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১. মোধববোবু িোগ কড়ি 

  

মাধববাবু রাগ করর বাচ ়ে কেরক কবচররয়ে প ়েরেন। তা মাধববাবু রাগ হরে  হরত পারর। 

এমচনরতই চতচন রাগী মানুষ। তার  পর সাতসকারে ঘুম কেরক উরেই চতচন কদরখন  

কাাঁরির গ্লারস জরে-রেজারনা তার বাাঁধারনা দাাঁতরজা ়ো কনই  ঘরর পরর কব ়োরনার হা য়োই 

িচট দুরটা হা য়ো  িশমাটা  ককাো  খুাঁরজ পা য়ো যারে না। এমনকী  ঘররর ককারণ 

দচ ়েরত ক াোরনা গামোখানা পযযন্ত কবপাত্তা। 

  

পল্টরনর কপাষা বাাঁদরটা ো ়ো এ-কাজ আর কার হরব? চদনরাত কখরয়ে-রখরয়ে আর 

আশকার কপরয়ে-রপরয়ে কসটার কিহারা হরয়েরে জাম্বুবারনর মরতা। কাউরক ব ়ে একটা 

কতায়োক্কা করর না। এর আরগ  দু-িারবার তার িুচরচবরত ধরা পর ়েরে। এরকই জারত 

বাাঁদর  তার  পর অচতচরক্ত আদরর বদ হরয়ে যা য়োয়ে তার বাাঁদরাচমর আর কেখারজাখা 

কনই। ইরেমরতা ঘরর ঢুরক তার করচ   িাোয়ে  কোটরদর প ়োর কটচবরে চগরয়ে খাতা-বই 

কবরগাে করর  কপনচসরের চশস কেরে কররখ আরস  চদরনর কবোয়ে খুটখাট সুইি চটরপ 

আরো জ্বাোয়ে বা শীতকারে পাখা িাচেরয়ে কদয়ে। কিৌবাচ্চা কেরক মগ চদরয়ে জে তুরে 

যার-তার গারয়ে কঢরে চদরয়ে আরস। ব ়েবাবুর ইচজরিয়োরর েযারের  পর েযাে তুরে বরস 

োরক। ককউ শাসন কররত কগরে চবশাে কিহারা চনরয়ে হুপহাপ করর কতর ়ে আরস। বেরত 

কী  তার েরয়ে বাচ ়ের সবাই কাাঁটা হরয়ে োরক। 

  

এরকবারর ব্রাহ্মমুহূরতয মাধববাবু চবোনা োর ়েন। তারপর হররক কাজ কররত হয়ে তারক। 

বারান্দার একরশা চত্রশটা টরব গারে িাকররদর চদরয়ে জে কদ য়োরনা। পুররনা আমরের 

চবশাে জচমদার বাচ ়ের কসই কজৌেুস এখন আর কনই বরট  চকন্তু চবশাে আয়েতনটা এখরনা 

আরে। আর চকেু পুররনা প্রো এবং অেযাস। চপেরনর চদরক একটা মস্ত হেঘরর হররক 

রকম পাচখর খাাঁিা। মাধববাবুর সকারে চিতীয়ে কাজ হে  এইসব পাচখরদর খাাঁিায়ে 

চেকমরতা দানাপাচন কদ য়ো হরে চক না তার তদারক করা। তারপরই শুরু  হয়ে িার-
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িাররট গরু র দুধ কদায়োরনা। কস সমরয়ে  তারকই সামরন োকরত হয়ে। এরপর চবশাে 

বাগারনর সবযত্র ঘুরর ঘুরর মাচেরদর চদরয়ে আগাো উপর ়ে কফ্ো  ফু্রের কব  ততচর করা  

কমৌসুচম ফ্রের িাষ কদখা ইতযাচদ আরে। োে করর আরো কফ্াাঁটার আরগই বাজাররর 

েম্বা ফ্দয চনরয়ে কবচররয়ে প ়েরত হয়ে। সরে ধামাধরা দু-দুরটা িাকর। আজ মাধববাবু চকেুই 

কররনচন। ব্রাহ্মমুহূরতয উরেই চনরজর অতযাবশযক চজচনসগুরো না-রপরয়ে কতর ়ে কিাঁিারমচি 

শুরু  কররেন। বচে একটা বাাঁদররর এত আস্পদ্দা হয়ে ককারেরক? কেজ োরদর কবাধহয়ে 

েজ্জা শররমর বাোই কনই? বচে আমার বারনাত কতার গুচির চপচি চিরবারত োগরব কর 

হতো ়ো? িশমা চদরয়ে ককান রামায়েণ মহাোরত প ়েচব শুচন? গোয়ে কদ য়োর দচ ়ে জুটরে 

না বরেই বুচ  গামোখানা চনরয়ে কগচেস?  ান-বা জ্ঞান কনই কয বাাঁদররর  কস ককান 

আরকরে িচট িুচর করর? ইতযাচদ ইতযাচদ। 

  

কসই কিাঁিারমচি শুরন পল্টন সবার আরগ কিাখ রগ ়োরতরগ ়োরত এরস হা চজর। 
  

“কী হরয়েরে কাদামামা?”  

  

মাধববাবু কিাখ পাচকরয়ে বেরেন  “ব ়ে সুরখর বযাপার ঘরটরে। 

  

চ য়োর োরে  ব ়ে সুরখর বযাপার। এমচনরতই একচদন সংসার তযাগ করর কোটা-কম্বে 

চনরয়ে সচিচস হব কেরব কররখচেেুম  তা কতামার জাম্বুবারনর আোয়ে কসটা একটু 

আরগোরগই হরত হরব কদখচে। দাাঁরতর পাচট কনই  গামো কনই  িচট কনই  িশমা কনই  

তাহরে একটা কোরকর আর কী োরক বরে চদচক! কোটা-কম্বে আর কনংচট ো ়ো?”  

  

পল্টন মুখ কাাঁিুমািু করর মাো িুেকারত িুেরকারত বরে  “চকন্তু ঘরটাৎকি কতা এখরনা 

চশকরে বাাঁধা ররয়েরে কদরখ এোম। কাে রারত কতা তারক আচম খুরে চদইচন।”  

  

মাধববাবু যাত্রাপাোর ঔরেরজরবর মরতা হাাঃ হাাঃ করর হাসরেন খুব চকেুিণ। তারপর 

বেরেন  “চশকে? গোর বকেরশ একটা কসফ্চটচপরনর মরতা ফ্জরবরন হাাঁসকে চদরয়ে 
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আাঁটা কতা? তা তুচম চক োবে কতামার ঐ হা ়ে-বজ্জাত মহাবাাঁদর কসটা খুেরত বা আটকারত 

পারর না? কস চক হা য়োয়ে ব ়ে হরে? কসয়োনা হরে না?”  

  

পল্টন  কসটা হার ়ে-হার ়ে জারন বরে চবরশষ তকয-টকয করে না। বাচ ়ের সবাই যখন 

ধররই চনরয়েরে কয  দুষ্কমযচট ঘরটাৎকরিরই  তখন সাতজন চেরক-চ রয়ের মরধয সবরিরয়ে 

বয়েস্কা এবং বকাবাজ হাাঁচ ়ের মা ঘর মুেরত এরস বেে “কাদাবাবুর ঘররর কদার বন্ধ চেে  

জানাোয়ে এত কমাটা কমাটা চশক  ঐ গন্ধমাদন তরব ঢুকে ককান কফ্াকর চদরয়ে?”  

  

এ কোয়ে সকরের কিাখ খুরে কগে। বাস্তচবক  এই অচত সচতয কোচট কতা ককউ এতিণ 

োরবচন! ঘরটাৎকি কতা আর দুরিা ইাঁদুর বা কব ়োে নয়ে কয  জানাো চদরয়ে ঢুকরব! ব ়েবাবু 

শুরন বেরেন  “মাধরবর মাোটাই কগরে।”  

  

মাধববাবুই শুধু এর প্রতুযত্তরর বেরত োগরেন  “কফ্াকর োক বা োক  এ কাজ ঘরটাৎকি 

ো ়ো আর কাররা হরতই পারর না। কযমন কররই কহাক কস রারত ঘরর ঢুরকচেে।”  

  

ব ়েবাবু শান্ত স্বরর চজরজ্ঞস কররেন  “চকন্তু ঢুকে ককমন করর কসটা কতা বেরব!”  

  

মাধববাবু মচরয়ো হরয়ে বেরেন  “রারতর কবো আমার কতা কতমন োে ঘুম হয়ে না। 

িারবার উচে  পায়েিাচর কচর  তামাক বা জে খাই। তারই ককান ফ্াাঁরক ঢুরকচেে।”  

  

চকন্তু মাধববাবুর কোটা ককউ কতমন চবশ্বাস করে না। এ-বাচ ়ের বুর ়ো দাররায়োন 

তারয়েবচজ সাফ্-সাফ্ বরে চদে  “মাধুবাবু ককারনাচদন রারত  রেন না। রাতের তার 

নারকর  ারক পা ়োর কোরকর অসুচবরধ হয়ে  কিার  াকু সব তফ্াত োরক।”  

  

মাধববাবু এইসব কোয়ে অল্পস্বল্প কররগ যাচেরেন। তরব তখরনা একদম কররগ টং হরয়ে 

যানচন। তারয়েবচজর কোর জবারব বেরেন  “আমার কেরেরবো কেরকই ঘুরমর মরধয 

কহাঁরট কব ়োরনার অেযাস আরে। এখন আবো মরন প ়েরে কাে রারত  আচম খাচনকিণ 

জীপ- য়োচকং কররচেোম কযন। দরজা খুরে বারান্দায়ে এরস  হাাঁটাহাাঁচট কররচে।”  
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এসব কো বেরত বেরত মাধববাবু কটর পাচেরেন কয  চতচন খুবই কররগ যারেন। আর 

কো িাোিাচে হরে এবার তাাঁর চেতরর রারগর কবামাটা ফ্াটরব। চতচন পচরষ্কার কদখরত 

পাচেরেন  তার মাোর চেতরর চেক ব্রহ্মতােুরত কবামাটা বসারনা ররয়েরে। কবামার 

পেরতয়ে আগুন কদ য়ো হরয়ে কগরে। চব ়েচব ়ে করর পু ়েরত পু ়েরত পেরতটা কোট হরয়ে 

এরস কবামার গারয়ে প্রায়ে োরগ-োরগ। 

  

চেক এই সমরয়ে অিয়ে খাজাচি এরস বেে  “চহম কশখ পাতুগর ়ের আমবাগানটা চকনরব 

বরে বায়েনা চদরত এরসরে।”  

  

বযস  কবামাটা ফ্াটে দ ়োম করর। সবাইরক িমরক চদরয়ে ধমরক  রেন মাধববাবু  

“ইয়োচক কপরয়েে? মস্করা কপরয়েে সবাই? জারনা  মাধব কিৌধুরী োে োকরে গোজে  

আর রাগরে মুচির কুকুর?”  

  

করাগারোগা অিয়ে খাজাচি েয়ে কপরয়ে চতন হাত চপচেরয়ে কিৌকারের  পারশ চগরয়ে দাাঁ ়োে। 

তারয়েবচজ তার কমাটা কগাাঁফ্ কিামরাচেে  আাঁতরক  োয়ে একচদরকর কগাাঁফ্ আেুরের টারন 

 ুরে পর ়ে চিরনমযারনর কগাাঁফ্ হরয়ে কগে। হাাঁচ ়ের মা ঘর কমাের নযাতা চদরয়ে েুে করর 

চনরজর মুখ মুরে কফ্েে। ব ়েবাবুর ইচজরিয়োরটা হোৎ একটা কদাে কখরয়ে কগে কজারর। 

পল্টরনর মুখ এমনোরব হাাঁ হরয়ে চেে কয  একটা কবাে েুে করর ঢুরক প ়েে তার চেতরর 

আর পল্টন  েুরে ককাঁত করর চগরে কফ্েে কসটারক। বাচ ়ের আররা কোকজন সব কদৌর ়ে 

এরস চে ়ে করে িারধারর। 

  

মাধববাবু কিাঁিারত োগরেন  “জারনা  আমার দু দুরটা কদানো বন্দুক আরে! সরস্বতীর 

িরর গারয়েব হ য়ো বসতবাটী খুাঁরজ কপরে এখরনা আচম িার-পাাঁিোখ কমাহররর মাচেক  

তা মরন আরে কতা? চহরসব করর কো ক  না  এত আম্পদ্দা কতামারদর?”  

  

অিয়ে খাজাচি বাইরর কেরক মৃদু স্বরর বরে  “আকজ্ঞ কোটা হচেে পাতুগর ়ের 

আমবাগানটা চনরয়ে। বৃরকাদররর কো বচেচন আরজ্ঞ।”  
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অিয়ে খাজাচি বহুচদন ধররই ঘরটাৎকিরক েুে করর বৃরকাদর বরে আসরেন। বহুবার 

তার েুে ধচররয়ে কদ য়ো হরয়েরে  তবু মরন রাখরত পাররন না। 

  

মাধববাবু হুংকার চদরয়ে উেরেন  “িাোচকর আর জায়েগা কপরে! কতামারদর সব িাোচক 

আচম জাচন। এই মুহূরতযই আচম এ বাচ ়ে কের ়ে িেোম। কযখারন মানুষ আত্মসম্মান চনরয়ে 

োকরত পারর না কসখারন োকার কিরয়ে জেরে োকা োে। আর কশারনা অিয়ে  কতামারক 

এই কশষবাররর মরতা বরে যাচে  চিতীয়ে পািব বৃরকাদররর সরে কখরনা ঘরটাৎকিরক 

গুচেরয়ে কফ্রো না। তারত বৃরকাদররর অপমান। ঘরটাৎকি তার কেরে চেে বরট  চকন্তু 

তার মা চেে রািসী। তাই কুরু রিরত্রর যুরে ঘরটাৎকিরক সযাচফফ্াইস কররত কাররা 

বারধচন। কতামারদর ঐ কনাংরা  পাচজ  কিার  হা ়ে হাোরত ঘরটাৎকিরক  কতামরা 

সযাচফফ্াইস করর দা । তারত সকরেরই মেে। নইরে আর একটা কুরু রিত্র োগে 

বরে।”  

  

এই কশষ কো উচ্চারণ করর মাধববাবু তার দুরটা পুররনা কদানো বন্দুরকর বা্স,  

শতরচিরত বাাঁধা চবোনা আর একচট চটরনর কতারে চনরয়ে কবচররয়ে প ়েরেন। এমনকী  

চনরজর চদচদর সরে পযযন্ত কদখা কররেন না। 

  

কদউচ ়েরত ব ়েবাবু  পল্টন  অিয়ে খাজাচি  তারয়েবচজ সরমত বাচ ়ের বহু কোক তার 

গৃহতযাগ করাধ কররত দাাঁচ ়েরয়েচেে। চকন্তু কাররা কোয়ে কণযপাত করার কোক চতচন নন। 

এর আরগ আর না কহাক পিাশবার চতচন গৃহতযাগ করররেন। এ বযাপারর তাাঁরক খুবই 

দি বেরত হরব। তাই তারক কফ্রারনা যারব না কজরন ব ়েবাবু একটা কমারষর গাচ ়ের 

বরন্দাবস্ত পযযন্ত কররখরেন। 

  

বাইরর কবচররয়ে মাধববাবু তাাঁর মােপত্র চনরয়ে কসাজা চগরয়ে গাচ ়েরত কিরপ বসরেন। 

  

সরস্বতী নদীর ধারর োতনপুরর মাধববাবুর এক খুনখুরন বুচ ়ে 
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চপচস োরকন। চতচন কিনা কোকরক  চিনরত পাররন না  কিারখ কদখরত পান না  কারন  

কশারনন না। সারাচদন আপনমরন বকবক কররত কররত ঘররর হাজাররা কাজ করর 

কব ়োন। তার কেরেপুরে আর নাচত-নাতচন চনরয়ে চবশাে সংসার। মাধববাবু রাগ করর ঘর 

ো ়েরে এর বাচ ়েরতই এরস  রেন। আজ  উেরেন। 

  

মাধববাবু কযখারনই যান  কসখারনই একটা তহ-চি পর ়ে যায়ে। চতচন দারু ণ গল্প বেরত 

পাররন  এরটে মাচট চদরয়ে িমৎকার পুতুে গ ়েরত পাররন  গানবাজনা কররত পাররন। 

তাই তাাঁরক কদরখই বাচ ়ের কাচ্চাবাচ্চারদর চকেু কদৌর ়ে এরস গাচ ়ের গারয়ে  ুেরত শুরু  

করে  ককউ ককারেচপরে ির ়ে বসে  আবার একটু ব ়ে যারা তারা কদৌর ়ে কগে মাধববাবুর 

চপচসরক খবর চদরত। 

  

বাইররর ঘরর মাধববাবু জচমরয়ে বরসরেন। বাচ্চারা তাাঁর বন্দুরকর বা্স,  কতরে আর চবোনা 

টানা-হাঁি ়ো করর কখােবার কিিা কররে। বাচ ়ের এক বউ এরস বাতাস চদরে  এক বউ 

জরের গ্লাস হারত দাাঁচ ়েরয়ে আরে  চপসতুরতা োইরয়েরা এরস কখাাঁজখবর চনরে। এমন 

সময়ে ককােকুাঁরজা হরয়ে ঘরর ঢুরক চপচস তাাঁরক কদরখ কিাঁচিরয়ে বেে  “অরিনা কোক ঘরর 

ঢুকরত চদরয়েচেস! কিার-েযাি ়ে নয়ে কতা! কদচখস আবার বাসন-রকাসন কাপ ়ে-রিাপ ়ে 

কপাাঁটো কবাঁরধ না শটকান কদয়ে। এর মুখরিাখ কদরখ কতা োে কোক মরন হরে না।”  

  

কাদা কেরন পুতুে গর ়েন বরেই মাধববাবুর  াক নাম কাদা। চপচসর ব ়ে কেরে গদাই 

কদৌর ়ে চগরয়ে মারয়ের মুরখ হাতিাপা চদরয়ে কারন কারন বরে  “অরিনা কোক কী কগা! 

কাদাদাদা কয।”  

  

চপচস তা বু ে না  তরব এক গাে কহরস কেরের চদরক কিরয়ে বেে  “তুচম  বুচ  ঐ 

কোকটার সরে এরে! কদরখা বাপু  িুচর-টুচর ককাররা না। োরকা  ঘররর কাজকময করর  

খারব দারব মাইরন পারব।” বরে চপচস িরে কগে। 
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কনরয়ে-রখরয়ে ঘুচমরয়ে চবরকরের চদরক একটা বন্দুক বগেদাবা করর মাধববাবু চনরজরদর 

হারারনা বসতবাচ ়ের কখাাঁরজ কবচররয়ে প ়েরেন। রাগ হরেই মাধববাবুর এই বাচতকটা 

মাোয়ে িা ়ো চদরয়ে  রে। 

  

সচতয বেরত কী  মাধববাবুর চপতৃ-চপতামরহর অবস্থা চেে চবরাট। সরস্বতী নদীর  ধারর 

কহতমগর ়ে প্রায়ে কদ ়েরশা চবঘা জচম চঘরর চেে তারদর বাচ ়ের সীমানা। মা খারন প্রাসারদর 

মরতা বাচ ়ে  কফ্ায়োরা  আস্তাবে  জুচ ়েগাচ ়ে  কগাোপ বাচগিা  পরের পুকুর। সরস্বতীর 

খাত বদে হ য়োয়ে নদীর োেরন সব কেরস কগরে। এখন আর কস বাচ ়ের চিহ্ন  কনই। 

এমনকী  বাচ ়েটা ককান্ জায়েগায়ে চেে তার  হচদস ককউ চদরত পারর না। সরস্বতীর  পারর 

এখন চবশাে ঘন জেে  সাপরখারপর আড্ডা  বুরনা জন্তুর আস্তানা। তবু মার  মার  

মাধববাবু কসই বাচ ়েটা খুাঁজরত কবচররয়ে পর ়েন।  

  

নদীর এধারর আরস্ত-আরস্ত হাাঁটরত-হাাঁটরত মাধববাবু চনরজর রারগর কো োবচেরেন। 

আর মার -মার  নদীর  ধারর ঘন জেরের চদরক কিরয়ে কদখচেরেন। মরধয-মরধয কহরস  

কফ্েচেরেন আপনমরন। জচমদাচর ররক্ত রাগ োকাটা এমচনরতই স্বাোচবক। চকন্তু রচহম 

কশরখর আমবাগান ককনার কোয়ে হোৎ মাোর মরধয কবকায়েদায়ে কবামাটা কফ্রট যা য়োরত 

এখন তার একটু েজ্জা-েজ্জা কররে। ককাোয়ে ঘরটাৎকি  আর ককাোয়ে রচহম কশখ। 

  

মাধববাবুর বাাঁধারনা দাাঁরতর কো শুরন ককউ তাাঁরক বুর ়ো োবরে েুে হরব। বেরত কী  

মাধববাবু রীচতমত যুবক মানুষ। বয়েস বচত্রশ টচত্রশ হরব। বের পাাঁি-সাত আরগ 

চবজয়েপুররর জচমদাররর কমরয়ের সরে তার চবরয়ে হয়ে। চকন্তু কস চবরয়েটারতই যত েিুে 

কেরগচেে। চবরয়ের পরচদন সকারে শােীরা আদর করর এক োো নাররকেনা ়ে এরন 

চদে। বেে  সব কটা কখরত পাররে বু ব জামাইবাবু আমারদর বাহাদুর। শােীরা 

জামাইবাবুরক নানা কায়েদায়ে জব্দ করর কজরন  অকুরতােয়ে মাধববাবু চেক কররেন  

এরদর কারে হার মানা িেরব না। প্রেম না ়েটায়ে কাম ়ে চদরয়েই কদখরেন চেতরর কগাটা 

সুপুচর ররয়েরে। চকন্তু এখন আর কফ্রার উপায়ে কনই। দাাঁরতর কজার চেে খুব। তাই খটাস 

মটাস শরব্দ সুপুচরসুে কসই না ়ে চিরবারত োগরেন। কগাটা পাাঁরিক কখরত কপররচেরেন 
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কবাধহয়ে। চকন্তু তা কররত অরধযক দাাঁরতর িেটা উরে কগে  চকেু ন ়েে  চকেু োেে। রাগ 

করর কসই কয শ্বশুরবাচ ়ে কেরক একবরে িরে এরেন  আর ককারনাচদন  মুরখা হনচন। 

দাাঁতগুরো করয়েকচদরনর মরধযই তুরে বাাঁচধরয়ে চনরত হে। চকন্তু যুবক হরে  বাাঁধারনা 

দাাঁতগুরোর অোরব কফ্াকোমুরখ এখন তাাঁরক রীচতমত বুর ়ো কদখারে। চকন্তু চতচন কয 

বুর ়ো নন কসইরট কোরকর কারে প্রমাণ করার জনয বুক চিচতরয়ে ি  ়ো োচত ফু্চেরয়ে খুব 

দৃঢ়ে পদরিরপ হাাঁটচেরেন চতচন। 

  

তরব তার দরকার চেে না। নদীর ধারর একটা কোকরক বন্দুক হারত িোরফ্রা কররত 

কদরখ কোকজন েরয়ে এমচনরত তফ্াত োকচেে। 

  

ব ়ে বাাঁরধর ধারর হাইস্কুরের মারে আজ ফ্াাঁইনাে ফু্টবে মযাি। দারু ণ চে ়ে িারচদরক। 

কসই চের ়ে েুি গেবার উপায়ে কনই। োতন পুর হাইস্কুরের সরে কহতমগ ়ে চবদযাপীরের 

কখো। কখো কদরখই মাধববাবুর রক্তটা  াাঁ করর গরম হরয়ে কগে। চনরজ চতচন এক সমরয়ে 

দুদযান্ত ফু্টবে কখরোয়ো ়ে চেরেন। চকন্তু কসজনয নয়ে। আসরে কহতমগ ়ে নামটাই তার 

ররক্ত আগুন ধচররয়ে চদে। কসই কহতমগ ়ে আজ আর কনই। সরস্বতীর বারন পুররনা 

কহতমগ ়ে কেরস চগরয়ে আবার নতুন করর কহতমগর ়ের পত্তন হরয়েরে। তবু কহতমগ ়ে 

নামটাই যরেি। এই কহতমগ ়ে চবদযাপীরেই চতচন প ়েরতন। তার আমরে চবদযাপীে 

কখরনা হাররচন। 

  

মাধববাবু চে ়ে কেরে এচগরয়ে যা য়োর কিিা কররত চগরয়ে কদরখন এমনই োসা চে ়ে কয  

কোকগুরোরক কযন আো চদরয়ে এর- র গারয়ে জুর ়ে কদ য়ো হরয়েরে। চকন্তু মাধববাবুর তধযয 

কম।  াাঁ করর বন্দুরকর নেটা চের ়ের চেতরর কসাঁচদরয়ে চদরয়ে হুংকার ো ়েরেন  “রাস্তা না 

চদরে গুচে িাোব চকন্তু।”  

  

চকন্তু চেক কসই মুহূরতযই োতনপুর কহতমগ ়েরক চতন নম্বর কগােটা কদ য়োয়ে মারে এমন 

কিাঁিারমচি উেে কয  মাধববাবুর গোর স্বর কাররা কারন কপীেে না। তরব কোকগুরো 

উল্লারসর কিারট কবরহ  হরয়ে নািরত শুরু  করায়ে মাধববাবুর একটু সুচবরধ হরয়ে কগে। 
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কোরক কযমন দু হারত গাে ফ্াাঁক করর পাটরখরত কঢারক চতচন  কতমচন নৃতযরত 

কোকগুরোরক বন্দুরকর কুাঁরদা আর হাত চদরয়ে সচররয়ে চেতরর ঢুরক প ়েরেন এবং 

এরকবারর সামরনর সাচররত িরে এরেন। মাধববাবু কয কব-আইচনোরব ঢুকরেন কসটা 

সামরনর সাচরর কোরকরা কতকটা বু রে  তাাঁর হারত বন্দুক কদরখ ককউ চকেু বেরত 

সাহস কপে না। 

  

চতন কগাে কখরয়ে হাফ্টাইরমর আরগই কহতমগ ়ে কহচদরয়ে পর ়েরে। কেয়োররা কযন সব 

ককামরসমান জে কেরে হাাঁটরে এমন করু ণ অবস্থা। পচরচস্থচত কদরখ মরন হরে অন্তত 

আধ  জন কগাে খারবই। েব তাচরণী স্মৃচত শীল্ড বেরত কগরে োতনপুররর পরকরট। 

মাধববাবু দাাঁচ ়েরয়ে-দাাঁচ ়েরয়ে ইশ ইশ! িুকিুক। চোঃ চে! রাম রাম! দূর দূর! কঘিা কঘিা 

েজ্জা েজ্জা! কররত োগরেন। 

  

কহতমগ ়ে হাফ্টাইরমর আরগ আর কগাে কখে না োগযফরম। তরব বাাঁচশ বাজরতই 

কহতমগর ়ের সব কেয়োর মারের  পর টান টান হরয়ে শুরয়ে ঘারস মুখ েুরকাে। 

  

মাধববাবু আর োকরত পাররেন না। কহতমগর ়ের কগৌরব-রচব অরস্ত যায়ে কদরখ চতচন 

বন্দুক বগরে কিরপ েম্বা েম্বা পা কফ্রে মারে কনরম প ়েরেন। দৃশযটা কদরখ িারচদরক 

একটা চবকট কিাঁিারমচি উেে। চকন্তু মাধববাবু গ্রাহয কররেন না।  

  

কেয়োররা মারের ঘারস শুরয়ে দম চনরে। সকরেরই কিাখ কবা । খাচনক েজ্জায়ে  খাচনক 

ক্লাচন্তরত। তারদর কগম-সযার চপ্রয়েংবদবাবু চপজরারাবে বারঘর মরতা পায়েিাচর কররত 

কররত গাধা  উলু্লক  কবরত কঘা ়ে  মযারেচরয়ো রু চগ  বাচেযরপার এই সব বরে বকাবচক 

কররেন। এই সমরয়ে মাধববাবু চগরয়ে চপ্রয়েংবদবাবুর সামরন দাাঁচ ়েরয়ে বুক চিচতরয়ে বেরেন  

“আমারক চিনরত পারে চপ্রয়ে?”  
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চপ্রয়েংবদ চিনরত পাররেন  এক সমরয়ে কহতমগ ়ে চবদযাপীরে একসরে প ়েরতন। চপ্রয়েংবদ 

চেরেন কেফ্ট-আউট আর মাধব চেরেন রাইট-আউট। জ কুাঁিরক চকেুিণ কিরয়ে কেরক 

চপ্রয়েংবদ বেরেন  “তুচম! তা কী খবর? মুরখানা কফ্াকো ককন? হারত বন্দুক ককন?”  

  

মাধরবর মাোয়ে আবার একটা রারগর কবামা ফ্াটবার জনয অরপিা কররে। পেরতর 

আগুন কবামার গারয়ে োরগ োরগ। তবু যোসাধয অমাচয়েক কহরস মাধব বেরেন  “বন্দুক 

কদরখ েয়ে কপরে নাচক চপ্রয়ে? েযাাঃ েযাাঃ! কতামারক কয কবশ সাহসী কোক বরে জানতাম।”  

  

তা  বেরত কনই  চপ্রয়েংবদ একটু েয়ে কপরয়েচেরেন চেকই। মাধরবর ধাত চতচন োেই 

জারনন। মাধরবর োকুদযা রাগ হরে বন্দুক চপস্তে কতায়োে কতা কবর কররতনই  তার  পর 

আবার চনরজর মাোর িুে দু হারত কটরন চোঁ ়েরতন। তাই অল্প বয়েরসই মাোয়ে টাক পর ়ে 

কগে। বেরত কী  কসই রাগ আর টাকই তার মৃতুযর কারণ হরয়ে পাঁচ ়েরয়েচেে। টাক প ়োর 

পর একবার কররগ চগরয়ে যখন মাোর িুে চোঁ ়েরত চগরয়ে কদখরেন কয  িুে আর একটা  

অবচশি কনই তখন চনরজর টারকর  পর কররগ চগরয়ে দমাস দমাস করর কদয়োরে মাো 

েুকরত েকরত খুচেটাই কফ্রট কগে। মাধরবর বাবা চেরেন সাধু প্রকৃচতর কোক। তা বরে 

রাগ তাাঁর  কম চেে না। কররগ চগরয়ে পারে মানুষ খুন করর বরসন কসই েরয়ে প্রায়ে সমরয়েই 

চতচন কররগ কগরে খুব েম্বা ককারনা নাররকাে বা তাে গারে উরে ঘন্টার পর ঘ্া বরস 

োকরতন। চকন্তু এত ঘন ঘন তার রাগ হত কয  একটা জীবন তাাঁর প্রায়ে গারের  পর বরস 

কেরকই ককরট কগরে। কসই রক্তই মাধরবর ধমনীরত বইরে। সুতরাং েরয়েরই কো। তাই 

চপ্রয়েংবদ কাাঁিুমািু হরয়ে বেরেন  “সারা বের ধরর এত করর কখো কশখাোম  চকন্তু 

কেরেগুরো এরকবারর কশষ সময়েটায়ে েরা ুচব ঘটারব কক জানত?”  

  

মাধব খুব চমচি করর বেরেন  “কস কতা চেকই  চকন্তু তা বরে কহতমগর ়ের ইজ্জত কতা 

কেরস কযরত পারর না। কহতমগ ়ে জায়েগাটা কেরস কযরত পারর  চকন্তু ইজ্জত নয়ে।” এই 

বরে মাধব হোৎ চবকট হুংকার কের ়ে বেরেন  “বু রে?”  
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চপ্রয়েংবদ িমরক চতন হাত শূরনয উরে আবার প ়েরেন। কহতম গর ়ের কখরোয়ো ়েরা কশায়ো 

অবস্থা কেরক চেরচম কখরয়ে দাাঁচ ়েরয়ে কগে। 

  

মাধববাবু চনরজর বযচক্তরের কজার এবং কতজ কদরখ একটু খুচশই হরেন। 

  

মযাচজরেট সারহব স্বয়েং প্রাইজ চদরত মারে এরসরেন। সুতরাং প্রিুর পুচেস আর পাহারার 

বযবস্থা  মারে চেে। মাধববাবুরক বন্দুক হারত মারে কনরম গুিাচম কররত কদরখ কসই সব 

পুচেস িার চদক কেরক খুব সতকযোরব চঘরর ধরর ফরম বৃত্তটা কোট করর আনচেে। 

মাধববাবু রারগর মাোয়ে অতটা েি কররনচন। হোৎ চতন-িাররট মুশরকা কজায়োন তার 

 পর োচফ্রয়ে পর ়ে হাত-পা ধরর কফ্োয়ে চতচন োরী হতেম্ব হরয়ে কগরেন। বেরেন  “এ 

কী!”  

  

পুচেস ইনরস্পকটর এচগরয়ে এরস বেরেন  “প্রকাশয জায়েগায়ে ফ্ায়োর আমযস চনরয়ে গুিাচম 

করার জনয আপনারক অযাররস্ট করা হে।”  

  

মাধববাবুর মাোর মরধয কবামার পেরতর আগুনটা হোৎ চনরে কগে। বেরত কনই  দুচনয়োয়ে 

একমাত্র পুচেসরকই তাাঁর যত েয়ে। মাো চনিু করর পুচেরস কঘরা  মাধববাবু মাে কের ়ে 

িরে কগরেন। 
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২. মোড়েি দসিণ হকোণ হেড়ক 

মারের দচিণ ককাণ কেরক পুররা বযাপারটাই পল্টন আর ঘরটাৎকি েি করচেে। 

ঘরটাৎকরির কমজাজ োেই আরে। কগাটা দরশক কো আর কগাটা চত্ররশক জামরু ে 

খা য়োর পর কস এখন কপায়োটাক বাদামোজা চনরয়ে খুব বযস্ত। বাদামোজা পল্টরনর 

জামার পরকরট। সুতরাং ঘরটাৎকিরক কসটা িুচর করর কখরত হরে। চকন্তু মারে মাধববাবুর 

পচরণচত কদরখ পল্টন এমন হা হরয়ে কগরে কয  পরকটমাররর ঘটনাটা কটরই পায়েচন। হোৎ 

কস একটা শ্বাস কের ়ে বেে  “কাদামামারক ধরর চনরয়ে কগে কয কর ঘরটাৎ!”  

  

কহতমগ ়ে কয কাদামামার কত গরবযর বস্তু কসটা সবাই জারন। কহতমগ ়ে কহরর যাচেে 

বরেই উচন মারে কনরম হচম্বতচম্ব করচেরেন বরট  চকন্তু কসটা কয কাউরক খুন করার জনয 

নয়ে এ কতা বাচ্চারদর  কবা াবার কো। তরব চকনা মাধববাবুরক কিরনই বা ক’জন? না 

চিনরে কোরক বু রব  না। 

  

করফ্ারী বাাঁচশ বাজারে  কখো আবার শুরু  হে বরে  পল্টন চনাঃশরব্দ ঘরটাৎকরির গোর 

বকেশ কেরক চশকরের আংটা খুরে চনরয়ে কারন-কারন কী কযন চশচখরয়ে চদে। 
  

এচদরক কসন্টার হরয়ে যা য়োর সরে-সরেই োতনপুররর ফ্ররায়ো যরা বে ধরর বযাে-

চবফরম কহতমগর ়ের কগারে হানা চদে। 

  

রাইট-উইং কেরক বে িমৎকারোরব বযাক কসন্টার হরয়েরে। রাইট ইন বে ধররই ে করর 

বেটা এচগরয়ে চদে। এরকবারর রসরগাল্লার মরতা সহজ বে। পা কোাঁয়োরেই কগাে। তা পা 

প্রায়ে িুাঁইরয়ে কফ্রে চেে োতনপুররর কেফ্ট-ইন। চকন্তু মুশচকে হে  বেটার নাগাে না 

কপরয়ে। চদচবয সুন্দর বেটা একটু ধীরগচতরত গচ ়েরয়ে যাচেে সামরন  কেফ্ট-ইন েুরট 

চগরয়ে পচজশন চনরয়ে শট কররত পা  তুরেরে  চেক এই সমরয়ে একটা অচতকায়ে বানর 

ককারেরক এরস বেটারক ককারে তুরে এক োরফ্ কগােরপারস্টর  পরর উরে কগে। 
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তারপর কেফ্ট-ইনরক মুখ কেংরি বেটা মারের বাইরর েুাঁর ়ে কফ্রে চদরয়ে তরতর করর 

কনরম পাচেরয়ে কগে। 

  

মারে ককউ ককউ প্রিি হাচসরত কফ্রট প ়েে। ককউ রারগ গরগর কররত োগে। ককউ 

বেে  “ধর  টারক  ধর। করফ্ারী বাাঁচশ বাচজরয়ে সবাইরক জর ়ো করর বেরেন  “এটা 

একটা নযািারাে চ সটাররবন। সুতরাং ড্রপ চদরয়ে কখো শুরু  কহাক। ”  

  

োতনপুর কগাে চদরত না কপরর হতাশ  কহতমগ ়ে িতুেয কগারের হাত কেরক 

অরেৌচককোরব কবাঁরি যা য়োয়ে কবশ িাো। ফ্রে ড্রপ কদ য়োর পর কহতমগর ়ের 

কখরোয়ো ়েরা প্রাণপণ কিিায়ে োতনপুররর সীমানার মরধয বে চনরয়ে ঢুরক প ়েে। 

  

অবশয কগাে হ য়োর মরতা পচরচস্থচত চেে না। তবু কহতমগর ়ের রাইট-উইং মচরয়ো হরয়ে 

োতনপুররর কগারে একটা অতযন্ত দুবযে শট চনরয়েচেে। শট এতই দুবযে কয কগারের চদরক 

যা য়োর আরগ দুবার মাচটরত ড্রপ কখে। োতনপুররর বযাকরা োবে  কগাে কীপারই 

বেটা ধরু ক। তাই চনরজরা আর গা ঘামাে না। কগােকীপার চনচিতমরন  বেটা ধরার 

জনয এচগরয়ে এরসচেে। এই সমরয়ে হোৎ কগান্সরপারস্টর মাো কেরক ঘরটাৎকি চবকট 

একটা ‘হুপ’ চদে  তারপর দাাঁচ ়েরয়ে প্রিি অেেচে করর নাি জুর ়ে চদে। কসই সরে ‘কুক-

কুক’ করর বাাঁদুরর গান। 

  

কগােকীপার একটা বাচ্চা দুরধর কেরে। বাাঁদররর এই বীেৎস নাি-গান কদরখ কস এমনই 

ঘাবর ়ে কগে কয  বেটার কো তার মরনই রইে না। বেটা তার সামরনই ড্রপ কখরয়ে তার 

হাত েুাঁরয়ে প্রায়ে বগরের তো চদরয়ে খুব অচনরের সরে কগারে চগরয়ে ঢুরক কগে। 

  

করফ্ারী কগারের বাাঁচশ বাজারেন। োতনপুর প্রচতবাদ জানারে করফ্ারী বেরেন  “বাাঁদরটা 

কিাঁচিরয়েরে বরট  নাি  কদচখরয়েরে  চকন্তু কস কতা দশযকরা  হারমশাই কদখায়ে। সুতরাং  রত 

আইনেে হয়ে না।”  
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সুতরাং হাফ্টাইরমর পর পাাঁি চমচনরটর মরধযই ফ্ে দাাঁ ়োে ৩-১। মারে এমন হইিই পর ়ে 

কগে কয কান পাতা দায়ে। 

  

কগাে কখরয়ে কযমন একটু কবামরক কগে োতনপুর  কগাে চদরয়ে কতমচন িুমরক উেে 

কহতমগ ়ে। সুতরাং কখোটা আর এক তরফ্া রইে না। োতনপুররর চবখযাত হাফ্বযাক 

ফ্চটক বে ধরর হচররণর মরতা কদৌর ়ে কেফ্ট-ইনরক বে বা ়োে একবার। কেফ্ট-ইন 

চনখুাঁত একটা েচে কগারে কমরর চদে। কহতমগর ়ের কগােকীপার মাচটরত পর ়ে আরে  বে 

জারে ঢুকরে  চেক এই সমরয়ে আবার বাাঁদুরর কাি। ঘরটাৎকি  ুপ করর কযন আকাশ 

কেরক তদব বাাঁদররর মরতা নামে এবং বেটা পট করর ধরর আবার কগােরপারস্ট উরে 

কগে। োতনপুর তীব্র প্রচতবাদ জাচনরয়ে কগারের দাচব কররত োগে। চকন্তু করফ্ারী কচেন 

স্বরর বেরেন  “কগারে বে না ঢুকরে কগাে কদ য়োর ককারনা আইন কনই। সুতরাং আবার 

ড্রপ চদরয়ে কখো শুরু  হে। কহতমগর ়ের কখেুর ়েরা দারু ণ উৎসারহর কিারট বে কেনরদন 

কররত কররত ঢুরক প ়েে োতনপুররর এোকায়ে। োতনপুররর কগােকীপার কেরক শুরু  

করর সব কখেুর ়েই বাাঁদরাতরে ক্চকত। তারা এই সমরয়ে বাাঁদররর হস্তরিপ আশো 

করর িারচদক িাইরে  সকরেরই কদারনা-রমারনা োব  বাাঁদরটা কখন ককান চদক কেরক 

হানা কদয়ে। আর এই কদারনা-রমারনার ফ্রেই কহতমগর ়ের রাইট চেংকমযান ষষ্ঠীিরণ 

মরনর সুরখ একখানা ফ্াাঁকা জচম ধরর এচগরয়ে চগরয়ে গুপ করর কজারারো শরট কগাে চদরয়ে 

চদে। ফ্ে কসরকি হারফ্র পরনররা চমচনরটর মরধযই কখোর হা য়ো উরল্টা চদরক বইরত 

োরক। কহতমগ ়ে বু রত কপরররে স্বয়েং কসৌোগযই আজ বাাঁদররর রূপ ধরর এরস তারদর 

পি চনরয়েরে। আর োতনপুর েুগরে বাাঁদররর আতরে। সুতরাং চিতীয়ে কগােটার পাাঁি 

চমচনরটর মরধযই ষষ্ঠীিরণ আবার এরগাে এবং বে পাস করে রাইট-উইংরক। রাইট 

উইং বে ধরর ধনুরকর মরতা বাাঁকা পরে েুটরত োগে হচররণর মরতা।  চদরক 

কগােরপারস্টর মাোয়ে ঘরটাৎকি উরে বরস আরে এবং কগােকীপাররর নারকর  গায়ে 

চনরজর েম্বা কেজটা নাচমরয়ে চদরয়ে খি ত কদখারে। োতনপুররর কগম-সযার 

জয়েপতাকাবাবু একটা কপােেরল্টর বাাঁশ চনরয়ে বাাঁদরটারক তা ়ো কররত কদৌর ়োেন। রাগী 

  রাশোরী জয়েপতাকা-সযাররক বাাঁশ চনরয়ে কদৌর ়োরত কদরখ োতনপুররর কখরোয়ো ়েরা 
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হাাঁ করর দাাঁচ ়েরয়ে রইে। কসই ফ্াাঁরক রাইট-উইং খুব সহরজই কগারে বে ঢুচকরয়ে ফ্ে ৩৩ 

দাাঁ ়ে কচররয়ে চদে। করফ্ারী বাাঁচশ বাজারনার পর োতনপুররর কখরোয়ো ়েরা অবাক হরয়ে 

কদখে  তারা আর-একটা কগাে কখরয়ে কগরে। 

  

জয়েপতাকা-সযার অবশয ঘরটাৎকিরক বাাঁশরপটা কররত বযেয হরেন। কারণ ঘরটাৎকি 

হোৎ একটা চ গবাচজ কখরয়ে কনরম জয়ে পতাকাবাবুর ধুচতর কাো এক টারন খুরে কফ্রে 

হারতর বাাঁশটা ককর ়ে চনরয়ে কদৌ ়ে। িারচদরক প্রিি কিাঁিারমচি  হাসাহাচস পর ়ে যা য়োয়ে 

রাশোরী   রাগী জয়েপতাকা-সযার চনরজর কাো আাঁটরত আাঁটরত কিাঁচিরয়ে বেরত োগরেন  

“চ চসচেন! চ চসচেন!”  

  

কখো আবার শুরু  হে বরট  চকন্তু োতনপুররর ততিরণ সব উৎসাহ চনরে কগরে  দম  

ফু্চররয়ে এরসরে। কখোয়ে তার মরনারযাগই চদরত পারে না। সুতরাং ঘরটাৎকি আর হানা 

না কদ য়ো সরে  কহতমগ ়ে গুরন গুরন আররা দুরটা কগাে চদে োতনপুররক। 

  

কহতমগর ়ের কযাপরটরনর হারত েবতাচরণী স্মৃচত শীল্ড তুরে চদরয়ে মযাচজরেট সারহব 

বেরেন  “পশুপাচখ কয মানুরষর কত উপকারর োরগ  তা বরে কশষ করা যায়ে না। 

পশুপাচখর কারে আমারদর অরনক চকেু কশখার আরে।” এর পর োতনপুররর কযাপরটরনর 

হারত রানাসয আরপর পুরস্কার তুরে চদরয়ে চতচন বেরেন  “চকেু চকেু পশুপাচখ কয মানুরষর 

কত অপকার সাধন করর তার চহরসব কনই। এইসব অপকারী পশুপাচখর হাত কেরক 

মানুষরক রিা করাটা আমারদর প্রােচমক কতযবয চহরসরব চনরত হরব।”  

  

দুরকম কোরতই দশযক   করাতারা খুব হাততাচে চদে। 

  

 চদরক োনার েক-আরপ িাররট কিাররর সরে এক কুেুচররত আবে মাধববাবু এতসব 

খবর জারনন না। কদয়োরে কেস চদরয়ে কিাখ বুরজ বরস আরেন আর কহতমগর ়ের কহরর 

যা য়োর কো োবরেন। চবরকরে িা খা য়োর অেযাস  চকন্তু েক-আরপ িা কজারটচন বরে 

মাোটা চটপচটপ কররে। বাাঁধারনা দাাঁত  গামো   িচটর কশাক  
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উেরে উেরে বুরকর মরধয। কসই সরে তপতৃক কমাহররর কো কেরব  দীঘযশ্বাস ো ়েরেন। 

  

এমন সমরয়ে িারজন কিাররর মরধয একজন একটু সাহস করর বেে  “কহতমগর ়ের 

কুমার-বাহাদুর না?”  

  

মাধববাবু কিাখ খুেরেন। এতিণ েজ্জায়ে চতচন এই িাররট কোরকর চদরক োে করর 

তাচকরয়ে  কদরখনচন। এখন কদখরেন  িার জরনর মরধয কয কোকটা সবরিরয়ে বুর ়ো কসই 

পাকা িুে আর পাকা দাচ ়ে ো কোকটা জুেজুে করর তার চদরক কিরয়ে আরে। মাধববাবু 

খাচনকিণ কোকটার চদরক কিরয়ে ম্লান একটু কহরস বরেন  “তুচম বনমােী! তাই বরে।”  

  

বনমােী চেে কহতমগর ়ে মাধবরদর বাচ ়ের মাচে। দারু ণ সুন্দর সব ফু্ে কফ্াাঁটারত আর 

ফ্ে ফ্োরত তার জুচ ়ে চেে না। তরব যারক বরে চক্লপরটামযাচনয়োক  বনমােী চেে তাই। 

িুচর করা চেে তার মজ্জাগত কু-অেযাস। িুচর কররত না পাররে তার কপট ফ্াাঁপত  

আইঢাই হত  রারত ঘুরমারত পারত না োে করর। কসানাদানাই কহাক বা কসফ্চটচপন  

নচসযর ককৌরটা  কাাঁরির িুচ ়ে যাই কহাক  চকেু না-চকেু তারক িুচর কররতই হরব। িুচর করর 

ব ়েরোক হ য়োর আকাঙ্ক্ষা চেে না  ককবে চজচনসগুচে চনরয়ে চনরজর ঘরর েুচকরয়ে কররখ 

চদত। তাই বনমােীর িুচরচবরদযর জনয তারক ককউ খারাপ কিারখ কদখত না। এমনকী  

যারত কস িুচরর অেযাস বজায়ে রাখরত পারর তার জনয বাচ ়ের এখারন-রসখারন চজচনসপত্র 

কফ্রে রাখা হত। তারপর তার ঘর কেরক একসমরয়ে কগাপরন কসগুচে উোর করর  আনা 

হত।  

  

বনমােী অবাক হরয়ে বরে  “আপনারক করয়েদ করররে এতব ়ে সাহস পুচেরসর হয়ে কী 

করর?”  

  

মাধব ম্লান মুরখ বরেন  “কস অরনক কো। কস সব না কতাোই োে। তুচম ককমন আে 

বরো!”  
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বনমােী দুাঃখ করর বেে  “কহতমগ ়ে কেরস যা য়োর পর আর কাজকময কজারটচন। 

কিরয়েচিরন্ত চদন কারট। গােপাো ো ়ো োকরত পাচর না বরে বরন-জেরে ঘুরর কব ়োই। 

আর চকেু কোক িুচরচবরত চশখরত আমার কারে আরস  তারদর কশখাই। চকন্তু 

আজকােকার েযাি ়োগুরো এত কোেী কয  চবরদযটা োে করর না-চশরখই হামরে িুচর 

কররত যায়ে আর ধরা পর ়ে কব-ইজ্জত হয়ে। এই কদখুন না  এই চতনরট সযাোতরক চবরদযটা 

সরব কশখারত শুরু  কররচেোম  তা বাবুরদর তর সইে না। োে করর না-চশরখই োনার 

পুকুর কেরক মাে িুচর কররত চগরয়ে ধরা-টা পর ়ে একশা। চনরজরা কতা ধরা প ়েেই  আবার 

চপে বাাঁিারত আমার নাম  পুচেসরক বরে চদে। তাই কপারের কফ্রর কজেখানায়ে বরস 

আচে। চকন্তু েগবান যা কররন মেরের জনযই কররন। হাজরত আটক না োকরে আপনার 

সরে কদখাই হত না।”  

  

মাধব বনমােীরক বহুকাে বারদ কদরখ খুচশ হরেন। এক সমরয়ে বনমােীর ককারেচপরে 

ির ়েই মানুষ হরয়েরেন। বেরেন  “কোটা খুব খাাঁচট। তরব চকনা হাজরত আসা বা োকাটা 

আমার কতমন পেন্দ নয়ে কহ  বনমােী।”  

  

বনমােী এক গাে কহরস বেে  “আপনারক কবচশিণ হাজরত োকরত হরব না  কতযা। কস-

োর আমার  পর কের ়ে চদন।”  

  

তারপর এক করাগা-পাতো কিহারার সযাোরতর চদরক কিরয়ে বনমােী হুকুম চদে  “চবষু্ণ  

 ে।”  

  

চবধুরক এতিণ োে করর েি কররনচন মাধব। এবার কররেন এবং একটু অবাক হরয়ে 

কগরেন। চবষু্ণর হাবোরবর মরধয কবশ একটা বাদুরর োবেচে আরে। দাাঁ ়োরনার সময়ে 

একটু কুাঁরজা হরয়ে োরক  েম্বা করাগা হাত দুখানা সামরনর চদরক বুে খায়ে। মার -মারব 

বাাঁদররর মরতা গা-িুেকারনার স্বোব  তার আরে। হুকুম কপরয়ে কস হাজতঘররর একটা 

ককারণ চগরয়ে সমরকাণ দুই কদয়োরের খাাঁরজ দাাঁ ়োে। তারপর গুরু  বনমােীর চদরক চফ্রর 
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একটা নমস্কার জাচনরয়ে দুচদরকর কদয়োরে হাত আর পা কিরপ চটকচটচকর মরতা  পরর 

উরে কযরত োগে। দৃশযটা কদরখ মাধব হাাঁ। ঘরটাৎকরির  কয এমন এরেম কনই! 

  

অরনক  পরর  োরদর কাে বরাবর একটা গরাদ োগারনা ঘুেঘুচে আরে। তা চদরয়ে বাইরর 

সদর রাস্তা পযযন্ত কদখা যায়ে। চবষু্ণ  পরর উরে কসই ঘুেঘুচে চদরয়ে োে করর বাইররটা 

কদরখ চনে। তারপর অরনকিণ ধরর কী কযন কশানবার কিিা করে। নাক বাচ ়েরয়ে বাতাসটা 

কবাধহয়ে শুাঁকে  একটু। বনমােী মাধরবর চদরক কিরয়ে বেে  “এ কতমন ককারনা ককরাচন 

নয়ে  কতযা। এ হে চটকচটচক চবদযা।  স্তারদর  পর েচক্ত আর চবরদয কশখার ‘হাউস’ 

োকরে এসব কশখা কতমন ককারনা শক্ত কাজ নয়ে।”  

  

মাধব জবাব চদরত পাররেন না। চবিু খাচনকিণ  পরর কেরক আবার কনরম এে। বেে  

“চসপাইরা কবচশ কনই। রাস্তাঘাট খুব েমেম কররে। তার মারন আজরকর কখোয়ে 

োতনপুর চজতরত পাররচন। আর-একটা খুব অবাক কাি কদখোম। ঘুেঘুচের  পারশ 

একটা কাাঁোে গারের  ারে মস্ত একটা বানর বরস আরে  তার ককারে একটা ফু্টবে। 

আমারক ঘুেঘুচে চদরয়ে কদখরত কপরয়ে হুপ হুপ করর কী কযন বেে। োষাটা চেক বু োম 

না।”  

  

মাধব কহরস বেরেন  “জাতোই বরে বাাঁদরটা কতামারক চিনরত কপরররে কয! কিিা কররে 

োষাটা আয়েত্ত করা কতমন শক্ত হরব না কতামার। বাাঁদররর আর সব চকেু চশখরত কত বাচক 

রারখাচন বাপু  োষাটা আর কত কচেন হরব? বেরত-বেরতই মাধববাবুর কী একটা 

কখয়োে হয়ে। চতচন একটু কেরম কিাঁচিরয়ে  রেন  “বাাঁদরটা চক খুব ব ়ে?”  

  

“ব ়েই।” চবষ্ঠু জবাব কদয়ে। 

  

ঘরটাৎ নয়ে কতা? মাধববাবু চিচন্তত মুরখ আপনমরন বেরত োগরেন  “ককারে ফু্টবে 

কদখরে? বযাপারটা খুব কঘারারো কেকরে কতা। শহরটাই বা েমেম কররব ককন? োতনপুর 
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হাফ্টাইরমর আরগই চতন কগাে চদরয়েরে কদরখ এরসচে। হাফ্টাইরমর পর আররা চতনরট 

কদ য়ো তারদর কারে শক্ত নয়ে কমারটই।”  

  

চেক এই সমরয়ে রাস্তা চদরয়ে চবরাট কশাররগাে তুরে একটা চমচেে এে।  “…েবতাচরণী 

স্মৃচত শীল্ড চজতে কক? কহতমগ ়ে আবার কক?…কহরর হয়েরান হে কক? োতনপুর  আবার 

কক?…”  

  

চব ়েচব ়ে করর মাধববাবু বেরেন  “আিযয! পরমািযয! পৃচেবীর অিম আিযয!”  

  

বনমােী তার সযাোতরদর চনরয়ে ঘররর এক ককারণ চগরয়ে চফ্সচফ্স করর কী পরামশয 

চদচেে। মাধব মাোয়ে হাত চদরয়ে বরস হাজাররা কো োবচেরেন। েরতাচরণী স্মৃচত শীল্ড। 

বাাঁধারনা দাাঁত। কহতমগর ়ের হারারনা কমাহর। ঘরটাৎকরির ককারে ফু্টবে। োবরত-োবরত 

মাো চ মচ ম করায়ে একটু ঘুচমরয়ে  পর ়েচেরেন। 

  

হোৎ কোহার কগট খুেবার শব্দ হে। ঘরর এরস দাাঁ ়োরেন োনার নতুন দাররাগা নবতরণ 

কঘাষ। ে ফু্ট েম্বা চবেীষণ কিহারা  দুরটা কিাখ আেুর মরতা কগাে আর টিযবাচতর মরতা 

জ্বেজ্বরে  হাত দুরটা কদখরে মরন হরব ঐ দুই হারত একটা কমারষর মাো তার ধ ়ে কেরক 

চোঁর ়ে কফ্েরত পাররন। দাররাগা চহরসরব নবতাররণর সাঘাচতক নাম াক।  

  

নবতারণ মাধরবর চদরক কিরয়ে বেরেন  “আপনার অপরাধ খুবই গুরু তর। পাবচেক কেরস 

আপচন মারাত্মক অেশে চনরয়ে হামো িাচেরয়েরেন। সুতরাং কচেন শাচস্তর জনয ততচর 

কহান।”  

  

মাধববাবু বরাবরই পুচেরসর েরয়ে আধমরা। দুচনয়োয়ে আর ককারনা-চকেুরক গ্রাহয না 

কররে  ককবে এই পুচেসই তাাঁরক কাবু করর কররখরে। পুচেস কদখরে তার রারত ঘুম 

হয়ে না  খা য়ো করম যায়ে  কপরটর মরধয অনবরত গু ়েগু ়ে কররত োরক। এখরনা করচেে। 

তাই চতচন েযাবািযাকা মুরখ নবতাররণর চদরক কিরয়ে চেরেন।  
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নবতারণ বনমােীর চদরক কিরয়ে বেরেন  “ কতামার চহস্টচর  আচম সব জাচন। এ-অিরের 

যত কিার  াকাত আর বদমাশ সব কতামার কারে কেচনং কনয়ে। কেনার চহরসরব তুচম খুবই 

উাঁিুদররর সরন্দহ কনই। চকন্তু আচম  অচত উাঁিুদররর দাররাগা  এটা েুরে কয  না। তুচম 

হাজত কেরক ইরে কররেই পাোরত পারর  তা  আচম জাচন। কসইজনয আচম চবরশষ 

বযবস্থা করর কররখচে। সদর কেরক িাররট বাঘা কুকুর আনা হরয়েরে  তারা চদনরাত োনা 

পাহারা কদরব। োে কেচনং পা য়ো দু  জন কস্পশাে কসপাই  আনা হরয়েরে কতামারদর 

 পর িচিশ ঘ্া নজর রাখার জনয। তাো ়ো আচম কতা আচেই। কোরক বরে  আমার 

নাচক দশ কজা ়ো কিাখ  দশটা হাত আর দশটা মগজ। কারজই খুব সাবধান! ”  

  

এই বরে নবতরণ িরে কগরেন। দরজা বন্ধ হরয়ে কগে। 

  

বনমােী কাাঁিুমািু মুখ করর বেে  “কতযা  বযাপারটা খুব সুচবরধর কেকরে না। কাে অবচধ 

নবতারণ এ-োনায়ে চেে না। আজই বদচে হরয়ে এরস কাজ হারত চনরয়েরে।  র মরতা ঘুঘু 

কোক আর কনই।”  

  

মাধব কনচতরয়ে বরস চেরেন। বেরেন  “তাহরে কী হরব?”  

  

“এখন কতা িুপিাপ োকুন। কদখা যাক।”  

  

বাইরর এমন সময়ে কগাটা িাররক কুকুররর গম্ভীর গজযন কশানা কগে। হাাঁক ারকই কবা া 

যায়ে  এরা কযমন-রতমন কুকুর নয়ে। কসরের সামরন চদরয়ে করয়েকজন চবকটাকার কোক 

কঘারারফ্রা করর কগে। তারদর েুচরর মরতা ধারারো কিাখ  মুখ খুব গম্ভীর। কদরখ-শুরন 

মাধব আররা ঘাবর ়ে কগরেন। 
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৩. পল্টন পড়েড়ে মেো ফ্যোিোড়দ 

এচদরক পল্টন পর ়েরে মহা ফ্যাসারদ। ফু্টবরের মারে যখন প্রাইজ চ সচেচবউশন 

িেচেে তখনই ঘরটাৎকি এক ফ্াাঁরক চের ়ের মরধয ঢুরক পর ়ে। োতনপুররর কগম-সযার 

জয়েপতাকাবাবু একটা ফু্টবে হারত চনরয়ে গম্ভীরোরব দাাঁচ ়েরয়ে চেরেন। ঘরটাৎকি সুট 

করর বেটা হাচতরয়ে চনরয়েই কদৌ ়ে। 

  

তারত পল্টন খুচশই হরয়েচেে। ফ্ােতু একটা ফু্টবে কপরয়ে যা য়োয়ে তার তরু ণ সরের 

কবশ সুচবরধই হরব। চকন্তু মুশচকে হে ঘরটাৎকি চকেুরতই বেটা হাতো ়ো কররত নারাজ। 

মদনরমাহন বাচ ়ের আমবাগারন ঢুরক দুজরন যখন গা-ঢাকা চদরয়েচেে  তখন পল্টন অরনক 

কতাতাই-পাতাই করররে। চকন্তু নতুন চজচনস হারত কপরয়ে ঘরটাৎকি তারক কবচশ পাত্তা 

চদরত িায়েচন। 

  

যাই কহাক  কাদামামারক োনায়ে চনরয়ে কগরে  সুতরাং ফু্টবে চনরয়ে মাো ঘামারনার সময়ে 

পল্টরনর তখন কনই। সুতরাং কস ফু্টবে সহই ঘরটাৎকিরক চনরয়ে আাঁশফ্রের জেরের 

চেতর চদরয়ে োনামুরখা র না চদে। 

  

কাদামামারক পুচেশ ধরর চনরয়ে চগরয়ে কী োরব কররখরে কসটা জানা দরকার। তাই কস 

ঘরটাৎকিরক যতদূর সম্ভব আকারর ইচেরত বযাপারটা বুচ রয়ে কের ়ে চদে। ফু্টবে বগরে 

চনরয়েই ঘরটাৎকি োনার কাে-বরাবর একটা কদম গারে উরে একটা  াে ধরর  ুে কখরয়ে 

মস্ত উাঁিু কদ য়োরের  পর নামে। তারপর কসখান কেরক এক োরফ্ উেে একটা কাাঁোে 

গারে। কসখারন ফু্টবে ককারে করর বরস রইে আপন মরন। ককাোয়ে কাদামামার খবর 

কনরব তা নয়ে  ককবে ককারের ফু্টবেটা েুাঁর ়ে চদরয়ে ধরর  ঘুচররয়ে-চফ্চররয়ে কদরখ  কশারক। 
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পল্টন অরনক চশস-চটস চদরয়ে ইশারা করে। ককারনা কাজ হে না তারত। এচদরক সরন্ধ 

হরয়ে এরসরে। চদরনর আরো োকরত োকরত বাচ ়েরত না ঢুকরে বাবা আস্ত রাখরবন না। 

বাচ ়ের চনয়েম কানুন োরী কচেন। 

  

পল্টন বাইরর কেরকই কদখে  োনার পুচেরসর গাচ ়ে কেরক িার িাররট েীষণ কিহারার 

কুকুর নামারনা হে  অরনক নতুন কসপাই  এে আর-একটা গাচ ়েরত। 

  

খুব েরয়ে-েরয়ে পল্টন চগরয়ে োনার ফ্টরক এক পাহারা োরক চজরজ্ঞস করে  “কী হরয়েরে 

দাররাগাসারহব?”  

  

পাহারা ো দাররাগাসারহব সরম্বাধরন খুচশ হরয়ে বেে  “বহু ব ়ে ব ়ে িাররো খুনী  াক ু

পকার গয়ো।”  

  

কাদামামার জনয দুচিন্তা আর ঘরটাৎকরির মুিুপাত কররত কররত পল্টন বাচ ়ে চফ্রর 

কগে। 

  

মাধব পুচেরশর হারত ধরা পর ়েরেন শুরন বাচ ়েরত হুেস্থুে পর ়ে কগে। 

  

অিয়ে খাজািী বেে  “আচম আরগই জানতাম  মাধববাবু একজন েেরবশী দাচগ 

আসাচম। এ-বাচ ়ের কুটুম কসরজ গা ঢাকা চদরয়ে আরেন।”  

  

তারয়েবচজ একবার চমচেটাচররত ঢুকরত চগরয়েচেে। চকন্তু পাররচন। চমচেটাচরর  পর তার 

দারু ণ রো। হরবখত তারা বন্দুক-কামান িাোয়ে। চকন্তু এ-বাচ ়ের কোক তারয়েবচজরক 

একটা বন্দুক  কদয়েচন। বন্দুক ো ়ো দাররায়োরনর ককারনা ইজ্জত োরক? তারয়েবচজ কগাাঁফ্ 

িুমরর বরে  “  বাত চেক কনচহ। আসরে মাধববাবু চমচেটাচরর আদচম। চ উচটরত কাঁচক 

চদরয়ে পাচেরয়ে এরসচেরেন  তাই ধরা পর ়ে কগরেন। চমচেটাচর ো ়ো আর ককউ দু’ দুরটা 

বন্দুক রারখ?”  

  

হাাঁচ ়ের মা অবশয কোাঁট উরল্ট বেে  “  মামো চটকরব না। বন্দুরক গুচেই চেে না কয!”  
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পল্টরনর মা খবর শুরন কাঁদরত বসরেন। ব ়েবাবু বারান্দায়ে দ্রুত পারয়ে পায়েিাচর কররত 

োগরেন। 

  

এ-বাচ ়ের কোকরক পুচেরস ধরররে কজরন পল্টরনর বাচ ়ের মাস্টার মশাই প ়োরত এরস 

এমন েয়ে কখরয়ে কগরেন কয  একা বাচ ়েরত চফ্ররত সাহস কপরেন না। কশষ পযযন্ত বাচ ়ের 

এক িাকর হাচররকন ধরর তারক কপৌাঁরে চদরয়ে এে! অরনক রাত পযযন্ত বাচ ়ের কোরকর 

ঘুম কনই  খা য়ো কনই। ককবে নানারকম শোপরামশয িেরত োগে। পা ়ো-প্রচতরবশীরা  

দরে দরে এরস চে ়ে জমাে। 

  

পল্টন চগরয়ে ঘন ঘন কদরখ আসরে ঘরটাৎকি চফ্রর এরসরে চক-না। চকন্তু অরনক রাত 

পযযন্ত  তার চটচকর হচদশ পা য়ো কগে না। 

  

ঘরটাৎকরির অবশয কফ্রার উপায়ে  চেে না। 

  

হে কী  ঘরটাৎকি কতা ফু্টবে ককারে চনরয়ে মহা উৎসারহ গারের  ারে বরস বরস কেজ 

কদাোরে। এচদরক িাররট চবেীষণ কুকুর োনায়ে ঢুরক ো ়ো কপরয়েই বনবন করর িারচদকটা 

কদরখ চনরয়েরে। হোৎ িারজনই কাাঁোে গারের তোয়ে জর ়ো হরয়ে ঊর্ধ্যমুরখ প্রবে ‘ধযা  

ঘযা ’ আ য়োজ করর কিাঁিারত োরক। 

  

কসই চিৎকারর োনার যত কসপাই কসখারন এরস জুটে। বযাপারটা অদু্ভত। গারের  ারে 

একটা মস্ত বাাঁদর বরস আরে  তার ককারে একটা ফু্টবে। 

  

জয়েপতাকাবাবুর হাত কেরক বে চেনতাই হ য়োর ঘটনা পুচেস জারন। কসই হারারনা বে 

এত সহরজ কফ্রত পা য়ো যারব তা তারা স্বরে  োরবচন। এখন কাজ হে  বাাঁদররর হাত 

কেরক বেটা উোর করা। 

  

নবতারণবাবু শুরনচেরেন  চবরেরত এক টুচপ ো টুচপ পারশ কররখ গােতোয়ে ঘুরমাবার 

সময়ে গারের বাাঁদররা তার সব টুচপ চনরয়ে গারে উরে যায়ে। টুচপ ো ঘুম কেরক উরে কদরখ  
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বাাঁদররা তার সব টুচপ মাোয়ে পরর গারের  ারে েযাং দুচেরয়ে বরস আরে। চকেুরতই কসই 

টুচপ বাাঁদররদর হাত কেরক উোর কররত না কপরর টুচপ ো রাগ করর চনরজর মাোর টুচপ 

মাচটরত েুাঁর ়ে কফ্রে চদরয়েচেে। অমচন বাাঁদররা  কয যার মাোর টুচপ খুরে দুপদাপ 

মাচটরত েুাঁর ়ে কফ্রে চদে। 

  

নবতারণবাবু কসই ককৌশেটা খাটারেন। হারতর কারে বে চেে না। তাই চতচন বরের 

অোরব প্রেরম চনরজর কগাে টুচপটা মাচটরত আের ়ে কফ্েরেন। কাজ না হ য়োয়ে চপস্তেটা 

েুাঁর ়ে চদরেন  নচসযর চ রব মাচটরত আে ়োরেন। 

  

ককারনাটারতই কাজ না হ য়োয়ে একজন চসপাইরক হুকুম কররেন  “বাজার কেরক এক 

কাাঁচদ পাকা মতযমান কো চনরয়ে এরসা।”  

  

কো এে। গারের তোয়ে রাখা  হে। চকন্তু ঘরটাৎকি কসচদরক ভ্রূরিপ  করে না। 

আপনমরন কস গারের  ারে বরস বেটা একবার 

  

েু ়েরে  েুফ্রে। েু ়েরে  েুফ্রে। নীরির চদরক কিরয়ে মুখ েযাোরে  গা িুেরকারে  চনরজর 

কপরট  ুগ ুচগ বাজারে। 

  

সুচবরধ হরে না কদরখ কসপাইরা গুচে িাোরনার হুকুম িাইে।  

  

নবতাররণর একটা হাবারগাবা কেরে আরে  তার নাম শোহরণ। সারাচদন ককবে খাই-

খাই আর নানান বায়েনা। বুচেশুচে খুবই কম  তার  পর োকুমা আর দাদুর আদরর আররা 

জে-ঘট হরয়ে যারে চদনরক চদন। নবতারণ োবচেরেন বাাঁদরটা চনরয়ে শোহরণরক পুষরত 

চদরে ককমন হয়ে? শোহররণর সরে পা ়ো   ইস্কুরের কেরেরা চমশরত িায়ে না  বরং 

কখচপরয়ে মারর। কবাকা আর অেস প্রকৃচতর হরে যা হয়ে আর কী। তা এই বুচেমান 

বাাঁদরটার সরে কমশারমচশ কররে শো হররণর মগজ চকেুটা ধারারো হরত পারর। তাই 

নবতারণ বেরেন  “গুচে নয়ে  কগ্রফ্তার। এখন কতারা কয যার কারজ যা। কুকুর গুরোরক 

পাহারায়ে কররখ যাস  কযন বাাঁদরটা পাোরত না পারর।”  
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কতা তাই হে। িাররট কুকুর গােতোয়ে খাপ কপরত বরস রইে পাহারায়ে। কসপাইরা করারদ 

কগে। 

  

এচদরক নবতরণ োনার িাজয কন য়োয়ে হাজরতর মরধয োরী হতাশ হরয়ে বরস আরেন 

মাধববাবু। জীবরনর আশা কের ়েই চদরয়েরেন। বো যায়ে। বনমােী তাাঁর হাাঁটুরত হাত বুচেরয়ে 

চদরত চদরত বেরে  “অত হাে কের ়ে কদরবন না কতযা  যতিণ শ্বাস ততিণ আশ।“  

  

মাধববাবু ধরা গোয়ে বেরেন  “শুরনচে পুচেস ধররে সহরজ োর ়ে না। খুব মারর  কখরত 

কদয়ে না  কুটকুরট কম্বরের চবোনায়ে শুরত কদয়ে। অত কি করার অেযাস আমার কনই কয। 

তাো ়ো যচদ যাবজ্জীবরনর কময়োদ বা ফ্াঁচসর হুকুম হয়ে  তখন?”  

  

কো শুরন বনমােীর সযাোতর চহ-চহ করর হাসরে। বনমােী তারদর একটা কপল্লায়ে ধমক 

চদরয়ে বেে  “আম্পদ্দা কম নয়ে। কহতম গর ়ের কমজকতযার সামরন হাসাহাচস?”  

  

েয়ে কখরয়ে সযাোতরা কিার-রিার মুখ করর বরস রইে। তখন বনমােী বেে  “কমজকতযার 

মন োে রাখরত হরব।  রর  কতারা কয যার  স্তাচদ কদখা। নাি-গান চদরয়েই শুরু  কহাক।”  

  

সরে সরে সযাোতরদর একজন নাক চদরয়ে চনখুত আ ়েবাাঁচশর আ য়োজ ো ়েরত োগে। 

আর একজন গাে ফু্চেরয়ে কফ্াোরনা গারে িাঁচট কমরর তবোর আ য়োজ কররত োগে। 

তৃতীয়েজন রায়ে কবাঁরশ নাি জুর ়ে চদে। বনমােী চনরজ গান গাইরত োগে। 

  

খুবই জরম কগে বযাপারটা। মাধব হাাঁ হরয়ে কদখরত োগরেন। নািগান কশষ হরে বনমােীর 

সযাোতরা নানারকম কখো কদখাে। সযাোতরদর একজন হুবহু নবতারণ আর মাধব 

কিৌধুরীর গো নকে করর কো বরে কগে। তারপর নানা জীবজন্তুর  াক কশানাে। আর 

একজন কদখাে চজচনসপত্র হা য়ো করর কদ য়োর কায়েদা। পয়েসা কেরক শুরু  করর িাচব 

কেম ইতযাচদ যা হারতর কারে পা য়ো কগে তা চনরয়ে কস শূরনয েুাঁর ়ে কদয়ে  আর কসগুরো 

কযন পেরক হা য়ো হরয়ে হা য়োর সরে চমরশ যায়ে। এত সাফ্ হাত মাধব ককারনা 

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় োপোধযোয়  । হেতমগড়েি গুপ্তধন ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 27 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মযাচজচসয়োরনর কদরখচন। সবরশরষ চটকচটচকচবরদয-জানা চবি মাধবরক তাজ্জব বাচনরয়ে 

চদে। কস চগরয়ে গরারদর সরু  কফ্াকররর মরধয চনরজর শরীররক কাত করর ঢুচকরয়ে একটা 

িাচ ়ে কমরর মুহূরতযর মরধয বাইরর কবচররয়ে কগে। তারপর একটু কঘারারফ্রা করর আবার 

একই কায়েদায়ে চেতরর ঢুরক এে! 

  

মাধব বেরেন  “তা তুচম বাপু  ইরে কররেই কতা এখান কেরক ককরট প ়েরত পারর।”  

  

বনমােী কহরস বরে  “তা পারর  তরব আমারদর কফ্রে যারব। তাো ়ো আেটপকা 

কবররারে কসপাইরা দ ়োম করর গুচে িাোরত পারর।”  

  

মাধরবর মন অরনকটা োে হরয়ে চগরয়েচেে। চতচন কয গুণী মানুরষর সরে আরেন তা বু রত 

কপরর খুব কবচশ েয়ে  আর পাচেরেন না। চকন্তু আর একটা সমসযা কদখা চদরয়েরে। তাাঁর 

খুব চখরদ কপরয়েরে। তাই আমতা-আমতা করর বেরেন  “হা কহ বনমােী  শুরনচেোম 

হাজরত কখরত-রটরত কদয়ে! েপচস না কী কযন। তা এরা চদরে না ককন? রাত  কতা কম 

হয়েচন। ধাররকারে ককারনা কসপাইরক  কতা কদখা যারে না।”  

  

কোটা চেক। হাজরতর সামরন চদরয়ে অরনকিণ ককারনা কসপাই করাদ কদয়েচন। ককউ কখাাঁজ-

খবর  কররচন। খাবার-দাবার কদ য়োর কো  বুচ  েুরে কগরে। 

  

বনমােীর ইচেরত চবি  আবার চগরয়ে িারচদক কদরখশুরন শরীরটারক িযা্া করর গরারদর 

ফ্াাঁরক গরে কগে। চকেুিণ বারদ হাাঁফ্ারত হাাঁফ্ারত চফ্রর এরস কস বেে  “দারু ণ খবর 

আরে। কসই বাাঁদরটার সরে োনার কুকুররা মারে ফু্টবে কখেরে। খুব জরম কগরে কখো। 

কসপাইরা সব চ উচট কফ্রে কররখ কমৌজ করর কখো কদখরে।”  

  

“জয়ে কােী!” বরে োচফ্রয়ে  রে বনমােী। মাধবরক তা ়ো চদরয়ে বরে  “উরে প ়েন। 

এমন সুরযাগ আর হরব না।”  
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বনমােী টপ করর তার কারন-রগাাঁজা চবচ ়েটা এরন তার চেতর কেরক কোট্ট একটা উপকার 

মরতা চজচনস কবর করে। গরারদর তাোয়ে কসটা কোাঁয়োরত না কোাঁয়োরতই দরজা চিচিং 

ফ্াাঁক। 

  

সামরন একটা দরদাোরনর মরতা। পাাঁিজরন িুচপসারর সামরনর চদরক এচগরয়ে কদখে  

কসচদরক নবতাররণর অচফ্সঘর। অচফ্সঘরর নবতারণ জাাঁচকরয়ে বরস আরে  দরজায়ে তটস্থ 

বন্দুকধারী কসপাই। সুতরাং পাোরনার পে কনই। চপেনচদরক এরস কদরখ  কসচদরক  

চবপদ। সামরনই একটু কোো মাে। কসখারন ইরেকচট ককর আরোয়ে ঘরটাৎকি আর িাররট 

কুকুররর মরধয দারু ণ বে-রখো িরেরে। ঘরটাৎকি বে েুাঁর ়ে কদয়ে  িাররট কুকুর বরের 

চপেরন কদৌর ়োয়ে। বে ধরর কেেরত কেেরত এরন তারা আবার ঘরটাৎকরির কারে হাচজর 

করর। তারদর হাবোব িাকর-বাকররর মরতা। ঘরটাৎকি বরস আরে একটা গারের গুাঁচ ়ের 

উাঁিুমরতা জায়েগায়ে  েযারের  পর েযাং তুরে। তার োবেচে রাজা-বাদশার মরতা। একটা 

কুকুর কবয়োদচব করর তার হাাঁটুরত একটু মুখ ঘরষ কদ য়োয়ে কস তার কান মরে চদে। আর 

একটা কুকুররর মাোয়ে হাত চদরয়ে আদর করে একটু। ফ্রে আর দুরটা চহংরসয়ে কঘউ-

কঘউ করর  রে। ঘরটাৎকি তারদর এক ধমক মারে ‘হুপ’ করর। েরয়ে তারা কেজ নাচমরয়ে 

কফ্েে। 

  

কতিণ কখো িেত বো যায়ে না। চকন্তু এসমরয়ে মাধববাবু ঘরটাৎকরির কািকারখানা 

কদখরত দরদাোন কেরক মুখটা একটু কবচশই বাচ ়েরয়ে চদরয়েচেরেন। আর ঘরটাৎকি  হোৎ 

মাধববাবুরক কদখরত কপরয়ে ‘হুপ হুপ’ বরে আনরন্দর  াক কের ়ে চতনরট ব ়ে ব ়ে চ ং 

কমরর কুকুর এবং কসপাইরদর মাোর  পর চদরয়ে প্রায়ে উর ়ে এরস মাধববাবুর গা কবরয়ে 

উরে গো জচ ়েরয়ে কুইমুই করর আদর জানারত োগে। 

  

সকােরবোর রাগ মাধববাবুর অরনক আরগই জে হরয়ে কগরে। তার  পর এই দুাঃসমরয়ে 

ঘরটাৎকরির কিনা মুরখানা কদরখ মাধববাবুর  

  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় োপোধযোয়  । হেতমগড়েি গুপ্তধন ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 29 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আর স্থানকারের জ্ঞান রইে না।  রর আমার ঘটুরর’ বরে চতচন ঘরটাৎকরির গারয়ে হাত 

বুচেরয়ে আদর কররত োগরেন। 

  

বনমােী চপেন কেরক একটা কখাাঁিা চদরয়ে বেে  “কা! চবপদ!”  

  

চবপদ বরে চবপদ। কিারখর পেরক এক গাদা কসপাই চঘরর কফ্েে তারদর। কাররা হারত 

বন্দুক  কাররা োচে  কুকুরগুরো  ঊর্ধ্যমুখ হরয়ে খাপ কপরত বরস আরে  হুকুম কপরেই 

োচফ্রয়ে প ়েরব। অেযাৎ মাধববাবুর আর চকেু করার কনই। সবাই ধরা পর ়ে কগরেন। 

  

মাধববাবু দুাঃরখর সরে ঘরটাৎকিরক কাঁধ কেরক নাচমরয়ে বেরেন  “এ কহ  েযানটা ককাঁরি 

কগে কদখচে!”  

  

কহ  কনরস্টবে মস্ত কগাাঁফ্ িুমরর সামরন এরস মাধববাবুরক পা কেরক মাো পযযন্ত কদরখ 

চনরয়ে বেে  “এ বাাঁদরটা আপনার?”  

  

মাধববাবু েরয়ে েরয়ে বেরেন  “অরনকটা আমারই।”  

  

“বাাঁদরটারক আমরা কের ়ে চদরত পাচর না। এর এরগইনরট একটা ফু্টবে িুচরর ককস 

আরে। আজ রারত এরক হাজরতই রাখা হরব। আপনার বাচ ়ে িরে যান। কাে সকারে 

এরস কখাাঁজ কনরবন।”  

  

এই বরে কহ  কনরস্টবে তারদর চনরয়ে চগরয়ে চপেরনর ফ্টক খুরে রাস্তায়ে কবর করর চদে। 

বেে  “এরপর কেরক চনরজর বাাঁদররক োে করর কবাঁরধ রাখরবন।”  

  

“কয আরজ্ঞ ” বরে মাধববাবু খুব অমাচয়েকোরব হাসরেন। 

  

কহ  কনরস্টবে ফ্টক বন্ধ করর চদরয়ে অনয কসপাইরদর হাাঁক চদরয়ে বেে  “বাাঁদরটারক 

আোদা কসরে েরর কদ। আর কদখ কতা  ঐ পাাঁিটা বদমাশ করয়েচদ ককারনা বদ মতেব 

োজরে চক না”।  
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ততিরণ পাাঁি করয়েচদ কিাঁিা কদৌর ়ে পগার পার হরয়েরে। পাতুগর ়ে আমবাগারনর অন্ধকারর 

ঢুরক হাাঁফ্ কের ়ে বনমােী কহরস বেে  “বাাঁিা কগে।”  

  

মাধববাবু কতমন খুচশ নন। ঘরটাৎকরির জনয মনটা খারাপ। বেরেন  “আমারদর জনযই 

কবিারা ধরা পর ়ে কগে  নইরে চেক পাোরত পারত।”  

  

ককউ তার কোয়ে জবাব করে না। সবাই হাাঁফ্ারে। তা ো ়ো চবপদ এখন কতা কারটচন। 

কদৌ ়েরত-রদৌ ়েরত োনা কেরক খাচনক দূর আসরত না আসরতই পাগোচন্টর শব্দ কশানা 

কগরে। খুব একটা তহ-চি আর হুর ়োহুচ ়ের শব্দ  পা য়ো যাচেে চপেরন। 

  

পাতুগর ়ের আমবাগান চবখযাত জায়েগা। এখারন একরশা কদ ়েরশা বেররর পুররনা চবস্তর 

ব ়ে-ব ়ে আমগাে আরে এবং কসগুরো এখরনা মার  মার  ফ্ে কদয়ে। তা ো ়ো ব ়েবাবু 

কেরমর বাগান  করররেন। চবশাে একরশা চবঘার মরতা বাগানটার পুররাটাই নানা 

ক াাঁপ ার ়ে কঘরা। আম-িুচর কেকারনার জনয চবচেি গারে মািা বাাঁধা আরে। মািায়ে 

ফ্েরনর সময়ে কোকজন োরক। আরগ ব ়েবাবুর বাবা-োকুদযা চনরজরাই আম কপর ়ে কবরি 

চদরতন। ব ়েবাবু আর কস  ারমোয়ে না চগরয়ে প্রচত বের বাগানটা বরন্দাবরস্ত চদরয়ে কদন। 

  

বাগারন কঘার অন্ধকার। েুতুর ়ে কুয়োশায়ে িারচদকটা কেরয়ে আরে। োো বাতাসার মরতা 

একটু উাঁদ  উরেরে আবার। তারত িারচদকটা আররা গা-েমেম হরয়ে আরে। শীতকাে 

বরে আমবাগারন কোকজন কনই। 

  

মাধব  াকরেন  “বনমােী!”  

  

“আরজ্ঞ!”  

  

“এখন কী হরব?”  

  

“চকেুিণ ঘাপচট কমরর োকরত হরব। তাপটা ককরট যাক তারপর যা হয়ে করা যারব।”  
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“এখারন পুচেস আসরব না কতা?”  

  

বনমােী মাো িুেরক বরে  “তা আসরব। যত কিার-েযাি ়ে  াকাত পুচেরসর কিারখ ধুরো 

চদরত এই আমবাগারনই আরস। পুচেস  কসটা োেই জারন।”  

  

মাধব েয়ে কখরয়ে বরেন  “তাহরে? আমার কয আবার পুচেরসর েয়েটাই সবরিরয়ে কবচশ।” 

  

বনমােী কহরস বরে  “পুচেস এরেই বা কী? এই আমবাগারনর মরতা এত োে কিার-

পুচেস কখোর জায়েগা আর ককাোয়ে পারবন?”  

  

মাধব আবার  াকরেন  “বনমােী!”  

  

“আরজ্ঞ।”  

  

“চখরদ পায়ে কয!”  

  

“একটু কিরপ োকুন।  ধার কেরক টিয োইরটর আরো কদখা যারে। পচুেস এে 

কবাধহয়ে।”  

  

বনমােীর সযাোতরা  স্তাদ কোক। পুচেরসর গন্ধ কপরয়েই টপাটপ এক-একটা গারে ির ়ে 

অন্ধকারর গারয়েব হরয়ে কগে। বনমােী মাধবরক আর-একটা গারে কেরে তুরে চদরয়ে বেে  

“একটু োহর করর উরে যান। এ-গারের মািা খুব উাঁিুরত নয়ে। আচম ধারর-কারেই আর 

একটা গারে োকব। কদখরবন কতযা  দয়ো করর  াকা াচক কররবন না। চবপরদ প ়েরে 

েুরকািুচর কখোর টু কদ য়োর মরতা আরস্ত করর টু কদরবন।”  

  

এই বরে বনমােী  হা য়ো হরয়ে কগে। 

  

মাধব পুচেরসর আতরে প্রাণেরয়ে গারে ি ়েরত োগরেন। অরনককাে এসব কর অেযাস 

কনই। তাই হাত-পারয়ের িাম ়ো ের ়ে 
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কগে গারের ঘষটাচনরত। িচটরজা ়ো খরস পর ়েচেে পা কেরক  কসটা আর কতাো হে না। 

অন্ধকারর োহর করর করর কমাটা কমাটা  াে কবরয়ে খাচনকটা উরে মৃদু কজযাৎ্ায়ে একটা 

বাাঁশ আর বাখাচরর মািান কপরয়ে কগরেন। চবরশষ মজবুত বরে মরন হে না। উেরতই 

খিমি শব্দ করর দুেরত োগে। গত বষযার জরে দচ ়ের বাাঁধনগুরো পরি চগরয়ে োকরব। 

মািারন বরস প্রচত মুহূরতয পর ়ে যা য়োর চিন্তা কররত-কররত মাধববাবু একটা টু চদরেন। 

চকন্তু কদখরেন  েরয়ে আর কতিায়ে গো শুচকরয়ে োকায়ে শব্দ হে না  শুধু ফু্াঃ করর একটা 

হা য়ো কবচররয়ে কগে। 

  

িারচদরক কী হরে তা চেক বু রত পারচেরেন না মাধববাবু  চকন্তু কোকজরনর সা ়ো 

পা য়ো যারে। কারেচপরে একটা কজারারো টরিযর আরো জ্বরে উরে চনরব কগে। কগাটা 

চতন-িার কুকুর কঘউ কঘউ করর ক রক উেে হোৎ। মাধববাবু চসচটরয়ে বরস রইরেন। 

গারের  পর শীত আররা কবচশ। কনকরন োিায়ে হাত পারয়ে সা ়ে কনই। তার মরধয আবার 

টুপটাপ করর চশচশররর কফ্াাঁটা গারয়ে পর ়ে ঘাঁক করর উেরে। কঘাোরট অন্ধকারর কদখা কগে 

না  চকন্তু কী একটা েম্বা-মরতা মাধববাবুর পারয়ের পাতার  পর চদরয়ে কসাত করর সরর 

কগে। নীরি কেরক কক হাক চদে  “ব ়ে গােগুরো চঘরর কফ্ে।”  

  

মাধববাবু এবার প্রাণপরণর কিিায়ে একটা টু চদরেন। সরে সরে খুব কাে কেরকই কক কযন 

পাল্টা টু চদে। চকন্তু িারচদরক কিরয়ে মাধববাবু কাউরক কদখরত কপরেন না। আবার টু 

চদরেন। আবার টু কফ্রত এে। তারপররই একটা দীঘযশ্বারসর শব্দ। খুবই কারে  প্রায়ে তাাঁর 

ঘার ়ের  পর খাসটা প ়েে। মাধববাবু িাপা স্বরর বেরেন  “কক কর? বনমােী নাচক?”  

  

সরে সরে জবাব এে  “না  বনমােী নয়ে।”  

  

“তরব?”  

  

“চিনরবন না। আচম হোম নন্দচকরশার মুনচস।”  

  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় োপোধযোয়  । হেতমগড়েি গুপ্তধন ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 33 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মাধব কোকটারক কদখরত পাচেরেন না। চকন্তু এই আরো আাঁধাচররত চকেু োে করর 

কদখা  যায়ে না। না কদখরে  একটা কোক কারে আরে কজরন মাধব খুব েরসা কপরয়ে 

বেরেন  “কফ্রাচর নাচক?”  

  

“তা  চেক নয়ে।”  

  

“তরব?”  

  

“কস অরনক গুহ কো। শুনরে েয়ে পারবন।”  

  

“পুচেস ো ়ো আচম আর চকেুরক েয়ে পাই না।” কোকটা আর একটা দীঘযশ্বাস ো ়েে  

জবাব চদে না। 

  

মাধব চজরজ্ঞস কররেন  “ব ়ে-ব ়ে শ্বাস কফ্েরেন কয! দুাঃখ-টুাঃখ কপরয়েরেন নাচক?”  

  

“তা দুাঃখ আরে বই-কী। বরস বরস োচব  মানুরষর মরতা চমরেয বাদী দুচনয়োয়ে দুরটা 

কনই।”  

  

মাধব এই চবপরদর মরধয  কোটা চনরয়ে োবরেন। কেরব বেরেন  “কস চেক। তরব চকনা 

দুচনয়োয়ে মানুষ ো ়ো আর কতা ককউ কো বেরত পারর না  তাই চমরেযকো বোর প্রও  

 রে না। তা আপচন ককান্ চমরেয কোটা চনরয়ে োবরেন?”  

  

নন্দচকরশার একটু কযন চখক চখক করর হাসে। তারপর বেে  “কেরেরবোয়ে গল্প শুনতুম 

েূরতর নাচক ঘরর বরস েম্বা হাত বাচ ়েরয়ে বাগান কেরক কেবু চোঁর ়ে আনরত পারর। তারা 

নাচক মােোজা খায়ে। তারা নাচক মানুরষর ঘার ়ে ের করর যারেতাই কাি ঘটায়ে।”  

  

মাধরবর গা একটু েমেম করে। তবু সাহরস ের করর বেরেন  “আচম  শুরনচে।”  
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“দূর দূর!  াহা চমরেয। েূত হ য়োর পর আচম হার ়ে-হার ়ে বুর চে েূরতরদর কানাকচ ়ের 

িমতা  কনই। বাতারসর মরতা চফ্নচফ্রন শরীর চনরয়ে চকেু করা যায়ে  মশাই? আপচনই 

বেুন!”  

  

এতকাে মাধরবর ধারণা চেে  চতচন পুচেস ো ়ো আর কাউরক েয়ে পান না। এখন 

এরকবারর কাে হরয়ে বরস কেরক চতচন কটর কপরেন  দুচনয়োয়ে আররা চবস্তর েরয়ের বযাপার 

ররয়ে কগরে। কাঁপা গোয়ে চতচন বেরেন  “কদাহাই মশাই  আমারক আর েয়ে কদখারবন না। 

আচম েূতরক  েীষণ েয়ে পাই।”  

  

নন্দচকরশার গম্ভীর হরয়ে বরে  “েূতরক েয়ে পায়ে মূরখযরা। বেোম কতা  েূরতরদর 

কানাকচ ়ের িমতা  কনই। োকরে এিুচন ঐ পুচেস গুরোরক ক রক আপনারক ধচররয়ে 

চদরত পারতাম। না হয়ে কতা আপনারক এই মািান কেরক কেরে নীরি কফ্রে চদতাম।”  

  

মাধববাবু সেরয়ে মািার বাাঁশ কিরপ ধরর বেরেন  “ সব কী কো? কফ্রে চদরে হা ়েরগা ়ে 

োেরব কয!”  

  

“দূর মশাই।” নন্দচকরশার ধমক চদরয়ে বরে  “বেচে না কফ্েবার ইরে োকরে  িমতা 

কনই!”  

  

“চকন্তু যচদ পুচেসরক  ারকন?” মাধব সরন্দরহ কাটা হরয়ে বরেন। 

  

“ াকব কী? আমার গোর স্বর  রদর কারন যারব বুচ ? আপচন কযমন! আমার কো 

আচম চনরজ  শুনরত পাই না।”  

  

“তরব আচম শুনচে কী করর?”  

  

“চবপরদ পর ়ে আপনার কিাখ কান নাক ইচিয়ে এবং ্ায়েু অতযন্ত কবচশ সজাগ হরয়ে  োয়ে 

অনুেূচতর িমতা খুব কবর ়ে কগরে। আমার গোর স্বর বরে চকেুই কনই। আপচন যা শুনরত 
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পারেন তা হে একটা চিন্তার তরে মাত্র। অনয ককারনা কোতা কোক হরে চকেুই শুনরত 

কপত না।”  

  

মাধববাবু এই দুাঃসমরয়ে  একটু খুচশ হরেন। চতচন তাহরে কতা কোক নন! গো খাাঁকাচর 

চদরয়ে বেরেন  “যোেযই বরেরেন।”  

  

নন্দচকরশাররর আর একটা দীঘযশ্বাস পর ়ে। কস বরে  “এ-বাগারন ফ্েরনর সময়ে যত 

কিৌচকদার পাহারায়ে োরক  আচম তারদর সকরের সরে কো বোর কিিা কররচে। কাজ 

হয়েচন। যত কিার- াকাত এরস এখারন গা-ঢাকা কদয়ে তারদর  অনুেূচত বরে চকেু কনই। 

আজই প্রেম একটা কিাররক কদখোম কয আমার কো শুনরত কপে।”  

  

“কিার?”  

  

নন্দচকরশার চনচবযকারোরব বরে  “কিার বেরে যচদ রাগ হয়ে তরব না হয়ে তস্করই বেোম। 

চকন্তু আপনার মরতা চেতু কোক কয  াকাত বা গুিা হরত পারর না তা আচম কদরখই 

বুর চে।”  

  

মাধববাবু একটু কররগ চগরয়ে বরেন  “আচম  সব চকেুই নই। আচম হচে কহতমগর ়ের 

কমজকুমার। পুচেস আমারক চবনা কদারষ ধররচেে। আচম পাচেরয়ে এরসচে। ”  

  

নন্দচকরশাররর চখকচখক গা-জ্বাোরনা হাচস কশানা যায়ে। কস বরে  “কস কো পুচেসরক 

বরে কদখরবন বরং। ঐ তারা এরস কগরে।”  

  

মাধব নীরির চদরক কিরয়ে কাে হরয়ে যান। আবো অন্ধকারর কদখরত পান কগাটা-দুই কুকুর 

গারের তোয়ে ঘুরঘুর করর কী কযন শুকরে। তার িচটরজা ়ো নয়ে কতা? 

  

এই সমরয়ে একটা কজারারো টরিযর আরো প ়েে গােতোয়ে। নবতারণ বাজখাই গোয়ে 

বেরেন  “এই গারে একটা চবটরে আরে।  রর  কতার বন্দুক উচিরয়ে োক। পুচটরাম আর 

েজহচর গারে  ে।”  
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মাধববাবুর যখন সাোচতক চবপদ তখরনা নন্দচকরশার চপেন কেরক বেে  “আপচন 

কদখচে কিার চহরসরব  চনতান্তই কাাঁিা। িচটরজা ়ো গােতোয়ে কের ়ে এরসরেন! অযাাঁ? আর 

আচম োব চেোম আপচন কোতা কোক নন!”  

  

মাধববাবু আর সহয কররত পাররেন না। জচমদাররদর রক্ত এখরনা তার গারয়ে আরে। এই 

কসচদন  তার োকুদযা রাগ হরে গারে ির ়ে বরস োকরতন। চতচন না কররগই গারে ির ়েরেন 

বরট  চকন্তু এখন গারে ি ়োর পর তার রাগটা  হে। সারাচদন আজ নানারকম 

  

পা কগরে  তার  পর এখন চবপরদর মুরখ আবার েূরতর অপমান! মাধব গজযন করর 

বেরেন  “িচট কের ়ে আসব না কতা চক ককাঁির ়ে করর চনরয়ে আসব? জারনন  আমারদর 

বংরশ ককউ কখরনা চনরজর িচট চনরজ পররচন বা চনরজ োর ়ে চন? বাইশজন িচট-বরদার 

চেে আমারদর  চবশ্বাস হয়ে? আমার বাবার পা কেরক জুরতা কখাের কোক চেে না বরে 

চতচন শ্বশুরবাচ ়েরত এক রাচত্র জুরতা পারয়ে চবোনায়ে শুরয়েচেরেন। তা হরে বু ুন আচম কার 

কেরে  ককান্ বংরশর কোক! আমরা কখরনা চনরজর িচট চনরজর হারত েুাঁই না। তা 

জারনন?”  

  

নন্দচকরশার কমাোরয়েম গোয়ে বরে  “িচটর কোটায়ে আপনার খুব কেরগরে কদখচে। আচম 

চকন্তু আপনারক িচট চনরয়ে কখাাঁটা চদইচন। বেচেোম  িুচর-িামাচর কররত কগরে 

অতেরপটা-বাবু কসরজ কবররারে চক হয়ে? িচট পরর ককউ িুচর কররত যায়ে? এ হরে 

অচতশয়ে কাাঁিা তস্কররর কাজ।”  

  

মাধববাবু হুংকার চদরয়ে বেরেন  “কফ্র তস্কর বেরে এক োপ্পর ়ে কতামার মুিু ঘুচররয়ে 

কদব।”  

  

নন্দচকরশার একটা দীঘযশ্বাস কের ়ে বরে  “দাদারর  কসই সুরখর চদন চক আর আরে? 

আমারক োপ্প ়ে মারা অত কসাজা নয়ে।”  
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“বরট!” বরে মাধববাবু গজযন করর করাে কিারখ িারচদরক কিরয়ে কোকটারক খুাঁজরত 

োগরেন। 

  

“এই কতা আচম। এই কয একটু বাাঁরয়ে কঘাঁরষ তাকারেই কদখরত পারবন।” বরে নন্দচকরশার 

চনরজর অবস্থানটা জানারত োরক মাধবরক।  

  

বাাঁরয়ে তাচকরয়ে মাধব কদরখন  গারের কফ্াকর চদরয়ে আসা একমুরো কজযাৎ্ায়ে 

চবঘতখারনক েম্বা তুরোর আাঁরশর মরতা একটা চজচনস বাতারস কেরস কব ়োরে। োসরত-

োসরতই চতচ ়েক করর োচফ্রয়ে মাধরবর নারকর  গায়ে এরস নািরত-নািরত বেে  

“মাররব োপ্প ়ে? মারর না কদচখ!”  

  

তা মাধব মাররেন! জীবরন কাউরক এত কজারর আর এত রারগর সরে োপ্প ়ে মাররনচন। 

সরজারর হাতটা বাতাস ককরট বই করর ঘুরর এে আর কসই োপ্পর ়ের টারন মাধব চনরজ  

ঘুরর কগরেন। এক পাক ঘুররেন  দু পাক ঘুররেন  তারপর ঘুররত-ঘুররতই মািান কেরক 

এররারেরনর মরতা কেরস প ়েরেন  শূরনয। 

  

দমাস করর চবরাট এক শব্দ। নবতাররণর হাত কেরক টিযটা চেটরক কগে। কুকুর দুরটা 

কেজ গুচটরয়ে ককাঁউ ককাঁউ করর পাোে। পুচটরাম আর েজহচর গারের মা বরাবর পযযন্ত 

উরে চগরয়েচেে। হোৎ আাঁতরক  োয়ে তারা  হাত-পা ফ্রস্ক নীরি প ়েে। গারের তোয়ে 

অন্ধকারর কস এক হুেস্থুে কাি। গারের  পর ঘুমন্ত পাচখরা ঘুম কেরে আতরে কা-কা 

কযাির-মযাির কররত োগে। 

  

নবতারণ মূেযা চগরয়েচেরেন। পনররা-চবশ ফু্ট উাঁিু কেরক কদ ়ে-দু’ মচন চজচনস কাররা ঘার ়ে 

প ়েরে তার মূে। যা য়োটা ককারনা কাপুরু রষর েিণ নয়ে। নবতারণ কাপুরু ষ নন । তরব 

তাাঁর মরতা শক্ত ধারতর মানুষ মূেযা যা য়োয়ে কসপাইরা চকংকতযবযচবমূঢ়ে হরয়ে পর ়েচেে। 

ফ্রে অন্ধকারর কী কয ঘরট কগে তারদর নারকর  গায়ে  তা তারা োে করর োহর কপে 

না। তরব সকরেই কাজ কদখারত এচদক-রসচদক ‘পাকর ়ো পাকর ়ো’ বরে কদৌ ়েরত োগে। 
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চমচনট পাাঁি-সাত বারদই অবশয নবতারণ কিাখ খুেরেন। তরব কয নবতারণ কিাখ খুেরেন  

চতচন আর আরগর নবতারণ নন। এত কাচহে হরয়ে পর ়েরেন কয  উরে দাাঁ ়োরনার িমতা 

কনই। গারয়ে-গতরর প্রিি বযো। কিারখ সরষযফু্ে কদখরেন। খাচনক বারদ একটু ধাতস্থ হরয়ে 

িারচদরক কিরয়ে কদখরেন। ককউ ককাো  কনই। চনরজর মাোটা দু’হারত কিরপ ধরর আর  

চকেুিণ বরস কেরক কঘাোরট মগজটারক সাফ্ করর কন য়োর কিিা করচেরেন নবতারণ  

এমন সমরয়ে খুব কাে কেরক কক কযন বরে উেে  “েযাাঃ েযাাঃ  এইসব ননীর পুতুেরক 

আজকাে দাররাগার কপারস্ট কপ্রারমাশন চদরে নাচক? হু’  দাররাগা চেে বরট আমারদর 

আমরের চনচশ দাররাগা  একটা আস্ত কাাঁোে কখরয়ে কফ্েত। কগাটা খাচসর মাংস হজম 

করত। সাত ফু্ট েম্বা োপ্পায়ে ইচি বুরকর োচত  চকে চদরয়ে পাের োেত।”  

  

নবতাররণর কঘাোরট বুচে সাফ্ হরয়ে কগে  গারয়ের বযো  কগে উরব। অপমারনর জ্বাোয়ে 

এক োরফ্ উরে হুংকার ো ়েরেন  “কার কর এত সাহস  সামরন দাাঁচ ়েরয়ে কো বেচেস?”  

  

চখক করর একটু হাচসর শব্দ হে। কক কযন বেে  “কবচশ করায়োচব কদচখ  না। আচম কত 

বুচে খাাঁচটরয়ে কিারটারক গাে কেরক নীরি কফ্েোম  আর তুচম তারক ককারের মরধয 

কপরয়ে  ধরর রাখরত পাররে না। মাইরন না  ককান েজ্জায়ে?”  

  

নবতারণ খাপ কেরক চরেেোর কবর করর বেরেন  “সাহস োরক কতা সামরন এরস কো 

বে।  

  

“সাহরসর কো আর কবােে না। তুচম যা বীরপুরু ষ  তারত িামচিরক  কতামারক েয়ে খারব 

না। আচম সামরনই আচে  কী কররব কররা না।”  

  

নবতারণ মচহরষর মরতা শ্বাস কফ্রে  দারত দাাঁত চপরষ জাাঁতার মরতা শব্দ করর বেরেন  

“কই তুই?”  

  

“এই কয!” বরে চবঘত-খারনক েম্বা সাদারট নন্দচকরশার মুনচস এরকবারর নবতাররণর 

নারকর  গায়ে নািরত োগে। সরে চখকচখক করর হাচস। 
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নবতারণ িাাঁরদর কঘাোরট আরোয়ে চনরজর নারকর  গায়ে এই অশরীরী কাি কদরখ হতেম্ব 

হরয়ে কগরেন প্রেমটায়ে। তারপর চপেু চফ্রর কদৌর ়োরত-রদৌর ়োরত কিাঁিারত োগরেন  

“পুচটম! ‘েজহচর! েূত! েূত।”  

  

করয়েক চমচনরটর মরধয আমবাগান সাফ্ হরয়ে কগে। 
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৪. সবপদ ঘটড়ে মোনুষ 

চবপদ ঘটরে মানুষ তখন-তখন যতটা েয়ে পায়ে  তার কিরয়ে আর  কবচশ েয়ে পায়ে চবপদ 

ককরট যা য়োর পর কসই চবপরদর কো কেরব। 

  

মাধরবর  হরয়েরে তাই। েূতরক ি ়ে কমরররেন  গাে কেরক নবতাররণর ঘার ়ে পর ়েরেন  

তারপর অন্ধকারর অরনকটা পে কদৌর ়ে গাে-গাোচের সরে ধাক্কা কখরয়ে  কহাাঁিট কখরয়ে 

পর ়ে  অচত করি নদীর ধারর কপৌাঁরে কগরেন। নদীর ধারর বরস চজররারত চজররারত কগাটা 

বযাপারটা োবরত চগরয়ে এখন হোৎ আতরে চশউরর উরে কাে হরয়ে কগরেন। সািাৎ পুচেস 

এবং সািাৎ েূরতর পাল্লা কেরক কপাে কজারর কবচররয়ে এরসরেন  চকন্তু এখন েরয়ে শরীর 

আ ়েি হরয়ে যা য়োয়ে আর এক পা  িোর িমতা চেে না। 

  

এমনই গ্ররহর কফ্র কয  চকেুরতই ‘রাম’-নামটা  মরন আসরে না। দশরে  েক্ষ্মণ  শত্রু  

েরত  এমনকী মন্থর নাম  মরন প ়েরে  চকন্তু দশররের ব ়ে কেরের নামটা চজরব আসরে 

না। বরস প্রাণপরণ চব ়েচব ়ে কররেন  “আরর ঐ কয দশররের ব ়ে কেরেটা…আরর ঐ কতা 

বনবারস চগরয়েচেে…কসানার হচররণর চপেু চনরয়েচেে কয কোাঁকর …আহা কী কযন 

নাম…আরর ঐ কতা রাবণরাজার সরে যুে করে …হনুমারনর খুব েক্ত চেে না না  

হনুমানই কসই কোাঁকরার খুব েক্ত চেে…আরর দযারখা কাি  হরধনু েে করর সীতারক 

চবরয়ে করে কয কোকটা…”  

  

চেক এই সমরয়ে কারন কারন কক কযন বরে চদে  “রারমর কো োবে কতা! চখকচখক! তা 

োে  খুব করষ রাম-নাম করর যা   চকন্তু তারত োে কনই।”  

  

মাধব চহম হরয়ে কগরেন। তাচকরয়ে কদরখন  নারকর  গায়ে নন্দ চকরশার মুনচস। 

  

নন্দচকরশার বরে  “ সব কোরক রচটরয়ে কব ়োয়ে। েূরতর নারম কত কয চমরেয কো রটায়ে 

কোরক  তার কেখারজাখা কনই। বরে  রাম-নাম কররে নাচক েূরত েয়ে পায়ে। চখকচখক।”  
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মাধরবর গোয়ে কো সরচেে না। তবু কাাঁপা-কাাঁপা স্বরর বেরেন  “তরব েূরত চকরস েয়ে 

খায়ে?”  

  

নন্দচকরশার খুব চখকচখক করর হারস। বরে  “কতামার  কযমন বুচে! েূরত চকরস েয়ে 

খায়ে কসই গুহযকো আচম কতামারক বেরত যাব ককন কহ!”  

  

“আমার কয েীষণ েয়ে কররে!” মাধব বরেন। 

  

“তুচম মুখ  তাই েূতরক েয়ে খা ! গারের  পর কতামারক কত করর কবা াোম কয  েূরতর 

একরচত্ত িমতা কনই  তাই তারক েয়ে খা য়োর  চকেু কনই। আবার েূতরক েয়ে 

খা য়োরনা  োরী শক্ত। েূতরক মারা যায়ে না  তা কতা চনরজ  কদখরে। েূরতর সারপর 

েয়ে কনই  কিার াকাত বা পুচেরসর েয়ে কনই  বন্দুক বা তরোয়োরর  েয়ে কনই  এমনকী 

সবরিরয়ে ব ়ে কো কী জারনা?”  

  

“কী?”  

  

“সবরিরয়ে ব ়ে কো হে  েূরতর আবার েূরতর েয়ে  কনই। আর রারমর মরতা 

োেমানুষরক আমরা েয়ে কপরত যাবই বা ককন? রাম কতা আর েূরতর চনদান চদরয়ে যানচন। 

তাাঁর আর  অরনক গুরু তর কাজ চেে।”  

  

মাধব েরয়ে েরয়ে বেরেন  “তাহরে রাম-নাম করর োে কনই বেরেন?”  

  

“োে এরকবারর কনই তা বচেচন। রাম-নারম পাপ-তাপ কারট  মনটা উাঁিুরত  রে  প্রাণটা 

ব ়ে হয়ে  েচক্তোব আরস  গারয়ে শচক্তবৃচে হয়ে  মরনাবে বার ়ে। চকন্তু তা বরে রাম-নাম 

করর আমারক েয়ে খা য়োরত পাররব না।”  

  

শক্ত পাল্লায়ে পর ়েরেন বু রত কপরর মাধব কাাঁরদা-কাাঁরদা হরয়ে বেরেন  “আপনারক ি ়ে 

মারাটা আমার োরী অনযায়ে হরয়েচেে।”  
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নন্দচকরশার চখকচখক করর কহরস বরে  “আরর দূর দূর! তুচম  কযমন! তুচম কতা ি ়ে 

মাররত চগরয়েচেরে  নবতারণ দাররাগা চপস্তে কবর কররচেে। চখকচখক! সারধ চক 

কতামারদর মূখয বচে? কতামার ি ়ে আমার োগরে কতা? আচম চকেু মরন কচরচন। তরব 

কতামার মরতা কিার-রজাচ্চররদর শাচস্ত হ য়ো উচিত বরেই আচম মরন কচর। কসইজনযই 

আচম কিরয়েচেোম নবতারণরক পে কদচখরয়ে চনরয়ে এরস কতামারক ধচররয়ে কদব। চকন্তু 

দাররাগা এমন েয়ে কখরয়ে কগে কয  পাচেরয়ে বাাঁরি না।”  

  

“আরজ্ঞ আচম কিার নই। চবশ্বাস করু ন।”  

  

নন্দচকরশার গম্ভীর হরয়ে বেে  “ককারনা কিারই চনরজরক কিার বরে স্বীকার করর না। তুচম 

কিার চক না তা জানরত হরে আমারক কতামার চেতরর ঢুকরত হরব।”  

  

“অযাাঁ” বরে আাঁতরক  রেন মাধব। 

  

নন্দচকরশার বরে  “েরয়ের চকেু কনই। যাব আর আসব। দশ চমচনট  োগরব না।”  

  

নন্দচকরশার েূত হরে  চবঘত খারনক েম্বা এবং োে সাইরজর মতযমান কোর মরতাই 

পুরু ি। মাধব কাঁচকরয়ে উরে বেরেন  “চেতরর চগরয়ে কদখরবনটা কী? ”  

  

“কতামার মগজ কদখব  চবরবক কদখব  কতামার মনটা ককমন তা চবিার করব  তারপর 

বু ব তুচম কিার চক না।”  

  

“ককাো চদরয়ে ঢুকরবন?”  

  

“নাক কান মুখ সব পরেই কঢাকা যায়ে। তরব নাক কান হরে গচেপে। আচম গচে চদরয়ে 

যাতায়োত পেন্দ কচর না। মুখ হে রাজপে। আচম রাজপেই পেন্দ কচর। তুচম হাাঁ করর।”  
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মাধব ইতস্তত করর বরেন  “গোয়ে যচদ আটরক যায়ে  তাহরে কতা চবষম কখরয়ে মরব। 

আচম বচে কী  পুররাটা একসরে না ঢুরক আচম বরং আপনারক একটু-একটু করর চিচবরয়ে 

কখরয়ে চনই।”  

  

“দূর দূর! তুচম  কযমন! হাাঁ করর োরকা  কটরই পারব না। আচম এমন কায়েদায়ে ঢুরক 

যারব।”  

  

অগতযা মাধবরক হাাঁ কররত হে। নন্দচকরশার  াইে কমরর চেতরর ঢুরক কগরেন। মাধব 

কটর কপরেন একটা নরম আইসফীরমর মরতা োিা চজচনস তার টাগরীয়ে  কগাাঁত্তা কমরর 

গো চদরয়ে কনরম কগে। কবশ ব ়ে রকরমর একটা কঢকুর তুেরেন মাধব। তারপর কাে হরয়ে 

বরস রইরেন। 

  

কেরেরবোয়ে হাাঁ করর কাঁদরত চগরয়ে একবার একটা মাচে চগরে কফ্রেচেরেন মাধব। দুধ 

কখরত চগরয়ে মার -মার  এক-আধটা চপাঁপর ়ে  কপরট কগরে। আহাম্মক মশা অরনক সময়ে 

কব-রখয়োরে 

  

মানুরষর মুরখ ঢুরক চগরয়ে কপটসই হরয়ে যায়ে  তাই জীবরন কবশ করয়েকটা মশা  হয়েরতা 

মরনর েুরে চগরে কফ্রেরেন চতচন। তাো ়ো  ষুরধর বচ ়ে  চিরতার জে  কতরতা পাাঁিন 

সবই কখরয়েরেন। চকন্তু েূত-রগে। এই তার প্রেম। নন্দচকরশাররক চগরে কফ্োর পর চতচন 

স্তচম্ভত হরয়ে োবরত োগরেন  এ আচম কী করোম? 

  

 চদরক নবতারণ হতাশ হরয়ে সদেবরে োনায়ে চফ্ররই কদখরেন একজন কগাাঁফ্ য়োো 

োরী কিহারার চবচশি ে েদ্ররোক বরস আরেন। গম্ভীর গোয়ে বেরেন  “আচম হচে 

চবজয়েপুররর জচমদাররর নারয়েব। খবর কপরয়েচে  জচমদারমশাইরয়ের কোট জামাই মাধব 

কিৌধুরীরক এই োনায়ে আটক রাখা হরয়েরে। খবরটা চক সচতয?”  

  

চবজয়েপুররর জচমদাররর জচমদাচর এখন আর কনই বরট  চকন্তু তাাঁরা চতনরট জাহারজর 

মাচেক  তামাকপাতার মস্ত বযবসা আরে  আরর হাজার রকরমর কারবারর তারদর োখ-
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োখ টাকা খাটরে। তারদর েরয়ে বারঘ-রগারু রত এক ঘারট জে খায়ে। সুতরাং নবতারণ 

মাো িুেরকারত োগরেন। এই োনার িাজয চনরয়ে এক চদরনই এই চবপচত্ত কদরখ চতচন 

অনয োনায়ে বদচে হ য়োর কো  োবরেন। তারপর কাাঁিুমািু মুরখ বেরেন  “তারক চক 

কের ়ে কদ য়োর হুকুম আরে?”  

  

নারয়েবমশাই গম্ভীর হরয়ে বেরেন  “না। বরং তারক খুব োে করর আটরক রাখরবন। 

কারণ  কোকটা খুবই খযাপারট আর রাগী। চবরয়ের রারত তারক শােীরা সুপুচরশুে না ়ে  

কখরত চদরয়েচেে বরে চতচন রাগ করর িরে আরসন  আর কখরনা শ্বশুরবাচ ়েরত যানচন। 

জচমদারমশাই   রকম আহাম্মক জামাইরয়ের মুখদশযন কররত িানচন। চকন্তু এখন কমরয়ের 

কািা-কাচটরত তার মন নরম হরয়েরে। চকন্তু জামাইরয়ের হারত-পারয়ে ধরর কযরি কসরধ 

তারক চনরয়ে যা য়োর 

  

মানুষ চতচন নন। তাই জামাইরয়ের কগ্রফ্তাররর খবরর চতচন খুচশই হরয়েরেন। চতচন বরে 

পাচেরয়েরেন  কাে সকারের মরধযই মাধব কিৌধুরীরক পুচেরসর পাহারায়ে কগ্রফ্তার 

অবস্থায়ে শ্বশুরবাচ ়েরত কযন হাচজর করা হয়ে।”  

  

নবতারণ মাো িুেরকারত িুেরকারত টারকর োে তুরে কফ্েরেন প্রায়ে। কহাঃ কহাঃ করর 

চবনরয়ের হাচস কহরস বেরেন  “চকন্তু মুশচকে হে  আমরা যখনই শুনোম কয  চতচন 

চবজয়েপুররর কোট জামাই  তিুচন তারক কের ়ে চদরয়েচে। উচন ত এখন োনায়ে কনই।”  

  

নারয়েব আররা গম্ভীর হরয়ে বেরেন  “তাহরে আবার এিুচন তারক কগ্রফ্তার করর আনুন। 

কাে সকারে তারক কগ্রফ্তার অবস্থায়ে চবজয়েপুরর হাচজর না কররে কতযা খুবই কররগ 

যারবন। কারণ  তার কোট কমরয়ে বরে চদরয়েরে  তার স্বামীরক আর চতন চদরনর মরধয 

হাচজর না কররত পারে কস চবষ খারব বা গোয়ে দচ ়ে কদরব। জচম দারররই কমরয়ে কতা  

 রদর কোর ন ়েি ়ে হয়ে না। আপচন আর কদচর না করর এিুচন কবচররয়ে প ়েুন। চেকমরতা 

জামাইরক হাচজর কররত পাররে কতযা প্রিুর পুরস্কার কদরবন।”  
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এই বরে নারয়েবমশাই উরে প ়েরেন। 

  

নবতারণ বরস বরস টাক িুেরকারত োগরেন। জীবরন  এমন মুশচকরে পর ়েনচন। চকন্তু 

চকেু একটা কররতই হরব। চবজয়েপুররর জচমদাররর সরে হতযাকতযারদর খুব খাচতর। িরট 

কগরে নবতাররণর িাকচর কখরয়ে চনরত পাররন। 

  

 চদরক োনার গাররদ ঘরটাৎকি প্রিি হচম্বতচম্ব কররে। তার খা য়োর সময়ে পার হরয়ে 

কগরে  ঘুম  কপরয়েরে। চকন্তু বাাঁদররক খাবার কদ য়োর কো কার  মরন পর ়েচন। তাো ়ো 

কুটকুরট কম্বরের 

  

চবোনায়ে শুরয়ে োকা ঘরটাৎকরির অেযাস কনই। ফ্রে কস ঘন ঘন হুোর ো ়েরে  গরাদ 

কবরয়ে উেরে  নামরে। কস একটু কমাটারসাটা বরে গরারদর ফ্াাঁক চদরয়ে কবররারত  পাররে 

না। তরব তার মরধযই কস েযাং বাচ ়েরয়ে একজন কসপাইরক েযাং কমরর কফ্রে চদরয়েরে। 

আর একজরনর িুে খামরি আো করর মাোটা েুরক চদরয়েরে কোহার দরজায়ে। কসপাইরা 

কররগ কগরে  চকেু বরেচন  কারণ দাররাগাবাবুর কেরের জনয বাাঁদরটারক চনরয়ে যা য়ো 

হরব। 

  

বাদররর হুপহাপ শুরন নবতারণ হোৎ গজযন করর বেরেন  “সব কদাষ কবয়োদপ বাাঁদরটার। 

চনরয়ে আয়ে কতা  রক  আোরস ঘা কতক চদই।”  

  

সরে-সরে কসপাইরা ঘরটাৎকিরক আোরস দচ ়ে চদরয়ে কবাঁরধ িযাংরদাো করর চনরয়ে এে। 

ঘরটাৎকি জারন  এই অবস্থায়ে কতচ ়েমচ ়ে করা চেক নয়ে। তাই কস খুব েক্ষ্মী কেরের মরতা 

ককারনা কগােমাে করে না। এমনকী  সামরন হাচজর হরয়ে কস দাররাগাবাবুরক হাতরজা ়ে 

করর একটা নমস্কার  করে। 

  

নবতারণ একটু নরম হরয়ে বেরেন  “বযাটা সহবত জারন কদখচে!” শুরন ঘরটাৎকি 

নবতারণরক একটা কসোম  চদে। “বাাঃ বাাঃ!” খুচশ হরেন নবতারণ। 
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উৎসাহ কপরয়ে ঘরটাৎকি চনরজর কান ধরর চজব কবর করর খুব অনুগমরনর েচে করে। 

  

নবতারণ বহুিণ বারদ মৃদু-মৃদু হাসরত োগরেন। 

  

ঘরটাৎকি তখন কান ধরর  েরবাস করে  মাচটরত উবু হরয়ে নারক খত চদে  তারপর 

েজ্জার োন করর দুহারত চনরজর মুখ কঢরক রাখে। 

  

নবতারণ এইসব কাি কদরখ এত মুগ্ধ হরয়ে চগরয়েচেরেন কয  ব ়েবাবু তারয়েবচজ আর অিয়ে 

খাজাচি কয কখন ঘরর ঢুরক পর ়েরেন তা কটর পানচন।  

  

ব ়েবাবু  জচমদার চেরেন বরট  চকন্তু তাাঁর কতমন হাক াক কনই। নরম মানুষ বরে তাাঁরক 

ককউই কতমন েয়ে  খায়ে না। উরল্ট চতচনই বরং অরনক চকেুরক েয়ে খান। দাররাগা-

পুচেসরক  তার েীষণ েয়ে। 

  

তাই েরয়ে-েরয়ে োনায়ে ঢুরক গো খাাঁকাচর চদরয়ে অরনকবার দাররাগাবাবুর দৃচি আকষযরণর 

কিিা কররেন। তারত কাজ হে না কদরখ খুব েরয়ে-েরয়ে নবতাররণর আর একটু কারে 

এচগরয়ে চগরয়ে বেরেন  “ইরয়ে  আমার শাো মাধব কিৌধুরীরক চক কগ্রফ্তার করা হরয়েরে?”  

  

নবতারণ একটু িমরক উরে আপাদমস্তক ব ়েবাবুরক কদরখ চনরেন। তারপর বযে-হাচস 

কহরস বেরেন  “িাোচক করার আর জায়েগা কপরেন না? মাধব কিৌধুরী আপনার শাো 

হরত যারবন ককন? চতচন কতা চবজয়েপুররর জচমদাররর কোট জামাই।”  

  

চবজয়েপুররর জচমদাররর জামাই তাাঁর শাো হরত পাররব না ককান্ যুচক্তরত তা বু রত না-

কপরর  ব ়েবাবু নবতারণরক িটারত সাহস কপরেন না। বেরেন  “কস কো অবশয চেক।”  

  

নবতারণ মৃদু কহরস বেরেন  “তরবই বু ুন  িাোচক চদরয়ে ককারনা মহৎ কাজ চসে হয়ে 

চকনা।”  

  

“আরজ্ঞ না।” ব ়েবাবু হতাশ হরয়ে বেরেন। 
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অিয়ে খাজাচি অবশয গোয়ে একটু সরন্দহ কররখই বেরেন  “তরব চকনা অরনরকর এমন 

জামাই  আরে যারা চকনা আবার অনয কাররা শাো ।”  

  

তারয়েবচজ  খুব চবনরয়ের সরে অিয়ে খাজাচিরক সমেযন করর বেে  “এই কতা আমারই 

এক শাো আরে কয চকনা ঘুরঘুটপুররর ঘুসুরারমর জামাই।  

  

নবতারণ কটমট করর তারয়েবচজর চদরক তাচকরয়ে হুোর চদরেন  “এরকম সব হয়ে নাচক?”  

  

অিয়ে খাজাচি চমনচমন করর বেরেন  “কাজটা হয়েরতা কবআইচন। এরকম হ য়ো উচিত  

নয়ে। তরব হরে  আকোর হরে।”  

  

ককাো  একটা েুে হরে বু রত কপরর নবতারণ গজযন করর বেরেন  “দাাঁ ়োন মশাই  

পযাাঁ ়োন! বযাপারটা একটু বুর  চনই। মাধব কিৌধুরী হরেন চবজয়েপুররর ব ়েকতযার জামাই  

তার মারন উচন ব ়ে কতযার কমরয়েরক চবরয়ে করররেন। তাহরে উচন হরেন ব ়েকতযার 

কেরেরদর সম্পরকয শাো।”  

  

ব ়েবাবু চজব ককরট বেরেন  “আরজ্ঞ না  উচন কসরিরত্র হরবন েেীপচত।”  

  

“বেরেই হে?”  

  

নবতারণ আবার কটমট করর তাকান। তারপর একটু কেরবচিরন্ত বেরেন  “না হয়ে তাই 

হে। চকন্তু শাোটা তাহরে কী করর হরেন?”  

  

ব ়েবাবু গো খাকাচর চদরয়ে বেরেন  “ াঁর এক চদচদ আবার আমার েী চকনা।”  

  

“তারত কী হে?  াঁর চদচদ আপনার েী মারন আপচন  াঁর কী হরেন?”  

  

“েেীপচত।”  

  

“তাহরে শাোটা আসরে ককারেরক? এ কতা োরী কগােরমরে বযাপার কদখচে।”  
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“আরজ্ঞ  েেীপচতরদর শাো োরকই।” নবতারণ টাক িুেরকারত-িুেরকারত  াক চদরেন  

“দাররায়োজা!”  

  

কগরটর চসপাই কদৌর ়ে এরস কসোম চদরয়ে অযারটনশন হরয়ে দাাঁ ়োে।  

  

নবতারণ হুোর চদরেন  “তুই কার জামাই?”  

  

“চজ  আচম সীতারামপুররর দশরে   ার জামাই।”  

  

“তাহরে তুই কার শাো হচে?”  

  

“আচম কাররা শাো-উো নই।”  

  

“তরব?” নবরণ ব ়েবাবুর চদরক িাইরেন। 

  

ব ়েবাবু মাো িুেরক বেরেন  “বযাপারটা খুবই কগােরমরে। সবরিরয়ে োে হয়ে যচদ 

আপচন চনরজর ঘার ়ে বযাপারটা চনরয়ে একটু োরবন। মারন ধরু ন  আপচন চনিয়েই কাররা 

জামাই  আবার হয়েরতা কাররা শাো ।”  

  

নবতারণ কহাাঃ কহাাঃ করর কহরস বেরেন  “চনরজর পচরবার চনরয়ে োচব নাচক? মরন কররন 

কী আমারক? চদন-রাত কিার-রজারচ্চার ধরর কব ়োব না সারা চদন বরস কক কার শাো 

আর কক কার জামাই তাই চনরয়ে োবব? তাো ়ো পাচরবাচরক সম্পকযগুরো  োরী 

কগােরমরে। আমার েীর এক কবানরক কতা আচম আমার ননদ বরে কফ্রেচেোম  তাইরত 

েী আমারক এই মারর চক কসই মারর।” বরে নবতারণ আবার গজযন করর কসপাইরক 

বেরেন  “এই দররায়োজা  কতার কবান আরে?”  

  

“আরজ্ঞ।”  

  

“তার চবরয়ে চদরয়েচেস?”  
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“আরজ্ঞ।”  

  

“কবারনর স্বামীর চক তুই শাো হচে তরব?”  

  

কসপাইটা এতিরণ ফ্টরক দাাঁচ ়েরয়ে সবই শুরনরে? কস দাররাগা বাবুরক খুচশ কররত খুব 

দৃঢ়ে স্বরর বেে  “কিরনা নয়ে।”  

  

নবতারণ চবজয়েীর মরতা ব ়েবাবুর চদরক তাচকরয়ে বেরেন  “তরব?”  

  

ব ়েবাবু মাো িুেরক বেরেন  “এরিরত্র সম্বন্ধী হরব।”  

  

নবতারণ আবার হক মাররেন  “দররায়োজা!”  

  

“আরজ্ঞ।”  

  

“তুই চক কতার কবারনর স্বামীর সম্বন্ধী?”  

  

দররায়োজা কস কোর জবাব চদে না  শুধু চবকট একটা  াইে কমরর দরজার কিৌকাে 

বরাবর েম্বা হরয়ে কমর য়ে পর ়ে কিাঁিারত োগে  “আহা হা! কেজটা হারত কপরয়ে  রাখরত 

পারোম না! আাঃ হায়ে কর! একটুর জনয হাত ফ্রস্ক কবচররয়ে কগে কর!”  

  

নবতারণ োচফ্রয়ে উেরেন  “কী হরয়েরে  অযাাঁ? কী হরয়েরে? ”  

  

ততিরণ োনায়ে হুেস্থুে পর ়ে কগরে  কসপাইরা কদৌর ়োরদৌচ ়ে শুরু  করররে  কুকুররা 

তারস্বরর কিাঁিারে। 

  

শাো সম্বন্ধী জামাই চনরয়ে কূটকিাচের সময়ে কাাঁক বুর  ঘরটাৎকি সুট করর ককরট পর ়েরে। 

  

পাতুগর ়ের আমবাগান চনাঃ ুম হরয়ে আসার পর বনমােী গাে কেরক কনরম এরস িাররট টু 

চদে। টু শুরন আর চতনরট গাে কেরক তার চতন সযাোত কনরম এে।  
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বনমােী চজরজ্ঞস করে  “বযাপারটা কী কর?”  

  

ফু্িুোে বেে  “আরজ্ঞ চেক োহর কপোম না। তরব মরন হে গাে কেরক মাধববাবু পর ়ে 

কগরেন আর তারপর কসপাইরা েূত-েূত বরে কিাঁচিরয়ে পাোে।”  

  

বনমােী গম্ভীর হরয়ে বেে  “এিুচন সব কতযারক খুজরত কেরগ যা । খুাঁরজ কবর কররতই 

হরব। হাাঁক- াক কররত োরকা  শুনরত কপরে কতযা সা ়ো কদরবন।”  

  

সুতরাং বনমােী আর তার সযাোতরা প্রাণপরণ মাধবরক  াকরত- াকরত িারচদরক িরে 

কগে। 
  

চকন্তু নন্দচকরশাররক চগরে কফ্োর চকেুিণ বারদই মাধরবর েীষণ হাই উেরত োগে  

গারয়ে হারত আ ়েরমা ়ো োেরত োগরেন। তারপর এই প্রিি শীরত  গােতোয়ে শুরয়ে 

ঢোঢে ঘুরমারত োগরেন। কস ঘুম োোয়ে কার সাচধয! আর ক াাঁপ ার ়ের মরধয কয 

জায়েগায়ে শুরয়ে চেরেন  কসখারন তারক খুাঁরজ কবর করার সাচধয  কার  চেে না। 

  

কোররর চদরক আরো যখন একটু চফ্রক হরয়ে এরসরে  তখন গাে কেরক জাম্বুবান 

ঘরটাৎকি তাাঁরক কদখরত কপরয়ে োফ্ চদরয়ে নামে  এবং প্রিি চকচিরচমচির শব্দ করর 

আল্লাদ প্রকাশ কররত োগে। কখরনা িুে টারন  কখরনা চিমচট কারট  কখরনা গা ধরর 

 াাঁকায়ে। 

  

মাধব ধীরর-ধীরর কিাখ খুেরেন। মাধববাবু কটর পাচেরেন  এই পৃচেবীরত তাাঁর আপনজন 

বরে ককউ কনই। শ্বশুরবাচ ়ে কেরক চবরয়ের রারত রাগ করর িরে এরসচেরেন। কসই কেরক 

শ্বশুরবাচ ়ের ককারনা প্রাণী  তাাঁর কখাাঁজ কনয়ে না। এমনকী  চবরয়ে-করা বউ  নয়ে। ব ়েবাবুর 

বাচ ়েরত যরেই আরেন বরট  চকন্তু কস  কতা েেীপচতর বাচ ়ে  চনরজর বাচ ়ে কতা নয়ে। 

চনরজর বেরত চেে কহতমগর ়ের প্রাসাদ  তা কস  সরস্বতীর গ্রারস চনচিহ্ন হরয়ে কগরে। 

এইসব কেরব মনটা বরাবরই তার একটু চবষণ্ণ োরক। তার  পর কাে পুচেরসর অতযািার 

এবং েূরতর তা ়েনায়ে আর  সাতন হরয়ে পর ়েরেন মাধব। এই দুাঃসমরয়ে ঘরটাৎকিরক 
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কপরয়ে ব ়ে োে োগে। আদর করর গারয়ে হাত বুচেরয়ে চদরয়ে বেরেন  “প্রারণর টান যারব 

ককাোয়ে? দুচনয়োয়ে এখন তুই ো ়ো আমার আর ককউ কনই।”  

  

চেক এই সমরয়ে বনমােী ক াাঁপ া ়ে কেরে সামরন হাচজর হরয়ে এক গাে কহরস বেে  

“না  আরজ্ঞ  আমরা  আচে।”  

  

মাধব বনমােীরক কদরখ অকূরে কূে কপরেন। বেরেন  “আাঃ  বাাঁিাচে বাবা বনমােী।”  

  

“বাাঁিার এখরনা একটু কি আরে কতযা। পুচেস বাগান চঘরর কফ্েরত আসরে। আরো 

ফু্টবার আরগই আমারদর নদী কপচররয়ে কযরত হরব। এবার ধরা প ়েরে আর ররি কনই। 

উরে প ়েন।”  

  

পুচেরসর নারম মাধব বাধয কেরের মরতা উরে প ়েরেন। বেরেন  “িে। ”  

  

বষযাকারে েয়েেরী হরে  এই শীরত সরস্বতীর জে খুব কম। ব ়ে ব ়ে বাচের ির কজরগ 

উরেরে। িররর এপাশ- পাশ চদরয়ে িীণ জরের করাত বরয়ে যারে। হাাঁটুর কবচশ জে 

ককাো  কনই। কারজই নদী কপররারত কাররাই কি হে না। ঘরটাৎকি বনমােীর কাাঁরধ 

কিরপ চদচবয আরারম কপচররয়ে কগে। পুচেস যখন বাগান চঘরর কুকুর কের ়েরে ততিরণ 

নদীর  পাররর জেরে অরনকখাচন কসাঁচধরয়ে কগরেন মাধব আর তার দেবে।  

  

আরগর চদন চবরকে কেরক কাররা খা য়ো কনই। চখরদয়ে কপট িুই িুই কররে। এই শীরত 

আম কাাঁোে না হরে  জেরে চবস্তর পুচতর মরতা কোরটা-রোরটা বুরনা কুে আর 

বনকরমিা ফ্রে আরে। চমচি কযন গু ়ে। কাটার ারপ কসাঁচধরয়ে ঘরটাৎকি কধাপ কধাপ 

কসইসব ফ্ে চোঁর ়ে আনে। কাররাই কপট েরে না তারত  তরব চপত্তদমন করা কগে। 

  

ব ়ে-স ়ে একটা চশমূে গারের তোয়ে বরস সবাই চজচররয়ে চনরে। বনমােী আর তার 

সযাোতরা চজচররয়ে চনরত চগরয়ে ঘারস শুরয়ে ঘুচমরয়ে প ়েে। ঘরটাৎকি গারে উরে কিৌচক 

চদরত োগে। মাধব একা বরস তার জীবনটার কো োবচেরেন। তার ধারণা  
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চবষয়েসম্পচত্ত না োকারতই ককউ তাাঁরক খাচতর করর না। োবরত োবরত একটা দীঘযশ্বাস 

প ়েে। 

  

আর দীঘযশ্বাসটার সরেই কবচররয়ে এে নন্দচকরশার। কসই চবঘত খারনক কধাাঁয়োরট কিহারা। 

তার মরধযই কিাখ দুরটা জ্বেজ্বে কররে। খুব চবরচক্তর সরে বেরেন  “তুচম কিার ন  

বরট  চকন্তু খুব োে কোক  ন  বাপু।”  

  

মাধব ধমক চদরয়ে বেরেন  “এই আপনার দশ চমচনট?”  

  

“কতামারদর দশ চমচনট আর আমারদর দশ চমচনট কতা আর এক নয়ে বাপু। তাো ়ো চেতরর 

কবশ নরম-গরম আবহা য়ো  একটু চ মুচন  এরস চগরয়েচেে।”  

  

“আচম তখন কেরক েরয়ে মরচে।”  

  

নন্দচকরশার গম্ভীর মুরখ বরে  “চেতরর যা কদখোম তা কহতবয নয়ে। তুচম কতা মহা পাচজ 

কোক কহ! এরকই কতা েয়েের রাগী  তার  পর বাচতকগ্রস্ত  বুচেটা  কবশ কঘাোরট  তধযয 

সহয িমা ইতযাচদ গুণ বরে চকেুই কনই কতামার উিচত করার ইরে  কতা কদখোম না।”  

  

এই সব গা-জ্বাোরনা কোয়ে কার না হা ়েচপচত্ত জ্বরে  রে? তদুপচর মাধরবর  পর চদরয়ে 

একটা   ়েই কতা যারে। চতচন কতচ ়েয়ো হরয়ে বেরেন  “মুখ সামরে কো বেরবন বরে 

চদচে!”  

  

নন্দচকরশার চখক করর কহরস বেে ”ককন  আবার মাররব নাচক?”  

  

গত রাচত্রর কো কেরব মাধব চকেু ধাতস্থ হরয়ে বেরেন  “আমার মায়োদয়ো কনই একো 

চেক নয়ে।”  

  

নন্দচকরশার আবার চখক করর হারস। তারপর বরে  “কস কো োক। কতামার চেতরর ঢুরক 

আর-একটা নতুন চজচনস আচবষ্কার করোম। কফ্াকো মুখ কদরখ কতামারক আচম বুর ়ো 
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মানুষ কেরব চেোম  চেতরর চগরয়ে কদখোম তুচম কমারটই বুর ়ো ন   তরতাজা কজায়োন। 

তা দাাঁতগুরো এই অল্পবয়েরস কখায়োরে কী করর? মাজরত বুচ । হুাঁ  দাাঁত চেরো আমার। 

কতামার মরতা বয়েরস খাচসর মাো মু ়েমু ়ে করর চিচবরয়ে কখরয়েচে  চেক কযমনোরব কোরক 

মুচ ়ে খায়ে।”  

  

মাধব বেরেন  “আমার মরতা আস্ত সুপুচর চিচবরয়ে কখরত হরে বু রতন। দাাঁরতর ককরাচন 

কবচররয়ে কযত।”  

  

“সুপুচর কখরে দাাঁত পর ়ে যায়ে এই প্রেম শুনেুম। কস যাকরগ  কতামার চেতরটা আমারক 

আররা একটু োে করর কদখরত হরব।”  

  

মাধব আাঁতরক উরে বেরেন  “আবার ঢুকরবন নাচক?”  

  

“আেবত ঢুকব। কতামার মরতা অপদােযরক মানুষ কররত হরে চবস্তর কমহনত চদরত হয়ে। 

কতামার মগজটা কতা কদখোম শুচকরয়ে  ুর ুরর হরয়ে আরে। বুরকর মরধয কয েচেটারত 

সাহরসর গুর ়ো েরা োরক কসই েচেটা কদখোম িুপরস আরে। অেযাৎ  যতই ত ়েপা   

আসরে তুচম অচত কাপুরু ষ কোক। কিারখর বারয়োরস্কারপর পদযাটা  কবশ ময়েো  অেযাৎ 

তুচম চদনকানা রাতকানা মানুষ। কিারখর সামরনর চজচনসটা কদরখ  কদখরত পা  না। এত 

যার অগুণ  তার আবার অত কদমাক চকরসর?”  

  

মাধব চমনচমন করর বেরেন  “এত সব কো ককউ আমারক ককারনাচদন বরেচন। ”  

  

এইসময়ে হোৎ নন্দচকরশার একটু ককাঁরপ উরে বরে  “একটা চবটরকে গন্ধ আসরে 

ককারেরক বরো কতা? োরী চবচেচর গন্ধ।”  

  

বেরত না-বেরতই হোৎ গারের মগ াে কেরক তরতর করর ঘরটাৎকি কনরম এে আর 

হুপহাপ করর োফ্ারত োগে। 
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নন্দচকরশার চশউরর উরে  রর বাবা বরে কিাঁচিরয়ে পেরকর মরধয মাধরবর কারনর চেতরর 

ঢুরক কগে। 

  

“কররন কী  কররন কী!” বরে কিাঁিারত-রিাঁিারত মাধব কারন আেুে ঢুচকরয়ে চবস্তর 

কখাাঁিাখুাঁচি কররেন। চকন্তু নন্দচকরশাররর আর পাত্তা পা য়ো কগে না। োরী সু ়েসু ়ে 

করচেে কানটা। 

  

ঘরটাৎকরির োফ্াোচফ্রত বনমােী আর তার সযাোতরা উরে বরসরে। বনমােীর ইচেরত 

চটকচটচক-চবরগ-জানা কোকটা চনরমরষ একটা চশশুগাে কবরয়ে মগ ারে উরে কগে  আবার 

সরসর করর কনরম এরস বেে  “েীষণ চবপদ। অন্তত শ-দুই পুচেস নদী কপচররয়ে জেরে 

ঢুরক এচদরক আসরে।”  

  

বনমােী কিাখ কপারে তুরে বরে  “বচেস কী? আমারদর মরতা চেিরক কিার ধররত এত 

পুচেস। মরন হরে বযাপারটা চকেু গুরু িরণ।”  

  

মাধব েরয়ে কাপচেরেন। কারনর মরধয নন্দচকরশার  চপেরন নবতারণ। বেরেন  

“তাহরে?”  

  

বনমােী বরে  “কুে পররায়ো কনই। এ হে কহতমগর ়ের জেে। এর সব ক াাঁপ া ়ে  গতয  

খানাখন্দ আমারদর নখদপযরণ। এমন জায়েগায়ে গা ঢাকা কদব কয  দশ বের খুাঁরজ  পুচেস 

আমারদর পাত্তা পারব না।”  

  

সামরনর কবরে জচমরত অরনকখাচন কাশবন। তারপর আররা গচহন জেে। কাশবন 

কপচররয়ে সবাই কসই গচহন জেরের ধারর কপৌাঁরে কগে। বনমােী বেে  “কতযা  একটু 

হুচশয়োর হরয়ে িেরবন।”  
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৫. সবজয়পুড়িি িোয়বোেোদুি হেিম্ব িোয় 

চবজয়েপুররর রায়েবাহাদুর কহরম্ব রায়ে অতযন্ত দুচিন্তার মরধয আরেন। অপদােয মাধব 

কিৌধুরীর সরে কোট কমরয়ে ফু্চের চবরয়ে কদ য়োর পর কেরকই তাাঁর কমজাজ খাট্টা হরয়ে 

আরে। সতয বরট কহতমগর ়ের জচমদাররদর একসমরয়ে খুব রবরবা চেে  তারদর বংশ  

োে  চবজয়েপুররর পাচ্ ঘর। দশ-চবশ বের আরগ  কহতমগর ়ের কিৌধুরী-বাচ ়েরত কমরয়ে 

বা কেরের চবরয়ে চদরত পাররে কয-রকউ ধনয হরয়ে কযত। কহরম্ব রায়ে অবশয ধনয হ য়োর 

কোক নন  চকন্তু চতচন  এই চবরয়েরত খুচশই হরয়েচেরেন। চকন্তু চবরয়ের পর শােীরদর োট্টায়ে 

জামাইটা কয এমন আহাম্মচকর কাজ কররব তা জানরবন কী করর? শােীরা না ়ের মরধয 

সুপুচর চদরয়েচেে। তা  রকম কতা শােীরা কররই োরক। কহরম্ব রারয়ের চনরজর চবরয়ের 

সময়ে তার শােীরা পারনর মরধয ধানী েো চদরয়েচেে  েুচির মরধয নযাক ়োর টুকররা েরর 

চদরয়েচেে  মুনরগাো শরবত খা য়োরনার কিিা কররচেে। চতচন ককারনা ঈরদ ধরা কদনচন। 

চকন্তু তার আহাম্মক কঘাট জামাই বাহাদুচর কদখারত আস্ত সুপুচর চিচবরয়ে কখরত চগরয়ে 

দাাঁতগুরোর বাররাটা বাজাে। খবর কপরয়েরেন  জামাই এখন বাাঁধারনা দাাঁত পরর োরক। 

চোঃ চোঃ! এরক কতা ঐরকম গরবট  তার পর আবার আরে আোররা আনা কতজ। চবরয়ের 

পরচদনই শ্বশুরবাচ ়ের সংরব কের ়ে িরে কগরে  আর  মুরখা হয়ে না। 

  

কহরম্ব রায়ে কেরবচেরেন   রকম জামাইরয়ের মুখদশযন আর কররবন। কহতমগর ়ের কসই 

নাম াক  আর কনই। সরস্বতীর বারন চবষয়ে সম্পচত্ত সবই জরে কগরে। জামাইটা তার 

জচমদার েেীপচতর গেগ্রহ হরয়ে আরে। এমন জামাইরক জামাই বরে স্বীকার কররত  

েজ্জা হয়ে। 

  

চকন্তু বাদ কসরধরে ফু্চে। এতকাে কস িুপিাপ চেে বরট  চকন্তু হোৎ এক রারত কস স্বে 

কদরখরে  জামাই হতো ়ো নাচক একটা গযাস-রবেুন ধরর  ুরে- ুরে আকাশ চদরয়ে 

যারে। এ-বাচ ়ের োরদর  পর চদরয়ে যা য়োর সময়ে নাচক কস বরে কগরে  “চতিরত 
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সিযাসী হরত িেেুম। আর চফ্রব না।” কসই কেরক কমরয়ে কবাঁরক বরসরে  বারপর বাচ ়েরত 

আর োকরব না। পাগে কহাক  কবাকা কহাক  গেগ্রহ কহাক  মাধবরক চফ্চররয়ে আনরত 

হরব। দরকার হরে কস গােতোরত  োকরত রাচজ। 

  

শুরন প্রেমটায়ে কহরম্ব েীষণ িরট চগরয়েচেরেন। চকন্তু ফু্চে কহরম্ব রারয়েরই কমরয়ে কতা। কতজ 

তার  চকেু কম নয়ে। কস কসাজা কগাটা দরশক করবী ফু্রের চবচি আর একটা নতুন দচ ়ে 

চনরয়ে চগরয়ে চনরজর ঘরর কদার চদরয়েরে। দুচদন ধরর দরজা োয়ে বন্ধ। বাইরর কেরক মা 

চপচস মাচস কাকা োই কবারনর কাকুচত-চমনচতরত  দরজা এতটুকু ফ্াাঁক হয়েচন। ফু্চে বরে 

চদরয়েরে  চতনচদরনর মরধয কোট জামাইরক সসম্মারন হাচজর করা না হরে কস হয়ে চবষ 

খারব  নয়েরতা গোয়ে দচ ়ে কদরব  চকংবা দুরটাই একসরে কররব। কসই কেরক কহরম্ব আর 

কবচশ চকেু বোর সাহস পানচন। 

  

জামাইরয়ের কখাাঁরজ গতকাে তার েেীপচতর বাচ ়েরত োচেয়োে আর বরকন্দাজ 

পাচেরয়েচেরেন। তারা চফ্রর এরস খবর চদে  জামাই নাচক রাগ করর বাচ ়ে কেরক কবচররয়ে 

কগরে। অগতযা কমরয়ের প্রাণ বাাঁিারত চতচন িতুচদযরক কোক-েশকর পাোরেন। অবরশরষ 

োতনপুর কেরক কোরক এরস খবর চদে  ফু্টবে কখোর মারে বন্দুক চনরয়ে হামো করার 

জনয কোট জামাইরক পুচেরস কগ্রফ্তার করররে। কী সাংঘাচতক বযাপার! মাধররর অনয 

কয-রকারনা কদাষ োক কস কয এত ব ়ে গুিা তা কহরম্বর জানা চেে না। তবু খবরটা শুরন 

কহরম্ব কতমন দুাঃখ পানচন। হাজরতর োত কখরয়ে আহাম্মকটার বুচেটা একটু খুেরত পারর। 

তাো ়ো োনায়ে আটক োকরে আর যখন-তখন এচদক কসচদক পাোরত  পাররব না।  

  

চকন্তু কাে রারত নারয়েব এরস খবর চদে  জামাই আররা করয়েক জন আসামীরক চনরয়ে 

হাজত কেরে পাচেরয়েরে। এ-রকম চবপজ্জনক জামাই কহরম্বর আর একচট  কনই। কারে-

কারে কত কী-ই কয হরে! 
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চকন্তু হাে ো ়েরে কতা িেরব না। তাই চতচন জামাইরক ধরার জনয দশ হাজার টাকা 

পুরস্কার কঘাষণা করররেন। কাে রাত বাররাটার মরধয জামাইরক হাচজর না কররত পাররে 

কমরয়ে ফু্চে আত্মঘাতী হরব কারজই সময়ে  আর হারত কনই।  

  

দশ হাজার টাকার কোরে পুচেস  কগরস্ত  িাষ  সবাই মাধরবর কখাাঁরজ কবচররয়ে পর ়েরে। 

সুতরাং জামাই ধরা প ়েরবই। 

  

কহরম্ব জামাইরয়ের খবররর জনয উদগ্রীব হরয়ে কদাতোর মস্ত বারান্দায়ে পায়েিাচর 

করচেরেন। এই সমরয়ে তাাঁর এক ির এরস খবর চদে  “রায়েমশাই  আপনার জামাই 

কহতমগর ়ের গেীর জেরে ঢুরকরেন। উোররর আশা খুবই কম। কারণ কসখারন চিতাবাঘ 

োেুক কনকর ়ে বুরনা কমাষ অজগর  কী কনই! চদরন দুপুরর কসখারন কঘার অন্ধকার। চবশাে 

চবশাে গাে  েতাপাতা  চবেুচটবন  কিার বাচে  দহ সবই কসখারন আরে। ”  

  

কহরম্ব বেরেন  “কী সবযনাশ! কহতমগর ়ের জেে কয সবযরনরশ জায়েগা! আচম পুরস্কার 

 বে করর চদোম। কতামরা সব কবচররয়ে পর ়ো।”  

  

শুরনই িররা বাই-বাই করর েুটে। 

  

কহতমগর ়ের জেরে নবতারণ দাররাগা  খবরটা শুনরেন। শুরনই ককামরবন্ধটা আররা 

একটু করষ এরট চনরয়ে পিাশটা তবেচক আর পিাশটা বুক ন চদরয়ে কফ্েরেন। কসপাইরা 

জেে ঢুর ়ে-িুর ়ে কহচদরয়ে পর ়েচেে  খবর শুরন তারা  িাো হরয়ে উেে। 

  

 চদরক প্রেম কিারট জেরে ঢুরকই মাধব জায়েগাটার কখই হাচররয়ে কফ্রেচেরেন  এমন 

চবচেচর গহন আর অন্ধকার জেে চতচন কদরখনচন জীবরন। 

  

সবার আরগ বনমােী  তারপর করেগাচ ়ের কামরার মরতা এ  র ককামর ধরর প্রেরম 

মাধব এবং বনমােীর সযাোতরা। ঘরটাৎ মাধরবর কাাঁরধ উরে বরস আরে।  
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কবশ যাচেে সবাই। এর মরধযই হোৎ চপেন কেরক খাই-খাউ করর কুকুরগুরো কতর ়ে 

এে। প্রারণর েরয়ে করেগাচ ়ে কেরে কয যার মরত কদৌর ়োরত োগে। 

  

একটু বারদই মাধব কদরখন  তার সেীরদর চিহ্ন  কনই। ঘরটাৎ কিরক কাাঁরধ চনরয়ে চতচন 

একা কবকুরবর মরতা ঘুটঘুচট্ট অন্ধকারর দাাঁচ ়েরয়ে আরেন। এই জেরে পুচেস তারক খুাঁরজ 

পারব না চেকই  চকন্তু চতচন চনরজ  কয চনরজরক খুাঁরজ পারবন মরন হরে না। 

  

এই সমরয়ে হুপ করর ঘরটাৎকি কাঁধ কেরক কনরম মাধরবর চদরক চনরজর কেজটা বাচ ়েরয়ে 

চদে। ইচেত বুর  মাধব কেজটা দুহারত কিরপ ধররেন।  

  

ঘরটাৎকি শাে  চশশু  কসগুন  চজকা  বাবো–হাজাররা গাে গাোচে আর ঘন ক াাঁপ া ়ে 

এবং েতাপাতার চেতর চদরয়ে মাধবরক চনরয়ে িেে। ককাোয়ে চনরয়ে যারে তা মাধব বু রত 

পাররেন না  তরব ঘরটাৎ কয বুচে করর চেক জায়েগারতই তারক চনরয়ে তুেরব এ চবষরয়ে 

তাাঁর সরন্দহ কনই। দু-একবার েতায়ে পা জচ ়েরয়ে আো ়ে কখরেন মাধব। তরব ঘন 

ক াাঁপ ার ়ে পর ়ে যা য়োয়ে কিাট কপরেন না। কাাঁটা-গারে কেরগ গা দু-িার জায়েগায়ে ির ়ে 

কগে। শুরয়ে কপাকার হুে কেরগ ঘা ়েটা জ্বাো কররত োগে। তরব এরকম কোটখারটা চবপদ 

ো ়ো ব ়ে ককারনা অঘটন ঘটে না। জেরের জীব ঘরটাৎকি খুব সাবধারনই চনরয়ে কযরত 

োগে তাাঁরক। 

  

ঘন জেরের মরধয ককাো -রকাো  হোৎ গােগাোচের ফ্াাঁক চদরয়ে প ়েন্ত করারদর কদখা 

পা য়ো যায়ে। ককাো  চ চ   ারক  দু-একবার হচররণর চবচেচর কাচসর শব্দ  কপরেন। 

কাচস নয়ে   টাই হচররণর  াক। আরশপারশ বনরমাররগরা  কেরক কেরক  াক চদরয়ে 

জানান চদরে কয  এ জেেটা মানুরষর জনয নয়ে। পারয়ের তোয়ে মার -মার  কাদা জচম 

কটর পারেন মাধব  কখরনা কেজা গারের পাতা জরম গাচেিার মরতা নরম বস্তুর  পর 

আরারম পা কফ্েরেন। এক জায়েগায়ে একটা  নযার জে বরয়ে যারে কদরখ দু ককাষ োিা 

জে কখরয়ে চনরেন। কত করর একটা শ্বাস কফ্রে োবরেন  এই জেরেরই ককাো  

আমারদর বসতবাচ ়েটা চেে। 
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আবার অন্ধকার জেরে ঢুরক িরেরেন কতা িরেরেনই। পে আর ফু্ররায়ে না। 

ঘরটাৎকরির  চক ক্লাচন্ত কনই? মার  মার  কেরম চগরয়ে কেজটা কের ়ে দুহারত জামা তুরে 

মুখ মুরে চনরেন। আবার কশষ অবেম্বরনর মরত  চশবরাচত্রর সেরতর মরতা কেজটা কিরপ 

ধররেন। 

  

একসমরয়ে মাধরবর মরন হে  কেজটা কযন চকেু কমাটা মরন হরে! মরনর েুেই হরব। তবু 

কেজটা একটু হাচতরয়ে কদরখ চনরেন। সরন্দহটা কেরকই যারে। কেজটা চকেু কমাটাই। 

  

আরস্ত করর  াকরেন  “ঘরটাৎ! এই ঘরটাৎ।”  

  

ঘরটাৎকি সাধারণত হুপ বরে জবাব করর। চকন্তু মাধব ককারনা হুপ শুনরত কপরেন না। 

  

েরয়ে-েরয়ে আবার  াকরেন  “ঘরটাৎ কর! বাবা ঘরটাৎকি!”  

  

জবাব চদে না ককউ। চকন্তু চদচবয সরসর করর কটরন চনরয়ে িেে চেকই। চনকষ কারো 

একটা জেরের চেতর চদরয়ে িরেরেন মাধব। বাইরর কবাধহয়ে সরন্ধ  হরয়ে এে। তাই 

সামরন চকেুই নজরর প ়েরে না। মাধব দীঘযশ্বাস কের ়ে বেরেন  “কী কখরয়ে হোৎ এত 

কমাটা হরয়ে কগচে বাপ ঘরটাৎকি!”  

  

ককউ জবাব চদে না। তরব গচত অবযাহত রইে। 

  

হাাঁটরত-হাাঁটরত হয়েরান হরয়ে কগরেন মাধব। হোৎ কটর কপরেন জেেটা কযন একটু পাতো 

হরয়ে আসরে। আকারশর চদরক তাকারে গােপাোর ফ্াাঁক চদরয়ে দু-একটা তারার 

চিচকচমচক  একটু কজযাৎ্ার মেম কদখা যায়ে কযন! 

  

ব ়ে-ব ়ে গারের সাচর কশষ হরয়ে হোৎই কবাঁরট- কবাঁরট ক াাঁপ ার ়ে প ়েরেন মাধব। কবশ 

কজাররই যারেন। তারপরই কদরখন  কজযাৎ্ায়ে সামরন একটা জো কদখা যারে। জোর 

ধারর ধারর 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় োপোধযোয়  । হেতমগড়েি গুপ্তধন ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 60 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মার -মার  দপদপ করর মশারের মরতা আরেয়োর আরো জ্বরে উেরে। ঘরটাৎকি  কবশ 

আরন্ত িেরে এখন। একবার কেরম  প ়েে। হাাঁফ্ কের ়ে মাধব এতিরণ কেজটার চদরক 

তাকারনার ফু্রসত কপরেন। 

  

যা কদখরেন তারত কবশ অবাকই হ য়োর কো। ঘরটাৎকরির কসরজ কক বা কারা কারো 

আর হেুদ রে চদরয়ে চিচত্তর-চবচিচত্তর করর চদরয়েরে। ফ্রে কেজটা আর আরগর মরতা 

চবচেচর কদখরত কনই। কবশ সুন্দর হরয়ে উরেরে। 

  

“বাাঃ! বাাঃ!” বরে মাধব কেজটায়ে হাত বুচেরয়ে বেরেন  “কতার সারা গা’টা এরকম 

চিচত্তর-চবচিচত্তর হরে কদখরত কবশ সুন্দর হরয়ে উেচব কর ঘরটাৎ!”  

  

বেরত-বেরত চতচন োহর করর কদরখন  শুধু কেজ নয়ে  ঘরটাৎকরির শরীরর  কারো আর 

হেুদ কোপেক্কর কদখা যারে। তরব কবাঁরট গারের জেরে শরীররর বাররা আনাই  ুরব আরে 

বরে শুধু চপেটাই কদখরত কপরেন মাধব। 

  

মাধব খুচশ হরয়ে বেরেন  “বাাঃ! বাাঃ! কতারক কয আর কিনাই যায়ে না কর ঘরটাৎ!”  

  

বেরত না বেরতই কবাঁরট ক াাঁরপর আ ়োে কেরক জোর ধাররর ফ্াাঁকা জচমরত পা চদরেন 

মাধব। কজযাৎ্ায়ে োরী সুন্দর কদখারে চবশাে জোটারক। িারধারর চনচব ়ে জেে। অল্প 

কুয়োশায়ে োরী স্বে-স্বে কদখারে। প্রিি শীত কযন পাের হরয়ে জরম আরে এখারন। 

  

এই শীরতর হাাঁটাহাাঁচটর পচরররম মাধরবর কপারে ঘাম জরমরে। ঘরটাৎকরির কেরজ 

একটা টান কমরর মাধব বেরেন  “একটু োম বাবা ঘরটাৎ। চজচররয়ে চনই।”  

  

কেরজ টান প ়োয়ে ঘরটাৎ ঘর-র-র শব্দ করে। মাধব অবাক হরেন। কিহারার সরে-সরে 

চক ঘরটাৎকরির স্বোবটা  পারল্ট কগে। ঘরটাৎ এরকম গম্ভীর আ য়োজ কখরনা করর না 

কতা! 
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ঘরটাৎকি একটু কররগই কগরে। ঘর-র-র শরব্দর পর ধীরর-ধীরর মুখটা চফ্চররয়ে মাধরবর 

চদরক তাকাে কস। 

  

মাধব চহম হরয়ে কগরেন। স্টযািু হরয়ে কগরেন। একটা আেুে  না ়েবার িমতা রইে না 

আর। 

  

ঘরটাৎকি কেরব যার কেজ করষ ধরর আরেন  কসটা এক মস্ত চিতাবাঘ।  

  

কেজটা কের ়ে চদরয়ে কয কদৌ ়ে কদরবন তার  উপায়ে কনই। আেুে গুরো কেজটারক কযমন 

োরব আাঁকর ়ে ধরর আরে চেক কসইোরবই আ ়েি হরয়ে কগে। কিিা করর  আেুরের কসই 

বজ্র আাঁটুচন কখাের উপায়ে কনই। 

  

বাঘটা জুেজুে করর কিরয়ে আরে। মাধব  কিরয়ে আরেন। ককউ কাররা কিাখ কেরক কিাখ 

সরারত পাররে না। বারঘর গারয়ের কবাাঁটকা গন্ধটা এখন কবশ নারক আসরে মাধরবর। 

ককারনা েুে কনই  সামরনর জন্তুটা বাঘই বরট। জেরের অন্ধকারর ককান সমরয়ে কয কেজ-

বদে হরয়েরে তা কটর  পানচন মাধব। 

  

করয়েক চমচনট সরম্মাচহরতর মরতা োকার পর মাধব গোর স্বর চফ্রর কপরয়ে কাাঁরদা-কাঁরদা 

হরয়ে অরনকচদরনর পুররনা একটা ে ়োর োইন চব ়েচব ়ে করর বেরত োগরেন  “কদাহাই 

দচিণরায়ে  এই করর। বাপা। অচন্তরম না পাই কযন িররণর োপা।”  

  

চেক এই সমরয়ে মাধরবর  ানচদরকর কানটা োরী সু ়েসু ়ে করর উেে। নন্দচকরশাররর 

মুিুটা তার  ান কারনর ফু্রটা চদরয়ে কবচররয়ে 

  

িারচদক কদরখ চনরয়ে বরে উেে  “যাক বাবা! বাাঁদরটা ধারর-কারে কনই কদখচে। 

বাাঁিারে!”  

  

মাধব কাাঁপরত-কাাঁপরত বেরেন  “বাাঁদর না োক  বাঘ কতা আরে!”  
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নন্দচকরশার এক গাে কহরস বেে  “বাঘরক েূরতর ককারনা পররায়ো কনই। বারঘর বযাপার 

তুচম বু রব।”  

  

কাাঁপরত-কাাঁপরতই মাধব দারত-দারত েকােরকর মরধয বেরেন  “বাাঁদররকই চক আপনার 

সবরিরয়ে েয়ে?”  

  

চখকচখক করর একরপট কহরস নন্দচকরশার বরে  “গুপ্ত বযাপারটা ধরর কফ্রেে কদখচে। 

কী জারনা  চেক েয়ে নয়ে। বাাঁদররর গারয়ের একটা েুটেুরট গন্ধ আরে  কসইরট আমারদর 

একদম সহয হয়ে না। তা তুচম কদখচে কবশ বাঘা কোক কহ  এমচনরত চেতু হরে  চদচবয 

একটা ব ়েস ়ে বাঘরক পাক ়ো  কররে! চিচ ়েয়োখানায়ে কবিরব নাচক? ”  

  

“আরজ্ঞ  চেক পাক ়ো  কচরচন। জেরে কেজবদে হরয়ে কগরে। এখন ো ়েরত পারচে না। 

আেুেগুরো জট পাচকরয়ে আরে।”  

  

“অ  তাই বরো। েরয়ে কতামার আেুরে চখে কেরগরে। আচম কতা চনরজর কিারখ চেতরর 

ঢুরক কদরখ এরসচে  কতামার সাহরসর েচে িুপরস আরে। তাই বারঘর কেজ ধরর কতামার 

দাাঁ ়োরনার কপাজ কদরখ োরী খটকা োগচেে।”  

  

চেক এই সমরয়ে বাঘটা বেে  ঘর-র-র-ঘযা ! 

  

মাধব আপাদমস্তক আর একবার ককাঁরপ উেরেন। এত কাে কেরক এত কজারর বারঘর 

 াক চতচন ককারনাচদন কশারননচন। নন্দ চকরশার তার অবস্থা কদরখ একটু নরম করর বেে  

“আো দাাঁ ়ো   কদচখ কী করা যায়ে।”  

  

এই বরে নন্দচকরশার আবার কারনর ফু্রটা চদরয়ে চেতরর ঢুরক কগে। মাধরবর কান সু ়েসু ়ে 

করর উেে আবার। চকন্তু আেুে চদরয়ে কারনর ফু্রটা কয একটু িুেরকারবন তার উপায়ে 

কনই। হাত দুরটা বারঘর কেরজ কসাঁরট আরে।  
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একটু বারদ হোৎ মাধব কযন একটু সাহস কপরত োগরেন। আর কযন ততটা েয়ে করচেে 

না। বাঘটা যচদ  তারক জোর চদরক ধীরর-ধীরর কটরন চনরয়ে কযরত-রযরত মার  মার  

চপেু চফ্রর কদখরে আর েকেরক চজে চদরয়ে কোাঁট িাটরে  তবু মাধরবর কযন একটু 

কবপররায়ো োব এে। হাত দুরটা  কযন ফরম বারঘর কেজ কেরক খরস আসরে। 

  

নন্দচকরশার এবার নারকর ফু্রটা চদরয়ে উাঁচক কদ য়োয়ে মাধব বার দুই প্রকাি হযাাঁরচ্চা চদরয়ে 

বেরেন  “কী হে?”  

  

নন্দচকরশার কিাখ পাচকরয়ে বেে  “আো অেদ্র কতা কহ! আমার গারয়ের  পর কহাঁরি 

চদরে?”  

  

মাধব িমা কিরয়ে বেরেন  “নারক সু ়েসুচ ়ে োগে চকনা।”  

  

নন্দচকরশার িমা করর চদরয়ে বেে  “ককারনা রকরম কতামার সাহরসর েচেটারক ফু্াঁ চদরয়ে 

কবেুরনর মরতা ফু্চেরয়ে একটা চশরা চদরয়ে কবাঁরধ চদরয়ে এরসচে। কসটারত কতমন ককারনা 

স্থায়েী কাজ হরব না বরট  তরব কিাপসারনা েচের কিরয়ে তা অরনক োে। আপাতত এইরতই 

কাজ িাচেরয়ে না । আচম আবার চেতরর িেেুম  কসখারন আমার অরনক কাজ।”  

  

মাধব আর আরগর মরতা চেতু নন  তাই গম্ভীর গোয়ে বেরেন  “কী কাজ? ”  

  

“কতামার শুকরনা মগজটারক জে চেচটরয়ে একটু সরস করর তুেরত হরব। রারগর 

 ােগুর ়োগুরো ক চটরয়ে চবরদয়ে কররত হরব। মায়ো দয়ো ক্হ মমতার করয়েকটা িারাগাে 

পুরত চদরত হরব। তারপর যচদ একটু মানুরষর মরতা মানুষ হ ।”  

  

এই বরে নন্দচকরশার আবার চেতরর ঢুরক কগে। 

  

জোর কাদামাচটরত মাধরবর হাটু পযযন্ত ঢুরক যাচেে েুসেুস করর। আর একটু এরগারেই 

ককামর পযযন্ত  ুবরব। তাহরে আর কাদার কবর কেরক জীবরন  উরে আসরত পাররবন 
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না। বারঘর কস েয়ে কনই  িারপারয়ে চদচবয হােকা-পেকা িারে িরে যারে নরম মাচটর 

 পর চদরয়ে। 

  

মাধব দম বন্ধ করর প্রাণপরণ এক  টকা মাররেন। হাত দুরটা   ়োস করর খুরে দুরটা 

োচের মরতা শরীররর দুধারর  ুেরত োগে। এরকবারর অবশ। 

  

চশকার পাোরে বুর  বাঘটা  োমে এবং আরস্ত-আরস্ত ঘুরর দাাঁ ়োে। বেে  ঘর- র-

র…ঘযা । 

  

মাধব  কিাখ পাচকরয়ে বরে উেরেন  “মামরদাবাচজ কপরয়েে? কাদায়ে  ুচবরয়ে মাররব! এক 

ির ়ে োিা করর কদব!” বরে ি ়ে  তুেরেন। চকন্তু বাঘটা মুখ সচররয়ে কন য়োয়ে ি ়েটা 

োগে না! চকন্তু একটা খুব উপকার হে মাধরবর। হারতর অবশ োবটা ককরট কগে। 

  

মাধব কদখরেন বাঘটা আর  ারমো না বাচ ়েরয়ে জোর চদরক জে কখরত কগে। চতচন  

হাাঁরিা ়ে-পাাঁরিা ়ে করর োিা কাদা কেরে  াো জচমরত উরে এরস একটা শুকরনা জায়েগায়ে 

মস্ত একটা গাে পর ়ে আরে কদরখ তার  পর বসরেন। ক্লাচন্তরত হাত-পা অবশ করর কিাখ 

জচ ়েরয়ে আসরে। এই অবস্থায়ে ঘুচমরয়ে প ়েরে কয েয়েের চবপদ ঘটরত পারর তা মরন 

করর  চকেুরতই কজরগ োকরত পাররেন না। কিারখর পাতা দুরটা এত জুর ়ে যারে কয  

আেুে চদরয়ে কটরন খুরে রাখরত হরে। ফু্টফু্রট কজযাৎ্ায়ে কদখরত কপরেন  চিতাবাঘটা 

জোয়ে জে খারে। তার আরশ-পারশ জোর অনয ধারগুচেরত চতচন আর  করয়েকচট 

প্রাণীরক কদখরত কপরেন। একরজা ়ো কমাষ  একটা োেুক  কগাটা করয়েক মস্ত শম্বর হচরণ। 

চকন্তু চেক আরগর মত আর েয়ে পারেন না। নন্দচকরশার সাহরসর েচেটা োেই 

ফু্চেরয়েরে বেরত হরব। এখন যচদ চেক-চটক না কবররায়ে তরবই বাাঁরিায়ো। 

  

মাধব গারের গুাঁচ ়েটার পারশই েম্বা হরয়ে শুরয়ে অরঘারর ঘুচমরয়ে প ়েরেন। 

  

সকাে কবোয়ে সূযয যখন উচে-উচে কররে তখন ঘুম োেে মাধরবর। এই শীরত সারা রাত 

কবশ  রমর মরধযই শুরয়েচেরেন বরে মরন প ়েরে। গারয়ে কযন একটা োরী কম্বে চেে! 
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কজরগ উরে পাশ চফ্ররত চগরয়েই অবাক হরয়ে কদখরেন  মস্ত চিতাবাঘটা তারক আাঁকর ়ে 

ধরর গা কঘরষ শুরয়ে নাক  াকারে। 

  

অনয সমরয়ে হরে এই দৃশয কদরখ মাধরবর হাটযরফ্ে হত। এখন হে না। একটু অস্বচস্ত 

কবাধ কররেন মাত্র। ককামর আর গো কেরক বারঘর দুরটা োবা আরস্ত করর সচররয়ে চদরয়ে 

উরে বসরেন মাধব। তারপর করাজকার মরতা হাই তুরে বেরেন  “দুগযা দুগযা।”  

  

চদরনর আরোয়ে কদখরেন  জোর ধারর চবস্তর ব ়ে-ব ়ে পােররর িাই পর ়ে আরে। সাবধারন 

কসগুরোর  পর পা কফ্রে জোয়ে চগরয়ে মুখ ধুরেন। চফ্রর এরস আবার অকুরতােরয়ে 

বাঘটার মাোর কারে গারের গুাঁচ ়েরত কহোন চদরয়ে বসরেন।  

  

বরস চনরজর দুেযারগযর কো োবরত-োবরত হোৎ তার মরন হে  সামরনর পােররর 

িাাঁইগুরো ককমন কযন কিৌরকা ধররনর। মরন হয়ে বহু পুররনা ককান বাাঁধারনা ঘারটর চসাঁচ ়ের 

র্ধ্ংসাবরশষ। তারপররই মাধরবর নজর প ়েে গারের গুাঁচ ়েটার চদরক।  পরর শযা ো 

জরম আরে। মাধরবর সরন্দহ হ য়োরত নখ চদরয়ে খুটরেন এবং কদখরেন  এটা কমারটই 

গারের গুাঁচ ়ে নয়ে। একটা প্রািীন োম। মাধব একটু িমরক উেরেন। এসরবর মারন কী? 

িারচদরক কিরয়ে এ-জায়েগাটা োঁর কিনা-রিনা কেকরে। তদবফরম কহতমগর ়ের হারারনা 

বাচ ়েরত চফ্রর আরসনচন কতা? 

  

এই কো মাত্র কেরবরেন  হোৎ আকাশ-বাতাস কাাঁচপরয়ে বাজ প ়োর মরতা ‘ঘ্রাম’ করর 

গজযন ো ়েে বাঘটা। ঘুম কেরক উরে কচপশ কিারখ কসাজা তাচকরয়ে আরে মাধরবর চদরক। 

  

বুকটা ককাঁরপ  োয়ে মাধব প্রেমটায়ে কচকরয়ে উরেচেরেন। হয়েরতা অজ্ঞান  হরয়ে কযরতন। 

চকন্তু হোৎ নারকর ফু্রটা চদরয়ে নন্দচকরশার মুখ বার করর বেে  “ব ়ে কিাঁিারমচি হরে 

কহ। একটু ঘুরমারত  কদরব না নাচক?”  

  

“আচম কিাঁিাইচন। কিাঁিাে কতা ঐ বাঘটা।” মাধব বেরেন। 
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নন্দচকরশার বাঘটার চদরক চবরচক্তর দৃচি কহরন বেে  “েিণ োে কেকরে না। পাো ।”  

  

“ককাোয়ে পাোব?”  

  

“কস আচম কী জাচন! আমারক কতা আর বারঘ খারব না। কখরে কতামারকই খারব। ঐ কয 

আসরে!” বরে নন্দচকরশার আবার নারকর ফু্রটা কবরয়ে সুট করর মাধরবর চেতরর ঢুরক 

যায়ে। 

  

বাঘটা সচতযই পারয়ে-পারয়ে এচগরয়ে আসরে। খুবই চনচিন্ত োব েচে। একবার প্রকাি 

একটা হাই  তুেে। মাধব েরয়ে চসচটরয়ে আরেন। তরব ককন কযন মরন হরে  সারা রাত 

বারগ কপরয়ে  যখন বারঘ তারক খায়েচন  তখন এই সাত-সকারে  কবাধহয়ে খারব না। 

তাো ়ো চিতাবাঘ সাধারণত মানুষ খায়ে  না  চকন্তু কবগরবাই কদখরে মারর। এই বাঘটার 

কব্রকফ্াস্ট হরয়েরে চকনা তা বু রত না-পারায়ে মাধব খুব চনচিন্ত  কবাধ কররত পাররেন 

না। 

  

বাঘটা এরস মাধরবর সামরন োবা কগর ়ে বসে এবং খুব মন চদরয়ে মাধরবর মুরখানা 

কদখরত োগে। তারত খাচনকটা েয়ে ককরট চগরয়ে মাধরবর একটু েজ্জা-েজ্জা করচেে। 

কারণ  আজ দাচ ়ে কামারনা হয়েচন। কাে কেরক নানা ঘটনায়ে নাকাে হরয়ে কিহারাটা হরয়েরে 

ক ার ়ো কারকর মরতা। তার  পর দাাঁত কনই। িুেটা চেক মরতা পাট করা কনই। মাধব 

বারঘর দৃচির সামরন েজ্জায়ে অরপাবদন হরয়ে বরস রইরেন। 

  

বাঘটা এবার কমাোরয়েম গোয়ে বেে  ভ্রাম! 

  

কমাোরয়েম হরে  এই আ য়োরজ  চপরে িমরক যায়ে। মাধরবর  িমকাে। 

  

বাঘটা একটু ঘুরর বরস আিমকাই কেজটা মাধরবর ককারের  পর বাচ ়েরয়ে চদরয়ে বেে  

ঘর- র।  
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মাধব আাঁতরক উেরেন। অমচন নন্দচকরশার কারন কারন বেে  “কতামারক কেজটা ধররত 

বেরে।”  

  

“ধরব?” মাধব েরয়ে েরয়ে চজরজ্ঞস কররেন। 

  

“না-ধররই বা কী কররব?”  

  

“তাই কতা!” বরে মাধব খুব সংরকারির সরে কেজটা ধররেন। বাঘটা তখন ধীরর ধীরর 

তারক কটরন চনরয়ে িেে। 

  

পুবধার চদরয়ে জোটা ঘুরর বাঘটা তারক একটা োরী সুন্দর সাজারনা জেরে চনরয়ে এে। 

মরন হয়ে  এখারন এককারে মস্ত ককারনা বাগান চেে। হাাঁ করর িারচদরক কিরয়ে কদখরেন 

মাধব। বাগারনর িারধারর ককারনা পাাঁচিরের চিহ্ন  কনই। তরব একটা জায়েগায়ে একটা 

মস্ত কগাে বাাঁধারনা কিৌবাচ্চার আকৃচত মাচটর মরধয কদখরত কপরেন। খুবই কিনা-রিনা 

কেকরে। 

  

বাঘটা একটা হযাাঁিকা টারন কেজ োচ ়েরয়ে চনরয়েরে। তারপর একটা কবাঁরট জামগারের চদরক 

এরগারে দুেচক িারে। মাধব কবকুরবর মরতা দাাঁচ ়েরয়ে কদখরেন। 

  

জামগারের চনিু  ারে মস্ত ব ়ে একটা কমৌিাক। চবজচবজ কররে কমৌমাচে। বাঘটা চগরয়ে 

এক োরফ্ গারের  ারে উরে ধীরর ধীরর িাকটার চদরক এচগরয়ে যারে। মাধব দম বন্ধ 

করর আরেন। আিমকা না ়ো প ়েরে কমৌমাচেরা কয কী কাি ঘটারব।  

  

চকন্তু বাঘটার বুচের প্রশংসাই কররত হয়ে। হুট করর ককারনা কাি ঘটাে না। বরং খুব ধীরর 

ধীরর সামরনর পা দুরটা চদরয়ে  ােটারক না ়োরত োগে। কযন বাতারসর কদাো। একচট 

দুচট করর কমৌমাচে িাক কেরক উর ়ে কযরত োগে। বাঘটা আরস্ত-আরস্ত দুেুচন বা ়োরত 

োরক। মার  মার  আিমকা একটু  াাঁকুচন কদয়ে। কমৌমাচেরা পাোরে। উ ়েরে  চফ্রর 
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আসরে  আবার উর ়ে যারে। প্রায়ে আধঘ্ার কিিায়ে িাকটা একদম ফ্াাঁকা হরয়ে কগে। 

মাধব দূর কেরক  কদখরত কপরেন  টসটস কররে মধু। 

  

বাঘটা বেে  ভ্রা । 

  

নন্দচকরশার সরে-সরে কারন-কারন কোটা অনুবাদ করর বেে  “কতামারক কখরত বেরে। 

শুনরে না  খা !”  

  

“খাব?”  

  

“না কখরয়েই বা কররব কী? বাঘরক িটারন চক োে? বাঘটারক খুব োে বাচগরয়েে কহ!”  

  

বাঘটা িাকটারক কমৌমাচেশূনয করর আর দাাঁ ়োে না। জেরের মরধয কবাধহয়ে হচররণর গন্ধ 

কপরয়েই এক োরফ্ অদৃশয হরয়ে কগে। মাধব চনচিরন্ত এচগরয়ে চগরয়ে িাকটার নীরি 

দাাঁ ়োরেন। হারতর নাগারের মরধয এরকবারর নারকর  গায়ে চজচনসটা  ুরে আরে। মাধব 

আর কদচর না করর িাকটার খাচনকটা কেরে চনরয়ে মুরোয়ে িাপ চদরয়ে কসরটাক রস কবর 

করর কখরয়ে কফ্েরেন। বহুকাে এরকম োে পেমধু খানচন। প্রাণ বুক োিা হরয়ে কগে। 

িাো হরয়ে উেরেন। তারপর িারচদক ঘুরর ঘুরর কদখরত োগরেন।  

  

যত কদরখন ততই ধারণা হরত োরক  এ কসই কহতমগর ়ের রাজবাচ ়ের র্ধ্ংসাবরশষ না 

হরয়ে যায়ে না। এক জায়েগায়ে চতচন কবশ করয়েকটা ব ়ে ব ়ে কশ্বতপােররর টুকররা কদখরত 

কপরেন। ক াাঁপ জেরের মরধয একটা োো কপতরের কেচসর গারয়ে কদখরেন নাম কখাদাই 

করা–আর. চস.। সম্ভবত তার বাবার নারমর আদযির। বাবার একটাই চেে শখ। সব 

চকেুরত চনরজর নারমর আদযির কখাদাই কররতন। সুতরাং মাধরবর আর সরন্দহ রইে 

না  তদবফরম চনরজরদর হারারনা চেরটর সন্ধান চতচন কপরয়েরেন।  

  

অবশয সন্ধান কপরয়ে  ককারনা োে কনই। এই কঘার জেরের মরধয মাচটরত প্রায়ে চমরশ-

যা য়ো বাচ ়ে চনরয়ে চতচন কররবনই বা কী? বাচ ়েরত চকেু গুপ্তধন আরে বরে শুরনচেরেন। 
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চকন্তু তার বাপ োকুরদা কসই গুপ্তধরনর অরনক কখাাঁজ করর  সন্ধান পানচন। এখন কসই 

গুপ্তধরনর সন্ধান করার কাজ বরং আর  কচেন হরয়েরে। ককননা  পুররা বাচ ়েটাই ক রব 

কগরে মাচটর নীরি। 

  

মাধব তাই আর  কসরটাক মধু কখরয়ে গােতোয়ে োয়োয়ে শুরয়ে শুরয়ে োবরত োগরেন। মধু 

খা য়োর আরমরজ ঘুম  এরস কগে। তাই োবরত-োবরত ঘুচমরয়ে প ়েরেন। ঘুচমরয়ে-

ঘুচমরয়ে স্বে কদখরেন  তাাঁর রাগী োকুরদা গারের  পর বরস আরেন রারগর কিারট। রারগ 

গরগর কররেন। ঐ োরব গারের  পর বরস োকরত-োকরত হোৎ তার কেজ গচজরয়ে 

কগে। কররগ কগরে মুখটা সবসমরয়ে কুাঁিরক আরেন বরে ফরম-ফরম মুখটা বদরে কযরত 

োগে। ফরম কসটা হুবহু বাাঁদররর মুরখর মরতা কদখারত োগে। গারয়ে কোম গজাে। 

মাধব কদখরেন  োকুদযার বদরে একটা মহাবানর গারের  ারে বরস আরে। তারপরই 

কদখরত কপরেন বাবারক। মাধরবর বাবা রারগর কিারট কারক কযন হুংকার চদরয়ে ক রক 

তজযন-গজযন কররেন। পাররে তারক দাাঁরত নরখ চোঁর ়ে কফ্রেন আর কী! কিাখ দুরটা 

জ্বেজ্বে কররে  হা করর োকায়ে দাাঁতগুরো চহংর কদখারে। চজবটা  েকেক কররে কযন। 

চনরজর বীেৎস রাগরক বরশ আনার জনয কেরক পুচ ়েরয়ে েযাকা চদরেন চনরজর গারয়ে। 

এই কররত-কররত সারা শরীরর কোপ-রোপ দাগ হরয়ে কগে। কিাখ দুরটা কগাে কগাে আর 

কচপশ ররের হরয়ে কগে। দাাঁতগুরো ব ়ে ব ়ে আর ধারারো হরয়ে উেে। ফরম কদখা কগে  

মাধরবর বাবা রারগর কিারট আস্ত একটা বাঘ হরয়ে চবকট গজযন ো ়েরেন  ভ্রাম! 

  

কস গজযরন ঘুম কেরে উরে বসরেন মাধব। কদখরেন  বাঘটা সামরনই দাাঁচ ়েরয়ে আরে। 

আরবরগর কিারট মাধব  ুকরর ককাঁরদ উেরেন  “বাবা।”  

  

বাঘ জ্বেজ্বে করর তাচকরয়ে চেে বরট  তরব কিারখ কতমন চহংরতা কনই। ঘপাস করর 

একটা শ্বাস কের ়ে বাঘটা বরে উেে  চগয়ো । 

  

কারনর কারে নন্দচকরশার চফ্সচফ্স করর বেে  “কতামারক উরে প ়েরত বেরে।”  
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মাধব হারতর চপরে কিারখর জে মুেরত- মুেরত উেরেন। বাঘটা কেজ বাচ ়েরয়ে ধরে। 

মাধব কসটা হারতর মুরোয়ে চনরয়ে হাাঁটরত োগরেন চপেু-চপেু। 

  

জোর উত্তরধাররর দুরেযদয েয়েংকর কাটার াাঁরপর জেে  আগাো কেদ করর   পারয়ের 

নীরি র্ধ্ংসস্তূরপর  পর চদরয়ে বাঘটা তারক একটা মজা পুররনা ইদারার ধারর চনরয়ে এে। 

মাধরবর মরন প ়েে  কেরে কবোয়ে এই ইদারাটারক চতচন কদরখরেন। এর জে পিা চেে 

বরে ককউ বযবহার করত না। সবাই বেত   র মরধয েূত আরে। মার  মার  নাচক 

েুতুর ়ে ইদারার কেতর কেরক নানারকম আ য়োজ উরে আসত। অরনক সমরয়ে মানুরষর 

গোয়ে কািার শব্দ পা য়ো কযত। চনশুত রারত ঘুম কেরে বাচ ়ের দাসী-িাকরররা শুনরত 

কপত  ইদারার চেতর কেরক শব্দ আসরে  আয়ে  আয়ে  আয়ে আয়ে।  

  

বাঘটা ইদারার কারে এরস মাধরবর চদরক কিরয়ে  াকে  ঘর-র ঘ্রা ! 

  

চেক এইসমরয়ে একপাে হচরণ পে েুরে সামরন এরস পর ়েচেে। বাঘ কদরখ হা য়োর 

গচতরত েুরট অদৃশয হরয়ে কগে। সরে-সরে মাধরবর হাত কেরক কেজটা কটরন চনরয়ে বাঘ  

হা য়ো। মাধব কিারখর জে মুরে আপন মরন বেরেন  “বাবার চখরদ কপরয়েরে।“  

  

“চখরদ কপরয়েরে না হাচত! বাঘ হরে এক নম্বররর কপটুক। যখন তখন তারদর খাই-খাই। 

  হরে কিারখর চখরদ।” বেরত-বেরত নন্দচকরশার মাধরবর নারকর ফু্রটা চদরয়ে কবচররয়ে 

বাতারস সাাঁতার কাটরত োগে। 

  

মাধব কখরপ চগরয়ে বেরেন  “খবদযার! আরজ-বারজ কো বেরবন বরে চদচে! োে হরব 

না।”  

  

“এ! খুব কয কতজ কদখচে! কী কররব-টা শুচন! কতামার মরতা অকৃতজ্ঞ কোক দুরটা 

কদচখচন। সারা সকাে ধরর কতামার কফ্াকো নাম কঘািারনার জনয কত কমহনত করেুম  

এই তার প্রচতদান?”  
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মাধব রাগটা কিরপ কররখ বেরেন  “কী করররেন শুচন।”  

  

“কতামার মাচ ়ের কগা ়ে সব খুাঁচিরয়ে খুাঁচিরয়ে আেগা করর সাঁরতর বীজ বুরনচে। একটু সার 

আর জে কপরে কদখ-না-রদখ দাাঁরতর িারা গচজরয়ে উেরব। চকন্তু তুচম বাপু মহা 

অকৃতজ্ঞ।”  

  

মাধব েচজ্জত হরয়ে বেরেন  “আপচন আমারক িমা কররবন।”  

  

“না করর আর উপায়ে কী? যাই  একটু কবচররয়ে আচস। বাঘটা কতামারক কী বরে কগে 

বুর ে কতা!”  

  

“আরজ্ঞ না।”  

  

“বাঘটা কতামারক  ই কুরয়োটার মরধয কনরম প ়েরত বরে কগরে। োেমন্দ তুচম কবার া 

চগরয়ে  আচম শুধু অনুবাদটা করর চদোম।”  

  

এই বরে নন্দচকরশার ফ্ ়েফ্ ়ে করর বাতারস কেরস িরে কগে। মাধব ইদারার মরধয  ুাঁরক 

কদখরেন  এরকবারর তোয়ে একটু জে এখরনা িকিক কররে। ইদারায়ে নামবার ককারনা 

চসাঁচ ়ে বা মই কনই। তরব চেতরর হররক রকম োোরিারা োকায়ে নানা ধররনর খাাঁরজর সৃচি 

হরয়েরে। চকন্তু শযা ো জরম খাাঁজগুরো েীষণ চপেে। মাধব তাই নামরত সাহস কপরেন 

না। িুপ করর ইদারার ধারর গারের োয়োয়ে বরস রইরেন। বু রত পাররেন  ইদারার মরধয 

ককারনা রহসয আরে। স্বয়েং বাঘরবশী বাবা নাহরে এখারন তারক কটরন আনরতন না। 

  

োবরত-োবরত মাধরবর চ মুচন এরস চগরয়েচেে। কবো ঢরে আসরে। শীতকারে এই 

জেরে দুপুর না গ ়োরতই রাচত্র এরস যারব। কী কররবন তা বু রত পারচেরেন না মাধব। 

চ রমারত-চ রমারত নানা কো োবচেরেন। হোৎ মাোর  পর ‘হপ হুপ’ করর দুরটা শব্দ 

হে। তারপরই  ােপাো তেনে করর চবকট উল্লারসর শব্দ কররত কররত ঘরটাৎকি কনরম 
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এে মাধরবর ককারের  পর। আর অমচন জেরের চেতর কেরক বনমােীর গো পা য়ো 

কগে  “কতযা ধাররকারে আরেন নাচক?”  

  

“আচে! আচে!” কিাঁচিরয়ে উেরেন মাধব। তারপর ঘরটাৎকিরক বুরক জচ ়েরয়ে ধরর বেরেন  

“দাদু! দাদু কগা! এ-জরে  আমারক কোরোচন তাহরে?”  

  

জেে ফু্র ়ে চখরদয়ে চিমর ়ে-মারা িাররট মূচতয কবচররয়ে এরস ধপাস ধপাস করর মাচটরত 

গচ ়েরয়ে প ়েে। মাধরবর োরী মায়ো হে। বেরেন  “কবারসা কতামরা  বযবস্থা আরে। 

  

োয়েগাটা এখন কিনা হরয়ে কগরে। মাধব চগরয়ে জামগারের  াে কেরক কমৌিাকটা পুররা 

কেরে আনরেন। মধুরত এখরনা েরা-েচতয। টপটপ করর মধুর কফ্াাঁটা পর ়ে িারকর নীরি 

মাচট চেরজ কগরে  চপাঁপর ়ে কেরগরে। 

  

িাক চনরয়ে এরস িারজনরক আকণ্ঠ মধু খা য়োরেন মাধব। সকরের কপট োিা হে  গারয়ে 

কজার বে এে।  

  

মুরখ কো কফ্াাঁটার মরতা অবস্থা হরতই বনমােী বরে উেে  “কা! এ জায়েগাটা কয ব ়ে 

কিনা-রিনা কেকরে।”  

  

মাধব তখন কগাটা বযাপারটাই কেরে বেরেন। সবাই শুরন তাজ্জব হরয়ে কগে। বনমােী 

তার চটকচটচক-চবরদয-জানা সযাোতরক হুকুম চদে  “ইদারায়ে নাম। ”  

  

কোকটা কােচবেম্ব না করর তরতর করর ইদারার চেতররর খাাঁরজ পা আর হারতর ের 

কররখ শা করর কনরম কগে।  পর কেরক সবাই বুরক কদখরে  কোকটা জরের কাে-বরাবর 

কনরম িারচদরক গুপ্ত দরজা বা গতয খুাঁজরে। অরনকিণ খুাঁজে। তারপর চকেু না কপরয়ে 

 পর চদরক কিরয়ে বনমােীর উরদ্দরশ বেে  “ স্তাদ  এখারন কতা চকেু কদখচে না।”  
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ঘরটাৎকি কী বু ে কক জারন। হোৎ কস হুপ করর হাাঁক কের ়ে ইদারার মরধয সাবধারন 

নামরত োগে। আধাআচধ কনরম একটা পােররর িাই ধরর টানাটাচন কররত কররত 

কিাঁিারত োগে  হুপ! হুপ! 

  

তখন চটকচটচক- স্তাদ নীরি কেরক ঘরটাৎকরির কাে-বরাবর উরে এরস পােরটা োে 

করর কদরখ-রটরখ বেে  “এ পােরটা একটু অনযরকম।”  

  

কবো ফু্চররয়ে আসরে। জেরের প্রিি হা ়েকাাঁপারনা শীত  মােুম চদরে। বনমােী আর 

কদচর না করর তার আর-দুই সযাোতরক সরে চনরয়ে ঢুরক েম্বা-েম্বা করয়েকটা েতারন গাে 

চোঁর ়ে আনে। কারেই একটা মস্ত গারের গুাঁচ ়েরত েতার এক মাো কবাঁরধ অনয মাো  ুচেরয়ে 

চদে ইদারার মরধয। তারপর এরক এরক বনমােী আর তার এক সযাোত কনরম কগে 

নীরি। 

  

চতনজন চমরে পােরটার  পর কী চফয়ো-রকৌশে করে   পর কেরক মাধব তা োে 

বু রেন না। তরব চকেুিণ বারদ কদখরত কপরেন পােরটা দরজার কপারটর মরতা খুরে 

কগরে। বনমােী কিাঁচিরয়ে বেে  “কতযা   ুে কখরয়ে কনরম আসুন। এখারন একটা সু ়েে 

পা য়ো কগরে।”  

  

উৎসারহর কিারট মাধরবর আর েয়ে র রইে না। েতা কবরয়ে কনরম চগরয়ে  কদখরেন  

বাস্তচবকই একটা অন্ধকার সু ়েে হাাঁ করর আরে। সযাোতরদর একজরনর কারে কদশোই 

চেে। তাই চদরয়ে কমৌিাকটারত আগুন কদ য়োয়ে চদচবয আরো জ্বরে উেে। একটা গারের 

 ারের আগায়ে জ্বেন্ত কমৌিাকটারক কগাঁরে চনরয়ে মাধব সদরে সু ়েরে ঢুকরেন। এত চনিু 

আর সরু  সু ়েে কয হামাগুচ ়ে চদরয়ে িেরত হয়ে। চেতরর বে েযাপসা োব। িারচদরক 

চনররট পােররর কদয়োে। মশারের আগুন আর কধাাঁয়োয়ে দম বন্ধ হরয়ে আসার কজাগা ়ে। 

  

খাচনকদূর চগরয়ে সু ়েেটা চকেু ি  ়ো হে। োদটা  একটু উাঁিুরত। সামরন গচেটা দুোগ 

হরয়ে দুচদরক িরে কগরে। কসইখারন সবাই দু’দি চজচররর হাাঁফ্ োর ়ে। বনমােী বেে  
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“কতযা  আমরা েযাি ়ো হরে  চনমকহারাম নই  কিার হরে  কোেী নই। যচদ গুপ্তধন 

পা য়ো যায়ে তরব সবটাই আপনার। আপচন আবার কহতম গ ়ে গা ততচর করু ন! আমারদর 

শুধু কসখারন োকরত কদরবন। কো চদচে  কহতমগর ়ে কখরনা িুচর- াকাচত হরব না!”  

  

মাধব রাচজ হরেন। কসখারনই চেক হে  মাধব বনমােী আর ঘরটাৎকিরক চনরয়ে যারবন 

 াইরন  চতন সযাোত যারব বাাঁরয়ে। ঘ্া দুই পর তারা আবার এখারন চফ্রর আসরব। 

কমৌিাক কেরে দুরটা মশাে ততচর করর তারা দুচদরক এরগারেন। 

  

মাধব  ানচদরকর রাস্তা ধরর এরগারেন। সামরন ঘরটাৎকি চপেরন বনমােী। িারচদরক 

পােররর কদয়োে িরেরে কতা িরেইরে। মাো চনিু না করর যা য়োর উপায়ে কনই। মাধরবর 

ঘা ়ে টনটন করর চোঁর ়ে প ়োর কজাগা ়ে। তার  পর এই শীতকারে  সু ়েরের চেতরটায়ে 

কবজায়ে েযাপসা গরম। অরনকিণ িোর পর মাধব হোৎ বু রেন  সু ়েেটা হরে আসরে 

একটা েুেেুোইয়ো বা কগােকধাাঁধা। ককারনাখারনই কপৌাঁেরেন না  ককবেই কযন একই 

জায়েগায়ে ঘুরর মররেন। 

  

খুবই ক্লান্ত হরয়ে একসমরয়ে পােরর কেস চদরয়ে বরস প ়েরেন মাধব। পারশ বনমােী আর 

ঘরটাৎকি। 

  

মুরখ কো পযযন্ত সররে না কাররা। চেক এই সমরয়ে মাধব শুনরত কপরেন  নন্দচকরশার 

কারন-কারন বেরে  “খুব কানামাচে কখেরে বাপু! তা আমারক কয কফ্রে এরে  আচম চক 

কতামার গুপ্তধরন োগ বসাতুম?”  

  

মাধব গম্ভীর মুরখ বেরেন  “আপনার মরতা অপদােয েূত জীবরন কদচখচন।”  

  

“কবচশ কিকি ককাররা না কোাঁকরা। কতামার ঐ বাাঁদরটার গারয়ের গন্ধ আমার যচদ অসহয 

না হত তাহরে আজ কতামারক েুে পরে চনরয়ে চগরয়ে চবস্তর নাকাে করতুম। যাক কগ  

এখন হাাঁ কররা কতা  চেতরর কসাঁচদরয়ে যাই।”  
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বনমােী হাাঁ করর মাধরবর মুরখর চদরক কিরয়ে চেে। বেে  “  কার সরে কো বেরেন 

আপচন? এখারন কতা আচম ো ়ো আর ককারনা মচনচষ কনই।”  

  

মাধব কসকোর জবাব না চদরয়ে নন্দচকরশাররক বেরেন  “অপকার সবাই কররত পারর। 

উপকারটাই কররত পারর না। এই কয কগােকধাাঁধায়ে পর ়ে খাচব খাচে  তার একটা 

উোররর পে আরগ কবর করর চদন  তারপর ব ়ে-ব ়ে কো বেরবন। প্রেম কেরকই কতা 

ফ্া ়ো কাটরেন  েূত এটা পারর না  কসটা পারর না।   ককমনধারা কো!”  

  

নন্দচকরশার চি ়েচবচ ়েরয়ে উরে বেে  “কচে কনচহ! কচে কনচহ। মানুরষর উপকার আর 

কিরনা নয়ে। তুচম চনতান্ত হাবা-গোরাম বরে আর মানুরষর মরতা মানুষ ন  বরে কতামার 

খাচনকটা উপকার করর কফ্রেচে। এখন কদখচে তুচম  খুব কসয়োনা। আর উপকাররর মরধয 

আচম কনই। কবাঁরি োকরত চবস্তর মানুরষর উপকার কররচে। ফ্রে আমারক গোয়ে দচ ়ে 

চদরয়ে মররত হরয়েচেে। কফ্র উপকার কররত চগরয়ে কফ্াঁরস যাব নাচক! তার  পর এখন 

গোয়ে দচ ়ে চদরয়ে মরবার  উপায়ে কনই।”  

  

এই বরে নন্দচকরশার কগাত্তা কখরয়ে মাধরবর মুরখ ঢুরক কপরটর মরধয কসাঁচদরয়ে কগে। 

  

বনমােী োবে  কতযারক েূরত ধরররে। এই সু ়েরের কঘার অন্ধকার পাতােপুরীরত কসটা 

খুবই স্বাোচবক ঘটনা। তাো ়ো গুপ্ত ধরনর কারেচপরে এরা োরকই। বনমােী হোৎ েয়ে 

কখরয়ে চশউরর উরে “েূত! েূত! বরে কিাঁচিরয়ে কদৌ ়েরত োগে। 

  

চকন্তু এই পাতােপুরীরত কদৌর ়ে যারব ককাোয়ে? দশ কদম কযরত না-রযরতই একটা 

কদয়োরে মাো েুরক যা য়োয়ে ‘উাঃ’ বরে বরস প ়েে। আর বরসই কিাঁচিরয়ে উেে  “কতযা  

এধারর আসুন কতা।”  

  

মশাে চনবুচনবু হরয়ে এরসরে। কমৌিারক আর কমাম কনই। সাবধারন মাধব এচগরয়ে কগরেন। 

বনমােী বেে  “এই পােরটা কযন আমার ধাক্কায়ে একটু নর ়ে উেে। কদখুন কতা।”  
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কোটা সচতয। পােরটা একটু কেেরতই ন ়েে। এবং টানরতই কপারটর মরতা খুরে কগে। 

  

মাধব মশারের কশষ আরোটুকুরত মুখ ঢুচকরয়ে কদখরেন  চেতরর একটা ঘর। ঘরর অরনক 

চজচনস ররয়েরে। মাধব ঘরর ঢুকরেন। 

  

সামরনই একটা চপেসুরজ মস্ত প্রদীপ ররয়েরে। মাধরবর বুচে কখেরে। বু রেন  প্রদীপ 

আরে  তখন খুজরে কতে  পা য়ো যারব। 

  

কবচশ খুজরত হে না। পুররনা একটা গা ়েরত চবস্তর করচ ়ের কতে পা য়ো কগে। চনবন্ত 

মশাে চদরয়ে প্রদীপটা এরকবারর কশষ মুহূরতয জ্বাোরত পাররেন মাধব। কসই আরোয়ে 

িারচদরক কিরয়ে একটা চনচিচন্তর শ্বাস কফ্েরেন। কসই হারারনা কমাহররর সন্ধান পা য়ো 

কগরে। আর দুাঃরখর চকেু কনই। 

  

মাধব আরস্ত আরস্ত চগরয়ে প্রকাি কোহার চসন্দুকটার গারয়ে হাত কবাোরেন। প্রদীরপর 

আরোয়ে কদখরেন  চসন্দুরকর গারয়ে কখাদাই করর কেখা : এই সম্পদ কোরগর জনয নরহ। 

ইহার িারা প্রজাপােন  কূপ  পুষ্কচরণী ইতযাচদ খনন  স ়েক প্রেৃচত চনমযাণ কচররব। চবদযা 

  ধময দান কচররব। সতত অপররর মেে চিন্তা না কচররে এই সম্পরদ অচধকার জোয়ে 

না  ইহা জাচন । সবযদাই চিন্তা কচররব। আচম অরফাধী  আচম অনামী  আচম চনরেস  

আচম ইিপ্রাণ  কসবাপটু… 
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৬. নবতোিণ পড়েই  বি পোড়ছেন 

নবতারণ পরেই খবর পারেন  চবজয়েপুররর জচমদারমশাই মাধরবর সন্ধারনর জনয 

পুরস্কাররর টাকা বাচ ়েরয়ে পিাশ হাজারর উরেরেন।  

  

সুতরাং নবতারণ চদচিচদকজ্ঞানশূনয হরয়ে জেে কতােপা ়ে করর কফ্েরত োগরেন। চকন্তু 

কহতমগর ়ের পাচজ জেে  চকেু কম যায়ে না। অত কসপাই কোকেশকর সবই কযন ফরম-

ফরম জেরের মরধয পরস্পররর সরে চবচেি হরয়ে প ়েরত োগে। 

  

নবতাররণর সরে কশষ পযযন্ত চেে েজহচর আর পুচটম। চকন্তু একসমরয়ে তারা  তাে 

রাখরত পারে না। নবতরণ সরন্ধর মুরখ-মুরখ কদখরেন  চতচন েয়োবহ জেেটায়ে 

এরকবারর একা।  চদরক অন্ধকার ঘচনরয়ে এরসরে। পরের চিহ্ন  কনই। কঘা ়োর মুরখ 

কফ্না উরেরে। 

  

ক্লান্ত নবতারণ একটা জোর ধারর কঘা ়ো োমারেন। চকেুিণ চজচররয়ে চনরয়ে কঘা ়োর 

োগাম ধরর খুব সাবধারন পােররর িাইরত পা কররখ কররখ জরের ধারর চগরয়ে দুজরন জে 

কখরেন। জে কখরত চগরয়েই নবতারণ হোৎ কদখরত কপরেন কাদায়ে মানুষ আর বারঘর 

পারয়ের োপ। চতচন কবাক। কোক নন। বু রেন  আশপারশই আসামীরদর চেকানা চমেরব। 

বাঘরক তার চবরশষ েয়ে কনই। সরে গুচেেরা দুরটা চরেেোর আরে। আর আরে টিয। 

  

নবতারণ কঘা ়োর চপরে কিরপ আরস্ত-আরস্ত িারচদকটা ঘুরর ঘুরর কদখরত োগরেন। এবং 

হোৎই তার নজরর প ়েে  একটা জামগারে োো কমৌিারকর দগদরগ দাগ। তাজা মধুর 

কফ্াাঁটা পর ়ে মাচট চেরজ আরে। মধুর কফ্াাঁটার একটা োইন  চগরয়ে জেরে ঢুরকরে। মধুর 

চিহ্ন ধরর এচগরয়ে কগরেন অসম-সাহসী নবতারণ। দু-একবার েুে পরে কগরে  অবরশরষ 

কদখরত কপরেন  একটা পুররনা ইদারার মরধয একটা েতা নামারনা ররয়েরে। 
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নবতারণ চনাঃশরব্দ কঘা ়ো কেরক নামরেন। েতাটার কজার পরীিা করর চনচিন্ত হরয়ে কনরম 

প ়েরেন ইদারার মরধয। টরিযর আরোয়ে সু ়েরের মুখটা কপরত  তাাঁর কদচর হে না। 

  

সু ়েরে ঢুরক টিয কফ্রে বযাপারটা বুর  চনরত তার কমারটই সময়ে োগে না। েখনউরয়ের 

েুেেুোইয়োয়ে চতচন বহুবার ঢুরকরেন। এ সু ়েে কস-তুেনায়ে কেরেমানুষ। 

  

মাত্র চমচনট পরনররার মরধযই চতচন গুপ্ত কুেুচরর দরজায়ে কপৌাঁরে চেতরর টরিযর আরো 

কফ্েরেন এবং চরেেোর তুরে ধরর বেরেন  “মাধববাবু! বনমােী! হাস আপ।” 

  

দুই কফ্রাচর আসামী হাত তুরে কবাকার মরতা ফ্যােফ্যাে করর কিরয়ে রইে কদরখ নবতারণ 

একটু আত্মপ্রসারদর হাচস কহরস বেরেন  “ককারনা িাোচক করার কিিা কররবন না। 

আমার কফ্াসয জায়েগাটা চঘরর  পরর অরপিা কররে। খুব সাবধারন হাত তুরে কবচররয়ে 

আসুন।”  

  

চেক এই সমরয়ে মাধরবর নাক চদরয়ে নন্দচকরশার উাঁচক মারর  “েযাাঃ েযাাঃ! এ কয এরকবারর 

ককো কররে কহ মাধবিি। তীরর এরস েরা ুচব! তা ঐ চেতুর চ ম দাররাগাটারক েয়ে 

খা য়োরই বা কী আরে? তুচম কতা বাপু গারয়েগতরর চকেু কম ন   োচফ্রয়ে পর ়ে জাপরট 

ধরর কপর ়ে কফ্ে না।”  

  

মাধব েরয়ে েরয়ে বেরেন  “চকন্তু আমার কয দাররাগা-পুচেসরক েীষণ েয়ে!”  

  

চবরজ্ঞর মরতা নন্দচকরশার বরে  “েয়েটা ককারনা কারজর কোই নয়ে। কতামার সাহরসর 

েচে আচম ফু্চেরয়ে চদরয়ে এরসচে। এখন কয েয়েটা পাে কসটা আসে েয়ে নয়ে  এ হে 

চগরয়ে েরয়ের স্মৃচত।”  

  

মাধব বেরেন  “আরজ্ঞ চেক েয়ে নয়ে বরট। চকন্তু কযন সাহস  পাচে না। হারত চপস্তে 

ররয়েরে কতা। তা আপনার গারয়ে কতা গুচে োরগ না শুরনচে  আপচনই কাজটা করর চদন 

না?”  
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একোয়ে কররগ চগরয়ে নন্দচকরশার বরে  “সবই যচদ আচম করর কদব তাহরে েগবান 

কতামারক হাত-পা-মগজ চদরয়েরে ককন শুচন। আো অপদােয কতা! কতবার কতা বরেচে  

েূরতর িমতা সম্পরকয যা কশারনা তা সব গাাঁজাখুচর গল্প।”  

  

এইসব যখন হরে তখন বনমােী আর নবতারণ হাাঁ করর মাধবরক কদখরে। নবতারণ 

বেরেন  “মাধববাবু  আপনার নাক কেরক সাদা মরতা  টা কী  ুরে আরে? নারকর কপা 

নাচক?”  

  

েচজ্জত হরয়ে মাধব বেরেন  “আরজ্ঞ না। ইচন হরেন নন্দচকরশার মুনচস। অচত েদ্র 

একজন েূত। পাতুগর ়ের আমবাগান কেরক আমার চপেু চনরয়েরেন।”  

  

“বরেন কী!” বরে কিাখ কপারে কতারেন নবতারণ। নন্দ চকরশাররর পাল্লায়ে চতচন  

পর ়েচেরেন। ফ্রে নবতররণর গারয়ে কাাঁটা চদে এবং হাত-পা অবশ হরয়ে প ়েে। 

চরেেোরটা েকেক করর কাপচেে হারত। 

  

মাধব তাই এচগরয়ে চগরয়ে খুব ক্রহর সরে নবতাররণর হাত কেরক এবং খাপ কেরক দুরটা 

চরেেোরই চনরয়ে চনরেন। চপস্তে মাধরবর হারত কযরতই চনয়েমমরত নবতারণ দুহাত 

 পরর তুরে চদরেন। মাধব তাাঁর হাত ধরর কটরন কমর র  পর বচসরয়ে চদরয়ে বেরেন  

“একটু চবরাম করু ন  সব চেক হরয়ে যারব। আচম বরং  পরর আপনার কফ্াাঁসরক খবর 

পাোচে।”  

  

করু ণ মুখ করর নবতারণ একটা শ্বাস কফ্রে বেরেন  “কফ্াসয কনই। চমরেয কো 

বরেচেেুম।”  

  

“তাহরে?” মাধব চজরজ্ঞস কররেন। 

  

নবতারণ বেরেন  “আচম সাররিার করচে। চকন্তু আপচন একটু তা ়োতাচ ়ে করু ন। 

আপনার েী আত্মহতযার জনয প্রস্তুত হরয়ে আরেন।”  
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পরচদন সরন্ধরবে চবজয়েপুররর জচমদারবাচ ়েরত কািার করাে উরেরে। বাচ ়েেচতয আত্মীয়ে-

স্বজন। কমরয়ে-জামাই কেরেপুরে কয কযখারন চেে সবাই ক চটরয়ে এরসরে। রায়েবাহাদুররর 

কোট কমরয়ে আর একটু বারদই চবষ খারব। কমরয়ের ঘররর বন্ধ দরজার সামরন পর ়ে আরেন 

মা  চপচস  মাচস  দাসীরা। রায়েবাহাদুর চনরজ বাইররর বারান্দায়ে খ ়েম পারয়ে পায়েিাচর 

কররেন। একটু আরগই মাধরবর জনয চতচন এক োখ টাকা পুরস্কার কঘাষণা করররেন। 

উচকে  কমাক্তার  াক্তারর বাচ ়ে চগজচগজ কররে  চকন্তু কার  মুরখ কো কনই। বাইররর 

মস্ত আচেনায়ে প্রজা এবং কমযিারীরা জর ়ো হরয়ে দাাঁচ ়েরয়ে আরে। সকরেরই কাঁিুমািু মুখ। 

খবর এরসরে  কহতমগর ়ের জেরে নবতাররণর পুচেস-বাচহনীর সবাই গারয়েব হরয়ে কগরে। 

কার  ককান কখাাঁজ কনই। 

  

পরশুচদন কেরক পায়েিাচর কররত কররত রায়েবাহাদুর এ পযযন্ত কবাধহয়ে পিাশ-ষাট কফাশ 

কহাঁরট কফ্রেরেন। এখন হাপরস পর ়ে বারান্দায়ে আরামরকদারায়ে বরস হাাঁক চদরয়ে তামাক 

িাইরেন। বুক কেরক একটা দীঘযশ্বাস কবচররয়ে কগে। অপদােয জামাইটার জনয এক োখ 

টাকা পুরস্কার খুবই কবচশ হরয়ে যারে। চকন্তু তা  কসই বযাটার চটচকর নাগাে পা য়ো কগে 

না। জামাইটারক হারতর কারে কপরে এখন খ ়েমরপটা কররবন বরে চেক করর কররখরেন। 

কসই সরে উজবুক চনষ্কমযা নবতারণ দাররাগারক  কদশো ়ো কররবন। রারগ দুাঃরখ দাাঁত 

ক ়েম ়ে করচেে তাাঁর। তামারকর নরের মুখটা চিচবরয়ে প্রায়ে চেবর ়ে করর কফ্েরেন। 

এখরনা তার নারম বারঘ-গরু রত এক ঘারট জে খায়ে  এখরনা চতচন হক মাররে মাচট 

ককাঁরপ  রে  কসই তারকই চকনা কঘাে খা য়োরে অরপাগি েযাগাবি জামাই মাধব! 

  

রারগর কিারট আবার হোৎ. দাাঁচ ়েরয়ে পায়েিাচর শুরু  কররত যাচেরেন। এমন সময়ে হোৎ 

খুব কারেই বাজ প ়োর মরতা একটা শব্দ হে  ভ্রাম! আর সরে সরে সামরনর মারে ‘বাবা 

কর! মা কর! বরে খুব একটা কশাররগাে তুরে কোকজন কোটােুচট কররত োগে। মুহূরতযর 

মরধয ফ্াাঁকা হরয়ে কগে আচেনা। 
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রায়েবাহাদুর একটু িমরক উরেচেরেন চেকই  চকন্তু েয়ে খা য়োর বান্দা চতচন নন। বারান্দার 

দুধারর দুজন বন্দুকধারী দাররায়োন দাাঁচ ়েরয়ে চেে। তারদর একজন শব্দ শুরন মূেযা কগরে। 

তার বন্দুকটা তুরে চনরয়ে রায়েবাহাদুর চসাঁচ ়ের মাোয়ে বুক চিচতরয়ে দাাঁ ়োরেন। 

  

এইসমরয়ে ফ্টক পার হরয়ে আচেনায়ে একটা জংচে কিহারার কোক এরস ঢুকে। তার দু 

হারত দু-দুরটা বন্দুক  কাাঁরধ একটা মস্ত বাাঁদর  পারশ একটা চবশাে চিতাবাঘ। কোকটার 

হাবোব কবশ কবপররায়ো। গটগট করর এরস চসাঁচ ়ে কবরয়ে  পরর উরে মুরখামুচখ দাাঁচ ়েরয়ে 

বেে  “আমার েীরক এিুচন কফ্রত িাই। কস যচদ আত্মঘাতী হরয়ে োরক তরব এ-বাচ ়ের 

কাউরক জযান্ত রাখব না।”  

  

রায়েবাহাদুররর হাত-পা কাপচেে। বাঘটা তাাঁর গা শুকরে। বাাঁদরটা মুখ েযাংিারে। 

বন্দুকটা হাত কেরক খরস পর ়ে কগে যখন কদখরেন  জামাইরয়ের কারনর েচত ধরর  ুে 

খারে চবঘতখারনক েম্বা সাদামরতা একটা েূত। রায়েবাহাদুর হাতরজা ়ে করর বেরেন  

“না  এখরনা আত্মঘাতী হয়েচন। এসস বাবাজীবন।”  

  

বো বাহুেয  কসই রারত শ্বশুরবাচ ়েরত আর মাধবরক ককউ সুপুচর-েরা না ়ে কদ য়োর 

সাহস কপে না। তরব চদরে খুব একটা অসুচবরধ  হত না। কারণ নন্দচকরশাররর হারতর 

গুরণ মাধরবর চদচবয কচি-কচি দাাঁত গচজরয়ে কগরে। খুবই শক্ত দাাঁত  আর োরী সুরসুর 

করর সবসমরয়ে। শক্ত চকেু চিরবারত ইরে করর। 

  

পরচদন কেরকই কহতমগর ়ের জেে হাচসে করর পুররনা বাচ ়ের জায়েগায়ে নতুন বাচ ়ে 

ততচরর কাজ শুরু  কররেন মাধব। অগাধ কমাহর আর হীরর জহরত কপরয়ে এখন চতচন এ-

তল্লারটর সবরিরয়ে ব ়েরোক। তাই বাচ ়ে ততচর কররই িান্ত রইরেন না  মাধব। পুররনা 

কহতমগ ়ে আবার গর ়ে তুেরেন। স ়েক বানারেন  পুকুর আর চদচঘ কাটারেন  ইস্কুে-

পােশাো খুরে চদরেন। কহতমগ ়ে আবার জমজমাট হরয়ে উেে। কহতমগর ়ের দাররাগা 

হরয়ে এরেন কসই কদাদযিপ্রতাপ নবতারণই। বনমােীর সযাোতরা িাষবাস করর খায়ে  
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শীড়ষেন্দু মুড় োপোধযোয়  । হেতমগড়েি গুপ্তধন ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 
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বনমােী চনরজ মাধরবর বাগান তদারক করর। কসই চিতাবাঘ  ঘরটাৎকি আর 

নন্দচকরশার  মাধরবর বাচ ়েরতই আরে। তারদর আর ককউ েয়ে খায়ে না।  
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