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১. রসিঁর়িি তলা ফের্ে সু্কটাি 

  

চসিঁচ ়ির তলা থেকে স্কুটারটা থটকে রাস্তার পাকে ফুটপাে থ িঁকে  ািঁ ়ি েরাকলা িধু, তার 

হাকত পালকের ঝা ়িে। িুছকে। িুছকলও খুে এেটা িেিকে হয়ি ো আজোল। রংটা জ্বকল 

থেকছ, এখাকে-ওখাকে িটা উকে থেকছ। থেে পুকরাকো হকয়ি থেল স্কুটারটা। 

  

জাোলা চ কয়ি েীকির রাস্তায়ি স্কুটারটা এেটুক্ষণ অেযিকে থ খকল অচিয়ি। েহুোকলর সঙ্গী। 

িায়িা পক ়ি থেকছ। েলযাণ চতে হাজার টাো  র চ কত থিকয়িচছল। চজচেসটা টটাচলয়িাে 

েকল েয়ি, িায়িা পক ়ি থেকছ েকলট থেকিচে অচিয়ি। তা ছা ়িা এেোর থেকি চ কল েতুে 

আর থেো হকে ো। অচিয়ির চ ে িকল থেকছ। 

  

িুখ চফচরকয়ি অচিয়ি থটচেকল সাজাকো এেকেট থটাস্ট, এেটা আধকসদ্ধ চ ি, এেলাসাস ধ,ধ, 

েুে-িচরকির থেৌকটা, িািি–এসে আোর থ কখ। সোল আটটা েী থোয়িা আটো এখে। 

সাক ়ি আটটায়ি থস থরাজ থেকরায়ি। থেকরাোর আকে থস থরাজ থটাস্ট চ ি েুে-িচরি চ কয়ি 

খায়ি। ধ,ধ পাে েকর। আজ চেন্তু খাোরগুকলার চ কে তাচেকয়ি থ খকতও তার অচেচ্ছা 

হচচ্ছল। চখক  থেট। েচি-েচি ভাে। রাকত ভাকলা  ুি হয়িচে, োর োর উকে চসোকরট 

থখকয়িকছ। সোকল অকেেক্ষণ স্নাে েকরকছ থিৌোচ্চা খাচল েকর। তেু েরীর চেেিত ো্া 

হয়িচে। খাওয়িার েো এখে ভাোট যাকচ্ছ ো। 

  

থটচেকলর ওপাকে িুকখািুচখ থরাজোর িকতা হাচস েকস থেট। থোয়িার  করর  রজায়ি হাচস 

 ািঁচ ়িকয়ি আকছ। োল রাকত হাচসও থোধহয়ি  ুকিায়িচে।  ুকিাকল থয থছাকটা থছাকটা অচেরল 

শ্বাস পক ়ি ওর, থসট েব্দ থতা কে থোকেচে অচিয়ি। থেত আর োিঁে চ কয়ি কতচর ভাচর সু্দরর 

এেটা খাট েখ েকর চেকেচছল হাচস, যখে অচিয়ির সুচ ে চছল। পুকরাকো েক ়িা খাটটা 

থেকি চ কয়ি অচিয়ি চেকে চেল এেটা থসাফা-োি-কে । থসট থেকে ধ,-জকের চেছাো 
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আলা া। থেকতর খাকট হাচস, থসাফা-োি-কেক  অচিয়ি। থসটটাট চে িারাত্মে ভুল 

হকয়িচছল? 

  

েস্তুত থতা থছাকটাকেলা থেকেট অচিয়ি থযৌে পচরোকর িােুে। থসখাকে েক ়িা খাকটর সকঙ্গ 

আর এেখাো েক ়িা খাট থজা ়িা থ ওয়িা। চেোল িাকের িকতা চেছাো, োচিয়িাোর িকতা 

েক ়িা িোচর।  াধ, োেুিা শুত, আর থসট সকঙ্গ তার রাকজযর থছকলপুকল। পচরোকরর 

অকধেে এে চেছাোয়ি। যারা থসট চেছাোয়ি শুকয়ি েক ়িা হকয়িকছ তারা আজও থেউ একে 

অকেযর সকঙ্গ পুকরাপুচর চেচচ্ছন্ন হয়িচে, থয যার োকজর ধা্দরায়ি আলা া হকয়ি চভন্ন সংসার 

েকরকছ,  াধ, োেুিা িকর থেকছ েকে। তেু থসট প্রোন্ড চেছাোর স্মৃচত আজও অচিয়ির 

চপসতুকতা, িাসতুকতা, জযােতুকতা, খু ়িতুকতা, ভাট আর থোেক র োছ থেকে খুে  ূকর 

সরাকত পাকরচে। থ খা হকল সোট অেৃচত্রি খুচে হয়ি, এে-আধকেলা থজার েকর ধকর 

রাকখ, প্রাণপকণ খাওয়িায়ি, েত পুকরাকো চ কের েল্প হয়ি। 
  

অচিয়ি থখকত পারকছ ো। এে ি ো। এেটা থটাস্ট িুকখ তুকল থ খল। ভাকলা থটাস্ট হকয়িকছ, 

িু ়িিু ়ি েকর থভকে যাকচ্ছ  ািঁকতর িাকপ। তেু অচিয়ির োকছ োকের গুিঁক ়িার িকতা চেস্বা  

লাকে। চ িটা থেকে আিঁেকট েন্ধ আকস। ধ,ধটাকে খচ ়িকোলা িকে হয়ি। অচিয়ি থটাস্ট হাকত 

ধকর থরকখ এেোর থিষ্টা েকর হাচসর চ কে তাোয়ি। আসকল তাোকত তার ভয়ি েরচছল। 

  

থিাকখ থিাখ পক ়ি। হাচসর থোকো চিধা থেট, ভয়ি থেট। এিে চেষ্ঠুর থিকয়ি অচিয়ি খুে 

েিট থ কখকছ। অচিয়িকে েখকো হাচস সিীহ েকরচে। আজ পযেন্ত েলকত থেকল হাচস 

সচেে েউ হয়িচে অচিয়ির। টকচ্ছ হয়িচে েকল হাচস সন্তাে-ধারণ েরল ো আজ পযেন্ত। ো 

েকর ভাকলাট েকরকছ। তাহকল এখে অসুচেকধ হত। হাচস তাট অচিয়ির থিাকখ থসাজা থিাখ 

রাখকত পাকর। ভয়ি পায়ি ো। অচিয়ির োকছ তার থোকো  ায়ি থেট।  

  

আচি চেন্তু েকয়িেটা চজচেস চেকয়ি যাে। হাচস সোকল এট প্রেি েো েকল। 

  

অচিয়ি ভ্রূ তুকল েকল–েী েলকল? 
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 হাচস েকল–আচি েকয়িেটা চজচেস চেকয়ি যাে। এখাকে থতা আিার চেজস্ব চেছু থেট। 

  

েী থেকে? 

  

এট েকয়িেটা োচ ়ি ব্লাউজ, সাজকোকজর চজচেস, এেটা সুযটকেস, েকয়িেটা টাো… 

  

 অচিয়ি োন্ত েলায়ি েকল–চেও। েলার  রোর চছল ো। 
  

েকলট থেওয়িা ভাকলা।  রোকর চেকয়ি যাচচ্ছ।  রোর ফুকরাকল চফচরকয়ি থ ে। 

  

েরীকরর চভতরটা চি ়িচে ়ি েকর অচিয়ির। চেন্তু চেছু েকল ো। েলা িাকেট আোর অোচন্ত। 

থছাকটা েোর চিল ছুিঁক ়ি হাচস থ খকত িায়ি িজা পুেুরটায়ি েীরেি থিউ ওকে। িজা পুেুর 

ছা ়িা অচিয়ি চেকজকে আর চেছু ভােকত পাকর ো। 

  

হাচস আোর েকল–এ সংসাকর আচি থতা চেছু চেকয়ি আচসচে, োকজট চেকয়ি যাওয়িা উচিত 

েয়ি। 

  

অচিয়ি উেল। থটচেকল তার থটাস্ট চ ি আর ধ,কধর ওপর িাচছ উ ়িকত লােল, েসকত 

লােল। 

  

স্কুটারটা থরাক   ািঁচ ়িকয়ি আকছ। অচিয়ি জাোলা চ কয়ি এেোর থ কখ। আয়িোর সািকে 

 ািঁচ ়িকয়ি িুল চেে েকর থেয়ি।  রজার ওপর এেটা ছচে টাোকো আকছ। ছচের িারধাকর 

এেটা িালা েকে টাোকো হকয়িচছল, িালাটা েত েছরখাকেে ধকর শুচেকয়ি এখে রুদ্রাকক্ষর 

িালার িকতা থ খায়ি। ছচেকত ধুকলা পক ়িকছ। থেকরাোর সিকয়ি থরাজট এেোর ছচেটার 

চ কে অভযাসেেত তাচেকয়ি থেকরায়ি থস। এেোর হাতকজা ়ি েরার ভচঙ্গ েকর থেচরকয়ি 

যায়ি। 

  

আজও তাোল। 

  

থেকরাোর িুকখ  রজা থেকে  া ়ি  ুচরকয়ি েলল–যা খুচে চেকয়ি যাও।  
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হাচস েলল–যা খুচে থেে থেে? যা ো হকল িলকে ো থসরেি ধ,-এেটা চজচেস ধার 

থেকো। আোর চফচরকয়ি থ ে। 

  

অচিয়ি েলল–আচ্ছা। 

  

রাস্তায়ি থেচরকয়ি একস আর হাচসর েো িকে োকে ো। ধ,-িারচ ে েৃচষ্টর পর েরি েকি 

থেকছ। আোে েভীর েীল। োতাস পচরষ্কার। স্কুটারটা িৃধ, থোোচের েব্দ েকর ছুটকছ। 

ো্া োতাকসর ঝাপটা একস যত অপ্রীচতের েো ভুচলকয়ি চ কয়ি িাো পচরষ্কার েকর থ য়ি। 

পরকত পরকত খুকল যাকচ্ছ োকলা রাস্তা। েলোতার এেরেি সু্দরর েন্ধ আকছ। েেোর 

পর থরা  উেকল প্রায়িট েন্ধটা পায়ি থস। রাস্তার পর রাস্তা পার হয়ি অেযিকে। 

  

চত্রে েম্বর ধিেতলায়ি তার অচফস। ফুটপাে থেকেট থসাজা োকের চসিঁচ ়ি উকে থেকছ খা ়িা। 

চসিঁচ ়ির পাকেট ফুটপাকে এেটা থেচি, থেচসয়িার, রুিাল, আ্ারওয়িযাকরর স্টল িালায়ি 

আহি । অচিয়ির স্কুটারটা সারাচ ে থস-ট পাহারা থ য়ি। রুিালটা আ্ারওয়িযারটা 

আহিক র োছ থেকেট থেয়ি অচিয়ি। ে কল আহি  স্কুটারটা েজকর রাকখ।  রোকর অল্প 

অল্প টাো ধার থ য়ি। অচিয়ির ধ,-িারজে পাওো ারকেও থস চিকে থরকখকছ। েীকির তলা 

থেকেট তাক র তা ়িায়ি, েকল–চতেতলার চসিঁচ ়ি খাকিাখা ভােকেে থেে, এেটু আকেট 

থেচরকয়ি থেকছে। 

  

চসিঁচ ়িটা সচতযট খা ়িা। উেকত জাে থেচরকয়ি যায়ি। চসিঁচ ়ির আট ধাকপ এেটা থছা্ট  িাতাল। 

থসট িাতালটা আহিক র এেটা সংসার। ধ,পুকর তার ভাত আকস, োকছট থোকো স্কুকল 

পক ়ি তার ধ,ট থছকল, চটচফকে তারাও একস হাচজর হয়ি। িাতাকল েকস অন্ধোকর োপ-

েযাটারা ভাত খায়ি। ো থ িঁকে থলােজে ওোোিা েকর, ধুকলা ওক ়ি, োকের চসিঁচ ়ি োিঁকপ, 

তেু তাক র ভ্রূকক্ষপ থেট। িাতাকলর এেচ কে আহিক র থপািঁটলা-পুিঁটচল, থ য়িাকলর 

থপকরকে থঝালাকো জািাোপ ়ি, জুকতা। 
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চতেতলায়ি উেকত আজ থেে েষ্ট হল। অচফস েলকত যা থোঝায়ি তা থতা েয়ি।  রটা 

েক ়িাট, তার চতে অংেী ার। আসকল  রটার িূল ভা ়িাকট েলযাণ।  ে-োকরা েছর আকে 

এট  র ভা ়িা চেকয়ি তৃষ্ণা অযা্ থোং খুকলচছল। আজও থোম্পাচে আকছ, েলযাণও আকছ। 

তফাকতর িকধয এট থয, থসট  কর পাোপাচে থটচেকল আরও ধ,কটা থোম্পাচে িালু হকয়িকছ। 

এেটা রজকতর, এেটা অচিয়ির। তারা ধ,-জে েলযাকণর সােকলকটর ভা ়িাকট। এেট  কর 

এ রেি িার-পািঁিটা থোম্পাচেও িকল। এেটা থটচলকফাে আর এেটা চেোো োেকলট 

েলোতায়ি েযেসায়ি োিা যায়ি। 

  

চিচিলাল েকস আকছ। এেিাত্র চিচিলালকেট আহি  েখকো থেোকত পাকরচে। কধযেেীল 

চিচিলাল চেে চতেতলা পযেন্ত উেকেট, উকে অচিয়িকে ো থ খকল েকস োকে, েকস 

োেকত োেকত চঝকিায়ি। চেকেল পযেন্তও েকস োকে থস। অচিয়িকে থ কখ চিচি এেোর 

থিাখ তুকল োচিকয়ি চেল। হাকত এেটা থট্াকরর চিচে। 
  

রাকজর লাসাকস থিকে জল থরকখ থেকছ। থটচেকল োেজপত্র প্রায়ি চেছুট থেট। ধ,কটা চিচে। 

থট্ার চিচে ধ,কটা থ কখ থরকখ চ ল থস। থিয়িার থটকে েসল। রাস্তার ওপাকর েভেেকিকের 

এেটা থস্টার। লচর থেকে িাল খালাস েরকছ। রাস্তায়ি ট্রাকির েব্দ হকচ্ছ, োস যাকচ্ছ। 

োকির পাল্লাটা েন্ধ েকর চ কয়ি েব্দ আটোল অচিয়ি। 

  

চিচি েলল, চেছু থ কেে োচে? 

  

ও সপ্তাকহ। 

  

ও োোাঃ, চতেিাস হকয়ি থেল। আচিও িাল তুলকত পারচছ ো, এেজেকে চেকয়ি থতা 

আিার োরোর েয়ি! 

  

ও সপ্তাকহ একসা। 

  

পুকরা িাটচছ ো, চেছু চ ে। 
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থোকেকে থ ে? থপকিে িারিাস আটকে আকছ। 

  

থেে? 

  

থসেগুপ্ত িারকট এয়িারেচ্েচেং থিচেে চেকেচছল, িারকট স্ক্র্যাপ। থিচেে আিার অ োকর 

খাটকয়ি ঝে ়িা েকর েযাচপটাল তুকল চেকয়ি থেল। তখকো জােতাি ো থয স্ক্র্যাপ থিচেে 

খাটকয়ি থেকছ পযাটারসকে। পযাটারসে থেকে থসচ ে চিচে একসকছ, থিচেে স্ক্র্যাপ, থপকিে 

হকে ো। সে চেল আটকে থরকখকছ। সাত হাজার টাোর।  

  

িুে-িুে েকর চজকভ এেটা থক্ষাকভর েব্দ েকর চিচিলাল। 

  

 থসেগুপ্ত  ুচেকয়ি থেল একেোকর! 
  

 অচিয়ি এেটু হাকস। েকল– ুচেকয়ি যাকে থোোয়ি? চেে থপকয়ি যাে। 
  

চেলটার জেয েকে আসকে? আিার থতা থেচে েয়ি, থিাকট ে-কো টাো। আচি েচরে 

িােুে। 

  

চিচি, চেকলর আো ছা ়ি। েরং আিাকে আরও চেছু ধার  াও। েে  ো চ কল িাল  াও। 

আিার হাকত চতেকট থট্ার। ধ,কটা থলাকয়িস্ট হকয়িকছ, আর এেটাও থপকয়ি যাে। এখে 

থসেগুপ্ত থেট, আচি এো। টাো িার যাকে ো। 

  

চিচি েলা িুলকোয়ি। েকল–চতেিাস থপকিে পাচচ্ছ ো। েী থয েকলে। পুকরাকো থলাে 

েকল ছা ়িচছ ো আপোকে চেন্তু। েকেসাকরর পাটেকসর জেয থলাকে চছিঁক ়ি থফলকছ 

আিাকে। েে  টাোর ছ ়িাছচ ়ি। এসে িাল এখে থেচ কট থ য়ি থোকো েুদ্ধ? 

  

অচিয়ি জলটা এেটু এেটু েকর খায়ি। স্বা টা ভাকলা লাকে। থতষ্টা থপকয়িকছ খুে। লাসাসটা 

আোর থিকে থরকখ েকল–এোর োকটা তাহকল। 

  

সািকের সপ্তাকহ আোর আসে। 
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 থরাজ আসকত পার। চেন্তু লাভ থেট। 

  

েলকলে থয আসকত। চেছু থ কেে। থিাকট থতা ে-কো টাো। 

  

কধযেেীল চিচিলাল ঝে ়িা েকর ো। েরকল েরকত পারত। চেন্তু োন্ত িুকখট উকে যায়ি। 

আোর চেে আসকে। 

  

অচিয়ি েতুে থট্াকরর চিচে ধ,কটা টুেকরা টুেকরা েকর থছিঁক ়ি অেযিেস্ক ভাকে  থছিঁ ়িা 

টুেকরাগুকলা থটচেকলর ওপর সাজায়ি তাকসর িকতা। থিকয়ি োকে। থসেগুপ্ত থোোও-ো 

থোোও আকছ চেে। েলোতা হকচ্ছ এেচট প্রোন্ড জলােয়ি, তাকত  ুেসািঁতার োটা যায়ি। 

চেন্তু এেচ ে-ো-এেচ ে থ খা হকেট। 

  

আজোকলর িকধযট হাচস িকল যাকে। আজ চেকেকল োসায়ি চফরোর টকচ্ছ থেট অচিয়ির। 

চফকর খুে খারাপ লােকে। হাচস থয থোোয়ি যাকচ্ছ তা অচিয়ি জাকে ো। থোধহয়ি প্রেকি 

োকপর োচ ়ি যাকে আসাকি। তারপর োেোকের োকছ এে গ্রাকি, থযখাকে ও িােচর 

থপকয়িকছ, আোিী িাস থেকে িােচর শুরু েরকে। তারপর েী েরকে হাচস? িােচর েরকে? 

তারপর? িােচরট েরকে! িােচরট েকর যাকে েরাের! চেছু িকে প ়িকে ো! এো লােকে 

ো। খারাপ লােকে ো। 

  

েলযাণ থটচেকলর ওপর পা তুকল থিয়িাকর থহলাে চ কয়ি  ুকিাকচ্ছ! তৃষ্ণা থোম্পাচে  ািঁচ ়িকয়ি 

থেকছ। ধ,-জে েিেিারী আউটক াকর  ুকর থে ়িায়ি, েলযাণকে থেেল অচফসটা থ খকত হয়ি 

আর টেোি-টযাক্স। থোম্পাচে  ািঁচ ়িকয়ি থেকল আর থতিে ভােো থেট। রজকতর থটচেল 

খাচল। েক ়িা এেটা োকে ো রজত, প্রিন্ড খাকট আর থ াকর।  ািঁচ ়িকয়ি যাকে। 

  

অচিয়ি চোঃেকব্দ েকস োকে চেছুক্ষণ। ভােোচিন্তা েরার িকতা িাোর অেস্থা েয়ি। িকে 

হয়ি থেচে ভােকত থেকলট িাোয়ি সিুকদ্রর িকতা চেোল থিউ উকে থস পােল হকয়ি যাকে। 

  

েকস োেকল এরেি হকেট, অচিয়ি তাট উেল। 
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েলযাণ এেোর তাচেকয়ি েলল–থোে চ কে যাকচ্ছে? 

  

যাট এেোর পযাটারসকে। ওক র োল চিচটং থেকছ। লাচহ ়িী েলচছল এেটা চ চসেে 

হকেট। যচ  চেছু হকয়ি োকে থ কখ আচস। 

  

চিচিলাল েত পায়ি? 

  

ে-কো। 

  

েতোল আচি এেটা থপকিে থপকয়িচছ। েিাকরে চ কত পাচর। চিচিকে আপাতত 

োটাকেে, চেছু চ কয়ি হাকত রাখুে। 

  

থেে? 

  

ফু  সাোটকয়ির থট্ারটা ধকর রাখুে। চিচিকে চেছু খাওয়িাকল থেচ কট আোর িাল 

থ কে। 

  

আপচে থতা ধ,-কো অলকরচ  পাে। 

  

থ কেে এে সিকয়ি। পালাকেে থোোয়ি? 

  

আোর থিাখ থোকজ। েলযাণ ও-রেিট। খুে িহৎ োজ ও খুে অেকহলার সকঙ্গ েকর। 

অচিয়ি চেে েৃতজ্ঞতা থোধ েরকত পাকর ো। িেটা থসরেি থেট। থসেগুপ্ত পাচলকয়িকছ, 

হাচস িকল যাকচ্ছ। েযেসা ঝুল। 

  

েীকি একস স্কুটারটা িালু েকর থস। ভী ়ি োচটকয়ি ধীরেচতকত একোয়ি। 

  

োকির থটচেকল ছায়িা প ়িকতট লাচহ ়িী িুখ থতাকল। 

  

 ভাকলা খের িোট। 
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েী? 

  

আোর অ োর পাকেে। আপোর থট্ার আিরা থেে। োল খুে ল ়িালচ ়ি হল আপোর 

জেয। 

  

েত টাোর অ োর? 

  

েি। হাজার পািঁকিে। চেন্তু েযা  েুকে আকছে এখে, এট অ োরট আপাতত পািঁিলাকখর 

সিাে। থিচেেগুচল যচ  পালটাকত ো পাকরে তকে অন্তত থিরািত েকর থ কেে, চেল 

চেছু ছািঁট-োট হকে। সাত হাজাকরর জায়িোয়ি হাজার িাকরে থপকয়ি যাকেে। চেন্তু থসটা 

পাকেে থিচেে থিরািকতর পর। 

  

অচিয়ি ম্লাে িুকখ েকস োকে। খেরটা ভাকলাট। খুে ভাকলা। চেন্তু পািঁি হাজাকরর অ োর 

ধরাও িুেচেল। থপকিেটা আটকে রটল। 

  

লাচহ ়িী িা েলল। তারপর চজকজ্ঞস েকর–েী হকয়িকছ, খারাপ থ খচছ থয! 

  

চেছু ো। েরীরটা ভাকলা থেট। 

  

েয়িস েত? 

  

পিঁয়িচত্রে-ছচত্রে। 

  

লাচহ ়িী েম্ভীর ভাকে েকল–চিঙ্কস? 

  

এেটু-আধটু। 

  

থিকয়িকছকল? 

  

েীল। 
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থস্মাে? 

  

চ কে িচল্লে পঞ্চােটা। 

  

থিে-আপ েরাে। হাটে, ব্লা , টউচরে। 

  

িা-একস যায়ি।  াচি িাকয়ির েন্ধ। ভাকলা-লাকে অচিয়ির। আকস্ত আকস্ত থিকখ থিকখ খায়ি। 

পযাটারসে ওচেলচভ অযািালোকিোে পুকরাকো থোম্পাচে। চেচটোরক র হাত থেকে েত 

েছর চেেল এে পািাচে।  ে েছর ধকর পযাটারসকের সকঙ্গ েযেসা েরকছ অচিয়ি। 

সেকলর সকঙ্গট থিো হকয়ি চেকয়িচছল, গু উটল কতচর হকয়ি চেকয়িচছল। থসেগুপ্ত  ুচেকয়ি 

চ কয়ি থেল। পুকরাকো সাোয়িার েকল পযাটারসে অচিয়িকে ছা ়িল ো, চেন্তু েীিু েজকর 

থ খকে এখে, থেচে টাোর অ োর চ কত ভয়ি পাকে।  

  

লাচহ ়িীর খািঁট থেচে েয়ি। ওয়িাে পাকসেে থেয়ি চেল থেকে। অেয পারকিজ-অচফসারক র 

োয়িোক্কা অকেে। থসট তুলোয়ি লাচহ ়িী থ েতা। 

  

অচিয়ি উকে েলল–অকেে ধেযো । 

  

 লাচহ ়িী হাসল, েলল–থসেগুপ্তর খের েী? 

  

খের থেট। 

  

 েযাচপটাল তুকল চেকয়ি থেকছ? 

  

 হযািঁ! 
  

ওসে িাল আিরা চিচে। আপচেট চিেকত পাকরেচে।  

  

অচিয়ি  ী েশ্বাসটা থিকপ রাকখ। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । ফেরিঘাট ।  উপন্যাস 

 12 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 েীকি একস আোর স্কুটার িালু েকর অচিয়ি। থোোও যাওয়িার থেট। সে জায়িোয়ি 

পাওো ার েকস আকছ। হাজার  ে-োকরা টাোর থেচ ট োজাকর। থোটা ধ,ট চেকলর 

থপকিে সািকের সপ্তাকহ পাওয়িা যাকে। তার আকে অচিয়ির থোোও যাওয়িা হকে ো। 

থপকিে থপকলট চেছু ধার থোধ হকে। হাকত চেছুট োেকে ো। 

  

পযাটারসে ওচেলচভ অযািালোকিেে চপছকে থফকল অচিয়ির স্কুটার ধীরেচতকত, ্রমিকরর 

গুিে তুকল িলকত োকে। উকেেযহীে। 

  

িলকল োতাস লাকে। থেকি োেকল গুকিাটা এেটা থপকট্রাল পাকম্প োিকতট গুকিাটটা 

থটর পায়ি থস। চতেকট োচ ়ি থতল চেকচ্ছ োকজট এেটু অকপক্ষা েরকত হয়ি তাকে। োিঁিা 

থপকট্রাকলর েকন্ধ এেটা িা েতা আকছ। েন্ধটা েরাের ভাকলা লাকে তার। িে িেিে 

েকর ওকে। েুে ভকর থস থপকট্রাকলর েন্ধ থেয়ি। চঝকিায়ি। েকয়িে িুহূকতেট োকটের েীকি 

 াি থেিঁকিার িকতা েরীর থেকয়ি োকি। হাকতর থতকল চভকজ যায়ি।  

  

চপছকে এেটা োচ ়ি তীে হেে থ য়ি। অচিয়ি ঝািঁেুচে থখকয়ি থিাখ িায়ি। সািকের োচ ়ি িকল 

থেকছ। অচিয়ি একোয়ি। টযাঙ্ক-ভরচত থতল থেয়ি। আোর স্কুটার ছাক ়ি। উকেেযহীে  ুরকত 

োকে। 

  

িধযেলোতার অচফসপা ়িায়ি েত োচ ়ি কতচর হকচ্ছ।  ারুণ  ারুণ োচ ়ি, লাখ লাখ টাো 

খরি। চভতকর থোচট থোচট টাোর থলে-ক ে। 

  

অচফস, থোম্পাচে, েযাঙ্ক, জীেেচেিার োচ ়ির ছায়িায়ি ছায়িায়ি  অচিয়ি তার স্কুটার িালায়ি। 

েরীকরর  াি িকর আকস। হাচস চেছু টাো থিকয়িকছ। েত টাো তা েকলচে–চস্টকলর 

আলিাচরকত ে-চতকেে আকছ িকে হয়ি। অচিয়ির পকেকট ে ়িকজার ে খাকেে। হাচস জাকে, 

অচিয়ি এখে  চ ়ির ওপর হািঁটকছ, তাট থেচে থেকে ো থোধ হয়ি। হাচস টাো িায়ি ো। িুচত 

িায়ি। চেন্তু ওকে এ সিকয়ি চেছু টাো চ কত পারকল অচিয়ি খুচে হত।  
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থসাো া থয েযাকঙ্ক িােচর েকর থসট েযাঙ্কটা থপচরকয়ি থযকত থযকত হোৎ োকি অচিয়ি। 

েছর চতকেে আকেট থসাো া অযাোউেস অচফসার চছল। এখে চে আর এেটু ওপকর 

উকেকছ! সাকহচে েযাঙ্ক, এেো া টাো িাটকে পায়ি থসাো া। েপালটা েক ়িা হকয়ি হকয়ি 

অকেেটা িাো জুক ়ি টাে পক ়িচছল। এখে থোধহয়ি টােটা পুকরা হকয়ি থেকছ। থসাো া 

েরাের েম্ভীর। থ খা হকল হাকস ো, েোও থেচে েকল ো। পাত্তা ো থ ওয়িার ভাে। চেন্তু 

অচিয়ি জাকে, থসাো া িােুেটা োটকর ওটরেি, ওর িুকখ েো েি, ভাকের প্রোে েি। 

চেন্তু এখেও অচিয়িকে থ খকল ওর থিাকখর পাতা োিঁকপ। থস্নকহ, িিতায়ি। েত েষ্ট েকরকছ 

থসাো া! েক ়িা েকষ্ট িােুে। 

  

অচিয়ি স্কুটার থেকে থেকি েীতাতপ চেয়িচিত েযাঙ্কটায়ি িুকে যায়ি। থসাো ার োকছ থোকো 

োজ থেট। তেু এেোর অকেেচ ে োক  থ খা েকর থযকত েড্ড টকচ্ছ েরকছ। িেটা 

ভাকলা থেট। 

  

োউোকর ভী ়ি। অজস্র সু্দরর োউোকর ছাওয়িা িারচ ে। রচেে থ ওয়িাল, চটউেলাটট 

–সে চিচলকয়ি েযাঙ্কটার চভতরটা েক ়িা িিৎোর।  

  

চজকজ্ঞসা েরকতট এেজে চপকয়িাে থসাো ার  র থ চখকয়ি থ য়ি।  ো োকির পাল্লা। 

োটকর টুকল থেয়িারা েকস আকছ। এেটা থটচেকলর ওপর সাজাকো চিপ,  টকপে। চেকজর 

োি চলকখ অচিয়ি চিপ পাোয়ি। এেটু পকর থেয়িারা একস  াকে।  

  

প্রোন্ড থটচেকলর ওপাকে সু্দরর থপাোকের থসাো াকে প্রেিটায়ি আত্মীয়ি েকল ভােকত 

েষ্ট হয়ি তার। থোলাচপ রকের টাে িাোয়ি, েীলাভ োিাকো োল, খুে েযস্ত। 

  

এেোর থিাখ তুকল আোর োেজপকত্র  ুকে থেল। েসকতও েলল ো। অচিয়ি এেটু থহকস 

চেকজট েকস। 

  

থসাো া ওটরেিট। েসকত েকল ো। জাকে, েসকত েলার চেছু থেট। অচিয়ি থতা েসকেট। 

এটা তার থসাো ার  র েয়ি েী? 
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থছাকটাকেলা থেকে তারা ভাট-কোেরা একে অেযকে আপে েকল ভােকত চেকখচছল। থযৌে 

পচরোর ওট এেটা রকতর েূি়ি সম্পেে কতচর েকর চ কয়ি থেকছ। এ জীেকে ওটা আর 

ভােকে ো। 

  

থসাো া এেোর এেফািঁকে প্রশ্ন েকর–েরীরটা থ খচছ থেে েকরচছস? 

  

হুিঁ। 

  

থেে? 

  

 েরীরটা ভাকলা থেট। 
  

থোম্পাচে লালোচত জ্বাকলচে থতা? 

  

জ্বালকছ। জ্বা 

  

লাট উচিত। তখে যচ  েযাকঙ্কর িােচরটা চেচতস, আজ েত িাটকে হত জাচেস? 

  

েত? 

  

হাজার খাকেকের ওপকর। ে েভ। 

  

িাকস ওর থিকয়ি অকেে থেচে থরাজোর আচি েকরচছ। েযেসা েকল থতািরা গুরু্ব   াও 

ো। োিঁধা িাটকের থলাকেরা েযেসাকে ভয়ি পায়ি।  

  

থসাো া ভ্রূ েুিঁিকে এেটু তাোয়ি। থোোয়ি এেটা থোপে থোতাি থটকপ, োটকর চর-চর 

েকর থেল োকজ। থেয়িারা একল থসাো া িা আেকত েকল। তারপর আোর োকজেকিে  ুকে 

যায়ি। 

  

ো্া  রখাো। অচিয়ির চঝিুচে আকস। 
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থসাো া আোর থিাখ তুকল তাকে থ কখ, হোৎ চজকজ্ঞস েকর–প্রেকলিটা েী? 

  

তুচি েুঝকে ো। অচিয়ি শ্বাস ছাক ়ি, তারপর েকল–থসাো া, তুচি েী প্রকিােে থপকয়িছ? 

  

 িােচরকত োেকল প্রকিােে হয়ি। তার িকতা েযেসা াররা চিরোল েযেসা ার থেকে যায়ি। 
  

তুচি েী খুে েক ়িা থপাকস্ট আছ? 

  

থসাো া হাকস। িাো োক ়ি। 

  

তাহকল আিার েযেসার জেয থতািার েযাঙ্ক থেকে চেছু ধার পাটকয়ি  াও ো! 

  

থতাকে ধার থ কে থেে? ট্াচি ো এচগ্রোলিার হকলও ো হয়ি েো চছল। 

  

যচ  চসচেউচরচট থ খাট, যচ  হাট টোকরস্ট চ ট? 

  

থসাো া ভ্রূ েুিঁিকে েকল–থতার আোর চসচেউচরচট েী? এেটা পুকরাকো স্কুটার, চত্রে েম্বর 

ধিেতলায়ি এেখাো ভাকের অচফস। আর েী আকছ থতার? ে ়িকজার এেখাো চরচফউচজ 

সাচটেচফকেট, তা থসখাোও থোধহয়ি হাচরকয়ি থফকলচছস! োকজ লাোকত জােকল চরচফউচজ 

সাচটেচফকেটও এেটা িস্ত অযাকসট–চেন্তু তা তুট লাোচল থোোয়ি? 

  

অচিয়ি িুপ েকর োকে। 

  

থসাো া আোর চজজ্ঞাসা েকর–প্রেকলিটা েী? 

  

অচিয়ি উত্তর থ য়ি–তুচি েুঝকে ো। িােুে েতরেি োড্ডায়ি থয পক ়ি থসাো া! 

  

থতার োড্ডাটা েী রেি? 
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অচিয়ি শুধু হাকস। িারচ কে এেোর তাোয়ি। থয থিয়িাকর থস েকস আকছ তা থফাি রোকরর 

েচ ওয়িালা, টােকল েব্দ হয়ি ো, ভীেণ ভারী। থটচেলখাো লম্বা এল-এর িকতা।  ো 

োকির  রজা, থিউকখলাকো োি চ কয়ি কতচর  করর পাচটেেে। ওপাকে থলােজে িলকল 

োকির থিউকয়ি চেচিত্র প্রচতচেম্ব থ খা যায়ি। এট এেখাো থিম্বার েরকতট টচেচরয়ির 

থ েকরটর অন্তত  ে চেে হাজার চে তারও থেচে চেকয়িকছ। এ-রেি এেখাো অচফস-

 র োোোর টকচ্ছ তার অকেেচ কের চেন্তু হকে ো আর। এ-রেি চেস্তব্ধ, োকির  র, 

িাচছ উ ়িকল থসখাকে েব্দ পাওয়িা যায়ি, এ-রেি ো্া  র, থফাি রোকরর েভীর তচলকয়ি-

যাওয়িা েচ , চেচিত্র চ জাটকের থসকেটাচরকয়িট থটচেল, আকলা-এটসে আর থোকোচ ে 

হকে ো। 

  

লাকঞ্চ তুচি েী খাও থসাো া? 

  

থতার িুনু্ড। 

  

এট  রটা সাজাকত েত খরি পক ়িকছ? 

  

থতার িকতা  েটা েযেসা ারকে চেচে েরকল যত ওকে।  

  

 এরা থতািায়ি োচ ়িভা ়িা থ য়ি? োচ ়ি? 

  

থসাো া তাকে গ্রাহয ো েকর োজ েকর যায়ি। চেন্তু থসাো ার েপাকল েকয়িেটা ধ,চিন্তার 

থরখা থ খা থ য়ি। োজ েরকত েরকতও এে-আধোর থিারা থিাকখ অচিয়িকে থ কখ থেয়ি। 

  

অচিয়ি েকল–উচে। 

  

থোস। প্রেকলিটা েী েকল যা। 

  

চেছু ো। 

  

টাো সচতযট িাস? 
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অচিয়ি িাো োক ়ি–ো। 

  

  রোর হকল িযাচক্সিাি হাজার খাকেে চেকত পাচরস। েযাকঙ্কর টাো েয়ি, আিার টাো। 

  

 থোকোচ ে চেকয়িচছ? 

  

থসাো া িুপ েকর োকে। 

  

অচিয়ি েকল–তুচি যচ  সাোয়িার হকত, চেংো সু কখার িহাজে, চে আিার ক্লাকয়িে, থতা 

চেতাি। তুচি আিার থসাো া, চেন্তু আিার েযেসার থেউ েও। থতািার োছ থেকে চেকল 

আচি থতািার আর পািঁিজে আত্মীকয়ির িকতা েীিু হকয়ি যাে।  

  

তার িাকে? 

  

অচিয়ি হাকস–আিাক র আত্মীয়িক র িকধয তুচিট সেকিকয়ি সােকসসফুল। থতািার োছ 

থ িঁকে েহু আত্মীয়ি থ ারাকফরা েকর, আচি জাচে। চেন্তু তুচি থজকে থরকখা, আচি তাক র 

 কল েট। 

  

থসাো া এেটু হাকস। 

  

থসাো া, আিার এেটা প্রেকলকির েো থতািাকে েলে? শুেকে চেে? 

  

থসাো া ভ্রূ েুিঁিকে তাোয়ি। থছা্ট  এেটা ে  েকর।  

  

আচি প্রায়িট এেটা চস্টিার াটকে থ খকত পাট। 

  

থসাো া েক ়ি-িক ়ি েকস েকল–েীরেি? 

  

আচি থযে উিঁিু োচলর ি ়িায়ি েকস আচছ। অকেে  ূর পযেন্ত োচলয়িাচ ়ি েচ ়িকয়ি থেকছ– 

আধিাটল-এেিাটল-তারপর থ ালা জল–এেটা থজচট–প্রোন্ড ে ী চ েন্ত পযেন্ত। 
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েখকো েখকো থ চখ, রাকতর চস্টিার াট-কেেল চে্দরু চে্দরু আকলা জ্বকল, থজচটর োকয়ি 

জকলর েব্দ–ওপাকর ভীেণ অন্ধোর। থেে থ চখ েকলা থতা? 

  

থসাো া তাচেকয়ি োকে। 

  

এ চে িৃতুযর-প্রতীে োচে? অচিয়ি েকল। 

  

 টয়িাচেে হকচ্ছ? 

  

টয়িাচেে েয়ি থসাো া। োজেকিে,  ুরকত চফরকত হোৎ হোৎ থিাকখর সািকে ওট োচলয়িাচ ়ি, 

আর োচলয়িাচ ়ির পর থজচট, জল–এটসে থভকস ওকে। 

  

থসাো ার থিাখ হোৎ অেযিেস্ক হকয়ি যায়ি। েযস্ত থসাো া এেটু থহলাে চ কয়ি েকস। 

থটচেকলর ওপর থেকে হাতক ়ি টচ্য়িা চেংকসর থসাোচল পযাকেটটা তুকল চেকয়ি এেটা 

চসোকরট ধরায়ি। িৃধ, থধািঁয়িার েন্ধ অচিয়ির োকে একস লাকে। থসাো ার সািকে খায়ি ো, 

েটকল এট িুহূকতে তারও এেটা চসোকরট ধরাকত টকচ্ছ েকর। চেন্তু থযৌে পচরোকরর 

চেে ়ি-োে ়ি সে রকয়ি থেকছ চভতকর। থসাো ার সািকে থোকোচ েট চসোকরট খাওয়িা 

যাকে ো। 

  

থসাো া েকল–এ সেট েস্টালচজয়িা। আিারও হয়ি। থ কের োচ ়িকত েরিিা তলার ছায়িায়ি 

িাচটর ওপর েযাওলা েজাত। থসট ো্া জায়িোটার েো হোৎ থেে থয িকে পক ়ি। 

  

অচিয়ি িাো োক ়ি-ো এটা কেেে-স্মৃচত েয়ি। চস্টিার াট আচি আর েোর থ কখচছ। ধ, 

চতে োর েক ়িা থজার। তারপরট থতা েলোতায়ি পািোকেে িকল এলাি। তা ছা ়িা থসট 

চস্টিার াট থতা থ কে যাওয়িার থোয়িালে্দরী  াট েয়ি। এটা থেিে থযে ধু-ধু োলুর ির, 

চেজেে অথে থ ালা জল, ওপারটা থ খা যায়ি ো। 

  

থসাো া হাকস। েকল–ভাকলা খাওয়িা- াওয়িা ের। হাচসকে চেকয়ি চেছুচ ে োটকর-টাটকর 

 ুকর আয়ি। 
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অচিয়ি অোে হকয়ি েকল-কেে? 

  

তাহকল ওসে থসকর যাকে। 

  

সারাকত িাটকছ থে? আিার থতা খারাপ লাকে ো। েলোতার চভ ়িভা্ট া, েরি,  াি, 

োজেকিের চভতকর িাকঝ িাকঝ হোৎ ছুচট থপকয়ি এেটা অকিো চস্টিার াকট িকল যাট, 

োচলয়িাচ ়িকত েকস োচে, থেে লাকে। একে সারাে থেে? শুধু জােকত িাটচছ, েযপারটা 

েী। তুচি জাকো? 

  

উত্তর থ ওয়িার সিয়ি পায়ি ো থসাো া। থস্টকোগ্রাফার পাচসে থিকয়িচট  কর থিাকে। লম্বা 

ফসো, ভাোকিারা িুখ। তেু িুকখ এেটা অদু্ভত িী আকছ।  ারুণ এেখাো োচটকের োচ ়ি 

পরকে। থিকয়িটা থসাো ার  ােচ কে চেকয়ি েীিু হকয়ি এেটা টাটপ েরা চিচে থ খায়ি। েো 

েলােচল হয়ি। ততক্ষণ অচিয়ি থিকয়িটার োচ ়িটা থ কখ। হয়িকতা-ো এরেি োচ ়িকত 

হাচসকে ভাকলা িাোত। হাচসর েো িকে প ়িকতট অচিয়ির এেধরকের োরীচরে েষ্ট হয়ি। 

েুে থপট জুক ়ি এেটা তীক্ষ্ণ থে োর আভাস পাওয়িা যায়ি।  ি েন্ধ হকয়ি আকস। েুে 

ধ ়িফ ়ি েকর। এেটা থিে-আপ থোধহয়ি অচিয়ির  রোর চছল। েয়িস পিঁয়িচত্রে ছচত্রে, 

টরকরগুলার জীেে, অচতচরত িা আর চসোকরট, েযেসার উকত্তজো, েে, সে চিচলকয়ি 

চভতরটা ভাকলা োোর েো েয়ি। হাচসকে এট োচ ়িটায়ি থোধহয়ি এখেও িাোয়ি। েীকলর 

ওপর হলু  োচটকের োজ। পকেকট এে-কোর োছাোচছ টাো আকছ। োজার  ুকর 

এেোর খুিঁকজ থ খকে োচে োচ ়িটা। অেেয তা আর হয়ি ো। হাচস েক ়িা অোে হকে, 

তাচেকয়ি োেকে ো ধ,-এেটা চেদ্রুপাত্মে েোও েলকত পাকর।  রোর থেট। হাচস চেষ্ঠুর। 

তার হৃ য়ি থেট। 

  

থিকয়িটা ফাটচলং েযাচেকেকট োেজপত্র  ািঁকট। থসাো া আোর োজেকিে  ুকে যায়ি। 

এেজে ধ,জে েকর অচফকস থলােজে আকস। সু্দরর থপাোকের িটপকট থলাকেরা। 
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থসাো া হাত োচ ়িকয়ি হযা্কেে েকর, িিৎোর টংকরচজকত েো েকল। চেজকেকসর চপে-

আওয়িার। থসাো ার  ি থফলার সিয়ি থেট। 

  

এে ফািঁকে অচিয়ি েকল–থসাো া, উচে। 

  

োেজপত্র থ িঁকট েী এেটা খুিঁকজ পায়ি থসাো া। থসটা থ খকত থ খকত হোৎ থিাখ তুকল 

অচিয়িকে েকল–সািকের থসািোর চেেুর জন্মচ ে। থতার েউচ  হয়িকতা হাচসকে খের 

চ কয়িকছ। তেু েকল রাখচছ, চেকেকলর চ কে হাচসকে চেকয়ি িকল যাস, রাকত থখকয়ি 

একেোকর চফরচে। 

  

আচ্ছা। 

  

 থতার চস্টিার াকটর েযাপারটা আচি থভকে থ খে। 

  

অচিয়ি হাকস। জন্মচ কে যাওয়িা হকে ো। চস্টিার াকটর েো থসাো া ভুকল যাকে। 

  

েযাঙ্কটা থেকে থেকরাকতট জ্বকরা েলোতা থিকপ ধকর। েী তাপ থরাক র। গুকিাট। 

  

 অচিয়ি তার স্কুটার িালু েকর। থোোয়ি যাকে, থভকে পায়ি ো, তেু যায়ি। থযকত োকে। 
  

চটচফে। চেন্তু চটচফকের সিকয়িও থসািাচ  োটকর যায়ি ো, আড্ডা িাকর ো। চেকজর 

জায়িোয়ি েকস োকে। প্রোন্ড হল করর এেধাকর টাটচপস্টক র সাচর সাচর থিচেে। সে 

খাচল। থেেল থসািাচ  চেে েকস আকছ।  াে হাকত এেখাো এে-োি ়ি খাওয়িা থটাস্ট, 

আলকতাভাকে ধরা, োিঁ হাত থিচেকে থছােল িারার জেয উ যত। অচিয়ি এচেকয়ি থযকত 

থযকত শুেল টুে েকর থিচেকের এেটা অক্ষর লাচফকয়ি উেল। অচিয়ির েরুণা হয়ি। 

  

থসািাচ র েয়িস পিঁয়িতাচল্লকের েীকি েয়ি। চসিঁচের োকছ িুল পাতলা হকয়ি একসকছ। থিাকখ 

োস পাওয়িাকরর িেিা! থরাো ে ়িকের েকল েয়িস খুে থেচে থ খায়ি ো, চেন্তু  ী েচ কের 

ক্লাচন্তর ছাপ আকছট। োকের ধ,-ধার চ কয়ি েভীর থরখা থেকি থেকছ, থিকিতার থছাপ 
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ধকরকছ িুকখ। েছকর েক ়িাকজার এে ধ,-চ ে ছুচট থেয়ি। থিাকো েছর টাো িােচর েরকছ 

আয়িরে অযা্ চস্টল েকরাকল, তেু িােচর পাো হয়িচে। েকরাল উকে যাকে েকল িােচর 

োকরারট পাো েয়ি এখাকে। ওর চেকয়ির জেয থেউ থতিে েকর থিষ্টাট েরল ো। 

চপকসিোট িারা যাওয়িার পর এেটা িােচরকত িুকেচছল, তারপর িােচরট েকর থেল। 

োর ধ,ট ধ,-চট থছকলকে থোধহয়ি ভাকলা থলকেচছল। তাক র এেজে চছল চভন্ন জাকতর, 

অেযজকের চছল েি েয়িস। হল ো। হকেও ো। থসািাচ  তা জাকে েকলট থোোও আর 

যায়ি ো। িেপ্রাণ চ কয়ি িােচর েকর! ছুচট থপকল হািঁফ ধকর যায়ি।  

  

থটাস্টটা আর এে-োি ়ি খাওয়িার জেয িুকখর োকছ একে থসািাচ  তাোয়ি। প্রেিটায়ি 

থোধহয়ি চিেকতট পাকর ো। তাচেকয়ি োকে। 

  

থসািাচ , থেিে আছ? 

  

থসািাচ  থটাস্টটা থরকখ চ কয়ি এেটু থিকয়ি থেকে েকল–থেকরা, থেচরকয়ি যা। 

  

থেে? 

  

লজ্জা েকর ো? এেেছকরর িকধয এেোর িাকে থ খকত যাওয়িার সিয়ি হয়িচে? েত েক ়িা 

অসুখ থেল িা-র, থতাকে থ খার জেয আেুচল-চেেুচল, চতেকট চিচে চ লাি, এেটা 

উত্তরও চ সচে। থেকরা–থেে একসচছস? 

  

তুচি েত িাটকে পাও? 

  

তাকত চে  রোর? িালাচে ছা ়ি। 

  

 িালাচে ো। সচতযট চজকজ্ঞস েরচছ। 
  

ভাচর থতা েযেসা। অচফকস িাচছ ওক ়ি, থসট েযেসা েকরট থতার সিয়ি হয়ি ো। অিােুে! 
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 এেটা থিয়িার থটকে অচিয়ি েকস চেকজর থেকেট। িাঝখাকে থিচেে, ওপাকে থসািাচ । 

েকল –এর পকরর থজোকরেকে আর এটসে থিাটপাট থোো যাকে ো থসািাচ । যা 

েোেচে েরার তা থতািরাট েকর চেকল। 

  

তার িাকে? 

  

আিাক র পাকের ফ্ল্যাকট এেটা ফযাচিচল আকছ। স্বািী স্ত্রী আর োচ্চা থছকল এেটা এেচ ে 

সাজকোজ েকর চেকেকল থোোয়ি থেকরাকচ্ছ, থছকলটার োল চটকপ চজকজ্ঞসা েরলাি– 

থোোয়ি যাচ্ছ োেু? থস উত্তর চ ল–োেুিার োচ ়ি। েুঝকল থসািাচ , েোটা থসট থেকে 

েুকে িাকঝ িাকঝ ধাক্কা থ য়ি। োেুিার োচ ়ি! িাট ে , োেুরিার োচ ়ি থয এেটা আলা া 

োচ ়ি, থসখাকে থয িাকঝ িাকঝ থে ়িাকত যাওয়িা যায়ি তা আিরা ভােকতট পাচর ো এখে। 

োেুিার োচ ়ি আোর েী? োেুিা থয আিাক র রত-িাংস-িজ্জায়ি চিকে আকছ–তার োচ ়ি 

েী েকর আলা া োচ ়ি হয়ি। এট থয তুচি আিাকে েেছ, চপচসিাকে থ খকত যাটচে েকল, 

এসে সম্পকেের টাে আিাক র সিকয়িট থেে। এরপর চপসতুকতা িািাকতা ভাটকোকে থ খা 

হকল হয়িকতা হাতকজা ়ি েকর েিস্কার েরকে, আপচে আপচে েকর েো েলকে। েলকে– 

এেচ ে চেন্তু আিাক র োচ ়িকত যাকেে, থেিে। খুে খুচে হে।  

  

থসািাচ  এেটু হাকস। েকল, থতার সকঙ্গ থতা আিাক র সম্পেে তাট  ািঁচ ়িকয়ি থেকছ। 

এেেছকর িােুচরয়িা থেকে থেহালা যাওয়িার সিয়ি হয়ি ো, েী েকর েুঝে থয সম্পেে রাখকত 

িাস? 

  

েত এেেছর ধকর আচি ভাকলা থেট থসািাচ । 

  

েী হকয়িকছ? 

  

তুচি েত িাটকে পাও েলকল ো? 

  

থজকে েী হকে? 
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 এিচেট। থেৌতূহল। েকলা ো। 
  

সে থেকট থছিঁকট থপৌকে আট-কো। হাচস থেিে আকছ? 

  

 ভাকলা। েত েছর তুচি এেটা চস্টকলর আলিাচর চেকেছ, আর এেটা চসচলং ফযাে, ো? 

  

 থসািাচ  হাকস–এ েছর এেটা সুকতার োকপেট চেকেচছ, থিচসং থটচেল েকরচছ, েযাকসর 

উেুে চেকেচছ। থ কখ আচসস। 

  

থপৌকে আট-কোর িকধয েী েকর িযাকেজ েকরা? থতািার থতা উপচররও রাস্তা থেট। 

  

 এটসে জােকতট একসচছস? হাচসকে চেকয়ি েকে যাচে েল? 

  

থতািার থপােযও থতা েি েয়ি। চপচসিা, েীতা, থতািার এে জযােতুকতা ভাট থতািার 

োকছট োকে, েী েকর িযাকেজ েকরা? 

  

েী েরে! থতারা ভাটরা থতা আর িাকসাহারা চ স ো, ওকতট েকষ্ট-সৃকষ্ট িযাকেজ েকর 

চেট। এেটা থটাস্ট চ কয়ি চটচফে সাচর, চেচ ়ি চসোকরট খাট ো, সা ািাটা থপাোে পচর, 

চসকেিা থ চখ োকল-ভকদ্র, থোোও থে ়িাকতও যাট ো। থতািাক র থতা তা েয়ি। হাচসর 

খের চেছু েলচল ো, োচ্চা োচ্চা হকে োচে? 

  

-তুচি খুে েষ্ট েকরা, ো থসািাচ ? 

  

– ূর পােলা, থতার হকয়িকছ েী? এসে েলচছস থেে? 

  

–তুচি এত েষ্ট েরছ থেে? 

  

–থেে আোর, চেকজর জেয। 

  

– ূর! চেকজর জেয েষ্ট েকর সুখ েী। েষ্ট েরকল েরকত হয়ি ভাকলাোসার িােুকের জেয। 

তুচি সেকিকয়ি থেচে োকে ভাকলাোকসা থসািাচ ? 
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-েী জাচে? থতার হকয়িকছ েী? 

  

–চেছু ো! 

  

–হাচসকে চেকয়ি েকে যাচে? হাচস থতা আিাক র ভাকলা েকর চিেলট ো।  

  

–যাে এেচ ে চেে। আকে েকলা, তুচি োর জেয এত েষ্ট েরছ? 

  

–েললাি থতা, চেকজর জেয। 

  

–তকে থতা তুচি চেকজকে ভাকলাোকসা। 

  

–েললাি থতা, োচস। 

  

–আচি োচস ো। 

  

 –তুট হাচসকে োচসস। ভাকলাোসকলট হল। 
  

–চেকজকে ভাকলাোসকল হাচসকেও ভাকলাোসা যায়ি। এট থয তুচি চেকজকে ভাকলাোকসা 

েলকল, স্বািী-পুত্র হকল তাক রও োসকত, োধা হত ো। ভাকলাোসা থতা িাস িাটকে েয়ি 

থয টাে প ়িকে। 

  

–হাচসর সকঙ্গ ঝে ়িা েকরচছস োচে? েী হকয়িকছ েল?  রোর হকল আচি ো হয়ি চেকয়ি 

হাচসকে েুচঝকয়ি-সুচঝকয়ি চিটিাট েকর আচস। িাত্র চতে েছর হল চেকয়ি, এখেট 

ঝে ়িাঝািঁচট হকল–  

  

–পাোচি থোকরা ো। িযাকর  লাটফ সম্পকেে তুচি েী জাে? ওট েযাপাকর আচি থতািার 

চসচেয়ির। 
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–তা হকল এট েরি ধ,পুকর  াকি থেকয়ি একস ভাকলাোসা-ভাকলাোসা েরচছস থেে? চেছু 

খাচে? থেয়িারা থ কে চেছু আচেকয়ি চ ট। এেটা চ িভাজা–ো েরকি এেটু  ট খাচে? 

  

–আিার িুেচেল েী জাে? 

  

–েী? 

  

–আচি হাচসকে ভাকলাোসতাি, েযেসাকে ভাকলাোসতাি, স্কুটারকে ভাকলাোসতাি, চেন্তু 

এটসে ভাকলাোসার িকধয িাকঝ িাকঝ এেটা চস্টিার াট একস প ়িকছ।  

  

–চস্টিার াট? 

  

–হুিঁ। 

  

 থসািাচ  থিকয়ি োকে। েকল–েী েলচছস? 

  

-খুে উিঁিু োচলয়িাচ ়ি থেকে তুচি েখকো থোকো চেজেে থফচর াট থ কখছ? এেটা থজচট –

তারপর চেোল থ ালা জকলর ে ী–ওপারটা ধূ-ধূ েকর–থ খা যায়ি ো। থ কখছ? আচি 

থিাখ েুজকলট থ চখ। 

  

থসািাচ র িুখটা থেিে হকয়ি যায়ি থযে। েকয়িস হকয়ি যাওয়িা, েৃচ্ছসাধকের ছাপ-ওলা েীরস 

িুখ থসািাচ র। তেু েকয়িে পলকের জেয থযে এেটা থোিলতা োকছর ছায়িার িকতা 

িুকখ থখলা েকর। িুকখর েেেে থলখাগুচল লােকণযর সঞ্চাকর হোৎ  ুকে যায়ি। 

  

–থোে চস্টিার াকটর েো েলচছস? েলোতার েঙ্গা, োচে থোয়িল্দর, আচিেোিঁকতও 

থফচর াট থ কখচছলাি। 

  

-ওসে েয়ি। এ এেটা অেযরেি থফচর াট। েহু  ূর পযেন্ত োচলয়িাচ ়ি, তারপর থ ালা জল 

–থিাখ েুজকলট থ খকত পাট। ভীেণ ভয়ি েকর, আোর ভীেণ ভাকলাও লাকে।  
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–আচি চেে জাচে, তুট হাচসর সকঙ্গ ঝে ়িা েকরচছস। চেংো েযেসাকত িার থখকয়িচছস। 

েত টাো থরকখ চেকয়িচছল িািা? 

  

-হাজার  কেে। 

  

–থসটাট ভুল হকয়িচছল। থে থয থতার িাোয়ি েযেসা িুচেকয়িচছল। োোচল থছকল আোর 

েকে েযেসা েরকত চেকখকছ। তার থিকয়ি এেটা োচ ়ি েকর ভা ়িাকট েচসকয়ি থেকল 

  

–চস্টিার াটটার েো তুচি চেছু জাে ো, ো? 

  

–েী জােে? থতার িাোয়ি যতসে পােলাচির থপাো। হাচসকে চেকয়ি েকে আসচে েল? 

  

–থতািার চেছু িকে হয়ি ো? চস্টিার াট ো ওরেি চেছু? 

  

থসািাচ  হাকস। েকল–আচ্ছা জ্বালাতে! ভােোচিন্তা েরার সিয়ি থোোয়ি আিার েল থতা? 

সোল সাক ়ি আটটার থলচ জ থেোল ধরকত থেকরাট, িাটলখাকেে থহিঁকট োস-রাস্তা, 

অচফকস সারাক্ষণ োজ, চফরকত চফরকত আটটা হকয়ি যায়ি। তখে েরীকর োকে েী? থখকয়ি 

 ুচিকয়ি পচ ়ি, স্বপ্নও থ চখ ো। 

  

অচিয়ি শ্বাস থফকল। েকল–তুচি োে হকয়ি থেছ। 

  

এেটু টতস্তত েকর থসািাচ  েকল–থতার থ কের পুের াকটর েো িকে পক ়ি। খুে েক ়িা 

েক ়িা েিুপাতা োতাকস ে ়িত। িাছ ফুট োটত জকল। ে িোকছর ছায়িায়ি আিরা েঙ্গা-

যিুো থখলতাি। িকে হওয়িার চে থেে আকছ! েত েী িকে হয়ি। ওসে চেকয়ি ভােোর 

েী। হাচসর সকঙ্গ ভাে েকর থফল। থফরার সিকয়ি এেখাো োচ ়ি আর ধ,কটা চসকেিার 

চটচেট চেকে চেকয়ি যা। োলকের চ েটা থহাকটল-করষু্টকরকে খাস। এরেি এেটু-আধটু 

েরকলট থ চখস আর ঝে ়িা হকে ো। 
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-তুচি এসে েকে থেকে থভকে থরকখছ থসািাচ ! চেকয়ি হকল েকরর সকঙ্গ েীরেি সে িাে-

অচভিাে হকে, সে থভকে থরকখচছকল। আর েলছ, ভােোর সিয়ি পাও ো! 

  

–থসািাচ  থহকস ওকে। েকল–চেে েকলচছস। 

  

এেজে ধ,-জে েকর থিচেেগুকলার সািকে থিকয়িরা একস েসকছ। চটচফে থেে। 

  

অচিয়ি উকে  ািঁ ়িায়ি। 

  

–িচল। 

  

থসািাচ  লাসাস পাওয়িাকরর িেিার থভতর চ কয়ি তাোয়ি। থিাকখ অেযিেস্কতা। েকল 

সম্পেেটা রাচখস অচিয়ি। িাকে চেকয়ি থ কখ আচসস। হাটে ভাকলা ো, েখে েী হকয়ি যায়ি। 

  

–যাে। 

  

অচফকস একস অচিয়ি থ কখ, থেউ থেট। ধ,পুকরর  াকে টচিকয়িাকরকির এেটা চিচে 

একসকছ। েতেছকরর চপ্রচিয়িাি োচে। েছর চতকেে আকে, চেকয়ির পরট  ে হাজার টাোর 

এেট পচলচস েচরকয়িচছল। ধ,-েছর চপ্রচিয়িাি থটকেকছ। যােকে, থপট -আপ হকয়ি যাকে। 

  

লাসাকসর েীকি িাপা চ কয়ি েলযাণ এেচট চিচে থরকখ থেকছ–োেিী, হায়ি ার তাো ায়ি 

একসচছল। ভুজং-ভাজুং চ কয়ি চে ায়ি েকরচছ। টেোি-টযাকক্সর অচজতকে এেোর থফাে 

েরকেে, ওকে আপোর েো েলা আকছ। ওর  া া এেটা থলাে থসাসাটচটর থিম্বার, 

এেটা থলাে পাটকয়ি চ কত পাকর। আচি চসকেিায়ি যাচচ্ছ, আজ চফরে ো। রাকজকের োকছ 

িার-কো টাো রাখা আকছ। োল সোকলট চেকয়ি চিচিলালকে চ কয়ি আসকেে। ফু -

সাোটটা ছা ়িকেে ো,.. 
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থিাখটা এেটু ঝাপসা লাকে। চিচেটা থরকখ থ য়ি অচিয়ি। অচফস  রটা চেজেে। পাখার 

হাওয়িায়ি থোোয়ি থযে এেটা োেজ ও ়িোর েব্দ হয়ি থেেল। অচিয়ি েকস হাট থতাকল। 

তারপর থটচেকল িাো থরকখ হোৎ  ুচিকয়ি পক ়ি।  

  

–চেকেকলর চ কে রজত চফকর একস  াকে–োেিী 

  

-উিঁ। 

  

–আিার োকছ থেউ একসচছল? 

  

ো। 

  

– ূর! থেউ আকস চে! 

  

 –রাকজেকে চজকজ্ঞস েরুে থতা। 
  

েকরচছ। ও থতা চেেোর োটকর যাকচ্ছ িা, খাোর চসোকরট আেকত। আিার থিাটর 

পাটেসটা চ কয়ি থেল ো োলা রায়িকিৌধুচর। োল থ চলভাচর চেকত আসকে। 

  

অচিয়ি আ ়িাকিা ়িা ভাকে।  চ ়িকত সাক ়ি পািঁিটা। োটকর এখেও ফসো থরা । 

  

রজত তার থিয়িার থটকে েকল–েযেসার িুকখ থপচ্ছাপ। চভসা থপকয়ি যাচচ্ছ োল। 

  

েকে রওো? 

  

–চ ে পকেকরার িকধয। প্রেকি  ুকসল কফে যাে িাধুর োকছ। থসখাে থেকে েে হকয়ি 

োকজর জায়িোয়ি।  ািঁ ়িাে, আজ আচি িা খাওয়িাে, সক্দরে খাকেে? 

  

খাে। খুে চখক  থপকয়িকছ। অচিয়ি েকল। 
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থেল োজায়ি রজত। রাকজে একল িা সক্দরে আেোর পয়িসা থ য়ি। তারপর অচিয়িকে 

েকল–খুে  াচি চসোকরট েী আকছ েলুে থতা? 

  

–আপচে থতা খাে ো। 

  

আজ খাে। 

  

 –টচ্য়িা চেংস। 
  

 রাকজকের চ কে চফকর রজত েকল–টচ্য়িা চেংস একো, এে পযাকেট, আর থ েলাট। 

োেিী, যাওয়িার আকে এেটা পাচটে থ ে। 

  

অচিয়ি হাকস। 

  

–শুধু এেটা ভয়ি, েুঝকলে োেিী। 

  

–েী? 

  

এর আকে গুরুপ  চেকয়িচছল। লযাংগুকয়িজ জােত ো েকল ওকে থফরত পাচেকয়িকছ। আচিও 

ভাকলা জাচে ো। ওচ কে েজকোপাল াকে চ কয়ি জািোে ভাোয়ি েকরসপক্ি েকরচছ, 

চেকজ থেখোর সিয়িট থপলাি ো। থেকে গুরুপ র িকতা থফরত পাোকে ো থতা? 

  

–সেকলর েপাল সিাে ো। 

  

থিয়িারটা চপছকে থহচলকয়ি এেটু থ াল খায়ি রজত। ভাকে। েকল–অেেয িাধুও জােত ো। 

থোম্পাচে ওকে তেু থরকখ চ কয়িকছ। 

  

অচিয়ি রজতকে এেটু থ কখ। অন্তত  ে েছকরর থছাকটা রজত। োচ্চা থছকল থোকো 

জচিকতট থেে ়ি থেট। েলোতায়ি জন্ম-েিে। অচিয়ির িকে হয়ি, েলোতায়ি জন্মাকল 

িাচটর টাে োকে ো। রজকতর খুে টকচ্ছ, আর চফরকে ো। এেটা আেছায়িা চস্টিার াট 
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থিাকখর সািকে ফুকট উকেট চিচলকয়ি থেল। অচিয়ি েযাকল্াকরর ছচেটা থ কখ। এেটা থিকয়ি 

োিঁো হকয়ি  ািঁচ ়িকয়ি, িাোয়ি এেটা েলসী, থোিকরর েলসীটা োত েকর ধরা তা থেকে 

অকঝাকর জল পক ়ি যাকচ্ছ। 

  

রজত িুখ তুকল েকল–আিার এেটা লাভ অযাকফয়িার প্রায়ি িযাচিওর েকর একসচছল, 

েুঝকলে োেিী! 

  

-হুিঁ। 

  

–থসটার েী েরে েলুে থতা? 

  

 –আপোর েী টকচ্ছ? 

  

–টকচ্ছ থেট। 

  

–অচিয়ি থিকয়ি োকে। 

  

রজত আোর েকল–িকলট যাচচ্ছ যখে, তখে আোর এখাকে এেটা ফযািঁে ়িা থরকখ যাট 

থেে! থিকয়িটা হয়িকতা অকপক্ষা েরকে। েরকত েরকত চেকয়ির েয়িস থপচরকয়ি যাকে। এে 

ফািঁকে একস অেেয চেকয়ি েকর চেকয়ি যাওয়িা থযত। চেন্তু তার আর েী  রোর? ওখাকেট 

যখে েরাের োেে তখে ওচ কেট চেকয়ির সুচেকধ। তাট থিকয়িটাকে সে েুচঝকয়ি োচটকয়ি 

চ কয়ি যাে। ভাকলা হকে ো? 

  

অচিয়ি িাো থেক ়ি েকল–হকে। 

  

রজতকে খুচে থ খায়ি। থস এেোর চেস থ য়ি, ধ,-েচল োে গুেগুে েকর োয়ি। 

  

োকের চসিঁচ ়িকত পাকয়ির েব্দ হকচ্ছ। থেউ আসকছ। টপ েকর চেকজর অজাকন্তট উকে পক ়ি 

অচিয়ি। 
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–রজতোেু, থেউ একল োচটকয়ি থ কেে। আচি থোকসর  কর থফাে েরকত যাচচ্ছ। 

  

 রজকতর অভযাস আকছ। অকেেচ ে ধকরট অচিয়ির সিয়ি ভাকলা যাকচ্ছ ো। রজত িাোটা 

থহচলকয়ি এেটু হাসল–চেে আকছ চেে আকছ। োেিী, উট আর েিকর স আফটার অল–  

  

চসিঁচ ়ি চ কয়ি থয উেকছ থস থয-ট থহাে অকল্পর জেয অচিয়িকে ধরকত পারল ো। অন্ধোর 

পযাকসজটা প্রায়ি লাচফকয়ি পার হকয়ি এল অচিয়ি। 

  

থোস েুক ়িা িােুে। ধ,ট ভাট পাোপাচে থিয়িাকর েকস োকে। এে সিকয়ি চফল্ম 

চ চিচেউটার চহকসকে এেটু োি চছল। এখে চেছু থেট। অচফস আকছ। এট পুকরা 

চতেতলাটা তাক র চলজ থেওয়িা। চলজ চেকয়ি েলযাকণর তৃষ্ণা এেং আরও েকয়িেজেকে 

অচফস ভা ়িা চ কয়িকছ। ওটটাট আয়ি এখে। জটাওয়িালা এেজে তাচিে একস প্রায়িট ধ,ট 

ভাটকয়ির িুকখািুচখ েকস োকে। আজও আকছ। ো্া অন্ধোর  কর চতেজে েয়িস্ক চেস্তব্ধ 

িােুে। থোকো োজ থেট। 

  

থটচলকফােটার সািকে এেটু  ািঁ ়িায়ি অচিয়ি। োকে থফাে েরকে েুঝকত পাকর ো। থোকো 

েম্বর িকে আকস ো। তেু হাত োচ ়িকয়ি চরচসভার তুকল থেয়ি,  ায়িাল থটাে থোকে। চে ়ি-

চে ়ি েব্দ হয়ি। থোকো েম্বর িকে আকস ো। তেু অচিয়ি আেুল ো ়িায়ি। ধ,টকয়ির েকতে 

আেুল িুচেকয়ি  ায়িাল থ ারায়ি তারপর চতে, িার, পািঁি, ছয়ি, সাত…। অকপক্ষা েকর। 

থটচলকফাে এেটু চেস্তব্ধ োকে। তারপর খুট েকর এেটা েব্দ হয়ি। পরিুহূকতে হোৎ 

অচিয়িকে িিকে চ কয়ি ওপাকে এেটা  ী ে টাো িুিূেুে িীৎোর থোো যায়ি–অচিয়ি–ও–ও, 

অচিয়ি–ও–ও, অচিয়ি- ও- ও 

  

অচিয়ি থেিঁকপ ওকে প্রেকি। থে? েকল িীৎোর েরকত চেকয়িও থেকি যায়ি। তারপর েুঝকত 

পাকর, ওটা এেকেজ  সাউ্। ধীর োন্নার িকতা চেেণ্ণ েব্দ। েতোর শুকেকছ থস। আসকল 

িেটা চেে জায়িোয়ি থেট। থফােটা আোর থরকখ থ য়ি অচিয়ি।  ািঁচ ়িকয়ি োকে। এেটু আকে 
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োকের চসিঁচ ়ি থেকয়ি থে উকে এল তা ভােকত থিষ্টা েকর। অন্ধোর চসিঁচ ়িকত আেছায়িা 

েতিুখ এেটা অেয়িেকে এে ঝলে থ কখচছল। এেটু সিয়ি োটাকো  রোর।  

  

আোর  ায়িাল থ ারায়ি অচিয়ি। সমূ্পণে আ্দরাকজ। থোে েম্বকর আেুল তা তাচেকয়ি থ কখ 

ো। খুে চখক  থপকয়িকছ অচিয়ির। িুখটা থতকতা থতকতা। থোধ হয়ি চপচত্ত পক ়িকছ। সোল 

থেকে থস প্রায়ি চেছুট খায়িচে। িাোটা থ াকর। েরীর ধ,েেল লাকে। এরপর থেকে অচফকসর 

েীকি, থখালা রাস্তায়ি আর স্কুটারটা রাখা যাকে ো। েীকি স্কুটারটা থ কখ সোট েুঝকত 

পাকর, অচিয়ি অচফকস আকছ। আহি কে েলকে এেটা থোপে জায়িোর েক্দরােস্ত েরকত। 

 চ ়ির থ াোকের পাকে এেটা এিঁক া েচল আকছ–থসখাকে রাখকল থেিে হয়ি? 

  

থফােটা োকে থিকপ ধকর োকে অচিয়ি।  ায়িাল থটাে থেকি থেকছ। এটোর েম্বর আসকে। 

অচিয়ি অকপক্ষা েকর। েষ্ট শুেকত পায়ি ওপাকে ধ,-এেটা েলেব্জা ে ়িকছ, চলভার উেকছ। 

প্রেকি ভাচটেোল তারপর থহারাটজেল থখািঁজ শুরু েকর স্বয়িংচেয়ি যি! চেন্তু েম্বরটা খুিঁকজ 

পাকচ্ছ ো। খুিঁজকছ–প্রাণপকণ খুিঁজকছ যিটা। খুিঁকজ পাকচ্ছ ো। অচিয়ি অকপক্ষা েকর। যকির 

েব্দ থেকি যায়ি। েম্বরটা েী পাকে ো অচিয়ি? থস অকপক্ষা েকর।  

  

যিটা অস্ফুট েব্দ েকর, তারপর োে থ য়ি। চরং েরার েব্দ হয়ি ো, এেকেজ  োোরও 

েব্দ হয়ি ো। চেন্তু তেু োকেেেে চেেট পায়ি অচিয়ি। েষ্ট েুঝকত পাকর, ওপাকে 

থটচলকফাে হাকত চেকয়িকছ এে েভীর চেস্তব্ধতা। থসট চেস্তব্ধতায়ি খুে উিঁিু থেকে োচলয়িাচ ়ি 

থেকি থেকছ েহু ূর। ধু-ধু োচলকত েব্দহীে থজাৎস্না পক ়ি আকছ। হাক ়ির িতে সা া োচল-

ে ়িাকে– তারপর অন্ধোর থজচট, থ ালা জল। থেয়িাকলর থিাকখর িকতা িেিে েকর ওকে 

থজাোচে থপাো। এ-পাক ়ি চ কের আকলা থেকে ও-পাক ়ি েভীর রাকতর িকধয িকল যায়ি 

থটচলকফাে। থসখাকে োতাকসর েব্দ থেট, জকলর েব্দ থেট। োচলর ওপকর এেটা সাকপর 

থখালস উলকট পক ়ি আকছ। োচলকত থিউকয়ির  াে। েহু  ূর-চ েন্তেযাপী থসট চেস্তব্ধতা 

থটচলকফাে ধকর োকে ওপাকে। অচিয়ি থসট চেস্তব্ধতাকে থোকে। 
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ে-চ ে ধকরট টিঁধ,করর খুটখাট সারা োচ ়িিয়ি শুেকছ হাচস। েখকো ওয়িা েকরাকে, েখকো 

খাকটর তলায়ি, জুকতার র যাকে, রান্না কর। অচেরল  ািঁকত থেকট চ কচ্ছ সংসার। চেশুচত 

রাকত  ুি থভকে িাকঝ িাকঝ শুকেকছ এে  র থেকে আর এে  কর চি-চিে-চিে আেচ্দরত 

চিৎোর ছুকট যাকচ্ছ। েু ়ি-েু ়ি-েু ়ি-েু ়ি োটার েব্দ হকয়িকছ। হাচস থতিে ো েকরচে। 

োটকছ োটুে। 
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২. অরময় ফেরির্য় যাওয়াি পি 

সোকল অচিয়ি থেচরকয়ি যাওয়িার পরট হাচস থোছোছ েরকত েকসকছ। োকে োকে োয়িা, 

ব্লাউজ, থেচসয়িার জকি থেকছ। এতসে পরার সিয়ি হয়িচে। ট্রাঙ্ক ভচতে রকয়িকছ োচ ়ি, র যাকে 

োোরেকির জুকতা, থিচসং থটচেকল সাজকোকজর অসংখয টুচেটাচে। এসে চেছুট থেকে 

ো থস। ধ,-িারকট িাত্র থেকে–যা োহকল েয়ি। 

  

েীকির োে ো ়িা চ কতট হাচস থ খকত পায়ি টিঁধ,করর োটার চিহ্ন। তার োয়িা, ব্লাউজ, 

থেচসয়িাকরর এখাকে-কসখাকে ফুকটা। েরি জািার োে ভরচত জািাোপ ়ি থেকট থরকখকছ। 

েত চে থেকটকছ থ খার জেয হাচস সে জািাোপ ়ি োচিকয়ি থিকঝকত স্তূপ েকর। এেটা 

পুকরাকো ফুলহাতা থসাকয়িটাকর জ ়িাকো ধ,-োচ্ল চিচে। চিচের োচ্ল তুলকতট ঝুরঝুর 

েকর োেকজর টুেকরা ঝকর পক ়ি। অচিয়ি ধ,- ফায়ি চ চল্ল আর োেপুর চেকয়িচছল। 

প্রেিোর ধ,-িাস, চিতীয়িোর িাসখাকেকের জেয। আর ধ,োর োকপর োচ ়িকত চেকয়ি 

চেছুচ ে েকর চছল হাচস। থসটসে সিকয়ি অচিয়ি চলকখচছল এটসে চিচে। টিঁধ,র েষ্ট েকর 

থেকছ। সেকিকয়ি ওপকরর চিচেটা খুকল েকয়িে পলে থ কখ হাচস। চছদ্রিয়ি থপ্রিপত্র। 

চপ্রয়িতিাসু… হাচস প ়িকত োকে 

  

-কতািার জেয ভীেণ (ফুকটা) হকয়ি আচছ। েকে আসছ? থতািার জেয এিে (ফুকটা) 

লােকছ থয চে েলে। আিার (ফুকটা) চভতরটা থতা তুচি (ফুকটা) পাও ো… রাচে আিার, 

আিার (ফুকটা), েকে (ফুকটা)? থতািার জেয আচি সে (ফুকটা) পাচর। তা ়িাতাচ ়ি িকল 

(ফুকটা)… 

  

হাচস এেটু হাকস। চিচে থ কখ েয়ি। থপ্রিপত্র চলখকত অচিয়ি জাকে ো। ধ,-িারকট ধ, োন্ত 

একলাকিকলা আকেকের লাটে চলকখট তার সে েো ফুচরকয়ি যায়ি। থোকো টেলযাক্র 

এেটার থেচে ফ্ল্যাপ (ফুকটা) ভরচত েরকত পাকরচে থস।  
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চছদ্রিয়ি এট চিচেগুকলা চেকয়ি েী েরকে তা চেে েরকত পাকর ো থস। চেকয়ি যাকে? োচে 

পুচ ়িকয়ি থফলকে? ভােকত ভােকতট আোর পুকরাকো পুলওভাকর চিচেগুকলা জচ ়িকয়ি 

ওয়িা েকরাকে আকের জায়িোয়ি থরকখ থ য়ি। োেকে। োেকত োেকত এেচ ে পুকরাকো হকয়ি 

হকয়ি ধুকলা হকয়ি যাকে আপো থেকে। 

  

িধুকে থ কে হাচস েযাপেচলে আেকত েকল, আর টিঁধ,র িারা চেে। তারপর একে একে 

ট্রাঙ্ক, োক্স, চস্টকলর আলিাচর–সেট খুকল থফকল থস। জািাোপ ়ি োিায়ি, চছদ্র খুিঁকজ 

থ কখ। সে জায়িোকতট হকয়িকছ টিঁধ,করর  ািঁকতর  াে। চভতকর চভতকর সে থফািঁপরা েকর 

চ কয়ি থেকছ। আোর সে থোছ েকর তুলকত থেলা েচ ়িকয়ি যায়ি। সকঙ্গ থেওয়িার জেয 

সা ািাটা েকয়িেটা জািাোপ ়ি আলা া েকর রাকখ হাচস। ধ, এেটা প্রসাধে। চেছু টাো। 

েকে যাওয়িা হকে তার চেছু চেে থেট।  াচজেচলং থিকল এখে সািার-রাে। জািাটোেুকে 

চরজাকভেেে েরকত েলা আকছ। 

  

 র-ক ার আোর ঝািঁট থ য়ি হাচস, আটার গুচলকত চেে চিচেকয়ি রাকখ ওয়িা েকরাকে, খাকটর 

তলায়ি, রান্না কর। স্নাে েকর থখকয়ি উেকত থেলা ধ,কটা োকজ।  

  

থিকঝয়ি েতরচি থপকত এেটু েচ ়িকয়ি থেয়ি হাচস। থিকঝ থেকে েীতভাে উকে আকস 

েরীকর। োটকর থরাক র িুকখ ছায়িা পক ়িকছ। থি  েরল োচে! েুকের ওপর চসচলং 

ফযােটার ঝেঝকে টোকতর রকের থব্ল গুকলা এেটা প্রোন্ড চস্থর েৃত্ত কতচর েকরকছ। 

 ূচণেঝক ়ির িকতা। োতাস থেকি একস থিকঝকত থিকপ ধকর হাচসকে! িধু রান্না র থধালাট 

েরকছ। েল কর জকলর েব্দ।  ূকর থি   ােকছ। জাোলা- রজায়ি সে প ো থফলা।  কর 

এেটা সেুজ আভা। হাচস এেটু থিকয়ি োকে, চেন্তু চেছুট থ কখ ো। থ খার জেয থস 

থিকয়িও থেট। ধ,ট  করর এট থয থছা্ট  োসা, এট চে সংসার? খাট, আলিাচর, খাওয়িার 

থটচেল, থিচসং থটচেকলর আয়িো– ৃেযিাে যা চেছু আকছ, যা ধরা-কছািঁয়িা যায়ি তার 

থোকোটাট চে এেটা িােুকের সকঙ্গ আর এেটা িােুেকে আটকে রাখকত পাকর?  কর 

 রজা চ কয়ি  াও, েরীকর েরীর চিচেকয়ি থফকলা, সারাকেলা েলকলা ভাকলাোসার েো, 

থপাো পাখীর িকতা, ওয়িা েকরাকে জকি উেুে থপ্রিপত্র–তেু চেছুট প্রিাণ হয়ি ো। সরোচর 
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 প্তকর হাচস আর অচিয়ির চেকয়ির  চলল েব্বট েী এে-কো েছর ধকর জিা োেকে–

অতচ ে ধকর তাকত থলখা োেকে থয তারা আটেেত ভাকে স্বািী-স্ত্রী। তেু চেছু প্রিাণ 

হয়ি ো। হাচস পাে চফকর থোয়ি। 

  

খাকির ওপর সািঁটা এেটা  ােচটচেট জকল চভচজকয়ি খুে সােধাকে তুকল চেকচ্ছ হাচস। 

খাকির ওপর চটচেকটর থিৌকো চিহ্ন এেটা থেকে যাকে-োেকে। োচে থোকোচ েট 

চটচেটটা চেেিকতা সািঁটা চছল ো খাকির োকয়ি? ধ,কটা েরীর থেেল পরেরকে  াো াচে 

েকরকছ এতোল? িে েয়ি, চেশ্বাস েয়ি, চেভেরতা েয়ি। 

  

থছকলকেলা থেকেট তার িে েলত-েলোতা েলোতা! 

  

েচরে  করট জন্ম হকয়িকছ হাচসর। তার োো োছাক ়ির এে থছা্ট  িা-োোকের থেরাচে। 

তারা ছয়ি ভাট-কোে। হাচস িতুেে। থলখাপ ়িার থোকো সুকযাে চছল ো। চেলিকর োেত 

এে িাচস, তার থছকলকিকয়ি থেট। থসট িাচসট চেকয়ি থেল হাচসকে, পালত পুেত। চেলির 

েকলজ থেকেট থস চে-এ পাে েকর, চেলিকরট থেকখ িচণপুচর োি। থলখা প ়িা, োি, 

োেোজো– এ সেট হাচস চেখত প্রাণ চ কয়ি। এট সে থলাকে থেকখ েত োরকণ। হাচসর 

োরণ চছল চভন্ন। হাসযের থস োরণ, তেু েত সতয। 

  

থছকলকেলা থেকেট তার িে েলত-েলোতা, েলোতা! িা োোকে তার থছকলকেলা 

থেকটকছ। িারচ কে  ে োকছর থে ়িা জাল, েৃচষ্ট প ়িত খুে, আোর থরা  উেকল িা-পাতার 

িাতলা েকন্ধ ি-ি েরত োতাস। রাকত থফউ  ােত, থেয়িাল োিঁ ত, তাক র োচ ়ির 

আোকি োোকি এিঁকটাোিঁটা থখকত আসত শুকয়িাকরর িকতা িুখওয়িালা োে াো। চঝিঁচঝর 

 াে রাকত অরণযকে েভীর েকর তুলত। েীতোকল প ়িত অসহয েীত, িাচটর ভাপ 

েুয়িাোর িকতা হকয়ি েেোোকল িরাির আ ়িাল েরত। পাহাচ ়ি পে হোৎ োিঁে  ুকর রহকসয 

হাচরকয়ি থযত। তারা ভাটকোকেরা উৎরাট থভকে থ ৌক ়ি থ ৌক ়ি থখলত থছািঁয়িাছুিঁচয়ির থখলা। 

 ীে চরদ্র চছল তাক র থপাোে, আসোে। তাক র থছা্ট  োচ ়িচটকত তাক র অতজকের 

চেে আটত ো। থসট োোকে তািঁর থছকলকেলার প্রেি োোর োকছ েলোতার েল্প 
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থোকে। থেচেরভােট েলোতার  ৃকেযর েল্প, োচ ়িক া ়িা, আকলা, থ াোে আর 

থলােজকের েল্প। োো েল্প েলকতে সু্দরর, আকস্ত আকস্ত, সিয়ি চেকয়ি প্রচতচট  ৃেয থযে 

চেকজও প্রতযক্ষ েরকতে। থসট সে েকল্প তািঁর থযৌেেোকল েলোতার ছাত্রজীেকের োো 

 ী েশ্বাস চিকে োেত। আর োেত েলোতা থছক ়ি আসোর চেরহ-যিণা। হাচসর িকে 

থসট প্রেি েলোতার োি েীকজর িকতা িুকে যায়ি। থস োোকে েলত–িকলা ো োো, 

েলোতা যাট। োো চস্থর থেকে েলত– ূর! আর যাওয়িা হকে ো। থসখাকে আিাক র 

আত্মীয়িস্বজে থেউ থেট, থোকো োজও থেট থসখাকে, খাকিাখা টাো-পয়িসা খরি েকর 

িারচ কের রাস্তার ধেল সকয়ি োর োকছ যাে? হাচসর িে েলত–থেে, েলোতার োকছ। 

  

চেলির চছল সু্দরর চছিছাি েহর। থলােজে থেচে ো, োচ ়িক া ়িা থেচে ো, িারচ কে 

জঙ্গল থ রা থছা্ট  েহর। থসখাকে িাচসর োচ ়িকত একস থস প্রেি েহকরর স্বা  পায়ি। সু্দরর 

থসট স্বা । তখে তার িকে েলোতার েীজচট থফকট অঙ্কুর থ খা চ কয়িকছ। থস েুঝকত 

পাকর–েহর-েহকরর িকতা জায়িো থেট। সাতেছর থস চেলিকর েলোতার আরও চেচিত্র 

েল্প থোকে েনু্ধোন্ধেীর োকছ। িাচসক র আত্মীয়ি হারুোোর েযািার হকয়িচছল, থস থেল 

চিচেৎসার জেয েলোতায়ি। েিীে োকি েকলকজর এেচট থছকল থেে েচেতা চলখত, থস 

থেল েলোতায়ি েক ়িা েচে হওয়িার জেয। অেুরাধা ক্লাচসোল োটত থেৌহাচট থরচ কয়িা 

থেকে। থস প্রায়িট েলত–িফস্বকল চেছু হয়ি ো, চেখকত হকল থযকত হকে েলোতা। হাচসর 

িে েলকত োকে–েলোতা, েলোতা। তুচি োে োও? োকিা? েচেতা থলকখা? তুচি 

িােচর িাও? উন্নচত িাও? থতািার িরণাপন্ন অসুখ! তকে েলোতা যাও। যাও 

েলোতায়ি। এেোর েলোতা থেকে  ুকর একসা। িােুেকে েলোতা সে চ কত পাকর। 

খযাচত, টাো, প্রাণ পযেন্ত। েলোতা থেকে যারা চেলিকর চফকর যায়ি থসট সে েনু্ধক র 

োছ থ িঁকস েকলকজ েসত হাচস। থ খত—চেে। ওক র িুকখ-কিাকখ আলা া  ীচপ্ত, ঝলিকল 

আেচ্দরত ওক র থপাোে, োকয়ি েলোতার চিচষ্ট েন্ধ। িাচসকে েলত–থিকসাকে েলত–

েী থো থতািরা! ভারী  রেুকো, িকলা এেোর েলোতা যাট। িাচস থিকসা সিস্বকর 

েলত–থস ভাচর ধ,করর রাস্তা, পকের েষ্ট খুে, এেো া টাো খরি, তা থসখাকে চেকয়িট 
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ো হকে েী? যা চভ ়ি, েন্ডকোল, িারচপট আিাক র িকতা সু্দরর চেচরচেচল েহর োচে 

থসটা? থিার পকেটিার, রেোজ থছকল, রাজেীচত – ূর  ূর। 

  

যাওয়িা হত ো। হত ো েকলট হাচসর েল্পোয়ি েলোতা েকি েকি এে চেোল েযাপে 

রাজ্ব  স্থাপে েকর। েলোতায়ি থযে ো আলা া সূযে ওকে, আলা া িািঁ , েলোতা েূকেয 

ভাসিাে েুচঝ ো। েলোতাকে চ কর থযসে েল্পো হাচসর–থসসে েল্পো েলোতার 

চ চিজয়িী কসেয কলর িকতা তার চভতরটা তছেছ েকর চ কয়ি থযত। েলোতা েল্পো-

লতা তার ওপর ধ,-কিাকখর পল্লকের ছায়িা থফকলচছল। েলোতা েকল থোধ হয়ি চেছু থেট 

তকে। থলাকে থেউ েখকো যায়ি চে। সোট চিকল থযাোকযাে েকর োচেকয়িকছ েল্প। যারা 

েলোতার েো জাকে তারা চেকজক র িকধয থিাখ থটপাকটচপ েকর, োোোচে েকর, যুচত 

েকর, হাচসকে এে োল্পচেে েহকরর েো থোোয়ি। েলোতার খচন্ডত ছচে থস অকেে 

থ কখকছ ভূকোকলর েটকত, খেকরর োেকজ, েযাকল্াকর। েখকো চজ-চপ-ওর  চ ়ি, 

হাও ়িা চেজ, চভকটাচরয়িা, িেুকিে, তা থেকে চেছু থোঝা যায়ি ো। েকি থস েুঝকত পাকর, 

েলোতার  ৃেয েয়ি, রাস্তা  াট আকলা েয়ি  েয়ি তার থ াোেপাট চেংো চেচিত্র পসরা–

এসকের অতীত, চেংো এসে চিচলকয়ি েলোতা এে িকির িকতা। চেংো েলোতা চে 

জ্বলন্ত পুরুে, তার েুকে রহকসযর থেে থেট, সীিাহীে তার চেষ্ঠুর উ াসীেতা, িুম্বকের 

িকতা তার আেেেণ!  ূর ূরান্ত থেকে থপ্রচিোরা িকলকছ েলোতার চ কে! থেেলট 

িকলকছ! 

  

েলোতা এে থপ্রচিকেরট োি। জ্বলন্ত ধ,েোর এে থপ্রচিে পুরুে। েলোতায়ি এেোর 

থেকল আচি আর চফরে ো, ভােত হাচস। 

  

হাচস থলখাপ ়িা চেখত েলোতায়ি যাকে েকল। োে চেখত, োি চেখত–েলোতায়ি থযকত 

হকল থোেটা থয  রোর হকে, থোেটার সূকত্র েলোতায়ি যাওয়িা হকে তা েুঝকত পারত 

ো। চেন্তু হাসযের হকলও এেো খুেট সতয থয তার সে চেছুর চপছকেট চছল েলোতা, 

েলোতা। চেকয়ির সম্বন্ধ িাচসট খুিঁজচছল। হাচস এেচ ে খুে লজ্জার সকঙ্গ তাকে েকল–
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যচ  চেকয়ি  াও থতা েলোতায়ি চ ও। িাচস অরাচজ চছল ো। চেন্তু অত  ূকরর পাল্লায়ি 

চেেিত থযাোকযাে থে েকর! 

  

থসট সিকয়ি চ েেকয়ির থতল থোম্পাচের এে টচিচেয়িাকরর সকঙ্গ িিৎোর সম্বন্ধ একস 

থেল হাচসর। চেকলত-কফরত থছকল, থেে স্মাটে থিহারা, থ  ়ি-ধ,ট হাজার িাটকে। হাচসকে 

পাত্রপক্ষ পছ্দরও েকর থেল। িচণপুচর োকি, রেীন্দ্র-সংেীকত চেলিকর তখে হাচসর থেে 

োি। রং িাপা হকলও েক ়িা সুিী চছল হাচস। সোট জােত হাচসর ভাকলাট চেকয়ি হকে। 

হকয়িও যাচচ্ছল। পাকত্রর োেুিা িারা চেকয়িচছল িাস আকষ্টে আকে, িারিাস পর 

োলাকেৌি োটকে। তখে অচস্থ চেসজেে চ কয়ি চেকয়ি হকে–চেে হকয়িচছল। হকয়ি থেল 

পাচটপত্র, এিেেী আেীেোক র েযাপাকর োলাকেৌি ওিঁরা িাকেেচে। হাকত তখে িারিাস 

সিয়ি। িাচসর অযালোকি পাকত্রর থফাকটা সািঁটা হকয়ি থেকছ, পাকে হা চসর থফাকটা। িাচস 

িাকঝ িাকঝ হাচসকে অযালোকির থসট পাতাটা খুকল থ খাত– যাখ হাচস। 
  

হাচসর িে েলত–েলোতা, েলোতা। েহু  ূকর এে চেোল পেেকতর িকতা েচহ্নিাে 

পুরুে  ািঁচ ়িকয়ি আকছ। িতুচ েেকে থেন্দ্রাচভে আেেেকণ টােকছ িুম্বে পাহাক ়ির িকতা। 

থসখাকে থেকল চফরত ো হাচস। যাওয়িা হকে োচে! 

  

োছাক ়ির এে থলােোটয  ল থসোর েলোতায়ি যাকচ্ছ। তারা হাচসকে  কল চেকত রাচজ। 

হাচস িাচসকে চেকয়ি ধরল–এখেও িারিাস োচে। এেোর  ুকর আচস িাচস। িাত্র থতা 

পকেকরাটা চ ে। 

  

–চেকয়ির আকে েলোতায়ি চেকয়ি োিচে োটচে, থসটা চে ভাকলা থ খাকে? পাত্রপক্ষ যচ  

চেছু িকে েকর। 

  

হাচস হাকস–েলোতার জকল রং ফসো হয়ি, জাে ো? 

  

অকেে েলা-েওয়িার িাচস রাজী হল। 
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েলোতা েীরেি থ খকত তা আজও হাচস সচেে জাকে ো। প্রেি চ কের িকতাট। েহু ূর 

থেকে এেটা থযৌেেোকলর প্রতীক্ষা চেকয়ি থস যখে েলোতায়ি োিল তখে আর রাস্তার 

েকষ্টর েো িকেও চছল ো, খুে চপপাসা থপকয়িচছল, চেকেোে্দর চেজ থপচরকয়ি আসার 

সিকয়ি থয গুি গুি আওয়িাজ েকরচছল থরলোচ ়ি, থসট আওয়িাজ চেয়িাল া পযেন্ত তার 

েুকের থভতকর েলোতার েব্দ তরঙ্গ তুকলচছল। চেয়িাল ার চ চি েলোতা থস থতা থিাকখ 

থ কখচে। শুভ ৃচষ্টর সিকয়ি থেউ েী েকরর িুখ চেেোে থ খকত পায়ি , চেলেজ্জ ছা ়িা? থস 

োচ ়ি থেকে েযাটফকিে পা চ কতট এে ধ,রন্ত পুরুকের প্রোন্ড উষ্ণ েুকের িকধয িকল এল। 

েজেিাে এে োিুে পুরুে যার চেরা-উপচেরায়ি প্রাণকস্রাত, যার আ কর অেকহলায়ি 

সেেক্ষণ জীেে েকয়ি যাকচ্ছ। থসট প্রেি পুরুেচটর আ কর লজ্জায়ি থিাখ েুকজচছল েুচঝ 

হাচস। থিাখ আর থখালা হল ো। েলোতা তার িারচ কে সেেক্ষণ এে চেশু েয়িকসর চেস্মৃত 

রচেে থিলার িকতা োল্পচেে হকয়ি রটল। 

  

জযােতুকতা চ চ র োচ ়িকত উকেচছল হাচস, চিৎপুকরর এে ফ্ল্যাটোচ ়িকত। েঙ্গ সংস্কৃচত 

সকেলকে থস এেচ ে থলােেৃকতযর অেুষ্ঠােও েরল। চেন্তু সারাক্ষণ থস থেেলট তার 

চেরায়ি চেরায়ি উল্লচসত রকতর ে্দরকে েলোতার েব্দ শুেল। চেছাোয়ি উপু ়ি হকয়ি শুকয়ি 

থেকে থটর থপল তার যুেতী েুে েলোতার পােুকর েুকের সকঙ্গ চিকে আকছ। একের 

হৃৎে্দরে চিকে যাকচ্ছ আর এেজকের। সকঙ্গ আচি থতািাকে থছক ়ি েী েকর আোর 

চফকর যাে–িকে িকে েলত হাচস। 

  

পাকের ফ্ল্যাকট এে  ম্পচত চছকলে, আর চছল অচিয়ি।  ম্পচত অচিয়িরট চ চ  জািাটোেু। 

এ ফ্ল্যাকট হাচসরও চ চ  জািাটোেু। ধ,ট পচরোকর যাতায়িাত চছল। সািকের োরা্দরাটা 

েিে। থসটখাকে  ািঁচ ়িকয়ি েলোতা থ খকত থ খকত হাচস েতচ ে থ কখকছ পাকের ফ্ল্যাট 

থেকে সু্দরর থপাোে পকর অচিয়ি থেকরাকচ্ছ, েীকি রাস্তায়ি রাখা তার স্কুটার। স্কুটাকর িকল 

থযত থছকলটা, যাওয়িার আকে তাকে লক্ষ েরত। চেন্তু অচিয়িকে থেে লক্ষ েরকে হাচস? 

েলোতার থপ্রচিো থেে গ্রাহয েরকে অেয পুরুেকে? 
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ধ,ট পকক্ষর চ চ  জািাটোেুরা প্রায়ি রাকতট খাওয়িার পর চেছুক্ষণ চফস থখলার আসর 

েসাকতে। হাচস োেত, অচিয়িও। ধ,পকক্ষর েোোতো িাকঝ িাকঝ হাচস আর অচিয়িকে 

থ িঁকে থযত। থস সে ো্ট ার গুরু্ব  চছল ো। হাচসর চ চ  জািাটোেু জােকতে হাচসর চেকয়ি 

চেে হকয়ি আকছ। 

  

হাচস অচিয়িকে থতিে েকর লক্ষ েরত ো চেেট, চেন্তু তার িে েলত-েলোতা, 

েলোতা। 

  

অচিয়ি খুে থেচেিাত্রায়ি লক্ষ েকরচছল হাচসকে। েতটা তা হাচস থটর পায়ি চে। চেন্তু 

এেচ ে অচিয়ি খুে ধ,াঃসাহকসর সকঙ্গ প্রস্তাে েকরচছল–িলুে, আিার স্কুটাকর আপোকে 

েলোতা থ চখকয়ি আচে। প্রেিচ ে হাচস রাচজ হয়ি চে। চেন্তু েকয়িেচ ে পকর হকয়িচছল। 

েলোতার থিয়িা  তখে থেে হকয়ি একসকছ। েকয়িেচ ে পরট হাচস িকল যাকে। 

  

িসৃণ, সু্দরর েযাচেিাল থরা  হকয়ি িয়ি াকের চ কে স্কুটার ছু চটকয়ি অচিয়ি প্রস্তাে 

চ কয়িচছল–যচ  চেছু িকে ো েকরে–  

  

েলোতা–থেেলিাত্র েলোতার জেয হাচস থেকে থেল। েকয়িেটা োেজপকত্র সট েকর 

চেকয়ি, োচ ়িকত চিচে চলকখ েযাপারটা জাোকো, তারপরট িােুচরয়িার ফ্ল্যাট।  

  

হাচসর িে েলত–েলোতা, েলোতা! 

  

হাচসর জীেকে অচিয়ি থোোও চছল ো। থযৌেেোকল এেকো থছকল ভাকলাকেকসকছ 

হাচসকে। চেলির জুক ়ি চছল তার থপ্রচিকেরা। তাক র িকধয চছল আিাক র রচি ট্রচফর 

চেকেট থখকলায়িা ়ি, েচে, অধযাপে, ছাত্রকেতা, ভে ুকর। তাক র অকেকের সকঙ্গ হাচসর 

 ী েোকলর সম্পেে। থোোয়ি চছল অচিয়ি! পাত্র চহকসকেও অচিয়ি থতা চেছুট ো। স য 

েযেসা শুরু েকরকছ। েকয়িেটা অ োকর লাভ থপকয়ি চেকেকছ স্কুটার, ধ,-হাকত টাো ও ়িায়ি, 

থপাোে থেকে। থসট অচিয়ি হাচসর জীেকে একস থেল! একস থেল, আোর এলও ো। 

সারাচ ে টাটা চে ়িলা হওয়িার আোয়ি সারা েলোতা থ ৌ ়ি-ঝািঁপ েকর যখে অচিয়ি 
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চফরত, তখে স র খুকল অচিয়িকে থ কখ এেটু অোে হকয়ি এে পলকের জেয হাচস 

ভােত–আকর এ থলােটা থে? স্বািীাঃ তার িকে প ়িত, সারাচ ে থস অচিয়ির েো ভাকেট 

চে! 

  

েরীকর েরীকর েো হত চেেট। অচিয়ির প্রেি চ কের ভাকলাোসা চছল তীে, েরীরিয়ি, 

আেিণাত্মে। হাচস থসট থখলায়ি আগ্রহভকর অংে চেকয়িকছ। চেন্তু থস েতটুেু সিকয়ির 

ভাকলাোসা? েরীর জুক ়িাকলট তা ফুকরায়ি। তারপর আর আগ্রহ োকে ো অকিো পুরুেচটর 

প্রচত। হাচস তখে থেকে চেষ্ঠুর। 

  

চিৎপুকরর চ চ -জািাটোেু একস েলকতে–হাচস, থতািার োো-িা আিাক র থ াে চ কয়ি 

চিচে চলকখকছে, আিরা েী চলখে ওক র? 

  

–থ াে! আপোক র থ াে েী? 

  

–থ াে থেট চেেট, তুচি ভাকলাকেকস চেকয়ি েকরছ, চেন্তু আিাক র োসার থেকেট থতা 

েযাপারটা  টল। 

  

ভাকলাোসা! হাচস ভাচর অোে হত। ভাকলাোসা েীকসর! োকে! অচিয়িকে? অচিয়িকে 

থতা থস থোকোোকল ভাকলাোকসচে। থস ভাকলাকেকসচছল েলোতাকে। চেোল েলোতার 

েতটুেু প্রচতিন্দ্বী অচিয়ি? অচিয়িকে জাোলায়ি একস েসা ি ়িাটপাচখর িকতা তুচ্ছ িকে 

হত তার। যার সকঙ্গ হাচসর চেকয়ি চেে হকয়িচছল ো তার চেলিকরর অেয থপ্রচিকেরা তাক র 

তুলোকতও অচিয়ি চেছুট ো। চেছুট ো। অচিয়ি থেেল েলোতায়ি হাচসকে আিয়ি 

চ কয়িকছ। 

  

চেকয়ির ছ-িাস পকর িাচস আর থিকসািোট একসচছকলে। 

  

–এটা েী েরচল হাচস? থসট চ েেকয়ির থছকলটা চেকয়িট েরল ো। হাচস উত্তর থ য়ি, আচি 

যা থিকয়িচছলাি, থপকয়িচছ। 
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–েী থিকয়িচছচল? 

  

 হাচস িুকখ চেছু েলল ো। িকে িকে েলল–েলোতা। 
  

চতে েছকর  ােচটচেটটা চভকজ চভকজ আলো হকয়ি একসকছ। খাকির ো থেকে এোর 

সােধাকে তুকল থেকে হাচস, এেটা থিৌকো  াে থেকে যাকে েী? োে। েরীর েহতা ে ীর 

িকতা, েরীকর থোকো চিহ্ন োকে ো। অচিয়িকে েরীকরর থেচে থ য়িচে হাচস। 

  

চসচলং ফযাকের ঝেঝকে টোকতর রকের  ূণেী েৃত্তটা থ খকত থ খকত েখে  ুচিকয়ি 

পক ়িচছল হাচস। উকে থ খল থরাক র িুকখ েকসকছ োকলা থি । গু ়ি গু ়ি েব্দ হকচ্ছ। পুকের 

োতাকস প ো উক ়ি আসকছ। উচদ্ভ হীে েলোতায়ি প্রেৃচতর েেয েন্ধ চেকয়ি আকস েৃচষ্ট। 

  

পাে চফরকতট খুে অোে হকয়ি হাচস থ কখ, েতরচঞ্চর এেধাকর তার িাোর োকছট এেটা 

থছা্ট  লালকি টিঁধ,র িকর পক ়ি আকছ। চেশু েরীর টিঁধ,রটার, উক াি েযাংকটা, িুকখ চেক োে 

এেখাো ভাে, িুপ েকর িকর থেকছ েখে। আহা থর! এত  ূর একসচছচল থেে? চেছু 

েলকত থিকয়িচছচল আিাকে? লাল টুেটুকে হাত-পা, সু্দরর সকতজ থলজ থরেকির িকতা 

থরািরাচজ, থোিঁকট থোিঁকফর েরি সা াকট িুল। আকস্ত আকস্ত উকে েকস হাচস। তার এেটু 

েষ্ট হয়ি। চেে থস চেকজ চিচেকয়িচছল। 

  

উকে িধুকে  াকে হাচস- রগুকলা খুিঁকজ থ কখা িধু, টিঁধ,রগুকলা থোোয়ি থোোয়ি িকর পক ়ি 

আকছ। পকি েন্ধ থেকরাকে। 

  

িারকট থেকজ থেকছ। জািাটোেুকে এেটা থফাে েরা  রোর। চরজাকভেেেটা যচ  পাওয়িা 

যায়ি। 

  

জকল েলোতার ভঙু্গর প্রচতচেম্ব পক ়িকছ, থভকে যাকচ্ছ। জল হকল এে েলোতা অকেে 

েলোতা হকয়ি যায়ি। িােুচরয়িা থেকে োস ধকর হাচস েচ ়িয়িাহাটায়ি একস থপকট্রাল পাম্প 

থেকে জািাটোেুর অচফকস থটচলকফাে েকর। 
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–জািাটোেু, আচি হাচস। 

  

–েকলা। 

  

–আিার চরজাকভেেকের েী হল? 

  

 –হয়িচে।  াচজেচলং থিকল ভীেণ ভী ়ি হকচ্ছ। এখে সািার-রাে। 
  

থরকল থয থে আপোর েনু্ধ আকছ থিোর? 

  

 –োেকলট ো, চসচট েুচেংগুকলা থ কখ একসা ো। চতেচ ে ধকর লাটে চ কয়ি েকস আকছ। 

থলাে–থোোয়ি েত চটচেকটর থোটা আকছ সে তাক র িুখস্থ, এেটা চটচেট েি প ়িকল 

আস্ত রাখকে? 

  

-এত থলাে যাকচ্ছ থোোয়ি? 

  

-েলোতা থেকে পালাকচ্ছ  আোর েলোতার পাচলকয়ি আসকে েকল।  

  

–আিার িকে হয়ি, আপচে ো েরকছে ো। 

  

–তা থতা েরচছট ো। 

  

–থেে? 

  

-তুচি সুকখর পাচখ উক ়ি যাকে, আর আিরা পক ়ি োেে হািঁচফকয়ি ওো ভযাপসা েলোতায়ি–

তা েী হয়ি! 

  

–আিার থয যাওয়িাটা  রোর। 

  

-কেে? 
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যাে ো থেে? 

  

ওপাকে জািাটোেু এেটা শ্বাস থফকল। 

  

-হাচস, েতোল অচিয়ি আিার োকছ একসচছল। 

  

হাচস তীক্ষ্ণ েলায়ি েকল–থেে? 

  

–ভয়ি থপও ো। থস থতািার িকল যাওয়িা আটোকোর ে ়িযি েরকত আকসচে। 

  

হাচস িুপ েকর োকে। 

  

-ও একসচছল এেটা চস্টিার াকটর েো েলকত। 

  

–চস্টিার াট! 

  

–চস্টিার াট। ও আজোল িাকঝ িাকঝ এেটা চস্টিার াট থ খকত পায়ি।  

  

তার িাকে? 

  

তার িাকে থতািাকেট আিরা চজকজ্ঞস েরে ভােচছলাি। 

  

চস্টিার াকটর েো আচি েী জাচে। থোোোর চস্টিার াট।  

  

তার আকে েকলা, ওর েযেসার অেস্থা েী? 

  

হাচস এেটু িুপ েকর োকে। তারপর েকল–থোধহয়ি ভাকলা ো। োজাকর অকেে ধার জকি 

থেকছ। 

  

–আর এ সিকয়ি তুচি সুকখর পাচখ উক ়ি যাচ্ছ? 

  

–আচি েী েরে জািাটোেু? 
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ওপাকে জািাটোেু আোর িুপ। 

  

–আিার চরজাকভেেকের েী েরকেে েলুে? োকছ-চপকের রাস্তা হকল আচি চরজাকভেেে 

ছা ়িাট িকল থযতাি। চেন্তু িারচ ে ধকর যাওয়িা থতা থসভাকে সম্ভে ো। 

  

-ক খচছ। 

  

–আিার চেন্তু সিয়ি থেট। আর পকেকরা চ কের িাোর খুচের চেকয়ি। তারপর চফকর একস 

স্কুকল জকয়িে েরে। েুঝকলে? 

  

-েুকঝচছ। চেন্তু অচিয়ির চস্টিার াকটর েী হকে? 

  

–আচি েী জাচে। 

  

–হাচস, অচিয়ির ওজে েত? 

  

হাচস থহকস থফকল। েকল–আচি চে  ািঁচ ়িপাল্লা? 

  

-ো। চেন্তু েউরা থতা স্বািীর ওজে জাকে। জাো উচিত।  

  

-কফাে থরকখ থ ে চেন্তু। 

  

–আচি টয়িাচেে েরচছ ো। অচিয়িকে থ কখ িকে হয়ি অন্তত েুচ ়ি থে.চজ. ওজে েকি থেকছ। 

  

হাচস এেটা শ্বাস থফকল। অচিয়ি থোধহয়ি তাকে ভাকলাকেকসচছল। চেন্তু তাকত হাচসর চেছু 

যায়ি আকস ো। 

  

জািাটোেু, আচি ওর সকঙ্গ ঝে ়িা েচর ো। আিাক র িকধয থোকো ভুল-কোঝােুচঝ থেট। 
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-কতািার চ চ র সকঙ্গ আিার থরাজ িারোর েকর ঝে ়িা হয়ি, আর ভুল থোঝােুচঝ? আিার 

জীেকে থেউ োউকে েুঝে ো। চেন্তু েত িারিাকসও আিার ওজে ধ,-কে.চজ থেক ়িকছ। 

  

–ওজকের েো েলচছ ো। 

  

–আচি ওজকের পকয়িকেট চস্টে েরকত িাট। হাচস, অচিয়ির ওজে েকি যাকচ্ছ থেে? 

  

 –আিার চরজাকভেেকের েোটা িকে রাখকেে। থছক ়ি চ চচ্ছ 

  

— –থছক ়িা ো। থোকো, চস্টিার াকটর েো ও থতািাকে েখকো েকলচে? 

  

–ো। 

  

-আিযে! 

  

–আিকযের েী? ও আিাকে অকেে েোট েকল ো। 

  

 –চেন্তু চস্টিার াকটর েযাপারটা েলা উচিত চছল। 
  

—থেে? 

  

–চস্টিার াটটা ও খুে েষ্ট থ খকত পায়ি, আর এিেভাকে েকল থয আচিও থযে থসটা 

থ খকত পাট। শুেকত শুেকত থেিে থযে অদু্ভত লােচছল। 

  

-েীরেি চস্টিার াট থসটা? 

  

–খুে উিঁিু এেটা োচলয়িাচ ়ি েহু ূর েচ ়িকয়ি থেকি থেকছ…চেন্তু থফাকে অত সে েলা যায়ি 

ো। তুচি ওর োকছ শুকো। 

  

–আচি শুেে থেে জািাটোেু? আিার থেৌতূহল থেট। 
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–তুচি আসাি থেকে েকে চফরকে হাচস? 

  

–েললাি থতা, খুচের চেকয়ি হকয়ি থেকলট। চফকর একস স্কুকল জকয়িে েরে।  

  

–থসটা থতা থফরা েয়ি। স্কুকল িাকে োেোকের োকছ যাকে, গ্রাকি। চেন্তু তুচি অচিয়ির 

োকছ েকে চফরকে হাচস? 

  

হাচস উত্তর থ য়ি ো। থফােটা খুে আকস্ত েযা কল োচিকয়ি রাকখ। 

  

আজ েলোতা েৃচষ্টর পর েক ়িা সু্দরর থসকজকছ। সূকযের থেে আকলা চসিঁধ,র-কোলা রং 

থিকলকছ রাস্তায়ি রাস্তায়ি। েচ ়িয়িাহাটার োচ ়িগুকলার োকয়ি থসট অপাচেেে রং জকল ছায়িাছচে। 

রাস্তাগুকলা থভজা, রাস্তার েীিু অংকে পাতলা জকলর স্তর জকি আকছ। থসট জল থেকে 

আকলার অজস্র প্রচতচেম্ব উকে আকস। এো এো হািঁটকত েক ়িা ভাকলা লােকছ হাচসর। 

থিাক ়ির থ াোেগুকলার থো-কেকে থস সু্দরর োচ ়িগুকলা  ুকর  ুকর থ খল এেটু। পাকয়ি 

পাকয়ি হািঁটকত লােল। েী চভ ়ি িারচ কে! তেু এ চভ ়ি েক ়িা রচেে। োেোে থেকে হয়িকতা 

প্রায়িট আসা হকে ো, চেন্তু পুকরাকো ভাকলাোসার টাকে ছুচট-ছাটায়ি চেে িকল আসকে 

হাচস, উেকে চিৎপুকর চ চ  জািাটোেুর োকছ। এো এো  ুরকে েলোতায়ি থযিে থস 

েত চতেেছর ধকর  ুকরকছ এেং ক্লান্ত হয়িচে। েলোতার রূপ েখকো ফুকরায়ি ো। 

  

এেটা িরা থে ়িাল পক ়ি আকছ েৃচষ্টকত ো ায়ি িাখািাচখ হকয়ি। ফুটপাে থেকে রাস্তায়ি 

োিকত থে ়িালটাকে চ চেকয়ি থেল হাচস। পিা েন্ধ, োকছট েকস থোকো থেিন্তন্ন-োচ ়ির 

এিঁকটা-োিঁটার রাে খেকরর োেকজ জক ়িা েকর েকসকছ এে চভচখচর থিকয়ি তার োচ্চা-

োচ্চা চেকয়ি। হাচস ট্রাি লাটে থপচরকয়ি ধীকর ধীকর একোকত োকে। তার িে েকল, আজও 

েকল– েলোতা, েলোতা। 

  

িকল যাকে েকল উকে  ািঁচ ়িকয়িচছল অচিয়ি, চেে থস-সিকয়ি চোঃেব্দ পাকয়ি োলীিরণ এল। 

চসিঁচ ়িকত ওর পাকয়ির েব্দ হয়িচে। অচিয়ি এেটু অোে হকয়ি থিকয়ি োকে। 
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-িকল যাচচ্ছকলে? োলীিরণ চজকজ্ঞস েকর। তার িুকখ  াি, উৎেণ্ঠা। 

  

 –হুিঁ। 
  

–আচি আপোর োকছট একসচছলাি। 

  

অচিয়ি িুপ েকর োকে। 

  

–েত ধ,িাস চেছু িাটচে। জােতাি আপচে অসুচেকধয়ি আকছে। চেন্তু এখে আিার েক ়িা 

থেো। থপকিকের এেটা তাচরখ চ ে এোর। 

  

অচিয়ি চজকজ্ঞস েকর–চসিঁচ ়িকত থতািার পাকয়ির েব্দ হয়িচে থেে োলীিরণ? 

  

োলীিরণ এেটু েিকে যায়ি। থিকয়ি োকে। অচিয়ি হাত োচ ়িকয়ি ওর থ কিা হাতখাো ছুিঁকয়ি 

েকল–োকের চসিঁচ ়িটা েক ়িা পুকরাকো হকয়িকছ, থে ়িাল োটকলও েব্দ হয়ি। তুচি েী েকর 

েব্দ ো েকর উেকল? তুচি থেিঁকি আছ থতা! ভূত হকয়ি আসচে থতা োলীিরণ? চেংো পাখায়ি 

ভর েকর? 

  

োলিীরণ এেটু থহকস এেটা িয়িলা রুিাকল িুখ থিাকছ। তার োকল থখািঁিা থখািঁিা  াচ ়ি। 

হা েওয়িার োজার যচ ও োলীিরকণর পাকয়ির তলায়ি, চেন্তু তেু োটকরর থিহারায়ি থস 

ভদ্রকলাে োকেচে। িয়িলা থিাটা ধুচত, োকয়ি লংক্লকের হাফ-হাতা জািা, পাকয়ি টায়িাকরর 

িচট। 
  

–োেিীোেু, আিার থিকয়ির চেকয়ি। চতেহাজার যচ  আপোর োকছ আটকে োকে থতা 

আচি েচরে, েী চ কয়ি েী েরে? 

  

অচিয়ি এেটু িুপ েকর োকে। তারপর হোৎ েকল–ধ,কটা সরোচর অ োর আকছ োলীিরণ, 

পকেকরা হাজার টাোর। েরকে? 

  

-আপচে থপকয়িকছে? 
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আচিয়ি িাো োক ়ি–আিারট। চেন্তু আচি েরে ো। তুচি েকরা থতা থতািাকেট থছক ়ি চ ট। 

  

োলীিরণ সতেে েলায়ি চজকজ্ঞস েকর–আপচে েত পারকসে থেকেে? 

  

 –এে পয়িসাও ো। শুধু থপকিকের জেয আিাকে এেটু সিয়ি  াও। 

  

–অ োর থ চখ–েকল োলীিরণ হাত ো ়িায়ি। 

  

অচিয়ি অ োকরর োেজপত্র োর েকর থ য়ি। 

  

–োলীিরণ েকয়িে পলে অ োকরর োেজপত্র থ কখ েকল–িাত্র আট পারকসে উিঁিু  র 

চ কয়িকছে! তাও হকচ্ছ এেিাস থ  ়িিাস আকেোর  র। েত এেিাকস থিচেে পাটেস, 

েকয়িল আর চরংকয়ির  র  ে থেকে েুচ ়ি পারকসে থেক ়িকছ। পকেকরা হাজার টাোর 

অ োর, অচফসার আর চেল চ পাটেকিেকে খাটকয়ি হাজার খাকেেও  কর থতালা যাকে ো। 

পচরিি থপাোয়ি? 

  

–তুচি েরকে ো? 

  

োলীিরণ এেটু হাকস-–েরে ো থেে? েযেসা িালু রাখকত হকল োজ ধরকতট হকে, 

থলােসাে হকলও। 

  

োকয়ির জািা খুকল সযাক্া থেচি োকয়ি রজত থটচেকলর ওপর শুকয়ি চছল। তার রায়িকিৌধুচর 

এখেও আকসচে। শুকয়ি থেকেট িুখ চফচরকয়ি েলল–োলীিরণ, োেিীর জায়িোয়ি আচি 

হকল অ োর ধ,কটা থেক ়ি চেকয়ি থতািাকে  া ়ি-ধাক্কা চ কয়ি থের েকর চ তাি। 

  

-কেে? 

  

–সরোচর অ োকরর জেয হাজারটা থলাে হকেয হকয়ি  ুরকছ। তুচি ভদ্রকলাে হকল 

থলােসাকের েো েলকত ো। পকেকরা হাজাকর থতািার অন্তত ছ-হাজার িাচজেে োেকে। 
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োলীিরণ চে ়ি চে ়ি েকর েকল–থ ো পাওোর েো উেকলট সে জায়িোয়ি চখিাং। 

  

রজত ধিে চ কয়ি েকল-ক ো-পাওো আোর েী? োেিীর চতে হাজার ওট অ োকর থোধ 

হকয়ি থেল। আর একসা ো। 

  

তার িাকে? চতে হাজার টাো আচি এখকো পাট 

  

–ো পাও ো। থতািাকে থসেগুপ্ত একেচছল, তার আিকল তুচি সাোয়িার চছকল। পাকরা থতা 

তাকে খুিঁকজ থের েকরা। 

  

তাকে পাে থোোয়ি? 

  

–োেিী তার েী জাকে োলীিরণ? থছাকটা থোম্পাচে, আট- ে হাজার টাো েযাচপটাল 

তুকল চেকয়ি থেল, আর লায়িচেচলচট সে থরকখ থেল–এটা েী িকের িুলু্লে? 

  

–আচি তার েী জাচে? 

  

-কতািাক র সকঙ্গ থসেগুপ্তর োট আকছ, আচি জাচে! থস-ট থতািাক র পাোকচ্ছ তাো ায়ি। 

যাকত োেিী চেপক  পক ়ি। োেিী ভাকলা থলাে োলীিরণ, থ ো থস সে থিকে চেকচ্ছ, 

সরোচর অ োর চেচলকয়ি চ কচ্ছ, চেন্তু িকে থরকখা ে ়িে ়ি েরকল ঝাকিলা হকে। 

  

োলীিরণ িুপ েকর োকে। 

  

রজত হাট তুকল েকল–সেকলর চ ে সিাে যায়ি ো। োেিী থতািাক র অকেে চেজকেস 

চ কয়িকছ। এখে থেকরাও 

  

থেউ তার হকয়ি থোঝাপ ়িা েরুে, চেংো তাকে েরুণা েরুে, এটা আজও পছ্দর েকর 

ো অচিয়ি। থসটটুেু অহঙ্কার তার এখেও আকছ। তেু থস চেছুট েকল ো। থিকয়ি োকে। 

  

ধ,েেল থিাকখ এেটু থিকয়ি থেকে োলীিরণ উকে পক ়ি। 
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 শ্লে ভঙ্গীকত থটচেল থেকে রজত তার থিয়িাকর থেকি েকস। অলস ভচঙ্গকত েুে-োটেটা 

থিয়িাকরর চপে থেকে খুকল চেকয়ি োকয়ি চ কত চ কত অচিয়ির চ কে তাোয়ি। থিাকখ ভৎেসো। 

  

থেিে লজ্জা েকর অচিয়ির। থিাখ সচরকয়ি থেয়ি। অ োর ধ,কটা রাখোর জেয তাকে 

অকেেোর েলযাণ েকলচছল। চতে-িার িাস থোকো অ োর পায়িচে অচিয়ি, এট ধ,কটা 

পাওয়িাকত চ ে সাকতে আকে তারা চতেজে অচফস কর এেটা থছা্ট  উৎসে েকরচছল। 

সেীর থেকে থরজালা আর ত্দরুরী রুচট একসচছল, আর থে-চস  াকসর সক্দরে। েলযাণ 

িুখাচজে, রজত থসে আর অচিয়ি োেিী–তারা থেউ োকরা েনু্ধ েয়ি। এেটা  কর চতেকট 

থটচেকল তাক র চতেকট আলা া থোম্পাচে। থয যার েযেসার ধা্দরায়ি থ াকর। থরাজ থ খাও 

হয়ি ো। চেংো খুে েি সিকয়ির জেয থ খা হয়ি। তেু েী েকর থযে তাক র িকধয েুকো 

থিাকের িকতা পরেকরর প্রচত চেশ্বস্ততা একস থেকছ। তারা থেউ েখকো চতেকট 

থোম্পাচেকে এে েরার েো েকলচে। তারা েনু্ধও েয়ি, তাহকল েী? তা চেে েযাখযা েরা 

যায়ি ো। চেন্তু োেিীর চেছু হকল আপো থেকেট রুকখ  ািঁ ়িায়ি িুখাচজে আর থসে, থযিে 

থসকের চেছু হকল রুকখ ওকে োেিী আর িুখাচজে। থোধহয়ি এট  রটাট তাক র এট সম্পেে 

কতচর েকর চ কয়িকছ। 

  

থসকের থিাখ থেকে থিাখ সচরকয়ি চেকয়ি অচিয়ি িাো েীিু েকর চছল। 

  

রজত টচ্য়িা চেংকসর পযাকেটটা ছুিঁক ়ি থ য়ি অচিয়ির থটচেকল। েকল–আপোর থোিঁকট 

সক্দরকের গুিঁক ়িা থলকে আকছ োেিী, িুকছ চেে। 

  

অচিয়ি এেটু হাকস। সহজ হকত থিষ্টা েকর। েকল–আিার িারা সাোটটা হত ো থসে। 

  

রজত ভ্রূ েুিঁিকে এেটু তাচেকয়ি থেকে েকল–েত চতে িাস আপচে চেজকেস পােচে োেিী। 

এট অ োরটা ছা ়িকত আপোকে আিরা োরণ েকরচছলাি।  

  

–আচি পারতাি ো। 
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–আিরা িাচলকয়ি চ তাি। আফটার অল উট আর েিকর স। 

  

 রজত ওকে। তার থ স্ক, আলিাচর েন্ধ েরকত েরকত হোৎ এেটু থহকস েকল–-জািোচে 

থেকে আপোকে েী পাোে েলুে থতা!  চ ়ি? থেভার? োচে েলি? তার থিকয়ি জে 

ভাউিার এেটা পাচেকয়ি থ ে েরং–েী েকলে? 

  

রজত চেকজট হাকস–চেন্তু চিকসসকে থরকখ আপচে থতা যাকেে ো। চেকয়িও োচন্ত পাকেে 

ো। িযাকর ক র ওট এে চেপ । 

  

থস-েোর উত্তর ো চ কয়ি অচিয়ি তার েভীর অেযিেস্ক িুখ তুকল েকল–থসে, লক্ষ 

েকরকছে োলীিরকণর পাকয়ির থোকো েব্দ হয়ি ো।  

  

-েী েলকছে? রজত ঝুিঁকে চজকজ্ঞস েকর। 

  

–েলচছ, যাক র পাকয়ির েব্দ হয়ি ো তারা খুে থ িারাস। থসেগুপ্তরও হত ো। 

  

 থসেগুপ্তর উকল্লকখ রজকতর িুখটা ঝুকল পক ়ি। িাপা েলায়ি থস েকল–োস্টা ে। আপোকে 

েী থসেগুপ্ত চহপকোটাটজ েকরচছল োেিী? েী েকর তকে থস জকয়িে অযাোউকের টাো 

তুকল চেল, আ ায়ি েকর চেল িার িারকট চেল-কপকিে, সিস্ত লাকয়িচেচলচট েী েকর 

আপোর  াক ়ি থফকল থেল? 

  

অচিয়ি এেোর হাত উলকট তার অসহায়িতা প্রোে েকর িাত্র। েো েকল ো। হতাে েলায়ি 

রজত েকল–েযেসা আপোর েিে েয়ি োেিী। আপচে ভীতু হকয়ি যাকচ্ছে, থলােকে 

 াে ়িাকত পাকরে ো। 

  

থসেগুপ্তর পাকয়ির থোকো েব্দ হত ো–এট সতযটা আচেষ্কার েকর চেছুক্ষণ স্তব্ধ হকয়ি েকস 

োকে অচিয়ি। োকলা চছপচছকপ সুপুরুে এেং চহংস্র থসেগুপ্ত চছল ো ে থোম্পাচের িােকর। 

িােচর োকি িাত্র, থস চছল থোম্পাচের চটকির োিেরা থোলচেপার। থখলার জেযট 

িােচর থপকয়িচছল। থপাস্ট থেকে থপাকস্ট উক ়ি েট আটোত, েহুোর থপোলচট ধকরকছ। 
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অেধাচরত এেটা চলফট থপত, চেন্তু থসোর হািঁটুর িালাটিাচে থভকে পক ়ি রটল ছ-িাস। 

উন্নচতর আর আো থেট থ কখ িােচর থছক ়ি েযেসা েরকত এল অচিয়ির সকঙ্গ। 

  

তখে অচিয়ি িারাত্মে থপাোে পরত,  ারুণ হাসত, চপকির রাস্তার িকতা ে ়িেক ়ি 

টংকরচজ েলত। সাকপর িকতা সােলীল চছল তার ে ়িাি ়িা, েুর থিাখ,  ে ভ্রূ। থসেগুপ্ত 

তার চ কে সকোচহকতর িকতা থিকয়ি োেত। এেটা সিয়ি চছল যখে থসেগুপ্তর িকতা 

চেপজ্জেে থছকলকে চেপুণভাকে িালাত অচিয়ি। তখে সাোয়িাকররা সােধাকে িাল চ ত, 

ছ-িাস ে-িাস তাো া েরত ো। অ োর আসত ঝািঁকে ঝািঁকে। থিাখা, িালাে, সাহসী 

অচিয়ি চহংস্র, িারেু্ট া থসেগুপ্তকে েযেহার েরত েযেসার থ ের চহকসকে, েখকো তাকে 

োোত থ হরক্ষী, েখকো তাকে আউটক াকর  ুচরকয়ি আেত থসলসিযাে চহকসকে! 

থসেগুপ্তকে কতচর েকরচছল থস-ট। তারপর েকে থেকে–েকে থেকে থযে–েহু  ূকরর এে 

অকিো চেজেে থফচর াট জাহাকজর িকতা ধীকর অচিকয়ির োছাোচছ িকল আসকত োকে। 

তখে থেকেট থস িাকঝ িাকঝ থসেগুপ্তর চ কে থিকয়ি ভয়ি থপকয়ি িিকে উেত। থস থ খকত 

থপত–তার সািকে স্বাভাচেে থপাোে পরা থসেগুপ্ত েয়ি-কসেগুপ্তর পরকে োকলা েটেস, 

লাল টুেটুকে থেচি,  স্তাো পরা ধ,কটা হাত োোর িকতা উ যত হকয়ি আকছ, িাোয়ি টুচপ, 

টুচপর ছায়িায়ি ধ,কটা আলচপকের িকতা থিাখ, ফণা তুকল ধ,লকছ এে চহংস্র থোলচেপার, 

অচিয়ির সে রাস্তা েন্ধ েকর থস  ািঁচ ়িকয়ি। 

  

িােুকের পতকের থোকো েব্দ হয়ি ো। তেু আেপাকের চেছু থলাে চেে থেিে েকর থটর 

পায়ি, এ থলােটার চ ে থেে হকয়ি একসকছ। থোকোচ ে  ী ে থট্ার টাটপ েরকত েরকত 

হোৎ থিাখ তুকল থসেগুপ্ত হয়িকতা থ কখচছল, অচিয়ি ভীত থিাকখ তার চ কে থিকয়ি আকছ। 

চেংো হয়িকতা থোকোচ ে অকেে রাত পযেন্ত োজ েকর ধ,-জকে থেকরাকোর সিয়ি অন্ধোর 

চসিঁচ ়িকত থসেগুপ্তর আকে আকে োিকত চিধা েকরকছ। চেংো এরেিট থোকো তুচ্ছ চেছু 

লক্ষণ থ কখচছল থসেগুপ্ত। েুকঝচছল েযেসাকত অচিয়ির চ ে থেে, তার শুরু। েুকঝচছল 

সাোয়িাররা, পারকিজাররা। েুকঝচছল আরও অকেকে। সোর থেকে েুকঝকছ অচিয়ি। েষ্টট 

চেকজর থভতকর থস এখে এে চ োেসাে থটর পায়ি, প্রতযক্ষ েকর সূযোস্ত। েহু  ূর থেকে 
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চোঃেকব্দ এচেকয়ি আসকছ এে চেজেে থফচর াট, তার থজচট, তার অতলান্ত জল…অচিয়ি 

িুখ থতাকল–চেছু েলকছে থসে? 

  

-এেটা থিকয়িকে েী েকর চরচফউজ েরকত হয়ি োেিী? আচি থোকো লযাংগুকয়িজ খুিঁকজ 

পাচচ্ছ ো। োচে জািোচেকত চেকয়ি চিচে থ ে? 

  

অচিয়ি এেটু হাকস–লযাংগুকয়িকজর  রোর হয়ি ো থসে। চরচফউজাল িকে োেকলও থলাকে 

চেে েুকঝ থেয়ি। থ াে ে ার। 

  

–িাটচর! তাহকল থেিঁকি যাট। 

  

অচিয়ি হাকস। 

  

–িচল োেিী। চসোকরকটর পযাকেটটা আপচে থরকখ চ ে। যচ  রায়িকিৌধুচর আিার থিাটর 

পাটেস চেকয়ি আকস তকে আিার হকয়ি ওর পাছায়ি চতেকট লাচে েেকেে–চতেকট–ভুলকেে 

ো। 
  

অচিয়ি অকেেক্ষণ েকস োকে। অচফস রটা অন্ধোর হকয়ি আকস। অচিয়ি আকলা জ্বাকল ো। 

রাস্তার োো আকলার ছায়িাছচে একস চসচলংকয়ি োিঁপকত োকে, থ য়িাকল িিোয়ি। োকের 

পাখার িকতা অেসা  থেকি আকস অচিয়ির েরীর জুক ়ি। 

  

োচ ়ির থ য়িাকলর থোকো থোপে থোকণ হোৎ উিঁচে থ য়ি এে অশ্বে িারা। থেউ লক্ষ েকর 

ো। েলতলায়ি েযাওলা জকি, থ য়িাকলর িাপ ়িা খকস পক ়ি। থেউ লক্ষ েকর ো। চেন্তু ওট 

ভাকেট অলচক্ষকত শুরু হয়ি এেটা োচ ়ির ক্ষয়ি। অচিয়ি চেকজর চভতকর থসট অশ্বকের 

থোপে িারাচটকে খুিঁজকছ। অেুসন্ধাে েরকছ। েযাওলা জিল থোোয়ি, থোোয়িট ো খকস 

প ়িকছ িাপ ়িা। খুিঁকজ পাকচ্ছ ো। চেন্তু এ থতা চেেট থয থস থসেগুপ্তকে ভয়ি থপকত শুরু 

েকরচছল এেচ ে। অেি ভকয়ির থতিে োরণ চছল ো। থোলচেপাকরর থপাোে েহুোল 
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আকেট থছক ়ি থফকলচছল থসেগুপ্ত, খুকল থরকখচছল  স্তাো, েকি হকয়ি আসচছল অচিয়ির 

েেংে । সাপুক ়ি েকে আোর তার ঝািঁচপর সাপকে ভয়ি থপকয়িকছ? 

  

চেন্তু এর জেয থতা থসেগুপ্ত  ায়িী েয়ি। 

  

সারা েলোতা থ ৌ ়ি-ঝািঁপ েরত অচিয়ি, আর তার স্কুটার। সকন্ধয থেলা োচ ়ির সািকে 

থেকি, ভারী স্কুটারটা অেলীলায়ি থটকে তুলত চসিঁচ ়ির তলায়ি, চেস চ কয়ি চসিঁচ ়ি ভােত 

অচিয়ি। ভােত  রজা েন্ধ েকরট থস এে সু্দরর জেকত িকল যাকে। চেন্তু প্রায়িচ েট থস 

অেেলহীে  রজা থেকল এে আেছা অন্ধোর  কর িুেত। পচরতযত োচ ়ির িকতা  র। 

থ খত, হাচস তার জেয প্রস্তুত হকয়ি থেট। হয়িকতা শুকয়ি আকছ, চেংো  ািঁচ ়িকয়ি আকছ 

েযালেচেকত। িুকখািুচখ হকত হাচসর থিাকখ থস চেস্ময়ি থ খকত থপত। থোকোচ ে ো 

থ খত, হাচস  কর থেট। 

  

পরের আচশ্লষ্ট রচতচেয়িার সিকয়ি থস চে থ হসংলগ্ন হাচসর েীৎোর থোকেচে? অেুভে 

েকরচে তার চেহরে, েুকের চভতকর হৎচপকন্ডর উকত্তজো? লক্ষ েকরচে িুখিন্ডকল িুকতার 

িকতা থস্ব চে্দরু? েকরচছল। হাচসর েরীকর অেেলহীে  রজা খুকল থফকল অচিয়ি থ কখকছ, 

থসখাকেও এে আেছা অন্ধোর  র–পচরতযত  করর িকতা চেচরচেচল–থসখাকে হাচস 

সাকজকোকজ, িুল োিঁকধ, আয়িোয়ি থ কখ িুখ, প্রতীক্ষা েকর–অচিয়ি থসট  কর িুেকল হাচস 

থযে অোে িুখ তুকল েীরে প্রশ্ন েকর তুচি থে? 

  

িারাত্মে  টো  কটচছল এেচ ে। েতোকর। জযাোিোটকয়ির থিকয়ি অেুর চেকয়িকত যাকে 

তারা। থস আর হাচস। ধুচত-পািাচেকত থোকোচ ে অচিয়িকে থ কখচে হাচস। চেকয়িকত 

যাওয়িার সিকয়ি অচিয়ি থসচ ে ওয়িা েকরাে খুিঁকজ হািঁটকে থের েকরচছল পািাচে আর ধুচত। 

েহু যকে, পচরিকি ধুচতর থোিঁিা েুিঁচিকয়িচছল থস। অেয  কর তখে হাচস সাজকোজ থেে 

েকর সেকেকে তার থেোরসী পরকছ। হাচস থেচরকয়ি একস ধুচত-পািাচে পরা অচিয়িকে 

থ কখ ভ্রূ ওপকর তুকল থহকস থফলকে, েলকে–ওিা, থতািাকে থয থিো যাকচ্ছ ো। এরেিট 

হকে েকল থভকেচছল অচিয়ি। ধুচত-পািাচে পকর থস প্রস্তুত হকয়ি  ািঁচ ়িকয়িচছল এ  কর, ও 
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 করর  রজার চ কে িুখ, িুকখ অপ্রচতভ হাচস। হাচস থেচরকয়ি একসচছল চেেট, চেন্তু 

এেটুও অোে হয়িচে।  চ ়ি থ কখ থেেল েকলচছল–েক ়িা থ চর হকয়ি থেল, ের একস থেকছ 

থোধহয়ি–থতািার হল? এেসকঙ্গ তারা থেকরাকলা, টযাচক্সকত উেল, থেল চেকয়ি-োচ ়ি। 

থসখাকে অচিয়িকে পচরকেেে েরকত হকয়িচছল, েরযাত্রীক র ত ারেও। থ ৌ ়ি-ঝািঁকপ 

পািাচের ভািঁজ থেল েষ্ট হকয়ি, ধুচত থেল ধ,িক ়ি-িুিক ়ি, থঝাল-কতকলর  াে ধরল তাকত। 

থফরার সিকয়ি আোর টযাচক্সকত পাোপাচে েকস আসচছল তারা। অচিয়ির িুকখ চেকেকলর 

প্রেি ধুচত-পািাচে পকর হাচসর সািকে  ািঁ ়িাকোর থসট অপ্রচতভ হাচসচট েখে চেেণ্ণ 

ক্লাচন্তকত  ুকে থেকছ। েরীকরর  াকি, থঝাকল, থতকল েযাে ়িা হকয়ি থেকছ তার থপাোে। 

হাচস তেু লক্ষ েকরচে। টযাচক্সকত হাচসর থখািঁপা থেকে থেলফুকলর িালার েন্ধ আসচছল, 

আর প্রসাধকের সুোস, েয়িোর টুং-টাং েব্দ। অচভজাত িচহলাকে চভচখচর থযিে থ কখ, 

থতিেট হাচসর চ কে ভকয়ি ভকয়ি এেোর থিকয়িচছল অচিয়ি। েকলচছল–হাচস, আচি আজ 

অেয থপাোে পকরচছলাি। তুচি থ খচে। 

  

হাচস িিকে েলল–েট?  

  

অচিয়ি হাসল– থ খছ ো? 

  

হাচস ভ্রূ েুিঁিকে েলল–েতুে থপাোে থোোয়ি, এ থতা ধুচত আর পািাচে, তুচি থতা প্রায়িট 

পর।  

  

-পচর! েকে পকরচছ? 

  

পরচে? হাচস এেটু থভকে-কটকে েকল–েতোর চিেুর োোর িাকদ্ধর সিকয়ি পকরচছকল? 

  

-ো। অচফস থেকে একসট থতা থতািাকে চেকয়ি থেকরালাি, থপাোে পালটাকোর সিয়ি 

চছল ো। 

  

–তাহকল থোধহয়ি জািাটোেুক র িযাকরজ অযাচেভাসোচরকত।  
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–ো। 

  

–তকে চেিয়িট  ীপাচল-র চেকয়ির সিকয়ি 

  

–তাও েয়ি হাচস। 

  

–েী জাচে! আিার থতা িকে হকচ্ছ তুচি পকরছ, আচি থ কখচছ।  

  

–ো হাচস, তুচি থ খচে। 

  

হাচস এেটু হাসল, তারপর েলল–থ চখ, থেিে থ খাকচ্ছ। ো: থেে থতা,  এে ি েতুে 

িােুে! থতািাকে থিোট যাকচ্ছ ো! 

  

শুকে থেিে এেটু ভয়ি একস ধকরচছল অচিয়িকে। 

  

 এট সে তুচ্ছ  টো থেকেট চে িােুকের ভয়ি জন্ম থেয়ি! িূলযহীে হকয়ি যাওয়িার ভয়ি! 

গুরু্ব  ো পাওয়িার ভয়ি! 

  

চের অরকণয এেোর চসংহ থ খকত চেকয়িচছল অচিয়ি। েহুোল আকে। থ কখচছল চপঙ্গল 

জটার িাঝখাকে রাজেীয়ি েম্ভীর িুখ চসংহ েকস আকছ, তার িারচ কে েকয়িেটা চসংহী 

 ুর  ুর েকর োকছ আসকছ, ো শুিঁেকছ, ে ়িে ়ি েব্দ েকর জাোকচ্ছ তাক র থপ্রি। চপঙ্গল 

জটার চসংহ গ্রাহযট েরকছ ো। অকেেক্ষণ  ািঁচ ়িকয়ি থসট অপরূপ, উ াসী, চেিেি চসংহকে 

থ কখচছল অচিয়ি, থ কখচছল তার ভয়িঙ্কর চপঙ্গল থেের, পিরসার থ হচটকত স্তচম্ভত 

চেধ,যৎ, চেষ্ঠুরতা। োকর োকর তার পাকয়ির োকছ িাো েত েকর চ কচ্ছ থপ্রচিোরা, থস 

চফকরও থ খকছ ো। 

  

থসট চসংহচটর েো ভােকল চেকজর তুচ্ছতাকে েুঝকত পাকর অচিয়ি, আজ। থস স্কুটাকরর 

চপছকে হাচসকে েচসকয়ি চেকয়ি চেকয়িচছল েযাচেিাল থরাক , উপযুত পচরকেে খুিঁকজ থের 

েকরচছল, চিচষ্ট থিালাকয়িি েকয়িেটা েো িকে িকে কতচর েকরচছল আকে থেকে। চেকয়ির 
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পর থস েত খুচে েরকত থিকয়িকছ হাচসকে, চেকজকে োর োর োো থপাোকে সাচজকয়ি 

 াচির িকতা  ািঁচ ়িকয়িকছ হাচসর সািকে। হাচস তাকে ভাকলাোকসচে।  

  

চের-এর প্রায়িান্ধোর অরকণয এেটা চসংহকে প্রায়িট ভাকে অচিয়ি। থসট চসংহকে থেউ 

োরীকপ্রি থেখায়িচে। প্রেৃচত ত্ত পুরুেোর েকল থস উ াসী, চেিেি! িােুকেরাও চে েয়ি 

থসট চসংকহর িকতা! পিরসার থ কহ স্তচম্ভত চেধ,যৎ, চপঙ্গল থেের থ রা িুকখ কেরােয, 

থিাকখ  ূকরর প্রসার–পুরুে এরেিট চছল েহুোল থেকে। থে তাকে থেখাল োরীকপ্রি, 

হািঁটু থেক ়ি থপ্রিচভক্ষা, থিালাকয়িি ভাকলাোসার েো! 

  

েলকত থেকল তখে থেকেট অচিয়ির পতকের শুরু, যখে থস হাচসর োকছ েযাচেিাল 

থরাক , িয়ি াকের সু্দরর োতাকস স্কুটাকর থভকস থযকত থযকত চভক্ষা থিকয়িচছল হাচসকে। 

তখেট তার পতকের, ক্ষকয়ির প্রেি অশ্বোিারাচট উিঁচে চ কয়িচছল অলকক্ষ। 

  

থসট পতকের প্রেি চিহ্ন চছল এট, থস সারাচ ে হাচসর েো ভােত। চেচেেোর হাচসর 

েো, তার চেষ্ঠুরতা, উকপক্ষা–ভােকত ভােকত তার  ুি হত ো। চ েেকয়ির থতল 

থোম্পাচের চেকলতকফরত টচিচেয়িারচটর েো েলত হাচস, েলত তার চেলিকরর 

থপ্রচিেক র েো, তার িচণপুচর োকির েো। শুেকত শুেকত থভতকর থভতকর উন্মা  হকয়ি 

থযত অচিয়ি। চেকে আেত থপাোে, প্রসাধে-হাচস িকের িকতা সাজত, হাচসকে খুচে 

েরার জেয সু্দরর েো থভকে রাখত সারাচ ে, অেযিেস্ক হাচসর োকছ অেেেল েলত–থস 

এেচ ে েক ়িা হকে, খুে েক ়িা ট্াচিয়িাচলস্ট, চেজকেস িযােকেট। থস হাচসর জেয োচ ়ি 

চেকেচছল, েয়িো, িিৎোর সে আসোে, এেটা চিজও। হাচস চেছুট থতিে আ র েকর 

থেয়িচে। অচিয়িকেও ো। রাকত েরীকর েরীর চিচেকয়ি চ ত অচিয়ি, চিচেকয়ি ভােত–থপকয়িচছ, 

থপকয়িচছ থতািাকে! তারপর িুকখর থস্ব চে্দরু িুকছ তৃপ্ত হাচস যখে পাে চফকর  ুকিাত, 

তখে উত্তপ্ত িাোয়ি সারা রাত চছল অচিয়ির থজকে োো। চেকজর থসট পতে তখেও থটর 

পায়িচে অচিয়ি, তখকো চের অরকণয থ খা পিরসার থ কহ স্তচম্ভত-চেধ,যৎ থসট চসংকহর 

ছায়িা তার থিাকখ প ়িত ো। থস আধ ুি থেকে িিকে থজকে উকে  ী েশ্বাস থফলত তখে, 
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খুে থজাকর স্কুটার িালাকত ভয়ি থপত, তখে থেকেট তার চেকজর ভচেেযৎ এেং েিেক্ষিতার 

ওপর সক্দরহ জন্মাকত োকে। আর জন্ম থেয়ি ভয়ি। 

  

েযেসা হকচ্ছ তাকরর ওপর হািঁটা। সোট লক্ষ রাকখ, িােুে েখে টলকছ, পক ়িা-পক ়িা হকচ্ছ, 

েখে পা থফলকছ ো চেে জায়িোয়ি। লক্ষ থরকখচছল তার সাোয়িাররা, পারকিজাররা, 

প্রচতিন্দ্বীরা আর থসেগুপ্ত। চস.এি.চ .এ-র এেটা চেল থপকিে থোপকে আ ায়ি েকরচছল 

থসেগুপ্ত, থিে েযাে েকরচছল। অচিয়ি থটর থপকয়িচছল থ চরকত। ধ, োন্ত থসেগুপ্তর সকঙ্গ 

ঝে ়িা হকয়ি থেল খুে। থসেগুপ্ত তার েযাচপটযাল তুকল চেকয়ি থেল। আর অেযিেস্ক, ধ,াঃচখত 

অচিয়ির থিাকখর আ ়িাকল আ ায়ি েকর চেকয়ি থেল আরও চতেকট চেল-কপকিে। থসগুকলা 

থটর থপকত আরও অকেে থ চর হকয়িচছল তার। েলোতার রাস্তার ভীক ়ি আজও থসেগুপ্তকে 

খুিঁকজ থে ়িায়ি অচিয়ি। চেন্তু থ খা হকল েী েরকে তা েুঝকত পাকর ো। থিাখ েুজকলট থস 

থ খকত পায়ি, োকলা েটে, লাল টুেটুকে থেচি,  স্তাো পরা ধ,-চট উ যত হাত, টুচপর 

ছায়িায়ি আলচপকের িকতা ধ,-চট চহংস্র থিাখ–থসেগুপ্ত ফো তুকল ধ,লকছ। থপাকস্ট থপাকস্ট 

উক ়ি যাকচ্ছ থসেগুপ্ত, থপোলচট আটোকচ্ছ থেকতর িকতা েরীর থেিঁ চেকয়ি। আিযে! 

থসেগুপ্তর থখলা থোকোচ েট থ কখচে অচিয়ি, তেু থিাখ েুজকলট ওট োল্পচেে ভয়িঙ্কর 

 ৃেযচটট থস থ খকত পায়ি। 

  

োটকরর ল ়িাটকয়ি থস হারকত োকে, থস তত থভতকর িুকে েল্পোর  ৃেয থ কখ। েল্পোয়ি 

প্রচতকোধ থেয়ি  েল্পোয়ি ভয়ি পায়ি। হাচসর জেযট চে? থে জাকে!  

  

অচিয়ি আকলা জ্বালল ো। অন্ধোকরট উেল। ধ,-এেটা োেজ গুচছকয়ি রাখল, েন্ধ েরল 

থ স্ক, িাচে েুচ ়িকয়ি চেল। োকের চসিঁচ ়ি চ কয়ি োিকত োিকত ওপর থেকেট েৃচষ্টর েন্ধ 

পায়ি অচিয়ি। ো্া োতাস োকয়ি একস লাকে। 

  

োচ ়ি-োরা্দরার তলায়ি, এে ভী ়ি থলাে েৃচষ্ট থেকে িাো োিঁিাকত  ািঁচ ়িকয়ি আকছ। স্কুটারটা 

ফুটপাকে তুকল থরকখকছ আহি । স্কুটারটা ছুিঁকয়ি োটকরর চঝরচঝকর েৃচষ্ট এেটুক্ষণ থ কখ 

অচিয়ি। তারপর স্কুটারটা থটকে েৃচষ্টকত রাস্তায়ি থেকি পক ়ি। েৃচষ্টর ঝকরাখার থভতর চ কয়ি 
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তার চপ্রয়ি স্কুটার িকল লকঞ্চর িকতা জল থভকে। অচিয়ি চভজকত োকে। েপাকলর  াকির 

থোো স্বা  জকল চভকজ েচ ়িকয়ি একস েেে েকর তার চজভ। এেটা সু্দরর োকির োসে 

থভকে ছচ ়িকয়ি প ়িকল থযিে থ খায়ি, েৃচষ্টর থভতর থতিচে েতধা চে ীণে েলোতার 

প্রচতচেম্ব থ খা যায়ি। িারচ কের োকির টুেকরার িকতা ধারাকলা, রচেে, ভঙু্গর েলোতা 

ছচ ়িকয়ি পক ়ি আকছ। 

  

েচ ়িয়িাহাটা পযেন্ত এেটাো িকল এল থস। তারপর খা ়িাট থভকে স্কুটার উেকত োকে। 

েচ ়িয়িাহাটা চেকজর ওপর, ধেুকের চপকের িকতা সেুখ আ ়িাল েকর উকে থেকছ রাস্তা। 

স্কুটাকরর থিচেে থোোকত োকে ভয়িঙ্কর। েরাের এটটুেু উেকত ভাকলা লাকে তার। ঝ ়ি 

তুকল স্কুটার উেকত োকে। চেকজর সেকিকয়ি উিঁিু চে্দরুকত উকে একল হোৎ চ েচ েকন্তর 

োতাস ঝাপটা িাকর একস, িাচরচ কে েহু  ূকরর চেস্তার  াো থিকল থ য়ি। সািকে স্বচ্ছ্দর 

উৎরাটকরর থেকে তার োসা। োসায়ি হাচস। 

  

প্রেল েৃচষ্টর থফািঁটা েেোফলকের িকতা ঝেঝকে হকয়ি ছুকট আকস। িুকখর িাি ়িা থফকট 

যায়ি। চেকজর সেকিকয়ি উিঁিু চে্দরুচটকত োতাস লােল। েৃচষ্টর থফািঁটা খরোে। স্কুটার টাল 

খায়ি। এখাকে  ােচ কে এেটা অন্ধোর িাকে চেকস্ফারকের িকতা চেধ,যৎ থফকট পক ়ি। 

এিে ো লার চ ে–এট চ কে হাচসর োকছ চফকর চেকয়ি েী হকে অচিয়ির?  

  

অচিয়ি উৎরাট থভকে থেকি আকস। েক ়িা রাস্তার ওপর ওট থ খা যায়ি অচিয়ির োসা। 

থ াতলায়ি আকলা জ্বলকছ, উ ়িকছ সেুজ প ো। োটকরর চ কে এেটা ঝুলোরা্দরা। অচিয়ি 

এেপলে তাোয়ি। তারপর অকিো োচ ়ির চ কে থিকয়ি থযিে িকল যায়ি রাস্তার থলাে, 

থতিচেট ো থেকি িলকত োকে অচিয়ি। স্কুটার থভকস যায়ি।  
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৩. ফসাজা ির্ল সু্কটাি 

েহু ূর পযেন্ত থসাজা িকল তার স্কুটার। তারপর োিঁে থেয়ি। রাস্তার আকলা এখাকে ক্ষীণ, 

েহু  ূকর  ূকর। ধ,-ধাকর োছ-োছাচল, েযাকের  াে থোো যায়ি, রাস্তায়ি থলােজে চেরল। 

এে আধটা থ াোে খকেরহীে, আকলা থজ্বকল েকস আকছ থ াোচে। এট সে রাস্তা পার 

হকয়ি অচিয়ির স্কুটাকরর আকলা পক ়ি এেটা থলকভল েচসংকয়ির সা া থলাহার থেকট। এেক ়িা 

থখেক ়িা রাস্তায়ি লাফায়ি হাল্কা স্কুটার, থভকে প ়িকত িায়ি। অচিয়ি  ািঁকত  ািঁত থিকপ হাতল 

থসাজা রাকখ। থলকভল েচসংকয়ি লাটকের িাঝখাকে েভীর খ্দর, তাকত জল জকি আকছ। 

ঝািঁেুচেকত  াক ়ির রে চছিঁক ়ি প ়িকত িায়ি। েকতে পক ়ি জকল থিউ থতাকল স্কুটার। অচিয়ির 

জুকতা-কিাজা চভকজ যায়ি। থলকভল-েচসং পার হকয়ি অন্ধোর োিঁিা রাস্তা। রাস্তার ধ,-ধাকর 

ফািঁো জচিকত ধ,-এেটা  ুিন্ত োচ ়ি থিাকখ পক ়ি। স্কুটার থোোয়ি, তেু একোয়ি চেে। 

েহুোল আসা হয়ি ো এচ কে। রাস্তাটা এেটু থোলকিকল লাকে, স্কুটার োচিকয়ি 

থহ লাটটটা োর েকয়িে িারধাকর থফকল অচিয়ি স্কুটার ছাক ়ি। একোয়ি। অকেেটা চেকয়ি 

 ােধাকর টটকখালাটা থ খকত পায়ি অচিয়ি। োোল িাকে জল জকি থেকছ। েী েম্ভীর 

েযাকের  াে। িকে হয়ি রাত চেশুচত হকয়ি থেকছ। টটকখালার ো থেকয়ি এেটা গুিঁচ ়ি পে। 

ধ,ধাকর এট েেোয়ি আোছা জকন্মকছ খুে। চপছল হকয়িকছ রাস্তা, ক্ষকয়ি থেকছ। থসট রাস্তায়ি 

স্কুটার একোয়ি ো। এিঁকটল িাচটকত িাো পক ়ি এেট জায়িোয়ি  ুরকত োকে। অচিয়ি থটকে 

থতাকল। আোর একোয়ি। 

  

এেটা চেিোছ চছল এখাকে, আর েলার ঝা ়ি। সািকে উকোে। িকে েরকত থিষ্টা েকর 

অচিয়ি। স্কুটার অচেচ্ছায়ি েহে েকর তাকে। অকেেটা থভতকর িুকে যায়ি থস। িারচ কে 

োচ ়ি র থেট। আকলা থেট। থোকো িােুে থিাকখ পক ়ি ো। অচিয়ি এগুকত োকে। আিঁো 

োিঁো পকে স্কুটার থ াকর। ো া চছটকে আকস, েযাে লাফায়ি, জকলর েলেল েব্দ হকত 

োকে। চেধ,যৎ িিোয়ি জকল-স্থকল। অচিয়ি প্রাণপকণ থিকয়ি থ কখ, চিেকত থিষ্টা েকর 

জায়িোটা। েহুোল আসা হয়িচে। েহুোল। 
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স্কুটার লাচফকয়ি উকে এেটা েলার ঝাক ়ি আকলা থফকল এে িুহূকতের জেয। আভাকস এেটা 

চেিোছ থ খা যায়ি অেকেকে। উকোে জকল ভাসকছ। এেটা অন্ধোর থে ়িার  র, চটকের 

িাকল অচেরল েৃচষ্টর েব্দ উেকছ। অচিয়ি স্কুটার থেকে থেকি উকোকের আেল থেকল 

থো ়িাচল  ুে জকল পা থ য়ি।  াে থ য়ি–খুচ ়িিা! ও খুচ ়িিা! 

  

 রজা খুলকতট এেটা হযাচরকেকের ম্লাে, হলু  আকলা থ খা যায়ি।  

  

–থে? 

  

 অচিয়ি োরা্দরায়ি উকে আকস। এেটা সযাক্া থেচি োকয়ি থোো থিহারার থছকল  ািঁচ ়িকয়ি 

আকছ। থোভোচ র থছকল ভাসাে। অচিয়ি চিেকত পাকর।  

  

–ভাসাে, আচি অচিয়িিািা। খুচ ়িিা থেিে আকছ? 

  

থছকলটা চেে চিেকত পাকর ো প্রেকি, চেশ্বাস েরকত পাকর ো। থোো থিাকখ থিকয়ি থেকে 

এেটু সিয়ি থেয়ি েুঝকত। তারপর েকল–অচিয়িিািা? তুচি এট রাকত? েী হকয়িকছ? 

  

অচিয়ির হোৎ লজ্জা েরকত োকে। েী েলকে থস! এত রাকত িােুে েক ়িাকজার োচ ়ি 

থফকর। থোোও যায়ি ো। 

  

থভতর থেকে  ুি ভাো েুচ ়ি-েলায়ি থে চজকজ্ঞস েকর–থে থর? থে এল থর ভাসাে? 

  

–অচিয়িিািা। 

  

–থে অচিয়ি? 

  

ভাসাে আকলাটা সচরকয়ি  রজা থছক ়ি েকল–থভতকর একসা অচিয়িিািা। চ চ িা ভাকলা 

থেট। হাটে খুে খারাপ। 
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অচিয়ি তার থভজা জুকতা ছাক ়ি। জািা-পযাে থেকে যত ূর সম্ভে জল থঝক ়ি থফলোর 

থিষ্টা েকর।  কর িুেকতট ম্লাে আকলায়ি েহুচ ে আকেোর থসট  রখাো থ কখ। 

হযাচরকেকের েকন্ধ  র ভরা, চেছাোয়ি িোচর থফলা! িোচরর থভতর হাতপাখা ো ়িার 

েব্দ। খুচ ়িিার োকছ িা িরার পর েহুচ ে শুকয়িচছল অচিয়ি।  ুকির িকধযও খুচ ়িিার পাখা 

ে ়িত চেভুেলভাকে। 

  

-কে এচল থর? িোচরর চভতর থেকে প্রশ্ন আকস। 

  

–আচি খুচ ়িিা, আচি অচিয়ি। 

  

 এেটা অস্ফুট েব্দ েকর খুচ ়িিা, থোিঁজা িোচরর এে চ ে তুকল েুক ়িা িুখখাো থের 

েকর। থিাকখ আকলা লােকত চিট চিট েকর তাচেকয়ি েকল–অচিয়ি িাকে থিকজাোেুকরর 

থছকল? 

  

ভাসাে ধিে থ য়ি–থতা আর থে অচিয়ি আকছ? 

  

–হযাচরকেেটা থতাল থতা ভাসাে, থ চখ। অচিয়ি, োকছ আয়ি। থ চখ থতার ো। চেে তুট 

থতা? 

  

ভাসাে েকল–-োটেটা থছক ়ি থফল অচিয়িিািা। টস! তুচি খুে চভকজ থেছ। 

  

অচিয়ি চেছাোর ওপর ঝুিঁকে পক ়ি েকল–খুচ ়িিা, তুচি এত েুক ়িা হকল েকে? এত েুচ ়িকয়ি 

যাওয়িার েো থতা চছল ো থতািার। 

  

–তুট চে এট েৃচষ্টকত এচল? েী হকয়িকছ থতার? খারাপ খের আকছ চেছু? োকছ আয়ি,  ূকর 

 ািঁচ ়িকয়ি আচছস থেে? 

  

-তুচি োোর থেকে থিাকো েছকরর থছাকটা চছকল, তকে েুক ়িা হকল েী েকর? 
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িোচর তুকল খুচ ়িিা উকে েকস। ো উক াি। োপ ়ি খকস থেকছ। থোিকরর োপ ়ি চেে 

েরকত েরকত েকল–থতার োো থেকছ চেে েছর আকে, তখেট আিার পঞ্চাে পুকর 

থেকছ। েয়িকসর চহকসে তুট চে জােচে? থিকজাোেুকরর েুক ়িােয়িকসর সন্তাে তুট। থতার 

জকন্মর সিকয়ি থিকজাোেুকরর েয়িস পঞ্চাে-োহান্ন, থতার িার িচল্লে। থতার এখে েয়িস 

েত? 

  

–পিঁয়িচত্রে-ছচত্রে। 

  

-তকে? েয়িকসর চহকসে চেে রাখকত পাচরস ো থতারা। োকছ আয়ি থতা থ চখ, েীরেি 

চভকজচছস! 

  

খুচ ়িিা হাত োচ ়িকয়ি অচিয়িকে ধকর োকছ থটকে থেয়ি। সিস্ত েরীকর িরা হাতখাো চ কয়ি 

থসিঁে থ ওয়িার িকতা থিকপ থিকপ ধকর তার েরীর থ কখ।  

  

–তুট েী পােল? এিে োে-কভজা থেউ থভকজ? ভাসাে, জািাোপ ়ি থ  একু্ষচণ, তার 

আকে োিছা থ । রাখুকে েল এে পাচতল আগুে েরকত, থসিঁে ো চ কল ও িকর যাকে। 

  

-খুচ ়িিা, তুচি থেিে আছ? 

  

-েী জাচে!  াতার েকলকছ, ভাকলা ো। োপক ়ি-কিাপক ়ি থহকে-িুকত থফচল, আর েুকে 

এেটা িাপ েযো হয়ি। েতোল আচসস ো। 

  

–আজ থতা এলাি। 

  

–এটা েীরেি আসা। থতার িাকে আচি থরাজ স্বকপ্ন থ চখ। আিার ভরসায়ি থতাকে থছক ়ি 

চেকয়িচছল, তাট থরাজ একস খের চেকয়ি যায়ি। োটকরর চেিোছতলায়ি একস  ািঁচ ়িকয়ি োকে, 

 াকে। েহু োকলর পুকরাকো ঝে ়িা েত্রুতা তার সকঙ্গ। ে-চ ে পর আচিও থতা তার োকছ 

যাে, এখে যচ  থতার চেছু হয়ি থতা থস আিাকে আস্ত রাখকে? এট েৃচষ্টকত চভকজ এচল, 

তুট থেিে পােল? ও ভাসাে–  
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–চ ট। 

  

 –তা ়িাতাচ ়ি থ । 
  

–খুচ ়িিা, আচি থতািাকে থ খকত একসচছ, িকল যাে। এখে আর জািাোপ ়ি থছক ়ি েী 

হকে? 

  

-কতার েেোচত থেট? ছাতা চেচেসচে? ওকর থতারা ওে, ও ভাসাে, পাচখকে েল িা েরকে, 

রাখুকে থেকল তুকল থ , পাচতকলর আগুেটা েকর চ ে, আচি ওকে থসিঁে থ ে। অচিয়ি, 

থেে একসচছস? অচিয়ির েলকত টচ্ছা েকর, এট জেযট। চেন্তু তা েকল ো অচিয়ি, েলকত 

থেট। িুপ েকর থেকে তার েুকে চপকে িাোয়ি েঙ্কালসার হাতখাো অেুভে েকর থস। 

এটটুেুর জেয এত রাকত,  ী ে পে জল ো া থঝাক ়িা োতাস থভ  েকর একসকছ থস। 

  

–থেে একসচছস? আিাকে থ খকত? আচি িকর থেলাি চেো থ খকত একসচছস? েলকত 

েলকত খুচ ়িিা এেটু োিঁক । েকল–সচতযট খুচ ়িিাকে ভাকলাোচসস অচিয়ি? থতার েউ 

োকপর োচ ়িকত থেকছ োচে? োচ্চা-োচ্চা হকে ো থতা? 

  

-ো। 

  

–থতার োচ্চা হয়ি ো থেে থর? অযািঁ! েী েচরস থতারা? আিঁট-োিঁধ চ কয়ি থরকখচছস োচে? 

েুক ়িােয়িকস হকল িােুে েরার সিয়ি পাচে ো। এখে হটকয়ি থফল।  

  

-িুপ েকরা খুচ ়িিা। 

  

–আিার থতা থছকল থেট। ভাসােকে েচল থতার খের আেকত। তা থস থতার থ ারে ়িায়ি 

চেকয়ি চেকয়ি চফকর আকস, চভতকর থিাকে ো, একস েকল–িািা োচ ়িকত োকে ো, িাচিকে 

চিচে ো, লজ্জা েকর। আচি অোে হট। িাচিকে আোর থিোর েী আকছ। চেকয়ি থোকল 

েকস প ়িচে, আে ার েরচে, জ্বালাচে–তাকতট চিেকে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । ফেরিঘাট ।  উপন্যাস 

 67 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

-িুপ েকরা, তুচি িুপ েকরা। 

  

–িুপ েরে থেে? অচিয়ি, থেে একসচছস? 

  

–থতািাকে থ খকত। 

  

 ুি থভকে উকে একসকছ রাচখ আর পাচখ। থেটচলকত জল থফাকট। পাচতকল োেেয়িলার 

আগুে জ্বাকল রাচখ। অচিয়ি খাচল োকয়ি, ধুচত থপিঁচিকয়ি েকস। তাকে চ কর হযাচরকেকের 

আকলায়ি এেটা থছাকটা উৎসে শুরু হয়ি। 

  

-আিার থেউ থেট অচিয়ি। থোভো তার চতে থছকল-কিকয়ি থরকখকছ আিার োকছ, রক্ষা। 

থভকেচছলাি, থোভো আিার থিকয়ি আর তুট থছকল। তুট থেিে থছকল? 

  

পাচতকলর আগুকের ওপর ধ,ট হাত থিকল ধকর খুচ ়িিা। েরি হাত ধ,-খাো একে তার োকয়ি 

থিকপ থিকপ ধকর। েতোকলর পুকরাকো এে রতকস্রাত আর এে রতকস্রাকতর খের চেকত 

োকে। 

  

রাখু, ভাত ি ়িাসচে? 

  

–ো থতা! িািা েী থখকয়ি যাকে? 

  

 –থখকয়ি যাকে ো থতা েী? থোোয়ি খাকে? 

  

–আচি খাে ো খুচ ়িিা। 

  

–থেে খাচে ো? েউ থরিঁকধ থরকখকছ েকল? থেরস্তর  কর েখকো ভাত েষ্ট হয়ি ো। থখকয়ি 

যা। আচপস থেকে এচল থতা? 

  

–হযািঁ। 

  

–পাচখ, তুট এেটু হাত েরি েকর থসিঁে থ । আচি এেটু শুট, েুেটা থেিে েকর। 
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েো থোকলা ো। 

  

–েলে ো! থেে? োকছ একস থোস আরও। থতার েউকে চেকয়িকত আচি েয়িো চ টচে, 

ো? েী চ কয়িচছলাি থযে? 

  

পাচখ িুখ তুকল েকল–চ কয়িচছকল। োেছাচে। 

  

-ওাঃ। োেছাচে আোর েয়িো! অচিয়ি, থতার থছকল-কিকয়ি হকল এেছ ়িা থোে থ ে। চতে 

ভচর থসাো। তুট থোোয়ি োচেস থযে? 

  

–িােুচরয়িা। 

  

–থস েী অকেে  ূর? যচ   ূর ো হয়ি থতা থতার েউ, েী-োি থযে, তাকে চেকয়ি আচসস। 

ভাসাে, পাচখ, থতারা ওর সকঙ্গ েো েলচছস ো থেে? েো েল।  

  

–তুচি অত তা ়িা চ কল েো েলকে েখে? িা েরকছ, ো থসিঁেকছ, ভাত রািঁধকছ, ওক র 

থতা েসকতট চ চ্ছ ো। 

  

-তা ়িা েী সাকধ চ ট! থতার িাকেট আিার ভয়ি। তার িুকখর েক ়িা ধার চছল। এখেও এ 

োচ ়ির আোকি-োোকি  ুকর চজভ োোকচ্ছ, আচি থেকলট ধরকে আিাকে। হযািঁ থর, পকরর 

থিকয়ি েউ হকয়ি একস আপেজে হকয়ি যায়ি, আর পকরর িা চেছুকতট েী িা হকত পাকর ো? 

থেে একসচছস অচিয়ি? 

  

-খুচ ়িিা, তুচি আিাকে েল্প েকলা। 

  

–েীকসর েল্প শুেচে? 

  

 –আিার েল্প েলকলা। আচি থেিে চছলাি? 
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–তুট? তুট আোর আলা া েী চছচল! আর পািঁিজকের িকতাট চছচল তুট। চেশুোকল সোট 

এে োকে, েক ়িা হকয়ি আলা া রেকির হয়ি। 

  

-তেু েকলা। 

  

–খুে ধ,ষু্ট চছচল। ভীেণ। িা চছল ো েকল থতার আ র চছল সেকিকয়ি  থেচে। আেোরা 

থপকয়ি িাোয়ি উকেচছচল। থতার চ চ  োচে থসট তুলোয়ি ো্া চছল। পুরুচলয়িার োচ ়িকত 

এেটা িস্ত চ চ  চছল–তার এপার-ওপার থ খা যায়ি ো, তার োকলা জল খুে েভীর, 

েক ়িা েক ়িা িাছ চছল। চ চ র পাকর এেটা চ চেকেৌকো োিঁধা োেত–তাকত িক ়ি িাঝ-

চ চ কত শ্বশুরিোট িাছ ধরকত থযকতে। থসট…চ চেকেৌকোয়ি িক ়ি এে ধ,পুকর তুট আর 

োচে িুচপ িুচপ চ চ র িাঝখাকে িকল চেকয়িচছচল। িীৎোর শুকে আিরা চ চ র পাক ়ি চেকয়ি 

থ চখ, োচে উকে  ািঁচ ়িকয়ি কেো তুকল থিিঁিাকচ্ছ, তুট থেৌকোর এে ধাকর ঝুিঁকে আচছস। 

থেতকর থেৌকোটা থভকস আকছ। থস থয েত ূর িকল চেকয়িচছচল থতারা–এট টুেু টুেু 

থ খাচচ্ছল থতাক র। িারচ ে থেকে থলােজে ঝািঁচপকয়ি প ়িল জকল চেন্তু থতারা এত ূকর 

থয থপৌিঁকছাকত পারচছল ো। থেৌকোটা থেেলট োত হচচ্ছল তখে, তুট ঝুকল চছচল, পক ়ি 

যাচচ্ছচল। েী ভয়ি আিাক র! 

  

–তুচি েী েকরচছকল? 

  

–আচি! আচি েী েরে? থোধহয়ি খুে থিিঁচিকয়ি অজ্ঞাে হকয়ি চেকয়িচছলাি। থতারা িা-িরা 

ধ,কটা ভাট-কোে থেে থয ওট চে  ুিঁকট থখলা েরকত চেকয়িচছচল! থলাকে েলােচল েকরচছল 

থয থতাক র ভূকত থপকয়িকছ। থেে চেকয়িচছচল অচিয়ি? 

  

-আিরা েী েকর চফকর এলাি আোর? 

  

–থেউ ধরার আকেট তুট ঝািঁপ চ কয়িচছচল জকল। থতাকে থেউ ধরকত পাকরচে। এো সািঁতকর 

এচল পাক ়ি। খুে থরাখ চছল থতার। 
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–খুচ ়িিা, আচি এেটা জকলর স্বপ্ন খুে থ চখ। 

  

–েীরেি জল? 

  

–অকেে জল, অথে জল। এেটা খুে েক ়িা ে ী, তার ওপার থ খা যায়ি ো। তার এেধাকর 

এেটা চেরাট োচলয়িাচ ়ি, আর এেটা চস্টিার োিঁধার থজচট। থসখাকে থেউ থেট। োচলর 

ওপর এেটা থেেল সাকপর থখালস পক ়ি আকছ। 

  

খুচ ়িিা হোৎ থরাো, িরা হাত োচ ়িকয়ি অচিয়ির হাত ধকর। েকল–অচিয়ি েী েলচছস? 

  

–এেটা চস্টিার াকটর েো। এেটা োচলয়িাচ ়ির েো।  

  

 খুচ ়িিা এেটু িুপ েকর োকে। 
  

–খুচ ়িিা তুচি এট চস্টিার াকটর েো চেছু জাে? 

  

খুচ ়িিা, আকস্ত আকস্ত এেটু অেযিেস্ক হকয়ি যায়ি। েকল–ো থতা! চস্টিার াকটর েো েী 

জােে! তুট েকে থেকে এটা থ চখস? 

  

অচিয়ি এেটু ভাকে। তারপর েকল–অকেেচ ে থেকে। এে চ ে  ুকির িকধয ওট স্বপ্ন 

থ কখ থজকে উচে। তারপর আোর  ুকিাট, আোর থসট স্বপ্ন। চতেোর েকর স্বপ্নটা থ কখ 

আর  ুি হল ো। এো এো শুকয়ি খুে ভয়ি েরকত লােল। িকে হল, থেউ পাকে োেকল 

খুে ভাকলা হত। 

  

েউকয়ির সকঙ্গ চে থতার ঝে ়িা অচিয়ি? 

  

–থেে, ওেো চজকজ্ঞস েরছ থেে? 

  

-এট থয েলচল–তুট এো শুস। এো শুচে থেে অচিয়ি? েউ চেছাোয়ি থেয়ি ো? আলা া 

থোয়ি? তা তার এত গুকিার েীকসর? ওট জেযট থতাক র োচ্চা হয়ি ো 
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-খুচ ়িিা চস্টিার াকটর েোটা আকে থোকো।  

  

–েী শুেে! চস্টিার াকটর েো আচি চেছু জাচে ো। রাখু ভাতটা চটকপ  যাখ, হািঁ েকর েল্প 

শুেচছস, ভাত েকল যাকে। এেটু  ািঁকটা োেকত োিাস, অচিয়ি ঝরঝকর ভাত ভাকলাোকস। 

ভাসাে, েত রাত হল থর? 

  

-েটা। 

  

–অচিয়ি যাওয়িার সিয়ি টিে থজ্বকল েক ়িারাস্তা পযেন্ত ওকে এচেকয়ি চ স। আচি এেটু থিাখ 

েুকজ োচে। আিার িেটা ভাকলা লােকছ ো। 
  

–থেে খুচ ়িিা? 

  

–তুট থেে চস্টিার াকটর েো েলচল? ওসে অলকু্ষকণ েো, িে েক ়িা খারাপ হকয়ি যায়ি। 

খুচ ়িিা িোচরর িকধয িাো িুচেকয়ি থেয়ি, হাতপাখার িৃধ, েব্দ হকত োকে। রাখু একস 

েকল–িািা, রান্না হকয়ি থেকছ। েসকেে ো? 

  

অেযিেস্ক অচিয়ি ওকে। 

  

থখকয়ি উকে থপাোে পরচছল অচিয়ি। খুচ ়িিা  ুিকিাকখ েকল-কভজা থপাোে আোর পরচছস 

অচিয়ি ো্া লােকে ো? ওগুকলা থছক ়ি থরকখ যা  

  

রাখু েকল–উেুকে ধকর শুচেকয়ি চ কয়িচছ চ চ িা। 

  

-ওকত চে শুকোয়ি? থসলাটকয়ি জল থেকে যায়ি। চস্টিার াকটর েো থযে েী েলচছচল 

অচিয়ি? 

  

-তুচি থতা শুেকতট িাটকল ো। 
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-খুচ ়িিা এেটু অস্ফুট েব্দ েকর। তারপর েকল–থছকলকেলা থেকে তুট েক ়িা এো। থসট 

জকেয থতার ধ,াঃখ থেট থতা অচিয়ি? থতার িা-োপ থেট–থস েক ়িা ধ,াঃখ। আচি থতার িা 

হকত থিকয়িচছলাি, চেন্তু িাটকলট চে হওয়িা যায়ি। চেকজর থিকয়িটা, এট থয সে োচত 

োতচে-এ-সে থেকেও থতা থেিে এো লাকে। রাত-চেকরাকত  ুি ভােকল োকরা োি 

িকে পক ়ি ো।  ােকত চেকয়ি থ চখ, িাো অন্ধোর লাকে। িকে হয়ি থেউ থেট আিার। থস 

েক ়িা েষ্ট। ভাচে, িােুকের আপেজে থে-ট ো আকছ! তুট থেে একসচছচল থযে অচিয়ি? 

  

–থতািাকে থ খকত। 

  

এেটা শ্বাকসর েব্দ হল। খুচ ়িিা চেছাোয়ি পাে চফকর থোয়ি। তারপর েকল–চস্টিার াকটর 

েো থেে েলচল? েী জাচে থেে, আচিও চেে এেটা ধু ধু োচলর ির থ খকত পাট এখে, 

অকেে  ূকর এেটা  াট, তারপর অথে জল… সােধাকে যাস অচিয়ি, উকোেটা চপছল, 

রাস্তা ভাকলা ো, অকেে রাত হকয়িকছ! 

  

-খুচ ়িিা, তুচি  ুকিাও। 

  

– ুি েী আকস। ভাসাে, টিেটা ধর। অচিয়ি, থতার েউকয়ির োি থযে েী? 

  

–হাচস। 

  

–হাচস! হাচসর থেে োচ্চা হয়ি ো থর? আিঁট-োিঁধ চ কয়ি থরকখচছস োচে? 

  

–অচিয়ি িুপ েকর োকে। 

  

–োচ্চা ো হকল েউ আপে হয়ি ো। আিঁটেুচ ়ি েয়ি থতা?  াতার থ খাস। থতার থেউ থেট 

অচিয়ি, োচ্চা-োচ্চা হকল এেটু োিঁধা প ়িচে। চেন্তু েয়িস হকল আোর থসট 

  

-েী? 

  

–থসট থয েী থযে েলচল! থসট চস্টিার াট–অথে জল…অচিয়ি সােধাকে যাস। 
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থি  থেকট ভয়িঙ্কর থজযাৎস্না পক ়িকছ। অচিয়ি চেজেে রাস্তায়ি তার স্কুটার িালায়ি। োতাস 

লাকে, জল-িাচটর েন্ধ পায়ি থস। িলকত োকে। হাচস এতক্ষকণ  ুচিকয়ি পক ়িকছ। অচিয়ির 

 ুি হয়ি ো আজোল। 

  

 ূকর চসংকহর  াকের িকতা থি েজেে থোো যায়ি। চের-অরকণয থ খা এে চসংকহর 

অেয়িকের ছায়িা পক ়ি অচিয়ির থিাকখ। থস িলকত োকে! 

  

স্কুটাকরর েব্দ চেেট শুেকত থপল হাচস। আকধা  ুকির িকধযও। থযে এতক্ষণ থস এট েকব্দর 

অকপক্ষায়ি চছল। উকে  চ ়ি থ খল থস। রাত এোকরাটা থেকজ থেকছ। অচিয়ির জেয তার 

থোকো থেৌতূহল থেট। থস শুধু আকধা থজকে চছল েকল িাকঝ িাকঝ রাস্তায়ি িলিাে 

স্কুটারগুচলর েব্দ শুকে উকে এেোর  চ ়ি থ কখকছ। থোকো স্কুটাকরর েব্দট এতক্ষণ 

োকিচে। 

  

হাচস শুেকত থপল, অচিয়ি স্কুটার থটকে চসিঁচ ়ির েীকি উচেকয়ি রাখকছ। আোর চেছাোয়ি একস 

শুকয়ি োেল হাচস। আকে আকে অচিয়ি একল অন্তত খাওয়িার থটচেকল চেকয়ি েসত থস। 

িুকখািুচখ ধ,-িারকট েো হত। খাওয়িার পর চছল তাক র োিঁধা রচতচেয়িা। এখে আর হাচস 

খাওয়িার থটচেকল যায়ি ো। 

  

চসিঁচ ়ি থভকে উকে আকস অচিয়ির পাকয়ির েব্দ, থভজাকো  রজা থটকল ও- কর থিাকে। 

জািাোপ ়ি ছাক ়ি। োেরুকি যায়ি। 

  

ও- র থেকে এেটা থিৌকো আকলা একস এ  করর থিকঝকত পক ়ি োকে অকেেক্ষণ। 

অচিয়ির রাকত্র ভাকলা  ুি হয়ি ো।–হাচস জাকে। অকেে রাত থজকে ও েট পক ়ি। চসোকরট 

ধরাকোর েব্দ হয়ি রাকত, পায়িিারীর েব্দ হয়ি, োচের।  

  

থিৌকো আকলাটাকত এেটা িােুকের ছায়িা পক ়ি। োিঁো ছায়িাটা, এেটা োিঁধ উিঁিু থ খায়ি, 

িাোটা থেিঁকে পক ়ি আকছ। 
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হাচস থিকয়ি োকে। 

  

 রজার োছ থেকে অচিয়ি েকল–থেউ একসচছল? 

  

 হাচস িৃধ,েলায়ি েকল–থটচলকফাকের থলাে। োল থতািার থটচলকফাে চ কয়ি যাকে। 
  

থটচলকফাে! এেটু অোে হয়ি অচিয়ি। 

  

-েলল, তুচি চতেেছর আকে অযাোট েকরচছকল, এতচ কে িিুর হকয়িকছ। 

  

–থটচলকফাে চ কয়ি আচি এখে েী েরে? 

  

হাচস এেটু হাকস। েকল–থলাকের সকঙ্গ েো েলকে। েত েো আকছ িােুকের, থোোর 

থলাকেরও অভাে থেট। 

  

–আিার থোকো েো থেট। 

  

–থে েলল থেট! শুেকত পাট, তুচি থলােকে এেটা চস্টিার াকটর েো েল।  

  

–থস-েো োে হাচস। আর থে একসচছল? 

  

–এে েুক ়িািকতা ভদ্রকলাে  থতািার চপকসিোট। তািঁর থিকয়ির চেকয়ির চিচে থরকখ থেকছে। 

  

–চিচে থ কখচছ। চতচে চেছু েকলেচে? 

  

-েকলকছে। পরশু চেকয়ি, আচি থযে অেেযট থতািাকে চেকয়ি চেকয়িকত যাট। অকেে োর 

েলকলে। আচি েকলচছ–যাে। িা েকর খাটকয়িচছ। অকেেক্ষণ েকসচছকলে থতািার জেয। 

  

-আর চেছু েকলেচে? 

  

 –ো। থোধ হয়ি চেছু েলার চছল, থতািাকে েলকতে। আিাকে চেছু েকলেচে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । ফেরিঘাট ।  উপন্যাস 

 75 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

-েকলচছলাি, থরখার চেকয়িকত এে হাজার টাো থ ে। এত তা ়িাতাচ ়ি চেকয়ি চেে হকয়ি 

যাকে ভাচেচে। 

  

–থ কে যখে েকলচছকল তখে থতা থ ওয়িাট উচিত। তািঁর থপাোে থ কখট িকে হয়ি অেস্থা 

ভাকলা ো। 

  

–থোো থেকে থ ে? 

  

-তুচি আিাকে থযসে েয়িো চ কয়িচছকল সে চস্টকলর আলিাচরকত আকছ।  রোর হকল 

চেকত পার, আচি থতা চেচচ্ছ ো। 
  

–আিাক র েংকের থেউ েখকো  করর চজচেস থেকিচে।  

  

–তা হকল েী েরকে? 

  

–েুঝকত পারচছ ো। 

  

হাচস লক্ষ েকর এেটা ধুচত জচ ়িকয়ি অচিয়ি  ািঁচ ়িকয়ি আকছ। থোিকরর ওপর ওর খাচল ো। 

থপছে থেকে আকলা একস পক ়িকছ ওর োকয়ি। িাোটা থোধহয়ি থভজা, পাটেরা িুল থেকে 

আকলা চপছকল আসকছ। লম্বাকট হা ়িসার থ হ অচিয়ির। অচিয়ি থরাো হকয়ি থেকছ চেো তা 

চেে েুঝকত পাকর ো হাচস। এসে থোঝা খুে িুেচেল। ওট থ হচটর স্বা  থস েহুোর 

থপকয়িকছ। তার ধ,ট হাকত, েগ্ন েরীকরর আোকি-োোকি আজও ছচ ়িকয়ি আকছ থসট স্বা । 

েতোর থস থেষ্টে েকরকছ ওট েরীর, িচেত হকয়িকছ। তেু ওট েরীকরর সে খের তার 

জাো থেট। 

  

অচিয়ির থোিঁকট এেটা চসোকরট এেটু জ্বকল উেল। থসট আগুেটাট থোধহয়ি এেটা আকশ্লে 

কতচর েকর হাচসর েরীকর। থস েরীকরর ভচঙ্গ ে লায়ি। হোৎ প্রশ্ন েকর–থতািার ওজে 

েত?  
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অচিয়ি এেটু েিকে োকে। প্রশ্নটা েুঝকত ো থপকর চজকজ্ঞস েকর–েী েলছ? 

  

–থতািার ওজে েত? 

  

–থেে? 

  

–এিচেট চজকজ্ঞস েরচছ। জািাটোেু েলচছল, তুচি োচে থরাো হকয়ি থেছ। থতািার চে 

ওজে েকি থেকছ? 

  

–েী জাচে। 

  

–তুচি ওজে োও ো? 

  

–ো। 

  

হাচস এেটু শ্বাস থফকল েকল–আিার চরজাকভেেে পাওয়িা যায়িচে। েলোতায়ি আিাকে 

আরও েকয়িেচ ে োেকত হকে। 

  

-োেকে। তাকত েী? 

  

–আচি চ চ -জািাটোেুর োকছ িকল থযকত পারতাি এ ে-চ কের জেয। চেন্তু থসখাকে 

পাকের ফ্ল্যাকট থতািার চ চ -জািাটোেু োকেে। থেকল ওিঁরা োোরেি সক্দরহ েরকত 

পাকরে েকল যাটচে। 

  

–থযিে থতািার টকচ্ছ। 

  

–খুচের চেকয়ির তাচরখ একস থেল! চরজাকভেেে পাওয়িা যাকচ্ছ ো। েী থয েরে! 

  

–থেকে িকল যাও। 

  

–তুচি ভা ়িা থ কে? অকেে ভা ়িা চেন্তু। 
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–থ ে। 

  

–তুচি আিাকে অকেে চ কয়িছ। 

  

–থেকের ভা ়িা েত? 

  

 –ধ,-চতে-কো হকে থোধহয়ি। আচি চেে জাচে ো। থতািার েযেসার অেস্থা েী? 

  

-ভাকলা েয়ি। 

  

খুে খারাপ? 

  

—হুিঁ। 

  

–েীরেি খারাপ? 

  

–উকে যাওয়িার িকতা। 

  

–থেে? 

  

–হাচস, আচি থেকের ভা ়িা চেে থ ে। 

  

–হাচসর  ুি পায়ি। থস হাট তুকল েকল- রজার প োটা থটকে থ কে? থিাকখ আকলা লােকছ। 

  

পরচ ে ধ,পুর থেলা জািাটোেুকে থফাে েকর হাচস। 

  

–জািাটোেু, চরজাকভেেে যচ  ো পাওয়িা যায়ি থতা আচি থেকে যাে। 

  

–তার  রোর থেট, থতকরা তাচরকখর এেটা চিপার োেে পাওয়িা থেকছ। 

  

পাওয়িা থেকছ? সচতয? 
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–সচতয। সুকখর পাচখ এোর উক ়ি যাও। 

  

হাচস িুপ েকর োকে। 

  

–থফাে চে থছক ়ি চ কয়িছ হাচস? 

  

ো। 

  

–োল থছক ়ি চ কয়িচছকল। এেটা প্রকশ্নর জোে  াওচে। 

  

-জািাটোেু, আিাক র িকধয থোকো ঝে ়িাঝািঁচট হয়িচে। েোোতো েন্ধ হয়িচে। োল 

রাকতও অকেেক্ষণ আড্ডা থিকরচছ। আিরা সমূ্পণে েরিাল। এিেেী থোটে-োছাচরর 

েোও ভােচছ ো। 

  

–তকে চে চফকর আসার েোও ভােছ? 

  

-ো। 

  

–তুচি থোো থেকে থফাে েরছ হাচস? 

  

—থেে? 

  

–চিচল েো েলকত পারকে? 

  

–আচি োসা থেকে থফাে েরচছ। 

  

–োসা থেকে! োসায়ি েকে থফাে এল? 

  

–আজ। েছর চতকেে আকে অযাোট েকরচছল, আজ োকেেোে চ কয়ি থেকছ। 

  

–থফাে থেে চেকত চেকয়িচছল অচিয়ি? ধ,পুকর অচফস থেকে থতািার সকঙ্গ থপ্রি েরার জেয? 
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—হকে হয়িকতা। 

  

–থফাে থোম্পাচের িকতা থেরচসে থ চখচে। যখে পাচখ উক ়ি যাকচ্ছ তখেট এল থফাে! 

এখে ধ,পুকর োর সকঙ্গ েো েলকে অচিয়ি? থেিারা! 

  

-েী েলচছকলে েলুে। 

  

–চ েেকয়ির থতল থোম্পাচের থসট টচিচেয়িার, থয এখেও চেকয়ি েকরচে শুকেচছ। সচতয? 

–  

  

-সচতয। 

  

–থস েখকো থতািার সকঙ্গ থ খা েকরচছল হাচস? 

  

হাচস এেটু চিধা েকর েকল-ো ো। 

  

–তকে েী েকরচছল? 

  

এেটা  ী ে চিচে চ কয়িচছল। তাকত োর োর এেটা প্রশ্ন েকরচছল–আিার েী থ াে? 

আিাক র অপরাধ েী? আপচে থেে এিে েরকলে? আরও চলকখচছল, যচ  েখকো 

চেকজর ভুল েুঝকত পাচর তকে থযে তাকে জাোট, থস সারাজীেে অকপক্ষা েরকে, চোঃেকতে 

গ্রহণ েরকে আিাকে…জািাটোেু আপচে চে শুেকছে? আপোর শ্বাস-প্রশ্বাসও থয থোো 

যাকচ্ছ ো। 

  

-শুেচছ। েকলা। 

  

–থস এট েো চলকখচছল। আরও চলকখচছল, তাক র োলাকেৌকির িকধযট থয তারা 

আিাকে আেীেো  েকর থরকখচছল, থসটাও তারট আগ্রকহ। তার ভয়ি চছল, আেীেো  েকর 

ো রাখকল ওট সিকয়ির িকধয আর থেউ একস আিাকে চেকয়ি েকর থফলকে। তখে চেলিকর 

আিার সুযটার অকেে, ঝািঁকে ঝািঁকে চিচে থপতুি…শুেকছে? 
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–শুেচছ। 

  

-োকলা হকলও থতা আচি সু্দররী-ট। তার ওপর  ারুণ োিতাি, োটতাি। আিার পাকয়ি 

পুরুেক র িাো েূপুকরর িকতা োজত। 

  

ও-পাকে জািাটোেু েহুক্ষণ শ্বাস ধকর থরকখ আোর অকেেক্ষণ ধকর শ্বাস ছাক ়ি। হাচস 

হাকস। 

  

–চেছু েুঝকলে জািাটোেু? 

  

–েুঝলাি। 

  

–েী? 

  

তুচি আর চফরকে ো হাচস। 

  

ও-পাকে জািাটোেু এেটুক্ষণ িুপ েকর োকে। হাচস অকপক্ষা েকর।  

  

–হাচস, চস্টিার াটটা সােধাকে পার থহাকয়িা। ও জায়িোটা থ িারাস। 
  

 হাচস িিকে উকে েকল।– চস্টিার াট! থোে চস্টিার াট? 

  

–ো:, ফারাক্কায়ি থতািাকে  াট থপকরাকত হকে ো? 

  

–ওাঃ। েকল স্তব্ধ হকয়ি োকে হাচস। 

  

 –এো যাচ্ছ, আিরা চিন্তায়ি োেে। ওপাকর েঙ্গাটোিঁও এক্সকপ্রকস থতািার চরজাকভেেে 

আকছ, ভুল েকর  াচজেচলং থিকল উকো ো। 

  

–ভুল থট্রকে ওোট চে আিার স্বভাে জািাটোেু? 
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জািাটোেু এেটু িুপ েকর থেকে েকল–ভুল থট্রকের েো েলছ হাচস! চেছু টচঙ্গত েরছ 

চে? তকে েচল, আিাক র আিকল ভুল থট্রকে উেকলও থেে পযেন্ত থযকত হত। হয়িকতা ভুল 

জায়িোয়ি চেকয়ি থপৌিঁকছাতাি। চেন্তু তেু থযকত হত। থতািাক র আিল আলা া। থতািরা 

ভুল থট্রে েুঝকত পারকলট থিে থটকে থেকি প ়িকত পার।  

  

-আিরা ভােযোে। 

  

–থ খা যাে। আচি আরও চেছু চ ে োিঁিে হাচস।  

  

হাচস হাকস। 
  

–এখেও সাত-আট চ ে সিয়ি আকছ, এ ে-চ ে েী েরকে হাচস? 

  

–েী েরে!  ুরে,  ুকর থে ়িাে। 

  

–থোোয়ি যাকে? 

  

–থোোও ো। েলোতা–থেেল েলোতায়ি  ুরে–টকচ্ছিকতা। 

  

েলোতায়ি আর থোোয়ি  ুরকে, েী আকছ েলোতায়ি? 

  

–েী আকছ? েী জাচে! আচি থতা চেকেে থোোও যাে ো। আচি  ুকর থে ়িাে রাস্তায়ি 

রাস্তায়ি। রচেে থ াোে থ খে, আকলা থ খে, পাকেে েকস োেে, েলোতা পুকরাকো হয়ি 

ো। 

  

-েলোতায়ি তুচি েী থপকয়িছ হাচস? 

  

েী থপকয়িচছ! হাচস তা থভকে পায়ি ো। থস থিাখ েুকজ োকে িকে িকে েকল–েলোতা। 

েলোতা আিার থপ্রচিে। জ্বলন্ত এে পুরুে েলোতা। থস আিাকে সে থসৌভােয থেকে 
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েচঞ্চত েকর থটকে একেচছল, সুচখ হকত থ য়িচে। থস আিাকে চেকয়ি আরও েত থখলা 

থখলকে, থতািরা থ কখা। 

  

–হাচস, থফাে েী থছক ়ি চ কয়িছ? 

  

–ো থতা। 

  

-কতািার শ্বাস-প্রশ্বাসও থয থোো যাকচ্ছ ো। 

  

-শুেচছ। েলুে। 

  

–এ েয়িচ ে অচিয়িকে সকঙ্গ চেকয়ি  ুকরা। 

  

-ও-িা! ওকে সকঙ্গ চেকয়ি  ুরে ো থেে? এটকতা ওর চপসতুকতা থোকের চেকয়িকত যাচচ্ছ 

এেসকঙ্গ। ওর স্কুটাকর েহুচ ে িচ ়িচে। ভােচছ ওর স্কুটাকরর চপছকে েকস এেচ ে  ুকর 

থে ়িাে। অচফসপা ়িা, েকলজ চিট, পােেচিকটর থরস্টুকরে থ কখ থে ়িাে ধ,-জকে। 

জািাটোেু আপচে েী ভােকছে আিার থপ্রজুচ স আকছ? এে ি থেট। আিরা ধ,জকে 

েো েচল, হাচস ো্ট া েচর, েখকো ঝে ়িা েচর ো। এিেেী িাকঝ িাকঝ এে 

চেছাোয়ি…জািাটোেু শুেকছে? 

  

–েী ভয়িঙ্কর। 

  

–েী? 

  

–থতািার চেষ্ঠুরতা। 

  

িাো আকস্ত আকস্ত থপছকে থহচলকয়ি চ চচ্ছল হাচস। েকি চপে থেিঁকে থেল চপছকে, িাো 

প্রায়ি েেে েরল চপে। েত উিঁিু োচ ়ি। উকে থেকছ থতা উকেট থেকছ। েী চেোল োচ ়িটার 

েুে, েী পােুকর ে ়িে! থ খকত থ খকত থেো ধকর যায়ি। হযাচরংটে চিকটর থিাক ়ি  ািঁচ ়িকয়ি 

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । ফেরিঘাট ।  উপন্যাস 

 83 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োচ ়িটার চেে পাকয়ির তলা থেকে িূ ়িা থ খার থিষ্টা েরল হাচস, তার িুকখ  াি জকি থেল 

থে োয়ি। 

  

–োব্বাাঃ! আপেিকে েলল থস। থহকস আিঁিকল এেোর িুখ িুকছ চেল। েলোতার থপ্রাচেত 

টিারত িারচ কে, তার িাঝখাকে চেকজকে ধূচলেণার িকতা লাকে তার। োে পাতকল –

পাতাকলর খরকস্রাতা ে ীর েজেকের িকতা উতকরাল েলোতার েম্ভীর েব্দ থোো যায়ি। 

েী থরািাঞ্চ জাকে েরীকর! েলোতা–তার িারচ কে উষ্ণ েকল্লাচলত েলোতা! 

  

হাচস পাকয়ি পাকয়ি পার হয়ি রাস্তা। িয়ি াকের চ কে ট্রািলাটে থপকরাকল থ খা যায়ি সাচর 

সাচর োচ ়ি  ািঁচ ়িকয়ি আকছ। একলাকিকলা পক ়ি আকছ–থযে ো থয খুচে চেকয়ি থযকত পাকর। 

 েপত্র োকছর ছায়িা। পাতা ঝকর প ়িকছ। পাচখরা থফকল চ কচ্ছ েুকটাোটা। চেচে ়ি ছায়িা 

এখাকে। পাকয়ির েীকি  াস, পাতা, চেজেেতা। হাচস পাকয়ি পাকয়ি উকেেযহীে হািঁকট। চেছুট 

থ কখ ো, অেি সে চেছু অেুভে েকর তার সেেগ্রাসী িে। 

  

সািকেট এেটা োকলা থহরাল্ড োচ ়ি  ািঁচ ়িকয়ি আকছ। েতুে িেিকে োচ ়ি। োচ ়ির েকেকট 

হাত থরকখ এেজে পুরুে  ািঁচ ়িকয়ি। ফসো, িজেুত থিহারা, লম্বা জুলচপ,  ে েক ়িা িুল, 

থিৌকো িুখ। রচেে থিৌখুপওলা োটে তার পরকে, আর জলপাট-রো সরু িাপা পযাে, 

পাকয়ি থিাখা জুকতা, থোিকরর িও ়িা থেকের েেলকস এেটা টোত রকের টংচরচজ চ  

অক্ষর ঝলকস ওকে। েেচজর  চ ়িকত থিাটা থসাোরকের থিে। িােুেটা হাচসকে  ূর থেকেট 

লক্ষ েকর। অেযিকে এেটা  াকসর  ািঁচট তুকল আলসযভকর চিকোয়ি। হাচস এচেকয়ি যায়ি 

ধীকর ধীকর। থসট হািঁটা থ কখ থলােটা থ কখ তার থপাোে, িুখিী, তার েুে, থিাখ। থিাখট 

থেচে লক্ষ েকর। থিকয়ি োকে। এেটা লক্ষণ খুিঁকজ থ কখ। থোধহয়ি লক্ষণটা চিকল যায়ি। 

চিচলকয়ি থলােটা হাকস। এেটু েক ়িা এেং িসৃণ  ািঁত তার। ধারাকলা। হাচসর এেটুও ভয়ি 

েকর ো। থস একোকত োকে। থলােটা হাকস। হাচস একোয়ি। থহরাল্ড োচ ়িটার োকয়ির 

পাচলকে হাচসর ছায়িা পক ়ি। থলােটা েকেট থেকে হাকতর ভর তুকল থেয়ি। ঝুকল প ়িা োটে, 

থোিকর গুিঁকজ এে পা এচেকয়ি আকস। আর এে পা। আর এে পা এগুকলট হাচসর পে 

আটোকত পাকর, ছুিঁকয়ি থফলকত পাকর হাচসকে।  াে থ য়ি–চিস-ও চিস 
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হাচস থছকলটার চ কে িুখ চফচরকয়ি এেটু হাকস। প্রিকয়ির হাচস। থছকলটা লে লে েকর 

ওকে থলাকভ।  ািঁতাল হাচস হাকস। থেকের চ  অক্ষরটা ঝলসায়ি। ভাো েলায়ি থ কে েকল 

–আট হযাভ এ োর চিস 

  

হাচস েক ়িা েক ়িা থিাকখ থছকলটাকে থ কখ। থছকলটা থটরও পায়ি ো, চেে তার চপছকেট 

উ যত আোকরা তলা উিঁিু এে চহংস্র টিারত। থসট টিারকতর সািকে তাকে েত তুচ্ছ, 

এটটুেু পতকঙ্গর িকতা থ খায়ি। হাচস থসট টিারকতর থিকি থছকলটার কু্ষদ্রতা িাত্র 

এেপলে অোে হকয়ি থ কখ। থছকলটা ঝুিঁকে চফস চফস েকর েী থযে েকল। অিচে িয়ি াে 

থেকে িার িার েকর ছুকট আকস োতাস, তার িুকখর েো থেক ়ি চেকয়ি যায়ি। হাচসর েরুণা 

হয়ি। তার থপ্রচিে েলোতা িারচ কে থজকে আকছ সহস্র থিাকখ। উ াসী, চেিেি, আোর 

ঈেোয়ি োতর। যচ  টচঙ্গত েকর হাচস তকে অিচে তার থপ্রচিে েলোতা চপছকের ওট 

আোকরাতলা োচ ়িটার িূ ়িা হকয়ি ি ়ি ি ়ি েকর থভকে প ়িকে থছকলটার িাোয়ি। গুক ়িা েকর 

চিচেকয়ি থ কে িাচটকত। চেন্তু টচঙ্গত েকর ো হাচস। শুধু িুখটা চফচরকয়ি থেয়ি অেকহলায়ি। 

এো এো থ াকর েকল এরেি েত িােুে েতোর তার চপছু চেকয়িকছ,  াো াচে েকরকছ 

টচঙ্গকত, েীটপতকঙ্গর িকতা সে থছাকটা িাকপর জীে েলোতার োকয়ি উক ়ি একস েকস, 

আোর উক ়ি যায়ি। 

  

হাচস হািঁটকত োকে। েত  ূর  ূর থহিঁকট যায়ি হাচস। েখকো ট্রাকি ওকে। চেছু ূর যায়ি আোর 

থেকি পক ়ি। ধ্বংসােকেে  ূকেের থেে এেচটিাত্র স্তকম্ভর িকতা িেুকিে  ািঁচ ়িকয়ি আকছ, 

থ কখ। থ কখ, েঙ্গার থোল জুক ়ি শুকয়ি আকছ হাও ়িার থপাল। তার থিাকখর পাে চ কয়ি 

থভকস যায়ি ভাো টুেকরা সে  ৃেযােচল, ছায়িা পক ়ি, থভকে যায়ি। িচেকত িােুকের থিাখ 

ঝলকস ওকে। োোেচলর িুখ সকর যায়ি। েভীর েভীর অোধ েলোতার থভতর হাচরকয়ি 

যায়ি হাচস। থভােেতীর েম্ভীর চেোক র িকতা েলোতার েত েব্দ হয়ি।  

  

জাহাজ াট! হাচস েিকে  ািঁ ়িায়ি। িাস্তুল। জল। ো এখাকে েয়ি। এ থতা েলোতা থেকে 

চে াকয়ির ে্দরর। এর অেে থতা থছক ়ি যাওয়িা। িাস্তুল অ ৃেয রুিাল উচ ়িকয়ি চে ায়ি জাোয়ি। 
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জাহাজ থভকস যাকে  ূর সিুকদ্র। হাচস চফকর  ািঁ ়িায়ি। এখাকে েয়ি, এখাকে েয়ি। এখাকে 

েলোতার থেে। জীেকের থেে, এখাকে অকিোর শুরু। হাচস চফকর আকস।  

  

থসেগুপ্ত চেকয়ি থেকছ অকেে। চহকসে েরকল েত  ািঁ ়িাকে তা থভকে থ কখচে অচিয়ি। চহকসে 

েরা থস প্রায়ি থছক ়ি চ কয়িকছ। েযাচপটাল থেয়িার আর থসট সকঙ্গ লভযাংে চিকল এেটা 

থেে ে ়ি অকঙ্কর টাো। অচিয়ি আটোকত পাকরচে। চেন্তু তেু থসটা চেছু েয়ি। থসেগুপ্ত ো 

তার টাো থোকোটার অভাকেট েযেসা আটোত ো। যচ  অচিয়ি খা ়িা োেত। তরতকর 

তাজা থজায়িাে েয়িকসর িােুকের োকছ এ আোর এেটা সিসযা চছল োচে। চছল ো–

অচিয়ি তা জাকে, চেন্তু থস থেিেধারা থি লা িােুে হকয়ি থেল। চ ে ো ফুকরাকতট আকলা 

িকর চেকয়ি  চেকয়ি এল চ েকেে।  

  

ধ,পুকর অচিয়ি আজোল চেছুট খায়ি ো। লাঞ্চ থস প্রায়ি থছক ়িট চ কয়িকছ। েলযাণ ো রজত 

সোট এ সিয়িটায়ি োটকর োকে, পািাচে থহাকটল ো োঙু্গরাকি চটচফে সাকর। চ উে 

থরস্টুকরকে েতুে এেটা আড্ডা হকয়িকছ েলযাকণর। থসখাকে সারাটা ধ,পুর োটায়ি েখকো 

েখকো। অচিয়ি এেসিকয়ি থযত। এখে চটচফকের সিয়িটায়ি েকস োকে িুপিাপ। রাকজে 

এে োপ িা থরকখ যায়ি ো েলকত। আজ িাকয়ির সকঙ্গ এেটা োলপাতার থোোয়ি েকয়িেটা 

থ ও করর পযািঁ ়িা থরকখ থেকছ। থোকো ভাট থযে একেকছ থ ে থেকে।  

  

িা-টা থখল অচিয়ি, পযািঁ ়িা ছুিঁকত টকচ্ছ েরল ো। থপকট চখক  িকর এেটা গুচলকয়ি ওো 

ভাে। সোট তাকে লক্ষ েকর আজোল। থস থয খায়িচে, থস থয চেপাকে পক ়িকছ। ভােকত 

থিাখধ,কটা ঝাপসা হকয়ি আকস। রাচত্তকর অচফস োচ ়িটা ফািঁো োকে। তখে রাকজযর 

থ েওয়িাচল িুকট-িজুর, চরক্সা ো থেলাওয়িালাকে এখাকে একে থতাকল রাকজে। এে রাচত্রর 

েসোকসর জেয িাোচপছু ধ,-িার আো েকর থেয়ি। তারা চ চেয ফযাকের হাওয়িা খায়ি। 

অকেে রাত অেচধ োচত থজ্বকল েল্পসল্প েকর। িাকসর থেকে িস্ত অকঙ্কর টকলেচট্রে 

চেল আকস। তাট রাকজেকে তার সাট  চেজকেকসর জেয চেস্তর েোেচে েকরকছ অচিয়ি, 

েলযাণ আর রজত। থসট খারাপ েযেহারটুেুর জেয এখে পযািঁ ়িাগুচলর চ কে থিকয়ি এেটু 

েুেটা টেটে েকর। রাকজে আজোল ো েলকতট চটচফকের সিয়ি থোকো থোকোচ ে 
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এেকোো িুচ ়ি ো াি হাকতর োকছ থরকখ যায়ি চোঃেকব্দ। এ সেট সহৃ য়িতার চে েেে। 

চেন্তু অচিয়ির থভতরটা জ্বালা েকর। 

  

ধ,পুকরর চ কে চপকসিোট থফাে েরকলে। 

  

–অচিয়ি, আচি থসচ ে থতার োসায়ি চেকয়িচছলাি। থরখার চেকয়ি চেে হকয়ি থেকছ থর! 

  

–শুকেচছ চপকসিোট, পাত্র থেিে? 

  

–খুে ভাকলা। টাটার টচিচেয়িার, তকে  াচে াওয়িা অকেে।  

  

অচিয়ি এেটা শ্বাস ছা ়িল। চপকসিোট আোর েলকলে–থিকয়িটার সু্দরর িুখ থ কখ পছ্দর 

েকরকছ, েটকল েচরে  করর সকঙ্গ সম্বন্ধ েরার িকতা পাত্র থতা েয়ি।  

  

–চপকসিোট আপোর েত  রোর? 

  

চপকসিোট লচজ্জত হে থোধহয়ি। এেটু েীরে োকেে। তারপর আকস্ত েকর েকলে, 

 রোকরর েী থেে আকছ অচিয়ি! প্রচভক ্ ফাক্র টাো যা অেচেষ্ট চছল সেট প্রায়ি 

তুকলচছ। চেছু ধার েজে েকরচছ। এখকো ধ,-চতে হাজার েি প ়িকে। আলিাচরটা এখেও 

থেো হয়িচে, থসাোর থ াোকেও যা আ্দরাজ েকরচছলাি তার থেচে পক ়ি থেল। 

  

–চেে আকছ, আচি হাজার খাকেে থ ে। 

  

–চ কত থতার েষ্ট হকে ো থতা? 

  

–েষ্ট েী চপকসিোট? থরখার চেকয়িকত আিার থতা থ ওয়িার েোট চছল।  

  

 চপকসিোট হাসকলে থফাকে। েলকলে–েো চ কয়িচছস েকলট আোর েষ্ট েকর চ স ো। 

  

অচিয়ি এেটু আহত হল। থস চ কত পারকে ো–এিে যচ  থেউ ধকর থেয়ি তকে তার আহত 

হওয়িারট েো। 
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থস এেটু েীিু স্বকর েলল–চপচসিা থেিঁকি োেকত, থসট েকে থছকলকেলায়ি আচি চপচসিাকে 

প্রায়ি সিকয়িট েলতাি, থরখার চেকয়ি আচি থ ে, থস-েো থতা রাখকত পারলাি ো 

চপকসিোট। 

  

চপচসিার উকল্লকখ চপকসিোট েীরে হকয়ি থেকলে। অকেেটা পকর যখে েো েলকলে 

তখে থটচলকফাকেও থোঝা থেল, েলাটা ধকর থেকছ। 

  

েলকলে–তা থহাে, থছকলকেলায়ি িােুে েত েী েকল। যা চ কত পাচরস চ স। 

  

–আচ্ছা চপকসিোট। 

  

-কোে, েউিাকে চেকয়ির ধ,-এেচ ে আকে আিাক র এখাকে পাোকত পারচে ো? চেকয়ির 

োজেিে থিকয়িকছকল ছা ়িা থে েুঝকে! 

  

হাচসকে েলকল হাচস রাচজ হকে চেো তা থে জাকে। তাট অচিয়ি উত্তরটা  ুচরকয়ি চ ল– 

থসচ ে যখে চেকয়িচছকলে তখে চেকজট থতা েউিাকে েকল আসকত পারকতে। 

  

-লজ্জা েরল। েউিা থতা আিাকে খুে ভাকলা থিকেে ো, ধ,-এে োর িাত্র থ কখকছে, 

তুটও সাকহচে োয়ি ায়ি চেকয়ি েরচল, সািাচজে অেুষ্ঠাে হল ো! 

  

অচিয়ি লজ্জা পায়ি। েকল-তাকত েী? 

  

–সািাচজে চেকয়ি হকল থসট অেুষ্ঠাকে সে আত্মীয়িস্বজকের সকঙ্গ েতুে েউকয়ির থিোচিচে 

হকয়ি যায়ি। থতার থেলায়ি থতা থসরেি হয়িচে, তাট এেটু  ূকরর িােুে হকয়ি আচছ আিরা। 

তকে থতাকে েচল অচিয়ি, েউিা ভাচর ভাকলা হকয়িকছ। পচরিয়ি চ কত েত যে-আচত্ত েরল। 

আজোলোর থিকয়িক র িকতা েয়ি। 

  

অচিয়ি উত্তর চ ল ো। 
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–অচিয়ি। 

  

–েলুে চপকসিোট। 

  

–পাচরস থতা চেকয়ির আকে হাচসকে পাচেকয়ি চ স। 

  

 –থ চখ। 
  

–থ চখ-কটচখ েয়ি, একয়িার োজ েরার থলাে থেট। 

  

-আচ্ছা। 

  

ছা ়িচছ, েকল চপকসিোট থফাে রাখকলে। 

  

থফােটা থরকখ অচিয়ি চতে েুক ়িার চ কে তাোল, চতেজেট পাের হকয়ি েকস আকছ। একেট 

চে স্থচেরতা েকল! তাচিে থলােটা এেোর থিাখ তুকল অচিয়ির চ কে তাোয়ি, িাোয়ি 

জটা, েপাকল িস্ত লাল এেটা থফািঁটা, থিাখ ধ,কটায়ি থেে তীে িাউচে। থহকস এেং তাচেকয়ি 

হোৎ শ্বাস থছক ়ি েলল–টাো! 

  

অচিয়ি হাকস। উলকটা চ কের ধ,ট েুক ়িা খুে আগ্রকহর সকঙ্গ তাচিকের চ কে ঝুিঁকে েসল, 

োো যচ  এোর চেছু োণী থ ে। 

  

অচিয়ি িাো থেক ়ি েলল–টাো। 

  

তাচিে তার ধ,ট ভকতর চ কে থিকয়ি আকস্ত েকর েলকল–টাো। 

  

ভত ধ,-জে েী েুঝল থে জাকে। জুল জুল েকর থিকয়ি োকে। 

  

অচফস কর একস অচিয়ি ফািঁো  রটার িারচ কে িাটল। থেউ থেট। োেজপত্র হাওয়িায়ি 

েক ়ি েব্দ েরকছ। পুকরাকো ফযাে থেকে এেটা  ট  টাং েব্দ উেকছ।  
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চেছুক্ষণ েকস োেল অচিয়ি। থরখার চেকয়ি, এে হাজার টাো চ কত হকে। 

  

অচিয়ি থেচরকয়ি এল। 

  

 স্কুটারটা এখেও তার আকছ। থেচেচ ে োেকে ো। েলযাণকে থস চ কয়ি চ কয়িকছ, যতচ ে 

ও ো থেয়ি ততচ ে তার। আহি  এেটা িফস্সকলর থলােকে জাচেয়িা েছাকোর থিষ্টা 

েরকছ। অচিয়িকে থ কখ েীিু েলায়ি েলল–সাহা ো াসে থেকে থলাে একসচছল তাো ায়ি, 

হচটকয়ি চ কয়িচছ। আোর চতেকটর পর আসকে। 

  

অচিয়ি উত্তর ো চ কয়ি চেকয়ি স্কুটার িালু েকর। 

  

থয েযাংকে অচিয়ির অযাোউে আকছ তা অকেেটা তার  রোচ ়ির িকতা হকয়ি থেকছ, 

েহুোল ধকর এেট েযাংে-এ থস টাো রাখকছ, তুলকছ, থিে ো িাফট ভাোকচ্ছ। সোট 

িুখ থিো হকয়ি থেকছ। থেউ থেউ এেটু থেচে থিো এেং এেজকের সকঙ্গ পচরিয়ি আরও 

এেটু েভীর। 

  

েযাংকের োটকর স্কুটার থরকখ অচিয়ি থভতকর আকস! থসাো ার েযাংে থযিে েক ়িা, আর 

হালফযাোকের এট েযাংেটা থতিে েয়ি। প্রাটকভট আিল থেকেট এর িচলে  ো, 

োউোকরর পুকরাকো োকে োি়ি খকয়িচর রং ধকরকছ, থ য়িাকলর রং চেেণে, োকের 

পাচটেেেগুকলা ে ়িে ়ি েকর।  

  

োকরে অযাোউেটা অচিয়ি েহুচ ে হল েন্ধ েকর চ কয়িকছ! থসচভংকস চেছু টাো োো 

সম্ভে, পােেটটা েহুোল এচর েরাকো হয়িচে। েত টাো আকছ থে জাকে! 

  

থটাকেে টসু েরার োউোকর এেসিকয়ি েীপা িেেতেী েসত। থভতকরর চ েোর এেটা 

 কর েকস আপে িকে োজ েকর। পােচলকের সািকে আর োকে ো। 

  

োউোকরর থিকয়িচট থফার ওয়িাে োটে োটে অযাোউে থলজার খুকল থ কখ েলল–ো, 

হাজার টাো থতা থেট। ধ,-কো পিঁয়িচত্রে টাো আকছ। 
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অচিয়ি যকির িকতা েব্দ েকর–ও।  

  

আরও ধ,কটা েযাংে-এ অযাোউে আকছ অচিয়ির। চেন্তু থসখাকে আর যাওয়িার আগ্রহ হয়ি 

ো। খুে থেচে থেট। যা আকছ তাকত হাত থ ওয়িা যায়ি ো। হাচস িকল যাকে। অকেে থপকিে 

োচে। এেটা হতাো ভর েকর তাকে। িুখটা চেস্বা । খাচল থপকট সম্ভেত চপত্ত পক ়িকছ। 

িাোর িকধয এেটা চরিচঝি। থিাকখর সািকে এেটু অন্ধোর, অন্ধোকর উজ্জ্বল েকয়িেচট 

তারা থখলা েকর চিচলকয়ি থেল। ধ,েেলতা থেকে এরেি হয়ি। 

  

ধ,কটা োজকত আর খুে থেচে থ চর থেট। থেলা ধ,কটায়ি সে জায়িোয়ি টাো পয়িসার ওপর 

ঝািঁপ পক ়ি যায়ি। 

  

থভতকরর চ কে এেটা েচরক ার থেকছ। ওচ কে এেটা োটকর যাওয়িার  রজা আকছ। 

েযাংে-এর সািকের  রজা েন্ধ হকয়ি থেকল ওচ ে চ কয়ি যাতায়িাত েকর থলাে। েযাংে 

আওয়িাকরর পকর একসও েহুচ ে ওট  রজা চ কয়ি চভতকর িুকেকছ অচিয়ি, থিে েযাে েকর 

চেকয়ি থেকছ। েীপা িেেতেী ওটটুেু ভাকলাোসা থ খাত।  

  

ধ,-কো পিঁয়িচত্রে টাোয়ি হাত চ ল ো অচিয়ি। োেকে। থস েচরক ার ধকর থভতকরর 

পাচটেোকের োকছ একস  ািঁ ়িায়ি। োকের পাচটেেকে োি লাচেকয়ি োহার েরার থিষ্টা হকয়িকছ। 

িয়িলা থ ালা োকির থভতর চ কয়ি থ খা যায়ি লম্বা লম্বা থটচেকলর ওপর ঝুিঁকে েকয়িেজে 

োজ েরকছ। তৃতীয়ি জে েীপা। েযািলা রং থরাো েরীকর ট াচেং এেটু িাংস থলকেকছ। 

িুখখাো থোয়িাকো েকল ভাকলা থ খা যায়ি ো। চেন্তু অচিয়ি জাকে িুখখাো ভাকলাট েীপার। 

টসটকস িুখ েলকত যা থোঝায়ি তাট। েক ়িা েক ়িা ধ,খাো থিাখ ভকর এেটা েরি থসৌ্দরযে 

ছচ ়িকয়ি োকে। থিাকখ োজল থ য়ি েীপা, েপাকল চটপ পকর, সা া থখাকলর োচ ়ি পকর 

থেচেরভাে সিকয়ি। রচেে পরকল হালোরো। োকয়ির রং িাপা েকল ি ়িা সাজ েখকো 

েকর ো। তাকত ও ফুকট ওকে থেচে। 

  

অচিয়ির সকঙ্গ েীপার এিচেকত থোকো সম্পেে চছল ো। 
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থিে জিা চ কয়ি থটাকেে থেওয়িার সিকয়ি ো অযাোউকের টাোর অঙ্ক জােকত একস, 

িুকখািুচখ এেটু থেচেক্ষণ চে  ািঁ ়িাত অচিয়ি? 

  

থিাকখ থিাখ প ়িকল সহকজ থিাখ সরাত ো থোধহয়ি? িাকঝ িাকঝ এেটু-আধটু হাসত চে? 

থস যাট থহাে, তাক র থিোজাো চছল খুে সহৃ য়িতায়ি ভরা। অেুভূচতেীল। েযাঙ্ক 

আওয়িাকসের পকর একস অচিয়ি েলত–এেটু জ্বালাকত এলাি। 

  

েীপা িৃধ, অহংোরী হাচস থহকস েকলকছ–থে ো জ্বালায়ি! জ্বকল যাচচ্ছ। চ ে েী আকছ…েকল 

হাত োচ ়িকয়ি থিে চেত। 

  

থরাো থিকয়ি পছ্দর েরত অচিয়ি। থিাটা ো থেচে স্বাস্থযেতী তার পছক্দরর েয়ি। েীপা থরাো 

চছল, আোর রুগ্নও েয়ি। েুকের চস্নগ্ধ ফল ধ,-চট িুখ তুকল থিকয়ি থেকেকছ পুরুকের চ কে। 

েেুট ো েচব্জর হা ়ি থতকোণা হকয়ি িাি ়িা ফুিঁক ়ি উকে োেত ো। েরীকরর থিকয়ি অকেে 

আেেেে চছল েলার স্বকর েম্রতা। অচিয়ি ছা ়িা আর োউকে েখকো েীপা ো্ট া েকর 

েোর উত্তর চ কয়িকছ এিেটা অচিয়ি থ কখচে। খুে চসচরয়িাসভাকে োজ েরত। থিকয়িরা 

অচফকসর েিেিাচর চহকসকে থেচের ভােট ভাকলা হয়ি ো। থযখাকে চতে-িারকট থিকয়ি থজাকট 

থসখাকে োজ হওয়িা আরও িুচস্কল! চেন্তু েীপা চছল অেযরেি। েচেোর যখে প্রিন্ড রাে 

হয়ি, চেংো থোকো ছুচটর আকে যখে টাো থতালার ধূি পক ়ি যায়ি তখকো েীপাকে েরাের 

েীিু েলায়ি থলাকের সকঙ্গ েো েলকত থ কখকছ অচিয়ি, থ কখকছ িুকখ চস্নগ্ধ হাচস, অচেরল 

েযস্ততার িকধযও োো থলাকের অপ্রকয়িাজেীয়ি থোো-প্রশ্নর উত্তর চ কত। এেচ ে ধ,-জে 

অল্পেয়িসী থছােরা থস্রফ টয়িাচেে চ কত েযাংে-এ িুকে পক ়িচছল। তারা উটেিয়িাল চিপ 

চেকয়ি থিাটা অকঙ্কর টাো চলকখ জিা চ কয়ি থটাকেে চেল। েযাপারটা ধরকত ধ, চিচেকটর 

থেচে লাকেচে েীপার। থলজার েটটা খুকল অযাোউে থ কখ যখে তার উচিত চছল 

 াকরায়িাে থ কে থছািঁ ়িা ধ,কটাকে থের েকর থ ওয়িা, তখেও থস চেেীতভাকে তাক র থ কে 

েকলচছল–সটকয়ি থয োি চলকখকছে তার সকঙ্গ অযাোউকের োি চিলকছ ো। থছকল ধ,কটা 

সাহস থপকয়ি আরও চেছু টয়িাচেে থ য়ি, এেজে েকল–তাহকল অযাো ে খুলে। ফিে চ ে। 
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েীপা আিযে, কধযে ধকর থরকখ ওক র ফিেও চ কয়িচছল থযটা ওরা চেছুক্ষণ োটাোচট েকর 

চছিঁক ়ি থফকল িকল যায়ি।  ৃেযটা অচিয়ির থিাকখর সািকে  কট। েীপা স্বাভাচেে হাচস থহকস 

েকলচছল তাকে–এরেি প্রায়িট হয়ি। আিরা চেছু িকে েচর ো। 

  

তখকো হাচসর সকঙ্গ থ খা হয়িচে। এ হকচ্ছ প্রাথেচতহাচসে  টো। তখে অচিয়ি িাকঝ িাকঝ 

েীপার েো ভােত চেরকল। িকেপ ়িা শুরু হকয়িচছল, ভােকত ভাকলা লােত।  ে  ে তখে 

েযাংে-এ যাওয়িার  রোর প ়িত তার। রাকজে ো থসেগুপ্তকে পাোকলও যখে োজ িকল 

তখেও থস চেকজট থযত। েীপা থযচ ে আসত ো থসচ ে কু্ষণ্ণ হত থস। পরচ ে একল 

অেুকযাে েরত–োল আকসেচে থেে? োল আিার থপকিে থপকত অকেে থ চর হকয়িকছ। 

  

েীপা থস অেুকযাকের সহৃ য়ি উত্তর চ ত। েলত–থরাজ থতা আচস। এে-আধচ ে ো একল 

েুচঝ িহাভারত অশুদ্ধ হকয়ি যায়ি। যি থতা েট। 

  

এ ধরকের েো েীপা এেিাত্র তার সকঙ্গট েলত এেং তখে থিাকখ থিাকখ িােুকের েভীর 

হৃ য়ি থোপে োতো পাোত ো চে? 

  

েযাংে-এর োটকর থ খা হকয়িচছল থিাকট এেচ ে। গ্রাে চিকটর এেটা থ াোকে েীপা 

পুকজার জািাোপ ়ি চেেকত িুকেচছল। অচফকসর পা ়িা। অচিয়ি  াে খাচচ্ছল পাকের 

পাকের থ াোেটায়ি। েীপা থ কখচে। অচিয়ি থভতকর িুকে েীপাকে ধরল–এট থয! 

  

েীপার সকঙ্গ অচফকসর আরও ধ,চট থিকয়ি চছল। তারা এেটু ভ্রূ েুিঁিকে থিকয়ি থ খল 

অচিয়িকে। েীপারট ভ্রূ সহজ চছল। িুকখ হাচস ফুটল থসট সহৃ য়িতার। অকেে চেছু 

এচ ়িকয়ি যাওয়িার েো েলকত পারত। চেন্তু খুে আন্তচরে লাজুে েলায়ি এেটা  ে েীল 

পাছা থপক ়ি োচ ়ি তুকল থ চখকয়ি েলল–থ খুে থতা, এটা অচ চতকে িাোকে ো? অচ চত 

সচঙ্গ থিকয়িক র এেজে। ফসো। অচিয়ি থহকস েকল–েীল োচ ়ি সোটকে িাোয়ি। 

  

যতক্ষণ োচ ়ি চেকেচছল ওরা ততক্ষণ েীপা থিাকখর োসকে আটকে রাখল অচিয়িকে। 

অচিয়ি যতোর েকল–এোর যাট, োজ আকছ। ততোর েীপা েকল– ািঁ ়িাে। থিকয়িরা চেে 
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চেে োচ ়ি পছ্দর েরকত পাকর ো। পুরুকেরা অকেে পাকর। আিাক র োচ ়ি পছ্দর েরা 

হকয়ি থেকল যাকেে। 

  

োচ ়ি থেো হকল সচঙ্গেীরা িকল থেল। থোধহয়ি এেটা ে ়িযি েকরট। েীপা এো হকয়ি 

েলল–এোর আিাকে সাউকের োকস তুকল চ ে থতা। 

  

অচিয়ি তার স্কুটার থ চখকয়ি েকল–োকসর  রোর েী! যচ  সাহস োকে থতা উকে প ়িুে। 

থপৌিঁকছ চ কয়ি আচস! 

  

-ও োো! স্কুটার! পক ়ি টক ়ি যাে, েখকো িচ ়িচে। 

  

অেকেকে উকেচছল েীপা স্কুটাকরট। িাঝপকে এেটা থরস্টুকরকে িা থখকয়ি চেকয়িচছল তারা। 

অকেে েোও হকয়িচছল। একলাকিকলা েো। আর েোর িাঝখাকে লজ্জার সকঙ্কাকির এেং 

আেেেকণর ঝাপটা একস লােচছল। িাকঝ িাকঝ েো েন্ধ হকয়ি যায়ি। েীরেতা কেেটযকে 

অদু্ভত ভাকে থটর পায়ি তারা। 

  

থেে পযেন্ত চেছুট েলা হয়িচে। টাচলেকির খাল পা ়ি পযেন্ত েীপাকে থপৌিঁকছ চ ল অচিয়ি। 

তারপর চসোকরট থজ্বকল থেকি োো স্কুটাকর েকস থ খল েীপা ে ়িেক ়ি সািঁকো থপচরকয়ি 

ওপাকর িকল যাকচ্ছ। যাওয়িার সিকয়ি অকেেোর চপছু চফকর থিকয়ি থ খল তাকে। িুখটায়ি 

চস্মত েভীর এেটা চেশ্বস্ততা। 

  

ো, চেছু হয়িচে থেে পযেন্ত। হয়িকতা হকত পারত। িাঝপকে হাচস একস সে তছেছ েকর 

চ ল। তুকল চেল তাকে। চেল, আোর চেলও ো। েক ়িা করর থিকয়িরা থযিে চেতযেূতে 

চজচেস চেকে থসসে চজচেকসর েো ভুকল যায়ি ধ,-চ ে পর। অেকহলায়ি থফকল থরকখ থ য়ি। 

থতিচে অচিয়িকে েকে ভুকল থেকছ হাচস। 

  

থ ালা িয়িলা োকির থভতর চ কয়ি েকয়িে পলে থিকয়ি োকে অচিয়ি। েীপা থটর পায়ি। িুখ 

থতাকল। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । ফেরিঘাট ।  উপন্যাস 

 94 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অচিয়ি এেটু হাকস। েীপাও এেটু হাকস। ওর চসিঁচেকত চস ূর। হাচসটা থতিচে সহৃ য়িতায়ি 

ভরা। থ কখ থভতকর এেরেি ছুিঁি থফািঁটার যিণা হয়ি। থ ালা িয়িলা োকির থভতর চ কয়ি 

প্রায়িান্ধোর েচরক াকর  ািঁ ়িাকো অচিয়িকে চিেকত থপকরকছ েীপা। থিয়িারটা থেকল সচরকয়ি 

উকে এল। 

  

–েী খের? আোর েুচঝ জ্বালাকত একসকছে? েীপা েচরক াকর িুকখািুচখ  ািঁচ ়িকয়ি েকল। 

  

অচিয়ি িাো ো ়িল। েলল–ো। থোকোচ ে আপোকে োজ ছা ়িা থ চখ ো। আজও  ািঁচ ়িকয়ি 

থ খচছলাি। 

  

োকজর জায়িোয়ি থ খা হকল োজ-ছা ়িা েী েকর থ খকেে? 

  

 অচিয়ির এখে আর সাহকসর অভাে হয়ি ো। থস েকল–অোকজর জায়িোয়ি থেিে থ খাকে 

থে জাকে! 

  

আকেপাকে েযস্তসিস্ত থলাকেরা যাকচ্ছ আসকছ। েীপা েকল-েলুে ো োো েী োজ আকছ। 

থোকো থিকের চক্লয়িাকরি আকসচে ো চে! 

  

-ওসে েয়ি। অযাোউকে টাোট থেট। থিে জিা চ ট ো অকেেচ ে। 

  

–থস থতা জাচে। 

  

–েী েকর জােকলে? 

  

–আপোর অযাোউেটা থ চখ িাকঝ িাকঝ। আজোল থেেল উটেিয়িাল হকচ্ছ, জিা পক ়ি 

ো। েী েযাপার? 

  

অচিয়ি এেটা শ্বাস থফকল। িাো থেক ়ি েকল–আপচে আিাকে িকে থরকখকছে। 

  

-িকে রাখে ো! েযাংে-এর সে ক্লাকয়িেকে আিার িকে োকে। 
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োোকো েো। চিকেয। 

  

অচিয়ি এেটা চেে থোলতার োি ়ি খায়ি এট েোয়ি। েকল–থোকো পক্ষপাত থেট, ো? 

  

েীপার িুকখ এেটু ধ,াঃকখর ছায়িা থখািঁকজ অচিয়ি। পায়ি ো। হাচসকে চেকয়ি েরার পর িাস 

ধ,ট োক  েীপার চেকয়ি হয়ি। থেউ োউকে চেিিণ েকরচে। জাোয়িওচে। চেন্তু জাোোর 

 রোর হয়ি ো। অচিয়ি তখে চেকয়ির পর থ  ার টাো ও ়িাত। হাচসকে স্কুটাকরর থপছকে 

েচসকয়ি চেকয়ি আসত েযাংে-এ। টাো তুলত আর থটাকেে চেকয়ি অকপক্ষা েরার সিকয়ি 

েলেলাত ধ,-জকে। থসসে চে থ কখচে েীপা? থতিচে আোর ধ,-িাস োক  েীপার চসিঁচেকত 

চসিঁ ূর থ কখকছ অচিয়ি। থেউ োউকে প্রশ্ন েকরচে। থজকে থেকছ। 

  

েীপার িুকখ তাট থোকো ধ,াঃকখর ছায়িা থেট। চেন্তু তেু থস থেে অচিয়ির অযাোউকের 

খের রাকখ? 

  

অচিয়ি েকল–আপোর চটচফকের সিয়ি হয়িচে? 

  

হকয়ি থেকছ। থেে? 

  

হতাে অচিয়ি েকল–হকয়ি থেকছ! আচি ভােচছলাি আজ আপোকে খাওয়িাে। 

  

–তাট ো থেে! থোকো খাওয়িা চে পাওো হকয়িকছ! েীপা  ািঁকত থোিঁট োিক ়ি হাসল। 

অচিয়ি িাো থেক ়ি েলল-খাওয়িার জেয েয়ি। 

  

-তাহকল? 

  

অচিয়ি েুঝল, েীপার সকঙ্গ আসকল তার থোকো থোঝােুচঝ কতচর হয়িচে। এিে অচধোর 

তার থেট থয থস টংচেকত থ কে চেকয়ি থযকত পাকর চেশ্বস্ত েীপাকে। এখে তার উচিত হকে 

ভদ্রতাসূিে ধ, এেটা েো েকল িকল যাওয়িা। 
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চেন্তু িকল থযকত পাকর ো অচিয়ি। আকস্ত েকর েকল–আপচে চিস িেেতেী চছকলে, এখে 

েী হকয়িকছে? 

  

েীপা এেটু তাচেকয়ি োকে তার চ কে। থোধ হয়ি িকে িকে েকল–আর যাট হট, োেিী 

হটচে। তাচেকয়ি থেকে েীপা িৃধ,স্বকর েকল–আিার েুচঝ োজ থেট! েী  রোর েলকলট 

থতা হয়ি। 

  

–আিার জাো  রোর, আপচে িেেতেী থছক ়ি েী হকয়িকছে।  

  

েীপা িৃধ, হাসল েকট, চেন্তু ভ্রূ েুিঁিকে থেল এেটু। েলল িেেতেীক র অকেে থোত্র হয়ি 

জাকেে থতা! আচি িেেতেী থেকে িেেতেীট হকয়িচছ। থোত্রটা আলা া। থজকে হকে েী! 

  

-এিচে, থেৌতূহল। 

  

–আপোর থিহারাটা খারাপ হকয়ি থেকছ। আেঅচফচসয়িাল েোটা েকল থফকলট থোধহয়ি 

লজ্জা পায়ি েীপা। িুখ চফচরকয়ি েকল–িচল। 
  

অচিয়ি িাো ো ়িল, তারপর েচরক ার ধকর হািঁটকত োকে ধীকর ধীকর।  রজাটার োছ 

েরাের একস চফকর তাোয়ি। েীপা  ািঁচ ়িকয়ি আকছ।  

  

অেয থিকয়ি হকল এট অেস্থায়ি থিাকখ থিাখ প ়িকতট পাচলকয়ি থযত। েীপা পালাল ো হাতটা 

তুকল তাকে োিকত টংেীত েরল। তারপর িুকে থেল থভতকর। 

  

অচিয়ি  রজার োকছ  ািঁচ ়িকয়ি োকে। অকপক্ষা েকর, এেটু োক ট েীপা আকস। হাকত 

েযাে, থছাকটা ছাতা, িুখখাোয়ি এেটু রতাভা। োকছ একস েকল–আজ ছুচট চেকয়ি এলাি। 

োচ ়ি যাে। 

  

অচিয়ি অোে হয়ি। েকল–োচ ়ি যাকেে? 

  

–হযািঁ। 
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–তাহকল আিাকে  ািঁ ়ি েচরকয়ি রাখকলে থয! 

  

েীপা উত্তর চ ল ো। 

  

রাস্তায়ি একস তারা চঝরচঝকর এেটা োকছর ছায়িায়ি  ািঁ ়িায়ি। অ ূকর অচিয়ির স্কুটার। অচিয়ি 

স্কুটারটা থ চখকয়ি েকল–আজ আপোকে থপৌিঁকছ চ কত পাচর। যাকেে? 

  

িুখ েীিু েকর েীপা িাো থেক ়ি েকল–ো। রাধাোজাকর আিার স্বািীর  চ ়ির থ াোে 

আকছ। োকছট। এখে ওখাকে যাে। থসখাকে আিাক র োচ ়ি আকছ। তাকত চফরে। এখে 

আচি েেে-এ োচে। পাটেপা ়িায়ি। 

  

–ও। অচিয়ি েুঝকত এেটু সিয়ি থেয়ি। েীপাকে ছা ়িা েীপার আর চেছুট জােত ো অচিয়ি। 

এখেও জাকে ো। শুধু  চ ়ির থ াোে, স্বািী, োচ ়ি আর পাটেপা ়িা েব্দগুকলা তার থভতকর 

খুিকরা পয়িসার িকতা হাত খকস পক ়ি চেকয়ি ে ়িাকত োকে। 

  

আপচে েী থযে েলকত থিকয়িচছকলে। েলকলে ো। 

  

অচিয়ি েকষ্ট হাকস।  চ ়ির থ াোকে স্বািী। স্বািীর োচ ়ি। আর োচ ়িকত পাটেপা ়িা–এ 

সেট খুে রহসযিয়ি লাকে তার োকছ। েীপার থেে স্বািী োেকে। থস থেে স্বািীর োচ ়িকত 

পাটেপা ়িা যাকে। থেে থস আজও অচিয়ির চেজস্ব চজচেস েয়ি–তা থভকে এে ধরকের 

থোধ আর হতাো চিকে যায়ি তার থভতকর। 

  

থস েলল-শুেুে। 

  

-েী? 

  

–আপোর সম্পকেে চেছুট থোকোচ ে থজকে থেওয়িা হয়িচে।  

  

েীপা িৃধ, থহকস েকল–জাোটা েী  রোর চছল? 
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-আিার সম্পকেেও আপচে চেছু জাকেে ো। 

  

–ো। তকে আপোর েউকে থ কখচছ। খুে সু্দরর েউ। 

  

 অচিয়ি চস্থর থিাকখ েীপাকে থিকয়ি থ কখ। চেে। হাচস েীপার থিকয়ি অকেে থেচে সু্দররী। 

হাচসও োকলা। েীপার িকতাট। তেু হাচসর িুখ, থিাখ, েরীকরর েেে অকেে উিঁিু জাকতর। 

েীপার চহংকস হকত পাকর। 

  

অচিয়ি িুখটা চফচরকয়ি চেকয়ি েকল–আিরা থেউ োকরা সম্পকেে জােলাি ো। থেে? 

  

েীপা এ েোর উত্তর চ ল ো। োরণ, এ েক ়িা চেপজ্জেে েো। উত্তর হয়ি ো। 

  

অচিয়ি েলল–স্কুটার োে, িলুে আপোকে রাধাোজাকরর চ কে এেটু এচেকয়ি চ ট। পকে 

েরং এে োপ িা থখকয়ি থেে। 

  

তারা হািঁটকত োকে। েীপা িাো েত রাকখ। অচিয়িকে থস থয অচতচরত প্রিয়ি চ কচ্ছ থস 

চেেকয়ি সকিতে।  ূর্ব  েজায়ি রাখকছ। থোধহয়ি ভয়িও পাকচ্ছ িকে িকে। আোর থোধহয়ি 

িাটকছও, অচিয়ি তাকে চেছু েলুে। 

  

–আজ এিে েরকছে, েী হকয়িকছ আপোর? েীপা তার িস্ত থিাখ তুকল হোৎ েকল। 

  

 আেপাে চ কয়ি েলোতার  ৃেযােচল চিচলকয়ি যাকচ্ছ  াটচলউেকে। থরলোচ ়ির িকতা 

দ্রুত েকয়ি যাকচ্ছ েলোতা। থসট েচতেীলতার িকধয তারা ধীকর হািঁকট। অচিয়ি েকল–

আিার েযাংে-এর অযাোউে েী েলকছ। 

  

েীপা  ী েশ্বাস থছক ়ি েকল–ও!  

  

আোর হািঁটকত োকে তারা। ওল্ড থোটেহাউস চিট পার হকত হকত অচিয়ি েকল–আচি ভাকলা 

থেট েীপা। 
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চেকজর োি শুকে এেটু িিকে ওকে েীপা। িিেটা িাো চ কয়ি িৃধ,স্বকর েকল–থেে? 

েযাংে-এর অযাোউকের েো থভকে? 

  

ো। অচিয়ি েকল–আচি থতািাকে ভাকলাোসতাি। চেন্তু থস-েো েখকো েলা হয়িচে, এট 

অপরাকধ। 

  

েীপা থোিঁট োি ়িায়ি, িাো েত েকর। 

  

েলোতার প্রোেয রাজপে। িারচ কে িােুে আর িােুকের িকধয প্রেল োচ ়ির 

আওয়িাকজর িকধয এে চেস্তব্ধতার থ রাকটাপ থেকি আকস। 

  

অচিয়ি হোৎ  ািঁ ়িায়ি। থভতকর চেেোষ্প জকি উকেকছ আজ।  

  

 েীপা তার চ কে িুখ তুকল তাোয়ি। ধ,চট থিাখ ো’য়ি। চেছু েলকত িায়ি। 
  

অচিয়ি আকস্ত েকর েকল–থ খা হকে। আোর। 

  

–থোোয়ি? 

  

অচিয়ি থতিচে আকস্ত টকর-টক্কার িকতা িৃধ, লকয়ি েকল–এেটা চস্টিার াট আকছ। থসটখাকে 

সেকলর থ খা হয়ি। 

  

–থোোয়ি? েীপার েপাকল ভািঁজ পক ়ি। 

  

–ধু-ধু ে ়িাকে োচলয়িাচ ়ি েহু ূর থেকি থেকছ। তারপর োকলা েভীর জল। এেটা ফািঁো 

েূেয থজচট। অথে জল। ওপকর এেটা োকলা আোে ঝুিঁকে আকছ। োচলর ওপকর পক ়ি 

আকছ। এেটা সাকপর থখালস। হাহাোর েকর োতাস েকয়ি যাকচ্ছ থসখাকে। 

  

অোে থিাকখ থিকয়ি আকছ থিকয়িটা। 

  

অচিয়ি েকল, থ খা হকে। 
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তারপর থহিঁকট চভক ়ির িকধয চিকে থেল অচিয়ি। 

  

েীপা খুে ধীকর ধীকর হািঁকট। ভাকে। িুকখ েকয়িেটা ধ,চিন্তার থরখা থখলা েকর যায়ি। তারপর 

েখে থযে থিাখ ভকর জল আকস। জলভরা থিাকখ থিকয়ি থ কখ। েলোতা েহরটা থেিে 

থভকেিুকর থেকছ। আেছা, অষ্পষ্ট আর অলীে হকয়ি থেল িারধার। অেেহীে হকয়ি থেল 

জীেে। থেলুকের িকতা থফকট থেল োস্তেটা। 

  

থিাকখর জল িুকছ থেয়ি েীপা। ভুল রাস্তায়ি িকল যাচচ্ছল। সতেে হকয়ি চফকর এল সচেে 

রাস্তায়ি। িােুেটা থেিে! খুে অদু্ভত, ো? থফর জল আকস থিাকখ। ওর অযাোউকে থিাকট 

ধ, থো পিঁয়িচত্রে টাো আকছ, েীপা জাকে। 
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৪. স্বামীি ফদাোর্ন্ি রদর্ে 

স্বািীর থ াোকের চ কে হািঁটকত োকে েীপা। েলোতা েহর িারচ কে, তেু থেেলট িকে 

হয়ি, োচলয়িাচ ়ির থভতকর  ুকে যাকচ্ছ পা। সািকে জল। জকলর েব্দ। থেউ থোোও থেট, 

থেেল োতাস ঝক ়ির িকতা েকয়ি যায়ি। িাোর ওপর োকলা আোে ঝুিঁকে আকছ। 

  

টাকপ থটাকপ পযাক্কলর ফািঁে-কফািঁের চ কয়ি উিঁচে থ য়ি েুেুকরর িুখ। তারা আসকছ সতেে 

পাকয়ি। েকি েকি। থে ়িাকলরা আসকছ চোঃেকব্দ, চভচখচররা োটকরর োছতলায়ি অকেেক্ষণ 

েকস আকছ। এেটা চভচখচরর থছকল িুকে থেকছ পযাক্কল। েুেুর-কে ়িাকলর সকঙ্গ 

ো ়িাোচ ়ি েকর পাতার থোোয়ি েুচ ়িকয়ি চেকচ্ছ এিঁকটাোিঁটা। িাংকসর হা ়ি, লুচির টুেকরা, 

িাকছর োিঁটা জক ়িা েরকছ এে জায়িোয়ি। খািঁ-খািঁ েরকছ পযাক্ল। চস্টে লাটট জ্বলকছ, 

 ুরকছ পাখা, এিঁকটা পাতা উক ়ি উক ়ি েচ ়িকয়ি প ়িকছ িাচটকত। উৎসে-কেকের েীভৎসতা 

িারচ কে। 

  

ের-েউ থোওয়িার  কর িকল থেল। চেয়িি েয়ি, চেন্তু আজোল থতা থেউ আর োসর জাকে 

ো। পযাক্কলর এে থোকণ এখেও যকজ্ঞর ছাট পক ়ি আকছ, ধ,কটা রং েরা চেচিত্র চপিঁচ ়ি 

এখেও থতালা হয়িচে, থ ে ারু পাতায়ি সাজাকো  রজায়ি িঙ্গল েলস, রচেে োেকজর 

চেেল ধ,লকছ হাওয়িায়ি। 

  

এেটা চসোকরট ধচরকয়ি অচিয়ি  ৃেযটা থ কখ। থস এরেি ভাকে চেকয়ি েকরচে। েকয়িেটা 

সট েকর তারা চেছাোয়ি িকল চেকয়িচছল। 

  

চপকসিোটকয়ির হাকত এেহাজার টাো থ ওয়িা থেকছ অেকেকে। েতোল সারাচ ে  ুকর 

থেচ ়িকয়িকছ অচিয়ি। টাো-টাো েকর। পযাটারসকের লাচহচ ়ি শুকে েলল– ূর িোট, থে-

চে চফট েরুে ো। 

  

-কে চে েী? 
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–োেকল। আপোর যচ  জাোশুকো ো োকে আচি চফট েকর চ চচ্ছ। চেন্তু সােধাকে 

টযােল েরকেে। এে হাজার ধার চেকল ধ, হাজার চলকখ চ কত হকে।  

  

–থস েী? 

  

-ভয়ি থেট। আসকল ওরা লাটকসি-ওলা িাচে থল্ার, েভেেকিকের থেিঁকধ থ ওয়িা সুক র 

থেচে আটেত চেকত পাকর ো। আপোকে থলখাকে ছয়ি পারকসে সু , থেকে তার চিগুকণর 

থেচে। যচ  োটিাি আপচে সু  চেকয়ি ঝাকিলা েকরে, তখে িািলা েরকে ধ, হাজার 

টাোর ওপর। আর যচ  সু  চেেিকতা চ কয়ি এে হাজার থোধ থ ে তাহকল োেজ চছিঁক ়ি 

থফলকে। চেন্তু সােধাকে টযােল েরকেে। 

  

আজ সোকল টাো থপকয়ি থেকছ অচিয়ি। এে হাজার। চপকসিোটকে েোিকতা থ ওয়িা 

থেল। থরখার ের ভাকলাট হল। টাটার টচিচেয়িার। ধ, হাজার েে , থো করকজর 

আলিাচর, চসঙ্গল খাট ধ,কটা, থসাফাকসট, পকেকরা ভচর েয়িো। চপকসিোটকয়ির থোধহয়ি 

আোে-োতাস িািঁ -সূকযের আকলা ছা ়িা আর চেছু রটল ো। অচিয়ির জেয সারাচ ে হা-

চপকতযে েকর েকস চছকলে েুক ়িা িােুে। অচিয়ি একস টাোটা হাকত চ কতট উদ্ভাচসত হকয়ি 

থেল িুখখাো। থিাকখর থোকল জল। েলকলে–ভােলাি তুট েুচঝ আর এচল ো! ভকয়ি 

থতার অচফকস থফাে েচরচে, যচ  খারাপ খের শুচে! 

  

অচিয়ি এেটু থহকসচছল। 

  

হাচস আজ চেছুকতট টযাচক্সকত উেকত িায়িচে। েকলকছ–এত সু্দরর রাত আজ। োতাস 

চ কচ্ছ, িািঁ  উকেকছ, েন্ধ োচ ়িকত েকস থেে যাে! আিাকে থতািার স্কুটাকর চেকয়ি িকলা। 

  

তাট একেকছ অচিয়ি। তার থোির ধকর েকস এল হাচস। থিকয়িক র  ঙ্গকল চিকে থেকছ 

এখে। উৎসকে হাচসকে থিো যায়ি ো। 
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রাস্তায়ি পােে েরা থেে ধ,কটা িােে টু োচ ়ির এেটা থছক ়ি থেল থসাো াকে চেকয়ি। যাওয়িার 

সিকয়ি থসাো া িুখ োচ ়িকয়ি েলল–অচিয়ি থতার সকঙ্গ েো আকছ। 

  

-েী েো? 

  

–থসট থয, িকে থেট েী েকলচছচল? 

  

–েী থসাো া? 

  

 –তুট েক ়িা পাচজ অচিয়ি, চিরোল পাচজ চছচল। 
  

–থেে? 

  

–আিার েয়িস হকচ্ছ ো থর? এট েয়িকস িােুে এেটু গুচছকয়ি েসকত িায়ি, এট েয়িকসট থতা 

সংসাকরর থভাে সুখ, এট িচল্লে-পিঁয়িতাচল্লকে। 

  

অচিয়ি থিিঁচিকয়ি থহকস েকলকছ–চেেট থতা। 

  

তকে তুট থেে আিাকে চস্টিার াকটর েো েলকত থেচল? 

  

 –থেে, েী হকয়িকছ? 

  

–অচিয়ি, তুট েী েচলস তুট জাচেস ো! তুট চিরোকলর পাচজ। জাচেস ো, ওটা েলকত 

থেট! অচিয়ি, তুট িকল আসার পর থেকেট আিার ে ়ি অচস্থর লাকে। রাকত  ুি হয়ি ো। 

সারাচ ে যখে-তখে অেযিেস্ক হকয়ি যাট। থেেলট িকে পক ়ি–চস্টিার াট–চস্টিার াট। 

  

থেে িােে টু-টা  ািঁচ ়িকয়ি আকছ। ওটা োর তা জাকে ো অচিয়ি। োচ ়িটার আ ়িাকল তার 

স্কুটার চহি হকয়ি আকছ। হযাক্লটা এেচ কে োিঁোকো। থ কখ িকে হয়ি, ক্লান্ত িােুে থযিে 

েকস েকস  ুকিায়ি থতিচে  ুকিাকচ্ছ। 
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পচরকেেকের সিকয়ি এিঁকটাোিঁটার েকন্ধ ো গুচলকয়িকছ েকল চেছু খায়িচে অচিয়ি। হাচস েখে 

আসকে থে জাকে! রাত অকেে হকয়িকছ। পাকয়ি পাকয়ি পযাক্ল থছক ়ি থখালা িাকে আকস 

অচিয়ি। ো্া  চক্ষকণর োতাস চ কচ্ছ। থসট োতাকস আোেকজা ়িা এে েৃক্ষ েক ়ি ওকে, 

েেুকলর িকতা খকস পক ়ি এেচট তারা। 

  

অন্ধোর োরা্দরায়ি ধ,ট েুক ়িা েকস আকছে। েকরর িািা, আর চপকসিোট। েকরর িািার 

ধ,োকল পাকের চিচে। চতচে চপকসিোটকয়ির চ কে ঝুিঁকে েলকছে–পুরুতরা আজোল েক ়িা 

েটেোট চেকখকছ চেয়িাট, আধ  ণ্টায়ি েুসুিচ কে থসকর থফলল! আিার চেকয়ির সিয়ি 

িার ণ্টা থলকেচছল যকজ্ঞ। েকে  ুচিকয়ি পক ়িচছল, তাকে িুলকত থ কে আচি চিিচট থেকট 

জাচেকয়ি চ ট। 

  

চপকসিোট িুখ তুকল েকল–তুট চেছু খাসচে অচিয়ি? 

  

-ো। েচি-েচি েরকছ। 

  

–খুে থখকটচছস। থসাোকে েচল থতাকে এেটু সরেৎ েকর চ ে।  

  

-ো, আচি এোর িকল যাট। 

  

–অচিয়ি, থলােজে থখকয়ি েী েলল? চেছু থ াে ধকরচে থতা? 

  

 েকরর িািা চপি থফকল েলকলে–আজোলোর োজাকর যা েকরকছে যকেষ্ট।  

  

  কর থিকয়িক র চভ ়ি। অচিয়ি  রজায়ি  ািঁচ ়িকয়ি থ কখ। হাচসকে থ খা যায়ি ো। 
  

থসট ভী ়ি থেকে থসািাচ  এচেকয়ি আকস–অচিয়ি, েী খাচে? 

  

–চেছু ো। 
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-আচি থতা থেিন্তকন্নর রান্না থখকত পাচর ো, তাট এ  কর এেটু থঝাল-ভাত থরিঁকধ থরকখচছ। 

খাচে থতা আয়ি ভাে েকর খাট। 

  

-হাচস থোোয়ি থসািাচ ?  

  

-ওকে থতা সে চ কর থরকখকছ। েলকছ, তুচি ফািঁচে চ কয়ি থরচজচি চেকয়ি েকরছ, আিাক র 

খাওয়িা িার থেকছ। এোর খাওয়িাও। অচিয়ি, হাচস থ খকত েী সু্দরর হকয়িকছ। 

  

-রাত অকেে হকয়ি থেল থসািাচ । হাচসকে  াকো। 

  

–থতার থতা স্কুটার আকছ, ভুস েকর িকল যাচে। রাত হকল ভয়ি েী? থতাকে এেটু  ট চিচষ্ট 

একে চ ট? 

  

থসািাচ , তুচি এত েষ্ট েকরা থেে? 

  

–েীকসর েষ্ট? 

  

–খুে খাকটা তুচি, চটচফকের পয়িসা োিঁিাও, এত থখকট েী হকে থসািাচ ? 

  

–থতাকে থতা েকলচছ, আোর চজকজ্ঞস েরচছস থেে? 

  

থসািাচ , এেটা চস্টিার াট 

  

 –অচিয়ি, আিার এখকো অকেে চেছু েরা োচে, টাো জিাচচ্ছ, আিার অকেেচ কের 

েখ, এেটা থরে ে-কিিার চেেে। রজেীোন্ত, অতুলপ্রসা , রেীন্দ্রোে আর েজরুকলর 

োকের অকেে থরে ে। থোে অচিয়ি, তুট োচে থরখার চেকয়ির জেয থিকসািোটকে এে 

হাজার টাো চ কয়িচছস। সচতয? 

  

–থসািাচ , থতািাকে থসচ ে েলচছলাি 

  

—-েী েলচছচল? 
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–এেটা থফচর াকটর েো 

  

-অচিয়ি, থিকসািোটকে এে হাজার টাো চ কয়ি খুে ভাকলা েকরচছস। আিারও থ ওয়িার 

টকচ্ছ চছল, চেন্তু েী েকর থ ে? জাচেস থতা, েত থিাকো-পকেকরা েছর আিার িােচরর 

ওপরট সংসার িলকছ। থরখাকে এেটা আংচট চ লাি, তাকতট ধার হকয়ি থেল। তুট টাো 

চ কয়ি ভাকলা েকরচছস। থিকসািোট সোটকে থ কে থ কে থতার থ ওয়িা টাোর েো 

েলকছে। 

  

থসািাচ  

  

 –থোে অচিয়ি, এখে আর আিার িােচর েরকত ভাকলা লাকে ো থর। তুট থয থসচ ে 

চেকয়ি েলচল, ভাকলাোসার থলাে ো োেকল থরাজোর েকর সুখ থেট, থসটা োকজ েো 

েয়ি। এখে আচি েুঝকত পাচর সংসাকর আিার থযটুেু আ র তা ওট িােচরটার জেয। এ 

িােচরটা যচ  ছাচ ়ি তকে থ খে আচি চেছু েট, থেউ েট। আজোল তাট ভীেণ টায়িা ে 

লাকে। োসায়ি চফকর রাকত্র এিে িে খারাপ লাকে! এেটা টচজকিয়িার চেকেচছ, সািকের 

িাকস চেেে এেটা থরে ে-কিিার। েুঝচল অচিয়ি, োরা্দরায়ি অন্ধোকর েসে, উকোকে 

োেকে অন্ধোর, িুপিাপ েকস থিিার িাচলকয়ি থ ে–োে হকে–ধ,াঃকখর োে–চেরকহর োে–

শুেকত শুেকত োিঁ ে হয়িকতা–আর িকে প ়িকে…েী িকে প ়িকে থর অচিয়ি…?  

  

অচিয়ি  ী েশ্বাস থফকল েকল–তুচি থতা জাে থসািাচ … 

  

 থসািাচ  িাো থেক ়ি িাপা েলায়ি েকল–জাচেট থতা, জােে ো থেে? িকে প ়িকে.. 
  

চপকসিোট সািকে একস  ািঁ ়িাে। েুকজা থ খায়ি তািঁকে, েুক ়িা থ খায়ি। অচিয়ির চ কে 

অপলে এেটু তাচেকয়ি থেকে েকলে–আচি ভােতাি ওর চপচসিা িকর থেকছ েকলট 

থোধহয়ি অচিয়ি আর আিার সকঙ্গ সম্পেে রাকখ ো, চেন্তু তা েয়ি। থসািা, অচিয়ি আিাকে 

  

–জাচে থিকসািোট। অচিয়ি েক ়িা ভাকলা থছকল। 
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চপকসিোট শ্বাস থছক ়ি েকলে–আচি েক ়িা এো হকয়ি থেলাি। থেে থিকয়ির চেকয়ি হকয়ি 

থেল। থসািা, িাকঝ িাকঝ আসচে থতা? অচিয়ি তুট? 

  

–আসে ো থেে! 

  

–েী েো হচচ্ছল থতাক র? 

  

 থসািাচ  িাো েীিু েকর েকল চেছু ো থিকসািোট, অচিয়ি িাকঝ িাকঝ এেটা থফচর াকটর 

েো েলকছ–  

  

–থফচর াট! েীকসর থফচর াট? েী থর অচিয়ি? 

  

–চস্টিার োিঁধার থজচট, জল… 

  

-ওাঃ। চপকসিোট হাকসে–চস্টিার াট িকে প ়িকতট খালাচসক র িাংস রান্নার েন্ধ োকে 

একস লাকে এখেও। থোয়িালক্দর পারাপাকরর সিকয়ি ওট েন্ধ থয েী ভাকলা লােত। েুঝচল, 

োহাধ,রাোক  এেোর োজচল িাকছর থঝাল চ কয়ি ভাত থখকয়িচছলাি সরকেোটা, 

োিঁিালঙ্কা চ কয়ি থঝাল– থতিে আর েখকো চে খাওয়িা হকে? এে োো িাকলর ভাত তুকল 

থফকলচছলাি। তুট থোে থফচর াকটর েো েলচছস অচিয়ি? থোয়িাল্দর? োচে… 

  

-েী জাচে! আচি চেে জাচে ো। খুে উিঁিু এেটা োচলয়িাচ ়ি েচ ়িকয়ি থেকি থেকছ েহু  ূর 

পযেন্ত…োকলা থছা্ট  এেটা থজচট…চেজেে…োচলকত এেটা সাকপর থখালস পক ়ি আকছ। 

থেেল…আেছায়িায়ি জল থ খা যায়ি…থসেী জল…অেন্ত, অথে এে ে ী েকয়ি যাকচ্ছ… 

  

চপকসিোট আর এেটু েুিঁকজা হকয়ি যাে। এেটা শ্বাস থফকল েকলে–এখে এট োচ ়িকত 

আিার এো োটকে, ো োচে থয েটা চ ে আচছ। অচিয়ি রাত হল থর, েউিাকে চেকয়ি 

যাচে, অকেেটা রাস্তা, এটোর থেচরকয়ি প ়ি। থসািা, তুট থতা আজ যাচে ো, ো? 

  

–ো। 
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–অচিয়ি আর থ চর েচরস ো। থসািা, েউিাকে থ কে থ ।  

  

চ ট। 

  

-েক ়িা এো লােকে, েুঝচল অচিয়ি? িাকঝ িাকঝ েউিাকে চেকয়ি িকল আসচে। ধ,-িারচ ে 

েকর থেকে যাচে। িকে েচরস, আচি থতার এে েুক ়িা থছকল, আিার থতা থেউ রটল ো… 

  

অচিয়ির স্কুটার  ােকছ। গু ়ি গু ়ি গু ়ি গু ়ি। থপছকে হাচস। োতাস সািকে থেকে থপছকে 

েকয়ি যাকচ্ছ। তেু িাকঝ িাকঝ এে এে ঝলে হাচসর েন্ধ একস োকে লাকে। হাচসর েন্ধ! 

তা থতা েয়ি হাচসর আোর েন্ধ েী? ও থতা ওর থখািঁপার থেলফুকলর েন্ধ, থসে আর 

প্রসাধকের েন্ধ। 

  

হাচসর িুখ থ খকত পাকচ্ছ ো অচিয়ি। থেেল তার ধ,-খাো হাত অচিয়ির থোির থেষ্টে 

েকর আকছ। এেোর ঝুিঁকে চেকজর থপকটর োকছ হাচসর জচ ়িকয়ি োো হাকতর পাতাধ,চট 

থ খল অচিয়ি। আেুকল আংচট ঝলকস ওকে। থিাকি িাজা আেুলগুচল েী েরি হকয়ি থলকে 

আকছ তার থপকট। 

  

হাচস ধ,রন্ত শ্বাকসর সকঙ্গ েকল–আরও থজাকর িালাও ো। 

  

—থেে? 

  

–থজাকর ো িালাকল স্কুটাকর ওোর আে্দর েী। 

  

–হাচস, আিার স্কুটারটা পুকরাকো হকয়িকছ। চে  থেয়ি ো। 

  

–পিা, থতািার স্কুটারটা পিা। 

  

অচিয়ি হাকস। চতে, সাক ়ি চতে েছর আকে েযাচেিাল থরাক  এট স্কুটাকর… 

  

-কজযাৎস্না ফুকটকছ থেিে, থ খছ? 
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 –হুিঁ। 
  

–চেে ধ,ধ-ভাকতর িকতা থজযাৎস্না, আিার থখকত টকচ্ছ েকর। 

  

–হাচস তুচি েকে যাচ্ছ? 

  

–থতকরাট। 

  

–থতািার যচ  টাোর  রোর োকে… 

  

–সািকে ওটা েী, ওট উিঁিু িকতা? 

  

 –েচ ়িয়িাহাটা চেজ। 
  

ওিা! ওর ওপর চ কয়ি থতা থরাজট যাট আচস, েট অত উিঁিু েকল থতা িকে হয়ি ো, চেে 

চটলার িকতা থ খাকচ্ছ থ কখা। িা-োোকে আিরা থছকলকেলায়ি চটলা থেকে ছুকট োিতাি 

-এেোর থ ৌ ়ি শুরু েরকল আর োো যায়ি ো, থেেলট েচত থেক ়ি যায়ি। 

  

–হুিঁ। 
  

–থতািার স্কুটারটা পিা। আর এেটু থজাকর িালাও ো। 

  

—থেে? 

  

–আিার চে  ভাকলা লাকে। 

  

গু ়ি গু ়ি েকর স্কুটার  াকে। েচ ়িয়িাহাটা চেকজর থো ়িা থেকে ি ়িাট ভাকে। অচিয়ি েষ্টট 

থটর পায়ি তার েয়িস্ক স্কুটারটার এট ি ়িাট ভােকত েষ্ট হকচ্ছ। খুে থেচে ূর েয়ি আর থস 

িকে িকে তার স্কুটারকে েকল, আর এেটু েষ্ট েকরা স্কুটার। তারপর অন্ধোর চসিঁচ ়ির 

েীকি তুচি চেচিকন্ত  ুকিাকে। 
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–চেকজর ওপর চেে িাঝখােটায়ি  ািঁ ়িাকে? 

  

—হাচস, অকেে রাত হকয়িকছ। 

  

-েটা োকজ? 

  

োকরাটা িচল্লে। 

  

–থহােকে। তুচি  ািঁ ়িাও। 

  

-েীকজর চেে ওপরটায়ি োতাকসর থজার থেচে। আোকের োছাোচছ উকে তারা  ািঁ ়িায়ি। 

হাচস থরচলংকয়ির োকছ িকল যায়ি। থ কে েকল–থ কখা, েত  ূর পযেন্ত েী ভীেণ থজযাৎসা। 

সে থ খা যাকচ্ছ। এত রাকত েলোতা েখকো থ চখচে। 

  

অচিয়ি োতাকস চসোকরট ধরাকত পারচছল ো। োর োর থ েলাটকয়ির োচে চেকভ যাকচ্ছ। 

থস স্কুটাকরর ওপর ো-ধরাকো চসোকরট িুকখ চেকয়ি েকস রটল। হাচস তাকে  াকে ো। 

থরচলং ধকর  ািঁচ ়িকয়ি হাচস এো থজযাৎস্নায়ি োচেত অেন্ত েহরচট থ কখ িুগ্ধ থিাকখ। এখে 

যচ  চোঃেকব্দ অচিয়ি তার স্কুটারকে চেকজর িালুর ওপর চ কয়ি েচ ়িকয়ি থ য়ি, যচ  িকল 

যায়ি, তাহকল হাচস অকেেক্ষণ থটরট পাকে ো থয অচিয়ি িকল থেকছ। চেছুক্ষণ পকর িুখ 

চফচরকয়ি স্কুটার এেং অচিয়িকে ো থ কখ এেটুও অোে হকে ো হাচস। তার িকে প ়িকে 

ো থয, এট চেকজর ওপর থস অচিয়ির সকঙ্গ একসচছল, তার স্কুটাকর। হাচসর িকেট প ়িকে 

ো। 

  

ো-ধরাকো চসোকরট িুকখ অচিয়ি অকপক্ষা েকর। োতাকস আোেকজা ়িা এে েৃক্ষ েক ়ি। 

েেুকলর িকতা খকস পক ়ি তারা। অচিয়ি অকপক্ষা েকর। 

  

এেচ ে যায়ি। ধ,-চ ে যায়ি। 
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  ী ে থট্ার টাটপ েরকত েরকত অচিয়ির োিঁধ েযাো েকর। থিাকখ ঝাপসা থ কখ। 

চসোকরকট চসোকরকট চজভ চেস্বা । রাকজে িা একে থরকখ থেকছ। খাওয়িা হয়িচে। 

  

–োেিী। েলযাণ  াকে। 

  

-উিঁ 

  

–আপোর চে চেছু টাোর  রোর? 

  

অচিয়ি হাকস। 

  

-রাকজকের োকছ আচি আরও ছ-কো টাো থরকখ চ কয়িচছ। আচি োচে ো ো োচে, যখে 

 রোর হয়ি থেকেে। 

  

–অকেে ধার হকয়ি থেল িুখাচজে। 

  

–আপোর সিয়িটা ভাকলা যাকচ্ছ ো। থসেগুকপ্তর থোকো পাত্তা থপকলে?  

  

-ো। 

  

 –েত টাোর চেল থপকিে চেকয়ি থেকছ? 

  

–প্রায়ি সাত হাজার। 

  

–ওকে খুিঁকজ থপকল েী েরকেে? 

  

 –চেছুট ো। থেেল এেটা েো েলে 

  

—-েী েো? 

  

—েলে… 
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অচিয়ি আর েকল ো। েলকত পাকর ো। টাটপরাটটাকরর ওপর ঝুিঁকে পক ়ি তার িুখ। থিাকখ 

থি । োষ্পরাচে জকি ওকে। থস থ কখ, টাটপ েরা লাটকের অক্ষরগুকলা থে থযে আেুকলর 

টাকে থলকপ চ কয়ি থেকছ। োকলা থরখার িকতা থ খায়ি। লাটেগুকলা ধীর আিঁোোিঁো হকয়ি 

থযকত োকে। ধ,লকত োকে। অচিয়ি থ খকত পায়ি, লাটেগুকলা ধ,লকত ধ,লকত থিউ হকয়ি 

যাকচ্ছ। …থিউ আর থিউ। ফুকল উেকছ জল-অেন্ত অথে িহাসিুকদ্রর িকতা জল। োকলা 

িহা আোে ঝুিঁকে আকছ তার ওপর। োচলয়িাচ ়ি ধু-ধু েকর সা া হাক ়ির িকতা। ে ়িাকে 

োচল, োচলর ওপর থিউকয়ির  াে। সাকপর থখালস উলকট পক ়ি আকছ।  

  

–িুখাচজে, আচি আপোকে এেটা চজচেস থপ্রকজে েরে। 

  

–েী? 

  

–আিার স্কুটারটা। 

  

–তা থেে োেিী! এখে আপোর সিয়ি ভাকলা যাকচ্ছ ো। থপ্রকজে সুসিকয়ি েরকেে। 

  

 –এট চেে সিয়ি িুখাচজে। স্কুটারটার আর আিার  রোর থেট। 

  

েলযাণ এেটু িুপ েকর োকে–যচ   রোর ো োকে থতা ওটা আচি চেকে চেকত পাচর। 

  

–ো িুখাচজে, আিাক র েংকে থেউ েখকো  করর চজচেস থেকিচে। আচি ওটা আপোকে 

চ কয়ি থ ে। অভাকের সিকয়িট থ ওয়িা ভাকলা, সুসিকয়ি থ ওয়িা হয়ি ো। 
  

েলযাণ িুপ েকর োকে। 

  

-রাকজকের োকছ টাোটা আকছ োেিী,  রোর হকল থেকেে।  

  

-আচ্ছা। 
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থট্ার চসল েকর অচিয়ি থেকরায়ি। থি  থেকট থরা  উেকছ িারচ কে পােুকর েহর। 

প্রচতিন্দ্বী েলোতা। েীকি স্কুটারটা  ািঁচ ়িকয়ি আকছ। অচিয়ি থিকয়ি োকে। তারপর স্কুটার 

ছাক ়ি। 

  

–লাচহ ়িী। 

  

–উ।  

  

–থট্ার চ কয়ি থেলাি। 

  

–আচ্ছা। থ খে। 

  

–লাচহ ়িী, পযাটরসে চে এখকো আিাকে চেশ্বাস েকর? 

  

 লাচহ ়িী হাকস। েকল-ওসে থরািাচেে েো ছা ়িুে। থে োকে চেশ্বাস েকর। অ োর আপচে 

পাকেে। চেেিকতা থরট চ কয়িকছে থতা, থযিে েকলচছলাি? 

  

–চ কয়িচছ। 

  

–চেে আকছ। 

  

অচিয়ি থেকরায়ি।  ুরকত োকে। িাকঝ িাকঝ চেকজর অচফস ছুিঁকয়ি যায়ি। 

  

–োেিী। 

  

উিঁ? 

  

লযাংগুকয়িজ চেকয়িট সেকিকয়ি িুেচেল। 

  

অচিয়ি হাকস। েকল–থেে? 
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রজত হাট তুকল েকল–চেছুকতট লযাংগুকয়িজ খুিঁকজ পাচচ্ছ ো। অেি থিকয়িটা থরাজট িুকখর 

চ কে থিকয়ি োকে। ভাচর অস্বচস্ত। 

  

থিকয়ি োকে থেে? 

  

–থোধহয়ি এক্সকপট েকর, জািোচে যাওয়িার আকে আচি তাকে ফাটোল চেছু েকল যাে। 

োোচল থিকয়িক র জীেে খুে অচেচিত থতা। অেি আচি চেছু েলকত পারচছ ো। 

লযাংগুকয়িজ চেকয়িট িুেচেল। 

  

–েকে যাকচ্ছে? 

  

 –হচর চসং-এর সকঙ্গ েেযাট েকরচছ। চ ে েুচ ়ির িকধযট িকল যাে। 
  

 –আিাক র এো লােকে। 

  

–জাচে। আফটার অল উট ওয়িযার েিকর স। োেিী, আপোর জেয েী পাোে েলকলে 

ো? 

  

থভকে থ চখ। 

  

–থসেগুপ্তকে যচ  েখকো খুিঁকজ পাে োেিী, চেভ চহি অযাে এক্সট্রা চেে ফর চি। িকে 

রাখকেে। 

  

অচিয়ি হাকস। 

  

চিচিলাল একস িুপ েকর েকস োকে, কধযে ধকর। 

  

-োেিীোেু। 

  

–জাচে চিচিলাল। 
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 –আপচে থতা আর থোকো অ োর থপকলে ো! চেজকেকসর েী হকে? আচি  ুকে যাে ো? 

  

থোধ হয়ি  ূকর থোোও থি  েজেকের িকতা এেটা েব্দ হয়ি। অচিয়ি োে থপকত থোকে। 

োচসের োটকর আজ প্রেল থরা । থোোও থি  থেট। তেুও েব্দটা থোো থেকে থোকে 

অচিয়ি? এেোর থিাখ থোকজ থস। অিচে এে পিরসার থ কহ স্তচম্ভত-চেধ,যৎ চসংহ তার 

থিাকখ ছায়িা থফকল  ািঁ ়িায়ি। েভীর অরকণযর ছায়িায়ি েহু  ূকরর চসংহ  াকে–থি -িাচট 

থেিঁকপ ওকে। 

  

থস েকল– ুেকে ো চিচিলাল। আচি আচছ। োেে। 

  

হাচসর সকঙ্গ েক ়িা এেটা থ খা হয়ি ো আজোল। রাত পযেন্ত থস োটকর োকে। চফকর 

একস থ কখ, হাচসর  র ফািঁো। থোধহয়ি হাচস েলোতায়ি তার থিোকোো িােুেক র সকঙ্গ 

থ খা েরকত যায়ি, থ কখ চসকেিা-চেকয়িটার, থোধহয়ি তার থেিন্তন্ন োকে খাওয়িার। থে 

জাকে। িধু তাকে িা েকর থ য়ি। চজকজ্ঞস েকর-োেু, আপোর োচ ়ি!  

  

–চ কয়ি চ কয়িচছ এেজেকে। 

  

েুক ়িা িধু চে ়ি চে ়ি েকর েী থযে েকল। থোধহয়ি জীেকের অচেতযতার েো চেকজকে 

থোোয়ি। 

  

রাত থেক ়ি যায়ি। ক্লাচন্তকত থিাখ েুকজ আকস।  ুি হয়ি ো। উকে েকস অচিয়ি আকলা জ্বাকল। 

অচফকসর োেজপত্র থ কখ। থট্াকরর খস ়িা কতচর েকর। থস সিকয়ি থভজাকো  রজা থেকল 

হাচস আকস। চোঃেকব্দ  কর িকল যায়ি। োপ ়ি থছক ়ি েল কর থিাকে। থেচরকয়ি আকস, জল 

খায়ি। শুকয়ি পক ়ি। 

  

তাক র িকধয থোকো েো হয়ি ো। হাচসর যাওয়িার চ ে একস থেল।  

  

থরাক র তাপ আজোল খুে থেক ়ি থেকছ। অচিয়ির তাট েষ্ট হয়ি খুে। অকেেটা হািঁটকত 

হয়ি। েলযাণ প্রায়িট েকল–োেিী, স্কুটারটা চেকয়ি থেকরাকেে। 
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অচিয়ি হাকস। থেয়ি ো। েলযাণ েকয়িেচ কে ভাকলাট চেকখ থেকছ িালাকত। ও যখে স্কুটার 

িালায়ি তখে িুগ্ধ হকয়ি থ কখ অচিয়ি। ভাকলা লাকে। চহংকস হয়ি ো।  

  

রজকতর থোকো োজ থেট আজোল। েযেসা চসল েকর চ কয়িকছ। তেু থরাজ একস থ খা 

েকর যায়ি। 

  

েকে ফ্ল্াট েরকছে থসে? 

  

–েচলচে আপোকে? চেে তাচরখ, চটচেট থপকয়ি থেচছ।  

  

–োাঃ! ভাকলা খের। 

  

–োেিী, টউ আর সাফাচরং টু িাি। 

  

 ধারগুকলা থোধ েরকত হকে থসে। 
  

পাচলকয়ি যাে ো। থসেগুপ্তকে থে আর ধরকত থপকরকছ।  

  

 –চেে থ খা হকে এেচ ে…তখে? অচিয়ি হাকস। 
  

–োেিী যচ  সচতযট থেকট প ়িকত িাে থতা েযেস্থা েরকত পাচর।  

  

–েীরেি েযেস্থা? 

  

–জে ভাউিার। চতে িাকসর িকধয আপোকে চেকয়ি যাে।  

  

অচিয়ি হাকস। 

  

 েখকো েখকো েূেয  কর, তার থটচেকলর ওপর চেোল চসংহ এে লাফ চ কয়ি উকে আকস। 

ধে ধে েকর জ্বকল তার েরীর, পিরসার থ হ, চপঙ্গল থেের। িুকখ কেরােয, থিাকখ 
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 ূকরর প্রসার। পুরুকের এরেিট হওয়িার েো চছল। থে তাকে থেখাকলা োরী-কপ্রি, হািঁটু 

থেক ়ি প্রণয়িচভক্ষা, থিালাকয়িি ভাকলাোসার েো! অপরূপ িগ্ন হকয়ি থ কখ অচিয়ি। 

  

তারপর টাটপরাটটার থটকে চেকয়ি েকস। 

  

–আপচে োর োর থেে এেটা চস্টিার াকটর েো েকলে জািাটোেু? 

  

 –আচি েচল ো। অচিয়ি েকল। তুচি ওর োছ থেকে েখকো শুকে চেও। 

  

–েী েকর শুেে! আচি োল িকল যাচচ্ছ। 

  

–শুেকল ভাকলা েরকত। 

  

–থেে? 

  

 জািাটোেু থটচলকফাকের অেয প্রাকন্ত শ্বাস থফকল। 
  

-হাচস, আিাক র েয়িস হকয়ি থেল। 

  

হোৎ এেো থেে? 

  

 –েী জাচে! আজোল হোৎ োজেকিের িাঝখাকে েয়িকসর েো িকে পক ়ি। আর িকে 

পক ়ি… 

  

–েী? 

  

–চস্টিার াট…তুচি সােধাকে থযও হাচস। েঙ্গার ওপর চেজটা থয েকে ওরা থেে েরকে। 

  

 –আচি পােল হকয়ি যাে জািাটোেু, চস্টিার াকটর েোটা আকে েলুে। থোে চস্টিার াট? 

  

ফারাক্কা। 
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–ো, ফারাক্কার েো আপচে েলকছে ো।  

  

জািাটোেু িুপ েকর োকে। 

  

-েলকেে ো? 

  

—তুচি অচিয়ির োকছ শুকো। 

  

–ওর সকঙ্গ আিার থ খা হকে েখে? ও অকেে রাকত থফকর, খুে সোকল থেচরকয়ি যায়ি। 

  

 –োল থস্টেকে অচিয়ি যাকে ো? 

  

–েকলচছল থতা যাকে। অচফকস োজ আকছ, থসখাে থেকেট সম্ভে হকল থস্টেকে যাকে। 

  

 –তকে আর সিয়ি হকে ো। 

  

–েীকসর? 

  

 –চষ্টিার াকটর েো থোোর। থফাে থরকখ চ চচ্ছ হাচস… 

  

হাচস চরচসভার থরকখ থ য়ি। 

  

পরিুহূকতেট আোর তুকল দ্রুত  ায়িাল েকর। 

  

-হযাকলা আচি অচিয়ি োেিীর সকঙ্গ েো েলকত িাট। একু্ষচে, জরুচর  রোর। 

  

 এেটু অকপক্ষা েরকত হয়ি। তারপর অচিয়ির েলা থভকস আকস–োেিী েলচছ। 

  

–থোকো, থতািার সকঙ্গ আিার এেটা জরুচর েো আকছ। 

  

–েী েো? 
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–তুচি আিাকে এেটা েো থোকোচ ে েল চে। 

  

–েী? 

  

–চস্টিার াকটর েো। সোটকে েকলছ, আিায়ি ছা ়িা। এেোর আিাকে েলকে? 

  

 –আিার সিয়ি থেট হাচস। 

  

–থেে? 

  

–আচি খুে েযস্ত। 

  

–থেে েযস্ত? 

  

–অকেে োজ হাচস। আিাক র সিয়ি থতা থেচে েয়ি। 

  

–েলকে ো? 

  

–সিয়ি েক ়িা েি হাচস। 

  

–চস্টিার াকটর অেে েী? 

  

–েী েকর েলে। আচিট চে জাচে? 

  

–েী আকছ থসখাকে? 

  

–চেছু থেট। শুধু এেটা উিঁিু োচলয়িাচ ়ি, ধু-ধু োচল েচ ়িকয়ি থেকি থেকছ, এেটা সাকপর 

থখালস উলকট পক ়ি আকছ। োচলর থেকে  ূর থেকে এেটা োকলা থজচট থ খা যায়ি। 

তারপর জল। থস খুে অথে জল, অেন্ত জল, প্রোন্ড এে ে ী, তার ওপর োকলা আোে 

ঝুিঁকে আকছ…হাচস স্তব্ধ হকয়ি োকে। 
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এর িাকে েী? 

  

–আচি জাচে ো। তকে িকে হয়ি, ওখাকে এেচ ে সেকলর থ খা হকে।  

  

–থেে 

  

— 

  

-কেে? 

  

— 

  

—থেে? 

  

— 

  

-কেে? 

  

পযাটারসকের অ োরটা আজ থেচরকয়িকছ। 

  

সোল থেকেট অচিয়ি  ুরকছ োজাকর। ভাদ্র িাস পক ়ি থেল প্রায়ি। থরাক র তাপ অসম্ভে। 

িাকঝ িাকঝ ধুকলার ঝ ়ি ওকে।  ুণে হাওয়িার িকতা হাওয়িা থ য়ি। হািঁটকত খুেট েষ্ট হয়ি 

অচিয়ির। তেু থস হািঁকট। িাকঝ িাকঝ েষ্ট থ খকত পায়ি সািকে, চভ ়ি থভ  েকর িকলকছ 

এে প্রোন্ড চসংহ। চপঙ্গল থেের, পিরসার থ হচটকত স্তচম্ভত চেধ,যৎ, োকয়ি কেরাকেযর 

ধূসর রং, থিাকখ  ূকরর প্রসার। চসংহ িাকঝ িাকঝ িুখ চফচরকয়ি তাকে থ কখ থেয়ি। থ কখ 

থেয়ি, অচিয়ি চেেোে িলকছ চেো। 

  

অচিয়ি িকল। সাোয়িারক র োকছ থ াকর। থ াোে যািাট েকর। থস আকছ। োেকে। 

  

চস্টিার াকটর ছায়িাটা িচেকত থভকস ওকে থিাকখ। চিচলকয়ি যায়ি। থ খা হকে, এেচ ে 

সেকলর সাকে থ খা হকে। 
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ধ,পুকরর চ কে অচফকস চফকর এেটা চসোকরট িুকখ টাটপরাটটাকরর সািকে েকস অচিয়ি। 

টাটপ েরকত োকে। 

  

েলযাণ  কর িুকেট েকল, এ েী োেিী? 

  

—-েী। 

  

–আপচে এখেও যােচে? 

  

–থোোয়ি। 

  

োল থয েলচছকলে আজ  াচজেচলং থিকল আপোর স্ত্রী িকল যাকচ্ছে!  

  

–ওাঃ। 

  

ভুকল চেকয়িচছকলে? 

  

 অচিয়ি লচজ্জত হকয়ি হাকস। থস ভুকল চেকয়িচছল। হাচসর েো তার িকেট চছল ো। 

  

–েটা োকজ িুখাচজে? 

  

োকরাটা িচল্লে। পঞ্চাকে থট্রে থছক ়ি যাকে। 

  

–তাহকল আর চেকয়ি েী হকে! 

  

–উেুে থতা। েীকি স্কুটার রকয়িকছ…তা ়িাতাচ ়ি েরুে, হা ে লাে–থপকত পাকরে। উেুে, 

উেুে… 

  

থ চরট হকয়ি থেল অচিয়ির। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায় । ফেরিঘাট ।  উপন্যাস 

 122 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

স্কুটার থেকে থেকি থস দ্রুত পাকয়ি উকে এল থস্টেকের হল কর। আট েম্বর েযাটফিে থেকে 

থেচরকয়ি আসকছ িােুে–যারা চপ্রয়িজেক র চে ায়ি জাোকত একসচছল। থোলাপচসেল 

থেকটর োছ থ িঁকে  ািঁচ ়িকয়ি অচিয়ি েূেয লাটেটা থ কখ। েহু  ূর পযেন্ত থ খা যায়ি, লাটেটা 

িেিে েরকছ। েকয়িেজে থলাে থেচরকয়ি আসচছল। তারা সকর থযকতট অচিয়ি থ খকত 

থপল হাচস  ািঁচ ়িকয়ি আকছ, তার হাকত সুটকেস। থস এো। 

  

–েী হল? 

  

 হাচসর িুখ চিন্তাচিত। েপাকল ভ্রূেুচট। থেিে থযে আকস্ত, আকস্ত, চিন্তা েকর েকর েলল, 

আচি থট্রেটা ধরকত পাচরচে। 

  

-কেে? 

  

পারলাি ো। 

  

-কেে? 

  

হাচস খুে চেস্ময়ি চেকয়ি তাচেকয়ি োকে। েকল–েী জাচে! আিাকে েখকো চজকজ্ঞস থোকরা 

ো। 

  

অচিয়ি এেটু হাকস। 

  

আজোল অচিয়ি যখে সারাচ ে হা ়িভাো পচরিকির পর  ুকিায়ি তখে তার স্বকপ্নর িকধয 

উপযুেপচর চসংকহর  াে থোো যায়ি। 

  

থি েজেকের িকতা থসট  াে। িাচটকত থলজ আছ ়িাকোর েব্দ হয়ি। চপঙ্গল থেের, 

পিরসার থ কহ স্তচম্ভত চেধ,যৎ, োকয়ি ধূসর রকের কেরােয, থিাকখ  ূকরর প্রসার–চসংকহরা 

তার চভতকর  ুকর থে ়িায়ি। উপযুেপচর  াে থ য়ি, থি -িাচট থেিঁকপ ওকে।  ুকির িকধয 

অচিয়ি হাকস। 
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অেয  কর হাচসর থতিে  ুি হয়ি ো। েহু ূর থেকে এে অকিো রহসযিয়ি চস্টিার াকট 

এচেকয়ি আকস। থস থ কখ ধু-ধু োচলয়িাচ ়িকত িািঁক র আকলা পক ়িকছ। পক ়ি আকছ সাকপর 

থখালস। উিঁিু থেকে থ খা যায়ি–ে ়িাকো োচলয়িাচ ়ির থেকে থজচট, তারপর অেন্ত চোঃেব্দ 

জলরাচে–অথে। থসট থস্রাকতর ওপর আেহিাে োল ধকর ঝুিঁকে আকছ এে োকলা আোে। 

ওটখাকে সেকলর থ খা হকে। থেেো, তারা চেশ্বস্ত োকেচে চেকজর প্রচত, এট ধ,লেভ 

পাচেেে জীেে চেকয়ি তারা থহলাকফলা েকরচছল। 

  

এসে থস চেকজট ভাকে। ভােকত ভােকত ভােো পালকট থফকল। োরংোর থস ওট 

চস্টিার াকটর অেে খুিঁজকত োকে। খুিঁকজ পায়ি ো। চেন্তু ো েুকঝও থস িাঝ রাকত  ুি থভকে 

অপলে থিকয়ি োকে। জকল থিাখ আপচে থভকস যায়ি। 
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