে, ওমর িাপু, মর্ারা এখামন এেন এোমিাো পমড় আচিস মেন? মর্া 

র্ারা িলল, িামনা না িুচম! আোমের ের্তা গলায় েচড় চেমর্ গামি উমঠমিন। আি মথমে 

আোমের িুচি। 

  

িলল?  

  

হযাুঁ মগা, পে িলল, র্া আচে চিমজ্ঞস েরলাে, ের্তা েরমর্ িায় মেন। িপ্পলমিাড়া ভারী 

োিুোিু হময় িলল, ের্তার েমন িড় অশাচন্ত। পচরিামরর সমঙ্গ খুি মগড়া হয় চেনা। 

  

েীননামথর এেিু মপ্রচস্টমি লাগল। এেিু মমমর গলায় িলল, মগড়া হয় মর্া হয়, র্ামর্ 

ওমের েী? িড় আিদ্দা মর্া রু্ে হাওয়াই িপ্পমলর! 

  

আহা, শুধু্ িপ্পলই িা মেন, এই ময গািিায় উমঠ িমস আি, এও মর্া সাক্ষী আমি। 

  

 িমি! 
  

র্মি আর িলচি েী, গামি ওঠার সেয় চিমজ্ঞস েরলাে, ওমহ িাপু, মলােিা চে মুমল 

পমড়মি। গাি হাই রু্মল িলল, আর মিামলা না ভায়া, সাুঁমমিলামর্ই আোর রামিযর ঘুে 

পায়। চেন্তু ঘুেুিার চে মিা আমি! মিাখচি মলমগ আসচিল সমি এেন সেয় হাড়হাভামর্িা 

এমস হাচির। েী না গলায় েচড় মেমি। মসই ময ঘুেিা িিমে মগল আর মিামখর পার্া 

এে েরমর্ পাচরচন। নিািপুর গামি উমঠমিন মুলমিন িমল, আর আোমে ফাুঁচসোঠ হমর্ 

হমি। 

  

িলল?  

  

র্মি আর িলচি েী! আচে িললুে, মুমল পমড়মি নাচে? গাি র্খন ভারী মর্মর্া গলায় 

িলল, র্াহমল মর্া িাুঁিরু্ে। মুলিার িায়নাক্কা চে েে! িািু এখন আরাে েমর িমস চিচড় 
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ফুুঁেমিন আর জ্বলন্ত চিচড় আোর গাময়ই চিমপ চিমপ মনিামেন। িযাুঁোর মিামি প্রাণ 

অচর্ে হময় মগল। েী চিচড়-মখমো মলাে মর িািা। সিাই েরার আমগ মেন ময এর্ চিচড় 

মফাুঁমে মে িামন িািা। আোর মর্া এিা চনময় িয় নির। র্ার েমধ্য এেিা িউোনুষও 

চিল, র্া মস চিচড় খায়চন িমি, চেন্তু গলায় েচড় মেওয়ার আমগ দ্য েলচস মিামখর িল 

মফমলচিল। িড্ড মামেলা মহ। র্া যাও িাপু, চগময় মলােিামে িলল যা েরমি র্া মিপি 

েমর মফলমর্। আচে আর ের্ক্ষণ রার্ মিমগ থােি িলমর্ পামরা? 

  

 এিার চিচড়িা আর গামির গাময় চিমপ মনিাল না েীননাথ। এেিু ধ্মর রইল। চিচড়র 

আুনন ক্ষণথিতায়ী, সহমিই চনমি যায়। 

  

েীনু িলল, িাচনময় িাচনময় িলি না মর্া! 

  

মলােিা উোস গলায় িলল, েী লাভ? 

  

পাগমলর োথায় নানা রেে নরু্ন েথা আমস িামনা মর্া! 

  

র্া িানি না? পাগল চে েে মেমখচি িীিমন? 

  

আর এেিা চিচড় খামি নাচে? 

  

আমি? 

  

মেলা আমি। এে িাচিল চেমনচিলাে, সি েিা চে আর েরার আমগ মখমর্ পারি? এই 

নাও, ধ্রাও। 

  

মলােিা চিচড় ধ্চরময় িলল, রু্চে যা ভািি র্া চেন্তু নয়। 

  

েীনু অিাে হময় িমল, েী আিার ভািলাে। 
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ভািচিমল চেচিয িুচপ িুচপ েরমর্ পারমি, মেউ মিরও পামি না। র্া চেন্তু নয়। সিাই মির 

পামে, রু্চে েরমর্ এমসি। 

  

আ মোমলা যা, আিার মে মির মপল? 

  

 মপাোোেড়, োেপক্ষী, হাওয়ািার্াস, গািপালা সিাই। 
  

র্ারাও সি মর্াোর োমি আোর েুমো গাইমি নাচে? 

  

 চঠে র্া নয় র্মি মেখি না িারচেেিা মেেন চমে মেমর আমি! 
  

র্া আমি। র্ামর্ েী? 

  

 ওই চমে মেমর থাো োমনই সিাই অমপক্ষা েরমি সিতনাশিার িনয। দ্যঃখও পামে। 
  

িামি েথা। 

  

োন থােমল চঠে শুনমর্ মপমর্, িার্ামস এেিা হায় হায় শব্দ িচড়ময় যামে। 

  

রু্চে চনযতস পাগলই িমি মহ। র্মি স্বীোর েচর, রু্চে মিশ েথা েইমর্ পামরা। আগডুে 

িাগড়ে িলি িমি র্মি মিশ ুনচিময় িলি। 

  

েথা আচে মোমিই েইমর্ পাচর না। আোমে েথা েওয়ায় পচরচথিতচর্। যখন মযেন েথার 

মিাগান পাই র্খন মর্েন িচল। িলমল প্রর্যয় যামি না, আোমে েথা েওয়ামে 

মর্াোরই িারচেেিা। 

  

মিমড় িমলি ভায়া। েথািা মিাধ্হয় খাচনেিা চঠেই। োনুষ চে আর সামধ্ আমিিামি 

েথা েয়। আোর িউোগী ফুচল যচে অেনধ্ারা েুরুমক্ষত্তর না েরর্ র্াহমল চে আচেই 

অেন সি েুমখারাপ। েরর্াে! 

  

আহা, মর্াোর মশানার োনই মনই চেনা। 
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র্ার োমন? 

  

 ফুচল েুমখ যা েয় র্াই চে েথা? র্ার েমনও মর্া চেিু েথা ভুড়ভুচড় োমি, না চে? 
  

র্া োিমর্ পামর। 

  

মসইমি চে রু্চে শুনমর্ পাও? 

  

না িাপু, আোর অর্ মশানার প্রচিচত্ত মনই। 

  

 মসইিনযই মর্া িচল, মর্াোর মশানার োন মনই। ফুচল মর্াোমে যখন েরমর্ িমল র্খন 

চে আর সচর্যই েরমর্ িমল? রু্চে েরমল র্ার লাভিা েী িমলা মর্া! 

  

ওই ি্জনার্ োগীমে মর্া মিমনা না, র্াই িলি। হাড়োস চিচিময় খামে মহ। 

  

 আো িাপু, মস না হয় িুমলুে। চেন্তু মর্াোমের মর্া েখনও-সখনও আের মসাহাগও 

হয় নাচে? 

  

মস োমলভমদ্র। 
  

র্খন ফুচল েী িমল? ভাল ভাল েথা েয় না র্খন? 

  

 র্া েইমি না মেন? খুি আুঁঠামলা েথাই েয়। র্মি মসুনমলা ওর েমনর েথা নয়। 
  

 র্াহমল িাপু যখন মরমগমেমগ গালাগাল মেয় মসও র্ার েমনর েথা নয়। িুমমল? 
  

রু্চে আোমে পযাুঁমি মফলার মিো েরি িুচম? সুচিমধ্ হমি না। আোর পচরিারমে আচে 

খুি চিচন। গলায় েচড় চেময় োগীমে েুঁচেময় িাড়ি, র্মি আোর নাে েীনু োস। 

  

মিশ েথা। ফুচল োুঁেমল খুচশ হও িুচম? 
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 র্া নয় মর্া েী? 
  

 চেন্তু ফুচল োুঁেমল খুচশ হমি মেন র্া মভমি মেমখি েী? 

  

ও আর ভািার েী আমি। োগী আিাচড়-চপিাচড় মখময় োুঁেমি এিা ভািমর্ই সুখ। 

  

িচল মভমি মেমখি েী, ফুচলই িা োুঁেমি মেন? মর্াোর র্ামে চেময় সুখ, আর ফুচলর 

মর্াোর িনয মেুঁমে সুখ। িযাপারিা েী োুঁড়ায়? 

  

েী আর োুঁড়ামি? এিার িুমমি েীনু োস িাড়া মেেন িমল।  

  

 ওই মর্া িললাে, োন মনই িমল শুনমর্ মপমল না। 
  

 েী শুনলুে না িমলা মর্া! 
  

এই ময গাি েথা েইমি, হাওয়াই িপ্পল েথা েইমি, চমুঁচম েথা েইমি, িার্াস েথা 

েইমি, গামির মোিমর িযাঙ্গোিযাঙ্গেী েথা েইমি, চিমিে েথা েইমি সি চে শুনমর্ 

পাে? 

  

দ্যর! ওসি মর্াোর েনগড়া েথা। মেউ চেিু েইমি না। 

  

 েইমি মহ েইমি। ফুচলর েমনও ভুড়ভুচড় ওমঠ মহ, রু্চে শুনমর্ পাও না। 
  

 িুমলায় যাে ভুড়ভুচড়। ভুড়ভুচড় ধু্ময় চে িল খাি! খািার োগীর েনিাও মর্া আোেুুঁড়। 
  

 না মহ, েথািা চঠে হল না। এ হল োথাগরমের েথা। ঠািা োথায় ভািমল অনযরেে 

েমন হমি। 

  

রু্চে চঠে মে িমলা মর্া! পাগল ময র্ামর্ সমন্দহ মনই। চেন্তু নােিা েী? 

  

আোর নাে আচে। 
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যাঃ, ও আিার এেিা নাে হল নাচে? 

  

 ওইমিই ময আোর নাে। আচে, ইমে হমল আচে োসও িলমর্ পামরা। 
  

ও আিার মেেনধ্ারা নাে! আচে োস।  

  

 মেন, নােিা চে খারাপ? রু্চে েীননাথ হমল আোর নাে আচে হমর্ িাধ্া েী? 
  

 র্া িমি। র্মি চেনা োউমে আচে িমল ডােমল পাুঁিিন না আিার আোমেই পাগল 

ভামি। 

  

চেন্তু আসল েথািাও ময র্াই। 

  

র্ার োমন? 

  

 রু্চে ময আসমল আচেই। 
  

 দ্যর পাগল! আচে আিার রু্চে হি েী েমর? 

  

হমর্ হমি না, হময়ই আি। 

  

মেখ িাপু, পাুনমল েথা েময় আোর োথািা আর ুনচলময় চেও না। এেিু িামেই আচে 

পিল রু্লি, মেলা োি রময়মি হামর্। েচড়খানা ভাল েমর গামির ডামল িাুঁধ্মর্ হমি। 

ফুঁসিা ভাল েমর চেময় রু্লমর্ হমি। র্ারপর ধ্মরা ঠােুর-মেির্ামেও এেিু ডােমর্ 

হমি। এ সেময় োথা ুনচলময় মগমল িলমি না। রু্চে এিার িরং এমসা চগময়। 
  

িযে হময়া না। েরািা এেন হাচর্মঘাড়া িযাপার নয়। চনচর্য দ্যচনয়া িুমড় হািামর হািামর 

েরমি। দ্য েে মেচর হমলও ক্ষচর্ মনই। সারা রার্ মর্া পমড় আমি সােমন। 
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না মহ িাপু, শুভসয শী্ে। মেচর হমল আিার েন ঘুমর মযমর্ পামর। র্াই মেচর েরািা 

চঠে হমি না। 

  

আহা, র্ার আমগ ময দ্যমিা েথা চিল। 

  

 েী েথা? 
  

রু্চে মর্া োমনই রু্লমর্ িাইি না। এই ময িললুে আোর নাে আচে, র্াও রু্চে িযাপারিা 

ধ্রমর্ পারমল না। 

  

মভমঙ িলমি মর্া! 

  

 র্াই িলচি। এই ময আোমে মেখি এই আচে আসমল রু্চেই। র্মি পিল মর্ালার পর। 
  

 মফর পযাুঁি োরি? 
  

োইচর না। রু্চে পিল মর্ালার পর মর্াোর ময অিথিতািা োুঁড়ামে মসিাই হমে আচে। 

  

ইয়াচেত োরার আর িায়গা পাওচন। আচে মর্া এখনও পিলই রু্চলচন। রু্লমর্ যাচে োত্র। 

মুলি, িিফি েরি, েরি, মস এখনও মঢর মেচর। 

  

ওমর িাপু, েরা মর্াোর হময়ই মগমি। মর্াোর চভর্র মথমে আচে মিচরময় পমড়চি ময। 

এখন ও শরীর মমালাও, না মমালাও এেই েথা। মোি েথা, রু্চে েমরই মগি।  

  

অযাুঁ! 

  

 র্াই মর্া িলচি। রু্চে েমরই মর্া আচে হলুে। না েরমল আোর মেখা মপমর্ নাচে? 
  

 িমি! র্াহমল রু্চে হে েরা আচে? 
  

 এইিার ধ্মরি চঠে। 
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র্া েমর মেেন লাগমি মর্াোর? 

  

 দ্যর, নরু্ন চেিু মর্া িুমচি না। এেই রেে। িরং ফুচলর িনয িড্ড েনিা আনিান েরমি, 

মেময়িার েথা মভমি োন্না আসমি। 

  

অযাই! ফুচলর েথা মর্ালার রু্চে মে? ফুচল মর্া আোর িউ! 

  

মস আোরও িউ। 

  

 িলমলই হল! ফুচল মর্াোর িউ হমর্ যামি মেন? 

  

 আহা, হমর্ িাধ্া েী? 
  

 িাধ্া আমি িইেী! 
  

ভাল েমর মভমি িলল। িরং মফর এেিা চিচড় ধ্রাও। 

  

েীনু চিচড় ধ্রাল, আচে োসমেও এেিা চেল। র্ারপর েমষ ভািমর্ লাগল। র্ারপর 

িলল, না মহ এেিা মগালোল হমে। 

  

েীমসর মগালোল? 

  

চঠে িুমমর্ পারচি না। আরও ভািমর্ হমি। আি আর েরা হমি না। িরং িাচড় যাই। 

মভমি িযাপারিা িুমম োল িা পরশু এমস ফাুঁচস যাি। 

  

র্া প্রোিিা েন্দ নয়। এমসা চগময়। 

  

গািিা হাই রু্মল আপনেমন িলল, িাুঁিা মগল। সারা রার্ হামর্ লাশ মুচলময় চে ঘুমোমনা 

যায়! 
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এেিা হাওয়াই িচি আর এেিামে মডমে িলল, ওমর ঘুমোচল নাচে? ওমর ওঠ, ের্তা 

আি েরমি না, ওই নােমি গাি মথমে। 

  

যাঃ িািা, লিা িুচি মভমি চিিরাচেলুে, িুচি োিা মগল ময! 

  

.  

  

মোনা ঘমর ঢুমে িলল, মশামনা, ্রহীষ্মোমল মিাধ্হয় এখামন উইে এমি আসা যামি না। 

  

 মলখার োগি মথমে গভীর অনযেনি মিাখ রু্মল অেল িলল, মেন িমলা মর্া! 
  

এখামন যা গরে পমড়, আর মলাডমশচডং। 

  

র্া িমি। র্ারপর এেিু িুপ েমর মথমে অেল চেগ্ধ গলায় চিমজ্ঞস েরল, হযাুঁ মোনা, 

মর্াোর এখামন আসমর্ এেচনমর্ খারাপ লামগ না মর্া! 

  

মোনা র্ার চেমে মিময় এেিু ভািল। র্ারপর িলল, আমগ লাগর্। এখন লামগ না। 

  

আোর িাচড়র মলামেরা র্র্ চেিু ভাল নয়। োলিার-িালিার মনই মর্েন।  

  

এেিা েথা শুমন রামখা। মেময়মের অযাডিাস্ট েরমর্ এেিু সেয় লামগ, চেন্তু যচে মস 

র্ার স্বােীর সাহাযয আর সহানুভূচর্ পায় র্াহমল মস রাক্ষমসর সমঙ্গও অযাডিাস্ট েমর 

মনয়। িুমমি? 

  

অেল েচলন েুমখ িলল, হযাুঁ, র্াই মিাধ্হয়। 

  

 মিাধ্হয় িলমল মেন? 
  

আোর োথা আিোল মর্েন োি েমর না মোনা। আচে মর্া মর্াোমে মর্েন সহানুভূচর্ 

মেখাইচন, সাহাযযও েচরচন। র্াই ভািচি … 
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মোনা এচগময় এমস র্ার েুখখানা দ্য হামর্ রু্মল মঠাুঁমি মঠাুঁি ডুচিময় এেিা িুেু মখল। 

িলল, অর্ িুমমর্ হমি না। 

  

.  

  

৬৯.  

  

েথা িলল, আোর সমঙ্গ েথা িমলা রু্চে। মেউ চে আি মোথাও? ওই আোমশ, চেংিা 

শূমনয, চেংিা পঞ্চভূমর্? মেউ যচে মোথাও মথমে থামো, ঈশ্বর িা সিতেয় মেউ, 

সিতশচিোন মেউ, এেিু িচের্ আভাস অন্তর্ োও মর্াোর। রু্চে ময আি, র্া িুমমর্ 

োও। এেিার এেচিিার োত্র আোর এই মঘার আচেগন্ত এোচেত্ব, এই চনঃস্ব েন, এই 

ক্ষচয়ষু্ণ শরীমরর, এই অনচেত্বেয় অচেমত্বর উৎসমে এেিার চিমন চনমর্ োও। এর্িুেু 

আভাস যচে পাই মর্াোর র্া হমলই হৃেয় িুমড়ামি। িােিাচে িীিন চনমিমে িহন েরা 

সহির্র হমি। 

  

শীমর্র গভীর রাচত্র। িারচেমে ঘুেন্ত িরাির। েুয়াশায় োখা এে রহসযেয় মিযাৎোর 

সাোনয ভুরু্মড় আমলায় িামে উধ্বেুখ হময় অেল োুঁচড়ময়। োথা গরে। িুমে হারু্চড়র 

েমর্া র্ার হৃৎচপে আিমড় পড়মি ভঙু্গর পাুঁিমর। োমর্ োমর্ ঠেঠে শব্দ হমে। শীর্ 

হয়মর্া আমি, চেন্তু অেমলর চভর্মর আি মযন সি উত্তাপ চনমি মগমি। রি আি সামপর 

রমির েমর্া ঠািা। সিতামঙ্গ িময় যামে শীমর্র প্রহামরর েিন। পৃচথিীমর্ এর্ শীর্ও 

আমি এর্োল িুমমর্ই পামরচন মস। ঘমর মলমপর র্লায় চনচশ্চমন্ত গভীর ঘুমে ঢমল আমি 

সিাই। র্ার িউ, মিমল, মেময়। এই শীমর্র রামর্ হঠাৎ এর্ অচনমের্ মেন লাগল 

চনমিমে মে িামন। মলমপর মখালস মিমড় মস চনঃশমব্দ উমঠ এমসমি িামে। মেন র্াও মস 

িামন না। শুধু্ িামন, এই অথতহীন িগৎ র্ামে পাগল েমর চেমে ক্রমে। মেন এই িগৎ? 

মেন এই কির্নয? এর মোনও ্র ো মনই? মশষ মনই? িযাখযা মনই? অথত মনই? মেন এই 

আশ্চযত ধ্াুঁধ্া র্ার িারচেমে? এ চে অথতহীন িড়িস্তুর সোহার? মেন এসি? েী এসি? 
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না, মোনার সমঙ্গ র্ার মোনও মগড়া হয় না আিোল। চিমেে হমর্ হমর্ও র্ারা খামের 

চেনারা মথমে চেিুিা সমর এমসমি। খুিই সর্েতর্ার সমঙ্গ চনমির েথা ও আিরণমে 

চনয়ন্ত্রণ েরমি অেল। র্ার ফমল সেমমার্া িেৎোর দ্যিমনর েমধ্য। কেচহে সিেতিাও 

প্রায় চনয়চের্। চেন্তু োনচসে? শুধু্ অেল িামন, েী শূনয হৃেয় র্ার। মসখামন মোনও 

র্রঙ্গই ওমঠ না আর। ভাগয ভাল েমনর চভর্রিামে আর মেউ মেখমর্ পায় না। 

  

আি রামর্ এে অমল চেেমে অনুভি েরমর্ িাইমি অেল। র্ার মর্া চিশ্বামসর মোনও 

থিতচেল মনই। র্ামে কপমর্ পচরময়মি িউচে, গায়ত্রী িপ েরার পরােশত চেময়মি। র্াও চে 

েমরচন অেল? চেন্তু আধ্খানা েন চনময় চে ওসি হয়? 

  

এেচেন মস র্ার িািামে চিমজ্ঞস েমরচিল, গায়ত্রী িপ েরমল েী হয় িািা? চেিু চে 

হয়? 

  

 প্র  শুমন েচহে রায় চিচস্মর্ এিং এেিু চিব্রর্ও। এেিু মহমস িলল, মেন মর? 
  

মসই েমি রু্চে আোর কপমর্ চেময়চিমল! চেন্তু েচেঘর মিমড় িিরখামনে চেিু 

েমরচিলাে। র্ারপর সিই মিমড় চেময়চি। 

  

েচহে র্ার চিিান মিমলমে েী িলমি র্া মভমি মপল না প্রথমে। অমনেক্ষণ িামে িলল, 

েন্ত্র মর্া েনমে ত্রাণই েমর। েরার েথা। 

  

আচে মর্া আিোল গায়ত্রী িপ েচর। চেিু হয় িমল মির পাই না মর্া! 

  

েচহে মফর এেিু চিব্রর্। মিমল সামহি এিং নাচেে হময় মগমি িমলই মস িামন। মিমলর 

সমঙ্গ শাস্ত্রামলািনা েরমর্ মিাধ্হয় ভয়ও পায়। র্াই খুিই নরে গলায় িলল, সি েমন্ত্ররই 

এেিা সাক্ষাৎোর আমি। 

  

অিাে হময় অেল িমল, মসিা েী িািা? 
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েথািা িমলই েচহে আরও চিব্রর্ এিং অপ্রচর্ভ। আিার এেিু মভমি িলল, আসমল 

ওসি এেিু ভচি-চিশ্বাস চনময় েরমল ভাল। পরীক্ষা েরার েন চনময় েরমর্ মগমল মর্েন 

চেিু হয় না। 

  

আচে মর্া চিশ্বাস েরমর্ই িাই িািা। চেন্তু িপ েমরও মর্া চিশ্বাস আসমি না। মেন 

আসমি না িল মর্া! 

  

িািার েুখ মেমখই অেল িুমমর্ পারচিল, এসি সংগর্ প্রম র সােমন র্ার িািা অসহায় 

মিাধ্ েরমি, থই পামে না, েূল-চেনারা পামে না। িািা চিশ্বাস েমরই িড় হময়মি, 

চিশ্বাস চনময়ই িুমড়া হময়মি। েখনও মর্া প্র  েমরচন িযাপারিামে। র্ার োমি দ্যচনয়ািা 

স্বাভাচিেভামিই ঈশ্বরসৃে, এিং র্ার ঈশ্বর মোথাও আমিন, চঠোনা না িানা থােমলও 

আমিন চনশ্চয়ই। এই চিশ্বাস আেৃরু্য র্ামে িনু্ধর েমর্া সাহিযত মেমি। এই চিশ্বাস আমি 

িমলই মোনও লচিেযাল প্র  চিষধ্র সামপর েমর্া ফণা রু্লমি না র্ার সােমন। চেন্তু 

অেমলর মর্া র্া নয়। র্ার োমি এই িারচেমের িগৎসংসার স্বাভাচিে নয়। এ এে 

ধ্াুঁধ্া। অথতহীনভামি ফচলর্ হময় আমি। এর না আমি উমদ্দশয, না আমি অথত, না িযাখযা। 

ঈশ্বর এে চঠোনাচিহীন, নােমগাত্রহীন নন-এচন্টচি। যচে মস না-ই থামে র্াহমল এই সৃে 

িগমর্র ধ্াুঁধ্া আরও িচিল ও েচঠন হল। আশ্রয়হীন, সংহচর্হীন এে চিশৃঙ্খলা োত্র। 

এিা ওিা এখামন মসখামন পমড় আমি। োত্র, োরও সমঙ্গ োরও মোনও প্রময়ািন িা 

সিেত মনই। সারা িগৎত্ময় ওইসি িড়িস্তুর আময়ািন, যার সোমিশ মথমে চেিুই 

িুমিার উপায় মনই। এসি মেন িচড়ময় চিচিময় রময়মি? েী োি েরমি এরা? মেন 

েরমি? আর এই িড় িগমর্ সি চেিু িচড়ভুর্ থাোর েথা, হঠাৎ র্ার েমধ্যই মেন 

কির্মনযর উমন্মষ? আর র্া হলই িা মেন? 

  

ভািমর্ ভািমর্ পাগলপারা োথা। োথার মোমষ মোমষ িমে ওমঠ ধ্াুঁধ্া, মে এর চপিমন? 

েী এর োরণ? মোথায় এর শুরু িা মশষ? মিাি ঘমরর অিমরামধ্ েধ্যরামর্ মলমপর েমধ্য 

মভমপ উঠল র্ার শরীর। র্ার মিময়ও মিচশ চিেল অিল হল েন, িুচদ্ধ,  মির্না। েেমফাি 

অিথিতা। 
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র্ার িািা েচহে রায় চিজ্ঞামনর োনুষ নয়। চেন্তু এেোমল ইংচরচিমর্ এে এ পাস 

েমরচিল। মগুঁময়া গন্ধ আিও র্ার িািার গা মথমে যায়চন। খুি মিাখা িালাে িুচদ্ধোন 

মলাে নয়। েচহে রায় র্ার মেধ্ািী মিমলর চেমে মিময় িলল, চিশ্বাস চিচনসিা সহমি 

আসমর্ িায় না মর্া। অমনে চিধ্া আমস, অমনে প্র  আমস। ওিাই মর্া লড়াই। 

  

রু্চে েমি মথমে ভগিান োমনা িািা? 

  

 েচহে রায় ভারী অপ্রস্তুর্ মহমস িমলচিল, মস চে েমন আমি? মিমলমিলা মথমেই 

মিাধ্হয়। 
  

 েখনও ঈশ্বরমে অচিশ্বাস েরমর্ ইমে হয়চন? 

  

হময়মি। ের্িার হময়মি। 

  

এই ময চিশ্বাস মথমে অচিশ্বাস, আর অচিশ্বাস মথমে চিশ্বাস, এই ট্রানচিিাচর চপচরয়ডিার 

েথা আোমে িলমি? 

  

মিমলর দ্যেতর অচথিতরর্া মির পাচেল েচহে। চেন্তু মিচশ েথা িলমর্ও মিাধ্হয় সাহস হল 

না। সংমক্ষমপ িলল, স্বােী চিমিোনমন্দরও মর্া হময়চিল শুমনচি। সিারই হয়। 

  

আোর এেিন ভগিান েরোর। ভীষণ েরোর।  

  

 েচহে এিা হাচসর েথা মভমিই মহমসচিল। ুনরুত্বিা মিাধ্হয় মিামমচন।  

  

 র্মি োর োমি যামি অেল? মে ধ্চরময় মেমি র্ামে? 

  

আোমশর চেমে মিময় মথমে মোনও লাভ মনই। আোশ মর্া চেিু িমল না। এে চনরমপক্ষ 

চিোর, োত্র। ময যা খুচশ িযাখযা েমর নাও। এই নীরির্াই িড় অসহনীয় লামগ র্ার। 

ভগিান যচে আি মোথাও, র্মি সাড়া োও না মেন? মিার-মিার মখলার লুচেময় থাো 
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মখলুচড়ও মর্া িু মেয়। মসরেে চেিু? এেিা িু শব্দও চে মশানা যামি না েখনও? এই 

চনিতন েধ্যরামর্ চর্চন যচে মথমেই থামেন- এেিারও চে এই র্াচপর্ হৃেময়র ডামে 

কেমির িাণীর েমর্া িমল উঠমিন না, আচে আচি? 

  

নাচে চনমির অচেত্ব সিমেত চর্চন চনমিও চনচশ্চর্ নন? র্ারও চে সংশয় হয়, আচে চে 

আচি, না মনই? 

  

চসুঁচড় মভমঙ মে উমঠ আসমি ওপমর? 

  

 চিরি হল অেল। এই েধ্যরামর্র চনিতনর্ায় মস র্ার অচেত্বমে খুুঁিমি। িড় িরুচর 

র্ার প্রময়ািন। এই চনচিড় গভীর ধ্যানেগ্নর্ায় মেউ এমস হানা চেময় শমর্ে প্র  েরমল 

মস খানখান হময় যামি। িড় ভঙু্গর মস, িড়ই পলো। মোনও অিুহার্ মনই র্ার। মোনও 

িযাখযাই মনই র্ার আিরমণর যা মলামে ্রহহণ েরমি।  

  

এেিা মংোর আশা েমরচিল অেল। চেন্তু মোনা আি মসরেেভামি মংোর চেল না। 

উমঠ এমস চনঃশমব্দ র্ার পামশ োুঁচড়ময় মে িামন মেন োুঁমধ্ নরে েমর হার্ রাখল। 

র্ারপর মোনও প্র  না েমর নরে গলায় িলল, ঠািা লাগমি। ঘমর িমলা। 

  

খুি অিাে হল অেল। মোনামে মস িােচিে িামঘর েমর্া ভয় পায়। চেন্তু ইোনীং মোনার 

িযিহার– মহাে েৃচত্রে খুি িনু্ধর েমর্া, িুমোর সাথীর েমর্া। মোনও প্র ই েরল না, 

কেচফয়র্ িাইল না। 

  

অচনেুে অেল এই িনু্ধত্বপূণত আহ্বানমে অপোন েরল না। ঘাড় মনমড় িল, িমলা। 

  

ঘমর এমস এেিু হাুঁফ ধ্রচিল অেমলর। মখালা িামে এর্ক্ষণ প্রিুর অচক্সমিন মপময়মি 

মস। িদ্ধ ঘমর মসিা মনই। 

  

মোনা েরিািা িন্ধ েমর র্ার চেমে চফমর িলল, ঘুে না এমল মশাওয়ার েরোর মনই। 

িমস িমস িরং মলমখা। 
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চিচস্মর্ অেল িলল, চলখি? 

  

আচে িাচন, রু্চে চলখমর্ ভালিামসা। আর যচে ঘুে মপময় থামে মর্া মশাও, আচে মর্াোর 

োথায় এেিু হার্ িুচলময় চেই। 

  

অেল োথা মনমড় িলল, না, আচে িরং অন্ধোমর এেিু িমস থাচে। িুপিাপ। 

  

 র্াই থামো। আর েরোর হমল আোর সমঙ্গ েথাও িলমর্ পার। 
  

 এর্ সহৃেয়র্া আশাই েমরচন অেল। চঠে িমি, আিোল র্ার সমঙ্গ মোনার সেমমার্া 

িেৎোর। র্িু এর্িা িনু্ধত্বপূণত হওয়ার েথা নয়। মস িড্ড অিাে হল। র্ারপর িলল, 

না, রু্চে ঘুোও। আোরই মোষ হময়মি োমরামর্ হঠাৎ িামে যাওয়ায়। রু্চে হয়মর্া 

ভািচিমল। 

  

মোষ হমি মেন? ঘুে না এমল মলামে মর্া মখালা িায়গামর্ই চগময় োুঁড়ায়। চেন্তু এখন 

মিশ শীর্। এই ঠািায় িামে যাওয়ািা চিপ্জননে।  

  

িুমমচি। আো আচে ঘমরই িসচি িরং। 

  

েচফ খামি? 

  

েচফ? এর্ রামর্ মোথায় পামি? 

  

 মোনও অসুচিমধ্ মনই। এেিু আমগই িািা উমঠমিন। ওুঁর ঘমর চগময় পাুঁি চেচনমিই েমর 

আনি।  

  

অেল অিাে হময় িমল, িািা উমঠমি? িারমি মিমি মগমি নাচে? 

  

েখন। এখন িারমি েুচড়। 
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ওঃ, র্াহমল মর্া মভারই হময় মগল। 

  

েচফ েমর আচন? 

  

আনমি? 

  

িমল এেিু চিধ্া েরল অেল। মোনামে মস পারর্পমক্ষ মোনও োমির েথা িমল না। 

  

এেিু মিামসা। চনময় আসচি। িািাও এ সেময় েচফ খান। 

  

অেল িমস রইল ফাুঁো ঘমর। িাে মথমে এমস ঘমর ঢুেমর্ই মস ঘমরর েমধ্য এেিা িাচস 

গন্ধ মপময়চিল। ভযাপসা, গা মগালামনা গন্ধ। থােমল পাওয়া যায় না, চেন্তু হঠাৎ িাইমর 

মথমে এমস িন্ধ ঘমর ঢুেমলই মির পাওয়া যায়, োনুমষর শরীরও চেিু েূষণ িড়ায়। 

  

উমঠ মস মিামখেুমখ ঠািা িল চেল। 

  

হঠাৎ শুনমর্ মপল, নীমি মোনা র্ার শ্বশুমরর সমঙ্গ েথা েইমি। েী েথা র্া মিামা যামে 

না িমি, চেন্তু োমম োমম মোনার হাচসর শমব্দ মিামা যামে দ্যিমনর েমধ্য সিেতিা 

মস হােতযপূণত। এসি এেিু আিুনচি লাগমি অেমলর। চেিুচেন আমগও িচিিা চঠে এরেে 

চিল না। র্ামের িাচড়র মলােিন সিমেত মোনার ধ্ারণা চিল, এরা এমেিামরই 

আনোলিাডত, মগড়ুমি, চনন্দুে এিং অমনযর িযাপামর িড় মিচশ নাে গলায়। েচহে 

রায়মে মস এেিন িযচিত্বহীন, অপোথত, চনমিতাধ্ মলাে িমলই িানর্। েথা িলার 

প্রময়ািনিাও মিাধ্ েরর্ না। ধ্ারণািা চে পালমি মগল এর্ র্াড়ার্াচড়? নাচে মোনা 

চনমির চভর্রোর সাপুনমলামে আুঁচপমর্ িন্ধ েমর মরমখ প্রাণপমণ েৃচত্রেভামি 

সেমমার্ার মিো েরমি? োরণ োনচসের্া এেচনমর্ মর্া পালিায় না। র্ার এেিা 

পদ্ধচর্ আমি। যামে প্রমসস িমল। মোনা মর্েন মোনও পদ্ধচর্র চভর্র চেময় যায়চন। 

চেন্তু মস র্ার িাইমরর আিরণ অমনে িেমল মফমলমি। মসিা চেিু েে েথা নয়। অচভনয় 

মর্া অেলও েমর যামে। মস িামন, এই িয়মস মোনা র্ামে মিমড় িমল মগমল র্ার 
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িীিমনর িেিা পালমি যামি এিং মসিা মোমিই ভাল হমি না। সি সংসামররই এেিা 

পযািানত থামে, মপ্রে না থােমলও। আর মসিাই আসল। মসই িেিা হঠাৎ হািমে োিমে 

মগমল ময শূনযর্ার সৃচে হয় মসিা সহমি ভমর মর্ালা যায় না। িনয, চিশৃঙ্খল িীিন মথমে 

োনুষ ময সংসার িা পচরিার গমড় রু্মলচিল র্া মর্া এেচন নয়। পচরিারই র্ামের 

রক্ষােিি, অমনে োমরর হার্ মথমে ওই পচরিারই মর্া রক্ষা েমর। মপ্রে-মপ্রে েমর 

পাগল হওয়ার মিময় পচরিামরর অিমরাধ্চিমে েৃঢ় েমর মভালাই িরং িুচদ্ধোমনর োি। 

  

এেিু িামে মোনা যখন েচফ চনময় এল র্খন মিচিমল োথা মরমখ অেল ঘুচেময় পমড়মি। 

  

 মোনা র্ার োথায় আলমর্া হার্ মরমখ িলল, েচফ এমনচি। 
  

িিো মভমঙ উমঠ অেল এেিু ল্জনার হাচস হাসল, িলল, হঠাৎ এেিু র্ন্দ্রা এমস 

চগময়চিল। 

  

র্া মর্া আসমর্ই পামর। েচফিা মখময় ঘুমোও। 

  

োথা মনমড় অেল িলল, না, আর ঘুমোি না। 

  

িপর্প েরমি িুচম? 

  

 অেল মফর এেিু লািুে হাসল, েমর মেখচি যচে চেিু হয়। 
  

মোনা এেিুও চিদ্রূপ না েমর িলল, েরমল মর্া ভালই। 

  

অেল হঠাৎ অিাে হময় ভািল, র্ার িউ মোনা আচেে না নাচেে র্া মস িামন না। 

এর্োল ঘচনষ্ঠ সাহিমযতর পরও িযাপারিা র্ার িানা হয়চন। মেন হয়চন র্াও মস িামননা। 

র্মি র্ামের িাচড়মর্ মোনও ঠােুমরর আসন-িাসন মনই, ঠােুর-মেির্ার িচিও মনই। 

র্ারা েখনও মোনও ধ্েতীয় আিরণ েমর না। ওসি চনময় েথাও হয় না র্ামের। ঈশ্বর 

প্রসঙ্গই র্ামের োমি িহুোল যািৎ অপ্রাসচঙ্গে হময় আমি।  
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মস মোনার চেমে মিময় িলল, রু্চে মিাধ্হয় এসি োমনা না, না? 

  

মোনা েরুণ মিামখ র্ার চেমে মিময় চিল। িলল, েী িাচন, েখনও মর্া মভমি মেচখচন। 

  

 র্ার োমন চে মোনা? 

  

প্রময়ািন না হমল মেউ চে ভগিান চনময় ভামি? আোর িামপর িাচড়মর্ সিাই খুি নাচেে 

চিল। ো, িািা, সিাই। চেন্তু র্েতচির্েত চিল না। 

  

চেন্তু আোমের চিময়র সেয় মর্াোমের িাচড়মর্ সিই মর্া োনা হময়চিল। 

  

হযাুঁ, র্াও হময়চিল। ওই ময িললাে, মোনও চির্েত মনই। প্রময়ািন হমল সি প্রথাই োনা 

হয়, নইমল নয়। চিময়র পর মেখলাে রু্চেও চেিু োমনা না, র্াই আচেও চেিু োচনচন 

আর। 

  

চেন্তু এই ময এখন আচে িপর্প েচর, এমর্ মর্াোর হাচস পায় না মর্া! 

  

না। িরং েমন হয়, এিা মিাধ্হয় মর্াোর েরোর।  

  

.  

  

েরোর েথািা ভাল িুমল না অেল। েরোর োমন েী? িাচ্চামের মযেন ভুচলময় রাখার 

িনয মখলনার েরোর হয় এিা চে মর্েন? না চে চখমের েুমখ মযেন খামেযর েরোর 

মর্েন? নাচে কিজ্ঞাচনমের মযেন সর্য িা িস্তুর েূমল যাওয়ার েরোর, মর্েন? আসল 

েথা েী, িস্তুিা মনই, চেন্তু চনমিমে ভুচলময় রাখার িনয ওরেে এেিা অলীে চেিু চনময় 

পমড় থাো? 

  

এই সংশয় র্ামে িামড় না। র্াই মর্া েধ্যরামর্ মলমপর ওে, ঘমরর চনরাপে আশ্রয় মিমড ়

িামে যাওয়া। মস িাে অিচধ্ই োত্র মযমর্ মপমরচিল। অমনমে আরও েূমর যায়। সন্নযাস 
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চনময়, চিিাগী িা পাগল হময়, গলায় েচড় চেময়। যায়, অমনমেই যায়, েমনর ভূর্ যামের 

চর্মষ্ঠামর্ মেয় না। 

  

র্ার সমঙ্গ মোনার এেিা লুমোিুচর আমি। িরাির চিল, এখন আরও মিচশ আমি। র্ারা 

আর লড়াই েরমি না িমি, চেন্তু সািধ্ামন পরস্পরমে নিমর রাখমি। মেউ োউমে 

চিশ্বাস েরমি না। চিদ্রূপও েরমি না। আক্রেণ েরমি না আর। িরং র্ারা পরস্পমরর 

সমঙ্গ শরীমরর সিমেত আসমি, এে চিিানায় শুমে, অর্যন্ত ভদ্রভামি েথা েইমি। চেন্তু 

এসি মস িমনযর ফমল েূরত্ব চে মিমড় যামে আরও? মসুঁমর্া হাচস, োুঁর্ নখ লুচেময় 

পরস্পর গাুঁ-মঘষাঘচষ, এ চে োমি আসা, না েূমর যাওয়া? 

  

এসি িুমমর্ আিোল খুি শি লামগ অেমলর। র্ার োমি ক্রমে এই সিমেতর িচিলর্া 

আরও িাড়মি। মস চিজ্ঞামনর িাত্র, গচণর্ ভালই িামন। যর্ শি অেই মহাে, র্ার এেিা 

সোধ্ান আমিই। আমি। চেন্তু সিমেতর গচণর্ োমম েমধ্যই আিিায়া হময় যায়, োথা 

চেময় মিামা যায় না, হৃেয় চেময়ও নয়। এ মযন পরস্পমরর সােমন মথমেও, োিাোচি 

মথমেও মোনও দ্যরূহ মোমণ িা আিডামল লুচেময় থাো।  

  

অসহায় েুখ রু্মল অেল িলল, আোর ময িপর্প েরোর এিা মর্াোর মেন েমন হয় 

মোনা? 

  

ইউ আর মরস্টমলস। মর্াোমে আচে সিসেময় এেিা অচথিতরর্ায় ভুগমর্ মেচখ। মেন্টাল 

প্রিমলে মর্াোর অমনেচেমনর। আচে ভাির্াে পারুমলর সমঙ্গ মর্াোর লাভ 

অযামফয়ামরর িনযই মিাধ্হয় ওিা হয়। 

  

এখনও চে র্াই ভামিা? 

  

েী ভািি র্া িুমমর্ পাচর না। রু্চে মর্া েখনও আোমে সি েথা খুমল িমলা না। চেন্তু 

এিাও মর্া চঠে ময, রু্চে আর ইয়ংেযান নও। োমিয়চস। এ িয়মস ওসি অর্ীমর্র র্র্ 

প্রভাি থাোর েথা নয়। র্মি চেিু িলাও যায় না। শুধু্ মেখমর্ পাচে, রু্চে আরও 
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মরস্টমলস হময় যাে। মর্াোর িনু্ধ হওয়ার মিো মর্া আচে েমরচি, র্াই না? আচে 

মর্াোমে িুমিার মিোও েমরচি। 

  

অেল িড্ড ল্জনায় পড়ল এ েথায়। োথা মনমড় িলল, হযাুঁ-হযাুঁ। অযাি থযাংে ইউ ফর 

েযাি। ফর এভচরচথং। 

  

লক্ষ েরচি রু্চেও আোমে মেমন মনওয়ার মিো েরমি। হয়মর্া ভালিাসারও মিো েরি। 

চেন্তু এেিা চডসেডতও আমি। মিসুমরা চেিু। মসিাই িুমমর্ পারচি না। মসিা চে পারুল? 

মস মর্া এখন চর্নমি িাচ্চার ো। র্াই না? 

  

অেল সমিমগ োথা মনমড় িলল, না মোনা, পারুল নয়।  

  

র্াহমল? 

  

আচে চঠে িাচন না। 

  

হয়মর্া মিমনও িলমর্ িাও না। মর্াোমে অস্বচেমর্ মফলি না িমলই আচে েখনও 

মর্াোর োমি িানমর্ িাইচন। এখনও িাই না। র্মি আচে িাই ইউ োে আউি অফ চে 

স্টুপর। র্ার িনয মেচডমিশন েরমর্ হমল েমরা। মেচডমিশন ইি এ ুনড মেচডচসন। 

আচেও মর্া েচর। 

  

রু্চে মেচডমিশন েমরা, আচে িাচন। মসিা েীরেে মেচডমিশন মোনা, গডমলস? 

  

 গড! মেচডমিশমনর িনয গমডর েী েরোর? 

  

 েরোর মনই? 
  

না মর্া! 

  

 র্া হমল? 
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পৃচথিীসুদ্ধ মলাে ময মেচডমিশন েরমি র্ামর্ চে ভগিামনর েরোর হয় নাচে? 

  

মেচডমিশনিা মেেন এেিু িুচমময় মেমি? 

  

ইচি। েন মথমে সি চিন্তা, সি স্মৃচর্, সি েথা র্াচড়ময় চেময় এেেে শূনয েমর মফলমর্ 

হয়। চিন্তাশূনয, ভািশূনয, স্মৃচর্শূনয অিথিতায় মসািা হময় িমস থাো। েেচিি ব্লযাংে। 

  

মসিা চে সিি? 

  

প্রযােচিস েরমর্ হয়। প্রথেিায় হমর্ িায় না। ধ্ীমর ধ্ীমর মরুনলার প্রযােচিস েরমর্ 

েরমর্ ইি চিোেস ইচি। 

  

র্ামর্ েী হয়? 

  

ইি ইি এ মিশনার। েনিা মরমমর হময় যায়, মিনশন থামে না। 

  

আোমে মশখামি? 

  

মশখার চেিু মনই। িচিল িা শি মোনও প্রচক্রয়া মর্া নয়। িাস্ট চেিুক্ষণ িুপিাপ িমস 

থাো। েনমে চেিুক্ষণ মরস্ট মেওয়া। নাচথং এলস। 

  

অেল এই ধ্যামন খুি আেষতণ মিাধ্ েরল না। র্ার সেসযা অর্ সহি নয়। র্িু মস িলল, 

ও মে। আই উইল ট্রাই। 

  

মর্াোর িপর্পও হয়মর্া খাচনেিা র্াই। েনিামে িােি িগৎ মথমে অনয ট্রযামে ঘুচরময় 

মেওয়া। 

  

 অেল আিার খুি সরলভামি প্র  েরল, রু্চে চে নাচেে মোনা? 
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মভমিই মেচখচন েখনও। র্মি এখনও ভগিানমে আোর েরোর হয়চন। যখন  েরোর 

হমি র্খন নাচেে থােি চে না িাচন না। আই অযাে চেচপং োই চফঙ্গারস ক্রসড। চেন্তু 

আচে নাচেে হমলই িা মর্াোর আচেে হমর্ িাধ্া মোথায়? 

  

অেল িুলিুল েমর মিময় চিল মোনার েুমখর চেমে। এই েচহলামে মস এেেে মিমন 

না। িড়ই অমিনা লাগমি এখন। দ্যিমনর োমখান চেময় এখন মযন এে চনঃশব্দ অেৃশয 

নেী িময় যামে। সাুঁমোহীন, েূল-চেনারাহীন, অনন্ত। 

  

মর্াোর েচফ ঠািা হময় যামে চেন্তু। 

  

চনমেি হামর্ েচফর োপিা রু্লমর্ও মযন ভার লাগচিল অেমলর। গরে েচফ খাচনেিা 

িলমে পড়ল র্ার মোমল। িযাুঁো লাগল। 

  

েচফ মখময় এেিু ঘুমোও, িুমমল? 

  

 ঘুমোি মোনা। রু্চে মশাও। আই অযাে সচর আই চডসিািতড ইওর চস্লপ।  

  

মর্াোরও মর্া ঘুে হয়চন। 

  

 মোনা চগময় শুময় পড়ল। 
  

েচফরোপ হামর্ ভূমর্র েমর্া অচভভূর্ হময় িমস রইল অেল। িড়িৎ। োপিা হামর্ 

ধ্রা, চেন্তু িুেুে চেমর্ও েমন রইল না আর। 

  

চপিমন িাগামনর চেমে এেিা োচশর শব্দ মশানা মগল। িািা ফুল রু্লমি। 

  

েচফর োপিা নাচেময় মরমখ খুি সন্তপতমণ অেল এমস িানালার োমি োুঁড়াল। িাইমর 

এখনও অন্ধোর। সািধ্ামন িানালার এেিা পাল্লা খুমল মস িুে ভমর ঠািা িার্ামস েে 

চনল। শুনমর্ মপল, খুি েৃদ্য শমব্দ মোনার নাে ডােমি। ইোনীং এেিু মোিা হময়মি 

মোনা, মসইিনযই চে নাে ডােমি? নাচে মোনও অসুখ! 
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হঠাৎ িেমে উঠল অেল। েমন পড়ল মোনা এেচেন র্ামে িমলচিল ওর েী এেিা 

মেময়চল অসুখ হময়মি। অসুমখর নােিা িলমর্ িায়চন। এেিন িড় ডািামরর সমঙ্গ 

অযাপময়ন্টমেন্ট েমরচিল অেলমে িাচনময়ই। েী অসুখ হময়মি মোনার? র্ামে িলমর্ 

িায়চন মেন? মসও মর্া িানমর্না  িায়চন েখনও। মোনা চে েমর যামি নাচে? 
  

হঠাৎ ভীষণ অচথিতর মিাধ্ েরল অেল। ভীষণ। 

  

.  

  

৭০.  

  

র্ার শরীর সংমের্েয়। র্ার স্মৃচর্ মনই, মিাধ্ মনই, েচেষ্ক মনই, চেন্তু শরীর আমি, আমি 

চিচভন্ন সংমের্। অচর্শয় ক্ষীণ র্ার েৃচেশচি, চনমির িারধ্ামর েময়ে ফুি োত্র মেখমর্ 

পায়, র্ার িাইমর সি আিিায়া। মস েখনও আোশ মেমখচন, চেগন্ত মেমখচন, মস মিমন 

না সূমযতােময়র িণত িা মিযাৎোর মস ন্দযত। সিূণত িচধ্র মস, মোনও সংগীর্ িা শব্দই মস 

েখনও মশামনচন। চেন্তু গামির এেচি পার্া খমস পড়মলও র্ার সংমের্ মস শরীমরর েৃদ্য 

র্রমঙ্গ মির পায়। পাপ িা পুণয, ধ্েত িা অধ্েত চেিুই মনই র্ার। ভাল েন্দ মনই, অিসাে 

মনই, আনন্দ িা চিষােও মনই। আমি কু্ষধ্া, এিং মেিামনার িনয শ্রে ও মক্লশ। আমি 

েরসুচে প্রিননও, যা আনমন্দর মিময় অমনে মিচশ িযধ্যর্ােূলে। হযাুঁ, র্ার ভয় আমি, 

কিচিে ভয়, যামে মস সচঠে মিমন না চেন্তু মির পায়। 

  

োচির গভীমর আুঁো-িাুঁো এে ুনহাপথ মপচরময় অপচরসর, অন্ধোর, েমিাঞ্চ এে 

সংেীণতর্ায় মস র্ার েীঘত শরীর ুনচিময় চনমেি শুময় আমি গভীর ঘুমে। স্বরহীন এে 

অসাড় ঘুে। িাইমর শীর্। র্ার শীর্ল রমির শরীমর শীমর্র সংমের্ ধ্রা পড়মলই র্ামে 

গভীর ুনহায় িমল মযমর্ হয়। েরমণর েমর্া ঘুে িচড়ময় ধ্মর র্ামে। কু্ষধ্া-রৃ্ষ্ণা মলাপ 

পায়, ধ্ীর হময় যায় রমির প্রিাহ, চিলচির্ স্পন্দমন শরীর চেচের্ হময় যায়। উপমর 

উত্তমরর শীর্ল িার্াস িময় যায়, মস র্ার পার্ালঘমর শরীমরর অমোঘ সংমেমর্ শুময় 
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থামে। যখন শীর্ ঋরু্ মশষ হমি, উত্তপ্ত হময় উঠমি িরাির র্খন এই গহীন গভীর গহ্বমর 

চঠে সংমের্ আসমি শরীমর, ওমঠা! িামগা! েীঘত উপিাস ভঙ্গ েমরা, িামড়া মখালস, 

িময় যাও িমলর ধ্ারার েমর্া। গভীর ঘুমের চভর্র মথমে মস সংমের্ পায়, মিমগ উঠিার 

আর মেচর মনই। 

  

রু্চে হার্ মেখমর্ পামরা সুেশতনো? 

  

আোর মোষ েী িামনা চেচে? সি চিচনসই এেিু এেিু িাচন। মোনওিাই পুমরাপুচর 

িাচন না। মশখার চে আর সেয় মপলুে! এেিা চিচনস হয়মর্া সমি েন চেময় চশখমর্ 

মলমগচি অেচন মসখান ময পার্র্াচড় মগািামর্ হল। আর মশখা হল না।  

  

আহা, যা িামনা র্ামর্ই হমি। িমলা না আোর হার্ মেমখ, পরীক্ষায় মেেন হমি। 

  

ওসি চে িলমর্ পাচর। পয়সাখখার মিযাচর্ষীরা ওসি িমল থামে। খাচনে ফমল, খাচনে 

ফমল না। আন্দামি িলা মর্া। ও িযািারা িামনও না চেিু। র্মি মর্াোর হামর্র মরখা-

মিখা ভাল, খারাপ হওয়ার েথা নয় চেচে। 

  

যাঃ, ওরেে িলমল হমি না। মিশ ভাল েমর মেমখ িমলা।  

  

িললুে মর্া, পরীক্ষায় েী হমি র্া িলার েমর্া এমলে আোর মনই। ভাগতি মিযাচর্ষীর 

োমি চশখচিলুে এেিু-আধ্িু। মিুঁচিয়া মলাে, সহমি র্ার োি মথমে চিমেয মির েরা 

যায় না। মশখামনার িনয চিের মমালামুচল েরমর্ হয়। র্াও োল িাড়মর্ িায় না 

চেিুমর্ই। 

  

ভাগতিিা মে? 

  

নারায়ণগমড়র নাে শুমনি? 

  

না মর্া! মসিা আিার মোথায়? 
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খড়্গপুর মথমে োুঁচথর রাোয়। িচধ্তষু্ণ গাুঁ। 

  

 রু্চে মসখামনও চিমল নাচে? 
  

 িিরিাে থােমর্ হময়চিল। মসখানোর ইিুমল আোর এে োোমর্া ভাই চিল 

োস্টারেশাই। মোথাও সুচিমধ্ হচেল না িমল র্ার োমি চগময় িুমিচিলাে। মস র্খনও 

চিময়-চিময় েমরচন, চেচিয চিলাে দ্য ভাইময়। ইিুমলরই অচফসঘমর রামর্ চিিানা েমর 

শুরু্ে। আোর োিও িুমি চগময়চিল। মহামস্টমল রান্না েররু্ে দ্য মিলা। 

  

মর্াোর মিশ োলারফুল লাইফ, না সুেশতনো? 

  

সুেশতন লািুে মহমস িমল, র্া িমি চেচে। মপমির োময় ঘুমরচি িমি, চেন্তু র্ামর্ ঠচেচন। 

মেলা োনুষ মেমখচি, মেলা েৃশয, ের্ োেোরখানা। োমম োমম এো এো িমস মসসি 

খুি ভাচি। 

  

নারায়ণগমড় েী হময়চিল িলমল না? 

  

হযাুঁ, মস েথাই িচল। ইচর্হামসর োস্টার চিমলন োোক্ষািািু। চিষয়ী মলাে। িচেচিমরর্ 

চিল। সুে আর িন্ধেীর োরিার েমর মিশ ফুমলমফুঁমপ উমঠচিমলন। েুঁ চথমর্ এেিা 

মসানার মোোন েমর িড় মিমলমে িচসময় চেমলন। ওসি মলামেরই আিার মিযাচর্ষীর 

চেমে িান থামে খুি। সি রমক্ষ হয় চেনা, োরিার আরও িামড় চেনা, চিপে-আপে হয় 

চেনা, নানা দ্যচশ্চন্তায় মভামগ মর্া। র্া র্ার িাচড়মর্ই এমস থানা গাড়ল ওই ভাগতি 

মিযাচর্ষী। সিাই িলর্ েে চসদ্ধাই। র্া িলি েী চেচে, দ্য-িারমি মোক্ষে েথা িমলও 

মফলর্। চনোই িানার মগাপন মরাগ চিল, মেউ িানর্ না, ফস েমর পাুঁিিমনর সােমন 

ভাগতি ফাুঁস েমর চেমল। ুনণধ্রিািু র্ার িউমে চনময় চগময় সমি মপন্নাে েমর িমসমিন, 

ভাগতি িলল, উচি মে মগা মর্াোর সমঙ্গ ুনণধ্র? ুনণধ্র িলল, আমজ্ঞ আোর িউ। ঘন 

ঘন োথা নাড়া চেময় ভাগতি িলল, ও মর্াোর িউ হমর্ যামি মেন, ও মর্া অমনযর িউ। 

েী ল্জনার েথা িমলা পাুঁিিমনর সােমন! চেন্তু িউিা র্খন হাউমরোউমর েমর মেুঁমে 
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চগময় ভাগতমির পাময় পড়ল। র্খন িানা মগল, মস সচর্যই িামলশ্বমর স্বােী সন্তান মিমড় 

ুনণধ্মরর সমঙ্গ েশ িির আমগ পাচলময় এমসচিল। 

  

এরেে এেিন মিযাচর্ষীই মর্া আোর এখন েরোর। 

  

মিযাচর্ষী িলমল ভুল হমি। এ হল চসদ্ধাই, িুমমল? 

  

 চসদ্ধাই আিার েী? 
  

মস আমি। রু্চে অর্ িুমমি না। চনিুর্লার সাধ্ে আর েী। ওই মযসি োরণ-উিািন, 

িশীেরণ েমর ওরাই হমে চসদ্ধাই। পয়সার মলামভ, মেময়োনুমষর মলামভ মশষ অিচধ্ 

স্বখার্ সচলমল ডুমি যায়। 

  

ভাগতমিরও চে র্াই হময়চিল? 

  

র্া িাচন না চেচে। র্মি ওরেেই হয় িমল শুমনচি। ওমের পাল্লায় যারা পমড় র্ামেরও 

ভাল হয় না। আচেও এেিু পমড়চিলাে চেনা। 

  

রু্চে েীভামি পড়মল? 

  

আচেও চগময় িুমিচিলাে র্ার োমি। মিচশ চেিু আোয় েরমর্ পাচরচন চঠেই, র্মি 

মলােিা আোমে হার্ মেখমর্ চশচখময়চিল। মিশ চশমখওচিলাে খাচনেিা। এেচেন 

আোমে িলল, েযাখ, এসি চেন্তু ফচক্কোচর। খাচনে চেলমি, খাচনে চেলমি না। এ চিমেয 

মেউ পুমরািা িামন না। খাচনেিা খাচনেিা মিমন ওপরিা ওপরিা িমল। মর্ামে মযিুেু 

চশচখময়চি র্াই চেময় েমরেমন্ম মখমর্ পারচি। যা, মলমগ যা।  

  

রু্চে চে মিযাচর্ষীচগচরও েমরি নাচে? 

  

না চেচে। মসসি েচরচন। অন্তর্ পয়সা মরািগামরর িনয েচরচন। নারায়ণগড় মথমে 

আোমে পালামর্ হল। 
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ওো! মেন? 

  

 মস মর্াোমে িলা যামি না। 
  

মেন িলা যামি না? 

  

ওসি েথা মর্াোর মশানার েমর্া নয়। 

  

িুমমচি। 

  

েী িুমমল চেচে? 

  

 মিাধ্হয় মোনও মেময়র পাল্লায় পমড়চিমল, র্াই না? 

  

খুি ল্জনা মপময় সুেশতন িলল, ওরেেই ধ্মর নাও।  

  

আহা, যখন ধ্মরই মফমলচি র্খন িমলই োও না।  

  

 রু্চে মর্া মিাি মেময়, মর্াোর োমি চে ওসি িলমর্ আমি? 

  

খুি খারাপ েথা নাচে? 

  

না চেচে, খুি খারাপ চেিু নয়। আচে িরাির ধ্েতভীরু োনুষ। র্মি িুচদ্ধিা োুঁিা। নানারেে 

মফমর পমড় নাোল হমর্ হয় িুচদ্ধর মোমষ। 

  

র্াহমল িলমর্ মোষ েী?  

  

আচে মর্া আহাম্মে, সিাই িামন। আর মসিনযই ভিঘুমরচেও োিল না আোর। র্া এ 

মসই আহাম্মচেরই গল্প, িুমমল? 

  

আর ভূচেো েরমর্ হমি না। িমলা মর্া! 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 1133 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

নারায়ণগমড় ময ইিুমল আচে োি েরর্াে মসিামর্ মিমল মেময় এেসমঙ্গ পড়র্। গাুঁময়র 

মেময় মর্া, সি মিচশ িয়মস মিাি ক্লামস পড়র্। এেিা মেময় চিল মিচি। ক্লাস নাইমন 

পড়র্। মেখমর্ও মিশ চিল। িুমলর েফর্চরর যক্ষ্মা হওয়ায় মস র্খন মেমশ মগমি। আচেই 

র্ার োি িাচলময় চনচে র্খন। ক্লামস মরাল খার্া িা মনাচিশ চনময় যাওয়া, ঘন্টা োরা 

মথমে িাগামন ঢুমে-পড়া মগারু-িাগল র্াড়ামনা অিচধ্। র্খন উঠচর্ িয়স, মিহারাখানা 

খারাপ চিল না। র্া ওই মেময়িা এেিু ঘুরঘুর েরমর্ লাগল। ইিুল িুচির পর এেিা 

ভাইচমমে মোমল চনময় িমল আসর্ ইিুমলর োমঠ মিড়ামর্। েথািথা হর্।  

  

িাঃ, মিশ মরাোচন্টে িযাপার মর্া। 

  

ভারী ল্জনা মপময় সুেশতন িলল, োুঁিা িয়মসর িযাপার মর্া, র্াই িলমর্ িাইচিলাে না। 

  

আমর দ্যর, এসি আিোল িলভার্। 

  

হযাুঁ, র্া ওই এেিু ভািসাি েমর্া হময় চগময়চিল। র্ারাও িড্ড গচরি। 
  

ব্রাহ্মণ চিল চে মেময়চি? 

  

না না, র্ন্তুিায়। 

  

 চেন্তু রু্চে ময আিার সাংঘাচর্ে শুদ্ধািারী ব্রাহ্মণ। 
  

ওই মর্া িললাে, েুঁিা িয়মস চে আর চহমসি থামে? 

  

র্ারপর েী হল? 

  

গাুঁ-মেশ মর্া, গামির পার্া পড়মলও পাুঁিোন হময় যায়। সুর্রাং মেময়র ো িাপ এমস 

ধ্রল আোয় চিময় েরমর্ হমি। 

  

রাচি হমল িুচম? 
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গাুঁইুনুঁই েমরচিলাে। িংমশ মেউ অনয িামর্ চিময় েমরচন, ঘমর েথা হমি। চেন্তু সিাই 

এেন ধ্মর পড়ল ময না িলমর্ পাচরচন। এেনেী মহডোস্টার িলল চিময় েরমল িােচর 

পাো েমর মেমি। র্াই মলামভ পমড় চনেরাচি হমর্ হল। এরেে যখন অিথিতা র্খন ভাগতি 

মগাুঁসাই গাুঁময় িচেময় িমসমি। মসই সেয়োরই ঘিনা। রু্চে চে োমনা চেচে, ময, ঈশ্বমরর 

ইোমর্ই সি ঘমি? 

  

র্াই হমি মিাধ্ হয়। 

  

 যাই মহাে, এে িষতাোমল মভারমিলা উমঠ শুনলাে মিচিমে রামর্ সামপ মেমিমি। 
  

ইস! েমর মগল নাচে? 

  

না চেচে। েমরচন। রার্ েশিা না এগামরািায় সাপোচি হওয়ায় র্ারা চগময় ভাগতি 

মগাুঁসাইমে ধ্মর আমন। আর ভাগতি মগাুঁসাই নাচে সাধ্নপ্রচক্রয়া েমর চিষ মিমন চনময়মি 

চনমির শরীমর। গাুঁময় হইিই, মিচিমের িাচড়মর্ মলাে মভমঙ পমড়মি। চেন্তু সাপোচি 

আচে খুি ভাল চিচন। আোমড়-পাোমড় ঘুমর এসি জ্ঞানগচেয ভালই হময়মি। সাপুমড়মের 

সমঙ্গও মর্া েে মিা-মিা েচরচন। সাপ ধ্রমর্ও পাচর। 

  

অিাে হময় পান্না িমল, পামরা? 

  

 মসািা িযাপার চেচে, সাহস েরমলই মশখা যায়। 
  

ধ্মরি েখনও? 

  

অমনেিার। 

  

েন্ত্রর্ন্ত্র আমি, না? 
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আমি, র্মি মসুনমলা মোনও োমির নয়। আসল েথা হল, োয়ো মে শল রপ্ত েরা। 

নইমল েন্তর িানমল চেিু হমি না। 

  

মিচির িাচড়মর্ চগময় েী মেখমল? 

  

মস খুি সাংঘাচর্ে িযাপার। মিচিমে েলাপার্ায় মশায়ামনা হময়মি। মিাখ মিািা। েুখ িুখ 

মেেন মযন মফালা আর লাল। পাময় িাুঁধ্ন। োচির িায়গািা েী এেিা পার্া চেময় মঢমে 

মরমখমি। প্রথমে এেিু থর্ের্ মখমলও আোর এেিু সমন্দহ হল। ওর োমে িললাে, 

োিার িায়গািা মেখামর্। র্া চর্চন িলমলন, ভাগতি মগাুঁসাই নাচে চনমষধ্ েমর মগমি। 

হাওয়া লাগমল খারাপ হমি। চেন্তু সাপোচির মেস আচে অমনে মেমখচি। চিষধ্র 

োেড়ামল অনয মিহারা হওয়ার েথা। র্ারপর শুনলাে গভীর রার্ অিচধ্ নাচে ঘর িন্ধ 

েমর ভাগতি মগাুঁসাই েীসি প্রচক্রয়া েমরমি। শুমন োথািা এেিু গরেই হময় চগময় থােমি। 

চনমষধ্ না শুমন আচে এে মিোয় পার্ািা সচরময় মেখলাে িারমি োুঁমর্র োগ। চিষধ্র 

নয়, িলমঢাুঁড়া িা মহমল চেিু এেিা োেমড়মি। চেন্তু মসেথা িলিই িা োমে িমল! 

িাচড়সুষ্ঠু মলাে ভাগতি মগাুঁসাইময়র মেরাচন মেমখ এমেিামর ভামি মভার হময় আমি। এর্ 

িড় ুনণীন ময আর হয় না র্া গাুঁময়ও িলািচল হমে। র্া মস না হয় মর্াে। সি ি্জনার্ 

ুনচণন আর ওমা মর্া এভামিই হার্যশ িাচড়ময় মর্ামল। চেন্তু আসল োে হময় িমসমি 

অনয িায়গায়। আর মসিাই মর্াোমে িলা যামি না। 

  

পান্না এেিা শ্বাস মিমড় িলল, রু্চে না িলমলও িুমমচি। 

  

 িুমমি? ও িািা, মর্াোর খুি িুচদ্ধ। 
  

 এ আর না িুমিার েী আমি। মিচিমে ভাগতি মগাুঁসাই মরপ েমরচিল মর্া!  

  

িড় ল্জনার েথা চেচে। পাষেিা নাচে িুচমময়চিল ওিাও এেিা প্রচক্রয়া। 

  

 মিচি েথািা চিশ্বাস েমরচিল িুচম? 
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 গাুঁময়র মেময়, োথায় মর্া িুচদ্ধর ি-ও মনই। র্ার ওপর সামপর োেমড় োথািারও চঠে 

চিল না। িুচদ্ধনাশ হমলই মর্া োনুমষর সিতনাশ চেনা। আচে মরাি সোমল িপর্মপর পর 

ঠােুমরর োমি এেিা চিচনসই িাই। িুমমল! শুধু্ িচল, িািা, আপৎোমল মযন িুচদ্ধনাশ 

না হয়, মেমখা। িুচদ্ধনাশাং প্রণশযচর্। 

  

রু্চে মলােিামে চেিু িলমল না? 

  

না চেচে। আচে োথা-পাগলা মলাে িমি, চেন্তু োথা-গরে োনুষ নই। আচে মযন মেখমর্ 

মপলাে এই ঘিনার চভর্মর আোর েুচির পথ খুমল মগমি। যা চেিু সি ঈশ্বমরর ইমেমর্ই 

মর্া ঘমি। 

  

মেময়িামে মফমল পালামল িুচম! চিঃ সুেশতনো, র্াহমল চেন্তু মর্াোমে ভাল মলাে িলা 

যায় না। মর্াোর উচির্ চিল মেময়িামে উদ্ধার েরা।  

  

ভাল মলাে আর হমর্ পারলাে েই িমলা! আর এ েথাও চঠে ময পালামনার ইমেও 

চিল। মসিা িুমমর্ মপমরই মিাধ্হয় পাুঁিিমন আোমে মিমপ ধ্রল, শুভসয শী্ে, 

র্াড়ার্াচড় চিময় মসমর মফলমর্ হমি। ভাগতি মগাুঁসাইও খুি িাপািাচপ শুরু েরল। মিচিও 

খুি মগাুঁ ধ্রল। মশমষ আচে পালামর্ পাচর মভমি আোমে ইিুমলর এে ঘমর মশেল রু্মল 

রাখা হমর্ লাগল। চেনরার্ মিামখ মিামখ রাখা হর্।  

  

ও িািা! রু্চে েী েরমল? 

  

েী আর েরি চেচে? ওই অিথিতায় মর্া েরার চেিু চিল না। শুধু্ ভগিানমে ডােমর্ 

লাগলাে। িললাে, ঠােুর, িুচদ্ধনাশ মযন না হয়। িারচেন িামেই চিময়। এেচেন ভাগতি 

মগাুঁসাই এমস মিাখ পাচেময় িমল মগল, পাচলময়ও িাুঁিচি না, আোর অচভসিার্ মর্ামে 

ধ্াওয়া েরমি। রিিচে হময় েরচি। আচে িললুে, চেন্তু আোর মোষিা েী? মস িলল, 

মোষ নয়? িাগেত্তামে চিময় না েরমল মস েহাপার্ে হয়। র্খন আচে িমলই মফললাে, 

মগাুঁসাই, মেময়িামে মর্া চিষধ্র োেড়ায়চন, োেমড়চিল মঢাুঁড়া, চিষধ্র োেড়ামল েী 
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েরমর্ ওোে? পারমর্ চিষ নাোমর্? মলােিা েী িলল িামনা? এে গাল মহমস িলল, 

পারর্াে না। চেন্তু র্ামর্ েী? মলামে মর্া িামন আচে পাচর। ওমর্ই হমি। র্ারপরও আচে 

িললাে, মেময়িামে নে েরমল মেন? র্ার িিামি িলল, ওমর, চশমির এুঁমিামে এুঁমিা 

ধ্রমর্ হয় না। 

  

েী িেোশ। 

  

হযাুঁ চেচে। িেোশ িমি, রু্মখাড় িুচদ্ধোনও িমি।  

  

রু্চে েী েরমল? 

  

ওই ময িললাে, ভগিানমে ডােমর্ লাগলাে। মসই রামর্ সৃচেিাড়া িৃচে নােল। িুমমল 

চেচে, ভগিামনর ওপর চনভতর েমর মেমখা, মেেন সি অথশলী োে হয়। 

  

আহা, মর্াোর েী হল র্াই িল না। 

  

িৃচের মর্ামড় িারচেে ডুমি মগল। আশপামশর মলাে িাচড়ঘর মিমড় এমস উুঁিু িুলিাচড়মর্ 

উঠল। আোর ঘমরর েরিায় মশেল রু্মল পলো এেিা র্ালা চেময় মরমখচিল। র্ারাই 

সি মশেল-মিেল উপমড় ঢুমে পড়ল ঘমর। মেলা মলাে। মসই রামর্ আর পালামনা হল 

না চঠেই। চেন্তু ডাোমডামল খুি সুচিমধ্ হময় মগল। দ্য চেন িামে িল নােমর্ই খঙ্গাপুমরর 

িাস ধ্মর এেরামর্ পাচলময় এলাে। আর ওেুমখা হইচন। 

  

চেন্তু মেময়িার েী মোষ িমলা! 

  

মোষঘামির েথা নয় চেচে। আচেই চে আর ভাল? র্মি সি ঘিনা মথমেই এেিু এেিু 

চশক্ষা চনমর্ হয়। 
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হযাুঁ সুেশতনো, হার্ মেখার েথাই মর্া হচেল। মেখই না িাপু হার্খানা আোর। থাে 

চেচে, চেমনর মিলা মেমখ মেিখন। িালমস ধ্রার পর সমন্ধ লাগমলই মিাখিা এেিু 

মধ্াুঁয়ামি মেমর যায়। র্মি আমগই িমল রাখচি, ও চিমেয আোর পুমরা িানা মনই। 

  

িমল সুেশতন উঠমর্ যাচেল, এে গাল মহমস িলল, ওই মেখ মে এমসমি! এমসা চেচেেচন 

এমসা! মসচেনোর েমর্া মিুনচন খামি নাচে? 

  

মসাহাগ মহমস িলল, আচে মিশ মপিুে হময় মগচি আিোল, না? মসচেন িড়োও িলচিল, 

আোর নাচে আিোল খুি রুচি হময়মি। আসমল মসািাসুচি মপিুে িলমি না, চেন 

েরমি। 

  

পান্না গাময়র োুঁথািা সচরময় উমঠ িসল, মর্াোর িনযই অমপক্ষা েমর চিলাে। েখন 

এমসি? 

  

োল রামর্। 

  

ওো! আি সারাচেন মেমি মগল, খির োওচন মর্া! 

  

আি সোল মথমে চপচসর সমঙ্গ অমনে োি েমরচি। চপচস খুি মলানচল মর্া। সারা সপ্তাহ 

আোর িনয অমপক্ষা েমর। আি দ্যিমন চেমল অমনে চেিু েরলাে। 

  

েী েরমল? 

  

 চর্ন িার রেমের আিার, েশলা পাুঁপড়, হিচেুনচল। খুি ইন্টামরচস্টং িযাপার। 
  

মর্াোর সমঙ্গ এখন সন্ধযাচপচসর খুি ভাি, না? 

  

হযাুঁ। খুি। চশ ইি মভচর লাচভং। আোমে অমনে চেিু চেমর্ িায়।  

  

 েী? 
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 ঘচড়, গলার হার, চনমির সি গয়না। আচে িচল, ওসি এখন থাে। রু্চে িুমড়া হমল মনি। 
  

 মিামসা মসাহাগ। 
  

িসাই যাে। না িমস উপায় আমি? 

  

ই-মেল মপময়ি িুচম? 

  

হযাুঁ মর্া। িমল েুখ চিমপ হাসল মসাহাগ। 

  

 এিারও ই-মেল চে সাংমেচর্ে? 
  

র্া িাড়া েী? ওনচল মডি অযাি িাইে। 

  

মর্ােরা মযন েী! মেউ এে পা এমগামি না, এেিুও আমিগ িা উচ্ছ্বাস মনই, েথাও মর্া 

িমলা না। মর্াোমের েমধ্য েী হমে িমলা মর্া! 

  

েী আিার হমি! চেিু হমে না। মোনও মিাো-মিাো িযাপার মর্া আোর সহয হয় না। 

  

মস না হয় িাড়ািাচড় না েরমল, চেন্তু এেিু েমনর েথা িানামি মর্া! চনিতমন চগময় দ্যিমন 

এেিু িসমর্ও ইমে হয় না? 

  

মসাহাগ মফর মসইরেে চেচে মহমস িলল, র্ামর্ েী হমি? শুধু্ ের্ুনমলা চসমনোচিে 

ডায়ালগ। ও আোর অসহয। 

  

চিিুোিাও চঠে মর্াোর েমর্া। এে িন্ম মেমখ আসচি, মোনও মেময়মে মেমখই েখনও 

মহলমোল মনই। এেেে আনমরাোচন্টে। এই প্রথে অমনে সাধ্যসাধ্নার পর মেখলাে 

মর্াোমে অপিন্দ েরমি না। চেন্তু মরাোমির েী চিচর িািা। মযেন মেিা মর্েচন মেিী। 

  

মরাোমির েথা আসমি মেন? উই আর নি ইন লাভ।  
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 উঃ, এেনভামি মিামলা না মর্া! আোর িুমের েমধ্য মযন হারু্চড়র ঘা এমস পমড়। 
  

রু্চে ভীষণ মরাোচন্টে, না পান্না? 

  

ওঃ, আচে যচে মপ্রমে পচড় র্াহমল েথা িমল িমল র্ামে পাগল েমর মেি। 

  

আর েী েরমি? 

  

চনিতমন চগময় িসি দ্যিমন, গল্প হমি, েথা হমি, েচির্া হমি, মোনও অসভযর্া হমি না 

অিশয। 

  

অসভযর্া িলমর্? 

  

 শরীর মিাুঁয়া, িুেু এইসি। 
  

 ওসি অসভযর্া িুচম? 
  

না হমলও থিতূল রুচির িযাপার। আমিগ ভাল, চেন্তু শরীর চনময় নয় িািা। 

  

 রু্চে এেিু চপউচরিানও আি। 
  

হযাুঁ। আোর আিার দ্যেোে শরীমরর ল্জনা মমমড় মফলমর্ আপচত্ত আমি। চেন্তু রু্চে মর্া 

আরও চপউচরিান। 

  

না, চপউচরিান নই, আসমল ভসভমস আমিগ আোর এেেে ভাল লামগ না। মেখমি 

দ্যিমন মপ্রে েরার সেয় ের্ ভসভমস েথা িমল, চিময়র পর চর্ন োসও চিেমর্ পামর 

না। মেন িামনা? 

  

ওমের মোনও ইচন্টচ্রহচি মনই। 

  

র্ার োমন েী আোমে িুচমময় মেমি? 
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 োমন িুমমর্ হমল মর্াোমে সোিচিজ্ঞান িানমর্ হমি। িানমর্ হমি োনুমষর ইচর্হাস। 

োনুষ মেন এেচরে চিডে মথমে িংচল িীিমন পচরিার, চিময় আর সোমির চেমে 

মুুঁেল র্া িামনা? 

  

িমলা না শুচন? 

  

মসিা নরনারীর মপ্রে মথমে নয়। প্রময়ািমন। র্খন এরেে মপ্রে-মট্রে হর্ না মর্া। র্ার 

েরোরও চিল না। েরোর চিল চিশ্বের্া, োয়িদ্ধর্া আর পারস্পচরে চনভতরর্ার। এেিা 

পচরিামরর চভমর্ মপ্রমের মিময় অমনে মিচশ প্রময়ািন এই চর্নমি চিচনমসর। োমনা? 
  

মস না হয় োনচি। চেন্তু এেিু আমিগও থােমি না, র্া চে হয়? 

  

ওই চর্নমি না থােমল আমিগিা িড্ড মিামলা হময় যায়।  
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৭১-৭৫. তন্ত্রমন্ত্র 

৭১.  

  

িড়িউ ময র্ন্ত্রেন্ত্র িামন র্া মর্া িানর্ না িাসন্তী। েচন্দমরর চভর্মর ময োলীেূচর্ত রময়মি 

মর্েনিা িমন্মও মেমখচন মস। মি মোেমর্া চিশাল েুখ, অযাই িড় িড় মিামখ েী ভীষণ 

েৃচে, আর সিমিময় আশ্চমযতর হমে চিিখানা। লাল িেিমে রি োখা চিিখানা চর্ন 

হার্ মনমে মপমির নীি অিচধ্ িমল এমসমি। মসই েূচর্তর েুমখােুচখ লালপাড় মগরুয়া রমঙর 

িামলর শাচড় পরা িড়িউ িাসন্তীর চেমে চপিন চফমর িসা। োথার িুল চপঠ মেুঁমপ মনমে 

এমসমি িনযার েমর্া। েীসি েন্তর মযন িলমি িড়িউ, িাসন্তী চে আর েন্তর-র্ন্তর 

মিামম! মস শুধু্ হাুঁ েমর মিময় মেখমি োেখানা। আি েী এেিা সিতনাশ মযন হমি। েী 

হমি র্া িামন না িাসন্তী, শুধু্ র্ার িুেিা মে ড়মে খুি। ডুগডুচগর েমর্া আওয়াি হমে 

িুমের চভর্মর। িড়িউময়র েুখখানা মেখা যামে না িমি, চেন্তু ভময় ভময়ও মেখমর্ িড় 

সাধ্ হমে িাসন্তীর। মেখমল হয়মর্া েূিাই যামি। র্িু না মেমখই িা থামে েী েমর মস? 

ভময়, দ্যচশ্চন্তায় র্ার মিাখ ভচর্ত িল, মহুঁিচে রু্মল রু্মল মফুঁপামে মস। ঠােুর আোর েী 

হমি মগা? 

  

চঠে এই সেময় িড়িউ খুি ধ্ীমর ধ্ীমর েুখখানা মফরামর্ শুরু েরল, েন্ত্রেুমগ্ধর েমর্া 

মিময় আমি িাসন্তী। েী মেখমি, োমে মেখমি মে িামন, চেন্তু মিাখ ময চফচরময় 

মনওয়ারও সাধ্য মনই র্ার। ঘাড় শি হময় আমি। হািতমফল হমি নাচে র্ার? 

  

এমলািুমল আধ্খানা ঢাো েুখখানা যখন র্ার চেমে চফমর র্াোল র্খন িাসন্তী মেখমর্ 

মপল, িড়িউময়র েুখখানা েী সুন্দর। মযন লক্ষ্মীপ্রচর্ো। মেেন পানপার্ার েমর্া মড ল, 

েী সুন্দর নাে, েুখ মিাখ। চেন্তু মিাখ দ্যখানা মযন জ্বলমি। োউ োউ েমর জ্বলমি। অর্ 

িড় িড় মিাখ মযন িাসন্তীমে ভস্ম েমর মেমি। 
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িড়িউ এেিু মহমস েচঠন চহেশীর্ল গলায় িলল, এমসচিস! মর্ার িনযই িমস আচি। 

আয়, োমি আয়… আয়… 

  

আর োুঁেমর্ োুঁেমর্ িাসন্তী হাোুনচড় চেময় এমগািার মিো েরমি। িড়িউ, র্ার েথা 

োচনয না েরমল উপায় আমি? িাসন্তী চে পামর োচনয না েমর িমুি পালামর্? মস সাচধ্য 

র্ার মনই। চেন্তু মস োুঁেমি, ভীষণ োুঁেমি, আর এমগামে। েী হমি র্া মে িামন। মোন 

সিতনাশ! 

  

ও চেচে, োপ েমর োও, পাময় পচড় মর্াোর… ও চেচে… 

  

চনমির চিৎোমরই ঘুে মভমঙ মগল িাসন্তীর। চনশুর্ রামর্, ধ্ড়াস ধ্ড়াস েরমি িুে, গলা 

শুচেময় োঠ, গাল মিময় মিামখর িমলর ভাসাভাচস। ঘুমের েমধ্যও োুঁেচিল মস। ভময় 

মস িিুথুিু হময় িমস রইল চেিুক্ষণ। র্লমপমি হার্ রাখল সািধ্ামন, িাচ্চািার মোনও 

ক্ষচর্ হমি না মর্া ঠােুর? রক্ষা েমরা। িাথরুমে অিচধ্ মযমর্ পারচিল না ভময়। 

  

মশমষ েুিামে মডমে রু্লল মস। েরমণর িািা না থােমল েুিা এ-ঘমরর মেমমমর্ মশায়। 

  

 স্বর মেমখি নাচে িউচেচে? 
  

হযাুঁ। ভীষণ খারাপ স্বর। 

  

োল শচনিামর এেিু িামরর পূমিা চেও। এ অিথিতায় খারাপ স্বর মেখা ভাল নয়। 
  

 আর ভয় মেখাসচন িাপু, এেচনমর্ই ভময় েমর আচি। 
  

ভয়, ভয় আর ভয়। এই িাচ্চািা মপমি আসার পর মথমেই মযন েীসি হমে। এই চনময় 

চর্ন িারমি খারাপ স্বর মেখল গর্ এে োমস। েী হমি মে িামন! ঠােুর-মেির্ামে ডাো 

িাড়া মস আর েীই িা েরমর্ পামর। 

  

িড়িউমে এর্ ভয় মেন র্ার মে িামন! 
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ভয় যা আমি র্া র্ার েমনর েমধ্য আমি। মাুঁচপ না খুলমল মর্া সাপ মিমরায় না। রচসমের 

িড় মিমল এল, মস এমস মথমে মগল। ভয়-ভয় ভাি চিল িমি িাসন্তীর। চেন্তু মেমিও 

মগল ভয়। ভারী ভাল মিমলমেময় দ্যমিা। সুেন মর্া র্ামে মশষ অিচধ্ ো মডমে মগমি। 

দ্যিমনর িনয আিোল োয়াও হময়মি িাসন্তীর িুমের েমধ্য। চেন্তু িড়িউ মর্া আর 

মিমলমেময় নয়। র্ামেই র্াই সিমিময় মিচশ ভয়। িাসন্তী মর্া র্ার ভাগীোর, সর্ীন, 

চির-শস্তুর। র্ার সমঙ্গ মর্া সহমি চেলচেশ হওয়ার নয়। 

  

র্িু িাসন্তী ভালোনুমষর েমর্া োমম োমম েরমণর িাপমে িমল, এেিার চেচেমেও 

আমনা না। 

  

সুমখ থােমর্ চে মর্াোমর ভূমর্ চেলায় নাচে? 

  

আহা, েী েথা! চেচেমে আচে চঠে িল েমর মেমিা। 

  

আর আহ্লামের োে নাই। র্ামর মেখমল মর্া ভময়র মিামি চসিোইয়া থােিা, োপমড়-

মিাপমড় হইয়া যাইি। মর্াোমর মর্া চিচন, এে নিমরর ডরমফাে।  

  

আহা, চেচে মর্া আর ভময়র চিচনস নয়। হযা  

  

য় যচে িাচঘনী, র্মি রু্চে হইলা মেচি চিলাই।  

  

েথার েী চিচর িািা। আোর চেন্তু মেখমর্ ইমে েমর।  

  

 িাও মর্া লইয়া আেু, শযামষ েপাল িাপড়াইিা।  

  

র্ার মিময় এেিার আোমেই েলোর্ায় চনময় িমলা না। চগময় এেচিিার প্রণাে েমর 

আচস। 

  

ইঃ, প্রণাে েরমনর চলগযা মেচখ হার্ খাউিযাইর্ামি! 
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েরমণর িাপ ওরেেধ্ারাই োনুষ। েুমখর আগল মনই। েমনর েথা সি েুমখ িমল মফমল, 

িমলর েমর্া। চেন্তু েমন এেিু খিো মর্া আমিই িাসন্তীর। 

  

মস িমল, চেচের মর্া আোর ওপর রাগ থাোরই েথা। র্ার চিচনমস ভাগ িচসময়চি না! 

  

 োর ময চিচনস মহইমর মেডা েইি? আচে হইলাে ফািা িাুঁমশর েধ্যখামন। োইনো 

চিচপ আর োমর েয়। শুন মর্া ভালোইনমষর োইয়া, রু্চে এেখামন, র্াইন আর 

এেখামন, েইধ্যখামন মেলা ফাুঁে। ওই ফাুঁেিুে ফাল চেয়া পার হওমনর োে নাই। 

মিামলা িলো োইয়ামলাে? 

  

িাসন্তী যা িমল র্া র্ার েমনর েথা নয়। িড়িউময়র সমঙ্গ মেখা েরার মে রূ্হল থােমলও 

আ্রহহ র্ার মনই। ভীষণ ভয় পায় মস। আর ভয়ই র্ার ঘুমের েমধ্য নানা দ্যঃস্বর হময় 

চফমর আমস। র্িু েুমখ ওসিও মস িমল, র্ার ভালোনুচষই র্ামে চেময় িলায়। ভামি, না 

িলমল খারাপ মেখামি। র্ার ির হয়মর্া ভািমি, মস িড়িউমে চহংমস েমর। 

  

ভালোনুষ হময় থাোর এেিা মনশা আমি। িাসন্তী অমনে সেময় র্ার িমরর োমি ইমের 

চিরুমদ্ধও ভালোনুষ সামি। ওই এেিমনর মিামখ মস েন্দ হমর্ িায় না েখনও। মস 

োনুষিার োত্র অমধ্তে মপময়মি, মসিুেুই আগমল রাখমর্ হমি মর্া। সিেতিা মর্া 

অচধ্োমরর নয়। োেড়সা মযেন নাচভর সুমর্ায় মুমল থামে, এও মযন খাচনেিা র্াই। 

িাসন্তীর ভয় চে এেিা! র্ার হািামরা ভয়। এেিা ভয় মথমে আর এেিা ভয় িন্মায়। 

র্ারপর ভয় মযন চিরাি িড় হাুঁ েমর চগলমর্ আমস।  

  

চঠে িমি, রচসে র্ামে সুমখ েুমড় মরমখমি। ভালওিামস খুি। র্িু মেিলই েমন হয়, 

র্ারা চে আসল স্বােী-স্ত্রী? নাচে নেল? সািা? যাত্রাপালার েমর্া চেমথয চিচনস? 

িাসন্তীর িুমে ডুগডুচগ চে এেচন িামি? 

  

র্ার গমভত ওই মলােিার মিমল হল, মেময় হল, আর এেিাও আসমি, র্িু চে আপন হল 

না মলােিা? র্াহমল আর েীমস আপন হমি? োমম োমম আিোল এই এে চিন্তা হয় 
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র্ার। ওই ময এে না-মেখা িড়িউ আধ্খানা েখল েমর আমি, ওই োুঁিাই েমনর েমধ্য 

খি খি েমর। আধ্খানা নয়, হয়মর্া আরও মিচশই েখল েমর আমি িড়িউ। হয়মর্া 

সিিুেুই। র্ার োময়র েুমখ চিষ আমি িমি, চেন্তু হয়মর্া যখন িমল র্খন চেমথয িমল 

না, রু্ই চে আর সচর্যোমরর িউ! রাখা মেময়োনুমষর মিচশ মনাস, এই িমল রাখলুে, 

পমর িুমচি। 

  

স্বােী-স্ত্রীর সিেত মসািা পমথ যায় না েখনও। োমম োমমই পাশ মফমর, িাুঁে মনয়। 

চঠে নেীর েমর্াই। শুচেময় ির পমড় যায়, িার মভমস যায় িািমন। চেন্তু এ মর্া চঠে 

দ্যিমনর সিেত নয়। র্ামের হল চর্ন িমনর সিেত। িড়িউ ময চঠে মেেন ধ্ারা র্া 

িামনই না িাসন্তী। ওই অিামনর সমঙ্গ মস িৃথাই লড়াই েরমি হয়মর্া। 

  

োমম োমম এো এো খুি োুঁমে িাসন্তী। আিও দ্যপুমর এো ঘমর উপুড় হময় শুময় 

োুঁেচিল খুি। পামশই হাচম্ম ঘুচেময় আমি। আিোল র্ার খুি গলায় েচড় চেমর্ ইমে 

েমর। মিমলমেময় দ্যমিার িনয পামর না। নইমল আিোল মেিলই েমন হয়, র্ার িীিনিা 

এেিা ফচক্কোচর োত্র। চেিু মনই র্ার, এই ইিোমঠর ইোরর্, ে চিমঘ িচে এর চে 

মোনও োে আমি? োনুষিামেই মর্া মস পায়চন।  

  

হযাুঁ লা িাসন্তী, মস চে মর্ামে েখনও অনাের েমর? েূর িাই? 

  

না না, র্া েমর না োনচি। 

  

রাগী োনুষ মস, র্িু েখনও মর্ার সমঙ্গ উুঁিু গলায় েথা েয়? 

  

 না, েখনও নয়। 
  

 মর্ামে চে অচিশ্বাস েমর? মর্ার হামর্ মিমড় মেয় না সি চেিু? 

  

 মেয় মর্া। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 1147 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আর মসাহাগ েমর না? েন মিময় েথা েয় না? 

  

মসও েয়, োনচি। 

  

র্মি মর্ার আর িাই েী? 

  

র্া চে আর আচে এই মিাো-িুচদ্ধ চেময় িুমমর্ পাচর? 

  

মেময়োনুমষর চে মিচশ িাইমর্ আমি? র্ারা মর্া চনমিমের চিচলময় চেমর্ই আমস। ের্ 

লাচথমাুঁিা খায়, ের্ উমপাস-োপামস চেন োিায়, ের্ গঞ্জনা, ের্ গভতযন্ত্রণা সয়, েচেন 

সুমখর েুখ মেমখ িল মর্া এেিন মেময়োনুষ? 

  

র্া িইেী! িাচন না িুচম! 

  

 র্াহমলই মেখ, অনয সেমলর োমপ রু্ই চে চেিু খারাপ আচিস? 
  

 অনযমের ময ভাগীোর মনই! 
  

মে িলল মনই? পুরুষোনুষ িার্িাই মর্া ঠুেঠুমে। র্ারা চে এেচি চনময় থামে? আর 

মেউ না িুিল মর্া মিশযাপাড়ায় মযমর্ও িামড় নাচে? 

  

উম্মা মগা! চেন্তু আোর ময অনয যন্ত্রণা। 

  

যন্ত্রণা েীমসর? িড়িউ? 

  

মস নয় মর্া মে? 

  

মর্ামে মর্া লুমোয়চন। মেমখ-িুমমই মর্া গলায় োলা চেচল। 

  

িুমলাে? িুমলাে মোথায়! আোর িুচম িুচদ্ধ আমি? 
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িুচদ্ধ ভাল চিচনস। র্া িমল এিাই মর্া সি নয়। অর্ ময ভালিাচসস র্ার োে মনই িুচম? 

  

 ভালিাসার েী োে িমলা! 
  

হা লা, র্মি চে চনষ্কন্টে হমর্ িাস? 

  

িাইমল? 

  

সিতনাশী! রু্ই চনষ্কন্টে হমর্ িাইমল ময িড়িউমে েরমর্ হয়! র্াই িাস? র্মি ো োলীর 

োমি র্ার েরণ মিময় মিাড়া পাুঁিা োনর্ ের। 

  

িািা মগা! ও েী েথা! আচে র্াই িললাে িুচম? 

  

রু্ই িাইমল মস েরমি মিাধ্হয়, চেন্তু র্ারপর আর সারা িীিন মর্ার িমরর েুমখর চেমে 

চনষ্পাপ মিামখ র্াোমর্ পারচি েখনও? 

  

িাইচন মগা, িাইচন। 

  

র্াহমল েী িাস পে েমর িল মর্া! 

  

আো, এেন িুচম হয় না ময, মস আোমে ভালই মিমস মফলল।  

  

িড়িউ? 

  

হযাুঁ। 

  

 র্াই চে িামস পাগল? দ্যচনয়ািা চে মর্ার হামর্র মোয়া? যা িাইচি র্াই িুচম পাওয়া 

যায়। 

  

 আচে মর্া র্ার পাময় পড়মর্ও রাচি। 
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পাময় পড়মলই যচে সি হর্, ওমলা, দ্যচনয়ািা মর্ার েমনর েমর্া হমি িমলই ধ্মর চনময়চিস 

িুচম? অর্ মসািা নয়। দ্যচনয়া র্ার চনয়মে িলমি, যর্ই রু্ই মিামখর িল মফচলস আর 

িুে থািমড় হা-হুুঁমর্াশ েচরস। িরং দ্যচনয়ার চনয়ে মেমন িল মেচখ। 

  

দ্যচনয়ার চনয়ে যচে িুমরু্ে। 

  

চেিু পাচি, চেিু িাড়চি– এই হল চনয়ে। সিারই মর্া ভাগ আমি মর, মসইমি আমগ িুমম 

মন। যার– যার হমক্কর চিচনস র্ার র্ারিা মর্া িাড়মর্ই হমি মর্ামে।  

  

ওইমিই মর্া সইমর্ পাচরনা। এই এেিা চিচনসই মর্া চনমির েমর্া েমর মিময়চি। আোর 

ির।  

  

মশান মিাো, খুি ময ির ির েচরস, হযাুঁ লা মস যচে আি েমর র্মি মর্া  মর্ার পাচখই 

উমড় মগল! 

  

ওম্মা মগা! ও েী সিতমনমশ েথা! ওরেে িলমর্ আমি? 

  

মেন, মস চে েরমি না এেচেন, মযেন সিাই েমর? মভমি মেখমর্ িলচি, র্ামে ময 

খাচনে মপময়চিস িচলস, মেউ চে িরমে পুমরা পায়? পুমরা মেউ মপময়মি আি অিচধ্? 

সি ওই চসচে িা আধু্চল, মষামলা আনা নয়। 

  

চেন্তু মস মর্া আোমে সিিুেুই মপময়মি। চেইচন আচে চনমির সি চেিু র্ামে? িান মিমি 

চেইচন? 

  

িাই চেময়চিস। মস মর্ামে রািরাচন েমর মরমখমি, গাময় আুঁিচি লাগমর্ মেয়চন, র্াই 

মর্ার অর্ ভালিাসার মেখনাই। র্ার যচে িালিুমলা না থাের্, এেন ভালিাসা না থাের্ 

র্খন মেখরু্ে মেেন মর্ার এেিগ্না চপচরর্। 

  

মর্াোর েুমখ আুনন। 
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র্াই মে, চেন্তু ওঠ, িুল িাুঁধ্, সািুুনিু ের। ওসি েরমল েন ভাল হময় যায়। 

  

োন্নার েমধ্যই ঘুচেময় পমড়চিল িাসন্তী। 

  

 ঘুে ভাঙল মিুঁিাচনমর্। 
  

িচল, আুঁিমলর আড়ামল ও েী চনময় যাে মগা ঠােমরান? 

  

র্া চেময় মর্ার েরোর েী মর োগী? 

  

 অযাই খিেতার, ওসি খারাপ েথা িলমি না িলচি। 
  

আহা, েী এেন িললুে! োগীমে োগী িলমি না মর্া চে মেমসােশাই িলমর্ হমি নাচে 

লা? িড়মলামের িােরাচন িমল চে পাখা গচিময়মি? 

  

েথা িাপা চেও না। আুঁিমলর র্লায় েী মেখাও আমগ। 

  

মর্ার িামপর োথা। 

  

ঘুে মভমঙ মুে হময় িমস রইল িাসন্তী। 

  

েুিার সমঙ্গ োময়র মলমগমি। দ্যিমন প্রায়ই লামগ। মিমলরা আর মিমলমের িউরা চেমল 

োমে র্াচড়ময়মি িমি, চেন্তু ো হল দ্য োন োিা। এখনও ওই িাচড়র িনযই র্ার যর্ 

িান। এ-সংসার মথমে যা পামর েুচড়ময় িাচড়ময় িা িুচর েমর এখনও ও-িাচড়মর্ পািার 

েরা িাই। আড়ামল-আিডামল নাচর্ নার্চনরা এমস োুঁড়ায়। েখনও েিুিমনর আড়ামল, 

েখনও ঘামি। ইশারায় েথা হময় যায়। েশলাপাচর্, আনাি, গে চে িাল, এে চশচশ 

মর্ল, োিা েূমলািা যা পামর িুচপ িুচপ চেময় আমস।  

  

োমম োমম িাসন্তী িমল, হযাুঁ ো, শুধু্ র্ামের ভালিা মেখমল, মর্াোর িাোইময়র ভালিা 

মেখমল না? র্ারা যখন োরধ্র েমর চহুঁিমড় পমথ মির েমর চেময়চিল র্খন মর্াোর 
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িাোই-ই মর্া মর্াোমে রু্মল এমন মরমখমি। র্িু এ-সংসামরর চেমে মর্াোর িান মনই 

মেন? এর্ অচিিার চে ধ্মেত সইমি? 

  

িুচড় র্িথিত হয় িমি, র্মি হার োমন না। িমল, না মখময় েরমি দ্য মিামখ মেমখ থাচে েী 

েমর িল? মর্ার মর্া ভাসাভাচস, না হয় চেলােই এেিু খুে েুুঁমড়া। 

  

র্া চেমর্ হমল িমলই মর্া চনমর্ পামরা। িুচর েমর োও মেন? 

  

আহা, িুচর হমর্ যামি মেন, আোর চে হে মনই! রু্ই মপমির মেময় মনাস? 

  

চিময় হমল মেময় পর হময় যায়, এ রু্চে িামনা না? মখময় পমর আি, মসই মঢর। মিচশ 

িায়নাক্কা মেখমল চেন্তু অনয িযিথিতা েরমর্ হমি। 

  

শুমন েমর যাই, িচল োনুমষর েমর্া চে মরমখচিস? ুনমোেঘরিায় ইুঁদ্যর মিড়ামলর েমর্া 

পমড় আচি, ও চে থাো হল? ওচেমে োলানমোিার ঘরুনমলা মর্া হা-হা েরমি, েরে 

থােমল না হয় চেচর্ এেখানা ভাল ঘর। পাুঁিিমন মেমখ ময েুমখ থুথু চেমে মর্ার। িড় 

েুখ েমর আিার িলমর্ এময়মি, খাওয়া-পরা চেমে। েুেুর-মিড়ালমেও মলামে মেয়, 

িুমচল? অর্ িড়াই েরমর্ হমি না, মর্ারিাই চে থােমি মভমিচিস? উমড় পুমড় আংড়া 

হমি এেচেন, মেচখস, মেমগ-মপমর্ খাচি। 

  

শুমন িড় ভয় মপময় যায় িাসন্তী। ো মর্া নয়, ডাইচন, মোনও েথা েুমখ আিোয় না। 

শাপশাপান্তমে িড্ড ভয় র্ার। যচে ফমল যায়! র্াই আর েথা িাড়ায় না মস। 

  

চেন্তু েুিার ওসি ভয়-িয় মনই। মস প্রায়ই মমমড় োপড় পরায় োমে। এখনও র্ার 

মনমমন গলা আসচিল উমঠান মথমে। রু্েুল হমে দ্যিমন। 

  

োময়র িনয রচসে ভাল িযিথিতাই েরমর্ মিময়চিল। েরমণর পড়ার ঘমরর পামশর 

ঘরখানা। চেচিয িড়-সড় আমলা-হাওয়ার ঘর। চেন্তু িাসন্তীই রাচি হয়চন। িমলচিল, ভাল 

ঘরমোর মপমল মপময় িসমি, আর েখনও চফমর মযমর্ িাইমি না। আর োময়র েন মর্া 
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িাচন, মিারাপমথ মিমলমেরও আনামগানা শুরু হমি। মিমনশুমন ঘমর খাল মেমি েুচের 

আনমর্ পারি না। আর্ান্তমর পমড়মি, দ্যচেন ওই লােচড়র ঘমরই থাে। নইমল মপময় 

িসমি। 

  

েথািা খুি চেমথযও িমলচন িাসন্তী। মস িামন র্ার োোরা ওর্ মপমর্ই আমি। সুমযাগ 

মপমলই মাুঁচপময় পড়মি। 

  

অশাচন্ত আর ভাল লামগ না িাসন্তীর। এমে মস েরমি চনমির েমনর হািামরা জ্বালায়। 

  

মস িারান্দায় এমস মেখল, ো উমঠামনর অনয প্রামন্ত োুঁচড়ময়। আুঁিমলর আিডামল এেিা 

মিাি ধ্াো মগামির চেিু। আর এচেমে েুিা, র্ার হামর্ উমঠান পচরষ্কার েরার িুঁিাখানা, 

মসইমি আস্ফালন েমরই মস িলচিল, আর ের্ এ-িাচড়র সিতনাশ েরমি ঠােমরান? 

মর্াোর মিময় োলসাপও ভাল। 

  

ো ঊধ্বতেুখ হময় র্ার চেমে মিময় িলল, শুনচল লা আস্পদ্দার েথা! 

  

িাসন্তী েুিামে এেিা ধ্েে চেল, িুপ ের মর্া েুিা। আর মিুঁিামেচি ভাল লাগমি না। 

  

েিুা ওপর চেমে মিময় িলল, যচে োনিত্তর খুমল থামো র্াহমল িলার চেিু মনই, এ-

িাচড়র ভালেমন্দর সমঙ্গ িুমড় আচি িমল িচল, নইমল আোর েী? গর্োলও আড়াই 

মেচি গে মগমি ও িাচড়মর্। এই মেখ, আিার েী যায়। পিচল িুুঁচড়িামে মর্া মেখলুে 

ওই মহাথা েিুিমনর েমধ্য গা ঢাো চেময় আমি মশয়ামলর েমর্া। চনচর্য আমস। িচল, 

িািুর চভমিমর্ চে ঘুঘু িড়ামি মশষ অিচধ্? দ্যধ্-েল্লা চেময় োলসাপ মপাষা িই মর্া নয়। 

  

িড় হর্াশ লামগ িাসন্তীর। েথা না িাচড়ময় মস ঘমর িমল এল, যা হমে মহাে, মস আর 

ওসমির েমধ্য থােমি না। 
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আিার েমন হয়, মস েী েথা! ের্ চিশ্বাস েমর, ের্ চনভতরর্ায় চনমির রি িল েরা 

চিষয় সিচত্ত র্ার হামর্ চেময় িমস আমি মলােিা। িাসন্তীর চে োয় মনই? মস চে পামর 

সি উচড়ময়-পুচড়ময় চেমর্? এসি রমক্ষ েরার িনযই না মস িহাল আমি এখামন। 

  

চিমেমল মস চগময় শান্তভামিই োমে িলল, অমনেচেন মর্া হল ো, এিার িরং িাচড় 

যাও। 

  

 র্াচড়ময় চেচেস নাচে লা? 
  

মেময়র িাচড়মর্ থাো চে ভাল? খারাপ মেখামে না? 

  

মস আমগোর চেমন িড় িড় িাচড়মর্ ওসি োনর্। আোমের েমর্া হাঘমরমের আিার 

চনয়ে েী লা? মেন, িাোই চেিু িমলমি? 

  

মস িলার েমর্া মলাে নয়, রু্চেও র্া িামনা। চেমথয েথা িলি মেন ো, আোরই 

িযাপারিা ভাল লাগমি না। 
  

হামর, আচে মর্ার সৎো? 

  

র্াই চে িললুে! িরং মর্াোমে োমস োমস চেিু মথাে মেমিাখন, যচেও মর্াোর মিমলরা 

মির মপমল মেমড় মনমি। র্িু িচল আলগা থাোই ভাল। 

  

িুমমচি িাপু, িুমমচি। মর্ার সুমখর সংসামর আোর শ্বাসিুেুও মর্ার সহয হয় না, েী 

মিামখই ময মেখচল আোমে মে িামন! র্া মর্ার আর মোষ েী? রু্ই চে আর মসই িাসন্তী 

আচিস? েন্তর েমর মর্ার োথািাই মখময় মরমখমি িাঙাল। নইমল চনমির গভতধ্াচরণী 

োমে এেন অমেদ্দা মেউ েমর? 

  

িমল ো োুঁেমর্ িসল, িাসন্তী িামন, োন্নািা ও োনুমষর েমধ্যই আমি। মিামখ িল এমন 

মফলমর্ মেচর হয় না। 
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খুি ক্লান্ত গলায় িাসন্তী িলল, মস রু্চে যা ভাল মিামমা মভমি চনও, চেন্তু িাচড় চফমর 

যাও। শর্ হমলও মসিা মর্াোর স্বােীর চভমি। িাোইময়র িাচড়মর্ থােমল মলামে দ্যময়া 

মেমি। 

  

িাসন্তী িমল এল চনমির ঘমর। েন ভাল মনই। সংসামরর এইসি রু্ে, সংেীণত িযাপার 

র্ার আর ভাল লামগ না। েনিা িড় ক্ষযাপা হময় আমি। 

  

আি শুক্রিার। শচনিার র্ার েন ভাল হয়। র্ার ির আমস। দ্যমিা চেন র্ার েন ভমর 

থামে। 

  

এিার এমল মস িমরর োমি সি িলমি। সি েমনর েথা, ভময়র েথা, েন খারামপর 

েথা। িমল িলমি, আোর েী হমি িমল োও। আচে চে সচর্যই মর্াোর মেউ হই? 

  

েই মগলা মগা? 

  

ভীষণ িেমে মগল িাসন্তী। োর গলা! আি মর্া র্ার আসার েথা নয়। 

  

মে মড় িারান্দায় চগময় মুুঁমে মেখল, রচসে দ্যমিা েে িযাগ িারান্দায় নাচেময় রাখমি। 

চেচিচেে জ্ঞানশূনয হময় মনমে আসচিল িাসন্তী। রচসে োে মেমখ মিুঁচিময় উঠল, আমর 

ের চে মপায়াচর্ োনুষ? চপিলাইয়া পড়িা নাচে? 

  

.  

  

৭২.  

  

চসুঁচড়র মশষ ধ্াপিায় চঠেের্ পা রাখমর্ পামরচন িাসন্তী। খমন্দর েমর্া ফাুঁোয় পা পমড় 

শরীর িাল মখময় মগল র্ার। মিামখ অন্ধোর মেখমর্ মেখমর্ দ্যিতল শরীর হুেচড় মখময় 

পমড় যাচেল নীমি, িারান্দার শামনর ওপর। সর্েত ও র্ৎপর রচসে এেিা লাফ চেময় 

চগময় িাপমি না ধ্রমল িাসন্তীর সিতনাশ মলখা চিল েপামল। 
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মেখি োে! ওই রেে আথাচল-পাথাচল হইয়া লােমর্ আমি। 

  

চেিুক্ষণ িাসন্তীর হুুঁশ চিল না। রচসে পাুঁিা েমর ধ্মর র্ামে িসাল িারান্দায় র্ারপর 

নরে গলায় িলল, ভয় নাই, চেিু হয় নাই মর্াোর। িকু্ষ মেইলা িাও মর্া! 

  

িড় িড় শ্বাস চনচেল িাসন্তী হাুঁ েমর। প্রথেিায় েথা িলমর্ পারল না। র্ারপর হাুঁফ-

ধ্রা গলায় িলল, েী হময়মি মগা আোর? 

  

চেিু হয় নাই। 

  

দ্য হার্ িাচড়ময় স্বােীর দ্যখানা হার্ মিমপ ধ্মর িলল, আচে চে রাখমর্ পারি ওমে? ও 

মপমি আসার পর মথমেই েীসি হমে িমলা মর্া! এর্ ভয় েমর আোর! 

  

রচসে মহমস িলল, ভয়ই মর্া মর্াোমর খাইল। এর্ ডরামনর েী আমি? লও, উপমর লও 

মর্া, মর্াোর েথা শুচন। 

  

িাসন্তী এিার এেিু স্বাভাচিে মিাধ্ েরমি। এই এেিা মলাে োমি থােমল র্ার ভয় 

ভীচর্ থামে না, িলভরসা হয়। চেন্তু এ-োনুষিা োমি না থােমলই মস মযন মেেনধ্ারা 

হময় যায়, পাময়র নীমি মযন োচি থামে না। 

  

িাসন্তী সােমল চনময় িলল, রু্চে ওপমর চগময় মিামসা, আচে িা চনময় আসচি। 

  

মথাও ফালাইয়া িা; অখন উপমর লও। এে োপ িা েুিাই িানাইয়া আনমর্ পারি। 

  

ও িুমমি না। ুনমের চিচন চেময় মফলমি, চলোর েড়া হময় যামি। োচে িা নে েরমি। 

আোর শরীর এখন চঠে আমি, পারি। 

  

র্া হইমল আচে নীমিই িচস। িা লইয়া উপমর উঠমর্ চগয়া আর এে চিপচত্ত িাধ্াইিা। 

  

 চেিু হমি না। 
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িা চনময় এমস িাসন্তী মেখল, রচসে গভীর চিন্তায় েগ্ন। হার্ িাচড়ময় িা চনময় িলল, 

মিামলা, আচে এেিা েথা ভািলাে। 

  

েী েথা? 

  

যর্চেন প্রসি না হইমর্মি র্র্চেন মর্াোমর আর মোর্লায় থােমর্ হইি না। আইিই 

িযিথিতা েরর্াচি। চেিুচেন আর চসুঁচড় ভাঙামনার োে নাই।  

  

র্াই িুচম হয়! আোর সি ময ওপমর। মপাশাে-আসাে, িাোপয়সা, গয়নাগাচি। 

  

আমর েূর। চিচলিযিথিতা েরমর্ লহোও লাগি না। 

  

অর্ ভািি মেন? মর্াোর গলা শুমন হঠাৎ চেশাহারা হময় নােমর্ চগময় পা-িা ফসমে 

চগময়চিল। ও চেিু না। এিার মথমে সািধ্ান হি।  

  

আোর গলা শুইনযা মর্াোর ওইরেে মিিাহান হওয়ার েী হইল? আচে মোন চিলার্ 

চথেযা আইলাে? 

  

ল্জনা মপময় িাসন্তী েুখ নাচেময় িমল, মর্াোর েথা খুি মিাধ্হয় ভািচিলাে। র্াই হঠাৎ 

  

রচসমের েমঠার েুখখানা হঠাৎ চেগ্ধ হময় মগল। 

  

মস এেিু মহমস িলল, আচে মোন নূর্ন মগাসাুঁই আইলাে ময আোর েথা ভািচিলা, 

আিার দ্যঃস্বর েযাখি নাচে? 

  

দ্যঃস্বর! মস মর্া মরাি মেচখ। রু্চে যচে এ সেয়িায় চেিুচেন আোর োমি থােমর্! রু্চে 

থােমল চেিু হয় না। 

  

র্া হইমল ময োরিার লামি উঠি। খাইিা েী? হচরেির? 

  

 মসই মর্া ভাচি। েী ময েচর। 
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 ঠােুর-েযাির্ায় মর্া মর্াোর খুি চিশ্বাস! না! র্ামগা ডামোনা েযান? 
  

 র্ারা িুচম আোর ডামে সাড়া মেয়? আচে পাপী না? 

  

এইিা আিার েী েথা! রু্চে পাপী হইলা েযােমন? 

  

 মস আমি। 
  

পাপীরই মর্া ভগিানমর মিচশ েরোর। েী েও? পচর্র্পািন না েী িাচন েয়। 

  

মস চঠে। র্মি আোর ওপর মেন মযন িিা। 

  

রচসে এেিু হাসল। র্ারপর মোেল গলায় িলল, ভগিান যচে মিইর্যা যায় র্মি হযায় 

আর ভগিান থামে মেেমন? 

  

হযাুঁ মগা, রু্চে িুচম ভগিান োমনা না? 

  

োনুে না েযান? োল মিইিযা খাই, ভগিান না োইনযা উপায় আমি? আোর গচেমর্ মর্া 

যাও নাই, ইয়া িড় নাোপযািা গমণশঠােুর মেখমর্ পাইিা। সোমল চিোমল পুরুর্ 

আইয়া োলা িড়াইয়া যায়। 

  

খুি ভাল। আোমেও এেিা ভাল মেমখ গমণশঠােুর এমন চেও মর্া। আোর এেিা পমির 

গমণশ আমি, চেন্তু িচিিা িড্ড আিিা। গমণশিািার আহ্লােী ভািিা মনই। এমন মেমি? 

  

চেেুনা েযান? আইিোইল গমণশিািার প্রযােচিস খুি ভাল। েূচর্তও মেলা পাওয়া যায়। 
  

হযাুঁ মগা, চেচে োর ভি িামনা? 

  

েযান েও মর্া! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 1158 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এেচনই। েমন হয় চেচে খুি োলীর ভি। র্াই না? 

  

 িুমলা মেেমন? 
  

িলি? রাগ েরমি না? 

  

 রামগর েী? 
  

এেচেন স্বমর মেখলাে চেচে এমলািুমল িমস োলীপুমিা েরমি। োলীেূচর্তর মিাখদ্যমিা 

মযন িীিন্ত! 

  

 োইয়ামলামে পুিা েমর নাচে? 
  

 স্বমর মেখলাে, সচর্য নাও হমর্ পামর। স্পে শুনচিলাে চেচে চিড় চিড় েমর েন্ত্র িলমি। 

  

 হযায় ময োর ভি র্া িাচন না। র্মি ঠােুরঘমর সিরেেই আমি। চশি-দ্যগতা োলী-

িগদ্ধাত্রী, সমন্তাষী ো সি। 

  

চেচে িুচম খুি পুমিা-িুমিা েমর? 

  

মর্াোমর আইি চেচেমর্ পাইমি েযান? 

  

এেিা েীঘতশ্বাস মপমল িাসন্তী িলল, আচে ভাচি েী, আচে চে র্ার নমখর যুচগয? 

  

না হইমল চে গলায় েচড় চেমর্ হইি নাচে? র্াইন র্াইমনর েমর্া, রু্চে মর্াোর েমর্া। 

র্ার লমগ মর্া মর্াোর োইিযা নাই। 

  

আমি িইেী মগা। েুমখ মগড়া মনই চঠেই, চেন্তু আচে মর্া চেচের িকু্ষশূল। র্াই না িমলা! 

  

 নাচে? ভাল। োরও িকু্ষ শূলাইমল েী েরিা? চগয়া মর্া আর র্ার মিামখ েলে লাগাইমর্ 

পারিা না। 
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পাময় মর্া পড়মর্ পারর্াে। 

  

 খাোখা র্ার ঠযাং ধ্রমর্ই িা যাইিা েযান? রু্চে মর্া চেিু মোষ ের নাই, েরচি সযান 

আচে। রু্চে ঠযাং িানািাচন েরমল লাভ েী? 

  

আোরও চে মোষ মনই? 

  

খুিাইয়া খুিাইয়া মোষ িাইর েরমনর োেিা েী? রু্চে হইলা ঢযামপর েলা। োময় িামপ 

ধ্ইরা িাইন্ধযা আোর লমগ চিয়া চেয়া চেচিল। মর্াোর মর্া র্ামর্ হার্ আচিল না। 

  

মস মর্া চঠে েথা, র্িু েনিা োনমর্ িায় না।  

  

েমনর িালাই মিচশ থােমল োথার গেমগাল হইি, মিামলা? চিষয়-আশয় আমি, 

মপালাপান আমি, সংসারধ্েত আমি, এইসমি েনিা সই েরমর্ পার নাই? চেচে-চেচে 

েইরা হাোইয়া ের েযান? 

  

হযাুঁ মগা, মর্াোমে এেিা েথা িলি? চেিু েমন েরমি না? 

  

আমর েও, েও, সি েইয়া ফালাও, েনিা পচরষ্কার ের। 

  

মলামে িমল আচে নাচে মর্াোর আসল িউ নই। আইমনর মিামখ নাচে আোর মোনও 

োে মনই। সচর্য? 

  

আইন? আইন মর্া মেচখ সারাক্ষণই িকু্ষ িুইিযা ঘুোইয়া আমি। হযায় িাইমল সযান 

মোনিা গচর্ে মোনিা মিগচর্ে র্া মিামন যাইি। আেরা চে আইমনর লাুনড় পাই? 

  

মলামে মর্া িমল দ্যমিা িউ থাো মি-আইচন। 

  

 মলামে চেিা েয় না। চেন্তু সরোমরর মযেন আইন আমি মর্েন আোগরও চেিু েয় 

ের্তিয আমি। আোর মর্া মোমি দ্যগা চিয়া, আমগ মর্া োনুষ গোয় গোয় েরর্। 
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আমগর চেমন ওসি হর্, আিোল মর্া হয় না। 

  

আচিোইল আরও খারাপ চেিু হয়। দ্যইিা-চর্নিা চিয়া হয় না িইলযা চে সি সাধু্পুরুষ 

হইয়া িইসযা আমি নাচে। মিারায়-মগাপ্তায় ের্ েী হয়। চিয়া েরমর্ িুমের পািা লামগ, 

মিামলা? মগ রহচর উচেল আোর চপঠ িাপড়াইয়া ময েইচিল রু্চে িামপর িযািা আমিা 

মহ মস মর্া এেচন েয় নাই। 

  

র্াহমল চে আচে মর্াোর সচর্যোমরর িউ? 

  

চেিা িউ মর্া আর না। এই লইয়া ধ্মন্ধ পড়ি নাচে? 

  

মিামখ িল আসচিল িাসন্তীর। আুঁিমল মিাখ েুমি িলল, যখন মলামে িমল আচে মর্াোর 

চেমথয িউ র্খন আচে সইমর্ পাচর না। চেচেমে র্খন আোর ভারী চহংমস হয়। 

  

রচসে সমেমহ র্ার োথায় হার্ মরমখ িলল, আইন োনুষই িানায়, োনুষই িেলায়। 

যখন মযেন েরোর। আইন লইয়া ভািিা না, সংসার লইয়া ভাি।  

  

সি প্র  ময িল হময় মগল র্া নয়; র্মি েে ধ্রল িাসন্তী। িুে ঠািা হল না, র্মি জ্বলুচন 

এেিু েেল। রচসমের িুলচপমর্ এেিু পাে ধ্মরমি। শরীর অিশয মসই আমগর েমর্াই 

মেেশূনয এিং েচঠন ও পুরুষাচল। চেন্তু রচসে আর নিীন যুিে নয়। িাসন্তীর মিময় িির 

পমনমরার িড়। িাসন্তীর িয়সও মর্া িমস মনই। মেময়মের িয়স মরলগাচড়র েমর্া মে ড়য়। 

র্ামের িয়স হময় যামে। র্ারা এখন মোহনার চেমে। এখন আর সিমেতর মহরমফর হয় 

না। 

  

রামর্ দ্যিমনর আের মসাহাগ হল খুি। 

  

িাসন্তী িলল, এিার েী হমি মগা? মিমল না মেময়? 

  

 মপালা। 
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 মেেন েমর িুমমল? 
  

ওই ময েয় োইয়ার ো সুন্দরী, মপালার ো িারী। মর্াোর মিহারাখান ভাল মেচখ না। 

মিোইমি। 

  

.  

  

র্ার ময ভাই হমি এেথা মস োময়র োমিই শুমনমি। শুমন ময খুচশ হময়মি র্া নয়। িরং 

র্ার ভারী ল্জনা েমর। োরণ, েী েমর মোন প্রচক্রয়ায় ভাইমিান হয় র্া মস আমগ িানর্ 

না, সেয মিমনমি। আর মসিা এে ভীষণ অসভয োি। মসই অসভয োিিা র্ার ো আর 

িািা েমরমি এিা ভািমর্ই র্ার মেেন মযন েনিা চিেল হময় যায়, োন্না পায়। ভগিান, 

মেন এই চিচেচর চনয়ে। ওসি অসভযর্া িাড়া এেচনমর্ মোনও চনরাপে প্রচক্রয়ায় চে 

ভাইমিান হমর্ পামর না? 

  

দ্যপুরমিলায় র্ার চপ্রয় গামির র্লায় অেৃশয চশিঠােুমরর সােমন হাুঁিু মগমড় িমস মস। 

িুমে অচভোন, ল্জনা, মঘন্না। 

  

ঠােুর, এসি অসভয চনয়ে রু্চে িেমল োও। ওভামি মেন ভাইমিান হমি ঠােুর? চিঃ চিঃ 

ভািমর্ও ময ল্জনায় েমর যাই। ওভামি চে আচেও হলাে ঠােুর? মোহাই মর্াোর, এ 

চনয়ে পালমি োও, র্ার মিময় িরং আোশ মথমে মনমে আসুে চশশুমের িীি। িৃচের 

ের্ন। িল পড়ুে োময়মের োথায়, গাময়। চশশু সঞ্চাচরর্ মহাে োরৃ্গমভত। না হয় মর্া 

অনয চেিু মহাে, অনয মোনও প্রচক্রয়ায়। ওই ল্জনাহীন চিচেচর োমির চভর্র চেময় নয়। 

মোহাই ঠােুর… 

  

র্ার ভালোনুষ চশিঠােুর সি র্ামর্ই রাচি। হাই রু্মল িলল, র্াই হমি মর িািা, এখন 

মথমে র্াই হমি। 

  

ির চেমল মর্া? 
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 চেলাে। 
  

িরিামে চঠে চিশ্বাস হয় না েরমণর। ির চেমল হমি েী, মভালািািা সি আিার ভুমল 

মেমর মেয়। চশিঠােুরমে চনময় ওইমিই েুশচেল। এেচনমর্ োনুষিা িড্ডই ভাল, োরও 

সামর্পাুঁমি মনই। আপনেমন মুুঁে হময় থামে। েরণ মসই িনযই চশিঠােুরমে এর্ 

ভালিামস। চেন্তু চশিঠােুমরর ভুমলা েমনর িনয র্ার মেওয়া িরুনমলা মোমিই ফলমর্ 

িায় না। চর্নমি-িারমি িমরর েমধ্য এেিা হয়মর্া ফলল, িাচেুনমলা ফলল না। এমর্ 

ভারী েুশচেল হয় েরমণর। িরুনমলা ফলমল ের্ েী হময় মযর্ এর্চেমন।  

  

আচে হলাে েরণেুোর সাহা, আোর েথা মর্াোর েমন আমি মর্া ঠােুর? 

  

হযাুঁ হযাুঁ, মর্ামে আিার েমন থােমি না। 

  

রু্চে মর্া ভীষণ ভুমল যাও। এই ময মসচেন পেন আোর িলিচিুনমলা মেমড় চনল রু্চে 

চেিু েরমল না। েী ভাল সি িলিচি োমে চেময় িািামে িচলময় েলোর্া মথমে 

আচনময়চিলাে। িেমল চভচডওমগেিা মেওয়ার েথা চিল পেমনর। চেল র্া? মর্াোমে 

ের্ েমর িললাে, পেমনর হার্িা মযন মভমঙ চেও ঠােুর। িাুঁ হার্িা ভাঙমলও হমি। 

শুনমল মস েথা? 

  

িাুঁ হার্ িমলচিচল, না ডান হার্ মসইমিই মর্া ুনচলময় মফললুে মর। র্াই আর ভাঙা হয়চন 

িমি। 

  

র্াহমল আোর গাময় আরও মিার োও না মেন? এোই যামর্ েশ িনমে ঠািা েমর 

চেমর্ পাচর। 

  

মেন, মর্ার মিার চে েে? 
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 েে নয়, চেন্তু আর এেিু হমল ভাল হয়। পেন আর গোইমে খুি মপিামর্ ইমে েমর 

ময। দ্যমিাই পাচি। 

  

রু্ই পাচি মনাস মর্া। 

  

আচেও আচি এেিু, র্মি ওমের সমঙ্গ পাচর না। 

  

মগড়া োচিয়া চে ভাল? ভাি েমর মন না। 

  

রু্চে চেন্তু চেেু পামরা না চশিঠােুর। িুন েী িমলমি িামনা? ও নাচে ো োলীর োমি 

যা িায় সি পায়। ো োলী নাচে মর্াোর িাইমর্ অমনে ভাল। সচর্য ঠােুর? 

  

আমর না না, োলী চে আোর েমর্া পামর? 

  

আচেও মর্া র্াই িললাে িুনমে। দ্যিমন এেিু মগড়াও হল। পান্নাচে মসচেন িলচিল, 

সমন্তাষী ো নাচে োলীর মিময়ও ভাল। সচর্য ঠােুর? 

  

ওমর, আচেই মর্ামে সি মেমিাখন। 

  

চেে মোথায়? এরপর চেন্তু আচে চঠে এেচেন োলীভি হময় যাি। র্খন িুমমি। 

  

রাগ েচরসচন িাপধ্ন। আর ভুল হমি না। 

  

 হযাুঁ ঠােুর, মর্াোমে ময িমলচিলাে পান্নাচের সমঙ্গ আোর োোর এেিু ভািসাি েমর 

োও, চেমল না মর্া! 

  

 চেইচন িুচম! র্া মস আর েী েরা যামি। 
  

ওচেমে ময অঘতয িযানাচিতর সমঙ্গ পান্নাচের ভাি হময় মগল! 

  

মস আিার মে মর? 
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পান্নাচের োোর িনু্ধ। মেখচন িুচম? েী সুন্দর লিা পানা মিহারা েচিউিার ইনচিচনয়ার। 

এই মর্া িড়চেমনর িুচিমর্ এমস ঘুমর মগল। র্ারপর মগল হপ্তায় এমসমি। খির আমি এ-

হপ্তায়ও আসমি। খুি নাচে িড়মলামের মিমল। রু্চে চেন্তু চেেু পামরা না ঠােুর। 

  

মিাখ িুমিই েরণ মির মপল। চশিঠােুর খসখস েমর িিার নীমি োথা িুলমে চনল। 

র্ারপর িলল, সি চে আর মখয়াল থামে মর। িারচেমে ের্ েী হুিহাি হময় যায়। 

  

ও ঠােুর, মর্াোমে উেুমন খামে নাচে? োময়র োমি উেুনোরা মর্ল আমি, িুচর েমর 

এমন মেি? 

  

উেুনোরা মর্লও আমি নাচে? চেস মর্া িািা, ের্োমলর পুরমনা িিা, উেুন মর্া হমিই। 

  

পান্নাচের েুখখানা আিোল খুি মলেল েমর আর এেিা লালমি আভাও মেখমর্ পায় 

েরণ। মসচেন িযাঠাইোর িনয ডাি পাড়মর্ গামি উমঠচিল েরণ। আিোল গামি ওঠা 

িারণ হময়মি র্ার। িািা হুেুে চেময় মগমি, এই িান্দর, গামি উঠমল চেন্তু িযাঙ্গািযাঙ্গা 

েইরা ঠযাঙ্গােু। র্িু িুচর েমর োরও োরও েথায় এখনও গামি-িামি উঠমর্ হয় র্ামে। 

  

ডাি মপমড় যখন মনমে এল র্খন মেখল, পান্নাচের িাচড়মর্ খুি হই-িই। োরা সি 

এমসমি। িাইমরর ঘমর হাসাহাচস হমে খুি। 

  

উুঁচে মেমর র্খনই মিমলিামে মেখমর্ মপল েরণ। র্ার োোও সুন্দর িমি, চেন্তু এ আরও 

সুন্দর। েী লিা আর ফসতা। আর েুখখানা অমনেিা চফমীকস্টামরর েমর্া। েরণ মিচশ 

চসমনো মেমখচন। চিচভমর্ এেিু আধ্িু। অনযমের েমর্া মস চফমীকস্টার মিচশ মিমন না। 

র্মি িামন চফমীকস্টাররা খুি সুন্দর মেখমর্ হয়। 

  

পরচেন মস পান্নাচেমে চিমজ্ঞস েরল, হযাুঁ, পান্নাচে, এই মলােিা মে এমসচিল মর্াোমের 

িাচড়মর্? সুন্দরপানা, লিা? 
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পান্নাচের েুখিা রাঙা হময় মগল হঠাৎ। েুমখ মিপা এেিু হাচস।  

  

ও োোর িনু্ধ। অঘত িযানাচিত। 

  

চফমীকস্টামরর েমর্া মেখমর্, না? 

  

আমি এেরেে। 

  

আমগ ওসি িুমমর্ পারর্ না েরণ। আিোল পামর। 

  

আর িুমমর্ পামর িমল র্ার মোমিই ভাল লামগ না। মেেন মযন েন খারাপ হময় যায়। 

র্ার এর্ িুমমর্ পারার েরোরই চিল না। 

  

পান্না িলল, মর্ার খুি উুঁচেমুুঁচে মেওয়ার অভযাস, না? এেচেন মর্ার োমে িমল মেি। 

  

 িাঃ, উুঁচেমুুঁচে হল িুচম? আচে িযাঠাইোর িনয ডাি মপমড় আনলাে না? র্খন মেখলাে 

মর্া! 

  

পান্না হাসচিল, খুি সুন্দর লাগল িুচম মর্ার? 

  

খুি। মর্াোর লামগচন? 

  

েুখিা এেিু মিুঁচেময় র্াচেমলযর ভাি েমর পান্না িলল, মেখমর্ খারাপ নয়। র্মি িড় 

চনমির গল্প েমর। অহংোর, িুমচল? 

  

না, ওসি িুমমর্ পামর না েরণ। এখনও সি আিিায়া পচরষ্কার হময় যায়চন র্ার োমি। 

র্মি ধ্ীমর ধ্ীমর প্রাপ্তিয়িমের িগমর্র পেতা এেিু এেিু েমর খুমল যামে। আর যন্ত্রণা 

হমে র্ার। ভাল লাগমি না। 

  

আিোল মস েেিয়চস মেময়মের চেমে র্াোয়। র্ার নানারেে অদু্ভর্ ইমে হয়। মেন 

এসি হয়? মেন এসি হমর্ই হয়? 
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িুনও মসচেন িলচিল, অমনে িযাপার আমি, িুমচল? 

  

েী িযাপার? 

  

 িুন মহমস িমল, এমে এমে দ্যই। োমন িাচনস? 

  

িামন, না মিমনও েরণ মিমন মগমি। এসি েথার েমধ্য ময এেিা আচেষ গন্ধ পায়। 

র্মি র্ার দ্যচনয়া ময পালমি যামে, এিা খুি সচর্য েথা। শরীমর অনচভমপ্রর্ উমত্তিনা, 

েমনর েমধ্য আনিান। 

  

িুন চেিু অসভয েথা শুচনময়চিল র্ামে। শুমন র্ার োন গরে হময় চগময়চিল। আিার 

খারাপও লাগচিল না। 

  

চিিুোর মোর্লার ঘমরর ঘুলঘুচলমর্ আর আলোচরর োথায় িড়াইপাচখ িাসা মিুঁমধ্মি। 

মসখান মথমে এেিা িড়াই-িাচ্চা পমড় মগমি মেমময়। মসিা এখনও উড়মর্ মশমখচন। ও 

িাচড়মর্ ভয়ংের সি মিড়ামলর উৎপার্। 

  

চিিুো র্ামে মডমে এেচেন িলল, হযাুঁ মর, এেিা িযিথিতা েরমর্ পাচরস? রু্ই মর্া আমগ 

খুি পাচখর িাচ্চা িুচর েরচর্ গামি উমঠ। এই িাচ্চািামে সািধ্ামন িাসায় রু্মল চেমর্ 

পারচি না? 

  

খুি পারমি েরণ। িড়াই িাচ্চা রু্লমর্ চগময়চিল চিমেলমিলা। রচিিার চিল, েমন আমি। 

চগময় মেমখ মসাহাগচে আর চিিুো েচিউিামরর সােমন মিাড়া মলমগ িসা। দ্যিমনরই 

মিাখ পেতায় ধ্যানথিত। র্ামে মেমখ মেউ িেোল না। চিিুো শুধু্ িলল, িামে মফাচিং 

েইিা আমি। চনময় আয়। পাচখর িানািা মিাধ্হয় খামির র্লায় ঢুমেমি। 
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পাচখর িানামে র্ার িাসায় থিতাপন েরমর্ মযিুেু সেয় লাগল র্ার, মেখল, দ্যিমন মেউ 

োরও সমঙ্গ েথা িলমি না। চেিু েরমিও না। েচনিমরর পেতায় মিাখ মরমখ িমস আমি। 

মসখামন েীসি মলখা আর িচি-িক্কর ফুমি উঠমি। 

  

রায়িাচড়র িযাঠাইো মডমে মসচেন র্ামে দ্যমিা গন্ধমলিু আর এেিা িার্াচি চেল। 

গন্ধমলিু েরমণর িািা খুি ভালিামস। িার্াচিিা মেউ খামি না। এ িাচড়র িার্াচি মিাুঁমো 

িে। আমগ িে-চেচের র্ফার্ চিল না েরমণর োমি। আিোল হময়মি। 

  

িযাঠাইো গলা নাচেময় চিমজ্ঞস েরল, হাুঁ মর, ওমের এেসমঙ্গ মেখমর্ পাস? 

  

োমের? 

  

মসাহাগ আর চিিু! গাুঁময় মর্া চঢ চঢ পমড় মগমি। পাস না? 

  

.  

  

৭৩.  

  

ঘচড়র দ্যমিা োুঁিা হার্মিাড় েমর রামর্র েমর্া চিোয় িানামে সিাইমে। শুভরাচত্র 

িনু্ধগণ। রার্ িামরািা। 

  

আমধ্া ঘুমের চভর্মরই এেিার িাুঁপাশ চফরল মস। মফর ডানপাশ। অচথিতরর্া, র্ার মঠাুঁমি 

এখনও মলমগ আমি এেচি ভীরু িুিমনর স্বাে। ইি ওয়াি এ োওয়াডতচল চেস। 

আত্মচিশ্বাসহীন, েচল্পর্, অগভীর। এেচি িচের্ িুিন মথমেও ের্ েী িুমমর্ পারা যায়। 

িুমমর্ পারা যায়, এই পুরুষচি আর েখনও মোনও মেময়মে িুেু খায়চন। এই নীচর্িাগীশ 

পুরুষচি র্ার মে োযত হারামনার ভময় িড়সড়, এিং িুিমনর সেময় র্ার চভর্মর চিৎোর 

েরমি র্ার নানা সংিার। ফমল প্রািীন পচিত্রর্ার শৃঙ্খল মনমন েমর মিমি উঠমি হামর্ 

পাময়। ফণা রু্লমি পামপর ভয়। অসহায় পুরুষচি র্ামে আচলঙ্গনও েরমর্ পামরচন 

যথারীচর্। গাঢ় শ্বামস ভময়র োপন, িুমের চিপচিপ শব্দ মশানা যামে মেমহর িাইমরও। 
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ল্জনায় মিাখ মিািা, মোনও আমেষ মনই, র্ীব্রর্া মনই, অচধ্োরমিাধ্ িা মপ রুষ মনই। 

শুধু্ অধ্মর অধ্মর েুশল চিচনেময়র েমর্া। চভর্র মথমে রাশ মিমন রাখল মে? মে িলল 

মর্া! মিাধ্হয় ওর প্রািীনপন্থী, রক্ষণশীল, মগাুঁড়া পূিতপুরুষমের চড এন এ নাচে চিন-এর 

পরিরা? 

  

হাচস মপময়চিল চে মসাহামগর? োয়া হময়চিল চে অসহায় পুরুষচির চেমে মগাল মগাল 

মিামখ মিময়? 

  

আশ্চমযতর চিষয় হল, মসসি হয়চন। মস ওই িচের্ লঘু িুিনচিমে উপমভাগ েমরচিল। 

র্ার মঠাুঁমি পুরুষমের অধ্মরর চনমষ্পষণ েে হয়চন। পযাশমনি চেস োমে িমল র্া 

মসাহাগ িামন। চেন্তু আিমের ওই স্পশতচির েমর্া এেন মরাোচন্টে মোনওিাই চিল না 

েখনও। মঠাুঁমি স্বাে মলমগ আমি এখনও। িারিার র্ন্দ্রা িুমি যামে র্ার। িারিার পাশ 

চফরমি। এর্ িঞ্চলর্া েখনও মিাধ্ েমরচন মস। 

  

িীিমন মোনও পুরুমষর প্রময়ািন অনুভি েমরচন িমলই এর আমগ েখনও হাউমড় 

পুরুমষর হােলা এেিুও ভাল লামগচন র্ার। মসাহাগ িানর্ র্ার িীিন অনযরেে এিং 

এেে। পুরুষ মেন, মোনও োনুষ না হমলও র্ার িমল। র্ার িারচেমের আিহেেমল 

চনর্যই মস ের্ সত্তার সন্ধান পায়। এই গািপালা, িার্াস, পশুপাচখ, িীিিন্তু র্ার সমঙ্গ 

ের্ েথা েয়। পৃচথিীমর্ যর্ োনুষ িমন্মমি র্ামের সেমলর মযসি স্পন্দন আর চিহ্ন 

িচড়ময় রময়মি িারচেমে র্ারাও োমি িমল আমস র্ার। মস মির পায় র্ামের। েথাও 

িমল র্ামের সমঙ্গ। র্ার ো আর িািার ধ্ারণা র্ার োথায় চিি আমি, মস ভূর্্রহে, 

প্রিমলে িাইল্ড। হয়মর্া র্ামের ধ্ারণা চেমথযও নয়। মস িামন মস স্বাভাচিে নয়। র্ার 

েথা শুমন অমনমেই অিাে হয়। আর র্ার ওই চিমভার নাি মেমখ ের্িন িমলমি, এমে 

ভূমর্ মপময়মি। 

  

হযাুঁ, ভূমর্ই পায় র্ামে। অমনে ভূর্ র্ার। আর ওই ভুরু্মড় িগৎই র্ার চপ্রয়। ঘর সংসার 

আর মেময়চলপনা র্ার এেিুও সহয হয় না। র্াই র্ার পুরুমষ আসচিও িন্মায়চন েখনও। 
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চপচস মসচেন র্ার েথািার্তা শুমন দ্যঃখ েমর িলচিল, হযাুঁ মর, রু্ইও চে মশমষ আোর 

েমর্া হচি? এই ময এো এো মিমন চনচে চনমিমে এিা চে মিুঁমি থাো? 

  

মেন চপচস, রু্চে মর্া িেৎোর আি! ের্ োি মর্াোর, ের্ মরািগার েরি।  

  

মস মর্া চঠেই মর। মলামে িমলও র্াই। মলামে ভামি, পয়সা হমলই হল, আর চেিুর 

েরোর মনই। চেন্তু পয়সা চেময় আচে েী েরি িল মর্া! িযামে আোর লাখ দ্যময়ে িাো 

িমেমি, চেন্তু এ-িাো চেময় েী েরি যখন ভািমর্ িচস র্খন েূলচেনারা পাই না। েী 

েরি িল মর্া িাো চেময়? িাো মথমে যচে চনংমড় এেিু আনন্দ পাওয়া মযর্ র্াহমলও 

হর্। আর োি! হাড়ভাঙা খািুচনরও এেিা আনন্দ হয় যচে মসিা োরও িনয হয়। 

  

র্মি েী হমল ভাল হর্ চপচস? 

  

েীঘতশ্বাস মফমল সন্ধযা িমল, ঘরসংসার হমল, স্বােী, মিমল মেময় এসি থােমল র্খন 

মখমি আনন্দ। 
  

মর্াোর মেিল এে েথা, চপমসেশাইমে খুি ভালিাসমর্ িুচম? 

  

র্া নয়, ভাল েমর মিামখর মেখাই মর্া হল না, ভালিাসািা হমি মেেন েমর িল। মসরেে 

ভালিাসা নয়, এ হল অনযরেে। েীরেে িাচনস? চিময়র পরই েমন হল, এ আোর 

চনমির োনুষ। এই আোর সিল, আোর আশ্রয়, আোর ইহোল পরোল, দ্যচনয়ার মোচি 

মোচি োনুমষর চভড় মথমে এই ময এেিন উমঠ এমস গলায় োলা পচরময় চেল, অেচন 

র্ার সমঙ্গ িােিাচে োনুমষর র্ফার্ হময় মগল। 

  

এিাই মর্া মপ্রে! 

  

 োথা মনমড় সন্ধযা িমল, না মর, মর্ারা যামে ভালিাসা িচলস এ র্া নয়, র্ার মিময়ও 

মিচশ। ও রু্ই িুমচি না। আচে র্ামে েে খুচশ েরমর্ মিো েমরচি? িাইমর মথমে এমল 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 1170 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পা মথমে িুমর্া খুমল চেময়চি, িার্াস েমরচি। র্ার যমত্নর এর্িুেু ত্রুচি রাচখচন। র্ামে 

মপময় মযন আচে উথমল উঠলাে, ডিল হময় মগলাে। আর র্ামর্ই মস হাুঁসফাুঁস হময় মগল 

চেনা মে িামন। হয়মর্া অর্ আমেখমলপনা মেমখই চিেুখ হল। হয়মর্া সইল না। 

  

যাই িলল চপচস, মলােিা চেন্তু আনম্রহিফুল চিল। 

  

র্া মর্া চিলই। মস চে আর চিল না। র্মি আচে মর্া র্ার মোষুনণ চিিার েমর মেচখচন, 

এেনেী সুন্দর না েুচের্ মস েথাও েমন হয়চন। 

  

মলােিা চে হযািসাে চিল চপচস? 

  

আমর না। োমাচর মখেুমড় মিহারা, মরাগা, রংিাও শযােলা। েুমখর চিচর ওই এেরেে। 

রু্ই িুমচি না, মলােিা িড় েথা নয়, মস হয়মর্া পিন্দ েরার েমর্াও নয়, র্িু র্ামে 

চনময়ই আোর ময োর্াোচর্ মসিা হল আোর িযপার। এেিা োনুষমে মপময়চি, এিার 

র্ামে চঘমরই লচর্ময় উঠি। 

  

মলােিামে মর্া রু্চে চডমভাসত োওচন, না চপচস? 

  

েী সি োগিপত্র পাচঠময়চিল সই েরমর্। আচে সই েমরও চেময়চি, র্িু নাচে হয়চন। 

আোমে খুি ধ্মরচিল মযন োেলা না েচর। 

  

েরমল মলােিামে িাইগাচের িামিত মিল খািামর্ পারমর্। 

  

লাভ েী িল। মস মিল খািমি আর র্ার নরু্ন িউ মিামখর িল মফমল আোমে 

শাপশাপান্ত েরমি মসিা চে ভাল? আোর যা মগমি র্া মর্া আর চফমর মপর্াে না। 

  

রু্চে খুি সংসার েরমর্ ভালিামসা, না চপচস? 

  

সন্ধযা লািুে এেিু মহমস িলল, এে এেিা মেময় সংসার েরমর্ই িন্মায়। র্ারা আর 

চেিু িায় না। ের্ মেময় গান গায়, মলখাপড়ায় িড় হয়, চেস ইচিয়া হয়। চফমীকস্টার হয়, 
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েন্ত্রী হয়, র্ামের ধ্মর মিুঁমধ্ চিময় চেমল িমল, িীিনিা নে হল। আিার আোর েমর্া 

চেিু আমি যারা আর চেিু হমর্ িায় না। শুধু্ সংসার চনময় মেমর্ থােমর্ িায়। 

  

রু্চে যা েমরি চপচস র্া ময সংসার েরার মিময় অমনে মিচশ।  

  

িাচন মর িাচন। মলামে র্াও িমল। চেন্তু র্ারা মর্া আোর িুমের চভর্রিা মেখমর্ পায় 

না। মসই িায়গািা িড় ফাুঁো। 

  

রু্চে মসই মলােিার েথা এখনও ভামিা? 

  

মেখ, সচর্য েথা িলমর্ চে র্ার েুখিা এখন ভাল েমর েমনই পমড় না। এ মর্া চঠে 

এেিা মলামের ওপর িান নয়। ওই মলােিামে চঘমর যা গমড় উঠমর্ পারর্ মসই 

সংসামরর ওপর িান। ওসি িুমচি না রু্ই। 

  

মসাহাগ ময িুমমর্ পামর না র্া নয়। অন্তর্ এিুেু মিামম পৃচথিীমর্ এে এেিা োনুষ এে 

এেিা অিমসশন চনময় িন্মায়। চপচসর সমঙ্গ র্ার চে মযািন মযািন র্ফার্? মসিাও েমন 

হয় না র্ার। োমম। োমম েমন হয় র্ার চভর্মরও এেিা মিািাল সামরিার আমি। 

অিশযই মসিা মোনও পুরুষোনুমষর িনয নয়। মসরেে প্রাণ সুঁমপ মেওয়ার েমর্া 

পুরুষোনুষ মর্া িন্মায় না। র্মি োর িনয হমি মসই সেপতণ র্া মভমি পায় না মস। 

  

চপচস িমল, আোর েমর্া মহাস না মর। িড় েে। 

  

আিার চিময় েরমর্ পামরা না মেন চপচস? 

  

সন্ধযা মহমস িমল, িয়স িমস মনই মর। েনিাও িড় আুঁিমড় োেমড় মগমি। এখন আর 

মসরেে হমি না। আরও েী িাচনস? এখন আোর িাো হময়মি, মোেমরর মিার হময়মি, 

এখন মেউ চিময় েরমল র্ার নির থােমি আোর িাোর উপর। এখন মর্া এেিু এেিু 

েমর িুচদ্ধও খুমলমি আোর। আমগর েমর্া মিাো মর্া নই। র্াই স্বাথতপর দ্যচনয়ািামে 

মেখমর্ পাই। 
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র্াহমল মর্াোর েী হমি চপচস? 

  

েী আিার হমি! অসুমরর েমর্া খািি, ুনমের িাো হমি আর র্া চেময় েী েরি মভমি 

েূল পাি না। এখন এ-সংসামর আোর ের্ েের হময়মি মেমখচিস? সিাই মর্ার্াই-

পার্াই েমর, িড় গলায় মেউ েথাচি েয় না। চিময়-মফরর্ মেময়োনুমষর িামপর িাচড়মর্ 

েের হয় মেমখচিস েখনও? হয় না। এ েের আোর নয়, আোর িাোর। র্চলময় ভািমর্ 

মগমল িড় মঘন্না আমস সিানার ওপর। র্াই আর ভাচি না। আমে আমে এেিা যন্ত্র হময় 

যাচে। 

  

চপচসর োনচসের্ািা মসাহামগর অদু্ভর্ লামগ। এই স্বাধ্ীনভামি মখমি এর্ মরািগার 

েরমি, পাুঁিিমনর োমি ুনরুত্ব পামে র্া চপচসর পিন্দ নয়। এর মিময় েী েমর মিচশ 

পিমন্দর হয় এেিন অমিনা পুরুমষর সংসামর োসীিৃচত্ত েরা এিং র্ার সন্তান ধ্ারণ ও 

পালন েরা? এিং মস পুরুষিাও চনর্ান্তই এে সাোোিা সাধ্ারণ োনুষ। এই চিস্ময়িা 

অমনে িযাখযা েমরও মেমি না র্ার। 

  

আি রামর্ পলো র্ন্দ্রার েমধ্য িার িার মস চপচসমে মেখচিল। স্বরই, র্মি মর্েন 

র্াৎপযতপূণত চেিু নয়। এেিার মেখল, আোমশ চেগমন্ত মঘার মেঘ েমরমি, চপচস র্ামে 

িলমি, ওই মেখ, আি ভাচসময় মনমি। মফর মেখল, চপচস এেিা িযামগ িাোোপড় 

ুনচিময় চনমে। মস িলল, মোথায় যামি চপচস? সন্ধযা এেিা মপাস্টোডত র্ার চেমে িুুঁমড় 

চেময় িলল, ওই মেখ না, মডমে পাচঠময়মি। মস অিাে হময় িমল, মে মডমে পাচঠময়মি 

চপচস? সন্ধযা েুখ চিমপ মহমস িলল, মে আিার। আোর যে। চেন্তু মস মডমে পাঠামল মর্া 

না চগময় উপায় মনই মর। মস মিুঁচিময় িলল, রু্চে মযও না চপচস। চপচস িলল, র্াও চে 

হয়? 
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ঘুে ও িাগরমণর এেিা োমাোচম মি োমঠ মস স্পে মির মপল মস েথা েইমি, 

মেময়মের মোনওচেন চেিু হয় না মেন িামনা? র্ামের েনিায় এেিা োসখর্ মলখাই 

থামে। 

  

ঘুে মভমঙ মস িারচেমে িাইল। অন্ধোর। পুঞ্জীভূর্ অন্ধোর। র্ারপর স্বরিার েথা েমন 

পড়ল। মসই মলােিা যচে আি চপচসমে মডমে পাঠায় র্াহমল চে চপচস সচর্য সচর্যই সি 

মিমড় িমল যামি নাচে? ভািমর্ই ভারী রাগ হচেল র্ার, েধ্যরামর্, এো এো। 

  

মঠাুঁমি হালো চলপচস্টমের মিাুঁয়ার েমর্া িুিমনর সমঙ্গ স্বাে মলমগ আমি। র্ার অধ্র ধ্চষতর্ 

হয়চন, নচন্দর্ হময়মি। অন্ধোমর মস ভারী আরামে মিাখ িুিল। েুমখ এেিু হাচস। 

  

র্ারপর ভািল, যচে সচর্যই মোনওচেন ডামে মলােিা আর চপচস যচে সচর্যই িমল যায় 

র্াহমলই িা ক্ষচর্ েী? ময যার চনমির িীিন মর্া চনমিই রিনা েরমি। োসীিৃচত্তর েমধ্যই 

যচে মেউ আনন্দ পায় মর্া মস র্ামর্ িাধ্া মেওয়ার মে? 

  

মভমি মফর এেিু হাসল মসাহাগ। এেিু গরে লাগমি। আিোল মিশ গরে পমড়মি 

এখামনও। পাখািা চে িাচলময় মেমি? না থাে। মশষরামর্ চহে-চিে পড়মল র্ার অযালাচিত 

হমি। 

  

.  

  

র্ার শরীমরও সংমের্ মপ ুঁিায়। চনভুতল সংমের্। গভীর ুনহার েমিাষ্ণ অন্ধোমর র্ার 

শরীমর নানা স্পন্দন িুুঁময় যায়। ওমঠা। িামগা। ধ্ীমর, খুি ধ্ীমর মর্াোর মিাখ সইময় নাও 

িাগরমণ। উমপাসী, িীণত শরীমরর ্রহচন্থমর্ ্রহচন্থমর্ িমে থাো আলসয ও ঘুে ধ্ীমর ধ্ীমর 

অপসৃর্ হমে র্ার। মক্লশেয় র্ার িীিন। শুধু্ই মক্লশ, শুধু্ই ক্লাচন্ত, শুধু্ই পলায়ন। 

  

র্ার মিাধ্ মনই, িুচদ্ধ মনই, স্মৃচর্শচি মনই, েেতফল মনই, পাপ িা পুণযও মনই। র্ার 

আহার চিস্বাে ও েেের, র্ার কেথুন িাধ্যর্ােূলে এে প্রচক্রয়ার মিেনা, র্ার চিশ্রাে 
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উমিগােীণত। ওই ময িাচহর র্ামে ডাে পাঠামে ওখামনও মোনও েুচি মনই র্ার। 

মসখামনও িাধ্া ও চিরুদ্ধর্া। িনু্ধর র্ার গচর্পথ, চিপেসংেুল। র্িু মস ধ্ীমর ধ্ীমর মিমগ 

উঠমি। র্ামে িাগমর্ই হয়। সংমের্েয় শরীমর সুচনচেতে িার্তা চঠে মপ ুঁমি যায়। না র্ার 

স্বাধ্ীন ইোও চেিু মনই। র্ামে িালায় কু্ষধ্া, ভয়, কেথুন। র্ামে িালায় সংমের্ ও 

পাচরপাচশ্বতে। মস েখনও মোনও মস ন্দযত মেমখচন, গান মশামনচন, চথিতর িমল চনমির িায়া 

মেমখও মস েখনও মিাধ্ েমরচন–ওই আচে। 

  

আলসয িড়ামনা র্ার মিাখ মথমে মনমে যামে ঘুমের ভার। মস িাগমি। িাগমি।  

  

.  

  

মর্াোর েী খির মসাহাগ? 

  

আোর! আোর চেিু এমগায় না। মথমে থামে। আো যা মথমে থামে র্ামেই চে থিতচির 

িমল? 

  

আচে িাংলায় ভীষণ োুঁিা। র্া িমল ইংচরচিমর্ পাো নই। আচে সি চিষময় োুঁিা। র্িু 

থিতচির োমন রু্চে মিাধ্হয় চঠেই িমলি। 

  

আোর হমে থিতচির িগৎ। আোর িারচেমে যা চেিু সি মথমে আমি। গািপালা, োচি, 

আোশ। আসমল চেন্তু ওসিও চেিু মথমে মনই। আচহ্নে গচর্ আমি না? 

  

মস আমি। র্িু আোর চনিস্ব িগমর্ মোনও ঘিনা ঘমিই না। িড় মিার পুেুমরর চথিতর 

িমল এেিা চঢল পড়ল। মঢউ ভাঙল, র্ারপর আিার চনঃমুে। 

  

আচে সিাইমে েী িচল িামনা? 

  

েী িমলা? 
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িচল আোমের মসাহাগ অনয রেে মেময়, আর পাুঁিিমনর েমর্া নয়। েথাুনমলা এেন ময 

িেমে উঠমর্ হয়, ভািমর্ হয়। ভারী আিেো েথা সি। র্াই না? 

  

আসমল আোর যা েমন হয় র্াই িচল। মেন মযন সাচিময় ুনচিময় েথা িলমর্ই পাচর না। 

  

এরেেই মর্া ভাল। োমম োমম এই ময আোমে িেমে চেময় যাও র্ার মরশ েময়েচেন 

থামে। েথাুনমলা চনময় েমন েমন নাড়াঘািা েচর। েী খামি িল মর্া আি!  

  

আচে িুচম মখমর্ আচস? 

  

আহা র্াই িললাে িুচম? মগরেিাচড়মর্ এমল চেিু েুমখ চেমর্ হয়, এসি গা মেমশর 

চনয়ে ময। আিোল মেউ আমসও না, খায়ও না। উচন যর্চেন চিমলন িা চড় গেগে 

েরর্। এমসািন মিামলািমনর অভাি চিল না। োমম োমম মলামের জ্বালায় চিরি 

হময়চি। আর মিাধ্হয় র্াই ভগিান মশাধ্ চনমলন। এখন মেউ আমস না।  

  

আো উইমডামের খুি েে, না? 

  

 হযাুঁ ো, িড্ড েে। আোর মযন ডান হার্খানাই মনই। 

  

 আোর চপচসরও খুি েে। চর্চন উইমডা নন, চেন্তু 

  

ওর েে আরও মিচশ। েুখ মেখমল িুমমি না, চভর্মর ের্ জ্বালা আর অপোন, শুচন এখন 

ওর িযিসা খুি ভাল িলমি। 

  

চস্টল চশ ইি নি হযাচপ। 

  

িাচন। আমগ আসর্-িাসর্, আিোল মিাধ্হয় সেয় পায় না। সংসামর সিাই ভারী িযে, 

আোরই মেিল চেন োমি না। ওই দ্যখুচরই আোর সিল, আর োমির মলামেরা। মিামসা, 

আি ক্ষীর চেময় মোয়া খাওয়াই মর্াোমে। 
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উঠমর্ চগময়ও থেোয় িলাো। র্ারপর মহমস িমল, িুমমচি চেচে চিচনস মর্া মর্াোর 

আিার পিন্দ নয়। চেন্তু েী িামনা, এই িধ্তোমনর মলামেরা চেচের মপাো। রু্চে মেন 

চেচে ভালিামসা না িল মর্া! 

  

আোর মিাধ্হয় সুইি িুথ মনই। 

  

আো, র্াহমল গরে িপ আচনময় চেচে। এখামন মিশ ভাল এেিা খািামরর মোোন 

হময়মি, িামি চিচনস রামখ না। িেৎোর মভচিমিিল িপ িানায়। মখময় মেখ। 

  

র্ার মিময় িরং মোয়াই চেন। 

  

িলাো িমস পমড় মোড়ায়, িমল, এ মেময়মে চনময় ময েী েচর। আোর িাচড়মর্ ের্ 

খািামরর আময়ািন। ের্ দ্যধ্, চঘ, সিচি। মে খায় িল মর্া। চিচলময়ও মশষ েরমর্ পাচর 

না। 

  

শুমনচি আপচন নাচে খুি িুগাল ইিার। 

  

ও িািা, মর্াোর ইংচরচি চে আচে িুচম! র্মি মিাধ্হয় িলি ময খুি েে খাই চে না। 

হযাুঁ, এখন আর গলা চেময় ভাল খািার নােমর্ িায় না। উচন খুি মখমর্ ভালিাসমর্ন। 

চেিু েুমখ রু্লমর্ মগমলই ওুঁর েথা েমন পমড়, আর মখমর্ ইমে হয় না।  

  

আো এিা চে অদু্ভর্ নয়? 

  

মোনিা অদু্ভর্? 

  

এই আনেযাচন লাভ? এখন মেউ মর্া আপনার েমর্া ভািমর্ই পারমি না। 

  

মেন পারমি না! এরেেই মর্া হয়। 

  

ইেপচসিল। 
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 ইেপচসিল মেন? 
  

আোর মর্া েমন হয় আপনামের পৃচথিী আর মনই। এখন উই আর মোর প্রযােচিেযাল 

অযাি মোর লচিেযাল। 

  

িলাো হামস, মস মর্া চঠেই। িারচেমে র্াই মর্া মেখচি ো। র্া এ-ও মিাধ্হয় ভাল। 

আোমের ময িাড়চর্ িযাপারিা আমি র্ার িনয মর্া েেই মপমর্ হয়। মর্াোমের আেমলর 

সিেতই মিাধ্হয় ভাল। মে োর েচড় ধ্ামর র্াই না? 

  

এেিুও হাসল না মসাহাগ। িরং গভীর এেিা েৃচেমর্ মিময় রইল িলাোর েুমখর চেমে। 

অমনেক্ষণ িুপিাপ মিময় মথমে িলল, হাউ েযান ইউ চি মিািাচল মেসমেরাইিড িাই এ 

পারসন? আপনার অহংোর মনই? িযচিত্ব মনই? মসলফ মরসমপক্ট মনই?  

  

িািা মর িািা! এ মেময়র আি হল েী? আি আিার িুচম োথায় মপাো নড়মি? 

  

োথা মনমড় মসাহাগ গিীর েুমখ িমল, না, আচে সচর্যই িানমর্ িাই। র্েত েরমর্ আচসচন। 

আোর সচর্যই আপনামে মেমখ অিাে লামগ। 

  

এমর্ অিাে হওয়ার েী আমি িুচম না িাপু। োময়রা মিমল-মেময়মে যখন ভালিামস 

র্খন চে আর অহংোর, িযচিত্ব, মসলফ মরসমপক্ট মোনও িাধ্া হয়। পারমল প্রাণিা 

অিচধ্ চেময় মেয়। র্া মসই ভালিাসািা মর্া োময়র চভর্মরই থামে, র্াই না? র্া মসরেে 

ভালিাসা যচে স্বােীর ওপর হয় র্াহমল চে েহাভারর্ অশুদ্ধ হল? 

  

খুি চিচন্তর্ভামি মসাহাগ িলাোর েুমখর চেমে মিময় রইল। িি েমর িিাি চেল না। মিশ 

খাচনেিা িামে এেিা েীঘতশ্বাস মফমল িলল, আপচন ভীষণ িুচদ্ধের্ী, র্াই আোর প্র িা 

এচড়ময় মগমলন। িাি মেয়ার ইি এ চেচে ইন ইউ। 

  

দ্যর পাগল। েী ময িমল! মশামনা মেময়, আোর চিময় হময়চিল োত্র েশ িির িয়মস। 

র্খন আোর স্বােীর িয়স পুঁচিশ িির। এরেে িয়মসর র্ফামর্ চিময়র েথা 
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আিোলোর মিমলমেময়রা ভািমর্ও পারমি না। র্খন স্বােী েী চিচনস, র্ার সমঙ্গ 

েীরেে িযিহার েরমর্ হয় র্াই মর্া িানর্াে না। অনয পুরুষ হমল েী েরর্ িাচন না, 

চেন্তু আোর স্বােী আোমে আগমল আগমল রাখমর্ন, অমনেিা িািার েমর্া। অসুখ হমল 

িামপর িাচড় না পাচঠময় চনমি মসিা েরমর্ন। ভালিাসা মর্া এেচন এেচন হয় না। 

  

এেিা েথা চিমজ্ঞস েরমল চেিু েমন েরমিন? 

  

 না মর িাপু! 
  

চডড চহ ট্রাই মসক্স? 

  

পাগল নাচে? মস মসইরেে পুরুষোনুষই চিল না। শচিোন পুরুমষর লক্ষণ েী িামনা? 

সংযে। আর মেময়রা শচিোনমেই সিতস্ব চেমর্ িায়। এ মর্াোমের োসল মফালামনা 

শচি মর্া নয়। 

  

ওঃ, ইউ চরময়চল ওয়ারচশপ চহে। 
  

 িলাো মহমস মফমল িলল, শুমন শুমন োন পমি মগল। আচে মর্া িাচন না েী এেন 

হাচর্মঘাড়া েমরচি র্ার িনয। আচে মর্া মিো েমর চেিু েচরচন। ভালিাসা হমল সি 

মভমস যায়। মেমখা না, এখন মেেন শূনয হময় িমস আচি। 

  

শূনয হময় িমস আচি– েথািা এেিা োচির েমর্া উমড় উমড় িারিার এমস িসমি র্ার 

োথায়।  ুননুনন েরমি, সুড়সুচড় চেমে। মসাহাগ িড় জ্বালার্ন হল সারাচেন। 
  

অযাই মসাহাগ, েী হমে শুচন। 

  

েী হমে? 

  

আোর োোচিমে নাচে এেেে পাত্তা চেমো না! রু্চে চে িাও চিিুো সাধু্-িাধু্ হময় 

চহোলময় িমল যাে? 
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মগমল ভালই মর্া হর্। আোর মর্া েমন হয় সি পুরুমষরই চেিুচেন চহোলময় চগময় সাধু্ 

হময় মথমে আসা উচির্। 

  

ওো! িমল েী মর? 

  

.  

  

৭৪.  

  

স্বরহীন এে েীঘত ঘুমের পর মস মিমগ উঠল োচির গভীর র্লমেমশ। সেে শরীর িুমড় 

মিমি যায় কু্ষধ্ার োেল। অন্ধোমর মস চেিুই মেখমর্ পায় না। মেখার েরোরও মনই 

র্ার। র্ার িঞ্চল মিরা চিি েুহুেুতহু মিািল চেমে িাইমরর িার্াসমে। িার্তািহ ওই চিি 

র্ার োমি অমনে সংিাে মপ ুঁমি মেয়। চনমির েীঘত চিত্রল শরীমরর আলসয এিার মমমড় 

মফলমর্ হমি। মফর িীিন ধ্ারণ, মফর অমেষণ, মফর পলায়ন আর আত্মমগাপন, মফর 

আত্মরক্ষামথত আক্রেণ, স্মৃচর্হীন, মিাধ্ ও চিমিিনাহীন মস র্ার শরীমরর সংমের্ মপময় 

ধ্ীর গচর্মর্ এেিু এেিু েমর এমগায়। শীর্ঘুমের পর র্ার শরীমর এখনও িড়র্া, গচর্ 

েথ। েীঘত ঈষৎ আুঁোিাুঁো গমর্তর েুমখ মগমল অস্পে চেিামলামের এেিা িােচর্। 

অন্ধোর মথমে মিচরময় এমস মস চনঃশমব্দ র্ার িারচেেিা মেমখ।  

  

ধ্ামনর উুঁিু েরা েরাইময়র োিামনর র্লায় চিষয়েমেত িযে ইুঁদ্যমরর যার্ায়ার্। মশানা 

যায় র্ামের দ্যমিতাধ্য চেিচেি শব্দ। এেচি ইুঁদ্যর গমর্তর েুখ দ্রুর্ মপচরময় মগল, র্ার 

েুমখর ওপর চেময়ই। মস র্ার ক্ষীণ েচেমষ্কর সাোনয কিি প্রময়ািনচভচত্তে সর্েতর্ায় 

র্ার িারচেেিা অনুধ্ািন েমর চনল। চনয়চর্ র্াচড়র্ চির্ীয় ইুঁদ্যরচি সাোনয 

অনচভজ্ঞর্ািমশ এমস চগময়চিল ্রহামসর েূরমত্ব। খর োুঁমর্ েময়ে োনা ধ্ান চিমিাচেল 

মস। চিদ্যযমর্র গচর্মর্ মস েুমখ রু্মল চনল র্ামে। আুঁেুচশর েমর্া োুঁমর্ চিদ্ধ ইুঁদ্যরিা 

প্রাণপমণ মিুঁিাল খাচনে। র্ারপর েচির্, িেচের্ মিাট্ট শরীরিা অচর্ েমে প্রাণপণ 

আয়ামস মস চগলমর্ লাগল। েীঘত উপিামসর পর এ মোনও সুস্বাে নয় র্ার োমি। এ শুধু্ 
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প্রময়ািন। শুধু্ই প্রময়ািন। আর েে। েুখ মথমে গলা অিচধ্ মিমন চনমর্ও েে। গলা 

মথমে মপি। র্ার আহাযত ্রহহণও এে কধ্যতশীল, মক্লশের, ধ্ীর প্রচক্রয়া। আহামরর মোনও 

স্বাে ও আনন্দ মনই র্ার। 

  

সর্েত ইুঁদ্যমররা সমর মগমি চনরাপে আড়ামল। মস চমে ধ্মর পমড় রইল অমনেক্ষণ। োিার 

র্লাোর আিহাওয়ায় ভযাপসা গরে। এই র্ার িচহগতেমনর উপযুি ঋরু্। ক্ষীণ েৃচের 

মিামখ মস োিামনর িাইমর মরামের মেমমে র্মলায়ার মেখমর্ পামে, আমলা ও িায়ামে 

চিখচের্ েমর মস এখন অমপক্ষা েরমি র্ার িনয। 

  

মস এেিা েীঘতশ্বাস িাড়ল। 

  

.  

  

মিামখর চে আনন্দ হয়? েমন হয় সি অঙ্গপ্রর্যমঙ্গরই চনিস্ব আনন্দ, দ্যঃখ, চিষাে ও 

উল্লাস আমি। হয়মর্া সিাই মির পায় না, চেন্তু মস পায়। ধ্ীমরন িামন, অেয সিাই র্ামে 

চিচিয়াল িমলই েমন েমর। র্া আমি মিাধ্হয় র্ার োথায় এেিু চিি। ময োথায় োমির 

চিন্তা মনই, ময োথায় চিমেয মনই, সৎ েথা মনই, ময োথা চনমির অচেমত্বর িাইমর 

িােিাচে দ্যচনয়ািা চনময় ভািল না মস োথায় চিি হমি না মর্া চে? র্া আমি এেিু চিি। 

দ্যচনয়ািাও মর্া িড্ড মিাি র্ার। আমগ র্িু এ-গাুঁ ও-গাুঁ গর্ায়ার্ চিল, গর্ েময়ে িির 

এই গাুঁময়র গামিই িড় আিে পমড় মগমি। 

  

এই ময দ্যচনয়ািা মেখা যামে এিা চেন্তু এে োমপর নয়, এে মি হচদ্দও নয় এর। মলাে 

িুমম দ্যচনয়াও মিাি-িড় হয়। এই মগ রহচরো চিমলন, র্াুঁর দ্যচনয়ািা চে ধ্ীমরমনর েমর্া 

মিাি মর িািা! ের্ মলােিন আসমি যামে, এমসািন-মিামসািন, েমক্কল-েুরুচব্ব, 

উচেল-েুৎসুচদ্দ, িি-িযাচরস্টার চনময় চিরাি িযাপার। ের্ মলামের সমঙ্গ চনচর্য 

মযাগামযাগ, ের্ িীিমনর ের্ েথা এমস মযাগ হমে িীিমন, মযেনিা খালচিল 
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নেীনালার িল এমস েচরয়ায় পমড়, র্মি না িারেচরয়ার অর্ িড় প্রসার। মসই রু্লনায় 

ধ্ীমরমনর মডািায় িলই মনই মোমি। মিাট্ট এুঁমো-পুেুর িই মর্া নয়। 

  

পাুঁিিা মলামের সমঙ্গ েথা েইমর্ আর শুনমর্ িরাির িড্ড ভালিামস ধ্ীমরন। চেন্তু র্ার 

সমঙ্গ েথা েইমি মে? োর গরি! র্াই মস চগময় সমন্ধমিলার চেমে মগ রহচরোোর 

মিিামর এে মোমণ মিমপ িমস থাের্। েথা শুনর্। োেলা-মোেদ্দোর েূি েথাই সি। 

র্িু র্াইমর্ও ভারী আনন্দ হর্ র্ার। ের্ েী মশানা হময় যামে, িীিমন মযাগ হমে চেিু। 

মগ রহচরো চেিু িলর্ না। েথা মশানা আর মলামের েুখমিাখ হািভাি মেখা। মনশার 

েমর্া চিল িযাপারিা। মগ রহচরোো োমম োমম র্ামে চিমজ্ঞস েরর্ এই মনােিামে 

মেমখ চেিু িুমচল? মেেন মগালগাল ভালোনুমষর েমর্া েুখ, মেমখ মিামা যায় ময আিিা 

খুন েমরমি? িড় োমপর োনুমষর সমঙ্গ মেলামেশা েরমল চনমির োপিাও এেিু এেিু 

েমর িামড়। 
  

চেন্তু েথা হল, ধ্ীমরমনরও এেিা আলাো মিাি দ্যচনয়া আমি, মযেন সি োনুমষরই 

থামে। মসই দ্যচনয়ায় ধ্ীমরমনর মিাো-িুচদ্ধমর্ নানা অদু্ভর্ চিচনষ ধ্রা মেয়। এই মসচেন 

রাখাল রাময়র িাচড়মর্ িােশ ব্রাহ্মণ খাওয়াল। োময়র িাৎসচরে, ধ্ীমরন িােুন নয়, র্িু 

পুরমনা এেিু আত্মীয়র্া চিল িমল র্ামেও মডমেচিল মখমর্। ধ্ীমরন এখন রু্ িলমলই 

যায়। র্া খাচসর োংস হময়চিল মসচেন! হাড় চিমিামর্ চগময় ধ্ীমরন মির মপল ময িনোমল 

োংস খাওয়ার সেময় োুঁমর্র এেিা আলাো আনন্দ হর্। মোিা মোিা হামড়র েমধ্য ননী 

লুচেময় থামে। িুষমল মিমরামর্ িায় না। চপিন চেেিা মভমঙ মভচন্টমলশন না েমর চনমল 

ওই িযািা ননী মিমরামিও না। র্া র্খন সুঁমর্র মিার চিল িমি, েড়াে েমর মোিা হামড়র 

মগাড়া মভমঙ হামড়র চভর্মর লুচেময় থাো ননী মির েরর্। রাখামলর িাচড়মর্ মসচেন 

মখমর্ িমস মেখল োুঁমর্র আর আনন্দ হমে না। হাড় ভাঙমর্ চগময় োুঁর্ই মভমঙ যাওয়ার 

েশা, ননীমিারা হাড় পামর্ মফমলই উঠমর্ হল। 

  

িুমড়া হমল মোনও মোনও প্রর্যমঙ্গ আনন্দ েমে যায় িমি, র্মি চেিু থামেও। এই ময 

র্ার মিাখ দ্যখানা, দ্যমিামর্ই িাচন পমড়চিল। যর্ েচলন হল েৃচে র্র্ই মযন মিাখ দ্যখানা 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 1182 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েন খারাপ েমর থাের্। এখন িাুঁ মিামখর িাচন োিার পর এেিা মিামখ আনন্দ মনমি 

মিড়ামে। মেমখ মেমখ মযন আর ফুমরামর্ িায় না মেখা। ের্ েী মেখমর্ পায় ধ্ীমরন 

এখন, েমন হয় মযন ময িনোমলও এর্ ভাল মেখমর্ মপর্ না। সিই ভারী নরু্ন নরু্ন 

লামগ আিোল। 

  

চনমির িউময়র েুখখানা মসচেন ভাল েমর মেখচিল। মসািাসুচি নয়, মসািাসুচি র্াোমি 

অর্ সাহস আর মনই ধ্ীমরন োমষ্ঠর। িউ পাুঁচি না েী এেিা উমলামুমলা িচি িই খুমল 

মেখচিল োওয়ায় িমস। পাশ মথমে িাুঁ মিাখ চেময় খুি েন চেময় মেখচিল ধ্ীমরন। চেিু 

ইর্রচিমশষ েমন হল না। ময িমনর েুখিা মর্া মনই, মসই িায়গায় মোন েুমোর এমস 

মযন আর এেখানা েুখ িচসময় চেময় মগমি। ময িমনও খযাোমনা স্বভাি চিল, র্মি এেিা 

িিে চিল র্খন। মেখমর্ মর্েন খারাপ চিল না, স্বভািিা আরও চর্চরমক্ষ হময়মি, আর 

েুখিা মযন অনয োনুমষর েুখ। র্িু এই িউমে চনময়ই মর্া র্ার উত্তাল ময িন ভারী 

উদ্দীপ্ত হর্। 

  

আিও চে হয়? চনলত্জন ধ্ীমরন োষ্ঠ মসই রামর্, এই িৃদ্ধ িয়মস র্ার িউময়র োমি শরীর 

মিময়চিল। ওই িয়মস ভাচিময়-যাওয়া শরীর। র্ার িউ খুি অিাে হময় র্ার চেমে 

হযাচরমেমনর চনিু চনিু আমলায় মিময় মথমে িমলচিল, গলায় েচড় োও মগা মিহায়া মিচল্লে 

পুরুষ। 

  

না, অপোন আর গাময় মলমগ থামে না আিোল। র্মি অপোমন পুরুমষর োেজ্বর মিমড় 

যায়। সুরুর্ েমর পারে মনমে যায় নীমি। র্মি ধ্ীমরমনর আত্মগ্লাচন মনই। মিময়চিল, চেল 

না, িযস। 

  

র্মি এই ময অমনেচেন পর োে ভািিা, এিা মিাধ্হয় িাচন োিামনা মিাখিারই ুনণ। 

নইমল হয় েী েমর? 
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ধ্ীমরন মভমিচিল, িাচে িীিনিা এে মিামখই োচিময় মেওয়া যামি। ডান মিাখ োিামনার 

হাঙ্গাোয় আর যামি না। আিোল ভামি, র্া মেন, এিার ডান মিাখিাও োচিময় মনওয়া 

যাে। শুধু্ মেখাই মর্া নয়। মিামখর চভর্র চেময় নানা েৃশয এমস র্ার চভর্রিামেও 

মিাধ্হয় মাড়মপাুঁি েমর চেমে। পুরমনা ঘমর নরু্ন রং লাগামে। মিামখর আনমন্দ র্ার 

ভাচিময়-যাওয়া িয়সও চফমর আসমি িুচম। 

  

দ্যিমন েচফ মখমর্ মখমর্ েচহে গিীর েুখ েমর সি শুনল। র্ারপর এেিু মহমস িলল, 

মর্ার োথািাই মগমি। পাগল মোথাোর! অঙ্গপ্রর্যমঙ্গর আিার আলাো েমর আনন্দ হয় 

নাচে? যর্ সি িাহাতু্তমর েথা। 

  

ধ্ীমরন োষ্ঠ র্েত েমর না। র্ার মপমি চিমেয আর োথায় িুচদ্ধ মোনওিাই মনই। িড় 

োনুষমের সমঙ্গ র্াই মস েখনও েথার লড়াইমর্ নামে না। মস িামনই িা ের্িুেু, 

মিামমই িা চে। চেন্তু প্রোমশয মেমন চনমলও েমন েমন মস যা িুমমমি র্াই িুমমমি। যচে 

র্া ভুলও হয় র্ামর্ই িা েী? ের্ ভুল আুঁেমড় মথমে োনুষ মিোলুে িীিন োচিময় 

মেয়। সি সর্য িানমর্ই হমি এেন েী োথার চেচিয মেওয়া আমি? দ্যচনয়ািা ময যার 

চনমির েমর্া েমরই মিামম। দ্যচনয়া মর্া আর এেিা নয়। যর্ োনুষ র্র্ দ্যচনয়া। ওই ময 

সি েুেুর মিড়াল পশুপাচখ ওমের দ্যচনয়াও আলাো রেমের। ধ্ীমরন এরেেই মিামম। 

আর িুমিা যচে এেচেন মভমঙ যায় র্মি র্ার খুি েে হমি।  

  

েচহে দ্যমল দ্যমল হাসচিল, িউোর ওপর িড়াও হময়চিচল এই িয়মস, মর্ার আমক্কলিা 

েী মর? 

  

োুঁিুোিু হমর্ চগময়ও হমর্ পারল না ধ্ীমরন। মহমস মফলল, েচফমর্ এেিা িুেুে চেময় 

িলল, এেিা র্াড়নার েমর্া হল, ভািলাে মোমষর মর্া চেিু নয়।  

  

মর্ার িয়স আচশ িাচড়ময়মি না? 

  

র্া মর্া হমিই। 
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 ওসি েরমর্ মগমল হািত অযািাে না হময় যায়। পাগল চে আর গামি ফমল! আহাম্মে 

মোথাোর। 

  

ধ্ীমরন আহাম্মমের েমর্াই হাসচিল। র্ার মপমি মোনও েথা থােমর্ িায় না। োউমে 

না োউমে িমল মফমল, আমগ মগ রহচরোোমে সি িলর্। আিোল েচহেোোমে িমল। 

িমল মফলার েমধ্য এেিা খালাস আমি। িলমলই েমনর ভারিা েমে যায়। অনুর্াপ-

িাপও থামে না মর্েন। 

  

এই মিাখিা োচিময় ইেে আোর েীসি মযন হমে। চঠে আমগর েমর্া আর মনই আচে। 

োমম োমম ভারী ফুচর্তর ভাি আমস। শরীমরও েীসি িাগাড় চেময় উঠমি। 

  

দ্যচনয়ায় ের্ মলাে িাচন োিামে র্ামের এরেে ধ্ারা হমে িমল শুচনচন মর্া! মর্ারই 

সি উদু্ভমি িযাপার হয় মেন? 

  

মসিাই মর্া ভািচি। 
  

এই িয়মস অর্ উিািন ভাল নয়। সােমল সুেমল থাে। ঠােুর-মেির্ার নাে েরমলও 

মর্া পাচরস। 

  

ভগিামনর েথা উঠমল ধ্ীমরন সচর্যোমরর োুঁিুোিু হময় পমড়। ওই এেিা িযাপামর মস 

িরাির েুঁচেমর্ মথমেমি। র্ার মেিলই েমন হয়, ও নাগামলর িাইমরর িযাপার। ধ্ীমরন 

চঠে নাচেে নয়, র্মি ভামি, চর্চন যচে আমিন মর্া সিই মেখমিন-মিখমিন, সিই 

িুমমিন, আর যা েরার েরমিনই। ডাোডাচে েমর লাভ মনই। ধ্ীমরমনর ডামে িাচড়র 

মপাষা েুেুরিাও নড়মর্ িায় না, ভগিান মোন িাড়। 

  

েচফমর্ আরও এেিা িুেুে চেময় ধ্ীমরন িমল, ভগিানমে মডমে মর্েন িুর্ পাই না 

োো। পাপীর্াপী োনুষ মর্ার্া। ের্ অপেেত েমর িমস আচি, ভগিান মর্েন মখয়াল 

েমরনচন হয়মর্া। ডাোডাচে েরমল হয়মর্া নমড়িমড় িসমিন, ভািমিন, মেচখ মর্া িযািার 
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খার্াখানা খুমল পাপপুচণযর চহমসিিা। র্াহমলই মর্া হময় মগল। এমেিামর চিৎপার্ েমর 

মফমল মেমিন। 

  

মর্ামে চনময় আর পারা যায় না। 

  

মহুঁঃ মহুঁঃ েমর এেিু হামস ধ্ীমরন োষ্ঠ। র্ারপর িমল ধ্েতেেত েরমর্ িড় মেচরও হময় 

মগমি। এখন ওসি েরমর্ মগমল ভগিান ভািমিন, েশেরা েরচি। আরও এেিা েথা 

োো। 

  

েী েথা! িমল মফল। 
  

 চভরু্ োনুমষর চে ধ্েতেেত হয়? সি িযাপামরই যারা িুিুিুচড় মেমখ র্ামের ধ্েতেমেতও 

িুিুিুচড় ঘাপচি মেমর থামে। ডােমি হয়মর্া োলী িা মেে ঠােুরমে, চেন্তু েমনর েমধ্য 

খাপ মপমর্ আমি িুিুিুচড়র ভয়। র্াই পুমিা মশষ অিচধ্ ওই িুিুিুচড়র পাময় চগময়ই 

পমড়। 

  

োেড়া মোথাোর। র্মি েথািা খুি খারাপও িচলসচন। আোর এে চিধ্িা চপচসোমে 

মেমখচি ধ্মেতর নামে এেন শুচিিাযু় েমর মিড়ার্ ময মশষ অিচধ্ োথার মগালোল মেখা 

চেময়চিল। র্িু িচল ধ্েত না েচরস অধ্েতও েরমর্ যাস না। 

  

েচফর োপিা িমগর িল চেময় ধু্ময় সািধ্ামন মরমখ ধ্ীমরন উঠল।  

  

িড্ড মরাে ওমঠ আিোল, িার্া চনময় মিমরাসচন? 

  

পুরমনা িার্ািার চশে-চিে মভমঙ রময়মি মেখলাে। না সারামল িলমি না। 

  

এই মরাে মিচশ োথায় না লাগামনাই ভাল। মর্ার ময িয়স হময়মি মস মখয়ালিা রাচখস 

মর্া! 
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মরমখই িা হমি েী? িয়সমে মর্া মেউ খাচর্র েরমি না। মরামে িমল েরি চেনা িলমর্ 

পাচর না। র্মি েমন হয়, েরণ এখনও েূমর আমি।  

  

ভাল, েূমর থাোই ভাল। 

  

চেন্তু খুি েূমরও চিল না েরণ। মসিা েচহেোোর িাচড় মথমে মিচরময় শিতোমি যামি িমল 

ঘাসিচেমর্ েময়ে েেে হাুঁিার পরই মির মপল ধ্ীমরন।  

  

দ্যচেন িৃচে মগমি োমখামন। র্াইমর্ই ঘাসুনমলা মযন মর্িামলা হময়মি এেিু। িচিসুদ্ধ 

ডান পা িাচড়ময় মফলমর্ চগময়ও র্ার সেয োিামনা িাুঁ মিাখ ঘামসর গভীমর চিত্রল এেচি 

চহচলচিচল িচেমর্ মেখমর্ মপময় চগময়চিল। 

  

িাপ মর! িমল ধ্ীমরন চপমিামর্ চগময় মিোয়োয় চির্ হময় পমড় মগল চপিমন। সাপিা 

প্রায় গা মঘুঁমষ চফসফাস েমর আপন েমন েথা েইমর্ েইমর্ িমল মগল েূমর। 

  

োিায় মিশ মলমগমি। ধ্ীমরন উমঠ িসল। এেিু েে চনময় হাুঁিুমর্ ভর েমর োুঁড়াল। না, 

মর্েন চেিু নয়। অমল্পর ওপর চেময়ই মিািিা মগমি। মস ঘাসিচে মিমড় রাো ধ্রল। 

  

িাুঁ মিাখই িাুঁচিময় চেল র্ামে। মিুঁমি চগময় িড় আনন্দ হমে র্ার। অমনেিা োেভামির 

েমর্াই মযন এেিা চেিু, ভারী অদু্ভর্ লাগমি িমি। আনন্দিা এেিা মযন সুড়সুচড়র 

েমর্া। সামপর চিচিত্র শরীমরর এই গচর্ ওর েমধ্য োমের মোনও অনুষঙ্গ আমি নাচে মর 

িািা! আচশর োিাোচি িয়মস এসি আিার েীরেে ভািসাি? 

  

এেিার ভািল চফমর চগময় েথািা েচহেোোমে চিমজ্ঞস েরমি। র্ারপর ভািল, োি 

েী, র্ার েথামে মর্া মেউ ুনরুত্ব মেয় না। এই আিিা োথায় মস যা িুমমমি ওিুেুই 

র্ার থাে। মিচশ িুমম হমি েী। 

  

.  
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মর্াোর হামর্ মপাস্টোডতিা মেমখ আোর ভীষণ অিাে লাগমি। 

  

মেন মর? 

  

মসচেন স্বর মেখচিলাে মর্াোর ির মর্াোমে এেিা চিচঠ চেময়মি আর রু্চে র্ার োমি 

িমল যাে সি মিমড়িুুঁমড়। 

  

ও ো! িচলস েী? সচর্য স্বর মেমখচিচল? 

  

 হযাুঁ চপচস। আচে মর্াোর ওপর খুি রাগ েরচিলাে। 
  

 অিাে োে মর্া! 
  

 মেন চপচস? 
  

এ মর্া সচর্যই র্ার চিচঠ মর! আিমের ডামেই এল! হা মর, মর্ার েমধ্য মর্া ভগিান 

অমনে ক্ষের্া চেময়মিন! 

  

দ্যর! ওসি চেিু নয়। এিা সচর্যই মর্াোর হািিযামির চিচঠ? 

  

হযাুঁ। র্মি এিা প্রথে নয়। োস চর্মনে আমগ আরও এেিা চলমখচিল। র্ামর্ শুধু্ েুশল 

প্র  চিল। আচে অিশয িিাি চেইচন। 

  

এিার চিচঠমর্ চে মর্াোমে মযমর্ চলমখমি? 

  

েরুণ এেিু মহমস সন্ধযা িলল, না মর, মস আর আোমে িায় না। র্মি আোর িাো িায়। 

পমড় মেখ না। মপ্রেপত্র মর্া নয়। 

  

ও িািা। আচে িাপা িাংলা পড়মর্ পাচর, চেন্তু হামর্র মলখা িাংলা পড়মর্ পাচর না। আর 

এই ভদ্রমলামের হযািরাইচিং ভীষণ িড়ামনা। রু্চেই পমড়া না। 
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ও আর পমড় েী হমি। দ্যগতাপুমরর োমি মোথায় মযন িাচড় েরমি। িাোর িনয োি 

আিমে মগমি। খুি েরুণ েমর চেিু ধ্ার মিময় পাচঠময়মি।  

  

চহ ইি মশেমলস, র্াই না? 

  

আচে ভাচি, আোর আর মোনও খির র্ার োমি না মপ ুঁিমলও আোর িাোর খির চেন্তু 

চঠে মপ ুঁমি মগমি। িাোর ের্ ক্ষের্া মেমখচিস? 

  

খিরিা মে চেল চপচস? 

  

ের্ মলাে আমি। মেময়োনুষ িযিসা েমর পয়সা েরমি মেমখ ের্ মলামের আুঁমর্ লামগ, 

মিাখ েিেি েমর। র্ামেরই মেউ িাচনময় চেময়মি।  

  

মেমি নাচে িাো? 

  

এখনও ভাচিচন চেিু। আোর মর্া আর র্ার সংসার েরা হল না, িাোও িমে যামে। েী 

েরি িল মর্া! মেওয়া উচির্ হমি চেনা মসইমিই মভমি পাচে না।  

  

ধ্ার চনময় যচে মশাধ্ না মেয়? 

  

মসিা ময মেমি না র্া খুি িাচন। ধ্ার িমল মেিও না। আচে শুধু্ উচির্ অনুচিমর্র েথা 

ভািচি। 

  

এই এেিা িায়গায় মর্াোর ভীষণ উইেমনস, র্াই না চপচস? নইমল এেচনমর্ রু্চে মিশ 

হামডতনড মেময়। 

  

মর্ারা হমল মস িাইমর্ই সাহস মপর্ না। মস মলাে মিমন। মস আোর সমঙ্গ সিেত রামখ 

না িমি, চেন্তু আচে মর্া েন মথমে উপমড় মফলমর্ পাচরচন সিেতিা। র্াই দ্যিতল হময় 

পচড়। 
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মর্ােরা এেিু মেেন মযন আি। র্াই না? রু্চে, িলাো।  

  

 এই চধ্চঙ্গ মেময়, িলাো েী মর? আেরাই মিচঠো ডাচে। 
  

 র্া মহাগ মগ, আোর মর্া খুি িনু্ধর েমর্া েমন হয়। 
  

মেি োথায় গাুঁট্টা, র্া মিচঠোর আিার েী হল? 

  

মর্াোর েমর্াই। এেিন পুরুষমে চেিুমর্ই ভুলমর্ পারমিন না। এিা েী েমর হয় র্াই 

ভািচি। মর্াোমের অিথিতা মর্া োসীিাচের মিময়ও খারাপ।  

  

সন্ধযা োথা মনমড় িলল, র্া নয় মর। 

  

র্াহমল? 

  

সোমির চনয়ে চে সি সেময় সেমলর মক্ষমত্র খামি? োনুমষর েমনর চভর্রিায় ের্ েী 

আমি, িাইমর মথমে মির পাওয়া যায় না। 

  

র্া িমল রু্চে মলােিামে িাো মেমি? 

  

মেমিা িচলচন। ভািচি। আোর মর্া অমনে িাো িমে আমি, আচে েরমল মস িাোর েী 

গচর্ হমি মে িামন। র্া মসই মলােিার যচে উপোর হয় মস েথাই ভািচি। িাো চেমল 

মলােিার হয়মর্া এেিু আমক্কলও হমি। আয়নায় চনমির েুখ মেখমর্ ল্জনাও েরমি। 

র্াই না, িল! 

  

মসসি আচে িাচন না। শুধু্ িাচন, মর্াোর চেেু হমি না। রু্চে এমক্কিামর যা-র্া। 

  

সন্ধযা মহমস মফমল। র্ারপর হঠাৎ মিামখর িল সােলামর্ শাচড়র আুঁিল মিমপ ধ্মর মিামখ। 

এেিু িুপ েমর থামে। র্ারপর ধ্রা-ধ্রা গলায় িমল, র্িু যা মহাে আোর এেিা োে 

হময়মি মর্া র্ার োমি, এর্চেন িামে। এেিু ুনরুত্ব মর্া চেমে, হার্ পার্মি। 
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মর্াোর যা খুচশ ের মগ। আচে মর্াোমে চনময় আর পাচর না।  

  

সচর্যই িমলচিস, আচে এমেিামর যামের্াই। িড্ড মসচন্টমেন্টাল। চেন্তু েী িাচনস, 

েময়েচেন আমগ িড়োর ঘমর চি চভ-মর্ এেিা চসমনো মেখচিলাে। ইংমরচি িচি। র্ামর্ 

এেিা মেেসামহি এেিা সামহমির িনয যা লযালাচে েরচিল মেখমল মর্ার রাগ হর্। 

মিমলিা মেময়িামে এেেে পাত্তা চেচেল না, এেিার মর্া ধ্াক্কা মেমর মফমলই চেল। 

গালাগালও েরচিল মযন। র্িু মেময়িা এেন হযাংলাচে েরচিল ময িলার নয়। ইংচরচি 

মর্া ভাল িুচম না। িচিিা মেমখ ভািলাে, সামহিমের মেমশও মর্া এরেে হয়। ওরা 

অিশয স্বােী-স্ত্রী চিল না, মপ্রচেে-মপ্রচেোই হমি। 

  

মসই িচিিাই িুচম মর্াোর ইনচস্পমরশন? 

  

না মর। িচিিা মেমখ েমন হল, এরেে হয়, হমর্ পামর। ও-মেমশ মযেন হয়, এ-মেমশও 

মর্েন হয়। 

  

 মসাহাগ মহমস মফলল। িলল, এই িনযই মর্াোমে এর্ সুইি লামগ আোর। 
  

সন্ধযা লািুে মহমস িমল, মিাো িমল মর্া! 

  

এেিযাক্টচল। রু্চে এেেে িুদ্ধ আর মিাো। র্াই এর্ সুইি। িুমমল? 

  

ভাচগযস িুচদ্ধের্ী হইচন, র্াহমল মর্া আোর সমঙ্গ মর্ার এর্ ভাি হর্ না। হর্, িল? 

  

 মিাধ্হয় না। 
  

 হযাুঁ মর, আোর পুচষয মেময় হচি? 

  

ও আিার েী েথা চপচস? আচে মর্া মর্াোর মেময়ই। 

  

ো িমল মর্া ডাচেস না! 
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র্া ডােমর্ পাচর। চেন্তু রু্চে ময োময়র েমর্া িড় নও। 

  

আোর িয়সই িুচম িমস আমি! 

  

 র্াহমলও রু্চে আোর ো হওয়ার পমক্ষ এেিু মিচশ ইয়ং। 
  

সন্ধযা লািুে মহমস িমল, র্া অচিচশয চঠে। আচে ো আর িািার িুমড়া িয়মসর সন্তান। 

মিচশ িয়মস সন্তান হওয়ামর্ নাচে ো-িািার চনমন্দ হময়চিল। থাে িািা, চপচসই ডাচে। 

ো ডােমল আিার পাুঁিিা েথা উঠমি। িউচেও পিন্দ েরমি না। আসল েথা েী িাচনস? 

এেিা ভালিাসার মলাে থােমল োিেেত েমর এেিা আনন্দ হয়। আচে মভমি মরমখচি 

আোর সি িাো-পয়সা, িযিসা-িযািসা সি মর্ামেই চেময় যাি। 

  

মস মর্া িুমলাে। চেন্তু রু্চে যামিিা মোথায়? 

  

যখন েরি র্খনোর েথা িলচি। 

  

হযাুঁ চপচস, মর্াোর িুচম ইোেৃরু্য? 

  

 মেন মর, এেচেন চে েরি না? 

  

ইউ আর ইন চেড থাচিতি। েরার িয়স হমর্ ময মঢর মেচর। র্র্চেমন আচে মোথা মথমে 

মোথায় িমল যাি র্ার চে চঠে আমি? চহমসি েরমল মর্াোর যখন েরার িয়স হমি 

র্খন আচেও িুচড় হময় যাি। 

  

দ্যিমনই খুি হাসল। 

  

েথা হচেল চনমের চমরচমমর িায়ায় দ্যমিা মোড়া মপমর্ িমস। পামশই ধ্ামনর েরাই। 

সােমন অমনেিা ঘাসিচে। এেিা সুুঁই েুেমড়ার গাি লচর্ময় মগমি অমনে েূর অিচধ্। 

েুেমড়া ফমলমি অমনে। সিমি-সাো েচি েুেমড়া িয়ার েমর্া মভমস আমি ঘামসর 

ওপর। েী সুন্দর ময মেখামে সোলমিলার মরামে ওই ঘাসিচেিা।  
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েুগ্ধ হময় মিময় চিল মসাহাগ। অিাে হময় মেখল ঘাসিচেিার োমাোচম িায়গায় হঠাৎ 

এেিা হার্ উমঠ আসমি শূমনয। মযন ডুিন্ত মোনও োনুষ িমলর ওপর অসহায় র্ার 

হার্খানা রু্মল চেময়মি। অিাে মিামখর চিভ্রে খমস পড়মর্ই মি েমর উমঠ োুঁড়াল 

মসাহাগ। 

  

সন্ধযা িলল, েী মর? েী হল? 

  

 েযাি মেে! আই লাভ েযাি মেে। 
  

 সন্ধযাও মেখমর্ মপল। প্রোে পাো িয়মসর মগাখমরািা ফণা রু্মল আমি। 
  

মোথায় যাচেস! িমল আর্তনাে েমর ওমঠ সন্ধযা। 

  

 োুঁড়াও। আই োস্ট হযাভ এ মক্লাি লুে। িমলই ঘাসিচের চেমে িুমি মগল মসাহাগ। 
  

েচরস েী পাগল! েরচি নাচে? িমল সন্ধযা িুমি চগময় এেিা হার্ ধ্মর মফমল মিমন আমন 

মসাহাগমে। 

  

মসাহাগ চহচহ েমর মহমস িমল, রু্চেই না িমলি ওিা িাস্তুসাপ! আোমের মপাষা। 

  

 দ্যর মিাো! িাস্তুসাপ িমলই চে আর চিষ মনই নাচে? 

  

রু্চে ময িমলচিমল ওরা োেড়ায় না!  

  

সন্ধযা ভয়ার্ত মিামখ মসাহামগর চেমে মিময় িমল, সিতনাশী মেময় িািা রু্ই! িাস্তুসাপ িমল 

চে িুমে মিমন চনমর্ হমি নাচে? মক্ষচপ মোথাোর! 

  

আোর ময খুি চিশ্বাস হময়চিল, ওিা আোমের মপাষোনা সাপ।  
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ঘাসিচেমর্ উুঁিু হময় থাো হার্খানা িার্ামস খাচনে মোল খাচেল। র্ার সাোমি িুমে 

মরাে। িারচেেিামে মপচরমিামপর ভচঙ্গমর্ িুমিার মিো েরচিল মস। র্ারপর ধ্ীমর ধ্ীমর 

ডুমি মগল ঘামসর গভীমর। 

  

আোর অমনেচেন ধ্মর এেিা সাপ পুষিার শখ। 

  

আো মেময় মর িািা! রু্ই মিাধ্হয় সি পাচরস। আোর িুেিা এখনও ধ্েধ্ে েরমি। 

  

চহ চহ েমর হাসল মসাহাগ, মেন ভয় পাও চপচস? আোর মর্া এেিুও ভয় েমর না। আচে 

এেচেন সাপিামে ফমলা েরি। মেখি ও মোথায় মোথায় যায়, েী েী েমর, ওর লাইফ 

স্টাইলিা েীরেে। হার্ মনই। পা মনই। শুধু্ এেিানা এেিা শরীর, আশ্চযত না? 

  

এিার সন্ধযাও মহমস মফমল, র্ার পর গিীর হময় িমল, ওসি যচে েচরস র্াহমল আোর 

েরা েুখ মেখচি, এই িমল রাখলাে। 

  

.  

  

মেেন আমিা পারুলচে? 

  

এেিু আমগই রার্ এগামরািা মিমিমি, পারুল িামন। র্িু এেিার মেয়ালঘচড়িার চেমে 

র্াোল। এগামরািা েুচড়। িলল, অযাই হনুোন, রার্ সামড় এগামরািায় মফান েমর েুশল 

প্র  েরা হমে? িযাপারিা েী মর্ার? 

  

আহা, রার্ সামড় এগামরািায় এেিা মলাে মেেন আমি র্া িানার মে রূ্হল চে হমর্ 

পামর না? ধ্মরা সোমল হয়মর্া মলােিা ভাল আমি, চিমেমল খারাপ, রার্ এগামরািায় 

হয়মর্া খুি ভাল। মসইিনযই েুশল প্র ও চিচভন্ন সেময়, এেনেী আনগডচল আওয়ামরই 

েরা উচির্। 

  

থাপ্পড় খাচি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 1194 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

শুময় পমড়চিমল নাচে? 

  

না মর। ইয়ার এচিং আসমি, চহমসিপত্তর চনময় িমসচি। 

  

মর্াোর মিামিা মিমলিা? হাউ ইি চহ? 

  

মিমলর নামে এেিু উথমল ওমঠ পারুল। োত্র চর্ন োস িময়স। র্িু র্ার েমধ্য অমনে 

সিািনা মেখমর্ পায় পারুল। োময়রা মেমখ। 

  

আর িচলস না ভাই, যা দ্যেু হময়মি। ওমে চনময়ই মর্া সারাচেন িযে থােমর্ হয়। 

  

মেন, মর্াোমের আয়া-িায়া মনই? 

  

র্া আমি। দ্যিন। র্িু এিামে আচে চনমির েমর্া েমর োনুষ েরমর্ িাই িমল আয়ামের 

োমি। মিচশ চেই না। হযাুঁ মর চিিু, এর্ রামর্ মফান েরচল ময হঠাৎ!  

  

আমর আিোল মেিল চিচভ-র ুনমণ মোনও িাচড়মর্ই মেউ রার্ িামরািা-এেিার আমগ 

শুমর্ যায় না। র্াই ভািলাে, মর্াোমে এেিু মফান েমর খির চনই। 

  

আসমল মিচশ রামর্ মফান এমল িুেিা ধ্ে েমর ওমঠ। োর েী হল মসই চিন্তা হয়। 

  

আমর না না। ঘািড়ামনার চেিু মনই। 

  

মর্ার খির েী? 

  

 নাচথং চনউ। যথাপূিতং। 
  

িামি িচেস না। সি িাচন। 

  

েী িামনা? 
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পান্নার সমঙ্গ মফামন আোর েথা হয়। 

  

পান্না! ও আিার েী লাচগময়মি মর্াোর োমি? 

  

 যা সচর্য র্াই িমলমি। 
  

দ্যর দ্যর। যা শুমনি সি িামি েথা। 

  

েী শুমনচি র্া িানচল েী েমর? এখনও মর্া িচলচন চেিু। 

  

আসমল ওই মসাহাগমে চনময় মর্া! 

  

 হযাুঁ মর্া! 
  

গাুঁময়র মলামেরা েূপেেুে হয়, িামনা মর্া! েুখমরািে চেিু মপমলই হল।  

  

র্াহমল চে ঘিনািা চে সচর্য নয়?  

  

আমর না। আোর েচিউিামর ই-মেল মিে-মিে েমর। মিচশ েথাও হয় না আোমের। 

চিশ্বাস েমরা। 
  

েরলাে। মসাহাগ অনয রেমের মেময়। অনয সি মেময় যা েমর ও র্া চেিুমর্ই েরমি 

না। সচর্য েথা িল মর্া, ওমে মর্ার ভাল লামগ? 

  

এেচনমর্ চঠেই আমি। 

  

 পিন্দ? 
  

আহা, পিমন্দর েথা উঠমি মেন? 

  

 িল না, আচে অমনেচেন আমগই েমন েমন মর্ার িনযই ওমে িািাই েমর মরমখচিলাে। 
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মর্াোমের চে সি সিমেতর এেিা মহেমনে না েমর শাচন্ত মনই?  

  

মহেমনে আিার েী? মেময় পুরুমষর দ্যিমনর দ্যিনমে পিন্দ হমল চিময়র েথা মর্া 

উঠমিই। 

  

পারুলচে, রু্চে চেন্তু চেিুচেন আমগও এর্ মসমেমল চিমল না। 

  

মর্ার আর মিচশ এমেমল হওয়ার েরোর মনই। কর্চর হ।  

  

 পাগল নাচে! এখনও আোর প্রযােচিস িমেচন। 
  

িামি েথা িচলস না। সি খির িাচন। 

  

েী িামনা? 

  

িািার সি েমক্কল এখন মর্ার হামর্। িািার অমধ্তে েরা োেলাুনমলা সি রু্ই হামর্ 

চনময়চিস এিং এখন মর্ার মরাচরং প্রযােচিস–চঠে িমলচি? 

  

যা শুমনি র্র্িা নয়। ময মোনও গমল্পর িারাগািই িধ্তোন মথমে িােমশেপুর মযমর্ 

মযমর্ েহীরুহ হময় যায়। 

  

গাচড়ও মর্া চেমনচিস শুনলাে। মসিা চে আোশ মথমে পড়ল? 

  

আমর মসমেিহযাি োরুচর্ এইি হামেড, ও মর্া আিোল হোরমেরও থামে। 

  

িামি িচেস না, গাচড়র িািার আচে ভালই িাচন। মসমেি হযাি চেনচল মেন? পান্না ময 

িলল, নরু্ন গাচড়। 

  

এে রেে নরু্নই। আোর এে োমড়ায়াচর ক্লাময়ন্ট চেমনচিল। হািার চেমলাচেিারও 

িমলচন। 
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 হািার চেমলাচেিার! র্াহমল মর্া এেেে নরু্ন। 
  

ওই এে রেে।  

  

 আর চিনয় েরমর্ হমি না। গাচড়মর্ মসাহাগমে িচড়ময়চিস? 

  

সাহস পাইচন। 

  

 র্ার োমন? 
  

ও ওসি গাচড়িাচি পিন্দ েমর না। 

  

 র্াহমল েী পিন্দ েমর? 
  

 িুপিাপ িমস থাো। 
  

ওো! মর্ামের েমধ্য ভালিাসার েথা হয় না? 

  

পাগল নাচে? 

  

 মর্ারা েী মর? 
  

এসি মপাস্ট েডানত পারুলচে, মর্ােরা িুমমি না। িড্ড মসমেমল আি এখনও।  

  

এেিু পাগচল আমি চঠেই, চেন্তু চশ ইি মভচর ুনড অযাি হািত, আোমে মেন ময গমডস 

ভাির্ মে িামন! 

  

মর্াোমে অমনমেই গমডস ভাির্ পারুলচে। 

  

োরি গাুঁট্টা। মে আোমে গমডস ভাির্ মর? 

  

এ-গাুঁময়র র্ৎোলীন িযথত যুিমেরা। 
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মর্ার েুিু। মশান, মর্ামের ওই মপাস্ট েডানত সিেতিা মযন মেমি না যায়। আিোল 

মিমলমর্-মেময়মর্ ভািসাি হমর্ না হমর্ িড্ড িাড়োি হময় যায়। রু্ই মর্া আিার 

োঠমখাট্টা মগাুঁয়ারমগাচিন্দ মগামির, র্ার ওপর চপউচরিান। মর্ার ময েী হমি মে িামন 

িািা। 

  

আোর চেিু হওয়ার নয়। 

  

 মসই িনযই মর্া ভয়। রু্ই মযেন মিরচসে, মর্েচন িুমিমি মর্ার মসাহাগ পাগচল। 
  

ইময় পারুলচে, োল পরশু এেিার িমল এমসা না। 

  

দ্যর পাগল! এখন চে আর যাওয়ার উপায় আমি! িললাে না ইয়ার এচিং। 

  

আমর রামখা মর্া ইয়ার এচিং। ওসি েরার িনয মর্াোমের অমনে েেতিারী আমি। 

মশামনা, িড়োর আি এেিু চব্রচেং ট্রািল হমে। 

  

সিতনাশ! এর্ক্ষণ িচলসচন? 

  

আমর অযালাচেতং চেিু নয়। ডািার এমস মেমখ-মিমখ মগমি। 

  

আচে মর্া সমন্ধমিলামর্ই োর সমঙ্গ েথা িললাে। র্খন মর্া 

  

র্খন চিল না। রার্ আিিা নাগাে িযাপারিা হয়। নাচথং চসচরয়াস।  

  

চসচরয়াস না হমল আোমে রু্ই মযমর্ িলচর্স চে? 

  

িড়ো চনমিই এেিু নাভতাস হময় পমড়মি। মর্াোমের মেখমর্ িাইমি।  

  

 োুঁড়া আচে োময়র সমঙ্গ েথা িলি। 
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আমর োুঁড়াও, চশ ইি আিার মসমডচিভ। আচে মর্া িড়োর োমিই আচি। চশ ইি 

চপসফুচল অযাচস্লপ, পারমল িমল এমসা। 

  

হযাুঁ মর, সচর্য েমর িল মর্া চসচরয়াস নয়? 

  

আমর না। 

  

োোমের খির চনময়চিস? 

  

 হযাুঁ, মফান েমরচিলাে। মে উইল চি চহয়ার িাই িুেমরা। 
  

আোর িুেিা োুঁপমি মর। ডািার েী িলল? 

  

ডািার িমলমি, ব্রংচেয়াল ব্লে মথমেও হমর্ পামর। োল আচে িড়োমে ই চস চি েরামর্ 

চনময় যাি িধ্তোমন। সোলমিলায়। 

  

রু্ই আচিস, এিাই যা ভরসা। 

  

 আচে আচি পারুলচে। চিন্তা মোমরা না। িড়ো উইল চি অলরাইি। 
  

 মফানিা যখন রাখমর্ মগল পারুল র্খন র্ার হার্ চশচথল। মিামখ িল। ো িাুঁিমি মর্া! 
  

.  

  

দ্যপুমরর খরসান আমলায় মস ম্র ামর্র েমর্া িময় এল এর্েূর। মস চে এেিু পচরশ্রান্ত? 

েীঘল শরীর চেিু েথ। সােমন চেিু িচিলর্া। ডালপালা আগািার অিমরাধ্। মস ধ্ীর 

গচর্মর্ মপমরাল। র্ারপরই এেিা িাধ্া। চিপে চে? 

  

সােমনই সাো, েসৃণ এেমিাড়া পা। ভারী সুন্দর পা। মোনও সুন্দরীর পা। চেন্তু র্ার 

মোনও মস ন্দমযতর মিাধ্ মনই। নারীর েেতও মস মিামম না। মস শুধু্ মিামম চিপে, মিামম 

িাধ্া। 
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সচন্দহান, েুচিল িকু্ষর েৃচেমর্ মস লক্ষ েরল সাো পা দ্যখানামে। শত্রুপক্ষ? খােয? 

প্রচর্মরাধ্? 

  

এেিু অমপক্ষা েরল মস। শরীমর র্ার ভময়র সংমের্। মস ভয় পায়। 

  

পা দ্যমিা নমড়। এেিু এমগায়, মফর চপমিায়। চিরচিের। মস এেিা শ্বাস িাড়ল। র্ারপর 

ধ্ীমর উমত্তাচলর্ েরমর্ লাগল র্ার ফণা। 

  

.  

  

৭৫.  

  

েমনারে িন্ধনুনমলা এইসি সেময় মির পাওয়া যায়। মযন লর্ায় পার্ায়, োয়ায়, মোমহ 

মিুঁমধ্ মরমখমি হার্-পা, এেনেী েগি আর েনও। েখন িাুঁধ্া পমড় যায় র্া োনুষ মিরও 

পায় না। এইসি সংেমির ডাে এমল মির পাওয়া যায়। মিামা যায় এেিা চসমস্টমের ের্ 

আুঁেুচশ, ের্ মফর-মফরর্া। োময়র অসুমখর খির মপময় সোমলই রওনা হমি িমল কর্চর 

হমর্ চগময় পারুল এইসি িন্ধনমে মির মপল খুি। োত্র দ্য-িার চেমনর িনয যাওয়া, 

র্ামর্ও ের্ িাধ্া, ের্ অসুচিমধ্। িড় মিমলমেময় দ্যমিার িুল মখালা িমল যামি না, র্ার 

ির নরু্ন মপ্রামিক্ট চনময় মিািািুচি েরমি চেনরার্, র্ার চনমিরও চে শ্বাস মনওয়ার সেয় 

আমি? র্ামের িযিসা িাড়মি, োরখানা িড় হমে, নরু্ন োরখানা কর্চর হমে, মোচি 

মোচি িাোর লচগ্ন। ের্ োয়ভার র্ার োথার ওপমর। র্ার অনুপচথিতচর্ ঘরমগরথিতাচলমর্ও 

ের্ শূনযর্ার সৃচে েরমর্ পামর। এইসি িন্ধন সারা রার্ র্ার হার্-পা চশচথল েমরমি, 

েন হময়মি চিেল। এখন হুি িলমর্ই িুিোরা পাওয়া িড় েচঠন। এেিা ইংচলশ চেচডয়ে 

িুল েরমি র্ারা, িলমি এেিা েচিউিার আর মস্পামেন ইংচলশ ইিচিচিউি। সিই 

পারুমলর োচয়মত্ব। আর োচয়ত্বিা চিশাল। মস র্ার িমরর সমঙ্গ োুঁমধ্ োুঁধ্ চেচলময়ই োি 

েমর। ের্ মিোর মিমলমেময়র সােমন সিািনার পথ খুমল চেমে র্ারা। 
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খুি সোল মথমেই িারিার মফান েমরমি োমে। ো ধ্মরচন, ধ্মরমি চিিু িা পান্না। 

  

চিিু িলল, আমর, মিনশমনর চেিু মনই। রু্চে ধ্ীমরসুমথিত এমসা। 

  

 োময়র সমঙ্গ েথা িলা যামি না? 

  

মেন যামি না? চেন্তু এখনও ঘুমোমে ময। 

  

 ো মর্া এর্ মিলা অিচধ্ ঘুমোয় না। 
  

এিা মর্া নরেযাল ঘুে নয় পারুলচে। চশ ইি আিার মসমডচিভ।  

  

 ইস, আোর ময িুমের েমধ্য মেেন হমে। 
  

ডািার মর্া অযালাচেতং চেিু িমলচন, ভািি মেন? 

  

ডািারিা মেেন? 

  

অনল িাগিীর খুি নাে। এচেমে সিাই মর্া প্রশংসাই েমর। চিমেচশ চডচ্রহ আমি। 

  

পারুল িাচ্চািামে চনময় রওনা হল েশিা নাগাে। র্ামের সেয মেনা এ-চস গাচড়মর্, সমঙ্গ 

আয়া, লামঞ্চর িামিি, িল। 

  

র্ার মোিাইমল সিসেময় মনিওয়ােত পাওয়া যাচেল না। র্িু ঘণ্টা খামনে িামে পান্নামে 

পাওয়া মগল মফামন। 

  

েী খির মর, ো মেেন? 

  

রু্চে আসি মর্া! ওঃ েী ভালই ময হমি। 

  

দ্যর েুখপুচড়, োময়র েথা িল। 
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িড়োমে চনময় চিিুো মর্া িধ্তোমন মগমি। ই চস চি হমি, আরও েী েী সি মিস্ট মযন। 

  

ো নরোচল মযমর্ পারল? 

  

হযাুঁ মর্া। 

  

চব্রচেং ট্রািলিা? 

  

এেিু আমি। খুি সাোনয। সিাইমে মেখমর্ িাইমি। িড়োর ধ্ারণা হময়মি, আর িাুঁিমি 

না। শুমন আেরা খুি হাচসঠাট্টা েমরচি। 

  

আোর ভীষণ মিনশন হমে। 

  

 অর্ মভি না। আেরা মর্া সিাই োল রামর্ িড়োর োমি চিলাে। 
  

 মে মে? 
  

 িািা, আচে, মিািো, চিিুো। এেিন নাসতও চিল। রু্চে এেেে মভি না। িড়ো চঠে 

আমি। 

  

 োময়র যচে চসচরয়াস চেিু না-ই হমি র্মি মর্ারা সিাই চেমল োময়র োমি রামর্ চিচল 

মেন? 

  

আেরা এেিু ঘািমড় চগময়চিলাে। িড়োর মর্া েখনও মর্েন অসুখ-চিসুখ েমর না। 

র্াই স্বাসেে হমে শুমন সিাই িমল এলাে। আি সোমল মসাহাগও িমল এমসমি খির 

শুমন। রু্চে এখন মোথায় পারুলচে? গলািা অস্পে মশানামে মেন?  

  

মোথায় র্া চে আচেই িাচন? এেিা মপট্রল পামি মথমেচি। গাচড়মর্ মর্ল মনওয়া হমে। 

মযমর্ মযমর্ চিমেল হময় যামি। 

  

পারুল মফান মেমি চেল। 
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 মসাহাগ িলল, ওয়াি েযাি গমডস? 

  

পাল্লা মহমস িলল, হযাুঁ। মর্াোর গমডস এখন এেিন চিগ উওেযান। অমনে িাো। 

শুনলাে িুল খুলমি। আোমে িমল মরমখমি, পাস েরমলই িােচর। েী েিা হমি িল 

মর্া! 

  

নাে েুুঁিমে মসাহাগ িলল, িােচরমর্ আর েীমসর েিা? 

  

েিা নয়। আোর মর্া ভািমর্ই চিল হমে। িাও মর্া মর্াোর িনযও িমল রাচখ। 

  

 মসাহাগ হাসল, িােচর-িােচর আোর ভাল লামগ না। মরাি এেিা মলাে এেই োি 

েীভামি েমর ভািমর্ আোর অিাে লামগ। 

  

আহা, আেরা মর্া মরাি ভার্ খাই, ঘুমোই, োুঁর্ োচি। মসুনমলাও মর্া এেই োি। 

  

মসাহাগ েথািার িিাি চেল না। মহমস িলল, িে পমর আি মর্াোমে এেেে িাচ্চা 

মেময়র েমর্া মেখামে। ভারী সুইি। 

  

ল্জনা মপময় পান্না িমল, িে পরমর্ই আোর ভাল লামগ মেন িল মর্া! আিোল পরচি 

মেন িান? শাচড় পমর ঘুমোমল িড্ড িচড়ময় যায় পাময়-িাময়। আোর মশাওয়া মর্া চিশ্রী। 

এেচেন মভারমিলা উঠমর্ চগময় পাময় শাচড় িচড়ময় েড়াে েমর আিাড় মখময়চি। মসই 

মথমে মশাওয়ার সেয় িে পমর শুই। আি িড়োর ঘরমোর সারমর্ হমি িমল িেই 

পমরচি। ের্ সুচিমধ্ িল। 

  

দ্যখুচর এমস িলল, ও চেচে, ঠােুরঘর সারমি না! সামড় এগামরািা মিমি মগমি ময! 

  

যাচে, যাচে, রু্ই িড্ড হুমড়া চেস। 

  

 ইস র্াই িইেী। ো মর্া মোন মভারমিলা ঠােুরমে মভাগ চেময় মেয়। 
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মসাহাগ িলল, মে আই মহলপ? চেিু োি আচেও েরমর্ পাচর। 

  

িমলা, র্াহমল ফুল রু্মল আচন। 

  

মোপাচি আর িগর িাড়া এখন মর্েন ফুল মনই িাগামন। আমি, লোিিা, দ্য-পশলা িৃচে 

হময় মগমি েচেন আমগ। ঘাস আর আগািা উমঠমি মর্মড়ফুুঁমড়। িড় িগর গািিা মথমে 

চডং মেমর ফুল পাড়চিল পান্না। 

  

হঠাৎ মফাুঁস শব্দিা শুমন মেুঁমপ উঠল। এেিু হমলই সাচিিা পমড় মযর্ হার্ মথমে। মিাখ 

চিস্ফাচরর্ েমর নীমি র্াোমর্ই স্পে মিাখামিাচখ হময় মগল সাপিার সমঙ্গ। এেিা 

চিৎোর চেময়ই েব্ধ হময় মগল মস। ভময় োঠ। সামপর মিাখ মিামখর পলমে সমম্মাচহর্ 

েমর মফলল র্ামে। মস মিাখ সরামর্ পারমি না, নড়মর্ পারমি না, িােরুদ্ধ, মিামখ 

পলে মনই। 

  

এেিু চপিন মথমে এচগময় এল মসাহাগ। 

  

এই, মিুঁিামল মেন? েী হময়মি? এচনচথং রং? 

  

 সাপিা ফণা রু্মল আমি চথিতর হময়। েুচিল মিামখ পলেহীন এে েৃচেমর্ ধ্ীমর ধ্ীমর চিিশ 

েমর মফলমি পান্নামে। 

  

মসাহাগ র্ার হার্ ধ্মর হযাুঁিো এেিা িামন সচরময় চনল। র্ারপর িলল, ভয় পাে মেন? 

ইি ইি িাস্ট এ মেে। 

  

অজ্ঞানই হময় মযর্ পান্না, মসাহামগর হযাুঁিো িামন কির্নয হল র্ার। 

  

মস মিুঁিাল, পালাও, পালাও। 

  

র্ামে এেিা েৃদ্য মাুঁেুচন চেময় মসাহাগ িলল, মিে ইি ইচি। মেখ, সাপিা িমল যামে। 

মেখ, হাউ েযাগচনচফমসন্ট ইি ইি। সামপর েমর্া ম্রহসফুল চেিু হয়? ভময়র েী? 
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অিাে হময় পান্না িলল, রু্চে সাপমে ভয় পাও না, না? 

  

আচে মোনও চেিুমেই ভয় পাই না। নি ইভন মলানচলমনস। 

  

.  

  

মিলা িামরািার েমধ্যই ভীষণ ক্লান্ত হময় মগল িলাো। চসচরঞ্জ ভমর ের্ রি শরীর মথমে 

মিমন চনল ওরা। র্ারপর এক্স-মর, ইচসচি, ইমো োচডতও্রহাে। 

  

চিিু, এিার মরহাই মে িািা। িাচড় িল মর্া, এেিু শুময় থাচে। 

  

হযাুঁ িড়ো, সি হময় মগমি। এিার যাি। 

  

রু্ই মর্া সোল মথমে োুঁমর্ েুমিাচিও োচিসচন। েুখখানা শুচেময় মগমি। 

  

যা মখল্ মেখাে, চখমে উমি মগমি। শরীর খারাপ লাগমি নাচে? 

  

লাগমি না, ের্ রি চনময় চনল িল মর্া। 

  

শ্বাসেেিা? 

  

মর্েন মির পাচে না এখন। র্মি মোের িনিন েরমি, মিাখ মেমল মিময় থােমর্ পারচি 

না। 

  

ওিা োল রামর্র মসমডচিমভর এমফক্ট। র্ার ওপর চেিু খাওচন। 

  

রােহচর চিষয়েমেত মোথাও চগময়চিল। চফমর এমস িলল, িল-িল চেিু খামি িউচে? 

এখামন এেিা মোোমন ভাল রসমগাল্লা হয়। 

  

না ভাই। এমেিামর িাচড় চগময়ই যা হয় খাি, োনও েচরচন মর্া। 
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 মর্ো মপময় থােমল মিার্মলর িল চেমন আচন। 
  

আোর চখমেমর্ো ময ের্ েমে মগমি আিোল, মর্ােরা িান না। 

  

িানি না মেন, খুি িাচন। খাওয়া-োওয়া মিমড়ি িমলই মর্া শরীমরর এই হাল। আিোল 

সত্তর িাহাত্তর িিমরর েচহলারা চলপচস্টে মেমখ ঘুমর মিড়ামে মেখ মগ যাও। মর্াোর 

সির্ামর্ই িাড়ািাচড়। 

  

িলাো ক্ষীণ এেিু হাসল। 

  

িাচড়মর্ চফমরই অিশয েনিা ভাল হময় মগল। মিমলরা, িউরা মিমলমেময় চনময় এমস 

মগমি। িাচড় গেগে েরমি মলামে। িাচড়মর্ পা চেমর্ই সিাই মযন আগমল চনল র্ামে। 

  

এই মর্া র্ার ওষুধ্, এই মর্া চিচেৎসা। ুনমের িযািমলি চগমল চে আর মিুঁমি থাো যায়! 

িাুঁিমর্ মর্া োনুষিনও িাই। এই সচর্য েথািা িলাো োউমে েুখ ফুমি িলমর্ পামর 

না। আর পামর না িমলই চভর্মর চভর্মর র্ার ভূচেক্ষয় হমর্ থামে। আি িুেিা িড় ঠািা 

লাগমি। 

  

োন খাওয়ার পর আি আর মশামি না িমল চঠে েমরচিল িলাো, চেন্তু এেিু গচড়ময় 

চনমর্ চগময় েখন অসর্েতভামি ঘুচেময় পড়ল। যখন ঘুে ভাঙল র্খন সমন্ধ। ডািার িমস 

নাচড় মেখমি। ঘমর িুপিাপ োুঁচড়ময় আমি িাচড়র সিাই।  

  

েী হময়মি র্ার? েী হময়মি? উমঠ িসমর্ মযমর্ই োথািা মেেন েরল।  

  

 ডািার অনল িাগিী িলল, না না, উঠমিন না, িুপ েমর শুময় থােুন।  

  

 আোর েী হময়মি ডািার? 

  

অনল িাগিী িলল, মর্েন চেিুই মর্া নয়। এেিু মরস্ট চনন। 
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মরস্ট! আর ের্ মরস্ট মনি িািা! 

  

ডািার িিাি না চেময় মপ্রশামরর যন্ত্র মির েরল।  

  

এেিু রামর্র চেমে এল েচহে রায়। মিামখ িল, গলা আমিমগ োুঁপমি, িমল যাওয়ার 

েথা ভািমিন নাচে িউঠান? 

  

িলাো হামস, িমল আর মযমর্ পারচি েই? মেখমিন না, ডািার িচেয, ওষুধ্পমত্র িাচড় 

ভমর মগল। ডািার িমল মগল, ভময়র নাচে চেিু মনই। ওরা মর্া মিামম না, িমল যাওয়ািা 

মোমিই ভময়র িযাপার নয়। 

  

আপনার ময ইোেৃরু্য িউঠান। শরীমর েমন যামের পাপ মনই র্ারা মযচেন ইমে মেহ 

িাড়মর্ পামর। আোমের েমর্া পাপীর্াপীমেরই নানা মভাগাচন্ত। 

  

ওসি িলমিন না ঠােুরমপা, েরার েথা ভামিন মেন? 

  

ও আপচনও ভািমিন না, আপচন িমল মগমল, আোর েমন হয়, গাুঁময়র লক্ষ্মীই িমল যামি। 

আপচন নেসযা। 

  

আোমে আর পামপর র্লায় মফলমিন না ঠােুরমপা, পাময় পচড়, সিমেত িড় হমলও 

আচে িয়মস আপনার মিাি, েমন রাখমিন। 

  

েচহে েচলন মহমস িমল, িয়সিাই হল, আর চেিু হল না। মগ রো চগময় অিচধ্ িড় োচহল 

হময় পমড়চি। আপচন মগমল ময সি যামি। 

  

েচহে মিামখর িল মোমি। এ র্ার েন-মভালামনা েথা নয়। েমন েমন মস এই েহীয়সী 

নারীমে এই গাুঁময়র লক্ষ্মী িমলই মভমি এমসমি। মগ রহচরমে িমলমিও মস েথা। মগ রহচর 

শুধু্ হাসর্। মসই হাচসর েমধ্য এেিা উজ্জ্বল রৃ্চপ্ত ফুমি উঠর্। মযন প্রাইি মির্ার আনন্দ। 
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িমিতর িযািাচরিা িড্ড েেমিাচর হময় মগমি, িেলামর্ হমি। চনিু চনিু আমলায় পথ ঠাহর 

েমর চফরচিল েচহে। েনিা ভার। িউঠামনর অসুখ-িসুখ মশামনচন েখনও। িলমর্ মগমল 

এই প্রথে। চেন্তু শরীর চে চসগনযাল চেমে? িউঠান িমল মগমল এেিা যুগই মশষ হময় 

যামি মযন। 

  

োচঞ্জলামলর িচেিার োি িরাির রাোয় এেিা আড়াআচড় খাুঁি। এেিা নালার েমর্া। 

িমিতর আমলািা ভাল পমড়চন মসখামন। আনেমন পা িাচড়ময়ও হঠাৎ েী মযন েমন হল 

েচহমের। মে মযন মিমন ধ্রল চপিন মথমে। িমিতর িাচর্ আরও ক্ষীণ হময়মি। মিামখর 

মিারও মর্া েমে মগমি অমনে। শূমনয িাড়ামনা পা মিমন চনল েচহে। র্ারপর মেখমর্ 

মপল। 

  

চিশাল লিা চিচত্রর্ এেিা শরীর খুি ধ্ীমর ধ্ীমর রাোিা মপচরময় যামে। িিতিা ধ্মর রইল 

েচহে। সাপিা অমনেক্ষণ ধ্মর রাোিা পার হল। 

  

চিচন্তর্ েচহে আিার হাুঁিমর্ লাগল। এই রামর্র অন্ধোমর সাপিা ময মোথা মথমে 

মোথায় যামে মে িামন। 

  

চনমিও মস িামন না। আমলা আর অন্ধোর মোনওিাই র্ার চপ্রয় নয়। মস শুধু্ এে 

অচনচেতে চনমেতমশই িমল। েখনও থামে, িারচেেিা ঠাহর েরার মিো েমর। মস ভয় পায়। 

এই পৃচথিীমর্ র্ার িসিাস েখনওই চনরাপে নয়। 

  

অন্ধোর োমঠর েমধ্য সাপিা এেিু থােল। শরীমর এেিা িলিমল ভাি। মখালস মিমড় 

যামে মেহ। এেিা ইমির পাুঁিার শযাওলা ধ্রা খাুঁমি মস প্রিাচহর্ েমর মেয় চনমিমে। 

ইমির খাুঁমি খাুঁমি র্ীক্ষ্ণ যন্ত্রণার অনুভূচর্। র্িু মস চনমিমে প্রিাচহর্ রামখ। খাুঁমি খাুঁমি 

আিমে যায় র্ার আলগা মখালস। শরীমর চনমেতাে খমস মযমর্ থামে। চসরচসর েমর র্ার 

নরু্ন ত্বে। ধ্ীমর ধ্ীমর েীঘত এেিা মোিার েমর্া চনমির মখালসচি মিমড় মস মিচরময় 

আমস। 
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না, র্ার মোনও থিতায়ী গৃহ মনই, চঠোনা মনই, গৃচহণী িা সংসারও মনই। মস এো, মস 

অসুখী। মস প্রিহোন এে অনন্ত এোচেত্ব। 

  

র্ার হৃেয় মনই, মপ্রে মনই। র্িু িীি িপমনর অচথিতরর্া আমি। শরীমর মসই িঞ্চলর্া মির 

পায় মস। িারংিার মস শ্বাসিাযু় র্যাগ েমর। ক্ষীণ মিামখ, ত্বমে, র্ার অস্পে ্াণশচি 

চেময় মস নারীগন্ধ মখাুঁমি। র্ার চিিামহর সেয় এল। শরীমর অনাগর্ সন্তামনর মোলাহল। 

মস সংিরণ িামন না। র্ার নারীশরীর িাই। 

  

মস র্াই মখাুঁমি। সচপতল শরীমর ের্ খানাখন্দ, ের্ গহ্বর েন্দমর মস র্ার চপিল োোর্ত 

শরীর প্রিাচহর্ েমর মেয়। 

  

যখন িড়া মরামে ধু্ধু্ েরমি োঠঘাি, মস এেিা চিশুষ্ক নালা পার হময় চনচিড় এে 

ঘাসিচের চভর্মর অেস্মাৎ মেখা মপল র্ার। চনভুতল নারীগন্ধ মপময় মগল মস। 

  

পূিতরাগ চিল না, ভূচেোও নয়, র্ারা উভময়ই উমত্তাচলর্ ফণায় েুমখােুচখ হল। মিামখ 

মিাখ। নর ও নারী। র্ার পর েুহূমর্তই র্ীব্র মিািল এমস পড়ল র্ার শরীমর। মস এই েুদ্রা 

মিমন। পালিা মিািমল মস র্ার েচহলামে আক্রেণ েমর। ভাষাহীন, ভািাসাহীন র্ামের 

এই আক্রেণ ও প্রচর্ আক্রেমণর চভর্মরই লুমোমনা ইো মিচরময় আমস মযন। মর্াোমে 

িাই। মিািমল মিািমল িুিন মনই, চেন্তু আসঙ্গ আমি। আর ওই আক্রেমণর চভর্মরই পাে 

মখময় িচড়ময় যায় দ্যমিা িাহুহীন শরীর। োিাোচি দ্যচি েুমখ মোনও রূপরৃ্ষ্ণা মনই, 

পিন্দ অপিন্দ মনই, মনই চপ্রয় চফসফাস। শুধু্ প্রময়ািন, শুধু্ মোক্ষণ। রচর্চক্রয়া মোনও 

উপমভাগয োি নয় র্ার োমি। এ মযন শরীমরর এে িাধ্যর্ােূলে চনমেতশ োত্র। মস র্ার 

িীমির ভূচে খুুঁমি মপল আি চিপ্রহমর। োত্র এিুেুই। 

  

ওমর শঙ্খ মলমগমি! শঙ্খ মলমগমি। এেিা নরু্ন োপড় চনময় আয়। মফমল মে এ দ্যমিার 

ওপমর। 

  

চিচিিুচড়র চিৎোর শুমন মোর্লায় িেমে উঠল িাসন্তী। 
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ও েুিা, েযাখ মর্া, ো মিুঁিায় মেন। 

  

েুিা পা িচড়ময় িমস এেিা োুঁথায় মফাুঁড় রু্লচিল। নরু্ন োনুষ আসমি এ-সংসামর ের্ 

োুঁথাোচন লাগমি। মঠাুঁি উলমি িলল, সারাচেনই মর্া মিুঁিায়, মিাধ্হয় ঘমর ভাে-িাে 

ঢুমেমি। 

  

র্িু েযাখ ভাই। ও ঘমর চিমি-চিমি আমি। োেড়াল চে না েযাখ। 

  

মস চিমি এখনও িন্মায়চন। োেড়ামল চনমিই েরমি। আচফং-খাওয়া শরীর িাপু, ওমে 

োেড়ামল রমক্ষ আমি? 

  

মর্ার ওই মোষ। মেিল ফুি োচিস। 

  

মেখচি িািা, মেখচি। 

  

েুিা উমঠ এমস মোর্লার মরচলং চেময় মুুঁমে িলল, হময়মি েী? মিুঁিাে মেন? 

  

োমন চে েয়ো ুনুঁমি আচিস মর্ারা? শুনমর্ পাস না? এেন মযাগ আর পাচি? সামপর 

শঙ্খ মলমগমি এচেেোর িাগামন। এেিা নরু্ন োপড় চনময় আয় চশগচগর। 

  

ও ো! িমল েুিা ঘমর এমস িলল, এেিা নরু্ন োপড় োও মর্া! সামপর শঙ্খ মলমগমি 

িলমি। 

  

 ওই আলোচরমর্ আমি, চনময় যা। 
  

 েুিা োপড় মির েমর চনময় যাচেল, িাসন্তী িলল, মিচশ োমি যাসচন। োেমড় োেমড় 

মেমি। এ সেয়িায় ওমের চিরি েরমর্ মনই চেন্তু। 

  

িাচন িািা, িাচন। রু্চে শুময় থামো মর্া। 
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েুিা মে মড় চসুঁচড় চেময় মনমে মগল। িাসন্তী উঠল। শরীর ভাল মনই। র্ার মিময়ও খারাপ 

র্ার েন। মসচেন ময চসুঁচড় মথমে পমড় যাচেল মসই মথমে ভয় খােমি ধ্মর আমি িুে। 

মপমিরিা নে হময় যামি না মর্া! 

  

িারান্দায় এমস মরচলমঙ োুঁচড়ময় মেখার মিো েরচিল িাসন্তী। চেন্তু ওচেমে চিচিিুচড়র 

ঘর আর উত্তর চেমের োলামনর ফাুঁেিায় েলার মাড় হওয়ায় চেিুই মেখা যামে না। 

চিচিিুচড় আর েুিামেও না।  

  

সিসেময় আিোল র্ার িড্ড ভয় হয়। সি িযাপামরই ভয়। িির চর্মনে আমগ শঙ্খ 

লাগা দ্যমিা সাপমে চঢল চেময় মেমর মফমলচিল েরণ। িড্ড েচসয মিমল। খুি রাগ েমরচিল 

িাসন্তী। 

  

োরচল মেন মর যেেূর্? ো েনসার িাহনমে চে োরমর্ আমি? 

  

িড় েমর েনসাপুমিা েচরময় ো েনসার োমি অমনে োথা েুমিচিল িাসন্তী, অমিাধ্ 

মিমল ো, ভুল েমর মর্াোর িাহনমে মেমরমি। ক্ষো েমর োও ো।  

  

চেন্তু ওই দ্যরন্ত মিমল চে েথা মশামন? িাপ িাড়া োউমে ডরায় না। র্ার পরও ের্িার 

সাপ মেমরমি র্ার চহমসি মনই। এর ওর র্ার েুমখ খির পায় িাসন্তী। মিমলর ওপর রাগ 

েমর, র্ারপর োুঁমে, র্ারপর ঠােুর-মেির্ার পাময় োথা মখাুঁমড়। ওই ময েরণ গামি 

ওমঠ, পাচখ চে ফচড়ং োমর এসিই িাসন্তীমে ভারী ভয় খাইময় মেয়। পাপ হমে 

মিমলিার, অধ্েত হমে, ভগিান যচে শাচে মেয়। 

  

এভামি োমে োুঁচেময়, ভাচিময়ই এখন এেিু িড় হময়মি েরণ। মিামনর োো হময়মি, 

এখন হার্পাময়র িঞ্চলর্া এেিু েমেমি, েচসযপনায় এেিু ভাুঁিার লক্ষণ। র্িু সিতো 

োুঁিা হময় আমি িাসন্তী। মিমলপুমল োমনই মর্া দ্যচশ্চন্তা, দ্যভতািনা, ভয়, উমিগ। এই ময 

িড় হমে হাচম্ম, েে উৎেণ্ঠা ওমে চনময়! েখন পমড়, েখন িযথা পায়, েখন োুঁেমর্ 

চগময় িাগ ধ্মর েে আিোয়। র্ার ওপর আর এেিন এমসমিন মপমি। এখনই মপমির 
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েমধ্য র্ার খলিলাচন মির পায় িাসন্তী। ইচনও িানান চেমেন, েে দ্যচি হমিন না 

িন্মামনার পর। খলিলাচন মথমেই মির পায় িাসন্তী। 

  

চসুঁচড় মথমে মযচেন পমড় মগল র্ার পর পুমরা এেিা চেন িাচ্চািা মপমির েমধ্য নমড়চন 

মোমি। েী ভয়ই ময মপময়চিল মস! রচসে চগময় অনল ডািারমে মডমে আনল পরচেন 

সমন্ধমিলা। ডািার নল লাচগময় েী মযন মেমখ-মিমখ িলল, েমন হয় িাচ্চা চঠেই আমি। 

র্িু এেিার গায়মনামোলচিস্ট মেচখময় চনন। 

  

র্া আর মেখামর্ হয়চন। এেচেন িুপ থাোর পর দ্যিা আিার চিুনণ মর্মি হার্-পা নাড়মি, 

পাশ চফরমি োময়র মপমির েমধ্য। 

  

রচসে িমল মরমখমি এইিার মর্াোর মপালা হইি। র্া র্াই হমি মিাধ্হয়। মিমল হমল 

িাসন্তীর আরও দ্যচশ্চন্তা িাড়মি। মেময়মের র্িু হামর্ পাময় োোলপনা মনই, মর্েন 

হােতােও হয় না র্ারা। চেন্তু মিমল হমল, িাসন্তী িামন, মস হমি েরমণরই মোসর। এইসি 

আগাে মভমি র্ার সিতো িুে দ্যরদ্যর েমর। 

  

িাগামনর চেে মথমে শাচড় হামর্ উমঠামন ঢুমে েুিা মিুঁচিময় িলল, ওমরব্বাস! েী িড় 

িড় দ্যমিা সাপ মগা িউচে! 

  

েী সাপ মর? 

  

োথায় খড়ে, সাক্ষাৎ মগাখমরা। মর্াোর নরু্ন শাচড়মর্ খুি গড়াগচড় মখময়মি দ্যিন। 

  

ঘমরমোমর আসমি না মর্া! 

  

না। ওচেে পামন িমল মগমি। 

  

 েরমণর িািা আিার ওখামনই মরাি সোমল োেমে রুচি খাওয়ামর্ যায়। এেিু সািধ্ান 

েমর চেমর্ হমি। 
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পৃচথিীিা ময মেন এর্ ভয়ভীচর্মর্ ভরা মে িামন িািা। এেিা চেনও িাসন্তী চনভতািনায় 

োিামর্ পামর না। 

  

আর ওই ময সিমেতর এেিা োুঁিা চিুঁমধ্ আমি িুমে র্াই মথমে সিতক্ষণ চেিু চেিু 

রিক্ষরণ হয়। মে িামন িড়িউময়রও র্াই হয় চে না। দ্যিমন চে দ্যিমনর েরণ িায়? 

না, না, চিঃ চিঃ, মস আর ভািমি না ওরেে। িড়িউময়র এেমশা িির পরোযু় মহাে। 

  

শঙ্খ লাগা োপড়িা এমন র্ার হামর্ চেময় েুিা িলল, মরমখ োও যত্ন েমর। মেখমি 

ঘরমোমর ো লক্ষ্মী উপমি পড়মি। 

  

োপড়িা চফচরময় চেময় িাসন্তী িলল, যত্ন েমর ভাুঁি ের, র্ারপর আলোচরর ওপমরর 

র্ামে মরমখ চেমগ যা। 

  

শচনিার রামর্ এে েধু্র রচর্চক্রয়ার পর মস যখন র্ার িমরর গলা িচড়ময় চনচিড় হময় 

শুময়মি র্খনও র্ার েমন হচেল, এর্ োখাোচখ, এর্ োিাোচির পরও মেউ আপন না 

হময় পামর? 

  

গাঢ় স্বমর মস িলল, রু্চে োমি থােমল আোর েনিা িড় ভাল থামে। এেিুও ভয় েমর 

না, রু্চে িমল মগমলই মেেন মযন হময় যাই। 

  

রচসে র্ার সিল হামর্ চনমির মেময়োনুষচিমে আগমল ধ্মর িলল, এর্ ডরাও েযান? 

দ্যচনয়ািামর েযািুময়চল লইমর্ পার না? 

  

মসিা েী মগা? 

  

সিসেয় ভািিা দ্যচনয়ায় মেডা োর। িকু্ষ িুিমলই মে মোনখামন যােু চগয়া র্ার চে চেিু 

চঠে আমি? 
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এ েথায় মেুঁমপ উমঠ রচসেমে আরও মিামর আুঁেমড় ধ্মর িুমে োথা ঘমষ মস। না না, 

র্ারা মেউ মোথাও যামি না। এে চিশাল অমিনা অন্ধোর েহাচিমশ্ব র্ারা মেউ েখনও 

চিিমে যামি না পরস্পমরর োি মথমে। েরমলও মফর এই ির, এই মিমল মেময় এমের 

চঠে চফমর চফমর পামি মস। পামিই। না মপমল ময পাগল হময় যামি। অস্ফুি স্বমর আেুল 

হময় মস িমল, আর মিামলা না, আর েক্ষনও মিামলা না ওরেে… 

  

ভাঙা িাুঁে ময মসানার ুনুঁমড়া চনিতন চনশুচর্ রামর্ েুমঠা েুমঠা িচড়ময় চেচেল িরািমর মসই 

চহরন্ময় আিিায়ায় এে প্রোে মেমঠা ইুঁদ্যরমে মস মপময় মগল র্ার হামর্। মস িামন, শুধু্ 

মস-ই িামন েী প্রাণান্তের খামেযর সমঙ্গ র্ার এই চনিস্ব লড়াই। খুি ধ্ীমর এে মক্লশের 

প্রচক্রয়ায় মস চগলমর্ থামে ইুঁদ্যরিামে। শরীমরর সিিুেু শচি ও প্রয়াস চেময়, িড় ক্লান্ত 

লামগ র্ার, িড় পচরশ্রান্ত। 

  

এই চনশুর্ রামর্ ের্ েীি ও পর্ঙ্গ মিমগ আমি িারচেমে। ের্ মিাখ জ্বলমি চনিমি। 

খােয ও খােমের এই চনষ্ঠুর িগমর্ কু্ষধ্া চনদ্রাহীন। রার্িরা পাচখরা অন্ধোর ডানায় ভর 

েমর িক্কর চেমে ওপমর। োচির অন্দমর অন্দমর িমলমি কু্ষদ্রোয় িীিমের অন্তহীন 

িলামফরা, চিষয়েেত। মিমগ আমি চপুঁপমড়, ডাুঁশ, মিানাচে। মেমঠা ইুঁদ্যরিামে চগমল মস 

র্ার েীঘল শরীমর চনশু্চপ প্রলচির্ হময় থামে আমলর পামশ। িারচেমে চহরন্ময় 

আিিায়ায় মস এই িা্রহর্ িগৎমে মির পায়। 

  

.  

  

েখনও এরেে হয়, সারাচেন ধ্মর েনিা মযন এেিু খারাপ হময় থামে। োরণিা মিামা 

যায় না, অমনে ভািমল, ভািমর্ ভািমর্ হয়মর্া েমন পমড় যায়, োরও এেিা আলাো 

েথা, এেিা রূঢ় িাউচন, এেিু শীর্ল িযিহার িা ওইরেে রু্ে চেিু। রু্ে, র্িু সারাচেন 

মিচে োচির েমর্া উমড় উমড় এমস েমনর ওপর িমস থামে, চেংিা শরীমরর দ্যরূহ খাুঁমি 

লুচেময় থাো লাল চপুঁপমড়র েমর্া েুিুস েুিুস েমর োেড়ায়। পারুল িড় জ্বালার্ন হল। 
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অথি েন খারামপর মযিা সিমিময় িড় োরণ অথতাৎ োময়র অসুখ, মসিা মর্েন ুনরুর্র 

নয় িমল িানা মগমি। গর্োল যখন িােমশেপুর মথমে নরু্ন িময়মিা গাচড়িায় আসচিল 

র্খন েী মিনশন! মিযাচর্প্রোশ র্ামে িমল চেময়চিল, রু্চে মিনশন চনময় যাে, সািধ্ান, 

ড্রাইভ মোমরা না চেন্তু। িমরর েথািা রামখচন পারুল। দ্যপুমরর চেমে ধ্ািায় মনমে লাঞ্চ 

েমর আসার পর র্ার ড্রাইভামরর িারিার ঢুলুচন এমস যাচেল িমল পারুল িলল, রু্চে 

পামশর চসমি িমস এেিু ঘুচেময় নাও, নইমল অযােচসমডন্ট েরমি। র্র্ক্ষণ আচে 

িালাচে। ড্রাইভার অিশয িমলচিল িাপান িা ুনিো মখমলই ঘুে উমড় যামি। পারুল চরি 

মনয়চন। 

  

অমনেিাই ড্রাইভ েমরমি পারুল। এে েুহূর্ত সেয় যামর্ নে না হয় র্ার িনয। সমন্ধমিলা 

এমস মপ ুঁমি মেখল, িাচড় ভচর্ত মলােিন িমড়া হময়মি। োোরা, িউচেরা, মিমলমেময়রা, 

র্মি ো ভাল আমি। শরীর দ্যিতল, র্মি চসচরয়াস চেিু নয়। র্ামে মেমখ িলাো মহমস 

িলল, হযাুঁ ো, রু্ই নাচে অমনে োি মফমল এমসচিস। 

  

হযাুঁ ো, চেন্তু মর্াোর মিময় মর্া োি িড় নয়। 

  

চিিু িেচিল আোমে। িলল, িামনা পারুলচে এখন েী রেে চভ আই চপ হময় মগমি? 

মোচি মোচি িাোর িযিসা ওমের। হুি েমর আসমর্ পামর নাচে? 

  

পারুলরা ময সাংঘাচর্ে িড়মলাে হময় মগমি এিা সেমলর েুমখই ঘুমরচফমর শুনমর্ 

পাচেল পারুল। চিনময়র সমঙ্গ অস্বীোর েরচিল িমি, চেন্তু েথািা মর্া আর চেমথয নয়। 

র্ারা এখন সচর্যই িড়মলাে। িড়মলাে আর িযে মলাে। এই িড়মলাে হওয়ার চপিমন 

র্ার অিোনও খুি েে মনই। মস এখন িযিসা মিামম, োরখানা চর্নমির অচন্ধসচন্ধ িামন, 

িািার অথতনীচর্র সি খির রামখ। খুি চশগচগরই মিযাচর্প্রোশ র্ামে চিিমনস িুমর চেচল্ল 

মিামি পাঠামি। চফনাচিয়াল ইয়ামরর পর র্ামের ইউমরামপও যাওয়ার েথা। আপার্র্ 

র্ার েে মফলার সচর্যই সেয় মনই। র্ার লযাপিপ েচিউিামর িো ের্ ময র্থয। এই 

ময মস োময়র োমি এল, চনমিমে চিুঁমড় আনমর্ হল ের্ োয়োচয়ত্ব মথমে! 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । চক্র ।  উপন্যাস 

 1216 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

র্মি এমস খারাপও লাগমি না র্ার। মযন এেিা পাচরিাচরে মগি িুমগোর। অসুখ ুনরুর্র 

নয় িমল চেচিয আড্ডাও হচেল র্ামের। 

  

রাচত্রমিলা যখন লযাপিপ চনময় িমস চহমসিপত্র েরচিল র্খনই হঠাৎ েন খারাপিা মির 

মপল। চেন্তু চেিুমর্ই িুমমর্ পারচিল না মেন খারাপ। েী এেন হময়মি এর েমধ্য? 

িারিার োমির েমধ্য অনযেনি হময় যাচেল মস। ভ্রূ েুুঁিমে ভািচিল। মেন, মেন েনিা 

খারাপ রময়মি? 

  

অমনেক্ষণ ভািিার পর হঠাৎ িািুমের েমর্া েমন পমড় মগল েথািা। িড়িউচে আি 

র্ামে মেমখই িমলচিল, এঃ পারুল, মর্াোর মিশ ফযাি হময়মি।  

  

হযাুঁ, ওই েথািাই। ওিাই র্ার েন খারামপর োরণ। 

  

আর োরণিা চেমথযও নয়। মস চনমিও মির পামে, মিমল হওয়ার পর মথমেই র্ার 

শরীমরর িাুঁধ্ন চেিু আলগা হময়মি। িযিসার োমি মিচশ সেয় চেমর্ চগময় েমে মগমি 

মরািোর িযায়াে। খাওয়াও হমে চেিু উলমিাপালিা।  

  

চেিুচেন আমগই িােমশেপুমরর এেিন পচরচির্ চিউচিচশয়ান মেময় র্ামে িমলচিল, 

চেমসস গাঙু্গচল, েুমখর োসাি েরান। আপনার মপ্রাফাইমলর শাপতমনস েমে যামে। 

  

খুি দ্যচশ্চন্তার হয়মর্া চেিুই নয়। চেন্তু েন চে সি চেিু মেমন চনমর্ িায়? চর্ন িামরর 

োরৃ্ত্ব র্ার খািনা চনময়মি, খািনা চনমে িয়স, খািনা চেমর্ হমে িযিসার িনয। 

অর্যচধ্ে োনচসে মিনশন এিং শরীরমে না খািামনার িনয।  

  

চেন্তু সেমলর ওপমর হল িয়স। 
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এেিা েীঘতশ্বাস মফমল লযাপিমপ েমনামযাগ চেমর্ যাচেল মস। মখয়াল হল রার্ এেিা 

িামি। িযের্ার সেময় শরীমরর ক্লাচন্তও মির পাওয়া যায় না। নইমল যা িাচনত েমরমি 

র্ামর্ এর্ক্ষণ ঘুমে ঢুমল পড়ার েথা। 

  

র্ার চথিতর েরা চিল, মিাি মিমলিামে চনমির হামর্ োনুষ েরমি। ওর সিচেিু চনমিই 

েরমি মস। িড় দ্যমিামে সেয় মেয়চন, ওরা আয়ার োমি োনুষ িমল মর্েন মযন আপনও 

হয়চন র্ার। সূক্ষ্ম েূরত্ব রময় মগমি মযন এেিু। মভমিচিল মিািিার মিলায় পুচষময় মেমি। 

আের েমর ওর নাে মরমখমি িুড়ান। র্ামে িুচড়ময় মেমি। চেন্তু ঘিনা মসরেে ঘিল 

না। সারাচেন পচরশ্রমের পর আর পামর না মস। 

  

চেমনর মিলা অচফস, চেচিং, নরু্ন িুমলর িনয মিািািুচি, িুড়ান মসই আয়ার মহফািমর্। 

রামর্ সারাচেমন ক্লাচন্তমর্ শরীর মভমঙ আমস, র্খন ঘুে মথমে উমঠ োুঁথা পালিামনা িা 

দ্যধ্ খাওয়ামনার শচিও থামে না র্ার। র্াই িুড়ানও অনয দ্যই মিমলমেময়র েমর্াই 

আয়ামে োময়র মিময় মিচশ চিমনমি।  

  

সন্তানমের এেমশা পারমসন্ট ো হওয়া আর হল না র্ার। মিমলমেময়রা অচর্ সৎ ভিয, 

মের্াদ্যরে, োময়র সমঙ্গ র্ারা সিসেময়ই মস িনযেূলে আিরণ েমর। মোনও মিয়ােচপ 

েমর না েখনও, আর মসিাই র্ার িুে মথমে োমম োমম েীঘতশ্বাস মিমন মির েমর। 

  

এো চিিানায় শুময় চেিুক্ষণ এইসি ভািল পারুল। র্ারপর ঘুচেময় পড়ল। 

  

এঃ পারুল, মর্াোর ফযাি হময় যামে! েথািা সারা রার্ ঘুমের েমধ্যও চক্রয়া েরল 

পারুমলর েমন। অভযাসিমশ খুি মভামর ঘুে মথমে উমঠই েথািা েমন হল র্ার, এেিু 

িচগং েরা েরোর। র্ারপর চেিু মরি আর চি হযাি। িােমশেপুমর র্ার অমনে 

িযায়ামের যন্ত্রপচর্ পমড় আমি। ের্োল মিাুঁয়া হয়চন মসুনমলা।  

  

মস উমঠ পড়ল। িাথরুে মসমর এমস মস ট্রােসুি পমর চনল। পাময় গলাল চস্লপার। চঠে 

িমি, গাুঁময়র রাোয় ট্রােসুি পমর মে ড়মল মলামে অিাে হমি। মর্াে মগ। মগুঁময়া 
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ভূমর্মের িনয চনমিমে ুনচিময় রাখার োমন হয় না। মসই ময মেময়মের ের্ িড় শত্রু র্া 

মস খুি ভাল িামন। থপথমপ, মপিমোিা, চেিুর্চেোোর হওয়ার মিময় িরং েরা ভাল। 

  

চেগ্ধ মভামরর আিিা আমলায় মস মিচরময় পড়ল। 

  

চনিতন রাোয় মস র্ার পাময়র িুপিাপ শব্দিা শুনমর্ পাচেল। না, এখন মস আর আমগর 

েমর্া হালোপলো মনই। শরীমরর অমনে চিলা অংশ মে মড়র র্ামল লাফামে, চিমশষ 

েমর মপি, িুে, চনর্ি। হাুঁফ ধ্রমি, ঘাে হমে। 

  

গাুঁময় আর আমগোর েমর্া ফাুঁো ফাুঁো ভািিা মনই। ের্ িাচড়ঘর উমঠ মগমি। ভরাি 

হময়মি ের্ শূনযর্া, িসর্ িাড়মি, মর্াে িাড়মি, এখন গাুঁময় স্পেই শহমরর আেল। 

  

িুিমর্ িুিমর্ রাো মিমড় মপামড়া এেিা িচে আড়াআচড় পার হচেল মস। এেিা আল। 

আমলর ওপর সরু রাো ধ্মর িুিচিল মস। 

  

আিেোই–র্ামে িেমে চেময় আমলর পাশ মথমে িািুমের েমর্া োথা রু্লল মলচলহান 

এেিা প্রোে সাপ। 

  

পারুল চশহচরর্ হময় মথমে মগল, ভময় চিৎোর েরমর্ চগময় হাুঁ েমর মস মির মপল গলা 

চেময় মোনও স্বর মিমরামে না। র্ার হার্ পাময় শীর্ল চশচথলর্া, নড়মর্ পারমি না 

পারুল। োত্র েময়ে ফুি েূমর পারুমলর মোের সোন উুঁিু ফণা রু্মল আমি সাপ। পুি 

আোমশর চসুঁদ্যমর আভায় লেলে েরমি, মলসামে েৃরু্যেূর্। চশেড়-িােমড়র েমর্া 

র্ার োমলা মিরা চিি িারিার মিমি চনমে শূনযর্া।  

  

চিহ্বল, অিশ পারুমলর মিামখ মিাখ মরমখ র্ামে সিূণত সমম্মাচহর্ েমর মফমলমি সাপ। 

পারুল মির পামে, র্ার আর চেেুচি েরার মনই। মস মিাখ সরামর্ পারমি না, র্ার পলে 

পড়মি না, হামর্ পাময় সাড় মনই। সাপিা এখন এচগময় এমস যচে মিািল মেয়, পারুলমে 

চিনা প্রচর্মরামধ্ মিািলিা মখমর্ই হমি। এর্ অসহায় চনমিমে েখনও লামগচন র্ার। িহু 
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িির আমগ আর এেচি সাপ র্ামে মখময়চিল িমি, মস চিল োনুষ সাপ। র্ার চিমষ 

িিতচরর্ পারুমলর েন মথমে চিশ্বাস, মপ্রে, চনভতরর্া সি মুরমুর েমর সমর চগময়চিল। 

আিালয প্রণময় চিষ মঢমল চেময়চিল অেল। মসই চিমষ এে পারুল েরল, এে অেলও 

েরল।  

  

আি িীিমনর আর এে লগ্ন। সােমন োলসাপ ফণা রু্মল র্ার অমোঘ সমম্মাহমন আেন্ন 

েমর মফলমি পারুলমে। পারুমলর দ্য মিামখ িল, র্ার েন অসংলগ্ন এে সংলাপ িমল 

যামে, আোমে োেড়ামি রু্চে? মেন োেড়ামি িলল। মেখ, আোর েমর্া রূপ রু্চে 

মেমখি েখনও? এর্ রূপ নে েমর মেমি? িামনা আোর িীিন ের্ সুন্দর, ের্ সুখ 

আোর! সি নে েমর মেমি? আোর ের্ োি পমড় আমি, সি ময ভেুল হময় যামি। 

আোর মিমলমেময়রা আর ো িমল ডােমি না! রু্চে চে িামনা, আোর িুড়ান এখনও ো 

িমল মিমনচন আোমে! আোমে চভক্ষা োও আযু়। আোমে মেমরা না। মেমরা না…।  

  

আি এই মভামর আমলর ওপর চিেণ শরীমর োুঁচড়ময় সমম্মাচহর্ পারুল মির মপল, র্ার 

অচেত্ব মথমে মমর যামে রূপ, ময িন, সুখ, র্ার িালচিমত্র ঐশ্বমযতর মপখে ুনচিময় 

মনচর্ময় পমড় মগল। মস োুঁেমি, িাচ্চা এেিা অমিাধ্ মেময়র েমর্া মেুঁমে যামে মস। 

  

চিমস্ফারে েময়েচি েুহূর্ত মেমি যাওয়ার পর সাপিা এেিা র্াচেমলযর শাস মফমল 

মিচলমিামপর েমর্া ফণা নাচেময় চনল। র্ারপর মপামডা িচেিার চভর্মর মমাপিঙ্গমলর 

েমধ্য হাচরময় মগল মিামখর পলমে। 

  

না, পারুল পালাল না, মস থরথর েমর োুঁপমর্ োুঁপমর্ নর্িানু হময় িসল আমলর 

ওপর। সামপর োি মথমে চভক্ষালব্ধ প্রাণ, রু্ে আযু় মযন োঙাচলনীর েমর্া েুচড়ময় চনল 

মস। মস িুমমর্ পারল, েময়েিা েুহূমর্তর েমধ্য র্ামে দ্যেমড়, েুিমড় চনংমড় চনঃমশষ েমর 

চেময় মগমি সাপিা, মস চফসচফস েমর িলল, আই অযাে মনা গমডস, আই ওয়াি মনভার 

এ গমডস, ওঃ গড। 
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ের্ক্ষণ িমসচিল র্ার চহমসি মনই, মিামখ মরাে পড়ল, োঠঘাি পচরেৃশযোন হল, 

িারচেমে সেমির্ িাগরমণর নানা শব্দ, ধ্ীমর সংচির্ চফমর মপময় উমঠ োুঁড়াল পারুল। 

মিাখ েুিল। র্ারপর চফমর এল িাচড়মর্। 

  

না, োরও োমিই মস সামপর গল্পিা িলল না, যর্চেন িাুঁিমি র্র্চেন োরও োমিই 

েখনও িলমি না। এ মর্া মোনও মগ রিগাথা নয়। এ র্ার এে পরাভমির গল্প। আি 

চভখাচরণীর েমর্া লাগমি চনমিমে। অনয রেে, মযন মস নয়।  

  

.  

  

সাপিা ঘাসিচে মপচরময় মগল। এেিা নযাড়া ঢাল মিময় উপমর উমঠ এল মস। এইখামন 

চমচরচমচর গামির িায়া। এেিা েথ অিয়ি। এেিন োনুষ পািাো পরা দ্যমিা পা িচড়ময় 

িমস আমি। পাময় িচি। চনথর। সাপিা এেিু থেোল। 

  

এেচি মিাট্ট মন মো পাল রু্মল পাচড় চেমে অনন্ত আোমশ। ধ্ীর, অচর্ ধ্ীর র্ার গচর্, 

মন মোয় েময়েিন োনুষ। এেচি চশশু, এেচি িালে, এে চেমশার, এেিন যুিে এিং 

িথনে িৃদ্ধ। মন মোর গচর্ ধ্ীর। িারচেমে গাঢ় অন্ধোর। োমম োমম িুমি আসমি 

অচনমের্ উল্কা। েহািাগচর্ে ধু্মলা। োমম োমম মশানা যামে েূরাগর্ েহাচিমস্ফারণ িা 

সংঘষত িা ঘূণতমনর শব্দ। নক্ষত্রেেলীর ক্ষীণ আমলার আভায় র্ারা পরস্পমরর েুখ মেখমর্ 

পামে। র্ারা িমলমি ধ্ীমর। চেন্তু অনায়ামস মপচরময় যামে ্রহহ, নক্ষত্র, অচর্োয় র্ারা 

িা েৃষ্ণগহ্বর। 

  

িুমড়ার হামর্ মপনচসল, হাুঁিুর ওপর রাখা এেিা খার্া। িুমড়া েন চেময় এেিা অে েষমি। 

  

 যুিেচি চিমজ্ঞস েমর, আর ের্ েূর? 
  

িুমড়া খরখমর গলায় িমল, আর মিচশ েূর নয় িািারা। এমস মগচি। র্মি চঠোনািা িড্ড 

পযাুঁিামলা, অমনেিা ধ্াুঁধ্ার েমর্া। এই অেিা চেমল মগমলই চঠোনািা মিচরময় আসমি। 
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চেমশারচি িমল, আোর ময চখমে মপময়মি িুমড়া। 

  

আর এেিু মিমপ থামো িািা, োমিচপমঠই এমস মগচি। অেিা চেলমলই হময় মগল। 

  

চপিমনর িাচ্চািা িমল উঠল, রু্চে ময িমলচিমল িািার োমি চনময় যামি। 

  

হযাুঁ মগা োদ্যভাই, িািাও এখামনই আমিন। এইসি ধ্াুঁধ্াধ্ন্ধ মেমি মগমলই িামপর মোল। 

এেিু মরামখা িািাসেল, অেিা চেলমলই হয়। 

  

িালেচি িমল ওমঠ, আর অে না চেলমল? 

  

না চেমল চে উপায় আমি শালার? সহমি িাড়ি মভমিি? মসই েমি মথমে েমষ আসচি, 

েষমর্ েষমর্ িুমড়া হময় মগলুে, না চেলমল িলমি মেন? 

  

যুিেচি িড়া গলায় িমল, অমনেক্ষণ ধ্মর রু্চে ধ্াপ্পা চেময় যাে িুমড়া, মর্াোর সি 

ফচেোচর। মর্াোর িালাচে আচে িুমম মগচি। মন মো মাুঁচেময় এিার মর্াোমে মফমল 

মেি। 

  

িুমড়া ঘযাুঁস ঘযাুঁস েমর োথা িুলমোয়। মিমলুনমলার চেমে মিারা মিামখ িায়, র্ারপর 

িমল, অেিার েমধ্য চেিু ফচেোচর ভয় আমি িমি, চেন্তু চেমল যাওয়ারই েথা। 

  

িাচ্চািা মিুঁচিময় িলল, আচে িাচড় যাি। 

  

যামি িইেী িািা, যামি িইেী। এখামন োমিচপমঠই মর্াোমের িাচড়ঘর। শুধু্ অেিা 

চেমল মগমলই সি পচরষ্কার হময় যামি। িাচড়র ঘামি চভমড় যামি মন মো। 

  

এসি মর্াোর িালাচে িুমড়া। 

  

 িুমড়া আর্তনাে েমর ওমঠ, না না, োইচর িলচি। আচে ঘামির গন্ধ পাচে। 
  

 যুিেচি চহং্র  গলায় িমল, িাই পাে। মর্াোর সি চেমথয েথা। 
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িুমড়া ভারী িড়সড় হময় িমল, না মগা, িািাসেল, এই মশমষর পথিুেুই যা মগালমেমল। 

আর দ্য িার লাইমনর েমধ্যই অেিা চেমল যামি েমন হয়। মেমর এমনচি প্রায়। আর অে 

চেলমলই মেল্লা ফমর্। 

  

অে-ফে আেরা িুচম না। আেরা িাচড় মযমর্ িাই। 

  

 িুমড়া ভময় ভময় িমল, মস মর্া আচেও মযমর্ িাই িািাসেল। এেিু মিমপ িমস থামো, 

আর মেচর মনই। 

  

ের্োল ধ্মর রু্চে এেই েথা িমল যাে িুমড়া! আর নয়, এিার মর্াোমে মন মো মথমে 

মফমলই মেি। 

  

িুমড়া ফুঁৎ েমর নােিা মমমড় চনময় আর্চের্ গলায় িমল, র্াহমল ময িড় পাপ হমি িািা! 

আত্মহর্যা ময পাপ। 

  

আত্মহর্যা? 

  

নয়! আোমে োরমল রু্চে ময মর্াোমেই োরমি। 

  

র্ার োমন? 

  

 ভাল ঠাহর েমর মেখ চেচে িািা, আোর েুখখানা মিনা লাগমি না? 

  

না মর্া! 

  

ওই ময এেিা িড় র্ারা আসমি োমি, র্ার আমলায় ভাল েমর মেখ। মিনা লামগ? 

  

যুিেচি েীঘতশ্বাস মফমল িমল, র্াই মর্া! রু্চেই মর্া িুমড়া িয়মসর আচে! 
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িুমড়া শর্খান হময় মহমস িমল, র্াই মর্া িলচি িািা, এে মন মোয় এই আেরা েিনা 

চে আলাো? ওই আুঁরু্ড় মথমে এই মসমেমল িয়স অিচধ্ এেিাই ময মলাে। আলাো 

আলাো েমন হয় িমি, আসমল এেিাই মলাে ময, আিার এেিা মলাে হময়ও আলাো 

আলাো িমি। 

  

র্ার োমন েী? 

  

ওইমিই মর্া ধ্াুঁধ্া। আর ওই ধ্াুঁধ্ার িনযই মর্া শালার অেিা চেমল চগময়ও চেলমর্ িায় 

না। মেিলই ফযােড়া মিমরায়। এেিু িুপ েমর মিামসা িািারা। আর এেিার োথা ঠািা 

েমর অেিা শুরু মথমে েমষ মেচখ। মোথায় ময শালা ভুল হমে। 

  

সিাই িুপ েমর িমস রইল। মন মোিা দ্যমল দ্যমল িলমর্ লাগল। ের্ যুগ মেমি মযমর্ 

লাগল। ের্ আমলােিষত পার হল র্ারা। র্িু মপ ুঁিল না। শুধু্ োগমির ওপর মপনচসমলর 

শব্দ হময় যামে খস্ খস খস্ খস্ 

  

গামির চনচিড় িায়ায় িমস চলখমর্ চলখমর্ অেল এেিা খড়েড় শব্দ মপল। মখয়াল েরল 

না। চেন্তু আিেো পাময়র ওপর ঠািা এেিা স্পশত মপময় মঘার লাগা মিামখ িাইল। 

প্রথেিায় িুমমর্ই পারল না িযাপারিা। োমলা লিা ভারী েী এেিা চিচনস র্ার পাময়র 

ওপর চেময় িমল যামে। 

  

চেিুক্ষণ অিাে মিামখ মিময় মথমে হঠাৎ িুমমর্ পারল মস, ওিা সাপ। অেল নড়ল না। 

ভয়ও মপল না মর্েন। খুি অনযেনিভামি মযন, চির্ীয় মোনও িযচির পাময়র ওপর 

চেময় সামপর চিচিত্র গেন অিমলােন েরমর্ লাগল মস। 

  

সাপিা র্ার পা মপচরময় ঘাসিঙ্গমল চেচলময় যাওয়ার পর ময এেিু হাসল। র্ারপর আিার 

েগ্ন হময় চলখমর্ লাগল। 

  

.  
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সামড় িারমিয় িুল িুচির পর িাচড় চফরচিল েরণ। চেিু েূর পযতন্ত িনু্ধরা থামে। র্ারপর 

খাচনেিা পথ মস এো। োচঞ্জলালমের িচেিা মোনােুচন পার হওয়ার সেময়ই মেখা হময় 

মগল র্ামের। েুমখােুচখ। 

  

মিাধ্হয় চনমির চনয়চর্র চনমেতশ মির মপময়ই সাপিা েরমণর পথ মথমে দ্রুর্ সমর 

যাচেল। েরণ িে েমর এেিা চঢল রু্মল চনময় ওর েুমখর োমি আলমর্া হামর্ িুুঁমড় 

চেল। িামন, এিার ও ফণা রু্লমি। ফণা মর্ালািাই মেখমর্ েিা।  

  

র্ীব্র শ্বামসর শব্দ রু্মল পাো মগাখমরািা প্র  চিমহ্নর েমর্া উমঠ োুঁড়াল শূমনয। 

  

েরমণর ডান হামর্ আধ্লা ইি। এেিু নাচিময় চনল মস। র্ার চিপ অিযথত, েখনও ফসোয় 

না। 

  

 চঢলিা রু্মলও চিল েরণ। চেন্তু আিেোই র্ার েমন পমড় মগল, চশিঠােুমরর গলায় 

োলা হময় মোমল সাপ। ঠােুমরর িিা িচড়ময় থামে। সাপ োরমল চশি ঠােুর রাগ েরমিন 

না? েময়েচেন আমগই শের োস্টারেশাই ক্লামস পড়ামনার সেয় িলচিমলন, সাপ 

পচরমিমশর ভারসােয রক্ষা েরমর্ সাহাযয েমর। 

  

েরমণর েমন পড়ল, আিোল গাুঁময় আর মিচশ সাপ মেখা যায় না মর্া আমগর েমর্া। 

োঠঘাি িুমড় ের্ িাচড়ঘর হমে, সামপর থাোর িায়গাই মনই আর চিমশষ। 

  

েরণ চিচন্তর্ভামি আধ্লািা মোলাল হামর্। 

  

সাপিা মযন েরুণ মিামখ মিময় চিল েরমণর চেমে। মযন প্রাণচভক্ষা িায়। 

  

 েরণ হঠাৎ চঢলিা মফমল চেময় িলল, যাঃ িমল যা। োরি না। 
  

েৃর্জ্ঞ সাপিা র্ার প্রাণ চভক্ষা মপময় োথা নর্ েরল। র্ারপর চেচলময় মগল র্ার চনিু 

অন্ধোর িগমর্। 
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েহৎ এেিা োি েরার পর প্রসন্ন েমন িাচড় চফরমর্ লাগল েরণ। 
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