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১. সকালবেলা ধলভূমগড় স্টেশবে 

  

সকালবেলা ধলভূমগড় স্টেশবে িারজে যুেক স্টেে স্টেবক োমবলা। স্ট াট্ট স্টেশেস সারা 

চিে-রাবে দুচেেোর মাত্র সরে হবে ওবেস োচক সমেটা অলসভাবে চেঝুুম। ললািা 

চটচকট কাবলক্টার স্টেইস স্টেশে মাোর চেবজই স্টেে স্টেবক োমা স্ট াট্ট যাত্রীিবলর চিবক 

এচগবে লবসে চটচকবটর জেয—যাত্রীরা অচধকাাংশ স্থােীে স্টলাকস স্টোংচট পরা সাাঁওোল 

লর ওরাওাঁ–োবির প্রবেযবকরই কাাঁবধ একখাো কবর লাচেস লট হাে শাচড় স্টররে চিবে 

পরা স্টমবেরালচম পল্লবের মেে োরা পাাঁিজে পাাঁিজে হাে ধরাধচর কবর োবক ও গাবের 

সুবর কো ো ঝুগড়া কবর যােস এ  াড়া দুিারজে লধা-চেহারী লধা-োঙাাচলোেু চকাংো 

পাইকার। 

  

এর মবধয ঐ িারজে যুেক একটুখাচে েেুেত্বস স্টকেো এই জােগাে কখবো স্টিঞ্জাররা 

লবস োস স্টস-রকম স্টকাবো েযেস্থাও স্টেই। স্ট াট্ট একটুখাচে শহর-সাজা ্ামস োকবলও 

হেস ো োকবলও ক্ষচে চ ল ো—এমে ভােস দুিারখাো োচড় রুবরাবেই ো রুবরাবেই 

শুরু হবে স্টগব  জঙ্গল। যুেক িারজবের েবেস পাঁচিশ স্টেবক চেচরবশর মবধযস প্রবেযবকরই 

সুোম স্বাস্থযস হাবে ভাবলা িামড়ার সুটবকসস স্টহান্ডঅলস স্টটচরচলে জােীে সুিৃশয স্টপাশাক 

পচরচহেস ওবির মুখ-বিাখ স্টিখবলই লর কারুবক েবল চিবে হে ো স্টযস ওরা কলকাোর 

মােুষ। 

  

স্টেশে মাোর মৃদু গলাে চজবেস করবলেস লপোরা স্টেড়াবে এবলে েুচঝু? 

  

ওবির মবধয একজে পযাবের এ—পবকট ও–পবকট খুাঁজচ ল। চপ ে পবকবটর িামড়ার 

েযাগ স্টেবক স্টেরুবলা ভাড়ার রচসিস েখে স্টস জোে চিবলাস হযাাঁস স্টসইরকমইস স্টিখা যাক! 

লমাবির কাব  চকন্তু চটচকট স্টেই। মাঝুরাবত্র চটচটর কাব  ভাড়া চিবে এই রচসি চেবেচ । 

িলবে স্টো? স্টেশে মাোর এক পলক উাঁচক চিবে স্টিবখই েলবলেস হযাাঁ হযাাঁস চেক লব । 

এই সমে এখাবে স্টেড়াবে এবলে? লপোবির স্টো অসুচেবধ হবে… 
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–স্টকেস অসুচেবধ চকবসর; লপোর স্টো স্টকাবো অসুচেবধ হবে েবল মবে হে ো! 

  

–োকবেে স্টকাোে? এখাবে স্টো–  

  

–স্টস লমরা যা-বহাক েযেস্থা কবর স্টেবো। 

  

ওবির মবধয লবরকজে েলবলাস স্টকেস এখাবে একটা োাংবলা লব  ো? োই শুবেই স্টো 

এলাম। 

  

–ো লব স যচি জােগা পাে স্টিখুেস ো াড়া খাোর-িাোবররও অসুচেবধ হবে। 

  

–লপচে যচি খাোর-িাোর পােস োহবল লমরা পাবো ো স্টকে? 

  

-–চক ু পাওো যাে ো। এখাবে সযার! জাংলীবির জােগাস মা  স্টেইস দুধ স্টেইস মাাংস ও 

সপ্তাবহ দুএকচিে–লপোরা একটু লেন্দ-টােন্দ করবে এবসব ে–  

  

ওবির মবধয যার সেবিবে িীর্ঘ স্টিহারাস মাোর িুল স্টকাাঁকড়াবোস পযাবের চপ ে পবকবট 

হােস স্টস হা-হা কবর স্টহবস উেবলা। েলবলাস কী কবর েুঝুবলেস লমরা লেন্দ করবে 

এবসচ ? কলকাোে চক লেন্দ কম? 

  

লবরকজে এচগবে এবলাস লপােে লমরা অন্তে একটা লেন্দ স্টপবে িাই। এখাবে 

িাবের েযেস্থা-টযােস্থা লব  স্টকাোও? 

  

স্টেশে মাোর চেমষঘভাবে েলবলেস স্টেশবে চক ু স্টেইস এ লাইেটাই এ রকমস একটু 

এচগবে-কলকাোর মেে স্টরেুবরে অেশয পাবেে ো। েবে োজাবরর মবধয দুএকটা 

িাবের স্টিাকাে–  

  

–োজার কে িূবর? 

  

–কাব ইস ঐ স্টো–  
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প্ল্যাটরমঘ স্টপচরবে ওরা ওভারচিবজ উেবলা। েরম সকাবলর হাওো ললগাভাবে স্টখলা 

কবর স্টগাল ওবির স্টিাবখ-মুবখ-িুবলস  াোর জবলর মেে লবলা িারচিবকস ওভারচিবজর 

ওপর িাাঁচড়বে ওরা িার-পাশটা একোর োচকবে স্টিখবল। ডােচিবক যেিূর স্টিখা যাে 

স্টেউ স্টখলাবো মাে ও স্ট াট স্ট াট চটলাস েহুিূবর অেস্থা একটা পাহাড়স োাঁ চিবক জঙ্গল 

শুরু হবেব স জঙ্গল স্টকবট িবল স্টগব  স্টরললাইে—এইমাত্র স্ট বড় যাওো স্টেেটা এখবো 

অস্পষ্টভাবে স্টিখা যাে। েেুে জােগাে স্টোকার লবগ ওরা স্টযে ওভারচিবজর ওপর 

িাাঁচড়বে সম্ পচরচস্থচে চেবধিো কবর স্টিবখব । সামবেই োজারস স্টগাটা চেচরবশক পাকা 

োচড় একটু িূবর িূবর  ড়াবোস োরপর এক পাবশ মাে এক পাবশ জঙ্গল।  

  

ওরা রু্বর রু্বর পুে-পচিম-উত্তর-িচক্ষণ িারচিবকই স্টিখবলা। লর চেবশষ স্টকাবো ৈেচিত্রয 

স্টেই। একজে েলবলাস ধলভূমগড় োম যখেস েখে একটু দুগঘ-টুগঘ োকা স্টো উচিে। 

স্টকাোেস স্টিখবে স্টো পাচে ো!  

  

–জঙ্গবলর মবধয ভাঙািুবরা স্টকাোও পবড় লব  হেবো। 

  

মাোর ওপবরর লকাশ গভীর সমুবের মেে েীল। এক চ বট স্টমর্ স্টেই। ওবির মবধয 

একজবের হাবে একটা পাকাবো খেবরর কাগজ চ লস স্টস স্টসটা ওপর স্টেবক  ুাঁবড় স্টরবল 

চিবে েলবলাস চেিাে। 

  

োর পাবশর জে েলবলাস এই সঞ্জেস কাগজটা স্টরলচল স্টকে? 

  

–ধুৎ। খেবরর কাগবজর সবঙ্গ লর সম্পকঘ রাখবে িাই ো। 

  

–স্টররার সমে জুবো মুবড় চেবে যাোর জেয কাবজ লাগবো।  

  

–েখে স্টিখা যাবে। স্টিস চসগাবরট স্টি। 
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খেবরর কাগজটা হাওোে দুলবে দুলবে চেবি লাইবের ওপর চগবে পবড়  চড়বে স্টগল। 

চক একটা কাপড় ো চসগাবরট স্টকাম্পাচের লচধপাে স্টজাড়া চেোপবের  চেবে সুট-টাই 

পরা একজে স্টলাভী স্টলাবকর হাে একচট শাবলাোর কাচমজ পরা খুাঁচকর শরীর স্টিালাবে। 

ওভারচিবজর স্টরচলাং ধবর ঝুুাঁবক স্টসচিবক োচকবে একজে েলবলাস সঞ্জেস ঐ  চের ওপর 

চেক কবর েুেু স্টরলবে পারচে? 

  

–স্ট বলটার মুবখ ো স্টমবেটার মুবখ? 

  

–েুই স্ট বলটারস লচম স্টমবেটার। 

  

হাওোে েুেু উবড় যাবেস স্টসাজা চেবি পড়ব  ো। চেোপবের  চে অম্লােই রইবলা। চেরক্ত 

হবে একজে জ্বলন্ত চসগাবরটটা  ুাঁবড় মারবলা। স্টসটাও কাগবজর ওপর চিবে গচড়বে চেবি 

িবল স্টগল স্টকাোে। 

  

সেবিবে লম্বা যুেকচট েলবলাস এইস চক স্ট বলমােুষী করচ স! োড়াোচড় িলস িা ো স্টখবে 

পারচ  ো! 

  

ওভারচিজ স্টপচরবে একটু িূবরই একটা েড় িাোল। একটা েট গাব র চেবি চসবমে চিবে 

োাঁধাবো অবেকখাচে স্টেচিস স্টসখাবে িশ-োবরাটা লচিোসী স্টমবে ঝুুচড় চেবে েবস লব । 

োর ওপাবশ কবেকটা স্ট াট স্টিাকােস স্ট াটখাবটা োজাবরর মেে। োজারটাে স্টযে স্টকাবো 

প্রাণ স্টেইস মােুষজবের চভবড় জমজমাট েে। পটল ওজে করব  একটা স্টলাকস চকন্তু চক 

রকম অলস োর ভচঙ্গস দুবটা চিবেস চেেবট কমাবেস ওজে লর চেকই হে ো—োর 

সামবে িাাঁড়াবো খবেরচটরও স্টযে স্টকাবো োড়া স্টেই—চসবেমা স্টিখার মেে গভীর 

মবোবযাবগ স্টিখব । পটল মাপ। এক পাবশ ডাই করা কেকগুবলা কুমবড়র িূড়ার ওপর 

িুপচট কবর েবস লব  একটা স্টর্বয া কুকুর। 

  

স্টমবেগুবলা শুধু েবসব  ললািা—এবির স্টেবক িূবরস পচরষ্কার উাঁিু িাোবল। প্রবেযবকর 

কাাঁখাবল একটা কবর ঝুুচড়স ঝুুচড়বে কবর চক স্টেিাবে এবসব  ো িূর স্টেবক স্টিখা যাে 
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ো। চকন্তু ওবির সামবে স্টকাবো খবির িাাঁচড়বে স্টেই। সঞ্জে েলবলাস অসীমস িযাখ স্টো 

ওবির কাব  চডম লব  োচক? ো হবল কবেকটা চডম চকবে স্টেস িাবের সবঙ্গ স্টখবে হবে 

স্টো। 

  

অসীম ও লবরকজে এচগবে চগবে চজবেস করবলাস চক স্টর স্টোবির কাব  চডম লব ! 

লণ্ডা? 

  

পা ঝুুচলবে েসা স্টমবেগুবলা এ-ওর গাবে স্টেলা চিবে মুখ চটবপ হাসবলা স্টকউ োাঁ ্ীো 

সামােয স্টেচকবে োাঁ চিবকর কাাঁবধ মুখ গুজবলা। স্টকউ স্টকাবো উত্তর চিবলা ো। 

  

–লণ্ডা চমবলগা? লণ্ডা হাে েুমরা পাশ? 

  

স্টমবেগুবলা পূেঘেৎ েরবঙ্গর মেে সোই হাচসবে দুলবলাস পরস্পর গা স্টেলাবেচল করবলাস 

ওবির মবধয দুএকজে জবল র্চট স্টডাোবোর মেে গুপ গুপ কবর হাসবলাস চকন্তু উত্তর 

চিবলা ো। 

  

েখে পযঘন্ত ওরা ঐ স্টমবেগুবলা সম্পবকঘ স্টকাবোই ধারণা কবর স্টেে চেস েেুে জােগাে 

এবস হাল্কা স্টিাবখ োকাবে এচিক ওচিকস স্টকাবো েযস্তো স্টেই। োজাবর স্টোকার লবগস 

এক স্টকাবণ েসা এই স্টমবেগুবলাবক স্টিাবখ পড়বলা েবলই স্টযে চক ু চজচেস স্টকোর কো 

মবে পবড়ব স চজচেসপত্র স্টো চক ু চকেবেই হবে—লর চকেবে হবল মেলা ধুচে জড়াবো 

রুক্ষ িাচড়ওলা স্টিাকাচেবির েিবল—এই হাচসখুচশ স্টসামে স্টমবেগুবলার কা  স্টেবকই 

চক ু স্টকোর কো স্বাভাচেকভাবেই ওবির মবে লবস। িাম হেবো একটু স্টেচশ স্টেবেস ো 

স্টহাকস সবঙ্গ স্টো োোস-খুচশ করা হাচস স্টিবে। শহুবর স্ট বল সকালবেলা চডম স্টকোর 

কোই ওরা প্রেম স্টভবেব । চডম ো োবক-বমবেবির স্টয-বকাবো সওিাস চশম-

েরেচটচকাংো ললু-বপাঁোজ যাই স্টহাক–োও হেবো চকেবে। 
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অসীমরা এচগবে এবস স্টমবেগুবলার ঝুুচড়বে উাঁচক মারবলা। চক ু স্টেই রাাঁকা েুচড় সোরই 

রাাঁক ঝুুচড়। ওরা একটু অোক হবলা। েীলপাড় শাচড় পরা একচট কচি-মখু স্টমবেবক অসীম 

েলবলা চক স্টরস সে রুচরবে স্টগব ? চডম-চটম স্টেই কারুর কাব ? 

  

স্টমবেচট ঝুাংকারমে গলাে েলবলাস চডম স্টেই স্টো স্টিখবেই স্টপচ স! অযা! 

  

–চক ু স্টেই স্টো এখাবে েবস লচ স স্টকে? 

  

–েবস লচ স হাওো স্টখবে মে লে! েুহার োবে চক? 

  

অসীম েলবলাস লবরস এইটুকু লঙ্কার ঝুাল স্টো কম েে। স্টিখচ  ঝুগড়া করবে িাইব । 

কী স্টিাষ করলুম। োপুুঃ–স্টস োর েনু্ধবির চিবক চরবর েলবলা লিযঘ েযাপার মাইচরস 

এেগুবলা স্টমবে খাচল ঝুুচড় চেবে এমচে সকালবেলা েবস লব ! 

  

লশপাবশর দুিারজে স্টলাক স্টকৌেূহলী হবে ওবির স্টিখচ ল স্টটরা স্টিাবখ একটা হলুি 

স্টগচঞ্জ পরা স্ট াাঁকরা ওবির চিবক র্ে হবে এবস শুেচ ল ওবির কো। স্টস েলবলাস উ 

স্টমবেগুবলা সে জে খাবট োেু। চডম স্টেবি ো।  

  

–জে খাবট মাবে? 

  

–রাজচমচস্তর কাবজ স্টযাগাে স্টিেস ইট েে।  

  

–ো এখাবে েবস লব  স্টকে? 

  

–ইখাবে েবস োবকস যচি কারুর িরকার হে স্টো স্টডবক খাটাবে চলবে যার। 

  

–ও েুঝুলুম। ো এখাবে লর প্রবেযক চিে কী এে রাজ-চমচস্তচরর কাজ হে স্টক জাবে। 

োকবগ স্টোমাবির এখাবে চডম পাওো যাবে? 
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–চডম স্টো চমলবে ো। লজস স্টসই হাটোর মঙ্গলোর।হাটোর  াড়া লর চডম পাওো যাবে 

ো? 

  

–যাবেস স্টস লপোর স্টহাবটবল। 

  

–ওস স্টহাবটলও লব  এখাবে? লো স্টরষ্ট হাউসটা কে িূবর? 

  

–ওসে চক ু স্টো এখাবে োই োেু।বেই মাবে? ললেৎ লব । রবরষ্ট স্টরষ্ট হাউস। 

  

–রবরে োাংলা? স্টস লপোর স্টসই চিবক জঙ্গবল। 

  

–চেক লব স এবখাবে চরক্সা-চটক্সা পাওো যাে? 

  

–লবে োস চরক্সা ইচিবক স্টকাোে পাবেেস এসে জাংলা জােগা-োেুরা স্টো স্টকউ লবস 

ো স্টেমেস যারা লবস োরা স্টমাটর লবে–  

  

স্টলাকচটর োম লখাস োবক ওরা েচিিার চহবসবে চেযুক্ত করবলা। স্টলাকচটর কাাঁবধ চক ু 

স্টমাটর্াট িাচপবে লবস্ত লবস্ত এচগবে িলবলা ওরা িারজে-সঞ্জেস অসীমস স্টশখর এোং 

রচে! কাল রাচত্তবরই হেবো েৃচষ্ট হবেব স সরু োস্তাে পযাাঁিপযাাঁি করব  কািাস দুপাবশ 

কবেকটা মুচির স্টিাকােস চসবমে সুরচকর লড়েস স্টোাংরা ভাবের স্টহাবটলস একটা স্টসলুেও 

লব স চসগাবরবটর স্টিাকাবে ঝুযাে ঝুযাে কবর স্টরচডও োজব ।  

  

একটা স্টিাকাে স্টেব  চেবে ওরা োইবরর স্টেচিবে েবস গরম চজচলচপ লর চসঙাাড়া সবঙ্গ 

িা স্টখবলা! স্টগলাবসর িাবে কী রকম কাাঁোল কাাঁোল গন্ধস এবটা শালপাোে এবস েবসব  

েীল রবঙার ড়ুবমাড়বমা কাাঁোবল মাচ । স্টিাকাবের োচক স্টলাকরা চেজস্ব কো েলা োচমবে 

ওবির চিবকই স্টিবে লব । স্টয-বকাবো প্রবের উত্তর স্টিোর জেয োবির সকবলরই 

মুখভচঙ্গ েয্। ওরা িারজে অেয স্টকাবো চিবকই মবোবযাগ চিবলা োস চেবজবির মবধয 

পরামশঘ করবে লাগবলাস স্টরচডওো রাট লওোজটা খুেই চেরক্ত করচ লস অসীম উবে 

িাাঁচড়বে েলবলাস িবলা এবগাই। 
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দুিার পা হাাঁটবেই োজার স্টশষ হবে স্টগলস সরু রাস্তা এবস চমশবলা েড় রাস্তাে। এখাবে 

দুিারবট  ড়াবো সুিৃশ োচড়স প্রবেযক োচড়র সামবে কম্পাউবন্ড রুলস লো ও 

ইউকযাচলপটাস গা স শুধু এই জােগাটুকু স্টিওর্র োাঁ মধুপুবরর এক টুকবরা মবে হে। 

চলখা অেেরে েকেক কবর যাচেলস স্টকােটা কার োচড় স্টসই চেেরণস এই জােগাটার 

অসাংলগ্ন ইচেহাস-ভূবগালস ওরা সে কো শুেচ ল োস মাবঝু মাবঝু দুএকটা প্রে করচ ল। 

হোৎ। একটা োচড়র চিবক ওবির সোরই স্টিাখ পড়বলাস স্টগালাচপ রূঙাা একটা সুন্দর 

োচড়স োচড়র সমূ্পণঘ সীমাো স্টিড় মােুষ উাঁিু পাাঁিল চিবে স্টর্রা োর ওপর ভাঙাা কাি ও 

কাাঁটা োর েচসবে সুরচক্ষেস এক অাংবশ সেল স্টলাহার স্টগট। স্টগবটর পাবশ একটা পুবরাবো 

মচরস গাচড়স একজে িাকর স্টসটা ধুবে। স্টগবটর মবধয চিবে স্টভেরটা স্টিখা যােস োগাবের 

মাঝুখাবে পােবরর পর েসাবো স্টরাোরাস োগাবের পেটুকু েযেীে োচক অাংশ র্াবসর 

েিবল লাল পেুঘবলকাে স্ট বে লব স স্টযে টুকটুবক লাল রবঙার োগাে এক পাবশ স্টেট 

খাচটবে দুচট স্টমবে েযাডচমেে স্টখলব স পালক স্টিওো কবকঘর েিবল ওরা স্টখলব  

স্টরশবমর েল চিবেস স্টমবে দুচট স্টখলব  লর ঝুলমল কবর হাসব স োর-োরান্দাে 

ইচজবিোবর এক স্টপ্রৌঢ় খের কাগজ চেবে ঝুুাঁবক োসা। 

  

ওরা িারজে স্টগবটর পাশ চিবে স্টযবে স্টযবে দুএক পলক মাত্র এই িৃশয স্টিখবলাস পরস্পর 

স্টিাখাবিাচখ করবলাস ব্লচে েলবলাস এখাবে এক টুকবরা োচলগঞ্জও লব  স্টিখচ । েবে স্টয 

শুবেচ লুমস এখাবে জঙ্গল লর লচিোসীরা  াড়া চক ু স্টেই? 

  

সঞ্জে েলবলাস েড়বলাবকরা স্টকাোে ো লব ! োরা সারা স্টিবশ  চড়বে লব । 

  

স্টশখর একটু চিচন্তেভাবে েলবলাস ওবির মবধয একটা স্টমবেবক কী রকম স্টযে স্টিো-বিো 

মবে হবলা! 

  

রচে সবঙ্গ সবঙ্গ স্টখাাঁিা মারবলাস োবজ গুল মাচরস ো! দুচেোর সে স্টমবেই স্টোর স্টিো। 

েেুে জােগাে পা চিবে ো চিবেই স্টোর স্টিমা স্টমবে? অযা? 
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–হাাঁস সচেয েলচ স খুে স্টিো ো হবলও মবে হবলা লবগ স্টকাোও স্টিবখচ । 

  

–লমার স্টো সে স্টমবেবকই স্টিবখ মবে হে লবগ স্টিবখচ স এজবে ো স্টহাক গেজবে। 

স্টস কো োি স্টি। 

  

–ো েেস সচেযইস মবে করবে পারচ  ো অেশয। 

  

রচে েলবলাস িল চরবর যাইস ভাবলা কবর স্টিবখ লচস স্টোর স্টিো চকো। স্টোর স্টিো হবল 

লমারও স্টিো হবে পাবর! 

  

েখে ওরা োচড়র স্টগাটটা স্টেবক স্টেশ কবেক গজ িূবর িবল এবসব । স্টশখর েলবলাস যাুঃ 

ো হে োচকস চরবর চগবে স্টগবটর সামবে িাাঁচড়বে পযাট পযাট কবর োকাবো? যচি সচেযই 

স্টিো ো হে? 

  

রচে স্টশখবরর একটা হাে ধবর টাোটচে করবে েলবলাস িল োস িল োস স্টিো োই-ো? 

হবলাস স্টমবের োগাবে স্টখলব  ো স্টিখবে স্টিাষ চক? 

  

স্টশখর হাে  াচড়বে চেবে েলবলা যাুঃ। 

  

অসীম চজবেস করবলাস স্টলখা এটা কাবির োচড়? 

  

–ইটা স্টো চত্রপােী সাবহবের োচড়। খুে ভারী েযেসা ওাঁোবির-কলকাোে লপোবির 

হাওড়াপাড়া লব  স্টযস স্টসখাবে ওাঁোবির–  

  

অসীম মুখ রু্চরবে স্টশখরবক প্রে করবলাস চক স্টরস েুই চত্রপােী পিেীর স্টকাবো স্টমবেবক 

চিচেস? 

  

স্টশখবরর মুখ স্টিবখ মবে হে েন্ন-েন্ন কবর স্টস স্টভেরটা খুাঁজব । অন্ধকার রান্নার্বর কাবলা 

চজবর খুাঁবজ ো স্টপবল গৃচহণীরা স্টযমে এক একটা স্টকৌটা খুবল গন্ধ শুবক স্টিবখে লর স্টরবখ 

স্টিেস স্টশখরও স্টসইরকম লধ-বিো প্রবেযকটা স্টমবেবক স্টিাবখর সামবে এবে প্রে 
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করচ লস েুচম চক চত্রপােী? োস োস গন্ধ চমলব  ো; স্টপ্রচসবডচি কবলবজ অমবলশ চত্রপােীর 

কাব  ইচেহাস পবড়চ লুমস িীচপ্ত চত্রপােীর স্টলখা েই চ ল োপবসর র্বরস ভোেীপুবর 

চত্রপােী অযান্ড সি োবম একটা স্টরচডওর স্টিাকাে লব স োস লর স্টকাবো চত্রপােীর কো 

স্টস স্টশাবে চে। স্টশখরবক হার মােবেই হবলা। 

  

ঐ োচড়টা  াড়োর পর লর দুএকটা এচিক ওচিক  ড়াবো খাপরার িালার্রস োরপর 

রাস্তা রাাঁকা হবে এবলাস এোর জঙ্গবল েুকবেস সামবেই জঙ্গল স্টিখা যাে। এই রাস্তাটা 

িাকুচলো হবে জামবসিপুবর িবল স্টগব ।োই মাবঝু মাবঝু োবকর লোবগাো। 

  

এচপ্রবলর স্টশবষস স্টরাদুর এখবো চেরচক্তকর হে চেস ঝুকঝুবক লকাশ স্টেবক স্টরাি এবস 

স্টখলা করব  েবে িূড়াে। এই েে স্টিখবল গা  ম ম কবর োস েরুণ শালগা গুবলাে 

েল্লরী ধবরব । চেশ্বাস করা যাে ো। ঐ কচেে সে শাল েৃবক্ষর এে সুন্দর েরম-রঙাা 

রুল। দুএকটা জারুল লর ইউকযাচলপটাবসর স্টভজাল োকা সবেও জঙ্গলটা এখাবে 

পুবরাপুচর শাবলরই জঙ্গল! লালবি রাস্তা চিবে ওো েবের মবধয েুকবলা। 

  

েবের মবধয েুবকই ওবির অেয রকম লাগবলা। স্পষ্ট স্টোঝুা যােস এটা ললািা জগৎ। 

েবের চভেরটা সে সমে চেুঃশব্দ। লসবল অবেক রকম শব্দ লব স চকিচকবি পাচখর 

ডাকস হাওোর স্টশা স্টশাাঁস লুকাবো কােচেড়াচলর চিচড়ক চিচড়কস চঝুচঝুর স্টকারাসস শুকবো 

পাোর খরখরস িূবর স্টকাোও কাে কাটার একবর্বে শব্দও স্টভবস লসব ।েেু মবে হে 

অরণয চেস্তব্ধ। ওসে শব্দ চেস্তব্ধোরই অলঙ্কার। জঙ্গবল েুকবল সচেযকাবরর একটা চেশাল 

চজচেসবক প্রেযক্ষ করার অচভেো হে। 

  

কাবলা পীবির িওড়া রাস্তাস দুপাবশ লাল সুরচক  ড়াবো–োর চেক মাঝুখাে চিবে ওরা 

হাাঁটব । অসীমবক অচরবসর কাবজ প্রােই োইবর স্টযবে হেস স্টশখরও েনু্ধোন্ধেবির ো 

েবল মাবঝু মাবঝুই হোৎ দুএক মাবসর মবধয স্টকাোে চেরুবেবশ িবল যাে। চিবকট 

স্টখলার জেয রচে ভারেেবষঘর োো প্রবিবশ রু্বরব স মধয প্রবিবশর জঙ্গবল একটা 

চশকাবরর পাচটঘবেও চগবেচ ল একোর। সঞ্জে একটু র্রকুবোস চকন্তু ে বর একোর োবক 
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হচরদ্ধাবর স্টযবেই হে। ওর োো সাংসার স্ট বড় রামকৃষ্ণ চমশবে স্টযাগ চিবে হচরদ্ধাবর 

লব েস সঞ্জে োর সবঙ্গ স্টিখা কবর লবস। অেঘাৎ ওরা িারজবেই লবগ োো জােগাে 

রু্বরব স এই প্রেম ওরা িল স্টোঁবধ একসবঙ্গ োইবর এবলা। ওরা একসবঙ্গ চমবশব —চকন্তু 

সেচক ু স্টমবল চেস মাবঝু মাবঝু ওরা একসবঙ্গ হাচস-োট্টা করব স মাবঝু মাবঝুই লোর 

অেযমেস্কস েখে িারজবে স্টযে িার রকম ভােোে অেযমেস্ক। 

  

স্টেচশ হাাঁটবে হবলা োস লধ মাইবলর মবধযই স্টিাবখ পড়বলা ডাক-োাংবলার স্টগটস োাঁ চিবক 

িওড়া স্টমারাম চে াবো পেস চভেবর জাপাচে  চের মেে সাজাবো োচড়খাো। উাঁিু 

চসবমবের চভবের ওপর োচড়স োরান্দার ঝুুলন্ত টবে সাজাবো রবেব  োো জাবের 

স্টশৌচখে লচকঘড কবেকখাো পচরেন্ন অটুট ইচজবিোে! োচড়র সামবে স্টকোচর করা রুল 

োগােস একপাবশ গাচড় রাখার স্ট াট গযারাজস োরও ওপাবশ স্টিৌচকিাবরর র্র। ওবির 

দুচেেজে একসবঙ্গ েবল উেবলাস োুঃ! সচেয িমৎকার জােগাটা।  

  

লখা মালপত্তারু োচমবে স্টরবখস সম্ চেস্তব্ধোবক স্টভবঙা স্টিাাঁিাবে লাগবলাস রচেলাল! 

কৃচেলালী-। এ-বিৌচকিার! 

  

কারুর সাড়া পাওো স্টগল ো; িূর স্টেবক শুধু স্টসই কাে কাটার অক্লান্ত শব্দটা 

একবর্বেভাবে স্টশাো যাবে। সঞ্জে েলবলাস স্টিবখ মবে হবে এ জােগাে চেবশষ 

স্টলাকজে লবস ো। স্টিৌচকিার চক লর সে সমে োবক? 

  

লখা েলবলাস িাাঁড়াে োেু লচম ওবক েুাঁবড় চলবে লসচ ।  

  

–হযাাঁ যাওস োড়াোচড় িাবখা। স্টিৌচকিার ো লসা পযঘন্ত স্টোমার েকচশশ চমলবে ো। 

েকচশবশর কো শুবে চলখা স্টযে িমবক উেবলাস স্টযে সমূ্পণঘ অপ্রেযাচশে চকাংো এসে 

কো োর সামবে উচ্চারণ করাই উচিে েে। অেযন্ত লাজুকভাবে র্াড় েুবে েলবলাস স্টস 

জেয চক লব  
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ওরা োরান্দাে উেবলা। স্টিোবর েবস হাে-পা  চড়বে লড়বমাড়া ভাঙাবলা : রচে লর 

সঞ্জে দুচিবকর োব্লান্দা রু্বর েিন্ত কবর এবলা। রচে েলবলাস সচেয খুে ্যান্ড জােগাস 

স্টেবের স্টসই স্টলাকটাবক ধেযোি স্টিওো উচিে মাইচর।  

  

অসীম েলবলাস স্টলাকটাবক সবঙ্গ চেবে এবল হবো; মবে হবেস স্টসও খুে রচসক স্টলাক। 

  

ওরা চ ল স্টেবের স্টসবকন্ড ক্লাস কম্পাটঘবমবে। মাঝু রাচত্তবর যখে স্টিকার ওবেস ওরা 

েবলচ লস লমরা চটচকট কাচট চে স্টকাোে যাবো এখবো চেক কচর চে।  

  

–স্টকাোে যাবেে জাবেে ো ো হবল স্টেবে উবেব ে স্টকে? 

  

–এমচেই শাখা হবলা। জাচেলা চিবে স্টিখচ –স্টকাবো জােগা প ন্দ হবল োমার সমে 

গাডঘবক ভাড়া চিবে স্টিবো।  

  

–মাঝু রাচত্তবর জােগা স্টিখব ে? ো স্টেশ! স্টেবের লইবে স্টো ওসে িবল ো। অন্তে 

টাটােগর পযঘন্ত চটচকট কাটুে এখে! 

  

–টুটােগর চগবে কী করবো? োবজ জােগা! 

  

–স্টকাোে যাবেে ো-ই যখে জাবেে ো–  

  

এই সমে ওবির পাবশর স্টলাকচট কো েবল। স্টলাকচট মধযেেস্ক র্ে েীল-রঙাা সুট পবর 

চ ল–হেবে সে সমে একখাো েইস প্রবেযক স্টেশবে িা খাচেল; স্টিবখ মবে হবেচ ল 

স্টলাকচট অোঙাাচলস এোর স্টস পচরষ্কার োাংলাে েলবলা লপোরা চেচরচেচলবে স্টকাোও 

 ুচট কাটাবে িাে স্টো? লচম একটা জােগা সাবজষ্ট করবে পাচর। ধলভূমগড়স স্টেচশ িূত্র 

েে। ঝুাড়্াবমর দুবেশে পবরই! 

  

রচে চজবেস কবরচ ল কী রকম জােগা েলুে স্টো? 
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স্টলাকচট উত্তর চিবেচ ল এেক্ষণ লপোবির কোোেঘা শুবে লপোবির স্টমজাজটা 

েুবঝুচ । ধলভূমগবড় যােস লপোবির ভাবলা লাগবে। লচম অবেকোর স্টগচ স খুে 

চেচরচেচল। স্টরষ্ট হাউবস োকবেেস স্টকউ চেরক্ত করবে ো। লপোর স্টো স্টসই রকম 

জােগাই িাে! 

  

স্টলাকচট ওবির সাহাযয করবেই িাইচ লস েেু গাবে পবড় পরামশঘ চিবে েবল ওবির 

একটু অস্বচস্ত হচেল। রচে েবলচ লস লমরা কী রকম জােগা িাইস ো লপচে চক কবর 

েুঝুবলে িািা? 

  

স্টলাকচট সামােয স্টহবস েবলচ লস ে র পবেবরা লবগ লমার েবেসও লপোবির সমাে 

চ ল। লমার স্টসই সমেকার কো স্টভবে েললুম। লর চক! লমরা সভয মােুষরা মাবঝু 

মাবঝু জঙ্গবল চগবে হাাঁপ স্ট বড় োাঁিবে িাই। স্টসচিক স্টেবক ও জােগাটা চিচলোে! 

  

—লমরা কী রকম জােগা িাইস ো অেশয চেক জাচেো। লোস ধলভূমগবড়ই চগবে স্টিখা 

যাক। 

  

এখে স্টিোবর পা  চড়বে চসগাবরট টােবে টােবে সঞ্জে েলবলাস চকন্তু লমার মবে হবেস 

লবগ স্টেবক চরজাভঘ ো করবল রবরষ্ট োাংবলাবে োকা যাে ো। স্টোধহে স্টগালমাল করবে: 

স্টিৌচিকাক্স এবস। 

  

—ওসে চক ু ো। দুবটা টাকা একস্ট্রা চিবলই হবে।  

  

–হবে চক ো সবন্দহ।  

  

িূবর স্টিখা স্টগল একটা স্টলাকবক সবঙ্গ চেবে চলখা চররব । স্টশখর েলবলাস সকবলর 

একসবঙ্গ কো েলার িরকার স্টেই। রচেস েুই স্টিৌচকিারবক টযাক্ল কর।  

  

রচের সু স্টজাড়া েেুেস হাাঁটবল গস গস শব্দ হেস ররসা মুবখ ওর র্ে কাবলা স্টজাড়া ভুরু–

স্টেশ একটা েযচক্তত্ব এবে চিবেব । পযাবের চহপ পবকবট হাে চিবে রচে োরান্দার চিবক 
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এচগবে স্টগলস অেযন্ত অেো ভবর স্টলখাবক চজবেস করবলাস এই স্টলাকটাই স্টিৌচকিার 

োচক?–কী োম স্টোমার? 

  

রচে স্টলাকটার স্টিাবখ স্টিাখ স্টরবল প্রেীক্ষাে োচকবে রইবলা। স্টলাকটা এখবো স্টসলাম 

কবর চেস রচের কাব  স্টসইটাই এখে সেবিবে েড় েযাপার। চেরীহ স্টিহারার মাঝু েেস্ক 

স্টলাকটাস সমূ্পণঘ খাচল গাস োমাবট েুবকর ওপর ঝুুলব  স্টমাটা ৈপবে। স্টলাকটা খাচেকটা 

উদ ভ্রান্তস স্টকাবো অসমাপ্ত কাজ স্টেবক স্টযে হোৎ উবে এবসব । রচের স্টিাবখর চিবক স্টস 

োকাচেল োস চকন্তু স্টিাবখ স্টিাখ পড়বলাইস সবঙ্গ সবঙ্গ স্টস স্টসলাবমর ভচঙ্গবে কপাবলর 

কাব  হাে েুবল দুেঘল গলাে েলবলস হযাাঁস হুজুর। লমার োম রচেলাল। 

  

হোৎ অকিেীে সুচে প্রেল কবোরোর সবঙ্গ স্টিাঁচিবে উেবলাস এেক্ষণ স্টকাোে চ বলুঃ 

অযা? উলু্লক-কাাঁহাকা; লধা র্ণ্টা ধবর োইবর েবস লচ –িরজা োলােন্ধ। 

  

স্টলাকটা ভবে একোবর স্টকাাঁবপ উেবলা। ক্ষীণ গলাে েলবলাস হুজুরস কারুর স্টো লসার 

কো চ ল ো। 

  

–অযাসার কো চ ল মা মাবে? সােচিে লবগ চিচে চিবেচ ! 

  

— হুজুরস স্টকাবো খৎ স্টো পাই চে। 

  

–খৎ পাও ো পাওস স্টোমার চডউচট এখাবে োকা। যাওস োড়াোচড় িরজা স্টখাবলা। 

  

স্টলাকটা খাচেকটা িম চেবে একটু সাহস সিে করবলাস োরপর েলবলাস হুজুবরর কাব  

চসচলপ লব ? চরজাভঘ ো োকবল স্টো–  

  

স্টস-সে পবর হবেস েুচম লবগ িরজা স্টখাবলা। রবরোরোেু স্টকাোে? 

  

—রবরষ্টারোেু িাকুচলো চগবেব েস কাল চেকাবল লসবেে।  

  

—চেক লব স রবরষ্টারোেু এবল োাঁবক চসচলপ চিবে স্টিবো। এখে িরজা খুবল িাও। 
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-–চকন্তু লমার ওপর অডঘার লব স চক্লপ ো স্টিখাবল োলা খুলবে মাো। 

  

রচের স্টমজাজ এোর সপ্তবম স্টপৌাঁ ুবলা। সমস্ত মুখ চেকৃে কবর স্টস েলবলাস লুঃস জ্বালাবল 

স্টিখচ ! এ–পবকট স্টস–পবকট খুাঁজবে লাগবলা রচে। চেড়চেড় কবর েলবে লাগবলাস এর 

োবম চরবপাটঘ করবে হবে। চডউচটর সমে লড়ড়া মারবে যাওো! োরপর রচে পবকট 

স্টেবক চক ু একটা স্টপবে স্টগল—স্টেবে স্টিকার ওবির কা  স্টেবক টাকা চেবে স্টয রচসি 

চিবেচ ল—ধলভূমগবড়র স্টেশে মাোর স্টযটা স্টিবখই খুচশ হবেচ বলে—লর চেবে িাে চেস 

রচে স্টসই কাগজটা মুবড় স্টিৌচকিাবরর চিবক  ুাঁবড় েলবলাস এই োও! এোর স্টখাবলা— 

  

স্টশখরস সঞ্জে ও অসীম েখে অচে মবোবযাগ চিবে চেবজবির হাবের পাঞ্জা স্টিখব স স্টকউ 

পরীক্ষা করব  স্টিোবলর িুেকামস মুখগুবলা কচেেস যাবে স্টকাবোিবম হাচস স্টেচরবে ো 

পবড়। 

  

রচেলাল কাগজটা েুবল চেবে স্টিখবলা! সে সরকাচর কাগজই একরকমস স্টস কাগজটা 

স্টিবখ সন্তুষ্ট হবে িাচে োর কবর িরজা খুলবলা। োরপর অচে েযস্ত হবে েলবলাস লচম 

টাচঙ্কবে এখচে পাচে ভবর চিচে। 

  

রচে েনু্ধবির চিবক স্টিবে চেশ্বজয ীর কণ্ঠস্ববর েলবলাস চক িলবে স্টো? িল র্রগুবলা স্টিখা 

যাক। এই লখাস মালপত্তরগুবলা র্বর স্টোল। 

  

দুখাো র্রস পচরেন্নস চরটরাট সবঙ্গ োেরুম। প্রবেযক র্বর দুখাো কবর খাটস স্টরেসচসাং 

স্টটচেলস স্টপাশাবকর যঘাকস এমেচক শীবের জেয রাোর স্টপ্ল্স। র্র স্টিবখ ওবির খুে প ন্দ 

হবে স্টগল। পুবরা েযাপারটার কৃচেত্ব স্টেোর ভচঙ্গবে রচে মুখ প্রসন্ন করবলাস োরপর 

রচেলালবক েলবলাস স্টশাবো স্টিৌচকিার ঝুটপট িাবের েযেস্থা কবর। রান্নাোন্নাও করবে 

হবে। এখাবে কী কী খাোর পাওো যাবে? 
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রচেলাল েলবলাস হুজুরস লচম িা োোবে পারবো। চকন্তু খাো পাকাবে লচম জাচে ো। 

লমার েহু উসাে করবোস সাবহেরা োর রান্না স্টখবে কে স্টখাস হবেব েস চকন্তু োর েড় 

স্টোখার। ডাগিরোেুর পাশ চগবেচ লুমস ডাগিরোেু েলবলেস সুই চেবে হবে। 

  

–োহবল স্টো মুশচকল। রান্না করবে স্টক? অসীমস েুই পারচে? 

  

–দুএকবেলা িাচলবে স্টিবো। 

  

–চেক লব স লজবকর চিেটা স্টো িলুক। স্টিৌচকিারস েুচম োেরুবম জল েুবল িাওস িা 

কবরাস লর চজচেসপত্র চকেবে হবেস িালস ললুস লর এখাবে মুগঘী পাওো যাবে স্টো? 

  

–মুগঘী স্টো স্টসই হাটোর। 

  

–ভাগস সেই শুধু হাটোর! ্াবমর মবধয মুগঘী পাওো যাবে ো?  

  

লখা েলবলাস লচম মুগঘী স্টযাগাড় কবর পুবে োেু। ভাবলা মুগঘীস দুেলা-রুেলা েে চেবজর 

র্বরর। 

  

–চেক লব স এই স্টলাকটাবক চিবেই চজচেসপত্র লোবো যাক। স্টিৌচকিারস েুচম এবক 

স্টিবো স্টো? এ টাকা পেসা চেবে পালাবল েুচম জাচমে রইবলা।  

  

লখাবক টাকা লর চজচেবসর চলে চিবে পাোবো হবলা। রচেলাল স্টগল জল েুলবে। ওরা 

এোর জুবো-জামা খুলবলাস সুটবকস স্টেবক স্টেরুবলা টাটক স্টগচঞ্জ লর পা-জামা। 

অসীবমর সুটবকবসর এক স্টকাবণ উাঁচক মারবলা একটা িাচন্ডক্স স্টোেল। রচে একটু  টরটস 

স্টস িচট জুবো খুাঁবজ পাবে োস োর ধারণা স্টেচডাং-এর মবধযই স্টরবখচ লস স্টসখাবে স্টেই। 

সুটবকস হাাঁটবকও ো স্টপবে রচে পুবরা সুটবকসটাই উলবট চিবলা। িচট জুবো লেবে স্টস 

ভুবলই স্টগব স চকন্তু োর চজচেসপবত্রর মবধয সোর স্টিাবখ পড়বলা একটা খাপসুদ্ধ েড় 

স্ট ারা। অসীম েলবলস লবরস িারুণ চজচেসটা স্টো! 
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অসীম স্টসটা েুবল চেবে খাপ স্টেবক স্ট ারাটা োর করবলা। খাচটচষ্টবলর েইচি রলাস 

ঝুকঝুক করব । চজবেস করবলাস এটা এবেচ স স্টকে? 

  

রচে েলবলাস স্টরবখচ  সবঙ্গ-যচি কাবজ লাবগ। 

  

অসীম েলবলাস এে েড় স্ট ারা সবঙ্গ োকবলই কাবজ লাগাবে ইবে কবর। স্টডঞ্জারাস! 

  

রচে োবক োড়া চিবে েলবলাস স্টে স্টে যাস িট কবর লবগ িাে কবর স্টেস লোর রান্নার 

েযেস্থা করবে হবে। 

  

টুেিাসস টুে স্টপষ্টস স্টোোবল চেবে দুজে েুকবলা োেরুবম। স্টশখরই শুধু পুবরা স্টপাশাবক 

অলসভাবে েবস রইবলা স্টিোবর। জুবোও স্টখাবল চে। একটু একটু পা স্টিালাবেস ওবির 

কোর চিবক মে স্টেই! একমবল চসগাবরট টােবে লাগবলাস একটা হাে োর মাোর িুল 

চেবে স্টখলা করব । 

  

রচে েলবলস চক স্টর স্টশখর েুই জাম-কাপড়  াড়চল ো? 

  

—িাাঁড়াস এই চসগাবরটটা স্টশষ কবর চেই। 

  

—মুখখাো অমাে উিাস স্টকে? ও োচড়র স্টসই স্টমবেবির কো ভােচ স েুচঝু? 

  

–স্টকাে োচড়র? 

  

–ঐ স্টয লসোর সমে স্টিখলুমস চত্রপােীবির োচড়র সুন্দরীরাস স্টোর স্টিো-বিো— 

  

–যাুঃস ও কো ভুবলই চগবেচ লাম। 

  

—োহবলস এমে িুপিাপ! 

  

–েুঃস িুপিাপ চেচরচেচলবে কাটাোর জেযই স্টো এখাবে এলাম। 
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–িাাঁড়া োস চেচরচেচল োর করচ । এবকোবর েরক গুলজার কবর েুলবো। 
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২. জঙ্গল অেি চেক জঙ্গবলর মেে 

েে  

জঙ্গল অেি চেক জঙ্গবলর মেে েে। যেিূর স্টিখা যােস র্ে গাব র সাচরস স্টকাোও 

স্টকাোও র্ে পাোে লড়াবল চেচেড়  াোস চকন্তু স্টয-জঙ্গবল চহাংস্র-জন্তুজাবোোর স্টেইস 

স্টসটাবক স্টো অরণয েী স্ববল োগাে েলবলও িবল; লখাবক সবঙ্গ চেবে চেবকবল ওরা 

স্টেড়াবে স্টেচরবেচ লস লখার মুবখই শুেবলাস োস োর্- টাবর্র স্টকাবো ভে স্টেই এখাবে। 

মাবঝু মাবঝু দুএকটা স্টেকবড়র স্টিখা পাওো যােস স্টসও খুে কম। ে র চেবেক লবগ 

োচক এক স্টজাড়া ভালুবকর স্টিখা পাওো চগবেচ লস চকন্তু ইিােীাং োবির লর সন্ধাে 

স্টেই। রাচত্তবরও এ জঙ্গল চিবে অবেবক িলাবররা কবরস হাবে একটা লাচে োকবলই 

যবেষ্ট। 

  

চক ু চক ু শাল গা  স্টেশ কচিস মবে হে সরকারী অযারবরবেশে প্ল্যাবে ে র কবেক লবগ 

লাগাবোস েেীে যুোর মেে োবির চ পচ বপ স্টিচহ! স্টমাটকোস েেটা স্টেশ ঝুকঝুবক 

পচরষ্কারস ৰূপচস ভালপালা চকাংো লো-বঝুাাঁবপর চেবশষ োধা স্টেইস খুে সহজভাবে হাাঁটা 

যাে। 

  

প্রেম প্রেম জঙ্গল সম্ববন্ধ ওরা িারজে োোরকম স্টকৌত্বহল জাোচেলস একটু পবর স্টস-

সে চেেৃত্ত হবল অরবণযর লেন্নো ওবির অচধকার করবলা! ওরা িুপিাপ হাাঁটবে লাগবলাস 

শুকবো পাোে ওবির ভারী পাবের লওোজ শুধু। সরু সরু পাবে িলা পে স্টপচরবে 

স্টপচরবে ওরা এবলা েড় রাস্তােস জঙ্গল স্টকবট স্টসই রাস্তা স্টেচরবে স্টগব স িওড়া রাাঁকা 

রাস্তাস োর একপ্রাবন্ত খুে লড়ম্বর ও জাাঁকজমবকর সবঙ্গ সূযঘস্ত হবে! পােলা পােলা 

স্টমর্ রাচটবে সূযঘ  ড়াবে োর রাচশ রাচশ গাঢ় লাল রাংস গাব র িূড়াে স্টসগুবলা স্টপৌাঁ াবে 

স্টপৌাঁ াবে হবে যাবে স্টসাোচলস খুে একটা স্টশষ রবঙার স্টখলা িলব ! এ ধরবের জমকাবলা 
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সূযঘস্ত স্টো লজকাল মােুষ সিরাির স্টিবখ োস এসে এখে শুধু স্টিখা যাে চসবেমােস 

সুেরাাং ওবির পচিমী চসবেমার কোই মবে পড়বলাস রচে েলবলাস মবে লব স গাবডঘে 

অে ইভুল-এ োটঘ লযাঙ্কাোর। 

  

অসীম েলবলাস ভাগস ও েইবে োটঘ লযাঙ্কাোর চ ল োস গযাচর কুপার লর চরিাডঘ 

উইডমাকঘস লর স্টসই পা া স্টিালাবো স্টমবেটা স্টযে স্টক চ ল?  

  

চসবেমার খের সঞ্জেই স্টেচশ রাবখস স্টস স্টহবস জাোবলা-বমবেটা চ ল লভা গাডঘোরস েুক 

লর পা  একসবঙ্গ স্টিালােস চকন্তু গযাচর কুপার চ ল োস স্ট্গচর স্টপক। 

  

রচে েলবলস  চে েুলবল অবেক চক ুই ভাবলা স্টিখাে। এখাবে এই সাে—স্টসট টার  চে 

েুলবল—হচলউবডর এইসে চসবের স্টেবক চক ু এমে খারাপ হবো ো। কযাবমরাটা 

লেবলই হবো। স্টশখর শুধু শুধু োরণ করচল— 

  

স্টশখর েলবলাস োস ো ওসে িাচম চজচেস সবঙ্গ চেবে এরকমভাবে স্টেড়াবে স্টেরুবো যাে 

সে সমে ভে োবক—এই েুচঝু হারাবলা। সবঙ্গ ওসে ো োকবল চক ু হাঝুাোরও ভে 

োবক ো। 

  

একটা স্টেশ প্রশস্ত চসবমবের কালভাটঘ। ওরা েসবলা োর ওপর। লখা একটু িূবর িাাঁচড়বে 

রইবলা। লবস্ত লবস্ত লবলা কবম এবসস প্রেবম জঙ্গবলর মবধয অন্ধকার োমবলাস োরপর 

রাস্তার ওপবরও পড়বলা কাবলা  াো। 

  

স্টশখর চসগাবরটটা  ুাঁবড় স্টরলবলাস েলবলস এখে কী করা যাে েল স্টো? 

  

রচে েলবলাস োস এবেচ স? 

  

–োস োস-রাস েে। জঙ্গবল োস স্টখলার জেয লচস চে। 

  

–ো হবল চক কারচে? সমে কাটাবে হবে স্টো? 
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অসীম েলবলস ভােবে হবে োস স্টিচখমস লপচেই সমে স্টকবট যাবে; লচম স্টো চেক 

কবরচ স স্টয কচিে এখাবে োকবো জঙ্গল স্টেবক স্টেরুবো ো; শহর স্ট বড় এখাবেই 

কাটাবো। ো  াড়া ঐ স্টো স্টোাংরা শহরস ওখাবে চগবেই ো লাভ চক? 

  

স্টশখর চেিু হবে দুবটা পােবরর টুকবরা কুচড়বে চেবলাস একটা শূবেয সামবে  ুাঁবড় চিবে 

েলবলাস লচমও োই ভােচ । চিেীে পােরটা পড়বলা ডাে চিবকর জঙ্গবলস হোৎ স্টসখাবে 

কাি ডাঙাার ঝুেঝুে শব্দ হবলা। ওরা িমবক সোই রু্বর োকাবলা।  

  

টািঘ চ ল েুচঝুর হাবে। স্টসই চিবক লবলা স্টরলবলা। স্টিখা স্টগল। জঙ্গবলর মবধয কবেকটা 

চেজঘে োচড়র লভাস। পাবে পাবে স্টসচিবক এচগবে স্টগল! কবেকটা ভাঙািুবরা োচড়স 

স্টকাবোটারই িরজা-জােলা স্টেইস চভেবর লেজঘোস ভাঙাা কািস স্ট াড়া চে াোস সাবপর 

স্টখালসা-বিখবলই স্টোঝুা যােস এক কাবল চমচলটাচরর লস্তাো চ ল। লখাও স্টসই কো 

জাোবলা। োর মবে লব স স্ট বলবেলাে এখাবে স্টগারা সাবহবেরা োকবোস োর মা 

স্টসইসে সাবহেবির গি এখবো েবল। চক িরাজ চিল চ ল সাবহেবির।। সাবহেরা িবল 

যাোর পর োচড়গুবলা এমচেই পবড় লব ! দুএকটা র্র একটু পচরষ্কারস মবে হেস 

চক ুচিবের মবধযও স্টলাক চ ল এখাবে। অরবণয স্টক স্টকাে প্রবয াজবে ভাঙাা োচড় েযেহার 

কবর স্টকউ জাবে ো। 

  

োচড়গুবলা স্টিবখ খুচশ হবে স্টশখর েলবলাস োুঃস লমরা স্টো এখাবেও োকবে পারভূম। 

ডাকোাংবলাে জােগা ো স্টপবলও এমে চক ু অসুচেবধ হবো ো! 

  

–যাুঃস  াি ভাঙাা। 

  

–োবে চক হবেব স এখে মািঘ মাবস েৃচষ্ট পড়বে োস শীেও কবম স্টগব । যাকস োচড়টা 

স্টিখা রইবলাস পবর কাবজ লাগবে পাবর। 

  

–অমে িমৎকার োাংবলা স্টপবে স্টগচ স এটা লর চক কাবজ লাগবে? অসীম েলবলা। 
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–স্টিখা যাক। 

  

—একটা েন্দুক লেবল হবোস পাচখ-টাচখ মারা স্টযবো। 

  

অসীম স্টোবির স্টো রাইবরল চ ল একটাস লেচল ো স্টকে? 

  

—স্টকাোে রাইবরলস গে যুবদ্ধর সমে োো স্টো হুজুবগ পবড় ওটা চডবরি রাবন্ড িাে 

কবর চিবলে। মাত্র দুচিবের জেয–  

  

অসীবমর গলাে লরবসাসরুবট উেবলা। স্টকেোস যুবদ্ধর হুজুবগ স্টেহালােস অসীমবির 

পাড়াে যখে মুখযমন্ত্রী চডবরি রাবন্ডর জেয চমচটাং কবরচ বলেস েখে পাড়ার গণযমােয 

েযচক্ত চহবসবে অসীবমর োোও উপচস্থে চ বলে এোং পাাঁিজবের কো শুবে স্টঝুাাঁবকর 

মাোে চেচে চেবজর েন্দুকটাই িাে কবর স্টরলবলে। েন্দুবকর োাঁবট ওর োোর োম 

স্টখািাই করাস স্টসই িশ ে বরর পুবরাবো রাইবরল স্টকাে যুবদ্ধ কাবজ লাগাবে স্টক জাবেস 

অসীমরা সোই লপচত্ত কবরচ লস চকন্তু ওর োো স্টশাবেে চে। মুখযমন্ত্রীর কাাঁধ-বোঁকাবো 

হাচস ও জেোর হােোচলর স্টলাভ সামলাবে পাবরেচে; এোং োর চেক দুচিে পবরই 

অসীবমর োো োেরুবম পা চপ বল পবড় যাে এোং স্টসই রাবত্রই স্টশষ চেুঃশ্বাস স্টরবলে। 

চপোর মৃেুযর জেয দুুঃচখে অসীবমর লরবসাস শুেবল স্পষ্ট স্টোঝুা যােস স্টসই মরবলেই 

যখে োো লর দুচিে লবগ মরবলই রাইবরলটা োাঁিবো। 

  

স্টশখর েলবলাস রাইবরল লেবলও লচম চশকার করবে চিেুম ো। পাচখ মারা লচম 

দুিবক্ষ স্টিখবে পাচর ো। 

  

রচে স্টহবস উেবলা। সকবলর চিবক োচকবে েলবলাস একটা চজচেস লক্ষ কবরচ স? স্টশখর 

চক রকম চেবজ চেবজই চলডার হবে স্টগব ? সেচক ু ওর ইবে-অচেবে অেুযায ী িলবে। 

ভাগ! 
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স্টশখর েলবলাস োস চলডার স্টকউ েে। চকন্তু একটা চজচেস মােবে হবে। স্টকাবো একটা 

চজচেস লমাবির একজবের খারাপ লাগাবলস োচকবির স্টসটা করা িলবে ো। ো হবল 

সে মাচট হবে যাবধ! 

  

–ো হে ো। েরাংস এইটা চেক করস স্টকউ কারুর কাবজ োধা স্টিবে ো। লচম কখে চক 

করবোস োর স্টকাবো চেক স্টেই। োইবর এবসচ ই একটু প্রাণ খুবল যা-খচুশ করবে। 

  

স্টশখর এোর যোেঘ িলপচের মেেই ভােী গলাে েলবলাস রচে লজ োাংবলাে স্টোর 

 ুচরটা লমাবক চিবে চিচে। 

  

–স্টকে? 

  

–লমার িরকার লব । 

  

অবেকক্ষণ স্টেবকই একটা মৃদু গন্ধ লসচ লস লর চক ুক্ষণ পে স্টপচরবে এবস এোর চক ু 

স্টলাবকর কোর লওোজ ও দুএক চেন্দু লবলা স্টিখা স্টগল। লর একটু এচগবে স্টিাবখ 

পড়বলাস চেম গাব র েলাে কবেকচট িালার্রস এখাবে জঙ্গল রাাঁকাস ঝুাাঁপ স্টোলা এক 

স্টিাকাবে ললুর িম লর স্ট ালা স্টসদ্ধ চেচি হবেস পাবশর স্টিাকােচটর সরু ব্লবক ও 

মাচটবে েহু স্টমবে-পুরুষ েবস লব স হাবে লাল রবঙার স্টোেল ও পাোর স্টোঙাা। 

জােগাটার চেভুঘল স্টিহারাস েেু অসীম চজবেস করবলা লখা এখাবেস চক হবে? 

  

–উসে স্ট াটবলাবকর জােগা োেুস মহুল খাবে সে। 

  

–মহুো? োই গন্ধটা পাচেলুম। স্টশখরস একটু স্টিবখ স্টিখচে োচক? 

  

–চেিেই। 

  

রচর সে চক ু জাবেস স্টস েলবলাস জােভূম এখাবে মহুো পাওো যাবেই। এসে োইব্বাল 

পবকবট মহুো  াড়া। 
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পুবরা িলচটর েযেস্থাপোর িাচয ত্ব স্টযে োরইস েচে এচগবে স্টগল এোং স্টিবখ লিযঘ হবলাস 

জঙ্গবলর মবধয স্টিাকােস চকন্তু পুবরািস্তুর লাইবসিড্। সামবে সরকাচর চেেচপ্ত টাঙাাবোস 

োবে চেচভন্ন স্টোেবলর িাম ও স্টিাকাে স্টখালা-েবন্ধর সমে জাোবো। কাউোবর িাাঁচড়বে 

রচে িরাজ গম্ভীর গলাে এক েম্ববরর দুবোেবলর অডঘার চিবলা।  

  

স্টলাকজেরা ওবির স্টিবখ চক ুটা েটস্থ হবে উবেব । সারা জােগাটা জুবড় একটা অস্পষ্ট 

গুঞ্জে চ ল—হোৎ স্টসটা স্টেবম স্টগল। অবেকগুবলা স্টিাখ এবস পড়বলা ওবির ওপবর। 

একসবঙ্গ একরকম িারজে োেুবক এখাবে কখবো স্টিখবে পাওো যাে ো। ভেবলাকবির 

কাব  এসে চজচেস অসৃ্পশয দুএকজল স্টখবলও িাকরবক চিবে চকেবে পাোেস চকন্তু এরা 

এবকোবর সশরীবর; একটা েুবড়া সাাঁওোল মােলাচম করচ লস স্টস পযঘন্ত মােলাচম 

োচমবে স্টর্ালাবট স্টিাখ স্টমবল োচকবে রইবলা। স্টমবেরা অবেবক স্টপ ে চরবর েসবলস 

একচট যুেেী স্টমবে োর অচিেেয মরিবক স্টটবে স্টোলার স্টিষ্টা করচ লস স্টস শুধু রিবক 

গলাে েবল উেবলা িল মুাংরাস পুচলশ ল স্টগললস লচভ েুহারবর পাকড় স্টল যাই- ই–।  

  

রক স্টেবক কবেকজে স্টেবম চগবে ওবির জােগা কবর চিবেচ লস রচে স্টগালাবস স্টেবল এক 

িুমুবক সেটা স্টশষ কবর েলবলাস স্টেশ চজচেসটা স্টো। স্ট্রাং লব । অসীমস েুই একটু কম 

কম খাস। 

  

অসীম েলবলাস লমার এসবে চক ু হে ো। 

  

চকন্তু অসীবমর স্টগলাস ধরার কােিা স্টিবখই স্টোঝুা যাে—স্টস চজচেসটাবক সবন্দবহর স্টিাবখ 

স্টিবখব । গাবে িুমুক স্টিোর মেে লবস্ত লবস্ত িুমুক চিবে; কষা স্বাবি মুবখ একটুখাচে 

চেকৃে হবে এবলও েনু্ধোন্ধবের সামবে প্রকাশ করবে িাইব  ো।  

  

রচে স্টো সে জাবেস অসীমবক উপবিশ স্টিোরও অচধকার োর লব । েলবলাস মহুহা 

চজচেসটা স্টিখবে এ রকম সািা জবলর মেে-চকন্তু হোৎ চকক্ করবে। চজবের োো। 
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স্টশখর িারচিক স্টিবে স্টলাকগুবলাবক স্টিখব । সোই েখবো চঝুচক স্টিাবখ োচকবে লব  

ওবির চিবকস স্টকউ কো েলব  ো। শুধু স্টসই মাোল স্টমবেটা সে চক ু অ্াহয করা গলাে 

েীক্ষ্ণভাবে েলবে লাগবলাস এ মুাংরাস পুচলশ লচভ েুহারবক পাকড় স্টল যাই-ইস এ 

মুাংরা…।  

  

রচে এক পলক োচকবে স্টিখবল ওবির চিবক। োরপর গলা িচড়বে স্টমবেটাবক েলবলাস 

ওবক একা স্টকেস স্টোবির দুজেবকই ধবর চেবে যাবো। 

  

স্টমবেটা চখলচখল কবর হাসবে হাসবে েলবলাস যাচে স্টো িল ো। লচম োি স্টিখাবো। 

লর সাবল োোে চগবে সারা রাে োি স্টিখাইচ । েড়োেু পাাঁেবি রুচপো চিবলাস চহ-চহ-

চহ? 

  

সঞ্জে েলবলস একটা চজচেস স্টিবখচ সস এরা োাংলা-চহচন্দ দুবটাই স্টেশ জাবে। োাংলা স্টো 

সে েুঝুবেই পাবর 

  

রচে েলবলাস এসে চসাং ভুম স্টজলার জােগা স্টোস লবগ োাংলাবিবশই চ লস লবগ স্টো 

এখাবে োাংলাই েলবো! 

  

স্টমবেচটর স্টেশা প্রিুরস চেবজর মরবির োে স্টররাোর স্টিষ্টা স্ট বড় স্টস দুলবে দুলবে ওবির 

কাব  এচগবে এবস েলবলস এ োেুস লমাবক একটু খাওোচে? এই টুকুচেস লধ স্টপাো? 

  

রচে প্রিণ্ড ধমবক উেবলাস ভাগ! যা এখাে স্টেবক! 

  

দুচেেবট মাোল চেবজবির মবধয েলােচল করবলাস হাাঁটাস গলার স্টজার লব স পুচলশই 

েবট। 

  

রচে শুেবে স্টপবেচ ল স্টস কোস উত্তর চিবলাস হাাঁস চেকই মবে লে-বেচশ স্টগালমাল কবরা 

ো। 
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স্টশখর চেম্নস্ববর রচেবক েলবলাস ওরকম ধমবক কো েচলস চে! এবির সবঙ্গ েরাং েনু্ধত্ব 

করার স্টিষ্টা করা ভাবলা। 

  

–ধমবক কো ো েলবল এর লাই স্টপবে মাোে উেবে। 

  

ো েবল ওরকম ভে স্টিখাস চে; এবির সবঙ্গ েবস। এবির সবঙ্গ এরকমভাবে চমবশ 

যাওোই ভাবলা। োবেই স্টেচশ মজা। শুধু শুধু োেু স্টসবজ ললািা হবে োকার মাবে হে 

ো। 

  

স্টশখর পাবশর একচট স্টলাকবক চজবেস করবলাস স্টোমার োম চক ভাই। 

  

স্টলাকচট স্টকাবো কো েলবলা ো। লবস্ত লবস্ত চেবজর স্টোেলচট সবঙ্গ চেবে উবে চগবে 

িূবর এক জােগাে েসবলা! েচে অট্টহাচস কবর উেবলা ভাই? স্টশখরটা একটা ডযাম 

স্টরামাচণ্টক। ভাই েবল েুই এবির সবঙ্গ চমশচে? েুই স্টকােযাচর ো শুেবলই ওরা ভে পাে। 

স্টিখচে চক কবর এবির সবঙ্গ কো েলবে হে? 

  

রচে লবরকচট স্টলাবকর চিবক স্টিবে েলবলাস এ মাচঝুস স্টোর গাাঁও স্টকাোে স্টর? 

  

স্টলাকচট উত্তর চিবলা চেকইস চকন্তু একটু উিাসীেভাবেস েলবলা স্টসই স্টসচিবকস লোচডচহ। 

  

—কেিূর এখাে স্টেবক? 

  

–দুবিাশ হবে। 

  

–স্টোমার ্াবম মুগঘী পাওো যাে? 

  

—মুগঘী স্টো হাল দুচেোে সে জােগাবেই পাওো যাে। 
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স্টোঝুা স্টগলস স্টলাকটা কো িালাবে চেবশষ উৎসাচহে েে। স্টকেোস স্টসও এোর উবে 

স্টোেল জমা চিবেস লাচেটা কাাঁবধ চেবে অন্ধকার জঙ্গবলর পবে রওো চিবলা। সঞ্জে 

েলবলাস এবির সবঙ্গ ভাে করা সহজ েে? স্টজার কবর স্টিষ্টা কবরই ের চক লাভ? 

  

রচে চজবেস করবলাস সঞ্জেস েুই খাচেস ো? 

  

–ো। লমার স্টেশ করবে ভে কবর। 

  

–চেক লব । লমাবির স্টেচশ স্টেশা হবে স্টগবল চকন্তু েুই স্টিখচে।  

  

লখা এোর লচিে ও চেেীেভাবে জাোবলাস লমাবক একটু োেু! 

  

রচে চক ু েলার লবগই স্টশখর েলবলস হযাাঁ হযাাঁস ওবক একটু িাও; অচেো সবেও রচে 

হাবের স্টোেল স্টেবক লখাবক পাোর স্টোঙাাে স্টেবল চিবলাস োরপর ইাংরাচজবে েলবলাস 

যাকস েেু স্টশখর এবির মবধয একজে অন্তে েনু্ধ স্টপবেব । চকন্তু লখাস েুই দুপুর স্টেলা 

মুগীর েড় স্টেচশ িাম চেবেচ ল। স্টেচশ চিচটাং করার স্টিষ্টা করবল চকন্তু োর েযাাং ভাঙাবো। 

স্টভবেচ স কলকাোর োেু—মাল স্টিবো চে এখবো! 

  

রচে কা  স্টেবক লকচিক েকুচে স্টখবে চলখা হেিচকে হবে যাে। চকন্তু োেুর হাবে মবির 

গ্লাস োকবল স্টসই সমে েকঘ করবে স্টেই-এ কো স্টস ভাবলাভাবে জাবেস োই স্টকাবো 

উত্তর ো চিবে স্টস অপরাধীর মেে মাো চেিু করবলা।  

  

েুচদ্ধব্বঘই প্রেম স্টেশা হে। োর স্টেজী শচক্তমাে শরীরটা  টরট কবর। স্টস উবে িল স্ট বড় 

রু্বর স্টেড়ােস এবক-ওবক েকুচে স্টিে। স্টিাকাবের মাচলকবক োর লাভ-বলাকসাে চেষবে 

প্রে কবর। স্টশখর স্টেচশ কো েবল োস িুপ কবর েবস োবকস জঙ্গবলর মাোে িল স্টোঁবধ 

অন্ধকার োমা স্টিবখ। োর মবে পবড়স গেকাল এই সমে স্টস অচরস স্টেবক োচড় চররব । 

চজচেসপত্র স্টগা াোর সমে স্টস স্টটক্স স্টপবেচ ল োর  াড়া শাবটঘর পবকবট চিচে চ ল–

ঝুাচড়র স্টলাক স্টসই চিচে সবমেই শাটঘটা কাচ িবে পাচেবে চিবেব । অেযন্ত প্রবয াজেীে 
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চিচে! োই চেবে রাগারচগস মাবক স্টস েবলচ ল… হোৎ স্টশখবরর স্টখোল হবলাস এখাবে 

এই কচিে স্টস কলকাোর কো একোরও মবে করবে ো। চেক কবরব ! 

  

সাবড় সােটাে স্টিাকাে েন্ধস লবস্ত লবস্ত চভড় রাাঁকা হবে এবলা। স্টসই স্টমবেটা এর-ওর 

কাব  মি চভবক্ষ স্টিবে োড়া খাচেল। স্টশষ পযঘন্ত স্টস একটা অদু্ভক্ত কাপ্ত করবলা। স্টস 

চেবজ স্টেশাে টলচ লস চকন্তু একটু পবরই স্টস োর অোে মরূিবক কাাঁবধ চেবে 

অেলীলািবম েবের অন্ধকাবর চমবশ স্টগল।। 

  

সঞ্জে অি স্টহবস েলবলাস এবির সবঙ্গ সাবহেবির খুে চমল চকন্তু! 

  

অসীম েলবলাস হযাাঁস এরা স্টেচশরভাগই চিিাে। 

  

োস স্টসজেয েে। স্টিখচ স ো-সাবহেবির মেই——স্টমবেবির স্টকাবো লব্রু স্টেইস স্টমবে-

পুরুবষ একসবঙ্গ েবস মি খাবেস সামােয স্ট াট-খাবটা উৎসে হবলই এরা স্টমবে-পুরুবষ 

হাে-ধরাধচর কবর োবিস স্টমবে-পুরুবষর সমাে অচধকার—চেক ওবেোেঘ স্টসাসাইচট। 

  

রচে স্টহবস উবে েলবলাস েুই স্টখচল ো স্টোস োই স্টোর এসে ভাবলা ভাবলা কো মবে 

পবড়ব । খা ো একটু! 

  

–ো। সবঙ্গ চেবে িলস োাংবলাে েবস স্টখবে স্টিখবো।  

  

—এখাবে খাচে ো স্টকে? 

  

–জঙ্গবলর মবধয চিবে চররবে হবে স্টো–সকবলর স্টেশা হবল মুশচকল! 

  

—োও চহবসে কবর স্টরবখচ স! চহবসেগুবলা একটু ভুবল যা ো একচিে। জঙ্গবলর মবধয 

চররবল চক হবে? রচে স্টিৌধুরী সবঙ্গ লব স স্টকাবো ভে স্টেই।  

  

স্টররা-পবের িৃশয অেযরকম। স্টজযাৎস্নাে সমস্ত েে ধুবে যাবেস পৃচেেীর এক প্রাবন্ত এখে 

সেযকার চেস্তব্ধো! েুচের স্টেচশ স্টেশা হবেব স স্টস স্তব্ধোবক টুকবরা টুকবরা কবর স্টভবঙা 
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ইাংচরচজ গাে গাইব  িীর্ঘ গলাে; হোৎ গাে োচমবে উৎরুল্লাভাবে িাচে জাোবলাস লে 

সঞ্জেস স্টোবে লমাবে োচি। 

  

–স্টিখচেস োিবো স্টিখচে? 

  

রাাঁকা রাস্তাে অসীম খাচেকটা  ুবট এচগবে স্টগলস োরপর ওবির চিবক চরবর টুইষ্ট োিবে 

লাগবলা। স্টসই স্টজযাৎস্নােস দুপাবশ েীরে েৃক্ষ িশঘকস িওড়া রাস্তাে অসীবমর লে া মূচেঘটা 

খাচেকটা অবলৌচকক স্টিখাবে লাগবলাস রচে ওর োবি সুর চিবে।  

  

স্টশখর হােোচল চিবে োল চিবে চিবে েলবলাস লুঃস খুে ভাবলা লাগব  স্টর; েুই চেক 

েবলচ ল অসীমস এই জঙ্গল স্টেবক লর োইবর যাবো ো! এখাবে স্টয কচিে লচ স 

জঙ্গবলর মবধযই োকবোস লর মহুো খাবো। 
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৩. একোর শহবর স্টযবে হবলা 

পবরর চিেই ওবির অেশয একোর শহবর স্টযবে হবলা। প্রেমচিে োণ্ডা কুবয ার জবল স্নাে 

করার পর সঞ্জবের একটু সচিঘ স্টলবগব –ওষুধ স্টকো িরকার। স্টেশা করবল পবরর চিে 

স্টভাবর অসীবমর মাো ধবর-োর অযাসচপচরে লাগব । ো  াড়াও ওবির স্টখোল হবেচ ল 

ওরা স্টকউ চিরুচে লবে চেস একজে স্টকউ লেবেই–এই স্টভবে স্টকউই চেবজ চিরুচে লবে 

চে। রচের িুল িাপ োাঁধাস স্টকাাঁকড়াবোস োর চিরুচে ো োকবলও িবলস স্টশখবরর স্বভাে 

যখে-েখে োাঁ হাবের লঙাুলগুবলা িুবলর মবধয চিরুচের মেে িালাবোস চকন্তু অসীম ও 

সঞ্জবের িুল অোধয চেবশষে সঞ্জে যবেষ্ট স্টশৌচখে প্রকৃচের যেোর স্টস মুখ স্টধাে–

েেোরই িুল লাঁিবড় স্টেওো োর িাইস সুেরাাং চিরুচে একটা িরকারই।  

  

খেবরর কাগজ পড়ার ইবে অেশয কারুরই স্টেইস চকন্তু মাোজ স্টটবস্ট্র ওবেষ্ট ইচন্ডবজর 

সবঙ্গ ইচন্ডো হারাবলা চক চজেবলাস স্টস খেরটা অন্তে ো জােবল িবল ো। ো  াড়াস 

সকালবেলা িাবের সবঙ্গ চডম স্টসদ্ধ খাওো েহুচিবের অভযাসস দুচিে চডম ো স্টপবে ওরা 

উসখুস করব । অসীবমর মে এই স্টযস রান্না চেবে স্টেচশ ঝুঞ্ঝাট করার মাবে হে ো েবটস 

চকন্তু গরম ভাবের সবঙ্গ খাচেকটা মাখে স্টপবল স্টয-বকাবো চজচেসই সখুািয হবে উেবে। 

একটা মাখবের চটে চকেবল খুে ভাবলা হে। চসগাবরবটর েক রাখা িরকার। 

  

স্টিৌচকিার রীচেলাবলর েউবের খুে অসুখস স্টস স্টলাকটা খুে চেিে হবে লব । উলুে 

ধরাবেস িা োচেবে চিবেস োেরুবমর টযাবঙ্ক জল ভারব  চেকইস চকন্তু মাবঝু মাবঝুই স্টস 

স্টরললাইবের ওপাবর চেবজর ্াবম চরবর যাবে।। চলখা লবশপাবশ রু্ররু্র করব  সে 

সমেস স্টয-বকাবো হুকুম োচমল করার জেয উদ ্ ীেস চকন্তু রচের ধারণা স্টলাকটা েড্ড 

স্টেচশ স্টিারস ওবক চিবে সে চজচেস লোবো উচিে েে।  

  

ডাকোাংবলার স্টপ ে চিবক রাাঁকা মােস স্টসখাে চিবে োজার ও স্টেশে সটঘ-কাট হে। িা 

খাোর পর চক ুক্ষণ ললসয কবরস ওরা সোই শহবরর উবেবশয স্টেচরবে পড়বলা। যার যা 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গণ্গাপাধ্যায় । অরণ্যযর দিন্রাদি । উপন্যাস 

 32 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িরকার এবকোবরই চকবে লো ভাবলা। িাচড় কামাবোর সরঞ্জাম অেশয ওরা সোই 

এবেব স চকন্তু লজ সকাবল িাচড় কামাোর ইবে কারুরই স্টিখা স্টগল ো। এই জঙ্গবলর 

মবধয লর স্টক স্টিখবে লসব —িরকার কী ওসে ঝুাবমলার। সঞ্জে অেশয চেবজর 

ধারাবলা গাবল দুএকোর হাে েুলাবলাস চকন্তু িুল লাঁিড়াবোই যাবে ো। যখে— 

  

লোর স্টসই স্টোাংরা োজারস স্টরচডওর চিল্লাচেস স্টহাবটবলর ভাবলা-ভাবলা গন্ধ। স্টসইসে 

স্টকৌেূহলী স্টিাখস েীল ড়ুবমা ড়ুবম মাচ । রাস্তার কািা শুচকবে এবসব স চকন্তু োবে েহু 

মােুবষর পাবের  াপা লাঁকা। 

  

চটবের মাখে পাওো স্টগল ো।অচেচরক্ত হলবিবট রবঙার স্থােীে মাখে। চকেবে হবলা–

অেযন্ত স্টেচশ িাম চিবে। চিরুচে জুটবলা প্ল্াচেবকর সস্তা চিরুচে! একটা স্টিাকাে স্টেবক 

িশ পযাবকট চসগাবরট চকেবে–স্টস স্টিাকাবের সে চসগাবরটই স্টশষ হবে স্টগল। িবটর 

েবলবে চেচ বে গুবের ললু-বপাঁোজ-কুমবড়া-পটল চেবে েবসব  দুএকজেস চকন্তু চডবমর 

স্টকাবো স্টিখা স্টেই। মঙ্গলোবরর হাট  াড়া চডম অসম্ভে। একটা স্টহাবটবলর সামবে োবরর 

ঝুুচড়বে চডম স্টঝুালাবো রবেব স চকন্তু স্টস চডম ললািা চেচি হবে োস সুেরাাং ওরা স্টসখাে 

স্টেবকই িারচট চডম চসদ্ধ স্টখবে চেবল। স্টেশ স্টোঝুা যাবেস জঙ্গবলর শান্ত লেহাওো স্ট বড় 

এই স্টোাংরা োজাবর এবস ওরা স্টকউ খুচশ হে চে। েেুস েৎক্ষণাৎ চরবর যাোর পবক্ষও 

একটা চক ু অেৃচপ্ত রবে যাবে। 

  

রু্রবে রু্রবে ওরা িবল এবলা স্টেশবের পাবশ। স্টসই েটগা েলার োাঁধাবো স্টেচিবে 

লজও িশ োবরাটা সাঁওোল স্টমবে খাচল ঝুুচড় চেবে েবস লব । পরস্পর জটলা ও 

হাসাহাচস করচ লস ওবির স্টিবখ স্টেবম স্টগল। অসীম েলবলাস লিযঘ স্টিখস এখে প্রাে 

িশটা োবজস লচজও ওরা এখাবে েবস লব । স্টক ওবির কাজ স্টিবে েুঝুবে পাচর ো। 

  

রচে জোে চিবলাস সোই চক লর কাজ পােস হেবো দুএকজে কাজ পাে। 

  

–কাল স্টভারবেলা স্টয-কজে স্টিবখচ লামস লজ এে স্টেলাবেও স্টো প্রাে স্টসই কজে 

স্টিখচ ! 
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–েুই গুবণ স্টরবখচ চল েুচঝু? 

  

–োস ঐ স্টয েীলপাড় শাচড় পরা রিবক স্টমবেটা সোর সামবে েবস লব স কালও স্টো 

ওবক স্টিবখচ লুম। লমার কাজ স্টিোর হবল লচম ওবকই প্রেবম স্টকাবো কাজ চিেুম। 

  

–োই স্টি ো। স্টকাবো একটা কাবজর  ুবো খাচেবে স্টে? 

  

–মন্দ েচলস চেস এবির কবেকজেবক চিবে ডাকোাংবলাে লর একটা র্র েুবল চেবল 

হে।  

  

–ডাকোাংবলাে স্টকে? জঙ্গবলর মবধয স্টয-ভাঙাা োচড়গুবলা স্টিখলুমস স্টসগুবলা চেিেই 

স্টেওোচরসস স্টসগুবলাই ওবির চিবে সাচরবে লমরা চেবে চেবল পাচর! 

  

স্টমবেগুবলা হাচস ও কো োচমবে ওবির চিবক স্টিবে লব । ওরা ওখাবে চক ুক্ষণ িাাঁচড়বে 

চসগাবরট টােবলা। সাাঁওোল স্টমবেবির েবেস চেক স্টোঝুা যাে ো। চকন্তু পবেবরা স্টেবক 

পাঁেচত্রবশর মবধয েবেস সোর চেচিে। েীলপাড় শাচড় পরা স্টমবেচটর েবেসই কম 

সেবিবে। অেয স্টমবের স্টিাখ চরচরবে লব স চকন্তু স্টস এই েেুে িারবট োেুর চিবক 

োচকবে চমচট চমচট হাসব । কাবলা পােবরর মেে লাঁট স্বাস্থয স্টমবেটারস সািা শাচড়টা 

চকন্তু চেিেকর রকবমর ররস। ওবির কারুরই শাচড় মেলা েেস জঙ্গবল োবকস কুচলর 

কাজ করবে এবসব স চকন্তু ধুবলাোচল স্টমবখ লবস চে। এমেচক ওবির মুখ ও শরীবরর 

িকিবক িামড়া স্টিখবল মবে হে–ওবির শরীবরও এক চেন্দু মেলা স্টেই। 

  

যারা ভেবলাকস যারা োেুস োরা প্রকাবশয অন্তে সাাঁওোল স্টমবেবির চিবক হাাঁ কবর 

োচকবে োবক ো–এইটাই অচলচখে চেেম। এইসে অিবলর হাবট-োজাবরস রাস্তাে 

অেেরে সাাঁওোল স্টমবেরা স্টর্াবর োবির ব্লাউজহীে েুক ও স্ট াঁড়া শাচড় চেবে—চকন্তু স্টকউ 

োবির চিবক স্টিবে স্টিখবে ো। স্টকউ েলবে োস োুঃস ঐ স্টমবেচটর স্বাস্থয চক সুন্দর! চকন্তু 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গণ্গাপাধ্যায় । অরণ্যযর দিন্রাদি । উপন্যাস 

 34 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এই িারজে-এরা েেুে োেুস এরা কলকাোর স্টলাকস এরা োজাবরর মাঝুখাবে িাাঁচড়বে 

স্টমবেগুবলাবক স্টিখব । রচে এক-িৃচষ্ট স্টিবে লব  েীলপাড় স্টমবেচটর চিবক। 

  

স্টশখর েলবলাস হোৎ স্টযে এবির স্টিখবল লবগকার স্টসই িীেিাস-িাসীবির োজাবরর 

কো মবে পবড়। ওরা স্টযে চেবজবির চেচি করার জেয েবস লব স যচি স্টকউ কখবো 

স্টকবে। 

  

রচে েলবলস িল োস লমরা প্রবেযবক এক-একজেবক চকবে চেবে যাই। 

  

–উহুাঁ এসে োবজ মেলে কচরস চেস ঝুঞ্ঝাট হবে অবেক। এটা সচেয লিযঘ লাবগস ওরা 

স্টরাজ িাকচর পাে োস েেুওরা হাসাহাচস কবর চক কবর? চিচেয স্টো েবস হাসচ ল এেক্ষণ। 

  

সচেযই ওরা িবল যাোর জেয স্টপ ে চররবেই সে স্টমবেরা চক একটা কোে একসবঙ্গ 

স্টহাবস উেবলাস হাচসর ধমবক এ-ওর গাবে েবল পড়বলাস স্টসই েীলপাড় শাচড় পরা চরিবক 

স্টমবেটা হাবের ঝুুচড় উলবটা কবর মাোে েচসবে চখলচখল কবর হাসবে লাগবলা। রচে 

অবেকোর স্টপ ে চরবর চেবজর স্টোাঁবট স্টসই হাচসর জোে চিবে অস্ফুট স্ববর েলবলাস 

লিযঘ! 

  

স্টশখর লোর েলবলাস সচেয কুচল-মজুবরর কাজ করুক লর যাই করুকস হাচসটা ওবির 

রােীর মেে। 

  

সঞ্জে েলবলাস রােীর মেে? েুই কটা রােীবক হাসবে স্টিবখচ স স্টে? স্বিবক্ষ একটাও 

রােী স্টিবখচ স? 

  

চসবেমাে অবেক স্টিবখচ ! 

  

স্টররার পবে মাবের সটঘ-কট চিবে ো এবস ওরা পাকা রাস্তাই ধবরচ লস স্টিখা স্টগলস িূর 

স্টেবক রচেলাল  ুটবে  ুটবে ওবির চিবকই লসব ! কাব  এবস হারাবে হাাঁরাবে 

েলবলাস স্টরঞ্জারোেু লচসবেব েস লপবলাকবক স্টোলাবে েুলবলে! 
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রচে ভুরু কুাঁিবক েলবলাস স্টকেস স্টরঞ্জারোেু লমাবির ডাকবেে স্টকে? 

  

–সাবহে স্টো োোোস লপবলাককা স্টকাবোই চরজাডঘ স্টেচহ ো। 

  

–জরুর হযাে! 

  

–চেক হযােস উচেবস োেচিে স্টো কর চলচজবে! সাহাে স্টোলা েুরন্ত সাবহেবলগবক 

স্টোলাওস ঐচস চলবে হম–  

  

রচে ধমবক উবে েলবলাস স্টরঞ্জার স্টোমাবির কী এমে সাবহে স্টযস ডাকবলই স্টযবে হবে? 

সাবহেবক চপবে েবলস লমাবির যখে সমে হবে েখে যাবো। এখে লমাবির সমে হবে 

ো। 

  

রচেলাল েেু িাাঁচড়বে লব  স্টিবখ রচে স্টরর ধমক চিবে েলবলাস িাাঁচড়বে রইবল স্টকে? 

যাও! স্টোমার সাবহেবক চগবে েবলাস লমরা এক র্ণ্টা োবি চররবো।সাবহে স্টযে 

লমাবির জেয 

  

েনু্ধবির চিবক চরবর চেম্নস্ববর রচে েলবলাস ডাকামাত্র স্টগবল স্টপ্রচস্ট্রজ োবক ো। লমরা 

ওর হুকুবমর িাকর েুচঝু? িলস একটু স্টিচর কবর যাবোস শহবরর ঐ চিকটা েরাং স্টিবখ 

লচস। 

  

ওরা উলবটা চিবক চরবর শহবরর অেযচিবক রওো হবলা। এচিবকও চেবশষ চক ু স্টেইস 

েেু স্টিাবখ পড়বলা একটা অসমাপ্ত স্কুলস ইটবখালাস চশেমচন্দরস কবেক র্র মধযচেত্তর 

োচড়। চক ুিূর স্টযবে ো স্টযবেই রাাঁকা মাে শুরু হবলা। দুএকটা সরবষ-বক্ষবে একরাচশ 

রুল ধবরব স হলুিরঙাা স্টেউ উেব  হাওোে। মাবের মাঝুখাবে একটা প্রকাণ্ড কাবলা রবঙার 

পােরস পােরটার মাোর ওপর চেক  াোর মেে একটা পাকুড়গা । ওবির স্টো এচিবক 

সচেয স্টকাবো িরকার স্টেইস শুধু খাচেকটা সমে কাটাবোস োই ঐ পােরটার ওপর চক ুক্ষণ 

েবস লোর িবল যাবে এই স্টভবে পােরটার চিবক এগুবলা। 
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সকল েটাও োবজ চেস েেুও এর মবধযই স্টরাি িড়া হবে এবসব । এচিবক জঙ্গল স্টেইস 

েহুিূর পযঘন্ত স্টেউ স্টখলাবো মাে। স্টসই স্টমাে জুবড় ঝুকঝুচক করব  স্টরাদুর। এক ঝুাাঁক 

হচরোল উবড় স্টগল মাোর ওপর চিবেস িূবর স্টশাো স্টগল স্টেবের শব্দ।  

  

এরকম জােগাে এবলই হোৎ মবে হে স্টযস পৃচেেীটা স্টমাবটই স্টগাল েেস স্টিৌবকা। পৃচেেী 

কখবো স্টর্াবর োস চস্থর হবে োবক। সমবের স্টকাবো গচে স্টেই। রচে চসগাবরবটর টুকবরাটা 

 ুাঁবড় চিবে েলবলাস মাত্র কাল সকাবল এবসচ –অেি এরই মবধয মবে হবে স্টযে অবেক 

কাল ধবর এখাবে লচ । 

  

মাবের মাঝুখাবে এই জােগাটা চটচের মে উাঁিু হবে উবেব স স্টেশ পচরষ্কার। খুে ভাবলা 

চপকচেবকর জােগা হেস ো স্টর?–রচে েলবলা।–ো কলকাোর কা াকাচ  এই রকম 

জােগা হবল চপকচেবকর পবক্ষ ভাবলা হবোস চকন্তু লমরা লচ  জঙ্গবলর মবধযস সুেরাাং 

েেবভাজে েলবে যা স্টোঝুাে–  

  

কো েলবে েলবে ওরা স্টেবম স্টগল। পােরটার পাশ স্টেবক স্ট াট স্ট বলর চখল চখল হাচস 

ও স্টমবেবির গলা স্টশাো যাচেল। ওো চেচেটার ওপর উবে এবস পােরটার এ-পাবশ 

োকাবলা। দুচট মচহলাস একচট চেে িার ে বরর োচ্চা স্ট বল ও একজে েুবড়া িরওোে। 

  

মচহলা দুচট িমবক ওবির চিবক োকাবলাস ওরাও এক পলক স্টিবে স্টিবখ ভােচ লস িবল 

যাবে চকোস এমে সমে স্টশখার পরম স্বচস্তর সবঙ্গ েবল উেবলাস চেকই মবে হবেচ ল 

কালস স্টিোবিো-েুচম জো েও? স্টপ্রচসবডচি কবলবজর–  

  

দুজবের মবধয স্টয–স্টমবেচটর স্বাস্থয ঈষৎ ভারীস প্রচেমার মেে মুবখর গড়ে-োর মুবখ 

ক্ষচণক লশঙ্কা ও প্রেীক্ষা রুবট উবেচ লস োরপরই খুচশবে ঝুলবস উেবলাস েলবলাস 

লবরুঃস োই স্টোস স্টশখরোেু; লচমও প্রেমটাে স্টভবেচ লুম-কাল সকাবল লপোরাই 

এবসব েস ো? েবম্ব স্টমবল–  
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–েুচম চক কবর জােবল? 

  

–োুঃস কাল লমাবির স্টগবটর পাশ চিবে লপোবির স্টযবে স্টিখলুমস এখাবে স্টো স্টকউ 

েড় একটা লবস ো। 

  

–স্টোমরা ঐ চত্রপােীবির োচড়বে োবকা েুচঝু? কাল স্টো স্টোমরা েযাডচমেে স্টখলচ বলস 

লমাবির স্টিখবল কখে? 

  

–স্টমবেরা স্টখলার সমবেও সে চিবক স্টিাখ রাবখ। এখাবে হোৎ এবলে স্টয? 

  

–স্টোমরা এখাবে স্টকে? 

  

–োুঃস এখাবে স্টো লমার শ্বশুরোচড়! 

  

–ওস স্টোমার চেবে হবে স্টগব ? 

  

–কবে— ে র লবগ। এই স্টয লমার স্ট বলস লর এ লমার স্টোেস অপণঘা।  

  

স্টিহারা স্টিখবল দুবোে েবল স্টিোই যাে োস অপণঘা চ পচ বপস একটু স্টেচশ লম্বাস কমলা 

রবঙার শাচড়টা এমে লাঁচট কবর পরা স্টয একটু িূর স্টেবক স্টিখবল শাবলাোর-কাচমজ েবল 

ভুল হে। স্টস গাব র গুচড়বে স্টেক চিবে িাাঁচড়বেচ লস হাবে একটা েড় লাল-সািা েলস 

এোর েলটা স্টরবল চিবে হাে স্টজাড় কবর েলবলাস েমস্কার। লপোরা স্টেড়াবে এবসব ে 

েুচঝু? 

  

অপণঘা হবে স্টসই ধরবের স্টমবেস যার চিবক োচকবেই স্টিাখ চরচরবে চেবে লোর োকাবে 

হে। প্রেবমই এক িৃচষ্টবে ওর স্টিাবখর চিবক স্টিবে োকা যাে ো। ওর েবেস কুচড়—

একুবশর স্টেচশ হবে োস চকন্তু ওর মুবখ-বিাবখ একটা চেরল সপ্রচেভ সরলো লব । প্রেম 

পচরিবের স্টকাবোরকম লিা োাঁ লড়ষ্টো স্টেই। সােলীলভাবে ও েমস্কাবরর ভচঙ্গবে হাে 

েুলবলাস কো েলবলা ঝুেঘার জবলর মেে স্বে গলাে। 
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স্টশখর উত্তর চিবলাস হযাাঁস স্টেড়াবেই। লমার েনু্ধবির সবঙ্গ ললাপ কচরবে চিই-এর োম 

রচে স্টিৌধুরীস ভাবলা স্টস্পাটঘসমযাে যািেপুর ইউচেভাচসঘচটবে চিবকট কযাপবটে চ ল। ওর 

োম অসীম মচল্লকস ওবির চেবজবির িাটঘাডঘ অযাকাউবেচি রামঘ লব স লর ও হবে 

সঞ্জে েযাোচজঘ–জোস েুচম ওবক স্টিবখব  স্টোধহেস স্টপ্রচসবডচিবে লমাবির স্টিবে এক 

ইোর জুচেের চ লস এখে পাটকবল স্টলোর ওবেলবরোর অচরসার হবেব –স্টলবোররা 

অেশয ওর কা  স্টেবক ওবেলবরোর িাে ো। 

  

জো েলবলাস কুচণস লর ইচে হবেে স্টশখর সরকারস লমরা একসবঙ্গ স্টপ্রচসবডচিবে চহচস্ট্র 

অোসঘ পড়েুম। উুঃস কেচিে পর স্টিখা-সাে লট ে রস ো? স্টসই পারচমোর চেবের 

সমে।  

  

স্টশখর েলবলাস লচমও কাল স্টোমাে এক ঝুলক স্টিবখ চিেবে স্টপবরচ লুমস োরপর 

চত্রপােীবির োচড় শুবে চকরকম গুচলবে স্টগল। লমার েনু্ধবির েললুম। ওরা স্টো চেশ্বাসই 

করবে িাে োস স্টোমার মেে স্টকাবো সুন্দরী স্টমবের সবঙ্গ লমার পচরিে োকবে পাবর। 

  

জো এ কোে চক ু েলবলা োস শুধু মুখ চটবপ হাসবলা। োরপর চজবেস করবলাস লপোর 

চেিেই এখবো চেবে হে চে? 

  

–ো! স্টকে? 

  

–লপোবক স্টিখবলই স্টোঝুা যাে। 

  

স্টশখব্বঘ একটু চেিে হবে েলবলাস ভযাচ ট! চকন্তু স্টোমার এই ধযাধ বধবড় স্টগাচেন্দুপুবর 

চেবে হবলা চক কবর? 

  

–লমার স্টমাবটই এখাবে চেবে হে চে। লমার চেবে হবেব । েধঘমাবে লমার শ্বশুবরর 

এখাবে একটা োচড় লব -এখােকার জবল ওাঁর খুে উপকার হে েবল মাবঝু মাবঝু 

লবসে–লচমও সবঙ্গ লচস। 
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অপণঘা েলবলাস লপোরাই োাঁ হোৎ এখাবে স্টেড়াবে এবলে স্টকে? 

  

অেয স্টকউ চক ু উত্তর স্টিোর লবগই রচধ েলবলাস ঐ স্টয-এখােকার জল খুে ভাবলাস স্টসই 

শুবেই এলাম। 

  

সোই স্টহা-বহ কবর স্টহবস উেবলা। অপণঘা স্টোাঁট উলবট েলবলাস জল স্টখবে লোর স্টকউ 

লবস োচক? লচম স্টো পাাঁিচিবেই হাাঁচপবে উবেচ । এমে চেশ্ৰী জােগা-বমজচিরা স্টয চক 

কবর োবক-একটা চক ু স্টিখোর স্টেই। 

  

স্টশখর েলবলাস স্টকেস জঙ্গলটা স্টো স্টেশ সুন্দর। 

  

–লমার জঙ্গল ভাবলা লাবগ ো। 

  

স্টশখর েলবলস লমরা ইবে কবরই এরকম একটা োম-ো-জাো জােগাে এবসচ স 

জঙ্গবলর মবধয চেচরচেচল কাটাবো েবল—চকন্তু স্টোমরাও স্টয স্টকে এই সমবে এবল! এখে 

সবন্দহ হবে। 
  

–স্টকেস লমরা এবস চক অসুচেবধ করলুম? 

  

–স্টোমাবির স্টিখার পর লমার েনু্ধরা চক লর জঙ্গবলর চেচরচেচলবে োকবে িাইবে? 

জো হাসবে হাসবে েলবলস োহবল স্টো লমরা এবস খুে ভাবলাই কবরচ ।  

  

–স্টকে? 

  

–িার িারবট এমে ভাবলা ভাবলা স্ট বল জঙ্গবল এবস সন্নযাসী হবো–লমরা স্টসটা েন্ধ 

করবে পারবো। 

  

হাচস স্টশষ কবর স্টশখর েলবলস স্টোমার স্ট বলচট স্টেশ সুন্দর হবেব স জো। োম কী ওর? 

  

–স্টিেকুমার।বোমার োম েবলাস কাকুবির কাব  স্টোমার োম েবলা স্ট াটে! 
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–জোস স্টোমার স্বামী এখাবে লব ে? ললাপ করবে হবে।  

  

–ো। 

  

–উচে স্টোমাবির সবঙ্গ লবসে চে েুচঝু? 

  

জো এ কোর উত্তর েকু্ষচে ো চিবে স্টোবের চিবক োকাবলা। অপণঘা ্রুতে ওবির 

িারজবের মুবখর প্রেীক্ষা স্টিবখ চেবে–হোৎ স্টিাখ চরচরবে মাচট স্টেবক েলটা েুবল চেবলা। 

োরপর জোর স্ট বলর হাে ধবর েলবলাস িবলা স্ট াটেস এোর োচড় যাই লমরা। এ চকস 

েলটা স্টরবল চিবল? িবলাস োচড় যাবো–িাদু একা েবস লব ে! 

  

জো অবপক্ষারে েুবড়া িাবরাোেবক েলবলাস পরবমশ্বর স্টখাকাোেুবক চেবে েুচম এচগবে 

িবলাস োচড় স্টযবে হবে। ঐ েলটা কুচড়বে োও-হাাঁস হযাাঁস লক্ষ্মী স্ট াটেস লর হাাঁবট ো এখেস 

িরওোেজীর স্টকাবল উবে পবড়স লক্ষ্মীবসাোস চেবকলবেলা লোর স্টেড়াবে স্টেরুবোস 

েখে েুচম লোর চেবজ চেবজ হাাঁটবে।রুচণস শুরু জুবোটা পচরবে স্টি স্টো–  

  

িারওোে স্ট বলবক স্টকাবল চেবে খাচেকটা এচগবে স্টগবল জো মাচটর চিবক স্টিাখ চেিু 

করবলাস গলার স্ববর খুে দুুঃখ রুটবলা োস চক ুটা উিাসীেভাবে েলবলাস লমার স্বামী 

স্টোঁবি স্টেই। 

  

–স্টস চক? 

  

–চেবলবে একটা স্টস্ট্রচোং চেবে চগবেচ লস োরপর স্টসখাবে চেবজর র্বর স্টকউ এবস ওবক 

খুে কবর যাে…কাগবজ স্টেচরবেচ ল…।  

  

একটুক্ষণ ওরা সোই িুপ কবর রইবলা। জোর ভরাট স্বাস্থযস সারা চপেবজাড়া কাবলা 

স্টকাাঁকড়াবো িুলস োোে রবঙা রচঙাে একটা  াপার শাচড় পবরব —স্টসই জেযই স্টোধহে 

খেরটা স্টেচশ লর্াে চিবলা। 
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অসীম েলবলাস হাাঁস ে র দুএক লবগ-কাগবজ লচমও স্টিবখচ লাম মবে লব স ইচঞ্জচেোর 

স্টকে খুে হবেচ লস কারণ জাো যাে চে। লপোরা চক ু লেবে পাবরে চে? 

  

জো ও অপণঘ একোর স্টিাখাবিাচখ করবলস োরপর জো অবেকটা স্বাভাচেক শান্ত গলাে 

েলবলাস ো। ওখােকার পুচলশ স্টশষ-পযঘন্ত জাচেবেব -খুে েেস লত্মহেযা। 

  

স্টশখর লাঁৎবক উবে েলবলাস লত্মহেযা! মােুষ এখবো লত্মহেযা কবর োচক? লত্মহেযা 

স্টকে কবরচ বলে? 

  

জো ও অপণঘা িচকবে লবরকোর স্টিাখাবিৌচখ করবলা। এোর স্টয একটা স্ট াট্ট চেষণ্ণ 

চেুঃশ্বাস উবড় স্টগলস স্টসই সবঙ্গই স্টভবস এবলা জোর উত্তরস োস স্টসরকম স্টকাবো কারণ 

স্টকউ জােবে পাবর চে। 

  

স্টয জেযই স্টহাকস রচের কাব  স্টযে মবে হবলাস খুবের স্টিবে লত্মহেযাটা অপমােজেক। 

স্টকেোস স্টস স্টেশ রাগে সুবরই েবল উেবলাস লত্মহেযা স্টমাবটই েেস ওরকম একজে 

স্টলাক শুধু শুধু লত্মহেযা করবেই ো যাবেে স্টকে! োও চেবলবে েবস? ওখােকার পুচলশ 

কালচপ্রটবক ধরবে পাবর চেস োই লত্মহেযা েবল িাচলবেব । লজকাল ওখােকার 

পুচলশও হবেব  লমাবিরই মেেস এবকোবর যা-োস এই স্টো স্টসচিে অে েড় একটা 

স্টমল স্টেে ডাকাচে হবে স্টগল ইাংলবন্ডস পুচলশ স্টো একজেবকও—।  

  

অপণঘবক স্টিখা স্টগল যবেষ্ট েুচদ্ধমেীস স্টস চেষে পচরেেঘবের এই সুবযাগ চেন্দুমাত্র উবপক্ষা 

ো কবর সবঙ্গ সবঙ্গ চজবেস করবলাস স্টকাে স্টেে ডাকাচে?–এোং স্টস সুচের কা  স্টেবক 

স্টেে ডাকচের পুবরা গিটা শুেবে স্টিবে ওবির মাঝুখাবে সবর এবলা। 

  

চটলা স্টেবক জোবির োচড় প্রাে পবেবরা চমচেবটর পেস স্টসই পেটুকু লসবে লসবে গি 

রু্বর স্টগল অেযচিবক; যখে স্টগাট পযঘন্ত স্টপৌাঁ বলা েখে জোর মুবখও লোর ক্ষীণ হাচস 

রুবটব স অপণঘা সহবজ হাসবে িাে ো—স্টোাঁট অি রাাঁক কবর েুচঝুবে স্টিে স্টযস লবরকটু 

ভাবলাভাবে েলবে পারবল চেক হাসেুম! রচে। েেু োবক হাসাোর স্টিষ্টা কবর যাচেল 
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এোং ো হাসবলও অপণঘার হাাঁটার  বন্দ লরু্ো এবসচ ল। পরবমশ্বর লবগই স্টপৌাঁব  

স্টিেকুমাবরর হাে ধবর স্টগট খুবল িাাঁচড়বে লব । জো েলবলাস লসুেস স্টভেবর এবস 

েসবেে একটু। লমার শ্বশুরমশাইবের সবঙ্গ ললাপ কবর যাে। ওর সবঙ্গ কো েলবে 

লপোবির ভাবলাই লাগবে। অবেক চেষবে পড়াশুবো কবরব ে।  

  

রচে স্টভেবর যাোর জেয পা োচড়বেচ লস স্টশখর েলবলাস োস এখে োক। পবর লসবো 

রচেস স্টরঞ্জাবরর সবঙ্গ একোর স্টো স্টিখা করবেই হবে।  

  

স্টরঞ্জাবরর কো রচে ইচেমবধযই ভুবল চগবেচ লস এখে মবে পড়বেই েলবলাস হাাঁস ও 

েযাপারটা িুচকবে স্টরলা িরকার। 

  

অপণঘ েলবলস ো হবল কাল সকাবল লপোরা লসুে-োস লজ চেবকবল হবে ো। চেবকবল 

লমাবির একটু র্াটশীলাে যাোর কো লব । কাল সকাবল রু্ম স্টেবক উবে িবল লসুেস 

এখাবেই লমাবির সবঙ্গ িা খাবেে! 

  

  
  

ওরা প্রাে সমস্ববর েবল উেবলাস হযাাঁস হাাঁটা িমৎকার! লপোবির োচড়বে চডম লব  স্টো? 

  

–ো লব স চকন্তু হোৎ শুধু চডম স্টকে? 

  

সঞ্জে েলবলাস সকাবল িাবের সবঙ্গ চডম স্টসদ্ধ ো স্টপবে লমাবির খুে অসুচেবধ হবে। 

এখাবে একিম চডম পাওো যাবে ো। 

  

জো হাসবে হাসবে েলবলাস যাবে ো েুচঝু? ঐ জঙ্গবলর মবধয ডাকোাংবলাে স্টকউ এক 

রাচত্তবরর স্টেচশ োবক? খাোর-িাোর এখাবে স্টো চক ুই পাওো যাে ো প্রাে। লমাবির 

োচড়বে এবস োকুে ো–এখাবে অবেক র্র লব । 
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স্টশখর েলবলাস ো োস লমরা জঙ্গবলই োকবো স্টভবে এখাবে এবসচ । যচি অেশয খুে 

চেপবি পচড়; ো হবল এখাবে িবল লসবে পাচর। 

  

–চেপবি পড়ার সম্ভােো লব  েুচঝু? 

  

–েলা যাে ো! ডাকোাংবলাে চরজাবডঘসাে চেবে একটু ঝুাবমলা করব । স্টিখা যাক চক 

হে। লোস কাল সকাবল লসবে। 

  

–রু্ম স্টেবক উবেই িবল লসবেে; লমাবির চকন্তু খুে সকাল সকাল িা-খাওোর অবভযস! 

  

  
  

ডাকোাংবলার সামবে চজপ িাাঁড় করাবো। োরান্দাে ইচজবিোবর স্টরঞ্জার েবস েবস পা 

স্টিালাবে খাচক পযাে ও সািা-শাটঘ পরা শক্ত সমেঘ পুরুষস হাবে পাইপ। স্টলাকচটর 

মুখখাো কচেে ধরবের চকন্তু স্টোাঁট রাাঁক করাস স্টলাকচট একা একাই েবস লপে মবে 

হাসব  অেো গাে করব । 

  

রচে চসগাবরট অবধঘক অেস্থাবেই স্টরবল চিবলাস পবকট স্টেবক িুরুট োর কবর ধরাবলা। 

ওর ধারণা িুরুট মুবখ োকবল ওবক খুে ভাচরক্কী স্টিখাে। গলার লওোজও েখে ইবে 

কবর গম্ভীর কবর স্টরবল। একই লবগ চগবে েলবলাস েমস্কার! স্টলাকচট েচড াক কবর 

স্টিোর স্ট বড় উবে িাাঁড়াবলা োরপর হাে স্টজার কবর দুোর েলবলাস েমস্কার েমস্কার। 

লপোরাই েুচঝু এখাবে স্টেড়াবে এবসব ে? কী স্টসৌভাগয লমাবিরস এসে জাংলী জােগাে 

স্টো স্টকউ লবস ো-বলাবক যাে র্াচটশীলস েেু লপোরা এবলে-েসুেস েসুে।  

  

রচে প্রেবোধক স্টঝুাাঁক চিবে েলবলাস লপচে? 

  

স্টলাকচট েলবলাস লচম এ অিবলর রবরষ্ট স্টরঞ্জার লমার োম সুবখন্দু পুরকােস্থস 

স্টেহাবরই স্ট বলবেলা স্টেবক…এ অিবল টুবর এবসচ লাম। হোৎ রবরষ্টার েলবলস স্টক 

িারজে লে অেরাইজড্ স্টলাক োাংবলাে এবসব । ো লচম েললুমস লবরা মশাই যাে 
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োস চগবে স্টিখুে োরা স্টকস োর্-ভালু্লক স্টো েে! ো জঙ্গবলর িাকচরবে োর্-ভালুবকও 

ভে করবল িবল ো।ো ওরা চেিেই ভেবলাক…রবরষ্টার এমে ভীেুস চেবি লসবে িাে 

ো। 

  

রচে েলবলাস লে-অেরাইজড হোর চক লব ? খাচল োাংবলা স্টিবখ এবসচ স যা িাজঘ 

লাবগ। স্টিবো। এর মবধয লধার গণ্ডবগাবলর চক লব ? 

  

স্টলাকচট অেযন্ত চেেীেভাবে স্টহবস েলবলস ো স্টো েবটইস ো স্টো েবটইস চেক কো 

েবলব ে। রবরষ্ট োাংবলা খাচল োকবলও সব্বঘ সমে স্টলাকবক স্টিোর চেেম স্টেই অেশযস 

ো াড়া এই ইবেস মাবেস স্টরলওবে চরচসচটবক চরজাবভঘসাে চক্লপ েবল িালাবোরও স্টকাবো 

চসবেম স্টেই এচিবকস েবেস মাবেস লপোরা এবসব ে।–  

  

রচে এই প্রেম হাসবলা। স্টিবখ মবে হেস অচেকবষ্ট হাসবে রাচজ হবলা। িুরুট লোর 

জ্বালাবে জুচলবে েলবলাস ওসে স্টিৌচকিাবরর জেযস স্টস স্টো খুলবেই িাইচ ল োস োই 

লরচক।লপোবির সবঙ্গ স্টিখা হবলই েুচঝুবে েুলােুম। রবরষ্টারই োাঁ  লমাবির সবঙ্গ 

স্টিখা কবর চে স্টকে? 

  

–িরজার িাচে স্টখালার িাচয ত্ব স্টিৌচকিাবরর। এই সামােয অপরাবধই োর িাকচর স্টযবে 

পাবর! স্টিখবেে ওর িাকচরটা স্টযে ো যােস গচরে স্টলাকস ো াড়া শুেলুম স্টেৌবের অসুখ। 

লচম অেশয িাকচর স্টিোর োাঁ খাোর স্টলাক মই। 

  

–লপচে এোর কাবজর কোটা েলুে স্টো? লপোর েক্তেযটা চক? েুঝুবেই পারব েস 

লমরা এবসচ । যখে।েখে িবল স্টো লর যাবো ো! চরজাবভঘসাল োক লর োই োক–

লমরা এখাবে োকবেই। োর জেয চক করবে হবে লমাবির? লপচে চক ু ললািা টাকা 

িাইোর জেয এে ভূচমকা করব ে? কে টাকা েলুেস চেবেিো কবর স্টিখবো। 

  

স্টলাকচট হোৎ চস্থরভাবে কচের স্টিাবখর চিবক স্টিবে রইবলেস োরপর অদু্ভেভাবে 

একরকবমর হাসবলে!। গলার স্বর েিবল অসহােভাবে েলবলেস লমাবির এ লাইবে 
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উপচর স্টরাজগার স্টয এবকোবর স্টেইস স্টস কো েলবে পাচর োস লব  েবটস কস্ট্রাক্টররা 

যখে িুচক্তর স্টেচশ গা  কাবট েখে পাই। চকন্তু টুচরেবির কা  স্টেবক রু্স স্টেোর অবভযাস 

লমাবির স্টেই। এর লবগ স্টকউ চিবেও িাে চে। লপোরা কচিে োকবেে? 

  

–স্টকাবো চেক স্টেই। সােচিেস িশচিেস চক ুই চেক কচর চে।  

  

–এই জঙ্গবল সােচিে িশচিে োকবেে? 

  

–স্টকাবো চেক স্টেই। স্টয-কচিে লমাবির ভাবলা লাগবে স্টসই কচিে োকবো! 

  

–োহবল স্টো চক ুই েলার স্টেই। লপোবির স্টো লচম িবল স্টযবে েলবে পাচর ো। লর 

লচম েলবলই োাঁ লপোরা যাবেে স্টকে; চডচভশোল কেজারবভটবরর এচিবক লসোর 

কো লব স চেচে সবঙ্গ স্টেৌ চেবে িলাবররা কবরে সে সমেস োাঁর লোর শ্বশুরোচড়র 

এচিবকই–।  

  

রচে রুক্ষ গলাে েলবলাস চেক লব স কেজারবভটর এবল োাঁর সবঙ্গই কো েলবোস 

লপোর সবঙ্গ স্টেচশ কো েবল। লাভ স্টেই। 

  

স্টশখর এোর এচগবে এবস েলবলাস োাংবলা খাচল লব  েবলই লমরা লচ । 

কেজারবভটচর ো অেয স্টকউ এবল লমরা েখুচে স্ট বড় িবল যাবো। লমাবির োকোর 

জােগার অভাে স্টেই। 

  

েেুে স্টলাবকর সবঙ্গ কো শুরু করার জেযই স্টোধহে স্টরঞ্জার লোর লবগকার চেেীে ভাে 

চরচরবে লেবলেস ো োস লপোবির িবল স্টযবে হবে ো স্টো েচল চে। কেজারবভটর 

লসবেও পাবরেস ো লসবেও পাবরে। লসোর কো লব স চকন্তু কো োকবলও ওাঁরা 

সে সমে লবসে। ো। ওাঁরা হবলে েড় অচরসার সে সমে কোর চেক রাখা স্টো ওাঁবির 

মাোে ো। েবে যচি লবসেস েবে চড. এর. ও. সাবহেও লসবেে স্টোধহেস সাধারণে 

োই লবসে। রাচত্তবর োকবল দুখাো র্রই ওাঁবির লাবগ। 
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–চেক লব স চেচে স্টয মুহূবেঘ লসবেেস স্টসই মুহূবেঘই লমরা র্র স্ট বড় স্টিবো। রচে 

স্টশখরবক সচরবে চিবে েলবলাস স্টকেস  াড়বো স্টকে? এটা চক কেজারবভটবরর শ্বশুরোচড় 

োচক? উচে যখে খুচশ লসবেেস েখচে ওোবক র্র স্ট বড় চিবে হবে? 

  

স্টশখর রচের চিবক একটা হাে েুবল েলবলাস লুঃস রচেস মাো গরম কচরস চে। ওবির 

যচি স্টস রকম স্টকাবো অইে োবকস লমরা োাংবলা স্ট বড় চিবে জেবির োচড় িবল যাবো! 

  

রচে েলবলাস োস লচম জোবির োচড় যাবো ো। লচম এখাবেই োকবো। এই স্টলাকটা 

চক চহবসবে েলব  লমাবির র্র  াড়বে হবে? 

  

স্টরঞ্জার োড়াোচড় েবল উেবলাস োই চক লচম েবলচ ! র্র লপোবির  াড়বেই 

হবে।এমে স্টকাবো কো স্টেই। লচম েবলচ । যচি কেজারবভক্টর সাবহে লবসে এোং যচি 

োকবে িাে ো াড়াস স্টসচিে সাবহবের স্টমজাজ কী রকম োবকস োর ওপর চেভঘর করব । 

স্টমজাজ ভাবল োকবল চেচে লমাে ডাবকে সুবখন্দু েবলস লর গরম োকবলই েলবেে 

পুরাকাইটী! স্টেমচে স্টমজাজ ভাবলা োকবল চেচে হেবো লপোবির অবেক খাচের 

করবেেস লপোবিরই এখাবে োকবে চিবে গাচড় হাাঁচকবে িবল যাবেে অেয োাংবলাে! 

লোর খারাপ োকবল প্রেবমই স্টিৌচকিাবরর িাকচর যাবেস োরপর েুঝুবলে োস অে েড় 

েড় সাবহেবির স্টো স্টমজাজ একরকম োকবল মাোে ো! 

  

স্টশখর হাসবে হাসবে েলবলাস ভাচর স্টো একজে সরকারী অচরসারস োর স্টমজাবজ 

লমাবির চক লবস যাে? োর স্টমজাজ ভাবলা-খারাপ োকার ওপরই লমাবির ভাগয 

চেভঘর করব  োচক? স্টরঞ্জারও চিে স্টহবস েলবলাস ো। সযার লপোবির ভাগয স্টকাে 

চেভঘর করবে! অেযবির ভাগয…! েড় অচরসারবির স্টো স্টমজাজ ো োকবল মাোে ো! 
  

রচে েলবলাস কী মুশচকল এে কোর িরকার চক! ডাকোাংবলাে োকা চক একটা চেরাট 

েযাপার োচক? লরটার অলস পােচলক প্রপাচটস খাচল রবেব  োই লচ । োর লোর 

এে ঝুাবমলা। 
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স্টলাকচট হোৎ েবল উেবলেস লো লচম িচল। েমস্কার। 

  

োরান্দা স্টেবক লাচরবে চেবি স্টেবম লোর রু্বর িাাঁচড়বে েলবলেস উইস ইউ স্টভচর গুড় 

টাইম। ভােবেে োস লচম লপোবির িবল যাোর কো েলবে এবসচ লাম। লপোরা 

োকবল লমার স্টকাবো স্বােঘও স্টেইস ক্ষচেও স্টেই। লচম শুধু েলবে এবসচ লামস স্টিখবেে 

স্টিৌচকিারটার িাকচর ো যাে। কেজারবভটর এবল স্টসই চিকটা একটু স্টিখবেে। 

  

–শুধু শুধু ওর িাকচর যাবে স্টকে? সুবখ দুপুরকােস্থ এোর মচলেভাবে হাসবলে। 

চেষণ্ণভাবে েলবলেস এক ডাবক সাড়া চিবে পাবর চে েবল লচম অন্তে িারজে 

স্টিৌচকিাবরর িাকচর স্টযবে স্টিবখচ । এ স্টলাকটার স্টো লোর েউবের অসুখ!  

  

চেচে লবস্ত লবস্ত স্টহাঁবট চজবপ চগবে উেবলে। লোর একোর স্টহবস গাচড় স্টর্ারাবলে। 

িবল যাোর পর স্টশখর েলবলাস স্টলাকটা ভাবলা চক খারাপ চেক স্টোঝুাই স্টগল ো। লজকাল 

স্টেচশরভাগ স্টলাকবকই স্টোঝুা যাে ো। 

  

রচে েলবলাস স্টলাকটা দুিারবট টাকা োগাোর োবল চ ল চেিেই। স্টশষ পযঘন্ত সাহস 

স্টপবলা ো। 

  

–লমার ো মবে হে ো। 

  

–যাকবগস এ পযঘন্ত স্টো িুকবলা। এরপর কেজারবভটর এবল স্টিখা যাবে। রচেলালস এ 

রচেলালস িা োোও–  

  

পরক্ষবণই রচে প্রসঙ্গ েিবল েবলস স্টোর ঐ জো স্টমবেটা চকন্তু স্টেশ! খুে সযাড-এর 

মবধযই স্বামী মারা স্টগব —স্টোর সবঙ্গ ওর চক ু চ লচটল োচক? 

  

স্টশখর অেযমেস্কভাবে েবলস োস স্টসরকম চক ু ো। স্টিখচল োস ওর চেবে হবে স্টগব –স্টস 

খেরই জােোম ো! 
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৪. চেচিত্র রচঙাে পাচখর পালক 

একটা চেচিত্র রচঙাে পাচখর পালক উড়বে উড়বে এবস পড়বলা অেসী রুলগা গুবলার 

ওপবর। সঞ্জে এচগবে চগবে পালকাটা কুচড়বে চেবলা। স্টকাে পাচখর পালক স্টসটা স্টিখার 

জেয িাইবলা এচিক-ওচিক। পাচখচটবক স্টিখা স্টগল ো। অেযমেস্কভাবে সঞ্জে এচগবে 

স্টগল। জঙ্গবলর চিবক। 

  

ডাকোাংবলার সীমাোর চেক প্রাবন্ত জঙ্গবলর মবধযই একটা চসবমবের স্টেি োাঁধাবো 

রবেব স সঞ্জে এক চগবে েসবলা স্টসটার ওপর। রচঙাে পালকাটা চেবজর মুবখ েুবলাবে 

লাগবলা। পালকাটা স্টযে রুলস েযাবকর কাব  স্টসটা এবে সঞ্জে গন্ধ স্টশাকার স্টিষ্টা করবলা। 

স্টকাবো পাচখর গন্ধও স্টসটাবে স্টলবগ স্টেই। 

  

চসবমবের স্টেিণ্টার এক পাবশ কবযকটা েেেুলসীর লগা া হবে লব । দুবটা রচড াং 

একসবঙ্গ একটা রুবলর ওপর েসার স্টিষ্টা করব । ঐটুকু স্ট াট একটা রুবলর ওপর দুজবের 

েসার জােগা স্টেইস ওরা দুজবে মাঝুামাচর করবে কােঘবে উবড় যাবে-লোর এবস েসব  

স্টসই একই রুবল। লরও স্টো রুল রবেব স েেু ঐ একটা রুবলর ওপরই েসার জেয 

দুজবের স্টলাভ। স্টসচিবক োচকবে োকবে োকবে সঞ্জে লরও অেযমেস্ক হবে স্টগল। 

  

অপণঘাবক স্টিবখ স্টস িমবক উবেচ ল। চমুঃ চেশ্বাবসর স্টমবে অেুরাধার সবঙ্গ চক লিযঘ 

চমল! স্টসইরকম চটবকাবলা োকস স্টসইরকম ভুরুর ভচঙ্গস স্টেচশ উজ্জ্বল স্টিাখ। অেি অপণঘা 

জোর স্টোে-সুেরাাং চমুঃ চেশ্বাবসর সবঙ্গ োর স্টকাবো সম্পকঘ োকার কোই েে। েেু 

অপণঘাবক স্টিখবলই অেুরাধার কো মবে পবড়। চকন্তু অেুরাধার স্টিবেও োর োো চমুঃ 

রেীে চেশ্বাবসর কো মবে পড়চ ল সঞ্জবের; অেি ওসে কো লর মবে করবে ো েবলই 

স্টো সঞ্জে স্টেড়াবে এবসব  েনু্ধবির সবঙ্গ। 

  

শযামেগবরর জুটচমবলর স্টজোবরল মযাবেজার চমুঃ চেশ্বাস। শুধু মযাবেজার েেস োাঁর 

শ্বশুবরর স্টকাম্পাচে—সুেরাাং অবধঘক মাচলকও েলা যাে। লম্বা শরীরস োহান্ন ে র েেবসও 
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অটুট স্বাস্থযস এখবো স্টটচেস স্টখলবে হাাঁপাে ো। সঞ্জে সামােয স্টলোর ওবেলবরোর 

অচরসার-োর সবঙ্গ চমুঃ চেশ্বাবসর খুে স্টেচশ অন্তরঙ্গো োকার কো েেস চকন্তু সঞ্জবের 

কাকার সবঙ্গ চেচে চেবলবে এক ফ্লাবট চ বলে  াত্রজীেবে—স্টসই সূবত্র চেচে সঞ্জেবক 

োচড়বে র্ে র্ে স্টডবক পাোে। সঞ্জবের চিবক হুইচস্কর গ্লাস এচগবে চিবে েবলে সঞ্জেস 

লজ সবন্ধটা চক করা যাে েবল স্টো! এ উইচকটা েড় খাটুচে স্টগব —িবলাস গাচড় চেবে 

কলকাোে রু্বর লসা যাক। স্ট্ট ইষ্টাবেঘ সাপাধু স্টখলবল স্টকমে হে? স্টটচলবরাে কবর 

িযাবখা ো-একটা স্টটেল পাওো যাবে চকো! োচড়বে েবস স্টকাোবেট ইভচোং কাটাবোস 

েুঝুবলস ওটা লমার ধাবে সোে!…চেবলবে োকার সমে স্টোমার কাকার সবঙ্গ এক 

একচিে সবন্ধবেলা…লমার চগিী লোর লবশপাবশ লব ে চকো স্টিবখা-উচে এসে 

শুেবল লোর…লুঃস স্টস-সে গুড ওল্ড স্টডইজ। 
  

অবেক েড় েড় অচরসার োচড় চরবরই স্টপাষা কুকুরবক লির কবরেস কুকুর চেবেই সারা 

সবন্ধটা কাচটবে চিবে পাবরে। স্টেমচেস সঞ্জে েুঝুবে পাবরস চমুঃ চেশ্বাস োচড় চরবর লরাম 

কবর গা  চড়বে েসার পর একজে স্টশ্ৰাে িাে। স্টস স্টশ্ৰাো চেবজর স্ত্রী োাঁ স্ট বলবমবে হবল 

িলবে োস িাকর-োকর োাঁ লত্মীেস্বজে হবলও হবে ো! একজে যুেকস শক্ত সমেঘ 

পুরুষ-োর কাব  চমুঃ চেশ্বাস চেবজর স্টরাঁ ীেবের গি েলবেে; স্টোঝুাবে িাইবেেস োাঁর 

চেবজর স্টযৌেবে চেচে এখােকার স্টয-বকাবো যুেবকর স্টিবেও দুধঘষঘ চ বলেস স্টশাোবেে 

চেবজর োোে দুুঃসাহচসক কীচেঘ ও কৃচেত্ব। স্টসই যুেবকর প্রচে চেচে প্রেন্ন স্টস্নবহর সুবর 

োোে হুকুম করবেে।োর সামবে দুরন্তবেবগ গাচড় িাচলবে চকাংো দুচেে ধাপ চসাঁচড় 

লাচরবে উবে চেচে প্রমাণ করবে িাইবেে–এখবো চেচে স্টয-বকাবো যুেবকর স্টিবে স্টেচশ 

যুেক। সঞ্জে এ েযাপারটা স্টটর স্টপবেচ লস েুবঝুচ ল এই জেযই প্রচে সবন্ধবেলা স্টজোবরল 

মযাবেজার চমুঃ চেশ্বাস োবক স্টডবক পাোে। েুঝুবে স্টপবরও সঞ্জে চেবশষ চক ু লপচত্ত 

কবর চে। কারণস চমুঃ চেশ্বাস কোোেঘা স্টেশ ভাবলাই েলবে পাবরে। অেেরে চেবজর 

সম্পবকঘ গি করবলও রচসকোবোধ লব  খাচেকটা। স্টজোবরল মযাবেজাবরর ডাক 

অ্াহুযও করা যাে ো! 
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ো  াড়া অেুরাধার সবঙ্গ স্টিখা হোর লকষঘণও চ ল। অেুরাধার চিবক সঞ্জে স্টকাবো 

স্টলাবভর স্টিাবখ োকাে চে। অেুরাধা েড় স্টেচশ জ্বলন্ত–এইসে স্টমবেবক হাে চিবে  ুবে 

ভে কবর। সে সমে স্টিাখ দুবটা িিল অেুরাধারু-কোে কোে ঝুবর ঝুর কবর ইাংবরচজ 

েবল–লোর অগঘাে ধাচজবে গাে রেীন্দ্রসঙ্গীেস োোর সবঙ্গ সমােভাবে স্টটচেস স্টখবল 

এবসই লোর জােলা চিবে ললু-কাব্বঘচলওোলাবক ডাকাডাচক কবর-োচড়র কারুর োরণ 

ো শুবে িারুণ ঝুালবমশাবো ললু-কাব্বঘচল স্টখবে স্টখবে চজভ চিবে উস্ উস্ শব্দ কবর। 

সঞ্জে অেুরাধার প্রচে মবে মবে স্টলাভ রাখবেও সাহস পাে চে।। শুধু এক িারুণ োসো 

চ ল অেুরাধাবক স্টিখারস মাবঝু মাবঝু োর সবঙ্গ একটা দুবটা কো েলার। চমুঃ চেশ্বাবসর 

কো শুেবে শুেবে অেুরাধাবক এক ঝুলক স্টিখবে স্টপবলই োর মে খুচশ হবে স্টযবো। 

  

চমুঃ চেশ্বাস একচিে েলবলেস সঞ্জেস লজ দুপুবর স্টিখলাম ঐ রেে েবল স্ট বলটা স্টোমার 

সবঙ্গ খুে হাে-পা স্টেবড় গি করব ! ওসে স্ট বলবক স্টেচশ োই চিও ো— 

  

সঞ্জে েবলচ লস স্টকেস ও স্ট বলটা স্টো স্টেশ স্ট বল। ভাবলা কাজ জাবে–  

  

–োস োস চকসুয কাজ কবর ো–শুধু িল পাকাে। ওসে িল-পাকাবো ডাচটঘবেস লচম দুিবক্ষ 

স্টিখবে পাচর ো। যচি চক ু চ্ভাি োবক–স্টসাজা এবস লমাবক েলবে–ো াড়া েুচম 

ওবির ইোবরে স্টিখব –  

  

রেে স্ট বলচটবক স্টিবখ সঞ্জে অোক হবেচ ল। খুে সেল স্টিহারাস ররসা গাবের রাংস চকন্তু 

সে সমে একটা মেলা খাচক পযাে লর হলবি স্টগচঞ্জ পবর োবক। েেলাবরর িারুণ 

গরবম কাজ করবে করবে ওর মুবখর রাং খাচেকটা জ্ববল স্টগব । মুখখাো স্টিবখ খুে স্টিো-

স্টিো মবে হবেচ ল সঞ্জবেরস দুএকটা প্রে করবেই পচরিে স্টেচরবে পবড়চ ল। 

  

মাোর ঝুাাঁকড়া িুল োচড়বে রেে েবলচ লস লপচে চেকই ধবরব ে সযারস লমার োম 

রেে লিাচযযস লপোবির গা মামুিপুবরর পুরুে োকুর স্টযাবগে লিাচযযরই স্ট বল লচম। 

চক করবো সযারস পাচকস্তাে হোর পর চররুউচজ হবে িবল এলাম-বলখাপড়া লর চক ু 

হবলা ো-োোও মন্তর-রন্তরগুবলা স্টশখাোর লবগ মবর স্টগবলে! র্ণ্টা স্টেবড়। েেু 
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ভণ্ডাচমর কারোর িালাবো স্টযবো!—োর স্টেবক এই স্টেশ লচ । গাবে স্টখবট স্টরাজগার 

করচ । ওসে সাংস্কৃে-রাংস্কৃে েলবে স্টগবল লমার িাাঁে স্টভবঙা স্টযবো! 

  

পুরুে োংবশর স্ট বলস ওর োপ-োকুরিা চিরকাল োকুর পুবজা কবর কাচটবেব –চকন্তু স্টস 

লজ মজুবরর কাজ করব —এোং স্টসজেয স্টকাবো গ্লাচে স্টেই-এই েযাপারটা সঞ্জবের স্টেশ 

ভাবলা স্টলবগচ ল; মাবঝু মাবঝু স্টস রেবের সবঙ্গ োর স্টিবশর গিস োচড়র গি করবো। 

  

জুট চমবল একচিে একটা স্ট াটখাবটা িাঙ্গা হবে স্টগল দুিল শ্ৰচমবকর মবধয। স্টসচিে সবন্ধর 

পর চমুঃ চেশ্বাস একটু স্টেচশ স্টেশা কবর স্টরলবলে। েীি কবণ্ঠ চেচে েলবলেস সঞ্জেস 

লজবকর কালচপ্রটবির একটা চলে ৈেচর কবর স্টরবলা—ওসে গুণ্ডা-েিমাশবির লচম 

লমার চমবল রাখবো ো। 

  

সঞ্জে েলবলাস হাাঁস পুচলশ ইেবভচেবগট করব । 

  

–ওসে পুচলশ-রুচলশ ো। লমাবির চেবজবির চমবলর শ্ৰচমকবির লমরা চিেবো ো? 

লচম সে চরবপাটঘ স্টপবেচ –ঐ স্টযগুবলা িল পাকােস ইউচেেে কবর-সে কটাবক চিচে! 

  

সঞ্জে একটু অোক হবে েলবলাস চকন্তু লজবকর িাঙ্গাটার মবধয স্টো খাচেকটা োঙাাচল-

চেহারী চরচলাং চ ল-ইউচেেবের স্টলাকরা োমাবে চগবেচ ল। 

  

–স্টমাবটই োস ওসে ওবির িালাচক! ঐ স্টোমার স্টসই রেেস োর এক স্টিলা লব ! চক 

স্টযে োমস িাাঁড়াও–লমার কাব  কাগবজ স্টলখা লব –এে স্টিষ্টা করচ  এবির উন্নচে 

করার–লচম িাই শ্ৰচমকবির েযান্ডাডঘ অে চলচভাং উন্নে হবেস ওরা মােুবষর মেে োাঁিবেস 

স্টেচশ খাটবে–স্টেচশ স্টরাজগার করবে–ো েেস কেগুবলা সুইন্ডলার পচলচটচসোবের পযাাঁবি 

ভুবল ইউচেেে লর িল পাকাবো–এবে স্টিবশর স্টকাবোচিে উন্নচে হবে েুচম েলবে িাও! 

শ্ৰচমকরা যেচিে েচস্তবে োকবে।েেচিে স্টিবশর উন্নচে স্টেই। ওবিরও ভাবলাভাবে 

োাঁিবে চিবে হবে।োর জেয িরকার হবলা কাজস লরও কাজ-েুঝুবলস কাজ ো কবর শুধু 

শুধু ইউচেেে লর স্টভাট–  
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লবেবগ চমুঃ চেশ্বাবসর গলা কাাঁপবে োবক। সঞ্জে চসগাবরট টাে চিবে ভুবল যাে। অেুরাধা 

এই সমে র্বর েুকবলা! একটা অদু্ভে ধরবের ব্লাউজ পবরব । অেুরাধা-কেুই পযঘন্ত হােী 

স্টসখাবে চিল চিবে রুবলর মেে ৈেচর করাস গলার কা টও রুল-রুল ধরবেরস গে 

শোব্দীর স্টমমসাবহেবির মেে মবে হে—এোং স্টসই ব্লাউবজ অপূেঘ স্টিখাবে অেুরাধাবক। 

সারাচিবের দুভঘােো ও উবত্তজো ভুবল চগবে সঞ্জে োর চিবক মুগ্ধ  হবে স্টিবে োবক। 

অেুরাধা মুবক্তার মেে িাাঁে স্টিচখবে হাসবলাস েলবলাস স্টোমরা দুজবে এে চসচরোস 

স্টরস কবর েবস ল  স্টকে? সঞ্জেিাস কযারাম স্টখলবে? 

  

সঞ্জে চক ু উত্তর স্টিোর লবগই চমুঃ চেশ্বাস েলবলেস িাাঁড়াও মা-মচণ লমাবির কাজগুবলা 

লবগ স্টসবর স্টরচল! এবস সঞ্জেস লবগ চরবপাটঘটা ৈেচর কবর স্টরলা যাক;  েিমাশগুবলার 

সে কটাবক কাল  াাঁটাই কবর স্টিবো। 

  

অেুরাধা েলবলাস সঞ্জেিাস লজ রাবত্র এখাবে স্টখবে যাে-ো। লচম লজ একটা পুচডাংএর 

এক্সবপচরবমণ্ট কবরচ ! 

  

সঞ্জে সবঙ্গ সবঙ্গ রাচজ হবে যাে। অেুরাধা োর সবঙ্গ স্টেহাে ভেোই করব স েেু 

অবেকক্ষণ অেুরাধার সাহিযঘ পাোর স্টলাবভ সঞ্জে লর চিরুচক্ত কবর ো। চমুঃ চেশ্বাস উবে 

চগবে স্টকাবটর পবকট স্টেবক একটা কাগজ এবে েলবলেস এই োওস এবে েিমাশগুবলার 

োম লব । এবির অপরাবধর স্টডচরচেট গ্রুর লব  লমাবির কাব স েুচম একু্ষচে স্টোচটশ 

ৈেচর কবর স্টরবলা। লচম িাইচ । এবির উন্নচে করবেস লর এরা চেবজবির পাবে কুড ুল 

েসাবে। এই এচরোর লর স্টকাে চমল—রযাক্টচরবে লমাবির মেে মজুরবির োেরুবম 

চি সাোে সাপ্ল্াই করা হেস স্টখাাঁজ চেবে স্টিবখা স্টো! 

  

একটু স্টেচশ রাবত্র সঞ্জে যখে চেবজর স্টকাোটঘাবর চররচ লস েখে স্টিখবে স্টপবলা রাস্তার 

স্টমাবড় একিল স্টলাক জচটল করব । একটু গা  ম ম কবর উবেচ ল োর। িাঙ্গার 

উবত্তজো েুবেব স োবক মজুররা হেবো মাচলক পবক্ষর স্টলাক েবল ভাবেস হোৎ লিমণ 
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কবর েসা চেচিত্র েে। চমুঃ চেশ্বাস োাঁর গাচড় কবর পাচেবে চিবে স্টিবেচ বলেস সঞ্জে 

লপচত্ত কবরচ ল। পাাঁি সাে চমচেবটর পে-এজেয গাচড় স্টেোর স্টকাবো মাবে হে ো। 

  

িঙ্গল স্টেবক দুজে স্টলাক এচগবে এবলা সঞ্জবের চিবক। সঞ্জে চিেবে পারবলা রেেবক! 

উবত্তচজে উ্ মুখ। েলবলাস সযারস লমাবির শ্ৰচমক লবন্দালেবক স্টয-ভাবে োেিাল কবর 

স্টিওো হবে–  

  

সঞ্জে রুক্ষভাবে েলবলস এে রাবত্র স্টস-কো লমাবক েলবে এবসব া স্টকে? 

  

–এে রাবত্রই লসবে হবলাস লপোবক একটা েযাপাবর সাক্ষী োকবে হবে। 
  

-সাক্ষী? লচম? 

  

হাাঁুঃস সযার–এই চভখুরামবক এচিবক চেবে লে স্টো! 

  

স্টসই িাঙ্গবলর িারজে স্টলাক একজে স্টলাকবক টােবে টােবে চেবে এবলা! স্টস স্টলাকটার 

প্রিণ্ড স্টেশাস পাচটলব স স্টিাখ দুবটা লাল–একজে োবক স্টসাজা কবর িাাঁড় কচরবে েলবলাস 

েলস সযাবরর কাব  েল চকন্তু টাকা স্টপবেচ স। 

  

সঞ্জে চেচস্থেভাবে চজবেস করবলাস এসে চক েযাপার? 

  

রেে েলবলাস লজবকর িাঙ্গাটা স্টকে হবলাস স্টসটা চেবজর কাবে লপচে শুবে রাখুে! 

  

–লমার কাব  স্টকে? পুচলবশর কাব  যাও! 

  

–োুঃস লপচে লমাবির অচরসার–লপচে জােবেে ো? 

  

সঞ্জে মবে মবে একটু হাসবলা। কারুর উপকার চকাংো ক্ষচে করার স্টকাবো ক্ষমোই োর 

স্টেই। স্টস শুধু িাকচর করব । শ্ৰচমকরা োবক মাইবে স্টিে োস মাইবে স্টিে মাচলক। 
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মাচলবকর কো মেে কাজ ো করবল-োবকই িাকচর স্টেবক  াচড়বে স্টিওো হবে। োর 

জােগাে অেয স্টলাক এবস–স্টস কাজ করবে। 

  

রেে হোৎ স্টসই মাোলটার গাবল োস কবর একটা িড় কচষবে েলবলাস েল ো। শালাস 

েড় সাবহবের কা  স্টেবক েুই কে টাকা স্টপবেচ স। 

  

সঞ্জে স্টরবগ উবে ধমবক েলবলা রেেবকস রেেস েুচম ভেোংবশর স্ট বল চমবল কাজ করবে 

এবসব ।সৎভাবে কাজ করবে স্টসটাই লশা কবরচ লাম! োর েিবল এরকম গুপ্তাচম-

েিমাইশী। 

  

রেে রাগবলা োস স্টহবস েলবলাস শুেুে সযারস গুণ্ডাচম-েিমাইশী স্টক কবর! এই চভখুরাম 

মি স্টখবে সে স্বীকার কবরব ।েড় সাবহবের স্টপোবরর স্টলাক র্েুসরকার চভখুবক 

লড়াইবশা টাকা চিবেব  মাঝুামাচর োাঁধাোর জেয। শুধু চভখু একা েেস োঙাাচলবির 

মবধযও দুচেেজে স্টপবেব –দুিলবক ো উসকাবল মারামাচর হবে স্টকে? মারামাচর স্টকে 

োচধবেব  জাবেে–যাবে লমাবির ইউচেোেটা স্টভবঙা যাে—লমরা স্টয ঐকযেদ্ধ হবে িাচে 

জাোবো–স্টসটা যাবে ো হে—স্টসই জেযই িলািচল মারামাচর লাচগবে—লপচে স্টো 

জাবেেই সযারস পর পর দুে র পাবটর ওভার–স্টপ্রাডাকশে হবেব ।বরট স্টেবম যাবে—

স্টসই জেয স্টকাম্পাচে িাে কাজ কমাবেস স্টলাক  াাঁটাই করবে–চকন্তু লমাবির শ্ৰচমক-

মজদুর ঐকয চক ুবেই েষ্ট করা যাবে ো—লমরা জাে চিবে ইউচেোেটবক োাঁিাবো। 

মজদুবরর লোর োঙাাচল চেহারী চক! মজদুবরর স্টকাবো জাে স্টেই— 

  

সঞ্জে স্টেশ হকিাচকবে রেবের েক্তৃো স্টশাবে। পুরুবের স্ট বল রেে সাংস্কৃে উচ্চারণ 

করবে ভে স্টপবলও োাংলা-ইাংবরচজ চমচশবে স্টেশ স্টজারাবলাভাবে এসে েলবে চশবখব । 

হোৎ সঞ্জবের মবে পড়বলাস কাল সকাবলই চমবলর স্টগবট স্টোচটশ ঝুুলবে।  াাঁটাইবের 

স্টোচটশ-বয িশজে  াাঁটাই হবেস োর মবধয রেবেরও োম লব । রেে েলব স ওর 

ইউচেোেটাবক জাে চিবে োাঁিাবে—চকন্তু কাল স্টেবক চমবলর মবধয ওর স্টোকাই েন্ধ। হোৎ 

সঞ্জবের একটা িারুণ রৃ্ণা জোবলা। স্টসই রৃ্ণা চমুঃ চেশ্বাবসর ওপরস অেুরাধার ওপরস 
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চেবজর ওপরস এমেচক ঐ চভখুরাম লর রেবের ওপবরও। সঞ্জবের মবে হবলাস িারচিবক 

েু-েু কবর স্ট টাে। িেুচিঘবকই স্টোাংরা। 

  

স্টশষ পযঘন্ত সমস্ত রাগ এোং রৃ্ণা এবস জমা হবেচ ল চেবজর ওপবরই। চমুঃচেশ্বাবসর খুে 

স্টেচশ। স্টিাষ স্টস স্টিখবে পাে চে। সঞ্জে এে স্টোকা েে স্টযস চমল পচরিালোর এইসে 

গোেুগচেক পদ্ধচে স্টস েুঝুবে পারবে ো! প্রচেোি ো করুকস স্টস যা ো-বোঝুার ভাে 

কবরচ ল। স্টস শুধু অেুরাধার সাহিযঘ পাোর জেয। অেিস স্টসই অেুরাধাবক পুবরাপুচর 

পাোর স্টিষ্টা চকাংো স্টলাভ রাখার মেে দুুঃসাহসও োর স্টেই–স্টসইজেযই স্টেচশ রাগ চেবজর 

ওপর।  

  

সঞ্জে োরপর এই েযাপারটা চেবে অবেক স্টভবেব । শুধুই স্টভবেব  চিবের পর চিে। 

চেবজর জেয স্টস স্টকাবো পে খুাঁবজ পাে চে। ভােবে ভােবে স্টশষপযঘন্ত স্টস েুঝুবে 

স্টপবরচ ল–এসে েযাপার যচি স্টস ভুবল োকবে ো পাবর—েবে োর স্টকাবো উপাে স্টেই! 

হেবো স্টস পাগল হবে যাবে-পৃচেেীবে অবেক কল-কারখাোবেই এরকম  াাঁটাই হেস 

মারামাচর হে-সঞ্জে োর চক করবে? স্টস েড়বজার িাকচর স্ট বড় চিবে পাবর। োরপর? 

সুেরাাং েুবল োকাই একমাত্র উপাে। 

  

অরবণয এবস এসে স্টো স্টস ভুলবেই স্টিবেচ ল। স্টভবেচ লস সভয জগবের সেচক ু এই 

অরবণযর োইবর পবড় োকবে। সঞ্জে অবেকখাচে ভুলবেও স্টপবরচ লস হোৎ জোর স্টোে 

অপণঘাবক স্টিবখ মবে পড়বলা অেুরাধার কো। সঞ্জবের একটু মে খারাপ হবে স্টগল-

স্টিাবখর সামবে স্টভবস উেবলা অেুরাধার চ পচ বপ িিল শরীরটা। অেি অেুরাধা োর 

স্টকউ ো। অেুরাধার সবঙ্গ স্টস একচিেও গাঢ় স্ববর কো েবল চে। শুধু োবক স্টিখবে 

পাওোর স্টলাবভই সঞ্জে োর মেুষযত্ব চেসজঘে চিবে োচজ চ ল! 

  

কবেকটা ইবটর টুকবরা েুবল চেবে সঞ্জে স্টসই েেেুলসী রুবলর ওপর েস রচড াং দুবটার 

স্টক  ুাঁবড়  ুাঁবড় মারবে লাগবলা। একটাও লাগবলা ো। রচড াং দুবটার মবধয এখে ভাে হবে 

স্টগব —োরা দুজবেই স্টকাবোিবম স্টসই একটা রুবলর ওপর েবসব । সঞ্জে হাে োচড়বে 
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স্টির ধরবে স্টগল। পারবলা োস দুবটাই উবড় স্টগল একসবঙ্গ। েখে সঞ্জে স্টসই রুলটাবক 

চ াঁবড় লেবলস স্টিখবে িাইবলা রুলটার এমে চক চেবশষত্ব লব ! 

  

অবেকক্ষণ স্টেবকই কার ডাক স্টশাো যাচেল। সঞ্জে এোর উৎকণঘ হবলা। রচে লর অসীম 

মাবঝু মাবঝু োর োম ধবরই ডাকব ; স্টিািটা স্টেবক উবে সঞ্জে চরবর এবলা ডাকোাংবলার 

চিবক। 

  

–োুঃস এেক্ষণ স্টকাোে চ চল? রান্ন িাপাবে হবে ো?–লমার রাাঁধবে ভাবলা লাগব  ো। 

কাল স্টরাবধচ  েবল লজও লচম রাাঁধবো োচক? স্টোরা েবস লড়ড়া চিচে।লর লচম এক 

রান্নার্বর োকবো!  

  

–লজ স্টো মাাংস-রাাংস স্টেইস সাংবক্ষবপ চক ু একটা কবর স্টি-ো োো! রচেলালবক েবল 

কাল স্টেবক রান্নার স্টলাক স্টযাগাড় করবেই হবে একটা। চেবজরা স্টরাবধ খাওো যাবে ো। 

লজ এ স্টেলাটা েুই িাচলবে স্টি। 

  

সঞ্জে েলবলাস লচম রাাঁধবে পাচর।চকন্তু সোইবক এবস রান্নার্বর েসবে হবে লচম একা 

োকবো ো। স্টোরা এবস ললু-বপাঁোজ স্টকবট চিচে—স্টেচশক্ষণ একা োকবে লমার ভাবলা 

লাবগ ো। 

  

রচেলাল উেুে ধচরবে চিবে স্টগব স স্টমাটা স্টমাটা কাবের গুচড়স উেুবে োসা লগুে জ্বলব  

িাউ িাউ কবর। স্টডকচিবে ভাে িাচপবে চিবে োর মবধযই ওরা ললু লর স্টপাঁোজ স্টরবল 

চিবলা স্টসদ্ধ করার জেযস লজ লর মুগঘ লো হে চেস শুধু ভাবে-ভােই খাওো হবে মাখে 

চিবে। 

  

রান্নার্রটা স্টেশ পচরষ্কার পচরেন্ন এোং প্রশস্ত। স্টডকচি-কড়াই এোং চিবে মাচটর োসেপত্র 

ঝুকঝুবক কবর মাজা। রচেলাল স্টলাকটা রাাঁচকোজ েে। চকন্তু েউবের অসুবখ েড়ই চেিে 

হবে পবড়ব । 
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ভাে যখে প্রাে রুবট এবসব স চেেজে স্নাে কবর চেবে স্টগব স এমে সমে রান্নার্বরর 

স্টপ বে শুকবো পাো ভাঙাার শব্দ ও স্টমবেচল িুচড়র লওোজ স্টশাো স্টগল। রচে শুধু 

েবসচ ল রান্নার্বর। স্টস োড়াোচড় োইবর এবস উাঁচক মারবলা। স্টিখবলাস ঝুুচড় হাবে চেবে 

চেেবট সাাঁওোল স্টমবে িাাঁচড়বে লব  গাব র লড়াবলস মুবখ একটু একটু হাচস। 

স্টমবেগুবলা প্রাে সমাে লম্বাস সমাে েবেসস সমাে কাবলা রাং। পাশাপাচশ িাাঁচড়বে লব  

োরা। চকন্তু ওবির িাাঁড়াোর ভচঙ্গবে স্টযে খাচেকটা লিা এোং অপরাধবোধ চমবশ লব । 

ওবির মবধয একজেবক েুচে চিেবে পারবলাস স্টসই েীল পাড় শাচড় পরা স্টমবেচট। এরা 

চেেজেই োজাবরর কাব  স্টসই চসবমবের স্টেিীবে ঝুুচড় হাবে েবস চ ল। রচে চজবেস 

করবলাস চক িাই এখাবে? স্টমবেগুবলা স্টকাবো সাড়াশব্দ করবলা ো। রচে লর একটু এচগবে 

চগবে চজবেস করবলাস চক স্টরস চক িাই স্টোবির এখাবে? স্টমবেগুবলা এোরও স্টকাবো 

উত্তর চিবলা োস অপরাধী স্টহবস েেমুখী হবলা। 

  

হোৎ রচের মুখ-বিাখ েিবল স্টগলস এক ঝুলক রক্ত এবস মুখ লাল হবে স্টগলস স্টিাখ দুবটা 

উজ্জ্বল স্টিখাবলাস চসগাবরটটা  ুাঁবড় স্টরবল চিবে রচে এবকোবর ওবির সামবে এবস 

িাাঁড়াবলা। চেো চিধাে স্টসই েীল পাড় স্টমবেচটর হাে চেবজর হাবে ধবর সবস্নবহ চজবেস 

করবলাস চক স্টর? 

  

স্টসই স্টমবেচট এোর উত্তর চিবলাস োেুস স্টোবির ইবখবে স্টকাবো কাম চিবে পাচরস? রচে 

ললবোভাবে স্টমবেচটর মসৃণ চিেুক েুবল ধবর েলবলাস এখাবে স্টোরা চক কাজ করচে স্টর 

পাগলী? অযাাঁ? 

  

স্টযে রচেই এই জগৎ-সাংসাবরর সেচক ুর মাচলকস স্টসই চহবসবেই স্টমবেচট োর কাব  

অচভবযাগ জাোবলাস পাাঁিচিে স্টকাবো কাম চমলবলা োই স্টো চক করবো? স্টরবলর োেুরা 

গুিাম োোইচ ল স্টো কাম চমলচ লস স্টসও স্টো েেবধা করবলা–  
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রচের শরীরটা স্টযে কাাঁপব স স্টিাখ দুবটা স্টযে স্টরবট লসবেস চকন্তু গলার স্বর লিযঘ 

স্টস্নহমেস োচলশ-করা স্টমবেচটর চিবক োচকবে স্টস েলবলাস ইস্স চক সুন্দর স্টোবক স্টিখবেস 

লেস লে— 

  

চেেজোবকই চলবে হবে চকন্তুক। লমরা র্র সারা করবোস পাচে েুবল দুবো। 

  

–স্টোবির চক ু করবে হবে ো; লেস লে— 

  

–দুটাকা স্টরাজ চলই। 

  

রচে স্টমবেচটর দুকাাঁবধ োর দুহাে রাখবলাস লদুবর ভচঙ্গবে েলবলস দুটাকা? এে সুন্দর 

স্টোবক স্টিখবে–  

  

স্টমবেটা রচের হাে  াচড়বে সবর স্টগল ো। শুধু একটু র্ে র্ে চেুঃশ্বাবস োর েুক দুলব । 

অচভমােীর মেে িাাঁচড়বে রইবলা। অেয দুচট স্টমবে একটু লড়ষ্টস োবির মধয স্টেবক 

একজে েলবলাস লমরা সে কাম পারবো োেুস কাপড় কাাঁিা কবর দুবোস জুো চভ পাচলশ 

করবে জাচে–দুটাকা স্টরাজ চিচে–  

  

–স্টিবোস স্টিবোস লে স্টভের লে। 

  

গলার লওোজ স্টপবে এোর স্টশখর উাঁচক স্টমবরচ লস সিয স্নাে স্টসবরব স এখবো োর 

পরবে শুধু স্টোোবলস স্টশখর হোৎ স্টিাঁচিবে উেবলা। এই রচে ও চক করচ স? 

  

রচেমুখ স্টররাবলাস সবমাচহবের মেে রহসযমে োর মুখস অদু্ভে ধরবের স্টহবস প্রাে 

চরসচরস কবর েলবলস এরা কাজ িাইবে এবসব । চেবজ স্টেবক এবসব স চেশ্বাস করস 

চেবজ স্টেবক— 

  

স্টশখর স্টকৌেুহলী হবে এচগবে এবলা; একচট স্টমবের কাাঁবধ েখবো রচের হাে স্টিবখ একটু 

স্টহবস স্টিাখ চিবে রচেবক চেবষধ করবলা। োরপর েলবলাস স্টোমরা এখাবে চক কাজ 
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করবে? এখাবে স্টো স্টকাবো রাজচমচস্ত্রর কাজ হবে ো! লমরা দুচিবের জেয স্টেড়াবে 

এবসচ –  

  

স্টমবে চেেচটই প্রাে সমস্ববর েবল উেবলাস লমরা সে কাম পারবো োেু! দুটাকা স্টরাজ 

চিচে-পাাঁিচিে লমাবির স্টকাবো কাম স্টমবল চে–  

  

চেচে স্টসাৎসাবহ েবল উেবলাস হযাাঁ হযাাঁস সে কাজ পারবো! চক সুন্দর মুখখাো িযাখ! 

  

স্টশখর একটু অোক হবলাস রচের মুবখর স্টিহারা গলার অযাওোজস সেই স্টযে চক রকম 

েিবল স্টগল। অেযন্ত উবত্তজোে রচে কাাঁপব । স্টশখর এক মুহূবেঘ চেবজর েেবসর স্টিবেও 

স্টের স্টেচশ েেস্ক হবে চগবে একটা েড় চেুঃশ্বাস স্টরলবলাস োরপর েলবলাস োস এবির 

োাংবলাে রাখা যাবে। ো। গণ্ডবগাল হবে। 

  

রচে েলবলাস োস োস চক ু গণ্ডবগাল হবে ো। রচে স্টসই স্টমবেচটবক প্রাে লচলঙ্গে কবর 

েলবলাস লে স্টরস স্টোরা সে স্টভেবর লে। দুবটাকার অবেক স্টেচশ পাচে! 

  

স্টশখর ্রুতে এচগবে এবস ঝুটকা চিবে রচেবক সচরবে েলবলাস ভাগ! ওসে মেলে স্টমাবটই 

কচেস ো। 

  

রচে পরম অেুেবের ভচঙ্গবে স্টশখবরর হাে ধরার স্টিষ্টা কবর েলবলাস এরা কাজ িাইবে 

এবসব স এরা স্টখবে পাবে োস েুঝুচ স ো–  

  

— লমাবির এখাবে স্টকাবো কাজ স্টেই-এইস স্টোমরা যাও। 

  

অবেক কাজ লব । কী রকম সুন্দর স্টিখবেস লুঃস কিো করা যাে ো।  

  

–োবজ েচকস ো। এইস েুমবলাগ যাও ো! স্টোলো হাে-ই ধার কু  কাম স্টেচহ হাে। 
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অসীম সাড়া স্টপবে এবসচ ল। রচে এোর অচভমােী চশশুর মেে ঝুাাঁঝুাবলা গলাে েলবলাস 

স্টশখর স্টোর এটা োড়াোচড়। লে। এবির চিবে রান্নার কাজও করাবো যাে ো? মাত্র 

দুটাকা স্টরাজ-লো স্টোরাই েল–লমরা চেবজরা স্টোঁবধ মরচ ! 

  

অসীম হাসবে হাসবে েলবলাস েযাপারটা চকন্তু রচে খুে খারাপ েবল চে। রান্নার কাজটা 

করবে পাবর—স্টমবেচল হাবের রান্না ো হবল চক লর স্টখবে সুখ লব ! 

  

রচে উৎসাচহে হবে স্টমবেবির চিবক চরবর চজবেস করবলাস চক স্টরস স্টোরা রান্নার কাজ 

পারচে ো? খাো পাকাবো? 

  

স্টশখর িৃঢ় স্ববর েলবলাস লচম অেযন্ত লপচত্ত করচ  চকন্তু। লচম এসে েযাপার স্টমাবটই 

প ন্দ কচর ো। 

  

–স্টোর লপচত্ত করার স্টকাবো মাবে হে ো।  

  

স্টশখর েচের স্টিাবখর চিবক োকাবলা। োরপর হোৎ অসীবমর চিবক চরবর েলবলাস এই 

অসীমস েুইও রচেবক োল চিচেস স্টকে? স্টিখচ স োস ওর মাো চেক স্টেই! 

  

রচে স্টিাঁচিবে উেবলাস স্টেচশ স্টেচশ সিঘাচর কচরস ো—শুধু স্টোরই মাো চেক লব স ো? 

স্টোবক স্টকউ চলড়ার কবর চে। লচম লমার যা ইবে োই করবো! রচে লোর হাে 

োচড়বে স্টসই স্টমবেটাবক ধরবে স্টগল। 

  

স্টশখর ওবির মাঝুখাবে এবস িাাঁচড়বে রচেবক োধা চিবলা। রচে এোর খাচেকটা 

হোশভাবে েলবলাস এোর চক চেবজবির মবধয মারামাচর করবে হবে োচক? েুই চক 

করচ স স্টশখর? ওরা চেবজরাই লমাবির কাব  এবসব ।লর লমরা ওবির োচড়বে 

স্টিবো? 

  

এই সমে স্টিৌচকিার রচেলাল এবস হাচজর হবলাস চিন্তা-ভােোে োর মবুখ অবেক ভাাঁজস 

স্টমবেগুবলাবক স্টিবখই স্টস দুবেঘাধয ভাষাে চিৎকার কবর উেবলা। স্টিৌচকিারবক স্টিবখ 
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স্টমবেগুবলাও চপ ু হটবে শুরু কবরচ লস এোর োরা ্রুতে পালাবে লাগবলা। স্টিৌচকিার 

এবির চিবক চরবর েলবলাস এইসে স্টমবেগুবলাবক ইধার েুকবে চিবেে ো োেু। লইবে 

মাো লব । 

  

ইোরা সাে–  

  

রচে েলবলাস স্টকেস ওরা এবল হবেব  চক? েুচম চেবজ স্টো— 

  

োবক োচমবে চিবে স্টশখর েলবলাস োস চেক লব স লচমই ওবির িবল স্টযবে েলচ লাম। 

  

  
  

সারা দুপুর রচে গুম হবে রইবলাস কারুর সবঙ্গ চেবশষ কোোেঘা েলবে িাইবলাো। 

োরান্দাে এক ইচজবিোবর শূেয িৃচষ্ট স্টমবল েবস রইবলা। চেবকলবেলা স্টেড়াবে যাোর 

প্রস্তাবেও রচে চেবশষ সাড়া চিবলা োস উিাসীেভাবে েলবলাস স্টোরা রু্বর লে। লচম 

লর লজ যাবো ো। সঞ্জে একটা ইাংবরচজ স্টগাবেন্দা গি খুবল চেবে েবসচ লস স্টসও 

রচের কো শুবে েলবলাস োহবল লচমও যাবো োস েইটা ো স্টশষ কবর পারচ  ো। অসীম 

লর স্টশখরই স্টেবরাবলাস যাোর লবগ অসীম েিহবসয েলবলাস রচের স্টোধহে লজ 

েপেীর কো মবে পবড় স্টগব ! 

  

স্টশখর েলবলাস োক ও কোস ও কো েচলস ো। রচে লরও স্টরবগ যাবে।  

  

–লজকাল লর রাবগ ো। েপেীর োম শুেবল িীর্ঘশ্বাস স্টরবল।  

  

–কে র হবলা স্টর? 

  

–িার ে র। েপেীর চেবে হবেব  চসক্সচট ওোবে— 

  

সচেযস স্টমবেটা েড় দুুঃখ চিবেব  রচেবক। লচম হবল লরও স্টভবঙা পড়েুম।  
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স্টেড়াবে লর স্টকাোে যাবেস স্টসই স্টো একই জঙ্গল। জঙ্গবল স্টেচশক্ষণ স্টেড়াবে ভাবলা 

লাবগ ো জল স্টযমে অেয জল স্টিখবলই গাচড়বে স্টযবে িােস মােুষও স্টসইরকম মােুষ 

িাে। চক ুক্ষণ জঙ্গবলর মবধয স্টর্ারাবররা কবর ওরা লোর এবলা স্টসই পাকা রাস্তােস 

দুজবে স্টকাবো যুচক্ত কবর চে-েেুওরা স্টসই মহুোর স্টিাকাবেরই পে ধরবলা। যাোর পবে 

স্টিাবখ পড়বলাস স্টসই ভাঙাা চমচলটাচর েযারাক স্টেবক অি অি স্টধাাঁো উেব । অসীম 

েলবলাস ওখাবে কারা রবেব  িল স্টো স্টিবখ লচস? 

  

চেৰন্ত উেুে স্টেবক েখবো স্টধাাঁো স্টেরুবেস স্টসই লচিোসী স্টমবে চেেচট শাল পাোে ভাে 

স্টেবড় স্টসখাবে সিয স্টখবে েবসব ; ওবির স্টিবখ অচভমােী স্টিাবখ চেেজবেই একোর 

োকাবলাস োরপর লোর খাওোে মেুঃসাংবযাগ করবলা; স্টিবখই স্টশখর েলবলাস িল!  

  

অসীম েেু িাাঁচড়বে রইবলাস একিৃচষ্ট োচকবে রইবলা। ওবির চিবক। চেেচট স্টমবে—

োবির েবেি পবেবরা স্টেবক পাঁেচত্রবশর মবধয স্টয-বকাবো জােগােস চকন্তু শরীবর োরা 

ভরাট যুেেীস োবির সামবে শাল পাোে োলা শুধু ভাে লর ধুাঁধুল স্টসদ্ধস চেুঃশবব্দ স্টখবে 

িবলব । দুজে পুরুষ িাাঁচড়বে স্টসই খাওো স্টিখবল—জঙ্গবলর মবধয েখে লে া অন্ধকার। 

  

স্টশখর অসীবমর হাে ধবর স্টটবে েলবলাস িল! 

  

অসীম। েেু েড়বলা োস অস্ফুটভাবে েলবলাস এখাবে খাবে? এবির োচড় স্টেই? 

  

–োকবে ো স্টকে? চক ু িূবর স্টোধহে এবির ্াম—সারাচিে কাজ খুাঁবজব  লর চরবর 

যাে চে।। 

  

অসীম চপ ে চরবর চক ুিূর স্টহাঁবট োরপর েলবলাস দুপুবর েুই ওবির োচড়বে চিচল স্টকে? 

স্টোর স্টগাোেুঘচম ওরা দুবটা স্টখবে স্টপবো অন্তে। 

  

–ওবির খাওোবের জেয অে মাোেযো চকবসর স্টর? 
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–দুপুবর লমাবির কেগুবলা ভাে স্টেচশ হবেচ ল—কুকুরবক খাওোলুম। োবে ওবির 

চেেজবের অোোবস খাওো হবে স্টযবো! েুই শুধু এমে স্টিাাঁিাবমচি লরম্ভ করচল! 

  

–ভাবলাই কবরচ । 

  

–োর মাবে? জঙ্গবলর মবধয চেবকল পাাঁিটার সমে ধুাঁধুল স্টসদ্ধ চিবে ভাে চগলব ! লমরা 

ওবির দুবটা খাওোবে পারেুম ো? 

  

–দুচিে লবগ লমরা এখাবে চ লুম ো। দুচিে পবরও লমরা োকবে ো। ওবির 

খাওোবোর িাচয ত্ব লমাবির েে! 

  

–এটা স্টোর োবজ যুচক্ত; স্টয কচিে লমরা োকবোস স্টস কচিে স্টো স্টখবে স্টপবেস কাবজর 

জেয চক ু টাকাও চিবে পারেুম। 

  

–লমাবির ওখাবে োকবল ওবির িারা স্টকাবো কাজ হবো ো। চক হবোস েুই 

ভাবলাভাবেই জাচেস–  

  

–হবলাই োস োবেই োাঁ লপচত্ত চক? ওরা স্টো স্টজবেশুবেই এবসচ ল–রচে ওবির কাাঁবধ 

হাে চিবে িাাঁচড়বেচ ল-ওরা লপচত্ত কবর চে। স্টখবে ো স্টপবল ওসে েীচে-চরচের স্টকাবো 

মাবে হে ো! 

  

–স্টসই জেযই স্টো লচম লপচত্ত করচ লুম। কবেকটা স্টমবে স্টখবে পাবে ো েবলই স্টসই 

সুবযাগ চেবে োবির শরীর লমরা স্ট াঁড়াচ াঁচড় করবো? 

  

–করুভূমই স্টয োর স্টকাবো মাবে স্টেই। 

  

–েুই রচের স্টিাখ-মুখ লক্ষ কচরস চে? 
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—রচের েুবকর মবধয প্রিণ্ড অচভমাে রবেব  েপেীর জেয। লমার স্টো োই মবে হে 

এবির চেবে চক ুটা স্ট বলবখলা কািবল রচের পবক্ষ ভাবলাই হবো–চক ুচিে অন্তে 

েপেীর কো ভুবল োকবে পারবো। েুই চিে চিে এে মরাচলে হবে উবেচ স স্টকে? 

  

–মরাচলচটর প্রে েে। স্টোবক একটা কো েচল অসীমস স্টমবেবির সম্ববন্ধ স্টোর স্টিবে 

লমার অচভেো খাচেকটা স্টেচশ। স্টসই অচভেো স্টেবক েলচ স একটা স্টমবেবক স্টভালার 

জেয অেয স্টযবকাবো একটা স্টমবেবক জচড়বে ধরবল চক ু লাভ হে ো। োবে অচভমাে 

লরও স্টেবড় যাে। 

  

–স্টোর চেবজরও েযো লব  েুচঝু স্টস রকম? 

  

–েযো কার ো লব ? লমার অেয রকম েযো। স্টস কো োক। 

  

–স্টশখরস স্টোবক স্টোর চেবজর কো চজবেস করবলই হোৎ স্টিবপ যাস স্টকে েল স্টো? 

লচম লক্ষ কবরচ স েুই মাবঝু মাবঝু খুে গম্ভীর হবে যাস। চক েযাপার স্টোর? 

  

স্টশখর হা হা কবর স্টহবস উবে েলবলাস েুই স্টয স্টিখচ  স্টগার খাড়া কবর লমার স্টগাপে 

কো স্টশাোর জেয উদ ্ ীে হবে উবেচ স! লমার চক ু েযাপার স্টেই।  

  

  
  

মহুোর স্টিাকাবে লজ একটু স্টেচশ চভড়। ো াড়া িৃশয প্রাে একই রকমস লাইে চিবে 

সোই মাচটবে েবস স্টগব । লিযঘস স্টসই স্টমবেটার মরি লজও অোে-বমবয াটা টাোটাচে 

করব  োবক। সাইবকবল ভর চিবে িাাঁচড়বে লব  দুবটা স্টলাকস এরা মহুো স্টখবে লবস 

চেস এবির অেয মেলে! সমস্ত জােগাটাে একটা অসহয ধরবের চমচষ্ট গন্ধ। 

  

িাবটর স্টিাকাবে লজ স্টমটুচলর স্টঝুাল রান্না হবেব স ওবির স্টিবখই স্টিাকােিার ৈহ-চহ কবর 

ডাকবে শুরু কবর চিবলা। এক স্টোেল মহুো স্টকোর পর অসীম লর স্টশখর স্টমটুচলর 
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স্টঝুাল একটুখাচে স্টিাখ স্টিখবলা। অসম্ভে ঝুালস স্টশখর শাল পাোটা  ুাঁবড় চিবে উস্ উস্ 

কবর হাওো টােবে টােবে েলবলাস েযাপস্! লগুে ঝুালস স্টমবর স্টরলবল এবকোবর! উস্! 

  

স্টিাকােিার হাসবে হাসবে েলবলাস ঝুালই স্টো ভাবলা োেুস মহুোর সবঙ্গ। ঐ স্টিবখে ো। 

সাাঁওোলগুবলা চক রকম কাাঁিা লঙ্কা স্টখবে লযােস দুটা িুমুক চিে লর ঝুাল লাগবে চে। 

  

একোর ঝুাল স্টখবল লরও স্টখবে ইো কবর। অসীম স্টেচশ ঝুাল স্টখবে পাবরস োর স্টো 

লপচত্ত স্টেই- ই। অসীম েলবলাস এখাে স্টেবকই স্টমবটর েরকাচর লর ললুর িম চকবে 

চেবে স্টগবল হেস রাচত্তবর োহবল লর চক ু খাোর লাগবে ো।।  

  

চকন্তু স্টশখর সবঙ্গ স্টকাবো টাকা লবেচে। অসীবমর সবঙ্গ মাত্র পাাঁি টাকা। োহবল লর 

মহুো স্টকোই হে ো। রচের জেয চক ুটা চেবে যাওো উচিে। চভবড়র মবধয এক স্টকাবণ 

লখাবক স্টিখবে স্টপবে অসীম েলবলাস স্টলখাবক পাোবলই স্টো হে। োাংবলাে চগবে সঞ্জে 

ো রচের কা  স্টেবক টাকা স্টিবে লেবে।–এই লখা লখা–  

  

ওরা এখাবে এবস স্টপৌাঁ োর পর স্টেবকই স্টলখা ওবির সবঙ্গ লোর মেে স্টলবগচ ল। 

স্টলাকটা এমচেবে স্টেশ োধয এোং চেেীেস সেরকম রাই-ররমাশ খাটবেই রাচজ। চকন্তু 

একটু হােটাে লব স চজচেসপত্র চকেবে পাোবল চরবর এবস খুিবরা পেসা সহবজ স্টররে 

চিবে িাে ো। চিবলও এমে চহবসে স্টিখাে-যাবে স্পষ্ট কারিুচপ ধরা পবড়। লর স্টকউ 

লক্ষ কবর চে চেবশষস চকন্তু রচে এই লখাবক ধমবকব । এমচেবে রচে টাকা-পেসার 

চহবসে ্াহয কবর ো–যখে পবকবট টাকা োবক দুহাবে ওড়াে- াড়ােস েককচশশ স্টিোর 

সমে োর হােই সেবিবে িরাজ। চকন্তুস স্টকউ োবক েকাবে স্টটর স্টপবলই স্টস চেষম 

চখটচখবট হবে ওবে। 

  

লখার এোর স্টিাখ লালস িুল খাড়া হবে উবেব স েেু স্টস অেুগেভাবে এচগবে এবস 

েলবলাস কী হুজুর! 

  

–স্টোর স্টেচশ স্টেশা হবেব  োচক? একটা কাজ করবে পারচে? 
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লখা লাজুক স্টহবস েলবলাস স্টেশাচকস এই স্টো এইটুকুেস লধাবপাো…ররমাইবে লচভ 

েুরন্ত। 

  

–চেক লব স েুই একোর োাংবলাবে চগবে োেুবির কা  স্টেবক লমাবির জেয িশটা 

টাকা চেবে লে। োেুবির জেয এই এক স্টোেল মহুো চিচে চেবে যাস েুই চেবজ খেরিার 

খাচে োস চরবর এবল স্টোবক েকচশশ স্টিবো–  

  

লখা মাচটবে হাাঁটু স্টগবড় েবস োটকীেভাবে েলবলাস লমার েকচশশ িাই ো। োেুস 

লমাবক কলকাো চেবে চগবে একটা স্টোকচর চিে। এখাবে চক ু স্টমবল ো।  

  

লখা স্টশখবরর পা ধরবে চগবেচ লস স্টশখর চেিেভাবে পা সচরবে চেবে েলবলাস লবরস 

লবরস এর স্টেচশ স্টেশা হবে স্টগব  স্টিখচ !  াড়স  াড়স কলকাোে িাকচর সস্তা োচক? 

  

–ো োেুস লমাবক কলকাো চেবে িলুে! এখাবে চক ু স্টমবল ো— 

  

লখার স্টিাখ চিবে টপ টপ কবর জবলর স্টরাাঁটা পড়বে লাগবলা। মাোবলর স্টিাবখ জল 

স্টিখবল সোরই হাচস পাে! এমেচক অেয মাোলরাও হাবস। অসীম ও স্টশখার পরস্পর 

স্টিাখাবিাচখ কবর মুিচক হাসবলা। স্টশখর স্টকৌেুবকর  বল চজবেস করবলাস েুই কলকাোে 

স্টযবে িাস স্টকে? এখাবে স্টোর োচড়-র্রস স্টখে-খামার লব স হাাঁস-মুু্গঘীও পুষচ স–এসে 

স্ট বড় কলকাোে চগবে চক কারচে? ওখাবে চক ু খাোর-িাোর পাওো যাে ো! 

  

দুুঃচখে মাোবলর মুখ খুে করুণস েড় স্টেচশ করুণ েবলই হেবো হাসযকর লাবগ। স্টসই 

রকম মুখ েুবল লখা েলবলাস খাওো স্টো জেম স্টভারই লব স চকন্তু ইসে জাগাে স্টকাবো 

টাকা স্টেই োেু! কলকাোে স্টোকচর কবর দুবটা পেসা কামবো-দুে র লবগ ঐ শালা 

মুচলো কাহার কলকাোর স্টরাকটচরবে কাম চেবলা-এখে স্টস হাবে র্চড় লাগাে। চসব্ট 

খাে-বরাোে চক।–লমাবক কলকাোে চেবে িলুেস লচম লপোবির স্টগালাম হবে 

োকবো। 
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স্টরর স্টস পা ধরবে লসবেই স্টশখর েলবলাস কলকাোে চগবে এ রকম স্টেশা করচে োচক? 

োহবল পুচলবশ ধরবে। 

  

–ো োেুস লচম চকরা কবর েলচ স ইসে লর  ুাঁবো ো। ধরম সাক্ষী—লপোরা রাজা 

স্টলাক–  

  

অসীম েলবলাস চেক লব স স্টোবক লমাবির অচরবস িাকচর কবর স্টিবোস এখে যা স্টো। 

  

কেক্ষবণ লসচে? 

  

–লধা র্ণ্টাস চেশ চমচেটস স্টিৌড়বক যাবো। দুর্ণ্টার মবধযও লখা এবলা ো। িটওোলাবক 

খাোবরর অডঘার চিবে রাখা হবেচ লস স্টস লর কারুবক চেচি কবর চেস োর কাব  লিাে 

পড়বে হবলা। এচিবক পাাঁি চসবক চিবে লর এক স্টোেল মহুো খাোর রবল স্টশখর লর 

অসীবমর স্টেশ স্টেশা হবে স্টগল। 

  

স্টসই মাোল স্টমবেটা োর োর এবস েলবে লাগবলাস এ োেুস োোে ধবর চলবে যাচে ো? 

চলবে িল োস এ োেু! 

  

অসীম পবকট স্টেবক এক গািা খুিবরা পেসা োর কবর স্টমবেটার হাবে ঝুরঝুর কবর স্টেবল 

চিবে েলবলাস োি স্টিখাচে? স্টেস োি স্টিখা! 

  

স্টমবেটা অেযন্ত েযস্তোর সবঙ্গ পেসাগুবলা গুেবলাস সবঙ্গ সবঙ্গ  ুবট চগবে স্টিাকাে স্টেবক 

একটা স্টকাোটার স্টোেল চকবে এবে চেবজর অোে মরিবক ধাক্কা চিবে েলবলাস স্টল 

মুাংরা। োেুবলাক চখলাবলা–। মরিটা সবঙ্গ সবঙ্গ স্টিাখ ও মুখ খুলবলাস এোং স্টমবেটা োর 

স্টোাঁবটর রাাঁবক স্টোেুলটা ধরবে িুক িুক কবর স্টেশ স্টখবে লাগবলা এোং একটু োবি লোর 

স্টিাখ েুজবলা। স্টমবেটা চেবজ োচক অবধঘকটা স্টখবে হাবে োলু দুবটা োর োর মু বলা 

চেেবম্বর কাব  শাচড়বে। োরপর মাোর ওপর হােু দুবটা েুবল োচল োজাবে োজাবে 

েলবলাস লাি স্টিখচে? 
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স্টমবেটা অেযন্ত লিবক দুোর স্টকামর স্টিালাবলাস লোর েলবলাস লাি স্টিখাচে? োাঁ পাবের 

স্টগাাঁড়াচলবে ভর চিবে এক পাক রু্বর স্টরর স্টসই প্রেস লাি স্টিখচে? কাল হাটোরস লজ 

লখুচে লাি স্টিখাচে? দুবটা হাে দুপাবশ  চড়বে স্টস চেপুণ  বন্দ েুক স্টিালাবলাস একটা 

পা সামবে এচগবে চিবে স্টভাজাচলর মেে োর ঊরুর চক ুটা অাংশ স্টিখা স্টগলস পাগলাবট 

গলাে স্টস লোর েলবলাস লাি? 

  

স্টেশা করার সমে এইসে লচিোসীরা স্টেচশ কো েবল ো। গুরুের িাচয ত্বপূণঘ কাজ 

সারার ভচঙ্গবে পাোর স্টোঙাাে মি োবল এোং এক িুমুবক স্টশষ কবর চঝুম স্টমবর েবস 

োবক। কো েলবলও েবল লবস্ত লবস্তস চরসচরস কবর। 

  

স্টসই িীর্ঘস্থায ী অপরাবে শুাঁচড়খাোর সামবের িাোবল গুচট পিাবশক স্টলাক চেঝুুম হবে 

েবস লব স োচকবে লব  স্টমবেটার চিবক। স্টমবেটার অচেচরক্ত চেলঘিোে কারুর 

কারুর মুখ অপ্রসন্নস স্টকউ স্টকৌেুক পাোর জেয উদ ্ ীে-চকন্তু স্টকাবো কো েলবলা ো। 

ো াড়া ওরা স্টযে জাবে স্টযস কলকাোর এইসে স্ট াাঁকরা োেুবির োো রকম পাগলাচম 

োবক-মুখ েুবজ। স্টসগুবলা স্টিবখ যাওোই ভাবলা; োেুরা োবির সবঙ্গ এক জােগাে েবস 

মি খাবে স্টকেস অোোবসই স্টো স্টোকর পাচেবে চকবে চেবে স্টযবে পারবো! সোই স্টো 

োই কবর! 

  

স্টমবেটা চেক োিাবলা ো। অসীম োবক োিবে েলাে হোৎ স্টযে স্টস চেষম অহাংকারী হবে 

উেবলা। খাচেক লবগ স্টয একটু মবির জেয চভবক্ষ করচ ল—এখে স্টস হোৎ রহসযময ী 

হবে উেবলা। োি শুরু করবলা ো। চকন্তু যাদুকরীর মেে ভচঙ্গবে অসীবমর িারপাবশ রু্বর 

রু্বর োর লট শরীরটা দুচলবে প্রে করবে লাগবলাস লাি স্টিখচে? 

  

স্টযে সমস্ত েৃেযকলাবক স্টস স্টভবঙা টুকবরা টুকবরা করব স োরপর এক-একটা টুকবরা  ুাঁবড় 

চিবে অসীবমর চিবক। েুভূকু্ষর মেে অসীম স্টসই এক-একটা টুকবরা লুবর চেবে। 

স্টমবেটা লর এক পা এচগবে এবলা অসীবমর চিবকস সাবপর মেে শরীরটা সামবে স্টপ বে 
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স্টিালাবলাস একোর মাত্রস স্টভাজাচলর মেে ঊরুটা লবরকোর স্টিখাবলাস োরপর হাে 

োচড়বে েলবলাস স্টি–।  

  

অসীবমর স্টিাখ দুবটা হোৎ ঝুাপসা হবে এবসব । পৃচেেীটা একোর মাত্র দুবল উেবলা। 

স্টস অেযন্ত চেিবের সবঙ্গ স্টিাঁচিবে উেবলাস চক স্টিবো? 

  

স্টমবেটা চেক স্টসই রকমই িাাঁচড়বেস স্টযে োবির মাঝুখাবে স্টকাবো এক জােগাে স্টেবক 

চগবে চিত্রচপঘে মূচেঘস ঊরুর কাব  োর হােটা মা কালীর মুোর মেেস স্টস লোর েীিম্ববর 

েলবলাস স্টি। 

  

অসীম স্টযে খুে ভে স্টপবেব স সমস্ত মুখমণ্ডবল োর দুবেঘাধ চেিেস উবে িাাঁচড়বে স্টস 

েলবলাস চক? চক? 

  

সাইবকবল স্টহলাে স্টিওো স্টলাক দুবটার সবঙ্গ স্টশখর কো েলচ লস স্টসই মুহূবেঘ স্টশখর 

স্টপ ে চরবর অসীবমর চিবক োচকবে ইাংচরচজবে স্টিাঁচিবে েলবলাস স্টডাে টাি িযাট গালঘ 

অসীমস িযাট উইল ইেভাইট োেল্।  

  

অসীম উমবত্তর মেে দুচেে পা এচগবে এবস অস্বাভাচেক রকম চিৎকার কবর েবল 

উেবলাস লই স্টডাে স্টকোর! েুই হুকুম করচ স স্টকেস লচম স্টোর হুকুম শুেবে িাই ো! 

লমার যা ইবে োই করবো–।  

  

সাইবকলওোলা স্টলাক দুবটা অেয প্রবিশী পাইকার। এইসে অিবলর হাট স্টেবক মালপত্র 

চকবে চেবে অেয প্রবিবশ িালাে স্টিে। কখবো কখবো কুচল-কাচমে িালাে স্টিোর 

চেকািােীর কাজও কবর। স্টশখর ওবির সবঙ্গ স্থােীে অেঘেীচের চেষবে লবলািো 

করচ ল। অসীবমর অেস্থা স্টিবখ স্টস ্রুতে স্টসচিবক এচগবে স্টগল। 
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অসীবমর গলার স্বর েিবল স্টগব স স্টিাবখর িৃচষ্ট অবিোস চেক মেে িাাঁড়াবে পারব  ো। 

স্টশখর ওরা দুহাে স্টিবপ ধবর েলবলাস অসীমস চক যা-ো েলচ স; মাো খারাপ হবে স্টগব  

স্টোর? 

  

অসীম স্টজার কবর হাে  াচড়বে স্টেোর স্টিষ্টা কবর েলবলাস স্টমবেটা কী িাইব  লমার 

কাব ? লচম স্টিখবে িাই। 

  

–চক লোর িাইবে? িল এোর োাংবলাে চরচর—লখাটা এবলা ো– ।  

  

–লচম এখে যাবো ো! 
  

স্টশখর স্টমবেটার চিবক চরবর এক ধমক চিবে েলবলাস এইস েুই লোর চক িাস? োেু 

স্টো পেসা চিবেব  একোর—এখে যাস ভাগ! 

  

স্টমবেরা স্টশখবরর কো ্াহযই করবলা ো। চস্থরভাবে স্টিবে লব  অসীবমর চিবক। 

অসীবমর স্টিাখও িুম্ববকর মেে স্টমবেটার চিবক লটকাবো। িুদ্ধ োবর্র স্টলজ ল ড়াবোর 

মেে স্টমবেটা সমস্ত শরীরটা মুিবড় লর একোর োবির প্রাকভচঙ্গ করবলা। সবমাহে 

করার মেে হাে োচড়বে েলবলাস এোর স্টি! চিচে ো? 

  

অসীম চিৎকার কবর চজবেস করবলাস কী স্টিবো? চক? 

  

স্টশখবরর চিবক চরবর লোর েলবলাস কী িাে? কী চিবে েলব ? 

  

স্টশখর স্টমবেটাবক ্াহাই করব  োস চকন্তু অসীবমর পচরেেঘবে স্টস খুেই অোক হে। 

শান্তভাবে অসীমবক স্টোঝুাবে িােস চক ু ো-লমাবির মাোল স্টভবে- ।  

  

–োস োস ও চক স্টযে েলবে িাইব ! 

  

স্টমবেটা চখলচখল কবর স্টহবস উবে েবলস ো চিবে েুই যাচে স্টকাোে? চিবে হবে— 
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অসীম হাে োচড়বে স্টমবেটাবক ধরার স্টিষ্টা করবেই স্টশখর ওবক োধা স্টিে। 

  

–চক ু ো! একিম োবজ স্টমবেব বলস এখাবে স্টেচশ োড়াোচড় করবল চেপি হবে েলচ । 

  

—চেপি! লমার স্টকাবো চেপি হবে ো। কে েড় চেপি লচম কাচটবে এবসচ স েুই জাচেস 

ো? লচম একটা স্টমবেবক খুে কবরচ লাম। 

  

–চক যা-ো েকচ স! িল এোর। 

  

–স্টমাবটই যা-ো েকচ  ো; েুই জাচেস ো? 

  

–েখে স্টোবক অেটা স্টখবে োরণ করলুম! সহয করবে পাচরস ো যখে–েখে এেটা 

খাস স্টকে? একটু স্টখবেই েকেক–  

  

অসীম লড়বিাবখ স্টমবেটার চিবক োচকবে স্টিবখ চেবে স্টশখরবক স্টগাপে কো েলার 

ভচঙ্গবে েলবলাস োবজ েকেক করচ  ো স্টমাবটইস স্টকউ জােবে পাবর চেস লচম একটা 

স্টমবেবক খুে কবরচ লাম–লুঃ রক্তস চক রক্ে–  

  

–স্টসটা খুে েেস দুর্ঘটো। েুই এে চিবেও— 

  

–ললেে খুে। লচম চেবজ— 

  

এখাবে সোই োাংলা স্টোবঝুস অসীবমর চিৎকাবর সোই উৎকণঘস সাইবকবল স্টহলাে স্টিওো 

স্টলাক দুবটা স্টিাখ সরু কবর উদ ্ ীেভাবে োচকবে লব । স্টশখর লর উপাোন্তর ো স্টিবখ 

অসীবমর কলার ধবর প্রেল ঝুাাঁকাচে চিবে েলবলাস চকস হবে চক? অসীবমর ৈিেেয স্টশষ 

সীমাে এবসচ লস ঐ ঝুাাঁকাচেবেই স্টস মাচটবে ঝুুপ কবর পবড় স্টগল অোে হবে। 

  

স্টমবেটা েুেচেবে লঙাুল চিবে চেিবের ভূচঙ্গবে িাাঁচড়বেচ লস স্টযে োর ঐ চেিেও 

োবিরই একটা ভচঙ্গ। এোর স্টস র্বর চগবে চেিু হবে েলবলাস স্টল মুাংরাস ভূ-ও স্টেবহাাঁশস 
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োেু ও স্টেবহাাঁশ লর একটা োেু পাগলা-চহ-চহ-চহ-চহ–। োর হাচসর শব্দ এখে েীক্ষ্ণ স্টযস 

িাটওোলা ওচিক স্টেবক ধমবক উেবলাস এ সুচরস লচভ িুপ যাস স্টেহুিা স্টরচণ্ড কাাঁহাকা! 

  

স্টশখর চেপন্নভাবে এচিক-ওচিকোকাবলা। যচি লখাটা এখবো লসবো।–চকন্তু োর 

স্টকাবো পাত্তা স্টেই।। স্টশখর িটওয যালাবক েলবলাস এক র্চট জল স্টিবে ভাই? 

  

স্টলাকটা সবঙ্গ সবঙ্গ স্টিাকাে স্টেবক স্টেবম এবস েলবলাস িচলবে োস লচম োেুবক লপো 

সাে স্টপাাঁ া চিবে লসচ । 

  

স্টশখর উৎসাচহে হবে েলবলাস োহবল স্টো খুে ভাবলা হে। েুচম লমার সবঙ্গ স্টগবল 

মাাংবসর িামটা চিবে স্টিবো ওখাবে। 

  

–িাবমর জেয চক। লপবলাক রাজা লিচম। কাল িাম চলবে চলেম।  

  

—োস কাল লর এখাবে লসবো ো। 

  

স্টিাখ-মুবখ খাচেকটা জবলর ঝুাপটা চিবেই অসীবমর োে চররবলা। দুেঘলভাবে খাচেকটা 

স্টহবস েলবলাস কী? অোে হবেচ লাম? কখে? 

  

স্টশখর চেরচক্তর সবঙ্গ েলবলাস এখে চররবে পারচে স্টো? 

  

–হুাঁ। 

  

অসীম িারচিবক একোর োচকবে চেবলাস স্টমবেটার চিবক স্টিাখ পড়বেই চিচন্তেভাবে প্রে 

করবলাস স্টমবেটা চক িাইচ ল স্টর? 

  

–মাো লর মুণু্ড! স্টেস এখে ওে। 
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অসীম েেু লেবন্নর মেে েবস রইবলা। দুহাবের োলুচিবে চক ুক্ষণ স্টিাখ কিবল সমূ্পণঘ 

অন্ধকার স্টেবক লোর লে া লবলাে চরবর এবস েলবলাস জাচেস স্টশখরস লচম হোৎ 

খুে ভে স্টপবেচ লুম! ঐ স্টমবেটা চক চহপ বোচটজম জাবে? 

  

স্টশখর েলবলাস চক লবোল-োবোল েকচ স! স্টমবেটা লরও চক ু পেসা োগাোর োবল 

চ ল। 

  

মাাংসওোলা স্টশখবরর কোে সাে চিবে েলবলাস হযাাঁ োেুস চেক েচলবেব ে ও স্ট াক্ চরটা 

এবকোবর স্টে-হুিা স্টেশরম! 

  

অসীম সে কো মে চিবে শুেচ ল ো। োর োর স্টোকাচেল স্টমবেটার চিবক। স্টমবেটা 

েীক্ষ্ণ স্টিাবখ অসীবমর চিবকই োচকবেচ ল। স্টশখর অসীমবক ধাক্কা চিবে েলবলাস চক স্টরস 

মাোটা এবকোবর খারাপ কবর স্টরলচে োচক? 

  

—লমার মাোটা সচেয গুচলবে চগবেচ ল। হোৎ মবে হবেচ লস স্টমবেটা স্টযে লমার কাব  

এবস প্রচেবশাধ চেবে িাইব । 

  

স্টশখর ধামবক উেবলাস প্রচেবশাধ লোর চক? যে রাবজযর লবজ োবজ কো মাোে ভবর 

স্টরবখচ স। 

  

সবন্ধ গাঢ় হবে উবেব । স্টিাকাবের সামবে জ্ববল উবেব  হাজাক। স্টসটার স্টেবক লবলার 

েিবল স্টধাাঁো  ড়াবে স্টেচশ। রবকর ওপর অসীম লধ-বশাোস োর দুপাবশ স্টশখর 

মাাংসওোলা-বযে একটা োটবকর িৃশযস অেয স্টলাকগুবলা স্টসইভাবেই লব  ওবির চিবক। 

অসীম লপে মবেই েলবলাস োস স্টমবেটা পেসা িাে চে! ওবক োি স্টিখাবে েলুমস োর 

েিবল ও চক রকম লমার সামবে িাাঁচড়বে-বযে ও লমার সে স্টগাপে কো জাবেস সোর 

সামবে লমাবক–।  

  

–ওসে চক ু লচম শুেবে িাই ো। এখে যাচে চক ো েল।  
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দুজবে দুচিক স্টেবক েুবল ধরবেই অসীম চেবজর পাবে উবে িাাঁড়াবলাস শাটঘ-পযাবের 

ধুবলা স্টঝুবড় অকারবণ চেরক্ত মুবখ েলবলাস িূর- াই! োরপর স্টমবেটার চিবক লর ো 

োচকবে হে হে কবর এচগবে স্টগল একাই। চক ুটা রাস্তা লসবেই প্রাে সুস্থ হবে উেবলা। 

লরও খাচেকটা এবস অসীম রাস্তার ধাবর হড় হড় কবর েচম করবলা। োরপর স্টেবক স্টস 

লোর হালকা স্বাভাচেক পাবে হাাঁটবে হাাঁটবে গুে গুে কবর গাে ধরবলা। 

  

স্টসই গাবের সবঙ্গ স্টশখর স্টযাগ চিবলা ো। েনু্ধবির মবধয একজে স্টকউ মাোল হবে স্টগবল 

অেযবির স্টেশা স্টকবট যাে। অসীমবক সামলাবে চগবে স্টশখবরর সে স্টমজাজ েষ্ট হবে 

স্টগব । স্টশখর এখে গম্ভীরভাবে অপ্রসন্ন মুবখ হাাঁটচ ল। ঐ স্টমবেটার কো স্টশখর এোর 

চেবজও একটু স্টভবে স্টিখবলা! স্টমবেটার েযেহার সচেযই খাচেকটা রহসযমে অদু্ভে। চকন্তু 

জঙ্গবলর মােুবষর রীচে-েীচে স্টো খাচেকটা ললািা হবেই। 

  

মাাংসওোলা সবঙ্গ সবঙ্গ লসচ লস স্টশখর োবক চজবেস করবলাস জঙ্গবলর মবধয স্টকাবো 

সটঘ-কাট লব  চকো। স্টলাকচট জাবেস ওরা জঙ্গবলর মবধয েুবক পড়বলা। টিঘ স্টেইস এখাবে 

চেচেড় অন্ধকারস মাবঝু মাবঝু িাাঁিভাঙাা লবলা। পরস্পবরর পাবের শব্দ শুবে শুবে ওরা 

হাাঁটবে লাগবলা। হোৎ অসীম একটা রুলগাব র সামবে িাাঁড়াবলা। গা টা একটু অদু্ভেস 

কাাঁধ-সমাে উাঁিু-চকন্তু গা টাে একটাও পাো স্টেইস শুধু স্টোকা স্টোকা সািা রুল; অসীম 

চজবেস করবলাস এটা কী রুলগা ? 

  

মাাংসওোলা েলবলাস চক জাচে োেু? েবেস সাাঁওোলগুলাক স্টো ই রুলবক েবল চেচমেু। 

পরবের চিবে ওরা এ রুল মাোে স্টিে! 

  

স্টশখর একটা স্টোকা স্টভবঙা চেবে গন্ধ শুাঁকবলা। এেক্ষণ োবি স্টস পচরপূণঘ গ্লাচেমুক্ত গলাে 

েলবলাস লুঃ! চক সুন্দর গন্ধ-লবগ স্টো এ রুল স্টিচখ চে! 
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৫. োাংবলার র্বর লবলা জ্ববল চে 

োাংবলার র্বর লবলা জ্ববল চেস োরান্দাও অন্ধকার। স্টসই অন্ধকাবরই রচে লর সঞ্জে িুপ 

কবর েবস লব  ইচজবিোবর। অসীম স্টিাঁচিবে উেবলাস চক স্টরস স্টোরা অন্ধকাবর ভূবের 

মেে েবস লচ স স্টকে? 

  

রচের গলা েখবো েমেবম স্টস গভীরভাবে জাোবলাস োরান্দার লবলা জ্বাচলস ো। 

  

স্টশখর র্বরর স্টভের স্টেবক টাকা এবে িাটওোলাবক চেিাে করবলা। োরপর লোর 

োরান্দাে এবসস স্টিাবখ পড়বলা স্টটচেবলর ওপর স্টপ্ল্বট চিোবো মাাংবসর হাড়। স্টশখর 

চজবেস করবলাস এ চকস মাাংস–  

  

–স্টোমার োন্ধেী িরওোবের হাে চিবে কাটবলট পাচেবেচ বলে চেবকলবেলা। স্টোমাবির 

দুজবেরটা র্বর োকা লব । 

  

—এচিবক লমরাও স্টয মাাংস চেবে এলুম। লবরস এ চকস রচে–  

  

এেক্ষণ লক্ষ কচর চেস এোর লে া লবলাে স্টশখর স্টিখবলাস রচে সমূ্পণঘ উলঙ্গ হবে েবস 

লব । োর জামা-পযােস স্টগচঞ্জ-জাচঙ্গো সেস স্টিোবরর হােবল জবড়া করা। স্টশখর এোর 

হাসবে হাসবে েলবলাস এ চক স্টোস েুই রাগ কবর স্টশষ পযঘন্ত–  

  

–রাবগে চক লব । গরম লাগচ ল। 

  

–গরম লাগব  েবল এবকোবর ৈত্রলঙ্গস্বামী? 

  

েযাপারটাবে অসীম খুে মজা স্টপবে স্টগল। স্টস উল্লাবসর সবঙ্গ েলবলাস চেকই স্টোস জঙ্গবলর 

মবধয রাচত্তর স্টেলা এসে ঝুাবমলা-লে লমরাও খুবল স্টরচল–অসীম অচেলবম্ব চেরােরণ 
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হবে চগবে স্টশখবরর জামা ধবর টাোটাচে শুরু কবর চিবলা। স্টশখর েলবলাস লবরস লবরস 

টাচেস োস খুলচ । খুলচ –।  

  

অসীম ডাকবলাস সঞ্জেস এই সঞ্জে! 

  

সঞ্জে স্টিাখ েুবজ চ লস এোর চেরুসস গলাে েলবলাস লমাবক চেরক্ত কচরস োস লমার 

ভাবলা লাগব  ো। 

  

–স্টকে স্টরস স্টোর চক হবলা! 

  

–লমার এখাবে লর ভাবলা লাগব  ো। লচম কাল িবল যাবো। এসে লমার প ন্দ হে 

ো–রচে লজ স্টসই স্টলাকটাবক স্টমবরব । 

  

স্টশখর অক্সার ভ্রাসী ম। প্রাে একসবঙ্গহ চজবেস করবলাস কাবক স্টমবরব ? 

  

সঞ্জে েলবলস ঐ স্টয লমাবির সবঙ্গ এবসচ লস চক োম স্টযে—লখা! স্টলাকটা এবস িাাঁড়াবে 

ো িাাঁড়াবেই… 

  

–স্টকেস োবক স্টমবরব  স্টকে? 

  

রচে হাংকার চিবে উেবলাস মারবো ো? স্টলাকটা চিটস লমাবক েকাবে এবসচ ল। স্টোবির 

োম কবর লমার কাব  টাকা িাইবে এবসচ ল। 

  

স্টশখর িমবক উবে েলবলাস স্টস চক স্টরস লমরা স্টয সচেযই ওবক পাচেবেচ লাম। 

  

–স্টমাবটই ো! লচম ওবক স্টিবখই েুবঝুচ লাম লমাবক েকাবে িাইব ।  

  

স্টপাশাক ো পরা পুরুবষর শরীর চক রকম স্টযে দুেঘল লর অসহাে স্টিখাে! চেবশষে ঐ 

অেস্থাে ইচজবিোবর েবস োকার মবধয একটা হাসযকরো লব । রচে খাচেকটা স্টোঁবক 

েবস লব —োর চ পচ বপ কচেে স্টিহ–স্টকাোও একচ বট িচেঘ স্টেইস চিবকট স্টখবলাোবড়র 
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সািা স্টপাশাবক োবক অপরূপ লােণযমে স্টিখাে–মবে হেস স্টসইটাই োর লসল স্টিহারাস 

চেরােরণ শরীবর রচেবক এখে অবিো মবে হবে। স্টকাবো একটা েযাপাবর রচে অেযন্ত 

উবত্তচজে হবে লব । রচে মােুষবক ধমকাবে ভাবলাোবসস হোৎ স্টো কারুবক মারবে 

িাে ো! স্টশখর চজবেস করবলাস লখা এবস লমাবির োম কবর েবল চে? 

  

রচে স্টস কোর উত্তর ো চিবে েবলাস লচম জাচে স্টলাকটা স্টজাবচ্চার! 

  

–ো স্টরস লমরা মাাংস চকেবোস টাকা চ ল োস োই ওবক পাোলাম। ওর হাে চিবে এক 

স্টোেল মহুোও পাচেবেচ লাম স্টিে চে? 

  

সঞ্জে েলবলাস হাাঁস স্টসটা রচে একাই স্টশষ কবরব । 

  

রচে লোর স্টেবড় উেবলাস এক স্টোেল চ ল োস লধ স্টোেল ঐ হারামজািা চেবজ স্টখবে 

স্টখবে এবসব –  

  

পােজামা ও পাঞ্জাচে পরা সঞ্জে স্টিোর স্ট বড় উবে এচগবে এবস েলবলস লচম রচেলাবলর 

সবঙ্গ োর োচড়বে চগবেচ লাম–স্টলাকটা খুে চেপবি পবড়ব স স্টেৌবের কো েলবে েলবে 

স্টকাঁবি স্টরবলচ ল। লচম ওর সবঙ্গ স্টগলামস ওর স্টেৌটা োাঁিবে োস চক হবেব  স্টক জাবে-

স্টপটটা চেষম রুবল স্টগব স চেুঃশ্বাস স্টরলব  হাাঁপবরর মেেস পাবশ চেেবট োচ্চা। োচড়বে 

এরকম অসুখস অেি রচেলালবক চিবে লমরা জল স্টোলাচেস উেুে ধরাচে-চেচেচর 

লাগচ ল স্টভবে-োর ওপরস লমরা স্টে-লইচেভাবে োাংবলাটা িখল কবর লচ । লমাবির 

জেয স্টলাকটার যচি িাকচর যাে–  

  

অসীম অচধযঘ হবে েলবলাস লোস লোস রাচেলাবলর কো পবর শুেবো। স্টলখার সবঙ্গ 

চক হবলা েল ো! 

  

সঞ্জে একটু জ্বালা চমচশ্ৰে দুুঃবখর সবঙ্গ কো েলচ লস অসীবমর অচধযঘ উচক্ত শুবে এক 

পলক লহেভাবে োর চিবক োকাবলা। স্টরর েলবলাস চরবর এবস স্টিচখ রচে লখাবক 
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ধবর স্টপটাবে। লচম োধা ো চিবল হেবো রক্তারচক্ত করবো। োরপর এক স্টোেল মি 

চগবলস অসবেযর মেে জামা কাপড় সে খুবল-লই চডবটে অল চিজ-একটা সভযো 

ভেো েবল েযাপার লব । 

  

রচে েলবলাস জঙ্গবল এবস লোর সভযো চক স্টর? 

  

—লমরা জঙ্গবল স্টেড়াবে এবসচ স জাংলী হবে লচস চে। লমরা স্টযখাবেই যাইস লমরা 

সভয মােুষ। 

  

স্টশখর োধা চিবে েলবলাস সচেয স্টোরা এমে এক একটা কাণ্ড করচ সস স্টশষ–পযঘন্ত একটা 

চেপি-লপি ো-হবে যাবে ো স্টিখচ । লখা যচি িলেল চেবে লমাবির মারবে লবস? 

  

েচে েলবলাস যা যাস কজে লসবেস লসুক ো! 

  

অসীম েলবলাস অে ভােোর চক লব ! ও রকম মার খাওোে ওবির অবভযাস লব । 

স্টলখা লমার কাব  কলকাোে িাকচর স্টিবেব স লচম স্টিবো েবলচ স স্টসই স্টলাবভই সে 

সহয করবে।। কলকাোে িাকচর চেবল কে লাচেঝুযাাঁটা স্টখবে হবে–এখাে স্টেবকই স্টসটা 

েুবঝু চেক! 

  

সঞ্জবের গলাে যুগপৎ দুুঃখ ও অচভমােস স্টস অবেকটা লপে মবেই উচ্চারণ করবলাস 

্াহয কচর োস স্টকাবো মবে হে োস লমরা মােুষবক মােুষ েবলই ্াহয কচর োস শুধু 

চেবজবির লেন্দ রূচেঘস স্টকাবো মাবে হে োস ভাল্ গার–  

  

—এমে চক ু করা হে চেস েুই লোর োড়াোচড় করচ স! 

  

–অসীম জাোবলাস জাচেস রচেস স্টসই স্টমবয াগুবলাবক সন্ধযাবেলাও স্টিখলাম— 

  

–স্টকাে স্টমবয াগুবলা? স্টকাোে? 
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স্টসই দুপুবর স্টয-চেেজে এবসচ লস োবির স্টিখলাম। স্টসই ভাঙাা চমচলটাচর েযারাবক েবস 

ধুাঁধুল চিবে ভাে খাবে। 

  

রচে স্টিোর স্ট বড় স্টসাজা উবে িাাঁড়াবলাস লবেবগর সবঙ্গ েলবলাস স্টসই চেেজে? চমচলটাচর 

েযারাবক? ওরা চেবজর স্টেবক এবসচ লস লমরা েখে োচড়বে চিবেচ লাম–  

  

রচে এোর োড়াক কবর েরান্দা স্টেবক লাচরবে স্টেবম লর একচট কোও ো েবল 

অন্ধকাবর  ুটবলা! স্টশখর স্টিাাঁচিবে উেবলাস এই রচেস স্টকাোে যাচেস? 

  

রচে স্টকাবো সাড়া চিবলা ো। িূবর শুকবো পাো ভাঙাার শব্দ! স্টশখর েলবলস লবরস 

স্ট বলটা পাগল হবে স্টগল োচক? অসীমস লে স্টো। 

  

ওরা দুজবেও োরান্দা স্টেবক স্টেবম  ুটবলা; অরবণযর স্তব্ধো েড় কবোর ভাবে স্টভবঙা স্টযবে 

গবলা। অন্ধকাবর স্টকউ কাউবক স্টিখবে পাে োস শুধু পাবের শব্দস রাচক্তরাবেল এ রকম 

পিশব্দ জঙ্গবল সপচরচিে। স্টশখর স্টিাাঁিালস রচে রচে-। স্টকাবো সাড়া স্টেই। অসীমস েুই 

স্টকাে চিবক? রচে স্টকাোে স্টগল? 

  

েুঝুবে পারচ  ো। 

  

–রচেস চরবর লেস এখে ওরা ওখাবে স্টেই।–লোর স্টঝুাাঁবপ পা লটবক পবড় স্টগল স্টশখর। 

হাবের োলুবে কাাঁটা রুবটব । দুএক মুহূেঘ িুপ কবর কাে স্টপবে শুেবলা। স্টকাোও স্টকাবো 

শব্দ স্টেই! একটু োবি পাবশই খখঘর কবর শব্দ হবলাস স্টসচিবক ্রুতে হাে োচড়বে মেুষয 

শরীর স্টপবে স্টশখর স্টিবপ ধরবলা। 

  

সবঙ্গ সবঙ্গ হা-হা কবর স্টহবস উবে অসীম েলবলাস লচমস লচম–। রচেবক ধরবে পারচে 

োস ও চিবকবট সটঘ রাে স্টেে। 

  

–ওবক স্ট বড় স্টিওো যাে? কে রকম চেপি হবে পাবরস চক ু একটা হবল ওর মাবক কী 

েলবো? 
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–ঐ স্টয ডাে চিবক শব্দ হবে। 

  

স্টশখর লোর উবে।  ুটবলা। লোর পাো ভাঙাার শব্দস চিৎকারস রচেস রচেস এখাবে লে 

েলচ –  

  

অসীবমর েিমাবেশী হাচসস রচেস োচমস োস িবল যা— 

  

এই অসীমস িাাঁড়াস স্টোবক একোর হাবের কাব  পাই— 

  

–স্টশখরস এে চসচরোস হচেস স্টকে? স্টেশ মজা লাগব  মাইচরস ইো-হুস লচম টাজঘেস 

লে-লে—লেস রচেস োড়াোচড় পালা! 

  

–অসীমস লমাবক ধরস লমার পা মুিবক স্টগব । 

  

—ধযাৎ স্টেচর। মিবক স্টগব  স্টো পবড় োকস লমার— 

  

স্টেমে স্টেচশ লর্াে লাবগ চে স্টশখবরর। েেুও লর উেবলা ো। চিৎ হবে শুবে স্টেবক 

োচকবে রইবলা লকাবশর চিবক। চপবের েলাে চভবজ চভবজ মাচট লর শুকবো পাো 

ভারী লরাম লাগব ; স্টযে কে কাল এ রকমভাবে স্টশাওো হে চেস শরীর স্টযে এর 

প্রেীক্ষাে চ ল। স্টকাবো ললািা গন্ধ স্টেইস সে চমচলবে একটা জাংলী গন্ধ স্টভবস লসব । 

ভুকু ভুক-ভুক কবর একটা রােপাচখ হোৎ স্টডবক উেবলা। মাবঝু মাবঝু অসীম লর রচের 

দুএক টুকবরা কো স্টশাো যাবে। স্টশখবরর লর ইবে হবলা ো ওবির ডাকবে। োর 

েিবল এই অন্ধকার জঙ্গবল উলঙ্গ হবে শুবে োকাে একটা মািকো স্টোধ করবলা। 

  

স্টপাশাক খুবল স্টরলার পর শরীবরর সবঙ্গ সবঙ্গ লত্মাও স্টযে লর চক ু স্টগাপে রাখবে িাে 

ো। রচে স্টকে অে  টরট করব  স্টশখর জাবে। ওর লর্াে লর দুুঃখস শহবর যা স্টগাপে 

রাখা যােস এই অরবণয এবস ো লরও চেশাল হবে মুবখামুচখ িাাঁচড়বেব । িূর- াইস যা 

হোর স্টহাক! 
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হোৎ অসীবমর ত্রস্ত ডাক স্টভবস এবলা িূেঘ স্টেবকস এই রচেস ওচিবক যাসবেস গাচড় লসব ! 

স্টশখর ধড়মড় কবর উবে েসবলা। 

  

এক ঝুলক প্রেল লবলা ও একটাো একটা স্টগাাঁ স্টগাাঁ শব্দ স্টশাো স্টগল। ওরা েড় রাস্তার 

প্রাবন্ত এবস স্টপৌাঁব ব স িূবর দুবটা োক লসব । স্টহড লাইবটর লবলাে মাঝুরাস্তাে রচের 

িীর্ঘস ররাসাস উলঙ্গ স্টিহটা একোর স্টিখা স্টগল! স্টক জাবেস োক রেসাইভাররা ভূবের ভে 

স্টপবেচ ল চকোস োরা গাচড়র চস্পড় লরও োচড়বে চিবল। স্টশখর চিৎকার কবর উেবলাস 

রচেস সােধাে—।  

  

োক দুবটা িবল যাোর পর লরও স্টেচশ অন্ধকার। একটু োবি অন্ধকাবর স্টিাখ সইবে 

স্টেোর পত্নী স্টশখর লর অসীম ক্লাস্তার। এ-পাবর এবলা। রচে এক ধাবর লম্বা হবে পবড় 

লব । োস স্টকাবো দুর্ঘটো হবে পাবর োস রচে মাঝুরাস্তা স্টেবক অবেক িূবর। স্টশখর ঝুুাঁবক 

পবড় জেেীর মে স্টস্নবহ রচের কপাবল হাে স্টরবখ ডাকবলস রচেস রচে–  

  

রচে স্টপাশ চরবর েলবলাস উাঁ। লমার হাাঁটুবে খুে স্টলবগব ।  

  

–স্টকবট স্টগব ? িলস লমার কাব  স্টপচেচসচলে লেেবমে লব স িাাঁড়াবে পারচে স্টো? 

  

–র্ষবড় স্টগব স জ্বালা করব  খুে। হযাাঁস িাাঁড়াবে পারবো।  

  

অসীম েলবলাস রচেস স্টোবক মাঝুরাস্তাে লবলাবে এমে সুন্দর স্টিখাচেলস ্ ীক স্টিেোর 

মেে–।  

  

চক্লষ্ট স্টহবস েুচধ েলবলাস লে ো একটু েচস-কী সুন্দর জােগাটা! 

  

–লব্বার স্টকাবো োক স্টগবল যচি লমাবির গাবে লবলা পবড়–স্টশখর এেক্ষবণ হাসবলা। 

  

–োস লবলা স্টিখবল লমরা সবর যাবো। লজ সারাচিে লমার েড় মে খারাপ চ ল স্টর। 
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র্াবসর ওপর েসবলা চেেজবে। স্টশখর রচের ডাে পা-টা স্টটবে চেবে ক্ষেস্থােটা স্টিখবলা। 

হাাঁটুর কাব  অবেকখাচে  াল-িামড়া উবে চগবে রূক্ত স্টেরুবে। স্টর্াবরর মাোে  ুটচ ল 

রচেস হোৎ োবকর স্টহড় লাইবটর লবলা স্টিাবখ পড়াে চিশাহারা হবে পাবশর চিবক 

ঝুাাঁচপবে পবড়। খাচেকটা র্াস চ াঁবড় রগবড় রচের পাবে লাচগবে চিবলা স্টশখর। 

  

এেক্ষণ োবি অবেকটা িাাঁবির লবলা উবেব । িওড়া পীবির রাস্তাটা দুচিবক যেিূর স্টিখা 

যােস স্টসাজাচমচলবে স্টগব  ধূসরোে! জঙ্গবলর িূড়ার চিকটা িৃশযমাে হবলও মাঝুখাবে 

অন্ধকার। মাবঝু মাবঝু এক ধরবের লুবকািুচর স্টখলার োোস স্টকাবো স্টকাবো গা বক 

দুচলবে যাবে–োচক েৃক্ষগুবলা চেের। িূবরস অবেক িূবর দুবটা স্টশোল একসবঙ্গ স্টডবক 

উেবলা। স্টসই ডাক শূবে অসীম সিচকে হবে েলবলাস এচিবক লসবে োচক? 

  

রচে ভ্রূবক্ষপ করবলা োস েলবলাস ওগুবলা স্টো স্টশোল! 

  

স্টশখর স্টিাখ েীক্ষ্ণ কবর জঙ্গবলর অন্ধকাবরর মবধয োকাবলা; লবলা জ্বলা হে চেস 

ডাকোাংবলাটা এখাে স্টেবক স্টিখা যাবে ো। েলবলাস সঞ্জেটা ওখাবে একলা রইবলা! 

  

অসীম ঝুাাঁঝুাবলা গলাে েলবলাস ও এবলা ো স্টকে লমাবির সবঙ্গ? ওর লসা উচিে চ ল! 

জঙ্গবল স্টেড়াবে এবস ও ভাচর সভযো রালাবেুঃ একসবঙ্গ স্টেড়াবে এবসও এ রকম একা 

একা োকার স্টকাবো মাবে হে ো! 

  

অপ্রেযাচশেভাবে রচেই উত্তর চিলস সঞ্জবের স্টিাষ স্টেই। ওর েযাপার। লচম জাচে। 

মাসখাবেক ধবর ওর স্টমজাজটা খুেই খারাপ হবে লব –চক ুবেই মাচেবে চেবে পারব  

ো। সঞ্জেটা খুে ভাবলা স্ট বল স্টো— 

  

কেুইবে স্টহলাে চিবে শুবে পবড় স্টশখর েলবলাস স্টোবির চেেজবেরই স্টিখচ  স্টমজাবজর 

চেক স্টেই! লমার চকন্তু স্টেশ লাগব  এ জােগাটা। চক িমৎকার হাওো চিবে। 

  

অসীম েলবলাস ইস্স চসগাবরট স্টেইস চসগাবরট োকবল লরও ভাবলা লাগবো!  
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স্টশখর অসীবমর েগ্ন চেেবম্ব একটা লাচে কচষবে েলবলাস স্টোর জবেযই স্টো! েুই-ই স্টো 

স্টজার কবর জামা-পযাে স্টখালাচল! এখে যাস োাংবলা স্টেবক চসগাবরট চেবে লে! 

  

-–এই অন্ধকাবরর মবধয লচম এক যাবো? লমার েবে স্টগব — 

  

–রচেস েুই স্টিৌবড়াবে স্টিৌবড়াবে স্টকাোে যাচেচল? স্টোর চক ধারণাস স্টসই ভাঙাা েযারাবক 

স্টমবেগুবলা এখবো স্টোর জবেয েবস লব ? 

  

–লচম যাবো জােবল ওরা চেকই েবস োকবো! স্টোর জবেযই স্টো দুপুরবেলা ওবির 

োচড়বে চিবে হবলা–  

  

—োকবলওস েুই এই অেস্থাে চেেবট স্টমবের সামবে চগবে িাাঁড়াবে পারচেস? স্টোর চক 

মাো-টাো খারাপ হবে স্টগব ? 

  

–োবে চক হবেব ? জঙ্গবলর মবধযস রাচত্তবেলা-এখাবে স্টকাবো ভচণোর িরকার হে ো। 

ওরা স্টো লর স্টোবির স্টসই েযাক শহুবর স্টমবে েে। এখাবে ওরা যা িােস লচম যা িাই–

সেই স্টসাজাসুচজ–  

  

–েুঝুলুম! োর মাবেস লজ লোর েপেী স্টোবক খুে জ্বালাবে! 

  

–েপেী? 

  

রচের স্টিাখ দুবটা রাবগ জ্ববল উেবলাস শক্ত হবে স্টগল স্টিাোলস হাে চিবে মাোর িুল মুবো 

কবর ধবর স্টশখবরর চিবক একিৃচষ্ট োকাবলা! োরপর েলবলাস েপেী? খেরিারস লমার 

সামবে লর েপেীর োম উচ্চারণ করচে ো! 

  

–িার ে র হবে স্টগলস এখবো এে রাগ? 

  

–েুই জাচেস ো! েুই চক ু চজচেস ো! েপেী লমাবক–  
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৬. কাবির জােলা 

কাবির জােলাস োই অচে স্টভাবরর সূযঘ যখে রক্তেণঘস েখেই লবলাে োাংবলার খাো র্র 

ভবর যাে। এক র্বরর খাবট সঞ্জে লর স্টশখরস অেয র্বর অসীম লর রচেস িাির গাবে 

চিবে রু্চমবে লব  স্টিখা যাে। রচের লম্বা শরীরটা কুাঁকবড় লব –স্টশষ রাবের োণ্ডা 

হাওোে স্টশখবরর মুখখাো স্টযে চেষিােন্নস স্টোধহে স্টকাবো দুুঃবখর স্বপ্ন দ স্টিবখব  একটু 

লবগ। 

  

োরান্দাে খাোবরর ভাাঁড়ট ভচেঘই পবড় লব স অসাংখয কাবলা চপাঁপবড় স্টসটাবক স্ট াঁবক 

ধবরব । োবমর পাবশ পবড় লব  রক্তমাখা েুবলাস ঐখাবে েবস কাল রচে পাবে েযাবন্ডজ 

স্টোঁবধচ ল। 

  

চসাঁচড়বে একটা েড় স্টকালা েযাঙা চেস্কুবলর মেে এচিক-ওচিক র্াড় চরচরবে োকাচেলস 

এোর স্টস োপ েপঘ কবর চেবি স্টেবম স্টগল। স্টেবম চগবে েযাঙাটা দুচেেবট মচল্লকা রুবলর 

িারার গাবে ধাক্কা মারবলাস স্টকাঁবপ উেবলা িক-পরা স্টমবেবির মেে মচল্লকা রুলগুবলা—

োবির গা স্টেবক টুচপ টুপ কবর খবস পড়বলা। কবেক স্টরাাঁটা চশচশর। কী একটা পাচখ 

স্টডবক উেবলা টু-চি–টুস টু-চি-টুস সবঙ্গ সবঙ্গ এক ঝুাাঁক শাচলক োর উত্তর চিবলাস কুরু-

রাাং কু-রু-রাাং কু-রু—রাাং–। স্টভারবেলাে পৃচেেীবক প্রবেযকচিে মবে হে পচেত্র চেমঘল। 

  

প্রেবম রচের রু্ম ভাঙাবলা! স্টিাখ রু্চরবে একোর এচিক-ওচিক োকাবলাস স্টযে োর মবে 

চ ল োস স্টস স্টকাোে শুবে লব ! সবঙ্গ সবঙ্গ স্টস েুড়াক কবর উবে চগবে পা-জামাটা পবর 

চেবলা এোং অসীমবক ধাক্কা চিবে েলবলাস এই অসীমস ওে ওেস লজ লমাবির িাবের 

স্টেমন্তান্ন লব । অসীম িাির সচরবে চেবজর শরীবরর চিবক োচকবেই রচের চিবক র্াড় 

স্টর্ারাবলা–সবঙ্গ সবঙ্গ চেুঃশব্দ হাচসবে োর স্টিাখ-মুখ ভবর স্টগল! লোর িািরটা স্টটবে 

গাবে জচড়বে েলবলাস িাাঁড়াস লর একটু রু্চমবে চে। একু্ষচে চক? 
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পাবশর র্বর স্টশখবরর রু্ম ভাঙাবলা লবস্ত লবস্ত। প্রেবম স্টিাখ খুলবলাস েখে শুধু ওর 

স্টিাখ দুবটাই স্টজবগ উবেব স োচক শরীরটা রু্মন্ত। ললসভাবে স্টশখর োকাবলা জােলার 

োইবর। রান্নার্বরর চিবক চেশাল কাবলাজাম গা টা হাওোে দুবল দুবল উেব স োবে এক 

একোর চঝুকচমবক স্টরাি এবস পড়ব  স্টশখবরর মুবখস এক একোর পাোর  াো! চেেবট 

সািা েক জামগা টার ডাবল েবস স্টরাি স্টপাহাবে। এোর স্টশখর ওর হাবেরও রু্ম 

ভাঙাাবলা। ডাে হােটা খুবল পাবশর খাবটর চিবক চেবে সঞ্জবের চপবে রাখবল। ডাকবলাস 

সঞ্জেস ওো। সঞ্জে োচলবশ মুখ গুাঁবজ শুবেচ লস স্টেশ কবেকোর ডাবকও সাড়া চিবলা ো। 

  

লবস্ত লবস্ত িারজবেই চে াো স্ট বড় উেবলা। মুখ স্টধাোর পরস িাচড় কাচমবে চেবলা 

সোইস অসীবমর কাব  লরটার-বশভ স্টলাশাে এোং চিম চ ল। প্রবেযবকর েযাগ স্টেবক 

ররসা জামাপযাে স্টেরুবলাস জুবোগুবলা পযঘন্ত পাচলশ করা হবলা! রচেলাল েখবো লবস 

চেস সুেরাাং এখাবে িা খাওোর স্টকাবো উপাে স্টেই। এবকোবর োচড়বে চগবেই প্রেম িা 

স্টখবে হবে। 

  

একটু োবি যখে োাংবলা স্টেবক স্টেচরবে এবলা ওরা িারজেস েখে ওরা সকবলই চ ম াম 

পচরেন্ন যুোস চেখুাঁে স্টপাশাক ও সুচেেযস্ত িুল। জঙ্গল স্ট বড় ওরা োইবর এবলা। 

  

পরবমশ্বর স্টগট খুবল চিবলা। ওবির স্টিবখস জোর শ্বশুর কারান্দাে েবস কাগজ পড়চ বলে–

সেল স্টিহারার েৃদ্ধস ধেধবে মাোর িুল ও স্টগাাঁরস উবে িাাঁচড়বে েলবলেস এবসাস এবসা—

। স্টেৌমাস স্টরাঁিুবলর এবস স্টগব –।  

  

জো ও অপূণঘ স্টেচরবে এবলা পাবশর একচট র্র স্টেবকস এই সকাবলই োবির স্নাে ও 

স্টেশোস পাল্টাবো হবে স্টগব । ওরা র্বর স্টে াক মাত্রই সাোেস স্টস্নাস পাউডারস মাোর 

স্টেবলর চমচলে কৃচত্রম সুগবন্ধ র্র ভবর স্টগল! জো েলবলাস োোস লপোর সবঙ্গ ললাপ 

কচরবে চিইস এরা হবেে–।  

  

সিাচশে চত্রপােীর প্রশান্ত মুবখ সামােয দুিারচট মাত্র অেয রকম স্টরখা। স্টিখবল মবে হেস 

এই মােুষ জীেবে সােঘক ও েৃপ্তস সৎ এোং উিার। েেু মুবখর স্টরখাগুবলা পবড়ব  জীেে 
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যাপবের ৈেচিবত্রয। এখাবে কা াকাচ  স্টকাোে ওাঁর একচট কাবের কারখাো লব স োর 

পচরিালোর জেয হেবো ওবক কখবো কবোর হবে হেস স্টসই জেয মুবখ একচট স্টরখাস 

স্টযৌেবে স্টকাবো হটকাচরোর জেযও সম্ভেে মুবখ লর একটা স্টরখা পবড়ব স একমাত্র 

পুবত্রর মৃেুয োাঁ লত্মহেযার জেযও চক মুবখ লর একচট স্টরখা পবড় চে? েেু োাঁর সম্ 

মুবখ একচট সম্ েযচক্তত্বস চেচে স্টহবস েলবলেস এইসে স্বাস্থযোে স্ট বলবির স্টিখবল 

লমারস স্টেশ ভাবলা লাবগ। এখাবে স্টো চেবশষ স্টকউ লবস ো–।  

  

অসীমই প্রেমস চেো ভূচমকাে ঝুুপ কবর োাঁর পাবে হাে চিবে প্রণাম করবলা। সুেরাাং 

োচক চেেজেবকও প্রণাম করবে হে। জো েলবলাস লসুেস স্টিকরাে স্টরচড— 

  

সিাচশে েলবলেস স্টোমরা িা স্টখবে োও। লচম চকন্তু লবগই স্টসবর চেবেচ । লমার 

সকাল  টার মবধযই িা খাওো হবে যাে। 

  

েড় স্টগাল স্টটচেল চ ম াম সাজাবো। এখাবে পাঊরুচট িূস্প্রাপযস চকন্তু জো স্টটচেবলর 

মাঝুখাবে স্টটাবষ্টর স্তুপ সাচজবে স্টরবখব স এমে চক চটবের সাচডঘে মা  এোং ভাবলা জাবের 

মামঘাবলড়াও উপচস্থে। প্রবেযবকর চডবশ দুচট কবর মুগঘার চডম। সোরই চখবি স্টপবেচ লস 

স্টখবে শুরু কবর স্টশখর েলবলাস জেস স্টোমার কালবক পাোবো কাটবলট স্টেশ ভাবলা 

হবেচ ল। স্টেশ রাাঁধবে চশবখব  স্টো! 

  

জো হাসবে হাসবে েলবলাস লচম স্টো রাাঁচধ চে! োকুর স্টরাঁবধব —একটু স্টেচশ ঝুাল 

হবেব স ো? 

  

–লচম একটু স্টেচশই ঝুাল খাই। 

  

–কাল সবন্ধ স্টেলা লপোর চক করবলে? 

  

–চক লর করবোস জঙ্গবলর মবধয একটু রু্রলাম-টুরলামস লর লড্ডা-সারাক্ষণ লড্ডা! 

ঐ জেযই স্টো লসা! স্টোমরা কাল র্াটশীলা স্টেবক কখে চররবল? 
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–স্টেশ রাে হবে চগবেচ ল। ওখােকার কপার মাইন বসর ইচঞ্জচেোর চমুঃ স্টসেগুবপ্তর 

োচড়বে চগবেচ লাম। ওর েউ মহাবশ্বো লমার মাসেুবো স্টোে–চক ুবেই রাবত্র ো 

খাইবে  াড়বলা ো। 

  

অপণঘা প্রবেযবকর কাবপ কচর স্টেবল চিচেলস রচের কাব  এবস চজবেস করবলাস লপচে 

একটু খুাঁচড়বে হাাঁটচ বলে স্টকে? 

  

রচে অপ্রস্তুেভাবে স্টহবস েলবলাস এইস মাবে–  

  

স্টশখর সবঙ্গ সবঙ্গ েলবলাস কাল রচে রুল পাড়ুবে একটা গাব  উবেচ ল–  

  

–গা  স্টেবক পবড় স্টগব ে োচক?  

  

–োস এবকোবর ধপাস কবর পবড় স্টগবল চক লর হাড়বগাড় লস্ত োকবো! োমোর সমে 

স্টশষ চিকটাে পা চপ বল–  

  

রচে েলবলাস একটা স্ট াট ডাল ধবরচ লুমস স্টসই ডালটা ভচেঘ কােচপাঁপবড়–  

  

অপণঘা অেযবির কাবপ কচর োলা স্টশষ করবলাস োরপর চেবজর স্টিোবর েবস এক িুমুক 

চিবে স্টেশ স্পষ্ট গলাে েলবলাস চমবেয কো স্টমাবটই গা  স্টেবক পবড় যাে চে। 

  

এমেই অপণঘার েলার ভচঙ্গস প্রবেযবক ওরা িমবক উেবলা। একটা অজাো অস্বচস্ত এক 

মুহূবেঘ ওবির মুবখ স্টখলা কবর স্টগল। একটু লম্বা ধরবের মসৃণ মুখ অপণঘারস স্টস মুবখ এ 

পযঘন্ত একচটও স্টরখা পবড় চেস েড় েড় দুচট টাো স্টিাবখর মচণ দুবটা সিা িিলস চভবজ 

িুল ললগা স্টেচণ কবর স্টর স্টল স্টরবখব  েুবকর ওপরস োাঁ হাবের কেুই স্টটচেবল রাখাস 

মচণেবন্ধ র্চড়  াড়া লর স্টকাবো অলঙ্কার স্টেইস একুশ ে বরর যুেেী সুলভ স্টকাবো 

অকারণ লিাও স্টেই োরস অপণঘার িাহচে ঝুেঘার জবলর মেে স্বচ্ ।  

  

স্টশখর হাসার স্টিষ্টা কবর েলবলাস স্টকেস চমবেয কো স্টকে? 
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অপণঘাও হাসবলাস েলবলাস লচম জাচে। 

  

–চক কবর জােবল? 

  

–লচম চমবেয কো শুবেই েুঝুবে পাচর। চমবেয কো েলার সমে মােুবষর মুখ-বিাখ চক 

রকম েিবল যাে! 

  

জো েলবলাস সচেযই চকন্তু রুচণ ভীষণ েুঝুবে পাবর। 

  

অসীম েলবলাস যাুঃস ো হবেই পাবর ো। লচম এমে চমবেযোিী স্টিবখচ স সারা পৃচেেী 

োবির কো চেশ্বাস করবে োধয। 

  

অপণঘা েলবলাস লেবেে। একোর োবির লমার সামবে! 

  

–ইস্স খুে গেঘ স্টয স্টিখচ । লর চেবজর েুচঝু সে সমে সচেয কো েলা হে। 

  

–লচম ো স্টো েচল চে! লচম স্টো েচল চেস চমেযা কো েলা খারাপ। লচম েবলচ স লচম 

চমবেয কো শুেবলই েুঝুবে পাচর। 

  

জো েলবলাস রুচণ মাবঝু মাবঝু স্টলাকবক এমে অপ্রস্তুে কবর স্টিে! স্টসচিে লমাবির 

সরকার মশাই োোবক েলব ে–  

  

রচের মুখ হোৎ উজ্জ্বল হবে উেবলা। স্টস স্টযে এেক্ষণ কী একটা খুাঁজচ লস জোর মুবখ 

রুচণ োমটা স্টস স্টযে খুাঁবজ স্টপবলা! এেক্ষণ স্টকউই অপণঘাবক েুচম চকাংো লপচে েবল চেস 

ভােোবিয কাজ সারচ লস এোর রচেই অপ্রেযাচশেভাবে অপণঘাবক ডাক োবম স্টডবক 

উেবলা। েলবলাস েুচম লমারটা চকন্তু চেকই ধবরব স রুচণ! লচম সচেয গা  স্টেবক পবড় 

যাই চে। চকন্তু স্টকে পবড় চগবেচ লুমস ো অেশয েলবো ো! েুচম স্টো চমবেযটা ধরবে 

পাবরস চকন্তু সচেযটা লসবল চক ো েুঝুবে পাবরা? 

  

–অবেক সমে োও পাচর। 
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–এটা চক ুবেই পারবে ো। 

  

জো লর অপণঘা পরস্পর স্টিাখাবিাচখ কবর স্টমবেবির অন্তজঘগবের ভাষাে স্টহবস উেবলা। 

অপণঘা েলবলাস স্টিখচল চিচিস কােিাটা চক রকম স্টখবট স্টগল! 

  

জো েলবলাস লচমও কী রকম স্টোবক সাহাযয করুলুম েল! 

  

অপণঘা েলবলাস লহাস ো ো করবলও— 

  

এরা দুবোে স্টযে কী একটা রহসয করব  লাঁি স্টপবে অসীম েলবলাস লমরা চকন্তু রুচণবক 

খুচশ করার জেযই স্বীকার করচ  স্টযস লমরা চমবেয কো েবলচ ।  

  

অপণঘা ঝুরঝুর কবর স্টহবস উবে েলবলাস োকস লর েলবে হবে ো! গাব  উবে রুল 

পাড়বে চগবেচ বলে! অেই যচি রুল ভালোবসেস েবে লজ লসোর সমে চক ু রুল 

লেবে পাবরে চে! 

  

–োুঃস স্টোমাবির োগাবেই স্টো কে রুল রবেব স স্টসই জবেযই লমরা োইবর স্টেবক লর 

রুল লচে চে। 

  

–লহাস চক েুচদ্ধ। োগাবে রুল োকা লর োইবে স্টেবক কারুর উপহার লো েুচঝু এক 

কো? 

  

–ইস্! সচেযই এটা ভূল হবে স্টগব ! 

  

–ো েবল স্টোকার মে কাল স্টযে রুল চেবে লসবেে ো! 

  

স্টশখর েবল উেবলাস োহবল কালও লমাবির িাবের স্টেমন্তগ্ন স্টো! যাকস চেচিন্ত হওো 

স্টগল! এোর স্টমবেবির িমে কবর পুরুষবির হাচসর লওোজ িীর্ঘ।  
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িাবের পাট স্টশষ হবল সিাচশে রু্বর রু্বর সারা োচড়টা ওবির স্টিখাবলে। সিাচশবের 

স্টকাবো পূেঘপুরুষ এখােকার রাজাবির কুলপুবরাচহে চ বলে—স্টসই লমবলর চক ু 

িৃচেচিে লব ! স্টসই পুবরাচহে োংশ এখে ধেী ও অচভজাে হবেব স স্টসই জেযই স্টোধহে 

ঐশ্ববযঘর অহচমকার স্টকাবো প্রকাশ স্টেই। স্টিােলার র্রগুবলা েবেিী িাবল সাজাবো! 

প্রবেযক র্বর পুরু গাচলিা পাোস স্টিোবল স্টিোবল অবেল স্টপইচোংস এক র্বর চক ু 

েবলাোরস েশঘাস েীর লর গািা েন্দুবকর সাং্হও রবেব ! এর অবেকগুবলাই সাাঁওোল 

চেবোবহর সমে েযেহার হবেচ ল। ইচেহাস ও পুরাণ সিাচশবের স্টেশ ভাবলা পড়া লব –

চেচে ওবির েুচঝুবে েলচ বলেস সঞ্জে একাই প্রে করচ ল শুধু। 

  

েবে ওরা লক্ষ করবলাস সিাচশে কো েলবে েলবে মাবঝু মাবঝু অেযমেস্ক হবে যােস 

োকয স্টশষ ো কবর জােলা চিবে োচকবে োবকে। এই োচড়র প্রচেচট র্বর একচিে লর 

একচট যুোর পাবের শব্দ স্টশাো স্টযবো। চেবলবের স্টকাে অন্ধকার র্বর এক েরর-পড়া 

িাবে অপমাচেে অরুচিকর মৃেুয োবক চেবে স্টগব । 

  

সিাচশে চেবজর স্ট বলর কো একোরও েুলবলে ো! ভগ্নহৃিে েৃবদ্ধর মেে একোরও 

চেবজর ভাগযবক স্টিাষ চিবলে ো! কবোর সহযশচক্তর চিে োাঁর স্টিাবখ-মুবখ। দুই স্টমবের 

পর ঐ একচট মাত্র স্ট বল চ ল োাঁর রূপোেস স্বাস্থযোেস েুচদ্ধমাে স্ট বল; পাচেঘে স্টকাবো 

চক ুরই অভাে চ ল ো োরস চেবজ প ন্দ কবর চেবে কবরচ ল জোবকস রুটরুবট সন্তাবের 

চপো হবেচ ল—েেু স্টকে সে স্ট বড় স্টস িূর লন্ডবের এক ভযাপসা গন্ধমাখা র্বর একা 

একা স্টস্বোে মৃেুযর কাব  িবল স্টগল-এই একটা চেরাট প্রে এ োচড়র চেস্তব্ধোর মবধয 

চমবশ লব । 

  

  
  

খাচেকক্ষণ ওরা ৈহ-চহ কবর সামবের োগাবে েযাডচমেে স্টখলবলা। রচের হাবে র যাবকট 

স্টর্াবর েবলাোবরর মেেস অপণঘাও মন্দ স্টখবল ো। িচট খুবল স্টরবখ খাচল পাবে  ুটব  
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অপণঘাস এক একটা পবেে চেবে রচেবক েলব স জাচেস লপচে েলবেেস লপোর পা 

স্টখাাঁড়া েবল লজ স্টখলবে পারব ে ো! লপোবক হাচরবে লেন্দ স্টেই।  

  

রচে েলবলাস স্টিবখা-োস এক পাবেই কী রকম স্টখচল! সঞ্জেস েুই স্টপ ে চিকটা সামবল 

রখ।  

  

–অসীমিাস লপচে অে িাপ মারবেে োস স্টপ্ল্চসাং করুে। পরবমশ্বর জোর স্ট বল 

স্টিেকুমারবক স্টেচড়বে চেবে চরবর এবলা। স্টশখর োবক চেবে লির করবলাস োর সবঙ্গ 

স্ট বলমােুষ হবে স্টখলবলা খাচেকক্ষণ। দুবগম স্টখবলই জো হাাঁচপবে উবেচ লস স্টস এবস 

পােবরর স্টেচিবে েসবলা। স্টশখর েলবলাস জোস লজ স্টো হাট হবে। লজ হাবট যাবে 

োচক? 

  

জো েলবলাস হাাঁস রুচণ েবলব  কাবির িুচড় চকেবে। 

  

–লমরাও যাবো গুুঃখাবে ো হবল স্টিখা হবে স্টোমাবির সবঙ্গ।  

  

–ভাচগযস লপোবির সবঙ্গ স্টিখা হবলা। েইবল েড় একবর্বে লাগচ ল। রুচণ স্টো হাাঁচপবে 

উবেব  এরই মবধয! 

  

–স্টোমরা লর কেচিে োকবে? 

  

–োো লরও চিে পবেবরা োকবে িাে। কুচণরও স্টো এখে  ুচট। লপোবির স্টকমে 

লাগব  এ জােগাটা? 

  

–লমার স্টো স্টেশ ভাবলাই লাগব । স্টোমরা লমাবির োাংবলাে িবল ো—সোই চমবল 

চপকচেক করা যাবে! 

  

–খুে ভাবলা কোই স্টো! কবে েলুে? 

  

–লজ? 
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–লজ োক। লজ হাবট স্টযবে হবে যখে-সকাল সকাল খাওো-িাওো স্টসবর স্টেওোই 

ভাবলা। লপোরাই েরাং দুপুবরর খাওোটা এখাবেই স্টখবে চেে ো!  

  

স্টশখর একটুক্ষণ িুপ কবর রইবলা। অপণঘা—রচেবির স্টখলার চিবক স্টিখবলা একোর। 

োরপর চক স্টযে স্টভবে জোর স্টিাবখর চিবক োচকবে হাচসমুবখ েলবলাস ো লজ খাবো 

ো। স্টেমন্তন্ন কবরা চে! এমচে খাবো স্টকো! স্টোমার চেবেবেও েুচম লমাে স্টেমন্তন্ন কবরা 

চে! 

  

জো েলবলস লপচে অবেক েিবল স্টগব ে! 

  

স্টশখর জোর োহুবে একটা স্টটাকা স্টমবর েলবলাস েুচম েিলাও চে? েুচমও অবেক েিবল 

স্টগ । 

  

  
  

স্টররার সমে মাঝুপবে এবস অসীম পবকট স্টেবক একটা লধুচল স্টের কবর েলবলাস 

চেবজবির মবধয ঝুগড়া করা উচিে হবে োস েুঝুচল! লবগ স্টেবকই চেক করা ভাবলা-বক 

কার চিবক মবোবযাগ স্টিবে? সঞ্জে স্টো গম্ভীর হবেই লব  ও োি। লর স্টশখর স্টো 

জোর সবঙ্গই–জাো কো। রচেস স্টোর লর লমার মবধয স্টক অপণঘাবক িাি স্টেবে–লবগ 

স্টেবক চেক হবে যাক। 

  

স্টশখর হাসবে হাসবে েলবলাস ওরকমভাবে হে োচক? স্টমবেটার কাবক ভাবলা লাগবে–

চকাংো কারুবকই ভাবলা লাগবে চকো–স্টসটা িযাখ! 

  

–স্টস লমরা চেক মযাবেজ কবর স্টেবো! অসীম টুসচক চিবে লধুচলটা শূবেয  ুবড় চিবে 

মুবোে লুবর চেবে েলবলাস েল রুচেস স্টহড ো স্টটল! এই লধুচলটা হবে অপণঘা। 
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রচে অভাচেে রকবমর চেষ্পৃহ গলাে েলবলাস লমার িরকার স্টেই। লমার স্টকাবো 

ইোবরে স্টেই! 

  

–স্টস চকস েুই স্টয সে সমে ওর চিবকই মবোবযাগ স্টরবখচ চল? 

  

–স্টস এমচে স্টখলার স্টখলা। স্টযটুকু সমে স্টিখাস ো াড়া লর— 

  

–স্টোর েুচঝু লোর মবে পবড়ব — 

  

রচে হাে েুবল েীরস গলাে েলবলাস োকা! এখে ওকো োক।  

  

সোই এক মুহূেঘ িুপ কবর স্টগল। অসীবমর হাে েখবো মুবো করাস মুবোে েন্দী লধুচল। 

স্টশখর েলবলাস লো অসীমস লচমই কেবটবে োমচ । েুই স্টহড লচম স্টটলস এোর হাে 

স্টখালস স্টিচখ অপণঘা কার ভাবগয উবেব । 

  

অসীম মুবোর মবধয স্টরবখই লধুচলটা পবকবট ভবর েলবলাস ো হবল োকস েযাপারটা 

রহবসযই স্টেবক যাক! 

  

–খুলবল স্টিখচেস স্টোর ভাবগয ওবে চে। ওখাবে চক ু সুচেবধ হবে ো- ও েড় কচেে স্টমবে। 

মুখ স্টিখবলই স্টোঝুা যাে। 

  

–লচমও কম কচেে স্ট বল েই। কচেবে কচেবে স্টেশ টক্কর খাবে। কোটা েবল অসীম 

লড়বিাবখ রচের চিবক োকাবলা। একটাো এেক্ষণ স্টখলার পর রচের মুখটা র্াবম স্টভজা-

স্টভজাস িুলগুবলা এবলাবমবলা হবে স্টগব । জামার সে কটা স্টোোম খুবল চিবেব । রচেস 

কারুর কোে স্টকাবো মবোবযাগ চিবে ো। অসীম রচেবক একটা ধাক্কা চিবে েলবলাস চক 

স্টরস েুই িাি চেচে ো েলচ সস লর ওচিবক স্টো স্টেশ রুচণর হােখাো খপ কবর ধবর 

স্টরলচল একোর। 

  

রচে এোর স্নােভাবে স্টহবস েলবলাস ওটা অবভযাস! 
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–োর মাবে! 

  

–মাবে লর চক। হাবের কাব  স্টকাবো স্টমবের হাে স্টিখবলই ধরবে ইবে কবর। সুন্দর 

শরীর স্টিখবলই ইবে কবর একটু লির করবে। এইসে পুবরাবো অবভযাসগুবলা চক ুবেই 

কাটাবে পারচ  ো। চকন্তু স্টমবেবির লর লমার এবকোবর সহয হে ো। 

  

—স্টমবেবির সহয হে ো স্টোর? মাইচরস স্টেশ লাগবলা শুেবে কোটা!  

  

সন্নযাসী হচে োচক? সন্নযাসী স্টকে হবে? চকন্তু ঐ সে স্টস্না-পাউড়ার মাো েযাক স্টমবেবির 

লচম দুিবক্ষ সইবে পাচর ো! 
  

–রুচণ েুই েযাক েলচ স! 

  

–চেিেই েযাক। ওরা সোই একরকম! 

  

–োবজ েকেক কচরস ো! েুই চেবজই একটা েযাকা হচেস চিে চিে! 

  

রচে এোর পচরপূণঘভাবে স্টহবস েলবলাস চক স্টরস রুচণর োম স্টোর এে গাবে লাগব  স্টকে? 

লচম স্টো েললুমই স্টোবক িাি চেবে। 

  

অসীম গজগজ কবর েেু েবলস েপেীর েযাপাবরর পর েুই স্টগাটা স্টমবে জােটার ওপবর 

স্টখবপ স্টগচ স। চকন্তু লচম স্টজার গলাে েলবে পাচরস েপেীর শুধু একারই স্টিাষ চ ল োস 

স্টোরও স্টিাষ চ ল–  

  

রচে হোৎ রূঢ় হবে উেবলাস ঝুাাঁঝুাল গলাে েলবলাস িযাখ অসীমস স্টোবির কারুর মুখ 

স্টেবক লচম েপেীর োম উচ্চারণও শুেবে িাই োস েুঝুচল? লর কক্ষবো েচলস ো। 

  

–স্টকে েলবে ো? স্টেশ করবো! 

  

স্টশখর মাঝুখাবে এবস েলবলাস লুঃস অসীমস োক ো। িুপ কর।  
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৭. হাট স্টিবখ চেরাশ 

হাট স্টিবখ চেরাশই হবলা। গুবের মাচটর হাাঁচড়কুচড় লর েচরেরকাচরর স্টিাকাে  াড়া 

চক ুই স্টেই প্রাে। চক ু মুগঘী  াগল এবসব স গাম া লর ঝুযালবঝুবল শাচড়-ধুচের 

কবেকখাো স্টিাকােস এক স্টকাবণ কবেকটা োচপে লাইে চিবে িুল কাটবে েবসব । লর 

একচিবক ভাে-পিাই হাাঁচড়োর মি স্টেিব  কবেকটা স্টমবেস  ুচর-কাাঁচি শাে চিবে একটা 

স্টলাক-োর েীক্ষ্ণ লওোজ। েেু মােুবষর অন্ত স্টেইস িূর িূর ্াম স্টেবক সকাল স্টেবকই 

এবসব  স্টমবে-পুরুষস স্টখবে ো পাওো শীণঘ স্টিহারার চমচ ল। 

  

ওো স্টভবেচ লস হাট হবে অবেকটা স্টমলার মেেস লেন্দ-রুচেঘ ৈহ-হল্লার একচট চেবকল। 

োর েিবল শুধুই মােুষ লর স্টেগুে-পটবলর চভড়স এরা সোই এবসব  অজাো অিবলর 

মােস জঙ্গল চকাংো চটলার প্রান্ত স্টেবকস শুধু হৃিেহীে চেচেমবের জেয। স্টোঁবি োকাস শুধুমাত্র 

স্টোঁবি োকার মেে একটা িারুণ শক্ত কাবজ এরা সোই চেষম েযস্ত।  

  

লেবন্দর েযেস্থা স্টয এবকোবরই স্টেই ো েেস ড়ুগড়ুচগবে চডগ–চডগ–চডগ–চডগ শব্দ ভুবল 

োাঁির োি স্টিখাবো হবে এক জােগােস  ক্কা-পাঞ্জার জুোর স্টোডঘ পবড়ব  স্টগাটা চেবেকস 

হাাঁচড়োর স্টিাকােগুবলাবেও চভড় কম েে। 

  

স্টরাবির োপ উবেব  িড়া হবেস ওরা িারজে অলস পাবে রু্রব স ভাবলা লাগব  ো। 

ওবিরস সঞ্জে ধলবলাস িলস কাল িবল যাই এ জােগা স্টেবক। লর ভাবলা লাগব  ো। 

  

অসীম েলবলাস স্টকেস খারাপ চকবসরা–কলকাোবেই ো এর স্টিবে কী এমে স্টেচশ ভাবলা 

লাবগ! 

  

–চকন্তু লমরা এখাবে এবসচ লুম িুপিাপ োকবে। চকন্তু এখাবেও স্টসই চভড় লর 

গণ্ডবগাল! 

  

–স্টোর যচি চভড় ভাবলা ো লাবগ স্টো েুই োাংবলাে চগবে শুবে োক ো!  
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সঞ্জে েলবলাস চেক চভবড়র জেযও ো। সে েযাপারটাই স্টকমে স্টযে মযাড়বমবড়। 

লচিোসীবির স্টমলা অবেক কালারুরুল হবে স্টভবেচ লাম। কেগুবলা কুণ্ঠবরাগী এবসব  

িযাখ। ওবির চিবক োকাবলই গা চশরচশর কবর। 

  

স্টশখর েলবলাস ভূই সে চক ুই স্টিখচে স্টকে? স্টোর প ন্দমেে স্টেব  স্টে! লক্ষ কবর িযাখস 

এখােকার পুরুষগুবলা সে স্টরাগাপটক হবলও স্টমবেগুবলার স্বাস্থয খারাপ েেস োকাবে 

খারাপ লাবগ ো! লচম শুধু স্টমবেবিরই স্টিখচ ! 

  

সঞ্জে স্টশখবরর ইোচকঘ গাবে মাখবলা ো; েলবলাস একটা চজচেস স্টোর মবে হবে ো। 

এবির লমরা একই স্টিবশর মােুষস এ কো স্টোঝুার স্টকাবো উপাে লব ? এবিবশ 

স্টরবভাচলউশাে কবে সম্ভে হবে? লমাবির কো শুরা স্টকাবোচিে শুেবে? স্টকাবোচিে ওরা 

লমাবির চেশ্বাস করবে? লপে জে েবল ভােবে? 

  

স্টশখর েলবলাস েুই একটা মধযচেত্তস স্টোর কো স্টক শুেবে? স্টকউ শুেবে ো। চেপ্ল্ে যচি 

কখবো হে েবে োর স্টেো ওবির মবধয স্টেবকই জোবে।  

  

–কবে? 

  

চভবড়র মবধয লখাবক স্টিখবে স্টপবে স্টশখর ওবক স্টডবক উেবলা। লখার সবঙ্গ স্পষ্ট 

স্টিাখাবিাচখ হবেও স্টলখা সাড়া চিবলা োস িট কবর চভবড়র মবধয চমবশ স্টগল। অসীম 

হাসবে হাসবে েলবলাস ওর অচভমাে হবেব ! লসবে লোর চেকস কলকাোে িাকচর 

স্টিোর স্টলাভ স্টিচখবেচ । 

  

পরবমশ্ববরর সবঙ্গ অপণঘা লর জোও এবসব । ওরা িারজে েখে জুোর স্টোবডঘর সামবে 

িাাঁচড়বেস অসীম স্টশখরবক েলচ লস চক স্টরস স্টখলচে োচক? 
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স্টশখর েলচ লস কী হবে স্টখবলস গচরে স্টেিারারার একু্ষচে লমাবির কাব  স্টহবর সেঘস্বাস্ত 

হবে যাবে! এ স্টখলাে যার স্টেচশ টাকা োবক স্টসই স্টজবেস লচম কেোর স্টিবখচ ! এবির 

সবঙ্গ স্টখলবে ভাবলা লাবগ ো–  

  

অসীম েলবলস যাস যাস িাল মাচরস ো! েুই সে স্টখলাবেই চজচেস? স্টখবল িযাখ ো? 

  

স্টশখর স্টহবস পবকট স্টেবক েযাগ োর করবলা! চরি চরস কবর েলবলাস অসীম েুই লমার 

জুো স্টখলা স্টিচখস চে। সুেীল লর অচেোবশর সবঙ্গ োরীণিার লড্ডাে এক সমে চক 

ভুল কালাম কাণ্ড কবরচ স েুই ো জাচেস ো। 

  

একটা লাল দুটাকার স্টোট  ুাঁবড় চিবে স্টশখর েলবলাস  চড়িারস রাবখা ওটা হরেবের ওপর 

রাবখা। 

  

স্টয স্টলাকটু স্টোডঘ স্টপবেব স স্টস সম্ভ্রবমর সুবর েলবলাস পুরা দুরুচপোস মাচলক? এখাবে 

চসচক-লধুচলর স্টেচশ স্টকউ স্টখবল োস সামেঘয স্টেই। স্টশখর র্াড় স্টহলাবলা। চটবের স্টকৌবটর 

মবধয একটা েড়  ক্কা র্টাং র্টাং কবর স্টেবড় ওলটাবলা স্টলাকটা। রুচহেে। স্টশখর স্টহবরব । 

স্টশখবরর মুবখ চকন্তু েখবো স্টটপা হাচস। এোর একটা পাাঁি টাকার স্টোট  ুাঁবড় চিবে েলবলাস 

চরন হরেে।  

  

স্টসোবরও স্টশখবরর হার! স্টশখর একটা িশ টাকার স্টোট রাখবল স্টসই হরেবেই। লোর 

হার। লোর হরুেবে কুচড় টাকা। সোই উদ ্ ীে হবে স্টশখরবক স্টিখব । স্টসোর হরেে 

উেবলাস স্টশখর েলবলা িাও। স্টহ  চড়িারস ষাট টাকা িাও! স্টিখচল অসীম এ স্টখলাটা 

এেই স্টসাজা। 

  

সঞ্জে েলবলাস োক স্টশখরস টাকাটা েুই চেস চে। স্টেিারা গচরে স্টলাক।  

  

স্টশখর েলবলাস অে িোমাো লমার স্টেই। জুোর টাকা লচম  াচড় ো।  

  

এমে সমে স্টপ ে স্টেবক জয ী েবলচ লস এচকস কেক্ষণ স্টেবক লপোবির খুাঁজচ ! 
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ওরা স্টপ ে চরবর েলবলাস লমরাও স্টো স্টোমাবির খুাঁজচ । রুচণস স্টোমার কাবির িুচড় 

স্টকো হবেব ? হে চে? িবলা খুাঁবজ স্টিচখ। 

  

–লপোবির লবরকজে কই? 

  

ওরা োচকবে স্টিখবলাস রচে স্টেই। একটু লবগও চ ল। অসীম েলবলাস চক ু একটা চকেব  

স্টোধহে। এবস পড়বে একু্ষচে! 

  

অপণঘা েলবলাস লমরা স্টো সে জােগাই রু্বর এলুমস ওবক স্টকাোও স্টিখলুম ো স্টো! 

  

–একটু লবগও স্টো চ ল লমাবির সবঙ্গ। চক ু েবল যাে চে যখেস েখে কাব ই স্টকাোও 

স্টগব ? হেবো–  

  

–লপোরা ঐ চভবড়র মবধয চক করচ বলে? 

  

–জুো স্টখলচ লাম! স্টশখর অবেক টাকা চজবে চেবেব ! 

  

জুোর কো শুবে জো একটু লাঁৎবক উেবলা। ভৎঘসোর স্টিাবখ স্টশখরবক স্টিবখ েলবলাস চ  

চ স ঐসে স্টলাবকর মবধয েবস লপোরা জুো স্টখলচ বলে? 

  

স্টশখর হাসবে হাসবে েলবলস োবে কী হবেব ? চজেবে স্টেশ লাবগ। েুচম একটু স্টখলবে 

োচক? 

  

–মাবগা। েলবে লিা করবলা ো লপোর? হাবটর মবধয েবস লচম জুো স্টখলবো–লর 

োচক োকবে চক? 

  

অপণঘা চকন্তু অেযন্ত উৎসাহ স্টপবে স্টগল। উজ্জ্বলভাবে িাচে জাোবলাস লচম স্টখলবো একটু! 

লমাে স্টখলাটা চশচখবে চিে। কে টাকা লাগবে? 
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দুবোবের েিবল অপণঘা লর জোবক দুই েনু্ধ েবলই মবে হে সে সমে। োর মবধয 

অপণঘারই েযচক্তত্ব স্টেচশ। এোর চক ু জো হোৎ চিচিচগচর রচলবে ভারী গলাে েলবলাস 

োস রুচণস স্ট বলমােুষী কচরস ো! 

  

–স্টকেস একটু স্টখচলস স্টেচশ ো। 

  

–ো। োো শুেবল রাগ করবেে। 

  

চিচির কোর অোধয হবে চক হবে ো–এই রকম চিধা অপণঘার মুবখ। স্টস লর চক ু েলার 

লবগই স্টশখর োর স্টিাবখ চসগাবরবটর স্টধাাঁো  ুাঁবড় েলবলাস রুচণর খুে শখ স্টিখচ । এই 

েবেবসই জুো স্টখলাে এে স্টঝুাাঁক? োকস স্টখলবে হবে োস িবলা। 

  

পাবে পাবে সমূ্পণঘ হাটটাই স্টর্ারা হবে যাে লোর। সঞ্জে োর োর স্টিারা িাহচেবে স্টিখব  

অপণঘাবক। অেুরাধার সবঙ্গ অপণঘার সচেযই িারুণ চমল। শুধু স্টিহারাে েেস স্বভাবেও। 

অেুরাধা। যচি এই স্টমলাে লসবো।োহবল স্টসও চেিেই জুো স্টখলবে িাইবো। হোৎ 

একটা কো কিো কবর সঞ্জবের হাচস স্টপবলা! চমুঃ চেশ্বাস যচি কখবো স্টিখবে স্টপবেেস 

এই রকম একটা হাবট কেগুবলা স্টোাংরা লর জাংলী স্টলাবকর সবঙ্গ েবস োাঁর স্টমবে জুো 

স্টখলবে িাইব –োহবল োাঁর মুবখর স্টিহারা স্টকমে হবো? চমুঃচেশ্বাস খুে স্টস্পাবটঘর ভক্তস 

জুো স্টখলাবকও চেচে চক স্টস্পাটঘ চহবসবে চেবে পারবেে? চকাংো স্টগইম রর চরলযাবক্সশেুঃ 

চমুঃ চেশ্বাবসর ওপর স্টকাবো একটা প্রচেবশাধ স্টেোর িারুণ ইবে হে। সঞ্জবের। 

  

অসীম োরোর স্টিষ্টা করব  অপণঘাক্স পাবশ পাবশ হাাঁটবে। অপণঘা কখবো এচিক-ওচিক 

িবল স্টগবল অসীম লোর স্থাে েিবল চেবজর জােগা কবর চেবে। অপণঘার স্টকৌেূহবলর 

স্টশষ স্টেই। স্টয-বকাবো চভড় স্টিখবলই স্টস একোর উাঁচক স্টিবে। এমেচক োাঁির োিও োর 

িাাঁচড়বে স্টিখা 

  

অবেক খুাঁবজ একটা প ন্দসই িুচড়র স্টিাকাে পাওো স্টগল। অেযবির সচরবে ওরা সামবে 

চগবে িাাঁড়াবলা। জোর হাে েরম-সহবজই স্টস হাে ভচেঘ িুচড় পবর স্টরলবলাস চকন্তু অপণঘার 
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হাে একটু শক্তস অেচভে িুচড়ওোলা অেেরে পরাবে চগবে ভাঙাব । অসীম োর পাবশ 

েবস পবড় েলবলাস ধযাৎ িাওস লচম পচরবে চিচে। 

  

অপণঘা ভ্রূভচঙ্গ কবর েলবলাস লপচে িুচড় পরাবেও পাবরে েুচঝু? 

  

–পারবে ো পাচরস ওর মে ভাঙাবে স্টো পারবো! ভাঙাব ই যখেস ওর েিবল লচমই ভাচঙা। 

  

–চকন্তু ও ভাঙাবল পেসা লাগবে োস লপচে ভাঙাবল পেসা চিবে হবে।  

  

–স্টহাক। েেু লমার কাবির িুচড় ভাঙাবে ভাবলা লাবগ।  

  

–লবগ অবেক স্টভবঙাব ে েুচঝু? 

  

–হযাাঁস অবেক। মবে মবে। 

  

অসীম অপণঘার হাে চেবজর করেবল েুবল চেবলাস লঙাুলগুবলা লম্বা লম্বাস েখগুবলাবে 

স্টগালাচপ লভাস স্টিখবে এে েরম হাে–এে শক্ত স্টকে? 

  

–মুখ-বটপা হাচসবে অপণঘা েলবলাস এচক অে স্টজাবর স্টিবপ ধবরব ে স্টকে? িুচড়র েিবল 

লমার হােটাই ভাঙাবেে স্টিখচ ! 

  

অবেক স্টভবে-চিবন্ত সঞ্জে একটা রচসকো করার স্টিষ্টা করবলাস চক করবেস ওর স্টো 

পাচণ্হণ করার অবভযাস স্টেই! 

  

স্টস রচসকোে স্টকউ হাসবলা ো। জো েলবলাস িুচড়ওোলা চহবসবে অসীমোেুবক চকন্তু 

স্টেশ মাচেবেব ! 

  

অসীম েলবলাস রুচণস েুচম কী রবঙার িুচড় পরবে েবলা? 

  

–লপচেই প ন্দ করুে। 
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অপণঘার শাচড়র পাড় হালকা সেুজস কপাবলও সেুজ চটপ পবরব স স্টসগুবলা এক পলক 

স্টিবখ চেবে অসীম েলবলাস স্টোমাবক সেুজই ভাবলা মাোবে।সেুজ িুচড়র স্টগা া েুবল 

চেবেস সোইবক লিযঘ কবর চিবে অসীম প্রেম দুবটা িুচড় ো স্টভবঙা অপণঘার হাবে পচরবে 

চিবলা। 

  

স্টপ বে িাাঁড়াবো উদ ্ ীে জোস স্টশখরস সঞ্জে হু-ব্লু-বর কবর উেবলা। অসীম সগবেঘ পবরর 

দুগা  একটু োড়াোচড় পরাবে দুগা া কচজ পযঘন্ত এবসও চটকবলা োস অপণঘা েলবলাস 

লপচে লমার হাে কে স্টজাবর স্টিবপ ধবরব ে! লাগব স সচেয! 

  

স্টশখর েলবলাস অসীমস উবে লেস স্টোর স্টকব্লিাচে স্টোঝুা স্টগব । েুই ভাঙাবে ভাঙাবে 

স্টিাকােই সার কবর স্টরলচে। 

  

অসীম স্টেপবরাোভাবে জোে চিবলাস ভাঙাুক ো। কটাকার লর চজচেস লব  এখাবে! 

  

অসীবমর এই স্থূল ভাষবণ সঞ্জে একটু দুুঃচখে স্টোধ করবলা িুচড়ওোলার চিবক োচকবে 

স্টস স্টযে একোর েীরবে ক্ষমা স্টিবে চেবলা। সঞ্জে অেুভে করবলাস চক কবর স্টযে োর 

মবের চেষণ্ণো ো গুবমাট ভােটা স্টকবট স্টগব । অেুরাধাবক স্টস স্টকাবোচিে কাবির িুচড় 

পরবে স্টিবখ চে। অেুরাধার হাে চক শক্ত? স্টকাবো সবন্দহ স্টেইস এই হাবট এবল 

অেুরাধারও কাবির িুচড় পরবে েবস স্টযবো! 

  

অপণঘা মুখ েুবল েলবলাস হােখাো চক রকম স্টজাবর ধবরব  স্টিখুে ো! িুচড় পরাবেে ো 

হােকচড় পরবেে? 

  

–িাাঁড়াওস এোর চেকস খুে লবস্ত–হােখাো লবস্ত ধবর অসীম স্টোধহে িুচড়গুবলা স্টেচশ 

স্টজাবর ধবরচ লস এোবর একটা িুচড় স্টভবঙা অপণঘার হাবের মবধয েুবক স্টগল। সবঙ্গ সবঙ্গ 

োাঁরের কবর স্টেচরবে এবলা রক্তস অপণঘার ররসা হাবের ওপবর স্টমাটা স্টমাটা রবক্তর 

স্টরাাঁটা গচড়বে স্টগল। একটুও মুখ চেকৃে ো কবরস অপণঘা খলখল কবর স্টহবস উবে েলবলাস 

স্টেশ হবেব স এোর  াড়ুে! 
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অসীবমর মুখ রযাকাবশস েলবলাস ইস্! রক্ত স্টেচরবে স্টগল! 

  

স্টস েখবো অপণঘার হাে ধবর রবক্তর চিবক স্টিবে লব স অপণঘা লোর েলবলাস এোর 

হােখাো  াড়ুে। 

  

–রক্ত! কী হবে এখে। 

  

—কী লর হবে! ভারী স্টো একটু রক্ত। 

  

জো েলবলাস রুচণস উবে লে হােটা স্টোঁবধ চিচে। 

  

অপণঘা েলবলাস োাঁধবে হবে োস একু্ষচে স্টেবম যাবেস স্টেচশ কাবট চে। 

  

অসীবমর মুখখাো স্টিমশ অস্বাভাচেক সািা হবে এবলাস গলার অযাওোজ েিবল স্টগব স 

স্টস েলবলাস লচম রক্ত োর কবর চিলাম। 

  

অপণঘা স্টসই রকমই হাসবে হাসবে েলবলাস ও চকস লপচে ওরকম করব ে স্টকে? একটু 

রক্ত স্টেচরবেব  স্টো চক হবেব ? 

  

—মুখ চিবে টােবল অবেক সমে রক্ত স্টেবম যাে। 

  

অেলীলািবম অপণঘা োর হােখাো অসীবমর চিবক োচড়বে চিবে েলবলাস লপচে মুখ 

চিবে টােবেে? টােুে ো। 

  

অসীম স্টকাঁবপ উবে েলবলাস ো োস লচম রক্ত সইবে পাচর ো— 

  

োস ো। 

  

–কী স্ট বলমােুষ! ভে পাে েুচঝু? 
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কাল সবন্ধবেলা মহুোর স্টিাকাবে স্টসই োিুবে স্টমবেটার চিবক অসীম স্টয-রকম 

ভোেঘভাবে োচকবেচ লস লজও অসীবমর িৃচষ্ট িমশ স্টসই রকম হবে এবলা! স্টশখর 

েুঝুবে পারবলা অসীবমর স্টসই পচরেেঘে। চশরা রুবটা হবে স্টগব  চকো স্টোঝুা যাবে ো–

চকন্তু অপণঘার হাবের ঐটুকু ক্ষে স্টেবক স্টেশ রক্ত স্টেরুবে লাগবলা! কবেক স্টরাাঁটা পড়বলা 

মাচটবে। অপণঘার হাে স্ট বড় চিবে অসীম স্টসই মাচটবে পড়া রবক্তর চিবক োচকবে 

রইবলা। 

  

স্টশখর েলবলাস স্টিচখ রুচণস স্টোমার হাবে কাি-টাি রুবট লব  চক ো। গাাঁিা গাব র পাো 

সুরগবড় লাগাবল রক্ত একু্ষচে স্টেবম স্টযবো। অপণঘা উবে িাাঁচড়বেব স স্টশখর সবস্নবহ োর 

হােখাো চেবে পবকট স্টেবক ররসা রুমাল োর কবর মু বে লাগবলা। কাি চেবধ স্টেইস 

চকন্তু ক্ষেটা স্টভাাঁো ধরবেরস োই রক্ত োমবে িাইব  ো। 

  

এর মবধযই ওবির চর্বর স্ট াটখাবটা একটা চভড় জবম স্টগব । োেুবির োচড়র সুন্দরী 

স্টমবের হাবে রক্তস লর একজে স্ট াাঁকরাোেু এে মােুবষর চভবড়র মবধয স্টসই স্টমবের 

হাে ধবর লব । হাবটর জীেবে লর স্টো স্টকাবো মজা স্টেইস এই একটুখাচে মজা! োবির 

লরও লেন্দ স্টিোর জেযই স্টোধহে স্টশখর অপণঘার হােটা মুবখর কাব  চেবে ক্ষেস্থাবে 

মুখ চিবলা। 

  

অপণঘার মুবখ স্টকাবো স্টরখা স্টেইস স্টস এচিক-ওচিক োচকবে েলবলাস রচেিা স্টো এবলে 

ো! জো চশউবর উবে েলবলাস ইসস অেয কারুর রক্তও স্টকউ স্টখবে পাবে! স্টশখরোেু 

স্টযে একটা চক। 

  

স্টশখর হাচসমুখ েুবল েলবলাস লচম চেবজর হাে স্টকবট স্টগবল কখবো মুখ চিবে পাচর ো। 

চকন্তু স্টমবেবির রবক্তর স্বাি স্টেোর সুবযাগ স্টো লর কখবো পাই চে! োই একটু স্টিবে 

চেলাম। রুচণর রক্ত চক চমচষ্ট! 
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অপণঘা এই প্রেম চেবজর ক্ষেস্থাবে ভাবলা কবর োকাবলা! লপে মবে েলবলাস চমচষ্ট 

েুচঝু! লচম শুবেচ লাম। সে রবক্তর স্বািই স্টোেো। রচেিার চক হবলা? হাচরবে স্টগবলে 

োচক? 

  

–কী জাচেস হেবো লমাবির খুাঁবজ ো স্টপবে োাংবলাে চরবর স্টগব ।  

  

—িলুেস এোর লমরাও চরচরস এ হাবটর স্টো চক ুই স্টিখার স্টেই। ো  াড়া এমে জলবেষ্টা 

স্টপবযব ! ইস্স কেচিে স্টয স্টকাকাবকালা খাই চে! 

  

স্টশখর েলবলস সচেযই স্টোস স্টকাকাবকালার অভাবে োচলগবঞ্জর স্টমবেবির স্টো কষ্ট হবেই। 

ডাে খাবে? 

  

–ডাে পাওো যাবে। এখাবে? 

  

—োস স্টখাাঁজাখুাঁচজ কবরও ডাে পাওো স্টগল ো। পােীে েলবে এখাবে শুধু হাাঁচড়োর মি। 

ো চিবে অপণঘার েৃষ্ণ স্টমটাবো যাবে ো। এোর চররবেই হবে। 
  

হাট ভাঙাবে শুরু কবরব  চেবকল গাঢ় হোর সবঙ্গ সবঙ্গই! খুে স্টেচশ রাে হোর লবগই 

এরা অবেবক চরবর যাবে িূর িূর গাাঁবে। মাচটর হাাঁচড়বে সওিা ভবর চেবে িল স্টোঁবধ িবল 

যাবে অবেবক। েেুে কবর লসব ও দুএকটা িল। চকন্তু এ কো চেকস রচে এবির মবধয 

স্টকাোও স্টেই। স্টশখবরর ভুরু দুবটা সামােয কুাঁিবক স্টগল। ওবির স্টডবক েলবলাস িবলাস 

এোর চরচর! 

  

অসীম একটু িূবর সবর চগবেচ লস লোর অপণঘার পাবশ এবস চেষণ্ণ সুবর েলবলাস স্টোমরা 

লমাবির োাংবলাে একটু েসবে? ওখাবে স্টডটল লব স লাচগবে চিোম—ইসস এেখাচে 

রক্ত োর কবর চিলাম। 

  

অপণঘা পাগলাবট গলাে েলবলাস খেরিারস লর রবক্তর কো েলবেে ো। লমার ভাবলা 

লাগব  ো! লপচে ওরকম করব ে স্টকে? 
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স্টশখর জোবক চজবেস করবলাস চকস একটু োাংবলাে চগবে েসবে োচক? স্টোমার 

শ্বশুরমশাই চিন্তা করবেে ো স্টো? 

  

জে উত্তর চিবলস পরবমশ্বরবক চিবে খের পাোবে পাচর। চকন্তু স্ট বলটা লোর কান্নাকাচট 

ো কবর। িলুেস একটু রু্বর লচসস লচম ঐ োাংবলাবে কখবো যাই চে। 

  

োইবর গা েলাে েবসচ ল পরবমশ্বর। জো োবক স্টডবক েলবলাস েুচম োেুবক চগবে 

েলবেস লচম একটু পবর লসচ । স্ট াটোেু যচি কাাঁবি–লমার কাব  লসবে িাে–েবে 

লমার কাব  ঐ োাংবলাে যাবে। েুঝুবল? 
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৮. স্টিৌচকিার রচেলাল 

োাংবলাবে স্টেশ চভড়। স্টিৌচকিার রচেলাল খাচক স্টপাশাক পবর স্টসবজাগুাঁবজ চরটরট 

হবেব স লর কবেকজে রবরেগাডঘ স্টর্ারারু্চর করব । োইবরর োগাবে স্টিোর-বটচেল 

সাজাবোস রুলিাচেবে ভচেঘ রুল! চক েযাপার? লজ এখাবে উৎসে োচক? 

  

রান্নার্বরর পাশ স্টেবক িওড়া মুবখ চেেীে হাবসয স্টরঞ্জার সুবখন্দু পুরকােস্থ স্টেচরবে এবস 

েলবলাস লজ কেজারবভটর লসবেেস খের পাচেবেব ে। প্রাে সাবড় চেে মাস োবি 

সযার এচিবক লসব েস োস োস লপোবির স্টকাবো অসুচেবধ হবে ো।  

  

–স্টসই জেযই োইবর েযেস্থা কবরচ স লপোরা েরাো চকাংো র্বর েসুে–উচে অেশয লজ 

রাবত্র এখাবে োকবেে চক ো চেক স্টেই।  

  

অরবণযর অচধপচে লসব েস োই সাজসাজ রে। ওবির একটু লড়ষ্ট লাগবে লাগবলাস 

ওরা স্টযে লজ এখাবে অোন্তরস অপ্রবয াজেীে। সোই েযস্ত হবে  ুবটা ুচট করব । ওবির 

চিবক চেবশষ স্টকউ স্টিবে স্টিখব  ো। জো েলবলস ো হবল লজ লমরা িবল যাই–  

  

স্টশখর েলবলাস োস স্টকে— 

  

অপণঘার কচিবে চেচকাং প্ল্াষ্টার লাগাবো হবে স্টগব স স্টস েলবলাস োুঃস যাবো স্টকেস স্টেশ 

সুন্দর লাগব  জােগাটা—লসুক ো ওরা। 

  

জে েেু স্বচস্তবোধ করব  ো। সম্ভ্রান্ত র্বরর েউ স্টসস একটা চজচেস োর সহয হে ো–স্টস 

স্টযখাবে উপচস্থে োকবেস স্টসখােকার িাকর-লিঘাচলরা োর হুকুবমর প্রেীক্ষাে ো স্টেবক 

অেযবির জেয খাটবে—এরকম োর অবভযাস স্টেই। রচেলালবক দুোর স্টডবকও পাওো 

যাে চে। োর ওপর স্টস যখে শুেবলা–স্টশখরবির চেক মেে চরজাবভঘসাে স্টেই এখাবেস 

োবে স্টস লরও েযস্ত হবে উেবলা। েলবলাস চজচেসপত্র গুচ বে চেবে একু্ষচে িলুে ো। 

লমাবির োচড়বে! কে র্র পবড় রবেব –োো খুে খুচশ হবেে। 
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সঞ্জে োবক েলবলাস োস েসুে ো! সামােয স্টক এক কেজারবভটর লসব  েবলই লমরা 

পলাবঝুা স্টকে? 

  

রচের অেুপচস্থচে এখে স্পষ্ট স্টোধ করা যাবেস এসে স্টক্ষবত্র রচেই িাপবটর সবঙ্গ কোোেঘা 

িালাবে পারবো। ওরা োরান্দাে েবস চেিুস্ববর গি করবে লাগবলা।  

  

একটু রু্বর এবস সঞ্জে েলবলাস জচেস স্টশখরস এখাবে লিযঘ িলব । কেজারবভটরবির 

গুচষ্টর জেয চক রান্না হবেব  জাচেস? রাক্ষবসর খাোর! ডজেখাবেক স্টটষ্টস গুবের চিাংচড় 

মা  ভাজাস স্টভটচক মা স এক হাাঁচড় রসবগাল্লাস ক্ষীর-এসে স্টযাগাড় করবলই োাঁ চক কবর? 

লরস কাবির পেসাে জাচেস?-েলবে েলবে সঞ্জে উবত্তচজে হবে উেবলাস লচম 

রচেলালবক চজবেস করুলুমস সে ঐ রচেলাল লর চেেজে রবরে-গাবডঘর পেসাে-

সােিচল্লশ টাকা কবর মাত্র মাইবে পাে–কী েযাপার িলব  এসে এখাবে? 

  

অসীম েলবলাস এসে জঙ্গবলর ললািা চেেম-কােুেস েুই এর মবধয মাো গলাচেস 

স্টকে? 

  

–োর মাবে? িালাচক োচক? কেজারবভটরও স্টো স্টেহাে একজে সরকাচর অচরসার–োর 

খাওোর জেয এরা খরি করবে স্টকে? 

  

–হেবো সাবহে ওবির পবর েকচশশ চিবে স্টিবে। 

  

–স্টকাবো সরকাচর অচরসার স্টেোরাবির েকচশশ স্টিে ো। লচম জাচে ো? লোস স্টিখচ  

েযাপারটা। 

  

চকন্তু রচেলালবক লমরা ডাকচ স স্টস লসব  ো স্টকে? লমরা স্টো োবক স্টরাজই েকচশশ 

চিচে! 
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–লচম েবল এবসচ স লসব  একু্ষচে। ওর স্টিাষ স্টেই। রচেলাল স্টলাকটা সচেয ভাবলা–

স্টিার-বটার েেস সাংবলাক। চকন্তু চক করবে? কেজারবভটর ওর িণ্ডমুবণ্ডর কেঘা-লমরা স্টো 

এবসচ । দুচিবের জেয। সুেরাাং েড় সাবহেবক খুচশ ো করবল–  

  

এই সমে রচেলাল লবস্ত লবস্ত ওবির কাব  এবস িাাঁড়াবলা চেুঃশবব্দ। স্টমবেবির চিবক 

একোর লড়াবিাবখ োকাবল। অসীম চজবেস করবলাস কী রচেলালস লমাবির িা স্টিবে 

ো? এেোর ডাকচ স শুেবে পাও চে? 

  

স্টস কোর উত্তর ো চিবে রাচ েলাল কাাঁিুমািুভাবে েলবলাস েড়াসাে ইধার লজ রােবম 

োর জাবে স্টস লপবলাগ–  

  

অসীম েীিভাবে েলবলস স্টস লমরা েড় সাবহবের সবঙ্গ েুঝুবো। এই স্টমমসাবহেবির 

স্টিবো? চত্রপােীচজর স্টকাচে–স্টিরকার হবল লমরা স্টসখাবে িবল যাবো। 

  

অপণঘা েলবলাস লমার চকন্তু একু্ষচে িা িাই। যা স্টেষ্টা স্টপবেব — 

  

পর পর দুবটা গাচড় এবস কম্পাউবন্ড েুকবলা। গাচড় স্টেবক োমবলা দুজে সমেঘ পুরুষস 

একজে স্থূলাঙ্গী মচহলাস দুবটা োচ্চাস একচট উচেশ-কুচড় ে বরর স্ট বল-িাপা পযাে ও 

হাবে মাউে অগঘােস একচট পবেবরা-বষাবলা ে বরর স্টমবে-লাঁট শালওোর-কাচমজ পরা-

হাবে োেচজোরস মুহূবেঘ জােগাটা মাউে অগঘাবের ককঘশ লওোজ লর চহন্দী গাবের 

সুবর মুখচরে হবলা। ো  াচপবে স্টশাো স্টগল স্থূলাঙ্গী মচহলার কণ্ঠস্বরস লাে টাইম ইধার 

একবো মযাগবোচলো ে স্টিখ করা চগোস উও চকধার—?  

  

স্টশখরো োরান্দাে এবস িাাঁচড়বে চ লস িলচট ওবির এখবো স্টিখবে পাে চে। সঞ্জে 

েলবলাস ঐ পাইপ মুবখ স্টলাকটাই টপ েসস মুখ স্টিখবল স্টিো যাে। স্টেৌ—স্ট বলবমবে চেবে 

স্টেড়াবে এবসব স সুেরাাং এটা অচরচশোল টুযর েে! ওর স্টকাবো প্রােচরচট স্টেই। 

গাচড়গুবলাও চেবজবির োস সরকাচর গাচড় েবলই সবন্দহ হবে।  
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স্টশখর হাসবে হাসবে েলবলস সঞ্জে েুই স্টকাবো ্ামািবল কখবো রু্চরস চে েুঝুবে 

পারচ । এইসে জােগাে সরকাচর কাজ চকভাবে হে স্টোর স্টকাবো লইচডো স্টেই! 

  

সঞ্জে েলবলস ো স্টহাকো! সপচরোবর স্টেচরবেব —োর মাবে অর চডউচটস এখে লমরা 

লর ওরা একই–িলস এচগবে চগবে কো েচল। 

  

জো েলবলা–স্টিখ রুচণস ভেমচহলা চক রকম চেশ্ৰী ধরবের একগািা গেো পবরব ে। 

অপণঘা োবম স্টহলাে চিবে িাাঁচড়বেচ বলেস এক পলক মাত্র স্টসই িলচটর চিবক োচকবে 

লর ্াহযই কবর চেস এোর ললগাভাবে উত্তর চিবলাস েুই লমচে শাচড়-গেো স্টিখবে 

েসচল। 

  

স্টিাঙাা পযাে পচরচহে স্ট াাঁকরা মাউে অগঘাে স্টরবখ কযাবমরা খুবলচ লস ওবির চিবক স্টিাখ 

পড়বেই েমবক োকাবলা! স্টিাখ সরু করবলা! পাইপ-মুবখ স্টলাকচট কো েলবে েলবে 

স্টেবম স্টগবলে। স্টরঞ্জার পুরকােস্থ োর কাব  চগবে চেিু গলাে চক স্টযে েলবে লাগবলে। 

পাইপ-মুবখ েযচক্তচট েলবলেস অর স্টকাসঘস অর স্টকাসঘ। 

  

সঞ্জে এচগবে চগবে েলবলাস স্টলট লস্ ইেবোচডউস লওোর স্টসলভ্স।  

  

হাচসমুবখ চেচে েলবলে–একটু ভাঙাা উচ্চারণস চকন্তু চেখুাঁে োাংলাে সে শুবেচ স ইচে চড 

এর ও চমুঃ শাকবসেস লচম হচে। লর স্টক ভগস্ট্র। লপোরা স্টেড়াবে এবসব েস খুে 

লেবন্দর কো–খুে লেন্দস লমরা ো হবল অেয জােগাে যাচেস লপোর রযাচমচল চেবে 

এবসব ে? 

  

স্টশখর েলবলাস োস লমরা রযাচমচল চেবে লচস চেস ওরা লমাবির োন্ধেী–এখাবে ওবির 

োচড় লব স িরকার হবল লমার–।  

  

কেজারবভটর সাবহে লড়বিাবখ লবরকোর োকাবলে জো লর অপণঘার চিক। 

ইচজবিোবর েবস জো অেয চিবক মুখ চরচরবে লব স চকন্তু অপণঘা স্টিবে লব  এচিবকই। 
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োবম স্টহলাে চিবেস একটু পা উাঁিু করাস উদ্ধে ভচঙ্গ অপণঘারস অপর পুরুষ োর চিবক 

োকাবল স্টস েৎক্ষণাৎ স্টিাখ চরচরবে স্টেে ো।  

  

চড. এর. ও-র চিবক োচকবে কেজারবভটর পরম উিার ভচঙ্গবে েলবলেস ো হবল চমুঃ 

শাকবসোস এাঁরা যখে এখাবে রবেব েস লমরা ো হবল অেয স্টকাোও–  

  

চমুঃ শাকবসো িচকবে একোর স্টিখবলে স্টরঞ্জাবরর চিবক। ঈষৎ েীি িৃচষ্ট। চেচে চেবশষ 

চেেবের ধার ধবরে ো। চজবেস করবলেস এবির চক এখাবে চরজাবভঘসাে চ ল? লমার 

িপ্তবর স্টো স্টকাবো চিচে যাে চে! এখােকার স্টিৌচকিার স্টক? 

  

সঞ্জে ভাড়াোচড় েলবলাস োস লমাবির চরজাবভঘসাে চ ল ো। খাচল স্টিবখ এখাবে 

এবসচ –লমাবির অেশয োকোর অেয জােগাও লব । এখাবে।  

  

কেজারবভটর েরাভবের ভচঙ্গবে হাে েুলবলেস স্টো স্টোস ইউ এেজে ইওরবসলড়ুস। 

লমরা যাচে। পুরকাইটস স্টেক্সট েযাাংবলাটা কে িূবর? টুবেলভ মাইলস্ ? রাইে! মযাটার 

অর হযার অযাে লওোর-বলটস্ মুভ। 

  

শালওোর পর স্টমবেচট সারা শরীর দুচলবে কাব  এবস চজবেস করবলাস ডযাচডস লর েট 

উই স্টস্ট্রচয াং চহোর! 

  

–স্টো ডাচলঘাংস উই লর মুচভাং রর ল স্টেটার স্টরে হাউস।  

  

ওরা লোর গাচড়বে ওোর েবন্দােস্ত করব স েেক্ষবণ সার স্টোঁবধ খাোর লসবে শুরু 

কবরব । সুবখন্দু পুরকােস্থ  ুবট চগবে কেজারবভটরবক েলবলেস সযারস স্টোড়া চট লউর 

স্নযাক্ স্–।  

  

চমুঃ ভগৎ গাচড়বে পা চিবেচ বলেস স্টপ ে চরবর েলবলেস এসে চক! এে খাোরুঃ স্টহা-

ো–ই?  
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চমুঃ ভগৎ অেযন্ত স্টরবগ স্টগব ে মবে হে। েলবলেস োর মাবে? এে খাোর–স্টক 

লপোবির করবে েবলব ? এসে অেযাে–লমাবির চেবজবির সবঙ্গ খাোর লব । 

োরপর অসীবমর চিবক চরবর েলবলেস স্টিবখব ে কাণ্ড! এরা চকভাবে—এখবো েৃচটশ 

লমবল লব —সাবহেবির খুচশ করার জেয…চিস্ স্টমোচলট…।  

  

—সযারস সামােয অন্তে চক ু মুবখ চিে— 

  

–রচেলাল সাবহবের স্ত্রীর কাব  চগবে অেুবরাধ করবলা স্টখবে। স্টমাটা চগন্নী জাোবলেস 

োাঁর এখে স্টপট ভচেঘস লোস এে অেুবরাধ করব  যখেস সবঙ্গ চেবে স্টযবে পাবরেস পবর 

খাবেে–সুচস রেসাচলঘাং চটচরে স্টকচরোর স্টো চেকাল স্টিও। 

  

কেজারবভটর এোং চড এর ও স্টসই মুহূবেঘ হোৎ অেযমেস্ক হবে পড়বলে। দুজবেই 

এচগবে চগবে গা  পরীক্ষা করবে লাগবলে। শাল গাব  হাবের ভর চিবে িাাঁচড়বে 

মােুষজে চেিৃে হবে অরণয চেষবে লবলািোে মগ্ন হবে পড়বলে। 

  

স্টিৌচকিার লর রবরে-গাডঘরা লাইে স্টোঁবধ খাোবরর স্টপ্ল্ট চেবে লসবে লাগবলা। একটা 

েেস চেেবট চটচরে স্টকচরোর ও ইট েক্স স্টেরুবলা গাচড় স্টেবক-ললািা ললািাভাবে 

খাোরগুবলা ভচেঘ হবে লাগবলা োবে; স্টমাটা চগন্নী সম্রােীর ভচঙ্গবে স্টকামবর হাে চিবে 

সে পযঘবেক্ষণ করবে লাগবলে। শালওোর পরা স্টমবেচট োাঁর কাবে কাবে চক ু েলবেইস 

চেচে অেোর ভচঙ্গবে র্াড় রু্চরবে স্টিখবলে অপণঘাবক। একটু োবি কেজারবভটর হোৎ 

লোর োস্তেোে চরবর স্টপবে েলবলেস ওবেলস স্টলটস্ স্টগা! 

  

গাচড়  াড়োর লবগ হাচসমুবখ চমুঃ ভগৎ ওবির চিবক স্টিবে েলবলেস এেজে 

ইবয ারবসলভ্ স। উইস ইউ এ স্টভচর গুড টাইম–। পুরাকাইটস কাল লমার সবঙ্গ স্টিখা 

করবে–।  

  

গাচড় স্ট বড় স্টযবেই সুবখদু পুরকােস্থ ধাপ কবর স্টিোবর েবস পবড় েলবলাস হবে স্টগবলা! 

েযাড চরবপাটঘ চের্ঘাে। এখে কার িাকচর যাে—) ।  
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অসীম েলবলাস িাকচর যাবে স্টকে? ভেবলাক স্টো স্টেশ ভাবলাই—।  

  

–কী েলব ে সযারস উচে কী রকম স্টরবগ স্টগব ে েুঝুবে পারবলে ো! 

  

–স্টকাোেস রাগ স্টো স্টিখলুম ো! 

  

–স্বোং কেজারবভটর োাংবলাে োকার জােগা পাে চে—ওোবির রাগ চক মুবখ-বিাবখ 

স্টরাবট? স্টিখবলে োস লমাে সুবখন্দু ো স্টডবক পুরাকাইট স্টডবকব ে! খাোর একটুও মুবখ 

েুলবলে ো। 

  

খাোর োোবোই লপোবির অেযাে হবেব ।  

  

–অেযাে? েৃচটশ লমল লোবরা ে র লবগ স্টশষ হবে স্টগব স লমরা জাচে ো? লমরা 

র্াস খাইুঃ এই সাবড় চেেমাস লবগ উচে যখে এবসচ বলেস চক রকম ভুাঁচড়বভাজে কবর 

স্টগব েস ো জাবেে? স্টসোর লোর েবলচ বলেস চিাংচড় মা  স্টযাগাড় করবে পাবরা ো? 

কে কবষ্ট এোর সকাবলর স্টেবে স্টলাক পাচেবে জামবসিপুর স্টেবক মা  লচেবেচ —শুধু 

লপোবির স্টিবখ ভড়াং–।  

  

রচেলাল চেপন্ন মুবখ িাাঁচড়বে লব স োর স্টিাখ স্পষ্ট  ল লস স্টসচিবক োচকবে সুবখন্দু 

পুরকােস্থ েলবলেস এই স্টলাকটাই মরবে—।  

  

সঞ্জে েীি কবণ্ঠ জাোবলাস স্টমাবটই োস লপচে স্টেচশ ভে পাবেেস লচম ওর িাকচরর 

িাচয ত্ব চেলুম। 

  

অসীম অপূণঘার চিবক চরবর েলবলাস সঞ্জেটা স্টলোর অচরসার স্টোস এখে ওর মবধয 

স্টসইটা স্টজবগ উবেব । স্টেড়াবে এবসও িাকচরর স্বভাে যাে ো ওর। কপাবল ঐ স্টয কাটা 

িাগটা স্টিখব স একোর শ্ৰচমকরা ওবক স্টমবরচ ল। 
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সঞ্জে স্টিাঁচিবে উেবলা। লমরা এখাবে এবস উবেচ  এোং লচ  েবলই রচেলাবলর িাকচর 

চেবে টাোটচে পড়বে ো হবেই পাবর ো। 

  

অসীম েযঙ্গ কবর েলবলাস িাকচর ওর যাওোই উচিে। স্টেৌবের অসুখ েবল স্টলাকটা 

লমাবির জেয স্টকাবো কাজই কবর চে। লজ চেবকবল এবস চেেোর িা স্টিবেচ –েেু পাই 

চে। িাকচর ওর ো স্টগবল লচমই ওর োবম কমবপ্ল্ে করবো।  

  

–অসীমস েুই চেক েযাপারটা েুঝুবে পারচ স ো। 

  

–খুে পারচ । োাংবলাে স্টিৌচকিাবরর কাজ—োাংবলাবে স্টয এবস োকবে–োরই স্টিখাশুো 

করা। স্টকাবো অচরসাবরর চেজস্ব লিঘচল স্টো েে। স্টেৌবের অসুখ! লজ সারাচিে এখাবে 

েবস রান্না করবলা চক কবর? 

  

স্টরঞ্জার সুবখন্দু পুরকােস্থ উবে এবস অসীবমর কাাঁবধ হাে স্টরবখ চেেীেভাবে েলবলাস 

অসীমোেুস স্টেৌবের অসুখ চেবে ওবক লর ভােবে হবে ো। স্টস লজ সন্ধযা পযঘন্তও োাঁিবে 

ো স্টোধহে। 

  

অসীম েেমে স্টখবে েলবলাস চক েলব ে লপচে! ো-ও ও এবসব  এখাবে? 

  

–এসে জােগাে িাকচরর চক রকম িাম লপচে জাবেে ো। সকাবল লচম চেবজ গুর 

োচড়বে ডাক্তার চেবে চগবেচ লুম। লমাবির স্টহলে স্টসোবরর ডাক্তার–চেচে েলবলেস 

কবেক র্ণ্টার স্টেচশ লেু স্টেই। লচম স্টিখলুমস েউ যখে োাঁিবেই ো েখে লর িাকচরটা 

হারাে স্টকে। স্ট বলবমবেগুবলাবক খাওোবে হবে স্টো। 

  

গাচড় দুখাো োাংবলাে স্টগাট স্টপচরবে ডাে চিবক স্টোঁবকব স এখবো স্টেমে চস্পড স্টেে চেস 

স্টকাোকুচে  ুটবল হেবো এখবো ধরা যাে। হোৎ সঞ্জে স্টসইচিবক  ুটবে  ুটবে স্টিাঁচিবে 

উেবলাস ওোে চমচেটস চমুঃ ভগৎ একটু িাাঁড়ােস ওোে চমচেটস চপ্ল্জ–  
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কাল রাবত্র স্টয জঙ্গবলর মবধয রচে-অসীমরা উলঙ্গ হবে স্ট াটা ুচট কবরচ ল–সঞ্জে স্টসখাে 

চিবেই  ুবট স্টগল। গাচড় দুবটা স্টেবমও স্টগল–জাোলা চিবে মুখ োচড়বে চমুঃ ভগৎ েলবলেস 

এচে োেল? 

  

লপোবির চেরক্ত করুলুমস ক্ষমা করবেে। একটা কোস লমরা এ োাংবলাে লচ  েবল 

লপোরা চক চেস্ত্রে হবে িবল যাবেে? োহবল–।  

  

–োস োস োচোং অে িযাট সর্ট।  

  

–স্টিখুেস এখােকার স্টিৌচকিার এোং অেযােযবির ধারণাস লমরা লচ  েবলই লপোর 

চেরক্ত হবে িবল যাবেে এোং এজেয পবর ওবির িাকচরর ক্ষচে হবে–এরকম োচক হে। 

  

–স্টিখুে। চমুঃস এইসে েযাপাবর লপোর সবঙ্গ কো েলার স্টকাবো রকম উৎসাহ লমাবির 

স্টেইস লমাবির স্টিচর হবে যাবে। 

  

সঞ্জে অেযন্ত চেেীেভাবে েলবলাস লপোবির স্টিচর করোর জেয লচম সেযই দুুঃচখে। 

চকন্তু ওরা ভে স্টপবেব স লপচে যচি একটু মুবখর কো েবল যাে স্টযস ওবির স্টকাবো ক্ষচে 

হবে ো— 

  

–স্টহাোট ড়ু ইউ চমে! লচম লমার সাে-অরচডবেটবির কাব  এক্সবপ্ল্ইে করবে যাবো? 

লপোর এই অেুবরাধবক স্টকউ স্টকউ অডাচসচট েলবে পাবর। 

  

–োস োস ওবির কাব  েলবে হবে োস লপচে লমাবক প্রচেশ্রুচে চিবে যাে স্টয ওবির 

চক ু–  

  

–লমার অযাডচমচেবস্ট্রশাবের েযাপাবর লপোবক স্টকে প্রচেশ্রুচে চিবে যাবো। মাইন্ড 

ইওর ওউে চেজবেস। 
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–চিস ইজ অলবসা মাই চেজবেস! লমরা এখাবে এবসচ  েবলই যচি একটা স্টলাবকর 

িাকচর যাে স্টসটা অেযন্ত অেযাে। োবে লমাবির–।  

  

–লপোবির এখাবে োকবে চিবে লমরা িবল যাচে-এইটাই যবেষ্ট েে।  

  

–োস যবেষ্ট েে। লপোর যচি চক ু লপচত্তর োবক লপচে লমাবির েলবে পাবরে। 

পবর শুধু শুধু ঐ গচরেবির ওপর অযাকশে স্টেবেে ো। লপচে জাবেে োস ঐ স্টিৌচকিারটার 

েউবের ভীষণ অসুখস হেবো এেক্ষবণ মারা স্টগব –েেু এবসব  লপোবির জেয। 

  

–অযােসাডঘ! 
  

–োস োস সচেযই। লপচে েরাং লবরকোর লসুে।–সে শুেবেে। লমরাও এইমাত্র 

জােবে পারলাম! 

  

–লপোরা এখাবে স্টমবেব বল চেবে রুচেঘ করবে এবসব েস লপোবির স্টো অে কো 

ভােোর িরকার স্টেই! 
  

লপচে ভে ভাষাে কো েলুে। ঐ স্টমবেরা এখােকার স্টলাকাল স্টলাক–স্টেড়াবে এবসব –

লপচে শুধু শুধু খারাপ ধারণা করবেে ো। 

  

লপচে রাস্তা  াড়ুেস লচম লর স্টিচর করবে পারচ  ো। 

  

–োস লপচে েবল যাে। যচি কারুর িাকচর যােস লচম সহবজ  াড়বো ো।  

  

—ইজ চিস িযাপ এ লুোচটক অে সামচোং-? রেসাইভার িালাও! 

  

সঞ্জে সচেযই অবেকটা পাগবলর মেে চিৎকার করবে লাগবলা। োর কপাবল কাটা িাগটা 

জ্বলজ্বল করব —স্টস েলবে লাগবলাস লপোবির স্টখোলখুচশবে স্টলাবকর িাকচর যাবে? 

স্টভবেব ে চক? লচম স্টশষ পযঘন্ত স্টিবখ স্টেবো–লমারও ইেফু্লবেি কম স্টেই! িালাচক েেস 
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স্টভবেব ে জঙ্গবল লব ে েবল যা ইবে করবেে? লইে লব স িরকার হে লচম ওবির 

হবে স্টকস লড়বোস লচম–।  

  

সঞ্জবের মুবখর ওপর স্টধাাঁো স্ট বড় গাচড় দুবটা স্টেচরবে স্টগল! 
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৯. জঙ্গবলর মবধয অসীম লর অপণঘা 

জঙ্গবলর মবধয অসীম লর অপণঘা ললািা অবেক িূবর এচগবে স্টগব । চেবকল স্টশষ 

হবেব  একটু লবগস এখবো সবন্ধ োবম চেস জঙ্গবলর মবধয লব্ব  লবলা; রচে েখবো 

ো স্টররাে সোই িমশ চিচন্তে হবে উবেচ ল। চকন্তু স্টকাোে োবক স্টখাাঁজা হবে–োরও 

চেক স্টেই। জো-অপণঘাবির স্টিচর হবে যাবেস স্টশখর স্টিবেচ ল ওবির োচড়বে স্টপৌাঁব  

চিবে লসবে। চকন্তু অপণঘা রাচজ হে। চে। রচের স্টররা পযঘন্ত স্টস অবপক্ষা করবে 

স্টিবেচ ল। 

  

োাংবলাটা লোে চেজঘে। শুধু পাচখগুবলা রাচত্তবরর রু্ম শুরু করার লবগ স্টশষোর ঝুাাঁক 

স্টোঁবধ স্টডবক চেবে। অবেকক্ষণ িুপিাপ েবস োকোর পরস অসীম অপণঘাবক েবলচ লস 

িবলা রুচণস একটু জঙ্গবল স্টেচড়বে লচস। স্টোমাবক একটা অদু্ভে রুলগা  স্টিখাবো! 

  

অপণঘা েলবলাস এখে জঙ্গলটা স্টেশ ভাবলা লাগব –চিবের স্টেল গা গুবলাবক এমে লম্বা 

লম্বা মবে হেস লমার ভাবলা লাবগ ো—লমার খাচল পাবে হাাঁটবে ইবে করব । 

  

–োস খাচল পাবে স্টহাঁবটা োস কাাঁটা রুটবে পাবর! 

  

—চক ু হবে ো। লপচেও জুবো খুবল স্টরলুে-ো। এখাবে োক—স্টররার সমে চেবে যাবো। 

ইসস কেচিে খাচল পাবে হাাঁচট চে! 

  

অপণঘার লাল রবঙার িচট স্টজাড়ার পাবশ অসীম চেবজর শু খুবল রাখবলা। ওর মুবখ অি 

একটু হাচসর লভাস স্টিখা স্টগল। স্টেে ওর মবে পড়বলাস কাল ওরা সমস্ত স্টপা খুবল 

স্টরবলচ লস চকন্তু অপণঘবক স্টস কো েলা হেবো চেক েে। 

  

কাল রাবত্র োাংবলাে স্টররার পবে একটা রুলগা  স্টিবখচ ল অসীমস কী স্টযে এক োম-

ো–জাো গা স স্টয গাব  একচটও পাো স্টেইস শুধু রুল। অপণঘাবক স্টসই গা টা স্টিখাবে 
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চেবে যাবে। েলবলাস লিযঘস গা টাে একটাও পাো স্টেইস শুধু স্টোকা স্টোকা সািা রুল-

এরকম গা  লচম লবগ কখবো স্টিচখ চে! 

  

অপূণঘ চক ুবেই চেক লিযঘ স্টোধ কবর োস স্টস েলবলাস এ লর এমে চকস চিচশ লমড়া 

গাব ও স্টো এক সমে স্টকাবো পাো োবক ো-শুধু রুলস োরপর যখে রুল স্টেবক রল 

স্টেবরাে–েখে পাো স্টেবরাে স্টসই রলগুবলাবক লুবকাোর জেয! 

  

অসীম একটু লহে হবে েলবলাস োস োস লমড়া গা  েেস স্ট াট গা স এবে স্টোধহে 

স্টকাবো রল হে োস শুধু রুল। 

  

অপণঘার চ পচ বপ ধাক্কাবলা শরীর শুকবো পাো ভাঙাবে ভাঙাবে যাবে অোোবস  বন্দ; 

স্টযবকাবো মুহূবেঘ কাাঁটা স্টরাাঁটার ভবে অসীবমর প্রচে পিপাে সন্ত্রস্ত। ঝুুপঝুুপ কবর 

অরবণযর মবধয েড় োড়াোচড় অন্ধকার োবম; এখে লর গা গুবলাবক ললািা কবর স্টিো 

যাে ো। স্টকাোে স্টসই রুল গা স অসীম লর খুাঁবজ পাবে ো। একোর অসীম েলবলাস 

িবলা রুচণস ো হবল লমরা চরবর যাইস স্টোমার চিচি ভােবেে হেবো–  

  

–োুঃস গা টা খুাঁবজ পাওো যাবে ো? 

  

–গা টা সচেয লব  চকন্তুস লচম কাল রাচত্তরবেলাও স্টিখচ লুম–চমবেয কো েচল চে। 

  

–লচম স্টো অচেশ্বাস কচর চে–চকন্তু খুাঁবজ োর করবে হবে স্টো! চমবেয হবল লচম চেকই 

েুঝুবে পারেুম। 

  

–ইসস স্টোমার ভারী গেঘস েুচম সে চমবেয কো েুঝুবে পাবরা? 

  

—সে! প্রবেযকটা অক্ষু্–স্টিষ্টা কবর স্টিখুে। 

  

–লোস লচম যচি েচলস লচম স্টোমাবক খুে ভালবেবস স্টরবলচ স েুচম চেশ্বাস করবে? 
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অপণঘা হা-হা কবর স্টহবস উেবলা। োর হাচস োমবেই িাে ো! অন্ধকাবর এখে োর শরীর 

ভাবলা স্টিখবে পাওো যাে ো–শুধু োর শরীরমে হাচস–।  

  

অসীম েলবলাস েুচম চেশ্বাস করবল ো? 

  

–স্টকে চেশ্বাস করবে ো? এবে লর সচেয-চমবেয চক লব ? এ স্টো অেয রকম। 

  

–োস অেয রকম েেস লমার মে োর োর এই কোটা জাোবে িাইব ।  

  

অপণঘা অসীবমর স্টেবক একটু িূবরস স্টস েলবলাস োবে চক হবেব স লমরা রুল ভালোচসস 

স্টকাকাবকালা ভালোচসস চিবকে স্টিৌচমে ভালোচসস স্টেবের জােলার ধাবরর চসট ভালোচসস 

অবেক স্ট বলবক ভালোচসস অবেক স্টমবেবক ভালোচস–এর মবধয চমবেযর চক লব ? 

লমাবক স্টো লপচে ভালোসবেেইস লচম স্টো লর স্টিখবে খুে খারাপ ো–  

  

অসীম েলবলাস েুচম স্ট বলমােুষ োচক! লচম স্টস-রকমভাবে েলচ  ো- –  

  

–অেয রকম লোর কী লব  েলুে! মবে করুেস এখাবে লমার সবঙ্গ যচি লপোর স্টিখা 

ো হবো–োহবলও লপচে কী কবর লমাবক ভালোসবেে? চকাংোস লমার েিবল যচি 

অেয একটা স্টমবের সবঙ্গ স্টিখা হবো–লমার স্টিবেও সুন্দরীস োবকও চক লপচে 

ভালোসবেে ো? 

  

–স্টমাবটই ো। লচম লবগও অবেক স্টমবের সবঙ্গ চমবশচ স কারুবক এমে ভালোচস চে! 
  

–োবসে চে? লচম স্টো অবেক স্ট বলর সবঙ্গ চমবশচ স োর মবধয অবেকবকই লচম 

ভালোচস। 

  

–যাুঃস স্টস রকম েে। েুচম চক এেই স্ট বলমােুষ স্টযস চক ু েুঝুবে পাবরা ো! 

  

–োুঃস এর মবধয ো স্টোঝুার চক লব ? 
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–েুচম েুঝুবে পারব  োস লমার খুে কষ্ট হবে? 

  

অপণঘা লোর স্টসইরকম অোচেলভাবে স্টহবস উেবলা। োর মুখ স্পষ্ট স্টিখা ো স্টগবলওস 

স্টসই হাচসরও স্টযে একটা রূপ লব । অসীবমর স্টেবক একটু িূবর সবর স্টগব  অপণঘাস 

স্টসখাে স্টেবকই সরল গলাে েলবলাস োুঃস কষ্ট হবে স্টকে? লপোর সবঙ্গ স্টেড়াবে লমার 

স্টো খুে ভাবলা লাগব । স্টকউ কারুবক স্টিখবে পাচে োস চকন্তু পাশাপাচশ হাাঁটচ স স্টেশ 

মজাস ো? 

  

অসীম সচেযই এক ধরবের কষ্ট স্টোধ করচ ল। স্টস অেুভে করচ লস অপণঘার সবঙ্গ োর 

প্রাে এগাবরা োবরা ে র েবেবসর েরাে। এই োবরা ে বর স্টযে লর একটা অেয যুগ 

এবস স্টগব । অপণঘার মেে স্টমবেরা ভালোসার কো শুেবল হাবসস স্টোমাবক সুন্দর 

স্টিখাবেস শুেবল হাবস। ওবির কাব  এইসে কো অেয ভাষাে েলা িরকার। চকন্তু কী 

স্টসই ভাষাস অসীম জাবে ো। ভারী গলাে অসীম েলবলাস েুচম সচেযই স্ট বলমােুষ! 

  

–লচম স্টমাবটই স্ট বলমােুষ েই! লচম অবেকচক ু েুচঝুস লপচে যাভােব ে—োর স্টিবেও 

অবেক স্টেচশ চক ু েুঝুবে পাচর। 

  

–োহবল এটা েুঝুবে পারব  োস এক ধরবের ভালোসা লব স যা শুধু একজবেরই জেযস 

যার জেয েুবকর মবধয টেটে কবরস যাবক ো স্টপবল জীেেটা েযেঘ হবে যাে। জাবো ো? 

  

–লপচে জাবেে েুচঝু? লপোর লবগকার অচভেো লব ? 

  

–োস স্টেই। লচম স্টমবেবির ভালোসবে ভে স্টপেুম। লচম স্টখলা করবে জাচেস চকন্তু 

ভালোসা…স্টমবেবির লচম একটু ভেই কচর! স্টোমাবক চেবেও স্টখলা করবো 

স্টভবেচ লাম–চকন্তু স্টোমার হাবের রক্ত স্টিবখ লজ কী রকম স্টযে অেয রকম হবে স্টগলস 

োরপরস এই অন্ধকার জঙ্গবল এবস মবে হবলাস লচম শুধু একমাত্র স্টোমাবকই ভালোসবে 

পাচর। 
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–লোর জঙ্গল স্টেবক স্টেরুবলই অেয রকম মবে হবে। 

  

–ো— 

  

–হাাঁস লচম জাচে। 

  

–োহবল িবলাস এখুচে চরবর যাই। চরবর চগবে স্টিচখ— 

  

–োুঃস স্টসই গা টা খুাঁজবো ো? স্টসটা স্টিখবেই স্টো এলাম।  

  

–স্টসটা স্টোধহে এখে খুাঁবজ পাওো যাবে ো। লচম টিঘ লচে চে…স্টিচর হবে 

যাবে…স্টোমাবির োচড়বে চক ভােব ে! 
  

–এমে চক ু স্টিচর হে চে। লসুে খুাঁবজ স্টিখা যাক অন্তে।  

  

  
  

এখে দুজবের কারুরই মুখ স্টিখা যাবে ো। অন্ধকাবর একটু িূরবত্ব ওরা—লকাবশ 

অভূেপূেঘ রকবমর চেশাল িাাঁি উবেব স িাাঁিটা স্টযে লকাশ স্টেবক অবেকটা স্টেবম এবসব  

েবের মাোেস মাবঝু মাবঝু োর স্টজযাৎস্নাে ওরা পে স্টিখবে পাবে—লর দুজবের শরীবরর 

অস্পষ্ট স্টরখা। েীি স্টকাবো রুবলর গন্ধ স্টভবস লসব ।চকন্তু স্টিখা যাবে ো স্টকাবো ললািা 

রুবলর গা । 

  

একটুক্ষণ েীরে োকার পর অসীম লোর েলবলাস ইস্স স্টোমার হােটা লজ স্টকবট 

চিলাম! েযো হবেব ? স্টিচখ স্টোমার হােটা! 

  

হাবে হাে চেবল চক লর েযো স্টোঝুা যাে! চকন্তু অপণঘা স্টস কো েলবলা োস হােটা 

এচগবে চিবলা। অসীম হােটা ধবরই রইবলাস  াড়বলাো দুজবে এখে পাশাপাচশ। জঙ্গবলর 

মবধয সচেযই অবেক চেেম েিবল যাে। অসীম েুঝুবে পাবরস অপণঘাবক ভালোসার কোটা 

স্টস খুেই োড়াোচড় েবল স্টরবলব । সরল ধরবের  টরবট স্টমবে অপণঘাস শরীবর সিয 
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স্টযৌেে স্টপবে োবেই টলটল করব । এখে গাঢ়স্ববর েলা কো স্টশাোর ৈধযঘ োর স্টেই। 

চকন্তু পশুর মেে িিলো স্টোধ কবর। অসীম। এই অন্ধকাবরস অরুবণযর মবধয অপণঘাবক 

পাবশ স্টপবে োর েুবকর মবধয-োস সারা শরীবর অস্পষ্ট যন্ত্রণা হেস মবে হেস লর সমে 

স্টেইস লর সমে স্টেইস অপণঘাবক একু্ষচে েুবকর মবধয চেবে চপবে স্টরলবে ো পারবল লর 

স্টকাবোচিেই পাওো যাবে ো। অসীম ওর লর একটা হাে অপণঘার কাাঁবধ রাখবলাস 

অপণঘার স্টকাবো ভ্রূবক্ষপ স্টেই। অসীম চজবেস করবলাস রুচণস স্টোমার ভে করব  ো?  

  

–ভে চক? লপচে স্টো সবঙ্গ লব ে! 

  

–লমাবক ভে করব  ো? 

  

— স্টকেস ভে করবে। স্টকে? 

  

–লমার সবঙ্গ একলা এেিূর এবসব —দুচিে লবগও স্টো লমাবক চিেবে ো! সচেযস 

একটু ভে করব  চকো েবল? 

  

–উহুুঃস লচম যাবক-োবক ভে পাই ো। 

  

–রুচণস লমাবক ভে পাোর কারণ লব ! লচম একোর একটা স্টমবেবক খুে কবরচ লাম। 

অপণঘা অসীবমর হাে  াচড়বে চিবলা োস িূবর সবর স্টগল োস স্টকাাঁবপ উেবলা োস শুধু 

েলবলাস ওসে কো েলবে স্টেই! 

  

–রুচণস েুচম স্টো সচেয-চমবেয েুঝুবে পাবরাস এটা লচম সচেয কো েলচ ।লচম একটা 

স্টমবেবক স্টমবর স্টরবলচ লামস ইবে কবর েে। যচিওস চকন্তু…লমার মে স্টেবক স্টস কো 

কখবো স্টমাব  ো। স্টসই স্টমবেচটর মুখ মবে পড়বলই লমার মবে হেস লচম একটা জর্েয 

স্টলাকস লচম পাপীস লচম খুেী। লর জাবো স্টোস একোর স্টয খুে কবরব স চিেীেোর স্টস 

খুে করবে একটুও চিধা কবর ো! 
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মুখ স্টিখা যাবে ো স্টজবেও অপণঘা একিৃচষ্ট োকাবলা অসীবমর চিবক। অসীবমর খাড়া 

োক লর চিেুবকর এক অাংশ শুধু িকিক করব  স্টজযাৎস্নাে। এবলাবমবলা হাওোে এমে 

শব্দ হে গাব র পাোেস স্টযে মবে হে একু্ষচে েৃচষ্ট োমবে। মাচটবে ঝুরা শুকবো পাোেস 

মাবঝু মাবঝু সর সর শব্দ হে।বমবে। ইাঁদুর চকাংো চগরচগচট–অেো সাপও হবে পাবর। 

সেই অেুমােস অন্ধকার  াড়া লর চক ুই প্রেযক্ষ েে। অপণঘা একটু িিলভাবে েলবলাস 

লপচে োচেবে োচেবে গি েবল লমাবক ভে স্টিখাবে িাইব ে েুচঝু? 

  

স্টয-হাে অপণঘার কাাঁবধ চ লস অসীম চেবজই স্টস হাে সচরবে চেবলা। লপে মবে কো 

েলার মেে েলবলাস জীেবের এর স্টেবক সচেয র্টো লর কখবো র্বট চেস লমার োো 

একটা স্টমাটরগাচড় চকবেচ বলেস উচেশ স্টশা একষচট্ট সাবলস লচম স্টরড স্টরাবড় লমাবির 

রেসাইভাবরর সবঙ্গ রেসাইচভাং চশখোম…ভাবলা কবর স্টশখা হে চে। েখবো—এলচগে স্টরাবড়র 

কাব …লমার হাবে চেোচরাং স্টমবেচট অচরস যাোর জেয োস েবপ িাাঁচড়বেচ লস লচম 

স্টমবেচটবক স্টিখবে স্টপবে স্টভবেচ লামস োুঃস স্টেশ স্টিখবে স্টো…ওবক লবরকোর রু্বর 

স্টিখার জেয লচম একটু অেযমেস্ক হবে পবড়চ লাম…লমার গাচড়র চেক সামবে একটা 

কুকুর পবড়চ ল—এমচেই রাস্তার চর্বে–ভাজা কুকুরস চকন্তু স্টসটাবক োাঁিাোর জেয লচম 

চিগ চেচিক োেশূেয হবে…িাাঁপা স্টিোর সবঙ্গ সবঙ্গ স্টমবেটা মবর চগবেচ লস েীভৎস রুচণস 

স্টসই িৃশয এখবো লচম স্টিখবে পাইস পবর শুবেচ লাম–  

  

–োকস লর েলবে হবে োস এটা স্টো অযাকচসবডে।  

  

–োস শুধু অযাকচসবডে েেস পবর শুবেচ লামস স্টসই স্টমবেচটর লর দুমাস োবি চেবে 

হোর কো চ লস লমারই একজে স্টিো স্টলাবকর সবঙ্গ! 

  

–েেুও অযাকচসবডেই স্টো। 

  

–অযাকচসবডে স্টহাকস চকন্তু শাচস্ত স্টপবলা স্টক জাবো? লমাবির রেসাইভার–োর চেে ে র 

স্টজল হেস চেো স্টিাবষ। লমার োো খুে ইেফ্লবেেচশোল স্টলাক চ বলেস পুচলবশর 

েড়কেঘার সবঙ্গ োর স্টিো চ লস দুএকজে মন্ত্রীবকও চিেবেেস োোে সাক্ষী স্টযাগাড় কবর 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গণ্গাপাধ্যায় । অরণ্যযর দিন্রাদি । উপন্যাস 

 124 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চেচে প্রমাণ কবরচ বলে স্টযস স্টস সমে লচম গাচড়বেই চ লাম োস শুধু রেসাইভার চ লস স্টস 

স্টলাকটার চেো স্টিাবষ…লচম স্বীকার করবে পাচর চে। েখেস লমার সাহস হে চে। লচম 

খুে ভে স্টপবে হাজারীোবগ পাচলবে চ লাম একমাস। সে সমে ভােোমস স্টমবেটার রূপ 

স্টিখার জেযই লচম অেযমেস্ক হবে োবক স্টমবর স্টরবলচ । লমার োো চডবরি রাবন্ড 

লমাবির েন্দুক িাে কবরচ বলেস ইবলকশাবে এক হাজার টাকা িাাঁিা চিবেচ বলে–লচম 

শাচন্ত পাই চে! 

  

–শাচন্ত স্টপবলই ো চক হবো? স্টমবেটার জীেে স্টো োাঁিবো ো? 

  

–চকন্তু অেয একজে শাচস্ত স্টপবলা েবলই লচম অপরাধী হবে রইলুম চিরকাল। লচম 

ভুলবে পাচর োস রুচণস লমাবক েুচম ভুচলবে স্টিবে? 

  

–লমার স্টস-রকম স্টকাবো ক্ষমো স্টেই। 

  

–চকন্তু রুচণস লমার লর উপাে স্টেই! েুচম চেশ্বাস কবরব  স্টো লমাবকস লচম একজে 

কারুর কাব  সান্ত্বো ো স্টপবল–  

  

–লচম মুবখ সান্ত্বো জাোবল লপোর জীেবের চক ু েিলাবে? চক ু েিলাবে ো! 

  

অসীম দুহাবে অপণঘাবক জচড়বে ধবরস অপণঘার কাাঁবধর কাব  মুখ এবে গরম চেুঃশ্বাস 

স্টরলবে স্টরলবে েবলস রুচণস েুচম লমাবক চেশ্বাস কবরাস লচম খারাপ স্টলাক েই–  

  

অপণঘা চেবজবক  াচড়বে স্টেে োস চেিচলেও হে োস একচট স্টমবের ওরকম মৃেুযর কো 

শুবে স্টকাবোরকম দুুঃখও োর গলাে প্রকাশ পাে ো। স্টযে পৃচেেীবে অবেক স্টমবেই 

অবেকভাবে মবরা–এই সেযটা স্টস স্টজবে স্টরবখব । অসীবমর লচলঙ্গবের মবধয স্টেবকও 

স্টস চশহরণ স্টোধ কবর োস চেবজর সম্পবকঘও ভে ো স্টপবে স্টস শরীরটা ঈষৎ শক্ত কবর 

েবলস লপচে শুধু লপোর কোই েলবলে। লমার কো স্টো ভােবলে ো। লমারও স্টো 

স্টকাবো কো োকবে পাবর? 
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–কী কো েবলস লচম স্টোমার কোও শুেবো। 

  

–োস এখে েেস  াড়ুে। 

  

–লচম লর পারচ  ো। 

  

–চ ুঃস ওরকম কবর ো– াড়ুে! 

  

অসীম অপণঘাবক েুবকর ওপর স্টিবপ ধবরব স োর হাে স্পষ্টে অপণঘার েুবকস স্টসখাবে স্টস 

োর মুখ এচগবে লবে; অপণঘা এোর সামােয স্টজার কবর েবলস ওরকম করব ে স্টকে? 

োস এখে  াড়ুে। মা—— 

  

–লচম পার পারচ  ো—লচম একোর স্টোমার েুবক মুখ রাখবে িাইস একোর— 

  

–োস এখে েে–  

  

–এখে েে? কখে? োস এই স্টো সমেস লমার একমাত্র লশা–  

  

–এখে েে।  

  

–কখে?  

  

–লসুে লবগ লমরা স্টসই রুল গা টা খুাঁচজ-বযটাে পাো স্টেইস শুধু রুল। 

  

–এখে হেবো স্টসটাবক খুাঁবজ পাবো ো! চকন্তু স্টসটা লব স চেশ্বাস কবরা— 

  

–চকন্তু স্টসটাবক খুাঁবজ স্টপবেই হবে! স্টসটা পাোর লবগ লর চক ু োস  াড়ুে— 
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১০. মািল োজাবে োজাবে 

স্টমবে-পুরুবষর একটা িল মািল োজাবে োজাবে হাট স্ট বড় িবল যাচেলস চক ু ো 

স্টভবেই রচে োবির সঙ্গ স্টেে। ওরা চক ু েবল চেস স্টোোবল—শাটঘ লর সািা পযাে পরা 

একচট লম্বা শক্ত স্টিহারার োেু এবির সবঙ্গ লসব স েেু ওরা চক ু েবল চে। েযাাং-েযাাং 

কবর অকারবণ মািল োজাচেল একটা েুবড়াস দুচেে জে োবির ভচঙ্গবে দুলচ লস ওরা 

হাাঁচড়ো স্টখবে স্টেশা কবরব । মাইল স্টিবড়ক স্টসই রকম যাোর পর একটা ্াবমর সীমাোে 

স্টপৌাঁ ুবলা। 

  

এবির সবঙ্গ লসোর লবগ রচে চক ুই চিন্তা কবর চে। হাট স্টিবখ স্টস চেরক্ত হবে উবেচ লস 

রু্রবে ভাবলা লাগচ ল ো। স্টশখর যখে জুো স্টখলাে মােবলাস স্টস েখে একটু সবর 

িাাঁচড়বে চসগাবরট ধচরবেচ ল। হোৎ মািবলর লওোজ শুবে চরবর োকাে। েুবড়াটা 

স্টেশার স্টর্াবর ঝুুাঁবক ঝুুাঁবক পড়ব স মািবলর ভরও স্টযে সইবে পারব  োস চকন্তু সরু সরু 

লঙাুবল স্টোল েুলব  স্পষ্ট–চপড়কা চপটাাং চপড়কা চপটাাং চপড়কা চপটাাং। স্টসই োজোর 

মবধয এমে একটা অপূেঘ স্টিালাচেরচের শরীবরও স্টলবগচ ল স্টসই স্টিালা। পাবে পাবে রচে 

স্টসচিবক এচগবে এবসচ লস োর শরীরটাও দুলবে শুরু কবরব  েেক্ষবণ স্টসই মািবলর 

োবল োবল। েুবড়াটার চপ ে-চপ ে িবলব  একটা স্ট াটখাবটা স্টশাভাযাত্রা। জে িশ-

োবরা স্টমবে-পুরুষস কবেকটা োচ্চাও। রচের েখে মবে হবেচ লস োর েনু্ধবির স্টিবেও 

এবির সবঙ্গই োর স্টযাগ স্টেচশ। স্টস ওবিরই একজে হবে িাে। স্টকাবো চিধা ো কবর রচে 

ওবির িবল চমবশ োিবে শুরু কবরচ ল। কবেকজে চরবর োচকবেব স স্টমবেরা মুিচক 

স্টহাবসব স চকন্তু স্টকউ লপচত্ত কবর চে। লরও দুিার জে সাাঁওোল ওরাও স্টমবে–পুরুষ 

মাঝুপবে স্টযাগ চিবলা ঐ িবল। স্টযে একটা েিী িবলব স স্টযখাে স্টেবক জল এবস স্টমবশ 

চমশুক। 

  

মাবের ললপে ধবর োিবে োিবে এচগবেচ ল িলটা। কেিূর যাবে রচে চক ু চেক কবর 

চে। একটু পবর কালবকর চসএ স্টমবেটাবক স্টিবখচ ল স্টস। 
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্াবমর প্রেম োচড়টার ঝুকঝুবক মাচটর িাওোস উবোবে কবেকটা খাচটো চে াবোস একটা 

িকিবক স্টিহারার কচি লমগা  চেক মাঝু উবোে রুবড় স্টেচরবেব । এক পাবশর র্বর 

স্টটচকবে পাড় চিবে একটা েুচড়। স্টসই মািল োজাবো েুবড়াটা একটা খাচটোে েবস 

েলবলাস এ চেচটোস দুলোর হাাঁচড়ো-রসা চমলবেক? 

  

গৃহস্থ োচড় হবলও স্টসখাবে হাাঁচড়ো স্টিালাই হেস গাাঁবের মােুষ োচড় স্টররার মুবখ যার 

যাইবে স্টখবে যাে। লিযঘ েযাপারস এই স্টয িলচট এবলা–এরা সোই সোইর লত্মীে ো 

স্টিো েেস স্টস্রর একসবঙ্গ জুবটব  ঐ মািল োজোর  বন্দর লকষঘবণ। সঞ্জে চেকই 

েবলচ লস সাাঁওোলবির জীেেযাত্রা অবেকটা সভয লবমচরকােবিরই মেেস স্টমবে-পুরুষ 

একসবঙ্গ চমলব  স্টখালাখুচলস োিব স মি খাবে। স্টকাোও স্টকাবো লড়ষ্টো স্টেই। েীল 

পাড় শাচড় পরা স্টমবেচটবক রচে লবগ স্টেবকই স্টিাবখ স্টিাবখ স্টরবখচ লস এোর একটা 

খাচটোে স্টসই স্টমবেচটর পাবশ চগবে েসবলাস েলবলাস লমাবকও দুলোর হাাঁচড়ো! 

োরপর স্টসই স্টমবেচটর চিবক চরবর েলবলাস েুই খাচে? 

  

স্টমবেচট অচভমাবে স্টোাঁট রুচলবে েলবলাস েু স্টো কাল হামাবক চররাবে চিচ চল। 

  

কোটা শুবেই খুে কষ্ট হবলা রচের। স্টশখবরর ওপর রাগ হবলা। কাল এই স্টমবেটা লরও 

দুচট স্টমবের সবঙ্গ ওবির োাংবলাে কাজ িাইবে চগবেচ লস ওরা চরচরবে চিবেব । এই 

রকম স্টমবেবক স্টকউ চরচরবে স্টিে? েরাং ওবির ধেয হবে যাওো উচিে চ ল। এই স্টমবে-

এর শরীবরর মেে মােও স্পষ্টস এর কু্ষধা স্পষ্টস িাচে স্পষ্টস অচভমাে স্পষ্ট। রচে স্টো এই 

রকম সরলোর জেযই উেুখ হবে চ ল। রচে স্টমবেচটর চিবক গভীরভাবে োকাবলা। 

  

–লজ লর স্টররাবো ো; স্টোর স্বামী স্টকােজে? 

  

স্টমবেচট চখলচখল কবর স্টহবস সুর কবর েলবলাস উ স্টো কবে মবর স্টগব । এেচিবে কুত্থাে 

লোর স্টখাকা হবে জোবলা। 
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লর্র্ণ্টার মবধয রচে জচমবে চেবলা অম্লাসর; পবকট স্টেবক স্টস রক্সরর কবর একটার পর 

একটা স্টোট োর করবে লাগবলাস সোইবক হাাঁচড়ো খাওোবলা। স্টেচশ েেস মাত্র সাে টাকা 

খরি করবেই স্টস-োচড়র সমস্ত হাাঁচড়ো-মি স্টশষ হবে স্টগল। িলসূদ্ধ সকবলই েখে টুাং। 

েুে লাগাবো স্টসদ্ধ স্ট বলা লর কাাঁিা লাংকা স্টখবে স্টখবে স্টপট ভবর স্টগল। রচের অসম্ভে 

ভাবলা লাগব স স্টস জামাটা খুবল মাোে পাগচড়র মেে স্টোঁবধ ওবির সবঙ্গ ৈহচহ কবর 

োিবে লাগবলা। স্টযেস শব্দ শুেবে পাবে রুচেস পট পট কবর ওর এক একটা োাঁধে চ াঁবড় 

যাবে। কলকাোস েপেীস অচরসস োো-মা—সে চ াঁবড় যাবে। লচিমস েেোসী মােুবষর 

পূণঘ স্বাধীেোর স্বাি পাবে স্টস এখে। চিবকট স্টখলার মাবেও রচে এেটা সােলীল 

স্টকাবোচিে হে চে। ডাে পাবে একটু স্টখাাঁড়াবেস চকন্তু েেু োবির োবল োবল পা স্টমলাবে 

অসুচেধা হবে ো োর। গাবের সবঙ্গ সুর চমচলবেব স স্টকাচকলা োসা খুাঁবজ োসা োইস 

কাউবের োসা লব  স্ট ো োইস কাউবয া স্টকাচকলাে চেো হবেয এ–  

  

িমশ চভড় োড়ব । হাট-বররে োরী-পুরুষ যাোর পবে এ োচড়র োি-গাে শুবে লকৃষ্ট 

হবে এবস স্টয-যার হাবের সওিা োচমবে স্টরবখ চভবড় যাবে িবলর মবধয। কার োচড়স 

স্টক-কার স্টিো এসবের স্টকাবো োলাই স্টেই। োি-গাে হবে স্টো-বসই স্টো যবেষ্ট 

স্টেমন্তুযম্ন। এরকম অচেচমশ্ৰ অযােবন্দর স্বাি রচে কখবো পাে চে। 

  

স্টসই েুবড়াটার ক্ষমো অসাধারণ। এেক্ষণ ধবর মি স্টখবে যাবেস স্টেশাে শরীর টলমলস 

োবির স্টঝুাাঁবক দুএকোর হামচড় স্টখবে পবড় যাবে মাচটবে-চকন্তু মািবলর স্টোল চেভুঘল 

স্পষ্ট। উবোে ভচেঘ এক রাশ মুগঘী- াগলস স্টসগুবলাও পাবে পাবে রু্রব । 

  

খাচেকটা োবি ঐ চভবড়র মবধয রচে স্টিখবে স্টপবলা লখাবক। পুরাবো কো স্টযে সে চক ুই 

ভুবল স্টগব  রচে। কাল স্টয স্টস লখাবক স্টমবরব স স্টস কোও মবে স্টেই। হাাঁচড়োর স্টেশা 

রচেবক স্টপবে েবসব —স্টস লখাবক স্টডবক হুকুম করবলাস এই লখাস এখাবে হাাঁচড়ো রুচরবে 

স্টগব । এই স্টে টাকাস স্টযখাে স্টেবক পাচরস হাাঁচড়ো চেবে লে!  

  

খাচেকটা োবি রচে উবোে স্টেবক স্টেচরবে যাচেলস স্টমবেটা এবস েলবলাস স্টকাোে স্টযচ স? 
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রচের স্টকাবো চিধা হবলা োস গলা একটু কাাঁপাবলা োস স্পষ্টভাবে েলবলাস িাাঁড়া স্টপোপ 

কবর লসচ । 

  

স্টমবেটারও স্টকাবো চিধা স্টেইস স্টস েলবলাস িলস স্টোবক জাগা স্টিখাবে চিচেস সাপ স্টখাপ 

লব  ো জাংলাে! 

  

স্টমবেটা ওবক চেবে এবলাস োচড় স্টেবক খাচেকটা িূবরস মাবের মবধয একটা স্টমাটা গাব র 

গুচড় স্টরলাস স্টসই জােগাটা স্টিখাবলা; স্টমবেটা কাব ই িাাঁচড়বে রইবলাস স্টযে এর মবধয 

স্টকাবোই অস্বাভাচেকো স্টেই। 

  

রচে চজবেস করবলাস স্টোর োম চক? 

  

–দুচল! লর েুহার োম স্টো রচে- ই?  

  

— েুই চক কবর জােচল? 

  

–কাল ঐ স্টয রাগী পাগলা োেুবটা রচেই রচেই েুলাচেল! 

  

রচে হেবো এক পলক স্টশখবরর মুখটা স্টিখবে স্টপবলা। স্টহবস েলবলাস হাাঁস ঐ রাগী োেুটা 

সচেযই পাগলা! লো দুচলস েুই কাল লমাবির োাংবলাে চগবেচ চল স্টকে? 

  

–কাম েুাঁড়বে। কাম চমবল ো পাাঁি স্টরাজ…স্টোর মে একবটা পােলা োেু একোর লমাবক 

েবলচ ল কলকাত্তা চলবে যাবে। োেুবটা লর এবলা ো–স্টেমারই হবলাস ো মবর স্টগল! 

  

–েুই কলকাোে স্টযবে িাস স্টকে? 

  

–কলকাোে কে কাম স্টমবলস লর সাল রুলমচণ স্টগলস লখে স্টস স্টো লাল স্টেলাউজ 

চকেব  খুাঁপার জাল চকেব ! 
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কলকাো লর কলকাো! এচিবক সোরই মুবখ কলকাো একটা মযাচজক শব্দ। 

কলকাোে সে সমসযার সমাধােস কলকাোে স্টগবলই িাকচর! রচে চেরক্তভাবে হাসবলা। 

এখাে স্টেবক স্টো টাটােগর কাব স কাজ পাোর সম্ভােো স্টসখাবেই স্টেচশস েেু কলকাো 

এে স্টমাহমে। কলকাোে রাজচমচন্ত্রবির কাবজ স্টযাগাে স্টিোর জেয চক ু চক ু লচিোসী 

স্টমবেবির স্টস স্টিবখব । চকাংো রাস্তা োোবোর কাবজ।  াপা শাচড় উাঁ িু কবর পরাস অবেক 

সমে চপবে স্টোাঁিকা-োাঁধা চশশু! হাাঁস লাল ব্লাউজ পবর োরাস মাোর স্টখাপাে জাল পরবেও 

পাবর। োর জেয িাম চিবে হেস িামড়া খসখবস হবে লবসস স্টিাখ শুচকবে যাে–

কলকাোর হাওো এরকম। 

  

এই স্টমবেট ধলভূমগবড়র োজাবর পাাঁি চিে েবস স্টেবকও স্টকাবো কাজ পাে ো-ব্লাউজ 

স্টকোর সামেঘয হে চেস স্টপবট ভােও স্টজাবট ো স্টরাজস েেু এরকম মসৃণ ভরাট শরীর চক 

কবর পাে স্টক জাবে! মােভচেঘ িাাঁবির লবলা স্টেবমব স স্টসই লবলা চপ চল যাবে 

স্টমবেটার শরীবর। রচে েলবলাস লমরা লর ওখাবে চরবর যাবো োস িলস মাবের মবধয 

চগবে েুই লর লচম েচস। 

  

স্টমবেটার স্টিাখ িকিক কবর উেবলা। স্টযে স্টস ধেয হবে স্টগল। োর জীেে সােঘকস কে 

স্টো স্টমবে চ লস চকন্তু শুধু োবকই কলকাোর রসঘাোেুটা িো কবরব স ললািা োর সবঙ্গ 

েসবে স্টিবেব ! ধেয োর জীেে। স্টস উবে এবস সরাসচর রচের হােটা ধরবলাস পাচখর 

োসার মেে গন্ধম োর হাে। স্টস পরম অেুেে ভরা গলাে েলবলাস লমাে টাকা চিচে? 

লচম খুাঁপার জাল চকেবোস একবটা লাল স্টেলাউজ চকেবো। 

  

রচের মবে হবলাস এই স্টো সেবিবে সরল ও স্বাভাচেক–ওর স্টেইস ও িাইব স রচের লব স 

রচে স্টিবে। স্টয স্টিবেস স্টস োর েিবলও চক ু স্টেবে। সোরই চভন্ন চভন্ন রকম স্টিোর চজচেস 

লব । অেিস েপেীর জেয স্টস…। রচে পবকবট হাে ভবর যা চ ল সে েুবল লেবলা। 

মাত্র স্টিৌেটা টাকা চ লস সে োর হাবে গুাঁবজ চিবে দুচল অসম্ভে রকম উৎরুল্ল হবে 

উেবলাস রচের শরীবরর সবঙ্গ চেবজর স্টিহ স্টলপবট লদুবর গলাে েলবলাস োেুস েুই রাজা 

হচে। 
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রচে হাে চিবে দুচলর শরীর স্টেষ্টে করবলা। একটা হাে দুচলর েুবক স্টরবখ লর এক হাে 

ওর মুবখ ঝুুবলাবে লাগবলা। েরম মসৃণ িামড়া চভবজ চভবজ গরমস সারা শরীরটা কাাঁপব । 

  

দুচল চরসচরস কবর েলবলাস িল। 

  

মাে স্টপচরবে ওরা লোর েবের মবধয েুকবলা। অন্ধকাবর রচে চক ু স্টিখবে পাে োস শুধু 

অস্পষ্ট িাাঁবির লবলাে দুচলর শরীরটাই োর কাব  স্পষ্ট; দুচলর সে চক ু স্টিোস অরবণযর 

প্রচেচট গাব র মাঝুখাবের রাাঁকটুকুও স্টযে োর মুখস্থ। চশশুর হাে ধবর স্টযমে অন্ধ েৃদ্ধ 

যােস স্টসইরকমস রচে েুঝুবে স্টপবরচ লস দুচলর  টরবট পােরার মেে শরীরটা  ুাঁবে 

স্টেবকই স্টস চেক জােগাে স্টপৌাঁব  যাবে। স্টকাে সাংচক্ষপ্ত রাস্তা চিবে দুচল স্টসই ভাঙাা 

চমচলটাচর েযারাবক চগবে স্টপৌাঁব বলা। 

  

গেকাবলর এাঁবটা শালপাোগুবলা স্টসখাবে েখবো পবড় লব । ইট পাো উেুবের ওপর 

কাবলা হাাঁচড়। কাল স্টমবে চেেবট এখাবে ধুাঁধুল স্টসদ্ধ লর ভারে স্টখবে স্টপবটর জ্বালা 

চমচটবেব । লজ োবির মবধয দুচল একা এখাবে এবসব  এক রাজপুবত্রর হাে ধবর। 

স্টরলগুিাবমর োেু হারাধে োেুর োচড়বে োগাবের লগা া পচরষ্কাবরর কাজ করবে 

চগবেচ ল দুচলস োেুর ভাইবপা োর কা াকাচ  এবস িাাঁচড়বেচ ল–চক কোে একোর স্টযে 

োর হাে ধবরচ ল। োেু স্টিখবে স্টপবে চেবজর স্টলাকবক চক ু েবল চেস দুচলর োবকর 

ওপর একটা োপ্পড় স্টমবর স্টটবে স্টরবল চিবেচ ল। োর চেবজর মরিটা যেচিে স্টোঁবি চ ল 

স্টসও োবক মারবো। মার স্টখবেব  চেকািাবরর কাব স রাজচমচস্ত্রর কাব । যারা টাকা চিবে 

কাজ করােস োরা মাবঝু-মাবঝু মারবেস গলাগচল স্টিবেস একটু স্টিাষ স্টপবলই টাকা স্টকবট 

স্টেবে—এসে োর কাব  স্বাভাচেক; শুধু লজ এই একটা োেু-সে োেুর স্টসরা োেু–যত্ন 

কবর হাে স্টরবখব  োর স্টকামবেস কী লির কবর চরসচরস কবর কো েলব  কাবে কাবে! 

  

দুচলর স্টকাবো লিা স্টেই। পা চিবে জােগাটা পচরষ্কার কবর স্টস রচের হাে ধবর স্টটবে 

োবক েসাবলা মাচটবে। োরপর রচের স্টসই হােখাো স্টস োর েুবকর ওপর রাখবলা। 
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চেচেঘবমবষ োচকবে রইবলা রচের চিবক। কে কো েলবে ইবে করব স চকন্তু স্টস স্টকাবো 

কো জাবে ো। সে কো একসবঙ্গ েলার একমাত্র ভাষাে স্টস লপে মবে স্টহবস উেবলা। 

  

এই রাে োর জীেবের স্টশ্ৰষ্ঠ রাে। স্টস কাজ পাে োস োর স্বামী স্টেইস স্টস একটা সামােয 

হেভাগয প্রাণীস লর এই সুন্দরপাো োেুটা এে স্টলাক োকবেস োবকই লির করব স 

োর এই সামােয শরীরটাবক চেবে কে স্টখলা করব স এে স্টসৌভাগয স্টস স্টকাবোচিে ভােবে 

স্টপবরচ ল? রুলমচণর স্টিবেও লজ স্টস স্টেচশ স্টসৌভাগযেেী–এক কোে োেুটা োবক িশ 

টাকা লর িার টাকা চিবে চিবলাস ঐ টাকার েিবল স্টস কে কাজ কবর চিবে রাচজ চ লস 

স্টস এ জেয কুো স্টেবক পাাঁিবশা োলচে জল েুবল চিবে পারবোস সাে চিে ঝুাাঁকা ঝুাাঁকা 

ইট েইবে পারবোস োেুটা স্টস সে চক ু িাে োস েরাং োেুটা উবল্ট োবক কে লির 

করব । 

  

রচেও স্টকাবো কো েলব  ো। দুচলর শরীবরর চেচভন্ন জােগাে হাে েুবলাবে েুবলাবে স্টস 

এক ধরবের চশহরণ স্টোধ করব  চেকইস চকন্তু সবঙ্গ সবঙ্গ োর েুবক এবস জমা হবে রাগ 

লর অচভমাে। সাোশ ে র েবেস-এর লবগ রচে কখবো স্টকাবো স্টমবেবক এমেভাবে 

স্পশঘ কবর চে। অবেক স্টমবের সবঙ্গ পচরিে হবেব  োরস অবেক স্টমবে োবক অন্তরঙ্গোর 

ইচঙ্গে চিবেব —চকন্তু রচে েপস্বীর মেে চেবজবক পচেত্র স্টরবখচ ল শুধু একজবের জেয। 

েপেী সােযালস চেউ লচলপুবরস রচের হাবে স্টরবখ েবলচ ল…েপেীর মুখখাো অন্ধকাবর 

জ্বলজ্বল কবর উেবলাস রক্তেবণঘর স্টোাঁটস স্টিেী-দুলঘভ দুচট টাো টাো স্টিাখ—এই েপেীবকই 

রচে একচিে স্টিবখচ ল…। অসহয রাবগ রচের েুক গুমবড় উেবলাস স্টস সে চক ু স্টভবঙা 

স্টরলবেস লণ্ডভণ্ড কবর স্টিবে। একটা িাপা লওোজ কবর রচে পাগলা পশুর মেে দুচলর 

োহু কামবড় ধরবলা। ভে স্টপবে দুচল চিৎকার কবর উেবেই রচের সচিৎ চরবর এবলা। 

োড়াোচড় েলবলাস োস স্টোবক োস স্টোবক োস েুই খুে ভাবলাস স্টোবক লচম খুে 

ভালোসবো। 

  

মাচটবে চিৎ হবে শুবে পড়বলা রচেস দুচলবকও পাবশ স্টশাোবলা চেবজর হাবের ওপর। 

মাোর ওপর স্টজযাৎস্না-বধাাঁো েীল লকাশস োবে অসাংখয োরা। এে স্টেচশ োরা 
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কলকাোর োইবরর লকাবশই স্টিখা যাে। স্টকামরেবন্ধ েবলাোর ঝুুচলবে পা রাাঁক কবর 

িাাঁচড়বে কাব  কালপুরুষ! রচে েলবলাস েুচম স্টিবখা। 

  

শাচড়টা খুবল স্টরবলব  দুচলস লেবন্দ উাঁ-উাঁ শব্দ করব । অন্ধকাবর চমবশ লব । ওর কাবলা 

িৃঢ় শরীর। রচে ওর েুবক লঙাুল স্টরবখব স স্টকামর স্টেষ্টে কবর সুড়সুচড় চিবে। দুচলর মুবখ 

রসুে রসুে গন্ধস িুবল োচস জবলর গন্ধস শরীবর শযাওলার গন্ধ। দুচলর স্টোাঁট েড় স্টেচশ 

স্টোেোস েুক স্টোেে। 

  

এসে গন্ধ লর স্বাি স্টয খুে মবোরম ো েে। চকন্তুস এেকাল স্টমবেবির কাব  এবসই 

রচে স্টপবেব  শুধু শযামূ্পর গন্ধস সাোবের গন্ধস পাউডাবরর গন্ধস স্টস্নার গান্ধ—স্টসই সে গন্ধ 

প্রবেযকচট রুচিশীল। চকন্তু এই রকম একচট প্রাকৃচেক সরলোর জেয স্টয রচের মে এমে 

উেুখ হবেচ ল–রচে ো চেবজই জােবো ো। চিরকাল কলকাো শহবর মােুষ-বকাবোচিে 

্াবম োবক চেস স্টকাবোচিে খাচল পাবে হাাঁবট চেস োগচরক গন্ধস োগচরক হাওোে স্টস 

চিরকাল অভযস্ত। চকন্তু লজ এই মাচটবে শুবে োকা োর কাব  মবে হবে কে স্বাভাচেকস 

স্টযে কেকাল এই রকম জঙ্গবল শুবে স্টেবকব  স্টস। স্টয-বকাবো োরীবক পাবশ স্টশাোর 

জেয স্টড় স্টকব । জঙ্গবলর জীেেই মােুবষর রবক্ত এখবো চমবশ লব স একটুও ভুলবে 

পাবর চে। 

  

পাগবলর মেে  টরট করবে লাগবলা। রচেস দুচলর গাবের গন্ধ শুকবে শুকবে এক সমে 

স্টস োর সমূ্পণঘ শরীরটাবক চেবজর শরীবরর সবঙ্গ চমচশবে চেবলা। স্টমবেটার শরীবর স্টযে 

স্টকাবো হাড় স্টেইস িামড়া চিবে লগুবের হালকা স্টেরুবেস ঊরু দুবটা চিবে প্রেলভাবে 

স্টিবপ ধবরব । রচেবকস রচে অশ্ৰান্তভাবে েলবে লাগবলাস েুই খুে ভাবলাস েুই খুে ভাবলা-

লচম স্টোবকই এেচিে স্টিবেচ লামস লর কাউবক িাই ো। োর চেুঃশ্বাস এে র্ে র্ে 

স্টযে িম লটবক লসবে। চরচধর শুকবোস গন্ধ েুবকর মবধয স্টযে এেচিবে একটা 

সচেযকাবরর েরম হাবের স্ট াাঁো। 
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খাচেকক্ষণ পরস মাচটবে চিৎ হবে পাশাপাচশ শুবে রইবলা ওরা। িাাঁি এখে এবস পবড়ব  

মাোর ওপরস চেকবর পড়ব । স্টজযাৎস্না স্টরােুর লড়াল করার মেেই রচে স্টিাবখর সামবে 

হাে চিবেস স্টজযাৎস্না লড়াল করব । ওর শরীবরর ওপর রাখা দুচলর একটা োণ্ডা হাে। 

রাে এখে োর চেক স্টেই। রচের েখে চক ুই মবে পড়ব  োস কলকাো েেস োাংবলার 

েনু্ধরা েেস শু স্টিাবখর সামবে একটা স্টজযাৎস্না-লড়াল করা হাে। 

  

দুচল রচেবক একটা স্টেলা চিবে েলবলাস োেুস লমার কলকাো চেবে যাচে? 

  

রচে েচলবলাস ো।। 

  

–চেবে যাচে ো? 

  

–োস কলকাো ভাবলা ো! 

  

–েুই িবল যাচে? 

  

–োস যাবো ো! লচম এখাবেই োকবো। কোটা শুবে দুচলর চক মবে হবলা স্টক জাবেস স্টস 

ধড়মড় কবর উবে কেুইবে ভর চিবে রচের মুবখর চিবক একিৃচষ্ট োচকবে রইবলা। োরপর 

একটা েড় চেুঃশ্বাস স্টরবল সাধারণ গলাে েলবলা–যাুঃস রুট োু্ত্। েুই স্টকে এখাবে 

োকচে? েুই কলকাোে কে ভারী কাম করচেস পেসা কামাচে-ইখাবে এ জঙ্গবল চক 

লব ? 

  

রচে হাে চিবে োর মুখ িাপা চিবে েলবলা–োকস িুপ কর। এখে কলকাোর কো লমার 

মবে করবে ইবে করব  ো। 

  

খাচেকটা োবি রচের সে মবে পড়বলাস স্টখোল হবলা োাংবলাে স্টররার কো। উবে স্টপাশাক 

পবর েলবলাস িল দুচলস লমাে রাস্তা স্টিচখবে চিচে। দুচল েখবো উেবে িাে োস োর 

ইবে সারারাে ওখাবেই োবক! এে লেন্দ—োর জীেবে লর কখবো চক লসবে? এখুচে 

স্টস স্টশষ করবে িাে ো। 
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চকন্তু দুচল েেু উবে পড়বলা। 

  

সামবেই স্টসই পাকা রাস্তাস রাস্তা স্টপচরবে ওপাবর জঙ্গবল লোর েুকবলা। মাবঝু মাবঝু 

এখাবে ওখাবে জঙ্গবল শুকবো পাো ভাঙাার লওোজ! স্টযে অবলৌচকক মুহূবেঘ অশরীরীর 

জঙ্গবল স্টহাঁবট স্টেড়াবে! দুচল েখবো রচের শরীবরর সবঙ্গ স্টলবগ লব স মাবঝু মাবঝু েড় 

েড় লরাবমর চেুঃশ্বাস স্টরলব । রচে চসগাবরট ধারাবলা। 

  

একটু োবিই সামবে কবেকচট অস্পষ্ট  াোমূচেঘ স্টিাবখ পড়বলা। রচে েুঝুবে পারবলাস 

োর েনু্ধরা োবক খুাঁজবে স্টেচরবেব । রচে স্টিাঁচিবে উেবলাস স্টশখর? লচম এখাবে— 

  

ওপাশ স্টেবক স্টকাবো সাড়া এবলা ো। পাবের শব্দ স্টেবম স্টগল। রচে লোর েলবলাস 

স্টশখর? স্টক? 

  

এোর ওচিক স্টেবক উত্তর এবলাস উই স্টসই হারাচম োেুটা! 

  

গলার লওোজ শুবেই রচে চিেবে পারবলা। দুচল ভবে স্টকাাঁবপ উেবলাস োর রাজকুমাবরর 

এোর চেপি! অন্ধকার স্টেবক স্টজযাৎস্নার চেবি এচগবে এবলা িারবট  াোমূচেঘস প্রবেযবকর 

হাবে লাচেস োর মবধয একজে স্টলখা। লর একজে পযাে-শাটঘ পরা সাাঁওোলস স্পষ্টেই 

স্টস স্টকাবো সাবহবের োচড়র খােসামা চকাংো সচহস চ লস চকাংো চমশোচরবির কাব  

স্টলখাপড়া চশবখব স স্টকেোস স্টস েৃচটশ উচ্চারবণ েবল উেবলাস ইউ োোডঘস ইউ সাে অে 

এ চেি-ইউ চোংক সােোল গালঘস লর চি–  

  

রচে গজঘে কবর উেবলাস স্টক স্টে? স্টক েুই? 

  

লর চক ু েলার লবগই একটা লাচের র্া লাগবলা। রচের লহে পাবে। দুচল কাঁচকবে 

উেবলা ভবে। একজে এবস দুচলর মুখ িাপা চিবলা। রচে লহে স্টেকবড়র মেে শূবেয 

লাচরবে উবেস িাাঁবে িাাঁে র্বষ েলবলাস হারামজািা! 
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স্টস লখার টুচট স্টিবপ ধরবে স্টগল। লখা এক ঝুচটকা চিবে ওবক স্টরবল চিবেই লবরকজে 

লোর লাচের র্া কষাবলা! লর্ােটা লাগবলা রচের র্াবড়। এক মুহূবেঘর জেয স্টিাবখ 

অন্ধকার স্টিবখ রচে মাো রু্বর পবড় স্টগল মাচটবে। সবঙ্গ সবঙ্গ কবেক পাক গচড়বে চগবে 

লোর উবে িাাঁড়াবলা। এখে স্টস  ুবট পালাবে পাবর–োর এক পাবে েযো হবলও োর 

সবঙ্গ  ুবট স্টকউ পারবে ো। 

  

চকন্তু রচের স্টস কো মবেই পড়বলা ো! স্টসাজা হবে িাাঁচড়বে সমস্ত পৃচেেীর ওপর িারুণ 

রৃ্ণাে স্টস েুুঃ কবর েুেু স্টরলবলা! ওবির মবধয একজে দুচলর হাে দুবটা চপ বমাড়া কবর 

শক্তভাবে ধবর লব স অেয হাবে দুচলর মুখ িাপা স্টিওো। োচক চেেজে রচেবক লোর 

লিমণ করার জেয উদুযে। রচের সমস্ত চশরা-উপচশরা সজাগ হবে উেবলাস অেযবির 

স্ট বড় স্টস লখার চিবক জ্বলন্ত স্টিাবখ োকাবলা। পযােপরা স্টলাকচট লাচে েুলবেই রচে 

োবক চেদুযৎ গচেবে পাশ কাচটবে স্টগলস িাাঁবে িাাঁে স্টিবপ হারামজািা েবল স্টস লাচরবে 

চগবে ধরবলা লখার র্াড়। মুহূবেঘর মবধয োবক রু্চরবে সামবের চিবক এবে োবকর পাবশ 

মারবলা একটা প্রেল রু্চষ। হাবের মুবোটা োর েকু্ষচে রবক্ত চভবজ স্টগল। লখারও গাবের 

স্টজার কম েেস রচের ওরকম রু্চষ স্টখবেও স্টস অোে হবলা োস দুবেঘাধয ভাষাে চক স্টযে 

চিৎকার কবর স্টস সাাঁড়াচশর মেে শক্ত হাবে রচের গলা স্টিবপ ধরবে স্টগল। রচে জুবডার 

কােিাে হাাঁটু েুবল মারবলা লখার চিেুবক। চকন্তু লর সবর যাোর সমে স্টপবলাো–োচক 

দুজে োবক জাপবট ধরবলা স্টপ ে স্টেবক। একটা গাব র সবঙ্গ স্টেবস ধরবলা। 

  

পযােপরা স্টলাকটা এচগবে এবস োস কবর রচের গাবল একটা োপ্পড় কচষবে েলবলাস 

হারাচমর োচ্চা! কলকাো স্টেবক এখাবে রুচেঘ করবে এবসব ? এই জঙ্গবলর মবধয পুবে 

স্টরলবো লজ! 

  

রচের েড়ার ক্ষমো স্টেই। স্টিাখ দুবটা চস্থর কবর োচকবে রইবলা। েকু্ষচে এই স্টগাটা 

পৃচেেীটা ধ্বাংস করার ইবে হবলা োর। স্টস শচক্তও োর লব স অেুভে করবলা। লখা 

চেবজর স্টিাোল স্টেবক রক্ত মু বে মু বে রক্তমাখা েুেু চ চটবে চিবলা রচের মুবখ। ওবির 

মবধয োচক স্টলাকটা একটু ভেস স্টস হাে চিবে চলখাবক সচরবে চিবে েলবলাস োেুস 
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লপোরা চক ভাবেে? চিরকাল এক চজচেস িলবে? যাবক োবক ধবর মারবেে? লমাবির 

স্টমবেবির স্টকাবো ইিৎ স্টেই? লমাবির স্টমবেবির চেবে যা খুচশ করবেে?  

  

রচে গজঘে কবর উবেবলাস স্টেশ করবো! স্টয স্টিারস োবক চেিেই মারবো। স্টমবে লোর 

লমাবির স্টোমাবির চক? যাবক যার প ন্দ হবে–লচম চক ওবক স্টজার কবর ধবর এবেচ ? 

  

দুচল এই সমে স্টকাবোিবম হাে  াচড়বে এবস লেঘগলাে েলবলাস োেুবক স্ট বড় স্টি! 

ইটা ভাবলা োেু! পযােপরা স্টলাকটা এক োপ্পড় চিবে দুচলর কো োচমবে চিবলা। রচেও 

চেবজবক  াচড়বে চেবলা ঝুটকা স্টমবরস স্টেবড় এবলা ঐ স্টলাকটার চিবক। মাোে লাচের র্া 

পড়াে রচে রু্বর িাাঁচড়বে লাচেটা স্টকবড় স্টেোর স্টিষ্টা করবে করবে এোর প্রাণপবণ স্টিাঁচিবে 

উেবলা। স্টশখর! স্টশখর! সবঙ্গ সবঙ্গ একটা প্রেল রু্চষ পড়বলা োর মুবখ। রচে টবল স্টযবেই 

লোর একটা লাচের র্া লাগবলা োর চশরিাাঁড়ােস রচে মাচটবে পবড় স্টগলস ধপধপ কবর 

জুবোসুদ্ধ লাচে এোং লাচের র্া পড়বে লাগবলা োর শরীবর; রচের লর প্রচেবরাবধর 

ক্ষমো স্টেইস অসহয যন্ত্রণাে লবস্ত লবস্ত স্টিাখ ঝুাপসা হবে লসব । 

  

চকন্তু স্টশষ মুহূবেঘ োর স্টিেো হোৎ স্টযে পচরষ্কার হবে স্টগলস োর মবে হবলাস এ 

স্টলাকগুবলা স্টকে োবক মারব ? স্টকে স্টস শাচস্ত পাবে? চকন্তু যাই স্টহাকস লজ স্টস স্টকাবো 

অেযাে কবর চেস স্টকাবো পাপ কবর চেস োর পূেঘ জীেবে যে অেযাে স্টস কবরব  লজ 

স্টসইজেয স্টস শাচস্ত পাবে। োে হারাোর চেক লবগ স্টস একটা শাচন্তর চেুঃশ্বাস স্টরলবলা। 

দুচলর মুবখ হাে িাপা চিবে োবক স্ট াঁিবড় টােবে টােবে চেবে সবর পড়বলা স্টসই িার 

 াোমূচেঘ। 
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১১. স্টশখর লর জো 

স্টশখর লর জো োরান্দাে পা ঝুুচলবে েবস লব স োগাবে পাো স্টটচেল-বিোর েুলব  

রচেলাল। স্টটচেবলর উপর রাাঁকা চডসগুবলা পবড় লব স ঝুকঝুবক পচরষ্কারস খাোর স্টিোর 

সুবযাগ হে চে। স্টরঞ্জার সুবখদুর সবঙ্গ কী স্টযে কো েলব  সঞ্জে। স্টসচিবক একটুক্ষণ স্টিবে 

স্টেবক স্টশখর জোবক েলবলাস লজকাল একটা মুশচকল হবেব স স্টকাবো একজে মােুষ-

ভাবলা চক খারাপস লচম চেক েুঝুবে পাচর ো। এই কেজারবভটর স্টলাকচটবক চেক চক 

রকম মবে হবলা স্টোমার? লমার স্টো স্টিবখ মবে হবলা স্টেশ ভেস এবলা লর িবল স্টগলস 

স্টকাবো খাোর  ুবলা ো। অেি শুবেচ স অেঘযোর এবস োচক সে খাোর হালুম হুলুম কবর 

খাে! লিযঘস স্টলাকটা ো হবলা-ভে ো ভণ্ড? 

  

জো স্টহবস েলবলাস লপচে সে মােুষ স্টিবখই েুচঝু ভাবলা চক খারাপ চেিার করবে িাে? 

লমার স্টো স্টলাকটাবক স্টিবখচক ুই মবে হেচে। সে স্টলাকই স্টো এই রকম-খাচেকটা 

খাচেকটা ভণ্ড–  

  

–যাুঃস সে স্টলাকই ভণ্ড হবে স্টকে? 

  

জে অেযচিবক মুখ স্টররাবলাস খাচেকটা উিাসীেভাবে েলবলাস হেস লচম জাচে। 
  

জোর উিাসীেোটুকু লক্ষ কবর স্টশখর িুপ কবর স্টগল। জো িূবরর জঙ্গবলর িমশ অেেে 

অন্ধকাবরর চিবক োচকবে রইবলা একিৃচষ্ট। স্টশখর একটা চসগাবরট ধরাবলা। 

  

রচেলাল কাপ—চডসগুবলা জবড়া কবরচ ল একজােগােস স্টসগুবলা েুলবে চগবেও োচমবে 

স্টরবখ হোৎ শব্দ কবর স্টকাঁবি উেবলা। িমবক উেবলা। ওরা দুজবেই। ধুচের ওপর খাচক 

স্টপাশাবক স্টজাোে স্টিহারার মােুষস স্টস হোৎ মাচটবে েবস পবড় কান্নাে লকুল হবলা। স্টযে 

অমে একজে েেস্ক পুরুষবক ওরকমভাবে কখবো কাাঁিবে স্টিবখ চেস স্টস রকমভাবে জো 

েলবলাস ওমাস ওচক? ওরকম করব  স্টকে? 
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স্টশখর েলবলাস স্টোধহে ওর িাকচর যাবে! 

  

–স্টলাকটা িাকচর যাোর ভবে ওরকমভাবে কাাঁিব  োচক? লমার মবে হবে েযাপারটা 

োড়াোচড়। এমে চক ু লজ হে চেস স্টয জেয। ওর িাকচর স্টযবে পাবর—লমার স্টো মবে 

হেস সঞ্জেোেু স্টয রকম অকারবণ কেজারবভটবরর সবঙ্গ রাগারচগ করবলে—স্টসই জেযই 

ওর িাকচর স্টযবে পাবর। েইবল সচেযই স্টো এমে চক ু হে চে।  

  

–সঞ্জেটা ঐরকমই…পাগলাচম যে সে! এইসে স্টলাকবির েযাপাবর ওর একটা গ্লাচে 

লব । স্টিখব  োস ওর কপাবল ঐ কাটা িাগটা— 

  

–কী হবেচ ল? 

  

–োকস স্টস গি শুবে লর চক হবে! 

  

জো েবেিী োচড়র স্টমবে ও েউস অকারবণ স্টকৌেূহল প্রকাশ ো করার একটা োংশগে 

চশক্ষা লব ! স্টসই কারবণস ও চেষবে লর প্রে ো কবর লপে মবে েলবলাস েড় োড়াোচড় 

হবেস এমে একটা চক ু োস যচি িাকচর যােওস লচম োোবক েবল লমাবির কাবের 

স্টগালার ওর একটা িাকচর কবর স্টিবো ো- হে।  

  

সঞ্জবের গলার অযাওোজ িমশ িড়ব স সুবখ দুবক স্টস চক স্টযে স্টোঝুাবে িাইব  

েযস্তভাবে। োরান্দা স্টেবক স্টশখর লর জো োচকবে রইবলা স্টসচিবক। জো স্টশখরবক 

চজবেস করবলাস লোস সঞ্জেোেু চক লপোবির অবেকচিবের েনু্ধ?  

  

স্টশখর েলবলাস হাাঁোস স্ট বলবেলার েনু্ধ! এখে মাবঝু মাবঝু অবেকচিে স্টিখা হে োস চকন্তু 

স্ট বলবেলার েনু্ধত্ব েষ্ট হে ো কখবো। 

  

–উচে। চকন্তু লপোবির চেে েনু্ধর স্টেবক অবেক ললািা। 

  

–স্টকে ললািা? 
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–স্টিখবলই মবে হে। সে সমে কপাল কুাঁিবক োবকে–চক একটা েযাপাবর স্টযে খুে 

চিচন্তে। স্টেড়াবে এবসও স্টস কো ভুলবে পাবরে চে! 

  

স্টশখর একটু অেযমেস্ক হবে স্টগল। হোৎ োর মবে পড়বলাস মাসখাবেক লবগ এক 

স্টভারবেলা সঞ্জে োর োচড়বে এবস হাচজর হবেচ লস উদ্ধাত্রান্ত স্টিহারাস ক্ষেচেক্ষে 

মুখ…। স্টশখর েলবলাস সঞ্জে সচেযই লমাবির মেে েেস ও খুে ভাবলা স্ট বল। 
  

জো েলবলাস ো স্টিখবলই স্টোঝুা যােস েড্ড স্টেচশ ভাবলা। 

  

সঞ্জে উবত্তচজেভাবে ওবির চিবক এচগবে এবলা। সারা মুবখ োর স্টিাধ ও স্টেিো। 

েলবলাস জাচেসস চক ধযাপার? কিো করা যাে ো! স্টকাে স্টিবশ লচ ? লজ সকাল 

িশটাে ডাক্তার এবস েবল স্টগব  ওরা কষ্ট লর এক স্টেলাও োাঁিবে চক ো সবন্দহ লর 

ও সারা দুপুর এখাবে সাবহেবির স্টসকার জেয…ঐ স্টরঞ্জার সুবখ দুষ্ট। ওবক িাকচরর ভেস 

অমােুচষক েযাপার–  

  

স্টশখর েলবলস চেক জােেুমস স্টকাোও একটা চক ু গণ্ডবগাল লব । ঐ স্টরঞ্জাবেরই স্বােঘ… 

  

–স্টক জাবে কার স্বােঘ! অসহয! অসহয! মােুষবক মােুষ েবল গণয করা হে ো স্টয 

স্টিবশ…লচম স্টরঞ্জারবক েবলচ স ওবকও স্টযবে হবেস লমরা সোই রচেলাবলর োচড় 

যাবোস িল–।  

  

—রচেলাবলর োচড়? লমরা সোই চগবে চক করবো? 

  

—োুঃস লমাবির একটা িাচয ত্ব স্টেই? লমরা শুধু লরাম করবো। লর পেসা চিবে িাে 

স্টমটাবো? এ সমে লমাবির সোরই ওর পাবশ িাাঁড়াবো িরকার— 

  

—সোই স্টগবল স্টকাবো লাভই হবে ো—শুধু ওবক চেিে করাই হবে। ো াড়া রচে লবস 

চেস অপণঘাস লর অসীম স্টকাবোচিবক স্টগবলস েুই েরাং একা যাস স্টোর যাওো িরকার। 
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—িরকার? লমার একার চক িরকার! লমার একার িাচয ত্ব োচক? 

  

—হাাঁস স্টোরই যাওো িরকারস োবে স্টোর ভাবলা হবে। েুই যা।  

  

–োর মাবে?  

  

সঞ্জে দুবিাখ এক স্টরখাে কবর োকাবলা স্টশখবরর চিবক। স্টশখর স্পষ্ট স্পন্দেহীে স্টিাবখ 

স্টিবে লব । দুএক মুহূেঘস োরপর সঞ্জবের মুবখ ললবো েযোর লভাস স্টভবস উেবলাস 

চেুঃশ্বাস স্টরবল িাপা গলাে স্টস েলবলাস হযাাঁ যাইস লচম রু্বর লচস—।  

  

এেক্ষণ অস্বাভাচেক রকবমর উবত্তচজে চ ল সঞ্জে। হোৎ েিবল স্টগল। দুেঘল মােুবষর 

মেে লবস্ত লবস্ত স্টহাঁবট চগবেস োরান্দা চিবে লাচরবে ো স্টেবম চসাঁ চড় ভাঙাবলাস 

স্টসইরকমই মন্থরভাবে এচগবে রচেলাবলর কাাঁবধ হাে স্টরবখ েলবলাস িবলা!  

  

ওবির িলটা ডাকোাংবলার এলাকার প্রাবন্ত স্টপৌাঁ াবল স্টশখর স্টিাঁচিবে েলবলাস সঞ্জেস স্টেচশ 

স্টিচর হবল একটা খের পাোস কারুবক চিবে! 
  

চেরালা হবে যাোর পর স্টেশ চক ুক্ষণ স্টশখর লর জো িুপ কবর েবস রইবলা। অন্ধকার 

ভারী হবে স্টেবম এবসব স োাংবলাে লবলা জ্বালা হে চেস িৃচষ্টর সীমাে স্টকাবো লবলা 

স্টেইস পাশাপাচশ ওরা দুচট মূচেঘ চঝুচঝুর একবর্বে ডাকস কখবো স্টজারস কখবো োাঁ মৃদুস 

হাওোে গাব র পাোে চেচভন্ন রকম শব্দ। এক একটা পাোর সরসরাচে এমে হেস স্টযে 

মবে হে েৃচষ্ট পড়ব । চকন্তু েৃচষ্টর স্টকাবো সম্ভােোই স্টেইস লকাবশ একচ বট স্টমর্ স্টেইস 

লবস্ত লবস্ত স্টসচিবের িাাঁি োর স্টসচিবের চেজস্ব রীচেবে স্টজল্লা  ড়াবে। 

  

খাচেকটা পবর স্টশখর সিচকে হবে েলবলাস রুচণ লর অসীম এখবো এবলা ো! ওবির 

স্টখাাঁজ করবো? 

  

-োক োস একটু স্টেড়াবে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গণ্গাপাধ্যায় । অরণ্যযর দিন্রাদি । উপন্যাস 

 142 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

–চকন্তু এই অন্ধকাবর… স্টোমাবির চররবে স্টিচর হবে যাবে ো? 

  

–োস এমে চক ু স্টিচর হে চে। স্টকাবো িরকার োকবল পরবমশ্বর খের চেবে লসবো। 

জাবে স্টো এখাবেই লচ । 

  

–-চকন্তু স্টোমার শ্বশুর চক ভােবেে? 

  

–চক ভােবেে? 

  

–মাবেস স্টোমরা দুচট স্টমবে এেগুবলা স্ট বলব াকরার সবঙ্গ ডাকোাংবলাে ল …।  

  

জে ঝুরঝুর কবর স্টহবস েলবলস লমার শ্বশুবরর স্টিবে লপোরই ভােো স্টয স্টেচশ স্টিখচ ! 

স্টশখর একটু অপ্রস্তুে হবে েলবলাস োস মাবে ভােবে স্টো পাবরে-যাই স্টহাক-লমাবির 

সবঙ্গ খুে স্টেচশ স্টো স্টিো েে–।  

  

োইবর এবল অবেকচক ুই অেয রকম! কলকাোে ললাপ হবল সহবজ লড়ষ্টো ভাঙাবে 

িাে োস চকন্তু োইবর জঙ্গবলর মবধয সে চজচেসটা সহজ হবে যাে।লপোর েনু্ধবির সবঙ্গ 

স্টো মবে হবে স্টযে কেচিবের স্টিো! 

  

–স্টোমার সবঙ্গ লমার স্টো অবেক চিবেরই স্টিো। কবলবজ…েখে স্টোধহে স্টোমার চিবক 

দুএকটা ইশারা ইচঙ্গেও কবরচ লাম। 

  

–োোুঃস কবলবজ লপচে যা দুিঘান্ত চ বলে!। সে স্টমবেবির লপচে চেষম জ্বালােে 

করবেে। 

  

—-জ্বালােে করবো ো স্টকে? স্টমবেরা লমাবক পাত্তা চিবেই িাইবো ো। স্টসইজেযই 

জ্বালােে কবর… 
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–োবজ কো েলবেে ো! একমুখ িাচড় স্টরবখস মেলা জামা-পযাণ্ট পবর কবলবজ এবস খুে 

েীরত্ব স্টিখাবেে! ক্লাসরুবমর োইবর িাাঁচড়বে চসগাবরট খাওো লর অসভয কো েলার 

জেযই স্টো লপচে চেখযাে চ বলে! 

  

—শুধু স্টসইজেয চেখযাে চ লুম? লচম মযাচেবক োডঘ েযান্ড কবরচ লাম ো? 

  

–ভারী স্টো োডঘ! রাষ্ট চকাংো স্টসবকন্ড স্টো হে চে! স্টসইজেযই রাষ্ট স্টসবকন্ড েেবির স্টেবক 

ললািা হোর স্টিষ্টাে ঐরকম িযাাংড়া স্টসবজ োকা। 

  

——লচম স্টোমার সবঙ্গ স্টকাবোচিে িযাাংড়াচম কবরচ ? 

  

লপোর সাহসই হবো ো! একোর েনু্ধবির সবঙ্গ োচজ স্টরবল লপচে একটা 

স্টমবেবক…চক স্টযে োম চ ল স্টমবেটার? স্টসাচরো? হযাাঁস স্টসাচরো স্টিৌধুরীস িারুণ স্টিখবেস 

ইাংচলশ-এ অোসঘ চ লস লপচে েনু্ধবির সবঙ্গ োচজ স্টরবল স্টপ ে স্টেবক চগবে োর স্টিাখ 

চটবপ ধবরচ বলে। সারা কবলবজ  চড়বেচ ল স্টসই গি! লচম শুবে েবলচ লামস লমার 

সবঙ্গ ওরকম করবে এবল িালাচক োর কবর চিোম! 

  

স্টশখর হাসবে হাসবে চজবেস করবলাস চক করবে? 

  

জো ডাে হােটা মুবো কবর েুবল ধবর েলবলাস গুম্ গুম্ কবর চপবে চকল মারোম। 

দুজবেই অোচেলভাবে স্টহবস উেবলা! জে েলবলাস এখে চকন্তু লপচে অবেক শান্ত হবে 

স্টগব ে। 

  

স্টশখর খাচেকটা চিচন্তেভাবে েলবলাস শান্ত হবে স্টগচ ? চক জাচে। চকন্তু এ জঙ্গবল স্টেড়াবে 

এবস লমার চকন্তু সচেযই চেবজবক খুে শান্ত লাগব । এই স্টিবখা োস এেক্ষণ স্টোমার 

সবঙ্গ চেরালাে েবস লচ স স্টকাোও স্টকউ স্টেইস চকন্তু স্টোমার সবঙ্গ একটুও দুষু্টচম করার 

স্টিষ্টা কবরচ ? মবে হেস লবগকার সে চক ু স্টযে ভুবল স্টগচ ।  

  

োরপর স্টশখর হোৎ ধড়মড় কবর ওোর স্টিষ্টা কবর েলবলাস িাাঁড়াও লবলাটা স্টজ্ববল চিই। 
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–োস োক ো। এই স্টো স্টেশ! 

  

–চকন্তু স্টোমার শ্বশুর সচেযই চক ু ভােবেে ো? যচি হোৎ স্টখাাঁজ করবে লবসে— 

  

লপচে অে েযস্ত হবেে স্টকে? লমার শ্বশুর চক ুই ভােবেে োস সবন্ধর পর োাঁর চক ুই 

ভােোর সমে স্টেই! সবন্ধর সমে চেচে োকুরর্বর স্টোবকেস োরপর অন্তে চেেচট র্ণ্টা–

।  

  

-বস চক! খাচল োচড়বে লর দুচট স্টমবে… 

  

োচড়র দুচট স্টমবে চেবজবির যবেষ্ট সামলাবে পাবরস ো চেচে জাবেে। ো াড়াস ওাঁরও 

স্টো চক ুক্ষণ একা োকা িরকার। সারাচিে সাংসাবরর সবঙ্গস মােুষ জবের সবঙ্গ মাচেবে 

িবলব েস চকন্তু চক ুক্ষণ অন্তে একা হবে ওাঁর কান্নার সমে স্টো িাই। দুুঃখ-কষ্ট মােুষটার 

কম োচক? 

  

স্টশখর ধীর স্ববর েলবলাস জোস স্টোমার একা োকার িরকার হে ো? স্টোমার কান্নার 

জেয সমে–  

  

োবক মাঝুপবে োচমবে চিবে কচেে গলাে জো েলবলাস ো। কাাঁিবে যাবো স্টকে? লমার 

কান্নার চক লব ? 

  

স্টশখর একটু সমে িুপ কবর রইবলা। জোর লাংচটর হীবরাটা চঝুকচমক করব  অন্ধকাবরস 

স্টসই হীবরর স্টজযাচে স্টিবখ স্টোঝুা যােস জোর হাে খুে কাব ই মাচটবে ভর স্টিওো! একটু 

োবি স্টশখর হাে োচড়বে জোর হােটা ধরবলস খুে েরমভাবে চজবেস করবলাস চেে ে র 

স্টকবট স্টগলস জোস সচেয স্টোমার কষ্ট হে ো? েুচম শরীবর স্টকাবো জ্বালা স্টটর পাও ো? 

  

—-ো। শরীবরর মবধয লচম সে সমে একটা অপমাে স্টটর পাই।  

  

–চকবসর? 
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—েুঝুবে পারবলে ো? ভালবেবস চেবে করলুমস স্টস স্টকে িূর স্টিবশ চগবে লত্মহেযা 

করবলা? এই রহসয যেচিে ো েুঝুবে পাচরস েেচিে চেবজর প্রচে একটা অপমাে–  

  

–হেবো লত্মহেযা োও হবে পাবর। যচি দুর্ঘটো হে? 

  

–োহবলও! চেবলে যাোর চক িরকার চ ল? োচড়বে স্টকাবো অভাে স্টেই। ইচঞ্জচেোচরাং 

চডচ্ চ লস েেু লমাবির কারুবক ো জাচেবে িুচপিুচপ সে েযেস্থা কবর হোৎ একচিে 

িবল যাওো–  

  

—স্টোমরা লবগ স্টেবক চক ুই েুঝুবে পার চে? 

  

–লচম স্টোধহে ভালোসা কাবক েবল োই কখবো েুঝুবে পাচর চে।  

  

স্টশখর এোর একটু চেরক্ত হবে জোর হাে স্ট বড় চিবে েলবলাস স্টোমরা স্টমবেরা 

ভালোসা কোটা চেবে েড় োড়াোচড় কবরা! দুজবে দুজেবক প ন্দ কবর চেবে কবরচ বলস 

সেল সাংসারস লমে সুন্দর রুটরুবট একটা স্ট বল হবেব –মােুবষর সুচখ জীেে স্টো 

এবকই েবলস এর মবধয ভালোসা চেবে স্টেচশ েযাকাচমই ো লবস স্টকাো স্টেবক লর 

লত্মহেযার প্রেই ো লবস চক কবর? 

  

জো ললবোভাবে স্টহবস েলবলাস লপচে েুচঝু ভালোসাে চেশ্বাস কবরে ো? 

  

—করবো ো স্টকে? চকন্তু ভালোসা চেবে অেটা মাোমাচে করা লচম স্টমাবটই প ন্দ কচর 

ো! একজেবক ো স্টপবলই জীেেটা েযেঘ হবে স্টগল-েযাকাচম! লমাবির রচেটা 

স্টযমে…যাকবগ! স্টোমরা দুজবে প ন্দ কবর চেবে কবরচ বল–োরপর মবের অচমল 

হবেও ো পাবর কখবোসখবো—একটু-লধটু অেযবির সবঙ্গও রচষ্ট-েচষ্ট িলবে পাবর–

চকন্তু এর মবধয লত্মহেযার কো ওবে চক কবর? 
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একটুও চেিচলে ো হবে স্টেশ সপ্রচেভ গলাে জো েলবলাস স্টসই কোই স্টো েলচ স 

লপচেই েলুে োস এর মবধয লত্মহেযার প্রে লবস স্টকাো স্টেবক? লচম স্টকাবো 

অচেশ্বাবসর কাজ কচর চেস েেু স্টকে ও লমাবক েুে কবর িূবর িবল স্টগল? চেবের লবগ 

ও েবলচ লস লমাবক ো স্টপবল ওর জীেেটা েযেঘ হবে যাবে। চেবে কবর ও স্টো লমাবক 

স্টপবেচ লস েেুও স্টকে চেবজর জীেেটা েযেঘ কবর চিবল! একটা স্টমবের কাব  এটা কে 

েড় প্রে লপচে েুঝুবে পারবেে? ভালোসা  াড়া লর চকবসর কাব  লচম এর উত্তর 

খুাঁজবো? 

  

চেবজর প্রে চেবজরই কাব  চরবর লসাে উত্তর ো চিবে স্টপবর স্টশখর একটু অপ্রস্তুে হবে 

পড়বলা। লোর চক ুক্ষণ িুপ কবর স্টেবক েলবলাস চক জাচে! এসর সমসযা চেবে লমার 

মাো র্ামাবে ইবে কবর ো! এখাবে সে অেযরকম। লচম একটু স্টশাবো!  

  

অেুমচের অবপক্ষা ো কবরই ঝুুাঁবক পবড় স্টশখর জোর স্টকাবলর ওপর মাো রাখবল। জো 

লপচত্ত করবলা োস েরাং চেবজর দুই ঊরু সমাে কবর চেশাল স্টকাল স্টপবে চিবলা। স্টশখর 

ওপবর োকাবলাস জোর দুই স্টিাবখর অস্পষ্ট লভাস স্টিখবে পাওো যাে অন্ধকাবর। 

চেধো কোটার মবধয চক িারুণ চেুঃস্বো লব স চকন্তু জোর মাাংসল দুই ঊরু ও ভরাট 

স্টকালস স্টেশোস স্টভি কবর স্টেচরবে লসা শরীবরর িাপা সুগন্ধ-জোবক শুধু োরী েবলই 

মবে হে। স্টশখবরর শরীরটা হালকা হবে এবলা। িাপা গলাে েলবলাস জোস কবলবজ 

পড়ার সমে স্টোমাবক লচম একচিে লইসচিম স্টখবে লমার সবঙ্গ স্টকাোচলচটবে স্টযবে 

েবলচ লুম! েুচম যাও চে। যচি স্টযবে–  

  

–স্টগবল চক হবো? 

  

—োহবলস েলা যাে োস হেবো লমাবির দুজবেরই জীেে অেযরকম হবো।  

  

–অেয অবেক স্টমবে স্টো লপোর সবঙ্গ লইসচিম স্টখবে স্টযবে রাচজ হবেচ ল জাচে–

োবির জীেে চক অেযরকম হবেব ? 
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—কবলবজ পড়ার সমে েুচম চকন্তু খুে গম্ভীর চ বল। কচর হাউবস চকাংো ওোই. এম. চস. 

এ-বে স্টকউ স্টকাবোচিে স্টোমাে লড্ডা চিবে স্টিবখ চে। োচড়র গাচড়বে কবলবজ লসবেস 

লোর োচড়র গাচড়বে চরবর স্টযবে। স্টকউ কো েলবেই সাহস করবো ো। লচম স্টযচিে 

স্টোমাবক স্টকাোচলচটবে যাোর কো েললুমস েুচম স্টযে ভূে স্টিখার মেে িমবক 

উবেচ বল। েুচম েবলচ বলস লচম? োস োস লচম স্টকাোও যাই োস স্টগবলও লপোর সবঙ্গ 

যাবো স্টকে? 

  

স্টশখর জোর গলা েকল কবরচ ল েবল জো স্টরবগ উবে স্টশখবরর িুবলর মুচে ধবর ঝুাাঁচকবে 

েলবলাস স্টমাবটই লচম ওরকমভাবে েচল চে! ইস্স লচম ভে পাবো! 

  

স্টশখরও দুহাে উাঁিু কবর জোর স্টকামবর সুড়সুচড় স্টিোর স্টিষ্টা কবর েলবলাস হযাাঁস চেিেই 

েবলচ বল! স্টকে েবলচ বল? স্টকে লমার সবঙ্গ স্টসচিে যাও চে? 

  

–স্টেশ কবরচ । যাই চে। স্টকাে যাবো? এক একচিে এক একটা স্টমবেবক স্টো ঐ একই 

কো েলবেে! অবেক স্টমবেই স্টো স্টগব  লপোর সবঙ্গ।  

  

—হাাঁস চকন্তু েুচম রাচজ হও চে েবলই স্টোমার কোটা স্টেচশ কবর মবে লব । লজ এই 

মুহূবেঘস স্টকে জাচে োস মবে হবেস যচি েুচম স্টযবে োহবল জীেেটা–  

  

——ওসে যচির কো োি চিে। োহবল স্টো েলা যােস যচি লচম ো জোেুম- !  

  

-ওচক কো? স্টোমার চক জীেবের ওপবরই চেেৃষ্ণা এবস স্টগব  োচক? 

  

–স্টমাবটই ো। স্টকে? লমার চক স্টিাষ? 

  

–স্টোমার স্টিাবষর কো স্টো েচল চে। 

  

–োহবলস ওসে কো লর েলবে হবে ো। 
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–লো লর েলবো ো। লমার এখাবে শুবে োকবে খুে ভাবলা লাগব । লর একটু শুবে 

োচক? 

  

জোর স্টয হাে স্টশখবকর িুবলর মুচে ধবরচ লস স্টসই হাে এখে স্টসখাবেই চেচল কাটব । 

স্টশখবরর স্টয হাে জোর স্টকামবরর কাব  সুড়সুচড় স্টিোর জেয উবেচ লস স্টস হাে এখে 

স্টসখাবেই স্টেবম লব । খুে কাব ই জোর দুচট স্তেস স্টশখবরর হাে একোরও স্টলাভী হবে 

স্টসচিবক উেবে িাে চে! েরাং হােটা স্টেবম এবলাস ভর রাখবল জোর ঊরুর পাবশ। চসবস্কর 

শাচড় পবরব  জোস স্টশখবরর হাে স্টসখাবে ভারী লরাম পাে। স্টযে পরম স্টস্নবহর ভচঙ্গবে 

স্টশখর স্টসখাবে লবস্ত লবস্ত হাে েুবলাবে লাগল।। 

  

কবলজ-জীেবে জোর সবঙ্গ ভাবলা কবর ললাপও হে চে স্টশখবররস এক ক্লাবস পড়বোস 

চকন্তু কখবো চেরালাে েবস চে দুজবে। অেিস এেচিে পবর স্টিখার পরস স্টকাে মন্ত্রেবল 

কাবির সম্পকঘ কে সহজ হবে এবসব । এই জঙ্গবলর চেজঘেোস পাো লর োোবসর 

চরসরাসস অন্ধকাবরর চেজস্ব অেেে-এখাবে স্টযে স্টকাবো স্বভাে-চেরুদ্ধ কৃচত্রমোই 

মাোে ো। 

  

চক ু ো স্টভবেই স্টশখর হোৎ প্রে করবলাস জোস স্টোমার চেবের পর স্টকাোে স্টেড়াবে 

চগবেচ বলা? 

  

এরকম স্টকাবো প্রবের জেয জো এবকোবরই প্রস্তুে চ ল ো। অোক হবে েলবলাস স্টকেস 

স্টস কো চজবেস করব ে স্টকে? 

  

—এমচেই। চেবের পর হাচেমুবে চগবেচ বলা চেিেই স্টকাোও? 

  

—চগবেচ লামস মাউণ্ট লেু-বে; চকন্তু স্টস কো শুবে লপোর চক হবে? 

  

–েবলা ো! কবর স্টগবলস কেচিে চ বলস এইসে। স্টোমার জীেবের স্টকাবো একটা 

লেন্দমধুর সমবের কো লমার শুেবে ইবে করব ! 
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জো একটা হাে স্টশখবরর স্টিাবখ িাপা চিবে েলবলাস স্টোকারাম একচট! েুঝুবে পারব ে 

োস ঐ প্রসবঙ্গ স্টকাবো কো েলার ইবে লমার স্টেই? 

  

দুজবেই লোর চক ুক্ষণ িুপ কবর রইবলা। দুজবেই অন্ধকাবরর চিবক স্টিবে লব । 

অন্ধকাবর প্রেবম স্টিাবখ চক ুই স্টিখা যাে ো! চকন্তু চক ুক্ষণ স্টিবে োকবল—োরপর 

অন্ধকারবক অন্তে স্পষ্ট স্টিখা যাে। জঙ্গবল অেশয এখে লর অচেচমশ্ৰ অন্ধকার স্টেই! 

স্টকাোও স্টকাোও রাাঁবক রাাঁবক িাাঁবির লবলা পবড়ব ।বশখর চকন্তু িাপ–োাঁধা অন্ধকার 

অাংশগুবলার চিবকই োচকবে রইবলা। োচকবে োচকবে িমশ োর অস্বচস্ত জাগবলা। রাে 

োড়ব । রচেটা এবলা ো! অসীমস অপণঘা এবলা ো! 

  

স্টশখর েলবলস অসীম লর রুচণ এবলা ো-ওরা পে হাচরবে স্টরবল চে স্টো? 

  

চেচিন্ত গলাে জো েলবলাস এর মবধয লোর স্টকাোে হারাবে? ো াড়া রুচণ কখবো পে 

হারাে ো! 

  

—স্টকে? টিঘ সবঙ্গ স্টেে চেস এই অন্ধকাবরস অসীবমর সবঙ্গ ও একা স্টগব স স্টোমার ভােো 

হবে ো? 

  

—উ হুুঃ! লপচে রুচণবক চিেবে পাবরে চে। ও লমার স্টিবে েেবস স্ট াট হবল চক হেস 

েুচদ্ধবে লমার স্টিবে স্টেচশ। রুচণ একোর মাত্র পে ভুল কবরচ লস োও মাঝুপে স্টেবক 

চরবর এবসব স লর কখবো ভুল করবে ো। জাচে। 

  

—ঐটুকু স্টো স্টমবেস োর সম্ববন্ধ অমাে স্টজার চিবে েলার চক লব ! 

  

–ঐটুকু হবলওস জাবেে োস ও মােুষবক খুে স্পষ্ট েুঝুবে পাবর। কাল রচে যখে লমাবির 

ওখাবে চেকালবেলা–  

  

-কাল রচে স্টোমাবির ওখাবে— 
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–হযাাঁস কাল যখে এক স্টগল— 

  

স্টযে স্টশখর র্টোটা জাবে। স্টসইরকমভাবে স্টশখর স্টকাবো চেিে প্রকাশ করবলা ো। কাল 

ওরা দুজে যখে মহুোর স্টিাকাবে চগবেচ লস সঞ্জে চগবেচ ল রচেলাবলর োচড়বেস রচে 

স্টো স্টস সমে জোবির োচড়বে স্টযবেই পাবরস এইরকম চসদ্ধান্ত চেবে স্টশখর েলবলাস 

হযাাঁস কাল লমরা যখে জঙ্গবল স্টেড়াবে স্টগালামস রচে স্টগল োস স্টোমাবির োচড়বে যাবে 

েবলচ ল–  

  

হাাঁস রচে হন্তিন্ত হবে স্টগলস চগবে েলবলাস একা এক ভাবলা লাগব  ো। লমরা েখে 

কাটবলট স্টভবজ লপোবির জেয পরবমশ্ববরর হাে চিবে পাোবো চেক করচ লুমস লমরা 

েললুমস লপচে এবসব ে যখে ভাবলাই হবলা। চকন্তু চক রূকম েনু্ধ লপোরস পাগল! 

লর স্টকাবো কোোেঘা স্টেইস রুচণর চিবক োচকবে েলবলা–িাবলাস ৈেচর হবে োওস লমরা 

এখে স্টেড়াবে স্টেরুবো। লচম েললুমস স্টস চকস এখে স্টেড়াবে যাবে চক কবর? রচে চকন্তু 

লমার চিবক োচকবে কো েবল চেস রুচণে চিবকই োচকবে চ ল একিৃচষ্টস স্টসাজাসুচজ 

রুচণর হাে ধবর টাে স্টমবর েলবলা-বকেস যাবে ো স্টকে? চেিেই যাবে–লমার এক এক 

ভাবলা লাগব  ো। 

  

স্টশখর এোর চেিে স্টগাপে করবে পারবলা ো; চজবেস করবলাস রুচণবক একা স্টযবে 

েলচ ল? 

  

জো সামােয স্টহবস েলবলস োই স্টো মবে হে। যাই েলুেস লমার চক িারুণ ভাবলা 

স্টলবগচ ল। েখবো স্টো রুচণর সবঙ্গ েলবে স্টগবল ওর ভাবলা কবর পচরিেই হে চেস স্টসই 

গা েলা স্টেবক লমাবির োচড়বে লসার পেটুকু পযঘন্ত যা কো হবেব স চকন্তু েেুও 

একটা স্ট বল স্টসাজাসুচজ এবস ওরকম হাে ধবর েলবলা-িাবলাস লমার সবঙ্গ স্টেড়াবে 

স্টযবেই হবে-এর মবধয এমে একটা স্টপৌরুষ লব স লচম লবগ কখবো স্টিচখ চে। চকন্তু 

স্টেিারাবক কষ্ট চিবেই হবলা। রুচণই হাসবে হাসবে েলবলাস চক কবর যাবো? লমরা স্টয 

একু্ষচে র্াটশীলা যাচে। সকাবল েবলচ লুমস ভুবল স্টগব ে। রচে োবেও িাবম চেস েলবলাস 
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র্টশীলা স্টযবে হবে ো। রুচণ েলবলাস ইসস স্টকে লপোর সবঙ্গ যাবে! েযসস সবঙ্গ সবঙ্গ 

স্টমজাজ িবড় স্টগল। রচে েলবলা যাবে ো? চেক লব ! লচম িললুম ো হবল! স্টযমে 

এবসচ ল স্টেমচে হোৎ লোর েখুচে িবল এবলা কাটবলটগুবলা হাবে চেবে। কে েসবে 

েললুম-লচম রুচণ দুজবেইস লর েসবলা ো। রচে িবল যাোর পর কুচণ েলবলাস জচেস 

চিচিস ওবক স্টিখবলই মবে হেস উচে যখে লমার চিবক োচকবে কো েলচ বলেস েখে 

চেক লমাবক উবেশয কবর কো েলচ বলে ো। লমার চিবক োচকবে অেয কারুর কো 

স্টভবে ওসে েলচ বলে। উচে কারুর ওপর খুে অচভমাে কবর লব েস োই  টরট 

করচ বলে সেসমে-; লচম েকু্ষচে েুঝুলুমস রুচণ চেকই েলব । েলুেস সচেয চকো? 

  

স্টশখর হাসার স্টিষ্টা কবর েলবলাস রচে লোর কার ওপর অচভমাে কবর োকবেস ও অমচেই 

পাগলাবট–  

  

স্টশখর স্টগাপবে লোর একটু স্টভবে চেবলা। প্রেম চিবের ললাবপই রুচণবির োচড়বে রচে 

একা চগবেচ ল? েবল চে স্টো! রচের এ ধরবের স্বভাে েে। চকন্তু স্টকে? এ-ও লর এক 

ধাাঁধা। স্টশখবরর এ সম্পবকঘও লর চক ু ভােবে ইবে করবলা ো। 

  

স্টশখর জোর স্টকাবল উপুড় হবলা। জোর েরম ঊরুবে ওর মুখ ড়ুবে যাবে! চকন্তু স্টকাোও 

স্টকাবো শাচন্ত চেচিে হেচে। স্টশখর স্টযে এেখাচে শাচন্তবে চেশ্বাস করবে পারবলা োস 

োই পরখ করার জেয জোর ঊরুবে একটা চিমচট কাটবলা। জো উুঃ শব্দ কবর েলবলাস 

এোর েুচঝু লরম্ভ হবলা স্ট বলমােুষী? োহবল চকন্তু–স্টশখর লোর মুখ চরচরবে েলবলাস 

ো জোস সচেয স্ট বলমােুষীই। এখাবে শুবে োকবে এে ভাবলা লাগব –একু্ষচে উেবে 

েবলা ো। একটা কো চেশ্বাস করবে? লচম স্টকাবো স্টমবের স্টকাবল এেক্ষণ মাো চিবে 

লবগ কখবো এমে িুপ কবর শুবে োচক চে! এেটা ভাবলামােুষ লচম স্টকাবোচিেই স্টো 

চ লুম ো! লমার পাগলাচম একটু স্টেচশস লচম শরীরবক সে সমে শরীর চহবসবেই 

েযেহার করবে স্টিবেচ । চকন্তু লজ স্টকমে অেযরকম লাগব স পুবরাবো স্টকাবো কো মবে 

পড়ব  ো। জঙ্গবল এবস জাংলী হোর েিবল লচম হোৎ সভয হবে স্টগলুম! লোস সচেয 

কো েবল স্টোস স্টোমার ভাবলা লাগব  ো? স্টোমার পাগলাচম করবে ইবে করব  ো? 
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জো স্টহবস েলবলস লমার ভাবলা লাগব ; চকন্তু লমার পাগলাচম করবে ইবে করব  ো। 

  

–এই চেে ে বরর মবধয স্টকাবোচিে ইবে কবর চে? 

  

–ো। ঐ স্টয েললুমস ভালোসার েযাপাবর লচম ভুল েুবঝুচ লুম চকোস োর উত্তর ো 

স্টপবল–  

  

–লুঃ! লোর স্টসই ভালোসা চেবে োড়াোচড়! ভালোসা-টাসা  াড়াও শরীবরর স্টো 

কেগুবলা চেজস্ব িাচে লব –োচকস স্টোমাবির স্টমবেবির স্টসটা স্টেই? 

  

–োকবে ো স্টকে? কম েেবস ঐ পাগলাচমটা স্টেচশ োবক। লমার েবেস এখে সাোশস 

স্টসটা স্টখোল লব ? 

  

—সাোশ? োই োচক? ো হবল স্টো এবকোবরই েুচড়! 

  

জো হাসবলা ো। লপে মবে কো েলার মেে েবল স্টগলস েুচড় হই চেস চকন্তু কম েবেবসর 

স্টসই  টরটচেটা লর স্টেই! স্টমবেবির একোর সন্তাে হবল শরীবরর রহসযটা অবেকখাচে 

জাো হবে যাে। েখে হৃিবের রহসয জাোর জেয খুে েযাকুলো লবস। অেশয লপোরা 

একো েুঝুবেে োস। স্ট বলরা সাোশ স্টকেস সােিচল্লবশও স্ট বলমােুষ োবক। 

  

–জোস লচম স্টোমার কো চেক েুঝুবে পারচ  ো। সচেযই! েুচম চক েলবে িাওস েুচম 

স্টোমার স্বামীর িৃচে চেবেই চিরকাল োকবে? 

  

—েবে স্টগব  লমারস স্টকাবো মরা মােুবষর িৃচে চেবে চিে কাটাবে! লচম জােবে িাই 

লমার ভালোসাে স্টকাোে ভুল হবেচ লস যাবে চিেীেোর লর ভুল ো কচর। 

  

—লোর স্টসই ভালোসা। জ্বালাবল! স্টিখচ  রু্বর চরবর স্টসই একজােগাে।  

  

–লপচে সচেযই ভালোসাে চেশ্বাস কবরে ো? 
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—লচম ভালোসাে চেশ্বাস কচর ো। ভালোসবে িাওোটুকু চেশ্বাস কচর। স্টসই 

িাওোটুকুবেই যা লেন্দ। ভালোসা স্টকাবো পচেত্র অবলৌচকক েযাপার েে!  

  

—চকন্তু শরীবরর  টরটাচে চক স্টসই িাওোটুকুও ভুচলবে স্টিে ো? শরীবরর চেজস্ব িাওো 

একটা স্টগাটা মােুষবক িাইবে ভুচলবে স্টিে। 

  

–লোস োক ও কো; জোস স্টোমার স্টহােটা িাও স্টো— 

  

জো োর হীবরর লাংচট পরা চঝুকচমবক হােখাো স্টশখবরর কপাবল রাখবলা। োরপর 

িমবক উবে েলবলাস এ চকস লপোর গা এে গরম স্টকে!—জ্বর হবেব  োচক?  

  

জোর িমকচে স্টিবখ স্টশখর স্টকৌেুক স্টোধ করবলা। হাসবে হাসবে েলবলাস োস চক ু হে 

চে। এরকম লমার মাবঝু মাবঝু হে। স্টোমারও হােখাো খুে গরম— 

  

এোর জোও স্টহবস উত্তর চিবলাস লমারও এরকম মাবঝু মাবঝু হে।  

  

–ো হবলই স্টিখব স লমাবির দুজবের জীেবে কেটা চমল! 

  

–জীেবের ো স্টহাকস লমাবির দুজবেরই চেিেই দুুঃবখর চমল লব ।  

  

স্টশখর সিচকে হবে েলবলাস দুুঃখ? লমার লোর দুুঃখ চক? 

  

–লুবকাবেে স্টকেস লপচে ভালোসাে চেশ্বাস কবরে োস লপোরও চক দুুঃখ কম োচক? 

লপোরও িাপা দুুঃবখর কো লচম জাচে। 

  

—েুচমও েুচঝু রুচণর মেে সে মােুবষর সচেয ো চমবেয কো েবল স্টিওোর প্রযাকচটস 

শুরু কবরব া! 

  

–রুচণর মেে অেটা ো হবলওস লপচে এেক্ষণ লমার স্টকাবল মাো চিবে লব েস 

লপোর সম্পবকঘ অন্তে এইটুকু েলবে পারবো ো! েলুেস স্টকাবো দুুঃখ স্টেই? 
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–োস স্টেই। দুুঃখ স্টেইস গ্লাচে স্টেই। োকবলও চক ু এখে মবে পবড় ো। 

  

–চক ুই মবে পবড় ো? ো হবল হোৎ একটা িীর্ঘশ্বাস স্টরলবলে স্টকে?  

  

–ভযাট ! িালাচক হবেস ো? স্টমাবটই কোর মাঝুখাবে মাঝুখাবে িাবকবট িীর্ঘশ্বাস স্টরলা 

লমার অবভযাস েে! সচেযই জোস এই জঙ্গবল এবস লমার মেটা অদু্ভে শান্ত হবে 

স্টগব । লচম স্টয স্টকাবোচিে স্টকাবো স্টমবের শুধু স্টকাবল মাো চিবে শুবে স্টেবক এে লেন্দ 

পাবে-এ ধারণাই লমার চ ল ো। লচম স্টযে োচ্চা স্ট বল হবে স্টগচ ! চক জাচেস লমার 

উন্নচে হবেস ো অেেচে হবো! 

  

জো স্টশখবরর স্টোাঁবটর ওপর একটা লঙাুল রাখবলা। োরপর খুে মৃদুভাবে েলবলাস লপচে 

এখবো স্ট বলমােুষস ভীষণ স্ট বলমােুষ। এোর উবে পড ুেবো। লমার পা স্টয েযো হবে 

স্টগল। স্টশখর উবে েসবলা। পাশাপাচশ েবস জোর কাাঁবধ একটা হাে স্টরবখ েলবলাস জোস 

স্টোমাবক লচম একিম েুঝুবে পারচ  ো। 

  

–েুঝুবে হবেও ো। একচিবেই স্টোঝুা যাে? 

  

স্টশখর হোৎ গলার স্বর েিবল ডাকবলস জো–। জো স্টকাবো উত্তর স্টিোর লবগইস চেক 

স্টসই সমেস িূবরর জঙ্গল স্টেবক লেঘোবির মেে ডাক স্টভবস এবলাস স্টশখর-। প্রেমটা 

স্টশখর চেক েুঝুবে পারবলা োস পবর লবরকোর। অবেকটা িূর হবলও এোর স্টিো স্টগল 

রচের গলা। স্টশখর অচে ্রুতে উবে পবড় েলবলাস রচের গলা ো? চেপবি পবড়ব  মবে 

হবে-বিৌবড় স্টশখর োরান্দার লবলা জ্বলবলা। র্র স্টেবক েড় টিঘটা চেবে এবস েলবলাস 

জোস েুচম এখাবে েবসাস লচম স্টিবখ লসচ । 

  

জো েলবলস লচম এক েবস োকবো োচক? লচমও যাবো।  

  

দুজবে স্টেবম জঙ্গবলর মবধয  ুটবলা! স্টশখর প্রাণপবণ স্টিাাঁিাবে লাগবলাস রচে। রচে! 

স্টকােচিবক? 
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রচের লর স্টকাবো সাড়া স্টেই। জোর হাে ধবর লন্দাবজ  ুটব  স্টশখর। একটু লবগ 

স্টশখবরর শরীবর স্টয একটা মচন্দর ললসয এবসচ ল ো সমূ্পণঘ অন্তচহঘে হবেব । স্টশখর 

চেপবির গন্ধ চেুঃশ্বাস স্টটবে েুঝুবে পাবর। রচের চেপবির কো স্টটর স্টপবে স্টস জোর প্রচে 

যবেষ্ট মবোবযাগ চিবে ভুবল স্টগব । শক্তভাবে জোর হাে স্টিবপ ধবরব স  ুটবে জোর 

অসুচেবধ হবলও স্টজাবরই োবক স্টটবে চেবে িবলব  স্টশখরস লর মাবঝু মাবঝু রচের োম 

ধবর চিৎকার করব । 

  

একটু োবিই মােুবষর গলা পাওো স্টগলস অসীম ডাকব  স্টশখবরর োম ধবর; স্টশখর 

স্টিাঁচিবে েলবলাস েুই শুবেচ স? রচের গলা–  

  

–হযাাঁ–  

  

—স্টকােচিবক? 

  

—েড় রাস্তার চিবকস স্টোর ডাে চিবক। অসীম লর অপণঘা একটুক্ষবণর মবধযই ওবির 

সবঙ্গ এবস চমলবলা। স্টশখর ওবির েলবলাস স্টোরা কেিূবর চ চল? রচের এরকম গলার 

লওোজস স্টকাবো চেপি-চটপি হবেব  চেিেই— 

  

জো েলবলাস রুচণ েুই এেক্ষণ স্টকাোে চ চল? 

  

—লমরা জঙ্গবলর মবধয রু্বর মরচ লুমস পে হাচরবে স্টরবলচ । 

  

—পে হাচরবে স্টরবলচ চল? 

  

—চেক হারাই চেস অসীমিা েলচ বলে লমাবক একটা চক সািা রুলগা  স্টিখবেেস রু্বর 

মরচ লুমস খুাঁবজ পাচেলুম ো চক ুবেই। 

  

—এই অন্ধকাবর — 

  

–স্টভবেচ লুমস োাংবলাে লবলা স্টিখবে পাবো। স্টোরা লবলা জুচলস চে েুচঝু?  
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িার জবেই েখবো  ুটব । স্টশখবরর হাবে স্টজারাবলা লবলাস েন্ন েন্ন কবর খুাঁজব  জঙ্গবলর 

প্রচেচট স্টকাণ। অসীম েলবলাস লমার একোর মবে হবেচ লস লওোজটা হোর পর 

কবেক জে স্টলাক  ুবট পালাবলা। 

  

—স্টোবির স্টেবক কেটা িূবর? 

  

—স্টেশ খাচেকটা িূবর। মবে হবলা রাস্তার পাবশস োর একটু পবরই একটা োক স্টগল। 

  

—ডাকাে-টাকাবের পাল্লাে পবড় চে স্টো! স্টয রকমভাবে ভাে চিবলাস উুঃস এমে স্ট বল— 

  

খুাঁজবে খুাঁজবে ওরা েড় রাস্তাে স্টপৌব াবলা। রাস্তার ওপাবশ স্টসই চমচলটাচরবির ভাঙাা 

েযারাকটাও স্টিবখ এবলা। লোর চরবর এচিবক একটু খুাঁজবেই স্টশখবরর টবিঘর লবলা 

পড়বলা একটা মােুবষর শরীবর। 

  

দুমবড় মুিবক পবড় লব । রচেস মুখ চিবে রক্ত গচড়বে মাচট চভবজা স্টগব স জামা-পযাে 

স্ট ড়াস িুবলর মবধযও িাপ িাপ রক্ত। মাোর কাব  একটা সািা রুলগা -গা টাে একটাও 

পাো স্টেইস শুধু রুল। অসীম লর রুচণ স্টয গা টা খুাঁজচ লস স্টসই গা টার চেবি পবড় লব  

রচে। স্টশখবরর টিঘ চস্থর হবে রইবলা। জো লে–ধরবের একটা শব্দ কবরই হাে চিবে মুখ 

িাপা চিবলা। অসীম চরসচরস কবর েলবলাস মবর স্টগব ! মবর স্টগব ! 

  

সািা রুলগা টা ও রচেবক একসবঙ্গই স্টিখবে স্টপবেচ ল অপণঘা। স্টস একটা েীক্ষ্ণ চিৎকার 

েুবল েলবলাস এচক! োস ো—।  

  

অপণঘা  ুবট স্টযবে িাইচ লস স্টশখর একটা হাে োচড়বে োবক োবক েলবলাস জোস ওবক 

ধবর। অপণঘা েেুও  টরট কবর স্টিাঁচিবে উেবলাস োস ো—। অসীম এক পা এবগাবে 

এবগাবে েলবলাস মবর স্টগব —েুচঝু মাবর স্টগব । রচেস উুঃস এে রক্ত –  
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স্টশখর অচেিচলেভাবে েলবলাস চক ু হে চে! মরবে পাবর োস অসম্ভেস লচম কখবো মৃেুয 

স্টিচখ চেস লজও স্টিখবো ো। স্টকাবো ভে স্টেই। জোস েুচম রুচণবক ধবরাস স্টকাবো ভে 

স্টেই–অপণঘাবক ধবর রাখা যাবে োস জীেবে স্টস কখবো এ ধরবের িৃশয হেবো স্টিবখ চে। 

মুখ চিবে একটা িাপা কান্নার স্বর স্টেরুবে োরস জোর হাে  াড়াোর জেয প্রাণপণ স্টিষ্টা 

করবে করবে েলব স লচম একোর স্টিখবোস একোর—।  

  

অসীম এবস অপণঘার লর একটা হাে ধরবেই স্টস এক ঝুচটকাে  াচড়বে চেবে চহাংস্র 

গলাে েলবলাস স্ট বড় চিে! লমাবক স্ট াাঁবেে ো। 

  

স্টশখর এবস রচের মাোর কাব  ঝুুাঁবক িাাঁড়াবলা। মুখখাো রবক্ত মাখামাচখস প্রাে স্টিোই 

যার ো। একটা জ্বলন্ত চসগাবরট রচের চেক মাোর কাব  পবড়চ লস ওর িুবলর খাচেকটা 

পুচড়বে চিবেব স স্টসখাে স্টেবক চেশ্ৰী গন্ধ লর স্টধাাঁো স্টেরুবে। স্টশখর োড়াোচড় স্টসটাবক 

চেচেবে চিবলাস রচের একটা হাে খুাঁবজ োর কবর োচড় স্টিখার স্টিষ্টা করবলা। 

  

স্টসই সািা রুলগা টার রুবলর পাবশ পাবশ েড় কাাঁটা। একটা কাাঁটা স্টশখবরর গাবে 

চোঁধবেই স্টশখর চেরক্ত হবে িাাঁচড়বে গা টার চিবক োকাবলা। স্টেশ শক্ত েুবো গা স শুধু 

রুল স্টরাাঁটাে লর রুবলর পাবশ ধারাবলা কাাঁটার পাহারা স্টরবখব । রচের একটা হাে স্টসই 

গাব র ওপর। গা টাবক স্টশখর সােধাবে ধবর স্টহলাবলাস লর স্টকাবোচিবক স্টস ভ্রূবক্ষপও 

কবর চেস গা টাবক মাচটবে েুইবে োর ওপর েুটজুবো পরা দুপাবে িাাঁচড়বে স্টস স্টসটাবক 

মড়মড় কবর স্টভবঙা জােগাটা পচরষ্কার করবলা। োরপর েলবলাস অসীমস লচম মাোটা 

েুবল ধরচ স েুই পা দুবটা সােধাবে ধরস রচেবক এখুচে োাংবলাে চেবে স্টযবে হবে। 
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১২. হাে  াচড়বে স্টেবেে ো 

পােবরর স্টেবি হােবলর ওপর পা দুবটা েুবল চিবে স্টশখর স্টহলাে চিবে েবসচ ল। খুে 

লবস্ত লবস্ত স্টভাবরর লবলা রুটব । েহুচিে স্টশখর এইরকম সূবযঘািে স্টিবখ চে। োোস 

এখে োণ্ডাস স্টভাবরর লবলাও চহমস সূবযঘর এখবো স্টিখা স্টেইস শুধু িূবরর জঙ্গবলর মাোে 

েীলবি লবলা। সূযঘ উেবলও জঙ্গবলর লড়াবল েহুক্ষণ স্টিখা যাবে োস স্টশখর েেুও িৃচষ্ট 

চিবে স্টভি করার স্টিষ্টাে জঙ্গবলর চিবক স্টিবে রইবলা। জাবেস এই জঙ্গবলর চেস্তার 

স্টেচশিূর েেস েেু রাচত্রবেলা মবে হবেচ ল সীমাহীে। স্টভাবরর লবলাে এখে লোর 

সেচক ুর যোযে লেেে চরবর লসব । 

  

সারারাে অসাংখয চসগাবরট স্টখবেব স স্টভাবরর চিবক োই কাচশ লসচ ল োরোর। হাবের 

জ্বলন্ত অবধঘক চসগাবরটটা  ুাঁবড় স্টরবল চিবলা। দুচেেবট ঝুরা ইউকযাচলপটাবসর পাো 

কুচড়বে চেবে রগবড় োবক ঘ্রাণ চেবে ভারী লরাম লাগবলা। 

  

স্টপ ে স্টেবক স্টক এবস স্টশখবরর কাাঁবধ হাে রাখবলা। স্টশখর িমকাবলা োস র্াড় চরচরবে 

স্টিবখ েলবলাস রুচণ! রু্বমাওচে? একটু রু্চমবে চেবল পারবে! 

  

অপণঘা স্টকাবো উত্তর চিবলা ো। রু্বর এবস স্টশখবরর পাবশ েসবলা। একটুক্ষণ স্টকাবো কো 

ো েবলস রুচণ োচকবে রইবলা োগাবের স্টগবটর চিবক। জোবির োচড়র স্টগটটা লজ লর 

েন্ধ করা হে চেস স্টখালাই লব  সারারাে রু্বমাে চেস চকন্তু অপণঘার স্টিাখ দুচটবে স্টকাবো 

ক্লাচন্তর চিে স্টেই। 

  

একটু পবর অপণঘা চজবেস করবলাস লপচে লজ কলকাোে যাবেে? 

  

স্টশখর একটু অেযমেস্ক হবে পবড়চ লস অপণঘার প্রে শুবে মে চরচরবে এবে েলবলাস উাঁ? 

োস এখবো চক ু চেক কচর চে। স্টিখা যাকস স্টেলা স্টহাক। 

  

—ওাঁর োচড়বে খের স্টিবেে ো? 
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—োস এখে েে। 

  

—স্টক স্টক লব ে ওর োচড়বে? 

  

—মাস িািা–স্টেৌচিস এক স্টোেস খুে স্ট াটস লট-ে ে র েবেস… েলবে েলবেই েপেীর 

কো মবে পড়বলা স্টশখবরর। একসমে োরা সোই েপেীবক রচের সবঙ্গ অচেবেিয 

চহবসবেই ভােবো। োরাসবে স্টসই োগাোোচড়র চপকচেবক েৃচষ্টর মবধয েপেী লর রচের 

হাে ধরাধচর কবর  ুবট যাওোর িৃশয—মবে হবেচ ল েহুকাল েহু শোব্দী ধবর স্টসই  চেটা 

োকবে। এখে চেউ লচলপুবর সন্তাে সম্ভাো েপেীর কাব  রচের খের স্টপৌাঁব  স্টিোর 

স্টকাবো মূলয লব  চক? 

  

স্টশখর হোৎ উবে িাাঁচড়বে েলবলা িবলা। 

  

অপণঘা একটু অোক হবে চজবেস করবলাস স্টকাোে? 

  

–িবলাই ো! রচের কাব  স্টকউ লব  স্টো? অসীম স্টো রু্বমাবে।  

  

–চেক লব স িবলাস লমরা একটু রু্বর লচস। খাচল পাবেই যাবে? 

  

–সকালবেলা খাচল পাবে হাাঁটবে খারাপ লাগবে ো। চশচশর-বভজা র্াবসর ওপর চিবে 

ওরা স্টহাঁবট স্টগল। পটুঘবলকা রুলগুবলা রুচট-রুচট করব । রাে োকবেই রুবট লব  

অেসীর ঝুাড়স র্ে সেুজ পাোর লড়াল স্টেবক উাঁচক চিবে কবেকচট গন্ধরাজ। স্টগালাপ 

স্টক্ষবে অবেকগুবলা গভীর পাবের  াপস কবেকটা িারা দুমবড় স্টেচেবে লব স কাল রাবে 

রচেবক ধরাধচর কবর েবে লোর সমে স্টগালাপ স্টক্ষবের কাব  স্টকউ সােধাে হে চে। 

  

স্টগবটর কা াকাচ  এবস স্টশখর লোর মে েিবল স্টরলবলা।  

  

অপণঘাবক েলবলাস োস োকস রুচণ েুচম োচড়বেই োবকা–লচম একটু এক রু্বর লসচ । 
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–লচমও যাবোস িলুে ো। 

  

–োস েুচম একটু চেশ্ৰাম কবর োও। দুপুবরর চিবকই লোর জামবসিপুর স্টযবে হবে 

পাবর–  

  

–লপচে এখে স্টকাোে যাবেে? 

  

–স্টেশবের চিবক! লমার একটু কাজ লব — 

  

স্টভাবরর েরম চেমঘল লবলাবেও স্টশখবরর মুখ প্রশান্ত হেচে। মুবখ অবেকগুবলা চিন্তার 

স্টরখা। স্টসই মুবখরচিবক োচকবে অপণঘা চক েুঝুবলা স্টক জাবেস স্টস িৃঢ়স্ববর েলবলাস োস 

লপোবক এখে এক স্টকাোও স্টযবে হবে ো। 

  

অপণঘা চেবজই স্টগবটর োইবর স্টেচরবে এবলা। েলবলাস এমচেই দুজবে কা াকাচ  একটু 

স্টহাঁবট লচস। সকালবেলা হাাঁটবে ভাবলা লাগে… শরীরটা স্টেশ ঝুরঝুবর হবে যাবে। 
  

স্টশখর েলবলাস িবলা— 

  

স্টসই সমে স্টিােলার োরান্দা স্টেবক সিাচশবের গমগবম গলাে মন্ত্র উচ্চারণ স্টশাো স্টগল। 

সিাচশে সেঘপাপি চিোকরবক প্রণচে জাোবেে। কাল রাবত্র সিাচশে চেবজ গাচড় িাচলবে 

র্টশীলা স্টেবক ডাক্তার স্টডবক এবেব ে। েেু লজ চেক িাহ্মমুহূবেঘ সুযঘেন্দো করবে োাঁর 

ভুল হে চে। 
  

ওরা চক ু চেক কবর চেস েেু ওরা োাংবলার চিবকই এগুবলা। পে চিবে এর মবধযই স্টলাক 

িলািল শুরু হবেব । লপােে চেস্তরঙ্গ জীেেস েেু এে স্টভাবর উবে মােুষ চকবসর জেয 

েযস্ত হবে হাাঁটাহাাঁচট করব  স্টক জাবে! 

  

অপণঘা েলবলাস ওবক জামবসিপুবরর হাসপাোবলই চেবে যাবেে? ো কলকাোে… 

  

–স্টিচখ। দুপুবর ডাক্তার লোর লসুক। োে চররুক। 
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–কখে োে চররবে? 

  

অপণঘার গলার লওোবজ এমে একটা চেষণ্ণ ভে চ ল স্টযস স্টশখর সিচকে হবে োকাবলা। 

হাসবলা। ললবোভাবে অপণঘার হাে  ুাঁবড় েলবলাস রুচণস েুচম ভে পাে স্টকে? রচের 

চকেু হবে। ো। শক্ত স্ট বলস জীেবে ওরকম অবেক লর্াে স্টখবেব ।  

  

—ডাক্তার স্টয েলবলেস োবভঘর ওপর— 

  

–ডাক্তাররা ওরকম েবল! লচম রচেবক অবেবকর স্টিবে ভাবলা চিচে। 

  

–লপচে কেচিে স্টিবেে? খুে একবরাখা স্টলাকস োই ো? 

  

–হুাঁ। স্ট বলবেলা স্টেবকই চিচে-খুে ইবমাশোল… লো রুচণস েুচম এ পযঘন্ত কারুবক 

স্টিাবখর সামবে মরবে স্টিবখব ? স্টকাবো লত্মীে-স্বজে? 

  

–ো। ো। মরার পর স্টিবখচ লামস েড় মামার মুখ… চকন্তু স্টিাবখর সামবে-োস এ পযঘন্ত 

কারুবক ো! 

  

–লচমও স্টিচখচে! লমার োো যখে মারা যােস েখে একটুর জেয–লচম ডাক্তার ডাকবে 

চগবেচ লামস গচলর স্টমাবড় এবসচ স স্টসই সমে কান্না…। স্টোমার স্টিখবে ইবে কবর ো? 
  

–চক? 

  

–স্টিাবখর সামবে কারুবক মরবে? লমার ইবে কবরস স্টকউ মরব –লচম িুপ কবর পাবশ 

িাাঁচড়বে স্টিখচ –স্টশষ মুহূবেঘ োচক শরীরটা প্রেলভাবে মুিবড় ওবেস স্টিাখ রু্বর যাে। 

  

–লুঃস িুপ করুে! চক হবে চক? 
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–োস সচেযই লমার ধারণাস চেবজর মরার লবগ একোর অেয একটা মৃেুয স্টিাবখ স্টিখা 

িরকার। কাল রচেবক প্রেম স্টিবখই লচম েুঝুবে স্টপবরচ লুম–মৃেুয ধাবর কাব  স্টেই–

স্টোমরা খুে র্ােবড় চগবেচ বল—েুচম ওরকম  টরট করচ বল স্টকে? 

  

—লচম সচেযই খুে ভে স্টপবেচ লুম। রচেিাবক ওরকম স্টিবখ-কখবো লবগ ওরকম িৃশয 

স্টো স্টিচখ চে—হোৎ লমার মবে হবেচ ল—লবগর চিে রচেিা লমাবক স্টডবকচ বলে ওাঁর 

সবঙ্গ যাোর জেয লচম যাই চে–লচম অেযাে কবরচ স মােুষবক েুঝুবে এরকম ভুল লমার 

কখবো হে ো। 

  

–হোৎ ঐ কোটাই স্টোমার েখে মবে হবলা? 

  

–হযাাঁ। লমার মাসেুবো ভাই চহরেবের কোও হোৎ মবে পবড়চ ল একোর— 

  

–স্টকেস োর কো স্টকে? 

  

—চেক জাচে ো। েবেস োর সবঙ্গ চগবে একোর লচম পে হাচরবে স্টরবলচ লাম। 
  

–েুবঝুচ । 

  

োাংবলার সুরচক োলা পবের সামবে ওরা েমবক িাাঁড়াবলা! এক জােগাে কবেক স্টরাাঁটা 

রক্ত েখবো িাপ স্টোঁবধ লব । স্টসচিবক স্টিাখ পড়বেই স্টশখর স্টিাখ চরচরবে চেবল। 

স্বাভাচেকভাবে েলবলাস চজচেসপত্রগুবলা সে িুচর হবে স্টগব  চকো একোর স্টিবখ 

লচস।র্র স্টোধহে স্টখালাই চ ল সারারাে। 

  

চসাঁচড় চিবে ওরা োরান্দাে উেবলা। দুবটা র্বরর িরজাই েন্ধ। কাবির জােলা চিবে স্টিখা 

স্টগলস সঞ্জে উপুড় হবে লব  মুখ এক পাবশ স্টররাবে। সঞ্জে এচিবকর র্টো চক ুই জাবে 

ো। কাল রাবত্র সারা পৃচেেীবে স্টস-ই একমাত্র মােচসক স্বচস্তর সবঙ্গ রু্চমবেব —োর মুবখ 

স্টসই চিে। স্টিাবখর পাশটা একটু কুাঁিবক রইবলওস হাচসর লভাস-সঞ্জে স্টকাবো স্বপ্ন দ 

স্টিখব । 
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লওোজ করবলা োস ডাকবলা ো। স্টশখর চরসচরচসবে অপণঘাবক েলবলাস োকস রু্বমাক। 

ওবক এখে জাগাোর স্টকাবো িরকার স্টেই। 

  

চসাঁচড় চিবে লোর স্টেবম এবস ওরা পরস্পবরর চিবক োকাবলা। স্টশখর েলবলাস রুচণস 

স্টোমার ক্লাচন্ত লাগব । েইবলস িবলস স্টকাল রচে স্টযখাবে পবড়চ লস স্টসই জােগাটা একোর 

স্টিবখ লচস। 

  

অপণঘা েলবলাস লচমও স্টসই কোটাই ভােচ লুম। 

  

রাস্তা চিেবে ভুল হবলা ো। পুবরাপুচর সকাল হবে স্টগব স পাচখর স্টকালাহল িবলব  

অচেশ্ৰান্ত। দুজে লচিোসী কাাঁবধ কুড ুল চেবে েবের পে স্টভবঙা েড় রাস্তার চিবক িবল 

স্টগলস োবির কুড়ুবলর রলাে স্টরাবির ঝুলসাচে অবেকক্ষণ স্টিাবখ পড়বলা। একটু িূর 

স্টযবেই দুবজাড়ািচট জুবো স্টিখা স্টগল-অসীম লর অপণঘার। কাল জুবো খুবল ওরা অরবণয 

প্রবেশ কবরচ ল স্টসচিবক োচকবে অপণঘা হাসবলা; চেবজর িচট পাবে গচলবে চেবে 

েলবলাস অসীমিার জুবোস চক হবে? হাবে স্টেবো? 

  

—জুবো এখে স্টক েইবে? এই সকাবল? িাও লমাবক–অসীবমর িচট স্টজাড়া চেবে একটা 

একটা কবর স্টশখর স্টজাবর  ুাঁবড় মারবলা োাংলাে চিবক। েলবলাস যাকস পবর খুাঁবজ স্টেওো 

যাবে! 

  

একটু পবর ওরা স্টসই জােগাে স্টপৌাঁ ুবলা। রুল গা টার চেবি অবেকখাচে কালবি রক্তস 

জামার স্ট ড়া একটা টুকবরা লটবক লব  কাাঁটাে। একটা কােচেড়ালী রবক্তর ওপর 

চেভ্রান্তভাবে গন্ধ শুকচ ল- ওস্টির স্টিবখ রুড়ুৎ কবর পাচলবে স্টগল। অপণঘা প্রেবমই েলবলাস 

কাল লমরা এই রুল গা টা খুাঁজবে স্টেচরবেচ লামস অবেক রু্বরও পাই চেস স্টশষ পযঘন্ত 

এটার সামবেই–  
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চিবের লবলাে রুল গা টার চেবশষত্ব চক ু স্টেই। সািা রুলগুবলাবক মবে হে কাগবজর 

রুলস পাোচেহীে গা টাবক মবে হে মারা গা  শুধু কাাঁটাগুবলা েীক্ষ্ণ হবে লব । স্টশখর 

কবেকটা রুল চ াঁবড় চেবে অপণঘার চিবক োচড়বে েলবলাস এই োও।  

  

অপণঘা দুহাে স্টজাড় কবর রুলগুবলা চেবলাস োবকর কাব  চেবে গন্ধ শুবক েলবলাস খুে 

সামােয গন্ধস চকবসর মেে স্টযেস চক রকম একটা স্ট বলবেলা–স্ট বলবেলার ভাে লব ! 

  

স্টশখর খের স্টিাবখিারপাশটা োচকবে স্টিখব । মাচটবে ঐ রক্ত লর দুএকটা ভাঙাা ডাল 

 াড়া লর স্টকাবো ৈেষময স্টেই; কােচেড়ালীটী শাল গাব র ওপর স্টেবক েয্ন্থভাবে ওবির 

স্টিখব । একটা স্টকবন্না খুে মন্থরভাবে িবল যাবে পাবের পাশ চিবেস এক ঝুাাঁক শাচলক 

হাসাহাচস করবে করবে মাোর ওপর চিবে উবড় স্টগল। 

  

স্টশখর একটা িাপা চেুঃশ্বাস স্টরবল েলবলাস খুে েিবল স্টগচ  লমরা স্টসটা লজ স্টটর 

স্টপলাম। 

  

–স্টকে? 

  

–স্টকাল রচেবক ওরকমভাবে স্টমবরব স লর লজ সকাবল লচম স্টোমাবক রুল চ াঁবড় চিচে। 

দুচেে ে র লবগ হবল— 

  

–চক করবেে েখে? 

  

–জঙ্গবল লগুে লাচগবে চিেুম! েুচম জাবো ো রুচণস চক অসম্ভে রাগ চ ল লমার–স্টয 

হারামজািা রচেবক স্টমবরব —োবির খুাঁবজ এবে চজভ উপবড় চেেুম–রচে একটা  ুচর 

এবেচ ল সবঙ্গ—স্টসটা লচমই সচরবে স্টরবখচ -এক একোর ইবে করব   ুবট যাইস লোর 

এক একোর চক রকম স্টযে–  

  

–লপোবক চক ুই স্টোঝুা যাে ো। লপচে ভীষণ িাপা স্টলাক— 
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—চ লুম ো এ রকমস পাজী েিমাইশ চ লুম—এখে কী রকম স্টযে মবে হবেস পৃচেেীর 

একটা চেজস্ব চেেম লব —স্টসই চেেম অেুযায ীই সে চক ু িলব স রচের মার খাওোটাও 

োর মবধয পবড়–  

  

–শুবক কারা মারবলা? স্টকে মারবলা? 

  

–চেক জাচে ো। েবে লন্দাজ করবে পাচর। 

  

–স্টকে?  

  

–রাচে চেবজবক ভাঙাবে স্টিবেচ ল। এখাবে মার ো স্টখবলও অেয স্টকাোও ওবক একচিে 

মারা স্টখবেই হবো! 

  

–স্টকে? 

  

–লত্মহেযা স্টো সোই করবে পাবর ো–স্টোমার জামাইোেুর মেে! রচে োই ইবে কবর 

চেপবির মবধয ঝুাাঁচপবে পবড়–  

  

—স্টকে রচেিার এরকম— 

  

স্টশখর অসচহষু্ণ চেরচক্তর সবঙ্গ েবল উেবলাস লুঃস চক একবর্বে স্টকে স্টকে চজবেস 

করব ! েুচম স্টমবে হবে যচি এটা েুঝুবে ো পাবরা—স্টোমাে লচম চক কবর স্টোঝুাবো। 

  

অপণঘা লর স্টকাবো কো েলবলা ো। মুখ চেিু করবলা। স্টশখর সবন্দহ কবর অপণঘার চিবক 

োকাবলা। হযাাঁস চেকস দুবরাাঁটা জল টলটল করব  স্টিাবখস একু্ষচে গচড়বে োমবে। স্টশখর 

একটু স্টজাবর েলবলা রুচণ। ও চক? কী স্ট বলমােুষ েুচম! 

  

অপণঘা মুখ েুলবলাস স্টিাবখর জবলর স্টরাাঁটা দুবটাবক স্টকাে অবলৌচকক উপাবে স্টভেবর 

স্টররে পাচেবে চিবলাস কাাঁিবলা ো। রযাকাবশভাবে স্টহবস েলবলাস চক? চক ু হে চে স্টো। 
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রুল গা টা লড়াল কবর িাাঁচড়বে লব  অপণঘা। োর কমেীে েন্বী শরীবরর ওপর 

জারচরকাটা স্টরাি এবস পবড়ব । চেুঃশ্বাবস দুলব  োর েুকস চিেুবকর পাবশ েহু ভাষার 

েযঞ্জো। অঞ্জচলেদ্ধ হাে স্টেবক রুলগুবলা স্টস ঝুরঝুর কবর মাচটবে স্টরবল চিবলা। 

  

স্টশখর েলবলাস রুচণস কাল পযঘন্ত েুচম চক রকম হাচসখুচশ স্ট বলমােুষ চ বল। লজ স্টকমে 

গভীর লর িাপাস স্টস রকম হাসব  ো—জঙ্গবল এবস েুচমও েিবল স্টগবল? 

  

—েিলাবো ো? সোই েিলাে। 

  

—েুচম স্টকে েিলাবে। যারা সরল লর চেষ্পাপস োরা সে জােগাবেই একরকম।  

  

অপণঘা এোর স্পষ্ট কবর স্টহবস েলবলাস লপচে লমাবক চক ভাবেে েলুে স্টো? লচম চক 

কচি খুচক োচক? 

  

—কচি খুচক ো হবলওস েুচম সচেযই সরল স্টমবে। 

  

—লপচে স্টমবেবির স্টিবেে ো। স্টমবেবির সম্পবকঘ লপোর স্টকাবো োে স্টেই মবে হবে! 

  

—স্টোমাবির লজকাচলকার স্টমবেবির এই একটা রযাশাে হবেব । সরল চকাংো চেষ্পাপ। 

শুেবল খুচশ হও ো। চেবজবক খুে একটা জচটল লর রহসযময ী ভােবে খেু ভাবলা লাবগস 

োই ো? 

  

—ো স্টশখরিাস লচম সরল োকবেই স্টিবেচ লাম। চকন্তু পাচর চে। লচম অবেক মােুষবক 

দুুঃখ চিবেচ । 

  

—স্টোমাবির ঐ সে সবখর দুুঃখ স্টো! স্টপ্রম-বপ্রম স্টখলা। স্টোমাবক একজে ভালবেবসচ লস 

েুচম োবক ভালোবসা চে—োরপর োর জীেেটা েযেঘ হবে স্টগল—এইসে স্টো? স্টোমরা 

স্টমবেরা এই স্টভবে খুে লেন্দ পাওস চকন্তু মােুবষর জীেে অে সহবজ েযেঘ হে ো। 

  

—লপচে েুচঝু ভালোসাে চেশ্বাস কবরে ো? 
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—এইসে স্ট বলমােুষী ভালোসাে চেশ্বাস কচর ো! 

  

—লপচে স্টকাোেও চেিেই কচেে লর্াে স্টপবেব ! 

  

—স্টকাবো লর্াে পাই চে। স্টোমাবক পাকাচম করবে হবে ো! 

  

—লচম চকন্তু ভালোসার কো েলবে িাই চে। লমার দুুঃবখর েযাপার হবে এইস লচম এ 

পযঘন্ত ভালোসার েযাপারটা চেবজর মবধয স্টটরই স্টপলাম ো। লমার েযাপারটা শুেবেে? 

লমাবির োচড় স্টেবক েরােরই লমরা খুে স্বাধীেো স্টপবেচ । যখে খুচশ যার সবঙ্গ 

স্টেড়াবে স্টযবে পাচরস লচম রেসাইচভাং জাচেস গাচড় চেবে যখে-েখে স্টেচরবে স্টগচ —

লমাবির স্টিবশ এরকম স্বাধীেো অবেক স্টমবেই পাে ো। অবেক স্ট বলর সবঙ্গ ললাপ 

হবেব স োরা লমাবক িাচম স্টরস্তরাাঁে স্টখবে চেবে স্টগব স গাচড়বে কবর স্টেচড়বেব স লর 

একটু লড়াল হবলই ভালোসার কো েবলব স চকন্তু০০ 

  

—চকন্তু লোর চক? দুচেে ে র ওরকম অবেবকর সবঙ্গ স্টর্ারারু্চর কবর স্টপ্রবমর চরহাসঘাল 

চিবল োরপর ওবির মবধয স্টকাঁবি স্টকবট সেবিবে স্টয ভাবলা িাকচর কবর লর সেবিবে 

যাবক ভাবলা স্টিখাবে–োবক একচিে চেবে কবর স্টরলবে–স্টোমাবির মেে স্টমবেবির 

পবক্ষ এটাই স্টো স্বাভাচেক। 

  

–স্টমাবটই স্বাভাচেক েে! লপচে ভাবেে লপচে সে স্টোবঝুেস োই ো? স্টমাবটই স্টোবঝুে 

ো! ঐ সে স্ট বলবির মুবখ ভালোসার কো শুেবলই লমার চক রকম অযালাচজঘ হে। 

সোই একই কো েবল! স্টকউ একটু রচসকো করবে জাবেস স্টকউ ভাবলা ইাংরাচজবে েবলস 

কো সোরই এক! এটা চক কবর হে? একটা স্টমবের সবঙ্গ একটু লড়াল স্টপবলই সোর 

মবধয ভালোসা স্টজবগ ওবে? 

  

স্টশখর স্টযে অপণঘার কোে স্টেশ মজা পাবে—এইভাবে মুিচক হাসবে লাগবলা। চসগাবরট 

স্টখবলই কাচশ হবেস েেু লবরকটা চসগাবরট ধচরবে স্টশখর েলবলাস লচম েুঝুবে পারচ  
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স্টোমার েযাপারটা! েুচম েড়বলাবকর স্টমবেস এক ধরবের হাল্কা েড়বলাবকর স্ট বলর সবঙ্গই 

স্টোমার ললাপ হবেব । োরা ঐরকমই স্টো! অেয ধরবের স্ট বলবির সবঙ্গ স্টো স্টমবশা 

চে। 

  

অপূণঘ ঝুাাঁঝুাবলা গলাে েলবলাস েড়বলাক-গচরবের কো এর মবধয েুলবেে ো! গচরবের 

স্ট বলবিরও স্টিবখচ –োরা স্টপ্রম চেবে লরও স্টেচশ পযােপযােচে কবর–োরা রচসকো 

করবেও জাবে ো। সে সমে একটা কাের কাের ভাে স্টিখাে! লচম লপোর েনু্ধবিরও 

ঐরকম স্টভবেচ লাম। 

  

–লমার েনু্ধবির? োরা স্টকউ ওরকম েযাকা েে। 

  

লপোর কো েলচ  োস লপচে স্টো সাধু-পুরুষ স্টিখবেই পাচে। চকন্তু লপোর অেয 

েনু্ধরা–  

  

–লমার েনু্ধরাও স্টকউ দুএকচিবের ললাবপ স্টপ্রবমর কো স্টশাোবে ো! 

  

অপণঘা একটু িুপ কবর েবস রইবলাস সািা রুলগা টার েীক্ষ্ণ কাাঁটাে লঙাুল েুবলাবে 

েুবলাবে লোর েলবলাস লচম রচেিাবকও োই স্টভবেচ লাম। রচেিা যখে একা একা 

লমাবির োচড়বে চগবে স্টসাজা লমার স্টিাবখর চিবক োচকবে লমাবক ডাকবলা-লচম 

স্টসটাবকও হাল্কা েযাপার স্টভবেচ লাম–চকন্তু োরপর স্টেবক সে সমে লচম মবের মবধয 

রচেিার স্টসই ডাক শুেবে পাচে! এরকম লমার লবগ কখবো হে চে। লমার মবে 

হবে—এই প্রেম লমার জীেবে একটা সচেযকাবরর ডাক এবসচ ল—চকন্তু লচম স্টসটা 

চরচরবে চিবেচ ! লচম স্টোকাস িারুণ স্টোকা! হেবোস লমার ভুবলর জেযই রচেিার 

এরকম হবলা। 

  

স্টশখর একটু অেযমেস্কভাবে েলবলাস ভাবলা কবর স্টভবে স্টিখবে স্টগবলস েুচম খাচেকটা 

িায ী চেিেই। স্টোমারই মেে লর একটা স্টমবেস েপেী। োর োম-বস- ও… 
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অপণঘা হোৎ েযাকুলভাবে েলবলাস েলবেে ো! লর কারুর কো লমাবক েলবেে ো! 

রচেিার জীেবের অেয স্টকাবো কো লচম শুেবে িাই ো! 

  

স্টশখবরর চিবক স্টপ ে চরবর অপণঘা িাাঁচড়বে রইবলা। োর সারা শরীরটা কাাঁপব । স্টেশ 

চক ুক্ষণ োবক স্টসইভাবেই োকবে চিবলা স্টশখর। ওর েযাকুলো স্টিবখও স্টশখবরর মুখ–

স্টটপা হাচসটা স্টমলাে চে। স্টযে সারা রাে স্টজবগ োকার পর স্টভারবেলাে এই রকম র্টোই 

চেক মাোে—এইরকম োর ভাে। একটু পবরস অপণঘা চেবজবক একটু সামবল চেবে স্টশখর 

চজবেস করবলাস রুচণস এখাবে একটু েসবে? 

  

–লমার এই জােগাটাে োকবে চক রকম অস্বচস্ত লাগব ! িলুে এোর চরবর যাই। 

  

এবসা। স্টশখর হাে োচড়বে চিবলা। 

  

  
  

সিাচশে স্টসই একই ভচঙ্গবে োরান্দার ইচজবিোবর েই হাবে চেবে েবস লব ে। 

স্টিেকুমারবক চেবে োগাবে স্টখলা করব  পরবমশ্বর। িূর স্টেবক স্টেবের শব্দ স্টশাো স্টগল! 

এই রকম সমবেই স্টশখররা এই স্টেশবে স্টেবমচ ল। 

  

ওরা সিাচশবের সামবে এবস িাাঁড়াবলা! সিাচশে স্টিাখ েুবল েলবলেস মাবঝু মাবঝু োে 

চরবর লসব ; ভে স্টেই। স্বাস্থযোে স্ট বলস সহয কবর স্টেবে–  

  

কাল রাবত্র সিাচশে একোরও প্রে কবরে চেস কারা রচেবক স্টমবরব স স্টকে স্টমবরব । 

জঙ্গবল অন্ত রাবত্র ওরা স্টকে রু্রচ ল! শুধু লহে মুমূষুঘ রচেবক স্টিবখ চেচে েবলচ বলেস 

এচকস এমে সুন্দর স্ট বলস োর এই অেস্থা স্টকে? লচম একু্ষচে র্টশীলার কপার মাইেস্ 

স্টেবক ডুঃ সরকারবক চেবে লসচ স স্টোমরা গরম জল কবর ডাবলাভাবে ওোশ কবর 

িাও–  

  

স্টশখর চজবেস করবলাস ওবক চক লজই হাসপাোবল চরমুভ করবো? 
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সিাচশে স্টিাবখর ইচঙ্গবে স্টিোর স্টিচখবে চিবে েলবলেস েবসা।  

  

অপণঘা ওবির পাশ কাচটবে স্টিােলাে উবে স্টগল। চসাঁচড়বে স্টিখা হবলা জোর সবঙ্গ! জো 

উদ্ভাচসে মুবখ েলবলাস োে চরবর লসব । োে স্টররার পবরই চক চিৎকার! কষ্ট হবে 

স্টো খুে! 

  

স্টস চিচির চিবক চস্থরভাবে োচকবে েলবলাস কো েলবে পারব ? 

  

–মাবঝু মাবঝু। স্টেচশক্ষণ োে োকব  ো একসবঙ্গ। 

  

–স্টোবক চিেবে স্টপবরব ? 

  

–হযাাঁ! স্টোরা স্টকাোে চগবেচ চল! 

  

অপণঘা র্বর েুকবলা; মাোর কাব  টুবল েবস লব  অসীমস অচেক্ষণ পর স্টস েখে একটু 

রু্বম েুলব । অপণঘবক স্টিচখ স্টস-ও একই কো েলবলাস োে চরবর এবসব  রচের। 

স্টোমরা স্টকাোে চগবেচ বলা? 

  

অপণঘা কোর উত্তর চিবলা ো; রচের মাোর কাব  এবস িাাঁড়াবলা! সারা মুখ স্টজাড়া 

েযাবন্ডজ… স্টিাখ দুবটা লর োকটা শুধু স্টখালা। পাবেও েযাবন্ডজ। চে াোর পাশ চিবে 

একটা হাে করুণভাবে ঝুুলব । অপঘণা স্টসই হােটা চেবজর হাবে েুবল চেবলা। 

  

রচে স্টিাখ খুবল োকাবলা! লে া স্টর্ালাবট িৃচষ্ট চিবে স্টিোর স্টিষ্টা করবলা। স্টিাবখ 

কবেকটা েরঙ্গ স্টখলা কবর স্টগল। অস্ফুটভাবে েলবলাস স্টক? েপেী? 

  

–োস লচম রুচণ! অপণঘা! 
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রচে লোর চস্থর স্টিাবখ োচকবে রইবলাস যন্ত্রণাে কুাঁকবড় উেবলা শরীরস েেু একিৃচষ্ট 

রুচণর চিবক োচকবে স্টেবক স্টযে সচেযই ভাবলা কবর চিেবে পারবলা! সবঙ্গ সবঙ্গ রচে 

হাে  চড়বে স্টেোর স্টিষ্টা করবলা। চেকৃে গলাে েলবলাস স্টশখর স্টকাোে? 

  

অপণঘা শক্ত কবর রচের স্টহােটা স্টিবপ ধবর স্টেবক েলবলাস োস হাে  াচড়বে স্টেবেে ো! 

  

রচে লমার হাে  াচড়বে স্টেোর স্টিষ্টা করবলা। পারবলা ো। েখে স্টস মুখ চরচরবে 

স্টিোবলর চিবক স্টিবে রইবলা। 
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