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১. মাঝে মাঝে মঝে হয় 

  

ভূচমকা 

  

এই উপেযাঝসর চকছু ঐচিহাচসক ঘটো ও ব্যচিত্ব ছাড়া সমস্ত িচরত্র ও কাচহেী সমূ্পর্ণ 

কাল্পচেক। জীচব্ি কারুর সঝে ককাথাও ককােও চমল খুুঁঝজ পাওয়া কেঝল িা চেিা্ 

কাল্পচেক চহঝসঝব্ ের্য করঝি হঝব্। 

  

চিিীয় মহাযুঝের কঝয়ক ব্ছর আঝে কথঝক শুরু কঝর এ কেঝের স্বাধীনতীেিার যব্যব্চহি 

কঝয়ক ব্ছর পর পযণ্ কয যদু্ভি চমশ্র সময় আমরা পার হঝয় এঝসচছ, িারই পচরঝেচিঝি 

এই কাচহেী। কেে ও সামাচজক চব্ব্িণঝের পটভূচমকায় আমার এই উপেযাঝস কের পযণ্ 

কঝয়কজে আলাো মােুঝরর আকাঙ্ক্ষা ও পচরর্চিই োধীনতােয কপঝয়ঝছ। 

  

উপেযাসচট ধীনতারাব্াচহক ভাঝব্ েকাচেি হঝয়চছল কেে পচত্রকায়। গ্রন্থাকাকাঝর েকাঝের সময় 

যঝেক কাটাকুচট কঝরচছ এব্ং ব্াচড়ঝয়চছ। রিোকাঝল যঝেক গ্রন্থাককার এব্ং আমার শ্রঝেয় 

কঝয়কজে ব্যচি ও ব্নু্ধঝের কাছ কথঝক োোরকম সাহাযয কপঝয়চছ, িাঝের েচি 

কৃিজ্ঞিা জাোই। 

  

–গ্রন্থাককার 

  

.  

  

উৎসেণ 

  

কমলকুমার মজুমোর 

শ্রোস্পঝেরু 

  

.  
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০১.  

  

মাঝে মাঝে মঝে হয়, এই কয মােুর হঝয় জঝেচছ, এর কিঝয় চব্স্ময়কর আর চকছু কেই। 

ো জোঝিও পারিাম এব্ং িাঝি আর কারওর ককােও িচি হি ো। ো জোঝল কেখঝি 

কপিাম ো এই রডড়শ্বযণময়ী পৃচথব্ী, আমার চেশ্বাঝসর জেয ব্রাদ্দ  ব্ািাসটুকু কেওয়া হি 

ো, মধীনতযরাচত্রর আকাঝের চেঝক যারা িাচকঝয় কেঝখ িাঝের মঝধীনতয একজে মােুর কম 

পড়ি। জঝলর আঙুল চেঝয় একচট চেশু ছচব্ আুঁকি ো। ছুটঝি ছুটঝি পাহাঝড়র ওপর 

উঝে একচট ব্ালঝকর উল্লাঝস কেঝট পড়া–কখেও উপস্থাচপি হি ো কসই েৃেয। একচট 

োরীর যোবৃ্ি েকেঝক বু্ঝক মাথা করঝখ কয িাঞ্চলযকর োচ্ পাওয়া যায়–কখেও 

কপিাম ো িার সন্ধাে। 

  

আচম ো জোঝল আমার মা, ব্াব্া, কঝয়কজে কাকা ও জযাো, ভাই, কব্াে, আত্মীয়, 

কঝয়কচট যোত্মীয়া োরী, িার-পাুঁিচট েেী ও দুচট কেে চেঝয় আমার কয সমূ্পর্ণ চেজস্ব 

জেৎ, এি ব্যাকুলিা ও মমিা–থাকি ো এর ককােও যচস্তত্ব। চব্শ্বাসই করা যায় ো! 

চব্শ্বাস করা যায় ো ব্ঝলই পুেজণে, চেয়চি, কমণেল–এইসব্ ভাঝলা ভাঝলা মায়াময় 

চব্শ্বাস তিচর হঝয়চছল একসময়। এখে আব্ার আকচস্মকিায় চেঝর এঝসচছ, িাই ভাব্ঝি 

কেঝলও বু্ক কাুঁঝপ। আচম ো জোঝল এই িুদ্র জেৎচটঝি আমার যেুপচস্থচি ককউ যেুভব্ 

করি ো, ককউ যঝপিা করি ো আমার জেয। যা কেই, িার জেয আব্ার যঝপিা কী! 

আর সব্াই থাকি, ‘আচম’ থাকিাম ো, এর কিঝয় কব্চে গুরুত্বপূর্ণ উপলচি আর হয় ো 

মােুঝরর মৃিুয চি্ার কিঝয়ও মমণাচ্ক। তকঝোঝর ও েথম কয ব্ঝে আচম চিে-িার ব্ার 

আত্মহিযার কথা কভঝব্চছ। যঝেঝকই ভাঝব্। আত্মহিযারও একটা মমণ আঝছ। কখেও 

কখেও কে রব্ও থাঝক চকন্তু ো-জোঝো? মােুর হঝয় জঝেচছ ব্ঝলই বু্েঝি পাচর, ো-

জোঝো মাঝে কী যসীম েূেযিা। আচম মেুরযজে কপঝয়চছ, আচম ধীনতেয। 

  

মাঝে মাঝে একথাও মঝে হয়, এই জীব্ঝের সাথণকিা কী? এই কয দুলণভ কস ভােয 

আমাঝক কেওয়া হল, কী এর কশ্রষ্ঠ ব্যব্হার? যব্ঝহলায় ঔোসীঝেয ধুীনতঝলা কাোয় কেঝল 
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রাখার চজচেস কিা এ েয়! এই কেহ চেঝয় জোব্ার োয় সঝে সঝেই, কমামব্াচির ওপঝর 

চেখাটুকুর মিে, মােুঝরর জীব্ঝের সঝে জুঝড় থাঝক আকাঙ্ক্ষা। কসই আকাঙ্ক্ষার 

যঝল চকক কিাখ চেঝয় দুেণা্ যব্াধীনতয ব্ালঝকর মিে কস ঘুচরঝয় চেচরঝয় কেঝখ িারচেক, 

কস আরও চকছু িায়। জীব্ে কযখাঝে কথঝম আঝছ, িা ছাড়াও আরও চকছু। কী কসটা? যে, 

যথণ, কভাে ব্া ভাঝলাব্াসাও কের কথা েয়। 

  

কয ব্ে কপচরঝয় কেঝল ককােও এক ব্াোচম সন্ধযাঝব্লা মােুঝরর মঝে হয়, এই জীব্ে যেয 

রকম হব্ার কথা চছল। তকঝোঝরর কয মচহমা-উজ্জ্বল জীব্ঝের ছচব্ কভঝস উেি কিাঝখ, 

ককাথায় কেল কসই মচহমা? কমঘলা আকাঝের কজযাৎস্নার মিে িিুচেণঝক ছচড়ঝয় থাঝক 

স্বঝের েব্। মঝে হয়, যচে আর একব্ার েিুে কঝর জীব্েটাঝক শুরু করা কযি– তেেব্ 

কথঝক আব্ার চেঝর আসা! রাষ্ট্রপচিঝকও েীঘণশ্বাস কেলঝি হয়। ককাচটপচিও কশ্বিশু্ 

ব্াথটঝব্র োন্ডা-েরম জঝল েরীর ডুচব্ঝয় আরাম করঝি করঝি হোৎ িুর চেঝয় হাঝির 

চেরা ককঝট কেঝল। ককে ো আমরা কিা োয়ই ভুঝল যাই, কয আমরা কুকুর যথব্া চপুঁপঝড় 

হঝয় জোইচে! আমরা মােুর, এই উত্তরাচধীনতকাঝরর োচয়ত্ব কী চব্রাট! একচট চসংহ আর 

একচট চসংহঝক কখেও হিযা কঝর ো, পরস্পঝরর সঝে লড়াই করার সময় েখ গুচটঝয় 

রাঝখ। মােুরই শুধুীনত িার ভাই, ব্নু্ধ, পচরজে ও েচিঝব্েীঝক খুে করার জেয আচব্ষ্কার 

কঝরঝছ কি রকম যস্ত্র। জেসূঝত্র কয কস একা, এই কথা সমূ্পর্ণ চব্স্মৃি হঝয় কস ব্ার ব্ার 

কোষ্ঠীব্ে হঝি চেঝয় কোষ্ঠীঝক ভাঝঙ। 

  

কখেও কখেও কযে একটা চব্োল কচেে, ব্ন্ধ েরজার োঝয় দুম দুম কঝর আঘাি কঝর 

চজঝজ্ঞস করঝি ইঝে হয়, ব্ঝলা, ব্লল, কার োম সাথণকিা! ব্ঝল োও! ইচিহাঝসর 

ককােও ককােও েিাব্দীঝি এক-আধীনত জে ধীনতমণগুরু কসই েরজা একটু োুঁক কঝর ব্লঝি 

কিঝয়ঝছে, কোঝো, আচম ব্লচছ। এই পথ যেুসরর্ করঝল মেুরযজে িার সমূ্পর্ণিা পাঝব্। 

আমার কাঝছ এঝসা, আচম পথ কেখাচে…। চকন্তু সব্ কথা কোো যায়চে, সব্ েঝনেরর উত্তর 

পাওয়া যায়চে, িার আঝেই ধূীনতপধুীনতঝোর কধীনতাুঁয়া আর িাটুকাচরিার হট্টঝোঝল। সব্ কেঝক 
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কেঝছ। দু’এক েিাব্দীঝিই ককঝট যায় কঘার। িারপরও হাজার হাজার যিৃপ্ত মােুর ধীনতাক্কা 

কমঝর কসই েরজা কভঝঙ কেলঝি িায়। 

  

হয়ঝিা এই সাথণকিার সন্ধােও সব্ার মঝধীনতয জাঝে ো সারা জীব্ঝে। ককে ো, এই 

পৃচথব্ীঝি যঝেক কেো আঝছ। ব্াদুঝড়র ডাোয় একব্ার হাি চেঝল কসই কিলঝিঝল কাঝলা 

রং সহঝজ উেঝি িায় ো, েন্ধও জচড়ঝয় থাঝক। যঝেঝকর হাি একব্ার রুঝপার টাকা 

ছুুঁঝল রুঝপার োে কলঝে যায়–িারপর সারা জীব্ে দু’হাঝি রুঝপা ছাোছাচে করঝি 

ভাঝলাব্াঝস। কসই রকমই, োরী। ককউ িায় যঝেযর ওপর েভুত্ব করঝি চকংব্া যেযঝের 

চেঝজর মঝি িালাঝি। এই কেোটাই সব্ঝিঝয় িীব্র। একটা কেে ব্া একটা েহর ব্া একটা 

েল ব্া একটা যচেস ব্া চেছক চেঝজর পাড়ার পাণ্ডা হব্ার জেয কী আকুচলচব্কুচল কিষ্টা। 

কয-পৃচথব্ীঝি কস সত্তর ব্া আচে, ব্ড়ঝজার একঝো ব্ছঝরর কব্চে থাকঝব্ ো–কসই 

পৃচথব্ীঝকও কস ব্েলাব্ার জেয োর্পাি কঝর। এই েরীর চব্োঝের সঝে সঝে সব্চকছু 

কের–এই কঝোর সিযটা কজঝেও কি মােুর যিীচিয় িঝের কথা ছচড়ঝয় যায়। 

  

যঝেঝকই যব্েয মায়ার কঘাঝর জেৎটা খুব্ কছাট কঝর আঝে, চেঝজর স্ত্রী-পুত্রকেযা 

আত্মীয়ঝের চেঝয় কছাট্ট সংসাঝরর ব্াইঝর আর চকছু কেখঝি িায় ো–এঝের খুচে ব্া সুখী 

করার জেয সারা জীব্ে ভূঝির ব্যাোর চেঝয় যায়। একই মােুর চিিীয় পঝি চব্ব্াহ কঝর 

কছঝলঝক আের কঝর সমূ্পর্ণ কস্নঝহ, ব্াচড় কথঝক কব্ঝরাব্ার আঝে ভচিভঝর ের্াম কঝর 

শ্রীরামকৃঝের ছচব্র সামঝে এব্ং যচেঝস চেঝয় ঘুর কেয়–এও কিা কেোর কঘার। এমে 

কেোগ্রস্ত মােুর যঝেক কেঝখচছ। 

  

যাই কহাক, আচম আমার কছঝলঝব্লা কথঝকই একজে মােুরঝক জাচে চযচে জীব্ে সম্পঝকণ 

োো ধীনতরঝের েনের ও সংেঝয় কষ্ট কপঝিে। চিচে আমার চপঝসমোই। িখে যব্েয সব্ 

বু্চেচে। কসই লম্বা-িওড়া, সুপুরুর, সোহাসযময় মােুরচট মাঝে মাঝে োরুর্ চব্র্ণ  হঝয় 

কযঝিে। চিে-িার চেে ধীনতঝর কারওর সঝে কথা ব্লঝিে ো, চিেিলার ঘঝর একা শুঝয় 

থাকঝিে। ব্াচড়র ককউ চব্রি করঝি সাহস করি ো ওুঁঝক। শুধুীনত আমার জযাোমোই 
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খড়ম েকেচকঝয় ওপঝর উঝে চজঝজ্ঞস করঝিে, কী কহ যমরোথ, কী হল আব্ার কিামার? 

িঝলা, চেচেরব্াবু্ আব্ার করাড়েী ব্ই োচমঝয়ঝছে, কেঝখ আচস।  

  

জযাোমোইঝক কেঝখ চপঝসমোই উঝে ব্সঝিে। েযাকাঝে ভাঝব্ কহঝস ব্লঝিে, জাঝো 

চপ আর, ইঝে কঝর আব্ার সব্চকছু কছঝড়ছুুঁঝড় কব্চরঝয় পচড়! 

  

জযাোমোই উত্তর চেঝিে, এখে ব্য়স হঝয়ঝছ, এখে আর ওসব্ পােলাচম ককাঝরা ো। 

েরীঝর সইঝব্ ো। 

  

ছাঝে ঘুচড় ওড়াঝি ওড়াঝি আমরা এইসব্ কথা টুকঝরা টুকঝরা ভাঝব্ শুেিাম। িখে 

চপঝসমোইঝয়র ব্য়স রাঝটর কাছাকাচছ। আমার জযাোমোইও ওুঁর কথঝক পাুঁি-ছ’ ব্ছঝরর 

কছাট।  

  

আমার চপঝসমোইঝক আমরা সব্াই ডাকিাম ব্ড়ব্াবু্। আমার ব্াব্া-কাকারাও িাই 

ব্লঝিে। কছঝলঝব্লায় এ-ডাকটা আমরা স্বাভাচব্ক চহঝসঝব্ই গ্রহর্ কঝরচছলাম, কারর্ 

জােিাম ো। পঝর কজঝেচছ। চপঝসমোইঝয়র আসল োম যমরোথ ভাদুড়ী, চকন্তু ওুঁর 

কিহারার সঝে চেচেরকুমার ভাদুড়ীর খুব্ চমল চছল। যচেও চেচের ভাদুড়ীর পচরব্াঝরর 

সঝে চপঝসমোইঝের ককােও রকম আত্মীয়িা চছল ো। িখে রেমঝঞ্চ চেচের ভাদুড়ীর 

কেেঝজাড়া োম। িার ডাকোম যেুসাঝরই চপঝসমোইঝক ব্াচড়র সব্াই ব্ড়ব্াবু্ ব্লি। 

যব্েয ওুঁর আসল োম যমরোঝথরও একটা ইচিহাস আঝছ। 

  

আমার যখে ছ’-সাি ব্ছর ব্য়স, িখে একচেে চব্ঝকলঝব্লা চপঝসমোই আমাঝক 

কব্ড়াঝি চেঝয় চেঝয়চছঝলে এক জায়োয়। কসচেে আমার একটা যদু্ভি যচভজ্ঞিা 

হঝয়চছল। 

  

আমরা কলকািায় চপঝসমোইঝয়র ব্াচড়ঝিই থাকিাম। চপঝসমোই কসই সময় 

কোয়াচলয়ার কথঝক ব্যব্সা গুচটঝয় কলকািার চব্ঝব্কােন্দ করাঝড একটা ব্াচড় চকঝেঝছে। 

চব্ঝব্কােন্দ করাড িখে োয় েিুে রাস্তা, পাড়াটার ইজ্জি চছল। চিেিলা ব্াচড়, 
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যঝেকগুচল ঘর। িখে ব্সিব্াচড় ভাড়া কেব্ার চব্ঝের করওয়াজ চছল ো–আমরা গ্রাম 

কথঝক এঝস চপঝসমোইঝয়র ব্াচড়ঝিই উেিাম, চব্সেৃে চকছু কেখাি ো িাঝি। আমার 

জযাোমোই ব্য়ঝস কছাট হঝলও িার ভগ্নীপচির সঝে কথা ব্লঝিে ভাচরচক্ক িাঝল। 

পাচরব্াচরক সম্পঝকণর মূলয িখে চছল সামাচজক েচিষ্ঠার কিঝয়ও একটু কব্চে। 

  

আমার চপঝসমোই চব্ধীনতব্া চব্ব্াহ কঝরচছঝলে। যথণাৎ, আমার পূচর্ণমা চপচসমা চব্ধীনতব্া 

হঝয়চছঝলে এোঝরা ব্ছর ব্য়ঝস। সঝিঝরা ব্ছর ব্য়ঝস যমরোথ ভাদুড়ীর সঝে িার চব্ঝয় 

হয়। িখে আমার চপচসমা েভণব্িী। এর এক ব্ছর আঝেই যমরোথ ভাদুড়ী আমার 

োকুরোর কাঝছ পূচর্ণমা চপচসমাঝক চব্ঝয় করার েস্তাব্ জাোে। আমার োকুরো ওই 

যমরোথ ভাদুড়ী োমক উেি কছাকরাঝক রুঝপা ব্াুঁধীনতাঝো লাচে চেঝয় কমঝরচছঝলে। ককে 

ো চব্েযাসাের মোইঝয়র চব্ধীনতব্া চব্ব্াঝহর িেচট যঝেঝকই কােজ-কলঝম সমথণে 

করঝলও চেজ পচরব্াঝর িালাঝি কেেচে। িারপর পূচর্ণমা চপচসমার ওই যব্স্থাটা জাোর 

পর আমার োকুরো কেওয়াঝল কপাল েুঝক েুঝক রি ব্ার কঝর কেঝলচছঝলে। হায় হায় 

কঝরচছঝলে য্ি এক হাজার ব্ার। কারর্, িখেকার চেঝে ভদ্রঘঝরর চব্ধীনতব্ারা যাঝি 

দুশ্চচরত্রা ো হঝয় যায় কসজেয চেরাপে ব্যব্স্থা চছল িাঝের কােী পাচেঝয় চেঝয় েে-

পঝেঝরা টাকা কঝর মাঝসাহারা পাোঝো। িারপর কসখাঝে িারা ব্াুঁিুক, মরুক ব্া িচরত্র 

েষ্ট করুক কস-খব্র এি েূঝর এঝস কপ ুঁঝছাঝব্ ো। আমার োকুরো কেহাি কেযার েচি 

মায়াব্েি এ-ব্যব্স্থা ো চেঝয় ওই ভুলচট কঝরচছঝলে। 

  

পূব্ণ ব্াংলার কছাট েহঝর ওই ঘটোয় কী রকম হইহল্লা হঝয়চছল িা কব্াোই যায়। িা ছাড়া 

যমরোথ ভাদুড়ী চছঝলে যজ্ঞািকুলেীল। িখেকার চেঝে একটা িমৎকার ব্যব্স্থা চছল। 

জচমোর ব্াচড়ঝি ব্া যঝেক যব্স্থাপন্ন ব্াচড়ঝিই পাুঁি-েেচট দুুঃস্থ কছঝলঝক থাকঝি কখঝি 

চেঝয় পড়াশুঝোর ব্যব্স্থা কঝর কেওয়া হি। আমাঝের পাড়াঝিই রায়ঝি ধুীনতরী ব্াচড়ঝি ওই 

রকম দুচট কছঝল থাকি, যমরোথ ভাদুড়ী িাঝের মঝধীনতয একজে, চিচে িখে কঝলঝজর 

ছাত্র। গ্রীঝের ছুচটঝি চব্রাট চব্রাট েূেয দুপুর, রায়ঝি ধুীনতরীঝের ব্াচড়ঝি কি েুঁকা জায়ো, 
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কি ব্ড় ব্াোে! পূচর্ণমা চপচসমা ওই ব্াোঝে জামরুল চকংব্া কামরাঙা েল পাড়ঝি 

কযঝিে। 

  

যাই কহাক, যমরোথ ভাদুড়ীর সঝে পূচর্ণমা চপচসমার েঝমা েঝমা কঝর চব্ঝয় চেঝয় 

রািারাচি িাুঁঝের কেেছাড়া কঝর কেওয়া হল। কলকািাঝিও ো, কারর্ কসখাঝেও যঝেক 

কিোশুো কলাক আঝছ, ওুঁরা চেঝয় ঘর ব্াুঁধীনতঝলে পাটোয়। িারপর ওুঁঝের ভুঝল কেল সব্াই। 

পূচর্ণমা চপচসমা মাঝে মাঝে চিচে চলখঝিে, ককউ ককােও চেে িাঝক ব্াঝপরব্াচড় আোর 

কথা ব্ঝলচে। এমেকী, পূচর্ণমা চপচসমার দু’ব্ছঝরর কমঝয়চট যখে স্মল পঝম মারা কেল, 

িখেও ককউ কেখঝি যায়চে আমাঝের ব্াচড় কথঝক। 

  

আমার োকুরো মারা যাব্ার পর, আমার ব্াব্া-জযাোমোইরা হোৎ কযে উোর হঝয় 

উেঝলে। িিচেে চপঝসমোইরা পাটো কথঝক এলাহাব্াঝে িঝল চেঝয় ব্যব্সা কঝর কব্ে 

ব্ড়ঝলাক হঝয়ঝছে। আমার ব্াব্া চেচল্লঝি িাকচরর ইন্টারচভউ চেঝি চেঝয় কেরার সময়। 

এলাহাব্াঝে পূচর্ণমা চপচসমাঝের ব্াচড়ঝি কথঝক এঝলে। কঝয়কচেে পর চেঝর এঝস 

েঝল্পর আর কের হয় ো। চপঝসমোইঝের এলাহাব্াঝের ব্াচড়ঝি চিেজে চে-িাকর, 

একজে োঝরায়াে, ব্াোঝের জেয একজে মাচল–এব্ং সব্ঝিঝয় ব্ড় কথা, একজে। 

জমাোর করাজ সকাঝল এঝস ব্াথরুম পচরষ্কার কঝর যায়। কোিলার ব্াথরুঝম জমাোঝরর 

আসা-যাওয়ার জেয ব্াচড়র কপছঝে আলাো কলাহার কঘারাঝো চসুঁচড়। পাড়াোুঁর মােুঝরর 

কিাঝখ এসব্ যিযাশ্চযণ ঘটো। 

  

িার পঝরর ব্ছর পুঝজার সময় পূচর্ণমা চপচসমারা কব্ড়াঝি এঝলে আমাঝের কেঝের 

ব্াচড়ঝি। োুঁেচর ব্াুঁধীনতা ব্াুঁধীনতা সব্ ধুীনতচি-োচড় কম্বল এঝেচছঝলে োুঁঝয়র মােুঝরর মঝধীনতয 

কব্লাব্ার জেয। ব্াচড়র েঝিযঝকর জেয আলাো আলাো উপহার। পূচর্ণমা চপচসমা আমার 

মাঝক চেঝয়চছঝলে জারমাে চসলভাঝর ব্াুঁধীনতাঝো ব্ড় আয়ো। চপঝসমোইঝয়র সুন্দর 

কিহারা। যঝে পুঝরাপুচর সাঝহচব্ কপাোক–িবু্ চিচে িার কছঝলঝব্লার পচরচিি 

মােুরজঝের ব্াচড়ঝি চেঝয় োওয়ায় ব্ঝস হুঁঝকায় িামাক কখঝিে–এইজেয িার খাচিঝরর 

সীমা চছল ো। একচেে এই জায়ো কথঝক চিচে যপমাচেি হঝয় চব্িাচড়ি হঝয়চছঝলে–
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আজ কসখাঝেই চেঝর এঝসঝছে েব্ল েিাঝপ। সব্ মােুরই কব্াধীনতহয় এ রকম ভাঝব্ চেঝর 

আসঝি িায়। কাউন্ট যে মঝন্টাচিঝটা েঝল্পর মিে। পূচর্ণমা চপচসমার ব্য়চস চব্ধীনতব্া 

চকংব্া স্বামী ো-ঝেওয়া যব্জ্ঞাি ব্উ আমাঝের কসই কছাট েহঝর িখে যঝেক চছল। 

  

এক ব্ারও শ্বশুরব্াচড়ঝি যায়চে চকংব্া সারা জীব্ঝে চিে-িার ব্াঝরর কব্চে স্বামীঝক কিাঝখ 

কেঝখচে–ব্রাহ্মর্ পচরব্াঝরর এমে কমঝয়মােুঝরর সংখযা িখে যজস্র। চিে-িার ব্ছঝরর 

কমঝয়ঝক থালার ওপর ব্চসঝয় বৃ্ে জরাঝব্র সঝে সািপাক কেরাঝো চকংব্া রিমাংঝসর 

স্বামীর যভাঝব্ কলাোঝছর সঝে কসামখ কমঝয়ঝের চব্ঝয় কেওয়াও কব্চে চেঝের ঘটো 

েয়। কসই রকম ককােও চব্ঝয়র যেুষ্ঠাে আচম কিাঝখ কেচখচে ব্ঝট, িঝব্ কসই সব্ বৃ্োঝের 

আচম কেঝখচছ। কচি ব্য়ঝসর চব্ধীনতব্াঝক কসই সময় িলচি কথায় ব্লা। হি, কঝড় রাে়ী। 

িারা পূচর্ণমা চপচসমার কস ভােয কেঝখ েীঘণশ্বাস কেলি। পূচর্ণমা চপচসমারও কিা ওই রকম 

যব্স্থাই হওয়ার কথা চছল। এখেও সব্াই েল্প কঝর কয পূচর্ণমা চপচসমার স্বভাব্ খুব্ 

েরম, কারওর সঝে উুঁিু েলায় কথা ব্লঝিে ো। চকন্তু েচিঝব্চেেী কঝড় রাে়ীরা পূচর্ণমা 

চপচসমা সম্পঝকণ চসো্ চেঝয়চছঝলে, ওই জাি-ঝখায়াঝো মাচের কেমাঝক কযে মাচটঝি 

পা পঝড় ো! যি সুখ কপাঝল সইঝল হয়! 

  

সচিযই সহয হয়চে। কসব্ার এলাহাব্াঝে চেঝর যাব্ার পর চকছুচেে ব্াঝেই পূচর্ণমা চপচসমার 

চিচেঝি যেয সুর কেখা চেঝি লােল। োয়ই চপঝসমোই সম্পঝকণ োো রকম যচভঝযাে। 

চপঝসমোইঝয়র ব্যব্সাঝয় মে কেই, হোৎ হোৎ ককাথায় িঝল যাে চিে িার চেঝের জেয, 

ব্াচড়ঝি চকছু ব্লা কওয়া কেই। সাধুীনত-সন্নযাসীঝের সঝে খুব্ কমঝেে, মােুরটা বু্চে এব্ার 

সন্নযাসীই হঝয় যাঝব্ে! এক ব্ছর ব্াঝে আব্ার যেয রকম যচভঝযাে, এব্ার আরও 

গুরুির। চপঝসমোই একচট মুসলমাে কমঝয়র কেঝম পঝড় পােল হঝয়ঝছে। জযাোমোই 

এলাহাব্াে ছুঝট কেঝলে িার কব্ােঝক ব্াুঁিাঝি। চেঝর এঝস েীঘণশ্বাস কেঝল ব্লঝলে, 

পচূর্ণমার কপাঝল দুুঃখু আঝছ। যমরোথঝক কেরাঝো যাঝব্ ো কস ব্ড় আত্মম্ভরী মােুর, 

যেয কারওর কথা কোঝে ো। িা ছাড়া, কসই মুসলমাে কমঝয়চটর মিে সুন্দর োরী এ-
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দুচেয়ায় দুলণভ, িাঝক কেখঝল মাথা চেক রাখা যঝেক পুরুঝরর পঝিই েি। পাুঁিখাো 

কমাহর চেঝয় িার োি কেখঝি হয় চেরালায়। যমরোথ এব্ার সব্ণস্বা্ হঝব্। 

  

আমার োকুমা িখেও কব্ুঁঝি, চিচে েঝের সঝে ব্ঝলচছঝলে, পূচর্ণমাঝক িুই চেঝয় িঝল 

এচল ো ককে? ও-জামাইঝয়র সঝে আমরা আর ককােও সম্পকণ রাখঝি িাই ো। আঝেই 

জােিাম 

  

জযাোমোই ব্ঝলচছঝলে, পূচর্ণমা আসঝি কিঝয়চছল। আচম ইঝে কঝর আচেচে। পূচর্ণমা 

একব্ার িঝল এঝল চব্রয়সম্পচত্তর আর চকছুই চক ও পাঝব্? সব্ জলাঞ্জচল যাঝব্। িবু্ ও 

কযটুকু সামঝল রাখঝি পাঝর–  

  

এরপর দু’-িার ব্ছঝরর ইচিহাস একটু যস্পষ্ট। চপঝসমোই এলাহাব্াঝের ব্াচড় চব্চি 

কঝর িঝল কেঝলে কোয়াচলয়ার–পূচর্ণমা চপচসমাও সঝে চেঝয়চছঝলে এব্ং েিণকীচটও। 

পূচর্ণমা চপচসমার একচট কমঝয় হঝয় মারা চেঝয়চছল, আর ককােও কছঝলপুঝল হয়চে। কসই 

েিণকীর একচট কছঝল হয়, িার োম সূযণ। এই কছঝলচট িার চিে ব্ছর ব্য়স কথঝক পূচর্ণমা 

চপচসমার কাঝছই কব্চে থাকি। পূচর্ণমা চপচসমা িখে িার আইে ব্চহভূণি সিীঝের সঝে 

কমাটামুচট মাচেঝয় চেঝয়চছঝলে। সিীে থাকা কিা িখেকার চেঝে খুব্ যস্বাভাচব্ক চছল 

ো। আমার োকুরোই চিেচট চব্ঝয় কঝরচছঝলে। 

  

এলাহাব্াঝের কসই েিণকীর োম চছল বু্লবু্ল। কপাোচক োম োচসম-আরা ব্ােু। 

এলাহাব্াে কথঝক কোয়াচলয়াঝর আসব্ার পর িার ভিসংখযা যঝেক কব্ঝড় যায়। এই 

চেঝয় চপঝসমোইঝয়র সঝে মে করাকচর কেখা কেয়। িার কছঝল সূযণর ব্য়স যখে পাুঁি 

ব্ছর, িখে বু্লবু্ল হোৎ আত্মহিযা কঝরে চব্র কখঝয়। বু্লবু্ল কসই সময় কোয়াচলয়ার 

রাজব্াচড়ঝি মুজঝরা কপঝি শুরু কঝরচছঝলে–যোয়াঝসই যমরোথ ভাদুড়ীর মিে 

একজে মােুরঝক পচরিযাে করঝি পারঝিে, িার ব্েঝল আত্মহিযা করার ককােও মাঝেই 

হয় ো। সূযণ কসই কথঝক পুঝরাপুচর পূচর্ণমা চপচসমারই কছঝল হঝয় কেল। 
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পূচর্ণমা চপচসমার কের জীব্েটা কমাটামুচট সুঝখই ককঝটচছল। স্বামীঝক আব্ার সমূ্পর্ণ ভাঝব্ 

চেঝর কপঝয়চছঝলে এব্ং কের ব্ার যসুঝখর সময় কপঝয়চছঝলে স্বামীর হাঝির কসব্া। ব্াব্া 

আর মা চেঝয়চছঝলে কসব্ার, চেঝর এঝস ব্লঝলে, পুরুরমােুর কয ও ভাঝব্ কসব্া করঝি 

পাঝর, িা কিাঝখ ো কেখঝল চব্শ্বাস করা যায় ো। যমরোঝথর মেটা ভীরর্ েরম— 

  

পূচর্ণমা চপচসমার মৃিুযর পর সূযণঝক কব্াচডণং স্কুঝল পাচেঝয় চপঝসমোই দু’ব্ছঝরর জেয 

চেরুঝদ্দ ে হঝয় যাে। ককউ আর িার ককােও পাত্তা পায়চে। ওুঁর কোয়াচলয়াঝরর 

চব্রয়সম্পচত্ত এব্ং ব্যব্সা যরচিি যব্স্থায় েষ্ট হঝয় কযঝি থাঝক। িারপর হোৎ একচেে 

একমুখ িুলোচড় চেঝয় এঝস উেয় হঝলে। সব্চকছু চব্চি কঝর চেঝয় কলকািায় এই ব্াচড় 

চকেঝলে। 

  

এসব্ই আমার জঝের আঝেকার কথা। পূচর্ণমা চপচসমাঝক আচম কিাঝখও কেচখচে কখেও। 

  

এঝকব্াঝর ব্ালযকাঝলর স্মৃচি মাঝে মাঝে দু-এক েলক মঝে পঝড়, চকন্তু িার সিযিা 

যািাই করা যায় ো। কয-পুকুরপাঝড় চিে ব্ছর ব্য়ঝস কখলা কঝরচছ মঝে হয়, আসঝল 

কস। পুকুরটা চেক কসই রকম কেখঝি েয়। একটা চেউচল োঝছর িলায় েুল কুঝড়াঝি 

কযিাম, েঝিযকচট চেউচল েুলই চক চেচের-মাখা থাকি? স্মৃচি ককে কসই ছচব্ কেখায়? 

দুেণাপুঝজার এক মাস আঝে কাঝলা রঝঙর চেখুুঁি পাুঁো চকঝে রাখা হি ব্চলোঝের জেয। 

ব্াচড়র কছাট কছঝলঝমঝয়রা ঘাসপািা খাইঝয় কমাটা করি কসই পাুঁোগুঝলাঝক। পাুঁোঝক 

খাওয়াব্ার জেয ধীনতােঝখি কথঝক ধীনতাঝের ডো চছুঁড়ঝি কেচছ, ধীনতারাঝলা ধীনতােপািায় আমার। 

আঙুল ককঝট কেল, েরের কঝর রি পড়ঝি লােল। তেেঝব্র শুধুীনত এই েৃেযটাই ব্া আমার 

মঝে কেুঁঝথ আঝছ ককে? আঙুঝল োে পযণ্ কেই।  

  

এমে যঝেক জায়োর স্মৃচির ছচব্ হব্হ কেখঝি পাই, আসঝল কয-সব্ জায়োয় আচম 

কখেও যাইচে। কযমে, মােুঝরর জেচেেচটর কথা কিা মঝে রাখা যসম্ভব্, িবু্ কযে মঝে 

হয়, আমার মঝে আঝছ। ভীরর্ বৃ্চষ্টর চেঝে জঝেচছলাম ব্ঝল আমার োম রাখা হয় ব্ােল। 

োচসণং কহাঝম জোইচে, মামাব্াচড়ঝি, পাড়াোুঁর আুঁিুড়ঘঝর। উঝোঝের মঝধীনতয সামচয়ক 
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ভাঝব্ ব্াোঝো। চিে চেে ধীনতঝর যশ্রা্ বৃ্চষ্ট–কসই সময় জেগ্রহর্ কঝর আচম ব্াচড়র 

সব্াইঝক খুব্ চব্পঝে কেঝলচছলাম। একজে কে ে়া ধীনতাইঝয়র কৃচিঝত্বই কব্ুঁঝি কেচছ 

ককােওিঝম। মা-মাচসঝের কাঝছ পঝর এিব্ার শুঝেচছ কসই েল্প কয, স্মৃচিঝি কযে হব্হ 

কেখঝি পাই কসই েৃেয–যঝোর ব্রণার মঝধীনতয একচট সঝেযাজাি চেশুর পাঝয়র পািায় 

কটাকা মারা হঝে আর কস টযাুঁ টযাুঁ কঝর কাুঁেঝছ।  

  

পাুঁি চক ছ’ব্ছর ব্য়স কথঝক চপঝসমোইঝয়র কথা আমার কমাটামুচট স্পষ্ট মঝে আঝছ। 

একচেে ওুঁর সঝে কব্ড়াঝি চেঝয় একটা যদু্ভি যচভজ্ঞিা হঝয়চছল।  

  

কয-সময়কার কথা ব্লচছ িখেও চিিীয় মহাযুে লাঝেচে। িার দু-এক ব্ছর আঝের কথা। 

িখে িাল চকেঝি হি মুচের কোকাঝে, যঝেক রকঝমর িাল সাজাঝো থাকি, চিে টাকা 

মকর্র খুব্ সরু িাঝলর যডণার চেঝল মুচের কোকাঝের কলাকই ব্াচড় কপ ুঁঝছ চেি। কসলুঝে 

িুল কাটঝি কেঝল িুলকাটার চডজাইে পছন্দ করার জেয ব্াুঁধীনতাঝো ছচব্ থাকি সাঝহব্ঝের। 

যঝেক সাঝহব্ও িখে চসুঁচথ ককঝট পাঝে িুল আুঁিড়াি। চেয়ালো ও হাওড়া কটেঝের 

কাঝছ লাইে কব্ুঁঝধীনত োুঁচড়ঝয় থাকি কঘাড়ারোচড়। কয িঝটর থচলঝক এখে র যােে ব্যাে 

ব্ঝল–কস-চজচেঝসর েিলে চছল ো। পচরব্ার পচরকল্পো ব্া জে চেয়ন্ত্রঝর্র কথা ককউ 

কোঝেচে। চমচষ্টর কোকাঝে এক টাকার চমচষ্ট ককো হঝল এক আো পয়সা কেরি চেি। 

এক পয়সা ও আধীনতলার েিলে চছল। ধুীনতচির সঝে শুঝমাজা পরা চছল স্বাভাচব্ক ব্যাপার। 

কলকািায় যঝেক রাস্তাঝিই েযাঝসর আঝলা জ্বলি। োন্ধীচজ, সুভার কব্াস, েজলুল 

হঝকরও েিুর চেন্দুক চছল। েচলঝি েচলঝি চিঝকঝটর ব্েঝল ডযাংগুচল ব্া িু-চকিচকঝির 

কখলা িলি। ইস্কুঝল ভরচি হব্ার আঝে কযঝি হি পােোলায়। োচপিঝক ব্লা হি 

পরামাচেক। 

  

কলকািায় িখে ব্াঙালরা চছল েকৃিপঝিই সংখযালঘু। োটক েঝভঝল হাসযকর িচরত্র 

উপস্থাচপি করার জেয যব্ধীনতাচরি ভাঝব্ ব্যব্হার করা হি ব্াঙাল ভারা, ব্চকিমমিি কথঝক 

যার শুরু। ব্াঙালরা কলকািায় এঝস যচি দ্রুি কলকাত্তাই ভারা চেঝখ কেব্ার কিষ্টা কঝর 
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জোচখিুচড় পাচকঝয় কেলি। ব্াঙালঝের মুঝখ যচি চমচহ েলায় কলকািার ভারা ব্লঝি 

শুেঝলই হাচস কপি। 

  

ব্াঙালঝের সম্পঝকণ িখে চিত্তাকরণক কঝয়কচট ছড়াও েিচলি চছল, কসগুচলর রিচয়িার 

োম জাো যায় ো। পঝথ-ঘাঝট োয়ই কছাটঝের মুঝখ কোো কযি :  

  

ব্াঙাল মেুরয েয় 

যদু্ভি জন্তু 

লম্ফ চেঝয় োঝছ ওঝে  

লযাজ োই চকন্তু! 

  

আসঝল ‘ যদু্ভি’ কথাটার ব্েঝল যেয চকছু চছল, কসটা এক চেঝল দু’পাচখ মারার ব্যাপার। 

কস-েব্দটা এখে ব্যব্হার ো করাই ভাঝলা। ছড়াচটর মঝধীনতয চকন্তু কব্ে কল্পোেচির পচরিয় 

আঝছ। আরও কোো কযি : 

  

ব্াঙাল 

চিংচড়মাঝছর কাঙাল! 

  

এটার চেক মাঝে কব্াো যায় ো। ককে ো ব্াঙালঝের সঝে ইচলে মাছই কব্চে জচড়ি। 

চিংচড়মাছও ব্াংলাঝেঝে কম পাওয়া যায় ো। সুিরাং িারা কব্ঝছ কব্ঝছ চিংচড়মাঝছর 

কাঙাল হঝব্ ককে কক জাঝে। 

  

ব্াঙালঝের কব্াধীনতহয় ছড়া ব্াোব্ার িমিা কম চকংব্া সংখযালঘু ব্ঝল ভয় কপি। কারর্ 

ব্াঙালরা ককােও ছড়া ব্াচেঝয় কলকািার কলাকঝের কযােয উত্তর চেঝি পাঝরচে। 

কলকািার কলাকঝের ককােও দুঝব্ণাধীনতয কারঝর্ িারা ঘচট আখযা চেঝয়চছল, এব্ং ব্ড়ঝজার 

কখেও কিুঁচিঝয় ব্লি, ঘচট, েুঝটা ঘচট! 
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ব্াঙালঝের সম্পঝকণ আর একচট ছড়া চেশ্চয়ই ককােও ঘটো উপলঝি রচিি। চকন্তু এচটও 

কব্ে জেচেয় চছল : 

  

ব্াঙাঝলা 

রস খাইঝলা 

ভাড় ভাচঙঝলা 

পয়সা চে—কলা–ো! 

  

কেঝরর চেঝলা ো’টা খুব্ কটঝে কটঝে ব্ঝলই ছুঝট ছুঝট যাওয়া চেয়ম চছল। কারর্, এটাঝিই 

কব্চে করঝে কযি ব্াঙালরা। ব্াঙালরা সাধীনতারর্ি কোুঁয়ার এব্ং িাঝের হাঝির চটপ যব্যথণ, 

িারা ইট ছুুঁঝড় মারঝি যায়। 

  

সব্ পাড়ার মঝধীনতযই একচট ব্াচড় ‘ব্াঙালঝের ব্াচড়’ ব্ঝল পচরচিি হি িখে কস ব্াচড়র 

কছঝল ব্াঙালঝের কছঝল, কস ব্াচড়র ব্উ ব্াঙালব্াচড়র ব্উ। ব্াঙাল ও ঘচটঝের মঝধীনতয 

পারস্পচরক চব্ঝয় োয় চেচরেই চছল ব্লা যায়। কলকািায় আচম এই রকমই একটা 

ব্াঙাল ব্াচড়ঝি থাকিাম। 

  

একচেে চব্ঝকলঝব্লা চপঝসমোই আমাঝক ব্লঝলে, ব্ােলা, কিার মা-ঝক চেঝয় ব্ল, 

কিাঝক ভাঝলা জামা-পযান্ট পচরঝয় চেঝি।  

  

আচম চজঝজ্ঞস করলাম, ব্ড়ব্াবু্, আচম ককাথায় যাব্? 

  

চপঝসমোই ব্লঝলে, িল, কিাঝক এক জায়ো কথঝক কব্চড়ঝয় চেঝয় আচস। 

  

িাই শুঝে ব্াচড়র যেযােয ব্াচ্চারা আচমও যাব্, আচমও যাব্ ব্ঝল িাুঁিাঝমচি শুরু কঝর 

চেল। ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, ো, আর ককউ ো! শুধুীনত ও একলা যাঝব্।  
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ব্ড়ব্াবু্ সাধীনতারর্ি ব্াচড়র কছঝলঝমঝয়ঝের চেঝয় কব্ড়াঝি কযঝিে ো। আমাঝের ব্াচড়ঝি 

ব্াচ্চাও িখে ছ’সাি জে। ব্ড়ব্াবু্ হোৎ কসচেে আমাঝক ককে কব্ঝছ চেঝয়চছঝলে জাচে 

ো। ভাচেযস চেঝয়চছঝলে। 

২. যমরোথ যখে ব্ােলঝক চেঝয় 

যমরোথ যখে ব্ােলঝক চেঝয় কব্ঝরাঝলে, িখে চব্ঝকল পাুঁিটা। গ্রীঝের শুরু। 

ব্ঝোপসােঝরর চব্খযাি ব্ািাস এঝস কলকািাঝক ভাচসঝয় কেয়। আকাঝে কধীনতাুঁয়া কেই। 

ব্াচড়র ছাঝে ছাঝে কছঝলঝের ঘুচড় ওড়াব্ার খুব্ হঝল্লাড়। মহাত্মা োন্ধী িখে কলকািায় 

এঝসঝছে। 

  

যমরোথ পঝরঝছে চেেচেঝে ককাুঁিাঝো ধুীনতচি ও কচলোর পাঞ্জাচব্, কাুঁ ঝধীনত উড়ুচে, পাঝয় 

চেউকাট পাম্পশু, হাঝি কব্ঝির ছচড়। িুল এখেও কাঝলা, িঝব্ কোুঁঝে পাক ধীনতঝরঝছ। 

চেচেরব্াবু্র মিেই মাথার িুল ঘাড় পযণ্ থাঝক োমাঝো। জামার ঘচড়-পঝকঝট মস্ত ব্ড় 

কোল কসাোর ঘচড়। ব্ােলঝক িার মা হােপযান্ট ও সাচটঝের জামা পচরঝয় চেঝয়ঝছে, 

মাথার িুল পািা ককঝট আুঁিড়াঝো। কস মহা উৎসাঝহ লাোঝি লাোঝি যাঝে 

যমরোঝথর পাঝে পাঝে। যমরোথ ব্লঝলে, উুঁহ, ও রকম করঝব্ ো, সব্ সময় আমার 

হাঝির এই আঙুলটা ধীনতঝর থাকঝব্। 

  

ব্ড় রাস্তার ওপর ব্ােঝলর ব্াব্া চিররঞ্জে কথা ব্লচছঝলে আর একচট কলাঝকর সঝে। 

যমরোঝথর সঝে কছঝলঝক কেঝখ একটু যব্াক হঝলে। চজঝজ্ঞস করঝলে, ব্ড়ব্াবু্, ককাথায় 

িলঝলে! গুরুোঝস োচক? 

  

গুরুোস িঝট্টাপাধীনতযায় যযান্ড সঝের কোকাঝে োয়ই চব্ঝকঝলর চেঝক েল্প করঝি কযঝিে 

ব্ড়ব্াবু্। ওখাঝে জীচব্িকাঝল েরৎিি িঝট্টাপাধীনতযায় আসঝিে োয়ই। 
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যমরোথ ব্লঝলে, ো কহ, একটু েচিঝর্ যাব্। কিামার কছঝলঝক চেঝয় যাচে। আচম আব্ার 

রাচত্তঝর ভাঝলা কিাঝখ কেখঝি পাই ো কিা! একটু কেচর হঝল চি্াচট্া ককাঝরা ো। 

  

যমরোঝথর েৃচষ্টেচি খুব্ই ভাঝলা, ব্ইপড়ার সময় একটা চরমঝলস িেমা ব্যব্হার কঝরে 

মাত্র, চকন্তু চিচে সামােয রািকাো। 

  

কমাঝড়র মাথায় এঝস ব্ড়ব্াবু্ কেয়াসণ োম্বার চি চসোঝরঝটর একটা চটে চকেঝলে। ধীনতপধীনতঝপ 

সাো এই চসোঝরঝটর চটে খাচল হঝয় যাব্ার পর ব্াচড়র কমঝয়ঝের কাঝছ খুব্ চেয় চছল 

িখে। োকো ঘুচরঝয় ঘুচরঝয় কভিঝরর চটে েঝয়ল ককঝট যমরোথ েথঝম পুঝরা চটেটার 

েন্ধ চেঝলে োঝক, িারপর একটা চসোঝরট ব্ার কঝর ধীনতরাঝলে। কধীনতাুঁয়া  কছঝড় হোৎ উোস 

ভাঝব্ িাচকঝয় রইঝলে আকাঝের চেঝক। যমরোথ আজ কব্ে যেযমেস্ক। 

  

ব্ােঝলর ইঝে চছল কঘাড়ারোচড় িড়ার, চকন্তু ব্ড়ব্াবু্ িা চেঝলে ো। ব্াঝসর জেয 

োুঁড়াঝলে কেণওয়াচলস চিঝট। বৃ্চষ্ট ো হঝল চব্ঝকঝলর চেঝক হডঝখালা কোিলা োইঝভট 

ব্াঝস ্মর্ করা িখে িমৎকার চব্লাচসিা। কসই রকম একটা ব্াঝসই ওপঝর জায়ো 

পাওয়া কেল। ব্ােঝলর উঝত্তজোর কের কেই। এ রকম ভাঝব্ এর আঝে আর কস 

কলকািায় কব্ড়ায়চে। েহরটাঝক মঝে হয় কযে মায়াপুরী। দু’পাঝের চব্রাট চব্রাট ব্াচড়র 

মােখাে চেঝয় রাস্তা–িল্ ব্াঝসর ওপর চেঝয় কেখঝি কেখঝি মঝে হয়, এ-সব্ই কযে 

ছচব্র ব্ইঝি কেখা জেৎ। সেয গ্রাম কথঝক আসা ব্ােঝলর কিাঝখ ট্রামগুঝলাঝক মঝে হয় 

কছাট কছাট চটম লঝঞ্চর মিে। 

  

কি রচেঝি সাঝহব্-ঝমঝমর চভড়ই কব্চে। ময়োঝে কেখা যায় যশ্বাঝরাহী কশ্বিাে ের। 

ইঝলকচট্রক যচেঝসর মাথায় উজ্জল কলাব্ ব্হ েূর কথঝক কিাঝখ পঝড়। কমঝট্রা চসঝেমায় 

আঝলা জ্বলঝছ, িওড়া কথঝক শুরু হঝয় যাওয়া লম্বাঝট কঝয়ক থাক আঝলা রঝয়ঝছ হঝলর 

মাথায়, িখেকার চেঝে এর োমই চছল কমঝট্রা পযাটােণ, কলাঝক আংচট তিচর করি এই 

চডজাইঝে। পাঝেই কহায়াইটওঝয় কলড ল’র চব্োল কোকাে। কাজণে পাঝকণর চেঝক সার 
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কব্ুঁঝধীনত োুঁড়াঝো োচড়। ব্ালঝকর চব্চস্মি কিাঝখ এইসব্ েৃঝেযর ছাপ বু্ঝক এুঁঝক কেয়। 

যমরোথ িুপিাপ ব্ঝস একটার পর একটা চসোঝরট কখঝয় যাঝেে।  

  

ব্াচড়টার সামঝে কলাহার কেট, কসখাঝে কোচটস কোলাঝো, কুকুর হইঝি সাব্ধীনতাে! চকন্তু 

কেঝটর ওপাঝের ব্াোঝে কুকুর চকংব্া মােুরজঝের ককােও চিহ্ন কেই। ব্ােল ব্াোে। কঝর 

ব্াংলা পড়ঝি পাঝর। যমরোথ দু ব্ার কিুঁচিঝয় ডাকঝলে, সুঝরশ্বর, সুঝরশ্বর! ককােও সাড়া 

কেই। যমরোথ িখে হাঝির ছচড়টা চেঝয় কলাহার কেঝট েং েং কঝর আওয়াজ করঝি 

লােঝলে। একটু ব্াঝেই একজে বৃ্ে িাকর এঝস উুঁচক কমঝর ব্লল, পুঁড়াে, কুকুর কব্ুঁঝধীনত 

আচস। এই েথম একচট কুকুঝরর েম্ভীর চহংস্র ডাক কোো কেল, ব্ােল গুচটসুচট কমঝর 

োুঁড়াল ব্ড়ব্াবু্র কপছঝে। 

  

কলাহার কেট কপচরঝয় একচট কছাট ব্াোে। িার চেক মােখাঝে খাচেকটা কঘরা জায়োয় 

জল, কসখাঝে কখলা করঝছ লাল-েীল মাছ। জঝলর ওপঝর একটা সাো পাথঝরর পচর 

ডাো কমঝল আঝছ, কযে এিুচে উঝড় যাঝব্। ব্ােল কস-চেঝক ছুঝট যাচেল, যমরোথ 

ব্লঝলে, উুঁহ ও-চেঝক েয়, কভিঝর এঝসা! 

  

ব্সব্ার ঘরটা মস্ত হলঘঝরর মিে। কেওয়াঝল কেওয়াঝল যঝেক ছচব্। যচধীনতকাংেই 

েযাচমচল কপাঝট্রণট। এ ছাড়া পঞ্চম জজণ, এক হাঝি সীিাঝক ধীনতঝর করঝখ যেয হাঝি রাব্র্ 

জটাযু় ব্ধীনত করঝছে এব্ং কেঝটব্ঝলর আুঁকা েকৃচিেৃঝেযর কচপ। ছাে কথঝক েুলঝছ মস্ত 

ব্ড় োড়লণ্ঠে, চকন্তু সেয-স্থাচপি ইঝলকচট্রক ব্ালব্ই আঝলা চেঝে। কল চটপঝলই জল 

পঝড় এব্ং সুইি চটপঝলই আঝলা জ্বঝল–এই চব্স্মঝয়র কঘার িখেও পুঝরাপুচর কাঝটচে। 

  

একজে মােব্য়চস কলাক ঘঝর েুকঝলে। চসঝের লুচে ও চসঝের েিুয়া পঝর আঝছে, 

মাথায় সমূ্পর্ণ টাক। মাথায় একটাও িুল কেই, এ রকম মােুর ব্ােল আঝে কখেও 

কেঝখচে। ব্ােল ব্ড়ব্াবু্র কিাঝখর চেঝক িাকাল, ব্ড়ব্াবু্ ইচেি করঝলে। যথণাৎ ইচেও 

ব্রাহ্মর্, এুঁঝক ের্াম করঝি হঝব্। যব্রাহ্মর্ ব্য়স্ক ব্যচিঝেরও িখে ব্রাহ্মর্ চেশুরা ের্াম 
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কঝর ো। ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, ইচট আমার কমজ োলার কছঝল। সুঝরশ্বর, ব্যস্ত চছঝল োচক? 

হোৎ এঝস পড়লাম। 

  

টাকমাথা ব্যচিচট যমরোথঝক ের্াম কঝর যিয্ চব্েঝয়র সঝে ব্লঝলে, আঝজ্ঞ ো ো, 

চকেু ব্যস্ত চছলাম ো। আপচে পাঝয়র ধুীনতঝলা চেঝয়ঝছে, এ কিা আমাঝের কস ভােয! িঝব্ 

একটু আঝে কথঝক যচে খব্র চেঝয় আসঝিে, িা হঝল জাের আচল খাুঁ সাঝহব্ঝক ব্ঝল 

রাখিাম, একটু োেব্াজো করা কযি। আপচে এখেও িিণা করঝখঝছে কিা?  

  

যমরোথ উোসীে ভাঝব্ ব্লঝলে, ো, ও-সব্ িুঝক কেঝছ। 

  

সুঝরশ্বর ব্লঝলে, কস কী! কোয়াচলয়াঝর কসই কসব্ার আপোর মুঝখ কয আলাচহয়া চব্লাব্ল 

শুঝেচছলাম, এখেও কাঝে কলঝে আঝছ। 

  

কস কেো আমার ককঝট কেঝছ! সুঝরর িিণা কঝর ককে মােুর, আত্মাঝক শুে করার জেয 

কিা? আমার কস-সব্ চকছু হল ো। সুঝরর িিণা কঝরচছলুম শুধুীনত েলা চেঝয়, আর চকছু ো 

শুধুীনত কণ্ঠস্বঝরর কখলা! 

  

ও কথা ব্লঝছে ককে! আেন্দ পাওয়াটাই ব্ড় কথা। কয আেন্দ–  

  

সুঝরশ্বর হোৎ ব্ােঝলর চেঝক চেঝর ব্লঝলে, কখাকা, িুচম এখাঝে িুপচট কঝর ব্ঝস আছ 

ককে? িুচম ওপঝর িঝল যাও ো! কিামার ব্য়চস আরও কছঝলপুঝল আঝছ–কখলা করঝব্ 

ো? 

  

ব্ােল লাজুক, কস একা একা ওপঝর যাঝব্ ো। কস িার কছাট্ট েরীঝর একটু কমাড়ামুচড় 

চেল। 

  

যমরোথ ব্লঝলে, সুঝরশ্বর, আচমও একটু উপঝর যাব্। কিামার মা এখে ককমে আঝছে? 
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সুঝরশ্বঝরর মুঝখ সামােয একটু চব্স্মঝয়র ছায়া কখঝলই লুচকঝয় কেল। ব্লঝলে, মা? এই 

এক রকমই, মাঝে–  

  

এখে এখাঝেই আঝছে? এই সপ্তাঝহ কিামার এখাঝে আোঝো হঝব্ শুঝেচছলাম। 

  

হযাুঁ, কাল এঝসঝছে! 

  

আচম একটু কেখা করব্। কেখা করা যাঝব্? আচম কসই জেযই এঝসচছ।  

  

কেখা করঝব্ে। িা কব্ে কিা! কেখচছ, ঘুচমঝয় আঝছে চকো। 

  

কোঝো! উচে ব্াইঝরর কলাক কেখঝল চব্রি হে ো কিা? 

  

আপচে কিা ব্াইঝরর কলাক েে! য্ি মার কাঝছ আপচে… 

  

কসটা যচে আমাঝক চিেঝি পাঝরে–চিেঝি পাঝরে এখে সব্াইঝক? স্মৃচিেচি চেক আঝছ? 

  

মা’র স্মৃচিেচি এি ভাঝলা কয, চব্শ্বাসই করা যায় ো। সব্ঝিঝয় মজার ব্যাপার হঝে, 

মা’র যঝেক সময় কাছাকাচছ সমঝয়র ঘটো মঝে থাঝক ো–যথি ব্হ পরুঝো ঘটো এমে 

মঝে আঝছ…চকন্তু কখে কথা ব্লঝব্ে, কখে িুপ কঝর থাকঝব্ে, িার ককােও চেক কেই! 

োো মারা যাব্ার পর কসই কয মাথাটা কী রকম হঝয় কেল–  

  

িঝলা, একব্ার যাই–  

  

কোিলার চসুঁচড়র পাঝের ঘঝরই চব্রাট পালঝকিম শুঝয় আঝছে মন্দাচকেী। চেক কোয়া েয়, 

চিে-িারঝট ব্াচলঝে কহলাে চেঝয় ব্সা, িাের চেঝয় েরীর োকা। ঘঝরর সব্ জােলা। ব্ন্ধ, 

যস্বাভাচব্ক উজ্জ্বল একটা আঝলা জ্বালাঝো রঝয়ঝছ। ঘঝরর সব্ আসব্াব্পঝত্র ঐশ্বঝযণর 

েকেঝক চিহ্ন। একটা কাুঁঝির আলমাচর-ভরচি োচম োচম জামণাে পুিুল। কাঝলা কমহেচে 

কাঝের তিচর আর একচট আলমাচরর মাথায় একচট যপরূপ ঘচড়, েচি পঝেঝরা চমচেট 
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য্র িার কভির কথঝক একটা ককাচকল কব্চরঝয় এঝস কডঝক যায়। ইংলযাঝন্ডর ডাচব্ণ 

লটাচরর োট োইজ সাঝড় সাি লাখ টাকা একব্ার কপঝয়চছঝলে। মন্দাচকেী। 

  

চব্ছাোর ওপর আধীনতাঝোয়া িার কিহারা কেঝখ চেক মােুর ব্ঝল মঝে হয় ো। মাথা-ভরচি 

ধীনতপধীনতঝপ সাো িুল। যচিচরি েরসা ও চব্ব্র্ণ মুখখাো মঝে হয় কমাঝমর তিচর, কোুঁটদুচট 

যস্বাভাচব্ক রকঝমর লাল। সব্ চমচলঝয়, কযে একটা যোকৃি পুিুল। যচব্শ্বাসয েীর্ণ 

একখাো হাি বু্ঝকর ওপর রাখা, কসই হাঝি িারখাো আংচট, ব্হমূলয পাথর ব্সাঝো। 

মন্দাচকেী কিাখ বু্ঝজ আঝছে। 

  

যমরোথ সুঝরশ্বঝরর সঝে কসই ঘঝর কোকার সঝে সঝে মােুরজঝে ঘর ভঝর কেল। কব্ে 

কঝয়ক জে মচহলা, কঝয়কচট চেশু। সব্াই ের্াম করল যমরোথঝক। ব্ােল ের্াম করল 

িাঝের। একজে রূপচস মচহলা ব্ােঝলর হাি ধীনতঝর ব্লঝলে, ব্াুঃ, কী সুন্দর কছঝলচট! 

এই, এই, মুখ চেিু কঝর আছ ককে? িাকাও আমার চেঝক, কিামার োম কী? 

  

কসই ঘঝরর মঝধীনতয সব্াই কব্ে স্বেঝন্দ কোলমাল করঝছ। 

  

যমরোথ সুঝরশ্বরঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, ঘুঝমােে োচক? িা হঝল এখে যাই ব্রং— 

  

সুঝরশ্বর ব্লঝলে, আপোর চব্ব্রি হব্ার চকছু কেই। মা আজকাল োয় একেমই কাঝে 

শুেঝি পাে ো! কজঝেই আঝছে কব্াধীনতহয়।  

  

যমরোঝথর মুখখাো েযাকাঝে হঝয় কেল। খুব্ চেরাে হঝয় কেঝলে মঝে হয়। আঝস্ত আঝস্ত 

ব্লঝলে, চকন্তু, আচম কয ওুঁর কাঝছ কঝয়কটা কথা চজঝজ্ঞস করঝি এঝসচছলাম। 

  

কী কথা? আমাঝক ব্লুে ো! 

  

িুচম পারঝব্ ো। কসসব্ শুধুীনত উচেই জাঝেে। 
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চেক আঝছ, মাঝকই চজঝজ্ঞস করুে। আচম ব্যব্স্থা কঝর চেচে। োচ্, িুচম মার পাঝে 

একটু ব্ঝসা কিা!  

  

কসই রূপচস মচহলা ব্সঝলে মন্দাচকেীর মাথার কাঝছ একটা কিয়ার চেঝয়। যমরোথ 

িাুঁেঝরর ওপর চেঝয়ই মন্দাচকেীর পাদুচট স্পেণ করঝলে। কিাখ ো কমঝলই মন্দাচকেী 

চজঝজ্ঞস করঝলে, কক? 

  

ওুঁর েলার স্বর চকন্তু আশ্চযণ রকম পচরষ্কার এব্ং িীক্ষ্ণ। ব্য়ঝসর ককােও জড়িা কেই। 

  

যমরোথ ব্লঝলে, ব্ড়মা, আচম যমর! 

  

মন্দাচকেীর কিাখ কব্াজাই রইল। মাথার কাঝছ ব্সা কসই মচহলা মন্দাচকেীর এঝকব্াঝর 

কাঝের কাঝছ মুখ চেঝয় কু কেব্ার মিে কঝর ব্লঝলে, মা, যমরোো এঝসঝছে। 

যমরোো! 

  

মন্দাচকেী এব্ার কিাখ খুঝল একেৃঝষ্ট িাচকঝয় রইঝলে, একটুও মুখ কেরাঝলে ো। 

িারপর হাি চেঝয় পাঝে কী কযে খুুঁজঝি লােঝলে। োচ্লিা িাড়ািাচড় কয চজচেসটা 

মন্দাচকেীর হাঝি িুঝল চেঝলে, কসটা কেঝখ ব্ােঝলর মঝে হঝয়চছল, হািল লাোঝো কোল 

আয়ো, চকন্তু আসঝল কসটা মযােচেোইং লাস। কসই মযােচেোইং লাস চেঝয় মন্দাচকেী 

যঝেকির্ ধীনতঝর কেখঝলে যমরোথঝক। িারপর যেিযাচেি ভাঝব্ ব্ঝল। উেঝলে, যমর, 

িুই চব্ঝয় কঝর েিুে ব্উ চেঝয় আমার সঝে কেখা কচরসচে ককে? আুঁ, কিার কিাঝখর 

িামড়া কেই? চেমকহারাম! 

  

যমরোথ লাজুক ভাঝব্ ঘঝরর সব্ার চেঝক িচকঝি িাকাঝলে। মন্দাচকেীর পাঝয়র কাঝছ 

ব্ঝস-থাকা ওই চব্োল কিহারার পুরুরচটঝক িখে চেশুর মিে লােচছল। পুঁয়চিচরে ব্ছর 

আঝেকার ঘটো। যমরোথ চব্ঝয় কঝরচছঝলে োয় পুঁয়চত্রে-ছচত্রে ব্ছর আঝে–কসই 

সময়কার ব্যাপার চেঝয় ককউ এখে যচভঝযাে করঝি পাঝর, চিচে কল্পো করঝি 

পাঝরেচে। িার চব্ঝয় হঝয়চছল যস্বাভাচব্ক পচরচস্থচিঝি–কসকথা এখে ব্লা যায় ো। িা 
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ছাড়া এই েনের মন্দাচকেী িার আঝেও কঝয়ক ব্ার চজঝজ্ঞস কঝরঝছে। যমরোথ ককােও 

উত্তর চেঝলে ো। 

  

মন্দাচকেী আব্ার চজঝজ্ঞস করঝলে, আজ ব্উঝক সঝে এঝেচছস? ককাথায় কস? কপন্নাম 

কঝরঝছ? 

  

যমরোথ মৃদু েলায় ব্লঝলে, পূচর্ণমা মারা কেঝছ।  

  

কাকািুয়া পাচখ কয রকম চিৎকার কঝর ওঝে, কসই রকম ভাঝব্ মন্দাচকেী কিুঁচিঝয় উেঝলে, 

কী? কী ব্লচল? 

  

িখেও মযােচেোচয়ং লাস কিাঝখর সামঝে রাখা। কসাজা িাচকঝয় আঝছে যমরোঝথর 

মুঝখর চেঝক। খুব্ সম্ভব্ কোুঁট োড়া কেঝখ চিচে কথা কব্াোর কিষ্টা কঝরে, এখে পারঝছে 

ো। 

  

োচ্লিা আব্ার কাঝের কাঝছ মুখ চেঝয় ব্লঝলে, উচে ব্লঝলে, ওুঁর স্ত্রীর োম পূচর্ণমা, 

চিচে কব্ুঁঝি কেই। হযাুঁ, হযাুঁ, মারা কেঝছে! পাুঁি-ছ’ ব্ছর আঝে।  

  

মন্দাচকেী আব্ার িুপ। কথাটা িার মেঝজ েুকঝি চকছুির্ সময় লােল কযে। িারপর 

আব্ার কসই রকম িীক্ষ্ণ েলায় জাোঝলে, ভাঝলাই হঝয়ঝছ! কব্ুঁঝি কেঝছ। কমঝয়টা! ওর 

মঝিা একটা ব্াউনু্ডঝল, যলঝেঝয়, লক্ষ্মীছাড়ার হাঝি পঝড়চছল–  

  

ঘঝরর কেওয়াল কঘুঁঝর োুঁচড়ঝয় আঝছ ব্ােল। িার যমে েম্ভীর রােভারী চপঝসমোইঝক 

ককউ যমে ভাঝব্ ধীনতমকাঝি পাঝর, কস কখেও কল্পোই করঝি পাঝরচে। 

  

পৃচথব্ীঝি কি আশ্চযণ ব্যাপার আঝছ! 

  

কছঝলপুঝল চকছু হঝয়চছল? ো ব্ংেোে করচব্? 
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একটু ইিস্তি কঝর যমরোথ উত্তর চেঝলে, আমার একচট কছঝল আঝছ। হাজারীব্াঝের 

কব্াচডণং ইস্কুঝল পঝড়। 

  

িাুঁেঝরর িলা কথঝক আর একচট হাি ব্ার কঝর মন্দাচকেী যেয কী কযে খুুঁজঝছে। 

োচ্লিা িাড়ািাচড় এচেঝয় চেঝলে একটা চপকোচে। মন্দাচকেী চেুঃেঝব্দ কী কেলঝলে 

িাঝি, মঝে হয় টুকটুঝক লাল রি, যথব্া পাঝের চপকও হঝি পাঝর। ককে ো, চিচে 

সঝে সঝে আর এক চখচল পাে মুঝখ চেঝলে। িারপর আর একটু উুঁিু হঝয় ব্ঝস ব্লঝলে, 

িুই কাঝক কযে চব্ঝয় কঝরচছচল? 

  

িার োম চছল পূচর্ণমা। 

  

ো-ো, কাঝক চব্ঝয় কঝরচছচল কযে, চেক মঝে পড়ঝছ ো। 

  

পূচর্ণমা েুলব্াচড়র মুখুঝজযর কমঝয়! 

  

িুপ! মঝে পঝড়ঝছ। িুই চব্ধীনতব্া চব্ঝয় কঝরচছচল! চেক? 

  

হযাুঁ। 

  

োচ্লিাঝক আর ব্ঝল চেঝি হল ো, মন্দাচকেী কোুঁট োড়া কেঝখ চেঝজই োয় সব্ বু্েঝি 

পারঝছে। মযােচেোইং লাসটা হাি কথঝক োচমঝয় করঝখ চিচে কঝোর ভাঝব্ ব্লঝলে, িুই 

আমার চব্ছাো ছুুঁঝয়চছস ককে? যা িঝল যা! চব্োয় হ!  

  

যমরোথ এই েথম হাসঝলে। েেুল্ল মুঝখ ব্লঝলে, ব্ড়মা, আচম একচট মুসলমাে 

কমঝয়ঝকও চব্ঝয় কঝরচছলাম। 

  

মন্দাচকেী োচ্লিার চেঝক িাচকঝয় চজঝজ্ঞস করঝলে, কী? কী ব্লল?  
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োচ্লিা যব্েি মুঝখ ব্ঝস রইঝলে। ব্লঝি পারঝলে ো। মন্দাচকেী আব্ার িাড়া 

চেঝলে, ব্উমা, কী ব্লল ওই েোরটা? এই, িুই কাঝছ এচেঝয় আয়, চেঝজ ব্ল আমার 

কাঝের কাঝছ! 

  

যমরোথ চিিীয় ব্ার কথাটা উচ্চারর্ করার পর মন্দাচকেী বু্েঝি কপঝর কিাখ বু্জঝলে। 

আঝস্ত আঝস্ত ব্লঝলে, কব্চরঝয় যা! েূর হঝয় যা! এিুচে যা!  

  

যমরোথ ব্লঝলে, ো, আচম যাব্ ো। 

  

এই সনু্ট! এঝক ঘাড় ধীনতাক্কা চেঝয় চব্ঝেয় কর! এই আপেটাঝক ককে ঘঝর েুকঝি 

চেঝয়চছস! 

  

ব্ড়মা, আচম যাব্ ো! 

  

সনু্ট! রামচপয়ারীঝক ডাক! এঝক েূর কঝর কে ব্াচড় কথঝক! 

  

ব্ড়মা, আচম যাব্ ো! 

  

সুঝরশ্বর োুঁচড়ঝয় আঝছে েরজার কাঝছ। িারও মুঝখ একটু একটু হাচসর চিহ্ন। এইসব্ 

কথাব্ািণা চিচে আঝেও শুঝেঝছে, কেঝখঝছে এই েৃেয।  

  

িুই ককে এঝসচছস? টাকা! টাকা িাস আমার কাঝছ? আচম কাঝরাঝক এক পয়সা কেব্ ো। 

আচম আরও যঝেক চেে ব্াুঁিব্। কম্পাচের কােজ সব্ উইল কঝর রামকৃে চমেেঝক চেঝয় 

যাব্–েয়োোুঁচটগুঝলা হামােচেঝস্ত চেঝয় খুুঁচড়ঝয় রাস্তার ধুীনতঝলায় চমচেঝয় কেব্। 

  

বু্েচল! আমার কাছ কথঝক একটা পয়সাও পাঝব্ ো। 

  

আচম টাকা িাইঝি আচসচে! ব্ড়মা, আচম কিামার কাছ কথঝক চক ককােও চেে টাকাপয়সা 

কিঝয়চছ? ভেব্াঝের ইঝেয় কস রকম যব্স্থা আমার কখেও হয়চে।  
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চকছু পাচব্ ো! েূর হঝয় যা! 

  

আচম যাব্ ো! 

  

মন্দাচকেী আব্ার মযােচেোইং লাসটা িুঝল চেঝয় কব্ে চকছুির্ কেখঝলে যমরোথঝক। 

িারপর হোৎ খুব্ ো্ েলায় চজঝজ্ঞস করঝলে, িুই ককে এঝসচছস? 

  

আচম কিামার কাঝছ আমার মাঝয়র কথা শুেঝি িাই।  

  

কী? 

  

আমাঝক আমার মাঝয়র কথা ব্ঝলা। 

  

মা? কিার আব্ার মা কক? আচমই কিা কিার মা! যকৃিজ্ঞ, কুলাোর! িুই আমার বু্ঝকর 

দুধীনত খাসচে? চিে চিেঝট ব্ছর ধীনতঝর আচম কিাঝক ঘুম পাড়াইচে েঝিযক রাচত্তঝর! গু-মুি 

পচরষ্কার কঝরচছ পযণ্। িারপর ডাো েজাঝিই পাচখ উঝড় কেল। আমার আর কখাুঁজ 

কঝরচছচল? কসব্ার যখ আচম মরঝি ব্ঝসচছলুম, একব্ার এঝসচছচল? এখে আসা হঝয়ঝছ 

মাঝয়র জেয েরে কেখাঝি। 

  

ব্ড়মা, কিামার কাঝছ আচম আমার চেঝজর মাঝয়র কথা শুেঝি এঝসচছ।  

  

কী ব্লচছস, কী? আচম কাঝে শুেঝি পাই ো, জাচেস ো? শুঝয়াঝরর মিে োুঁক োুঁক কঝর 

িাুঁিাঝি হঝব্ ো িাই ব্ঝল-মুলুক সুে কলাকঝক জাচেঝয়! আরও কাঝছ আয়, আমার 

কিাঝখর চেঝক কিাখ করঝখ ব্ল 

  

ক’চেে ধীনতঝর আমার মাঝয়র কথা খুব্ মঝে পড়ঝছ। মাঝক কখেও কেচখচে, িুচম ছাড়া 

আমার মাঝয়র কথা এখে আর ককউ জাঝেও ো! িুচম ব্ঝলা কিা, কী রকম কেখঝি চছল 

িাঝক? খুব্ রােী চছল? চকংব্া খুব্ কজচে চছল? 
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হাি চেঝয় চব্ছাোর একটা যংে কেচখঝয় চেঝয় ব্লঝলে, কব্াস এখাঝে! কিাঝক কেখঝল 

আমার ো জ্বঝল! ককে আচসস? 

  

মন্দাচকেী িার েীর্ণ হািখাো রাখঝলে যমরোঝথর োঝয়। আঝস্ত আঝস্ত হাি বু্ঝলাঝি 

বু্ঝলাঝি ব্লঝলে, জেরাচত্তঝরই মা মারা কেঝল, কসই কছঝল কখেও ব্াুঁঝি? লাঝখ একটা 

ব্াুঁঝি চকো সঝন্দহ। কিাঝক ব্াুঁচিঝয়চছল এই ব্ামচে, বু্েচল? আমার ব্াব্া ব্লঝিে, ও 

কছঝলঝক জঝল কডাব্াঝল চকংব্া আগুঝে কপাড়াঝলও মরঝব্ ো! ও যমর! িা স্বাস্থযচট কিা 

এখেও চেচব্য আঝছ কেখচছ, কি ব্য়স হল? 

  

ঊেরাট! 

  

আমার রঝেশ্বর কব্ুঁঝি থাকঝল এই ব্য়স হি। কস কিা চেচব্য আমার আঝেই ডযাং ডযাং 

কঝর িঝল কেল! একটু িিুলজ্জা পযণ্ কেই! িা কস মরল ককে, িার ব্েঝল িুই কযঝি 

পারচল ো? 

  

আমার ও রকম োম করঝখচছঝল ককে? 

  

রঝেশ্বর আর িুই একব্য়চস। কেড় মাস আঝে পঝর জে। কিার মা কিাখ কব্াজার আঝে 

আমার হাি ধীনতঝর ব্ঝলচছল–মন্দা, কিার কছঝল যচে ব্াুঁঝি, িা হঝল আমার কছঝলও কযে 

ব্াুঁঝি–  

  

ব্ড়মা, ও-সব্ জাচে। িুচম আমার জঝের আঝের কথা ব্ঝলা। 

  

কিকাল আঝের কথা, কসচক আমার মঝে থাঝক? 

  

কযটুকু মঝে পঝড়। 

  

ককে, হোৎ শুেঝি িাইচছস ককে? 

  

কচেে ধীনতঝর খুব্ মঝে পড়ঝছ। আো, আমার মাঝক কেখঝি ককমে চছল? 
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সঝরা আমার কথঝকও লম্বা চছল। িঝব্ কিার োঝয়র রং কপঝয়চছস ব্াঝপর কাছ কথঝক। 

সঝরার রং চছল একটু িাপা। কিার ব্াপ কিা কিাঝের কখাুঁজও চেি ো। সঝরা মারা যাব্ার 

খব্রও পায়চে। আমার মঝে আঝছ, কিার যখে কেড় ব্ছর ব্য়স, িখে কিার হিোড়া 

ব্াপ এল একচেে। িুই িখে আমার ককাঝল, কিার ব্াপ ব্লল, ইচট আপোর পুতু্তর বু্চে! 

কস আব্ার শুে ভারায় কথা ব্লি কিা! মঝর যাই, মঝর যাই! োটা মাচর ও রকম 

পুরুরমােুঝরর মুঝখ! 

  

আমার ব্াব্ার কথা আচম জাচে! িুচম আমার মাঝয়র কথা ব্ঝলা। কিাখদুচট কী রকম চছল? 

  

কী আর ব্লব্! মুখঝপাড়ারা একটা ছচব্ও িুঝল রাঝখচে িার! একটা চিহ্ন পযণ্ কেই! 

১৪.  

  

যমরোথ পাঞ্জাচব্র পঝকট কথঝক একটা কভলঝভট-ঝমাড়া ব্াম ব্ার করঝলে। িার মঝধীনতয 

কথঝক যঝেকগুঝলা কােঝজর পরি কখালার পর কব্চরঝয় এল একটা ব্হকাঝলর পুরঝো 

চব্ব্র্ণ কােজ। কসটার ওপঝর একচট োরীর পাঝয়র ছাপ আুঁকা। যমরোথ কসটা সাব্ধীনতাঝে 

িুঝল ধীনতঝর ব্লঝলে, এই কয, আমার মাঝয়র শুধুীনত এইটুকু চিহ্ন আঝছ আমার কাঝছ। িুচমই 

চেঝয়চছঝল। আো ব্ড়মা, ছাপটা চক চব্ঝয়র চেে কিালা হঝয়চছল, ো যেয ককােও সমঝয়? 

  

েচলল পরীিা করার মিে মন্দাচকেী মযােচেোইং লাস চেঝয় কােজটা কেখঝলে। 

েীঘণশ্বাস কেঝল মুখ চেচরঝয় ব্লঝলে, আমার মঝে কেই। আচম জাচে ো। 

  

িুচমই কিা এটা আমাঝক চেঝয়চছঝল। িুচম জাঝো ো? 

  

মন্দাচকেী খুব্ কজাঝর কােঝি কােঝি চপকোচেটা িুঝল চেঝলে। আব্ার িাঝি কেলঝলে 

রঝির মিে চকছু। যখে মুখ িুলঝলে, কেখা কেল িার কিাঝখ জল। 
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যমরোথ একটু যঝপিা করঝলে। কিাঝখর জল িখেও থামঝছ ো কেঝখ পঝকট কথঝক 

রুমাল ব্ার কঝর মুচছঝয় চেঝলে মন্দাচকেীর মুখ। িারপর চজঝজ্ঞস করঝলে, কিামার 

হাুঁপাচে চক কব্ঝড়ঝছ? 

  

িুপ কর কিা হিোড়া! েরে কেখাঝি হঝব্ ো। 

  

ব্ড়মা, ব্ঝলা, এই ছাপচট চেশ্চয়ই–  

  

হযাুঁ, যা ভাব্চছস িাই। সঝরাচজেীঝক চিিায় কিালার পর িার পাঝয় আলিা লাচেঝয় এই 

ছাপ কিালা হঝয়চছল। আমার ভাই চব্ষু্ট বু্চে কঝর িুঝলচছল। িুই িখে একরচত্ত কছঝল; 

আচম কিার োঝয় েরম জঝলর কসুঁক চেচে, ব্াুঁিাঝো যাঝব্ চকো চেক কেই, চব্েু শ্মোে 

কথঝক চেঝর ব্লল, চেচে, এর মাথায় এই কােজটা ছুুঁইঝয় কেও! 

  

আমার মাঝয়র সঝে কিামার এি ভাব্ চছল কী কঝর? আমার মা কিা েচরঝব্র কমঝয় 

চছঝলে–মামাব্াচড়ঝি মােুর। 

  

িুই িখে একরচত্ত কছঝল, এইটুকু–এখে লম্বা িওড়া কজায়াে হঝয় মুঝখ খই েুটঝছ। 

  

যমরোথ হাসঝি হাসঝি ব্লঝলে, এখেও কজায়াে ব্লছ? এখে কিা বু্ঝড়া হঝয় কেচছ! 

িুচম যঝেক চেে পঝর কেখছ। 

  

মন্দাচকেী করঝে উঝে ব্লঝলে, বু্ঝড়া? কসচেঝের কছঝল! এখেও স্পষ্ট কেখঝি পাচে, 

দুপোপ কঝর হামাগুচড় চেচিস! ব্ড্ড কোলা চছল কিার, কখজুঝরর গুড় কখঝি 

ভাঝলাব্াসচিস খুব্। গুড় কখঝয় কপঝট এি ব্ড় ব্ড় চকরচম হল–  

  

ব্ড়মা, কিামার এসব্ কথাও মঝে আঝছ? 

  

আমার সব্ মঝে আঝছ। আচম চকছু ভুচল ো। 

  

িা হঝল, আর একটা কথা ব্ঝলা কিা! আমার জেযই চক আমার মা মারা যায়? 
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কথার চছচর কেঝখা কছঝলর? এিচেঝেও ঘঝট একটু বু্চে হল ো? কছঝল কখেও মাঝক 

মাঝর! িুই কিার মাঝক মারচব্ ককে, িুই সারা জীব্ে আমাঝক জ্বাচলঝয় পুচড়ঝয় কমঝরচছস! 

  

মন্দাচকেী যচিকঝষ্ট পাে চেরঝলে। করাো হািখাচে কছাুঁয়াঝলে যমরোঝথর োঝল। খুব্ 

েরম ভাঝব্ চজঝজ্ঞস করঝলে, হাঝর, হোৎ এসব্ কথা মঝে হঝে ককে? 

  

জাচে ো! এমচেই— 

  

কোে, করাজ রাচত্তঝর ইসব্গুঝলর ভুচস জঝল চভচজঝয় করঝখ সকালঝব্লা খাচব্। িাঝি েরীর 

োন্ডা থাকঝব্। 

  

আমার মা চক খুব্ কষ্ট কপঝয়চছল? 

  

কখে?  

  

আমার জঝের সময়? ো হঝল, আমার জীব্েটা এ রকম হঝয় কেল ককে? 

  

কোিলার িওড়া ব্ারান্দায় ব্াচ্চারা িখে কখলা শুরু কঝর চেঝয়ঝছ। ব্ােলঝকও কটঝে চেঝয় 

কেঝছ। কিাখ কব্ুঁঝধীনত কাোমাচছ কখলা। কাোমাচছ কভাুঁ কভাুঁ, যাঝক পাচব্ িাঝক কছ– ছুুঁঝয়ই 

োম ব্লঝি হঝব্। ব্ােল ওঝের কারওর োম জাঝে ো–ওরাও ব্ােঝলর োম জাঝে ো। 

ব্ােঝলর কিঝয় ব্ছর চিঝেক ব্য়ঝস ব্ড় একচট কছঝল ব্লল, এই, কিার োম কী কর? 

কহায়াট ইজ ইঝয়ার কেম? 

  

মাই কেম ইজ ব্ােলরঞ্জে মুখাচজণ। আই চরড ইে ক্লাস টু। 

  

কী োম ব্লচল? ব্া-ে–যল! ো ব্াঝোল! িুই বু্চে ব্াঙাল? 

  

যমচে আর সব্ কছাট কছঝলঝমঝয়রা কিুঁচিঝয় উেল, ব্াঙাল! ব্াঙাল!  
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ব্ড় কছঝলচট ব্লল, এই িুপ! জযাোইমা ব্কঝব্! ব্ােল আব্ার কী োম? ও রকম োম 

কিা িাকরঝের হয়। 

  

ব্ােঝলর মঝে খুব্ আঘাি লােল। যঝেক চকছু েচিব্াে করঝব্ কভঝব্ও কস শুধুীনত ব্লল, 

কমাঝটই ো! 

  

যাকঝে, বু্ঝেচছ, ব্াঙালঝের ও রকম োম হয়। কিার ভাঝলা োম কী? কিার ভাঝলা োম 

কেই? 

  

ব্ােঝলর একটাই োম। ডাকার সময় ব্াচড়র কলাক ব্ঝল ব্ােলা! চকন্তু কসটা কিা ওঝের 

জাোঝো যায় ো। কস মাথা োড়ল দু’চেঝক! 

  

এ মা, ডাক োম আর ভাঝলা োম এক? আমাঝের সক্কঝলর দুঝটা কঝর োম। এই কিা, 

ওর োম েেঝেি আর ডাক োম কহঝব্া, ওর োম েকিমরী আর ডাক োম িুটচক, এর োম 

পাথণসারচথ আর ডাক োম পলিা, আর এই কয, করর্ু, কিার ভাঝলা োম কী কর? 

  

একটা চিে-সাঝড় চিে ব্ছঝরর পুুঁিঝক কমঝয় আঙুল িুরঝি িুরঝি ব্লল, ইিার্ী! 

  

কসই কছঝলচট ব্লল, ও কিা আমার আপে কব্াে েয়, িাই ভাঝলা োম আচম জাচে ো। 

করর্ু আমার মামাঝিা কব্াে! ওরা হাচিব্াোঝে থাঝক, কব্ড়াঝি এঝসঝছ। িুই হাচিব্াোে 

চিচেস? 

  

ব্ােল ব্লল, হযাুঁ, চিচে। 

  

চেক ব্লচছস? হাচিব্াোঝে ক’টা হাচি আঝছ ব্ল কিা! 

  

একটাও ো! ইচল্ল:আর টঝকর আলু! করাজ সঝন্ধঝব্লা ওখাঝে হাচি কব্ঝরায় চকছু জাঝে 

ো! 
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করর্ু োঝমর কমঝয়চট কিাখ ব্ড় ব্ড় কঝর ব্লল, হযাুঁ, দুঝটা হাচি আঝছ, আমাঝের ব্াচড়র 

সামঝে। 

  

ব্ােল িার কথায় কাে ো চেঝয় কসই কছঝলচটঝক চজঝজ্ঞস করল, আর কিামার োম ব্লঝল 

ো? 

  

কছঝলচট েচব্ণি ভাঝব্ ব্লল, আমার োম জীমূিব্াহে। ডাকোম ছুটকু।  

  

োম ব্ঝলই কছঝলচট সচন্ধগ্ধ ভাঝব্ িাচকঝয় চছল ব্ােঝলর চেঝক। ব্ােঝলর কোুঁঝট সামােয 

হাচসর আভা কেঝখই ধীনতমঝক চজঝজ্ঞস করল, হাসচছস কয? হাচসর কী আঝছ?  

  

ব্ােল চেক কঝর কহঝস ব্লল, এ রকম আব্ার কারওর োম হয় োচক? ব্াহে মাঝে কিা 

কঘাড়া! 

  

কছঝলচট এব্ার ব্ােঝলর জুলচপ কটঝে ধীনতঝর ব্লল, কিাঝক বু্চে কলখাপড়া কেখায় ো! ব্াহে 

মাঝে কঘাড়া? যার চপঝে িঝড়, িাঝক ব্ঝল ব্াহে। কাচিণঝকর ব্াহে কী, ব্ল ব্ল, ওয়াে, 

টু 

  

মযু়র? 

  

সরস্বিীর ব্াহে কী? 

  

হাুঁস! 

  

চেঝব্র ব্াহে কী? 

  

কোরু! 

  

কমাঝটই ো। রাুঁড়। 
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জুলচপ কছঝড় চেঝয় কছঝলচট এব্ার চব্ঝজ্ঞর মিে ব্লল, জীমূি মাঝে কমঘ। কমঘ কার 

ব্াহে জাচেস? োুঁট্টা কখঝলও কিা ব্লঝি পারচব্ ো। ইি। আমার োঝমর মাঝে ইি। 

  

পরব্িণী জীব্ঝে এই জীমূিব্াহে োঝমর কছঝলচটর সঝে ব্ােঝলর েভীর ব্নু্ধত্ব হঝয় যায়। 

কয ব্ঝে এরা দুজঝে একসঝে একব্ার মৃিুযর মুঝখামুচখ হঝয়চছল। 

৩. ভাঝলা কঝর কভঝব্ কেখঝি কেঝল 

ভাঝলা কঝর কভঝব্ কেখঝি কেঝল, েঝিযক মােুঝররই জঝের কপছঝে একটা কঝর 

করামহরণক েল্প আঝছ। কয উৎকণ্ঠা, উেঝব্ে, যচেশ্চয়িা েচিচট জেঝক চঘঝর থাঝক– 

িার সঝে িুলো িঝল আর কীঝসর? 

  

একজে োরীর সারা জীব্ঝে কমাট িারঝো ব্ার মাচসক হয় যথণাৎ কসই োরী িার জীব্ঝে 

িারঝো ব্ার স্াে জে কেব্ার জেয তিচর হঝয় থাঝক। একচট পুরুর কিা েচিচেেই লি 

লি স্পামণ উৎপােে করঝি পাঝর। কসই লি যযুঝির মঝধীনতয কখে একচটমাত্র চেঝয় চেক 

চমে খাঝব্ একচট োরীর েঝভণর চডঝম, িারপর শুরু হঝব্ আর একচট েিুে োঝর্র 

ইচিহাস। এই চমলে কখেও েলেসূ ো-ও হঝি পাঝর। যঝেক েম্পচি চব্েষ্ট হঝয় যায়। 

কস-সব্ ব্াধীনতা কপচরঝয় কেঝলও, িার পঝরও িলঝব্ ে’-েে মাস েিীিা, আুঁিুড়ঘর ব্া 

হাসপািাল ব্া োচসণং কহাঝমর েরজার ব্াইঝর েকিমািুর চপিার পায়িাচর, একচট 

সম্ভাব্োঝক েঝভণ ধীনতারর্ কঝর কঝর সঝহযর কের সীমায় আসা ভাব্ী-মািার মুখ। িখেও 

ককউ ব্লঝি পাঝর ো, আজ পযণ্ চব্জ্ঞােও সচেক ভাঝব্ ব্লঝি পাঝরচে, এর পঝরর 

মুহূঝিণই কয জে চেঝি যাঝে, কস একচট কছঝল ো কমঝয়। আমাঝের মঝে পঝড় ো কয 

আমাঝেরও জে এই ভাঝব্। এই োো আস্ফালেময় জীব্ঝের মােখাঝে হোৎ এই কথাটা 

মঝে পড়ঝল, হাচস পাঝব্ই। 

  

এই ব্াঝয়ালচজকযাল জঝের আঝে কথঝকই কাচহেী োো ব্াুঁঝধীনত। একজে পুরুঝরর সঝে 

একজে োরীর চব্ঝয়র সব্ চেকোক। হোৎ জাো কেল, পাত্রীপঝির ব্ংঝে একটু খুুঁি 
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আঝছ। যমচে কভঝস্ত কেল চব্ঝয়। সঝে সঝে ওঝের দু’জঝের চমচলি ভাঝব্ কয এক কসট 

কছঝলঝমঝয় জোব্ার কথা চছল, কসই সম্ভাব্োচট চেহি হঝয় কেল, ককাথা কথঝক উঝড় 

এঝস জুঝড় ব্সল আর এক কসট কছঝলঝমঝয়র চেয়চি। এক কেচমকা িার কেচমকঝক কের 

মুহূঝিণ চেরাে কঝর চব্ঝয় করল ব্াপ-মাঝয়র কথামিে এক কোলোল পাত্রঝক, একচট 

ব্াঝপর সুপুতু্তর কছঝল টাকাপয়সা চকংব্া রূঝপর েরকরাকচরঝি কের পযণ্ ব্েল ো ব্ঝল 

চব্ঝয় করল ো েচিঝব্চেেী কমঝয়চটঝক–এরা ককউ জাঝে ো, এরা এঝের ভচব্রযৎ 

ব্ংেধীনতরঝের িচরত্র চেঝয় কী রকম চছচেচমচে কখলঝছ। এই কধীনতাুঁয়াঝট যব্স্থাঝক যুচিচসে 

করার জেয আঝেকার চেঝে মাচসচপচসরা ব্লঝিে, যার কযখাঝে কপাঝল কলখা আঝছ, 

কসখাঝে চব্ঝয় হঝব্ই। ককউ খণ্ডাঝি পারঝব্ ো। 

  

আচম যোয়াঝসই কল্পো করঝি পাচর, চব্ঝয়র আঝে আমার মাঝকও য্ি আট-েে ব্ার 

পাত্রপঝির সামঝে েেণে চেঝি হঝয়ঝছ। ঘরঝজাড়া েিরচঞ্চর একপাঝে ব্ঝস আঝছে 

গুচটকিক সুসচজ্জি োুঁট্টাঝোট্টা কলাক, েঝিযঝকর সামঝে কেঝট সাজাঝো সঝন্দে-চসঙাড়া, 

আর েিরচঞ্চর ওপাঝে লাজুক, েিমুখী–আমার মাঝয়র চকঝোরী ব্য়ঝসর েরীর। িখে 

পাঝত্রর স্বয়ং আসার করওয়াজ চছল ো, পাঝত্রর ব্াব্া-কাকারাই আসঝিে। খুুঁচটঝয় খুুঁচটঝয় 

কেখা হঝে রূপ গুঝর্র পচরমার্। পঝর খব্র কেব্ ব্ঝল িঝল যাওয়া মাঝেই ককােও আো 

কেই। 

  

কের পযণ্ ব্চরোঝলর এক পাঝত্রর সঝে আমার মাঝয়র চব্ঝয় চেকোক হঝয় চেঝয়চছল, 

যব্স্থাপন্ন ঘঝরর কছঝল, পাঝত্রর কিহারাও ভাঝলা এব্ং চব্ঝের োচব্োওয়া কেই। চব্ঝয়র 

িাচরখ ও লগ্নও যখে চেক হঝয় কেল, িারপর কক কযে একজে এঝস খব্র চেল কয, 

পাঝত্রর চেঝজর কাকা পােল। কয ব্ংঝে পােলাচমর ধীনতারা আঝছ, কস-ব্ংঝে চব্ঝয় কেব্ার 

ককােও েনেরই ওঝে ো। িিুচে কসই সম্বন্ধ কভঝঙ চেঝয় িাড়াহঝড়া কঝর চব্ঝয় কেওয়া হল 

আঝে ব্াচিল করা এক পাঝত্রর সঝে। কসই ব্াচিল করা পাত্রই আমার ব্াব্া। 

  

ব্চরোঝলর কসই ভদ্রঝলাক যথাসমঝয় যেয একচট কেযার পাচর্গ্রহর্ করঝলে, এব্ং িারও 

দুচট কছঝল হঝয়চছল। আশ্চঝযণর ব্যাপার, ভদ্রঝলাক পচরর্ি ব্য়ঝস সচিযই পােল হঝয় 
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চেঝয়চছঝলে িার কছঝলদুচটও পােল চকো কখাুঁজ পাইচে। আমাঝের কয আত্মীয়চট কের 

মুহূঝিণ খব্র এঝে আমার মাঝক ব্াুঁচিঝয়চছঝলে, চিচে যচে ো আসঝিে ব্া ওই খব্রটা ো 

কপঝিে, িা হঝল আমার হওয়ার কথা চছল ওই পােল চপিার স্াে, এব্ং হয়ঝিা 

এিচেঝে আচমও পােলাচমর পঝথ…। একা ঘঝর এইসব্ ভাব্ঝি ভাব্ঝি আচম কহঝস 

কেচল। 

  

আমাঝের কোটা ‘রঞ্জে’ ব্ংঝের জেই একটা হাসযকর ঘটো কথঝক। আমাঝের ব্াচড়র 

পুরুরঝের সকঝলরই োঝমর মােখাঝে রঞ্জে েব্দটা আঝছ। কযমে, আমার ব্াব্ার োম 

চিররঞ্জে, আমার জযাোমোইঝয়র োম চেয়রঞ্জে ইিযাচে। আমার োকুরোর োম 

সারোরঞ্জে মুঝখাপাধীনতযায়। এই সারোরঞ্জে োঝমর মােুরচটর জীব্ে কাচহেী কী রকম 

আঝলািো করা যাক। 

  

সারোরঞ্জে পচণ্ডি চছঝলে ো, চব্ঝের কলখাপড়া কঝরেচে–পাচরপাচশ্বণক সািয েমার্ কথঝক 

িা জাো যায়। চকন্তু ব্রাহ্মর্ ব্ংঝে জে, চকছু সংস্কৃি কলাক কছঝলঝব্লা। কথঝকই শুঝে শুঝে 

চেঝখচছঝলে–কসইগুচলই স্থাঝে-যস্থাঝে আউঝড় পচণ্ডচির ভাে করঝিে। সারোরঞ্জে মূলি 

পূব্ণব্ঝের যচধীনতব্াসী েে। পূব্ণব্ঝে একসময় ব্রাহ্মঝর্র আমোচে করা হি। স্থােীয় কায়স্থ 

ও তব্েয সম্প্রোয় চেঝজঝের ধীনতোেযিা ও আযণয়াো জাচহর করার জেয স্বগ্রাঝম একচট 

মচন্দর েচিষ্ঠা কঝর ব্াইঝর কথঝক পুরুি আোঝিে। 

  

আমাঝের কুল-ঝোত্র পচরিঝয় কেখা যায়, আমাঝের খড়ো কমল। যথণাৎ কলকািার 

কাছাকাচছ খড়ো যঞ্চঝল আমাঝের পূব্ণপুরুরঝের ব্াচড় চছল। যঝেঝক কযমে োচজণচলংঝয় 

কব্ড়াঝি চেঝয় একজে কেপাচল িাকর সঝে চেঝয় চেঝর আঝস, কসই রকম ভাঝব্ই 

চব্িমপুঝরর রাঝয়রা কলকািা কথঝক সারোরঞ্জঝের ব্াব্া যঝঘারোথঝক পূব্ণব্ঝে চেঝয় 

যাে। খড়ো থাকার সময় যঝঘারোঝথর জীচব্কা কী চছল আচম জাচে ো, িঝব্ পূব্ণব্ঝে 

এঝস িার েধীনতাে জীচব্কা হয় চব্ঝয় করা। কমাটমাট সাুঁইচিচরেচট চব্ঝয় চিচে কঝর উেঝি 

কপঝরচছঝলে। আরও কব্চে কয পাঝরেচে–িার কারর্ যঝঘারোথ েীঘণজীব্ী হেচে। 

সাুঁইচিচরেচট চব্ব্াঝহর েঝল কমাট আচে-েব্বইচট কছঝলঝমঝয়র একচট চব্োল ব্ংে চিচে 
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কোটা পুব্ ব্াংলায় ছচড়ঝয় চেঝয়চছঝলে। মাত্র একঝো েে ব্ছর আঝেকার ঘটো। এচেঝক 

কজাড়াসাুঁঝকায় রব্ীিোথ োকুর িখে সেয জঝেঝছে এব্ং চব্েযাসাের মোই কব্ো্ কয 

্া্েেণে, এই কথা ব্ঝল কেওয়ায় োোে েত্রুর হাঝি োস্তাোবু্ে হঝেে। 

  

ককাে স্ােচট পুত্র হঝব্, ককােচট কেযা িা আঝে কথঝক চেক করার ককােও উপায় কেই। 

িবু্ও, সব্ কেঝেই োরী-পুরুঝরর সংখযায় একটা কমাটামুচট সমিা থাঝক, খুব্ একটা 

কহরঝের হয় ো। ককােও কারঝর্ ককােও কেঝে পুরুঝরর সংখযা যকস্মাৎ কঝম কযঝি 

পাঝর–কযমে হঝয়চছল চিিীয় মহাযুঝের পরব্িণী জামণাচেঝি। কসই রকম ককােও কারঝর্ই 

চক েি েিাব্দীঝি ব্াংলাঝেঝে পুরুঝরর সংখযা কঝম চেঝয় ব্হ চব্ব্াঝহর এমে পসার 

জঝমচছল? চহন্দু এব্ং মুসলমাে উভয় সমাঝজই যরির্ীয়া কমঝয়র সংখযা কব্ঝড় চেঝয়চছল 

যঝেক। সাধীনতারর্ ভাঝব্ কয-সব্ কমঝয়র চব্ঝয় হব্ার ককােও উপায় চছল ো– কসই সব্ 

কমঝয়ঝক ব্যব্সায়ীরা কে ঝকা ভঝর চেঝয় চেঝয় িালাে চেি যেযত্র। গ্রাঝমর েেীর ঘাঝট 

চেয়চমি এঝস চভড়ি কসই সব্ কে ঝকা–েকাঝেয কমঝয় িালাে হি। ওই সব্ কমঝয়ঝের 

ব্লা হি ভরার কমঝয়। িাঝের ককােও জাি কেই। ওই উপাঝয়র মুসলমাে কমঝয়র সঝে 

চহন্দুর চব্ঝয় হঝয় কেঝছ, এব্ং চব্পরীি। চহন্দু ব্াচড়র েিুে ব্উ লাউঝক কদু ব্লায় হলুস্থুলু 

পঝড় কেঝছ–এ রকম েল্প আঝছ। 

  

যথি, রাজামহারাজা চকংব্া েব্াব্ ব্ােো ছাড়া সাধীনতারর্ মােুঝরর মঝধীনতয ব্হ চব্ব্াঝহর 

েিলে ককােও কাঝলই চছল ো আমাঝের কেঝে। ইচিহাস পুরাঝর্ কস রকম চব্ঝের েচজর 

কেই। এমেকী ব্রাহ্মর্ পচণ্ডি ব্া কভােচব্লাসী ঋচররাও এক-োর। একমাত্র যাজ্ঞব্ঝন্ধযরই 

দুই স্ত্রী কেখঝি পাচে। 

  

মুসলমাে সমাঝজর মঝধীনতয জাচিঝভে কেই ব্ঝল িাঝের মঝধীনতয চব্ঝের ককােও কশ্রচর্ েি 

েিাব্দীঝি চব্ব্াহ ব্যাপাঝর একাচধীনতপিয করঝি পাঝরচে। চকন্তু চহন্দুসমাঝজ জাচিঝভে 

েথার ব্ীভৎসিম চেকটা িখে েকট। জাচির পাচি মােঝি চেঝয় জ্ঞাে, ধীনতমণ, েযায় সব্ 

কভঝস কেঝছ। এব্ং ব্রাহ্মর্ সমাজ িাঝের কশ্রষ্ঠত্ব এব্ং স্বাথণ ব্জায় রাখার জেয এই 

েথাঝকও আরও কজারোর করঝছ। জ্ঞােিিণা িুঝলায় কেঝছ চব্ো পচরশ্রঝম কলাঝকর কাছ 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 42 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কথঝক কাটা মুঝলাটা আোয় করা, সংব্ৎসর খাঝেযর ব্াুঁধীনতা ব্যব্স্থা ব্জায় রাখা এব্ং োউ 

চহঝসঝব্ শ্রো-ভচি পাওয়া–এর জেয িারা কয-ঝকােও েীিিার পচরিয় চেঝি েস্তুি চছল। 

কি রমর্ীর কিাঝখর জল কয িখে এঝেঝের মাচট চভচজঝয়ঝছ, এখে িা আর জাোর 

উপায় কেই। এব্ং কযঝহিু ব্ংেমযণাো এব্ং কক চলঝেযর কে রব্ই চছল িখেকার ব্রাহ্মর্ঝের 

একমাত্র কযাচপটাল–কসই জেযই কসটাঝক েুচলঝয় েুঁচপঝয় কেখব্ার সহস্র কিষ্টা। োো রকম 

চব্চধীনতচেঝরধীনত ও ছুুঁৎমাঝেণর েিলে হয় কসই সময় কথঝক। চব্শ্বাচমত্র িণ্ডাঝলর ব্াচড়ঝি যন্ন 

চভিা কঝরচছঝলে চকন্তু েি েিাব্দীর ব্রাহ্মর্ঝের যেয কয-ঝকােও যব্রাহ্মঝর্র কছাুঁয়া 

কখঝিই আপচত্ত। যচধীনতকাংে উপাধীনতযায়রাই কয কসে-আমঝল এচেঝডচব্ট করা ব্রাহ্মর্, কস-

িথয কোপে চছল। ছুুঁৎমাঝেণর জেযই কসই সময় কথঝক চহন্দু ও মুসলমােঝের মঝধীনতয 

সামাচজক েূরত্ব িমে বৃ্চে পায়। 

  

যাই কহাক, সারোরঞ্জঝের ব্াব্া যঝঘারোথ চব্ঝয় করঝি করঝি হাুঁচপঝয় চেঝয়ই কব্াধীনতহয় 

মারা যাে। কুলীেঝের িখে খুব্ রব্রব্া। ‘স্ত্রীরেং দুষু্কলােচপ’ হঝলও আপচত্ত কেই, 

পুরুরঝের ব্ংেমযণাোর ককােও কোর থাকঝল িলঝব্ ো। কসই সুব্াঝে একটার-পর-একটা 

চব্ঝয় করা ও সারা ব্ছর ধীনতঝরই শ্বশুরব্াচড় কেম্ন্ন খাওয়া। কছঝলঝমঝয় মােুর করারও 

ককােও োচয়ত্ব কেই। কুলীেঝের ভে হওয়ার ব্যাপারটা কী, িা আচম এখেও স্পষ্ট বু্চে 

ো, িঝব্ শুঝেচছ, চব্ঝয়র ব্যাপাঝর ভে কুলীেরাই চছঝলে কব্চে িাঝলব্র। চব্েযাসাের 

এঝেরই ব্ঝলচছঝলে, ‘পারণ্ড ও পািকী’। এই রকমই এক ভে কুলীেঝক একসময় 

চজঝজ্ঞস করা হঝয়চছল, আপোর কিা এিগুঝলা শ্বশুরব্াচড়, সব্ জায়োয় যাওয়া হয়? 

চিচে ব্ঝলচছঝলে, কযখাঝে চভচজঝটর টাকা পাই, কসখাঝেই যাই।  

  

যঝঘারোঝথর ব্হ সংখযক কছঝলঝমঝয়র মঝধীনতয যেযিম সারোরঞ্জে চেঝজই চেঝজর পথ 

কেঝখ কেে। কযাঝলা ব্ছর ব্য়ঝসই চিচে েচরেপুঝরর েুলব্াচড় োঝমর কছাট েহঝরর এক 

কেযাোয়গ্রস্ত চপিাঝক উোর কঝরে ও কয িুক ব্াব্ে কসখাঝে একখণ্ড জচম আোয় 

কঝরে। কছাট্ট ব্াচড় িুঝল চিচে চেঝজর ব্ংে স্থাপে করঝলে! 
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সারোরঞ্জেও পর পর চব্ঝয় কঝরই জীব্েটা কাচটঝয় কেঝব্ে কভঝব্চছঝলে সম্ভব্ি, কারর্, 

িার আর ককােও জীচব্কা চছল ো। চকন্তু চিেচট মাত্র চব্ঝয় কঝরই চিচে হোৎ কথঝম কযঝি 

ব্াধীনতয হঝলে। িিচেঝে যুঝের হাওয়া পালটাঝি আরম্ভ কঝরঝছ। এব্ং আমার ব্াব্া কয 

মাত্র একচট চব্ঝয় কঝরচছঝলে–এটা একচট তব্েচব্ক ঘটোর মিে। যঝঘারোঝথর কাল 

কথঝক আমার ব্াব্া চিররঞ্জঝের কাল–মাত্র রাট-সত্তর ব্ছঝরর মঝধীনতয এই রীচির পচরব্িণে। 

এঝক ইংঝরচজ চেিার কুেল ছাড়া আর কী ব্লা যায়। িা ছাড়া, ব্ীরচসংহ গ্রাঝমর কসই 

খব্ণকায় ব্রাহ্মর্ চব্ধীনতব্া চব্ব্াহ আইে চসে করার পর ব্হচব্ব্াহ ব্ন্ধ করার জেযও উঝে পঝড় 

কলঝেচছঝলে। ব্াংলার চব্চভন্ন কজলায় এক এক জে কীচিণমাে পুরুঝরর এক ডজে দু’ 

ডজে স্ত্রীর সংখযাও চিচে েকাে কঝর চেঝয়চছঝলে। এব্ং বৃ্ে ব্য়ঝস একচট চকঝোরী 

কেযার পাচর্গ্রহঝর্র যপরাঝধীনতর জেয চিচে িার শ্রঝেয় চেিঝকরও মুখ েেণে করঝি 

িােচে–এই েল্প একসময় সারা কেঝে ছচড়ঝয় চেঝয়চছল। ব্চরোল কজলায় কলমকাচট 

গ্রাঝমর ঈশ্বরিি মুখুঝজযর পঞ্চান্ন ব্ছর ব্য়ঝসই স্ত্রীর সংখযা চছল একঝো সাি। কসই 

িুলোয় সারোরঞ্জঝের ব্াব্া যঝঘারোথ কিা কছঝলঝখলা কঝরঝছে মাত্র।  

  

কলাঝক ব্ঝল, দুচট চব্ঝয় কঝরই সারোরঞ্জঝের আে চমঝট চেঝয়চছল। িাুঁর দুই স্ত্রী িখে 

একই ব্াচড়ঝি। িখে চব্ঝয় কঝর ব্উঝক ব্াঝপরব্াচড় কেঝল রাখার চেয়মচট আঝস্ত আঝস্ত 

যপসৃি হঝে। কেহাি ধীনতেীরা ছাড়া, যেয সাধীনতারর্ েৃহস্থ কমঝয়র চব্ঝয় কেব্ার পর 

সাধীনতযমিে ব্স্ত্র-যলংকার চেঝয় িাঝক শ্বশুঝরর চভঝটয় কপ ুঁঝছ চেঝয় যায়। িারপর িার 

ভােয কস বু্েুক। 

  

১২৭৭ সাঝল আর একটা ব্যাপার হঝয় কেল। ব্রাহ্মর্ সমাঝজ োয় ব্জ্রপাঝির মিে ঘটো 

ব্লা কযঝি পাঝর। লক্ষ্মীোরায়র্ মুখুঝজয োঝম এক কুলীে মাত্র ছ’চট চব্ঝয় কঝরচছঝলে, 

িার এক স্ত্রী কৃেমচর্ ভারী দুুঃসাহচসেী। স্বামী িাুঁঝক কেয় ো–এই জেয কখারঝপাঝরর 

োচব্ঝি চিচে আোলঝি মামলা কঝর চেঝলে। এমে কথা ককউ কখেও কোঝেচে। 

আোলঝি সাঝহব্ হাচকঝমর সামঝে লক্ষ্মীোরায়র্ মুখুঝজয ব্লল, চহন্দু োস্ত্র যেুসাঝর 

ব্উঝের ভরর্ঝপারঝর্র োচয়ত্ব কুলীেঝের থাঝক ো। িা ছাড়া, আমার এিগুঝলা ব্উ, 
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সব্াইঝক আচম খাওয়াব্ কী কঝর? জজ েমণাে সাঝহব্ ব্লঝলে, খাওয়াঝি পারঝব্ ো কিা 

চব্ঝয় কঝরচছঝল ককে? এখে কজঝল যাও! 

  

ব্াচড়ঝি একই সঝে দুই স্ত্রীঝক চেঝয় সারোরঞ্জে কব্ে মুেচকঝল পঝড়চছঝলে। েেড়াোচটর 

কিাঝট ব্াচড়ঝি কাকচিল ব্সঝি পাঝর ো! মাঝে মাঝে তব্রাঝেযরও উেয় হয় 

সারোরঞ্জঝের মঝে। টাকাপয়সারও খুব্ টাোটাচে, েুলব্াচড়ঝি িার েথম শ্বশুর মারা 

কেঝছে। েযালকরা উপুড়হস্ত হয় ো। স্বল্প চব্েযা সম্বল কঝর সারোরঞ্জে একচট পােোলা 

খুঝলঝছে, িাঝিও চব্ঝের আয় কেই। 

  

সারোরঞ্জঝের েথম পঝির চব্ঝয়ঝি ককােও স্াে হয়চে, কসই স্ত্রী ব্াুঁজা ও সািাচিক 

ভাঝলা স্বাস্থয এব্ং োরুর্ মুখরা। চিিীয় চব্ঝয়ঝি দুচট কমঝয় ও একচট কছঝল। এই কছঝলচট 

চছল সারোরঞ্জঝের েয়ঝের মচর্। সারোরঞ্জে কছঝলচটঝক এক মুহূিণও। কিাঝখর আড়াল 

করঝিে ো, িার োম চছল চব্শ্বরঞ্জে, ডাকোম চব্শু, কিহারাটাও খুব্ েুটেুঝট। এই 

কছঝলচটর একব্ার কচেে যসুখ হঝয়চছল। চব্ব্রর্ শুঝে মঝে হয় টাইেঝয়ড। িার কসাোর 

ব্র্ণ কাচল হঝয় যায়। েরীর চমঝে যায় চব্ছাোর সঝে, শ্রব্র্েচিও েষ্ট হঝয় চেঝয়চছল, 

চব্শু চব্শু ব্ঝল ডাকঝলও সাড়া চেি ো। 

  

েথম চেঝক স্বাভাচব্ক চেয়ম মিে কচব্রাচজ চিচকৎসাই িলচছল। িাঝি ককােও েল কেখা 

যাচেল ো। যযাঝলাপযাচথক চিচকৎসা িখে সেয গ্রামাঞ্চঝল েুকঝছ, মযাচজঝকর মিে 

সঝন্দহ ও চব্স্ময় চেঝয় কলাঝক গ্রহর্ করঝছ এই পেচিচটঝক। আট-েে মাইল েূঝর একজে 

এল এম এে পাে ডািার আঝছে, িাুঁঝক কল চেঝয় আো হল এব্ং িাুঁর ওরুঝধীনত দু-এক 

চেঝের মঝধীনতযই করােীর চকছুটা উন্নচি েিযি করা কেল। চকন্তু যব্স্থা আব্ার খারাপ হঝয় 

পড়ঝিই ডািারঝক আব্ার ডাকা চব্ঝের েঝয়াজেীয় হঝয় পঝড়। চকন্তু ডািারচট 

িেমঝখার, চভচজঝটর টাকা যচগ্রম ো চেঝল িাঝক চকছুঝিই আো যাঝব্ ো এব্ং কলকািা 

কথঝক চব্চলচি ওরুধীনত আোব্ার যজুহাঝি আরও একোো টাকা কিঝয় ব্সঝলে। 

সারোরঞ্জঝের হাঝি িখে একটা পয়সা কেই। ঘচটব্াচট ব্ন্ধক কেওয়াও হঝয় কেঝছ। 

সারোরঞ্জে ডািাঝরর হাি জচড়ঝয় ধীনতঝর ব্লঝলে, আমার কছঝলঝক আপচে ব্াুঁচিঝয় চেে 
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এব্াঝরর মিে! আচম কযমে কঝর পাচর, আপোর কেো একচেে- ো-একচেে কোধীনত কঝর 

কেব্। 

  

ডািারচট চেষ্ঠুঝরর মিে উত্তর চেঝয়চছঝলে, ওরুধীনত ককাম্পাচে চক আপোর এ কথা শুেঝব্? 

ওরুধীনত িাই, আসল চব্চলচি ওরুধীনত, বু্েঝলে? ো হয় কিা এক কাজ করুে। কল। েযাট 

কচব্রাজ এঝেে। মকরধ্বজ েজ খাওয়াক। এসব্ পাড়াোুঁর জায়োয় এিকাল ওই সব্ 

কচব্রাচজ ওরুধীনত কখঝয়ই কিা কলাঝক মঝরঝছ। আমাঝক এর মঝধীনতয জড়াঝব্ে ো। চব্ো। ওরুধীনত 

আচম চিচকঝে করঝি চেচখচে। 

  

চি্ায় ভাব্োয় দুুঃঝখ সারোরঞ্জে োয় পােঝলর মিে হঝয় উঝেচছঝলে। আর সহয করঝি 

পারচছঝলে ো। েিুে তব্েয যুে এঝসঝছ, চকন্তু সারোরঞ্জে টাকা করাজোঝরর। ককােও 

উপায় কেঝখেচে। কের পযণ্ ককােও রকম চেো ো কপঝয় চিচে েৃহিযাে করঝলে। রুগ্ন 

কছঝল, যেূে়া দুই কেযা ও দুই স্ত্রীঝক যসহায় যব্স্থায় কেঝল করঝখ চেরুঝদ্দ ে হঝয় কেঝলে 

সারোরঞ্জে। 

  

চেঝর এঝলে আট চেে ব্াঝে। েেীর ঘাঝট সারোরঞ্জঝের কে ঝকা লােঝিই পাড়া সুে 

কলাক কসখাঝে ছুঝট চেঝয়চছল মজা কেখঝি। ককে ো, সারোরঞ্জে কে ঝকা কথঝক োমঝলে 

ব্ঝরর কব্ঝে, কপছঝে লাল কিচল-পরা একচট কিঝরা ব্ছঝরর কমঝয়। মস্ত ব্ড় কঘামটায় িার 

মুখ কেখা যায় ো। চব্স্তর কপাুঁটলাপুটচল সঝে চেঝয় আরও দুচট কলাকও এঝসঝছ। 

  

উপায়া্র ো কেঝখ যথণ সংগ্রঝহর একমাত্র রাস্তা চহঝসঝব্ সারোরঞ্জে েচটচি আর একচট 

চব্ঝয় কঝর এঝসঝছে। সম্ভব্ি কথাব্ািণা আঝে কথঝকই িলচছল। এিচেে সারোরঞ্জে 

রাচজ হেচে, হোৎ মেচস্থর কঝরই চেকটিম লঝগ্ন চব্ঝয় কঝর কেঝলঝছে শুধুীনত পঝর্র টাকাটা 

পাব্ার জেয। কোভাযাত্রা সহকাঝর েেীর ঘাট কথঝক এঝস সারোরঞ্জে। যখে চেঝজর 

ব্াচড়র কি হচদ্দ ঝি পা চেঝলে, িার কঝয়ক ঘণ্টা আঝে েচিঝব্েীরা িার কছঝলঝক পুচড়ঝয় 

এঝসঝছ। সারোরঞ্জেঝক কেঝখই দুই স্ত্রী আিণোে ও োলাোচল করঝি করঝি আছঝড় 

পঝড় মাচটঝি। েিুে ব্উ ভযাব্ািযাকা কখঝয় োুঁচড়ঝয় রইল উঝোঝের মােখাঝে। ওই 
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উটঝকা এব্ং কমাঝটই েকৃষ্ট ভাঝব্ আেয়ে করা হয়চে যাঝক, কসই েব্ পচরর্ীিা কমঝয়চটই 

আমার আপে োকুমা। 

  

িৃিীয় চব্ব্াঝহর পর সারোরঞ্জঝের ভােয যঝেকটা চেঝর যায়। কছঝলর কোক ভুলঝি 

চকছুটা সময় কলঝেচছল। িঝব্ েিুে ব্উ এঝসই যচি দ্রুি দুচট পুত্রস্াে উপহার চেঝলে। 

িারপর একচট কমঝয়, আব্ার দুচট কছঝল। সব্ঝিঝয় কছাট কছঝলচটর মুখ-ঝিাখ যচব্কল 

সারোরঞ্জঝের কসই েথম মরা-ঝছঝলর মিে, যার চিচকৎসার কারঝর্ এই চব্ঝয়। কলাঝক 

ব্লাব্চল করঝি লােল, কসই কছঝলই আব্ার িার ব্াব্ার কাঝছ চেঝর এঝসঝছ। এঝকই 

ব্ঝল মহামায়ার কখলা। কসই কছঝলরও োম রাখা হল চব্শ্বরঞ্জে, চকন্তু ডাক োম চব্শুর 

ব্েঝল রঞ্জু। ডািাঝরর খরি কজাটাঝি ো পারার জেযই েথম চব্শ্বরঞ্জে মারা চেঝয়চছল, 

িাই সারোরঞ্জে কঘারর্া করঝলে, এই কচেষ্ঠ কছঝলঝক চিচে ডািাচর পড়াঝব্ে। োকায় 

িখে কমচডকযাল কঝলজ হঝয় কেঝছ, কসখাে কথঝক পাে কচরঝয় এঝে কেঝের ব্াচড়ঝিই 

েচিচষ্ঠি করাঝব্ে ডািার কছঝলঝক। গ্রাম গ্রামা্র কথঝক কলাঝকরা এঝস িার ব্াচড়ঝি 

ধীনতরো কেঝব্। 

  

িৃিীয় চব্ব্াঝহর টাকা কথঝকই সারোরঞ্জে চকছু ধীনতােজচম চকঝেচছঝলে। রায়িঝের চেঝয় 

িার করাচেঝলে। হোৎ কক কযে একজে বু্চে চেল, ওই োব্াল জচমঝি ধীনতাে িার কঝর 

কিমে লাভ কেই, চব্ঝঘ েচি পাুঁি-ছয় মর্ ধীনতাে হয় মাত্র, ব্রং ওখাঝে পাট লাোঝো কহাক। 

পাঝটর োম িমে িড়ঝছ, জাপাচেরা োচক পাট চেঝয় জামাকাপড় পযণ্ ব্াোঝব্। পাট 

কাটা হঝয় কেঝল কসই সময়টা কখসাচরর ডাল। যলস ব্রাহ্মর্ হঝলও সারোরঞ্জঝের চকছু 

পাঝটায়াচর বু্চে চছল চেশ্চয়ই, ককে ো ধীনতাে িাঝরর চিরািচরি ব্যব্স্থা কছঝড় চিচে। পাঝটর 

চেঝকই েুুঁকঝলে এব্ং যচব্লঝম্ব সেলিার মুখ কেখঝলে। িার পােোলাচটও ধীনতীঝর ধীনতীঝর 

ব্ড় হচেল। চকছু চেঝের মঝধীনতযই চিচে ের্যমােয ব্যচিঝের যেযিম হঝয়। উেঝলে এব্ং 

স্থাঝে-যস্থাঝে ভুল সংস্কৃি োঝস্ত্রর ব্িে উোর কঝর োো সামাচজক চব্রঝয় েঝিায়া জাচর 

করঝি লােঝলে। 
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আমার চিে োকুমার মঝধীনতয যপুত্রক ব্ড়োকুমা কব্ুঁঝিচছঝলে যঝেক চেে। কমঝজাোকুমা 

িার োর্াচধীনতক পুঝত্রর মৃিুযর চকছু চেে পঝরই মারা যাে। কছাটোকুমা ব্া আমার আপে 

োকুমার োম চছল কমঘমালা। কছাট্টখাঝট্টা কিহারা, কথা ব্লঝিে কম, সারা ব্াচড়ঝি িুর 

িুর কঝর ঘুঝর কব্ড়াঝিে। এক সংকটজেক যব্স্থায় চিচে এ ব্াচড়র ব্উ হঝয় এঝসচছঝলে। 

বু্ঝেচছঝলে, িার একমাত্র কাজ হঝে মুখ বু্ঝজ ব্াচড়র সকঝলর কসব্া কঝর যাওয়া। িার 

ব্াব্া-মা মারা চেঝয়চছঝলে যঝেক কছাট ব্য়ঝস, ভাইঝের সংসাঝর মােুর, ব্উচেঝের 

লাচথোটা খাওয়া যভযাস হঝয় চেঝয়চছল। িখেকার চেঝে শ্বাশুচড়র হাঝি ব্উরা কয রকম 

যিযািাচরি হঝিে ব্উরাও কিমেই িার কোধীনত িুঝল চেঝিে। েেঝের ওপর যিযািার 

কঝর। পুরুরঝের চব্রুঝে কমঝয়রা কিা কখেও একঝজাট হঝয় োুঁড়াঝি পাঝর ো–যচধীনতকাংে 

কিঝত্র কমঝয়মােুরই হয় কমঝয়মােুঝরর সব্ঝিঝয় ব্ড় েত্রু। ভাইরা িাই িাড়ািাচড় কঝর 

ককােওিঝম কমঘমালার চব্ঝয় চেঝয় পার কঝর কেয়। 

  

ব্ড়োকুমা ও কমঝজার মঝধীনতয খুব্ েেড়াোচট হঝলও ব্ড়োকুমার সঝে কছাটোকুমার কখেও 

কস রকম চকছু হয়চে। পুত্রহীো যসহায় ব্ড়োকুমা মঝে মঝে জােঝিে, এ-সংসাঝর িার 

ককােও যচধীনতকারই কেই। কসই জেযই কজার কঝর যচধীনতকার েচিষ্ঠার োর্পর্ কিষ্টা 

করঝিে। চিৎকার কঝর, ধীনতমঝক, ভয় কেচখঝয় চিচে মাথায় কঝর রাখঝিে। সারা ব্াচড়। 

ব্াসেপত্র আছঝড় আছঝড় কেলঝিে মাচটঝি, রান্নাঘর কথঝক িযালাকাে ছুুঁঝড় মারঝিে 

উঝোঝে। ব্াচড়সুে সব্াই সব্ সময় িটস্থ। কছাটোকুমা একচেেও েলা উুঁিু কঝর একটাও 

কথা ব্ঝলেচে। ব্রং কপারা কব্ড়ালচটর মিে সব্ সময় ঘুরঘুর করঝিে ব্ড় জাঝয়র পাঝয় 

পাঝয়-সুঝযাে কপঝলই এটা কসটা খাব্ার চজচেস এচেঝয় চেঝিে িার। মুঝখর সামঝে। এব্ং 

চেঝজর স্ােঝেরও এক এক কঝর িুঝল চেঝয়চছঝলে ব্ড় জাঝয়র। হাঝি। 

  

ব্ড়োকুমা সচিঝের কছঝলঝের উঝোঝে শুইঝয় জব্জঝব্ কঝর সরঝরর কিল মাখাঝিে সারা 

েরীঝর। পুকুঝর চেঝয় োন্ডা জঝলও িাে করাঝিে কজার কঝর। োমছা চেঝয় ো ঘঝর ঘঝর 

ছালিামড়া িুঝল চেঝিে োয়। খাব্ার কখঝি ব্ঝস ককউ এক কর্া খাব্ার কেলঝলও চিচে 

কাে ধীনতঝর থােড় করাঝিে োস োস কঝর। ইস্কুল কথঝক চেরঝি যচে ককউ একটুও কেচর 
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করি, চিচে সের েরজার কাঝছ ককামঝর হাি চেঝয় োুঁচড়ঝয় থাকঝিে রর্রচের্ী মূচিণঝি। 

িাঝের ঘুম পাড়াব্ার সময় চপঝে এি কজার িাপড় মারঝিে কয ধুীনতপধীনতাপ েব্দ কোো কযি 

যঝেক েূর কথঝক। 

  

কমঘমালা ককােও চেে এসব্ চেঝয় একটুও মাথা ঘামােচে। চকন্তু পাড়া-েচিঝব্েীরা। ককউ 

ককােও চেে যচে ব্ঝল কেলি, ওব্াচড়র ব্ড়ব্উ সচিঝের কছঝলঝমঝয়গুঝলাঝক কষ্ট কেয়, 

িা হঝলই েেড়া করার ব্েঝল ককুঁঝে কেলঝিে ব্ড়োকুমা। 

  

ওুঃ, কস কী কান্না! আমার ব্ড়োকুমার কান্না েব্াে-েচসে চছল ওই যঞ্চঝল। একব্ার শুরু 

করঝল চিে-িার ঘণ্টার আঝে থামঝিে ো। চিৎকার কঝর, আচেব্াসীঝের ধীনতমণীয় োথণোর 

কিঝয়ও িীব্র স্বঝর চিচে কযে িার কভিঝরর ককােও োরীচরক কঝষ্টর কথা জাোঝিে। 

িািাঝি িািাঝি েম ব্ন্ধ হঝয় আসি োয়। চিচে েেীর পাঝর চেঝয় একলা একলা চিৎকার 

কঝর কাুঁেঝিে–কযে ওই েেীর মধীনতয কথঝক ককােও কেব্িা এঝস িার। দুুঃখ েূর করঝব্ে। 

আমাঝের ব্াচড়র কপছঝের জেঝল চেঝয় কাুঁেঝিে–কযে যরর্য কথঝক আসঝব্ িার 

উোরকারী। কসই সময় সারোরঞ্জে িার ধীনতাঝর কাঝছ কেঝল ব্ড়োকুমা কব্াধীনতহয় রাঝের 

কিাঝট চছুঁঝড়খুুঁঝট কেলঝিে িাুঁঝক। শুধুীনত কমঘমালাই কের পযণ্ িাুঁঝক কভালাঝি পারঝিে। 

কছঝলঝমঝয়ঝের হাি ধীনতঝর চেঝয় পড়ঝিে িার পাঝয়। িার চকছুির্ পর আলুথালু িুল, 

উদ্ভ্রা্ মুখ ব্ড়োকুমাঝক সব্াই টােঝি টােঝি চেঝয় আসি ব্াচড়ঝি। 

  

আব্ার ব্াব্া-জযাোমোইরা এখেও যখে িাঝের ব্ড়মাঝয়র কথা ব্ঝলে, িাঝের কিাঝখ 

জল এঝস যায়। মািৃঝস্নঝহর কয একটা আচেম চহংস্র রূপ আঝছ, ওুঁরা তেেঝব্ িার স্পেণ 

কপঝয়চছঝলে। 

  

সারোরঞ্জঝের িখে কব্ে সুসময় িলঝছ। আচথণক দুরব্স্থা ঘুঝিঝছ। ব্াচড়-ভরচি 

কছঝলঝমঝয়, িারা পড়াশুঝোঝিও কমাটামুচট ভাঝলা। আমার জযাোমোই চেয়রঞ্জে কজলায় 

মঝধীনতয বৃ্চত্ত পরীিায় োটণ হঝয় সব্াইঝক িমঝক চেঝলে। কজলাঝব্াঝডণর হাইস্কুঝল িার চি 

টুঝডন্টচেপ জুঝট কেল। আমার ব্াব্া চিররঞ্জে চছঝলে চেশু েচিভাচব্ঝের। ভাঝলা কঝর 
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যিরজ্ঞাঝের আঝেই চিচে লম্বা লম্বা পেয েড়েড় কঝর চেভুণল মুখস্ত ব্লঝি পারঝিে। 

শুভকিমঝরর আযণাগুঝলা সব্ কোুঁঝটর ডোয়। যব্েয যচধীনতকাংে চেশু েচিভারই পচরর্চি যা, 

আমার ব্াব্ারও িাই হঝয়চছল। চিররঞ্জে ব্ড় হঝয় কলখাপড়ায় খুব্ একটা সুচব্ঝধীনত করঝি 

পাঝরেচে। কমাটামুচট পরীিা পাে কঝরঝছে।  

  

কমঝজাোকুমার দুই কমঝয়রই চব্ঝয় হঝয় কেঝছ। েথম কমঝয়র চব্ঝয় হঝয়চছল কোজব্ঝরর 

সঝে। চব্ঝয়র পরচেেই চিচে পাুঁিচট স্াঝের মা হঝয় যাে। িার মঝধীনতয দুচট স্াে িার 

কিঝয় ব্য়ঝস ব্ড়। আর এক কমঝয় চব্ঝয়র পঝরই পচশ্চঝম িঝল যাে। পচশ্চম যথণাৎ উত্তর 

েঝেে-িখে যার োম চছল যুি েঝেে! িাঝের সঝে আর কযাোঝযাে রাখা হয়চে।  

  

যাই কহাক, এব্াচড়ঝি কেযাস্াে ব্লঝি িখে একমাত্র পূচর্ণমা চপচসমা। সাি-আট ব্ছর 

ব্য়ঝস কস্তাঝপঝড় োচড় পঝর েুরেুর কঝর কে ঝড়াঝে চড় করঝিে। কমঝয়ঝের কলখাপড়া 

কেখব্ার কঘারির চব্ঝরাধীনতী চছঝলে সারোরঞ্জে। িবু্ োোঝের কাছাকাচছ ব্ঝস কথঝক 

পূচর্ণমা চকছু পড়ঝি চলখঝি চেঝখচছঝলে। এমেকী, আশ্চঝযণর চব্রয়, চিচে োচক পেয 

চলখঝি পারঝিে। েে-এোঝরা ব্ছর ব্য়ঝসই চিচে কব্ে চকছু রিো কঝরচছঝলে 

চেব্মচন্দর, শ্মোে ও েেী চব্রঝয়। কসসব্ পেয রিোর ককােও চেেেণে যব্েয ককউ করঝখ 

কেয়চে সংগ্রহ কঝর। িঝব্ জযাোমোইঝয়র চকছু চকছু মঝে আঝছ এখেও। সম্ভব্ি কচব্ 

িিাব্িী ব্া িরু েঝত্তর মিে সুপ্ত কচব্েচিভা চছল পূচর্ণমার মঝধীনতয, চকন্তু িার চব্কাঝের 

ককােও সুঝযাে ঘঝটচে। চব্ঝয়র োয় সঝে সঝেই চব্ধীনতব্া হওয়ার পরই এই কচব্ত্ব েচি 

যঝেক কব্ঝড় চেঝয়চছল, চকন্তু চিিীয় চব্ঝয়র পর এঝকব্াঝর িাপা পঝড় যায়। 

  

পূচর্ণমার পঝরর ভাইঝয়র োম চেচখলরঞ্জে। যপূব্ণ সুন্দর িাুঁর মুখশ্রী, ধীনতপধীনতঝপ েরসা রং। 

চকন্তু কছঝলঝব্লা কথঝকই খুব্ েম্ভীর ও কব্াকা কব্াকা ধীনতরঝের। সব্াই ব্লি, এই কছঝলটা 

জড়ভরি হঝব্। পঝর যব্েয িাঝক িিটা কব্াকা মঝে হয়চে, ব্রং ভাবু্ক স্বভাব্চটই েকট 

হঝয়চছল। পরব্িণীকাঝল আমার এই কাকা কয রামকৃে চমেঝে কযাে কেঝব্ে, িার চিহ্ন 

ব্ালযকাঝলই সূচিি হঝয়চছল। যচেও রামকৃে চমেঝে কযাে কেওয়ার চসো্ কেব্ার আঝে 
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একচট চব্ব্াচহিা োরীর কেঝম চেমচজ্জি হঝয় একচট কঘারির সামাচজক ককঝলকিমাচর োয় 

সমূ্পর্ণ কঝর িুঝলচছঝলে। 

  

এঝকব্াঝর কছাট কছঝল চব্শ্বরঞ্জে সম্পঝকণ কলাঝকর ধীনতারর্া কয–এই ব্াচড়রই এক কছঝল 

পুেজণীব্ে োপ্ত হঝয় এ ব্াচড়ঝি আব্ার জঝেঝছ। কিাখ-মুখ এঝকব্াঝর কযে হব্হ ব্সাঝো, 

েলার আওয়াজচটও আঝের চব্শ্বরঞ্জঝের মিে। এই কুসংস্কারচট িমে ব্াড়চছল এব্ং 

কলাঝকর মুঝখ মুঝখ কব্ে ছচড়ঝয়চছল। এই কছঝলর সম্পঝকণ কলাঝকর যঝেক আো। 

সারোরঞ্জে কচেষ্ঠ স্ােচটঝক সেঝব্ণ কলাঝকর ব্াচড় কেখাঝি চেঝয় যাে। 

  

সারোরঞ্জঝের িখে েধীনতাে কাজ সকাঝল চব্ঝকঝল রুঝপা ব্াুঁধীনতাঝো ছচড়চট হাঝি চেঝয় পাড়া 

কব্ড়াঝো। পরচেন্দা পরিিণায় চেচব্য সময় ককঝট যায়। কোুঁঝটর ওপর পুরুষু্ট সাো কোুঁে, 

ভুরুঝিও দু-একচট পাকা িুল। কেখঝল কব্ে একটা শ্রঝেয় শ্রঝেয় ভাব্ আঝস। োো চব্রঝয় 

চিচে ভাচরচক্ক িাঝল মিামি কেে, কলাঝক মাঝেও। সমাঝজর স্বাস্থযরিার জেয চিচে সব্ 

সময় সঝিিে। ব্রাহ্ম সমাঝজর চকছু কলাক ওখাঝে ব্িৃিা চেঝি এঝসচছল, স্থােীয় কলাকরা 

িাঝের িাড়া কঝর েেী পার কঝর কেয়। সারোরঞ্জে িাঝি খুব্ খুচে। চেব্িলার সান্ধয 

আসঝর ব্হির্ ধীনতঝর রচসঝয় রচসঝয় কসই েল্প করঝলে। িার চকছু চেে পঝরই দুেণাপূজার 

ভাসাঝের সময় মসচজঝের সামঝে োক ব্াজাঝো চেঝয় কব্ে চকছুটা উঝত্তজোর সৃচষ্ট হল। 

উঝত্তজো কিাঝধীনত চব্স্তাচরি হব্ার আঝেই স্থােীয় কলাঝকরা একটা সাচলচে সভা ডাকল। 

েচিপচত্তোলী ব্যব্সায়ী জয়োল আঝব্চেে সাঝহব্ঝক করা হল সভাপচি। জচমোঝরর 

োঝয়ব্ িখে যেুপচস্থি ব্ঝল চহন্দু সমাঝজর েচিচেচধীনত চেব্ণাচিি করা হল সারোরঞ্জেঝক। 

সারোরঞ্জে কসই সভায় রীচিমিে বু্চের পচরিয় চেঝয় কেলঝলে। কলাকজঝের কথাব্ািণা 

শুঝেই বু্ঝেচছঝলে হাওয়া ককাে চেঝক। জয়োল আঝব্চেে োপঝট ব্িৃিা চেঝয় 

সারোরঞ্জঝের চেঝক চেঝর ব্লঝলে, মুখুঝজযমোই জ্ঞােী গুর্ী কলাক, চিচে যা চব্ধীনতাে 

কেঝব্ে, িাই আমরা মােব্। চিচে ভুল চব্ধীনতাে চেঝিই পাঝরে ো! 

  

সারোরঞ্জে চকছু ব্লার আঝেই েুুঁচপঝয় েুুঁচপঝয় ককুঁঝে উেঝলে। পাকা যচভঝেিার মিে 

কাুঁেঝি কাুঁেঝিই ব্লঝলে, আজকাল চক আর ককউ োস্ত্র ধীনতমণ মাঝে? চব্সজণঝের সময় 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 51 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ব্াজো ব্াজাঝি হঝব্, োঝস্ত্রর ককাে জায়োয় একথা কলখা আঝছ আমাঝক কেখাও কিা! 

মাঝক জঝল কেঝল চেঝি যাচে, িখে কিা কাুঁেঝি কাুঁেঝি যাব্। িখে চক কেঝিকুুঁঝে 

োকঝোল ব্াচজঝয় আেন্দ করা যায়? িুচমই কওুঁ জয়োলভাই, িাই পারা যায়? যিির্ 

পজূা, িিির্ ব্াজো-েচধীনতমেঝলর পরই কান্না, এই হল চেয়ম! চেক চকো! 

  

সব্াই খুব্ খুচে। সারোরঞ্জে চেঝেণে চেঝয় চেঝলে পূজামণ্ডঝপ যি খুচে ব্াজো হঝব্–

েচিমা চেঝয় যাব্ার সময় ককােও ব্াজো েয়। িঝব্ হযাুঁ, এঝকব্াঝর চব্সজণঝের সময়, 

েেীর ওপঝর কে ঝকায় কে ঝকায় োঝকর েচিঝযাচেিা হঝি পাঝর ব্ঝট! কস েচিঝযাচেিা 

েচি ব্ারই হয়–কসটা িট কঝর ব্ন্ধ করার সাধীনতয সারোরঞ্জঝেরও কেই! 

  

কসই চমচটংঝয়র পর সারোরঞ্জঝের সুোম আরও কব্ঝড় কেল। কলাকজে আরও কব্চে 

খাচির কঝর। সারোরঞ্জঝের মুঝখ-ঝিাঝখ কব্ে একটা েঝব্ণর ভাব্, সাধীনতারর্ কছাটখাঝটা 

মােুঝরর সঝে কথা ব্লার সময় মুঝখর চেঝক িাকাে ো পযণ্–একমঝে হুঁঝকায় টাে চেঝি 

থাঝকে। সব্ চমচলঝয় মঝে হয় সারোরঞ্জে একজে সুখী মােুর। 

  

চকন্তু সারোরঞ্জঝের জীব্ঝে সব্ঝিঝয় কচেে আঘাি এল সব্ঝিঝয় কব্চে যার ওপর চেভণর 

কঝরচছঝলে, িার কাছ কথঝকই। কছাটঝছঝলর ওপর সারোরঞ্জঝের এি আো-ভরসা চছল, 

কসই চব্শ্বরঞ্জে িাঝক পঝে পঝে চেরাে করঝি লােল। চব্শ্বরঞ্জে ব্ালযকাল কথঝকই চব্রম 

দুর্, িঝম িঝম িার যিযািাঝর সব্াই সন্ত্রস্ত। যেয কলাঝকর ব্াচড়র ব্াোে িছেছ করা 

শুধুীনত েয়, সমব্য়চস কছঝলঝের মারধীনতর করা ও োচলে কলঝেই আঝছ। দুর্ কছঝল, ব্াচড়র 

কারওর কথা কস গ্রাহয কঝর ো-ব্ড় োকুরমার ব্য়স হঝয় কেঝছ, চিচেও আর োসে করঝি 

পাঝরে ো। ইস্কুঝলর একজে মাটারমোই চব্শ্বরঞ্জেঝক কব্ি চেঝয় মারঝি এঝসচছঝলে, 

দু ঘা মারার পরই চব্শ্বরঞ্জে কব্ি ককঝড় চেঝয় কসই মাটাঝরর োঝক এমে ঘুচর মারল কয, 

চিচে সঝে সঝে যজ্ঞাে। িারপর সব্াই চমঝল চব্শ্বরঞ্জেঝক েিণ্ড কমঝর োয় আধীনতমরা 

কঝর কেঝল। এই ঘটোর পর চব্শ্বরঞ্জে একটু ো্ হঝয়চছল, চকন্তু আব্ার যেয রকম 

চব্পে কডঝক আেল। 
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খুব্ জাুঁকজমঝকর সঝে পূচর্ণমার চব্ঝয় চেঝয়চছঝলে সারোরঞ্জে, চকন্তু মাত্র সাি মাঝসর 

মঝধীনতযই কস চব্ধীনতব্া হওয়ায় েথম আঘাি কপঝয়চছঝলে। শ্বশুঝরর ঘর করা ব্া স্বামী-সঝম্ভাে 

চকছুই ঘঝটচে পূচর্ণমার কপাঝল। িার স্বামী েিুে িাকচর কপঝয় িঝল কেল িট্টগ্রাঝম, 

কসখাঝে হোৎ কঝলরায় মারা যায়। চব্ধীনতব্া পূচর্ণমার চিিীয় চব্ঝয়ঝি আরও কব্চে আঘাি 

কপঝয়চছঝলে সারোরঞ্জে চকন্তু িার বু্ঝক মৃিুযঝেল চব্চধীনতঝয় কেয় িার সব্ঝিঝয় চেয় স্াে 

ওই চব্শ্বরঞ্জে। 

৪. েুলব্াচড় োঝমর জায়োচট 

েুলব্াচড় োঝমর জায়োচটঝক েহর ো ব্ঝল েঞ্জই ব্লা ভাঝলা। েেীর ধীনতাঝর হাটঝখালা, 

আঝেপাঝের কঝয়কখাচে োুঁঝয়র মােুর আঝস সওো করঝি। সপ্তাঝহ দু’চেে এখাঝে 

চটমার আঝস, কসই জেযই জায়োটার যা চকছু গুরুত্ব। কার যযান্ড কটঝোর ককাম্পাচের 

আমল কথঝকই এখাঝে চটমারঘাটা স্থাচপি হঝয়ঝছ। কসই উপলঝি কোটা চিঝেক পাইস 

কহাঝটলও আঝছ। সকাল ে’টায় চটমার থাঝম, িার মঝধীনতযই েরম েরম ডাল-ভাি ও মাঝছর 

কোল তিচর হঝয় যায় কহাঝটলগুঝলাঝি। পূব্ণব্ঝে মাছ সস্তা, িবু্ চিে পয়সা চপস রান্না 

মাছ খাব্ার কলাক যাত্রীঝের মঝধীনতয কব্চে থাঝক ো। শুধুীনত ডাল-ভাি কখঝলও ‘ছয় পয়সার 

কম খাওয়া োই’–এই কোচটস ব্াইঝর কোলাঝো। 

  

হাটঝখালার কপছঝে মাচটর ব্াচড়ঝি চিে ঘর কব্বু্ঝেযর ব্াস। হাটব্াঝরই িাঝের পোর 

জঝম, যেয যেয চেে িারা েেীর ধীনতাঝর িুল কমঝল, পা ছচড়ঝয় ব্ঝস িাটাই কব্াঝে চকংব্া 

ধীনতামা কুঝলা ব্াোয়। যঝেক হাটুঝরর সঝেই িাঝের চেচে চকংব্া মাচসর সম্পকণ। করট আট 

আো। 

  

এ ছাড়া েুলব্াচড়ঝি আঝছ একচট কপাট যচেস, চিেচট পােোলা, একচট কব্াডণ। স্কুল–

কসখাঝে ক্লাস চি পযণ্ পড়াঝো হয়, একচট হাই স্কুলও সেয েচিচষ্ঠি হঝয়ঝছ। পাঝেই 

গ্রাম হাসােব্াচড়র হাইস্কুলচট সুোিীে। ককাটণকাছাচরর জেয এলাকার মােুরঝক কযঝি হয় 
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েচরেপুর কজলা সেঝর। েুলব্াচড়ঝি পাকা রাস্তা একচটও কেই–একচট সুরচকর রাস্তা চিে-

িার মাইল চেঝয় ব্ড়খাঝল ডুব্ চেঝয় আব্ার ও-পাঝর উঝেঝছ। খাঝল ককােও কসিু কেই। 

এেহঝর পাকাব্াচড়র সংখযা েে-ব্াঝরাখাোর কব্চে েয়। ব্রাহ্মর্ আঝছ পাুঁি ঘর, কায়স্থ ও 

তব্েয কব্ে চকছু, েঝমাশুঝদ্রর সংখযা যঝেক। পাঝের গ্রামচট মুসলমাে েধীনতাে। েুলব্াচড়র 

েধীনতাে মািব্বর জয়োল আঝব্চেে–িার চছট কাপড় ও কব্ঝেচি মেলার চব্রাট ব্যব্সা। 

কযখাঝে কসখাঝে ছচড়ঝয় আঝছ ব্াুঁেব্ে, িার মঝধীনতয ডাউক। ব্া ডাহক আর কুঝব্াপাচখর 

ডাক কোো যায় সব্ সময়। সন্ধযার পরই ো্র ভচরঝয় কভঝস ওঝে কেয়াঝলর ডাক, 

চেঝেরঝব্লা চকন্তু িাঝের চটচকচটও কেখঝি পাওয়া যায় ো। সুন্দরব্ে কথঝক দু-একটা 

ককুঁঝো ব্াঘ কচিৎ কখেও ছটঝক এ-চেঝক আঝস। একব্ার একটা বু্ঝো হাচিও এঝসচছল, 

ককাথা কথঝক এঝসচছল কক জাঝে। কলাঝক ব্ঝল আসাঝমর ব্েযায় ভাসঝি ভাসঝি এঝস 

কেঝকচছল হাসােব্াচড়ঝি। সাপ আঝছ েিুর। এব্ং ভূি, কেি ও ব্রহ্মডেিযর িখেও 

যেচিহি রাজত্ব িঝলঝছ। ইঝলকচট্রক আঝলা ককউ কিাঝখ কেঝখচে। হযাুঁজাক ব্াচি 

জ্বালাঝো হয় শুধুীনত উৎসঝব্র সময়। চডেব্ঝয় কপঝট্রাল ও। ককঝরাচসে আচব্ষ্কাঝরর পর 

কথঝকই মাত্র হযাচরঝকঝের যুে শুরু হঝয়ঝছ, িার আঝে পযণ্ কিঝলর কসজব্াচি। 

  

সারোরঞ্জঝের ব্াচড় ব্লঝি এিচেে পযণ্ চছল দুখাচে চটঝের িালা কেওয়া মাচটর 

কেওয়াঝলর ঘর ও একচট খঝড়র িালার রান্নাঘর। সম্প্রচি চিচে একটা একিলা পাকা 

োলাে িুঝলঝছে। িার সামঝের চেঝক তব্েকখাো, কপছঝে কছাট কছাট ঘঝর কছঝলঝের 

পড়াশুঝো ও কোব্ার জায়ো। কাঝের চসন্দুকটাও োলাঝে স্থাো্চরি করা হঝয়ঝছ, চকন্তু 

সারোরঞ্জে দুই স্ত্রীঝক চেঝয় এখেও মাচটর ঘঝরই থাঝকে।  

  

কছঝলরা ধীনতাুঁ ধীনতাুঁ কঝর ব্ড় হঝয় যাঝে। চেয়রঞ্জে মযাচট্রক পাে কঝরই সরকাচর 

কাঝলকটাচরঝি িাকচর কপঝয় কেল, থাকঝি হয় ব্চরোঝল মাঝস একব্ার কঝর ব্াচড়ঝি 

আঝস। োঝলকাচের এক ব্চধীনতণেু েৃহঝস্থর কমঝয়র সঝে িার চব্ঝয়ও কেওয়া হল। পূচর্ণমা 

চব্ধীনতব্া হঝয় চেঝর এঝস ব্াঝপর কসব্া কঝর। চিররঞ্জে মযাচট্রক পাে কঝর পড়ঝি িঝল কেল 

কলকািার কঝলঝজ। খব্ঝরর কােজ কেঝখ চেঝজই চিচেপত্র চলঝখ চিররঞ্জে কলকািার 
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একচট ব্াচড়ঝি কছঝলঝমঝয় পড়াব্ার চব্চেমঝয় থাকা-খাওয়া কজাোড় কঝর চেঝয়ঝছ। 

চেচখলরঞ্জঝের মঝের েচি কটর পাওয়া যায় ো, িুপিাপ েম্ভীর ভাঝব্ থাঝক ও স্বামী 

চব্ঝব্কােঝন্দর ব্ই পঝড়। একব্ার মযাচট্রঝক কস কেল কঝরঝছ। কছাটঝছঝল চব্শ্বরঞ্জঝের 

পড়াশুঝোয় কব্ে মাথা আঝছ, চকন্তু একেম মে কেই। এক েণ্ড িাঝক ঘঝরর মঝধীনতয িুপ 

কঝর ব্চসঝয় রাখার উপায় কেই। গ্রাঝমর ইস্কুঝল মারামাচর করার পর িাঝক হাসােব্াচড়র 

হাইস্কুঝল ভরচি কঝর কেওয়া হল। কোুঁয়াঝরর মিে করাজ িার মাইল কহুঁঝট কস কসই স্কুঝল 

যায়, ককােও চেে এক ব্ারও আপচত্ত কিাঝলচে। চকন্তু ইস্কুল কথঝক কেঝর যঝেক কেচর 

কঝর কস। োোরা কখেও এ রকম সাহস কপি ো। 

  

সারোরঞ্জঝের ব্াচড়র পাঝেই একটা ব্ড় পুকুর-চেচঘ ব্লা হি িাঝক–িার ও-পাঝে 

রায়ঝি ধুীনতরীঝের ব্াচড়। ব্াচড়ঝি দুেণাপুঝজা কালীপুঝজা হি খুব্ ধূীনতমধীনতাম কঝর। মস্ত ব্ড় 

ব্াচড়, উঝোঝে চব্রাট ধীনতাঝের কোলা, রায়ঝি ধুীনতরীঝের ব্ন্দুকও চছল। ব্াচড়র কিণারা যব্েয 

োয় ককউই থাকঝিে ো কলকািায় ব্যব্সা করঝিে–উৎসঝব্র সময়। আসঝিে েলব্ল 

চেঝয়। রায়ঝি ধুীনতরীঝের ব্াচড়র দু’খাো ঘঝর থাকি আট-েেচট কছঝল যোথ, েচরদ্র ব্া 

ব্াচড়-পালাঝো কছঝলরা েরখাস্ত কঝর এখাঝে জায়ো কপি–িাঝের খাওয়া, থাকা ও পড়ার 

খরি লােি ো। ঘরদুঝটা জুঝড় িিঝপাে পািা, িার ওপর। োলাও চব্ছাো-ঝস চব্ছাো 

কোটাঝো হি ো কখেও। সকাঝল মুচড় ও গুড় দু’কব্লা কপটভরা ভাি, মাঝস দু’টাকা 

হািখরি এব্ং দুেণাপুঝজার সময় দু’খাো কঝর ধুীনতচি ও জামা–এই চছল ব্রাদ্দ । 

রায়ঝি ধুীনতরীঝের ব্াচড়ঝি ওই সব্ আচশ্রি কছঝলঝের মঝধীনতয একজে পরব্িণীকাঝল যচব্ভি 

ব্াংলার মন্ত্রী হঝয়চছঝলে, একজে হঝয়চছঝলে কলকািায় ব্চত্রে টাকা চভচজঝটর ডািার 

ও একজে িলচচ্চত্র পচরিালক। 

  

মযাচট্রক পরীিায় পাে করার পর ওই সব্ কছঝলরা িঝল কযি, আসি েিুে কছঝলরা। 

চকন্তু পুরঝো কছঝলঝের মঝধীনতয যঝেঝকই ব্াচড়র মায়া কাটাঝি পারি ো–চেঝর চেঝর 

আসি ব্ার ব্ার এব্ং ব্াচড়র কছঝলর মিেই িাঝের জেয চছল যব্াচরি িার। িারা ওই 

েহঝর চেঝয় আসি ব্াইঝরর জেঝির হাওয়া–িারা েুটব্ল ক্লাব্, যাত্রাপাচটণ েেে করি, 
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িারা একটা কছাটখাঝটা পাব্চলক লাইঝব্রচরও তিচর কঝরচছল। ওই রকম একজে োিে 

ছাত্র চছল যমরোথ ভাদুচড়। ব্চরোল চব্ এম কঝলঝজ চব্ এ পড়ঝি পড়ঝিও োয়ই 

ছুচটছাটায় কস আসি েুলব্াচড়ঝি। স্থােীয় কছঝলঝের মঝধীনতয িার খুব্ েভাব্–যাত্রা চথঝয়টার 

সংেেঝে যমরোথ খুব্ ওস্তাে–যমরোঝথর োঝের েলাও চছল খুব্ সুঝরলা। যমরোঝথর 

পূব্ণ পচরিয় ককউ জােি ো। ককােও চেে কস কাঝরাঝক চেঝজর ব্াব্া-মাঝয়র কথা 

ঘুর্ািঝরও ব্ঝলচে। সারোরঞ্জঝের কছঝলরা রায়ঝি ধুীনতরীব্াচড়র ওই ছাত্রাব্াঝস আড্ডা চেঝি 

কযি চেয়চমি। কঝয়ক ব্ছর পর পুচলে এঝস ওই ছাত্রাব্াসচট কভঝঙ কেয়–কারর্ আঝস্ত 

আঝস্ত কসচট সন্ত্রাসব্ােী গুপ্ত চব্েব্ীঝের ঘাুঁচট হঝয় োুঁড়াচেল। 

  

যমরোথ এঝস পূচর্ণমাঝক চব্ঝয় করার েস্তাব্ কেব্ার পর সারোরঞ্জে যখে িাঝক মারঝি 

উঝেচছঝলে, িখে সারোরঞ্জঝের কছাটঝছঝল চব্শ্বরঞ্জে মােখাঝে লাচেঝয় পঝড় ব্াঝপর 

হাি কথঝক লাচে ককঝড় কেয়। চব্শ্বরঞ্জঝের ব্য়স িখে সঝব্ কিাঝদ্দ া, চকন্তু সব্ল কিহারা। 

লাচেখাো ককঝড় চেঝয় হাুঁটুর কজার চেঝয় মট কঝর কভঝঙ ছুুঁঝড় কেঝল চেঝয় ব্াব্ার মুঝখামুচখ 

কিাখ রাচঙঝয় োুঁড়ায়। িার কসই যদু্ভি ধীনতরঝের ঘৃর্া আর কিাধীনত। কসই চেেই সব্াই 

বু্ঝেচছল, এই কছঝল চব্পজ্জেক। এই কোুঁয়ারঝোচব্ন্দ কছঝলঝক ঘাুঁটাঝো সহজ হঝব্ ো। ‘ 

পড়াশুঝোয় মে চছল ো চব্শ্বরঞ্জঝের–চকন্তু মযাচট্রক পরীিায় কস সব্াইঝক িাজ্জব্ ব্াচেঝয় 

োট চডচভেঝে পাে করল। এব্ং িারপরই কঘারর্া করল, কস আর পড়াশুঝো করঝব্ ো। 

ব্ই পড়ঝি িার ভাঝলা লাঝে ো। 

  

কছঝলর সােঝলয সারোরঞ্জে কযমে েচব্ণি হঝয়চছঝলে, কিমেই চেরাে হঝলে এই 

কঘারর্ায়। কি সাধীনত চছল, এই কছঝলঝক চিচে ডািাচর পড়াঝব্ে। এখে িার কসই সামথণযও 

হঝয়ঝছ। কছঝলঝক কডঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, পড়াশুঝো করচব্ ো, িা হঝল িুই কী করঝি 

িাস! 

  

কোুঁজ হঝয় োুঁচড়ঝয় কথঝক চব্শ্বরঞ্জে উত্তর চেল, চকেু ো! 

  

চকেু ো মাঝে? এ কথার মাঝে কী? 
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চব্শ্বরঞ্জে েীরঝব্ কসাজা কিাখ িুঝল ব্াব্ার চেঝক িাকাল। কিাঝখর পলক পঝড় ো। যথণাৎ 

সব্ কথার মাঝে কস সব্াইঝক বু্চেঝয় ব্লঝি েস্তুি েয়। চেঝজর ব্াব্াঝকও েয়। 

  

িমে আচব্ষৃ্কি হল, চব্শ্বরঞ্জে একজে চেল্পী। ব্াচড়র কপছঝের আমব্াোঝে ব্হকাঝলর 

পচরিযি একটা কোয়ালঘর চছল। কসখাঝে চব্শ্বরঞ্জে মাচট চেঝয় োো রকম মূচিণ তিচর 

কঝর। সরস্বিী, মহাঝেব্, লাঙলকাুঁঝধীনত কৃরক, সম্রাট োহজাহাে, োঝছর েীঝি কে িম বু্ে। 

একচট মূচিণ খুব্ চব্রাট, ব্াঙাচল কিহারার চসনু্ধব্াে োচব্ঝকর কাুঁঝধীনতর ওপর চব্রচটেরূপী 

তেিয। কসই কোয়ালঘঝর সাপঝখাঝপর ব্াসা–চকন্তু চব্শ্বরঞ্জে ও-সব্ চকছু গ্রাহয কঝর ো। 

িার কসই চেল্পকলা িিণার স্থােচট চব্শ্বরঞ্জে ব্হচেে কোপে করঝখচছল, আঝস্ত আঝস্ত কসচট 

পাড়া-েচিঝব্েীর কোিঝর আঝস। 

  

চেল্পী ব্লঝি কয রকম মােুঝরর কথা মঝে হয়, চব্শ্বরঞ্জে কমাঝটই কস রকম চছল ো। িার 

গুন্ডার মিে কিহারা, কলাঝকর সঝে মারধীনতর কঝর, োসায়–আব্ার কখেও কখেও কস 

আমব্াোঝের কোয়ালঘঝর একা একা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্ঝস মাচট চেঝয় মূচিণ ব্াোয়। িখে 

োওয়া-খাওয়ার কথাও মঝে থাঝক ো িার। যথি িার িচরঝত্র একটা চেষ্ঠুরিা চছল সব্ 

সমঝয়ই। িার ককােও ঘচেষ্ঠ ব্নু্ধ চছল ো, োয় তকঝোর কথঝকই িাঝক ককউ কাুঁেঝি 

কেঝখচে–হালকা রচসকিা ব্া আঝমােেঝমাঝে িার কখেও রুচি কেখা যায়চে। পাঝের 

গ্রাঝমর কেয়ালমারা পাচটণঝি চব্শ্বরঞ্জে যগ্রর্ীর ভূচমকা কেয়। কেয়াঝলর যিযািাঝর যচিষ্ঠ 

হঝয় হাসােব্াচড়র কলাঝকরা একচেে েল কব্ুঁঝধীনত কেয়াল মারঝি কব্ঝরায়। িাঝের সঝে 

সঝে ব্ল্লম হাঝি চব্শ্বরঞ্জে। চেঝেরঝব্লা কেয়ালগুঝলা লুচকঝয় থাঝক মাচটর িলায়–ওপঝর 

যঝেকগুঝলা েিণ। একটা চেঝয় কখাুঁিাখুুঁচি করঝল আর একটা চেঝয় পালায়। খুুঁঝজ খুুঁঝজ 

সব্ ক’টা েঝিণর মুখ ব্ন্ধ কঝর, কের েিণটায় আগুে লাচেঝয় কেওয়া। হয়, কধীনতাুঁয়ায় আর 

আগুঝের আুঁঝি কের পযণ্ কেয়াল কব্ঝরাঝব্ই। েূঝর কলাকজে লাচে হাঝি কোল হঝয় 

োুঁচড়ঝয় থাঝক–কব্ঝরাঝলই লাচেঝপটা কঝর মারা। চকন্তু যসীমসাহসী চব্শ্বরঞ্জে একটা 

কেয়ালঝক ব্ল্লম চেঝয় কেুঁঝথ কসই েেেঝভেী চিৎকাররি োর্ীচটঝক পুেব্ণার আগুঝে 

চেঝিপ করল। েগ্ধ েরীঝর কেয়ালটা যি ব্ার ছুঝট আসঝছ, চব্শ্বরঞ্জে কসটাঝক আব্ার 
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আগুঝের চেঝক কেঝল চেঝে। কের পযণ্ কসই চেয়াল চব্শ্বরঞ্জঝের ঊরু কামঝড় ধীনতঝরচছল–

ইেচিকার োঝম একচট কছঝল ককােওিঝম ছাচড়ঝয় ো চেঝল চব্শ্বরঞ্জঝের োর্ ব্াুঁিাঝো 

েি হি। এই চব্শ্বরঞ্জেই আব্ার িেয় হঝয় ব্ঝস ব্ঝস চেঝজ-েড়া মূচিণর কিাঝখর পািা 

আুঁঝক। 

  

একচেে সারোরঞ্জে এঝস হাচজর হঝলে কসই আমব্াোঝের টুচডঝয়াঝি। ব্হির্ ধীনতঝর 

চব্শ্বরঞ্জেঝক কখঝি ডাকা হচেল, িার ককােও সাড়া কেই, সারোরঞ্জে চেঝজই িঝল 

কেঝলে কসই কোয়ালঘঝর। কসই সব্ মূচিণটুচিণ কেঝখ চজঝজ্ঞস করঝলে, এসব্ কী? 

  

চব্শ্বরঞ্জে ককােও উত্তর চেল ো। দু হাঝিই কাো মাখা, কী কযে একটা যচিকায় োর্ী 

তিচর করচছল কস। 

  

সারোরঞ্জে আব্ার চজঝজ্ঞস করঝলে, এসব্ কী হঝে কী? কের পযণ্ চক িুই কুঝমার 

হচব্ োচক? ো পঝটা হচব্? এইসব্ লক্ষ্মী, সরস্বিী–এসব্ ব্াচেঝয়চছস ককে? চব্চি করচব্? 

  

ো। 

  

িা হঝল? জাচেস ো, এসব্ োকুর কেব্িার মূচিণ ব্াোঝল পুঝজা করঝি হয়? এমচে এমচে 

ককউ রাঝখ? পড়াশুঝো কছঝড় চেঝয় এইসব্? চছ চছ চছ! 

  

আচম কমজোঝক চিচে চলঝখচছ। আচম কলকািায় চেঝয় আটণ স্কুঝল ভরচি হব্। 

  

আটণ ইস্কুল? কস আব্ার কী? ককােও ভদ্রব্ংঝের কছঝল কসখাঝে যায়? আঝটণর আব্ার 

ইস্কুল! মযাচট্রকুঝলেে পাে কঝর িুই চক আব্ার ইস্কুঝল ভরচি হচব্? 

  

আপচে সব্ খব্র রাঝখে ো… 

  

পাচরব্াচরক েথা যেুসাঝর চব্শ্বরঞ্জে ব্াব্াঝক আপচে সঝম্বাধীনতে কঝর কথা ব্লি ব্ঝট, চকন্তু 

কথাব্ািণায় চব্েয় ব্া শ্রো কেখাঝোর ভাব্ িার ধীনতাঝি চছল ো। চকছুির্ কথাব্ািণার পরই 
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সারোরঞ্জে হোৎ রাঝে েপ কঝর জ্বঝল উেঝলে। ব্যচিত্ব েচিষ্ঠার জেয হংকার চেঝয় 

ব্লঝলে, এসব্ িলঝব্ ো! এসব্ িলঝব্ ো ব্ঝল চেলাম! 

  

চব্শ্বরঞ্জে একটুও ভয় পায় ো। কিাঝধীনত যন্ধ হঝয় সারোরঞ্জে হাঝির লাচে চেঝয় চসনু্ধব্াে 

মূচিণর ওপর কজাঝর আঘাি করঝলে। মূচিণটার যঝেকখাচে কভঝঙ চেঝয় কব্চরঝয় পড়ল 

কভিঝরর যন্ধকার। 

  

এিটা ব্াড়াব্াচড় কঝর সারোরঞ্জে কব্াধীনতহয় একটু লচজ্জি হঝয় পঝড়চছঝলে, চকন্তু 

চব্শ্বরঞ্জঝের েচিচিয়া হল যেয রকম। চেঝজই কস লাচথ কমঝর কমঝর যেয মূচিণগুঝলা 

ভাঙঝি লােল। সরস্বিী, চেব্মূচিণ িার সব্ল পোঘাঝি চছটঝক পড়ঝি লােল িিুচেণঝক। 

  

সারোরঞ্জে স্তচম্ভি হঝয় োুঁচড়ঝয় রইঝলে। এ-ঝছঝলঝক চিচে কিঝেে ো। ব্াব্া-মাঝয়র 

মঝে সব্ঝিঝয় কব্চে আঘাি লাঝে যখে ককােও স্াঝের আিরর্ িাঝের কাঝছ দুঝব্ণাধীনতয 

মঝে হয়। কয-স্ােঝক কিাঝখর সামঝে এইটুকু কথঝক ব্ড় হঝি কেখঝলে, কসই-ই যখে 

একচেে কস্নহ-মমিায় কঘরা কব্াঝধীনতর সীমাো কভঝঙ চেঝয় ব্াইঝর োুঁড়ায় িখে এই পৃচথব্ী 

রসেূেয হঝয় যায়। 

  

পূচর্ণমার চব্ঝয়র পর েুলব্াচড়ঝি আর একচট আঝলাড়ে ঘটাঝলে েোধীনতর েত্ত। কলাঝকর 

মুঝখ মুঝখ এুঁর োম হঝয় চেঝয়চছল, মরা-ঝোরু চক ঘাস খায় েত্ত! এ রকম োঝমর উৎস 

এই, েোধীনতর িার ব্াব্া মারা যাব্ার পর শ্রাে কঝরেচে, মাথা েযাড়া কঝরেচে। স্থােীয় 

চহন্দু সমাজঝক িমঝক চেঝয় চিচে ব্ঝলচছঝলে, মরা মােুঝরর আত্মা আব্ার চপচন্ড। খাঝব্ 

কী? মরা কোর চক ঘাস খায়? এর উত্তঝর েত্তব্ংঝের কুলপুঝরাচহি ম্ব্য কঝরচছঝলে, 

ব্ৎস েোধীনতর, কিামার ব্যব্হারটা চকয়ৎ পচরমাঝর্ কোব্ৎঝসর মিে, চকন্তু কিামার ব্াপও 

কয কোরু চছঝলে, িা কিা আমরা জােিাম ো! 

  

েোধীনতর কব্ে চকছুকাল কেে-ছাড়া চছঝলে। িাুঁর চব্ধীনতব্া চেচে ও বু্ঝড়াবু্চড় ব্াব্া-মা 

থাকঝিে েহঝরর একঝটঝর ব্াচড়ঝি। বু্চড় আঝেই মরঝলে চসুঁ চথর চসুঁদুর যিয় করঝখ 

সিীলক্ষ্মীর মিে। চকন্তু বু্ঝড়া মরার চকছু চেে আঝে চেঝর এঝলে েোধীনতর। মুঝখ একমুখ 
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োচড় ও যেেণল চহচন্দ ও ইংচরচজ বু্চল! লম্বা-িওড়া কিহারা, ব্যব্হাঝর একটা কব্পঝরায়া 

ভাব্। মেসল েহঝরর চেস্তরে জীব্ঝে এইসব্ মােুর এক একটা েঝড়র মিে। েোধীনতর 

িার ব্াব্ার শ্রাে করঝি যস্বীকার করায় সকঝলর মঝে হল, এ রকম কাণ্ড ইচিহাঝস 

ককােও চেে ঘঝটচে। শুধুীনত পারঝল চকক কাজ করঝি যস্বীকারই েয়, ‘মরা কোরু চক ঘাস 

খায়’ চকংব্া ‘ব্ামুে কেঝব্ টাকা চসচক আর স্বঝেয আমার ব্াপ ব্েল ব্াজাঝব্, েুুঃ েুুঃ—’ 

এই ধীনতরঝের যশ্রঝেয় উচি। যচেও এর ব্হ আঝেই চেে িারকাোথ োকুঝরর কছঝল 

কেঝব্িোথ োকুর, যাুঁর ডাক োম চছল মহচরণ, চিচেও কয চপিৃশ্রাে করঝি যস্বীকার 

কঝরচছঝলে, কস-খব্র ওখাঝে ককউ রাঝখ ো। 

  

েোধীনতর েত্তঝক োচস্ত কেব্ার জেয স্থােীয় চহন্দুসমাজ কর কর কঝর উেল। চকন্তু কের। পযণ্ 

কেখা কেল, োস্ত্র ব্চহভূণি চেছক কলাকাুঁিার-চেভণর চহন্দু সমাঝজর চেয়মকােুে খুব্ কড়া 

হঝলও কভিঝর েক্কা, োচস্ত কেব্ার চব্ঝের ককােও যস্ত্র িাঝের হাঝি কেই। চব্ঝেরি 

েোধীনতঝরর মিে েি সব্ল কোুঁয়ার মােুরঝক। যি জাচরজুচর কমঝয়ঝের ওপর। সামাচজক 

যেুোসে যসহায় চব্ধীনতব্াঝের একােেীর চেে জলও কখঝি ো চেঝয় মাচট িাচটঝয়ঝছ, চকন্তু 

পুরুঝরর রাে আলোঝি পাঝরচে। েোধীনতর েত্ত িণ্ডীমণ্ডঝপর বৃ্েমণ্ডলীর েচি িযাঝলঞ্জ ছুুঁঝড় 

চেঝলে। েোধীনতঝরর কধীনতাপা-োচপি ব্ন্ধ করার চেঝেণে কেওয়া হল। েোধীনতঝরর মুখ-ভরচি 

োচড় আর মাথায় লম্বা লম্বা িুল–িার োচপঝির েরকার কেই। ব্াচড়ঝি চব্ধীনতব্া কব্ােটা 

রঝয়ঝছ, জামাকাপড় কস-ই ককঝি কেয়। েোধীনতর হা-হা কঝর কহঝস ব্লল, আউর ককয়া 

হযাুঁয়, কব্াঝলা! আউর কযা? সামাচজক চিয়াকলাঝপ িার কেম্ন্ন ব্ন্ধ–িাঝিও চকছু যায় 

আঝস ো, কারর্ ইচিমঝধীনতযই আঝেপাঝের কঝয়কখাো োুঁঝয়র কছঝলঝছাকরারা েোধীনতঝরর 

যেুরি হঝয় পঝড়চছল। 

  

িখে িারচেঝক রঝট কেল কয, েোধীনতর েঝত্তর ব্াব্ার যিৃপ্ত কেিাত্মা করাজ রাচত্তঝর এঝস 

শ্মোেিলার পাঝে ব্াুঁেব্াোঝের মঝধীনতয কাুঁঝে। যঝেঝকই কসই কান্না শুঝেঝছ। এক রাচত্তঝর 

েলব্ল চেঝয় েোধীনতর চেঝজ কেঝলে শ্মোেিলায়। কব্ে চকছুির্ যঝপিা করার পর 

সচিযই শুেঝি কপঝলে কসই কান্না। একটা েকান্ড কাুঁপা কাুঁপা যচিোকৃি আওয়াজ 
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সাইঝরঝের মঝিা উুঁিুঝি উঝে আঝস্ত আঝস্ত কেঝম যাঝে। ককােও মােুর ব্া জীব্জন্তুর েলা 

কথঝক এ রকম েব্দ কব্ঝরাঝি পাঝর ো। এরপর একটা মজার ব্যাপার হঝয়চছল। যি 

সাহসী ও েিণ্ড োচস্তক েোধীনতর েঝত্তর ভূঝির ভয় চছল খুব্। রাচত্তরঝব্লা িার ভূঝির 

ভঝয়র কাঝছ ককােও যুচিিকণ চটকি ো। ভয় কপঝয় পাঝের সেীঝক জচড়ঝয় ধীনতঝর েোধীনতর 

কাির ভাঝব্ ব্লঝি লােঝলে, টু যর েলস? টু যর েলস? কভালা, চেেচের ব্ল, আচম 

একাই শুেঝি পাচে, ো কিারাও শুঝেচছস? 

  

কস রাচত্তঝর ভয় কপঝয় িারা সেলব্ঝল পাচলঝয় আঝস। িারপর েোধীনতর চিে-িার চেে 

জ্বঝর ভুেঝলে। চকন্তু হার মােঝলে ো। কসঝর উঝে আব্ার একচেে কেঝলে শ্মোঝে। কস 

চেেও কোো কেল, কসই দুঝব্ণাধীনতয আিণোে। েোধীনতর কিুঁচিঝয় চজঝজ্ঞস করঝলে, ব্াব্া, 

আপচে চকছু ব্লঝলে? েব্দটা একব্ার হঝয়ই কথঝম যায়। িারপরই েোে় চেস্তিিা ও 

ব্াুঁেব্ঝে চেচেদ্র যন্ধকার। ওঝের সঝে একটা টিণ পযণ্ কেই–দুচট হযাচরঝকে। কস চেে 

ওই েঝল আর একজে যুব্ক চছল। একচট হযাচরঝকে চেঝয় কস একা এচেঝয় কেল 

ব্াুঁেব্ঝের চেঝক। ব্লাই ব্াহলয, কসই যুব্কচট চব্শ্বরঞ্জে।  

  

চকন্তু িারপরই আর একটা কাণ্ড হল। হোৎ হাওয়ায় চেঝভ কেল েোধীনতরঝের সঝের 

হযাচরঝকেটা। িখে যঝল চকক চব্শ্বাঝসর হাওয়া ব্ইঝছ িার চেঝক। হযাচরঝকে চেঝভ যাওয়া 

কিা ভঝয়র ব্যাপারই। সব্াই সমস্বঝর কিুঁচিঝয় উেল, রঞ্জ, রঞ্জু চেঝর আয়! চেেচের! 

  

ব্াুঁেব্ঝের কসই েব্দ চকছু চেে পর আপো-আপচে কথঝম যায়। চকন্তু রহঝসযর মীমাংসা হল 

ো। েোধীনতঝরর ব্াব্ার কেিাত্মার কান্নার েল্প স্থায়ী হঝয় কেল েুলব্াচড়ঝি। 

  

একচেে জয়োল আঝব্চেে সারোরঞ্জেঝক কডঝক পাচেঝয় ব্লঝলে, পচণ্ডিমোই আপোর 

কছঝলঝক সামলাে। 

  

কছাটঝছঝলর সম্পঝকণ চেিযেিুে যচভঝযাে কোো ো-সহা হঝয় চেঝয়চছল সারোরঞ্জঝের। 

চকন্তু জয়োল আঝব্চেঝের মিে ের্যমােয ব্চির সঝে িার কছঝল কী করঝি পাঝর? 
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চব্ব্র্ণ মুঝখ সারোরঞ্জে চজঝজ্ঞস করঝলে, ককে, কস কী কঝরঝছ? আপোর ককােও িচি 

কঝরঝছ কস হারামজাো? 

  

জয়োল আঝব্চেে যব্জ্ঞার সঝে ব্লঝলে, ওরা েল কব্ুঁঝধীনত গুন্ডাচম করঝি আঝস। আমার 

কোকাঝের সামঝে। চকন্তু কসটুকু সামাল কেব্ার িমিা আমার আঝছ। কস-সব্ আচম 

পঝরায়া কচর ো। িঝব্, আপচে মােী কলাক, আপোঝক সাব্ধীনতাে কঝর কেওয়া আমার 

কিণব্য। আপোর কছঝল যস্থাঝে কুস্থাঝে যায়! কছঝলর এব্ার িাড়ািাচড় চব্ঝয় োচে চেে! 

  

ককাথায় যায়? ককাথায় যায় ব্লঝল? 

  

চটমারঘাটায় কসচব্ঝের ঘঝরর সামঝে করাজ সন্ধযাঝব্লা কস কঘারাঘুচর কঝর। আমার কলাক 

কেঝখঝছ। 

  

সারোরঞ্জঝের যজ্ঞাে হঝয় যাওয়ার মিে যব্স্থা। িার ভাঝেয এমে চছল, এ রকম কথাও 

শুেঝি হল িাুঁঝক? িার কছঝল কব্েযাপচল্লঝি যায়! 

  

িিুচে কছঝলর কখাুঁঝজ ছুটঝলে সারোরঞ্জে। চকন্তু ককাথায় পাওয়া যাঝব্ িাঝক? কস কিা 

কব্চের ভাে সময় ব্াচড়ঝিই থাঝক ো। আমব্াোঝের কোয়ালঘঝরও আজকাল যায় ো। 

পাড়া-েচিঝব্েীঝের ব্াচড়ঝিও কেই। কের পযণ্ সন্ধযাঝব্লা সারোরঞ্জে চেঝজই। কেঝলে 

চটমারঘাটায়। 

  

কসচেে হাটব্ার, কব্ে চভড়। সঝব্ একটু একটু েীি পড়ঝি শুরু কঝরঝছ। েেীর ওপর 

পািলা আস্তরঝর্র মিে জঝম আঝছ কুয়াো। টাটকা সঝিজ িচরিরকাচর এঝসঝছ 

কোকাঝে। িাচরঝের হাঝি আউসধীনতাে চব্চির কাুঁিা টাকা। কব্েযাঝের ঘরগুঝলার সামঝে 

আট-েে জে মােুর হাঝি হাি ধীনতরাধীনতচর কঝর চেকল ব্াচেঝয় োুঁচড়ঝয় আঝছ। িাঝের মঝধীনতয 

েোধীনতর এব্ং চব্শ্বরঞ্জে। িারা ককােও খঝদ্দ রঝক েুকঝি কেঝব্ ো। আর ঘঝরর কভির 

কথঝক কমঝয়গুঝলা ওঝের উঝদ্দ ঝে ব্রণর্ করঝছ পৃচথব্ীর কুৎচসিিম োলাোল। েোধীনতঝরর 
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েলব্ল একটু আঝে জয়োল আঝব্চেঝের কোকাঝের সামঝে চব্চলচি ব্স্ত্র ব্জণঝের আঝব্েে 

জাচেঝয় চপঝকচটং কঝর এঝসঝছ। 

  

চভড় কেঝল সারোরঞ্জে সামঝে এঝস োুঁড়াঝলে। যপমাঝে িার মাথা কাটা যাঝে। চিৎকার 

কঝর ব্লঝলে, রঞ্জু, এিুচে িঝল আয়। 

  

চব্শ্বরঞ্জে শুঝেও শুেঝি কপল ো। যেয চেঝক মুখ চেচরঝয় রইল। েোধীনতর এচেঝয় এঝস 

হািঝজাড় কঝর ব্লঝলে, মুখুঝজয কাকা, আপচে ব্াধীনতা কেঝব্ে ো। আমরা এঝের ভাঝলার 

জেযই… 

  

সারোরঞ্জে কুুঁকঝড় উঝে ব্লঝলে, ছুুঁঝয়া ো, িুচম এি কাঝছ এঝসা ো–চেঝজ কুলাোর, 

এখে আমার কছঝলঝকও— 

  

কটচলগ্রাম পাচেঝয় সারোরঞ্জে ব্ড় দুই কছঝলঝক ব্াচড়ঝি আোঝলে। চিচে িাঝের 

ব্লঝলে, েুলব্াচড়ঝি কথঝক চব্শ্বরঞ্জে যচে এসব্ কীচিণ কঝর কব্ড়ায়, িা হঝল চিচে পােল 

হঝয় যাঝব্ে। একটা চকছু ব্যব্স্থা করঝিই হঝব্।  

  

োোরা যঝেক কঝর বু্চেঝয় সুচেঝয় চব্শ্বরঞ্জেঝক োকায় চেঝয় চেঝয় কঝলঝজ ভরচি কঝর 

চেল। ব্াব্ার ইঝে মিে িাঝক ডািাচর পড়াব্ার পচরকল্পোই ব্হাল রইল।  

  

োকায় যাব্ার পর ব্াচড়র সঝে সম্পকণ োয় িুঝকই কেল চব্শ্বরঞ্জঝের। কমজো চিত্তরঞ্জঝের 

চব্ঝয়র সময় একব্ার মাত্র ব্াচড়ঝি এঝসচছল, িারপর আর এক ব্ছঝরর মঝধীনতয 

ছুচটছাটাঝিও িার কেখা পাওয়া যায় ো। কোচিৎ মাঝস দু-এক লাইে চিচে কলঝখ। 

  

এক ব্ছর পঝরও চব্শ্বরঞ্জে ব্াচড় চেরল ো, চকন্তু িার কখাুঁঝজ এল পুচলে। 

  

েুলব্াচড়র মােুর জলজযা্ সাঝহব্ কব্চে কিাঝখ কেঝখচে। কোচিৎ চটমাঝরর করচলং ধীনতঝর 

েুুঁঝক োুঁড়াঝো সাঝহব্-ঝমমঝের কেখা কেঝছ েূর কথঝক। কচিৎ কখেও কজলার কাঝলক্টর 

সাঝহব্ কঝয়ক ঘন্টার জেয কথঝকঝছে েুলব্াচড়ঝি। িাুঁঝকও সকঝলর কিাঝখ কেখব্ার 
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কস ভােয হয় ো। কঝমণাপলঝি কযসব্ গ্রাময মােুর কখেও ব্চরোল ব্া োকায় যায়, িারাই 

ব্াচড় চেঝর এঝস স্বিঝি সাঝহব্ কেখার েল্প ব্ঝল। সাঝহব্রা িখেও রূপকথার মােুর। 

এঝের োঝয়র রং কেব্িাঝের মিে। এই টুচপওয়ালারা যসাধীনতযসাধীনতে করঝি পাঝর, ভয়ডর 

ব্ঝল ককােও ব্স্তু এঝের েরীঝর কেই। সাি সমুদ্র কিঝরা েেীর পার কথঝক এঝস এরা এি 

ব্ড় কেেটাঝক হাঝির মুঝোয় পুঝর করঝখঝছ। 

  

েুলব্াচড়র রাস্তা চেঝয় েথম একজে সাঝহব্, স্থােীয় োঝরাো আর চিেজে চসপাইঝক 

সঝে চেঝয় েকাঝেয কহুঁঝট এঝস সারোরঞ্জঝের ব্াচড়র সামঝে োুঁড়াল। সারোরঞ্জঝের 

োঝকর সামঝে ব্যাটে িুঝল ব্লল, কহায়ার ইজ ইঝয়ার সাে? টুম ব্রাহচমে, েুট ব্াি মাৎ 

কব্াঝলা! কহায়ার ইজ চহ হাইচডং? 

  

সারোরঞ্জে এক ব্র্ণ ইংঝরচজ জাঝেে ো। োঝরাো িজণেেজণে কঝর যেুব্াে কঝর চেল। 

কিামার কছঝল চব্শ্বরঞ্জে ককাথায় লুচকঝয় আঝছ, ব্ঝলা! চমঝথয কথা ব্ঝল লাভ কেই। চব্রচটে 

োসঝের লম্বা হাি িাঝক চেক খুুঁঝজ ব্ার করঝব্! 

  

যি কছাুঁয়াছাচের ব্াচিক সারোরঞ্জঝের, চকন্তু কসই কেে সাঝহব্ ও যব্ে কসপাইরা জুঝিা 

পঝরই েুঝক কেল ঘঝর ঘঝর। সমস্ত চজচেসপত্র উলঝটপালঝট িছেছ কঝর কেখল। 

  

ব্ড় েহঝরর খব্র এখাঝে চিে-িার চেঝের আঝে কপ ুঁঝছায় ো। িবু্ পুচলেপি ধীনতারর্া 

করঝিই পাঝরচে কয, সারোরঞ্জে চকছুই জাঝেে ো। দুচেে আঝে সারোরঞ্জঝের কছঝল। 

চব্শ্বরঞ্জে োকায় পুরঝো পলটঝে সাঝহব্ পুচলেকচমেোরঝক গুচল কঝর কমঝর কেঝল 

পাচলঝয়ঝছ। চহউব্াটণ সাঝহব্ িখে যুব্ সমাঝজর ত্রাস। চব্শ্বরঞ্জে চিেচট গুচলঝি িার মস্তক 

কভে কঝর কেয়। সারা কেঝে িাই চেঝয় হইিই, শুধুীনত জাঝে ো আসাচমর ব্াব্া-মা। 

  

চব্শ্বরঞ্জে আর ধীনতরা পঝড়চে। কস চেরুঝদ্দ ে হঝয় কেল। এরপর পুঁচিে ব্ছঝরর মঝধীনতযও িার 

ককােও সন্ধাে পাওয়া যায়চে। কলাঝকর ধীনতারর্া কস সাধুীনত হঝয় চহমালঝয় আঝছ চকংব্া জাভা-

সুমাত্রার চেঝক পাচলঝয় কেঝছ। 
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েথম পুচলে আসার চেে েঝেক ব্াঝে আব্ার পুচলে এঝস সারোরঞ্জেঝক োকা েহঝর 

চেঝয় যায়। মঝেণ চিেঝট পিা-েলা েব্ কেচখঝয় িার কছঝলঝক েোি করঝি ব্ঝল। কঝয়ক 

চেে আঝে েেীর ওপর পলািক যব্স্থায় এই চিে জেঝক পুচলে গুচল কঝর মাঝর। 

সারোরঞ্জে দু’ চেঝক মাথা কেঝড় জাচেঝয়চছঝলে, এর মঝধীনতয িার কছঝল কেই। 

  

ব্াচড় চেঝর আসার কঝয়ক ঘণ্টা ব্াঝেই সারোরঞ্জঝের পিাঘাি হয়। কসই যব্স্থায় কব্ুঁঝি 

চছঝলে কেড় মাস। ব্াকেচিও রুে হঝয় চেঝয়চছল। হাুঁ কঝর মাঝে মাঝে চকছু ব্লঝি 

িাইঝিে, েযাল েযাল কঝর িাচকঝয় থাকঝিে শুধুীনত, কিাখ চেঝয় যেব্রি জল পড়ি। 

মৃিুযর কঝয়ক মুহূিণ আঝে হোৎ কযে যোকৃি েচিঝি চিচে চব্ছাোর ওপর ওঝে ব্সঝলে, 

েলা চেঝয় যদু্ভি কাির েব্দ ব্ার করঝি লােঝলে। উপচস্থি আত্মীয়স্বজেঝের ধীনতারর্া, 

চব্শ্বরঞ্জঝের োম ধীনতঝর ডাকঝি ডাকঝিই চিচে মারা কেঝছে।  

  

পুঁচিে-চিচরে ব্ছর ধীনতঝর চব্শ্বরঞ্জঝের চেরুঝদ্দ ে থাকাটা সম্ভব্ি গুজব্। োোসাঝহব্ চকংব্া 

সুভার ব্সু সম্পঝকণ কয রকম গুজব্ েিচলি আঝছ, ও রকম সাধীনতারর্ি হয় ো। এমেও 

হঝি পাঝর, মঝেণর মৃিঝেহগুচলর মঝধীনতয সারোরঞ্জে িাুঁর কছঝলঝক চিেঝি কপঝরচছঝলে, 

চকন্তু েকাে কঝরেচে কস কথা। েইঝল িার পঝরই চিচে যসুস্থ হঝয় পড়ঝলে ককে? 

চব্শ্বরঞ্জঝের পঝি ককাথাও যপঘাঝি এব্ং যজ্ঞািোমা চহঝসঝব্ মৃিুযব্রর্ করাই সম্ভব্। 

চকন্তু চব্শ্বরঞ্জঝের আত্মা মঝরচে। 

  

এই পচরব্াঝর েথম চব্শ্বরঞ্জে মারা যায় যচি যল্প ব্য়ঝস িাঝক ব্াুঁিাঝোর কি কিষ্টা 

হঝয়চছল। কিাক চব্শ্বাস যেুসাঝর কস-ই আব্ার চেঝর এঝসচছল চিিীয় চব্শ্বরঞ্জঝের মঝধীনতয। 

কসই চব্শ্বরঞ্জেও পৃচথব্ী কথঝক চেচশ্চহ্ন হঝয় যায় পূর্ণ কয ব্ঝের আঝে। ব্হ ব্ছর ব্াঝে 

চব্শ্বরঞ্জঝের আত্মা আর একব্ার চেঝর এঝসচছল এই পচরব্াঝর সমূ্পর্ণ যেয কিহারায়, 

যেয িচরঝত্র। 
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৫. ব্য়স মােুর খুব্ দ্রুি হাচরঝয় 

কেঝল 

কসই ব্য়স মােুর খুব্ দ্রুি হাচরঝয় কেঝল, কয ব্য়ঝস েঝিযকচট সকালঝকই মঝে হয় 

েিুে। ঘুম ভাঙার পর কিাঝখ খাচেকটা চব্স্মঝয়র কঘার কলঝে থাঝক। েরীঝর ভর কঝর ো 

পৃচথব্ীঝি েীঘণকাল ব্সব্াঝসর যব্সাে। চব্ছাো কথঝক িড়াক কঝর লাচেঝয় কেঝম ব্াইঝর 

ছুঝট যাওয়া যায়। 

  

ব্ােল িার মাঝয়র কথঝকও আঝে ওঝে। ব্ারান্দায় োুঁচড়ঝয় একটু একটু চপিুচট কলঝে থাকা 

কিাখ কমঝল িাচকঝয় থাঝক িাঝের ব্াচড়র সামঝের িওড়া রাস্তার চেঝক। চকছু চকছু েৃেয, 

চকছু মােুরঝক কস েঝিযক চেে কেঝখ। কযে এঝের সঝে িার যযাপঝয়ন্টঝমন্ট আঝছ, কেখা 

ো করঝল িলঝব্ ো। েথঝমই কস কেঝখ দু’জে মােুরঝক, িারা রাস্তার িাপাকঝলর সঝে 

লম্বা কহাসপাইপ লাচেঝয় জল ছড়ায়। কহাসপাইপটা কেচিঝয় পঝড় থাঝক, িার মঝধীনতয জল 

েুকঝলই কসচট আঝস্ত আঝস্ত সাঝপর মিে জীব্্ হঝয় ওঝে, চেঝজ চেঝজই েঝড়িঝড়। 

একজে কলাক কসটা হাঝি িুঝল চেঝয় জল ছড়ায়– িখে েট েট কঝর আওয়াজ হয় কি 

েূর পযণ্ যায় জল, হোৎ মঝে হয় রাস্তার সব্.. পচথকঝক চভচজঝয় কেঝব্ চকন্তু কারওর 

োঝয় ককােও চেে জল লাঝেচে, চেক পাঝয়র কাঝছ এঝস কথঝম যায়। ব্ােঝলর মঝে হয়, 

এটা একটা কখলা। 

  

সািসক্কাঝলই পঝথ যঝেক মােুর থাঝক। যচধীনতকাংেই েোস্নাে যাত্রী, ককউ ককউ েীঝির 

জড়িা কাটাব্ার জেয োে োইঝি োইঝি যায়। মচহলারা যাে চরকোয়–যঝেক েুং েুং 

েব্দ পরস্পরঝক পাল্লা কেয়। একজে বৃ্ে মাঝড়ায়াচর চেচরে পাঝকণর সামঝে করাজ 

পায়রাঝের েম খাওয়াে। ছচড়ঝয় কেে মুঝো মুঝো েম-েক েক পায়রা এঝস ব্ঝস রাস্তার 

মােখাঝে েূর কথঝক িাঝের মঝে হয় িঞ্চল েুঝলর মিে। একটু ব্াঝেই একটা চব্োল 
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কিহারার রাুঁড় এঝস েুঝক পঝড় পায়রার োঝকর মঝধীনতয। পায়রাঝের খাব্াঝর কস। ভাে 

ব্সাঝি যায়। বৃ্ে মাঝড়ায়াচরচট পরম কস্নঝহ রাুঁড়চটর োঝয় হাি বু্চলঝয় ব্ঝলে, আয়, কব্টা 

িুুঃ িুুঃ–  

  

একটা কলাক কলাপািায় মুঝড় মাখে চব্চি কঝর। সাো ও হলঝে দু’রকম মাখে– েুে 

ছাড়া ও েুে কমোঝো–কছাট কছাট কলাপািার পযাঝকট োম দু পয়সা। কলাকচট ব্ােলঝের 

ব্ারান্দার িলায় এঝস করাজ মুখ িুঝল ব্ঝল, মাখে িাই োচক, খখাকাব্াবু্? মাখে? 

  

ব্ােল ঘাড় কেঝড় ো’ জাোয়। কলাকচট একটুির্ োুঁচড়ঝয় দু-িার ব্ার কযে ব্ােলঝকই 

কোোব্ার জেয দু’-চিে রকম সুঝর মাখে, মাখে, মাখে হাুঁক ছাঝড়। ব্ােল ককােও চেে 

ককঝেচে, িবু্ কলাকটা চব্রি হয় ো। 

  

পর পর ধীনতামা মাথায় কঝর আঝস আর একচট কলাক, কস কোুঁটদুঝটাঝক কোল কঝর ব্ঝল, 

মুচড়র িাক, কছালার িাক, চিুঁঝড়র িাক িাই-ই! ব্ােল কব্ে চকছুচেে, এই কলাকচট কী 

ব্ঝল কয িাুঁিায়, িা বু্েঝিই পাঝরচে! কসই জেযই মাঝয়র কাঝছ েুঝলােুচল কঝর এই 

কলাকচটঝক একচেে কডঝকচছল। ওমা, এই কলাকচট কমায়া চব্চি কঝর। িঝব্ চিঝড়র 

কমায়াগুঝলা কোল েয় িযাপটা। আর কভালার কমায়া ব্ােল আঝে কখেও কেঝখচে। চকন্তু 

মুচড়র কমায়াঝক এ ককে মুচড়র িাক ব্ঝল, ব্ােল িা বু্েঝি পাঝর ো। 

  

হোৎ েেেে আর কপ কপ েঝব্দ িিুচেণক সিচকি হঝয় যায়। রাস্তা কছঝড় কেয় কলাকজে। 

কসই কঘাড়ার োচড়চট আসঝছ। দুচট চব্োল যশ্ব কটঝে আেঝছ একটা কাঝলা রঝঙর িকিঝক 

োচড়, কী সুন্দর িার পাচলে-েকমক কঝর। োচড়র ওপঝর উচেণ-পরা ককাঝিায়াে ব্ঝস 

থাঝক িাবু্ক হাঝি চেঝয়–কপছঝে োুঁচড়ঝয় থাঝক আর একজে উচেণ-পরা কলাক, কস একটা 

কপিঝলর চজচেঝস েেেে আওয়াজ কঝর। োচড়খাো কেখঝলই সম্ভ্রম হয় চকন্তু োচড়টার 

দুচট েরজাই ব্ন্ধ, কভিঝর কক আঝছ কব্াো যায় ো। ব্ােল ককােও চেেই জােঝি পাঝরচে, 

ওই সুেৃেয োচড়র রহসযময় যচিচথ েচিচেে কভাঝর ককাথায় যায়। 
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আর একটু পঝরই মা হাঝি খাচেকটা ছাই চেঝয় এঝস ব্ঝলে, এই কে। সঝড় ছ’টা কব্ঝজ 

কেঝছ কখে, আর িুই এখেও োুঁচড়ঝয় আচছস! 

  

ছাই চেঝয় োুঁি কমঝজ কেঝল ব্ােল, মুখ চেঝজই কঘায়, চকন্তু কিাখ ধুীনতইঝয় কেে মা চেঝজ। 

মা কিাঝখ জঝলর োুঁপটা চেঝয় ভাঝলা ভাঝব্ পচরষ্কার কঝর কেে। একব্ার জ্বঝর কভাোর 

পর ব্ােলঝক সরঝরর কিল আর েুে চেঝয় োুঁি মাজঝি হঝয়চছল, চকন্তু িার কিঝয় ছাই 

চেঝয় মাজাই িার পছন্দ হয়। 

  

মুখ ধুীনতঝয় এঝস িট কঝর দুধীনত মুচড় কখঝয় কেয়, িার পঝরই জামা-পযান্ট ব্েঝল মাথা 

আুঁিড়াঝো। ব্ােলঝক পড়ঝি হয় সকাঝলর ইস্কুঝল। ব্ােঝলর দুই চেচে সা্ত্বনো আর। 

শ্রীঝলখার ইস্কুলও সকাঝল, ব্ােল িাঝের সঝে যায়। চসুঁচড় চেঝয় কেঝম এঝস ব্ােল 

কেখঝি পায় একিলায় ব্সব্ার ঘঝর খব্ঝরর কােজ সামঝে কমঝল ব্ঝস আঝছে ব্ড়ব্াবু্, 

হাঝি চসোঝরট। ব্ড়ব্াবু্ কখেও কিাখ িুঝল িাকাে ওঝের চেঝক, ককােও ককােও চেে 

একটাও কথা ব্ঝলে ো। আব্ার ককােও ককােওচেে ব্ােলঝক হািছাচে চেঝয় কাঝছ। 

কডঝকই দু’হাঝি িাঝক েূঝেয উুঁিু কঝর কিাঝলে, কী রকম কলখাপড়া চেখচছস, কেচখ! ব্ল 

কিা, চপপীচলকা ব্াোে কী? 

  

ব্াচড়র িাকর সঝে সঝে আঝস, চকন্তু ব্ােল চেচেঝের হাি ধীনতঝর যায়। শ্রীঝলখাচের কাঝছ 

পয়সা থাঝক, ব্ােল এক এক চেে আব্োর ব্ায়ো কঝর শ্রীঝলখাচেঝক চেঝয় লাচে 

লঝজঞ্জুস ককোয়। িারপর চেচেরা িাঝক ইস্কুঝলর েরজায় কপ ুঁঝছ চেঝয় চেঝজঝের ইস্কুঝল 

িঝল যায়। 

  

ব্ােলঝের ইস্কুঝলর োম যদু পচণ্ডি চব্েযালয় চকন্তু কলাঝকর মুঝখ মুঝখ এর োম যদু 

পচণ্ডঝির পােোলা। এই ইস্কুল ক্লাস চসম পযণ্, সুিরাং ছাত্ররা সব্াই চেশু। সকালঝব্লার 

োছ-ভরচি পাচখর মিে কোটা স্কুল ব্াচড়টা জুঝড় চেশু কঝণ্ঠর চরচেচরচে আওয়াজ। চেক 

সািটার সময় েং েং কঝর ঘণ্টা ব্াজঝলই সব্ আওয়াজ কথঝম যায়। সব্াই ক্লাসঘর কছঝড ়
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ব্ারান্দায় োুঁড়ায়। কোিলায় চসুঁচড়ঝি োুঁচড়ঝয় েকাণ্ড টাকওয়ালা কহডমাটারমোই দু’হাি 

উুঁিু কঝর ব্ঝলে, করচড! ওয়াে টু চি–  

  

সব্াই একসঝে োে শুরু কঝর: 

  

জয় ভেব্াে 

সব্ণ েচিমাে 

জয় জয় ভব্পচি…ইিযাচে। 

  

োে কের হওয়া মাত্রই কছঝলরা কে ঝড়ায় কয-যার ক্লাসঘঝরর চেঝক। কয আঝে যাঝব্ কস 

সামঝে ব্সঝব্। 

  

ইস্কুঝল ব্ােঝলর মে ভাঝলা থাঝক ো। িখেও যেযােয কছঝলঝের সঝে িার ভাব্ হয়চে। 

এঝকই কস লাজুক, িার ওপঝর ব্াঙাল উচ্চারঝর্র জেয কস কথাই ব্লঝি িায় ো। সহঝজ। 

যেযােয কছঝলরা মাটারমোইঝক লুচকঝয় কাটাকুচট কখঝল কেঝট, ছুচর চেঝয় কাঝের কডঝস্ক 

োম কখাোই কঝর ব্ােল আড়ষ্ট হঝয় ব্ঝস থাঝক। পচরঝিার ব্ঝল একটা কছঝল মাঝে 

মাঝেই চেঝজর পঝকঝট হাি কোকায়, িারপর কসই হািটা মুঝখর কাঝছ এঝে কভিঝর 

একটা চকছু পুঝর কেয়, খুট খুট কঝর চিঝব্ায়। ব্ােল কসই চেঝক একেৃঝষ্ট িাচকঝয় থাঝক 

ব্ঝল একচেে কস ব্ােলঝক ব্লল, খাচব্? 

  

ব্ােল চকছু উত্তর কেব্ার আঝেই পচরঝিার িার মুঝোকরা হািটা এঝে ব্ােঝলর মুঝখর 

কাঝছ কিঝপ ধীনতরল। কখঝয়ও ব্ােল বু্েঝি পারঝছ ো, চজঝজ্ঞস করল, কী? পচরঝিার ব্লল, 

মেলা! 

  

দুপুঝর ভাি খাব্ার পর ব্ােল িার ব্াব্া-জযাোঝক মেলা চিঝব্াঝি কেঝখঝছ ব্ঝট। চকন্তু 

এমচে এমচে ককউ ব্ঝস ব্ঝস মেলা খায়–এটা িার ধীনতারর্াই চছল ো। িাও ওইটুকু কছঝল। 
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চেচেঝের ছুচট হব্ার আধীনত ঘণ্টা আঝেই ব্ােঝলর ছুচট হঝয় যায়। কসই সময়টা িাঝক একলা 

একলা োুঁচড়ঝয় থাকঝি হয় কেঝটর কাঝছ। যেয কছঝলরা েল কব্ুঁঝধীনত িঝল যায়, ককউ ককউ 

িাঝক ডাঝক–িবু্ ব্ােল কযঝি পাঝর ো। ব্ােঝলর ওপর কড়া হকুম, কিেও কস একলা 

একলা রাস্তা চেঝয় হাুঁটঝব্ ো। কলকািায় কছঝলধীনতরা আঝছ, িারা একলা ব্াচ্চা কছঝল 

কপঝলই ছালায় (ব্স্তায়) ভঝর চেঝয় িঝল যায় িারপর িাঝের হাি-পা ককঝট চভচখচর 

ব্াচেঝয় কেয়। ব্ােল ব্াচড়র রাস্তা কিঝে, িার ইঝে কঝর এক ছুঝট ব্াচড় িঝল কযঝি–চকন্তু 

হকুম যমােয করার সাহস সঞ্চয় করঝি পাঝর ো। 

  

স্কুঝলর যেযােয কছঝলরা আলুকাব্চল চকংব্া হজচম চকঝে খায়, চকন্তু ব্ােঝলর হাঝি পয়সা 

কেওয়া হয় ো। সব্ঝিঝয় কলাভেীয় হঝে ‘বু্চড়র মাথায় পাকা িুল’–লাল িুঝলার মিে 

চমচষ্ট চজচেস–এই চজচেসটা ব্ােঝলর ব্াচড়র কাঝছ ককে কয পাওয়া যায় ো! 

  

লাল পােচড় মাথায় একজে জমকাঝলা কিহারার পুচলে োুঁচড়ঝয় থাঝক ব্ােলঝের ইস্কুঝলর 

কাঝছই। কলকািার রাস্তার পুচলে কস-সময় কব্ে একটা আকরণর্ীয় ব্যাপার। কছঝলরা 

পুচলেচটঝক কেখঝলই কিুঁচিঝয় ব্ঝল, পুচলে, কসলাম! পুচলে, কসলাম!  

  

পুচলেচট উত্তর ো চেঝয় মৃদু হাঝস। কঝয়কটা দুষু্ট কছঝল যব্েয একটু েূঝর চেঝয় কিুঁচিঝয় 

ব্ঝল, 

  

ব্ঝন্দ মািরম 

পুচলঝের মাথা েরম! 

  

ব্ঝলই িারা কে ঝড়ায়। 

  

এ রকম ভাঝব্ই কছঝলরা পােলা হাবু্’কক খযাপায়। পােলা হাবু্ যিয্ ভাঝলামােুর 

পােল। কমাটাঝসাটা কিহারা, খাচল ো। সারা চপে জুঝড় কালচসঝট পঝড় কেঝছ। কস একখাো 

কমাটা লাচে চেঝয় চেঝজর চপঝে চেঝজই মাঝর–আর কী কযে িািায়। আঝে ব্ােঝলর মঝে 
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হি, ও ব্লঝছ ব্াংলা কাবু্। পঝর মঝোঝযাে চেঝয় শুঝে বু্ঝেঝছ, ও ব্ঝল, পােলা হাবু্। 

কযে চেঝজর পােলাচমর জেয চেঝজঝকই োচস্ত কেয় কস।  

  

চকন্তু তকঝোঝর যচধীনতকাংে মােুরই চেষ্ঠুর। যমে কয চেরীহ পােলা হাবু্ িাঝকও কছঝলরা 

চেষৃ্কচি কেয় ো। কযঝহিু পােলা হাবু্ চেঝজঝক ছাড়া আর কারওঝক কখেও মাঝর ো–িাই 

কছঝলরা চেভণঝয় িার কাঝছ চেঝয় চিলুচব্লু কঝর িাঝক কখাুঁিায়, চিমচট কাঝট, ককউ ককউ 

ইঝটর টুকঝরা ছুুঁঝড় মাঝর। পােলা হাবু্ িখে কাুঁঝে কভউ কভউ কঝর। . সপ্তাঝহ একচেে 

ব্ােল মাঝক চেঝয় েোয় যায়। আঝে মা আর জযাোমোই দু’জঝে চমঝল কযঝিে–ইোেীং 

জযাোমোই ব্াঝি েযযাোয়ী হওয়াঝি মাঝক একাই কযঝি হয়, চিচে ব্ােলঝক সঝে কেে। 

  

চরকো কঝর চেঝয় ঘাট কথঝক একটু েূঝর োমঝি হয়। পঝথর দু পাঝে ব্ঝস থাঝক। যসংখয 

চভচখচর। পুর্য যজণঝের জেয কলাঝকরা িাঝের একপয়সা ব্া আধীনতলা কেয়। ককউ ককউ 

ব্াচড় কথঝক িাল চেঝয় আঝস। ককউ ককউ আব্ার যচধীনতকির পুর্য যজণঝের জেয চভচখচরঝের 

পয়সা ো চেঝয় কসই পয়সা েোয় ছুুঁঝড় কেয়। ব্ােল শুঝেঝছ, েোর জঝল ডুব্ চেঝলই সব্ 

পাপ িঝল যায়। জঝল ডুব্ চেঝয় থাকঝল পাপগুঝলা েরীর কছঝড় যেৃেয েচড়ঝঙর মিে 

জঝলর ওপর যঝপিা কঝর, মাথা িুলঝলই আব্ার কিঝপ ব্ঝস। ব্ার ব্ার ডুব্ চেঝল, 

পাপগুঝলা হয়ঝিা চব্রি হঝয় যেয ককাথাও িঝল কযঝি পাঝর। কসই জেযই যঝেকঝক 

মরার একটু আঝে েোর চকোরায় চেঝয় আসা হয়–েোর জল ছুুঁঝয় কথঝক মরঝি পারঝল 

িার আর ককােও পাপ সঝে চেঝয় কযঝি হয় ো। এইসব্ কোোর পর ব্ােল একচেে 

েোয় স্নাে করঝি কেঝম জঝলর মঝধীনতযই কপোপ কঝর কেঝলচছল িখে িার কী ভয়! চকন্তু 

ব্ােঝলর কয ককােও উপায় চছল ো–োন্ডা জঝল োমামাত্রই িার এমে কপোপ কপল 

চকছুঝিই কস আটকাঝি পাঝরচে–ককউ কেঝখচে যব্েয, মা-ও চকছু জােঝি পাঝরেচে চকন্তু 

োকুর কেব্িারা কয সব্ কটর কপঝয় যাে। 

  

কব্চের ভাে চেেই যব্েয ব্ােল স্নাে কঝর ো। ব্ােঝলর কাজ হল মাঝয়র কাপড়ঝিাপড় 

পাহারা কেওয়া। এখাঝে খুব্ কিাঝরর উপদ্রব্। েোয় শুধুীনত কলাক পুর্য করঝিই আঝস ো, 

এখাঝে পাপ করঝিও যঝেঝক আঝস। মাঝয়র কাপড়জামা বু্ঝক কিঝপ ধীনতঝর ব্ােল োুঁচড়ঝয় 
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থাঝক। একজায়োয় চস্থর হঝয় োুঁচড়ঝয় থাঝক ো যব্েয। এখে িার আট ব্ছর ব্য়স, 

এখে আঝস্ত আঝস্ত িার সাহস ব্াড়ঝছ। মাঝয়র স্নাে কসঝর আসার কমাটামুচট সময়টা িার 

জাো। কসই সময়টুকু কস এচেক-ওচেক ঘুঝর আঝস। 

  

মােুর চেসচেস করঝছ িার চেঝক। েোয় বু্কজঝল োুঁচড়ঝয় ককউ ককউ কস্তাত্র পাে কঝর। 

ককােও ককােও দুুঃসাহসী সাুঁিঝর ভাসমাে ব্য়ার কাঝছ িঝল যায়। দুর্ কস্রাি। এক 

একটা চটমার িঝল কেঝল ব্ড় ব্ড় কেউ এঝস ব্াুঁধীনতাঝো ঘাঝট আছড়ায়। চটমাঝরর েম্ভীর 

চব্র্ণ  কভাুঁ যঝেকির্ কাঝে কলঝে থাঝক। 

  

ঘাটলায় কছাট কছাট কাঝের কি চক পািা। কসইখাঝে উপুড় হঝয় শুঝয় কমাটাঝসাটা কলাঝকরা 

সারা েরীঝর কিল মাখায় পয়সা চেঝয়। িাঝের ঘাঝড়র ওপর, চপঝের ওপর িঝড় 

তিলমেণেকারীরা েিণ্ড েঝব্দ িঝপটাঘাি কঝর, গুম গুম কঝর চকল মাঝর–আর েীঝির 

কলাকচট মহােঝন্দ পঝড় আঝছ। ব্ােল হাুঁ কঝর এই েৃেয কেঝখ। 

  

পাঝেই শ্মোে। ব্ােল একব্ার মাত্র মাঝয়র সঝে শ্মোঝে েুঝকচছল, িারপর কথঝক একা 

একা েঝিযক চেে যায়। মা জােঝি কপঝর ব্ারর্ কঝরচছঝলে, ব্ােল িবু্ যায়। এটা িার 

কেোর মিে। সব্সময় দু-চিেঝট চিিা জ্বঝল, মােুর আছঝড়-চপছঝড় কাুঁঝে ব্ােল িুপচট 

কঝর একপাঝে োুঁচড়ঝয় থাঝক। আঝে িার ধীনতারর্া চছল, ককােও যুচি কেই এ ধীনতারর্ার, কয 

মােুর বু্চে শুধুীনত রাচত্তরঝব্লাই মঝর, রাচত্তর কব্লাই িাঝের কপাড়াঝো হয়। চকন্তু েোর ঘাঝট 

এঝস কস ককােওচেে সব্কটা কেব্াঝো িুচল্ল কেঝখচে। 

  

কসচেে কী কযে একটা চব্ঝের চিচথ। চভঝড় চভড়াক্কার। চকন্তু ব্ােল এখাঝে যঝেক ব্ার 

এঝসঝছ ব্ঝল এখে সব্াকছু কিঝে। িার ভয় কঝর ো। কমঝয়ঝের কাপড় ছাড়ার জায়োটার 

পাঝেই কস োুঁচড়ঝয় চছল মাঝয়র যঝপিায়। এি চভড় কয ভলােচটয়াররা যঝেক কিষ্টা 

কঝরও সামলাঝি পারঝছ ো। চব্চভন্ন কেঝট কেলাঝেচল পঝড় কেঝছ। এি চভঝড়র মঝধীনতযই 

আব্ার ককােও একজে ের্যমােয কলাঝকর মৃিঝেহ চেঝয় এঝসঝছ একচট েল। মস্ত ব্ড় 

পালকিম, েুঝল েুঝল ছয়লাপ, মৃিঝেহ কেখাই যায় ো, কসটা ব্ঝয় চেঝয় আসঝছ যারা িারা 
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এই চভঝড়র মঝধীনতয.চহমচসম কখঝয় যাঝে। এরই মঝধীনতয একজে আব্ার খইকয়র সঝে পয়সা 

ছড়াঝে িার েঝল কাঙাচলঝের হঝটাপুচট। 

  

মা এঝস কাপড় কছঝড় চেঝলে, িারপর ব্ােলঝক ব্লঝলে, েি কঝর আমার হাি কিঝপ 

ধীনতঝর থাকচব্। ব্ড়রাস্তা পযণ্ ো কেঝল চরকো পাওয়া যাঝব্ ো।  

  

চভড় কেঝল এঝোঝে ওরা। একটা জায়োয় কোল হঝয় োুঁচড়ঝয় আঝছ যঝেক কলাক, 

িাঝের এচড়ঝয় এঝোঝো যায় ো। িুক িুক আওয়াজ করঝছ-ব্াইঝর কথঝক কক িূহলী 

মােুররা কভিঝর কোকার কিষ্টা কঝর চজঝজ্ঞস করঝছ, কী হঝয়ঝছ? এখাঝে কী হঝয়ঝছ? 

  

একচট ব্াচ্চা কমঝয় হাচরঝয় কেঝছ। যঝেকির্ ধীনতঝর কস এখাঝে োুঁ চড়ঝয় একা একা কাুঁেঝছ। 

কিহারা ও কপাোক কেখঝল মঝে হয় সম্ভ্রা্ ব্াচড়র কমঝয়। েুটেুঝট রং, মাথাভরচি কুঁকড়া 

িুল। 

  

একজে মািব্বর ধীনতরঝের কলাক কহুঁঝড় েলায় চজঝজ্ঞস করঝছ, ও খুচক, কিামার োম কী? 

োম জাঝো ো? 

  

কমঝয়চট চকছুই ব্লঝছ ো, শুধুীনত কাুঁেঝছ েুঝল েুঝল। এি মােুর কেঝখ িার মাথার চেক 

কেই। 

  

কিামার ব্াব্ার োম জাঝো ো? 

  

িুচম ককাথায় থাঝকা? 

  

কার সঝে এঝসছ? 

  

কমঝয়চট একটা কথাও ব্লঝি পারঝছ ো। কঝয়কজে সঝখঝে ম্ব্য করল, এ কমঝয়ঝক 

কিা এখাঝে কেঝলও যাওয়া যায় ো। ককাে কিার-ঝজাঝচ্চাঝরর খেঝর পড়ঝব্! কলকািা 

েহর যা জায়ো–  
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ব্ােঝলর মা ব্লঝলে, আহা কর, ওই কমঝয়টার মা-ব্াব্ার মে এখে কী রকম 

আকুচলচব্কুচল করঝছ। ওইটুকু কমঝয়–  

  

কসই সময় চভঝড়র ফ্লাক চেঝয় ব্ােল একেলক কেখঝি কপল কমঝয়চটঝক। সঝে সঝে 

যিয্ উঝত্তচজি ভাঝব্ ব্লল, মা, ওঝক আচম চিচে! 

  

মা যব্াক হঝয় চজঝজ্ঞস করঝলে, িুই চিচেস? কী কঝর চিেচল? কক? 

  

কব্চে উঝত্তচজি হঝয় কেঝল ব্ােঝলর েম ব্ন্ধ হঝয় আঝস, কথা ব্লঝি পাঝর ো। 

ককােওিঝম ব্লল, ব্ড়ব্াবু্র সঝে কসই কয চেঝয়চছলাম,…ভব্ােীপুঝর…কসই ব্াচড়ঝি। 

  

মা ব্লঝলে, যাুঃ, কসই ভব্ােীপুর কথঝক এি েূর আসঝব্ কী কঝর? যাুঃ!  

  

ভব্ােীপুর েয়, ওরা হাচিব্াোঝে থাঝক।  

  

কী োম ওর? 

  

ওর োম করর্ু। 

  

মা িার পাশ্বণব্িণী একজে স্থূলকায় মচহলাঝক ব্লঝলে, আমাঝক একটু কমঝয়চটর কাঝছ 

কযঝি কেঝব্ে? আচম ওঝক একটা কথা চজঝজ্ঞস করব্। 

  

চভড় সচরঝয় মাঝক কাঝছ যাব্ার ব্যব্স্থা কঝর কেওয়া হল। মা চজঝজ্ঞস করঝলে, খুচক, 

কিামার োম চক করর্ু? িুচম চক হাচিব্াোঝে থাঝকা? 

  

কমঝয়চট ব্ড় ব্ড় কিাখ কমঝল মাঝয়র চেঝক িাকাল। িারপর ছুঝট এঝস মাঝয়র হাি কিঝপ 

ধীনতরল েি কঝর। 
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৬. করর্ুঝের ব্াচড় কগ্র চিঝট 

করর্ুঝের ব্াচড় কগ্র চিঝট, টার চথঝয়টাঝরর কাছাকাচছ। এরই কাছাকাচছ আর একচট 

ব্াচড়ঝি শ্রীযরচব্ন্দ থাকঝিে চকছু চেে। কলাঝক ব্ঝল, কসই ব্াচড় কথঝকই শ্রীযরচব্ন্দ 

কোপঝে কের ব্াঝরর মিে চব্রচটে রাজত্ব কছঝড় িঝল যাে। 

  

রাস্তা কথঝক করর্ুঝের ব্াচড়র কভিরটা চকছুই কেখা যায় ো। এই ধীনতরঝের ব্সিব্াচড় 

পরব্িণীকাঝল কলকািা েহর কথঝক কলাপ কপঝয় যায়। মস্ত ব্ড় কাঝের কেট চেঝয় 

সামঝেটা সমূ্পর্ণ োকা, পাল্লার মােখােটা ককঝট একটা হাে েরজা–কসখাে চেঝয় কোকা 

যায়। েুকঝলই একটা ছািোকা িওড়া েচল, েচলর দু পাঝে কশ্বিপাথঝরর রক িারপর 

একটা কোল উঝোে, উঝোঝের এক চেঝক োকুরোলাে, যেয চিে চেঝক এঝলামঝলা ঘর–

একিলায় যব্েয ককউ থাঝক ো। কোিলায় চিেিলায় কি কয ঘর, কি কয মােুরজে 

িার ইয়ত্তা কেই। কোটা ব্াচড়টা একটা উপচেঝব্ঝের মিে, কক কখে আসঝছ। যাঝে, 

িার ককােও চহঝসব্ রাখা যসম্ভব্। 

  

োকুরোলাঝের স্তঝম্ভর দু পাঝে দুচট কাঝলা পাথঝরর হাচি। কছঝলঝমঝয়রা ওঝের চপঝে 

িঝড় কখলা কঝর ব্ঝল চপেগুঝলা মসৃর্ হঝয় কেঝছ। োলাঝের কভিঝর েূেয কব্চে, ককােও 

কেব্িার মূচিণ কেই। 

  

এ-ব্াচড়র কভিঝর পা চেঝলই কব্াো যায়, এককাঝল সেলিা ও োিুঝযণ ব্াচড়টা েমেম 

করি, চকন্তু ককােও এক মধীনতযরাঝত্র কুললক্ষ্মী িুচপ িুচপ এব্াচড় কছঝড় িঝল কেঝছে। আর 

চেরঝব্ে ো। কেওয়াঝলর কোোধীনতরা োঝের মিে োচরঝদ্রযর োখােোখাব্হল হাি 

িিুচেণঝক ছাপ লাচেঝয় চেঝে। এ ব্াচড় রং করা হয়চে যঝেকচেে। কোিলা-চিেিলার 

কাচেণে কথঝক কব্ঝরাঝো ব্ট ও যশ্বত্থ োঝছর িারা মহীরূহ হব্ার স্বে। কেখঝছ। চিে িলার 

একচট ব্যালকচে কেখঝল মঝে হঝব্ কয-ঝকােও মুহূঝিণ সব্সুনু্ধ কভঝঙ পড়ঝি পাঝর-ঝসখাঝে 

কারওর যাওয়া চেঝরধীনত, িবু্ কছাট কছঝলঝমঝয়রা কখলার কোুঁঝক কসখাঝে কখেও কখেও 
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িঝল যায়। চেশুঝের কিা মৃিুযভয় থাঝক ো! কমরামি করার ব্েঝল কসই ব্যালকচেটা 

সমূ্পর্ণ কভঝঙ কেওয়াই চেরাপে, চকন্তু কারওর কসটা কখয়াল হয় ো। 

  

এই ধীনতরঝের একোধীনতেী ব্াচড়ঝি োচরঝদ্রযর সঝে সঝে ঔোসীেযও এঝস কজুঁঝক ব্ঝস। 

পচরব্াঝরর যচধীনতকাংে সেসযই ‘কয রকম িলঝছ, যিচেে িলঝছ িলুক,–এই রকম। 

মঝোভাব্ চেঝয় আঝছে, আর দু’ - এক জে আব্ার চব্ো উেযঝম, োুঁকিাঝল হোৎ 

ব্ড়ঝলাক। হঝয় যাব্ার চি্ায় মেগুল। িখে পযণ্ হোৎ ব্ড়ঝলাক হব্ার একমাত্র 

মরীচিকা চছল করস কখলা। কঝয়ক ব্ছর ব্াঝেই চিিীয় মহাযুে এঝস কেঝল যব্েয হোৎ 

ব্ড়ঝলাক হব্ার আরও যঝেক সুঝযাে এঝস যায়। িঝব্, যেচভজাি মধীনতযচব্ত্ত এব্ং ব্াচেয়া 

সম্প্রোয়ই কস সুঝযাে গ্রহর্ কঝরঝছ কব্চে। 

  

েোর ঘাঝট হাচরঝয় যাওয়া কমঝয় করর্ুঝক কপ ুঁঝছ চেঝি ব্ড়ব্াবু্ই এঝসচছঝলে এ ব্াচড়ঝি। 

ব্ােলও সঝে এঝসচছল। ওরা কভঝব্চছল, এব্াচড়ঝি পা কেওয়ামাত্রই একটা হইিই পঝড় 

যাঝব্। চকন্তু েুঝকই যার সঝে কেখা হল, করর্ুর কসই কাকা চকছুই খব্র জাঝেে ো। কঘাড়ার 

োচড় কথঝক কেঝম ব্ড়ব্াবু্ করর্ুঝক ককাঝল কঝর চেঝয় েরজা কপচরঝয় কভিঝর েুঝকচছঝলে, 

করর্ু িখেও েুুঁচপঝয় েুুঁচপঝয় কাুঁেচছল। কিাঝখর জঝল িার জামণাে চসঝের িঝকর বু্ঝকর 

কাছটা চভঝজ কেঝছ। করর্ুর ব্য়স িখে পাুঁঝির কাছাকাচছ–মাথাভরচি ককাুঁকড়া ককাুঁকড়া 

িুল। 

  

করর্ুর কাকা চব্চস্মি ভাঝব্ ব্লঝলে, কী ব্যাপার? আব্ার বু্চে রাস্তায় কব্চরঝয় পঝড়চছচল। 

এই কমঝয়টা যখে িখে ব্াইঝর িঝল যায়— 

  

ব্ড়ব্াবু্ েম্ভীর ভাঝব্ ব্লঝলে, যাক, িা হঝল আপোঝের ব্াচড়র কমঝয়? ওঝক েোর। 

ঘাঝট পাওয়া কেঝছ। হাচরঝয় চেঝয়চছল। 

  

করর্ুর কাকা ভুরু িুঝল ব্লঝলে, েোর ঘাঝট? কহায়াট, েযাট ইজ কেমট টু ইমপচসব্ল! 

এই কমঝয়টা, িুই কার সঝে চেঝয়চছচল, যযাুঁ? 
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করর্ুর কাকা িাচলয়াি ধীনতরঝের মােুর। িুঝল কটচর কাটার খুব্ ব্াহার, কাঝের ডো পযণ্ 

লম্বা জুলচপ, বু্ঝকর ব্াুঁ পাঝের চেঝক কব্াম লাোঝে ব্ড়ুয়া কায়োর পাঞ্জাচব্ পরা। 

ব্ড়ব্াবু্ঝক চিচে একচটও ধীনতেব্াে-ব্াকয জাোেচে ব্া ব্সঝি ব্ঝলেচে। কথাব্ািণা হচেল 

উঝোঝে োুঁচড়ঝয়ই। 

  

ব্ড়ব্াবু্ খাচেকটা োসঝের সুঝর ওঝক ব্লঝলে, আপচে কমঝয়চটর ব্াব্া চকংব্া মাঝয়র কাঝছ 

খব্র পাোে। আচম এব্াচড়ঝি এঝকব্াঝর যপচরচিি েই, যঝেককাল আঝে একব্ার 

এঝসচছ–একচট োেব্াজোর আসর হঝয়চছল ওই েরোলাঝে। সুঝরশ্বর আমাঝক চেঝয় 

এঝসচছল। 

  

ককাে সুঝরশ্বর? 

  

সুঝরশ্বর রায়। ভব্ােীপুঝর থাঝক। কস আমার সঝহাের ভাইঝয়র মিে।  

  

ও, কমঝজা জামাইব্াবু্! 

  

একটু ব্াঝেই জাো কেল করর্ুর মা কভিঝর যজ্ঞাে হঝয় আঝছে। ব্াচড়র এক যংঝে 

কান্নাকাচট হঝড়াহচড় পঝড় কেঝছ। আর একটা যংঝে ককােও খব্রই এঝস কপ ুঁঝছায়চে। 

করর্ুর মা, ওই ব্াচড়র আরও চিে জে মচহলা ও দু’জে োসী ও একচট োঝরায়াে সঝে 

চেঝয় েোর ঘাঝট চেঝয়চছঝলে, িার মঝধীনতযই করর্ু কী কঝর কযে হাচরঝয় যায়। সব্ার ধীনতারর্া, 

কস িুচর হঝয় কেঝছ। িখে কছঝলধীনতরা কমঝয়ধীনতরার েল্প আকছার কোো যায়–কছঝলঝের ধীনতঝর 

চেঝয় চেঝয় চভচখচর ব্াোঝো হয়, আর ব্াঙাচল কমঝয়ঝের োচক চব্চি করা হয় আরব্ 

কেঝে। কঝয়ক চেে আঝে এ ব্াচড়র সামঝে চেচের ডাক কোে চেঝয়চছল, কসই জেয আরও 

ভয়। 

  

চিেমহলা ব্াচড়র এঝকব্াঝর কভির মহঝল চেঝয় ব্সাঝো হল ওঝের। করর্ুর মা কহঝস 

ককুঁঝে যচস্থর হঝয় উেঝলে। কিব্ার কয ব্ােঝলর কাঝছ েল্পটা শুেঝি িাইঝলে, িার কের 

কেই। চিচে কিেও ব্াইঝরর পুরুরমােুরঝের সামঝে এঝস কথা ব্ঝলে ো, চকন্তু িখে 
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ব্ড়ব্াবু্র সঝে কথা ব্লঝি একটুও লজ্জা কেই। করর্ুর ব্াব্া ব্াচড়ঝি চছঝলে ো িখে, 

করর্ুর জযাোমোই এঝস ব্ড়ব্াবু্র সঝে রাজেীচি চব্রঝয় েল্প জুঝড় চেঝলে। িখে কেঝের 

চেচিি মােুর মাত্রই কংঝগ্রস ও চলে চমচেচির ভচব্রযৎ চেঝয় খুব্ চিচ্ি। 

  

কসই কথঝক ব্ােল এব্াচড়ঝি োয়ই আঝস। ব্ােঝলর িখেও ককােও ভাই চছল ো। িার 

চেঝজর চেচে ছাড়াও জযাোমোইঝয়র সব্কচটই কমঝয়। ব্াচড়র কমঝয়ঝের সঝে কথঝক কথঝক 

ব্ােলও পুিুঝলর চব্ঝয় ও রান্নাব্াচড় কখলা চেখচছল। মা ব্লঝিে, আমার যা-ও একটা 

কছঝল হল, িারও কমঝয়চল স্বভাব্। এরপর ওঝক োচড় পচরঝয় রাখঝি হঝব্ কেখচছ! 

  

চেচেঝের সঝে চমঝে চমঝে ব্ােল ব্রিকথার ছড়া মুখস্থ কঝর, েুঝলর মালা োুঁঝথ, এমেকী 

কাটা চেঝয় উল কব্াোরও কিষ্টা কঝর। ব্াচড় কথঝক িার কব্ঝরাব্ার হকুম কেই, কস আর 

কখলার সেী পাঝব্ ককাথায়? করর্ুঝের ব্াচড়ঝি একোো কছঝলঝমঝয়, সারা চব্ঝকল িারা 

োকুরোলাঝের সামঝের উঝোঝে হঝটাপুচট কঝর চকংব্া সারা ব্াচড় োুঁচপঝয় কিার কিার 

কখঝল। দুই ব্াচড়র মচহলাঝের মঝধীনতয আরও দু-একব্ার যািায়াি হব্ার পর চেক হল, 

ব্ােল চব্ঝকলঝব্লা এ ব্াচড়ঝি কখলঝি আসঝব্। ব্ােলঝের ব্াচড়র িাকর িাঝক করঝখ 

যায়, এব্াচড়র োঝরায়াে িাঝক কপ ুঁঝছ চেঝয় আঝস।  

  

এ ব্াচড়ঝি করর্ুই ব্য়ঝস সব্ঝিঝয় কছাট। করর্ুর খুড়িুঝিা-জযােিুঝিা এোঝরা ভাইঝব্াে 

িাঝক যিটা ো ভাঝলাব্াঝস, িার কথঝকও কব্চে জ্বালািে কঝর। করর্ুও ব্ড্ড চছিকাুঁদুঝে, 

কথায় কথায় ভযা ভযা কঝর ককুঁঝে কেঝল। িখে সব্াই চমঝল সুড়সুচড় ব্া কািুকুিু চেঝয় 

যথব্া িুল কটঝে িাঝক আরও রাচেঝয় কেয়। যচব্লঝম্বই ব্ােল এই কখলাটায় কব্ে মজা 

কপঝয় কেল, এব্ং যেয সব্ার সঝে কযাে চেঝয় করর্ুঝক কাোঝি লােল।  

  

এই এোঝরা জে কছঝলঝমঝয়র সঝে কখেও কখেও ভব্ােীপুঝরর ব্াচড়র কছঝলঝমঝয়রাও 

এঝস কযাে কেয়, িখে কিুঁিাঝমচি আর দুপোপ েঝব্দ সারা ব্াচড়ঝি আর কাে পািা যায় 

ো। জীমূিব্াহে এঝসই সব্ কছঝলঝমঝয়ঝের কেিৃত্ব চেঝয় কেয়। িার মঝধীনতয কেিা হব্ার 

একটা সহজাি গুর্ আঝছ। লুঝকািুচর কখলার জেয এি ব্ড় ব্াচড়ঝি েিুর লুঝকাব্ার 
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জায়ো–িাও কছঝলঝমঝয়ঝের কেলাঝেচলঝি কখেও কোব্ার ঘঝরর আলো উলঝট পঝড়, 

জঝলর কলচস ভাঝঙ, কাঝের চসুঁচড়র ওপর পািা জরাজীর্ণ কাঝপণট চছুঁঝড় োলা োলা হঝয় 

যায়। 

  

ব্াচড়র ছােখাো েুটব্ল গ্রাউঝন্ডর মিে েকাণ্ড। করর্ুর িার ভাইঝব্াঝের মঝধীনতয ব্ড়োো 

থাঝক চেচল্লঝি। সেয কঝলঝজ ভরচি হওয়া োো সুেকাে ব্াচড়র কছাট কছঝলঝমঝয়ঝের 

কেঝখ কৃপার েৃচষ্টঝি। চব্ঝেরি িার কঝলচজ ব্নু্ধঝের সঝে কস যখে আড্ডা কেয়, িখে 

কছঝলঝমঝয়ঝের কোলমাল করা এঝকব্াঝর ব্ারর্। কঝলচজ ব্নু্ধঝের মঝধীনতয ককউ ককউ োচড় 

রাঝখ এব্ং কমাচহিলাল মজুমোঝরর কিঝয় েজরুল ইসলাম কয যঝেক ব্ড় কচব্, এ 

সম্পঝকণ িারস্বঝর আঝলািো জুঝড় কেয়। দু’-এক জে আব্ার িৎকালীে েযাোে যেুযায়ী 

রব্ীিোথ োকুরঝক েজে্ চমোরব্াসী আখযা চেঝয় খুব্ একঝিাট চেঝন্দ কঝর। 

  

সুেকাঝের আর একচট েখ হঝে ঘুচড় ওড়াঝো। এই ঘুচড় ওড়াঝোর ব্যাপারটাঝক কস 

আঝটণর পযণাঝয় এঝে কেঝলঝছ। চব্ঝের ভাঝব্ যডণার কেওয়া শুধুীনত কচড় টাো কেড়-ঝি কাঝলা 

িাচেয়াল ঘুচড়ই কস ওড়ায় পাড়ায় যেয ঘুচড়রচসকরা ব্ঝল, ওটা হঝে কাঝলা িাচেয়াঝলর 

ব্াচড়। িখে ব্য়স্ক ব্যচিঝের মঝধীনতযও যঝেঝকর ঘুচড় ওড়াব্ার ব্াচিক চছল, ব্ােব্াজাঝর 

কব্াসঝের ব্াচড়র মাঝে চকংব্া ধীনতমণিলার ময়োঝে সাড়ম্বঝর ঘুচড়  ওড়াঝোর েচিঝযাচেিা 

হি। সুেকাে যখে ঘুচড় ওড়াি, িখে িুপ কঝর থাকি ব্াচড়র সব্ কছঝলঝমঝয়রা। দুধীনতণরণ 

ব্াজপাচখর মিে সুেকাঝের কাঝলা িাচেয়াল ঘুচড় টহল মারি ওই এলাকার আকাঝে। 

কখেও কখেও ব্াজপাচখর মিে কছাুঁ কমঝর কেঝম এঝস কসই ঘুচড় পড়ি যেয ঘুচড়র 

ঘাঝড়-সুেকাঝের দু’হাি িলি চব্দুযৎিাচলি যঝন্ত্রর মিে, ব্াচ্চারা সমস্বঝর কিুঁচিঝয় উেি 

কভা-মারা! 

  

আকাঝের চেঝক িাচকঝয় থাকঝি থাকঝি ঘাড় ব্যথা হঝয় আসি েঝলর, চকন্তু সব্ণির্ 

উঝত্তজোয় েরীর টং হঝয় থাকি। সুেকাঝের ঘুচড় যেযরা ককঝট চেঝয়ঝছ, এমে ঘটো 

কচিৎ ঘঝটঝছ। যচে ব্া কখেও কাটি, সুেকাঝের সুঝিার হাত্তা ধীনতরঝি সিরাির সাহস 

করি ো ককউ, ককােও হটকারী তেব্াৎ ধীনতঝর কেলঝলও সুেকাে ব্াজখাই েলায় কপুঁচিঝয় 
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উেি, এই এই! মাখা কভঝঙ কেব্!ব্াচড়র যেযােয কছঝলরা ইট-পাটঝকল হাঝি চেঝয় তিচর 

হঝয় থাকি ছুুঁঝড় মারার জেয। 

  

সন্ধযা কঘার হঝয় এঝল, আকাে কথঝক পিীরাও চেঝর কেঝছ ব্াসায়–সুেকাে িখে 

যেব্রি সুঝিা কছঝড় কছঝড় ঘুচড় আরও ব্াচড়ঝয় কযি। কাঝলা িাুঁচেয়াল ঘুচড় একটু 

যন্ধকার হঝলই আকাঝের সঝে চমঝে যায়–যচি কঝষ্ট কেখা যায় শুধুীনত কভিঝরর সাো 

িাুঁেটুকু–যেব্রি উুঁিুঝি উঝে উঝে সুেকাঝের িাুঁেমাকা ঘুচড় কযে আকাঝের িাুঁে ধীনতরঝি 

যাঝে। ঘুচড়টা সমূ্পর্ণ েৃচষ্টর ব্াইঝর িঝল কেঝল হাঝির কাছ কথঝক সুঝিা চছুঁঝড় চেঝয় 

সুেকাে কসটাঝক পাচেঝয় চেি চেরুঝদ্দ ঝে। একব্ার আকাঝে উচড়ঝয় কসই ঘুচড়ঝক আর 

মাচটঝি োচমঝয় আেি ো সুেকাে। িারপর কস লাটাই গুচটঝয় েলব্ল চেঝয় ছাে কথঝক 

োমঝি োমঝি গুেগুে কঝর োে োইি পরম িৃচপ্তর সঝে। িার েলায় এঝকব্াঝরই সুর 

চছল ো যব্েয। 

  

মাঝে মাঝে দু-এক চেে ব্ােল সকাঝলই এ-ব্াচড়ঝি িঝল এঝস সারা চেে কথঝক কযি। 

িার স্বভাঝব্র মঝধীনতয কমঝয়চলপো িখেও একটু কথঝক কেঝছ। চকন্তু এ-ব্াচড়ঝি এঝস কস 

কমঝয়ঝের ব্েঝল কছঝলঝের সঝেই কব্চে কমঝে। এ-ব্াচড়ঝি ছ’চট কমঝয় ও পাুঁিচট কছঝল–

িারা চব্ঝকলঝব্লা সব্াই একসঝে কখলাধুীনতঝলা করঝলও সকাঝল দুপুঝর িারা আলাো 

আলাো। স্কুল ছুচট থাকঝল দুপুঝর কছঝলরা কযারাম কখঝল চকংব্া হঝটাপুচট কঝর, কমঝয়রা 

পুিুঝলর ঘর সাজায়। ব্ােঝলর কব্চে ভাব্ করর্ুর খুড়িুঝিা। ভাই চব্েুর সঝে। চব্েু আব্ার 

েঝল্পর ব্ইঝয়র কপাকা, কি ব্ই কস পঝড়ঝছ–ব্ােল িার োমও জাঝে ো।  

  

এই েথম ব্ােল িার চেঝজর ব্াচড় ছাড়া যেয একচট পচরব্াঝরর মােুরজেঝক কাছ কথঝক 

কেখার সুঝযাে কপল। চেঝজর ব্াচড়ঝি কস কচেষ্ঠ স্াে, সব্াইঝকই জে কথঝক কেখঝছ–

সুিরাং িাঝের যচস্তত্ব আকাে জল ও হাওয়ার মিে যব্ধীনতাচরি। চকন্তু এ-ব্াচড়র সকঝলই 

িার কিাঝখ েিুে মােুর, এঝের কথাব্ািণা রীচিেীচিও আলাো। যল্প কঝয়ক চেঝের 

মঝধীনতযই ব্ােল কটর কপঝয় কেল, এখাঝে সব্াই এক ব্াচড়ঝি থাকঝলও সকঝলর মঝধীনতযই 

ককমে কযে একটা আলাো আলাো ভাব্। এমেকী কছাট কছঝলঝমঝয়রাও কখেও কখেও 
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এটা আমাঝের চজচেস, এটা কিামাঝের চজচেস–এই রকম ব্ঝল। ব্াচড়র ব্উরা কিুঁচিঝয় 

েেড়া কঝর পাড়া মাি কঝর কেয়। করর্ুর ব্াব্ারা পাুঁি ভাই চিে কব্াে, িার মঝধীনতয ব্ড়ভাই 

মারা কেঝছে, িার ব্ড় দুই কছঝল চব্ব্াচহি, এ-ব্াচড়ঝিই আঝছে। এক কব্াে চব্ধীনতব্া হঝয় 

দুচট স্াে চেঝয় চেঝর এঝসঝছে এ-ব্াচড়ঝি। িা ছাড়া মাচসমা চপচসমা কশ্রচর্রও আঝছ 

কব্ে কঝয়ক জে–সব্ার আলাো আলাো ঘর। চিে জে োকুর সারা চেে ধীনতঝর রান্না কঝর 

যাঝে, ব্াচড়র যার যখে খুচে কখঝয় কেয়। 

  

করর্ুর মা খুব্ ভাঝলাব্াঝসে ব্ােলঝক। ইচিমঝধীনতয ব্ােঝলর মা’র সঝেও িার খুব্ ভাব্ হঝয় 

কেঝছ। রেেভা ব্ােলঝক কেখঝলই চজঝজ্ঞস কঝরে, হযাুঁ কর, কিার মাঝক চেঝয় এচল ো 

ককে? কালঝক চেক মাঝক চেঝয় আসচব্, ককমে? রেেভা মােুরচট কছাটখাঝটা, এব্ং 

যসম্ভব্ ভুঝলা মে। হা কর, িাচব্টা ককাথায় কেললুম কেখ কিা! চকংব্া, এই যা, দুলটা 

কব্াধীনতহয় কেঝল এঝসচছ কলঘঝর–এই করঝি করঝিই িার সারা চেে ককঝট যায়। 

দুপুরঝব্লা ব্ারান্দায় েীিলপাচট কপঝি ব্াচড়র যেযােয কঝয়কচট োরীঝক কডঝক খুব্ মে 

চেঝয় টুঝয়চন্ট োইে কখলঝি ব্ঝসে–যেয কখলুঝড়রা কয িাুঁঝক ব্ার ব্ার েকাঝে, চিচে 

বু্েঝিও পাঝরে ো। করর্ুর ব্াব্া কঝপণাঝরেঝের কাউচেলার, সারা চেে িাুঁঝক কেখা যায় 

ো ব্াচড়ঝি। 

  

ব্স্তুি এ ব্াচড়র ব্য়স্ক পুরুরঝের োয় সকলঝকই খুব্ কম সময় ব্াচড়ঝি কেখা যায়। 

ব্াচড়চটঝি মচহলা ও চেশুঝেরই রাজত্ব। করর্ুর পঝরর ভাই যংশুর সঝে ব্ােঝলর কিমে 

ভাব্ হল ো ককােও চেেই। যংশু িার কথঝক মাত্র দু’ ব্ছঝরর ব্ড় হঝলও হাব্ভাব্ পাকা 

পাকা। িা ছাড়া যংশু সারা ব্ছরই আমােয় করাঝে কভাঝে ব্ঝল িার কমজাজটাও চখটচখঝট। 

  

ককােও চেে সকালঝব্লা এঝস পড়ঝল ব্ােল আঝে রত্মেভার কাঝছই আঝস। রেেভা 

যে কঝর িাঝক খাব্ার খাইঝয় কেে–িারপর ব্ােল একছুঝট্ট িঝল যায় চব্েুঝের ঘঝর। 

করর্ুরা থাঝক কোিলায় উত্তঝরর চেঝকর ঘঝর, আর চব্েুরা থাঝক চিেিলায় এঝকব্াঝর 

েচিঝর্। সুিরাং ব্ােলঝক সারা ব্াচড়টাই কপচরঝয় কযঝি হয়– এ-ব্াচড়র সব্চকছুই িার 

জাো। 
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চব্েু িার ব্াব্া-মাঝয়র একমাত্র কছঝল এব্ং এ-ব্াচড়ঝি ভাইঝের মঝধীনতয চব্েুর ব্াব্ার 

যব্স্থাই খাচেকটা স্বেল। এক কছঝল ব্ঝল চব্েুর আেঝরর কের কেই–কি িার কখলো, 

কি রকম িার কপাোক। চব্েুর জেয চেজস্ব একচট িাকর রাখা আঝছ, চব্েু একটু কহাুঁিট 

কখঝলই িার মা হা-হা কঝর ছুঝট আঝসে। এি আেঝরও চকন্তু চব্েুর মাথা। খারাপ হয়চে–

কস েযাকা চকংব্া আব্োঝর কছঝল হয়চে। োয় চেশুকাল কথঝকই কস স্বেঝেখা মােুঝরর 

েঝলর য্েণি হঝয়ঝছ। কস োোে ব্ই পঝড় এব্ং মঝে মঝে সংকল্প কঝর–একচেে কস 

সমুঝদ্রর বু্ঝক জাহাজ ভাচসঝয় মযাঝেলাঝের মিে ভূেেচির্ করঝব্। চকংব্া, কয 

এভাঝরঝটর িূড়ায় এ-পযণ্ ককােও মােুর উেঝি পাঝরচে, একচেে চব্েু চেশ্চয়ই কসখাঝে 

উেঝব্। কস ব্ােলঝক চজঝজ্ঞস কঝর, িুই আমার সঝে যাচব্? 

  

ব্ােঝলর কিাঝখ এ-ব্াচড়র সব্ঝিঝয় চব্স্ময়কর মােুর চছঝলে তহম্ী। একব্ার িাকাঝল 

আর কিাখ কেরাঝো যায় ো। তহম্ীর মিে লম্বা কিহারার মচহলা ব্ােল আঝে কখেও 

কেঝখচে, পঝরও কেঝখচে। শুধুীনত লম্বা েয়, তহম্ীর স্বাস্থযও চছল কসই রকম ভাঝলা, সব্ 

চমচলঝয় চব্োল োরী। ওই োরীচরক চব্রাটঝত্বর জেয মঝে মঝে তহম্ীর চেশ্চয়ই খুব্ 

লজ্জা চছল, ককে ো িার মুখখাো চছল লাজুক চেশুর মিে। যেয কয ককােও োরীর কিঝয় 

তহম্ী চছঝলে লম্বায় য্ি আধীনত হাি উুঁিু। কছঝলঝব্লায় সব্চকছুই ব্ড় মঝে হয়, ব্ােঝলর 

মঝে হি তহম্ীর মঝিা আকাঝরর ককােও মােুর পৃচথব্ীঝি আর ককাথাও কেই, থাকঝি 

পাঝর ো। চকছুচেে আঝেই কস স্কুঝল জযাক যযান্ড েয চব্ে টঝকর েল্পটা পঝড়চছল। একটা 

চসম োছ কব্ঝয় কব্ঝয় কমঝঘর মঝধীনতয উঝে কেঝল কসখাঝে থাঝক এক কৃপর্ তেিয আর িার 

ব্উ। তহম্ীঝক কেখঝলই ব্ােঝলর মঝে পড়ি কসই তেঝিযর ব্উঝয়র কথা। কসই তেঝিযর 

ব্উঝয়রই মিে েয়াব্িী চছঝলে তহম্ী। 

  

চিেিলায় চব্েুঝের ঘঝরর কাঝছই তহম্ীর ঘর। েকেঝক িকিঝক কঝর সাজাঝো। ককে 

কক জাঝে, তহম্ীর ঘঝর ব্াচড়র যেয ককউ চব্ঝের আঝস ো। সমস্ত চেে, চব্ঝকল, সন্ধযা 

ও রাচত্র তহম্ীর যসীম চেুঃসেিা ভরা। ককােও ককােও সন্ধযাঝব্লা িার ঘর কথঝক কভঝস 

আসি যেণাঝের আওয়াজ, চরডগুঝলার ওপর কযে আঝিােভঝর কজাঝর কজাঝর িাপ 
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চেঝেে তহম্ী। একথা জােঝি ব্ােঝলর ব্হ চেে কলঝে চেঝয়চছল কয তহম্ীর স্বামী 

েকিমরোথ এক চথঝয়টাঝরর যচভঝেত্রীঝক চেঝয় আলাো ব্াচড় ভাড়া কঝর থাঝকে 

রামব্াোঝে। মাঝস একব্ার চক দু’ব্ার চিচে এ-ব্াচড়ঝি আঝসে। িখে িার যসম্ভব্ 

চিচরঝি কমজাজ, টাকাপয়সার চহঝসব্ ছাড়া আর ককােও চব্রঝয় কারওর সঝে কথা 

ব্ঝলে ো। 

  

একচেে সকালঝব্লা ব্ােল যাচেল চব্েুঝের ঘঝর, তহম্ী িখে উলঝটা চেঝকর কলঘর 

কথঝক স্নাে কসঝর চেঝজর ঘঝর আসচছঝলে। োঝয় চভঝজ োচড়টা জড়াঝো, সমস্ত েরীরটা 

স্পষ্ট। ব্ােঝলর বু্ঝকর কভির ছমছম কঝর উেল। ব্ােঝলর িখে সঝব্ ে’ ব্ছর পূর্ণ 

হঝয়ঝছ, ককােও োরীঝক কেঝখ বু্ঝকর কভির ছমছমাচে জাোর কসই শুরু। লজ্জায় মুখ 

চেিু করার ব্েঝল কস চব্চস্মি ভাঝব্ িাচকঝয় রইল তহম্ীর চেঝক। মাঝয়র সঝে েোর 

ঘাঝট চেঝয় কয চব্স্ময় চেঝয় কস মড়া কপাড়াঝো কেঝখ, কসই জািীয় চব্স্ময় চেঝয়ই কস 

কেখঝি লােল এই যচি-জীচব্ি েরীর। মমণর মূচিণর মিে সুেচেি তহম্ীর কেঝহ পািলা 

চভঝজ োচড়চট জড়াঝো–স্পষ্ট েুঝট উঝেঝছ িার িাজা ব্ািাচব্ কলবু্র মিে দুই স্তে, 

িাঝের িূড়ায় কোলাচপ আভা। থুিচে কথঝক টপ টপ কঝর জল পড়ঝছ। চপেখাো কসাোর 

োঝলর মিে। যি ব্ড় েরীঝরর িুলোয় আশ্চযণ রকঝমর সরু ককামর। যোবৃ্ি কপঝট 

কছাট্ট োচভ। চেিঝম্বর ওপর োচড়টা কুুঁকঝড় আঝছ, জিার খাুঁজ স্পষ্ট। এইসব্ রমর্ীর 

েরীঝর একটা যসম্ভব্ কিজী আহ্বাে থাঝক। ইহকাল পরকাল, লুপ্ত করা ডাক কোো যায়। 

মসৃর্ উরুর কাঝছ তহম্ীর একটা হাি রাখা, যেয হাঝি চভঝজ কসচমজ ও ্াউজ। কসই 

কেব্দুলণভ রূপ এক চমচেঝটর মঝধীনতয ব্ােঝলর কিাঝখর সামঝে চেঝয় িঝল কেল। তহম্ী 

ব্ােলঝক কেখঝি পােচে। আঝেপাঝে ককােও পুরুঝরর উপচস্থচি কমঝয়রা ঘুম্ যব্স্থাঝিও 

বু্েঝি পাঝর। এমেকী চপঝের চেঝক িাঝের েেয-যেুভূচি থাঝক। ব্ােল কেহাি 

কছঝলমােুর, িাই কখয়াল কঝরেচে তহম্ী। 

  

ব্ােল এর আঝে এই একই রকম যব্স্থায় কি ব্ার চেঝজর মাঝক কেঝখঝছ, িার 

চেচেঝেরও কেঝখঝছ। চকংব্া আসঝল কেঝখচে। এই েথম কস কেখল, কাঝক ব্ঝল োরী। 
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চকন্তু ওইটুকু কছঝল কিা, েথম কেখার োুঁপটায় যব্সন্ন কব্াধীনত করল কস, কব্ে চকছুির্ 

িারপর কথা ব্লঝি পাঝরচে। িার কব্াোর ককােও িমিাই চছল ো কয িার মঝধীনতয কী 

ব্যাপার ঘঝট কেল। এর পঝরও আরও কব্ে কঝয়ক ব্ছর কস এ ব্যাপাঝর আব্ার ঘুম্ 

চছল। চকন্তু এই েৃেযটা িার মঝে চিরস্থায়ী হঝয় এুঁঝক যায়।  

  

চব্েুর সঝে তহম্ীর কাঝছ ব্ােল িারপর কঝয়ক ব্ার কেঝছ। ওঝের কেখঝল তহম্ী খুব্ 

খুচে হঝয় উেঝিে, যেেণল েল্প জুঝড় চেঝয় আর ছাড়ঝিই িাইঝিে ো। িাকরঝক চেঝয় 

কিঝলভাজা কব্গুচে, েুলুচর আর আলুকাব্চল আেঝি চেঝিে। এইসব্ খাব্ারই িার পছন্দ 

চছল, কব্চে ভাঝলাব্াসঝিে টক কখঝি। আলুকাব্চল কখঝি কখঝি টক আর োঝলর রমর্ীর 

সুস্বাঝে চজভ চেঝয় টকাস টকাস েব্দ কঝরে, যচব্কল কছঝলমােুঝরর ভচেঝি–এমেকী 

খাঝট ব্ঝস পা কোলাঝোও কসই রকম। এি ব্ড় কিহারার একচট চেশু, িার জীব্ঝে এই 

রকম কষ্ট োপয চছল ো। 

  

তহম্ী যখে ব্ােঝলর মাথার িুঝল হাি চেঝয় আের করঝিে, ব্ােল এঝকব্াঝর লজ্জায় 

লাল হঝয় কযি। এি লজ্জা িার ককাথা কথঝক আঝস, কস বু্েঝি পাঝর ো। তহম্ী চেক 

চেচের মিে কস্নঝহ ব্ােঝলর ব্াচড়র কথা চজঝজ্ঞস কঝরে খুুঁচটঝয় খুুঁ চটঝয়, েঝিযক চেেই 

একটা-ো-একটা চকছু উপহার কেে। তহম্ী ব্ােলঝক একটা িমৎকার মাউথ যেণাে 

চেঝয়চছঝলে। 

  

তহম্ী সম্পঝকণ আর একচট েৃেযও ব্ােঝলর খুব্ মঝে আঝছ। শ্বশুরব্াচড় কছঝড় এঝকব্াঝর 

িঝল যাব্ার আঝে তহম্ী এ-ব্াচড়র তেচিকিায় কব্ে একটা ঘা চেঝয়চছঝলে। িাুঁর 

চেুঃসেিা যসহয হঝয় ওোর পর চিচে সুেকাঝের কঝলঝজ-পড়া ব্নু্ধঝের চেঝজর ঘঝর 

কডঝক চেঝলে। একিলার তব্েকখাো কথঝক কী উপাঝয় িারা চিেিলায় উঝে এল, কসটা 

একটা রহসয ব্ঝট, চকন্তু এই কছঝলরা সকাল-চব্ঝকল চেয়চমি আসঝি লােল এখাঝে। 

সুেকােও হোৎ খুব্ ভি হঝয় কেল িার কাচকমার। ওই ঘর কথঝক িখে োয়ই কোো 

যায় হাচসর আওয়াজ ও হইহই কঝর েল্পগুজব্, কখেও কখেও ককারাস োে কভঝস 

আঝস। কোো কেল, তহম্ীর ঘঝর চথঝয়টাঝরর চরহাসণাল িলঝছ।  
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ব্লাই ব্াহলয, ব্াচড়র সকঝল এই ব্যাপার কমাঝটই ভাঝলা কিাঝখ কেখল ো। চকন্তু কযঝহিু 

এ-পচরব্াঝরর একজে ককউ সব্ণময় কিণা কেই, ভাইরা সব্াই স্বাব্লম্বী ও সম্পচত্তর যংে 

কপঝয় কেঝছ িাই ককউ কারওর োসে মাঝে ো। আড়াঝল চেন্দা করা ছাড়া আর ককােও 

োসঝের উপায় কেই। পরচেন্দার ভ্রুঝিপ কেই তহম্ীর।  

  

একচেে কের চব্ঝকঝল ব্ােল ওই ব্াচড়র সব্ ব্াচ্চাঝের সঝে েীঝির উঝোঝে কখলা 

করচছল, হোৎ সিচকি হঝয় কেখল, চিেিলার কসই ভাঙা ব্যালকচেঝি এঝস তহম্ী 

োুঁচড়ঝয়ঝছে, হাসঝি হাসঝি দুঝল পড়ঝছে। কয-ব্যালকচেঝি চেশুঝের যাওয়া চেঝরধীনত, 

কসখাঝে তহম্ীর মিে চব্োল কিহারার একজে–সব্াই ভঝয় আুঁিঝক উেল। কঝয়ক জে 

যুব্ক েূর কথঝক আিচকিমি হঝয় ব্লঝছ, এ কী করঝছে, এ কী করঝছে, িঝল আসুে! 

তহম্ী িি কব্চে হাসঝছে। 

  

ককােও দুঘণটো ঘঝটচে যব্েয। কঝয়কচট িাপড়া েুপ েুপ কঝর কভঝঙ পড়ল েীঝি। 

হাসযমুঝখ তহম্ী পা েুঝক েুঝক আরও ভাঙঝি লােঝলে। 

  

কব্ে চকছু ব্ছর পর তহম্ীর সঝে আব্ার কেখা হঝল ব্ােল এই েৃেযটার কথা উঝল্লখ 

কঝরচছল। তহম্ী িখেও কহঝসচছঝলে। 

৭. চিররঞ্জে কহঝর যাওয়া মােুর 

চিররঞ্জে এই পৃচথব্ীর একজে কহঝর যাওয়া মােুর। েথম কয ব্ঝে যখে েরীর কসাজা 

থাঝক, স্নাযু় সব্সময় সজাে, আেঝন্দর উপকরর্ আপো কথঝক িঝল আঝস কাঝছ, একা 

একা কহুঁঝট যাব্ার সময় কোপঝে মঝে হয় এই পৃচথব্ীটা আমার কসই সমঝয়ই চিচে পর 

পর দুচট আঘাি কপঝয়চছঝলে, িাঝি িার মে কভঝঙ যায়। আর রুঝখ োুঁড়াঝি পাঝরেচে, 

ব্রং চেরাসি হঝয় যাে। পৃচথব্ীঝি োপঝটর সঝে কব্ুঁঝি থাকার ব্েঝল আরও চকছু চেে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 85 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কাচটঝয় যাব্ার মঝোভাব্ কেখা কেয়। ককােও জায়োয় চিররঞ্জে উপচস্থি থাকঝলও িাুঁর 

উপচস্থচি সহঝজ কব্াো যায় ো। 

  

যচেও েথম জীব্েটা চিররঞ্জে ভাঝলাই শুরু কঝরচছঝলে। গ্রাঝমর মােুর গ্রাম কছঝড় েহঝর 

িঝল আসঝি কপঝরচছঝলে চেঝজর কিষ্টায়। িার ব্াব্া সারোরঞ্জঝের কাঝছ মযাচট্রক 

পরীিাই চছল চেিার িূড়া্ মাে। সেঝরর হাইস্কুঝল েচি ব্ছর মযাচট্রক পরীিা কেয় েে 

ব্াঝরাচট কছঝল, িার মঝধীনতয পাে কঝর দুচট ব্া চিেচট, িারাই ব্ংঝের মুখ উজ্জ্বল করা 

স্াে। যি কখঝটখুঝট পরীিা পাে করার পর কছঝলরা িাকচরব্াকচর কজাোড় করঝব্ 

েভেণঝমঝন্টর িাকচর হঝল কিা কথাই কেই। সারোরঞ্জঝের ইঝে িারপর কছঝলঝের চব্ঝয় 

চেঝয় ঘঝর ব্উ আেঝব্ে, োচি-োিচেঝি সংসার ভঝর যাঝব্। সুখ কিা এরই োম। 

ব্ড়ঝছঝল চেয়রঞ্জে একব্াঝরই মযাচট্রক পাে কঝর যল্প চেঝের মঝধীনতযই িাকচরও কপঝয় 

চেঝয়চছঝলে, চব্ঝয়ও কেওয়া হঝয়চছল যথারীচি। চকন্তু চিররঞ্জঝের েখ হল কঝলঝজ 

পড়ায়। 

  

খরি িালাব্ার জেয চেঝজরই কিষ্টায় চিররঞ্জে কলকািার একচট ব্াচড়ঝি থাকা-খাওয়ার 

চটউোচে কজাোড় কঝর চেঝয়চছঝলে। কস ভােযিঝম কসই পচরব্ারচট খুব্ ভাঝলা, সকঝলর 

ব্যব্হার কব্ে আ্চরক। আমহাটণ চিঝটর রায়ব্াচড়ঝি চিররঞ্জে দুচট কছঝলর েৃহচেিক, 

একিলায় একচট ঘর কপঝয়ঝছে–সকালঝব্লার জলখাব্ার আঝস ওপরিলা কথঝক, িঝব্ 

দুপুর আর রাচত্তঝরর খাব্ারটা কখঝয় চেঝি হয় ব্াঝরায়াচর রান্নাঘঝর চেঝয়। রান্নার োকুররা 

ব্াচড়র মাটারঝক একটু যব্জ্ঞা কঝর, মাঝছর টুকঝরা োয়ই যেৃেয হঝয় যায়, চকন্তু 

চিররঞ্জে িা চেঝয় কখেও যচভঝযাে কঝরেচে। ছাত্রঝের চব্ধীনতব্া চপচসমা মচলো িাঝক খুব্ 

কস্নহ কঝরে, োয়ই কখাুঁজখব্র কেে। ব্াচড়ঝি োরায়ঝর্র পুঝজা হয় চেিয চিচরে চেে, 

যচে ককােও চেে পুরুিোকুর আসঝি ো পাঝরে, িখে চিররঞ্জেঝকই েঝমা েঝমা কঝর 

ঘণ্টা োড়ঝি হয়। 

  

চিররঞ্জে আই-এ পাে করার পর সারোরঞ্জে কছঝলঝক আর একব্ার িাড়া চেঝলে কেঝে 

কেরার জেয। চিচে িখে কছঝলর জেয িারচেঝক পাত্রী কেঝখ কব্ড়াঝেে–িার এই কছঝল 
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দুঝটা পাে চেঝয়ঝছ, এখে িার ব্াজারের যঝেক কব্চে। িা ছাড়া কলকািা েহঝর কি 

রকম ডাচকেী-ঝযাচেেী ঘুঝর কব্ড়ায় ব্ঝয়সকাঝলর কছঝলঝক চক কসখাঝে একা কেঝল 

রাখঝি আঝছ! চসঝেমা-চথঝয়টাঝর কযাে চেঝয়ই কব্েযাপচল্লর কমঝয়গুঝলা এক একজে কেব্ী 

হঝয় উেঝছে। ঘঝরর ব্উরাও ওই কেে েহঝর চেটে কিঝপ ব্ঝরর সঝে েোর ধীনতাঝর হাওয়া 

কখঝি যায়! 

  

চকন্তু চিররঞ্জে গ্রযাজুঝয়ট ো হঝয় ছাড়ঝব্ে ো। িার আঝে চব্ঝয়ও করঝব্ে ো। এচেঝক 

মচলোর সঝে িাুঁর কস্নহ-মমিার সম্পকণ আঝস্ত আঝস্ত কেটচেক কেঝমর চেঝক কমাড় চেঝে। 

  

চব্.এ. পরীিা কেব্ার পর চিররঞ্জে কেঝে কেরার জেয তিচর হঝলে। িখেও করজাল্ট 

কব্ঝরায়চে। িিচেঝে সারোরঞ্জে যঝেক কেখাঝেচখ কঝর চিে জায়োয় কছঝলর চব্ঝয়র 

সম্পকণ োয় চেক কঝর কেঝলঝছে, এখে ের করাকচর িলঝছ। কসই সময় পরীিা চেঝয়ই 

ছাত্ররা এেজাচমোরঝের ব্াচড় ব্াচড় ঘুরি করজাল্ট জাোর জেয। িখে ছাত্রসংখযা এি 

চব্পুল চছল ো–এেজাচমোরও চছল ব্াুঁধীনতাধীনতরা। িাঝের ব্াচড়র সামঝে লম্বা লাইে পড়ি 

সকাল কথঝক–এেজাচমোঝরর ককােও েয়ালু-হৃেয় আত্মীয় এক এক জঝের করাল। োম্বার 

কেঝখ চেঝয় োম্বার ব্ঝল চেঝিে। 

  

চিররঞ্জে পরীিা কমাটামুচট ভাঝলাই চেঝয়চছঝলে, মঝে ককােও আেকিমা চছল ো–িবু্ হোৎ 

খব্র কপঝলে চিচে যঝকিম কেল কঝরঝছে! চেঝজই েরজ কঝর চিচে যথণেীচির সঝে যকিম 

কচম্বঝেোে চেঝয়চছঝলে। খব্র শুঝে চিররঞ্জঝের মাথায় আকাে কভঝঙ পড়ল! পঝরর 

ব্াচড়ঝি আচশ্রি কথঝক যারা কলখাপড়া কঝর, িাঝের পঝি কেল করা কয কিখাচে লাচের 

ব্যাপার, িা যেয ককউ বু্েঝব্ ো। এখে কী উপায়? এরপর আর আমহাটণ চিঝটর 

রায়ব্াচড়ঝিও সম্মাঝের সঝে থাকা যাঝব্ ো! 

  

চিররঞ্জঝের এক ব্নু্ধ পরামেণ চেঝলে সযার আশুঝিার োচক েচরব্ ছাত্রঝের যব্স্থা শুেঝল 

দু’-এক সাব্ঝজঝক্ট কেল হঝলও পাে কচরঝয় কেে। ব্নু্ধ ভব্েকিমঝরর সঝে চিররঞ্জে 

একচেে কেঝলে রসা করাঝড সযার আশুঝিাঝরর ব্াচড়ঝি। সকালঝব্লা কলাকজঝের চভঝড় 
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কেখা করাই যায় ো। একটু দুপুর দুপুঝর দুই ব্নু্ধ সট কঝর েুঝক পড়ঝলে কভিঝর। ব্াংলার 

ব্াঘ িখে স্নাঝের আঝে কিল মাখঝছে। মস্ত ব্ড় কোুঁেসঝমি চব্রাট মুখখাো িুঝল 

চজঝজ্ঞস করঝলে, আব্ার কী হল? কী িাই কিাঝের, আুঁ? 

  

লজ্জায় কুুঁকঝড় চেঝয় চিররঞ্জে কী ব্লঝলে িা কোোই কেল ো। েগ্নোত্র সযার আশুঝিার 

হংকার চেঝলে, কপন্নাম করচলঝে? 

  

দুই যুব্া িখেই ব্ঝস পঝড় েুপোুঁপ কঝর ের্াম করল পাঝয় হাি চেঝয়। িাকরঝক চেঝয় 

কিল মাখাঝি মাখাঝি সযার আশুঝিার সব্ শুেঝলে, খুুঁচটঝয় চজঝজ্ঞস করঝলে চিররঞ্জঝের 

পচরব্াঝরর খব্র, গ্রাঝমর খব্র। চকন্তু পাে কচরঝয় চেঝি রাচজ হঝলে ো। ধীনতমঝক ব্লঝলে, 

কেল কঝরছ, আব্ার পঝড়া ইউচেভাচসণচটঝি; চক আচম োেছত্তর খুঝলচছ? খরি িালাঝি 

ো পাঝরা, কঝলঝজর চে মকুব্ কঝর কেব্ার ব্যব্স্থা করব্। কিামার কথঝক আরও যঝেক 

েচরব্ কছঝল ভাঝলা করজাল্ট কঝর। 

  

চিররঞ্জে চেরাে হঝয় চেঝর এঝলে। দুুঃঝখ-লজ্জায় আমহাটণ চিঝটর রায়ব্াচড় কছঝড় 

চেঝয়ঝছে। কভঝস কব্ড়াঝেে এখাঝে-ঝসখাঝে। এই সময় হোৎ িার চব্ঝয় চেক হঝয় কেল 

এক লগ্নছাড়া পাত্রীর সঝে। এই পাত্রীপি কেল করার খব্র শুঝে চিরঞ্জেঝক একব্ার 

ব্াচিল কঝরচছল, পঝর িারাই আব্ার সাধীনতাসাচধীনত করঝি এল চেঝজঝের েরঝজ। েব্ব্ধূীনত 

কব্ে সুন্দরী, শ্বশুর ব্ড়ঝলাক–চিররঞ্জে চকছু চেে কাটাঝলে আঝমাে আহ্লাঝে। 

শ্বশুরব্াচড়রই উঝেযাঝে কলকািার রাইটাসণ চব্চডংঝয় (ঝহাম) পুচলে চব্ভাঝে একটা 

িাকচরও জুঝট কেল িার। পাকা িাকচর, কম কাজ, উপচর আঝছ। সরকাচর িাকচর কস-

আমঝল চছল স্বর্ণেসূ হাুঁঝসর মিে। কাজ ো করঝলও িাকচর যাব্ার সম্ভাব্ো কেই। 

করঝপাঝরেে যচেঝস কিয়াঝর ককাট েুচলঝয় সঝর পড়া চকংব্া সরকাচর যচেঝস সাঝহঝব্র 

েচিচব্চধীনত যেুযায়ী চটচেে করা চছল স্বাভাচব্ক ঘটো। ঘুঝরর সুঝযাে োয় সব্ চব্ভাঝেই। 

চব্ঝয়র ব্াজাঝর সরকাচর িাকুঝর পাত্রঝক েকাঝেযই চজঝজ্ঞস করা হি–মাইঝে কি, আর 

উপচর কি? মাইঝে খুব্ কম, উপচর িার চিে-িার গুর্। চব্রচটে োসকরাই খুব্ সযঝে 

এই ব্যব্স্থাচট পাকা কঝর করঝখচছল। কেঝের একচট মুচষ্টঝময় কশ্রচর্ঝক চকছু কব্চে সুচব্ধীনতা 
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চেঝল ব্াচক কলাকঝের কোরর্ করার যঝেক সুচব্ঝধীনত হয়। কেঝের মােুর পরস্পরঝক 

যচব্শ্বাস কঝর, লাভ হয় চব্ঝেচেঝের। িঝব্ কেে স্বাধীনতীে হব্ার পরও কয এই ব্যব্স্থা চটঝক 

থাকঝব্–িা কব্াধীনতহয় চব্রচটেরাও কল্পো করঝি পাঝরচে।  

  

এমে ভাঝলা িাকচর কথঝকও চিররঞ্জে হোৎ একচেে ব্রখাস্ত হঝয় কেঝলে। কহাম পুচলে 

চব্ভাঝে কাজ কঝর কয ব্যচি, িারই ভাই খুে কঝরঝছ সাঝহব্ পুচলে কচমেোরঝক, এ কয 

ব্াঝঘর ঘঝর কঘাঝঘর ব্াসা! শুধুীনত কয এই িাকচরটাই কেল, িা েয়, সমস্ত রকম সরকাচর 

িাকচরর েরজা চিরকাঝলর মিে ব্ন্ধ হঝয় কেল। এর পঝরও চেস্তার কেই, চিররঞ্জে লি 

করঝলে, চিচে কযখাঝেই যাে সব্ সময় দু’জে কলাক ছায়ার মিে িাুঁর কপছঝে কপছঝে 

কঘাঝর। চেোরুর্ ত্রাঝস চিররঞ্জঝের সারাটা চেে কাঝট। ককাথাও িাকচর খুুঁজঝি যাওয়ারও 

উৎসাহ পাে ো। িার কছাটভাই ও রকম একটা কাণ্ড কঝর চেরুঝদ্দ ে হঝয় কেল, এ জেয 

কোক করারও যব্কাে কেই, চেঝজর চি্াই িখে েব্ল। 

  

িাকচর পাব্ার পর স্ত্রী আর কেযাঝক চেঝয় সঝব্মাত্র সংসার কপঝিচছঝলে কলকািায়, কস-

সংসার কভঝঙ চেঝি হল। িিচেঝে সারোরঞ্জে মারা কেঝছে, কেঝের ব্াচড়ঝি থাকাও 

চেরাপে েয়। ব্ড়ভাই চেয়রঞ্জে ব্চরোল েহঝর ব্াসা কঝরঝছে, কসখাঝে থাকার জেয 

আহ্বাে জাোঝলে ওুঁঝের। চকন্তু োোর সংসাঝর কব্াো ব্াড়াঝোর ব্েঝল যঝেক কভঝব্চিঝ্ 

শ্বশুরব্াচড়ঝি চেঝয়ই আশ্রয় চেঝলে িাঝের চব্রাট ব্ড় সংসার, এমে চকছু িচি বৃ্চে হঝব্ 

ো। 

  

শুরু হঝয় কেল চিররঞ্জঝের আচশ্রি জীব্ে। ছাত্র ব্য়ঝসও চিচে পঝরর ব্াচড়ঝি কথঝকঝছে, 

িারপর কথঝক সারাটা জীব্েই োয় িাুঁঝক পঝরর ব্াচড়ঝি কাচটঝয় কযঝি হল। ব্াচক 

জীব্েটা চিররঞ্জে আর চব্ঝের সুচব্ঝধীনত করঝি পাঝরেচে, কসই উেমযই হাচরঝয় 

কেঝলচছঝলে। মাঝে মাঝে আরও কঝয়কটা িাকচর কঝরঝছে, একব্ার ব্যব্সা করঝিও 

চেঝয়চছঝলে, ককােওটাই চেকমিে োো ব্াুঁধীনতল ো। চিররঞ্জঝের শ্বশুর একজে োমকরা 

পচণ্ডি কলাক, আব্ার সাংসাচরক ব্যাপাঝরও খুব্ যচভজ্ঞ, এই জামাইচটঝক চিচে জীব্ঝে 

োুঁড় কচরঝয় কেব্ার যঝেক রকম কিষ্টা করঝছে, চকন্তু যার চেঝজর পাঝয়ই কজার কেই, কস 
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োুঁড়াঝব্ কী কঝর! শ্বশুঝরর সুপাচরঝে পাওয়া চেচল্লঝি একটা ভাঝলা িাকচরঝিও চিরঞ্জঝের 

মে ব্সল ো। 

  

শুভাথণীঝের পরামঝেণ চকছু চেে চেঝজর গ্রাঝম চেঝয় কহাচমওপযাচথক ডািার কসঝজও 

ব্ঝসচছঝলে। গ্রাঝম িখেও ডািাঝরর যভাব্। কমচটচরয়া কমচডকা একখাো চকঝে আর 

চকছু ওরুধীনতপত্তর চেঝয়ই কহাচমওপযাচথ শুরু করা যায়। চকন্তু কয-ঝলাক সচিযই ডািাচর 

চব্ঝেয জাঝে ো, িাঝক ডািার সাজঝি হঝল চমঝথয কথা ব্লায় খুব্ ধুীনতরন্ধর হঝি হয়। 

চিররঞ্জঝের কস গুর্ও চছল ো। িার েঝল, ককঝো রুচে, কিার চকংব্া মুখঝিারা 

ব্ারব্চর্িাঝের যা যব্স্থা হয়, চিররঞ্জঝেরও িাই হল। চকছু যথণেণ্ড চেঝয় ডািারখাোর 

োুঁপ কেঝল চেঝলে। 

  

স্ত্রী কেযাঝক শ্বশুরব্াচড় করঝখ চিররঞ্জে মাঝে মাঝে িঝল আঝসে কলকািায় কাঝজর 

কখাুঁঝজ। এই চব্রাট েহঝরর চভঝড় চমঝে থাকঝি িাুঁর ভাঝলা লাঝে। চিররঞ্জঝের। কিহারাটা 

খুব্ করাো পািলা, এখে যল্প ব্য়ঝসই িাুঁঝক খাচেকটা বু্ঝড়াঝট কেখায়। মাঝে মাঝে যাে 

আমহাটণ চিঝটর কসই রায়ব্াচড়ঝি। িাুঁর ছাত্র দু’জঝের মঝধীনতয একজে ব্যাচরটাচর পড়ঝি 

কেঝছ চব্ঝলঝি, একজে তপিৃক ব্যব্সা কেখঝছ–কস কব্ে খাচির কঝর মাটারমোইঝক। 

োয়ই কস মাটারমোইঝক একটাো-একটা িাকচরর েস্তাব্ কেয়, চিররঞ্জে েঝিযকচটই 

েিযাখযাে কঝরে হাচসমুঝখ। সযার আশুঝিার মারা কেঝছে। এব্াচড়ঝি মচলোরও ব্য়স 

কব্ঝড়ঝছ কব্াো যায়, িুঝল সাো কছাপ ধীনতঝরঝছ একটু। চেয়চমি সন্ধযাঝব্লা এঝস চিররঞ্জে 

মচলোর কথঝক চিে-িার হাি েূরত্ব করঝখ ব্ঝস েল্প কঝর যাে ঘন্টার পর ঘণ্টা। কখেও 

কখেও দুজঝের ককউই একটাও কথা ব্ঝলে ো, দুই কেওয়াঝলর চেঝক িাচকঝয় ব্ঝস 

থাঝকে িুপিাপ। হোৎ কেখঝল মঝে হয়, এুঁঝের দু’জঝের মঝধীনতয ককােও একটা জায়োয় 

খুব্ চমল আঝছ। 

  

চিররঞ্জে িখে কলকািায় একটা ককাযপাঝরচটভ কমঝসর মযাঝেজার। িাকুঝর ব্াবু্ঝের 

কমস, একমাত্র চিররঞ্জেঝকই চেচেণষ্ট চহঝসঝব্ যচেঝস কযঝি হয় ো ব্ঝল িাঝক মযাঝেজার 

কঝর কেওয়া হঝয়ঝছ এব্ং িাুঁর িাজণ যঝধীনতণক। এই সময় কটচলগ্রাম কপঝলে শ্বশুরব্াচড়ঝি 
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িার স্ত্রী আর একচট স্াে েসব্ কঝরঝছে, এব্ার পুত্র। খব্রটা কপঝয় চিররঞ্জে েথম 

দু’চেে চব্র্ণ  হঝয় রইঝলে। যেুভব্ করঝলে, সংসার িাঝক আরও আঝষ্টপৃঝষ্ঠ জড়াঝে। 

যার স্ত্রীঝক চিরকাল ব্াঝপরব্াচড় কেঝল রাখঝি হয়, িার পুত্র কেযার সংখযা বৃ্চে কপঝল 

আেচন্দি হব্ার কথা েয়। কটচলগ্রাম কপঝয়ও চিররঞ্জে কেঝলে ো। কঝয়ক চেে পর চিচেঝি 

চব্স্তাচরি খব্র এল। ব্রণাকাল, কসব্ার েড়বৃ্চষ্টর েঝকাপ যিয্ কব্চে, আুঁিুড়ঘঝরর িাল 

উঝড় চেঝয়চছল, কঝয়কচট চেে খুব্ সংকটজেক : যব্স্থায় ককঝটঝছ জেেী ও েব্জািঝকর। 

কছঝলর োম রাখা হঝয়ঝছ ব্ােল। 

  

এই চিচে কপঝয় চিররঞ্জে হোৎ উৎেুল্ল হঝয় উেঝলে। কযে িার মঝে হল এই কছঝলই 

িার সব্ দুুঃখ-কষ্ট েূর করঝব্। চেঝজর জীব্ঝে চিচে যা পাঝরেচে, এই কছঝল সাথণক করঝব্ 

কসই স্বে। পুন্নাম েরঝকর ভয় চছল ো চিররঞ্জঝের, চকন্তু পুত্রই চপিাঝক ভরসা কেয়। 

কখয়াঝলর মাথায় এক রাে টাকা ধীনতার কঝর চিচে স্ত্রীর জেয োচড় এব্ং কছঝলর জেয চব্চলচি 

কখলো পাোঝলে পাঝসণল কঝর। 

  

ব্ড়ভাই চেয়রঞ্জে কব্ে গুচছঝয় চেঝয়চছঝলে ব্চরোঝল। েচরেপুঝর চেঝজঝের ব্াচড়ঝি 

চব্শ্বরঞ্জঝের কখাুঁঝজ িখেও ঘে ঘে পুচলে আঝস, িাই কেঝের ব্াচড়র সঝে সম্পকণ োয়। 

িুচকঝয়ই চেঝয়চছঝলে একরকম। কছাটভাই চেচখলরঞ্জে িাুঁর কাঝছই থাঝক, পড়াশুঝোয় 

মাথা কেই, মযাচট্রক পাে করঝি পাঝরচে কের পযণ্। চব্ এম কঝলঝজর উলঝটাচেঝক 

চেয়রঞ্জে একটা কােজ কলম-ঝপেচসঝলর কোকাে খুঝল কছাটভাইঝক ব্চসঝয় চেঝলে 

কসখাঝে। কোকােটা কেখঝি কেখঝি কব্ঝড় উেল।  

  

চেয়রঞ্জে একটু রেিটা ধীনতরঝের মােুর। কছাটভাইঝয়র সামােয কোর-ত্রুচট কেখঝলই 

মারধীনতর করঝিে। চেচখলরঞ্জে যখে ব্ড় রকঝমর একটা ককঝলকিমাচর কঝর কেলঝলে, িখে 

চেয়রঞ্জে এমে মার চেঝি লােঝলে, কয, পাড়ােচিঝব্েীরা এঝস ো আটকাঝল একটা 

চকছু যঘটে ঘঝট কযি। হাুঁপাঝি হাুঁপাঝি চেয়রঞ্জে ব্ঝলচছঝলে, মারব্ ো কিা কী করব্? 

চেঝজর ভাইঝক কিা পুচলঝে চেঝি পাচর ো? আহি চেচখলরঞ্জে ধুীনতুঁকঝি ধুীনতুঁকঝিই কস রাঝত্র 

ব্াচড় কথঝক সঝর পড়ঝলে। একমাস ব্াঝে চিচে এল আসাম কথঝক, োো আচম ভাঝলা 
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আচছ। আমার জেয চি্া কচরঝয়া ো। আচম োকুঝরর পােপঝে আশ্রয় পাইয়াচছ। কসই 

কথঝক চেচখলরঞ্জে রামকৃে চমেঝে–সাো কাপড় কথঝক আঝস্ত আঝস্ত কেরুয়া কপঝয়ঝছে। 

  

িাকচরর কথঝকও কােঝজর কোকাঝের ব্যব্সাঝিই চেয়রঞ্জঝের কব্চে উন্নচি হঝি লােল। 

যমরোথ যখে কলকািায় এঝস ব্াচড় চকেঝলে, িখে চেয়রঞ্জে িাুঁর সঝে কেখা করঝি 

এঝস কসইসঝে কলকািার ব্যব্সার ব্াজারচটও পযণঝব্ির্ করঝলে। িাুঁর িীক্ষ্ণ কিাঝখ ব্ড় 

েহঝরর চব্স্তৃি সুঝযােটা চেক ধীনতরা পড়ল। িাকচর কছঝড় চেয়রঞ্জে কলকািাঝিই ব্যব্সা 

করঝব্ে চেক কঝর কেলঝলে। যমরোঝথর যি ব্ড় ব্াচড়, থাকারও ককােও যসুচব্ঝধীনত 

কেই। উোসীে েকৃচির যমরোথ এ-েস্তাঝব্ এককথাঝিই রাচজ, এমেকী চেয়রঞ্জঝের 

পীড়াপীচড়ঝি চিচে ওুঁর কােঝজর ব্যব্সায় লচগ্নও করঝলে চকছু টাকা। এক ব্ছঝরর মঝধীনতয 

চেয়রঞ্জঝের কোকাঝের দুচট োখা স্থাচপি হল কলকািায় চিচে চিররঞ্জেঝক সপচরব্াঝর 

কটঝে আেঝলে এ ব্াচড়ঝি এব্ং োয় কজার কঝরই কছাটভাইঝক পাটণোর কঝর চেঝলে 

ব্যব্সায়। যচেও চিচে চেকই বু্ঝেচছঝলে, এ ভাইচটর কাছ কথঝক চব্ঝের চকছু কাজ পাওয়া 

যাঝব্ ো। 

  

এ-ব্াচড়ঝি যমরোথ কিণা হঝলও কেখাশুঝোর সব্ ভার চেয়রঞ্জঝের। ব্াচড়র িুেকাম 

কথঝক ব্াথরুঝমর েরজা সারাঝোর িোরচক চিচেই কঝরে। ককাথায় কঝলর চমচস্ত্র পাওয়া 

যায়, চসঝমন্ট ককাথায় সস্তা–এ সব্ িাুঁর েখেপণঝর্। চেয়রঞ্জঝের স্ত্রী সুেভাই ব্াচড়র 

েৃচহর্ী। সুেভা একটু কব্চে মুখরা–এ ছাড়া সংসার সামলাব্ার সব্ গুর্ই িাুঁর আঝছ। চে 

যেুপচস্থি হঝল ব্াচড়র চিেিলা কথঝক একিলা চিচে চেঝজই ধুীনতঝয় মুঝছ কেলঝি পাঝরে। 

কার পাঝি ক’টুকঝরা মাছ পড়ঝব্ কসচেঝকও িাুঁর সমাে েৃচষ্ট। চে-িাকরঝের ওপর চিচে 

একটু কব্চে যিযািার কঝরে ব্ঝট, চকন্তু চিররঞ্জঝের স্ত্রী চহমােীঝক কখেও ঘাুঁটাে ো। 

চহমােী ব্ড়ঝলাঝকর কমঝয়–এজেয িাুঁর মঝে একটু সমীঝহর ভাব্ আঝছ। যচেও সুেভার 

স্বামীর যব্স্থা এখে যঝথষ্ট সেল–চকন্তু চিচে সাধীনতারর্ েচরব্ ঘঝরর কমঝয়–এই মােচসক 

তব্রময কখেও কঘাঝিচে। 
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শ্বশুরব্াচড় কথঝক স্ত্রী ও স্ােঝের চেঝজর কাঝছ এঝে করঝখঝছে ব্ঝট, িবু্ চিররঞ্জঝের 

মঝে সুখ কেই কিমে। এটাও কিা পঝররই ব্াচড়। চিচে পরব্াসী হঝয়ই রইঝলে। মাঝে 

মাঝে কােঝজর কোকাঝে চেঝয় ব্ঝসে। কখেও সখেও আলাো ভাঝব্ চিচে চেঝজও চকছু 

করাজোর কঝর কেঝলে ককােও উপাঝয়–িখে ব্াচড়র সকলঝক চকছু ো চকছু উপহার চকঝে 

কেে। কমাটমাট চিচে সারা জীব্ে কব্কার হঝয়ই রইঝলে। আঝেও কম কথা ব্লঝিে, 

এখে েিাপোলী োোর ছত্রছায়ায় আরও িুপিাপ হঝয় কযঝি লােঝলে িমে। 

সাংসাচরক ককােও ব্যাপাঝর চিচে মাথা ঘামাে ো।  

  

কয-ঝকােও কারঝর্ই কিাক চেয়রঞ্জঝের কিঝয় চিররঞ্জেঝকই কব্চে পছন্দ কঝর কেলঝলে 

যমরোথ। এই চেরাসি মােুরচটর েচি িাুঁর কক িূহল জাগ্রি হঝয়চছল। চেয়রঞ্জঝের 

সঝে কাঝজর কথা, েরকাচর কথা কসঝর চেঝিে িট কঝর, আর চিররঞ্জঝের সঝে োঝর্র 

কথা ব্লঝিে। যমরোথ একটু ভাঝলা কঝরই বু্েঝিে কয ব্যব্হাচরক সুচব্ঝধীনতর জেয 

চেয়রঞ্জে িাুঁঝক খাচির করঝলও মঝে মঝে িাুঁঝক পছন্দ কঝরে ো। যমরোথ একসময় 

চেয়রঞ্জঝের চেঝজর কব্ােঝক কষ্ট চেঝয়চছঝলে, মুসলমাে েিণকীর সঝে ব্সব্াস কঝরঝছে, 

এসব্ চেয়রঞ্জে কখেওই পুঝরা িমা করঝি পারঝব্ে ো। কেহাি ব্াইঝর ব্াইঝর মাচেঝয় 

িলঝছে। চিররঞ্জে ওসব্ পুরঝো ব্যাপার চেঝয় মাথা ঘামাে ো। যমরোথ বু্েঝি 

কপঝরচছঝলে, চিররঞ্জে িুপিাপ থাকঝলও আঝেপাঝের সব্চকছুই খুব্ সূক্ষ্মভাঝব্ লি 

করার একটা েব্র্িা আঝছ িাুঁর মঝধীনতয। এই এক ধীনতরঝের মােুর, যারা ইঝে কঝর েঝক। 

যথণাৎ কয েকাঝে, িাঝকও বু্েঝি কেয় ো কয কস কিা বু্ঝেসুঝেই েকঝছ। যেযঝের মুখিা 

কেঝখ কয মঝে মঝে হাঝস, যথি চেঝজ কখেও িার ওপর কটক্কা কেব্ার জেয কব্চে 

িালাঝকর মিে ব্যব্হার কঝর ো। এই কেোয় যারা মঝজ যায়, িারা সুখী হয় চক ো কসটা 

চব্িঝকণর চব্রয়, চকন্তু িারা জীব্ঝে উন্নচি করার কিষ্টায় মাঝি ো কখেও।  

  

যমরোথ িমে জােঝি কপঝরচছঝলে, চিররঞ্জে কঝয়কচট চেজস্ব ধীনতারর্া চমচলঝয় এক 

ধীনতরঝের েেণে েঝড় িুঝলঝছে। কসই েেণঝের মঝধীনতয খাচেকটা চসচেচসজম আঝছ, িবু্ শুেঝল 

হোৎ িমঝক উেঝি হয়। 
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চেয়রঞ্জে একচেে ব্াচড়ঝি েুকঝলে চিৎকার করঝি করঝি। সের েরজার সামঝেই 

পাঝের ব্চস্তর কছঝলরা কহঝে করঝখ কেঝছ, চেয়রঞ্জে যেযমেস্ক ভাঝব্ িাঝি পা চেঝয় 

কেঝলঝছে। কঘন্নায় ছটেট করঝছে এঝকব্াঝর। ব্ালচি ব্ালচি জল কেঝল পা কধীনতাওয়া। 

হল, িবু্ কঘন্না যায় ো। সুেভা মাথায় েোর জল চছচটঝয় চেঝলে। চেয়রঞ্জে িবু্ ওপঝর 

উেঝি পারঝছে ো, ব্ালচি সুে সাব্ােঝোলা জঝল পা ডুচব্ঝয় োুঁচড়ঝয় রইঝলে, এব্ং 

চিৎকার কঝর ব্লঝি লােঝলে, এর একটা চব্চহি করঝিই হঝব্। 

  

কোিলার ব্ারান্দায় যমরোথ আর চিররঞ্জে োুঁচড়ঝয় চছঝলে পাোপাচে। একটু পঝর 

চিররঞ্জে আপে মঝেই ব্লঝলে, সব্ই মে। একব্ার ধুীনতঝলও যা, েেব্ার ধুীনতঝলও িা। 

সব্াই। জাঝে। িবু্ মঝে থাঝক ো। 

  

যমরোথ শুেঝি কপঝয় ব্লঝলে, িা কিা ব্ঝটই, মেই কিা সব্। চিররঞ্জে ব্লঝলে, 

যপঝরর টুথব্রােও ধুীনতঝয় চেঝয় ব্যব্হার করা যায় যোয়াঝস, িবু্ আমরা করঝি পাচর ো। 

চকন্তু জল খাব্ার কেলাস ধুীনতঝয় চেঝয় ব্যব্হার করঝি পাচর। 

  

যমরোথ এব্ার শুধুীনত হাসঝলে। চিররঞ্জে আব্ার ব্লঝলে, আমরা ভুঝল যাই, আমাঝের 

েঝিযঝকর েরীঝরর মঝধীনতয খাচেকটা গু আঝছ। সারাচেে েরীঝরর মঝধীনতয গু চেঝয় ঘুরচছ! 

যথি চেঝজর েরীরটাঝক যপচব্ত্র মঝে হয় ো। 

  

যমরোথ এব্ার ব্লঝলে, চকন্তু এটা কিা ভুঝল থাকাই ভাঝলা। িাই ো? 

  

চিররঞ্জে সঝে সঝে কমঝে চেঝয় ব্লঝলে, িা চেক! 

  

চকন্তু একটা কথা চিররঞ্জঝের মাথায় েুকঝল আর সহঝজ ছাঝড় ো। সারা চেে কসইটাই 

কব্াধীনতহয় ভাব্ঝি থাঝকে। কসই চেেই সন্ধযাঝব্লা চিচে যমরোথঝক চেভৃঝি কপঝয় চজঝজ্ঞস 

করঝলে, আো ব্ড়ব্াবু্, এমে ককােও সাব্ালক কমঝয়-পুরুর আঝছ এ-পচৃথব্ীঝি, যারা 

েচিচেে সকাঝল পায়খাো চেক মিে হল চক ো এই চেঝয় ভাঝব্ ো?  
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ব্ড়ব্াবু্ মৃদু কহঝস উত্তর চেঝলে, ব্লা েি। 

  

সন্নযাসীঝের চক এইরকম হয়? মহাত্মা োন্ধীর ও হয়? 

  

হোৎ এসব্ কথা মঝে এল ককে? 

  

মােুঝরর মঝে কব্চের ভাে চি্াই কিা হোৎ আঝস। িার ককােও চেকচেকাো আঝছ? 

  

সন্নযাসীঝের কিা এই জেযই চজঝিচিয় ব্ঝল। িাুঁরা চেশ্চয়ই এসকব্র ঊঝধ্বণ। আচম 

চকছুচেে ওুঁঝের সঝে চমঝেচছলাম, িখে যব্েয আমার মঝে এ-েনের আঝসচে। িা হঝল 

কজঝে চেিুম। 

  

চজঝিচিয় ব্লঝি কিা কামো-ব্াসো জয় করাই কব্াোয়। চেছক কযগুঝলা োরীচরক 

েঝয়াজে, কযমে খাওয়া এব্ং যেঝয়াজেীয় খােয েরীর কথঝক ব্ার কঝর কেওয়া– এগুঝলা 

চক এড়াঝো যায়? 

  

কামো ব্াসোও োরীচরক েঝয়াজে। িুচম মাঝো চক ো জাচে ো, আচম মাচে। কামো 

ব্াসোঝক যারা েূঝর সচরঝয় রাঝখ, িাঝের েরীর কসটা সহঝজ কমঝে কেয় ো, যঝেঝক 

কের পযণ্ পােল হঝয় যায়। যচধীনতকাংে সাধুীনত-সন্নযাসীই এক ধীনতরঝের উোে, আচম লি 

কঝরচছ। ভাঝব্ােও ব্লঝি পাঝরা। কলাঝক িাই ব্ঝল। 

  

চকন্তু সব্ মােুঝরর সব্ ইচিয় কিা সমাে েচিোলী েয়। কারওর স্পঝেণ কব্চে আেন্দ, 

কারওর েেণঝে। পরোরীঝক স্পেণ করা যেযায়, েেণঝে কিা ককউ কোর কেয় ো। যথি 

এমে মােুরও কিা আঝছ, যাঝের রূপ কেখার কিাখ আঝছ, যারা চব্চভন্ন েুঝলর রং চিেঝি 

পাঝর–িারা ককােও োরীর রূঝপর চেঝক কঝয়ক পলক কিঝয় কথঝক কয আেন্দ পায়… 

  

ব্ড়ব্াবু্ কটচব্ঝল কটাকা মারঝি মারঝি ব্লঝলে, বু্েঝি পারচছ, কিামারও ব্য়স হঝয় 

যাঝে। বু্ঝড়া হঝয় কেঝলই এইসব্ মঝে পঝড়। যল্প ব্য়ঝস শুধুীনত কিাঝখ মে মাঝে ো। ছুুঁঝয় 

কেখঝিই হয়! 
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বু্ঝড়া হঝয় কেঝলও আমার দুুঃখ কেই। যচভজ্ঞিা ো হঝল উপঝভাে োে় হয় ো। কছাকরা 

ব্য়ঝস কিা ছটেট কঝরই সময় ককঝট যায়! 

  

যমরোথ কয-চেে সূযণঝক খুব্ োচস্ত চেচেঝলে, কসচেে চিররঞ্জে কপছে কথঝক এঝস আঝস্ত 

িাুঁর কাুঁঝধীনত হাি করঝখ ব্ঝলচছঝলে, ককে শুধুীনত শুধুীনত চেঝজঝক কষ্ট চেঝেে? 

৮. সূযণকুমার ব্ছঝর একব্ার 

কলকািায় 

সযূণকুমার ব্ছঝর একব্ার কলকািায় আঝস। হাজাচরব্াঝের সাঝহচব্ স্কুঝল কস পঝড়, 

কসখাঝে ব্ছঝর দু’ব্ার লম্বা ছুচট। গ্রীঝে পাহাচড় জায়োয় এমকারোঝে যায়, ব্ড়চেঝের 

ছুচট কাটায় কলকািায় ব্ড়চেঝের সময়ও িার-পাুঁি সপ্তাহ ছুচট থাঝক। 

  

সূযণকুমাঝরর কলকািায় আসব্ার সময় হঝল আচম কভিঝর কভিঝর কব্ে উঝত্তজো ও িাপা 

আেন্দ কব্াধীনত করিাম। এই সময় সারা ব্াচড়ঝিই কব্ে একটা উৎসাঝহর সঞ্চার হি। এ 

ব্াচড়ঝি আচমই একমাত্র কছঝল, আর একজে কছঝল এঝল আচম িবু্ একজে সেী কপিাম। 

আমার চেচেরাও খুচে হি। আমার চেচেরা কিা আমাঝক পুরুরমােুর চহঝসঝব্ গ্রাহযই করি 

ো–একমাত্র মা-জযাোইমার সঝে হাসাহাচসর েঝল্পর সময় আমাঝক িাড়া চেি, এই িুই 

এখাঝে ককে কর? িুই কিা কছঝল-ঝিার এসব্ েল্প শুেঝি কেই। আমাঝের পাঝের ব্াচড়ঝি 

একটা েিুে ব্াচ্চা হওয়ায় চহজঝড়রা এঝস কেঝিচছল কসটাও আমাঝক কেখঝি কেওয়া 

হয়চে, কারর্ কছঝলঝের োচক ওসব্ কেখঝি কেই। 

  

সযূণকুমার ব্য়ঝস আমার কথঝক ছ’ ব্ছঝরর ব্ড়, আচম োো ব্লিাম, চকন্তু ব্নু্ধর মিে 

সম্পকণ হঝয় চেঝয়চছল। ব্াচড়ঝি সূযণকুমাঝরর একটা ঘর রাখা চছল আলাো, ব্ছঝরর যেয 

সময় আমার দুই চেচে রাচত্তঝর শুি ওই ঘঝর, চকন্তু ব্ড়চেঝের সময় িাঝের আব্ার িঝল 
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আসঝি হি মাঝয়র ঘঝর। ব্ড়চেে যি কাঝছ এচেঝয় আসি, আমরা যধীনতীর হঝয় যঝপিা 

করিাম। িারপর একচেে ব্ড়ব্াবু্ স্কুল কিৃণপঝির চিচে কপঝয় আমাঝের জাোঝিে, 

পরশুচেে সূচযয আসঝছ, কিামরা যাঝব্ োচক হাওড়া কটেঝে? 

  

েথম ব্ার সূযণকুমারঝক কেঝখ আমরা যব্েয খুব্ চেরাে হঝয়চছলাম। যচেও িাঝক আেঝি 

চেঝয়চছলাম কি উৎসাঝহর সঝে। িখে আমরা েিুে কলকািায় এঝসচছ, কলকািার 

সব্চকছুই চব্স্ময়কর লাঝে। ব্াচড়র সব্ কছঝলঝমঝয় ব্ড়ব্াবু্র সঝে কঘাড়ার োচড় কিঝপ 

স্ক্র্যান্ড করাড ধীনতঝর চেঝয়চছলাম িাুঁেপাল ঘাঝট। যাব্ার পঝথ মাে রাস্তায় দুঝটা রাুঁড় মল্লযুে 

ব্াুঁচধীনতঝয় থাচমঝয় চেঝয়চছল সব্ োচড়, আমাঝের োচড়র কঘাড়াদুঝটাও ভয় কপঝয় পা িুঝল 

চিচহচহ কঝর িযাুঁিাচেল। আচম জােলার ধীনতাঝর ব্সঝি পাইচে ব্ঝল ভাঝলা কঝর কেখঝি 

পাইচে যব্েয। িাুঁেপাল ঘাঝট আমরা কব্ে খাচেকির্ আঝেই এঝসচছলাম, িখে জাহাজ 

িলািল করঝছ ব্ঝল চব্রজ খুঝল কেওয়া হঝয়ঝছ। জাহাজগুঝলা যচব্কল ছচব্র ব্ইঝি 

জাহাঝজর মিে। জাহাঝজর কভাুঁ শুেঝল সব্ সময়ই আমার মে খারাপ লাঝে। 

  

হাওড়া কটেঝের েযাটেঝমণ আমরা সব্াই সুেৃঙ্খল ভাঝব্ োুঁচড়ঝয় আচছ, কট্রে আর আঝস 

ো! সওয়া ঘণ্টা কলট। মা আমাঝক পই পই কঝর ব্ঝল চেঝয়চছঝলে, হাওড়া কটেঝের 

চভঝড়র মঝধীনতয একটু এচেক-ওচেক কেঝলই আচম হাচরঝয় যাব্, আর আমাঝক খুুঁঝজ পাওয়া 

যাঝব্ ো। ব্ড়চে আমার হাি েি কঝর কিঝপ ধীনতঝর আঝছ। জযাোমোইঝয়র কমঝয় শ্রীঝলখা 

আমাঝের সব্ার ব্ড়চে। আমাঝের কাঝছই কঝয়ক জে চিঝেমযাে োুঁচড়ঝয় চছল, িাঝের 

কেঝখ কেঝখই সময় ককঝট যাচেল কব্ে। িখে আমরা পঝথঘাঝট ককােও চিঝেঝক কেখঝলই 

ব্লিাম, চিঝেমযাে িযাং িুং মালাই কা ভযাট! যব্েয একজে মাত্র চিঝেমযােঝকই আমরা 

কেঝখচছ িখে, কয একসঝে ছটা ব্ল চেঝয় কলাোলুচের কখলা কেখাি পাড়ায় পাড়ায়। 

  

কের পযণ্ কট্রে এল, যঝেক কলাকজে োমল, চকন্তু সুকুমাঝরর কেখা কেই। ব্ড়ব্াবু্ সুচস্থর 

হঝয় এক জায়োয় োুঁচড়ঝয় আঝছে। আচম িখে পযণ্ সুযণোোঝক কেচখইচে, সুিরাং কয-

ককােও চকঝোঝরর চেঝক উৎসুক ভাঝব্ িাকাচে। কব্ে খাচেকটা ব্াঝে কেখলাম, একজে 

আলখাল্লা পরা বু্ঝড়া সাঝহব্ চিে-িারচট কছঝলঝক চেঝয় েূর কথঝক আসঝছে। ব্ড়ব্াবু্র 
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সামঝে এঝস কথঝম চেঝয় হাি ব্াচড়ঝয় হাচসমুঝখ ব্লঝলে, হযাঝলা, চমুঃ ভাদুচড়! েড় ক্স 

ইউ!  

  

সাঝহব্চট একচট কছঝলর কাুঁঝধীনত হাি করঝখ ব্ড়ব্াবু্র সঝে চকছুির্ কী সব্ কযে ব্লঝলে 

ইংঝরচজঝি। আমরা কভঝব্চছলাম, কস ওই সাঝহঝব্রই কছঝল। আমাঝের িমঝক চেঝয় 

ব্ড়ব্াবু্ িাঝকই ব্লঝলে, এই কয সূযণ, চমট ইঝয়ার কাচজেস। 

  

কছঝলচট আমাঝের চেঝক িাচকঝয় েযাকাঝে কহঝস শুধুীনত মাথা কোয়াল।  

  

োচব্কঝের মিে েীল রঝঙর পযান্ট ও ককাট পঝর আঝছ সূযণ, ককাঝটর বু্ঝকর কাঝছ 

কসাোচল সুঝিায় কী কযে আুঁকা। েলায় টাই, বু্টজুঝিায় েকেঝক পাচলে। িার োঝয়র 

রং সাঝহব্ঝের মিে েরসা, কিাঝখর িারাদুঝটাও খঝয়চর। এসঝব্র জেযও চকছু ো, চকন্তু 

কস আমাঝের চেরাে কঝর চেল একটা ব্যাপাঝর। সূযণ এক ব্র্ণও ব্াংলা জাঝে ো। আচম 

িখে পযাচর সরকাঝরর োট বু্ক পযণ্ কপ ুঁঝছচছ, ওয়াে মচেণং আই কমট আ কলম মযাে-

এর পািা পড়ঝি পাচর। আচম হাুঁ কঝর আমার এই েিুে োোর চেঝক িাচকঝয় রইলাম। 

ব্ড়চে ক্লাস এইঝট পঝড় চিেখাো ইংঝরচজ ব্ই–চকন্তু চেঝজর মে কথঝক এক লাইেও 

ব্াচেঝয় ব্লঝি কেঝল কাে লাল হঝয় যায়। 

  

সূযণকুমাঝরর আর একটা তব্চেষ্টয চছল–িার মুখখাো যদু্ভি ধীনতরঝের চব্র্ণ  আর োে। েথম 

যখে িাঝক কেচখ, িখে িার ব্য়স কিঝরা ব্ছর–যথি িার মুঝখ হাচস কেখা কযি 

কোচিৎ। কারওর সঝে কথা ব্লার সময় কিাঝখর চেঝক একেৃঝষ্ট িাচকঝয় থাকি, কসই 

খঝয়চর রঝঙর যঝিো কিাখ। 

  

সূযণঝক মঝে হি আমাঝের মঝধীনতয কযে একটা যেয জেঝির মােুর। ভুল কঝর এখাঝে এঝস 

পঝড়ঝছ। িার কিহারা, ব্যব্হার সব্ই আলাো। কস েঝিযক রাচত্তঝর শুঝি যাব্ার আঝে 

কমাজা আর কেচঞ্জ চেঝজর হাঝি ককঝি কেয়। ব্াচড়ঝিও কিেও কস খাচল পাঝয় থাঝক ো। 

েথম দু-একচেে কস িামঝি চেঝয় ভাি কখঝয়চছল, িারপর যখে হাি চেঝয় কখঝি শুরু 

করল, িখেও সব্ কটা আঙুল উুঁিু কঝর এমে ভাঝব্ ভাি কিাঝল কয কেখঝলই হাচস পায়। 
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সব্ঝিঝয় আশ্চযণ ব্যাপার, কস কখঝি ব্ঝসও ব্াুঁহাি চেঝয় জঝলর কেলাস ধীনতঝর এব্ং কসই 

হাি আব্ার জামায় লাোয়। দু’ হাি চেঝয় মাঝছর কাুঁটা ব্াঝছ। ককউ িার এসব্ কেঝখ 

হাসঝল কস চস্থর কিাখ িুঝল িাকায়, হাঝস ো, কথা ব্ঝল ো।  

  

সূযণোোর কেখা পাব্ার জেয আচম এি উেগ্রীব্ হঝয় চছলাম, চকন্তু কস আসার পর আচম 

পাচলঝয় পাচলঝয় কব্ড়ািাম, িার সামঝেই কযিাম ো। একচেে আচম কছঝলমােুচর 

যচভমাে চেঝয় ব্ড়ব্াবু্র কাঝছ োচলে কঝরচছলাম, ব্ড়ব্াবু্, সূযণোো ককে ব্াংলায় কথা 

ব্ঝল ো? আমরা চকছু বু্েঝি পাচর ো। 

  

ব্ড়ব্াবু্ কহঝস ব্ঝলচছঝলে, কিামরা সব্াই চমঝল ওঝক কেখাও! ও কিা চব্হাঝরর স্কুঝল 

পঝড়, কসখাঝে ককউ ব্াংলা জাঝে ো িাই সব্ ভুঝল কেঝছ। খুব্ কছাটঝব্লায় চকন্তু ব্াংলা 

চেঝখচছল কিামার চপচসর কাঝছ। 

  

আচম যব্েয পঝর সূযণোর কাঝছ কজঝেচছলাম, ওঝের স্কুঝল কব্ে চকছু ব্াঙাচল কছঝল আঝছ, 

চকন্তু িারাও ব্াংলা ব্ঝল ো। চেিকঝের কড়া চেঝেণে চছল, হঝটঝলও পরস্পঝরর সঝে 

সব্সময় ইংঝরচজঝি কথা ব্লঝি হঝব্। 

  

শুরু হঝয় কেল সূযণকুমারঝক ব্াংলা কেখাঝো। শ্রীঝলখা আর সা্ত্বনোব্ড়চে আর কমজচে 

পাচখ-পড়াঝোর মিে সূযণকুমারঝক ব্াংলা েব্দ মুখস্থ করাঝি লােল। চকন্তু উচ্চারর্ 

চকছুঝিই শুধীনতঝরায় ো–সূযণো মাঝছর কোলঝক ব্ঝল মাঝের কজাল, কপাকাঝক ব্ঝল পকা। 

আমাঝের রান্নার োকুর মহাজেঝক ব্লঝব্ কম জে। কেলাস চকংব্া কটচব্ল চকছুঝিই ব্লঝব্ 

ো, ব্লঝব্ লাস আর কট। কসব্াঝর ছুচটর কেঝর চেঝর যাব্ার সময়। সূযণো এইরকম ব্াংলা 

চেঝখচছল : ব্ড় মাচমমা, কিামার আিার খুব্ চব্উচটেুল, ব্াট এি জাল ো োও (এি 

োল চেঝয়া ো), আচম সুটঝকস-ভরচি আিার চেঝয় যাব্ একচেচে। …কম জে খুব্ ডাচটণ, 

েুঝের কভিঝর পকার পা, েট ওেচল ওয়াে ব্াট টু! 

  

একব্ার েুঝের কভিঝর আরঝোলার েযাং কব্চরঝয়চছল চেকই। সূযণোর মুঝখ এরকম আঝধীনতা 

আঝধীনতা ব্াংলা খুব্ চমচষ্ট কোোি। 
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সূযণকুমার এঝল আমাঝের যঝেক জায়োয় কব্ড়াঝো হি। েীঝির কলকািায় যঝেক রকম 

উৎসব্ আর আকরণর্। ব্ড়ব্াবু্ চকংব্া ব্াব্ার সঝে আমরা কযিাম ইঝডে োডণেঝস ব্যান্ড 

শুেঝি। োডণেঝসর কোল উুঁিু জায়োটায় েলমঝল কপাোক-পরা সাঝহব্ চসপাচহরা ব্যান্ড 

ব্াজাি। আমরা পযাঝোডার েীঝি ব্ঝস কমলাঝলবু্ আর চিঝেব্াোম কখঝি কখঝি চব্ঝভার 

হঝয় কসই ব্াজো শুেিাম। চিসমাস উপলঝি কোটণ উইচলয়াঝমর সামঝেও এই রকম 

ব্াজো শুঝেচছ সব্াই কসটাঝক ব্লি েঝড়র ব্াচেয।  

  

চকংব্া আমরা েো কপচরঝয় হাওড়া কযিাম সাকণাস কেখঝি। সাকণাঝসর কখঝলায়াড়রা 

যচধীনতকাংেই মাদ্রাচজ, কঝয়কজে সাঝহব্ এব্ং জাপাচে। চব্রাট উুঁিু উুঁিু ট্রাচপঝজ িক-পরা 

কমঝয়রা একটা কথঝক লাচেঝয় িঝল কযি যেয একটায়েীঝি জাল পািা থাকি ো। িখে। 

ব্াঘ আর হাচির কখলাঝিই সব্ঝিঝয় কব্চে করামাচঞ্চি হিাম–আোঝোড়া কসাোচল 

কপাোক-পরা একজে কব্ুঁঝট কলাক মস্ত লম্বা িাবু্ক চেঝয় ব্াঘঝের হকুম করি। যদু্ভি 

ধীনতরঝের সট সট েব্দ হি কসই িাবু্ক কথঝক সব্াই ব্লি ইঝলকচট্রঝকর িাবু্ক। 

  

একটা চসঝেমাও কেঝখচছলাম সূযণোর কে লঝি। িখে কছাটঝের চসঝেমা কেখা মহাপাপ। 

ইস্কুঝলর কছঝলঝের পঝি চসঝেমা কেখা মাঝেই িূড়া্ ব্ঝখ যাওয়া। সূযণকুমাঝরর 

ব্ায়োঝিই আমাঝের একব্ার একচট মাত্র ছচব্ কেখঝি চেঝয় যাওয়া হঝয়চছল। চসঝেমাঝক 

আমরা ব্লিাম ব্াইসঝকাপ, সূযণো ব্লি মুচভ। মঝে আঝছ। ব্াইসঝকাপটার োম, মাকণ 

যব্ কজাঝরা–িঝরায়াল হাঝি মুঝখাে-পরা একটা কলাক কঘাড়া ছুচটঝয় এঝস সব্ জায়োয় 

িস এুঁঝক চেঝয় কযি। কসইসঝে চছল আর একটা কছাট ছচব্, কসটাই কব্চে ভাঝলা 

কলঝেচছল। কছুঁড়া জুঝিা, কছুঁড়া টুচপ, হাঝি ছচড় ও কছাট কোপওয়ালা িাচলণ িযাপচলঝের 

সঝে কসই আমার েথম পচরিয়। 

  

সূযণকুমার এইসব্ োো জায়োয় কব্ড়াঝো উপঝভাে করি চেকই চকন্তু কথা খুব্ কম ব্লি। 

িা ছাড়া িার মুঝখ একটা চব্র্ণ  ভাব্ কলঝে থাকি সব্সময়। সূযণোর কছঝলঝব্লার 
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কিহারাটা আচম যখেই ভাচব্–িার কসই চব্মরণ মুঝখর ছচব্টাই কিাঝখ কভঝস ওঝে। ওইটুকু 

ব্য়ঝস যিখাচে োম্ভীযণ আচম আর ককােও কছঝলর কেচখচে।  

  

িখে আমরা মঝে মঝে ভাব্িাম সূযণোর মা কেই কিা, িাই যি কষ্ট। মা ো-থাকার 

ব্যাপারটা ভাব্াই যায় ো। মা থাকা কিা একটা যব্ধীনতাচরি সঝিযর মিে, আর সব্ারই মা 

আঝছ, শুধুীনত সূযণোর কেই। সূযণোর মুঝখ কছঝলঝব্লায় কখেও িার মাঝয়র োম শুচেচে। 

  

সূযণো ব্েঝল চেঝয়চছল খুব্ িাড়ািাচড়। পঝরর ব্ছর ছুচটঝি এঝস আমাঝের সঝে যঝেক 

কখালাঝমলা ভাঝব্ চমঝেচছল, ব্াংলাও চেঝখ চেঝয়চছল কব্ে ভাঝলাই, চকন্তু হোৎ হোৎ 

েম্ভীর হঝয় যাওয়া চকংব্া মুঝখর কসই চব্র্ণ  ভাব্চট যায়চে যঝেকচেে। 

  

দু-চিে ব্ছঝরর মঝধীনতযই আচম সূযণোর ভি িযালা হঝয় উেলাম। কয কচেে সূযণো 

কলকািায় থাকি, আচম সব্ সময় ছায়ার মিে ওর কপছে কপছে ঘুরিাম, ওর হকুম 

িাচমল করার জেয আঝে কথঝকই তিচর। সূযণো যব্েয ককােও হকুমই করি ো। সাঝহচব্ 

কায়োয় রপ্ত হঝলও হঝটঝল থাকার জেয কঝয়কচট যেযরকম গুর্ও চছল। চেঝজর কাজ 

যেযঝক করঝি চেি ো কিেও–এমেকী খাওয়ার পর চেঝজর এুঁঝটা থালাও চেঝজই িুঝল 

চেঝয় কযি। মা-জযাোইমার আপচত্ত চকছুঝিই মাঝেচে। চেঝজর জামাকাপড় কিা চেঝজ 

কাুঁিিই। কখেও এক কেলাস জলও যেযঝক চেঝি ব্ঝলচে। আমরা কিা চকছুঝিই চেঝজ 

জল েচড়ঝয় কখিাম ো–মঝে হি, ওটা চব্শুে কমঝয়ঝের কাজ। চেচেরা কখেও জল 

আেঝি আপচত্ত করঝল োচলে করিাম মাঝয়র কাঝছ। সূযণকুমাঝরর কেখাঝেচখ আচম চেঝজ 

এুঁঝটা থালা িুলঝি শুরু করঝলও জল খাওয়ার ব্যাপাঝর চেচেঝের হকুম করঝি ছাচড়চে। 

  

করাজ সকালঝব্লা সূযণো চেঝজই চব্ছাো কছঝড় ছাঝে িঝল কযি। েীঝির মঝধীনতযও হােপযান্ট 

হােোটণ পঝর ব্যায়াম করি একা একা। আব্ার রাচত্তঝর ঘুঝমাঝি যাব্ার আঝে ব্াইঝব্ল 

খুঝল কেয়ার করি কঝয়ক চমচেট। যি কম ব্য়চস একচট কছঝলর এ রকম চেয়ম-

েৃঙ্খলাঝব্াধীনত কেঝখ আমাঝের খুব্ িমক লােি। আচম কিা যঝন্ধর মিে েকল করঝি শুরু 

করলাম সূযণোঝক, চেচেরা িাই চেঝয় আমাঝক খযাপাি। সূযণো যব্েয কঝয়ক ব্ছঝরর 
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মঝধীনতয ব্াইঝব্ল পড়া কছঝড় চেঝয়চছল এব্ং িঝম িঝম কঘারির ইংঝরজচব্ঝিরী হঝয় 

উঝেচছল। 

  

সূযণো চছল ব্াচড়র সকঝলর েয়ঝের মচর্। সব্াই সূযণোঝক খাচির করার জেয েেব্যস্ত। 

এঝক কিা িার যমে সুন্দর কিহারা, কসইসঝে ভদ্র চব্েীি ব্যব্হার, পড়াশুঝোঝিও ভাঝলা। 

িা ছাড়া কয-ঝছঝল সাঝহব্ঝের মিে ইংঝরচজঝি কথা ব্লঝি পাঝর–িার েচি চব্ঝেরি 

ব্াচড়র কমঝয়ঝের একটা সমীঝহর ভাব্ থাকঝব্ই। একমাত্র জযাোমোই মঝে মঝে পছন্দ 

করঝিে ো সূযণোঝক–কোড়া কথঝকই একটা চব্রূপ ভাব্ চেঝয়চছঝলে। সূযণোর সঝে কথা 

ব্লার সময় জযাোমোই এমে একটা কাষ্ঠহাচস ও শুকঝো কস্নঝহর ভাব্ কেখাঝিে–যা 

আমাঝের কছঝলমােুচর কিাঝখও ধীনতরা পড়ি। 

  

জযাোমোইঝয়র কস্নঝহর যভাব্ পুচরঝয় চেঝয়চছঝলে জযাোইমা। জযাোইমার পর পর চিে 

কমঝয় হব্ার পর একচট কছঝল জঝেও কঝয়ক মাস ব্াঝে মারা যায়। জযাোইমা আমাঝকও 

খুব্ ভাঝলাব্াসঝিে, চকন্তু সূযণোঝক ভাঝলাব্াসঝিে যঝেক যঝেক কব্চে। কস জেয আমার 

ককােও চেে চহংঝস হয়চে। আচম সব্চেক কথঝকই সূযণোঝক আমার কিঝয় যঝেক ব্ড় মঝে 

করিাম। এব্ং মঝে হি, এ সব্চকছুই সূযণোর োপয। চকন্তু যারা যারা ওঝক 

ভাঝলাঝব্ঝসঝছ, িাঝের েঝিযঝকর মঝে একটা কঝর েভীর আঘাি কেব্ার যদু্ভি েচিভা 

চছল সূযণকুমাঝরর। 

  

স্কুলজীব্ঝের কেরচেঝক সূযণো ব্ছঝর দু’ব্ার কঝর কলকািায় আসঝি লােল। িখে সূযণো 

কব্ে ব্ড় হঝয়ঝছ ব্ঝল ওর একাই রাস্তায় কব্ঝরাব্ার যেুমচি চমঝলচছল, আচম যঝেক 

সময় থাকিাম সঝে। সূযণোঝক আচম কগ্র চিঝট করর্ুঝের ব্াচড়ঝি চেঝয় চেঝয়চছলাম। চব্েু 

চকংব্া জীমূি ওরা যচব্লঝম্বই সূযণোর ভি হঝয় কেল। এমেকী সুেকােো পযণ্ একচেে 

সূযণকুমাঝরর ইংঝরচজ জ্ঞাে পরীিা কঝর মুগ্ধ হঝলে, িাুঁর ব্নু্ধঝের সঝে আলাপ কচরঝয় 

চেঝলে এই েচিভাব্াে চকঝোঝরর। 
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করর্ুঝের ব্াচড়র কাঝছই একচেে একটা ঘটো ঘটল। আচম আর সূযণো োুঁচড়ঝয় চছলাম 

হাচিব্াোঝের ব্াজাঝরর সামঝে, ট্রাঝম ওেব্ার জেয। েযামব্াজাঝরর চেক কথঝক কীঝসর 

কযে একটা চমচছল আসচছল, কিরো োন্ডা চেঝয় একেল কলাক খুব্ চিৎকার করঝছ। 

আমরা কসচেঝকই িাচকঝয়চছলাম। চমচছলটা যখে আমাঝের খুব্ কাঝছ এঝস পঝড়ঝছ, 

িখে দুঝটা পুচলঝের োচড় এঝস থামল টপাটপ পুচলেরা কেঝমই িাড়া কঝর কেল 

চমচছলঝক, মুহূঝিণ সব্ ছত্রভে রাস্তার সব্ কলাকজে কয কে ঝড়াে আর পালাঝে আমরা 

কসটা কখয়ালই কচরচে। িা ছাড়া পালাব্ার কথা আমরা জােিামই ো–িখেকার 

কলকািার কছঝলরা পুচলঝের সঝে লুঝকািুচর কখলায় এখেকার মিে েি চছল ো। 

আিমকা একচট কোরা পুচলে আমাঝের চেঝক কিঝড় এল–আমাঝক এক ধীনতাক্কায় চছটঝক 

কেঝল চেল রাস্তায়–সূযণোর মাথায় ব্যাটে চেঝয় মারল। কসই আচম বৃ্চটে োসঝের েিযি 

স্পেণ কপলাম। 

  

পুচলে আমাঝের কছাট কছঝল ব্ঝল বু্েঝি পাঝরচে–এঝলাপাথাচড় মারঝি মারঝি আমাঝের 

োঝয় কলঝেঝছ িা চকন্তু কমাঝটই েয়। স্পষ্ট মঝে আঝছ কসই ঘটো। একজে পুচলে সাঝজণন্ট 

েথঝম িাকাল আমাঝের চেঝক, িার েকাণ্ড মুখখাো িখে লালঝি রঝঙর, আমাঝের 

কেঝখ িার কিাঝখ কযে কব্চে কঝর রাে জ্বঝল উেল–এচেঝয় এঝস একটা হাি ব্াচড়ঝয় চেল 

আমার মুঝখর চেঝক। হাি ো ব্ঝল থাব্াই ব্লা যায়–পাুঁিটা আঙুঝলর চব্স্তাঝর কেঝক যায় 

আমার কোটা মুখ–কসই আঙুলগুঝলা আমার মুখখাো কিঝপ ধীনতঝর একটা ধীনতাক্কা মারল। 

একচট কছাট কছঝলঝক মারার জেযই মারা। 

  

মাথায় ব্যাটঝের ঘা কখঝয় সূযণো েথঝম একটু ভযাব্ািযাকা কখঝয় কেল। িারপর 

ইংঝরচজঝি যেেণল ব্কঝি ব্কঝি ছুঝট কেল কসই পুচলে সাঝজণঝন্টরই চেঝক। িার চব্র্ণ  

ধীনতরঝের মুখখাোয় িখে যসম্ভব্ রাে। সাঝজণঝন্টর সামঝে োুঁচড়ঝয়ই কী কযে ব্লঝি 

লােল। সাঝজণন্টচট সূযণোর ঘাঝড় আর এক ঘা কমঝর উঝে কেল োচড়ঝি। আচম ধূীনতঝলা 

কেঝড় উঝে এঝস কেখলাম, সূযণোর মাথা কথঝক রি পড়ঝছ।  
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সূযণোঝক চেঝয় আব্ার করর্ুঝের ব্াচড়ঝি িঝল এলাম। করর্ু আর েীচপ্ত েীঝির িলাঝিই 

চছল, আচম ব্যস্ত হঝয় ব্ললাম, করর্ু, চেেচের যা, সুেকােোঝক ডাক, ওর মাথা কেঝট 

কেঝছ। 

  

করর্ু ব্লল, মাথা কেঝটঝছ? কই? ককাথায়? কেখঝি পাচে ো কিা!  

  

এই কয রি কেখঝি পাচেস ো! 

  

করর্ু কাঝছ এঝস খুব্ েভীর মঝোঝযাে চেঝয় সূযণোর মাথাটা কেঝখ ব্লল, একটু কিা কমাঝট 

রি কব্চরঝয়ঝছ, মাথা কিা োঝটচে! 

  

করর্ু িখে খুব্ কছাট, ও কভঝব্চছল মাথা কেঝট যাওয়া মাঝে োরঝকাঝলর মালার মিে 

মাথার খুচলটা োুঁক হঝয় যাওয়া। 

  

েীচপ্ত চেঝয় সুেকােোঝক কডঝক আেল। সুেকােো ব্লঝলে, একী সািাচিক ব্যাপার! 

কিামরা চমচছঝল চেঝয়চছঝল! যাওচে! এমচে এমচে মারল? যাক কে কমঝরঝছ। কমঝরঝছ-

ভাচেযস ধীনতঝর চেঝয় যায়চে–িা হঝল আর জীব্ঝে কখেও েভেণঝমঝন্টর িাকচর কপঝি ো। 

সূযণ চেশ্চয়ই আই চস এস হঝব্। 

  

সুেকােো যে কঝর কব্চঞ্জে আর িুঝলা চেঝয় ব্যাঝন্ডজ কঝর চেঝলে। িারপর আমরা 

চরকো কঝর িঝল এলাম ব্াচড়ঝি। 

  

এরপর দু-চিে চেে সূযণো খুব্ই চব্মরণ হঝয় রইল। কারওর সঝেই োয় কথা ব্ঝলচে। ওর 

মঝে চেশ্চয়ই একটা আঘাি কলঝেচছল। স্কুঝলর সাঝহব্ চেিকরা কি ভাঝলা, কী িমৎকার 

িাঝের ব্যব্হার–ইংঝরজ সভযিা ও সংস্কৃচি কয কিটা উন্নি কস কথাও সূযণোঝক পড়ঝি 

হঝয়ঝছ িার সঝে এই ঘটোটা কয একেম কমঝল ো। 

  

ব্ড় হঝয় ওোর সঝে সঝে সূযণোর িচরঝত্র দুচট ব্যাপার খুব্ েকট হঝয় ওঝে। একচট হঝে, 

ইঝে কঝর চব্পঝে পড়ার কোুঁক, যেযচেঝক ব্লা যায় কব্চে রকঝমর োরী-েীচি। পৃচথব্ীঝি 
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কয কঝয়ক জে চব্খযাি কেচমক িাঝের যসম্ভব্ োরী-চলপ্সার জেয যমর হঝয় আঝছে, 

সূযণকুমাঝরর োম িাঝের পাঝে যোয়াঝস চলঝখ রাখা যায়। আমরা সব্ চমচলঝয় যাঝক 

কেম ব্চল, এটা চেক িাও েয়, সঝম্ভাে ব্াসোই ব্লা উচিি। কয ব্ঝে একমাত্র োরীঝের 

সাচন্নঝধীনতযই সূযণোর চব্র্ণ  ভাব্টা খাচেকটা ককঝট কযি। সূযণোর েথম এই ধীনতরঝের কেম 

হয় আমার ব্ড়চের সঝে। 

  

চব্পঝে পড়ার কোুঁক কী রকম চছল িার একটা উোহরর্ চেই। চসচেয়র ককমচব্রজ পরীিা 

কেব্ার পর সূযণো যখে কলকািায় এঝস রঝয়ঝছ, িখে আমরা কঝয়ক জে চমঝল ইঝডে 

োঝডণেঝস একচেে কব্ড়াঝি এঝসচছলাম। ব্ড়রা ককউ সঝে আঝসেচে, সূযণোই আমাঝের 

োঝজণে। ওখােকার চেঝল কঝয়কটা কে ঝকা ভাড়া পাওয়া যায়–িাঝি িঝড় যযাংঝলা 

ইচন্ডয়াে কছঝলঝমঝয়রা খুব্ হইহল্লা করচছল। 

  

আমার কমজচে সা্ত্বনো হোৎ ব্লল, আুঃ, আমরাও যচে কে ঝকা িঝড় কব্ড়াঝি পারিাম, 

কী মজাই ো হি! 

  

সূযণো উঝে োুঁচড়ঝয় েম্ভীর ভাঝব্ ব্লল, িঝলা, কে ঝকাঝিই িড়ব্।  

  

আমরা কিা সঝে সঝে রাচজ। ব্ড়চে সূযণোঝক চজঝজ্ঞস করল, িুচম কে ঝকা িালাঝি 

জাঝো? 

  

সূযণো এব্ারও েম্ভীর ভাঝব্ ব্লল, জাচে ো। িঝব্ চেঝখ চেঝি কিির্? 

  

েথম কিা কে ঝকা পাওয়ার ব্যাপাঝরই যসুচব্ঝধীনত কেখা চেল। যযাংঝলা ইচন্ডয়াে কছঝলঝের 

েিাপ কব্চে–িারা িখে চেঝজঝের োসক-সমাঝজর েচিোয়া মঝে কঝর খুব্ কিজ 

কেখাি। িারা দু’ঘণ্টার আঝে ককােও কে ঝকা ছাড়ঝব্ ো। সূযণো কেঝব্ই। কের পযণ্ 

সূযণোর কিাস্ত ইংঝরচজ শুঝে যযাংঝলা কছঝলরা চপছু হটল। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 105 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কে ঝকা চেঝলর মাোমাচে কযঝিই ভীরর্ দুলঝি লােল আর ঘুরঝি লােল এচেক-ওচেক। 

সূযণো একেম িালাঝি জাঝে ো, আোচড়র মিে কিা ব্ইো িালাঝি চেঝয় আরও 

মুেচকল। চেচেরা ভয় কপঝয় িযাুঁিাঝমচি করঝি লােল, পার কথঝক কলাঝকরা কেঝখ হাসঝছ। 

আমরা যব্েয সাুঁিার জােিাম, আচম কহঝোঝি চেচেঝের সঝে িাে করঝি করঝি সাুঁিার 

চেঝখ চেঝয়চছ। কের পযণ্ এমে হল, কে ঝকা আর পাঝর এঝে কভড়াঝোও যায় ো–যযাংঝলা 

কছঝলঝের যসহয চটটচকচরঝি কাে পািা যায় ো, চকন্তু সূযণোর ভ্রুঝিপ কেই। 

  

ভয় কপঝয় চেচেরা উঝে োুঁড়াঝিই কাণ্ডটা ঘটল, কে ঝকা উলঝট কেল। আমরা সাুঁিঝর পাঝর 

কপ ুঁঝছ কেখলাম সূযণো ডুঝব্ যাঝে। ব্াোঝের দু’জে মাচল িিুচে জঝল োুঁচপঝয় ো পড়ঝল 

সূযণোর কপাঝল কী চছল কস-চেে কক জাঝে। িখে আমরা কটর কপলাম, সূযণো সাুঁিারই 

জাঝে ো। সাুঁিার ো কজঝে, কে ঝকা িালাঝি ো কজঝে, আর কক চেঝলর মােখাঝে কে ঝকা 

চেঝয় যায়, সূযণো ছাড়া? 

৯. সূযণ পড়াশুঝোঝি ভাঝলাই চছল 

সূযণ পড়াশুঝোঝি ভাঝলাই চছল। চকন্তু পােচর স্কুঝলর কড়া োসে সঝেও চসচেয়র ককমচব্রজ 

পরীিার আঝের দু’ ব্ছর কস কব্চে যমঝোঝযােী হঝয় ওঝে। স্কুল কথঝক ব্ড়ব্াবু্র কাঝছ 

মাঝে মাঝে যচভঝযাঝের চিচে আসঝি লােল। কয বু্ঝড়া পােচর ব্ড়ব্াবু্র সঝে কেখা 

হঝলই িার কছঝলর েেংসায় উচ্ছ্বচসি হঝয় উেঝিে, চিচেই চিচে চলঝখ জাোঝলে কয, 

সূযণ এমে যব্াধীনতয হঝয় উেঝছ কয িাঝক আর স্কুঝল রাখা সম্ভব্ হঝব্ ো। সূযণর মিে ো্, 

ভদ্র কছঝলর োঝম যব্াধীনতযপোর যচভঝযাে কল্পোই করা যায় ো। চিচে কপঝয় ব্ড়ব্াবু্ 

যচব্লঝম্ব িঝল কেঝলে হাজাচরব্াঝে। চকছু একটা ব্যব্স্থা কঝর চেঝর এঝলে। সূযণর 

পরীিার িখে আট মাস ব্াচক। 

 

চেঝর আসার পর ব্ড়ব্াবু্ঝক কব্ে চিচ্ি কেখা কেল। িার েো্ সুন্দর কপাঝল। োয়ই 

চসুঁচড় কেখা যায়। চস্থর কিাঝখ কেওয়াঝলর চেঝক িাচকঝয় চসোঝরঝটর কধীনতাুঁয়া ছাঝড়ে। 
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এিখাচে ব্য়স হঝলও ব্ড়ব্াবু্র কিহারা কেঝখ িা কব্াোর উপায় কেই, েরীঝর কেই এক 

চছঝট কমে, টকটঝক োঝয়র রং, কঝয়কোচছ পাকািুল এমচে ভাঝব্ লুচকঝয় আঝছ। কয 

খুুঁঝজ পাওয়া যায় ো। 

 

ব্ড়ব্াবু্ একচেে চিররঞ্জেঝক কডঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, চিরু, কছঝলটাঝক চেঝয় কী করা 

যায় ব্ঝলা কিা?  

 

চিররঞ্জে চকছুই খব্র রাখঝিে ো। ব্লঝলে, সূচযয? ককে, িাঝক চেঝয় চি্ার কী হল? 

 

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, এই কছঝলটাই আমার ব্ন্ধে। ও যচে ো থাকি, আচম কযমে খুচে জীব্ে 

কাটাঝি পারিাম। যা টাকাকচড় আঝছ িা চেঝয় ঘুঝর কব্ড়ািাম কেে-চব্ঝেঝে। চকংব্া 

ককােও যাত্রােঝল চভঝড় চেঝয় ক্লাচরওঝেট ব্াজািাম। চকন্তু এই কছঝলটার কথা কভঝব্ 

চকছুই পাচর ো। কছঝলটা ওর মাঝয়র সে পায়চে, আমার কাঝছই ব্া কিটুকু কথঝকঝছ! 

যথি ওরও কিা জীব্ঝে চকছু পাওয়া েরকার! 

 

কছঝলটাঝক ককােও একটা লাইঝে চেঝয় চেে, িারপর চেঝজর পাঝয় চেঝজই োুঁড়াঝব্। কী 

পড়াঝব্ে চেক করঝছে? 

 

কসটাই কিা চেক করঝি পারচছ ো। কেঝখা, এ-ঝেঝের লি লি ককাচট ককাচট মােুর 

িাঝের কছঝলঝমঝয়ঝের ককােও রকম চেিা কেব্ারই সুঝযাে পায় ো। আমার সব্ রকম 

সুঝযাে আঝছ। আচম ওঝক ডািাচর পড়াঝি পাচর, এচঞ্জচেয়াচরং পড়াঝি পাচর, ব্যাচরটাচর 

পড়াব্ার জেয চব্ঝলি পাোঝি পাচর, চকংব্া আই চস এস– চকন্তু বু্েঝি পাচর ো ককাে 

চেিায় ও সচিযকাঝরর মােুঝরর মিে মােুর হঝব্। কেঝখা চিরু, আমার এিখাচে জীব্ঝে 

আচম ভারিব্ঝরণর ব্হ জায়োয় ঘুঝরচছ–এমে কঝয়ক জে মােুর কেঝখচছ যাুঁরা একব্র্ণ 

কলখাপড়া কেঝখেচে, চকন্তু িারা কেব্িুলয মােুর। িাঝের মঝিা উোরিা, িাঝের মঝিা 
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িচরত্রব্ল কিা ব্হ চেচিি মােুঝরর মঝধীনতযও কেচখ ো। চব্হাঝর রামেসাে পাঝণ্ড, লঝি ঝয় 

হচরে মজুমোর, ইমাম ব্ম, হচরিাঝরর স্বামী যঝঘারােন্দ। 

 

চেচিি কলাঝকর মঝধীনতযও মহৎ মােুঝরর যভাব্ কেই। কযমে আশু মুখুঝজযর কথাই ধীনতরুে 

ো। 

 

িুচম কিা কেখচছ খুব্ আশু মুখুঝজযর ভি! ভদ্দ রঝলাক চক কিামায় জামাই করঝি 

কিঝয়চছঝলে োচক? 

 

আমাঝক? আর কিাক খুুঁঝজ কপঝলে ো? 

 

একব্ার কভঝব্চছলাম, কছঝলটাঝক আই চস এস-এর জেয পাোব্ চব্ঝলঝি। চকন্তু মেচস্থর 

করঝি পাচর ো। আই চস এস হঝয় কিা ইংঝরজঝের কোলাচম করঝব্। আজ ো কহাক, েে 

পঝেঝরা চক কুচড় ব্ছর ব্াঝে কিা এ-ঝেে স্বাধীনতীে হঝব্ই। িখে চক কেঝের মােুর 

ইংঝরজঝের এই কোলামগুঝলাঝক সহয করঝব্? এইসব্ আই চস এস-ঝের আস্তাকুুঁঝড় ছুুঁঝড় 

কেঝল কেঝব্ ো? কেঝখা যরচব্ন্দ কঘার, সুভারব্াবু্ এুঁরা আই চস এস পাে কঝরও কের 

পযণ্ কছঝড় চেঝলে। 

 

কুচড় ব্ছঝরর মঝধীনতয এ-ঝেে স্বাধীনতীে হঝব্? ব্ড়ব্াবু্, আপচে চক স্বে কেখঝছে? কেে স্বাধীনতীে 

করঝব্ কক, ওই োন্ধী? ো কব্ামা-ঝছাুঁড়া কছঝলগুঝলা? সূযণ কসে কটেঝক কযমে োুঁচসঝি 

কোলাল, কিমচে োন্ধী-সুভার কব্াসঝকও ইংঝরজ কয কেওয়াঝল োুঁড় কচরঝয় গুচল কঝর 

কমঝর কেঝলচে, কসটা ইংঝরজঝের েয়া। লালা লাজপি রাঝয়র মিে মােুরঝক লাচেঝপটা 

কঝর কমঝর কেলল, কী হল িাঝি? 
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সারা পৃচথব্ীঝি একটা ওলটপালট আসঝছ। আমাঝের কেেটাও ব্াে পড়ঝব্ ো। জামণাচেঝি 

কেখছ, চহটলার কী রকম েচিোলী হঝয় উেঝছ? একটা সামােয কঝপণারাল আজ কস-

কেঝের সব্ণময় কিণা। যচিয়াঝক গ্রাস কঝরঝছ, এব্ার যেয চেঝক হাি ব্াড়াঝব্। কিামার 

মঝে আঝছ োইেচটে কোরচটঝের কথা? যিীে মুখুঝজয আর িার েলব্ল জামণাচে কথঝক 

যস্ত্র আচেঝয় কেঝের মঝধীনতয যুে ব্াচধীনতঝয় কেব্ার িাল কঝরচছল। কসব্ার পাঝরচে, পচরকল্পো 

োস হঝয় চেঝয়চছল। আব্ার চক ককউ কস রকম কিষ্টা করঝব্ ো ভাব্ছ? জামণােরা 

ইংঝরজঝের লযাঝজ আগুে লাোব্ার জেয ভারঝি েণ্ডঝোল পাকাব্ার সুঝযাে। ছাড়ঝব্ ো। 

রাচেয়ার কলচেে সাঝহব্ও কিা েথঝম জামণাচের সাহাযয চেঝয়চছঝলে। িারপর ধীনতাুঁ ধীনতাুঁ কঝর 

কেেটাঝক কী কঝর কেলঝলে! 

 

ব্ড়ব্াবু্ আপচে সূচযযঝক ডািাচর পড়াে। আমার ব্াব্ার খুব্ েখ চছল, আমার ভাইঝের 

মঝধীনতয ককউ ডািার কহাক। িা কিা আর হল ো। সূচযযঝক ডািাচর পড়াে, কসটাই সব্। 

চেক কথঝক ভাঝলা হঝব্। বু্ঝড়া ব্য়ঝস আপোঝক কেখঝি পারঝব্। 

 

বু্ঝড়া ব্য়ঝস আমার কছঝল আমাঝক কেখঝব্, কস েিযাো আচম কচর ো। বু্ঝো জন্তুরা কী 

কঝর জাঝো কিা, িারা যখে মৃিুযর সময়টা কটর পায়–িখে সব্াইঝক কছঝড় িঝল চেঝয় 

চেজণে ককােও জায়োয় চেঝয় মঝর। আচমও সব্ার কিাঝখর আড়াঝল চেঝয় মরব্। কেঝখা, 

আমার জেরাঝত্র আমার মা মারা যাে, আমার ব্াব্া আমাঝক পচরিযাে কঝরচছঝলে। 

আমার ককােও মািৃঋর্ চকংব্া চপিৃঋর্ কেই। সূচযযর কপাল ভাঝলা কয আচম ওঝক 

আস্তাকুুঁঝড় ছুুঁঝড় কেঝল চেইচে চকংব্া যোথ আশ্রঝম ভরচি কঝর চেইচে। জীব্ঝে যাঝের 

কাছ কথঝক আচম কস্নহমমিা কপঝয়চছ–িাঝের ঋর্ কোধীনত করার জেযই আচম সূচযযঝক 

কলখাপড়া কেখাচে। যব্েয সূচযযর চকছু টাকাকচড় আঝছ আমার কাঝছ ওর মাঝয়র যঝেক 

কমাহর চছল–কয-চেে িাইঝব্, কসচেেই চেঝয় কেব্। 

 

ব্ড়ব্াবু্, আপচে আব্ার একটা চব্ঝয় করুে। 
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চিররঞ্জঝের এই কথা শুঝে ব্ড়ব্াবু্ একটু িমঝক উেঝলে। িারপর ব্লঝলে, হোৎ এই 

ব্েবু্চে চেে ককে আমাঝক? 

 

আপোর কথাব্ািণা একটু কযে ককমে ককমে কোোঝে। আপোর একটা চকছু টাে থাকা 

েরকার! আপোর ব্য়ঝস কিা কি কলাক আব্ার চব্ঝয় করঝছ। 

 

পাত্রী টাচত্র আঝছ োচক কিামার হাঝি? 

 

একব্ার খব্র ছচড়ঝয় চেঝল কেখঝব্ে কি ঘটক এঝস চিলুচব্লু করঝব্ আপোঝক চেঝয়। 

 

িাই ব্ঝলা। আচম ভাব্লাম, িুচম চেঝজই বু্চে ঘটকাচলর কপো ধীনতরঝল। একটা ব্য়স এঝস 

কেঝল সব্চকছু সম্পঝকণই টাে কঝম যায়। লালসা যাঝের কব্চে িারা বু্ঝড়া ব্য়ঝসও 

কমঝয়ঝের চেঝয় মঝজ থাঝক। কযমে কপটুকরা বু্ঝড়া ব্য়ঝসও কব্চে খায়। এই ব্য়ঝস ধীনতমণকমণ 

চেঝয়ও যঝেঝক কমঝি থাঝক, আচম কিা কসচেঝকও কিমে মে ব্সাঝি পারলাম ো। ককউ 

ককউ কেে উোর করার জেযও মাঝি। আমার ইঝে কঝর কী জাঝো, সারা চেে িুপ কঝর 

ব্ঝস থাচক–সারা জীব্ঝের সব্ ঘটোর কথা ভাচব্–খুুঁঝজ কেচখ, ককাথায় আমার ভুল হল। 

েবৃ্চত্তঝব্ে মােুরঝক কযখাঝে চেঝয় যায় কসখাঝে কস যাঝব্ই। কমঝয়ঝের চেঝয় একসময় 

খুব্ কমঝি চছলুম, েরীঝর যিখাচে আগুে জ্বঝল সব্ জ্বচলঝয়চছ–িৃো এখেও কমঝটচে, 

েবৃ্চত্তঝব্ে কিমে েব্ল েয় ব্ঝল চব্ঝয় করঝি িাই ো ব্া রচিিা রাখঝি িাই ো। 

কয ব্েব্িী রূপচস কমঝয়ঝছঝল কেখঝল কিাখ জুঝড়ায়–চকন্তু মঝে মঝে ভাচব্, এরা আর 

আমার েয়, এঝের জেয আমার কছঝলর ব্য়চস কছঝলরা ব্ড় হঝে। আচম পয়সা চেঝয় ও 

রকম দুঝটা-একটা কমঝয়ঝক চকেঝি পাচর, চকন্তু ওরা আর আমার হঝব্ ো। বু্ঝড়ার জেয 

একটা বু্চড় েরকার–িা ব্ঝল চক আচম বু্চড় চব্ঝয় করব্? 
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আপচে বু্ঝড়া হেচে! িা হঝল আমরা কিা থুতু্থঝড়— 

 

ও-সব্ কথা ব্াে োও। িুচম কিামার কছঝলঝক কী পড়াে? 

 

ব্ােল? ও কিা মাত্তর ক্লাস োুঁইঝভ পঝড়। এখে কী ভাব্ব্? 

 

এখে কথঝকই কভঝব্ রাখা ভাঝলা। কম ব্য়স কথঝকই কছঝলঝের মঝধীনতয একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা 

েুচকঝয় চেঝি হয়। 

 

আচম ওঝক চকছুই কপাব্ ো। মযাচট্রক পযণ্ িালাব্–িখে যচে ওর চকছু জ্ঞােেচময হয়, িা 

হঝল চেঝজই চেঝজর লাইে কব্ঝছ কেঝব্। আমার কছাটভাই রঞ্জুর খুব্ েখ চছল আটণ স্কুঝল 

পড়ার–আমার ব্াব্া িাঝি রাচজ হয়চে–কছঝলটা কসই রাঝে যচভমাঝে ককাথায় চেরুঝদ্দ ে 

হঝয় কেল। আচম আমার কছঝলঝক ব্াধীনতা কেব্ ো, িার যা খুচে পড়ঝব্। পড়ার খরিও 

চেঝজঝকই িালাঝি হঝব্–আচম িিচেে ব্াুঁিব্ চক ো চেক কেই। 

 

ককে, কিামার কছঝলঝকই ডািাচর পচড়ঝয়।  

 

কছঝলঝক ডািাচর পড়াঝি হঝল আমাঝক টাকাপয়সা করাজোর করা শুরু করঝি হঝব্। িা 

চক আর আচম পারব্? 

 

.  

 

স্বল্পভারী সূযণকুমার স্কুঝলর কছঝলঝের সঝেও কব্চে চমেি ো। চেুঃেঝব্দ স্বাব্লম্বী জীব্ে 

যাপে করাই চছল িার স্বভাব্। চকন্তু স্কুলজীব্ঝের কের চেঝক কস চকছু ব্কাঝট কছঝলর 

পাল্লায় পঝড়। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 111 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 

িার স্কুঝল উচ্চচব্ত্ত পচরব্াঝরর কছঝলরাই কব্চে পড়ঝি আসি। কয-সব্ সরকাচর 

যচেসাঝরর ব্েচলর িাকচর, িাঝের কছঝলরাও কযমে চছল, কিমেই চছল চব্হাঝরর োো 

কছাটখাঝটা জচমোঝরর কছঝলরা। এঝের মঝধীনতয যঝেঝকর ব্ংঝেই েথম কলখাপড়ার েিলে। 

ব্ংঝের েথম ককউ স্কুঝল পড়ঝি এঝল দু’রকম েল কেখা যায়। হয় কস-ছাত্র িাঝের 

পচরব্াঝরর সকঝলর যুে যুে ধীনতঝর সচঞ্চি কমধীনতা একা িার মাথায় চেঝয় পড়ঝি এঝস োরুর্ 

চব্রচলয়ান্ট হয়, যথব্া িার মাথায় সমস্ত জ্ঞাঝের কথাই ধীনতাক্কা কখঝয় চেঝর আঝস। কযমে, 

চিশ্চাে চমেে ব্া যোথ আশ্রঝমর কঝয়কচট কছঝল, িাঝের মঝধীনতয দু-চিে জে সাুঁওিাল-

পড়াশুঝোয় িমকেে েল কঝরঝছ–আব্ার কঝয়কচট জচমোঝরর কছঝল এঝকব্াঝর মেঝজ 

চকছু কোকায়চে–ককােওিঝম ইংঝরচজঝি কথা ব্লঝি কেখাই িাঝের একমাত্র লাভ। 

 

কসই রকম কঝয়কচট কছঝল কড়া চেঝরধীনত সঝেও হঝটল কথঝক রাচত্তরঝব্লা ব্াইঝর কব্চরঝয় 

কযি। িারা সূযণকুমারঝকও েলুি কঝর। সূযণকুমার শুধুীনতমাত্র আকৃষ্ট হঝয়চছল িাঝের 

দুুঃসাহচসকিায়। হঝটঝলর েধীনতাে েরজা চেঝয় সন্ধযাঝব্লা কব্ঝরাব্ার ককােও উপায় কেই। 

কম্পাউঝন্ডর িার পাঝে উুঁিু কেওয়াল। চিেচট কছঝল যন্ধকার হঝয় কেঝল উঝে পড়ি 

পাুঁচিঝলর পাঝে একটা আমোঝছ। কসই োঝছর একচট ডাল ধীনতঝর েুঝল পড়ঝল পাুঁচিঝলর 

ওপর পা রাখা যায়। পাুঁচিঝলর ওপর কথঝক লাে চেঝল পা ভাঙা সুচেচশ্চি। কসই পাুঁচিল 

ধীনতঝর ব্াইঝরর চেঝক েুঝল পঝড় কের পযণ্ ধুীনতপ কঝর কেঝম পড়া। িারপরই ছুট। কেরার 

সময় ব্যাপারটা আরও কচেে। িখে একজঝের কাুঁঝধীনত একজেঝক উঝে োুঁড়াঝি হয়–কের 

জেঝক িুলঝি হয় হাি ধীনতঝর কটঝে চহুঁিঝড়। েথম েথম এই তেে যচভযাঝের লি চছল 

ব্াজাঝরর কোকােগুচলঝি চেঝয় পুরী-ঝমোই খাওয়া আর চসঝেমা হঝল চেঝয় িুঁিাঝমচি 

করা। িঝম িঝম যেয ব্যাপারও এঝস যায়। 

 

যযাডঝভঞ্চাঝরর কলাঝভই সূযণকুমার ওঝের েঝল চভঝড় কেল। পাুঁচিল টপঝক কেঝমই ছুটঝি 

ছুটঝি ওরা এল ব্ড়রাস্তায়। কাুঁিাচর কপচরঝয়, ডাকব্াংঝলার পাে চেঝয় চেঝয় ওরা। হাচজর 
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হি একটা একিলা ব্াচড়ঝি। কস ব্াচড়ঝি কভিঝরর ঘঝর হযাচরঝকে কজ্বঝল কঝয়কচট কলাক 

জুয়া কখঝল। হরিে-চিচড়িে-রুচহিে-ইস্কাব্ে আুঁকা একটা কব্াঝডণর ওপর মস্ত ব্ড় একটা 

ছক্কা উলঝট কেঝল জুয়া। 

 

সূযণকমুাঝরর চকঝোর মে এই যচেচশ্চি কখলাটায় কব্ে আকরণর্ কপঝয় কেল। ব্ড়ব্াবু্ িাুঁর 

কছঝলঝক টাকা পাোব্ার ব্যাপাঝর যেুোর চছঝলে ো সূযণকুমাঝরর হাঝি যঝথষ্ট টাকা 

থাকি। েভীর মঝোঝযাঝে কস ব্ঝস কযি জুয়া কখলঝি। েচি রাঝত্র সব্ টাকা। হারি। 

 

জুয়ার পরব্িণী ধীনতাপ োরী। সূযণকুমাঝরর দুেণা্ েকৃচির ব্নু্ধরা কমঝয়ঝের যেেিযঝের। 

যিরকম োম আঝছ এব্ং োরী-পুরুঝরর যি রকম চিয়াকলাপ আঝছ কসসব্ আঝলািোয় 

খুব্ই আেন্দ কপি। চপউব্াচটণ আসার পর পরই এই কোুঁকটা কব্চে থাঝক। এইসব্ 

আঝলািো চহচন্দঝিই কব্চে হি–সূযণকুমাঝরর বু্েঝি যসুচব্ঝধীনত হি ো। কারর্ কছঝলঝব্লা 

কথঝকই কস উদুণ জাঝে। যেযঝের িুলোয় এইসব্ আঝলািোয় সূযণকুমাঝরর। ওপর 

েচিচিয়া হি যেয রকম। তেেব্ কথঝকই িার ককােও পাচরব্াচরক জীব্ে কেই, মা-ঝক 

মঝে কেই, ককােও োরীঝকই কাছাকাচছ কেঝখচে কখেও, সুিরাং এই চব্রয়চট িার 

যঝিো। চেশু কযমে আগুে জল, খােয এব্ং লাল, েীল েভৃচি রং িমে আলাো আলাো 

কঝর কিঝে–সূযণকুমারও কিমচে ভাঝব্ কমঝয়ঝের েরীঝরর চব্চভন্ন যঝের কথা শুেঝি। 

লােল কঘার চব্স্ময় চেঝয়। 

 

সহপােীঝের এইসব্ কথাব্ািণা সূযণকুমাঝরর মঝের মঝধীনতয ছাপ কেঝলচছল। ককে ো, 

কসব্ারই কলকািায় এঝস কস শ্রীঝলখার েচি কব্চে আকৃষ্ট হঝয় পঝড়। িখেও কসই েম্ভীর 

স্বভাব্ থাকঝলও মাঝে মাঝে কস শ্রীঝলখার বু্ঝকর চেঝক কিঝয় থাকি একেৃঝষ্ট। কযে 

একটা িুম্বক িাঝক টােঝছ। ব্ােল একচেে কেঝখচছল, সূযণকুমার িার ব্ড়চের ককামর ধীনতঝর 

উুঁিু কঝর িুঝলঝছ। শ্রীঝলখা ছটেট করঝি করঝি ব্লঝছ, এই কী হঝে, কছঝড় োও, কছঝড় 

োও, মা এঝস পড়ঝব্। সূযণকুমার শ্রীঝলখাঝক মাচটঝি োচমঝয় কজার কঝর িার কোুঁট িুরঝি 
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শুরু কঝর। শ্রীঝলখা িখে ধীনতরা-পড়া পাচখর মিে ছটেট করচছল। শ্রীঝলখা িখে ক্লাস 

োইঝে পঝড়–িার চব্ঝয়র জেয পাত্র কেখা িলচছল। পঝর যব্েয ব্যাপারটা আরও যঝেক 

েূর েড়ায়। 

 

জুয়া কখলার েলব্ল একচেে একচট কমঝয়ঝক এঝে হাচজর কঝর। জচরর িুমচক ব্সাঝো 

কাুঁিুচল ও ঘাঘরা-পরা কসই কমঝয়চট যারপরোই চেলণজ্জ। িার কপো োি কেখাঝো, আসল 

উঝদ্দ েয হঝটঝল-থাকা এইসব্ ব্ড়ঝলাঝকর কছঝলঝের কাছ কথঝক যিেূর সম্ভব্ টাকাপয়সা 

চখঝি কেওয়া। সূযণকুমাঝরর সহপােীঝের মঝধীনতয দু’-এক জে কব্ে ব্য়স্ক, োমড়া ধীনতরঝের 

কছঝল, আচেরঝস যঝথষ্ট যচভজ্ঞ, োিঝেওয়াচলর সঝে সািাঝির চেে কাঝে আিরমাখা 

িুঝলা খুুঁঝজ আসঝিও জাঝে। 

 

হযাচরঝকঝের ব্েঝল কস-চেে হযাুঁজাক জ্বালাঝো হঝয়চছল। োি শুরু করার আঝে কমঝয়চট 

পাঝয়র ঘুঙুর েুঝক েুঝক পরীিা কঝর আর চটয়াপাচখর কোুঁঝটর মঝিা িীক্ষ্ণ কিাঝখ সকঝলর 

চেঝক িাকায়। একজে কলাক একটা কব্ািল কথঝক মাঝে মাঝে িুমুক চেঝে, আর হািুচড় 

চেঝয় েুঝক িব্লা ব্াুঁধীনতঝছ। িারপর ‘ব্াোওঝর ব্াচিয়াুঁ ব্ঝলা কাঝহকা েুুঁচট’ ধীনতরঝের োঝের 

সঝে োি শুরু হয়। 

 

যচেন্দযকাচ্ চকঝোর সূযণকুমার উেগ্র কক িূহল চেঝয় ব্ঝস থাঝক। োঝির েচি ব্াড়ার 

সঝে সঝে ঘাঘরা উড়ঝি থাঝক, হাুঁটু কথঝক উরু পযণ্ েৃেযমাে হয়–েরসা কমঝয়চটর পা 

দুখাচে পারসয কেঝের ব্াুঁকা ছুচরর মিে েলসায়। কমঝয়চট িার েৃচষ্টঝি িিুচেণঝক আগুে 

ছচড়ঝয় চেঝে। সূযণকুমাঝরর বু্ক কাুঁপঝছ, রি িলািল যসম্ভব্ দ্রুি, েরীঝরর মঝধীনতয কী 

কযে একটা ছটেট কঝর কব্চরঝয় আসঝি িাইঝছ। কমঝয়চটর ঘাঘরাঝক মঝে হঝে। একটা 

রহঝসযর যব্চেকা–আরও যঝেক যঝেক রহসয িাপা রঝয়ঝছ, সময় দুলঝছ, ঘর দুলঝছ, 

কযে পঝরর মুহূঝিণই পৃচথব্ীঝি একটা েিণ্ড চব্ঝস্ফারর্ ঘটঝব্। সূযণকুমাঝরর মুখখাো সাো 
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কােঝজর মিে েযাকাঝে। কযে সমস্ত য্রীি সাগ্রঝহ লি করঝছ এই চকঝোঝরর 

সুচেিার েৃেয। 

 

কস-চেে চেরঝি কব্ে রাি হঝয় চেঝয়চছল। কসচেেই ধীনতরা পড়ল সূযণকুমার। যেয সেীরা 

পালাঝি কপঝরচছল, চকন্তু সূযণকুমার কস-চেে এক কেলাস চসচে পাে করার েঝল সুস্থ চছল 

ো। 

 

চিে জে োোর সারা রাি ধীনতঝর সূযণকুমারঝক কজরা কঝরে। কক কক িার সঝে চেঝয়চছল? 

ককাথায় চেঝয়চছল? সূযণকুমার একচটও কথা খুঝল ব্ঝলচে। েঝিযক ব্ার ব্ঝলচছল, কস 

একা কোরী, কস কযখাঝে চেঝয়চছল কসখােকার চেকাো ব্লঝব্ ো। 

 

পােচররা মারধীনতর কঝরে ো। চমচষ্ট কথায় যঝেক কেখাব্ার কিষ্টা করচছঝলে, পাঝপর ভয় 

কেচখঝয় চছঝলে। কের পযণ্ সূযণকুমাঝরর আত্মা পচরশুে করার জঝেয পুঝরা এক চেে 

যোহাঝর এব্ং চিে চেে চিে রাি একিলার একচট চেজণে ঘঝর চযশুর মূ চিণর সামঝে 

োথণো করঝি হয়। িারপর েধীনতাে পােচর সূযণকুমারঝক চজঝজ্ঞস কঝরে, িুচম এ রকম 

কাজ আর কখেও করঝব্? 

 

সূযণকুমার মাথা কহচলঝয় ব্ঝলচছল, ো। 

 

পােচরঝের েজর একটু লথ হঝিই েথম রাচত্তঝর সুঝযাে কপঝয়ই সূযণকুমার পাুঁচিল টপঝক 

আব্ার কসখাঝে িঝল যায়। 

 

ওই জুয়া কখলার সেীঝের সঝে কমোর সমঝয়ই এমে একটা ঘটো ঘঝট যাঝি 

সূযণকুমাঝরর জীব্েটা ব্েঝল যায়। 
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একচেে ওই জুয়ার আড্ডায় পুচলঝের হামলা হল। পুচলে সম্পঝকণ এমচেঝিই িখে ভীচি 

চছল যঝথষ্ট, িার ওপর হঝটঝলর ছাত্রঝের পঝি পুচলঝের হাঝি ধীনতরা পড়াই চছল িরম 

সব্ণোঝের ব্যাপার। পােচরঝের যচভঝযাে যচভভাব্করা চব্শ্বাস ো-ও করঝি পাঝর–চকন্তু 

পুচলঝের সংসঝেণ এঝল আর রঝি কেই। 

 

ছাত্ররা চেকচব্চেক জ্ঞােেূেয হঝয় ছুটল। কয-চেঝকই যায়, পুচলঝের হইঝসঝলর আওয়াজ 

শুেঝি পায়। মােঘাট কপচরঝয় ওরা ছুটঝছ সব্াই ছত্রভে হঝয় চেঝয়ঝছ। 

 

হাজাচরব্াঝে ধীনতেী ব্যচিঝের যঝেকগুঝলা ব্াচড় আঝছ–সারা ব্ছর কসগুচল োয় োুঁকাই 

পঝড় থাঝক। কস রকম একচট ব্াচড়র ব্াোঝে সূযণ আর একচট কছঝল েুঝক পড়ল। এব্ং 

ব্াচড়র েধীনতাে েরজা কখালা কেঝখ আর ককােও চকছু ো কভঝব্ কভিঝর েুঝকই েরজা ব্ন্ধ 

কঝর চেল। 

 

কোটা ব্াচড়টা যন্ধকারই চছল। হোৎ টিণ জ্বঝল উেল। সূযণকুমার আর িার সেী কেখল, 

চসুঁচড়র ওপর মালঝকাুঁিা কমঝর ধুীনতচি-পরা, কেচঞ্জ োঝয় একজে কলাক োুঁচড়ঝয় আঝছ। িার 

ব্াুঁ হাঝি টিণ, ডাে হাঝি চরভলভার। কলাকচট ককণে েলায় ব্লঝল, হাি কিাঝলা। 

 

িমে ওপর কথঝক িার-পাুঁি জে কলাক কেঝম এল। েঝিযঝকই সব্লকাচ্ যুব্াপুরুর। 

ভদ্রঝলাক ব্ঝলই মঝে হয়, চেক ডাকাঝির মিে কিহারা েয়। দু’জঝের হাঝি আঝগ্নয়াস্ত্র। 

যার কিহারা েলপচির মিে, কস ব্াংলাঝিই চজঝজ্ঞস করল, কী িাও এখাঝে? 

 

সূযণকুমাঝরর সেী হাউমাউ কঝর চহচন্দঝি ব্লল, আমাঝের ব্াুঁিাে। আমাঝের পুচলে িাড়া 

কঝরঝছ। 
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পুচলঝের োম শুঝেই কলাকগুঝলার মুখ যেয রকম হঝয় কেল। দু’জে িঝল কেল ব্াইঝর 

লি করঝি। আর ক’জে ওঝের কজরা করঝি লােল। েথমি ওঝের চব্শ্বাসই করাঝো 

যায় ো কয, সের েরজাটা কখালা চছল। ওঝের েঝিযঝকরই েৃে় ধীনতারর্া, েরজা ব্ন্ধ চছলই। 

জুয়ার আড্ডার কাচহেী কের পযণ্ ব্ঝল কেলায় কের পযণ্ ওঝের খাচেকটা কযে চব্শ্বাস 

হল। পুচলঝের হইঝসল আর কোো যাঝে ো। 

 

েলপচি িখে যেয কলাকঝের ব্লঝলে, এরা সাধীনতারর্ ব্কাঝট কছঝল। এঝের কছঝড় কেওয়া 

যায়। চকন্তু মুেচকল হঝে, ওরা চেঝর চেঝয় েল্প করঝব্। এসব্ কছঝলঝক কিা চিচে! 

 

সূযণকুমার ককােও কথা ব্ঝলচে। িার সেীই সব্ েঝনেরর জব্াব্ চেচেল। এব্ার কস ব্লল, 

চকচসঝকা কেচহ কব্ালুো। মযায় কসম খা রাহা। 

 

েলপচি িখে ব্লঝলে, কাঝরাঝক যচে এ ব্াচড়র কথা ব্চলস, কিাঝের েলা ককঝট কেব্। 

ককােও চেে আর আসচব্ ো, যাুঃ! 

 

ওই েঝলর একজে কলাক সূযণকুমারঝক িীক্ষ্ণ ভাঝব্ লি করচছল। এব্ার কস ব্লল, হরো, 

এই কছঝলচটঝক চক ছাড়া চেক হঝব্? এ কিা মঝে হঝে যযাংঝলা ইচন্ডয়াে। ওঝের চব্শ্বাস 

কেই। 

 

সূযণকুমাঝরর মুখখাো টকটঝক লাল হঝয় কেঝছ। ভীরর্ করঝে চেঝয় ব্লল, আই যযাম কো 

যযাংঝলা ইচন্ডয়াে! মাই োোর ইজ কব্েচল ব্রাচমে! 

 

কসই কলাকচট এচেঝয় এঝস সূযণকুমাঝরর োঝল এক িড় কমঝর ব্লল, হারামজাো, ব্াঙাচল 

ব্ামুঝের কছঝল যচে হও–িা হঝল ব্াংলা ব্লঝিও কেঝখাচে? 
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১০. চিত্তরঞ্জে োঝের মৃিুযর পর 

চিত্তরঞ্জে োঝের মৃিুযর পরই ব্াংলার িরুর্ সমাঝজর এক যংে কংঝগ্রঝসর সংস্রব্ কছঝড় 

আব্ার চব্েঝব্র মাধীনতযঝম স্বাধীনতীেিা যজণঝের কথা চি্া কঝর। উচেেঝো কুচড়-একুে 

সাঝলর পর কথঝক চব্েব্ব্াে একটু চেচমঝয় পঝড়চছল। োন্ধীচজর আেমঝের পরই ভারিীয় 

রাজেীচিঝি একটা েিুে রূপ এঝসচছল। োন্ধীচজ যক্লা্ ভাঝব্ সারা ভারিব্রণ ঘুঝর 

কব্চড়ঝয় কব্াোচেঝলে যচহংসার েচির কথা। দু-িারঝট কব্ামা-চপস্তঝলর কিঝয় কেেঝজাড়া 

ের্আঝন্দালে কয োসক েচিঝক কব্চে ভয় পাইঝয় চেঝি পাঝর, এটা চিচে েমার্ 

কঝরচছঝলে। সমস্ত কেেঝক চিচে করঝি কিঝয়চছঝলে িার সংগ্রাঝমর সাথী। 

  

োন্ধীচজঝক চব্েব্ীরা ব্রাব্রই সঝন্দঝহর কিাঝখ কেঝখঝছ। এই মােুরচটর ব্যচিেি সিিা 

সমস্ত সঝন্দঝহর উঝধ্বণ। এমে ো্ ধীনতরঝের সাহসী মােুর আঝে ককউ কেঝখচে। যথি চিচে 

কী িাে, িা সচেক ভাঝব্ বু্েঝি পাঝরচে যুব্সমাজ। চিচে চক িাে ইংঝরঝজর কাছ কথঝক 

স্বাধীনতীেিা োমক ব্স্তুটা চভঝি চহঝসঝব্ কপঝি? িা ককউ কেয়? ভারঝির চব্োল ধীনতেভাণ্ডার 

ইংঝরজ এমচে এমচে কছঝড় যাঝব্? সেস্ত্র েচিঝরাধীনত ছাড়া চসংহ কখেও পশ্চােপসরর্ 

কঝর? এর উত্তঝর োন্ধীচজ একব্ার ব্ঝলচছঝলে, 

  

“Ha d  I ndi a  s wor d ,  I  woul d  ha v e  a s ke d  he r  t o  d r aw 

i t .  But  s he  ha d  no  s wor d– I  a s k  h e r  t o  a dopt  non-

v i o l e nt  non - c oo pe r a t i on . ”  

  

যস্ত্র যখে কেই, িখে যচহংস সিযাগ্রহই কিা কশ্রষ্ঠ উপায়। চব্েব্ীঝের িখে েধীনতাে সম্বল 

রডা ককাম্পাচের কাছ কথঝক লুট করা পঞ্চােচট মাউজার চপস্তল। োন্ধীচজ চব্েব্ব্ােঝক 

িাপা চেঝি কিঝয়ঝছে, চেঝন্দ কঝরঝছে, কলকািা করঝপাঝরোে চেহি েহীেঝের োঝম 

কোক েস্তাব্ চেঝল িঝট কেঝছে–যথি কজলখাো কথঝক চব্েব্ী ব্চন্দঝের মুি করার জেযও 

কিষ্টা কঝরঝছে। 
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উচেেঝো কুচড়-একুে সাঝল চব্েব্ব্াে একটু ো োকা কেয়। যেব্রি কজঝল কযঝি কযঝি 

চব্েব্ী কেিারা ক্লা্। পুচলঝের কাঝছ সব্াই পচরচিি, ককাথাও একটা যযাকেে হঝলই 

সব্বাইঝক ধীনতঝর কজঝল পুঝর কেয়। এই সময় চিত্তরঞ্জে সব্াইঝক আহ্বাে জাোঝলে 

কংঝগ্রঝসর আশ্রঝয় এঝস সংেেে কজারোর করঝি। েব্ীর্ চব্েব্ীঝের কাঝছ মঝে হল, এ 

ছাড়া আর উপায়া্র কেই িখে। পাঞ্জাব্ কথঝক ভেৎ চসং তত্রঝলাকয িিব্িণীর কাঝছ 

কঝয়কটা কব্ামা ও চপস্তল িাইঝি এঝল চিচে ব্লঝলে, এখে মাথা েরম ককাঝরা ো। 

েঝলর সংেেে সৎ ো কঝর এখাঝে কসখাঝে এক-আধীনতটা খুেজখম করঝল পুচলঝের 

যিযািাঝর আব্ার েল কভঝঙ যাঝব্। 

  

চকন্তু যচি িরুর্রা এসব্ সাব্ধীনতােী েীচি মােঝি িায়চে। িারা কভিঝর কভিঝর ধূীনতমাচয়ি 

হচেল। কেঝের জেয োর্ কেব্ার দুেণা্ কেোয় িারা িঞ্চল। োুঁচসঝি মৃিুযর কিঝয় েঝব্ণর 

আর চকছু কেই িাঝের কিাঝখ। ১৯২৮ সাঝল কলকািা কংঝগ্রঝসর পর চব্েব্ীরা আব্ার 

কংঝগ্রস সম্পঝকণ ব্ীিশ্রে হঝয় কব্চরঝয় এল সারা কেঝে িারা আব্ার আগুে জ্বালাল। 

  

যেুেীলে সচমচি, যুো্র, আঝত্মান্নচি সচমচি, মুচি সঙঘ (ঝব্েল ভলাচন্টয়াসণ ব্া চব্ 

চভ োঝম পচরচিি) েভৃচি েঝলর েব্ীে চব্েব্ীরা আব্ার যযাকেে শুরু করল। িট্টগ্রাঝম 

সযূণ কসে স্থাপে করঝলে ইচন্ডয়াে চরপাব্চলকাে আচমণ, লাঝহাঝর েিীে সােযাঝলর কেিৃঝত্ব 

ভেৎ চসং, রাজগুরু, িিঝেখর আজাে, ব্টুক েত্ত, যিীে োঝসরা েচিষ্ঠা করঝলে 

চহন্দুস্থাে কসাসযাচলট চরপাব্চলকাে আচমণ। 

  

চেচল্ল যযাঝসম্বচল হঝলর মঝধীনতয কব্ামা পড়ল, িট্টগ্রাঝম যস্ত্রাোর লুচণ্ঠি, রাইটাসণ চব্চডংঝয়র 

ব্ারান্দায় চিেচট কছঝল গুচলর লড়াই িাচলঝয় কেল। সারা কেে এইসব্ সংব্াঝে সরেরম। 

উচেেঝো পুঁয়চত্রে পযণ্ এঝস এইসব্ কমণকাঝণ্ড আব্ার একটু িাপ পঝড়। োন্ধী-আরউইে 

িুচি কভঝঙ যাওয়ায় পুচলে আব্ার সব্াইঝক কজঝল ভঝরঝছ– চব্েব্ীঝের োুঁচস চেঝি কেচর 

কঝরচে। 
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এইসব্ কাঝণ্ড কেঝের স্বাধীনতীেিা কিটা ত্বরাচিি হঝয়ঝছ কস েনের ঐচিহাচসক চব্ঝলরঝর্র 

যঝপিায় আঝছ। চকন্তু এইসব্ যুব্াপুরুরঝের যসম সাহচসকিা, চেষ্কলুর আত্মিযাে 

ভারিব্াসীর মঝে একটা সম্ভ্রমঝব্াধীনত জাচেঝয় চেঝয়চছল চেকই। এরা কেেঝক মা ব্ঝল 

জােি, রব্ীিোঝথর কচব্িা কথঝক মৃিুয জয় করার সাহস কপঝয়চছল, পরজঝে িীব্র 

চব্শ্বাস চছল। সব্াই চব্শ্বাস করি কয, আব্ার চেঝর আসব্। যঝেক কিঝত্রই এরা ইঝে 

কঝর ধীনতরা চেঝয়ঝছ, কারর্ এঝের োুঁচসর ঘটো এব্ং কের ব্ািণা েিাচরি হঝয় কযি সারা 

কেঝে–িাঝি েিুে কছঝলরা কেরর্া কপি। 

  

এ- সব্ই জাো ইচিহাস। িবু্ িখেকার কছঝলঝের করামাচন্টক মঝে এই সব্ মৃিুযচজৎ 

যুব্কঝের জীব্ে ও কাজ কী রকম উদ্দ ীপোর সৃচষ্ট করি কসটা কব্াোব্ার জেয কঝয়কচট 

েৃষ্টাঝ্র পুেরুঝল্লখ করা েরকার। 

  

সাইমে কচমেঝের চব্রুঝে চব্ঝিাভ জাোচেল লাঝহাঝরর মােুর–পচুলে োুঁচপঝয় পঝড় 

লাচেঝপটা কঝর হাি-পা কভঝঙ চেল যসংখয মােুঝরর। লালা লাজপি রায় কিা কসই মার 

কখঝয় মারাই কেঝলে। এই যিযািাঝরর োয়ক পুচলে কচমেোর স্কট। চহন্দুস্থাে কসাসাচলট 

চরপাব্চলকাে আচমণ চসো্ চেল স্কটঝক খুে করার। তত্রঝলাকয িিব্িণীর কাছ কথঝক ভেৎ 

চসং কের পযণ্ চকছু চপস্তল ও কব্ামা আোয় কঝরচছল। পুচলে েপ্তঝরর সামঝের রাস্তায় 

উচেেঝো আোঝের চডঝসম্বঝরর এক চব্ঝকঝল োুঁচড়ঝয় রইল ভেৎ চসং, রাজগুরু, 

িিঝেখর আজাে। সাঝহব্ কব্চরঝয় আসঝিই চিে জে চিে চেক কথঝক গুচল িালাল–

রিাপ্লুি যিযািারীঝক রাস্তায় কেঝল করঝখ পাচলঝয় কেল ওরা–ককউ ধীনতরা পড়ল ো। পঝর 

যব্েয জাো চেঝয়চছল ওরা স্কঝটর ব্েঝল সযান্ডাসণ োঝম আর একজে যচেসারঝক 

কমঝরচছল। 

  

পঝরর ব্ছর চেচল্লঝি যযাঝসম্বচলঝি হোৎ েিণ্ড েঝব্দ কব্ামা োটল, িারপরই সমস্ত হল 

ঘর ভঝর উড়ঝি লােল লাল ইস্তাহার। কসই ইস্তাহাঝরর েথম ব্াকয, ব্চধীনতরঝক কোোব্ার 

জেয এই রকম কজার আওয়াজ েরকার। পুচলে ধীনতরঝি পাঝরচে, িবু্ ধীনতরা চেঝলে ভেৎ 
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চসং এব্ং ব্টুক েত্ত। োন্ধীচজর েিুর কিষ্টা সঝেও োুঁচস হঝয় কেল ভেৎ চসং আর 

দু’জঝের। যেযঝের িীপা্ব্। 

  

লাঝহার রড়যন্ত্র মামলার সমঝয়ই কসখােকার কজলখাোয় কস্বোয় মৃিুযব্রর্ করঝলে 

কলকািার যিীে োস। মােুঝরর েচি মােুঝরর যা ব্যব্হার পাওয়া উচিি কজলখাোয় 

িার চিহ্নমাত্র কেই ব্ঝল কিরচট্ট চেে ো কখঝয় রইঝলে। হাজার কিষ্টা কঝরও িার েচিজ্ঞা 

ভাঙা যায়চে। যিীে োঝসর চিিার সামঝে োুঁচড়ঝয় িার বৃ্ে চপিা হাি িুঝল ব্লঝলে, 

ওুঁ োরায়র্। কয-ঝেেঝদ্রাহীরা মািৃভূচমঝক চব্ঝেচের হাঝি িুঝল চেঝয়ঝছ, িাঝের সকঝলর 

পাঝপর োয়চশ্চত্ত স্বরূপ আমার আেঝরর যিীেঝক কিামার পাঝয় চেলাম। 

  

১৯৩০ সাঝল ইটাঝরর ছুচটর চেঝে েীর্ণকায় োিে স্কুলচেিক সূযণ কসঝের কেিৃঝত্ব একচট 

ব্াচহেী িট্টগ্রাঝম সােঝলযর সঝে লুে করল যস্ত্রাোর। এই চব্োল যস্ত্রভাণ্ডার হাঝি কপঝয়ও 

িার পূর্ণ সিযব্হার এুঁরা করঝি পারঝলে ো দু’-একচট সামােয ভুঝলর জেয। 

  

যস্ত্রাোর আিমঝর্র চেখুুঁি পচরকল্পো সঝেও চব্েব্ীরা আঝে কথঝক খব্র রাঝখেচে কয 

যস্ত্র আর কোলাব্ারুে এক জায়োয় রাখা হয় ো। সুিরাং যস্ত্র েখল কঝরও েষ্ট কঝর 

চেঝি হল, কারর্ রসে পােচে। িাুঁরা আর একচট ভুল কঝরচছঝলে, িারা জােঝিে ো কয 

ইটাঝরর ছুচটঝি সাঝহব্রা ক্লাঝব্ যায় ো ব্াচড়ঝি উৎসব্ কঝর। িাই ইউঝরাচপয়াে ক্লাব্ 

আিমর্ কঝরও কাঝরাঝক পাওয়া কেল ো। 

  

িবু্ সূযণ কসে িট্টগ্রাঝম স্বাধীনতীেিা কঘারর্া কঝরচছঝলে। জালালাব্াঝের যুঝে য্ি একব্ার 

পরাচজি কঝরচছঝলে চব্রচটে তসেযব্াচহেীঝক। কলাকোথ ব্ল, চেমণল কসে, যচম্বকা 

িিব্িণী, যে্ চসং, েঝর্ে কঘার েভৃচিঝক সব্াই মঝে করল মহাকাঝব্যর ব্ীর পুরুরঝের 

মিে। এব্ং সূযণ কসে েব্ােেচসে োয়ক। 

  

ওই ব্ছর যোট মাঝস োকার হাসপািাল পচরেেণঝে কেঝছে পুচলঝের ইেঝপক্টার 

কলামযাে এব্ং োকা কজলার পুচলেসুপার হাডসে। কমচডকযাল স্কুঝলর সুেেণে ছাত্র চব্েয়। 

ব্সু একলা চরভলভার চেঝয় আিমর্ করল িাঝের কিাঝখর চেঝমঝর। সব্াই কেখল, সব্ 
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েহরীঝের িুে কঝর কব্চরঝয় যাঝে এক িরুর্ যুব্া। কলামযাে চেহি, হাডসে আহি, 

চব্েয় পলািক। িাচরর ছেঝব্ঝে কলকািায় পাচলঝয় এল কস। চব্েঝয়র এই িমকেে 

কীচিণঝি সারা কেে স্তচম্ভি। চব্েঝয়র মাথার োম িখে েে হাজার টাকা। েরৎ কব্াস, 

আিাযণ চপ চস রায় কোপঝে পরামেণ চেঝলে চব্েয়ঝক স্মােল কঝর চব্ঝেঝে পাচেঝয় কেওয়া, 

কহাক, ো হঝল িাঝক ব্াুঁিাঝো যাঝব্ ো। চকন্তু চব্েয় ব্াুঁিঝি িায়চে। ব্ােল আর েীঝেেঝক 

সঝে চেঝয় কস আব্ার কেল রাইটাসণ চব্চডংঝয়–ইেঝপক্টর কজোঝরল যে চেজেস কঝেণল 

চসম্পসেঝক হিযা করল। িারপর সারা রাইটাসণ চব্চডং কাচপঝয় চেল ব্ঝন্দমািরম 

ধ্বচেঝি। চব্েঝয়র লি কখেও ব্যথণ হয়চে, একমাত্র কস ব্যথণ হঝয়চছল আত্মহিযা করঝি 

চেঝয়। একই সঝে সাঝয়োইড কখঝয় মাথায় গুচল িাচলঝয়চছল ওরা চিে জে ব্ােল সঝে 

সঝে মারা যায়-চব্েয় এব্ং েীঝেে চব্র ও গুচলর েচিচিয়া কাচটঝয় উঝেচছল। 

হাসপািাঝল জ্ঞাে কেরার পর চব্েয় মাথার ব্যাঝন্ডজ খুঝল কেঝল কসলাই চছুঁঝড় কেয়–কস 

কজলখাোয় যাঝব্ ো েচিজ্ঞা কঝরচছল, যায়চে। 

  

োুঁচসর আঝে েীঝেে গুপ্ত িার ব্উচের কাঝছ চিচেঝি চলঝখচছল, আচম যমর। আমাঝক 

মাচরব্ার সাধীনতয কাহারও োই। কস আবৃ্চত্ত করি, 

  

এ কিা মালা েয় কো, এ কয 

কিামার িরব্াচর। 

জ্বঝল ওঝে আগুে কযে 

ব্জ্র কহে ভারী–  

এ কয কিামার িরব্াচর। 

  

এই কেঝেই কস আব্ার জোঝব্, আব্ার সুখী স্বাধীনতীে ভারিব্ঝরণ চেঝর আসঝব্–এ-সম্পঝকণ 

িার ককােও সঝন্দহই চছল ো, িার কারর্ পরজে িঝে িার চছল যোধীনত চব্শ্বাস। 

ব্উচেঝক কস চলঝখচছল, কেঝহর মৃিুয হইঝলই আমাঝের সব্ কের হইয়া যায় ো, এ-কথা 

স্বীকার কচরঝি হইঝব্। আমরা চহন্দু, চহন্দুধীনতঝমণ এ সম্বঝন্ধ কী ব্চলয়াঝছ, চকছু চকছু জাচে। 

মুসলমাে ধীনতমণও ব্ঝল, মােুর যখে মঝর, িখে কখাোর কেঝরস্তা িার রু কব্জ কচরঝি 
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আঝসে। মােুঝরর আত্মাঝক ডাচকয়া ব্ঝলে, ‘যযায় রুহ্, চেকাল ইস কাচলব্ঝস িল খুোকা 

জান্নৎঝম।’ যথণাৎ িুই কেহ ছাচড়য়া ভেব্াঝের কাঝছ িল। িাহা হইঝল কব্াো কেল মােুর 

মচরঝলই িার সব্ কের হইয়া যায় ো; মুসলমাে ধীনতঝমণর এই চব্শ্বাস আঝছ। চিটাে ধীনতমণ 

ব্ঝল, 

  

‘ Ve r y  qui c k l y  t h e r e  wi l l  be  a n  e nd  o f  t he e  he r e ;  

c ons i de r  wha t  wi l l  be c ome  o f  t h e e  i n  t he  ne x t  

wor l d . ’  

  

কব্াো কেল চিটধীনতমণও চব্শ্বাস কঝর মােুঝরর কেঝহর মৃিুয হইঝলও আত্মা মঝর ো।…েীিা 

ব্চলয়াঝছে ‘োস্ত্রসকল ইহাঝক কছেে কচরঝি পাঝর ো, যচগ্নঝি েহে কচরঝি পাঝর ো, 

জঝল চভজাইঝি পাঝর ো, ব্াযু়ঝি শুষ্ক কচরঝি পাঝর ো। এ-আত্মা যঝেেয, যোহয, 

যঝক্লেয, যঝোরয, চেিয, সব্ণব্যাপী!’ …এ চিে ধীনতঝমণর ককােও একচট মাচেঝলই আমাঝক 

মাচেয়া লইঝি হইঝব্ কয, আমার মৃিুয োই।’  

  

কলকািা কথঝক চব্ এ পাে কঝর েীচিলিা ওয়াঝদ্দ োর িট্টগ্রাঝম িঝল এঝলে পলািক 

সূযণ কসঝের কখাুঁঝজ। এি ব্ড় চব্রচটে েচির কিাঝখ ধুীনতঝলা চেঝয় সূযণ কসে িখেও ব্াইঝর 

ঘুঝর কব্ড়াঝেে এব্ং েল সংেেে কঝর কছঝলঝের যযাকোঝে পাোঝেে। েীচিলিা সূযণ 

কসেঝক কিাঝখ কেখার আঝেই ব্রি চেঝয়চছঝলে, এই মােুরচটর চেঝেণে যেুযায়ী চিচে 

কেঝের জেয ককােও একটা কাজ কঝর যাঝব্ে। সূযণ কসে েীচিলিাঝক পাোঝলে 

পাহাড়িচলর ইঝয়াঝরাচপয়াে ক্লাব্ আিমর্ করঝি–কয ইঝয়াঝরাচপয়াে ক্লাঝব্র সেসযরা 

যস্ত্রাোর লুণ্ঠঝের পরই িমকেে দ্রুি েচিঝি এঝস চব্েব্ীঝের ওপর োুঁচপঝয় পঝড়চছল। 

এই কচেে কাঝজ সূযণ কসে েীচিলিাঝক কেত্রী কঝর পাোঝলে একচট চব্ঝের কারঝর্–

যাঝি পৃচথব্ীর মােুর জােঝি পাঝর কয ব্াঙাচল কমঝয়রাও চব্েঝব্ োুঁচপঝয় পঝড়ঝছ। কযঝহিু 

ধীনতরা ো পড়ঝল েীচিলিার যংেগ্রহঝর্র কথা ককউ জােঝব্ ো–িাই ইঝয়াঝরাচপয়াে ক্লাঝব্ 

সাথণক আিমর্ িাচলঝয়ব্হ জেঝক চরভলভাঝরর গুচলঝি হিাহি কঝর–পালাব্ার পথ 

কখালা থাকঝলও েীচিলিা চব্র কখঝলে। িার েরীর িল্লাস কঝর পাওয়া কেল, িার 
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চেঝজর কলখা ইংঝরচজ কঘারর্াপত্র। যার েথঝমই আঝছ–’চব্েব্ েীঘণজীব্ী কহাক। আচম 

একজে তসচেক। আমরা স্বাধীনতীেিার যুে িাচলঝয় যাচে।‘  

  

এচেঝক, পর পর চিে ব্ছঝর কমচেেীপুঝরর চিে জে মযাচজঝিট খুে হয়। ১৯৩১-এ কপচড, 

১৯৩২-এ ডেলাস, ১৯৩৩-এ ব্াজণ। ডেলাসঝক খুে কঝর েঝেযাৎ ভট্টািাযণ ও েভাংশু 

পাল–েভাংশু পাচলঝয় কযঝি কপঝরচছঝলে চকন্তু চপস্তঝলর গুচল েুচরঝয় যাওয়ায় েঝেযাৎ 

ধীনতরা পঝড়। িার োুঁচস হয়। এরা ককউই গুন্ডা ব্া ডােচপঝট ধীনতরঝের কছঝল চছল ো–এরা 

আেেণব্রিী, স্বে-ঝেখা যুব্ক। েঝেযাৎ ভট্টািাযণ কজলখাো কথঝক িার মা-ঝক চলঝখচছল: 

  

‘মা, কিামার েঝেযাৎ চক কখেও মরঝি পাঝর? আজ িাচর চেঝক কিঝয় কেঝখা, লি লি 

‘েঝেযাৎ’ কিামার চেঝক কিঝয় হাসঝছ। আচম কব্ুঁঝিই রইলাম মা, যিয় যমর হঝয়-

ব্ঝন্দমািরম!’  

  

ব্াজণ হিযা মামলায় োুঁচস হয় রামকৃে রায়, ব্রজচকঝোর িিব্িণী এব্ং চেমণজীব্ে 

কঘাঝরর। োুঁচসর আঝে ব্রজচকঝোর িিব্িণী িাুঁর মা-ঝক চলঝখচছঝলে, ‘এই সব্ কপঝয়চছর 

কেে কথঝক চব্োয় চেঝয় িঝল যাচে, িথাচপ আচম চেশ্চয় কঝর ব্ঝল যাচে, আপোর ঘর 

কখেও যন্ধকার হঝব্ ো।…মা, চেঝর আসব্ার যচে ককােও পথ থাঝক, িঝব্ এই সব্ 

কপঝয়চছর কেঝে আব্ার চেঝর আসব্–িখে িরঝর্ স্থাে কেঝব্ে।’  

  

কুচমল্লার মযাচজঝিট চটঝভেঝক কমঝর এল দুচট কমঝয়, োচ্ কঘার আর সুেীচি কি ধুীনতরী। 

িখে যঝেক কমঝয়ই যংে চেঝয়ঝছ েিযি সংগ্রাঝম। কল্পো েত্ত, ব্ীর্া োস, উজ্জ্বলা 

মজুমোর–এইসব্ ব্ীরােোর োম ছচড়ঝয় যাঝে আঝস্ত আঝস্ত। ককউ হারঝমাচেয়াঝমর 

মঝধীনতয চরভলভার লুচকঝয় চেঝয় যায়, ককউ কেঝভাঝকেঝের সময় সরাসচর েভেণরঝক গুচল 

কঝর। 

  

১৯৩৪-এ োচজণচলংঝয়র করসঝকাঝসণ কঝয়কচট কছঝল আর কমঝয় গুচল ছুুঁঝড় মারঝি কেল 

েভেণর জে এন্ডারসেঝক। কসই মামলায় েুঁচস হয় ভব্ােী ভট্টািাঝযণর। সেয মযাচট্রক পাে 

এই েব্ীে যুব্কচট মৃিুযর আঝে িার কছাটভাইঝক কপাটকাডণ চলঝখচছল:  
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‘যমাব্সযার শ্মোঝে ভীরু ভয় পায় সাধীনতক কসখাঝে চসচে লাভ কঝর। আজ আচম কব্চে 

কথা চলখব্ ো, শুধুীনত ভাব্ব্। মৃিুয কি সুন্দর!’  

  

সূযণ কসে ধীনতরা পড়ার পর চব্েব্ীরা কব্ে খাচেকটা েঝম কেল। এমে একটা োয় যঝল চকক 

চব্শ্বাস কলাঝকর মঝে জঝে যাচেল কয, সূযণ কসেঝক ধীনতরার িমিা কারও কেই। চকন্তু সূযণ 

কসঝেরও োুঁচস হঝয় কেল ১৯৩৪ সাঝল। এচেঝক মযাচজঝিট ও েভেণর পযণাঝয় োরীচরক 

আিমঝর্র েঝল পুচলে কখঝপ উঝে সারা কেে িছেছ কঝর কেলল, গ্রাঝম গ্রাঝম পযণ্ 

ছচড়ঝয় কেল গুপ্তির। চব্েব্ীরা যচধীনতকাংেই কজঝল ব্াচকরা আত্মঝোপে করঝলে। সমগ্র 

কেঝে কেঝম এল শ্মোঝের োচ্। 

  

চকন্তু যুব্কঝের যেময েচিঝরাধীনত েচি আব্ার মাথা িাড়া চেঝয়চছল। োুঁচসর আঝে 

কারাোর কথঝক সূযণ কসে পাোঝলে িার কের ব্ার্ী:  

  

‘আমার কের ব্ার্ী–আেেণ ও একিা। 

  

োুঁচসর রজ্জু আমার মাথার উপর েুলঝছ।…এই আেন্দময়, পচব্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূঝিণ 

আচম কিামাঝের জেয কী করঝখ কেলাম? শুধুীনত একচটমাত্র চজচেস, িা হল আমার স্বে। 

একচট কসাোচল স্বে। এক শুভ মুহূঝিণ আচম েথঝম এই স্বে কেঝখচছলাম। উৎসাহভঝর 

সারা জীব্ে িার কপছঝে উেঝত্তর মঝিা ছুঝটচছলাম।…ব্নু্ধের্, ওঝো, জাঝো, জয় 

আমাঝের সুচেচশ্চি।… 

  

চব্োয়! 

  

চব্েব্ েীঘণজীব্ী কহাক! ব্ঝন্দ মািরম।’  

  

সূযণ কসঝের এই ব্ার্ী ব্যথণ হয়চে। ব্স্তুি, েচিচট মৃিুয, েচিচট আত্মোেইেিুে কেরর্া 

চেঝয়ঝছ। কঝয়ক ব্ছর একটু সুপ্ত থাকার পর সাম্রাজয-চব্ঝরাধীনতী লড়াইঝি আব্ার যঝস্ত্রর 
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েঞ্ঝো কোো যায়। আব্ার বু্ঝলট, চব্ঝস্ফারর্, রিপাি–এরই পচরর্চি চব্য়াচল্লঝের 

যোট আঝন্দালে। 

  

১৯৩৮ সাঝলর কের চেঝক কঝয়কচট যুব্ক হাজাচরব্াঝের কজল কভঝঙ ব্চন্দঝের মুি করার 

এক পচরকল্পো কেয়। হাজাচরব্াঝের দুচট ব্াোেব্াচড়ঝি চছল িাঝের আস্তাো। িারা 

চেঝেরঝব্লা কিেও ব্াইঝর কব্ঝরাি ো, স্থােীয় কলাকঝের সঝেও িারা চব্ঝের কযাোঝযাে 

রাঝখচে। 

  

সূযণকুমার আর িার ব্নু্ধ ছুটঝি ছুটঝি এঝের কোপে আস্তাোয় চেঝয় পঝড় হোৎ। ওই 

ব্াচড়ঝি ওুঁঝের উপচস্থচির কথা োুঁস হঝয় যাব্ার আেকিমায় ওুঁরা কছঝলদুচটঝক চেঝয় খুব্ 

মুেচকঝল পঝড়চছঝলে। সাঝহচব্ স্কুঝল পড়া এইসব্ ব্ড়ঝলাঝকর ব্াচ্চাঝের ওুঁরা চব্শ্বাস 

করঝব্েই ব্া কী কঝর? কের পযণ্ সূযণকুমারঝক ওুঁরা কভাররাচত্র পযণ্ আটঝক করঝখ কজরা 

করঝলে–সূযণকুমাঝরর কিহারায় ও কথাব্ািণা শুঝে ওুঁঝের সঝন্দহ হঝয়চছল। 

১১. েঝলর কেিার োম হরকুমার 

েঝলর কেিার োম হরকুমার। মােুরচট যসম্ভব্ করাো, েলার যযাডমস যযাঝপল ব্া 

কণ্ঠমচর্চট যঝেকখাচে কব্চরঝয় আঝছ, কুঁধীনতদুঝটা এমে কব্খাো ধীনতরঝের উুঁিু কয মঝে হয়, 

হাঝির ব্েঝল দুচট ডাো লাোঝো আঝছ। চকন্তু হরকুমাঝরর কিাঝখর েৃচষ্ট িীব্র, কব্চেির্ 

কিাখাঝিাচখ কঝর থাকা যায় ো। হরকুমার কঝোরভারী েে, ব্রং কথা ব্লার মঝধীনতয একটা 

ক্লা্ ভচে আঝছ। মাঝে মাঝেই কাচের েমক ওঝে, িখে জঝলর কেলাঝস িুমুক ো চেঝল 

আর কথা ব্লঝি পাঝরে ো। 

  

কমঝের ওপর কছুঁড়া েিরচঞ্চ পািা। হরকুমার সূযণঝক ব্লঝলে, কব্াঝসা ওখাঝে। 

  

এই েঝলর আর িারজঝের োম পঝরেোথ, চব্রর্ চসং, ব্রজঝোপাল এব্ং আচলমুচদ্দ ে। 

আচলমুচদ্দ েঝক সব্াই মাটারসাঝহব্ ব্ঝল ডাঝক। 
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আচলমুচদ্দ েসাঝহব্ ব্লঝলে, হরো, আপোর মঝে আঝছ, এই রকম একটা কছাুঁড়াই 

মজুঃেরপুঝর পুচলঝের ইেেমণার চছল? 

  

হরকুমার ক্লা্ ভাঝব্ ব্লঝলে, হ। এই কয কছঝল, কিামার োম কী? 

  

সূযণকুমার ভাদুড়ী। 

  

ব্াব্ার োম কী? কী কঝরে চিচে? ককাথায় থাঝকে? 

  

যঝেকির্ ধীনতঝর কজরা করা হল সূযণকুমারঝক। সূযণকুমাঝরর উত্তরগুঝলা শুঝে ওুঁরা খুব্ 

একটা সন্তুষ্ট হচেঝলে ো। এ-ঝছঝলচটর ভাব্ভচেই একটু চব্চিত্র। যঝেক কথার উত্তর 

কেয়, যঝেক কথার উত্তর কেয় ো। সব্চকছুই কযে িার পছন্দ-যপছঝন্দর ওপর চেভণর 

করঝছ। এরকম একটা পচরঝব্ঝের মঝধীনতয হযাচরঝকঝের চটমচটঝম আঝলায় েিরচঞ্জর ওপর 

ব্সা পাুঁি জে যপচরচিি মােুর–একজঝের ককাঝলর ওপর িখেও চপস্তল রাখা–চকন্তু 

সূযণকুমার এঝি ভয় পাব্ার ব্েঝল আকৃষ্ট হঝয়চছল কব্চে। কস এক একব্ার েঝনেরর উত্তর 

ো চেঝয় ঘাড় ঘুচরঝয় ঘুচরঝয় সকঝলর মুঝখর চেঝক কেখচছল।  

  

হরকুমার ব্লঝলে, কছঝলচটঝক কাঝজ লাোঝো কযঝি পাঝর। ও যখে পােচরঝের ইস্কুঝল 

পঝড়, ওঝক ককউ সঝন্দহ করঝব্ ো। কোঝো কখাকা, ইংঝরঝজর কোলাচম করার জেয িুচম 

জোওচে। যচে কেঝের স্বাধীনতীেিার জেয কিামাঝক োর্ও চেঝি হয়–িবু্ও জােঝব্ কিামার 

জীব্েটা ধীনতেয। েরকার হঝল কস রকম োর্ চেঝি পারঝব্? 

  

সূযণকুমার ককােও উত্তর চেল ো। 

  

ব্রজঝোপাল চজঝজ্ঞস করঝলে, িুচম েীঝেে গুঝপ্তর োম শুঝেছ? সূযণ কসঝের োম শুঝেছ? 

  

সূযণকুমার ওসব্ োম কোঝেচে। 
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আচলমুচদ্দ ে মাটার ব্লঝলে, এ কেখচছ সূযণ োঝমর কলকিম। কলাকোথ ব্ঝলর কছাটভাই 

টযােরা কিািা কিামারই ব্য়চস চছল। কস কী রকম ভাঝব্ লড়াই করঝি করঝি জাে 

চেঝয়চছল জাঝো? 

  

হরকুমার ব্লঝলে, মাটারসাঝহব্, ওঝক একটু একটু িাচলম কেঝব্ে। এই রকম ভাঝব্ই 

কিা কেঝের কছঝল তিচর করঝি হঝব্। চব্রর্ চসং, ছুচরটা োও কিা!  

  

চব্রর্ চসংঝয়র কাছ কথঝক ছুচরটা চেঝয় হরকুমার কসটা এচেঝয় চেঝলে সূযণকুমাঝরর চেঝক। 

িারপর ব্লঝলে, চেঝজর হাঝি কিামার একটা আঙুল চিঝর একটু রি ব্ার কঝরা কিা! 

পারঝব্ ো? 

  

সূযণকুমার ছুচরটা চেঝয় ধীনতঝর পরীিা করঝি লােল। িারপর হোৎ খযাি কঝর ব্চসঝয় চেল 

ব্াুঁ হাঝির বু্ঝড়াআঙুঝল। েলেল কঝর রি পড়ঝি লােল। দু-চিেজে িমঝক হা হা কঝর 

উেল, যি ো, যি ো! 

  

হরকুমার ো্ ভাঝব্ই ব্লঝলে, চেক আঝছ, ব্যস্ত হব্ার চকছু কেই। একটু রি পড়ঝল 

চকছু যায় আঝস ো। িুচম ওই রঝির ছাপ োও চেঝজর কপাঝল, িারপর ব্লল, আচম 

কেঝের জেয সব্ণস্ব পর্ কচরলাম। এ-েরীঝর এক চব্ন্দু রি থাকা পযণ্ আচম ইংরাঝজর 

োসত্ব চকংব্া পরাধীনতীেিার েৃঙ্খল সহয কচরব্ ো! ব্ঝন্দমািরম! 

  

হরকুমার িারপর মুখ চেচরঝয় ব্লঝলে, ো কহ মাটারসাঝহব্, কছঝলটার মুঝরাে আঝছ। 

চেে, এব্ার কছঝলটার হািটা একটু ব্যাঝন্ডজ কঝর চেে! 

  

এখাঝে একটা কথা ব্লা েরকার। সূযণকুমাঝরর িখেও কিমে ব্াংলা ভারার জ্ঞাে চছল 

ো  যাঝি কেেমািৃকা, োসত্ব েৃঙ্খল, সব্ণস্বপর্ ইিযাচে েঝব্দর চেক চেক মাঝে বু্েঝি 

পারঝব্। িা ছাড়া, ওই সব্ েঝব্দর য্চেণচহি ভাব্ও িার পঝি হৃেয়েম করা সহজ েয়–

কারর্ কছঝলঝব্লা কথঝক কস কস রকম ককােও চেিা পায়চে। মািৃভূচমর ককােও ভাব্মূচিণ 

িার কিাঝখ চছল ো। ওই সব্ আঙুল ককঝট েচিজ্ঞা ঐচিজ্ঞার ব্যাপারগুঝলা কস কঝরচছল 
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চেছক েিুেঝত্বর কলাঝভ–িা ছাড়া চেচরে ও চব্পজ্জেক কাজ করার েচি িার সহজাি 

কোুঁক চছল। আঙুঝল ব্যাঝন্ডজ ব্াুঁধীনতার পর কস চজঝজ্ঞস কঝরচছল, আমাঝক ওই চরভলভার 

ছুুঁড়ঝি কেঝব্ে? 

  

হরকুমার ব্ঝলচছঝলে, হযাুঁ কেব্। বু্ঝকর মঝধীনতয কয-চেে েত্রুঝক আঘাি হাোর আগুে 

সচিযকাঝরর জ্বঝল উেঝব্–কস-চেে যস্ত্রও চেক কপঝয় যাঝব্। 

  

একটু োলভারী ধীনতরঝের আেেণব্ােী ব্াকয ব্লা স্বভাব্ হরকুমাঝরর।  

  

িারপর কথঝক সূযণকুমার সহপােীঝের সঝে জুয়ার আড্ডায় যাব্ার ব্েঝল একা একা িঝল 

আসি এই চব্েব্ীঝের কোপে আস্তাোয়। ব্রজঝোপাঝলর কাঝছ কস কুচস্তর পযাুঁি চেখি। 

হরকুমার কোোঝিে রব্ীিোঝথর মৃিুয-চব্রয়ক কচব্িা। এ ছাড়া চব্েব্ীঝের সম্পঝকণ 

যসংখয েল্প। কালণ মাকণস, চড ভযাঝলরা, টযাচলে সম্পঝকণও আঝলািো হি। একচেে 

হরকুমাঝরর কাঝছ এমে একটা েল্প শুেল, িার আর িুলো কেই। 

  

হরকুমার োয়ই সূযণঝক কেঝখ ব্লঝিে, ওই কছঝলটাঝক কেখঝলই আমার তব্কুণ্ঠ সুকুঝলর 

কথা মঝে পঝড়। কিহারায় খুব্ চমল আঝছ। েথম চেে ওঝক কেঝখই কস কথা মঝে পঝড়চছল 

ব্ঝল কছঝলটার ওপর আমার মায়া পঝড় যায়। 

  

সূযণকুমার জােি ো তব্কুণ্ঠ সুকুল কক। একচেে জােল। 

  

ওই কোপে আস্তাোয় োয়ই একজে পােলা মিে কলাক আসি। একজে মােব্য়চস 

মুসলমাে, মুখ-ভরচি োচড়, কোংরা কছুঁড়া খাচক জামা ও পযান্ট। মাচটঝি শুঝয় পঝড় কস 

হরকুমাঝরর পা জচড়ঝয় ধীনতরি আর কাুঁেি হাউহাউ কঝর। পােল হঝলও খুব্ চেরীহ পােল। 

হরকুমার খুব্ কস্নঝহর সঝে িার মাথায় হাি বু্চলঝয় চেঝিে, িাঝক কজার কঝর ব্চসঝয় 

খাব্ার খাওয়াঝিে। িারপর দুজঝে খুব্ চেকট আত্মীঝয়র মিে কথা ব্লঝিে চকছুির্। 

  

একচেে সূযণকুমার চজঝজ্ঞস কঝরচছল, হরো, ওই পােলটা কিামার কাঝছ আঝস ককে? 
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হরকুমার ব্ঝল চছঝলে, শুেচব্ ওর কথা? পঝরে, িুচম ব্ঝল োও কিা ওর কাচহেীটা। 

  

পঝরে ব্লঝলে, ো, হরো, আপচেই ব্লুে। আপোর মিে ককউ ব্লঝি পারঝব্ ো। 

  

হরকুমাঝরর কস-চেে কাচে কব্ঝড়ঝছ। যেব্রি কােঝছে আর মুঝখ রুমাল িাপা চেঝেে। 

হরকুমাঝরর েরীর কয ভাঝব্ কভঝঙ পড়ঝছ–আর কচেে োুঁচড়ঝয় থাকঝি পারঝব্ে িার চেক 

কেই। চকন্তু হরকুমার চকছুঝিই চিচকৎসা করাঝব্ে ো, চেজস্ব কটাট। ওরুধীনত কখঝয়ই 

থাকঝব্ে। 

  

একটু কাচে থাচমঝয় হরকুমার ব্লঝলে, আচম যখে েয়া কজঝল চছলাম, িখে ওই যাঝক 

এখে পােলা কেখচছস, ও চছল একজে হাচব্লোর। ওর পুঝরা োম আচম আজও জাচে 

ো, িঝব্ সব্াই ওঝক ব্লি হাচব্লোর করজা। ইউ চপর কলাক, উদুণঝি কথা ব্ঝল। েথম 

মহাযুঝে ও ভাদুণঝে, কমঝসাপঝটচময়ায় লঝড়ঝছ। কলখাপড়া চকছু জাঝে ো, চকন্তু ঘুঝরঝছ 

যঝেক কেে। িারপর যুে কথঝম কেঝল োোে ঘাঝটর জল কখঝি কখঝি কের পযণ্ েয়া 

কজঝল রিীর কাজ কপঝয়চছল। এটা ব্ছর িাঝরক আঝের কথা। হাচব্লোর করজাঝক িখে 

ভাঝলা কঝর চিেিাম ো–কিোর েরকারও চছল ো। আমরা সব্ রাজব্চন্দ, ও একজে 

চব্োল কিহারার োডণ, জুঝিা খটখচটঝয় কসঝলর ব্াইঝর চেঝয় িঝল যায়। ওঝক চিেলাম 

এক রাচত্তঝর। 

  

িখে কজলখাো রাজব্চন্দঝি ভরচি। োে কেঝয়, হইিই কঝর আমরা সব্ ভুঝল আচছ। 

হোৎ একচেে শুেলাম, সাি চডচগ্র কেঝডন্ড কসঝলর একজে আসাচমর োুঁচস হঝব্। আমরা 

িখে আচছ পঝেঝরা চডচগ্রঝি। কার োুঁচস হঝব্, োম জােঝি পারলাম ো– ভীরর্ কক িূহল 

কজঝে রইল। 

  

োুঁচসর আঝের চেে আসাচমঝক পঝেঝরা চডচগ্রর এক েম্বর কসঝল আো হল। কস-চেে 

চব্ঝকঝল আমাঝের কজোঝরল লক আপ হঝয় কেল িাড়ািাচড়। আমাঝের সব্াইঝক এঝে 

কোকাঝো হল যার যার চেচেণষ্ট ব্যারাঝক আর কসঝল। পাোপাচে কঝয়কচট কসঝল আচছ 
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আচম, রঘুোথ পাঝণ্ড, চত্রভুব্ে আজাে আর চব্ভূচিভূরর্ োেগুপ্ত। কলাহার েরাে ধীনতঝর 

উৎসুক ভাঝব্ িাচকঝয় আচছ, কখে আো হঝব্ োুঁচসর আসাচমঝক।  

  

সন্ধযার সময় িাঝক আো হল। যঝেকগুঝলা বু্ঝটর েব্দ, কজলার, কডপুচট কজলার, ব্ড় 

জমাোর, কসপাই সান্ত্রী সব্াই চমঝল চেঝয় আসঝছ একজেঝক–কক এমে মহাপুরুর? 

কেখলাম হাি-পাঝয় চেকল ব্াুঁধীনতা েুটেুঝট কিহারার এক চকঝোর। চেকল েেেচেঝয় কস 

কহুঁঝট যাঝে উৎেুল্ল মুঝখ, চেক কযে চসংঝহর ব্াচ্চা! োুঁচসর আঝে এক েম্বর কসঝল। 

কোকাব্ার সময় আসাচমর হাি-পাঝয়র চেকল কব্চড় খুঝল কেওয়াই চেয়ম, হারামজাোরা 

ওর কব্লায় িা-ও কঝরচে। পুচলঝের কিাঝখ ও োচক কডঞ্জারাস চিচমোল। যথি কী ব্লব্ 

কিামাঝের, কী সরল চেষ্পপ িার মুখ–এই আমাঝের সূযণর কথঝক মাত্র দু-চিে ব্ছঝরর 

ব্ড় হঝব্–িাঝক কেখঝলই ভাঝলাব্াসঝি ইঝে কঝর, কস োচক চব্পজ্জেক আসাচম! 

  

আমাঝের কসলগুঝলার পাে চেঝয় যখে কস যাঝে, িখে চব্ভূচিো হোৎ যস্ফুট ভাঝব্ 

ব্ঝল উেঝলে, আঝর, এ কয তব্কুণ্ঠ সুকুল। 

  

আসাচমও চব্ভূচিোঝক চিেঝি কপঝর মহা উল্লাঝসর সঝে ব্ঝল উেল, োো, আ োয়া! 

চের মুলাকাি 

  

চব্ভূচিো কচম্পি েলায় কিুঁচিঝয় উেঝলে, ব্ঝন্দ মািরম! িখে যেয সব্ কসল কথঝকও 

সব্াই েজণে কঝর ব্ঝন্দ মািরম ব্ঝল কসই আসাচমঝক সংব্ধীনতণো জাোল!  

  

আচম চব্ভূচিোঝক চজঝজ্ঞস করলাম, োো, তব্কুণ্ঠ সুকুল কক? আঝে কিা শুচেচে এর কথা! 

  

চব্ভূচিো চব্র্ণ  ভাঝব্ ব্লঝলে, ওঝক ব্ছর িাঝরক আঝে একব্ার কেঝখ চছলাম পাটো 

কযাম্প কজঝল। এঝকব্াঝর ব্াচ্চা! িার কাল োুঁচস হঝব্? 

  

পঝর আমরা কজঝেচছলাম, তব্কুণ্ঠ সুকুল যিয্ দুুঃসাহসী যযাকোে কঝরঝছ। ও 

মজুঃেরপুঝরর কছঝল–িুচেরাম, েেুল্ল িাচকর কযােয উত্তরসাধীনতক। ভেৎ চসংঝের। োুঁচসর 
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মামলায় রাজসাচি হঝয়চছল কয ের্ী কঘার কস িখে ওই কজলাঝি এঝস কোকাে খুঝলঝছ, 

চেে-রাি িাঝক পুচলঝের কলাক পাহারা কেয়। কসই যব্স্থাঝিই িাঝক খিম কঝর চেঝয়ঝছ 

তব্কুণ্ঠ সুকুল। রাজসাচির েচি ককােও েয়া কেই। তব্কুণ্ঠ সুকুল িখে ধীনতরাও পঝড়চে, 

ছেঝব্ঝে পাচলঝয় চছল কব্ে চকছুচেে, িারপর ধীনতরা পড়ল কোেপুঝরর কমলায়। 

  

যাই কহাক, কস-রাঝত্র আমাঝের ঘুঝমাব্ার ককােও েনেরই ওঝে ো, সব্াই কলাহার েরাে 

ধীনতঝর োয় োুঁচড়ঝয় আচছ। সব্াই মঝে মঝে োথণো করচছ, এ রাচত্র কযে কভার ো হয়। সূযণ। 

ওোর পর সুকুল আর ইহজেঝি থাকঝব্ ো। 

  

হোৎ এক েম্বর কসল কথঝক সুকুঝলর ডাক কোো কেল, চব্ভূচিো— 

  

চব্ভূচিো সাড়া চেঝলে। িারপর কিুঁচিঝয় কিুঁচিঝয় দু’জঝে কথা হঝি লােল। সুকুল ব্লঝছ, 

োো, আপোর পাটো কজঝলর কথা মঝে আঝছ? কি োে শুচেঝয়চছঝলে। রব্ীিোঝথর 

কচব্িা পঝড়চছঝলে কসই কচব্িা, মরর্, কহ কমার মরর্! 

  

খট খট কঝর কসপাইঝয়র পাঝয়র আওয়াজ কোো কেল। আমরা িুপ। চব্ভূচিোর কসঝলর 

সামঝে এঝস োুঁড়াল হাচব্লোর করজা। িুপ কঝর একটুির্ কী কযে কভঝব্ আব্ার িঝল 

কেল। চেঝর এল খাচেকটা ব্াঝে। এব্ার িার হাঝি এক কোছা সাো েুল। আমরা যব্াক। 

ককাথা কথঝক কস এই েুল কজাোড় কঝর এঝে চেঝয়চছল সুকুলঝক, সুকুল আব্ার। িার 

খাচেকটা পাচেঝয়ঝছ চব্ভূচিোঝক। 

  

চব্ভূচিো হাি কপঝি েুলগুচল চেঝলে, একটাও কথা ব্লঝি পারঝলে ো, হাচব্লোর 

িখেও োুঁচড়ঝয় আঝছ। হোৎ কস চব্ভূচিোঝক চজঝজ্ঞস করল, কযা কোি রহা হযায়, ব্াবু্চজ! 

  

চব্ভূচিো েীঘণশ্বাস কেঝল ব্লঝলে, কী আর ভাব্ব্। 

  

হাচব্লোর েরাে ধীনতঝর েুুঁঝক এল চব্ভূচিোর চেঝক। িারপর যদু্ভি আিণ েলায় 

চেসচেচসঝয় ব্লল, ব্াবু্চজ, এই কলড়কাঝক ব্াুঁিাঝো যায় ো? লাঝটর ওপঝর লাট আঝছ, 
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িারও ওপঝর আঝছ চব্ঝলঝির ব্ােো ব্াুঁিাঝো যায় ো! কয-ঝকােও উপাঝয় সুকুলচজঝক 

ব্াুঁিাঝো যায় ো! 

  

কসই রুি, কচেেহৃেয় তসচেঝকর মুঝখ একথা শুেব্ আমরা ককউ আো কচরচে। কথা 

শুঝেই কটর কপলাম ওর হৃেঝয় খুব্ একটা ধীনতাক্কা কলঝেঝছ। হাচব্লোর করজা আরও ব্লল, 

কস যঝেক মােুরঝক মরঝি কেঝখঝছ, চেঝজর হাঝিও যুঝের সময় মােুর কমঝরঝছ। এ-

জীব্ঝে ব্াহাদুর কস কম কেঝখচে–চকন্তু সুকুলচজর মিে কেঝখচে কারওঝক। ব্ীরপুরুঝরর 

এ রকম কিহারা কস চক কখেও কল্পো করঝি কপঝরচছল, মরঝি যার একটুও ভয় কেই! 

এ রকম একটা মােুর যচে দুচেয়া কথঝক িঝল যায় িা হঝল দুচেয়াটা চক শুধুীনত ডরপুঝকর 

জেয? 

  

সুকুল এমচেঝিই খুব্ রূপব্াে, িারপরও হাচব্লোর ব্লল, েুঁচসর হকুম পাকা হঝয় যাব্ার 

পর িার েরীরটা কোলাঝপর মিে হঝয় উেঝছ! গুলাব্ জযায়সাগুল জযায়সা খুল রহা হা 

ব্াবু্চজ! আমার জীব্ে চেঝয়ও যচে ওঝক ব্াুঁিাঝো কযি! চকছু একটা হয় ো। 

  

োয় কোুঁপাঝি কোুঁপাঝিই িঝল কেল হাচব্লোর। কসই সঝে কস আমাঝেরও রুেব্াক 

কঝর চেঝয় কেল। রাি েম্ভীর হঝয় উঝেঝছ, কি রাি জাচে ো, জাচে ো কভাঝরর কি 

কেচর। হোৎ সুকুল আব্ার ব্ঝল উেল, চব্ভূচিো, োে শুেব্! কসই কয, হাচস হাচস পরব্ 

োুঁচস? 

  

িুচেরাঝমর েচসর এই োে ব্াঙাচল-যব্াঙাচল সব্ারই চেয়। রাজব্চন্দরা এ োে কোঝে 

মন্ত্রমুঝগ্ধর মিে। চব্ভূচিো উোত্ত েলায় োে ধীনতরঝলে:  

  

একব্ার চব্োয় কে মা 

ঘুঝর আচস 

হাচস হাচস পরব্ োুঁচস মা 

কেখঝব্ ভারিব্াসী… 

েেমাস েেচেে পঝর 
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জে কেব্ মাচসর ঘঝর 

চিেঝি যচে ো পাচরস, মা, 

চিেচব্ েলায় োুঁচস.. 

  

চব্ভূচিো একব্ার োেটা কের করঝছে, আর তব্কুণ্ঠ সুকুল কিুঁচিঝয় ব্লঝছে, আব্ার! 

আব্ার! কিির্ কস-োে িঝলচছল কখয়াল কেই–আমরা কসই োঝের মঝধীনতয চমঝে 

চেঝয়চছলাম। 

  

খাচেকির্ ব্াঝে সুকুল ব্লল, োো ব্াুঁচে শুেব্! আমরা যব্াক। কজলখাোর মঝধীনতয ব্াুঁচে 

ককাথা কথঝক আসঝব্। চব্ভূচিো মচলে ভাঝব্ হাসঝলে। িারপর ব্লঝলে, একটা কেেলাই 

যচে কপিাম! হাচব্লোর করজা কাঝছই োুঁচড়ঝয়চছল, আমরা কখয়াল কচরচে, কস সঝে সঝে 

এঝস একটা কেেলাই ব্াচড়ঝয় চেল। কসই কেেলাইঝয়র কখাঝলর মঝধীনতয এক টুকঝরা পািলা 

কােজ চেঝয় চব্ভূচিো একটা চজচেস ব্াচেঝয় কেঝলঝছে, কসটা চেঝয় যঝেকটা ব্াুঁচের 

মিেই আওয়াজ হয়। পাটো কজঝল চব্ভূচিো এই রকম ব্াুঁচে ব্াোঝিে, সুকুঝলর চেক 

মঝে আঝছ। 

  

কসই ব্াুঁচেঝি একটা িীব্র করুর্ সুর কভঝস উেল। কজলখাোর সমস্ত কচেে পাথঝর ধ্বচেি 

েচিধ্বচেি হঝি লােল কসই সুর। সুকুল ব্লল, োো, এটা কী োে ব্াজাঝেে? সুরটা 

কযে কিো কিো— 

  

চব্ভূচিো ব্লঝলে, এটা চব্সচমঝলর সর েঝরাচে চক িমান্নার সুর! 

  

সুকলু কযে লাচেঝয় উেল। কিুঁচিঝয় ব্লল, োো োেটার সব্ পে মঝে আঝছ? োো 

একব্ারচট োে! 

  

িখে আমাঝের মঝে পড়ল কাঝকাচর রড়যন্ত্র মামলার রামেসাে চব্সচমল োুঁচসর মঝঞ্চ 

ওোর আঝে চেঝজর কলখা এই উদুণ োে কেঝয়চছঝলে। যপূব্ণ িার ব্ার্ী। 
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সর েঝরাচে চক িমান্না যহমাঝর, 

চেল কম হযায় 

কেখো হযায় কজার চকিো ব্াজু এ 

কাচি কম হযায়! 

  

[মৃিুযঝক স্পেণ করার ভাব্ো এখে আমার মঝে। কেখঝি িাই ঘািঝকর ব্াহঝি, কি ব্ল 

আঝছ!] 

  

এ-োেটা যঝেকির্ ধীনতঝর োওয়া হল। কের পংচিঝি এঝস সুকুল চেঝজও েলা কমলাল। 

কের চেঝক চব্সচমল ব্ঝলচছল: 

  

যব ো যগ ঝল ওয়ল ঝল হযায় আউর 

ো আর মাঝোচক চভড় 

চসরফ্ মর্ চমটঝেচক হসরৎ আপ 

চেঝল এ চব্সচমল কমুঁ হযায়। 

  

[এব্ার কথঝম কেঝছ পূঝব্ণকার কলগুঞ্জে, চমঝট কেঝছ সব্ ব্াসো। এখে শুধুীনত মৃিুযঝক ব্রর্ 

করার ব্াসো চব্সচমঝলর হৃেঝয়।] 

  

কের লাইঝে চব্সচমঝলর োম ব্েঝল চেঝয় সুকুল োইঝি লােল, চেঝল এ সুকুল কম হযায়, 

চেঝল এ সুকুল কম হযায়, চেঝল এ সুকুল কমুঁ হযায়–কি ব্ার কয, িার চেক কেই। খাচেকটা 

ব্াঝে কথঝম রইল চকছুির্। আব্ার ব্লল, োো, আউর একঝো োে–  

  

চব্ভূচিো কসচেে কি োে কেঝয়চছঝলে কখয়াল কেই। আমরা চেস্পন্দ হঝয় শুঝেচছ। কাঝছই 

ছায়ার মিে োুঁচড়ঝয় আঝছ হাচব্লোর করজা। সারা পৃচথব্ী িখে ঘুম্, শুধুীনত কজলখাোর 

কচট োর্ীই কজঝে আঝছ। িাঝের মঝধীনতয একজে কঝয়ক ঘণ্টা পঝরই যে্ ঘুঝমর মঝধীনতয 

িঝল যাঝব্। 
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একসময় চব্ভূচিোর োঝের টক কের হঝয় কেল। হাচব্লোরঝক চজঝজ্ঞস করলাম ক’টা 

ব্াঝজ? কস ব্লল, এক ব্াজ েয়া।–আর মাত্র িার ঘণ্টা। 

  

চব্ভূচিোর োঝের টক কের, সুকুল িবু্ও যেুঝরাধীনত কঝর যাঝে। কস কযে িখে একটা 

সুরপােল মােুর, পৃচথব্ীঝি আর চকছু জাঝে ো। কের পযণ্ কস ব্লল, োো, কসই োে 

একব্ার োইঝি হঝব্। 

  

ককাে োে? 

  

রব্ীিোঝথর ওই, মরর্, কহ কমার মরর্! 

  

ওটা কিা োে েয়, কচব্িা! 

  

ো, ো, ওটাই োইঝি হঝব্। 

  

ওটা আমার মুখস্থ আঝছ সুকুল, চকন্তু ওর কিা ককােও সুর কেই? 

  

িা জাচে ো–ওটা োে কেঝয় কোোে! 

  

কসই ভাঝব্-চব্ঝভার চকঝোরঝক কক িখে চেরস্ত করঝব্? ওর ককােও যেুঝরাধীনত িখে 

যগ্রাহয করা যায়? রব্ীিোঝথর মরর্-চমলে কচব্িাটা সুকুঝলর খুব্ চেয় চছল– চব্ভূচিোর 

কাছ কথঝক শুঝে শুঝে চহচন্দ যিঝর চলঝখ চেঝয় মুখস্থ কঝরঝছ। চব্ভূচি একচেে চজঝজ্ঞস 

কঝরচছঝলে, িুচম মাঝে বু্েঝি পাঝরা সব্? কস ব্ঝলচছল, ককে পারব্ ো! এই কিা, ‘আচম 

করব্ েীরঝব্ িরর্’ িরর্ কিা চহচন্দঝি যাঝক ব্ঝল িযায়রো–মাঝে সাুঁিার কেওয়া, িাই 

ো? 

  

কসই েীঘণ কচব্িা সুকুল িখে োে চহঝসঝব্ শুেঝি িাইঝছ। চব্ভূচিো িাঝক চব্মুখ করঝি 

পারঝলে ো। চিচে িখে েরব্াচর কাোডায় সুর লাচেঝয় কোটা কচব্িাটা কেঝয় কযঝি 

লােঝলে–যি িুচপ িুচপ ককে কথা কও, ওঝো মরর্, কহ কমার মরর্! 
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ও রকম োে ককউ কখেও োয়চে, ও রকম ভাঝব্ ককউ কখেও োে কোঝেচে। শুধুীনত কিা 

সুর েয়, কথা েয়–সমস্ত মে োর্ ওই োঝের মঝধীনতয। চব্ভূচিো ও রকম োে জীব্ঝে আর 

কখেও োইঝি পারঝব্ে ো! 

  

কখে িারঝট কব্ঝজ কেঝছ কখয়ালও কচরচে। িমঝক উেলাম কজঝলর কপটা ঘচড়ঝি যখে 

েং েং কঝর পাুঁিটা ব্াজল। যমচে কজঝে উেল ভারী ভারী বু্ঝটর আওয়াজ। সুকুল িখে 

কহঝস ব্লল, োো, এব্ার ‘কিা সময় হইল চেকট’ - এব্ার কের োে কহাক! ব্ঝন্দ 

মািরম্? সমস্ত কজল কাুঁপঝয়, আকাে ব্ািাস-পৃচথব্ী কাচপঝয় আমরা সকঝল চমঝল কেঝয় 

উেলাম, ব্ঝন্দ মািরম্ সুজলা সুেলা েসযেযামলা–।  

  

েেেে কঝর েব্দ হঝি লােল কেট কখালার। হাি-পা ব্াুঁধীনতা সুকুলঝক ব্াইঝর আো হল। 

আমার িখে ইঝে হচেল কজঝলর েরজা কভঝঙ কব্চরঝয় চেঝয় একব্ার ওঝক ছুুঁই। চকন্তু 

িার কিা উপায় কেই। সুকুঝলর মুখখাো চকন্তু েেুল্ল–কসই যপরূপ কিহারার চকঝোঝরর 

মুঝখ একটু ক্লাচ্র ছাপ কেই। কিুঁচিঝয় ব্লঝল, োো, ি কিা িল ো হযায়। আমাঝের 

সকঝলর োম কঝর ব্লল, িচল িঝব্। আব্ার আচম আসব্, কেে কিা স্বাধীনতীে হয়চে–আব্ার 

আসব্–ব্ঝন্দ মািরম্। 

  

আমাঝের কিাঝখর সামঝে চেঝয় চেঝয় কেল সুকুলঝক। আমরা িখে… 

  

সূযণকুমার এিির্ চেুঃেঝব্দ শুেচছল। এব্ার িার কিাখ চেঝয় জল েচড়ঝয় পড়ল। িার 

মুখখাো লাল হঝয় কেঝছ, সারা েরীর কাুঁপঝছ। 

  

হরো কােঝি কােঝি ব্লঝলে, হাচব্লোর করজা িার পরচেেই িাকচর কছঝড় চেঝয়চছল, 

কসই কথঝক একটু পােলাঝট ধীনতরঝের হয়। আমরা কজল কথঝক ছাড়া পাব্ার পর ও আমাঝের 

কাঝছই ঘুঝর চেঝর আঝস–আর যেব্রি সুকুঝলর কথা ব্ঝল। সুকুঝলর জেয ও এমে 

আঘাি কপঝয়ঝছ কয মােুর চেঝজর কছঝল মরঝলও কব্াধীনতহয় এিটা পায় ো। 
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একটুির্ িুপ কঝর হরকুমার ব্লঝলে, ও, একটা কথা ব্লঝি ভুঝল কেচছ। কের সমঝয় 

তব্কুণ্ঠ সুকুল একব্ার মাত্র একটুিঝর্র জেয েরম হঝয়চছল। যাব্ার সময় চব্ভূচিোর 

কসঝলর সামঝে এক মুহূিণ িুপ কঝর োুঁচড়ঝয়চছল। িারপর মাথা চেিু কঝর ব্ঝলচছল, োো, 

একটা যেুঝরাধীনত শুধুীনত রইল। আপোরা এব্ার কজল কথঝক ব্াইঝর কব্চরঝয় চব্হাঝরর 

ব্ালযচব্ব্াহ েথাটা িুঝল কেব্ার কিষ্টা করঝব্ে!–িারপর ও িঝল কেল েটেট কঝর। 

  

সূযণ আর চেঝজঝক সামলাঝি পারল ো, ককুঁঝে উেল েুুঁচপঝয় েুুঁচপঝয়। কিেও িার কিাঝখ 

জল কেখা যায় ো, মার কখঝলও কস কাুঁঝে ো–িবু্ ওইটুকু ব্য়ঝসর মঝধীনতয ককােও চেে কস 

ও রকম ভাঝব্ কাুঁঝেচে। 

  

আচলমুচদ্দ ে মাটার সূযণঝক সা্ত্বনো চেঝি যাচেঝলে হরকুমার হাি িুঝল চেঝরধীনত করঝলে 

ইোরায়। আঝস্ত আঝস্ত ব্লঝলে, কাুঁদুক! কান্না ওর পঝি ভাঝলাই!  

১২. েরঝমর ছুচটঝি চব্েু 

েরঝমর ছুচটঝি চব্েু িার ব্াব্া-মাঝয়র সঝে িঝল কেল োচজণচলং। ব্ােলঝক কস সঝে চেঝয় 

যাঝব্ই! চব্েু িার ব্াব্া-মাঝয়র েয়ঝের মচর্, িার ককােও ইঝেই যপূর্ণ থাঝক ো। চব্েু 

িার মাঝক ব্লল, মা, ব্ােল চকন্তু আমাঝের সঝে যাঝব্। ো হঝল আচম যাব্ ো। 

  

চব্েুর মা োন্ডা উৎসাঝহর সঝে ব্লঝলে, কব্ে কিা িলুক ো! ব্ােল, িুই যাচব্ আমাঝের 

সঝে? 

  

চব্েুর মা ব্ােলঝক কয খুব্ যপছন্দ কঝরে, িা েয়। িঝব্ চকছু চকছু রমর্ী থাঝকে এ 

রকম, যাুঁরা চেঝজর স্াঝের ওপর এি কব্চে কস্নহ চেঝয় কেঝলে কয যেযঝের জেয আর 

চকছু যব্চেষ্ট থাঝক ো। কব্চে ব্য়ঝসর ওই এক কছঝল চব্েু, িাই যন্নপূর্ণার আর যেয 

ককােও চেঝক কিাখ কেই। যন্নপূর্ণা ব্ােলঝক ব্লঝলে, িুই কিার ব্াব্া-মাঝক ব্ঝল রাচখস, 
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আমরা আসঝছ কসামব্ার যাব্। পঝেঝরা চেে থাকব্ চকন্তু, কিার মা’র জেয মে ককমে 

করঝব্ ো কিা? 

  

চব্েু আর ব্ােল িখে ব্ঝস কেল পচরকল্পো আুঁটঝি। ব্ােল এ-পযণ্ ককােও পাহাড ়

কেঝখচে। সমুদ্রও কেঝখচে। ব্ড় ব্ড় েেী কেঝখঝছ যচি তেেঝব্, মঝে আঝছ যস্পষ্ট। কয 

কখেও ককােও পাহাড় কেঝখচে, িার কল্পোয় কয-ঝকােও পাহাড়ই চহমালঝয়র কিঝয়ও 

চব্োল। কসই পাহাঝড়র ওপর োচজণচলং েহর, ব্ােঝলর কিাঝখ িা স্বঝেণর কিঝয়ও সুন্দর। 

চব্েু েঝিযক ছুচটঝিই ব্াব্া-মাঝয়র সঝে ককাথাও-ো-ঝকাথাও কব্ড়াঝি যায়, এমেকী 

োচজণচলংঝয়ও আঝে একব্ার কেঝছ, কসখাঝে ওঝের একটা ব্াচড় আঝছ। চব্েুরা একাই 

যাঝব্, করর্ুরা ব্া যেয কাকা কাচকমারা কছঝল-ঝমঝয়রা যাঝব্ ো। 

  

চব্েু িাঝক কোোঝি লােল পঝথর ব্র্ণো। ব্ড় কট্রঝের পর কছাট কট্রে। কসই কছাট কট্রঝের 

ইচঞ্জঝের সামঝে দু’জে কলাক োুঁচড়ঝয় ব্াচল ছড়ায় যেব্রি, কট্রেটা কখলোর মিে 

এুঁঝকঝব্ুঁঝক ওঝে পাহাঝড়র ো চেঝয়, জােলা চেঝয় হাি ব্াড়াঝলই পাহাড় কছাুঁয়া যায়। 

োচজচলংঝয় কপ ুঁঝছই ওরা কঘাড়ায় িড়ঝব্। ব্ােল কঘাড়ায় িড়ঝি জাঝে ো কিা! িাঝি কী 

হঝয়ঝছ, এক চেঝেই চেঝখ যাঝব্। এব্ার োচজণচলংঝয় চেঝয় চব্েু একটা কাজ করঝব্ই, 

ব্ােলঝক সঝে চেঝয় কস িঝল যাঝব্ েূঝর ককােও একটা যঝিো পাহাঝড়। দুজঝে চমঝল 

িার িূড়ায় উেঝব্। আঝে কাঝরাঝক চকছু ব্লঝব্ ো–িূড়ায় কপ ুঁঝছ একটা ফ্লযাে পুুঁঝি চেঝয় 

কেঝম এঝস কসই কীচিণর কথা ব্ঝল সব্াইঝক যব্াক কঝর কেঝব্। চব্েুর কল্পোেব্র্ মে 

এইসব্ চি্ায় োরুর্ আেন্দ পায়। 

  

ব্ােলঝক েীঝির জামাকাপড় চেঝয় কযঝি হঝব্ যঝেক। িার যচে ককাট ো থাঝক কসজেয 

ককােও চি্া কেই, চব্েুর দুঝটা যঝলটার আঝছ–একটা কস ব্ােলঝক চেঝয় কেঝব্। চব্েুর 

েস্তাোও আঝছ চিে কজাড়া। পাহাঝড় উেঝি কেঝল েস্তাো কিা লােঝব্ই। ব্ােল িিুচে 

চব্েুর েস্তাো হাঝি চেঝয় কেখল, চেট কঝর চকো।  
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কের পযণ্ ব্ােঝলর যাওয়া হল ো। ব্াচড়ঝি এঝস মাঝক ব্লঝিই মা ব্লঝলে, িুই 

োচজণচলং যাচব্ কী কঝর? কস কিা যঝেক েূর! পুঁাাড়া, কিার ব্াব্া আসুক, চজঝজ্ঞস কঝর 

কেখ–  

  

ব্ােল যেুোচসক আব্োঝরর সঝে ব্লল, ো, ব্াব্াঝক িুচম ব্লঝব্। আচম চেক যাব্ চব্েু 

ব্ঝলঝছ ককােও যসুচব্ঝধীনত হঝব্ ো! 

  

মা ব্লঝলে, িুই যিচেে ধীনতঝর ওঝের সঝে থাকঝি পারচব্? িুই কখেও ককাথাও একা 

কথঝকচছস? 

  

ব্ােল যচি উৎসাঝহর সঝে ব্লল, হযাুঁ, থাকঝি পারব্, খুব্ থাকঝি পারব্। 

  

চকন্তু োচজণচলং কযঝি কিা যঝেক টাকা লাঝে। যি টাকা আসঝব্ ককাঝত্থঝক? 

  

ে’ ব্ছঝরর কছঝলর পঝি টাকার ব্যাপারটা কব্াো যব্েয কচেে। কস যব্াক হঝয় ব্লল, 

ব্াুঃ, টাকা লােঝব্ কীঝস, আচম কিা চব্েুঝের সঝেই যাব্! 

  

সঝে কেঝলই ব্া, কট্রঝের চটচকট কাটাঝি হঝব্ ো? িা ছাড়া যিচেে ব্াইঝর থাকা— 

  

ব্াব্া ব্াচড় ো-ঝেরা পযণ্ কজঝে ব্ঝস রইল ব্ােল। ঘুঝম কিাখ কটঝে আসঝছ, িবু্ ঘুঝমাঝব্ 

ো। চিররঞ্জে কখঝি ব্সার পর ব্ােল সামঝে োুঁচড়ঝয় েখ খুুঁটঝি খুুঁটঝি ব্লল, ব্াব্া, 

আচম োচজণচলং যাব্। 

  

চিররঞ্জে মুখ িুঝল ব্লঝলে, ইস্কুল কথঝক চেঝয় যাঝে বু্চে? 

  

ো, চব্েুঝের সঝে যাব্। চব্েুর ব্াব্া-মা যাঝেে। 

  

চব্েু কক? 
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মা ব্লঝলে, ওই কয কো করর্ু, কসই কয েোর ঘাঝট হাচরঝয় চেঝয়চছল, িার খুড়িুঝিা 

ভাই। কব্ে ভাঝলা কছঝল! 

  

চিররঞ্জে ভুরু কুুঁিঝক ব্লঝলে, ওঝের সঝে যাঝব্ কী কঝর? ওঝের সঝে চক আমাঝের 

খাপ খায়! 

  

মা ব্লঝলে, এি কঝর কযঝি িাইঝছ, যাক ো। ককাথাও কিা কব্ড়াঝো হয় ো! ওর ব্নু্ধরা 

যায়–  

  

আশ্চঝযণর ব্যাপার, চব্ঝকলঝব্লা মা ব্ােলঝক োচজণচলং যাওয়ার চব্রুঝে যঝেক যুচি 

চেচেঝলে, এখে চিচেই স্বামীর সামঝে কছঝলর পি চেঝয় চেঝলে। কব্াোঝি লােঝলে 

যঝেক কঝর। চকন্তু চিররঞ্জে মােঝলে ো। ব্ােলঝক ব্লঝলে, সময় কিা যঝেক পঝড় 

আঝছ। ব্ড় হও, কলখাপড়া কঝরা, িারপর চেঝজই ওই রকম যঝেক জায়োয় কব্ড়াঝি 

পারঝব্। 

  

চহমােী করঝে উঝে ব্লঝলে, আচম কয এি কঝর ব্লচছ, কসটা বু্চে কিামার কাঝে যাঝে 

ো? কছঝলটা এি কঝর ব্লঝছ-কী হয় কেঝল? কিামার ককােও িচি হঝব্! এমচেঝি কিা 

সারা চেঝে কছঝলর একব্ার কখাুঁজও োও ো! 

  

চিররঞ্জে ক্লা্ ভাঝব্ ব্লঝলে, চকন্তু আচম এখে ওঝক পাোব্ কী কঝর? আমার হাঝি কিা 

একেম টাকা কেই? 

  

ওঝের সঝে একসঝে যাঝে। ওরা চক আর টাকা কেঝব্? 

  

ওরা টাকা ো চেঝলও আচম টাকা ো চেঝয় আমার কছঝলঝক পাোব্ কী কঝর? আমার পঝি 

কসটা সম্ভব্ েয়। 
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চহমােী িখে হাি কথঝক দু’ কজাড়া কসাোর িুচড় খুঝল মাচটঝি ছুুঁঝড় কমঝর ব্লঝলে, 

কিামার হাঝি কিা ককােও সমঝয়ই টাকা থাঝক ো। িা ব্ঝল আমার ককােও সাধীনত আহ্লাে 

কেই? িুচম আমার েয়ো চব্চি কঝর টাকা চেঝয় এঝসা! 

  

িখে েেড়া কলঝে কেল স্বামী-স্ত্রীঝি। ব্ােল আড়ষ্ট হঝয় োুঁড়াল েরজার কাঝছ। চিররঞ্জে 

পুঝরাটা ো কখঝয়ই উঝে পঝড়ঝছে। ব্ােঝলর কান্না কপঝি লােল, িার জেযই এইসব্ 

হঝে। এর আঝে কস কিা কখেও কব্াঝেচে টাকা চজচেসটা এ রকম জরুচর। ব্াব্া আর 

মাঝয়র েেড়ার মঝধীনতয কব্ে কঝয়ক ব্ার টাকা কথাটার উচ্চারঝর্ িার মাথার মঝধীনতয ঘা 

মারঝি লােল। এিকাল িার ধীনতারর্া চছল, টাকা চজচেসটা কছাটঝের কাঝছ থাঝক ো, শুধুীনত 

ব্য়স্কঝের কাঝছ থাঝক। িার ব্াব্াও কিা ব্য়স্ক কলাক, যথি ব্াব্ার কাঝছ কেই ককে? কছাট 

কছঝলরা কযমে মাঝব্ণলগুচল চেঝয় েেড়া কঝর, কিমেই িার ব্াব্া-মাও ওই সাঝহঝব্র মুনু্ড 

ছাপ কেওয়া রূঝপার কোল কোল চজচেসগুঝলার জেয েেড়া করঝছ। কস একব্ার ভাব্ল, 

ব্ড়ব্াবু্র কাঝছ িাইঝলই হয়, ব্ড়ব্াবু্র কিা যঝেক টাকা। আব্ার কস িীব্র যচভমাঝের 

সঝে েচিজ্ঞা করল, ব্ড় হঝয় কস যঝেক যঝেক টাকা করাজোর করঝব্ িখে কস েঝিযক 

ব্ছর োচজণচলং যাঝব্–িখে কিা ককউ চকছু ব্লঝি পারঝব্ ো! · 
  

এচেঝক চব্েু কব্ুঁঝক ব্সল, ব্ােল ো কেঝল কস চকছুঝিই যাঝব্ ো। িখে ব্াধীনতয হঝয় চব্েুর 

মা চেঝজই একচেে এঝলে এব্রাচড়ঝি, ব্ােঝলর মাঝক বু্চেঝয়সুচেঝয় রাচজ করাঝি। 

িাঝিও ককােও েল হল ো। চহমােী কৃচত্রম কহঝস যন্নপূর্ণাঝক ব্লঝলে, ো চেচে, ব্ােল 

ো হয় যেয ককােও ব্ার কিামাঝের সঝে যাঝব্। এব্ার কী কঝর পাোই। ব্টোকুর ব্লঝছে, 

এব্ার আমাঝের সব্াইঝক চেঝয় কােী যাঝব্ে–এখেও চেক হয়চে যব্েয, িবু্ যচে যাওয়া 

হয়, িা হঝল ব্ােলঝক ো চেঝল… 

  

ব্ােঝলর সামঝেই এই আঝলািো হচেল, যথি ব্ােল জাঝে ওকথা সচিয েয়। 

চেয়রঞ্জঝের কেে্মঝর্র ব্াচিক কেই–িার মঝি ওসব্ কেহাি ব্াঝজ খরি। ব্ড়ব্াবু্ মাঝে 

মাঝেই কব্ড়াঝি যাে, চকন্তু একা। একব্ার কব্ঝরাঝল কঝব্ চেরঝব্ে িা-ও ব্ঝল যাে ো। 

আর চিররঞ্জে কট্রঝে কিঝপ ককাথাও যাব্ার ব্েঝল কলকািায় পঝথ পঝথ যচেচেণষ্ট ভাঝব্ 
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ঘুঝর কব্ড়াঝিই কব্চে ভাঝলাব্াঝসে। চেয়রঞ্জে িাুঁর ব্যব্সার ককােও সংকঝটর সময় কােী 

চব্শ্বোঝথর কাঝছ চকছু একটা মােি কঝরচছঝলে সংকট ককঝট যাওয়ায় এখে চিচে 

চব্শ্বোথঝক পুঝজা চেঝি যাঝব্ে। চেয়রঞ্জঝের সঝে যাব্ার জেয। ব্াচড়র ককউ ককউ ব্ায়ো 

িুঝলঝছ চকন্তু চেয়রঞ্জে িাঝি রাচজ েে! 

  

চব্েুরা িঝল যাব্ার পর ব্ােল চকছু চেে মেমরা হঝয় ঘুঝর কব্ড়াল। সব্াই চমঝল িার কাছ 

কথঝক একটা স্বেণ ককঝড় চেঝয়ঝছ। এিচেে িার কল্পোয় োচজণচলঝয়র ককােও যচস্তত্ব চছল 

ো–চকন্তু চব্েুর সঝে কসখাঝে কব্ড়াঝি যাব্ার সব্ পচরকল্পো কঝর কেলার পরও ো-

যাওয়া কয কী মমণাচ্ক, িা আর ককউ বু্েঝব্ ো। ব্ালঝকর যুচিহীে মঝের েহে 

যভয্ঝর কয-ঝব্েো-যচভমাঝের আঝলাছায়া কঘাঝর িার মমণ কব্াোর সাধীনতয আর কারও 

কেই। ব্ােল একা একা চিঝলঝকাোয় চেঝয় কেওয়াঝলর সঝে কথা ব্ঝল, টঝব্র 

ের্ীমেসার োঝছর কাঝছ িার দুুঃখ জাোয়, টযাঝকিমর জঝল হাি ডুচব্ঝয় কখলা করঝি 

করঝি কস হোৎ েুুঁচপঝয় ককুঁঝে ওঝে। েোজঝলর টযাঝকিম ব্হ চেঝের মাচট জঝমঝছ এব্ং 

আশ্চঝযণর চব্রয় দুচট কছাট কছাট কাকড়া কসখাঝে এঝস উপচস্থি হঝয়ঝছ। যেয সময় ব্ােল 

লাচে চেঝয় খুুঁচিঝয় কাুঁকড়াদুঝটাঝক মারার কিষ্টা কঝর, চকন্তু এখে কস একেৃঝষ্ট িাচকঝয় 

থাঝক ওঝের চেঝক কযে ওরা ছাড়া িার আর ব্নু্ধ কেই।  

  

কছঝলর মেমরা ভাব্ কেঝখ চিররঞ্জে একচেে ব্লঝলে, কেওঘঝর যাচব্? কিস এয়ার 

কযাঝম্পর সঝে? কেওঘর খুব্ সুন্দর জায়ো–তব্েযোঝথর মচন্দর, িঝপাব্ে, পাহাড়ও আঝছ 

ওখাঝে–। যচে যাস কিা যসীমোঝক ব্ঝল কেচখ–  

  

চিলঝেে কিস এয়ার যযান্ড এমকারোে কসাসাইচট োঝম একচট িমৎকার েচিষ্ঠাে চছল 

িখে। ধীনতেী ব্যচিঝের োঝে ধীনতেয এই েচিষ্ঠাে েচি ব্ছর েচরব্ কছঝলঝের কব্ড়াঝি চেঝয় 

কযি ককােও স্বাস্থযকর জায়োয়। েঝিযঝকর খরি হি মাত্র পাুঁি টাকা– পড়াশুঝোয় যারা 

ভাঝলা যথি েচরব্, শুধুীনত িাঝেরই জেয। েরখাস্ত পড়ি যঝেক, চকন্তু এই কযাঝম্পর চযচে 

ইেিাজণ থাকঝিে কসই স্কাউট মাটার যসীম েত্তর সঝে কী সূঝত্র কযে কিো চছল 

চিররঞ্জঝের। 
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চিররঞ্জে কছঝলঝক কেওঘর পাোব্ার জেয কিষ্টার ত্রুচট করঝলে ো। চকন্তু কী কারঝর্ কযে 

কসটাও কের পযণ্ সাথণক হল ো। আসঝল, চিররঞ্জে চেঝজও কিষ্টা কঝরচছঝলে ওই েঝলর 

সঝে ককােও ছুঝিায় চভঝড় পড়ঝি, কসটাঝিই যসুচব্ঝধীনত কেখা কেয়। দুব্ণল ধীনতরঝের মােুর 

চিররঞ্জে, কছঝলঝক একলা ককাথাও পাোব্ার মিে মঝের কজার িাুঁর কেই। কেওঘর 

যাওয়া হল ো, চিররঞ্জে বু্েঝিও পারঝলে ো, কছঝলর কাছ। কথঝক চিচে আর একচট 

স্বেণ ককঝড় চেঝলে। ব্ােল এর মঝধীনতযই োচজণচলংঝয়র কথা যঝেকখাচে ভুঝল মঝে মঝে 

কেওঘর চেঝয় স্বে কেখঝি শুরু কঝরচছল। চব্ঝেরি কেওঘঝর িঝপাব্ে আঝছ শুঝেই 

চব্দুযৎসৃ্পষ্ট হঝয়চছল কস। ওই োম শুঝেই কস মােসিঝি কেখঝি শুরু কঝরচছল ব্াচমিককীর 

িঝপাব্ে, আহা, চব্েু কব্িারা কেখঝি পাঝব্ ো। উঝপিচকঝোর রায়ঝি ধুীনতরীর ‘কছাট 

রামায়র্’  িখে ব্ােঝলর পুঝরা মুখস্থ। কস একা একা আবৃ্চত্ত করি: 

  

ব্ামিকীচকর িঝপাব্ে িমসার িীঝর 

ছায়া িার মধুীনতময়, ব্াযু় ব্ঝহ ধীনতীঝর, 

সুঝখ পাচখ োয় োে কোঝট কি েুল, 

চকব্া জল চেরমল, িঝল কুল–কুল। 

মুচের কুচটরখাচে োঝছর িলায়, 

িঞ্চল হচরর্ কখঝল িার আচঙোয়।… 

  

কেওঘর যাওয়া হল ো, কসই িঝপাব্ে ব্ােঝলর কাঝছ আরও সুেূরসুন্দর হঝয় রইল। 

  

করর্ুঝের ব্াচড়ঝি কেঝলও আর চব্ঝের কখলা জঝম ো। চব্েু কেই, কসই কথাটা সব্ সময় 

খিখি কঝর। যেয কছঝলঝমঝয়রাও যঝেঝকই এ ব্ছর কব্ড়াঝি কেঝছ িাঝের ব্াব্া-মাঝয়র 

সঝে। করর্ুর যসুখ ব্ঝল ওরা কযঝি পাঝরচে, চকন্তু সুেকােো ব্নু্ধঝের সঝে কেঝছে 

উটকামন্ড। 
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তহম্ী কাচকমার ঘরটা িালাব্ন্ধ হঝয়ই পঝড় থাঝক। আঝে তহম্ী কাচকমার সঝে েল্প 

করঝিও কি ভাঝলা লােি। চব্েু একচেে চেসচেস কঝর ব্ােলঝক ব্ঝলচছল, জাচেস, 

তহম্ী কাচকমা হাচরঝয় কেঝছ? 

  

ব্ােল যব্াক হঝয় চজঝজ্ঞস কঝরচছল, ককাথায় হাচরঝয় কেঝছ? 

  

চব্েু ব্ঝলচছল, কসটাই কিা ককউ জাঝে ো। কাচকমা কাঝরাঝক চকছু ো ব্ঝল ককাথায় কযে 

িঝল কেঝছে। ব্াঝপরব্াচড়ঝিও কেই। 

  

এই চব্োল পৃচথব্ীঝি হাচরঝয় যাব্ার কথা শুেঝলই কী রকম কযে যসহায় লাঝে। ব্ােঝলর 

খুব্ কষ্ট হঝয়চছল। মঝে মঝে কস েচিজ্ঞা কঝরচছল, ব্ড় হঝয় কস আর চব্েু চেক তহম্ী 

কাচকমাঝক খুুঁঝজ ব্ার করঝব্। 

  

করর্ু োয়ই যসুঝখ কভাঝে, ঘুঝর চেঝরই িার জ্বর হয়। জ্বঝর চব্ছাোয় শুঝয় থাঝক কঝয়ক 

চেে, একটু কসঝর উেঝলই আব্ার কে ড়াঝে চড় শুরু কঝর কেয়। েি কঝয়ক মাঝস কব্ে 

করাো হঝয় কেঝছ করর্ু, েীর্ণ মুঝখ দুচট টলটঝল কিাখ, মাথায় চসঝের মিে ককাুঁকড়া িুল।  

  

এ ব্াচড়ঝি এখে কছঝলঝমঝয় মাত্র চিে জে। করর্ু, িার ওপঝরর ভাই যংশুমাে আর ওঝের 

জযােিুঝিা কব্াে েীচপ্ত। এর মঝধীনতয েীচপ্ত ব্াঝরা কছঝড় কিঝরায় পা চেঝয়ঝছ এব্ং িক কছঝড় 

োয়ই োচড় পঝর। েরীঝরও পচরব্িণে কেখা চেঝয়ঝছ েীচপ্তর। চকন্তু িার মেটা এখেও 

যপচরর্ি রঝয় কেঝছ। িাই এই েিুে রকঝমর েরীর চেঝয় কস কী করঝব্ বু্েঝি পাঝর 

ো। পড়াশুঝোয় িার মে কেই ব্ঝল ইস্কুল কছঝড়ই চেঝয়ঝছ োয়, িা ছাড়া কস ‘আটক’ 

করা কমঝয়, যথণাৎ কোভাব্াজাঝরর কব্াসঝের ব্াচড়র একচট কছঝলর সঝে যচি তেেব্ 

কথঝকই িার চব্ঝয় চেক করা আঝছ। কসই কছঝল এখে চব্ঝলঝি, আোমী ব্ছর চব্ঝলি 

কথঝক চেরঝলই েীচপ্তর চব্ঝয় হঝয় যাঝব্। েীচপ্ত এসব্ জাঝে ব্ঝলই িার ব্যব্হারটা একটু 

পাকা পাকা। কস এখে চব্ঝকলঝব্লা ো ধুীনতঝয় ছাঝে োুঁড়ায়, আকাঝের চেঝক িাকায় উোস 

কিাঝখ, পাড়ার কছঝলরা িার চেঝক ইোরা ইচেি কঝর। েি ব্ছর চব্েুর জেয কয 
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মাটারমোই রাখা হঝয়চছল, কসই মাটারচট োচক েীচপ্তর েচি রসস্থ হঝয় কী একটা কাণ্ড 

কঝর কেঝলচছল, কয জেয যচব্লঝম্ব িার িাকচর যায়। 

  

আঝে েেব্াঝরা জে কছঝলঝমঝয় চমঝল কয কখলা কখলি, িার যচধীনতকাংেই চছল ছুঝটাছুচটর 

কখলা। এখে চিে-িার জঝে চমঝল কখলার ধীনতরেটা ব্েঝল যায়। এখে হয় ব্ঝস ব্ঝস 

কযারাম-ঝপটা যথব্া কোকাে-ঝোকাে কখলা। িারপরই এঝস যায় ব্র-ব্উ কখলা। এই 

কখলাটা েীচপ্তই ওঝের কেখায়। েীচপ্ত ব্ােঝলর হািটা কটঝে ধীনতঝর ব্ঝল, িুই কব্ে ব্র, আচম 

কব্ে কিার ব্উ, িারপর ব্র-ব্উ কী কঝর জাচেস কিা? চহ-চহ-চহ! েীচপ্ত কহঝস লুঝটাপুচট 

খায়, ব্ােল িার মাঝে বু্েঝি পাঝর ো! িার মঝের মঝধীনতয একটা যস্পষ্ট ধীনতারর্া আঝস্ত 

আঝস্ত োো ব্াুঁধীনতঝি থাঝক, একচট কছঝলর সঝে একচট কছঝল, আর একচট কমঝয়র সঝে 

একচট কছঝল-এর মঝধীনতয কী কযে একটা িোি আঝছ। কমঝয়র সঝে কমঝয়র চব্ঝয় হয় ো, 

কছঝলর সঝে কছঝলর চব্ঝয় হয় ো–শুধুীনত কছঝল আর কমঝয়ঝিই চব্ঝয় হয়–এটা একটা কঘার 

রহসযময় ব্যাপার। িড়াক িড়াক কঝর িার মাথার মঝধীনতয কঝয়কটা েৃেয ঘুঝর যায়। সূযণো 

একচেে ব্ড়চের কোুঁট কামঝড় চেঝয়চছল যথি ব্ড়চে হাসচছল, এর মাঝে কী? িার ব্াব্া 

একচেে িার মাঝক–।  

  

যংশুর সঝে ব্ােঝলর চকছুঝিই ব্ঝে ো। ব্য়ঝসর িুলোয় ব্ােল একটু কব্চে লম্বা হঝয় 

কেঝছ, িাঝক যংশুর কিঝয় ব্ড় কেখায়। যংশু একটু স্বাথণপর ধীনতরঝের, আর সব্ সময় খাচল 

োচলে কঝর। কখলঝি কখলঝিই কিুঁচিঝয় ওঝে, মা কেঝখা, ব্ােল আমার ব্ই চেঝয়ঝছ! মা, 

ব্ােল আমার কলচত্ত চছুঁঝড় চেল! োচলে শুঝে রেেভা এঝস কছঝলঝকই ব্কুচে কেে, যংশু 

িবু্ কখলার মঝধীনতয োয়ই েেড়া কঝর উঝে িঝল যায়। িখেই েীচপ্ত ব্ঝল, ও যায় যাক! 

আয় কর আমার ব্র ব্উ কখচল! িুই আমার এইখােটায় হাি কে! চহ-চহ-চহ-চহ–।  

  

ব্ােল একলা রাস্তায় কব্ঝরায় ো, এ-ব্াচড়ঝি আঝস কস িাকঝরর সঝে। িাকরচট ব্ড় 

োুঁচকব্াজ। যঝেক চেে কস কব্ে খাচেকটা েূর কথঝকই ব্ঝল, এইব্ার োোব্াবু্ িুচম কসাজা 

িঝল যাও! কযঝি পারঝব্ কিা? আচম োুঁচড়ঝয় রইচছ, আমাঝক আব্ার ব্াজার কযঝি হঝব্ 

কিা! এই পথটুকু ব্ােল একা একা কহুঁঝট আসব্ার সময় খাচেকটা স্বাধীনতীেিার স্বাে পায়। 
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একচেে দুঝটা ব্য়স্ক কছঝল িাঝক করর্ুঝের ব্াচড়র কাঝছই োুঁড় করাল। িারপর ব্লল, 

এই কখাকা কোে, একটা কাজ করঝি পারচব্? 

  

ব্ােঝলর কাুঁঝধীনত হাি চেঝয় কেওয়াঝলর কাঝছ কটঝে চেঝয় চেঝয় চকছুির্ ওরা োো কথা 

চজঝজ্ঞস করল। করর্ুঝের ব্াচড়ঝি এখে কক কক আঝছ, ব্াব্া-কাকারা কক কখে ব্াচড়ঝি 

থাঝক ইিযাচে। ব্ােঝলর কথায় এখেও একটু একটু ব্াঙাল টাে আঝছ। কছঝলদুচট কসটা 

যচব্লঝম্ব বু্ঝে কেল। একজে আর একজেঝক ব্লল, এ কর মাইচর, এ কয ব্াঙাল কেখচছ! 

ব্াঙাঝলর বু্চে কিা, সব্চকছু ো গুব্ঝলট কঝর কেয়। আর একজে ব্লল, এই কছাুঁড়া, 

কিাঝক যা ব্লব্, িাই করচব্! এই েঝল্পর ব্ইটা েীচপ্তঝক চেচব্, খব্রোর যেয ককউ কযে 

কেখঝি ো পায়! ককউ চকছু চজঝজ্ঞস করঝলও চকন্তু চকছু ব্লচব্ ো। যচে ো পাচরস, িা 

হঝল চকন্তু কাে মুঝল কেব্! 

  

ব্ােল ব্ইটা হাঝি চেঝয়ই বু্েল কসটা ব্ড়ঝের ব্ই। ককে ো কছাট কছাট যির, আর 

কভিঝর ককােও ছচব্ কেই, েীচপ্ত চক ব্ড়ঝের ব্ই পড়ঝি পাঝর? ব্ইটার মঝধীনতয একটা 

আলাো সাো কােঝজ কী সব্ হাঝি কলখা, কব্াধীনতহয় চিচে, ব্ােল কসটা পড়ার সাহস কপল 

ো। চকন্তু কছঝলদুচটর ব্যব্হার কেঝখই কস বু্ঝেচছল, এর মঝধীনতয চকছু যেযায় আঝছ। আর 

ককােও চেে কস িাকরঝক ো চেঝয় একলা আসঝব্ ো।  

  

েীচপ্ত ব্ইখাো কপঝয়ই েট কঝর লুচকঝয় কেলল। িারপর ব্ােঝলর কাঝছ িার হাজার। 

েনের। ব্াচড়ঝি কোকার পর ব্ােলঝক ককউ কেঝখঝছ চকো। চব্ঝের কঝর কছাটকাকা। ব্ইটা 

ব্ােলঝক কক চেঝয়ঝছ, কলযার্ ো সঝিযে? ব্ােল কারওরই োম জাঝে ো। দু’জে কছঝল 

একসঝে চছল? কী রকম কিহারা ব্ল কিা? 

  

যাই কহাক েঝনেরর উত্তর কপঝয় সন্তুষ্ট হঝয়চছল েীচপ্ত। ব্ােঝলর ওপর খুব্ খুচে হঝয় কস 

ব্লল, কী ভাঝলা কছঝল কর! িারপর েটাস কঝর কস চেঝয় কেলঝল ব্ােঝলর োঝল একটা 

িুঝমা। ব্ােল ভযাব্ািাকা কখঝয় োঝল হাি চেঝয় কেখল, কসখাঝে থুিু কলঝে আঝছ। িার 

কঘন্না করঝি লােল! েীচপ্তটা একটা কী রকম কযে! 
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করর্ু যখে কব্ে কঝয়ক চেে টাো জ্বঝর কভাঝে, িখে ব্ােল কেঝল রেেভা ব্ঝলে, ব্ােল, 

লক্ষ্মী কছঝল আমার–আজ কিামরা এই ঘঝরই ব্ঝস কখঝলা। কিামরা যেয। ককাথাও কেঝল 

করর্ুও উঝে কযঝি িাইঝব্! চকংব্া করর্ুঝক কিামরা েল্প কোোও োও কব্িাচর যযাচদ্দ ে ধীনতঝর 

চব্ছাোয় শুঝয় আঝছ। 

  

েীচপ্ত চকংব্া যংশু কব্েীির্ ব্ঝস ো, কয-যার ইঝে মিে উঝে িঝল যায়। ব্ােল করর্ুর 

মাথার পাঝে ব্ঝস ব্ই পঝড় কোোয়। টম কাকার কুচটর’, ‘রচব্েহড’, কহঝমিকুমাঝরর 

যঝখর ধীনতে’, সুকুমার রাঝয়র ‘পােলা োশু’, যযান্ডারসঝের ‘রূপকথা’ ।  

  

করর্ু িার জ্বর-ছলছল কিাখ কমঝল একমঝে েল্প কোঝে। কোটা একখাো ব্ইো শুেঝল 

ব্ােলঝক চকছুঝিই কযঝি কেয় ো। কান্নাকাচট কঝর, ওরুধীনত কখঝি িায় ো। রেেভা 

ব্ােলঝের ব্াচড়ঝি খব্র পাচেঝয় চেঝয় দুপুঝর িাঝক কসখাঝেই খাইঝয় কেে োয়ই। 

  

করর্ু সব্ঝিঝয় কব্চে ভাঝলাব্াঝস রামায়ঝর্র েল্প শুেঝি। ব্ার ব্ার শুঝেও িার িৃচপ্ত হয় 

ো। ব্ােল িখে কিাখ বু্ঝজ আবৃ্চত্ত কঝর:  

  

দুুঃচখেী সীিার কথা শুে িারপর 

মাঝয়র কিাঝখঝি জল েঝর েরের 

ময়লা কাপঝড় মািা পচড়য়া ধূীনতলায় 

এমে সময় হেু আইল কসথায়। 

হেু ব্ঝল, ‘শুে মাঝো, মচরল রাব্র্ 

মুছ মা কিাঝখর জল, উেঝো এখে।‘  

সুঝখঝি সীিার মুঝখ কথা োচহ সঝর 

পাঝব্ে রাঝমর কেখা এিচেে পঝর! 

হায় কর দুুঃঝখর কথা চক কচহব্ আর–  

কসই রাম ো কচরল আের সীিার! 

কুচট কচরয়া চিচে কচহঝলে িাুঁঝর, 
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কযথা ইো যাও সীিা, িাচহ ো কিামাঝর। 

  

েরজার কাঝছ োুঁচড়ঝয় রেেভাও কোঝেে। এই যোত্মীয় ব্ালকচটর একমঝে কচব্িা পাে 

শুঝে িার মঝের মঝধীনতয যদু্ভি ধীনতরঝের মায়া এঝস যায়। মঝে মঝে ব্ঝলে, আহা, এ-

কছঝলচটর ভাঝলা কহাক, জীব্ঝে উন্নচি কহাক! 

১৩. সকালঝব্লা খব্ঝরর কােজ 

সকালঝব্লা খব্ঝরর কােজ পড়ঝি পড়ঝি ব্ড়ব্াবু্ হোৎ খুব্ উঝত্তচজি হঝয় উেঝলে। 

চিররঞ্জেঝক কডঝক ব্লঝলে, চিরু, শুঝে যাও, কেঝখ যাও একব্ার! 

  

ব্ড়ব্াবু্ চিররঞ্জেঝক খব্ঝরর কােঝজর কসই চব্ঝের খব্রটা কেখাঝলে। মাঝে মাঝেই এ 

রকম খব্র কব্ঝরায়। পুরুচলয়ার রঘুোথপুর গ্রাঝম একজে ইস্কুল মাটাঝরর সাি ব্ছর 

ব্য়ঝসর কছঝল হোৎ একচেে এক জায়োয় একঝজাড়া ব্ায়ািব্লা কেঝখ ব্াজাঝি শুরু 

কঝর। চেখুুঁি লঝয় যপূব্ণ ব্াজো। কছঝলচট িার আঝে ব্ায়ািব্লা কখেও ছুুঁঝয়ও কেঝখচে, 

কেখা কিা েূঝরর কথা। কছঝলচটর িখে মঝে পঝড় যায়, পূব্ণ জঝে কস িব্লা চেঝখচছল, 

িখে কস থাকি মালো েহঝর। পূব্ণ জঝে িার ব্াব্ার োম চছল এই, িারা চিে ভাই-

কব্াে চছল, কসই ব্াচড়চট কোিলা এব্ং হলঝে রঝঙর। কখাুঁজ চেঝয় জাো কেঝছ। মালোয় 

সচিযই কসই রকম একচট ব্াচড়ঝি কসই রকম একচট পচরব্ার আঝছ, কসই পচরব্াঝরর 

একচট কছঝল মারা কেঝছ আট ব্ছর আঝে। কছঝলচট িার পূব্ণ জে চব্রঝয় আরও যা-যা 

ব্ঝল, সব্ই চমঝল যায়! যথণাৎ কছঝলচট জাচিস্মর। আঝেপাঝের ব্হ গ্রাঝমর কলাক চভড় 

কঝর কেখঝি আসঝছ কছঝলচটঝক। 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, আচমও কেখঝি যাব্। চিরু, িুচম যাঝব্ আমার সঝে!  

  

চিররঞ্জে যব্াক হঝয় চজঝজ্ঞস করঝলে, আপচে এখে কসই পুরুচলয়া ছুটঝব্ে? আপচে 

চব্শ্বাস কঝরে এসব্? 
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িুচম চব্শ্বাস কঝরা ো? 

  

চিররঞ্জে আমিা আমিা কঝর ব্লঝলে, আমার চব্শ্বাস-যচব্শ্বাঝস চকছু যায় আঝস ো। 

িঝব্ খব্ঝরর কােঝজ যখে চলঝখঝছ, িখে চক আর চমঝথয চলঝখঝছ? 

  

ব্ড়ব্াবু্ কহা-ঝহা কঝর কহঝস ব্লঝলে, িুচম কয রামকৃেঝেঝব্র মিে ব্লঝল কহ! কসই কয 

এক ব্াবু্ খব্ঝরর কােঝজর ওপর এি ভচি কয একটা ব্াচড় কভঝঙ পঝড়ঝছ কসটা চেঝজর 

কিাঝখ কেঝখও চব্শ্বাস করঝি পারঝছে ো, কলাকটা ব্লঝলে, কেঝখা কিা খব্ঝরর কােঝজ 

চলঝখঝছ চক ো। খব্ঝরর কােঝজ সব্ সচিয কলঝখ? 

  

আপোর কথা শুঝে মঝে হঝে, আপচে এসব্ চব্শ্বাস কঝরে ো–িা হঝল কযঝি িাইঝছে 

ককে? 

  

আচম েমার্ ো কপঝল চব্শ্বাসও কচর ো, যচব্শ্বাসও কচর ো। িঝব্ এই রকম ঘটো োয়ই 

কেচখ। আমার মঝে হয় এর মঝধীনতয একটা চকছু রহসয আঝছ। 

  

জো্রব্াঝের িেটা যচে সচিয োও হয়, িবু্ ব্ড় মধুীনতর। কারো ইঝে কঝর, আব্ার এই 

পৃচথব্ীঝি জোই, আব্ার েিুে কঝর জীব্ে চেঝর পাই। 

  

মােুর মঝর চেঝয় আব্ার জোয় চক ো কসটা েমার্ করার ককােও রাস্তা কেই। আঝের 

জঝের কথা কিা কারওর মঝে থাঝক ো–আর মঝেই যচে ো থাঝক, িা হঝল ব্ার ব্ার 

জোঝোর এমে চকছু মূলয কেই। দুঝটা জীব্ে যচে িুলো কঝর কেখা ো যায় িা হঝল আর 

মজা কী! এইসব্ জাচিস্মঝরর ঘটো যচে সচিয হয়, িা হঝল কসটাই হঝি পাঝর একমাত্র 

েমার্। িাই ো? কয-সব্ জাচিস্মঝরর ঘটো একব্ার কােঝজ ওঝে, দু-িার ব্ছর ব্াঝে 

িাঝের কী যব্স্থা হয়, িখেও সব্ মঝে থাঝক চক ো–কসটা কিা আর কব্ঝরায় ো! 

  

আমার কী মঝে হয় জাঝেে। সচিয কিাক চমঝথয কহাক, এইসব্ ঘটো কােঝজ ছাপাব্ার 

একচট চব্ঝের উঝদ্দ েয আঝছ। এই কয সব্ কছঝল কেঝের জেয লড়াই করঝছ, োুঁচসর 
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েচড়ঝি োর্ চেঝে–এরা যঝেঝকই পরজঝে খুব্ চব্শ্বাস কঝর। এইসব্ খব্র পড়ঝল 

িাঝের চব্শ্বাসটা যঝেক কজারোর হয়। 

  

ব্ড়ব্াবু্ দু’-এক মুহূিণ িাচকঝয় রইঝলে চিররঞ্জঝের চেঝক। িারপর আঝস্ত আঝস্ত ব্লঝলে, 

কিামার কথায় যুচি থাকঝি পাঝর। যাই কহাক–এ-ঝছঝলচটর কিা ব্াঝপর োম, গ্রাঝমর 

োম সব্ই কেওয়া আঝছ। চেঝজর কিাঝখ কেঝখ যািাই কঝর আসঝি কোর কী! আচম কাল 

সকাঝলই রওো হচে। 

  

ব্ড়ব্াবু্র মাথায় োয়ই এ রকম ব্াচিক িাঝপ। িার মঝের মঝধীনতয যেুসচন্ধৎসা েবৃ্চত্তটা 

েব্ল। এ ব্াচড়ঝি একজে ছুঝিারচমচস্ত্র আঝস োয়ই, েরজা-জােলা সারায় চকংব্া 

রান্নাঘঝরর র যাক ব্াোয়। কলাকচট কব্ে বু্ঝড়া, মুখ-ভরচি োচড়, লুচে পঝর খাচল োঝয় 

আঝস, িার বু্ঝকর কলামগুঝলাও সাো। কলাকচটর একচট যদু্ভি স্বভাব্ হঝে এই, কস োয় 

সব্ সমঝয়ই চেঝজর মঝে কথা ব্ঝল। যঝেক সময় কব্ে কজাঝর কজাঝর। উঝোঝের এক 

ককাঝর্ কস কােকুঝটা চেঝয় র যাো ব্া িুরপুে িালাঝি িালাঝি আপে মঝে ব্কব্ক কঝর। 

  

ব্ড়ব্াবু্ এই কলাকচটঝক কেঝখ আকৃষ্ট হঝলে। কাঝের চমচস্তচর যখে কাজ শুরু করি, 

ব্ড়ব্াবু্ একটু েূঝর োুঁচড়ঝয় কোোর কিষ্টা করঝিে ও কী কথা ব্ঝল। দু-িার চেে কোোর 

পর ব্ড়ব্াবু্ কসই চমচস্তচরঝক িার ব্নু্ধ কঝর কেলঝলে। চিররঞ্জেঝক ব্লঝলে, আমাঝের 

এই রজ্জব্ চমচস্তচর খাুঁচট কমণঝযােীে। কাঝজর সময় ও যন্ত্রপাচির সঝে কথা ব্ঝল, কযে 

ওরা সব্াই িার আপেজে। কী ব্ঝল জাঝো, র যাো কঘারাঝি কঘারাঝি ব্ঝল, আঝর ্যাোর 

কপা র যাো, এ-চেঝক যা, ও-চেঝক যা! এ-চেক যা, ও-চেক যা! আচম কয-চেঝক যাওয়ামু 

চহচেঝক যাচব্! এই কঝেই কিার জঝো! কিার চক আঝমাে আহ্লাে করার টাইম আঝছ! 

কয-চেঝক যাওয়ামু, চহচেঝক যাচব্! ও হািুচড়, কিার কাম কপঝরঝকর মাথা চপটাো, িুই 

আমার আঙুঝলর মাথা চপটাইঝি িাস কযাে?–কলাকচট মাঝে মাঝে আল্লার সঝেও। 

সরাসচর কথা ব্ঝল। কযে কঝমণ মগ্ন থাকার সময় আল্লা ওর সামঝে এঝস োুঁড়াে। আল্লার 

কাঝছ ও হািুচড়র োঝম োচলে জাোয়। 
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কসই চমচস্তচর এরপর কথঝক এ ব্াচড়ঝি ককােও কাজ ো থাকঝলও আঝস। ব্ড়ব্াবু্র সঝে 

কী সব্ েল্প কঝর ব্ড়ব্াবু্র কাছ কথঝক চসোঝরট চেঝয় লচজ্জি ভাঝব্ ধীনতরায়, পাে চেঝর 

কধীনতাুঁয়া ছাঝড়। দু’জঝের কব্ে মঝের চমল হঝয়ঝছ কব্াো যায়। 

  

ব্ড়ব্াবু্ আর একব্ার একটা ভুিুঝড় ব্াচড়ঝি রাি কাটাঝব্ে চেক কঝরচছঝলে। কলকািা 

েহ কর িখে যঝেক খাচল ব্াচড় থাকি, পঝথ পঝথ টু-ঝলট’ কোচটে কেখা কযি। মাচলঝকর 

যভাঝব্ ব্া যযঝে দু-িারঝট কপাঝড়া ব্াচড়রও যভাব্ চছল ো। কসইসব্ ব্াচড় চঘঝর আঝস্ত 

আঝস্ত ভুিুঝড় েল্প োো ব্াুঁঝধীনত। কেে চব্ভাঝের পর চরচেউচজরা এঝস কলকািার সব্ 

েুঁকা ব্াচড় েখল কঝর চেঝয়ই কলকািায় ভূিঝেরও িাচড়ঝয় চেঝয়ঝছ। 

  

িঝব্ চেছক ব্াঝজ গুজব্ চকংব্া োলেল্প শুঝে কছাটার কলাক চছঝলে ো ব্ড়ব্াবু্। কসই 

সময় উত্তর কলকািার রামধীনতে চমচত্তর কলঝের একটা হাোব্াচড়ঝক ককি কঝর একচট 

িাঞ্চলযকর ভূঝির েল্প খুব্ ছচড়ঝয় পঝড়চছল। ব্ড়ব্াৰু কসখাঝে কযঝি কিঝয়চছঝলে সঝিযর 

সন্ধাঝে। চিেিলা এই ব্াচড়চট ব্হকাল পচরিযি, সের েরজায় ঘাস েচজঝয় কেঝছ, 

কেওয়াঝল কাচেণঝস ব্ড় ব্ড় ব্ট, যশ্বঝথর চেকড়। মধীনতয রাঝত্র কসই ব্াচড় কথঝক ব্াচ্চা কছঝলর 

চিৎকার, োরীকঝণ্ঠর কান্না কোো কযি এব্ং কেখা কযি একটা সবু্জ আঝলা ছাঝের ওপর 

কঘারাঝেরা করঝছ। কযসব্ দুুঃসাহসী চেঝের কব্লাঝিও কস ব্াচড়ঝি েুকঝি কিষ্টা কঝরঝছ, 

িারা োচক রিব্চম করঝি করঝি মারা কেঝছ। একচট োইঝভট ব্যাঝকিমর মাচলঝকর 

ডাকাবু্ঝকা স্াে চেজস্ব এঝরাঝেঝে কসই ব্াচড়র ছাঝের ওপর িিাকাঝর পচর্মর্ কঝরও 

কসই সবু্জ আঝলা কেখঝি কপঝয়ঝছ এব্ং িার ককােও মাঝে বু্েঝি পাঝরচে।  

  

িখে কসই ব্াচড়র রহসয উেঘাটঝে যাে কালীচককিমর কঘারাল। এই কালী চককিমর কঘারাল 

েযামব্াজার এ চভ স্কুঝলর কহড পচণ্ডি, িাচন্ত্রক মােুর, মুখ-ভরচি োচড়, মাথায় জটা। 

চিচে ভূি-ঝেঝি যচব্শ্বাস কঝর যােচে, চেঝয়চছঝলে ভূি-ঝেিঝের ব্ে মাোঝি। ব্ড়ব্াবু্ 

এই কালীচককিমর কঘারালঝক চিেঝিে। 
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কব্ে ব্লোলী, লম্বা-িওড়া পুরুর চছঝলে কালীচককিমর কঘারাল। চকন্তু রামধীনতে চমচত্তর 

কলঝের ভূি িাঝক আো রকম জখম কঝর কেয়! িার েল্পচট এই রকম: হাঝি একটা 

লাচে এব্ং হযাচরঝকে চেঝয় সন্ধযার পর কস ব্াচড়ঝি েুঝকচছঝলে চিচে। সারা ব্াচড় ঘুঝর 

এব্ং ছাঝে পায়িাচর কঝরও চকছু কেখঝি পােচে। সারা ব্াচড় ধুীনতঝলায় ভরচি, মােুঝরর 

আোঝোোর ককােও চিহ্ন কেই। কোিলার একচট ঘর ককােও রকম ব্াসঝযােয, কসটাঝকই 

সােসুিঝরা কঝর চিচে ব্সঝলে মন্ত্র পড়ঝি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ককঝট কেল, ককাথাও ককােও 

েব্দ কেই, ভুঝির চটচকচটরও কেখা কেই। কালীচককিমর কঘারাল তধীনতযণ হারাঝলে ো। ভূি এ 

ব্াচড়ঝি ো থাকঝলও চিচে মন্ত্রব্ঝল কেিাত্মা কডঝক আেঝব্ে। কয-ঝকােও কেিাত্মা এঝলই 

চিচে কজঝে চেঝি পারঝব্ে এ ব্াচড়র যেরীরী ব্াচসন্দাঝের সচেক খব্র।  

  

চেক মধীনতয রাচত্রঝি চসুঁচড়ঝি পাঝয়র েব্দ কোো কেল। কালীচককিমর আসে কছঝড় উেঝলে 

ো। েোজঝল আিমে কসঝর েস্তুি হঝয় রইঝলে। িৎির্াৎ কেখঝলে েরজার সামঝে 

একচট েীঘণকায় মেুরযমূচিণ। িাঝক কেঝখ কালীচককিমর েথঝম খুব্ই িমঝক উঝেচছঝলে। 

িমকাব্ারই কথা, কারর্ কসই পুরুর মূচিণচটর কিহারা হব্হ কালীচককিমঝররই মিে। চেক 

কযে কালীচককিমঝরর যমজ ভাই। যথি কালীচককিমঝরর যমজ ককে, ককােও ভাই-ই কেই। 

েরজার কাঝছ োুঁড়াঝো কালীচককিমঝরর কিহারা একেৃঝষ্ট কিঝয় রইল ঘঝরর মঝধীনতয উপচব্ষ্ট 

কালীচককিমঝরর চেঝক। 

  

কালীচককিমর কঘারাল চব্িচলি হঝলে ো। চিচে বু্েঝি পারঝলে, এটা মায়া। যচব্কল 

েচিমূচিণ সৃচষ্ট করা এক েকার রািসী মায়া। কালীচককিমর ব্ঝস আঝছে, কলাকচট োুঁড়াঝো, 

ো হঝল ব্লা কযি চিচে কযে আয়োয় চেঝজর ছায়া কেখঝছে। 

  

কালীচককিমর চজঝজ্ঞস করঝলে, িুই কক? কী িাস? 

  

কলাকচট উত্তর ো চেঝয় যদু্ভি ভাঝব্ হাসল। িারপর ঘঝরর মঝধীনতয এক পা ব্াড়াল। 

কালীচককিমর েোজল চছচটঝয় ব্ঝলে, যাুঃ যাুঃ! যমচে মূচিণটা চমচলঝয় কেল। 
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এরপর েরজার কাঝছ এল একচট ব্াঝরা-ঝিঝরা ব্ছঝরর কমঝয়। কস্তাঝপঝড় ধীনতঝেখাচলর 

োচড় পরা, আুঁিলটা জচড়ঝয় োছঝকামর কঝর ব্াুঁধীনতা। এঝক কেঝখ কালীচককিমর আরও কব্চে 

িমঝক উেঝলে। কমঝয়চটঝক কেখঝি যচব্কল কালীচককিমঝরর চেঝজর কমঝয়। লীলার মিে। 

িার একমাত্র কমঝয়। কমঝয়চটঝক কেঝখ কালীচককিমর দুব্ণল হঝয়। পঝড়চছঝলে, চকন্তু আসে 

কছঝড় উেঝলে ো। 

  

কমঝয়চট ঘঝরর মঝধীনতয এক পা এচেঝয় িীক্ষ্ণ েলায় ব্লল, িুই ককে এঝসচছস? 

  

(ভূি-ঝেিরা সব্ সময় িুই ব্ঝল। িুচম ব্া আপচে িাঝের যচভধীনতাঝে কেই।) 

  

কালীচককিমর এর চেঝক েোজল কছটাঝি পারঝলে ো। কুমারী কমঝয়র েচি মন্ত্র খাঝট। 

যপাপচব্ো কুমারী যচভোঝপর যিীি। 

  

কালীচককিমর চজঝজ্ঞস করঝলে, িুই কক কর কব্চট! 

  

কমঝয়চট আর এক পা এচেঝয় এঝস কের চজঝজ্ঞস করল, ককে এঝসচছস িুই এখাঝে? 

কিার কমঝয় ব্াচড়ঝি মরঝি ব্ঝসঝছ, আর িুই এখাঝে ব্ঝস আচছস? 

  

কালীচককিমঝরর বু্ক ককুঁঝপ উেল। িবু্ চিচে কহঝস উঝে ব্লঝলে, আমার কমঝয়ঝক জলজযা্ 

সুস্থ কেঝখ এঝসচছ কঝয়ক ঘণ্টা আঝে–আর এর মঝধীনতযই কস মরঝি ব্ঝসঝছ? 

  

কমঝয়চট ব্লল, যা, ব্াচড় চেঝয় কেখ! 

  

কালীচককিমর ব্লঝলে, আমার সঝে ছলো কঝর কিার সুচব্ঝধীনত হঝব্ ো! িুই এই মূচিণ 

ধীনতঝরচছস ককে? আমার কমঝয়র কথা আচম বু্েব্। িুই কক ব্ল! 

  

কমঝয়চট িখে হোৎ মাচটঝি শুঝয় পড়ল। মঝে হল কযে যচভমাে কঝর কুঁেঝব্। ওই ব্য়ঝসর 

কমঝয়রা কযমে কাুঁঝে। িা চকন্তু েয়, মাচটঝি শুঝয় েড়াঝি েড়াঝি িঝল এল কালীচককিমঝরর 
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চেঝক। কালীচককিমর কজাড়াসে কঝর ব্ঝসচছঝলে, কমঝয়চট কাঝছ এঝসই কালীচককিমঝরর ব্াুঁ 

পাঝয়র বু্ঝড়াআঙুল কামঝড় ধীনতরল। 

  

কালীচককিমর কিুঁচিঝয় উেঝলে, এ কী ছাড় ছাড়! 

  

কমঝয়চট কালীচককিমঝরর বু্ঝড়াআঙুল সমূ্পর্ণটা মুঝখ ভঝর েিণ্ড কজাঝর কামঝড় ধীনতঝরঝছ। 

কালীচককিমর পাঝে রাখা লাচেখাো িুলঝলে িাঝক মারব্ার জেয। চকন্তু চিচে সাধীনতক মােুর, 

একচট কমঝয়ঝক মারার জেয িার হাি উেল ো, চব্ঝেরি কয-ঝমঝয়র কিহারা িাুঁর চেঝজর 

কেযার মিে। লাচে করঝখ কালীচককিমর হাি চেঝয় কমঝয়চটঝক কটঝে ছাড়াব্ার কিষ্টা 

করঝলে। চকন্তু কমঝয়চটর োঝয় কযে যসীম েচি। 

  

যন্ত্রর্া সহয করঝি ো কপঝর কালীচককিমর উঝে োুঁড়াঝলে। আসে িযাে করার সঝে সঝে 

িাুঁর কজার কঝম কেল, েরজার কাঝছ চেঝর এল আঝের কসই মূচিণ, িার কপছঝে আরও 

কক কযে। কালীচককিমঝরর মােচসক েৃে়িা েষ্ট হঝয় কেল, েিণ্ড যন্ত্রর্ায় িািাঝি লােল, 

ওঝর, ওঝর, ছাড়, ছাড়, আর আসব্ ো, কছঝড় কে, মঝর কেলাম, মঝর কেলাম–  

  

পাড়াসুনু্ধ কলাক শুঝেচছল কসই চিৎকার। আঝেপাঝের সমস্ত ব্াচড়র েরজা-জােলা খুঝল 

চেঝয়চছল। কালীচককিমর িখে কসই কমঝয়টাঝক সুষ্ঠু ছযাুঁিড়াঝি ছযাুঁিড়াঝি ছুঝট এঝসচছঝলে 

ব্ারান্দায়, কসখাে কথঝক চেেচব্চেক জ্ঞােেূেয হঝয় লাে চেঝয়চছঝলে েীঝি। িার ব্াুঁ 

পাঝয়র বু্ঝড়াআঙুল চছুঁঝড় উঝড় কেঝছ। 

  

খব্র কপঝয় ব্ড়ব্াবু্ ছুটঝলে হাসপািাঝল কালীচককিমরঝক কেখব্ার জেয। সচিয 

কালীচককিমঝরর এক পাঝয়র বু্ঝড়াআঙুল কেই। এব্ং কস-রাঝত্র কালীচককিমঝরর কমঝয়। লীলার 

সচিযই কঝলরা হঝয়চছল। 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্াচড় চেঝরচছঝলে খুব্ চিচ্ি ভাঝব্। চিররঞ্জেঝক ব্ঝলচছঝলে, এসব্ োুঁজাখুচর 

েঝল্প আচম চব্শ্বাস কচর ো, চকন্তু কথা হঝে কী, কালীচককিমর পচণ্ডি এ চমঝথয েল্প 
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ছড়াঝব্েই ব্া ককে? িা ছাড়া, পাঝয়র ওই আঙুলটা–কোিলা কথঝক লাচেঝয় পড়ঝলও চক 

পাঝয়র আঙুল ওই ভাঝব্ উঝড় যায়? ব্যাপারটা কেখঝি হঝে।  

  

ব্ড়ব্াবু্ কসই ভুিুঝড় ব্াচড়ঝি যাওয়ার জেয ব্েপচরকর হঝলে। ব্াচড়র সব্াই িাঝক ভীরর্ 

ভাঝব্ ব্ারর্ করল, ব্ড়ব্াবু্ চকছুঝিই কারওর কথা শুেঝব্ে ো। চব্ঝের ভাঝব্ িাঝক আকৃষ্ট 

কঝরচছল ওই েচিমূচিণ কেখার ব্যাপারটা। চিচে িার েচিমূচিণর সঝে কথা ব্লঝি 

কিঝয়চছঝলে কব্াধীনতহয় চব্ঝের ককােও কথা িার ব্লার চছল।  

  

কের পযণ্ ব্ড়ব্াবু্র যাওয়া হয়চে। কালীচককিমর কঘারাঝলর ঘটোটা এমে ভাঝব্ রঝট যায় 

কয, হাজার হাজার মােুর চেঝয় চভড় কঝর কসই ব্াচড়র সামঝে, পুচলে জায়োটা চঘঝর 

রাঝখ এব্ং কের পযণ্ কঝপণাঝরেে ব্াচড়চট কভঝঙ কেলার চসো্ কেয়। 

  

খব্ঝরর কােঝজ জাচিস্মঝরর ঘটোটা পড়ার পরচেে ব্ড়ব্াবু্ চিররঞ্জেঝক চেঝয় পুরুচলয়া 

রওো হঝয় কেঝলে। পুরুচলয়া কটেে কথঝক রঘুোথপুর গ্রাঝম কযঝি হঝল কোরুরোচড় 

ছাড়া আর ককােও যােব্াহে কেই। চকছু খােযদ্রব্য সংগ্রহ করার পর একখাো। কোরুরোচড় 

ভাড়া চেঝয় িাুঁরা কিঝপ ব্সঝলে। 

  

োয় এক কব্লার পথ। রাস্তার যব্স্থা কহিব্য েয়। োুঁকুচে কখঝি কখঝি হাড়ঝোড় কভঝঙ 

যাব্ার উপিম। কপ ুঁঝছাঝি কপ ুঁঝছাঝি সন্ধযা হঝয় যাঝব্, কসচেে আর কেরার েনের। ওঝে 

ো। কসই েণ্ডগ্রাঝম ককােও থাকার জায়ো পাওয়া যাঝব্ চকো সঝন্দহ। ভরসার কথা এই, 

গ্রীেকাল, কের পযণ্ েরকার হঝল কোরুরোচড়ঝিই শুঝয় থাকঝি পারা যাঝব্। পুঝরাটাই 

যাঝি মরীচিৎকার চপঝছ কছাটা হঝয় ো যায়, কসই জেয পুরুচলয়া কটেঝে িারা খব্র চেঝয় 

এঝসঝছে। কটেঝের দু’-িার জে কলাকও কসই যঝল চকক ব্যাপাঝরর কথা শুঝেঝছ। 

  

ব্ড়ব্াবু্ চিররঞ্জেঝক ব্লঝলে, বু্েঝল, চেঝয় যাঝি সমূ্পর্ণ চেরাে ো হঝি হয়, কস জেয 

েস্তুি থাকা ভাঝলা। যচে চেঝয় কেচখ পুঝরা ব্যাপারটাই ব্াোঝো, িা হঝলও একটা চজচেস 

ভাব্ঝি হঝব্। এই রকম এক েণ্ডগ্রাঝমর একজে ইস্কুল মাটাঝরর মাথায় হোৎ এ রকম 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 156 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

একটা ঘটো ব্াোব্ার কথা জােল কী কঝর? সব্ার মাথায় কিা এ রকম চি্া জাঝে ো। 

এটাও কিা একটা রহসয। 

  

চিররঞ্জে ব্লঝলে, মঝে হঝে, হোৎ কযে আমাঝের ব্য়স কঝম কেঝছ। কছঝলঝছাকরারাই 

এইসব্ যযাডঝভঞ্চাঝর যায়। 

  

ব্ড়ব্াবু্ সিচকি হঝয় ব্লঝলে, কিামার ভাঝলা লােঝছ ো? কষ্ট হঝে খুব্? 

  

ো, ো! খুব্ কব্চে ভাঝলা লােঝছ ব্ঝলই এ কথা ব্ললাম। ব্য়স কঝম যাব্ার যেুভূচির 

কিঝয় চেয় আর কী আঝছ এ ব্য়ঝস। 

  

িুচম ব্ড্ড কব্চে বু্ঝড়া বু্ঝড়া ভাব্ কঝরা। কিামার কী-ই ব্া ব্য়স। কিামার ব্য়ঝস আচম 

লছমেঝোলায় থাকিাম–করাজ একখাো পাহাড় কভঝঙ কযিাম েোয় স্নাে করঝি। 

  

আপোর োঝয় ব্য়ঝসর আুঁিড় লাঝে ো। আো ব্ড়ব্াবু্, হচরিার-লছমেঝোলায় আপচে 

কয ব্ছরখাঝেক কাচটঝয়চছঝলে, কী কপঝয়চছঝলে কসখাঝে। ঈশ্বরঝক কপঝয়চছঝলে? 

  

ঈশ্বরঝক ককউ পায়? 

  

পায় ো? 

  

আচম য্ি ঈশ্বরঝক কপঝি যাইচে। আচম কেখঝি চেঝয়চছলাম সচিযই ঈশ্বরঝক ককউ পায় 

চক ো। 

  

কস রকম কারওঝক পােচে? 

  

চেুঃসঝন্দহ হঝি পাচরচে। যারা খুব্ কজার চেঝয় ঈশ্বরঝক সািাৎ েেণঝের কথা ব্ঝলঝছে, 

িাঝের আমার মঝে হঝয়ঝছ মােচসক ভাঝব্ যসুস্থ। িঝব্ একথাও চেক, ঈশ্বর-িিণা যারা 

খুব্ মে চেঝয় কঝরে িাঝের মঝধীনতয এমে একটা পচরব্িণঝের চিহ্ন কেঝখচছ–যা কব্ে 

আেঝন্দরই ব্যাপার। ঈশ্বর-সন্ধােী কলাকঝের আমার খারাপ লাঝে ো, চকন্তু ধীনতাচমণক 
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কলাকঝের আচম পছন্দ করঝি পারলাম ো। ঈশ্বর আঝছে চক ো আচম জাচে ো, থাকুে 

িাঝি ককােও িচি কেই চকন্তু ঈশ্বরঝক ককি কঝর কয কিগুচল ধীনতমণ েঝড় উঝেঝছ–কসগুঝলা 

মােুঝরর ব্ড় িচি কঝর। 

  

ককে, একথা ব্লঝছে ককে? 

  

েঝিযক ধীনতঝমণ আলাো আলাো ঈশ্বর ব্ড় চহংসুঝট। ওড কটটাঝমঝন্ট কখালাখুচলই ব্লা 

হঝয়ঝছ, চিচে কজলাস েড! এক ধীনতমণ আর এক ধীনতমণঝক সহয কঝর ো। আব্ার এক একটা 

ধীনতঝমণর মঝধীনতযও োটল ধীনতঝর চব্চভন্ন টুকঝরা হয় িারা আব্ার চেঝজঝের মঝধীনতয মারামাচর 

কঝর। এক একটা ধীনতঝমণর োঝম পৃচথব্ীঝি যি মােুর খুে হঝয়ঝছ, কেে, কঝলরা ব্া সাঝপর 

কামঝড়ও যি মােুর মঝরচে। 

  

আমাঝের কব্ঝে কিা চহংসার ককােও কথা কেই। 

  

িুচম কব্ে পঝড়ছ? 

  

কিমে ভাঝলা কঝর পচড়চে। 

  

পঝড় কেঝখা, কব্ে মজা পাঝব্। আচম একসময় কোুঁঝকর মাথায় পঝড় কেঝলচছ। কব্েঝক 

যঝেঝক ব্ঝল চহন্দুঝের একটা ধীনতমণগ্রন্থাক, চকন্তু ওটা একটা োুঁজাখুচর কথা। হরেসাে 

োস্ত্রীমোই কব্েঝক ব্ঝলঝছে পলঝগ্রভ সাঝহঝব্র কোঝডে কট্রজাচরর মিে একখাো পঝেযর 

ব্ইঝয়র সংকলে। উচে ভূঝয়ােেণী কলাক, ব্ঝলঝছে চেক কথাই। কয-সব্ োিীে আযণরা 

চহন্দু, মুসলমাে, ইহচে, চিটাে, জরাথুচষ্ট্রয়ােসব্ারই পূব্ণপুরুর, িাঝের কলখা চকছু 

কচব্িাই কিা কব্ে োঝম িঝল। ওরা চছল পযােে, েকৃচি-পূজারী। আগুে, হাওয়া, বৃ্চষ্ট 

এগুঝলাঝকই কেব্িা ব্াচেঝয় পূজা করার িবু্ একটা মাঝে বু্েঝি পাচর, চকন্তু জেৎ 

সংসাঝরর সৃচষ্টকিণা একজে ঈশ্বঝরর যচস্তত্ব কিা েূঝর থাক, এ রকম কল্পোর ককােও 

েঝয়াজে আঝছ ব্ঝলও আচম চব্শ্বাস কচর ো। কব্ঝেও ককােও ধীনতঝমণর কথা কেই, ওটা 

পুঝরাপুচর কভােচব্লাসচেয় মােুরঝের সাচহিয। তব্রােয, আঝত্মাপলচি, ঈশ্বরােুভূচি এসব্ 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 158 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভাঝলা ভাঝলা কথা এঝসঝছ যঝেক পঝর–উপচেরঝের আমঝল, যোযণ আর দ্রাচব্ড়ঝের 

কাছ কথঝক পাওয়া। পূজা েব্দটাই কিা তব্চেক সংস্কৃি েয়–দ্রাচব্ড়ঝের কাছ কথঝক এঝস 

সংস্কৃঝি েুঝকঝছ। আমরা এখে কযটুকু চহন্দুধীনতমণ ব্ঝল জাচে, কসটা ককােও ধীনতমণই েয়, একটা 

জোচখিুচড় ব্যাপার। এরা ভাঝলা ভাঝলা সাচহিয ব্াচেঝয়ঝছ, চকন্তু কসগুঝলাঝক উপঝেে 

চহঝসঝব্ কেওয়ার ককােও েরকার কেই। কেঝখা ো, এই ধীনতঝমণর মূল োস্ত্রগুঝলাঝি ককাথাও 

মূচিণপুঝজার কথা কেই, যথি সারা ভারি জুঝড় কি রকম পুিুঝলর কি রকম পুঝজা। 

আমাঝের ব্রাহ্মরা এই ধীনতমণটা সােসুে কঝর একটা পচরষ্কার। কিহারা কেব্ার কিষ্টা 

কঝরচছল, চকন্তু কব্ম্মঝের কসই ধীনতমণ ব্াজাঝর কিমে িলল ো। কুসংস্কার ছাড়া ধীনতমণ কটঝক 

ো। েঝিযকটা ধীনতমণই কুসংস্কাঝরর চডঝপা। 

  

চিররঞ্জে আঝস্ত আঝস্ত ব্লঝলে, মােুর যচে কুসংস্কার কমঝেই আেন্দ পায়— 

  

ব্ড়ব্াবু্ োঝের সঝে ব্ঝল উেঝলে, আেন্দ পাওয়ার কথা আলাো। চকন্তু যখে ককউ এর 

মঝধীনতয িঝের কথা ব্ঝল, িখেই আমার রাে ধীনতঝর। ব্লঝলই পাচরস, আমার োঝয় কজার 

আঝছ, মােুর খুে কঝর আচম আেন্দ পাই–এর মঝধীনতয আব্ার ধীনতমণ কটঝে আো ককে? 

  

োঝড়ায়াে ব্লল, ব্াবু্, হই কয কেখা যায় রঘুোথপুঝরর আঝলা, আপোরা কার ব্াচড়ঝি 

যাঝব্ে? ব্ালক-োকুর কেখঝি যাঝব্ে োচক? 

  

ব্ড়ব্াবু্ মুিচক কহঝস চিররঞ্জেঝক ব্লঝলে, কেঝখছ, এর মঝধীনতযই োকুর ব্াচেঝয় কেঝলঝছ! 

১৪. রসময় িিব্িণীর ব্াচড়ঝি 

রসময় িিব্িণীর ব্াচড়ঝি মাচটর কেওয়াল ওপঝর খাপরার ছাে। োইমাচর স্কুঝলর রসময় 

িিব্িণীর যব্স্থা কব্াধীনতহয় এব্ার চেরঝব্। িার কছঝল চপিু যথণাৎ সুপচিঝক কেখব্ার জেয। 

এি কব্চে চভড় হঝে কয চভড় সামলাব্ার জেয রসময় িিব্িণীঝক ব্াচড়র সামঝে 

কাটািাঝরর কব্ড়া িুলঝি হঝয়ঝছ–কলাকজে এখে লাইে চেঝয় কভিঝর কোঝক এব্ং েেণেী 
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এক আো। চপিুর সঝে কথা ব্লার জেয করট আট আো, িব্লা শুেঝি হঝল এক টাকা। 

িাঝিও সারা চেে হাজার হাজার মােুর আসঝছ। জায়োটায় কছাটখাঝটা কমলা ব্ঝস কেঝছ, 

েচজঝয় উঝেঝছ িাঝয়র কোকাে, পাঝের কোকাে, মুচড়মেলা, কব্লুে। দু-চিেঝট হযাুঁজাক 

জ্বলঝছ। 

  

।ব্ড়ব্াবু্ আর চিররঞ্জে চকছুির্ ব্াইঝর োুঁচড়ঝয় কেখঝলে। চভড় কথঝক একটু েূঝর সঝর 

োুঁচড়ঝয় কথা ব্লঝি লােঝলে চেম্নস্বঝর। চিররঞ্জে ব্লঝলে, এি কলাক যখে আসঝছ, 

িখে একটা চকছু ব্যাপার আঝছ চেশ্চয়ই। কলাঝক পয়সা চেঝয় কেখঝছ! 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, িুচম মাচটর মঝধীনতয একটা কোল ধীনতরঝের পাথর পুুঁঝি রচটঝয় োও কয কসটা 

মাচট খুুঁঝড় কব্চরঝয়ঝছ, িুচম স্বঝে কসটা জােঝি কপঝরছ–আর েঝিযক চেে একটা কোরু 

এঝস ওই পাথরটার ওপর ব্াুঁট কথঝক দুধীনত চেঝয় যায়–কেখঝব্ িাঝিও হাজার হাজার কলাক 

আসঝব্। পয়সাও কেঝব্! 

  

চকন্তু কলাকজে ব্লাব্চল করঝছ, কজলার চড এস চপ সাঝহব্ও এঝস কেঝখ কেঝছে। বু্জরুচক 

চকছু হঝল চক চিচে িলঝি চেঝিে? ইংঝরজ। 

  

ওুঃ চিরু, কিামার ইংঝরজ-ভচির িুলো কেই! ইংঝরজঝের মঝধীনতয বু্চে কুসংস্কার কেই? 

কি কয আঝছ, িা ওঝের সাচহিয পড়ঝলই কব্াো যায়। ইংঝরচজ ভারায় ভূঝির েল্প কেই? 

িা ছাড়া আমাঝের কেঝের কলাকঝের মঝধীনতয কুসংস্কার চটচকঝয় রাখায় ওঝের স্বাথণ আঝছ। 

  

আপচে কয কেখচছ পুঝরাপুচর যচব্শ্বাস চেঝয়ই এঝসঝছে। িবু্ এি েূর ছুঝট এঝলে! 

  

ব্ড়ব্াবু্ হোৎ লাজুক ভাঝব্ হাসঝলে। িারপর ব্লঝলে, একটা চজচেস বু্েঝি পাঝরাচে? 

আচম চব্শ্বাস করঝি িাই–িাই কিা আমার এি যচব্শ্বাস। 

  

রাি ব্াড়ঝি থাকঝল আঝস্ত আঝস্ত চভড় কমঝি লােল। কের েেণকচট িঝল যাব্ার পর ওুঁরা 

দু’জে এঝোঝলে ব্াচড়র েরজার চেঝক। 
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রসময় িিব্িণী িখে একোো খুিঝরা পয়সা চেঝয় গুর্ঝি ব্যস্ত, ওুঁঝের কেঝখই কিুঁচিঝয় 

উেঝলে, আর হঝব্ ো, আর হঝব্ ো, এখে ব্ন্ধ! এখে িঝল যাও!  

  

িারপর ব্ড়ব্াবু্র রােভারী কিহারার চেঝক ভাঝলা কঝর িাচকঝয় একটু থিমি কখঝয় 

কেঝলে। মঝে করঝলে, চব্ঝের ককােও ের্যমােয ব্যচি এঝসঝছে বু্চে! রসময় িিব্িণী 

িাড়ািাচড় উঝে োুঁড়াঝি চেঝয় পয়সার ব্ামটা উলঝট পঝড় কেল। িখে চিচে হাউমাউ 

কঝর ককুঁঝে কেঝল ব্লঝলে, আমার কছঝলটাঝক কমঝর কেলঝব্ সব্াই! আমার কছঝল। 

ব্াুঁিঝব্ ো! আচম পয়সাকচড় চকেু িাই ো। আমার কছঝলঝক ব্াুঁিাে! এক চমচেট ছুচট কেই–

কলাকজে কথা কোঝে ো, এক চমচেট ওঝক চব্শ্রাম কেয় ো-খাব্ার পযণ্ সময়। পায় ো 

কছঝলটাঝকে আমার কপাঝল এই হল! 

  

ব্ড়ব্াবু্ িার কাুঁঝধীনত হাি করঝখ সা্ত্বনো চেঝয় ব্লঝলে, আপোর ককােও চি্া কেই। 

আপোর কছঝলঝক এখে চব্রি করঝি িাই ো, আপোর সঝেই দুঝটা কথা ব্লঝি িাই। 

  

রসময় িিব্িণী একটু ধীনতািস্থ হঝয় চেঝয় চজঝজ্ঞস করঝলে, আপোরা ককাথা কথঝক। 

আসঝছে? 

  

কলকািা কথঝক। 

  

পুরুচলয়ায় িুদ্র গ্রাঝম কলকািা েহঝরর োম িখে মযাচজঝকর মিে। চিিীয় মহাযুঝের 

আঝে খাুঁচট কলকািার মােুর সিরাির গ্রাঝম পোপণর্ কঝরচে, িখে েচিঝর্শ্বরব্রােের 

ঘুঝর আসাই চছল পচল্ল্মর্। কসই কলকািা কথঝক দু’জে সম্ভ্রা্ কিহারার ব্যচি শুধুীনত িার 

কছঝলঝক কেখার জেযই এঝসঝছে, এঝি রসময় িিব্িণী কব্ে যচভভূি হঝয় পঝড়ে। 

েেব্যস্ত হঝয় ব্লঝলে, আপোরা উঝেঝছে ককাথায়? এই রাচত্তঝর চেরঝব্ে কী কঝর? 

  

যমরোথ ব্লঝলে, কস জেয চি্া করঝব্ে ো, একটা চকছু ব্যব্স্থা হঝয় যাঝব্। 

  

কীঝসর ব্যব্স্থা করঝব্ে? এ পাড়াোুঁ জায়ো, কহাঝটল ব্ঝল কিা চকছু কেই— 
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আমরা কোরুর োচড়ঝিই শুঝয় থাকব্। 

  

কসও চক হয়! আপোরা কোঝব্ে কোরুর োচড়ঝি? এ-োুঁঝয়র িা হঝল ককােও ইজ্জি 

থাকঝব্? েয়া কঝর আপোরা যচে আমার ব্াচড়ঝিই–  

  

রসময় িিব্িণী চকছুঝিই ছাড়ঝলে ো! িার যচিচথপরায়র্িাই েব্ল হঝয় উেল। ব্াচড়র 

কভিঝর চেঝয় রান্নাব্ান্নার ব্যব্স্থা কঝর আব্ার চেঝর এঝলে োকা ব্ারান্দায়। ব্লঝলে, চেে 

সযার, আপোরা জামাকাপড় কছঝড় আরাম কঝর ব্সুে! যা েরম এ ব্ছর, মা। ব্সুমিী 

এঝকব্াঝর েগ্ধ হঝেে। পুকুর-োলা সব্ শুচকঝয় কেল! 

  

চপিু যথণাৎ সুপচির সঝে িখেও ককােও কথা হয়চে। একব্ার মাত্র িাঝক কিাঝখ। কেখা 

হঝয়ঝছ। মস্তব্ড় একটা কাুঁসার থালায় োো রকম খােযদ্রব্য সাচজঝয় িাঝক খাওয়াঝো 

হঝে মহা সমাঝরাঝহ। কযে কস এ ব্াচড়র কছঝল েয়, ককােও একজে ের্যমােয যচিচথ! 

কচেে আঝেও কস চেশ্চয়ই ব্াপ-মাঝয়র কাছ কথঝক িড়িাপড় কখঝয়ঝছ, চখঝে কপঝল ঘযাে 

ঘযাে কঝরঝছ–আজ কস ব্াচড়র কিাঝখ সমূ্পর্ণ যেয রকম! িার মাঝয়র ধীনতারর্া, কছঝলর 

ওপর ককােও কেব্িা ভর কঝরঝছ। যপঝেব্িা চকংব্া ভূঝি োয়ই মােুঝরর ওপর ভর 

কঝর, এ গ্রাঝমই দু মাস আঝে একজে চব্ব্াচহিা রমর্ীর ওপর ভূঝির ভর হঝয়চছল, 

িওরা এঝস সঝরণ িালাে চেঝয় কসই ভূিঝক ছাচড়ঝয়ঝছ! রসময় িিব্িণীর স্ত্রীর জে-

জো্ঝরর কস ভােয কয িার কছঝলর ওপর ভূঝির ব্েঝল কেব্িার ভর হঝয়ঝছ। কস োুঁি 

চকড়চমড় কঝর ো। যঝল চকক িমিার পচরিয় কেয়। 

  

কছঝলটার ব্য়স আট-েয় ব্ছর হঝব্, যসম্ভব্ করাো। িাঝক একচট েিুে ককারা ধুীনতচি এব্ং 

েিুে মখমঝলর পাঞ্জাচব্ পরাঝো হঝয়ঝছ, চকন্তু িুঝল চিরুচে কেওয়া হয়চে! মাথার িুলগুঝলা 

কখাুঁিা কখাুঁিা, কিাখদুচট যসুস্থ মােুঝরর মিে ছলছঝল। িার খাওয়ার ভচেও যস্বাভাচব্ক! 

কস এক এক রকম খাব্াঝর খামিা কমঝর কমঝর এক খাব্লা িুঝল চেঝয় মুঝখ পুঝর চেঝে, 

সব্টা ো কখঝয়ই চছচটঝয় চেঝে থুথু কঝর! িার মা এক হাঝি পাখার হাওয়া করঝি করঝি 

যেয হাঝি িার চপঝে হাি বু্চলঝয় চেঝি চেঝি ব্লঝছে, খাও ব্াব্া, মাচেক আমার, কসাো 
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আমার, একটু খাও! পাঝয়সটা ভাঝলা লােঝছ ো? একটু েই খাঝব্? কিামার জেয 

মালঝপায়া ব্াচেঝয়চছ। 

  

রসময় িিব্িণী দুচট হুঁঝকা কসঝজ এঝেচছঝলে, ব্ড়ব্াবু্ একচট চেঝয় টােঝি লােঝলে। 

চিররঞ্জে ধূীনতমপাে কঝরে ো। যঝেকির্ ধীনতঝর চিচে একটাও কথা ব্ঝলেচে, সব্চকছু কেঝখ 

যাচেঝলে িুপিাপ কঝর। এখে ব্ারান্দার িিঝপাঝে ব্ঝস িাচকঝয় আঝছে ব্াইঝরর 

চেঝক। কোকােপাট উঝে কেঝছ, যিেূর কিাখ যায় চেচেদ্র যন্ধকার! মাঝে মাঝে চেয়াঝলর 

ডাক কোো যাঝে–কস-ডাকও কযে যঝেকটা কেউঝয়র মিে! একটু আঝেই শুঝেঝছে, 

এখাঝে মাঝে মাঝে চিিাব্াঘ কব্ঝরায়! 

  

িিঝপাঝের ওপঝরই রাখা আঝছ ব্ায়া-িব্লা! কসচেঝক িাচকঝয় ব্ড়ব্াবু্ রসময় 

িিব্িণীঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, আপচে চেঝজ িব্লা ব্াজাঝি জাঝেে? 

  

রসময় চব্েীি ভাঝব্ ব্লঝলে, আঝজ্ঞ, একটু একটু! একসময় োেব্াজোয় িিণা করিাম! 

কুচমরঝপািার রাজব্াচড়ঝি ওস্তাে ব্ােল খাুঁ সাঝহব্ চকছু চেে এঝস চছঝলে–  

  

আপোর কছঝল কব্াধীনতহয় আপোর শুঝে শুঝেই িব্লা চেঝখঝছ! 

  

আঝজ্ঞ ো, শুঝে শুঝে চক কেখা যায়? এসব্ য্ঝর হাি ো পড়ঝল আচম চেঝজই কিা িাঝক 

চেচখঝয়চছ! 

  

ব্ড়ব্াবু্ িমঝক উঝে ব্লঝলে, আপচে আপোর কছঝলঝক িব্লা ব্াজাঝো চেচখঝয়ঝছে? 

  

আঝজ্ঞ হযাুঁ! 

  

িঝব্ কয খব্ঝরর কােঝজ চলঝখঝছ, ও জীব্ঝে কখেও িব্লা ছুুঁঝয় কেঝখইচে! হোৎ ব্াজাঝি 

শুরু কঝরঝছ! 

  

ওটা চেক েয়। আপোর কাঝছ চমঝথয কথা ব্লব্ ককে? 
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ব্ড়ব্াবু্ চব্মূে় ভাঝব্ িাকাঝলে চিররঞ্জঝের চেঝক। দু’জঝে কিাখাঝিাচখ হল। এিটা রাস্তা 

বৃ্থাই আসা হল িা হঝল? 

  

রসময় ব্লঝলে, আপোঝের কাঝছ সযার লুঝকাছাপা চকছু কেই। সব্ কখালাখুচল ব্লচছ। 

এর মঝধীনতয একটা চকছু ব্যাপার আঝছই। চমচস্ত্র যাঝক ব্ঝল। আপোরা মােী গুর্ী কলাক, 

আপোরাই চব্িার কঝর আমাঝক ব্ঝল চেে। আচম চেঝজর হাঝি আমার কছঝলঝক িব্লা। 

চেচখঝয়চছ। এই একটু ধীনতা চধীনতে ো, ো চিে ো–মাঝে একটু োেরা, কাহারব্া আর চত্রিাল–

মাঝে ককােও রকঝম কেকা চেঝি পারা আর কী! আমার কছঝল কিটুকুচে চেঝখঝছ িা কিা 

আমার কব্চে আর ককউ জাঝে ো! আমার কাছ কথঝকই কিা চেঝখঝছ–আর আচমও কিা 

এর কব্চে জাচে ো। িারপর একচেে কী হল, ওঝরুঃ ব্াস কর ব্াস, ভাব্ঝি কেঝল এখেও 

আমার োঝয় কাুঁটা কেয়, আমার হাঝির কোম কী রকম খাড়া হঝয় কেঝছ। 

  

ব্ড়ব্াবু্ মৃদু কহঝস চজঝজ্ঞস করঝলে, কী হল একচেে? 

  

কী ব্লব্ সযার আপোঝক। হোৎ একচেে সন্ধযাঝব্লা আচম শুেঝি কপলাম পাঝের ঘঝর 

িব্লার কব্াঝলর কযে খই েুটঝছ। ককােও ওস্তাে কযে ব্ঝস লহরা ব্াজাঝে! িাড়ািাচড় 

উুঁচক কমঝর কেচখ, ঘঝর আর ককউ কেই। আমার কছঝল চপিু! এ-েৃেয কেখঝল োঝয় কাুঁটা 

কেঝব্ ো! 

  

আপোর কছঝল হোৎ খুব্ ভাঝলা িব্লা ব্াজাঝি চেঝখ কেঝছ, এই কিা? এঝি খুব্ কব্চে 

আশ্চযণ হব্ার কী আঝছ! ওই ব্য়চস কছঝলর পঝি ভাঝলা িব্লা ব্াজাঝো কিা যস্বাভাচব্ক 

চকছু েয়। আঝেও কেখা কেঝছ! 

  

আপচে কী ব্লঝছে সযার? আশ্চযণ েয়? িব্লার কব্াল চক োঝছ েঝল? গুরুর কাঝছ োড়া 

কব্ুঁঝধীনত কি সাধীনতযসাধীনতো কঝর িঝব্ চেখঝি হয়। আমার কছঝল ককােও চেে এ োুঁ কছঝড় 

ব্াইঝর যায়চে, িার চেিা আমার কাছ–আচমও চেঝজও জাচে যচি সামােযই আর আমার 

কছঝল হোৎ এিখাচে চেঝখ কেলঝব্–এ চক মুঝখর কথা? এখে িার ব্াজো শুেঝল কঝণ্ঠ 

মহারাজ চকংব্া হীরু োেুচল পযণ্ যব্াক হঝয় যাঝব্ে! আর কী দুেণা্ লয়! এি দ্রুি 
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লঝয় ব্াজাঝি পাঝর কয আঙুল কেখা যায় োসারা জীব্ে সাধীনতো করঝলও যঝেঝক এমেচট 

পাঝর ো–আপচে চেঝজর কাঝে শুেঝল, চেঝজর কিাঝখ কেখঝল িঝব্ বু্েঝি পারঝব্ে! 

  

আপচে আপোর কছঝলঝক কস-চেে চকছু চজঝজ্ঞস কঝরেচে! 

  

কঝরচছ ব্ই কী! আচম ব্ললাম, চপিু, িুই ব্াজাচেচল এিির্? আব্ার ব্াজা কিা কেচখ! 

একী, এ কয যসম্ভব্! যসম্ভব্! আমার কছঝল কী ব্লল জাঝেে? কস ব্লল, চপিু। কক? 

আমার োম চব্ঝশ্বশ্বর! আচম এখাঝে ককে? কছঝলর মুঝখর ভাব্ই িখে যেয রকম। কযে 

একজে ব্য়স্ক কলাক। আমার চেচন্নও িখে এঝস হাচজর হঝয়ঝছ। কস কছঝলর োঝয় হাি 

চেঝয় ব্লল, ও চপিু, িুই কী ব্লচছস কী? কছঝল উত্তর চেল, আচম চপিু েয়, আচম 

চব্ঝশ্বশ্বর। আমার চেচন্নর িখে ধীনতারর্া হল, কছঝলর ওপর চেঝব্র ভর হঝয়ঝছ। েি ব্ছর 

োজঝের কমলায় ওই কছঝল চেব্ কসঝজ কেঝিচছল চকো! চেঝব্র ভর ো হঝল কস যমে 

কঝর িব্লা ব্াজাঝব্ কী কঝর! 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, চেব্োকুর ভাঝলা িব্লা ব্াজাঝি জাঝেে–এমে কথা কখেও কোো 

যায়চে। উচে কিা ডমরু ব্াজাে–িার সঝে কিা ব্াুঁয়া-িব্লার চমল কেই। চিরু, িুচম কী 

ব্ঝলা? 

  

চিররঞ্জে একাগ্র ভাঝব্ শুেচছঝলে। উত্তর ো চেঝয় শুধুীনত হাসঝলে।  

  

রসময় ব্লঝলে, কস কী ব্লঝছে, োকুরঝেব্িারা সব্ই পাঝরে। ওুঁঝের কাঝছ িব্লাই ব্া 

কী আর কব্হালাই ব্া কী! িঝব্, আচম যব্েয োকুরঝেব্িার কথা ভাচব্চে। োকুরঝেব্িারা 

আমার মিে যভাোর ব্াচড়ঝি আসঝব্েই ব্া ককে? আচম কছঝলঝক আরও যঝেক কথা 

চজঝজ্ঞস করলুম। কছঝল ব্লল, িার োম চব্ঝশ্বশ্বর হালোর। িার ব্াচড় মালো টাউঝে, 

কসখাঝে িার ব্াঝপর কোিলা ব্াচড়। ব্ার ব্ার আমাঝক চজঝজ্ঞস করঝি লােল, আচম 

এখাঝে ককে? আচম এখাঝে ককে? আচম বু্েঝি পারলাম, এ কছঝল জাচিস্মর। তেব্াৎ 

পূব্ণজঝের কথা মঝে পঝড় কেঝছ। ককাচটঝি গুচটক এমেচট হয়।  
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ব্ড়ব্াবু্ সচন্দগ্ধ ভাঝব্ ব্লঝলে, চব্ঝশ্বশ্বর হালোর োঝম ককােও চব্খযাি িব্লচির োম 

কিা আচম শুচেচে! 

  

মেসসঝল কি ভাঝলা ভাঝলা গুর্ী কলাক পঝড় আঝছ, কলকািার কলাকরা চক সব্ খব্র 

রাঝখ! 

  

আো কব্ে। আপচে মালোয় আপোর কছঝলঝক চেঝয় চেঝয়চছঝলে? 

  

িা এখেও কযঝি পাচরচে। িঝব্ এ-োুঁঝয়র একজে কিাক মালোয় চেঝয় খব্র চেঝয় 

এঝসঝছ–মালো টাউঝে সচিযই যে্ হালোর োঝম কিজারঝির কারব্াচর এক ভদ্রঝলাক 

আঝছ। কিোর কোিলা ব্াচড়, চব্ঝশ্বশ্বর োঝম এক কছঝল মারা কেঝছ ব্ছর েঝেক আঝে। 

  

ব্ড়ব্াবু্ একটু চব্রি হঝলে। ককােও কাজ সুষ্ঠু ভাঝব্ ো হঝল িার কমজাজ খারাপ হঝয় 

যায়। এই কলাকচট িার কছঝলঝক চিচড়য়াখাোর জন্তুর মিে চটচকট ককঝট মােুরজেঝক 

কেখাঝে। িার চক উচিি চছল ো–েথঝমই কছঝলঝক মালোয় চেঝয় সিযাসিয যািাই 

করা! 

  

ব্ড়ব্াবু্র ভাব্ভচে কেঝখ রসময় িিব্িণী একটু কযে ঘাব্ঝড় কেঝলে। িাড়ািাচড় ব্লঝলে, 

কছঝলঝি ডাকব্ সযার? আপচে চেঝজর িঝি কেখঝব্ে? 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, ো, িার েরকার কেই। কস এখে চব্শ্রাম করুক। আপোর সঝেই কথা 

কের হয়চে। আচম যকপঝট কথাব্লা পছন্দ কচর। সচিয কথা ব্লঝি কী, মালোর 

ব্যাপারটা আমার উঝড়া কথা ব্ঝল মঝে হঝে। িব্লা ব্াজাঝো চকংব্া এ রকম একটা-

আধীনতটা উঝড়া কথায় চকছুই েমার্ হয় ো। আপচে বু্েঝি পারঝছে ো, এটা একটা 

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার! 

  

রসময় এব্ার উঝত্তচজি হঝয় উেঝলে। খাচেকটা কিািলাঝি কিািলাঝি ব্লঝলে, আপচে 

চব্শ্বাস করঝছে ো? আচম চক চমঝথয কথা ব্লচছ! এ কয আমারও বু্চের যিীি! চড এস 
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চপ সাঝহব্ এঝসচছঝলে, িার সঝে কছঝল আমার েড়েড় কঝর ইংঝরচজ ব্ঝল কেল! এ-

োুঁঝয়র একটা কলাকও ইংঝরচজ জাঝে ো, আচম চেঝজও জাচে ো! ভাব্ঝি কেঝল আমার 

চেঝজরই মাথা কঘাঝর! 

  

দুঝটা কেয়াল ব্াচড়র কাছ কথঝকই কডঝক উেল, কঘউ কঘউ কঝর িাড়া কঝর কেল একটা 

কুকুর। যঝেকির্ ব্াঝে উঝেঝছ একটা িীর্ মিে িাুঁে। কসই িাুঁে আড়াল কঝর উঝড় 

কেল একটা পযািা। এক চেঝকর যন্ধকার চেে্ কথঝক উঝড় এঝস ককে কস যেয চেঝকর 

যন্ধকাঝর উঝড় যায়, িার মাঝে কব্াো যায় ো।  

  

চিররঞ্জে ধীনতড়েড় কঝর খাট কথঝক কেঝম ব্লঝলে, এঝসা কখাকা, িুচম এখাঝে এঝস 

কব্াঝসা! 

  

ঘর কথঝক কব্চরঝয় কখে সুপচি কসখাঝে এঝস োুঁচড়ঝয়ঝছ। যঝব্াধীনত ব্ালঝকর মিে িার 

মুঝখ একটা আঙুল। একেৃচষ্টঝি কস কিঝয় আঝছ আেন্তুক দু’জঝের চেঝক। সারা চেে ধীনতঝর 

যসংখয মােুরজে িাঝক কেঝখ কেঝছ, এখে কস চেঝজ কেখঝছ যেয মােুরঝের। 

  

কছঝলচটঝক কেঝখ চিররঞ্জঝের হোৎ মঝে পড়ল িার চেঝজর কছঝলর কথা। ব্ােঝলরই 

ব্য়চস হঝব্–যচেও স্বাস্থয এর ভাঝলা ো। কছঝলচটর চেঝক িাকাঝল একটু যেয রকম 

যেুভূচি হয়ই–চেক কযে আর পাুঁিজঝের মিে ো। 

  

রসময় ব্লঝলে, আয় চপিু, এুঁরা কলঝকিা কথঝক এঝয়ঝছে। ের্াম কর!  

  

কছঝলচট ের্াম করল ো, কোুঁজ হঝয় োুঁচড়ঝয় রইল। ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, থাক, থাক। িারপর 

উঝে চেঝয় ব্ড়ব্াবু্ কছঝলচটর এঝকব্াঝর সামঝে চেঝয় ো্ ভাঝব্ চজঝজ্ঞস করঝলে, 

কিামার োম কী? 

  

কছঝলচট কিুঁচিঝয় ব্লল, চব্ঝশ্বশ্বর হালোর! মাই কেম ইজ চব্ঝশ্বশ্বর হালোর! মাই োোরস 

কেম ইজ যে্ হালোর! 
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কছঝলচট এি কজার কিুঁচিঝয় উেল কয শুঝে হকিচকঝয় কযঝি হয়। কথা ব্লার সময় কস 

কারওর কিাঝখর চেঝক িাকায় ো; মাচটর চেঝক কিঝয় থাঝক। এব্ং কসই সময় িার েরীর 

একটু একটু কোঝল। 

  

রসময় ব্লঝলে, চপিু, ব্াব্া, এোঝের একটু িব্লা ব্াচজঝয় কোোও কিা! 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, থাক, এখে থাক। এখে েরকার কেই। চকন্তু কছঝলচট পূব্ণব্ৎ কিুঁচিঝয় 

হকুঝমর সুঝর ব্লল, মাচে! চেভ চহম মাচে! আই েযাল কে িব্লা, চেভ চহম মাচে! 

  

রসময় ব্লঝলে, কেখঝলে! কেখঝলে? এক যির ইংঝরচজ জাোর কথা েয়। ককােও চেে 

পঝড়ইচে, এ কী কঝর সম্ভব্ ব্লুে! 

  

কছঝলচটর ইংঝরচজ ব্লার ধীনতরে খুব্ই যচেচিি গ্রাময কলাঝকরই মিে। এই ইংঝরচজ 

জ্ঞাঝের ওপর গুরুত্ব কেওয়া যায় ো। কয-গ্রাঝম শুধুীনত একচট োইমাচর স্কুলই সম্বল কসখাঝে 

যচধীনতকাংে কছঝলই ইংঝরচজ ব্লঝি পাঝর ো ব্ঝট, চকন্তু চেঝখ কেওয়া এমে চকছু যসম্ভব্ 

েয়। 

  

ব্ড়ব্াবু্ পঝকট কথঝক দুচট রুঝপার টাকা কব্র কঝর রাখঝলে িিঝপাঝের ওপর। কছঝলচট 

কাঝের পুিুঝলর মিে খাড়া ভাঝব্ এচেঝয় এঝস খাঝট উঝে ব্সল। িারপর চব্ো ব্াকযব্যঝয় 

একটুও কেচর ো কঝর ধীনতাই ধীনতপাধীনতপ কঝর ব্াজাঝি লােল িব্লা। ব্ড়ব্াবু্ সংেীঝি যচভজ্ঞ, 

খাচেকটা শুঝেই চিচে বু্েঝি পারঝলে কছঝলচটর িব্লায় হাি আঝছ। চেকই, খুব্ একটা 

উচ্চাঝের ব্াজো েয় যব্েয–িঝব্ যেয কারওর কাঝছ ো কেখার ব্যাপারটা যচে সচিয 

হয়, িা হঝল আশ্চযণই ব্লঝি হঝব্। সব্ঝিঝয় আশ্চযণ ব্যাপার হঝে কছঝলচটর ভাব্ভচে। 

িার হাুঁটা, িার কথা ব্লা, িব্লাদুঝটা কটঝে চেঝয় ব্সা–এর মঝধীনতয চেশুসুলভ ককােও 

ভাব্ই কেই। িার কভির কথঝক কযে একটা যেয মােুর িাঝক িালাঝে–এ রকম একটা 

ধীনতারর্া হয়ই। 
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চিররঞ্জে যচভভূি হঝয় চেঝয়চছঝলে, চেসচেস কঝর ব্লঝলে, সচিযই চব্স্ময়কর, সচিযই 

চব্স্ময়কর! 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, খুব্ সম্ভব্ কছঝলচটর মৃেী করাে আঝছ। কছঝলচট কয যসুস্থ িাঝি ককােও 

সঝন্দহ কেই। 

  

হাি িুঝল কছঝলচটঝক ব্াজো থামাঝি ব্ঝল ব্ড়ব্াবু্ চজঝজ্ঞস করঝলে, কখাকা, িুচম কার 

কাঝছ ব্াজাঝো চেঝখছ? 

  

কছঝলচট ব্লল, ওস্তাে েীঝেে চসং যােব্। গুরুর োম উচ্চারর্ কঝরই কস এক হাি কাঝে 

কহুঁয়াল–যচব্কল কপোোরঝের মিে। 

  

ককাথায় থাঝকে চিচে? 

  

মালোয়। 

  

রসময় িাড়ািাচড় জাোঝলে, আমার কছঝল জীব্ঝে কখেও এ-গ্রাঝমর ব্াইঝর যায়চে। 

  

ব্ড়ব্াবু্ রসমঝয়র চেঝক চেঝর ব্লঝলে, শুেুে মোই, আপোর কছঝলঝক কালই মালোয় 

চেঝয় কযঝি হঝব্–আচম সব্ খরিপত্তর কেব্, আপচে রাচজ আঝছে? িারপর এ-ঝছঝলঝক 

কলকািায় চেঝয় কযঝি হঝব্ আপোরা সব্াই চেঝয় আমার ব্াচড়ঝি থাকঝব্ে ব্ড় ব্ড় 

ডািার এঝে কেখাঝি হঝব্ এঝক। আর একটা কথা, আপোর কছঝল জাচিস্মর কহাক ব্া 

ো কহাক এ কয যসুস্থ িাঝি ককােও সঝন্দহ কেই! এর চিচকৎসা ো কচরঝয় আপচে এঝক 

কেচখঝয় পয়সা করাজোর করঝছে! আপোর লজ্জা কঝর ো! 

  

রসময় িিব্িণী এব্ার কভঝঙ পড়ঝলে! কান্না-আপ্লুি েলায় ব্লঝলে, আচম িাইচে, আচম 

িাইচে–কছঝল কেচখঝয় পয়সা করাজোর করব্–এমে মােুর আচম ো! এই পইঝি ছুুঁঝয় 

ব্লচছ, আমার কথা যচে চমঝথয হয়, আচম মহাপািকী হব্। কী কঝর কযে ওর কথা রঝট 

কেঝছ–করাজ হাজার হাজার কলাক আসঝছ কেখঝি-ঝছঝলটাঝক এক েণ্ড চব্শ্রাম কেয় ো। 
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কলাঝক কেখঝছ, িার জেয পয়সা চেঝেে ককে? 

  

উপায় কেই। পয়সা ো চেঝল সব্াই একসঝে চভড় কঝর আঝস–আমার ব্াচড় ঘরঝোর 

কভঝঙ কেলি! আপচে আমার কছঝলঝক ব্াুঁিাে। আপচে ওঝক কযখাঝে চেঝয় কযঝি ব্লঝলে, 

যাব্। আমার কছঝলটা ব্াুঁিুক, আচম একটা পয়সা িাই ো! 

  

ব্ড়ব্াবু্ কছঝলচটর চেঝক িাচকঝয় ব্লঝলে, কখাকা, কিামার োম চব্ঝশ্বশ্বর ব্লছ ককে? 

কিামার োম কিা সুপচি! 

  

কছঝলচট কড়া েলায় ব্লল, ো, আমার োম চব্ঝশ্বশ্বর! 

  

ব্ড়ব্াবু্ এরপর যা করঝলে, িাঝি সব্াই আুঁিঝক উেল। ব্ড়ব্াবু্ হোৎ েিণ্ড এক িড় 

করাঝলে কছঝলচটর োঝল। োরুর্ ধীনতমক চেঝয় ব্লঝলে, চেক কঝর োম ব্ঝলা! কছঝলচট 

িবু্ও ব্লল, চব্ঝশ্বশ্বর। এব্ার যেয োঝল আর এক িড়। 

  

কছঝলচট ককুঁঝে কেলল। এিির্ ব্াঝে কস কেুইঝয়র ভাুঁঝজ মুখ গুুঁঝজ চেশুর মিে কাুঁেঝি 

লােল েুুঁচপঝয় েুুঁচপঝয়। যেযরা স্তি। ব্ড়ব্াবু্র রুদ্র মূচিণ কেঝখ ককউ চকছু ব্লঝি সাহস 

করঝছ ো। 

  

চিররঞ্জে উঝে এঝস কছঝলচটঝক বু্ঝক জচড়ঝয় ধীনতঝর মাথায় হাি বু্ঝলাি লােঝলে। িার 

কপাঝল একব্ার হাি ছুুঁইঝয় ব্লঝলে, ইস, এর কিা কেখচছ খুব্ জ্বর! 

  

রসময় আঝস্ত আঝস্ত ব্লঝলে, জ্বর েয়, ব্রাব্রই ওর এ রকম–কসই ব্াচ্চা ব্য়স কথঝকই 

ওর কটম্পাঝরিার কব্চে থাঝক। োঝয় হাি চেঝল ছযাুঁক ছযাুঁক কঝর। 

  

ব্ড়ব্াবু্ চজঝজ্ঞস করঝলে, ডািার কেচখঝয়চছঝলে কখেও? 

  

এখাঝে ডািার ককাথায় পাব্। কব্ঝরজমোই কেঝখ ব্ঝলঝছে, ও চকছু েয়, ওর চপচত্তর 

ধীনতাি আঝছ। 
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চিররঞ্জে িখে কছঝলচটঝক আঝস্ত আঝস্ত েনের করঝছে, কিামার কী হঝয়ঝছ ব্ঝল কিা! 

  

কছঝলচট েুুঁচপঝয় েুুঁচপঝয় ব্লল, আচম যেয ব্াচড়ঝি চছলাম! 

  

ককাে যেয ব্াচড়ঝি? 

  

যেয রকম ব্াচড়ঝি। আমার যেয রকম ব্াব্া-মা। আমার দু’জে চেচে চছল। আমার 

জামাইব্াবু্ যাত্রায় যযাঝক্টা করঝিে। িারপর আমার মাঝয়র েয়া হল। এই কেখুে ো, 

আমার োঝয় ব্সঝ্র োে। 

  

কই কিামার োঝয় কিা ককােও ব্সঝ্র োে কেই! 

  

চছল! আমার আঝের জঝে চছল! 

  

আঝের জে? কিামার আঝের জঝের কথা মঝে আঝছ! 

  

সব্ মঝে আঝছ! 

  

আর কী কী মঝে আঝছ ব্ঝলা কিা! 

  

ককে ব্লব্? মাচে! চেভ চম মাচে! চেভ চম মাচে! 

  

টাকা চেঝয় িুচম কী করঝব্? 

  

খাব্। লুচি খাব্! যঝেক লুচি খাব্! 

  

চিররঞ্জঝের কোুঁঝট হাচস ছচড়ঝয় কেল। ব্ড়ব্াবু্ পঝকট কথঝক আরও টাকা ব্ার কঝর 

চিররঞ্জেঝক কিাঝখর ইোরা করঝলে। িারপর কছঝলচটঝক ব্লঝলে, এই োও, টাকা চেঝয় 

যাও। 
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কছঝলচট আসঝি িাইঝছ ো, ব্ড়ব্াবু্ঝক ভয় পাঝে। ব্ড়ব্াবু্ চমচষ্ট েলায় ব্লঝলে, এঝসা, 

ককােও ভয় কেই। আর মারব্ ো। 

  

কছঝলচট টাকার চেঝক মন্ত্রমুঝগ্ধর মিে িাচকঝয় এচেঝয় এল এক পা এক পা কঝর। ব্ড়ব্াবু্ 

খপ কঝর িার হাি ধীনতঝর কেলঝলে। খুব্ আের চমচেঝয় ব্লঝলে, িুচম আমার ব্াচড়ঝি 

যাঝব্? কিামাঝক লুচি খাওয়াব্। 

  

কছঝলচট ককােও উত্তর চেল ো। কস কযে খুব্ লজ্জা কপঝয়ঝছ। 

  

আঝের জঝে িুচম বু্চে লুচি কখঝি ভাঝলাব্াসঝি? 

  

হযাুঁ। 

  

আর কী ভাঝলাব্াসঝি? 

  

েিুে গুঝড়র সঝন্দে। 

  

ব্াুঃ! কলকািায় খুব্ ভাঝলা ভাঝলা সঝন্দে পাওয়া যায়। যাঝব্ কলকািায়? 

  

যাব্! 

  

কিামার োঝয় কিা জ্বর রঝয়ঝছ কেখচছ। কিামার কষ্ট হঝে ো? 

  

ো। 

  

আঝের জঝে িুচম কার সঝে িব্লা ব্াজাঝি! 

  

জামাইব্াবু্র সঝে। জামাইব্াবু্র যাত্রা পাচটণঝি।  

  

ব্ড়ব্াবু্ ঘাড় ঘুচরঝয় রসময়ঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, এ কখেও যাত্রা কেঝখঝছ? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 172 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আঝজ্ঞ হযাুঁ, দু-চিে ব্ার। 

  

ব্ড়ব্াবু্ চিররঞ্জেঝক ব্লঝলে, চেস কুড চব্ এ চেম! কোলন গ ড চেম! 

  

চিররঞ্জে ব্লঝলে, এ-জেঝির সব্চকছু আপচে ব্যাখযা করঝি পারঝব্ে ো। যিই কিষ্টা 

করুে। 

  

ব্ড়ব্াবু্ কছঝলচটঝক আব্ার চজঝজ্ঞস করঝলে, কিামার আর কী মঝে আঝছ? 

  

একটা মটরোচড়। 

  

মটরোচড়? 

  

েীল েীল রং। সামঝে দুঝটা ব্ড় ব্ড় কিাঝখর মিে আঝলা। ভাঝপা ভাঝলা কঝর আওয়াজ 

হয়! 

  

রসময় ব্লঝলে, সযার সযার, একথাটা আচমও আঝে কখেও ওর মুঝখ শুচেচে। আমাঝের 

এ-োুঁঝয় ককােও চেে মটরোচড় কোঝকচে। 

  

আপচে একটু িুপ করুে। কোঝো কখাকা, িুচম কসই োচড়ঝি কিঝপচছঝল? 

  

কসই োচড়ঝি কিঝপই কিা আচম চব্ঝয় করঝি কেলাম। 

  

চিররঞ্জে কহা-ঝহা কঝর কহঝস কেলঝলে। ওইটুকু কছঝলর মুঝখ চব্ঝয়র কথা শুেঝল হাচস 

কপঝি আর কোর কী! ব্ড়ব্াবু্ও হাচস কিঝপ করঝখঝছে। চজঝজ্ঞস করঝলে, কিামার ব্উচট 

কব্ে সুন্দর চছল? 

  

কছঝলচটর মুঝখ চেক েব্-চব্ব্াচহি যুব্ঝকর মিে লজ্জা। ঘাড় কহচলঝয় জাোল, হযাুঁ। 

  

িারপর িুচম যখে মঝর কেঝল, কসই কথা কিামার মঝে আঝছ? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 173 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আমার মাঝয়র েয়া হল। খুব্ কষ্ট, কিাখ খুলঝি পাচর ো। িারপর কারা কযে চেঝয় কেল 

আমাঝক একটা ভাঙা ব্াচড়ঝি। ব্াচড় ো মচন্দর, চেক মঝে কেই। কসখাঝে একটা েেী 

আঝছ। েেী চেঝয় ভাসঝি ভাসঝি ভাসঝি ভাসঝি–  

  

ভাসঝি ভাসঝি ককাথায় কেঝল? 

  

কমঝঘর মঝধীনতয। যঝেক কমঘ, িুঝলা িুঝলা কমঘ–িারপর আর মঝে কেই। 

  

আো কোঝো। কিামার ককাে জীব্েটা কব্চে ভাঝলা লাঝে! এই কয এখাঝে আছ, এই 

ব্াব্া-মা, এই ব্াচড়–এটা কব্চে ভাঝলা লাঝে, ো আঝেরটা? 

  

আঝেরটা! 

  

একথা শুঝে ব্ড়ব্াবু্ কযে খুব্ই যব্াক হঝয় কেঝলে। ব্য-ভাঝব্ কের চজঝজ্ঞস করঝলে, 

আঝেরটা? িুচম কসই আঝের জীব্ঝে চেঝর কযঝি িাও? 

  

হযাুঁ। 

  

ককে? এখাঝে সব্চকছু েিুে, িাও কিামার ভাঝলা লাঝে ো? 

  

ো! 

  

ব্ড়ব্াবু্ চিররঞ্জঝের চেঝক চেঝর ব্লঝলে, আচম চেচশ্চি, এ একটা স্বেঝক আুঁকঝড় ধীনতঝর 

আঝছ। স্বঝের চেঝমোে। 

  

চিররঞ্জে সায় চেঝি পারঝলে ো কস কথায়। চিচে ব্লঝলে, আমার চকন্তু সব্ই চব্শ্বাস 

হঝে। যিীিকালটাই সব্ার কিাঝখ সুন্দর। 

  

কথাব্ািণা আর কব্চে েূর এঝোল ো। কছঝলচট যচব্লঝম্ব মাচটঝি পঝড় চেঝয় ছটেট কঝর 

কোঙাঝি লােল। িার কিাখদুচট চস্থর, মুখ চেঝয় োজলা কব্ঝরাঝে। িার িড়কা চকংব্া 
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মৃেী করাে আঝছ চেকই। রসময় ব্লঝলে, ব্যস্ত হঝব্ে ো। এিুচে চেক হঝয় যাঝব্। আচম 

জল চেঝয় আসচছ। 

  

আঝেও এ রকম হঝয়ঝছ? 

  

োয়ই হয়। একটু ব্াঝেই চেক হঝয় যায়! 

  

আপচে চক মােুর? িাও এর চিচকৎসা করােচে, কছঝলচটঝক চিঝল চিঝল কমঝর কেলঝছে? 

  

এ-ঝরাঝের চক চিচকৎসা হয়? 

  

পরচেে মালোয় যাওয়া হল ো। কছঝলচটর েরীঝরর যব্স্থা কেঝখ ব্ড়ব্াবু্ িাঝক চেঝয় 

কযঝি সাহস কপঝলে ো। চিচে েিুর টাকা চেঝয় সঝিঝরা মাইল েূর কথঝক একজে 

ডািারঝক আেঝি পাোঝলে। ডািার এঝস পুঝরা একচেে কথঝকও চকছুই করঝি 

পারঝলে ো। ডািারচট সহৃেয়, কছঝলচটর েচি চেঝজও কক িূহলী হঝয়চছঝলে, িবু্ চিচে 

স্বীকার করঝলে কয চিচকৎসা করার িমিা িার কেই। কছঝলচটর করাে কব্ে কচেে, 

চব্ঝেরি সব্ণির্ িার েরীঝর কটম্পাঝরিার থাকা োচক সচিযই ভঝয়র ব্যাপার। ওঝক েহঝর 

চেঝয় চেঝয় চিচকৎসা করা েরকার। 

  

এচেঝক ব্াচড়র সামঝে হাজার হাজার মােুঝরর চভড়। ব্হ রকঝমর গুজঝব্ কােপািা যায় 

ো। করােীর েচি কারওর ককােও সহােুভূচি কেই। সব্াই িাঝক একব্ার য্ি কিাঝখর 

কেখা কেখঝি িায়। কছঝলচটর যব্স্থা িমে খারাপ হঝে। এিচেে কস কমাটামুচট িঝল 

চেঝর কব্ড়াঝি পারি, ডািাঝরর ওরুধীনত কখঝয় িার যব্স্থার আরও যব্েচি হল। কোো 

কেল, এর আঝে কস ককােও েকার আঝলাপাচথক, ওরুধীনত খায়চে। েথম ওরুধীনত কখঝয়ই িার 

করােলির্ েকট হঝয় উেল, চেঝস্তজ হঝয় পঝড় রইল চব্ছাোয়। 

  

ব্ড়ব্াবু্ িখে িাঝক কলকািায় চেঝয় আসঝি িাইঝলে। রসময় িাঝি রাচজ, চকন্তু 

রসমঝয়র স্ত্রীর িাঝি কঘার আপচত্ত। িকণািচকণ আর েেড়া কঝর যি সময় কাটঝি লােল, 
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িিই কছঝলচটঝক মৃিুযর চেঝক কেঝল কেওয়া হঝি লােল। কের পযণ্ ব্ড়ব্াবু্ একরকম 

োয় কজার কঝরই ব্াব্া-মা সঝমি কছঝলচটঝক চেঝয় এঝলে কলকািায়।  

  

.  

  

সুপচিঝক আচম কেঝখচছলাম। আমাঝের ব্াচড়ঝি এঝস কস কব্ুঁঝিচছল মাত্র দু’চেে। ব্ড়ব্াবু্ 

িার চিচকৎসার সব্ রকম কিষ্টা কঝরচছঝলে। কল চেঝয়চছঝলে চব্ধীনতাে রায় মোইঝক। িখে 

ডুঃ যযাটচকেসে সাঝহঝব্রও খুব্ োমডাক, চব্ধীনতােব্াবু্র পরামঝেণ িাঝকও আো হঝয়চছল 

আমাঝের ব্াচড় িখে সব্ণির্ সরেরম। িবু্ও ব্াুঁিাঝো কেল ো িাঝক। সুপচি মারা যাব্ার 

পর কলকািার সব্ কােঝজ িার ছচব্ ও জীব্েী ছাপা হঝয়চছল। চথঝয়াসচেকযাল 

কসাসাইচটর সেসযরা রসময় িিব্িণীঝক আরও একমাস কলকািায় করঝখ োো রকম 

েনেরাচে কঝরচছঝলে। সাঝহব্রাও খুব্ উৎসাহ কেচখঝয় চছঝলে ঘটোচট সম্পঝকণ। 

  

আমার কেখা কসই েথম মৃিুয। আমারই ব্য়চস একচট কছঝলঝক আচম োয় কিাঝখর সামঝে 

মরঝি কেখলাম। একজে যজাো, যঝিো, রহসযময় েকৃচির ব্ালক হোৎ আমাঝের 

ব্াচড়ঝি এঝস আমাঝক মৃিুযর যচভজ্ঞিা চেঝয় কেল। আমার মা ব্লঝিে, আমাঝের 

ব্াচড়ঝি জল পাওো চছল সুপচির, িাই মরার জেয িাঝক আমাঝের ব্াচড়ঝি আসঝি 

হঝয়চছল। আমাঝের ব্াচড়ঝি আসার পর কথঝক সুপচির একব্ারও জ্ঞাে কেঝরচে, আচম 

িার সঝে কথা ব্লঝি পাচরচে। সব্ণির্ কস ভুল ব্কি। িার ব্াব্া-মাঝয়র সমূ্পর্ণ যঝিো 

কলাকজঝের োম ধীনতঝর কডঝক িাঝের সঝে কথা ব্লি। একটা ভাঙা মচন্দঝরর কথাও ঘুঝর 

চেঝর আসি িার কথায়। সুপচি মারা চেঝয়চছল সন্ধযাঝব্লা– আমার স্পষ্ট মঝে আঝছ 

কসই সমঝয়র কথা। িাঝক রাখা হঝয়চছল সূযণোর ঘঝর। আমাঝের কস-ঘঝর েুকঝি কেওয়া 

হি ো–মৃিুযর েৃেযও কযে শুধুীনত ব্ড়ঝের ব্যাপার িাই ব্াব্া আমাঝক ওই ঘঝরর কাছাকাচছ 

কেখঝলই ব্লঝিে, ব্ােল এখাঝে ো, যাও, এখাে কথঝক যাও! আচম িবু্ কযিাম ো, 

যধীনতীর আগ্রঝহ েিীিা করিাম মৃিুযঝক কেখার। কসই সন্ধযাঝব্লা আচম োুঁচড়ঝয় চছলাম 

ঘঝরর ব্াইঝরর চেঝক, চেয়ঝরর কাঝছর জােলার চেঝকর কাঝছ। মৃিুযর আঝে কস চেক 
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চেক কঝর হাসচছল আর ব্লচছল, একটা েেী…মস্ত ব্ড় েেী…ভাসঝি ভাসঝি ভাসঝি 

ভাসঝি… 

  

কসই যজাো যঝিো ব্ালকচটর জেয আচম ককুঁঝেচছলাম।  

১৫. ওচেঝক সূযণো 

ওচেঝক সূযণো আর এক মৃিুয কেখচছল। 

  

চসচেয়র ককমচব্রজ পরীিা কেব্ার পর যিয্ ব্েঝল চেঝয়চছল সূযণো। খুব্ ব্ালযকাল 

কথঝকই কস েম্ভীর েকৃচির, চকন্তু এই সময়কার োম্ভীযণ সমূ্পর্ণ যেয রকম। িার মঝের 

মঝধীনতয সব্ সময় কযে একটা যচস্থরিা রঝয়ঝছ, মুখ-ঝিাখ কেখঝলই কসটা কব্াো যায়, যথি 

কথায়ব্ািণায় িার ককােও েকাে কেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা িুপিাপ িাঝক িার কটচব্ঝল ব্ঝস। 

থাকঝি কেঝখচছ। 

  

আচম সব্ সময় সূযণোর কাঝছ কাঝছ ঘুরঘুর করিাম, চকন্তু সূযণো কসই সময় আমাঝকও 

কব্চে সহয করঝি পারি ো। যঝেক সমঝয়ই কথার উত্তর কপিাম ো। এককথা ব্ার ব্ার 

চজঝজ্ঞস করঝল চব্রি হঝয় ব্লি, এখে যা কিা এখাে কথঝক। িা সঝেও আচম ো কেঝল 

ধীনতমঝক উেি, কিাঝক কযঝি ব্লচছ ো! কেট লট! 

  

আমার যচভমাে হি, িবু্ চেঝর আসিাম একটু ব্াঝেই। সূযণোর েচি আমার 

ভাঝলাব্াসায় ককােও খাে চছল ো। 

  

ওই সমঝয়ই সূযণোর োচড়ঝোুঁে উেঝি শুরু কঝর। আমরা সচব্স্মঝয় লি করলাম সূযণোর 

োচড়র রং সমূ্পর্ণ কাঝলা েয়, খাচেকটা লালঝি রঝঙর। এব্ং িখে বু্েঝি পাচর, সূযণোর 

মাথার িুলও চেক কুিকুঝি কাঝলা ব্লা যায় ো–এটা আঝে কটর পাওয়া যায়চে, চকন্তু িার 

েরসা োঝলর ওপর োচড় কেঝখ আরও স্পষ্ট বু্েঝি পারা যায়। আঝেই ব্ঝলচছ, সূযণোর 

কিাঝখর মচর্দুঝটাও খঝয়চর ধীনতরঝের। কয-ঝকউ েথম কেঝখ সাঝহঝব্র ব্াচ্চা ব্ঝল ভুল 
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করি। যদু্ভি সুন্দর কেখাি সূযণোঝক, শুধুীনত ওই চকঝোর ব্য়ঝস হাচসখুচে মুঝখর ব্েঝল 

িার োম্ভীযণটুকুই চছল কব্মাোে। 

  

আমার ব্ড়চে শ্রীঝলখা কিা সূযণোর কেঝমই পঝড় চেঝয়চছল। আমার আপে চেচে সা্ত্বনোরও 

ওই রকম চকছু হঝয়চছল চকো চেক জাচে ো, িঝব্ আমার দুই চেচের মঝধীনতয ওই সময় 

কথঝক খাচেকটা কররাঝরচর শুরু হয়। 

  

মামাঝিা-চপসিুঝিা ভাইঝব্াঝের মঝধীনতয কেম জোঝব্ িখে এমে চকছু যলীক ব্যাপার চছল 

ো, ব্ন্ধ সমাঝজর মঝধীনতযই এর োদুভণাব্ ঘঝট। ককােও ককােও ব্ন্ধ সমাঝজ এইসব্ 

সম্পঝকণর মঝধীনতয চব্ঝয়থা-ও হয়। 

  

ব্াঙাচল কমঝয়রা িখে চকছু চকছু পড়াশুঝো চেখঝি শুরু কঝরঝছ ব্ঝট চকন্তু পরপুরুঝরর 

সঝে কমলাঝমো োয় চেচরে। চব্ঝয়র আঝে রি সম্পঝকণর আত্মীয় ছাড়া আর কারওর 

সঝে কথা ব্লারও সুঝযাে কেই। কলকািার কয দুচট-একচট কঝলঝজ ককা-এডুঝকেে িালু 

হঝয়ঝছ, কসখাঝেও ছাত্রীরা কছঝলঝের সঝে একসঝে ক্লাঝস যায় ো–ঘণ্টা পড়ঝলও েল 

কব্ুঁঝধীনত ক্লাসরুঝমর ব্াইঝর োুঁচড়ঝয় থাঝক, েঝেসাঝরর সঝে কোঝক, েঝেসাঝরর সঝে 

কব্চরঝয় আঝস। যথি মধীনতয যুঝের যন্ধকার কপচরঝয় এঝস কমঝয়রা আব্ার চেিার সুঝযাে 

পাব্ার েঝল এব্ং ইংঝরচজ করামাচন্টক সাচহঝিযর যেুকরঝর্ ব্াংলা েল্প-উপেযাস রচিি 

হওয়ায় চব্ব্াহ সম্পকণ চব্রচহি ের্য় কব্ে েচসচে কপঝয়ঝছ। সুিরাং মধুীনতর যভাঝব্ গুঝড়র 

মিে, িঞ্চল স্বভাঝব্র কমঝয়রা মামাঝিা, চপসিুঝিা োো চকংব্া জামাইব্াবু্র ভাইঝয়র 

সঝে খাচেকটা হৃেয় সম্পকণ পাচিঝয় ের্য়-চলপ্সা কমটায়। আঝয়রা জেৎ চসংহঝক কখেও 

োো ব্ঝলচে, চকন্তু কেচমকঝের েকাঝেয ওমুক িমুকো ব্ঝল ডাকার করওয়াজ এই 

েিাব্দীর কোড়ার চেক কথঝকই িালু হয়। 

  

কসই সময়কার সাধীনতারর্ েল্প উপেযাঝস কেচমকরা যচধীনতকাংেই ব্যথণ কেচমক এব্ং িারা 

চটউব্ারকুঝলাচসঝস কভাঝে। কেচমকাঝের যব্ধীনতাচরি ভাঝব্ পরপুরুঝরর সঝে চব্ঝয় হঝয় 

যায়। কোচিৎ ব্াচড়র োইভার চকংব্া লাজুক োইঝভট চটউটঝরর সঝে কেম হঝলও কের। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 178 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পযণ্ কেখা যায়, িারা আসঝল ছেঝব্েী রাজপুত্র। যথণাৎ হয় ডব্ল এম. এ যথব্া 

জচমোর-িেয়, যচভমাে কঝর ওইরূপ কপো চেঝয়চছল। মডণাে কমঝয় ব্লঝি কব্াোয় 

রায়ব্াহাদুর-দুচহিা চকংব্া স্কুল চেিচয়ত্রী। কিজচস্বেী োচয়কা িার লম্বা কব্র্ী িাবু্ঝকর 

মিে ধীনতঝর েপাং কঝর মাঝর চভঝলঝের মুঝখ। োয়ক-োচয়কার হোৎ কেখা হঝয় যায়। 

সাুঁওিাল পরের্ায় চকংব্া চহমালঝয় সভযিার কড়া েৃচষ্টর ব্াইঝর।  

  

আমার ব্ড়চে ও সূযণোর ব্যাপারটা যব্েয যেয রকম চছল। সূযণো আমার ব্ড়চের সঝে 

এমে ব্যব্হার করি কযে ব্ড়চে িার একটা চেজস্ব কপারা োর্ী। সূযণো যখে িখে কয। 

ককােও হকুম করি ব্ড়চেঝক। যথি সূযণো যদু্ভি রকঝমর স্বাব্লম্বী, চিরকাল চেঝজর 

জামাকাপড় চেঝজ ককঝিঝছ, চেঝজর এুঁঝটা থালাব্াসে যেযঝক িুলঝি কেয়চে। চকন্তু 

ব্ড়চের ব্যাপারটা চছল আলাো। েরম কঝর চকংব্া মধুীনতর কঝর ককােও কথা ব্লার স্বভাব্ 

চছল ো সূযণোর। হোৎ োম্ভীযণ কভঝঙ ডাকি, শ্রীঝলখা, শুঝে যাও! এইখাঝে এঝসা, আরও 

কাঝছ এঝসা! ব্ড়চে কাঝছ চেঝয় োুঁড়াঝলই সূযণো খপ কঝর কিঝপ ধীনতরি ব্ড়চের হাি, 

িারপর চহড়চহড় কঝর কটঝে এঝে োঝয়র সঝে কলপঝট ধীনতরি। আমাঝের সামঝেই। 

  

আচম জাচে, এই রকম শুরু হব্ার েথম চেঝক ব্ড়চে খুব্ ভয় কপি সূযণোঝক। পাচলঝয় 

পাচলঝয় কব্ড়াি। একচেে সূযণোর পা জচড়ঝয় ধীনতঝর ককুঁঝেঝছ পযণ্। সূযণো ভুরু কুুঁিঝক 

চব্রি ভাঝব্ িাচকঝয় কথঝকঝছ ব্ড়চের চেঝক। িার ককােও কাঝজ ব্াধীনতা-পড়া িার একটুও 

পছন্দ েয়। এমেও একচেে হঝয়ঝছ, সূযণো হয়ঝিা কটচব্ঝল ব্ঝস খািায় যকিম করঝছ খুব্ 

মঝোঝযাে চেঝয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আচম কমঝেঝি ব্ঝস দুঝল দুঝল পড়া মখুস্ত করচছ, হোৎ 

সূযণো মুখ িুঝল আমাঝক ব্লল, এই ব্ােল, একব্ার শ্রীঝলখাঝক ডাক কিা! ব্লচব্ এিুচে 

আসঝি। আব্ার যকিম করায় মঝোঝযাে। আচম ব্ড়চেঝক কডঝক আেলাম। সূযণো খািা-

কপেচসল করঝখ উঝে োুঁচড়ঝয় হাম হাম কঝর কঝয়কটা িুঝমা কখল ব্ড়চেঝক। িারপর চব্ো 

ব্াকযব্যঝয় কের চেঝর কেল পড়ার কটচব্ঝল। 

  

এই ধীনতরঝের ব্যব্হার সঝেও ব্ড়চে সমূ্পর্ণ কপার কমঝে কেল সূযণোর! চেঝজঝক সমূ্পর্ণ 

ভাঝব্ সমপণর্ কঝর চেল ওর কাঝছ। িার মাঝে যব্েয এই েয় ব্ড়চে সূযণোর সঝে 
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কঘারির ককােও রকম োরীচরক সম্পঝকণ চলপ্ত হঝয়চছল। কসচেকটা িখেও সূযণোর মাথায় 

আঝসচে। সূযণো কস রকম চকছু হকুম করঝল যগ্রাহয করার িমিা ব্ড়চের চছল চক ো 

আচম জাচে ো। ব্ড়চের কেম কেখা চেঝয়চছল েব্ল কস্নঝহর রূপ চেঝয়। ব্ড়চে সূযণোর 

চেঝক এমে ভাঝব্ িাচকঝয় থাকি কযে পুরুরচটর সকল রকম ভাঝলা-মঝন্দর োচয়ত্ব 

িারই। আচম কেঝখচছ, ব্ড়চে সূযণোর মাথার িুল আুঁিঝড় চেঝে। সূযণোর মাথায় একটু 

ককুঁকড়া ধীনতরঝের খুব্ ঘে িুল। সূযণো ব্াথরুম কথঝক স্নাে কঝর কয-ই চেঝজর ঘঝর। েুঝকঝছ, 

যমচে ককাথা কথঝক ব্ড়চে এঝস হাচজর, হাঝি চিরুচে। ব্ড়চে চেক লি করঝখঝছ। সূযণো 

আয়োর সামঝে কযঝিই ব্ড়চে ব্লল, োুঁড়াও। এক হাঝি সূযণোর োল কিঝপ ধীনতঝর যেয 

হাঝি কী যে কঝর ব্ড়চে আুঁিঝড় চেঝে িুল, চেশুর েচি মাঝয়র কস্নঝহর মিে। আব্ার 

কখেও কখেও সূযণো হয়ঝিা ব্াচড় কথঝক কব্ঝরাঝে, ব্ড়চে েরজার আড়াল কথঝক কডঝক 

ব্লল, এই কোঝোো, এই োও। এটা চেঝয় যাও! সুেন্ধমাখা একটা রুমাল। সূযণো যব্েয 

এর উত্তঝর এক টুকঝরা হাচসও কখেও উপহার কেয়চে। িবু্ ব্ড়চে চেুঃস্বাথণ ভাঝব্ কস্নহ 

মমিা-মাখাঝো ভাঝলাব্াসা চেঝয় কেঝছ সূযণোঝক।  

  

আমাঝের ব্াচড়র কলাক কিা যন্ধ চকংব্া উোসীে েয়, এসব্ িাঝের কিাঝখ পড়ঝব্ই। 

চব্ঝেরি জযাোমোই, জযাোইমা এব্ং আমার মা–এই চিে জঝের তেচিক শুচিব্াই চকছু 

কম চছল ো। িবু্ও ধীনতরা পড়ঝি একটু কেচর হঝয়চছল। িা ছাড়া ব্ড়চের চব্ঝয়র জেয িখে 

পাত্র কেখা িলঝছ পুঝরােঝম। 

  

পরীিার পঝর ছুচটঝি সূযণো আমার সঝে করর্ুঝের ব্াচড়ঝি চব্ঝের কযঝি িাইি ো। একা 

একাই কব্চরঝয় পড়ি মাঝে মাঝে। ব্াচড়র কাঝরাঝক ককােও চকছু ব্ঝল যাওয়া ধীনতাঝি চছল 

ো িার। ব্ড়ব্াবু্ একচেে কখয়াল করঝলে, সন্ধযার পর যেয কছঝলঝমঝয়রা সব্াই ব্াচড়ঝি 

থাকঝলও সূযণো োয়ই যেুপচস্থি থাঝক। কছঝলর সঝে িার কথাব্ািণা খুব্ই কম। হি। 

রাচত্তরঝব্লা কখঝি ব্ঝস ব্ড়ব্াবু্ হোৎ মুখ িুঝল চজঝজ্ঞস করঝলে, সূচযয এখেও কেঝরচে? 

  

ককউ চকছু উত্তর কেব্ার আঝেই ব্ড়চে টপ কঝর ব্লল, এই কিা চসংহীঝের ব্াচড়র মাঝে 

কব্াধীনতহয় ব্যাডচমন্টে কখলঝছ ব্ােল, একটু যা ো, কডঝক চেঝয় আয় ো! 
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আচম জাচে, সূযণো কসখাঝে কেই। িাই ো করলুম ো। চসংহীঝের ব্াচড়ঝি রাঝত্র আঝলা 

কজ্বঝল ব্যাডচমন্টে িালু হঝয়চছল, এখে িা ব্ন্ধ। এখে করাজ সন্ধযার পর খুব্ হাওয়া কেয়–

এই হাওয়ায় ককউ ব্যাডচমন্টে কখলঝি পাঝর? 

  

জযাোমোই ব্লঝলে, োয়ই কিা িাঝক কেচখ ো, ককাথায় থাঝক কস?  

  

ব্ড়ব্াবু্ আর চকছু চজঝজ্ঞস করঝলে ো, িুপিাপ খাওয়া কের করঝলে। িারপর িচট েট 

েট কঝর কেঝম কেঝলে একিলার ব্সব্ার ঘঝর। 

  

ব্ড়ব্াবু্র চেজস্ব ঘরচট চিেিলায়। সকাঝল চকছুির্ মাত্র ব্সব্ার ঘঝর থাঝকে, ব্াচক 

সময়টা চিেিলায় চেঝজর ঘঝরই কাটাে। চিেিলায় আর ককােও ঘর কেই ব্ঝল ব্াচড়ঝি 

িার উপচস্থচি সব্ সময় কটর পাওয়াও যায় ো। আজ চিচে একিলায় কেঝম এঝলে 

চেচশ্চি সূযণোর সঝে কথা ব্লার জেয। 

  

একটু ব্াঝে কেঝম এঝলে জযাোমোই, হাঝি চকছু কােজপত্র। চিচে ব্ড়ব্াবু্র সঝে ব্যব্সা 

সংিা্ চকছু আঝলািো করঝব্ে। িাকর চেঝয় এল েড়েড়া। জযাোমোই েড়েড়ার েল 

ধীনতঝর টাে চেঝয় ব্লঝলে, যমর, এব্ার ভাব্চছ একটা কাডণঝব্াডণ ককাম্পাচের এঝজচে কেব্। 

আঝস্ত আঝস্ত এসব্ চজচেঝসর িাচহো ব্াড়ঝছ–  

  

ব্ড়ব্াবু্ যেযমেস্ক ভাঝব্ ব্লঝলে–কব্ে কিা, োও ো! 

  

আচম কিা একা আর সব্ চেক কপঝর উেচছ ো। িুচম চেঝজ চকছু কেঝখা কটঝখা। 

  

ককে, চিরুঝক লাচেঝয় োও। 

  

ওর িারা চব্ঝের চকছু হঝব্ ো। চেেরাি কী কয এি ভাঝব্। োকুচরয়ার চেঝক খাচেকটা 

জচম কেঝখচছ, বু্েঝল, একটা ব্ড় মিে কোডাউে ো তিচর করঝল কিা আর িলঝছ ো। 
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োকুচরয়া? ও কিা জলা জায়ো। চভি োুঁথার খরি কপারাঝব্ ো। ইঝটর হাজার এখে কি 

কঝর যাঝে? 

  

েি মাঝসও কপ ঝে আট টাকা চছল, এ-মাঝস কব্াধীনতহয় আট। 

  

আট টাকা এ কয সািাচিক কথা! কোয়াচলয়ঝর চকঝেচছলাম সাঝড় চিে টাকা হাজার। 

চজচেসপত্তঝরর োম কী রকম ব্াড়ঝছ, িুচম চকছু খব্র রাঝখা? কপাো মাঝছর কসর ে’ 

আো! েি করাব্ব্াঝরও চকঝেচছ সাঝড় সাি আোয়, ব্যাটারা এক লাঝে ে’ আো কঝর 

চেল! চেেকাল সুচব্ঝধীনতর ো কহ! িাঝলর মর্ও কেখঝি কেখঝি িার টাকা হঝয় কেল। যুে 

কব্াধীনতহয় এব্ার একটা লােঝব্। কেয়ার ব্াজাঝর োপাোচপ শুরু হঝয়ঝছ। 

  

ব্ড়ব্াবু্ চসোঝরট চেচব্ঝয় ব্লঝলে, ককাথায় আর যুে লােঝব্। আর লােঝব্ ো কব্াধীনতহয়! 

সব্াই চমঝল চহটলারঝক কিায়াজ করঝছ। কিম্বারঝলে কয ভাঝব্ ওই কেেটাঝক… কী কযে 

কেঝের োমটা? মঝেও থাঝক ো ছাই। 

  

ককাে কেেটা? 

  

ওই কয, কযটার খাচেকটা যংে আঝে কব্াঝহচময়া চছল। হযাুঁ, কিঝকাঝোভাচকয়া, কস 

কেেটাঝক কিা সঝন্দঝের ব্ামর মিে চহটলাঝরর হাঝি িুঝল চেল। 

  

আমাঝের কােঝজর োমও ব্াড়ঝছ। এই সময় চকছু টক ধীনতঝর রাখা যায় যচে। 

  

ব্যব্সাঝয়র আঝলািো আর কব্চে েূর এঝোল ো। এই সময় সূযণ ব্াচড় চেরল। ব্াইঝর 

কখে বৃ্চষ্ট শুরু হঝয়ঝছ, সূযণর সব্ণাে বৃ্চষ্টঝি কভজা। কভিঝর কযঝি হঝল ব্সব্ার ঘঝরর 

মধীনতয চেঝয়ই কযঝি হয়, সূযণ দু’জে গুরুজেঝক কসখাঝে উপচব্ষ্ট কেঝখও ককােও কথা ব্লল 

ো, জামা কথঝক চেংঝড় জল কেলঝি লােল েরজার ব্াইঝর। মাথার িুল জব্জঝব্। 

  

চেয়রঞ্জে ব্লঝলে, এ কী, এঝকব্াঝর চভঝজ কেঝল কয! ছািা চেঝয় কব্ঝরাওচে ককে? 
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এটা চেছক কথার কথা। সূযণ কব্চরঝয় চছল দুপুঝর, িখে বৃ্চষ্টর োমেন্ধও কেই। িা ছাড়া 

ওই ব্য়ঝসর কছঝল সিরাির ছািা চেঝয় কব্ঝরায় ো। সূযণ উত্তর চেল ো। 

  

ব্ড়ব্াবু্ খুব্ স্বাভাচব্ক ভাঝব্ চজঝজ্ঞস করঝলে, ককাথায় চেঝয়চছচল কর? 

  

সূযণ সংচিপ্ত ভাঝব্ জাোল, কব্ঝলঘাটায়! 

  

কস কিা যঝেক েূর! এি রাি পযণ্ ওখাঝেই চছচল? 

  

হযাুঁ। 

  

কক আঝছ ওখাঝে? 

  

সূযণ একটু ইিস্তি কঝর ব্লল, আমার এক ব্নু্ধ। 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, ও। কী, কিার স্কুঝলর ব্নু্ধ? 

  

হযাুঁ। 

  

ব্নু্ধর ব্াব্া কী কঝরে? 

  

ওর ব্াব্া কেই। 

  

োচজণয়াে কক? 

  

ওর কাকা। 

  

কী কঝরে চিচে? 

  

আচম চেক জাচে ো। 
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কাল আচম কিার সঝে কব্ঝলঘাটায় কিার ব্নু্ধর ব্াচড়ঝি যাব্। ওর ব্াচড়র কলাকজঝের 

সঝে আলাপ কঝর আসব্। 

  

সূযণ ককােও কথা ো ব্ঝল িার ব্াব্ার চেঝক িাচকঝয় রইল। কয-ঝকউ সূযণঝক কেখঝলই 

বু্েঝি পারঝব্, কস চমঝথয কথা ব্লঝছ, িার েো্ সুন্দর মুঝখ েচিচট যচভব্যচির ছায়া 

পঝড়। চমঝথয কথা ব্লার যভযাস িার এঝকব্াঝর কেই, ককে কস এ রকম যসম্ভব্ কিষ্টা 

িালাঝে কক জাঝে। িার ব্াব্া িাঝক জব্দ কঝর চেঝয়ঝছ।  

  

িৎির্াৎ উত্তর ো চেঝয় সূযণ দু’-এক মুহূিণ ভাব্ল, িারপর ব্লল, ওরা সব্াই কাল 

কব্ড়াঝি যাঝে ব্াইঝর–  

  

ককাথায়? কাছাকাচছ? 

  

পুরীঝি। 

  

ও িা হঝল কাল কথঝক আর চেরঝি কেচর কচরস ো। এখে সাঝড় েটা ব্াঝজ, এি রাি 

পযণ্ ব্াচড়র ব্াইঝর থাকা ভাঝলা েয়। কাল কথঝক সািটার মঝধীনতয ব্াচড় চেচরস। মাথাটা 

ভাঝলা কঝর মুঝছ কে! 

  

পরিঝর্ই ব্ড়ব্াবু্ চেয়রঞ্জঝের চেঝক মুখ চেচরঝয় ব্লঝলে, হযাুঁ, িুচম কোডাউে তিচরর 

কথা যা ব্লচছঝল। যথণাৎ সূযণর সঝে িাুঁর কথা কের হঝয় কেঝছ।  সূযণ ঘর কথঝক। কব্চরঝয় 

কেল, চভঝজ পাঝয়র ছাপ কেঝল কেঝল উঝে কেল চসুঁচড় চেঝয়। চেঝজর ঘঝর চেঝয় কেখল 

শ্রীঝলখা কিায়াঝল চেঝয় োুঁচড়ঝয় আঝছ। 

  

পঝরর চেে সূযণ চেরল আরও যঝেক কেচর কঝর। সমস্ত পাড়া িখে চেেুম, কঘাড়ারোচড়র 

েব্দও কোো যায় ো, কুলচপ মালাই ব্রেওয়ালাঝের ডাকও কথঝম কেঝছ। 
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ব্ড়ব্াবু্ কস-চেে কখঝি ব্ঝস সূযণর কথা এক ব্ারও চজঝজ্ঞস কঝরেচে। চকন্তু ব্ার ব্ার ঘচড় 

কেখঝছে। চিচে সূযণর জেয কসচেে আর েীঝি োমঝলে ো, ওপঝর উঝে যাব্ার সময় 

ব্লঝলে, সূযণ চেরঝল কযে িার সঝে একব্ার কেখা করঝি ব্লা হয়।  

  

সূযণ কসচেে েরজা ধীনতাক্কাঝিই িরির কঝর কেঝম চেঝয়চছল শ্রীঝলখা। েরজা খুঝল োরুর্ 

আেকিমার সঝে চেসচেস কঝর ব্লঝল, এই, িুচম আজও কেচর কঝর চেরঝল? রাস্তা হাচরঝয় 

কেঝলচছঝল োচক? 

  

ো। 

  

ব্ড়ব্াবু্ কিামার ওপর ভীরর্ করঝে কেঝছে। 

  

হুঁ। 

  

শ্রীঝলখা সূযণর হাি জচড়ঝয় ধীনতঝর কাির ভাঝব্ চজঝজ্ঞস করল, িুচম ককাথায় চেঝয়চছঝল? 

ককে এি কেচর করঝল? ব্ঝলা, আমাঝক ব্লঝব্ ো? 

  

সূযণ চেচলণপ্ত ভাঝব্ শুধুীনত েনের করল, আমার খাব্ার চক োকা কেওয়া আঝছ? 

  

ব্ড়ব্াবু্ কিামাঝক একব্ার কেখা করঝি ব্ঝলঝছে। কখঝয় চেঝয় িারপর যাঝব্? িাই কযঝয়া 

ব্রং। 

  

ো, আঝেই কেখা কঝর আচস। 

  

কোিলার করচলং কথঝক কেখা যায়, ব্ড়ব্াবু্র ওপঝরর ঘঝর আঝলা জ্বলঝছ। কাুঁঝির 

জােলায় িাুঁর ব্ঝস থাকা কিহারার চসলুঝয়ট। হাঝি ব্ই। সূযণ কস-ঘঝর োয় পঝেঝরা চমচেট 

চছল। কসচেে দু’জঝে কী কথা হঝয়চছল িা জাচে ো। চকন্তু ককােও ব্কাব্চক ধীনতমকাচের 

আওয়াজ কোো যায়চে। 

  

েীঝি কেঝম এঝস সূযণ ব্লল, আচম আজ খাব্ ো। আমার চখঝে কেই। 
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পরচেে সকাঝল সূযণো যচি সামােয কারঝর্ আমার কাে মূঝল চেঝয়চছল। আচম শুধুীনত 

সূযণোর কটচব্ঝলর পাঝে োুঁচড়ঝয় চজঝজ্ঞস কঝরচছলাম, সূযণো, কিামার ঘচড়টা ককাথায়? 

সূযণোর কসাোর হািঘচড় চছল, ভারী সুন্দর কেখঝি। ককােও ককােও চেে সূযণো কসটা 

আমার হাঝি কজার কঝর পচরঝয় চেঝয়ঝছ। চকন্তু িখে কসই সামােয েঝনেরই সূযণো করঝে 

চেঝয় আমার কাে মূঝল চেঝয় ব্লল, কিার যি কথায় েরকার কী কর? 

  

সূযণো কয ঘচড়টা চব্চি কঝর চেঝয়ঝছ, কস কথা িখে আচম জােব্ কী কঝর? সূযণো ককােও 

চেে আমার োঝয় হাি কিাঝলচে, ককােও চেে একটাও চব্সেৃে ব্যব্হার কঝরচে–কসচেে 

আমার এমে যচভমাে হল কয আচম সূযণোর সঝে সারা চেে আর কথাই ব্ললাম ো। 

  

এর কঝয়ক চেে পঝর এক রাঝত্র সূযণো ব্াচড়ই চেরল ো। ব্াব্া পুচলঝে এব্ং হাসপািাঝল 

কখাুঁজ কেব্ার কথা ব্ঝলচছঝলে, ব্ড়ব্াবু্ ব্ারর্ করঝলে। 

  

সূযণো চেরল পরচেে সকাল েটায়। চেদ্রাহীে কিাখ, কপাোক চব্্স্ত, চব্র্ণ  মুখ। ব্াইঝরর 

ঘঝর িখে যঝেঝকই উপচস্থি। সূযণোঝক কেঝখই সব্াই িুপ কঝর রই। ব্ড়ব্াবু্ কমাটামুচট 

ো্ ভাঝব্ই চজঝজ্ঞস করঝলে, রাঝত্র চেচরসচে কয? 

  

চেরঝি পাচরচে। আটঝক চেঝয়চছলাম। 

  

ককাথায় চছচল? 

  

এক ব্নু্ধর ব্াচড়ঝি। 

  

কসই কব্ঝলঘাটায়? িাঝের কয ব্াইঝর কব্ড়াঝি যাব্ার কথা চছল। 

  

কযঝি পাঝরচে। আমার ব্নু্ধর খুব্ যসুখ। 

  

ব্ড়ব্াবু্ কিয়ার কছঝড় কযে লাচেঝয় উেঝলে। চসংঝহর মিে হংকার কঝর উেঝলে, 

ব্লঝলে, িল, এিুচে আব্ার িল। আচমও যাব্ কব্ঝলঘাটায়! আচম কিার ব্নু্ধঝক কেখব্। 
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ব্ড়ব্াবু্র ও রকম িুে মূচিণ ককউ কখেও কেঝখচে। িার চিৎকাঝর সব্াই হকিচকঝয় 

চেঝয়চছল। সূযণো আঝস্ত আঝস্ত ব্লল, কসখাঝে আপোর যাব্ার যসুচব্ঝধীনত আঝছ। 

  

ব্ড়ব্াবু্ চেঝজঝক সামলাঝি পারঝলে ো। োস োস কঝর িড় মারঝলে সূযণোর দু োঝল। 

চজঝজ্ঞস করঝলে, সচিয কঝর ব্ল ককাথায় চেঝয়চছচল? 

  

সূযণো একটুও েড়ল ো, মুঝখর একচট করখারও পচরব্িণে হল ো, েরসা োলদুচট শুধুীনত 

লাল টকটঝক হঝয় কেল। আঝস্ত আঝস্ত ব্লল, ব্লার যসুচব্ঝধীনত আঝছ।  

  

ব্ড়ব্াবু্ আব্ার েিণ্ড কজার কমঝর ব্লঝলে, যসুচব্ঝধীনত? কীঝসর যসুচব্ঝধীনত? ব্ল আঝে? 

  

সূযণো পুেরাবৃ্চত্ত করল–আমার যসুচব্ঝধীনত আঝছ। 

  

ব্ড়ব্াবু্ কিগুঝলা িড় কমঝরচছঝলে িার চেক কেই। সূযণো আর মুখ খুলল ো। কোকাঝে 

কব্ঝরাব্ার আঝে জযাোমোই এইসব্ কাণ্ড কেঝখ থমঝক োুঁচড়ঝয় চছঝলে। চকছুির্ সূযণোর 

চেঝক িাচকঝয় কথঝক যস্ফুট ভাঝব্ ব্লঝলে, আশ্চযণ! আশ্চযণ! যচব্কল চব্শ্বরঞ্জঝের 

মিে!  

  

ব্াব্ার চেঝক চেঝর জযাোমোই ব্লঝলে, চিরু কিার মঝে পঝড়? রঞ্জুও চেক এই রকম 

চছল! রঞ্জুর সঝে ওর কিহারারও পযণ্ একটু একটু চমল আঝছ ো? একই ব্ংঝের রি 

কিা! 

  

ব্াব্া ককােও উত্তর ো চেঝয় এচেঝয় কেঝলে। ব্ড়ব্াবু্ িখে সূযণোর িুঝলর মুচে ধীনতঝর 

কেওয়াঝল মাথা েুঝক চেঝি যাচেঝলে, ব্াব্া মােখাঝে ব্াধীনতা ো চেঝল রিারচি ব্যাপার 

হঝয় কযি। 

  

সারা চেে আমাঝের ব্াচড়টা থমথঝম হঝয় রইল। সূযণো স্নাে করল ো, কখল ো, ঘঝরর 

েরজা ব্ন্ধ কঝর শুঝয় রইল। যেযঝের কথা কোো কিা েূঝর থাক, ব্ড়চে কি কঝর 
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যেুেয়চব্েয় করল, সূযণো একব্ারও েরজা খুলল ো, কারওর সঝে একচটও কথাও ব্লল 

ো। ভাচেযস জােলাটা কখালা চছল, কসই জােলা চেঝয় ব্ার ব্ার উুঁচক কমঝর আমরা কেখঝি 

লােলাম সূযণোঝক। 

  

দুপুরঝব্লা খাওয়াোওয়ার পর ব্াব্া কেঝলে চিেিলায় ব্ড়ব্াবু্র ঘঝর। ব্ড়ব্াবু্ যেযমেস্ক 

ভাঝব্ একটার পর একটা চসোঝরট কখঝয় যাঝেে। ব্াব্াঝক কেঝখ েনের করঝলে, সূচযণ 

কখঝয়ঝছ? 

  

ব্াব্া ব্লঝলে, ো। 

  

চকছুির্ দু’জঝেই িুপিাপ। ব্াব্া খুব্ ভাঝলা কঝরই জাঝেে, ব্ড়ব্াবু্ চেঝজ কখেও 

সূযণোঝক কখঝি যেুঝরাধীনত করঝব্ে ো। ব্ড়ব্াবু্র কাছ কথঝক কস রকম ব্যব্হার আোই করা 

যায় ো। 

  

ব্াব্া একটু ব্াঝে চজঝজ্ঞস করঝলে, কী, খুব্ কষ্ট পাঝেে কিা? 

  

ব্ড়ব্াবু্ িমঝক উঝে ব্লঝলে, আচম? িুচম আমার কথা ব্লছ? 

  

ব্াব্া একটু কহঝস ব্লঝলে, হযাুঁ আপোর কথাই চজঝজ্ঞস করচছলাম। 

  

ব্ড়ব্াবু্ কাির ভাঝব্ হাসঝলে। িারপর ব্লঝলে, িুচম চেকই ধীনতঝরছ. চকন্তু ককে এমে হয় 

ব্ঝলা কিা? আমার ভীরর্ কষ্ট হঝে। ব্ার ব্ার ইঝে হঝে, সূচযণঝক বু্ঝক জচড়ঝয় ধীনতচর। ওর 

কাঝছ িমা িাই। যথি কেঝখা, ওঝক কয োচস্ত চেঝয়চছ, যেযায় কিা চকছু কচরচে। ওঝক 

আচম সুঝযাে চেঝয়চছলাম। কথা শুেল ো। যব্াধীনতয স্ােঝক মারব্ ো? োচস্ত কেব্ ো? 

িবু্ ককে কষ্ট হয়? 

  

ব্াব্া ব্লঝলে, এটাই কিা মহা মায়া! আপোরই আত্মার একটা যংে কিা। কষ্ট কিা হঝব্ই! 
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এি মারধীনতর ব্াধীনতা-চেঝরধীনতও সূযণোঝক আটকাঝি পাঝরচে। সূযণো িবু্ আব্ার কেঝছ 

কব্ঝলঘাটায়। কসখাঝে কােঝোলার চপছঝে একটা চটঝের কোিলা ব্াচড়ঝি হরকুমার মুমূরণ 

হঝয় পঝড় আঝছ। 

  

হাজাচরব্াঝের কজলখাো কভঝঙ ব্চন্দঝের উোর করার পচরকল্পো কের পযণ্ কাযণকর 

হয়চে। চব্েব্ীঝের যচধীনতকাংে পচরকল্পোর মিে এচটও গুপ্তিরঝের উপদ্রঝব্ মােপঝথ 

কেুঁঝস যায়। আচলমুচদ্দ ে মাটার ও আর একজে ধীনতরা পঝড়। হরকুমার পুচলঝের হাঝি। 

েিণ্ড মার কখঝয়ও পাচলঝয় আসঝি সমথণ হে। 

  

চকন্তু হরকুমার আঝে কথঝকই যক্ষ্মায় ভুেচছঝলে। ককােও চেে চিচকৎসা করােচে, এই 

মারখাওয়া আর সহয হল ো। িার োঝম িখেও হচলয়া রঝয়ঝছ। কলকািার ব্াচড়ঝি। 

আত্মঝোপে কঝর চিচে মৃিুযর েিীিা করঝছে। 

  

হরকুমাঝরর েচি সূযণোর ভাঝলাব্াসা চছল কযে যঝেকটা োর্ীসুলভ, যারা কখেও 

চব্শ্বাসঘািকিা কঝর ো। কয-ঝকােও কারঝর্ই কহাক, হরকুমাঝরর েচি সূযণোর যদু্ভি 

একটা আকরণর্ জঝে চেঝয়চছল। সূযণোর িচরঝত্র কস্নহ-েয়া-মায়ার েকাে কখেও কিমে 

কেখা যায়চে। চকন্তু হরকুমাঝরর কসব্া কস কঝরচছল োর্ চেঝয়। চেঝজর চজচেসপত্র চব্চি 

কঝর টাকার কজাোড় কঝরঝছ। চেঝজর আস্তাোর কথা কোপে করার েচিজ্ঞা কচরঝয়চছঝলে 

হরকুমার। সূযণোর পঝি কসইটাই খুব্ যসুচব্ধীনতাজেক হঝয় চেঝয়চছল। সব্ মােুর কিা আর 

যচভেয় করঝি পাঝর ো চকংব্া চমঝথয কথা ব্লঝি পাঝর ো! 

  

হরকুমার কের পযণ্ মরঝলে সূযণোর ককাঝলই মাথা করঝখ। মৃিুযর চকছু আঝে হরকুমারঝক 

সূযণো চেসচেস কঝর ব্লল: হরো, কিামার চপস্তলটা আমাঝক কেঝব্ ব্ঝলচছঝল? 

  

হরকুমার ব্াচলঝের িলা কথঝক চপস্তলটা ব্ার করঝলে, কের কঝয়কচট চেশ্বাস বু্ঝক এক 

সঝে জমা কঝর যচি কঝষ্ট ব্লঝলে, কিার সঝে আমার আরও কথা আঝছ। িুই আমার 

কথা রাখচব্ কিা? 
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১৬. মন্দাচকেী খব্র পাচেঝয়ঝছে 

মন্দাচকেী খব্র পাচেঝয়ঝছে, ব্ড়ব্াবু্ সঝে সঝে ছুটঝলে ভব্ােীপুঝর, ভব্ােীপুর িখে 

চেক কলকািা েয়, হাইঝকাঝটণর যচরচজোল সাইঝডর ব্াইঝর, রীচিমিে মেস্সল। 

  

মন্দাচকেীর এখে উঝে ব্সার িমিা কেই, কাঝে একেম শুেঝি পাে ো। ঘঝর ককউ 

েুকঝলই মযােচেোইং লাস কিাঝখর কাঝছ এঝে যঝেকির্ িাচকঝয় কেঝখে। মৃিুয খুব্ই 

কাঝছ এঝস োুঁচড়ঝয়ঝছ, িবু্ এখেও মন্দাচকেীর কিহারায় এক ধীনতরঝের যোকৃি কস ন্দযণ 

আঝছ। মাথায় িুল ধীনতপধীনতঝপ সাো, মুখখাো কমাঝমর পুিুঝলর মিে, কোুঁঝট পাে চকংব্া 

রঝির লাল লাল কছাপ এব্ং সব্ঝিঝয় চব্স্ময়কর এই, কিাখদুঝটা কেখঝলই মঝে হয় সব্ 

সময় কসখাঝে কযে চকছু একটা কক িুক কখলা করঝছ। ময়লা কপাোক চকংব্া কম োচম 

কপাোক চিচে কখেও ব্যব্হার করা পছন্দ কঝরে ো, এখেও চিচে পঝর আঝছে েকেঝক 

েরঝের থাে, েলায় চহঝর-ব্সাঝো সািেরী হার। চব্ছাোয় আরও যঝেক েয়ো ছড়াঝো 

মঝে হয় মন্দাচকেীর হকুঝম িার েয়োর ব্ামগুঝলা ককউ খুঝল চব্ছাোয় উপুড় কঝর কেঝল 

চেঝয়ঝছ। 

  

সব্ কেঝছ, চকন্তু েলার আওয়াজটা এখেও েষ্ট হয়চে, যঝেকটা চেশুর মিে। হাঝির 

ইোরায় ব্ড়ব্াবু্ঝক কাঝছ ডাকঝলে। ঘর-ভরচি কলাকজে, সব্াই চেুঃেব্দ, সুঝরশ্বঝরর স্ত্রী 

োচ্লিা পাঝয় হাি বু্চলঝয় চেঝে মন্দাচকেীর। 

  

ব্ড়ব্াবু্ কাঝছ এচেঝয় কেঝলে, মন্দাচকেী পাঝে জায়ো কেচখঝয় ব্লঝলে, কব্াস। 

  

ব্ড়মা, কিামার কষ্ট হঝে? 

  

চেষ্ফল এই েনের। মন্দাচকেী চকছুই শুেঝি পাঝরে ো। ব্ড়ব্াবু্র চেঝক একেৃঝষ্ট িাচকঝয় 

ব্লঝলে, যমর, িুই চেঝমাখারাম, ইির, িুই কছাটঝলাক! 
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ব্ড়ব্াবু্ একটু কহঝস ব্লঝলে, ব্ড়মা, আচম কী কোর কঝরচছ? কিার মুঝখ আচম মুঝড়া 

োুঁটা মারব্। মাঝরা! 

  

কিার োঝয় জলচব্ছুচট চেঝয় ব্াুঁের োিাঝল িঝব্ চেক হয়।  

  

কী কোর করলুম? 

  

িুই এইখাঝে িুপচট কঝর ব্ঝস থাকচব্, যিচেে ো আচম মচর। যচে এক পা ককাথাও যাস 

কিা আমার মাথার চেচব্য রইল! 

  

থাকব্। ককাথাও যাব্ ো। চকন্তু িুচম এি িাড়ািাচড় মরঝব্ ককে? 

  

আমার রঝেশ্বর চেক কিার ব্য়চস চছল। আজ কস কব্ুঁঝি থাকঝল কস িার মাঝক কছঝড় 

ককাথাও থাকঝি পারি? কস মঝর কেল, আর িুই কব্ুঁঝি রইচল ককে? হারামজাো, িার 

ব্েঝল িুই মরঝি পারচল ো? 

  

ব্ড়মা, এি কথা ব্লা কিামার পঝি উচিি েয় এখে। 

  

কিার মা-টা ডাইচে চছল। কিাঝক আমার ঘাঝড় িাচপঝয় চেঝয় সঝর পড়ল। পঝরর কছঝল 

মােুর করঝি চেঝয় আচম চেঝজরটাঝক ব্াুঁিাঝি পারলুম ো। মােুঝরর কপাঝল এও থাঝক! 

কী পাপ কয কঝরচছলাম। 

  

আমাঝক ব্াুঁচিঝয়চছঝল ব্ঝল এখে কিামার যেুিাপ হঝে? 

  

কিাঝক আমার বু্ঝকর দুধীনত খাইঝয়চছ। চেঝজর হাঝি কিার গু-মুি পচরষ্কার কঝরচছ, 

োইঝয়চছ, ঘুম পাচড়ঝয়চছ–চেঝজরটাঝক যে করঝি পাচরচে িাই আমার চেঝজর কছঝলটা 

যকাঝল মারা কেল! কী লাভ হল কিাঝক ব্াুঁচিঝয়? 

  

ব্ড়ব্াবু্র মেটা চব্র্ণ  হঝয় কেল। মৃিুযেযযায় শুঝয় মন্দাচকেী এ রকম কথা ব্লঝব্ে, চিচে 

েিযাোই করঝি পাঝরেচে। িাুঁঝক ব্াুঁচিঝয় রাখার জেয আপঝোস করঝছে মন্দাচকেী 
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জীব্ঝের একরচট্ট ব্ছর পার হব্ার পর এই কথা শুেঝি হল। এখে কিা আর চকছুই কেরি 

কেওয়া যায় ো! আঝস্ত আঝস্ত ব্লঝলে-ব্ড়মা, আচমও কিা কিামার কছঝলর মিে। 

  

মন্দাচকেী চকছুই শুেঝি পাঝেে ো ব্ঝল িার সমস্ত কথাই একিরো। যঝেক সময় 

ব্ড়ব্াবু্র কথার মােখাঝেই চিচে কথা ব্লঝছে। িীব্র ভাঝব্ ব্লঝলে, কুলাোর! কুলাোর! 

চব্ঝয় কঝর একব্ার ব্উঝক চেঝয় কপন্নাম করঝিও আঝসচে। কসই কছঝলঝক আচম ব্াুঁচিঝয় 

করঝখচছ। 

  

সুঝরশ্বর কাঝছ এচেঝয় মন্দাচকেীর চেঝক েুুঁঝক কোুঁঝট আঙুল চেঝয় িুপ করার ইচেি 

করঝলে। কথা ব্লা এই সময় সচিযই িচিকর। কসই ইচেি কেঝখ মন্দাচকেী কযে েিুে 

রকম কক িুক কপঝয় কেঝলে। িারচেক িাচকঝয় চেঝয় ব্লঝলে, ঘঝর কিকগুঝলা েকুে 

ব্ঝস আঝছ। আচম মরঝলই আমার েয়োোুঁচট, ককাম্পাচের কােজ সব্ কছাুঁ কমঝর কেব্ার 

জেয রঝয়ঝছ। কাঝরাঝক্ক চকছু কেব্ ো। কাঙাচলঝের চব্চলঝয় কেব্! 

  

যিয্ আঘাি লাোর মিে কথা! সুঝরশ্বঝরর মুখখাো পাংশু হঝয় কেল। দু-এক জে 

কব্চরঝয় কেল ঘর কথঝক। ব্ড়ব্াবু্ চব্চস্মি হঝয় ব্লঝলে, চছ চছ, ব্ড়মা, এসব্ কী ব্লছ! 

কিামার চক মাথা খারাপ হঝয় কেঝছ! সুঝরশ্বর কিামার চেঝজর কছঝল, আর এমে ভাঝলা 

কছঝল–  

  

সচিয কথাই। সুঝরশ্বর কমাঝটই কলাভী েকৃচির মােুর েে এব্ং িাুঁর মািৃভচিঝি ককােও 

খাে কেই। মাঝয়র মৃিুযর পর িার সম্পচত্ত কছঝল পাঝব্–এ কিা স্বাভাচব্ক ব্যাপার। 

  

সারা জীব্ে মন্দাচকেী িার কিঝজ সব্াইঝক কাুঁচপঝয় করঝখঝছে। িাুঁর মুঝখর ওপর ককউ 

ককােও চেে কথা ব্লঝি পাঝরচে। ডাচব্ণ লটাচরঝি োট োইজ পাওয়ার পর কসই টাকায় 

স্বামীর সঝে চব্ঝলঝিও কব্ড়াঝি চেঝয়চছঝলে একব্ার। কসই সময়কার একটা ছচব্ টাঙাঝো 

আঝছ কেওয়াঝল–লাউঞ্জ সুট-পরা স্বামীর পাঝে কাঝলা োচড়-পরা কিহারা, কাুঁঝধীনতর কাঝছ 

একটা কব্রাি আুঁটা। শুধুীনত রূপচস েয়, কিটা কিজচস্বেী চছঝলে, িাও ছচব্ কেখঝল কব্াো 

যায়। 
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এখে মৃিুযর কাছাকাচছ এঝস মন্দাচকেী কযে ছটেট করঝছে। চকছুঝিই হার স্বীকার 

করঝি িাে ো–যথি কজঝে কেঝছে কহঝর কযঝি হঝব্ই এব্ার। িাই বু্চে সব্াইঝক আঘাি 

কঝর চেঝজর যচস্তত্ব বু্চেঝয় চেঝি িাে। 

  

চকছুির্ সব্াই চেস্তি। সূি পড়ঝলও বু্চে কোো যাঝব্। এই সময় আলমাচরর মাথায় রাখা 

সুেৃেয কারুকাজ করা ঘচড়টা টুংটাং কঝর কব্ঝজ উেল। কযে সময় মঝে কচরঝয় চেল, 

সময় কেই। 

  

মন্দাচকেী োচ্লিার চেঝক িাচকঝয় ব্লঝলে, ব্উমা, কিামরা এখে একটু যাও কিা। 

যমঝরর সঝে আমার কথা আঝছ। 

  

সব্াই কব্ে স্বচস্তর সঝেই িঝল কেল ঘর কথঝক। সুঝরশ্বর ব্ড়ব্াবু্ঝক চেসচেস কঝর ব্ঝল 

কেঝলে, হোৎ শ্বাস কষ্ট হঝল ককাে ওরুধীনতটা কী ভাঝব্ কেওয়া হঝব্।  

  

ঘঝর এখে শুধুীনত দু’জে। উেআচে ব্ছঝরর একজে রমর্ীর পাঝে একরচট্ট ব্ছঝরর একজে 

পুরুর। মন্দাচকেী যব্েয এমে ভাঝব্ কথা ব্লঝছে কযে যমরোথ একচট চিে-িার ব্ছঝরর 

চেশু। 

  

চব্ছাোর ওপর ছচড়ঝয় থাকা যলংকাঝরর মঝধীনতয হািঝড় হািঝড় মন্দাচকেী একটা হার 

িুঝল চেঝলে। কিাঝখর সামঝে এঝে কসটা পরীিা করঝলে ভাঝলা ভাঝব্। িারপর ব্ড়ব্াবু্র 

চেঝক হাি ব্াচড়ঝয় ব্লঝলে কে, এটা কিার ব্উঝক চেচব্! 

  

ব্ড়মা, আমার স্ত্রী মারা কেঝছ যঝেক চেে আঝে।  

  

এই হারচট চেচল্লঝি েচড়ঝয়চছলুম। কিার ব্উঝয়র পছন্দ হঝব্। কে! 

  

কথা ব্াচড়ঝয় লাভ কেই। পঝর সুঝরশ্বরঝক চেঝয় চেঝলই হঝব্, এই কভঝব্ ব্ড়ব্াবু্ হাি 

ব্াচড়ঝয় চেঝলে হারটা। খুব্ মুলযব্াে চজচেস, হাঝি চেঝলই কব্াো যায়। 
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মন্দাচকেী এব্ার একঝজাড়া ব্ালা িুঝল চেঝয় ব্লঝলে, এ দুঝটা চেচব্ কিার কছঝলর 

ব্উঝক। কে,  ধীনতর!  

  

কস দুঝটাও ব্ড়ব্াবু্ঝক চেঝি হল। 

  

এব্ার রড়যন্ত্র করার মিে চেসচেচসঝয় ব্লঝলে, আরও কে। কিার যা খুচে কব্ঝছ কে, যি 

ইঝে কে! 

  

ব্ড়ব্াবু্ হাঝির েয়োগুঝলা চব্ছাোর ওপর ছুুঁঝড় কেঝল ব্লঝলে, আচম চকেু িাই ো! িুচম 

আমাঝক এইজেয কডঝকছ? আচম কিামার কাছ কথঝক কখেও চকছু চেঝয়চছ? 

  

িুই আমার বু্ঝকর রি শুঝর কখঝয়চছস। 

  

িা কিা আর চেচরঝয় কেব্ার উপায় কেই। 

  

িুই আমার ব্ড় কছঝল। আচম মরঝল িুই আমার মুঝখ আগুে চেচব্। রঝেশ্বর কেই, িুই 

আচছস! কাল রাচত্তঝর সঝরা-ঝক স্বে কেখলাম! 

  

ব্ড়ব্াবু্র বু্ঝকর কভিরটা ধীনতক কঝর উেল। সঝরাচজেী ব্ড়ব্াবু্র চেঝজর মাঝয়র োম–যাুঁর 

কিহারাটাও চিচে কল্পো করঝি পাঝরে ো। 

  

মন্দাচকেী ব্ঝল িলঝলে, সঝরা চেক কিমচে কছঝলমােুরচট আঝছ, আচমই শুধুীনত বু্চড় হঝয় 

কেচছ। কসই রকম েযামলা রং, ব্ড় ব্ড় টাো টাো কিাখ, োকছাচব্-পরা–আমায় কী ব্লঝল 

জাচেস? আমার ব্লঝল, েোজল, িুই আমার কছঝলঝক মােুর কঝরচছস–আচমও এখে 

কিার কছঝল রঝেশ্বঝরর কেখাশুঝো কচর। িার ককােও কষ্ট হয় ো। কস পােব্সঝ্ মঝরচছল 

চকন্তু এখে িার োঝয় ককােও োে কেই। সররা িার োঝয় হাি বু্চলঝয় কেয়! আচম 

ব্ললুম, সঝরা, আচম চক কিার কছঝলঝক মােুর করঝি কপঝরচছ? কস যমােুর হঝয়ঝছ! কস 

চব্ধীনতব্া চব্ঝয় কঝরঝছ, কস আমার মুখ কেখঝিও আঝস ো! 
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মন্দাচকেীঝক যঝেক রকম েনের করব্ার জেয ব্ড়ব্াবু্র মঝের মঝধীনতয আকুচলচব্কুচল করঝি 

লােল। যথি ককােও উপায় কেই। ব্যগ্র ভাঝব্ িাচকঝয় রইঝলে ওুঁর মুঝখর চেঝক। 

  

সঝরা ব্লঝল, চব্ধীনতব্া চব্ঝয় করুক, কেে চব্ঝয় করুক, যা খুচে করুক। িবু্ কিা কস কব্ুঁঝি 

আঝছ। ওঝক িুই ব্াুঁচিঝয় রাচখস। ও কছঝল যচে কিার কথার যব্াধীনতয হয়, িা হঝল কাে 

ধীনতঝর চহড়চহড় কঝর কটঝে আেঝি পাচরস ো! 

  

ব্ড়ব্াবু্ যদু্ভি ভাঝব্ হাসঝলে। িারপর মাথাটা েুইঝয় এঝে মন্দাচকেীঝক ব্লঝলে, এই 

কিা এখে এঝসচছ। আমার কাে ধীনতঝরা! 

  

মন্দাচকেী েীর্ণ হািখাচে িুঝল ব্ড়ব্াবু্র মুঝখ কব্ালাঝি লােঝলে। ব্ড়ব্াবু্ কিাখ বু্ঝজ 

কভাে করঝি লােঝলে কসই আের। জীব্ঝে চিচে োরীসে কপঝয়ঝছে, চকন্তু োয় যধীনতণ 

েিাব্দী পর চিচে িার েরীঝর কপঝলে কস্নঝহর স্পেণ। িার েরীর জুচড়ঝয় কেল। মন্দাচকেী 

ব্ড়ব্াবু্র থুিচেঝি হাি করঝখ ব্লঝলে, িুই করাো হঝয় কেচছস! আচম যখে থাকব্ ো–

।  

  

ব্ড়ব্াবু্ েোর ঘাঝট চেঝয় মাথা েযাড়া হঝলে। একঝকামর জঝল োুঁচড়ঝয় িপণর্ করঝলে 

মন্দাচকেীর োঝম। িখে িার কিাখ চেঝয় টপ টপ কঝর জল পড়চছল। ধীনতঝমণ িার চব্শ্বাস 

কেই, চেঝজর ব্াব্া-মাঝয়র পারঝল চকক কাজ িাঝক করঝিও হয়চে চকন্তু মন্দাচকেীর 

মৃিুযর েচিচট আিার যেুষ্ঠাে চিচে কমঝে িলঝলে যিঝর যিঝর। সুঝরশ্বঝরর সঝে 

একসঝে ব্ঝস চিচেও শ্রাঝের মন্ত্র পড়ঝলে–মধুীনতব্ািা ঋিায়ঝি, মধুীনতিরচ্ চসন্ধব্ুঃ ব্লঝি 

ব্লঝি িার কিাখ চেঝয় যেেণল জল পঝড়। 

  

এোঝরা চেঝের চেে খুব্ ধূীনতমধীনতাম কঝর কেম্ন্ন খাওয়াঝো হল। েযাড়া মাথা, ককারা কাপড়-

পরা, মুোর িাের োঝয় ব্ড়ব্াবু্ চেমচন্ত্রিঝের কাঝছ চেঝয় হািঝজাড় কঝর আপযায়ে 

করঝি লােঝলে। কখায়া িীর পচরঝব্েে করার সময় ব্লঝি লােঝলে, এটা একটু কিঝখ 

কেখুে। এটা আমার মাঝয়র খুব্ চেয় চছল। সুঝরশ্বঝরর যঝেক আত্মীয়স্বজে ব্ড়ব্াবু্ঝক 

কিঝেই ো–িারা যব্াক হঝয় মুখ িাওয়ািাওচয় করল। 
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মন্দাচকেীর মৃিুযঝি ব্ড়ব্াবু্র জীব্ঝে একটা ইিপিে হঝয় কেল। মন্দাচকেীর সঝে িার 

কেখা হি খুব্ কম। মােখাঝে কিা কব্ে কঝয়ক ব্ছর ককােও কযাোঝযােই চছল ো–িবু্ 

মন্দাচকেীর যচস্তত্বই কযে চছল িার কাঝছ একটা সা্ত্বনোর মিে। এ-পৃচথব্ীঝি ব্ড়ব্াবু্ঝক 

কেখা হঝলই োলমন্দ করার চকংব্া িুই সঝম্বাধীনতে করার আর ককউ রইল ো। েথম কঝয়ক 

চেে চিচে সব্ণির্ গুম হঝয় থাকঝিে। চিররঞ্জে ককােও সা্ত্বনো চেঝি এঝলও যবু্ঝের 

মিে ব্লঝিে, আমার ককউ কেই, আমার আর ককউ কেই। ব্ড়ব্াবু্ এব্ার কযে সচিযই 

একটু বু্ঝড়া হঝয় কেঝলে। িার িচরঝত্র দু’-একটা পচরব্িণে কেখা চেল। 

  

কযমে চিচে হোৎ িার কছঝলর চেঝক খুব্ েুুঁঝক পড়ঝলে। এর আঝে িার সঝে সূযণর 

কথাব্ািণাই হি খুব্ কম। কছাট কছঝলঝমঝয়ঝের সঝে জচমঝয় েল্প করার স্বভাব্ িার েয়। 

সূযণও একাঝিারা ধীনতরঝের, েম্ভীর েকৃচির। চকছুচেে আঝে সূযণঝক মারধীনতর করার পর 

ব্ড়ব্াবু্র সঝে িার কথাব্ািণা োয় এঝকব্াঝরই ব্ন্ধ হঝয় চেঝয়চছল। 

  

এখে ব্ড়ব্াবু্ সূযণঝক ব্ার ব্ার কডঝক পাোে, িাঝক সামঝে ব্চসঝয় োো রকম কথা ব্লঝি 

িাে। কখেও কখেও চেজ কথঝক সূযণর ঘঝর িঝল আঝসে, িার খাঝটর ওপর ব্ঝস হালকা 

েলায় চজঝজ্ঞস কঝরে, কভঝব্ কেখ, িুই পড়াশুঝোই করচব্, ো ব্যব্সায় কলঝে যাচব্? আচম 

চকছু কজার করব্ ো। কেচসঝডচে কঝলঝজর েমণ আচেঝয় করঝখচছ। সকাঝল উঝে 

এমারসাইজ কচরস? কভাঝর যচে উেঝি ো-পাচরস, আচম কিাঝক কডঝক কেব্। কল-ঝিালা 

কছালা খাচব্, কপট ভাঝলা থাঝক। 

  

কযে ব্ড়ব্াবু্ িার রি সম্পঝকণর একমাত্র আত্মীয়চটঝক আুঁকঝড় ধীনতরঝি িাইঝছে। িার 

কাছাকাচছ আসঝি িাইঝছে। ো হঝল এ পৃচথব্ীঝি চিচে সচিযই একা হঝয় যাঝব্ে। 

  

চকন্তু সূযণর সঝে িার চব্ঝেে সমূ্পর্ণ হঝয় কেঝছ এর আঝেই। কথাব্ািণায় কস সহজ হঝি 

পাঝর ো। মুখ কোুঁজ কঝর ব্ঝস থাঝক, একটা-আধীনতটা উত্তর কেয়। 
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িা ছাড়া ওইটুকু ব্য়ঝস কস বু্ঝকর মঝধীনতয সব্ সময় একটা কোপে ব্যাপার ব্ঝয় চেঝয় 

কব্ড়াঝে, যঝেযর কাঝছ কস সহজ হঝব্ কী কঝর? হরকুমাঝরর মৃিুযর কথা কস কাঝরাঝক 

ব্ঝলচে, িার ককাঝলর ওপর মাথা করঝখই মুঝখ রি িুলঝি িুলঝি হরকুমারঝক কস মরঝি 

কেঝখঝছ। সূযণ হরকুমাঝরর একটা হাি সব্ণির্ কিঝপ ধীনতঝরচছল–পুচলঝের যিযািাঝর কয 

হাঝির দুঝটা আঙুল কথুঁিলাঝো। িা ছাড়া হরকুমাঝরর চরভলব্ারটাও িখে সূযণর কাঝছ–

কসটার কথাও কাঝরাঝক ব্লা যাঝব্ ো। এই কোপেীয়িা পারার্ভার হঝয় িার বু্ঝক কিঝপ 

চছল। মন্দাচকেীর মৃিুযসংব্াঝে সূযণর মঝে একটুও োে কাঝটচে কারর্ মন্দাচকেীর যচস্তত্ব 

সম্পঝকণই কস আঝে যব্চহি চছল ো। খুব্ কাছাকাচছ সমঝয়র মঝধীনতয দুচট মৃিুযঝি চপিা ও 

পুঝত্রর মঝধীনতয দু’রকম েচিচিয়া হঝয়চছল। 

  

মন্দাচকেীর উইঝল ব্ড়ব্াবু্র োঝম পুঁয়চিচরে হাজার টাকা চছল। কস-টাকা ব্ড়ব্াবু্ কেরি 

চেঝি কিঝয়চছঝলে, চকন্তু সুঝরশ্বর চকছুঝিই চেঝলে ো। িখে ব্ড়ব্াবু্ কসই টাকা 

ব্ােব্াজাঝরর একচট যোথ আশ্রঝম োে করঝলে। োঝের একচট েিণ হল এই কয, চপিৃ 

পচরিয় কেই, এমে যোথ চেশুঝকও যচে ককউ পাোয়, িা হঝলও িার ভরর্ঝপারঝর্র 

ব্যব্স্থা করা হঝব্। 

  

শুধুীনত িাই েয়, ব্ড়ব্াবু্ চেঝজও কসই যোথ আশ্রম সম্পঝকণ উৎসাহী হঝয় উেঝলে। আশ্রঝমর 

পচরিালো, কাযণের্ালীর খুুঁচটোচট সম্পঝকণও কখাুঁজ চেঝি লােঝলে, করাজ চব্ঝকলঝব্লা 

চেঝয় ব্সঝি লােঝলে কসখাঝে। 

  

িমে কেখা কেল, সন্ধযাঝব্লা আশ্রঝমর মাঝে একোো কছঝল ব্ড়ব্াবু্ঝক চঘঝর ব্ঝস থাঝক 

ব্ড়ব্াবু্ িাঝের োো রকম েল্প কোোে। এই সমঝয় ব্ড়ব্াবু্ঝক কব্ে হাচসখুচে কেখা 

যায়। চেঝজর কছঝলঝকও কাঝছ টােঝি ো-ঝপঝর ব্ড়ব্াবু্ যোথ কছঝলঝের সঝে চমঝে 

আেন্দ পাব্ার কিষ্টা করঝছে। 
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১৭. এক একটা চেে এমে িমৎকার 

এক একটা চেে এমে িমৎকার ভাঝব্ আঝস, সকালঝব্লা কথঝক সব্চকছুই মঝে হয় যেয 

রকম। কমঘ চেিু হঝয় কেঝম এঝসঝছ, পৃচথব্ীময় কসই ছায়া, বৃ্চষ্ট োঝমচে। কমঝঘর ছায়ায় 

সমস্ত ব্স্তুর কিহারা ব্েঝল যায়। মঝে হয়, পৃচথব্ীঝি ককােও ভারী চজচেস কেই, সব্চকছুই 

হালকা হালকা। েুরেুর করঝছ হাওয়া, োঝয় চসঝের কাপঝড়র কছাুঁয়া লােঝল কয রকম 

লাঝে, চেক কসই রকম। 

  

ইস্কুল ছুচট, সকালঝব্লা আমরা সুচজ চেঝয় লুচি কখলাম। সূযণোর পাস করার উপলঝি 

ব্াব্া েব্ীে ময়রার রসঝোল্লা এঝেঝছে। আমরা সব্াই খুব্ আেন্দ করচছ, চকন্তু সূযণো 

কসই একই রকম কোমড়ামুঝখা। কাল রাঝত্র কটচলগ্রাম এঝসঝছ সূযণো এ ওয়াে কপঝয় পাস 

কঝরঝছ। পাঝসর খব্র শুেঝল যেয সব্ কছঝলরা কি লাোলাচে কঝর, যথি সূযণো এমে 

ভাব্ করঝছ কযে এঝি িার চকছু যায় আঝস ো! 

  

ব্ড়চে চেসচেস কঝর সূযণোঝক ব্লল, ব্ড়ব্াবু্ঝক ের্াম কঝরছ? পাঝসর খব্র কপঝল 

গুরুজেঝের ের্াম করঝি হয়। সূযণো এমে ভাঝব্ ব্ড়চের চেঝক িাকাল, কযে এ রকম 

একটা যদু্ভি কথা কস জীব্ঝে কোঝেচে। 

  

চেক হঝয়ঝছ মযাচটচে কো-ঝি একচট ব্াইঝস্কাপ কেখা হঝব্। ব্লাই ব্াহলয, িাঝি আমাঝক 

কেওয়া হঝব্ ো, কারর্ ব্াংলা ব্ই কছাটঝের কেখঝি কেই। যাকঝে, িার জেয আমার 

ককােও দুুঃখ কেই। আচম কিা এক পয়সা চেঝয় যখে িখে ব্াইঝস্কাপ কেখঝি পাচর–

আমাঝের কমাঝড়র মাথায় আঝস কপিঝলর একটা কোল ব্াম, েুঝটায় কিাখ রাখঝলই কেখা 

যায়। 

  

কী কযে একটা কযাে আঝছ, মা েোস্নাে করঝি যাঝব্ে। আমাঝক যব্েয চেঝয় কযঝি হঝব্ 

ো–আমার দুই চেচে যাঝব্ মাঝয়র সঝে। আমার আর এক জযােিুঝিা কব্াে পান্তুর জ্বর 
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হঝয়ঝছ। আমার কখলার সেী কেই। আমার খুব্ ইঝে করচছল চব্েুঝের ব্াচড়ঝি কযঝি, 

চকন্তু আমায় কক চেঝয় যাঝব্? িাকর কেঝে কেঝছ।  

  

আচম আর দু’মাস ব্াঝেই েয় কপচরঝয় েঝে পা কেব্, আচম একলা কযঝি পাচর। চকন্তু মা 

আমাঝক চকছুঝিই একলা ছাড়ঝব্ে ো। যথি রাস্তা আমার কিো–এই কিা আমাঝের ব্াচড় 

কথঝক খাচেকটা কেঝলই কর্ণওয়াচলে চিট, িারপর ব্াুঁ চেঝক কব্ুঁকঝলই একটুখাচে চেঝয়ই 

কহঝো। কহঝোর পাে চেঝয় চেঝয় চব্ডে চিট কপচরঝয় কাচে কঘাঝরর থামওয়ালা ব্াচড়। 

কসখাঝে যঝেকগুঝলা কঘাড়ার োচড় থাঝক। কসটা কপচরঝয় কেঝল, যচে এ-চেঝকর েুটপাি 

চেঝয় যাই িা হঝল ও-চেঝকর েুটপাঝি পড়ঝব্ দুঝটা চথঝয়টার, রংমহল আর শ্রীরেম, 

িারপর একটা চব্রাট উুঁিু ফ্লযাটব্াচড়, িারপর রূপব্ার্ী ব্াইঝস্কাপ। এই ব্াইঝস্কাপ 

ব্াচড়টার োম োচক চেঝয়চছঝলে রচব্ োকুর। সব্াই ব্ঝল রূপব্ার্ী, চকন্তু ব্াব্া একচেে 

আমাঝক ব্ঝলচছঝলে, এর উচ্চারর্ করঝি হয় রূঝপাব্ার্ী। এচেঝক আচম কালীঝের ব্াচড়র 

পাে চেঝয় আর একটুখাচে কেঝলই কগ্র চিট, উলঝটা চেঝক টার চথঝয়টার। কগ্র চিঝটর ব্াুঁ 

চেঝক কব্ুঁকঝলই চব্েুঝের ব্াচড় এঝস যাঝব্। 

  

সূযণোঝক চেঝয় ব্ললাম, িুচম চব্েুঝের ব্াচড় যাঝব্? িঝলা ো!  

  

ওব্াচড়ঝি যাওয়ার ব্যাপাঝর সূযণোর আজকাল খুব্ একটা আগ্রহ কেই। িার কারর্, ও-

ব্াচড়ঝি সূযণোর সমব্য়চস চেক ককউ কেই। যেয কছঝলঝমঝয়রা সূযণোর কিঝয় য্ি িার-

পাুঁি ব্ছঝরর কছাট। আব্ার সুেকােো িার-পাুঁি ব্ছঝরর ব্ড়। সূযণোর ককােও ব্নু্ধ। কেই। 

িা ছাড়া ওর যা স্বভাব্, পাড়ার ককােও কছঝলর সঝেও ব্নু্ধত্ব হল ো। 

  

সূযণো একটা কমাটা ব্ই পড়চছল, মুখ ো-িুঝলই ব্লল, উুঁহুঃ! 

  

আচম সূযণোর ো কঘুঁঝর োুঁচড়ঝয় ব্ললাম, িা হঝল কযারম কখলঝব্? 

  

আব্ার–উুঁহ! 
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সূযণো, আমাঝক একটা েল্প ব্ঝলা! 

  

আশ্চঝযণর ব্যাপার, সূযণো িবু্ করঝে উেল ো। ব্ই মুঝড় করঝখ আমার চেঝক িাচকঝয় 

হাসল। িারপর ব্লল, আচম এখে কব্ঝরাব্, িল, কিাঝক ওব্াচড়ঝি কপ ুঁঝছ চেঝয় আচস। 

  

সূযণোর ধুীনতচি-পরা কেখঝল আমার হাচস পায়। রীচিমিে কসরঝির ব্যাপার। আঝে 

কিেও ধুীনতচিটুচি পঝরচে সূযণো, আিার ব্যব্হাঝর ও চছল পুঝরা সাঝহব্, হোৎ দু-চিে মাস 

ধীনতঝর খুব্ ধুীনতচি পরার কোুঁক হঝয়ঝছ। চেঝজই চকঝে এঝেঝছ একঝজাড়া খদ্দ ঝরর সাো 

পাঞ্জাচব্। 

  

রাস্তায় িখে যজস্র এঝলাঝমঝলা হাওয়া, সূযণো ধুীনতচি সামলাঝি োঝজহাল। ককামঝরর 

কাঝছ চেুঁট চেঝয় িারপর কব্ল্ট ব্াুঁধীনতা, সুিরাং খুঝল যাব্ার ভয় কেই, চকন্তু কাছা েুঝল 

উেঝছ কব্লুঝের মিে। একটা েঝটাগ্রাঝের মিে কসই েৃেযটা এি ব্ছর পঝরও আমার 

কিাঝখ ভাঝস। সূযণোর মাথা-ভরচি লালঝি রঝঙর িুল এঝলাঝমঝলা, সাঝহব্ঝের মিে 

েরসা রং, থুিচেঝি যল্প োচড় ও সেয-ওো সরু কোুঁঝের করখা, ব্যায়াম করা সুন্দর 

স্বাস্থয, পাঞ্জাচব্র হািা কোটাঝো, চেিু হঝয় দু হাি চেঝয় ধুীনতচি সামলাঝে। মঝে হয়, ককােও 

ছেঝব্েী রাজকুমার। আচম রূপকথা পড়ঝি কেঝলই রাজকুমাঝরর মুখ সূযণোর মিে 

কল্পো করিাম। 

  

আচম পঝরচছলাম কাঝলা রঝঙর হােপযান্ট আর কিে-লাোঝো কিায়াঝলর মিে কাপঝড়র 

কেচঞ্জ। ওই েকার কেচঞ্জর েযাোে িখে খুব্ িালু। পাঝয় েচট ব্য় শু। হোৎ লম্বা হঝি শুরু 

কঝরচছলাম ব্ঝল হাুঁটুর িলা কথঝক আমার পা দুঝটা কব্খাো মঝে হি।  

  

দু’জে কাবু্চলওয়ালা একজে করাোপটকা কলাঝকর জামা কিঝপ ধীনতঝর ব্াজখাই েলায় খুব্ 

ধীনতমকাঝে। একটুির্ োুঁচড়ঝয় আমরা কসই েৃেয কেখলাম। করাো কলাকচটঝক এই যব্স্থায় 

োয়ই কেখা যায় কাবু্চলঝের কাছ কথঝক টাকা ধীনতার কঝর করস কখঝল।  
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রাস্তায় কব্ঝরাঝল কয কি রকম কী কেখা যায়। কিো কোকাে, কিো চরকোওয়ালা, কিো 

চভচখচর, এঝেরও কেখঝি ভাঝলা লাঝে। একচট ব্াচ্চা চভচখচর করাজ ‘মযায় ব্েঝক চিুঁচড়য়া 

ব্েঝক ব্েব্ে’ োেটা োয়। কাোঝকষ্টর োে, ‘কলাঝক ব্ঝল কালা কাঝলা েয় কস কয আমার 

কিাঝখর আঝলা’–এটাও কস জাঝে, িঝব্ ব্ড় সুর ভুল কঝর। কহঝোর কাঝছ ভালুকোি 

কেখাঝো হঝে–এটা আমরা পয়সা ো চেঝয়ও কেখঝি পাচর। একটু চভঝড়র কপছে চেঝক 

োুঁড়াঝল আর পয়সা ো চেঝলও িঝল। আমার কাঝছ কিা একটাও পয়সা থাঝক ো–আর 

সূযণো কখে কী চেঝি হয় িাই-ই জাঝে ো। একব্ার ইঝে হল সূযণোঝক ব্চল আমাঝক 

একটা চসোঝরট লঝজে চকঝে চেঝি, চকন্তু লজ্জা হল। 

  

ভালু্লকটা কব্চে ব্ড় েয়, যথি কব্ে োুঁট্টাঝোট্টা। মঝে হয় কযে ব্ামে ভালুক। আমার কসই 

কথা শুঝে সূযণো চব্ঝজ্ঞর মিে জাোল, মাউঝন্টে চরচজয়াঝের ভালু্লক। পাহাচড় ভালুক 

কব্চে ব্ড় হয় ো। 

  

আচম চজঝজ্ঞস করলাম,–ককাে পাহাড়? চহমালয়? 

  

সূযণো ব্লল,–হঝি পাঝর! 

  

আো সূযণো, চহমালয় কিা যঝেক েূর। কসখাে কথঝক ভালু্লকটাঝক এিেূর চেঝয় এল কী 

কঝর? হাুঁচটঝয় হাুঁচটঝয়? 

  

ককে, কট্রঝে? 

  

চহমালয় পাহাঝড় চক করলোচড় যায়? 

  

খাচেকটা হাুঁচটঝয়, খাচেকটা কট্রঝে। 

  

করলোচড়ঝি চক ভালু্লকঝের উেঝি কেয়? যেয কলাঝকরা ভয় পায় ো? 
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এই ব্যাপারটা সম্পঝকণ সূযণোর জ্ঞাে খুব্ পচরষ্কার েয়। আমিা আমিা কঝর ব্লল, কিটার 

কট্রঝে কব্াধীনতহয়, চকংব্া হাুঁচটঝয়ও চেঝয় আসঝি পাঝর–  

  

চকছুির্ আমরা এই চব্রঝয় েভীর ভাঝব্ আঝলািো করঝি করঝিই যাই। কসই েূর 

চহমালঝয়র জেল কথঝক একটা কলাক একটা ভালু্লঝকর েলায় েচড় কব্ুঁঝধীনত হচটঝয় হচটঝয় 

কলকািা পযণ্ চেঝয় আসঝছ। এই কল্পো কব্ে করামাচঞ্চি কঝর।  

  

হোৎ সূযণোর হাি কটঝে ধীনতঝর আচম ব্ললাম, ব্াুঁ চেঝক িাকাও, চেেচের ব্াুঁ চেঝক িাকাও! 

  

উলঝটা চেঝক কথঝক একটা মড়া আসচছল। খাুঁচটয়া কাুঁঝধীনত চেঝয় িারঝট কলাক মহা উৎসাঝহ 

ব্ঝলা হচর, হচর কব্াল–ব্ঝল িযাুঁিাঝে! 

  

সূযণো যব্াক হঝয় ব্লল, ককে, ব্াুঁ চেঝক িাকাব্ ককে? 

  

ডাে চেক কথঝক মড়া কেঝল কস-চেঝক িাকাঝি কেই। যকলযার্ হয়। 

  

হযাুঁ কর ব্ােল, িুই এসব্ ককাথা কথঝক চেঝখচছস কর? 

  

মা ব্ঝলঝছ! 

  

এসব্ হঝে সুপারচটেে! কু..কু…কু… 

  

কুসংস্কার! 

  

হযাুঁ। একটা ইট, কাে, কলাহাও যা, একটা কডডব্চডও িাই! ডাে চেক ব্াুঁ চেক িাকাঝোঝি 

চকছু আঝস যায় ো! 

  

িা হঝল মা ব্লল ককে! 

  

মাঝয়ঝের কব্াোঝি হয়। ওুঁরা কিা কলখাপড়া কেঝখেচে— 
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হযাুঁ, আমার মা কলখাপড়া চেঝখঝছ। মা েঝল্পর ব্ই পঝড়! 

  

ব্াঝজ িকণ কচরস ো কিা! যা ব্লব্ িাই শুেচব্!  

  

িুচম বু্চে সব্ জাঝো? 

  

সূযণো আমার চেঝক চেঝর ব্লল, আচম সব্ জাচে। সব্। বু্েচল! 

  

কসই কযাঝলা ব্ছঝরর সেয যুব্ঝকর মুঝখ যহংকার েলঝস উেল। এই পৃচথব্ী-চব্স্তৃি 

জ্ঞাঝের েচি কযে একটা িযাঝলঞ্জ ছুুঁঝড় চেঝি িায়। চকন্তু সূযণো ব্াংলা ব্াোে জাঝে ো, 

আমার কথঝকও কম জাঝে–একথাটা আমার মুঝখ এঝস কেঝলও ব্ললাম ো। 

  

যভয় গুহ করাঝডর কমাঝড় একটা কোিলা ব্াচড়র সামঝে োুঁচড়ঝয় একজে কলাক চিৎকার 

কঝর ডাকঝছ, তব্কুণ্ঠব্াবু্, তব্কুণ্ঠব্াবু্! ককউ সাড়া চেঝে ো, কলাকচট কডঝকই যাঝে। 

ব্হির্ কাঝে কসই ডাকটা কলঝে রইল। ককে জাচে ো, আমার হোৎ মঝে হল, তব্কুণ্ঠব্াবু্ 

মারা কেঝছে–একটু আঝে কয মড়াচটঝক চেঝয় কেল, িারই োম তব্কুণ্ঠব্াবু্। আমার মাঝে 

মাঝে এ রকম যদূ্ভি কথা মঝে হয়। 

  

চব্েুঝের ব্াচড়ঝি িখে আির ককো হঝে। োকুরোলাঝে ব্ঝসঝছ আিরওয়ালা, িার 

কাপঝড়র কব্াুঁিকার মঝধীনতয োয় একঝোটা োো রঝঙর চেচে। এক একটা চেচের মুখ খুঝল 

একটু কঝর িুঝলা চভচজঝয় এচেঝয় চেঝে–েন্ধ শুঝক যািাই করঝছ ব্াচড়র কমঝয়রা। চব্েু, 

েীচপ্ত, করর্ু, ছকু, কাোইঝের কপঝয় কেলাম।  

  

সূযণো আমাঝক কপ ুঁঝছ চেঝয়ই িঝল যাঝব্। দু-চিে মাস আঝে সূযণো কলকািার ককােও 

রাস্তাই চিেি ো–এখে কস একা একা ককাথায় ককাথায় যায় কাঝরাঝক ব্ঝল ো। সূযণোঝক 

কেখঝল এব্াচড়র কছঝলঝমঝয়রা খুব্ খুচে হয়, েীচপ্ত কিা এঝকব্াঝর কযে েঝল পঝড়! ওরা 

সূযণোর হাি ধীনতঝর টাোটাচে করঝি লােল, চকন্তু সূযণো আর োুঁড়াল ো, িঝল কেল। আমরা 
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চকছুির্ আিরওয়ালার কাঝছ উুঁচকেুুঁচক মারলাম, িারপর চব্েু আর আচম িঝল কেলাম 

ওপঝর। 

  

োচজণচলং কথঝক চব্েু কি রকম পাথর এঝেঝছ। এক একটা পাথর কেখঝল মঝে হয়, কী 

যসম্ভব্ োচম! কি রকম রং! যথি চব্েু ব্লল, একটাও ককঝেচে। সব্ ও চেঝজ 

কুচড়ঝয়ঝছ। চব্েুরা োচজণচলং কথঝক কাচলম্পং, েযাংটক পযণ্ ঘুঝর এঝসঝছ। আমাঝক চব্েু 

ব্লল, িুই কেচল ো কিা! কেঝল কেখচিস, কী মজাই কয হি! 

  

আচম লুচকঝয় একটা েীঘণশ্বাস কেললাম। কয-জায়োয় এমে সুন্দর সুন্দর পাথর পাওয়া 

যায়–কস কিা স্বঝের কেে! ব্াব্া আমাঝক কযঝি কেেচে। চেক আঝছ, ব্ড় হঝয় আচম 

একঝোব্ার যাব্, হাজারব্ার যাব্–িখে কিা আমাঝক ককউ আটকাঝি পারঝব্ ো। 

  

চব্েু জােলা-েরজা ব্ন্ধ কঝর ঘর যন্ধকার কঝর চেল! িারপর দুঝটা ব্ড় সাো পাথর 

আমার হাঝি চেঝয় ব্লল, েুঝক কেখ! কজাঝর েুকচব্! 

  

েুকঝিই চেচলক চেঝয় আগুঝের েুলচক কেখা কেল! 

  

আচম উঝত্তচজি হঝয় চজঝজ্ঞস করলাম, িকমচক? 

  

িকমচক পাথঝরর কথা েঝল্পর ব্ইঝি পঝড়চছ শুধুীনত। পাথরদুঝটাঝক মঝে হল, ককােও 

রূপকথার চজচেস আমার হাঝি। 

  

চব্েু ব্লল, হযাুঁ। এ রকম কি পাথর আঝছ ওখাঝে! কিার জেযও আেব্ কভঝব্চছলাম, 

ভুঝল কেলাম! 

  

এই সময় করর্ু েরজা কেঝল ঘঝর েুকল। ছুঝট্ট কাঝছ এঝস ব্লল, আচম একব্ার, আচম 

একব্ার আগুে জ্বালব্। 
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আচম পাথরদুঝটা করর্ুঝক চেঝি যাচেলাম, চব্েু ব্লল, ো ো, করর্ু পারঝব্ ো! ওর হাি 

পুঝড় যাঝব্! 

  

করর্ু কোুঁট উলঝট ব্লল, ইস কমাঝটই হাি কপাঝড় ো! আচম এর আঝে জ্বাচলঝয়চছ কিা! 

  

চব্েু করঝে চেঝয় ব্লল, িুই আমাঝক ো ব্ঝল আমার চজচেঝস হাি চেঝয়চছস? ককে হাি 

চেঝয়চছস? 

  

কাচকমা ব্ঝলঝছ! 

  

মা কিাঝক আমার চজচেঝস হাি চেঝি ব্ঝলঝছ? 

  

হযাুঁ, ব্ঝলঝছই কিা! 

  

মাঝক ডাচক? 

  

করর্ু আব্ার এক ছুঝট েরজার কাঝছ চেঝয় ব্লল, হাি চেঝয়চছ, কব্ে কঝরচছ! আব্ার কেব্, 

কী হঝব্? 

  

চব্েু িাড়া করঝিই করর্ু পাচলঝয় কেল। করর্ুটা ব্ড্ড দুষু্ট আর দুর্। সব্াই জাঝে। চব্েু 

চেঝজর চজচেসপঝত্রর োরুর্ যে কেয়। িবু্ করর্ু িাঝি হাি কেঝব্ই!  

  

চব্েু কৃপর্ ব্া স্বাথণপর েয়, িার চজচেসপত্র কস যেযঝেরও ব্যব্হার করঝি চেঝি পাঝর, 

চকন্তু চেঝজর িোব্ধীনতাঝে। হোৎ ঘাুঁটাঘাুঁচট করা কস পছন্দ কঝর ো। 

  

চব্েু ব্লল, োচজণচলংঝয় আর একটা চজচেস চকঝেচছ, কেখচব্? িামড়ার ব্াম খুঝল চব্েু 

সাব্ধীনতাঝে একটা েূরচব্ে ব্ার করল। চেঝজর জামা চেঝয় খুব্ কস্নঝহর সঝে কসটাঝক 

মুঝছটুঝছ ব্লল, খুব্ পাওয়ারেুল! এক সাঝহঝব্র চছল। এটা চেঝয় যঝেক েূঝরর চজচেস 

কেখা যায়–আব্ার যচে উলঝটা কঝর ধীনতঝর কেচখস, িা হঝল কাঝছর চজচেসও যঝেক েূঝরর 

মঝে হঝব্। 
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চজচেসটায় হাি চেঝয় আমার ককমে কযে চেরচেঝর যেুভূচি হল। কলম্বাস েূরচব্ে। কিাঝখ 

লাচেঝয় কেখঝলে…েযাচলচলও..কযাঝেে কুক..ব্ইঝি পড়া এসব্ কয সচিয সচিয কখেও 

চেঝজর হাঝি চেঝয় কেখব্। 

  

ঘর যন্ধকার, চকছুই কেখা যাঝে ো। চব্েু ব্লল, িল, ছাঝে িল!  

  

ছাঝে আমার আর চব্েুর একটা িমৎকার আড্ডা কেব্ার জায়ো আঝছ। চব্েুঝের ব্াচড়র 

কপছঝে খাচেকটা কপাডড়া জচম, কসখাঝে চিেঝট োরঝকাল োছ চিে ব্নু্ধর মিে কুঁধীনত 

ধীনতরাধীনতচর কঝর কব্ঝড় উঝেঝছ, চব্েুঝের ছােও ছাচড়ঝয় কেঝছ। ছাঝের এক ককাঝর্ িারা 

িমৎকার ছায়া কেয়। কসই ককার্টাঝি মাঝে মাঝে কঘার দুপুঝরও আচম আর চব্েু এঝস 

ব্চস, ব্ই পচড়, কেে-চব্ঝেঝের েল্প কচর, চকংব্া খািা-ঝপেচসল চেঝয় কাটাকুচট কখচল। 

এক এক চেে ওখাঝে আমরা ঘুচমঝয়ও পঝড়চছ। 

  

আজ করাে কেই, আকাঝে কমঘ। েূরচব্ে কিাঝখ লাচেঝয়ও কমঝঘর মঝধীনতয আর চকছু কেখা 

যায় ো। ব্হ েূঝরর েূঝরর ব্াচড়র ছাে কব্ে স্পষ্ট কেখা যায় যব্েয, িবু্ আচম একটু 

চেরাে হলাম। আমার আকাে কেখার ইঝে। 

  

আচম চজঝজ্ঞস করলাম, কমঘ ো থাকঝল চক এঝি স্বেণ পযণ্ কেখা যায়? 

  

চব্েু আমার কিঝয় যচভজ্ঞ। কস কহঝস ব্লল, কধীনতযি কব্াকা, স্বেণ চক কিাঝখ কেখা যায় োচক? 

জযা্ যব্স্থায় ককউ স্বেণ কেখঝি পায় ো–িা হঝল কিা সব্াই কেঝখ চেি! িা হঝল আর 

যুচধীনতচষ্ঠরঝক যি কষ্ট করঝি হি ো! 

  

িখে কিা েূরচব্ে চছল ো?  

  

হযাুঁ চছল! পুষ্পক রথ চছল, আর েূরচব্ে চছল ো? িা কখেও হয়? 

  

িা হঝল এটা চেঝয় িাুঁঝের পাহাঝড়র িরকা বু্চড়ঝক কেখা যাঝব্? 
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চব্েু আমিা আমিা কঝর ব্লল, িা কযঝিও পাঝর। িঝব্, সূযণ িাুঁে এসব্ কেখঝি কেঝলও 

আরও পাওয়ারেুল চজচেস লাঝে। িাঝক ব্ঝল কটচলসঝকাপ। ব্াব্াঝক ব্লব্ আমাঝক 

একটা কটচলসঝকাপ চকঝে চেঝি! 

  

আচম উৎসাচহি হঝয় ব্ললাম, জাচেস, আচম ভূঝোঝলর ব্ইঝি পঝড়চছ, এখেও যঝেক 

গ্রহ চকংব্া ধূীনতমঝকিু আচব্ষ্কার করা হয়চে। যচে কস রকম একটা হোৎ কেখঝি পাই? 

  

চব্েু ব্লল, ব্াব্া কটচলসঝকাপ চকঝে চেঝল আমরা করাজ সঝন্ধঝব্লা িাঝি কিাখ লাচেঝয় 

ব্ঝস থাকব্! যচে কস রকম একটা গ্রহ আচব্ষ্কার কঝর কেচল, িা হঝল ভূঝোঝলর ব্ইঝি 

কিার আর আমার োম একসঝে থাকঝব্। কসই গ্রহটার কী োম কেব্ ব্ল কিা? 

  

িট কঝর ককােও োম আমার মঝে এল ো। ব্ললাম, িুই ব্ল কিা! 

  

কযে আঝে কথঝকই চেক করা চছল, এই ভাঝব্ চব্েু ব্লল, োম কেব্ তহম্ী। তহম্ী 

কাচকমার োঝম। তহম্ী কাচকমা কিা হাচরঝয় কেঝছ! 

  

এ-োঝম আমারও ককােও আপচত্ত কেই। িৎির্াৎ রাচজ। 

  

কী ভাঝলা লােচছল ছাঝে েূরচব্ে কিাঝখ লাচেঝয় ব্ঝস থাকঝি। োরঝকাল োঝছর চিরুচের 

মিে পািাগুঝলা দুলঝছ, দুঝটা চিল কমঝি উঝেঝছ িমে আরও উুঁিুঝি ওোর 

েচিঝযাচেিায়। একটু একটু কমঘ সঝর যাঝে, আচম আকাঝের চেঝক কিঝয় আচছ। হোৎ 

হয়ঝিা কিাঝখ পঝড় যাঝব্, ভাব্া যায় ো এমে এক েৃেয। মােখােটা ঘুচরঝয় ঘুচরঝয় চেক 

মিে কোকাস করঝি হয়, চব্েু কেচখঝয় চেচেল। 

  

এই সময় দুপোপ কঝর করর্ু আব্ার ছাঝে এল। কাঝছ এঝস ব্লল, কেচখ, কেচখ, আমাঝক 

একটু কেখঝি োও! 

  

আমরা ককউ করর্ুর কথা গ্রাহয করলাম ো। করর্ু োচক োচক আব্োঝরর সুর কঝর ব্লল, 

একব্ারচট কেখঝি োও ো ব্াব্া! 
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িারপর করর্ু আর ককােও সুঝযাঝের যঝপিায় ো কথঝক পাস কঝর আমার হাি কথঝক 

ককঝড় চেল েূরচব্েটা। িঝল কেল ছাঝের যেয চেঝক।  

  

চব্েু এঝকব্াঝর আুঁিঝক উেল। ব্যস্ত হঝয় ব্লল, এই, এই কভঝঙ যাঝব্! চেেচের এচেঝক 

আয়! 

  

করর্ু িখে কসটা কিাঝখ লাচেঝয় েভীর মূঝোঝযাচেেী। ব্লল, ভাঙঝব্ ো, ব্লচছ ভাঙব্ ো, 

আচম আঝেও এটাঝি কেঝখচছ! 

  

চব্েু এব্ার করঝে কেল খুব্। উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লল, করর্ু ভাঝলা হঝব্ ো ব্লচছ, চেেচের 

চেঝয় যা! এিুচে! 

  

োুঁড়াও ো ব্াব্া! কেখা হয়চে! 

  

করর্ু, ভাঝলা হঝব্ ো ব্লচছ। 

  

িাড়াহঝড়া করঝি চেঝয় করর্ু সচিযই কসটা কেঝল চেল হাি কথঝক। ধীনতড়াস কঝর উেল। 

আমার বু্ক। ভাঝঙচে যব্েয, চকন্তু িাঝিই চব্েুঝক মঝে হল কযে ও োরীচরক ভাঝব্ 

আঘাি কপঝয়ঝছ! ও আর তধীনতযণ রাখঝি পারল ো। ছুঝট চেঝয় োস োস কঝর িড় মারল 

করর্ুঝক। 

  

করর্ু একটুির্ চেম কমঝর োুঁচড়ঝয় রইল–িারপর ই-ই-ই েব্দ কঝর চব্েুর ওপর আুঁচপঝয় 

পঝড় ওঝক আুঁিঝড় কামঝড় চেঝি কেল। চব্েুও ওঝক মারঝি লােল এঝলাপাথাচড়, ব্ড্ড 

কব্চে। একসময় করর্ু ডুকঝর ককুঁঝে উেল। 

  

আচম ওঝের কাঝছ এিির্ োুঁচড়ঝয় চছলাম, কব্ে রাে হঝয়চছল করর্ুর ওপর। এখে করর্ুর 

কান্না কেঝখ মায়া হল। করর্ু ব্ড্ড যসুঝখ কভাঝে, দুব্ণল েরীর–দুষু্টচম করঝলও ওঝক ব্ড় 

কজার কমঝরঝছ চব্েু। ওর মাথায় হাি বু্চলঝয় ব্ললাম, কুঁচেস ো কর! কিার কব্চে কলঝেঝছ! 
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ককে ওটা চেঝি কেচল! আো, আচম চব্েুঝক ব্ঝক চেচে! এই চব্েু, িুই কী কর, এি 

কজাঝর ককউ মাঝর? 

  

চব্েুর িখেও রাে কঝমচে। ধীনতমঝক উঝে ব্লল, ওঝক আরও মারা উচিি। ও আমার সব্ 

চজচেঝস হাি কেয়! 

  

করর্ু চজভ কেচখঝয় ব্লল, ই-ই। মাঝরা কিা কেচখ! 

  

চব্েু সচিয সচিয করর্ুঝক আব্ার মারঝি কেল। আচম ওর হাি মুিঝড় ধীনতঝর ব্ললাম, কী 

হঝে কী? 

  

করর্ুটা যদু্ভি কমঝয়। হোৎ কান্না থাচমঝয় আমার হািটা কেঝল চেঝয় েংকার চেঝয় ব্লল, 

আমার োো আমাঝক কমঝরঝছ, িাঝি কিামার কী? কব্ে করঝব্ মারঝব্! িুচম ককে আমার 

োোঝক ব্কঝব্? 

  

আচমও যব্াক, চব্েুও যব্াক। চব্েু কহা কহা কঝর কহঝস উঝে ব্লল, কেখচল কিা! 

  

করর্ু িার পরও আমাঝক ব্লল, িুচম আমার োোঝক খব্রোর ব্কঝব্ ো! 

  

চব্েু ব্লল, এই করর্ু, িুই চেঝজ দুষু্টচম কঝরচছস, আব্ার কিাখ রাঙাচেস! 

  

কব্ে করব্, আমার যা খুচে করব্! 

  

চেে চেে ব্ড্ড যসভয হঝয় যাচেস! জযাোইমাঝক ব্ঝল কেব্! ব্ােল কিাঝক কি েঝল্পর 

ব্ই পঝড় শুচেঝয়ঝছ। 

  

ও-সব্ েল্প আচম আঝেই জাচে! 

  

িুই িমা িা ব্ােঝলর কাঝছ। কোর করঝল িমা িাইঝি হয়। ব্ল আচম আর এ রকম 

করব্ ো। 
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আচম ব্লব্ ো। আমাঝক আরও মারঝব্? মাঝরা! পরব্িণী জীব্ঝে এইসব্ ঘটোর উঝল্লখ 

কঝর কি ব্ার করর্ুঝক রাচেঝয়চছ! 

১৮. সূযণ ঘন্টাখাঝেক ধীনতঝর রাস্তায় 

সূযণ ঘন্টাখাঝেক ধীনতঝর রাস্তায় রাস্তায় ঘুঝর কব্ড়াল উঝদ্দ েযহীে ভাঝব্। কযে িার ককােও 

কাজ কেই, কস েের েেণঝে কব্চরঝয়ঝছ। কেণওয়াচলস চিট, চেয়ালো, আব্ার মাচেকিলা 

ঘুঝর কস মসচজেব্াচড় চিঝটর কাঝছ ্যাক কস্কায়াঝরর পাঝে এঝস োুঁড়াল করচলংঝয় ভর 

চেঝয়। 

  

িখে সকাল েেটা। এই সময় পঝথ কব্ে চভড় থাঝক। ধুীনতচির মঝধীনতয োটণ গুুঁঝজ, িার ওপর 

কাঝলা ককাট িাচপঝয় ককরাচেব্াবু্রা হঝড়াহচড় কঝর যচেস যায়। কারও পাঝয় পাম্পশুর 

সঝে কমাজা হাুঁটু পযণ্। কেচরওয়ালা, কেলাওয়ালা, চরকোওয়ালাঝের খাচল ো। সামঝেই 

একটা েেকমণ ভাণ্ডাঝরর গুঝড়র হাুঁচড়র মুঝখ কঝয়ক হাজার মাচছ। 

  

সূযণ এক পয়সার কড়াইভাজা চকঝে চেঝয় েূঝেয ছুুঁঝড় ছুুঁঝড় চেঝয় মুখ চেঝয় লুঝে চেঝয় 

কটর মটর কঝর চিঝব্াঝে। েথঝমে ব্ড়ুয়া মুচি’ ছচব্ঝি ছুুঁঝড় ছুুঁঝড় মুচড় খাওয়া কেখাঝোর 

েঝল সব্াই িখে কসই যেুকরঝর্ মুচড় কভালা খায়। 

  

রাস্তা চেঝয় যি মােুর যাঝে, কারওর েচি ককােও ভ্রুঝিপ কেই সূযণর। শুধুীনত কস মাঝে 

মাঝে যঝভযসব্েি ব্াুঁ হাঝির কব্চজর চেঝক িাকাল ঘচড় কেখার জেয, যচেও ঘচড় কেই 

কসখাঝে। পাঝকণর যেয চেঝক কব্ে চভড় ও হইহল্লা িলঝছ, একজে পঝকটমার ধীনতরা পঝড়ঝছ 

কসখাঝে সূযণ কস-চেঝক যাওয়ার জেয ককােও উৎসাহ কব্াধীনত করল ো। 

  

খাচেক ব্াঝে একজে করাো মিে কলাক, োঝয় িাের জড়াঝো, সূযণঝক চজঝজ্ঞস করল, 

রাজব্ল্লভ পাড়াটা ককাে চেঝক ব্লঝি পাঝরে? 

  

সূযণ আন্দাঝজ হাি িুঝল ব্লল, কস যঝেক েূঝর–ওই চেঝক! 
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এিুচে ো কেঝল িলঝব্ ো। কী কঝর কয যাই! 

  

আপোর চক কসখাঝে আঝজণন্ট চব্জঝেস আঝছ? 

  

আমার কমজো মরর্াপন্ন! 

  

িলুে আপোর সঝে আচম যাচে। 

  

সূযণ ও কসই কলাকচট পাোপাচে হাুঁটঝি লােল। আঝজণন্ট চব্জঝেস ও কমজো মরর্াপন্ন–

এগুঝলা ককাড। চকছু েূর যাব্ার পর কসন্ট্রাল এচভচেউঝি এঝস করাো কলাকচট ব্লল, িুচম 

এখাে কথঝক কসাজা চখচেরপুর িঝল যাও। কসখাঝে ব্াজাঝরর পাঝে চসরাজুল িাচরখ-এর 

কডকঝরটাঝসণর কোকাে আঝছ। ওখাঝে চেঝয় িাচরখ সাঝহঝব্র সঝে কেখা কঝর ব্লঝব্, 

কমজোর যসুখ কসঝর কেঝছ। িা হঝলই চিচে কিামাঝক চিেঝি পারঝব্ে। িখে উচে যা 

করঝি ব্লঝব্ে, কস রকম করঝব্। 

  

সূযণ ব্লল, চখচেরপুঝর কী ভাঝব্ কযঝি হয়, আচম কিা জাচে ো।  

  

করাো কলাকচট এিির্ পঝর ভাঝলা কঝর সূযণর চেঝক িাকাল। িারপর ব্লল, িুচম চক 

্যাক কস্কায়ার আঝে চিেঝি? 

  

সূযণ ব্লল, ো। 

  

কসই রকম, চখচেরপুর ককাথায়, কসটাও কিামাঝক খুুঁঝজ চেঝি হঝব্।  

  

আজঝকই যাওয়া েরকার? 

  

হযাুঁ, ধীনতমণিলায় িঝল যাও, ওখাে কথঝক চখচেরপুঝরর ট্রাম ধীনতরঝব্। এই ধীনতঝরা, এখাে কথঝক 

এক ঘণ্টা পঝর কপ ুঁঝছঝলই িলঝব্। 
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যকস্মাৎ কথা ব্লা কের কঝর কলাকচট ব্াুঁ চেঝক হাুঁটঝি আরম্ভ করল। সূযণ হাুঁটঝি শুরু 

করল িার চব্পরীি চেঝক। এটাই চেয়ম। আর একব্ারও চপছঝে ো িাচকঝয় সূযণ কহুঁঝট 

কেল যঝেক েূর পযণ্। িারপর একটা টযাচম ধীনতরল। 

  

চখচেরপুঝর একটা মাংঝসর কোকাঝের পাঝে চসরাজুল িাচরখ যযান্ড সঝের কডকঝরটাঝসণর 

কোকাে। একটা কেলাোচড় কথঝক কিরপল আর কিয়ার োমাঝো হঝে। চিধীনতা ো কঝর 

কোকাঝের কভিঝর েুঝক কেল সূযণ। একজে েরসা টুকটুঝক কিহারার কলাক একমঝে 

খািায় চহঝসব্ চলখচছঝলে, সূযণ িাঝক চজঝজ্ঞস করল, িাচরখ সাঝহব্ আঝছে? 

  

কলাকচট মুখ ো িুঝলই চজঝজ্ঞস করঝলে, হুঁ, কী খব্র? 

  

সূযণ কের চজঝজ্ঞস করল, িাচরখ সাঝহব্ আঝছে চক? 

  

কলাকচট চহঝসব্ কের কঝর ধীনতীঝর-সুঝস্থ খািা ব্ন্ধ করঝলে। িারপর সূযণর কিহারার চেঝক 

কিাখ করঝখ ব্লঝলে, ওোর সঝে আপোর চকছু েরকার আঝছ চক? কী খব্র?  

  

সূযণ ব্লঝি যাচেল কয িাচরখ সাঝহঝব্র সঝেই আচম কথা ব্লঝি িাই, চকন্তু কসই সময় 

কস একাচধীনতকব্ার ‘কী খব্র’ এই েঝনেরর মাঝে বু্েঝি পারল। এই কলাকচটই িাচরখ সাঝহব্। 

িখে কস িাড়ািাচড় ব্লল, কমজোর যসুখ কসঝর কেঝছ! 

  

েরসা কলাকচট উল্লচসি মুঝখ ব্লঝলে, কসঝর কেঝছ? ব্াুঃ!, িা হঝল আর চি্া কী! আসুে, 

কভিঝর আসুে! 

  

কোকাঝের চপছে চেঝক পরো টাঙাঝো, কসটা সরাঝল আর একটা কছাট ঘর। চেঝের 

কব্লাঝিও কসখাঝে যন্ধকার। আঝলা কজ্বঝল চেঝয় কলাকচট ব্লঝলে, এই েচরঝব্রই োম 

চসরাজুল। আপ িসচরে রাচখঝয়, আরামঝস তব্চেঝয়। আরও আধীনত ঘণ্টা কেচর আঝছ। আচম 

একটু ব্াঝেই আপোর জেয এঝস যাচে। 
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কসই কছাট ঘঝর িুপিাপ ব্ঝস রইল সূযণ। ঘরখাোয় কাপ, চডস, কাুঁঝির কেলাস– এইসঝব্ 

োসা। কিয়ারগুঝলা কভলঝভঝট কমাড়া চসংহাসঝের মিে, কসই রকম একটা কিয়াঝর সূযণ 

ব্ঝস আঝছ। ব্ঝস ব্ঝস আকােপািাল ভাব্ঝি লােল। আধীনত ঘণ্টা কেচর আঝছ, এর মাঝে 

কী? ঘঝর একটা ককােও কােজপত্র কেই কয কিাখ বু্ঝলাঝো যায়।  

  

িাচরখ সাঝহব্ একটু ব্াঝে দু’কাপ িা চেঝয় চেঝর এঝলে। ঘঝর আরও দুচট চসংহাসে 

টাইপ কিয়ার থাকঝিও চিচে কটচব্ঝলর িলা কথঝক একটা টুল ব্ার কঝর িাঝি ব্সঝলে। 

িাঝয় িুমুক চেঝলে কব্ে আরাম কঝর। কলাকচটঝক কেখঝলই মঝে হয়, জীব্েরঝস কব্ে 

মঝজ আঝছে। মুঝখ ককােও করখা কেই। কয কটা চেে কব্ুঁঝি আচছ, হাচসখুচেঝি থাকা যাক, 

এই রকম একটা ভাব্। 

  

সূযণ িা খায় ো। চকন্তু িাচরখ সাঝহব্ িাঝক চজঝজ্ঞস ো কঝরই িা চেঝয় এঝসঝছে– এ-

কিঝত্র েিযাখযাে করা যায় ো। সূযণ ভদ্রিা কঝর দু-একটা কছাট িুমুক চেল। 

  

িাচরখ সাঝহব্ চজঝজ্ঞস করঝলে, আপোর উমর কত্ত হঝব্? চসমচটে? কসঝভেচটে! 

  

চসমচটে। 

  

কেখুে, চেক ধীনতঝরচছ। আমার একটা কহাচব্ আঝছ কী জাঝেে, মােুর কেখঝলই আচম িাঝক 

টাচড কচর। ব্হি চজচেস চমঝল যায়। আো, আপোর োোর চক করল ককাম্পাচেঝি 

কোকচর কঝরে? 

  

সূযণ িুপ কঝর রইল। এই সমস্ত কন্ট্রাঝক্ট পরস্পঝরর কাঝছ পচরিয় কেওয়া চেচরে, 

হরকুমার িাঝক ব্ার ব্ার এই কথা ব্ঝল কেঝছে। িাচরখ সাঝহঝব্র আ্চরক ব্যব্হার 

সঝেও কস এই চেয়ম ভাঙঝি পাঝর ো। িাচরখ সাঝহঝব্র েঝনের কস যোয়াঝসই ঘাড় কেঝড ়

চেঝল লযাটা িুঝক কযি–চকন্তু সূযণ িাও চেল ো। 
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িাচরখ সাঝহব্ ওচেঝক আর ো চেঝয় যেয েসে িুলঝলে। ব্লঝলে, হরব্াবু্র কডথ হঝয় 

কেল, এমে মােুর আর চমলঝব্ ো! আপচে িার জেয যা কসওয়া কঝরঝছে–ককােও কছঝল 

িার ব্াঝপর জেয এমে কঝর ো! 

  

সূঝযণর মুখ ভাব্ঝলেহীে। েেংসায় চব্িচলি হব্ার কছঝল কস েয়। লাজুক, চব্েীি ভাব্ও 

িার মুঝখ কোঝট ো। 

  

হরব্াবু্র মালপত্তর সব্ আপে কহপাজঝি করঝখঝছে কিা? 

  

হরোর কিা মালপত্তর চকছু চছল ো। 

  

চছল ো? 

  

আচম কখেও কেচখচে চকছু। একটার কব্চে দুঝটা জামা চছল ো, মাদুঝর শুঝিে। 

  

একটা মাল চছল। 

  

একটুির্ িুপ কঝর থাকব্ার পর িাচরখ সাঝহব্ আব্ার ব্লঝলে, আপচে আমার কছাটা 

ভাইঝয়র মিে। আপচে আমাঝক জাঝেে ো–আচম োোঝলাকঝের সঝে ব্হিচেে ধীনতঝর 

কাম করচছ। পুচলে আমায় ছুুঁঝি পাঝর ো। এই চব্জঝেসটায় ওঝের কিাঝখ ধুীনতঝলা চেই। 

আমার টাকাপয়সা সব্ আংঝরজ হটাব্ার জেয। আপোঝক আচম এডার ব্রাোর চহঝসঝব্ 

যযাডভাইস করচছ, আপচে ব্হি কছঝলমােুর, হরব্াবু্র মালটা আপোর কাঝছ রাখঝব্ে 

ো! 

  

সূযণ উঝত্তচজি হঝয় চকছু ব্লঝি যাচেল, চকন্তু কসই সময় কয ব্যচিচট েুকল, িাঝক কেঝখ 

সূযণ যব্াক হঝয় কেল আরও কব্চে। এই কসই করাো কলাকচট যার সঝে চকছুির্ আঝেই 

সূযণর কেখা হঝয়চছল পাঝকণর সামঝে। 
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কলাকচট একই জায়োয় আসঝব্, যথি সূযণঝক সঝে আঝেচে। সূযণ এক ঘণ্টার যঝেক 

আঝেই এঝস কপ ুঁঝছঝছ। 

  

িাচরখ সাঝহব্ খাচির কঝর ব্সাঝলে কলাকচটঝক? ব্লঝলে, েংকরব্াবু্, িা খাঝব্ে? 

  

েংকরব্াবু্ হাঝির ইচেঝি ব্লঝলে, ো। িারপর চজঝজ্ঞস করঝলে, চজচেস কপঝয়ঝছে? 

  

হযাুঁ, চকছু চকছু। কেচখ! এিুচে কেখঝব্ে? আমার কব্চে সময় কেই।  

  

িাচরখ সাঝহব্ কাপ-চডস-ভরচি র যাকটা সমূ্পর্ণ ঘুচরঝয় চেঝলে। উলঝটা চেঝক আর একটা 

র যাক। কসখাে কথঝক একটা কাডণঝব্াঝডণর ব্াম এঝে ব্লঝলে, এই চেে। চিে ডজে। 

  

েংকরব্াবু্ ব্ামটা খুঝল একেজর কেঝখই আব্ার ব্ন্ধ কঝর চেঝলে। ব্লঝলে, আর চকছু 

কপঝলে ো? 

  

ো। ব্হি চটকচটচকর হঝজ্জাি! 

  

কি োম? 

  

কস আপোঝক ভাব্ঝি হঝব্ ো। 

  

ো, ো, আপচে চেঝজ কি টাকা খরি করঝব্ে? আমার কাঝছ চকছু টাকা আঝছ— 

  

এখে থাক। 

  

েংকরব্াবু্ এব্ার চেরঝলে সূঝযণর চেঝক। এিির্ ওর সঝে একটাও কথা ব্ঝলেচে। এব্ার 

চজঝজ্ঞস করঝলে, হরো’র চজচেসটা কিামার সঝে এখে আঝছ? 

  

সূযণ ব্লঝল, ো। 

  

কাল এই রকম সময় ওটা এই কোকাঝে কপ ুঁঝছ চেঝয় কযঝয়া! 
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হরো ওটা আমার কাঝছই রাখঝি ব্ঝলঝছে। 

  

িখে রাখার েরকার চছল, আর কেই। এখে ওটা আমাঝের েরকার।  

  

হরো ওটা কিা আমার কাছছাড়া করঝি ব্ঝলেচে। 

  

ও চজচেসটা হরোর চেঝজর েয়। আমাঝের েঝলর। আমাঝের েঝলর েঝয়াজঝে লােঝব্। 

  

হরো আমার ওপর ভর চেঝয় কেঝছে ওটা কাঝজ লাোঝি।  

  

েংকরব্াবু্ এব্ার খাচেকটা চব্রি হঝয় িাকাঝলে সূযণর চেঝক। কড়া েলায় ব্লঝলে, 

হরো কিামাঝক আমার চেঝেণে কমঝে িলঝি ব্ঝলঝছে চক ো? 

  

েঝলর চেঝেণে মােঝি ব্ঝলঝছে। 

  

আচমই েঝলর হঝয় কথা ব্লচছ। আমরা ওই চজচেসটা কেরি িাই।  

  

চকন্তু হরো আমাঝক একটা চব্ঝের োচয়ত্ব চেঝয় কেঝছে। যেয কারওর কথা শুঝে আচম 

িা যগ্রাহয করঝি পারব্ ো! 

  

িুচম ওটা কেঝব্ ো? 

  

ো! 

  

সূযণর চেঝক একেজর িাকাঝলই কব্াো যায়, এ কছঝল কারওর কথায় েচি স্বীকার করঝব্ 

ো। ভয়ডঝরর চিহ্নমাত্র এর মুঝখ কেই। এক চহঝসঝব্ সূযণঝক খাচেকটা চেঝব্ণাধীনতও ব্লা যায়, 

কারর্ পচরচস্থচি যেুযায়ী কক েল যব্লম্বে করার মঝোবৃ্চত্তও িার কেই। কোয়াঝরর মিে 

চব্পঝের েুুঁচক কেওয়াই িার েখ। 
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িঝল আসার জেয সূযণ কিয়ার কেঝল উঝে োুঁড়াঝিই যপর দু’জে ব্লঝলে, ব্ঝসা, ব্ঝসা! 

ব্যস্ত হে ককে? 

  

সূযণ ব্সল ো, িুপ কঝর োুঁচড়ঝয় রইল। 

  

িাচরখ সাঝহব্ ও েংকরব্াবু্ আরও চকছুির্ ধীনতঝর োো ভাঝব্ সূযণর কাছ কথঝক হরকুমাঝরর 

চপস্তলটা আোয় করার কিষ্টা করঝলে। সূযণঝক একটুও ব্াুঁকাঝো কেল ো। 

  

েংকরব্াবু্ একটা েীঘণশ্বাস কেঝল ব্লঝলে, চেেচেরই একটা ব্ড় যযাকেে শুরু হঝব্–

আমাঝের এখে যস্ত্র চব্ঝের েরকার! 

  

কাডণঝব্াঝডণর ব্ামটা খুঝল সূযণঝক কেচখঝয় ব্লঝলে, এই কেঝখা, িাচরখ সাঝহব্ আমাঝের 

কটাটা কযাোড় কঝর চেঝয়ঝছে। শুধুীনত শুধুীনত চজচেসটা কিামার কাঝছ আটঝক রাখছ। চেক আঝছ, 

কিামাঝকই একটা যযাকোঝে পাোব্–িুচম পারঝব্? 

  

িাচরখ সাঝহব্ ব্লঝলে, েংকরব্াবু্, এ কিা একেম কলড়কা, এঝক কছঝড় চেে! আর একটু 

ব্ড় কহাক। 

  

ও চেঝজই কিা কারওর কথা শুেঝি িাইঝছ ো! 

  

িা কহাক, িবু্ আপচে দুসরা কাঝরাঝক পাোে। 

  

েংকরব্াবু্ চস্থর েয়ঝে চকছুির্ কী কযে ভাব্ঝলে। িারপর ব্লঝলে, ওঝক কের ব্াঝরর 

মিে ব্লচছ, ও যচে কাল দুপুঝরর মঝধীনতয চজচেসটা এখাঝে চেঝয় যায়–ওঝক এব্াঝরর 

মিে কছঝড় চেঝি পাচর। কী কেঝব্? 

  

ো! 

  

িা হঝল িুচম কযঝি রাচজ? 
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হযাুঁ। 

  

চেক আঝছ, কিামাঝক িন্দেেেঝর কযঝি হঝব্। কসখাঝে আমাঝের ব্াচড় চেক করা আঝছ, 

আপািি কঝয়ক চেে কসখাঝে লুচকঝয় থাকঝব্। যথাসমঝয় আমাঝের চেঝেণে। পাঝব্। 

  

কঝব্ কযঝি হঝব্? 

  

কাল! চকংব্া ধীনতঝরা পরশু? 

  

কালই যাব্। 

  

েংকরব্াবু্ িাচরখ সাঝহঝব্র চেঝক চেঝর ব্লঝলে, িাচরখ সাঝহব্, এক কেলাস পাচে খাব্। 

  

ইচেি বু্ঝে িাচরখ সাঝহব্ কব্চরঝয় কেঝলে ঘর কথঝক। েংকরব্াবু্ িখে ব্লঝলে, কাল 

চেক কেড়টার সময় হাওড়া কটেঝে ঘচড়র েীঝি োুঁচড়ঝয় থাকঝব্। কসখাে কথঝকই একজে 

কিাক কিামাঝক চেঝয় যাঝব্ িন্দেেেঝর। কালঝক কিামার ককাড হঝব্ চজচেস আর োম। 

ওচেঝক ককাড হঝব্ মুঝলা আর ব্াুঁধীনতাকচপ। িন্দেেেঝর ককউ কিামার োম চজঝজ্ঞস করঝল, 

িুচম ব্লঝব্, কিামার োম যমর! যমর পাচলি চকংব্া লাচহড়ী। িুচম কব্কার, কিামার 

মাচসমার ব্াচড়ঝি কব্ড়াঝি কেছ। েরাচস িন্দেেের ছাড়া ইংঝরজ িন্দেেেঝর কখেও পা 

কেঝব্ ো! চেক আঝছ? 

  

সূযণর একব্ার মঝে হল িার ব্াব্ার োম যমর, সুিরাং এই ছেোম িার পঝি কেওয়া 

ভাঝলা কেখায় ো। চকন্তু কস কথা েকাে করল ো। োঝম কী আঝস যায়? 
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১৯. শ্রীঝলখার সঝে কয সূযণর 

কমলাঝমো 

শ্রীঝলখার সঝে কয সূযণর কমলাঝমো ব্ারর্ হঝয় কেঝছ, কসটা বু্েঝিই সূযণর চেে সাঝিক 

কলঝে কেল। কস যচধীনতকাংে সমঝয়ই চেঝজঝক চেঝয় মেগুল থাঝক। চকংব্া ব্াইঝর ব্াইঝর 

ঘুঝর কব্ড়ায়। হোৎ হোৎ িার শ্রীঝলখার কথা মঝে পঝড়।  

  

স্নাে কঝর এঝস সূযণ চিরুচে পাঝে ো। খাচেকটা এচেক-ওচেক কখাুঁজাখুুঁচজ কঝরই কস 

চব্রি হঝয় কেল। িখে মঝে পড়ল শ্রীঝলখার কথা। েরজা চেঝয় মুখ ব্াচড়ঝয় হাুঁক চেল, 

শ্রীঝলখা– !  

  

ককােও সাড়া কেই। দুপুরঝব্লা সারা ব্াচড় চেস্তি। েীি িলায় কাঝের চমচস্তচর শুধুীনত ঘযাস 

ঘযাস কঝর র যাো িালাঝে। 

  

ছাঝের চসুঁচড় চেঝয় কেঝম এল ব্ােল। হাঝি ঘুচড়-লাটাই। করাদ্দ ুঝর মুখ-ঝিাখ লাল। 

  

সূযণ ব্লল, এই ব্ােল, কিার ব্ড়চেঝক ডাক কিা! 

  

ব্ােল এখে কথার যব্াধীনতয হঝি শুরু কঝরঝছ। কস এখে কসই ব্য়ঝস এঝস কপ ুঁঝছঝছ, যখে 

একলা একা কথা ব্ঝল কব্ে সময় ককঝট যায়। কেওয়াঝলর জঝলর োঝে কস কেখঝি পায় 

কুরুঝিত্র যুঝের েৃেয, ব্াুঁখাচরর চির-ধীনতেুক চেঝয় কস কসই কেওয়াঝলর পাঝে যজুণে হঝয় 

োুঁড়ায়। একিলার কোোধীনতরা থামটাঝক কস চহরর্যকচেপু মঝে কঝর ককামঝরর কব্ল্ট খুঝল 

িাবু্ক মাঝর। চসুঁচড়র করচলংঝয় উঝে সরসর কঝর োমঝি োমঝি কস পঙ্ক্ষীরাজ কঘাড়া 

িাচলঝয় উঝড় যায় মায়াব্িী রাজকেযার কেঝে। চেেচেরই কস ককােও জাহাঝজ আলু-

কপুঁয়াঝজর কখাসা ছাড়াব্ার িাকচর চেঝয় চেরুঝদ্দ ে যাত্রায় যাঝব্। িারপর একচেে কঝেণল 

সুঝরে চব্শ্বাস হঝয় চেঝর আসঝব্। ডক্টর চলচভংঝটাঝের মিে কসও আচিকার জেঝল…. ।  
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সূযণর কথা শুঝে কস হালকা ভাঝব্ ছচড়ঝয় চেল, ব্ড়চে, কিামায় ডাকঝছ–এ-এ-এ! িারপর 

িরির কঝর কেঝম কেল একিলায়। িার এখে যঝেক কাজ। 

  

সূযণ একটুির্ োুঁচড়ঝয় রইল েরজার সামঝে। আব্ার ডাকল, শ্রীঝলখা! এব্ারও ককােও 

সাড়া কেই। িার ভুরু কুুঁিঝক কেল। শ্রীঝলখাঝক কিা ডাকঝি হয় ো, িার েরকাঝরর সময় 

শ্রীঝলখাঝক সব্ সমঝয়ই কাঝছ কাঝছ কপঝয়ঝছ। চকছু কয একটা কোলমাল হঝয়ঝছ সূযণ িাও 

বু্েল ো, কস আরও কব্চে করঝে কযঝি লােল। 

  

ঘর কছঝড় সূযণ এচেঝয় কেল ব্ারান্দা চেঝয়, যেয োঝ্ শ্রীঝলখাঝের ঘঝরর চেঝক। ধুীনতচিটা 

ভাজ কঝর লুচের মিে পরা, খাচল ো, মাথার চভঝজ িুলগুঝলা কপাঝল এঝস পঝড়ঝছ। 

  

ব্াচড়ঝি ব্য়স্ক পুরুররা ককউ উপচস্থি কেই, দুপুঝরর আহাঝরর আঝে কমঝয়রা এক জায়োয় 

ব্ঝস চব্শ্রম্ভালাপ করঝছ। ব্ােঝলর মা, িার জযাোইমা, শ্রীঝলখা, সা্ত্বনো। সা্ত্বনো কটঝে 

কটঝে আুঁিঝড় চেঝে িার মাঝয়র িুল। শ্রীঝলখার হাঝি কসলাইঝয়র সরঞ্জাম। কী। কথা 

চেঝয় কযে কব্ে হাসাহাচস হচেল, েরজার কাঝছ সূযণঝক কেঝখ সব্াই হোৎ একসঝে কথঝম 

কেল। 

  

সূযণ ডাকল, শ্রীঝলখা, কোে! 

  

শ্রীঝলখা ককােও উত্তর ো চেঝয় িার মাঝয়র চেঝক িাকাল। শ্রীঝলখার মা ব্লঝলে, সূযণ, 

কিামার িাে হঝয় কেঝছ? িুচম আঝে কখঝয় কেঝব্ োচক? 

  

সূযণ ব্লল, একটু পঝর। 

  

শ্রীঝলখার মা িখে শ্রীঝলখা আর সা্ত্বনোর চেঝক িাচকঝয় ব্লঝলে, এই, কিারা িাে করঝি 

কেচল ো! যা, যা! কি কব্লা হঝয় কেল। 
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শ্রীঝলখা কসলাইঝয়র চজচেসপত্তর করঝখ আঝস্ত আঝস্ত উঝে পুঁাাড়াল। আলো কথঝক চেঝি 

কেল টাটকা োচড়-সায়া। 

  

সূযণ আব্ার ডাকল, এই শ্রীঝলখা। 

  

শ্রীঝলখা উত্তর চেল ো, চেঝরও িাকাল ো। 

  

সূযণ িখে েুঝক এল ঘঝরর মঝধীনতয। ঘঝরর যেয কারওর মুঝখর ভাব্-ভচে লি করার 

যব্কাে িার কেই। শ্রীঝলখার হাি কিঝপ ধীনতঝর সূযণ চেষ্ঠুঝরর মিে ব্লল, িখে কথঝক 

ডাকচছ, শুেঝি পাচেস ো? 

  

শ্রীঝলখা যেয চেঝক িাচকঝয়ই আঝস্ত আঝস্ত ব্লল, কী ব্লঝব্, ব্ঝলা ো। 

  

আমার ঘঝর িল। 

  

আচম এখে িাে করঝি যাব্! 

  

দু’ চমচেট পঝর কেঝল কী হয়? 

  

সূযণ োয় চহড়চহড় কঝরই টােঝি টােঝি চেঝয় কেল শ্রীঝলখাঝক। ঘঝরর যেয সব্াই। োয় 

এক চমচেট েীরঝব্ ব্ঝস রইঝলে। দুই মা কিাখাঝিাচখ করঝলে কঝয়ক ব্ার। সা্ত্বনো আঝস্ত 

আঝস্ত উঝে কেল। 

  

শ্রীঝলখার মাঝয়র মুঝখ স্পষ্ট একটা চব্রাঝের করখা। সূযণর েচি িাুঁর মঝে কব্ে খাচেকটা 

দুব্ণলিা চছল। িাুঁর চেঝজর পুত্রস্াে কেই। কোড়া কথঝকই এই যদু্ভি স্বভাঝব্র ব্ালকচটর 

েচি কস্নঝহর টাে চছল িাুঁর। চকন্তু মািৃঝস্নঝহর স্বাে সূযণ কখেও পায়চে ব্ঝল কস ও-সব্ 

কিায়াক্কাও কঝর ো। এ ব্াচড়ঝি দুই মাচমমা যখে িাঝক আেরযে কঝরঝছ, কস মঝে 

কঝরঝছ, এ-সব্ই সামাচজক চেয়ম, স্বাভাচব্কভাঝব্ই িার োপয। কস্নহ চেম্নোমী, সহঝজ 
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িাঝি ভাটা পঝড় ো–সূযণর দু’-একটা রূে় ব্যব্হার সঝেও শ্রীঝলখার মা িাঝক কস্নহোয়া 

চেঝি কিঝয়ঝছে। 

  

সূযণ ও শ্রীঝলখাঝক জচড়ঝয় কাোঘুঝরা শুরু হব্ার পর চিচে েথম েথম এটাঝক েব্ল ভাঝব্ 

যস্বীকার কঝরঝছে। েশ্রঝয়র সুঝর ব্ঝলঝছে, ওরা কিা কছঝলমােুর, ওরা চক এসব্ চকছু 

কব্াঝে? সূযণ শ্রীঝলখাঝক যখে-িখে ডাঝক, শ্রীঝলখা সূযণর ঘঝরই চেেরাি পঝড় থাঝক–

এসঝব্ও চিচে ককােও কোর কেখঝি পােচে। চপঝোচপচে ব্য়ঝসর ভাইঝব্াে, ওঝের মঝধীনতয 

কযমে েেড়াও কব্চে হয়, ভাব্ও কব্চে হয়। 

  

ককউ যখে মঝে কচরঝয় চেঝয়ঝছ কয, সূযণ শ্রীঝলখার আপে চপসিুঝিা ভাই েয়, এই 

সম্পঝকণর মঝধীনতয যঝেক কোলমাল আঝছ–িখেও চিচে ব্ঝলঝছে, আহা, ওরা কিা কস-সব্ 

জাঝে ো। ওরা কিা ভাইঝব্াে ব্ঝলই জাঝে? 

  

একচেে িার কিাঝখ পঝড়চছল, সূযণ শ্রীঝলখাঝক পাুঁজাঝকাঝল কঝর িুঝল ধীনতঝরঝছ, েূঝেয 

ছুুঁঝড় কেব্ার ভয় কেখাঝে–আর শ্রীঝলখা পঝড় যাব্, পঝড় যাব্ ব্ঝল হাি-পা ছুড়ঝছ। সুযণ 

িাঝক মাচটঝি োচমঝয় কেওয়ার ব্েঝল আরও কাঝছ এঝে চেঝজর মুখটা ডুচব্ঝয় চেঝল 

শ্রীঝলখার বু্ঝক। 

  

এই ঘটো ঘঝটচছল একিলা ও কোিলার মােখাঝে চসুঁচড়ঝি। একিলা কথঝক উেঝি 

চেঝয়ও শ্রীঝলখার মা থমঝক োুঁচড়ঝয় চছঝলে। কেচখচে কেচখচে ভাব্ কঝর িঝল চেঝয়চছঝলে 

যেযচেঝক। মেঝক বু্চেঝয় চছঝলে, ওরা কিা যঝব্াধীনত, ওরা কিা বু্ঝেসুঝে চকছু করঝছ ো। 

পাপ মঝে করঝলই পাপ। ব্যাপারটার মঝধীনতয কোপেীয়িার চব্ন্দুমাত্র কিষ্টা চছল ো ব্ঝলই 

িাঝি পাঝপর স্পেণ লাঝেচে। চিচে কভঝব্চছঝলে, কিাঝখ আঙুল চেঝয় ওঝের এখে বু্চেঝয় 

কেওয়াটাই খারাপ হঝব্। দুচেে ব্াঝে কমঝয়টার চব্ঝয় হঝয় িঝল যাঝব্ যঝেযর ব্াচড়ঝি–।  

  

মা হঝয়ও চিচে কমঝয়ঝক কখেও োসে কঝরেচে। আভাঝস ইচেঝি কব্াোব্ার কিষ্টা 

কঝরঝছে, শ্রীঝলখাঝক সব্ সময় যেয কাঝজ ব্যস্ত রাখার কিষ্টা কঝরঝছে। চেঝজর কমঝয় 

সম্পঝকণ িার ভয় চছল ো, িার ভয় চছল যঝেযর চেন্দার। চব্ঝের কঝর িার কছাট জা, 
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যথণাৎ ব্ােঝলর মা, কব্ে েীচিব্াচেে! এমচেঝি শ্রীঝলখার মাঝয়র কব্ে েেড়া করার 

যঝভযস আঝছ, চকন্তু ব্ােঝলর মা এই েসে িুলঝল কয িার েেড়া করারও মুখ থাকঝব্ 

ো! 

  

শ্রীঝলখার সঝে সূযণর কমলাঝমো ব্ন্ধ হঝয়চছল চেয়রঞ্জঝের হকুঝম। িাুঁর কিাঝখ কী 

পঝড়চছল কক জাঝে, রাচত্তরঝব্লা িার স্ত্রীঝক যিয্ কড়া েলায় ব্ঝলচছঝলে, কিামার। 

কমঝয় চেে চেে চধীনতচে হঝে, িুচম কেখঝি পাও ো? সুচযযর সঝে সব্ সময় ওর যি কী? 

চব্ঝয়র যুচেয কমঝয়, পাুঁিজে পাুঁি কথা ব্লঝল কিামার ভাঝলা লােঝব্? ও-ঝছঝলঝক আমার 

কমাঝটই পছন্দ হয় ো! ধীনতরে-ধীনতারর্টাই যদু্ভি! 

  

সুেভা িখে সূযণর পি সমথণে কঝরই ব্ঝলচছঝলে, সূযণর ব্যব্হার কিা িমৎকার, ককােও 

চেে মুখ িুঝল কথাচট ব্ঝল ো পযণ্। 

  

ওসব্ ওর েয়িাচে! যজাি কুজািঝক ককউ কখেও চব্শ্বাস কঝর? 

  

সুেভা িবু্ েচিব্াে কঝর ব্লঝলে, চেঝজর কমঝয়ঝক ঘঝর আটঝক রাখঝি িাও, রাঝখা, 

িা ব্ঝল সূযণর কোর চেঝয়া ো! ও কী জাঝে, কী কব্াঝে? মা-হারা কছঝল 

  

এক একজে োরীর এ রকম ব্েমূল চব্শ্বাস থাঝক কয পুরুর-ঝছঝলরা কখেও ককােও 

কোর কঝর ো। কোর করঝলও িা িাঝের স্পেণ কঝর ো। যারা কষ্ট কঝর কলখাপড়া কেঝখ, 

মাথার ঘাম পাঝয় কেঝল টাকা করাজোর কঝর সংসার িালায় িাঝের চক এইসব্ 

কছাটখাঝটা কোর ধীনতরঝল হয়! 

  

চেয়রঞ্জে সাে হকুম চেঝয় রাখঝলে, খুচকঝক কযে কিেও আর ওর সঝে কথা ব্লঝি 

ো কেচখ। এই আচম ব্ঝল চেলাম–।  
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সুেভা ব্ঝলচছঝলে, এক ব্াচড়ঝি কথঝক চক আর এঝকব্াঝর কথা ো ব্ঝল থাকঝি পাঝর? 

িুচম ব্রং িাড়ািাচড় কমঝয়র চব্ঝয়র ব্যব্স্থা কঝরা। ব্য়সও কিা কযাঝলা হঝয় কেল। আর 

কেচর করঝল কলাঝক ব্লঝব্ কী? এরপর চক আর পাত্তর পাওয়া যাঝব্! 

  

সূযণ শ্রীঝলখার হাি ধীনতঝর কটঝে চেঝয় যাব্ার পর ব্ােঝলর মা চহমােী ব্লঝলে, চেচে, িুচম 

ব্ারর্ করঝল ো? 

  

সুেভা উত্তর ো চেঝয় একটুির্ িুপ কঝর রইঝলে। িারপর েীঘণশ্বাস কেঝল ব্লঝলে, কী 

আর ব্লব্! ও কছঝল চক কারওর কথা শুেঝব্? কিারা যাই ব্চলস, কছঝলটার করাঝলা ো 

সঝিঝরা ব্ছর ব্য়স হঝয়ঝছ ব্ঝট, চকন্তু মঝে মঝে ও এঝকব্াঝর চেশু! 

  

চহমােী ঈরৎ কূটডেচিক ভাঝব্ ব্লঝলে, যাই ব্ঝলা, ওর মচিেচি সুচব্ঝধীনতর েয়। আচম কিা 

আমার কমঝয়র সঝে কব্চে কমলাঝমো করঝি ব্ারর্ কঝর চেঝয়চছ! 

  

সুেভা ব্লঝলে, আমার কমঝয় আর ক’চেেই ব্া আঝছ! পাইকপাড়ার এক পাত্তর পি 

কমাটামুচট রাচজই হঝয় কেঝছ। কসাো িাইঝছ চিচরে ভচর, েেে আড়াই হাজাঝরর কম ো–  

  

সূযণ শ্রীঝলখাঝক চেঝজর ঘঝর চেঝয় এঝস চজঝজ্ঞস করল, আমার চিরুচে ককাথায়? 

  

শ্রীঝলখা হাি ছাচড়ঝয় চেঝয় োুঁোঝলা ভাঝব্ উত্তর চেল, আচম িার কী জাচে? 

  

সূযণ কিাখ েরম কঝর ব্লল, চিরুচে ো থাকঝল আচম িুল আুঁিড়াব্ কী কঝর? খুুঁঝজ কেখ! 

  

শ্রীঝলখা একটু খুুঁজঝিই আলমাচরর িলা কথঝক কপঝয় কেল চিরুচেটা। ককােও কথা ব্ঝল 

কসটা ব্াচড়ঝয় চেল সূযণর চেঝক। সূযণ কসটা চেল ো, একেৃঝষ্ট শ্রীঝলখার চেঝক িাচকঝয় 

রইল। কস ধীনতঝরই চেঝয়চছল, শ্রীঝলখা িার িুল আুঁিঝড় কেঝব্! 

  

শ্রীঝলখা সূযণর কিাখ কথঝক কিাখ সচরঝয় চেঝয় ব্লল, োও! 
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সূযণ চিরুচেটা চেঝয়ই আয়োর চেঝক মুখ কেরাল। পাথঝরর মূচিণর মিে মুখ। িুল সুচব্েযস্ত 

কঝরও কস আয়োর সামঝে কথঝক সঝর এল ো। 

  

শ্রীঝলখা চজঝজ্ঞস করল, আচম কযঝি পাচর? 

  

হযাুঁ, কযঝি পাঝরা। িার আঝে আমার চজচেসটা চেঝয় যাও!  

  

ককাে চজচেসটা? 

  

কযটা কিামার কাঝছ রাখা আঝছ! 

  

শ্রীঝলখার মুখখাো চব্ব্র্ণ হঝয় কেল। চেঝজঝক সামলাব্ার কিষ্টা কঝরও পারল ো। ছুঝট 

এঝস সূযণর বু্ঝক গুমগুম কঝর চকল কমঝর ব্লঝি লােল, িুচম কী! িুচম চকছু কব্াঝে ো 

ককে! ককে বু্েঝি পাঝরা ো! 

  

সূযণ কেখল শ্রীঝলখা কুঁেঝছ। এিির্ ব্াঝে সূযণর মুঝখ হাচস েুটল। হাসব্ার সময় িার 

কিাখদুঝটা জ্বলজ্বল কঝর। থুিচেঝি আঙুল চেঝয় কস িুঝল ধীনতরল শ্রীঝলখার ঘাম ও কান্নায় 

কভজা মুখ। সূযণ শুধুীনত ঘাম ও কান্নাই কেখল, কেখল ো ভয়, চিধীনতা, যেুরাে ও ব্রীড়ায় কমো 

এক যদু্ভি ব্র্ণ ছচড়ঝয় আঝস কসই মুঝখ। 

  

স্নাঝের আঝে িুল খুঝলঝছ শ্রীঝলখা। আুঁিল আলুথালু। কব্রচসয়ার িখেও কিমে িালু হয়চে 

ব্ঝল ্াউঝজর েীঝি একটা কাপঝড়র োচল চেঝয় িার বু্ক ব্াুঁধীনতা। কসই ব্ন্ধে কথঝকও 

উপঝি উঝেঝছ িার েিুে স্তে। সূযণর কিাখ কেল কসচেঝক। কহুঁঝট েরো পার হব্ার সময় 

মােুর কযমে হোৎ রুপাচল মাছ কেখঝি পায় চকংব্া রাস্তায় হোৎ কুচড়ঝয় পায় কসাোর 

আংচট, সূযণর কিাঝখ কসই ধীনতরঝের চব্স্ময়। ককােও চিধীনতা ো কঝর কস এক হাঝি ককামর 

জচড়ঝয় যেয হাি রাখল শ্রীঝলখার বু্ঝক। 

  

শ্রীঝলখা িচকঝি েরজার চেঝক িাচকঝয় চছটঝক সঝর এল। িীব্র িাপা েলায় ব্লল, কী 

হঝে কী? িুচম–  
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সো-েম্ভীর সূযণর হাচসমাখা মুখখাো এখে সচিযই চেশুর মিে। জ্ঞাঝোঝেঝরর আঝে 

চেশু কযমে আগুঝে হাি কেয়, কসই ভাঝব্ সূযণ এচেঝয় শ্রীঝলখাঝক আব্ার ধীনতরল। ককােও 

রকম ব্াধীনতা পাব্ার আঝেই কস একটাঝে চছুঁঝড় কেলঝল শ্রীঝলখার বু্ঝকর জামা। ব্লল, 

আচম কিামার সব্টা কেখব্! 

  

শ্রীঝলখার মুখ কথঝক সমস্ত রি য্চহণি। হাি দু’খাো বু্ঝকর কাঝছ জঝড়া কঝর কস কযে 

মৃিুযর েিীিা করঝছ, িার আর কথা ব্লারও িমিা কেই। ঘে ঘে শুধুীনত িাকাঝে কস 

েরজা ও জােলার চেঝক। এচেঝক ককউ এঝল জােলা চেঝয় েথঝম কেখা যাঝব্। 

  

যরর্যোর্ীর মিে সূযণ শ্রীঝলখার কাুঁধীনত ও বু্ঝকর কাঝছ মুখ এঝে েন্ধ শুকঝি লােল। কস 

এখে খুব্ই উৎেুল্ল। িার চব্মরণ েম্ভীর ভাব্চট ককাথায় চমচলঝয় কেঝছ। এখে একটা োরুর্ 

কখলা কপঝয় কেঝছ কস। 

  

একটুিঝর্র মঝধীনতযই চেঝজঝক সামঝল চেঝয় শ্রীঝলখা েূঝর সঝর কেল। আুঁিলটা ভাঝলা কঝর 

জচড়ঝয় চেঝয় কাুঁপঝি কাুঁপঝি ব্লল, আচম আর কিামার সঝে ককােও চেে কথা ব্লব্, 

ো! িুচম এ রকম? 

  

যচব্কল কেড়-দু’ব্ছঝরর ব্াচ্চার মিে চহ চহ কঝর কহঝস সূযণ ব্লল, ককে, কী কঝরচছ? 

আচম কিা শুধুীনত সব্টা কেখঝি কিঝয়চছ! 

  

শ্রীঝলখা আর ককােও কথা ো ব্ঝল িঝল যাচেল, সূযণ েরজা আটঝক োুঁড়াল। চজঝজ্ঞস 

করল, ককে, কী হঝয়ঝছ কী? আমারও কিা খাচল ো! 

  

আচম কিামার সঝে আর একটাও কথা ব্লঝি িাই ো। 

  

সূযণ একটুির্ িুপ কঝর োুঁচড়ঝয় রইল, হাচস মুঝছ কেল মুখ কথঝক, আব্ার ভুরু কুুঁিঝক 

কেল। ককােও ব্যাপার কস পুঝরাপুচর বু্েঝি পারঝলই এ রকম হয়। েরজা কছঝড় চেঝয় 

ব্লল, কোে, আচম এিুচে কখঝয় চেঝয় কব্ঝরাব্। আমার চজচেসটা আমাঝক চেঝয় যা! 
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শ্রীঝলখা সূযণর পাে চেঝয় েঝল চেঝয় েরজার ব্াইঝর োুঁড়াল। িারপর চজঝজ্ঞস করল, 

ককাথায় যাঝব্? চজচেসটা চেঝয় কী হঝব্? 

  

েরকার আঝছ। চেেচের চেঝয় আয়। 

  

ওটা আচম কেব্ ো। 

  

হরকুমাঝরর চেঝেণে চছল, চরভলব্ারটা সূযণর চেঝজর কাঝছ রাখা িলঝব্ ো। কয-ঝকােও 

সময় পুচলে িাঝক সািণ করঝি পাঝর যচে হরকুমাঝরর সঝে িার কযাোঝযাঝের সন্ধাে 

পায়। কসই জেযই চব্শ্বস্ত কারওর কাঝছ জমা রাখার কথা। এ-পযণ্ শ্রীঝলখাই চছল সূযণর 

কাঝছ একমাত্র চব্শ্বস্ত আপেজে। 

  

চরভলব্ারটা রাখার সময় শ্রীঝলখা ভয় কপঝয়চছল, চেঝজর জেয েয়, সূযণর জেয। এ-

ধীনতরঝের সাংঘাচিক চজচেস চেঝয় সূযণ োড়ািাড়া কঝর–একথা কস ভাব্ঝিই পাঝরচে। ওইটুকু 

ব্য়ঝসর যচভজ্ঞিায় কস বু্ঝেঝছ, এসব্ চজচেস যাঝের কাঝছ থাঝক িাঝের চেঝজঝের 

োর্ই কয-ঝকােও সময় চব্পন্ন হঝি পাঝর। চেরস্ত্র কলাঝকরাও চব্পঝে পড়ঝি পাঝর চকন্তু 

িার কিঝয়ও কব্চে োঝর্র েুুঁচক থাঝক সেস্ত্র মােুঝরর। শ্রীঝলখা িখেই চেক কঝরচছল, 

সূযণঝক ওটা কখেও কেরি কেঝব্ ো। 

  

সূযণ এক ধীনতমক চেঝয় ব্লল, যা এিুচে, চেঝয় আয়! 

  

শ্রীঝলখা চস্থর ভাঝব্ উত্তর চেল, ওটা আমার কাঝছ কেই। আচম কেঝল চেঝয়চছ। 

  

সূযণ আর চিরুচি করল ো, খপ কঝর শ্রীঝলখার টুচট কিঝপ ধীনতঝর োুঁকুচে চেঝয় ব্লল, কী? 

ককাথায় কেঝল চেঝয়চছস? 

  

শ্রীঝলখা এব্ার ভয় কপল ো। আব্ার েরজা কপচরঝয় ঘঝর েুকল। সূযণর োঝয়র সঝে 

চেঝজঝক চমচেঝয় চেঝয় ব্লল, মারঝব্ আমাঝক? মাঝরা! আচম কেব্ ো!  
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কছুঁড়া জামা ও আুঁিল কভে কঝর েুঝট উঝেঝছ শ্রীঝলখার েঝব্াচদ্ভন্ন বু্ক, িার সুকুমারী 

েরীরখাচে এখে সূঝযণর আয়ঝত্তর মঝধীনতয। চকন্তু সূযণর আর কসচেঝক মঝোঝযাে কেই। োরুর্ 

উৎকচণ্ঠি ভাঝব্ কস ব্লল, আমাঝক একটু ব্াঝেই কযঝি হঝব্। শ্রীঝলখা, কী করচছস কী 

কছঝলমােুচর? 

  

ককাথায় যাঝব্? 

  

কযখাঝেই যাই ো ককে— 

  

আমাঝক ব্লঝব্ো! আচম যচে ওটা ো চেই, িুচম কী করঝি পাঝরা? িািাঝমচি করঝব্? 

সূযণ এটুকু য্ি কব্াঝে, িুঁিাঝমচি কঝর ককােও সুচব্ঝধীনত হঝব্ ো। ওই চজচেসটার কথা 

সব্াইঝক জাোঝোর েনেরই ওঝে ো। সূযণ কযে একটা োুঁঝে পঝড়ঝছ–এই রকম যসহায় 

কব্াধীনত করল। এর আঝে িার একব্ারও মঝে হয়চে, শ্রীঝলখার কাছ কথঝক চরভলব্ারটা 

আোয় করা এি কচেে হঝব্। এ-পযণ্ শ্রীঝলখাঝক কস যা হকুম কঝরঝছ, সব্ই শুঝেঝছ। 

হোৎ িার ব্যব্হার এঝকব্াঝর যেয রকম। চকন্তু খাচেকটা ব্াঝেই িাঝক তিচর হঝয় কযঝি 

হঝব্ হাওড়া কটেঝে-ঝস যচে কযঝি ো পাঝর, িাঝক কাপুরুর ব্লঝব্ সব্াই! হরকুমাঝরর 

আত্মা িাঝক যচভোপ কেঝব্ ো? 

  

সূযণ োঝি োুঁি ঘঝর ব্লল, ো চেঝল কিাঝক কমঝর কেলব্! 

  

কমঝর েযাঝলা, িা হঝলও ওটা পাঝব্ ো! 

  

শ্রীঝলখার িুল মুঝো কঝর ধীনতঝর সূযণ ব্লল, িুই আমাঝক চিচেস ো! আচম সচিযই কমঝর 

কেলঝি পাচর! 

  

শ্রীঝলখা ব্লল, িুচম ওটা চেঝয় যেয কাঝরাঝক মারঝি যাঝব্ কিা? িার ব্েঝল আমাঝকই 

মাঝরা। 
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সূযণ কখেও যা কঝর ো, েরম হঝয় যেুেয় কঝর ব্লল, শ্রীঝলখা, চেজ! চেভ চম ব্যাক 

মাই োে। এটা কছঝলঝখলা ো! 

  

সূযণো, িুচম ককে মরঝি িাইছ?  

  

আচম মরব্ ককে? মরা যি সহজ েয়! 

  

চকন্তু এঝি কিামার ককােও চব্পে কেই? 

  

চকছু ো! আমার চকছু হঝব্ ো। আচম চেক চেঝর আসব্।  

  

আচম যচে কিামার ওটা ো চেই? সূযণ শ্রীঝলখার িুল কছঝড় চেল। আলোর কাঝছ জামা 

পরব্ার জেয চেঝয় যিয্ েি েলায় ব্লল, িা হঝল আচম এিুচে ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় 

যাচে। আর ককােও চেে চেরব্ ো। আমাঝক কিারা আর কখেও কেখঝি পাচব্ ো! 

২০. হাওড়া কটেঝে সূযণর সঝে 

হাওড়া কটেঝে সূযণর সঝে সাংঝকচিক কথা ব্ঝল কেখা করল একজে োচড়-ঝোুঁেওয়ালা 

যুব্ক। মাথায় ব্াব্চর িুল, সাধুীনত সন্নযাসীঝের মিে মােখাে চেঝয় চসুঁচথকাটা। মুখ-ভরচি 

পাে। আধীনতময়লা ধুীনতচি ও কমাটা খদ্দ ঝরর পাঞ্জাচব্। িাঝক কেখঝল ককােও মচন্দঝরর পাণ্ডা 

মঝে হয়। 

  

যাব্ার কথা িন্দেেেঝর, যুব্কচট িাঝক চেঝয় কেল ব্ধীনতণমাে। কট্রঝে একচট কথাও হল। 

ব্ধীনতণমাে কটেঝে কেঝম যুব্কচট একখাো মস্তব্ড় িরমুঝজর আধীনতখাো চকঝে কেলল। িার 

এক টুকঝরা সূযণঝক চেঝয় ব্লল, খাওো, কব্ে সঝরস চজচেস! কপট োন্ডা হয়। 
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যুব্কচট িার োচড় ও জামা রঝস মাখামাচখ কঝর কব্ে িাচরঝয় িাচরঝয় কখল িরমুজ। 

পঝথঘাঝট োুঁচড়ঝয় চকছু খাওয়ার যভযাস সূযণর কেই। িা ছাড়া হাঝি রস কলঝে যাওয়া 

িার পছন্দ েয়। আলঝিা ভাঝব্ যিটুকু সম্ভব্ কখঝয় চেল–কযে এটাও িার কিণঝব্যর যে। 

  

িারপর যুব্কচট কেচরওয়ালার কাছ কথঝক দু’চখচল পাে চকঝে এক চখচল সূযণর চেঝক 

এচেঝয় চেঝয় ব্লল, োও! 

  

সূযণ ব্লল, আচম পাে খাই ো। 

  

খাও ো? িা কব্ে। 

  

চব্ো ব্াকযব্যঝয় কস চিিীয় চখচলটাও মুঝখ পুঝর চেল। িারপর লাইঝের ধীনতাঝর চেঝয় চপক 

কেঝল এঝস ব্লল, কিামাঝক চেে সাঝিক ব্াচড়র ব্াইঝর থাকঝি হঝব্। পারঝব্? 

  

পারব্। 

  

িা কব্ে! আমার োম হল কে কযাোেন্দ আিাচযণ। কিামার োমচট কী ভাই? সূযণ ব্লল, 

আমার োম যমর পাচলি। 

  

িা কব্ে! িুচম রান্না করঝি জাঝো? 

  

সূযণ একটু থমঝক চেঝয় চজঝজ্ঞস করল, রান্না? 

  

কযাোেন্দ এব্ার পাে খাওয়া কোুঁঝট একোল কহঝস ব্লল, কিামার ওপঝর ভাই ভার 

পঝড়ঝছ রান্না করার! রান্না ো জােঝল কয কিামাঝক ো কখঝয় থাকঝি হঝব্! 

  

সূযণ ককােও উত্তর চেল ো। হরকুমার িাঝক কেঝের কাজ করার জেয েীিা চেঝয়চছঝলে–

এর সঝে রান্না করার কী সম্পকণ? 
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কযাোেন্দ চজঝজ্ঞস করল, িুচম ব্ধীনতণমাে টাউঝে আঝে এঝসছ? আঝসাচে? িঝলা, িা হঝল 

টাউেটা একটু ঘুঝর কেখা যাক। 

  

ঘণ্টাখাঝেক ওরা ঘুরল ব্ধীনতণমাঝের রাস্তায়। কযাোেন্দ কব্ে কপটুক ধীনতরঝের। একটু আঝে 

যিখাচে িরমুজ কখঝয়ও িার আে কমঝটচে, রাজব্াচড়র কেঝটর কাঝছ একটা কোকাঝে 

েরম েরম কিঝলভাজা হঝে কেঝখ কস োুঁচড়ঝয় পড়ল। চকঝে কেলল একোো কব্গুচে, 

আলুর িপ। খাচেকটা ব্াঝেই কস োুঁড়াল আব্ার একটা েরব্ঝির কোকাঝের পাঝে। এর 

স্বভাব্টা কযে েযালাখযাপা ধীনতরঝের, স্বাথণিযােী কেেকমণী ব্ঝল মঝেই হয় ো। 

  

চেরচি কট্রে ধীনতঝর ওরা িন্দেেেঝর কপ ুঁঝছাল সন্ধযার পর। কব্াড়াই িণ্ডীিলায় একটা 

মুচেখাোয় েুঝক কযাোেন্দ কী কযে কথা ব্লল, িারপর হাুঁটঝি হাুঁটঝি েহর ছাচড়ঝয় িঝল 

এল হলঝেডাঙায়। যন্ধকার, োুঁকা মাঝের মঝধীনতয একটা মস্ত ব্ড় কোিলা ব্াচড়, কেখঝল 

ভূিুঝড় ব্াচড় মঝে হয়। োচড়ব্ারান্দার পর িওড়া চসুঁচড় উঝে কেঝছ। কযাোেন্দ পঝকট 

কথঝক িাচব্ ব্ার কঝর সের েরজার িালা খুলল, িারপর চেচেদ্র যন্ধকাঝর হািঝড় হািঝড় 

দু’জঝে েুকল কভিঝর। কযাোেন্দ কেেলাই জ্বালঝি কেখা কেল সরু ব্ারান্দার পর একটা 

চসঝমন্ট-ব্াুঁধীনতাঝো িািাল, িার মােখাঝে িুলসী মঞ্চ। িুলসী মঝঞ্চর ওপর েেীপ 

ব্সাঝোই চছল, কসটা জ্বাচলঝয় চেঝয়ই কযাোেন্দ ব্লল, এব্ার হযাচরঝকে খুুঁজঝি। হঝব্! 

  

হযাচরঝকে পাওয়া কেল ব্ারান্দাঝিই, কসটা চেঝয় ওরা উেল কোিলায়। কব্ে ব্ড় সাইঝজর 

পাুঁি-ছ’ খাো ঘর–ওরা িঝল এল ব্াচড়র এঝকব্াঝর চপছে চেঝকর ঘরটায়–সঝে ব্যালকচে 

আঝছ। কসই ঘঝরর কমঝেঝি খােকঝয়ক মাদুর ছড়াঝো, একটা কুুঁঝজা, চকছু হচড়কড়াই 

ব্াচট। 

  

হযাচরঝকে োচমঝয় করঝখ কযাোেন্দ ব্লল, এখাঝে কিামাঝক থাকঝি হঝব্। ভূঝির ভয় 

কেই কিা? পারঝব্ একলা থাকঝি? 

  

সূযণ ভয় পায়চে, কস কব্ে করামাচঞ্চিই কব্াধীনত করঝছ। এি ব্ড় একটা ব্াচড় িার একার 

জেয, এটা চক কম কথা? 
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কযাোেন্দ ব্লল, এব্াচড়টা মােকুনু্ডর চব্শ্বাসব্াবু্ঝের। িাঝের োঝয়ঝব্র কাছ কথঝক ভাড়া 

চেঝয়ঝছ েেীমাধীনতব্ সােযাল। উচে কিামার কমঝলামোই হে। কলাঝক চজঝজ্ঞস করঝল ব্লঝব্, 

কিামার মাচস আর কমঝলামোই পাটোয় কব্ড়াঝি কেঝছে–দু-িার চেঝের মঝধীনতযই 

আসঝব্ে। িুচম জেদ্দ ল, কুঁচকোড়া, কোুঁেলপাড়া–এইসব্ জায়োয় জুটচমঝল িাকচর 

খুুঁজঝি এঝসছ! বু্েঝল? রাচত্তরঝব্লাটা পারিপঝি েরাচস এলাকার ব্াইঝর কথঝকা ো! 

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, চকন্তু আমার আসল কাজটা কী? 

  

কসটা আচমও জাচে ো। জােঝি পারঝব্ চেক সমঝয়। োও, জামাটামা খুঝল কেঝলা। 

আজঝকর রািটা আচমও কিামার সঝে থাকব্। 

  

কযাোেন্দ িার পাঞ্জাচব্-ধুীনতচি খুঝল কেঝল শুধুীনত আন্ডারওয়যার পঝর মাদুঝর ব্সল। সূযণ 

িাচকঝয় কেখল, কযাোেন্দর সািাচিক ভাঝলা স্বাস্থয। রীচিমিে ব্যায়াম ো করঝল এ 

রকম স্বাস্থয হয় ো। িঝব্, কযাোেন্দর চপঝে যঝেকগুঝলা লম্বা লম্বা কালচসঝট োে। 

কযাোেন্দ সম্পঝকণ সূযণর মঝে এখে একটু একটু শ্রো জােঝছ। চজঝজ্ঞস করল, চপঝে ওই 

োেগুঝলা কীঝসর? 

  

কযাোেন্দ ব্যাপারটাঝক উচড়ঝয় চেঝয় ব্লল, চকছু ো! েযামেেঝর কযব্ার ধীনতরা পড়লাম, 

থাোর, োঝরাো খুব্ কটচটয়া চছল। 

  

আপচে কজল কখঝটঝছে? 

  

ব্ছর িাঝরক আটঝক করঝখচছল। 

  

হরোঝক চিেঝিে? 

  

হরোই আমার গুরু। উচেই আমাঝক এ-লাইঝে এঝেঝছে। 

  

আমাঝকও। 
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জাচে। 

  

আমারও কজঝলর কভিরটা একব্ার কেখঝি ইঝে কঝর। 

  

এি িাড়ািাচড় কীঝসর? একচেে-ো-একচেে কযঝিই হঝব্। 

  

কযাোেন্দ আব্ার উঝে পঝড় ব্লল, োও োও, রান্নার কজাোড়য্র করঝি হঝব্ ো? কেচখ 

কী আঝছ! কোঝো, িুচম এই পাঝের ব্ারান্দাঝিই রান্না কঝর চেঝয়ােীঝি আর কযঝি হঝব্ 

ো। সকাঝলর চেঝক একজে মাচলঝক পাঝব্–চকন্তু সঝন্ধর পর কসব্যাটা োুঁজার আড্ডায় 

যায়–িার চটচকরও কেখা পাঝব্ ো। 

  

কযাোেন্দ হাুঁচড়কুচড় কেঝড়ঝিঝড় কেঝখ ব্লল, িুচম েুে ছাড়া কখঝি পারঝব্? েুেও কেই 

কেখচছ! শুধুীনত আঝছ িাল, আর মুসুচরর ডাল। চখিুচড় হঝয় যাঝব্।  

  

সূযণর চখঝে কেই, রাচত্তঝর িার আর চকছুই খাব্ার ইঝে চছল ো। চকন্তু কযাোেন্দর স্বাস্থয 

কেঝখ বু্েঝি পারল, এই কলাঝকর ঘে ঘে চখঝে পাওয়া যস্বাভাচব্ক েয়। 

  

ব্ারান্দার কিালা উেুঝে কযাোেন্দ িটপট আগুে ধীনতচরঝয় কেলল। িাল-ডাল একসঝে 

িাচপঝয় চেঝয় আপঝোঝসর সুঝর ব্লল, একটা চকছু িরকাচর ো হঝল চক ভদ্দ রঝলাঝক 

কখঝি পাঝর! কাল সকাঝল মাচলটাঝক চেঝয় চকছু আচেঝয় চেঝয়। চকন্তু এখে কী করা যায়। 

  

একটুখাচে কথঝম কের ব্লল, এক কাজ করা যাক। িুচম ভাই িট কঝর কঝয়কটা ডুমুর 

কপঝড় আেঝি পারঝব্? 

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, ডুমুর কী? 

  

কযাোেন্দ সূযণর মুঝখর চেঝক িাচকঝয় কহা কহা কঝর কহঝস কেলল। িারপর ব্লল, ডুমুর 

কিঝো ো, িুচম ককাথাকার সাঝহব্ কহ? ডুমুরই কিা আমাঝের ব্াুঁচিঝয় করঝখঝছ। এলাইঝে 

যখে এঝসছ, ডুমুর চিেঝি হঝব্, ডুমুঝরর েুল চিেঝি হঝব্, সাঝপর পাুঁি-পা ‘চিেঝি হঝব্, 
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ব্াঝরা হাি কুঁকুঝড়র কিঝরা হাি চব্চি চিেঝি হঝব্, বু্েঝল? িুচম উেুঝে একটু হাওয়া 

োও, আচমই চেঝয় আসচছ ডুমুর। 

  

হযাচরঝকে ো চেঝয়ই কব্চরঝয় কেল কযাোেন্দ। খাচেকিঝর্র মঝধীনতযই যখে চেঝর এল, 

িখে শুধুীনত ডুমুর েয়, িার সঝে েুে, শুকঝো লকিমা ও কপুঁয়াজও চেঝয় এঝসঝছ ককাথা কথঝক। 

কী ভাঝব্ কজাোড় করল, কস রহসয ভাঙল ো। মুখ-ঝিাখ িার আেঝন্দ উদ্ভাচসি। কসাোর 

চজচেঝসর মিে সাব্ধীনতাঝে েুেটুকু একটা পাঝত্র করঝখ ব্লল, েুে ছাড়া ককােও ভদ্দ রঝলাঝক 

কখঝি পাঝর? খাওয়াটাই মাঝে মারা কযি! 

  

েরম েরম চখিুচড় ও ডুমুর-ঝপুঁয়াঝজর িরকাচর হালুম হালুম কঝর যমৃঝির মিে কখঝয় 

কেলল কযাোেন্দ। সূযণরও কব্ে ভাঝলাই লােল কখঝি। এই েথম কস িাল ও ডাঝলর 

চখিুচড়ঝি রূপা্র হওয়া আোঝোড়া কেখল–এব্ং এঝি িারও খাচেকটা যংে আঝছ ব্ঝল 

রান্নার স্বােটাই যেয রকম মঝে হল। 

  

িৃচপ্ত কঝর কখঝয় কযাোেন্দ ব্লল, আচম এুঁঝটা ব্াসেপত্তরগুঝলা চেচে, িুচম হযাচরঝকেটা 

োও–িঝলা পুকুরঘাট কথঝক সব্ ধুীনতঝয় চেঝয় আচস। 

  

পুকুর কিা েয়, মস্ত ব্ড় চেচঘ। ব্াুঁধীনতাঝো ঘাট। এিিঝর্ কজযাৎস্না েুঝটঝছ–কেখা যায় চেচঘর 

মােখাঝে লাল রঝঙর োলুক েুঝট আঝছ। চেচঘর ওপাঝর কঝয়কটা কখালার ঘর। িার পাঝে 

ব্ড় ব্ড় োছ। ব্াচড়টা এককাঝল ব্াোেব্াচড় চহঝসঝব্ ব্যব্হৃি হি মঝে হয়। ব্াচড় কথঝক 

চেচঘ পযণ্ আসব্ার পথটুকু দু’পাঝে ককয়াচর করা কমঝহচের কব্ড়া। েল কব্ুঁঝধীনত কব্ুঁঝধীনত 

হালকা কমঘ ওড়াউচড় করঝছ আকাঝে। 

  

কোিলায় চেঝর এঝসই কযাোেন্দ ব্লল, আর কেচর কঝর লাভ কী? শুঝয় পড়া যাক। 

  

সচিয সচিয িিুচে মাদুর চব্চছঝয় কস শুঝয় পড়ল এব্ং োয় সঝে সঝেই িার োক ডাকঝি 

লােল। 
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খাওয়া এব্ং ঘুঝমাব্ার ব্যাপাঝরই কযে কযাোেঝন্দর যি চকছু উৎসাহ! এর সঝে, িার 

চপঝের ওই কালচসঝট োে ও িার ব্ছর কজল খাটার ককােও চমল কেই। হয়ঝিা এমে 

হঝি পাঝর–যখে ককােও কাঝজর োচয়ত্ব আঝস িখে কস আহার-চেদ্রা ভুঝল কাঝজ োুঁচপঝয় 

পঝড় আব্ার যখে কাজ থাঝক ো, কস কব্চে কঝর কখঝয় ও ঘুচমঝয় সব্ উসুল কঝর কেয়। 

  

সূযণর সহঝজ ঘুম আঝস ো। যঝিো, যেয রকম জায়ো, ককাথাও ককােও েব্দ কেই, 

হযাচরঝকেটা চেচব্ঝয় কেওয়ার পর মঝে হয়, সারা দুচেয়াটা এখে কযে কজযাৎস্নার কেউঝয় 

ভাসঝি ভাসঝি যাঝে। কলকািায় এইসমঝয় িাঝের ব্াচড়ঝি কারওর খাওয়াই হয়চে। 

ব্াব্া কব্াধীনতহয় এখেও কেঝরেচে যোথ আশ্রম কথঝক। শ্রীঝলখা সারাচেে চেশ্চয়ই খুব্ 

ককুঁঝেঝছ। হোৎ শ্রীঝলখার কথা কভঝব্ সুযণর খুব্ মেখারাপ লােল। শ্রীঝলখার চব্ঝয় হঝয় 

যাঝব্, কস যেয ব্াচড়ঝি িঝল যাঝব্–িখে সূযণ কী করঝব্? শ্রীঝলখাঝক কয িার খুব্ েরকার। 

  

িন্দেেেঝরর কসই ব্াোেব্াচড়র চেজণেিা সূযণর চিঝত্ত খাচেকটা ককামল ভাব্ এঝে চেঝি 

সিম হঝয়চছল। সূযণ িার আঝে যেয কারওর কথা এ রকম ভাঝব্ ভাঝব্চে। যঝেকির্ 

ধীনতঝর শ্রীঝলখার কথা িার মাথায় ঘুরঝি লােল। কস চেক করল, শ্রীঝলখাঝক আর কখেও 

কষ্ট কেঝব্ ো। 

  

সকালঝব্লা কযাোেন্দই কডঝক িুলল সূযণঝক। িার িিিঝর্ জামাকাপড় পরা হঝয় কেঝছ। 

সূযণঝক ব্লল, আচম ভাই িঝলাম। কিামাঝক কব্চে চেে একা থাকঝি হঝব্ ো– আজ ব্া 

কালই োোরা এঝস পড়ঝব্ে। একটু িারচেক কেঝখ শুঝে কথঝকা–এই আর চক! 

  

সূযণ ওর সঝে একিলা পযণ্ এল। ভাঝলা কঝর কভার হয়চে িখেও। যসংখয পাচখর 

চকচিচমচি শুরু হঝয় কেঝছ। ব্াোঝের োছপালায় একটা টাটকা েনধীনত।  

  

চব্োয় কেব্ার সময় কযাোেন্দ খুব্ সাধীনতারর্ ভাঝব্ এমে একটা কথা ব্লল, যা সূযণর বু্ঝক 

খুব্ একটা ধীনতাক্কা মারল। এমে সরল সুন্দর কথা সূযণ আঝে কখেও কোঝেচে। কযাোেন্দ 

ব্লল, ভাই যমর, কিামাঝক একটা কথা শুধুীনত ব্ঝল যাই। এই কয িুচম এ-পঝথ এঝসছ–

এটা শুধুীনত চেঝজর জেয। যা করঝব্, শুধুীনত চেঝজর কাজ কভঝব্ করঝব্। পরাধীনতীেিার দুুঃখ যচে 
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কিামার চেঝজর দুুঃখ ব্ঝল মঝে হয় িা হঝলই িুচম সাথণক হঝব্। যেযরা যচে ভুল কঝর, 

যেযরা যচে ভয় কপঝয় পাচলঝয় যায়, এমেকী আমাঝকও যচে ভয় কপঝয় পালাঝি কেঝখা-

িুচম পাচলঝয়া ো। কিামার যিটুকু সাধীনতয–িুচম কঝর যাঝব্। 

  

কযাোেন্দ িঝল যাব্ার পর সূযণ একা একা সারা ব্াচড়টা ঘুঝর কব্ড়াল চকছুির্। মাচলঝক 

চেঝয় চকছু খাব্ার আোল। িার সঝে চকছু টাকা আঝছ, চকন্তু মুেচকল হঝে কস যচিচরি 

ককােও জামাকাপড় আঝেচে–স্নাে করঝব্ কী কঝর? একটা ঘঝর যব্েয কঝয়কটা োচড় ও 

োমছা আঝছ চকন্তু কসগুঝলা ব্যব্হার করা উচিি চক ো কস বু্েঝি পারল ো। এমচেঝি 

িার যেয ককােও যসুচব্ঝধীনত হঝে ো–চকন্তু চসুঁচড়র মুখটাঝিই একটা চভমরুঝলর িাক–

কসখাে চেঝয় কযঝি-আসঝি িার ো ছমছম করঝছ। চভমরুঝলর হাি কথঝক ব্াুঁিার ককােও 

উপায় কস জাঝে ো। সূযণ কসচেে ব্াচড় কথঝক একেম কব্ঝরালই ো–সারাটা চেে, চব্ঝকল, 

সন্ধযা ঘঝর শুঝয় শুঝয়ই কাচটঝয় চেল। সন্ধযার পর খুব্ই একঝঘঝয় লাোর জেয কস কব্ে 

চকছুির্ ডে-ডব্েক কমঝর ক্লা্ কঝর কেলল েরীরটাঝক। িারপর ঘুচমঝয় পড়ল। 

  

পরচেেই েকিমরব্াবু্ আর চসরাজুল িাচরখ এঝস হাচজর। েকিমরব্াবু্ কোড়া কথঝকই সূযণঝক 

একটু কযে যপছন্দ কঝরচছঝলে–এখাঝেও যেসন্ন হঝয়ই রইঝলে। সূযণঝক হকুম কঝর 

কথা ব্লঝি লােঝলে। িাচরখ সাঝহব্ আঝের মিেই যমাচয়ক। এখাঝে কী উঝদ্দ ঝেয কয 

িারা জমাঝয়ি হঝয়ঝছে–িার ককােও ইচেিই কেই–কযে কব্ে একটা চপকচেক হঝে। 

সারা চেে ধীনতঝরই রান্নার উঝেযাে আঝয়াজঝে ককঝট যায়। সূযণ ভাি রাুঁধীনতঝি চেঝয়চছল, িার 

আোচড়পো কেঝখ িাচরখ সাঝহব্ কহঝসই ব্াুঁঝিে ো। চেঝজই কস োচয়ত্ব চেঝয় চেঝলে, 

ককাথা কথঝক একটা মুরচে কযাোড় কঝর আেঝলে–খুব্ আহ্লাে কঝর খাওয়া হল। 

  

চব্ঝকলঝব্লা সূযণঝক ব্াচড়ঝি করঝখ ওুঁরা দু’জে কব্চরঝয় কেঝলে। চেঝর এঝলে যঝেক 

রাঝত্র। মুখ-ঝিাখ খুব্ কব্চে খুচে। সূযণ একটু মেমরা হঝয় কেল। িাঝক চকছুই জাোঝো 

হঝে ো, সব্ চকছুই িাঝক ব্াে চেঝয় হঝে–িা হঝল এখাঝে কডঝক আো ককে? রান্না 

করার জেয? 
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পরচেে এঝলে এক ভদ্রঝলাক ও ভদ্রমচহলা। এই ভদ্রঝলাঝকরই োম েেীমাধীনতব্ সােযাল, 

এুঁরই সূযণর কমঝলামোই হব্ার কথা। মচহলার োম ব্েলিা। এ কথা বু্েঝিও সূযণর খুব্ 

কেচর হল ো কয এুঁরা স্বামী-স্ত্রী েে। এুঁরা পরস্পরঝক আপচে ব্ঝল কথা ব্ঝলে। এই 

ব্াচড়টাঝক এমে ভাঝব্ তিচর করা হঝে, যাঝি পলািক চব্েব্ীরা এখাঝে এঝস কোপে 

আস্তাো চেঝি পাঝর। িখেও েরাচস এলাকায় লুচকঝয় থাকার সুঝযাে যঝেক। এই 

ব্াচড়টার আঝেপাঝে কক িূহলী মােুরজেও চব্ঝের কেখা যায় ো।  

  

েেীমাধীনতব্ ও ব্েলিা আসব্ার পর কব্ে জঝম উেল। েেীমাধীনতব্ কব্ে মজচলচে ধীনতরঝের 

মােুর। সূযণর কাছ কথঝক েি কঝয়ক চেঝের চব্ব্রর্ শুঝে চিচে ব্লঝলে, আর কসই 

জচমোরপুতু্তরচট ককাথায় কেল? আমার োলীপুত্রঝক এই ব্াচড়ঝি একা কেঝল কস িঝল 

কেল? 

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, জচমোঝরর কছঝলচট কক? 

  

যখে জােল, কযাোেন্দই ককােও এক জচমোঝরর স্াে–কস চব্চস্মি ো হঝয় পারল ো। 

িার মঝে পড়ল, শুকঝো চখিুচড় ও ডুমুঝরর িরকাচর কী উপঝভাে কঝর কখঝয়চছল কস। 

হরকুমাঝরর কাছ কথঝক েীিা কেব্ার পর কি রকঝমর মােুঝরর সঝে িার কেখা হঝে। 

  

একথা চেক, মােুর যঝেক রকম। চেঝজর পচরচিি েণ্ডীর ব্াইঝর ো এঝল িা কব্াো যায় 

ো। 

  

ব্েলিার মাথায় ককাুঁকড়া ককাুঁকড়া িুল, কিাঝখ কসাোচল কিঝমর িেমা–সব্ সময় 

চেটোট কসঝজগুুঁঝজ থাঝকে। কেঝখ ককউ চকছু সঝন্দহই করঝি পারঝব্ ো–যথি এই 

ব্েলিাই চকছুচেে আঝে হাঝমণাচেয়াঝমর মঝধীনতয চরভলব্ার ভঝর চেঝয় কুচমল্লায় কপ ুঁঝছ। 

চেঝয় এঝসঝছে। 
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ব্ড়রা যখে চেঝজঝের মঝধীনতয চেসচেস কঝর েলাপরামেণ কঝরে, ব্েলিা িখে েঝল্প 

কমঝি ওঝেে সূযণর সঝে। পা ছচড়ঝয় ব্ঝস হাসঝি হাসঝি চজঝজ্ঞস কঝরে, এব্ার ব্ঝলা, 

আমার চেচে ককমে আঝছে? 

  

সূযণ বু্েঝি পাঝর ো। ব্েলিার চেচের খব্র কস কী কঝর জােঝব্? 

  

ব্েলিা ব্লঝলে, ব্াুঃ, বু্েঝি পারঝল ো? আচম যচে কিামার মাচস হই, িা হঝল কিামার 

মা আমার চেচে হঝলে ো? ককমে আঝছে কিামার মা? কলকািায় থাঝকে? চেশ্চয়ই 

িাঝক খুব্ সুন্দর কেখঝি! 

  

সূযণ চেচব্ণকার মুঝখ জাোল, আমার মা কেই। 

  

ব্েলিার মুখখাো এক মুহূঝিণ চব্র্ণ  হঝয় কেল। খাচেকির্ একেৃঝষ্ট কিঝয় রইঝলে সূযণর 

চেঝক। িারপর আঝস্ত আঝস্ত ব্লঝলে, জাঝো, আমারও মা কেই। কিামার কিঝয় আচম 

যখে কছাট, িখে আমার মা মারা কেঝছে। কিামার ব্াব্া? 

  

সূযণ িুপ কঝর রইল। 

  

ব্েলিা হোৎ করঝে উঝে ব্লঝলে, আমার সঝে কিামার যি চেয়ম চেঝয় আচেঝখযিা 

করঝি হঝব্ ো! আচম যা চজঝজ্ঞস করচছ, উত্তর োও! পুচলে যচে ধীনতঝর– িখে চক িুচম 

এক রকম কথা ব্লঝব্, আর আচম আর এক রকম কথা ব্লব্? সব্ চমচলঝয় চেঝি হঝব্ 

ো? কিামার মা সচিযই কেই? 

  

সূযণ দু’চেঝক মাথা োড়ল। 

  

কি চেে আঝে মারা কেঝছে? 

  

আমার মঝে কেই। 
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ব্েলিা একটুির্ িুপ কঝর রইঝলে। িার কিাখদুঝটা সজল হঝয় এল। আঝস্ত আঝস্ত 

ব্লঝলে, হরোঝক যখে আচম ব্ঝলচছলাম আমার মা কেই–উচে ব্ঝলচছঝলে, কস জেয 

দুুঃখ করঝি কেই–এই কেেই কিা আমাঝের সকঝলর মা। চকন্তু কিামায় আচম কসকথা 

ব্লব্ ো। কছাট ব্য়ঝস কয চেঝজর মাঝক হাচরঝয়ঝছ িার মিে দুুঃখী আর ককউ কেই। 

কিামার ব্াব্া আঝছে কিা? 

  

হযাুঁ। 

  

আর কক আঝছে? ভাই, কব্াে? 

  

ককউ ো। 

  

িুচম এইটুকু কছঝল, সব্ সময় এমে েম্ভীর থাঝকা ককে? 

  

কই, ো কিা! 

  

িুচম আজ স্নাে করার সময় চেচঘ কথঝক কঝয়কটা োপলা িুঝল আেঝি পারঝব্? ভাঝলা 

িরকাচর হয়। 

  

আচম সাুঁিার জাচে ো। 

  

সাুঁিার জাঝো ো? এ মা, এ কী কথা? এিুচর্ চেঝখ োও। কয-ঝকােও সময় েরকার 

লােঝি পাঝর। 

  

আপচে চেচখঝয় কেঝব্ে? 

  

আচম? 

  

ব্েলিা একটু কযে লজ্জা কপঝলে। আরি মুঝখ ব্লঝলে, আচম চক পারব্? িুচম যঝেক 

ব্ড় হঝয় কেছ। েংকরোঝক ব্ঝলা। 
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থাক, পঝর চেঝখ কেব্। 

  

আচম কী কঝর সাুঁিার চেঝখচছলাম জাঝো? িখে আমরা কামারহাচটঝি থাকিাম ব্াচড়র 

সঝেই একটা পুকুর। আমার ব্উচে আমাঝক ইঝে কঝর কঝর েভীর জঝল কেঝল চেঝিে–

আচম যা ভয় কপিাম–আুঁকুপাকু কঝর, হাি-পা ছুুঁঝড়–। কিামাঝকও স্নাে করার সময় যচে 

আচম কেঝল চেই কজার কঝর িঝব্ কিামার সঝে কব্াধীনতহয় োঝয়র কজাঝর পারব্ ো। িুচম 

চক আমার কথঝকও লম্বা? 

  

হযাুঁ। 

  

ব্েলিা উঝে োুঁচড়ঝয় সূযণঝক পাঝে ডাকঝলে। কমঝয়ঝের িুলোয় ব্েলিা কব্ে লম্বা–িবু্ 

সূযণর মাথা িাঝক ছাচড়ঝয় কেঝছ। পাঝে োুঁচড়ঝয় সূযণ যব্লীলািঝম ব্েলিার কাুঁঝধীনতর 

ওপর একটা হাি িুঝল চেল। িারপর িাপ চেঝয় চেঝজর চেঝক আকরণর্ করল একটু। 

  

ব্েলিা েথমটায় বু্েঝি পাঝরেচে, রীচিমিে যব্াক হঝয় সূযণর চেঝক িাকাঝলে। 

িারপর আঝস্ত আঝস্ত চেঝজঝক ছাচড়ঝয় চেঝয় ব্লঝলে, হুঁ, কছঝল এর মঝধীনতযই কপঝক বু্ঝো! 

আচম কিামার মাচস হই ো? 

  

সূযণর হািখাো ধীনতঝর খুব্ চমচষ্ট কঝর ব্লঝলে, এখে এসব্ চেঝক মে চেঝি কেই, বু্েঝল? 

কিামার ব্য়ঝস মে কব্চে িঞ্চল থাঝক চেঝজর মেঝক চেক কঝরা! আঝে কেে স্বাধীনতীে কহাক–  

  

ককােও উত্তর ো চেঝয় সূযণ যদু্ভি ভাঝব্ হাসল। 

  

ছ’চেঝের চেে কব্চে রাচত্তঝর আরও চিেজে মােুর এঝস হাচজর। িাঝের মঝধীনতয একজেঝক 

কেঝখ সূযণ চেঝজঝক সামলাঝি পারল ো, কডঝক উেল, ব্রজো! 

  

হাজাচরব্াঝে হরকুমাঝরর আস্তাোয় সূযণ এই ব্রজঝোপালঝক কেঝখচছল। এিচেে ব্াঝে সূযণ 

আর একজে কিো কলাকঝক কপল। িার ধীনতারর্া চছল ব্রজঝোপাল পুচলঝের হাঝি ধীনতরা 

পঝড়ঝছে। 
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ব্রজঝোপাল সূযণঝক জচড়ঝয় ধীনতরঝলে। খাচেকটা আপ্লুি েলায় ব্লঝলে, হরোঝক ব্াুঁিাঝি 

পারচল ো? 

  

খাচেকটা সামঝল চেঝয় ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, সূচযয, চেেচেরই সারা কেঝে আগুে জ্বলঝব্। 

এব্ার কের ধীনতাক্কা মারব্ ব্যাটাঝের। এই সমঝয় যারা এচেঝয় আসঝব্ ো। িারা 

কপাকামাকড়, মােুর ো! আমাঝের যঝেক েস্তুচি েরকার। কিাঝক যা ব্লব্, পারচব্ কিা? 

  

পারব্। 

  

আজ রাচত্তঝর আমরা কব্ঝরাব্। একটা কথা শুধুীনত ব্ঝল রাচখ। ককউ যচে ধীনতরা পঝড়, ককউ 

যচে মারা যায় িা হঝল িাঝক সাহাযয করার জেয যেয কারওর এচেঝয় যাব্ার েরকার 

কেই। েঝিযকটা োঝর্র োম আলাো–এমেকী আচমও যচে উঝন্ডড হই– আমাঝক কেঝল 

করঝখ িঝল আসচব্। 

  

ব্েলিা ব্লঝলে, ওর চেঝয় কাজ কেই। ও কিা এঝকব্াঝর কছঝলমােুর–ও আমার কাঝছ 

থাক। 

  

ব্রজঝোপাঝলর সঝে কয দু’জে এঝসচছল, িার মঝধীনতয একজেঝক সূযণর কিো কিো 

লােচছল। চেখুুঁি ভাঝব্ োচড়-ঝোুঁে কামাঝো, সাঝহচব্ কপাোক- পরা, েম্ভীর ধীনতরঝের। 

এব্ার কস সূযণর কাঝছ এঝস কাুঁঝধীনত হাি করঝখ ব্লল, ো, ো, ও থাকঝব্ ককে। ও যাঝব্। ও 

চেক পারঝব্। 

  

েলার আওয়াজ শুঝেই সূযণ চিেঝি পারল। এই কসই কযাোেন্দব্াব্চর িুল, োচড় কোুঁঝের 

চিহ্নমাত্র কেই। িার কসচেেকার কিহারাটাই ছেঝব্ে চছল ো আজঝকরটা, কব্াো যায় ো। 

সূযণ িার হাি কিঝপ ধীনতরঝল। এই মােুরচটঝকও সূযণর কব্ে পছন্দ হঝয়ঝছ। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 241 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

২১. মাঝের মঝধীনতয একটা কমাটরোচড় 

মাঝের মঝধীনতয একটা কমাটরোচড় যঝপিা করচছল। কসই োচড় কিঝপ আধীনতঘণ্টা আন্দাজ 

যাব্ার পর আব্ার োমা হল। িিুচেণঝক ঘুটঘুুঁঝট যন্ধকার। ককাে জায়োয় এঝসঝছ সূযণ। 

বু্েঝি পারল ো। 

  

ওরা সব্সুে সংখযায় পাুঁিজে। ব্রজঝোপাল টিণ কজ্বঝল ঘচড় কেখঝলে, রাি োয় ।ঝেড়টা। 

আকাঝের চেঝক িাকাঝলে, জমাট কাঝলা কমঘ। চেসচেস কঝর ব্লঝলে, কিামরা সব্াই 

আমার কপছে কপছে আসঝব্। ব্াচড়টার সামঝের ব্াোঝে কাুঁটািাঝরর কব্ড়া আঝছ, েুকঝি 

হঝব্ সাব্ধীনতাঝে। কুকুর কেই। ওব্াচড়রই একচট কছঝল েরজা খুঝল রাখঝব্। েংকরব্াবু্, 

আপচে েরজায় োুঁড়াঝব্ে। আমরা কভিঝর েুকব্। কেহাি েরকার ো হঝল কাঝরাঝক োঝর্ 

মারার েরকার কেই। 

  

ব্াচড়টা কার? 

  

আচেযঝের ব্াচড়। োর্কৃে আচেয এঝকর েম্বঝরর কঞ্জুর। কসাোোো, টাকাপয়সা ব্াচড়ঝিই 

রাঝখ। ব্াচড়ঝি ব্ন্দুক আঝছ–কসটা আঝে কেখা েরকার। 

  

সূযণ যস্ফুট ভাঝব্ ব্লল, ডাকাচি? 

  

এিির্ িাঝক ককউ চকছু ব্ঝলচে। চকন্তু িারা কয েল চমঝল ডাকাচি করঝি আসঝছ–এটা 

কল্পোও কঝরচে কস। িার মে কব্ে েঝম কেল। এি েস্তুচি, এি কোপেীয়িা–কস চব্রাট 

চকছু কাঝজর কথা কভঝব্চছল! ইউঝরাচপয়াে ক্লাব্ আিমর্ চকংব্া কট্রে উচড়ঝয় কেওয়া–

এই রকঝমর চকছু। 

  

ব্রজঝোপাল সূযণর চেঝক চেঝর ব্লঝলে, সামঝে আমাঝের চব্রাট যুে। এখে আমাঝের 

হাঝি েিুর রসে েরকার। টাকা িাই। যচে কারওর োঝর্র মায়া থাঝক এখেও চেঝর 

কযঝি পাঝরা। 
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ককউ ককােও কথা ব্লল ো। 

  

ব্রজঝোপাল আব্ার ঘচড় কেঝখ ব্লঝলে, িঝলা! েে চমচেঝটর মঝধীনতয সব্ কের করঝি হঝব্! 

  

োচড় কথঝক দুচট োব্ল ব্ার করা হল। একটা কাপঝড়র থচল। ব্রজঝোপাল ও েংকরব্াবু্র 

হাঝি চপস্তল। সূযণর চপস্তলটা িার ককামঝর কোুঁজা–একচেে কোব্ার সমঝয়ও কস ওটা 

হািছাড়া কঝরচে৷ 

  

ঘাঝসর ওপর চেচের েঝর আঝছ। হাুঁটঝি চেঝয় ওঝের পা চভঝজ যায়। মাঝের এক পাঝে 

দু-একটা মাচটর ব্াচড়, কসখাঝে দুচট চব্ড়াঝলর খুব্ ডাকাডাচক িলঝছ। আরও েূঝর ককাথাও 

যচব্কল চেশুর কান্নার মিে েকুচের ব্াচ্চার ডাক কোো যায়। 

  

ব্াচড়টা কোিলা ও কোল ধীনতরঝের। ব্রজঝোপাল একব্ার টিণ কজ্বঝল সের েরজাটা কেঝখ 

চেঝলে। আঝস্ত ধীনতাক্কা চেঝিই েরজাটা খুঝল কেল। একজে রুের্ কিহারার মধীনতযব্য়চস কলাক 

কসখাঝে োুঁচড়ঝয়–কেখঝল মঝে হয় ব্াচড়র ব্াজার সরকার চকংব্া আচশ্রি। ব্রজঝোপাঝলর 

টঝিণর আঝলায় কেখা কেল, কলাকচট থরথর কঝর কাুঁপঝছ, মুখখাো এঝকব্াঝর রিহীে। 

এই কলাকচটই েরজা খুঝল করঝখঝছ কব্াো যায়। ব্রজঝোপাঝলর ইচেঝি কযাোেন্দ েচড় 

ব্ার কঝর কলাকচটর হাি-পা কব্ুঁঝধীনত কেলল। কলাকচট কস্বোয় িাঝি রাচজ। ব্রজঝোপাল 

চজঝজ্ঞস করঝলে, ব্ন্দুকটা ককাথায়? কলাকচট ককােওিঝম ব্লল, কোিলায়, চসুঁচড় চেঝয় 

উঝে ডাে চেঝক। 

  

কসই ঘঝরর েরজা কখালা চছল। কভিঝর চব্রাট পালঝকিমর ওপর একজে কমাটাঝসাটা বৃ্ে 

ঘুঝমাঝে। কমঝেঝি আর একটা চব্ছাো পািা–কসটা খাচল। আলমাচরর মাথাঝিই ব্ন্দুকটা 

রাখা–কখাুঁজাখুুঁচজ করারও েরকার হল ো। চসরাজুল ব্ন্দুকটা চেঝজর কাঝছ রাখঝলে। 

  

ব্রজঝোপাল খুব্ স্পণঝর্ বৃ্ঝের োঝয় হাি করঝখ ব্লঝলে, এই কয, উেুে! 
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বৃ্েচট েভীর ঘুঝম মগ্ন। কভাুঁস কভাুঁস কঝর চেশ্বাস পড়ঝছ। কযাোেন্দ ওর পা ধীনতঝর োড়া 

চেঝি কযঝিই চিচে ঘুঝমর কঘাঝরই কযাোেন্দঝক এক লাচথ করাঝলে। পাঝেই চটপঝয় এক 

কেলাস জল োকা কেওয়া চছল–কসটা িুঝল চেঝয় ব্রজঝোপাল সব্খাচে জল কেঝল চেঝলে 

বৃ্ঝের কিাঝখ-মুঝখ। 

  

হিভম্ব বৃ্ে কিাখ কমলঝিই ব্রজঝোপাল খুব্ চব্েীি ভাঝব্ ব্লঝলে, আচেযমোই, চসন্দুঝকর 

িাচব্! 

  

এইব্ার বৃ্ঝের সচিযকাঝরর ঘুঝমর কঘার কাটল। যিব্ড় েরীর চেঝয়ও আশ্চযণ রকম 

দ্রুিিায় উঝে ব্ঝসই রাুঁঝড়র মিে িাুঁিাঝি লােঝলে, ওঝর ব্াব্াঝর, কমঝর কেলল! 

কোচব্ন্দ, রাখহচর–কক ককাথায় আচছস, কমঝর কেলঝল– !  

  

ব্রজঝোপাঝলর পাঝেই োুঁচড়ঝয় চছঝলে চসরাজুল–চিচে খপ কঝর কিঝপ ধীনতরঝলে বৃ্ঝের 

মুখ। কযাোেন্দ হাঝির োব্ল িুঝল ব্লল, টু েব্দ করঝল খুে কঝর কেলব্। িাচব্ ককাথায়? 

  

বৃ্ঝের ওই চিৎকাঝরও কারওর ঘুম কভঝঙঝছ ব্ঝল মঝে হল ো। িবু্ সাব্ধীনতােিার জেয 

ওরা কঝয়ক জে ঘঝরর ব্াইঝর চেঝয় জায়ো চেঝয় োুঁড়াল।  

  

কের পযণ্ বৃ্ঝের দু’োঝল দুচট িড় ো মারা পযণ্ িাচব্ আোয় করা কেল ো। চকন্তু কস 

ঘঝরর চসন্দুঝক কব্চের ভােই কােজপত্র, েচলল-েস্তাঝব্জ। আসল চসন্দুক কোিলারই 

যেয ঘঝর। বৃ্েঝক চেঝয় যাওয়া হল কসখাঝে। বৃ্ে কচম্পি েলায় ডাকঝলে, ব্উমা, েরজা 

কখাঝলা! 

  

কস-েরজা আর কখাঝল ো। কভিঝরর কলাক কজঝেঝছ, িবু্ েরজা খুলঝব্ ো। বৃ্েঝক কমঝর 

কেলার হমচক কেওয়া হল, িবু্ িাঝের েরজ কেই। কের পযণ্ দুমোম কঝর লাচথ মারা 

হঝি লােল েরজায়। 
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ঘঝরর মঝধীনতয স্বামী-স্ত্রী ও দুচট স্াে। একচট ব্াঝরা-ঝিঝরা ব্ছঝরর কমঝয় িখেও খাঝটর 

ওপঝর যঝঘাঝর ঘুঝমাঝে, ব্ছর পাুঁঝিঝকর একচট কছঝল কজঝে উঝে কিঝয় আঝছ েযালেযাল 

কঝর। ব্ধূীনতচট েরজা খুঝল িাচকঝয় আঝছ চব্স্ফাচরি কিাঝখ, স্বামীচটঝক কেখঝল মঝে হয়–

িার মিে ব্ীরপুেব্ পৃচথব্ীঝি আর দুচট কেই। 

  

আচেযমোইঝয়র ঘাড় ধীনতঝর ধীনতাক্কা চেঝয় ঘঝরর মঝধীনতয েুচকঝয় ব্রজঝোপাল চজঝজ্ঞস করঝলে, 

ককাথায় চসন্দুক? 

  

আচেযমোই কছঝলর চেঝক িাচকঝয় হাউহাউ কঝর উেঝলে, ওঝর কোচব্ন্দ, সব্ণোে হঝয় 

কেল! আজ সব্ণস্বা্ হঝয় কেলুম। 

  

ব্ধূীনতচট চেঝজই আুঁিঝলর িাচব্ খুঝল চেঝয় ব্লঝলে, আপোঝের যা খুচে চেঝয় যাে। আমার 

কছঝলঝমঝয়ঝের চকছু ব্লঝব্ে ো। 

  

আপোর োঝয়র েয়ো খুঝল চেে! 

  

ব্ধূীনতচটর সব্ েয়ো কখালা হল। আচেযমোইঝয়র হাঝির চিেচট আংচট। কস-ঘঝরর চসন্দুঝক 

আোচিচরি চজচেস পাওয়া কেল। হাজার টাকার কোট এক িাড়া। কব্ে চকছু চেচে। 

কসাোর েয়ো ভচর পঞ্চাঝেক। ঘুম্ কমঝয়চটর েলা কথঝক সরু হারটা কযাোেন্দ খুঝল 

চেল সাব্ধীনতাঝে। কযাোেঝন্দর হাঝির থচলঝিই সব্চকছু রাখা হঝে। এই সময় িার কিাখ 

কেল আচেযমোইঝয়র কছঝলর চেঝক। কেওয়াঝলর সঝে চমঝে কাে হঝয় োুঁচড়ঝয় আঝছ। 

িার হাঝির আংচট খুঝল চেঝলও ডাে ব্াহঝি একটা ব্ড় কসাোর িাচব্জ রঝয়ঝছ িখেও। 

  

ব্রজঝোপাল ধীনতমক চেঝয় ব্লঝলে, ওটা কখাঝলা! 

  

এটা কেঝব্ে ো। আপোঝের পাঝয় পড়চছ! 

  

চেেচের কখাঝলা। 
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এটাঝি আমার মাঝয়র ছচব্ আঝছ। 

  

কযাোেন্দ ব্লল, মার ো কখঝল িলঝব্ ো, ো? হাঝির োব্লখাো চেঝয় কস সঝজাঝর 

মারল কলাকচটর চপঝে। কসই মুহূঝিণ কসই পাুঁি ব্ছঝরর চেশুচট চিৎকার কঝর উেল, ব্াব্া! 

িারপরই কস কচকঝয় ককুঁঝে উেল, ব্াব্াঝক কমঝর কেলঝল, ব্াব্াঝক কমঝর কেলঝছ। 

  

ব্রজঝোপাল সূযণর চেঝক িাচকঝয় ইচেি করল কছঝলচটর মুখ কিঝপ ধীনতরঝি। সূযণর বু্ঝকর 

মঝধীনতয ছযাুঁৎ কঝর উেল। এিির্ কস সব্চকছু কেঝখ যাচেল চেচব্ণকার ভাঝব্, চকন্তু এখে 

কযে িার েম আটঝক আসঝছ। ওই চেশুচটর চিৎকার সব্চকছু যেয রকম কঝর চেল। এই 

সব্চকছুর মঝধীনতযই একটা চেশুর উপচস্থচি কযে কব্মাোে। ওইটুকু কছঝলর সামঝে িার 

ব্াব্াঝক মারা–এরঝিঝয় ব্ড় চেষ্ঠুরিা কযে আর কেই। কযাোেন্দ এি চেষ্ঠুর! 

ব্রজঝোপাঝলর চেঝেণে কপঝয় সূযণ যন্ত্রিাচলঝির মিে চেঝয় চেশুচটর মুখ কিঝপ ধীনতরল। 

  

ব্ধূীনতচট চেঝয় স্বামীঝক আড়াল কঝর োুঁড়াল। চেঝজই মাদুচলটা চছুঁঝড় চেঝয় ছুুঁঝড় কেঝল চেল 

মাচটঝি। 

  

আচেযমোইঝয়র কছঝল আর োুঁচড়ঝয় থাকঝি পারল ো। োব্ঝলর ঘা-টা কব্ে কজাঝরই 

পঝড়চছল–কস মাচটঝি পঝড় কোুঁ কোুঁ করঝি লােল। 

  

এই সময় হোৎ একজে কে ে় েুঝক পড়ল ঘঝরর মঝধীনতয। কলাকচটর দুুঃসাহস যব্াক কঝর 

কেব্ার মিে। যেয কাঝরাঝক গ্রাহয ো কঝর কস কযাোেঝন্দর সামঝে এঝস ব্লল, একী 

কযাোেন্দ, িুচম? িুচম সচিয কযাোেন্দ? 

  

কলাকচটঝক আর ককােও কথা ব্লার সুঝযাে কেওয়া হল ো। চসরাজুল কপছে কথঝক। 

ব্ন্দুঝকর ব্াুঁট চেঝয় িার মাথায় আঘাি কঝর শুইঝয় কেলঝল।  
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সব্ঝিঝয় োটকীয় ঘটোচট যঝপিা করচছল েীঝির িলায়। ওপঝরর ঘরগুঝলাঝি কমাটামুচট 

আর চব্ঝের চকছু পাওয়া যায়চে। চসুঁচড় চেঝয় োমব্ার সময় ওঝের কখয়াল হল, চসুঁচড়র 

েীঝিই একটা ঘর কভির কথঝক চখলব্ন্ধ–কস-ঘরটা কেখা হয়চে। 

  

চিেচট লাচখ মারঝিই কস-ঘঝরর েরজার চখল কভঝঙ কেল। কভিঝরর েৃেয কেখঝল 

েথমটায় িমঝক উেঝিই হয়। 

  

ঘরটায় আসব্াব্পত্র চকছুই কেই। কমঝের ওপর মাদুর চব্ছাো পািা। কসই চব্ছাোর ওপর 

চস্থর হঝয় ব্ঝস আঝছ একচট আোঝরা-উচেে ব্ছঝরর কমঝয়, যসাধীনতারর্ সুন্দরী, িার সমস্ত 

েরীর যলংকাঝর কমাড়া। দু’হাঝি য্ি েে োছা কঝর িুচড়, িারপর ব্ালা কব্রসঝলট; 

কাঝে কােব্ালা, কপাঝল চটকচল, েলায় পাথর ব্সাঝো হার। ব্রজঝোপাঝলর টঝিণর 

আঝলায় েয়োগুঝলা েলমল কঝর উেল। েৃেযটা হোৎ যঝল চকক মঝে হয়। রাচত্তরঝব্লা 

ঘঝরর মঝধীনতয এি েয়ো পঝর ব্ঝস থাকার ককােও যুচি কেই।  

  

কমঝয়চটর ককাঝল একচট পাুঁি-ছ’মাঝসর ব্াচ্চা, পাঝে একজে বৃ্োঝোওয়ার ভচে কেঝখ 

মঝে হয় যজ্ঞাে। 

  

দু’-এক মুহূিণ সব্াই থমঝক চেঝয়চছল। িারপর ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, মা, কিামার 

েয়োগুঝলা খুঝল োও।  

  

কমঝয়চট িীব্র েলায় ব্লল, ো! 

  

আমাঝের কেচর করার সময় কেই। 

  

আচম কেব্ ো! 

  

চেঝি কিামাঝক হঝব্ই, শুধুীনত শুধুীনত োঝমলা করঝব্। 

  

চকছুঝিই কেব্ ো! 
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ব্রজোপাল চপস্তল উুঁচিঝয় ব্লঝলে, উঝে োুঁড়াও! 

  

কমঝয়চট ব্াচ্চা ককাঝল চেঝয়ই উঝে োুঁড়াল। এমে রূপচস সিরাির কিাঝখ পঝড় ো। ককামর 

ছাচড়ঝয় কেঝমঝছ িুল, মুঝখাচে েচিমার মিে, সব্ণাে লাব্র্যমাখা। যি যলংকার ছাড়াও 

িার কিহারা কিাখ ধীনতাচধীনতঝয় কেব্ার মিে। িার কিাঝখ-মুঝখ ককােও ভঝয়র চিহ্ন কেই। 

  

ব্রজঝোপাল ককণে েলায় ব্লঝলে, গুচল কঝর কিামার মাথার খুচল উচড়ঝয় চেঝয় িারপর 

কিামার েয়ো চেঝি হঝব্? 

  

িাই চেে! 

  

িার আঝে আছাড় চেঝয় কিামার ওই ব্াচ্চাটাঝক কমঝর কেলব্! 

  

কমঝর কেলুে! 

  

িবু্ েয়োর জেয এি কলাভ? ভাঝলা কথা ব্লচছ, এখেও োও! 

  

আচম কেব্ ো কিা ব্ঝলচছ। 

  

িা হঝল কেঝখা, কিামার ব্াচ্চাটা আঝে মরুক! 

  

ব্রজঝোপাল যসম্ভব্ রােি মুঝখ সূযণর চেঝক িাচকঝয় ব্লঝলে, যা কিা, চেঝয় যা কিা 

ব্াচ্চাটাঝক! আছঝড় কমঝর েযাল! 

  

সূযণ িুপ কঝর োুঁচড়ঝয় চছল, ব্রজঝোপাল িাঝক এক ধীনতমক চেঝলে। সূযণ এচেঝয় কেল 

কমঝয়টার চেঝক। কমঝয়চট দু’-এক পলক িাকাল সূঝযণর চেঝক। িাকাঝিই হঝব্–ককে ো, 

ডাকাঝির েঝল এ রকম কিহারার কছঝল ককউ ককােও চেে কেখঝব্ আো কঝর ো। কমঝয়চট 

ব্লল, ককঝড় কেঝব্? োও! 
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সূযণ হাি ব্াড়াল। চকন্তু ককঝড় চেঝি হল ো–কমঝয়চট চেঝজ কথঝকই ব্াচ্চাচটঝক চেঝয় চেল 

সূযণর হাঝি। ব্াচ্চাটা ঘুচমঝয় আঝছ। সূযণ খুব্ সাব্ধীনতাঝে ব্াচ্চাটাঝক ধীনতঝর চেঝয় কেল ব্াইঝর। 

এইটুকু ব্াচ্চাঝক কস কখেও ককাঝল কঝরচে, িার ো চেরচের কঝর। েরজার কাঝছ 

পাহারারি েংকরব্াবু্ঝক চেঝয় ব্লল, কী করব্ এঝক চেঝয়? 

  

ওচেঝক ঘঝরর মঝধীনতয কমঝয়চটঝক ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, এব্ার কেঝব্? 

  

আমাঝক আঝে কমঝর কেলুে। িার আঝে পাঝব্ে ো! 

  

ো কথঝক একটা একটা কঝর েয়ো কটঝে চছুঁঝড় চেঝি হয়! কলাভী কমঝয়ঝছঝল! এই, িাই 

কে কিা! 

  

কযাোেন্দ এচেঝয় চেঝয় ব্লল, এখেও োও ব্লচছ! 

  

কমঝয়চট ব্লল, কজার কঝর চেঝি হয় চেে। 

  

ব্রজঝোপালও এচেঝয় কেঝলে, োঝি োুঁি ঘঝর ব্লঝলে, কিামার মিে কমঝয়ঝছঝলঝক 

িুঝলর মুচে ধীনতঝর টােঝি টােঝি চেঝয় কেঝল ভাঝলা হঝব্, ো? 

  

কমঝয়চট একটুও ভয় ো কপঝয় কসাজাসুচজ ব্রজঝোপাঝলর কিাঝখর চেঝক িাচকঝয় রইল। 

ব্রজঝোপাল িার োঝয় হাি িুলঝি চেঝয়ও পারঝলে ো। 

  

এই সময় ব্াচ্চাটা টা টা কঝর ককুঁঝে উেঝিই সূযণ ঘাব্ঝড় চেঝয় িাঝক চেঝয় চেঝর এল 

ঘঝর! ওইটুকু ব্াচ্চার কী েলার কজার-সূযণ ওঝক চেঝয় এঝকব্াঝর চেঝেহারা হঝয় পড়ল। 

কাঝরাঝক চকছু চজঝজ্ঞস ো কঝরই ব্াচ্চাটাঝক িুঝল চেল কমঝয়চটর হাঝি। কমঝয়চট িাঝক 

বু্ঝক কিঝপ ধীনতরল। মাঝয়র বু্ঝকর কিো উত্তাপ কপঝয়ই ব্াচ্চাটা সঝে সঝে িুপ। 
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ব্রজঝোপাল একটা হিাে ভচে করঝলে। একটু হাসঝলে। ব্লঝলে, হরো আমাঝের 

যঝেকচকছু চেচখঝয়ঝছে, চকন্তু একটা কমঝয়র ো কথঝক কী কঝর েয়ো ককঝড় চেঝি হয় 

কসটা চেচখঝয় যােচে। কী আর হঝব্, িঝলা! 

  

কযাোেন্দ ব্লল, এিগুঝলা েয়ো কছঝড় চেঝয় যাব্? 

  

ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, উপায় কী; কমঝয়মােুঝরর োঝয় কক হাি কেঝব্? কেচর কঝর লাভ 

কেই, িঝলা সব্াই–  

  

সব্াই ঘর কথঝক কব্চরঝয় আসব্ার আঝে ব্রজঝোপাল কমঝয়চটর চেঝক চেঝর ঘৃর্ার েৃচষ্টঝি 

ব্লঝলে, কছঝড় চেলাম! ওই েয়ো ধুীনতঝয় জল কখঝয় সারা জীব্ে। 

  

কমঝয়চট এব্ার ব্াচ্চাচটঝক চব্ছাোয় োচমঝয় করঝখ ব্লল, শুেুে! আমার একটা কথা শুঝে 

যাে। 

  

কী? 

  

আমার শ্বশুরব্াচড় ব্ধীনতণমাে, চেকাো ব্ঝল চেচে–কসখাঝে ককােও চেে যাঝব্ে, আমার যা 

আঝছ সব্ কেব্। 

  

কেম্ন্ন? 

  

আচম জাচে, আপোরা স্বঝেচে। সাধীনতারর্ ডাকাি েে! 

  

কক ব্লঝল? আচম কেঝখই বু্ঝেচছ। আপোরা আমার কছঝলঝক চকছুঝিই মারঝিে ো! 

  

চেক আঝছ, চেক আঝছ! 

  

আমার শ্বশুররা ব্ড়ঝলাক। আচম েচরঝব্র কমঝয়। এটা আমার ব্াঝপর ব্াচড় েয়। একটু 

েূঝর কয মাচটর ঘর আঝছ, কসখাঝে আমাঝের ব্াচড়। িুচর-ডাকাচির ভঝয় রাচত্তঝর এ 
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ব্াচড়ঝি এঝস থাচক। আমার যচে সব্ েয়োোুঁচট যায়–শ্বশুরব্াচড়ঝি আমার কথা ককউ 

চব্শ্বাস করঝব্ ো। সব্াই ব্লঝব্, আমার মা েচরব্–িাই কলাভ কঝর সব্ েয়ো করঝখ 

চেঝয়ঝছ। আমার মাঝয়র োঝম যপব্াে হওয়ার কিঝয় আমার মৃিুযও ভাঝলা। এমচেঝিই 

সব্ সময় িারা আমার মাঝয়র োঝম কখাটা কেয়। ওই কেখুে, আমার মা যজ্ঞাে। হঝয় 

আঝছে। 

  

কী কঝরে কিামার শ্বশুর! 

  

োঝরাো। 

  

িাই! োঝরাো ছাড়া কছঝলর ব্উঝক এি েয়ো এখে আর কক কেঝব্! চেক আঝছ, কেম্ন্ন 

রইল, যাব্ একচেে। 

  

কমঝয়চট চেভণঝয়, সারা োঝয়র েয়ো েলমচলঝয় ওঝের এচেঝয় চেল েরজা পযণ্। 

  

ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় কঝয়ক েজ যাওয়ামাত্রই িুঁিাঝমচি শুরু হঝয় কেল। আচেযমোই আর 

িাুঁর কছঝল কব্াধীনতহয় এিির্ জােলা চেঝয় কেখচছঝলে, ডাকািরা ব্াচড় ছাড়া হঝিই সাহস 

চেঝর এঝসঝছ। চিৎকাঝরর মাত্রা এখে এি কব্চে কয েূঝরর মাচটর ব্াচড়গুঝলাঝিও িার 

েচিচিয়া কেখা কেল। জ্বঝল উেল দু-একটা হযাচরঝকে। 

  

ব্রজঝোপাল চেঝেণে চেঝলে, কিামরা সব্াই ছচড়ঝয় পঝড়া! েঝিযঝক আলাো ভাঝব্ োচড়র 

কাঝছ কপ ুঁঝছাঝব্। যি িাড়ািাচড় সম্ভব্। ককউ ব্াধীনতা চেঝি এঝল চব্ো চিধীনতায় গুচল করঝব্ 

এখে।  

  

সূযণ চপস্তলটা হাঝি চেঝয় কে ঝড়াঝি লােল যন্ধকাঝরর মঝধীনতয। কাুঁটািাঝরর কথা িার মঝে 

চছল ো–কসখাঝে ধীনতাক্কা কলঝে পঝড় কেল আছাড় কখঝয়। চপস্তলটা হাি কথঝক খঝস 

চেঝয়চছল। পােঝলর মিে খুুঁজঝি লােল কসটাঝক। ওচেঝক কলাকজঝের েলার আওয়াজ 

ব্াড়ঝছ। সূযণর হাুঁটুর কাঝছ ককঝট কেঝছ। হোৎ িার মঝে হল, আকাঝের সব্ কমঘ েীঝি 
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কেঝম আসঝছ, আঝেপাঝের ব্াচড় ও োছপালা এচেঝয় আসঝছ িার চেঝক, কস এব্ার েুঁঝে 

পড়ঝব্। িিুচেণঝকর সমস্ত জড় পোথণ চপঝর কমঝর কেলঝব্ িাঝক। সূযণ দু-এক মুহূঝিণর 

জেয োভণাস হঝয় পঝড়চছল। চপস্তলটা আব্ার খুুঁঝজ কপঝিই, চব্ো েঝয়াজঝে আকাঝের 

চেঝক গুচল ছুড়ল এক রাউন্ড। কসই সঝে িার সাহস চেঝর এল। কেকঝড় ব্াঝঘর মিে 

দ্রুি ছুঝট কপ ুঁঝছ কেল োচড়র কাঝছ। 

  

যেযরা িার জেয যঝপিা করচছল োচড়র মঝধীনতয। চসরাজুল োচড়ঝি টাটণ চেঝয়ঝছে। 

ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, সব্াই এঝসঝছ? িঝলা! 

  

েংকরব্াবু্ ব্যাকুল ভাঝব্ ব্ঝল উেঝলে, কযাোেন্দ? কযাোেন্দ ককাথায়? যমর, িুচম িাঝক 

কেঝখছ? 

  

সূযণ ব্লল, ো কিা! 

  

কযাোেন্দ এখেও এঝস কপ ুঁঝছাল ো! 

  

কস কিা এ রকম ভুল কঝর ো! 

  

চকছু চকছু কলাকজে হইহই কঝর এ-চেঝক ছুঝট আসঝছ মঝে হল। ব্রজঝোপাল চপস্তল চেঝয় 

েস্তুি হঝয় ব্লঝলে, আচম হকুম চেঝল সব্াই একসঝে গুচল িালাঝব্! 

  

চসরাজুল ব্লঝলে, োো, এি কলাঝকর সঝে কেিঝন্টোে করা চক চেক হঝব্! 

  

কযাোেঝন্দর জেয যঝপিা করা হঝব্ ো িা হঝল? 

  

আপচে ব্ঝলচছঝলে, ককউ কারওর জেয যঝপিা করঝব্ ো। 

  

সব্ার িাই মি? 
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আর ককউ ককােও সাড়ােব্দ করঝল ো। ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, ওরা কাঝছ এঝস পড়ঝছ। 

িা হঝল িঝলা! 

  

েড়াম কঝর একটা ইট এঝস পড়ল োচড়র ওপঝর। োচড় একটু োুঁকুচে কখঝয়ই হস কঝর 

কব্চরঝয় কেল।  

  

চমচেট পাুঁঝিক পঝর োচড় ব্ড় রাস্তায় পঝড় যখে চেচশ্চঝ্ ছুটঝছ িখে েংকরব্াবু্ কযে 

হোৎ োরীচরক আঘাি কপঝয় কিুঁচিঝয় উেঝলে, সব্ণোে! 

  

ব্রজঝোপাল ব্যাকুল ভাঝব্ চজঝজ্ঞস করঝলে, কী হল! আপোরা ককউ একটা ব্যাপার 

কখয়াল কঝরেচে? েয়োর থঝলটা কযাোেন্দর কাঝছ! আুঁ? 

  

েয়ো টাকাপয়সা, আজঝকর সব্চকছুই কিা ওর কাঝছ! 

  

কযাোেন্দই এ ব্াচড়র সন্ধাে চেঝয়চছল। কস আটঝক পড়ঝব্? 

  

আিমকা োচড় কব্রক কঝর থমঝক কেল। আজঝকর রাচত্তঝরর সব্চকছুই পণ্ডশ্রম–এই 

উপলচি ওঝের যসাড় কঝর কেয়। যথি আর চেঝর যাওয়াও যায় ো। 

  

কযাোেন্দ কস-চেে ধীনতরা পঝড়চে। আর ককােও চেে চেঝরও আঝসচে ওঝের কাঝছ। 

২২. েযায়-যেযাঝয়র কয সূক্ষ্ম 

সীমাঝরখা 

েযায়-যেযাঝয়র কয সূক্ষ্ম সীমাঝরখা রঝয়ঝছ, কসটাও কী রকম হোৎ হোৎ ব্েঝল যায়। 

পচরচস্থচি যেুযায়ী েিুে যুচি খাড়া করঝি একটুও কেচর হয় ো। একটু েূর কথঝক, চেচলণপ্ত 

েেণক চহঝসঝব্ লি করঝল কব্াো যায়, মােুঝরর তিচর করা চেয়মেীচি, চব্ঝব্ক, আেেণ–
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এগুঝলা চেশুর যঝয চিকিা কথঝক কব্চে েূঝর েয়। এমেকী সিযও এক ও যচব্িল হঝি 

পাঝর ো। 

  

কযাোেন্দর রহসযময় যেুপচস্থচিঝি সকঝলর মুঝখ একটা যশুভ ছায়া পড়ল। কযাোেন্দর 

যসীম সাহস, োরীচরক েচিও েিণ্ড, সুখী চব্লাসী জীব্ে িযাে কঝর কস কব্চরঝয় 

এঝসঝছ–যথি আজ িার ব্যব্হাঝরর কিা ককােওই ব্যাখযা করা যায় ো। 

  

েংকরব্াবু্ কজার চেঝয় ব্লঝলে, চিচে কযাোেন্দঝক ও-ব্াচড় কথঝক েথম কব্চরঝয় কযঝি 

কেঝখঝছে। েরজা চেঝয় কযাোেন্দ যখে কব্চরঝয় আঝস, িখে েংকরব্াবু্র সঝে িার 

ধীনতাক্কা লাঝে। কস িাপা েলায় ব্ঝলচছল, যযাকেে সাকঝসসেুল! চরচট্রট! িারপর কস ছুঝট 

কব্চরঝয় যায়। িার হাঝি থচলটা চছল। চসরাজুল িাচরখও ব্লঝলে, চিচে কযাোেন্দঝক 

যন্ধকাঝরর মঝধীনতয থচল হাঝি ছুঝট কযঝি কেঝখঝছে। িখেও কলাকজে িাড়া কঝরচে। 

সুিরাং কযাোেন্দর ধীনতরা পড়ার েনেরই ওঝে ো! 

  

িা হঝল কস োচড়র কাঝছ এল ো ককে? কস পথভুল করঝব্, এটাও কল্পো করা যায় ো। 

আর ককউ করল ো, শুধুীনত একা িারই ভুল হঝব্? িা ছাড়া, ওই যঞ্চলটা কযাোেন্দরই 

কব্চে কিো–কস-ই পুঝরা ব্যাপারটা পচরকল্পো কঝরচছল। ব্াচড়র কভিঝরর কলাকঝক। হাি 

কঝর েরজা কখালাব্ার ব্ঝন্দাব্স্তও কস কঝরঝছ। ককাথায় কেল কযাোেন্দ?  

  

সূযণ সব্ঝিঝয় কেঝর োচড়র কাঝছ কপ ুঁঝছচছল। কস জেয ব্রজঝোপাল িাঝক চজঝজ্ঞস 

করঝলে, িুই কযাোেন্দঝক কেচখসচে? 

  

সূযণ ব্লল, ো। যেয ককােও চেঝক কিঝয় কেখার মিে মঝের যব্স্থা িার চছল ো। 

  

কিার আসঝি কেচর হল ককে? 

  

আচম কহাুঁিট কখঝয় পঝড় চেঝয়চছলাম। 

  

োয়ার করচল কাঝক কেঝখ? 
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ওঝের ভয় কেখাব্ার জেয। ওপঝরর চেঝক োয়ার কঝরচছ, কারওর োঝয় লাঝেচে। 

  

ব্রজঝোপাল দু’-এক মুহূিণ িুপ কঝর রইঝলে। িারপর ব্লঝলে, কযাোেন্দও আছাড় কখঝয় 

পঝড় যায়চে কিা? হয়ঝিা পা-টা কভঝঙ কেঝছ। 

  

েংকব্াবু্ িৎির্াৎ ব্লঝলে, যসম্ভব্! কযাোেন্দ পা কভঝঙ পঝড় থাকার কছঝলই েয়। 

  

জায়োটায় ব্ড় ব্ড় ঘাস চছল। যচে সাঝপটাঝপ কামড়ায়।  

  

ব্রজো, আপচে কী ব্লঝছে কী! এ কখেও হঝি পাঝর? 

  

িা হঝল কযাোেন্দ ককাথায় কেল? 

  

এই েনেরটা ব্ার ব্ার ঘুঝরচেঝর আসঝছ সকঝলর মঝে। কযাোেন্দ ককাথায় কেল? ককাথায় 

কযঝি পাঝর? 

  

চকন্তু এটাও মূল েনের েয়। কসই েনেরটা এখেও ককউ উচ্চারর্ করঝছ ো। কযাোেঝন্দর 

কিঝয়ও ব্ড় িার হাঝির টাকার থচল। টাকাপয়সা ও েয়ো চমচলঝয় য্ি চিচরে হাজার 

টাকার কম েয়। 

  

োচড় এঝস থামল িন্দেেেঝরর কসই ব্াোেব্াচড়র সামঝে। েেীমাধীনতব্ ও ব্েলিা িখেও 

কজঝে আঝছে, ব্রজঝোপাঝলর সঝে আর একজে এঝসচছল, ব্ার্ীকণ্ঠ, কসও তিচর। হঝয় 

আঝছ–মালপত্র চেঝয় রাচত্তঝরই কলকািায় রওো হঝয় যাব্ার জেয।  

  

োচড় কথঝক কেঝম েংকরব্াবু্ই েথম দু’হাি োুঁচকঝয় ব্লঝলে, েূর, েূর! ডাকাচি করার 

পাপও করলাম, যথি চকছুই হল ো! শুধুীনত শুধুীনত চেরপরাধীনত কলাকঝক মারা 

  

চসরাজুল ব্লঝলে, আমরা োেী হঝয় রইলাম!  
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ডাকাচি করা কয একটা পাপ কাজ এটা যাত্রা শুরুর সময় কারওর মঝে হয়চে। ব্রং মহৎ 

আেঝেণর আব্রর্টাই চছল েধীনতাে। সেস্ত্র চব্েঝব্র জেয যথণ সংগ্রহ করা েরকার। সুিরাং 

ককােও কঞ্জুর বৃ্ঝের চসন্দুঝক ব্ন্ধ কঝর রাখা টাকা ককঝড় কেওয়ার মঝধীনতয ককােও লাচে 

কেই। এব্ং এ কাঝজ কব্চরঝয় যচে দু-এক জে ব্াধীনতাোেকারীঝক মারঝি হয় চকংব্া 

চেঝজঝের মঝধীনতয কারওঝক মরঝি হয়–কসটাও কে রঝব্র। চকন্তু কসই ডাকাচিই সব্ণাে 

সমূ্পর্ণ কঝরও খাচল হাঝি চেঝর আসার পর ওরা চেঝজঝের মঝে করঝি লােল সাধীনতারর্ 

চিচমোল। যেৃেয টাকার থচলটা মস্ত ব্ড় ছায়া কেঝল দুলঝি লােল ওঝের মাথার ওপর। 

  

েংকরব্াবু্ হিাে ভাঝব্ ব্লঝলে, সব্ কেল! সব্ েষ্ট হঝয় কেল! 

  

ব্াচক চিে জে কেঝম এঝসঝছ েীঝি। োরুর্ ব্যগ্র ভাঝব্ চজঝজ্ঞস করল, কী হল? কযাোেন্দ 

ককাথায়? 

  

সূযণর হাুঁটু কথঝক রি পড়ঝছ, টেটে করঝছ কব্ে–এখে িাঝক খুুঁচড়ঝয় খুুঁচড়ঝয় হাুঁটঝি 

হঝে। ব্েলিা ব্লঝলে, কী কঝর লােল? ইস, যঝেকখাচে ককঝট কেঝছ কয! 

  

ওপঝর আসব্ার পর ব্েলিা শুকঝো েযাকড়া চেঝয় সূযণর হাুঁটুর রি মুঝছ ব্যাঝন্ডজ কঝর 

চেঝি কেঝলে। সূযণ চকছুঝিই রাচজ হঝে ো–হাি চেঝয় আড়াল কঝর ব্ার ব্ার ব্লঝছ, ও 

চকছু ো–এমচেই কসঝর যাঝব্! যঝেযর কাছ কথঝক কসব্াশুশ্রূরা কেব্ার যঝভযস কেই িার। 

িা ছাড়া, আর কারওর চকছু হয়চে, শুধুীনত িারই পা ককঝট কেঝছ এটা িার পঝি একটা 

লজ্জার ব্যাপার। কের পযণ্ ব্েলিা িাঝক এক ধীনতমক চেঝয় ব্লঝলে, কব্চে ব্াড়াব্াচড় 

করঝি হঝব্ ো, িুপ কঝর ব্ঝস থাঝকা কিা! যচে কসপচটক হয়, িখে বু্েঝব্! 

  

কস রাঝত্র কারওর আর ঘুঝমাঝোর েনের ওঝে ো। রীচিমিে িকণািচকণ শুরু হঝয় কেল। 

কযাোেন্দঝক স্পষ্ট কঝর ককউ চব্শ্বাসঘািক ব্লঝছ ো, যচেও যঝেঝকরই মঝের কথা 

িাই। একমাত্র েেীমাধীনতব্ ব্লঝি লােঝলে, িা কখেও হঝি পাঝর? কামারপুকুর ককঝস 

কযাোেন্দ কয রকম চেঝজর োর্ িুে কঝর এচেঝয় চেঝয়চছল— 
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ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, িা ছাড়া টাকাপয়সার ওপর ওর ককােও কলাভ কেই! ওর ব্াপ 

জচমোর, কি সম্পচত্ত–কস-সব্ কছঝড়ছুুঁঝড় এঝস–  

  

েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, ওর ব্াপ ওর সম্মাঝয়র কছঝলর োঝম সব্ সম্পচত্ত চলঝখ চেঝয়ঝছ–  

  

িা হঝলও, ও চেঝজ কযটুকু কপি–  

  

একটা কথা ব্লুে কিা। আমাঝের যখে টাকাপয়সার এি েরকার–িখে কযাোেন্দ িার 

চেঝজর ব্াচড়ঝি ডাকাচি করার পরামেণ চেল ো ককে? যঝেযর ব্াচড়ঝি–  

  

সব্ ব্যাপাঝরই সুচব্ঝধীনত যসুচব্ঝধীনত আঝছ কিা! ওঝের ব্াচড়ঝি কেপাচল েরওয়াে। 

  

আপোরা একটা ব্যাপার লি কঝরঝছে চক ো জাচে ো–এোচে ওর মাথায় চেশ্চয়ই একটু 

কোলমাল কেখা চেঝয়চছল। কথাব্ািণা কযে কী রকম কী রকম–  

  

ব্েলিা ব্লঝলে, িা চকন্তু চেক। আমারও আজকাল ওঝক কেখঝল কী রকম পােল পােল 

মঝে হি! মুখ-ভরচি কোুঁে-োচড়–ওগুঝলা োচক ওর মােি করা–হোৎ কাল কেখলাম সব্ 

কাচমঝয় কেঝলঝছ–  

  

সূযণ যব্াক হঝয় সব্ কথা শুেচছল, চকন্তু ককােও থই পাচেল ো। কযাোেন্দঝক যিুটুক 

কস কেঝখঝছ, িার ভাঝলাই কলঝেঝছ-ও রকম একটু পােলা পােলা ভাব্ কিা যঝেক 

মােুঝররই থাঝক চকন্তু কস এ রকম ভাঝব্ সকলঝক েচকঝয় যাঝব্–এটা চক চব্শ্বাস করা 

যায়? মােুর এ রকম হঝি পাঝর? কযাোেন্দর চপঝে কসই িাবু্ঝকর লম্বা লম্বা োঝের কথা 

িার মঝে পড়ল। যব্েয কযাোেন্দর যেৃেয হঝয় যাওয়ার ব্যাখযাও কস খুুঁঝজ পায় ো। 

  

েংকরব্াবু্র যেুঝোিোই সব্ঝিঝয় কব্চে। ব্ার ব্ার কৃিকঝমণর জেয আপঝোস করঝি 

লােঝলে। হোৎ চসরাজুল িাচরঝখর চেঝক চেঝর িীব্র েলায় ব্লঝলে, িাচরখ সাঝহব্, 

আপচে কয ওই বু্ঝড়া কলাকটাঝক ব্ন্দুঝকর কুুঁঝো চেঝয় যি কজাঝর মারঝলে, কলাকটা যচে 

মঝর চেঝয় থাঝক? 
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চসরাজুল থিমি কখঝয় ব্লঝলে, কলাকটা কয কযাোেন্দঝক আইঝডচন্টোই কঝর 

কেঝলচছল! 

  

িা কহাক! চকন্তু খুচে কক হঝব্, আপচে ো কযাোেন্দ? 

  

মাঝে, আচম কিা চেক— 

  

ব্রজঝোপাল হাি িুঝল ব্লঝলে, িুপ! এসব্ কথা আর ো। িাচরখ সাঝহব্ মাঝরেচে–

আমরা সব্াই চমঝল কমঝরচছ। আজঝকর েঝিযকটা কাঝজর জেয আমরা সব্াই একসঝে 

োয়ী। 

  

সামােয কিারডাকাঝির মিে এখে আমাঝের পাচলঝয় পাচলঝয় কব্ড়াঝি হঝব্! আচম েথম 

কথঝকই এর চব্রুঝে চছলাম। 

  

েংকর, িুচম কিা আঝে এ কথা ব্ঝলচে! 

  

ব্লার সুঝযাে পাইচে! এখে ব্লুে, এি সব্ খরি িালাঝো হঝব্ কী কঝর? এই ব্াচড়টা 

রাখার একটা খরি আঝছ কলকািার খরি, এক ডজে চডঝটাঝেটার পাওয়া যাচেল, িার 

জেয ছ’ হাজার টাকা লােঝব্। 

  

মাথা োন্ডা কঝর আব্ার আমাঝের েিুে ভাঝব্ পচরকল্পো করঝি হঝব্।  

  

আব্ার? ব্রজো, আমাঝের চেে কের। 

  

কথাটা শুঝে ঘঝরর সব্াই এক চমচেট িুপ কঝর রইল। যচেও কব্াো যায়, সকঝলর মঝের 

মঝধীনতয যঝেক কথার েড় ব্ঝয় যাঝে। এঝক ব্লা যায় আসন্নেসচব্েী: স্তিিা। 

  

ব্রজঝোপাল িার লম্বাঝট মুখখাোয় চব্র্ণ  হাচস েুচটঝয় ব্লঝলে, এি সহঝজই কভঝঙ 

পড়ছ, েংকর? 
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েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, কভঝঙ পড়ার ককােও েনের েয়। সঝিঝরা ব্ছর ব্য়স কথঝক ঘরব্াচড় 

কছঝড় কব্চরঝয় পঝড়চছ। এখে আমার ব্য়স ছচত্রে। জীব্ঝের কশ্রষ্ঠ সময়টা কজলখাোর 

মঝধীনতয চকংব্া ব্াইঝর কথঝকও পাচলঝয় পাচলঝয় কাটালাম। কি চেে হঝয় কেল চেঝজর 

ব্াচড়ঝি চেঝজর ব্াচলে মাথায় চেঝয় শুইচে। কস জেয আমার ককােও দুুঃখ কেই। চকন্তু 

মঝে েনের জাঝে, কী করলাম? কেঝের ককাে কাঝজ লােলাম? এটা শুধুীনত আমাঝের একটা 

কেো ো আর চকছু? সামােয চকছু কব্ামা চপস্তল চেঝয় আমরা ইং, ব্জঝক িাড়াব্? ভারঝির 

সব্ জায়োয় আমাঝের সংেেে কেই ব্াংলাঝেঝেও োো েল–এ আমরা কী করচছ? আমরা 

শুধুীনত কিারডাকাি আর খুঝের মিে–  

  

ব্রজঝোপাল িাঝক ব্াধীনতা চেঝয় ব্লঝলে, িুচম শুধুীনত তেরাঝেযর চেকই কেখছ। চকন্তু িরম 

মুহূিণ এঝস কেঝছ–এই আমাঝের কের সুঝযাে। ইঝয়াঝরাঝপ যুে কব্ঝধীনত কেঝছ– এব্ার 

ইংঝরজঝক কের ধীনতাক্কা চেঝি পারঝলই–  

  

েেীমাধীনতব্ যুঝের কথাটা হালকা ভাঝব্ উচড়ঝয় চেঝয় ব্লঝলে, ব্রজ, িুচম ওই যুঝের ওপর 

কব্চে ভরসা ককাঝরা ো। এ যুে দু’ চেঝেই কের হঝয় যাঝব্। কপান্ড চেঝয় েেড়া–এ-যুে 

হঝব্ ইংঝরজ-েরাচসর চব্রুঝে জামণাচের। জামণাচের সাধীনতয কী একা ইংঝরজ-েরাচসর 

চব্রুঝে লঝড়? 

  

চহটলারঝক কহলাঝেলা ককাঝরা ো! ওোর পাওয়ার আর যযামচব্েে দুঝটাই যঝেক কব্চে। 

কয ভাঝব্ কিঝকাঝোভাচকয়াঝক পঝকঝট পুরল, কেখঝল ো? োৎচসঝের যভুযত্থাে যচে লি 

কঝরা–  

  

চহটলাঝরর যিই িমিা থাক–িাঝের মযাচজঝো লাইে কভে করার সামথণয িার হঝব্ ো। 

িা ছাড়া ইংঝরজঝের কে েচি–িার চব্রুঝে জামণাচে? েুুঃ! ইংঝরজ রাজঝত্ব সূযণ কডাঝব্ 

ো–কসই িুলোয় ওইটুকু জামণাচে কী করঝব্? আর একটা কথাও কিামাঝক ব্ঝল চেচে–

ঘঝরর পাঝে চহটলাঝরর এি ব্াড়াব্াচড় টযাচলে সহয করঝব্ ো। 
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টযাচলঝের কথা ছাঝড়া! িুচম ভুঝল যাে–টযাচলে চহটলাঝরর সঝে যোিমর্ িুচি 

কঝরঝছ। রাচেয়ার যচে মুঝরাে থাকি িা হঝল োৎচস জামণাচের সঝে এ রকম ভাঝব্ হাি 

কমলাি ো। চহটলাঝরর কেখাঝেচখ িুঝপ িুঝপ চেেলযাঝন্ডর মঝধীনতয েুঝক পঝড়ঝছ। 

  

চকন্তু চহটলার রুেঝের ঘৃর্া কঝর। ওর মঝি রুেরা খাুঁচট আযণ েয়–িা ছাড়া কমুচেজঝমর 

সঝে োৎচসব্াে কখেও পাোপাচে িলঝি পাঝর? 

  

িলঝছ কিা কেখঝি পাচে। রুেঝের যচে কেচকঝয় রাখা যায় িা হঝল চহটলার দুধীনতণরণ হঝয় 

উেঝব্, সঝে ওই মুঝসাচলচে গুন্ডাটা আঝছ–ইংঝরজঝের এব্ার কের করঝব্। 

  

আঝমচরকা ইংঝরজঝের পঝি আসঝব্। 

  

রুজঝভল্ট? যসম্ভব্! রুজঝভল্ট যুঝে কযাে কেঝব্ ো চকছুঝিই। িার কী োয় পঝড়ঝছ সাধীনত 

কঝর ইঝয়াঝরাঝপর যুে ঘাঝড় কেব্ার। আঝমচরকার জেমিও যুঝের চব্রুঝে িারা ব্রং 

এই মওকায় চকছু ব্যব্সা কঝর কেঝব্। 

  

েংকরব্াবু্ এিির্ েেীমাধীনতব্ আর ব্রজঝোপাঝলর আঝলািো শুেচছঝলে। এব্ার েম্ভীর 

ভাঝব্ েনের করঝলে, চকন্তু ইঝয়াঝরাঝপর যুঝে আমাঝের কী সুচব্ঝধীনত হঝব্? 

  

ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, এই যুঝে ইংঝরজ ঘাঝয়ল হঝল ভারঝি চব্রচটে েচি দুব্ণল হঝয় 

যাঝব্। আমরা ওঝের কের আঘাি কেব্। 

  

জামণাচে যচে কজঝি? 

  

যচেটচে েয়, জামণাচে চজিঝব্ই। 

  

আমার কথাটা শুেুে। জামণাচে যচে কজঝি–িখে চক আমরা ইংঝরজঝের ব্েঝল জামণাচের 

যধীনতীঝে িঝল যাব্? 
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জামণাচে এি েূর এঝস কঝলাচে করঝি িায় ো। িা ছাড়া, জামণােরা ভারিীয়ঝের ব্নু্ধ 

মঝে কঝর–আমরাও চব্শুে আযণ। আমাঝের সাচহিয, েেণেঝক ওরা শ্রো কঝর। আমার 

কাঝছ চসঝিট খব্র আঝছ, জামণাচে আমাঝের সাহাযয করঝব্। আঝমচরকাও ভারঝির 

স্বাধীনতীেিা িায়। েথম মহাযুঝে আমরা পুঝরা সুঝযাে চেঝি পাচরচে–এব্াঝরও যচে ো 

পাচরিা হঝল স্বাধীনতীেিা আর ককােও চেে আসঝব্ ো।  

  

 আপোর কথা মিে ো হয় ধীনতঝরই চেচে–এব্াঝরই আমাঝের ব্ড় সুঝযাে। চকন্তু কেিৃত্ব 

কেঝব্ কক? কংঝগ্রস এখে পুঝরাপুচর কেচটচটউেোল রাজেীচির চেঝক িঝল কেঝছ। 

আমাঝের ওরা ঘৃর্া কঝর। ওরা িায় আলাপ-আঝলািোর মাধীনতযঝম িমিার ভাে কপঝি। 

আমাঝের োোরাও যঝেঝক কংঝগ্রঝস চেঝয় চভঝড়ঝছ। আমাঝের কী আঝছ এখে? এখাঝে-

ওখাঝে কঝয়ক জে ছচড়ঝয় আচছ-সংেেে কভঝঙ কেঝছ, যস্ত্র কেই, চব্শ্বাসঘািক েুঝকঝছ–

এই েচি চেঝয় আমরা ইংঝরজ িাড়াব্? 

  

উঝত্তচজি হঝয়া ো। োন্ডা মাথায় বু্েব্ার কিষ্টা কঝরা। সুভারব্া বু্ কংঝগ্রস কথঝক কব্চরঝয় 

এঝসঝছে। এখে সুভারব্াবু্ঝক আমরা েঝল পাব্। সারা ভারঝির যুব্েচি এখে 

সুভারব্াবু্র চেঝক িাচকঝয় আঝছ কমাহেোস োন্ধীর চেে কের! চত্রপুচর কংঝগ্রঝসই চিচে 

কংঝগ্রচস ঐঝকযর কব্র চেঝয়ঝছে। 

  

সুভারব্াবু্ঝক ইংঝরজ কজঝল পুঝরই রাখঝব্। ইংঝরজ চক কব্াকা কয এই যব্স্থায় 

সুভারব্াবু্ঝক ব্াইঝর কছঝড় কেঝব্? ব্রজো, রাজেীচি এখে যেয চেঝক যাঝে। ইংঝরঝজর 

সব্ঝিঝয় মারাত্মক িালটা আপোরা এখেও ধীনতরঝি পারঝছে ো। মুসচলম চলঝের কথা 

ভুঝল যাঝেে? ইংঝরজ এখে মুসচলম চলেঝক কংঝগ্রঝসর চব্রুঝে কলচলঝয় চেঝয়ঝছ। এখে 

আর স্বাধীনতীেিা ব্ড় েনের েয়–এখে চহন্দুর স্বাধীনতীেিা, মুসলমাঝের স্বাধীনতীেিা? সারা কেে 

জুঝড় এখে িলঝব্ মে করাকচর, েরকরাকচর–আমরা পরস্পঝরর কথঝক েূঝর সঝর যাব্ 

িমে। 

  

েংকরব্াবু্ োে় কিাঝখ িাচরখ সাঝহঝব্র চেঝক িাচকঝয় ব্লঝলে, কী, চেক ব্লচছ ো? 
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িাচরখ সাঝহব্ হাি কেঝড় ব্লঝলে, মুসচলম চলেঝক যি গুরুত্ব কেঝব্ে ো। ও সব্ চজন্না 

সাঝহঝব্র কখয়াল। চেঝজর হাঝি পাওয়ার রাখব্ার জেয।  

  

মুসচলম চলেঝক গুরুত্ব ো চেঝয় আপোরাই ভুল করঝছে। কংঝগ্রস এই ভুল কঝরঝছ। 

কোড়া কথঝকই চজন্না সাঝহঝব্র সঝে আুঁিাি কঝরচে। এখে কংঝগ্রস সারা ভারঝি 

একজঝের কব্চে েযােোচলট মুসলমােঝক কভাঝট কজিাঝি পারল ো। মুসলমােঝের মঝে 

চব্শ্বাস কজঝেঝছ কয িাুঁঝের যচধীনতকার আোয় করার জেয মুসচলম চলে ছাড়া েচি কেই। 

কংঝগ্রচস স্বাধীনতীেিা এঝল চহন্দুঝেরই আচধীনতপিয হঝব্। আবু্ল কালাম আজাে এ চব্শ্বাঝস 

একটুও চিড় খাওয়াঝি পারঝলে ো। কংঝগ্রস শুধুীনত কজাড়ািাচল চেঝয় িালাব্ার কিষ্টা করঝছ–

োন্ধীচজ শুধুীনত ককারাে পাে কঝর মুসলমােঝের মে জয় করার কথা ভাব্ঝছে। 

  

িাচরখ সাঝহব্ ব্লঝলে, কংঝগ্রস শুধুীনত োুঁকা আইচডয়াচলজম কেখাঝে। মুসলমাে সমাঝজ 

ব্হি যভাব্ আর যচভঝযাে কিা আঝছই! েচরব্ িাচরঝের মহাজে আর। জচমোররা রি 

চেংঝড় চেঝে–মুসলমাে সমাঝজ এখেও চেিার সুঝযাে কেই, িাকচর-ঝোকচরর সুঝযাে 

কেই— 

  

ব্রজঝোপাল যসচহেু ভাঝব্ ব্লঝলে, এটা সামাচজক সমসযা! সামাচজক! এর সঝে 

স্বাধীনতীেিার েনেরটা জুঝড় কেওয়া কব্াকাচম! চহন্দুঝের মঝধীনতযও যঝেক কশ্রচর্ আঝছ- যারা 

খুব্ই েচরব্, খুব্ই চেযণাচিি, চেিার সুঝযাে কেই! েচরঝব্র আব্ার জাি কী? চহন্দু 

জচমোর চক চহন্দু েজাঝের কছঝড় কথা কয়? মুসলমাে মহাজে মুসলমাে িাচরর কাঝছ 

সুে কেয় ো? জাঝির চভচত্তঝি সমসযাটা িুঝল ধীনতরাই চব্রচটে িিা্। 

  

েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, িাচরখ সাঝহব্, এমে চেে আসঝছ–কস-চেে আপচে আর আচম এ 

রকম ভাঝব্ পাোপাচে ব্ঝস আর কথা ব্লঝি পারব্ ো। আপচে আমাঝক যচব্শ্বাস 

করঝব্ে, আচম আপোঝক যচব্শ্বাস করব্! 

  

িাচরখ সাঝহব্ ব্লঝলে, আপচে কী ব্লঝছে কী? আপচে এি কপচসচমট হঝয় যাঝেে 

ককে? 
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আচম বু্েঝি পারচছ, আমাঝের চেে কের হঝয় আসঝছ। আমরা ওলড েযাোেড় চব্েব্ী। 

আমরা এখেও কিারা কোপ্তা আর দু’-একটা খুেজখম কঝর কেে স্বাধীনতীে করঝি িাইচছ! 

আচম আর আপোঝের েঝল কেই। আমার মঝি মাকণসব্ােই একমাত্র পন্থাকা। ধীনতঝমণর েনেরটা 

কয হোৎ এ রকম মাথা িাড়া চেঝয় উেঝি পাঝর, আমরা চক আঝে কভঝব্চছ? সারাঝেঝে 

একটা কশ্রচর্হীে সমাজ েঝড় ো িুলঝি পারঝল এ েনের আর এখেও চমটঝব্ ো। কস জেয 

যঝেক তধীনতযণ চেঝয় কাজ করঝি হঝব্। সারা কেেব্যাপী একটা যভুযত্থাে ঘটাঝি ো পারঝল 

কস-সমাজ কখেও আসঝব্ ো। 

  

ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, েংকর আচম ব্লচছ, চব্শ্বাস কঝরা, চেেচেরই একটা োরুর্ ব্ড় 

রকঝমর ঘটো ঘটঝব্। খুব্ই সাংঘাচিক ঘটো। িখে আমাঝের েঝিযকঝক তসচেক হঝি 

হঝব্। 

  

েংকরব্াবু্ পঝকট কথঝক চপস্তলটা ব্ার কঝর মাদুঝরর ওপর করঝখ ব্লঝলে, এই চেে। 

আমাঝক আর আপোর েঝল পাঝব্ে ো। আচম মেচস্থর কঝর কেঝলচছ।  

  

ককাথায় যাঝব্? িুচম চক এিচেে ব্াঝে চেঝজর ব্াচড়ঝি চেরঝব্? 

  

ক্লা্ চব্েব্ী এব্ার করুর্ ভাঝব্ হাসল। িারপর ব্লল, ো, কেচখ! ব্াচড় আর চেরব্ কী 

কঝর! আচম কিা এখে কেরাচর ডাকাি! লুঝের ব্খরা পাইচে, িবু্ কিা ডাকাি! 

  

ব্রজঝোপাল কঝোর স্বঝর ব্লঝলে, েংকর, হটপাট কঝর চকছু ককাঝরা ো। আমাঝক দু’-

এক চেে কভঝব্ কেখঝি োও। আর একটা কথাও আচম ব্ঝল রাখচছ, কযাোেন্দ যচে 

সচিযই আমাঝের সঝে চব্শ্বাসঘািকিা কঝর থাঝক িঝব্ িার রিেেণে ো কঝর আচম 

থামব্ ো। আজ ো কহাক দু-িার ব্ছর ব্াঝে কেে স্বাধীনতীে হঝব্ই-ইচিহাঝসর েচি কসই 

চেঝক–চকন্তু কসই স্বাধীনতীে কেঝে চব্শ্বাসঘািকঝের ককােও স্থাে হঝব্ ো। আমার কসই স্বাধীনতীে 

ভারিব্রণ হঝব্ সমস্ত রকম যেযায়, যচব্িার কথঝক মুি। আচম কসচেে ো কব্ুঁঝি থাকঝল 
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িচি কেই–িবু্ আমার পঝরর মােুররা কযে সচিযকাঝরর মােুঝরর যচধীনতকার পায়। কসই 

জেযই কিা এি ব্ছর ধীনতঝর এি কষ্ট সহয করলাম। 

২৩. চেটে কথঝক একজে 

চেটে কথঝক একজে করাো মিে কে ে় োমঝলে। কেঝমই ভুরু কুুঁিঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, 

  

যেুকূলরা এখেও আঝসচে? 

  

ব্ড়ব্াবু্ েরজা কথঝক এচেঝয় চেঝয় িাঝক যভযথণো কঝর ব্লঝলে, আসুে, আসুে! ো, 

ওোরা কিা ককউ এখেও এঝস কপ ুঁঝছােচে! 

  

কে ে়চটর পরঝে একচট ব্ড় পাঝড়র ধুীনতচি, কব্চেয়াে ও চসঝের উড়চে। ধুীনতচিচট চকন্তু োয় 

হাুঁটুর কাঝছ কিালা। িুল ও ভুরু কুঁিা-পাকা। মুঝখাচে শুকঝো োরঝকাল মালার মিে, সব্ 

সময় রােী রােী ভাব্। জামার ঘচড়-পঝকট কথঝক কিেব্াুঁধীনতা কোল ঘচড় ব্ার কঝর কেঝখ 

ব্লঝলে, আমাঝক ব্ঝলচছল, সাঝড় পাুঁিটার সময় আসঝব্–এখে পুঁয়চিচরে হঝয় কেল–

এরপর আঝলা পঝড় আসঝব্— 

  

চিররঞ্জে ব্ড়ব্াবু্র চেঝক কিাখাঝিাচখ করঝলে। যথণাৎ এই রােী কে ে়চটর মঝোরঞ্জে করা 

খুব্ সহজ হঝব্ ো। 

  

ব্সব্ার ঘরচট আজ যেয রকম ভাঝব্ সাজাঝো হঝয়ঝছ। কটচব্ল-ঝিয়ার কসাো-ঝক ি 

কেওয়াঝলর চেঝক হচেঝয় চেঝয় মােখাঝে পািা হঝয়ঝছ কাঝপণট–কসই কাঝপণঝটর চডজাইে–

একচট চসংহ লাচেঝয় পড়ঝছ হচরঝর্র ওপর। কাঝপণঝটর ওপর চপিঝলর ব্ড় েুলোচেঝি 

একগুে রজেীেন্ধা। জােলার পরোগুচল সব্ েিুে। 
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পাম্পশু খুঝল কে ে়চট ব্সঝলে কাঝপণঝট–চিররঞ্জে সঝে সঝে িার চেঝক একচট িাচকয়া 

এচেঝয় চেঝলে। িাঝি কহলাে চেঝয় ব্ঝস কে ে় ব্ড়ব্াবু্র চেঝক িাচকঝয় চজঝজ্ঞস করঝলে, 

কেযা আপোর? 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, আঝজ্ঞ ো। আচমও এ ব্াচড়র জামাই। চিররঞ্জেঝক কেচখঝয় ব্লঝলে, 

ইচে পাত্রীর কাকা। পাত্রীর ব্াব্া একটু ব্াঝেই এঝস পড়ঝব্ে। 

  

কে ে় ব্লঝলে, পাত্র আমার কমজভাইঝয়র ব্ড়ঝছঝল। 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, ও হযাুঁ, আপোর কথা শুঝেচছ। মহােঝয়র োমই কিা রাজীব্ঝলািে 

হালোর? 

  

হযাুঁ। কালীঘাঝটর হালোরঝের ককউ েই। আমরা কেবু্ব্াোঝের হালোর–আমাঝের 

চিেপুরুর ধীনতঝর আয়ো কাুঁঝির কারব্ার। 

  

আপোর জেয একটু িা? চকংব্া েরব্ি? 

  

এখে ো, এখে ো— 

  

রাজীব্ঝলািে আব্ার ঘচড় কেখঝলে এব্ং জােলা চেঝয় ব্াইঝর িাকাঝলে। চেঝের আঝলা 

কঝম আসঝছ–এটা িার একেম পছন্দ েয় মঝে হঝে। ইঝলকচট্রক আঝলায় কমঝয় কেখার 

ব্যাপাঝর িাুঁর চব্শ্বাস কেই। েযামলা কমঝয়ঝকও পঝমটম পাউডার ঘঝর েরসা ব্ঝল িাচলঝয় 

কেওয়া যায়। 

  

ব্ড়ব্াবু্ ও চিররঞ্জে খাচেকটা িটস্থ হঝয় ব্ঝস আঝছে। এঝক পাত্রপি, িাও পাঝত্রর 

জযাোমোই, এুঁঝক খুচে করার কী কী উপায়–চি্া করঝছে দু’জঝে। ওুঁরা আঝেই শুঝেঝছে 

কয, এই রাজীব্ঝোিে চেুঃস্াে। এুঁর চব্রয়-সম্পচত্ত ওই ভাইঝপাই পাঝব্ সুিরাং এুঁর 

কথার ওপর ককউ কথা ব্লঝব্ে ো। চেয়রঞ্জে জরুচর ব্যব্সার কাঝজ আটঝক পঝড়ঝছে–

চেরঝি একটু কেচর হঝব্–পই পই কঝর ব্ঝল কেঝছে কযে পাত্রপঝির যভযথণোয় পাে 
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কথঝক িুে ো খঝস। ও-ব্াচড়র কমঝয়রা একব্ার েলঝব্ুঁঝধীনত কেঝখ কেঝছ– কমাটামুচট পছন্দও 

হঝয়ঝছ–আজ আসঝছে ব্াচড়র কিণাব্যচিরা–এুঁঝের মচজণর ওপঝরই সব্ চেভণর করঝছ। 

পাত্র সুেেণে, চব্. এ. কেল, তপিৃক ব্যব্সা কেখাশুো কঝর, েিুর সম্পচত্ত। 

  

রাজীব্ঝলািে চিররঞ্জঝের চেঝক িাচকঝয় েনের করঝলে, মোইঝের আচেব্াস ককািায়? 

  

আঝজ্ঞ, েচরেপুঝর। 

  

ককাে মহকুমা? 

  

মাোচরপুর সাব্-চডচভেঝে। 

  

ককাে গ্রাম? ব্লুে, ব্লুে, আমার ও-সব্ জায়ো কঘারা আঝি। 

  

েুলব্াচড়, মামুেপুঝরর পাঝেই। 

  

ঘুচরচি, সব্ জায়োয় ঘুচরচি। ব্ড় এুঁঝো পিা সব্ জায়ো। আমরা জাঝেে কিা, ব্াঙাল 

ব্াচড়র সঝে এর আঝে কখেও সম্বন্ধ কচরচে। আমার মোই কখালাখুচল কিা। ব্াঙালঝের 

হালিাল আলাো–আমাঝের আলাো। িা, এর আঝে কিাঝদ্দ া-পঝেঝরাচট কমঝয় কেখা 

হলকারওর সঝেই আমাঝের কছঝলর কুচষ্ঠর চমল হয় ো। লগ্ন কমঝল কিা রাচে কমঝল ো। 

এচেঝক আমার মাঝয়র ব্য়স চব্রাচে ব্ছর–চিচে ব্ায়ো ধীনতঝরঝছে কয, োচির চব্ঝয় কেঝখ 

যাঝব্ে। আপোঝের কমঝয় মাচেঝয় িলঝি পারঝব্ কিা? 

  

চিররঞ্জে ব্লঝলে, চেশ্চয়ই! কমঝয় আমাঝের ভারী োন্ডা। কযমেচট আপোরা চেচখঝয় 

পচড়ঝয় কেঝব্ে। 

  

আমরা চকন্তু ব্াচড়র ব্উঝের ব্াঝপরব্াচড় পাোই ো। 

  

িা, মাঝে, আপোরা যা— 
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আপোরা শুুঁটচক মাছ খাে? 

  

ব্ড়ব্াবু্ কহঝস ব্লঝলে, আচম খাই। এ ব্াচড়র যেয আর ককউ খায় ো। সব্ ব্াঙালরা খায় 

ো। 

  

কী পাে ব্লুে কিা ওঝি? েঝন্ধ োচড়ভুচড় উলঝট আঝস! কুকুর-ঝব্ড়াঝলও কছাুঁয় ো। কেঝে 

চক মাঝছর যভাব্ আঝছ কয শুচকঝয় আমচস কঝর কখঝি হঝব্? 

  

ব্ড়ব্াবু্ চকছু একটা ব্লঝি চেঝয়ও কথঝম কেঝলে। পাঝত্রর গুরুত্বপূর্ণ জযাোমোইঝয়র সঝে 

িকণ করা যায় ো। চকছু ো ব্ঝল িাচকঝয় রইঝলে হাচস হাচস মুখ ককর। 

  

এই সময় আর একটা োচড়ঝি আরও পাুঁি জে এঝস উপচস্থি হঝলে। এুঁঝের মঝধীনতয আঝছে 

পাঝত্রর ব্াব্া, এক কাকা, ওব্াচড়র দুই জামাই ও এক েযালক। ভদ্রিা, েমস্কার ও 

কুেলাচে চব্চেমঝয়র পর খাব্ার আসঝি আরম্ভ করল, েথঝম সকঝলর জেয কেঝট কেঝট 

েল-ব্ািাচব্ঝলবু্, আম, আোরস, আঝপল, কখজুর। িারপর আলাো কেঝট লুচি, 

আলুরেম ও িীর। আব্ার আলাো কেঝট সঝন্দে, কোেপাপচড় ও েই। এই চব্পুল খাঝেযর 

যচধীনতকাংেই েষ্ট হল। পাঝত্রর কপটুক কাকা শুধুীনত চেঝজর সব্চকছু কিঝটপুঝট কখঝলে, ব্াচকরা 

োড়ািাড়া করঝলে মাত্র। জযাোমোইচট শুধুীনত এক টুকঝরা েল িুঝল মুঝখ চেঝলে। েুচি 

কখঝলই িাুঁর যম্বল হয়’– এ কথা জাোঝলে–এব্ং যম্বল হঝল কী কী ধীনতরঝের েচিচিয়া 

কেখা কেয়–এসব্ চব্েে ভাঝব্ আঝলাচিি হল। 

  

খাব্ার পঝব্ণর কের চেঝক উপচস্থি হঝলে চেয়রঞ্জে। কেচর হব্ার জেয িমা িাইঝলে ব্ার 

ব্ার–এব্ং সকলঝকই আর একটু খাব্ার মুঝখ কভালার জেয পীড়াপীচড় করকি লােঝলে। 

সমূ্পর্ণ চেলণজ্জ ভাঝব্ জাচেঝয় চেঝলে কয–এই সব্ খাব্ারই িাুঁর কমঝয়র তিচর। ককউ 

ককােও েচিব্াে করঝলে ো। কমঝয়র সুিকমণ, রন্ধেপটুিা, কসব্াপরায়র্িা সম্পঝকণ 

চব্স্তাচরি ব্লার পর চেয়রঞ্জে যকস্মাৎ কঘারর্া করঝলে, িঝব্ হযাুঁ, আর একটা কথাও 

জাোঝো েরকার। আমার কমঝয় োি-োে জাঝে ো। ওসব্ কেখাব্ার িল কেই ব্াচড়ঝি। 
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এ-সংব্াঝে পাঝত্রর জযাোমোই কব্ে সন্তুষ্ট হঝলে। চিচে ব্লঝলে, ব্াচড়র ব্উ কিা আর 

চথঝয়টাঝর যযাকঝটা করঝি যাঝব্ ো! ও-সঝব্র েরকারটা কী? 

  

পাে চিঝব্াঝি চিঝব্াঝি আরও চকছু কথা হল। চকন্তু কেো-পাওোর চব্রয়টা ঘুর্ািঝরও 

িুলঝলে ো পাত্রপি। িাুঁরা যি কুঁিা েে, ওই আঝলািো িারা করঝব্ে চেঝজর ব্াচড়ঝি 

ব্ঝস–কযখাঝে পাত্রীর ব্াব্া কৃপাোথণী হঝয় যাঝব্ে। চেঝজর ব্াচড়ঝি ব্ঝস ের করাকচর 

যঝেক সুচব্ঝধীনত। 

  

চকছুির্ পর রাজীব্ঝলািে ব্লঝলে, িা হঝল এব্ার— 

  

চেয়রঞ্জে ব্যস্ত হঝয় ব্লঝলে, চেশ্চয়ই, চেশ্চয়ই! ওঝর, পাচেঝয় কে ো— 

  

রাজীব্ঝলািে খুুঁি খুুঁি কঝর ব্লঝলে, কব্লা পঝড় কেল এঝকব্াঝর–  

  

যন্দরমহঝল শ্রীঝলখাঝক সাজাঝো কের হঝয় কেঝছ যঝেকির্। আজ দুপুঝর িাঝক কজার 

কঝর ঘুম পাড়াঝো হঝয়ঝছ–যাঝি কিাখদুচট কব্ে ভরাট কেখায়। স্নাে কঝরঝছ ব্যাসে ও 

কাুঁিা হলুে কমঝখ। পাঝয় আলিা, কিাঝখ কাজল, সারা েরীঝর কেস পাউডার। শ্রীঝলখার 

োঝয়র রং কিমে েরসা েয়–চকন্তু আজ এি েসাধীনতে িার সব্ণাঝের িামড়ার একটা চিক্কর্ 

ঔজ্জ্বলয এঝসঝছ। িার িিুদুচটর িাপা উেঝব্ঝের জেয িাঝক আজ আরও কমাহময়ী মঝে 

হয়। 

  

শ্রীঝলখা এর আঝে আরও িার ব্ার চব্চভন্ন পাত্রপঝির সামঝে হাচজর হঝয়ঝছ। িবু্ িার 

লজ্জা ও েকিমা কাঝটচে। ডাক আসঝিই কস কযে ককুঁঝপ উেল। কিঝপ ধীনতরল িার মাঝয়র 

হাি। িখে শ্রীঝলখাঝক দু’চেঝক দু’জে ধীনতঝর হাুঁচটঝয় হাুঁচটঝয় চেঝয় আসা হল, কযে কস 

মােুর েয়, একটা পুিুল। 
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যেয কমঝয়রা েরজার কাঝছ এঝস কথঝম কেল, কভিঝর কযঝি হঝব্ শ্রীঝলখাঝক একা। কস 

েরজা কথঝক দু’পা চেঝয় যেড় হঝয় োুঁচড়ঝয় রইল, চিবু্ক বু্ঝক কেকাঝো। যেয ককউ চকছু 

ব্লঝছ ো কেঝখ ব্ড়ব্াবু্ই উঝে চেঝয় িার হাি ধীনতঝর এঝে ব্চসঝয় চেঝলে। 

  

েরজার ওপাঝে কমঝয়ঝের চভড়। সা্ত্বনোঝক শুধুীনত েীঝি োমঝিই কেওয়া হয়চে িার োঝয়র 

রং কব্চে েরসা–যচে িাঝক কেঝখই পাত্রপঝির পছন্দ হঝয় যায়। ব্ােল হড়মুড় কঝর 

ঘঝরর মঝধীনতয েুঝক পঝড়চছল–চিররঞ্জে িাঝক কিাখ চেঝয় ব্কঝলে। ব্ােল িবু্ কেল ো–

েরজার কি কাে কঘুঁঝর োুঁচড়ঝয় রইল। 

  

পাঝত্রর কপটুক কাকাই েথম েনেরটা করঝলে। কিামার োম কী মা?  

  

শ্রীঝলখা িুপ। চিচে আব্ার চজঝজ্ঞস করাঝিও শ্রীঝলখা উত্তর ো কেওয়ায় চেয়রঞ্জে একটু 

িঞ্চল হঝলে। ব্লঝলে, ব্ল, োম ব্ল! 

  

শ্রীঝলখা কাঝপণঝটর চসংঝহর চেঝক িাচকঝয় খুব্ই আঝস্ত আঝস্ত চেঝজর োম ব্লল। 

  

যঝেঝকই শুেঝি কপঝলে ো, িবু্ ককউ যেসন্ন হঝলে ো। পাত্রীর লাজুকিা িার গুঝর্রই 

পচরিয়। 

  

এর পঝরর েনেরগুঝলাও মামুচল ধীনতরঝের। ককাে ক্লাঝস পঝড়া, ইচিহাস ভাঝলা লাঝে ো যকিম 

ভাঝলা লাঝে, যুে ককাে ককাে কেঝের সঝে কব্ঝধীনতঝছ ইিযাচে। শ্রীঝলখা যচধীনতকাংে েঝনেররই 

উত্তর চেঝি পারল ো চকংব্া লজ্জায় চেল ো। 

  

িারপর রাজীব্ঝলািে মূল ভূচমকা চেঝয় কেলঝলে। রাজীব্ঝলািঝের কথায় েম্রিা ব্া 

চব্েয় কেই। চিচে েথঝমই ভূচমকা করঝলে, কছঝলঝমঝয় হঝল মাঝয়র কাছ কথঝকই 

কলখাপড়া শুরু করা েরকার। কসই জেযই আজকালকার কমঝয়ঝের কলখাপড়া চকছুটা জাো 

উচিি। এব্ং কলখাপড়া ব্লঝি ইংঝরচজই কিা েধীনতাে। শ্রীঝলখা চক এক ডজে কভড়ার 

ইংঝরচজ জাঝে? এক ডজে জাহাজ? 
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রাজীব্ঝলািে এমে কড়া েলায় েনের করচছঝলে কয উত্তর ো চেঝয় উপায় কেই। এ কযে 

ইস্কুঝলর রােী মাটারমোই। 

  

এব্ার ব্ঝলা কিা মা েন্ডার ইংঝরচজ কী? 

  

রাইঝোঝসরাস। 

  

রাইঝোঝসরাস ব্াোে কী? 

  

এটা রাজীব্ঝলািে একটা কাুঁিা কাজ কঝর কেলঝলে, ককে ো, রাইঝোঝসরাস, কেসাে 

আর হাইচজে–এই ব্াোেগুঝলা েঝিযঝকই এঝস চজঝজ্ঞস কঝর ব্ঝল শ্রীঝলখাঝক ভাঝলা 

কঝর মুখস্ত কচরঝয় কেওয়া আঝছ। এর উত্তর শুঝে িৃপ্ত হঝয় রাজীব্ঝলািে ব্লঝলে, আো 

কব্ে! এব্ার দু’লাইে ব্াংলা পেয ব্লচছ–পর পর েেব্ার ব্ঝল যাও কিা! িাড়ািাচড় 

ব্ঝলা! 

  

জঝল িুে িাজা। 

কিঝল িুল ভাজা! 

  

শ্রীঝলখা একব্ার চেকোক ব্লল। িারপর িাড়ািাচড় ব্লঝি চেঝয়ই বু্েঝি পারল, এটা 

কমাঝটই সহজ েয়। চজভ জচড়ঝয় যায়। দু-এক ব্ার ব্লার কিষ্টা কঝরই শ্রীঝলখা মুখ লাল 

কঝর িুপ কঝর ব্ঝস রইল। 

  

শ্রীঝলখার েঝিযকচট ব্যথণিাই িার গুর্পো ব্ঝল ের্য হল। কসইটাই আসল পরীিা। ককে 

ো, কয-ঝমঝয় গুরুজেঝের সামঝে টরটর কঝর কথা ব্ঝল, িার িচরত্র ভাঝলা হয় ো। 

রাজীব্ঝলািে যখে রীচিমিে েরম সুঝর শ্রীঝলখার সঝে ঘঝরায়া কথা আঝলািো করঝি 

লােঝলে, িখে সকঝলরই মঝে হল, কমঝয় পছন্দ হঝয় কেঝছ। পাত্রপি যাব্ার সময় কসই 

রকম স্পষ্ট ইচেি চেঝয় কেঝলে। যব্েয পাত্র-পাত্রীর ককাষ্ঠী কয এঝকব্াঝর রাজঝযাটক– 

কসটাও খুব্ ব্ড় কথা। 
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সূযণ চেরল সন্ধযার পর, যখে ব্াচড় কথঝক যচিচথরা িঝল কেঝছে। িার কপাোক-পচরেে 

যিয্ মচলে, কিাখ কভিঝর ব্সা। ব্াচড় চেঝর কস কারওর সঝে চব্ঝের কথা ব্লল ো, 

চেঝজর ঘঝর িঝল কেল। সূযণ ব্ড়ব্াবু্র হাঝি দু-এক চেে মার খাব্ার পর সব্াই িার আো 

কছঝড় চেঝয়ঝছ। কস কখে ককাথায় যায়কখে ব্াচড় কেঝর–এ চেঝয় আর ককউ মাথা ঘামায় 

ো। ব্ড়ব্াবু্ ব্াচড় কথঝক িখে কব্চরঝয় কেঝছে। যেযরা কব্ে একটা আেঝন্দ েঝল্প মেগুল। 

শ্রীঝলখার চব্ঝয় োয় চেক–এঝি িার ব্াব্া-মাঝয়র মে খুব্ উৎেুল্ল। শ্রীঝলখা পাচলঝয় 

পাচলঝয় কব্ড়াঝে–আর সা্ত্বনো িাঝক খুুঁঝজ খুুঁঝজ রাোঝে। 

  

ব্ােল সূযণর ঘঝর চেঝয় ব্লল, সূযণো িুচম এিচেে আঝসাচে ককে? পরশু আমাঝের পাড়ায় 

টুঝয়চন্ট কোর আওয়াসণ সাইঝকল করস হঝয় কেল? 

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, িুই সব্টা কেঝখচছচল? 

  

হযাুঁ। সারা রাি কজঝে–কি আঝলা— 

  

চমঝথয কথা। সূযণ কসটা বু্েঝি কপঝর হাসল। ব্ােল ইোেীং কব্ে ব্াচেঝয় ব্াচেঝয় চমঝথয 

কথা ব্লঝি চেঝখঝছ। কস চেঝেরঝব্লা ভূি কেঝখ, রাচত্তঝর িাুঁঝের োঝয় একটা ছায়া েড়ঝি 

কেঝখ, ব্ড়ঝের েলার আওয়াজ েকল কঝর যেযঝের িমঝক কেয়। চমচেট পাুঁঝিঝকর 

মঝধীনতযই ব্ােল সূযণঝক এই ক’চেঝের যাব্িীয় খব্র পচরঝব্েে কঝর চেল। সূযণ সম্পঝকণ 

ব্াচড়র কক কী ব্ঝলঝছ, িা-ও ব্াে কেল ো। কমািম খব্রচট জাোল সব্ার কেঝর। জাঝো 

সূযণো ব্ড়চের চব্ঝয় চেক হঝয় কেঝছ। 

  

সূযণ চব্ঝের উৎসাহ কেখাল ো। চেচলণপ্ত েলায় ব্লল, আো! 

  

জামাইব্াবু্ ো, খুব্ লম্বা। জযাোমোই ব্ঝলঝছে! 

  

হুঁ। 
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জামাইব্াবু্ঝের ব্াচড়ঝি চিেঝট ব্ড় ব্ড় কুকুর আঝছ। আচম চকন্তু ব্রযাত্রী যাব্– কছাটরাও 

যায়। আচম কসচেে কাপড় পরব্। 

  

আটটা ব্াজঝি-ো ব্াজঝিই সূযণ রান্নাঘঝর চেঝয় ব্লল, োকুর আমার খাব্ার োও। একলা 

একলা খাব্ার কখঝয় চেঝয় সূযণ আব্ার চেঝজর ঘঝর চেঝর কেল। যঝেক রাি পযণ্ আঝলা 

জ্বলল িার ঘঝর। একসময় আঝলা কজ্বঝল করঝখই সূযণ কব্চরঝয় কেল িার ঘর কথঝক। 

  

রাি োয় সাঝড় এোঝরাটার সময় শ্রীঝলখা উঝে এল ছাঝে। পাজামা ও কেচঞ্জ পঝর সূযণ 

ব্ঝস আঝছ চটঝের কিয়াঝর রাস্তার চেঝক মুখ কঝর। শ্রীঝলখা আঝস্ত আঝস্ত িার কপছঝে 

পুঁড়াল, সূযণ মুখ কেরাল ো। শ্রীঝলখা হাি রাখল সূযণর কাুঁঝধীনত, কস িবু্ চেুঃসাড়। 

  

শ্রীঝলখা ডাকল, এই? 

  

উুঁুঃ? 

  

আমার সঝে কথা ব্লঝব্ ো? 

  

ককে? 

  

কথা ব্লছ ো কয? 

  

কী ব্লব্? 

  

িুচম এিচেে ককাথায় চছঝল? 

  

কাঝজ চেঝয়চছলাম। 

  

কিামার কসই চজচেসটা আর আমার কাঝছ রাখঝব্ ো? 

  

িার আর েরকার কেই। 
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ককে? 

  

িুই কিা এ ব্াচড়ঝি আর থাকচব্ ো। 

  

ব্াুঃ, আচম এিুচে িঝল যাচে বু্চে? 

  

কঝব্ যাচেস? 

  

কস সব্ এখেও চকছু চেক কেই। 

  

সূযণ কিয়ার কথঝক উঝে চেঝয় ছাঝের আলঝসঝি ভর চেঝয় োুঁড়াল। স্পষ্টি কব্াো যায়, 

িার কমজাজ ভাঝলা কেই–এমেকী শ্রীঝলখার সঝেও কস মঝোঝযাে চেঝয় কথা ব্লঝছ ো। 

হোৎ কমঘ সঝর চেঝয় আলো কজযাৎস্না ছচড়ঝয় পঝড়ঝছ সারা েহঝর, মাঝে মাঝে েমকা 

হাওয়া। এি রাচত্তঝরও ককাে ব্াচড়ঝি কঝলর োে ব্াজঝছ।  

  

শ্রীঝলখা সূযণর পাঝে এঝস োুঁচড়ঝয় ব্লল, আমার চব্ঝয় হঝে ব্ঝল িুচম রাে কঝরছ? 

  

ককে কিার চব্ঝয় হঝব্? 

  

ব্াুঃ হঝব্ ো? ব্াব্া, মা— 

  

আচম কিাঝক চব্ঝয় করব্। 

  

শ্রীঝলখার মুখখাো যরুর্ব্র্ণ হঝয় কেল। িাপা েলায় ধীনতমক চেঝয় ব্লল, কী পােঝলর 

মঝিা যা-িা ব্কছ? 

  

যেয ককউ চব্ঝয় করঝি পাঝর, আর আচম পাচর ো? 

  

যেয ককউ আর িুচম বু্চে এক? 

  

কাচজ কযাে যলওঝয়জ মযাচর। 
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এটা চব্ঝলি পাওচে। 

  

কলাঝক কযমে কব্ড়ালছাো আের কঝর, সূযণ এক হাঝি কসই রকম ভাঝব্ শ্রীঝলখার ককামর 

আুঁকঝড় ধীনতরল। িারপর ব্লল, শ্রীঝলখা, কিাঝক যচে যেয ককউ চব্ঝয় কঝর, িা হঝল আচম 

গুচল কঝর িার মাথার খুচল উচড়ঝয় কেব্! 

  

সূযণো, চেজ, এ রকম যদু্ভি কথা কব্াঝলা ো। আমার ভয় কঝর। কিামার কসই চজচেসটা 

আমার কাঝছ চেঝয় োও। 

  

সূযণ শ্রীঝলখাঝক কটঝে সামঝে োুঁড় কচরঝয় ব্লল, আচম সচিয কমঝর কেলব্! চব্শ্বাস কর! 

একটু ব্াচেঝয় ব্লচছ ো! 

  

শ্রীঝলখা ককােও উত্তর কেব্ার আঝেই সূযণ িার ডাে হাঝির িজণচে শ্রীঝলখার কোুঁঝট 

কেকাল। িারপর আঙুলটা শ্রীঝলখার সারা মুঝখ কব্ালাঝি লােল–কযে কস ককােও ছচব্ 

আুঁকঝছ। শ্রীঝলখা ককােও ব্াধীনতা চেল ো। কস চব্হ্বল ভাঝব্ কিঝয় রইল সূযণর মুঝখর চেঝক। 

  

সূযণ আঙুল চেঝয় শ্রীঝলখার কচি কপয়ারার মিে থুিচেটা উুঁিু কঝর ধীনতঝর কিঝয় রইল, দু’-

এক মুহূিণ–িারপর কসখাঝে চেঝজর কোুঁট কিঝপ িুরঝি লােল। শ্রীঝলখা এঝস্ত িাকাল 

ছাঝের চসুঁচড়র চেঝক। 

  

চসুঁচড়র পাঝেই ব্ড়ব্াবু্র ঘর। ব্ড়ব্াবু্ চেচশ্চি ঘুচমঝয় পঝড়ঝছে এিিঝর্ চকন্তু কয-ঝকােও 

মুহূঝিণই কিা কজঝে উেঝি পাঝরে। শ্রীঝলখা োর্পঝর্ কিষ্টা করল জােলার সীমাো কথঝক 

সঝর যাব্ার। চকন্তু সূযণর ব্জ্রমুচষ্ট ছাড়াব্ার সাধীনতয কী িার! থুিচে কছঝড় সূযণ শ্রীঝলখার 

েলায় কোুঁট চেঝয় এল–িারপর আরও েীঝি। শ্রীঝলখা কজাঝর েব্দ করঝিও পারঝছ ো। 

আুঁিল সচরঝয় শ্রীঝলখার বু্ঝক মুখ গুুঁঝজ সূযণ ব্লল, কিার বু্ঝক কী সুন্দর েন্ধ! 

  

সূযণো কছঝড় োও! 
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কিাঝক আচম এিুচে চব্ঝয় করব্। 

  

শ্রীঝলখার বু্ঝকর জামা কজার কঝর কটঝে খুঝল কেঝল সূযণ যদু্ভি ব্যগ্র ভাঝব্ িাচকঝয় রইল 

কস-চেঝক। কযে কস ককােও মােুঝরর েরীর কেখঝছ ো–কেখঝছ ককােও যভূিপূব্ণ োকৃচিক 

েৃেয। এক কজাড়া যোস্বাচেি েল, যল্প যল্প কম্পমাে। কযে েরম’ েব্দটা জীব্্ হঝয় 

উঝেঝছ িার কিাঝখর সামঝে। এর কথঝক কব্চে ককামলিা আর ককাথায় আঝছ পৃচথব্ীঝি? 

  

খুব্ আলঝিা ভাঝব্ সূযণ কসখাঝে হাি রাখল, আঙুল চেঝয় ছচব্ আুঁকঝি লােল, মধুীনতর 

উত্তাল িার রং। চজভটা চেঝয় এঝস কছাুঁয়াল, িাও খুব্ আলঝিা ভাঝব্। চেসচেস কঝর 

ব্লল, আচম কিাঝক চব্ঝয় করব্। 

  

চেঝেহারা হঝয় শ্রীঝলখা ব্ঝস পড়ল মাচটঝি। ভারী যদু্ভি কণ্ঠস্বঝর ব্লল, সূযণো, আচম 

চেক মঝর যাব্! 

  

সূযণও ব্ঝস পড়ল সঝে সঝে। শ্রীঝলখাঝক চেঝজর বু্ঝকর ওপর কটঝে এঝে পােল হঝয় 

কেল। শ্রীঝলখার োচড়-সায়া-্াউঝজর ব্ন্ধে ছাড়াব্ার জেয এঝলাঝমঝলা কিষ্টা কঝর ব্ার 

ব্ার ব্লঝি লােল, আচম কিাঝক চব্ঝয় করব্! আচম কিাঝক চব্ঝয় করব্! এিুচে! 

২৪. সূযণ েকাঝেয জাচেঝয় চেল 

সূযণ েকাঝেয জাচেঝয় চেল কয কস শ্রীঝলখাঝক চব্ঝয় করঝব্। একথা েথম ব্লল কস। 

শ্রীঝলখার মাঝক। ব্লার সময় কস একটুও লজ্জা কপল ো, কিাখ চেিু করল ো, েলা কাুঁপাল 

ো। কযে িার মিামঝির ওপরই সব্চকছু চেভণর করঝছ। 

  

এব্ং পাত্র চহঝসঝব্ চেঝজর কযােযিা েমার্ করার জেয কস কসচেে কথঝকই আব্ার কঝলঝজ 

যাওয়া শুরু করঝল। এর মঝধীনতয িাঝক কেচসঝডচে কঝলঝজ ভরচি কঝর কেওয়া হঝয়চছল 

েথম চেঝক োয়ই কস ক্লাস কঝরচে। চব্ব্াঝহর কঘারর্াচট জাচেঝয় চেঝয় কস েম্ভীর ভাঝব্ 

ব্ইখািা চেঝয় কব্চরঝয় কেল কঝলঝজ। 
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সুেভা েথঝম কথাটায় গুরুত্ব কেেচে, চকন্তু িমে এই চেঝয় একটা হলুস্থুলু পঝড় কেল। 

ব্াচড়ঝি। এ রকম যদু্ভি কথা ককউ কখেও কোঝেচে। করাঝলা ব্ছঝরর কছঝল আর। পঝেঝরা 

ব্ছঝরর কমঝয় এব্ং একই পচরব্ারভুি, িারা চব্ঝয় করঝি িায়। কী মঝে কঝর এরা? 

চব্ঝয় মাঝে চক বৃ্চষ্টর জঝল কােঝজর কে ঝকা ভাসাঝো? 

  

শ্রীঝলখাঝক হাজার কথা চজঝজ্ঞস কঝরও একটাও চেক মিে উত্তর পাওয়া যায় ো। কস 

শুধুীনত ব্ার ব্ার ব্ঝল, আচম চকছু জাচে ো, আচম চকছু জাচে ো! ভঝয় িার মুখ েীলঝি ব্র্ণ 

ধীনতঝরঝছ, কিাখ ব্ঝস কেঝছ ককাটঝর কান্নার িমিাও িার কেই। িার মা ও কাচকমা িাঝক 

ব্ার ব্ার কজরা করঝি লােঝলে, িুই চকছু ব্ঝলচছস? সূযণর মাথায় এ কথা এল কী কঝর? 

কী কঝর কস এি সাহস পায়? 

  

শ্রীঝলখার কসই একই উত্তর–আচম চকছু জাচে ো। আচম চকছু জাচে ো। 

  

সন্ধযাঝব্লা সূযণ ব্াচড় চেঝর এঝসই শ্রীঝলখাঝক ডাকল। কিুঁচিঝয় েলা োটাল-িবু্ 

শ্রীঝলখাঝক পাওয়া কেল ো। িাঝক িার মা ককাথাও পাচেঝয় চেঝয়ঝছে। 

  

চেয়রঞ্জঝের কাঝছ ব্যাপারটা দু’-এক চেে কোপে কঝর রাখার কিষ্টা হল। কের পযণ্ িার 

কাঝে কেলই। শুঝেই চেয়রঞ্জে কিাঝধীনত জ্বঝল উেঝলে। িার িচরঝত্র চব্স্ময়ঝব্াধীনত কেই, চিচে 

ককােও কথা শুঝে হিব্াক হঝয় যাে ো–যপছঝন্দর চকছু হঝলই চিচে রাোরাচে শুরু 

কঝরে। েথঝমই চিচে ব্কঝি লােঝলে সুেভাঝক। মা এি লাই চেঝয়ঝছ ব্ঝলই কিা কমঝয় 

উেঝন্ন যাঝে। মা যচে কমঝয়ঝক সামলাঝি ো পাঝর িা হঝল কক পারঝব্? যিব্ড় চধীনতচে 

কমঝয়ঝক ককউ কিাঝখর আড়াল কঝর? আর ওই সূযণচটঝক কিা কোড়া কথঝকই জাঝেে, ওটা 

একটা েোর, হারামজাো। যজাি, কুজাি! 

  

শ্রীঝলখাঝক হাঝির কাঝছ কপঝল চিচে চেচশ্চি, কস-চেে মারধীনতর করঝিে। েধীনতােি ব্াব্ার 

রাে কথঝক ব্াুঁিাব্ার জেযই সুেভা শ্রীঝলখাঝক পাচেঝয় চেঝয়ঝছে িাুঁর েূর সম্পঝকণর 

কব্াঝের কাঝছ। 
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ব্াইঝরর কপাোক-পচরেে পচরব্িণে ো কঝরই চেয়রঞ্জে িচট েটেচটঝয় যমর, যমর 

ব্ঝল ডাকঝি ডাকঝি উঝে এঝলে চিেিলায়। যমরোথ িখে ইচজঝিয়াঝর শুঝয় 

এমান্ডঝসঝের ্মর্-চব্ব্রর্ী পড়চছঝলে। রাঝত্র চিচে কিাঝখ কম কেঝখে ব্ঝল ব্ইখাো 

এঝকব্াঝর কিাঝখর সামঝে ধীনতরা। 

  

চকন্তু যদু্ভি ব্যাপার এই কয, ব্ড়ব্াবু্ একথা শুঝে স্তচম্ভি ব্া িুে হঝলে ো। কহঝস উেঝলে 

কহা কহা কঝর। হাসঝি হাসঝিই ব্লঝলে, িাই োচক? ব্যাটা এরই মঝধীনতয চব্ঝয় করঝি িায়? 

িা মন্দ কী? 

  

চেয়রঞ্জে হাচসোট্টার ধীনতার ধীনতাঝরে ো। চিচে কঝোর ভাঝব্ ব্লঝলে, িুচম ব্লছ কী যমর? 

কিামারও চক মাথা খারাপ হঝয় কেল! 

  

ব্ড়ব্াবু্ উত্তর চেঝলে, ককে, কিামার এি যমি কীঝস? আমার চব্রয়-সম্পচত্ত সব্ কিা 

সূচযযই পাঝব্। 

  

চব্রয়-সম্পচত্তর জেয আচম কমঝয়টাঝক হাি-পা কব্ুঁঝধীনত জঝল কেঝল কেব্? 

  

আহা, ওরা চেঝজ কথঝকই যচে িায়–  

  

আমার কমঝয় কিেও এ রকম িাইঝি পাঝর ো। এ রকম কথা কস উচ্চারর্ করঝল িার 

োুঁি ক’খাো খুঝল কেঝল কেব্ ো। 

  

ও রকম ভয় কেখাঝল আর কস ব্লঝব্ কী কঝর? ব্রং সহজ ভাঝব্ িাঝক কডঝক চজঝজ্ঞস 

করঝলই হয়। 

  

কস এখে এ ব্াচড়ঝি কেই। 

  

আসঝব্ কিা! িখে চজঝজ্ঞস করঝলই হঝব্। এি ব্যস্ত হব্ার কিা চকছু কেই।  
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িুচম বু্েঝি পারছ ো যমর। িুচম কমাঝটই গুরুত্ব চেে ো–চকন্তু কমঝয় আমার। 

কমঝয়স্াঝের োঝয় যচে একটু কলকিম লাঝে, িা হঝল সারা জীব্ে কস সুখ পাঝব্ ো। ব্াপ 

হঝয় কমঝয়ঝক আচম কসই জায়োয় কেঝল কেব্? 

  

আচম হয়ঝিা সচিযই কিামার মিে বু্েঝি পারচছ ো। কিামার আপচত্তগুঝলা কী ব্ঝলা 

কিা! আচম চেঝজ যব্েয ব্ালযচব্ব্াঝহ মঝন্দর চকছু কেচখ ো। েকৃচির যা চব্ধীনতাে, িাঝক 

যমােয করঝল েল ভাঝলা হয় ো। কয ব্ে আর কচেঝের! 

  

িা ব্ঝল কযাঝলা ব্ছঝরর কছঝলর চব্ঝয়? 

  

কিামার চপিাোকুর কব্াধীনতহয় িার কিঝয়ও কম ব্য়ঝস েথম চব্ব্াহ কঝরচছঝলে। য্ি 

আমার ব্াব্া কিা কঝরচছঝলে। যাকঝে কস কথা ো কিালাই ভাঝলা চকন্তু চব্ঝয়টা আজই 

হঝে ো। চিে-িার ব্ছর যাক ো–সূচযণটা য্ি গ্রাজুঝয়ট হঝয় চেক। এর মঝধীনতয যচে 

কথাব্ািণা চেকোক হঝয় থাঝক। 

  

এ চব্ঝয় হওয়া যসম্ভব্! 

  

ধীনতঝর চেলাম যসম্ভব্। চকন্তু কিামার এি আপচত্তর কারর্টাই ব্া কী? 

  

আত্মীয়স্বজঝের মঝধীনতয চব্ঝয় হয়? কলাঝক কিা জাঝে, ওরা আত্মীয়। আমাঝের ব্ংঝে এ 

রকম কব্ঝলল্লাপাো ককউ কখেও কঝরচে। 

  

কিামার ব্ংোচভমাে আঝছ, আমার যব্েয িা কেই। আমার কছঝল মুচি-ঝমথঝরর কমঝয়ঝক 

চব্ঝয় করঝলও আমার আপচত্ত থাকঝব্ ো। 

  

কিামার পঝি কসটা ব্লা সহজ। ও-ঝছঝলর ককােও জাঝির চেক আঝছ! ও কয কিামার 

কছঝল িার ককােও চেক আঝছ? 
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ব্ড়ব্াবু্র মুখ কথঝক হাচস মুঝছ কেল। চস্থর কিাঝখ চেররঞ্জঝের চেঝক কিঝয় রইঝলে দু’-

এক পল। িারপর েম্ভীর ভাঝব্ ব্লঝলে, চপ. আর, কছঝলর কোঝর িার মাঝয়র োঝম 

কলকিম কেওয়া সুরুচির পচরিয় েয়। কিামাঝের কিাঝখ ওর মা চছঝলে একজে 

োিঝেওয়াচল। আমার কিাঝখ চিচে চছঝলে একজে উুঁিু জাঝির চেল্পী। কসই রি আঝছ 

আমার কছঝলর েরীঝর। ও সাধীনতারর্ মােুঝরর মিে হঝব্ ো।  

  

কছঝলঝমঝয় চেঝয় ঘরসংসার করঝি কেঝল ওসব্ চেল্পচটল্প িঝল ো। 

  

আচম আর কস রকম ভাঝব্ সংসার করলাম কঝব্? 

  

ওই কছঝলঝক চেঝয় কিামাঝক যঝেক দুুঃখ কপঝি হঝব্। 

  

িুচম আমাঝক যচভোপ চেে? 

  

যচভোপ ো, আমার কিণব্য কিামাঝক সাব্ধীনতাে কঝর কেওয়া। ও-ঝছঝলঝক চব্োয় কঝর। 

োও! কলা চেঝয় ওই কালসাপ পুঝরা ো। 

  

চেঝজর কছঝলঝক িাচড়ঝয় চেঝি ব্লছ! 

  

িা ছাড়া আর কী করঝব্! ও-ঝছঝলঝক োসে করার িমিাও কিামার কেই। এি কিা 

মারধীনতর করঝল–পারঝল ওঝক আটকাঝি? যখে িখে ব্াচড় কছঝড় িঝল যায়, কুসঝে 

চমেঝছ। এখে চেঝজর কব্াঝের চেঝকও কুেৃচষ্ট কেয়। 

  

ওঝক আচম আব্ার কহাঝটঝল পাচেঝয় চেঝি পাচর। 

  

কহাঝটঝল কথঝকও এখে আর ও-ঝছঝল ব্াে মােঝব্ ো! 

  

সূযণ কিামার কব্াঝের কছঝল েয়! কিামাঝের সঝে ওর সম্পকণটা খুব্ িীর্। এি িীর্ 

সম্পঝকণ চব্ব্াহ আটকায় ো। 
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ও কথাটা িুচম চিিীয় ব্ার আর আমার সামঝে উচ্চারর্ ককাঝরা ো। ওর সঝে আমার 

কমঝয়র চব্ঝয় কেওয়ার কিঝয় িাঝক চব্র খাইঝয় মারব্।  

  

আহা, এি চব্িচলি হে ককে? কব্ে কিা চব্ঝয় হঝব্ ো। ওঝের ও-সব্ কছঝলমােুচর কথা– 

চেঝরধীনত কঝর চেঝলই হঝব্। যল্প ব্য়ঝস ও রকম কি কী ইঝে হয়! 

  

শুধুীনত চেঝরধীনত করঝল কিামার কছঝল শুেঝব্? ওই কোুঁয়ারঝোচব্ন্দ কছঝল, কারওর কথা কোঝে 

ো। এইসব্ কথা যচে পাুঁিকাে হয়–আমার কমঝয় খুুঁঝিা হঝয় যাঝব্ ো? িার আর চব্ঝয় 

হঝব্? 

  

ব্ড়ব্াবু্ হোৎ সূযণ সম্পঝকণ খুব্ মায়া যেুভব্ করঝলে। কী-ই ব্া ব্য়স, বু্চেসুচে চকছু 

হয়চে এখেওো হঝল মুখেুঝট ককউ চেঝজর চব্ঝয়র কথা ব্ঝল? চকঝোর ব্য়ঝস কি রকম 

সুখস্বে থাঝক! 

  

ব্ড়ব্াবু্র ইঝে হল একটু চিররঞ্জঝের সঝে পরামেণ করার। চকন্তু কাল কথঝক চিররঞ্জঝের 

খুব্ জ্বর–িাঝক এখে ডাকা যাঝব্ ো। উঝে চেঝয় চসুঁচড়ঝি োুঁচড়ঝয় চিচে সূঝযণর োম ধীনতঝর 

ডাকঝলে। 

  

সুেভা ও চহমােী একঘর উৎকচণ্ঠি হঝয় ব্ঝস আঝছে। মচহলাঝের স্বয়ম্প্রবৃ্ত্ত হঝয় 

পুরুরঝের আঝলািোয় কযাে কেব্ার েথা কেই–চকন্তু ওুঁঝের মে পঝড় আঝছ চিেিলায় 

ওই ঘরচটঝি। ওুঁরা কেখঝলে, সূযণ ঘর কথঝক কব্চরঝয় সেঝব্দ েরজা ব্ন্ধ কঝর ওপঝর উঝে 

কেল। 

  

ব্ড়ব্াবু্ চব্ছাোর চেঝক ইচেি কঝর সূযণঝক ব্লঝলে, কব্াস ওখাঝে। 

  

সূযণ ব্সল ো, েরজার কাঝছই োুঁচড়ঝয়–ককউ চকছু চজঝজ্ঞস করব্ার আঝেই কিচরয়া ভাঝব্ 

ব্লল, আচম শ্রীঝলখাঝক চব্ঝয় করব্। 
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চেয়রঞ্জে েেেঝে মুঝখ িাকাঝলে। ব্ড়ব্াবু্র মুঝখ হাচস চেঝর এল। চজঝজ্ঞস করঝলে, 

হোৎ চব্ঝয়পােলা হঝয় কেচল ককে? 

  

সূযণ িার সরল কজচেমুঝখ ব্লল, যেয কারওর সঝে শ্রীঝলখার চব্ঝয় হঝব্ ো। ও-এ 

ব্াচড়ঝিই থাকঝব্। 

  

শ্রীঝলখা কিার কব্াে হয়–কব্াঝের সঝে চক চব্ঝয় হয়? 

  

আপে কব্াে কিা েয়। 

  

চহন্দু সমাঝজ মামাঝিা কব্াঝের সঝে চব্ঝয় হয় ো।  

  

আচম চক চহন্দু? 

  

িুচম কী িা হঝল? 

  

আচম মােুর। 

  

মােুর কিা সব্াই। 

  

আচম শ্রীঝলখাঝক চব্ঝয় করব্। 

  

চব্ঝয় করঝল যঝেক োচয়ত্ব চেঝি হয়। পারচব্? ব্উঝক খাওয়াচব্ কী? 

  

আপোর কাঝছ আমার যঝেক কমাহর আঝছ। আপচে ব্লঝলে— 

  

হুঁ! কমাহর চব্চি কঝর সংসার িালাচব্? কি চেে িলঝব্? করাজোর করঝি হঝব্ ো? 

  

আচম পড়াশুঝো করচছ। 
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চেক আঝছ, যচে এিই চব্ঝয়র জেয ব্যস্ত হঝয় উচেস–আচম িা হঝল কমঝয় কেখচছ। এ-

কেঝে পাত্রীর যভাব্ কেই। 

  

আচম শ্রীঝলখাঝক চব্ঝয় করব্। 

  

চেয়রঞ্জে আর তধীনতযণ রাখঝি পারঝলে ো। এক ধীনতমক চেঝয় ব্লঝলে, ব্াুঁের কছঝল, ওকথা 

খব্রোর আমার সামঝে উচ্চারর্ করচব্ ো। চেলণজ্জ ককাথাকার! 

  

সূযণ চকছু ব্লার আঝেই ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, চব্ঝয় করঝি হঝল, পাত্রীর মা ব্াব্ার মি লাঝে। 

ওুঁরা এ-চব্ঝয়ঝি রাচজ েয়। 

  

িা হঝল শ্রীঝলখার যেয কারওর সঝেও চব্ঝয় হঝব্ ো। 

  

চেয়রঞ্জে আর একটাও কথা ব্লঝলে ো। ঘৃর্ায় মুখভচে কঝর কব্চরঝয় কেঝলে ঘর কথঝক। 

ব্ড়ব্াবু্ িাঝক আটকাব্ার কিষ্টা কঝরও পারঝলে ো। 

  

েে চেঝের মঝধীনতয চেয়রঞ্জে িালিলায় একটা ব্াচড় চকঝে উঝে কেঝলে। ব্স্তুি, ব্াচড় 

ককোর ব্যব্স্থা কোপঝে কোপঝে আঝেই িলচছল–ইোেীং িার কােঝজর ব্যব্সা কব্ে 

কেুঁঝপ উঝেঝছ। এ-ব্াচড় কছঝড় যাব্ার ঘটোও খুব্ চেেঞ্ঝাঝট ঘটল োযাব্ার আঝে 

চেয়রঞ্জে ব্ড়ব্াবু্র সঝে একটা েেড়া ব্াচধীনতঝয় িুলঝলে–যেথণক ব্হ কটুকাটব্য করঝি 

ছাড়ঝলে ো। ব্ড়ব্াবু্ োর্পঝর্ িাঝক ব্াধীনতা কেব্ার কিষ্টা কঝরচছঝলে–িািাঝমচি করার 

ব্েঝল োয় ধীনতরা েলায় ব্ঝলচছঝলে, কিামরা আমাঝক কছঝড় কযঝয়া ো। আমার আর ককউ 

কেই। চত্রসংসাঝর আমার আর ককউ কেই! চেয়রঞ্জে উে মচস্তঝষ্ক এই যেুভূচিটা চেক 

ধীনতরঝি পারঝলে ো কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রাঝম িুঝল ব্লঝলে, িুচম চক আমাঝের যন্ন চেঝয় চকঝে 

করঝখছ? ভেব্াে আমায় সুচেে চেঝয়ঝছে–আমার কারব্াঝর কিামার যা টাকাপয়সা আঝছ 

সব্ িুচম কেরি পাঝব্। কিামার সঝে আর ককােও সম্পকণ রাখঝি িাই ো। 
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সমসযা হল চিররঞ্জেঝক চেঝয়। চিররঞ্জে এব্ং িার পচরব্ার ককাথায় থাকঝব্ে? চেয়রঞ্জে 

িাইঝলে ওুঁঝের সঝে চেঝয় কযঝি। িাুঁর সঝহাের ভাই িার সঝে থাকঝব্ে ো কিা ককাথায় 

থাকঝব্ে! চকন্তু ব্ড়ব্াবু্ঝের সঝে চিররঞ্জঝের যেয রকম সম্পকণ। চিচে চিররঞ্জেঝক 

চকছুঝিই ছাড়ঝব্ে ো। এই কোটাোর মঝধীনতয চিররঞ্জে মহা েুঁপঝর পঝড় কেঝলে। চিচে 

আলঝোঝছ জীব্ে কাটাঝি িাে–এসব্ েণ্ডঝোল িার সহয হয় ো। সমসযার সমাধীনতাে িার 

মাথায় আঝস ো। ব্ড়ব্াবু্র সঝে িার ককােও যসদ্ভাঝব্র কারর্। ঘঝটচে–চকন্তু চেয়রঞ্জে 

ব্ড়ব্াবু্র সঝে েেড়া কঝর কেলায়–চিররঞ্জঝের পঝি আরও কচেে সমসযা হঝয় োুঁড়াল। 

এখে ব্ড়ব্াবু্র সঝে থাকা মাঝে িার োোর চব্ঝরাচধীনতিা করা–এব্ং িার োো এঝি 

যপমাচেি কব্াধীনত করঝব্ে। 

  

চিররঞ্জে িখে যসুস্থ। জ্বর এখে চেউঝমাচেয়ার চেঝক কেঝছ। এই সময় ব্াচড় ব্েলাব্ার 

হাোমার েনেরই ওঝে ো–িাই চিচে আপািি এ ব্াচড়ঝিই কথঝক কেঝলে। 

  

চেয়রঞ্জে িালিলায় কব্ে ব্ড় ব্াচড় চকঝেঝছে। ব্াচড়র সামঝে খাচেকটা জচম আোছায় 

পূর্ণ–এব্ং কলাহার কেট। কেঝট উচেণ-পরা োঝরায়াে। 

  

সূযণর দুেণমেীয় কিচজ ভাব্টা আর কেই। হোৎ কস খুব্ চব্র্ণ  হঝয় কেঝছ। শ্রীঝলখাঝক 

হাচরঝয় কস কযে যঝেকখাচে মচহমািুযি–িার কিাঝখর মঝধীনতযও একটা চেঝেহারা ভাব্ েুঝট 

ওঝে। একটা িীব্র যচভমাে িার বু্ঝকর মঝধীনতয ব্াষ্প হঝয় জঝম। সারা পৃচথব্ীর ওপর 

যচভমাে। 

  

কোুঁয়াঝরর মিে কস িালিলার ব্াচড়ঝি কোকার কিষ্টা কঝরচে। িার চকঝোর হৃেয় 

বু্ঝেঝছ–ও ব্াচড়ঝি েুকঝল যপমাচেি হঝি হঝব্। এিচেে চছল ো, এখে িার মাে-

যপমাে কব্াধীনত কজঝেঝছ–ের্য়চলপ্সা িার মঝধীনতয যঝেক সূক্ষ্ম যেুভূচিরও জে। চেঝয়ঝছ। 

  

কঝলজ পাচলঝয় দুপুরঝব্লা এঝস সূযণ িালিলার রাস্তায় ঘুঝর কব্ড়ায়। একচেেও, একব্ার 

এক পলঝকর জেযও শ্রীঝলখার সঝে কেখা হয় ো। 
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২৫. একজে জটাজুটধীনতারী সন্নযাসী 

একজে জটাজুটধীনতারী সন্নযাসী ব্সব্ার ঘঝরর েরজার কাঝছ এঝস োুঁচড়ঝয় ব্ড়ব্াবু্ঝক 

চজঝজ্ঞস করঝলে, জামাইব্াবু্, চিেঝি পারঝছে? 

  

ব্ড়ব্াবু্ যব্াক হঝয় িাকাঝলে। িারপর কিয়ার কছঝড় উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লঝলে, কভিঝর 

আসুে, কভিঝর আসুে। 

  

চিেঝি পারঝলে ো? 

  

ো কিা! 

  

কসই েুলব্াচড়ঝি আমাঝক কেঝখচছঝলে। 

  

ব্ড়ব্াবু্র িবু্ মঝে পড়ল ো। ভুরু কুুঁিঝক ভাব্ঝি লােঝলে। সন্নযাসীচট কব্ে লম্বা, 

মধীনতযব্য়স্ক, যসম্ভব্ সুপুরুর। োওয়া চঘঝয়র মিে োঝয়র রং, চটঝকাঝলা োক, টাো টাো 

কিাখ–যচিপল্লব্গুচল ব্ড় ব্ড়। ঘাড় ছাচড়ঝয় কেঝমঝছ িুল, োচড় বু্ক পযণ্–এখেও পাক 

ধীনতঝরচে। চিচে হাচসমুঝখ িাচকঝয় আঝছে ব্ড়ব্াবু্র চেঝক।  

  

পূচর্ণমা আমার চেচে চছল। 

  

ব্ড়ব্াবু্ িমঝক উেঝলে। েব্ল উৎসাঝহ ব্লঝলে, ও চেচখল! কসই কি চেে আঝে 

কিামাঝক কেঝখচছলাম! চিেব্ কী কঝর ব্ঝলা! কয রকম কভাল পালঝটছ— 

  

সন্নযাসী এব্ার কিয়াঝর আসে গ্রহর্ করঝলে। মৃদু মৃদু হাসঝি হাসঝি ব্লঝলে, আপোঝক 

চকন্তু কিো যায়। কিহারা চব্ঝের পালটায়চে।  

  

আচম কিা আর কভক ধীনতচরচে কিামার মিে। শুঝেচছলাম ব্ঝট িুচম ককাে আশ্রঝম আছ। 

হোৎ সংসারীঝের কাঝছ এঝল কয! 
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আশ্রম কথঝক একচট কাঝজ আমাঝক কলকািায় পাচেঝয়ঝছ। 

  

ককাথায় কযে আশ্রম কিামার? 

  

আসাঝম। কে হাচটর চেকটব্িণী। 

  

কলকািায় এঝস ককাথায় উঝেছ? এখাঝেই এঝস থাঝকা–যঝেক জায়ো আঝছ।  

  

উঝোঝের কল খুঝল আচম িখে জল চছঝটাব্ার কখলা কখলচছলাম। ব্ড়ব্াবু্ কডঝক ব্লঝলে, 

এই ব্ােলা, এচেঝক আয়। এুঁঝক ের্াম কর। কিার কাকা হে। 

  

আচম চেঝয় েুপ কঝর ের্াম করলাম। সন্নযাসী আমার মাথায় আেীব্ণাঝের হাি ছুুঁইঝয় 

ব্ড়ব্াবু্ঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, ইচট কক? 

  

চিরুর কছঝল, কিামার কমজোর কছঝল। 

  

আচম এর জঝের কথাই শুচেচে। 

  

িা আর কী কঝর শুেঝব্। িুচম কিা আমাঝের ককােও কখাুঁজখব্র রাঝখ ো। 

  

ব্ছর েঝেক আঝে ব্ড়ো একটা চিচে চলঝখচছঝলে। িাঝিই এ ব্াচড়র চেকাো 

কপঝয়চছলাম। চেচে কিা মারা কেঝছে, িাই ো? 

  

ব্হকাল আঝে। 

  

আচম সন্নযাসীর কাছ কথঝক সঝর আসঝি িাইচছলাম, চকন্তু উচে ধীনতঝর করঝখচছঝলে 

আমাঝক। আমায় োয় হাি বু্ঝলাচেঝলে। ইচে আমার সমূ্পর্ণ যঝিো মােুর, যচেও আমার 

আপে কাকা। পাচরব্াচরক সূঝত্র কজঝেচছব্হ চেে আঝে ককােও একটা যিয্ েচহণি 

কাঝজর জেয জযাোমোই এুঁঝক খুব্ কমঝরচছঝলে, কসই যচভমাঝে ইচে ব্াচড় কছঝড় িঝল 

যাে এব্ং ককােও একটা আশ্রঝম েুঝক পঝড়ে। এুঁর োম চেচখলরঞ্জে। 
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চিচে আমাঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, কিামার োম কী? 

  

ব্ােলরঞ্জে মুখাচজণ। 

  

মুখাচজণ েয়, মুঝখাপাধীনতযায় ব্লঝি হয়। িুচম ককাে ক্লাঝস পঝড়া?  

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, িঝলা, চেচখল, ওপঝর িঝলা। 

  

ব্ড়ো আঝছে ব্াচড়ঝি? 

  

চেয়রঞ্জে এখে এখাঝে থাঝক ো। কস িালিলায় ব্াচড় কঝরঝছ। চেকাো কেব্ যখে– 

চব্ঝকঝল কযঝয়া। 

  

ব্াব্া সেয যসুখ কথঝক কসঝর উঝেঝছে। এখেও েরীর দুব্ণল, ঘর কথঝক কব্চে কব্ঝরাে ো। 

ব্াব্া চকন্তু চেচখলকাকাঝক কেঝখই চিেঝি পারঝলে। এঝকব্াঝর বু্ঝক জচড়ঝয় ধীনতঝর 

ব্লঝলে, িুই এঝসচছস? কি চেে কিাঝক কেচখচে!   
  

দুব্ণল েরীর ব্ঝলই কব্াধীনতহয় ব্াব্ার কিাঝখ জল এঝস কেল। চকংব্া চিচে যেয কথা 

ভাব্চছঝলে। 

  

কাকা মা-ঝক ের্াম কঝর ব্লঝলে, ব্উচে, আপচে যঝেক করাো হঝয় কেঝছে। 

  

আমার চেচে সা্ত্বনোঝক ব্লঝলে, কিাঝক কব্াধীনতহয় আচম কেঝখচছলাম, োঝর! এইটুকুচে! 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, আমার কিাঝখ চকন্তু চেচখঝলর কসই কিহারাটা এখেও ভাসঝছ। করাো। 

পািলা একটা কছঝল-খুব্ ো্ আর লাজুক। 

  

আমাঝের কিাঝখ চযচে একজে কস মযকাচ্ সন্নযাসী, ব্াব্া আর ব্ড়ব্াবু্ িাঝকই কেঝখঝছে 

করাো পািলা সাধীনতারর্ একচট যুব্ক চহঝসঝব্ মােখাঝে সমঝয়র ব্যব্ধীনতাঝে কয যভাব্েীয় 

পচরব্িণে–কসটা িাুঁরা চেক কমলাঝি পারঝছে ো। যঝেকির্ ব্ঝস ব্ঝস পুরঝো কাঝলর 
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েল্প হল–কসই েুলব্াচড়, ব্চরোল-ঝসখােকার মােুরজে, পূচর্ণমা চপচসমার ব্ালযকাল–

আমরা হাুঁ কঝর শুেঝি লােলাম। 

  

চেচখলরঞ্জে এ ব্াচড়ঝি কঝয়ক চেে কথঝক কেঝলে, িারপর চেঝয় উেঝলে িালিলায় 

জযাোমোইঝয়র ব্াচড়ঝি। এই ক’চেঝে ব্াচড়র কছাটঝের সঝে িার কব্ে ভাব্ হঝয় কেল। 

েিুে রকঝমর মােুর কেখঝলই আমার খুব্ কক িূহল হয়। এি কাছাকাচছ আচম ককােও 

সন্নযাসীঝক আঝে কেচখচে। আমার ককে কযে ধীনতারর্া চছল সন্নযাসীরা ব্ড় েম্ভীর আর রুি 

স্বভাঝব্র হয়। আর কথায় কথায় যচভোপ কেয়। চকন্তু আমাঝের এই কাকা আমাঝেরই 

মিে সাধীনতারর্ মােুর–কব্ে মজার মজার কথা ব্লঝি পাঝরে। আমরা িার োম চেলাম 

সাধুীনতকাকা। 

  

সূযণো েম্ভীর েকৃচির কছঝল, েথম েথম আমার এই কাকাঝক চব্ঝের পাত্তা চেঝি িায়চে। 

চকন্তু কাকাই কজার কঝর ভাব্ জচমঝয় চেঝলে িার সঝে। সূযণোঝক কেঝখ েথমটায় চিচে 

কযে একটু যব্াক হঝয়চছঝলে। িারপর চজঝজ্ঞস কঝরচছঝলে, িুচম ছচব্ আুঁকঝি জাঝো? 

  

সূযণো ব্ঝলচছল, ো। 

  

মূচিণটুচিণও ব্াোও ো? 

  

ো কিা! 

  

ককে জাচে ো, কিামাঝক কেঝখ মঝে হয়, িুচম একজে চেল্পী। কিামার মঝধীনতয একটা চকছু 

সম্ভাব্ো আঝছ–িুচম চেক সাধীনতারর্ মােুর হঝব্ ো। 

  

আচম কসাৎসাঝহ জাোলাম, সূযণো পড়াশুঝোয় োরুর্ ভাঝলা। েঝিযক পরীিায় োটণ হয়! 

  

সূযণো আমাঝক এক ধীনতমক চেঝয় ব্লল, এই ব্ােল, ককে চমঝথয কথা ব্লচছস! জাঝেে, 

এইটুকু কছঝল, চকন্তু ব্ড্ড চমঝথয কথা ব্ঝল আজকাল। 
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সাধুীনতকাকা আমার চেঝক চেঝর ব্লঝলে, িাই বু্চে? 

  

আচম িুপ কঝর রইলুম। সূযণো ব্লল, আজকাল ও কথায় কথায় চমঝথয কথা ব্লঝি 

চেঝখঝছ। কচেে আঝে ও োচক রাস্তায় একটা োধীনতা কেঝখঝছ, িার দুঝটা চেং আঝছ। এ 

রকম কখেও হয়? 

  

আচম েচিব্াে কঝর ব্ললাম, ককে, কসচেে িুচম একটা কোরু কেখঝলো, কযটার পাুঁিটা 

পা? কোরুটাঝক কেচখঝয় কেচখঝয় একটা কলাক পয়সা চেচেল। কোরুর পাুঁি পা হয়? 

  

সাধুীনতব্াব্া হাসঝি হাসঝি ব্লঝলে, আচম আসাঝম থাচক জাঝো কিা–কসখাঝে যঝেক 

জন্তুজাঝোয়ার আঝছ? হাচি, েন্ডার এসব্ কিা োয়ই কেখা যায়। একচেে আমরা একটা 

কেপ কেখলাম–কসটার কোুঁট চেক ব্ঝকর মিে। েেীর ধীনতাঝর লম্বা কোুঁট চেঝয় ধীনতঝর ধীনতঝর 

মাছ খাচেল। আমরা কসটার োম চেঝয়চছ ব্কেপ! 

  

আচম বু্েঝি পারলুম, এটা ডাহা চমঝথয েল্প। আচম িিচেঝে সুকুমার রায় পঝড় 

কেঝলচছ–আমাঝক েকাঝো যি সহজ েয়। সাধুীনতরাও িা হঝল চমঝথয কথা ব্ঝল। 

  

আর একচেে সাধুীনতকাকা সূযণোঝক ব্লঝলে, কিামাঝক কেঝখ করাজই আমার কী কযে মঝে 

পড়ঝব্ মঝে পড়ঝব্ ভাব্ হচেল–আজ কসটা মঝে পঝড়ঝছ। কিামার সঝে একজঝের 

কিহারার খুব্ চমল আঝছ। 

  

আচম ব্ঝল উেলাম, আচম ব্লব্? িালণস চলন্ডব্ােণ! 

  

সাধুীনতকাকা যব্াক হঝয় ব্লঝলে, চিচে কক? 

  

চলন্ডব্ােণ এর চকছুকাল আঝে একলা এঝরাঝেে িাচলঝয় আটলাচন্টক পাচড় চেঝয় একটা 

কীচিণ স্থাপে কঝরচছঝলে। কযমে রূপব্াে চিচে, কিমেই সাহসী। কম িাক পচত্রকায় আচম 

এুঁর সম্পঝকণ পঝড়চছ–উচেই িখে আমার চহঝরা। আচমও একচেে এঝরাঝেে িাচলঝয় সমুদ্র 

পার হব্–চব্েুর সঝে সব্ চেক হঝয় আঝছ। 
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সাধুীনতকাকা শুঝে ব্লঝলে, ো, উচে েে। ওোর ছচব্ও আচম কেচখচে। সূযণর কিহারা আর 

হাব্ভাঝব্র সঝে চমল আঝছ আমার এক ভাইঝয়র। িার োম চব্শ্বরঞ্জে।  

  

চিচে এখে ককাথায়? 

  

িার যখে সূযণর মিেই ব্য়স, চকংব্া আর একটু ব্ড়–িখে কস চেরুঝদ্দ ে হঝয় কেঝছ। 

  

আপোর মিে? 

  

আচম কিা চেরুঝদ্দ ে হইচে। আচম কিা আশ্রঝম থাচক–কিামার ব্াব্া-জযাোমোই সব্াই 

জাঝেে। চকন্তু আমাঝের কসই ভাই রঞ্জু ককাথায় আঝছ ককউ জাঝে ো। ও একটা সাঝহব্ঝক 

কমঝরচছল। 

  

কের কথাটা শুঝে সূযণো খরঝিাঝখ িাকাল। িারপর ব্লল, িার কথা কিা কখেও শুচেচে। 

  

আচমও ভাঝলা কঝর জাচে ো আমার এই কচেষ্ঠ কাকার কথা। ব্ললাম, সা ধুীনতকাকা িার 

েল্প ব্ঝলা। কী কঝর সাঝহব্ঝক মারল? 

  

সাধুীনতকাকা সূযণোর েসে চেঝয় ব্ড়ব্াবু্র সঝেও আঝলািো কঝরচছঝলে। ব্ড়ব্াবু্ঝক 

ব্ঝলচছঝলে, জামাইব্াবু্, আপোর রঞ্জুঝক মঝে আঝছ? 

  

খুব্ মঝে আঝছ। ও যখে মারা যায় িখে আচম কোয়াচলয়ঝর।  

  

ও কিা মারা যায়চে। ও চেরুঝদ্দ ে হঝয় কেঝছ। 

  

ব্ঝলা কী? িুচম জাঝো? কিামার সঝে কযাোঝযাে আঝছ? 

  

ো, িা কেই। চকন্তু আচম জাচে, কস মঝরচে। 

  

এি ব্ছর ককউ চেরুঝদ্দ ে হঝয় থাকঝি পাঝর? 
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কেে কথঝক এখেও কিা ইংঝরজ রাজত্ব যায়চে! 

  

িা ব্ঝট। যচে কব্ুঁঝি থাঝক, খুব্ আেঝন্দর কথা। ব্ড় কিচজ কছঝল চছল। ও রকম কছঝল 

কব্চে চেে আত্মঝোপে কঝর থাকঝি পাঝর ো। 

  

আপোর কছঝল সূযণর সঝে চকন্তু রঞ্জুর োরুর্ চমল আঝছ। শুধুীনত কিহারায় ো, িচরঝত্রও। 

  

হুঁ। একথা আঝেও কক কযে ব্ঝলচছল আমাঝক। যব্েয কসটা চেক কিাঝখ পঝড় ো। 

  

কযে মঝে হয় কসই রঞ্জুই এ-পচরব্াঝর আব্ার চেঝর এঝসঝছ। 

  

কস কথা িুচম ব্লঝি পাঝরা ো। ও কিা কিামাঝের পচরব্াঝরর ককউ ো। আচম কিামাঝের 

পচরব্াঝরর ব্াইঝরর কলাক–আর ও কিামার চেচেরও কছঝল েয়। 

  

িঝব্ কার কছঝল? 

  

আচম চিিীয় ব্ার চব্ব্াহ কঝরচছলাম। যব্েয েন্ধব্ণ মঝি। কিামার চেচের ককাঝল শুধুীনত 

একচট কমঝয় এঝসচছল–কস কব্চে চেে ব্াুঁঝিচে। কিামার চেচেই এঝক মােুর কঝরঝছ ওর 

মা আত্মহিযা কঝরচছল। যাক, কস কথা কিামার কোোর েরকার কেই।  

  

কছঝলটার চেঝক একটু লি রাখঝব্ে। ও চেক সাধীনতারর্ কছঝলঝের মিে হঝব্ ো। 

  

আমার কছঝলটা একটু পােলাঝট ধীনতরঝের হঝয়ঝছ। ওর চেঝজর ভাঝলা-মন্দ ওঝকই বু্েঝি 

হঝব্। আচম আর কচেে! 

  

আপচে চক এর মঝধীনতয মৃিুযচি্া করঝছে োচক? 

  

ব্য়স কিা হল। যাকঝে, কিামার চেঝজর কথা ব্ঝলা! িুচম োচ্ কপঝয়ছ?  

  

হযাুঁ কপঝয়চছ। 
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আশ্চযণ! খুব্ই আশ্চযণ! এ রকম মােুর খুব্ই কম কেঝখচছ কয এককথায় ব্লঝি পাঝর কয 

োচ্ কপঝয়ঝছ। সচিযই কপঝয়ছ িা হঝল? 

  

হযাুঁ, কপঝয়চছ। 

  

কী কঝর কপঝল? আচমও চকছুচেে সাধুীনত-সন্নযাসীঝের সঝে ঘুঝরচছ। আচম োচ্ পাইচে। 

িুচম কী কঝর কপঝল? ঈশ্বঝরর েেণে কপঝয়ছ? 

  

ো। কিমে ভাঝব্ ঈশ্বঝরর েেণে পাব্ার কখেও কিষ্টাও কচরচে। আচম যাুঁর আশ্রঝম আচছ–

কসই যিীে মহারাজ-চিচেও জপিপ সম্পঝকণ খুব্ একটা উৎসাহী েে। একটা ইস্কুল, 

একটা কছাট হাসপািাল িালাই–সব্চজ ব্াোে কচর। আসাঝম কযখাঝে আচছ– িার 

আঝেপাঝে মােুর ব্ড় েচরব্ চহন্দু, মুসলমাে, পাব্ণিযজাচি–এঝের মঝধীনতয কযমে যচেিা, 

কিমেই োচরদ্র। চিটাে চমেোচররা চকছু চকছু কাজ কঝর–আমরাও সাধীনতযমিে চকছু করার 

কিষ্টা কচর। এই কাঝজর মঝধীনতযই োচ্ আঝছ। 

  

কিামরা চক চিটাে চমেোচরঝের সঝে পাল্লা চেঝয় ওই সব্ েচরব্ কলাকঝের সাহাঝযযর 

োম কঝর ধীনতমণা্চরি কঝরা োচক? 

  

আঝজ্ঞ ো। যার যা ধীনতমণ আঝছ থাক। আমরা শুধুীনত কসব্া করার কিষ্টা কচর। ঈশ্বর েেণঝের 

কিঝয় এঝি আেন্দ কম েয়। 

  

চকন্তু োচরদ্রয কিা সব্ জায়োয়। এই ব্াংলাঝেঝে োচরদ্রয কেই? আচম ব্হ জায়োয় ্মর্ 

কঝরচছ–মধীনতযেঝেে আর উচড়রযার ককােও ককােও যঞ্চঝলর মিে এি ভয়ংকর োচরদ্রয 

আর ককাথাও কেচখচে। কি জেঝক িুচম কসব্া করঝি পারঝব্? কব্ঝছ কব্ঝছ শুধুীনত আসাঝমই 

ককে? 

  

যার চেয়চি যাঝক কযখাঝে চেযুি কঝর। 
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িুচম চেয়চি মাঝো কেখচছ। আো চেচখল, আমাঝক িুচম একটা রাস্তা কেচখঝয় চেঝি 

পাঝরা? আমার এিটা ব্য়স হল, এখেও আমার ধীনতঝমণকঝমণ রুচি হল ো। কীঝস োচ্ পাই 

ব্লঝি পাঝরা? সারাটা জীব্ে শুধুীনত এর কপছঝে ওর কপছঝে কে ঝড়াঝে চড় কঝরই মরলাম, 

চকছুই কপলাম ো। আমার মিে মােুর কীঝস োচ্ পাঝব্? 

  

জামাইব্াবু্, আপোঝক পথ কেখাব্ার িমিা আমার কেই। 

  

িুচম ধীনতমণ মাঝে? 

  

মাচে। চকন্তু েীিায় কয ধীনতমণ সংস্থাপে করার কথা ব্লা হঝয়ঝছ, কসটা চব্ঝের ককােও ধীনতমণ 

েয়। মােুঝরর ধীনতমণ। আচম কসই ধীনতমণ মাচে। 

  

িা হঝল িুচম ঈশ্বর মাঝো? 

  

ঈশ্বর ছাড়া এই সৃচষ্ট কার? 

  

িার যঝেক উত্তর আঝছ। কস কথা েয়। েীিা চেিাও ব্াে োও। সাধীনতারর্ মােুর কয 

ঈশ্বরঝক কখাুঁঝজ–কস কিা ককােওো-ঝকােও ধীনতমণঝক যব্লম্বে কঝরই কখাুঁঝজ। সব্ ধীনতঝমণই 

কিা ঈশ্বঝরর কিহারা আলাো। এমেকী ঈশ্বঝরর কিহারা ো-থাকাও একটা ধীনতমণচব্শ্বাস। 

  

‘জীঝব্ কেম কঝর কযই জে, কসই জে কসচব্ঝছ ঈশ্বর’–আচম এইটাই ভাঝলা বু্চে! 

  

পঝরাপকার? হ, পঝরাপকাঝরর মঝধীনতয খাচেকটা যহংকাঝরর িৃচপ্ত হয় ব্ঝট। কসটাঝি 

ভাঝলাই লাঝে। চকন্তু একথাও কিা চেক–পঝরাপকাঝরর মঝধীনতয খাচেকটা ক্লাচ্ও আঝছ। কয 

ডািার চব্ো পয়সায় চিচকৎসা কঝর–কস কব্ে ভাঝলাই কলাক। চকন্তু েঝিযক চেে পঞ্চাে 

জে রুচেঝক চিচকৎসা করঝি হঝল িার কমজাজ চখটচখঝট হঝয় যায় ো?  

  

আপচে যচে আমাঝের যিীে মহারাজঝক কেখঝিে— 
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চিচে হয়ঝিা মহাপুরুর, িার কথা আলাো। আচম ব্লচছ, সাধীনতারর্ মােুঝরর কথা। 

কিামাঝক আর একটা কথাও চজঝজ্ঞস করঝি ইঝে করঝছ, চকন্তু সাহস পাচে ো। 

  

ব্লুে ো। 

  

িুচম কিা এখে আর শুধুীনত আমার কছাট েযালকচট েও, িুচম একজে সন্নযাসী। কিামাঝক চক 

সব্ কথা ব্লা যায়? 

  

সন্নযাসীর কাঝছই ব্রং সব্ কথা ব্লা যায়। 

  

আশ্রমব্াসী হঝয় িুচম চক ককােও যঝল চকক েচির যচধীনতকারী হঝয়ছ? 

  

িার মাঝে? 

  

যথণাৎ চব্ঝের ককােও েচি কিামার হঝয়ঝছ, যা সাধীনতারর্ মােুঝরর কেই? কযমে ককােও 

মােুঝরর মুখ কেখঝলই িার মৃিুয কঝব্ হঝব্ কস কথা ব্ঝল কেওয়া চকংব্া দুরাঝরােয করাে 

সাচরঝয় কেওয়া–যঝেক সন্নযাসীর কিা কস রকম থাঝক শুঝেচছ। 

  

ো, আমার কস রকম ককােও েচি কেই। 

  

িা হঝল িুচম কামো ব্াসো েমে করঝল কী কঝর? সাধীনতারর্ মােুর কিা পাঝর ো! কিামার 

ব্য়স এখেও কব্চে ো, কিহারা সুন্দর–কিামার োরীসে কপঝি ইঝে কঝর ো? আচম বু্ঝড়া 

হঝয়চছ, িবু্ সচিয কথা ব্লঝি কেঝল কী–কস রকম ককােও সুন্দরী োরী। কেখঝল আমার 

মে আেিাে কঝর–আর কিামাঝের কঝর ো? এর রহসযটা কী? 

  

আমরা মেটা যেয চেঝক চেচরঝয় রাচখ। ওসব্ কথা চি্া করারই সময় পাই ো। 

  

মে চক কিামার হকুম মিে িঝল? োচক এখেও মাঝে মাঝে মে উিলা হয়– কিামরা 

কৃচত্রম ভাঝব্ কিঝপ রাঝখা। কসটা চক স্বাভাচব্ক? সন্নযাসীরা কেম কঝর ো? এঝলাইস আর 
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আঝব্লার কসই চব্খযাি কাচহেীর কথা কোঝোচে? োচক কিামরা কমঝয়ঝের কেখঝলই কিাখ 

কেঝক রাঝখা? 

  

আপচে এ ব্যাপারটা সম্পঝকণ এি কব্চে কক িূহলী ককে? 

  

কিামাঝক কেখার পরই মঝে হঝে। চকছু মঝে এঝল আচম ব্ঝল ো কেঝল পাচর ো। যব্েয 

কিামাঝক ব্লঝিই ইিস্তি করচছলাম। আচম যিেূর জাচে, ব্চরোঝলর এক। যধীনতযাপঝকর 

স্ত্রী কিামার সঝে েৃহিযাে কঝর যাচেঝলে। কসই যব্স্থায় কিামরা ধীনতরা পঝড়। যাও! আমার 

শুধুীনত জােঝি ইঝে কঝর কী কঝর কিামার মঝে এই পচরব্িণে এল— 

  

চেচখলরঞ্জঝের মুখখাো চব্ব্র্ণ হঝয় কেল। দুচট হাি িুঝল বু্ঝকর কাঝছ রাখঝলে। েৃচষ্ট। 

চেব্ে হল মাচটঝি। িারপরই চেঝজঝক সামঝল চেঝলে। েীঘণশ্বাস কেঝল ো্ েলায় 

ব্লঝলে, সন্নযাসীর পঝি পূব্ণাশ্রঝমর কথা আঝলািো করঝি কেই। েইঝল আপোঝক এ 

কথার উত্তর চেিাম। 

  

চেচখলরঞ্জঝের মুঝখর কিহারা কেঝখ ব্ড়ব্াবু্ যেুিপ্ত কব্াধীনত করঝলে। িাড়ািাচড় উঝে এঝস 

ওুঁর হাি ধীনতঝর ব্লঝলে, আমাঝক মাপ কঝরা। আচম কিামার মঝে আঘাি চেঝি। িাইচে। 

আমার ঔৎসুকয ব্ড় কব্চে–িাই মাঝে মাঝে যব্া্র কথা ব্ঝল কেচল–।  

  

.  

  

সাধুীনতকাকাঝক িালিলার ব্াচড়ঝি আচমই চেঝয় কেলাম। এর আঝে এ ব্াচড়ঝি আচম দু’ব্ার 

এঝসচছ–মাঝয়র সঝে। এ ব্াচড়ঝি এখেও একটা এঝলাঝমঝলা যব্স্থাযি ব্ড়। ব্াচড় কসই 

িুলোয় আসব্াব্পত্র কব্চে কেই। ব্ড় ব্ড় ঘর খাচল পঝড় আঝছ। ব্াচড়টা যিযচধীনতক োুঁকা 

োুঁকা লােঝব্ ব্ঝল জযাোমোই িার কোকাঝের এক কমণিারীঝক সপচরব্াঝর স্থাে 

চেঝয়ঝছে েীঝির িলায়। 
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ছােটা েকাণ্ড। এখাঝে এঝসই আচম ছাঝে উঝে যাই। কি েূর কেখা যা য়। ব্াচড়টার খুব্ 

কাঝছই একটা চেজণা কী যদু্ভি ো্ েঝব্দ কসখাঝে ঘণ্টা ব্াঝজ।  

  

ছাঝে একা োুঁচড়ঝয় আচম আকাঝে ঘুচড়র পযাুঁি কেখচছলাম–এমে সময় বৃ্চষ্ট োমল। 

আচম িখেও েীঝি কেঝম ো-চেঝয় কেওয়াল কসুঁঝট োুঁচড়ঝয় রইলাম। এক েক পায়রা 

ডাো েটপচটঝয় চডেব্াচজ কখঝি কখঝি েুঝক কেল চেজণার মঝধীনতয। কাকগুঝলা ডাকাডাচক 

করঝি লােল। বৃ্চষ্টর োুঁপটায় একটা কসাুঁো কসাুঁো েন্ধ োঝক আঝস। 

  

ব্ড়চে ছাঝে উঝে এঝস ব্লল, এই, কিাঝক েীি কথঝক এি ডাকাডাচক করঝছ, কিার। 

কাঝে যাঝে ো? 

  

শুেঝি পাইচে কিা! 

  

কাঝের মাথা কখঝয়চছস? কেচখ কী হঝয়ঝছ কাঝে।  

  

ব্ড়চে কাঝছ এঝস আের কঝর আমার ব্াুঁ কােটা ধীনতঝর টােঝি লােল। আচমও কুটুস কঝর 

ব্ড়চের চপঝে একটা চিমচট ককঝট চেলাম। 

  

ব্ড়চে একটু করাো হঝয় কেঝছ। ইস্কুঝল যাওয়াও কছঝড় চেঝয়ঝছ। একচেে ইস্কুল যাব্ার 

পঝথ ব্ড়চের কাছ কথঝক পয়সা চেঝয় লঝজঞ্চস চকেিাম। এখে আর িা হয় ো। আচম 

আর ব্ড়চে পাোপাচে োুঁচড়ঝয় বৃ্চষ্ট কেখঝি লােলাম। একটু ব্াঝে ব্ড়চে চজঝজ্ঞস করল, 

হাঝর, সূযণো ককমে আঝছ কর? 

  

ভাঝলা। কব্ে ভাঝলা আঝছ। 

  

আব্ার যেয ককাথাও যায়চে কিা? ব্াচড়ঝিই আঝছ? 

  

হযাুঁ। 

  

আমার কথাটথা চকছু ব্ঝল? 
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ো কিা! 

  

ব্ঝল ো? 

  

একেম ো। সূযণো কিামাঝক একেম ভুঝল কেঝছ। 

  

ব্ড়চের মুখখাো একটু লাল হঝয় কেল। আমার চেঝক একেৃঝষ্ট িাচকঝয় ব্লল, ও কিা 

এমচেই েম্ভীর, কারওর সঝে কথা ব্ঝল ো। আজ িুই এ ব্াচড়ঝি আসব্ার সময় কিাঝক 

চকছু ব্ঝলচে? 

  

চকছু ো। 

  

কোে, সূযণোঝক ব্লচব্, আমাঝক ভুঝল কযঝি। 

  

ব্াুঃ, এ আব্ার ব্লার কী আঝছ? এমচেঝিই কিা কিামাঝক ভুঝল কেঝছ। একেম ভুঝল 

কেঝছ, সচিয! 

  

ব্ড়চে হোৎ করঝে কেল। আমাঝক একটা িাপড় মারার কিষ্টা কঝর ব্লঝল, িুই সব্ জাচেস, 

ো? পাকা কছঝল! 

২৬. যদু পচণ্ডঝির পােোলা 

যদু পচণ্ডঝির পােোলা কছঝড় আচম ভরচি হঝয়চছলাম স্কচটে িািণ কঝলচজঝয়ট স্কুঝল। এই 

স্কুঝল চব্েু আমার সহপােী। আমাঝের আর একজে ব্নু্ধ চছল মৃিুযঞ্জয়। চকন্তু ক্লাস 

পরীিার করজাল্ট কব্ঝরাব্ার আঝেই ও দুম কঝর মঝর কেল। ওর কালাজ্বর হঝয়চছল। আর 

একজে, যপূব্ণ গুুঁই, েঝিযক চেে কজার কঝর আমাঝের পাঝে ব্ঝস-চকন্তু ওঝক আমরা 

পছন্দ কচর ো। যপূব্ণ খুব্ চব্চেচর চব্চেচর কথা ব্ঝল। ও আমাঝক একচেে লযাং কমঝর 

কেঝল চেঝয়চছল, ওঝক আমরা একচেে খুব্ মারব্ চেক কঝরচছ।’  
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চব্েু আর আচম একটা আলাো জেৎ তিচর কঝর চেঝয়চছলাম। আমরা যেযঝের সঝে 

কব্চে চমচে ো, সব্ সময় একসঝে থাচক, আমাঝের েল্প কখেও েুঝরায় ো। েঝিযক 

চেে চটচেঝের সময় চব্েুর ব্াচড় কথঝক িাকর খাব্ার চেঝয় আঝস, আমরা দু’জঝে ভাে 

কঝর খাই। চব্েুর মা দুজঝের জেযই খাব্ার পাোে। আচম মার কাছ কথঝক েচিচেে 

দু’পয়সা কঝর চটচেে পাই। িাই চেঝয় চব্েু আর আচম আধীনতপয়সা কঝর আলুকাব্চল চকচে 

আর এক পয়সার লটাচর। লটাচরর পযাঝকঝট কব্ে োল োল িাটচে থাঝক– এ ছাড়া 

কপিঝলর আংচট চকংব্া জলছচব্। চব্েুর এইসব্ খাওয়া একেম ব্ারর্–চকন্তু ব্াচড়র ককউ 

কিা জােঝি পারঝছ ো! 

  

ইস্কুঝল যাওয়ার ব্যাপারটা আমার এি চেয় চছল কয ইস্কুল ছুচট থাকঝল মেখারাপ লােি। 

ইস্কুল মাঝেই কি রকম আেন্দ, কি েল্প। র যাচপড চরচডং ক্লাঝস উচকল মাটারমোই 

আমাঝের যঝেক রকম েল্প কোোঝিে। ওুঁর পুঝরা োম চছল সুঝরিোথ উচকল–আমরা 

ওুঁঝক উচকল সযার ব্ঝল কব্ে মজা কপিাম। মােুরচট খুব্ করাো, মুঝখাচে চব্র্ণ , যথি কি 

রকম ব্ই পঝড়ঝছে। ইউচলচসস-এর েল্প শুেঝি শুেঝি আমরা করামাচঞ্চি হঝয় উেিাম। 

  

োয়ই কসই সময় ইস্কুঝল খুব্ িাইক হঝি লােল। িাইঝকর কারর্গুঝলা চেক বু্েিাম ো। 

এক এক চেে স্কুঝল চেঝয় কেখিাম, আঝে কথঝকই কঝয়কচট যঝিো ব্ড় ব্ড় কছঝল 

ইস্কুঝলর কেট আটঝক োুঁচড়ঝয় আঝছ। একজে কী কযে সব্ কিুঁচিঝয় কিুঁচিঝয় ব্লঝছ। আচম 

আর চব্েু রাস্তায় ওপাঝর োুঁচড়ঝয় থাকিাম। েং েং কঝর ঘণ্টা পঝড় কেঝলও ককউ কভিঝর 

ো েুকঝল বু্েিাম কস-চেেকার মিে ছুচট। িখে ব্াচড় কেরা। 

  

িাইক আমাঝের পছন্দ হি ো। এক একটা চেে স্কুল েষ্ট হঝল আপঝোস হি, ডাইচের 

িীঝপ ইউচলচসস কী কঝর োঝর্ ব্াুঁিল কসটা কস-চেে কোো হল ো!  

  

একচেে কেখলাম, যেযােয কঝয়কচট কছঝলর সঝে সূযণো এঝসঝছ আমাঝের স্কুঝল ধীনতমণঘট 

করাঝি। পাঞ্জাচব্র হািা গুচটঝয় হাি উুঁিু কঝর সূযণো কী কযে ব্লঝছ। কস-চেে চব্েু আর 
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আচম কাঝছ চেঝয় োুঁড়ালাম। যুে উপলঝি কেঝের ব্ড় ব্ড় কেিাঝের কগ্রপ্তার করার 

েচিব্াঝে ধীনতমণঘট। 

  

সূযণো আমাঝের কেঝখ ব্লল, এই ব্ােল, ব্াচড় যাচব্ ো। চমচছঝল কযঝি হঝব্। 

  

চমচছঝল যাওয়ার কথা শুঝে আচম কব্ে উঝত্তচজি কব্াধীনত করঝলও চব্েু রাচজ হল ো। িার 

ব্াচড়ঝি ভীরর্ কড়াকচড়। স্কুল ছুচট হঝয় যাওয়া সঝেও ব্াচড় ো-ঝেরা িার পঝি যিয্ 

যপরাধীনত। ব্াচড়ঝি চেঝয় চব্েু ব্াচেঝয় ব্াচেঝয় চমঝথয কথাও ব্লঝি পারঝব্ ো। ও পাঝর 

ো। 

  

চব্েু চমচছঝলর পাঝে পাঝে হাচিব্াোে পযণ্ কহুঁঝট ব্াচড় িঝল কেল। আচম রঝয় কেলাম 

সূযণোর সঝে। সূযণো চমচছল পচরিালো করঝছ, ও েথম ব্লঝছ ব্ঝন্দ মািরম্–িারপর 

আমরা সব্াই েলা কমলাচে। আমাঝের উঝদ্দ েয টাউে স্কুল, সরস্বিী স্কুল আর েযামব্াজার 

এ চভ-ঝি িাইক করাঝো। 

  

টাউে স্কুঝল চব্ঝের ককােও যসুচব্ঝধীনত হল ো, কসখােকার কছঝলরা আঝে কথঝকই চভড় 

কঝর ব্াইঝর োুঁচড়ঝয় চছল, ওখাঝেও সূযণোর মিে একজে ব্িৃিা চেচেল। কসখাে কথঝক 

েল ভারী কঝর সরস্বিী স্কুঝল এলাম–এখাঝে স্কুল শুরু হঝয় চেঝয়চছল–আমরা ব্াইঝর 

কথঝক কিুঁিাঝমচি করঝিই ছাত্ররা কব্চরঝয় এল হড়হড় কঝর। েযামব্াজার এ চভ-ঝি চেঝয়ই 

কোলমাল। এখাঝেও স্কুল শুরু হঝয় কেঝছ এব্ং ব্াইঝর দু’জে পুচলে োুঁচড়ঝয়। চেচে 

কসপাই, সুিরাং িাঝের গ্রাহয ো কঝর সূযণো কিুঁচিঝয় উেল, ছাত্রব্নু্ধের্, কব্চরঝয় এঝসা! 

চব্রচটেরাজ চেপাি যাক। ইেচকলাব্। আমরা েব্ল ভাঝব্ হইহই করঝি লােলাম। 

  

চকন্তু হোৎ আর এক োচড় পুচলে এঝস কেল। িার মঝধীনতয চিে-িার জে লালমুঝখা। এঝস 

িারা একটুও সময় চেল ো, লাচে িাজণ শুরু করল। িার-পাুঁিজে কছঝল লাচের ব্াচড় কখঝয় 

শুঝয় পড়ল রাস্তায়। আচম চেোহারা হঝয় কেলাম। কসই সময় কী করঝি হয় চকছুই জাচে 

ো। কপছে চেঝর কে ঝড়াঝি শুরু কঝরচছ, একটা সব্ল হাি আমাঝক ধীনতরল। িাচকঝয় কেচখ 

সূযণো। সূযণো ব্লল, এই চেঝক আয়। 
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ব্ড়রাস্তা কপচরঝয় উলঝটা চেঝকর একটা সরু েচলর মুঝখ সূযণো আমাঝক োুঁড় করাল। 

িীব্র েলায় ব্লল, এইখাঝে িুপ কঝর োুঁচড়ঝয় থাক। যচে কেচখস পুচলে এ-চেঝক আসঝছ 

িা হঝল এই েচলর মঝধীনতয কয-ঝকােও ব্াচড়ঝি েুঝক পড়চব্। ভয় পাচব্ ো। 

  

ওচেঝক স্কুডলর সামঝে কুরুঝিত্র শুরু হঝয় কেঝছ। লাচে কখঝয় একেল কছঝল কে ঝড় 

পালাঝে। চমচছঝলর কের চেঝকর কছঝলরা ব্যাপারটা কী হঝে বু্েঝি ো কপঝর এচেঝয় 

আসঝছ, ওই স্কুঝলর কছঝলরা ক্লাস কভঝঙ জােলায় োুঁচড়ঝয় িািাঝে, েেেে কঝর েব্দ 

হঝে কলাহার কেঝট। 

  

সূযণো ব্ড় একটা ইঝটর টুকঝরা িুঝল চেঝয় হংকার চেল, চব্রচটে রাজত্ব চেপাি যাক। 

িারপর কসটা ছুুঁঝড় মারল একজে সাঝজণঝন্টর চেঝক। 

  

আমার মঝে পড়ল একটা েৃেয। কঝয়ক ব্ছর আঝে হাচিব্াোঝের কমাঝড় একজে কোরা 

সাঝজণন্ট সূযণোঝক কমঝরচছলসূযণো কসচেে আহি হব্ার কিঝয়ও যব্াক হঝয়চছল কব্চে। 

ইংঝরচজঝি কী সব্ ব্ঝলচছল চব্ড়চব্ড় কঝর। কসই সূযণো কি ব্েঝল কেঝছ। 

  

কেখঝি কেখঝি ইট কছাুঁড়াছুচড় শুরু হঝয় কেল েব্ল ভাঝব্। রাস্তায় যঝেক কলাকও কযাে 

চেল কসই রঝর্। সূযণোর ও রকম উগ্র মূচিণ আচম আঝে কখেও কেচখচে। যদু্ভি চিেিার 

সঝে কস এক একব্ার ইট হাঝি চেঝয় পুচলঝের যঝেক কাঝছ িঝল যাঝে– কমঝরই আব্ার 

কে ঝড় চেঝর আসঝছ এুঁঝকঝব্ুঁঝক। সূযণোঝক কেঝখই আরও যঝেঝক উদ্দ ীপো কপঝয় কেল। 

সূযণোর েঝলর কলাকঝের পচরকল্পো মিে এ সময় কথঝকই কয ইঝে কঝর পুচলঝের 

সঝে েণ্ডঝোল পাচকঝয় আেট আঝন্দালঝের সূত্রপাি হঝে– আচম িখে িা বু্চেচে। 

  

খাচেকটা ব্াঝে েটেট েব্দ ও কধীনতাুঁয়া, আমার কিাখ জ্বলঝি লােল। আচম েচলর মঝধীনতয 

েুঝক কেলাম। একজে ব্য়স্কা ভদ্রমচহলা িাুঁর ব্াচড়র েরজা খুঝল আমাঝক ব্লঝলে, এই 

কছঝলটা, োুঁচড়ঝয় রঝয়চছস ককে? কভিঝর আয়! 
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আচম ইিস্তি করচছলাম, মচহলাচট চেঝজ ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় এঝস আমার হাি ধীনতঝর 

টােঝি টােঝি চেঝয় কেঝলে। ধীনতমক চেঝয় ব্লঝলে, ব্াচড়ঝি কিার মা ব্াব্া কেই? এইটুকু 

কছঝলঝক কছঝড় চেঝয়ঝছ কী আঝক্কঝল? 

  

এই সময় সূযণো এঝস উপচস্থি হল েঝড়র কব্ঝে। মচহলার কাছ কথঝক আমাঝক একেকার 

ককঝড় চেঝয় ব্লল, িল, কে ঝড়া– ।  

  

সূযণোর সঝে চক আচম কে ঝড় পাচর? হাুঁপাঝি হাুঁপাঝি ককােও রকঝম কপ ুঁঝছালাম 

কুঝমারটুচলর কাঝছ। িারপর দ্রুি পা িাচলঝয় এঝস কপ ুঁঝছালাম েোর ধীনতাঝর। একটা যেথ 

োঝছর িলায় এঝস সূযণো ব্লল, এখাঝে িুপ কঝর ব্ঝস থাক।  

  

আচম ভঝয় ভঝয় চজঝজ্ঞস করলাম, ব্াচড় যাঝব্ ো? 

  

এখে ো। এখে চব্পে আঝছ। 

  

েোর ধীনতাঝর আমরা োয় ঘণ্টা দুঝয়ক সময় কাটালাম। েোর ধীনতার আমার কিো। জায়ো–

মাঝক চেঝয় যঝেক ব্ার এঝসচছ। চকন্তু এখে ককােও চভড় কেই। এচেঝক ও-চেঝক দু-

একটা যলস কলাক শুঝয় আঝছ–স্নাে করঝছ কঝয়ক জে। জঝলর ওপর কমঝঘর ছায়া। 

চব্রাট চব্স্মঝয়র মিে েূঝর কেখা যায় েিুে তিচর হাওড়া চব্রজ। কঝয়কটা ইঝটর টুকঝরা 

কুচড়ঝয় চেঝয় আচম জঝল টুপটাপ কঝর ছুুঁঝড় কেলঝি লােলাম। 

  

যঝেক চেে ব্াঝে সূযণোর সঝে এি ির্ েল্প করা কেল। সূযণো আমাঝক কব্াোঝি 

লােল, চব্রচটে োসে কি খারাপ। কয-জাচি পরাধীনতীে কস-জাচি িীিোঝসরও যধীনতম। 

জামণাচের সঝে যুে লাচেঝয় ইংঝরজ ভারঝির ধীনতেসম্পে কসই যুঝের জেয খরি করঝছ, 

ইিযাচে যঝেক কথা। সব্ আচম বু্েলাম ো। চকন্তু শুেঝি ভাঝলা লােচছল। 

  

হোৎ আচম কব্াকার মিে ব্ঝল উেলাম, সূযণো, ব্ড়চে কী ব্ঝলঝছ জাঝো কিা? ব্ড়চে 

ব্ঝলঝছ কিামাঝক ভুঝল কযঝি। 
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সূযণো ভুরু কুুঁিঝক ব্লল, কী? 

  

আচম কথাটার পুেরাবৃ্চত্ত করলাম। সূযণো শুঝে কী কযে ভাব্ল। িারপর ব্লল, জাচেস 

কিা শ্রীঝলখাঝক আচম চব্ঝয় করব্। এখে আচম সময় পাচে ো।  

  

এমে চেচশ্চ্ ভাঝব্ সূযণো কথাটা ব্লল, কযে সব্চকছুর চেকোক হঝয় আঝছ–ওর 

সময়াভাব্টাই একমাত্র ব্াধীনতা। আচম ব্ললাম, চকন্তু ব্ড়চের কিা চব্ঝয় চেক হঝয় কেঝছ। 

  

সূযণো কথাটা উচড়ঝয় চেঝয় ব্লল, িা কহাকঝে! 

  

সামঝের মাঝস ব্ড়চের চব্ঝয়। 

  

ধুীনতি! িল, ওে। 

  

হাুঁটঝি হাুঁটঝি চিৎপুঝর এঝস সূযণো ব্লল, িুই এখাে কথঝক একা একা ব্াচড় কযঝি 

পারচব্? 

  

আচম ভয় কপঝয় ব্ললাম, ো। আচম রাস্তা চিচে ো। 

  

কিাঝক ব্াঝস উচেঝয় কেব্, চেচরে পাঝকণ োমচব্। 

  

আচম একা কখেও ব্াঝস িাচপচে। 

  

িা হঝল িল আমার সঝে। ব্াচড় চেরঝি কেচর হঝব্ চকন্তু। 

  

সূযণো, চব্েুঝের ব্াচড়ঝি যাঝব্? ওখাঝে কব্ে কযারাম কখলা কযি। 

  

আমার এখে যেয কাজ আঝছ। 

  

সূযণোর সঝে আচম চেয়ালোর কাঝছ এলাম। আমাঝক চেঝয় সূযণো একটা কমসব্াচড়র 

যন্ধকার চসুঁচড় চেঝয় কোিলায় উঝে এল। একটা ঘঝরর েরজায় ধীনতাক্কা চেঝিই কসটা খুঝল 
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কেল। কভিঝর িার জে কলাক। এক জেঝক কেঝখ সূযণো ব্লল, ব্রজো আজ এ চভ স্কুঝলর 

সামঝে পুচলে লাচে আর চটয়ার েযাস িাচলঝয়ঝছ।  

  

চিচে আমার চেঝক িাচকঝয় চজঝজ্ঞস করঝলে, এই কছঝলচট কক? 

  

সূযণো ব্লল, আমার ভাই হয়। ও আমার সঝে চছল। 

  

ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, এইটুকু কছঝলঝক চেঝয় ো কেঝলই পারঝি।  

  

সব্াইঝকই কযঝি হঝব্। 

  

ব্রজঝোপাল কি চকর িলা কথঝক একটা চটঝের কক ঝটা ব্ার কঝর োকো খুঝল ব্লঝলে, 

কখাকা, কিামার চখঝে কপঝয়ঝছ চেশ্চয়ই? খাও। 

  

িাচকঝয় কেখলাম, কক ঝটার মঝধীনতয মুচড় আর ব্ািাসা। আচম এক মুঝো িুঝল চেলাম। 

ঘঝরর যেযােযরাও এক মুঝো এক মুঝো চেঝয় মুহূঝিণ কক ঝটাটা োুঁক হঝয় কেল। 

  

এই ঘটোটা আমার মঝের মঝধীনতয একটা ছাপ করঝখ যায়। িখে চেক ো বু্েঝলও পঝর 

কজঝেচছলাম, ওই ঘঝর যারা উপচস্থি িারা সব্াই কেে উোর করার জেয েৃঝহর সুখ-

োচ্ চব্সজণে চেঝয় এঝসঝছ। কয-ঝকােও সময় ওঝের মৃিুযও হঝি পাঝর। িবু্ ওঝের 

কেিা ব্রজঝোপাল একচট কছাট কছঝলঝক কেঝখ েথঝমই চকছু খাব্ার কখঝি কেব্ার কথা 

কভঝব্চছঝলে। কসই মুচড় ও ব্ািাসার স্বাে আমার চজঝভ কলঝে আঝছ।  

  

আচম খাঝটর ওপর িুপ কঝর ব্ঝস রইলাম। সূযণো ওঝের সঝে আঝলািো করঝি লােল। 

কস-চেে কলকািার চব্চভন্ন স্থাঝে পাুঁি জায়োয় পুচলঝের সঝে ছাত্রঝের কোলমাল হঝয়ঝছ। 

এঝি সব্াইঝক কব্ে উৎসাচহি কেখা কেল। কব্াো কেল, ছাত্ররা আপো-আপচে িাইক 

কঝরচে–এর কপছঝে একটা সুস্পষ্ট পচরকল্পো রঝয়ঝছ। 

  

কসই কমস কথঝক কব্চরঝয় সূযণো ব্লল, এিুচে ব্াচড় চেরচব্, ো আর ককাথাও যাচব্? 
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েনের শুঝেই আচম বু্েঝি পারলাম সূযণো কী ব্লঝি িায়। চেয়ালো কটেে কেঝখই বু্ঝেচছ 

কাঝছই িালিলা। উৎসাচহি হঝয় ব্ললাম, সূযণো ব্ড়চেঝের ব্াচড় যাঝব্? 

  

সূযণো কযে আমাঝক খুচে করার জেযই ব্লল, িল িা হঝল! 

  

িালিলায় জযাোমোইঝয়র ব্াচড়র খুব্ কাঝছ এঝস সূযণো মি ব্েঝল কেলল। থমঝক 

োুঁচড়ঝয় ব্লল, থাক, িুই যা। আচম আর যাব্ ো! 

  

আচম সূযণোর মুঝখর চেঝক িাকালাম। এ কিা যেয রকম মুখ। এই মুঝখ চমঝে আঝছ 

খাচেকটা ভয় ও যঝেকখাচে লজ্জা। এই দুচট ব্যাপার সূযণোর িচরঝত্র আঝে কখেও 

কেচখচে। কয-মােুর চকছুির্ আঝে যকুঝিাভঝয় পুচলেঝক ইট মারচছল কস হোৎ ভয় পাঝব্ 

ককে? 

  

আচম ব্ললাম, ককে, িঝলা ো! কী হঝয়ঝছ! 

  

সূযণো পঝথর মঝধীনতয োুঁচড়ঝয় পঝড় উোসীে ভাব্ কেচখঝয় ব্লল, োুঃ, আমার যেয কাজ 

আঝছ। আজ যাব্ ো। 

  

আচম সূযণোঝক ছাড়লাম ো। হাি ধীনতঝর টাোটাচে করঝি লােলাম। সূযণো কযে এইটাই 

িাইচছল। কযে আচমই ওঝক কজার কঝর ধীনতঝর চেঝয় এলাম এ ব্াচড়ঝি।  

  

দুপুঝর সব্ সময় কেট ব্ন্ধ থাঝক। পাঝেই োঝরায়াঝের ঘর। জযাোমোই িার ব্াচড়ঝি 

িমেই জাুঁকজমক ব্াড়াঝেে–চিচে োো েকাঝর কেখাঝি িাে কয চিচে এখে ব্ড়ব্াবু্র 

কিঝয়ও যব্স্থাপন্ন। আমরা এখে ইস্কুঝল ব্াচল কােঝজ চলচখ–কােঝজর োম সাংঘাচিক। 

  

দুপুরঝব্লা ব্াচড়ঝি চব্ঝের ককউই থাঝক ো। জযাোমোই কিা থাকঝব্েই ো। োঝরায়াে 

আমাঝক কিঝে। কেট খুঝল চেল। চসুঁচড়র েীঝির ঘরখাোঝিই সাধুীনতকাকা থাঝকে। সাধুীনতকাকা 

কঝয়ক চেঝের জেয কলকািায় এঝসচছঝলে, চকন্তু কব্ে চকছু চেে কথঝক কেঝলে। 
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সাধুীনতকাকার ঘঝরর েরজা কখালাই চছল, খাঝটর ওপর ঘুঝমাঝেে। খাচল ো, েলায় 

রুদ্রাঝির মালা, োচড়ঝোুঁে ঘাঝম চভঝজ কেঝছ। এই ঘরখাোই সূযণোর কাঝছ চেরাপে 

মঝে হল। 

  

সন্নযাসীঝের ঘুম কী ভীরর্ পািলা হয়। আমরা ঘঝর কোকামাত্র সাধুীনতকাকা কিাখ কমঝল 

িাকাঝলে। যথি আমরা একটুও েব্দ কচরচে। কাুঁিা ঘুম ভাঙঝল যঝেঝক করঝে যায়– 

সাধুীনতকাকা হাচসমুঝখ উঝে ব্ঝস ব্লঝলে, কী খব্র? সূযণকুমাঝরর কী খব্র?  

  

আচম সাধুীনতকাকাঝক ের্াম করলাম, সূযণো জােলার চেক ধীনতঝর োুঁচড়ঝয় রইল। সূযণো 

কাঝরাঝক পায় হাি চেঝয় ের্াম কঝর ো। সাধুীনতকাকা আমার মাথায় হাি চেঝয় ব্লঝলে, 

জীব্! জীব্! িারপর সূযণোর চেঝক িাচকঝয় ব্লঝলে, সূযণকুমার, এ-চেঝক এঝসা কিা! 

  

সূযণো পায় পায় কাঝছ এচেঝয় এল, সাধুীনতকাকা িার ব্াুঁ করিল চেঝজর হাঝি িুঝল চেঝলে। 

চজঝজ্ঞস করঝলে, কিামার কী রাচে, িুচম জাঝো? 

  

সূযণো ও-সব্ জাঝে ো। 

  

কিামার ককােও ককাচষ্ঠ কেই। 

  

আঝছ চকো শুচেচে। 

  

কিামার জে িাচরখ কঝব্? 

  

৭ই কসঝেম্বর। 

  

িা হঝল ব্াংলা কি িাচরখ হল? 

  

সাধুীনতকাকা সূযণোর হাি কেখঝি লােঝলে। চকছুই ব্লঝলে ো। হাি কেখা কের কঝর। ভারী 

মায়ার সঝে সূযণোর োঝয় হাি বু্চলঝয় চেঝি লােঝলে।  
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আচম চজঝজ্ঞস করলাম, সাধুীনতকাকা, সূযণোর হাঝি কী কেখঝলে? সাধুীনতকাকা ব্লঝলে, আচম 

ভাঝলা হাি কেখঝি জাচে ো। মঝে হল সব্ই কিা ভাঝলা। ওপঝর চেঝয়চছঝল? 

  

ো। এখেও যাইচে। 

  

সাধুীনতকাকার চব্ছাোয় কিারক ব্া িাের কেই, শুধুীনত একটা কম্বল পািা। আমরা িার ওপঝর 

ব্সলাম। এই কুটকুঝট কম্বঝলর ওপর শুঝয় উচে ঘুঝমাে কী কঝর? 

  

সাধুীনতকাকা ব্লঝলে, কিাখ কমঝল যখে সূযণঝক কেখলাম, হোৎ িমঝক উঝেচছলাম। ঘুচমঝয় 

ঘুচমঝয় আচম আমার কছাটভাইঝক স্বে কেখচছলাম, ঘুম কভঝঙ মঝে হল কস-ই কযে 

োুঁচড়ঝয়ঝছ। সূযণ, িুচম একটু সাব্ধীনতাঝে কথঝকা। 

  

ককে? 

  

এই ব্য়ঝস কিামার একটা োড়াআঝছ। 

  

সূযণো আর চকছু ো ব্ঝল একটু হাসল। কক জাঝে সূযণো োড়াকথাটার মাঝে বু্েল চকো। 

আচম বু্ঝেচছ। আর দু’ব্ছর ব্াঝে আমার আগুঝের োড়াআঝছ। 

  

সূযণো চজঝজ্ঞস করল, আপচে জো্র মাঝেে? 

  

এ আব্ার মাোমাচের কী আঝছ? িুচম মাঝো ব্া ো মাঝো–পাপ করঝল আব্ার জোঝিই 

হঝব্। 

  

পাপ কাঝক ব্ঝল? 

  

পাপ যঝেক রকম। কযমে জীব্-চহংসা একটা পাপ। 

  

মাছ মাংস খাওয়াও চক পাপ? 

  

এক চহঝসঝব্ কিা ব্ঝটই। 
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ব্াইঝব্ঝলও পঝড়চছ, চহংসা করা পাপ। চকন্তু চিটােরা কিা মাছ-মাংস খাওয়া পাপ। মঝে 

কঝর ো। 

  

িকণ জঝম উেঝিই আচম আঝস্ত আঝস্ত ঘর কথঝক কব্চরঝয় কেলাম। উঝে এলাম ওপঝর। 

সারা ব্াচড়ঝি সব্াই ঘুঝমাঝে। জযাোইমা ঘুঝমাঝে কছাড়চেঝক চেঝয়। জযাোইমার এক 

কব্াে চকছুচেে ধীনতঝর এখাঝে এঝস আঝছে, চিচেও পাঝের ঘঝর ঘুম্। ব্ড়চেঝক খুুঁঝজ 

কপলাম চিেিলায়–একখাো ব্ই পড়ঝি পড়ঝি ঘুচমঝয় পঝড়ঝছ একসময়–ব্ইঝয়র ওপর 

িার িুলগুঝলা ছড়াঝো। 

  

োয় হাি চেঝয় ডাকলাম, ব্ড়চে, এই ব্ড়চে! 

  

ব্ড়চে ধীনতড়মড় কঝর উঝে ব্সল। কযে ভয় কপঝয়ঝছ। কব্াধীনতহয় ককােও দুুঃস্বে কেখচছল। 

  

আমাঝক কেঝখ চেচশ্চ্ হঝয় চজঝজ্ঞস করল, কী কর, কখে এচল? 

  

আচম কোুঁঝট আঙুল চেঝয় ব্ললাম, িুপ!  

  

ব্ড়চে ভুরু কুুঁিঝক িাকাল। িারপর ব্লল, ও রকম করচছস ককে? কী হঝয়ঝছ কী? 

  

আচম চেসচেস কঝর ব্ললাম, সূযণো এঝসঝছ। 

  

ব্ড়চে একটু িমঝক উেল। িারপর ব্লল, ককাথায়? 

  

এই ব্াচড়ঝি। েীঝি সাধুীনতকাকার সঝে েল্প করঝছ। কডঝক চেঝয় আসব্ ওপঝর? 

  

ব্ড়চে একটুির্ িুপ কঝর রইল। মুখ কেরাল কেওয়াঝলর চেঝক। কসই ভাঝব্ই ব্লল, 

সূযণো ককে এঝসঝছ? সুযণোঝক িঝল কযঝি ব্ল। 

  

ব্ড়চের কাছ কথঝক এ রকম কথা আচম আো কচরচে। িট কঝর ব্ললাম, িঝল যাঝব্ ককে? 

জযাোইমা কিা ঘুঝমাঝে! 
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ব্ড়চে এক ধীনতমক চেঝয় ব্লল, কী আঝজব্াঝজ কথা ব্লচছস! এিুচে যা–ওঝক িঝল কযঝি 

ব্ল।  

  

ব্ড়চে আমাঝক ধীনতমঝক ভয় কেখাঝব্ কভঝব্চছল। আচম বু্চে ভয় কেখাঝি জাচে ো? কিাখ 

কোল কোল কঝর ব্ললাম, সূযণো কী ব্ঝলঝছ জাঝো? সূযণো ব্ঝলঝছ, োুঁইভ হাঝেড 

কোোর মঝধীনতয যচে িাঝক ওপঝর কডঝক ো আচে–িা হঝল সূযণো দুম দুম কঝর গুচল করঝব্? 

  

কী করঝব্? 

  

গুচল করঝব্! সূযণোর কাঝছ ব্ন্দুক আঝছ। সূযণো পুচলঝের সঝে লড়াই কঝরঝছ। 

  

কঝব্? কঝব্? 

  

এই কিা আজঝকই। আচম চেঝজ কেঝখচছ। সূযণো ভীরর্ করঝে আঝছ। হযাুঁ হযাুঁ ব্াব্া, োুঁইভ 

হাঝেঝডর মঝধীনতয যচে ো ডাচক–  

  

ব্ড়চে সরু কিাঝখ িাকাল আমার চেঝক। একটু একটু কযে চব্শ্বাস করল আমার কথা। 

মুঝখ একটা যন্ত্রর্ার চিহ্ন েুঝট উেল। িারপর আুঁিল গুচছঝয় উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লল, এখাঝে 

ডাকঝি হঝব্ ো। সূযণোঝক চেঝয় ব্ল, আচম েীঝি যাচে।  

  

আচম িরির কঝর েীঝি কেঝম এলাম। সূযণো িখে সাধুীনতকাকার সঝে োরুর্ িঝকণ কমঝি 

উঝেঝছ। সূযণোর পাঝে চেঝয় োুঁচড়ঝয় রইলাম একটুির্, একটুও ভাঝলা লােচছল ো ওই 

সব্ িকণ। একটু োুঁক কপঝয়ই ব্ললাম, সূযণো, িঝলা এব্ার ওপঝর যাই। 

  

সাধুীনতকাকা সঝে সঝে কথা থাচমঝয় ব্লঝলে, চেক আঝছ, যাও ঘুঝর এঝসা। 

  

কোিলা আর একিলার চসুঁচড়র মােখাঝে োুঁচড়ঝয় আঝছ ব্ড়চে। পাথঝরর মূচিণর মিে 

চস্থর। আচম আর সূযণো ওপঝর উঝে এলাম। সূযণো েম্ভীর ভাঝব্ চজঝজ্ঞস করল, ককমে 

আচছস? 
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িুচম ককে এঝল? 

  

কিার সঝে আমার কথা আঝছ। 

  

িুচম আর এঝসা ো। 

  

কিামার সঝে আমার কথা আঝছ। 

  

ব্ড়চে আমার চেঝক িাচকঝয় ব্লল, ব্ােল, িুই ওপঝর চেঝয় কব্াস কিা। 

  

আচম রাঝের সঝে ব্ললাম, ককে? 

  

এখে একটু ওপঝর চেঝয় কব্াস। পঝর আসচব্। 

  

ো, আচম যাব্ ো। 

  

কছঝলমােুচর কচরস ো। যা ব্লচছ কোে–  

  

ব্াুঃ, আচমই সব্ ব্যব্স্থা করলাম। এখে আচম কছঝলমােুর? সূযণো আর ব্ড়চের েেড়া 

আচম কেখব্ ো? আচম কোুঁ ধীনতঝর োুঁচড়ঝয় রইলাম।  

  

সূযণো আমার মাথায় হাি চেঝয় েরম ভাঝব্ ব্লল, ব্ােল এখে একটু সাধুীনতকাকার সঝে 

েল্প কর চেঝয়। পঝর কিাঝক ডাকব্।  

  

সূযণো ব্কুচে চেঝল চকংব্া মাথায় োুঁট্টা মারঝলও আচম হয়ঝিা কযিাম ো। চকন্তু সূযণোর 

েরম েলায় যেুঝরাধীনত উঝপিা করা যায় ো। চব্ড়চব্ড় করঝি করঝি কেঝম এলাম 

সাধুীনতকাকার ঘঝর। সাধুীনতকাকা যব্াক হঝলে ো, ককােও েনের করঝলে ো, ব্লঝলে কব্াস। 

আজ কিাঝের ইস্কুল এি িাড়ািাচড় ছুচট হঝয় কেল ককে? 

  

.  
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ব্ােল িঝল যাব্ার পর সূযণ আর এক চসুঁচড় উঝে এল। এখে কস আর শ্রীঝলখা কোিলা ও 

একিলার চসুঁচড়র মােখাঝে। 

  

শ্রীঝলখা চজঝজ্ঞস করল, িুচম আজ পুচলঝের সঝে মারামাচর কঝরছ?  

  

কক ব্লল? ওসব্ ব্াঝজ কথা। 

  

িুচম চক এমচে এমচে মরঝি িাও! 

  

কোে শ্রীঝলখা। আমার এখে যঝেক কাজ। চকন্তু কিার জেয আমার মেটা চস্থর করঝি 

পাচর ো। িুই আমার সঝে িল। 

  

িুচম আব্ার এইসব্ কথা ব্লছ? িুচম জাঝো ো কয এটা হয় ো? 

  

ককে হঝব্ ো? িুই আর আচম ককউই কারওর ব্াচড়ঝি থাকব্ ো–আমরা ঘুঝর কব্ড়াব্। 

  

ককাথায়? 

  

কখে ককাথায় থাকব্ ককােও চেক কেই। আমাঝের সামঝে এখে যঝেক কাজ। কিাঝকও 

কাজ করঝি হঝব্। 

  

এসব্ কী ব্লছ। আচম চকছু বু্েঝি পারচছ ো। 

  

কিাঝক আচম হরোর কথা ব্ঝলচছলাম। হরো মৃিুযর আঝে আমাঝক চেঝয় েচিজ্ঞা কচরঝয় 

চেঝয়চছঝলে, কেে স্বাধীনতীে করার জেয হরোর ব্াচক কাজ আমাঝক করঝি হঝব্। কস েচিজ্ঞা 

যচে আচম ো রাচখ, িঝব্ আচম মােুর েয়! হরো কীঝসর জেয মঝরঝছে? ককােও চেে 

চেঝজর ব্াচড়ঘঝর থাঝকেচে, পুচলঝের মার কখঝয় হাঝির আঙুল কভঝঙ চেঝয়চছল–চট. চব্. 

হঝয়চছল, চব্ো চিচকৎসায় আমার ককাঝল মাথা চেঝয় মঝরঝছে। কস-সব্ কীঝসর জেয? 

এই কেঝের জেয। কস কথা আমাঝের মঝে রাখঝি হঝব্ ো? 
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কসই জেয িুচম পুচলঝের সঝে লড়াই করঝব্? 

  

শুধুীনত পুচলে ককে, েরকার হঝল চমচলটাচরর সঝেও লড়ঝি হঝব্–কোটা চব্রচটে জাঝির 

চব্রুঝে লড়ঝি হঝব্। সারা পৃচথব্ীঝি যুে কলঝেঝছ–এই কিা সুঝযাে। কেচখস, চেেচেরই 

চব্রচটেরা এ-ঝেে কছঝড় পালাঝব্ িার আঝে ওঝের েিণ্ড মার চেঝি হঝব্। কস জেয আমরা 

তিচর হচে, বু্েচল। আর কব্চে চেে কেচর কেই। 

  

আমাঝক এসব্ কথা ব্লছ ককে? আচম এর কী বু্চে? 

  

শ্রীঝলখা, কিার জেয আমার মে ছটেট কঝর। চেেচেরই আমাঝক ব্াচড় কছঝড় িঝল কযঝি 

হঝব্। কলকািা কছঝড় চেঝয় কাজ করঝি হঝব্ গ্রাঝম চেঝয়। চকন্তু কিাঝক কছঝড় আচম থাকব্ 

কী কঝর? 

  

সূযণো আমার চব্ঝয় চেক কেঝছ। 

  

ধুীনতৎ কিচর চব্ঝয়! কী হঝব্ চব্ঝয় কঝর? চব্ঝয় কঝর শুধুীনত ব্াচ্চা মােুর করচব্ আর কমাটা হঝয় 

পাে চিঝব্াচব্? িার কিঝয় িল আমার সঝে। আমাঝের ককােও ব্াচড়ঘর থাকঝব্ ো। আমরা 

োছিলায়, েেীর ধীনতাঝর শুঝয় থাকব্। যখে যা জুটঝব্, িাই খাব্। চব্েব্ীঝের সাহাযয করব্, 

থাোয় আগুে জ্বালব্। চেঝের কব্লায় লুচকঝয় থাকব্ ব্ঝেজেঝল। কসই জীব্েটা ভাঝলা 

েয়? হয়ঝিা িুই চকংব্া আচম চকংব্া দুজঝেই মঝর যাব্–চকন্তু িাঝি কী হঝব্–মরার আঝে 

একটা োচ্ থাকঝব্ কয আমরা কেঝের জেয চকছু কঝরচছ।  

  

সূযণো, আমায় িমা কঝরা। আচম এসব্ পারব্ ো। 

  

সূযণ একসঝে এি কথা কখেও ব্ঝলচে। িার মুখ লাল হঝয় কেল। িাপা উঝত্তজোয় কস 

কুঁপঝছ। শ্রীঝলখার কিাঝখ কিাখ করঝখ চেসচেস কঝর ব্লল, িুই ভয় পাচেস? ককােও ভয় 

কেই। িল আমার সঝে কব্চরঝয় িল। কেখচব্, আর ককােও ভয় লােঝব্ ো। 

  

আচম পারব্ ো। আমায় িমা কঝরা। 
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কিার চব্ঝয় করঝি এি েখ? চব্ঝয় কিা যঝেক কমঝয়ই কঝর। এর মঝধীনতয কী আঝছ? 

  

ো, শুধুীনত কস জেয েয়। আচম ব্াচড় কছঝড় কযঝি পারব্ ো। িুচম বু্েঝি পারছ ো– কিামরা 

কছঝল, কিামাঝের কথা আলাো। আচম কমঝয়–  

  

ককে, েীচিলিা যায়চে? ককউ িার চেঝন্দ কঝর? 

  

আচম খুব্ সাধীনতারর্ কমঝয়। 

  

শ্রীঝলখা, কিাঝক কছঝড় আচম কযঝি পারব্ ো। যেয কারওর সঝে কিার চব্ঝয় হঝব্, এটা 

আচম সহয করঝি পারব্ ো। চকছুঝিই পারব্ ো। কিাঝক আমার িাই।  

  

সূযণো, আমাঝক িমা কঝরা। 

  

সূযণো একটা চব্রাট েীঘণশ্বাস কেঝল িুপ করল। চিধীনতা চব্ভি যািোয় মুখখাো িার 

কুুঁকঝড় কেঝছ! কস আর কথা খুুঁঝজ পাঝে ো। 

  

শ্রীঝলখার েরীঝর একখাো আটঝপ ঝর োচড় জড়াঝো। সেয ঘুম কথঝক উঝে আসার চিহ্ন 

িার কিাঝখমুঝখ। এব্ং কস ভয় কপঝয়ঝছ। িার চব্ঝয়র আর মাত্র চিে সপ্তাহ ব্াচক–এই 

সময় সূযণর িঝল আসার পচরর্াম কয কী কস বু্েঝি পারঝছ ো। এর আঝে দু’ব্ার িার 

চব্ঝয় চেক হঝয়ও কভঝঙ কেঝছ। ব্াব্া-মা সব্ সময় িার চেন্দামন্দ কঝর। কস আর কি 

সহয করঝব্। 

  

সূযণঝক িুপ কঝর থাকঝি কেঝখ শ্রীঝলখা আব্ার আঝস্ত আঝস্ত ব্লল, সূযণো, আচম হয়ঝিা 

যঝেক কোর কঝরচছ, িুচম আমাঝক িমা কঝরা। িুচম আমার সচিয সচিয োোর মিে–

িুচম ও-সব্ কথা আমাঝক আর কব্াঝলা ো। 

  

সূযণ চব্র্ণ  ভাঝব্ ব্লল, শ্রীঝলখা কিাঝক আমার িাই! 
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আচম মঝে মঝে কিামারই থাকব্। চকন্তু িুচম আর ককােও চেে এ ভাঝব্ এঝসা ো! 

  

মঝে মঝে েয়–আচম কিাঝক সব্ সময় িাই। িুই পাঝে থাকঝল আচম যঝেক চকছু করঝি 

পারব্। 

  

ওসব্ আমার জেয েয়। 

  

আচম কিাঝক তিচর কঝর কেব্। িুই আমাঝক চব্শ্বাস করঝি পারচব্ ো? কিাঝক ককােও কষ্ট 

কপঝি কেব্ ো–িুই িঝল আয় আমার সঝে। 

  

আচম ওপঝর যাচে। িুচম আর এঝসা ো। 

  

সূযণর মুখ কথঝক চব্র্ণ িা মুঝছ কেল। আর দু’ চসুঁচড় উঝে এঝস শ্রীঝলখাঝক ব্াঝঘর মিে 

জচড়ঝয় ধীনতঝর যদু্ভি িীব্র েলায় ব্লল, কিাঝক আমার িাই! 

  

চেঝেরঝব্লা চসুঁচড়র মাথায় এই রকম ঘটোয় শ্রীঝলখা এি যসম্ভব্ ভয় কপঝয় কেল কয 

ভয় িাঝক েিণ্ড েচি এঝে চেল। োর্পঝর্ এক ধীনতাক্কা চেল সূযণঝক! সূঝযণর মিে ব্লোলী 

যুব্াও কস ধীনতাক্কা সইঝি পারল ো। হড়মুড় কঝর েচড়ঝয় পঝড় কেল দু-চিে চসুঁচড়। কসই 

আওয়াজ শুঝে ব্ােল আর চেচখলরঞ্জে কব্চরঝয় এঝলে ব্াইঝর।  

  

সূযণ ওঝের চেঝক ভ্রূঝিপ করল ো। শ্রীঝলখার চেঝক িাচকঝয় ো্ েলায় ব্লল, িুই 

আমার কথা শুেচল ো। িা হঝল আচমও কিাঝক োচ্ঝি থাকঝি কেব্ ো। আচম চেঝর 

আচস, িারপর কিার জীব্েটাও আচম জ্বাচলঝয় পুচড়ঝয় ছারখার কঝর কেব্। 

  

চেচখলরঞ্জে উঝে এঝস সূযণর চপঝে হাি করঝখ ব্লঝলে সূযণ, এ কী করছ! ো্ হও ো্ 

হও!  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 312 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

২৭. ব্ড়চের চব্ঝয়র চেে 

ব্ড়চের চব্ঝয়র চেে আচম েথম ধুীনতচি পচর। মা আমাঝক কোলাচপ রঝঙর চসঝের পাঞ্জাচব্ 

ও জচরপাড় ধুীনতচি পচরঝয় চেঝয়চছল, এব্ং েুলেুল আুঁকা সাো পাম্পশু। দু-চিে ব্ার আছাড় 

কখঝয় ধুীনতচিটা আচম কমাটামুচট কায়ো কঝর চেঝয়চছলাম চকন্তু েিুে জুঝিার জঝেয আমার 

পাঝয় কোুঁসকা হঝয় যায়, েঝল জুঝিার মঝধীনতয িুঝলা লাোঝি হয়।  

  

খুব্ আেন্দ হঝয়চছল ব্ড়চের চব্ঝয়ঝি। সাি চেে ধীনতঝর আমরা িালিলার ব্াচড়ঝিই 

চছলাম। চব্ঝয়র চেে সকাল কথঝকই কেঝটর সামঝে সাোই ব্ঝসচছল। সাোইঝয়র ব্াজোর 

কথঝকও আমার কব্চে মজা কলঝেচছল কয কলাকচট কপাুঁ কঝর থাঝক, িাঝক কেখঝি। একজে 

কব্ুঁঝট মিে কলাক সারা চেে-রাি ধীনতঝর শুধুীনত সাোইঝি কপাুঁ-ও-ও কঝর যায়। 

  

সারা চেে ধীনতঝর িে কেল, িে এল। কী চব্রাট চব্রাট দু’খাো মাছ এল ব্ঝরর ব্াচড় কথঝক। 

ব্ড়চেঝক োয় হলুে মাচখঝয় িাে করাঝো হল। মা ব্ড়চেঝক ব্ঝল চেল, দুপুরঝব্লা ঘুমুচব্। 

আজ একেম কঘারাঝেরা করচব্ ো। চব্ঝয়র কঝেঝক দুপুঝর ঘুমুঝি হয়–এই চেয়ম! 

  

আমার খুব্ ইঝে চছল কেম্ন্নর সময় জল চকংব্া েুে পচরঝব্েে করার। চকন্তু আমাঝক 

চকছুঝিই িা কেওয়া হল ো। আমাঝক ব্লা হল, ব্রযাত্রীঝের কাঝছ কব্লেুঝলর মালা 

চেঝয় কযঝি, চকন্তু কসটা কিা কমঝয়ঝের কাজ িাই আচম চেইচে। 

  

ব্র এঝসচছল একটা হাুঁঝসর চপঝে িঝড়। মাঝে, একটা মঝটারোচড়–কসটাঝি েুল চেঝয় 

হাুঁঝসর মিে সাজাঝো। কসই মঝটারোচড়র পাোচেঝি দু’পাঝে দু’জে কলাক োুঁচড়ঝয় চছল–

িাঝের এমে কপাোক, চেক কযে ইচিহাস ব্ইঝয়র তসেয! 

  

জামাইব্াবু্ খুব্ করাো আর লম্বা। টকটঝক েরসা রং, িুলগুঝলা ককাুঁকড়া। িার দু’হাঝি 

চিেঝট আংচট। চিচে েচেঝমাড়া কিয়াঝর ব্ঝস খুব্ ঘামঝি লােঝলে, একজে কলাক মযূ়ঝরর 

পালঝকর পাখা চেঝয় িাঝক হাওয়া করঝি লােল। জামাইব্াবু্ োরুর্ চব্িাে, ডব্ল এম 
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এ পাস! চিচে কারওর কিাঝখর চেঝক কসাজাসুচজ িাকাে ো সব্ সময় কিাখ চেিু কঝর 

থাঝকে। জামাইব্াবু্রা থাঝকে খোপুর। চব্ঝয়র পর ব্ড়চেঝক খেপুঝর চেঝয় িঝল যাঝব্ে। 

  

সন্ধযার পর কথঝকই ব্াচড়টা কলাঝক এঝকব্াঝর ভঝর কেল। ব্ড়ব্াবু্ কেঝটর সামঝে োুঁচড়ঝয় 

সব্াইঝক হািঝজাড় কঝর েমস্কার করঝছে। জযাোমোইঝয়র সঝে ব্ড়ব্াবু্র কয েেড়া 

হঝয়চছল–আজ চকন্তু কসটা কেঝখ ককউ বু্েঝি পারঝব্ ো। জযাোমোই একেম 

সাজঝপাোক কঝরেচে-েিুয়া পঝর কঘারাঘুচর করঝছে-মাঝে মাঝে এঝস ব্ড়ব্াবু্র সঝে 

ব্যস্ত হঝয় কথা ব্ঝল যাঝেে। ব্াব্া আঝছে চমচষ্টর ঘর পাহারায়। সাধুীনতকাকা যব্েয কব্চের 

ভাে সময় চেঝজর ঘঝরই ব্ঝস রইঝলে। সাধুীনতকাকাঝক ককউ কিঝে ো। 

  

চব্েু, েীচপ্ত, যংশু, করর্ু–ওরাও এঝসঝছ কেম্ন্ন কখঝি। সুেকােো আসঝি পাঝরেচে। 

চব্েুর সঝে কঝয়ক চেে আমার কথা ব্ন্ধ চছল, চকন্তু আজ আচম চেঝজ কথঝকই ভাব্ কঝর 

চেলাম। আজঝকর চেঝে চক চব্েুর সঝে কথা ো ব্ঝল থাকা যায়? ওরা চকন্তু ককউ ধুীনতচি 

পঝরচে। করর্ু োজলাচম কঝর আমার ধুীনতচি খুঝল কেব্ার কিষ্টা করচছল–চকন্তু আমার ককামঝর 

কব্ল্ট ব্াুঁধীনতা, যি সহঝজ খুলঝব্ ো! করর্ু মাথায় লাল চরব্ে, সাো চসঝের িক পঝর 

এঝসঝছ। চকছু চেে আঝে ওর কাে কব্ুঁধীনতাঝো হঝয়ঝছ ব্ঝল, দু’কাঝে এখেও একটু একটু 

ঘা। ওর কাঝে ব্যথা চেঝয় চেঝল এি কলাকজঝের মঝধীনতযই কব্াধীনতহয় ককুঁঝে কেলঝব্। 

  

আমার কাজ হল সারা ব্াচড় ঘুঝর কব্ড়াঝো। একব্ার ছাঝে চকংব্া ব্ারান্দায় খাব্ার 

জায়োয়, চকংব্া একিলায় ব্র কযখাঝে ব্ঝসঝছ কসই আসঝর চকংব্া কয-ঘঝর ব্ড়চেঝক 

সাজাঝো হঝে। চকন্তু সব্ জায়োঝিই আমরা িাড়া খাই। কযখাঝেই যাই, ককউ-ো-ঝকউ 

ব্ঝল, এই কছাটরা, এখাঝে কী করচছস, েীঝি যা! আব্ার েীঝি কেঝল ব্ঝল, ওপঝর যা। 

েীচপ্ত যব্েয োচড় পঝর এঝসঝছ, ওঝক কব্ে ব্ড়ই কেখাঝে। ও যোয়াঝসই ব্ড়ঝের েঝল 

চভঝড় কেল। 

  

আমরা ককউই আঝে খাব্ ো চেক কঝরচছলাম, চকন্তু আমাঝের কজার কঝর োটণ ব্যাঝি 

খাইঝয় কেওয়া হল। ককউ ব্ারর্ করার আঝেই আমরা একটা কঝর পাে কখঝয় চেলাম, 
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চকন্তু আমার জামাঝিই শুধুীনত পাঝের চপক কলঝে কেল। আঝে খাইঝয় চেক আর। োই চেক, 

আমরা ককউ ঘুঝমাব্ ো, চব্ঝয় কেখব্। লগ্ন যঝেক কেচরঝি। করর্ুটা এমে কযাব্লা, ওরই 

ঘুঝম কিাখ কছাট হঝয় এল আঝে। আচম ওঝক চিমচট ককঝট জাচেঝয় রাখঝি িাইলাম। করর্ু 

চেঝজই চেঝজর হাঝি দু-এক ব্ার চিমচট কাটল। িারপর একটু ব্াঝে কেচখ করর্ু কেই। 

আর একটু ব্াঝে কেখলাম, সাধুীনতকাকার ঘঝর করর্ু যঝঘাঝর ঘুঝমাঝে।  

  

উঝোঝের ছচব্-আুঁকা চপচড়ঝি জামাইব্াবু্ঝক আঝে এঝে ব্সাঝো হল। চিেজে ব্াঘা ব্াঘা 

পুরুি মন্ত্র পড়ঝি লােঝলে কজাঝর কজাঝর। কসই েথম আমরা বু্েঝি পারলাম, 

জামাইব্াবু্ একটু কিািলা। েচিচট কথা ব্লঝছে কথঝম কথঝম, মাঝে মাঝে মধুীনতঝক 

ব্লঝছে—মধুীনত। 

  

আচম একটু আড়াঝল এঝস ব্ললাম, এ মা, চহ-চহ-চহ, জামাইব্াবু্ কিািলা। 

  

চব্েু েম্ভীর ভাঝব্ আমাঝক ধীনতমক চেঝয় ব্লল, চছুঃ ওকথা ব্লঝি কেই। ডব্ল এম এ পাে 

ো! 

  

আমার িখে ভয় হঝি লােল, ব্ড়চে জামাইব্াবু্র সঝে কথা ব্লঝি চেঝয় কহঝস কেলঝব্ 

ো কিা? িা হঝল কী হঝব্? 

  

চব্েুঝক ব্ললাম, িল, ব্ড়চেঝক কেঝখ আচস। 

  

যংশুর কব্াধীনতহয় ঘুম কপঝয়ঝছ। ওর আর ভাঝলা লােঝছ ো–ও চব্েুঝক ব্লল, এব্ার ব্াচড় 

যাচব্ ো? 

  

চব্েু ব্লল, কী কঝর যাব্? মা’কের কিা এখেও খাওয়াই হয়চে। িুই ঘুঝমাচব্! 

  

ঘুচমঝয় পড়ঝল ওর আত্মসম্মাঝে লােঝব্ ব্ঝল ও ঘুঝমাঝিও িায় ো।  
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ব্ড়চের ঘঝর খুব্ কমঝয়ঝের চভড়। কেঝলেুঝল আমরা কভিঝর েুঝক কেলাম। ইস, কী সুন্দর 

সাচজঝয়ঝছ ব্ড়চেঝক! টকটঝক লাল রঝঙর োচড়, সারা োঝয় েলমল করঝছ েয়ো, 

মুখময় িন্দঝের কোুঁটা, কাঝে কােপাো, কপাঝল েুলঝছ চটকচল। কাঝছ চেঝয় কেচখ 

ব্ড়চের কিাখ চেঝয় টপ টপ কঝর জল পড়ঝছ। 

  

ব্ড়চেঝক সাজাব্ার ভার চেঝয়ঝছ মা। পাউডাঝরর পাে চেঝয় ব্ড়চের োঝল বু্ঝলাঝি 

বু্ঝলাঝি মা চেসচেস কঝর ব্লঝছ, এই, কী করচছস কী? কব্াকা কমঝয়! সব্ সাজ েষ্ট হঝয় 

যাঝব্! 

  

ব্ড়চের কপছঝেই োুঁচড়ঝয় েীচপ্ত। ব্ড়চেঝক কেঝখ ওরও কিাখ ছলছল করঝছ কেখলাম। 

  

হোৎ েরজার কাঝছ আওয়াজ কোো কেল, চভড় ছাঝড়া, চভড় ছাঝড়া! 

  

িাচকঝয় কেচখ, জযাোমোইঝয়র ব্নু্ধ, যোচে জযাোমোই। যোচে জযাোমোই খুব্ ভাঝলা 

ছচব্ কিাঝলে, উচে ব্ড়চের ছচব্ িুলঝি এঝসঝছে। 

  

েরজার কাছ কথঝক কমঝয়ঝের চভড় োয় কেঝলেুঝলই সরাঝো হল। যোচেজযাো টযাঝন্ডর 

ওপর ব্সাঝো মস্ত ব্ড় কযাঝমরাটা চেক করঝলে। িারপর মস্ত ব্ড় একখাো কাপড়–

কযটার একচেঝক লাল আর একচেঝক কাঝলা কসই কাপড়খাো চেঝয় যোচেজযাো কযাঝমরা 

ও চেঝজর মুনু্ড সমূ্পর্ণ কেঝক কেলঝলে। কব্চে আঝলার ব্যব্স্থার জেয দু’খাো হযাুঁজাক এঝে 

রাখা হল ঘঝরর মঝধীনতয। যোচেজযাো ছচব্ িুলঝব্ে, আমরা োয় চেশ্বাস ব্ন্ধ কঝর েিীিা 

করঝি লােলাম। 

  

হোৎ যোচেজযাো কাঝলা কাপড় কথঝক মুনু্ড ব্ার কঝর হংকার চেঝয় উেঝলে, এ কী, 

কমঝয়র কিাঝখ জল ককে? 

  

মা িাড়ািাচড় ব্ঝল উেঝলে, ওর কিাঝখ পাউডার কলঝে কেঝছ কিা— 

  

আচম চক শুভচেঝে কান্নার ছচব্ িুলব্ োচক! 
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মা চেঝজর আুঁিল চেঝয় ব্ড়চের কিাখ মুচছঝয় চেঝলে। যোচেজযাো আব্ার কাঝলা কাপঝড় 

মুখ কেঝক কেলঝলে, কসই যব্স্থাঝিই হকুম করঝলে, মুখ কভাঝলা! কঝের মুখ। আরও 

উেঝব্! 

  

মা ব্ড়চের থুিচে ধীনতঝর মুখ উুঁিু কঝর চেঝলে। 

  

হাঝসা! 

  

ব্ড়চের কোুঁট কাুঁপঝছ। আব্ার মুখ চেিু করঝি যাচেল, যোচেজযাো ব্কুচে চেঝলে, হাঝসা! 

একেম েড়ঝব্ ো–  

  

ব্ড়চে কোুঁট খুঝল হাসার কিষ্টা করল। চভঝজ কিাখ িখেও টলটল করঝছ, কোুঁঝট হাচস 

কহঝস–কসই যব্স্থাঝিই ব্ড়চের ছচব্ যচব্েশ্বর হঝয় রইল। 

  

চভঝড়র মঝধীনতয খুব্ েরম লােচছল ব্ঝল আমরা আব্ার ব্াইঝর িঝল এলাম। চব্েু আমাঝক 

চজঝজ্ঞস করল, হা কর ব্ােল, সূযণো কই কর? সূযণোঝক কিা এক ব্ারও কেচখচে। 

  

আচম িুপ কঝর রইলাম। আজ সারা চেঝে এ-ব্াচড়ঝি ককউ সূযণোর কথা এক ব্ারও 

উচ্চারর্ কঝরচে। িাই কথঝকই আচম বু্ঝেচছ, সূযণোর কথা ব্লা আজ চেঝরধীনত। সূযণো কিা 

চহংসুঝট, ব্ড়চের চব্ঝয়ঝি সব্াই আেন্দ করুক এটা িায়চে–িাই সূযণোঝক ককউ আসঝি 

ব্ঝলচে। 

  

চকন্তু আমার োঝর্র ব্নু্ধ চব্েুঝক একথাটা ো ব্লঝল িঝল কী কঝর! যথি যংশু রঝয়ঝছ 

কয! আচম যংশুঝক ব্ললাম, িুই একটু যা কিা, চব্েুর সঝে আমার োইঝভট কথা আঝছ। 

  

যংশু ব্লল, আমাঝক ব্লচব্ ো? 

  

ো, শুধুীনত চব্েুর সঝে— 
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যংশু করঝে চেঝয় ব্লল, িা হঝল আচম মাঝক ব্ঝল কেব্, কিামরা োইঝভট কথা ব্ঝলা। 

  

চেক আঝছ, িা হঝল ব্লব্ ো! 

  

একটু ব্াঝে আচম আর চব্েু চসুঁচড় চেঝয় উেঝি উেঝি িট কঝর যংশুঝক কাচটঝয় চেঝয় 

েীঝি এঝস চসুঁচড়র িলায় লুচকঝয় রইলাম। উুঁচক কমঝর কেখলাম, যংশু ওপঝর উঝে কেল। 

িখে আচম ব্ললাম, জাচেস, সূযণো ো ব্ড়চেঝক চব্ঝয় করঝব্ ব্ঝলচছল।  

  

চব্েু এি চজচেস কব্াঝে, চকন্তু এই কথায় হিভম্ব হঝয় কেল। আমার চেঝক একেৃঝষ্ট 

িাচকঝয় কথঝক যচব্শ্বাঝসর সুঝর ব্লল, যাুঃ, িা কখেও হয়? 

  

আচম কজার চেঝয় ব্ললাম, হযাুঁ কর, আমাঝক চেঝজর মুঝখ ব্ঝলঝছ। েোর ঘাঝট োুঁচড়ঝয়–

কসই কয কযচেে ধীনতমণঘট হল–  

  

এক ব্াচড়ঝি আব্ার চব্ঝয় হয় োচক? 

  

এখে কিা জযাোমোইঝয়র ব্াচড় আর আমাঝের ব্াচড়–দুঝটা ব্াচড়– !  

  

িা হঝলও! ব্র আব্ার কঝেঝক কখেও আঝে কথঝক কিঝে োচক? 

  

সূযণো আমাঝক ব্ঝলচছল ককে? 

  

সূযণোঝক চজঝজ্ঞস করঝি হঝব্ কিা কথাটা। সূযণো এখে ককাথায়? 

  

কী জাচে। 

  

িুই জাচেস ো? 

  

সূযণো চিে-িার চেে আঝে ব্াচড় কথঝক ককাথায় কযে িঝল কেঝছ। 

  

চব্েু একটুির্ কী কযে ভাব্ল। িারপর আপেমঝে ব্লল, সুযণোর খুব্ সাহস! 
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আচম খাচেকটা যচভমাঝের সঝে ব্ললাম, কঘিু সাহস! এই কিা সূযণো ব্ঝলচছল, আর 

ককউ ব্ড়চেঝক চব্ঝয় করঝি পারঝব্ ো। চব্ঝয় কিা হল সূযণো কী করল!  

  

চব্েু হোৎ যেযচেঝক কথা ঘুচরঝয় চেঝয় ব্লল, হযাুঁঝর ব্ােল, চব্ঝয় মাঝে কী কর? 

  

এর উত্তর আচমও চেক জাচে ো। িবু্ ব্ললাম, চব্ঝয় হয়, এই রকম চেয়ম আঝছ। 

  

ককে হয়? চব্ঝয় হঝল কী হয়? 

  

চব্ঝয় হঝল কছঝলঝমঝয় হয়। ব্ড়চের এব্ার কছঝলঝমঝয় হঝব্।  

  

চব্ঝয় ো হঝল ককে হয় ো? 

  

আচমও জাচে ো ভাই। েীচপ্তর চেেচেরই চব্ঝয় হঝব্–িখে ওঝক চজঝজ্ঞস করচব্? 

  

েীচপ্তটা ভীরর্ চহংসুঝট। ও ব্লঝব্ ো। 

  

এই সময় একসঝে যঝেক উলু ও োুঁঝখর আওয়াজ কোো কেল। চব্ঝয় কব্াধীনতহয় কের হঝয় 

যাঝে এই কভঝব্ আমরা ঊধ্বণশ্বাঝস ছুঝট কেলাম। িখে ব্ড়চেঝক চপচড়র ওপর ব্চসঝয় 

জামাইব্াবু্র িারচেঝক কঘারাঝো হঝে।  

  

আমরা কভঝব্চছলাম চব্ঝয় কেখাটা োরুর্ চকছু ব্যাপার। চকন্তু একটু পঝরই একঝঘঝয় 

লােল। খাচল মন্ত্র পড়া আর মন্ত্র পড়া। চব্েুঝেরও ব্াচড় কেরার সময় হঝয় এল। 

  

করর্ু ককাথায় কস কথা সব্াই ভুঝল কেঝছ। আমার মঝে পড়ল। সাধুীনতকাকার ঘঝর চেঝয় কেচখ 

করর্ু কেওয়াঝলর ধীনতার কঘুঁঝর ঘুঝমাঝে। আচম োঝয় হাি চেঝয় ডাকঝিই ধীনতড়েড় কঝর উঝে 

ব্সঝল। ব্ড় ব্ড় কিাখ কমঝল চজঝজ্ঞস করল, চব্ঝয় হঝয় কেঝছ? 

  

আচম ব্ললাম, োয় কের হঝয় কেল। িুই কিা চকছুই কেখচল ো। 
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করর্ু িখে একছুঝট িঝল কেল চব্ঝয়র আসঝর। আর কস কসখাে কথঝক েড়ঝব্ ো। ওর ঘুম 

একেম ছুঝট কেঝছ। যংশু কজার কঝর টােঝি টােঝি চেঝয় কেল করর্ুঝক।  

  

চব্েুঝের কঘাড়ারোচড় িঝল যাব্ার পর আচম কেখলাম, ব্াচড়র সামঝের রাস্তায় এুঁঝটা 

কাটার পাহাড় জঝমঝছ কঝয়ক জে কাঙাচল হমচড় কখঝয় পঝড়ঝছ িার ওপর একেল কুকুর 

কঘউ কঘউ করঝছ িাঝের পাঝে। আঝলা েলমল চব্ঝয়ব্াচড়র পাঝে সব্ সমঝয়ই এক েৃেয 

থাঝক–িবু্ কস-চেে মধীনতযরাঝত্র ওই েৃেয কযে আচম েথম কেখলাম মঝে হল। 

  

পরচেে আমার ঘুম কভঝঙচছল খুব্ কভাঝর। সারা ব্াচড় িখে ঘুম্। খুব্ চহচস পাওয়ার 

জেযই ঘুম কভঝঙ যায়–আচম ব্াথরুঝম চেঝয়চছলাম। চকংব্া হয়ঝিা ঘুঝমর মঝধীনতযই আচম 

শুঝেচছলাম কলাহার কেঝট েেেে েব্দ। চকছু একটা ককালাহল।  

  

চিেিলার ব্ারান্দা কথঝক কেখলাম, ব্াোে কপচরঝয় কলাহার কেঝটর ও-পাঝে োুঁচড়ঝয় 

আঝছ সূযণো। কেট িালাব্ন্ধ। কেঝটর এ-পাঝে েরওয়াে আর জযাোমোই। সূযণোর িুল 

উসঝকাখুসঝকা। কী কথা হঝয়চছল আচম চকছুই শুেঝি পাইচে। েৃেযটা শুধুীনত কেঝখচছ। কসই 

যব্স্থায় েীঝি কেঝম যাব্ারও সাহস পাইচে–িা হঝল জযাোমোইঝয়র কাঝছ োরুর্ ব্কুচে 

কখিাম। সূযণো চেশ্চয়ই িািাঝমচি কঝরচে, িা হঝল চিেিলা কথঝকও কোো কযি–কব্াধীনতহয় 

সূযণো যেুেয়চব্েয় কঝরই চকছু ব্লচছল–জযাোমোই ব্রং রাোরাচে করচছঝলে–িারপর 

েঝরায়াে কে ঝড় চেঝয় ব্ড়ব্াবু্ঝক কডঝক চেঝয় এল। ব্ড়ব্াবু্ রাঝত্র চেঝজর ব্াচড় কেঝরেচে। 

সূযণো এঝস যাঝি ো ককােও েণ্ডঝোল কঝর, কসই জেযই ব্ড়ব্াবু্ কথঝক চেঝয়চছঝলে 

সম্ভব্ি। ব্ড়ব্াবু্ও কী সব্ ব্লঝি লােঝলে, আচম করচলংঝয় থুিচে কেচকঝয় কসচেঝক কিঝয় 

রইলাম। 

  

কেঝটর িালা কখালা হল ো। সূযণো একসময় মুখ চেচরঝয় হেহে কঝর কহুঁঝট িঝল কেল। 

কসই কভারঝব্লা সূযণোঝক কেঝখ আমার ভীরর্ মেখারাপ হঝয় কেল। সূযণোঝক আর ককউ 

ভাঝলাব্াঝস ো। আচম ভাঝলাব্াচস। আচম যচে চেঝজর োর্ চেঝয়ও সূযণোর জেয িখে 

চকছু করঝি পারিাম–িাঝিও রাচজ চছলাম। চকন্তু কী করব্? সূযণো কব্াধীনতহয় একব্ার 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 320 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ব্ড়চের সঝে শুধুীনত কেখা করঝি কিঝয়চছল। ব্াসরঘঝর ব্ড়চে, আরও যঝেঝক ঘুচমঝয় 

রঝয়ঝছ। িুচপ িুচপ ব্ড়চেঝক কডঝক আেব্? চকন্তু বু্েলাম, িাঝিও ককােও লাভ কেই ব্ড়চে 

সূযণোঝক িঝল কযঝি ব্ঝলচছল। সূযণোঝক ককউ কেম্ন্ন কখঝিও চেল ো। একব্ার ইঝে 

হল, সূযণোর োম ধীনতঝর চিৎকার কঝর ডাচক। িা-ও ডাকা হল ো। সূযণো কসই কয োরুর্ 

যপমাচেি হঝয় িঝল কেল এব্াচড় কথঝক িারপর আর কব্ে কঝয়ক ব্ছর আচম সূযণোঝক 

কেচখচে। 

২৮. চিিীয় মহাযুঝের েথম দু-চিেচট 

ব্ছর  

চিিীয় মহাযুঝের েথম দু-চিেচট ব্ছর এ-ঝেঝে একটা যদু্ভি চব্হ্বলিার মঝধীনতয ককঝটঝছ। 

েথম সাচরর কেিারা েঝিযঝক চকংকিণব্যচব্মূে় এব্ং কসটা োকব্ার জেয িাঝের 

ছটেটাচেও যিয্ েকট হঝয় উেল। যুে যখে লােঝব্ লােঝব্ মঝে হঝয়চছল, িখে 

সকঝলরই মঝে আো কজঝেচছল কয যুে শুরু হঝয় কেঝল একটা সাংঘাচিক চকছু ঘটঝব্। 

যুে যখে সচিয সচিয শুরু হল, িখে সব্াই মুখ িাওয়ািাওচয় করঝি লােল। স্বরাজ 

এব্ার আসঝব্ই, চকন্তু ককাে পঝথ আসঝব্? স্বরাজ চক যজণে কঝর চেঝি হঝব্ ো? কেঝের 

কলাক একটা চকছু চেঝেণে পাব্ার জেয যধীনতীর–চকন্তু ককােও চেঝেণে কেই। 

  

মহাত্মা োন্ধী যুেটাঝক চেঝলে তেচিক চেক কথঝক। কয পচরেন্ন েীচি মােুঝরর আত্মাঝক 

শুে কঝর, কসই েীচিঝব্াধীনত চিচে একচট কেঝের চেকচেোচর চহঝসঝব্ গ্রহর্ করঝি িাইঝলে। 

যচেও কেঝের যচধীনতকাংে মােুর জাঝে ো কেে কাঝক ব্ঝল–এব্ং রাঝষ্ট্রর ককােও আত্মা 

কেই। োয় কপ ঝে দুঝো ব্ছর ধীনতঝর কয ইংরাজ সমূ্পর্ণ যমােচব্ক ভাঝব্ ভারি োসে ও 

কোরর্ করল–কসই ইংঝরজই েচিোলী জামণাচের সঝে যুঝে জচড়ঝয় পঝড় চব্পন্ন হওয়ায় 

োন্ধীচজ জাোঝলে, ইংঝরজ এখে আিা্, এই সময় িাঝক িাপ কেওয়া সুেীচির 
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পচরপন্থাকী। কেেব্যাপী আইে যমােয আঝন্দালঝেও চিচে সম্মচি চেঝলে ো কারর্ িার 

পচরর্চি যরাজকিা ও ধ্বংস। চিচে ব্ড়লাঝটর সঝে চিচে িালািাচল করঝি লােঝলে। 

এই যুঝে যের্িাচন্ত্রক োৎচস জামণাচের চব্জয় চিচে িাে ো–আব্ার যচহংসা েীচির সম্মাে 

রিার জেয চমত্রপঝির যুেকঝমণও িার কেে সাহাযয করঝব্ ো। 

  

ইংঝরজঝের সঝে ের করাকচরর আঝে ভারিীয় েলগুচলর মঝধীনতয মডিকয আেঝিও ককউ 

িখেও সিম হয়চে। চজন্না সাঝহঝব্র মুসচলম চলে িিচেঝে কলচস কথঝক কব্ঝরাঝো মস্ত 

ব্ড় তেঝিয পচরর্ি হঝয়ঝছ–যথি োন্ধীচজ এব্ং কংঝগ্রস িাঝক ব্াস্তব্ ব্ঝল চকছুঝিই 

স্বীকার করঝছে ো। ১৯৪০-এ লাঝহাঝর পাচকস্তাঝের োচব্ পযণ্ উঝে কেঝছ চকন্তু কংঝগ্রস 

িা চেঝয় আঝলািো করঝিই রাচজ েয়। এর আঝে, ব্াংলাঝেঝে েজলুল হক যখে চলেঝক 

ব্াে চেঝয় কংঝগ্রঝসর সঝে হাি চমচলঝয় মচন্ত্রসভা েেে করঝি কিঝয়চছঝলে িখে কংঝগ্রস 

েজলুল হঝকর সঝে সহঝযাচেিা ো কঝর এক িরম ভুল কঝরচছল। এব্ারও চলঝের সঝে 

আঝপাঝস মীমাংসা ো কঝর কংঝগ্রস চলেঝক আরও েূঝর সচরঝয় চেল–কয চলে আঝে 

কিঝয়চছল শুধুীনত োসে িমিার যংে, এখে িারা িাইল কেঝের যংে সাম্প্রোচয়কিার 

চব্রবৃ্ঝি এই সমঝয়ই সচিযকাঝরর সার জল পড়ল। চজন্না সাঝহব্ আরও েি হঝলে, 

পচরষ্কার জাচেঝয় চেঝলে কয, োসে িমিা হস্তা্ঝরর কয-ঝকােও আঝলািো মুসচলম 

চলেঝক ব্াে চেঝয় হঝি পাঝর ো। চব্রচটে সরকাঝরর পঝি এঝি সুচব্ঝধীনত ছাড়া যসুচব্ঝধীনত 

চব্ন্দুমাত্র কেই। 

  

কংঝগ্রঝসর চেঝজর মঝধীনতয য্িণন্দ্ব চকছুঝিই আর কমঝট ো। সুভার কব্াসঝক চেঝয় কম েচক্ক 

কপাহাঝি হয়চে। মাঝে মাঝেই উঝত্তচজি জওহরলালঝক সামলাঝি হঝে। কংঝগ্রস 

সভাপচি চহঝসঝব্ সুভারব্াবু্ঝক ব্লঝলে, “আমাঝের উচিি হঝব্, সরকারঝক একটা িরম 

পত্র কেওয়া এব্ং চেচেণষ্ট সমঝয়র মঝধীনতয আমাঝের জািীয় োচব্ পূরর্ করা ো হঝল সারা 

কেে জুঝড় আইে যমােয আঝন্দালে শুরু করা।…সকল সাম্রাজযব্াে-চব্ঝরাধীনতী সংঘ-

েচিষ্ঠাে, কৃরক-শ্রচমক আঝন্দালে, সকল িরমপন্থাকী েল চমঝল চব্রচটে সাম্রাজযব্াঝের 

ওপর একঝযাঝে িরম আঘাি হােঝি হঝব্।”  
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সুভারব্াবু্র কথাব্ািণায় সন্ত্রাসব্াঝের েন্ধ। এঝি কংঝগ্রঝসর যচহংসার আেঝেণ চিড় খায়। 

োন্ধীচজ ব্ঝলচছঝলে, যচহংসা আমার কাঝছ একটা আেেণ, কিামরা যচে আেেণ। চহঝসঝব্ 

কমঝে চেঝি ো-ও িাও, পন্থাকা চহঝসঝব্ গ্রহর্ কঝরা। সুিরাং ওঝয়চলংটে কস্কায়াঝর কংঝগ্রস 

ওয়াচকণং কচমচটর চমচটংঝয় সুভারঝক কব্আইচে ভাঝব্ সচরঝয় কেওয়া হল। রব্ীিোথ 

সুভাঝরর েচি সুচব্িাঝরর জেয োন্ধীচজঝক চলখঝলে। উত্তঝর োন্ধীচজ ব্লঝলে, সুভারঝক 

চেয়ম কমঝে িলঝি ব্লুে। সুভারঝক িাঝিও েমে করা যায় ো। ব্াংলাঝেঝের োঝেচেক 

কংঝগ্রস চিচে িখেও েখল কঝর আঝছে। কসখাে কথঝকও িাুঁঝক ব্াে কেব্ার পর চিচে 

েযাটেমণ চহঝসঝব্ েঝরায়াডণ ্ক তিচর করঝলে। সারা কেঝের যুব্ সমাজ িার কথা 

কোোর জেয উেচগ্রব্। 

  

যুঝের কোড়ার চেঝকই সুভার কঘারর্া করঝলে, ডালঝহ চস কস্কায়াঝর হলওঝয়ঝলর কয 

কুখযাি স্মৃচিস্তম্ভ আঝছ ব্াংলার যুব্ সমাজ কসটা উপঝড় কেঝল কেঝব্। ব্াংলার কের 

স্বাধীনতীে েব্াব্ চসরাজঝদ্দ  লার োঝম চমঝথয কলকিম কলপে করার জেযই চব্রচটে সরকার ওই 

স্মৃচিস্তম্ভ ব্াচেঝয় করঝখঝছ। চিচে চেঝজ েথম আঘাি আেঝব্ে ওই চমথযার স্তঝম্ভ। 

  

সারা কেঝে চব্পুল উদ্দ ীপোর সৃচষ্ট হঝয় কেল এই আহ্বাঝে। এব্ং এ এমেই এক েনের, 

কযখাঝে চহন্দু মুসলমাঝে ককােও মিা্র কেই। এচেঝক, ভারঝির যেযােয রাঝজয সমস্ত 

মচন্ত্রসভা পেিযাে করঝলও ব্াংলায় োচজমুচদ্দ ঝের কেিৃঝত্ব চলে মচন্ত্রসভা িখেও পুিুল 

কখলা কখলঝছ। পাঝছ চহন্দুঝের হাঝি িমিা িঝল যায়–এই ভঝয় চলে মচন্ত্রসভা িখে 

সাঝহব্ঝের সঝে সহঝযাচেিা করঝি চিধীনতাগ্রস্ত েয়-যচেও আসল িমিা চকছুই হাঝি কেই–

মঝোেীি সেসয এব্ং ইংরাজ ব্যব্সায়ী েচিচেচধীনতঝের কভাঝট কয-ঝকােও েস্তাব্ োকি 

হঝি পাঝর। 

  

সুভারব্াবু্ আইে যমােয কঝর হলওঝয়ল স্মৃচিস্তম্ভ ভাঙার আহ্বাে জাোঝোর জেয 

োচজমুচদ্দ ে সরকার িাঝক ব্চন্দ করঝলে। সমস্ত কেে েচিব্াঝে কেঝট পড়ল। চব্িুি 

মুসলমােঝের য্ি চকছুটা ো্ করার জেয কের পযণ্ োচজমুচদ্দ ে সরকারঝকই কসই 

স্মৃচিস্তম্ভ যপসারর্ করঝি হয়। 
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পঝরর ব্ছর েৃহব্চন্দ যব্স্থা কথঝকই সুভারব্াবু্ হোৎ একচেে উধীনতাও হঝয় কেঝলে। কস-

খব্র রঝট যাওয়ার পর সারা কলকািা েহঝর গুজঝব্ কাে পািা যায় ো। ককউ ব্লঝল, 

চব্রচটেরাজ সুভারব্াবু্ঝক খাব্াঝরর সঝে করাজ একটু একটু চব্র খাইঝয় কমঝর কেঝলঝছ। 

ককউ ব্লঝল, কের রাঝত্র িাঝক গুচল কঝর কমঝর কেলা হঝয়ঝছ–চেব্পুঝরর কাঝছ েোয় 

ভাসঝি কেখা কেঝছ িাুঁর লাে–ককউ ব্ঝল মন্ত্রব্ঝল চিচে যেৃেয–ককে ো দুঝভণেয চব্রচটে 

পাহারা োুঁচক চেঝয় ককউ চক পালাঝি পাঝর? মহাত্মা োন্ধী পযণ্ চব্িচলি হঝয় েরৎ 

কব্াঝসর কাঝছ কটচলগ্রাম পাোঝলে, সুভাঝরর সচেক কী হঝয়ঝছ আমাঝক জাোও। চকছু চেে 

ব্াঝে রহসযময় করচডঝয়া কথঝক কোো কযঝি লােল সুভাঝরর কণ্ঠস্বর।  

  

চব্রঝটে চহটলাঝরর চব্রুঝে যুে কঘারর্া করার সঝে সঝেই ভারঝির পি কথঝক ব্ড়লাট 

লডণ চলেচলথঝো জামণাচের সঝে ভারঝিরও যুোব্স্থা ব্ঝল কঘারর্া কঝরচছঝলে। 

ভারিরিা যচডণোে জাচর হঝয় কেল, ব্ড়লাঝটর হাঝিই িাঝি চেরকিমুে িমিা। কংঝগ্রচস 

কেিারা মঝে ব্ড়ই আঘাি কপঝলে। এচেক-ওচেক চকছু মচন্ত্রত্ব এব্ং আলাপ আঝলািোর 

ভড়ং িলচছল এিচেে–চকন্তু এখে েকট হঝয় পড়ল, ভারঝির সডব্ণব্ মাচলক এখেও 

চব্রচটে সরকার। ভারি কার সঝে যুে কঘারর্া করঝব্ চক করঝব্ ো–কস সম্পঝকণ ভারঝির 

ককােও জেঝেিার সঝে পরামেণ করার পযণ্ েরকার কেই। এখে চব্রচটে সরকাঝরর 

চব্রুঝে একটা আঝন্দালঝে কেঝম ো পড়ঝল কংঝগ্রঝসর আর ককােও মাে। থাঝক ো। 

কংঝগ্রস েঝেঝে েঝেঝে মচন্ত্রঝত্ব ইস্তো চেঝয়ঝছ চকন্তু কসটাঝক কিা আর সংগ্রাম ব্লা িঝল 

ো। 

  

কংঝগ্রঝসর যঝেক তব্েক আর ব্ড়লাঝটর সঝে েরম-েরম চিচে িালািাচলর পর োন্ধীচজ 

চেঝেণে চেঝলে ব্যচিেি সিযাগ্রঝহর। ককােও সংগ্রাম েয়, ককােও সঙঘব্ে আঝন্দালে 

েয়। রাজডেচিক কমণীরা আইে যমােয করার কথা েকাঝেয কঘারর্া কঝর যুে চব্ঝরাধীনতী 

ধ্বচে চেঝি চেঝি কগ্রপ্তার ব্রর্ করঝব্ে। কয-সময় কেঝের সাধীনতারর্ মােুর। পথচেঝেণে 

পাব্ার জেয উেুখ, কসই সময় জেঝেিারা োয় চব্লাচসিার সঝে কারাোঝরর যভয্ঝর 

থাকাই মেস্থ করঝলে। কেেব্যাপী একটা তেরাঝেযর েীঘণশ্বাস কোো কেল। 
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কংঝগ্রঝসর এই কজল ভরাঝোর চসোঝ্ লডণ চলেচলথঝো কহা-ঝহা কঝর কহঝস উঝেচছঝলে 

চক ো ইচিহাস িার ককােও েচলল রাঝখচে। চজন্না সাঝহব্ োক কুুঁিঝক চছঝলে চক ো কস 

সম্পঝকণও ককােও েিযিেেণীর চব্ব্রর্ কেই। িঝব্, চজন্না সাঝহব্ এই সুঝযাঝে েিার 

কঝরচছঝলে কয, কেঝখা, কংঝগ্রস কি কপ রুরহীে! কস আসঝল স্বাধীনতীেিা িায় ো, 

ইংঝরঝজর সঝে একলা একলা একটা সমঝোিা কঝর মুসলমােঝের েচমঝয়। রাখঝি 

িায়। এই েিাঝর ব্হ জািীয়িাব্ােী মুসলমােও চলঝে কযাে চেঝয়চছল। 

  

স্বাধীনতীেিার সংগ্রাম শুরু করঝব্ আর কক? সেস্ত্র চব্েব্ী েলগুচল উচেেঝো পুঁয়চিচরঝের 

পর কথঝক কব্ে দুব্ণল হঝয় পঝড়ঝছ। যঝেঝকই এঝস আশ্রয় চেঝয়ঝছ কংঝগ্রঝসর ছত্রছায়ায়। 

সব্াই এটুকু য্ি উপলচি কঝরচছল–একটা চব্রাট আঝয়াজে ছাড়া এই সময় সংগ্রাম 

সাথণক হঝি পাঝর ো। এব্ং কংঝগ্রঝসর মিে এি ব্ড় একটা েঝলর কেিৃত্ব ছাড়া কসই 

চব্রাট োচয়ত্ব আর কক চেঝি পাঝর? এরা সব্াই কংঝগ্রঝসর মুঝখর চেঝক হা কঝর িাচকঝয় 

রইল এব্ং চেরাে হঝি লােল। ব্যচিেি সিযাগ্রঝহ হাজার হাজার কমণী যখে কারারুে, 

িখে োন্ধীচজ ব্লঝলে, “আপািি আমাঝের ব্াক স্বাধীনতীেিা চেঝয়ই সন্তুষ্ট থাকঝি হঝব্। 

এ সংগ্রাম খুব্ িাড়ািাচড় কের হঝব্ ো। যাঝের চেঝজঝের স্বাধীনতীেিাই আজ চব্পন্ন, িাঝের 

চব্রুঝে আমরা ককমে কঝর স্বাধীনতীেিার জেয সংগ্রাম করব্? ইংঝরঝজর চক এখে কস সময় 

আঝছ?”  

  

ব্াচক রইল কচমউচেটরা। রুে-জামণাে যোিমর্ িুচির সময় যারা িুপিাপ চছল, 

চহটলার রুে আিমর্ করার সঝে সঝেই িারা সরব্ হঝয় উেল। কচমউচেটরা জািীয় 

স্বাধীনতীেিার লড়াইঝয় যংে গ্রহঝর্র চব্ঝরাধীনতী েয়–চকন্তু এখে ভারঝির স্বাধীনতীেিার েনেরটা 

িাঝের কাঝছ মুলিুচব্ রইল। ১৯৪১-এর চডঝসম্বঝর জাপাচেরা পালণ হারব্ার আিমর্ 

করায় সারা পৃচথব্ীঝি ছচড়ঝয় পড়ল যুে ইে-মাচকণে েচির সঝে রুঝের সমমচমণিা 

হওয়ায়–এরাই হল চমত্রপি, এই যুে হল জেযুে। িারা কেঝের মােুরঝক ব্লল, এই 

যুঝে ইংঝরজঝক সমথণে কঝর পৃচথব্ীঝক চহটলাঝরর হাি কথঝক ব্াুঁিাঝি হঝব্। গ্রাঝম গ্রাঝম 

কোো কেল, “কৃরার্ ভাই কর, কাঝস্তটাঝর চেঝয় কজাঝর োে। এক চেঝমঝর আসঝব্ স্বরাজ, 
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পালাঝব্ জাপাে…।” যথণাৎ কয জাপাে িখেও আঝসচে, কসই জাপাে ভারঝির স্বাধীনতীেিার 

েত্রু। 

  

ব্হ ব্ছর ধীনতঝর চেচরে চছল কয কচমউচেট পাচটণ, এব্ার িার ওপর কথঝক চেঝরধীনতাজ্ঞা িুঝল 

কেওয়া হল। চব্রচটে সরকার চব্ো মাইঝের এক েিারসচিব্ েল কপঝয় কব্ে খুচে। 

  

যুঝের আর একচট চেক হল, যুেেযঝম টাটা-চব্ড়লা েভৃচি চেল্পপচিরা েুঝল লাল। হঝয় 

কেল কংঝগ্রঝসর এরাই েধীনতাে পৃষ্ঠঝপারক চছল। হাজার হাজার কলাক িাকচর। কপঝি লােল 

যুঝের সুব্াঝে। কৃচত্রম যঝথণর ছড়াছচড়ঝি েুঝল-ঝেুঁঝপ উেল ব্াজার। কের পযণ্ এমে 

হল, িাকচর খাচল রঝয়ঝছ, যথি কলাক পাওয়া যায় ো। গ্রাঝম আড়কাচে। পাচেঝয় কিাক 

ধীনতঝর আেঝি হয়। রাচে রাচে খুঝে কন্ট্রাক্টর জোল-উৎঝকাি ও দুেণীচি সচিযকাঝরর কাঝক 

ব্ঝল মােুর বু্েল এই েথম। 

  

আসঝল যুঝের সময় তেচিকিার েনেরই কেঝের সমস্ত সৎ কেিাঝের চেঝেহারা কঝরচছল। 

  

োৎচস জামণাচে এব্ং েযাচসট ইটাচল ও জাপােঝক েীচিেি ভাঝব্ চকছুঝিই সমথণে করা 

যায় ো। আব্ার ইংঝরজঝক সমথণে করঝল ভারঝির স্বাধীনতীেিা কঝব্ আসঝব্? ইংঝরজ 

ব্লুক, যুে কেঝর ভারঝির স্বাধীনতীেিা কেঝব্? চকন্তু ব্ড়লাট কডাচমচেয়ে কটটাস ছাড়া আর 

চকছুই ব্লঝছে ো, কসঝিঝত্র ভারঝির কাঝছ েধীনতাে েত্রু কক? সাম্রাজযব্ােী ইংঝরজ, ো 

োৎচস জামণাচে? এই ব্যাপাঝর চকছুঝিই ককউ মেচস্থর করঝি পারঝলে ো। জাপাে যখে 

চিঝের ওপর কব্পঝরায়া যিযািার িালাঝি লােল, িখে মহাত্মাচজ ব্লঝলে, “আমার 

সহােুভূচি যব্েয রুচেয়া ও চিঝের চেঝক। আজ দুুঃঝখর সঝে স্বীকার করচছ, আজ আমার 

মে আর চব্রঝটেঝক তেচিক সমথণে চেঝি িায় ো। ভারঝির েচি চব্রঝটঝের ব্যব্হাঝর আচম 

আজ মমণাহি। যব্েয আচম িাই ো কয চব্রঝটে যপমাচেি কহাক ব্া যুঝে পরাচজি কহাক, 

চকন্তু আমার মে আর িাঝক তেচিক সমথণে চেঝি িায় ো।” ভারঝির োরুর্ সংকঝটর 

সময় এ রকম যদু্ভি েঞথণক কথার মাঝেই যঝেঝক বু্েঝি পাঝরচে। 
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িারপর জাপাে মালয় চসোপুর েখল কঝর ব্ামণার চেঝক এঝোঝিই ছচব্ আব্ার ব্েঝল 

কেল। চব্রচটে চসংহ কে ড়াঝে কপছে চেঝর–এই েৃঝেয যোহার ও মযাঝলচরয়া-জীর্ণ 

ভারিব্াসীরও খাচেকটা আরাম হয়-েত্রুর েত্রুঝক ব্নু্ধ ব্ঝল কমঝে চেঝি ইঝে হয়। 

যঝেঝকর। সংব্ােপঝত্র চেোরুর্ কসেসরচেপ থাকা সঝেও এ-খব্র ছচড়ঝয় পড়ল কয। 

সুভারব্াবু্ একচেে তসেযব্াচহেী চেঝয় ভারি যচভযাঝের জেয েস্তুি হঝেে। ইংঝরজ 

যব্েয সুভারব্াবু্র চমঝথয মৃিুসংব্াে ছাচপঝয় চব্্াচ্ সৃচষ্টর কিষ্টার কসুর কঝরচে। এব্ং 

এ কথাটাও সুঝক েঝল রটাঝো হঝয়চছল কয, কেেঝদ্রাহী সুভার জাপাচেঝের পথ কেচখঝয় 

আেঝছ। সুভারব্াবু্ কয সমূ্পর্ণ ভারিব্াসীঝের চেঝয় েচেি এক কসোব্াচহেীর যচধীনতোয়ক, 

কসকথা জাোঝো হল ো। কলচেে জামণাচের সহায়িায় রাচেয়াঝি ছুঝটচছঝলে–আর 

জাপাচেঝের সাহাযয চেঝয় সুভার কেে উোঝর এচেঝয় আসার সময়। কংঝগ্রস কচমউচেটরা 

একঝযাঝে িার চেঝন্দ করল। জওহরলাল ব্লঝলে, ব্াইঝর কথঝক যারাই ভারি আিমর্ 

করুক, আচম চেঝজ িঝলায়ার হাঝি চেঝয় িাঝের ব্াধীনতা কেব্! োন্ধীচজ ব্লঝলে, জাপাচেরা 

মুচিোিা চহঝসঝব্ আসঝব্ ো, আসঝব্ লুঝের ব্খরা চেঝি। সুিরাং সুভারব্াবু্ঝক সমথণে 

করার ককােও েনেরই ওঝে ো। 

  

যুঝের পুঝরা িাপটা পড়ল ব্াংলাঝেঝে। করেুে পিঝের পর চব্রঝটঝের ঘাুঁচট উঝে এল। 

িট্টগ্রাঝম। ব্াংলাঝেে আর কব্চে চেে রাখা যাঝব্ ো, এই চি্াঝিই ইটােণ কমাঝন্ডর মূল 

ঘাুঁচট কলকািা কথঝক সঝর কেল রাুঁচিঝি। কসখাে কথঝকও আব্ার কব্াম্বাইঝি পালাব্ার 

জেয রাস্তা তিচর রইল। পূব্ণব্ে পযণ্ এঝস জাপাচে কসোরা যাঝি েেীোলা কপঝরাব্ার 

জেয যােব্াহে ো পায়–িাই সমস্ত কে ঝকা সরকাচর েখঝল িঝল কেল, খাব্ার যাঝি ো 

পায় কস জেয সমস্ত িাল সচরঝয় কেওয়া হল ব্াজার কথঝক। কজঝলরা কখঝি ো কপঝয় 

ধুীনতকঝি লােল, দুচভণঝির কধীনতাুঁয়া কেখা কেল চেেঝ্। কলকািাঝিও িখে পালাই পালাই 

রব্-হাওড়া-চেয়ালো কটেঝে েচিচেে চভঝড়র িাঝপ মাথা োটাোচট। 

  

জাপাচেঝের ঘৃর্া করঝলও জাপাচেরা যচে সচিয সচিয ব্াংলাঝেঝে উপচস্থি হয় িা হঝল 

িাঝের সঝে যাঝি আলাপ-আঝলািোয় ব্সা যায়–কসই মিে তিচর হঝি লােল কংঝগ্রস৷ 
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চকন্তু এই দুব্ণলিার সুঝযাে চেঝয় ইংঝরজঝের িূড়া্ ভাঝব্ িাড়াব্ার ককােও পচরকল্পো 

িখেও কেই। োন্ধীচজ িখেও কুইট ইচন্ডয়া’ কোোে কিাঝলেচে। 

  

সব্ণভারিীয় কেিৃঝত্বর যখে এই যব্স্থা, িখে কেঝের চব্চভন্ন স্থাঝে চকছু কছাট কছাট েল 

মরর্পর্ কঝর চব্রচটেঝের চব্রুঝে োুঁচপঝয় পড়ার ব্রি চেঝয়চছল। িাঝের ো চছল সংেেে, 

ো চছল েচি। চকন্তু িারা ব্হকাল ঘরছাড়া ঘঝর কেরার টাে আর কেই স্বাধীনতীেিার স্বে 

একটা দুজণয় কস্নঝহর মিে িাঝের কিাঝখ কলঝে আঝছ–িারা আর চকছু কেখঝি পায় ো। 

চেঝজঝের িমিা িারা কব্াঝে ো মঝে কঝর, চেঝজর োর্ কেওয়াই ব্ড় কথা। একটা োর্ 

কেঝল আরও েেটা োর্ এচেঝয় এঝস জায়ো কেঝব্। এরাই চব্্া্ চব্েৃঙ্খল কব্য়াচল্লঝের 

ভারিব্ঝরণ যকস্মাৎ আেট আঝন্দালঝের ভূচমকা শুরু কঝর কেয়। 

  

চেয়ালোর কমঝস েভীর রাঝত্র চমচটং কসঝর ব্রজঝোপাল এব্ং িার েলব্ল ছচড়ঝয় পড়ঝলে 

্যাক আউঝটর কলকািায়। এখে ওুঁঝের গ্রাঝম ছচড়ঝয় পড়ঝি হঝব্। ব্রজঝোপাল সূযণর 

কাুঁঝধীনত হাি চেঝয় এ আর চপ’র েৃচষ্ট এচড়ঝয় িুচপসাঝর হাুঁটঝি লােঝলে। 

২৯. জাপাচেরা আসঝছ 

জাপাচেরা আসঝছ, জাপাচেরা আসঝছ এই রব্ উঝে চেঝয়চছল িিুচেণঝক। মালয়, চসোপুঝর 

জাপাচেরা কয কী ব্ীভৎস যিযািার িালাঝে চব্রচটে সংব্ােপত্রগুচলঝি িার রেরঝে 

ব্র্ণোয় সাধীনতারর্ মােুঝরর মঝে োরুর্ আিকিম। যব্ঝেঝর সচিযই একচেে। জাপাচেরা এল। 

রাঝির যন্ধকাঝর কঝয়কখাো জাপ কব্ামারু চব্মাে উঝড় এঝস দুঝটা মাোচর সাইঝজর 

কব্ামা কেঝল িঝল কেল। কসই কব্ামা ব্রণঝর্র মঝধীনতয ককােও রকম। উঝদ্দ েয ব্া পচরকল্পো 

আঝছ ব্ঝলও মঝে হয় ো–এমচেই কযে কখলােঝল একটু রে কঝর যাওয়া। 

  

কব্ামাদুঝটা পড়ল হাচিব্াোে ব্াজাঝর এব্ং েচজণপাড়ার ভড় কলঝের একচট ব্াচড়ঝি। 

কলকািার এি ভাঝলা ভাঝলা জায়ো থাকঝি ওই রকম সাোমাটা জায়োয় কব্ামা কেলার 

কী মাঝে হয় ককউ বু্েল ো। যঝেঝক ব্লাব্চল করঝি লােল, টাঝেণট ভুল হঝয়ঝছ। চকন্তু 
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দুধীনতণরণ জাপ তব্মাচেকরা এমে কাুঁিা ভুল করঝব্, িা-ও চেক চব্শ্বাস করা যায় ো। 

কব্ামাব্রণঝর্ হিাহি যচি সামােয। হাচিব্াোে ব্াজাঝরর কাছাকাচছ িখে একচট কমাঝরর 

খাটাল চছল। গুচট পঞ্চাঝেক কমাঝরর মােখাঝে আিমকা কব্ামা পড়ায় িাঝের যসম্ভব্ 

চব্মূে় চিৎকার কোো কেঝছ ব্হ েূর কথঝক। কব্ামার আওয়াঝজর কিঝয়ও যিগুচল মুমূরণ 

মচহঝরর কািরাচের আওয়াজ স্থােীয় কলাকঝের মঝে কেুঁঝথ চেঝয়চছল যঝেক চেঝের জেয। 

  

কলকািায় এর আঝে কথঝকই সাইঝরে ব্াঝজ। সকাঝল, দুপুঝর, সন্ধযায়–ককােও সময়-

যসময় কেই। সাইঝরে ব্াজঝলই ব্াচড়র সব্ কলাক দুদ্দ াড় কঝর এঝস একিলার ঘঝর 

চকংব্া চসুঁচড়র েীঝি এঝস জমাঝয়ি হয়। ককউ ককউ েয়োর ব্াম চেঝয় আঝস– যল চক্লয়ার 

োব্াজা পযণ্ োর্ ও েয়োর ব্াম হাঝির মুঝোয়। রাস্তায় রাস্তায় তিচর হঝয় কেঝছ ব্যােল 

ওয়াল ব্া চব্েল োিীর। েযামপুকুঝরর মাঝে কট্রঞ্চ কাটা হঝয়ঝছ। এইসব্ েস্তুচিই মােুঝরর 

মঝে ভীচি জাোয়–যুে িলঝব্ এক চব্ঝেচে েচির সঝে আর এক চব্ঝেচে েচির–

ভারিব্াসীর পঝি এই যুঝে োর্ কেওয়ার মঝধীনতযও ককােও কে রব্ কেই। সচিয সচিয 

কব্ামা পড়ার পর কলকািার কলাক েঝল েঝল পালাঝি শুরু করল। 

  

সারা চেে ধীনতঝর টযাচম, চরকো, কঘাড়াোচড়, কেলাোচড় কব্াোই মােুরজে যাঝে। চেয়ালো 

আর হাওড়া কটেঝের চেঝক। হাওড়া কটেঝের চেঝকই কব্চে চভড়। যােব্াহঝের করট হল 

আকােঝছাুঁয়া। মৃিুযভয় পাওয়া মােুর কয কি স্বাথণপর ও েীি হয়, িা কব্াো যায় এই 

সময়। কেলাঝেচল, মারামাচর, রুর্, চেশু, বৃ্ে চকংব্া মচহলার েচি ককােও োচির্য কেই-

সব্াই আঝে কযঝি িায়–এ-ওর ঘাঝড়র ওপর চেঝয়, এ-ওঝক মাচড়ঝয় আঝে যাঝব্। 

েচিচেে চভঝড়র িাঝপ দু-এক জে মারা যায়। 

  

চসরাজঝদ্দ  ল্লার কলকািা আিমঝর্র পর, জাপাচেঝের আিমর্ আেকিমায় এই চিিীয় ব্ার 

কলকািার োেচরকঝের েহর কথঝক পলায়ে। কলকািায় সাধীনতারর্ি ব্াইঝর কথঝক 

যেব্রি কলাকজে আঝস, কলকািার কলাক েলঝব্ুঁঝধীনত কখেও এমে ভাঝব্ েহর ছাঝড় 

ো–িাই এ-েৃেয যঝেঝকর কাঝছই যভূিপূব্ণ। েহর কছঝড় যারা কেল, িারাও যেয েহঝর 

আশ্রয় কেব্ার ব্েঝল ছচড়ঝয় পড়ল গ্রাম কেঝে। চব্ঝেচে তসেয এঝস কেঝল েহঝরর ব্েঝল 
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গ্রামাঞ্চলই যঝপিাকৃি চেরাপে। ব্হ গ্রাঝম এই েথম কেখা কেল হাঝি ঘচড় ও পঝকঝট 

োউঝন্টে কপে-ঝোুঁজা ব্াবু্ঝের। কব্র্ী-ঝোলাঝো িরুর্ীরা চহলঝিালা জুঝিা পঝর হাুঁঝট 

কুঁিা রাস্তায়। যঝেক গ্রাঝম এই েথম কোো কেল কঝলর োে। কপুঁঝয়া েেীর পাঝে ব্ঝস 

সেচিভ কিহারায় েহঝর যুব্ক কেঝয় ওঝে পকিমজ মচল্লঝকর সুঝর মুচি চসঝেমার োে, 

চেঝের কেঝর ঘুঝমর কেঝে কঘামটা-পরা ওই ছায়া ভুলাল কর, ভুলাল কমার োর্!’ 

কলকািার োিীে ব্াচসন্দারা িাঝের চিে-িার পুরুর আঝে কয-গ্রাম কথঝক এঝসচছল, 

কসই গ্রাঝম চেঝয় আশ্রয় চেল। ব্াঙালরা চেঝর কেল ব্াঙালঝের কেঝে। 

  

ও-চেঝক িখে লন্ডঝে েচিচেে কব্ামাব্রণঝর্ ধ্বংস হঝে পাড়ার পর পাড়া। িাচিণল িবু্ 

োেচরকঝের ো্ থাকঝি ব্লঝছে। কসই সময় কোো চেঝয়চছল িার চব্খযাি সাহঝসাচি, 

‘উই েযাল োুঁইট ইে ো হাউঝজজ, উই েযাল োুঁইট ইে েয চিটস। কজাঝসে টযাচলঝের 

কছঝল োৎচসঝের হাঝি ধীনতরা পঝড় চহটলাঝরর কেঝসেঝট্রোে কযাঝম্প চেযণাচিি হঝে– এই 

খব্র রঝট কেল। কছঝলঝক মুি করার েসে উত্থাচপি হঝল টযাচলে ব্লঝলে, আমার 

হাজার হাজার লি লি কছঝল রাচেয়ার জেয লড়াই করঝছ–এখে একটা কছঝলর জেয 

চি্া করার সময় কেই। এচেঝক আঝমচরকার সরকার এব্ং চব্রঝটঝের কলব্ার পাচটণর িাঝপ 

ভারঝির কেিাঝের সঝে একটা চকছু কব্াোুঁপড়ার জেয চিপস চমেে এঝসঝছ চেচল্লঝি। 

ভারিীয় কেিারা ের করাকচর করঝছে যুে কের হঝল কিটুকু িমিা হস্তা্চরি হঝব্। 

জাপাচেঝের জয় সম্পঝকণ যঝেকটা কব্াধীনতহয় চেচশ্চ্ হঝয়ই োন্ধীচজ চব্রচটে চমেঝের 

উঝদ্দ ঝে ম্ব্য করঝলে, “একটা কেল পড়া ব্যাঝকিমর কপাট কডঝটড কিক চেঝয় কী লাভ?” 

আর সুভারব্াবু্ চব্ঝেঝে ব্চন্দ ভারিীয় তসেয ও েব্াসী ভারিীয়ঝের চেঝয় একটা 

তসেযব্াচহেী েঝড় িুলঝছে। 

  

করর্ুঝের ব্াচড় হাচিব্াোঝের খুব্ কাঝছ। কব্ামা পড়ার পরচেেই সকাঝল ব্ােল কসখাঝে 

ছুঝট কেল। হাচিব্াোঝের ধীনতাঝর কাঝছ যাওয়া যায় ো এি যসংখয মােুঝরর চভড়–িা ছাড়া 

পুচলে চঘঝর আঝছ সমূ্পর্ণ ব্াজারটা। করর্ুঝের ব্াচড়র সব্াই ছাঝে উঝে কেখঝছ, ব্ােলও 

িঝল এল ছাঝে। উঝত্তজো আর েঝল্পর কের কেই। কব্ামা পড়ার সময় সব্াই ঘুচমঝয় চছল, 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 330 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েিণ্ড েঝব্দ কজঝে উঝে েথমটায় ককউ চকছু বু্েঝি পাঝরচে। সারা ব্াচড় ককুঁঝপ উঝেচছল, 

সব্াই েথঝম কভঝব্চছল ভূচমকম্প। একমাত্র সুেকােই োচব্ করঝছ কয কস কব্ামা পড়া 

স্বিঝি কেঝখঝছ। 

  

সুেকাে কব্াধীনতহয় একঝো ব্ার ব্ঝলঝছ এই েল্প–িবু্ িার ক্লাচ্ কেই। ঘুম আসচছল ো 

ব্ঝল সুেকাে িখে পুঁচড়ঝয় চছল ব্ারান্দায়। যল্প যল্প কমঘলা আকাে, কব্ে োন্ডা হাওয়া 

চেচেল। সুেকাে গুর্ গুর্ কঝর োে োইচছল–এমে সময় কেঝের েব্দ পাওয়া কেল। 

সাইঝরে ব্াঝজচে ব্ঝল সুেকাঝের ককােও সঝন্দহ হয়চে। কস মঝে কঝরঝছ চমত্র। ব্াচহেীর 

কেে। দু’খাো কেে পাোপাচে, খুব্ চেিু হঝয় এল, িার পঝরই চব্দুযৎ িমকাব্ার মিে 

আকাঝে িড়াৎ কঝর উেল েীল আঝলা। কস রকম যসম্ভব্ উজ্জ্বল েীল আঝলা ককউ কখেও 

কেঝখচে, চেক কযে েীল আগুে। চকছু ো বু্ঝেই সুেকাে মাচটঝি শুঝয় পঝড়ঝছ, িার পঝরই 

েব্দ–পর পর দুঝটা। কমাঝরর চিৎকার শুঝে িার মঝে হঝয়চছল, পৃচথব্ী েুঝটা হঝয় েরঝকর 

একটা টুকঝরা ওপঝর উঝে এঝসঝছ। 

  

সুেকাঝের কাচহেী ব্ড়রা সকঝল পুঝরাপুচর চব্শ্বাস কঝরচে, চব্ঝেরি েীল আঝলার 

ব্যাপাঝর যঝেঝকই সঝন্দহ েকাে করল। কব্ামা েীঝি পঝড় োটব্ার আঝেই আঝলা জ্বলঝব্ 

কী কঝর? িঝব্ এ ব্যাপাঝর সকঝলরই যচভজ্ঞিা েূেয ব্ঝলই কারওর আপচত্তই কিমে 

কজারাঝলা েয়। 

  

চব্েু ব্ােলঝক ব্লল, সচেন্টার কেঝখচছস? 

  

ব্ােল যব্াক হঝয় ব্লল, কী? কেচখচে কিা? 

  

চব্েু িাঝক সাধীনতারর্ ক্ঝডর চিগুর্ সাইঝজর দু’খাো িকিঝক ইস্পাঝির েলা কেখাল। 

িাঝের ছাঝে এঝস পঝড়ঝছ কাল। আঝেপাঝের যঝেক ব্াচড়ঝিই এ রকম পাওয়া কেঝছ। 

কব্ামার মঝধীনতয এ রকম চজচেস থাঝক, চব্শ্বাসই করা যায় ো। 
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চব্েু ব্লল, িুই কামাঝের মুঝখ োেচকং’ পচড়সচে? িাইঝি সচেন্টাঝরর কথা আঝছ। এই 

জেযই কিা ব্মচব্ংঝয়র সময় মাচটঝি মুখ কিঝপ শুঝয় পড়ঝি হয়-েইঝল যঝেঝকই 

এইগুঝলা কলঝেই মারা যায়। 

  

ব্ােঝলর আপঝোস হল, িাঝের ব্াচড়টা চব্ঝব্কােন্দ করাঝড ো হঝয় হাচিব্াোঝের কাঝছ 

ককে হল ো। কস চকছুই কটর কপল ো কব্ামা পড়ার। িাঝের ব্াচড়র কাঝছ এ রকম হঝল 

কস চেশ্চয়ই সুেকােোর মিে কজঝে কথঝক সব্চকছু কেখি। 

  

ব্ড়ঝের মুঝখ চি্ায় ছায়া। ব্াচড়র ব্াচ্চারা কব্ামা পড়ার ঘটোয় োরুর্ উৎসাচহি। িারা 

এঝরাঝেে কসঝজ সারা ব্াচড় কছাটাছুচট করঝছ আর মুখ চেঝয় আওয়াজ করঝছ বু্ম্ বু্। চব্েু 

ব্াুঁ হাঝির বু্ঝড়া আঙুল ডাে হাঝির িজণচে চেঝয় আুঁকঝড় ব্ন্দুক ব্াচেঝয় গুচল ছুড়ঝছ 

িযাক, িযাক, িযাক। 

  

করর্ু লাোঝি লাোঝি এঝস ব্ােলঝক ব্লল, এই জাচেস, কালঝক আমরা িঝল যাচে। 

  

ব্ােল চজঝজ্ঞস করল, ককাথায়? মসলােন্দপুঝর। কসখাঝে চেচেমা আঝছ। চব্েু কহঝস 

কেঝল ব্লল, এই, আব্ার মসলােন্দ ব্লচছস! করর্ুটা এখেও ভাঝলা কঝর কথা ব্লঝি 

চেখল ো। চেক কঝর ব্ল, মছলন্দপুর। 

  

ব্ােল ব্লল, কস আব্ার ককাথায়? 

  

ওখাঝে করর্ুঝের মামার ব্াচড়র কেে। করর্ুরা কাল িঝল যাঝব্।  

  

করর্ু ব্লল, ওখাঝে েেী আঝছ, পুকুর আঝছ, োো পুকুঝর মাছ ধীনতরঝব্, কোরু আঝছ— 

  

করর্ুর কিাঝখমুঝখ োরুর্ খুচে। আজকাল আর করর্ু যসুঝখ কভাঝে ো, স্বাস্থয কব্ে ভাঝলা 

হঝয়ঝছ, েড়েড় কঝর ব্াংলা পড়ঝি পাঝর। 

  

ব্ােল ব্লল, চব্েু, কিারা ওখাঝে যাচব্ ো? 
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আমরা যাব্ যেয জায়োয়। আমরা রচব্ব্ার চেে িঝল যাব্ ভােলপুঝর-ওখাঝে আমাঝের 

একটা ব্াচড় আঝছ। 

  

চব্েুঝের ব্াচড় আঝছ চব্চভন্ন জায়োয়। ওঝের ককােও যসুচব্ঝধীনত কেই। এই ভঝয়র মঝধীনতয 

কলকািায় থাকঝি যাঝব্ ককে। ব্ােঝলর মেটা খারাপ হঝয় কেল। করর্ু, চব্েু–এরা সব্াই 

িঝল কেঝল কস একা একা কী করঝব্? সূযণোও কিা কেই। 

  

চব্েু ব্লল, জীমূিরাও যাঝব্ আমাঝের সঝে। কব্ে মজা হঝব্। ভােলপুঝরর কাঝছই পাহাড ়

আঝছ। 

  

করর্ু ব্লল, মসলােন্দপুর ভােলপুঝরর কিঝয়ও যঝেক ভাঝলা। আমরা কব্চে ভাঝলা 

জায়োয় যাচে। 

  

ব্ােল চব্েুঝক ব্লল, এই, কিাঝের সঝে আমাঝক চেঝয় যাচব্? 

  

চব্েু করঝে চেঝয় ব্লল, ব্াঝজ কথা ব্চলস ো! চেঝয় কেঝলও কিা িুই যাচব্ ো। কসব্ার 

োচজণচলং যাব্ার কথা এি কঝর ব্ললুম, কিার মা কিা কযঝি চেঝলে ো চকছুঝিই। 

  

ব্ােল একটুির্ যেযমেস্ক হঝয় কেল। ব্াব্াঝক রাচজ করাঝো সচিযই েি। িাঝক একলা 

একলাই এখাঝে থাকঝি হঝব্। কলকািায় িার আর ককােও ব্নু্ধ রইল ো। জাপাচেরা 

এঝস পঝড় িাঝক ব্চন্দ কঝর চেঝয় কেঝল কব্ে হয়। 

  

মেখারাপ ভাব্টা কাটাব্ার জেয ব্ােল ব্লল, যা ো কিারা িঝল যা। কিারা কিা যুে। 

কেখঝি পাচব্ ো। আচম সব্ কেখব্। 

  

করর্ু ব্লল, মাথায় কব্ামা পঝড় কব্ে যক্কা পাচব্! 

  

যি সহজ েয়। একিলার ঘঝর থাকব্। জাপাচেরা এঝস পড়ঝল একটু একটু জােলা 

খুঝল–জাপাচেঝের হাঝি যখে সাঝহব্রা মার খাঝব্–িখে যা মজা লােঝব্!  
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সাঝহব্রা কিা ব্ড় ব্ড় আর জাপাচেরা কিা কছাট কছাট–ওরা মারঝি পারঝব্?  

  

কলকািায় িখে মাচকণে তসেযঝেরও কেখা যায়। ইংঝরজঝের কথঝক এঝের কিহারায় 

আলাো তব্চেষ্টয কিাখ এড়ায় ো। এরা েঝিযঝকই লম্বা-িওড়া কজায়াে, মুঝখর রং লালঝি 

ধীনতরঝের। যঝেক সময় এরা খাচল োঝয়ও ঘুঝর কব্ড়ায় কলকািায় আঝে কখেও 

সাঝহব্ঝের এ রকম খাচল োঝয় ঘুরঝি কেখা যায়চে। চভচখচর কেখঝল এরা েরাজ হাঝি 

ছচড়ঝয় কেয় মুঝো মুঝো খুিঝরা পয়সা। পেপাঝলর মিে চভচখচররা এঝের কহুঁঝক ধীনতঝর 

‘আমচরচক রাজাসাব্, আমচরচক রাজাসাব্’ ব্ঝল িািায়। কখেও কখেও এইসব্ 

আঝমচরকাে তসেযরা ককােও ব্াচ্চা চভচখচরঝক আের কঝর ককাঝলও িুঝল কেয়। আশ্চযণ 

জাি এরা। 

  

চব্স্মঝয়র ওপর চব্স্ময়, এই আঝমচরকােঝের মঝধীনতয আঝছ চকছু চকছু চেঝগ্রা তসেয। কসই 

তেিযাকার চেঝগ্রাঝের কেখঝল রাস্তার কছঝলঝমঝয়রা হাুঁ কঝর কিঝয় থাঝক। একসময় হাব্চস 

কখাুঁজারা ভারিব্ঝরণ রাজত্ব পযণ্ কঝর কেঝছ চকন্তু িার ককােও স্মৃচি কেই। সব্ার কিাঝখই 

চেঝগ্রাঝের চব্চিত্র েিুে মােুর ব্ঝল মঝে হয়।  

  

ব্ােল ব্াচড় চেঝর শুেল, িাঝের ব্াচড়ঝিও কলকািা-িযাে চব্রঝয় আঝলািো হঝে। 

ব্ড়ব্াবু্ এর এঝকব্াঝর চব্পঝি। িাুঁর মঝি, সাধীনতারর্ মােুর এ রকম পযাচেক সৃচষ্ট কঝর 

চকন্তু এখেও কস রকম ভয় পাব্ার মিে চকছু ঘঝটচে। 

  

চিররঞ্জে চকন্তু কব্ে উচিগ্ন। চিচে ব্লঝলে, চকন্তু কলকািায় কয ভাঝব্ চজচেসপঝত্রর োম 

ব্াড়ঝছ, িাঝি এখাঝে আর থাকা যাঝব্ কী কঝর? আজ ব্াজাঝর কেখলাম, সাধীনতারর্ কভচড়র 

টযাংরা–িাও একটাকা ব্াঝরাআো কসর? টযাংরামাছও চক যুঝে যাঝে োচক? 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, করাঝসা, করাঝসা–আরও চকছু কলাক কলকািা কছঝড় িঝল যাক– িারপর 

চজচেসপঝত্রর োম আব্ার সস্তা হঝব্। িখে আমরা আরাম কঝর থাকব্।  

  

চেেচেরই োচক কেসচিপোে হঝব্, কসটা শুঝেঝছে? 
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িাঝি কিামার আমার ভয়টা কী? আমাঝের মিে বু্ঝড়াঝের কিা আর কেঝব্ ো। কিামার 

কছঝলও কছাট। 

  

সূযণ? 

  

সূচযযঝক ওরা পাঝে ককাথায়? সূচযয ইংঝরঝজর হঝয় লড়াই করার ব্েঝল ব্রং আত্মহিযা 

করঝব্। ও ব্ড় কজচে কছঝল। 

  

চিররঞ্জে একটুির্ িুপ কঝর রইঝলে। িারপর ব্লঝলে, আপচে কটর কপঝয়ঝছে কয সূযণ 

কটরচরটঝের েঝল চেঝয় চভঝড়ঝছ? আচমও একটু একটু আন্দাজ কঝরচছলাম।  

  

ও চেঝজ আমাঝক ব্ঝলঝছ। ও কিা চমঝথয কথা ব্লায় কিমে পারেেণী েয়–একচেে একটু 

কজরা করঝিই কব্চরঝয় পঝড়ঝছ। 

  

ও ককাথায় আঝছ আপচে জাঝেে? 

  

ো জাোই কিা ভাঝলা। পুচলে আমাঝক ধীনতঝর কব্চে িাপ চেঝল যচে ব্ঝল কেচল? ো জােঝল 

ব্লঝিও পারব্ ো। 

  

ব্ড়ব্াবু্ আপচে এ রকম চেচশ্চ্ থাঝকে কী কঝর? আপোর একটা মাত্র কছঝল— 

  

আচমও আমার মাঝয়র একটা মাত্র কছঝল চছলাম। আমাঝক চেঝয় ককউ কখেও মাথা 

ঘামায়চে। 

  

চিররঞ্জে কোোমো করঝলও চহমােী চকন্তু কলকািা ছাড়ঝি এঝকব্াঝর ব্েপচরকর। 

চহমােী যচব্লঝম্ব ব্াঝপরব্াচড় িঝল কযঝি িাে–এব্ং চিররঞ্জেঝক সঝে চেঝয়। িার ব্াব্াও 

ব্ার ব্ার চিচে চলখঝছে। চহমােীর ব্াঝপরব্াচড় কব্ে সেচিপন্ন, কসখাঝে চেঝয় আশ্রয় 

কেব্ার ককােও যসুচব্ঝধীনত কেই। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 335 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চিররঞ্জে আমিা আমিা কঝর ব্লঝলে, ব্ড়ব্াবু্ ককাথাও কযঝি িাইঝছে ো–ওুঁঝক কেঝল 

আচম িঝল যাই কী কঝর? 

  

চহমােী ব্লঝলে, উচে একলা মােুর, ওুঁর ককােও চি্া কেই। ওুঁর জেয কিামাঝক ভাব্ঝি 

হঝব্ ো। 

  

োোও কিা কথঝক যাঝেে। ব্উচেঝক পাচেঝয় চেঝেে শুধুীনত।  

  

কিামার োোঝক ব্যব্সা কেখঝি হঝব্। কিামার কী কেখার আঝছ? ব্াব্া চলখঝছে, ওখাঝে 

কেঝল কিামার কাজকঝমণর একটা চকছু ব্যব্স্থা হঝয় যাঝব্।  

  

িা ব্ঝল শ্বশুরব্াচড়ঝি চেঝয় কচদ্দ ে থাকব্! 

  

এটাই ব্া কিামার ককাে চেঝজর ব্াচড়? 

  

চিররঞ্জে মাথা িুলঝকাঝি িুলঝকাঝি ব্লঝলে, আো কেচখ। আরও দু-িার চেে যাক ো। 

  

চহমােী িখে কথঝকই চজচেসপত্তর ব্াুঁধীনতাছাো শুরু করঝলে।  

৩০. কট্রঝে কিঝপ খুলো 

কট্রঝে কিঝপ খুলো, িারপর চটমার। ব্ােলটা এমে কব্াকারাম, কট্রঝে উঝেই ঘুচমঝয় পড়ল, 

চকছুই কেখঝি কপল ো। ওর চেচে সা্ত্বনো ওঝক খুুঁচিঝয় খুুঁচিঝয় কি ব্ার জাোঝোর কিষ্টা 

করল, চকন্তু কছঝলর হে কেই। চটমাঝর উঝে যব্েয কস কজঝে রইল আোঝোড়া। 

  

খুব্ কম ব্য়ঝস ব্ােল এই পথ চেঝয়ই এঝসচছল কলকািায় চকন্তু কস সময়কার কথা িার 

চব্ঝের চকছুই মঝে কেই। এখে িার যা ব্য়স, িা সব্চকছু কেঝখই যব্াক হব্ার মিে। 

েব্দ, ব্র্ণ, ঘ্রার্ এই সব্চকছুরই মূলয আঝছ। মঝের মঝধীনতয ককােও েূেযিাঝব্াধীনত কেই–এখে 
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চেঝজঝক পরূ্ণ করার সময়। এক একটা েৃেয বু্ঝকর মঝধীনতয োে় ছাপ কেঝল চেঝয় যায় কি 

কছাটখাঝটা চজচেস মুগ্ধিার ব্াহে হঝয় আঝস।  

  

এই েেীর োম পো, এর কাঝছ এঝলই মেটা েম্ভীর হঝয় যায়। যচধীনতকাংে জায়োঝিই 

ওপার কেখা যায় ো। ককাথাও মােখাঝে চব্রাট িড়া পঝড় আঝছ, িবু্ এই েেী দু কিাখ 

ভচরঝয় কেয়। পালঝিালা কে ঝকা চেক কযে ছচব্র মিে, যথণাৎ সুন্দর ছচব্র মিে আঝস্ত 

আঝস্ত েূঝর চমচলঝয় যায় আব্ার যেযরা আঝস। 

  

এক জায়োয় িড়ার ওপর একটা কুচমর িার ছাোঝপাো চেঝয় করাে কপায়াঝে–িাই কেঝখ 

ব্ােল োরুর্ উঝত্তচজি। িিুচে ছুঝট চেঝয় চেচেঝক চেঝয় ব্লঝিই কসও এল কেখঝি। 

চকন্তু কুচমরগুঝলা এর মঝধীনতযই জঝল কেঝম পঝড়ঝছ। সা্ত্বনো চকছুঝিই চব্শ্বাস কঝর ো। 

ব্ােল ইোেীং ব্াচেঝয় ব্াচেঝয় যঝেক কথা ব্ঝল, সুিরাং চব্শ্বাস ো করা যস্বাভাচব্ক 

েয়। চকন্তু সচিয কথা শুঝেও ককউ চব্শ্বাস ো করঝল খুব্ মেখারাপ হঝয় যায়। ব্ােল 

সা্ত্বনোর সঝে েেড়া শুরু কঝর চেল। 

  

চটমাঝর কব্ে চভড়। মােুরজঝের োুঁক চেঝয় েঝল েঝল ব্ােল এচেক-ওচেক কঘারাঘুচর 

করঝছ। ব্াব্া-মাঝয়র চেঝরধীনত সমূ্পর্ণ যগ্রাহয কঝর ব্ােল একা একা েীঝি কেঝম যায়, 

ইচঞ্জেঘঝরর কাঝছ উুঁচকেুুঁচক মাঝর–এমেকী োটণ ক্লাঝসর ককচব্ঝের কাঝছও যব্াধীনত েচি। 

  

কসখাঝেই ব্ােল কেখঝি কপল তহম্ীঝক। করচলং ধীনতঝর েুুঁঝক োুঁচড়ঝয় আঝছ এক েীঘণকায় 

োরীমূচিণ। িুলগুঝলা কভালা, োচড়র আুঁিলখাো উড়ঝছ পিাকার মিে। েূর কথঝক েথম 

কেঝখ ব্ােল চেক চব্শ্বাস করঝি পারল ো। এ-পাে কথঝক একব্ার ও-পাে কথঝক আর 

এক ব্ার কেখল। তহম্ী কাচকমা করর্ুঝের ব্াচড় কথঝক একচেে ককাথায় িঝল চেঝয়চছঝলে, 

িারপর আর িার খব্র ককউ জাঝে ো। ব্ড়রা ওঝের কাঝছ ব্লঝিে, তহম্ী হাচরঝয় 

কেঝছ। ব্ােল আর চব্েু োরুর্ ভাঝলাব্াসি তহম্ী কাচকমাঝক, ওরা েচিজ্ঞা কঝরচছল, 

ব্ড় হঝয় ওরা িাঝক খুুঁঝজ ব্ার করঝব্। 
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কসই তহম্ী কাচকমা, এখাঝে এই চটমাঝর জলজযা্ োুঁচড়ঝয় আঝছে? ব্ােল এক ছুঝট্ট 

কাঝছ চেঝয় ডাকল, তহম্ী কাচকমা? 

  

তহম্ী ঘুঝর োুঁড়াঝলে। েথমটায় চিেঝি পারঝলে ো। ভুরু কুুঁিঝক একটুির্ চি্া কঝর 

ব্লঝলে, ও িুই? িুই এখাঝে কী করচছস? 

  

ব্াব্া-মার সঝে মামাব্াচড়ঝি যাচে। 

  

কি ব্ড় হঝয় কেচছস। চিেঝিই পারচছলুম ো, কিার োম কী কযে।  

  

তহম্ী কাচকমা িাঝক এি ভাঝলাব্াসঝিে, আর চিচে এখে ওর োমটাই ভুঝল কেঝছে–

এঝি ব্ােঝলর মঝে একটা আঘাি লােল। 

  

তহম্ী ব্লঝলে, োুঁড়া, ব্চলস ো, আচম মঝে করচছ। মঝে পঝড়ঝছ। কিার োম কিা সূযণ। 

  

কস কিা আমার োোর োম। 

  

হযাুঁ িাই কিা। কিার োম িা হঝল ব্ােল। কব্ে োম কিাঝের দুই ভাইঝয়র। সূযণ আর 

ব্ােল! করাদ্দ ুর আর বৃ্চষ্ট। 

  

আপচে ককাথায় যাঝেে? 

  

আচম োকা যাচে। কিার মামার ব্াচড় ককাথায়? 

  

মচেকডাঙা। 

  

কস আব্ার ককাথায়? 

  

তহম্ী চব্ঝের ব্েলােচে এই ক’ ব্ছঝর। ব্ড় ব্ড় দুচট কিাঝখ চেশুর সারলয। এই রমর্ীর 

স্বামী এুঁঝক যোের কঝর যপর োরীর কাঝছ ব্ে হঝয়চছঝলে। তহম্ীর চেয়চি। চছল সারা 

জীব্ে কসই ব্ঝেচে ব্াচড়র যন্দরমহঝল ব্চন্দ কথঝক সব্চকছু সহয করা। তহম্ী 
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িা মাঝেেচে, কব্চরঝয় পঝড়ঝছে ব্াইঝর। তহম্ীর কপাঝল এখেও চসুঁদুর।– তহম্ী করর্ু 

চকংব্া চব্েু ব্া ও-ব্াচড়র কারওর কথা চজঝজ্ঞস করঝলে ো। ব্ােলঝক কেঝখ চিচে খুচেই 

হঝয়ঝছে কব্াো যায়। ব্ােঝলর কাুঁঝধীনত হাি চেঝয় ব্নু্ধর মিে েল্প করঝি লােঝলে। েেীর 

হ-হুঁ করা কজাঝলা হাওয়ায় তহম্ীর সুন্দর মুখশ্রী আরও যপরূপ। কেখায়। িাুঁর ব্াহর 

কড ল, ভরাট বু্ক, চিবু্ঝকর করখা–এ-সব্চকছুর মঝধীনতযই একটা মােকিা আঝছ। এোঝরা 

ব্ছঝরর কছঝলঝকও কসই মােকিা হািছাচে কেয়। ব্ােঝলর মঝে হল, তহম্ী কাচকমার 

োঝয় কী সুন্দর েন্ধ। তহম্ী কাচকমার কিঝয় িমৎকার পৃচথব্ীঝি আর ককউ কেই। 

  

তহম্ী ব্লঝলে, আয়, একটা চজচেস খাচব্? 

  

তহম্ী ব্ােলঝক চেঝয় কেঝলে ককচব্ঝের মঝধীনতয। কসখাঝে কটচব্ঝলর ওপর পা িুঝল চেঝয় 

কিয়াঝর ব্ঝস একজে কলাক একটা ব্ই পড়ঝছে। কিাঝখ কমাটা কিঝমর িেমা। ব্ােলঝক 

কেঝখ চিচে ককােও কথা ব্লঝলে ো, শুধুীনত তহম্ীর চেঝক িাচকঝয় ভুরু োিাঝলে। 

  

তহম্ী ব্লঝলে, এ হল ব্ােল। আমার েযাওঝরর কছঝল চব্েু? িার ব্নু্ধ। 

  

কলাকচট িেমাটা চটঝপ ধীনতঝর কী কযে ভাব্ঝলে। িারপর ব্লঝলে, কখাকা, কিামার সঝে 

কিামার মা-ব্াব্া আঝছে? 

  

হযাুঁ। 

  

চিচে এব্ার তহম্ীঝক ব্লঝলে, িুচম কেখা করঝব্? 

  

করঝি পাচর। 

  

কলাকচট তহম্ীঝক ইংঝরচজঝি খাচেকির্ কী কয ব্লঝলে, ব্ােল বু্েঝি পারল ো। 

তহম্ী উত্তঝর ব্লঝলে, আমার চকছু যায় আঝস ো। 
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কলাকচট এব্ার কহঝস ব্লঝলে, িুচম কযখাঝে যাও, কিামার চেক একটা কঝর ব্াচ্চা কছঝল 

ব্নু্ধ জুঝট যায়। 

  

ব্াচ্চারাই একমাত্র আমাঝক ভাঝলাব্াঝস। আর ককউ ভাঝলাব্াঝস ো। 

  

কলাকচট আব্ার ব্ইঝি কিাখ কেরাঝলে। কসই চেঝক কিাখ করঝখই ব্লঝলে, আচমও কিা 

ব্াচ্চা। কভিঝর কভিঝর ব্াচ্চাই রঝয় কেচছ। 

  

ওরা কথা ব্লচছঝলে হাচসমুঝখই। চকন্তু ব্ােঝলর মঝে হয়, এ সব্ দুুঃঝখর কথা। ব্ড়রা 

োয়ই এ রকম দুুঃঝখর কথা ব্ঝল। 

  

কলাকচটঝক ব্ােঝলর কমাটামুচট পছন্দই হল। কছাট কছঝলরা যঝিো কলাক কেখঝলই িাঝক 

পছন্দ-যপছন্দ করার ব্যাপারটা িৎির্াৎ চেক কঝর কেয়। কারওর সঝে িারা কথা ব্লা 

পছন্দ কঝর। কারওর সঝে কথা ব্লঝিই িায় ো। ব্ােল চেঝজ কথঝকই কলাকচটঝক 

চজঝজ্ঞস করল, এই ইচটমার আর কিির্ িলঝব্? 

  

কলাকচট ব্লল, ককে কখাকা, কিামার খারাপ লােঝছ? িা হঝল কিা িুচম ককােও চেে 

োচব্ক হঝি পারঝব্ ো? 

  

ো, আমার খুব্ ভাঝলা লােঝছ। ব্াব্া ব্ঝলঝছে, আমাঝের সাঝড় েেটার সময় োমঝি 

হঝব্। 

  

িা হঝল আর কিামাঝের কব্চে কেচর কেই। 

  

তহম্ী কােঝজর ব্াম কথঝক যঝেকগুঝলা কছাট কছাট ককক ব্ার কঝর ব্ােলঝক চজঝজ্ঞস 

করঝলে, িুই ককােটা ককােটা চেচব্? 

  

ককােও ককঝকর ওপর েজাপচি, ককােওটার ওপর েুল ব্া মাছ আুঁকা, োো রঝঙর। ব্ােল 

লজ্জা কপঝয় ব্লল, কয-ঝকােও একটা–িুচম িুঝল োও। 
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কলাকচট ব্লল, পুঝরা ব্ামটাই ওঝক চেঝয় োও ো। িুচম কিা খাে ো। 

  

তহম্ী িার কথঝক একটা ব্ার কঝর ব্ামটা সুঝিা চেঝয় কব্ুঁঝধীনত ব্লঝলে, একটা এখে কখঝয় 

কে, ব্ামটা চেঝয় যাচব্। 

  

ব্ােল পুঝরা ব্াম চকছুঝিই কেঝব্ ো, লজ্জায় িার কাে লাল হঝয় যাঝে। তহম্ী কের 

পযণ্ এক ধীনতমক চেঝয় ব্ামটা কজার কঝর িার হাঝি গুুঁঝজ চেঝলে। িারপর ব্লঝলে, 

আয়, আমরা ব্াইঝর চেঝয়ই োুঁড়াই। সুরঞ্জে, িুচম আসঝব্? 

  

কিামরা যাও। আচম ব্ইটা ছাড়ঝি পারচছ ো। 

  

ককঝকর িলার কােজটা জঝল কেঝল চেঝল কসটা ভাসঝি ভাসঝি যঝেক েূর যায়। একটা 

কে ঝকা কথঝক একজে কলাক খুব্ কিুঁচিঝয় কী কযে ব্লঝছ–চকছুই কব্াো যাঝে ো িার 

কথা–শুধুীনত কোো যাঝে, এ-এ এ েব্দ। একটা মাছরাঙা পাচখ েুপ কঝর জঝল পঝড়ই আব্ার 

উঝে কেল। 

  

চকছুির্ ব্াঝে চটমাঝরর েচি কঝম এল। ককাথাও থামঝব্। তহম্ী ব্লঝলে, এব্ার মা’র 

কাঝছ যা। েইঝল চি্া করঝব্ে। কিারা আব্ার কঝব্ চেঝর যাচব্? 

  

িা কিা জাচে ো। 

  

আমরা চেরব্ এক মাস ব্াঝেই। কেরার সময় আব্ার এই চটমাঝর কিার সঝে কেখা হঝয় 

কেঝল কব্ে হয়, োঝর? 

  

িুচম কলকািায় ককাথায় থাঝকা? িুচম কিা হাচরঝয় চেঝয়চছঝল।  

  

েূর পােল! হাচরঝয় যাব্ ককে? আচম এখে এলাহাব্াঝে থাচক। 
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চিররঞ্জে আর চহমােী রীচিমঝিা ব্যস্ত হঝয় উঝেচছঝলে ব্ােঝলর জেয। সা্ত্বনো আর 

চিররঞ্জে দু’ চেঝক খুুঁঝজ এঝসঝছে এর মঝধীনতয। মূচিণমােঝক চেরঝি কেঝখ চিররঞ্জে এক 

ধীনতমক চেঝলে। 

  

চহমােী ব্লঝলে, কিার হাঝি ওটা কী? 

  

ককক। তহম্ী কাচকমা চেঝলে। 

  

চিচে আব্ার চকচে? 

  

ব্ােঝলর মা চব্েুঝের ব্াচড়ঝি কঝয়ক ব্ার কেঝছে ব্ঝট, িঝব্ করর্ুর মা ও চব্েুর মাঝয়র 

সঝেই িার কব্চে পচরিয়। তহম্ীঝক চিচে দু’-এক ব্ার কেঝখও থাকঝি পাঝরে। চকন্তু 

ককােও ককঝলকিমাচরর ঘটোই কমঝয়ঝের যজাো থাঝক ো। তহম্ীর েৃহিযাঝের ঘটো চিচে 

সচব্স্তাঝরই জাঝেে। কসই তহম্ীর সঝেই ব্ােঝলর কেখা হঝয়ঝছ বু্েঝি কপঝর চিচে একই 

সঝে োরুর্ কক িূহলী এব্ং িুে হঝলে। কুলটা রমর্ীর ব্িণমাে যব্স্থাটা একব্ার কিাঝখ 

কেখার কক িূহল–এব্ং ওর সঝে ব্ােল কথা ব্ঝলঝছ ব্ঝল রাে। 

  

চিররঞ্জে ব্ার ব্ার চজজ্ঞাসা করঝছে, কক, কক? চকন্তু চহমােী পঝুরাপুচর সব্ ব্লঝি পারঝছে 

ো। কমঝয় ব্ড় হঝয়ঝছ, কমঝয়র সামঝে এসব্ কথা ব্লা যায় ো। সুিরাং চিচে আরও কব্চে 

করঝে উঝে ব্লঝলে, িুই চেঝি কেচল ককে? 

  

আমাঝক কজার কঝর চেঝয়ঝছে। কজার কঝর ককউ কেয়? কিাঝক ব্ঝলচছ ো, ককউ ককােও 

চজচেস চেঝল চেচব্ ো? হযাংলা কছঝল হঝয়ছ একটা। 

  

সচিয আচম চেঝি িাইচে। কজার কঝর— 

  

যা কেঝল চেঝয় আয়। 
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ব্ােঝলর ককুঁঝে কেলার যব্স্থা। কয-ঝককটা কখঝয়ঝছ, িার স্বাে এখেও মুঝখ কলঝে আঝছ–

এি ভাঝলা। কস কভঝব্চছল, চেচেঝক কেচখঝয় কৃচিত্ব কেঝব্। চকন্তু চহমােী ো কেচলঝয় 

ছাড়ঝলে ো চকছুঝিই ব্ােলঝক হকুম করঝলে ব্াম সুনু্ধ জঝল কেঝল চেঝি। চিররঞ্জে 

পযণ্ সামােয আপচত্ত িুঝল ব্লঝলে, এঝকব্াঝর কেঝল কেব্ার েরকার কী। এক পাঝে 

থাক ো–েচরব্ দুুঃখীরা খাঝব্। চহমােী িাঝিও রাচজ েে। ্ষ্টা রমর্ীর কেওয়া চজচেস 

জঝল কেঝল ো কেওয়া পযণ্ িাুঁর োচ্ কেই। 

  

চটমার কথঝক োমব্ার সময় ব্ােল একব্ার মুখ ঘুচরঝয় িাকাল। তহম্ী িখেও করচলংঝয় 

ভর চেঝয় োুঁচড়ঝয় আঝছে কসই হাওয়ার মঝধীনতয। ব্ােল মুখ চেচরঝয় চেল সঝে সঝে। 

লজ্জায় িার েরীর যব্ে হঝয় যাব্ার মিে যব্স্থা। তহম্ী কাচকমা চক বু্েঝি কপঝরঝছে? 

আর ককােও চেে কস তহম্ী কাচকমার কাঝছ মুখ কেখাঝি পারঝব্ ো। 

৩১. কে ঝকা কথঝক কযখাঝে োমা হল 

কে ঝকা কথঝক কযখাঝে োমা হল, কসখাঝে যঝেক কলাক চভড় কঝর আঝছ। খাঝলর পাঝড় 

উুঁিু মিে ব্াুঁধীনত, পাহাঝড়র মিে উেঝি হয়। কসই ব্াুঁঝধীনতর ওপর ব্হ কলাক উেুখ ভাঝব্ কী 

কযে কেখঝছ। আচম কভঝব্চছলাম, এরা সব্াই বু্চে আমাঝের চেঝি এঝসঝছ। ওপঝর উঝে 

বু্েঝি পারলাম, কসখাঝে একটা সাপ মারা হঝয়ঝছ–িাই ও রকম জেিা। 

  

গ্রাঝমর মাচটঝি পা চেঝয় কসই আমার েথম যচভজ্ঞিা। একচট সাঝপর মৃিুয। সাপটা 

আমার েরীঝরর কিঝয়ও লম্বা, িখেও কস মঝরচে, একচট ব্হমুখী ব্ল্লম–যার োম লযাজা–

িাই চেঝয় িার কপঝটর কাঝছ োুঁথা রঝয়ঝছ মাচটঝি–কিঝজর সঝে সাপটা ের্া িুঝল 

রঝয়ঝছ–এক এক ব্ার িুে কছাব্ল মারঝছ মাচটঝি। িখে সব্াই কহঝস উেঝছ কহা কহা 

কঝর। 
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সাপঝক সব্াই ভয় পায়, গ্রাঝমর মােুরও ভয় পায়। এখে কসই ভয়ংকর োর্ী ব্যথণ 

আঝিাঝে েুুঁসঝছ–এটাই খুব্ হাচসর চব্রয়। এ-ওর ো কেলাঝেচল করঝছ, ককউ ককউ 

হাচসর েমঝক দুঝল দুঝল উেঝছ–সব্াই যব্েয চেরাপে েূরঝত্ব। 

  

চভড় কেঝলেুঝল আচম চেঝয় উুঁচক মারলাম। সাপটা িখে মাচট কথঝক োয় কেড় হাি উুঁিু 

ের্া িুঝল ঘুচরঝয় ঘুচরঝয় িাকাঝে–একসময় িার মাথাটা চস্থর হঝয় কেল। আমার মঝে 

হল, সাপটা চেক আমার চেঝক িাচকঝয় আঝছ। চস্থর েৃচষ্ট। একটু একটু কব্চরঝয়। আসঝছ 

চজভ। ভঝয় আমার বু্ঝকর মঝধীনতযটা চহম হঝয় কেল। আমার চেঝকই শুধুীনত ও রকম ভাঝব্ 

িাকাঝে ককে, আচম কিা চকছু কচরচে! 

  

সাপটা আব্ার মাচটঝি কছাব্ল মারল। যসম্ভব্ েচি থাঝক ওঝের–িার টাঝের কিাঝট 

ব্ল্লমটা কহঝল কেল, িখে একটা আিঝকিমর চিৎকার পঝড় কেল চভঝড়র মঝধীনতয েযালাঝেচল 

আর হঝড়াহচড়, আচমও এক কে ড় কমঝরচছ। কজায়াে কলাঝকরা হাঝির লাচে কসটা চেঝয় 

ধীনতপাধীনতপ কঝর কপটাঝি লােল সাপটাঝক। িারপর কী হল, আচম আর কেচখচে। কসচেে 

রাঝত্র আচম ওই সাপটাঝক স্বে কেঝখচছলাম–আমার কিাঝখর চেঝক িাচকঝয় আঝছ 

একেৃঝষ্ট। 

  

আমাঝের চেঝি এঝসচছঝলে ব্ড়মামা ও ব্াচড়র দু’জে মুচেে। িারাও োুঁচড়ঝয় চছঝলে ওই 

চভঝড়র মঝধীনতয। ব্ড়মামাঝক আচম ের্াম করার পর চিচে আের কঝর আমার কাুঁঝধীনত এমে 

একটা িাপড় মারঝলে কয আমার হাড়ঝোড় কভঝঙ যাওয়ার কজাোড়। ব্ড়মামার কিহারা 

চব্োল তেঝিযর মিে, কুিকুঝি কাঝলা রং। চিচে যিখাচে লম্বা চছঝলে ব্ঝলই যঝেঝক 

িাঝক োট্টা কঝর ব্লঝিে, েম্ভু, ঘঝর ব্ড় েুল জঝমঝছ, িুচম হাি চেঝয় েুল পচরষ্কার কঝর 

োও কিা! 

  

ব্ড়মামা আমার ব্াব্াঝক এক ধীনতমক চেঝয় ব্লঝলে, কী মোই, কী কিহারার চছচর করঝছে? 

কইলকািা েহঝর খাইঝি পাে ো? 
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ব্াব্া চকছু চেে আঝেই যসুঝখ ভুঝে উঝেঝছে ব্ঝল েরীর দুব্ণল। ব্াব্া েযাকাঝে ভাঝব্ 

হাসঝলে। 

  

খাঝলর ব্াুঁঝধীনতর ওপঝর ওোর পর কয-েৃেয কেখলাম, কসই আমার স্মৃচিঝি আুঁকা েথম 

গ্রাঝমর েৃেয। যঝেক েূর পযণ্ ছড়াঝো মাে, মাঝে মাঝে েুপচস েুপচস োছ। মাঝের 

মােখাে চেঝয় একটা সরু রাস্তা িঝল কেঝছ–িার দু’পাঝে সবু্জ ধীনতাঝের কখি–ধীনতােোঝছর 

রং িখে খুব্ই চেঝক সবু্জ, এব্ং এক চব্ঘাঝির কব্চে ব্ড় েয়। এ চেঝক-ও চেঝক ছড়াঝো 

কঝয়কচট খঝড়র ব্াচড়, িারই একচট ব্াচড় কথঝক চেয়চমি িাঝল ধুীনতপ ধুীনতপ েব্দ হঝে। 

  

যঝেক েূঝর কযখাঝে আকাে চেিু হঝয় কেঝম এঝসঝছ মাঝের কাঝছ কসইখাঝে একটা 

কোিলা ব্াচড়। আমরা ওইখাঝে যাব্। ওই ব্াচড়র ছাঝে উেঝল আকাে ছুুঁঝয় কেলঝি পারব্ 

আচম। 

  

ওই গ্রাঝম পাকা ব্াচড় খুব্ কব্চে চছল ো আমার োদুঝের ব্াচড়টা রীচিমিে উঝল্লখঝযােযই 

ব্লা যায়। কলাঝক কসচটঝক ব্াুঁড়ুঝজযব্াচড় ব্ঝল। িলচি ভারায় ব্ােুইজযাব্াচড়। কস ব্াচড়ঝি 

সািখাো ঘর, চকন্তু কলাকসংখযা িার পাুঁি গুঝর্রও কব্চে। ব্াচড়র সামঝের চেঝক 

োকুরোলাে, দু’পাঝে যঝেকগুচল মাচটর তিচর চটঝের িালাঘর। আমরা েথঝম এঝস পাকা 

ব্াচড়র কোিলায় একচট ঘঝরই জায়ো কপলাম চকন্তু আমার োদু ব্রোকা্ ব্রাব্র একচট 

মাচটর ঘঝরই থাঝকে। 

  

আমার োদু এ-গ্রাঝমর একজে ের্যমােয কলাক, পইঝি েলায় খাচল োঝয় সব্ণির্ ঘুঝর 

কব্ড়াে, পাঝয় খড়ম–িবু্ কলাকজে িাঝক কেখঝলই কযে ভয় পায়। চিচে একজে। পচণ্ডি 

ব্যচি এব্ং যঝথষ্ট চব্রয়ী। চেে চেে চব্রয়সম্পচত্ত ব্াচড়ঝয় িঝলঝছে ককাে মন্ত্রব্ঝল কক 

জাঝে। 

  

আমার োদুর সাি কমঝয় ও িার কছঝল–সব্াই চব্ব্াচহি এব্ং পুত্রকেযা সঝমি যঝেঝকই 

কেঝের ব্াচড়ঝি থাঝকে। েথম ব্ার িাকচর হাচরঝয় আমার ব্াব্াও এ ব্াচড়ঝি কব্ে চকছু 

চেে আচশ্রি চছঝলে। িা ছাড়াও েূর সম্পঝকণর আত্মীয়স্বজে, যসহায় চব্ধীনতব্ারা এঝস 
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এখাঝে জায়ো কপঝয় যায়। মঝে হয়, এ ব্াচড়ঝি েঝিযক চেেই কেম্ন্ন। রান্নাঘঝরর 

ব্ারান্দায় সব্ সময়ই কেখা যায় একেল কলাক ব্ঝস ব্ঝস খাঝে।  

  

আমার জে এ ব্াচড়ঝি। পাুঁি ব্ছর ব্য়ঝস এই ব্াচড় কথঝকই, ওই খালপার ধীনতঝরই 

কলকািা িঝল চেঝয়চছলাম। চকন্তু কসসব্ আমার যস্পষ্ট ভাঝব্ মঝে পঝড়, চকংব্া মঝে 

পঝড় ো। হোৎ একটা চেউচল োছিলায় োুঁচড়ঝয় মঝে হয়, এই জায়োটা আমার কিো। 

আঝে কেঝখচছ। চকন্তু কঝব্? মঝে হয়, কযে আঝের জঝে। আঝের জঝের মিে আব্ছা 

রহসযময়। 

  

পুকুরপাঝড় ঘাটলার একটা ভাঙা যংে কেঝখ মঝে হয়, আচম জােিাম, এখাঝে ভাঙা 

থাকঝব্। আচম চেক জােিাম। যথি মামাঝের মুঝখ শুচে, ও-জায়োটা কভঝঙঝছ মাত্র, কেড় 

ব্ছর আঝে যথণাৎ আমার জাোর কথা েয়। 

  

একচট কব্ে ব্চলষ্ঠ কিহারার বু্চড় েথম চেে আমাঝক কেঝখই আমার দু’োঝল হাি করঝখ 

ব্ঝলচছঝলে, ও মা, কসাো ভাই কি ব্ড় হইয়া কেঝছ! পযান্ট পইরা সাঝহব্ হইঝছ! 

  

কসই বু্চড়ঝক আচম একেম চিচে ো–যথি িাুঁঝকই আমার সব্ঝিঝয় কব্চে কিো উচিি 

চছল। এুঁর োম েঝর্ঝের মা, ইচেই েথম আমার োচড় ককঝট আমাঝক কাুঁচেঝয়ঝছে। ইচে 

আমার ধীনতাত্রী। 

  

োয়ই শুচে কসই েল্প। উঝোঝের মঝধীনতয হঝয়চছল আুঁিুড়ঘর, আমার জঝের আঝে কী বৃ্চষ্ট, 

কী বৃ্চষ্ট! সকঝলরই কস-চেে মঝে হঝয়চছল, সৃচষ্ট এঝকব্াঝর কভঝস যাঝব্। সব্াইঝক। খুব্ 

যন্ত্রর্া চেঝয় জঝেচছলাম এই পৃচথব্ীঝি। িার পঝরও কব্ে চকছু চেে খুব্ চছুঁিকাুঁদুঝে 

চছলাম। িাই আমাঝক ব্লা হি ব্ােলা কছঝল।  
  

েথম েথম কঝয়ক চেে ইস্কুঝল যাব্ার ককােও ব্যাপার কেই, ককােও োসে কেই। 

মামাব্াচড়র আের খাই আর কয-চেঝক খুচে ঘুঝর কব্ড়াই। মামাব্াচড়র সীমাোটা কব্ে ব্ড়–

চিেচট পুকুর, িার ও-চেঝক ব্াোে। এক একটা ব্াোেঝক মঝে হয় যরঝর্যর মঝিা েভীর। 
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ব্াোে শুেঝলই েুঝলর কথা মঝে পঝড়–চকন্তু এইসব্ ব্াোে েঝলর–আম, জাম, 

োরঝকাল, চলিু–আর ব্াুঁেোড় কিা সব্ চেঝকই। 

  

ব্ড় পুকুরটার ওপাঝর ব্াোেটায় চেয়াল আঝছ। সন্ধযার পরই িারা িাঝের যচস্তত্ব জাোে 

কেয়। সব্াই ওই ব্াোঝে একা একা আমাঝক কযঝি ব্ারর্ কঝরচছল। িবু্ এক চেে কেলাম। 

িখে চেক দুপুরঝব্লা, ভূঝি মাঝর েযালার সময়। ব্াোঝের মঝধীনতয চেস্তিিা চেম চেম 

করঝছ। মাঝে মাঝে শুকঝো পািা উঝড় যাঝে আপে মঝে। ব্াুঁেোঝড় এমচে খড় খড় েব্দ 

হয়, চকছুই কেখা যায় ো। আচম এক পা কঝর এঝোই। হাঝি একটা কচঞ্চ। বু্ঝকর মঝধীনতয 

একটা ছমছঝম ভয়। কসই ভয়টাই কেোর মিে–চেরঝি ইঝে কঝর ো। টুপটাপ কঝর 

খঝস পঝড় পািা, আর ককাথাও হাওয়া কেই িবু্ োরঝকাল োঝছর ডোগুঝলা কাঝপ। 

  

কসই চেজণে ব্াোে, কসই একাচকত্ব–এর মঝধীনতয একটা যদু্ভি মায়া আঝছ। একটু একটু মে 

ককমে কঝর, একটু একটু ভাঝলাও লাঝে। মঝে হয়, কসই ব্াোেটার ককােও কের কেই–

যঝেক যঝেক েভীঝর িঝল কযঝি পাচর–কসখাে কথঝক আর ককােও চেে ো চেরঝি হঝল 

কব্ে হয়। কী জাচে কার ওপঝর গুঝের যচভমাে আঝস বু্েঝি পাচর ো। িুপ কঝর কসখাঝে 

োুঁচড়ঝয় োুঁচড়ঝয় হাওয়ার েব্দ শুচে। 

  

মঝে হয়, এখাে কথঝক কলকািা যঝেক েূর। আর ককােও চেে কসখাঝে কেরা হঝব্ ো। 

চব্েু, জীমূি, করর্ু ওঝের সঝে আর কেখা হঝব্ ো কখেও। সূযণো ককাথায় হাচরঝয় কেল। 

  

েথম কঝয়ক চেে আমার ককােও ব্নু্ধ হয়চে। একমাত্র ব্নু্ধ হঝয়চছল োঝের আচল। োঝের 

আচলর ব্য়ঝসর োছপাথর কেই। কাঝলা কুিকুঝি কিহারা, কিহারা খুব্ ব্ড়সড় েয়–চকন্তু 

মঝে হয় কযে কলাহার তিচর, মুখখাো কেঝহর িুলোয় কছাট এব্ং যমে সুন্দর ভাঝব্ 

হাসঝি আচম আর কারওঝক কেচখচে। হাচসর কথা উেঝলই কস ব্াচ্চাঝের মিে লজ্জায় 

মুখ চেিু কঝর হাঝস। 

  

আমার মামাঝের ককাথায় একটা চব্ঝল খাচেকটা জচমোচর আঝছ। োঝের আচলই কসটা 

কেখাঝোো কঝর। যঝেক সময় কসখাঝেই কস মাঝসর পর মাস থাঝক কে ঝকার ওপঝর। 
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োঝের আচল ব্ঝল, কসই চব্লটার োম চিেেহঝরর চব্ল। কসখাঝে যা সব্ কাণ্ড ঘঝট, কস 

রকম আর চব্শ্বব্রহ্মাঝণ্ড ককাথাও কেই। কসখােকার জঝল কুচমর আঝছ, িারা কে ঝকার পাঝে 

পাঝে ভাঝস এুঁঝটাকাটা ভাি পাব্ার আোয়, কাঝরাঝক কামড়ায় ো। আের কঝর িাঝের 

চপঝের ওপর তব্ো চেঝয় ব্াচড় মারঝল িারা কমাঝরর মিে ঘরঘর েব্দ কঝর। কসখাঝে এক 

একটা পেেুল কোঝট–সূঝযণর কিঝয়ও ব্ড় সাইঝজর। কসই পেেুঝলর মাথায় সাপ আর 

্মর কখলা কঝর একসঝে। 

  

োঝের আচল আমাঝক কসখাঝে চেঝয় যাঝব্? 

  

োঝের আচল আঝস্ত আঝস্ত দু’চেঝক মাথা কোলায়। িাঝি হাুঁ চকংব্া ো–ককােটা চেক বু্েঝি 

পাচর ো। োঝের আচলর সঝে ভর দুপুরঝব্লা পুকুরঘাঝট ব্ঝস আচম চিেেহঝরর চব্ল 

কেখঝি যাব্ার রড়যন্ত্র কচর। 

৩২. ব্রজঝোপাল সূযণঝক চেঝয় োমঝলে 

ব্রজঝোপাল সূযণঝক চেঝয় োমঝলে খড়েপুর কটেঝে, িখে যঝেক রাি। কট্রে আসার 

সময় েযাটেঝমণ িচর্ক িাঞ্চলয কজঝেচছল, কট্রে িঝল যাব্ার পরই সব্ চেক আব্ার চেেুম। 

যেয যাত্রীরা কব্চরঝয় যাব্ার পঝরও ব্রজঝোপালরা কব্ে খাচেকির্ ব্ঝস রইঝলে একটা 

কব্ঝঞ্চ। দু’জঝে একটাও কথা ব্লাব্চল হল ো। ব্রজঝোপাল চেুঃেঝব্দ চসোঝরট টােঝি 

লােঝলে। 

  

িারপর একসময় উঝে োুঁচড়ঝয় ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, িল, হাুঁটঝি পারচব্? 

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, কি েূর? 

  

খুব্ কব্চে হঝব্ ো, পাুঁি-সাি মাইল ব্ড়ঝজার। িল ো, কব্ড়াঝি কব্ড়াঝি িঝল যাব্। 
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কটেঝের ব্াইঝর দু’-একখাো কঘাড়ারোচড় িখেও রঝয়ঝছ। কঘাড়াগুঝলা ও োঝড়ায়াে 

সব্াই ঘুঝমাঝে। ব্রজঝোপাল কস-চেঝক কেঝলে ো। কসাজা রাস্তা ধীনতঝর হাুঁটঝি লােঝলে। 

কলাকালয় ছাচড়ঝয় এঝস পড়ল গ্রাঝমর পথ। যন্ধকার। ওঝের কাঝছ টিণও কেই। 

  

ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, এ-চেঝক যঝেক চটকচটচক ছচড়ঝয় আঝছ। একজে ধীনতরা পড়ঝল আর 

একজেঝক পালাঝি হঝব্–এই হঝে কথা। িখে ককউ কাঝরাঝক চিচে ো, বু্েচল? 

  

সূযণ ককােও সাড়া েব্দ করল ো। 

  

ব্রজঝোপাল এব্ার আপঝোঝসর সুঝর ব্লঝলে, এইসময় হরো কেই। আমরা এখে 

সচিযকাঝরর লড়াই শুরু করচছ, হরো কেঝখ কযঝি পারঝলে ো। হরোর ওপর সুভারব্াবু্র 

যঝেকখাচে আস্থা চছল। 

  

দু’-একখাো কোরুরোচড় মাঝে মাঝে কেখা যায়। যঝেকির্ ব্াঝে ব্াঝে একজে-দু’জে 

কলাকও িঝল যায় পাে চেঝয়। কয-ঝকােও রাচত্রর রাস্তাঝিই এ রকম দু’-এক জে উোসীে 

ধীনতরঝের কলাক কিাঝখ পড়ঝব্ই। ওরা ওই সময় ককাথা কথঝক আঝস, ককাথায় যায় কক 

জাঝে। হয়ঝিা ওরাও ব্রজঝোপাল আর সূযণ সম্পঝকণ ওই কথাই ভাব্ঝছ। 

  

কজার কহডলাইট কজ্বঝল একটা োচড়ঝক আসঝি কেঝখ ওরা পুচলঝের োচড় মঝে কঝর রাস্তা 

কথঝক মাঝে কেঝম কেল। োচড়টা পুচলঝের েয়, চমচলটাচর। োোোচে করা কসালজার 

কিুঁচিঝয় োে োইঝছ। 

  

এখে ওরা ধীনতরল মাঝের কভিঝরর কুঁিা রাস্তা। পচরষ্কার কজযাৎস্না রাি, পথ চিেঝি কিমে 

যসুচব্ঝধীনত হয় ো। 

  

ব্রজঝোপাল সূযণর কাুঁঝধীনত হাি করঝখ ব্লঝলে, সূযণ, কিার মঝে আঝছ, আমাঝের 

হাজাচরব্াঝের আস্তাোয় িুই কযচেে েথম এঝসচছচল? হরো ো আটকাঝল আমরা। 
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কব্াধীনতহয় কিাঝক কমঝরই কেলিাম। আচম কিাঝক খুব্ কজাঝর একটা িড় কমঝরচছলাম ো 

কর? 

  

সূযণ ব্লল, ভীরর্ কজাঝর কমঝরচছঝলে। 

  

িখে আমরা স্পাইঝয়র ভঝয় খুব্ সন্ত্রস্ত চছলাম। কিার ব্য়চস কছঝলরাও স্পাই হয়। 

  

ককে হয়? 

  

এঝের কি রকম কায়ো আঝছ। কি রকম কলাভ কেখায়! মােুঝরর চক আর কলাঝভর কের 

আঝছ? পরাধীনতীে কেে, এই কেঝের কলাকও রায়ব্াহাদুর হয়, িাই চেঝয় আব্ার েব্ণ কঝর। 

কেখ ো, কযাোেন্দ আমাঝের কিখাচে সব্ণোে কঝর কেল। শুধুীনত শুধুীনত ডাকাচির ব্েোম 

চেলাম। যিগুঝলা টাকা–েলও কভঝঙ কেল। েংকর কিা চভড়ল জয়েকাে োরায়র্চজর 

কসাসযাচলটঝের েঝল। 

  

কযাোেন্দ সম্পঝকণ চকন্তু আমার এখেও চেক চব্শ্বাস হয় ো। 

  

আর চব্শ্বাস-যচব্শ্বাঝসর কিা ব্যাপার কেই। যিগুঝলা টাকা চেঝয় কস্রে উধীনতাও হঝয় কেল। 

ব্ড়ঝলাঝকর কছঝল, ব্াচড়ঝি যভাব্ কেই–আমাঝের সঝে কথঝক কম কষ্ট সহয কঝরচে, 

আমরা খুব্ চব্শ্বাস করিাম ওঝক–িবু্ টাকার কলাভ সামলাঝি পারল ো। আচম ককােও 

চেে টাকাপয়সা কভাে কচরচে, ওর কয কী টাে িাও জাচে ো।  

  

একটুির্ িুপ কঝর কথঝক ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, আমার ব্াব্া চছঝলে কপাটাচেঝসর 

ককরাচে-চিরকাল টাোটাচের সংসার। সব্াই কভঝব্চছল, আচম কলখাপড়া চেঝখ ব্াচড়র দুুঃখু 

কঘািাব্। কেঝের দুুঃখু কঘািাব্ার কথা আর ক’জে ভাঝব্ ব্ল। সব্াই চেঝজর সংসাঝরর 

দুুঃখই কঘািাঝি িায়। আচম একটা ইস্কুল মাটাচরও চেঝয়চছলাম, কব্চে চেে কপারাল ো। 

কহডমাটারচট চছল ইংঝরঝজর মাকণামারা কোলাম। ওঝক যচে ককােও চেে চব্ঝলঝি চেঝয় 

যাওয়া হয়, ও িা হঝল কব্াধীনতহয় চব্ঝলঝির মাচট িাটঝব্। সব্ কছঝড়ছুুঁঝড় কব্চরঝয় পড়লাম। 
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কি চেে ব্াচড়র ককােও খব্রও রাচখ ো–আচমও ককােও খব্র চেই ো, আমার জেয িারা 

চব্পঝে পড়ঝি পাঝর। কছাট ভাইটা আঝছ–  

  

ব্রজো, আমরা এখে ককাথায় যাচে? 

  

িল ো। ভাঝলা ভাঝব্ই থাকচব্। কিার ব্াব্াঝক চকছু ব্ঝল এঝসচছস? 

  

ব্ঝলচছ চব্ঝের কাঝজ ব্াইঝর যাচে। 

  

ককােও আপচত্ত কঝরেচে? 

  

সূযণ িুপ কঝর রইল। ব্ড়ব্াবু্ঝক কস জাচেঝয় এঝসঝছ চেকই, চকন্তু মিামঝির জেয কস 

যঝপিা কঝরচে। ব্ড়ব্াবু্ও আজকাল ওর ককােও কাঝজ ব্াধীনতা কেে ো। একচেে চিচে 

সূযণঝক কমঝরচছঝলে, কসই একচেেই। চিচে কব্াধীনতহয় বু্ঝেচছঝলে, মারধীনতর ব্া ব্কুচে চেঝয় 

এ-ঝছঝলঝক োন্ডা করা যাঝব্ ো। 

  

ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, সব্ারই ব্াব্া-মা আঝছে। সব্ ব্াব্া মা-ই কছঝলর জেয চিচ্ি 

থাঝক। িুচেরাম চকংব্া ভব্ােীর মা ব্াব্া চছল ো? কিার কিা মা কেই–কিার ব্ন্ধে যঝেক 

কম। কোে, কিাঝক এখাঝে দুঝটা কাজ করঝি হঝব্। এখােকার মােুরজঝের সঝে চমেচব্, 

কলাকঝক কেঝের কথা কব্ােচব্। সিীে সাম্ মোই এ-ঝজলায় যঝেক কাজ কঝরঝছে, 

িার েঝলর কছঝলঝের সঝে পারঝল কযাোঝযাে কঝর চেচব্–চকন্তু চেঝজর কথা চব্ঝের চকছু 

ভাচব্ ো। যযাকোঝের সময় আচম কিাঝক খব্র পাোব্। 

  

কিার আর একটা কাজ হঝব্ কযাোেন্দঝক খুুঁঝজ ব্ার করা। আচম খব্র কপঝয়চছ, কস এ-

চেঝকই ককাথাও আঝছ। 

  

যচে খুুঁঝজ পাই? 
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েথঝম ভাব্ জমাব্ার কিষ্টা করচব্। এমে ভাঝব্ কথা ব্লচব্, কযে িুইও েলটল কছঝড় চেঝয় 

এচেঝক লুচকঝয় আচছস। আমাঝের োঝম যি পাচরস চেঝন্দ করচব্ ওর কাঝছ। িারপর 

ওর চব্শ্বাস যজণে করঝি পারঝল একচেে সুঝযাে বু্ঝে কের কঝর চেচব্। িখে কযে গুচল 

িালাঝি হাি ো কাঝপ একটুও। চব্শ্বাসঘািকঝের ককােও িমা কেই। এঝের কমঝর কেঝের 

কলাঝকর কাঝছ একটা েৃষ্টা্ রাখা েরকার। 

  

মারার আঝে ওঝক চকছু চজঝজ্ঞস করব্ ো? 

  

ব্রজঝোপাল থমঝক োুঁচড়ঝয় ব্লঝলে, কোে সূযণ, ককােও মােুরঝক যচে মারঝি যাস, িা 

হঝল িার কাছ কথঝক যুচি ব্া স্বীকাঝরাচি কোোর আো কচরস ো। ওসব্ শুেঝল িাঝক 

আর কের পযণ্ মারঝিই পারচব্ ো। কসই চহঝসঝব্ একজে ইংঝরজঝকও মারা যায় ো। 

মােুর যি কোরই করুক, মৃিুয কখেও িার োচস্ত হঝি পাঝর ো। আমরা ভারিীয়, 

মােুঝরর োর্ েষ্ট করার ব্যাপাঝর আমাঝের মে কখেও চেক সায় কেয় ো। ইংঝরজ আজ 

শুধুীনত যস্ত্রেচিঝি ব্লীয়াে হঝয় আমাঝের ওপর েভুত্ব করঝছ। জ্ঞাে, বু্চে, চেষ্ঠা–ককাে 

চেঝক ওরা কশ্রষ্ঠ? এই যিযািারীঝক আঘাি হােব্ার জেযই আমাঝের যস্ত্র ধীনতরঝি হঝয়ঝছ। 

ককােও ব্যচিচব্ঝেঝরর ওপর আমাঝের চহংঝস কেই।  

  

এককাঝল স্কুঝল পড়াব্ার জেযই কব্াধীনতহয় ব্রজঝোপাঝলর আ্চরক কথাগুঝলাও ব্িৃিার 

মিে কোোয়। সূযণ চব্ো ম্ঝব্য েীরঝব্ শুঝে কেল।  

  

েূঝর কঝয়কটা চমটচমঝট আঝলা কেঝখ কব্াো যায় সামঝে ককােও গ্রাম আসঝছ। 

ব্রজঝোপাল কস-গ্রামচটও পার হঝয় কেঝলে চেুঃেঝব্দ। আর একখাো মাে কপঝরাব্ার পর 

আব্ার একচট গ্রাম। ব্রজঝোপাল কসই গ্রাঝমর কের োঝ্র একচট ব্াচড়র সামঝে 

োুঁড়াঝলে। 

  

ব্াচড়চটঝি মাচটর কেওয়াল ও খঝড়র িালা কেওয়া পাোপাচে কঝয়কচট ঘর। উঝোঝের 

এক পাঝে কোয়ালঘর, কসখাঝে দুচট কোরুর কিাখ যন্ধকাঝর বৃ্হৎ মচর্র মিে েকেক 
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করঝছ। কোটা ব্াচড়টাই ঘুম্ মঝে হঝয়চছল–ব্রজঝোপাল েরজায় একটু আঘাি করঝিই 

েরজা খুঝল কেল। একজে মধীনতযব্য়স্ক কলাক মুখ ব্াচড়ঝয় ব্লল, োো োচক? 

  

ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, উঝপে, আচম। খব্র কপঝয়চছঝল? 

  

হযাুঁ োো। আজ চব্ঝকঝলই এক কছাকরাব্াবু্ ব্ঝল কেল। োুঁড়াে, ব্াচি জ্বাচল। 

  

হাচরঝকে কজ্বঝল কলাকচট ব্াইঝর কব্চরঝয় এঝস ব্ারান্দায় মাদুর পািল। আর একজে 

মচহলাও এঝলে, কলাকচটর স্ত্রী মঝে হয়। 

  

আঝসে, োোরা ব্ঝসে এঝস। 

  

ব্রজঝোপাল ব্ারান্দায় উঝে ব্লঝলে, উঝপে, এই কছঝলচটঝক কিামার কাঝছ চেঝয় এলাম। 

এঝক চকছু চেে রাখঝি হঝব্ এখাঝে। 

  

হাচরঝকঝের আঝলায় সূযণর মুখ ভাঝলা কঝর কেঝখ িমঝক উঝে উঝপে ব্লল োো, এ 

কাঝক চেঝয় এঝসঝছে? এ কয কেখচছ সাঝহঝব্র কছঝল 

  

ো, ো। 

  

ব্ঝলে কী? এই রং, এই িুল, কটা কিাখ! 

  

ো কহ, এ আমাঝের ব্াঙাচল ঘঝররই কছঝল। খুব্ ভাঝলা কছঝল। এঝক চক লুচকঝয় রাখঝি 

পারব্? আমাঝের এসব্ োুঁঝয়র েচরব্গুরঝব্াঝলাক কয এোর চেঝক হা কঝর কিঝয় থাকঝব্। 

এ রকম কে রব্র্ণ চক এচেঝক ককাথাও আঝছ? এ চক িাপা রাখা যায়।  

  

ব্রজঝোপাল হাসঝি হাসঝি ব্লঝলে, আঝর, ও-সব্ ছাঝড়া। কাল সকাল কথঝক ওঝক 

োমছা পচরঝয় মাঝে োচমঝয় কেঝব্। ও চক ব্ঝস ব্ঝস কিামার ব্াচড়র যন্ন ধ্বংস করঝব্ 

কভঝব্ছ? রীচিমিে খাুঁচটঝয় কেঝব্ ওঝক। দু-িার চেে করাে-বৃ্চষ্টঝি মাঝের মঝধীনতয কাজ 

করঝলই ওসব্ কে র ব্টন্ন কাচল হঝয় যাঝব্। 
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ব্াচড়র যেয যঝেক কলাঝক চভড় কঝর এঝসঝছ। গুচট পাুঁঝিক কছঝলঝমঝয়, লাজুক মুখ–

যব্াক ভাঝব্ কেখঝছ এই দু’জে আেন্তুকঝক। সূযণ মুখ চেিু কঝর ব্ঝস আঝছ। 

  

ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, উঝপে, ব্ড্ড চখঝে কপঝয়ঝছ। চকছু খাওয়াঝব্? 

  

উঝপে কপাঝল করাঘাি কঝর ব্লঝল, হায়, হায়, এিির্ ো কখঝয় আঝছে? এখে কী 

খাওয়াব্ আপোঝের? ভাি িচড়ঝয় কেব্? 

  

কসসব্ কখঝল চক কপট ভঝর। 

  

হায়, হায়, চেঝজর মুঝখ কখঝি িাইঝলে–আমার এি কস ভােয, কী কয খাওয়াব্–  

  

কিামার যা আঝছ চেঝয় এঝসা ো–  

  

উঝপে হাুঁকডাক শুরু কঝর চেল। চকছুিঝর্র মঝধীনতযই এঝস কেল থালা-ভরচি মুচড়র কমায়া 

আর ব্ড় ব্ড় মিণমাে কলা। ব্রজঝোপাল আর সূযণ িৃচপ্তর সঝে কখঝি লােল কসগুঝলা। 

  

খাওয়া কের হঝয় যাব্ার পরই ব্রজঝোপাল কযঝি িাে। যঝেক কজোঝজচে কঝরও িাঝক 

আর রাখা কেল ো। কভারঝব্লাই িাঝক ককাথায় কযে কযঝি হঝব্।  

  

উঝপঝের কাছ কথঝক চব্োয় চেঝয় ব্রজঝোপাল সূযণঝক একটু কডঝক চেঝয় ব্াইঝর কেঝলে। 

ওর কাুঁঝধীনত হাি চেঝয় ব্লঝলে, সাব্ধীনতাঝে থাকচব্। এরা কলাক ভাঝলা। কিার ককােও 

যসুচব্ঝধীনত হঝব্ ো। 

  

সূযণ িার স্বভাব্সুলভ ভচেঝি িুপ কঝর রইল। 

  

ব্রজঝোপাল ব্লঝলে, আজকাল আচম একটু দুব্ণল হঝয় কেচছ। কারওর সঝে ছাড়াছাচড় 

হঝলই মঝে হয়, আর কেখা হঝব্ ো। সূযণ, যচে আর কেখা ো হয়, যচে আচম মঝর যাই–

িবু্ িুই থাকচব্ কিা? 
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সূযণ ব্লল, থাকব্। 

  

ব্রজঝোপাল আর চকছু ো ব্ঝল হে হে কঝর চমচলঝয় কেঝলে যন্ধকাঝর।  

৩৩. সূযণঝক শুঝি কেওয়া হঝয়চছল 

সূযণঝক শুঝি কেওয়া হঝয়চছল একচট কছাট্ট মাচটর ঘঝর। মাচটঝি পচরপাচট কঝর চব্ছাো 

পািা, িার পাঝয়র কাঝছই কঝয়কটা ভূচরর ব্স্তা এব্ং ঘরটাঝি একটু ছােল ছােল েন্ধ। 

কঝয়ক চেে আঝেই এচেঝক েব্ল েড়বৃ্চষ্ট হঝয় কেঝছ, কসই সময় কব্াধীনতহয় এই ঘঝর 

ছােলগুঝলাঝক এঝে রাখা হঝয়চছল। 

  

সারারাি সূযণর ঘুম এল ো, োয় কজঝে রইল কিাখ কমঝল। মাথার কাঝছ একটা লণ্ঠে 

জ্বালা চছল, কসটা কস ইঝে কঝরই চেচভঝয় চেঝয়ঝছ। চেস্তি পচল্লঝি শুধুীনত একটাো চেুঁচের 

েব্দ ও মাঝে মাঝে কুকুঝরর ডাক। পাঝের কোয়ালঘঝর কোরুঝের ব্ড় ব্ড় চেশ্বাস ও স্বে-

কেখা কোঙাচের েব্দ কোো যায়। 

  

কভাঝরর আঝলা েুটঝি ো েুটঝিই সূযণ চব্ছাো কথঝক উঝে ব্াইঝর িঝল এল। কেখা কেল, 

ব্াচড়র চকছু চকছু কলাকজে িারও আঝে কজঝেঝছ। রান্নাঘঝর আুঁি পঝড় কেঝছ, একজে 

বু্চড় কোব্রছড়া কলপঝছ কেওয়াঝল। 

  

চেঝের আঝলায় সূযণ ব্াচড়টাঝক ভাঝলা ভাঝব্ কেখল। একটা উঝোেঝক চঘঝর কঝয়কটা ঘর। 

উঝোঝের চেক মােখাঝেই একটা কব্ে ব্ড় চেমোছ। চেমোঝছর েীঝি ধীনতাে োড়াইঝয়র 

ব্যব্স্থা। রান্নাঘরচট উঝোঝের এক ককাঝর্। মাচটর ঘর হঝলও কেওয়ালগুচল কব্ে েকেঝক 

িকিঝক। কমাটামুচট একজে সম্পন্ন িাচরর ব্াচড়ই ব্লা যায়। 

  

মুখ কধীনতাওয়ার জায়ো টায়ো ককাথায় সূযণ জাঝে ো, কাঝক কী চজঝজ্ঞস করঝব্, িাও বু্েঝি 

পারঝছ ো। কস একটু জঝড়াসঝড়া হঝয়ই উঝোঝের এক পাঝে োুঁচড়ঝয় চছল, এই সময় 
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কিাখ মুছঝি মুছঝি কব্চরঝয় এল উঝপে সাম্ মোই। কব্ুঁঝটখাঝটা মােুরচট, খাচল োঝয় 

কব্ে োদুসোদুস কিহারা। 

  

এই কয উঝে পঝড়ছ োো? িঝলা, পুকুঝর যাই একসঝে। 

  

উঝপে সামঝ্র ব্য়স সূযণর োয় চিে গুর্, িবু্ কস সূযণঝক আোঝোড়া োো ব্ঝলই 

সঝম্বাধীনতে করঝি লােল এরপর কথঝক। এ রকম যচিচথপরায়র্ মােুর কোচিৎ কেখা যায়। 

সূযণঝক সারাির্ কস এমে খাচির করঝি লােল, কযে স্বয়ং ভেব্াে এঝসঝছ িার ব্াচড়ঝি। 

িাঝক ছাঝপারা েৃহস্থই মঝে হয়–িারব্াস জচমজমা চেঝয়ই ব্যস্ত–এর সঝে ব্রজঝোপাঝলর 

েঝলর কী কঝর কযাোঝযাে হল সূযণ চেক বু্েঝি পাঝর ো। এ-সম্পঝকণ ককােও েনেরও কস 

করঝি পাঝর ো, কারর্ কস রকম চেয়ম কেই! 

  

রান্নাঘঝরর কপছঝে একটু েূঝরই পুকুর। ঘাঝট চসুঁচড় কেই। িালোছ ককঝট ধীনতাপ ব্াোঝো 

হঝয়ঝছ। কছাট কছাট পাো ভাসঝছ পুকুঝরর জঝল। উঝপে সাম্ চেমোঝছর ডাল কভঝঙ 

একচট োুঁিে সূযণর হাঝি চেঝয় কথা ব্লঝি ব্লঝিই োুঁি কমঝজ চেঝয়ঝছ। পুকুঝরর পাঝড় 

কেঝম পাো সচরঝয় সচরঝয় খাচেকটা জল পচরষ্কার কঝর চেল, িারপর কব্ে আরাম কঝর 

মুখ ধুীনতঝি ধুীনতঝি কুলকুঝিা করা জল আব্ার চছচটঝয় কেলঝি লােল পুকুঝর। সূযণঝক ব্লল, 

োও োো, োও। 

  

সূযণর ইংঝরচজ স্কুঝল চেিাোপ্ত মে একটু চিধীনতাগ্রস্ত। স্বাস্থয ব্ইঝয়র োো উপঝেে মাথার 

কাঝছ ঘুরঘুর কঝর। চকন্তু এখে উপায়া্র কেই। উঝপঝের চেঝক আড়ঝিাঝখ িাচকঝয় কস 

ভাব্ল, স্বাঝস্থযর সমস্ত চেয়মকােুে যগ্রাহয করা সঝেও এর স্বাস্থযচট কিা কব্ে ভাঝলাই 

কেখা যাঝে। িবু্মুঝখর জল কুলকুঝিা কঝর পুকুঝর কেলার ব্যাপারটাঝিই সূযণর যস্বচস্ত 

কাঝট ো। একটুির্ যঝপিা কঝর কস হাি চেঝয় যঝেকখাচে জল সচরঝয় সচরঝয় িারপর 

এক আুঁিল জল মুঝখ পুঝর কেয়। জঝল একটু েন্ধ আঝছ, চকন্তু খুব্ চব্স্বাে েয়। 
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িাঝয়র পাট কেই এ ব্াচড়ঝি, সূযণঝক কখঝি কেওয়া হল একথালা পািলা সুচজর হালুয়া। 

এটা কয সূযণর খাচিঝরই ব্াোঝো হঝয়ঝছ, িাঝি ককােও সঝন্দহ কেই। গুড় কেওয়া হালুয়া 

সূযণ আঝে কখেও খায়চে, েরম েরম কব্ে কখঝয় কেলা যায়।  

  

একটু পঝরই উঝপে সাম্ িাঝরর কাঝজ কব্চরঝয় কেল। ব্রজঝোপাল ব্ঝল যাওয়া সঝেও 

এব্ং সূযণর যঝেক পীড়াপীচড়ঝিও কস সূযণঝক চকছুঝিই সঝে চেল ো। একোল। কহঝস 

ব্লল, িাও চক হয়? ভদ্রঝলাঝকর কছঝলঝক চেঝয় চক হাল িার করাঝো যায়? িঝরায়াল 

চেঝয় চক ককউ োচড় কামায়? 

  

সূযণ ব্লল, আচম কিা ভদ্রঝলাক েই। 

  

িা িুচম যাই ব্ঝলা োো–কিামার এ কিহারা–আমাঝক কয কেঝর পুচলঝে ধীনতরঝব্। িুচম োো 

ককাথাও কব্চরঝয়াচে! 

  

সূযণ চকছুঝিই িাঝক বু্চেঝয় সুচেঝয় রাচজ করাঝি পারল ো। সারা চেে কস ব্াচড়র মঝধীনতয 

ব্চন্দ। এ ব্াচড়ঝি চব্চভন্ন ব্য়চস পাুঁি জে োরী আঝছ। উঝপে সাম্র মা এখেও কব্ুঁঝি–

িার ভাই মারা কেঝছ, চব্ধীনতব্াচট এ ব্াচড়ঝিই থাঝক। উঝপে সাম্র এক কছঝল ব্াব্ার 

সঝেই িারব্াস কেঝখ, আর এক কছঝল খড়েপুঝর কঝলঝজ পড়ঝি কেঝছ। 

  

ব্াচড়র কমঝয়রা সূযণর চেঝক যব্াক ভাঝব্ কিঝয় থাঝক–ককউ সামোসামচে ককােও কথা 

ব্ঝল ো। ব্য়স্ক কমঝয়রা চেসোস কঝর ব্ঝল, কী সুন্দর, কী সুন্দর। কুমারী কমঝয়রা 

চেকচেচকঝয় কহঝস মুখ চেচরঝয় কেয়। সূযণ োরুর্ যস্বচস্তঝি পঝড় যায়। চেঝজর কিহারা 

চব্রঝয় কস এঝকব্াঝরই সঝিিে েয়। যেয ককউ এ-চব্রঝয় কথা ব্লঝল কস মঝে মঝে 

চব্রিই হয় একটু দুভণাঝেযর চব্রয় োয় জায়োঝিই িাঝক এ-চব্রঝয় আঝলািো শুেঝি 

হয়। েথম ব্ার কেঝখ ককউই িাঝক ব্াঙাচল ব্ঝল মঝে কঝর ো।  

  

ব্রজঝোপাল ব্ঝল চেঝয়চছঝলে, সূযণ গ্রাঝমর কলাকঝক কেঝের কথা কব্াোঝব্। চকন্তু গ্রাঝমর 

কলাকঝক কস ককাথায় পাঝব্? কী কঝর িাঝের সঝে কথা ব্লঝি হয়, িাই-ই কস জাঝে 
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ো। ওরা কিা োয় সারা চেেই মাঝে থাঝক–সন্ধযাঝব্লা চেঝরই খাব্ার কখঝয়। কেয়–এব্ং 

যল্পিঝর্র মঝধীনতয ঘুচমঝয় পঝড়। রাঝত্র ককঝরাচসঝের আঝলা কজ্বঝল রাখা রীচিমিে 

ব্যয়সাধীনতয ব্যাপার। সূযণ কথা ব্লার ককােও কলাক খুুঁঝজ পায় ো।  

  

ব্াচড়র কমঝয়রা সারা চেে রান্নাব্ান্না কঝর, কোরুর জেয খড় কুঝিায়, ধীনতাে োঝড়–আর। 

ব্াচড়র লপ্ত ব্াোঝে কাজ কঝর। কব্গুে ও লকিমার োছ আঝছ যঝেকগুঝলা, এক ধীনতাঝর আলুর 

োছও লাোঝো হঝয়ঝছ। েথম দু-এক চেে কস োুঁচড়ঝয় োুঁচড়ঝয় ব্াোঝের কাজ লি করল, 

িারপর চেঝজই একচেে কলঝে কেল কসই কাঝজ। 

  

োছগুঝলার কোড়া খুুঁচিঝয় খুুঁচিঝয় জল কেয়, আোছা পচরষ্কার কঝর। কব্ে কমঝি উেল কস 

এই কাঝজ। চেছক ব্ঝস ব্ঝস পঝরর যন্ন ধ্বংস করঝছ ো–এই চি্াও িাঝক আেন্দ কেয়। 

পুকুর কথঝক কস চেঝজই কখঝির জেয ঘড়া ঘড়া জল িুঝল আঝে। 

  

েথম চেে একচট পঝেঝরা-ঝযাঝলা ব্ছঝরর কমঝয় িার কাঝছ এঝস লজ্জা কভঝঙ ব্ঝলচছল, 

আপচে পারঝব্েচে। আমাঝক চেে। 

  

সূযণ েম্ভীর ভাঝব্ ব্ঝলচছল, চেক পারব্। 

  

খাচেকির্ মাচট কখাুঁিাব্ার পঝর কস কেখল িার সামঝে মাচটঝি একটা ছায়া পঝড় আঝছ, 

কমঝয়চট িখেও কপছঝে োুঁচড়ঝয়। 

  

কস ঘাড় ঘুচরঝয় ব্লল, কিামার োম কী? 

  

কমঝয়চট লজ্জাঝিই ব্াুঁঝি ো। িিুচে কে ঝড় পাচলঝয় কেল। ব্ছর েে-এোঝরা ব্ছঝরর আর 

একচট কমঝয় আঝছ, কসও আব্ার কেখঝি এল সূযণঝক। সূযণ িার োম চজঝজ্ঞস করঝল কসও 

লাোল এক কে ড়। 

  

আঝস্ত আঝস্ত লজ্জা ভাঝঙ। কমঝয় দুচটর োম লক্ষ্মী আর যন্নপূর্ণা। েিী আর যঝন্না– এই 

শুঝে সূযণঝক আন্দাজ কঝর চেঝি হঝয়ঝছ। িমে ওরা সব্াই চমঝল একসঝে কাঝজ কলঝে 
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যায়। কব্ে একটা উৎসাঝহর সাড়া পঝড় যায় ওঝের মঝধীনতয। এ রকম সাঝহঝব্র মিে 

কিহারার ককােও মােুরঝক কিা ওরা কখেও মাঝে ব্ঝস কাজ করঝি কেঝখচে।  

  

সূযণঝক উঝপে একটা ককারা ধুীনতচি চকঝে চেঝয়ঝছ। কসটা পঝর কস এখে খাচল োঝয়ই 

ব্াোঝের কাজ কঝর, জল কিাঝল। যেয ব্াচড়র কলাকরা কেখঝি আঝস িাঝক। 

  

সূযণর একটু যসুচব্ঝধীনত হঝয়চছল স্নাে করা চেঝয়। এখেও কস সাুঁিার জাঝে ো িাই পুকুঝর 

োমঝি ভয় পায়। দু-িার চেে পর উঝপে এটা জােঝি কপঝর কজার কঝর িাঝক পুকুঝর 

োমাল এব্ং চেে চিঝেক হাি-পা ছুচড়ঝয় চেচখঝয় চেল সাুঁিার। এটা সূযণর পঝি একটা 

মস্ত লাভ। এরপর কস মহা উৎসাঝহ যখে িখে পুকুর োচপঝয় কব্ড়ায়। 

  

লক্ষ্মী আর যন্নপূর্ণা ককােও রকম কলখাপড়া জাঝে ো। যির জ্ঞাে পযণ্ কেই। এসব্ 

ব্াচড়র কমঝয়ঝের কলখাপড়ার কথা ককউ চি্াই কঝর ো কখেও। সূযণ একব্ার ভাব্ল, 

ওঝের একটু কলখাপড়া কেখাব্ার কিষ্টা করঝল ককমে হয়? এব্াচড়ঝি ব্ই ব্া কােজপঝত্রর 

ককােও পাটই কেই, কী কারঝর্ কযে একটা সাি-আট ব্ছর আঝেকার পচঞ্জকা পঝড় আঝছ 

শুধুীনত। কসটা চেঝয়ও ককােও সুচব্ঝধীনত হঝব্ ো। ব্াোঝে কাজ করঝি করঝি সূযণ েুঝরা েঝরা 

মাচটর ওপর কাচে চেঝয় য আ চলঝখ ওঝের কেখাব্ার কিষ্টা কঝর। ওঝের সব্ কথাঝিই 

হাচস। কহঝস েড়ােচড় যায় মাচটঝি। সূযণ রীচিমিে গুরুমোইঝয়র মিে ওঝের ধীনতমকায়। 

উঝপঝের ব্উ েূর কথঝক কেঝখ–কসও হাঝস, কযে একটা মজার কখলা শুরু হঝয়ঝছ এখাঝে। 

  

এখাঝে থাকঝি থাকঝি মঝে হয়, পৃচথব্ীটা ব্ড়ই কছাট। মােুরজঝের সুখ-দুুঃখ সব্ই 

কছাট-ঝঘাট, কারওর ককােও উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেই ব্ঝল যিৃচপ্তও কেই। দু-িারখাো গ্রাম। ছাড়া 

আর ককােও জায়োর খব্র এরা রাঝখ ো। জে-মৃিুযও চেজস্ব চেয়ঝম িঝল। রাচত্তরঝব্লা 

েিত্র-ভরা আকাঝের েীঝি সূযণ একলা োুঁচড়ঝয় কথঝক ভাঝব্, এ-ঝেে সম্পঝকণ কস চকছুই 

জাঝে ো। চেঝজঝক িার খুব্ই কছাট মঝে হয়।  

  

আঝস্ত আঝস্ত সূযণ ব্াচড়র ব্াইঝর কব্ঝরাঝি শুরু কঝর। দু-িার জে কলাঝকর সঝে আলাপ 

হয়। মুচেখাোর সামঝে চেঝয় ব্ঝস–যেযরা সহঝজ িার সঝে কথা ব্লঝি িায় ো, কসও 
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চেঝজ কথঝক চকছু ব্ঝল ো, িুপিাপ কোঝে। গ্রাঝমর মােুর ইচিমঝধীনতযই এই যদু্ভি যুব্ঝকর 

কথা কজঝে কেঝছ। সূযণঝক কেখঝলই িারা পরস্পঝর মুখ িাওয়ািাওচয় কঝর। একচট দুচট 

কলাক চিধীনতা কাচটঝয় েনের কঝর, সাঝহব্ চক কলকািা কথঝক আসঝছে?  

  

সূযণ একচেে ওই রকম মুচেখাোর সামঝেই ব্ঝসচছল, একচট ব্াচ্চা কছঝল িার সামঝে 

এঝস ব্লল, আপোঝক ডািারব্াবু্ ডাকঝছ। 

  

সূযণ যব্াক হঝয় চজঝজ্ঞস করল, আমাঝক? 

  

সূযণ উপচস্থি যেযােয কলাকঝের চেঝক িাকাল। একজে কলাক ব্লল, পােল ডািার 

কব্াধীনতহয় কটর কপইঝয়ঝছে।  

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, আচম যাব্? 

  

সব্াই একসঝে ব্লল, হযাুঁ, হযাুঁ যাে ো। কিাক ভাঝলা। ডািার কিাক ভাঝলা। েচরব্ 

মােুরঝের খুব্ কেঝখ। 

  

সূযণ একব্ার ভাব্ল, এ-চব্রঝয় উঝপঝের সঝে িার একব্ার পরামেণ করা েরকার চকো। 

পরিঝর্ই মঝে হল, ডাকঝি যখে পাচেঝয়ঝছ–িখে সূযণ ো কেঝল এই কলাকগুঝলা ভাব্ঝব্ 

কস ভয় কপঝয়ঝছ। কসটা িার কাঝজর পঝি সুচব্ধীনতাজেক েয়।  

  

কছঝলচটর সঝে কস হাুঁটঝি হাুঁটঝি কেল এই গ্রাম ছাচড়ঝয় যেয গ্রাঝম। কসখাঝে একচট 

মাচটর ব্াচড়র সামঝে ডািাঝরর োঝম ব্াংলা সাইেঝব্াডণ কোলাঝো। ডািাঝরর োম 

িঝমাোে চব্শ্বাস। 

  

কভিঝর েুঝক কেখল একচট কঝর েড়ব্ঝড় আলমাচর, কটচব্ল ও কিয়ার এব্ং দুচট কাঝের 

কব্ঞ্চ পািা। ডািার একজে করা রুচের মুঝখর মঝধীনতয টিণ কেঝল কেখঝছে। আরও কঝয়ক 

জে কলাক চেস্তি হঝয় ব্ঝস আঝছ। 
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ককারা ধুীনতচি-পরা খাচল োঝয় সূযণ কসই ঘঝরর মঝধীনতয েুঝক োুঁড়াঝিই ডািার কড়া কিাঝখ 

িার চেঝক িাকাঝলে। আপােমস্তক কিাখ বু্চলঝয় ব্লঝলে, িুচমই উঝপে সাম্র ব্াচড়ঝি 

এঝস রঝয়ছ? কব্াঝসা ওখাঝে। 

  

সূযণ কব্চঞ্চর এক ককাঝর্ ব্সল। 

৩৪. িঝমাোে ডািার এঝক এঝক 

িঝমাোে ডািার এঝক এঝক িার-পাুঁি জে করােীঝক পরীিা করঝলে এব্ং মাঝে মাঝে 

আড়ঝিাঝখ িাকাঝি লােঝলে সূযণর চেঝক। সূযণ লি করল, ডািারব্াবু্চট ককােও করােীর 

কাছ কথঝক চে কেে ো। কটচব্ঝলর ওপর একটা চটঝের কক ঝটা রাখা আঝছ, িাঝি যার যা 

খুচে ব্া সাধীনতয কেঝল যাঝে। যব্েয ওরুধীনতও সকঝলরই োয় এক রকম–পািলা। লাল 

রঝঙর চমকশ্চার। 

  

ঘঝরর মঝধীনতয দুচট কব্ড়াল ঘুঝর কব্ড়াঝে, কিহারা কমাঝটই সুচব্ঝধীনতর েয়-সূযণর পাঝয়র কাঝছ 

এঝস চমউ চমউ করঝিই কস পা িুঝল কেয় কব্ঝঞ্চর ওপর। পাঝে কয ক’জে কলাক ব্ঝস 

আঝছ িারা এঝকব্াঝর চেব্ণাক চেস্পন্দ। মঝে হয়, ডািারঝক সব্াই খুব্ ভয় পায়। সারা 

ঘর জুঝড় একটা যস্বচস্তকর েন্ধ। ডািাঝরর চেক কপছঝেই কেওয়াঝল রব্ীিোঝথর পাঝে 

ব্ঝস-থাকা োন্ধীচজর একটা েঝটাগ্রাে ব্াুঁধীনতাঝো। কভির চেঝকর একটা েরজায় ময়লা 

পরো হাওয়ায় ওঝড়। কসখাঝে কেখা যায় একটা টাো ব্ারান্দা, উঝোঝে িুলসী মঞ্চ, িার 

পাুঁিটা ব্াচ্চা কছঝল হঝটাপুচট করঝছ। 

  

হোৎ একটা েব্দ শুঝে সব্াই িমঝক ওঝে। ডািার িার সামঝে ব্সা রুচেচটঝক এক িড় 

কমঝরঝছে। কলাকচট মােব্য়চস, চকংব্া ব্য়স হব্ার আঝেই বু্চড়ঝয় কেঝছ, কিয়াঝরর ওপর 

েুুঁঝক ব্ঝসচছল–মার কখঝয় মুখ চেঝয় একটা কোঙাচের মিে েব্দ করল। কলাকচটর ডাে 

হাঝির ওপঝরর চেঝক একটা মস্ত ব্ড় িি, পুরঝো ব্যাঝন্ডজ খুঝল ডািার েিুে ব্যাঝন্ডজ 

লাোচেঝলে–কলাকচটর কাছাকাচছ এঝস চিচে ওর মুঝখ মঝের েন্ধ কপঝয়ঝছে। 
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ডািার েজণে কঝর ব্লঝলে, হারামজাো, িুই কের মে চেচলচছস! কিার এি ব্ড় সাহস, 

িুই আমার কাঝছ আসব্ার আঝেও–হারামজাো–  

  

ডািার আব্ার িার দু’োঝল দু’ঘা করাঝলে, রাঝে চিচে রীচিমিে কাুঁপঝছে। ডািাঝরর 

করাোঝট লম্বা েরীর, রাঝটর কাছাকাচছ ব্য়স, চকন্তু েলায় কিজ আঝছ। 

  

মার কখঝয় কলাকচট মুখ কেঝক কেঝলঝছ আর সরু েলায় ব্লঝছ, আর করবু্চে, আর 

করবু্চে। 

  

যা কব্চরঝয় যা, েূর হঝয় যা আমার সামঝে কথঝক— 

  

কলাকচট ডািাঝরর পা ধীনতরঝি যায়। কেোর কেঝক সামলাঝি পাঝর ো, হমচড় কখঝয় পঝড় 

পাঝয়র ওপঝর। ডািার পা সচরঝয় চেঝয় যেযঝের উঝদ্দ েয কঝর ব্লঝলে, এসব্ কক। 

চব্চি কঝর এ-িল্লাঝট? কস-চেে যি কঝর ব্ললাম–  

  

ককউ েথঝম উত্তর কঝর ো। এ-ওর মুঝখর চেঝক িাকায়। একজে ব্ঝল, কাঝছচপঝে কিা 

আঝজ্ঞ ককউ এমে সাহস করঝব্চে–আপচে ব্ঝলঝছে–  

  

ডািাঝরর রাে একটুও কঝম ো। চিচে আর রুচে কেখঝব্ে ো কস-চেে। কিুঁচিঝয় ব্লঝলে, 

কব্চরঝয় যা। সব্ েূর হঝয় যা। কিারা মরঝি িাস মর। আচম কী করব্।  

  

সব্ কলাকই িখে সরব্ হঝয় ওঝে। োো রকম কাকুচিচমেচি। ঘঝরর মঝধীনতয একটা 

হট্টঝমলা শুরু হঝয় যায়। কের পযণ্ ডািারঝক আব্ার রুচে কেখঝি ব্সঝিই হয়। চকন্তু 

িার মুঝখ কব্েোর ছায়া। সূযণ িুপ কঝর ব্ঝস োটঝকর মিে এই েৃেয কেঝখ। 

  

সব্ িুঝকবু্ঝক কেঝল ডািার সূযণঝক ডাকঝলে, এব্ার িুচম এ-চেঝক এঝসা। 

  

সূযণঝক উঝে চেঝয় ডািাঝরর মুঝখামুচখ রুচেঝের টুঝলই ব্সঝি হয়। রুচে কেখার মিে 

কিাঝখই ডািার িার চেঝক িাচকঝয় থাঝকে চকছুির্। িারপর চজঝজ্ঞস কঝরে, োম কী? 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 362 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

সূযণকুমার ভাদুড়ী। 

  

িুচম ককাে েঝলর? 

  

সূযণ িুপ কঝর থাঝক। ডািাঝরর কিাখ কথঝক কিাখ সরায় ো। 

  

কিামাঝক কক পাচেঝয়ঝছ? উঝপঝের ব্াচড়ঝি এঝস ঘাপচট কমঝর রঝয়ছ ককে? 

  

চকছু একটা উত্তর চেঝি হঝব্ই, িাই সূযণ ব্লল, আচম এখাঝে কব্ড়াঝি এঝসচছ। 

  

হা হা কঝর কহঝস উঝে ডািার ব্লঝলে, কব্ড়াব্ার আর জায়ো কপঝল ো ব্াপু? এই এুঁঝো 

পিা োঝয় কিামার মিে কছঝলরা কব্ড়াঝি আঝস? কখালসা কঝর কও চেচকচে সব্ কথা! 

  

আমার এক োোর সঝে উঝপে সাম্র কিো আঝছ। িাই চিচে আমাঝক এখাঝে। করঝখ 

কেঝছে। 

  

িা কিামার োোচট কক? চিচে ককাে েঝলর? েঝলর কিা য্ কেই। ব্াঝরা রাজপুঝির 

কিঝরা হাুঁচড়র হাল হঝয়ঝছ এ-ঝেঝে। িুচম কজলা কংঝগ্রস কচমচটর কাঝরাঝক কিঝো? 

  

ো। 

  

কোঝো, কিামাঝক একটা সাে কথা ব্ঝল চেই। কংঝগ্রঝসর কমণী ছাড়া এই এলাকায় আমরা 

আর কাঝরাঝক েুকঝি কেব্ ো। 

  

আপচে কী ব্লঝছে আচম চকছু বু্েঝি পারচছ ো। আচম কিা ককােও েঝল কেই।  

  

সং সাজার কিষ্টা ককাঝরা ো। কসচেঝের কছঝল, োল চটপঝল এখেও দুধীনত কব্ঝরাঝব্– আর 

িুচম আমার সঝে িালাচক করঝি এঝসছ? কিামার োঝম পুচলঝের হচলয়া আঝছ? 

  

আচম সচিযই এখাঝে কব্ড়াঝি এঝসচছ। 
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এখাে কথঝক দু’কিাে েূঝরই থাো। িুচম দু-এক চেঝের মঝধীনতযই ধীনতরা পড়ঝব্। িুচম এখাে 

কথঝক সঝর পঝড়া। 

  

সূযণ এব্ার একটু কিজ কেচখঝয় ব্লল, ব্াুঃ, মােুর চক ককাথাও কব্ড়াঝিও আসঝি পারঝব্ 

ো? 

  

আমাঝক কভালাব্ার কিষ্টা ককাঝরা ো। ওই োোটাো শুঝেই বু্ঝেচছ, িুচম কব্ামা-চপস্তঝলর 

েঝলর কছঝল। দু-িারঝট আলচপে েুচটঝয় কিামরা চব্রচটে চসংহঝক িাড়াঝি িাও। আমাঝের 

এখাঝে ওসব্ িলঝব্ ো। িুচম িচব্বে ঘণ্টার মঝধীনতয এ-জায়ো কছঝড় িঝল যাঝব্। 

  

সূযণ কিচড়য়া ভাঝব্ ব্লল, আপোর হকুঝম? 

  

হযাুঁ। 

  

যচে ো যাই? 

  

কয-রকম ভাঝব্ কব্ড়াল পার কঝর কেঝখছ? আমাঝের কছঝলরা কিামাঝক কসই রকম ভাঝব্ 

পার কঝর চেঝয় আসঝব্। 

  

সূযণর কোুঁঝট সামােয ব্যঝের হাচস। কস কটমট কঝর কিঝয় রইল িঝমাোে ডািাঝরর 

চেঝক। ইঝে করঝল এই মুহূঝিণ কস োুঁচপঝয় পঝড় কলাকচটর টুচট কিঝপ ধীনতরঝি পাঝর। 

  

ডািাঝরর মুঝখাচেঝি একটা মচলে ছায়া পড়ল। আপে মঝেই ব্লঝলে, আমরা, এখাঝে 

যঝেক সহয কঝরচছ। আর ো। কিামাঝের মিে হেকারীঝের জেয সাধীনতারর্ মােুরঝক 

মরঝি হয়। কপচড, ডেলাস, ব্াজণঝক যখে পর পর চিে ব্ছঝর মারল িারপর 

কমচেেীপুঝরর ওপর কী যিযািার কেঝছ, কস-খব্র রাঝখা? েঝেযাৎ ভটিাঝযর োম শুঝেছ? 

কস চছল আমার চেঝজর কছঝলর মিে। কিামারই ব্য়চস হঝব্েুঁচসর েচড়ঝি োর্ চেঝয়ঝছ। 

চহঝরর টুকঝরা কছঝল সব্–ভুল পথ কেচখঝয়–কিামার মাথার ওপঝরও োুঁচসর েচড় েুলঝছ 
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কেখঝি পাচে আচম, চকংব্া কলাকজেই কিামাঝের চপচটঝয় মারঝব্। কস কিামার যা খুচে 

করঝি িাও কঝরা–চকন্তু এখাঝে ো–আমার এলাকায় সাধীনতারর্ মােুঝরর ওপর আচম 

যিযািার হঝি কেব্ ো। 

  

সূযণ ব্লল, যি কব্চে যিযািার হঝব্, িিই কেঝের কলাক জােঝব্।  

  

ডািার কিুঁচিঝয় ব্লঝলে, ভুল! ভুল! েযাঝয়র পথ ছাড়া সারা কেঝের মােুরঝক সংঘব্ে 

করা যায় ো। চেেচেরই মহাত্মাচজর ডাক আসঝব্, সমস্ত কেেব্াসীঝক সিযাগ্রঝহ োমঝি 

হঝব্। কিামরা যচে আমাঝের সঝে আসঝি িাও 

  

সূযণ েকােয ব্যঝে ব্লল, কী করঝব্ে িখে? যেেে? 

  

েরকার হঝল িাও করঝি হঝব্। যেেঝের েচি জাঝো? িাঝি কয শুধুীনত েত্রু হার মাঝে 

িাই-ই েয়, চেঝজর আত্মা শুে হয়। চহংসা চেঝয় চহংসাঝক জয় করা যায় ো। ‘ ের্ঝেব্িা 

কয-চেে কজঝে উেঝব্ে–  

  

কভিঝরর েরজার পরো সচরঝয় একজে মচহলা ডাকঝলে ডািারঝক। ডািার হাি িুঝল 

ব্লঝলে, োুঁড়াও, একটু পঝর ডািারঝক িখে ব্িৃিায় কপঝয় ব্ঝসঝছ। যেেণল উপঝেে 

চেঝি লােঝলে সূযণঝক। 

  

সূযণ যব্াধীনতয কছঝলর মিে যমঝোঝযােী। ইঝে কঝর পা কোলাঝে। কস িকণ করঝি 

ভাঝলাব্াঝস ো, চকন্তু এইসব্ কথা শুেঝল িার হাচস পায়। 

  

একব্ার শুধুীনত কস ব্লল, আপচে এি যচহংসার কথা ব্লঝছে, চকন্তু আপোঝক কেখঝল কিা 

যচহংস মঝে হয় ো। িখে ওই কলাকচটঝক যমে ভাঝব্ মারঝলে— 

  

ডািার হংকার চেঝয় ব্লঝছে, কব্ে কঝরচছ। ব্াপ কছঝলঝক মাঝর ো? কোঝো ব্াপু, 

কিামাঝক একটা কথা ব্চল, িুচম ককে এ-পঝথ এঝসছ? কিামাঝক কেখঝলই মঝে হয় িুচম 

ধীনতেীর ঘঝরর আেঝরর দুলাল। কেে উোর করা মাঝে কছঝলঝখলা েয়। ব্ন্দুক চপস্তল 
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কছাুঁড়ার কেোয় একব্ারও চক কভঝব্ কেঝখা ো, মােুঝরর োর্ কী যমূলয? যঝেযর োঝর্র 

কথা ো হয় োই-ই ভাব্ঝল, চেঝজর োর্? কেঝের কাজ ব্ড় পচব্ত্র কাজ, এ জেয েরকার 

িচরত্রব্ল। চেয়চমি ব্রহ্মিযণ পালে করঝি হয়। মাথােরম কলাকজঝের িারা একাজ হয় 

ো। যুেমােব্ োন্ধীচজ–  

  

সূযণ আকচস্মক ভাঝব্ উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লল, আচম িচল। সঝন্ধ হঝয় আসঝছ। 

  

িঝমাোে েভীর কক িূহঝলর সঝে কেখঝি লােঝলে কছঝলচটঝক। িারপর ব্লঝলে, চেক 

আঝছ। কালঝকই িঝল কযঝয়া এখাে কথঝক। 

  

সূযণ এব্ার ো্ ভাঝব্ ব্লল, যচে ো যাই, কজার কঝর পাচেঝয় কেব্ার কিষ্টা করঝব্ে ো। 

  

আমরা কজার কঝর ো পাোঝলও পুচলেই কিামাঝক ধীনতরঝব্। 

  

কসটা আচম বু্েব্।  

  

এই সমঝয় লালপাড় োচড়-পরা এক কলযার্ময়ী োরীমূচিণ হাঝি একচট খাব্াঝরর কেট 

চেঝয় েুকঝলে। চিচে কমোঝো চিঝড়ভাজা এব্ং একচট কলা। মচহলা কেটচট রাখঝলে সূযণর 

সামঝে। 

  

সূযণ িঝল আসব্ার জেয উেযি হঝয়চছল, মচহলাঝক কেঝখ আড়ষ্ট হঝয় কেল। খাব্াঝরর 

কেট যব্ঝহলা কঝর চক িার িঝল যাওয়া উচিি? মােুরজঝের সঝে রূে় ব্যব্হার করঝি 

িার একটুও আটকায় ো চকন্তু মচহলাঝের সামঝে কস চেঝজর ব্যব্হার সম্পঝকণ চেঝেহারা 

হঝয় যায়। 

  

মচহলা ককামল েলায় ব্লঝলে, োও ব্াব্া, কখঝয় োও। কিামার োম কী? িুচম কাঝের 

কছঝল? 

  

কভিঝরর েরজার সামঝে িার-পাুঁিচট কছঝলঝমঝয়র কক িূহলী মুখ। 
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কেওয়াঝলর কপটা ঘচড়ঝি েং েং কঝর ছটা ব্াজল। িঝমাোে ডািার িমঝক উঝে ব্লঝলে, 

আঝর ব্াপঝর, ছটা ব্াজল। ডাঝকা, ডাঝকা সব্াইঝক ডাঝকা।  

  

সূযণ খাব্াঝরর কেঝটর সামঝে োুঁচড়ঝয় রইল। ঘঝর েুকঝলে আট-ে’জে মচহলা ও চেশু। 

সব্াই হাুঁটু কেঝড় ব্ঝস পড়ল মাচটঝি। ব্াচ্চাঝের ভচেও কব্ে ব্াধীনতয। হািঝজাড় কঝর কিঝয় 

রইল ডািাঝরর চেঝক। সূযণ বু্েল, এব্ার এখাঝে একটা োথণো সভা হঝব্। েচি চেেই 

হয় কব্াধীনতহয়। 

  

ডািার িার ভাঙা েলায় শুরু করঝিই সব্াই একঝযাঝে আরম্ভ কঝর চেল োে: 

  

রঘুপচি রাঘব্ রাজারাম 

পচিি পাব্ে সীিারাম 

ঈশ্বর আল্লা কিঝর োম…।  

  

সব্াই দুঝল দুঝল োে োয়। িঝমাোে ডািার কিাখ বু্ঝজ িাল চেঝি থাঝকে। ঘঝরর 

মঝধীনতয সূযণই একমাত্র কিায়াঝড় ভচেঝি োুঁচড়ঝয়, িার কোুঁঝট কসই হাচসটা কলঝেই আঝছ। 

  

েথম োঝের পর িঝমাোে ডািার হচরজে পচত্রকা কথঝক োন্ধীচজর রিোর খাচেকটা 

যংে যেুব্াে কঝর কোোঝলে। োরী ও চেশুরা িার কিটা বু্েল কক জাঝে। মঝে হয় 

চব্ঝের কঝর সূযণঝক কোোব্ার জেযই আজঝকর এই চব্ঝের যেুষ্ঠাে। 

  

পাে কের হব্ার পর সব্াই চেস্তি। ডািার ব্ইখাো কটচব্ঝল রাখঝলে। সূযণর চেঝক চেঝর 

আঝস্ত আঝস্ত ব্লঝলে, আমাঝের কয ব্েকাঝল একটা োে আমরা খুব্ োইিাম। 

  

আজও কস োে মঝে পড়ঝল 

  

ডািার শুরু কঝর চেঝলে: 

  

যায় যঝব্ জীব্ে িঝল 
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জেৎ মাঝে কিামার কাঝজ  

ব্ঝন্দ মািরম ব্ঝল। 

কব্ি কমঝর চক মা কভালাচব্, আচম চক 

মার কসই কছঝল… 

  

সূযণ কেখল বৃ্ে ডািাঝরর কিাখ চেঝয় টপ টপ কঝর জল পড়ঝছ।  

৩৫. এই এলাকায় িঝমাোে 

এই এলাকায় িঝমাোে ডািাঝরর কব্ে েচিপচত্ত আঝছ। কলাঝক আড়াঝল িাুঁঝক পােলা 

ডািার ব্ঝল, চকন্তু সামঝে কব্ে সমীহ কঝর এব্ং আড়াঝলর ডাকচটর মঝধীনতযও রঝয়ঝছ 

যঝেকখাচে ভাঝলাব্াসা। িঝমাোে ডািাঝরর মােুঝরর শ্রো যজণঝের পেচিচট সূযণ লি 

কঝর। কেখা কেল, ডািাঝরর জীব্ঝের ককােও কোপে যংে কেই, িার ককােও ব্যচিেি 

জীব্ে ব্ঝলই চকছু কেই। এ রকম মােুরঝক কব্াো সকঝলর পঝি সহজ। ককােও রকম 

আব্রু রাঝখেচে ব্াচড়ঝি, কয যখে ইঝে েুঝক যাঝে কভিঝর, সারা চেেই উেুে জ্বঝল-ঝক 

কখে এঝস কখঝয় যায় িার চেক কেই। যঝেক সময় কখঝি ব্ঝস কেখা যায় পাঝি খাব্ার 

েুে কেই, িঝমাোে ডািার সামঝের রাস্তা চেঝয় িল্ কয-ঝকােও কলাকঝক কডঝক ব্ঝলে, 

ওঝহ যমুক, দু’পয়সার েুে চকঝে চেঝয় যাও কিা। েটপট এঝসা ব্াব্া, চখিুচড় জুচড়ঝয় 

যাঝে। েুে চেঝয় এঝস কসই কলাকচটও কখঝি ব্ঝস যায়, ো কখঝি িাইঝলও ডািার িাঝক 

খাওয়াঝব্েই, চেঝজর এুঁঝটা চখিুচড় িুঝল কেঝব্ে যেয একচট থালায়। 

  

এই ধীনতরঝের আ্চরকিায় সাধীনতারর্ কলাঝক মুগ্ধ হয়। সূযণ বু্েঝি পাঝর, িার পঝি এই 

পেচিঝি মােুঝরর মে জয় করা সম্ভব্ েয়। 

  

ডািাঝরর কছঝল-ঝমঝয়রা সকঝলর েুটেরমাজ খাঝট, ডািাঝরর স্ত্রী সকঝলরই মাচসমা। 

মাঝে মাঝে ডািার সপচরব্াঝর োে োইঝি কব্চরঝয় পঝড়ে রাস্তায়, পাড়া েচিঝব্েীঝের 

কযাে চেঝি ব্ঝলে। যঝেক কলাকই আঝস। মাঝের মােখাঝে পিাকা িুঝল িার েীঝি 
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োুঁচড়ঝয় ডািার সকলঝক োন্ধীচজর ব্ার্ী বু্চেঝয় কেে। মাঝে মাঝে হাি িুঝল উঝত্তচজি 

ভাঝব্ চিৎকার কঝর ব্ঝলে, কজঝল কযঝি হঝব্! সকলঝক কজঝল কযঝি হঝব্। চব্রচটঝের 

কজলখাো ভচরঝয় কেব্–িাঝিই কভঝঙ পড়ঝব্ কজলখাোর কেওয়াল। কঝরঝে ইয়া মঝরঝে! 

  

িারপঝরই োে, ওঝের ব্াুঁধীনতে যিই েি হঝব্ কমাঝের ব্াুঁধীনতে টুটঝব্– ’ ।  

  

সূযণ চেে চিঝেক পর পর চেঝয়চছল ডািাঝরর ব্াচড়ঝি। িারপর সঝর পড়ল। যেয েঝল 

আত্মঝোপে কঝর চমঝে থাকার চেঝেণে চছল সূযণর ওপর, চকন্তু সূযণ এখাঝে সুচব্ঝধীনত করঝি 

পারল ো। যিির্ কস থাঝক, োো জঝে োো রকম েঝনের িাঝক এঝকব্াঝর যচস্থর কঝর 

কিাঝল। ডািাঝরর স্ত্রীর চব্ঝের কস্নহ জঝেচছল সূযণর ওপর, চিচে এই যদু্ভি েকৃচির 

কছঝলচটর সমস্ত কথা খুুঁচটঝয় খুুঁচটঝয় জােঝি িাে। চকন্তু ব্াচেঝয় ব্াচেঝয় হঝরক রকম চমঝথয 

কথা ব্লার িমিা সূযণর কেই। কস ব্রং খুব্ সহঝজই রুি ব্যব্হার করঝি পাঝর–চকন্তু 

একজে ব্চরণয়সী চেরীহ করুর্াময়ী মচহলার সামঝে কস রুিিা ব্া চমথযািার 

ককােওটাঝিই সুচব্ঝধীনত করঝি পাঝর ো। সুিরাং কস ো-োকা কেয়। 

  

উঝপে সাম্র ব্াচড়ঝি কস ব্রং যঝেক স্বচস্ত কব্াধীনত কঝর। এখাঝে কস পচরব্াঝরর একজে 

হঝয় কেঝছ। সারা চেে মাঝের কাজ কঝর, পুকুঝর োপাোচপ কঝর সাুঁিরায়, ব্াচড়র কখি 

কথঝক িুঝল আো কব্গুে পুচড়ঝয় কমাটা িাঝলর ভাি ও ডাঝলর সঝে কমঝখ 

  

সন্ধযাঝব্লা কস মুচের কোকােটার সামঝে এঝস ব্ঝস ব্ঝস েল্প ব্ঝল, ইচিহাঝসর েল্প। 

চসরাজউঝদ্দ  ল্লার আমল কথঝক শুরু কঝর। ব্িৃিা কেব্ার িমিা িার কেই, টুকঝরা টুকঝরা 

ভাঝব্ েল্প কস ব্লঝি পাঝর। কঝয়ক চেে এঝের কথা শুঝেই বু্ঝেঝছ কয সাঝহব্ঝের 

সম্পঝকণ এইসব্ মােুরঝের েোে় শ্রো ও ভীচির ভাব্ রঝয়ঝছ। চিিীয় মহাযুঝের 

সম্পঝকণও কারওর ককােও ধীনতারর্া কেই, যঝেঝক যস্পষ্ট ভাঝব্ শুঝেঝছ কয ককাথায় কযে 

কী একটা যুে িলঝছ–কসটাও সাঝহঝব্ সাঝহঝব্ লড়াই–কসই যুে কব্চে ধুীনতনু্ধমার হঝলই 

পৃচথব্ীঝি েলয়কাল এঝস যাঝব্। ইচিমঝধীনতয একব্ার েলঝয়র গুজঝব্ এক রাি ককউ 

ঘুঝমায়চে। 
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সূযণর েল্প িারা হাুঁ কঝর কোঝে। কিাঝখ যচব্শ্বাস ও আিকিম েুঝট থাঝক। চসরাজউঝদ্দ  লার 

িাড়ায় একব্ার সাঝহব্রা কলকািা কছঝড় জাহাঝজ কঝর পাচলঝয়চছল–এ কাচহেী শুঝে 

পরস্পঝরর মুঝখর চেঝক িাকায়, হুঁঝকায় টাে চেঝি ভুঝল যায়। একজে বৃ্ে সকঝলর 

মুখপাত্র হঝয় ব্ঝল, এ কী ব্লছ িুচম োো! োঝস্ত্র আঝছ কচে যব্িার হঝব্ে পীি রঝঙর। 

সাঝহব্রা চক পীি রঝঙর েয়? ওঝের মঝধীনতযই আঝছে কচে। যব্িার–  

  

সূযণ োঝস্ত্রর খব্র রাঝখ ো। কস আঝস্ত আঝস্ত ব্ঝল, সাঝহব্রা এক হঝয় কাজ করঝি জাঝে, 

আমরা জাচে ো। েইঝল আমরা এ-ঝেঝের কিচত্রে ককাচট কলাক যচে সব্াই চমঝল একটা 

হাঝির ধীনতাক্কা চেই িা হঝলই সব্ ক’টা ইংঝরজ সমুঝদ্র ডুঝব্ মরঝি পাঝর। 

  

বৃ্েচট যদু্ভি কিাঝখ সূযণর চেঝক িাচকঝয় আঝস্ত আঝস্ত আসর কছঝড় উঝে িঝল যায়। সূযণ 

িবু্ হাল ছাঝড় ো। যেযঝের আব্ার কব্াোব্ার কিষ্টা কঝর। এই কলাকগুঝলাঝক চকছুটা 

হাঝি রাখা েরকার। আসল লড়াইঝয়র সময় কয এঝের কাছ কথঝক খুব্ একটা সাহাযয 

পাওয়া যাঝব্, সূযণ কস রকম আো কঝর ো। চকন্তু এঝের য্ি চেরঝপি করা েরকার। 

এর আঝে যঝেক ব্ার কেখা কেঝছ কয পুচলঝের িাড়া কখঝয় চব্েব্ীরা যখে পালাঝি কিষ্টা 

কঝর, িখে সাধীনতারর্ গ্রামব্াসীরাই িাঝের ধীনতঝর কেঝল পুচলঝের হাঝি িুঝল কেয়। 

  

মাঝে মাঝে িঝমাোে ডািাঝরর েঝলর কছঝলরা িাঝক ডাকঝি আঝস। কখেও িাঝের 

সঝে থাঝক ডািাঝরর চেঝজর কলখা চিচে-সূযণ োো ছুঝিা কঝর কাচটঝয় কেয়। 

  

িার আর একচট কাজ লক্ষ্মী আর যন্নপূর্ণাঝক কলখাপড়া কেখাঝো। েথঝম এটা হাচসোট্টার 

ব্যাপার চছল, িমে িারা মঝোঝযােী হয়। সূযণ কেঝখ, এঝের সহজাি বু্চে যেয কারওর 

কথঝক কম েয়, কলখাপড়ার সুঝযাে কপঝল এরা কয-ঝকােও েহঝরর কমঝয়র মিেই চেখঝি 

পারি। 

  

ব্ড় কমঝয়চট, যার োম লক্ষ্মী, িার োঝয়র রং পুকুঝরর েযাওলার মিে। িামড়ায় মসৃর্িা 

আঝছ। িার টাো টাো ব্ড় ব্ড় দুচট কিাখ হোৎ েহঝর আেঝল কব্াকা কব্াকাই মঝে হঝব্ 

চকন্তু কসই ো্র-মধীনতযব্িণী মাচটর ব্াচড়র আচঙোয় িারাময় আকাঝের েীঝি কসই কিাখ 
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চস্নগ্ধ সরল মঝে হয়। সূযণর কস ন্দযণচপপাসু েৃচষ্ট ওর মঝধীনতযই যঝেকখাচে রূপ আচব্ষ্কার 

কঝর কেঝল এব্ং রাচত্তরঝব্লা পুকুঝর আুঁিাঝি যাব্ার সময় কস যখে লক্ষ্মীর চপঝে হাি 

করঝখ হোৎ ব্ঝল, কিামাঝক খুব্ সুন্দর কেখঝি–িখে আসঝল কস ককােও চমঝথয কথা ব্ঝল 

ো। কসই রাচত্র, চেুঁচের ডাক ও চেমপািার হাওয়ার মঝধীনতয এক পঞ্চেে ব্রণীয়া গ্রাময 

চকঝোরী মুহূঝিণ যপরূপা হঝয় উেঝি পাঝর। এ-মুহূিণচটর আলাো ককােও মূলয যঝেঝকই 

কেয় ো, ককউ ককউ কেয়। লক্ষ্মীর কছাট্ট জীব্ঝে এ রকম কথা ককউ কখেও ব্ঝলচে, 

চব্ঝেরি িাঝের ব্াচড়ঝি কয ছেঝব্েী রাজকুমারচট যচিচথ হঝয় আঝছ, িার মুঝখ এই 

কথা শুঝে কস ককুঁঝপ ওঝে লজ্জায়, এক ছুঝট পাচলঝয় যায় পুকুরঘাঝট। 

  

সূযণর আিমকা মঝে পঝড় যায় শ্রীঝলখার কথা। িুে যজেঝরর মিে কস এচেক-ওচেঝক 

িাকায়, ঘে ঘে চেশ্বাস পঝড়। এক জায়োয় চস্থর হঝয় োুঁড়ায়, কযে িার পা মাচটঝি 

কেুঁঝথ কেঝছ। এই চেজণে গ্রাময চেেীঝথ একব্ার শ্রীঝলখার োম ধীনতঝর েিণ্ড ভাঝব্ চিৎকার 

কঝর উেঝি ইঝে কঝর িার। শ্রীঝলখা িাঝক ব্ড় দুুঃখ চেঝয় কেঝছ। সূযণর হাঝি এখে 

যঝেক কাজ, িার মঝধীনতয হরকুমাঝরর কাঝছ কেওয়া েচিশ্রুচি রিা করাই যগ্রের্য; েইঝল 

কস শ্রীঝলখাঝক যি সহঝজ কছঝড় চেি ো। 

  

একচেে সন্ধযা কথঝকই চটপচটপ বৃ্চষ্ট পড়চছল, মাে রাঝি কিঝপ বৃ্চষ্ট এল। সূযণ কয-ঘঝর 

কোয়, কস-ঘঝরর িাল চেঝয় চটপচটপ কঝর জল পঝড়। সূযণ েথম কঝয়ক ব্ার চব্ছাোটা 

এচেক-ওচেক কটঝে সচরঝয় কেয়। িারপর কেখা কেল, ককােও চেঝকই চেষৃ্কচি কেই। িখে 

কস সমুঝদ্র েযযা পািার মিে মঝোভাব্ চেঝয় চব্ছাোটা ঘঝরর মােখাঝে করঝখই শুঝয় 

পঝড় হাি-পা ছচড়ঝয়। পাঝের কোয়ালঘঝরর কোরুটাও চভজঝছ, িার ঘে ঘে ো 

েটপটাচের েব্দ কোো যায়। 

  

এই সময় েরজার োুঁপ কেঝল লক্ষ্মী েুকল ঘঝর। চেচব্ড় চব্স্মঝয় ব্লল, আপচে চক এই 

জঝলর মঝধীনতয শুঝয় আঝছে? 
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আকাঝে চব্দুযৎ িমকাল। কসই আঝলায় েলঝস উেল লক্ষ্মীর মুখউঝিে-মাখা দুচট কিাখ, 

চিবু্ক চেঝয় জল েরঝছ, কযে েেীর কস্রাঝি কভঝস-আসা একটা োম ো জাো-েুল। সূযণ 

একেৃঝষ্ট িাচকঝয় রইল িার মুঝখর চেঝক। এই আর একচট মুহূিণ।  

  

চব্ো ব্াকযব্যঝয় সূযণ চব্ছাো কথঝক িড়াক কঝর লাচেঝয় উঝে লক্ষ্মীর কাুঁধীনত দুঝটা কিঝপ 

ধীনতরল। চজঝজ্ঞস করল, এি রাচত্তঝর িুচম এঝসছ ককে? ঘুম কভঝঙ কেল?  

  

লক্ষ্মীর চব্ঝয়র কথাব্ািণা িলঝছ, িার সারা েরীঝর লজ্জা। যব্েি মুঝখ ব্লল, আচম 

কজঝেই চছলাম, ঘুম আঝসচে। 

  

সূযণ লক্ষ্মীর বু্ঝকর কাঝছ োচড়র আুঁিল কিঝপ ধীনতঝর টাে মারঝি যাচেল। 

  

এখে পৃচথব্ীর ককােও েচি িাঝক থামাঝি পারঝব্ ো। এই বৃ্চষ্টর কেোভরা রাঝত্র একচট 

কমঝয়ঝক চেরালায় কেখঝল একচট মাত্র চি্াই িার মঝে আঝস। িার রঝির েচিঝব্ে 

কব্ঝড় যায়। চকন্তু আর একব্ার চব্দুযৎ েলঝক লক্ষ্মীর মুঝখর চেঝক িাকাঝিই সূযণ থমঝক 

কেল, একটা েীঘণশ্বাস কেঝল হাি সচরঝয় চেল। এও আর একটা মুহূিণ। সূযণর মঝে হল, 

মুখচট ব্ড় যসহায়। এই কমঝয়চট সূযণঝক চেঝয় স্বে কেখঝি শুরু কঝরঝছ–এই স্বে কভঝঙ 

যাব্ার যািো কয কি মমণাচ্ক িা ও জাঝে ো। 

  

সূযণ িাঝক ধীনতমক চেঝয় ব্লল, িুচম ঘঝর যাও। আচম চেক থাকঝি পারব্।  

  

সূযণর সারা জীব্ঝে এই একব্ার মাত্র সংযঝমর পচরিয়। কস চেকচব্চেক চি্া কঝর ো, 

ভচব্রযঝি কখেও আর কস এ রকম দুব্ণলিার পচরিয় কেয়চে। লক্ষ্মীঝক ককে কস কছঝড় 

চেল িা কস চেঝজই জাঝে ো। 

  

লক্ষ্মী িাঝক চকছুঝিই ওই িালােুঝটা ঘঝর থাকঝি চেল ো, কজার কঝর চেঝয় এল িাঝের 

ঘঝরর ব্ারান্দায়। এর দু’চেক কখালা হঝলও মাথার ওপর চেঝয় জল পঝড় ো পাে চেঝয় 

োুঁপটা আঝস শুধুীনত। কসইখাঝেই চব্ছাো কপঝি চেল সূযণর জেয। ব্ার ব্ার চব্ছাোপত্র চেঝয় 
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আসার জেয উঝোে চেঝয় যািায়াি করঝি চেঝয় চেঝজই কব্িারা চভঝজ কেল এঝকব্াঝর। 

চকন্তু সূযণর জেয চকছু একটা করঝি পারায় িার জীব্ে কযে ধীনতেয। সূযণ শুঝয় শুঝয় সারা 

রাি ভাব্ঝি লােল শ্রীঝলখার কথা। কস শুঝেঝছ, শ্রীঝলখার শ্বশুরব্াচড় খড়্েপুঝর। সময় 

কপঝল কস সারা খড়্েপুর েহরটা একব্ার িঝর কব্ড়াঝব্।  

  

পরচেে িঝমাোে ডািার চেঝজই এঝলে এ ব্াচড়ঝি। সূযণঝক কডঝক কিাখেরম কঝর রােি 

সুঝর ব্লঝলে, আচম আসঝি িাইচে। আমার ইচস্ত্র কজার কঝর পাোঝলে। কিোর ধীনতারর্া, 

িুচম রাে কঝর চেঝজর ব্াচড় কথঝক িঝল এঝসছ। এখাঝে কব্ঝঘাঝর মরঝব্, িাই কিামাঝক 

সাব্ধীনতাে কঝর কেওয়া আমাঝের কিণব্য। 

  

উঝপে েচকিমি ভাঝব্ চজঝজ্ঞস করল, ককে ডািারব্াবু্, কী হঝয়ঝছ? আমার োোচট ককােও 

যপরাধীনত কঝরঝছে? 

  

িঝমাোে ডািার ব্লঝলে, ককাথায় কী কঝর এঝসঝছে কস জাোর আমার েরকার কেই। 

এঝের আচম ভাঝলা কঝরই চিচে। কোুঁয়ার কডাকরা যি সব্। এই একজঝের জেয। চক 

গ্রামসুষ্ঠু কলাক চব্পঝে পড়ঝি িাও? 

  

ককে? ককে? 

  

পুচলে এঝক ধীনতরঝি আসঝছ, পাকা খব্র। আজই ও-ঝব্লায় এঝস পড়ঝব্। িারপর পুচলে 

চক কিামাঝক ছাড়ঝব্? ব্াচড় সুষ্ঠু সব্াইঝক িালাে কঝর কেঝব্ ব্ঝল চেচে। 

  

ককে, ইচে কী কঝরঝছে? 

  

জাঝো ো? এ কিা খুঝে আর ডাকাঝির েঝলর কলাক। স্বঝেচে করার োম কঝর এইসব্ 

কঝর। আচম এি কঝর ব্ললাম আমাঝের পঝথ আসঝি। 

  

সূযণ ব্লল, আপচে আমাঝক এই গ্রাম কথঝক িাচড়ঝয় চেঝি িাে–কসটা আলাো কথা–চকন্তু 

এইসব্ চমঝথয কথা ব্লঝছে ককে এুঁঝের। 
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কোঝো কছাকরা! এসব্ আচম ব্চলচে, পুচলঝের চরঝপাটণ। পুচলে কিামাঝক শুধুীনত সঝন্দহ কঝর 

ধীনতরঝছ োব্ড় ব্াুঁচকঝি কয ডাকাচি হঝয়চছল, িার সঝে কিামার োম জচড়ঝয়ঝছ। মহকুমা 

থাোয় আমাঝের ইেেমণার আঝছ, কস পাকা খব্র এঝেঝছ।  

  

এসব্ চমঝথয কথা। 

  

সচিয চমঝথয আচম জাচে ো। কিামার েঝলর কক োচক একজে ধীনতরা পঝড় সব্ োম েুঁচসঝয় 

চেঝয়ঝছ। 

  

সূযণ দ্রুি চি্া করঝি লােল কক ধীনতরা পঝড়ঝছ। চেক বু্েঝি পারল ো। ব্রজঝোপাঝলর 

পঝি ধীনতরা পড়া যসম্ভব্–িার আঝে চিচে আত্মহিযা করঝব্ে। িা হঝল কক? 

  

িঝমাোে ডািার এব্ার সুর োমাঝলে। সূযণর মুঝখর চেঝক যচব্িল েৃচষ্ট কেঝল ব্লঝলে, 

এই ব্য়স, এর মঝধীনতযই পুচলঝের হাঝি পড়ঝল এঝকব্াঝর চছব্ঝড় কঝর কেঝব্। আমার 

একটা কথা শুেঝব্? 

  

ব্লুে। 

  

এিুচে চজচেসপত্তর গুচছঝয় োও। আমার সঝে িঝলা। আমার এক ভায়রা থাঝক 

রাজচেঝর–কসখাঝে কিামাঝক পাচেঝয় চেচে। কসখাঝে চব্ঝের জেমচেচরয কেই, ককউ 

কিামার কখাুঁজ করঝব্ ো, িার ককায়াটণাঝর থাকঝব্-ব্ছর খাঝেক ডুব্ কমঝর থাঝকা। আমার 

ভায়রা ভাঝলা কলাক–কস যে কঝর রাখঝব্। 

  

সূযণ একটুির্ মাত্র চি্া করল। ব্রজঝোপালঝক ককােও খব্র ো চেঝয় কস চক এখাে কথঝক 

িঝল কযঝি পাঝর? েঝলর সব্াই রঝয়ঝছ কোপঝে ছচড়ঝয় চছচটঝয়–সূযণ যচে হোৎ িঝল যায় 

িা হঝল কযাোঝযাে েষ্ট হঝয় যাঝব্। সব্াই চক ভাব্ঝব্ ো কয, কস ভয় কপঝয় পাচলঝয়ঝছ? 

ব্রং কজঝল যাওয়ার চি্া িার মঝধীনতয খাচেকটা উঝত্তজো জাোয়। কজলখাোর যঝেক েল্প 

কস শুঝেঝছ–কভিরটা কখেও কেঝখচে। 
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মুখ িুঝল কস ব্লল, ো, আমার যাওয়া হঝব্ ো। 

  

িারপর আধীনতঘণ্টা ধীনতঝর িাঝক কব্াোঝোর কিষ্টা হল। িঝমাোে আর উঝপে কিা সূযণঝক 

কব্চে চেে ধীনতঝর কিঝেে ো–সুিরাং বু্েঝব্ে কী কঝর কয এ-ঝছঝল একব্ার ো ব্লঝল আব্ার 

হা ব্লাঝো কি েি। 

  

সূযণ চজে ধীনতঝর রইল, কস এখাে কথঝক যাঝব্ ো। কস ব্রং োুঁঝয়র ব্টিলায় ব্ঝস থাকঝব্; 

কসখাঝে পুচলে এঝস িাঝক ধীনতঝর কিা ধীনতরুক। িা হঝলও িার েঝলর কলাক িার সন্ধাে 

পাঝব্। 

  

কের পযণ্ উঝপে ব্লল, আো ডািারব্াবু্, মুচেণঝের ির? কসখাঝে ওোঝক রাখা যাঝব্ 

ো? 

  

ডািার একটুির্ চি্া করঝলে। িারপর ব্লঝলে, কসখাঝে ও থাকঝি পারঝব্? খুব্ 

সাপঝখাঝপর উপদ্রব্। 

  

িা ব্ঝল চক এোঝক পুচলঝের হাঝি কেওয়া যায়? 

  

ডািার কচম্পি েলায় ব্লঝলে, এরা কব্ঝঘাঝরই মরঝি িায়। িুচম আচম কী করব্ ব্ঝলা? 

  

একখাো মাে ও খাচেকটা জেল কপচরঝয় সূযণঝক িিুচে চেঝয় যাওয়া হল মুচেণঝের িঝর। 

যঝেকখাচে জলা জায়োর মঝধীনতয চকছুটা যংে উুঁিু হঝয় আঝছ, ের আর েলখােড়ার। োড় 

িিুচেণঝক। মাঝে মাঝে েিণ ও ককুঁঝিার মাচট কিালা। দুচট ছাচিম োছ পাোপাচে। দুই 

ব্নু্ধর মিে োুঁচড়ঝয়। িার েীঝি িারটা খুুঁচটর ওপর খঝড়র িালা, ককােও কেওয়াল কেই। 

মঝে হয়, এইখাঝে আঝে কখেও ককউ কথঝকঝছ। কসইখাঝে একটা েিরচঞ্চ ও ব্াচলে 

কপঝি কেওয়া হল। উঝপে ব্লল, পুচলঝের ব্াঝপর সাধীনতয কেই, আপোঝক এখাে কথঝক 

খুুঁঝজ ব্ার কঝর। থাকঝি পারঝব্ে কিা োো? 
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সূযণ ঘাড় কেঝড় ব্লল, চেক আঝছ। আপচে আমাঝক মাঝে মাঝে খব্র চেঝয় যাঝব্ে। 

ব্রজঝোপালো যচে আঝসে–  

  

উঝপে ব্লল, মাঝে মাঝে মাঝে? আচম করাজ আসব্। আপোর খাব্ার চেঝয় আমাঝক 

আসঝি হঝব্ ো? 

  

উঝপে িঝল যাব্ার পর সূযণ ককামর কথঝক চরভলব্ারটা ব্ার কঝর হাঝি চেঝয় জায়োটা 

ঘুঝর ঘুঝর কেখঝি লােল। 

৩৬. েীঝির িলায় খুটখাট 

েীঝির িলায় খুটখাট কঝর আওয়াজ হঝে, ব্ড়ব্াবু্ চিেিলা কথঝক কিুঁচিঝয় ডাকঝলে, 

রিে, রিে?  

  

ককউ ককােও সাড়া চেল ো। কোটা ব্াচড়টা যন্ধকার। আঝলা জ্বালার উপায় কেই, ব্ড়ব্াবু্ 

একটা টিণ চেঝয় কেঝম এঝলে েীঝি। ব্াচড়ঝি আর একচটও জেমেুরয কেই, পর পর 

ঘরগুঝলা িালাব্ন্ধ। রিেই একমাত্র সেী, োকুর ও িাকঝরর কাজ কঝর– কস-ঝছাকরারও 

মাঝে মাঝে ব্াইঝর রাি কাটাঝোর স্বভাব্ আঝছ। ককাথায় োচক কস যাত্রা শুেঝি যায়–এই 

্যাক আউঝটর মঝধীনতযও ককাথায় যাত্রা হয় কক জাঝে। ব্ড়ব্াবু্ দু’-এক ব্ার ধীনতমক কেওয়ায় 

কস এখে ো ব্ঝলই কযঝি শুরু কঝরঝছ। ছাচড়ঝয়ও কেওয়া যায় ো– এখে কলাক পাওয়া 

ব্ড় মুেচকল। 

  

ব্ড়ব্াবু্ একিলার ঘরগুঝলা ভাড়া চেঝয়ঝছে চসচভল সাোই েপ্তরঝক। রাঝত্র ওঝের ককউ 

থাঝক ো। ব্ড়ব্াবু্ েীঝি এঝস কেখঝলে, সের েরজাটা কভজাঝো–িালা খুঝল কব্চরঝয় 

কেঝছ রিে। এ রকম ভাঝব্ এি রাঝত্র েরজা খুঝল রাখা যায় ো কিার-ডাকাঝির উপদ্রব্ 

ইোেীং খুব্ কব্ঝড়ঝছ। রিে ব্াইঝরই থাক–চিচে েরজা ব্ন্ধ কঝর চেঝলে। 
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এি ব্ড় ব্াচড়ঝি আর চিিীয় মােুর কেই–যদু্ভি রকঝমর চেস্তি ব্ড়ব্াবু্ চেঝজই চেঝজর 

পাঝয়র আওয়াজ শুেঝি পাঝেে। কোিলার খুটখাট েব্দটা এখে কথঝমঝছ–িবু্ একব্ার 

কেখা েরকার। মাত্র কঝয়ক মাস আঝেও এ-ব্াচড় কলাকজঝে ভরা চছল, এই সময়টা 

আড্ডা হি খাব্ার ঘঝর। এখে কোটা কলকািাটাঝকই মৃি েহর ব্ঝল মঝে হয়। 

  

িাচব্র কিাড়া চেঝয় ব্ড়ব্াবু্ একটার পর একটা ঘর খুঝল কেখঝি লােঝলে। এটাই চছল 

চেয়রঞ্জঝের ঘর–এখে সমূ্পর্ণ খাচল, ককােও আসব্াব্ও কেই। চিররঞ্জঝের ঘঝর িবু্ চকছু 

চকছু চজচেসপত্র রঝয় কেঝছ। কেওয়াঝল েুলঝছ ব্ােঝলর ঘুচড় আর লাটাই। এগুঝলা সঝে 

কেব্ার জেয কছঝলটা যঝেক কান্নাকাচট কঝরচছল, চকন্তু মালপত্র কব্চে হঝয় যাওয়ায় িাঝক 

চেঝি কেওয়া হয়চে। জােলা-েরজা যঝেক চেে ব্ন্ধ ব্ঝল ঘঝরর হাওয়ায় একটা গুঝমাট 

েন্ধ। কমঝেঝি ধুীনতঝলা জঝমঝছ, িার ওপর সরু সরু োে। ব্ড় ব্ড় ইুঁদুঝরর উপদ্রব্ হঝয়ঝছ 

খুব্। িারাই েব্দ কঝরোুঁকা ব্াচড়ঝি সামােয েব্দও যঝেক কব্চে মঝে হয়। টঝিণর আঝলা 

কেঝল কেঝল ব্ড়ব্াবু্ েঝিযকটা ককাো ঘুপচিও খুুঁঝজ খুুঁঝজ কেখঝলে। 

  

সূযণর ঘঝর িার চজচেসপত্র সব্ই চেকোক রঝয়ঝছ, িার চব্ছাো, িার ব্ইখািা, আলোয় 

েুলঝছ জামা-পযান্ট–কছঝলটা োয় চকছুই সঝে চেঝয় যায়চে। এি যল্প ব্য়ঝসই কছঝলটার 

এি যোসচি। ব্ড়ব্াবু্র আজকাল োয়ই মঝে হয়, সূযণর সঝে িার আর কেখা হঝব্ ো। 

আঝে চিচে কছঝলর কথা চব্ঝের ভাব্ঝিে ো–েি কঝয়ক মাস ধীনতঝর ব্ড্ড মায়া পঝড় 

কেঝছ–ওই ব্য়ঝস এঝস কছঝলটা খুব্ উে্া্, ব্ড়ব্াবু্ চেঝজও চেক ওই রকম চছঝলে। 

  

একসময় ব্াচড়টা েমেম করি, এখে সব্াই িঝল কেঝছ। ব্ড়ব্াবু্র ককাথাও যাব্ার কেই। 

জীব্েটা যচে োুঁকা হঝয় যায় িা হঝল কযখাঝেই যাও, সব্ই কিা এক রকম।  

  

ককােও ঘঝরই চকছু কেই, সুিরাং ইুঁদুঝরই েব্দ করঝছ এই চসো্ চেঝয় ব্ড়ব্াবু্ ঘরগুঝলার 

েরজায় আব্ার িালা লাচেঝয় উঝে এঝলে ওপঝর। খাচেকটা পঝরই আব্ার শুেঝি কপঝলে 

কসই রকম খুটখাট খুটখাট আওয়াজ–ইুঁদুর ব্া কব্ড়াঝলর কিঝয়ও কব্চে সব্ল ককােও 

োর্ীর উপচস্থচির মিে। ব্ড়ব্াবু্ খাচেকির্ কাে খাড়া কঝর শুেঝলে, চকন্তু গ্রাহয করঝলে 
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ো। েুঁকা ব্াচড়ঝি এ রকম যঝেক েব্দই হয়–হয়ঝিা ভূি-ঝেিই আঝস, আসুক, আর 

কিা চকছু করঝছ ো িারা। 

  

এিগুঝলা ঘর খাচল থাকা সঝেও ব্ড়ব্াবু্ চিেিলায় চেজস্ব ঘরটা ছাঝড়েচে। রিে কখেও 

সারা রাি ব্াইঝর থাকঝল চিচে চেঝজই কভারঝব্লা এখাঝে চস্পচরট লযাম্প কজ্বঝল িা তিচর 

কঝর কেে। ব্য়স ব্াড়ার সঝে সঝে ঘুম কঝম কেঝছ। যঝেক রাি ো হঝল ঘুম আসঝি 

িায় ো–আব্ার ঘুম কভঝঙ যায় খুব্ কভাঝর। ব্ড়ব্াবু্ ব্াচলঝে আঝধীনতা-ঝহলাে চেঝয় ব্ই খুঝল 

ব্সঝলে। ঘঝরর সমস্ত জােলা ব্ন্ধ, আঝলায় েুচল পরাঝো সামােয আঝলার রচশ্ম ব্াইঝর 

কেঝলই এ আর চপ’র কছঝলরা হইল কেয়, িুঁিাঝমচি কঝর। হাচিব্াোঝের পর চখচেরপুঝর 

আর একব্ার এঝলাপাথাচড় কব্ামা কেঝল জাপাচেরা িুপ। কঝর কেঝছ। 

  

ব্ড়ব্াবু্র সময় আর কাটঝিই িায় ো। সারা চেেটা এখে োয় চিচে ব্ােব্াজাঝরর যোথ 

আশ্রঝমই কাটাে। িোব্ধীনতায়করা যঝেঝকই পাচলঝয়ঝছ–কছঝলগুঝলার খুব্ই দুরব্স্থা। যুঝের 

ব্াজাঝর যজস্র িাকচর, ব্ড়ব্াবু্ চকছু চকছু কছঝলঝক িাকচরর ব্যব্স্থা কঝর চেঝেে। সন্ধযার 

পর িাঝক ব্াচড় চেঝর আসঝিই হয়–এমচেঝিই চিচে একটু রািকাো, এখে এই 

যন্ধকাঝরর মঝধীনতযই একা একা রাস্তায় হাুঁটা িার পঝি যসম্ভব্। িারপর সন্ধযা কথঝক মধীনতয 

রাি পযণ্ এি ব্ড় োুঁকা ব্াচড়ঝি িাঝক একা থাকঝি হয়। এঝক এঝক সব্াই যখে িঝল 

যাঝে–িখে এি ব্ড় ব্াচড়র আর েরকার কী-যুে কথঝম কেঝল চিচে এ-ব্াচড় চব্চি কঝর 

কেঝব্ে। এখে এ ব্াচড় ককোর খঝদ্দ র কেই। 

  

একসময় চব্রি হঝয় ব্ড়ব্াবু্ হাঝির ব্ইখাো ছুুঁঝড় কেঝল চেঝলে। এি কম আঝলায় 

িার পড়ঝি যসুচব্ঝধীনত হঝে–িা ছাড়া মায়া ও ইেকাঝের সভযিা চব্রয়ক কয ব্ইচট চিচে 

পড়চছঝলে, িার কলখক ইচেঝয়চব্চেঝয় ব্ার ব্ার পযাোেঝের সঝে চিচশ্চয়াচেচটর িুলো 

ো কঝর পারঝছে ো। 

  

আঝলা চেচব্ঝয় ব্ড়ব্াবু্ কব্চরঝয় এঝলে ছাঝে। েিকাল পূচর্ণমা চছল, আজও কজযাৎস্নায় 

কভঝস যাঝে আকাে। ্যাক আউঝটর উঝদ্দ েয যঝেকটা ব্যথণ কঝর চেঝে। ব্ড়ব্াবু্ চকছুির্ 
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পায়িাচর করঝলে যেযমেস্ক ভাঝব্, িারপর ছাঝের এক ককাঝর্ এঝস কথঝম কেঝলে। 

কাচেণে কথঝক একটা যেঝখর িারা উঝেঝছ। চকছু চেে আঝে একব্ার এখাে কথঝক একটা 

যেথ োছ ককঝট চেঝয়চছঝলে চকন্তু এই োছ ব্ড় কজচে আব্ার উঝেঝছ মাথা েুঝড়। ব্াচড়টা 

এমে চকছু পুরঝো েয়–িবু্ চক এব্া কটর কপঝয় কেঝছ কয এটার কপাঝড়া ব্াচড়র েো হঝি 

আর কেচর কেই!ব্ড়ব্াবু্ হাি চেঝয় কটঝে যেত্থ োছটাঝক উপঝড় কেলার কিষ্টা করঝলে। 

পারঝলে ো। ব্য়স যঝেক হল, এখে আর হাঝি কিমে কজার পাে ো–িা ছাড়া এ-

োছগুঝলার চেকঝড় সািাচিক কজার। 

  

ব্য়স যঝেক হল, এব্ার ককােও একচেে পৃচথব্ী কছঝড় িঝল কযঝি হঝব্। কযঝি হঝব্ই, 

মায়া ব্াচড়ঝয় কিা আর লাভ কেই। দুুঃখ করারও চকছু কেই িাঝি। যঝেকগুঝলা ব্ছর কিা 

কাটল। জেরাঝত্রই কয-ঝছঝলর মা মারা যায়, কসই কছঝলর কিা কব্ুঁঝি থাকার কথা চছল 

ো। িার ব্েঝল কস কপঝয়ঝছ চব্োল একখাো জীব্ে এব্ং যঝেক চকছু। ব্ড়ব্াবু্র মঝে 

হল এই রকম ককােও রাঝত্র যচে চিচে হোৎ খুব্ যসুস্থ হঝয় পঝড়ে–িা হঝল কী হঝব্? 

কেখব্ার ককউ কেই, মরঝি হঝব্ একা একা। সের েরজা ব্ন্ধ, রিে েুকঝি পারঝব্ ো। 

িার মৃিঝেহটা পঝড় থাকঝব্–চপুঁপঝড় ঘুঝর কব্ড়াঝব্ িাুঁর কিাঝখ, ইুঁদুর-আরঝোলারা িার 

েরীর কুঝর কুঝর খাঝব্। কের পযণ্ চসচভল সাোই যচেঝসর কলাঝকরা যচে ককাঝটণর 

ইেজাংকেে চেঝয় েরজা খুঝল কোঝক। এই চি্ায় ব্ড়ব্াবু্ কমাঝটই ভয় কপঝলে ো ব্রং 

একটু মুিচক হাসঝলে। হাসপািাঝল চেঝয় ভুঝে ভুঝে মরার কিঝয়, চিচে িাুঁর মৃিুযটাঝক 

একটু োটকীয় কঝর কেখঝি িাইঝছে। 

  

আকচস্মক ভাঝব্ বু্লবু্ঝলর মৃিঝেহটা কভঝস উেল িার কিাঝখর সামঝে। বু্লবু্ল, যার 

কপাোচক োম চছল োচসম আরা ব্ােু, সূযণর মা। বু্লবু্ল চব্র কখঝয় আত্মহিযা কঝরচছল। 

মৃিুযর পরও বু্লবু্ঝলর কিহারা একটুও ব্েলায়চে। ঘুঝমর কথঝকও েোে় মৃিুয িার রূপঝক 

কযে একটা মচহমা চেঝয়চছল। যসহয সুন্দর চছল বু্লবু্ল, এ কযে ঘুঁঝি েড়া মােুর েয়–

আলাো ককােও চেল্পীর ব্হ যঝের সৃচষ্ট। মৃি বু্লবু্লঝক কেঝখ মঝে হচেল চেক কযে 

েঝল্পর কসই কস্না কহায়াইঝটর মিে, ককােও রাজকুমাঝরর স্পঝেণ আব্ার কজঝে উেঝব্। 
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যমরোথ িাঝক আর জাোঝি পাঝরেচে। বু্লবু্ঝলর হাি ধীনতঝর ব্ার ব্ার োুঁকাচে চেঝি 

চেঝি চজঝজ্ঞস কঝরচছঝলে, বু্লবু্ল, এ কী করঝল, এ কী করঝল! 

  

ককােও উত্তর কেয়চে বু্লবু্ল, িার মৃিুযর ককােও কারর্ করঝখ যায়চে। বু্লবু্ঝলর মৃিুযঝিও 

কাুঁেঝি পাঝরেচে যমরোথ, কান্নার কিঝয়ও আরও কব্চে চকছু জঝম চছল বু্ঝকর মঝধীনতয, 

িাই বু্ঝক যসহয ব্যথা। কসই যসহয ব্যথায় ব্ার ব্ার যজ্ঞাে হঝয় পঝড়চছঝলে, চকন্তু কিাখ 

চেঝয় এক কোুঁটা জুল পঝড়চে। সূযণর িখে চিে ব্ছর ব্য়স, মাঝয়র মৃিুয সম্পঝকণ িার 

ককােও কব্াধীনতই হল ো। 

  

পূচর্ণমাঝক কছঝড় বু্লবু্লঝক ভাঝলাঝব্ঝস হয়ঝিা সামাচজক ভাঝব্ একটা যপরাধীনত কঝর 

চছঝলে যমরোথ চকন্তু এ ছাড়া িার উপায় চছল ো। ব্ালযকাল কথঝকই চিচে পঝরর ঘঝর 

মােুর, পঝরর েয়ায় কস্নঝহ েচিপাচলি হঝয়ঝছে চেঝজর রঝির সম্পঝকণর কাঝরাঝক 

কেঝখেচে কখেও। িবু্ চিচে কহঝর যােচে, চমঝে যােচে সাধীনতারর্ মযাটঝমঝট মােুঝরর 

চভঝড়। েথম কয ব্ঝে পূচর্ণমাঝক ভাঝলা কলঝেচছল, সমাজঝক িুে কঝর চব্ঝয় কঝরচছঝলে 

পূচর্ণমাঝক। চিচে বু্ঝেচছঝলে, আধুীনতচেক মােুঝরর সমাজ যঝথণর কাঝছ। েিজােু। সুিরাং 

িার যথণ িাই। েথম কথঝকই িাকচরব্াকচরর জেয লালাচয়ি ো হঝয় ব্যব্সায় মে 

চেঝয়চছঝলে। একসময় উপাজণে কঝরঝছে যোধীনত যথণ–যমচে সমাজ িাঝক। মাথায় িুঝল 

োিঝি কিঝয়ঝছ। ককউ িার পূব্ণ পচরিয় সম্পঝকণ েনের কঝরচে। ব্রং উপযািক হঝয় এঝসঝছ 

ক্লাঝব্র সভাপচি করঝি, শ্রাে-চব্ব্াঝহর যেুষ্ঠাঝে িার জেয চব্ঝের শ্রোর আসে। 

  

িবু্ যমরোঝথর মঝে হঝয়চছল, এরপর কী? মােুঝরর আর চক চকছু পাওয়ার কেই? িৃচপ্ত 

পােচে কখেও যমরোথ। পূচর্ণমাও আর িাঝক চেক সে চেঝি পারচছল ো। েথম কয ব্ঝে 

পূচর্ণমার মেটা চছল খুব্ কল্পোেব্র্, যমরোথঝক চঘঝর িার যঝেক স্বে চছল। চকন্তু 

যমরোঝথর যি যথণ েচিপচত্ত ব্াড়ঝি লােল–িিই কসই কমাঝহ জচড়ঝয় পড়ল পূচর্ণমা। 

ব্ালয ব্য়ঝস চব্ধীনতব্া হঝয় যঝেক লাঞ্ছো েঞ্জো সহয কঝরঝছ পূচর্ণমা িাই সামাচজক সম্মাে 

পাব্ার জেয একটা কাঙালপো চছল িার মঝধীনতয। একসময় পূচর্ণমা কঘাট কছাট কচব্িা রিো 

করি–কসসব্ কছঝড়ছুুঁঝড় উৎসব্ কেম্ঝন্ন এক-ো েয়ো পঝর যাওয়াই িার কাঝছ কব্চে 
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েঝব্ণর চছল। যমরোথ পূচর্ণমার এই কছঝলঝখলা কেঝখ িাঝক রাচে রাচে েয়ো চেঝয়ঝছে, 

কেখঝি কিঝয়ঝছে কের পযণ্ আো কমঝট চক ো। কমঝটচে। 

  

পূচর্ণমার আর একটা দুুঃখ চছল স্াে সম্পঝকণ। একব্ার একচট কমঝয় হঝয় মারা যায়। 

আর ককােও স্াে হয়চে। যমরোথ ব্যাপারটা স্বাভাচব্ক ভাঝব্ কমঝে চেঝি ব্ঝলচছঝলে, 

পাঝরচে পূচর্ণমা! পূচর্ণমার কসই দুুঃখ িমে যস্বাস্থযকর হঝয় উেল–যমরোথ সঝর কেঝলে 

িার কাছ কথঝক। 

  

িারপর চকছু চেে সাধুীনতসন্নযাসীর সে করঝলে যমরোথ। েকল সাধুীনত কছঝড় খুুঁঝজ 

কব্চড়ঝয়ঝছে আসল সাধুীনত। সব্াই িাঝক ব্ঝলঝছে, যি েনের ককাঝরা ো, কমঝে োও। কমঝে 

কেওয়াঝিই োচ্। চকন্তু যমরোঝথর েনের থাঝমচে। একসময় চব্রি হঝয় ওঝের পচরিযাে 

করঝলে। োেব্াজোর িিণা করঝিে কছঝলঝব্লা কথঝকই, চকছু চেে িাঝিই কমঝি উেঝলে 

আব্ার। কসই সূঝত্র বু্লবু্ঝলর সঝে কেখা। 

  

বু্লবু্লঝক যখে চিচে েথম কেঝখে, িাুঁর মঝে হঝয়চছল মােুর েয়, একটা পুিুল। েথম 

েথম কব্চে আকৃষ্ট হেচে িার চেঝক, ব্রং িার োঝির লঝয় ককাথাও ককাথাও ভুল হঝল 

চিচে চব্রচি েকাে কঝরঝছে। ব্ড়ঝলাঝকর যচেচিি কছঝলরাই কব্চে মািামাচি করি 

বু্লবু্লঝক চেঝয় এব্ং কসই সব্ হইহল্লাই কব্চে ভাঝলাব্াসি বু্লবু্ল। একচেে কী কারঝর্ 

কযে বু্লবু্ঝলর মেখারাপ চছল, িার কসই চব্র্ণ  মুখখাো কেঝখ যমরোথ কযে একটা 

ধীনতাক্কা কখঝলে। বু্লবু্লঝক এ রকম যব্স্থায় কখেও কেখা কযি ো–িাই কব্াো যায়চে, 

চব্র্ণ  হঝল িাঝক কি সুন্দর কেখায়। যমরোঝথর মঝে হঝয়চছল, কযে রূঝপর োুঁপটা 

এঝস লােঝছ িাুঁর োয়। চিচে কটর কপঝলে, রূঝপরও একটা পচরশুে করার িমিা আঝছ। 

রূঝপর সামঝে এঝস সব্ সময় কয শুধুীনত রি জ্বঝল ওঝে িাই েয়, যঝেক সময় মেটা 

যঝেক ো্ হঝয় যায়, যেুভূচি যঝেক সূক্ষ্ম হয়। এই রূপঝক চেঝজর হাঝি পাব্ার একটা 

িীব্র ইঝে, কারওর কারওর কিঝত্র চেঝজঝক মােুর চহঝসঝব্ মহত্তর কঝর কিালার ব্াসোও 

জাোয়। দুবৃ্ত্তরা িায় রূপ ককঝড় চেঝি ককউ ককউ িায় িা পাওয়ার কযােয হঝয় উেঝি–

কয-ঝযােযিার ককােও মাপকাচে কেই। যমরোথ মেচস্থর কঝর কেলঝলে। 
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পূচর্ণমাঝক চিচে কখালাখুচলই ব্ঝলচছঝলে সব্। এ-েস্তাব্ও চেঝয়চছঝলে কয, পূচর্ণমা ইঝে 

করঝল ব্াঝপরব্াচড় চেঝয় থাকঝি পাঝর িাঝক চিচে চব্রয়সম্পচত্তর একটা ব্ড় যংে চেঝয় 

কেঝব্ে। পূচর্ণমা রাচজ হয়চে। একব্ার চব্ধীনতব্া চছল, চিিীয়ব্ার স্বামী-পচরিযিা হঝি 

িায়চে–য্ুঃসারেূেয সম্পকণ চেঝয়ও ব্াইঝরর োট ব্জায় রাখঝি কিঝয়চছল। 

  

ইয়ারব্কচেঝের হাি কথঝক বু্লবু্লঝক ছাচড়ঝয় চেঝি কম হাোমা কপায়াঝি হয়চে 

যমরোথঝক। কসই কারঝর্ই িাঝক এলাহাব্াঝের ব্াস িুঝল চেঝয় কোয়াচলয়াঝর িঝল 

আসঝি হয়। কাছাকাচছ পাব্ার পর কেখা কেল, বু্লবু্ল যিয্ কজচে আর যচভমােী, 

কভিরটা িার চেশুর মিে যপচরর্ি। যমরোথঝক কপঝয় কস আর সব্চকছু ছাড়ল, োঝির 

মুজঝরা কেব্ার ব্েঝল কস বু্েঝি পারল িাঝক আরও চেখঝি হঝব্। কেখার কের কেই। 

চেছক েিণকীর ব্েঝল কস চেল্পী হঝয় উেল আঝস্ত আঝস্ত। 

  

পূচর্ণমা ককােও চেে বু্লবু্ঝলর মুখ েেণে করঝি িায়চে, চকন্তু বু্লবু্ঝলর স্াে হব্ার পর 

পূচর্ণমা চেঝজ কথঝক িার ব্াচড়ঝি চেঝয়চছল কছঝলর মুখ কেখঝি। িাঝি বু্লবু্ল এঝকব্াঝর 

যচভভূি হঝয় পঝড়। পূচর্ণমা ককেই ব্া চেঝজ কথঝক কেল, ককেই ব্া বু্লবু্ল িাঝি এি 

যচভভূি–এটা বু্েঝি পাঝরেচে যমরোথ। স্াঝের ব্যাপাঝর কমঝয়ঝের মঝের এই জচটল 

েচি ককােও চেে িার পঝি কব্াো সম্ভব্ হয়চে। এরপর কথঝকই বু্লবু্ল যঝেক ব্েঝল 

কেল–িার সঝে এমে ভাব্ হঝয় কেল কয, কযে যমরোথ আর ককউ ো। িার সঝে কথা 

ব্লারও সময় কেই। 

  

এরপর বু্লবু্ল আব্ার কজে ধীনতরল কয যমরোথ শুধুীনত পূচর্ণমাঝক চেঝয়ই থাকুক, কস যেয 

ককাথাও িঝল যাঝব্। পূচর্ণমার েচি যচব্িার করা হঝে–এঝি িার পাপ হঝব্। যমরোথ 

চকছুঝিই কব্াোঝি পারঝলে ো, এককথায় এ রকম কেরা যায় ো। িা ছাড়া, চিচে 

স্বাথণপর–চেঝজর ভাঝলা লাো মন্দ লাোর মূলযই িাুঁর কাঝছ সব্ঝিঝয় কব্চে। বু্লবু্ল িখে 

ইঝে কঝর যমরোথঝক আঘাি কেব্ার জেয ব্াচড়ঝি আসর ব্সাঝি শুরু করল–

রাজপচরব্ার কথঝক িার ডাক আসায় কস যমরোঝথর কথা যগ্রাহয কঝর সেঝব্ণ িঝল কেল 
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কসখাঝে োিঝি। যমরোথ েঝিযক চেে িার কাঝছ যাে, বু্লবু্ল িাঝক চেচরঝয় কেয়। 

োরীর মে ব্ড় চব্চিত্র–এ কব্াো সহজ কাণ্ড েয়, যমরোথ বু্েঝি পারঝলে ো বু্লবু্লঝক। 

একচেে চিচে সচিযই বু্লবু্ঝলর কাঝছ যাওয়া ব্ন্ধ করঝলে, মেচস্থর কঝর কেলঝলে কয, 

এব্ার বু্লবু্লঝক ভুঝল কযঝি হঝব্। আর পাুঁিজঝের সঝে এক আসঝর ব্ঝস বু্লবু্ঝলর োি 

কেখা িার পঝি সম্ভব্ েয়। 

  

এি কঝর চেঝজঝক েূঝর সচরঝয় চেঝি িাইচছল বু্লবু্ল, চকন্তু সচিযই কয-চেে কেখল 

যমরোথ িাঝক কছঝড়ঝছ, কস-চেে খুব্ খাচেকটা কাুঁেল িারপর কছঝলঝক পূচর্ণমার কাঝছ 

পাচেঝয় চেঝয় চেঝজ চব্র কখল। কযে একটা কছঝলঝখলা। কযে চব্ঝরর োম যচভমাে, ককউ 

এঝস িার মাে ভাঙাঝব্। কব্রখাোর যন্ধকার েহ্বঝর িঝল কেল বু্লবু্ল।  

  

ব্ড়ব্াবু্ কসই চেস্তি ব্াচড়র ছাঝে োুঁচড়ঝয় আকাঝের চেঝক িাকাঝলে। কযে এই মৃঝির 

েহঝর চিচে একা কজঝে আঝছে। সারা জীব্ে চিচে মােুঝরর সে কিঝয়চছঝলে, ঈশ্বরঝক 

কিঝয় চেরালা হঝয় যােচে–িবু্ সব্াই এঝক এঝক িাঝক কছঝড় িঝল কেল। আকাঝের চেঝক 

িাচকঝয় চিচে মঝে মঝে ব্লঝলে–একটা জীব্ে ককঝট কেল, িবু্ আচম মােুঝরর। জীব্ঝের 

মমণ কী িা বু্েঝি পারলাম ো। সচিযই চক ককােও মমণ আঝছ, ো ককােওিঝম চেে 

কাচটঝয় যাওয়াই সব্? 

৩৭. চব্ঝয়র পর শ্রীঝলখা 

চব্ঝয়র পর শ্রীঝলখা োয় একটা যকুল সমুঝদ্র এঝস পড়ল। এর আঝে কস কখেও মা 

ব্াব্াঝক কছঝড় থাঝকচে, চব্ঝয়র পরই িাঝক এঝকব্াঝর কলকািা ছাড়ঝি হল। খড়্েপুর 

েহঝরর োঝ্ িার শ্বশুরব্াচড়চট কব্ে ব্ড় এব্ং মােুরজঝে ভরচি। শ্বশুর, োশুচড়, কেওর, 

ভাসুর, েেে িাঝের কছঝলপুঝল, চে, িাকর, মাচল সব্ চমচলঝয় এক এলাচহ কাণ্ড। েিুে 

ব্উ চহঝসঝব্ কঝয়ক চেে কস একটু আলাো খাচিরে পাব্ার পর কসই চভঝড়র মঝধীনতয 

চমচলঝয় কেল। 
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এ ব্াচড়র কলাকঝের স্বভাব্ সব্ণির্ হকুম করা। েিুে ব্উ, কভায়াঝলটা চেঝয় এঝসা কিা! 

ব্উচে, মেলার কক ঝটাটা একটু চেে ো। কাচকমা, আমার জামাটা একটু ওপর। কথঝক 

এঝে চেে–এইসব্ শুেঝি শুেঝিই সব্ণির্ িাঝক কে ড়াঝে চড় করঝি হয়। শ্রীঝলখা সব্ার 

হকুম িাচমল করার জেযই তিচর–চকন্তু মুেচকল হয় যখে একই সঝে দু’জঝের হকুম 

হয়। একজে ব্লঝল, েীিিলা কথঝক োশুচড়ঝক কডঝক চেঝি, আর একজে ব্লঝল, ওপর 

কথঝক ব্াোঝের কেঝটর িাচব্টা এঝে চেঝি–িখে ককােটা আঝে করঝি হঝব্ শ্রীঝলখা 

বু্েঝি পাঝর ো। 

  

এর ওপর আঝছ িার স্বামী। শ্রীঝলখা িার মা কাচকমার মুঝখ শুঝে শুঝে বু্ঝে চেঝয়ঝছ কয, 

একান্নব্িণী পচরব্াঝরর ব্উরা চেঝেরঝব্লা স্বামীর সঝে কেখা কঝর ো। কসই যেুযায়ী 

শ্রীঝলখা সকালঝব্লা চেঝজর ঘর কথঝক কব্চরঝয় পারিপঝি আর কসখাঝে েুকঝি িায় ো। 

চকন্তু িাঝক ব্ার ব্ার আসঝি হয়। 

  

শ্রীঝলখার স্বামী েভাসকুমার মােুরচট চব্চিত্র েকৃচির। িার েখ হঝে এম এ পরীিা 

কেওয়া। ইচিমঝধীনতযই চিচে ইংঝরচজ ও ব্াংলায় এম এ পাে কঝরঝছে, এখে তিচর হঝেে 

ঐোচমক ইচিহাঝস পরীিা কেওয়ার জেয। কী উঝদ্দ ঝেয এই চডচগ্র যজণে, িা ককউ জাঝে 

ো। ো জােুক, িবু্ েভাসকুমাঝরর োরুর্ সম্ভম সকঝলর কাঝছ। এ ব্াচড়ঝি আর ককউ 

গ্রযাজুঝয়ট পযণ্ কেই, কসখাঝে এক কছঝল ডব্ল এম এ ছাচড়ঝয় চট্রপল এম এ হঝি 

যাঝে। িারপরও েভাসকুমার আব্ার সংস্কৃিঝি পরীিা কেব্ার ইঝে জাচেঝয়। 

করঝখঝছে। পড়াশুঝোর কারঝর্ েভাসকুমারঝক ব্াচড়র ককােও কাজ কখেও করঝি ব্লা 

হয় ো। 

  

েভাসকুমাঝরর করাোঝট লম্বা কিহারা, করাো ব্ঝলই িাঝক তেঝঘণযর কিঝয়ও কব্চে লম্বা 

কেখায়। োঝয়র রং এি েরসা কয মঝে হয় স্বে। খাুঁচট কসাোর কিঝমর কোল িেমা, ঘাড় 

পযণ্ ব্াব্চর িুল। মােুরচট কে চখে, ধীনতপধীনতঝপ সাো পাঞ্জাচব্ ও ধুীনতচি ছাড়া আর চকছু 

পঝরে।। সকালঝব্লা কথঝকই কসঝজগুুঁঝজ থাঝকে যথি ঘর কথঝক কব্ঝরাঝি কেখা যায় 

কোচিৎ। িার িা-জলখাব্ার এ-ঘঝরই আঝস। কটচব্ঝল ব্হ ব্ইপত্র ছচড়ঝয় েভাকুমার। 
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চছমছাম ভাঝব্ ব্ঝস থাঝকে, কিাঝখর েৃচষ্ট কখালা গ্রঝন্থাকর চেঝক চস্থর চেব্ে। যখে িার ঘে 

ঘে হাুঁটু কোঝল, িখে কব্াো যায়, চিচে কচব্িা রিো করঝছে।  

  

হযাুঁ, েভাসকুমার একজে কচব্। ভারিব্রণ ও সচিত্র চেচের পচত্রকায় িার একাচধীনতক 

কচব্িাকর্া ছাপা হঝয়ঝছ েব্ন্ধ ও েঝল্পর পােঝেঝে। কঝলঝজ পড়ার সমঝয়ই চিচে 

ব্ািাঝস কার ব্যাকুলিাোঝম একচট পািলা কাব্যপুস্তক চেজ ব্যঝয় ছাচপঝয় চছঝলে এব্ং 

রব্ীিোথ োকুঝরর কলখা আড়াই লাইে শুঝভোব্ার্ীও িার কাঝছ সযঝে সংরচিি 

আঝছ। েভাসকুমাঝরর কোপে ব্াসো কাব্যলক্ষ্মীর আরাধীনতোঝিই জীব্ে যচিব্াচহি করা। 

ইোেীং যব্েয কাব্যলক্ষ্মী ও শ্রীঝলখা চমঝলচমঝে কেঝছ। 

  

পরীিার পড়া করঝি করঝি েভাসকুমাঝরর মে মাঝে মাঝে উোস হঝয় যায়, কিাখ িঝল 

যায় ব্াইঝর। এখাে কথঝক কেখা যায় করললাইে, কটচলগ্রাঝের িাঝর ব্ঝস চেঝঙ লযাজ 

োড়াঝে, এইটুকু েৃেয কেঝখই েভাসকুমাঝরর হৃেয় এক যচেব্ণিেীয় আেঝন্দ ভঝর যায়। 

কছাট্ট েীঘণশ্বাস কেঝল চিচে ডাকঝলে, শ্রীঝলখা– !  

  

েভাসকুমার কখেও উচ্চকঝণ্ঠ কথা ব্ঝলে োিাুঁর েলার স্বর একটু েূর কথঝক কোো যায় 

ো–কসই জেযই কাছাকাচছ একজে ব্াচ্চা িাকর থাঝক সব্ সময়। কস শুধুীনত েভাসকুমাঝরর 

েুটেরমাজ খাটার জেযই চেযুি। কস িিুচে ছুঝট িঝল যায়, শ্রীঝলখাঝক কডঝক আঝে। 

সারা চেঝে এ রকম েে ব্াঝরা ব্ার। 

  

েভাসকুমাঝরর কটচব্ঝলর কাুঁঝির েীঝি একচট লম্বা কােঝজ এই কঝয়কচট েব্দ পর পর 

কলখা আঝছ: 

  

করখা 

কেখা 

কেখা 

ব্যাুঁকা 

একা 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 385 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কককা 

খাুঁ খাুঁ 

জ্বঝলখা 

কেকা 

আুঁকা 

  

ব্লাই ব্াহলয, এই েব্দগুচল শ্রীঝলখার োঝমর সঝে চমল কেব্ার জেয। কচব্িা রিোর 

সময় যচে হোৎ চমল ো মঝে আঝস কসই জেয আঝে কথঝকই এই ব্যব্স্থা। এই িাচলকা 

িঝমই ব্াঝড়। 

  

শ্রীঝলখাঝক ডাকার পঝরই েভাসকুমাঝরর হাুঁটুর কোলাচে কব্ঝড় কেল। কমাটা ব্াুঁধীনতাঝো 

খািায় চিচে কচব্িা রিোয় মগ্ন, এক এক ব্ার িাকাঝেে েরজার চেঝক, যিয্ 

উঝত্তজোয় িার কপাঝল ও ওঝষ্ঠর ওপঝর ঘাম জঝম যাঝে। 

  

শ্রীঝলখা লজ্জাব্েি মুঝখ েরজার কাঝছ োুঁড়াল। োশুচড়-েেে-ভাজঝের মঝধীনতয চেঝয় িাকর 

িাঝক ব্ঝল কয োোব্াবু্ ডাকঝছে, িখে লজ্জায় িার মাথা কাটা যায়। যেযরা মুখ চটঝপ 

হাঝস আর িাড়া কেয়, চেেচের যাও! কেচর হঝল উচে রাে করঝব্ে! 

  

েভাসকুমাঝরর ব্য়স শ্রীঝলখার য্ি চিগুর্। কসই জেযই শ্রীঝলখা এখেও ওুঁর সঝে মে 

খুঝল কথা ব্লঝি পাঝর ো। ব্যব্হাঝরর জড়িা কাঝট ো চকছুঝিই।  

  

েভাসকুমার মুখ িুঝল ব্লঝলে, শ্রীঝলখা, আজঝকর সকালটা কী সুন্দর? 

  

শ্রীঝলখা িুপ কঝর রইল। েভাসকুমার জােলা চেঝয় আকাে, করললাইে ও ভূ-েকৃচির 

চেঝক িাচকঝয় একটা কছাট্ট েীঘণশ্বাস কেলঝলে। আব্ার ব্লঝলে, আজঝকর চেেটা কী 

সুন্দর! 

  

শ্রীঝলখা যস্ফুট েলায় ব্লল, আপচে আমাঝক কডঝকঝছে? 
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হযাুঁ। 

  

চকছু ব্লঝব্ে? 

  

ো। 

  

আচম িা হঝল এব্ার যাই? 

  

িুচম কী করচছঝল? 

  

আচম জলখাব্াঝরর লুচি কব্লচছলাম। 

  

েভাসকুমার ভুরু ককাুঁিকাঝলে। এমে সুন্দর সকালঝব্লা খােযদ্রঝব্যর মিে েেযময় 

ব্যাপাঝরর োম উচ্চারর্ িার পছন্দ হয় ো। চিচে ব্লঝলে, এচেঝক এঝসা। আমার কাঝছ। 

এঝস একটু কব্াঝসা 

  

মাঝক ব্ঝল আচস? 

  

ব্লঝি হঝব্ ো। পঝর কযঝয়া। ব্ার ব্ার কিামাঝক ডাচক ককে জাঝো? কিামার োমটা 

উচ্চারর্ করঝিই ভাঝলা লাঝে। আহা, কী সুন্দর োম। 

  

লজ্জায় শ্রীঝলখার মুখ যরুর্ব্র্ণ হঝয় কেল। চিবু্ক কেকল বু্ঝক। এসব্ কথায় কী উত্তর 

চেঝি হয় কস জাঝে ো, কখেও কিা এ রকম কথা কোঝেচে।  

  

েভাসকুমার ককাুঁিার খুট চেঝয় মুঝখর ঘাম মুঝছ ব্লঝলে, কী সুন্দর কিামার ভুরু দুচট। 

কযে দুচট পাচখর ডাো- কাচলোস কী ব্ঝলঝছে জাঝো? 

  

চব্ঝয়র পর এই িার মাঝসর মঝধীনতয শ্রীঝলখা এইসব্ কথা কি ব্ার কয শুঝেঝছ িার ইয়ত্তা 

কেই–এমেকী কাচলোঝসর সংস্কৃি কলাকও িার মুখস্ত। কস তধীনতযণ ধীনতঝর োুঁচড়ঝয় রইল। 
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েভাসকুমার উঝে এঝস শ্রীঝলখার কাঝছ োুঁড়াঝলে। কযাঝমরামযাঝের ভচেঝি ব্লঝলে, 

একটু হাঝসা, একটু কথা ব্লল। 

  

কী ব্লব্? 

  

মে যা িায়। এমে সুন্দর সকালঝব্লা, মঝের মঝধীনতয চক ককােও কলগুঞ্জে হয় ো? আহা 

জয়ঝেব্ চলঝখঝছে 

  

ব্েচস যচে চকচঞ্চেচপ 

ে্রুচি কক মুচে 

হরচি েরচিচমরমচি কঘারম 

েুরেধীনতরসীধীনতঝর 

িব্ ব্েেিিমা 

করািয়চি কলািেিঝকারম্!  

  

শ্রীঝলখা আচম িঝকার, আচম িঝকাঝরর মিে কিঝয় আচছ কিামার মুঝখর চেঝক, একটু 

হাঝসা। 

  

েভাসকুমার শ্রীঝলখার খুব্ কাছাকাচছ োুঁচড়ঝয় থাকঝলও িার যে স্পেণ করঝছে ো। 

চেঝেরঝব্লা ওসব্ ো–এ-সম্পঝকণ েভাসকুমাঝরর কঝোর চেয়ম আঝছ। িা ছাড়া, চিচে 

কচব্মােুর, রূপসুধীনতা দু’কিাখ চেঝয় পাে করঝলই িার মে ভঝর যায়। 

  

খাচেকটা ব্াঝে শ্রীঝলখা ব্লল, আচম এব্ার যাই? 

  

েভাসকুমার উোস ভাঝব্ ব্লঝলে, আো যাও। লুচির সঝে একটু ছাো পাচেঝয় চেঝয়া, 

আচম কব্গুে ভাজাটাজা খাই ো। 

  

রাচত্তঝরও েভাসকুমার শ্রীঝলখাঝক োয় ঘুঝমাঝিই কেে ো। িার চেঝজর ঘুঝমর েঝয়াজে 

খুব্ কম–িা ছাড়া, পড়াশুঝোর োুঁঝক োুঁঝক, চকংব্া কাব্যরিোর সময় যখে। চিচে খুব্ই 
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ভাঝব্ চব্ঝভার হঝয় যাে–িখে খাচেকটা কঝর ঘুচমঝয় কেে। রাঝির একটাো ঘুম িার ো 

হঝলও িঝল। এচেঝক, সারা চেে খাটাখাটচে কঝর রাচত্তঝর চব্ছাোয় শুঝলই শ্রীঝলখার কিাখ 

জচড়ঝয় আঝস ঘুঝম। দুপুঝরও কস ঘুঝমাব্ার একটুও সুঝযাে পায় ো। চকন্তু েভাসকুমার 

শ্রীঝলখার ঘুম কেঝখ আশ্চযণ হঝয় যাে। এমে কজযাৎস্না উঝেঝছ, এই সময় ককউ ঘুচমঝয় 

েষ্ট কঝর? শ্রীঝলখার হাি ধীনতঝর চিচে চেঝয় আঝসে ব্ারান্দায়, আকুল ভাঝব্ ব্ঝলে, ওুঃ, 

কেঝখা কেঝখা, পুকুঝরর জঝল িাুঁঝের আঝলা পঝড়ঝছ, কী যপূব্ণ, কী যপূব্ণ! 

  

শ্রীঝলখা ঘুঝম আো হঝয় আসা কিাঝখ িাচকঝয় থাঝক কস চেঝক। এক এক সময় িার 

েৃচষ্ট্ম হয়। মঝে হয় কযে মাঝের মঝধীনতয কক একজে িুপ কঝর োুঁচড়ঝয় আঝছ, িারই চেঝক 

কিঝয় আঝছ একেৃঝষ্ট। কখেও মঝে হয়, এচেঝয় আসঝছ কক কযে। ভাঝলা কঝর কিাখ 

কিঝল কেঝখ কব্াো যায়, ককউ ো। েীরব্ বৃ্ঝির ছায়া, চেথর জল–যা আব্হমাে কাল 

ধীনতঝর একই রকম। 

  

েভাসকুমার আঙুল চেঝয় শ্রীঝলখার থুিচেটা উুঁিু কঝর িুঝল ব্ঝলে, ওই কেঝখা, কেঝখা, 

িাুঁে কিামায় কেখঝছ। এই এক িাুঁে, ওই এক িাুঁে। শ্রীঝলখা, একটু হাঝসা কিামার হাচসও 

কজযাৎস্নার মিে। 

  

হোৎ যকারঝর্ই শ্রীঝলখার কিাঝখ জল এঝস যায়। কে ঝড় কস িঝল যায় েয়েঘঝর, চব্ছাোয় 

উপুড় হঝয় পঝড় েুুঁচপঝয় েুুঁচপঝয় কাুঁঝে। েভাসকুমার সা্ত্বনো কেব্ার কিষ্টা কঝরে ো। 

পাঝে োুঁচড়ঝয় কেঝখে। যুব্িী কমঝয়র কান্নাও সুন্দর লাঝে িার কিাঝখ, এ কথঝকও চিচে 

কচব্ঝত্বর উপাোে খুুঁঝজ পাে। শ্রীঝলখার োঝমর সঝে যশ্রুঝরখার চমল। িিুচে িাুঁর 

মাথায় আঝস। 

  

চব্ঝয়র িার-পাুঁি মাঝসর মঝধীনতযও শ্রীঝলখা এক ব্ারও ব্াঝপরব্াচড় যায়চে। েভাসকুমার 

চকছুঝিই ছাড়ঝি িাে ো। শ্রীঝলখা-চব্হঝে চিচে একচট চেেও থাকঝি পারঝব্ে ো– একথা 

পচরষ্কার জাচেঝয় চেঝয়ঝছে। আোমী ব্ছর পরীিা উপলঝি চিচে যখে। কলকািা 

যাঝব্ে, িখে শ্রীঝলখা িার সঝে যাঝব্, এই রকম চসো্ হঝয় আঝছ। 
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কঝয়ক চেে পর আকচস্মক ভাঝব্ ব্াচড়টা োুঁকা হঝয় কেল। কেওর, ভাসুর, েেেরা েল 

কব্ুঁঝধীনত িঝল কেল পচশ্চঝম হাওয়া কখঝি, েভাসকুমাঝরর পড়াশুঝোর িচি হঝব্ ব্ঝল চিচে 

কেঝলে ো। শ্বশুর কেঝলে ওচড়োয় চব্রয়সম্পচত্তর িোরক করঝি। ব্াচড়ঝি শুধুীনত স্বামী 

আর োশুচড়। িখে আব্ার শ্রীঝলখার হাঝি যখণ্ড যব্সর। েভাসকুমাঝরর ডাক এঝল 

কযঝিই হয়, একটু োুঁক কপঝলই পাচলঝয় আঝস। শ্রীঝলখা িার যেুভূচি চেঝয় বু্ঝেঝছ কয 

িার স্বামীচট কমাটামুচট ভাঝলামােুর, য্র চেঝয়ই িাঝক ভাঝলাব্াঝস, এিখাচে 

ভাঝলাব্াসা কপঝল মােুঝরর যচভভূি হঝয় পড়ার কথা–যথি কযে শ্রীঝলখার যস্বচস্ত 

চকছুঝিই কাঝট ো। 

  

েভাসকুমার চব্শ্বসংসার সম্পঝকণ চেরাসি, যুেচব্গ্রহ সম্পঝকণ ককােও খব্রও রাঝখে ো, 

কেঝের ককাথায় কী ঘঝটঝছ কস সম্পঝকণও আগ্রহ কেই। ককােও চেে উলঝট কেঝখে ো 

খব্ঝরর কােজ, ব্াচড়ঝি করচডঝয়া িলঝল িার মােচসক োচ্র চব্ঘ্ন ঘঝট। 

  

সময় কাটাব্ার জেয শ্রীঝলখা িুচপ িুচপ করচডঝয়া কোঝে। কছাট কেওঝরর ঘর এখে োুঁকা, 

কসই ঘঝরর েরজা-জােলা ব্ন্ধ কঝর কস করচডঝয়ার কাটা কঘারায়। করচডঝয়ার োো রকম 

কণ্ঠস্বর ও সংেীঝির মঝধীনতয কস চেঝজর সেী খুুঁঝজ পায়। ককে কক জাঝে, সব্ সময় িার 

একটু একটু মে খারাপ থাঝক। এক এক রাঝত্র করচডঝয়ার কাটা কঘারাঝি কঘারাঝি 

আিমকা কোো যায় সুভার ব্সুর েলার আওয়াজ। শ্রীঝলখার সমস্ত করামকূপ চেউঝর 

ওঝে, চেমচেম কঝর েরীর। মঝে হয় কযে ব্হ ব্হ েূর কথঝক কভঝস আসঝছ এই েলা, 

ব্ড় কিচজ ও চেচশ্চ্–একটাই সুর েুঝট কব্ঝরাঝে, আচম আসচছ, আচম আসচছ, আচম 

আসচছ। যিযচধীনতক আঝব্ঝে শ্রীঝলখার কান্না কপঝয় যায়। এইসব্ সমঝয় িার মঝে পঝড় 

সূযণোর কথা। িার মঝের মঝধীনতয ককাে এক যজ্ঞাি কারঝর্ সুভার ব্সু ও সূযণোর ছচব্ এক 

হঝয় আঝস। এর েঝল চেঝজই কস চব্্া্ হঝয় পঝড় সব্ঝিঝয় কব্চে। সূযণোর ছচব্টা মুঝছ 

চেঝয় কস আব্ার করচডঝয়াঝি কাে কিঝপ ধীনতঝর শুেঝি পায়, আচম আসচছ, আচম আসচছ, 

আচম আসচছ। সূযণো ককাথায় আঝছ, কব্ুঁঝি আঝছ চক? ওই সব্ কছঝল কব্চে চেে ব্াুঁঝি ো, 

যি যাঝের কজে–পৃচথব্ী সহয কঝর ো িাঝের। 
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ইোেীং একটা েিুে ব্যাচধীনত কেখা চেঝয়ঝছ শ্রীঝলখার। হোৎ হোৎ কস িমঝক উঝে িাকায় 

কপছে চেঝক। ককে কযে িার মঝে হয়, ককউ কযে িার কপছঝে এঝস োুঁচড়ঝয়ঝছ। ককউ 

কযে িার কাুঁঝধীনত রাখার জেয হাি উেযি কঝরঝছ। ভঝয় চব্ব্র্ণ হঝয় যায় িার মুখ। সের 

েরজায় ককােও আওয়াজ হঝলই কস ছুঝট যায়। ব্াোঝের কেঝট কাুঁি কঝর একটু েব্দ 

হঝলই কস উৎকর্ণ হঝয় ওঝে। ককােও চেে ভর দুপুঝর কস ছাঝে উঝে উে্াঝ্র মিে 

িিুচেণঝক িাচকঝয় কেঝখ ককউ আসঝছ চকো। ককউ আঝস ো। 

৩৮. মুচেণঝের িঝর কঝয়ক চেে  

মুচেণঝের িঝর কঝয়ক চেে থাকার পর সূযণ চব্রি হঝয় উেল। শুধুীনত একঝঘঝয়চমর জেযই 

েয়, িার মঝে হঝি লােল, সারা কেঝে যঝেক চকছু ঘঝট যাঝে–কস সব্ চকছু কথঝক ব্াে 

পঝড় রইল। এই রকম পলািক জীব্ে িার কি চেে িলঝব্? ব্রজঝোপাল ব্ঝল 

চেঝয়চছঝলে কয, িাুঁর কাছ কথঝক চেঝেণে আসা পযণ্ যঝপিা করঝি। চকন্তু চেঝেণে যচে 

কের পযণ্ ো আঝস? যচে উচে চেঝজই ইচিমঝধীনতয ধীনতরা পঝড় থাঝকে? সূযণ চক িবু্ 

কযাসা্াকিমার মিে যঝপিা কঝর যাঝব্? 

  

িঝমাোে ডািাঝরর খব্র পাকা চছল, ইচিমঝধীনতয একচেে পুচলে উঝপঝের ব্াচড় হাো 

চেঝয় কেঝছ। িছেছ কঝর চেঝয় কেঝছ ব্াচড়ঘর, উঝপেঝক থাোয় ধীনতঝর চেঝয় চেঝয়চছল, 

মারধীনতর কঝর কছঝড় চেঝয়ঝছ একচেে পর। হাচসখুচে মােুরটা িুপঝস কেঝছ খাচেকটা, চকন্তু 

কভঝঙ পঝড়চে–এখেও সূযণঝক খাব্ার পাোয়। 

  

এই ব্যব্স্থাটা কমাঝটই পছন্দ হয় ো সূযণর। যি েূর কথঝক িার জেয ককউ কষ্ট কঝর 

খাব্ার চেঝয় আসঝব্–এটা ভাব্ঝিও িার যস্বচস্ত হয়। যথি এখাঝে থাকঝি কেঝল আর 

ককােও উপায়ও কিা কেই। চেে-রাঝির িচব্বে ঘণ্টার মঝধীনতয সূযণ হযাংলার মিে েিীিা 

কঝর কখে খাব্ার চেঝয় কলাক আসঝব্। শুধুীনত খাব্াঝরর জেযই েয়, কথা ব্লার একজে 
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মােুঝরর জেয। যি স্বল্পভারী মােুরই কহাক, সারা চেঝে একব্ার য্ি কারওর সঝে 

কথা ো ব্লঝি পারঝল েম ব্ন্ধ হঝয় আঝস। 

  

সারা চেে এই জংলা জলাভূচমঝি সূযণ একা একা ঘুঝর কব্ড়ায় আর চব্ড়চব্ড় কঝর চেঝজর 

সঝে কথা ব্ঝল। এখাঝে িার সেী চকছু কপাকামাকড়, ইুঁদুর আর হোৎ একটা সাপ। 

সাপটাঝক কস ব্ারকঝয়ক কেঝখঝছ চকন্তু কাছাকাচছ কপ ুঁঝছাব্ার আঝেই কসটা পাচলঝয়ঝছ। 

সাপটাঝক কস কয চেক মারঝি িায় িাও েয়, িার উঝদ্দ েয সাপটার েচিচব্চধীনত লি রাখা। 

সময় কাটাব্ার জেয কস সারা চেে ধীনতঝর সাপটাঝক কখাুঁঝজ, খুুঁচিঝয় খুুঁচিঝয় ইুঁদুঝরর েিণগুঝলা 

ব্ড় কঝর। চপুঁপঝড়র সাচর কেখঝল কস ওঝের পাঝে পাঝে হামাগুচড় চেঝয় যঝেক েূর পযণ্ 

যায়, দুচট গুব্ঝর কপাকাঝকও কস োয়ই যেুসরর্ কঝর।  

  

বৃ্চষ্ট চভঝজ, করাঝে পুঝড় িার োঝয়র রং িামাঝট হঝয় কেঝছ। েরম কচি ঘাঝসর মিে 

েথম ব্াঝরর োচড় েচজঝয়ঝছ িার োঝল, িার মাথা-ভরচি ঘে িুঝল এখে আোর মিে 

জট। এর মঝধীনতয ককােও যসুখচব্সুখ হয়চে িার, চকন্তু একটা উপদ্রব্ কেখা চেঝয়ঝছ। সারা 

োঝয় িুলকুচে। ওুঃ, কী যসহয িুলকুচে, করাে লােঝলই চিড়চব্ড় চিড়চব্ড় কঝর, মাচটঝি 

পা ছচড়ঝয় ব্ঝস িখে ঘযাস ঘযাস কঝর কোটা েরীরটা িুলঝকাঝি হয়। এক এক সময় 

সূযণ আর সইঝি পাঝর ো–িখে েযাওলাভরা যেভীর জঝল কস েরীর ডুচব্ঝয় শুঝয় থাঝক। 

িখে িাঝক মঝে হয় যদু্ভি ককােও জলজ োর্ী। জঝলর মঝধীনতয িুলকুচের কিজ কম, 

খাচেকটা সামচয়ক আরাম হয়, এব্ং ওই কোংরা জঝলর জেযই োঝয়র িুলকুচের করােটা 

আরও কব্ঝড় যায়। 

  

এখাঝে কয কখেও ককােও কলাক আঝস ো এমে েয়। কোরু ছােল িরাঝি িরাঝি দু’-

একচট রাখাল মাঝে মাঝে িঝল আঝস। একচেে চিেচট কছঝল সম্ভব্ি স্কুল পালাঝো, 

এখাঝে এঝসচছল চসোঝরট কখঝি। ওঝের সঝে কথা ব্লার জেয, ব্াইঝরর খব্র জাোর 

জেয সূযণর মে আকুচলচব্কুচল কঝরঝছ। চকন্তু রঝষ্ঠচিঝয় কস বু্েঝি কপঝরঝছ, িার এখাঝে 

আত্মঝোপে কঝর থাকার ব্যাপারটা ককােিঝমই ব্াইঝর ছচড়ঝয় পড়া সমীিীে েয়। সূযণঝক 

িখে লুচকঝয় পড়ঝি হয়। চেুঃেঝব্দ িলাঝেরায় কস এখে যভযস্ত, পাঝয়র িলায় শুকঝো 
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পািা পড়ঝলও েব্দ হয় ো। যঝেক সময় এমে হঝয়ঝছ, দু’জে রাখাল মাচটর চেচব্র ওপর 

ব্ঝস েল্প কঝরঝছ, আর খুব্ কাঝছই ককােও োঝছর আড়াঝল ব্েযোর্ীর মিে লুচকঝয় 

আঝছ সূযণ, ওঝের কথা কোোর কিষ্টা করঝছ। 

  

উঝপঝের ব্াচড়ঝি পুচলঝের হামলা হব্ার পর কেড়চেে ককােও খাব্ার আঝসচে সূযণর জেয। 

যি ডামাঝডাঝলর মঝধীনতয সূযণঝক খাব্ার পাোঝো হঝয় ওঝেচে। কসই সময়টা সূযণ যা চখঝেয় 

কষ্ট কপঝয়চছল, কস রকম যসম্ভব্ কষ্ট কস জীব্ঝে আঝে কখেও পায়চে, ভচব্রযঝিও পাঝব্ 

ো। ছচত্রে ঘণ্টা ো কখঝয় থাকা এমে চকছুই ো চকন্তু কযখাঝে খাওয়াটাই সারা চেঝের 

একমাত্র কাজ, কযখাঝে েচি মুহূঝিণ মঝে হয় এই বু্চে আসঝব্, এই বু্চে আসঝব্–কসখাঝে 

একঝষ্টর িুলো কেই। কারাোঝরর ব্চন্দজীব্ঝের কিঝয়ও কব্চে, কারর্ এখাঝে কেওয়ালটা 

চেঝজর তিচর করা। ব্েিুলসী োছগুঝলাঝি এক রকম কছাট কছাট েল হয়–চখঝের জ্বালায় 

সূযণ কসইগুঝলা কখঝয়ঝছ, মুঝো মুঝো কিুঁিুলপািা চিচব্ঝয়ঝছ, মাঝের চেঝক একেৃঝষ্ট 

িাচকঝয় কথঝক কথঝক কিাখ ব্যথা হঝয় কেঝছ িার।  

  

িারপর একসময় লক্ষ্মী এল খাব্াঝরর কোলা হাঝি চেঝয়। িাঝক কেঝখ আেচন্দি হব্ার 

ব্েঝল করঝে আগুে হঝয় উেল সূযণ। আো করঝি করঝি সীমাোটা পার হঝয় যাব্ার েঝল 

এই রাে। সূযণর ইঝে হল খাব্াঝরর কোলাটা ছুুঁঝড় কেঝল চেঝয়, লক্ষ্মীঝক খুে কঝর মাচটঝি 

পুুঁঝি রাঝখ। কাঝছ আসার পর লক্ষ্মীর মচলে মুখখাো কেঝখ কস থমঝক কেল। িখে লক্ষ্মী 

জাোল কয, িার ব্াব্াঝক পুচলঝে ধীনতঝর চেঝয় চেঝয়চছল, কছঝড় ো-ঝেওয়া পযণ্ িাঝের 

ব্াচড়ঝিও ককউ চকছু খায়চে। 

  

িারপর কথঝক ককােও চেে লক্ষ্মী এঝসঝছ, ককােও চেে িার ভাই। যিখাচে পথ পার 

হঝয় িারা আঝস, কলাঝকর কিাখ আড়াল কঝর–এজেয সূযণর মমিা হয়। িার ছটেটাচে 

ব্াঝড়। একটা চকছু করা েরকার–এ রকম ভাঝব্ আর িঝল ো। 

  

একচেে লক্ষ্মী একটা ব্ঝলর মিে কোল সাব্াে চেঝয় এল সূযণর জেয। সাব্াঝের িল কেই 

িাঝের ব্াচড়ঝি, এটা কজাোড় করার জেয লক্ষ্মীঝক যঝেক বু্চে খরি করঝি হঝয়ঝছ। 
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িুলকুচের ওরুধীনত চহঝসঝব্ খাচেকটা কচব্রাচজ মলমও এঝেঝছ। সাব্ােটা কেঝখ েথঝম সূযণর 

মুঝখ উপহাঝসর হাচস এঝসচছল, িারপর কী কভঝব্ কস খুব্ আগ্রঝহর সঝে কসটা করঝখ 

চেল। 

  

সূযণর খাওয়া কের ো হওয়া পযণ্ লক্ষ্মী ব্ঝস থাঝক, ককে ো কস ব্াসেপত্র চেঝয় যাঝব্। 

িার পঝরও কস ব্ঝস থাকঝি িায়। মচের আলসয কখলা কঝর িার কিাঝখমুঝখ, োঝছ কহলাে 

চেঝয় ব্ঝস কস একেৃঝষ্ট িাচকঝয় থাঝক সূযণর চেঝক। িার কচি চকঝোরী হৃেয় ককােও 

চব্পে ব্রঝর্র জেয উেুখ হঝয় ওঝে। এখাঝে যদু্ভি চেজণেিা, কের জুলাইঝয়র িড়া করাে, 

োঝছর ছায়ায় ব্ঝসও ঘে ঘে ঘাম মুছঝি হয়, মাঝে মাঝে পািার েঝব্দ চেরচেঝর হাওয়া–

এই সব্চকছুর মঝধীনতযই কযে চকছু একটা ছমছমাচে আঝছ।  

  

সূযণর চকন্তু ওসব্ ককােও চেঝক মে কেই। কসই কয একচেে মধীনতযরাঝত্র কস লক্ষ্মীর কাুঁধীনত 

কিঝপ ধীনতরার পঝরও কছঝড় চেঝয়চছল, িারপর কথঝক কস আর লক্ষ্মীঝক কমঝয় ব্ঝলই মঝে 

কঝর ো। কস সহজ সাধীনতারর্ ভাঝব্ িার সঝে কথা ব্ঝল, ব্কুচে কেয়, চকন্তু েরীঝরর কথা 

মঝে স্থাে কেয় ো। 

  

লক্ষ্মী িঝল যাব্ার পর সূযণ কব্ে ব্যস্ত হঝয় পড়ল। খুঝল কেলল ধুীনতচি, কেচঞ্জ, আন্ডারওয়যার 

সব্–এখাঝে উলে হঝয় থাকঝলও কেখব্ার ককউ কেই। িার োটণটা লুঝকাঝো চছল একটা 

কোুঁঝপর মঝধীনতয কসটাঝকও ব্ার কঝর এঝে সব্কটাঝক সাব্ােকাুঁিা করল যঝেকির্ ধীনতঝর 

যঝের সঝে। মাথার িুঝল সাব্াে ঘঝর, সারা েরীঝর সাব্াে কমঝখ স্নাে করল। িারপর 

জামাকাপড়গুঝলা কমঝল চেঝয় চেঝজর েরীরটাও শুঝকাঝি চেল ঘাঝসর ওপর শুঝয়। িার 

েগ্ন েরীর এখে যঝেকটা পচরেন্ন। চরভলব্ারটা কপঝটর ওপর করঝখ ঘুচমঝয় পড়ল কসই 

যব্স্থায়। 

  

ঘুম ভাঙল সন্ধযার পর। জামাকাপড় পঝর ভদ্রস্থ হল আব্ার। ঘুম্ যব্স্থায় কঝয়কটা 

লালচপুঁপঝড় কামঝড় কেঝছ, েুঝল উঝেঝছ কঝয়ক জায়ো। জামাকাপড়গুঝলা কোমড়াঝো 

কমািড়াঝো হঝলও পচরষ্কার হঝয়ঝছ কব্ে। কযটুকু সাব্াে যব্চেষ্ট চছল, কসটুকু একটা কচঞ্চর 
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মাথায় কেুঁঝথ কচঞ্চটা কসাজা কঝর পুুঁঝি রাখল মাচটঝি। আর একটা কচঞ্চ চেঝয় িার 

সামঝে মাচটর ওপর কোটা কোটা যিঝর চলখল, িঝল যাচে। কভার হব্ার আঝেই কস 

কব্চরঝয় পড়ল। 

  

সূযণর যাব্ার ইঝে চছল খেপুঝর, পথ ভুল কঝর িঝল কেল যেযচেঝক। িার ধীনতারর্া 

হঝয়চছল, চব্েব্ ব্া লড়াই কথঝক কস চব্চেন্ন হঝয় পঝড়ঝছ–এখে েরকার খেপুঝরর মিে 

ককােও ব্ড় জায়োয় যাওয়া। িা ছাড়া খেপুর োমটা িার মাথার মঝধীনতয কেুঁঝথ আঝছ। 

চকন্তু পথ চেক করঝি ো কপঝর এঝস পড়ল কব্লো-পটােপুঝরর চেঝক। সঝে িার চকছু 

টাকাপয়সা কোড়া কথঝকই চছল, এিচেে খরঝির সুঝযাে হয়চে– এব্ার কস পটােপুর 

ব্াজাঝরর কাঝছ একটা ভাঝির কহাঝটঝল েুঝক যঝেকচেে ব্াঝে মাংস ভাি কখল। 

  

এখােকার কলাঝকর ব্াংলা উচ্চারঝর্ একটা আলাো টাে আঝছ। সূযণ কথা ব্লঝি কেঝলই 

ধীনতরা পঝড় যাঝব্ কয কস স্থােীয় কলাক েয়। সুিরাং কস চেঝজ চকছু ো ব্ঝল কাে খাড়া কঝর 

শুেঝি লােল যেযঝের কথা। যুঝের খব্র সম্পঝকণ স্থােীয় কলাঝকর কয খুব্ একটা 

মাথাব্যথা আঝছ িা মঝে হয় ো। মহাত্মা োন্ধী, সুভার কব্াঝসর োমও কোো যায় ো– 

সব্াই চজচেসপঝত্রর োম ব্াড়া চেঝয় ব্যচিব্যস্ত এব্ং কেঝের সব্ণত্র কয চটকচটচক ঘুরঝছ 

এব্ং যাঝক িাঝক যখে িখে থাোয় ধীনতঝর চেঝয় যাঝে–এটাও একটা ব্লব্ার মিে ঘটো। 

  

এচেঝক আব্ার কঝলরার েঝকাপ িলঝছ। এব্ং কঝলরা ডাচকচে চব্িাড়ঝের জেয িলঝছ 

এক জায়োয় চেব্ারাত্র যচব্রাম হচর সংকীিণে। চেচঘর পাঝর একটা োচময়াো খাুঁচটঝয় 

একেল কলাক কোল-মৃেে করিাল চেঝয় যচব্রাম কিুঁচিঝয় যাঝে, িাঝি কাে োলাপালা 

হঝলও রাি কাটাব্ার পঝি জায়োটা কব্ে সুচব্ধীনতাজেক। কশ্রািাঝের মঝধীনতয কক। কখে উঝে 

যাঝে, কক ঘুঝমাঝে, িাঝি কারওর ককােও চি্া কেই, পুচলঝের কিাখ কথঝকও এটা 

চেরাপে। রািটা সূযণ কসখাঝেই কাচটঝয় চেল।  

  

সকালঝব্লা কেল ব্াঝসর কখাুঁঝজ। িার সঝে ককােও মালপত্তর কেই, থাকার জায়ো কেই–

এ যব্স্থায় এক জায়োয় কব্চেির্ কঘারাঘুচর করঝলই সঝন্দঝহর উঝদ্রক করঝব্। ব্াঝসর 
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কখাুঁজখব্র চেঝয় কস জােল কয, এখাে কথঝক উচড়রযার মযূ়রভঞ্জ িঝল যাওয়া কযঝি পাঝর 

কব্ে সহঝজই এব্ং িার পঝি লুচকঝয় থাকঝি হঝল ওই জায়োটাই ভাঝলা হঝব্। 

খড়েপুঝরও যাওয়া যায় ব্াস ব্েল কঝর। সূযণ যঝেক কভঝব্চিঝ্ খড়্েপুঝরই যাওয়ার 

চসো্ করল। এই এক একটা চসো্ কেওয়ার সঝে সঝে কয িার জীব্ঝের ভচব্রযৎ 

ঘটোব্লীও ব্েঝল যাঝে িা কস জাঝে ো। পটােপুর কথঝক সকাল সাঝড় ে’টার ব্াস ো 

চেঝল পরব্িণী ঘটোগুঝলা ঘটার সম্ভাব্ো চছল ো িার জীব্ঝে।  

  

ব্াস োরায়র্েঝড় এঝস কথঝমঝছ, সূযণ জােলা চেঝয় মুখ ব্াচড়ঝয় একটা কেচরওয়ালার কাছ 

কথঝক কছালা-মুচড় চকেচছল, এমে সময় একটু েূঝরর মুচেখাোর সামঝে োুঁড়াঝো একচট 

কলাঝকর চেঝক িার কিাখ আটঝক কেল। সূযণর চটচকট কাটা চছল আরও েূঝরর, চকন্তু চব্ো 

ব্াকযব্যঝয় কেঝম পড়ল কসখাঝে। মুচেখাোর কাঝছ চেঝয় কলাকচটর কথঝক সামােয েূরত্ব 

করঝখ কস কেখঝি লােল িাঝক। 

  

কলাকচট েরমমেলা, এলাি, ইিযাচের ের করচছল, চিচেও িার েরকার। চিচে ব্াজার 

কথঝক উধীনতাও হব্ার জেয িার কমজাজ খুব্ েরম। কথা ব্লঝি ব্লঝি হোৎ ডাে চেঝক 

ঘুঝর িাকাল সূযণর চেঝক, কঝয়ক মুহূঝিণর জেয মুখখাো িার চব্ব্র্ণ হঝয় তেল, চস্থর কিাঝখ 

িাচকঝয় রইল, িারপরই হাচসমুঝখ ব্লল, আঝর, যমর ো? চিেঝিই পাচরচে।’  

  

কযাোেন্দ সূযণঝক যমর োঝমই জাঝে। সূযণ েচিব্াে করল ো। েম্ভীর ভাঝব্ ব্লল, 

কযাোেন্দো, আপচে এখাঝে? আমার ধীনতারর্া চছল, আপচে মঝর কেঝছে!  

  

কযাোেন্দ হা হা কঝর কহঝস ব্লল, ব্ালাই যাট, এরই মঝধীনতযই মরব্ ককে? এখেও কি 

চকছু ব্াচক। 

  

এিচেে আপোর ককােও কখাুঁজখব্র কপঝয়— 
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কযাোেন্দ সূযণর কাুঁঝধীনত এক িাপড় কমঝর ব্লল, িঝলা ব্রাোর, আমার ব্াচড় িঝলা, কসখাঝে 

সব্ কথা হঝব্। কী কিহারাই কঝরছ, কখঝিঝটঝি পাও ো োচক? এ-চেঝক ককাথায় 

যাচেঝল? 

  

সূযণ শুকঝো মুঝখ ব্লল, আমার ককােও জায়ো কেই। ঘুঝর ঘুঝর কব্ড়াচে। 

  

এই কঝয়ক মাঝস সূযণর যঝেক পচরব্িণে হঝয়ঝছ, চকছুটা চেঝখঝছ বু্ঝেশুঝে কথা ব্লঝি। 

এখে কযাোেন্দর সঝে য্রেিা তিচর করাই িার েরকার।  

  

ব্াজার এলাকা ছাচড়ঝয় এঝস োুঁকা রাস্তায় পঝড় কযাোেন্দ চজঝজ্ঞস করল, োোঝের 

খব্র কী? 

  

সূযণ যেসন্ন ভাঝব্ ব্লল, আমার সঝে আর কারওর ককােও কযাোঝযাে কেই। আমাঝক 

ওরা েল কথঝক ব্াে চেঝয়ঝছ। 

  

ককে? 

  

আচম একটা যযাকোঝে কযঝি পাচরচে। 

  

ককে, যাওচে ককে, ভয় কপঝয়চছঝল? 

  

আমার েরীর খারাপ চছল। আমার চজচেসটাও কসই সময় চেঝয় কেল, আর কেরি চেল 

ো। হরো আমার কাঝছ রাখঝি ব্ঝলচছঝলে 

  

চজচেসটাও চেঝয় কেল? হাুঃ হাুঃ হাুঃ। এখে িুচম িা হঝল কী করঝব্? 

  

ব্াচড়ঝিও চেরঝি পারচছ ো, পুচলে কিাখ করঝখঝছ। 
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কিামার ককােও ব্যব্স্থাও কঝরচে োোরা? ‘যসমঝয় হায় হায়, ব্নু্ধ ককউ েয়।আচম িখেই 

কভঝব্চছলাম, িুচম কছঝলমােুর, কিামাঝক ওরা েকাঝব্। আমার এখাঝে থাঝকা কঝয়ক চেে, 

িারপর কেখা যাক, কী করা যায়! 

  

কযাোেন্দর ব্াচড়চট কমাটামুচট চছমছাম সাজাঝো। ব্াচড়চটর ব্াইঝর কথঝক কয রকম সুন্দর, 

যন্দরমহঝলর েৃহকত্রীচটও কিমে সুন্দরী। মচহলা োয় কযাোেন্দর সমাে ব্য়চস, োঝয়র 

রং কাঝলা চকন্তু িার মুঝখ ও েরীঝর এমে এক লাব্র্য আঝছ যাঝি োঝয়র রঝঙর কথা 

মঝেই থাঝক ো। 

  

কযাোেন্দ কসই মচহলাঝক কেচখঝয় সূযণঝক ব্লল, যমর, ইচে কিামার ব্উচে হে। ের্াম 

কঝরা, ের্াম কঝরা–  

  

একেকার কজার কঝরই ের্াম করাল সূযণঝক চেঝয়। িারপর স্ত্রীঝক ব্লল, ভাঝলামন্দ চকছু 

কখঝি োও কিা, কিামার কেওরচট ো কখঝি কপঝয় কপঝয় শুচকঝয় কেঝছ কেখছ ো! 

  

কযাোেন্দ ব্াচড়র সংলগ্ন একটা কোকাে খুঝলঝছ চটউব্ওঝয়ঝলর যন্ত্রপাচির। িার যব্স্থা 

কব্ে সেল ব্ঝল মঝে হয়। চেঝজর কথঝকই কস সূযণঝক কোোল কয িার সংসাঝরর সঝে 

ব্চেব্ো ো হওয়ায় কস িার জচমোর চপিার কাছ কথঝক চেঝজর সম্পচত্তর যংে চেঝয় 

এঝস এখাঝে ব্াচড় কঝরঝছ। চব্েব্ চটেব্ চেঝয় কস আর মাথা ঘামাঝি িায় ো। ওসব্ 

পােলাচম ছাড়া আর চকছুই ো। কেে যখে স্বাধীনতীে হব্ার আপচেই হঝব্–দু-িারঝট কব্ামা 

চপস্তল চেঝয় যারা চব্েব্ করার কথা ভাঝব্–িারা কস্রে কোুঁয়ার। কোুঁয়ারিুচম কঝর োর্ 

কেব্ার সাধীনত িার কেই। 

  

সূযণ একেৃঝষ্ট কযাোেঝন্দর চেঝক িাচকঝয় কথঝক ভাঝব্, এইসব্ কথা কসই ডাকাচি করার 

পঝরই ককে মঝে হল কযাোেন্দর, ডাকাচির আঝে ককে মঝে পঝড়চে? িখে কিা ওর 

োরুর্ উৎসাহ চছল। ডাকাচির পচরকল্পোটাও কমাটামুচট চছল ওরই। এই কযাোেন্দঝক 

কেঝখই সূযণ একসময় োরুর্ মুগ্ধ হঝয়চছল। িন্দেেেঝরর কসই কপাডড়া ব্াচড়ঝি 

সকালঝব্লা কযাোেন্দ িাঝক এমে আ্চরক ভাঝব্ কঝয়কটা কথা ব্ঝলচছল, যা এখেও 
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িার বু্ঝক কলঝে আঝছ। কযাোেন্দ ব্ঝলচছল, ভাই যমর, কেঝের কাজঝক যচে কিামার 

চেঝজর কাজ ব্ঝল ভাব্ঝি পাঝরা–িা হঝলই এ পঝথ কথঝকা। ককােও চেে ককােও েচিোে 

আো ককাঝরা ো। আর সব্াই কছঝড় িঝল কেঝলও কিামাঝক থাকঝি হঝব্–এই কথাটা 

সব্সময় মঝে করঝখা। 

  

এই কথাগুঝলা কয ব্ঝলচছল, আজ িার এই পচরর্চি। কথার গুরুত্ব ো বু্ঝে মােুর এ 

রকম ভাঝব্ উপঝেে চেঝি পাঝর? এসব্ চক শুধুীনত কথা, এর কপছঝে আর চকছু কেই? 

  

কযাোেন্দ ব্রাব্রই’কপটুক মােুর। কখঝি ভাঝলাব্াঝস, এখে িার খাওয়াোওয়া একটা 

উৎসঝব্র মিে। সারা চেে ধীনতঝরই খাওয়াোওয়ার ধুীনতম কলঝে আঝছ। িার স্ত্রী েযামলী 

রান্নার ব্যাপাঝর একজে চেল্পী। েঝিযক কব্লা শুধুীনত মাছই রান্না হয় চিে-িার রকম। 

কযাোেন্দর আঝে চছল েি সব্ল কিহারা, এখে োঝয় কব্ে িচব্ণ কলঝেঝছ। পাঝয়ঝসর 

ব্াচটঝি িুমুক চেঝয় কস যখে িাচরঝয় িাচরঝয় খায়, িখে সূযণর মঝে পঝড় যায়, একচেে 

ডুমুর আর কপুঁয়াঝজর চব্চিত্র িরকাচরর সঝে মেলা ছাড়া চখিুচড় কী যপূব্ণ িৃচপ্তর সঝে 

কখঝয়চছল কযাোেন্দ। 

  

কযাোেন্দ সূযণঝক খুব্ই খাচিরযে কঝর। সব্সময় স্ত্রীঝক ব্ঝল, যমরঝক এটা োও, 

যমরঝক ওটা োও। চেে চিঝেক ভাঝলা কঝর স্নােটাে ও খাওয়াোওয়া কঝর সূযণর কিহারা 

চেঝর কেল। িখে েযামলী যেয কিাঝখ কেখঝি লােল সূযণঝক।  

  

েযামলী কথাব্ািণা কম ব্ঝল, চকন্তু দু-একচট কথা শুেঝলই কব্াো যায়, কস কব্ে বু্চেমিী। 

মাঝে মাঝেই সূযণ কেখঝি পায়, েযামলী িার চেঝক একেৃঝষ্ট িাচকঝয় আঝছ। সূযণর 

যেুপচস্থচিঝি সূযণর ঘঝর পচরষ্কার জামাকাপড় করঝখ যায়। রাচত্তরঝব্লা িার মাথার কাঝছ 

জল োকা থাঝক। েথম চিে চেে েযামলী সূযণর সঝে সাধীনতারর্ কস জেযসূিক দু’-িারঝট 

কথা ছাড়া চকছুই ব্ঝলচে, িারপর একচেে দুপুরঝব্লা হোৎ পাঝের রঝস কোুঁটদুচট রাচঙঝয় 

সূযণর ঘঝর েুঝক চজঝজ্ঞস করল, কী, এি মেখারাপ ককে?  
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সূযণ িখে জােলার ধীনতাঝর গুম কমঝর ব্ঝসচছল। েম্ভীর হঝয় থাকঝলই িার মুঝখ এক ধীনতরঝের 

োে় চব্র্ণ িা েুঝট ওঝে। িার েরসা সুন্দর মুঝখ কসই চব্র্ণ িা ককমে কযে যদু্ভি কেখায়। 

  

সূযণ মুখ চেচরঝয় ব্লল, কযাোেন্দো ককাথায়? 

  

ঘুঝমাঝে। 

  

সূযণ আর চকছু ো ব্ঝল িুপ কঝর রইল। কমঝয়ঝের সঝে কী ভাঝব্ কথা ব্লঝি হয়, কস 

জাঝে ো। েযামলী একটু ব্াঝে এচেঝয় এঝস ব্লল, আপচে ব্লব্, ো িুচম ব্লব্? িুচমই 

ব্চল, কিামার ব্য়স কি? 

  

সূযণ ব্লল, আঝেঝরা। 

  

ব্াব্া, এর মঝধীনতযই এি লম্বা হঝয় কেছ। িুচম কিা কিামার এই োোচটঝকও ছাচড়ঝয় কেছ। 

আো ভাই যমর, িুচমও চক এখে কিামার োোর মিে েল-ছাড়া? 

  

এ ব্াচড়ঝি এঝের মুঝখ যমর ডাক শুঝে সূযণর এখেও যস্বচস্ত হয়। িার ব্াব্ার োম যমর, 

ব্াব্ার োঝম কছঝলঝক ককউ ডাকঝল কছঝলর কাঝে কসটা যদু্ভি কোোঝব্ই। চকন্তু িার েল 

কথঝক িাঝক এই ছেোমটা কেওয়া হঝয়চছল। 

  

সূযণ ব্লল, আচম ককােও চেে ককােও েঝল চছলাম ো। কযাোেন্দোর সঝে আমার পচরিয় 

হঝয়চছল কলকািায়। 

  

হুঁ, বু্ঝেচছ। কযই যুে লােল যমচে কিামাঝের সব্ জাচরজুচর কথঝম কেল? আো, এই যুে 

কি চেে িলঝব্ ব্লঝি পাঝরা? 

  

চকছুই কব্াো যাঝে ো। 

  

কিামার োো কিা ব্ঝলে, যি কব্চে চেে যুে িঝল, িিই োচক ভাঝলা। এখে ওর কোকাঝে 

চব্চি খুব্ ভাঝলা, যুে কথঝম কেঝল আর এিটা হঝব্ ো। 
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একটু িুপ কঝর কথঝক েযামলী একটা েীঘণশ্বাস কেলল। িারপর ব্লল, কিামার োোঝক 

আচম েে ব্ছর ধীনতঝর চিচে। যখে ও পুচলঝের সঝে লড়াই করি, পাচলঝয় পাচলঝয় কব্ড়াি–

িখে ওঝক আমার যঝেক যঝেক কব্চে ভাঝলা লােি। িখে চছল একটা দুেণা্ েকৃচির 

মােুর। এখে কী রকম কযে সাধীনতারর্, আর পাুঁিজঝের মিে, আমার এ রকম ভাঝলা লাঝে 

ো। আঝে ওর সঝে েমাঝস-ছ’মাঝস কেখা হি–কসও যঝেক ভাঝলা। চছল— 

  

সূযণ একটু যব্াক হঝয় িাকাল েযামলীর চেঝক, চকন্তু ককােও ম্ব্য করল ো। েযামলীর 

মুঝখ কযে সচিযই একটা দুুঃঝখর ছায়া। সূযণর সঝে আরও কথা ব্লার উঝদ্দ ঝেয েযামলী 

এঝস ব্সল সূঝযণর চব্ছাোর ওপর। মাথার ব্াচলেটা সরাঝি যাচেল সূযণ চব্দুযৎঝব্ঝে এঝস 

ব্ঝস পড়ল ব্াচলেটার ওপর। ব্াচলঝের িলায় িার কোপে চজচেস আঝছ, েযামলীঝক 

কেখাঝো যায় ো। 

  

সূযণর এ রকম ব্যব্হাঝর িমৎকৃি হঝয় কেল েযামলী। সূযণ োয় িার োঝয়র ওপঝরই এঝস 

ব্ঝস পঝড়ঝছ। কক িূহঝলর কিাঝখ সূযণর চেঝক িাকাল। চজঝজ্ঞস করল, কিামার ব্াচড়ঝি 

আর কক কক আঝছে? 

  

সূযণ োয়সারা উত্তর চেঝে। েযামলীঝক এখাে কথঝক ওোঝো েরকার। চকন্তু কস কিা িাঝক 

উঝে কযঝি ব্লঝি পাঝর ো। েযামলী কিঝয় আঝছ সূযণর কেচঞ্জ পরা েরীঝরর চেঝক। সূযণর 

ব্াহঝি িাকা িাকা োে–কসচেঝক আঙুল িুঝল েযামলী ব্লল, এসব্ কী?  

  

সূযণ ব্লল, আমার োঝয় িুলকুচে আঝছ, আপচে সঝর ব্সুে। 

  

সঝর ব্সার ককােও লির্ কেখাল ো েযামলী, হাসঝি হাসঝি ব্লল, কস কথা আঝে 

ব্ঝলাচে ককে? েরম কিঝল কাুঁিা হলুে চমচেঝয় কেব্কাল মাখঝব্ সারা োঝয় 

  

সূযণর চপঝে হাি করঝখ েযামলী ব্লল, এমে সুন্দর কিহারা, ককউ িার এমে যযে কঝর। 
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হোৎ রঝির েন্ধ কপঝয় কেল সূযণ। িীব্র কিাঝখ েযামলীর চেঝক িাচকঝয় রইল কঝয়ক 

পলক। িারপর আর সময় েষ্ট ো কঝর েযামলীঝক জচড়ঝয় ধীনতরল।  

  

আিণ কঝণ্ঠ, চেঝজঝক ছাচড়ঝয় কেব্ার কিষ্টা করঝি করঝি েযামলী ব্লল, এই কী হঝে 

কী–েরজা কখালা… 

  

ধুীনতৎ কিচর, েরজা কখালা। সূযণ ককােও চেে এসব্ গ্রাহয কঝরঝছ? িিিঝর্ কস েযামলীর 

কোুঁট কামঝড় ধীনতঝরঝছ, ককামর কথঝক হাি চেঝয় এঝসঝছ বু্ঝকর কাঝছ।  

  

েযামলী ককােওিঝম চেঝজঝক ছাচড়ঝয় চেঝয় উঝে োুঁড়াল। জ্বল্ কিাঝখ ব্লল, চছ চছ চছ, 

িুচমও এই রকম? ককােও কমঝয় ককােও কছঝলর সঝে একটু চেজণঝে কথা ব্লঝি এঝল 

কিামরা এ ছাড়া আর চকছু ভাব্ঝি পাঝরা ো? 

  

সূযণ রুি েলায় ব্লল, আপচে ককে ব্লঝলে, েরজা কখালা? 

  

েরজা কখালা থাক ব্া ো থাক, িুচম এি চেলণজ্জ, এই কিামরা চব্েব্ী? 

  

সূযণ িকণািচকণ কঝর পারঝব্ ো। কস আর কথা খরি ো কঝর উঝে েরজা ব্ন্ধ কঝর এল। 

েযামলীর সব্ ব্াধীনতা যগ্রাহয কঝর িার ককামর ধীনতঝর চহড়চহড় কঝর চেঝয় এল চব্ছাোয়। 

কঝয়ক চেে ভাঝলা খাব্ার ও পচরিযণা কপঝয় িার েরীঝরর এই চখঝেটা যসম্ভব্ কজঝে 

উঝেঝছ। েযামলীর দুঝটা হাি চব্ছাোর ওপর কজার কঝর কিঝপ ধীনতঝর, েরীঝরর ভঝর পাদুঝটা 

আটঝক কস িুম্বে করল েযামলীঝক। এি েীঘণস্থায়ী িুম্বে কয মঝে হয় য্হীে। কেঝরর 

চেঝক েযামলীর েচিঝরাধীনত কঝম এল, যংেগ্রহর্ করঝি লােল িার চেঝজর কোুঁট। িখে 

সূযণ েযামলীর হাি কছঝড় িার বু্ঝকর আুঁিল সচরঝয় চেল। একটাঝে ্াউজটা চছুঁড়ঝি 

কযঝিই কস থমঝক কেল। 

  

েযামলীর েলায় কসাোর সরু হার, লঝকটটা মস্ত ব্ড়। লঝকঝটর মােখাঝে একটা লাল 

পাথর। এই হার সূযণ কিঝে। ডাকাচির চেে আচেযব্াচড়র যুব্িী ব্ধূীনতচটর েলা কথঝক এই 
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হার কযাোেন্দ চেঝজ চছুঁড়ঝি চেঝয়চছল। কসই হার কযাোেন্দ িার চেঝজর স্ত্রীর েলায় 

পচরঝয়ঝছ। এ কী ধীনতরঝের মােুর? এ কী ধীনতরঝের পৃচথব্ী? সূযণর েরীরটা গুচলঝয় উেল। 

  

েযামলীঝক কছঝড় ভূঝি-পাওয়া মােুঝরর মিে কস উঝে োুঁড়াল। কুুঁকঝড় কেঝছ িার 

মুখখাো। েযামলীর কোুঁট ককঝট রি পড়ঝছ, িাই কেঝখ সূযণ চব্কৃি েলায় ব্লল, যাে, 

মুখ ধুীনতঝয় আসুে। আপোর রি আচম কখঝয় কেঝলচছ, িাই আমার ব্চম পাঝে। 

  

কসচেে সন্ধযাঝব্লা সূযণ কযাোেন্দঝক ব্লল, োো, একটু কব্চড়ঝয় আচস, ব্াচড়ঝি ব্ঝস 

আর ভাঝলা লােঝছ ো। 

  

কযাোেন্দ সূযণঝক ব্াচড় কথঝক কব্ঝরাঝি ব্ারর্ কঝরচছল। চকন্তু চেঝের পর চেে ব্াচড়ঝি 

ব্ঝস থাকা চক এ কছঝলর পঝি সম্ভব্? ব্াইঝর যন্ধকার ঘচেঝয় এঝসঝছ, িাই কেঝখ 

কযাোেন্দ ব্লল, চেক আঝছ যাও, কব্চে কেচর ককাঝরা ো। কাল কিামাঝক চেঝয় আচম 

কমচেেীপুর টাউঝে যাব্–কভাঝর উেঝি হঝব্। 

  

আপচেও িলুে ো। কাজ কিা চকছু কেই। 

  

কযাোেন্দ ব্লল, চেক আঝছ, িঝলা, কিামাঝক ব্ঝের ধীনতারটা ঘুচরঝয় চেঝয় আচস। ও চেকটা 

কব্ে সুন্দর। িুচম একা কেঝল ককাথায় কযঝি ককাথায় যাঝব্ আব্ার! 

  

ব্াচড়র কপছে চেঝক মাঝের মধীনতয চেঝয় রাস্তা। সূযণ এখে যসম্ভব্ ো্, কস েীরঝব্ কহুঁঝট 

যাঝে কযাোেঝন্দর পাঝে। কযাোেন্দ গুে গুে কঝর োে ধীনতঝরঝছ, স্বামী চব্ঝব্কােন্দর চেয় 

োে, ‘যচে কুমঝড়ার মঝিা িাঝল ধীনতঝর রি পান্তুয়া েি েি–’ ।  

  

সন্ধযা শুরু হঝি ো হঝিই সুন্দর কজযাৎস্না উঝেঝছ। পচরষ্কার আকাে। েুরেুঝর হাওয়ায় 

োে ও কথা উঝড় যায়। মাে কের হব্ার পর যল্প যল্প জেল শুরু হঝয়ঝছ, িার মধীনতয 

চেঝয় পাঝয়-িলা পথ। কযাোেঝন্দর মঝে কচব্ত্ব কজঝেঝছ। কস ওপঝর িাচকঝয় ব্লল, কি 
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িারা কেঝখছ? একসঝে এি িারা কলকািায় ব্ঝস ককউ কেখঝি পায় ো। িারাগুঝলা 

চেক েুঝলর মিে মঝে হয়। 

  

সূযণ ব্লল, যঝেকির্ িাচকঝয় থাকঝল কেখা যায়, এক একটা িারা এক জায়ো কথঝক 

যেয জায়োয় িঝল যাঝে। 

  

কযাোেন্দ ব্লল, িারা েয়, কসগুঝলা ধূীনতমঝকিু। 

  

িঝকণর ভচেঝি সূযণ ব্লল, ো িারা। 

  

ওুঃ, িা হঝল মরা িারা। যঝেক সময় কেখা যায় পৃচথব্ীঝি খঝস পড়ঝছ–পড়ঝি পড়ঝিই 

পুঝড় যায়। 

  

ো, কসগুঝলা ো। এক একটা িারা স্থাে ব্েলায়। মােুঝরর জীব্ঝের মিে। আচম কেঝখচছ। 

  

মুচেণঝের িঝর থাকব্ার সময় সূযণঝক যঝেক আকাে কেখঝি হঝয়ঝছ–এ-েৃেয িার সচিযই 

কেখা। 

  

কযাোেন্দ চব্ড়চব্ড় কঝর ব্লল, সচিযই মােুঝরর জীব্ে ব্েলায়। ব্ড় ঘে ঘে ব্েলায়। 

আচম যঝেক ব্েঝলচছ–আমাঝক কেঝখ িুচম যব্াক হে, ো? কাল কথঝক চকন্তু আমার 

যেুিাপ হঝে। কিামাঝক একটা কথা ব্লব্ ব্লব্ কঝরও ব্চলচে। কাল েহঝর চেঝয় আচম 

একটা হযাুঁন্ডচব্ল কেখলাম। মহাত্মা োন্ধী কথঝক কংঝগ্রঝসর সব্ কেিাঝক ইংঝরজ সরকার 

আব্ার কজঝল ভঝরঝছ। ৯ই যোট কথঝক কেঝের যঝেক জায়োয় চব্েব্ শুরু হঝয় কেঝছ। 

করললাইে উপঝড়, কটেে পুচড়ঝয় 

  

সূযণ চব্মূে় েলায় চজঝজ্ঞস করল, আজ কি িাচরখ? 

  

এোঝরা। সচিয যমর, সারা কেঝে চব্েব্ শুরু হঝয় কেঝছ। আর আমরা এখেও ব্ঝস আচছ? 

আমার রি আব্ার িেমে কঝর উেঝছ। একসময় যঝেক চকছু কঝরচছ, আর আসল 
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লড়াইঝয়র সমঝয়ই ঘঝরর ককাঝর্ ব্ঝস থাকব্? আমার বু্কটা পুঝড় যাঝে। যেুিাঝপ। 

িখে কভঝব্চছলাম, আর ককােও আো কেই–যুে ো থামঝল,–িাই চেঝজর ঘর গুচছঝয় 

কেব্ার জেয ককউ চক ভাব্ঝি কপঝরচছল, সুভারব্াবু্ সচিয তসেয চেঝয় এচেঝয় আসঝব্ে। 

ওুঃ, কী ভুল কঝরচছ! চব্ঝয় কঝর সংসাঝর জচড়ঝয় 

  

সূযণ থমঝক োুঁচড়ঝয় ককণে েলায় ব্লল, কসই ডাকাচির রাঝত্র আপচে ককাথায় 

চেঝয়চছঝলে? 

  

আচম গ্রাঝমর কলাঝকর হাঝি ধীনতরা পঝড় কেলাম। মালপত্র কিা সব্ ককঝড় চেঝয়ঝছই, এমে 

মার কমঝরচছল কয কস যাত্রা কয োঝর্  

  

কথা ব্লঝি ব্লঝি কযাোেন্দর মুখখাো েযাকাঝে হঝয় কেল। সট কঝর ঘুঝর োুঁচড়ঝয় কস 

সূযণর হাি দু’খাো কিঝপ ধীনতঝর ব্লল, িুই আমাঝক খুে করঝি এঝসচছস, িাই ো? 

  

হাি ছাড়ুে। 

  

আমাঝক খুে করার জেয কিাঝক ওরা পাচেঝয়ঝছ, ো কর যমর? 

  

সূযণ হাি ছাচড়ঝয় কেব্ার কিষ্টা করল, চকন্তু কযাোেঝন্দর োঝয়ও েিণ্ড কজার। কস দু’ হাঝি 

সূযণঝক সপাঝট কিঝপ ধীনতঝরঝছ। সূযণ োর্পঝর্ও চেঝজঝক ছাড়াঝি পারল ো, িখে কামঝড় 

চেল কযাোেঝন্দর হাঝি ব্যথার জ্বালায় কযাোেন্দ িাঝক কছঝড় চেঝয়ই েিণ্ড এক লাচথ 

মারল কপঝট। সূযণ চছটঝক পঝড় কেল, সঝে সঝে ককামর কথঝক চরভলব্ার ব্ার কঝর গুচল 

িালাল। 

  

হাি চস্থর চছল ো, গুচল কযাোেঝন্দর োঝয় লাঝেচে। কযাোেন্দ মাচটঝি হমচড় কখঝয় পঝড় 

েড়াঝি শুরু কঝরঝছ যন্ধকাঝরর চেঝক। সূযণ চরভলব্ার হাঝি এচেঝয় আসঝিই কস কিুঁচিঝয় 

উেল, যমর, মাচরস ো, মাচরস ো, কোে, কথা কোে। আচম ভুল স্বীকার করচছ–োুঁড়া, 

একটা কথা ব্লঝি কে— 
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লিয চস্থর চেচশ্চি করা জেয সূযণ যস্ত্র হাঝি চেঝয় পাঝয় পাঝয় চেঝয় কযঝি লােল ওর 

চেঝক। কযাোেন্দ একটা কোুঁঝপর কপছঝে লুচকঝয়ঝছ। কসখাে কথঝক ব্লঝি লােল, যমর, 

মাচরস ো, এ রকম ভাঝব্ মাচরস ো– আচমও যঝেক কাজ কঝরচছ–আমাঝক আর একটা 

সুঝযাে কেকালই আচম ব্াচড়-ঘড় কছঝড় কব্চরঝয় পরঝব্া–যচে পুচলঝের গুচলঝি মচর, িাও 

একটা সা্ত্বনো থাকঝব্। 

  

সূযণ হকুম করল, ওখাে কথঝক কব্চরঝয় আসুে। 

  

মারচব্ ো ব্ল? একটা সুঝযাে চেচব্? 

  

কব্চরঝয় আসুে আঝে। এঝি এখেও পাুঁিটা কটাটা আঝছ, এইখাে কথঝকই আচম আপোঝক 

কের কঝর চেঝি পাচর। কব্চরঝয় আসুে। 

  

কযাোেন্দ কব্চরঝয়ই সূযণর পাঝয়র ওপর োুঁচপঝয় পড়ল। সূযণর মুখখাো পাথঝরর মিে 

েচি। কযাোেন্দর মাথা চটপ কঝর চরভলব্ার িুঝলঝছ, কযাোেন্দ হাউ হাউ কঝর ককুঁঝে 

ব্লল, এ রকম ভাঝব্ মাচরস ো, আমাঝক পুচলঝের গুচলঝি মরঝি কে। 

  

চেক? 

  

যমর, কিার কাঝছ কথা কেওয়ার চকছু কেই। আমার চেঝজরই যসম্ভব্ যেুিাপ হঝে। 

আচম যা ভুল কঝরচছ, আমার োয়চশ্চত্ত করঝি হঝব্ই! 

  

সূযণ চহংস্র ভাঝব্ ব্লল, আমার যচে ককােও ভুল হয়, িা হঝল আচম েরঝক চেঝয়ও 

আপোঝক খুুঁঝজ ব্ার করব্। 

  

কসই রাঝত্র েযামলী সূযণর ঘঝর জল রাখঝি এঝস সূযণ েরজার সঝে িাঝক কিঝপ ধীনতঝর, 

েলার হারটা একটাঝে চছুঁঝড় ছুুঁঝড় কেঝল কেয় ব্াইঝরর যন্ধকাঝর, োস োস কঝর িার 

দু’োঝল দুচট িড় মাঝর। েযামলী এিই যব্াক হঝয় যায় কয িার মুখ চেঝয় কথা কব্ঝরায় 
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ো। সূযণ কযে উেত্ত হঝয় উঝেঝছ। আব্ার একটা েিণ্ড িড় কমঝর ব্ঝল, কলাঝভর কের কেই। 

ো? আর সব্ েয়ো ককাথায়? 

  

একটু পঝর কেখা যায়, েযামলী সূযণর পাঝয়র কাঝছ ব্ঝস কাুঁেঝছ।  

৩৯. েরূ কথঝক আসঝছ একটা চমচছল 

েূর কথঝক আসঝছ একটা চমচছল। চেক চমচছল েয়, চব্েৃঙ্খল জেিা। েেীঝি কযমে 

যাুঁড়ারাুঁচড়র ব্াে আঝস, কিমচে মাঝের ওপর চেঝয় ছুঝট আসঝছ একটা উত্তাল কেউ। হযাুঁ, 

ছুঝটই আসঝছ মঝে হয়, চেয়জঝের দুুঃসংব্াে শুঝে মােুর কয রকম ভাঝব্ ছুঝট আঝস। এই 

জেিার ককােও কর্ণধীনতার কেই, কযে মঝে হয় িিুচেণঝকর মাে ঘাট জেল েেী োলা কপচরঝয় 

মােুর ছুঝট আসঝছ এই চেঝক, এই মঝ্শ্বর থাোর চেঝক। েিকাল এই থাোর সামঝে 

গুচল িঝলচছল, মারা কেঝছ দু’জে মােুর, আহি সািজে, ব্চন্দর সংখযা একঝো চিে। 

  

জেিা ছুঝট আসঝছ। এর মঝধীনতয আঝছ চেশু, বৃ্ে ও োরী, কছুঁড়া, ময়লা কপাোক, 

যঝেঝকরই েরীঝরর যঝধীনতণঝকর কব্চে েগ্ন, যঝেঝকই করাো, হাড়-চজরচজঝর কিহারা, 

মযাঝলচরয়া, যোহার ও বৃ্চটে োসে যাঝের চছব্ঝড় কঝর কেঝলঝছ–আজ িারা ছুঝট 

আসঝছ ভূিগ্রঝস্তর মঝিা। দুব্ণল েলায় িারা িািাঝে, কঝরঝে ইঝয় মঝরঝে! বৃ্চটে রাজ 

ভারি ছাঝড়া! সমস্ত ব্চন্দঝের মুচি িাই! িাই, িাই, িাই-ই-েচিধ্বচের মিে কোোয়। 

  

কব্লা এোঝরাটা। এই সময় এইসব্ মােুঝরর মঝধীনতয যঝেঝকরই কখি-খামাঝর থাকার কথা, 

ককউ ইস্কুঝল, ককউ ডািারখাোয়, রান্নাঘঝর, হাঝট-ব্াজাঝর। আজ কস-সব্ কাজ কেঝল 

মােুর এ-চেঝক ছুঝট আসঝছ চিৎকার করঝি করঝি। মাথার ওপঝর োুঁ োুঁ করাদ্দ ুর, 

যোবৃ্চষ্টঝি কেঝট কেঝট কেঝছ মাচট, োছগুঝলার পািা চব্ব্র্ণ।  

  

একটা ব্ড় যেত্থাোঝছর েীঝি োুঁচড়ঝয় রঝয়ঝছ সূযণ আর কযাোেন্দ। কযাোেন্দ একটা 

চব্চড়ঝি ঘে ঘে টাে চেঝে আর চপি চপি েব্দ কঝর থুিু কেলঝছ মাচটঝি। সূযণ একেৃচষ্টঝি 
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িাচকঝয় আঝছ যগ্রসরমাে জেিার চেঝক। ওরা কযখাঝে োুঁচড়ঝয় আঝছ, িার একটু েূঝরই 

করল লাইে–দু-চিে চেে ধীনতঝর কট্রে ব্ন্ধ। 

  

কযাোেন্দ চিি েলায় ব্লল, এি কলাক–এঝের হাঝি যচে একটা কঝর কয-ঝকােও যস্ত্র 

থাকি িা হঝল ওই ক’টা পুচলে রুখঝি পারি ওঝের? োন্ধীজী কের পযণ্ কুইট ইচন্ডয়া 

কোোে চেঝলে আর এটা বু্েঝলে ো, কমঝর ো িাড়াঝল ইংঝরজ যাঝব্ ো। কলাকজে কয 

রকম কিঝপ উঝেঝছ, চকছু যস্ত্র থাকঝল যোয়াঝস এক একটা যঞ্চল স্বাধীনতীে কঝর কেলা 

কযি। 

  

সূযণ ব্লল, কালঝক ইস্তাহাঝর পড়লাম চব্হার ইউ চপর কঝয়কটা জায়ো স্বাধীনতীে হঝয় কেঝছ 

–বৃ্চটে োসঝের ককােও চিহ্ন কেই। 

  

চকন্তু কচেঝের জেয? 

  

চিরচেঝের জেয। যুঝে হারঝি ব্ঝসঝছ ইংঝরজ, আর এ-ঝেঝে চেরঝি পারঝব্ ো। 

  

ব্রজঝোপালো, েংকরোঝের সঝে ককােও কযাোঝযাে হল ো? 

  

কক ককাথায় আঝছ, ককােও চেক কেই। 

  

োোরা োয় সব্াই চেঝয় এখে কংঝগ্রঝস চভঝড়ঝছ। এ ব্ছরই স্বাধীনতীেিা এঝল োম হঝব্ 

শুধুীনত কংঝগ্রঝসর। আমরা ককউ ো। এক সুভারব্াবু্ যচে তসেয চেঝয় েুঝক পড়ঝি পাঝরে, 

িা হঝল উচে য্ি আমাঝের চিেঝব্ে। 

  

সুভারব্াবু্ আসঝছে চেকই। 

  

চকছুই কিা বু্েঝি পারচছ ো। একসঝে আরম্ভ হব্ার কথা চছল ো? ওচেক কথঝক সুভারব্াবু্ 

আসঝব্ে, আর এচেক কথঝক কেঝের মঝধীনতয সব্ চকছু যিল কঝর চেঝয়–।  

  

যাকঝে, যা থাঝক কপাঝল, আজ আচম মরব্। 
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সূযণ থাোর চেঝক মুখ ঘুচরঝয় ব্লল, আচমও মরব্, চকন্তু কমঝর মরব্। কযাোেন্দ ব্লল, 

মঝর যাওয়াই ভাঝলা। এরপর চেঝজঝের মঝধীনতয কি রকম েলােচল, কাটাকাচট কেখঝি 

হঝব্ কক জাঝে। আচম জীব্ঝে একব্ার শুধুীনত ভুল কঝরচছ, চকন্তু ব্ড় ব্ড় কেিারা আরও 

যঝেক ব্ড় ভুল কঝরঝছে। 

  

সূযণ আর কযাোেন্দ এখে দুচেঝক চেঝর আঝছ। সূযণ েজর করঝখঝছ থাোর চেঝক। লাল 

রঝঙর থাোর সামঝে খাচেকটা েুলব্াোে, কেঝটর দু পাঝে কিকগুঝলা সাো রং করা টব্ 

উলঝট ব্সাঝো। কেঝটর ব্াইঝর একটা চজপ, িার সামঝে সাচরব্ে ভাঝব্ োুঁচড়ঝয় আঝছ 

আট জে পুচলে। থাোটা কছাট, চকন্তু েিকাল একটা ব্ড় রকঝমর কাণ্ড কঝর কেঝলঝছ। 

  

জেিার কেউ এর মঝধীনতয এচেঝয় এঝসঝছ যঝেক কাঝছ। চিৎকার ও কোরঝোল এখে স্পষ্ট–

উঝত্তচজি ও আিণ চিৎকার, ককােও েব্দ কব্াো যায় ো। যঝেঝকরই হাঝি কিরো োন্ডা। 

কযাোেন্দ ব্লল, যমর, েযাখ েযাখ একজে বু্চড়ও পিাকা হাঝি চেঝয় এঝসঝছ চমচছঝল। 

  

সূযণর োঝয় কেচঞ্জ কেই। জামার মঝধীনতয চেঝয় হাি েচলঝয় কস িার চেঝজর বু্ঝক হাি 

বু্ঝলাঝি লােল। েরীরটা চেরচের করঝছ। একটা চকছু ঘটঝি যাঝে–এই কটা ব্ছর কস 

এরই েিীিায় চছল। হরকুমাঝরর কাঝছ কস েচিশ্রুচিব্ে, কেঝের স্বাধীনতীেিা আসার আঝে 

কস যস্ত্র ছাড়ঝব্ ো। িার আঝে মরঝি হয় কিা মরঝব্। আজ চক কসই মৃিুযচেে? 

  

সূযণ ব্লল, এব্ার িলুে। আমরা খাচেকটা কপছে চেঝক থাকব্! 

  

কসই মােুঝরর কজায়ার যশ্বত্থাোছটা কপচরঝয় যাব্ার পর সূযণা আর কযাোেন্দ কপছে চেক 

কথঝক ওঝের সঝে চমঝে চেঝয় খুব্ ো্ভাঝব্ হাুঁটঝি লােল। ওঝের কিাঝখ মুঝখ ককােও 

উঝত্তজো কেই, কযে ওরা আঝে কথঝকই জাঝে, এরপর কী ঘটঝব্।  

  

থাোর একটু েূঝর পুচলেব্াচহেী ওঝের আটকাল। চকন্তু িরঝে কযমে লাচে চেঝয় 

আটকাঝো যায় ো, কসই রকম একেল কলাক কেঝল েুঝক কযঝি িাইঝছ কভিঝর। ওঝের 
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ভয় কভঝঙ কেঝছ। ওঝের কারওর ভাই ব্া ব্াব্া কাকা েিকাঝলর ঘটোয় চেহি ব্া আহি 

ব্া ব্চন্দ। ককােও পূব্ণচেচেণষ্ট কোোে কেই, হাজার হাজার েলার চিৎকাঝর কারওর কথাই 

কব্াো যায় ো। শুধুীনত কেখা কেল, একজে লম্বা কিহারার কে ে় হাি িুঝল পােঝলর মিে 

ভাঙা েলায় চিৎকার করঝছ, ব্নু্ধের্, ব্নু্ধের্, ব্নু্ধের্, আপোরা শুেুে 

  

ককউ শুেঝছ ো। সূযণ চিেঝি পারল কসই কে ে়চটঝক, িঝমাোে ডািার। সূযণ আর 

কযাোেন্দ চেশ্চল হঝয় োুঁচড়ঝয় রইল কপছঝে। কযে িারা েেণক মাত্র। 

  

পুচলেরা লাচেগুঝলা আড়াআচড় কঝর চেঝয় চভড় কেলঝছ। কাঝরাঝক আহি করার কিষ্টা 

করঝছ ো। জেিার কিুঁিাঝমচি িমে ব্াড়ঝছ। এই সময় থাোর কভির কথঝক কব্চরঝয় 

এঝলা চিে জে যচেসার, িার মঝধীনতয একজে কশ্বিাে। ইচে কজলার এস. চপ. কালঝকর 

ঘটোর পর দুেণ রিা করঝি এঝসঝছে। এস. চপ. সাঝহব্ োঝরাোর কাঝে কাঝে কী কযে 

চেঝেণে চেঝলে। োঝরাোচট কভির কথঝক একটা কিাঙা চেঝয় এঝস কসটা মুঝখ লাচেঝয় 

ব্লঝি লােঝলে, আপোরা শুেুে, আপোরা শুেুে, থাোর সামঝে জমাঝয়ি হওয়া 

কব্আইচে। 

  

এক েব্ল হইহইঝি কেঝক কেল োঝরাোর কথা। পুচলেরা এব্ার লাচে উুঁিাল মাথার 

ওপর। োঝরাো আব্ার ব্লঝলে, আপোরা শুেুে, মােেীয় এস. চপ. সাঝহব্ এখাঝে 

উপচস্থি আঝছে–আপোঝের যচে ককােও ব্িব্য থাঝক–িা আপোঝের মঝধীনতয কথঝক 

দু’জে েচিচেচধীনত শুধুীনত এঝস আপোঝের কথা ওোঝক জাোঝি পাঝরে। উচে সুচব্িাঝরর 

আশ্বাস চেঝয়ঝছে! আপোরা–  

  

আব্ার েিণ্ড কোরঝোল। চমচেট দুঝয়ক চিৎকার িযাুঁিাঝমচিই িলল। এরই মঝধীনতয িঝমাোে 

ডািার কসই চজপ োচড়টার পাোচেঝি উঝে পঝড় মৃেী করােীর মিে হাি-পা ছুুঁড়ঝি শুরু 

কঝরঝছে। হাওয়ায় উড়ঝছ িাুঁর সাো িুল, ঘমণাি মুঝখ করাে পঝড় িকিঝক, কিাখদুঝটা 

কযে চেকঝর কব্চরঝয় আসঝব্। ব্নু্ধের্, ব্নু্ধের্ ব্ঝল যচব্শ্রা্ আওয়াজ কঝর যাচেঝলে। 

জেিার কোরঝোঝলর এক মুহূিণ চব্রচি কপঝিই চিচে ব্ঝল উেঝলে, ব্নু্ধের্, আঝব্েে 
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চেঝব্েঝের চেে কের হঝয় কেঝছ। আমরা ককােও আঝব্েে করঝি িাই ো। আমরা সমস্ত 

ব্চন্দঝের মুচি িাই। আজই, এই মুহূঝিণ। ইংঝরজ সরকার যচে ব্চন্দঝের মুচি ো কেয়–

আমরা এখাঝে আমরর্ যেেে করব্। আমরা োচ্পূর্ণ সিযাগ্রহী। আমরা এঝের কেচখঝয় 

চেঝি িাই, ব্নু্ধের্, আমরা এঝের কেচখঝয় চেঝি িাই কয েযাঝয়র েচি লাচে-গুচলর কিঝয় 

কি কব্চে। একব্ার ব্ঝলা ভাই, ব্ঝন্দ মািরম্। 

  

জেিা েজণে কঝর উেল, ব্ঝন্দ মািরম্। 

  

ব্লল ভাই ইংঝরজ সরকার, ভারি ছাঝড়া! 

  

ভারি ছা-ঝড়া! 

  

িঝমাোে ডািার জেিাঝক খাচেকটা সঙঘব্ে কঝর কেলঝি কপঝরঝছে। িাুঁর কণ্ঠস্বঝরর 

িীব্র আ্চরকিা সকলঝক স্পেণ কঝর। চিচে আরও কোোে চেঝি লােঝলে–জেিা চেক 

চেক সাড়া চেল। দু’জে কসপাই এঝস হাি ধীনতঝর িাুঁঝক োচমঝয় চেঝি এল চজপোচড় কথঝক 

িঝমাোে ডািার আব্ার উেঝব্ল জেিার উঝদ্দ ঝে ব্লঝলে, ভাইসব্, মঝে রাখঝি হঝব্, 

আমরা সিযাগ্রহী, আমরা চহংসার আশ্রয় কেব্ ো। মহাত্মাচজ ব্ঝলঝছে–  

  

সযূণ আর কযাোেন্দ এব্ার কিাখাঝিাচখ করল। িারপর চভড় কছঝড় আলাো কব্চরঝয় এঝস 

মাে কথঝক দুঝটা ব্ড় ব্ড় ইঝটর টুকঝরা িুঝল চেঝয় যিয্ সাব্লীল ভাঝব্ কে ঝড় চেঝয় 

কস-দুঝটা ছুুঁঝড় মারল থাোর েরজার সামঝে েণ্ডায়মাে যচেসারঝের চেঝক। যব্যথণ লিয, 

একটা ইট কলঝেঝছ স্বয়ং এস. চপ. সাঝহঝব্র কপাঝল। চিচে মাথায় হাি কিঝপ ব্ঝস 

পড়ঝলে। কযাোেন্দ চহংস্র ভাঝব্ কিুঁচিঝয় উেল, মার, মার, মার োলাঝের! 

  

এর পরই শুরু হঝয় কেল এক যভূিপূব্ণ চব্েৃঙ্খলা। দু-এক মুহূিণ চব্মূে় থাকার পর পুচলে 

শুরু কঝর চেল লাচে িালাঝো। জেিার মঝধীনতয কব্চের ভাে কলাকই কপছে চেঝর কে ড় 

চেল–সূযণ আর কযাোেন্দ িখে কমচেঝের মিে ইট ছুড়ঝছ। িাঝের কেখাঝেচখ। কযাে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 411 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চেঝয়ঝছ আরও কঝয়কজে যুব্ক। িঝমাোে ডািার িখেও হাি িুঝল কিুঁচিঝয় যাঝে 

ব্নু্ধের্, ব্নু্ধের্–। িাুঁর মাথায় এক ঘা লাচে ো-পড়া পযণ্ চিচে থামঝলে ো। 

  

ছত্রভে জেিার মঝধীনতয যঝেঝকই চকছুেূর পাচলঝয় চেঝয় আব্ার চেঝর এল, এব্ার ককউ 

ককউ ব্াুঁে ব্া োঝছর ডাল কভঝঙ এঝেঝছ, ইটপাটঝকল কছাুঁড়ার েঝল সংখযা বৃ্চে হঝয়ঝছ। 

থাো কথঝক কব্চরঝয় এঝসঝছ আর একেল পুচলে। সূযণ আর কযাোেন্দ ইট কছাুঁড়া ব্ন্ধ কঝর 

হাঝির ধুীনতঝলা কেঝড় পরস্পর আর একব্ার কিাখাঝিাচখ কঝর এচেঝয় কেল আরও সামঝের 

চেঝক। 

  

দু’-এক চমচেঝটর মঝধীনতয সূযণঝক কেখা কেল থাোর ছাঝে–িার হাঝি একটা কিরঙা োন্ডা। 

কী কঝর কস এি িাড়ািাচড় ওখাঝে কপ ুঁঝছাল, কব্াোই যায় ো। আসঝল সব্চকছুই ভঝয়র 

সীমাঝরখা চেঝয় ব্াুঁধীনতা–সূযণ কসই সীমাঝরখাটা যব্লীলািঝম পার হঝয় কেঝছ। সুিরাং িার 

কিা আর ককােও যসুচব্ঝধীনত কেই। সূযণ ইউচেয়ে জযাকটা টাে কমঝর চছুঁঝড় কেঝল কসখাঝে 

লটঝক চেল িার হাঝির পিাকা। সমস্ত জেিা এক মুহূিণ চেশ্বাস ব্ন্ধ কঝর সূযণঝক কেখল। 

সূযণ েলা োচটঝয় চিৎকার কঝর উেল, ইেচকলাব্, চজন্দাব্াে। জেিার উঝদ্দ ঝে হাঝির 

ইচেি কঝর আব্ার ব্লল, ইেচকলাব্–।  

  

কস-চেঝের েথম গুচল িালাঝো হল সূযণর চেঝক। ককােও চেঝেণে ো কপঝয়ই একজে 

কসপাই গুচল িাচলঝয়ঝছ–আওয়াজ হব্ার সঝে সঝে সূযণ ছাঝের পাুঁচিঝলর ওপাঝে পঝড় 

কেঝছ িাঝক আর কেখা কেল ো! 

  

ইচিমঝধীনতয কযাোেন্দ চজপোচড়টার কপট্রল টযাকিম খুঝল িাঝি আগুে ধীনতচরঝয় চেঝয়ঝছ। োউ 

োউ কঝর জ্বঝল উেল আগুে। কযাোেন্দ চেঝজর োঝয়র জামাটা খুঝল কসই আগুঝে ছুুঁইঝয় 

মোঝলর মঝিা হাঝি চেঝয় ছুঝট কেল। একজে কসপাইঝয়র লাচের ব্াচড় িার ঘাঝড় 

লােঝিই ব্াঝঘর মিে ঘুঝর োুঁড়াল কযাোেন্দ, িার চব্োল থাব্া চেঝয় কসপাইচটর 

মুখখাো কিঝপ ধীনতরল। 
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কয-ঝকােও কারঝর্ই কিাক পুচলে কসচেে দু’ রাউঝন্ডর কব্চে গুচল িালায়চে। আঝের চেে 

ব্াড়াব্াচড় হঝয় যাওয়ার েঝল কব্াধীনতহয় এই রকমই চেঝেণে চছল। জেিার একটা কব্ে ব্ড় 

যংে কব্পঝরায়া মচরয়া হঝয় লড়ল পুচলঝের সঝে, লাচেধীনতারী পুচলেরা ছত্রভে হঝয় পড়ার 

পর ব্ন্দুকধীনতারী পুচলেরা কব্চরঝয় এঝস আর ককােও সুঝযাে কপল ো–িখে জেিা েুঝক 

পঝড়ঝছ থাোর কম্পাউঝন্ড–িাঝের পাঝয়র িাঝপ েুলব্াোে লন্ডভন্ড। এস চপ সাঝহব্ 

রিাি মুঝখ টলঝি টলঝি কব্চরঝয় এঝস উোঝের মিে িযাুঁিাঝি লােঝলে, োয়ার 

োয়ার! িাুঁর চেঝজর হাঝিও চরভলব্ার। এইসময় সূযণঝক আব্ার কেখা কেল থাোর ছাঝে, 

িার হাঝি কখালা চরভলব্ার–কস লিয চেক করঝখ যিয্ চহঝসব্ কঝর গুচল িালাঝি 

লােল। 

  

গুচলচব্ে এস. চপ. সাঝহঝব্র মুঝখ এি যসংখয পোঘাি পড়ল কয মােুরচটঝক আর ককােও 

চেে কিো যাঝব্ ো। কঝয়ক জে চসপাচহ সঝমি োঝরাোব্াবু্ আত্মসমপণর্ করঝলে, 

চিেজে চসপাচহ এব্ং একজে এস আই মুমূরণ। জেিার মঝধীনতয কযাঝলাসঝিঝরা জঝের 

যব্স্থা সংকটজেক। িাঝের মঝধীনতয একজে িঝমাোে ডািার। ডািারঝক োথচমক 

চিচকৎসা কেব্ারও ককউ কেই। 

  

কপাল কেঝট রি েড়াঝে, খাচল ো, কযাোেন্দ চব্জয়ীর মিে োুঁড়াল থাোর চসুঁচড়ঝি। 

িার এক হাঝি একজে চসপাচহর রাইঝেল। জ্বল্ কিাঝখ ব্লল, ভাইসব্, কুত্তার ব্াচ্চারা 

কহঝর কেঝছ। চেকমঝিা মুগুর চেঝয় কপটাঝি পারঝল সব্ কটা কুত্তাই মরঝব্ চকংব্া পালাঝব্। 

আমরা কাঝরাঝক ছাড়ব্ ো। আজ কথঝক আমরা এই যঞ্চঝলর কলাক সব্াই স্বাধীনতীে। 

ইেচকলাব্–  

  

সমুদ্র েজণে কোো কেল, চজন্দাব্াে! 

  

কযাোেন্দ আব্ার ব্লল, ভাইসব্, শুধুীনত স্বাধীনতীে হঝলই হঝব্ ো, এই স্বাধীনতীেিা রিা করঝি 

হঝব্। আপোরা জাঝেে চক ো জাচে ো, সারা ভারি জুঝড়ই ইংঝরজঝক কপটাঝো শুরু 

হঝয়ঝছ যঝেক কজলা স্বাধীনতীে হঝয় কেঝছ। এই কব্য়াচল্লে সাঝলই ভারঝি সব্ ইংঝরঝজর 
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কব্র কখাুঁড়া হঝয় যাঝব্। িঝব্ একথাও চেক, ভাইসব্, শুেুে আমার কথা, আমরা এিুচে 

সব্ ব্চন্দঝের মুচি কেব্–চকন্তু িার আঝে, এক চমচেট তধীনতযণ ধীনতঝর শুেুে, এই কুত্তার 

ব্াচ্চাঝের েচি কম কঝর কেখঝল িলঝব্ ো। কয-ঝকােও মুহূঝিণ তসেযব্াচহেী এঝস পড়ঝি 

পাঝর। কসজেয আমাঝের যঝেক কাজ ব্াচক আঝছ। করঝল কঝর যাঝি তসেযরা ো আসঝি 

পাঝর, কসইজেয উপঝড় কেলঝি হঝব্ করললাইে, কটেেগুচল পুচড়ঝয় চেঝি হঝব্। 

কটচলগ্রাঝে যাঝি ককােও খব্র ো যায়, িাই ধ্বংস কঝর চেঝি হঝব্ সব্ কপাট যচেস। 

কেচর করার সময় কেই। এিুচে আমাঝের দুঝটা েল যাঝব্ কটেে আর কপাট যচেঝসর 

চেঝক। ভয় কপঝল িলঝব্ ো। স্বাধীনতীেিার জেয যচে োর্ও যায়–ব্লুে একব্ার, ব্ঝন্দ 

মািরম্–।  

  

সূযণ থাোর চভির েুঝক পঝড়ঝছ–িার হাঝি মস্ত একটা িাচব্র কোছা। এি কাঝণ্ডর পরও 

কস আশ্চযণ রকম যিি রঝয়ঝছ–শুধুীনত িার জামাটা চছুঁঝড় কেঝছ োলাোলা হঝয়। হাজিঘঝর 

িালা খুঝল কস মুচি চেঝে ব্চন্দঝের–এি চিৎকার, আেন্দ, কান্নাকাচট– এর মঝধীনতযও িার 

মুখ চেচব্ণকার। একটুও করখা ব্েলায়চে িার মুঝখর, ককােও উঝত্তজোর চিহ্নমাত্র কেই। 

  

কস যখে কব্চরঝয় এল থাোর ব্াইঝর–িখেও কযাোেন্দ ব্িৃিা চেঝয় িঝলঝছ। সূযণঝক 

কেঝখ কযাোেন্দ উচ্ছ্বাঝসর সঝে জেিাঝক উঝদ্দ েয কঝর আব্ার ব্লল, আপোরা কেখুে 

এই ব্ীর কযাোঝক–আজঝকর লড়াইঝয় ইচে–  

  

সূযণ িাঝক মােপঝথ থাচমঝয় চেঝয় রূে় েলায় ব্লল, এখে িলুে! 

  

একটু ব্াঝেই সূযণ আর কযাোেঝন্দর কেিৃঝত্ব দুঝটা েল আলাো ভাঝব্ িঝল কেল কপাট 

যচেস আর কটেঝের চেঝক। কপাট যচেঝস ককােও ব্াধীনতাই পাওয়া কেল ো–িুে জেিা 

কসখাঝে যগ্নৎসঝব্ কমঝি উেল। করল কটেঝে দু’জে কসপাই চছল পাহারায় মাত্র আধীনত ঘণ্টা 

খণ্ডযুঝেই িারা পৃষ্ঠ েেেণে করল। আগুে লাচেঝয় কেওয়া হল করল কটেঝে–চকছু কলাক 

লুটপাঝটর সুঝযােও ছাড়ল ো। সূযণর িখেও যঝেক কাজ ব্াচক চকন্তু জেিা যচগ্নকাঝণ্ডর 

সমূ্পর্ণ েৃেযটা উপঝভাে ো কঝর িার সঝে যাঝব্ ো। সূযণ িখে কটেঝের কুচল কাচমে ও 
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ব্চন্দ কসপাইঝের ব্াধীনতয করল করললাইে খুুঁঝড় িুঝল কেলঝি। চকছুেূর য্র য্র 

করললাইে যিল কঝর কেওয়া হল। কমচেেীপুঝরর একচট মহকুমা সচিযই স্বাধীনতীে হঝয় কেল 

কস-চেে–কস-িল্লাঝট ককাথাও আর বৃ্চটে োসঝের চিহ্ন রইল ো। কসচেে রাস্তায় রাস্তায় 

শুধুীনত চিৎকার আর উল্লাস। কয-ঝকােও ব্াচড়ঝিই কলাঝকরা হড়হড় কঝর েুঝক পঝড় খাব্ার 

িাইঝছ। ব্াচড়র কলাঝকরাও সােঝন্দ এঝে চেঝে। িাঝের যা-চকছু আঝছ। সূযণঝক ককাে 

ব্াচড়ঝি খাওয়াঝো হঝব্ িা চেঝয় কাড়াকাচড় পঝড়। কেল কলাঝকর মঝধীনতয। খব্র পাওয়া 

কেল কযাোেন্দ িার েলব্ল চেঝয় পাঝের গ্রাঝম িঝল কেঝছ আঞ্চচলক কংঝগ্রস কেিাঝের 

সঝে আঝলািো করার জেয। 

  

একচট ব্াচড়র উঝোঝে কখঝি ব্ঝসঝছ সূযণ, িাঝক চঘঝর রঝয়ঝছ একেল মােুর। যসংখয 

েনের, যজস্র উচ্ছ্বাস। সূযণ কারওর কথার উত্তর চেঝে ো। মঝধীনতয মঝধীনতয খাওয়া থাচমঝয় কস 

িুপ কঝর ব্ঝস থাকঝছ, িার দু কিাঝখ জঝলর পািলা পরো। আজ কস একজে মােুর। 

খুে কঝরঝছ, চব্ঝেচে েত্রু-চকন্তু আেঝন্দর ব্েঝল িার বু্ক কাুঁপঝছ। এিির্ কিিো চছল 

ো–এখে ব্ার ব্ার কিাঝখ ভাসঝছ ছচব্টা। সূযণ একচেে কেব্ী সরস্বিাুঁঝক স্বে কেঝখচছল। 

স্বঝের মঝধীনতয োে চছল সরস্বিীর মুখ। িার বু্ক থরথর কঝর ককুঁঝপচছল কসই সময়। আজও 

এই হিযা ও রঝির েৃঝেয িার বু্ক কসই রকম ককুঁঝপঝছ। জীব্ঝে এই শুধুীনত দু’ব্ার। 

  

যঝেঝকই সূযণঝক ব্ার ব্ার ব্যচিেি েনের চজঝজ্ঞস কঝর কাে োলাপালা কঝর চেঝে। 

কসসব্ চেঝক মে ো চেঝয় সূযণ ওঝের ব্লঝি কেল কয রাচত্তরঝব্লা পাহারা কেব্ার জেয 

একটা েল তিচর করঝি হঝব্। কয-পাুঁিচট রাইঝেল পাওয়া কেঝছ–কসগুচল কার কার হাঝি 

থাকঝব্–এখে কথঝকই চেক করা েরকার। গ্রাঝম আর কারওর কাঝছ যচে যস্ত্র থাঝক–

কসগুঝলাও জঝড়া করঝি হঝব্। 

  

চকন্তু এি কথা ব্লঝি পারল ো সূযণ। কখঝি কখঝি হোৎ উঝে চেঝয় উঝোঝের এক ককাঝর্ 

কস ব্চম করঝি ব্সল। েল েল কঝর রি কব্ঝরাঝে িার েলা চেঝয়। ককােও এক সময় 

একটা েিণ্ড লাচের ঘা কলঝেচছল িার বু্ঝক–ব্াইঝর কথঝক ককােও আঘাি কব্াো যায় ো, 
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চকন্তু কভিঝর চকছু েণ্ডঝোল হঝয় কেঝছ। থু থু কঝর মাচটঝি রি চছচটঝয় মুখ চেচরঝয় সূযণ 

যেযঝের উঝদ্দ েয কঝর ব্লল, চব্ঝের চকছু হয়চে। এটা আমার পুরঝো যসুখ। 

  

.  

  

এোঝরা কপচরঝয় ব্াঝরাঝি পা কেব্ার পর ব্ােঝলর পইঝি হঝয় কেল। উপেয়ঝের পরই 

কস েকৃি ব্রাহ্মর্ হল। যথণাৎ িার চিিীয় জে। ভারঝির একচট সুোিীে, আেেণব্াে, 

বু্চেজীব্ী, সুিিুর ও স্বাথণপর সম্প্রোঝয়র যেীভূি করার কিষ্টা হল িাঝক। 

  

পইঝির যেুষ্ঠাে ব্ড় কষ্টকর। এ রকম কষ্ট োচক সহয করঝিই হয় সব্াই িাঝক কোোল, 

ব্রাহ্মর্ হব্ার জেয চব্শ্বাচমত্রঝক আরও কিগুর্ কব্চে কষ্ট স্বীকার করঝি হঝয়চছল। কব্ল 

কাঝের কধীনতাুঁয়া কিাঝখ লাচেঝয় োয় সারা কব্লা ধীনতঝর যজ্ঞ করঝি হল িাঝক, েরম সুি 

চব্চধীনতঝয় িার দু’কাে েুঝটা কঝর সুঝিা কব্ুঁঝধীনত কেওয়া হল, মাথা কিা েযাড়া হলই। কাুঁঝধীনত 

েুচলঝয় কেওয়া হল কেরুয়া রঝঙর একটা কোলা, কসটা চেঝয় গুরুজেঝের কাঝছ চভিা 

িাইঝি হঝব্। যেুষ্ঠাে কের হঝয় যাওয়ার পঝরও িাঝক চিে চেে ব্ন্ধ কঝর রাখা হল একটা 

যন্ধকার ঘঝর–পাঝছ কস ককােও যব্রাহ্মঝর্র মুখ কেঝখ কেঝল। 

  

এর পঝরও পুঝরা এক ব্ছর োচক কস ব্াচড়র ব্াইঝর আত্মীয়-কুটুঝম্বর ব্াচড় ছাড়া আর 

ককাথাও খােযদ্রব্য মুঝখ চেঝি পারঝব্ ো। ব্াচড়ঝি খাওয়ার সমঝয়ও হোৎ একটা কথা 

ব্ঝল কেলঝলই িাঝক পাত্র িযাে কঝর উঝে কযঝি হঝব্। োয়ত্রী মন্ত্র মুখস্থ কঝর পরীিা 

চেঝি হল–েচিচেে দু’কব্লা সন্ধযা আচহ্নক ব্াধীনতযিামূলক। 

  

কলকািায় ব্ড়ব্াবু্র আওিায় কথঝক ওঝের এসব্ ধীনতমণীয় আিার-যেুষ্ঠাে চেয়ম চেষ্ঠার 

সঝে সম্পকণ চছল ো। ব্ড়ব্াবু্ োচস্তক, চিচে এসঝব্র ধীনতার ধীনতারঝিে ো। চকন্তু ব্ােঝলর 

োোমোই কোুঁড়া পচণ্ডি, সোিে ধীনতঝমণর সব্চকছুই িাুঁর কিাঝখ পচব্ত্র। চিচে েচিচেে 

কভারঝব্লা িাঝক কডঝক িুঝল আচহ্নক করঝি ব্সাঝি লােঝলে এব্ং দুপুঝর রাচত্তঝর কখঝি 

ব্ঝস িীক্ষ্ণ েজর রাখঝলে ব্ােল খাওয়া শুরু করার আঝে থালার পাঝে পাুঁিচট ভাি 

োকুরঝক উৎসেণ কঝরঝছ চক ো। শুধুীনত িাই েয়, ভাঝির থালা কেব্ার আঝে চেঝজর হাঝি 
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মাচটঝি জল চছচটঝয় আঙুঝলর োুঁট চেঝয় ওুঁ চলখঝি হঝব্ খাওয়া কের করার পর থালায় 

জল কেঝল কসই জল এক আঙুঝল িুঝল চজঝভ কেচকঝয় মন্ত্র পড়ঝি হঝব্। এব্ং কয-আসঝে 

কস ব্ঝসচছল–কসটা একটুখাচে সচরঝয় কেওয়া যব্েয কিণব্য। যচে ককােও কব্ড়াল তেব্াৎ 

কসই আসে চডচঙঝয় তেঝল িা হঝলই িার মহা পাপ। 

  

দু-িার চেঝের মঝধীনতযই ব্ােল পাকা ব্ামুে োকুরচট হঝয় উেল। সব্ চেময়কােুে চেঝখ এমে 

ব্াড়াব্াচড় করঝি লােল কয ব্াচড়র সব্াই যব্াক। ব্ােলই িখে যেযঝের ভুল ধীনতঝর। 

োোমোই খুব্ খুচে। খুব্ মজার কিহারা হঝয়ঝছ ব্ােঝলর। হোৎ লম্বা হঝি শুরু করায় 

হাে পযাঝন্টর েীঝি পাদুঝটা ধীনতযাঝড়ো কেখায়। কাঝের েুঝটা দুঝটা একটু একটু কপঝক 

সুঝিা আটঝক কেঝছ–আর কখালা যায় ো–ককউ কখালার কিষ্টা করঝলই কস। ব্াব্াঝর মাঝর 

চিৎকার কঝর। েঝল, িার দু’ কাঝে দুঝটা সুঝিার টুকঝরা, েলায় কমাটা পইঝি। েযাড়া 

মাথায় খড়খঝড় িুল উঝেঝছ–ব্ড়রা সুঝযাে কপঝলই মাথায় একব্ার কঝর হাি বু্চলঝয় 

কেয়। কছাটরা ব্া সমব্ঝয়চসরা িাুঁচট কমঝর কে ঝড় পালায় ককউ ককউ একটা ছড়াও ব্ঝল, 

‘োইড়া মাথা কইড়া থাল, টাক চেঝল যায় ব্চরোল’ ।  

  

এই সময় ব্ােঝলর চকছু চব্রয় সম্পচত্ত হল। উপেয়ে যেুষ্ঠাঝে এইটুকুই আেঝন্দর চেক। 

মুচষ্টচভিার সময় গুরুজঝেরা িাল কেব্ার সঝে সঝে রুঝপার টাকা চেঝয়ও েুচল 

ভচরঝয়ঝছে। এ ছাড়া কস কপঝয়ঝছ একটা কপে, মাউথ যেণাে, সুটঝকস, জযাচমচির ব্াম, 

ব্যাডচমন্টে র যাঝকট এব্ং যঝেকগুচল ব্ই। কপেঝক িখে ব্লা হি োউঝন্টে কপে, 

কারওর কারওর মুঝখ কোো কযি েরো কলম ব্ােল কসই েথম একচট োউঝন্টে। 

কপঝের মাচলক হল। কলমচটর োম ওয়াটারমযাে পযাুঁি কঘারাঝল চেব্চট কভিঝর েুঝক যায়–

একচট যিযাশ্চযণ ব্যাপার। ব্ােল যব্েয কসচট ব্যব্হার করার যচধীনতকার কপল ো– ককে ো 

োউঝন্টে কপে চেঝয় চলখঝল হাঝির কলখা খারাপ হঝয় যায়–গুরুজেরা এই চেঝেণে 

চেঝলে। টাকা কপঝয়ঝছ কস একঝো ব্চত্রেচট–কসগুচল িার মা চেঝজর কাঝছ করঝখ চেঝি 

কিঝয়চছঝলে, চকন্তু ব্ােল িাঝি চকছুঝিই রাচজ েয়। িার যাব্িীয় সম্পচত্ত কস চেঝজর 
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সুটঝকসচটঝি ভঝর খাঝটর েীঝি করঝখ কেয় চেঝের মঝধীনতয সাি-আট ব্ার কসচট খুঝল খুঝল 

কেঝখ; মহাজঝের মিে রূঝপার টাকাগুঝলা েং েং কঝর কোঝর্। 

  

েিুে ব্ামুে হব্ার েঝল ব্ােলঝক োয়ই োো ব্াচড়ঝি কেম্ন্ন কখঝি হয়। োয়ই কলাঝকর 

ব্াচড়ঝি চিে জে ব্রাহ্মর্ ব্া এোঝরা জে ব্রাহ্মর্ঝক কভাজে করাব্ার যেুষ্ঠাে কলঝেই থাঝক 

ব্ােল িাঝের মঝধীনতয যচি যব্েয একজে। শুধুীনত কপট পুঝর খাওয়াই েয়, কসই সঝে কস 

েচির্া পায় পাুঁিচসঝক পয়সা, একটা েিুে পইঝি। কখেও কখেও একটা মাচটর কলচস 

এব্ং োমছা। এক এক জায়ো কথঝক কেম্ন্ন কখঝয় খুঝে ব্ামুেচট যখে এইসব্ চজচেসপত্র 

দু হাঝি চেঝয় ব্াচড়ঝি কোঝক িখে হাচসর ধুীনতম পঝড় যায়। সব্াই চমঝল িার েযাড়া মাথায় 

িাুঁচট কমঝর িাঝক ব্যচিব্যস্ত কঝর কিাঝল। 

  

ব্ােঝলর মামাব্াচড়র সামঝেই একটা চেচঘ। চেচঘটা কযমে ব্ড়, কিমচে সুেৃেয। চেচঘর 

িার ককাঝর্ িারচট কছাট মচন্দর, দু’ চেঝক মস্ত ব্ড় ব্াুঁধীনতাঝো ঘাট, কিুচরপাো-মুি স্বে 

জল। চেচঘর কয চেঝক ব্ােলঝের ব্াচড়, িার চব্পরীি চেঝক েুঝলর ব্াোে–েূর কথঝক 

কসচটঝক যরর্য ব্ঝলই মঝে হয়। চেচঘচটঝি যঝেক মাছ আঝছ, িা ছাড়া স্থােীয় কলাঝকর 

চব্শ্বাস এই কয এচটর চেক মােখাঝে মস্ত ব্ড় েহ্বঝর একচট রহসযময় যচিকায় জলজন্তু 

আঝছ ব্ছঝর একব্ার মাত্র িাঝক জঝলর ওপঝর ঘাই মারঝি কেখা যায়। এব্ং দুপুঝরর। 

চেঝক, যখে িারচেক সুেসাে, ঘাঝট ককউ থাঝক ো–কসইসময় োচক োর্ীচট মাঝে মাঝে 

কভঝস উঝে হাওয়া খায়। একব্ার ওই চেচঘর জঝল একটা কব্ে ব্ড় কোসাপঝক মরা 

যব্স্থায় ভাসঝি কেঝখ সকঝলই চসো্ কঝরচছল–মােখাঝের কসই রহসযময় োর্ীচটই 

এঝক কমঝরঝছ–ককে ো কোসাঝপর মিে দুধীনতণরণ োর্ী এমচে এমচে মরঝব্ ককে? যব্েয 

কসই োর্ীচট মােুঝরর ককােও চেে ককােও িচি কঝরচে–েঝিযক চেচঘঝিই মাঝে মাঝে 

ককউ ডুঝব্ মঝর–চকন্তু এ-চেচঘঝি কস রকম কখেও হয়চে। এমেকী, ব্হচেে আঝে এ-

ব্াচড়র এক েিুে ব্উ এই চেচঘঝি আত্মহিযা করঝি চেঝয়চছল, চকন্তু কের পযণ্ কস-ও 

কব্ুঁঝি ওঝে। পঝর কসই ব্উচটর মৃিঝেহ পাওয়া যায় ব্াচড়র ছাঝে, ভূঝি িার ঘাড় মটঝক 

চেঝয়চছল। 
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এই চেচঘর পাঝড়ই ব্ােঝলর চেঝের যচধীনতকাংে সময় কাঝট। এর মঝধীনতয িাঝক মাছ ধীনতরার 

কেোয় কপঝয় ব্ঝসঝছ। একটা কছাট চছপ চেঝয় চেচঘর ঘাটলায় এঝস ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্ঝস 

থাঝক এব্ং একা থাকঝলই কস চেঝজর সঝে কথা ব্ঝল। জঝলর চেঝক িাচকঝয় কস কখেও 

কখেও এি কজাঝর কজাঝর কথা ব্ঝল কয েূর কথঝক শুেঝল কয-ঝকউ ভাব্ঝব্ কস। বু্চে 

কারওর সঝে েেড়া চব্ব্াে করঝছ। কস চেঝজর ডাে ও ব্াুঁ হাঝির সঝে কথা ব্ঝল, োছ 

কথঝক খঝস পড়া শুকঝো পািার সঝেও িার যঝেক কথা আঝছ। 

  

চেচঘঝি কলাকজে স্নাে করঝি এঝল কস একটু চব্রি হয় িখে জঝল কেউ ওঝে, িার 

োিো েঝড় যায়। স্নাে করঝি কেঝম সব্াই এি েল্প কঝর কয মাছ আর ধীনতাঝর কাঝছ। 

আঝস ো। ব্ােল করাজই চকছু চকছু মাছ পায়–পুুঁচট, টযাংরা, িাুঁো মাছ কসই জঝল যজস্র। 

একচেে কস একটা মাোচর সাইঝজর কািলাও ধীনতঝর কেঝলচছল, কসচেে কস ব্াচড় চেঝরঝছ 

োিঝি োিঝি। মাছ ধীনতরার আেন্দ কয কী, কয কখেও ব্ুঁড়চেঝি মাছ ধীনতঝরচে, কস বু্েঝি 

পারঝব্ ো। ব্ােঝলর মামাব্াচড়র রান্নাঘঝর োয় েচিচেেই রাজসূয় যজ্ঞ িঝল– কসখাঝে 

যব্েয ওই সামােয মাঝছর ককােও মূলযই কেই–ওগুঝলা ব্ােলঝক আলাো ভাঝব্ ভাজা 

কঝর কেওয়া হয়, কস যমৃি আস্বাঝের মিে মুখ কঝর খায়।  

  

ব্ােল চেঝজ যখে স্নাে করঝি োঝম, িখেও কস-ও ঘন্টা খাঝেঝকর কঝম ওঝে ো। সাুঁিার 

কস আঝে কথঝকই জােি, এখে জঝলর কপাকার মিে সাব্লীল। জঝলর মঝধীনতয োপাোচপ 

কঝর, যেযঝের সামঝে সাুঁিাঝরর কায়ো কেখায়ব্াচজ কেঝল এপার-ওপার কঝর। মা 

চকংব্া মামাঝের ধীনতমক কখঝয় কের পযণ্ যখে ওঝে, িখে িার দু কিাখ লাল। 

  

চেচঘর পাড়টা ব্ােল সব্ঝিঝয় কব্চে উপঝভাে কঝর দুপুরঝব্লা। জঝলর ধীনতাঝরর চেজণেিার 

মঝধীনতয একটা আলাো োম্ভীযণ আঝছ। েখর করাদ্দ ুঝর েকেক কঝর জল। যঝেক সময় কিাখ 

ধীনতাুঁচধীনতঝয় যায়–আব্ার কমঘ এঝলই িচরত্র ব্েঝল যায় জঝলর। এক এক সময় হাওয়া 

কিকগুঝলা কছাট কছাট িরেঝক যঝেক েূর কটঝে আঝে আব্ার কভঝঙ কেয়। চেঝজর 

কখয়াঝল। ব্ােল কিাখ টাে কঝর কিঝয় থাঝক চেচঘর মােখাঝে যচে কসই রহসযময় জন্তুচটঝক 

কেখা যায়। একটা যজাো রহসযঝক জাোর আগ্রঝহ টেটে কঝর িার বু্ক। ককাথাও একটা 
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মাছ জঝলর োুঁপটা চেঝলই সিচকি হঝয় ওঝে কস, ককােও চেে চকছু কেখা যায় ো ব্ঝট, 

চকন্তু কসই চেজণে দুপুর, কসই একা জঝলর ধীনতাঝর ব্ঝস থাকা, কর দ্র ও ব্ািাঝসর কখলার 

মঝধীনতয ব্াঝরা ব্ছর ব্য়সটা ব্ড় কমাহময় হঝয় ওঝে।  

  

চব্ঝকল কের হঝয় আঝলা কঝম এঝলও ব্ােল চেচঘর ধীনতার ছাড়ঝি িায় ো, িার চেচে িাঝক 

করাজ ডাকঝি আঝস। চছপ গুচটঝয় মাঝছর খালুই হাঝি চেঝয় ব্াচড় কেঝর ব্ােল। 

োকুরোলাঝের পাঝে দুঝটা োঝছ েুঝট থাঝক এক োুঁক সন্ধযামালিী েুল। েুল ো চছুঁঝড় 

মুখটা যঝেক চেিু কঝর ব্ােল েন্ধ কেব্ার কিষ্টা কঝর। িারপর কে ঝড় চেঝয় ব্াচড়র মঝধীনতয 

হাি-পা ধুীনতঝয় এঝসই আব্ার কস এঝস পঝড় োকুরোলাঝের চসুঁচড়ঝি। েচিচেে পুঝজার 

পর পুরুিমোই কভজা আিপ িাল আর কলা িটঝক মাখা েসাে কেে িাঝক, িার যপূব্ণ 

লাঝে। খাুঁচট ব্ামুে হঝে কিা কস–িাই িালকলার ভি হঝয় উঝেঝছ।  

  

একচেে দুপুঝর চেচঘঝি স্নাে করার সময় ব্ােঝলর পইঝি হাচরঝয় কেল। চেচেঝের কস 

ডুব্সাুঁিাঝরর কখলা কেখাচেল, কখে পইঝিটা খুঝল কেঝছ। েিুে ব্ামুঝের পইঝি হারাঝো 

কিা এক সািাচিক ব্যাপার। যিির্ ো ককােও সোচব্ে েিুে পইঝির গ্রন্থাকী চেঝয় 

চেঝেে িিির্ ব্ােল কথা ব্লঝি পারঝব্ ো। েযাকাঝে মুখ কঝর কস উঝে এল জল 

কথঝক িাঝক কেঝখই সব্াই ব্যাপারটা বু্েঝি কপঝর খুব্ মজা কপঝয় কেল। মামাঝিা ভাই-

কব্াঝেরা োঝর্র সুঝখ িাুঁচট মারঝি লােল িার েযাড়া মাথায়। ব্ােল ইোরা ইচেি করঝছ 

আর হাি-পা ছুড়ঝছ–এমেকী িার কাুঁেব্ারও উপায় কেই, িা হঝল েব্দ কব্চরঝয় যাঝব্। 

কযখাঝেই কস পালাঝি যায়–ভাই-ঝব্াঝেরা চঘঝর ধীনতঝর িাঝক িাুঁচট মাঝর। ব্ােঝলর কিাখ 

চেঝয় টপটপ কঝর জল পড়ঝছ আর সব্াই হাসঝছ কহা কহা কঝর। িার মুখ চেঝয় েব্দ ব্ার 

করার জেয দু’-চিে জে িাঝক কিঝপ ধীনতঝর কািুকুিু চেঝি লােল। ব্ােল ককােওিঝম 

িাঝের হাি ছাচড়ঝয় আশ্রয় কেব্ার জেয ছুঝট কেল িার মাঝয়র কাঝছ। 

  

ব্ােঝলর মা ব্ারান্দায় োুঁচড়ঝয় োঝের আচলর সঝে কথা ব্লচছঝলে। কছঝলঝক কেঝখই 

ব্লঝলে, এই ব্ােল, কিার োঝম একটা চিচে এঝসঝছ! 
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ব্ােল চব্চস্মি ভাঝব্ ব্লল, কী? 

  

মামাঝিা ভাই-ঝব্াঝেরা কপছে কপছে এঝসঝছ, িারা কিুঁচিঝয় উেল, এ মা, এ মা, কথা 

ব্ঝল কেলঝছ। এ মা– !  

  

ব্ােল লজ্জা কপঝয় কেল–চকন্তু একব্ার কথা ব্লাও যা, দু’ব্ার কথা ব্লাও িা। কস আব্ার 

ব্লল, আমার চিচে? ককাথায়? 

  

পইঝি ো-থাকা যব্স্থায় কথা ব্ঝল কেলার কোঝর ব্ােলঝক খািার পািায় একঝো 

আটব্ার শ্রী শ্রী দুেণা োম চলখঝি হঝয়চছল চকন্তু চিচে পাওয়ার আেঝন্দর িুলোয় কস কষ্ট 

চকছুই ো। িার জীব্ঝের েথম চিচে। খাঝমর ওপর কোটা কোটা যিঝর িারই োম কলখা–

শ্রীযুি ব্ােলরঞ্জে মুঝখাপাধীনতযায়। 

  

চিচেখাো েথঝম খুলঝিই ইঝে কঝর ো। ব্ােল ব্ার ব্ার ঘুচরঝয় চেচরঝয় কেঝখ, েন্ধ 

কোুঁঝক। মঝে মঝে ভাব্ব্ার কিষ্টা কঝর, কক চলঝখঝছ? সূযণো চক িাঝক চিচে চলখঝব্? সূযণো 

সব্ার ওপর রাে কঝর িঝল কেঝছ সূযণোর রাে ব্ড় সািাচিক।  

  

এক খাঝমর মঝধীনতয দুঝটা চিচে। ভােলপুর কথঝক চলঝখঝছ চব্েু আর করর্ু। মছলন্দপুঝরর 

জলহাওয়া সহয ো হওয়ায় করর্ুরাও িঝল এঝসঝছ ভােলপুঝর। চেশ্চয়ই খুব্ মজা করঝছ 

ওরা। 

  

চব্েুর চিচে চিে পািা আর করর্ুর চিচে কপ ঝে এক পািা মাত্র। ব্ােল সারা চেঝে ঘুচরঝয় 

চেচরঝয় চিচে দুখাচে োয় েে ব্ার কঝর পড়ঝল–মুখস্থ হঝয় কেঝলও িার আো কমঝট ো। 

কি েূঝর আঝছ িার ব্নু্ধরা–যথি চিচে পড়ঝল মঝে হয় কি কাঝছ। 

  

চব্েু কব্ে সাচজঝয় গুচছঝয় চলখঝি চেঝখ কেঝছ এর মঝধীনতযই। কস িার পাহাঝড় ওো ও 

পাথর সংগ্রহ চব্রঝয় চলঝখঝছ যঝেকখাচে–ইচিমঝধীনতয ওরা একব্ার মচর্হাচরঘাঝট কব্ড়াঝি 

চেঝয়চছল, কস-চব্ব্রর্ও রঝয়ঝছ চব্স্তৃি ভাঝব্–আর আঝছ িার েিুে পড়া ব্ইঝয়র কথা। 
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‘কল চমজাঝরব্ল’ ব্ইখাচে পড়ঝি পড়ঝি িার ব্ার ব্ার কান্না কপঝয়চছল একথাও 

জাচেঝয়ঝছ। ব্ােল চক পঝড়ঝছ ব্ইখাো? ো হঝল, চব্েু ব্ইখাো পাঝসণল কঝর পাোঝি 

পাঝর। ব্ােলরা আর কি চেে থাকঝব্ পাড়াোুঁঝয়? চব্েুরা আর চিে সপ্তাহ ব্াঝেই 

কলকািায় চেরঝব্? 

  

করর্ুর চিচের যিরগুঝলা আধীনত ইচঞ্চ মাঝপর এব্ং কাটাকুচটঝি ভরা। কস চলঝখঝছ, ব্ােলো, 

িুচম ককমে আছ? আচম ভাঝলা আচছ। আচম যঝেক েেী কেচখয়াচছ। েেীঝি কেউ থাঝক। 

আমরা এখাঝে খুব্ কখলা কচর। মা ব্াব্া ভাঝলা আঝছে। োো ভাঝলা আঝছে। ইলু খুব্ 

দুষু্ট। কস আমার কথা কোঝে ো। পুজযপঝে ের্াম। ইচি ইিার্ী। 

  

পরব্িণীকাঝল করর্ু ব্ােলঝক কয কঝয়ক হাজার চিচে চলঝখচছল–এখাঝেই িার সূত্রপাি। 

করর্ু চলঝখঝছ ইলু্ল ব্ড় দুষ্ট্র–যথি ইল্ল কয কক কস কথা জাোব্ার েঝয়াজে কব্াধীনত কঝরচে। 

পরব্িণী কাঝলও করর্ুর সব্ চিচেঝি এই রকম একটা চকছু রহসযময় ব্যাপার কেখা কেঝছ। 

  

ব্ােল করর্ুঝক চলঝখঝছ এরও চিগুর্ সংখযক চিচে। যচধীনতকাংে চিচেই পরস্পঝরর হাঝি 

হাঝি চেঝয়ঝছ। ককােও ককােও চেে ওরা এক ঘণ্টা-দু’ঘণ্টা েল্প করার পঝরও ব্ােল 

করর্ুঝক ব্ঝলঝছ, কিামার জেয একটা চিচে। োও, ব্ঝল করর্ু হাি ব্াচড়ঝয়ঝছ। কখেও 

এমেও হঝয়ঝছ, ব্ােল করর্ুঝক ব্ঝলঝছ, কাল রাচত্তঝর কিামাঝক একটা চিচে চলঝখচছলুম, 

চছুঁঝড় কেঝলচছ। করর্ু েপ কঝর জ্বঝল উঝে ব্ঝলঝছ, ককে? ব্ােল মুিচক কহঝস উত্তর 

চেঝয়ঝছ, িার মঝধীনতয যঝেক আেঝসেসরড কথা চছল। করর্ু িাও ধীনতমঝকর সুঝর ব্ঝলঝছ, 

আমাঝক কলখা চিচে চছুঁঝড় কেলার ককােও যচধীনতকার কিামার কেই। 

  

এসব্ যঝেক চেে পঝরর ব্যাপার। িখে ওরা পরস্পঝরর জেয দুুঃখ কপঝি শুরু কঝরঝছ। 

কস দুুঃখঝব্াধীনত এখে জাোর কথা েয়। এখে ব্ােল সেয িােেব্রণীয় ব্ালক, িার জীব্ঝের 

েথম চিচে কপঝয় আেঝন্দ উিলা, ব্াচড়র আোঝিকাোঝি একটু চেভৃি স্থাে কেখঝলই কসই 

চিচে খুঝল ব্সঝছ। 
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চিচের উত্তর কেব্ার জেয ব্ােঝলর পুঝরা কেড় চেে সময় লােল। কি কয কােজ কস 

চছুঁড়ল, িার চেক কেই। একটাও িার পছন্দ হল ো। কের পযণ্ চিচে খাঝম ভঝর হাটিলার 

ডাঝক কেলব্ার জেয চেল োঝের আচলর হাঝি এব্ং িার সঞ্চয় কথঝক পুঝরা একটা টাকা 

চেঝয় কেলল োঝের আচলঝক। ব্ােঝলর চিচে কথঝক উেৃচি এখাঝে কেওয়া হল ো! শুধুীনত 

এইটুকু ব্লাই যঝথষ্ট কয িার দুঝটা চিচেই চমঝথয কথায় ভরা। ব্ড় চেচঘর রহসযময় 

জলজন্তুচটঝক কস সিঝি কেখার োচব্ কঝরঝছ এব্ং িার ব্ুঁড়চেঝি মাছগুচলর আয়িে 

দু’হাি চব্স্তার কঝর কব্াোঝি হয় ইিযাচে। িার কল্পোেচির এই ব্হর কেঝখই যেুমাে 

করা কযঝি পাঝর কয ভচব্রযঝি কস একজে কলখক হঝব্। 

  

ইচিমঝধীনতয এখাঝেও ব্ােঝলর কঝয়ক জে ব্নু্ধ হঝয়ঝছ। োঝের আচলর সঝেও িার ব্নু্ধত্ব 

যঝেক োো কব্ুঁঝধীনতঝছ–চকন্তু োঝের আচল শুধুীনত িাঝক েল্পই কোোয়–চকছুঝিই চিে েহঝরর 

চব্ল কেখাঝি চেঝয় যায় ো। কস-েসে উত্থাপে করঝলই শুধুীনত ব্ঝল, আর একটু ব্ড় হও 

োোকুর–আর একটু ব্ড় হও! 

  

ব্ােল এই চেঝয় কান্নাকাচট কঝরঝছ পযণ্। েল্প শুেঝি শুেঝি চিে েহঝরর চব্ল িার 

কাঝছ স্বঝের কেে হঝয় কেঝছ–কসখাঝে সচিয সচিয কেখা যায় সূযণঝেব্ জঝল স্নাে করঝি 

োমঝছে সন্ধযাঝব্লা, জঝল গুঝল যাঝে িার োঝয়র লাল রং, আর কসই মুহূঝিণই ডাো 

কমঝল এক হাজার হাুঁস োুঁচপঝয় পঝড় কসই জঝল-এ-েৃেয ব্ােল কেখঝব্ ো? োঝের। আচল 

চমঝথয কস্তাকব্াকয কেয়। যখে িার চব্ঝল যাব্ার কথা থাঝক িখে খুব্ কভারঝব্লা ব্ােলঝক 

চকছু ো জাচেঝয় িঝল যায়। 

  

ব্ােঝলর সমব্য়চস ব্নু্ধব্ান্ধব্ও হঝয়ঝছ। মাস কেঝড়ক ব্াঝে িাঝক পুকুরঘাঝটর চেভৃি 

কখলা কছঝড় স্কুঝলও ভরচি হঝি হল। এখােকার স্কুঝল ক্লাস এইঝট ভরচি হঝয়ও কেখা 

কেল কস যিয্ ভাঝলা ছাত্র চহঝসঝব্ মাটারমোইঝের েেংসা কুঝড়াে। ব্ােঝলর 

পড়াশুঝোর কিমে মঝোঝযাে কখেও কেখা যায়চে–চকন্তু কলকািার স্কুঝলর চেিার মাঝের 

িুলোয় এখােকার মাে এিই চেিু কয সব্াই ব্লঝি লােল, এ-ঝছঝল মযাচট্রঝক োটণ 

হঝব্। আসঝল কস কমাটামুচট শুে ভাঝব্ ইংঝরচজ উচ্চারর্ করঝি পাঝর এঝিই সব্াই মুগ্ধ। 
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এখােকার যচধীনতকাংে কছঝল যযাচসড-ঝক ব্ঝল এচসড আর কেটঝক ব্ঝল েযাট। আর ব্াডণ 

কথাটা কিা ককউই উচ্চারর্ করঝি জাঝে ো–মাটারমোইরাও ো। এি েেংসা শুঝে ব্ােল 

খুব্ই লজ্জা কপি যচেও চকন্তু এঝি িার খাচেকটা উপকারও হঝয়চছল। েেংসার কযােয 

হব্ার জেয কস সচিযই পড়াশুঝোর চেঝক েুুঁকল এব্ং েচিচেে সন্ধযাঝব্লা হাচরঝকঝের 

আঝলার সামঝে ব্ই খুঝল ব্সঝি লােল। 

  

ইস্কুঝলর সুচেিার সঝে সমা্রাল ভাঝব্ কুচেিাও হঝি লােল পাড়ার ব্নু্ধঝের কাঝছ। 

মামাব্াচড়র চেচঘর পচশ্চম ককাঝর্ িিব্িণীঝের ব্াচড়, কস ব্াচড়ঝিও এক োো কছঝল-

কমঝয়। ও-ব্াচড়র কছঝল পান্নালাল ব্ােঝলর কিঝয় ব্ছর দুঝয়ঝকর ব্ড় হঝলও পঝড় চেিু 

ক্লাঝস। চকন্তু কস কখলাধুীনতঝলায় ওস্তাে। এব্ং কস যচব্কল ব্য়স্ক কলাকঝের মিে েলা কঝর 

কুৎচসি োলাোচল কেয়। 

  

পান্না চেিযেিুে কখলা উদ্ভাব্ে কঝর এব্ং িার কখলায় কযােোে ো কঝর উপায় কেই। 

ব্স্তুি চেশু ও চকঝোর মহঝল কস একটা সাম্রাজয চব্স্তার কঝর আঝছ-িার হকুম যগ্রাহয 

করার সাহস কারওর কেই। িার োঝয় কয যসম্ভব্ কজার। পান্নার যচধীনতকাংে কখলাই কের 

হয় মারামাচরঝি। কস ব্াুঁড়ুঝজয ও িিব্িণী ব্াচড়র কছঝল-ঝমঝয়ঝের চেঝয় দুচট আলাো েল 

কঝর কেঝল এব্ং কুরু-পাণ্ডঝব্র মিে এই েঝল যুে কঘারর্া হয় োয়ই। আমব্াোঝের 

দু’পাঝে দুঝটা েল জঝড়া হয় ইটপাটঝকল ও কচঞ্চর চির-ধীনতেুক চেঝয়। চকছুির্ এসব্ 

কছাুঁড়াছুচড় হয় চকন্তু সব্াই জাঝে কের পযণ্ পান্নার সঝে ককউ পারঝব্ ো–পান্না এক এক 

জেঝক ধীনতঝর ধীনতঝর সািাচিক মাঝর–যল্পব্য়স্ক ও দুব্ণল কছঝলঝের মারধীনতর কঝর কস যসম্ভব্ 

আেন্দ পায়। িার মারার মঝধীনতয যঝেক কায়োও আঝছ। পরাচজি েত্রুঝক কস েথঝম ব্চন্দ 

কঝর। িারপর চব্িার হয়, িারপর োচস্ত। কস একাই কসোপচি, চব্িারক ও জল্লাে। 

ব্ােঝলর কাঝের সুঝিা একটাঝে খুঝল কেঝল কস একচেে রি ব্ার কঝর কেয়। আর 

একচেে ব্ােলঝক কস মাচটঝি কুচড় হাি জায়ো োঝক খি চেঝি ব্াধীনতয কঝর। এ-চেঝয় 

কারওর কাঝছ োচলে জাোঝো যাঝব্ ো। কারর্ এসব্ই কিা কখলা।  
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মার কখঝি কখঝি োঝজহাল হঝয় চেঝয় ব্ােল কের পযণ্ একটা েচন্দ ব্ার কঝর কেলল। 

কস পান্নালাঝলর চেয়পাত্র হঝয় উেল। এব্ং পান্নালাঝলর চেয়পাত্র হওয়া মাঝেই িার সমস্ত 

কুকাযণ সমথণে করা। পান্নালাঝলর হকুঝম চব্চড় চকঝে আেঝি হয় কোকাে কথঝক–এব্ং 

পান্নার এুঁঝটা চব্চড়ঝি টাে লাোঝিও হয় িাঝক। দু’-এক টাে চেঝয়ই কােঝি কােঝি 

ব্ােঝলর কিাখ লাল হঝয় যায়, জল পঝড়–িাই কেঝখ পান্নালাল চহ চহ কঝর হাঝস। ভারী 

খুচে হয় কস। ব্াচড় কেরার আঝে মুঝখর েন্ধ লুঝকাব্ার জেয ব্ােল কলবু্োঝছর পািা চছুঁঝড় 

চিঝব্ায়। 

  

একচেে আমব্াোঝের যঝেকটা কভিঝর োয় জেঝলর মঝধীনতয কঝয়ক জে কছঝল চমঝল যুে 

যুে কখলচছল–এই সময় কসখাঝে চিেু োঝম একচট কমঝয় হোৎ হাচজর হল। চিেুর মা 

একজে দুুঃখী চব্ধীনতব্া ব্ােঝলর মামাব্াচড়ঝিই আচশ্রিা। চকছু একটা আত্মীয়িাও আঝছ–

চকন্তু চে-িাকরাচের কব্চে সম্মাে কেই। চিেুও ঘর কমাছর কাজ কঝর। চিেুঝক কেঝখই পান্না 

হংকার চেঝয় উেল, স্পাই! স্পাই! ও এখাঝে ককে? 

  

মহাযুঝের সুব্াঝে িখে স্পাই ও চেেথ কলাচমট েব্দ গ্রাঝম গ্রাঝমও কপ ুঁঝছ কেঝছ। োো 

রকম গুজব্ সব্ সময় ব্ািাঝস ভাঝস। সুিরাং কখলার যুঝে একজে স্পাইঝক কপঝয় ওরা 

খুব্ উৎসাহ কপঝয় কেল। স্বয়ং চহটলাঝরর কিঝয়ও কড়া েলায় পান্না হকুম করল, ওঝক 

কব্ুঁঝধীনত চেঝয় আয়।  

  

চিেু ভযাব্ািযাকা কখঝয় োুঁচড়ঝয় আঝছ, কছঝলরা লিা চেঝয় িাঝক কব্ুঁঝধীনত কেলল আঝষ্টপৃঝষ্ঠ। 

টােঝি টােঝি িাঝক চেঝয় এল পান্নার সামঝে। পান্না চজঝজ্ঞস করল, কক কিাঝক 

পাচেঝয়ঝছ? ব্ল? 

  

চিেু কব্িারা চকছুই কব্াঝে ো। এমচেঝিই কস একটু কব্াকাঝসাকা। েযালেযাল কঝর 

িাচকঝয় আঝছ। পান্না ব্ােলঝক হকুম করল, এই, ওঝক মার কিা এক থােড়! ওঝক টিণার 

করঝি হঝব্। হকুঝমর সঝে সঝে কছঝলরা সব্াই চমঝল ধীনতপাধীনতপ কঝর মারঝি লােল 
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চিেুঝক। চিেু ভযা কঝর ককুঁঝে উেঝিই পান্না িার িুঝলর মুচে ধীনতঝর ব্লল, িুপ। একটা েব্দ 

শুেঝি িাই ো। যচে কাঝরাঝক চকছু ব্লচব্ কিা, কমঝর খুে কঝর কেলব্। 

  

মাচটঝি কেঝল সব্াই চমঝল চিেুঝক আরও চকছুির্ ধীনতঝর মারল। পান্না িার চেষ্ঠুরিার 

আেন্দ সব্ার মঝধীনতয ছচড়ঝয় চেঝয়ঝছ। ব্স্তুি সব্ ব্ালকই চেষ্ঠুর, পান্না কসটা উসঝক চেঝয়ঝছ 

মাত্র। 

  

এরপর চিেু কঝয়ক চেে মরর্াপন্ন যব্স্থায় জ্বঝর ভুেল। চিেুর মা কাুঁেল চেঝজর ভােযঝক 

কোর চেঝয়। আর ব্ােল কিাঝরর মিে ঘুরঝি লােল সারা ব্াচড়। যচে চিেু োম ব্ঝল কেয়! 

চিেু চকছুই ব্ঝলচে। িবু্ একচেে মধীনতযরাঝত্র ঘুঝমর মঝধীনতয কাুঁেঝি কাুঁেঝি উঝে ব্সল। 

েুুঁচপঝয় েুুঁচপঝয় কান্না আর থাঝম ো। ব্ােঝলর মা িাঝক ধীনতঝর োুঁকুচে চেঝয় চজঝজ্ঞস করঝি 

লােঝলে ব্যাকুল ভাঝব্, কী হঝয়ঝছ? কী হঝয়ঝছ? স্বে কেঝখচছস? ব্ােল মাঝক জচড়ঝয় 

ধীনতঝর ব্লল, আচম আর ককােও চেে করব্ ো, আচম আর ককােও চেে করব্ ো। 

৪০. সূযণ িঝল যাব্ার পর 

সূযণ িঝল যাব্ার পর ব্ােঝলর কিাঝখর সামঝে একটা সামচয়ক েূেযিা তিচর হয়। যচি 

যল্প ব্য়স কথঝকই সূযণ িার চহঝরা, সূযণর হাব্ভাব্ িালিলে সব্ চকছুঝিই কস মুগ্ধ–যন্ধ 

ভাঝব্ যেুকরর্ করারও কিষ্টা কঝরঝছ। সূযণর যেুপচস্থচিঝি সূযণর ককােও চব্কল্প কস খুুঁঝজ 

কপল ো। যথি ব্য়ুঃসচন্ধকাঝলর যচস্থরিায় কস একজে কাঝরাঝক যব্লম্বে করঝি িায়। 

কস রকম ককােও চেিক কেই, কস রকম ককােও আত্মীয় কেই। এই শুেযিার কথা ব্ােল 

বু্েঝি পাঝর ো–কস এর-ওর কাঝছ চেঝয় জীব্ঝের একটা েচিভাস পাব্ার জেয উেগ্রীব্ 

হঝয় থাঝক। 

  

িার মামাব্াচড়ঝি যঝেক মােুর। েীঘণজীব্ীঝের ব্ংে, িার োোমোইঝয়র মা পযণ্ 

এখেও কব্ুঁঝি আঝছে, একােব্বই ব্ছর ব্য়স। এখে যঝেক মােুরজে আঝছ যাঝের সঝে 

আত্মীয়িার সূত্র খুুঁজঝি হঝল কােজ কলম চেঝয় ব্সঝি হয়। এক কথঝক একােব্বই ব্ছর 
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ব্য়চস োয় িচল্লে জে মােুর এব্াচড়ঝি চমঝল চমঝে আঝছ। কখেও কখেও ব্ােঝলর 

কসঝজামাচসর এক ব্ছঝরর কছঝল দুলালঝক ব্চসঝয় কেওয়া হয় োোমোইঝয়র মাঝয়র 

ককাঝল। একােব্বই ব্ছঝরর পুরঝো একচট হাি কসই েিুে চেশুঝক আের কঝর। 

  

ব্ােঝলর োোমোই কব্ে েিাপোলী পুরুর। যচেও কিহারাচট কছাটখাঝটা–িবু্ িাঝক 

কেখঝলই সব্াই সম্ভ্রঝম িুপ কঝর যায়। চিয়াত্তর ব্ছর ব্য়স, মাথার সব্ িুল সাো, চকন্তু 

েরীঝর ককােও করাে কেই। িাুঁর তব্রচয়ক বু্চে যিয্ িীক্ষ্ণ, সামােয যব্স্থা কথঝক চব্োল 

সম্পচত্তর যচধীনতকারী হঝয়ঝছে–ওচেঝক আব্ার সংস্কৃি কাব্য ও রস োস্ত্র সম্পঝকণ জ্ঞাে আঝছ 

যঝথষ্ট। সাঝহব্ঝের পছন্দ কঝরে, কমমসাঝহব্ঝের ঘৃর্া কঝরে। িার এক কছঝলঝক 

ডািাচর পড়ঝি চব্ঝলঝি পাচেঝয় চছঝলে, কস কমম চব্ঝয় কঝর আর কেঝরচে। 

  

োোমোইঝয়র স্বভাব্ যঝেকটা োিীে আচেব্াসী কোষ্ঠীর কেিার মিে। চেজ পচরব্ার ব্া 

কোষ্ঠীর স্বাথণরিার জেয চিচে োর্পাি করঝি েস্তুি, চেঝজর জাি-ঝোঝত্রর ককউ চব্পঝে 

পঝড় সাহাযয িাইঝি এঝল চিচে িাঝের েচি উোর ও েয়ালু, িাুঁর যঝেকগুচল 

োচিোিচের মঝধীনতয কয-ঝকােও একজঝের সামােয সচেণ জ্বর হঝলও চিচে উিলা হঝয় 

পঝড়ে চকন্তু ব্াইঝরর ককােও কলাক সম্পঝকণ িার ককােও দুব্ণলিা কেই। চেঝজর কোষ্ঠীর 

ব্াইঝর ব্ােব্াচক মােুর শুধুীনত কোরর্ ব্া যব্ঝহলা করার জেয। ব্াচড়ঝি চভচখচর এঝল চিচে 

োঝরায়াে চেঝয় িাচড়ঝয় কেে চকন্তু িার ব্াব্ার ব্াৎসচরক কাঝজর চেে একঝো জঝের 

পািা কপঝড় েচরদ্রোরায়ঝর্র কসব্া কঝরে। ব্রাহ্মর্ ছাড়া যেয কয-ঝকােও জাঝির 

কলালাঝকর েচি িার একটা আ্চরক ঘৃর্া আঝছ, কথাব্ািণাঝিও কসটা েকাচেি হঝয় 

পঝড় মাঝে মাঝে। ব্রাহ্মর্ঝের মঝধীনতযও আব্ার কশ্রচর্ঝভে আঝছ–চিচে চেঝজ রাে়ী কশ্রচর্র 

ব্ঝল যপর ব্রাহ্মর্রা িার কাঝছ উপহাঝসর পাত্র। 

  

যন্ধ সংস্কাঝরর মঝধীনতযও এমে একটা কজার আঝছ, যা কিাখ ধীনতাুঁধীনতায়। চেকৃষ্ট কশ্রচর্র 

েিারকঝেরও কযমে ভঝির যভাব্ হয় ো। ব্ােল িঝম িঝম িার এই োোমোইঝয়র 

ভি হঝয় উেচছল। মঝে মঝে কস োোমোইঝক পুঝজা করঝি লােল। ব্ড় হঝয় িুচম কী 

হঝি িাও ব্ােল? আচম োোমোইঝয়র মিে রােী কিাক হব্।  
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কয ব্াচড়ঝি যঝেক মােুর, কস ব্াচড়ঝি চকন্তু আসঝল যঝেঝকই চকছুটা চেুঃসে যঝেঝকই 

চভঝড়র মঝধীনতয হাচরঝয় থাঝক। ব্ােলও চভঝড়র মঝধীনতয হাচরঝয় চছল। ব্াব্ার সঝে আজকাল 

িার োয় কেখাই হয় ো। চিররঞ্জে শ্বশুরব্াচড়র আশ্রঝয় কথঝক এরই মঝধীনতয চব্রি হঝয় 

পঝড়ঝছে এব্ং একটা চকছু কাঝজর সন্ধাঝে কঘারাঘুচর করঝছে ইোেীং। এই গ্রাঝম চকংব্া 

কাছাকাচছ ককােও জায়োয় িাুঁর পঝি িাকচর করা সম্ভব্ েয়–যি ব্ড় শ্বশুঝরর জামাই 

হঝয় সাধীনতারর্ িাকচর করঝল িার চেঝন্দ হঝয় যাঝব্। িা ছাড়া পঞ্চাঝের কাছাকাচছ ব্য়স 

হঝয় কেঝছ–এখে িাঝক কযঝি িাকচর কেঝব্ই ব্া কক? যুে কি চেে িলঝব্ িার চেক কেই–

িিচেে চক িাঝক ঘরজামাই হঝয় থাকঝি হঝব্? চিররঞ্জে চেঝজর কেঝের ব্াচড়ঘঝরর 

কখাুঁজ করঝি িঝল কেঝলে। 

  

ব্ােল িার মাঝকও কব্চে সময় কাঝছ পায় ো। চহমােী এই ব্াচড়র কমণঝস্রাঝির মঝধীনতয 

চমঝে কেঝছে। িার ইঝে, িার কমঝয় সা্ত্বনোর চব্ঝয়টা এখাঝে থাকঝি থাকঝিই চেঝয় 

যাঝব্ে। চেঝজর স্বামীর ওপর ভরসা কেই চহমােীরব্াব্ার আশ্রঝয় কথঝক কমঝয়র চব্ঝয় 

িুচকঝয় চেঝি পারঝলই চেচশ্চ্ হঝয় যাওয়া যায়। পঝেঝরা ব্ছর হঝলও সা্ত্বনোঝক কব্ে 

ব্ড়সড় কেখায়। 

  

মামাঝিা-মাসিুঝিা ভাই-ঝব্াঝের সংখযা যঝেক হঝলও ব্ােঝলর সমব্য়চস চেক ককউ 

কেই। ব্ড়রা িাঝক েূঝর সচরঝয় রাঝখ, কছাটঝের েঝল চেঝয় সেণাচর করঝিও িার ভাঝলা 

লাঝে ো। কসই জেযই কস িার োোমোইঝয়র েযাওটা হঝয় পড়ল।  

  

পূব্ণব্ঝের একচট চেস্তরে গ্রাম। যুঝের ককােও োুঁপটা এখাঝে এঝস কপ ুঁঝছায় ো, চব্োল 

ভারিব্ঝরণর সঝে এর কযাোঝযাে যিয্ িীর্। োন্ধী সুভার-ঝেহরু এগুঝলা চেছক 

কঝয়কচট োম মাত্র মাঝে মাঝে যব্েয পাচকস্তাে তিচরর োচব্র কথা কোো যাঝে 

কাোঘুঝরায়-ব্ােঝলর োোমোইঝয়র মিে মােুররা কসসব্ িাচেলয কঝর উচড়ঝয় কেে। 

োকুরোলাঝে ব্ঝস কহঝস ওঝেে উুঁিু েলায়। সাধীনতারর্ মােুর শুধুীনত ভাঝব্–এব্ছর ভাঝলা 

েসল হঝব্, চক হঝব্ ো। কসই স্বঝের সুচেে চক ককােও চেে আসঝব্–কয-চেে কসাোর 
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েসঝল মাে ভঝর যাঝব্, কোধীনত হঝয় যাঝব্ সমস্ত ঋর্, জচমোরব্াবু্র সামঝে কহঝস কথা 

ব্লা যাঝব্? 

  

ব্ােল কভারঝব্লা োোমোইঝয়র ডাঝক জপিপ করঝি ব্ঝস। েচিচেে উপচেরঝের দুচট 

কঝর কলাক মুখস্থ কঝর োোমোইঝয়র কাঝছ পরীিা কেয়। িারপর োোমোই যখে ব্ার 

ব্াচড়ঝি েজাঝের সঝে কথা ব্লঝি যাে, িখে ব্ােল ইংঝরচজ-যকিম চেঝয় ব্ঝস। ইস্কুঝলর 

চেঝের কথা আলাো, চকন্তু েচি ছুচটর চেঝে কস দুপুরঝব্লা োোমোইঝয়র সঝে একসঝে 

কখঝি ব্ঝস। এটা একটা দুলণভ কস ভােয। কারর্, োোমোইঝয়র কখঝি ব্সা মাঝে এক 

মস্ত ঘটো। সারা ব্াচড়ঝি একটা িাঞ্চলয পঝড় যায়–ককউ আসে পাঝি, ককউ জল েচড়ঝয় 

কেয়, ককউ পাখা হাঝি চেঝয় োুঁড়ায় এব্ং োকুর-িাকর েয়, খাব্ার পচরঝব্েে কঝর ব্াচড়র 

কমঝয়রা–যার ককােও কাজ কেই িাঝকও কাঝজর ভাে করঝি হয়। কাঝপণঝটর আসঝে চসঝধীনত 

হঝয় ব্ঝস থাঝকে োোমোই–ককােও চেে ককােও রকম রান্নার েেংসা কঝরেচে, ককােও 

চেে ককােও পে চিিীয় ব্ার িােচে–চকন্তু একটা চকছু যপছন্দ হঝলই থালা সুে কেঝল 

চেঝয় উঝে যাে। িার মস্ত ব্ড় থালা চঘঝর য্ি েেচট ব্াচট সাজাঝো। চেক রাজা মহারাজা 

েয়–আচেব্াসী েলঝেিার মিেই িার ভচে। চিচে েম্ভীর, এ-সব্ই িার োপয ও 

স্বাভাচব্ক ঘটো। 

  

িাুঁর আহার গ্রহঝর্র ব্যাপাঝরও চব্ঝেরত্ব আঝছ। ব্ড় ব্ড় মাঝছর টুকঝরা কথঝক চিচে 

খাচেকটা মুঝখ চেঝয়ই ব্াচটটা কেঝল রাঝখে। যচি সরু ও কস রভময় িাঝলর ভাি কেওয়া 

হঝলও চিচে খাে মাত্র দু’ িামি ভাি। চিচে আসঝল স্বল্পাহারী, চকন্তু ব্হ রকম পে 

সাচজঝয় িাঝক কেওয়াই করওয়াজ। িাুঁর ব্নু্ধ পীিাম্বর এক চেে িাুঁর সঝে কখঝি ব্ঝস এই 

ব্যাপার কেঝখ েনের কঝরচছঝলে, িুচম কিা চকছুই খাও ো কহ, িঝব্ েয়োোুঁচটর মিে এি 

ব্াচট সাচজঝয় ব্ঝসা ককে? োোমোই িখে উত্তর কেেচে, খাওয়ার সময় চিচে কথা ব্ঝলে 

ো। পঝর চিচে পীিাম্বরঝক ব্ঝলচছঝলে, আমাঝক চেঝি হয় ব্ঝলই ব্াচড়ঝি এি পে রান্না 

হয় ব্াচড়র যেয যেয কলাকরা কখঝয় ব্াুঁঝি। আমাঝক ো চেঝি হঝল, এরা রান্নার ব্যাপারটা 
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সংঝিঝপ কসঝর কেলি। কমঝয়ঝের যি কব্চেির্ পারঝব্ িিির্ রান্নাঘঝর রাখব্ার কিষ্টা 

করঝব্–ো হঝলই কিা ওরা েেড়াোচট চেঝয় কমঝি উেঝব্।  

  

ব্ােল োোমোইঝয়র সঝে কখঝি ব্ঝস একচট চব্ঝের আকরণঝর্। োোমোইঝক েচিচেে 

দুচট আস্ত েলো চিংচড়মাছ ভাজা কঝর কেওয়া হয়। এক একটা মাছ ব্ােঝলর এক হাি 

মাঝপর সমাে। োোমোই একচট মাছ কথঝক সামােয একরচত্ত মুঝখ চেঝয় ব্াচক মাছটা 

িুঝল কেে ব্ােঝলর থালায়। যেয জায়োয় কখঝি ব্সঝল এি ব্ড় একটা চিংচড়মাছ 

ব্ােলঝক একা কিেও কেওয়া হি ো। চিংচড়র মাথায় চঘ কখঝি যা ভাঝলাব্াঝস ব্ােল। 

লাল রঝঙর েরম েরম চঘ! ব্ােল আজকাল কলাভী হঝে। 

  

সকালঝব্লা কযমে েজাঝের সঝে েরব্াঝর ব্ঝসে োোমোই, চব্ঝকঝল কসই রকম ব্ঝসে 

ব্াচড়র কলাঝকর সঝে। খুুঁচটোচট ভাঝব্ েঝিযঝকর খব্রাখব্র কেে। কারওর চকছু আচজণ 

থাকঝল কোঝেে, েঝয়াজে বু্েঝল টাকাপয়সার ব্রাদ্দ  কঝরে। চিচে কথা ব্ঝলে। আঝস্ত 

আঝস্ত, যথি িবু্ কয ককে সব্াই িার সামঝে এঝস ভঝয় কাঝপ কসটাই বু্েঝি পাঝর ো 

ব্ােল! ইস, িাঝক যচে সব্াই এ রকম ভয় করি! 

  

সন্ধযার পর োোমোই কব্চরঝয় যাে ব্াচড় কথঝক। িার কপছঝে কপছঝে ব্েণা হাঝি ব্াচড়র 

একজে পাইক যায়। এই ব্যব্স্থাটাও িার চেঝজরই করা। চিচে সারা গ্রাম ঘুঝর কব্ড়াে, 

কখেও পাঝের গ্রাঝম িঝল যাে। েচিচেে য্ি েে মাইল পথ হাুঁটা িার ব্রাদ্দ । চিচে 

রাঝত্র ছাড়া হাুঁটঝি ভাঝলাব্াঝসে ো, যন্ধকাঝর হযাচরঝকে কেে ো, হাঝি একচট টিণ থাঝক, 

িাও জ্বাঝলে কোচিৎ। ্মর্ কেঝর এক এক চেে চিচে যাে িার ব্নু্ধ পীিাম্বঝরর ব্াচড়, 

কসখাঝে োেব্াজো হয়। পীিাম্বর কীিণে োয়ক–েঝিযক সন্ধযাঝব্লাঝিই সাঝোপাে কখাল 

করিাল চেঝয় ব্ঝসে–োোমোই চকছুির্ কসখাঝে ব্ঝস কথঝক আব্ার চেুঃেঝব্দ উঝে 

আঝসে। 

  

এক এক চেে োোমোই িঝল যাে মাে কপচরঝয় েেীর ধীনতাঝর। উুঁিু ব্াুঁঝধীনতর ওপর োুঁচড়ঝয় 

যঝেকির্ েেীর েৃেয কেঝখে–চব্ঝেরি কজযাৎস্না রাঝি। েেীর জঝল িকিক কঝর 
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কজযাৎস্না–মাঝে মাঝে কেউ এঝস চজভ ব্াচড়ঝয় ব্াুঁঝধীনতর মাচট কভঝঙ কেয়, েুপোুঁপ েব্দ হয়–

আর ককােও েব্দ কেই। আকাঝে ইিস্তি িারা, কসই রকমই েেীর যন্ধকাঝর ব্হ েূঝর 

েূঝর ছড়াঝো আঝলার চব্ন্দু। মঝে হয় িরািরময় যদু্ভি োচ্।  

  

োোমোই যঝেকির্ েেীর চেঝক কিাখ করঝখ চেুঃেঝব্দ োুঁচড়ঝয় থাঝকে। এই মােুরচট 

কঘার সংসারী ও চব্রয়ী, যথি এুঁর কস ন্দযণঝব্াধীনত আঝছ। এুঁর রঝির ককােও ঐচিহয কেই, 

যথি ধীনতঝর আঝছে একচট ঐচিহযময় োস্ত্র, ইচে কঘারির সংস্কারােন্ন যথি েয়ালু–ব্ােল 

িাই এুঁর ককােও থই পায় ো। 

  

একচেে োোমোই চেঝজই ব্ােলঝক িার ্মঝর্র সেী কঝর চেঝি িাইঝলে। এ রকম 

আর কখেও ঘঝটচে। সন্ধযাঝব্লার একাকীত্ব িার ব্হ চেঝের যভযাস–সঝে কয পাইক 

যায়, কস ছায়ামাত্র! চকন্তু ব্ােলঝক কয সঝে চেঝলে–িার একটা কারর্ আঝছ। োোমোই 

ব্াচড়ঝি কারওর সঝেই চব্ঝের কথা ব্ঝলে ো। রােভারী হঝয় থাকঝি থাকঝি কসটাই 

িাুঁর মুঝখাে হঝয় োুঁচড়ঝয়ঝছ। চকন্তু োোমোই এখে যঝথষ্ট বৃ্ে হঝয়ঝছে–েঝিযক বৃ্ঝেরই 

যঝেক চকছু কথা ব্লার জেয বু্ঝকর মঝধীনতয একটা আকুচলচব্কুচল থাঝক। যঝেযর কাঝছ 

হোৎ স্বভাব্ ব্েলাঝো যায় ো যচেও, িঝব্ একচট ব্ালঝকর কাঝছ মুখ খুলঝি ব্াধীনতা কেই। 

  

েথম েথম ্মর্পঝথ োোমোই ব্ােলঝক োো রকম েীচিচেিা চেঝিে। আেেণ ব্রাহ্মর্ 

স্াঝের জীব্ে কী রকম হওয়া উচিি কস চব্রঝয় িার চেচেণষ্ট ছক আঝছ। আকাঝের 

েচিচট িারা এব্ং মাচটর েচিচট মােুরঝক চিেঝি হঝব্। পশু-পিীর স্বভাব্ও বু্েঝি হঝব্–

কসখাঝেও চেির্ীয় আঝছ যঝেক চকছু। ভেব্াে চব্েু কয মৎস, কূমণ, ব্রাহ, েৃচসহং েভৃচি 

পশুর আকৃচিঝিও যব্িীর্ণ হঝয়চছঝলে, এসঝব্র িাৎপযণ কী? কব্ে যিল জঝল িচলঝয় 

চেঝয়চছল, মৎসযরূপী চব্েু িাঝক উোর কঝরে। কিমেই কয- সাধীনতোর েভীর যিঝল 

থাঝক চব্শুে জ্ঞাে–  

  

ব্ােল চজঝজ্ঞস করল, োোমোই, চব্শুে জ্ঞাে কী? 
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োোমোই েভীর কস্নঝহ িাকাঝলে িার োচির চেঝক। ব্ালঝকর চরেচরঝে কণ্ঠস্বঝর চব্শুে 

জ্ঞাে েব্দ দুচটই কি সুন্দর কোোয়। মঝে হয় কযে তিচত্তরীয় উপচেরঝের ব্রুর্ ও ভৃগুর 

েঝনেরাত্তঝরর মিে েিুে এক যধীনতযায় রচিি হঝি যাঝে। োোমোই িার োন্ডা হািখাো 

ব্ােঝলর কাুঁঝধীনত রাখঝলে। এিচেে িার মঝে মঝে একটু দুুঃখ চছল কয িাুঁর কমঝয় 

চহমােীঝক চিচে ভাঝলা ঘঝর চব্ঝয় চেঝি পাঝরেচে। জামাইচট একচট যপোথণ। চকন্তু এই 

োচিচট মােুর হঝল ব্ংঝের মুখরিা করঝব্। 

  

ব্ােলঝক চেঝয় এঝস চিচে োুঁড়াে েেীর পাঝড়। ব্ােল কে ঝড় জঝলর কাঝছ কেঝম কযঝি 

িায়–চিচে িাঝক চেবৃ্ত্ত কঝরে ো। িার চেঝজরও ইঝে কঝর তেেঝব্ চেঝর কযঝি, চকন্তু 

োলু পাড় চেঝয় োমার সাধীনতয িার কেই। আধীনত মাইলটাক েূঝর েেীর পাঝরই চিিা–এখাে 

কথঝক কেখা যায় চিিার আগুে। কযে যন্ধকারঝকই েহে করঝছ কসই আগুঝের চেখা। 

  

একচেে োোমোইঝয়র সঝে কব্ড়াঝি চেঝয় ব্ােঝলর একটা যদু্ভি যচভজ্ঞিা হল। 

ঘটোটা ঘটার সময় ব্ােল শুধুীনত যব্াক হঝয়চছল, চকন্তু কব্ে কঝয়ক ব্ছর ব্াঝে কস বু্েঝি 

কপঝরচছল, িার োোমোই আসঝল একজে মঝোঝরােী। ওই ব্যচিত্ব ও োম্ভীযণ, ওই 

রকম কঝোর সংসারীপো ও েয়া, কুসংস্কার ও োস্ত্রজ্ঞাঝের যহংকার–এর আড়াঝল 

লুচকঝয় আঝছ একজে যসুস্থ মােুর। পরব্িণী জীব্ঝে ব্ােল কেঝখঝছ ব্াইঝর কথঝক : যাঝক 

যা মঝে হয়, িার আড়াঝলও আর একজে মােুর থাঝক। সকঝলরই থাঝক। একা একজে 

মােুর ককউ েয়, েঝিযঝকই দু’জে ব্া ব্হজে মােুর। কসই আড়াঝলর মােুরচটঝক সহঝজ 

কেখা যায় ো। এটা ককােও কচব্ঝত্বর কথা েয়। খুব্ যুচিব্ােী মােুঝরর মঝধীনতযও হোৎ হোৎ 

একটা যুচিহীে স্বরূপ কব্চরঝয় পঝড়। িখে িমঝক উেঝি হয়। এই যুচিহীেিারও একটা 

সীমা আঝছ–েঝিযক মােুঝরর আলাো–কসই সীমা যচিিম ো-করা পযণ্ সংসাঝর চটঝক 

থাকার ককােও যসুচব্ঝধীনত কেই। কারও কারওর কভিঝরর এই িমকেে সত্তাচট শুধুীনত চব্ঝের 

একজঝের কিাঝখই ধীনতরা পঝড়। ব্ােল েঝিযক মােুঝরর মঝধীনতয কসই আলাো মােুরঝক খুুঁঝজ 

ব্ার করার কেোয় কমঝি উঝেচছল একসময়। উত্তরকাঝল যখে কস একচট োরীঝক 

ব্ঝলচছল, আচম কিামাঝক িাই–একচট েুঁকা ঘঝরর কেওয়াঝল কহলাে-ঝেওয়া োরীঝক কস 
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ব্ঝলচছল কিাঝখর চেঝক কিঝয়–িখে কস এই কথা ব্লঝি কপঝরচছল, কারর্ কস কসই োরীর 

কভিঝরর আলাো স্বরূপচটঝক চিেঝি কপঝরঝছ। 

  

কলকািা কছঝড় এঝস এই চেভৃি গ্রাঝম ব্ােঝলর যঝেক রকম চেিার সুঝযাে আঝস। কস 

োো রকম স্তর কপচরঝয় কপচরঝয় এচেঝয় যাঝে। পান্নালাল োঝমর ব্কাঝট কছঝল চকংব্া 

িার গুরুেম্ভীর োোমোইদু’জঝে দু’রকম ভাঝব্ ব্ােঝলর চেিাকাঝযণই সাহাযয কঝরঝছ। 

  

কস-চেে েেীর পাঝর োুঁচড়ঝয় োোমোই ব্ােলঝক আকাঝের িারা কিোচেঝলে। 

কালপুরুর, সপ্তচরণ, সন্ধযািারা ইিযাচে ব্ােল আঝে কথঝকই কিঝে–চকন্তু োোমোই িাঝক 

কেখাচেঝলে করাচহর্ী, যরুন্ধচি েভৃচি। 

  

ঘাঝট এঝস কঝয়কটা কে ঝকা চভঝড়ঝছ। ইচলে মাঝছর চডচঙ। রুঝপাচল মাছগুঝলার েরীর 

িকিক করঝছ কুচপর আঝলায়। ককােও েঝয়াজে কেই, িবু্ ব্ােল ব্লল, োোমোই, মাছ 

চকেঝব্? কী টাটকা মাছ! 

  

োোমোই চেঝজ ককােও চেে ককােও চকছু ককোকাটা কঝরে ো। এইসব্ কলাঝকর সঝে 

কথা ব্লাই িার ধীনতাঝি কেই। িবু্ োচির আব্োর কেলঝি পারঝলে ো আজ। খাচেকটা 

েশ্রঝয়র সুঝরই ব্লঝলে, ককে, মাছ কী হঝব্? 

  

ব্াচড় চেঝয় ভাজা খাব্ টাটকা টাটকা! 

  

োোমোই েলা িচড়ঝয় কজঝলঝের উঝদ্দ ঝে ব্লঝলে, এই, কে কিা কর ব্ড় কেঝখ এক 

কজাড়া মাছ। 

  

কজঝলরা োোমোইঝক চিেঝি পাঝরচে। জাঝল আজ খুব্ ব্ড় ব্ড় মাছ পঝড়ঝছ, কসই জঝয়র 

আেন্দ, োঝয় এখেও পচরশ্রঝমর ঘাম শুঝকায়চে, চেঝজঝের মঝধীনতয কথাব্ািণাঝিই মত্ত। 

েথম ব্ার িারা কথা শুেলই ো। চিিীয় ব্ার ব্লার পর একজে িরল েলায় ব্লল, কেে 

কত্তা, টাকা টাকা কজাড়া! 
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োোমোই কঝোর ভাঝব্ ব্লঝলে, কি? 

  

টাকা টাকা কজাড়ার কম হঝব্ ো আইজ! 

  

োঝমর জেয েয়, কণ্ঠস্বঝরর এ িারঝলযই োোমোই করঝে আগুে হঝয় কেঝলে। েিত্র-

চব্লাস কছঝড় হঝয় উেঝলে সাম্িাচন্ত্রক। কস-চেে পাহারাোর পাইক চহঝসঝব্। এঝসচছল 

ককষ্ট োলী। োোমোই ককষ্টঝক ব্লঝলে, এক কজাড়া মাছ চেঝয় আয়। ব্চলস, কাল 

সকাঝল কযে আমার কাঝছ োম আেঝি যায়। 

  

ককষ্ট োোমোইঝয়র ইচেি বু্ঝে িরির কঝর কেঝম চেঝয় কসাজা কসই উত্তরোিা 

কজঝলচটর োঝল সপাঝট এক িড় করায়। 

  

মাছ হাঝি েুচলঝয় চেঝয় ককষ্ট কপছে কপছে আসঝছ, সামঝে োোমোই আর ব্ােল 

পাোপাচে। ককউ ককােও কথা ব্লঝছ ো। িার আব্োঝরর জেযই কজঝলচট মার কখল– এ 

জেয ব্ােঝলর মঝে ককােও রকম লাচে কেই িার মঝে হঝে ব্যাপারটা চেকই। মাোেসই। 

িার কিো কছাট পৃচথব্ীঝি োোমোইঝয়র মুঝখর ওপর কথা ব্লার যচধীনতকার কারওর কেই। 

কস শুধুীনত এক ধীনতরঝের উঝত্তজো কব্াধীনত করচছল। 

  

হোৎ োোমোই থমঝক োুঁড়াঝলে। ব্ােঝলর হাি কিঝপ ধীনতরঝলে েি কঝর। একটু কিুঁচিঝয় 

ব্লঝলে, যা যা, সঝর যা! আব্ার এঝসচছস? 

  

ব্ােল সামঝে িাচকঝয় চকছুই কেখঝি কপল ো। দু ধীনতাঝর জচমর মােখাে চেঝয় আলপথ 

ধীনতঝর এিির্ িারা কহুঁঝট আসচছল। এই পঝথ এঝল রাস্তা সংঝিপ হয়। এব্ার জচম কছঝড় 

িাঝের উেঝি হঝব্ একটা ব্াোঝে, ডাে ধীনতাঝর একটা কছাট পুকুর, িার পাঝে ব্াুঁেোড়। 

কব্ে কজযাৎস্না রঝয়ঝছ, কেখা যায় সব্চকছুই।  

  

োোমোই হাঝির ছচড়টা িুঝল ধীনতমঝকর সুঝর ব্লঝলে, যা যা, পথ ছাড়! 

  

ব্ােল চজঝজ্ঞস করল, কক োোমোই? 
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চব্চট মাঝছর কলাঝভ এঝসঝছ। িুই কিাখ বু্ঝজ থাক কিা োদুভাই।  

  

আচম কিা চকছু কেখঝি পাচে ো। 

  

কিাখ বু্ঝজ থাক। এই কপিচেটা এঝকর েম্বঝরর েয়িাচে। 

  

ককষ্ট একটু চপচছঝয় পঝড়চছল, কস কিুঁচিঝয় চজঝজ্ঞস করল, চকছু কে োচক ব্ড়কত্তা? 

  

োোমোই লাচে িুঝল এক পা এচেঝয় চেঝয় ব্লঝলে, চব্চট, কিার এি সাহস! আচম 

এখাঝে রঝয়চছ–  

  

ককষ্ট হাুঁপাঝি হাুঁপাঝি এঝস ব্ােঝলর হাি ধীনতঝর চেসচেস কঝর ব্লল, কাো ওলা। 

ব্ড়কত্তাঝর কাো ওলায় ধীনতঝরঝছ। 

  

কাো ওলা কী? 

  

কপিচেটা মাছ খাইঝি আঝস। এখে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মারঝব্ আমাঝো।  

  

আচম কিা চকছু কেখঝি পাচে ো। 

  

কিাখ বু্ইজা থাঝকা! 

  

ককষ্ট যচিেয় ব্লোলী পুরুর। িার েরীর ছুুঁঝয় োুঁচড়ঝয় ব্ােল আর ভয় পায় ো। ককষ্ট 

চকন্তু ভয় কপঝয়ঝছ, কস কাুঁপা কাুঁপা েলায় ব্লল, কত্তা চপছঝে িঝলে, চপছঝে িঝলে। 

  

ব্ােল চব্স্ফাচরি কিাঝখ কেখল িার োোমোই টিণ কজ্বঝল ব্াুঁে োঝড়র ওপর লাচের ঘা 

কমঝর ব্লঝলে, হারামজাচে, মাছ খাওয়ার কোলা! আমার সামঝে আচসস, কিার এি 

সাহস! 
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ব্ােল উঝত্তজোয় কাুঁপঝছ! কস কেখঝি িায়। কস আজ চেঝজর কিাঝখ কপিচে কেখঝব্। কস 

জাঝে িার োোমোইঝয়র কাঝছ ভূি-ঝপিচে সব্ কহঝর যায়। এ-সম্পঝকণ। কস যসংখয 

েল্প শুঝেঝছ! যন্ধকার রাঝত্র ঘুঝর কব্ড়াঝোর জেয োোমোই ব্হ ব্ার ভূি-ঝপিচের 

সামঝে পঝড়ঝছে। ককােও চেে চিচে একটুও চব্িচলি হেচে, লাচে উুঁচিঝয় ধীনতঝরঝছে। 

োোমোইঝয়র চেঝক কেিযযাচেরা কযে কব্চে রকম আকৃষ্ট হয়–োুঁঝয়র যেয মােুঝরর 

িুলোয় িারা োোমোইঝয়র সামঝেই আঝস ব্ার ব্ার। সাধীনতারর্ ভূি-ঝপিচে কিা 

আঝছই–জলাভূচমর ধীনতাঝর োোমোই আঝলয়ার পাল্লায় পঝড়ঝছে–কি ধুীনতরীিঝক একচেে 

একটা কব্লোঝছর ডাল চেিু হঝয় কেঝম এঝসচছল োোমোইঝয়র সামঝে–কসই োঝছ 

ব্রহ্মডেঝিযর ব্াস–ককােও ব্ার োোমোইঝয়র োঝয় আুঁিড়চটও লাঝেচে। 

  

এই মাছঝখঝকা কপিচেটাও োচক োোমোইঝক যঝেক ব্ার চব্রি কঝরঝছ। ব্ােল আজ 

িাঝক কেখঝব্। 

  

চকন্তু োোমোই কেখঝলে, ককষ্ট োলী কেখল, ব্ােল কেখঝি কপল ো। কস শুধুীনত কেখল, 

টঝিণর আঝলা কেঝল োোমোই একটা ব্াুঁঝের কোুঁপ কপটাঝেে–কসখাঝে আর চকছু কেই। 

োোমোই েিণ্ড েঝক োলাোচল চেঝেে, ককষ্টও একসময় ব্েণা চেঝয় কিঝড় কেল কসই 

েূেযিার চেঝক। 

  

িারপর কব্ে চকছু চেে ধীনতঝর িঝলচছল এই েল্প। সব্াই চব্শ্বাস কঝরঝছ। চকছু কেখঝি 

পায়চে ব্ঝল মঝে মঝে চেরাে হঝয়চছল ব্ােল–চকন্তু সকলঝক ব্ঝলঝছ কয কস-ও কেঝখঝছ। 

এরপর যঝেক ব্ছর ধীনতঝর ব্ােল এই ঘটোর কথা কভঝব্ঝছ। কেঝর একচেে উপলচি 

হঝয়ঝছ কয ওখাঝে সচিযই চকছু চছল ো। িার োোমোই পােল ছাড়া চকছু েয়। েজাঝের 

ওপর যিযািার কঝরে, ব্াচড়র কলাকঝের পোেি কঝর করঝখ চিচে কিাঝখর সামঝে ভূি 

কেঝখে। যঝল চকক জেিঝকও োসে করার মােঝস চিচে ব্াুঁে োঝড়র ওপর লাচেঝপটা 

কঝরে শুধুীনত। 
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৪১. সরকাচর চহঝসব্ মিেই 

সরকাচর চহঝসব্ মিেই কগ্রপ্তাঝরর সংখযা ৬০,২২৯ জে; ভারি রিা আইঝে যব্রুে 

১৮,০০০; পুচলে ও কসোব্াচহেীর গুচলঝি চেহি ১৪০ এব্ং আহি ১৬৩০ জে। রাট 

জায়োয় তসেযব্াচহেী কমাকাচব্লা কঝরঝছ চব্ঝদ্রাহী জেিার, ককাথাও ককাথাও চব্মাে 

কথঝক কমচেেোে িালাঝো হঝয়ঝছ–এ রকম ঘটো ঘঝটঝছ য্ি পাুঁি ব্ার। ২৫০চট 

করলঝটেে চব্ধ্বস্ত হঝয়চছল, ৫০০ ডাকঘঝরর ওপর আিমর্ হয়, পুঝড় ছাই হয় য্ি 

৫০চট, ১৫০চটর কব্চে থাো জেিা েখল করঝি চেঝয়চছল, এ ছাড়া আঝছ করললাইে 

উপঝড় কেলার ঘটো। 

  

ব্লাই ব্াহলয, কব্সরকাচর চহঝসঝব্ এর ব্হ গুর্ কব্চে। কব্সরকাচর চহঝসব্ যব্েয কস সময় 

জাোর উপায় চছল ো, সংব্ােপত্রগুচলর কণ্ঠঝরাধীনত করা হঝয়চছল।  

  

এই ভাঝব্ কের হল কব্য়াচল্লঝের আেট আঝন্দালে ব্া িথাকচথি আেট চব্েব্। 

মাসখাঝেঝকর কব্চে স্থায়ী হয়চে। চব্চিপ্ত ভাঝব্ হঝলও কেঝের কঝয়কচট যঞ্চঝল জেিা 

সচিযকাঝরর কখঝপ উঝেচছল–মুচষ্টঝময় চব্রচটে ব্াচহেীঝক ধুীনতচলসাৎ করা যসম্ভব্ চছল ো, 

চকন্তু কেিৃঝত্বর যভাঝব্ই সব্ ব্যথণ হঝয় যায়। এি বৃ্হৎ কমণকাঝণ্ডর সচেক িচরত্রচট যািাই 

কঝর চেভণীক ভাঝব্ সারা ভারিঝক োুঁচপঝয় পড়ার ডাক ককউ কেয়চে। কয-চব্েঝব্র 

সম্ভাব্ো শুধুীনত কেখা চেঝয়চছল, চব্কলাে যব্স্থায় িার মৃিুয হল। আো খাুঁ পযাঝলঝস 

য্রীর্ যব্স্থা কথঝক োন্ধীচজ ব্লঝি লােঝলে, এইসব্ চহংসাত্মক ঘটোর জেয কংঝগ্রস 

োয়ী েয়। এসব্ই সরকাঝরর যিযািাঝরর েচিচিয়া।  

  

ইংঝরজ জাচির কিগুচল সুসভয রীচিেীচি আঝছ। িাঝের োসে ব্যব্স্থা রুল যে ল-র 

যধীনতীে এব্ং যচধীনতকাংে জায়োঝিই িা মাো হয়। যেযােয ইঝয়ারাপীয় ঔপচেঝব্চেকঝের 

িুলোয় ইংঝরজরা কয যঝেক কিঝত্রই েিুর সংযঝমর পচরিয় চেঝয়ঝছ–কস কথাও 

ইচিহাঝসর খাচিঝর স্বীকার করা েরকার। োন্ধী কেহরুর মিে কেিাঝের সঝে 
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েরকরাকচরর ব্েঝল যচে িাঝের কেওয়াঝল োুঁড় কচরঝয় কসাজা গুচল কঝর কমঝর কেলা 

হি িা হঝল িাঝের কক আটকাি! োন্ধীচজর ব্যচিত্ব ও খযাচি চব্শ্বময় ছড়াব্ার আঝেই 

িাঝক খিম কঝর কেওয়া কযি ো? পৃচথব্ীর দু-িারঝট কােঝজ ব্ড় কজার েচিব্াে 

কব্ঝরাি, িা ছাড়া ককােও সরকার মাথা ঘামাি ো। 

  

ের করাকচরর আঝপাস আঝলািোয় ইংঝরজ কখেও আপচত্ত কঝরচে কারর্ এঝি ককােও 

িচিবৃ্চে কেই িার। িা ছাড়া েরকরাকচরর চেল্প কস চেঝজ খুব্ ভাঝলাই জাঝে। চকন্তু 

চেঝজর স্বাঝথণ সচিযকাঝরর ঘা পড়ঝল ইংঝরজ িরম চেমণমিা কেখাঝিও কুচণ্ঠি হয় ো। 

সারা পৃচথব্ী জুঝড় ইংঝরজ যখে চিিীয় মহাযুঝে ব্যচিব্যস্ত িখে ভারিীয় েজাঝের এই 

কব্য়ােচব্ িার এঝকব্াঝর সহয হয়চে। েঝয়াজঝের কিঝয়ও যচিচরি চেষ্ঠুরিায় কস এই 

কেিৃত্বহীে আঝন্দালে কভঝঙ গুুঁচড়ঝয় চেঝয়ঝছ। কেিাঝের ব্চন্দ কঝর রাখার ব্েঝল িখেই 

কয খুে কঝরচে কস িার চেছক চেয়মরীচি রিা ব্া েয়ামায়ার গুঝর্ েয়। ইংঝরঝজর 

িকালীে যচভভাব্ক মাচকণে সরকার ভারঝি চেঝষ্পরর্ েীচির চব্রুঝে মি েকাে 

কঝরঝছ। সুিরাং েকাঝেয, ব্ড় ব্ড় কেিাঝের ব্চন্দ কঝর করঝখ এব্ং োন্ধীচজর সঝে চিচে 

িালািাচলর ছঝল মুখ-রিা কঝর গ্রাম গ্রামা্ঝর সাধীনতারর্ মােুঝরর কাঝছ ইংঝরজ 

কেচখঝয়ঝছ িার রুদ্র রূপ। চব্ো চব্িাঝর যসংখয হিযার েচজর আঝছ কসই সময়। 

  

পুঝরা কিইে চেে কমচেেীপুঝরর একচট মহকুমা স্বাধীনতীে কঝর করঝখচছল সূযণ আর 

কযাোেন্দ। সিীে সাম্র কেিৃঝত্ব কমচেেীপুঝর স্বাধীনতীে সরকারও েচিচষ্ঠি হঝয় কেঝছ। 

চকন্তু ব্াচক কেঝের ককাথায় কী ঘটঝছ িার ককােও খব্রাখব্র আঝস ো। যসহায় 

সংব্ােপত্রগুচল মূক। োইথ আেট োঝম একচট গুপ্ত পচত্রকায় েরম েরম খব্র কেখঝল 

মঝে হয় সারা কেেই বু্চে স্বাধীনতীে হঝয় কেলযথি এক কজলার মােুর আর এক কজলায় 

কেঝল হকিচকঝয় যায়। কসখাঝে চব্েঝব্র োমেন্ধও কেই। োন্ধীচজর ‘ভারি ছাঝড়া’ ডাক 

এব্ং ‘কঝরঝে ইঝয় মঝরঝে’ ধ্বচের সঝে সামঞ্জসয কঝর স্থােীয় কংঝগ্রচস কেিারাও 

কভঝব্চছঝলে এ-আঝন্দালে একটা িূড়া্ রূপ কেঝব্ই। যথি সব্ণভারিীয় কেিৃঝত্বর কাছ 

কথঝক ককােও চেঝেণে আঝস ো। েথম সাচরর কেিারা কজঝল কেঝল চিিীয় সাচরর 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 438 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কেিাঝের েকৃি কেিৃত্ব কেব্ার জেয তিচর করা হয়চে। পঝে পঝে চিধীনতা ও সংেঝয়ই 

আমাঝের ইচিহাস আকীর্ণ। যযথা োর্ চেঝয়ঝছ সাধীনতারর্ মােুর।  

  

সূযণ এব্ং কযাোেন্দ িাঝের ব্যচিেি ব্ীযণ, সামথণ ও বু্চে চেঝয় যিখাচে করব্ার কঝরঝছ, 

িারপর িারাও থমঝক কেল। দুজঝেই মৃিুযভয় যচিিম কঝর কেঝছ ব্ঝল োো রকম 

যকল্পেীয় ব্ীরঝত্বর পচরিয় চেঝয়ঝছ, স্থােীয় কলাকরা ওঝের দুজেঝক কেঝখ চব্স্মঝয় 

যচভভূি। চকন্তু একসময় দু’জঝেই থমঝক চেঝয় ভাব্ল, এর পর কী? খড়েপুর কথঝক 

তসেযব্াচহেী মািণ কঝর আসঝছ, ওরা শুেঝি পাঝে কসই চেচশ্চি পেেব্দ–কী চেঝয় কসই 

তসেযব্াচহেীর মুঝখামুচখ োুঁড়াঝব্? এ রকম কিা কথা চছল ো। ককে আর একেল কপছে 

কথঝক আিমর্ করঝছ ো তসেযব্াচহেীঝক। জয়েকাে োরায়ঝর্র োঝম চকছু চেে ধীনতঝর 

যদু্ভি সব্ কাচহেী কোো যাচেল, ককাথায় চিচে? আসাম সীমাঝ্ তসেযব্াচহেী চেঝয় 

ককাথায় সুভারব্াবু্? সুভারব্াবু্ িখেও যঝেক েূঝর। 

  

সন্ত্রাসব্ােী ব্া সেস্ত্র চব্েঝব্ চব্শ্বাসীঝের মঝধীনতয যারা িখেও ছচড়ঝয় চছচটঝয় চছল– 

কব্য়াচল্লঝের আেঝট িারা কের ব্ার মচরয়া হঝয় কেঝম পঝড়চছল। এই চব্েব্ ব্যথণ হওয়ায় 

িারা চেচশ্চহ্ন হঝয় কেল। স্বাধীনতীেিার কসাোর পাথরব্াচট যজণঝের কৃচিত্ব িঝল কেল 

েরমপন্থাকীঝের হাঝি। ব্াচটটা কভঝঙ আধীনতখাো কঝর চেঝিও যাঝের আপচত্ত কেই। 

  

ব্যথণ চব্েব্ীর মিে করুর্ িচরত্র আর হয় ো। পরাচজি েৃপচিরও একটা মচহমা থাঝক–

চকন্তু এরা শুধুীনত যপব্াে চেঝয়ই িঝল যায়। েকুঝেরও ব্াসা থাঝক, ইুঁদুঝররও েিণ থাঝক, 

চকন্তু এঝের ককােও আশ্রয় কেই। 

  

সামচরক ব্াচহেী এঝস কভঝঙ গুুঁচড়ঝয় িছেছ কঝর চেল কমচেেীপুঝরর চব্েঝব্র সাধীনত। 

সঝন্দহজেক পচল্লগুঝলাঝি জ্বাচলঝয় চেঝি লােল আগুে। আগুঝের োম লাল কঘাড়া। কসই 

লাল কঘাড়া ছুটঝি লােল গ্রাম কথঝক গ্রাঝম। আঝন্দালঝের পাণ্ডাঝের মঝধীনতয যাঝের হাঝির 

কাঝছ পাওয়া কেল, গুচল কঝর কের কঝর কেওয়া হল িাঝের ব্াচকঝের মাথার মূলয ধীনতাযণ 

কঝর লটঝক কেওয়া হল কোচটে। 
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সূযণ আর কযাোেন্দর হাঝি একটা পয়সা কেই, চকন্তু ওঝের মাথার োম পাুঁি হাজার টাকা 

কঝর। ওরা িখে িাড়াখাওয়া পােলা কুকুঝরর মিে পালাঝে। দুজঝেই মরঝি, রাচজ, 

িবু্ যকারঝর্ পুচলঝের গুচল কখঝয় মরঝি িায় ো। ইচিমঝধীনতযই ওরা ব্রজঝোপাঝলর 

মৃিুযসংব্াে শুঝেঝছ। ব্রজঝোপালঝক মারব্ার আঝে সামচরক ব্াচহেীর কলাক বু্ঝটর ঘা 

চেঝয় িাুঁর কিাখ-োক কথিঝল চেঝয়চছল। 

  

দু’জে ব্যথণ চব্েব্ী পালাঝে। মােঘাট-জেল কভে কঝর যচব্রাম ছুঝট যাঝে দু’জে যুব্ক–

স্পষ্ট কেখা যায় এই েৃেয। এরা এখে যচি সাংঘাচিক োর্ী, এরা ো করঝি পাঝর এমে 

কাজ কেই। কয-ঝকােও মূহূঝিণ এরা মােুর খুে করঝি পাঝর। এরা এখে পৃচথব্ীর কাঝরাঝক 

চব্শ্বাস কঝর ো। সব্াই ওঝের েত্রু। এরা কলাঝকর কাছ কথঝক খাব্ার ককঝড় খায়, সামােয 

েচিঝরাঝধীনতই মারধীনতর কঝর। 

  

যচব্রাম ছুঝট যাঝে দুই পলািক। ককাথায় যাঝব্ ওরা জাঝে ো। কেঝের জেয ওরা ঘর 

কছঝড় কব্চরঝয় এঝসচছল, এখে এই কেঝের ককাথাও ওঝের স্থাে কেই। ওরা শুধুীনত পালাঝি 

থাকঝব্। 

  

সূযণঝক চেঝয় কযাোেন্দ একটু মুেচকঝল পঝড়ঝছ। সূযণ োয়ই রিব্চম কঝর। ব্লোলী, 

স্বাস্থযব্াে কছঝল, ককাথাও ককঝট ছঝড় কেঝল চকংব্া হাি-পা ভাঙঝলও চি্ার চকছু চছল ো, 

চকন্তু কভির কথঝক এি রি পড়া খুব্ খারাপ লির্। এখেই চিচকৎসা করাঝি ো পারঝল 

আর দু-এক চেঝের কব্চে োুঁচড়ঝয় থাকঝি পারঝব্ ো। 

  

একটা খাঝলর ধীনতাঝর পড়্ সন্ধযাঝব্লায় ওরা দুজঝে ব্ঝসঝছ, কযাোেন্দ একটা চব্চড় 

ধীনতরাল। চিক কঝর মাচটঝি থুিু কেঝল ব্লল, িুই কখেও কে ঝকার ওপর কথঝকচছস? 

  

সূযণ একটা ঘাস চছুঁঝড় চেঝয়, কোড়ার চেঝকর সাো েরম যংেটা চিঝব্াঝি চিঝব্াঝি ব্লল, 

ো। 
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কযাোেন্দ খাঝলর জঝলর চেঝক একেৃঝষ্ট িাচকঝয় ব্লল, কব্ে লাঝে থাকঝি। রাচত্তরঝব্লা 

ঘুমটা ভাঝলা হয়। আচম একব্ার চছলাম োয় মাসখাঝেক, রসুলপুঝরর েেীর মুখটায়। 

এি ভাঝলা লােি, আুঃ, টাটকা টাটকা মাছ ধীনতঝর চেঝয় কভঝজ কেলা, েরম েরম ভাি 

আর কাুঁিালকিমা, ডালোল লােি ো, শুকঝো শুকঝো ভািই কমঝর চেিাম এক থালা-মাছ 

যা কখঝয়চছ ো–এক কসর কেড়-ঝসর আচম একাই 

  

কথা ব্লঝি ব্লঝি কযাোেন্দ হাসঝি লােল। আপে মঝে হাচস, সহঝজ থামঝিই িায়। 

িারপর উরুঝি িাপড় কমঝর উল্লাঝসর সঝে ব্লল, োলা! সারা চেে চকছু খাইচে, রাচত্তঝর 

কী খাব্ িার চেক কেই–আর মঝেও পঝড় যাঝে যিসব্ খাব্ার েল্প! কিার ব্উচে কী 

রকম রান্না করি ব্ল কিা? 

  

সূযণ মৃদু েলায় ব্লল, একটা কে ঝকা এ-চেঝকই আসঝছ। 

  

হুঁ। আচম কেঝখচছ। 

  

উঝে পড়ঝি হঝব্? 

  

হুঁ। 

  

একটু আড়াঝল োুঁচড়ঝয় কেখঝল হয় ো? যচে পুচলে েুচলে ো থাঝক–যচে কজঝল কে ঝকা 

হয়–িা হঝল ওঝের কাছ কথঝক কে ঝকাটা ককঝড় চেঝল হয় ো? 

  

আচমও একব্ার িাই কভঝব্চছলাম। চকন্তু েঞ্জাট আঝছ। কলাকগুঝলাঝক কমঝর িাড়াঝলও 

এিুচে চেঝয় পুচলঝে খব্র কেঝব্। এই কে ঝকা চেঝয় কিা িাড়ািাচড় পালাঝো যাঝব্ ো! 

এই খাল চেঝয় ককাথায়ই ব্া যাওয়া যায়! 

  

িা হঝল? 
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আর এক কাজ করা যায়। যচে একজে ব্া দু’জে কলাক থাঝক িা হঝল একেম খিম 

কঝর কেওয়া কযঝি পাঝর। চকন্তু লাে চেঝয় োঝমলা হঝব্–এখাঝে কারওর ো কারওর 

কিাঝখ পঝড় যাঝব্ই। 

  

িা হঝল আর ব্ঝস থাকার েরকার কেই। 

  

সূযণ হািটা উুঁিু করল। কযাোেন্দ আঝে উঝে সূযণর হাি ধীনতঝর কটঝে িুলল। সূযণ কব্ে দুব্ণল 

হঝয় পঝড়ঝছ, ব্সঝল সহঝজ উেঝি পাঝর ো। িঝব্ এখেও কস কে ঝড়াঝি পাঝর, কব্ে 

কজাঝরই পাঝর, চকন্তু েম থাঝক ো কব্চেির্। েঝয়াজঝে কস কয-ঝকােও কলাঝকর মুঝখ 

ঘুচর কমঝর এখেও ধীনতরাোয়ী কঝর চেঝি পারঝব্–িারপর চেঝজই যঝেকির্ ধীনতঝর হাুঁপাঝব্। 

ওর যসুখ কয কিখাচে িা ওর মুখ কেঝখ চকছুই কব্াো যায় ো যব্েয।  

  

কযাোেন্দ চজঝজ্ঞস করল, চেক আঝছ কিা? 

  

সূযণ ব্লল, িলুে। 

  

সন্ধযার যন্ধকাঝর আব্ার ওরা হাুঁটঝি লােল। 

  

িঝলা মুসাচের, িঝলা। কথঝম কথঝক লাভ কী? আরও কি চেে িলঝি হঝব্ িার চেক কী? 

পালাও, পলািক! জীব্ে কথঝক, মৃিুয কথঝক পালাও! 

  

ওরা কে ঝড়াঝি লােল, থামঝি লােল, আব্ার কে ড়। ককাথাও চব্শ্রাঝমর সুঝযাে কেই, 

ককাথাও একটু স্বচস্ত কেই। চিে-িার মাইঝলর মঝধীনতয ককােও খাব্াঝরর কোকাে ব্া 

কলাকজঝের ব্াচড় কিাঝখ পঝড় ো চকন্তু–পুচলঝের োচড় কেখা যায়। সািণ লাইঝটর মিে 

আঝলা ওঝের কখাুঁঝজ। 

  

ওরা কলাকজঝের কিাঝখর সামঝে আসঝি িায় ো। সাধীনতারর্ গ্রামব্াসীঝেরও এখে আর 

চব্শ্বাস করা যায় ো। ওঝের ককােও জায়োয় কেখা কেঝলই কস-েল্প ছচড়ঝয় যায় একটু 

ব্াঝেই, পুচলঝের কাঝে চেঝয় চেক কপ ুঁঝছায়। ইেেমণার আর স্পাইঝি কছঝয় কেঝছ। কোটা 
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কজলা। িা ছাড়াও, গ্রামব্াসীরা ওঝের পছন্দ কঝর ো এখে–পুচলচে যিযািাঝরর জেয 

োয়ী এই ব্াবু্রাই–এঝের জঝেযই আজ িাঝের ব্াচড়ঘঝরর সব্ণোে। ককউ ওঝের আশ্রয় 

চেঝি িায় ো, ককউ খাব্ার চেঝি িায় ো। ককাথাও কারওর ব্াচড়ঝি লুচকঝয় থাকার সব্ 

পথ এখে ওঝের রুে। 

  

িাুঁে োকা পঝড়ঝছ কমঝঘ, পথঘাট ঘুটঘুুঁঝট যন্ধকার। এরই মঝধীনতয সূযণ একব্ার ব্ঝস পঝড় 

খাচেকটা রিব্চম করল। মুখ কধীনতাওয়ার জেয িার জল েরকার। কযাোেন্দ িার হাি ধীনতঝর 

কটঝে কটঝে আন্দাঝজ চেঝয় এল একটা কডাব্ার ধীনতাঝর। ময়লা দুেণন্ধ জঝলই কযাোেন্দ 

কজার কঝর মুখ ধুীনতইঝয় চেল সূযণর। িারপর ব্লল, এখাঝে এখে একটু শুঝয় থাক। 

কাছাকাচছ কলাকজে কেই। 

  

আপচে চকছু খাঝব্ে ো? 

  

ধুীনতর োলা! কক আমার জেয খাব্ার সাচজঝয় ব্ঝস আঝছ? 

  

আপোর চখঝে পায়চে? 

  

পায়চে আব্ার? আগুে জ্বলঝছ কপঝটর মঝধীনতয। কাছাকাচছ ককােও জন্তুজাঝোয়ার কপঝল 

কাুঁিাই কখঝয় কেলিাম। 

  

কযাোেন্দো আচম এখাঝে থাকচছ। আপচে চকছু খাব্ারটাব্ার কখঝয় আসুে। োুঁকায় 

ককােও ব্াচড়টাচড় কেখঝল কসাজাসুচজ িাইঝব্ে। কাল কভাঝরর মঝধীনতযই আমরা এখাে কথঝক 

সঝর পড়ব্। চরস্ক কব্চে কেই। 

  

িুই থাকঝি পারচব্ একলা? 

  

হযাুঁ? খুব্ পারব্। 

  

এই যন্ধকাঝর রাস্তা চিেব্ কী কঝর? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 443 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ওই কয িালোছটা কেখঝছে–ও রকম লম্বা িালোছ এ-চেঝক আর একটাও কেখা যাঝে 

ো। এিুচে কজযাৎস্না উেঝব্, আপচে চেক কেখঝি পাঝব্ে। 

  

িুই কযঝি পারচব্ ো আমার সঝে? কিারও কিা চকছু খাওয়া েরকার।  

  

আমার চখঝে কেই। আচম এখাঝে ব্সচছ। আপচে ঘুঝর আসুে।  

  

সূযণ, িুই চেক একলা থাকঝি পারচব্ কিা! বু্ঝক কব্চে ব্যথা করঝছ োচক? 

  

ো, ো— 

  

িা হঝল যাই ঘুঝরই আচস৷ চখঝের জ্বালায় চস্থর থাকঝি পারচছ ো। যচে চকছু পাই, কিার 

জেযও চেঝয় আসব্। 

  

আপচে ঘুঝর আসুে। 

  

িুই এই োছটায় কহলাে চেঝয় কব্াস। চেক আঝছ? 

  

হযাুঁ, হযাুঁ, আচম চেক আচছ। 

  

কযাোেন্দ িঝল কেল, চমচলঝয় কেল যন্ধকাঝরর মঝধীনতয। সূযণ আকাঝের চেঝক কিঝয় কেখল–

একটা ব্ড় কমঝঘর িাই কেঝক আঝছ িাুঁে–িঝব্ শুক্লপঝির রাি, কমঘ েুুঁঝড় িাুঁে কব্ঝরাঝব্ই। 

িালোছটার ওপঝর ককােও ব্ড় জাঝির পাচখর ব্াসা আঝছ, কোো যায় ডাোর েটপটাচে। 

  

ককােও মােুঝরর পাঝয়র েব্দ শুঝে সূযণ উৎকর্ণ হঝয় উেল। চরভলব্ারটা ব্ার কঝর ধীনতরঝিই 

িাপা েলায় কোো কেল, আচম। 

  

কযাোেন্দই চেঝর এঝসঝছ। সূযণর পাঝে ধীনতপ কঝর ব্ঝস পঝড় ব্লল, থাক, আর যাব্ ো। 

  

ককে, কেঝলে ো ককে? 
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চখঝের জ্বালায় আচম পােল হঝয় চেঝয়চছলাম ব্ঝলই যাব্ার কথা কভঝব্চছলাম। ো হঝল, 

এ ভাঝব্ ককউ যায় ো। কিাঝক এ ভাঝব্ একলা কেঝল চক আচম কযঝি পাচর? 

  

আমার ককােও যসুচব্ঝধীনত হঝে ো। 

  

ো কহাক। আচম যচে খাব্াঝরর সন্ধাঝে চেঝয় হোৎ ধীনতরা পঝড় কযিাম, িা হঝল কিার কী 

হি? িুই যা েরীঝরর যব্স্থা কঝরচছস, একলা কিা কব্চে েূর কযঝিই পারচব্ ো। 

  

আমার জেয আপোর চেঝর আসা উচিি হয়চে। 

  

এখে িুপ কঝর শুঝয় থাকঝিা। 

  

হরো আমাঝক ব্ঝলচছঝলে, আমাঝের েঝিযঝকর োঝর্র োচয়ত্ব আমাঝের চেঝজঝের। 

ককউ যেয কারওর জেয চেঝজর জীব্ঝের েুুঁচক কেঝব্ ো। আচম চেঝজঝক চেক সামলাঝি 

পারব্। আমার জেয আপোর ব্ঝস থাকা উচিি েয়। 

  

কযাোেন্দ করঝে চেঝয় ব্লল, ওসব্ উচিি যেুচিঝির গুচষ্টর আচম ইঝয় কচর। ওসব্ 

িুঝকবু্ঝক কেঝছ। এখে আর ককােও চেয়ম কেই। আমার খুচে আচম যাব্ ো! 

  

আচম একটু চব্শ্রাম চেঝলই চেক হঝয় যাব্। 

  

আজ চিে ব্ার রিব্চম কঝরচছস। করাজই ব্াড়ঝছ। 

  

ও চকছু েয়। কভিঝর কভিঝর কহমাঝরজ হঝয়চছল–কসই ব্াঝজ রিটুকু কব্চরঝয় যাঝে। 

  

খুব্ সাঝয়ঝের জ্ঞাে কেখচছ কিার। 

  

আপচে চক ভাব্ঝছে আমার চট চব্ হঝয়ঝছ? কয চট চব্ রুচের মুখ চেঝয় রি পঝড় িার 

কে ঝড়াব্ার িমিা থাঝক ো। যসম্ভব্। 
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চট চব্ ো কী িা আচম জাচে ো। চকন্তু আর চিচকৎসা ো করঝল এক চেেও িলঝব্ ো। 

কোে, কাঝজর কথা ব্চল। এই মাঝেঘাঝট কথঝক আর ককােও লাভ কেই। েহঝর কযঝি 

হঝব্। েহঝরর চভঝড় চমঝে কযঝি ো পারঝল আর চেস্তার কেই।  

  

ককাে েহঝর যাঝব্ে? 

  

যি ব্ড় েহর হয়, িিই ভাঝলা। িঝব্ কলকািা েয়। কব্াঝম্বর চেঝক কযঝি পারঝল সুচব্ঝধীনত 

হয়, ওখাঝে ককউ চিেঝি পারঝব্ ো। 

  

সূযণ একটুির্ িুপ কঝর রইল। িার বু্ঝকর মঝধীনতয যসহয ব্যথা–কযে একটা পাথর বু্ক 

কভঝঙ কব্চরঝয় আসঝি িাইঝছ। কজাঝর চেশ্বাস কেলঝি কেঝলও কষ্ট হয়। আঝস্ত আঝস্ত 

ব্লল, কব্াঝম্ব যঝেক েূর। যি েূর চক কপ ুঁঝছাঝি পারব্? 

  

কযাোেন্দ সূযণর োঝয় হাি করঝখ ব্লল, চেক কপ ুঁঝছ যাব্। আচম চেঝয় যাব্ কিাঝক। আমরা 

খড়্েপুঝরর খুব্ কাঝছই িঝল এঝসচছ মঝে হঝে। খড়্েপুর েহর চেশ্চয়ই খুব্ েরম হঝয় 

আঝছ। দুঝটা-চিেঝট চেে সাব্ধীনতাঝে থাকঝি হঝব্। যচে কট্রে িালু থাঝক–  

  

খড়্েপুঝর আমরা ককাথায় থাকব্? 

  

একটা চকছু ব্যব্স্থা হঝয় যাঝব্, যি ভাব্চছস ককে? ওখাঝে আমার দু-চিে জে কিো কলাক 

আঝছ িাঝের ব্াচড়ঝি যব্েয থাকা সম্ভব্ হঝব্ চকো বু্েঝি পারচছ ো। ো-থাকাই কব্াধীনতহয় 

ভাঝলা। িবু্ ওরা য্ি চকছু সাহাযয কিা করঝি পারঝব্! যচে সাহাযয করঝি ো িায় 

গুচল কঝর মাথার খুচল উচড়ঝয় কেব্। 

  

খড়্েপুঝর আমারও কিো একজে থাঝক। আমার এক কব্াে, ওর শ্বশুরব্াচড় খড়্েপুঝর–  

  

ককাে পাড়ায়? 

  

কস-সব্ চকছু জাচে ো। ওর স্বামীর োমটা শুধুীনত জাচে, েভাসকুমার লাচহড়ী। 
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শুধুীনত োম কজঝে চক কারওর চেকাো খুুঁঝজ ব্ার করা যায়? কী কঝরে ভদ্রঝলাক, উচকল 

চকংব্া ডািার হঝলও–  

  

কসসব্ও জাচে ো। ভদ্দ রঝলাকঝক আচম কেচখইচে। 

  

িা হঝল আর কী হঝব্! যচে ব্া খুুঁঝজ পাওয়া যায়, কস ভদ্দ রঝলাক চক কিাঝক থাকঝি : 

কেঝব্ে? কিার চিচকৎসা করাঝো েরকার। 

  

সূযণ কিাখ বু্ঝজ শ্রীঝলখার মুখখাো ভাব্ব্ার কিষ্টা করল। আশ্চযণ, শ্রীঝলখার মুখ িার 

চকছুঝিই মঝে পড়ঝছ ো। এি কিো মুখও মােুর এ রকম ভাঝব্ ভুঝল যায়! সূযণ কযে 

কেখঝি পাঝে, শ্রীঝলখা িার খুব্ কাঝছই োুঁচড়ঝয় আঝছ, যন্ধকাঝরর মঝধীনতয, কটর পাওয়া 

যাঝে িার যচস্তত্ব–চকন্তু িার মুখ কেখা যাঝে ো। চেঝজর মাথার িুল চখমঝি এক োুঁকুচে 

চেল সূযণ। 

  

িারপর আঝস্ত আঝস্ত কেখঝি কপল শ্রীঝলখার কিাখ, োক ও মুঝখর একটু যংে, শ্রীঝলখা 

পাে চেঝর আঝছ। িঝম িঝম েুঝট উেঝছ আঝলা। শ্রীঝলখার কিহারা একটুখাচে ব্েঝল 

কেঝছ। আঝে খুব্ িুল চছল িার মাথায়–এখে কযে একটু কছাট মঝে হঝে, ককঝটঝছ কুঁচি 

চেঝয়? কাঝের পাে চেঝয় আলাো ভাঝব্ সরু িুঝলর কোছা কেঝম এঝসঝছ। িাঝক আরও 

কব্চে সুন্দর কেখাঝে এখে! সূযণ মঝে মঝে চেঝজঝক েনের করল, আচম চক আর ককােও 

চেে ওর সামঝে োুঁড়াঝি পারব্? 

  

হোৎ কযে সচিযই শ্রীঝলখা িার সামঝে এঝস োুঁড়াল। যচভমাঝের সঝে ব্লল, িুচম কিা 

এক ব্ারও আমার কাঝছ এঝল ো? িুচম আসঝব্ ব্ঝলচছঝল। 

  

সূযণর উঝে োুঁড়াব্ার েচি কেই। িার ইঝে হল, শ্রীঝলখার ককামর ধীনতঝর ওঝে। শ্রীঝলখার 

হাি জচড়ঝয় ধীনতঝর ব্ঝল, আচম ব্াুঁিঝি িাই, আচম কব্ুঁঝি থাকঝি িাই।  
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কযাোেন্দ সূযণঝক আঝস্ত েযালা চেঝয় চজঝজ্ঞস করল, এই, চব্ড়চব্ড় কঝর কী ব্কচছস কী? 

ইস, জ্বর হঝয় কেঝছ কেখচছ। 

  

সূযণর িখে বু্ঝকর যন্ত্রর্ায় িিােন্ন যব্স্থা। কসই যব্স্থাঝিই হোৎ িার খুব্ রাে হঝয় 

কেল। কিাখমুখ জ্বালা করঝি লােল িার। শ্রীঝলখার কথা মঝে হঝলই িার এ রকম রাে 

হয়। কসই রাে িাঝক আলাো েচি কেয়। 

  

মােখাঝে কব্ে কঝয়ক চেে ভুঝল চছল। এখে আব্ার শ্রীঝলখার কথা মঝে পড়ঝিই কস 

ছটেচটঝয় উেল। শ্রীঝলখা সুঝখ স্বেঝন্দ জীব্ে কাটাঝব্ আর কস এখাঝে মাঝের মঝধীনতয 

যন্ধকাঝর োছিলায় পঝড় পঝড় যসুঝখ ধুীনতকঝব্? যচে মরঝিও হয়, িার আঝে শ্রীঝলখার 

সংসারটা কস িছেছ কঝর চেঝয় যাঝব্। 

  

সূযণ োর্পর্ েচিঝি উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লল, িলুে, খেপুঝরই যাওয়া যাক। 

  

কযাোেন্দ িাঝক ব্াধীনতা কেব্ার কিষ্টা কঝর ব্লল, রাচত্তরটা কাটুক। রাচত্তরটা চব্শ্রাম কঝর 

কে এখাঝে। 

  

সূযণ রুি েলায় ব্লল, চব্শ্রাঝমর ককােও েরকার কেই। িলুে, সময় েষ্ট কঝর লাভ কী! 

  

আর কথা ো ব্াচড়ঝয় কস লম্বা লম্বা পা কেঝল এচেঝয় কেল যন্ধকাঝরর মঝধীনতয। 

৪২. যারা লম্বা িালোঝছর ওপঝর 

যারা লম্বা িালোঝছর ওপঝর উঝে রঝসর জেয হাুঁচড় কব্ুঁঝধীনত আঝস, শুধুীনত িারাই জাঝে 

িালোঝছ ওোর কষ্ট। পাঝয় েচড় কব্ুঁঝধীনত, হাি দুখাচে চটকচটচকর থাব্ার মিে আোঝলা 

কঝর উেঝি হয়–েথঝম কব্ে িরির কঝরই ওো যায়, যি ওপঝর ওঝে িিই হাি-পা 

ধীনতঝর আঝস, পৃচথব্ী েীঝির চেঝক টাঝে। এঝকব্াঝর কেঝরর চেঝক, যখে আর মাত্র হাি 

চিঝেক ব্াচক, িখে মঝে হয় আর পারা যাঝব্ ো, এব্ার হাি এচলঝয় সরসর কঝর েীঝি 
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পঝড় কযঝি হঝব্। মাত্র আর ওইটুকু, যার পঝরই ওপঝরর ডাল ধীনতঝর ককামঝর েচড় কব্ুঁঝধীনত 

চব্শ্রাম পাওয়া কযঝি পাঝর–কসই সব্ কজঝেও ওইটুকু পথ পার হওয়া সব্ঝিঝয় েি। 

িলচি কথায় এঝকই ব্ঝল িালোঝছর চিে হাি। 

  

কজে ও উঝত্তজোর ব্ঝে যঝেকখাচে যাওয়া যায়, চকন্তু কের পযণ্ কপ ুঁঝছাঝি পাঝর 

ক’জে? কের মাঝে কিা শুধুীনত সােলয েয়, একটা চব্শ্বাঝসর পচরর্চিযা শুধুীনত মে েয়। েরীর 

চেঝয়ও যেুভব্ করঝি হয়। কি কমাি-পােল মােুর কি রাস্তায় এঝস ভুল পঝথ কেঝছ। 

মরুভূচমঝি মরুেযাঝের পাঝেই যঝেক যঝেক েরককিমাল পঝড় থাকঝি কেখা যায়। উত্তপ্ত 

ব্াচলর সমুদ্র পার হঝয় যারা আঝস, িারা যঝেঝকই জঝলর েৃেয কেঝখ যচিচরি িৃোিণ 

হঝয় পঝড়, জঝলর কাঝছ আর কপ ুঁঝছাঝি পাঝর ো। কের মাঝেই সােলয েয়, ব্াস্তব্িা 

েয়, েশ্বরিা-জয়ী এক চব্শ্বাস। 

  

সারা রাি ধীনতঝর কহুঁঝট এঝস কযাোেন্দ আর সূযণ ব্রাহ্ম মুহূঝিণ কেখঝি কপল খড়্েপুর েহর। 

কোংরা, ধুীনতঝলায়-ভরচি একটা করললাইে কিা শুধুীনত েয়, কযে ওই যমরাব্িী, ওখাঝে 

যঝপিা কঝর আঝছ স্বেণসুখ। কভাঝরর েরম আঝলায় সচিযই কযে ওই েহর কথঝক 

চেব্যঝজযাচি কব্ঝরাঝে। ওখাঝে আঝছ আশ্রয়, ওখাঝে আঝছ মােুর, ওখাঝে আঝছ। পচরচিি 

জীব্ে। জল কযমে জঝলর চেঝক যায়, মােুরও মােুরঝক ছাড়া ব্াুঁিঝি পাঝর ো। েি 

কঝয়ক চেে ধীনতঝর ওরা দু’জে মােুরজে কেখঝলই আত্মঝোপে করচছল, এখে মঝে হঝে, 

কিিঝর্ চেঝয় কলাকজঝের সঝে কথা ব্লঝব্। 

  

এিির্ সূযণই কযাোেন্দঝক খুুঁচিঝয় খুুঁচিঝয় এচেঝয় চেঝয় আসচছল, কযাোেন্দ ঘুঝমাঝি 

িাইঝলও ঘুঝমাঝি কেয়চে, চব্শ্রাম করঝি কেয়চে–এখে সূযণ আর চেঝজই পারঝছ ো। দু’-

চিে ব্ার কস রাস্তায় থুব্ঝড় পঝড়ঝছ, আব্ার উঝেঝছ, কযাোেন্দর সাহাযয চেঝি িায়চে, 

এখে আর কস সামথণযও কেই। এখে িাঝক ব্াধীনতয হঝয় কযাোেন্দর কাুঁঝধীনত ভর চেঝি হঝয়ঝছ। 

কযাোেন্দ িার ব্েঝলর িলায় হাি চেঝয় োয় কহুঁিঝড় চেঝয় আসঝছ। 
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কযাোেন্দও োরুর্ পচরশ্রা্, চখঝের জ্বালায় কাির, সারা রাি ঘুম কেই–িবু্ কযাোেন্দ 

কব্ে উল্লাঝসর মঝধীনতয আঝছ। হাচসোট্টা, চখচস্তঝখউড় কঝর চেঝজর সঝে কস কযে কব্ে একটা 

কক িুঝক কমঝি উঝেঝছ। সূযণঝক উঝদ্দ েয কঝর কস যা ব্লঝছ, সূযণ িার ককােও উত্তর ো 

চেঝলও চকছু যায় আঝস ো। সূযণ হ হা ছাড়া চকছুই ব্ঝলচে। একটু ব্াঝেই সূযণর পা এচলঝয় 

কেল, হাুঁটু দুমঝড় কস পঝড় কযঝি লােল। কযাোেন্দ ঘুঝর োুঁচড়ঝয় েি কঝর। সূযণর কাধীনত 

কিঝপ ধীনতঝর ব্লল, এই যমর, ওে! কী করচছস কী? আর কমাঝট একটুখাচে! 

  

সূযণ কঘার-লাো মােুঝরর মিে আেন্ন েলায় ব্লল, হযাুঁ, এিুচে চেক হঝয় যাচে আচম। 

  

ওে, ওে, আর ব্ড় কজার আধীনত মাইল। করলওঝয় ককায়াটণাঝর আমার একজে কিো কলাক 

আঝছ িার ব্াচড়ঝি কেঝলই েরম চব্ছাো পাচব্, েরম েরম িা–  

  

সূযণ ব্লল, এই কিা উেচছ। 

  

ওোর ব্েঝল সূযণ মাচটঝি শুঝয় পড়ল। কযাোেন্দ িাঝক একরকম কটঝে-ঝহুঁিঝড় চেঝয় এল 

কাছাকাচছ একটা কালভাঝটণর ওপর। চেঝজ কসখাঝে ব্ঝস সূযণঝক ভাঝলা কঝর শুইঝয় চেল 

ককাঝলর ওপর মাথা চেঝয়। দু-এক চমচেঝটর মঝধীনতযই সূযণ আব্ার ো োড়া চেঝয় ব্লল, 

িঝলা! 

  

কযাোেন্দ ব্লল, একটুখাচে ব্সা যাক। আর একটু আঝলা েুটুক। আমরা কয ব্াচড়ঝি 

উেব্, কস-পাড়াঝিই একটা কোকাঝে োরুর্ চজচলচপ ভাঝজ। আর কড়াইশুচটর কিুচরও 

পাওয়া যায়। যা খাব্ ো আজ, জঝের মিে কখঝয় কেব্ োলা! কিুচর ও সঝে মযাোচস 

কচে। 

  

সূযণ মৃদু েলায় চজঝজ্ঞস করল, থাকঝি কেঝব্? 

  

ককে কেঝব্ ো। আলব্ি কেঝব্। ও ো কেয় ওর ব্াপ কেঝব্। ওর কাকা আমাঝের কটঝটর 

োঝয়ব্ চছল। 
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িার মাঝে? 

  

কযাোেন্দ হাসঝি হাসঝি ব্লল, ভুঝল যাচেস ককে, আচম একটা জচমোঝরর কছঝল। 

এখেও রাস্তায়ঘাঝট যঝেক কলাক আমাঝক কেঝখ ের্াম কঝর। পঝকঝট একটাও পয়সা 

থাকঝল কী হয়–  

  

েরম েীলঝি রঝঙর আঝলা ছচড়ঝয় পঝড়ঝছ িারচেঝক। সঝব্মাত্র পূব্ণ চেে্ লাল হল। কসই 

সূযণ ওোর চেঝক কিাখ রাখঝল মঝে হয় এরই োম আচব্ভণাব্! শ্রা্ েরীঝর এই কভাঝরর 

সূযণঝক খুব্ রমর্ীয় মঝে হয়। য্ি এই সময় এই সূযণ চব্জ্ঞােসম্মি েয়, েব্ােপুরাঝর্র 

কেব্িা। 

  

কসঝেম্বঝরর কেঝর ব্ািাস োন্ডা হঝয় এঝসঝছ। কভাঝরর হাওয়ায় স্পঝেণ োঝয় একটু 

ছমছমাচে লাঝে। আকাে পচরষ্কার, িকিঝক েীল, ব্রণায় কধীনতাওয়াধুীনতচয়র পর োছপালাগুচল 

সঝিজ সবু্জ। িারচেঝক কব্ে টাটকা রঝঙর সমাঝরাহ। 

  

কযাোেন্দ বু্ক ভঝর যঝেকখাচে চেশ্বাস কটঝে চেঝয় আপে মঝে ব্লল, আব্ার সব্ চেক 

হঝয় যাঝব্। 

  

সূযণ ককােও উত্তর চেল ো। কযাোেন্দ িাঝক একটা োুঁকুচে চেঝয় কব্ে কজাঝর ব্লল, সব্ 

চেক হঝয় যাঝব্। আব্ার আমরা ভাঝলা ভাঝব্ ব্াুঁিব্। িালাচক োচক? 

  

সূযণ কিাখ বু্ঝজ চেথর ভাঝব্ ব্ঝস আঝছ। কযাোেন্দ িার কাুঁঝধীনত হাি করঝখ ব্লল, ব্ড় ব্ড় 

কঝর কঝয়ক ব্ার চেশ্বাস টাে, কেখচব্ েরীরটা কব্ে ভাঝলা লােঝব্।  

  

আচম যঝেকটা চেক হঝয় কেচছ। 

  

কযাোেন্দ একেৃঝষ্ট িাচকঝয় রইল পূব্ণ আকাঝের চেঝক। ডাে হাি চেঝয় মুখখাো ক’ব্ার 

কিঝল চেল। যকস্মাৎ কেখা কেল কযাোেঝন্দর দু’কিাঝখ জল। এিির্ কস এমে হাচস 
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োট্টার মঝধীনতয চছল কয এখে এই যশ্রু সচিযই যোসচেক মঝে হয়! কস আব্ার হাি চেঝয় 

কিাখমুখ মুঝছ েূঝরর চেঝক কিঝয় ব্লল, 

  

এ েঝহ কিা ঔোসীেয, েঝহ ক্লাচ্, 

েঝহ চব্স্মরর্, 

িুে এ চব্িৃো িব্ মাধুীনতঝযণর েিণ্ড মরর্, 

কিামার কটাি 

কেয় িাচর চহংস্র সািয 

েলঝক েলঝক 

পলঝক পলঝক, 

ব্চকিমম চেমণম 

মমণঝভেী িরব্াচর- সম।  

িঝব্ িাই কহাক, 

েুৎকাঝর চেব্াঝয় োও যিীঝির যচ্ম 

আঝলাক। 

  

একটু কথঝম কযাোেন্দ ব্লল, এরপর কী কযে? মঝে পড়ঝছ ো। যমর, কিার মঝে আঝছ? 

  

সূযণ ব্লল, ো। 

  

িুই রচব্ব্াবু্র কচব্িা পচড়সচে? 

  

কিমে ভাঝব্ পড়ার সুঝযাে পাইচে। 

  

যচে কালঝকই িুই মঝর যাস, িা হঝল িুই কটরও পাচব্ ো–জীব্ঝে কী একটা– আেঝন্দর 

স্বাে কথঝক ব্চঞ্চি হঝয় কেচল। এই কচব্িাটা আঝছ সাোই ব্ইঝি। আচমও যঝেক চেে 

আর এসব্ ব্ই পচড়চে। রচব্ব্াবু্র এক একটা কচব্িা পঝড় মঝে হয়, উচে এগুঝলা চেঝজর 

জেয কলঝখেচে। আমাঝের হঝয় আমাঝের সব্ দুুঃঝখর কথা উচে চলঝখ চেঝয়ঝছে। 
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আর একটু ব্লুে ো। 

  

চেক মঝে পড়ঝছ ো। কব্াধীনতহয় এই রকম:  

  

িাচহব্ ো িমা িব্, কচরব্ ো দুব্ণল চমেচি 

পরুর মরুর পঝথ কিাক কমার য্হীে েচি, 

যব্জ্ঞা কচরয়া চপপাসাঝর, 

েচলয়া িরর্ িঝল িুর ব্ালুকাঝর।… 

আজ িব্ চেুঃেব্দ েীরস হাসযব্াে  

আমার ব্যথার ককি কচরঝছ সন্ধাে  

কসই লিয িব্ 

চকছুঝিই কমঝে োচহ লব্, 

ব্ি কমার এড়াঝয় কস যাঝব্ েূেযিঝল, 

কযখাঝে উোর আঝলা জ্বঝল 

িচর্ক ব্রণঝর্ 

যশুভ েেণঝে। 

  

কযাোেন্দ আব্ার কথঝম কযঝিই সূযণ ব্লল, আরও একটু ব্লুে।  

  

আর মঝে কেই কয! শুেঝল মঝে হয় ো, এ কযে চেক কিার চকংব্া আমার মঝের কথা? 

  

দু’জঝে চকছুির্ চেুঃেঝব্দ ব্ঝস রইল। কযাোেন্দ ঘাড় ঘুচরঝয় ঘুচরঝয় কেখঝি লােল 

িারচেঝক। িার মুখখাো থমথঝম। চেঝজর বু্ঝকর ওপর িাপড় মারঝছ আেমঝে। েীঘণশ্বাস 

কেঝল ব্লল, কব্ে কিা চেঝর চেঝয়চছলাম, সংসার টংসার সাচজঝয় ব্ঝসচছলাম-ঝকে কয 

িুই আমাঝক ব্ার কঝর আেচল! 
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সূযণ ওর মুঝখর চেঝক িাকাঝিই কযাোেন্দ িাড়ািাচড় ব্লল, আচম যেুিাপ করচছ ো। 

কমাঝটই যেুিাপ করচছ ো। িুই ো কেঝলও আমাঝক কব্চরঝয় পড়ঝি হিই একব্ার যখে 

কছাুঁয়াি কলঝেঝছ–িখে চক আর ঘঝরর ককাঝর্ ঘাপচট কমঝর থাকঝি পারিাম! যা কঝরচছ 

সজ্ঞাঝেই কঝরচছ। কব্ে কঝরচছ! এই রকম যব্স্থায় আব্ার পড়ঝল হয়ঝিা আব্ার ওই 

রকমই করিাম। চকন্তু এই রকম একটা ো্ সকালঝব্লা মঝে হয় ো, যুেচব্গ্রহ, 

হাোহাচে–এ সব্ই যথণহীে? একটা কছাট ব্াচড়ঝি চেেঞ্ঝাঝট জীব্ে কাচটঝয় কেওয়াই 

সব্ঝিঝয় আেঝন্দর ব্যাপার! এব্ার যচে ককােওিঝম ঘঝর চেরঝি পাচর, িা হঝল আর 

এ রাস্তায় কব্ঝরাব্ ো। 

  

সূযণ ব্লল, আপচে যচে কসই ডাকাচির সময় ো কযঝিে— 

  

কযাোেন্দ আপঝোঝসর সুঝর ব্লল, ওই কিা আমার কোর! আমার হাঝি যঝেক। ময়লা। 

আসঝল কী জাচেস, আমার মাথার চেক কেই। চকছু চেে ব্াঝে ব্াঝেই আমার সব্ চহঝসঝব্র 

কোলমাল হঝয় যায়। 

  

কযাোেন্দো, চেেণঞ্ঝাট জীব্ে মাঝে কী? 

  

কিার কিা এখেও জীব্ে শুরুই হয়চে, ওটা বু্েঝি পারচব্ ো। 

  

আচম কিা যঝেক মােুর কেখলাম। 

  

োুঃ, ককােও লাভ কেই। কিার আর আমার মাথার চেক কপছঝেই মৃিুয োুঁ চডঝ়য় আঝছ, 

এসময় জীব্ে চটব্ে চেঝয় আঝলািো করার ককােও মাঝে হয় ো।  

  

দুজঝেই িচকি মাথা ঘুচরঝয় একব্ার কেঝখ চেল কপছঝে। িারপর পরস্পঝরর কিাঝখর 

চেঝক িাচকঝয় শুকঝো ভাঝব্ হাসল। কযাোেন্দ ব্লল, িল, যাওয়া যাক। িুই উেঝি 

পারচব্ কিা? 

  

িলুে। 
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সূযণ উেঝি কযঝিই িার ককামঝর কোুঁজা চরভলব্ারটা খুঝল কব্চরঝয় এঝস েথঝম পড়ল 

কালভাঝটণর ওপঝর, েং কঝর েব্দ হঝয় েচড়ঝয় কেল েীঝির োলায়। সূযণ ব্যগ্র ভাঝব্ যিয্ 

েরীর েুইঝয় কসটা িুলঝি কযঝিই কযাোেন্দ িার ঘাড় ধীনতঝর িুঝল এক ধীনতমক চেঝয় ব্লল, 

কী করচছস কী? মাথা ঘুঝর পঝড় যাচব্ কয! 

  

ওটা িুলঝি পারচছ ো। 

  

কযাোেন্দ চরভলব্ারটার চেঝক িাচকঝয় চিচ্ি ভাঝব্ ব্লল, কী আর হঝব্ ওটা িুঝল। 

আমারটাও কেঝল চেঝয় মাচট িাপা চেঝয় রাচখ ব্রং। এখে কিা এগুঝলা সঝে রাখাই 

চব্পে। 

  

দুব্ণল েরীঝর কঝয়ক ব্ার চেশ্বাস চেঝয় সূযণ ব্লল, আমাঝের লড়াই চক কের হঝয় কেঝছ? 

  

কযাোেন্দ এিির্ পঝর েলা ভরচি কঝর হা হা েঝব্দ কহঝস উেল। িারপর সূযণর কাুঁধীনত 

িাপঝড় ব্লল, িুই চক এর পঝরও লড়াই করার স্বে কেখচছস? িুই যচে এরপর আর 

সািটা চেেও কব্ুঁঝি থাচকস িা হঝল চেঝজর ভােযঝক ধীনতেযব্াে চেস! 

  

সূযণ যেুভূচিহীে েলায় ব্লল, আচম সহঝজ মরব্ ো! 

  

ককউ চক মরঝি িায়? আচম চক মরঝি িাই? কভঝব্চছলাম কিা এব্ার লড়াইঝি পাপ িুচকঝয় 

কেব্। চকন্তু পুচলঝের গুচল কখঝয় মরার সাধীনত আর আমার কেই। আচম এব্াঝরও চেক কব্ুঁঝি 

যাব্ চকন্তু িুই যা েরীঝরর যব্স্থা কঝরচছস, ক’চেে থাকঝি পারচব্?  

  

আচম চেেচেরই ভাঝলা হঝয় উেব্। 

  

কিার এি ব্াুঁিার েখ ককে কর? 

  

আমার যঝেক চকছু এখেও ব্াচক আঝছ। 
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কী ব্াচক আঝছ? 

  

সূযণ একটু যেযমেস্ক হঝয় কেল। মুখ চেচরঝয় ব্লল, যঝেক চকছুই ব্াচক আঝছ। চকন্তু 

কাল কথঝক মঝে হঝে, একজঝের সঝে কেখা ো হওয়া পযণ্ আমার মৃিুয হঝব্ ো। আচম 

িার সামঝে চেঝয় ব্লব্, আচম আর কজার করঝি িাই ো, কিামাঝক ককঝড় চেঝি িাই ো, 

চকন্তু িুচম কিামার মঝের মঝধীনতয আমার জেয একটু জায়ো করঝখা। 

  

কযাোেন্দ চজঝজ্ঞস করল, কস কক? 

  

আপচে চিেঝব্ে ো। 

  

কিার এি কাুঁিা ব্য়স, এরই মঝধীনতয কেঝম কট্রঝম পড়চল কঝব্? 

  

কসসব্ চকছু ো। আো, আপচে চক মরঝি িাে? 

  

কিাঝক এ যব্স্থায় কছঝড় আচম ককাথাও কযঝি পারব্ ো। 

  

আমার হািটা একটু ধীনতরুে, চরভলব্ারটা িুঝল আচে। 

  

ওটা আর সঝে ো-রাখাই উচিি। 

  

আচম ওটা ো-চেঝয় কযঝি পারব্ ো। 

  

চেক আঝছ, িুই োুঁড়া— 

  

কযাোেন্দ েীঝি চেঝয় চরভলব্ারটা িুঝল এঝে সূযণর হাঝি ধীনতচরঝয় চেল। এখে কযাোেন্দর 

মুঝখর ভাব্ আব্ার ব্েঝল কেঝছ। চি্ার কলেমাত্র কেই। সূযণর কাধীনত ধীনতঝর ব্লল, যমর, 

কসাজা হঝয় োুঁড়া কিা! এই কিা, চেক আঝছ। কোে, আমরা দুজঝেই কখালা চরভলব্ার 

হাঝি চেঝয় েহঝর েুকব্। আমরা োুঁইটার, কের পযণ্ আমরা োুঁইট কঝর যাব্। ব্খচিয়ার 

চখলচজ োচক সঝিঝরা জে যশ্বাঝরাহী চেঝয় ব্াংলা জয় কঝরচছঝলে, আর আমরা দুজঝে 
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এই একটা েহর জয় কঝর কেলঝি পারব্ ো? আমাঝের সামঝে কক োুঁড়াঝব্? রাচজ 

আচছস? 

  

উত্তর ো চেঝয় সূযণ হাসল। 

  

আমরা কাঝরাঝক পঝরায়া করব্ ো। কিার কাঝছ কািুণজ ক’টা আঝছ? 

  

ডজে চিঝেক। 

  

আমার কাঝছও ওই রকমই আঝছ। লঝড় যাব্ কের পযণ্। কের বু্ঝলটটা করঝখ কেব্ চেঝজর 

মাথার জেয। োলা, এই কুকুর-ঝব্ড়াঝলর মিে পাচলঝয় পাচলঝয় থাকা আর ভাঝলা লাঝে 

ো। 

  

আমরা কিা েহঝরই যাচে। 

  

হাুঁ। ককােও শুয়াঝরর ব্াচ্চা েঞ্ঝাট করঝি এঝল গুচলঝি োুঁেরা কঝর কেব্। 

  

কযে এটা একটা রচসকিা, এই ভাঝব্ কথাটা কের কঝর হাসল কযাোেন্দ। চেঝজর 

চরভলব্ারটা ব্ার কঝর িুমু কখল। 

  

কাঝছই একটা চেমোঝছর পািার আড়াঝল যেৃেয কথঝক একটা কোঝয়লপাচখ চেস চেচেল 

যঝেকির্ ধীনতঝর। কযাোেন্দ পাচখটাঝক উঝদ্দ েয কঝর এব্ার একটা পালটা চেস চেল। 

হালকা েলায় ব্লল, যাও পাচখ ব্ঝলা িাঝর, কস কযে কভাঝল ো কমাঝর! িল!  

  

েহঝরর িখেও ঘুম ভাঝঙচে। রাস্তায় কোচিৎ একচট-দুচট কলাক। মযাোচস কচের 

কোকােটা সেয খুঝলঝছ ব্ঝট চকন্তু ওঝের কচে খাব্ার ককােও েনেরই ওঝে ো। 

  

করলওঝয় টাে কঝলাচের মঝধীনতয একটা ককায়াটণাঝরর সামঝে োুঁচড়ঝয় কযাোেন্দ কব্ে কখালা 

েলাঝিই ডাকল, েব্ীরব্াবু্, েব্ীরব্াবু্! 
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েরজাটা একটু খুলঝিই ককােও সুঝযাে ো চেঝয় কভিঝরর কলাকচটঝক কেঝল কযাোেন্দ 

েুঝক কেল কভিঝর। িারপর ডাকল, আয় যমর, কভিঝর আয়। 

  

যল্প ব্য়ঝসই বু্ঝড়াঝট হঝয় যাওয়া একজে কলাক হিব্াক হঝয় োুঁচড়ঝয় আঝছ। ওঝের 

দু’জঝের কিহারা ও কব্েব্াঝসর যব্স্থা কেঝখ ওঝের সম্পঝকণ ককােও ভুল ধীনতারর্া করার 

যব্কাে কেই। িবু্ কলাকচট ব্লল, কী হঝয়ঝছ? 

  

কযাোেন্দ ব্লল, েরজা ব্ন্ধ কঝর োও। 

  

কী হঝয়ঝছ কী? 

  

খুব্ চব্পঝে পঝড় কিামার কাঝছ এঝসচছ। িুচম যঝেক ব্ার কিামার এখাঝে আসব্ার জেয 

কেম্ন্ন কঝরচছঝল, আঝে আসা হঝয় ওঝেচে। এখে এঝসচছ।  

  

কযাোেন্দর পাচরব্াচরক োম কছাটব্াবু্। কলাকচট কসই োঝমই কডঝক ব্লঝল, কছাটব্াবু্, 

আপোর কথা এখাঝে সব্াই জাঝে। 

  

কী জাঝে? 

  

আপোরা চেলেের থাোয়— 

  

কী কঝর জােল কয আচমই? 

  

আপোর োঝম পুচলঝের হচলয়া কব্চরঝয়ঝছ। কপাট যচেঝস কােজ কসুঁঝট চেঝয়ঝছ। আমার 

এক ভাঝগ্ন কপাট যচেঝস কাজ কঝর, কস কেঝখঝছ। 

  

িাঝি চক আমার ছচব্ আঝছ? 

  

ো। 
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আমরা এখাঝে দু’চেে থাকব্। এ আমার কছাটভাই।–মাঝয়র কপঝটর ভাই ো হঝলও আপে 

ভাই। 

  

এখাঝে ভীরর্ ধীনতরপাকড় হঝে। কয-ঝকােও পাড়া হোৎ চঘঝর কেঝল সািণ হঝে। পরশু চেে 

আমাঝের এখাঝে সািণ হঝয় কেঝছ, ধীনতঝর চেঝয় কেঝছ দু’জেঝক। 

  

একব্ার যখে সািণ হঝয় কেঝছ আর হঝব্ ো। 

  

িার ককােও মাঝে কেই। যঝেক জায়োয় দু-চিে ব্ার, যখে িখে— 

  

আমরা মাত্র দুচেে থাকব্। কিামার কাঝছ চেব্াজল টযাব্ঝলট আঝছ? 

  

আঝজ্ঞ? 

  

চেব্াজল টযাব্ঝলট আঝছ ব্াচড়ঝি? এই কছঝলটাঝক এিুচে চকছু ওরুধীনত খাওয়াঝো েরকার। 

  

ওরুধীনত কিা কেই। 

  

কোকাে খুলঝলই ওরুধীনত আেঝি হঝব্। িারপর একজে ডািার। 

  

কী হঝয়ঝছ এোর? 

  

কসটা ডািারই ব্লঝি পারঝব্। 

  

কলাকচট হাি কজাড় কঝর ব্লল, কছাটব্াবু্, আচম এখাঝে ব্উঝছঝল চেঝয় ঘর কচর— 

  

আমরা ককােও যসুচব্ঝধীনতর সৃচষ্ট করব্ ো। 

  

আপচে বু্েঝি পারঝছে ো–যচে পুচলঝের েজঝর পচড়— 
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কযাোেন্দ হোৎ েপ কঝর করঝে উেল। উত্তপ্ত কিাঝখ ব্লল, আর যারা কেঝের জেয লড়াই 

করঝছ, িাঝের কারওর মা কেই, ব্াব্া কেই, ব্উ-ঝছঝলপুঝল কেই, ো? িাঝের মাঝয়ঝের 

কষ্ট কেই, িাঝের কছঝলঝমঝয়রা কাুঁঝে ো? কস্নহ েয়া মায়া বু্চে িাঝের জেয েয়! 

  

আচম ছাঝপারা মােুর–  

  

আমাঝক কব্চে রাচেঝয়া ো। কেহাি ব্াধীনতয হঝল ো হঝল চক কিামার ব্াচড়ঝি আসিাম? 

এখে চক আমাঝের ধুীনতঝলাপাঝয় চব্োয় করঝি িাও? চেমকহারাম! 

  

ওকথা ব্লঝব্ে ো। আপোঝের ব্াচড়র েুে কখঝয়চছ এককাঝল। আপোরা আমাঝের জেয 

যঝেক কঝরঝছে। চকন্তু যচে পুচলে কটর পায়, আপোঝের কিা যা হব্ার হঝব্ই, আমার 

িাকচর যাঝব্। িখে ককাথায় োুঁড়াব্ ব্লঝি পাঝরে। 

  

পুচলে কটর পাঝব্ ককে! েব্ীর, একটা কথা চেক কঝর ব্লল কিা–পুচলঝের সঝে কিামার 

ককােও কযাোঝযাে আঝছ? ইেেরমাঝরর কাজ চেঝয়ছ োচক? কিামাঝের করঝলর চকছু 

ওয়াকণার সযাঝব্াটাজ করঝি চেঝয়চছল ো? 

  

আচম িখে ছুচটঝি চছলাম। পুচলে কেখঝলই আচম আোঝরা হাি েূঝর থাচক! 

  

একটা সাি-আট ব্ছঝরর কছঝল মুঝখ আঙুল চেঝয় ওঝের কেখচছল। সূযণ কছঝলচটর কাঝছ 

চেঝয় ব্লল, কখাকা, কিামার োম কী? 

  

কছঝলচট ককােও উত্তর ো চেঝয় ছুঝট কভিঝর িঝল কেল। িার কথঝক একটু কছাট আর 

একটা কছঝল এঝস চকছুটা েূরত্ব করঝখ োুঁড়াল। 

  

কযাোেন্দ েব্ীরঝক ধীনতমক চেঝয় ব্লল, যাই কহাক, ককােও রকম এচেক-ওচেক করার 

কিষ্টা ককাঝরা ো। িা হঝল সুচব্ঝধীনত হঝব্ ো। আমরা এখাঝে থাকঝি এঝসচছ। এখাঝে থাকব্ 

যিির্–ো সুচব্ঝধীনত মিে জায়ো পাই। 
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কযখাঝে ওঝের থাকঝি কেওয়া হল, কসটা ব্াচড়র কছাট কছঝলঝমঝয়ঝের পড়ব্ার ঘর। পাুঁিচট 

কছঝলঝমঝয়। িারা েূর কথঝক উুঁচক কমঝর যাঝে, ডাকঝলও কাঝছ আঝস ো। সূযণ। েরজার 

কাঝছ চেঝয় িাঝের ধীনতরব্ার কিষ্টা করঝলও ওরা পাচলঝয় যায়।  

  

কযাোেন্দ ব্লল, ব্াচ্চাঝের আচম ভাঝলাই ব্াচস। চকন্তু এখে এই ব্াচ্চাঝের কেঝখ আমার 

ো জ্বঝল যাঝে। এখে এরাই আমাঝের সব্ঝিঝয় ব্ড় েত্রু। ওরা এিুচে চেঝয় পাড়ার 

যেয ব্াচ্চাঝের কাঝছ আমাঝের সম্পঝকণ েল্প করঝব্। িারা আব্ার িাঝের মা ব্াব্ার 

কাঝছ ব্লঝব্। ঘণ্টাখাঝেঝকর মঝধীনতয আমাঝের কথা এখাঝে সব্াই কজঝে যাঝব্। এই 

কঝলাচের মঝধীনতয একজে-দু’জে কয পুচলঝের ইেেরমার আঝছ, কস সম্পঝকণ আচম ব্াচজ 

কেলঝি পাচর। 

  

সূযণ মাথা োড়ল। কযাোেন্দ চেকই ব্লঝছ। কসই জেযই কস এিির্ ব্াচ্চাগুঝলার সঝে 

ভাব্ করার কিষ্টা করচছল। চেে েঝেক আঝে িারা কয ব্াচড়ঝি আশ্রয় চেঝয়চছল– কসখাঝে 

ব্াচ্চাঝের জেযই িাঝের উপচস্থচির কথা োুঁস হঝয় যায়। 

  

কযাোেন্দ ব্লল, িুই হাজার কিষ্টা কঝরও ব্াচ্চাঝের আটকাঝি পারচব্ ো। ওঝের ব্ারর্ 

করঝল ওরা আরও কব্চে কঝর ব্লঝব্। আঝে জােিাম ো এ ব্াচড়ঝি এিগুঝলা ব্াচ্চা। 

েব্ীর আমার কিঝয়ও এক ব্ছঝরর কছাট–এর মঝধীনতযই পাুঁিটা ব্াচ্চা পয়ো কঝর কেঝলঝছ 

কী কঝর জােব্। 

  

সূযণ ব্লল, কছাট কমঝয়টাঝক কেখঝি ভারী সুন্দর। মুখটা সচিযই সুন্দর। যেয সময় হঝল 

কি আের করিাম, লঝজঞ্জুস চকঝে চেিাম– এখে ইঝে করঝছ েলা চটঝপ কমঝর কেচল। 

হয়ঝিা ওই কমঝয়টার জেযই আমরা ধীনতরা পড়ব্। 

  

সূযণ কহঝস ব্লল, কসা সুইট ওয়াজ কেভার কসা কেটাল! 

  

এক ব্াচট কঝর হালুয়া এব্ং দু’কাপ যচি চব্স্বাে িা পাচেঝয় কেওয়া হঝয়ঝছ ওঝের জেয। 

কযাোেন্দ কিাঝখর চেঝমঝর হালুয়াটুকু কের কঝর কলালুপ ভাঝব্ িাচকঝয় রইল ব্াচটটার 
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চেঝক। কব্িারা! ওর এি ব্ড় েরীর ও েিণ্ড চখঝের কাঝছ ওইটুকু হালুয়া কী! যচেেুক 

েৃহকিণার ব্াচড়ঝি আচিথয কেওয়ার লাচে কয কী িা ওরা ভাঝলা ভাঝব্ই জাঝে। 

কযাোেন্দর আরও মঝে লােঝছ এই জেয কয িাঝেরই একো যেুেৃহীি েজার ব্াচড়ঝি। 

কস এঝসঝছ–কয এর আঝে ব্হ ব্ার িাঝক এ ব্াচড়ঝি একব্ার পাঝয়র ধুীনতঝলা কেব্ার জেয 

যেুঝরাধীনত কঝরঝছ–আজ কস কপট ভঝর কখঝিও কেঝব্ ো? কযে িারা ককােও ঘৃচর্ি োর্ী। 

িারা এি লড়াই করল কার জেয? এঝের জেয েয়? যপচরচিি কলাঝকর ব্াচড়ঝি উেঝল 

কস হয়ঝিা খাব্াঝরর জেয কজার জুলুম করঝি পারি চকন্তু কিো কলাঝকর কাঝছ। ভয় 

কেচখঝয় খাব্ার িাওয়া যায় ো। 

  

কযাোেন্দ সব্কটা জােলা ব্ন্ধ কঝর ঘর যন্ধকার কঝর কেলল। রাঝের মাথায় কিয়ারঝক 

লাচথ কমঝর কেঝল চেল ঘঝরর ককাঝর্। সূযণ কটচব্ঝলর ওপর লম্বা হঝয় শুঝয় পঝড়ঝছ–হযাুঁি 

দুখাো বু্ঝকর ওপর আড়াআচড় রাখা। মুখখাো যসম্ভব্ চব্ব্র্ণ।  

  

কযাোেন্দ িার কাঝছ এঝস োুঁচড়ঝয় ব্লল, ঘুচমঝয় পঝড়চছস? 

  

ো। 

  

এখে ঘুঝমাস ো। েরীর আরও খারাপ লােঝব্। স্নােটাে কঝর–এরা যচে ভাি কখঝি কেয়, 

কসটা কখঝয় চেঝয় িারপর পালা কঝর ঘুম চেঝি হঝব্। িুই আঝে ঘুচমঝয় চেস। িার আঝে 

কঝয়কটা জরুচর কথা কসঝর কেওয়া যাক। কিার এখাঝে ককাে আত্মীয় থাঝক ব্লচল, িার 

ব্াচড়ঝি কিাঝক থাকঝি কেঝব্? 

  

িাঝক খুুঁঝজ পাওয়া যাঝব্ কী কঝর? 

  

যচে পাওয়া যায়। থাকঝি কেঝব্? 

  

মঝে কিা হয়। 
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এখাঝে কব্চে চেে থাকা যাঝব্ ো, বু্েচল! িা হঝল কিাঝক কসখাঝে করঝখ আচম ককঝট 

পড়িাম। 

  

আপচে ককাথায় যাঝব্ে? 

  

ব্াংলাঝেে কথঝক সঝর পড়ঝিই হঝব্। কিার েরীঝরর যব্স্থা খারাপ, কিার পঝি যাওয়া 

সম্ভব্ েয় চকন্তু আমার কিা এখাঝে পঝড় থাকার ককােও মাঝে হয় ো। চেঝের-পর-চেে 

পারব্ ো ঘঝর ব্ঝস থাকঝি কব্ঝরাঝল ধীনতরা পড়ব্ই। চব্রচটেঝের ইেঝটচলঝজে ব্যব্স্থা 

সাংঘাচিক। কোটা ভারিব্ঝরণ এিকাঝলর মঝধীনতয রাসচব্হারী কব্াস ছাড়া আর ককউ 

কগ্রেিার এড়াঝি কপঝরঝছ? 

  

কলাঝকর ব্াচড়ঝি এ রকম ভাঝব্ কজার কঝর থাকার কিঝয় আমার কজঝল কযঝি খারাপ 

লােঝব্ ো। 

  

খুব্ আরাঝমর জায়ো কভঝব্চছস, িাই ো? কিার যা লালটু কিহারাি োলা কহাঝমা কিার 

ব্াঝরাটা ব্াচজঝয় কেঝব্। 

  

আমরা চক আজই এখাে কথঝক িঝল যাব্? 

  

কেচখ! এক চহঝসঝব্ পুচলঝের হাঝি এখে িুই ধীনতরা পড়ঝল কিার পঝি ভাঝলাই হি। 

কজঝলর হাসপািাঝল চিচকৎসা হঝি পারি। চকন্তু িার আঝেই যচে কপুঁচেঝয় কের কঝর। 

কেয়? ব্রজোঝক কয ভাঝব্ মারল–  

  

কযাোেন্দ েব্ীরঝক কডঝক পাোল। কস আসঝিই চজঝজ্ঞস করল, ওরুধীনত আচেঝয়ছ? েব্ীর 

শুকঝো মুঝখ ব্লল, ো, এখেও কোকাে কখাঝলচে। কেচখ, একটু পঝর— 

  

কিামার কিো ডািার আঝছ? 

  

আমাঝের কিা করল ককাম্পাচের ডািার। 
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কাছাকাচছ যেয ককােও ডািার কেই? 

  

কছাটব্াবু্, ডািার ডাকঝল কলাক জাোজাচে হঝয় যাঝব্ ো? 

  

এ-ঝছঝলচট চক চব্ো চিচকৎসায় মরঝব্ োচক? 

  

কছাটব্াবু্, আপচেই কভঝব্ কেখুে আচম কী করঝি পাচর! ককােওিঝম কথাটা ছড়াঝল–  

  

ব্াচ্চাগুঝলাঝক আটঝক রাখঝি পারঝব্? 

  

কী ব্লঝলে! 

  

কিামার কছঝলঝমঝয়রা যাঝি ব্াচড় কথঝক একেম ো কব্ঝরায়, কস ব্যব্স্থা করঝি পারঝব্? 

পারঝব্ ো, আচম জাচে। যেয ব্াচড়র কছঝলঝমঝয়রা এঝল, িাঝের কিা আটকাঝি পারঝব্ 

ো। যাকঝে, কিামাঝের এখাঝে কট্রে চেক মিে িালু হঝয়ঝছ? 

  

হযাুঁ। 

  

সব্ চেঝক কট্রে িলঝছ? 

  

হযাুঁ। আপচে ককাথায় যাঝব্ে? 

  

একটুও চিধীনতা ো কঝর কযাোেন্দ ব্লল, আমাঝক কলকািায় কযঝিই হঝব্। আমাঝক 

চেরাপঝে কট্রঝে িুঝল কেব্ার োচয়ত্ব কিামার। আর একটা কথা, িুচম েভাস লাচহড়ী ব্ঝল 

কাঝরাঝক কিে? খড়্েপুঝররই কলাক। 

  

ো কিা! 

  

এখােকার স্থােীয় কলাক, খুুঁঝজ ব্ার করঝি পারঝব্ ো? 

  

শুধুীনত োম শুঝে কী কঝরে চিচে? 
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ও-সব্ জাচে ো। িঝব্, খুব্ ইম্পটণযান্ট কলাক। কলাকজেঝক চজঝজ্ঞস কঝর কেঝখা। কিামার 

কয ভােঝে কপাট যচেঝস কাজ কঝর, িাঝক চজঝজ্ঞস কঝরা–করচডঝয়ার লাইঝসে ব্া 

কটচলঝোে থাকঝি পাঝর ব্াচড়ঝি। কটেেমাটারঝকও চজঝজ্ঞস কঝর কেখঝি পাঝরা। খুুঁঝজ 

ব্ার কঝরা। এ ছাড়া আমার চকছু টাকা ধীনতার িাই। আচম কিামাঝক হচন্ড চলঝখ চেচে–িুচম 

আমার ব্াব্াঝক কসটা কেখাঝল টাকাটা কেরি কপঝয় যাঝব্। 

  

কঝলাচের এইসব্ ব্াচড়গুচলর মঝধীনতয খাচেকটা গ্রাম গ্রাম ভাব্ আঝছ। পাড়ােচিঝব্েীরা 

সব্াই সব্ার ব্াচড়ঝি যখে িখে যাওয়া-আসা কঝর–পরস্পঝরর কখাুঁজখব্র কেয়। কার 

ব্াচড়ঝি ককাে চেে কী রান্না হল িাও কোপে থাঝক ো। 

  

সারা চেে ধীনতঝর েব্ীঝরর ব্াচড়ঝি কয কি কলাক এল িার চেক কেই। স্ত্রীঝলাক, বৃ্ে, চেশু। 

ঘঝরর েরজা ব্ন্ধ কঝর যন্ধকাঝরর মঝধীনতয কব্জার মুঝখ ব্ঝস রইল কযাোেন্দ। চব্ড়চব্ড় 

কঝর ব্লঝি লােল, এর কথঝক োয়াচরং কস্কায়াঝডর সামঝে োুঁড়াঝোও ভাঝলা। যমর, 

িল, পািিাচড় গুঝটাঝি হঝব্ আজই। এি সুখ কপাঝল সইঝছ ো। 

  

সন্ধযাঝব্লাঝিই েব্ীর ভাঝলা খব্র চেঝয় এল। েভাস লাচহড়ীর সন্ধাে পাওয়া কেঝছ। 

েভাসঝক যঝেঝক ো চিেঝলও িার ব্াব্া জেেীে লাচহড়ী যিয্ িমিাসম্পন্ন কলাক, 

সব্াই কিঝে। ওঝের মস্ত ব্ড় ব্াচড়–থাকার জায়োর ককােও যসুচব্ঝধীনত কেই। 

  

খব্রটা আেঝি কপঝর েব্ীর খুব্ চেচশ্চ্ কব্াধীনত করঝছ। এব্ং কস ভাব্টা লুঝকাব্ারও ককােও 

কিষ্টা কেই। ওরা কঝব্ কসখাঝে যাঝব্ কস েনেরও করল ো, ব্লল, আপোরা চকন্তু ো কখঝয় 

কযঝি পারঝব্ে ো। রান্না কিঝপ কেঝছ, কব্চেির্ লােঝব্ ো। 

  

কযাোেন্দ ব্লল, আমরা রাি ে’টার আঝে কব্ঝরাব্ ো। আর েব্ীর, িুচম আমাঝের সঝে 

চেঝয় ব্াচড় চিচেঝয় চেঝয় আসঝব্।  
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েব্ীর রীচিমিে ভয় কপঝয় ব্লল, রাি েটায়? এখেও এখাঝে রাচত্তরঝব্লা ককউ কব্ঝরায় 

ো। 

  

যাঝের োইট চডউচট থাঝক? 

  

িাঝের ব্াধীনতয হঝয় কযঝিই হয়। 

  

আমরাও ব্াধীনতয হঝয়ই যাচে। কারচেউ কিা আর কেই। 

  

েব্ীঝরর ব্াচড়ঝি আসার পঝেঝরা ঘণ্টা পঝরই কস ব্াচড় কথঝক আব্ার কব্চরঝয় পড়ঝি হল 

ওঝের। কযাোেন্দ েব্ীরঝক কজার কঝর ধীনতঝর এঝেঝছ–িার স্ত্রী পযণ্ এঝস কাকুচিচমেচি 

কঝরচছল, কযাোেন্দ ছাঝড়চে। ব্াচড় কখাুঁজার জেয কলাকজেঝক চজজ্ঞাসা করা চকংব্া রাস্তা 

হাচরঝয় ঘুঝর কব্ড়াঝো ককােও কাঝজর কথা েয়।  

  

েব্ীর এঝকব্াঝর থরথর কুঁপঝছ যাঝক ব্ঝল। দু’পা চেঝয়ই কথঝম পঝড় ব্লঝছ, এব্ার 

আমাঝক কছঝড় চেে, আপোরা কযঝি পারঝব্ে।  

  

রাস্তায় রাস্তায় কব্ে পুচলঝের টহল আঝছ। ওরা কসগুঝলা এচড়ঝয় কযঝি পারল। িঝম 

েহঝরর এক োঝ্ এঝস পড়ল ওরা। এখাঝে ব্াচড়ঘর কম, োুঁকা জায়ো পঝড় আঝছ। 

মাঝে মাঝে। 

  

েব্ীর পুঁচড়ঝয় পঝড় ব্লল, আমাঝক আর চেঝয় যাঝব্ে ো। এব্ার সহঝজই চিেঝি 

পারঝব্ে। এই কয কসাজা রাস্তা–েথম ডাে চেঝক কব্ুঁঝকই কসই ব্াচড়। কব্ে ব্ড় ব্াচড়, 

সামঝে ব্াোে আঝছ, কেট আঝছ–ও রকম ব্াচড় ওখাঝে একটাই–চিেঝি ককােও ভুল হঝব্ 

ো। ব্াচড়র সামঝে কলখা আঝছ ‘লাচহড়ী লজ’ ।  

  

কযাোেন্দ ব্লল চেক আঝছ, িুচম যাও। সাব্ধীনতাঝে কযঝয়া। িুচম আমাঝের যঝেক উপকার 

কঝরছ। যচে কব্ুঁঝি থাচক, চেঝর এঝস চেশ্চয়ই কিামার জেয চকছু একটা করব্। 
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েব্ীর িঝল কযঝিই কযাোেন্দ ব্লল, আমরা দু’জঝে রাস্তার দু’পাে চেঝয় যাই। কব্ে 

যন্ধকার যন্ধকার আঝছ। িুই পারচব্ কিা? 

  

সূযণ ব্লল, আজ আমার েরীরটা খুব্ ভাঝলা লােঝছ। মঝে হঝে কযে যসুখই কেই। ভাঝলা 

কঝর চিচকৎসা করাচব্। কিার কব্াঝের ব্াচড়ঝি আচমও চেে দুঝয়ক কথঝক যাব্। ভাঝলা কঝর 

একটু খাওয়াোওয়া করা েরকার। যা শুেলাম, কিার কব্াঝের শ্বশুর কব্ে ব্ড়ঝলাক 

ব্ড়ঝলাকঝের পুচলে সহঝজ ঘাুঁটায় ো। কিার আপে কব্াে? 

  

ো। 

  

আমাঝক থাকঝি কেঝব্ কিা? 

  

আমাঝক চেঝল আপোঝকও চেশ্চয়ই কেঝব্। 

  

েব্ীরঝক কছঝড় কেব্ার পর দু চমচেটও সময় যায়চে। হোৎ একটা ব্াচড় কথঝক সাইঝকঝল 

কিঝপ একটা কলাক কব্চরঝয় এল। কলাকচট সাোিামড়া, যযাংঝলা ইচন্ডয়াে চকংব্া ইংঝরজ। 

খুব্ সম্ভব্ কলাকচট ওঝের দুজেঝক কেখঝি পায়চে। ওরা রাস্তা কথঝক কেঝম চেঝয় োুঁড়াঝলই 

পারি। চকন্তু কযাোেন্দ মাথার চেক রাখঝি পারল ো। কস িাপা েলায় ব্লল, পুচলে, 

কে ঝড়া। 

  

ব্লার সঝে সঝে কযাোে মাঝের মঝধীনতয কেঝম কে ঝড়াঝি কেল এব্ং আিমকা আছাড় কখঝয় 

পড়ল সেঝব্দ। িাঝিই েৃচষ্ট আকৃষ্ট হল কলাকচটর। কস সাইঝকল থাচমঝয় মাচটঝি এক পা 

কেচকঝয় োুঁচড়ঝয় চেরীহ ভাঝব্ই চজঝজ্ঞস করল, কহই, কহায়াট আর ইউ ডুচয়ং কেয়ার? 

  

কযাোেন্দ আর একটা ভুল করল। কস উত্তর কেব্ার ব্েঝল গুচল িালাল। যচি ব্যস্তিার 

জেয গুচলটা কয শুধুীনত সাঝহব্টার েরীঝরর এক হাি েূর চেঝয় িঝল কেল িাই-ই েয়, রাস্তার 

যেয চেঝক োুঁড়াঝো সূযণর োঝয়ও লােি আর একটু হঝল। সূযণ িৎ ির্াৎ হমচড় কখঝয় 
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রাস্তার পাঝে পঝড়ই েড়াঝি শুরু কঝরঝছ। সূযণ কের উঝে োুঁড়াব্ার আঝেই যা হব্ার হঝয় 

কেল। 

  

গুচলর েব্দ শুঝেই সাঝহব্চটও সাইঝকল সঝমি রাস্তার ওপঝর পঝড় চেঝয়চছল। সঝে সঝে 

উঝেই কে ঝড়াঝি শুরু কঝরঝছ, সাইঝকলটা হাঝি ধীনতরা, উেঝি পাঝরচে। কযাোেন্দ 

চরভলব্ার হাঝি িাড়া কঝর কেল ওঝক, ো-ঝমঝর ছাড়ঝব্ ো! হোৎ সাঝহব্চট কপছে চেঝর 

কযাোেন্দর চেক মুঝখর ওপর গুচল করল। একচটমাত্র গুচল, কযাোেন্দ পঝড় কেল মাচটঝি। 

সূযণ িখে উঝে ব্ঝসঝছ। িার চরভলব্ার ব্ার করঝি করঝিই সাঝহব্চট সাইঝকঝল উঝে 

পঝড়ঝছ। সূযণর গুচলও িার োঝয় লােল ো। সূযণও চরভলব্ার হাঝি রাস্তার পাঝে পাঝে 

কে ঝড় কযঝি লােল, িার পরব্িণী দুচট গুচলর মঝধীনতয একচট লােল সাঝহঝব্র কাুঁঝধীনত–িবু্ 

কস সাইঝকল থামাল ো–কব্চরঝয় কেল ব্াুঁই ব্াুঁই কঝর। আর চকছুির্ কে ঝড় চেরাে হঝয় 

কথঝম কেল সূযণ। চেঝর এল কযাোেন্দর কাঝছ। 

  

কযাোেন্দ ককােও যন্ত্রর্া পায়চে। িার মস্তক চছন্নচভন্ন হঝয় কেঝছ, মৃিুয িৎির্াৎ। িার 

কোুঁঝটর ভচেঝি িখেও একটা রােী ভাব্। সূযণ কযাোেন্দর োঝকর কাঝছ হাি রাখল, 

বু্ঝক হাি রাখল। এি িাড়ািাচড় ঘটোটা ঘঝট কেল কয এখেও কস চেক চব্শ্বাসই করঝি 

পারঝছ ো। এ সব্ই কযে যথণহীে ঘটো। একটু আঝে কযাোেন্দ এখাঝে োুঁচড়ঝয় কথা 

ব্লচছল, এখে পঝড় আঝছ িার লাে। সূযণ এখে কী করঝব্? িার কথঝম থাকার উপায় 

কেই। 

  

সূযণর মাথাটা ঘুচলঝয় কেল, কস আর চকছুই বু্ঝে উেঝি পারঝছ ো। কযাোেন্দর চেচশ্চি 

মৃিুয হঝয় কেঝছ কজঝেও কস কেহটাঝক ধীনতাক্কা চেঝয় ব্লঝি লােল কযাোেন্দো উেুে, 

চেেচের উেুে! ককােও সাড়া ো কপঝয় কস যেব্রি এচেক-ওচেক িাকাঝে। আর ককউ 

আসঝছ ো কিা! যচেো সঝেও সূযণর মুখ চেঝয় ব্ার ব্ার কহুঁিচক উেঝছ। িারপর কস 

একব্ার কযাোেন্দর কেহটা কাুঁঝধীনত িুঝল কেব্ার কিষ্টা করল, পারল ো, দু’জঝেই একসঝে 

পঝড় কেল মাচটঝি। িখে সূযণর মৃিুযভয় জােল। কয মৃিুযভয় যিয্ স্বাথণপর। 
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সূযণ উঝেই ঊধ্বণশ্বাঝস ছুটঝি লােল। িাঝক কপ ুঁঝছাঝি হঝব্, িাঝক কের পযণ্ কপ ুঁঝছাঝিই 

হঝব্। েরীঝরর কথা িার মঝে কেই। যি কজাঝর কস ছুটঝি পাঝর, িার কথঝকও কজাঝর কস 

ছুটঝছ। লাচহড়ী লঝজর েধীনতাে কেট চেঝয় ো-েুঝক, ব্াোঝের কব্ড়া চডচঙঝয় েুলোছ পাঝয় 

মাচড়ঝয় কস েরজার কাঝছ এঝস েচির কোুঁক থামাল। দুম দুম কঝর েরজায় ঘা চেঝি 

লােল িারপর। কস আর কেচর করঝি পারঝব্ ো। 

৪৩. যচেও শ্রীঝলখা সব্ সময়ই 

যচেও শ্রীঝলখা সব্ সময়ই একজে আেন্তুঝকর েিীিা করি, চকন্তু সূযণ যখে এল, িখে 

কস কটর পায়চে। কস ঘুচমঝয় চছল। 

  

েরজায় দুম দুম আওয়াজ শুঝে ব্াচড়র একজে বৃ্ে িাকর খুঝল চেল েরজা। সূযণ হড়মুড় 

কঝর েুঝক পঝড় কেওয়াল ধীনতঝর হাুঁপাঝি লােল। িার বু্ক কথঝক িখে হাপঝরর মিে েব্দ 

হঝে, কিাঝখর েৃচষ্ট কঘালাঝট–কস ঘর কেখঝি পাঝে ো, মােুর কেখঝি পাঝে ো–সব্চকছু 

ঘুরঝছ। সব্চকছুঝি রি ছড়াঝো, কযাোেঝন্দর রি। আুঃ, কক হািুচড় চপটঝছ িার মাথায়! 

সূযণ িার মাথা এচেক-ওচেক সচরঝয় চেঝে। আর একটুখাচে সময় ককউ িাঝক কেঝব্ ো? 

  

বৃ্ে িাকর ভয় কপঝয় চজঝজ্ঞস করল, আপচে কক কো ব্াবু্? কক? 

  

সূযণ মুখ চেচরঝয় োুঁঝি োুঁি কিঝপ ব্লল, েরজা ব্ন্ধ কঝর োও! 

  

পরিঝর্ই আব্ার মাথা ঘুঝর কেল সূযণর। কেওয়াল ধীনতঝর চেঝজঝক সামলাঝি চেঝয়ও হাঝির 

কজার পাঝে ো। একটু েূঝরই একটা লম্বা কসাো–ওই পযণ্ কস কপ ুঁঝছাঝি পারঝব্ ো? এ 

কী, িার হাঝি রি এল ককাথা কথঝক? কেওয়াঝল রি কলঝে যাঝে– এরা রাে করঝব্। 

কী কযে কলাকচটর োম? কার ব্াচড়ঝি কস এঝসঝছ! আর একটু সময় ককউ িাঝক কেঝব্ 

ো? 

  

কিাখ খুঝল রিব্র্ণ পৃচথব্ীর চেঝক িাচকঝয় সূযণ ব্লল, ওঝক ডাঝকা। 
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কাঝক? আপচে কাঝক খুুঁজঝছে? 

  

কী কযে োম? কার কযে ব্াচড় এটা? মাে-ঘাট কপচরঝয় ককাে চেঝক কস ছুটচছল? ো, 

পৃচথব্ীঝি রঝির কেউ ছাড়া আর চকছু কেই। 

  

কেওয়াল কছঝড় কসাোটার চেঝক এঝোঝি চেঝয় সূযণ েুপ কঝর পঝড় কেল কমঝেঝি। এব্ার 

কব্ে ভাঝলা লােঝছ, ভারী আরাম, মাচট কভে কঝর কস কযে িঝল যাঝে যঝেক যঝেক 

েীঝি, োন্ডা যন্ধকাঝর। 

  

বু্ঝড়া িাকর ভয় কপঝয় কডঝক আেল আর একজে িাকরঝক। কস আব্ার রান্নার োকুরঝক 

ডাকল। িারপর খব্র পাোঝো হল সরকারব্াবু্র কাঝছ। ব্াচড়র িাকরব্াকর ও 

কমণিারীঝের একচট কছাটখাঝটা জেিা চকছুির্ কেলাঝেচল করল সূযণর কেহটা–িারপর 

িার হাঝি রি কেঝখ আুঁিঝক উেল। এব্ার কিণাঝের খব্র পাোঝো েরকার। 

  

কিণাঝের মঝধীনতয েভাসকুমারই একমাত্র পুরুরমােুর িখে ব্াচড়ঝি উপচস্থি। 

েভাসকুমাঝরর ব্াব্া িীথণ কথঝক এখেও কেঝরেচে। আত্মীয়স্বজেরাও োো জায়োয় 

ছচড়ঝয় আঝছে–চেেচেরই দুেণাপূজা উপলঝি সব্াই আব্ার এ ব্াচড়ঝি এঝস জঝড়া হঝব্ে। 

  

েভাসকুমার িখে চেঝজর পােকঝি একখাচে ব্ই কিাঝখর সামঝে কমঝল েভীর চি্ামগ্ন। 

সরকারব্াবু্ ব্াইঝর কথঝক ভয়ািণ েলায় ডাকল। 

  

েভাসকুমাঝরর ভুরু কুুঁিঝক কেল। মুখ ো-চেচরঝয়ই ব্লঝলে, কাল সকাঝল এঝসা। এখে 

চব্রি ককাঝরা ো! 

  

োোব্াবু্ একব্ার েীঝি আসঝি হঝব্। 

  

ব্লচছ কিা এখে চব্রি ককাঝরা ো। 

  

সরকারব্াবু্ েরজা কেঝল ঘঝর েুঝক পঝড় িড়ব্ড় কঝর একসঝে যঝেক কথা ব্লঝি কেল। 
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েভাসকুমার ব্ই মুঝড় করঝখ েীঘণশ্বাস কেঝল ব্লঝলে, এি রাঝত্র আমাঝক চব্রি করার 

মাঝে কী? 

  

েভাসকুমার িখে কোঝপেহাওয়ার চব্রয়ক কমাচহিলাল মজুমোর রচিি কচব্িা পাে 

করচছঝলে। মােখাঝে এরকম চব্ঘ্ন ঘটায় চিচে মেুঃিু্ণ  হঝলে। িচটটা পাঝয় েচলঝয় 

ব্লঝলে, িঝলা, কেচখ! 

  

ব্ারান্দা চেঝয় যাব্ার সময় েয়েকঝির েরজা কেঝল একব্ার উুঁচক চেঝলে। আঝলা 

জ্বাচলঝয় করঝখই ঘুচমঝয় পঝড়ঝছ শ্রীঝলখা। ব্াচলেময় িুল ছড়াঝো। মোচরর মঝধীনতয িাঝক 

কেখাঝে সুপ্ত রাজকেযার মিে। আব্ার েরজা কভচজঝয় িচট েটেচটঝয় েীঝি কেঝম এঝলে 

েভাসকুমার। 

  

মাচটঝি পাে চেঝর শুঝয় আঝছ সূযণ। পা দু’খাো লম্বা কঝর ছড়াঝো, হাি দু’খাো বু্ঝকর 

ওপর গুচটসুচট করা। 

  

েভাসকুমার একেজর িাঝক কেঝখ চেঝয় কমণিারীঝের চজঝজ্ঞস করল, এ কক? 

  

ককউ চকছু জাঝে ো। 

  

এ কভিঝর এল কী কঝর? 

  

বু্ঝড়া িাকরচট হাউমাউ কঝর ককুঁঝে উেল। িার ককােও কোর কেই, কস কভঝব্চছল 

কিণাব্াবু্ঝের ককউ চেঝর এঝসঝছে। 

  

েভাসকুমার ব্লঝলে, এ কিা যজ্ঞাে হঝয় কেচছ কেখচছ। এর মুঝখঝিাঝখ জল োও। 

  

সরকারব্াবু্ ব্লল, োোব্াবু্, ওর হাঝি রি কলঝে আঝছ কেখচছ, পুচলঝে খব্র কেব্? 
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পুচলঝের োম শুঝেই েভাসকুমার মুখ চব্কৃি করঝলে। এই সুন্দর ো্ রাচত্রঝি কচব্িার 

ব্ই কেঝল উঝে এঝস একচট রিাি যপচরচিি মােুর কেখাই িাুঁর পঝি যঝথষ্ট–এর ওপর 

পুচলঝের েৃেয সহয করা িার পঝি এখে যসহয। চিচে পুেরায় মৃদু েলায় ব্লঝলে, 

আঝে ওর মুঝখঝিাঝখ জল োও। 

  

এক ব্ালচি জল এঝে চছচটঝয় কেওয়া হঝি লােল সূযণর মুঝখ। কাপড় ব্াুঁিাব্ার জেয 

েভাসকুমার একটু সঝর োুঁড়াঝলে। েভাসকুমার ধীনতপধীনতঝপ ধুীনতচি ও েরসা কব্চেয়াে পঝর 

আঝছে–িাুঁঝক কেখঝল সব্ সময়ই চব্চস্মি হঝয় ভাব্ঝি হয়, পৃচথব্ীঝি এি ধুীনতঝলাব্াচল 

ময়লা ব্াুঁচিঝয় চিচে থাঝকে কী কঝর? 

  

জঝলর োুঁপটায় সূযণ কিাখ খুলল একব্ার, যেয চেঝক পাে চেরল। চেক কয কাির ভাঝব্ 

িা েয়, চব্রচিসূিক উুঃ আুঃ েব্দ করল আঝস্ত আঝস্ত। 

  

েভাসকুমার েনের করঝলে, িুচম কক? 

  

সূযণর কিাঝখ এখেও পৃচথব্ীটার রং লাল, ছলাৎ ছলাৎ কঝর কস শুেঝি পাঝে রঝির েব্দ। 

কস চক এখেও কে ঝড়াে? আর কয কে ঝড়াঝো যায় ো, পাঝয়র চেরা চছুঁঝড় যাঝব্, বু্ক 

কেঝট হাওয়া কব্চরঝয় আসঝব্। 

  

সূযণ োুঁপসা েলায় ব্লল, ওঝক ডাকুে। 

  

কাঝক? িুচম কাঝক খুুঁজছ?  

  

সূযণ আব্ার কিাখ বু্ঝজ কেলল। এটা কার ব্াচড়? িার ককাথায় আসার কথা চছল। কস কযে 

একটা েভীর চেচঘর জঝল ডুঝব্ যাঝে আঝস্ত আঝস্ত, ব্ার ব্ার কভঝস ওোর কিষ্টা করঝছ 

কজার কঝর, পারঝছ ো। 

  

েভাসকুমার ব্লঝলে, ও আব্ার যজ্ঞাে হঝয় কেঝছ। 
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একজে িাকর ব্লল, আব্ার জল িালাব্? 

  

েভাসকুমার চেিু হঝয় সূযণর কিাঝখর পািা কটঝে কেখঝলে। কপাঝল হাি চেঝয় ব্লঝলে, 

োঝয় ভীরর্ জ্বর। এি যল্প ব্য়স–  

  

উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লঝলে, এঝক কসাোটার ওপর শুইঝয় রাঝখা আজ রাচত্তরটার মিে। 

োোব্াবু্, যচে কিারডাকাি হয়? 

  

েরজা ব্ন্ধ কঝর চেঝয় ব্াইঝর কথঝক। 

  

েভাসকুমার ওপঝর উঝে এঝস আব্ার কাব্যগ্রন্থাক খুঝল ব্সঝলে। মেটা িঞ্চল হঝয় কেঝছ। 

ঘে ঘে হাুঁটু কোলাঝেে। রাচত্তরঝব্লা িারই ব্াচড়র তব্েকখাোয় একচট যঝিো যুব্ঝকর 

কিিোহীে কেহ কব্ে চকছুির্ ধীনতঝর িাুঁর চি্াঝক আঝলাচড়ি কঝর। এসব্ কী হঝে 

িারচেঝক? এি আগুে, রি, চিৎকার, যিযািার। পৃচথব্ীঝি চক ককােও চেে োচ্ আসঝব্ 

ো? ইংঝরজরা ব্ড় যদু্ভি জািসব্ সময় এি যুেচব্গ্রহ চেঝয় ব্যস্ত, িবু্ ওই জাঝির মঝধীনতয 

এমে ভাঝলা ভাঝলা কচব্ জোয় কী কঝর? িঝব্, ব্ামিকীচক ো জোঝল পৃচথব্ীঝি আর 

ককােও কচব্ই জোি ো। কলাঝক জােিই ো, কচব্িা কাঝক ব্ঝল! সব্ই কিা ইচন্ডয়া 

কথঝক চেঝখঝছ! আমাঝের পুষ্পক রথ, আমাঝের োচলকাস্ত্র–এসব্ কিকাল আঝের। 

কেহাি আজঝকর এই ব্স্তুিাচন্ত্রক জেঝি… 

  

ব্াচি চেচভঝয় এ-ঘঝরর েরজা কটঝে েভাসকুমার িঝল এঝলে কোব্ার ঘঝর। শ্রীঝলখাঝক 

জাোঝলে ো। মোচর িুঝল শ্রীঝলখার চেয়ঝরর পাঝে ব্ঝস চব্ঝয়র চেে ব্াসর ঘঝর 

শ্রীঝলখার চেঝক কয রকম ভাঝব্ িাচকঝয় চছঝলে চেক কসই একই েৃচষ্টঝি কিঝয় রইঝলে। 

রূপ কেঝখ কেঝখ আর আে কমঝট ো। এই কিাখ, এই ভুরুর করখা, হচরর্ীর মিে মসৃর্ 

ত্বক–এসঝব্র মঝধীনতযই কী এক জাদু আঝছ–চেচেণঝমঝর িাচকঝয় থাকঝলও কিা ক্লাচ্ কব্াধীনত 

হয় ো কখেও। 
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েভাসকুমার শ্রীঝলখার িুঝলর গুে হাঝি িুঝল চেঝয় েন্ধ শুকঝলে। সব্ রমর্ীর িুঝলই কী 

রকম কযে একটা ঐচিহাচসক েন্ধ আঝছ। যযান্টচে চক্লঝয়াঝপট্রার িুঝল চেশ্চয়ই চেক এই 

রকমই েন্ধ কপঝয়চছল। আিমকা েভাসকুমাঝরর মাথায় দুচট কচব্িার লাইে এঝস কেল: 

  

এখে চক আচম যিীি কাঝলর ভুঝল 

োক ডুব্াঝয়চছ চক্লঝয়াঝপট্রার িুঝল? 

  

েভাসকুমার খুব্ খুচে হঝয় উেঝলে। শুধুীনত খুচে েয়, কচব্িা রিোর সময় িার মঝের মঝধীনতয 

একটা চেব্য আেন্দ কেখা কেয়। পরব্িণী লাইেচটর কথা চিচে যখে চি্া করঝছে, িখে 

শ্রীঝলখা কিাখ কমঝল ব্লল, এখে ক’টা ব্াঝজ? 

  

েভাসকুমার েসন্ন মুঝখ ব্লঝলে, যঝেক রাি। 

  

িুচম ঘুঝমাঝব্ ো? 

  

িুচম ঘুমাও, আচম কিামাঝক কেচখ। 

  

মোচরর কভিঝর কব্াধীনতহয় মো েুঝক কেঝছ। 

  

কই ো কিা! কিামায় কামঝড়ঝছ? 

  

কী জাচে! চপে চপে কঝর একটা েব্দ হচেল কাঝের কাঝছ, িাই ঘুম কভঝঙ কেল। 

  

েভাসকুমার স্পণঝর্ স্ত্রীর কপাঝল হাি করঝখ ব্লঝলে, িুচম কিাখ কব্াঝজা, আচম কিামায় 

ঘুম পাচড়ঝয় চেচে। 

  

আো। 

  

শ্রীঝলখা, একটু পঝর আব্ার যচে কিামাঝক জাচেঝয় িুচল, িুচম রাে করঝব্? 

  

ও মা, রাে করব্ ককে? 
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মাঝে, যচে ইঝে হয়, মাঝে যচে— 

  

আঝলা চেচভঝয় কেঝব্ ো? 

  

রূপসুধীনতা পাে করঝি করঝি আঝলা চেচভঝয় কেওয়ার েস্তাব্ েভাসকুমাঝরর পছন্দ হয় 

ো। চকন্তু স্ত্রীর কথা যগ্রাহয করঝি পারঝলে ো। মোচর কথঝক ব্াইঝর এঝলে। 

  

আঝলা কেভাব্ার সঝে সঝে জােলার ব্াইঝরর েৃেয কেখা কেল। েভাসকুমার কেখঝলে 

িার ব্াচড়র ব্াইঝরর রাস্তা চেঝয় সার সার পুচলঝের োচড় িঝলঝছ। চেস্তি চেেীঝথ কসই 

মন্থাকরেচি োচড়র েব্দ মঝে আিকিম জাোয়। েভাসকুমার ভয় কপঝয় কেঝলে। েি কঝয়ক 

চেে ধীনতঝর এ-চেঝক পুচলঝের আোঝোো চকছু কঝমচছল–আজ রাচত্তঝর আব্ার এই 

িাঞ্চঝলযর কারর্ বু্েঝি িার কেচর হল ো। চিচে দুই আর দুই-এ িাঝরর চহঝসব্ কঝর 

চেঝলে। জােলার একটা পাল্লা কভচজঝয় পাঝে োুঁচড়ঝয় চিচে চেসচেস কঝর ব্লঝলে, 

আজ আমাঝের ব্াচড়ঝি পুচলে আসঝি পাঝর। 

  

শ্রীঝলখা শুেঝি কপঝয় ধীনতড়মড় কঝর উঝে ব্ঝস ব্লল, ককে? 

  

েভাসকুমাঝরর পািলা মুঝখাচে এখে চব্ব্র্ণ। জােলার ব্াইঝর একেৃঝষ্ট িাচকঝয় কথঝক 

ব্লঝলে, ককাথা কথঝক একটা কছঝল আজ আমাঝের ব্াচড়ঝি েুঝক পঝড়ঝছ।  

  

শ্রীঝলখা চব্ছাো কথঝক কেঝম িাড়ািাচড় স্বামীর পাঝে এঝস চজঝজ্ঞস করল, কক? 

  

কী জাচে! োমটাম ব্লঝি পারঝছ ো। 

  

কী কঝর িুল? 

  

িাকরব্াকররা বু্েঝি পাঝরচে। 

  

োম ব্লঝছ ো? 
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ব্লার িমিা কেই। যজ্ঞাে হঝয় পঝড় আঝছ। 

  

আমাঝের ব্াচড়ঝি এল ককে? 

  

কেঝখ কিা কিারডাকাি মঝে হল ো। যল্প ব্য়স, সঝব্ োচড়ঝোুঁে উঝেঝছ। 

  

পুচলে ওঝক খুুঁজঝছ? 

  

িা জাচে ো। কছঝলটার হাঝি রি কলঝে চছল। 

  

শ্রীঝলখা মুখ চেঝয় একটা ভঝয়র েব্দ করল। েভাসকুমার হোৎ করঝে চেঝয় ব্লঝলে, 

পুচলে এঝল আচম ব্লব্, আমার ককােও কোর কেই! একজে ককউ যচে আমার 

তব্েকখাোয় এঝস যজ্ঞাে হঝয় পঝড়, আচম চক িাঝক ব্াইঝর ছুুঁঝড় কেঝল চেঝয় আসঝি 

ব্লব্? ককউ িা পাঝর? 

  

এখে কস আমাঝের ব্াচড়ঝিই আঝছ? 

  

েড়ব্ার িমিা কেই, যাঝব্ কী কঝর! পৃচথব্ীর ককউ চক আমাঝক একটু োচ্ঝি থাকঝি 

কেঝব্ ো? 

  

এরপর কব্ে চকছুির্ স্বামী-স্ত্রী জােলার পাল্লার আড়াল কথঝক িাচকঝয় রইল ব্াইঝর। 

কব্ে চকছুির্ ধীনতঝর পুচলঝের োচড় আোঝোো করল রাস্তা চেঝয়।  

  

শ্রীঝলখা একসময় ব্লল, কিামার চপঝসমোইঝক খব্র পাোঝব্ োচক? 

  

েভাসকুমার ব্লঝলে, পুচলে আসুক আঝে! 

  

পুচলে কের পযণ্ এল ো ব্াচড়র মঝধীনতয। ধীনতীর েচিঝি োচড়গুঝলা চকছুির্ কঘারাঘুচর কঝর 

একসময় িঝল কেল। পুচলঝের মিলব্ চেক কব্াো কেল ো। 
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চব্ছাোয় চেঝর এঝস স্বামী-স্ত্রী চকছুির্ উচিগ্ন ভাঝব্ আঝলািো করল। িারপর একসময় 

েভাসকুমার শ্রীঝলখাঝক েি ভাঝব্ জচড়ঝয় ধীনতঝর ঘুচমঝয় পড়ঝলে। চেঝজর স্বঝের জেঝির 

ব্াইঝর েভাসকুমার কব্চেির্ কজঝে থাকঝি পাঝরে ো।  

  

শ্রীঝলখা কজঝে রইল আরও যঝেকির্। িার বু্ঝকর মঝধীনতয কমল কট্রঝের মিে আওয়াজ 

হকে। কস চকছুই বু্েঝি পারঝছ ো। কস চকছু ভাব্ঝিও সাহস পাঝে ো। এক এক সময় 

হয় এ রকম, সমস্ত যেুভূচি কভাুঁিা হঝয় যায়। কক এঝসঝছ িাঝের ব্াচড়ঝি? চেঝজর মঝে 

মঝেও োম উচ্চারর্ করঝি পারঝছ ো শ্রীঝলখা, যচে কস ো হয়? এ চক সম্ভব্? শ্রীঝলখা 

চক এখে আেন্দ করঝব্, ো কাুঁেঝব্? 

  

একব্ার শ্রীঝলখা ঘুম্ স্বামীর ব্াহপাে ছাচড়ঝয় মোচরর ব্াইঝর কব্চরঝয় এল ব্াথরুঝম 

যাব্ার জেয। েরজা কখালার পর িার ো ছমছম করঝি লােল। সারা ব্াচড় যন্ধকার। 

ককউ আর কজঝে কেই। েীঝির িলায় একজে যজ্ঞাি আেন্তুক যজ্ঞাে হঝয় পঝড় আঝছ। 

শ্রীঝলখা চক একব্ার েীঝি চেঝয় কেঝখ আসঝব্? 

  

এক পা দু পা এচেঝয়ও শ্রীঝলখা থমঝক কেল। িার ভয় করঝছ। জীব্ঝে কস কখেও এি 

ভয় পায়চে। যচে কস ো হয়? যচে ককােও কিারডাকাি ব্া গুন্ডা–। ো, শ্রীঝলখার যি 

সাহস কেই। কস এই যন্ধকাঝর একা একা েীঝি কেঝম কযঝি পারঝব্ ো। 

  

কভার হব্ার সঝে সঝেই শ্রীঝলখা কজঝে উেল। িিুচে িার মঝে পঝড় কেল সব্চকছু। 

চেঝের েথম আঝলায় িার আর ককােও সঝন্দহই কেই। কস কিা স্পষ্ট কেখঝি পাঝে কক 

শুঝয় আঝছ েীঝির ঘঝর। িরির কঝর কেঝম কেল চসুঁচড় চেঝয়। যেয কাঝরাঝক ো-ঝডঝকই। 

কস ব্সব্ার ঘঝরর েরজা খুলল। 

  

সূযণ িখেও কসাোয় দুমঝড় মুিঝড় পঝড় আঝছ। কিহারা যঝেক ব্েঝল কেঝছ িার। মুঝখ 

সরু োচড়র করখা, মাথার িুঝল কিকাল চিরুচে পঝড়চে–করাো হঝয় কেঝছ যঝেক, িবু্ 

িাঝক চিেঝি শ্রীঝলখার একমুহূিণ কেচর হল ো। কস হাুঁটু মুঝড় ব্ঝস পড়ল সূযণর সামঝে। 
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এক চমচেট িুপ কঝর কথঝক শুধুীনত কেখল। সূযণর উুঁিু হঝয় ওো কণ্ঠার হাঝড় আঙুল কব্ালাল 

একব্ার। িারপর ওঝক ো জাচেঝয় শ্রীঝলখা দ্রুি পাঝয় আব্ার উঝে কেল ওপঝর। 

  

স্বামীর োঝয় কেলা চেঝয় ব্লল, এই শুেছ! শুেছ! 

  

েভাসকুমার কিাখ কমঝল ব্লঝলে, কী? 

  

কাল রাচত্তঝর কয এঝসঝছ–  

  

কক এঝসঝছ? 

  

কাল রাচত্তঝর! কসই কয িুচম— 

  

হযাুঁ হযাুঁ, কী হঝয়ঝছ? পাচলঝয়ঝছ? 

  

ো। আঝছ। ও আমার োো। 

  

কী? কিামার আব্ার োো ককাথা কথঝক এল? 

  

আমার চপসিুঝিা োো। সূযণো। িুচম ওঝক কেঝখাচে। আমরা আঝে কয চপঝসমোইঝয়র 

ব্াচড়ঝি থাকিাম–  

  

েভাসকুমার উঝে ব্ঝস কিাখ কিঝল ব্লঝলে, োুঁড়াও, োুঁড়াও, কিামার ককাে চপঝসমোই? 

ব্ড়ব্াবু্? িাুঁর কছঝল? 

  

হযাুঁ, আমার চব্ঝয়র আঝেই— 

  

কসই কয কসই করামাচন্টক কযাঝরকটার? কয োয়ই ব্াচড় কথঝক পাচলঝয় যায়? কস চক কব্ামা 

ব্াোব্ার েঝল চভঝড়ঝছ োচক? 

  

শ্রীঝলখা একটু ইিস্তি কঝর ব্লল, জাচে ো! 
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েভাসকুমার কহঝস ব্লঝলে, কিামার োো, িার মাঝে আমার োলা হল ব্ড় কুটুম! িা 

একটু খব্রটব্র চেঝয় আসঝব্ কিা, কাল রাচত্তঝর খাচির-যে করঝি পাচরচে। 

  

শ্রীঝলখা ব্যাকুল ভাঝব্ ব্লল, ওঝক িুচম িাচড়ঝয় চেঝয়া ো। ও এমচেঝি খুব্ ভাঝলা। 

  

েভাসকুমার স্ত্রীর কিাঝখ কিাখ করঝখ ব্লঝলে, কাল রাচত্তঝর যখে জােিাম ো ওঝক 

কিামার োো ব্ঝল, িখেও কিা িাচড়ঝয় চেইচে। মােুঝরর জীব্ঝের োম আঝছ আমার 

কাঝছ। 

  

শ্রীঝলখা যিয্ কৃিজ্ঞ হঝয় কেল। কিাঝখ জল এঝস কেল িার। টলটঝল কিাখদুঝটা কস 

কিঝপ ধীনতরল স্বামীর োঝয়। 

  

েভাসকুমার চব্ছাো কথঝক কেঝম ব্লঝলে, ওর কিা োঝয় খুব্ জ্বর কেঝখচছলাম। 

োেুকাকাঝক খব্র পাোঝি হঝব্। 

  

ও চক ব্াইঝরর ঘঝর থাকঝব্? 

  

পােল োচক? ওখাে কথঝক সরাঝি হঝব্। কছাটকাকার ঘঝর রাখঝব্? কছাটকাকার কিা 

আসঝি যঝেক কেচর আঝছ। িা ছাড়া পুচলে টুচলে যচে আঝস–  

  

েভাসকুমাঝরর িোরচকঝি চিে জে কলাক চমঝল সূযণঝক ধীনতরাধীনতচর কঝর চেঝয় এল 

চিেিলার একচট ঘঝর। সূযণ কিাখ কমঝল েযালেযাল কঝর িাচকঝয় রইল শুধুীনত। িার চকছুই 

করার িমিা কেই। কথাও ব্লঝছ ো। 

  

চব্ছাোয় শুইঝয় কেব্ার পর সূযণ আব্ার পাে চেঝর ঘুঝমাঝি িাইল। েভাসকুমার চজঝজ্ঞস 

করঝলে, আপোর চক কষ্ট হঝে খুব্? ককাথাও কলঝেঝছ? 

  

সূযণ উত্তর চেল ো, আব্ার ঘুচমঝয় পড়ল। 
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একটু ব্াঝে আর একব্ার কজঝে ঘরখাোর িারপাঝে কেঝখ চেল, কেঝখ চেল েরজা ও 

জােলার যব্স্থাে। উঝে ব্সঝি চেঝয়ও পারল ো। কস কিষ্টা কছঝড় চেঝয় ঘুচমঝয় পড়ল 

আব্ার। 

  

একটু ব্াঝেই শ্রীঝলখা এক োমলা েরম জল এঝে ব্সল সূযণর চব্ছাোর পাঝে। কসই জঝল 

কিায়াঝল চভচজঝয় মুঝছ চেঝি লােল সূযণর েরীর কথঝক রঝির োে এব্ং ধুীনতঝলা কাো। 

কসই আরামোয়ক উে স্পঝেণ সূযণ আব্ার কিাখ খুলল। সামঝেই শ্রীঝলখার মুখখাো কেঝখ 

দু’এক পলক শুধুীনত চস্থর হঝয় রইল কস। িারপরই মুখ চেচরঝয় চেল যেয। চেঝক। 

  

শ্রীঝলখা ডাকল, এই সূযণো— 

  

সূযণ উত্তর চেল ো। 

  

শ্রীঝলখা আব্ার ব্লল, এই সূযণো, কিামার কী হঝয়ঝছ? 

  

সূযণ িখেও কিাঝখ স্পষ্ট কেখঝি পাঝে ো। লাল রঝঙর একটা োুঁপসা পরো–এখে 

মাকড়সার জাঝলর মিে সূক্ষ্ম হঝলও কিাঝখর সামঝে দুলঝছ। শ্রীঝলখার ডাক যব্েয 

স্পষ্টই শুেঝি পাঝে। এই কব্াধীনতও িার চেঝর এঝসঝছ কয, কস শুঝয় আঝছ েরম চব্ছাোয়, 

এটা শ্রীঝলখার শ্বশুরব্াচড়–এর োম চেরাপে আশ্রয়। 

  

শ্রীঝলখা িার মুখখাো সূযণর মুঝখর কাঝছ এঝে ব্লল, কিামার চখঝে পায়চে? চকছু খাঝব্? 

কী কখঝি ইঝে করঝছ? 

  

হোৎ সূযণর মঝে পড়ল, কযাোেন্দ ব্ঝলচছল, কিার কব্াঝের ব্াচড়ঝি চেঝয় কপট ভঝর খাব্। 

  

কিির্ আঝে? চেক কযে দু’-এক চমচেট আঝেই কযাোেন্দ ব্ঝলঝছ এই কথা। কখঝি খুব্ 

ভাঝলাব্াসি মােুরটা। 
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সূযণ আর চেঝজঝক সামলাঝি পারল ো। েুুঁচপঝয় েুুঁচপঝয় ককুঁঝে উেল। রীচিমিে েব্দ 

কঝর কান্না, কান্নার কেঝক িার সমস্ত েরীরটা ককুঁঝপ ককুঁঝপ উেঝছ। 

  

শ্রীঝলখা েথম চকছুির্ চব্মূে় হঝয় োুঁচড়ঝয় রইল। সূযণঝক কয কস কখেও কাুঁেঝি কেঝখচে–

িাই-ই েয়, সূযণর কয িচরত্র কস কেঝখঝছ–িাঝি এ রকম কান্নার কথা কল্পোই করা যায় 

ো। একজে কিচজ রুি পুরুর যসহাঝয়র মিে কুঁেঝছ। কযে কস িার সারা জীব্ঝের 

জমাঝো কান্না একসঝে ককুঁঝে চেঝে। 

  

শ্রীঝলখা কজার কঝর সূযণর মুখখাো চেঝজর চেঝক চেচরঝয় এঝে ব্লল, কী হঝয়ঝছ? কী 

হঝয়ঝছ কী? আমাঝক ব্ঝলা কিা! 

  

শ্রীঝলখার চেঝজর কিাঝখও জল এঝস কেঝছ। এি কান্না কেখঝল চক ককউ চস্থর থাকঝি 

পাঝর। সূযণ চেঝজঝক সামলাঝি পারঝছ ো। কান্না থামাঝি কেঝল কহুঁিচক উঝে যাঝে িার। 

  

শ্রীঝলখা চভঝজ কিায়াঝল চেঝয় িার কিাখ মুঝছ চেঝি লােল। খাচেকটা ব্াঝে সূযণ সমূ্পর্ণ 

ো্ হঝয় কেল। কিাখ বু্ঝজ রইল চিি হঝয়। শ্রীঝলখা িখেও েনের করঝছ, কী হঝয়ঝছ, 

আমাঝক ব্লঝব্ ো? 

  

সূযণ কিাখ ো খুঝলই ব্লল, আচম ককে এখাঝে এলাম? আমার আসা উচিি েয়। 

  

ককে? 

  

আমার আসা উচিি হয়চে। 

  

িুচম আমার চেঝক িাকাঝব্ ো? 

  

আচম এখাঝে এঝস ভুল কঝরচছ। 

  

আচম জােিাম িুচম আসঝব্ই। 
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ো, আমারই মঝর যাওয়ার কথা চছল। আচম ককে মরলাম ো! 

  

িুচম চকছুঝিই মরঝি পাঝরা ো। িুচম কটর পাওচে, আচম সব্ সময় মঝে মঝে কিামার 

সঝে সঝে চছলাম। িুচম কযখাঝেই থাঝকা, আচম কিামার সঝে আচছ। কিামার সঝে আব্ার 

কেখা ো হঝল আচম সমস্ত পৃচথব্ীর ওপর একটা চেোরুর্ যচভমাে চেঝয় িঝল কযিাম। 

  

শ্রীঝলখা আচম কারওর কযােয েই।  

  

িুচম আর কথা কব্াঝলা ো এখে। কিামার োঝয় খুব্ জ্বর। ডািারঝক খব্র পাোঝো 

হঝয়ঝছ। 

  

এসব্ চকছুই পাওয়ার যচধীনতকার আমার কেই। 

  

সূযণো, লক্ষ্মীচট, একটু িুপ কঝর শুঝয় থাঝকা। 

  

েরম জঝল কভজাঝো কিায়াঝল চেঝয় শ্রীঝলখা চেুঃেঝব্দ সূযণর েরীর পচরষ্কার কঝর চেঝি 

লােল। সূযণ আর ককােও ব্াধীনতা চেল ো, সূযণর োঝয়র জামাটা িুলঝিই শ্রীঝলখা কেখঝি 

কপল িার ককামঝর কোুঁজা চরভলব্ার। েট কঝর কসটা কস খুঝল চেল। একসময় এটা িার 

কাঝছই রাখা চছল। এখে কথঝক আব্ার িার কাঝছই থাকঝব্। আর ককােও চেে কেরি 

কেঝব্ ো। 

৪৪. েভাসকুমারঝের পচরব্ারচট 

েভাসকুমারঝের পচরব্ারচট খড়েপুঝর কব্ে েচিপচত্তোলী। ওুঁরা এখােকার পুরঝো 

ব্াচসন্দা, আত্মীয়স্বজেঝের মঝধীনতয রঝয়ঝছ ব্ড় ডািার, উচকল, চমউচেচসপযাচলচটর 

কিয়ারমযাে এব্ং পুচলঝের একজে ব্ড় কিণা। সুিরাং সূযণঝক চেঝয় খুব্ কব্ে কপঝি হল 

ো। এ-যঞ্চঝলর সমস্ত ব্াচড় িল্লাচে করার সময় পুচলে দুব্ার এঝসঝছ এব্াচড়ঝি, চকন্তু 
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সারা ব্াচড় সািণ কঝরচে, ব্াইঝর কথঝক কথাব্ািণা ব্ঝল িঝল কেঝছ। েভাসকুমাঝরর এক 

কাকা খুব্ কোপঝে এঝস সূযণর চিচকৎসা কঝর যাঝেে। 

  

সূযণ এঝকব্াঝর চব্ছাোর সঝে চমঝে কেঝছ। িার ছ’ চেট এক ইচঞ্চ কেহটা এখে এঝকব্াঝর 

যচস্থসব্ণস্ব। ককাটঝর ব্সা কিাখদুঝটা জ্বলজ্বল কঝর। িার জ্বর কঝম কেঝছ, বু্ঝকর ব্যথাও 

যঝেক কম, িবু্ মাঝে মাঝে কহুঁিচক ওোর মিে হয়, িখে মুখ চেঝয় রি পঝড়। 

কভিঝরর কলকব্জার কয কী েণ্ডঝোল হঝয়ঝছ, িা পরীিা করার জেয িাঝক হাসপািাঝল 

চেঝয় যাওয়া েরকার চছল, চকন্তু কস েনেরই আপািি ওঝে ো। চেছক যেময জীব্েীেচির 

কজাঝরই সূযণ আঝস্ত আঝস্ত কসঝর উেঝছ। 

  

যিির্ কজঝে থাঝক, িখেও সূযণ োয় কথা ব্লঝিই িায় ো। শ্রীঝলখার সঝেও একটা-

দুঝটার কব্চে কথা ব্ঝল ো। হয় কিাখ বু্ঝজ শুঝয় থাঝক, যথব্া ব্ই পঝড়। শ্রীঝলখা। িাঝক 

চকছু ব্ই চেঝয়চছল েভাসকুমাঝরর ঘঝর ব্ইঝয়র যভাব্ কেই–সযূণ িার কাঝছ রব্ীিোথ 

োকুঝরর ব্ই পড়ঝি িাইল। সূযণর চেয়ঝরর কাঝছ স্তৃপ করা ব্ই।  

  

ব্াংলা ব্ই সূযণ আঝে চব্ঝের চকছু পঝড়চে। রব্ীিোঝথর ভারা বু্েঝি িার েথম েথম 

যসুচব্ঝধীনত হয়। িবু্ তধীনতযণ ধীনতঝর েঝিযকচট পািা দু’ব্ার-চিেব্ার কঝর পঝড়। েল্পগুঝের 

কব্ে কঝয়কচট েল্প ও ‘পূরব্ী’র কচব্িা পঝড় আেন্দ কপল কস। চকন্তু িার রব্ীিিিণা 

কব্চেেূর এঝোল ো। েভাসকুমার সূযণর ব্ই পড়ার আগ্রহ কেঝখ চেঝজ কথঝকই িাঝক 

যেযােয কঝয়কচট ব্ইঝয়র সঝে ‘িার যধীনতযায়’ উপেযাসখাচে পাচেঝয় চেঝয়চছঝলে। কস 

ব্ইখাো পড়ঝি পড়ঝি সূযণ যিয্ চব্রি কব্াধীনত করল এব্ং ছুুঁঝড় কেঝল চেল খাঝটর 

েীঝি। কস আর এই কলখঝকর ককােও ব্ই পড়ঝি িায় ো।  

  

েভাসকুমার েথম কথঝকই সূযণ সম্পঝকণ খুব্ কক িূহলী হঝয় উঝেচছঝলে। মােব্ িচরঝত্রর 

রহসয উেঘাটে ব্যাপাঝর িাুঁর চব্ঝের আগ্রহ আঝছ। এই কছঝলচট িার কিাঝখ রহসযময়। 

এি যল্প ব্য়চস যথি এ রকম েম্ভীর ও িাপা স্বভাঝব্র কছঝল চিচে কখেও কেঝখেচে। 

এর মুখ কেখঝলই কব্াো যায়, এর মঝের মঝধীনতয সব্ সময় োো রকম চি্ার েব্াহ 
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িঝলঝছ, যথি কসই সব্ চি্ার কথা পৃচথব্ীর আর ককােও চিিীয় োর্ীঝক জাোঝি কস 

আগ্রহী েয়। মােুর এমে একাকীত্ব চেঝয় কব্ুঁঝি থাঝক কী কঝর? চেঝজর জেয ওর কখে 

কী েরকার কস কথা কিেও জাোয় ো, কিেও ব্যথার কথা ব্া যসুঝখর কথা ব্ঝল ো, 

খােযদ্রব্য সম্পঝকণ ককােও ব্াছচব্িার ব্া কলাভ কেই। এি কম ব্য়ঝস এই সংযম। 

আত্মচেয়ন্ত্রর্ ও চেখল কঝব্? যথি মুঝখাচে কচি কছঝলমােুচরঝি ভরা। চেঝজর িচরঝত্রর 

সমূ্পর্ণ চব্পরীি ব্ঝলই হয়ঝিা েভাসকুমার এই কছঝলচটঝক খুব্ পছন্দ কঝর কেলঝলে। 

  

িাঝয়র কাপ হাঝি চেঝয় সূযণর চব্ছাো কথঝক যল্প েূঝর কিয়ার চেঝয় ব্ঝস েভাসকুমার 

চজঝজ্ঞস করঝলে, আজ ককমে আছ, ব্ড়কুটুম? 

  

সুযণ মুখ চেচরঝয় ব্লল, ভাঝলা। 

  

কিামার কিাখদুঝটা ক’চেে ধীনতঝর ব্ড় লালঝি চছল, আজ যঝেক স্বাভাচব্ক হঝয় এঝসঝছ। 

  

সূযণ হাঝির িালু চেঝয় কিাখ কিলাল। 

  

েভাসকুমার আব্ার ব্লঝলে, কাল রাচত্তঝর খুব্ বৃ্চষ্ট হঝয়চছল, কটর কপঝয়চছঝল? 

  

হুঁ। 

  

আজ আকাে পচরষ্কার হঝয় কেঝছ। িুচম চক উঝে ব্াচলঝে কহলাে চেঝয় ব্সঝব্? িুঝল কেব্? 

  

ো, চেক আঝছ। 

  

উঝে কব্াঝসা ো–ব্াইঝরটা কেখঝি পাঝব্। ভাঝলা লােঝব্। 

  

েভাসকুমাঝরর সাহাযয ো চেঝয় সূযণ চেঝজই একটু উুঁিু হঝয় উঝে ব্সল। েভাসকুমার 

জােলাগুঝলা খুঝল চেঝলে। জােলার কাঝছ পুঁচড়ঝয়ই ব্লঝলে, েহঝরর যব্স্থা এখে যঝেক 

ো্। কোকােপাট সব্ খুঝলঝছ। আো, কসচেে কয এখাঝে একচট কছঝল খুে হঝয়চছল, কস 

চক কিামার কিো? 
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সূযণ সংচিপ্ত ভাঝব্ ব্লল, আমরা একসঝে চছলাম। 

  

আুঃ, চছ চছ চছ, এই রকম ভাঝব্ ককউ োর্ কেয়? পুচলঝের সঝে লড়াই করঝি চেঝয়চছঝল? 

  

ো, আমরা দুজঝে সাধীনতারর্ ভাঝব্ই কহুঁঝট আসচছলাম। হোৎ একটা ভুল হঝয় কেল। 

  

িা হঝল িুচমও কস-চেে মঝর কযঝি পারঝি? 

  

হয়ঝিা। একটু হঝলই মঝর কযঝি পারিাম, যথি মরলাম ো–এই চেচলংটা কী রকম? 

  

আমার েরীর সুস্থ থাকঝল কসটা ভাঝলা কঝর বু্েঝি পারিাম। 

  

আচম মৃিুয চেঝয় কচব্িা চলঝখচছ চকন্তু কখেও মৃিুযঝক খুব্ কাছাকাচছ কেচখচে– কখেও 

ব্ড় রকঝমর যসুখও হয়চে আমার। রব্ীিোথও কয চলঝখঝছে, ‘মরর্ কর উুঁহ মম েযাম 

সমাে’ –কসটা চক চেঝজর মৃিুযঝব্াধীনত চেঝয়, ো যেয কারওর মৃিুয কেঝখ? চেঝজ চক িখে 

মৃিুযর সামোসামচে চেঝয়চছঝলে? যব্েয, যেুভূচির জেঝি মৃিুযর একটা উপচস্থচি সব্ 

সমঝয়ই কটর পাওয়া যায়। মােুর ব্াুঁিঝি ভাঝলাব্াঝস ব্ঝলই মৃিুযর কথা এি কব্চে ভাঝব্! 

িাই ো? 

  

সূযণ িুপ কঝর রইল। 

  

েভাসকুমার িাঝয়র কাপ োচমঝয় করঝখ রুমাল চেঝয় মুখ মুছঝলে। িারপর আ্চরক 

ভাঝব্ েনের করঝলে, আো, সূযণব্াবু্, আমাঝক একটা কথার উত্তর চেঝি পাঝরা? মােুঝরর 

োর্ িার চেঝজর কাঝছ সব্ঝিঝয় চেয়, িবু্ ককে যঝেক মােুর োর্ িুে কঝর ককােও 

কাঝজর মঝধীনতয োুঁচপঝয় পঝড়? 

  

েভাসকুমার সূযণর কিাঝখর চেঝক িাচকঝয় আঝছে, িাঝক উত্তর চেঝিই হঝব্। সূযণ আঝস্ত 

আঝস্ত ব্লল, আচম কিা সব্ মােুঝরর কথা জাচে ো। আচম শুধুীনত চেঝজর কথা জাচে। 
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কিামার চেঝজর কথাই ব্ঝলা কিা। কয-ঝকােও সমঝয়ই মঝর কযঝি পারঝি? িা 

কজঝেও…িুচম চক মরঝি িাও? 

  

ো। 

  

িা হঝল? 

  

আমার একটা চব্শ্বাস চছল কয আচম কের পযণ্ মরব্ ো। 

  

এ রকম চব্শ্বাস থাকার ককােও মাঝে হয়? এটা কিা কোুঁয়ারিুচম! 

  

আচম মঝর কেঝলও ককােও িচি চছল ো। 

  

যেয কারওর ককােও িচি ো থাক, কিামার কিা চছল। জীব্ঝের সব্ঝিঝয় ব্ড় িচি–  

  

আচম িা ভাচব্চে। 

  

আো, আর একটা কথা। এটারও আচম ককােও উত্তর খুুঁঝজ পাই ো। আমাঝের কেঝে 

োয় আটচত্রে ককাচট মােুর। এঝের মঝধীনতয মাত্র কঝয়কঝো জে কিামাঝের মিে এ রকম 

োর্ িুে কঝর োুঁচপঝয় পঝড়ঝছ। এখে েনের হঝে, আটচত্রে ককাচটর মঝধীনতয শুধুীনত এই 

কঝয়কঝো জঝের মঝধীনতযই এ রকম কেরর্া জােল কী কঝর? কক এঝের মাথার চেচব্য 

চেঝয়ঝছ? এটা একটা ব্ড় েনের েয়? 

  

কাঝরাঝক ো কাঝরাঝক কিা এচেঝয় আসঝিই হঝব্। 

  

কসটা ো হয় মােলাম। চকন্তু আটচত্রে ককাচটর মঝধীনতয কিামাঝের মিে শুধুীনত ক’জঝের মঝধীনতযই 

এই চি্াটা জােল কী কঝর? এর ব্যাকগ্রাউন্ড কী? কিামার ব্য়চস কিা আরও কি কছঝল 

আঝছ, খাঝেোঝে ঘুঝর কব্ড়াঝে! লি লি কলাক কয সম্পঝকণ চকছু ভাঝব্ ো–হোৎ এক 

এক জে আলাো হঝয় যায়। এর ব্যাখযা কী? 
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আচম জাচে ো। 

  

িুচমও এঝের মঝধীনতয একজে। িুচম এটা কভঝব্ কেঝখাচে? 

  

এ কেঝের আটচত্রে ককাচট কলাকই কিা আর কচব্িা কলঝখ ো। শুধুীনত আপোর মিে 

কঝয়কঝো জে কলাকই কলঝখ। এর ব্যাখা কী? 

  

েভাসকুমার িমঝক উেঝলে। চিচ্ি ভাঝব্ ব্লঝলে, চেক, এ রকম ভাঝব্ কিা কভঝব্ 

কেচখচে। কচব্িা কলখার মিে এটাও একটা ইেসচপঝরোে ব্লঝি িাও? এটা একটা মুট 

পঝয়ন্ট, আচম স্বীকার করঝি ব্াধীনতয। হ, ইেসচপঝরোে! ইেসচপঝরোে ছাড়া ককােও ব্ড় 

কাজ হয় ো। িঝব্ কচব্িা কলখার কিঝয়ও োর্ কেওয়া যঝেক েিসুিরাং কিামাঝের 

ইেসচপঝরোে চেশ্চয়ই খুব্ িীব্র। 

  

আচম ইেসচপঝরোে মাচে ো। 

  

চব্চস্মি হঝয় েভাসকুমার ব্লঝলে, মাঝো ো! িুচম কিা চেঝজই ব্লঝল, কয কিাঝজে চেউ 

এসব্ কাঝজ–  

  

আমার কিঝত্র ব্যাপারটা যেয রকম চছল। আচম হোৎ এমে কঝয়ক জে কলাঝকর 

কাছাকাচছ চেঝয় পঝড়চছলাম, যাুঁরা এই ধীনতরঝের কাঝজ জচড়ঝয় চছঝলে। িাুঁঝের কেঝখ 

আমার ভাঝলা কলঝেচছল, আচম িাঝের শ্রো করিাম। সুিরাং িাঝের েঝল চমঝে কাজ 

করঝি আমার ভাঝলা লােি। আমার কাঝছ এটা ভাঝলা লাো ো লাোর েনের। 

  

কিামার সঝে হোৎ ওঝের কযাোঝযাে হঝয়চছল? 

  

হযাুঁ। 

  

হোৎ হোৎ যঝেঝকর সঝেই যঝেঝকর কেখা হয়। সব্াইঝক কিা আর ভাঝলা লাঝে! 

কিামার মঝধীনতয এর ব্ীজ আঝে কথঝক চছলই। 
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হঝি পাঝর? 

  

ডু ইউ চরঝগ্রট োই? 

  

কেভার! 

  

এই ভাঝলা লাো ো লাোর ব্যাপারটাই সব্ঝিঝয় ব্ড়। যঝেক মােুর, যচধীনতকাংে মােুরই, 

যা ভাঝলা লাঝে, িার জেয যেয সব্চকছু ছাড়ঝি পাঝর ো। যি সব্ মােুর সমাজ সংসার 

সব্ কমঝে ঘর কেরস্থাচল করঝছ িাঝের সব্ারই চক এটা ভাঝলা লাঝে? িাঝের যেয চকছু 

করার সাহস কেই। কিামার ব্া আমার মঝিা কলাক আমরা যেয সব্চকছু ছাড়ঝি কপঝরচছ। 

িুচম লড়াই করঝি কেছ, আচম আর চকছু ো কঝর কচব্িা চলখচছ। যঝেযরা এটা ভাঝলা 

কিাঝখ কেঝখ ো–আসঝল িারা ভয় পায় চকংব্া চহংঝস কঝর। 

  

আচম কচব্িা বু্েঝি পাচর ো। 

  

আচম কব্ামা-চপস্তঝলর লড়াই বু্েঝি পাচর ো। চকন্তু িুচম কয আমার ব্াচড়ঝি এঝসছ, আচম 

কিামার সঝে কথা ব্লঝি পারচছ–এটা আমার কস ভােয। আমার চব্ঝয়র সময় কিামার 

সঝে কেখা হয়চে–  

  

কলবু্র রস ও েুে কমোঝো ব্াচলণর ব্াচট হাঝি চেঝয় শ্রীঝলখা েরজার কাঝছ এঝস 

োুঁচড়ঝয়ঝছ। সূযণঝক এি কথা ব্লঝি কেঝখ কস একটু যব্াক হঝয়চছল, কারর্ কস চেঝজ এ 

ক’চেঝে যঝেক কিষ্টা কঝরও সূযণর মুখ কথঝক ককােও কথা ব্ার করঝি পাঝরচে। চকন্তু কস 

এখে এচেঝয় এঝস স্বামীঝক মৃদু ধীনতমক চেঝয় ব্লল, িুচম ওঝক চেঝয় কথা ব্লাে ককে? 

ডািারকাকা ব্ারর্ কঝরঝছে ো? 

  

েভাসকুমার থিমি কখঝয় ব্লঝলে, আহা, চেঝের-পর-চেে কথা ো ব্ঝল চক মােুর 

থাকঝি পাঝর? 

  

থাক, যঝথষ্ট হঝয়ঝছ। এটা কখঝয় চেঝয় এখে ঘুঝমাক।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 488 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

শ্রীঝলখা সূযণর মুঝখর সামঝে ব্াচটটা ধীনতরল। েভাসকুমার ব্যস্ত হঝয় ব্লঝলে, বু্ঝকর কাঝছ 

কিায়াঝলটা জচড়ঝয় োও। পঝড় যায় যচে। 

  

চেঝজই এঝস কিায়াঝলটা জচড়ঝয় চেঝলে। স্বামী-স্ত্রী যে কঝর খাওয়াঝি লােল ওঝক। সূযণ 

সুঝব্াধীনত ব্ালঝকর মঝিা িাড়ািাচড় এক িুমুঝক কের কঝর কেলল ব্াচলণটুকু। মুঝখর স্বাে 

ব্েলাব্ার জেয শ্রীঝলখা এলাি এঝেঝছ, িার কঝয়কটা োো মুঝখ চেঝয় সূযণ কিাখ বু্জল। 

শ্রীঝলখা যে কঝর িাের কটঝে চেল িার োঝয়। সূযণর মুঝখ যাঝি করাে ো পঝড় কসই জেয 

েভাসকুমার কভচজঝয় চেঝলে জােলার একটা পাল্লা। িারপর চেুঃেঝব্দ কব্চরঝয় কেঝলে। 

  

আঝস্ত আঝস্ত সূযণর েরীঝরর কজার চেঝর আসঝছ, কস এখে চেঝজ চেঝজই চব্ছাো কথঝক 

উঝে ঘঝরর মঝধীনতয একটু একটু কঘাঝর, জােলার পাঝে চেঝয় োুঁড়ায়। জােলা চেঝয় ব্াইঝর 

িাচকঝয়ও কস িার ভচব্রযি কেখঝি পায় ো। িারখাো সাো কেওয়াঝলর মঝধীনতয কস কব্ে 

কঝয়ক চেে আটঝক আঝছ। সাো কেওয়াল ককােও কথার উত্তর কেয় ো। এখে জােলার 

ব্াইঝর িাচকঝয়ও কস েকৃচি কেখঝি িায় ো, কস ব্াইঝরর জেৎ কথঝক ককােও ডাঝকর 

জেয যঝপিা কঝর। কস জাঝে ো, এরপর কস কী করঝব্। এই ক’মাঝস িার ধীনতারর্া চছল, 

একটা ককাথাও কপ ুঁঝছাঝি হঝব্। এখে আর িার সামঝে ককােও রাস্তা কেই। সূযণ চস্থর 

কিাঝখ করাঝে েকমক করললাইঝের চেঝক কিঝয় থাঝক।  

  

েভাসকুমার ব্ড়ব্াবু্ঝক কটচলগ্রাম কঝরচছঝলে সূযণঝক ো জাচেঝয়। ককােও উত্তর আঝসচে। 

শ্রীঝলখা চকছু চেে আঝে িার মাঝয়র কাছ কথঝক চিচেঝি কজঝেচছল কয ব্ড়ব্াবু্ কঝয়ক 

চেঝের জেয ককাথায় কযে কব্ড়াঝি কেঝছে। 

  

েভাসকুমাঝরর ইঝে, সূযণঝক চব্ঝেঝে ককাথাও পাচেঝয় কেওয়া কহাক। চব্ঝেঝে ককাথাও 

দু-িার ব্ছর থাকঝল পুচলঝের ককাপ কঝম যাঝব্–ইচিমঝধীনতয সূযণ পড়াশুঝোও িালাঝি 

পারঝব্। সঝন্দহজেক কাযণকলাঝপ চলপ্ত কলাকঝের কব্ুঁঝি থাকার এইটাই সহজ রাস্তা। 

যুঝের জেয পযাঝসঞ্জার লাইেগুচলই ব্ন্ধ হঝয় কেঝছ, িবু্ ককােও রকঝম ব্যব্স্থা করা কযঝি 

পাঝর। ভারি মহাসাের এখেও কমাটামুচট চেরুপদ্রব্ আঝছ।  
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সূযণ এই েস্তাব্ শুঝে হযাুঁ চকংব্া ো চকছুই ব্ঝলচে। শুঝয় শুঝয় কচড়কাঝের চেঝক কিঝয় 

কথঝকঝছ। কস ককােও চকছুঝিই উৎসাহ কব্াধীনত কঝর ো। কযাোেন্দর মৃিুয িার বু্ঝকর মঝধীনতয 

খুব্ কজার োড়া চেঝয় কেঝছ। 

  

সূযণঝক থাকঝি কেওয়া হঝয়চছল চিেিলার একটা ঘঝর। এ-চেে কেখা কেল একিলার 

চসুঁচড়র কাঝছ কস কেওয়াল ধীনতঝর হাুঁপাঝে। িখেও চসুঁচড়ভাঙার সামথণয িার। হয়চে। 

শ্রীঝলখা িাঝক কেখঝি কপঝয় োরুর্ যব্াক হঝয় ব্লল, এ কী, ককাথায় যাে? 

  

িুচর করঝি চেঝয় ধীনতরা পঝড় যাওয়া েযাকাঝে মুখ কঝর সূযণ ব্লল, একটু ব্াোঝে কব্ড়াঝি 

যাচেলাম। 

  

ব্াোঝে? এই সঝন্ধঝব্লা? ব্াুঃ, আমাঝক ব্ঝলাচে ককে? িুচম একলা একলা এিখাচে চসুঁচড় 

কভঝঙ োমঝল? িঝলা, ঘঝর িঝলা, এখে আর কিামাঝক ব্াোঝে কযঝি হঝব্ ো, চহম পড়ঝছ। 

  

সূযণ আর আপচত্ত করল ো, ো্ কছঝলর মিে চেঝর কেল শ্রীঝলখার সঝে। 

  

পরচেে সন্ধযাঝব্লা সূযণ একলা একলা ব্াোঝের কেট পযণ্ িঝল চেঝয়চছল, একজে িাকর 

কেখঝি কপঝয় খব্র চেল েভাসকুমারঝক। েভাসকুমার চেঝজই কে ঝড় এঝস িার হাি 

কিঝপ ধীনতঝর ব্লল, এ কী, ককাথায় যাে সূযণব্াবু্? 

  

সূযণ চেষ্প্রার্ েলায় ব্লল, ককাথাও ো। 

  

একলা একলা এিেূর িঝল এঝসছ? ডািার কিামাঝক ঘর কথঝকই কব্ঝরাঝি ব্ারর্ 

কঝরঝছে। 

  

এমচেই একটু ঘুঝর আসচছলাম। 

  

এই সময়? কিামার চকছু েরকার টরকার আঝছ? চকছু চকঝে আেঝি হঝব্? আমাঝক 

ব্ঝলাচে ককে? কোঝো, যচে চসোঝরট চটোঝরট খাও কিা–  
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ো চকছু ো। 

  

আরও দু’ব্ার সূযণ এব্াচড় কথঝক কাঝরাঝক চকছু ো ব্ঝল িঝল যাব্ার কিষ্টা কঝরচছল, 

দু’ব্ারই ধীনতরা পঝড় যায়। শ্রীঝলখা পাচখর মিে িীক্ষ্ণ কিাঝখ িার ওপর েজর করঝখঝছ। 

ধীনতরা পড়ার পর সূযণ আর ককােও উচ্চব্ািয কঝর ো, চেরীহ ভাঝব্ চেঝর আঝস। িার এই 

ব্যব্হাঝরর ককােও মাঝে কব্াো যায় ো।  

  

ব্াচড়ঝি আঝস্ত আঝস্ত মােুরজে আসঝি শুরু কঝরঝছ। আর চেে েঝেক ব্াঝেই দুেণা পূজা। 

এ ব্াচড়ঝি খুব্ ধুীনতমধীনতাম কঝর দুেণা পূজা হয়। শ্রীঝলখা িাই একটু ব্যস্ত হঝয় পঝড়ঝছ, সব্ 

সময় সূযণর কাঝছ আসঝি পাঝর ো–চকন্তু কসব্া শুশ্ররার ককােও ত্রুচট কেই। 

  

কস-চেে রাি সাঝড় ে’টার সময় সূযণর ঘঝরর েরজা কেঝল েুকল শ্রীঝলখা। সূযণ কিাখ বু্ঝজ 

শুঝয় আঝছ। শ্রীঝলখা িার চেয়ঝরর পাঝে ব্ঝস িুঝলর মঝধীনতয হাি েুচকঝয় ব্লল, িুচম 

ঘুচমঝয়ছ? 

  

সূযণ কিাখ ো কমঝলই ব্লল, ো। 

  

এর মঝধীনতযই ব্াচড়র যঝেঝক ঘুচমঝয় পঝড়ঝছ। েহরও এখে োয় যধীনতণসুপ্ত। েমেচমঝয় একটা 

কমল কট্রে িঝল কেল এইমাত্র। কট্রে যাব্ার সময় মঝে হয় কযে এই ব্াচড়টা কাঝপ। মঝে 

হয় শুধুীনত, আসঝল কুঁঝপ। 

  

শ্রীঝলখা আব্ার চজঝজ্ঞস করল, কিামার েরীর আজ ককমে?  

  

ভাঝলা। 

  

কিামার কী হঝয়ঝছ ব্ঝলা কিা? 

  

চকছু হয়চে। 
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িুচম িঝল কযঝি িাইছ ককে? 

  

আমার আর ভাঝলা লােঝছ ো। 

  

ককে ভাঝলা লােঝছ ো? কিামার চকছু যসুচব্ঝধীনত হঝে? 

  

ো, কস-সব্ চকছু েয়। 

  

শ্রীঝলখার িুলগুঝলা কখালা, কাঝলা রঝঙর োচড় পঝর আঝছ। মুখখাো যঝেকটা েুুঁচকঝয় 

ব্লল, সূযণো, লক্ষ্মীচট, আমার চেঝক একব্ার িাকাও। আমার সঝে একটু কথাও ব্লঝব্ 

ো? কিামার কী হঝয়ঝছ সচিয কঝর ব্ঝলা কিা? 

  

সূযণ মুখ িুঝল শ্রীঝলখার চেঝক িাকাল। একেৃঝষ্ট িাচকঝয় রইল কঝয়ক মুহূিণ। িারপর 

চিবু্ক উুঁিু কঝর েূঝেয কিাখ কমঝল ব্লল, আচম এ রকম ভাঝব্ কিার এখাঝে আসঝি 

িাইচে। 

  

শ্রীঝলখা ব্যাকুল ভাঝব্ ব্লল, সূযণো, সচিয কঝর ব্ঝলা কিা, কিামাঝক এ ব্াচড়ঝি ককউ 

চকছু ব্ঝলঝছ? 

  

ো। কক কী ব্লঝব্? েভাসব্াবু্ খুব্ ভাঝলা কলাক। ওুঁঝক আমার ভাঝলা লাঝে। কসসব্ চকছু 

েয়। এই যসুখটা আমাঝক ব্ড় কাবু্ কঝর কেঝলচছল। এই রকম একা একা শুঝয় থাকা 

আমার কপারায় ো। 

  

সূযণ চব্ছাোয় উঝে ব্ঝস ব্লল, এখে আচম যোয়াঝস হাুঁটা-িলা করঝি পাচর। 

  

শ্রীঝলখা সূযণর দু’কুঁধীনত কিঝপ ধীনতঝর ব্লল, সূযণো, িুচম চক আমার ওপর এখেও করঝে আছ? 

  

ো কিা! 

  

িুচম আমার সঝে ভাঝলা কঝর কথা ব্লঝি িাও ো ককে? 
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ব্াুঃ রাে করব্ ককে, রাঝের কী আঝছ? 

  

এটাও রাঝের কথা। 

  

ো কর। 

  

সচিয কঝর ব্লল, আমার কিাঝখর চেঝক কিঝয় ব্ঝলা। 

  

সচিয কথাই ব্লচছ। একসময় ভীরর্ একটা রাে চছল, কভঝব্চছলাম, কিার সংসাঝরর 

সব্চকছু কভঝঙিুঝর কেব্। কিাঝক চকছুঝিই োচ্ কেব্ ো! চকন্তু যঝেক রাস্তা ঘুঝর ঘুঝর 

এলাম কিা। আসঝি আসঝি রাে কঝম কেঝছ। এখে বু্েঝি পাচর, আচম চমঝথযই রাে 

কঝরচছলাম। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরঝল মােুর যঝেক চকছুই কেঝখ। িখে কব্াো যায় কব্ুঁঝি 

থাকা কাঝক ব্ঝল। আমার এখে োঝয় কজার কেই, িাই বু্েঝি পারচছ, োঝয়র কজাঝর 

চকছুই সচিযকাঝরর পাওয়া যায় ো। 

  

কিামার েরীর আব্ার চেেচেরই ভাঝলা হঝয় যাঝব্। 

  

িখে আব্ার আঝের মিে ভুল করব্ ো। 

  

আচম চকন্তু জােিাম, িুচম একচেে ো একচেে আমার কাঝছ আসঝব্ই।  

  

এরকম যসহায় যব্স্থায় ো-আসাই উচিি চছল। 

  

কিামাঝক ককউ যসহায় মঝে কঝর ো। কিামাঝক কেখঝল সব্াই একটু একটু ভয় পায়। 

  

কাল সারা রাি আমার ঘুম আঝসচে। শুঝয় শুঝয় ভাব্চছলাম, আমার একটা চকছু করা 

েরকার। 

  

কাল আমারও ব্ার ব্ার ঘুম কভঝঙ যাচেল। আমার মঝে হচেল, িুচম কজঝে আছ। একব্ার 

কভঝব্চছলাম কিামার কাঝছ িঝল আচস–  
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এচল ো ককে? 

  

যেয ককউ হঝল হয়ঝিা আসিাম। িুচম ব্ঝলই আসঝি পারলাম ো। কঝয়ক মাস ওর এক 

মামাঝিা ভাই এখাঝে এঝস খুব্ যসুঝখ পঝড়চছল–আচম সারা রাি ধীনতঝর িার পাঝে 

কথঝকচছ। আর িুচম আমার োো, কিামার কাঝছ কিা আসঝিই পাচর। চকন্তু ককে কয 

আমার ভীরর্ লজ্জা হল। 

  

আজ এখে কি রাি? 

  

খুব্ কব্চে রাি হয়চে। 

  

সূযণ চেঝজর কাধীনত কথঝক শ্রীঝলখার হাি সচরঝয় চেঝয় আঝস্ত শুঝয় পড়ল আব্ার। মুখ 

চেচরঝয় ব্লল, আমার ঘুম পাঝে, িুই এখে যা। 

  

শ্রীঝলখা কেল ো। একটুির্ িুপ কঝর ব্ঝস রইল। িারপর সূযণর োঝল আঙুল ছুুঁইঝয় খুব্ 

েরম, োয় যশ্রুি েলায় ব্লল, সূযণো, িুচম আর আমাঝক একটুও ভাঝলাব্াঝসা ো, ো? 

  

কী জাচে! 

  

আচম জাচে, িুচম আমাঝক আর ভাঝলাব্াঝসা ো। আমারই কোর।  

  

ককে? 

  

আমার চব্ঝয়র পর েথম েথম আমার খুব্ কষ্ট হি। কসই সঝে ভয়ও চছল। আচম ভয় 

কপিাম, ককােচেে িুচম এখাঝে এঝস হাচজর হঝব্, িািাঝমচি করঝব্, লজ্জায় আমার মাথা 

কাটা যাঝব্। কস রকম একটা চকছু হঝল আচম ককাথায় কযিাম, কী কয করিাম– চকছুই 

কভঝব্ পাইচে। চকন্তু িুচম এঝল ো। এক সপ্তাহ, দু’সপ্তাহ, এক মাস, দু’ মাস– িুচম এঝল 

ো, এঝল ো। িখে আমার কী হল জাঝো, আচম কিামার জেয যঝপিা করঝি লােলাম, 

ভীরর্ ভাঝব্ েিীিাসব্ সময় কযে কিামাঝক কেখঝি কপিাম। আচম জােিাম িুচম 
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আসঝব্ই, আমার েিীিাই কিামাঝক কটঝে আেঝব্। একচেে আমাঝের ব্াোঝের 

আিাোঝছ একটা পাচখ ব্ঝস ইটকুটুম, ইটকুটুম ব্ঝল ডাকঝি লােল। ওই পাচখ ডাকঝল 

োচক ব্াচড়ঝি যচিচথ আঝস। কসচেে আচম সারা চেে আর যঝেক রাি পযণ্ কেঝটর 

চেঝক কিঝয় ব্ঝস চছলাম। 

  

শ্রীঝলখা সূযণর বু্ঝক হাি বু্চলঝয় চেঝি লােল। দুজঝেই যঝেকির্ িুপিাপ। 

  

িারপর শ্রীঝলখা চজঝজ্ঞস করল, কিামার বু্ঝক আজ একব্ারও ব্যথা হঝয়চছল? 

  

সূযণ ব্লল, ো। এখে খুব্ ভাঝলা লােঝছ। 

  

সচিয ভাঝলা লােঝছ? 

  

ভীরর্, ভীরর্ ভাঝলা লােঝছ। কিাঝক কব্াোঝি পারব্ ো।  

  

এ কথা ব্লা সঝেও সূযণ শ্রীঝলখার হাি সচরঝয় চেল। কেঝম পড়ল চব্ছাো কথঝক। জােলার 

পাঝে োুঁচড়ঝয় িাকাল ব্াইঝরর পৃচথব্ীর চেঝক। েুটেুট করঝছ কজযাৎস্না। েূঝরর 

োছগুঝলাঝক ধূীনতসর ব্র্ণ কেখায়, মঝে হয় যেয ককােও গ্রহ। 

  

সূযণ কসই চেঝকই মুখ চেচরঝয় ব্লল, আচম যঝেক চকছু জাচে ো, যঝেক চকছুই চেচখচে। 

আঝে জােিাম ো, পৃচথব্ীঝি কি রকম ভাঝলালাো আঝছ। চকন্তু আচম চক এসব্ পাব্ার 

কযােয? 

  

শ্রীঝলখা ব্লল, িুচম ওখাঝে োুঁচড়ঝয় োন্ডা লাচেঝয়া ো।  

  

িুই, এব্ার শুঝি যা। 

  

যাচে, িুচম আঝে শুঝয় পঝড়া। আচম কিামার বু্ঝক হাি বু্চলঝয় চেই– সূযণ জােলার কাছ 

কথঝক সঝর কেল। যন্ধকাঝর িার মুখ এখে আর কেখা যায় ো। যেৃেয মােুঝরর মিে কস 

ধীনতমঝকর সুঝর ব্লল, কিাঝক িঝল কযঝি ব্লচছ ো! আমার চক মাথার চেক আঝছ? এি 
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সুখ চক আমার সহয হয়? আচম আর চকছু ভাঙঝি িাই ো। আমাঝক এখাে কথঝক িঝল 

কযঝিই হঝব্। 

৪৫. কসব্াঝরর েূেণাপূঝজার 

কসব্াঝরর েূেণাপূঝজার কঝয়কচট চেঝের কথা আমার স্পষ্ট মঝে আঝছ। িা ছাড়া, কসব্াঝর 

আমাঝের মামাব্াচড়র পূঝজার ব্র্ণো আচম চব্েুঝক চিচেঝি চলঝখ পাচেঝয় চছলাম, কব্ে 

কঝয়ক ব্ছর পর কসই চিচে ঘুঝর চেঝর আব্ার আমার হাঝি িঝল এঝসচছল।  

  

পূঝজার োয় এক মাস আঝে কথঝকই কব্ে একটা পূঝজা পূঝজা ভাব্। আকাঝের কমঘ 

হালকা হালকা সাো রঝঙর হঝয় কেঝছ, চেউচল োঝছ এঝসঝছ যজস্র েুল। আমাঝের 

োকুরোলাঝে এর মঝধীনতযই মূচিণ েড়া শুরু হঝয় কেঝছ। দুেণা োকুর কয ব্াইঝর কথঝক চকঝে 

আো যায়–এ কথা গ্রাঝমর কলাক জাঝেই ো। ব্াচড়ঝি মূচিণ তিচর করারই করওয়াজ চছল 

পূব্ণব্ঝে। 

  

আমাঝের মামাব্াচড়র মূচিণ ব্াোি জলধীনতর। হোৎ একচেে িার কে ঝকা এঝস চভড়ি 

পুকুরঘাঝট। ব্ড় রহসযময় চছল িার কে ঝকাচট। কভিঝর কি রকম িুচল আর রঝঙর পাত্র 

আর মুঝখর ছাুঁি। রুঝপাচল জচরর কলকা আর করেচম কাপড়ও থাকি েিুর। মােখাঝে 

একটা পরো কেলা–কস পরোর ও পাঝে কী থাকি কক জাঝে। 

  

জলধীনতর কলাকচট কব্ে কব্ুঁঝটখাঝটা এব্ং েম্ভীর। িাঝক আমরা কথা ব্লঝি শুঝেচছ খুব্ কম। 

কস কয একজে চেল্পী চছল, িার োম্ভীযণই িার েমার্। িার মিে যব্স্থার একজে 

সাধীনতারর্ মােুঝরর পঝি আমার মামাব্াচড়র যহংকারী ধীনতেীঝের সঝে হাি কিঝল 

কিারাঝমাঝের সুঝর কথা ব্লাই স্বাভাচব্ক চছল। চকন্তু জলধীনতর কসসঝব্র ধীনতার ধীনতারি ো, 

যঝেঝকর কথার কস উত্তরই চেি ো–একমাত্র আমার োোমোইঝয়র সঝেই িাঝক দু-

িারঝট কথা ব্লঝি শুঝেচছ। িা ছাড়া, ককােও একটা চজচেঝসর চেঝক িার যঝেকির্ 
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একেৃঝষ্ট িেয় হঝয় িাচকঝয় থাকার িমিা কেঝখও িাঝক আমার যসাধীনতারর্ মঝে 

হঝয়চছল। 

  

চকন্তু চেল্পী হঝলও জলধীনতর চছল চেিু জাি। িাঝক কসই জেয ব্াচড়র সকঝলই িুচম িুচম 

ব্ঝল কথা ব্লি। 

  

পূঝজার এক মাস আঝেই েচিমার খঝড়র কাোঝমা তিচর হঝয় কযি। কস কাঝজ জলধীনতর 

চেঝজ আসি ো, পাোি িার দু’জে সহকারীঝক। চকছুচেে পর কসই দু’জে সহকারীই 

আব্ার এঝস মাচট লাচেঝয় কযি খঝড়র কাোঝমাঝি। এই ভাঝব্ েচিমা একঝমঝট, দু’কমঝট 

হঝব্। সব্ মূচিণই মুনু্ডহীে এব্ং েযাংঝটা। দু’চেঝেই কসই মাচট শুচকঝয় কেঝট কেঝট কী রকম 

যদু্ভি কিহারা হয়–কস-চেঝক িাকাঝি আমাঝের একটু লজ্জা লজ্জা কঝর। এরপর কসই 

মচূিণগুঝলাঝি আব্ার মাচট কলঝপ িারপর লাোঝো হল সাো খচড় রং। িখে সব্াই সাো, 

দুেণা, চসংহ, কাচিণক-েঝর্ে এমেকী মযূ়রটা পযণ্। এরপর জলধীনতর চেঝজ আসঝব্ আসল 

েচিমা েড়ঝি। 

  

ব্াচড়র কপছে চেঝকর পুকুরপাঝড় আমরা কছাটরা কখলা করচছলাম, এমে সময় পুকুঝরর 

উত্তর চেঝকর জাে চেঝয় কসই কে ঝকাটা েুকল। আমার কখলার সাথী যঝেঝকরই জে 

কথঝক কসই কে ঝকাটা কিো। িারা কিুঁচিঝয় উেল, জলধীনতরকাকা এঝসঝছ, জলধীনতরকাকা 

এঝসঝছ। 

  

কে ঝকা ঘাঝট এঝস চভড়ঝিই আমরা সব্াই জলধীনতরকাকাঝক চঘঝর ধীনতরলাম। ককউ একটা 

মযূ়ঝরর পালক িায়, ককউ জচরর চটপ িায়। জলধীনতর কাঝরাঝকই চেরাে কঝর ো। 

  

জলধীনতর ব্ার ব্াচড়র করায়াঝক এঝস মাচটঝি শুঝয় পঝড় োোমোইঝক ের্াম করল। 

োোমোই ব্লঝলে, কী জলধীনতর, এব্ার এি কেচর করঝল কয? কালই ো িিুথণী? 

  

জলধীনতর জাোল কয কস সারা রাি কজঝে কাজ করঝব্। 
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োোমোই চজঝজ্ঞস করঝলে, ব্াচড়র সব্ খব্র ভাঝলা? 

  

জলধীনতর সংচিপ্ত ভাঝব্ জাোল িার ব্ড়ঝছঝলটার খুব্ যসুখ। মযাঝলচরয়া। 

  

োোমোই ব্লঝলে, যাব্ার সময় আমার কাছ কথঝক কঝয়কটা কুইচেে চেঝয় কযঝয়া। মঝে 

কঝর কিঝয় চেঝয়া। 

  

কুইচেঝের এক একটা টযাব্ঝলট িখে কসাোর টুকঝরার সমাে। কাঝলাব্াজাঝর চব্ঝের 

েচিপচত্ত ো থাকঝল ও-ওরুধীনত কজাোড় করাও যায় ো। োোমোই কয কসই দুলণভ চজচেস 

চেঝয় চেঝি িাইঝলে, িার মাঝে জলধীনতঝরর েচি িার সচিযকাঝরর দুব্ণলিা চছল। 

  

জলধীনতঝরর মূচিণ তিচরর কাজ কেখব্ার মিে। কস সাধীনতারর্ একজে গ্রাময কুঝমার–এব্ং 

জঝল চব্সজণে কেব্ার জেযই কস মূচিণ ব্াোয়। িবু্ িার চেষ্ঠা যদু্ভি। কস িচব্বে ঘণ্টা টাো 

কাজ কঝর, খায় ো, ঘুঝমায় ো, কারওর সঝে কথা ব্ঝল ো। েচিমার োঝয়র রং, 

কপাোক-পচরেে, যলংকার সজ্জা–সব্ই চেখুুঁি। লক্ষ্মী সরস্বিী আর কাচিণঝকর মুখ কস 

ছাুঁঝি কেঝল ব্াোয়। েঝর্ঝের মুণ্ড কিা হাঝি ব্াোঝি হঝব্ই। চকন্তু সব্ঝিঝয় উঝল্লখঝযােয 

কয দুেণার মুখিার জেয কস ককােও চেে ছাুঁি ব্যব্হার কঝরচে। একিাল মাচট কস যঝেকির্ 

হাঝি চেঝয় ছাোছাচে কঝর, এচেক-ওচেক কঘাঝর, োো কথা ভাঝব্। িারপর হোৎ 

একসময় চব্দুযৎঝব্ঝে কস মুঝখাচে ব্াচেঝয় কেঝল। কেড় চমচেট-দু’চমচেঝটর কব্চে লাঝে 

ো। িখে কসই মুখটা েচিমার ওপর ব্চসঝয় কস যঝেক েূঝর িঝল যা য়, কিাখ কুুঁিঝক 

িাচকঝয় থাঝক। এক একব্ার ছুঝট এঝস োঝকর পােটা একটু চটঝপ চেঝয় যায়, কিাখটা 

একটু ব্ড় কঝর। পরচেে কস রং িুচল চেঝয় ব্ঝস। 

  

আমরা স্নাে-খাওয়া কেঝল হাুঁ কঝর কসই মূচিণ তিচর করা কেচখ। চসংহটা কখে তিচর হঝব্, 

িার জেয আচম ছটেট করচছ। চসংহ আর যসুঝরর সম্পঝকণ কযে ওঝের ককােও েরজই 

কেই। 
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দুেণাপুঝজার এক মাস আঝে কথঝকই ব্াচড়র কিণা কথঝক কছাট কছঝলচট পযণ্ সব্াই 

ককােওো-ঝকােও কাঝজ জচড়ঝয় পঝড়। আমার ওপঝরও একটা কাঝজর ভার পঝড়চছল। 

কোপালেঝঞ্জর হাট কথঝক িারচট কাঝলা রঝঙর পাুঁো চকঝে আো হঝয়ঝছ কঝয়ক চেে আঝে। 

িারঝট পাুঁোই চেক এক রকম কেখঝি। ব্াচড়র িার জে ব্াচ্চার ওপর ভার পঝড়চছল কসই 

পাুঁোগুঝলার রির্াঝব্ির্ করার। যেয কলাক কয চছল ো িা েয়, িবু্ ব্াচ্চাঝের ব্যস্ত 

রাখার এই একটা কক েল। আমাঝের যব্েয উৎসাঝহর য্ চছল ো।  

  

সকালঝব্লা ঘুম কথঝক উঝেই আমরা কঝয়ক জে পাুঁোগুঝলা চেঝয় কব্চরঝয় পড়িাম। 

টাটকা চেচেরঝভজা ঘাস খাওয়াঝল ওঝের স্বাস্থয ভাঝলা হঝব্। এক মাঝসর মঝধীনতয কব্ে 

োদুসেুদুস কঝর িুলঝি হঝব্ ওঝের। ওরা েুলোছ কখঝয় কেলঝল ব্চকচে। কখেও কখঝি 

ো িাইঝল কি আের কঝরচছ। ওঝের জেয ধীনতােঝখি কথঝক েিুে ধীনতাঝের পািা চছুঁড়ঝি 

চেঝয় কিাৎ কঝর আমার আঙুঝলর যঝেকখাচে ককঝট কেল। কচি ধীনতােপািায় ক্ঝডর। মিে 

ধীনতার। রিমাখা ধীনতােপািাগুঝলা আচম হাি কথঝক কেঝল চেলাম, পাুঁোটা চেচব্য কসগুঝলা 

কখঝয় চেল। কঝয়ক চেে পঝর আচম ওর মাংস খাব্ কিা, িার আঝে আমার রি ওর 

খাওয়া হঝয় কেল। 

  

পাুঁোব্চলর সময় যারা োুঁচড়ঝয় থাকঝব্ ো, িাঝেরঝক সব্াই চভিু ব্ঝল খুব্ রাোয়। আমার 

ধীনতারর্া চছল, আচম ভয় পাব্ ো। িখে মঝে মঝে কি ব্াঘ-চসংহ চেকার কচর, পাচখ 

কেখঝলই গুলচি ছুচড়, আর সামােয একটা পাুঁোব্চল কেঝখ ভয় পাব্ ককে? চকন্তু কের 

পযণ্ আচম থাকঝি পাচরচে, ব্চলর খাুঁড়া যখে উঝেঝছ, আচম একছুঝট্ট পাচলঝয় 

চেঝয়চছলাম। মৃিুযর আঝে পাুঁোটার মযা মযা ডাক কিির্ কয আমার কাঝের কাঝছ। 

কব্ঝজঝছ! 

  

কভারঝব্লা উঝে পাুঁো িরাঝি িরাঝি আচম িঝল কযিাম খালধীনতার পযণ্। পরব্িণী জীব্ঝে 

আচম রাখাল ব্া কমরপালকঝের সম্পঝকণ যঝেক কাব্য-োথা পঝড়চছ, চকন্তু পাুঁো-িরাঝোর 

ব্যাপারটা কস রকম কচব্ত্বময় মঝে করা যায় ো। চকন্তু আচম কব্ে আেন্দ কপিাম। িখে 

আমার আপে মঝে কথা ব্লার স্বভাব্টা খুব্ কব্চে চছল। ব্াচ্চা পাুঁোটাঝক সঝে কপঝয় 
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আমার কি কথা কয ওঝক শুচেঝয়চছ! চেচেরঝভজা মাঝে ওর সঝে কসই কয ছুঝটাছুচট 

কঝরচছলাম–মঝে হয় কযে আজও কসই গ্রাঝমর ো্ঝর আমার পাঝয়র ছাপ রঝয় কেঝছ। 

  

খালধীনতাঝর চছল আমার ইস্কুঝলর ব্নু্ধ মুিণজার ব্াচড়। মুিণজার ব্াব্া ইেচিকার সাঝহব্। 

েহর আোলঝি ওকালচি করঝিে। মুিণজা আমার সমব্য়চস হঝলও চছল ো্ েম্ভীর 

েকৃচির, পড়াশুঝোয় খুব্ মঝোঝযােী। কখলাধুীনতঝলার ব্েঝল কস ব্ইপঝত্রর আঝলািো করঝি 

ভাঝলাব্াসি। আমাঝক কেখঝলই কস ব্াংলা ব্াোে চজঝজ্ঞস করি। ইস্কুঝলর মাটারমোইরা 

কলকািার কছঝল ব্ঝল আমাঝক কব্চে েেংসা করঝলও আুঁক আর ব্াংলায় মুিণজা আমার 

কথঝক যঝেক ভাঝলা কছঝল। সকালঝব্লা ওর ব্াচড়র কাছাকাচছ। কেঝল মুিণজা আমাঝক 

কেঝখই ওর মাঝক ডাক চেঝয় ব্লি, আম্মা, ব্ােল আইঝছ, আচম একটু ঘুইরা আচস। 

  

কসব্াঝরর দুেণাপুঝজা কয দুচট কারঝর্ আমার কাঝছ স্মরর্ীয় হঝয় আঝছ, িার মঝধীনতয যেযিম 

মূিণজার কঝয়কচট কথা। পুঝজার কঝয়কচট চেে আমার মামাব্াচড়ঝি গ্রামসুে কলাঝকর 

চেমন্ত্রর্ হি–চহন্দু-মুসলমাে ককউ ব্াে কযি ো। কসই জেযই আচম মুিণজাঝক চজঝজ্ঞস 

কঝরচছলাম, িুই যষ্টমীর চেে সারা রাি থাকচব্ কিা? মাে রাচত্তঝর আরচি হঝব্, খুব্ মজা 

হঝব্।  

  

মুিণজা ব্ঝলচছল, আচম কিা যাব্ ো। ব্াব্া ব্ঝলঝছে, চহন্দুঝের পুঝজায় আমাঝের কযঝি 

কেই। 

  

আচম আশ্চযণ হঝয় ব্ঝলচছলাম, ককে? 

  

কিারা কিা পুিুল পুঝজা কচরস। আমাঝের ও-সঝব্ কযাে চেঝি কেই। 

  

আচম ব্ঝলচছলাম, পুিুল েয়। যঝেক ব্ড় ব্ড়। মা দুেণা কিা মস্ত ব্ড়। পুিুল কিা পুঝজা 

কঝর কছাট কমঝয়রা। 

  

মুিণজা ব্লল, কিাঝের োকুরঘঝর কয ককষ্টোকুঝরর পুিুল থাঝক, কসটা কি ব্ড়। 
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এই ব্যাপারটা আচম কভঝব্ কেচখচে এব্ং আঝেই একটা ভুল যুচি চেঝয় কেঝলচছ ব্ঝল 

আচম একটু থিমি কখঝয় যাই। চকন্তু মুিণজার কাঝছ হার স্বীকার করব্ ককে? কিাখ কোল 

কোল কঝর ওঝক ভয় কেচখঝয় ব্ললাম, ককষ্টোকুরঝক কখেও পুিুল ব্লঝি কেই। িা হঝল 

োকুর কিাঝক পাপ কেঝব্। 

  

মুিণজা ব্লল, কিাঝের োকুর আমাঝক পাপ চেঝি পারঝব্ ো। আমাঝের কখাোিাল্লা 

আঝছে। কখাোিাল্লা যঝেক ব্ড়। 

  

কিাঝের কখাোিাল্লাঝক কেখঝি কী রকম? 

  

মুিণজা ব্ড়ঝের মিে েলার আওয়াজ কঝর ব্লল, আল্লা সব্ণেচিমাে এব্ং চেরাকার। 

আল্লার ককােও ব্র্ণো হয় ো। 

  

আচম ব্ললাম, যা, যা, কৃে সুেেণেিি চেঝয় সব্াইঝক টুকঝরা টুকঝরা কঝর চেঝি পাঝর, 

িা জাচেস? 

  

িারপর আমরা দুই খুঝে েযাোচটক েেড়া শুরু কঝর চেলুম। েেড়া আর একটু হঝল 

মারামাচরঝিও েড়াঝি পারি। মুিণজাঝের ব্াচড়ঝি রীচিমিে ধীনতমণচেিা আঝছ, আমাঝের 

ব্াচড়ঝি কসসব্ ককােও পাট কেই। আচম শুধুীনত রামায়র্-মহাভারঝির েল্প জাচে এব্ং চকছু 

চেে আঝেই পইঝি হব্ার জেয চেঝজঝক ব্রাহ্মর্ কভঝব্ কব্ে েব্ণ যেুভব্ কচর। আচম 

মুিণজাঝের ধীনতমণ চকংব্া আল্লা সম্পঝকণ চকছুই জাচে ো, চকন্তু মুিণজা চহন্দুঝের ধীনতমণ সম্পঝকণ 

যকেক খব্র রাঝখ–সুিরাং কস কব্ে যুচি ও িুলো চেঝয় কথা ব্লঝি পাঝর–আমার কস-

সুঝযাে চছল ো ব্ঝলই আচম িািাঝি লােলুম। এক ধীনতরঝের যচভমাঝে আমার কিাঝখ জল 

এঝস কেল। আচম িঝল আসব্ার আঝে ওঝক ব্ললুম, িুই কিাঝের আল্লার পুঝজায় আমাঝক 

কখেও কেম্ন্ন কঝরচছস? আচম দুেণা োকুঝরর পুঝজায় কিাঝক কেম্ন্ন করলুম, আর িুই 

আমাঝক এ রকম ব্লচল? 
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মুিণজা িখে ছুঝট এঝস আমার চপঝে হাি চেঝয় ভাব্ করঝি কেল, আচম িবু্ কথা ো ব্ঝল 

িঝল এলাম। 

  

এটা একটা সামােয কছঝলমােুচর ব্যাপার। চকন্তু খালধীনতাঝর দুই ব্ালঝকর কসই যেথণক 

েেড়ার েৃেয কয-ঝকােও কারঝর্ই কহাক আমার মঝের মঝধীনতয কেুঁঝথ কেঝছ। পঝর ওই ঘটো 

মঝে কঝর যঝেক কহঝসচছ। 

  

চিিীয় স্মরর্ীয় ঘটোচট ঘঝটচছল আমার কসঝজামামার জেয। আমার এই মামাঝক আচম 

আঝে কখেও কেঝখচছ চকো মঝে পঝড় ো, এইব্ারই ভাঝলা কঝর চিেলাম। কসঝজামামাঝক 

কেখঝলই ভাঝলাব্াসঝি ইঝে কঝর। লম্বা চছপচছঝপ কিহারা, োঝয়র রংচট মাজা মাজা, 

সেয োকা কথঝক ডািাচর পাস কঝরঝছে। আমরা িাুঁঝক যিীেমামা ব্ঝল ডাকিাম–

মােুরচট খুব্ আমুঝে, সব্ সময় হাচসোট্টায় মেগুল হঝয় থাকঝিে। যিীেমামা যখে 

কযখাঝে থাকঝিে, কসখাঝেই একটা আেঝন্দর হাওয়া ব্ঝয় কযি।  

  

এই যিীেমামা পুঝজার চেক দুচেে আঝে জলধীনতরঝক একটা ছচব্ কেচখঝয় ব্লকলে, 

জলধীনতর, িুচম এই ছচব্ কেঝখ চেক এ রকম মূচিণ ব্াোঝি পাঝরা? 

  

জলধীনতর মাথা কেঝড় ব্লল, এ আর কচেে কী! 

  

িারপর যিীেমামার সঝে জলধীনতঝরর আর কী কী কথা হঝয়চছল আমরা জাচে ো। িখেই 

োকুরোলাঝের িার পাে চঘঝর কেওয়া হল কাপড় চেঝয়। কসখাঝে আমাঝের েঝব্ে চেঝরধীনত 

হঝয় কেল। 

  

রষ্ঠীপুঝজার চেে যখে পরো উেল, োকুঝরর মূচিণ কেঝখ আমরা সব্াই যব্াক। যঝেক 

চকছুই ব্েঝল কেঝছ। 

  

আর সব্ই চেক আঝছ, রাংিাজচরর ডাঝকর সাজ রঝয়ঝছ, কলকা ব্সাঝো চব্োল িালচিত্র 

কপছঝে, সরস্বিী হংসব্াচহেী–িাুঁর রং দুঝধীনতআলিা, লক্ষ্মীর রং কাুঁিা হলুে, লাল রঝঙর 
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কপটঝমাটা েঝর্ে, দুেণার মুখও জলধীনতঝরর চেজস্ব–চকন্তু কাচিণক কেই– কসখাঝে সুভার ব্সু 

োুঁচড়ঝয়। সুভার ব্সুর মূচিণর োঝয় পুঝরাপুচর সামচরক কপাোক– কেব্ঝসোপচির কযােয 

িার ব্ীরত্বব্যঞ্জক ললাট ও িিু, শুধুীনত কোল িেমাটা একটু ককমে ককমে কেখায়। আর 

েীল রঙা যসুঝরর ব্েঝল কসখাঝে রঝয়ঝছ একজে ইংঝরজ চমচলটা চর–কস চসংঝহর চেঝক 

কব্ঝয়াঝেট উুঁচিঝয় আঝছ, আর মা দুেণা কসই চমচলটাচরর বু্ঝক ব্েণা চব্চধীনতঝয় চেঝয়ঝছে। খব্র 

কপঝয় চব্চভন্ন গ্রাম কথঝক েঝল েঝল কলাক আসঝি। লােল কসই মূচিণ কেখব্ার জেয। 

  

কসই মূচিণ কেঝখ আচম কী কয যচভভূি হঝয়চছলুম, িা ব্ঝল কব্াোঝো যাঝব্ ো। যিির্ 

িাচকঝয় থাচক, আে কমঝট ো। আচম কযখাঝেই োুঁড়াই, মঝে হয় মা দুেণা আমার চেঝকই 

িাচকঝয় আঝছে। 

  

রাচত্তরঝব্লা যঝেকির্ ধীনতঝর োকুর সাজাঝো হল। আচম মাঝয়র ডাক উঝপিা কঝর 

কসখাঝে ব্ঝস রইলাম। আমার একটুও ঘুম আঝসচে। কেঝর, ব্ড়রা যখে কখঝি কেল, 

িখে আমাঝক শুঝি কযঝিই হল। 

  

কিির্ ঘুচমঝয় চছলাম জাচে ো। হোৎ ঘুম কভঝঙ কযঝিই মঝে হল, োকুরোলাঝে এখেও 

োকুর সাজাঝো হঝে। টুপ কঝর চব্ছাো কথঝক কেঝম আচম এক ছুঝট িঝল কেলাম কসখাঝে। 

  

চেঝয় কেচখ, দু’-চিেঝট হযাুঁজাক আর কপঝট্রামযাম জ্বলঝছ চকন্তু ককােও কলাক কেই। 

োকুরোলাঝে আচম একা ব্াইঝর েভীর রাি চেমচেম করঝছ। আমার ভয় করল ো, ভীরর্ 

ভাঝলা লােল। আচম সব্ োকুঝরর পাঝয় হাি বু্ঝলাঝি লােলাম, যেয সময় আমাঝক এই 

সুঝযাে ককউ কেঝব্ ো। 

  

আচম সরস্বিী োকুঝরর পাঝয় হাি চেঝয় মুঝখর চেঝক িাচকঝয় আচছ, হোৎ আমার মঝে 

হল, মূচিণর কযে কিাঝখর পলক পড়ল। বু্ক ককুঁঝপ উেল আমার। এ চক সচিয? শুঝেচছ এ 

রকম সচিযই হয়। যঝেকির্ ধীনতঝর কিঝয় রইলাম কসই মূচিণর চেঝক, ো, আর পলক 

পঝড়চে। িঝব্, কসই সরস্বিীর মুখ আচম ভুচলচে, বু্ঝকর মঝধীনতয ছাপ পঝড় চেঝয়চছল, 

ব্হকাল পঝর কসই মুখ আচম আব্ার কেখঝি কপঝয়চছলাম। 
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রষ্ঠী কপচরঝয় সপ্তমী এঝসঝছ। গ্রাঝমর কমঝয়রা ককউ িখেও িক পঝর ো–সকঝলই োচড় 

পরা এক একচট খুঝে চেচন্ন। কছাট কছঝলরা পঝর ইঝজঝরর ওপর পাঞ্জাচব্ আর পাঝয় 

পাম্পশু। আচম কলকািার কছঝল, আমার কথাই আলাো। আচম কিা ঘচট হঝয় কেচছ। আচম 

‘আইচছ’ ‘খাইচছ’ ‘কেখচছ’র ব্েঝল িখে এঝয়চি, কখঝয়চি, কেঝখচি, ব্চল, আমার 

কপাোকও আলাো–আমার কব্ল্ট লাোঝো হােপযান্ট, আর কিে ব্সাঝো চসঝের কেচঞ্জ 

আর েচটব্য় বু্টজুঝিা। কলকািা কথঝক আো সাো লম্বা লম্বা এক রকম লঝজে িখেও 

কঝয়কটা আমার কাঝছ চছল, িার একটা দু আঙুঝল ধীনতঝর মুঝখ চেঝয় আচম সমব্য়চসঝের। 

ব্ললাম, এই কেখ, আচম চসঝগ্রট খাচে, কমঝজামামার মিে। হ-স! সব্াই যব্াক, শুধুীনত 

আমার মাসিুঝিা কব্াে পাচ্ ব্লল, োুঁড়াও ো, োোমোইঝক ব্ঝল কেব্। িুচম যঞ্জচল 

কেব্ার আঝেই কখঝয়ছ! 

  

আচম ভয় কপঝয় রাে কেচখঝয় ব্ললাম, ইচল্ল! কখঝয়চছ োচক! শুধুীনত কিা মুঝখ চেঝয়চছ। 

  

োলাে কথঝক কভাঝের থালা লাইে কঝর আসঝি লােল। পুরুিমোই এক হাঝি আরচির 

ঘণ্টা যেয হাঝি পঞ্চেেীপ–দু হাি একসঝে োড়াঝি লােঝলে, শুরু হল োঝকর ব্াজো। 

চিে জে োচক, দু’জে েুচল, দু’খাো কাচস, োঝকর আওয়াজ ব্লঝছ, োকুর থাকঝব্ 

কিির্? োকুর যাঝব্ চব্সজণে? আর কাচস ব্লঝছ, িাই কেখ ো, িাই কেখ ো! যমূলয 

োচকর োম সারা িল্লাট জুঝড়, পালঝকর েুল ব্সাঝো চব্চিচত্রি জঝয়াক চেঝয় কস। লাচেঝয় 

লাচেঝয় উেঝছ, কসই িাঝল িাঝল দুলঝছ আমাঝের েরীর। কুঁচস কয দু’জে ব্াজাঝে, 

ওঝের মঝধীনতয একজঝের োম দুলাইলযা, ও োঝকর ওপর মস্ত ব্ড় আগুে জ্বালা ধুীনতেুচি চেঝয় 

আরচির সময় োরুর্ োি োমঝি পাঝর। 

  

দুই ব্যাঝি খাওয়াঝো হয়–োোমোঝয়র চহন্দু ও মুসলমাে েজাঝের জেয আলাো আলাো 

ব্যাি। মুিণজা ো এঝলও যঝেক মুসলমােই উৎসঝব্ কযাে চেঝি এঝসঝছ।  

  

জে পঝেঝরা কলাক পচরঝব্েে করঝছ আুঁকা েকা লুচি আসঝছ আর উঝড় যাঝে। ও 

এোিাচল, কিামাঝক আর একখাো যমৃচি চেই? ও আইেচন্দ, িুচম েিব্ার ছ’ েন্ডা 
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রসঝোল্লা কখঝয়চছঝল, এব্ার মাত্র সাঝড় িার েন্ডা কখঝয়ই কাি? তভরব্ কাকা, আপচে 

োচক মাংস খাওয়া কছঝড় চেঝয়ঝছে? এব্ার কথঝক িা হঝল ব্াঝঘও আর মােুর খাঝব্ ো। 

হা-হা-হা-হা। এই রকম সব্ ককালাহল। 

  

েচিঝব্েী জচমোর ইমােুল্লা োোমোঝয়র পাঝে মখমল কমাড়া কিয়াঝর ব্ঝস আঝছে। 

জুঁেঝরল ভচেঝি। েড়েড়ায় টাে চেঝয় চিচে ব্লঝলে, এব্ার যা চপরচিমা ব্াোইঝছে, 

সব্ মাইেঝর ধীনতেয ধীনতেয করিাঝছ। 

  

োোমোই মৃদু হাঝসয শুধুীনত ব্লঝলে, কপালাপােঝো কখয়াল! 

  

ইমােুল্লা সাঝহব্ আব্ার ব্লঝলে, এ কিা দুেণাোকুর েয়, এ কিা ভারিমািা। জলধীনতরঝর 

কব্চে কইরা ইোম চেয়া কেঝব্ে। 

  

এমে সময় একটা কোরঝোল উেল। চকছু কলাঝকর ছুঝটাছুচট। পুকুরঘাঝট কে ঝকা কথঝক 

উঝে এল আট-েে জে লালপােচড় পুচলে আর মহকুমার পুচলে ব্ড়ব্াবু্ চব্চপে কি ধুীনতরী। 

েট েট কঝর চিচে এচেঝয় এঝস ব্লঝলে, ব্ড়কিণা, এসব্ কী? আপোর মিে একজে 

মােী কলাক এই কাণ্ড করঝব্ে, এ রকম োচ্পূর্ণ গ্রাঝম? 

  

কাঝরাঝক কেঝখ চব্িচলি হব্ার কলাক েে োোমোই। িার মঝের ভাব্ মুখ কেঝখ। 

চকছুঝিই কব্াো যাঝব্ ো। চিচে চেরুত্তাপ েলায় চজঝজ্ঞস করঝলে, কী হঝয়ঝছ কী? 

  

চব্চপে কি ধুীনতরী ব্লঝলে, কপছঝের কে ঝকায় হারচব্েজার সাঝহব্ চেঝজ আসঝছে। আজ 

সকাঝলই ওুঁর কাঝছ চরঝপাটণ কেঝছ। 

  

োোমোই ব্লঝলে, িা কী হঝব্? 

  

এিুচে এ পুঝজা ব্ন্ধ কঝর চেে। 

  

কী? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 505 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োোমোই কছাটখাঝটা মােুর, চকন্তু িার েলায় কিজ আঝছ। এমে কচেে ভাঝব্ চিচে কী’ 

কথাটা উচ্চারর্ করঝলে কয, সব্াই এক চেঝমঝরর জেয স্তি হঝয় কেল। 

  

চব্চপে কি ধুীনতরী েমঝলে ো। চিচব্ঝয় চিচব্ঝয় ব্লঝলে, আপোর ভাঝলার জেযই ব্লচছ। 

  

আমার ভাঝলার কথা, কিামাঝক ভাব্ঝি হঝব্ ো। আসল কথাটা কী ব্ঝলা। 

  

এ-েচিমা পুঝজা ব্ন্ধ রাখঝি হঝব্। েভেণঝমঝন্টর হকুম। 

  

পুঝজাআচ্চাও চক এখে কথঝক েভেণঝমঝন্টর হকুঝম িলঝব্ োচক? 

  

এ-েচিমা এিুচে চব্সজণে চেঝয় চেে। ঘট পুঝজা করুে। 

  

ইমােুল্লা মােখাঝে এঝস ব্লঝলে, আপঝে কে কী কি ধুীনতরী সাঝহব্। চেঝজ চহন্দু হইয়া 

আপচে চহন্দুর পূজা ব্ন্ধ করঝি িাে। কোরটা হইঝছ কী? 

  

কিাঝখ আঙুল চেঝয় কেখাঝল কোর বু্েঝব্ে? যসুরঝক কঝরঝছে চব্রচটে তসেয, এই যুঝের 

সময়–আর সুভার কব্াস একজে রাজঝদ্রাহী, এ কট্রইটার…এ-ব্াচড়র সব্কটা। 

পুরুরমােুরঝক কগ্রেিার কঝর চেঝয় যাব্ার পঝরায়াো আঝছ।  

  

োোমোই চজঝজ্ঞস করঝলে, আমাঝকও? 

  

হযাুঁ। 

  

চেক আঝছ। িাও ো হয় যাব্। আঝে পুঝজা কের কহাক। চব্জয়া েেমীর পর এঝসা। 

  

হারচব্েজার সাঝহব্ একটু ব্াঝেই এঝস পড়ঝব্ে। 

  

আসুক িা হঝল সাঝহব্। 
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এক ঘণ্টার মঝধীনতযই হারচব্েজার সাঝহব্ এঝস কপ ুঁঝছাঝলে। িাুঁর কিাখদুচট েীল, মাথার 

িুলগুঝলা সমূ্পর্ণ কসাোচল–কেখঝল কযে মােুর ব্ঝল মঝে হয় ো। 

  

এক ব্যাঝির িখে যঝধীনতণক খাওয়া হঝয়ঝছ, সাঝহব্ কেঝখ যঝেঝকই উঝে োুঁড়াল। কছাটরা 

পাচলঝয় কেল ভয় কপঝয়। শুধুীনত আচম, কলকািা-ঝেরি, যঝেক সাঝহব্ কেঝখচছ চকো–

িাই একটু েূঝর োুঁচড়ঝয় রইলাম। 

  

সাঝহব্ ঘুঝর ঘুঝর কেখঝলে সব্চকছু। হাঝির ছচড়টা ঘঘারাঝি লােঝলে আলো ভাঝব্। 

কি েূঝর এই সাঝহব্চটর কেে, এখাঝে এই এক যঝিো পাড়াোুঁঝয়ও কি স্বাভাচব্ক ভাঝব্ 

ঘুরঝি পাঝরে। িার কারর্ চক িার ককামঝর কোুঁজা চপস্তলচট? 

  

োচক-টুচলরা ব্াজো ব্ন্ধ কঝর মূচিণর মিে োুঁচড়ঝয়। ধূীনতপধুীনতঝোর েঝন্ধ আেন্ন থমথঝম 

পূজামণ্ডপ। সব্ কেঝখ শুঝে সাঝহব্ ব্লঝলে…. .  

  

সাঝহব্ কী ব্লঝলে, কস ব্য়ঝস আমরা চেক বু্চেচে। পঝর মামাঝের মুঝখ শুঝেচছলুম, 

সাঝহব্ হাসঝি হাসঝি চব্চপে কি ধুীনতরীঝক ব্ঝলচছঝলে, িুচম কিা সব্ সমঝয়ই ঘাঝসর মঝধীনতয 

সাপ কেঝখা। আচম কিা এখাঝে চসচডোস চকছু কেখঝি পাচে ো। েখ কঝর মূচিণ 

ব্াচেঝয়ঝছ–ককােও ইেচটঝেেে কেই। আচম কিা চরঝপাটণ কপঝয়চছলুম ওইখাঝে েযাচন্ড আর 

কব্াঝসর চস্পি চরসাইট করা হঝে!ো, ো, এ রকম সুন্দর আব্হাওয়া েষ্ট করা উচিি েয়। 

সব্ িলুক। আুঃ, কী সুন্দর েন্ধ এখাঝে। 

  

সাঝহব্ আরও ব্ঝলচছঝলে, োম চব্চটং শুেঝি িার ভাঝলা লাঝে। োঝকর ব্াজো থামল 

ককে? ইচেি কপঝয় যমূলয োচক আর িার েলব্ল চিগুর্ উৎসাঝহ লাচেঝয় লাচেঝয় ব্াজো 

শুরু করল, কাচসর আওয়াজ কযাে কযাে সুঝর ব্লঝি লােল, িাই কেঝখা, িাই কেঝখা 

ো! সব্াই ইংঝরজ সরকাঝরর মহােুভব্িার জেয ধীনতেয ধীনতেয করঝি লােল।  

  

ব্ড়চেচেমা একটা থালায় সব্ রকম েসাে সাচজঝয় আমার হাঝি চেঝয় ব্লঝলে, যা 

সাঝহব্ঝক চেঝয় আয়। 
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সাঝহব্ আমার চেঝক মৃদু হাসয কঝর আগ্রঝহর সঝে থালাচট চেঝলে। আচম লি করলুম 

সাঝহব্রা একেম কখঝি জাঝে ো। োুঁকালু আর কলাও পাঝয়ঝস ডুচব্ঝয় ডুচব্ঝয় খাঝে। 

  

কসব্ার চব্জয়া েেমীর দু’চেে ব্াঝেই ব্ড়ব্াবু্র কাছ কথঝক এক চিচেঝি জােঝি পারলাম, 

সযূণো খড়েপুর করল কটেঝে পুচলঝের হাঝি ধীনতরা পঝড়ঝছ। 

৪৬. কয-ঝকােও কারঝর্ই কহাক 

কয-ঝকােও কারঝর্ই কহাক ব্াব্া হোৎ এই সময় োোমোইঝয়র আশ্রয় কছঝড় চেঝজর 

তপিৃক গ্রাঝম িঝল যাব্ার জেয কজোঝজচে করঝি লােঝলে। ব্াব্া চেরীহ ও লাজুক ধীনতরঝের 

মােুর, কারওর মুঝখর ওপর কজার চেঝয় কথা ব্লঝি পাঝরে ো। চকন্তু কভিঝর কভিঝর 

কব্ে কোুঁয়ার। একব্ার চকছু একটা ব্ঝল কেলঝল আর যঝেযর কথায় মি পচরব্িণে 

করঝিে ো। 

  

োোমোইঝয়র ওখাঝে আমাঝের ককােও যসুচব্ঝধীনতই চছল ো। চেচব্য কখিাম কেিাম, ঘুঝর 

কব্ড়ািাম। িবু্ কসই যব্স্থা ব্াব্ার ককে যসহয কব্াধীনত হল, িা কসই ব্য়ঝস আমার কব্াোর 

কথা েয়। িখেও আচম কটর পাইচে কয সমস্ত পৃচথব্ী একচট চব্চেময় ব্যব্স্থার ওপর 

েচিচষ্ঠি এব্ং এই চব্চেমঝয়র মাধীনতযম মােুর আচব্ষৃ্কি টাকা োমক একচট ব্স্তু। এব্ং কব্ুঁঝি 

থাকার ব্যাপারটাঝক কব্ে িমকেে করার জেয এই টাকার ব্ণ্টে ের্ালীও কব্ে কঘারাঝলা 

কঝর রাখা হঝয়ঝছ। 

  

আমার মাঝয়র এঝকব্াঝর ইঝে চছল ো ব্াঝপরব্াচড় কছঝড় যাব্ার। শ্বশুঝরর চভঝট সম্পঝকণ 

িার ককােও কমাহ কেই। মা কিঝয়চছঝলে য্ি আমার চেচের চব্ঝয়টা ওখাে কথঝকই চেঝয় 

কযঝি। পর পর ক’ রাচত্তর আচম মাে রাঝত্র ঘুম কভঝঙ শুেিাম ব্াব্া ও মাঝয়র েেড়া। 

ব্াব্া ও মা দুজঝেই এি ভাঝলা–যথি কসই সময় িাপা েলায় চব্রাি ভাঝব্ চহসচহস 

করঝছে। চেঝেরঝব্লা ওুঁরা যাুঁঝের সঝে যঝেক কহঝস কথা ব্ঝলে, এখে িাুঁঝের সম্পঝকণই 
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কি রাঝের খারাপ খারাপ কথা কব্চরঝয় আসঝছ। ব্ড়ঝের মঝের মঝধীনতয কি রকম কোপে 

কথা থাঝক। আচম ঘুঝমর ভাে কঝর চেজণীব্ হঝয় শুঝয় কথঝক সব্ শুেিাম। 

  

েেড়ার সময় আমার মাঝয়র যুচি কব্চে চছল ো, যচভমােী কান্নাই চছল েধীনতাে যস্ত্র। কটু 

যচভমাঝের সঝে মা ব্লঝিে, কিামার হাঝি পঝড় সারা জীব্ে শুধুীনত কষ্ট কপলাম! এিই 

যচে কষ্ট কেঝব্, িা হঝল চব্ঝয় কঝরচছঝল ককে? 

  

ব্াব্া চিি েলায় উত্তর চেঝয়চছঝলে, আচম িা হঝল আত্মহিযা কচর। িারপর িুচম কিামার 

কছঝলঝমঝয় চেঝয় ব্াঝপরব্াচড়ঝি সুঝখ থাঝকা! 

  

কের পযণ্ ব্াব্ার কজেই ব্জায় রইল। একচেে আমরা ব্াম-পযাটরা চেঝয় আব্ার 

কে ঝকায় িঝড় ব্সলাম। মামাব্াচড়র মাচে োঝের আচল আমাঝের কপ ুঁঝছ চেঝয় আসঝব্। 

  

কয-ঝকােও েিুে জায়োঝি যাব্ার ব্যাপাঝরই একটা উঝত্তজো থাঝক কসই ব্য়ঝস। আচম 

কে ঝকার েলুইঝয়র কাঝছ উৎসুক হঝয় ব্ঝসচছলাম সামঝে চেঝক কিঝয়। ছইঝয়র কভিঝর 

মা আর ব্াব্া। যঝেকির্ কান্নাকাচটর পর মাঝয়র মুখখাো থমথঝম। ব্াব্া উোসীে ভাঝব্ 

একটার-পর-একটা চসোঝরট ধীনতচরঝয় যাঝেে। চেচে কোড়া কথঝকই পঝড় পঝড় ঘুঝমাঝে। 

  

খাল-চব্ল-েেী কপচরঝয় িঝলঝছ কে ঝকা। মঝে হঝে, এ-যাত্রার চব্রাম কেই। যি েূর কেখা 

যায়, শুধুীনত জল। মাথার ওপঝর েীিকাঝলর পচরষ্কার আকাে। আমার চেক কিাঝখর সামঝেই 

োঝের আচল লচে হাঝি চেঝয় োুঁচড়ঝয়। িার খাচল-ো, চেকর কাঝলা রং, কিল িকিঝক 

সব্ল েীঘণ কেহ, মঝে হয় কযে মাঝে মাঝে িার মাথাটা আকাে ছুুঁঝয় যাঝে। িাঝক ককােও 

কথা চজঝজ্ঞস করঝলই কস েকেঝক সাো োঝি হাঝস। কযে একটা িমৎকার ছচব্। 

  

আচম আমার চেঝজর ব্াচড়ঝি যাচে। োঝের আচল এই কথা ব্ঝলঝছ, ব্াব্াও ব্ঝলঝছে। 

এিচেঝে এইটুকু বু্ঝেচছ, কলকািায় ব্ড়ব্াবু্র ব্াচড় চকংব্া এখাঝে মামাব্াচড়–আমাঝের 

চেঝজর ব্াচড় েয়। আরও কছঝলঝব্লায় মাচট চকংব্া ব্াচল চেঝয় কয-ব্াচড় ব্াোিাম–িা 
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ছাড়া আমার আর ককােও চেঝজর ব্াচড় কেচখচে। একটা যেময কক িূহঝল ছটেট 

করচছলাম। 

  

সচিযকাঝরর চেঝজর ব্াচড়ঝি কপ ুঁঝছ একটু িুপঝস কেলাম। জরাজীর্ণ তেরােযময় পচরঝব্ে। 

এব্াচড় যঝেক চেে পচরিযি। ব্াব্ার এক েূর সম্পঝকণর মামার ওপর কেখাশুঝোর ভার। 

চিচে ব্াচড়র এলাকার োঝছর েলমূল কভাে করার জেয যিটা কেখাশুঝো করা েরকার, 

িা করঝিে। আমরা খব্র ো চেঝয় হোৎ এঝস পড়ায় চিচে ব্াব্াঝক ব্কাব্চক করঝি 

লােঝলে। খব্র কপঝল চিচে ঘরঝোর য্ি পচরষ্কার কঝর। রাখঝিে।  

  

যব্স্থা কেঝখ মা খুব্ মুরঝড় পড়ঝলে। চেচে আদুঝর কমঝয়র মিে োঝককান্না কুঁেঝি 

লােল। আচম কে ঝড়াঝে চড় কঝর সব্ জায়োটা ঘুঝর কেখঝি লােলাম একলা একলা। 

আমাঝের কেখব্ার জেয োুঁঝয়র কব্ে চকছু কলাক চভড় কঝর এঝসচছল।  

  

মাঝয়র েধীনতাে চি্া োঝের আচলঝক চেঝয়। োঝের আচল চেঝর চেঝয় যচে এই রকম 

যব্স্থার কথা ব্ঝল কেয়, িা হঝল মামাব্াচড়র সব্াই খুব্ দুচশ্চ্া করঝব্, োোমোই 

হয়ঝিা আব্ার চেচরঝয় কেব্ার জেয কলাক পাোঝব্ে। ব্াব্া িখে আব্ার কী কাণ্ড ব্াধীনতাঝব্ে 

কক জাঝে। মা কসই জেয োঝের আচলঝক খুব্ খাচিরযে করঝি লােঝলে, েেে পাুঁিটা 

রুঝপার টাকা িার হাঝি চেঝয় ব্লঝলে, োঝের, চেঝয় ব্ঝলা আমরা সব্াই ভাঝলা আচছ। 

আমরা এখে আমাঝের এক মামাশ্বশুঝরর ব্াচড়ঝি থাকব্–িারপর ব্াচড়ঘর সাচরঝয় 

টাচরঝয়–চি্ার চকছু কেই, িুচম বু্চেঝয় কব্াঝলা! ককমে? 

  

োঝের আচলঝক আচম আব্ার কে ঝকার ঘাট পযণ্ এচেঝয় চেঝয় এলাম। কে ঝকায় ওোর 

আঝে োঝের আচল দু হাঝি আমার ককামর ধীনতঝর উচেঝয় েূঝেয ছুুঁঝড় চেঝয় আব্ার লুঝে 

চেঝয় আের করল। িারপর ব্লল, োকুরভাই, আব্ার আইঝসা। এব্ার কিামাঝর। আচম 

চেক চিে েহঝরর চব্ঝল চেয়া যাব্।োঝের আচলর সঝে কসই আমার কের কেখা। কস িার 

কথা রাঝখচে। কয-ঝকােও কিো মােুর িঝল কেঝল আমার কিাঝখ জল আঝস।  
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েুলপুঝর েথম কঝয়ক চেে আমাঝের ভাঝলাই ককঝটচছল। আমরা েিুে মােুর, আমাঝের 

োঝয় িখেও কলকািার কছাুঁয়াি আঝছ, সুিরাং আমাঝের সম্পঝকণ যঝেঝকই আগ্রহী। 

োয়ই োোে ব্াচড়ঝি কেম্ন্ন পাই। আর কস কী খাওয়া! এক থালা-ভরচি ভাি কের ো 

কঝর ককউ উেঝিই কেয় ো। কাধীনত ধীনতঝর কজার কঝর ব্চসঝয় রাঝখ। কসই ভাি ককােওিঝম 

কের করঝলও িারপর আব্ার েিুে গুঝড়র পাঝয়স কখঝিই হঝব্। খাওয়ার পর মঝে হয়, 

ো আুঁচিঝয় কসখাঝেই শুঝয় পচড়। 

  

এক মাস-ঝেড় মাঝসর মঝধীনতযই যব্েয এইসব্ কক িূহল চস্তচমি হঝয় যায়। িখে আমরা 

শুধুীনত চেঝজঝের চেঝয় একলা। ব্াব্া, মা, চেচে আর আচম। এর আঝে আমরা সব্ সময়ই 

কব্ে ব্ড় ব্াচড়ঝি যঝেক কলাঝকর সঝে কথঝকচছ ব্ঝল যঝেকটা চব্চেন্ন হঝয় চছলাম। এখে 

কছাট চেরালা ব্াচড়ঝি আমরা সব্াই কাছাকাচছ, কযে পরস্পরঝক েিুে কঝর চিঝে চেচে। 

মাঝক কেচখ সারা চেে রান্না করঝি, ব্াব্া েভীর ভাঝব্ ব্ঝস থাঝকে, চেচে জল িঝল, 

কাপড় কাুঁঝি আর এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুঝর কব্ড়ায়। 

  

এখাঝেই আচম োো জঝের কাছ কথঝক টুকঝরা টুকঝরা ভাঝব্ শুচে, আমার পূব্ণপুরুরঝের 

েল্প। আমার োকুরো, চিে োকুমা, আর চব্শ্বরঞ্জে কাকার িমকেে জীব্েী, পূচর্ণমা 

চপচসমার চব্ঝয়র ককঝলকিমাচরর কথাও যঝেঝকই এখেও কভাঝলচে। ভারী আশ্চযণ লাঝে, 

কসই সব্ মােুর সব্াই মঝর কেঝছ কঝব্, িবু্ িাঝের েল্প এখেও কব্ুঁঝি আঝছ। আচম 

ওুঁঝের কাঝরাঝকই কেচখচে, িবু্ কযে কেখঝি পাই। ওই ব্ািাচব্ কলবু্র োছটার িলায় 

ব্ঝস আমার োকুরো িামাক কখঝিেব্াোঝের মঝধীনতয ভাঙা ঘরটায় আমার কছাটকাকা মূচিণ 

ব্াোঝিে–আচম কসই সব্ জায়োয় োুঁড়াই–আর আমার ো চেরচের কঝর, েরীঝরর মঝধীনতয 

কযে কটর পাই পূব্ণপুরুঝরর রিঝস্রািযচেও েঝিযক মােুঝরর জেই এক একচট আকচস্মক 

ঘটো মাত্র। মা যখে রাঝের মাথায় ব্াব্াঝক ব্ঝলে, িুচম আমায়। চব্ঝয় করঝল ককে, 

িখে মাঝয়র মঝে থাঝক ো কয িা হঝল আচম ব্া চেচে জোিাম ো। যথি সব্ মা-ই 

চেঝজর স্ােঝক সমস্ত েবৃ্চত্ত চেঝয় ভাঝলাব্াঝস। মােুঝরর জীব্ে এই রকমই যঝয চিক। 
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ঘে ঘে জায়ো ব্েলাব্ার েঝল আচম ব্নু্ধহীে হঝয় পড়চছলাম। েুলপুঝর আমার কিমে 

ককােও ব্নু্ধ হল ো। ব্ছর কের হয়চে ব্ঝল স্কুঝলও ভরচি হইচে। আচম একা একা ঘুঝর 

ঘুঝর এক এক চেে এক একটা ব্াোে ব্া পুকুর ব্া পাটঝখি আচব্ষ্কার করিাম। যা চকছু 

আমায় ককউ আঝে কথঝক চিচেঝয় কেয়চে, কসগুঝলাই আমার চেজস্ব মঝে হি। আমার কসই 

যচধীনতকাঝরর জেঝি আচম আপে মঝে কথা ব্লিাম আমার পুরঝো ব্নু্ধঝের, সঝে। 

কলকািার কথা খুব্ মঝে পড়ি, চব্েু, জীমূি, করর্ু ওঝের কযে চেক কিাঝখর সামঝে 

কেখঝি কপিাম। এক একচেে সূযণোর সঝেও আপে মঝে কথা ব্ঝলচছ। কল্পোয় 

কেখিাম, কজলখাোয় েরাঝের ও-পাঝে সূযণো একটা হােপযান্ট পঝর োুঁচড়ঝয় আঝছ। 

ভীরর্ রােী থমথঝম মুখ। সূযণো চেশ্চয়ই ককােও এক সময় কজলখাো কভঝঙ কব্চরঝয় 

আসঝব্। চকন্তু িার আঝেই যচে সূযণোর েুঁচস হঝয় যায়? 

  

একচেে একটা ব্াোঝে যঝেকগুঝলা কলবু্োছ কেখলাম। ব্ড় ব্ড় েন্ধরাজ কলবু্ েঝল 

আঝছ। কলবু্েুল আচম আঝে কখেও কেচখচে। কসই কলবু্েুঝলর েন্ধ শুকঝি চেঝয় হোৎ 

আমার তহম্ী কাচকমার কথা মঝে পড়ল। একরাে িুঝলর মঝধীনতয তহম্ী কাচকমার 

মুখখাো চেক েন্ধঝলবু্র েুঝলরই মিে। ব্ড় কলবু্র োঝয়র মিে িার থুিচে। তহম্ী 

কাচকমা আমাঝক ব্লঝলে, ব্ােল, আচম জীব্ঝে চকছু পাইচে। আচম কথাটার মাঝে বু্েঝি 

পারলাম। তহম্ী কাচকমা আব্ার ব্লঝলে, আচম জীব্ঝে চকছু পাইচে। আমার বু্ক দুঝল 

উেল। আচম কলবু্েুঝলর চেঝক িাচকঝয় ব্ললাম, কিামার জেয আচম সব্চকছু এঝে কেব্। 

  

একচেে ঘুরঝি ঘুরঝি একটা খুব্ পুরঝো ব্ড় ব্াচড়র কাঝছ িঝল চেঝয়চছলাম। ব্াচড়টাঝি 

ককােও মােুরজে কেই। আচম এক পা-দু পা কঝর েুকঝি যাচে হোৎ পাঝের ব্াোে কথঝক 

একটা করাো চিমঝস মিে কলাক কব্চরঝয় এঝস ব্লল, কখাকা, কযঝয়া ো। ও ব্াচড়ঝি ভূি 

আঝছ। শুঝে আমার মঝে হল, ওই কলাকটাই ভূি। আচম ঊধ্বণশ্বাঝস ছুঝট পালালাম। 

  

িা ছাড়া, আর একটা চজচেস এখাঝে লি করার মিে। মামাব্াচড়র গ্রাঝমর িুলোয় এই 

গ্রাঝম যব্স্থাপন্ন কলাঝকর সংখযা কম। চেম্নমধীনতযচব্ত্ত ব্া েচরব্ই কব্চে চহন্দুর কিঝয় 

মুসলমাঝের সংখযাচধীনতকয–কয দু-িার ব্ড়ঝলাক আঝছে, িারাও মুসলমাে। চেচিি 
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িাকুচরজীব্ী চহন্দুরা িখে কথঝকই কলকািামুখী। যঝেক ব্ঝেচে ব্াচড় োয় খাচল পঝড় 

আঝছ–কিণারা কোল দুঝেণাৎসঝব্ একব্ার কঝর কব্ড়াঝি আঝস। 

  

েুলপুঝর এঝস আচম খুব্ িাড়ািাচড় ব্য়স্ক হঝয় কেলাম। আমার োো রকম যচভজ্ঞিার 

সঞ্চয় হঝি লােল। 

  

এখাঝেই েথম ভাঝলা ভাঝব্ কটর কপলাম, চহন্দু আর মুসলমাে দুঝটা আলাো জাি– 

এঝের মঝধীনতয কমলাঝমো ব্ারর্। কয-সব্ মুসলমাে আমাঝের ব্াচড়ঝি আঝস, িারা উঝোঝে 

এঝস োুঁড়ায়, কিেও ব্ারান্দায় ব্ঝস ো। যথণাৎ িাঝের ব্সঝি কেওয়া হয় ো। কারওর 

কাছ কথঝক চকছু চকেঝল পয়সা কেওয়া হয় আলঝোঝছ। িাঝের মুঝখ কলঝে থাঝক একটা 

চব্েচলি ভাব্। সাধীনতারর্ কথাব্ািণায় আমরা যঝেকঝক িািা চকংব্া সাঝহব্ ব্চল, মুঝখ কব্ে 

চমচষ্ট কথা থাকঝলও কছাুঁয়াছুুঁচয় ব্াুঁচিঝয় সব্চকছু। চহন্দুরা আড়াঝল মুসলমােঝের সম্পঝকণ 

এমে ভাঝব্ কথা ব্ঝল কযে ওরা মােুঝরর যধীনতম। ওরা কিার, ওরা চহংস্র, ওরা কোংরা। 

সাপ আর মুসলমােঝের কখেও চব্শ্বাস করঝি কেই। চহন্দুঝের চেঝজঝের মঝধীনতযও হাজার 

রকঝমর জািচব্িার, কছাুঁয়াছুুঁচয়, ব্যব্ধীনতাে–চকন্তু মুসলমােঝের সম্পঝকণ সব্াই একমি। যি 

েচরব্ ব্াচড়, িি কব্চে উগ্রিা। আমার মামাব্াচড়ঝি এ রকম কেচখচে, সম্ভব্ি কসখাঝে 

চহন্দু আচধীনতপিয এি কব্চে চছল কয মুসলমােঝের েচি েয়া কেখাঝো সহজ চছল। 

  

মুসলমােরা আলাো পাড়ায় থাঝক, িাঝের জীব্েযাত্রা যেয রকম। কখেও কখেও রাস্তা 

সংঝিপ করার জেয মুসলমােঝের ব্াচড়র পাে চেঝয় কেচছ–মাথা চেিু কঝর চেুঃেঝব্দ 

রাস্তাটুকু পার হঝি হঝয়ঝছ–কস ব্াচড়র কলাঝকরাও চেুঃেঝব্দ কিঝয় কথঝকঝছ, ককউ ককােও 

কথা ব্ঝলচে। আড়ঝিাঝখ কেঝখ চেই, িাঝের ব্াচড়র উঝোঝে মুরচের পাল কে ঝড়াঝে চড় 

কঝর, ব্াচ্চারা ছাইোোয় েড়ায়, ওঝের ব্াচড়র কমঝয়রা খড়ম পায় কেয়, সব্ জায়োয় 

ককমে কযে একটা রসুে রসুে েন্ধ। 

  

মুসলমােরা ব্াচড়ঝি মুরচে কপাঝর–এটা ব্াঙাচল চহন্দুর কিাঝখ একটা ঘৃর্ার ব্যাপার। 

চহন্দুর ব্াচড়ঝি হাুঁস থাঝক–কসই হাুঁঝসর চডমও খাওয়া হয়, চকন্তু মুরচের মাংস ব্া চডম 
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এঝকব্াঝর চেচরে। হাুঁস আর মুরচের চডঝমর মঝধীনতয দুচট আলাো ধীনতমণ কী ভাঝব্ েব্াচহি 

হচেল–কস-েনের কারওর মঝে জাঝেচে। িখেও চহন্দুরা কপালচট্রর ব্যব্সাঝয় োুঁচপঝয় 

পঝড়চে। কলকািায় এক ভটিাজ ব্ামুে জুঝিার কোকাে খুঝলচছল ব্ঝল সব্াই যব্াক। 

আমাঝের পাড়ায় একব্ার একটা েজারু মারা হঝয়চছল, কসই েজারুর মাংস রান্না কঝর 

খাওয়া হঝয়চছল খুব্ আহ্লাঝের সঝে। চকন্তু গ্রাঝম ককােও চহন্দু ব্াচড়ঝি মুরচের মাংস রান্না 

চছল যকল্পেীয়। 

  

সাধীনতারর্ মুসলমােরা চহন্দুঝের সম্পঝকণ আড়াঝল কী ম্ব্য করি, িা আমার জাোর কথা 

েয়। চহন্দুঝের সম্পঝকণ িাঝেরও একই রকম ঘৃর্ার ভাব্ থাকার কথা। িঝব্ পঝথঘাঝট 

চহন্দুঝের সঝে কেখা হঝল িারা কথা ব্লি একটু চব্েীি ভাঝব্। একব্ার শুধুীনত একজে 

মুসলমাঝের ব্াচড়র পাে চেঝয় আসব্ার সময় একজে মােব্য়চস কলাক আমাঝক কিাখ 

রাচঙঝয় ব্ঝলচছল, এই ব্ামো, কের এচেক চেঝয় যাচব্ কিা েযাং কখাুঁড়া কইযণা কেব্! 

  

আচম হকিচকঝয় চেঝয়চছলাম। আচম কিা ককােও কোর কচরচে। এ ব্াচড়র ছাইোোয় 

একটা কটাপাকুল োঝছ যসংখয ব্ড় ব্ড় কুল হঝয় আঝছ–একব্ার কভঝব্চছলাম কসই কুল 

কঝয়কটা লুচকঝয় কপঝড় কেব্ চকন্তু সরস্বিী পুঝজার আঝে আমার কুল খাওয়া চেঝরধীনত, 

িাই কলাভ সংব্রর্ কঝরচছ। িবু্ এ-ঝলাকটা আমাঝক ব্ল ককে? 

  

আচম কিচরয়া হঝয় োুঁচড়ঝয় ব্ললাম, ককে? 

  

কলাকচট উঝে এঝস কিুঁচিঝয় ব্লল, ভাঝলা িাস কিা পালা, েয়ঝিা একখাো কিাপড় 

(থােড়) কেব্! 

  

আচম কলাকচটর চেষ্ঠুর মুঝখর চেঝক িাকালাম। কঝয়ক েিাব্দীর ভুল কব্াোবু্চের 

মােখাঝে আমরা দুজঝে োুঁচড়ঝয় চছলাম। িাই আমার মঝে হচেল, কলাকচট চব্ো কারঝর্ 

আমাঝক যপমাে করঝছ। এব্ং কলাকচট ভাব্চছল, আমার োকুরোর ব্াব্ার কোঝর 

আমাঝকই োচস্ত কেওয়া উচিি। কস-চেে কলাকচট আমাঝক খুে কঝর কেলঝলও কসচট একচট 

ইচিহাসসম্মি ব্যাপারই হি। 
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চহন্দুঝের মুঝখ মুঝখ িখে কাঝেম আচলর োম খুব্ ঘুরি। কাঝেম আচল িখে ওই িল্লাঝট 

মুসচলম চলঝের পাণ্ডা–এব্ং কস পাচকস্তাে োমক একটা আজব্ চজচেস সম্পঝকণ 

আঝব্ালিাঝব্াল ব্ঝল যাঝে। ১৯৪০-এ লাঝহার েস্তাব্ পাস হঝয় যাব্ার পরও যচধীনতকাংে 

চহন্দুই পাচকস্তাে েব্দচটর সঝেও িখে পচরচিি েয়। চকন্তু মুসলমাঝেরা কাঝেম আচলর 

কথা কব্ে মঝে চেঝয় শুেঝছ। িার েঝল দু’-একটা কছাটখাঝটা ঘটো ঘটঝি লােল। 

হাঝটব্াজাঝর মাঝে মাঝে চহন্দুরা মুসলমােঝের হাঝি মার খায়। চহন্দুরা েথম বু্েঝি 

পারল, োক-উুঁিু ভাব্ চেঝয় থাকঝলও িারা সংখযায় কম। জচমোচর আমল টলটলায়মাে, 

েিুে যুে এঝসঝছ, কভাটাভুচটর যুে। এই কভাটাভুচটর যুঝে কয-চেঝক জেসংখযা কব্চে, কস-

চেঝকরই কজার। 

  

আমাঝের ব্াচড়ঝি েথম কযব্ার িুচর হল, আমরা খুব্ উঝত্তচজি কব্াধীনত কঝরচছলাম। চসুঁধীনত 

ককঝট রাচত্তরঝব্লা কিার ঘঝর েুঝক যঝেক চকছু চেঝয় কেঝছ। পরচেে সকাঝল কাঝছর 

ব্াোঝে আমাঝের খাচল ব্ামগুঝলা কপলাম–চটঝের ব্াম কিাঝররা কেয় ো। এর চিে চেে 

ব্াঝেই কেখলাম, আমার কিে-লাোঝো চসঝের কেচঞ্জ ব্াজাঝর একচট মাছওয়ালার োঝয়। 

কস আমাঝের কেঝখ একটুও যেচিভ কব্াধীনত করল ো। আচম ব্াব্ার কিাঝখর চেঝক 

িাকালাম। ব্াব্া ব্লঝলে, থাক, চকছু ব্লঝি হঝব্ ো। পূব্ণব্ঝের চহন্দুরা িখে কথঝকই 

হারঝি শুরু কঝরঝছ। 

  

আর একটা চজচেস বু্ঝেচছলাম, আমরা েচরব্। একথা কয শুধুীনত আমরা জাচে িাই-ই েয় 

যেযরাও কজঝে কেঝছ। আমরা েথম েথম আসব্ার পর কলাঝক কভঝব্চছল, আমরা কব্াধীনতহয় 

ঐশ্বঝযণ সব্ার কিাখ ধীনতাুঁচধীনতঝয় কেব্ কারর্ আমাঝের েলমঝল জামাকাপঝড়র কায়োই চছল 

যেয রকম, আমার মা ও চেচে কস্না ও পঝমটম মাঝখ, আমার ব্াব্া হুঁঝকা ব্া চব্চড়র ব্েঝল 

চসোঝরট খাে। আমাঝের এসব্ চছল, শুধুীনত টাকা চছল ো। ব্াব্া পাঝের গ্রাঝমর জচমোচর 

কসঝরস্তায় চকংব্া ইস্কুঝল িাকচরর কিষ্টা কঝরচছঝলে, পােচে। আব্ার কহাচমওপযাচথ 

ডািাচরর কিষ্টা কঝরচছঝলে, পোর জমল ো। গ্রাঝম িখে একটা ছন্নছাড়া ভাব্। দুচভণঝির 

একটা চব্রাট ছায়া উুঁচক মারঝছ। 
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িমে জমাঝো টাকা সব্ কের হওয়ায় আমাঝের খাওয়া-থাকারও কষ্ট কেখা চেল। 

এিচেে আমার ধীনতারর্া চছল, টাকা চজচেসটা ব্ড়ঝের পঝকঝট থাঝক–ককােও চকছু ককেব্ার 

সময় পঝকট কথঝক ব্ার করঝি হয়। চকন্তু পঝকট কথঝক কয টাকা কখেও কখেও েুচরঝয় 

যায় এব্ং কসজেয ব্ড়ঝের মঝে কষ্ট জঝম ওঝে, এই উপলচি আমার েিুে। যব্স্থা এমে 

োুঁড়াল কয আমার পইঝির সময় পাওয়া টাকাঝিও হাি পড়ঝি লােল। মা মাঝে মাঝেই 

দু’-পাুঁি টাকা িাইঝি লােঝলে। আচম েথঝম চেঝি িাইচে চকন্তু মা’র থমথঝম মুখ কেঝখ 

কব্চে কথা ব্লঝি পাচরচে। আমার কৃপঝর্র সঞ্চয় দ্রুি িয় হঝয় এল। কযচেে কথঝক 

বু্েঝি পারলাম আমরা েচরব্, কসই চেে কথঝকই খাচেকটা যসহায় কব্াধীনত করঝি লােলুম। 

মঝে হল, কিাখ কমঝল িারপাঝের এই কয পৃচথব্ীঝক কেখচছ, এর ওপঝর আমাঝের 

যচধীনতকার যেযঝের কিঝয় কম। 

  

খাওয়ার সময় আর ককােও আেন্দ কেই। হোৎ ব্াব্া আচব্ষ্কার কঝরঝছে কয ভাঝির 

েযাঝের মঝধীনতযও েিুর খােযোর্ আঝছ, সুিরাং েযােটুকু েষ্ট করা উচিি েয়। িালু হল 

েযােভাি। সকাঝল-দুপুঝর-রাচত্তঝর আমরা শুধুীনত েযাোভাি খাই। িারপর রাচত্তঝর ভাি 

খাওয়া ব্ন্ধ হঝয় কেল। রাচত্তঝর আমাঝের খােয শুধুীনত আলুঝসে। যঝেকগুঝলা আলু কসে 

কঝর িটঝক েুে চেঝয় কমঝখ ব্ড় ব্ড় কোল্লা পাচকঝয় থালায় চেঝয় ব্চস। কখঝি কখঝি েলায় 

আটঝক যায়, েক েক কঝর জল খাই। আমার পছন্দ হয় ো, আচম ভাঝির জেয কান্নাকাচট 

কচর। 

  

িখে আচম সঝব্ লম্বা হঝি শুরু কঝরচছ, ব্ালক যব্স্থা কথঝক আমার মােুর হব্ার সময়–

েরীঝর যসম্ভব্ চখঝে। সকাল কথঝকই আচম খাই খাই কঝর মাঝয়র কপছঝে ঘুচর। চখঝের 

জেয আমার মেখারাপ থাঝক, আচম যবু্ঝের মিে ঘযােঘযাে কঝর ব্াচড়র সব্াইঝক 

জ্বাচলঝয় পুচড়ঝয় মাচর। িখে বু্েঝি পাচরচে, কি চেে দুপুরঝব্লা আমাঝক কপট ভঝর 

ভাি কখঝি চেঝয় চেঝজ ো কখঝয় কথঝকঝছে। কসই সময় কথঝকই আমার মাঝয়র কিহারায় 

ব্য়ঝসর ছাপ পঝড়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 516 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োচরদ্র শুধুীনত যোচ্ আঝেচে, আমাঝের তেচিক যধীনতুঃপিেও এঝে চেচেল আঝস্ত আঝস্ত। 

এখে আর ব্াব্া-মাঝয়র েেড়া মাে রাঝত্র ঘুম কভঝঙ শুেঝি হয় ো, চেঝেরঝব্লাঝিও 

যখে িখে কোো যায়। েকাঝেয কিুঁচিঝয় েেড়া, আচম হাুঁ কঝর শুচে। দু’জঝেই েেড়ার 

সময় এমে ব্েঝল যাে কয আচম আমার ব্াব্া ও মাঝক চেক চিেঝি পাচর ো। ওুঁঝের কাছ 

কথঝক কঝয়কটা োলাোচল আচম চেঝখ চেচেলাম–এ ছাড়া ব্াইঝরর কলাকঝের কাছ 

কথঝকও চকছু টক ব্াড়চছল। একচট ব্াঝরা ব্ছঝরর কছঝলর পঝি সময়টা কমাঝটই ভাঝলা 

েয়। েহঝরর চকছুটা স্বাধীনতীে জেি কথঝক কয গ্রাঝমর মঝধীনতয আচম চেঝয় পঝড়চছলাম, কসখাঝে 

সামােয েলােচল ও সংঘরণ, জাচিঝভঝের েীিিা। সামােয খাব্ারোব্ার চেঝয়ও ব্াচড়ঝি 

েেড়া হয়, িিুচেণঝক তেরােয, ভাঝলাব্াসার ককউ কেই। কস ব্ড় দুুঃসময় চছল। 

  

একচেে রাচত্তঝর কপটভরা খাব্ার ো কপঝয় আচম যবু্ঝের মিে ঘযােঘযাে করচছলাম, মা 

হোৎ কমজাজ চেক রাখঝি ো কপঝর এুঁঝটা হাঝিই আমাঝক এক িড় মারঝলে খুব্ কজাঝর। 

মার কখঝয় ব্যথা পাব্ার ব্েঝল আচম যব্াক হঝয়চছলাম কব্চে। মা আমাঝক ককােও চেে 

মাঝরেচে। আচম একটু মাঝয়র আদুঝর কছঝলই চছলাম ব্লা যায়। কিাখদুচট ব্ড় ব্ড় কঝর 

মাঝয়র চেঝক িাচকঝয়চছ–মা রাে সামলাঝি ো কপঝর পর পর আরও দুই। থােড় চেঝলে। 

আচম এমে কান্না শুরু করলাম কয চকছুঝি আর আমার কহুঁিচক থাঝম ো। ব্াব্া আমাঝক 

সামলাঝি এঝস চেঝজই িািাঝি লােঝলে, আচম চব্র খাব্! আচম আজই। চব্র খাব্! 

  

এই যব্স্থায় আর িঝল ো। এব্ার আমাঝের কলকািায় ো চেঝয় আর উপায় কেই। িা 

ছাড়া চেচেঝক চেঝয়ও েণ্ডঝোল শুরু হঝয়চছল। চেচেই িখে হঝয় উঝেচছল ব্াব্া-মা’র 

যোচ্র েধীনতাে কারর্। 

৪৭. শ্রীঝলখার সঝে সা্ত্বনোর 

শ্রীঝলখার সঝে সা্ত্বনোর স্বভাঝব্র ককােও চমল কেই। ওরা দুজঝে একসঝে ব্ড় হঝয়। 

উঝেঝছ, দুজঝের মঝধীনতয কব্ে ব্নু্ধত্বও আঝছ, চকন্তু িচরত্র এঝকব্াঝর আলাো। শ্রীঝলখা সরল 
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ও েম্র স্বভাঝব্র কমঝয় িার কিাঝখর িাহচেঝি সব্ সময়ই এই ভাব্টা থাঝক, ককউ চকছু 

মঝে করঝছ ো কিা? 

  

সা্ত্বনোর কিাঝখর চেঝক িাকাঝল চকছুই কব্াো যায় ো। ককােও যঝিো কলাকও িার। 

কিাঝখর চেঝক িাকাঝল কস কিাখ চেচরঝয় কেয় ো কখেও। কছঝলঝব্লা কথঝকই কস খুব্ 

িাপা ও েম্ভীর স্বভাঝব্র। এক এক সময় মঝে হয় িার েরীঝর েয়ামায়াও খুব্ কম। 

ব্ােল। িার চেঝজর চেচের কিঝয় শ্রীঝলখার কাঝছই কব্চে আব্োর কঝরঝছ। 

  

শ্রীঝলখার চব্ঝয়র আঝে সূযণর সঝে িার ঘচেষ্ঠিা আর যারই কিাঝখ পড়ুক ব্া ো পড়ুক, 

সা্ত্বনো সব্ই জােি। চকন্তু ককােও চেে কস এ-সম্পঝকণ একটাও কথা উচ্চারর্ কঝরচে, 

শ্রীঝলখাঝকও চকছু ব্ঝলচে। কেঝরর চেঝক ব্াচড়র ব্ড়রা যখে এ চেঝয় আঝলািো করঝিে, 

সা্ত্বনো কসখাে কথঝক উঝে কযি চেুঃেঝব্দ। সূযণর সঝে সা্ত্বনোরও একসময় কব্ে ভাব্ চছল, 

যথি একসময় কস সূযণর সঝে কথা ব্লাই োয় ব্ন্ধ কঝর কেয়। 

  

সা্ত্বনোর কিকগুঝলা স্বাভাচব্ক েিিা আঝছ। কসলাই কটলাই ব্া কব্াোর কাজ কস যঝেক 

কমঝয়র কিঝয়ই কব্চে ভাঝলা পাঝর। চকন্তু এচেঝক িার ককােও কোুঁক কেই। েখ কঝর কস 

কখেও কসলাই চেঝয় ব্ঝস ো। রান্নাব্ান্নার চেঝকও িার উৎসাহ কেই, কখেও েরকাঝর 

পঝড় ব্াধীনতয হঝল কস কমাটামুচট ভাঝলাই উিঝর কেয়। পড়াশুঝোঝিও কস 

  

শ্রীঝলখার কিঝয় ভাঝলা চছল, চকন্তু সারা ব্ছর ব্ইঝয়র সঝে সম্পকণ ো করঝখ পরীিার 

কঝয়ক চেে আঝে রাি কজঝে পঝড় পাে করঝব্। ব্াচড়ঝি যঝেক কলাকজে থাকঝল 

সা্ত্বনোর উপচস্থচি কটরই পাওয়া যায় ো। কসই জেযই কস এিচেে শ্রীঝলখার আড়াঝল 

িাপা পঝড় চছল। গ্রাঝমর ব্াচড়ঝি চেচরচব্চল পচরঝব্ঝে িাঝক আলাো ভাঝব্ কিো কেল। 

  

সা্ত্বনো এখে যুব্িী। হোৎ িাঝক কেখঝল িমঝক কযঝি হয়। যল্প ব্য়ঝস িার কিহারা 

চছল তব্চেষ্টযহীে, হোৎ কস ধীনতাুঁ ধীনতাুঁ কঝর লম্বা হঝয় উঝেঝছ, স্বাঝস্থয এঝসঝছ িাকচিকয, কযে 

সা্ত্বনোর কখালস কভঝঙ কব্চরঝয় এঝসঝছ যেয একচট কমঝয়। িার মুঝখর আকৃচির সঝে 

িার মা, ব্াব্া ব্া ব্ােঝলর ককােও চমল কেই। ব্ােলঝক কেঝখ সব্াই ব্লঝব্ চেক কযে িার 
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মাঝয়র মুখখাো ব্সাঝো। কসই জেযই িখেও ব্ােঝলর মুঝখ একটা কমঝয়চল ভাব্ আঝছ। 

কস যখে লজ্জা কপঝয় মুখ চেিু কঝর–িাঝক ককােও চকঝোরীর মিে মঝে হয়। সা্ত্বনোর 

মুখটা যঝেকটা যব্াঙাচল ধীনতরঝের। িওড়া কপাল, চটঝকাঝলা োক, লম্বাঝট চিবু্ক, 

কোুঁটদুঝটা খুব্ পািলা। িার োঝয়র রং যব্েয খুব্ েরসা েয়, মাথার িুঝল চকছুটা ককাকড়া 

ভাব্ আঝছ। িার িাপা স্বভাঝব্র সঝে এখে কযে চমঝেঝছ একটু একটু যহংকার। ব্য়ঝসর 

িুলোয় সা্ত্বনোঝক আরও ব্ড় কেখায়। 

  

গ্রামঝেঝে যসেল পচরব্াঝরর কমঝয়র যচে স্বাস্থয ভাঝলা হয়, িা হঝল কস কমঝয় কিা েলার 

কাুঁটা। কমঝয়র চেঝক িাকাঝলই চহমােীর আজকাল বু্ক চটপচটপ কঝর। সব্ সময় কমঝয়ঝক 

কিাঝখ কিাঝখ আেঝল রাখার কিষ্টা কঝরে। চহমােী এমচেঝিই একটু তেচিক শুচিব্াযু়গ্রস্ত, 

একটু চকছু যসমীিীে ব্যাপার ঘটঝলই িার মঝে হয়, পৃচথব্ী বু্চে রসািঝল কেল। িা 

ছাড়া মাঝয়র োর্, সব্ সমঝয়ই কমঝয়র চব্পঝের আেকিমা কঝর। কমঝয়র চব্ঝয়টা চেঝয় চেঝি 

পারঝলই সব্ঝিঝয় চেচশ্চ্ হঝি পারঝিে চহমােী। চকন্তু এ কপাড়ার কেঝে কস রকম ভাঝলা 

পাত্র ককাথায়? ব্াঝপর ব্াচড়ঝি থাকঝি থাকঝিই যচে চব্ঝয়টা চেঝি পারঝিে! 

  

সা্ত্বনোঝক িার ব্াব্া-মা ককউই োসে করঝি পাঝর ো। িার োম্ভীযণঝক িার ব্াব্া মা-ও 

সমীহ কঝর। এক একজে থাঝক, যাঝের কেখঝলই মঝে হয় এরা কখেও ককােও যেযায় 

করঝি পাঝর ো-সা্ত্বনো কসই রকম। সা্ত্বনো যচে একা একা ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় যায় 

এব্ং কব্ে চকছুির্ পঝর কেঝর–ককউ িাঝক ধীনতমক চেঝয় চজঝজ্ঞস করঝি পারঝব্ ো, 

এিির্ ককাথায় চছচল? কস রকম চজঝজ্ঞস করঝল, জাো কথাই কয সা্ত্বনো ককােও উত্তর 

কেঝব্ ো। চমচষ্ট েলায় চকংব্া কথার কথা চহঝসঝব্ েনের করঝল কস সংচিপ্ত উত্তর চেঝি 

পাঝর। 

  

সা্ত্বনো চেুঃেঝব্দ ব্াচড়র কাজ কঝর, জল আঝে, ব্াসে কধীনতায়, কাপড় কাুঁঝি। ককােও চকছুই 

িাঝক ব্লঝি হয় ো। লঘু হাঝি কস েটপট কাজ কসঝর কেয়। খাওয়াোওয়ার চব্রঝয় িার 

ব্াছচব্িার ব্ড্ড কব্চে। কস কব্গুে খায় ো, টযাংরামাছ খায় ো, পুুঁইোক খায় ো। 

ইচলেমাঝছর কিল চেঝয় ভাি কমঝখ কখঝি ব্াঙাল মাঝত্ররই চজঝভ জল আঝস চকন্তু সা্ত্বনো 
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িাঝি আুঁেঝট েন্ধ পায়–কস োক কুুঁিঝক েূঝর সচরঝয় কেয়। ককােও রান্নায় সামােয োল 

হঝলই কস মুঝখ িুলঝি পাঝর ো। কখঝি ব্ঝস যখে িখে কস ভািসুে থালা কেঝল চেঝয় 

ব্ঝল, ভাঝলা লােঝছ ো। আর খাব্ ো! চহমােী হয়ঝিা েঝের সঝে ব্ঝল ওঝেে, কিার 

ককােটা ভাঝলা লাঝে ব্ল কিা? সা্ত্বনো িা ব্লঝব্ ো। িার চেজস্ব ককােও োচব্ কেই। 

ইোেীং খাব্ার ঘঝর যেটে কেখা চেঝয়ঝছ, িাল োয় পাওয়াই দুষ্কর, ভাঝির যভাঝব্ 

ব্ােল কান্নাকাচট কঝর সা্ত্বনো ককােও যচভঝযাে জাোয় ো। েচি চেঝের রান্নার পে 

পযণঝব্ির্ কঝর কস োয়ই আঝে কথঝক ব্ঝল কেয়, আজ আমার চখঝে কেই, চকছু খাব্ ো! 

  

মা চজঝজ্ঞস কঝরে, কী কখঝয়চছস কয চখঝে কেই ব্লচছস? 

  

সা্ত্বনো ব্ঝল, ব্াুঃ সঝন্ধঝব্লা কয দুঝটা কপয়ারা কখলাম! 

  

সচিযই িাই, কস দুঝটা কপয়ারা কখঝয়ঝছ ব্ঝলই রাঝত্র আর চকছু খাঝব্ ো। োয় চকছুই 

কখঝয়ও কয িার স্বাস্থয চেে চেে কী কঝর এি ভাঝলা হঝে, কসটাই এক রহসয। 

  

সা্ত্বনো কব্চেির্ ব্াচড়ঝি ব্ঝস থাকঝি িায় ো। একটু োুঁক কপঝলই কস ব্াচড় কথঝক 

কব্চড়ঝয় পঝড়, ককাথায় ককাথায় ঘুঝর কব্ড়ায়। সকাল দুপুর সন্ধযা কয-ঝকােও সমঝয়ই 

কহাক। সা্ত্বনো কয-ঝকােও কোপে জায়োয় যায় ব্া যডব্ধীনত চকছু কঝর িাও ো। চহমােী 

কমঝয়ঝক সরাসচর চেঝরধীনত ো কঝর চেঝজ কথঝক কখাুঁজ চেঝয়ঝছে। একচেে শুধুীনত চমচষ্ট ভাঝব্ 

সা্ত্বনোঝক বু্চেঝয় ব্ঝলচছঝলে, িুই কয যখে িখে কব্চরঝয় যাস এঝি কলাঝক চেঝন্দ 

করঝব্। এইসব্ গ্রামঝেঝে কমঝয়রা একা একা কব্ঝরায় ো।! 

  

সা্ত্বনো উত্তর চেঝয়চছল, আচম কছঝল হঝল কিামার খুব্ ভাঝলা লােি, িাই ো মা? আর 

দু-এক ব্ছর পঝরই আচম কব্ে িাকচর করিাম। 

  

সা্ত্বনো িবু্ ব্াচড় কথঝক কব্ঝরায়। গ্রাময রাস্তায় কস রীচিমিে একচট দ্রষ্টব্য ব্যাপার। এ 

রকম পচরেন্ন সুোম স্বাস্থযব্িী কমঝয়ঝক একা একা গ্রাঝমর রাস্তায় আঝে ককউ কেঝখচে। 

িার েঝব্াচেি স্তেদুচট সচিযই কযে েব্দ কঝর কয ব্ঝের ব্ািণা কঘারর্া কঝর, িার ভরাট 
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ঊরুঝি একটা কযে ছন্দ আঝছ। সব্াই িাঝক কেঝখ, সা্ত্বনো কস কথা কব্াঝে ো। একমাত্র 

মচল্লকব্াচড়র েরসা েরসা কমঝয়রা িার মিে সুন্দরী, চকন্তু িারা কব্চের ভাে সমঝয়ই 

েহঝর থাঝক। আব্দুর রহমাঝের ব্াচড়র কজোোরা োচক পঝটর চব্চব্র মিে–চকন্তু িাঝের 

কিেও ব্াইঝর কেখা যায় ো। সা্ত্বনোঝক চেঝয় এক এক সময় গ্রাঝমর োয় সমস্ত পুরুরই 

রসাঝলা েঝল্প কমঝি ওঝে। বু্ঝড়াঝের আড্ডাঝিই কথা ওঝে কব্চে। কক ো জাঝে, 

কছাকরাঝের কিঝয় বু্ঝড়ারাই যলীল কথা কব্চে পছন্দ কঝর। ব্ােল চেঝজও দু-এক ব্ার 

িার চেচে সম্পঝকণ খারাপ কথা শুঝে কেঝলঝছ। 

  

সা্ত্বনো সিরাির ব্ােলঝক সঝে চেঝি িায় ো। ব্ােল কখেও সখেও ব্াোঝে চকংব্া 

পাটঝখঝির ধীনতাঝর সা্ত্বনোঝক কেঝখ চজঝজ্ঞস কঝরঝছ, চেচে, আচম কিার সঝে যাব্? 

  

সা্ত্বনো একটুির্ চি্া কঝর ব্ঝলঝছ, আয়। 

  

িারপর ব্ােলঝক কসোো রকম কচেে কচেে কাজ করঝি ব্ঝলঝছ। িাঝক কস ব্ঝলঝছ 

কুুঁিোছ কথঝক কুুঁিেল কপঝড় আেঝি, পুকুঝরর মােখাে কথঝক পেেুঝলর কুুঁচড় িুঝল 

আেঝি চকংব্া েচড়ং ধীনতরঝি। ব্ােল চক এসব্ পাঝর? 

  

একচেে কস ব্ােলঝক হাসাে োচজ চেচঘর েচির্ পাঝরর ককার্টায় কেঝখ ব্লল, এই কোে, 

এই কখজুর োছটায় উেঝি পারচব্? 

  

কখজুর োছটা ব্াুঁকা হঝয় উঝে কেঝছ যঝেকখাচে, োঝছর কব্ে খাচেকটা যংে জঝলর 

ওপঝর। ডোর কাঝছ একটা হাুঁচড় ব্াুঁধীনতা। োচজভাই কভারঝব্লা একটা হাচড় খুঝল চেঝয় আর 

একটা হাুঁচড় কব্ুঁঝধীনত করঝখ যায়। চেঝের রঝসর োম েরা রস।  

  

ব্ােল ভঝয় ভঝয় চজঝজ্ঞস করল, োঝছ উঝে কী করব্? 

  

সা্ত্বনো ব্লল, হাুঁচড়টা কপঝড় আেচব্। 

  

ওই রস কিা খায় ো। 
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িুই আেঝি পারচব্ চক ো ব্ল! 

  

কখজুর োছটা ব্াকা ব্ঝল ওপঝর ওো খুব্ েি েয়। ব্ােল িবু্ ভয় পাঝে। সা্ত্বনো ব্লল, 

িুই পারচব্ ো? আচম পাচর, কেখচব্? 

  

চেচে োঝছ উেঝব্–এটা ব্ােঝলর পছন্দ হয় ো। কস চেঝজই উেঝি শুরু কঝর। কব্ে 

যব্লীলািঝমই িরির কঝর উঝে যায়। উপঝর উঝে কযই হাুঁচড়টা খুঝলঝছ, িখেই েীঝির 

চেঝক কিাখ পড়ঝি িার মাথা ঘুঝর কেল। েীঝিই জল–আর এই চেচঘঝি যা েযাওলা, 

সহঝজ সাুঁিার কাটা যায় ো। ব্ােল হাুঁচড়টা েলায় েুচলঝয় স্পণঝর্ োমঝি লােল আঝস্ত 

আঝস্ত। একব্ার িার পা চপছঝল কযঝিই এমে বু্ক কাুঁপঝি লােল কয িার হাঝির কজার 

কঝম কেল এঝকব্াঝর। এখে কস কী করঝব্? েীঝির চেঝক িাকাঝলই মাথা কঘা ঝর। হাুঁচড় 

সুনু্ধ যচে জঝল পঝড় যায়–  

  

ব্ােল কিুঁচিঝয় ব্লল, চেচে, আচম োমঝি পারচছ ো! 

  

উৎকচণ্ঠি হব্ার ব্েঝল সা্ত্বনো কহঝস উেল। হাসঝি হাসঝি ব্লল, োমঝি পারচছস? িা 

হঝল কী হঝব্? 

  

চেচে, আচম সচিয োমঝি পারচছ ো! 

  

কব্ে হঝয়ঝছ! কব্ে হঝয়ঝছ। 

  

িুই কিা আমাঝক উেঝি ব্লচল! 

  

উেঝি পাচরস, আর োমঝি পাচরস ো, কব্াকা কছঝল! 

  

সচিয পারচছ ো। ব্াব্াঝক ডাক। চকংব্া কাচিণকাঝক। 
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সা্ত্বনো কাঝরাঝকই ডাকল ো। োচড় োছঝকামর কঝর কব্ুঁঝধীনত চেঝজই উেঝি শুরু করল। 

িার চেঝক িাচকঝয় ব্ােঝলর আরও ভয় করঝি লােল। 

  

উঝত্তজোর মাথায় ব্ােঝলর হাি কথঝক রঝসর হাুঁচড়টা পঝড় কেল জঝল। েপাং কঝর েব্দ 

হল, পুকুঝর িাল পড়ঝল এই রকম েব্দ হয়, যঝেঝক কসই েঝব্দ ছুঝট আঝস। সা্ত্বনো 

িাড়ািাচড় আব্ার কেঝম পড়ল োছ কথঝক। যেয কলাকজে এঝস কেখল, ব্ােল কখজুর 

োঝছর মােখাঝে কাঝো কাুঁঝো মুঝখ ব্ঝস আঝছ। শুধুীনত শুধুীনত কস ব্কুচে কখঝয় মরল। কসই 

কথঝক কস আর চেচের সঝে এঝকব্াঝরই কযঝি িায় ো।  

  

যেয পাড়ার দুচট কমঝয় সা্ত্বনোর সঝে কেখা করঝি োয়ই আঝস। একজঝের োম েীচল 

আর একজঝের োম েংকরী। কমঝয়দুচট সা্ত্বনোর খুব্ যেুরাচেেী হঝয় পঝড়ঝছ। যব্েয 

সা্ত্বনো চব্ঝের ককােও কথা ব্ঝল ো–ওরাই সা্ত্বনোঝক রাঝজযর কথা কোোয়। েীলা 

েংকরী ককউ ককােও চেে স্কুঝল পঝড়চে, সামােয ব্াংলা জাঝে চকন্তু িাঝের ব্লার যঝেক 

কথা আঝছ। েীলার এখেও চব্ঝয় হয়চে, েংকরীঝক িার স্বামী কেয় ো। েংকরী। যব্েয 

ব্ঝল িার স্বামী ব্ামণায় কেঝছ যুে করঝি, চকন্তু গ্রাম সুষ্ঠু সব্াই জাঝে িার স্বামী ব্রঝজর 

একচট কমঝয়ঝক চব্ঝয় কঝর েয়াঝি থাঝক। েীলার রািস ের্ এব্ং চসংহ রাচে ব্ঝল ককােও 

পাত্রর সঝেই িার কুচষ্ঠ কমঝল ো, কসই জেয চব্ঝয়ও হঝি পারঝছ ো। 

  

েীলা আর েংকরীর সঝে সা্ত্বনো মাঝে মাঝে কব্ঝরায়। চলিুব্াোঝে িড়ুইভাচি কঝর। চকন্তু 

এঝের সঝেও সা্ত্বনোর চেক কমঝল ো। ওই দুচট কমঝয়র মঝধীনতয েীলা কমঝয়চট চব্ঝের কঝর 

সা্ত্বনোর খুব্ই ভি হঝয় পঝড়চছল। কস োয়ই ব্লি, ইস, আচম যচে কিার মিে হিাম। 

  

সা্ত্বনো শুধুীনত চজঝজ্ঞস করি, ককে? 

  

েীলা ব্লি, কিাঝক কেঝখ মঝে হয়, িুই কযে এই পৃচথব্ীর কমঝয় ো। যেয ককােও জেৎ 

কথঝক এখাঝে কব্ড়াঝি এঝসচছস! 
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একচেে সা্ত্বনো একলা একলা কব্ড়াঝি কব্ড়াঝি যঝেক েূর িঝল চেঝয়চছল। খালধীনতাঝরর 

যেয চেকটায় যেয গ্রাম। একটা মস্ত ব্ড় যেত্থ োঝছর েীঝি কখেও কখেও ককােও 

সাধুীনত-সন্নযাসী এঝস ব্ঝস–এখে কস জায়োটা েুঁকা, চকছু ভাঙা হচড়কুচড় ছড়াঝো রঝয়ঝছ। 

সা্ত্বনো কেখল, দুচট ব্য়ঝস ব্ড় কছঝলর সঝে ব্ােল ব্ঝস আঝছ। একচট কছঝল ব্ােঝলর 

কুঁধীনত জচড়ঝয় ধীনতঝর যেয হাঝি একচট জ্বল্ চসোঝরট আেঝছ িার মুঝখর কাঝছ। ব্ােল 

খাঝব্ ো, মুখ চেচরঝয় চেঝে, যেয কছঝলচট কজার কঝর ব্ােঝলর মুখ ঘুচরঝয় চেঝে। ব্ােল 

কের পযণ্ চসোঝরঝট দু’ টাে চেঝয় খক খক কঝর কােঝি লােল। 

  

সা্ত্বনো আড়াল কথঝক কেখচছল, যঝেকির্ ককােও সাড়া েব্দ কঝরচে। কােঝি কােঝি 

যখে ব্ােঝলর কিাঝখ োয় জল এঝস কেঝছ–িখে সা্ত্বনো ডাকল, এই ব্ােলা–  

  

ব্ােল িমঝক উেল, যেয কছঝলদুচট ঘাড় ঘুচরঝয় িাকাল। সা্ত্বনো এচেঝয় এঝস ব্ােঝলর 

হাি ধীনতঝর ব্লল, ব্াচড় িল। 

  

ব্য়স্ক একচট কছঝল হইল চেঝয় উেল। সা্ত্বনো কছঝলচটর চেঝক িাকালও ো। চহড়চহড় কঝর 

টােঝি টােঝি চেঝয় কেল ব্ােলঝক। 

  

খাচেকটা েূর এঝস ব্ােল ভঝয় ভঝয় চজঝজ্ঞস করল, চেচে, িুই মাঝক ব্ঝল চেচব্? 

  

সা্ত্বনো ককােও উত্তর চেল ো। ব্াব্া-মাঝক ব্ললও ো কসচেে। িার দু চেে ব্াঝে সা্ত্বনো 

ককাথা কথঝক একটা চসোঝরঝটর পযাঝকট এঝে ব্ােলঝক চেঝয় ব্লল, এই কে খাচব্? 

  

পযাঝকঝট দুঝটা চসোঝরট চছল। ব্ােল কেঝখই চিেঝি পারল কসটা িার ব্াব্ার পযাঝকট। 

ব্াব্া ছাড়া এ-গ্রাঝম কসই চসোঝরট ককউ খায় ো। কখে রাস্তায় ব্াব্ার পঝকট কথঝক কসটা 

পঝড় চেঝয়চছল, সা্ত্বনো কুচড়ঝয় এঝে ব্াব্াঝক চেল ো, ব্ােলঝক চেল। ব্ােল করঝেঝমঝে 

ব্লল, আচম চক চসোঝরট খাই োচক!  

  

সা্ত্বনো ব্লল, চমঝথয কথা ব্চলস ো। কিেও চমঝথয কথা ব্লচব্ ো! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 524 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সা্ত্বনো ককে একা একা োুঁকা জায়োয় ঘুঝর কব্ড়ায়, িার ককােও যুচিচসে কারর্ খুুঁঝজ 

পাওয়া যায় ো। একচট মাত্র কারর্ কমাটামুচট যেুমাে করা কযঝি পাঝর। সা্ত্বনো যখে 

ককােও চেরালা জায়োয় থাঝক, িখে িাঝক গুর্গুর্ কঝর োে োইঝি কোো যায়। 

ব্াচড়ঝি চকংব্া কলাকজঝের সামঝে কস কখেও মুখ কখাঝল ো। যথি কস োে োইঝি 

ভাঝলাব্াঝস। সা্ত্বনোর েলা কিমে সুঝরলা েয়, ককােও চেে কস োচয়কা হঝি পারঝব্ ো, 

িবু্ কস কমাটামুচট চেভুণল সুঝর োে োইঝি পাঝর। 

  

োে োওয়ার জেয সব্ঝিঝয় ভাঝলা জায়ো পাটঝখি। আধীনত মাইল, এক মাইল ছড়াঝো 

পাটঝখঝির মঝধীনতয একব্ার েুঝক কেঝল আর কখাুঁজ পাওয়া যায় ো। এক মােুর, কেড় মােুর 

উুঁিু পাটোছ, ব্হেূর চব্স্তৃি একটা আব্ছা হচরৎ জেৎ সৃচষ্ট কঝর করঝখঝছ। সা্ত্বনো এচেক-

ওচেক িাচকঝয় কসই পাটঝখঝির মঝধীনতয েুঝক পঝড়, িারপর কোো যায় িার কান্না কান্না 

মিে োঝের আওয়াজ। 

  

সা্ত্বনো কসই রকম োে োইঝি োইঝি আসঝছ, হোৎ পাটঝখঝির মঝধীনতয একটা িাঞ্চলয 

কেখা কেল। এইসব্ কখঝির মঝধীনতয োয়ই কেয়াল লুচকঝয় থাঝক, সাপ আর কেউঝলর যুে 

কেখা যায়। চকন্তু এই আঝন্দালে যেয রকম। সা্ত্বনো কস-চেঝক এচেঝয় চেঝয় থমঝক 

োুঁড়াল। 

  

একচট োচড়ওয়ালা স্থূলকায় কলাঝকর আচলেে ছাচড়ঝয় েংকরী উঝে োুঁড়াব্ার কিষ্টা 

করঝছ। েংকরীর োঝয় এক টুকঝরা সুঝিা পযণ্ কেই। যেয কয-ঝকােও কমঝয় কসই েৃেয 

কেখঝল ছুঝট পালাি, চকন্তু সা্ত্বনোর সব্চকছুই যদু্ভি। সা্ত্বনো েভীর চব্স্মঝয় েংকরীর 

চেঝক িাচকঝয় রইল। িারপর চজঝজ্ঞস করল, এই েংকরী, কী করচছস কর? 

  

েংকরী ককােও উত্তর চেল ো। োচড়ওয়ালা কলাকচট লুি ভাঝব্ কহঝস ব্লল, এ কক? 

  

সা্ত্বনো কলাকচটর চেঝক ঘুঝর োুঁচড়ঝয় যপলক ভাঝব্ কঝয়ক মুহূিণ কেখল। িারপর ব্লল, 

েংকরী, িঝল আয়! এ-ঝলাকটা ভাঝলা েয়? 
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কলাকচট খপ কঝর সা্ত্বনোর হাি কিঝপ ধীনতঝর ব্লল, িুচমও কব্াস ো! 

  

েংকরী হোৎ ডুকঝর ককুঁঝে উেল। কলাকচট কব্খাো ভাঝব্ উঝে োুঁড়াব্ার কিষ্টা করঝিই 

সা্ত্বনো চেঝজর হাি ছাচড়ঝয় চেঝয় ব্লল, েংকরী, িুই এি যসভয ককে কর? চছুঃ, কিার 

লজ্জা কঝর ো? 

  

গ্রাঝম এইসব্ ঘটো যস্বাভাচব্ক চকছু েয়, চকন্তু সা্ত্বনোর িচরঝত্রর মঝধীনতয খাচেকটা 

যস্বাভাচব্কত্ব আঝছ। এই রকম আরও দু-একটা ব্যাপাঝরর পর যঝেঝকই সা্ত্বনোঝক 

পােল মঝে করঝি লােল। িঝম িঝম কসই সব্ কথা এঝস কপ ুঁঝছাল চহমােীর কাঝছ, 

চহমােী েথঝম ককােও গুরুত্ব কেেচে। চকন্তু একচেে মাে রাচত্তঝর সা্ত্বনো চব্ছাোয় উঝে 

ব্ঝস ব্লল, মা, আমায় ডাকঝছ! আমায় ডাকঝছ! 

  

চহমােী চজঝজ্ঞস করঝলে, কক? কক? 

  

সা্ত্বনো ব্লল, কসই োচড়ওয়ালা কলাকটা! 

  

সা্ত্বনোর োুঁঝি োুঁি কলঝে কেঝছ, িামি চেঝয়ও িার মুখ োুঁক করা যায় ো। পাড়া-

েচিঝব্েীরা এঝস মি েকাে করল, সা্ত্বনোঝক ভূঝি ভর কঝরঝছ। 

  

কসই চেঝয় যঝেক কাণ্ড িলল। চিররঞ্জে ভূি কেি চব্শ্বাস কঝরে ো। চিচে চেক কঝর 

কেলঝলে, কমঝয়ঝক ব্াুঁিাঝি হঝল কলকািায় চেঝয় কযঝিই হঝব্। িা ছাড়া, এখাঝে আর 

সংসার িলঝছ ো। কলকািায় িবু্ একটা আশ্রয় আঝছ। আব্ার ব্ামচব্ছাো ব্াুঁধীনতাছাো শুরু 

হঝয় কেল। 

৪৮. কমচেেীপুর কসন্ট্রাল কজঝলর কেট 

কমচেেীপুর কসন্ট্রাল কজঝলর কেট কথঝক ব্ড়ব্াবু্ আঝস্ত আঝস্ত চেঝর যাঝেে। আজও সূযণর 

সঝে কেখা হল ো। 
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ব্ড়ব্াবু্র েৃচষ্ট ককােও চেঝক কেই, মুখ চেিু করা। হাঝির িুরুটটা যঝেকির্ চেঝভ কেঝছ, 

ধীনতরাব্ার কথা মঝে কেই। চকছু েূঝর সাইঝকল চরকো টযাঝন্ডর কাঝছ আসঝিই চিে-িারঝট 

চরকো এচেঝয় এল িার চেঝক। সব্াই িাুঁঝক চেঝি িায়। ব্ড়ব্াবু্ একটাঝি িঝড় ব্সঝলে, 

ককাথায় যাঝব্ে িা ব্লঝি হল ো–চরকো ছুটঝি লােল। এই কঝয়ক মাঝসই ব্ড়ব্াবু্ এই 

েহঝর কব্ে পচরচিি হঝয় কেঝছে। যঝেঝকই িার সঝে কথা ব্লঝি উৎসুক। 

  

চরকো এঝস থামল একটা সাো রঝঙর েিুে একিলা ব্াচড়র সামঝে। এ েহঝর ভাঝলা 

কহাঝটল কেই ব্ঝল ব্ড়ব্াবু্ এই ব্াচড়টা ভাড়া চেঝয় করঝখঝছে। ব্াচড়টার কপছঝেই একটা 

মস্ত ব্ড় চেচঘ, চেচঘঝি এক োুঁক হাুঁস। 

  

একজে মাে ব্য়চস কলাক ব্ড়ব্াবু্র জেয রান্নাব্ান্না কঝর। কস এঝস ব্লল, ব্াবু্, কব্লা। 

কিা যঝেক হঝয় কেল, খাঝব্ে ো। 

  

ব্ড়ব্াবু্ শুকঝো েলায় ব্লঝলে, োও! 

  

োোব্াবু্র সঝে কেখা হঝয়ঝছ? 

  

ব্ড়ব্াবু্ দু’ চেঝক মাথা োড়ঝলে। 

  

োোব্াবু্র খাব্ার চেঝয় কযঝি কেঝব্? 

  

ো। 

  

কমঝেঝি আসে কপঝি জল চছচটঝয় ব্ড়ব্াবু্র খাব্ার জায়ো কঝর কেওয়া হল। কলাকচট 

রান্নায় এঝকব্াঝরই পারেেণী েয়। শুকঝো কড়কঝড় ভাি, ছাকরা ছাকরা কখসাচরর ডাল, 

কাঝলা রঝঙর কী একটা িরকাচর আর মাছ। 
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ব্ড়ব্াবু্ খােযদ্রব্য সম্পঝকণ একচটও ম্ব্য করঝলে ো। সামােয চকছু মুঝখ চেঝলে। কলাকচট 

সব্ণির্ কাছাকাচছ ব্ঝস কথঝক োো রকম ম্ব্য কঝর কেল, ব্ড়ব্া বু্ উত্তর চেচেঝলে 

একচট ব্া দুচট েঝব্দ। 

  

খাওয়া কের হঝিই কলাকচট ব্ড়ব্াবু্র সামঝে পাে এচেঝয় চেল। ব্ড়ব্াবু্ পাে মুঝখ চেঝয় 

ব্লঝলে, িুচম এব্ার যাও, আমার আর চকছু লােঝব্ ো। 

  

কলাকচট ব্লল, আপচে শুঝয় পড়ুে। আচম হাওয়া কচর। ব্ড্ড েরম আজ।  

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, িার েরকার কেই। আচম কোব্ ো। 

  

একটা েিুে কি চকর ওপর চব্ছাো পািা হঝয়ঝছ। ঘঝরর আসব্াব্পত্র যচি সামােয, চকন্তু 

সব্চকছুই েিুে ব্ঝল কব্ে একটা পচরেন্নিার ভাব্ আঝছ। েি চিে-িার মাস ধীনতঝর ব্ড়ব্াবু্ 

োয়ই এঝস এখাঝে থাকঝছে। 

  

এর মঝধীনতয মাত্র দু’ব্ার সূযণর সঝে কেখা হঝয়ঝছ িার। সরকাঝরর কাছ কথঝক আর যেুমচি 

পাওয়া যাঝে ো। ব্ড়ব্াবু্ িবু্ েচি সপ্তাঝহ এঝস কিষ্টা কঝর যাঝেে। এখােকার কজলার 

সুরথ িিব্িণীর কাকার এক ব্নু্ধঝক চিচে এলাহাব্াঝে থাকার সময় চিেঝিে। যঝেক 

খুুঁঝজ খুুঁঝজ কসই সূত্র ব্ার কঝর চিচে কজলাঝরর সঝে কেখা কঝরচছঝলে। কলাকচট খুব্ মুখ-

চমচষ্ট এব্ং ধুীনতরন্ধর। সাধীনতারর্ সমঝয় চিচে এইসব্ কলাকঝক কথা ব্লার কযােয ব্ঝলও মঝে 

কঝরে ো। যথি এখে খাচির কঝর কথা ব্লঝি হঝে। কজলার সুরথ িিব্িণী ব্ড়ব্াবু্ঝক 

চেরাে করঝছ ো চকছুঝিই, সব্ সময়ই কজল সুপাচরেঝটঝন্ডন্ট কব্ইচলর োঝম কোর 

িাপাঝে। ব্ড়ব্াবু্ কব্ইচল সাঝহঝব্র সঝেই কেখা করঝি িাে চকন্তু কজলার চকছুঝিই কস 

ব্যব্স্থা করঝব্ ো। 

  

কজলার সুরথ িিব্িণী যিয্ যথণঝলালুপ। কঝয়চেঝের ব্রাদ্দ  কথঝক কব্ে কমাটা। যংে 

িার চেঝজর ব্াচড়ঝি আঝস। ব্ড়ব্াবু্ িার সঝে একটা কিোশুঝো সম্পকণ ধীনতঝর। এঝলও কস 
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আকাঝর ইচেঝি টাকাপয়সা খরঝির েসে িুলঝছ েথম চেে কথঝকই। ব্ড়ব্াবু্ জঝলর 

মিে টাকা খরি কঝর যাঝেে। 

  

ব্ড়ব্াবু্ কজলাঝরর ককায়াটণাঝরই কেখা করঝি চেঝয়চছঝলে। কলাকচট স্ত্রী-পুত্র-কেযা। চেঝয় 

থাঝক, ব্াোে করার েখ আঝছ। চকন্তু রাজডেচিক ব্চন্দঝের সম্পঝকণ সামােযিম। 

সমঝব্েো কেই। ব্ড়ব্াবু্র সামঝেই িার কছঝলর োঝম োলমন্দ কঝর। এব্ং মাঝে মাঝে 

এমে ভাঝব্ িাকায় কযে যধীনতুঃপচিি স্াঝের চপিা চহঝসঝব্ ব্ড়ব্াবু্ও সমাে যপরাধীনতী। 

  

এই কঝয়ক মাঝসই ব্ড়ব্াবু্ বু্ঝে কেঝছে কয কজলখাোয় কী রকম টাকার কখলা িঝল। 

সুরথ িিব্িণীঝক পুঝরা চব্শ্বাস করঝি পাঝরে ো ব্ঝল আর একজে ওয়াডণারঝকও চিচে 

চেয়চমি টাকা চেঝয় যাঝেে, যাঝি সূযণর জেয একটু ভাঝলা খাওয়াোওয়ার ব্যব্স্থা করা 

হয়। কসসব্ চকছু সূযণর কাঝছ কপ ুঁঝছঝছ চকো িা জাোর ককােও উপায় কেই। মােুঝরর 

মঝধীনতয এমে িিুর কশ্রচর্র মােুরও কিা আঝছ, যারা ঘুরও কেয় আব্ার কাজও কঝর ো। 

কিারডাকাঝির সংস্পঝেণ থাকঝি থাকঝি এঝের যঝেঝকরই হৃেয় ব্ঝল ককােও পোথণ 

কেই। 

  

ব্ড়ব্াবু্ জােলার কাঝছ একটা কিয়ার কটঝে চেঝয় ব্ঝস িুরুট ধীনতরাঝলে। চেচঘর হাুঁসগুঝলা 

জঝলর ওপর সরল করখা কটঝে কটঝে ঘুঝর কব্ড়াঝে। কখেও এক চেঝক চিেচট, আর এক 

চেঝক চিেচট, আব্ার কখেও এক চেঝক পাুঁিটা আর একটা যেয চেঝক একলা একলা–

এই রকম োো চডজাইে তিচর কঝর িারা দুপুর কাটায়। হাুঁঝসর েলায় কব্ে কজার আঝছ, 

চকন্তু সহঝজ ডাঝক ো। িারচেক যসম্ভব্ চেস্তি। 

  

কয-ঝলাকচট রান্না কঝর, কস দুচট কডকচি হাঝি চেঝয় দ্রুি ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় যাঝে। 

কব্াো যায়, কডকচিদুচট কব্ে ভারী। ব্ড়ব্াবু্ িাড়ািাচড় কিাখ োচমঝয় চেঝলে–কলাকচটর 

সঝে কিাখাঝিাচখ ো হঝয় যায়। কলাকচট এমচেঝি ভাঝলা, চকন্তু করাজই চকছু চকছু খােযদ্রব্য 

িুচর কঝর। হয়ঝিা ওর সংসাঝর খুব্ যভাব্, এ ছাড়া আর কী-ই ব্া করঝব্। িিুচেণঝক 
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যঝন্নর জেয হাহাকার পঝড় কেঝছ। এই যুে কেেটাঝক এঝকব্াঝর ছারখার কঝর চেঝয় 

যাঝব্। 

  

ব্াচলঝের িলা কথঝক ব্ড়ব্াবু্ একটা কমাটা খািা কটঝে ব্ার করঝলে। ওলটাঝি লােঝলে 

কঝয়কচট পািা। িার চেঝজর হাঝির কলখা চকছু চকছু রঝয়ঝছ। খাচেকির্ ব্াইঝরর চেঝক 

িুপ কঝর িাচকঝয় চিচে একটা েিুে পািায় চলখঝি শুরু করঝলে। 

  

.  

  

৭ই জুে, ১৯৪৩ 

  

আজও ব্যথণ হইয়া চেচরয়া আচসলাম। সূযণ আমার সচহি কেখা কচরঝি িাঝহ ো। মাঝসর 

পর মাস কিষ্টা কচরঝিচছ িাহার সচহি কেখা কচরব্ার জেয। কজলখাোয় যসংখয চেয়ঝমর 

গ্রচন্থাক চেচথল কচরয়া আচেয়াচছলাম োয়। যেিযাচেি ভাঝব্ ঘটোর পচরব্িণে হইল। এখে 

কজল কিৃণপিই সাগ্রঝহ আমার সচহি আমার পুঝত্রর সািাৎকার করাইয়া চেঝি িাঝহ। 

চকন্তু সূযণ িাহাঝি রাচজ েয়। 

  

ো, এ জেয সূযণঝক কোর চেঝি পাচর ো। কোর চেঝি হইঝল আমাঝকই চেঝি হয়। আমার 

এই কে ব্ণঝলয কাহারও কে রব্ বৃ্চে হইঝব্ ো। যুচিিকণ সব্ই জাচে। িবু্ চেঝজর য্রঝক 

বু্ে মাোইঝি পাচরঝিচছ ো। 

  

সূযণর কজে ব্ড় কব্চে। কস কাহারও কথা শুচেঝব্ ো। আমার যেুঝরাঝধীনতও কস কর্ণপাি 

কচরঝব্ ো–এ কথাও আচম ভাঝলাই জাচে। কজলার সুরথ িিব্িণীর ধীনতারর্া আচম আমার 

কছঝলঝক চেরাইঝি পাচরব্। আচমই ব্া ককে িাহাঝি োচিয়া উচেঝিচছ? 

  

উপব্াসী পুঝত্রর মুঝখাচে ব্ার ব্ার আমার কিাঝখর সম্মুঝখ ভাচসঝিঝছ। কিই ব্া িাহার 

ব্য়স, এই চক উপব্াঝস থাচকব্ার সময়? 
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আজ লইয়া েয় চেে হইল, কমচেেীপুর কসন্ট্রাল কজঝল সািান্ন জে ব্চন্দ যেেে কচরয়া 

আঝছ। সূযণও িাহাঝের মঝধীনতয একজে। যপর সকঝল যেেে ো ভাচঙঝল সূযণ একলা 

ভাচঙঝি পাঝর ো–িাহা সেিও েয়। এ যেযায় যেুঝরাধীনত আচম িাহাঝক কচরব্ই ব্া কী 

রূঝপ? আচম এই সুঝযাঝে িাহার সঝে শুধুীনত একব্ার কেখা কচরঝি িাচহয়াচছলাম। যেেে 

ভাচঙব্ার যেুঝরাধীনত কচরিাম ো, চেঝজর িঝি কেচখয়া িাহার স্বাঝস্থযর যব্স্থা বু্চেিাম। 

োো কলাঝক োো কথা ব্চলঝিঝছ। যচধীনতকাংে কলাকই ব্ড় েীি কশ্রচর্র। চেঝজর কিাঝখ ো 

কেচখঝল চকছুই চব্শ্বাস োই। 

  

সূযণ চেশ্চয়ই আমাঝক ভুল বু্চেয়াঝছ। কসই কারঝর্ই আমার সচহি কেখা কচরঝি চকছুঝিই 

সম্মি হইঝিঝছ ো। কস ভাচব্ঝিঝছ আচম িাহাঝক যেযায় যেুঝরাধীনত কচর। কস িাহার েঝলর 

কলাকঝের কিাঝখ কহয় েচিপন্ন হইঝব্। 

  

কয যাহাই ব্লুক, ব্াপ হইয়া আচম কছঝলর এই যেেঝের ব্যাপার কী কচরয়া সমথণে 

কচরঝি পাচর? েয় চেে কস ো খাইয়া আঝছ। এঝকই কিা কজলখাোয় পশুর খােয কেয়। 

িাহার পর, চেঝের পর চেে উপব্াঝস থাচকঝল েরীর কয ভাচঙঝব্–কস ভাঙা চক আর 

ককােও চেে কজাড়া লাঝে? চব্েব্ীরাও মহাত্মা োন্ধীর যেুসৃি পঝথ যেেেঝক একচট যস্ত্র 

কচরঝি িায়। লাঝহাঝর কযব্ার রাজব্চন্দরা েীঘণকাল ধীনতচরয়া যেেে কচরয়াচছল– কসব্ার 

সারা কেঝে কী চব্পুল উঝত্তজো। কাযণ উপলঝি আমাঝকও িখে লাঝহাঝর যাইঝি 

হইয়াচছল। কিরচট্ট চেে যেেঝের পর যিীে োস োর্িযাে কচরল, িবু্ পর্িযাে কচরল 

ো। কচলকািার যুব্ক যিীে োস োর্ হারাইল লাঝহাঝর–আচম িাহার মৃিঝেহ এক 

েলঝকর জেয কেচখয়া চছলাম। মােুর ব্চলয়া কিোই যায় ো। ব্ার ব্ার কসই েৃেযচট মঝে 

পচড়ঝিঝছ আর সূযণর কথা ভাচব্য়া বু্ক কাুঁচপঝিঝছ। যিীে োঝসর চপিামািার মঝের 

যব্স্থা কী রূপ হইয়াচছল–িাহা ককহ কল্পোও কচরঝি পাচরঝব্ চক? মহাত্মা োন্ধীঝক 

একচট কটচলগ্রাম পাোইয়াচছ–এই যেেঝের ব্যাপাঝর হস্তঝিপ কচরব্ার জেয। কােঝজ 

এখেও িাহার ককােও চব্বৃ্চি কেচখ োই। েিকলয কছাটলাটঝকও একচট কটচলগ্রাম 

পাোইলাম। 
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কী কচরয়া উহারা চেঝের-পর-চেে ো খাইয়া থাচকঝি পাঝর? এি মঝের কজার ককাথা 

হইঝি আঝস? সূযণর যেেঝের সংব্াে পাইয়া আচমও খাওয়াোওয়া পচরিযাে 

কচরয়াচছলাম। দুই চেে পরই আমার মাথা ঘুচরঝি লাচেল, সব্ সময় ব্চম ব্চম ভাব্, 

পাঝয় কজার পাই ো। আর দুই-িাচর চেে এই ভাঝব্ থাচকঝল আচম আর ব্াুঁচিিাম ো। 

আচম এখে মচরঝল সূযণর কী হইঝব্ িাহা জাচেয়া যাইঝি পাচরব্ ো।  

  

কংঝগ্রচস সিযাগ্রহী ছাড়া আর কাহাঝকও রাজডেচিক ব্চন্দর মযণাো কেয় োই। সূযণ এব্ং 

িাহার মিে যঝেকঝক আন্ডার ট্রায়াল চস ক্লাস চেজোর কচরয়া রাচখয়াঝছ। েসুয, েিারক 

ও োরী চেযণািেকারীঝের সমপযণায়ভূি। টুকরা টুকরা যাহা খব্র শুচেঝি পাই–িাহাঝিই 

বু্চেঝি পাচর কয যকথয যিযািার হয় উহাঝের উপর। খাওয়ার জেয সরকাঝরর যাহা 

সামােয ব্রাদ্দ  আঝছ, িাহার চসচকভােও উহাঝের ভাঝেয কজাঝট ো। রাচত্র ব্াঝরাটার সময় 

ঘঝরর ব্াচহঝর আচসয়া হাুঁটু োচড়য়া ব্চসঝি হয়–কসই সময় একব্ার সংখযা ের্ো হয়। 

ইহার মঝধীনতযই দুই ব্ার কজঝলর মঝধীনতয চব্েৃঙ্খলার যজুহাঝি লাচে িাজণ কচরয়া কঝয়চেঝের 

উত্তম মধীনতযম চেয়াঝছ। কঝয়ক জঝের োচক হাি-পা ভাচঙয়াঝছ। িে্ কচমেে ব্চসঝব্ কিা 

শুচেঝিচছ। কব্য়াচল্লঝের োোয় সরকাঝরর যঝেক িয়িচি হইয়াঝছ–িাই ইহাঝের েচি 

সরকার ককােও েয়ামায়া কেখাইঝি রাচজ েয়। ব্াধীনতয হইয়াই উহারা যেেঝে োচময়াঝছ। 

  

চকন্তু কক কয ইহাঝের যভাব্ যচভঝযাঝের েচিকার কচরঝব্, িাহাও কিা বু্চেয়া উচেঝি 

পাচর ো। কংঝগ্রস ইহাঝের োচয়ত্ব চেঝি যস্বীকার কচরয়াঝছ এব্ং েকাঝেয ইহাঝের 

সম্পঝকণ চব্রচি েকাে কচরঝিঝছ। ব্াংলায় এখে মুসচলম চলে সরকার– িাহাঝের 

ককােও মাথাব্যথা োই স্বঝেচে যুব্কঝের জেয। যেেে ভে করাইব্ার জেয কজার জুলুঝমর 

আশ্রয় লইঝিঝছ। মাচটঝি কোওয়াইয়া কজার কচরয়া িাচপয়া ধীনতচরয়া মুঝখ খােযদ্রব্য 

েুকাইঝি িায়। োঝকর মঝধীনতয েল ভচরয়া কেয়। জঝলর কলঝসও জল ো রাচখয়া কঘাল 

চকংব্া দুধীনত রাচখয়া কেয়–চেোরুর্ জল িৃো পাইঝলও যেেেকারীরা জল পাে কচরঝি 

পাঝর ো। চেঝজরাই সব্ কলস ভাচঙয়া কেচলঝিঝছ–এসব্ ভাচব্ঝি কেঝলও বু্ক কাঝপ। 
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চব্িার কঝব্ কের হইঝব্, িাহাও জাচে ো। হাজার ব্চন্দঝি কারাকিগুচল ভরচি– ইহাঝের 

চব্িার পব্ণ েঝমা েঝমা কচরয়া কের কচরঝিও েীঘণ চেে লাচেয়া যাইঝব্। আব্ার শুচেঝিচছ, 

ইহাঝের যেয ককােও কজঝল স্থাো্চরি কচরঝব্। কসই স্থােচট কয ককাথায় কস সংব্াে 

এখেও সংগ্রহ কচরঝি পাচর োই। সূযণঝক কয-চেে আোলঝি আঝে, কস-চেে একচট যদু্ভি 

কথা শুচেয়া চছলাম। েলীয় কাঝযণর সময় ইহাঝের েঝিযঝকরই কঝয়কচট ছেোম থাঝক। 

সূযণর োম ব্চলয়াচছল, সূযণকুমার ভাদুড়ী যযাচলয়াস যমর যযাচলয়াস কুইক চসলভার। 

যখে কঘাচরি হইল কয উহার ব্াব্ার োমও যমর, িখে আোলঝি একেল কলাক 

উচ্চহাসয কচরয়াচছল। ব্াব্ার োমচটই কছঝল চেঝজর ছেোম লইয়াঝছ। আচমও একটু 

যব্াক হইয়া চছলাম। কছঝলর মঝের েচি কয ককাে চেঝক, িাহা বু্চেঝি পাচর ো। যব্েয 

চব্লাঝি যঝেক সময় চপিা ও পুঝত্রর একই োম হয়–চসচেয়র জুচেয়র চহসাঝব্ পচরচিি 

থাঝক। 

  

কজলার সুরথ িিব্িণীর ককাে কথাটা সিয, ককাে কথাটা চমথযা-িাহা চকছুই বু্চেঝি পাচর 

ো। সূযণ সম্পঝকণ কস আমাঝক োয়ই যকথা কুকথা শুোয়। সূযণঝক কস চিচমোল মাইঝন্ডড 

েচিপন্ন ো কচরয়া ছাচড়ঝব্ ো। সূযণ োচক কাহারও সচহি কখেও ভাঝলা ভাঝব্ কথা ব্ঝল 

ো। ইহার মঝধীনতযই িাহাঝক চিেব্ার ডান্ডা কব্চড় পরাইয়া কসঝল রাচখয়াঝছ। কসল কাহাঝক 

ব্ঝল, জাচে ো। সুরথ িিব্িণীর একচট েে-এোঝরা ব্ছঝরর পুত্র আঝছ, ভারী সুন্দর 

কিহারা। কছঝলচট মঝধীনতয মঝধীনতয িাহার ব্াব্ার কাঝছ আচসয়া োুঁড়ায়। সুরথ িিব্িণী িাহার 

কছঝলঝক আের কচরঝি কচরঝিই আমার সম্মুঝখ সূযণর োঝম োলাোচল কঝর। কস চেঝজ 

চপিা হইয়া যপর একজে চপিার হৃেঝয় আঘাি চেঝি চিধীনতা কঝর ো। মােুর কি েকার 

হয়! কস এক ব্ারও ভাঝব্ ো কয সূযণ যঝেক আরাঝম চব্লাসব্হল জীব্ে যাপে কচরঝি 

পাচরি–এি কষ্ট কয কস স্বীকার কচরঝিঝছ, োঝর্র মায়াও িুে কচরয়াঝছ িাহা শুধুীনত এই 

কেেঝক েৃঙ্খলমুি কচরব্ার জেয। কয-ঝেে আমার এব্ং সুরথ িিব্িণীরও। এক এক 

ব্ার মঝে হয়, েি ব্ছঝরর হাোমায় আচমও ককে চেঝজ জড়াইয়া পচড়লাম ো! িাহা 

হইঝল হয়ঝিা কজলখাোয় সূযণর সচহি একসঝে থাচকঝি পাচরিাম। কস কয কষ্ট কভাে 

কচরঝিঝছ, িাহা চক আমারও োপয চছল ো? 
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মঝধীনতয চকছুচেে এক চস আই চড’র পাল্লায় পচড়য়া চছলাম। কস আমার োর্ ওষ্ঠােি কচরয়া 

ছাচড়য়াচছল। সূযণর সহিরবৃ্ন্দ এব্ং েঝলর কলাকঝের সম্পঝকণ খব্রাখব্র জাোই চছল 

িাহার উঝদ্দ েয। আচম কিা সিযই চকছু জাচে ো। ব্চলব্ কী কচরয়া। সূযণ সম্পঝকণ ককােও 

েকার কলকিম চেঝিই কস ব্াচক রাঝখ োই। কেে কসব্ার জেয েয়, দুশ্চচরত্রিা এব্ং গুন্ডাচমর 

েবৃ্চত্তব্ঝেই োচক সূযণ এইসব্ কাযণ কচরয়াঝছ। চস আই চড-চট ব্চলল, সূযণ োচক। ককাে 

গ্রাঝমর এক িাচরর কেযাঝক এব্ং পঝর একজে সহকমণীর স্ত্রীঝক ব্লাৎকার কচরয়াঝছ এব্ং 

ডাকাচির টাকায় েুচিণ কচরয়াঝছ। এইরূপ জঘেয চমথযাও মােুঝরর মুঝখ আঝস। এই বৃ্ে 

ব্য়ঝসও েরীর কিাঝধীনত জ্বচলয়া ওঝে ইো হয় কলাকচটর মাথা কেওয়াঝল েুচকয়া ভাচঙয়া 

চেই। 

  

আচম কব্চে দুব্ণল হইয়া পচড়ঝিচছ। এি দুব্ণলিায় ককােও চেঝকই লাভ োই। আমার কিা 

একার কছঝল েয়–আরও কি ব্াপ-মাঝয়র কস্নঝহর দুলাল কজল খাুঁচটঝিঝছ, োুঁচসর েচড় 

েলায় চেয়াঝছ। আচম এিটা উিলা হইব্ ককে? চকংব্া যেয চপিা-মািাঝের মঝের 

যব্স্থাও এরূপ হয়? একটা ব্য়স আচসঝল স্াঝের সঝে কস্নঝহর ব্ন্ধে একটু একটু 

আলো কচরয়া চেঝি হয়। েচহঝল দুুঃঝখর কব্াো ব্াঝড়। স্াে েূঝর িচলয়া যাইঝব্ই। সূযণ 

সম্পঝকণ আমার কয এিখাচে মায়ার ব্ন্ধে চছল–চেঝজও কখেও জাচেঝি পাচর োই। 

ব্ালযকাল হইঝিই িাহাঝক কব্াচডণংঝয় রাচখয়াচছ, চেঝজ আপে কখয়াঝল ঘুচরয়াচছ। সূযণর 

জেয ব্যাচরটার চেঝয়াে কচরয়াই যচে কিণব্য সম্পন্ন কচরঝি পাচরিাম! চকন্তু রাচত্তঝর 

ঘুমাইঝি পাচর ো। ব্ার ব্ার মঝে পঝড়, সারা পৃচথব্ীঝি সূযণ ছাড়া আমার আর ককহ োই। 

আমার ককহ োই! চেঝজর চপিাঝক কেচখ োই, মািাঝক জঝের চেঝে হারাইয়াচছ, পত্মীিয় 

যকাঝল আমাঝক ছাচড়য়া চেয়াঝছ, ব্ড় মা-ও োই, এঝক এঝক সকঝল ছাচড়য়া চেয়াঝছে। 

আর কয কয়চেে ব্াুঁচিব্, কাহাঝক লইয়া ব্াুঁচিব্? আচম ছাড়া এ পৃচথব্ীঝি সূযণরও আর 

ককহই েকৃি আপেজে োই। চকন্তু িাহার ব্য়স যল্প, যচে কজলখাো হইঝি ব্াচহর হইঝি 

পাঝর কস একা হইয়াও রঝির কিঝজ ব্াুঁচিঝি পাঝর। চকন্তু আচম? চস আই চড-চট আভাস 
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চেয়াচছল, সূযণর োুঁচসর েণ্ড হওয়াই যব্ধীনতাচরি–যচে িা োও হয়, যাব্জ্জীব্ে কারােণ্ড 

হইঝব্ই। এ-জীব্ঝে কস চকছুই পাইল ো। 

  

সূযণ এি কজচে হইল কী কচরয়া? আমার িচরত্র কিা কস পায় োই। যুব্া ব্য়ঝস আচমও কম 

কজচে চছলাম ো চকন্তু কলাকজঝের সঝে চমচলয়া চমচেয়া থাচকব্ার িমিা আমার চছল। 

ব্যব্সাঝয়র সূঝত্র োো কলাঝকর সংস্পঝেণ আচসঝি হইয়াঝছ–যঝেক কিঝত্র আমাঝক ব্াধীনতয 

হইয়া মি পচরব্িণে কচরঝি হইয়াঝছ। ো, ভাঝলা কচরয়া ভাচব্য়া কেচখঝি কেঝল সূযণর 

মাঝয়র সঝেই িাহার একটা য্চেণচহি চমল আঝছ। বু্লবু্ল ব্াচহঝর হাচসখুচে ও 

কছঝলমােুচরঝি ভরা থাচকঝলও কী যসম্ভব্ চছল কয িাহার কজে–িাহা আচমই শুধুীনত জাচে। 

িাহার কিাধীনত চকংব্া যচভমাে এি িীব্র চছল কয ব্াচহঝরর কাহাঝকও কস বু্চেঝি চেি ো। 

আমার উপর কিখাচে যচভমাে িাহার জোইয়াচছল কয িাহার পঝরও কস পূচর্ণমার সঝে 

হাচসমুঝখ কথা ব্চলয়াঝছ এব্ং চব্র খাইয়া মচরয়াঝছ। বু্লবু্ল, বু্লবু্ল, িুচম চক আমাঝক 

িমা কচরঝি পাচরঝি ো? োরীিচরত্র আচম বু্চে ো, আচম কিামাঝকও বু্চেঝি পাচর োই। 

কসই যপরাঝধীনত আমাঝক এি গুরুির োচস্ত োে কচরঝল? 

  

মঝে হইঝিঝছ কযে বু্লবু্ল আমার কিাঝখর সামঝে আচসয়া োুঁড়াইয়াঝছ। এিগুচল ব্ছর 

কাচটয়া কেল, িবু্ িাহার মুখেচব্ এিটুকু মচলে হয় োই। স্মৃচিপঝট কস চিরযুব্িী 

থাচকয়া যাইঝব্। 

  

বু্লবু্ঝলর সচহি আমার সম্পঝকণর কথা এখে আর চব্ঝের ককহ জাঝে ো। জাচেঝলও ককহ 

কস-েসে কিাঝল ো। কলাকিঝি উহা শুধুীনত আমার জীব্ঝের একচট কলকিমজেক। যধীনতযায়। 

আচম কখেও কসরূপ মঝে কচর োই। বু্লবু্লঝক ভাঝলা ব্াচসয়াচছলাম ব্চলয়া আচম কখেও 

যেুিাপ কচরব্ ো। চেঝজর স্ত্রীঝক সামচয়ক কষ্ট চেয়াচছ ব্ঝট চকন্তু বু্লবু্লঝক ভাঝলা ো 

ব্াচসয়া আমার উপায় চছল ো। এক এক জে মােুঝরর জীব্ঝে ধ্রুব্িারার মিে একচট 

োরী আঝস। বু্লবু্ল আমার কসই ধ্রুব্িারা। বু্লবু্লঝক ব্চলয়াচছলাম, কিামার হাঝির 

মুঝোয় আমার ভচব্রযৎ িুচলয়া লও। শুধুীনত রূপমুগ্ধ হইয়া এই কথা ব্চল োই–কস আমার 

হৃেয়সব্ণস্ব চছল। িবু্ আমার পথ ভুল হইল। বু্লবু্ল, িুচম আমাঝক আর একব্ার সুঝযাে 
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চেঝল ো ককে? চেঝজ মচরয়া এ কী চেমণম েচিঝোধীনত লইঝল? সারা জীব্ে আচম যপরাধীনতী 

হইয়া রচহলাম। কিামার স্াে–আচম িাহার জেয চকছুই কচর োই। জাচে ো স্বেণ চকংব্া 

কব্ঝহস্ত ব্চলয়া চকছু আঝছ চকো–িুচম চক কসথা 

  

হইঝি সব্ কেচখঝিছ? 

  

ব্ড়ব্াবু্র হাি কথঝক কলম পঝড় কেল। চিচে খািা ব্ন্ধ কঝর গুম হঝয় ব্ঝস রইঝলে। 

  

ব্ড়ব্াবু্র সঝে সূযণর আর একব্ার কেখা হল করল কটেঝে। সাি জে কঝয়চেঝক এই কজল 

কথঝক যেয ককাথাও সচরঝয় কেওয়া হঝে। খব্র কপঝয় ব্ড়ব্াবু্ আঝে কথঝকই করল কটেঝে 

এঝস ব্ঝসচছঝলে। 

  

মাত্র সাি জে কঝয়চেঝক চেঝয় যাব্ার জেয োয় দু’ডজে কসপাই চঘঝর আঝছ। কঝয়চেঝের 

েঝিযঝকর হাঝি হািকড়া এব্ং ককামঝর েচড় ব্াুঁধীনতা। এঝের কেখব্ার জেয। কটেে কঝয়ক 

মুহূঝিণই মােুঝরর চভঝড় ছয়লাপ হঝয় কেল। কসপাইরা হে যাও হে যাও ব্ঝল িাুঁিাঝলও 

কলাঝক কাছাকাচছ চেঝয় উুঁচকেুুঁচক মারঝছ, ওঝের োো রকম েনের করঝছ। ককউ ককউ 

চজঝজ্ঞস করঝছ, োো আপোঝের োম কী? জয়েকাে োরায়র্ চক সচিযই ধীনতরা পঝড়ঝছে? 

কজঝল আপোঝের কী কখঝি কেয়? ককউ ককউ আর একটু দুুঃসাহসী হঝয় ব্লঝছ, োো, 

আপোঝের কারওর ব্াচড়ঝি ককােও খব্র কেওয়ার থাকঝল কিুঁচিঝয় ব্ঝল। চেে। আমরা 

খব্র কপ ুঁঝছ কেব্। 

  

যি চভড় কেঝল ব্ড়ব্াবু্ কাঝছ কযঝি পারঝব্ে ো। চিচে যেয একচট উপায় ব্ার করঝলে। 

কঝয়চেঝের যখে ওভারচব্রঝজ কভালা হল, ব্ড়ব্াবু্ দ্রুি লাইঝের ওপর চেঝয় 

  

যেযচেঝক চেঝয় ওভার চব্রঝজর উলঝটা চেক কথঝক আসঝি লােঝলে।  
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ওই সািজঝের মঝধীনতয একজে ছাড়া োচক সব্ারই ব্য়স আোঝরা কথঝক পুঁচিঝের মঝধীনতয। 

ব্াচক কলাকচটর ব্য়স িচল্লঝের কাছাকাচছ। ককউ ককােও কথা ব্লঝছ ো। মুঝখ কখাুঁিা কখাুঁিা 

োচড়, িুল রুি, কিাখ জ্বলজ্বঝল। এঝের মঝধীনতয দু’জঝের হাঝি ব্যাঝন্ডজ ব্াুঁধীনতা। 

  

সূযণর চেক মুঝখামুচখ এঝস ব্ড়ব্াবু্ ককােও কথা ব্লঝি পারঝলে ো। েব্দ আটঝক কেল। 

চব্স্ফাচরি কিাঝখ িাচকঝয় রইঝলে কছঝলর চেঝক।  

  

সূযণ মুখ িুঝল ব্াব্াঝক কেঝখ ো্ ভাঝব্ ব্লল, ব্াব্া, আচম ভাঝলা আচছ। আপচে ককােও 

চি্া করঝব্ে ো। 

  

ব্ড়ব্াবু্ ভাঝলা কঝর চেশ্বাস চেঝয় ব্লঝলে, িুই, কিারা ককাথায় যাচেস? 

  

কস কথা আমাঝের ব্ঝলচে। 

  

কিার হাি…ব্যাঝন্ডজ…কী হঝয়ঝছ? 

  

চব্ঝের চকছু ো। সামােয মিঝক কেঝছ–দু-এক চেঝেই চেক হঝয় যাঝব্। 

  

কসপাইরা কপছে কথঝক গুুঁঝিা চেঝে। সূযণ আব্ার িলঝি লােল। ব্ড়ব্াবু্ও িার পাঝে 

পাঝে হাুঁটঝি হাুঁটঝি ব্লঝলে, কিারা ককােও চকছু স্বীকার করচব্ ো–আচম আরও ব্ড় 

ব্যাচরটার লাোব্–  

  

সূযণ মুখ চেিু কঝর জাোল, আপচে ও-সব্ কথা চেঝয় কব্চে চি্া করঝব্ে ো। 

  

একজে আই চব্’র কলাক ব্ড়ব্াবু্র পাঝে এঝস ব্লল, এঝের সঝে কথা ব্লা কিা 

কব্আইচে। আপচে চক এঝের কারওর আত্মীয় হে। 

  

আচম এর ব্াব্া। 

  

িা হঝল েপার িযাঝেঝল যযাোই করুে ইন্টারচভউর জেয। 
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ব্ড়ব্াবু্ করঝে চেঝয় ব্লঝলে, আমাঝক আর েপার িযাঝেল কেখাঝব্ে ো মোই। ও আমার 

কের জাো আঝছ। 

  

এখে এখাে কথঝক সঝর যাে! 

  

ওভার চব্রজ চেঝয় হাুঁটাও চক কব্আইচে? 

  

কথা ো ব্ঝল ব্ড়ব্াবু্ সূযণর সঝে এঝলে চকছু েূঝর। হোৎ িার োরুর্ ইঝে হল কছঝলর 

েরীরটা একব্ার ছুুঁঝি। ব্যাঝন্ডজ ব্াুঁধীনতা হাঝিও হািকচড় পচরঝয়ঝছ–এঝের েরীঝর চক 

েয়ামায়া ব্ঝল চকছুই কেই। 

  

সূযণ চেঝজ কথঝক চকছুই চজঝজ্ঞস করল ো, কারওর কখাুঁজখব্রও জােঝি িাইল ো। মাঝে 

মাঝে কস শুধুীনত ব্াব্ার কিাঝখর চেঝক িাকাঝে। ব্ড়ব্াবু্ আর চেঝজঝক সামলাঝি পারঝলে 

ো হাি ব্াচড়ঝয় চেঝলে সূযণঝক একব্ার কছাব্ার জেয।  

  

আই চব্’র কলাকচট এক েটকায় ব্ড়ব্াবু্র হাি সচরঝয় চেঝয় োুঁি চখুঁ চিঝয় ব্লল, কী হঝে 

কী? এ রকম যপমােজেক পচরচস্থচি ব্ড়ব্াবু্র জীব্ঝে কখেও আঝসচে। চিচে যেচিভ 

হঝয় োুঁচড়ঝয় পড়ঝলে। কসইখাে কথঝকই যিির্ কেখা যায়, কেখঝি লােঝলে সূযণঝক। 

৪৯. চিররঞ্জে চেয়ালো কটেঝে এঝস 

চিররঞ্জে চেয়ালো কটেঝে এঝস যিয্ চব্ব্রি হঝয় পড়ঝলে। আসব্ার আঝে িাুঁর োো 

চেয়রঞ্জে এব্ং ব্ড়ব্াবু্ঝক চিচেঝি জাচেঝয় চছঝলে িাুঁর কলকািায় আসার কথা। চিচে 

আো কঝরচছঝলে কলকািায় কাঝরাঝক কেখঝি পাঝব্ে। চকন্তু চিররঞ্জে িার স্বভাব্চসে 

দুব্ণলিায় দুজঝের কারওর কাঝছই উঝল্লখ কঝরেচে কয চেক কার ব্াচড়ঝি উেঝব্ে। এর 

আঝে ব্ড়ব্াবু্র কাঝছ থাকঝলও চেয়রঞ্জে চেঝজর ব্াচড়ঝি িঝল আসব্ার জেয ভাইঝক 

যঝেক ব্ার ব্ঝলচছঝলে। চিররঞ্জে মেচস্থর করঝি পাঝরে ো। ব্ড়ব্াবু্র সঝেই িার মঝের 

চমল–আব্ার চেঝজর োোর ইঝে-যচেঝেও যগ্রাহয করঝি পাঝরে ো। 
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চেয়ালো কটেঝে চেঝজর কছাট্ট পচরব্ারচট চেঝয় চিররঞ্জে োুঁচড়ঝয় চছঝলে। চিচে এই 

পচরব্াঝরর যচধীনতপচি, চকন্তু এর ভার ব্হে করার মিে কযােযিা চিচে সারা জীব্ঝে যজণে 

করঝি পারঝলে ো। সঝে যসুস্থ কমঝয়, মুখভার করা স্ত্রী এব্ং ছটেঝট চকঝোর পুত্র এঝের 

জেয এই পৃচথব্ীঝি একচট কযােয স্থাে সংগ্রহ করার োচয়ত্ব চিররঞ্জঝেরই। চিচে 

যেুভূচিহীে মােুর েে, এই োচয়ঝত্বর কথা কব্াঝেে কব্ে ভাঝলা ভাঝব্ই–এব্ং চেঝজর। 

যসামঝথণযর জেয দুুঃখ িারই কব্চে। 

  

চেয়ালো কটেঝে চিচে চেচেণষ্ট কঝর কাঝরাঝক আসঝি কলঝখেচে, যথি ককউ আঝসচে 

ব্ঝল চিচে দুুঃচখি! এই ধীনতরঝের মােুঝররা সারা জীব্ে দুুঃখ কপঝয় যায়। 

  

যচেও োোর ব্াচড়ই কটেে কথঝক কব্চে কাঝছ, িবু্ চিররঞ্জে একটা থাডণ ক্লাস 

কঘাড়ারোচড় ভাড়া চেঝয় িলঝলে চব্ঝব্কােন্দ করাঝডর চেঝক। চহমােীর মুখখাো থমথঝম। 

কলকািায় আসার একটুও ইঝে চছল ো িার। চিচে ব্ার ব্ার কিঝয়চছঝলে ব্াঝপরব্াচড় 

িঝল কযঝি–চিররঞ্জঝের যচে কসখাঝে থাকঝি ইঝে ো হয়, িা হঝল চিচে একা কলকািায় 

আসঝি পারঝিে! চিররঞ্জে এ-েস্তাঝব্ রাচজ হেচে, কমঝয়ঝক চিচে আর গ্রাঝম কেঝল 

রাখঝি িাে ো–কমঝয়র চিচকৎসা কলকািাঝিই হওয়া েরকার। 

  

কঘাড়ারোচড়র জােলা চেঝয় ব্ােল উৎসুক ভাঝব্ কলকািা েহর কেখঝছ। েথম কযব্ার 

কস কলকািায় এঝসচছল, িখে কস খুব্ই কছাট-ঝস কথা িার স্পষ্ট মঝে পঝড় ো। এব্াঝরর 

কলকািাঝক কস দু কিাখ চেঝয় কযে চেলঝছ। কি কিো আর কি আপে মঝে হয়, এই 

েহর কছঝড় কস কি েূঝর িঝল চেঝয়চছল, কভঝব্চছল আর বু্চে ককােও চেে কেরাই হঝব্ 

ো এখাঝে। রাস্তার পাঝে যি কোকাঝের সাইেঝব্াডণ কস পড়ঝি পড়ঝি যাঝে। এটা একটা 

যদু্ভি ব্যাপার, সাইেঝব্াডণগুঝলার চেঝক িাকাঝল যিরগুঝলা পড়ঝিই হয়। িাকাচে 

যথি পড়চছ ো–এ চকছুঝিই হঝব্ ো। ট্রাঝমর েে েে আওয়াজ, চরকোর েুং োং, 

কঘাড়ারোচড়র কপ কপ, সাইঝকঝলর চিং চিং, ব্াঝসর পক পক, কেচরওয়ালার কল কল 

ব্াবু্ ছ আো, এইসব্ চমচলঝয়ই কলকািা। 
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ব্ড়ব্াবু্র ব্াচড়র সামঝে োচড় থামব্ার পর ওরা সব্াই হকিচকঝয় কেল। ব্াচড়টা আর 

কিোই যায় ো। ব্সব্ার ঘঝরর কেওয়াল কভঝঙ কসখাে কথঝক আর একটা েরজা ব্ার করা। 

হঝয়ঝছ–কসখাঝে চসচভল সাোই যচেঝসর োো কলাক কাঝজ ব্যস্ত। ভাড়ারঘর, রান্নাঘঝরও 

যচেস, উঝোেটা চটে চেঝয় োকা, কসখাঝে যঝেক মালপত্র উুঁই কঝর রাখা। কোিলায় 

ওেব্ার চসুঁচড়র মুঝখ আর একটা েিুে কলাহার েরজা ব্ঝসঝছ, কসটাঝি মস্ত ব্ড় িালা 

লাোঝো। 

  

চসচভল সাোই যচেঝসর কলাকরা ওঝের চেঝক ভ্রুঝিপ করল ো। চজঝজ্ঞস করঝলও ককউ 

চকছু ব্লঝি পাঝর ো। একটু ব্াঝে একজে পুরঝো িাকঝরর সন্ধাে পাওয়া কেল, কস 

জাোল কয ব্ড়ব্াবু্ কলকািায় কেই। চিচে োয়ই আজকাল থাঝকে ো। চসুঁচড়র েরজার 

িালার িাচব্ িার কাঝছ কেই, িঝব্ পাঝের ব্াচড়টাও খাচল পঝড় আঝছ, কস ব্াচড়ঝি কস 

ব্াবু্ঝের থাকার ব্যব্স্থা কঝর চেঝি পাঝর। 

  

চিররঞ্জে িাঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, ব্ড়ব্াবু্ কঝব্ আন্দাজ চেরঝি পাঝরে? 

  

এ-সম্পঝকণও িাকরচট চকছু জাঝে ো। দু’চেে ব্াঝেও চেরঝি পাঝরে, েে চেে ব্াঝেও 

চেরঝি পাঝরে। আজকাল এই রকমই িলঝছ। 

  

এ রকম যচেচেণষ্ট যব্স্থায় এখাঝে থাকার ককােও মাঝে হয় ো। মালপত্র দু’িারঝট যা 

কেঝমচছল, আব্ার কসগুঝলা িুঝল কঘাড়ারোচড় িলল িালিলায়। মালপত্র সঝমি ককােও 

ব্াচড়ঝি এঝস আব্ার কসখাে কথঝক চেঝর যাব্ার মঝধীনতয একটা েীেিা আঝছ। ওঝের কিাঝখ-

মুঝখ এখে কসই েীেিার চিহ্ন–যা কট্রে জাচেণর ধীনতকল ছাচপঝয়ও স্পষ্ট হঝয় ওঝে। 

  

চেয়রঞ্জঝের ব্াচড়ঝি এঝস কেখা কেল, ওঝের জেয কসচেেকার রান্না পযণ্ হঝয় আঝছ। 

চেয়ালো কথঝক ওরা কসাজা এ ব্াচড়ঝিই িঝল আসঝব্–এইটাই কিা স্বাভাচব্ক। চিররঞ্জে 

কয আঝে ব্ড়ব্াবু্র ব্াচড়ঝি চেঝয়চছঝলে, কসটা আর উঝল্লখ করঝলে ো। 
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চেয়রঞ্জঝের ব্াচড় এঝকব্াঝর জমজমাট। যুঝের ব্াজাঝর িার ব্যব্সা এঝকব্াঝর েুঝল 

কেুঁঝপ উঝেঝছ। কােঝজর যেটঝের েঝল কলাঝক এখে ব্াচলকােজ ব্যব্হার কঝর। ইস্কুল 

কঝলঝজ কছঝলঝমঝয়রা এখে কপেচসঝল কলখা কােঝজ আব্ার কলম চেঝয় কলঝখ। আলচপে 

পযণ্ ব্াজার কথঝক উধীনতাও, িার ব্েঝল ব্াব্লা কাটা চেঝয় কাজ িালাঝো হঝে যচেঝস 

যচেঝস। চেয়রঞ্জঝের ব্যব্সায় কমণিারী কব্ঝড়ঝছ, কম লাচলঝি একটা চব্রাট গুোম 

চেঝয়ঝছে, চেঝজর ব্াচড়ঝিই একটা যচেস খুঝলঝছে। চেয়রঞ্জে আর কোকাঝে যাে ো, 

ব্াচড়ঝিই ব্ঝসে, কটচলঝোে এঝেঝছে, কমণিারীরা যেব্রি আসঝছ যাঝে। 

  

চেয়রঞ্জে ভাইঝক সঝস্নহ ধীনতমক চেঝয় ব্লঝলে, এিচেে গ্রাঝম পঝড়চছচল ককে? যুঝের 

ব্াজাঝর কি চেঝক কি কাজ–এ-সমঝয় গ্রাঝম ব্ঝস কথঝক চক হাঝড় দুঝব্ণার িার করচছচল? 

আজ কথঝকই আমার যচেঝস ব্ঝস যা। চেঝজর কলাক থাকঝিও আমাঝক মাইঝে করা 

কলাঝকর ওপর ভরসা করঝি হয়। চব্শ্বাসী কিাক পাওয়া চক িাচট্টখাচে কথা? 

  

চেয়রঞ্জঝের কমঝয়- জামাই এঝসঝছ খড়েপুর কথঝক। কসই জেয ব্াচড়র ওপরিলায় সব্ 

সময় একটা খুচের আব্হাওয়া। কঝলর োে ব্াচজঝয় চসরাজঝদ্দ  ল্লা পালা কোো হচেল, 

ব্ােলঝের আসব্ার খব্র শুঝে সব্াই হইিই কঝর কেঝম এল।  

  

চব্ঝয়র পর ব্ােল শ্রীঝলখাঝক এই েথম কেখল। একটু কযে ব্েঝল কেঝছ শ্রীঝলখা। আঝের 

িুলোয় িাঝক করাো আর লম্বা কেখায়, চসুঁচথঝি কমাটা কঝর আুঁকা চসুঁদুর। আরও চকছু 

একটা পচরব্িণে চছল িার েরীঝর, ব্ােল লি কঝরচে। শ্রীঝলখা চেিু হঝয় ের্াম করল 

চিররঞ্জে আর চহমােীঝক চহমােী িার থুিচে ধীনতঝর ব্লঝলে, ওমা, কিার ব্াচ্চা হঝব্–একটা 

খব্রও চেসচে? ক’ মাস? 

  

শ্রীঝলখা সা্ত্বনোর চেঝক িাচকঝয় িমঝক উেল। ব্যস্ত হঝয় চজঝজ্ঞস করল এই, কিার কী 

হঝয়ঝছ? মুখখাো এি শুকঝো ককে? 

  

সা্ত্বনো খুব্ পচরষ্কার েলায় ব্লল, আচম পােল হঝয় কেচছ! 
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িাই শুঝে শ্রীঝলখার কছাট দুই কব্াে মাচ্ আর পাচ্ কহঝস েচড়ঝয় পড়ল। শ্রীঝলখা হাসঝি 

পারল ো। িার মুঝখ েকিমার ছায়া। কস চহমােীঝক চজঝজ্ঞস করল, কাচকমা, ওর 

  

কী হঝয়ঝছ? খুকু ও রকম করঝছ ককে? 

  

চহমােী েযাকাঝে ভাঝব্ কহঝস ব্লঝলে, চকছু হয়চে। ও কমঝয়র ওই রকম কখয়াল। জাচেস 

কিা কী রকম কখয়াচল। 

  

শ্রীঝলখা সা্ত্বনোঝক টােঝি টােঝি চেঝয় কেল চেঝজর ঘঝর। খাঝট ব্চসঝয় োো রকম েনের 

করঝি করঝি হোৎ িার কিাখ পড়ল েরজার কাঝছ ব্ােল োুঁচড়ঝয় আঝছ। হােপযান্ট, 

হােোটণ আর ককডঝসর জুঝিা পরা, হোৎ লম্বা হঝয় উেঝছ ব্ঝল িার োুঁড়াব্ার ভচেটা 

একটু চব্চিত্র। 

  

শ্রীঝলখা ব্লল, এই ব্ােলা, ওখাঝে োুঁচড়ঝয় আচছস ককে, কভিঝর আয়! 

  

ব্ােল ব্লল, ব্ড়চে, িুচম এিির্ আমার সঝে একটাও কথা ব্ঝলাচে? 

  

শ্রীঝলখা যব্াক হঝয়ও কহঝস কেলল! িারপর ব্লল, ওমা, কসই জেয আব্ার কছঝলর রাে 

হঝয়ঝছ বু্চে! িুই ককে আমার সঝে আঝে কথা ব্চলসচে? আমাঝক ের্াম কঝরচছস? 

  

ব্ােল কাঝছ আসঝিই শ্রীঝলখা িাঝক জচড়ঝয় ধীনতঝর ব্লল, ইস, কি চেে কিাঝের কেচখচে 

কর! 

  

েভাসকুমার এঝলে একটু পঝর। এমচেঝিই চিচে স্বল্পভারী, িা ছাড়া এ ব্াচড়র কারওর 

সঝে িার কথা ব্লার মিে চব্রয় কব্চে কেই, িাই চিচে লাজুক মােুঝরর মিে িুপ কঝরই 

থাঝকে আর সব্ সময় মুিচক মুিচক হাঝসে। ব্াচ্চাঝের সঝেও চিচে সহজ ভাঝব্ চমেঝি 

পাঝরে ো। 
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জামাইব্াবু্ সম্পঝকণ ব্ােঝলর একটু একটু ভঝয়র ভাব্ চছল। দু-চিে চেে কাটব্ার পর কস 

বু্েল, ভয় পাব্ার মিে চকছু েয়। ডব্ল এম এ পাে কলাঝকরাও সাধীনতারর্ মােুঝরর মিে 

কথা ব্ঝল এব্ং েরম িা চডঝে কেঝল খায়। 

  

েভাসকুমার কক িূহচল হঝয় উেঝলে সা্ত্বনো সম্পঝকণ। চিচে সা্ত্বনোর সামঝে ব্ঝস ঘণ্টার-

পর-ঘণ্টা কজরা কঝর যাে। ভূঝি পাওয়ার ব্যাপারটা িাুঁঝক খুব্ই আকৃষ্ট কঝরঝছ। চিচে 

েীঘণ চেে ধীনতঝর খুুঁজচছঝলে এমে একজেঝক কয চেঝজর কিাঝখ ভূি কেঝখঝছ চকংব্া ভূি 

সম্পঝকণ েিযি যচভজ্ঞিা আঝছ। 

  

েভাসকুমাঝরর এই তব্জ্ঞাচেক েঝব্রর্া কাযণচট যব্েয খুব্ চেচরচব্চলঝি হয় ো। ব্াচড়সুে 

কোক কসই সময় ওঝের চঘঝর থাঝক। ব্াচ্চারা হাঝস, কোলমাল কঝর। সা্ত্বনো ককােও 

কথারই োয় জব্াব্ চেঝি িায় ো, কিাখ সরু কঝর িাচকঝয় থাঝক েভাসকুমাঝরর চেঝক। 

এক এক সময় কস এমে এক একটা কথা ব্ঝল যা শুঝে সচিযই হাচস সামলাঝো যায় ো। 

কযমে কস ব্লল, কেঝের কসই ভূিটা ছােল কসঝজ কলকািায় িঝল এঝসঝছ।  

  

েভাসকুমার েনের করঝলে, ককে? 

  

সা্ত্বনো কব্ে েৃে় ভাঝব্ ব্লল, আজ কয কেখলাম, একটা ছােঝলর োচড় আঝছ! ‘ ‘  

  

যেযরা হাসঝলও েভাসকুমার হাঝসে ো। চিচে একটা কমাটা খািা এঝেঝছে সঝে। সা্ত্বনো 

চকছু একটা কথা ব্লঝলই চিচে শ্রীঝলখাঝক চেঝেণে কেে, চলঝখ রাঝখা। এটাও চলঝখ রাঝখা! 

চলখঝি চলখঝি শ্রীঝলখা একসময় চব্রি হঝয় যায় চকংব্া লজ্জা পায়। কস ব্ােঝলর হাঝি 

খািা কলম িুঝল চেঝয় ব্ঝল, িুই কলখ কিা! 

  

চকন্তু সা্ত্বনোর যসুখটা চেক হাচসোট্টার ব্যাপার েয়। কস জ্বলজ্বঝল কিাঝখ চস্থর ভাঝব্ 

িাচকঝয় থাঝক। িারপর যদু্ভি ভাঝব্ হাঝস এব্ং মাচটঝি েচড়ঝয় পঝড়। িখে িার োুঁঝি 

োুঁি আটঝক যায়। 
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েভাসকুমাঝরর এক ব্নু্ধর োো কযাম্বঝব্ল হাসপািাঝলর ব্ড় ডািার। চিচে েচিচেে 

আসঝছে, সা্ত্বনোর করােচট মৃেী ব্ঝল সঝন্দহ করঝছে চকন্তু ওরুঝধীনত কাজ হঝে ো। 

যযাঝলাপযাচথক চিচকৎসা, মঝোচব্ঝলরর্ সব্ই িলঝছ–কসইসঝে একচেে হচর সংকীিণঝের 

আসরও ব্ঝস কেল। 

  

েভাসকুমাঝরর সঝে ব্ােঝলর আঝস্ত আঝস্ত ভাব্ হল। ব্ােঝলর হাঝির কলখা কমঝয়চল 

ধীনতরঝের কোটা কোটা এব্ং কব্ে স্পষ্ট। কসই হাঝির কলখা েভাসকুমাঝরর পছন্দ হল, চিচে 

চেঝজই কডঝক ব্ােলঝক পড়াশুঝোচব্রঝয় েনের করঝি লােঝলে। ব্ােল েঝল্পর ব্ইটই কব্ে 

পঝড়ঝছ, কস কথা ও কাচহেী’র একাচধীনতক কচব্িা চেভুণল মুখস্থ ব্লঝি পাঝর। যচি 

উৎসাঝহর সঝে কস ব্চন্দ ব্ীর’আবৃ্চত্ত করঝি লােল। েভাসকুমার িাঝক কেচখঝয় চেঝলে, 

উুঁহ, ও ভাঝব্ েয়, ও ভাঝব্ েয়। আরও আঝস্ত আঝস্ত, আরও কটঝে ‘পঞ্চেেীর িীঝর’ 

ব্লব্ার সময় ডাে হাঝির পাুঁিটা আঙুল োুঁক কঝর কেখাঝব্, কব্র্ী পাকাইয়া চেঝর’ 

ব্লব্ার সময় মাথায় িুঝলর ওপর হাি চেঝয় কব্র্ীর মিে কেচখঝয়।  

  

আবৃ্চত্ত কের হঝল চিচে ব্ােলঝক েনের করঝলে, িুচম ব্ড় হঝয় কী হঝব্? 

  

ব্ােল মাথা িুলঝকাঝি লােল। ব্ড় হঝয় কস কী হঝব্? কস কিা যঝেক চকছু হঝব্। কস 

জাহাঝজ কিঝপ পৃচথব্ী ঘুরঝব্, কস এভাঝরঝটর িূড়ায় উেঝব্, কস েিুে গ্রহিারকা আচব্ষ্কার 

করঝব্। আরও কি কী? এর মঝধীনতয ককােটা ব্লঝব্ কস? 

  

েভাসকুমার আব্ার ব্লঝলে, ব্ড় হঝয় কী হঝব্, চেক কঝরাচে? 

  

ব্ােল আিমকা ব্ঝল কেলল, ঘুচড়র কোকাে করব্! 

  

ব্ােঝলর ঘুচড় ওড়াব্ার খুব্ েখ। এব্ার আসব্ার পর ককউ িাঝক ঘুচড়-লাটাই চকঝে 

কেয়চে। িার পুরঝো লাটাই সুঝিা ব্ড়ব্াবু্র ব্াচড়ঝি রঝয় কেঝছ। িার ধীনতারর্া, ব্ড় হঝয় 

ঘুচড়র কোকাে করঝল ককােও চেে আর ঘুচড়র যভাব্ হঝব্ ো।  
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েভাসকুমার িাঝক ব্লঝলে, ব্য়ঝসর িুলোয় িুচম যঝেক কছাট আছ। ও-সব্ কথা ব্ঝল 

ো। এখে কথঝকই চেক কঝর রাঝখা িুচম মােুঝরর মিে মােুর হঝব্। কিামার োোর মিে 

হঝি ইঝে কঝর ো? সূযণো? 

  

ব্ােল িমঝক উঝে চজঝজ্ঞস করল, আপচে সূযণোঝক কিঝেে? 

  

চেশ্চয়ই চিচে। কিামার সূযণো একজে ব্ীর পুরুর। একচেে সারা কেঝের কলাক ওঝক 

চিেঝব্। 

  

ব্ােল চেক যুচিটা জাঝে ো, িার যব্ঝিিে মঝে এ রকম একটা আো েঝড় উঝেচছল। 

কয সূযণো আর জামাইব্াবু্র পঝি পরস্পরঝক সহয করা সম্ভব্ েয়। সূযণো ভীরর্ রােী, 

ব্ড়চের চব্ঝয়র সময় খুব্ করঝে চেঝয়চছল, জামাইব্াবু্ঝক কেখঝলই কিা আরও করঝে যাব্ার 

কথা। 

  

সূযণোঝক আপচে ককাথায় কেখঝলে? 

  

খড়্েপুঝর আমাঝের ব্াচড়ঝি এঝস কিা চছল কঝয়ক চেে। আমার কথা যচে শুেি, িা 

হঝল পুচলঝে ওঝক ধীনতরঝিও পারি ো। 

  

সূযণোঝক চক কজলখাোয় কমঝর কেঝলঝছ? 

  

যাুঃ পােল, কমঝর কেলঝব্ ককে! ওর এখেও চব্িার িলঝছ।  

  

ব্ােল ছুঝট িঝল এল শ্রীঝলখার কাঝছ। উঝত্তচজি ভাঝব্ চজঝজ্ঞস করল, ব্ড়চে, সূযণো 

কিামাঝের ব্াচড়ঝি চেঝয়চছল? 

  

শ্রীঝলখা এঝস্ত এচেক-ওচেক িাচকঝয় ব্লল, িুপ, আঝস্ত কথা ব্লঝি পাচরস ো? কিাঝক 

কক ব্লল? 

  

জামাইব্াবু্। 
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হযাুঁ চেঝয়চছল। কোে, সূযণোর কথা কজাঝর কজাঝর সব্াইঝক শুচেঝয় ব্লঝি কেই এখে। 

  

ককে, কী হঝয়ঝছ। 

  

সূযণোঝক কিা পুচলঝে ধীনতঝরঝছ। এখে সূযণোর কথা যেয ককউ আঝলািো করঝল িাঝেরও 

পুচলঝে ধীনতঝর চেঝয় যাঝব্। ব্াব্া ওর কথা ব্লঝি ব্ারর্ কঝরঝছে। 

  

সূযণো কিামাঝের ব্াচড়ঝি চেঝয়চছল, আর িুচম ওঝক আটঝক রাখঝি পারঝল ো, ককে 

ওঝক পুচলঝে ধীনতরল? 

  

শ্রীঝলখা চস্থর েৃচষ্টঝি িাচকঝয় রইল ব্ােঝলর চেঝক। িমে ভারী হঝয় এল েৃচষ্ট। খুব্ 

আঝস্ত আঝস্ত ব্লল, সূযণো চক কারওর কথা কোঝে? 

  

সূযণো চক মঝর যাঝব্? োুঁচস হঝব্? 

  

ো, ো, চছুঃ, ওকথা উচ্চারর্ করঝি কেই। 

  

শ্রীঝলখা আর চেঝজঝক সামলাঝি পারল ো, দু কোুঁটা জল কেঝম এল িার কিাখ চেঝয়। 

আুঁিল চেঝয় মুখ মুঝছ ব্লল, ব্ােল, িুই আর আচম ছাড়া এ ব্াচড়ঝি আর ককউ সূযণোঝক 

ভাঝলাব্াঝস ো! উুঃ, আমাঝের ব্াচড়ঝি যখে এল, কী কিহারা হঝয়চছল, িুই কেঝখ 

চিেঝিই পারচিস ো। আঝস্ত আঝস্ত একটু ভাঝলা হঝয়চছল, সব্ ব্যব্স্থা করা হঝয়চছল, 

পুচলঝে ধীনতরা পড়ার ককােও কথাই চছল ো, িবু্ ও একচেে িঝল কেল।  

  

ককে িঝল কেল? 

  

আমার জেয। 

  

িুচম সূযণোঝক িাচড়ঝয় চেঝয়চছঝল? 
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ো কর। আচম ওঝক ধীনতঝর রাখঝি কিঝয়চছলুম, কসই জেযই ও কজার কঝর িঝল কেল। িুই 

এটা বু্েচব্ ো। 

  

ব্ােল কসই ব্য়ঝস ব্ার ব্ার যঝেঝকর মুঝখ শুঝেঝছ, িুই এখে এসব্ বু্েচব্ ো। এই 

কথাটা শুেঝলই মেটা উিলা হঝয় যায়, জঝলর মঝধীনতয েব্ল আঝলাড়ঝের মিে কব্াঝধীনতর 

সীমাোগুঝলা ককুঁঝপ ওঝে। ব্ােল এইটুকু য্ি বু্ঝেচছল, িার ব্ড়চে আর সূযণো কী কযে 

একটা যেৃেয ব্ন্ধঝের মঝধীনতয রঝয়ঝছ–ওরা পরস্পঝরর কাঝছ ভীরর্ ভাঝব্ আসঝি িায় চকন্তু 

যেযরা আসঝি কেঝব্ ো। সূযণো ব্ড়চেঝক কাোঝব্ আব্ার চেঝজও কষ্ট পাঝব্। 

  

ওরা সূযণোঝক চেষ্ঠুর ভাঝব্ কমঝর কমঝরও ককােও কথা ব্ার করঝি পাঝরচে। 

  

ওরা সূযণোঝক মাঝর? ইস, আচম যচে একটা ব্ন্দুক কপিাম! 

  

িুপ, এসব্ কথা কাঝরাঝক ব্চলসচে। 

  

িুচম কী কঝর জােঝল? 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্ঝলঝছে। আচম ব্ড়ব্াবু্র সঝে কেখা করঝি চেঝয়চছলাম। ব্ড়ব্াবু্ কিা এ ব্াচড়ঝি 

আজকাল আর আঝসে ো। 

  

ব্ড়ব্াবু্ কিা কেই কলকািায়। 

  

ব্ড়ব্াবু্ সূযণোঝক কেখঝি কেঝছে। েঝিযক সপ্তাঝহ যাে। 

  

আচম ব্ড়ব্াবু্র সঝে যাব্! 

  

পারচব্? ব্ড়ব্াবু্ঝক কজার কঝর ব্লঝি পারচব্? আচম কিা কমঝয়, আচম যঝেক চকছু পাচর 

ো। িুই ইঝে করঝল পাচরস, ব্ড়ব্াবু্ঝক যচে খুব্ কঝর ব্চলস–  

  

পারব্, চেশ্চয়ই পারব্। 
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৫০. কাছাকাচছ মােুঝরর েভাব্  

কাছাকাচছ মােুঝরর েভাব্ আমার ওপর খুব্ কব্চে পঝড়। যাঝক একটু ভাঝলা লাঝে, যমচে 

িাঝক যেুকরর্ করা শুরু কঝর চেই। কঝয়ক চেঝের মঝধীনতযই আচম েভাস জামাইব্াবু্র খুব্ 

ভি হঝয় উেলাম। উচে কযমে একটু সুর কঝর কথা ব্ঝলে, আমার কথার মঝধীনতযও কসই 

রকম টাে এঝস কেল। উচে ব্ঝলে, কোঝো ও- ও- ও চকংব্া ব্ঝলা ও-ও-ও, কব্ে চমচষ্ট 

কোোয়। 

  

গ্রাম কথঝক আচম কঝয়কচট খারাপ যঝভযস চেঝয় এঝসচছলাম। কযমে রাস্তায় গুচল কখলা 

চকংব্া যেয কলাঝকর ব্াচড়ঝি চজঝজ্ঞস ো কঝর েুঝক পড়া। গ্রাঝম কচড় কখলার খুব্ িল 

চছল, কলকািায় কেখলাম আমাঝের ব্াচড়র কাঝছই খুব্ চছচপ কখলা হয়। চেয়ম একই। 

কসাডার কব্ািঝলর চছচপ এক-এক জঝের কাঝছ কুচড়-পুঁচিেটা কঝর থাঝক– কসগুঝলা েূঝর 

োঝের মঝধীনতয করঝখ ব্াটখারা চেঝয় চেচেণষ্টটাঝক মারঝি হয়। োরুর্ উঝত্তজোর কখলা, চছচপ 

েুচরঝয় কেঝল চকেঝি হয় সেীঝের কাছ কথঝক, িার পয়সায় েেটা। যথণাৎ এটা জুয়া 

কখলার চকঝোর সংস্করর্। আমার িচরঝত্রর মঝধীনতয একটা জুয়াচড় গুপ্ত ভাঝব্ চছল ব্ঝলই 

কব্াধীনতহয় আচম ওই কখলায় খুব্ কমঝি উঝেচছলাম। কজিার আেন্দ এব্ং হারার দুুঃখ, 

দুঝটাই চছল িীব্র। মাঝয়র কাঝছ পয়সা িাইব্ারও েরকার হি ো, আমার পইঝির সময় 

পাওয়া টাকা িখেও চকছু যব্চেষ্ট চছল। সারা সকাল দুপুর চব্ঝকল আচম চছচপ কখঝল 

কাটািাম ব্াচড় কেরার সময় আমার দু’পঝকট ভরচি চছচপ েমেম করি। এ ছাড়া একটু 

েূঝর ব্চস্তর মুঝখ চছল গুচল কখলার আড্ডা। 

  

ব্াচড়র কারওর োসে িখে আচম গ্রাহয কচর ো। একমাত্র ভয় পাই জযাোমোইঝক চকন্তু 

চিচে আমাঝের কারওর ব্যাপাঝর মে কেব্ার সময়ই পাে ো। কের পযণ্ আমার ওই সব্ 

কখলার কেো ঘুচিঝয় চেঝলে েভাস জামাইব্াবু্। চিচে একচেে আমায় রাস্তায় ওইসব্ 

কখলাধুীনতঝলার মঝধীনতয ব্যস্ত কেঝখ এমে ভাঝব্ মুখ কঝর থমঝক োুঁড়াঝলে, কযে েরঝকর েৃেয 
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কেখঝছে। কাঝছ কডঝক ব্লঝলে, চছ-চছ, িুচম এইসব্ কঝরা? িা হঝল আর যধীনতুঃপাঝি 

যাব্ার ব্াচক রইল কী? 

  

জামাইব্াবু্রা শ্বশুরব্াচড়ঝি এঝস হাচস-োট্টা, আঝমাে-আহ্লাে করঝব্ে, এইটাই চেয়ম। 

চকন্তু েভাসকুমার হাচস-োট্টার ধীনতার ধীনতাঝরে ো। ব্ড়চের কছঝলঝমঝয় ো হওয়া পযণ্ চিচে 

কলকািাঝিই থাকঝব্ে এব্ং এর মঝধীনতযই চিচে এখাঝে পড়াশুঝো শুরু কঝর চেঝয়ঝছে। 

আমার চেচের যসুখ এখে যঝেকটা ভাঝলা হঝয় কেঝছ, িাই েভাসকুমাঝরর হাঝি এখে 

যেয ককােও কাজ কেই, চিচে আমাঝক চেঝয় পড়ঝলে। কব্াধীনতহয় চকঝোর মেস্তত্ব সমীিা 

করার কোুঁক িাপল িাুঁর, চিচে োয় সারা চেে আমাঝক িার ঘঝর আটঝক করঝখ োো 

রকম কচেে কচেে েনের চজঝজ্ঞস করঝি লােঝলে। চেঝের পর চেে এই রকম িলল।  

  

েথম েথম আচম যিয্ িাঞ্চলয েকাে করঝলও িমে িার যেুরি হঝয় পড়লাম। 

আমার মঝে হল, এ রকম চব্িাে চকংব্া এ রকম সুন্দর কিহারার মােুর আচম আঝে 

কখেও কেচখচে। আসঝল চকন্তু েভাসকুমার সুপুরুর চছঝলে ো। িার োঝয়র রং খুব্। 

েরসা চছল, এ ছাড়া িার েরীঝর ককােও সামঞ্জসয চছল ো। 

  

েভাসকুমারঝক যেুকরর্ করঝি করঝিই আচম পেয রিো শুরু করলাম। েভাসকুমার 

কয একজে কচব্-এর মঝধীনতয ককােও কোপেীয়িা চছল ো, ব্াচড়সুে সব্াই জােি। 

েভাসবু্মার যখে ঘঝরর েরজা ব্ন্ধ কঝর থাকঝিে, িখে কছাটরা ককউ ব্াইঝর িুঁিাঝমচি 

করঝলই জযাোইমা িাঝক ধীনতমক চেঝয় ব্লঝিে, এই, কিারা কোলমাল করচছস ককে, 

কিাঝের জামাইব্াবু্ এখে কচব্িা চলখঝছে ো? একথা শুঝে ককউ কখেও হাঝসচে। 

েভাসকুমাঝরর চিিীয় কচব্িার ব্ই ছাচপঝয় চেঝয়ঝছে িার শ্বশুর। জযাোমোই িার 

জামাইঝয়র কলখা কচব্িা-পুস্তক উপহার চেঝিে যচিচথঝের। যঝেঝকই কসই পেযগুচল 

পাে কঝর ধীনতেয ধীনতেয কঝরঝছে। শুধুীনত দু’এক জে এ রকম মুঝখর ভাব্ কঝরঝছে, কােজ 

ব্যব্সায়ীর জামাই কচব্িা টচব্িা চলঝখ ককে কােজ েষ্ট করঝছ এই দুমূণঝলযর ব্াজাঝর? 
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আমার মঝে হল, জামাইব্াবু্র মিে যসাধীনতারর্ মােুর হঝি কেঝল কচব্িা ো চলঝখ উপায় 

কেই। শুরু কঝর চেলাম সঝে সঝে। 

  

কচব্িা কলখার মঝধীনতয একটা মজার ব্যাপার আঝছ। যারা কচব্িা কলঝখ ো–িারা যঝেঝকই 

কখেও কচব্িার কথা চি্া কঝর ো চকংব্া এটাঝক একটা আঝজব্াঝজ ব্যাপার মঝে কঝর। 

আব্ার যঝেঝকর ধীনতারর্া, কচব্িা কলখা বু্চে খুব্ একটা েি ব্যাপার। চকন্তু যারা 

ককােওিঝম একব্ার কচব্িা চলখঝি শুরু কঝর, িারা েথম কিাঝটই পৃচথব্ীর কয-ঝকােও 

চব্রয় চেঝয় হড়হড় কঝর যজস্র কচব্িা চলঝখ কেঝল। চেশুর েথম হাুঁটঝি কেখার মিে 

চকংব্া ছােঝলর েিুে চেং েজাঝল কযমে কস সব্ণত্র ছুুঁ কমঝর কব্ড়ায়– কিমচে েব্ীে কচব্ও 

ককােও চকছুই ব্াে কেয় ো। কঝয়ক চেঝের মঝধীনতযই আচম একচট খািার পািা ভচরঝয় 

কেললুম। একটা কচব্িা কের কঝর িিুচে মঝে হয় আর একটা চলখঝি হঝব্! রাস্তার 

চছচপ-ঝখঝলায়াড় কথঝক আচম এঝকব্াঝর কচব্ হঝয় উেলাম এব্ং িুঝল কিল-মাখা ব্ন্ধ 

কঝর চেলাম। 

  

কচব্রা কয কি ঈরণাপরায়র্, কসটাও কটর কপলাম কসই সময়। জামাইব্াবু্ এি 

কাঝব্যাৎসাহী হওয়া সঝেও চিচে আমার কচব্িা রিোর ব্যাপারটা খুব্ সুেজঝর কেখঝলে। 

ো। এক ব্াচড়ঝি দু’জে কচব্ থাকা ওুঁর পছন্দ েয়। উচে আমাঝক কচব্িা কলখার জেয 

কখেও কিমে উৎসাহ কেেচে। আচম আমার সেয রচিি পেয ওুঁঝক পঝড় কোোঝল উচে 

সামােয কোুঁট োুঁক কঝর মৃদু হাঝসয শুধুীনত ব্লঝিে, ব্াুঃ, আব্ার কলঝখা। কযে আচম ওুঁঝক 

কহাম টাস্ক কেখাচে। িখে আচম যব্েয ওই সামােয ম্ঝব্যই পুলচকি হিাম। আব্ার মা 

ব্া জযাোইমা যখে জামাইব্াবু্র কচব্িার েেংসা করঝিে, িখে আচম মঝে মঝে 

ভাব্িুম, ওুঁরা শুধুীনত জামাইব্াবু্র কথা ব্লঝছে ককে, আচমও ওুঁর কিঝয় খারাপ চলচখ ো। 

  

কচব্িা কলখার কথা আচম আঝে কখেও চি্া কচরচে। কচব্িা চজচেসটা মঝে হি ব্ইঝিই 

শুধুীনত ছাপা থাঝক–ককােও জযা্ মােুর কয এগুঝলা কলঝখ–এ কথা মাথাঝিই আঝসচে এর 

আঝে। কিাঝখর সামঝে েভাস জামাইব্াবু্ঝক টাটকা টাটকা কচব্িা চলখঝি কেঝখ 

কভঝব্চছলাম, এটা িা হঝল এমে চকছু কচেে কাজ েয়, আচমও পাচর। জামাইব্াবু্ই 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 550 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ব্ঝলচছঝলে কয উচে চেঝজ এব্ং রব্ীিোথ োকুর োচক আমার কিঝয়ও কম ব্য়ঝস কচব্িা 

চলখঝি শুরু কঝরে। িা হঝল কিা আর ককােও কথাই কেই। 

  

চেচেঝের চকংব্া মা-জযাোইমাঝক আচম যখে কচব্িা কোোই, এমেকী, স্বভাব্ কচব্র 

মিে মুঝখ মুঝখ কচব্িা ব্াোঝিও আমার যসুচব্ঝধীনত হয় ো। িা ছাড়া জামাইব্াবু্ 

ব্ঝলচছঝলে কয মডােণ কচব্িায় ছন্দ এব্ং চমল লাঝে ো। ব্াচড়র কলাঝকরা আমাঝক কেঝখই 

কাঝে হাি িাপা চেঝি শুরু করল। কচব্িা শুচেঝয় শুচেঝয়ই আচম আমার চেচের ভূি 

ছাচড়ঝয় চেলাম ব্লঝি কেঝল, ব্হ চেে পর চেচের মুঝখ হাচস কেখা কেল। 

  

েথম কচব্িাচট কলখার সময়ই আমাঝক কব্ে চকছুির্ চি্া করঝি হঝয়চছল, িারপর– 

কিা এঝস কেল েড়েড় কঝর। েথম কচব্িাচট কষ্টকচল্পিই ব্লা যায়। কী চেঝয় কয চলখব্, 

কসটাই চছল সমসযা। ব্হ চি্া ভাব্োর পর আমার েথম কচব্িাচট রচিি হঝয়চছল 

কারাোর চব্রঝয়। িাঝি কমাটামুচট এই ভাব্ েকাে কপঝয়চছল কয, কারাকঝির যন্ধকাঝর 

এক চেব্যঝজযাচি পুরুর ব্ঝস আঝছে, িার ো কথঝক আঝলা কব্ঝরাঝে, চিচে উঝে 

োুঁড়াঝিই েেেে কঝর চেকল কভঝঙ পড়ল। একমাত্র ব্ড়চেই আমার এই েথম কচব্িাচট 

খুব্ পছন্দ কঝরচছল–আচম পঝর যেয কচব্িা কোোঝি কেঝল ব্ড়চে ব্ঝলঝছ, িার কথঝক 

ব্রং কিার কসই কজলখাোয় কচব্িাটা আর একব্ার পঝড় কোো। 

  

কচব্িা রিো চছল িখে আমার কাঝছ কছঝলঝখলা ও আমাঝের ব্যাপার। কয-ঝকােও একটা 

চকছু চেঝয় আমার কমঝি থাকা স্বভাব্। চছচপ কখলা চকংব্া ঘুচড় ওড়াঝোর ব্েঝল। আচম 

কচব্িা চেঝয় কমঝিচছলুম। কচব্িা কলখার মুহূিণগুচলঝি কয িীব্র চব্রাে আঝছ, িা কটর 

কপঝি আমার যঝেক চেে সময় কলঝেচছল। 

  

করর্ুঝের ব্াচড়ঝি যখে আচম এব্ার এঝস েথম ব্ার কেলাম, িখে আচম পচরব্চিণি 

মােুর। এখে কিা আচম আর আঝের কসই সাধীনতারর্ কছঝলচট েই–এখে আচম রীচিমঝিা 

একজে কচব্। জামায় কব্ািাম লাোই ো, চসুঁচথ ককঝট িুল আুঁিড়াই ো, কথা ব্লঝি ব্লঝি 
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হোৎ যেযমেস্ক হঝয় যাই এব্ং খাব্াঝরর কেট সামঝে চেঝল সঝে সঝে হাি ব্াড়াই ো 

কস-চেঝক। 

  

করর্ুঝের ওখাঝে চেঝয় কেখলাম, ওঝের ব্াচড়টা ব্েঝল কেঝছ আরও যঝেক কব্চে। আচম 

মাত্র কেড় ব্ছর কলকািা কছঝড় চছলাম, এর মঝধীনতয যঝেক চকছুই ব্েঝল কেঝছ। করর্ুর 

ব্াব্া মারা কেঝছে, এটা আচম ঘুর্ািঝরও জােিাম ো। কেঝরর কঝয়ক মাস ওরা ককােও 

চিচে কলঝখচে আমাঝক। চব্ধীনতব্া হওয়ার জেয করর্ুর মাঝক হোৎ বু্চড়র মিে কেখায়। সাো 

থাে-পরা ওুঁর কিহারা কেঝখ আমার কিাঝখ জল এঝস চেঝয়চছল। করর্ুও কযে হোৎ ব্ড় 

হঝয় কেঝছ, ওর এখে েে ব্ছর কমাঝট ব্য়স, এর মঝধীনতযই িেমা চেঝয়ঝছ। িেমা-পরা 

করর্ুঝক আচম েথমটায় চিেঝিই পাচরচে। 

  

চব্েু চকছু চেে টাইেঝয়ঝড খুব্ কভাোর েঝল এখেও করাো আর দুব্ণল। চব্েুর মা িাঝক 

ঘর কথঝক কব্ঝরাঝিই কেে ো। আচম ওর চব্ছাোয় ব্সঝি কেচছ, ওর মা ব্লঝলে, একটু 

েূঝর ব্ঝসা, কিামার কিা রাস্তার জামাকাপড়! 

  

েীচপ্তর চব্ঝয় চেক হঝয় চছল যঝেক আঝেই, কী কারঝর্ কযে কসই চব্ঝয় কভঝঙ কেঝছ। 

েীচপ্তঝের সঝে চব্েুঝের কথা ব্ন্ধ। এ ব্াচড়র কছঝলঝমঝয়রা এখে আর সকঝল সকঝলর 

ঘঝর যায় ো। ব্ড়ঝের মঝধীনতয েেড়া ও মেকরাকচর যঝেক পচরব্যপ্ত। ব্াচড়চটর যব্স্থাও 

আরও জরাজীর্ণ, ককে ো সারাব্ার োচয়ত্ব ককােও েচরকই কেঝব্ ো–এব্ং কেঝটর সামঝেই 

ব্যাল ওয়াল কিালা হঝয়ঝছ ব্ঝল আরও কোকার কেখায়। েথম যখে এ ব্াচড়ঝি আচস, 

িখে যদু্ভি আেন্দময় পচরঝব্ে মঝে হঝয়চছল। চকংব্া িখেও কব্াধীনতহয় এই রকমই চছল–

আমার ব্য়স আরও কম থাকার জেয কিাখ পঝড়চে। 

  

এইসব্ ব্ঝেচে একান্নব্িণী পচরব্ারগুচলর কের ঘণ্টা িখে কব্ঝজ উঝেঝছ, োসােগুচলর 

োঝয়ও কসই চেয়চির কলখা। 

  

চব্েুর সঝে আমার েল্প আর েুঝরায় ো। চব্েু সব্ কথাই ভারী সুন্দর কঝর ব্লঝি পাঝর। 

ও আমাঝক করর্ুর ব্াব্ার মৃিুযর কথা কোোল। করর্ুর ব্াব্াঝক আচম কেঝখচছ যঝেক ব্ার 
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চকন্তু ককােও চেে কথা ব্চলচে। খুব্ েম্ভীর ধীনতরঝের মােুর চছঝলে এব্ং চেঝের কব্চের ভাে 

সমঝয়ই ব্াচড়র ব্াইঝর থাকঝিে। চিচে মারা যাে হোৎ হাটণ কেল কঝর। মাে রাচত্তঝর ঘুম 

কথঝক উঝে বু্ঝক ব্যথার কথা ব্ঝলে, ডািার কডঝক আোর আঝেই ওুঁর কের চেুঃশ্বাস 

কব্চরঝয় যায়। মৃিুযর চেক আঝে ওুঁর কথা ব্ন্ধ হঝয় চেঝয়চছল, শুধুীনত জল পড়চছল কিাখ 

চেঝয়। কসই কিাঝখর জল চব্েুঝক খুব্ আশ্চযণ কঝরঝছ। ও ব্ার ব্ার ব্লচছল, জযাোমোইঝক 

কাুঁেঝি কেখব্, কখেও ভাচব্চে। জযাোমোই চক ভয় পাচেঝলে। মরঝি চক মােুর ভয় 

পায়? 

  

চব্েু আরও ব্লল, ওর যখে টাইেঝয়ড হঝয়চছল, িখে ওর খুব্ ভাঝলা লােি। যসুখ 

হওয়া খুব্ আেঝন্দর ব্যাপার। চব্েু ব্লল, জাচেস ব্ােল, যখে ভীরর্ জ্বর হিজ্বঝরর 

কঘাঝর খাচেকটা যজ্ঞাে যব্স্থা, িখে কি রকম স্বে কেখিাম। কেখিাম, আচম কযে 

ককাথায় িঝল কেচছ, যঝিো সব্ সুন্দর সুন্দর জায়ো, একটা সাো রঝঙর পাহাড়, িার। 

ওপঝর একটা মচন্দর। কসখাঝে েীল োচড় পঝর একজে োুঁচড়ঝয় আঝছে। েথঝম মঝে হল 

আমার মা, িারপর আব্ার কেচখ মা কিা েয়, যেয ককউ। কব্াধীনতহয় ককােও কেব্িা–যথি 

চেক মােুঝরর মিে–মুখখাো একটু দুুঃখী দুুঃখী, চকন্তু কযই হাসঝলে, এি সুন্দর হাচস 

আচম কখেও কেচখচে। ইস, আব্ার কয কঝব্ িাুঁঝক কেখঝি পাব্! আর একব্ার কেখলাম 

যসংখয চজরাঝের পাল, একটা মাে ধুীনত ধুীনত করঝছ, িার মঝধীনতয জাচেস কিা, চজরােরা েলা 

চেঝয় েব্দ করঝি পাঝর ো, িাই কসখাঝে ককােও েব্দ কেই-পাে চেঝয় একটা েেী।…এখে 

আর কসই সব্ স্বে একটাও কেচখ ো। 

  

আচম কোপে খব্র কেব্ার মিে চব্েুঝক ব্ললাম, এই জাচেস, আচম এখে কচব্িা চলচখ। 

  

চব্েু চজঝজ্ঞস করল, ককে? 

  

আচম ব্ললাম, চলচখ, মাঝে এমচেই। আচম চলখঝি পাচর। 

  

চব্েু করঝে চেঝয় ব্লল, কট্রইটার? 
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ব্াুঃ, আচম কী কঝরচছ? 

  

কথা চছল ো আমরা দুজঝে এমঝোরার হব্? েিুে েিুে জায়ো আচব্ষ্কার করব্? 

  

কচব্িা চলখঝল বু্চে এমঝোরার হওয়া যায় ো? 

  

ো। ককােও এমঝোরার কচব্িা কলঝখ ো। 

  

িুই জাচেস? 

  

চেশ্চয়ই জাচে। স্কট, এমান্ডঝসে, ডুঃ চলচভংঝটাে এরা কখেও কচব্িা চলঝখঝছ? চব্েুর 

িুলোয় এসব্ ব্ই আচম কম পঝড়চছ, িাই ককােও উত্তর চেঝি পারলাম ো। ঘুচরঝয় েনের 

করলাম, এমঝোরাররা কচব্িা ো চলখঝি পাঝর, চকন্তু কচব্রা চক এমঝোরার হঝি পাঝর 

ো? 

  

চব্েু ব্লল, ো, কচব্টচব্ঝের চেঝয় এসব্ েি কাজ হয় ো।  

  

জামাইব্াবু্র যেুকরর্ করঝি চেঝয় চব্েুর কথা আমার মঝে চছল ো। চকন্তু চব্েু আমার 

োঝর্র ব্নু্ধ, িার মঝে আচম আঘাি চেঝি পাচর ো। আচম ভঝয় ভঝয় ব্ললাম, িা হঝল 

কচব্িা কলখা কছঝড় কেব্? 

  

চব্েু েম্ভীর ভাঝব্ যেুমচি কেব্ার সুঝর জাোল, চেক আঝছ, যিচেে ো আমরা ব্ড় হচে, 

িিচেে চলখঝি পাচরস। ব্াচড় কথঝক একব্ার কব্চরঝয় পড়ঝল আর ওসব্ িলঝব্ ো। 

  

করর্ুর ব্াব্া মারা কেঝছ ব্ঝল কব্র্ুঝক আমার এখে যেয রকম লাঝে। আমার যা যা আঝছ, 

যেয কারওর িা কেই–এ কযে চকছুঝিই চব্শ্বাস হয় ো। সূযণোর মা কেই, একথা আমরা 

কছঝলঝব্লা কথঝকই জােিাম, কসই জেযই সূযণো যেয রকম। চকন্তু করর্ু কিা আমাঝেরই 

মিে যথি িার ব্াব্া থাকঝব্ ো ককে? করর্ুর ভাই যংশুর সঝে আমার ব্রাব্রই েেড়া 
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হয়, এখে কসই যংশুঝক কেঝখও মায়া হঝি লােল। আচম যংশুর সঝে ভাঝলা ব্যব্হার 

করঝি িাইচছলাম। যংশু চকন্তু েথঝমই আমাঝক ব্লল, কী কর ব্াঙাল, কঝব্ এচল? 

  

আমাঝক ককউ ব্াঙাল ব্লঝল এখে আমার রাে হয়। পূব্ণ ব্াংলায় আমাঝক সব্াই ঘচট 

চকংব্া কযালঝসচেয়াে ব্লি, কারর্ আমার কথার উচ্চারর্ যেয রকম হঝয় কেঝছ। আর 

এখাঝে এখে আমাঝক ব্াঙাল ব্লার ককােও মাঝে হয়? যংশু আমার জামার োুঁক চেঝয় 

পইঝিটা উুঁচক মারচছল কেঝখ ব্লল, এটা কী? িুই ব্ামুে হঝয়চছস োচক? আমাঝের 

ব্াচড়ঝি রান্না করচব্? আমাঝের োকুর পাচলঝয় কেঝছ! 

  

ো। কিষ্টা করঝলও যংশুর সঝে আমার ভাব্ হঝব্ ো। যংশুর মা কছঝলঝক ব্কঝলে। করর্ু 

আমাঝক ব্লল, িুই আমাঝের ব্াচড়ঝি আর আচসস ো ককে কর? 

  

আচম ব্ললাম, ব্াুঃ, আমরা কিা এখাঝে চছলাম ো। 

  

কি চেে আঝে চেঝরচছস? 

  

কিাঝদ্দ া-পঝেঝরা চেে। 

  

িা হঝল এর মঝধীনতয আচসসচে ককে? 

  

এখে কিা যঝেক েূঝর থাচক। 

  

ওর মা ব্লঝলে, এই করর্ু, িুই ব্ােলঝক িুই িুই ব্চলস ককে? এখে ব্ড় হঝয়চছস ো? 

এখে কথঝক ওঝক ব্ােলোো ব্লচব্। 

  

করর্ু ব্লল, ইস, কমাঝট িি চিে ব্ছঝরর ব্ড়। োো ব্লব্ ো ছাই ব্লব্। এই ব্ােল, 

কিাঝের েিুে ব্াচড়ঝি আমাঝক চেঝয় যাচব্ ো? 

  

েিুে ব্াচড় েয়, জযাোমোইঝয়র ব্াচড়। 
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আচম কসখাঝে যাব্। 

  

মা ব্লঝলে, কার সঝে যাচব্? 

  

আচম সঝে সঝে ব্ললাম, আচম চেঝয় কযঝি পাচর। ব্াঝস কঝর কসাজা ওঝয়চলংটে, ককাথাও 

ব্েলাঝি হয় ো। 

  

করর্ু আমার সঝে যাব্ার জেয খুব্ ব্ায়ো ধীনতঝর ব্সল। চকন্তু োঝরা য়াে ো থাকায় ওর মা 

চকছুঝিই ওঝক ছাড়ঝব্ে ো। আচম চেঝয় কেঝলও চেচরঝয় আেঝব্ কক! িা ছাড়া আমার 

সঝে কছঝড় কেব্ার েনেরই ওঝে ো। 

  

আমার মঝে হল, করর্ু, যংশু চকংব্া চব্েুর কিঝয় আচম যঝেক স্বাধীনতীে! আজকাল আচম 

ব্াচড় কথঝক একলা একলা কব্ঝরাঝি পাচর, ককউ চেঝরধীনত কঝর ো। এখে আচম ব্াঝসর 

েম্বরও কজঝে কেচছ। করর্ুঝক আমার সঝে চেঝয় কেঝল কব্ে হি– সারা চেে ওর সঝে েল্প 

করিাম। ওর মা েৃে় ভাঝব্ মাো করায় আচম িুপ কঝর কেলাম। আচম যচে মযাচজক 

জােিাম, এিুচে যেৃেয হঝয় করর্ুঝক চেঝয় উঝড় িঝল কযিাম। ককাথায়? সারা জীব্ে ধীনতঝর 

আচম কসই উত্তর খুুঁঝজচছ। ককাথায় চেঝয় যাব্? 

  

করর্ুঝক ব্ললাম, চব্েু কসঝর উেুক, িারপর কিারা সব্াই চমঝল একচেে আমাঝের 

ব্াচড়ঝি আসচব্। 

  

করর্ু ব্লল, ো, আজই যাব্। 

  

ওর মা এব্ার ওঝক কব্ে কড়া কঝর ধীনতমক চেঝলে। 

  

করর্ু ব্ড় কজচে কমঝয়, কের পযণ্ কান্নাকাচট শুরু কঝর চেল। করর্ুঝক কসই যব্স্থায় করঝখই 

িঝল আসঝি হল আমাঝক। 
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চসুঁচড়র কাঝছ েীচপ্তর সঝে কেখা। আমাঝক হািছাচে চেঝয় কডঝক চেঝয় কেল চসুঁচড়র পাঝে 

একটা কছাট ঘঝর। এই ঘরটা আঝে খাচল পঝড় থাকি–এখে এখাঝে যঝেক চজচেসপত্তর, 

একটা খাটচব্ছাোও রঝয়ঝছ। শুেলাম, চব্েুর জেয চেযুি মাটারমোই ওখাঝে থাঝকে, 

চেঝেরঝব্লা ব্াইঝর িাকচর কঝরে, সকাঝলসন্ধযাঝব্লা পড়াে। 

  

েীচপ্ত ব্লল, কী রকম কব্চড়ঝয় এচল ব্ল? আমার সঝে কথা ব্লচল ো ককে কর? 

  

িখে কিা কিাঝক কেখলাম, িুই এচল ো ককে চব্েুঝের ঘঝর? 

  

ওই চহংসুঝটর ঘঝর আচম যাই ো। 

  

চব্েুঝক চহংসুঝট ব্লচব্ ো। 

  

ও েয়, ওর মা-টা! 

  

েীচপ্তর কথা ব্লার ধীনতরে ব্রাব্রই খারাপ। আমার মঝে পড়ল, পাড়ার কছঝলরা আমার 

হাি চেঝয় েীচপ্তঝক চিচে পাোি। েীচপ্ত কখেও কখেও আমাঝক জচড়ঝয় ধীনতঝর িুঝমা কখি–

আমার খুব্ চব্শ্রী লােি িখে। এখে চকন্তু েীচপ্তঝক কেঝখ আমার একটুও খারাপ লােঝছ 

ো। আচম একেৃচষ্টঝি কেখঝি লােলাম েীচপ্তঝক। আচম এখে কচব্ হঝয়চছ কিা, িাই এ 

রকম ভাঝব্ কেখঝি হয়। মঝে হল, েীচপ্তঝক চেঝয়ও যোয়াঝস কচব্িা কলখা যায়। েীচপ্ত 

যচে আজ আমায় আের কঝর, িা হঝল ওঝক চেঝয় আজই কচব্িা চলখব্। েীচপ্তর সঝে 

ঘচেষ্ট হঝয় ব্সা চকংব্া ওর েরীঝরর একটু কছাুঁয়া পাব্ার জেয আমার মঝের মঝধীনতয 

আকুচলচব্কুচল করচছল। এটা আমার েিুে যচভজ্ঞিা। আচম চেঝজই যব্াক হঝয় 

যাচেলাম। েীচপ্তঝক আমার পছন্দ হয় ো যথি ওর সামঝে ব্ঝস থাকঝি আমার ভাঝলা 

লােঝছ, ব্ার ব্ার িাকাঝি ইঝে করঝছ ওর েরীঝরর চেঝক। এর মাঝে কী? 

  

হোৎ সুেকােো এঝস পড়ায় েীচপ্তঝক চেঝয় কসচেে আমার কচব্িা কলখা হয়চে। 
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৫১. কব্য়াচল্লে সাঝলর কোড়ায় 

কব্য়াচল্লে সাঝলর কোড়ায় কলকািা কছঝড় িঝল চেঝয়চছল হাজার হাজার মােুর। 

কিিাচল্লঝের কেঝরর চেঝক িার কথঝক আরও যঝেক কব্চে মােুর এঝস েুকল কলকািা 

েহঝর। এরা যেয ধীনতরঝের মােুর। এরা মরঝি এঝসচছল।  

  

পটুয়াখাচল, সািিীরা, কুচষ্টয়া, ব্াঝেরহাট, মুচেণোব্াে, েেীয়া, ২৪ পরেো, ব্ধীনতণমাে 

েভৃচি জায়ো কথঝক বৃ্ে, চেশু, োরী ছুঝট আসঝি লােল কলকািায়। কলকািায় োে 

ব্াুঁধীনতাঝো রাস্তায় িারা আছঝড় পড়ল। রাস্তায় রাস্তায় চকলচব্ল করঝছ মােুর। 

  

কলকািার োেচরকরা েথম েথম ব্যাপারটা কেঝখ ভুরু কুুঁিঝকঝছ। এি গ্রাঝমর মােুর 

েহঝর ককে? েহঝরর চক আর মাে ইজ্জি রইল ো। এর আঝে ব্েযা চকংব্া যেযােয 

োকৃচিক কারঝর্ ককােও এলাকায় চব্পযণয় ঘটঝল কলকািার কলাঝকরা িাুঁো িুঝলঝছ। 

একেল উৎসাহী কলাক হারঝমাচেয়াম ও কখাল করিাল সঝে চেঝয় চমচছল ব্ার কঝর োে 

ধীনতঝরঝছ। কমচেেীপুঝরঝি ব্েযা হঝয়ঝছ, কোঝো কোঝো ভাই েেরব্াসী। মুচষ্ট চভিা চেঝয় 

যাও সঝব্, িুচধীনতঝির পাঝে োুঁড়াও আচস…। ককােও ব্ছর যচে আসাঝম ব্েযা চকংব্া 

িট্টগ্রাঝম ঘূচর্ণেড় হয়–িা হঝল ওই একই োঝে কমচেেীপুঝরর ব্েঝল কসই জায়োর োম 

ব্চসঝয় োওয়া হয়। চকন্তু এব্ার এসব্ কী? দুচভণঝির ব্র্ণো ব্চকিমমব্াবু্ চলঝখ কেঝছে 

আেন্দমঝে, কসই সূঝত্র কলাঝক জাঝে চছয়াত্তঝরর মি্ঝরর কথা। এব্াঝর চক আব্ার কসই 

রকম দুচভণি শুরু হল? খব্ঝরর কােঝজ কী ব্ঝল? 

  

খব্ঝরর কােজ যঝেক চেে চকছুই ব্ঝলচে। যুঝের ব্ড় ব্ড় খব্ঝর সব্াই ব্যস্ত কেঝের 

মঝধীনতযও কংঝগ্রস-চলে ককান্দল খুব্ মজাোর জায়োয় কপ ুঁঝছঝছ। গ্রামগুঝলাঝি কী ঘটঝছ 

কক খব্র রাখঝব্? িঝব্ আশ্চঝযণর চব্রয়, িখেকার চেঝে ব্মওয়ালা এব্ং পাট ককাম্পাচের 

সাঝহব্ মাচলকঝের মুখপত্র একচট ইংঝরচজ তেচেঝকই েথম েলাও কঝর দুচভণঝির ছচব্ ও 

খব্র ছাপা হঝি শুরু কঝরচছল। 
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গ্রাঝমর মােুর যখে েহঝর এঝস মরঝি লােল, িখে সকঝলর টেক েড়ল। ব্যাপারটা ব্ড় 

কোংরা। মরঝি যচে হয়, কিাঝখর আড়াঝল মরাই কিা উচিি চছল। চভচখচররা রাস্তায় আর 

পয়সা চভঝি িায় ো, িারা ব্াচড় ব্াচড় ঘুঝর িাুঁিায়, মা, একটু ভাি োও! চকছু চেে পর 

িারা ভািও িায় ো। িারা ব্ঝল, মা, একটু েযাে োও! ডাটচব্ঝে খাব্ার কখাুঁজার জেয 

কুকুঝরর ও মােুঝরর লড়াই, কসই েথম কেখা কেল এ েহঝর। িারই মঝধীনতয একটা 

রচসকিাও িালু হঝয় কেল, যেেঝে এক জেও মঝরচে, সব্াই মঝরঝছ হাটণঝেল কঝর। 

সরকাচর চহঝসব্ মিেই ব্াংলাঝেঝে মৃঝির সংখযা পঝেঝরা লি। কলকািা 

চব্শ্বচব্েযালঝয়র উঝেযাঝে একচট সমীিায় এই সংখযা হঝয়চছল পুঁয়চিচরে লাখ। 

ব্ামপন্থাকীঝের কােজপঝত্র ব্লা হঝয়ঝছ, এক ককাচট কুচড় লি। ইংলঝন্ডর জেসংখযা িখে 

এর চিগুর্ মাত্র। চিিীয় মহাযুঝের পচরঝেচিঝি মােুঝরর সৃষ্ট কারঝর্ এই চব্পুল মৃিুযর 

জেয ককাথাও ককােও উচ্চব্ািয কোো যায়চে, যুোপরাধীনতীঝের চব্িাঝরর সময় এর 

যপরাধীনতীঝের ককােও কখাুঁজ পঝড়চে। োর্হাচের সংখযার চহঝসঝব্ চহঝরাচসমা-োোসাচকর 

ধ্বংসলীলা ব্াংলাঝেঝের িুলোয় চকছুই ো। িবু্ সারা পৃচথব্ীর কাঝছ এ-খব্র 

কপাুঁঝছায়চে। 

  

িখে েহঝরর মাঝে মাঝে চব্রাট চব্রাট গুোঝম হাজার হাজার ব্স্তা খােয জমাঝো রঝয়ঝছ, 

যুঝের জরুচর েঝয়াজঝে। এর যঝেক িালই কের পযণ্ পঝি েষ্ট হঝয়ঝছ। যঝেঝকর 

পঝকঝট িখে কাুঁিা পয়সা েেেে করঝছ, কহাঝটল-শুচড়খাোগুঝলা জমজমাট, কোকাঝের 

কোঝকঝস ভাঝলা ভাঝলা খাব্ার সাজাঝো। একটাও গুোম লুে ব্া ককঝড় খাওয়ার ঘটো 

ঘঝটচে। মােুর শুধুীনত পুুঁকঝি ধুীনতকঝি মঝরঝছ। 

  

কংঝগ্রঝসর একগুুঁঝয়চম এব্ং ্ া্ েীচির েঝল েজলুল হক িখে ব্াধীনতয হঝয় চলঝের সঝে 

হাি চমচলঝয় সরকার েেে কঝরঝছে। ব্াঙাচল মুসলমােরা ব্ড় আঝব্েেব্র্, িারা 

যঝেঝকই চহন্দুঝের সঝে চমঝল চমঝেই থাকঝি িায়, ভারার সূঝত্র চহন্দুঝের আত্মীয় মঝে 

কঝর। যব্াঙাচল মুসলমােরা িখে রাজেীচিঝি ভাে ব্াঝটায়ারার আস্বাে কপঝয় এখােকার 

মুসলমােঝের মধীনতয কথঝক ব্াঙাচলত্ব মুঝছ কেব্ার জেয ব্েপচরকর। কচিপয় েব্াব্পুত্র 
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এব্ং ব্যাচরটাররাই িখে জেঝেিা। ধীনতঝমণর েনেরচট আঝস্ত আঝস্ত চজচেঝর পচরর্ি হঝে। 

চহন্দু এব্ং মুসলমাঝের উভয় সংস্কৃচিঝি লাচলি পাচলি, মঝে োঝর্ ব্াঙাচল েজলুল হক 

িখে কেখঝছে ঘটো েব্াহ িার যচধীনতকাঝরর ব্াইঝর িঝল যাঝে।  

  

কংঝগ্রসঝক ব্াে চেঝয় মুসলমােঝের মচন্ত্রসভা চেঝজর েচিঝি চটঝক থাকঝি পাঝর চক 

ো–কসটাই িখে সরকাঝরর কাঝছ ব্ড় েনের। ককােও রকম দুব্ণলিাই সরকার স্বীকার 

করঝি রাচজ েয়। খােযমন্ত্রী েহীে কসাহরাওয়াচেণ কিিাচল্লঝের ৯ই কম কঘারর্া করঝলে, 

কেঝে খাঝেযর ককােও ঘাটচি কেই। মজুিোর আর মুোোব্াজরাই কেঝে কৃচত্রম সংকট 

সৃচষ্ট করঝছ। এব্ং কব্চে খােয গ্রহর্ করা কয স্বাঝস্থযর পঝি কি খারাপ কসকথাও 

জাোঝলে। 

  

এচেঝক এচেল মাঝস কব্াট যরচডোঝসর েঝল পুঁচিে হাজার কে ঝকা যঝকঝজা হঝয় পঝড় 

আঝছ। গ্রাঝম গ্রাঝম মালপত্র িলািল ব্ন্ধ। আমে ধীনতাে কসব্ার ভাঝলা ওঝেচে। ব্েযা হঝয়ঝছ 

োো জায়োয়। জাপাচেরা ব্ামণা েখল কঝর চেঝয়ঝছ ব্ঝল কসখাে কথঝক আর িাল আঝস 

ো। 

  

পঝরর মাঝস যযাঝসম্বচলঝি একজে সেসয েনের িুলঝলে, ব্াংলাঝেঝে দুচভণঝির কথা চক 

কঘারর্া করা হঝব্ ো? কসাহরাওয়াচেণ ব্লঝলে দুচভণি ককাথায়? 

  

ভারঝির স্বরাষ্ট্রসচিব্ চস্মথ ব্লঝলে, একেল কলাঝকর সব্চকছুই ব্ড্ড ব্াচড়ঝয় ব্লা স্বভাব্। 

  

ভারিসচিব্ আঝমচর ব্লঝলে, খাঝেযর টক যঝথষ্ট আঝছ আমাঝের। িা ছাড়া েঝমর েলে 

খুব্ ভাঝলা হঝয়ঝছ। 

  

আর িখে শুধুীনত সািিীরার রাস্তাঘাঝটই দু’হাজার মােুঝরর মড়া পঝড় আঝছ। চব্চভন্ন 

কজলায় স্বামীরা স্ত্রী-পুত্র কেযা কেঝল পালাঝে। মাঝয়রা কছঝলঝমঝয় চব্চি কঝর চেঝে। 

জঝলর োঝম। এব্ং স্াে চব্চি করা টাকায় কের ব্াঝরর মিে কখঝয় চেঝয় ব্চম করঝি 

করঝি মরঝছ। মাঝেঘাঝট পঝড়-থাকা মােুরঝের রাঝির যন্ধকাঝর কেয়াঝল এঝস কখঝয় 
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যাঝে, িারা যঝেঝক িখেও কব্ুঁঝি। মরা মাঝয়র বু্ক কথঝক দুধীনত খাব্ার কিষ্টা করঝছ। চেশু–

এই ছচব্ িুঝল িুঝল সাঝহব্রাও ক্লা্। 

  

১০ই যঝক্টাব্র কসাহরাওয়াচেণ কঘারর্া করঝলে, ব্াংলাঝেে এক যভূিপূব্ণ দুচভণঝির 

কব্ঝল পঝড়ঝছ। 

  

িখে মৃিঝেহগুচল োহ করার পালা। খােযদ্রঝব্যর োম িখে ছঝো গুর্ কব্ঝড়ঝছ। 

  

ব্ােঝলর জযাোমোই যচি তব্রচয়ক কলাক। দুচভণঝির আুঁি কপঝয়ই চিচে মস্ত ব্ড় ব্ড় 

মাচটর জালা চকঝে িাঝি িাল ভঝর রাখঝলে। চেঝজ মেসসঝল ঘুঝর িাল চকেঝলে। এব্ং 

যচিঝরই িাঝলর কারব্ার সম্পঝকণ এমে ওয়াচকব্হাল হঝয় কেঝলে কয এচেঝকও আর 

একটা ব্যব্সা কখালার কলাভ হঝয়চছল িার। চকন্তু ব্রাহ্মঝর্র কছঝল হঝয় খােযদ্রঝব্যর ব্যব্সা 

করার ব্যাপাঝর িাুঁর চব্ঝব্ক কের পযণ্ সায় চেল ো। িঝব্ পুচলে কলাঝকর ব্াচড় ব্াচড় 

চেঝয় িাঝলর টক কখাুঁজ করঝছ–এই রকম একটা গুজব্ ওোয় চিচে িাঝলর জালাগুঝলা 

সব্ োকুরঘঝর লুচকঝয় রাখঝলে। এব্ং পঝর র যােচেং ব্যব্স্থা েব্চিণি হওয়ায় চিচে 

যঝেকগুঝলা ভুঝয়া র যাোে কাডণ কচরঝয় করঝখচছঝলে। 

  

কেঝরর চেঝক পাড়ায় পাড়ায় যখে লেরখাো কখালার চহচড়ক পঝড় চেঝয়চছল, চিচে িাঝি 

উঝল্লখঝযােয যংে চেঝয়ঝছে এব্ং যঝেক টাকা োেধীনতযাে কঝর সুোম চকঝেঝছে। চকন্তু 

চেঝজর ব্াচড়র কলাঝকর োঝয় আুঁিড়চটও লােঝি কেেচে। ব্ােলরা গ্রাঝম থাকঝি কষ্ট 

কপঝয়চছল, চকন্তু কলকািায় িারা ভাঝলা চছল। 

  

েঝিযক চেে যসংখয মৃিুযর েল্প। রাস্তায়ঘাঝট হাুঁটািলা করা যায় ো। চকঝোঝরর চেষ্পাপ 

সরল িিু ব্াচড়র ব্াইঝর িাকাঝলই ব্ীভৎস েৃেয কেঝখ। এক এক চেে কখঝি ব্ঝস কস 

ব্চম কঝর কেঝল! 

  

একজে মােব্য়চস স্ত্রীঝলাক ব্াচড়র চেক কেঝটর সামঝে সকাল কথঝক শুঝয় আঝছ। 

চকছুঝিই কস যাঝব্ ো। যঝেক কিাখ রাঙাঝো, যঝেক িজণে েজণে হল, কস ককােও উত্তর 
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কেয় ো—ডযাব্ঝডঝব্ কিাখ কমঝল িাচকঝয় থাঝক। োঝরায়াে িাঝক লাচে উুঁচিঝয় মারব্ার 

ভয় কেখাঝলও কস ভয় পায় ো। ককােও কথারই উত্তর কেয় ো কস।  

  

আো মুেচকঝল পড়া কেল িাঝক চেঝয়। একজে স্ত্রীঝলাকঝক কিা সচিয সচিয কমঝর 

িাড়াঝো যায় ো। িা ছাড়া, ওঝক কব্াধীনতহয় মারঝলও যাঝব্ ো। চেয়রঞ্জে ব্ার ব্ার 

োঝরায়াঝক হকুম চেঝি লােঝলে ওঝক সচরঝয় কেব্ার জেয। োঝরায়াে োিার। কস আর 

সব্চকছু করঝি পাঝর, চকন্তু কমঝয়ঝছঝলর োঝয় হাি চেঝি পাঝর ো। যথি ব্াচড়র েরজার 

কাঝছ একজে একটু একটু কঝর মরঝব্–এও চক সম্ভব্? 

  

স্ত্রীঝলাকচটর ব্য়স িচল্লে-পুঁয়িাচল্লঝের কব্চে েয়। িার কিহারাও খুব্ একটা জীর্ণ েীর্ণ 

ব্লা যায় ো। ব্রং েরীঝরর ককােও ককােও যংে কব্েপ ভাঝব্ েুঝল েুঝলা ও থসথঝস। 

িুলগুঝলা কোংরা পাঝটর মিে। িার মুখ ও কিাখ কেখঝল মঝে হয়, পৃচথব্ীর আর ককােও 

ডািার িাঝক ব্াুঁিাঝি পারঝব্ ো, মৃিুয িার কেহভূচমঝি পিাকা উচড়ঝয় চেঝয়ঝছ। 

  

চকন্তু এি জায়ো থাকঝি এব্াচড়র েরজার সামঝেই িাঝক মরঝি হঝব্ ককে? এ কিা ব্ড় 

জ্বালািঝের কথা। যঝেক মৃিুয কেখঝি কেখঝি মােুঝরর মে যসাড় হঝয় যায়। েয়ামায়া 

িখে মঝে হয় চব্লাচসিা, চেঝজর এব্ং চেয়জঝের কব্ুঁঝি থাকাই িখে সব্ঝিঝয় ব্ড় কথা। 

কযখাঝে লি লি মােুর ো কখঝয় মরঝছ–কসখাঝে একজে-আধীনতজেঝক চেঝয় মাথা 

ঘামাব্ার আর কী মাঝে হয়। চকন্তু ব্যাপারটা কিাঝখর সামঝে ঘটঝছ ব্ঝলই এি যস্বচস্তকর। 

  

চেয়রঞ্জে আর চিররঞ্জে এই দুই ভাই চমঝলও যঝেক কিষ্টা করঝলে স্ত্রীঝলাকচটঝক সচরঝয় 

কেব্ার। পারঝলে ো চকছুঝিই। চিররঞ্জঝের ব্াস্তব্ বু্চে কম, িাই চিচে ব্লঝলে, োো, 

যযাম্বুঝলঝে কোে করঝল হয় ো? 

  

চেয়রঞ্জে ভাইঝয়র চেঝক এমে ভাঝব্ িাকাঝলে কযে এ রকম একটা চেঝব্ণাধীনত চিচে জীব্ঝে 

কেঝখেচে। ব্লঝলে, কিার চক মাথাটাথা খারাপ হঝয় কেঝছ? রাস্তায় রাস্তায় কলাক মঝর 

পঝড় থাকঝছ–আর যযাম্বুঝলে আসঝব্ িাঝের চেঝি? 
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িা হঝল এঝের হঝব্ কী? 

  

কী আব্ার হঝব্? মঝর কেঝল কঝপণাঝরোঝের োচড় এঝস িুঝল চেঝয় যাঝব্। িারা জযা্ 

থাকঝি থাকঝি কেয় ো, চেয়ম কেই। হাসপািালগুঝলাঝি জায়ো আঝছ? সুস্থ সমথণ 

কলাকগুঝলাঝক ধীনতঝর ধীনতঝর কজলখাোগুঝলাও ভঝর কেঝলঝছ আঝেই–কসখাঝেও জায়ো কেই। 

কযমে হঝয়ঝছ োলার েভেণঝমন্ট। 

  

িা ব্ঝল এ রকম আমাঝের কিাঝখর সামঝে মরঝব্? 

  

এই োঝরায়াে হারামজাো ককােও কঝম্মর ো। রাচত্তঝর এঝস যখে ব্ঝসচছল িখেই যচে 

সচরঝয় চেি। 

  

চেয়রঞ্জে পাড়ার কছাকরাঝের সঝে কযাোঝযাে করব্ার কিষ্টা করঝলে, কব্ে চকছু টাকা 

চেঝি িাইঝলে। সুচব্ঝধীনত হল ো। এইসব্ কছঝলরা মে খাব্ার পয়সা কপঝল যঝেক সময় 

কব্ওয়াচরে মড়া কপাড়াঝি চেঝয় যায়। চকন্তু িারাও জযা্ মােুর চেঝয় কারব্ার কঝর ো। 

  

চেয়রঞ্জঝের জরুচর কাজ চছল, চিচে আর থাকঝি পারচছঝলে ো। কয-ঝকােও উপাঝয় 

ওঝক সচরঝয় কেব্ার হকুম চেঝয় ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় কেঝলে, মঝের মঝধীনতয একটা যস্বচস্ত 

রঝয় কেল। 

  

সারা সকাল স্ত্রীঝলাকচট কেঝটর সামঝে উবু্ হঝয় ব্ঝস ধুীনতকঝি লােল। ব্াচড়র ব্াচ্চারা েূর 

কথঝক িাঝক কেঝখ। িাকরব্াকর-োঝরায়াে কেট চেঝি যাওয়া আসার সময় েঝিযক ব্ার 

িাঝক একব্ার কঝর ধীনতমঝক যায়। একসময় িার বু্ক চেঝয় ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় েব্দ কোো 

কযঝি লােল। 

  

শ্রীঝলখার একচট পুত্রস্াে হঝয়ঝছ, েভাসকুমার িাঝের চেঝয় চেঝর কেঝছে খড়্েপুঝর। 

দুপুরঝব্লা ব্াচড়ঝি চিররঞ্জেই একমাত্র পুরুরমােুর: েৃহকত্রী িাঝক ব্লঝলে, োকুরঝপা, 
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কেরস্তব্াচড়র সামঝে একজে কমঝয়মােুর এ রকম ভাঝব্ মরঝছ, এঝি ব্াচড়র যকলযার্ 

হঝব্ ো? 

  

চিররঞ্জে ব্যস্ত হঝয় ব্লঝলে, িা কিা চেকই। চকন্তু কী করা যায় ব্লুে কিা ব্উচে? 

  

িুচম একটা যা কহাক চকছু কঝরা। 

  

আচম কিা যঝেক কঝর ব্ললুম, ও কিা ককােও কথাই কোঝে ো। 

  

ওর চক ককােও কথা কোোর িমিা আঝছ? এক কাজ কচর। আমার খাব্ারটা ব্াপু ওঝক 

চেঝয় এঝসা, কখঝয়ঝেঝয় যচে যায়–  

  

ব্উচে আপোর খাব্ার কেঝব্ে ককে? ব্রং আমারই আজ চখঝে কেই–  

  

িখে কেখা কেল, ব্াচড়র সকঝলই চেঝজর চেঝজর খাব্ারটা চেঝয় চেঝি রাচজ আঝছ। 

কারওরই আজ চখঝে কেই। সারা ব্াচড়ঝি আজ ককউ এক ব্ারও হাঝসচে, কজাঝর কথা 

ব্ঝলচে– মৃিুযর এমেই োম্ভীযণ। 

  

খাব্ার চেঝি চেঝয় আর এক চব্পচত্ত হল। ব্াচড়র চে খাব্ার চেঝয় কযই কেঝটর কাঝছ চেঝয় 

োুঁচড়ঝয়ঝছ–যমচে ককাথা কথঝক কাক-চিঝলর মিে একেল যঝধীনতাঝলাে কাঝলা কাঝলা 

মােুর কধীনতঝয় এল। িারা সব্াই খাব্ার িায়। কেঝটর সামঝে িুঁিাঝমচি হইহল্লা। িারা 

কভঝব্ঝছ, এব্াচড়ঝি আজ যন্নসত্র ব্ঝসঝছ। িখে োঝরায়ােঝক লাচে ঘুচরঝয় কসই চভড় 

সামলাঝি হল। 

  

িযাুঁিাঝমচিঝি স্ত্রীঝলাকচট কিাখ কমঝল িাচকঝয়চছল, একটু েঝড়িঝড় ব্ঝসচছল। চভড় োুঁকা 

হব্ার পর চে িার সামঝে খাব্াঝরর থালাটা ধীনতঝর ব্লঝল, এই খাচব্? 

  

যদু্ভি মযাচজঝকর মিে একটা ব্যাপার ঘটল। স্ত্রীঝলাকচটর কিাখ চব্স্ফাচরি হঝয় কেল, 

কেহটা চরংঝয়র মিে কসাজা হঝয় উেল, েযাসঝেঝস েলায় ব্লল, ভাি? োও, োও! 
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কহলাঝেলা কঝর খাব্ার কেেচে সুেভা, যচিচথ োরায়র্ঝক কসব্া করার জেয যে কঝর 

থালা সাচজঝয় চেঝয়ঝছে। েরম েরম ভাি, ডাল, কব্গুেভাজা, ব্াুঁধীনতাকচপর িরকাচর আর 

এক টুকঝরা মাছ। খাব্ার কেখঝল মুমুমুণও জীব্ে চেঝর পায়। স্ত্রীঝলাকচট ককুঁঝে কেলল। 

কাুঁেঝি কাুঁেঝি ব্লল, োও, োও! 

  

কেঝটর সামঝে কখঝি চেঝল আব্ার কাঙাচলর েল ছুঝট আসঝব্, িাই কেট ব্ন্ধ কঝর 

সামঝের িািাঝলই খাওয়াঝো সাব্যস্ত হল। কুকুঝরর োঝকর সামঝে খাব্ার ধীনতঝর কযমে 

িাঝক ডাকা হয়, কসই রকম ভাঝব্ ব্াচড়র চে ওই স্ত্রীঝলাকচটর মুঝখর কাঝছ খাব্াঝরর 

থালাটা ধীনতঝর এক পা এক পা কঝর চপচছঝয় ব্লঝি লােল, এ-চেঝক আয়, এ-চেঝক আয়। 

  

স্ত্রীঝলাকচটর োুঁড়াব্ার িমিা কেই। পা দুচটঝি পিাঘাি ধীনতঝর কেঝছ। যদু্ভি ককােও জন্তুর 

মিে কস মাচটঝি ঘরঝট ঘরঝট এচেঝয় কেল। িারপর ভাঝির থালার ওপর হমচড় কখঝয় 

পডল়। ডাল চেঝয় কয ভাি মাখঝি হয়, িরকাচর কয আলাো কখঝি হয়–এসব্ চেয়ম কস 

ভুঝল কেঝছ। কস খাব্লা খাব্লা কঝর সব্ মুঝখ পুরঝছ। ব্াচড়র সব্ কলাক েূঝর োুঁচড়ঝয় 

কেখঝছ িাঝক–ককউ একচটও কথা ব্লঝছ ো। 

  

স্ত্রীঝলাকচট সারা সকাল মুখ কখাঝলচে, চকন্তু এখে কস কখঝি কখঝি আপে মঝে যঝেক 

কথা ব্লঝছ, িার চকছুই কব্াো যায় ো। কযে কস যঝন্নর সঝেই কথা ব্লঝছ–যচভমােী 

স্াঝের মিে কয যঝেক চেে েূঝর চছল। 

  

সব্টুকু কস কখঝি পারল ো, খাচেকটা পঝর কস থালার পাঝেই শুঝয় পড়ল। 

  

চে ব্লল, ও ভাঝলামােুঝরর কমঝয়; িুচম ব্াপু খাব্ারটাব্ার কখঝয় এব্ার যেয ককাথায় 

যাও। 

  

স্ত্রীঝলাকচট চেক কঝর কহঝস রীচিমিে পচরষ্কার েলায় ব্লল, যাব্ কো মা, যাব্। 

একটুখাচে শুঝয় চেই! 
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সুেভা ব্লঝলে, আহা থাক। আঝে সব্টা কখঝয় চেক। একটু চজচরঝয় চেক ো হয়। 

  

স্ত্রীঝলাকচট ব্লল, ব্ড় ভাঝলা রান্না হঝয়ঝছ। আহা ভাঝির কী সুন্দর কসায়াে। 

  

সুেভা ব্লঝলে, কিামার ককাথায় ব্াচড়? কিামার আর ককউ কেই? 

  

সব্ই চছল মা, এখে কক আঝছ কক কেই, জাচে ো। আমাঝের ব্াচড় কহিমপুর। 

  

এি েূঝর কার সঝে এঝসছ? 

  

আমার কছঝল। 

  

কস ককাথায়? 

  

স্ত্রীঝলাকচটর কিাখ চেঝয় জল েচড়ঝয় এল। আরও চকছু ব্লঝি চেঝয়ও ব্লঝি পারল ো। 

কযে িার েম ব্ন্ধ হঝয় আসঝছ। 

  

সুেভা ব্লঝলে, আহা, ওর ঘরসংসার সব্চকছুই চছল। 

  

ও িখে একটা হাি কপাঝল কছাুঁয়াল। কযে কস চকছু একটা কব্াোঝি িায়। 

  

কঝয়ক চমচেঝটর মঝধীনতযই কস কপঝটর সব্চকছু ব্চম কঝর ব্ার কঝর চেল। এব্ং কাটা পাুঁোর 

মিে ছটেট করঝি লােল। িখে িাঝক কসখাে কথঝক সরাঝো আরও যসম্ভব্। হঝয় 

োুঁড়াল। চেঝের পর চেে, মাঝসর পর মাস কয কপট ভঝর খায়চে, িার কপঝট একসঝে এি 

খাব্ার চব্ঝরর মিে। 

  

চেয়রঞ্জে ব্াচড় চেঝর এঝস কসই েৃেয কেঝখ রাঝে এঝকব্াঝর জ্বঝল উেঝলে। কাঝছই 

কছাটভাইঝক কেঝখ ব্লঝলে, িুই কেঝর এই কাণ্ড করচল? আমার ব্াচড়ঝি যলক্ষ্মী কডঝক 

আেচল? কিাঝক আচম এি কঝর ব্ঝল কেলাম–  
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চিররঞ্জে ব্াধীনতা চেঝয় ব্লার কিষ্টা করঝলে কয চিচে চেক চেঝজর ইঝেয় ওঝক কভিঝর 

আঝেেচে–ব্উচেই খাব্ার চেঝি কিঝয়চছঝলে। চেয়রঞ্জে িা শুেঝলে ো। যেব্রি ব্কঝি 

লােঝলে। কছাটভাইঝয়র যকমণর্যিা কোর চব্রঝয়ও কখাুঁটা চেঝিও ছাড়ঝলে ো। রােঝল 

িার জ্ঞাে থাঝক ো। ব্ার ব্ার ব্লঝি লােঝলে, আমার ব্াচড়ঝি এই উৎপাি! েয়াধীনতমণ 

যচে করঝিই হয় ব্াইঝর চেঝয় করঝলই পাচরস! 

  

যঝেক কলাকজে কসখাঝে জঝম কেঝছ। চিররঞ্জে আর োুঁড়াঝি পারঝলে ো, মুখ চেিু কঝর 

ব্াচড়র কভিঝর িঝল কেঝলে। চেঝজর ঘঝর ব্ঝস রইঝলে গুম হঝয়।  

  

একটু ব্াঝে চহমােী ব্যস্তসমস্ত হঝয় কস-ঘঝর েুঝক ব্লঝলে, ওঝো ওর মুখখাো কযে েীল 

হঝয় যাঝে, আর কব্াধীনতহয় কব্চেির্ কেই–  

  

চিররঞ্জে চব্রি ভাঝব্ ব্লঝলে, যা খুচে কিাক। আচম চকছু জাচে ো।  

  

িুচম যাঝব্ ো একব্ার? 

  

ো। আচম চেঝয় কী করর? 

  

কী হল কিামার? 

  

োো আজকাল েচি পঝে পঝে বু্চেঝয় কেে, এটা ওুঁর চেঝজর ব্াচড়, এখাঝে আচম ককউ 

েয়।  

  

কখে আব্ার একথা ব্লঝলে? 

  

করাজই কিা ব্ঝলে। একটু আঝেই কিা সব্ার সামঝে— 

  

চহমােীর মুঝখ একটা চব্দ্রুঝপর হাচস েুঝট উেল। েংকার চেঝয় ব্লঝলে, িা ব্ঝলে যচে, 

চমঝছ কথা কিা চকছু ব্ঝলে ো! কিামাঝক থাকঝি চেঝেে, কখঝি পরঝি চেঝেে এই কিা 

যঝথষ্ট। 
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আচমও কিা োোর যচেঝসর কাজটাজ কেখচছ। 

  

ছাই কেখছ! ও কিা একটা ভুজুং ভাজুং চেঝয় ব্চসঝয় করঝখঝছে শুধুীনত কিামাঝক। কিামার 

ওপর ককাে োচয়ত্বটা থাঝক? কি কঝর িখে ব্ললাম, আমার ব্াঝপরব্াচড়ঝিই থাকঝি। 

ব্াব্া ককােও চেে যেআচিযর ত্রুচট কঝরঝছে? 

  

চিররঞ্জে করঝে উেঝলে। িীব্র েলায় ব্লঝলে, কিামার ব্াঝপরব্াচড়ঝি চিরকাল ঘরজামাই 

হঝয় থাকব্ োচক? কিামার জেয চক আমার মােসম্মােও রাখঝি পারব্ ো? 

  

চহমােীও েঝের সঝে ব্লঝলে, আর আচমই বু্চে কিামার োোর ব্াচড়ঝি োসীব্াচে হঝয় 

থাকব্ সারা জীব্ে? 

  

কমাঝটই কিামাঝক োসীব্াচে কঝর রাখা হয়চে।  

  

িুচম কিটুকু জাঝো? আমার কছঝলঝক আচম ইঝে মিে ককােও চেে চকছ ুকখঝি চেঝি 

পাচর ো পযণ্। 

  

একচট যথণহীে মৃিুযর পটভূচমকায় এঝের মঝের চিিিাগুঝলা কব্চরঝয় আসঝছ। চিররঞ্জে 

আরও চকছু কঝোর কথা ব্লঝি চেঝয়ও কথঝম কেঝলে। আর ককােও উত্তর চেঝলে ো। 

িার মেটা খুব্ খারাপ হঝয় কেল। িাঝক কিা আরও কব্ে চকছু চেে কব্ুঁঝি থাকঝি হঝব্–

চকন্তু ককাে উঝদ্দ েয চেঝয় ব্াুঁিঝব্ে? হোৎ িার মঝে পঝড় কেল ছাত্র ব্য়ঝসর চেেগুঝলার 

কথা। আমহাটণ চিঝট একচট ব্াচড়ঝি থাকঝিে, কলকািায় িখেও ককােও সহায় সম্বল 

ো থাকঝলও চেেগুঝলা যঝেক লঘু চছল। মঝে কি আো চছল। কখেও ককােও কারঝর্ 

মেখারাপ হঝলও ছাঝত্রর চপচসমা মচলোর সঝে চকছুির্ কথা ব্লঝলই মে আব্ার ভাঝলা 

হঝয় কযি। মচলো োয় িারই সমাে ব্য়চস চছঝলে– কী ো্, চস্নগ্ধ দুচট কিাখ। মেখারাপ 

হঝলই মচলো চেক বু্েঝি পারি, কাঝছ এঝস ব্লি, আপোর কী হঝয়ঝছ আমাঝক ব্লুে 

কিা! চিররঞ্জঝের িখে বু্ঝকর কভিরটা ককুঁঝপ উেি। 
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চিররঞ্জে যেুিপ্ত হঝয় ভাব্ঝলে, এব্ার কলকািায় এঝস এক চেেও আমহাটণ চিঝটর 

ব্াচড়ঝি কেখা করঝি যাওয়া হয়চে। আুঃ, এখে যচে মচলোর কাঝছ চেঝয় ব্ঝস থাকা 

কযি। 

  

চহমােী িখেও ব্কাব্চক করচছঝলে ব্ঝল চিররঞ্জে কব্চরঝয় এঝলে ঘর কথঝক। েীঝি িখে 

মুমুরণ স্ত্রীঝলাকচটঝক চঘঝর কছাটখাঝটা একটা চভড়। চিররঞ্জে কী কভঝব্ হেহে কঝর কব্চরঝয় 

কেঝলে ব্াচড় কথঝক। কাছাকাচছ একটা ডািারখাোয় চেঝয় ব্লঝলে, একব্ার। আসঝব্ে 

আমাঝের ব্াচড়ঝি? এিুচে? 

  

ডািার চজঝজ্ঞস করঝলে, কী ব্যাপার হঝয়ঝছ ব্লুে কিা! 

  

চিররঞ্জে সব্ ঘটো ব্লঝলে। 

  

ডািার েম্ভীর ভাঝব্ সব্ শুঝে ব্লঝলে, কেখুে, এটা একজে েৃহস্বামীর সমসযা হঝি 

পাঝর– চকন্তু ডািারঝের কিা করার চকছু কেই? 

  

আপচে চিচকৎসা করঝি পারঝব্ে ো? 

  

ডািাররা কিা ধীনতি্চর েয় কয একজে মুমুরণ রুচেঝক চেঝয় এক পুচরয়া ওরুধীনত কেব্ চকংব্া 

একটা ইঝঞ্জকেে কেব্–আর যমচে কস কহুঁঝট িঝল আপোর ব্াচড়র কথঝক িঝল যাঝব্? আর 

একটু যঝপিা করুে–িারপর মুোেরােঝের খব্র কেঝব্ে। 

  

আচম ব্লচছলাম, ওঝক ব্াুঁিাঝো যায় চকো। আচম চিচকৎসার খরি কেব্।  

  

ডািার এব্ার রীচিমিে ব্যে কঝর ব্লঝলে, এ চক কছঝলঝখলা কপঝয়ঝছে? চিচকৎসা 

চেশ্চয়ই করা কযঝি পাঝর িা হঝল ওঝক ঘঝর চেঝয় চেঝয় খাটচব্ছাো কপঝি কোওয়াে– 

কেখাশুেো করার জেয একজে কলাক রাখুে। োচক রাস্তায় কেঝল করঝখই চিচকৎসা? : 
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চিররঞ্জে িবু্ ডািারচটঝক চেঝয় এঝলে। চভড় সচরঝয় ডািার স্ত্রীঝলাকচটঝক একপলক 

কেঝখই ব্লঝলে, আর চকছু করার কেই। আর কঝয়ক চমচেট, ব্ড় কজার ঘণ্টা খাঝেক। 

  

সুেভা কিাঝখর জল কেলঝি শুরু কঝরঝছে। ব্াচড়র কছাট কছঝলঝমঝয়ঝের চিচে সচরঝয় 

চেঝয়ঝছে কসখাে কথঝক। কছঝলঝমঝয়ঝের যকলযাঝর্র আেকিমাঝিই িার বু্ক। কাুঁপঝছ। 

কাুঁেঝি কাুঁেঝি ব্লঝলে, আমার কাঝছ ওর যন্ন পাওয়া চছল, িাই মরার আঝে এখাঝে 

ো এঝস পাঝরচে। চহমােীরও কিাঝখ জল। 

  

মৃিুযর চেক আঝে স্ত্রীঝলাকচটর তিিেয চেঝর এল। কস জড়াঝো েলায় ব্লল, ওঝো, 

আমাঝক ব্াচড়ঝি চেঝয় এঝসা। কিামাঝের পাঝয় পচড়, আমাঝক ব্াচড়ঝি করঝখ এঝসা। 

  

চিররঞ্জে মুখ েুুঁচকঝয় ব্লঝলে, ও কমঝয়, এখে ভেব্াঝের োম কঝরা। ব্ঝলা, কালী-িারা-

ব্রহ্মময়ী–  

  

স্ত্রীঝলাকচট ব্লঝলে, ব্াবু্, আমরা কমাছলমাে। ওসব্ কিা জাচে ো। 

  

কমাছলমাে শুঝে চেয়রঞ্জে এঝকব্াঝর আুঁিঝক উেঝলে। চলে চমচেচির আমঝল চহন্দুর 

ব্াচড়ঝি মুসলমাে মড়া–এঝি আব্ার ককাে চব্পে হঝব্ কক জাঝে। চিচে ব্লঝলে, কী। 

সব্ণোে, কী সব্ণোে! কমাছলমাে কিা আমার ব্াচড়ঝি ককে? োচজমুচদ্দ -সুরাব্চেণর ব্াচড়ঝি 

কযঝি পারঝল ো? িারা কি ব্ড়ঝলাক–  

  

চিররঞ্জে ব্লঝলে, োো, ওঝক একটু োচ্ঝি মরঝি োও! 

  

িারপর স্ত্রীঝলাকচটর কাঝের কাঝছ মুখ চেঝয় ব্লঝলে, এই সময় কিামাঝের মুঝখ েোজল 

কেব্ার চেয়ম আঝছ চকো জাচে ো। িুচম কিামাঝের ভেব্াঝের োম কঝরা। ব্ঝলা, কহ 

আল্লা, কহ কখাো, আমাঝক কিামার পাঝয় স্থাে োও।  

  

স্ত্রীঝলাকচট ব্লল, চেয়াম, চেয়ামৎ কর— 
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চেক কসই সময় রাস্তা চেঝয় চব্রাট েঝব্দ কঝয়কচট চমচলটাচর োচড় যাওয়ায় সব্াই িমঝক 

কসই চেঝক কিাখ কেরায়। িাই মৃিুযর মুহূিণচট কাঝরাঝক কেখঝি হয়চে। 

৫২. আমরা যঝেক মৃিুয কেঝখচছ 

আমরা যঝেক মৃিুয কেঝখচছ। কয-যুঝে আমরা জঝেচছ, কস-যুে মৃিুযঝি আকীর্ণ। যব্েয 

মােুঝরর ইচিহাসই কিা মােুর মারার ইচিহাস। ব্েযা, দুচভণি, মহামারী এসব্ কিা এ-

কেঝের চেিযসেী। িবু্ এসঝব্রও পঝর মােুঝরর সৃচষ্ট করা কারঝর্ হাজার হাজার মােুর 

মঝর। সুেূর কপালযান্ড কেে সম্পঝকণ চহটলাঝরর মঝে একটা েঝখর উেয় হল, কসই কারঝর্ 

মুচেণোব্াঝের একটা পচরব্ার চেচশ্চহ্ন হঝয় কেল। যাক ো, কী আঝস যায় িাঝি! পৃচথব্ীঝি 

এি জন্তুজাঝোয়ার মারঝছ মােুর, স্বাঝথণর কারঝর্ চকছু মােুরঝকও কয মারঝব্–এঝি আর 

আশ্চযণ হব্ার কী আঝছ? ককােও রকম োকৃচিক ব্াধীনতা কিা কেই। িবু্ কয মৃিুযর এি 

েচিব্াে, যুে কথঝম যাব্ার পরই োচ্র জেয িযািাঝমচিিার একমাত্র যথণ কব্াধীনতহয় এই, 

আমাঝক কমঝরা ো, আমাঝক ব্াুঁিঝি োও। 

  

মৃিুয চেঝয় পচরঝব্চষ্টি এই জীব্ে এি কমাহময়। কয-ঝকােও মুহূঝিণ কখলা কের হঝয় কযঝি 

পাঝর, িবু্ এই কখলা কথঝক ব্াে পড়ঝি ইঝে কঝর ো। কসই কঝব্ কথঝক শুরু হঝয়ঝছ এই 

কখলা। চছলাম মািৃেঝভণ, এক িরল সমুঝদ্র োরায়ঝর্র মিে ভাসমাে। চেরব্চেন্ন 

যন্ধকার, িাময় চেে রাচত্র, শুধুীনত যচব্রাম শুেঝি পাই একটা দুপ দুপ েব্দ। ককাথা কথঝক 

কসই েব্দ আঝস জাচে ো, ককাথায় আচে জাচে ো, কব্াধীনত কেই, েৃচষ্ট কেই, শুধুীনত কসই েব্দ। 

  

িারপর একচেে কসই িরল সমুঝদ্র আঝলাড়ে ওঝে। কয-রির্েীল কেওয়াল আমাঝক 

চঘঝর করঝখচছল, হোৎ কসই কেওয়াল েব্ল েচিঝি আমাঝক কিঝপ ধীনতঝর। ককে এই োচস্ত, 

ককে ওই সুখেযযা কথঝক আমাঝক কেঝল কেঝল কেব্ার উঝেযাে। মাথা টু চেঝয় কব্চরঝয় 

আচস, মুঝখ যসহয কঝষ্টর চিহ্ন চেঝয়। কসই কষ্ট সামলাব্ার জেয আমাঝক চেশ্বাস চেঝি 

হয় এই করােঝভাে জীব্ার্ু ও েত্রুঝি ভরা পৃচথব্ীর হাওয়ায়। েম কছঝড় কান্না ব্ার করঝি 
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আমার পাুঁি-ছ’ কসঝকন্ড সময় লাঝে। ককউ আমার কষ্ট কব্াঝে ো, আমার কান্না কেঝখ 

কাুঁঝে ো, িারা হাঝস। আচম হাি-পা ছুুঁঝড় েচিব্াে জাোই, ককে আমাঝক এখাঝে চেঝয় 

এঝল? ককউ চেচরঝয় কেব্ার কথা ভাঝব্ ো। োয় আধীনত ঘণ্টা ধীনতঝর এ রকম েচিব্াে জাচেঝয় 

আচম ক্লা্ হঝয় পচড়। আমার োচভর কাঝছ েুল েুঝট ওোর যেুভূ চি হয়। এখে আচম 

একটা আলাো যচস্তত্ব–এখে আচমও সৃচষ্টকিণা। আচমও একচেে েিুে োঝর্র সৃচষ্ট করঝি 

পারব্। চকংব্া, সামােয যেুচল কহলঝে যঝেযর োর্ চব্েষ্ট কঝর কেব্। আচম এঝসচছ। কসই 

মুহূঝিণ আচম ঘুচমঝয় পচড়। ব্রহ্মার চেদ্রার মিে আমারও ঘুঝমর এক একচট মুহূঝিণ কল্পা্ 

পার হঝয় যায়। আব্ার কজঝে উঝে কেচখ, এ-পৃচথব্ী যঝেক ব্েঝল কেঝছ। আমার চখঝে 

পায়। 

  

আচম কসই ঘুম কথঝক কজঝে ো উেঝিও পারিাম। আচম মািৃেভণ কথঝক মৃিুযঝি েীলব্র্ণ 

হঝয়ও কব্ঝরাঝি পারিাম। চকংব্া রিমাখা একটা মাংসচপণ্ড হঝয় আমার স্থাে হঝি পারি 

ডাষ্টচব্ঝে। কস রকম চকছু হয়চে। আচম এঝসচছ। িা হঝলও মৃিুয আমার সব্ সমঝয়র সেী। 

আমাঝক ব্াুঁচিঝয় রাখঝি িায় েকৃচি–আব্ার এই েকৃচিই সামােয সুঝযাঝে আমাঝক কমঝর 

কেলঝব্। এসব্ কজঝেশুঝেও কব্ুঁঝি থাকার কী যদু্ভি কেো মােুঝরর।  

  

সব্ মােুর িার জীব্ঝের যচেশ্চয়িার কথা জাঝে, িবু্ ভুঝল থাঝক। এটাও েকৃচির 

কখয়াল কয মােুরঝক মৃিুযর কথা ভুচলঝয় রাখঝব্। শুধুীনত এক এক সময় মঝে হয় ো জোঝলই 

ব্া কী হি। 

  

আমার তকঝোঝর আচম কেঝখচছ কেে কজাড়া যোিার ও মৃিুযর িাণ্ডব্। িবু্ কসই সব্ েৃেযও 

কিা আমাঝক সব্ণােীে ভাঝব্ চব্মরণ কঝর কিাঝলচে। সময় পার হঝয় যায়, আমরা সব্ ভুঝল 

যাই। দু-একটা যচকচঞ্চৎকর ঘটোর স্মৃচিই জ্বলজ্বল কঝর। 

  

জীব্ঝে চিে ব্ার আচম আত্মহিযা করার কিষ্টা কঝরচছ। মােুর ককে আত্মহিযা করঝি িায়, 

িা আচম জাচে ো। আচম শুধুীনত চেঝজর কথাই জাচে। িঝব্, এটুকু সাধীনতারর্ ভাঝব্ ব্লা যায় 
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কয, ব্য়স্ক ব্যচিরা সিরাির আত্মহিযা কঝর ো, এই কোুঁকটা কেখা যায় তকঝোর-

কয ব্ঝেই কব্চে। আচম েথম ব্ার কিষ্টা কচর আমার পঝেঝরা ব্ছর ব্য়ঝস। 

  

যুে কের হঝয় কেঝছ। চহঝরাচসমা-োোসাচকঝি যযাটম কব্ামা পঝড়ঝছ। চহটলার এব্ং 

কেিাচজর কব্ুঁঝি থাকা ব্া মৃিুয সম্পঝকণ গুজঝব্র য্ কেই। আজাে চহন্দ কে ঝজর ব্চন্দঝের 

চব্িার হঝব্ লাল ককল্লায়। চব্জয় উৎসঝব্র জেয েঝিযক স্কুঝল স্কুঝল চমচষ্ট চব্িরর্ কঝর 

লম্বা ছুচট কেওয়া হঝয়ঝছ। কসব্ার আচম চব্েুঝের সঝে কেওঘর কব্ড়াঝি কেলাম। চব্েুঝের 

সঝে আমাঝক কব্ড়াঝি কযঝি কেওয়ার ব্যাপাঝর ব্াব্ার ব্রাব্রই একটা আপচত্ত চছল। চকন্তু 

ব্াব্া এখে আর কজার চেঝয় চেঝজর মিামি েকাে কঝরে ো। িা ছাড়া চব্েুঝের সঝে 

আমার এিই ঘচেষ্ঠিা হঝয় কেঝছ কয আপচত্ত করার কিমে েনেরই ওঝে ো। ব্াব্া আমাঝক 

কুচড়টা টাকা চেঝয় চেঝলে আসব্ার সমঝয়। 

  

কেওঘঝরর ব্ম্পাস টাউঝে চব্েুঝের ককাে আত্মীঝয়র ব্াচড়। ব্াচড়খাো চব্রাট। ব্াোঝে 

যজস্র ডাচলয়া, কোলাপ, ইউকযাচলপটাস ও আিা োছ। এঝসঝছও চব্রাট একচট েল। 

চব্েুর মা-ব্াব্া, করর্ুর মা, কছাটকাকা, যংশু আর করর্ু, চিেজে োকুর-িাকর। আমার 

আর চব্েুর মযাচট্রক পরীিা সামঝেই। আমাঝের একটা আলাো ঘর কেওয়া হঝয়ঝছ 

সকাঝল-সন্ধযায় আমাঝের চেয়চমি পড়াশুঝো করঝি হঝব্। 

  

জীব্ঝে মােুরঝক যঝেক পরীিা চেঝি হয়, চকন্তু মযাচট্রক পরীিার কিঝয় েি চকছু কেই। 

আচম পড়াশুঝোয় খুব্ একটা খারাপ চছলাম ো–ক্লাঝস ওোর পরীিায় ককােও ব্ারই কিা 

আটঝক যাইচে, িবু্ মযাচট্রক পরীিার কথা ভাব্ঝলই মঝে হি কেল করব্। এ কযে লটাচর। 

ককে ো, আমাঝের আঝের ব্ছঝর জীমূি কেল কঝরচছল। জীমূি আমার কথঝক যঝেক 

কব্চে েকেঝক কছঝল, কি সুন্দর ভাঝব্ সাচজঝয় কথা ব্লঝি পাঝর, ইংঝরচজ েঝল্পর ব্ই 

পঝড় চডকেোচর ো কেঝখ, িবু্ কস যঝকিম কেল কঝরচছল। 

  

চব্েুর যব্েয আত্মচব্শ্বাস কব্চে। ও শুধুীনত োটণ চডচভেে পাওয়ার কথাই চি্া কঝর ো–ও 

টযান্ড করার কথা ভাঝব্। পড়াশুঝোয় চব্েুর মঝোঝযােও যঝেক কব্চে। আমার মা আমাঝক 
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পড়াশুঝোর জেয ইোেীং োয়ই ব্কাব্চক করঝিে। কখেও কখেও ব্লঝিে, চব্েুঝক 

কেঝখ চেখঝি পাচরস ো? ওর পা-ঝধীনতাওয়া জল খা। যথি চব্েুর কিঝয় কয আচম যকিম 

ভাঝলা জাচে কস কথা ককউ জাঝে ো। 

  

িমৎকার হালকা সব্ চেে। ব্ািাঝস ধুীনতঝলাব্াচল কেই, আকাে েম্র েীল। রাস্তা চেঝয় হাুঁটব্ার 

সময় োঝক আঝস শুকঝো পািার সুেন্ধ। 

  

কভারঝব্লা উঝে ব্াচড়সুষ্ঠু সব্াই কব্ড়াঝি যায়। এটা চব্েুর ব্াব্া এঝকব্াঝর চেয়ম কঝর 

চেঝয়চছঝলে স্বাঝস্থযর কারঝর্। স্বাস্থযকর জায়োয় কব্ড়াঝি এঝস করাজ ো হাুঁটঝল েরীর 

ভাঝলা থাঝক ো। কব্চের ভাে চেেই আমরা েন্দে পাহাঝড়র চেঝক কযিাম। কমচপচটোে 

চেিাম কক আঝে উেঝি পাঝর। েিণ্ড কে ঝড়াঝে চড় কঝর ওপঝর উঝে হাপািাম। আমাঝের 

আরাম কেব্ার জেয আকাে িখে োন্ডা সুব্ািাস পাচেঝয় চেি। েূঝরর ধীনতােঝখি হলুে-

সবু্জ েিরচঞ্চর মিে। 

  

েন্দে পাহাঝড়র ওপরটায় োুঁড়াঝল েূঝর একচেঝক কেখা যায় চডেচরয়া পাহাড় আর 

একচেঝক চত্রকূট। এই দুই পাহাড় সম্পঝকণ আমরা কি রকম েল্প শুেিাম। চডেচরয়া 

পাহাঝড় োচক ককউ কখেও উেঝিই পাঝর ো। ভারিীয়ঝের তিচর েথম কব্ামা পরীিার 

জেয োটাঝো হঝয়চছল ওই পাহাঝড়। কয ব্াঙাচলর কছঝলচট কব্ামাচট চেঝয় চেঝয়চছল, কস 

কসই চব্ঝস্ফারঝর্ মারা যায়, চকন্তু িার কেহটাও যেৃেয হঝয় যায়। এই েল্প ব্লঝলে 

চব্েুর ব্াব্া। চডেচরয়ার িুলোয় চত্রকূট পাহাড় কব্চে উুঁিু হঝলও মােুর উেঝি পাঝর। 

  

একচেে চব্েু আর আচম দু’খাো সাইঝকল চেঝয় ঘুঝর এলাম চত্রকূট পাহাড়। যংশু 

সাইঝকল িালাঝি জাঝে ো–আমরা ওঝক কপছঝে কযাচর করব্ার কিষ্টা কঝরচছলাম—চকন্তু 

পাহাচড় রাস্তায় একজেঝক কপছঝে ব্চসঝয় সাইঝকল িালাঝো যসম্ভব্–িাই ওঝক োচমঝয় 

চেঝয় কেলাম। যংশু কথা ব্ন্ধ কঝর চেল আমাঝের সঝে। 

  

ককােও োইড সঝে ো চেঝয়ই চত্রকূট পাহাঝড়র একটা িূড়ায় উঝেচছলাম চব্েু আর আচম। 

আমাঝের যচভযাত্রী হব্ার কসই েথম পেঝিপ। চব্েু োরুর্ উৎসাহ কপঝয়চছল। চকন্তু 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 574 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পাহাঝড়র যঝেক উুঁিুঝি এক পাল কমার কেঝখ আচম একটু হিাে হঝয়চছলাম। েথঝম 

কভঝব্চছলাম বু্ঝো কমার, পঝর কেখলাম সঝে রাখাল রঝয়ঝছ। কয-পাহাঝড় কমাররাও উেঝি 

পাঝর–কসই পাহাঝড় যচভযাে করার কৃচিত্ব ককাথায়! 

  

োি্মঝর্র পর ব্াচড়ঝি এঝস জলখাব্াঝরর পব্ণ। িারপর আচম আর চব্েু পড়ঝি ব্চস। 

আমাঝের কেখাঝেচখ করর্ু আর যংশুও ব্ইখািা চেঝয় আঝস। চকন্তু ওরা েীঝির ক্লাঝস পঝড় 

ব্ঝল ওঝের আমরা পাত্তা চেই ো। িাড়া চেঝয় ব্চল, যা, যা, এখাঝে চব্রি কচরস ো। 

  

দুপুঝর খাওয়াোওয়ার পর আচম আর চব্েু ব্াচড়র মঝধীনতয থাচক ো। ব্াোঝে একটা 

ইউকযাচলপটাস োঝছর েীঝি আমরা আস্তাো ব্াচেঝয় চেঝয়চছ। কসখাঝে শুঝয় থাচক। 

শুকঝো ইউকযাচলপটাস পািা গুুঁঝড়া কঝর োঝকর কাঝছ েন্ধ শুচক। আকাঝের চেঝক কিঝয় 

শুঝয় থাকঝি থাকঝি এি ভাঝলা লাঝে কয মেখারাপ হঝয় যায়।  

  

একথাও চেক কয, িখে মাঝে মাঝেই আমার খুব্ মেখারাপ হঝয় কযি। কসই মেখারাঝপর 

আচম ককােও কারর্ই খুুঁঝজ পাইচে। মা ব্াব্াঝক কছঝড় থাকব্ার জেয আমার মেখারাপ 

হব্ার ককােও েনেরই ওঝে ো। িখে আমার পঝেঝরা ব্ছর ব্য়স–িখেই মা ব্াব্ার সঝে 

আমার একটু একটু কঝর েূরত্ব তিচর হঝয় যাঝে’ব্নু্ধঝের সঝে সময় কাটাঝিই আমার 

কব্চে ভাঝলা লাঝে। কেওঘঝর ব্নু্ধঝের সঝে এি হইিইঝয়র মঝধীনতযও আমার হোৎ হোৎ 

মেখারাপ লােি। ঘঝরর মঝধীনতয সব্াই চমঝল খুব্ েল্প হঝে হয়ঝিা আচম এক োুঁঝক 

কসখাে কথঝক িঝল কযিাম। ব্াোঝে ঘুরঝি ঘুরঝি একটা ব্ড় সাো কোলাপ চছুঁঝড় চেঝয় 

ভাব্িাম, আমাঝের দুুঃখ কেব্ার জেযই এই েুলটা েুঝটঝছ।  

  

চব্েুর কছাটকাকা কসই যব্স্থায় আমাঝক দু-এক ব্ার কেঝখ োট্টা কঝর ব্লঝিে, আমাঝের 

কচব্মোইঝয়র কান্ড কেঝখা! কী কহ ব্ােলকুমার, কচব্ত্ব এঝকব্াঝর উথঝল উেল োচক? 

  

আচম ওুঁঝক যঝেক ব্ার ব্ঝলচছ কয আমার োম ব্ােলকুমার েয়, ব্ােলরঞ্জে। চকন্তু কস 

কথা ওুঁর মঝেই থাঝক ো। 
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সন্ধযার সময় ব্ড়রা আলাো ভাঝব্ কব্ড়াঝি কযঝিে। কছাটরা ব্াচড়ঝিই থাকঝব্। চকংব্া 

কছাটরা েলঝব্ুঁঝধীনত ব্াইঝর কেঝলও সািটার মঝধীনতয চেরঝি হঝব্। সন্ধযার সময় আমাঝের 

পড়াশুঝো চব্ঝের হি ো–িখে আমরা োো রকম কখলাধুীনতঝলার উদ্ভাব্ে করিাম। ভূি 

সাজার কখলাটা চছল আমাঝের খুব্ চেয়। করর্ুর সাংঘাচিক ভূঝির ভয়– আর ওঝক ভয় 

কেচখঝয়ই আমাঝের কব্চে মজা। 

  

খাওয়াোওয়ার পর যঝেক রাি কজঝে েঝল্পর ব্ই পড়িাম চব্েু আর আচম। িখে আমরা 

ব্ড়ঝের ব্ইঝয়র জেঝি উত্তীর্ণ হঝয়চছ। চব্েু েরৎ িাটুঝজয কের করঝছ। আচম চছলাম 

চডঝটকচটভ েঝল্পর কপাকা-েীঝেিকুমার রাঝয়র রহসয লহরী চসচরজ, েেধীনতর েঝত্তর 

কমাহে চসচরজ একটার পর একটা চেলচছ। কমাহে রমাঝক োয়ই ব্লি, ‘ভয়ািুরা কঝপািী 

আমার’– কী ভাঝলা কয লােি এই উৎঝেিাটা! িুচপ িুচপ আচম এটা একটা কচব্িাঝিও 

ব্যব্হার কঝর কেঝলচছলাম পযণ্। 

  

কব্ে কিা কাটচছল চেে। এর মঝধীনতয আমার একটু জ্বর হল। সামােয জ্বর, আর ককােও 

যসুচব্ঝধীনত হয় ো, শুধুীনত েরীর মযাজমযাজ কঝর। চকন্তু এঝিই ব্াচড়সুষ্ঠু সব্াই এমে ব্যস্ত 

হঝয় উেঝলে কয আমার খুব্ লজ্জা করঝি লােল। এই সময় জ্বর হব্ার ককােও মাঝে হয়! 

ককােওিঝম জ্বরটা ো কথঝক কেঝড় কেলা যায় ো! চকন্তু জ্বরটা িলঝিই লােল চিে-িার 

চেে, কসই সঝে কপঝট ব্যথা! জ্বঝরর কথা লুঝকাঝো যায় ো চকন্তু কপট ব্যথার কথাটা আচম 

কাঝরাঝক ব্চলচে। এক এক সময় আমার মঝে হি এর কথঝক মঝর যাওয়াই ভাঝলা। কসই 

আমার েথম মৃিুযচি্া। 

  

একচেে দুপুরঝব্লা আচম একা একা শুঝয় ব্ই পড়চছ। িাের চেঝয় আমার েরীর োকা, 

ব্াইঝর করাে েটেট করঝছ, িবু্ আমার একটু একটু েীি কব্াধীনত হয়। চব্েু আর যংশু 

ককাথায় জাচে ো হয়ঝিা ব্াোঝে োছিলায় শুঝয় আঝছ চকংব্া জচসচডঝিও কযঝি পাঝর। 

করর্ু ওর মা আর কাকা-কাচকমার সঝে এইমাত্র কেল তব্েযোথ মচন্দঝর পূঝজা চেঝি। 

কছাটকাকা িার চেঝজর ঘঝর ঘুঝমাঝেে, এইখাে কথঝকও শুেঝি পাওয়া যায় িার 

োকডাকার েব্দ। 
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ব্ইটা পড়ঝি পড়ঝি আমার কিাখ টেটে করচছল। একসময় ব্াোঝের কেট কখালার েঝব্দ 

জােলার চেঝক িাচকঝয় কেখলাম করর্ু ছুটঝি ছুটঝি ব্াচড়র মঝধীনতয েুঝক কেল। েড়াম কঝর 

একটা েরজা ব্ন্ধ হব্ার েব্দ হল। একটু ব্াঝেই করর্ু যখে ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় যাচেল, 

আচম ডাকলাম, এই করর্ু, কোে–  

  

করর্ু জােলা চেঝয় উুঁচক কমঝর ব্লল, কী কর? 

  

আচম ব্ললাম, আমাঝক এক কেলাস জল চেঝয় যা ো। 

  

করর্ু চেঝর এল ব্াচড়র মঝধীনতয। জঝলর কেলাস হাঝি আমার ঘঝর েুঝক ব্লল, িুই একলা 

একলা শুঝয় আচছস? কছাড়োরা ককাথায়? 

  

কী জাচে। ব্াোঝে কেই? 

  

ো কিা। 

  

িা হঝল কব্াধীনতহয় জচসচড কেঝছ। আজ সেণার ব্ল্লভভাই পযাঝটল এখাে চেঝয় কট্রঝে কঝর 

যাঝব্ে, কছাটকাকা ব্লচছঝলে–  

  

ব্াচড়ঝি আর ককউ কেই? 

  

কছাটকাকাই কিা রঝয়ঝছে! োকডাকার েব্দ শুেঝি পাচেস ো? 

  

আচম ব্সব্ কিার কাঝছ? 

  

করর্ুর এই কথাটায় আচম এঝকব্াঝর যচভভূি হঝয় কেলুম। একলা একলা খুব্ মেখারাপ 

লােচছল। যথি যেয ককউ যচে আমার জ্বঝরর জেয সহােুভূচি কেচখঝয় আমার সঝে 

থাকঝি িাইি–আচম িাঝিও লজ্জা কপিুম, আমার জঝেয কাঝরাঝক আটঝক রাখা পছন্দ 

করিুম ো। চকন্তু করর্ু সম্পঝকণ কসকথা মঝে হল ো। 
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িবু্ও আচম িীর্ েলায় ব্ললুম, িুই পুঝজা চেঝি কেচল ো? চেঝর এচল কয? 

  

করর্ু ব্লল, আঝে একচেে কিা কেচছ। মচন্দঝর ব্ড্ড চভড় হয়, আমার ভাঝলা লাঝে ো। 

  

কঝয়ক ব্ছর আঝে করর্ুর যখে ঘে ঘে যসুখ করি, িখে আচম ওর চব্ছাোর পাঝে। 

ব্ঝস ওঝক েঝল্পর ব্ই পঝড় কোোিাম। জাচে ো, কস কথা করর্ুর মঝে আঝছ চকো। এই 

কঝয়ক ব্ছঝর করর্ু যঝেকটা ব্েঝল কেঝছ। কিাঝখ িেমা কেওয়ায় মুখখাো যেয রকম 

কেখায়–মাথার ককুঁকড়া িুল এখে ককামঝরর কাছ পযণ্ কেঝমঝছ। এখেও িক পঝর করর্ু, 

চকন্তু দু-এক চেে োচড় পরঝিও কেঝখচছ। আজ পঝর আঝছ একটা কোলাচপ রঝঙর িক। 

করর্ু পড়াশুঝোয় খুব্ ভাঝলা, েঝিযক পরীিায় োটণ হয়। 

  

আচম উঝে ব্ঝস িােরটা োঝয় জচড়ঝয় চেলুম। করর্ুঝক ব্ললুম, কিার িেমাটা খুঝল েযাল 

কিা! িেমা ছাড়া িুই কেখঝি পাস ো? 

  

েূঝরর চজচেস ভাঝলা কেখঝি পাই ো। কাঝছর চজচেস কেখঝি পাই।  

  

আচম কিা কাঝছই ব্ঝস আচছ। 

  

করর্ু আমার কিাঝখর চেঝক িাকাল। আচমও ওর কিাঝখ চস্থর েৃচষ্ট কমঝল রইলাম। এই রকম 

ভাঝব্ দু’জঝে িাচকঝয় আচছ কিা িাচকঝয়ই আচছ। কযে আমরা টযািুর কখলা কখলচছ। 

  

একটা চজচেস লি করলাম, করর্ুর সঝে কথা ব্লার জেয আচম কথা খুুঁঝজ পাচে ো। 

যথি যেয সময় যেেণল কথা ব্চল। এখে চকছু ব্লঝি কেঝলই মঝে হঝে, এটা ব্লা চেক 

হঝব্ ো। করর্ুও কিা ককােও কথা ব্লঝছ ো।  

  

একটু ব্াঝে ব্ললাম, িুই শুধুীনত শুধুীনত আমার জেয এখাঝে ব্ঝস রইচল। কাচকমাঝের সঝে 

কেঝল কি চকছু চজচেসপত্তর ককোকাচট হি। 

  

করর্ু ব্লল, কমাঝটই আচম শুধুীনত শুধুীনত ব্ঝস থাকচছ ো। আমার ইঝে হঝে, িাই ব্ঝস আচছ। 
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কিাঝক কেঝখ আমার মেটা ভাঝলা হঝয় কেল। 

  

মে খারাপ চছল বু্চে? 

  

হুঁ। কিাঝক কেখঝলই আমার মে ভাঝলা হঝয় যায়। 

  

সচিয? 

  

চেক োট্টার সুঝর েয়, কথাটা ব্লঝি চেঝয় করর্ু একটু আড়ষ্ট হঝয় কেল। িারপর ব্লল, 

আমারও মাঝে মাঝে খুব্ মেখারাপ হঝয় যায়। 

  

ককে? 

  

কী জাচে! 

  

আচম একটু িুপ কঝর কথঝক ব্ঝলচছলাম, করর্ু, িুই আর আচম সারা জীব্ে ব্নু্ধ থাকব্। 

িুই রাচজ আচছস? 

  

করর্ু যেযমেস্ক ভাঝব্ ব্লল, হ। 

  

আমাঝের কখেও েেড়া হঝব্ ো। িুই যা ব্লচব্, আচম শুেব্। আচম যা ব্লব্, কিাঝকও 

শুেঝি হঝব্। রাচজ? 

  

হুঁ। 

  

আমরা ককউ কারওর ওপর রাে করঝি পারব্ ো। রাে করঝলও িমা কঝর কেব্ আব্ার। 

িাই ো! 

  

হুঁ। 

  

িুই শুধুীনত হুঁ হুঁ ব্লচছস ককে? আর চকছু ব্লচছস ো কয? 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 579 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

িুই আমাঝক কখেও ভুঝল যাচব্ ো? 

  

ভুলব্ ককে? ভুঝল যাওয়া চক সম্ভব্ োচক! 

  

ো, সচিয কঝর ব্ল, ভুঝল যাচব্ চক ো! 

  

ব্লচছ কিা— 

  

চেঝজর বু্ঝক হাি চেঝয় ব্ল। 

  

করর্ু মাঝে মাঝে এই রকম পােলাচম কঝর। কখে কয ককাে কথাটা কী কভঝব্ ব্ঝল, িা 

কব্াোর উপায় কেই। আমরা দুজঝে কাছাকাচছ ব্ঝস আচছ, সারা জীব্ে আমাঝের কেখা 

হঝব্–এর মঝধীনতয আব্ার ভুঝল যাব্ার কথা আঝস কী কঝর? িবু্ করর্ুর এই ধীনতরঝের 

পােলাচমই আমার যসম্ভব্ ভাঝলা লাঝে। 

  

আচম ওর একটা হাি িুঝল চেঝয় আমার মুঝখ বু্ঝলাঝি লােলাম। আমার জ্বরিপ্ত মুঝখ 

ওর হাঝির স্পেণ যসম্ভব্ োন্ডা লােল। আচম ব্ললাম, করর্ু, কিার হাঝি কী সুন্দর। েন্ধ! 

  

করর্ু লজ্জা কপঝয় ব্লল, যাুঃ! আচম কিার োঝয় হাি বু্চলঝয় কেব্? 

  

ো। আমার যসুখ কসঝর কেঝছ। 

  

এখে কিা জ্বর রঝয়ঝছ। 

  

থাকুক। 

  

আমার মঝে হল, করর্ুর সমস্ত েরীরটা একটা যয়স্কা্ মচর্। কি কছঝলঝব্লা কথঝক ওঝক 

চিচে, যথি আজ সব্চকছুই যেয রকম। আচম েুুঁঝক এঝস করর্ুর ঘাঝড়, েলায়, কপাঝল, 

োঝল িুমু কখঝি লােলাম। 
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করর্ু চব্চস্মি ভাঝব্ ব্লল, এ কী? 

  

িারপর একটু সঝর চেঝয় চজঝজ্ঞস করল, এগুঝলা চক খারাপ কাজ? 

  

আচম িীব্র েলায় ব্ললুম, ো। 

  

িুই কী কঝর জােচল? 

  

আচম চেক জাচে। 

  

করর্ু আব্ার কাঝছ এচেঝয় এঝস ব্সল। আচম করর্ুর েলা জচড়ঝয় ধীনতরলাম। আমার মঝের 

মঝধীনতয একটা উথালপাথাল িলচছল। আচম কী করচছ, চেঝজই জাচে ো। আচম ব্যগ্র ভাঝব্ 

করর্ুর বু্ঝকর চেঝক িাচকঝয় আচছ। আচম করর্ুর বু্ঝকর মােখাঝে হাি করঝখ ব্ললাম, 

আচম কিার বু্ক ছুুঁঝয় ব্লচছ, কিাঝক কখেও ভুলব্ ো। 

  

করর্ু আমার হাি সচরঝয় চেঝি কেল। আচম ওর বু্ঝক আমার মুখটা ঘরঝি লােলাম। 

  

করর্ু ব্লল, এটা চক খারাপ কাজ? 

  

ো। 

  

কিাঝক কক ব্ঝলঝছ? 

  

আচম ব্ইঝি পঝড়চছ— 

  

যচে ব্ইঝি চমঝথয কথা কলঝখ! 

  

ব্ইঝি কখেও চমঝথয কথা কলঝখ ো। কিার ভাঝলা লােঝছ ো? 

  

কী জাচে?  
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িুই চেঝজ জাচেস ো? আমার যসম্ভব্ ভাঝলা লােঝছ। কেখ, আর একব্ার করচছ। 

  

চকন্তু এটা যচে খারাপ কাজ হয়? 

  

কিেও েয়। 

  

ইঝে হল করর্ুঝক আমার বু্ঝক জচড়ঝয় এঝকব্াঝর চপঝর কেচল। ওর কছাট্ট েরীরটা আমার 

বু্ঝকর মঝধীনতয িঝল যাক। করর্ুঝক শুইঝয় কেঝল আচম ওর িঝকর েীঝি মাংসল বু্ক কেখার 

জেয যধীনতীর হঝয় উেলাম। 

  

করর্ু যব্াক হঝয় আমার মুঝখর চেঝক িাচকঝয় রইল। একটু ব্াঝে আমার কাছ কথঝক 

চপছঝল সঝর চেঝয় েম্ভীর ভাঝব্ ব্লল, এটা চেশ্চয়ই খারাপ কাজ। আচম চেক জাচে। 

  

ো, করর্ু কোে–  

  

চকছু শুেব্ ো। এটা খারাপ কাজ, এটা যসভয, আচম চেক জাচে–  

  

করর্ুর মুঝখ খাচেকটা ভয় এব্ং খাচেকটা কছঝলমােুচর যহংকার কমোঝো। কসই মুহূঝিণ 

ওঝক ‘ভয়ািুরা কঝপািী আমার’ ব্লার খুব্ ইঝে করচছল, চকন্তু লজ্জা কপলাম। 

  

করর্ু িুল চেক করঝি করঝি ব্লল, খারাপ কছঝলঝমঝয়রা এইসব্ যসভয চজচেস কঝর। 

িুই যচে এ রকম আর কখেও কচরস, িা হঝল কিার সঝে আচম কমাঝটই ব্নু্ধত্ব করঝি 

িাই ো। 

  

করর্ু, চেজ, িঝল যাস ো। 

  

কিার সঝে আজ আচম কথা ব্লব্ ো! 

  

িারপর কঝয়ক ঘণ্টা আমার কয কী ভাঝব্ কাটল, িা আর ককউ জােঝব্ ো। সন্ধযার পর 

আচম চেক করলাম, করর্ুর কিাঝখ যখে আচম কছাট হঝয় কেচছ, িখে আর আমার কব্ুঁঝি 
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থাকার ককােও মাঝে হয় ো। শুধুীনত এই কারর্টুকু েয়, করর্ুঝক ছাচড়ঝয় আমার চব্রাে আরও 

পচরব্যপ্ত হঝয় কেল। আমার যাব্িীয় মেখারাপ এক হঝয় চমলল। আমার ব্েমূল ধীনতারর্া 

হল, আমার কব্ুঁঝি থাকার ককােও মূলয কেই, এই পৃচথব্ীঝি আচম যব্া্র। কসই রাচত্তঝরই 

আচম আত্মহিযার কিষ্টা কচর। 

  

মচরচে কয িা ব্লাই ব্াহলয। ো হঝল, পঝর আরও দু’ব্ার আচম আত্মহিযা করার চসো্ 

চেঝয়চছলাম কী কঝর? 

৫৩. সকালঝব্লা ঘণ্টাখাঝেঝকর জেয 

সকালঝব্লা ঘণ্টাখাঝেঝকর জেয ঘঝরর ব্াইঝর আসা যায়। োিুঃকৃঝিযর জেয 

কোসলখাোর ব্াইঝর লাইে চেঝয় োুঁড়ায় আন্ডার ট্রায়াল ব্াবু্রা। োো রকম রস রচসকিা 

গুঞ্জচরি হয়। কজঝলর জীব্ে যঝেকটা সহয হঝয় কেঝছ। 

  

কঝয়ক জেঝক কেখা যায় িািাঝল োুঁচড়ঝয় ব্যায়াম করঝি। চেয়লালব্াবু্ একচট স্কুঝলর 

চেলমাটার চছঝলে, চিচে এখাঝেও মাটাচর ভচেঝি যেযঝের সচের ব্যায়াঝমর চেঝেণে 

কেে। 

  

যব্েয কসাসযাচলট েঝলর কছঝলরা িখে আলাো োুঁচড়ঝয় থাঝক। জাচিঝভঝের মিেই 

কজলখাোর মঝধীনতয পাচটণঝভে খুব্ েব্ল। এক পাচটণর কলাক যেয পাচটণর কারওর সঝে কব্চে 

কমলাঝমো করঝল কসই চেঝয় রীচিমিে কাোকাচে শুরু হঝয় যায়। কযমে, কে ে় 

ধীনতেঞ্জয়ব্াবু্র সঝে ইিচজঝির য্রেিা যঝেঝকই রীচিমিে খারাপ কিাঝখ কেখঝছ। 

ধীনতেঞ্জয়ব্াবু্ একচট চেেও ইিচজৎঝক ো কেঝখ থাকঝি পাঝরে ো। ইিচজৎ যসুস্থ হঝয় 

হাসপািাঝল কেঝল চিচেও যসুঝখর ছুঝিা কঝর চকংব্া ইঝে কঝর যসুখ ব্াচধীনতঝয় 

হাসপািাঝল চেঝয় িঝব্ ছাড়ঝলে। 
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িঝব্ দু’জে মােুরঝক সব্াই খাচির কঝর। বৃ্ে েমণাচজ কভার হঝি-ো-হঝিই ভজে োে 

শুরু কঝর কেে। িাুঁর েলা ভারী সুন্দর। একটার পর একটা োে কেঝয় িঝলে চিচে, 

ওয়াডণার, কমটরাও িুপ কঝর কোঝে। েূঝরর ব্যারাক কথঝক যেুঝরাধীনত আঝস, েমণাচজ, আর 

একখাো, আর একখাো! েমণাচজর ককােও ক্লাচ্ কেই। 

  

েমণাচজ মুঝের কজলার কলাক। ব্াংলাও খুব্ ভাঝলা জাঝেে। কব্ে কস্তাত্র কথঝক শুরু কঝর 

রব্ীিোঝথর ব্হ োে িার জাো–এমে সংেীিপােল কলাক ককে রাজেীচিঝি সচিয় 

ভাঝব্ জচড়ঝয় পঝড়চছঝলে কক জাঝে। োয় েঝিযক চেে কভারঝব্লাই চিচে শুরু করঝিে 

এই োেচট চেঝয়: 

  

…যুে যুো্র িব্ িঝপাব্ে পর কিচহ ধীনতরম ব্াখে। 

চব্মাে কম্পই উেি চেচি েম্ভীর েকিমার িাে।। 

যমুোচকিটপর তকসে মঝোহর েযামকী ব্েী ব্য়াে। 

কযাচহ েরস চকয়া যমুোচক পাচেয়া িঞ্চল িলি উজাো।।  

যব্ ওচহ ভারি পর-পে লাচঞ্ছি চব্হীে যে ব্ীরণ মাে। 

কসাচহ েরে চকয়া চেে হুঁ রাচিয়া েরি কমরা েয়াে।।  

  
  

এই োেটা ব্হ ব্ার শুেঝি শুেঝি যঝেঝকরই মুখস্ত হঝয় কেঝছ। রাজব্চন্দঝের মঝধীনতয যারা 

কেেঝক মািৃকা রূঝপ ধীনতযাে কঝর ো, িাঝেরও যঝেকঝক গুর্ গুর্ করঝি কোো যায় এই 

োে। োেটা কার কলখা চজঝজ্ঞস করঝল েমণাচজ হাি উলঝট ব্ঝলে, জাচে ো। িাঝিই 

যঝেঝকর ধীনতারর্া হয়, ওচট ওুঁরই রিো। 

  

রব্ীিোঝথর োঝের মঝধীনতয িার চেয় োে:  

  

‘একব্ার কিারা মা ব্চলয়া ডাক, 

জেি জঝের শ্রব্র্ জুড়াক 

চহমাচদ্র পারার্ ককুঁঝে েঝল যাক 
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মুখ িুঝল আচজ িাহ কর।’  

  

আর একজে মােুর যিুলেসাে রায়। ককােও চেে ককউ িার মুঝখ একটাও যচভঝযাঝের 

কথা কোঝেচে। ককােও চেে কাঝরাঝক উপঝেে চকংব্া ভৎণসো কঝরে ো। েীঘণঝেহী পুরুর, 

মাথার িুল কাুঁিাপাকা। চিচে চেঝজর রঝস চেঝজ মঝজ আঝছে সব্ সময়। িার কিহারা ও 

ব্যচিঝত্ব একটা সব্ণাত্মক সঝিার পচরিয় স্পষ্ট। সঝিার েচি মােুঝরর এখেও 

ব্াধীনতযিামূলক শ্রো আঝছ–িাই যিুলেসাঝের কাঝছ সকঝলই একটু যব্েি হঝয় যায়। 

  

রাজডেচিক কমণী মাঝত্রই শ্রঝেয় ব্যচি েয়, চব্ঝেরি কজলখাোয় এঝল িাঝের যঝেক 

িুদ্রিা, কলাভ ও স্বাথণপরিা েকট হঝয় পঝড়। োর্ িুে কঝর আঝন্দালঝে োুঁচপঝয় 

পঝড়চছল কয কলাক, কারাোঝর এঝস কস সামােয খাব্ারোব্ার েভৃচি চেঝয় এমে 

কররাঝরচর কঝর কয ো কেখঝল চব্শ্বাস করা যায় ো। যঝেঝকর কয ে যিৃচপ্তও এখাঝে এঝস 

হোৎ েকাে কপঝয় যায়। যিুলেসাে এখাঝে আঝছে ব্ঝলই িার িুলোয় কব্ে কঝয়ক 

জেঝক মােুর চহঝসঝব্ যচি িুে মঝে হয়। 

  

যিুলেসাে রায় কজঝলর ব্াইঝর রীচিমিে ব্ড় েঝরর কেিা চছঝলে, চব্ চপ চস চস’র 

সেসয চছঝলে যঝেক চেে। চকন্তু কজঝল এঝস কযে রাজেীচি এঝকব্াঝরই ভুঝল কেঝছে। 

এখাঝে কঝয়কচট েঝলর চেয়চমি টাচড সাকণল ব্ঝস, যিুলেসাে িাঝি কযাে কেে ো। 

ককউ এঝস ডাকঝলও উোসীে ভাঝব্ কহঝস ব্ঝলে, বু্ঝড়া হঝয় কেচছ, আমাঝের চেে কের 

হঝয় কেঝছ–এখে েিুে েিুে কছঝলরা কাঝজর ভার কেঝব্। 

  

েঝিযক চেে কভারঝব্লা কেখা যায়, চিচে িািাঝলর এক োঝ্ কয কঝয়কচট কছাট কছাট 

োছ রঝয়ঝছ, কসগুঝলাঝি জল চেঝেে, কোড়া চেচড়ঝয় চেঝেে। কসগুঝলা েুল োছও ো, 

োচম ককােও োছও ো-ঝেহািই আোছা–িবু্ কসগুচলর েচিই িার যসীম ভাঝলাব্াসা। 

  

কজলখাোর চেয়মকােুঝের কড়াকচড় এখে যঝেকটা চেচথল হঝয় এঝসঝছ। কেঝে আর 

ককােও আঝন্দালে কেই। যঝেক চেে েিুে ব্চন্দ আঝস ো। কজলখাোর মঝধীনতয ব্চন্দঝের 

েচিচব্চধীনত এখে আর কিমে চেয়চন্ত্রি েয়। কছাট কছাট কসঝলর ব্েঝল ব্যারাঝকর মিে ব্ড় 
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ঘঝর একসঝে যঝেঝক চমঝল থাঝক–চেুঃসেিার োচস্তটুকু য্ি কপঝি হয় ো। কলাহার 

সােচক হাঝি চেঝয় আর োুঁড়াঝি হয় ো খাব্াঝরর লাইঝে, সরকার এখে মাথা চপছু টাকা 

ব্রাদ্দ  কঝর চেঝয়ঝছব্চন্দরা চেঝজরাই কছাট কছাট েল কঝর চেঝয় চেঝজঝের খাব্ার রান্না 

কঝর খায়। কঝব্ কী রান্না হঝব্, চকংব্া কক কি ভাঝলা রাুঁঝধীনত–কসই আঝলািোয় যঝেকটা 

সময় কাঝট। এক েল আঝরক েলঝক কেম্ন্ন কঝর খাওয়ায়। আব্ার মাঝছর টুকঝরা কক 

কছাট কপঝয়ঝছ, কক ব্ড় চেঝয়ঝছ–এই চেঝয় েেড়া লাোর ঘটোও চব্রল েয়। 

  

চব্ঝকঝল চকছুির্ কখলাধুীনতঝলার সুঝযাে চমঝলঝছ, যেুমচি পাওয়া কেঝছ ব্াইঝর কথঝক ব্ই 

আোঝোর। একচট কেওয়াল পচত্রকাও একচেে আত্মেকাে করল। 

  

সূযণ এব্ং আরও সাি জঝের চব্িার কের হঝয় কেঝছ–এখে ওরা েণ্ডাজ্ঞার েিীিায়। 

কডঞ্জারাস চিচমেযাল চহঝসঝব্ ওঝের কসঝলই রাখা হঝয়ঝছ। িাঝি যব্েয ওঝের কিমে 

যচভঝযাে কেই। এ-ঝজঝলর সুপাচরেঝটেঝডন্ট েকৃিই সজ্জে–োয়ই এঝস ওঝের সুঝযাে 

সুচব্ঝধীনতর ব্যাপাঝর কখাুঁজখব্র চেঝয় যাে। মাঝে মাঝে চিচে োট্টা কঝর ব্ঝলে, কী মোই, 

আপোরা পালা কঝর এক এক জে যসুখ ব্াধীনতাঝি পাঝরে ো? িা হঝল কব্চে কঝর দুধীনত 

মাখে আর চডম খাওয়াঝি পারিাম। 

  

খাওয়াোওয়ার ব্যব্স্থা কমাটামুচট ভাঝলাই। সূযণর স্বাস্থয চেঝর কেঝছ। িঝব্, োচড় কামায় 

ো ব্ঝল িার মুখখাো যেয রকম কেখায়। 

  

মাঝসর পর মাস কজঝলর জীব্ে চেস্তরে। োচ্েসাে োঝম একচট কছঝলর হোৎ পােল 

হঝয় যাওয়া ছাড়া চব্ঝের ককােও ঘটো ঘঝটচে। 

  

োচ্েসাঝের মা মারা যাওয়ার খব্র আসার পর কথঝকই কস খুব্ মেমরা হঝয় পঝড়চছল। 

সব্াই িাঝক োো কথায় ভুচলঝয় রাখার কিষ্টা কঝরঝছ, যিুলেসাে িাঝক েীিা পঝড় 

শুচেঝয়ঝছে। িবু্ োচ্েসাে একচেে ব্াথরুঝম যাব্ার সময় সূযণঝক চেসচেস কঝর 

ব্ঝলচছল, করচড থাকঝব্ে, আমাঝের কজল কভঝঙ ব্াইঝর চেঝয় যাব্ার সব্ ব্যব্স্থা চেকোক 

হঝয় কেঝছ। 
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কথাটা শুঝেই সূযণর খটকা কলঝেচছল। ব্াইঝর িাঝের ককােও েল কেই, কারওর সঝে 

কযাোঝযােও হয়চে কারা হোৎ িাঝের কজল কভঝঙ ব্ার করঝি ব্যস্ত হঝয় পঝড়ঝছ? 

  

চকন্তু োচ্েসাে চেঝের-পর-চেে কসই যব্াস্তব্ স্বে চেঝয় কমঝি রইল। িমে কঘালাঝট 

হঝয় এল িার কিাঝখর েৃচষ্ট। একচেে রাচত্তরঝব্লা কস কলাহার েরাঝে েিণ্ড কজাঝর মাথা 

েুকঝি েুকঝি চিৎকার করঝি লােল, এঝস কেঝছ! এঝস কেঝছ! 

  

ওয়াডণব্য় আর কসচন্ট্ররা ছুঝট এল। যেযােয কসঝলর ব্চন্দরা উেগ্রীব্ হঝয় রইল খব্র 

জােব্ার জেয। োচ্েসাঝের চিৎকাঝরর চব্রাম কেই। িার কপাল কথঝক েরের কঝর। 

রি পড়ঝছ। কজলার সাঝহব্ এঝলে একটু ব্াঝেই। েরজা খুঝল িার চিৎকার থামাব্ার 

জেয িাঝক মারধীনতরও করা হল–চকন্তু োচ্েসাে িখে সব্াইঝক কামঝড় চেঝি আসঝছ। 

িারপর ডািার এঝস কজার কঝর মরচেে ইঝঞ্জকেে চেঝয় যজ্ঞাে কঝর চেঝলে ওঝক। 

একচেে ব্াঝে োচ্েসােঝক সচরঝয় কেওয়া হল এই কজল কথঝক–ককাথায় কেল ককউ 

জাঝে ো। 

  

সূযণ চকছু চেে চছল ব্যারাঝক যেযঝের সঝে। িখেও কস চব্ঝের সুঝখ থাঝকচে। কস ককাে 

েঝলর কছঝল, কী িার রাজডেচিক চব্শ্বাস–িা ককউ জাঝে ো। িার সঝে কথা ব্ঝলও চকছু 

ব্ার করা যায় ো। যেয ব্চন্দঝের মঝধীনতয সূযণর পূব্ণ-পচরচিি শুধুীনত েংকরব্াবু্। চিচে এখে 

যেয মঝি চব্শ্বাসী। সূযণঝক চিচে আঝেও চব্ঝের পছন্দ করঝিে ো এখাঝেও িাঝক কব্চে 

পাত্তা চেঝলে ো। 

  

িবু্, পূব্ণ-পচরচিি ব্ঝলই সূযণ েথম েথম েংকরব্াবু্র কাছাকাচছ থাকঝি কিঝয়চছল। 

হাজাচরব্াঝে কয-গুপ্ত েলচটর সঝে সূযণ একচেে পাঝকিঝি জচড়ঝয় পঝড়চছল, কসই েঝলর 

কলাকজে ছাড়া সূযণর আর ককােও ব্নু্ধ কেই, আর কাঝরাঝক কস কিঝে ো। েংকরব্াবু্র 

সঝে কস হরকুমার, ব্রজঝোপাল চকংব্া কযাোেন্দ সম্পঝকণ কথা ব্লঝি িায়। েংকরব্াবু্ 

িাঝক পাত্তা কেে ো। চব্দ্রূপ কঝর ব্ঝলে, আচম িখেই ব্ঝলচছলাম ো, শুধুীনত গুন্ডাচম আর 

ডাকাচি কঝর কেে স্বাধীনতীে করা যায় ো! সূযণ আহি হঝয় সঝর আঝস। 
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যেয যঝেঝক োঝয় পঝড় িার সঝে আলাপ করঝি এঝসঝছ। চব্ঝেরি িার সুন্দর কিহারা 

কেঝখ ককউ ককউ আকৃষ্ট হয়, ককউ ককউ আব্ার ওই কিহারার জেযই িার সঝে একটু 

চব্দ্রুঝপর সুঝর কথা ব্ঝল। সূযণ িাঝের উত্তর কেয় কচেে যব্জ্ঞায়। একচেে কী এক 

যজ্ঞাি কারঝর্ একজে কেিৃস্থােীয় োোর সঝে সুযণর মারামাচর শুরু হঝয় কেল। দু’একটা 

কথার পরই সূযণ কচরঝয় চেল িার মুঝখ এক ঘুচর। িাুঁর মুখ কথঝক রি পড়ঝি লােল। 

এই ঘটোয় সব্াই চছ চছ করঝি লােল সূযণঝক। রাজডেচিক ব্চন্দঝের এ রকম মারামাচর 

ব্ড়ই ককঝলকিমাচরর কথাসাধীনতারর্ কিার-ডাকাি কঝয়চেরা কয একথা শুঝে হাসঝব্। সব্াই 

একঘঝর করল সূযণঝক। 

  

িারপরই সূযণঝক আব্ার কসঝল স্থাো্চরি করা হঝয়চছল। কসই যব্স্থাঝিই ককঝট কেল 

টাো কেড় ব্ছর। একাচকঝত্ব সূযণর ককােও কষ্ট কেই। কস আো কঝর আঝছ, িাঝক 

আন্দামাঝে পাোঝো হঝব্। মৃিুযেঝণ্ডর কথা কস চি্া কঝর ো। মৃিুযর আব্ার ককােও মাঝে। 

হয় োচক? কস চকছুঝিই মরঝব্ ো। িা ছাড়া, কাোঘুঝরা কোো যাঝে, কব্য়াচল্লঝের 

আঝন্দালঝে ধৃীনতি কাঝরাঝকই সরকার এখেও েুঁচস কেয়চে। যাঝের কমঝর কেলার আঝেই 

কমঝর কেঝলঝছ। হাজাচরব্াে কজঝল কঝয়ক জে ব্চন্দর রহসযজেক মৃিুযর কথা কোো 

কেঝছ। এখেও োলাও ভাঝব্ কেওয়া হঝে যাব্জ্জীব্ে কারােণ্ড। সূযণ আন্দামাঝেই কযঝি 

িায়–এখােকার কারাজীব্ে িার পছন্দ হয়চে–কেখাই যাক ো আন্দামােটা কী রকম। 

সুপাচরেঝটেঝডন্টঝক কস এই মঝমণ যঝেক ব্ার যেুঝরাধীনত জাচেঝয়ঝছ।  

  

সূযণ যব্েয জােি ো, আন্দামাঝে ব্চন্দ পাোঝো যঝেক চেে ব্ন্ধ হঝয় কেঝছ। চকছু চেঝের 

জেয সুভার কব্াস আন্দামাে স্বাধীনতীে কঝর কসখাঝে জািীয় পিাকাও উচড়ঝয় চেঝয়চছঝলে। 

  

ধীনতরা পড়ার পর েথম েথম সূযণঝক যঝেক যিযািার সহয করঝি হঝয়চছল। িার মুখ চেঝয় 

কথা ব্ার করার জেয ককােও ব্ীভৎস পন্থাকাই িারা ব্াচক রাঝখচে। কস-সব্ চেেগুঝলা এখে 

দুুঃস্বঝের মিে মঝে হয়। কসই যিযািাঝরর সময় সূযণর কজে আরও কব্ঝড় চেঝয়চছল। কস 
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ভাব্ি, আব্ার কস কজল কথঝক কব্চরঝয় লড়াইঝি কেঝম পড়ঝব্। কি চেে কজঝল আটঝক 

রাখঝব্ িাঝক–পালাব্ার পথ একটা কব্ঝরাঝব্ই। 

  

এখে কস বু্ঝে কেঝছ, আোমী েে-পঝেঝরা ব্ছঝরর মঝধীনতয য্ি িার কব্ঝরাব্ার। ককােও 

সম্ভাব্োই কেই। আন্দামাে কেঝলই ব্া কী হঝব্! আন্দামাে কথঝক চক ককউ ককােও চেে 

পালাঝি কপঝরঝছ? িাঝক একলা একলাই কাটাঝি হঝব্ যঝেকগুচল ব্ছর। কস আর 

লড়াইঝয়র কথা ভাঝব্ ো। 

  

সূযণর কসঝল একটা জােলা আঝছ। এটা একটা যচিচরি কস ভাঝেযর ব্যাপার, কারর্ 

যচধীনতকাংে কসলই যন্ধকূঝপর মিে। জােলাটা এি উুঁিুঝি কয সূযণ লাচেঝয়ও কসটা ছুুঁঝি 

পাঝর ো। যঝেক ব্ার কিষ্টা কঝর কেঝখঝছ–এর েঝল িার হাইজাঝম্প েিিা ব্াড়ঝলও 

জােলা পযণ্ কপ ুঁঝছাঝি পাঝরচে। জােলাটার ব্াইঝর আকাে কেখা যায় ো। একটু েূঝরই 

একটা উুঁিু কেওয়াঝলর কি ঝকা যংে শুধুীনত কিাঝখ পঝড়। ঘঝরর চব্চভন্ন জায়োয় শুঝয় থাকঝল 

কসই কি ঝকা যংেটা কছাট চকংব্া ব্ড় হয়। কেওয়ালটাঝি েযাওলা ধীনতরাব্রণার সময় আর 

করাদ্দ ুঝর েযাওলার রং পালটায়। 

  

জােলাটা থাকার একটা সুচব্ঝধীনত, ব্াইঝরর েব্দ কব্চে আঝস। ব্াইঝরর োো রকম কথা কস 

শুেঝি পায়, এমেকী কজলাঝরর ককায়াটণাঝরর ব্াচ্চাঝের চকংব্া কমঝয়ঝের েলার আওয়াজ 

কখেও কখেও কভঝস আঝস। একচেে একটা োচলক এঝস জােলার চেঝক ব্ঝস সূযণর 

চেঝক খুব্ মঝোঝযাে সহকাঝর িাচকঝয়চছল। সূযণ িার সঝে ভাব্ জমাব্ার কিষ্টা করল, 

রুচটর টুকঝরা ছুুঁঝড় চেল–িবু্ উঝড় কেল োচলকটা, সাি চেঝের মঝধীনতয আর এল ো। 

িারপর আব্ার পর পর দুচেে এঝস আব্ার কঝয়ক চেে একটাো ডুব্। যদু্ভি কখয়াচল 

পাচখ। 

  

সকালঝব্লা েমণাচজর োে শুঝে সূযণর ঘুম ভাঝঙ। কঝয়কটা োে কস এিব্ার শুঝেঝছ কয 

োেগুঝলার সময় কসও কোুঁট োড়ঝি পাঝর। যচেও এি েূর কথঝক কোোর জেয সব্ক’টা 

েব্দ কস চেক জাঝে ো। মুখটুখ ধুীনতঝয় জলখাব্ার কখঝয় কস ব্ই চেঝয় পড়ঝি ব্ঝস। এখে 
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কস ইঝে মিে ব্ই পায়। িার মঝধীনতয একচট যধীনতযব্সায়ী ছাত্র সুপ্ত চছল ব্ই পড়ঝি কস ক্লা্ 

কব্াধীনত কঝর ো। পড়ঝি পড়ঝি কস জােলার চেঝক িাকায় ব্ার ব্ার, োচলকটার েিীিা 

কঝর। লক্ষ্মীছাড়া োচলকটা কয করাজ আঝস ো–আব্ার কয-ঝকােও সমঝয়ই আসঝি পাঝর, 

এইটাই ওর একমাত্র আকরণর্। 

  

ব্াব্ার কাছ কথঝক োয়ই চিচে আঝস। ব্াব্ার চিচেগুঝলা সংচিপ্ত এব্ং শুধুীনত োো রকম 

খব্ঝর ভরা। কছঝলর কাঝছ কলখা চিচেঝি ব্ড়ব্াবু্ আঝব্ঝের আচিেযয কেখাঝি িাে ো। 

এব্ং চেঝজর চব্রঝয়ও চকছুই কলঝখে ো। িাুঁর চিচের যঝেক খব্রই কজল কিৃণপি কাঝলা 

কাচল চেঝয় ককঝট কেয়। ব্ােলও মাঝে মাঝে চিচে কলঝখ। মাস দু’-এক আঝে ব্ড়ব্াবু্র 

সঝে ও একব্ার কেখাও করঝি এঝসচছল এখাঝে। ব্ােল কব্ে ব্ড় হঝয় কেঝছ। 

  

একচেে সূযণ একটা চিচে কপঝয়চছল, কস চিচেঝি ককােও সঝম্বাধীনতে কেই। কেঝর োম সই 

কেই। িবু্ সূযণর বু্েঝি যসুচব্ঝধীনত হয়চে, চিচেটা কার কলখা। এ রকম চিচে িাঝক ইহ 

সংসাঝর শুধুীনত একজেই চলখঝি পাঝর। চিচেটাঝি কলখা চছল:  

  

‘কজলখাোর কভিরটা কী রকম কেখঝি হয় আচম জাচে ো। চকন্তু সব্ সময় আচম কিামার 

পাোপাচে আচছ। িুচম কটর পাও ো? আচম কিামাঝক কেখঝি পাই। আচম সব্ সময় 

কিামাঝক খুব্ কাঝছ পাই। যচে চজঝজ্ঞস কঝরা ককে এব্ং কী ভাঝব্, ব্লঝি পারব্ ো। 

সব্ার মঝধীনতয ব্ঝস কথঝকও মঝে হচেল, ককােও এক জায়োয় ওই মােুরচট একা্ই 

আমার। আমার মিে কঝর এঝক আর ককউ জাঝে ো। এই যেুভূচিটা সচিয হঝি পাঝর, 

চমথযাও হঝি পাঝর, চকন্তু এমে ভাব্ো আমাঝক েভীর িৃচপ্ত কেয়, কব্ুঁঝি থাকঝি সাহাযয 

কঝর। 

  

িুচম আমায় স্বে কেখঝি চেচখঝয়ছ।’  

  

চিচেখাো সূযণ য্ি একঝো ব্ার পঝড় কেলল একচেঝে। শ্রীঝলখার মুখখাো িার মঝে 

পড়ঝছ, আর কস চিচেখাো কমঝল ধীনতরঝছ কিাঝখর কাঝছ।  
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দু’চেে এ রকম িলার পর কস ভাব্ল, এ রকম করঝল কস পােল হঝয় কযঝি পাঝর। এি 

কব্চে আঝব্ে িার এই যব্স্থায় যস্বাস্থযকর। িখে কস চিচেখাো চছুঁঝড় কুচট কুচট কঝর 

ছচড়ঝয় চেল ঘঝরর মঝধীনতয। িারপর এক একটা টুকঝরা িুঝল চেঝয় ব্াচক যংেটা মুখস্ত 

ব্ঝল কযঝি লােল। চকন্তু শ্রীঝলখাঝক ককােও উত্তর চলখল ো। 

  

সূযণ শুঝয় শুঝয় বু্খাচরঝের কলখা ‘চহটচরকযাল কমঝটচরয়াচলজম’ ব্ইখাো পড়চছল– এই 

সময় যিুলেসাে িার কসঝলর সামঝে এঝস োুঁড়াঝলে। িার হাঝি একটা কছাট্ট সাো 

েুল। 

  

চিচে একেৃচষ্টঝি সূযণঝক কেখঝি লােঝলে। েরজার চেঝক পা করঝখ সূযণ উপুড় হঝয় শুঝয় 

আঝছ, যিুলেসাঝের উপচস্থচি লি কঝরচে। কলাহার চেঝকর ব্াইঝর কথঝক এই 

যুব্কচটঝক কেখঝি কেখঝি যিুলেসাে এক ধীনতরঝের মায়া যেুভব্ করঝলে। িার মঝে 

হল, ব্হ ব্ইঝি চিচে এই রকম েৃঝেযর ব্র্ণো পঝড়ঝছে চকন্তু কসই সব্ েৃঝেযর সঝে ব্াস্তব্ 

চিত্রচট এঝকব্াঝরই কমঝল ো। কারাোঝর ব্চন্দ কিজস্বী যুব্ঝকর সঝে েৃঙ্খলাব্ে চসংঝহর 

িুলো চেঝয়ঝছে যঝেক কলখক–। চকন্তু এই েৃঝেযর মঝধীনতয ককােও মহৎ  ট্রযাঝজচড কেই, 

আঝছ োরুর্ যপিয়। এই সুকুমারকাচ্ যুব্কচটর জীব্ঝের কশ্রষ্ঠ সময় এই িার 

কেওয়াঝলর মঝধীনতয েষ্ট হঝয় যাঝব্। যিুলেসাে যকৃিোর, পুত্রঝস্নঝহর ককােও যচভজ্ঞিা 

িার কেই–চকন্তু সূযণঝক কেঝখ ব্ার ব্ার িাুঁর চেঝজর কয ব্ঝের কথা মঝে পড়ঝি লােল। 

  

চিচে মৃদু েলায় ব্লঝলে, সূযণকুমার, ককমে আছ? 

  

সূযণ িাড়ািাচড় উঝে ব্সল। ব্ই মুঝড় করঝখ এচেঝয় এঝস ব্লল, আচম ভাঝলা আচছ, আপচে 

হোৎ এ-চেঝক কয! 

  

যিুলেসাে ব্লঝলে, আমাঝক কিা সব্ চেঝকই কযঝি কেয়। ককউ চকছু চেঝরধীনত কঝর ো। 

কিামার সঝে কেখা করঝি এলাম। 

  

আপচে— 
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আচম কাল ছাড়া কপঝয় যাচে! 

  

সূযণ একটুির্ িুপ কঝর রইল। িারপর ব্লল, খুব্ ভাঝলা লােল শুঝে। আপোঝক শুধুীনত শুধুীনত 

আটঝক করঝখচছল। 

  

যিুলেসাে ব্লঝলে, ো কহ, চেক িার উলঝটা। আমাঝকই ব্রং যঝেক চেে আটঝক 

রাখার কথা চছল। এখেও আমাঝের ককসই উেল ো ভাঝলা কঝর, হোৎ কয কছঝড় কেঝব্ 

কক ভাব্ঝি কপঝরচছল! 

  

যিুলেসােঝক কমাঝটই উৎেুল্ল কেখা কেল ো। চকংব্া আর একজে ব্চন্দর কাঝছ। চেঝজর 

মুচির কথা জাোঝি িার সহজাি ভদ্রিায় আটকাচেল। শুকঝো কহঝস ব্লঝলে, সরকার 

আর আমাঝের ব্চসঝয় ব্চসঝয় খাওয়াঝি িায় ো। সরকাঝরর কিাঝখ কিা আমরা কডঞ্জারাস 

চিচমেযাল েই। আমরা কিা যকমণার কেুঁচক। 

  

যিুলেসাঝের মুঝখ ককউ ককােও চেে আপঝোস ব্া যচভঝযাঝের কথা কোঝেচে– শুধুীনত 

আজই মুচি পাওয়ার ব্যাপাঝর িাঝক একটু িুি মঝে হল। 

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, শুধুীনত আপচে একা? 

  

ো। আমাঝের ও-চেককার সঝিঝরা জঝের চরচলে যডণার এঝসঝছ। 

  

েমণাচজ? 

  

হযাুঁ, েমণাচজও ছাড়া পাঝেে। শুঝে কিামার মেখারাপ লােঝছ, ো? 

  

ো, ো–  
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আমার কথা ব্াে োও। আচম কিা কারওর ককােও উপকাঝর লােিাম ো–চকন্তু েমণাচজ 

কিামাঝের োে কোোঝিে–সকালঝব্লা ওই িারর্ কচব্র োে আর কিামরা শুেঝি পাঝব্ 

ো। 

  

িা ব্ঝল উচে চক আমাঝের োে কোোব্ার জেয সারাজে কজঝল কাটাঝব্ে? 

  

িুচমই চক সারা জীব্ে কজঝল কাটাঝব্ চেক কঝরছ োচক? 

  

আচম চকছু চেক কচরচে। 

  

শুেচছ কিা আচলপুর কসন্ট্রাল কজল কথঝক একটা েলঝক এখাঝে পাোঝব্। িাঝের মঝধীনতয 

ককউ োয়ক থাকঝি পাঝর। িঝব্ েমণাচজর জায়ো ককউ চেঝি পারঝব্ ো। যসাধীনতারর্ 

মােুর! 

  

সূযণ যেুভব্ করল, যিুলো িাঝক চকছু একটা ব্লঝি িাে। শুধুীনত চব্োয় কেব্ার হঝল–

এিিঝর্ কিা িা হঝয় কেঝছ। 

  

যিুলেসাে েীরঝব্ োুঁচড়ঝয় আঝছে সূযণর চেঝক একেৃঝষ্ট কিঝয়। যস্বচস্ত কাটাব্ার জেয 

সূযণ একটু হালকা ভাঝব্ ব্লল, আপচে ছাড়া পাঝেে। চকন্তু আপোঝক খুচে মঝে হঝে ো 

ককে? 

  

ছাড়া কপঝয় কী করব্? 

  

ব্াুঃ, আপোর চক কজলখাোই ভাঝলা লাঝে! 

  

কজলখাোয় আমার জীব্ঝের যঝেকগুঝলা ব্ছর ককঝটঝছ। কসই কেেব্নু্ধর আমল কথঝক। 

এখে আর ভাঝলা লাো খারাপ লাোর েনের কেই। িঝব্ কিামাঝের মিে কিা আর কম 

ব্য়স কেই–আমাঝের ব্য়চস কলাঝকরা জীব্ঝের সব্চকছুই কভঝব্চিঝ্ ছক কব্ুঁঝধীনত করঝি 
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িায়। মঝে মঝে চেক কঝরই করঝখচছলাম, আরও য্ি দু-চিে ব্ছর এখাঝে থাকঝি হঝব্–

কসই যেুযায়ী সাচজঝয় চেঝয়চছলাম জীব্ে–হোৎ সব্চকছু ওলটপালট হঝয় কেল। 

  

কজলখাোর এই একঝঘঝয় জীব্ঝে আব্ার সাজাব্ার কী আঝছ, সূযণ িা কভঝব্ পায় ো। িবু্ 

এই কে ঝে়র সঝে চকছু একটা কথা ব্লার জেযই কস ব্ঝল, আপোর ব্াচড়র কলাঝকরা 

আপোঝক কপঝয় খুচে হঝব্। 

  

চত্র-সংসাঝর আমার ককউ কেই কর ভাই! 

  

আপোর পাচটণ? 

  

েকৃচি েূেযিা সহয কঝর ো। আমার পাচটণর কলাঝকরা চক আমার জেয ব্ঝস আঝছ? 

উঝপেো কজল কথঝক কব্চরঝয় চেঝজর পাচটণঝি কভাঝট কহঝর চেঝয়চছঝলে। 

  

িা হঝল আপচে কব্চরঝয় আব্ার একটা চকছু কঝর কজঝল চেঝর আসুে।  

  

যিুলেসাে হাসঝলে। িারপর ব্লঝলে, যাই কহাক, কালই িঝল যাচে, কিামার সঝে 

আর কেখা হঝব্ ো। যচে চকছু যপরাধীনত কঝর থাচক, িমা ককাঝরা আমাঝক।  

  

যিুলেসাে সচিয হাি কজাড় করঝলে। সূযণ এঝকব্াঝর যচভভূি হঝয় পড়ল। এই চেুঃেত্রু 

কে ঝে়র পঝি িার কাঝছ ককােও যপরাধীনত করার ককােও েনেরই ওঝে ো। িবু্ এই চব্েঝয়র 

কস মযিা, এই োিীে আেেণঝব্াধীনত–যা িার িচরঝত্রর এঝকব্াঝর চব্পরীি, িাঝক হোৎ খুব্ 

োড়া কেয়। 

  

সূযণ েরাঝের ব্াইঝর হাি ব্াচড়ঝয় যিুলেসাঝের ব্াহ কিঝপ ধীনতঝর ব্ঝল, োো, এ কী 

ব্লঝছে! আচমই হয়ঝিা কখেও রাঝের মাথায় চকছু ব্ঝল কেঝলচছ–  

  

ো, ো, িুচম চকছু ব্ঝলচে— 

  

আচম ছাড়া কপঝল আপোর সঝে চেশ্চয়ই কেখা করব্— 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 594 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

যচে িি চেে আচম কব্ুঁঝি থাচক! কোঝো, ব্াইঝর চেঝয় কিামার ককােও খব্র কাউঝক 

কপ ুঁঝছ চেঝি হঝব্? 

  

সূযণ একটুির্ কভঝব্ ব্লল, ো। কস রকম চকছু কেই। 

  

কিামার ব্াচড় ককাথায়? 

  

কলকািায়। 

  

কিামার ব্াচড়ঝি চেঝয় আচম ব্ঝল কেব্ এখে কিামার স্বাস্থযটাস্থয ভাঝলা আঝছ। চেকাো 

কী। 

  

ব্াচড়ঝি আমার ব্াব্া ছাড়া আর ককউ কেই। চিচেও কখে ব্াচড়ঝি থাঝকে িার চেক কেই। 

আচম কিা চিচে চলঝখ িাুঁঝক খব্র চেচেই। আপচে কষ্ট কঝর যাঝব্ে ককে? 

  

ো। 

  

কিামার আর ককােও চেয়জে কেই? ককােও ব্নু্ধব্ান্ধব্? ো। 

  

আশ্চযণ! ভারী আশ্চযণ। কিামার ব্য়ঝস এ রকমচট ভাব্া যায় ো। কিামার ককােও কাজই 

চক আচম ব্াইঝর চেঝয় কঝর চেঝি পারব্ ো? 

  

কস রকম কিা চকছু মঝে পড়ঝছ ো। 

  

িুচম আমাঝক চব্শ্বাস করঝি পাঝরা কিামার ককােও চিচে যচে ককােও জায়োয়। কপ ুঁঝছ 

চেঝি হয়–  

  

আচম আপোঝক যচব্শ্বাস করব্ ককে? আপচেই চব্শ্বাস করুে, আমার আর ককােও েল 

কেই। কারওর সঝে আমার কযাোঝযাে কেই। 
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িা হঝল, সূযণ, িুচম আমার একটা উপকার করঝব্? 

  

ব্লুে। 

  

যিুলেসাে হাঝির সাো েুলটা সূযণর হাঝি চেঝয় ব্লঝলে, এটার েন্ধ শুুঁঝক কেঝখা! এটা 

কী েুল ব্লঝি পাঝরা? 

  

সূযণ একটু চব্চস্মি ভাঝব্ েুলটা চেল, োঝকর কাঝছ চেঝয় শ্বাস টােল। মৃদু মৃদু চমচষ্ট েন্ধ। 

চকন্তু সূযণ িার তকঝোর কথঝকই কয ধীনতরঝের জীব্ে কাচটঝয়ঝছ, িাঝি িার েুল কিোর 

যব্কাে হয়চে। 

  

কস ব্লল, কব্ে সুন্দর েন্ধ। কী েুল? 

  

যিুলেসাে েঝব্ণর সঝে ব্লঝলে, কলবু্ েুল। চব্শ্বাস করঝি পাঝরা, সচিয সচিয একটা 

কলবু্ েুল।  

  

ককাথায় কপঝলে? 

  

আচম তিচর কঝরচছ। 

  

কথাটা ব্লার সঝে সঝে চেশুর মিে সরল হাঝসয িার মুখখাো উদ্ভাচসি হঝয় কেল। 

একচট কলবু্ েুঝলর ব্ািণা িাুঁর কাঝছ মুচির কিঝয়ও যঝেক ব্ড়।  

  

চিচে ব্লঝলে, সব্াই কভঝব্চছল আোছা, আচমও িাই কভঝব্চছলাম–জমাোর কি চেে 

সাে করঝি কিঝয়ঝছ–আচম িবু্ চেইচে, িবু্ কিা একটুখাচে সবু্জ। িারপর একচেে কটর 

কপলাম, কসই আোছার জেঝল একটা কলবু্ োছও রঝয়ঝছ। কটর পাব্ার পর কাউঝক 

ব্চলচে। যচে সচিয ো হয়! আজ েথম েুল েুঝটঝছ, এব্ার ককউ যচব্শ্বাস করঝি পারঝব্? 

কি যঝে োছটাঝক তিচর কঝরচছ–চেঝের পর চেে–এক একটা কলবু্ োছ ব্ন্ধযা হয়, েুল 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 596 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কোঝট ো, েল হয় ো–যচে কস রকম চকছু হয়–এই ভয়ও চছল। আজই েুল েুটল, আর 

কাল আমাঝক িঝল কযঝি হঝব্! এচক পচরহাস েয়! 

  

েুলটা আপচে সঝে চেঝয় যাে। একটা স্মৃচি। 

  

আচম এ-স্মৃচি চেঝয় কী করব্! আচম আো কঝরচছলাম, োছটা একচেে ব্ড় হঝব্, েল 

েলঝব্–আচম িাচকঝয় িাচকঝয় কেখব্। আমার েযাসচট্রক আঝছ, আচম কলবু্ খাই ো– 

যেযরাই কখি–চকন্তু আচম কেঝখ কযঝি পারলাম ো। িুচম আমার যব্িণমাঝে এই োছটার 

ভার কেঝব্? এটাঝক ব্াুঁচিঝয় রাখঝব্? 

  

আচম? চকন্তু আচম কিা োঝছর চব্রঝয় চকছু জাচে ো।  

  

যিুলেসাে মহা উৎসাঝহর সঝে ব্লঝলে, িার জেয ককােও চি্া কেই। কাল সকালটাঝি 

কিা সময় আঝছ–কসই সময় আচম কিামাঝক সব্ বু্চেঝয় কেব্। আসল কথা হঝে 

ভাঝলাব্াসা। িুচম যচে ককােও কাজঝক ভাঝলাব্াসঝি কেঝখা–িঝব্ িার সম্পঝকণ কিামার 

চকছুই জােঝি ব্াচক থাকঝব্ ো। এমেকী োছও ভাঝলাব্াসা কব্াঝে।  

  

আপচে এি কলাক থাকঝি আমার ওপরই এ-ভার চেঝয় যাঝেে ককে? 

  

কযে সম্পচত্তর উত্তরাচধীনতকার চেঝয় যাঝেে এই সুঝর চিচে ব্লঝলে, সকলঝক কিা চব্শ্বাস 

করা যায় ো। একটু যযে করঝলই ধীনতাঙড়-জমাোররা উপঝড় কেঝল কেঝব্। কিামার সঝে 

আমার কযে ককাথায় একটা চমল খুুঁঝজ পাই। কিামাঝক আমার ব্রাব্রই ব্ড় ভাঝলা লাঝে। 

এমে োন্ডা স্বভাব্, মুঝখর মঝধীনতয একটা লক্ষ্মীশ্রী আঝছ–িুচম চেক পারঝব্। িা ছাড়া 

কিামারই ব্য়স সব্ঝিঝয় কম–  

  

সূযণ কস্নহ-ভাঝলাব্াসার েচিোে চেঝি জাঝে ো। কয-ই িাঝক কস্নহ-ভাঝলাব্াসা কেখাঝি 

আসঝব্–িাঝকই চেষ্ঠুর েচিআঘাি কেব্ার একটা যদু্ভি েব্র্িা আঝছ িার। মঝধীনতয। 

এখাঝেও কস চেঝজঝক সামলাঝি পারল ো। 
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চেষ্ঠুঝরর মিে ব্লল, আমার ব্য়স কমিার মাঝে আচম সব্ঝিঝয় কব্চে চেে কজঝল থাকব্–

কব্চে চেে আপোর োছটা কেখাশুঝো করঝি পারব্–কসই জেযই আমাঝক কব্ঝছ চেঝয়ঝছে, 

িাই ো? 

  

িারপর সূযণ হোৎ খুব্ উঝত্তচজি হঝয় েরজা ধীনতঝর ধীনতাক্কা চেঝি চেঝি ব্লল, আচম থাকঝি 

িাই ো, আচম এখাঝে থাকঝি িাই ো। আচম ব্াইঝর কযঝি িাই। িুঝলায় যাক আপোর 

কলবু্ োছ! 

  

যিুলেসাে চব্স্ফাচরি কিাঝখ িাকাঝলে। েথমটা ককােও কথাই ব্লঝি পারঝলে ো। 

িারপর দু’চেঝক মাথা োচড়ঝয় আঝস্ত আঝস্ত ব্লঝলে, ো, আচম কস কথা ভাচব্চে। কস কথা 

ভাচব্চে। আচম কভঝব্চছলাম, িুচম একটা চকছু চেঝয় ভুঝল থাকঝি পারঝব্। কিামার শুকঝো 

চেেগুঝলা একটা চকছুর েিীিায় কাটঝব্। আচম মঝে োঝর্ িাই িুচম িাড়ািাচড় ছাড়া 

পাও। যচে আমার ব্েঝল কিামাঝক— 

  

যিুলেসাঝের কিাখ চেঝয় টপ টপ কঝর জল পড়ঝি লােল। েরাঝের োুঁক চেঝয় চিচে 

সূযণর হািটা েি কঝর কিঝপ ধীনতরঝলে। 

৫৪. স্কলু ছাড়ার আঝে 

স্কুল ছাড়ার আঝে চব্েু ছাড়া আমার আর কয দু’জে ঘচেষ্ঠ ব্নু্ধ হয়, িাঝের োম ভাস্কর 

আর পকিমজ। এঝের মঝধীনতয পকিমজ একচট কীচিণ কঝর সারা স্কুঝল চব্খযাি হঝয়চছল। সরস্বিী 

পুঝজার ভাসাঝের সময় কে ঝকা কথঝক ধীনতরাধীনতচর কঝর েচিমা যখে েোয় কেঝল কেওয়া 

হঝয়চছল, িখে কোুঁক সামলাঝি ো কপঝর পকিমজও জঝল পঝড় যায়। 

  

েোয় কস-চেে পূর্ণ কজায়ার, জল থইথই করঝছ। কে ঝকায় মাটারমোইরা ককউ চছঝলে 

ো, শুধুীনত আমরা কঝয়ক জে উুঁিু ক্লাঝসর ছাত্ররা। পকিমজ জঝল পঝড় যাওয়ায় আমরা শুধুীনত 

হাসাহাচস ও িািাঝমচি কঝরচছ। ব্যাপারটার গুরুত্ব বু্েঝি পাচরচে। িারপর যা কঝরচছ, 
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কসটা আরও মূঝখণর মিে। কসই ভরা েোয়, মাচেঝের কথায় কর্ণপাি ো কঝর, আমরা 

আরও চিে জে জঝল োুঁচপঝয় পড়লাম। েভাি োঝমর একচট ব্ার ব্ার কেল করা কছঝল 

চছল সাুঁিাঝর িযাচম্পয়াে, কস-ই েথম জঝল োুঁচপঝয় পড়ার ডাক কেয়–আচম ব্াঙালঝেঝের 

কছঝলসুিরাং আমারও চপচছঝয় পড়া উচিি েয় এব্ং আমার কেখাঝেচখ ভাস্কর। 

  

আমাঝের চিে জঝের খুব্ কব্চে চব্পে হয়চে–কাছাকাচছ চিেঝট কে ঝকার মাচে আমাঝের 

সাহাযয করঝি এচেঝয় আঝস, চকন্তু পকিমজঝক আমরা খুুঁঝজ পাইচে। োয় আধীনত ঘণ্টা ব্াঝে 

ব্াবু্ঘাঝটর কাঝছ জলপুচলঝের একচট লঞ্চ পকিমজঝক উোর কঝর। আশ্চঝযণর ব্যাপার, কস 

িখেও কব্ুঁঝি চছল। 

  

সরস্বিী মূচিণর সঝে সঝে জঝল ডুঝব্ যাওয়া এব্ং পঝর করামহরণক ভাঝব্ িার উোর 

পাওয়ায় পকিমজ এমেই চব্খযাি হঝয় যায় কয পঝর স্কুঝলর কছঝলরা িাঝক চভড় কঝর 

কেখঝি আসি। এই উপলঝি খব্ঝরর কােঝজ িার োমও ছাপা হঝয়চছল। পকিমজ যব্েয 

এই ব্যাপাঝর কখেও লজ্জা েকাে কঝরচে। কস েম্ভীর ভাঝব্ ব্লি, আমাঝক কিালা হল 

ককে? সরস্বিী োকুঝরর সঝে সঝে ডুঝব্ মরঝল আচম পঝরর জঝে চেশ্চয়ই ঈোে স্কলার 

হিাম। 

  

পকিমজ কলখাপড়ায় সাধীনতারর্ ছাত্র চছল, চকন্তু মযাচট্রক পরীিায় িার আোিীি ভাঝলা 

করজাল্ট হওয়ায় যঝেঝকই ব্ঝলচছল, মা সরস্বিীর কৃপা। চকন্তু এই ঘটো পকিমঝজর 

জীব্েঝক চব্ঝের েভাচব্ি করঝি পাঝরচে–উত্তরকাঝল পকিমজ কঘারির োচস্তক হঝয় যায়। 

  

আমার ব্াচড়র গ্রাঝম আমার পইঝি হব্ার পর কথঝকই আমার কব্ে কেব্চিঝজ ভচি হয়। 

আিার যেুষ্ঠােগুঝলা চেয়চমি কমঝে িলিাম, কখেও েলা কথঝক পইঝি খুঝল কেলার 

কথা চি্াও করঝি পারিাম ো। কী কঝর এই সব্ সংস্কার আঝস্ত আঝস্ত েূর হল, িা চেক 

মঝে কেই। িঝব্, আমার ব্নু্ধঝের সংসেণ চেচশ্চি খুব্ কাজ কঝরচছল। ছাত্রমহঝল িখে 

োচস্তকিার একটা কেউ উঝেঝছ। উেচব্ংে েিাব্দীঝি ইয়ং কব্েল কয োচস্তকিার কজায়ার 

এঝেচছঝলে, চহন্দু ধীনতমণঝক সংস্কার মুি করার জেয উঝে পঝড় কলঝেচছঝলে– কসই উদ্দ ীপো 
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এই েিাব্দীর েথম ভাঝের পর চস্তচমি হঝয় যায়। রির্েীলিা আব্ার মাথা িাড়া চেঝয় 

ওঝে। 

  

রাজডেচিক আঝন্দালঝে চহন্দু-মুসলমােঝক একত্র করার আোর্ কিষ্টা চকছুঝিই সাথণক 

হয়চে। এ জেয আমরা চব্রচটঝের কভে েীচিঝক সব্ণাংঝে োয়ী করঝলও উভয় সম্প্রোঝয়র 

যচব্শ্বাসী মঝোভাব্ও কম োয়ী েয়। ব্িৃিা মঝঞ্চ চকংব্া চমচছঝল চহন্দু-মুসলমােঝক 

পাোপাচে আমরা ডাক চেঝলও, সামাচজক জীব্ঝে কমলাঝমো চছল ো। েজরুল ইসলাম 

েযামাসংেীি োইঝল চহন্দুরা খুচে হয়, মুসলমােরা িঝট যায়। এই খুচে ও যখুচে–দুঝটাই 

এক রকঝমর কোুঁড়াচমর েল। 

  

কোোে চহঝসঝব্ ‘ব্ঝন্দমািরম’-মুসলমােরা কোড়া কথঝকই কমঝে চেঝি িায়চে। এই 

আপচত্তর কারর্ কিটা সংস্কৃি ভারার জেয, কিটা কেেঝক মািৃরূঝপ কল্পোর জেয, আর 

কিটা ব্চকিমমিঝির জেয–িা আজও স্পষ্টরূঝপ চেধীনতণাচরি হয়চে। চকন্তু কযঝহিু এই কোোে 

স্বিুঃস্ফুিণ, িাই চহন্দুরা এচট ছাঝড়চে। সেস্ত্র চব্েব্ীরা পরজঝে চব্শ্বাসী এব্ং েীিায় 

চেষ্কাম ধীনতমণঝক যব্লম্বে কঝরচছল ব্ঝল মুসলমােরা িাঝের কথঝকও েূঝর কথঝকঝছ। 

  

এচেঝক, ব্াংলায় মুসচলম চলে োসঝের োপঝটর েঝল চহন্দুরা িমে ককার্োসা হঝয় 

পঝড়। মধীনতযচব্ত্ত চহন্দুঝের কযটা একমাত্র আরাধীনতয ব্স্তু, কসই িাকচরও যখে িাঝের হািছাড়া 

হঝয় যায় িখে িারা কঘারর মুসলমাে চব্ঝিরী হঝয় পঝড়। আত্মরিার িাচেঝে 

রির্েীলিা কব্ঝড় যায়। এব্ং এই যব্স্থায়, কব্ামা ব্াোঝো ব্াঙাচলঝের মঝধীনতয আরও 

চব্ঝভঝের োটল সৃচষ্ট করায় ইংঝরজ সরকাঝরর কযমে স্বাথণ চছল, কিমেই যব্াঙাচল 

ব্যব্সায়ীঝেরও কম স্বাথণ চছল ো। ১৯৩৭ সাল কথঝক ১৯৪৫ সাল পযণ্ চছল এর েস্তুচি 

পব্ণ। 

  

মধীনতযচব্ত্ত চহন্দু সমাঝজর েব্ীর্রা ও যচভভাব্করা যখে কব্চে কব্চে রকঝমর ধীনতমণ-ঝোুঁড়া 

হঝয় উেঝলে, িারই েচিচিয়াস্বরূপ ছাত্র সমাঝজর মঝধীনতয োচস্তকিা এঝসচছল। েিুে 

কঝর। যচভভাব্কঝের চব্পরীি মি কপারর্ করা আধুীনতচেকিার একচট যে। মুসলমাে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 600 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ছাত্রঝের মঝধীনতয যব্েয এই েচিচিয়া আসঝি আরও কঝয়ক ব্ছর সময় কলঝেচছল–িাঝের 

যঝপিা করঝি হঝয়চছল একচট মধীনতযচব্ত্ত কশ্রচর্ তিচর হঝয় ওোর জেয। িার আঝে পযণ্, 

িাঝের মঝধীনতয চছল শুধুীনত সব্ণাত্মক ভাঝব্ যচধীনতকার আোঝয়র েনের এঝক এঝক সব্াই চেঝয় 

চভঝড় পড়চছল মুসচলম চলঝে। 

  

িা ছাড়া, চহন্দু ছাত্রঝের মঝধীনতয িখে মাকণসব্াে এক েিুে কেরর্া এঝেঝছ। টযাচলঝের 

কেিৃঝত্ব কসাচভঝয়ট রাচেয়ার সময় চব্জয় এক যুো্কারী ঘটো ব্ঝল মঝে হঝে। 

সমাজিঝন্ত্রর পীেস্থাে রিা কপঝয়ঝছ, এব্ার ব্াচক পৃচথব্ী ওই সমাজিঝন্ত্রর আওিায় 

আসঝব্। ককে ো, উপচেঝব্েব্াে ব্া সাম্রাজযব্াে লড়াই কঝর শুধুীনত চেঝজর স্বাথণ রিার 

জেযসুিরাং িারা একচেে পরস্পর লড়াই কঝর মরঝব্ই–সমাজিন্ত্রব্াে চেঝয় আসঝব্ 

েঝিযক মােুঝরর জেয সমাে যচধীনতকার। ছাত্রঝের মঝধীনতয কচমউচেট হব্ার োরুর্ েযাোে 

িালু হঝয়ঝছ। একটু ভাঝলা ছাত্র ব্া কি ঝকাে কছঝলরা যচে কচমউচেট ো হয়–যেযরা 

িাঝের চব্দ্রূপ কঝর। 

  

এব্ং েিুে কচমউচেটরা সব্ চেক কথঝকই উগ্র হয়। রাজা রামঝমাহে কযমে ভাঝব্ দুেণ 

পূজার কেম্ন্ন যস্বীকার কঝরচছঝলে, চেক কসই একই কায়োয় ভাস্কঝরর োো যরুর্ো 

িার ব্াচড়র চসুঁচড়ঝি ব্ঝস ব্াুঁকা হাঝসয একেল কছঝলঝক ব্ঝলচছঝলে, সরস্বিী পুঝজার 

িাুঁো? কিামরা কী ভাই কমঝয়ঝছঝল কয আমার কাঝছ পুিুল কখলার কথা ব্লঝি এঝসছ? 

  

মাথার উসকুখুসকু িুঝল কিল কেই, কেরুয়া পাঞ্জাচব্ ও পাজামা পরা যরুর্ো চছঝলে। 

আমাঝের কাঝছ োরুর্ শ্রঝেয় ব্যচি। এই রকম কপাোক-পরা েিুে োোরা আমাঝের 

কাঝছ মৃদু েলায় কোোঝিে যসম্ভব্ সব্ জ্ঞাঝের কথা।  

  

চব্েু, আচম, পকিমজ আর ভাস্কর–আমাঝের এই ক’জেঝক োোরা ব্লঝিে চি মাঝস্কচটয়াসণ। 

ককউ ককউ যখে ব্লি, িার জে আব্ার চি মাঝস্কচটয়াসণ হয় কী কঝর, িাঝের চেঝক 

আমরা যব্জ্ঞার কিাঝখ িাকািাম। িারা ব্ইটা পঝড়চে। আমাঝের মঝধীনতয কক োিণােোে কস 
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সম্পঝকণ িঝকণর ককােও যব্কােই চছল ো–কস পেমযণাো েথম কথঝকই ভাস্করঝক চেঝি 

হঝয়চছল। 

  

ব্নু্ধঝের মঝধীনতয ভাস্কর কযমে যহংকারী, কিমেই দুমুণখ। যচি যল্প ব্য়স কথঝকই িার 

মঝধীনতয একটা ব্যচিত্ব জঝে চেঝয়চছল, কয জেয িার কিঝয় ব্য়ঝস ব্ড় কলাঝকরাও িার 

সঝে সমীহ কঝর কথা ব্লি। ভাস্কঝরর চছপচছঝপ লম্বা কিহারা, মাথা-ভরচি ককাুঁকড়া 

ককাুঁকড়া িুল এব্ং কিাঝখর মচর্ দুঝটা কটা। আমাঝের ব্নু্ধঝের মঝধীনতয ককােও ের্িন্ত্র চছল 

ো, ভাস্কঝরর ইঝে মিেই আমাঝের িলঝি হি। িঝব্, ভাস্কর মঝে মঝে সমীহ করি 

চব্েুঝক। চব্েু কম কথা ব্লঝলও িার ইঝের চব্রুঝে চকছু করঝি সাহস কপি ো ভাস্কর। 

আমার আর পকিমঝজর ভূচমকা চছল ব্কুচে খাওয়ার–আমরা চকছু ব্লঝলই ভাস্কর ধুীনতৎ ব্ঝল 

যিয্ যব্জ্ঞার সঝে িা উচড়ঝয় চেি। 

  

আমাঝের ব্য়চস কছঝলরা িখে যঝেঝকই চব্চড় চসোঝরট কখঝি চেঝখঝছ–ভাস্কর এক চেে 

মাত্র চসোঝরট চব্রঝয় উঝল্লখ করায় চব্েু এমে ভাঝব্ চছুঃ ব্ঝলচছল কয আমরা সব্াই 

একব্াঝকয চসোঝরঝটর চেঝন্দ করা শুরু কঝর চেলাম। ককউ আর লুচকঝয় িুচরঝয় একটাে 

কেব্ার কথাও. ভাচব্চে। ইস্কুঝলর ব্াথরুঝমর কেওয়াঝল যসভয কথা এব্ং ছচব্ আমাঝের 

সব্ারই কিাঝখ পড়ি যচেও, চকন্তু ককউ কস-চব্রঝয় আঝলািো কচরচে। এটাও চব্েুর 

েভাব্। িঝব্, যেয সব্ চব্রঝয় আমরা ভাস্কঝরর চেঝেণেই মােিাম।  

  

ভাস্কঝরর েধীনতাে েখ চছল পাঝয় কহুঁঝট ঘুঝর কব্ড়াঝো। চব্ঝকলঝব্লা আমরা জমাঝয়ি হিাম 

কহঝোর কমাঝড়। কসখাে কথঝক শুরু হি পেযাত্রা। কজাড়াসাুঁঝকা, কপাস্তা, কযাচেং চিট হঝয় 

আমরা িঝল কযিাম হাওড়া চব্রঝজর কাঝছ। িখেও েিুে হাওড়া চব্রঝজর দুচেঝক দুঝটা 

চব্রাট ধীনতািব্ কব্লুে ওঝড়। আমরা শুঝেচছলাম, এই চব্রঝজর কাছাকাচছ েত্রু পঝির চব্মাে 

এঝলই কব্লুে দুঝটা কেঝট চেঝয় একটা ধুীনতনু্ধমার কাণ্ড হঝব্। েোঝিও আমরা একটা েিুে 

চজচেস কেচখজঝল ভাঝস এঝরাঝেে। এই চস-ঝেেগুচল োচক জল কথঝকই উঝড় কযঝি 

পাঝর। কসই কেঝের ডাোর ওপর শুঝয় খাচল োঝয় করাে কপাহায় আঝমচরকােরা, যাঝের 

আমরা ব্লিাম লালমুঝখা। 
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সন্ধযা হঝয় এঝলই পকিমঝজর ব্াচড় কেরার িাড়া থাঝক। ভাস্কর িাঝক ধীনতমঝক োন্ডা কঝর 

কেয়। ভাস্কঝরর চেঝেণঝে আমরা চব্রজ কপচরঝয় িঝল যাই হাওড়া কটেঝে। ভাস্কর েযাটেমণ 

চটচকট কাঝট, আমরা কয-ঝকােও একটা খাচল কট্রঝের কামরায় উঝে ব্ঝস থাচক। আমরা 

ককাথাও যাব্ ো, িবু্ কট্রঝের কামরায় আমাঝের োরুর্ েল্প জঝম। ব্যাপারটাঝি আমরা 

একটা চেচরে আেন্দ পাই। আমাঝের কিো ককউ কেখঝি কপঝল কী ভীরর্ িমঝক উেঝব্, 

মঝে করঝব্ বু্চে আমরা ব্াচড় কথঝক পালাচে। কস রকম কারওর কিাঝখ পড়ার জেয আমরা 

জােলা চেঝয় মুখ ব্ার কঝর থাচক পযণ্। 

  

কয-ঝট্রে ছাড়ঝি যঝেক কেচর আঝছ চকংব্া কস-চেে ছাড়ঝব্ই ো–কসই সব্ কট্রেই আমরা 

পছন্দ কঝর ব্চস। িাঝি আমরা ছাড়া আর ককউ থাঝক ো–আমরা কব্ঝঞ্চ ব্ঝস পা কোলাঝি 

কোলাঝি মঝে কচর, কট্রে সচিয ব্হ েূর িঝল যাঝে, আমরা িার ব্নু্ধ ককােও োম-ো-

জাো কেঝের মধীনতয চেঝয় িঝলচছ। 

  

ককােও ককােও সন্ধযাঝব্লা আমরা কযিাম কব্ঝলঘাটা, চিলজলা চকংব্া চখচেরপুর। এই 

সব্ জায়োই আমাঝের কাঝছ েিুে–আমরা একটু একটু কঝর কলকািা েহরটাঝক 

আচব্ষ্কার করিাম। আমরা িারজঝে একসঝে থাকিাম ব্ঝলই রাস্তা হাচরঝয় কেলার জেয 

ভয় চছল ো। রাস্তা হারািাম, ঘুঝর ঘুঝর আব্ার খুুঁঝজ কপিাম। এই েহঝরর চেরা উপচেরার 

মিে যসংখয েচলখুুঁচজ, কি োোে রকঝমর ব্াচড়–সব্ চমচলঝয় এক আশ্চযণ জেৎ। 

পাথুঝরঘাটার েচলঝি েুঝক পুরঝো কাঝলর কিগুঝলা চব্রাট চব্রাট ব্াচড় কেঝখ আমরা 

হিব্াক হঝয় চেঝয়চছলাম। কশ্বি পাথঝরর চসুঁচড়, চব্োল স্তম্ভ, ককােও ব্াচড়র ছাে আব্ার 

দুঝেণর মিে। ককােও ব্াচড়র কেঝটর সামঝে চসংহ মূচিণ। রাঝজে মচল্লঝকর ব্াচড়ঝি এঝস 

আমরা আচব্ষ্কার কঝরচছলাম আস্ত একচট চিচড়য়াখাো। কক. কক. হাজাচরর ব্াচড়ঝি 

কেঝখচছ চেকল চেঝয় ব্াুঁধীনতা সচিযকাঝরর জযা্ ব্াঘ।  

  

েচিচেে আমরা য্ি ছ’সাি মাইল হাুঁটিাম। ভাস্কঝরর কড়া চেঝেণঝে আমাঝের ক্লা্ 

ভাব্ কেখাব্ার ককােও উপায় চছল ো। কেরার পথটা একটু একঝঘঝয় লােি–খুব্ কব্চে 
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রাি ো হঝল আমরা ট্রাঝম-ব্াঝস চেরিাম ো। আমরা কখেও কখেও েুটব্ল ব্া চিঝকট 

কখঝলচছ ব্ঝট, চকন্তু কহুঁঝট কব্ড়াঝোই চছল আমাঝের কব্চের ভাে চেঝের কোগ্রাম। কের 

পযণ্ এটা আমাঝের কেোর মিে হঝয় চেঝয়চছল। কঝলঝজ এঝসও দু’-এক ব্ছর এটা 

ব্জায় করঝখচছলাম। 

  

এই ভাঝব্ কলকািা েহরটা আমাঝের হাঝির পািার মিে কিো হঝয় যায়। আমরা িুদ্র 

পাচরব্াচরক েচণ্ড কথঝক শুধুীনত কয কব্চরঝয় আচস, িাই-ই েয়, এই েহরটাঝক খুব্ আপে মঝে 

হয়। আমরা মঝে মঝে কব্ে কজার কঝর ব্লঝি পাচর, এই েহরটা আমাঝের।  

  

আর একটা কথাও আচম আলাো ভাঝব্ বু্েঝি পাচর, গ্রাঝমর মাঝে চকংব্া চেজণে ব্াোঝে 

ব্া েেীর ধীনতাঝর একা একা ঘুঝর কব্চড়ঝয় আচম কয আেন্দ কপঝয়চছ, েহঝরর যঝেল রাস্তায় 

ঘুঝর কব্ড়াব্ার আেন্দ ও উঝত্তজো িার কিঝয় কমাঝটই কম েয়। একটা েচল পার হঝল 

ককাথায় পড়ব্ আমরা জাচে ো, আিমকা কপঝয় কেচছ পাকণ চকংব্া পুকুর। আলুঝপাস্তার 

কাঝছ একচেে পথ হাচরঝয় ঘুরঝি ঘুরঝি এমে একটা জায়োয় কপ ুঁঝছালাম, কযখাঝে 

সকঝলই চিঝেমযাে, ব্চস্তর মঝধীনতয সরু সরু েচলঝি েচরব্ চিঝেরা থাঝক– কোকাঝের 

সাইেঝব্াডণও চিঝে ভারায়। কঝয়ক জে কলাক আমাঝের কপছঝে ঘুরঘুর কঝর চব্ড়চব্ড় 

কঝর কী সব্ ব্লঝি লােল। একটু একটু ো ছমছম করচছল আমাঝের, চকন্তু ভাস্কর িার 

স্বভাব্সুলভ যহংকাঝরর সঝে ব্লল, িল, এখাঝে একটা কহাঝটঝল েুঝক িা খাই। 

  

চব্েু আর পকিমজ একসঝে ব্লল, ো। আচম িুপ কঝর রইলাম। আমার আপচত্ত চছল ো। 

  

ভাস্কর িার চেঝক িাচকঝয় ব্লল, এই জায়োটা িায়ো টাউে, আমার কাকার কাঝছ 

শুঝেচছ। 

  

একটা কোকাঝের সামঝের সাইেঝব্াঝডণ দুঝটা সাঝপর ছচব্ আুঁকা, ভাস্কর ব্লল, িীো, 

কভিঝর েুঝক কেচখ! 
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চব্েু েৃে় ভাঝব্ ো ব্লায় কসচেে আর কব্চে েূর এঝোঝো যায়চে। চব্েু িার ব্াব্া-মাঝয়র 

খুব্ আেঝরর কছঝল–িার েচিচব্চধীনত সম্পঝকণ যঝেক চব্চধীনতচেঝরধীনত চছল–িবু্ কস কজার কঝরই 

চব্ঝকল কব্লা আসি আমাঝের সঝে। িাঝক চেরাপঝে চেচরঝয় কেব্ার ব্যাপাঝর আমরা 

একটা োচয়ত্ব কব্াধীনত করিাম। 

  

কব্ড়াব্ার সময় আমরা কখেও কয ককােও চব্পঝে পচড়চে িা েয়। কখেও ককােও পাড়ায় 

হোৎ কোলমাল শুরু হওয়ায় ও পুচলঝের আচব্ভণাঝব্ আমরা যঝন্ধর মিে। ছুঝটচছ। চকন্তু 

এসব্ কছাটখাঝটা ব্যাপার ছাড়াও একব্ার কব্ে একটা গুরুির ব্যাপারই ঘঝটচছল। 

  

িখে কলকািায় যঝেক ব্াচড়ই খাচল পঝড় থাকি। ‘টু কলট’ কোলাঝো ব্াচড় আকছার। 

িা ছাড়াও, েমেম, ব্রােের, কব্লোচছয়ার চেঝক যঝেক ব্ড় ব্ড় জচমোরঝের 

ব্াোেব্াচড়–যা যুঝের সময় চমচলটাচররা চেঝয় চেঝয়চছল–কসগুঝলা এখে জােলা েরজা 

ভাঙা যব্স্থায় হা-হা করঝছ। কসই সব্ ব্াচড়ঝি েুঝক এ-ঘর ও-ঘর কেখার ব্যাপাঝর আমার 

খুব্ কক িূহল চছল, আমার এই ইঝেটা ভাস্করঝক েকাে করায় কস কব্ে উৎসাঝহর সঝে 

গ্রহর্ কঝরচছল। সুিরাং োুঁকা ব্াচড় পচরেেণে করাও চছল আমাঝের একটা কাজ। কসখাঝে 

আমাঝের ককউ হোৎ কেখঝল কিার ব্ঝলও ভাব্ঝি পারি, চকন্তু আমাঝের িুচর করার মিে 

চকছুই চছল ো। আমরা কসই চব্োল চব্োল ব্াচড়র এক একটা ঘঝর এক একজে েুঝক 

হাঝহা ইিযাচে চিৎকার করিাম েচিধ্বচে কোোর আোয়।  

  

একচেে কী কারঝর্ স্কুঝল হাে হচলঝড হঝয় কেঝছ, ব্াচড় কেরার ব্েঝল ভাস্কর আমাঝের 

েিুে জায়োয় কব্ড়াঝি যাব্ার েস্তাব্ চেল। কসচেে চব্েু চছল ো সঝে, চব্েু জ্বঝরর জেয 

স্কুঝল আঝসচে। চকন্তু েভাি ব্ঝল আর একচট কছঝল আমাঝের েঝল জুঝট কেল। েভাি 

একটু ব্খাঝট ধীনতরঝের কছঝল হাে ইয়াচলণ পরীিায় ‘ভারিী’ কথাটার মাঝে ‘চসঝেমার 

ভারিী’ চলঝখচছল ব্ঝল কস ব্াংলার সযাঝরর কাঝছ েিণ্ড মার কখঝয়চছল। এ ছাড়াও কস 

একব্ার কহডমাটার মোইঝক কপছে কথঝক কহডু কহডু ব্লায় খুব্ লাচঞ্ছি হঝয়চছল। িবু্ 

েভািঝক েঝল কেওয়া হল, কারর্ কস খুব্ মজার মজার কথা ব্ঝল।  
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েযামব্াজাঝরর খালপাঝড়র কটেে কথঝক চটচকট চকঝে আমরা িঝড় ব্সলাম কট্রঝে। োয় 

কখলোর োচড়র মিে কছাট কট্রে, কলাঝকর ব্াচড়র ো কঘুঁঝর যায়-িল্ কট্রে কথঝক কেঝম 

পঝড় আব্ার কে ঝড় ওো যায় সহঝজই। এই রকম কট্রে পঝর আমরা আব্ার কেঝখচছলাম 

োচজণচলংঝয়র রাস্তায়। 

  

েযামব্াজার ছাচড়ঝয় পশু হাসপািাঝলর পাে চেঝয়, কব্লোচছয়া চভলার ো কঘুঁঝর কট্রে 

িলল দুলঝি দুলঝি। এরপর কথঝক আর সব্চকছু আমাঝের যঝিো। হাচিয়াড়া োঝম 

ককাে এক সুেূর রাঝজয চেঝয় এই কট্রঝের যাত্রা কের হঝব্। 

  

চকছুেূর যাব্ার পর আমাঝের মঝে হল আমরা একটা যপূব্ণ সুন্দর জায়োয় এঝস 

কপ ুঁঝছচছ। সবু্জ মখমঝলর মিে ঘাঝস-ভরচি মাে, িার ওপাঝে চব্স্তৃি জলাভূচম, মাঝের 

আর এক োঝ্ একটা মস্ত োসাে। কসই োসাঝের কেওয়াঝল োো রকম রচঙে কাুঁি 

ব্সাঝো, চব্রাট চসংহেরজার পাঝে দু’জে পুিুল োঝরায়াে। চকন্তু েূর কথঝক কেঝখই কব্াো 

যায় ব্াচড় পচরিযি। এমে সুন্দর স্থাে শুধুীনত স্বঝে কেখা যায়। 

  

এক পাল কোরু পার হঝে ব্ঝল কট্রেটা কসখাঝে কথঝম আঝছ। আমরা ক’জে েুপেুপ কঝর 

কেঝম পড়লাম। 

  

একটু আঝে বৃ্চষ্ট হঝয় কেঝছ, ঘাস চভঝজ। িার ওপর চেঝয় আমরা কে ঝড়াঝি লােলাম 

ব্াচড়টার চেঝক। ধীনতাঝর কাঝছ ককােও কলাকজে কেই। এই জায়োটা কযে আমাঝের জেযই 

যঝপিা কঝর চছল। পকিমজ কিা উৎসাঝহর আচিেঝযয কসই মাঝে চডেব্াচজ কখঝয় জামা-

পযাঝন্ট কাো লাচেঝয় কেলল। 

  

ব্াচড়টার চসংহেরজা কপচরঝয় কেঝল কভিঝর একটা কছাট ব্াোে। কেখঝলই কব্াো যায়, 

এব্াচড়ও চমচলটাচরঝের েখঝল চছল–কয-সব্ মাছ-মাংসর চটে িারা ব্যব্হার করি–সারা 

ব্াোঝে কসই চটে ছচড়ঝয় আঝছ। কঝয়কটা িাল োঝছর গুুঁচড়ও কাটা  যব্স্থায় এখাঝে 

কসখাঝে ছড়াঝো। আমরা আঝেই শুঝেচছলাম, জাপাচেঝের ভয় কেখাব্ার জেয িাল োঝছর 
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গুুঁচড় কামাঝের মঝিা সাচজঝয় রাখা হি যুঝের সময়–আসল কামাঝের যভাব্ কেখা 

চেঝয়চছল। কসই ব্স্তু কিাঝখর সামঝে কেখঝল উঝত্তজো লাঝে।  

  

ব্াোেটাঝি োছপালা চকছুই োয় যব্চেষ্ট কেই ব্লঝি কেঝল, িঝব্ একটা আম োঝছ। 

কচি কচি আম েঝল আঝছ। ধীনতাঝর কাঝছ যেুমচি কেব্ার মিে ককউ কেই, আমরা হঝড়াহচড় 

কঝর আম পাড়ঝি লােলাম। চেঝজর হাঝি পাড়া কসই কুঁিা আঝমর এমে যপূব্ণ স্বাে–

কযে জীব্ঝে আমরা কস রকম আম কখেও খাইচে।  

  

েভাি ব্লল, ইস, মাইচর, একটু যচে েুে পাওয়া কযি িা হঝল এঝকব্াঝর আলুর েম 

হঝয় কযি! 

  

কসকথা শুঝে আমরা এঝকব্াঝর কহঝস লুঝটাপুচট। চব্েু সঝে কেই ব্ঝল েভাঝির মাইচর 

ব্লায় আমরা ককউ আপচত্ত জাোলাম ো। েভাি সব্ চকছুঝকই আলুর েম ব্ঝল। আমাঝের 

ইচিহাঝসর েিুে সযারঝক খুব্ ভাঝলা লােি। েভাি ব্ঝলচছল, এই সযারটা খুব্ ভাঝলা। 

এঝকব্াঝর আলুর েম! 

  

ব্াচড়টার সের েরজা ভাঙা। ককউ কযে কুড়ুল চেঝয় েরজাটা কভঝঙ খাে খাে কঝরঝছ। 

জােলার ভাঙা কাুঁি এখেও ছচড়ঝয় আঝছ। 

  

আঝস্ত আঝস্ত কভিঝর েুকলাম। সুেৃেয চডসঝটম্পার করা এক একচট ঘর–চকন্তু কসই সব্ 

কেওয়াঝল কধীনতাুঁয়ার োে। কেওয়াঝলর মাঝে মাঝে যঝপিাকৃি পচরষ্কার কি ঝকা কি ঝকা 

োে কেঝখ মঝে হয়, আঝে কসসব্ জায়োয় ছচব্ চছল। ছাে কথঝক েুল্ োড়লণ্ঠঝের 

সামােয ভগ্নাংেই যব্চেষ্ট আঝছ। 

  

িওড়া কাঝের চসুঁচড়ঝি আংটা লাোঝো। কেঝখ কব্াো যায়, আঝে কসই চসুঁচড়ঝি কাঝপণট 

পািা থাকি–এখে িার চিহ্নমাত্র কেই। কসই চসুঁচড় চেঝয় আমরা আঝস্ত আঝস্ত ওপঝর 

উেলাম। 
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ওপঝর কি ঝকা কি ঝকা রচঙে পাথর ব্সাঝো চব্রাট ব্ারান্দা। এক পাঝে কলাহার করচলং 

কেওয়া ব্ারান্দা, আর এক পাঝে সাচর সাচর ঘর। এি ব্ড় ব্ড় ঘর আচম কখেও কেচখচে। 

এি ব্ড় ব্াচড়ঝি এক জেও কলাক কেই ব্ঝল ো ছম ছম কঝর। 

  

একটা ঘঝর েুঝক কেচখ যসংখয কছুঁড়া কাপড় ছড়াঝো। এব্ং কােঝজর টুকঝরা। কাপড়গুঝলা 

ছুুঁঝি আমাঝের কঘন্না হয় চকন্তু কােঝজর টুকঝরা দু-একটা িুঝল কেচখ। হাঝির কলখা, মঝে 

হয় কযে চিচে। চকন্তু টুকঝরাগুঝলা এিই কছাট কয চকছু কব্াো যায় ো। এ রকম ভাঝব্ ককে 

এগুঝলা চছুঁঝড়ঝছ, কক চছুঁঝড়ঝছ? চমচলটাচররা ব্াংলা চিচে কপল ককাথায়! 

  

চব্চভন্ন কােঝজর টুকঝরা চমচলঝয় কেখার জেয আমার একটা কোুঁক কিঝপ যায়। যচি কঝষ্ট 

দুচট লাইে উোর করঝি পারলুম। কিামার কিাঝখ রাঝজযর ঘুম…আমার কিাঝখ ঘুম। 

কেই।…িুচম ঘুঝমাও, আচম ব্রং কিামায় কেচখ… এটুকু পঝড়ই আমার বু্ঝকর মঝধীনতয 

চেরচের কঝর–যচেও মঝে হয়, এ কব্াধীনতহয় চিচে েয়, ককােও কচব্িার লাইে। 

  

হোৎ িাচকঝয় কেচখ, ঘঝর আর ককউ কেই, আচম একা। কসই োুঁকা ঘঝর করর্ুর জেয 

আমার মে ককমে কঝর ওঝে। 

  

ভাস্কররা ঘুরঝি ঘুরঝি একটা ঘঝর চেঝয় কেঝখ দু’জে গুন্ডা কিহারার কলাক কসখাঝে কী 

কযে করঝছ। ওঝের কেঝখই কিাক দুঝটা হংকার চেঝয় ওঝে, কী িাই? 

  

ভাস্কর সহঝজ েমব্ার পাত্র েয়। কস কিঝজর সঝে ব্ঝল, আপোরা চজঝজ্ঞস করার কক? 

এটা চক আপোঝের ব্াচড়? 

  

িখে িাঝের একজে ভাস্কঝরর ঘাড় কিঝপ ধীনতরল, আর একজে একটা মস্ত কছারা ব্ার 

করল, যাঝক কলাঝক ব্ঝল ডযাোর। 

  

রীচিমিে সংকটজেক যব্স্থা। েভাি কাুঁঝো কাুঁঝো মুঝখ ব্লল, আমাঝের কছঝড় চেে। 

আর করব্ ো, কছঝড় চেে। 
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ওঝের মঝধীনতয একজে ভাস্কঝরর ওপর খুব্ই করঝে কেঝছ। কস ব্লল, ভাস্কর যচে োঝক খি 

কেয়, িা হঝল ছাড়ঝি পাঝর। ছুচরর চব্রুঝে আমাঝের করার চকছু চছল ো। ভাস্করঝক। 

োঝক খি চেঝিই হল। ভাস্কঝরর কসই যপমাচেি মুখ ককােও চেে ভুলব্ ো। 

৫৫. যচেও সুযণর যাব্জ্জীব্ে কারােণ্ড 

যচেও সুযণর যাব্জ্জীব্ে কারােণ্ড হঝয়চছল, চকন্তু কছিচল্লে সাঝলর মাোমাচে কস হোৎ 

মুচি কপঝয় কেল। ব্াংলার যযাঝসমচ্ঝি ‘কজল কডচলভাচরর’র জেয হট্টঝোল িলচছল 

যঝেক চেে ধীনতঝরই। কব্য়াচল্লঝের আঝন্দালঝের পর ব্াংলার কজলগুচলঝি রাজব্চন্দঝের 

সংখযা সাঝড় চিে হাজার। কসাহরাওয়াচেণ মুখযমন্ত্রী হব্ার পর যঝেকঝকই কছঝড় চেঝলে–

িট্টগ্রাম যস্ত্রাোর লুণ্ঠঝের মামলার যঝেক ব্চন্দও এই সময় ছাড়া পাে। 

  

সূযণ ব্াচড়ঝি ককােও খব্র পাোয়চে, িার ধীনতারর্া চছল কস একা ব্াচড় চেঝর সব্াইঝক 

িমঝক কেঝব্। িবু্ কী কঝর রঝট যায়। সংব্ােপঝত্রও এই েসঝের উঝল্লখ চছল। সূযণ কয 

কট্রঝে চেরল, কসই কট্রঝেই আরও পুঁচিে-চিচরে জে রঝয়ঝছে। হাওড়া কটেঝে চব্পুল 

চভড়, ব্হ কলাক েুঝলর মালা চেঝয় োুঁচড়ঝয়। কট্রে েযাটেঝমণ থামঝিই মুহমুণহ ‘ব্ঝন্দ 

মািরম’ ও ‘ইেচকলাব্ চজন্দাব্াে’ ধ্বচে উেল–কে ঝড়াঝে চড়, হঝড়াহচড় পঝড় কেল 

িারচেঝক। যঝেক মা িাুঁঝের স্ােঝক ব্হ ব্ছর ব্াঝে কেখঝলে, যঝেক চপিা িাঝের 

স্ােঝের ইহজীব্ঝে আর কেখার আো পচরিযাে কঝরচছঝলে। যচিচরি আঝব্ে ও 

আেঝন্দর সঝে িাই কিাঝখর জল কমঝে। 

  

সূযণঝক চেঝয় যাব্ার জেয কছাটখাঝটা একচট েল এঝসঝছ। ব্ড়ব্াবু্, চিররঞ্জে, চহমােী, 

সা্ত্বনো, ব্ােল এব্ং ব্ােঝলর চিে-িার জে ব্নু্ধ। ব্ােঝলর জযাোমোইঝয়র ব্াচড় কথঝক 

ককউ আঝসচে। শ্রীঝলখা কলকািায় থাকঝল কব্াধীনতহয় কযমে কঝরই কহাক আসি।  

  

কট্রঝের েরজার কাঝছই োুঁচড়ঝয় চছল সূযণ। কস এখে ব্াইে ব্ছঝরর যুব্ক, মাথা-ভরচি 

োকড়া োকড়া িুল, োচড়-ঝোুঁে একব্ারও কামায়চে পযণ্, লম্বায় কস ব্ড়ব্াবু্ঝকও 
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ছাচড়ঝয় কেঝছ। িার কাুঁঝধীনত কোলাঝো একটা কাপঝড়র ব্যাে, হাঝি একটা েিুে সুটঝকস। 

ধুীনতচি আর একটা টুইঝলর োটণ পঝর আঝছ। 

  

োচড় থামঝিই চিররঞ্জে এচেঝয় চেঝয় সূযণঝক জচড়ঝয় ধীনতরঝলে। সূযণর মুঝখ চব্র্ণ িা ব্া 

ক্লাচ্র ছাপ কেই। িাঝক কব্ে উৎেুল্লই কেখাঝে। কস কেঝম এঝস েথঝম ব্ােঝলর মাঝক 

ব্লল, কী কমঝজামাচমমা, ককমে আঝছে? কী কর ব্ােল, সা্ত্বনো 

  

চহমােী পা দুঝটাঝক এমেভাঝব্ কজাড়া কঝর আঝছে কয কেখঝলই কব্াো যায় চিচে ের্াঝমর 

জেয েিীিা করঝছে। চকন্তু ের্াম করার কথা সূযণর মঝেই পড়ল ো। কস ব্াব্ার চেঝক 

িাচকঝয় ব্লল, আপোর েরীর ভাঝলা আঝছ কিা? 

  

ব্ড়ব্াবু্ চস্মিমুঝখ ঘাড় োড়ঝলে। 

  

চব্েু আর করর্ুঝক সূযণ চিেঝিই পাঝরচে। করর্ুর হাঝি একটা সাো েুঝলর মালা। কস 

লাজুক ভাঝব্ এচেঝয় এঝস মালাটা সূযণঝক পচরঝয় চেঝি কেল। সূযণ েথঝম কেখঝি পায়চে, 

িমঝক চেঝয় ব্লল, এ কী এ কী! 

  

সূযণর েলা পযণ্ করর্ুর হাি কপ ুঁঝছাঝব্ ককে? কস লাজুক মুঝখ হাি উুঁিু কঝর োুঁচড়ঝয় 

আঝছ। চিররঞ্জে ব্লঝলে, োও, োও, মালাটা পচরঝয় োও 

  

কঝয়ক জে োয় কজার কঝরই সূযণর মুখটা চেিু কঝর চেল, করর্ু মালাটা পচরঝয় চেঝিই 

ব্ােঝলর ব্নু্ধ ভাস্কর কিুঁচিঝয় উেল, ইেচকলাব্–  

  

ব্হ যঝিো কলাক স্বিুঃস্ফুিণ ভাঝব্ কিুঁচিঝয় উেল–চজন্দাব্াে। 

  

কসই রকম ভাঝব্ই িলল, ব্ঝন্দ মািরম, ভারি মািা চক জয়! 
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সূযণঝক চঘঝর রীচিমিে একচট চভড়। যস্বচস্ত ও লজ্জায় সূযণ মুখ িুলঝি পারঝছ ো, মালাটা 

খুঝল চেঝয় সা্ত্বনোর হাঝি চেঝয়ঝছ। োো জঝের োো েনের। চিররঞ্জে ব্লল, আঝর ব্াচড়ঝি 

িল, কছঝলটাঝক আঝে একটু চব্শ্রাম চেঝি কে–।  

  

রর্ঝিত্র কথঝক ব্ীর তসচেঝকর েিযাব্িণঝের মিে একটা েৃেয। 

  

ব্ড়ব্াবু্ ভাব্ঝছে, কমচেেীপুঝরর কটেঝে কঝয়ক ব্ছর আঝেকার কসই েৃঝেযর সঝে আজঝক 

হাওড়া কটেঝের এই েৃঝেযর কি িোি। সূযণ আজ সুস্থ সব্ল েরীঝর চেঝর এঝসঝছ। 

কসচেে চিচে কভঝব্চছঝলে, সূযণর সঝে আর কেখাই হঝব্ ো। চিচে সূযণর চপঝে হাি করঝখ 

ব্লঝলে, আসব্ার পঝথ ককােও কষ্ট হয়চে কিা? 

  

সূযণ ব্লল, ো। কোওয়ার জায়ো কপঝয়চছলাম। 

  

কটেঝের ব্াইঝরও চকছু কলাক ওঝের চঘঝর থাঝক। সূযণ আজ যঝেঝকরই দ্রষ্টব্য। ককউ ককউ 

এমচে চভড় কেঝখ হোৎ িার মঝধীনতয েুঝক পঝড় চজঝজ্ঞস কঝর, োো কী হঝয়ঝছ! কী কঝরঝছ? 

ইচে কক? 

  

ব্ােল সেঝব্ণ উত্তর কেয়, আমার োো। একজে চব্েব্ী। 

  

ব্ড়ব্াবু্ দুখাো কঘাড়ার োচড় ভাড়া করঝলে। হইহল্লা করঝি করঝি আসা হল চব্ঝব্কােন্দ 

করাঝডর ব্াচড়ঝি। যঝেক পাড়ােচিঝব্েী উুঁচকেুুঁচক চেঝি এল। 

  

এব্ং চব্ঝকঝলর মঝধীনতযই সকঝলর সব্ কক িূহঝলর চেবৃ্চত্ত হঝয় কেল। িারপর কথঝক সূযণ 

এই েহঝরর কয-ঝকােও একজে সাধীনতারর্ মােুঝরর মিে।  

  

জচমঝয় েল্প ব্লার েিিাও কেই সূযণর। িার পলািক জীব্ে ও কারাব্াস সম্পঝকণ কছঝলর 

েল যসংখয েনের কঝর-সূযণ মাত্র দু’-একটা ব্াঝকয িার উত্তর কসঝর কেয়। সকঝলই িাঝক 

ভাব্ঝছ এক করামাঞ্চকর ঘটোর োয়ক, যথি োয়কচটর আত্মেচরমা েিাঝরর ককােও 

আগ্রহ কেই। সূযণর সুটঝকস কখালার পর িার কথঝক যখে দুঝটা কাুঁিা পাচিঝলবু্ কব্ঝরাল–
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িখে সব্াই যব্াক হঝয় চজঝজ্ঞস করল, এ-দুঝটা এঝেছ ককে? সূযণ শুধুীনত উত্তর চেল, 

কজলখাোর স্মৃচি। িারপর কলবু্ দুঝটা োঝকর কাঝছ চেঝয় েন্ধ শুকঝি লােল। 

  

দুপুরঝব্লা ব্ড়ব্াবু্র ব্াচড়ঝিই সকঝলর খাওয়াোওয়ার ব্যব্স্থা। চিররঞ্জে- চহমােী যঝেক 

চেে ব্াঝে এ ব্াচড়ঝি এঝলে। এি ব্ড় ব্াচড়টা কুঁকা পঝড় আঝছ। ব্ড়ব্াবু্ এক ব্ার 

চিররঞ্জেঝক ব্লঝলে, চিরু, কিামরা এঝস আব্ার এ ব্াচড়ঝি থাঝকা। কছঝলটার একটু 

যেআচিয করার েরকার, কিামরা যচে একটু কেখাশুঝো ো কঝরা–  

  

চিররঞ্জে ব্লঝলে, োোঝক ব্ঝল কেচখ–  

  

সূযণর ঘরখাো ব্ড়ব্াবু্ পচরষ্কার কচরঝয় করঝখঝছে। সূযণর চজচেসপত্র সব্ আঝেকার 

জায়োয় চেকোক সাজাঝো রঝয়ঝছ। শুধুীনত আলোয় িার কয পুরঝো োটণগুঝলা েুলঝছ– 

কসগুঝলা এখে আর িার োঝয় লােঝব্ ো। 

  

সূযণ ঘঝর েথম পা চেঝয় থমঝক োুঁড়াল। হোৎ িার মঝে হল কটচব্লটার পাঝে শ্রীঝলখা 

োুঁচড়ঝয় আঝছ–েীল োচড় পরা, হাঝি একটা চিরুচে। সূযণ শ্রীঝলখার চিচের উত্তর কেয়চে–

কসই কথা মঝে পড়ল। মুখ চেচরঝয় ব্ােলঝক চজঝজ্ঞস করল, শ্রীঝলখা ককমে আঝছ কর? 

  

কস-চেেটা চছল ব্াইঝে শ্রাব্র্। ব্ােলরা সব্ ব্নু্ধ চমঝল ভাস্করঝের পাড়ায় রব্ীি 

স্মরর্সভার আঝয়াজে কঝরঝছ। দুপুর কথঝকই িারা ছটেট করঝছ কসখাঝে যাব্ার জেয। 

এব্ং সূযণঝকও চেঝয় কযঝি হঝব্। সূযণঝক ককােও চকছু ো ব্ঝলই ওরা িাঝক যেুষ্ঠাঝের 

েধীনতাে যচিচথ কঝর কেঝলঝছ। কেওয়াঝল কেওয়াঝল এর মঝধীনতযই কপাটার লাোঝো হঝয় 

কেঝছ, েধীনতাে যচিচথ: চেযণাচিি রাজব্চন্দ সূযণকুমার ভাদুড়ী।  

  

সূযণ কসই যেুষ্ঠাঝের কথা শুঝে আকাে কথঝক পড়ল। এক কথায় উচড়ঝয় চেঝয় ব্লল, যা 

যাুঃ, আচম ও-সব্ চমচটং চেচটংঝয় যাই ো। 
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িখে িলল েুঝলাোচলর পালা। সূযণঝক ো চেঝয় কযঝি পারঝল ব্ােঝলর সম্মাে থাঝক ো 

ব্নু্ধঝের কাঝছ। সূযণ চকছুঝিই যাঝব্ ো। চিররঞ্জেও ব্লঝলে, কছঝলটাঝক কিারা একটু 

চব্শ্রাম চেঝি কে। আজই ককে ব্াইঝর চেঝয় কযঝি িাইচছস।  

  

কের পযণ্ ব্ােল িার মাঝক আর চেচেঝক ধীনতরল সূযণঝক রাচজ করাব্ার জেয। সূযণর িচরত্র 

সম্পঝকণ ব্ােল এইটুকু য্ি বু্ঝেঝছ কস কমঝয়ঝের মুঝখর ওপর ককােও কচেে কথা 

সাধীনতারর্ি ব্ঝল ো। কমঝয়ঝের কস সম্মাে কেয়।  

  

কের পযণ্ সূযণঝক কযঝিই হল। পচরচিি রাস্তাগুচল চেঝয় সূযণ যঝেক চেে পঝর হাুঁটঝছ। 

এই রাস্তা চেঝয়ই ব্ােল একচেে সূযণঝক চব্েুঝের ব্াচড়ঝি চেঝয় এঝসচছল। হাচিব্াোে 

ব্াজাঝরর কাঝছ এঝস সূযণ চজঝজ্ঞস করল, ব্ােল, কিার মঝে আঝছ? ব্ােঝলর মঝে কেই। 

কস ব্লল, কী সূযণো? 

  

এই কয, চেক এইখাঝে একচেে একটা চমচছল আসব্ার সময় পুচলে কিাঝক আর আমাঝক 

কমঝরচছল? 

  

ব্ােল ব্লল, ও হযাুঁ, হযাুঁ। একটা লালমুঝখা সাঝজণন্ট! 

  

কী রকম ধীনতাক্কা কমঝর কেঝল চেঝয়চছল? 

  

এই কথা ব্লার সময় সূযণ হাসঝছ। চিিিা ব্া কিাঝধীনতর চিহ্নমাত্র কেই। এটাও কযে একটা 

মধুীনতর স্মৃচি। 

  

কসই জায়োটা চেঝয় এখে যেব্রি কলাকজে যাঝে আসঝছ, কাঝছই েুটপাঝি সামগ্রী 

চব্চছঝয় ব্ঝস আঝছ একজে কেচরওয়ালা। কসচেঝের কসই দুচট যপমাচেি ব্ালঝকর 

মুখেচব্ এখে ককাথাও কেই। জীব্ে কথঝম থাঝক ো ককাথাও।  

  

ভাস্করঝের ব্াচড়র কাঝছই রাস্তার ওপর পযাঝন্ডল ব্াুঁধীনতা হঝয়ঝছ। যেুষ্ঠাে শুরু হব্ার কথা 

সাঝড় পাুঁিটায়–চকন্তু উঝিাধীনতে সংেীি চযচে োইঝব্ে, চিচে এখেও এঝস কপ ুঁঝছােচে ব্ঝল 
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আরম্ভ করঝি একটু কেচর হঝে। সভাপচি এঝস কেঝছে এরই মঝধীনতয সভাপচি উেীয়মাে 

কথা সাচহচিযক িাপস চসংহ রায়। চিচে এখে ভাস্করঝের তব্েকখাোয় ব্ঝস চসোঝরট 

টােঝছে। 

  

সূযণঝক কসখাঝে এঝে ব্সাঝো হল। ব্ােল যিয্ উৎসাঝহর সঝে আলাপ কচরঝয় চেল, 

িাপসো, ইচে আমার োো, কজল কথঝক ছাড়া কপঝয় আজই এঝসঝছে।  

  

িাপস চসংহ রাঝয়র হাঝি একটা ব্ই ধীনতরা চছল। চিচে শুকঝো ভাঝব্ ব্লঝলে, েমস্কার। 

িারপর আব্ার ব্ইঝয়র পািায় মঝোচেঝব্ে করঝলে। 

  

িাপস চসংহ রাঝয়র এই চেরুত্তাপ ব্যব্হার কেঝখ ব্ােল একটু েঝম কেল। কস আো 

কঝরচছল, িার কীচিণমাে োোর কথা শুঝে কয-ঝকউ লাচেঝয় উেঝব্, চব্স্ফাচরি কিাঝখ 

ব্লঝব্, ও আপচেই কসই! 

  

িাপস চসংহ রাঝয়র মিে কলখকরা িখেও ব্ােঝলর কিাঝখ কেব্িার সমাে। কয-ঝকােও 

মযাোচজে খুলঝলই যাুঁর কলখা কেখঝি পাওয়া যায়–িার মিে কীচিণমাে আর কক আঝছ। 

যব্েয সূযণও কম চকছু েয়। 

  

ব্ােল আব্ার ব্লল, আমার োো কসই েরচট টু কথঝক কজঝল চছঝলে। মহাত্মা োন্ধী পযণ্ 

ওুঁঝের ছাড়াব্ার জেয কিষ্টা কঝরচছঝলে। 

  

িাপস চসংহ রাঝয়র মিে কলাঝকরা চেঝজরাই যপঝরর িারা যচভেচন্দি হঝি িায়। ককােও 

জায়োঝিই চেঝজর কথঝক যপরঝক কব্চে উঝল্লখঝযােয চহঝসঝব্ মঝে করা পছন্দ কঝর ো। 

চিচে একটু চব্রি ভাঝব্ই ব্লঝলে, কিামাঝের আরম্ভ হঝি আর কি কেচর? 

  

ব্ােল ককােওিঝম একটা উত্তর চেঝয় ঘর কথঝক কব্চরঝয় যাব্ার পর িাপস চসংহ রায় 

সূযণর চেঝক চেঝজর চসোঝরঝটর পযাঝকটটা ব্াচড়ঝয় চেঝয় ব্লঝলে, িলঝব্? 

  

সূযণ ব্লল, আচম খাই ো। 
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িাপস চসংহ রায় আঝের চসোঝরট কথঝকই েিুে একটা ধীনতরাঝলে। একমুখ কধীনতাুঁয়া কছঝড় 

ব্লঝলে, এইসব্ চমচটং চকছুঝিই টাইমচল আরম্ভ করঝি পাঝর ো। আমাঝক আব্ার আর 

এক জায়োয় কযঝি হঝব্। আপচে েজরুঝলর চকছু খব্র, জাঝেে? 

  

সূযণ ব্লল, েজরুল ইসলাঝমর কথা ব্লঝছে? কী হঝয়ঝছ িার? 

  

শুেচছ কিা েরীর যসুস্থ। কাল কেঝমেোর ব্াচড়ঝি চেঝয়চছঝলে। কেঝমেো ব্লঝলে–  

  

কেঝমেো কক? 

  

িাপস চসংহ রায় একটু যব্াক হঝয় ব্লঝলে, কেঝমি চমত্র। এই োম চক চিিীয় কারওর 

আঝছ? 

  

সূযণর মুখ কেঝখই কব্াো কেল কস এই োঝমর সঝে পচরচিি েয়। কস িুপ কঝর কেল। 

  

িাপস চসংহ রায় কক িূহলী হঝয় েনের করঝলে, আপচে পাক পঝড়েচে? চকংব্া পুিুল ও 

েচিমা? 

  

সূযণ েম্র ভাঝব্ ব্লল, আচম ব্াংলা ব্ই চব্ঝের পচড়চে। 

  

িাপস চসংহ রায় হোৎ উৎকট ভাঝব্ েম্ভীর হঝয় চেঝয় চেঝজর হাঝির ব্ইখাোঝি আব্ার 

মঝোচেঝব্ে করঝলে। এই হামব্ােটা কেঝমি চমঝত্ররই কলখা যচে ো পঝড় থাঝক, িা 

হঝল িাপস চসংহ রাঝয়র কলখাও চেশ্চয়ই পঝড়চে। এঝক িা হঝল এই সভায় এঝেঝছ 

ককে? িাপস চসংহ রায় কসই জািীয় কলখক যাুঁরা মঝে কঝরে কয-ঝলাক িার কলখা 

পঝড়চে–কস মােুর চহঝসঝব্ ের্য করার মিে চকছু েয়। 

  

কলাকচটর ভাব্ভচে কেঝখ সূযণর একটু মজা লােল। িার কারাব্াস চব্রঝয় িার মঝে 

ককােও ভুল ধীনতারর্া কেই চকন্তু কস কথা এই কলাকচটর মঝে চব্ন্দুমাত্র করখাপাি করল ো–

এটা একটু আশ্চযণ হব্ারই মিে। এই কথা শুঝে সকঝলই চকছু ো চকছু েনের কঝর। 
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িাপস চসংহ রায় সূযণর কিঝয় ব্ছর েঝেঝকর ব্ড়। করাো পািলা কিহারা, কোুঁট দুঝটা 

কালঝি, কিাঝখর েীঝিও ঘে কাঝলা োে। একমাথা িুল, িুলগুঝলা মাঝে মাঝে কপাঝল 

এঝস পড়ঝছ, উচে এক হাি চেঝয় সরাঝেে। এটা োয় ওুঁর মুদ্রাঝোঝরর মিে। এ ছাড়া, 

একটু োভণাস ধীনতরঝের মােুর ো্ হঝয় ব্ঝস থাকঝি পাঝরে ো, যেব্রি হাুঁটু কোলাঝেে, 

চসোঝরঝটর পযাঝকটটা িঝর্ িঝর্ হারাঝেে আর খুুঁঝজ পাঝেে এব্ং একটার পর একটা 

চসোঝরট কখঝয় যাঝেে। একব্ার যখে চিচে কিাখ কথঝক িেমা খুঝল িাকাঝলে, িখে 

মঝে হল, চিচে চকছুই কেখঝি পাঝেে ো। 

  

সূযণ চেক চমশুঝক েকৃচির েয়–িবু্ এই কলাকচটর সম্পঝকণ িার আরও চকছু জােঝি ইঝে 

করচছল চকন্তু কী ভাঝব্ কথা শুরু করঝব্, কভঝব্ কপল ো। 

  

একটু ব্াঝেই সভা শুরু হল। সমুঝখ োচ্ পারাব্ার’ চেঝয় উঝিাধীনতে। এরপর োঝের পর 

োে, আবৃ্চত্ত, ব্িৃিা, একচট কছঝল আর কমঝয় পাোপাচে োুঁচড়ঝয় পুঝরা কর্ণ কু্ী সংব্াে’ 

কোোল। সূযণর কব্ে ভাঝলাই লােঝছ। সব্চকছুই কযে িার কাঝছ েিুে। কজঝল থাকঝিও 

আন্ডার ট্রায়াল চেজোররা মাঝে মাঝে োেব্াজোর আসর ব্চসঝয়ঝছ–চকন্তু িার সঝে এর 

ককােওই চমল কেই। যচধীনতকাংে কম ব্য়চস কছঝল-ঝমঝয়, িাঝের ভয়, লজ্জা ও যহংকার 

চমচশ্রি মুখ। করর্ু আবৃ্চত্ত করল, চেেঝরর স্বেভে পচরষ্কার উচ্চারর্, চরেচরঝে কণ্ঠস্বর। 

ব্ােল কোোল রব্ীিোঝথর একচট কচব্িার পযাঝরাচড, ভেব্াে িুচম যুঝে যুঝে ভূি 

পাোঝয়ছ ব্াঝর ব্াঝর’ ইিযাচে। কলাঝকরা খুব্ হাসল। 

  

সভাপচির জরুচর কাজ আঝছ ব্ঝল চিচে েধীনতাে যচিচথর আঝেই ভারর্ চেঝয় কেলঝলে। 

খুব্ কজারাঝলা ব্িৃিা চেঝলে চিচে। চিচে ব্লঝলে, রব্ীিোঝথর মৃিুযচেঝে এ-ধীনতরঝের 

যেুষ্ঠাে করার ককােও সাথণকিা কেই, জেচেেটাই পালে করা উচিি। মৃিুযচেঝে কোঝকর 

ভাব্োম্ভীযণ কমাঝটই ব্জায় থাঝক ো–কলাঝক আেন্দ কঝর, ভাঝলা লােঝল হািিাচল কেয়। 

এব্ং রব্ীিোথঝক ভাঝলাভাঝব্ শ্রো জাোঝি কেঝল রব্ীঝিাত্তর সাচহিযঝকও জােঝি 

হঝব্–ককে ো একই েেীর েব্াহ ইিযাচে। রব্ীঝিাত্তর সাচহিযঝক যারা রব্ীি-ধুীনতঝত্তার 
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সাচহিয ব্ঝল ব্যে চব্দ্রূপ কঝর িারা কয আসঝল কি মূখণ ইিযাচে। এব্ং যিয্ 

যোসচেক ভাঝব্ চিচে েচেব্াঝরর চিচে পচত্রকাচটঝক োলাোচল করঝি লােঝলে। 

  

সভাপচির ব্িৃিার সমঝয়ই সূযণ িুচপ িুচপ সঝর পড়ব্ার কিষ্টা কঝরচছল–চকন্তু ব্ােঝলর 

ব্নু্ধরা কটঝজর ব্াইঝর সিকণ পাহারায় রঝয়ঝছ। সূযণ এখাঝে আসব্ার আঝে ব্ােলঝক চেঝয় 

কড়ার কচরঝয় চেঝয়চছল কয, কস ককােও ব্িৃিা চেঝি পারঝব্ ো। কটঝজও ব্সঝব্ ো। 

চকন্তু এখে িার ককােও কথাই খাটঝছ ো। িাঝক কজার কঝর কটঝজ ব্সাঝো হঝয়ঝছ এব্ং 

োো যেুষ্ঠাঝের োুঁঝক োুঁঝক িার গুর্পোর ব্র্ণো চেঝয় িার ব্িৃিার কথা কঘারর্া করা 

হঝয়ঝছ। সূযণ কী কঝর পালাঝব্ বু্েঝি পারঝছ ো।  

  

একসময় িাঝক মাইঝকর সামঝে োুঁড়াঝিই হল। কস যেুভব্ করল, িার পা কাুঁপঝছ। কস 

হাজার হাজার জেিার সঝে একসঝে কে ঝড়ঝছ, পুচলঝের সঝে লড়াই করঝিও ভয় 

পায়চে–যথি এখাঝে এই ে’ দু’-এক োরী-পুরুঝরর সামঝে োুঁচড়ঝয় ভঝয় িার েলা 

শুচকঝয় আসঝছ। 

  

কস হাি কজাড় কঝর ব্লল, আমার ব্লার ককােও িমিা কেই। আমাঝক িমা করুে। 

  

কশ্রািারা কিুঁচিঝয় ব্লল, যা হয় একটু চকছু ব্লুে। 

  

সূযণ ব্লল, রব্ীিোথ সম্পঝকণ আচম চব্ঝের চকছু জাচে ো। 

  

একজে কলাক উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লল, আপচে কজলখাোর যচভজ্ঞিার কথা ব্লুে। ব্ােঝলর 

ব্নু্ধরাও চিৎকার কঝর উেল, হা, হা, কজলখাোর যচভজ্ঞিা শুেঝি িাই। 

  

সূযণ মাইঝকর সামঝে একটুির্ িুপ কঝর োুঁচড়ঝয় রইল। িারপর আঝস্ত আঝস্ত ব্লল, 

আমার চকছু মঝে পড়ঝছ ো। আমার কজলখাোর যচভজ্ঞিা সম্পঝকণ ব্লার মিেও চকছু 

কেই–হাজার হাজার কলাক কজল খাটঝছ–এর মঝধীনতয েিুেত্ব কী আঝছ? 

  

ব্লুে, িবু্ চকছু ব্লুে 
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সূযণ কলাকজঝের মুঝখর চেঝক ো িাচকঝয় েূঝরর চেঝক কিাখ রাখল। িারপর ব্লল, আমার 

শুধুীনত মঝে পড়ঝছ কঝয়ক জে মােুঝরর কথা। আমার গুরু চযচে চছঝলে–িার োম হরকুমার 

ভট্টািাযণ চিচে কব্ে কঝয়ক ব্ছর পুচলঝের েজর এচড়ঝয় পাচলঝয় পাচলঝয় চছঝলে। 

কেরকাঝল িার চট. চব্. হয়। কব্ঝলঘাটায় ব্চস্তর মঝধীনতয লুচকঝয় কথঝক চিচে চব্ো। চিচকৎসায় 

মারা যাে। কেঝের কাঝজর জেয চিচে োর্ চেঝয়ঝছে–চকন্তু িাুঁর োমও এখে ককউ জাঝে 

ো।…আর একজে, ব্রজঝোপাল চমত্র-ঝব্য়াচল্লঝের আঝন্দালঝে চিচেই আমাঝের কটঝে 

চেঝয় চেঝয়চছঝলে োড়গ্রাঝমর কাঝছ পুচলে িাঝক লাচেঝপটা কঝর। মাঝর, মুঝখর ওপর 

বু্ট জুঝিা চেঝয়…আরও একজে, িার কথাই আমার কব্চে মঝে পড়ঝছ–কযাোেন্দো, 

আমরা যঝেক চেে একসঝে চছলাম–খড়্েপুঝর যখে আমরা দু’ জঝে একসঝে 

পালাচেলাম, কযাোেন্দো আমার কথঝক মাত্র চিে-িার হাি েূঝর–  

  

একটু কথঝম কোক চেঝল সূযণ আব্ার ব্লল, উচে রাস্তার ওপঝরই গুচল কখঝয় পঝড় সঝে 

সঝে মারা যাে। আচম ওুঁঝক ককােও সাহাযযও করঝি পাচরচে, এুঁঝের জেয চক ককােও 

চেে ককােও সভাট হঝব্? জাচে ো, এুঁঝের োমও ককউ মঝে রাখঝব্ চকো— 

৫৬. দু-এক চেঝের মঝধীনতযই সূযণ 

দু’-এক চেঝের মঝধীনতযই সূযণ বু্েঝি পারল কয কলকািায় চেঝজর ব্াচড়ঝিও কস চেঝজঝক 

চেক মাচেঝয় চেঝি পারঝছ ো। িার ব্যাপারটা কিা চেক ঘঝরর কছঝলর ঘঝর চেঝর আসা 

েয়। ককােও চেেই কস পুঝরাপুচর পাচরব্াচরক জীব্ঝের মঝধীনতয থাকার সুঝযাে পায়চে– 

মােখাঝে কঝয়কটা ব্ছর শুধুীনত এক কয থ পচরব্াঝরর মঝধীনতয চেঝজঝক কমলাব্ার কিষ্টা কঝর 

চব্ড়চম্বি হঝয়ঝছ। এখে চেঝর আসার পর এখাঝে এমে ককউ কেই–যার েচি কস। ককােও 

টাে যেুভব্ করঝি পাঝর। 
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এি ব্ড় ব্াচড়ঝি শুধুীনত ব্াব্া আর কছঝল। ব্ড়ব্াবু্ িাুঁর কসই চিে িলার ঘরচটঝিই আঝছে–

এি ব্য়স হঝয়ঝছ, চসুঁচড় চেঝয় উেঝি কেঝল কব্ে হাুঁে ধীনতঝর–িবু্ ঘর ব্েলােচে। সূযণ থাঝক 

কোিলায়। ব্াচক ঘরগুঝলা সব্ িালাব্ন্ধ। 

  

ব্ড়ব্াবু্ এি চেে পঝর কছঝলঝক চেঝর কপঝয় িাঝক আেরযে করার জেয খুব্ উেুখ। চকন্তু 

চিচে জাঝেে ো কছঝল কী কখঝি ভাঝলাব্াঝস, কীঝস কছঝলর মঝে স্মৃচিণ হয়। এসব্ কথা 

চিচে মুখ েুঝট চজঝজ্ঞস করঝিও পাঝরে ো। োকুর-িাকরঝের শুধুীনত ব্ারব্ার সিকণ কঝর 

কেে, কেখচব্, োোব্াবু্ কী িায়। 

  

ব্ড়ব্াবু্র ঘুম ভাঝঙ খুব্ কভাঝর। িাঝক িা কেওয়া হয় েঝিযক চেে চেক সাঝড় পাুঁিটার 

সময়! িা কখঝয় চকছুির্ ছাঝে পায়িাচর কঝর চিচে েীঝি কেঝম আঝসে। োমব্ার সময় 

চসুঁচড়র পাঝেই কছঝলর ঘঝর একব্ার উুঁচক মাঝরে, কছঝলঝক চিচে সকাল সকাল ডাকঝি 

িাে ো। ওর েরীঝরর ওপর চেঝয় ব্হ যচেয়ম যিযািার কেঝছ–এখে একটু ভাঝলা কঝর 

ঘুচমঝয় চেক। 

  

চকন্তু েঝিযক চেেই কেঝখে সূযণ আঝেই ঘুম কথঝক উঝে একখাো ব্ই চেঝয় পড়ঝি ব্ঝস 

কেঝছ। চেঝের যচধীনতকাংে সময়ই সূযণ ব্ই চেঝয় কাটায়। কজলখাো কথঝক এই যভযাসচট 

চেঝয় এঝসঝছ। 

  

ব্ড়ব্াবু্ িখে সূঝযণর ঘঝর েুঝক ব্ঝলে, জােলাটােলাগুঝলা সব্ খুচলসচে ককে? এি কম 

আঝলায় পড়ঝল কিাখ খারাপ হঝয় যাঝব্। 

  

কজলখাোর কসঝল কয কঝয়ক ব্ছর কাচটঝয় এঝসঝছ, কব্চে আঝলাই িার কব্াধীনতহয় এখেও 

সহয হয় ো। 

  

ব্ড়ব্াবু্ চেঝজই জােলাগুঝলা খুঝল কেে। ব্াইঝরর কর দ্রকঝরাজ্জ্বল সকাল ঘঝরর মঝধীনতয 

েঝব্ে কঝর। সূযণর ঘঝরর েিুে রং করা কেওয়ালগুঝলা েকমক কঝর। সূযণর ঘঝরর 

কেওয়ালগুঝলাঝি একটাও ছচব্ ব্া কযাঝলন্ডার কেই। হোৎ ব্ড়ব্াবু্র মঝে হয়, সূযণর। 
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মাঝয়র একখাো ছচব্ ব্াুঁচধীনতঝয় রাখা উচিি চছল। বু্লবু্ঝলর একটা মাত্র কছাট ছচব্ আঝছ। 

িাুঁর কাঝছ–চব্ব্র্ণ হঝয় এঝসঝছ এি চেে, যচে ব্ড় করা যায়– ।  

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, মুখটুখ ধুীনতঝয় কে। আচম েীঝি যাচে, োকুরঝক ব্লচছ জলখাব্ার চেঝি–  

  

ব্ড়ব্াবু্ েীি কথঝক খব্ঝরর কােজ কুচড়ঝয় চেঝয় ব্াচড়র িোরচক কঝর আব্ার চেঝর 

আঝসে কোিলার খাব্ার ঘঝর। সূযণ ো-আসা পযণ্ যঝপিা কঝরে। 

  

সূযণ এঝস েীরঝব্ কটাঝট মাখে লাোঝি শুরু কঝর কেয়। িার এক হাঝি িখেও ব্ই। 

  

ব্ড়ব্াবু্ একেৃঝষ্ট কছঝলর চেঝক িাচকঝয় থাঝকে। ককােও কথা খুুঁঝজ পাে ো। যথি যঝেক 

কথাই ব্লার আঝছ। োঝপ্ত িু কযাড়ে ব্ঝরণ পুত্র চমত্রব্োিঝরৎ। চকন্তু কছঝলর সঝে ব্নু্ধত্ব 

করার ককােও সুঝযােই কিা হল ো। 

  

চডম কখচল ো? 

  

সূযণ ব্ই কথঝক কিাখ ো িুঝল ব্লল, ো। কখঝি ইঝে করঝছ ো। 

  

কিার েরীর ভাঝলা আঝছ কিা? 

  

হুঁ। 

  

িুই ব্াইঝরর ককােও জায়ো কথঝক ঘুঝর আসচব্? 

  

এব্ার ব্ই মুঝড় করঝখ সূযণ মুখ িুঝল িাকাল। চপিাপুঝত্র কিাখাঝিাচখ হল, দু’জঝেই কিাখ 

সচরঝয় চেল োয় একসঝে। 

  

সূযণ ব্লল, ককাথায় যাব্? 

  

কিার েরীর সারাব্ার জেয কযখাঝে কযঝি ইঝে হয়। যচে ককােও পাহাচড় জায়োয় কযঝি 

িাস–  
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আমার েরীর কিা কব্ে ভাঝলাই আঝছ। 

  

একথা চেক, সূযণর স্বাস্থয এখে কব্ে িমৎকার। সুেচেি েীঘণ েরীর, কিাখ দুচট উজ্জ্বল। 

িঝব্ যেযােয ব্াইে ব্ছঝরর যুব্কঝের মিে িার মুঝখ কসই সরল লাব্ঝর্যর ভাব্টা আর 

কেই। িার ব্ছঝরর কারাব্াসই িাঝক যঝেক যচভজ্ঞ কঝর িুঝলঝছ। কস কোচিৎ হাঝস, িবু্ 

কসই হাচসর সমঝয়ও িার মুঝখ এই পৃচথব্ীঝক চিঝে কেওয়ার একটা ভাব্ েুঝট ওঝে। 

  

কিার মার কথা কিার একটুও মঝে আঝছ? 

  

এই আকচস্মক েসে পচরব্িণঝে সূযণ সামােয একটু িমঝক উেল। ব্ড়ব্াবু্ এ-চব্রঝয় 

ককােও চেে সূযণর সঝে কথা ব্ঝলেচে। সূযণ মুখ চেিু কঝর কটচব্ঝলর ওপর ডাে করিল 

কমঝল কসই চেঝক িাকাল। চেিু েলায় ব্লল, হযাুঁ, একটু একটু 

  

কিার মঝে থাকার কথা েয়। িখে কিার ব্য়স খুব্ই কম। যব্েয কিার দু’জে মা চছল। 

চিিীয় মাঝয়র কথা হয়ঝিা–  

  

দু’জঝের কথাই আমার মঝে আঝছ। 

  

কিার চেঝজর মা আত্মহিযা কঝরচছঝলে। 

  

এই কথাটা ব্ঝল ব্ড়ব্াবু্ িীব্র কিাঝখ কছঝলর চেঝক িাচকঝয় রইঝলে। চিচে এর েচিচিয়া 

লি করঝি িাে। িাুঁর এই দুঝব্ণাধীনতয স্বভাঝব্র কছঝলর ককােও চেঝক ককােও দুব্ণলিা আঝছ 

চকো–এটা জাো কযে িার চব্ঝের েরকার। 

  

সূযণ স্বাভাচব্ক েলায় ব্লল, ককে? 

  

িা আচম জাচে ো। ককউ জাঝে ো। 
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দু’জঝেই একটুির্ িুপিাপ থাকার পর ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, কিার মা খুব্ ব্ড় চেল্পী চছঝলে। 

যারা িাুঁঝক কেঝখঝছ–ককােও চেে ভুলঝি পারঝব্ ো। 

  

সূযণর মুখ কেঝখ মঝে হয়, কস িার মাঝয়র েসে চেঝয় কারওর সঝে আঝলািো করঝি 

িায় ো। এমেকী, চেঝজর ব্াব্ার সঝেও ো। কস কযে খাব্ার কটচব্ল কথঝক উঝে পড়ার 

জেযই ছটেট করঝছ। 

  

কিার মাঝয়র যঝেকগুঝলা কমাহর আঝছ আমার কাঝছ। কসগুঝলা আচম কিার কাঝছই চেঝয় 

কযঝি িাই। 

  

আচম চেঝয় কী করব্? 

  

আমার যা চকছু আঝছ, কিাঝক এব্ার বু্ঝে চেঝি হঝব্। আচম আর কি চেে থাকব্। এব্ার 

কিা একচেে কযঝিই হঝব্। 

  

সূযণ খুব্ বু্চেমাঝের মিে মৃিুযর েসেটা বু্েঝি কপঝরও ভাব্াঝব্ঝের েশ্রয় চেল ো। কসটা 

এচড়ঝয় চেঝয় ব্লল, আপচে চক চেেচেরই ককাথাও যাঝেে। 

  

ব্ড়ব্াবু্ও বু্েঝি পারঝলে কছঝলর মঝোভাব্। চিচেও একটু ইিস্তি কঝর ব্লঝলে, ভাব্চছ 

একব্ার এলাহাব্াে, কোয়াচলয়ার–ওই সব্ চেঝক ঘুঝর আসব্। কিার মাঝয়র যঝেক স্মৃচি 

আঝছ ওই সব্ জায়োয়। িুই যাচব্ আমার সঝে? 

  

আপচে একাই ঘুঝর আসুে। 

  

িুই িা হঝল এখাঝে একলা একলা কী করচব্? 

  

আমার ককােও যসুচব্ঝধীনত হঝব্ ো। 

  

সূযণ উঝে পড়ল কটচব্ল কথঝক। ব্ড়ব্াবু্ একটু আহি ভাঝব্ িাচকঝয় রইঝলে। চেঝজর 

মাঝয়র সম্পঝকণও কছঝলটার আগ্রহ এি কম? যথি চিচে িার মাঝয়র কথা শুেব্ার জেয 
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ব্ার ব্ার ছুঝট কযঝিে ভব্ােীপুঝর। ব্ড়ব্াবু্ িুপ কঝর ভাব্ঝি লােঝলে চেঝজর মাঝয়র 

কথা। োয় সত্তর ব্ছর আঝে মৃিা এক চকঝোরী ব্াচলকা চছল িার মা–এ কথা ভাব্ঝি 

কী রকম যব্াক লাঝে। যারা মঝর যায়, িাঝের ব্য়স ব্াঝড় ো। স্মৃচিঝি িার মাঝয়র– 

কিহারা যেযঝের মুঝখ শুঝে শুঝে চিচে চেঝজ কসটা সৃচষ্ট কঝরঝছে–চিরকাল চকঝোরীই 

কথঝক যাঝব্, আর িাুঁর কছঝল আজ ব্াধীনতণঝকযর মধীনতয সীমায়–  

  

কঘার কভঝঙ ব্ড়ব্াবু্ উঝে পড়ঝলে। মঝে মঝে চেক করঝলে, কয-ঝকােও উপাঝয়ই কহাক 

চিররঞ্জেঝক সপচরব্াঝর এ ব্াচড়ঝি আব্ার চেচরঝয় আেঝিই হঝব্। আর ককউ উপচস্থি 

ো থাকঝল–কছঝলর সঝে একা একা চিচে চকছুঝিই কথাব্ািণা জমাঝি পারঝছে ো। িার 

চেঝজরও কিা কথা ব্লার ককােও সেী কেই। যথি চিচে কভঝব্ করঝখচছঝলে, কছঝলটা 

চেঝর এঝল িার মঝের গুঝমাট ককঝট যাঝব্, সারা ব্াচড়টাও আব্ার জমজমাট হঝয় উেঝব্। 

  

সূযণ সারা চেেই োয় চেঝজর ঘঝরই ব্ই চেঝয় কাটায়। ককাথায় যাঝব্ বু্েঝি পাঝর। িার 

ককােও ব্নু্ধ কেই। পলািক জীব্ে শুরু হব্ার পর কথঝক কস যাঝের সঝে। কাচটঝয়ঝছ, 

িাঝের কথাই ব্ার ব্ার মঝে পঝড়। িারা কিা যঝেঝকই কব্ুঁঝি কেই, চকংব্া ককাথায় থাঝক 

কস জাঝে ো। িার জীব্েেেণে এখে যঝেকটা ব্েঝল কেঝছ। এখে িার োয়ই মঝে হয়, 

কযাোেন্দর মৃিুযর জেয কসই যঝেকটা োয়ী। কযাোেন্দ েল কছঝড় সংসাঝরর আশ্রঝয় 

চেঝয় লুচকঝয়চছল। সূযণ যিখাচে চহংস্রিার সঝে িাঝক কটঝে ব্ার ো করঝলই কিা পারি। 

িাঝি কী িচি হি কেঝের? মহাসমুঝদ্রর মিে এই কেঝে সব্চকছুই িচলঝয় যায়, ককােও 

চকছুঝিই আুঁিড় পঝড় ো। 

  

মাঝে মাঝে চব্দুযৎিমঝকর মিে মঝে পঝড় যায় শ্রীঝলখার কথা। সূযণর মাঝে মাঝেই েৃচষ্ট 

চব্্ম হয়–কস হোৎ হোৎ শ্রীঝলখাঝক কেখঝি পায়। িার োঝক কভঝস আঝস শ্রীঝলখার 

িুল চকংব্া েরীঝরর েন্ধ। কযে এইমাত্র শ্রীঝলখা কাুঁেল। ব্ই কথঝক মুখ িুঝল সূযণ েরজার 

চেঝক একেৃচষ্টঝি িাচকঝয় থাঝক। শ্রীঝলখার যপূব্ণ সুন্দর থুিচে কস কাল্পচেক। হাঝি 

স্পেণ কঝর। িারপর মুখ চেচরঝয় চেঝয় ভাঝব্, কজঝল থাকঝি থাকঝি িার মেটা দুব্ণল 

হঝয় কেঝছ। এ রকম চেব্াস্বে কেখার যভযাস কিা িার চছল ো আঝে। 
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দু’-এক চেে ব্াচড়ঝি ব্ন্ধ থাকার পর সূযণ চেক করল কস িার কজলখাোর সেীঝের সঝেই 

চেঝয় কেখা করঝব্। যিুেসাঝের ব্াচড় ব্চসরহাঝটর চেঝক। কসখাঝে চেঝয় িাঝক কস শুচেঝয় 

আসঝব্ কলবু্ োছটার কথা? 

  

িার আঝে কস কেল োচ্েসাঝের ব্াচড়ঝি। রাজব্ল্লভ পাড়ায় ওঝের ব্াচড়। কসখাঝে চেঝয় 

সূযণ একটা আঘাি কপল। কজলখাোঝিই োচ্েসাঝের মাথায় কোলমাল কেখা চেঝয়চছল, 

কস করাে আর সাঝরচে–এখে কস ব্ে উোে। যেযরা সব্াই ছাড়া কপঝলও োচ্েসাঝের 

আর মুচি কেই। োচ্র ব্াব্া সূযণর পচরিয় কপঝয় হাউ হাউ কঝর কাুঁেঝি লােঝলে। 

  

সূযণর মুখ চেঝয় ককােও কথা সঝর ো। কস জাঝে ো ককােও সা্ত্বনো ব্াকয। িার মঝে পঝড়, 

োচ্েসাঝের ব্ড় ব্ড় জুলচপর িুল ধীনতঝর কটঝে উপঝড় চেঝয়চছল এক চস আই চড 

যচেসার। োচ্েসাে িখে একটুও িািায়চে। িার পাঝয়র ওপর জুঝিাসুে োুঁচড়ঝয় 

োিাোচি কঝরঝছ দু’জে পুচলে–িখেও মঝের কজার যটুট চছল োচ্েসাঝের–িবু্ ককে 

কমাটামুচট চেরুপদ্রব্ কারাব্াঝসর সমঝয় োচ্েসাে পােল হঝয় কেল কক জাঝে। মাঝয়র 

মৃিুযসংব্াে কী োরীচরক যিযািাঝরর কিঝয়ও কব্চে েভাব্ কেলঝি পাঝর? 

  

হোৎ সূযণর যসম্ভব্ রাে হয়। ইঝে কঝর কয-ঝকােও একটা চজচেস হাঝি চেঝয় মট কঝর 

কভঝঙ কেঝল। কেওয়াঝল োচ্েসাে আর িার মাঝয়র কয ছচব্টা েুলঝছ–কসটাই আছঝড় 

কভঝঙ কেলঝল ককমে হয়! 

  

োচ্েসাঝের ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় সূযণ চকছুির্ রাস্তায় রাস্তায় কঘাঝর। কস ভাঝব্ কয িার 

একটা চকছু করা েরকার। কজল কথঝক ছাড়া পাব্ার আঝে কস োয়ই ভাব্ি, ককােওিঝম 

ব্াইঝর কব্ঝরাঝি পারঝল আব্ার এই সংগ্রাঝমই োুঁচপঝয় পড়ঝব্। ককােও কাজ যসমাপ্ত 

রাখাই িার স্বভাব্ েয়–স্বাধীনতীেিার লড়াইও িার চেঝজর জীব্ঝে য্ি যসমাপ্ত রাখঝব্ 

ো। 
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চকন্তু কী ভাঝব্ কাজ শুরু করঝব্, ককাে েল, চকছুই কস জাঝে ো। িার চেঝজর েল চছন্নচভন্ন 

হঝয় কেঝছ। েথম যখে কস হরকুমাঝরর সংস্পঝেণ আঝস–িখে িার ককােও রাজডেচিক 

চেিা চছল ো–কস ওঝের সঝে কযাে চেঝয়চছল চেছক কজঝের ব্ঝে। কজলখাোয় চকছু চকছু 

ব্ই পঝড় কস খাচেকটা িে চেঝখঝছ–চকন্তু েিযি রাজেীচি সম্পঝকণ িার এখেও ককােও 

যচভজ্ঞিা হয়চে। গুপ্ত সচমচিঝি–যারা কাজ কঝরঝছ েকােয জীব্ঝে, কযখাঝে ব্হ মােুঝরর 

সঝে চমঝল চমঝে কাজ করঝি হয়–কসখাঝে িারা চেঝেহারা হঝয় যায়। েিুে কজায়ার 

এঝসঝছ ের্-আঝন্দালঝের–এখাঝে পুরঝো কায়োর চব্েব্ীরা যপাঙঝিয়। 

  

িা ছাড়া, সূযণ লি করঝছ, কলকািায় রাজডেচিক িৎপরিা হোৎ কযে কঝম কেঝছ। 

আঝেকার মিে চমচছল চকংব্া সভাসচমচিও িার কিাঝখ পঝড় ো। যুে কেঝরর পর 

মারাত্মক ইেঝফ্লোঝে কয-যার সংসার সামলাঝি ব্যস্ত। রাম েযাম যদু মধুীনত যারা সকঝলই 

যুঝের সময় চকছু ো চকছু িাকচর কপঝয়চছল–এখে পটাপট িাকচর িঝল যাঝে। িাঝলর 

কোকাে, কাপঝড়র কোকাে শুধুীনত েয়-কয়লার কোকাঝের সামঝেও লম্বা লাইে। ব্াচড়র চে 

িাকররাও কঝন্ট্রাল আর লাইে–এই ইংঝরচজ েব্দ দুচট সব্ সময় ব্যব্হার কঝর। 

  

একচেে চিিীেোর সঝে কেখা হঝয়চছল কঝলজ চিঝট। কাুঁঝধীনত একটা চব্রাট থঝলঝি 

ভরচি স্কুলপােয ব্ই। ব্রজঝোপাঝলর সঝে চেয়ালোর এক কমঝস এই চিিীেোর সঝে 

পচরিয় হঝয়চছল সূযণর। পুরঝো আমঝলর কেেকমণী ছুটঝকাছাটকা ভাঝব্ কব্ে কঝয়কব্ার 

কজল কখঝটঝছে। এুঁঝক কেঝখ সূযণ খুব্ খুচে হঝয় উেল–িবু্ চেঝজঝের পুরঝো চেে সম্পঝকণ 

কথা ব্লা যাঝব্। 

  

চিিীেো েথঝম চিেঝি পারঝলে ো সূযণঝক। ভুরু কুুঁিঝক ব্লঝলে, কক ব্ঝলা কিা িুচম, 

ভাইচট? ককাথায় কেঝখচছঝল আমায়, রাজসাহীঝি? িুচম চক রাজসাহীর মঝোরঞ্জেোর 

কছঝল? 
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সূযণ পূব্ণ পচরিয় চেঝিই চিিীেো ব্লঝলে, ওহহ, িুচম কসই যুব্রাজ? কিামাঝক ভুঝল 

যাওয়া কিা আমার উচিি হয়চে। কিহারা যঝেক ব্েঝল কেঝলছ। ব্রজঝোপাল কয চেে 

েথম কিামাঝক চেঝয় এল, আচম ব্ঝলচছলাম, এই যুব্রাজচটঝক ককাথায় কপঝল! 

  

সযূণ চজঝজ্ঞস করল, আপচে এি ব্ইপত্তর চেঝয় ককাথায় যাচেঝলে? চিিীেো সূযণর হাি 

ধীনতঝর ব্লঝলে, ব্লচছ, সব্ ব্লচছ। এঝসা, একটু কোলচেচঘঝি ব্চস–দুঝটা সুখ-দুুঃঝখর কথা 

ব্লা যাক। 

  

চিিীেোর ব্য়স এখে োয় পুঁয়িাচল্লঝের কাছাকাচছ। এর মঝধীনতযই কিাঝখর েীঝি কাঝলা 

কছাপ। চকন্তু মুঝখ হাচস কলঝে আঝছ। 

  

ব্ই-ভরচি থঝলটা পাঝে োচমঝয় করঝখ চিচে হািছাচে চেঝয় একটা আলুকাব্চলওয়ালাঝক 

ডাকঝলে। পিা আলু যাঝি ো কেয় এব্ং কাব্চল কছালা যাঝি কব্চে পচরমার্ কেয়–

কেযেিঝি কসচেঝক েজর করঝখ োে কেব্ার সময় আব্ার েরােচর করঝি লােঝলে। সূযণ 

চকছু একটা ব্লঝি কযঝিই চিচে ব্লঝলে, উুঁহ, িুচম ককােও কথা ব্লঝব্ ো, আচম আজ 

কিামাঝক খাওয়াচে। িারচট েুঝটা পয়সা কলাকচটঝক গুঝর্ চেঝয় চিচে সূযণর হাঝি 

একপািা আলুকাব্চল িুঝল চেঝলে এব্ং চেঝজ একটা চেঝয় কব্ে হাচরঝয় িাচরঝয় কখঝি 

লােঝলে। ব্লঝলে, োয় দু মাস ব্াঝে েখ কঝর িারচট পয়সা খরি করলাম, বু্েঝল 

ভাইচট? চেেকাল ব্ড় খারাপ। 

  

সূযণ যব্াক হঝয় িাচকঝয় রইল। চিিীেো ব্লঝলে, কিামার কী খব্র ব্ঝলা? 

করাজোরপাচির চকছু ব্যব্স্থা আঝছ? ো হঝল আচম সুঝরেোঝক ধীনতরঝি পাচর–  

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, োো, আপচে কী করঝছে? 

  

চিিীেো একোল কহঝস ব্লঝলে, আচম? আচম এখে কজায়াল ব্ইচছ। এি চেে কিা কব্ে 

কজঝলর ভাি জুঝট যাচেল–এখে আর কক কখঝি কেঝব্ ব্ঝলা? চব্ঝয় কঝর কেঝলচছলাম 

যঝেক আঝে–সব্ োয় চেঝয় করঝখচছলাম আমার ব্াঝপর ঘাঝড়–ব্াব্া হোৎ মারা চেঝয় 
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আমাঝক চব্পঝে কেঝল চেঝলে। এখে কোটা সংসাঝরর কজায়াল আমার ঘাঝড়। 

করাজোরপাচি করা চক কসাজা? আমরা োমকাটা কসপাই–আমাঝের কিা আর ককাথাও 

িাকচর জুটঝব্ ো। চেঝয় ধীনতরলাম সুঝরেোঝক। সুঝরেো ব্লঝলে, িাকচর কিা চেঝি পারচছ 

ো–চকছু কলঝখঝটঝখা, যা পাচর কেব্। চলঝখ মাঝস কুচড়-পুঁচিে টাকা পাই–িাঝি কিা আর 

সংসার িঝল ো। িাই এই ব্ইঝয়র ব্যব্সা ধীনতঝরচছ। ইস্কুঝল ইস্কুঝল চেঝয় কটমট ব্ই সাোই 

কচর। কহডমাটারঝের কাঝছ চেঝয় োিে রাজব্চন্দ–এই ব্ঝল কাুঁদুচে োই! কহ-ঝহ-ঝহ-

কহ। 

  

কযে এটা একটা োরুর্ হাচসর ব্যাপার। চিিীেো যঝেকির্ ধীনতঝর হাসঝলে। িারপর 

হোৎ হাচস থাচমঝয় ব্লঝলে, আচম গুজব্ শুঝেচছলাম, িুই মারা কেচছস। 

  

সূযণ কহঝস ব্লল, ো, মচরচে। ভাঝলা, ভাঝলা। ব্ড় খুচে হঝয়চছ। যঝেঝকই কিা মঝরঝহঝজ 

কেঝছ। কয কটা কব্ুঁঝি আঝছ আমার মিে–এখে কপঝটর জ্বালায় ধুীনতকঝছ। কিার কম ব্য়স, 

ব্ড় খুচে হঝয়চছ, আর এক পািা আলুকাব্চল খাচব্? 

  

ো। 

  

িুই িা হঝল এখে কী করচব্? 

  

কসই কথাই কিা আপোঝক চজঝজ্ঞস করঝি িাইচছ। আমাঝের এখে কী করা উচিি? এই 

সমঝয় আমাঝের চক চকছুই করার কেই? 

  

চিিীেো মুঝখ একটা চিি ভচে কঝর ব্লঝলে, চকছু ো, চকছুো। এ-ঝপাড়ার কেঝের 

জেয আর চকছু করা উচিি ো। এখে কয-যার চেঝজর ধীনতান্দা কেঝখা। 

  

চকন্তু চিিীেো, আমরা এি চেে যা করলাম, িা সব্ই চক ব্যথণ হঝয় যাঝব্? 

  

হঝয় যাঝব্ কী, হঝয় কেঝছ। সব্ েষ্ট। কী িলঝছ এখে এ-ঝেঝে? এঝক চক রাজেীচি ব্ঝল? 

ো কুকুঝরর কামড়াকামচড়? 
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সূযণ একটু দুুঃচখি ভাঝব্ ব্লল, চিিীেো, আমরা চক িঝব্ সব্ িুপ কঝর কেখব্? 

  

চিিীেো ধীনতমক চেঝয় ব্লঝলে, িা ছাড়া কী করচব্? কোল্লায় যাক এ-ঝেে! এ-ঝেঝের 

চকছু হঝব্ ো। এখে েরকার কাঝের জাচেস, যারা এঝের সব্াইঝক কের কঝর কেলঝব্! 

আমরা কী জেয স্বাধীনতীেিার লড়াই করলাম? কিকগুঝলা ব্যব্সায়ী আর ব্যাচরটাঝরর হাঝি 

িমিা যাঝব্ ব্ঝল? এখে সব্ োলা চহন্দু-মুসলমাে চেঝয় লাোঝে? 

  

আর চকছুির্ কথা ব্লার পর চিিীেো উঝে িঝল কেঝলে। ব্ইঝয়র থচলটার ভাঝর িাঝক 

একটু কুুঁঝজা হঝয় হাুঁটঝি হয়। কসই যব্স্থায়ই কব্ে কৃচিঝত্বর সঝে কে ঝড় একটা িল্ 

ট্রাঝম উঝে পড়ঝলে। 

  

সূযণ আরও চকছুির্ ব্ঝস রইল কসই কব্ঝঞ্চ। ব্িণমাঝের রাজেীচি কস সচিযই বু্েঝি পাঝর 

ো। 

  

কেঝে একটা হাওয়া উঝে কেঝছ কয, ইংঝরজ এব্ার সচিযই এ-ঝেে কছঝড় িঝল যাঝব্। 

১৯৪৮ সাঝলই িারা িমিা হস্তা্চরি করঝছ। এখে স্বাধীনতীেিার েনের আর ব্ড় েয় এখে 

শুধুীনত ভাোভাচের েনের। আব্ার এঝসঝছ কযাচব্ঝেট চমেে, লডণ ওয়াঝভল োন্ধীর সঝে ঘে 

ঘে তব্েঝক ব্সঝছে–আর সব্ ব্ােিাল কঝর চেঝেে চজন্না। োন্ধীচজ যিই ঈশ্বর আল্লা 

কিঝর োম করুে, চজন্নাসাঝহঝব্র কিাঝখ চিচে চহন্দুই রঝয় কেঝলে এব্ং কংঝগ্রস চেছক 

চহন্দুর পাচটণ। এই কংঝগ্রঝসর হাঝি কেঝের ভার চেঝয় কেঝল মুসলমােঝের জীব্ে চব্পন্ন 

হঝব্। চজন্না িিচেঝে এ-ঝেঝের মুসলমােঝের োয় বু্চেঝয় কেলঝি সিম হঝয়ঝছে কয 

চহন্দু ও মুসলমােঝের পঝি পাোপাচে োচ্ঝি থাকা সম্ভব্ েয়। চহন্দু আর মুসলমােরা 

এিকাল পঝর ঘুম কভঝঙ উঝে জােঝি পারল কয িারা দুঝটা আলাো জাি, িাঝের কেেও 

আলাো। 

  

কম লাো আবু্ল কালাম আজাে কংঝগ্রঝসর েথম সাচরর কেিা এব্ং চিচে। পাচকস্তাে 

চি্ার চব্ঝরাধীনতী ব্ঝল কলকািার মুসলমােরা ইঝের োমাঝজর সময় িাুঁঝক ইমাঝমর কাজ 
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করঝি চেঝি যস্বীকার কঝর। ইসলাচম োঝস্ত্র এি ব্ড় পচণ্ডিঝকও চহন্দু কঘুঁরা যপব্াে 

চেঝি হয়। চজন্না িাঝক যিয্ কটু ভারায় জাোে, I  r e f us e  do  di s c us s  

wi t h  y ou  by  c o r r e s po nde n c e  or  o t h e r wi s e ,  a s  y o u  h a v e  

c ompl e t e l y  f o r f e i t e d  t he  c o nf i d e nc e  o f  Mus l i m 

I ndi a .  

  

মুসচলম ইচন্ডয়া ব্া পাচকস্তাঝের কিহারা কয কী রকম হঝব্, কস সম্পঝকণও সাধীনতারর্ মােুঝরর 

ককােও স্পষ্ট ধীনতারর্া কেই। যঝেঝকই ভাব্ঝছ-মুসলমাে েধীনতাে রাজযগুচলঝি আলাো 

আলাো পাচকস্তাে হঝব্। ভারঝির চব্চভন্ন োঝ্র মুসলমােরা ভাব্ঝছ িারা সকঝলই 

পাচকস্তাে হঝল িার সুঝযাে সুচব্ধীনতা কভাে করঝব্। মুচষ্টঝময় িমিাঝলাভী কোষ্ঠীর িিা্ 

যাঝের কিাঝখ ধীনতরা পঝড়ঝছ–িারাও এখে চকংকিণব্যচব্মূে়। 

  

সূযণ এর আঝের সময়টাই কজঝল কাচটঝয়ঝছ ব্ঝল রাজেীচির এই েিুে যব্স্থাটার, সঝে 

কস পচরচিি চছল ো। এখে কস ব্াইঝর এঝস কেখঝছ সাম্প্রোচয়ক েনেরটাই কেে জুঝড় 

আঝলাড়ে িুঝলঝছ–যথি এ সম্পঝকণ িার ককােও যচভজ্ঞিাই কেই। এখে যচে িাঝক 

আব্ার েিুে কঝর লড়াই শুরু করঝি হয় িা হঝল কার চব্রুঝে লড়াই হঝব্? 

  

চেঝজ কস এসব্ েঝনেরর উত্তর খুুঁঝজ পায় ো ব্ঝলই চিিীেোর সঝে কযাোঝযাে রাখঝি 

িাইল। োয়ই কস কঝলজ চিঝট িঝল এঝস চিিীেোর সঝে কেখা কঝর। 

  

একচেে চিিীেো ব্লঝলে, িল, কিাঝক সুকলযাঝর্র ব্াচড়ঝি চেঝয় যাই। সুকলযার্ঝক 

মঝে আঝছ কিার? 

  

সূযণ ব্লল, এই োঝমর কারওর সঝে আমার পচরিয় হয়চে। 

  

চিিীেো যব্াক হঝয় ব্লঝলে, সুকলযার্ঝক চিচেস ো? েীচপ্ত? েীচপ্তঝকও চিচেস ো? 

  

সূযণ এব্ারও দু’ চেঝক মাথা োড়ল। 
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চিিীেো ব্লঝলে, িল, কিার আলাপ করঝল ভাঝলা লােঝব্। আমাঝের পুরঝো কলাক। 

আচম োয়ই েীচপ্তর হাঝি িা কখঝয় আচস। 

  

সূযণ সচিযই এর আঝে সুকলযার্ চকংব্া েীচপ্ত এই োঝমর কারওঝক কেঝখচে। িবু্ কস 

কক িূহলী হঝয় চিিীেোর সঝে িলল। 

  

হাজরার কমাঝড়র কাঝছই কমাটামুচট একটা েিুে ব্াচড়র কোিলায় উঝে কেঝলে চিিীেো। 

চসুঁচড়র কাছটা একটু যন্ধকার চছল। িাই কয-মচহলা েরজা খুলঝলে, সূযণ িাুঁর মুখটা 

ভাঝলা কেখঝি পায়চে। 

  

মচহলাচট সূযণর চেঝক িাচকঝয় ব্লঝলে, এ কী, িুচম? ককমে আছ? 

  

সূযণ চব্চস্মি ভাঝব্ িাচকঝয় রইল। 

  

মচহলাচট মুখ চটঝপ কহঝস ব্লঝলে, এর মঝধীনতযই ভুঝল কেঝল? চিেঝি পারছ ো?  

  

মচহলাচটর মাথায় ককাুঁকড়া িুল পািা ককঝট আুঁিড়াঝো। ধীনতারাঝলা মুখ, কসাোচল কিঝমর 

িেমা। কোুঁঝট িাপা হাচস। সূযণ ঘঝরর মঝধীনতয পা কেব্ার পর চিচে চজঝজ্ঞস। করঝলে, কী 

যমর, এখেও চিেঝি পারছ ো? 

  

সূযণ যস্ফুট েলায় ব্লল, ব্েলিা মাচস? 

  

মচহলাচট চিচিেোর চেঝক িাচকঝয় ব্লঝলে, চিচিেো, এঝক ককাথা কথঝক কপঝলে? 

  

চিিীেো কাুঁঝধীনতর কোলাচট এক পাঝে োচমঝয় করঝখ ব্লঝলে, রাস্তা কথঝক কুচড়ঝয় 

কপলাম। কলকািার রাস্তায় এখেও এ রকম দু-একটা মচর্ মাচেকয কমঝল। কে েীচপ্ত, 

একটু িাঝয়র জল ব্সা। ব্ড্ড কিষ্টা কপঝয়ঝছ। 

  

মচহলা আব্ার সূযণর চেঝক কিঝয় ব্লঝলে, আমার োম ব্েলিা েয়। আমার োম েীচপ্ত। 
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সূযণ ব্লল, আমার োমও যমর েয়। আপচে আমাঝক যমর ব্ঝলই জাঝেে। আমার োম 

সূযণ। 

  

মচহলা যব্াক হঝয় ব্লঝলে, িুচমই সূযণ? 

  

চিিীেো ব্লঝলে, আমার োম চকন্তু সচিযই চিিীে ভটিায়। আমার আর যেয োমটাম 

কেই! 

  

চিিীেোর ব্লার ধীনতরঝে ওরা কহঝস উেল। 

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, েেী কমঝলামোই ককাথায়? 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, উচে এখেও কজল কথঝক ছাড়া পােচে।  

  

চিিীেো চজঝজ্ঞস করঝলে, েেী আব্ার কক? 

  

েীচপ্ত হাসঝি হাসঝি ব্লঝলে, েীঝেেোর ভাই রঝর্ে। কস আমার ব্র কসঝজচছল 

একসময়, আপচে জাঝেে ো? এই কছঝলটা আব্ার িার সঝে কমঝলামোই সম্পকণ পাচিঝয় 

চছল। 

  

চিিীেো ব্লঝলে, উুঃ, কিাঝের এই োঝমর কোলমাল চেঝয় আর পারা যায় ো। যি সব্ 

োটুঝক কারব্ার। ও-সব্ িুঝক বু্ঝক কেঝছ, এখে ছাড় কিা। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, এর োমটাও কিা আচম জােিাম ো। সূযণর কীচিণকাচহেী আচম এর-িার 

মুঝখ চকছু চকছু শুঝেচছ চকন্তু কস কয আমাঝের এই যমর, িা আচম বু্েব্ কী কঝর? 

  

ব্ছর সাঝিক আঝেকার ঘটো হঝলও সূযণর এখেও সব্ মঝে আঝছ। িন্দেেঝরর একটা 

চেজণে ভাঙা ব্াচড়ঝি কঝয়ক চেঝের জেয িারা সংসার কপঝিচছল–ব্েলিা আর েেীমাধীনতব্ 

এঝসচছল স্বামী-স্ত্রী কসঝজ–ডাকাচির যযাকেঝের পর সূযণর হাুঁটুঝি কিাট লাোয় ব্েলিা 

কি যে কঝর ব্যাঝন্ডজ কব্ুঁঝধীনত চেঝয়চছঝলে। কসই ব্েলিা আজঝকর েীচপ্ত। 
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েীচপ্ত ব্লঝলে, আমাঝক আর মাচসটাচস ব্লঝি হঝব্ ো। চেচে ব্লঝব্ এখে কথঝক। কিামার 

কিা চেঝজর চেচে কেই–  

  

সূযণ ব্লল, আপোর মঝে আঝছ? 

  

আমার সব্ মঝে আঝছ। িুচমই আমাঝক কেঝখ চিেঝি পাঝরাচে।  

  

চিেঝি চেকই কপঝরচছলাম। চিিীেো যেয োম ব্ঝল চেঝয় এঝসচছঝলে কিা— 

  

কযাোেন্দঝক িুচমই কমঝরছ? 

  

ো, ো, আচম মাচরচে। 

  

েঝলর সব্াই জাঝে–কযাোেন্দঝক িুচমই োচস্ত চেঝয়ছ–িার কডডব্চড পঝড় চছল রাস্তায়–  

  

সূযণ উঝত্তচজি ভাঝব্ ব্লল, এটা একেম ভুল। আচম পারঝল কযাোেন্দোঝক সব্ণেচি 

চেঝয় ব্াুঁিািাম কসই সময়। চকন্তু ব্াুঁিাঝি পাচরচে। কযাোেোর পুরঝো কথা ভুঝল যাে–

েচটণ টু কি উচে যা কঝরঝছে–ওুঁর োঝম স্মৃচিস্তম্ভ হওয়া উচিি।  

  

চিিীেো ব্লঝলে, কযাোেন্দ ব্ড় আেস্তুপুলাস চছল কহ। ওঝক ককউ ককােও চেে সম্মাে 

করঝব্ ো। 

  

সূযণ কযাোেন্দঝক সমথণে করার জেয ব্যস্ত হঝয় পড়ল। একমাত্র কসই কযাোেঝন্দর সঝে 

চেঝের-পর-চেে কাচটঝয়ঝছ–িার যঝেক দুুঃখ-পঝথর সেী। চকন্তু েীচপ্ত ব্া চিিীেো 

কসকথা শুেঝি িাইঝলে ো। 

  

এরপর এঝক এঝক আরও পুরঝো ব্নু্ধঝের কথা উেল। ককউ মারা কেঝছ, ককউ এখেও 

কজঝল, ককউ এখে কেখা হঝলও ওঝের সঝে কথা ব্ঝল ো। েল কভঝঙ কেঝছ, যুে করার 

সৃ্পহা আর কারওর কেই। িবু্ পুরঝো েল্প ব্লঝি ভাঝলা লাঝে। চিিীেো িন্দেেেঝরর 
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কসই ব্াচড়র বৃ্ত্তা্ ভাঝলা জাঝেে ো–খুুঁচটঝয় খুুঁচটঝয় চজঝজ্ঞস করঝি লােঝলে। েীচপ্ত এক 

একটা ব্ঝলে আর হাচসঝি কেঝট পঝড়ে। 

  

জাঝেে চিিীেো, এই কছঝলটা িখে সাুঁিার জােি ো। সাুঁিারও জাঝে ো আব্ার চব্েব্ী 

হব্ার েখ। আমাঝক ধীনতঝরচছল সাুঁিার চেচখঝয় কেব্ার জেয–এি ব্ড় বু্ঝড়া ধীনতাচড় কছঝলঝক 

চক ককােও কমঝয় সাুঁিার কেখাঝি পাঝর! িারপর, ওই ব্াচড়টার চসুঁচড়ঝি আব্ার একটা 

চভমরুঝলর িাক চছল–এর যা ভয়, চকছুঝিই চসুঁচড়র ওই জায়োটা চেঝয় একলা কযঝি 

পাঝর ো–আচম কভঝব্চছলাম, এ একটা ব্ড়ঝলাঝকর আদুঝর কছঝল, চভিুর চডম–এর িারা 

ককােও কাজ হঝব্ ো। চকন্তু ব্রজঝোপালো কয-চেে এর সাহঝসর কথা ব্লঝলে— 

  

চিিীেো একটা েীঘণচেশ্বাস কেঝল ব্লঝলে, ব্রজ মােুর চিেঝি কখেও ভুল করি ো। 

  

ব্রজঝোপাঝলর কথা এঝস পড়ায় চিে জঝেই একসঝে হোৎ িুপ কঝর যায়। ব্রজঝোপাঝলর 

ব্ীভৎস মৃিুযর কথা ওঝের মঝে পঝড়। ককউ আর কস েসঝের উঝল্লখ কঝর ো। 

  

েীচপ্ত একচট কমঝয়ঝের স্কুঝল পড়াে। মােখাঝে চকছু চেে চসচকউচরচট চেজোর চহঝসঝব্ 

চহজচল কজঝল চছঝলে–চেঝর এঝস িাকচরটা কেরি কপঝয়ঝছে। এই ফ্লযাঝট চিচে আর 

একজে চেচিকা একসঝে থাঝকে। যেয জে কঝয়ক চেঝের জেয কেঝের ব্াচড়ঝি কেঝছে। 

এব্াচড়রই ওপঝরর একটা ফ্লযাঝট সুকলযার্ োঝম ওঝের োিে েঝলর একজে পুরঝো 

কমণী সস্ত্রীক থাঝকে–িারা েরকার হঝল সাহাযয কঝরে এুঁঝের। 

  

দুখাচে ঘঝরর কছাট ফ্লযাট। েীচপ্তর ঘরখাচে সুন্দর েকেঝক িকিঝক ভাঝব্ সাজাঝো। 

একচট খাট, একচট কটচব্ল ও দুচট কিয়ার। কেওয়াঝল শুধুীনত স্বামী চব্ঝব্কােন্দর একচট ছচব্। 

ব্ইঝয়র র যাঝক সমস্ত ব্ই খাচক কােজ চেঝয় এক ভাঝব্ মলাট কেওয়া–ককােও ব্ইঝয়র 

োম পড়া যায় ো। 

  

ঘঝরর মঝধীনতয কটাভ কজ্বঝল েীচপ্ত িা তিচর করঝলে েল্প করঝি করঝি। কপয়ালা 

চপচরিগুঝলা েিুঝের মিে পচরষ্কার। েীচপ্তর েরীঝরও ককাথাও এক চছঝট ময়লা কেই। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 633 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

কথায় কথায় যঝেক সময় িঝল কেল। চিিীেোঝক এব্ার উেঝি হঝব্। চিচে ব্লঝলে, 

িল সূযণ, যাচব্ োচক? 

  

সূযণ উঝে োুঁড়াল। চিিীেো েীচপ্তঝক ব্লল, কোে। ভাঝলা কথা, কিার ইস্কুঝল আমার 

চকছু ব্ইপত্তর চব্চির ব্যব্স্থা কঝর চেঝি পারচব্? ইস্কুঝলর লাইঝব্রচর কেই? 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, হযাুঁ আঝছ। আপচে এমচে আসুে ো একচেে আমাঝের স্কুঝল। চকন্তু আপচে 

চেঝজ ব্ইগুঝলা ঘাঝড় কঝর চেঝয় ঘুঝর কব্ড়াে ককে— 

  

চিিীেো ব্লঝলে, কী করব্? আমার আর কক আঝছ ব্ল? 

  

চকন্তু এটা কমাঝটই ভাঝলা কেখায় ো। আমরা চক আপোঝক সাহাযয করঝি পাচর ো? আচম 

এখােকার কংঝগ্রস কচমচটঝক ব্ঝল আপোর একটা কাঝজর ব্যব্স্থা  

  

কংঝগ্রঝসর কাছ কথঝক েয়া কেব্? দুর দুর দুর!ো কখঝয় থাকব্ কসও ভাঝলা। িুই চক 

আজকাল কংঝগ্রঝস চভঝড়চছস োচক? 

  

ো, চেক যাইচে। িঝব্ লাব্র্যচে োয়ই ব্ঝলে, কংঝগ্রস কচমচটর মচহলা চব্ভাঝে কযাে। 

চেঝি। একটা চকছু কিা করঝি হঝব্। 

  

পচলচটকঝসর ওপর আমার কঘন্না ধীনতঝর কেঝছ। কেখ েীচপ্ত, আমরা চছলাম কপচট্রয়ট, আমরা 

যুে করঝি পারিাম চকন্তু পচলচটকস করা আমাঝের িারা কপারাঝব্ ো। ওসব্ কব্ঝে চকংব্া 

ব্যাচরটারঝের কাজ। কব্ঝে ইংঝরঝজর সঝে টক্কর লড়ঝছ আমাঝের কব্ঝের। ব্াচ্চা োন্ধী। 

  

েীচপ্ত একটু আহি ভাঝব্ ব্লঝলে, চিিীেো মহাত্মাচজ সম্পঝকণ এ রকম ভাঝব্ ব্লঝব্ে 

ো। 

  

িারপর সূযণর চেঝক িাচকঝয় চজঝজ্ঞস করঝলে, িুচম এখে কী করঝব্ চেক কঝরছ? 
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সূযণ ব্লল, চকেু ো। 

  

েরজার কাঝছ এঝস েীচপ্ত সূযণঝক ব্লঝলে, আব্ার এঝসা।  

  

সূযণ এই কথাটারই েিীিা কঝর চছল। েীচপ্তর মুখ কথঝক এই চেমন্ত্রর্টুকু ো কপঝল আজ 

রাচত্তরটা কস খুব্ দুুঃচখি হঝয় থাকি। যঝেক চেে ব্াঝে আজ সন্ধযাঝব্লা িার সময়টা 

সচিযই খুব্ ভাঝলা কাটল। 

  

পরচেে সকালঝব্লাঝিই সূযণ এঝস োুঁড়াল েীচপ্তর ফ্লযাঝটর েরজার সামঝে। েরজা খুঝল 

েীচপ্ত একটু যব্াক হঝলে। চজঝজ্ঞস করঝলে, কী ব্যাপার? 

  

সূযণ ব্লল, এমচেই এলাম। 

  

সূযণর মুখখাো ভাব্ঝলেহীে, কস চস্থর কিাঝখ েীচপ্তর মুঝখর চেঝক িাচকঝয় আঝছ। কযে িার 

চকছু একটা কোপে কথা আঝছ, যা ব্াইঝর োুঁচড়ঝয় ব্লা যায় ো। 

  

েীচপ্ত সঝর োুঁচড়ঝয় সূযণঝক কভিঝর আসঝি চেঝলে। আব্ার চজঝজ্ঞস করঝলে, িুচম চক 

আমাঝক চকছু ব্লঝব্? 

  

ো। 

  

এচেঝক ককাথাও এঝসচছঝল? 

  

আপোর কাঝছই এঝসচছ। 

  

েীচপ্ত এব্ার কহঝস ব্লঝলে, আমাঝক কয একটু ব্াঝেই িাে কঝর কখঝয় ইস্কুঝল কযঝি হঝব্? 

এখেও রান্না ব্াচক আঝছ। 

  

সূযণ ব্লল, আপচে রান্না করুে ো, আচম ব্সচছ। 
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েীচপ্ত সূযণর মুঝখর চেঝক িাচকঝয় চকছুই বু্েঝি পারঝলে ো। িাঝয়র কথা চজঝজ্ঞস 

করঝলে, সূযণ িা খাঝব্ ো। েম্ভীর হঝয় িুপ কঝর ব্ঝস আঝছ। কছঝলটা চক ব্াচড় কথঝক রাে 

কঝর িঝল এঝসঝছ? 

  

েীচপ্ত টুচকটাচক সংসাঝরর কাজ সারঝি লােঝলে, আর মাঝে মাঝে কেঝখ কযঝি লােঝলে 

সূযণঝক। কস চস্থর হঝয় ব্ঝস আঝছ চেক একই রকম ভাঝব্। কছঝলটা সচিযই যদু্ভি। 

কাঝরাঝক এ রকম ভাঝব্ ব্ঝস থাকঝি কেখঝল যস্বচস্ত লাঝে। েীচপ্ত চজঝজ্ঞস করঝলে, িুচম 

ব্ইটই পড়ঝব্ চকছু? 

  

সূযণ ব্লল, আপচে আমার জেয ব্যস্ত হঝব্ে ো। 

  

স্নােটাে কসঝর েীচপ্ত এব্ার কখঝি ব্সঝব্ে। চকন্তু ঘঝর যেয পুরুর থাকঝল ককােও কমঝয় 

চক একা কখঝি পাঝর? চিচে ব্লঝলে, ওঝর ব্াব্া, কপ ঝে েেটা, আর পঝেঝরা চমচেঝটর 

মঝধীনতযই কব্চরঝয় পড়ঝি হঝব্ আমাঝক। 

  

সূযণ ইচেি বু্েল ো। ব্লল, আচমও আপোর সঝে কব্ঝরাব্। 

  

আচম কখঝি ব্সব্ এখে। িুচমও আমার সঝে কখঝয় কেঝব্? 

  

ো। 

  

এঝসা ো, একটু চকছু খাও। 

  

ো, আমার চকছু েরকার কেই— 

  

েীচপ্ত কেঝট কঝর খাচেকটা িরকাচর সূযণর সামঝে এঝে ব্লঝলে, একটু কটট কঝর কেঝখা, 

আচম কী রকম রান্না করলাম–  

  

আপোর রান্না কিা আচম কখঝয়চছ িন্দেেেঝর।  
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এখে একটু কখঝয় কেঝখা–  

  

একটু ব্াঝে েীচপ্ত ঘঝর িালা চেঝয় কব্ঝরাঝলে। সূযণও িাুঁর সঝে সঝে এল রাস্তায়, িারপর 

চজঝজ্ঞস করল, আপোর স্কুল ককাে চেঝক? 

  

ককে, িুচম আমার স্কুঝল যাঝব্ োচক? 

  

ো। আপচে স্কুল কথঝক কখে কেঝরে? 

  

ছুচট হয় সাঝড় িারঝটয়। আমার চেরঝি চেরঝি সাঝড় পাুঁিটা-ছ’টা হয়। 

  

আর ককােও কথা ো ব্ঝল সূযণ উলঝটা চেঝক হাুঁটঝি শুরু করল। 

  

কস-চেে েীচপ্ত স্কুল কথঝক ব্াচড় কেরার দু-এক চমচেঝটর মঝধীনতযই সূযণ এঝস হাচজর হল। 

খাচেকটা যচভঝযাঝের সুঝর ব্লল, আপচে ব্ঝলচছঝলে ছ’টার মঝধীনতয ব্াচড় কেঝরে। এখে 

সাঝড় ছ’টা ব্াঝজ। 

  

েীচপ্ত হাসঝি হাসঝি চজঝজ্ঞস করঝলে, িুচম চক রাস্তায় োুঁচড়ঝয় চছঝল োচক? 

  

সূযণ চেলণঝজ্জর মিে ব্লল, হযাুঁ।  

  

আমার সঝে চক কিামার জরুচর ককােও কথা আঝছ? 

  

ো। আপচে চক সন্ধযাঝব্লা ককাথাও কব্ঝরাঝব্ে? 

  

উুঁহ! ককে ব্ঝলা কিা? 

  

িা হঝল আচম আপোর এখাঝে চকছুির্ থাকব্। 

  

কিামার কী ব্যাপার ব্ঝলা কিা? 
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আমার ককাথাও যাব্ার জায়ো কেই। আচম চক এখাঝে একটু ব্সঝি পাচর? 

  

হযাুঁ, ব্ঝসা। ব্াুঃ, আচম চক ব্ারর্ কঝরচছ োচক? 

  

িবু্ েীচপ্তর মঝের মঝধীনতয একটু যস্বচস্ত রঝয়ই যায়। স্কুল কথঝক চেঝর এখে কাপড় ছাড়া, 

ো-ঝধীনতাওয়ার সময়। পাঝের ঘরটা ব্যব্হার করঝলও–একজে যচে এখাঝে একা একা ব্ঝস 

থাঝক। পুরুরঝের সঝে কমলাঝমোর যভযাস আঝছ েীচপ্তর-পুরঝো সহকমণীরা মাঝে মাঝে 

কেখা করঝি আঝস–যেয ককউ এঝল এ রকম যস্বচস্ত হয় ো–চকন্তু এই কছঝলচট চব্ঝের 

চকছু কথা ব্ঝল ো ব্ঝলই এর কাঝছ স্বাভাচব্ক হওয়া যায় ো চকছুঝিই। 

  

খাচেকটা ব্াঝে েীচপ্ত স্নাে কসঝর োচড় ব্েঝল আব্ার এ-ঘঝর এঝলে। হাঝি এক ব্াচট 

মুচড়। ব্াচটটা কটচব্ঝলর ওপর করঝখ ব্লঝলে, এই োও সূযণ। িুচম োল খাও? কুঁিালকিমা 

লােঝব্? 

  

সূযণ মাথা কোওয়াল। দু’চট কুঁিালকিমা চেঝয় এঝস েীচপ্ত সূযণর মুঝখামুচখ ব্সঝলে। এক ব্াচট 

কথঝকই দু’জঝে মুচড় িুঝল িুঝল খাঝে। সূযণ চেচেণঝমঝর কিঝয় আঝছ েীচপ্তর মুঝখর চেঝক। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, কিামার কিা মা কেই, িুচম ব্ঝলচছঝল। ব্াব্া ছাড়া আর কক আঝছে? 

  

সূযণ ব্লল, ককউ কেই। 

  

িাই কিা, সারা চেে চক আর ব্াচড়ঝি একা একা থাকা যায়? িুচম এখে কী করঝব্ ভাব্ছ? 

আব্ার কঝলঝজ ভরচি হঝব্? 

  

ো। 

  

ব্াুঃ। পড়াশুঝো করঝব্ ো আর? 

  

যেয কারওর কাছ কথঝক আমার আর চকছু কেখার কেই।  
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কিামার ব্াচড়র যব্স্থা কব্াধীনতহয় ভাঝলা, িাকচর ব্াকচর করার েরকার হঝব্ ো। 

  

িাই মঝে হয়। 

  

কিামার ব্াব্া চকছু ব্ঝলে ো? 

  

কী ব্লঝব্ে? 

  

কিামার ব্াব্া কী ব্লঝব্ে, িা আচম কী কঝর জােব্? আচম চজঝজ্ঞস করচছ, চিচে চকছু 

ব্ঝলে চকো। 

  

ো। 

  

িুচম ভারী যদু্ভি কছঝল। আচম কিামাঝক বু্েঝি পাচর ো। 

  

আমার ককােও ব্নু্ধ কেই। 

  

কসই জেযই িুচম যদু্ভি। কিামার ব্য়ঝসর কছঝলরা এই সময় রাস্তায় রাস্তায় হইহই কঝর 

ঘুঝর কব্ড়ায়। চসঝেমা চথঝয়টার কেঝখ, কখলার মাঝে যায়–আর িুচম আমার। এখাঝে 

িুপিাপ ব্ঝস আছ। 

  

কয-ব্য়সটায় আমার ওইসব্ শুরু করার কথা, কসই ব্য়সটা আচম কী রকম ভাঝব্ 

কাচটঝয়চছ আপচে কিা জাঝেে? 

  

আহাহা, কিামার এখেও এমে চকছু ব্য়স হয়চে। ব্াচ্চা কছঝল! আচমও কিা ব্াব্া কজল 

কখঝটচছ, চকন্তু এখে আমার আব্ার সব্চকছু মাচেঝয় চেঝি কিা ককােও যসুচব্ধীনতা হয়। ো। 

  

েীচপ্তচে, আপচে বু্েঝব্ে ো। আচম চেঝজর হাঝি দু’ জে কলাকঝক খুে কঝরচছ– মরার চেক 

আঝে আর মরার চেক পঝর িাঝের মুখ কয ভাঝব্ ব্েঝল কেঝছ, আচম িা কেঝখচছ। আমার 

কথঝক মাত্র চিে হাি েূঝর কযাোেন্দো গুচল কখঝয় ঘুঝর পঝড় যায়– আচম িাঝক ককােও 
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সাহাযয করঝি পাচরচে চেঝজর োর্ ব্াুঁিাব্ার জেয আচম কে ঝড় পাচলঝয় চেঝয়চছলাম–

এইসব্ কথা আমার োয়ই মঝে পঝড় আচম চক কখেও স্বাভাচব্ক হঝি পাচর? 

  

সূযণ এই কথাগুঝলা এমে োন্ডা যেুঝত্তচজি েলায় ব্লল কয, েীচপ্ত চেউঝর উেঝলে। 

হিযাকারী এই েব্দটা শুেঝলই ো ছমছম কঝর–কহাক ো িা েত্রু-হিযা। এই যচেন্দযকাচ্ 

যুব্কচট একজে খুচে–িাুঁরাই এঝক খুঝের েীিা চেঝয়চছঝলে। 

  

েীচপ্ত কটচব্ঝলর ওপর পঝড় থাকা সূযণর হাঝির ওপর চেঝজর হাি করঝখ খুব্ েরম ভাঝব্ 

ব্লঝলে, ও-সব্ কথা ভুঝল যাও। ও-সব্ আর মঝে করঝখ ককােও লাভ কেই– আচম কিামার 

চেচের মিে–আচম কিামাঝক যিটা পাচর সাহাযয করব্। 

  

সূযণ হাি সচরঝয় চেঝয় ব্লল, হরো আমাঝক ব্ঝলচছঝলে েীিা পড়ঝি। ব্ঝলচছঝলে, 

কেঝের জেয যা করা যায়, যা আমাঝের কিণব্য–কসখাঝে হিযার লাচেও আমাঝের স্পেণ 

করঝব্ ো। আচম কজঝল ব্ঝস েীিা পঝড় কেঝখচছ। ও-সব্ েীিাচেিা আমাঝক ককােও 

সা্ত্বনো চেঝি পাঝর ো। ইঝে করঝলই কিা ককােও চজচেস কভালা যায় ো। 

  

ঘঝরর মঝধীনতয যন্ধকার হঝয় এঝসঝছ। এখেও আঝলা জ্বালা হয়চে। দু’জঝে একটুির্ িুপ 

কঝর রইল। সূযণ যেযমেস্ক ভাঝব্ ব্াচটর িলা কথঝক মুচড়র দু’-একটা ভাঙা টুকঝরা খুুঁঝট 

খুুঁঝট খাঝে। 

  

েীচপ্ত উঝে আঝলা জ্বালঝলে। িারপর ব্লঝলে, িুচম ব্ই পড়ঝি ভাঝলাব্াঝসা? আমার 

যখে মেখারাপ হয়, আচম রব্ীিোঝথর কচব্িা পচড়। কিামাঝক একটা পঝড় কোোব্? 

  

সূযণ ঘাড় কেঝড় সম্মচি জাোল। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, কিামার একেম কপট ভরল ো, ো? িুচম এে পাউডাঝরর ওমঝলট খাও? 

যুঝের পর কি কী কয কব্চরঝয়ঝছ–গুুঁঝড়া দুধীনত, গুুঁঝড়া চডম। োুঁড়াও, দুঝটা ওমঝলট কভঝজ 

আচে। িারপর কচব্িা পড়ব্। 
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যঝেক রাি পযণ্ কচব্িা পঝড় কাটাল ওরা দু’ জে। েীচপ্তর খুব্ মমিা হচেল কছঝলটার 

জেয–চিচে আর ওঝক যেয ককােও কথা ভাব্ার সময় চেঝলে ো, একটার পর একটা 

কচব্িা পঝড় কেঝলে িয়চেকা কথঝক। িারপর সূযণঝক যখে একটা চকছু পড়ঝি ব্লঝলে, 

সূযণ কিাখ বু্ঝজ একটু কভঝব্ চেঝয় শুরু করল: ইট ইজ ো উইন্টার যব্ চডসকঝন্টন্ট–

িারপর চরিাডণ ো থাডণ-এর োয় যঝধীনতণকটা মুখস্থ ব্ঝল কেল। 

  

সূযণ চব্োয় কেব্ার সময় েীচপ্ত িাঝক ব্লঝলে, ও-সব্ কথা চেঝয় আর একেম চি্া করঝব্ 

ো, ককমে? কথা োও আমাঝক? 

  

সূযণ হাচসমুঝখ ব্লল, আো। 

  

পরচেে সকাঝলই সূযণ আব্ার এঝস হাচজর হঝি েীচপ্ত রীচিমিে েচকিমি হঝয় পড়ঝলে। 

কছঝলটা চক েচিচেে দু’কব্লাই এ রকম আসঝব্? 

  

সূযণঝক কেখঝল মঝে হয় িার সারা রাি ঘুম হয়চে, কিাখদুঝটা লালঝি। চিরুচে পঝড়চে 

মাথার িুঝল। চকন্তু িার মুঝখ চব্মরণ ভাব্টা কেই ব্রং একটা উঝত্তজোর ছাপ। েীচপ্ত চজঝজ্ঞস 

করঝলে, কী ব্যাপার, এি সকাঝলই ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় পঝড়ছ? 

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, ক’টা ব্াঝজ? 

  

সাঝড় সািটা। 

  

আমার যঝেকির্ আঝে ঘুম কভঝঙ কেঝছ–কী করব্ বু্েঝি পারচছলাম ো। 

  

ব্ঝসা। িা কখঝয় যাও। িা করচছ। 

  

আচম আজ এখাঝে যঝেকির্ থাকব্। আপোর সঝে েল্প করব্। 

  

েীচপ্ত কহঝস ব্লঝলে, যঝেকির্ থাকঝব্ কী কঝর? আমাঝক ইস্কুঝল কযঝি হঝব্ ো? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 641 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আজ ইস্কুঝল ো কেঝল হয় ো? 

  

ব্াুঃ, ইস্কুঝল যাব্ ো ককে? আমার ইস্কুঝল কযঝি ভাঝলাই লাঝে। 

  

চেক আঝছ। আপচে ইস্কুল কথঝক ঘুঝর আসঝব্ে, আচম আপোর এখাঝেই শুঝয় থাকব্। 

আমার আর ককাথাও কযঝি ভাঝলা লােঝছ ো। 

  

সূযণ একেৃঝষ্ট িাচকঝয় আঝছ েীচপ্তর চেঝক, েখর িার েৃচষ্ট। েীচপ্তর ককামল মে, িার মায়া 

হল কছঝলচটর জেয। এ-ঝছঝল যচে মঝে মঝে ককােও কষ্ট পায়ও মুখ েুঝট চকছুঝিই িা 

ব্লঝব্ ো। এঝক কী ভাঝব্ সাহাযয করা যায়! 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, কিামার কী হঝয়ঝছ ব্ঝলা কিা? ব্াচড়ঝি ককােও কোলমাল হঝে? 

  

িা ব্াচেঝয় এঝে েীচপ্ত সূযণঝক একঝপয়ালা চেঝয় চেঝজর কপয়ালাটা চেঝয় ব্সঝলে চব্ছাোর 

ওপর। সূযণ চেুঃেঝব্দ িা কখঝয় যাঝে। 

  

েীচপ্ত ওঝক কব্ােব্ার কিষ্টা করঝছে। যখে িখে একচট কছঝল িার সঝে কেখা করঝি এঝল 

পাড়ার কলাঝকর কিাঝখ একটু েৃচষ্টকটু কেখাঝব্ এটা চিচে কব্াঝেে চকন্তু সূযণঝক কসকথা মুখ 

েুঝট ব্লঝব্ে কী কঝর? 

  

কপয়ালা োচমঝয় করঝখ চিচে ব্লঝলে, িুচম কিা ককােও কথাই ব্ল ো িুচম কী িাও বু্েব্ 

কী কঝর। 

  

সূযণ মুখ িুঝল েীচপ্তর চেঝক িাকাল–ককােও কথা ব্লল ো। হোৎ উঝে োুঁচড়ঝয় কসাজা 

িঝল এল েীচপ্তর সামঝে। মাচটঝি হাটুঝেঝড় ব্ঝস েীচপ্তর পা দু’খাো জচড়ঝয় ধীনতরল! 

  

েীচপ্ত চব্হ্বল কঝণ্ঠ ব্লঝলে, এ কী করছ সূযণ। 

  

সূযণ ব্লল, চকছু ো। আপোর পা একটু ছুুঁঝি ইঝে করল। 
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িারপর কপারা কুকুঝরর মিে েীচপ্তর পাঝয় মুখ ঘরঝি লােল।  

  

েীচপ্ত দ্রুি পা সচরঝয় চেঝয় উঝে োুঁড়াঝলে। িাুঁর মুখ রিাভ। কঝয়ক পা সঝর চেঝয় 

ব্লঝলে, এ কী? 

  

সূযণও উঝে োুঁচড়ঝয় েীচপ্তর কাুঁঝধীনত হাি করঝখ ব্লল, আমাঝক িাচড়ঝয় কেঝব্ে ো। আমার 

ককাথাও যাব্ার জায়ো কেই। 

  

চেক আঝছ, আঝে ওই কিয়াঝর চেঝয় কব্াঝসা, িারপর কথা ব্লব্। 

  

সূযণ েীচপ্তঝক ছাড়ল ো। িার মুঝখ এখে একটা খুচের ঔজ্জ্বলয েুঝট উঝেঝছ। িার এ রকম 

মুখ সিরাির কেখা যায় ো। েি কঝর েীচপ্তঝক কিঝপ ধীনতঝর কস ব্লল, আপোঝক আচম 

ছাড়ব্ ো। 

  

েীচপ্ত কটর কপঝলে সূযণর োঝয় ব্াঝঘর মিে েচি। চেঝজঝক ছাচড়ঝয় কেব্ার িমিা িার 

কেই। এচেঝক েরজা কখালা রঝয়ঝছ। 

  

চিচে চমেচি কঝর ব্লঝলে, কছঝড় োও, লক্ষ্মীচট, আমাঝক একটু কথা ব্লঝি োও। 

  

সূযণ েীচপ্তঝক কছঝড় চেঝয় কেওয়াঝল কেস চেঝয় োুঁড়াল। িারপর ব্লল, আপচে আমার 

ওপর রাে করঝছে? 

  

িুচম এসব্ কী কছঝলমােুচর করছ ব্ঝলা কিা? আচম কিামার কথঝক ব্য়ঝস কি ব্ড়— 

  

কি ব্ড়? 

  

য্ি সাি-আট ব্ছর কিা হঝব্ই। 

  

িাঝি চকছু যায় আঝস ো। 

  

িুচম কী িাও আমার কাঝছ? 
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আচম আপোর কাছাকাচছ থাকঝি িাই। খুব্ কাঝছ। 

  

িা হয় ো। যঝেক কেচর হঝয় কেঝছ! 

  

কীঝসর কেচর হঝয়ঝছ? 

  

সূযণ, িুচম ব্ড় কছঝলমােুর, িুচম বু্েঝব্ ো। আচম কিামার চেচের মিে, কসই ভাঝব্ যচে 

িুচম আমার কাঝছ আসঝি িাও— 

  

েীচপ্তচে, আপচে ব্ড় সুন্দর। 

  

সূযণ আব্ার এচেঝয় আসঝিই েীচপ্ত ভয় কপঝয় েরজা চেঝয় কব্চরঝয় যাব্ার কিষ্টা করঝলে। 

পারঝলে ো। সূযণ িাুঁঝক েরজার পাঝেই কেওয়াঝল কিঝপ ধীনতরল। েভীর এক েৃচষ্টঝি িার 

চেঝক কিঝয় ব্লল, আপোঝক শ্রীঝলখার মিে কেখঝি। 

  

কক শ্রীঝলখা? 

  

আঝছ একজে। আপোর সঝে িার কিহারার ককােওই চমল কেই যচেও–িবু্ আপোঝক 

কেঝখ িার কথাই মঝে পড়ঝছ। 

  

িা হঝল িার সঝে কেখা করঝি যাচে ো ককে! 

  

কসখাঝে যাওয়া যায় ো। সূ 

  

যণ কছঝড় োও। এসব্ পােলাচম ককাঝরা ো।  

  

সূযণ কিাখ বু্ঝজ কেলল। দু’চেঝক মাথা কেঝড় ব্লল, আচম পারব্ ো, চকছুঝিই পারব্ ো। 
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িারপর মুখ চেিু কঝর েীচপ্তর মসৃর্ ঘাঝড় কোুঁট কব্ালাঝি লােল। আঝস্ত আঝস্ত মুখটা চেঝয় 

এল েীচপ্তর বু্ঝক। ভারী েরম বু্ক। সূযণ কযে যিঝল ডুঝব্ যাঝে–েীচপ্তর বু্ঝকর কভিরকার 

সীমাহীে েূেযিায়। ব্ড় চেশ্বাঝস েন্ধ শুুঁকঝছ। 

  

েীচপ্ত ছটেচটঝয় সঝর যাব্ার কিষ্টা করঝলে ো। ো্ ভাঝব্ োুঁচড়ঝয় রইঝলে। োরুর্ কাির 

ভাঝব্ ব্লঝলে, কী করছ িুচম, জাঝো ো, এ হয় ো। এ হয় ো। যঝেক কেচর হঝয় কেঝছ। 

আমার জীব্ে কী ভাঝব্ িলঝব্, আচম চেক কঝর কেঝলচছ। 

  

আচম সব্ উলঝটাপালটা কঝর কেব্। আপোঝক আচম এখাে কথঝক চেঝয় িঝল যাব্। আমার 

আর ককউ কেই, আচম ককাথায় যাব্? 

  

সূযণ, কিামার কম ব্য়সকি জঝের সঝে কিামার আলাপ পচরিয় হঝব্।  

  

আপচে আমার কিাঝখর চেঝক িাচকঝয় কেখুে। আচম চক চমঝথয কথা ব্লচছ? 

  

িুচম আমার কাঝছ করাজ এঝসা, েল্প ককাঝরা–চকন্তু এসব্ ো। 

  

এসব্ মাঝে কী? আপচে এি সুন্দর–  

  

সূযণ েিণ্ড কজাঝর েীচপ্তঝক কিঝপ ধীনতরল চেঝজর েরীঝর। কযে কস ওুঁর হাড়-পুঁজরা কভঝঙ 

কেঝব্। িারপরই মাচটঝি ব্ঝস পঝড় েীচপ্তর ককামর জচড়ঝয় ধীনতঝর ব্লল, আমাঝক েয়া 

করুে। আমাঝক েয়া করুে। 

  

েীচপ্তর কিাখ চেঝয় টপ টপ কঝর জল পড়ঝছ। সূযণ কসচেঝক ভ্রূঝিপ করল ো। িাড়ািাচড় 

উঝে েরজা ব্ন্ধ কঝর চেঝয় এঝস ব্লল, আচম চিরকাল আপোর কাছাকাচছ থাকব্। 

আমাঝক েূঝর কেঝল কেঝব্ে ো। 

  

দু’হাঝি েীচপ্তর মুখটা িুঝল কলাভীর মিে কসই যঞ পাে করঝি লােল সূযণ। েীচপ্ত আর 

ব্াধীনতা চেঝলে ো। 
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৫৭. কসই সময় একটা কথা 

কসই সময় একটা কথা খুব্ কোো যাচেল, ইেচডঝপঝন্ডে ইজ েচকং যযাট ো কডার। 

স্বাধীনতীেিা এঝস কড়া োড়াোচড় করঝছ, েরজাটা খুলঝলই হল। চকন্তু েরজা খুঝল কসই 

স্বাধীনতীেিাঝক কক ব্রর্ কঝর কেঝব্, কসই যচধীনতকাঝরর জেয ঘঝরর মঝধীনতয িখে শুম্ভ চেশুঝম্ভর 

যুে শুরু হঝয়ঝছ। 

  

কংঝগ্রঝসর েীঘণকাঝলর সংগ্রাঝমর কের পচরর্চি হোৎ চব্্াচ্কর হঝয় কেখা চেল। এি 

উচ্চ আেেণ, এি মহৎ স্বাথণিযাে সব্ চকছুঝকই োয় ব্ােিাল কঝর চেল এক কচেে 

ব্াস্তব্িা। মহাত্মা োন্ধী যঝেক কিারাঝমাে, যঝেক আঝপাস কঝরও চজন্না সাঝহব্ঝক ব্াে 

মাোঝি পারঝলে ো। 

  

কংঝগ্রস আঝন্দালঝের েীঘণ ইচিহাঝস কয ক’চট ভুল্াচ্ হঝয়ঝছ, কের পযণাঝয় িার সারমমণ 

একচট মাত্র ব্াঝকয েকাে করা যায়। কংঝগ্রস ককােও চেেই এ-ঝেঝের স্বাধীনতীেিা যজণে 

করঝি িায়চে, ইংঝরঝজর হাি কথঝক উত্তরাচধীনতকার সূঝত্র কপঝি কিঝয়চছল। ইংঝরজই যচে 

কস্বোয় স্বাধীনতীেিা কেওয়ার মাচলক হয়, িা হঝল, কসই িচল্লঝের েেঝক, শুধুীনত কংঝগ্রঝসর 

হাঝি িুঝল কেঝব্ ককে? যপর েচরক, মুসচলম চলে কী কোর করল? 

  

আপাি েৃচষ্টঝি, ইংঝরঝজর এই ব্যব্স্থাঝক কিা খুব্ কোরাঝরাপ করা যা য় ো। চমুঃ চজন্না 

িিচেঝে একথা েমার্ কঝর কছঝড়ঝছে কয িার মুসচলম চলেই ভারঝির সাঝড় আট ককাচট 

মুসলমাঝের মুখপাত্র। কংঝগ্রস যিই আেেণব্াঝের কথা ব্লুক মুসলমাঝের কাঝছ। কস 

একচট চহন্দু েচিষ্ঠাে মাত্র–ইংঝরজ িঝল যাব্ার পর ভারিীয় মুসলমােরা চহন্দুঝের। 

যধীনতীঝে চেযণাচিি হঝি িায় ো। চহন্দু-মুসলমাে ককােও চেে চমঝলচমঝে থাঝকচে, ককােও 

চেে থাকঝি পারঝব্ ো। 

  

চসপাচহ যুঝের সময় চকংব্া েীল আঝন্দালঝের সময়, এমেকী ওয়াহাচব্ আঝন্দালঝের 

সময়ও কয-চহন্দু-মুসলমাে চকছুটা চমঝলচমঝে লড়ঝি কপঝরচছল সুভার কব্াঝসর কেিৃঝত্ব 
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আজাে চহন্দ কে জ চছল পুঝরাপুচর যসাম্প্রোচয়ক–কসসব্ যস্বীকার করা হল। চমলঝের 

জেয েিুে ককােও েঝিষ্টার ব্েঝল চব্ঝেঝের কারর্গুঝলাঝকই ব্াচড়ঝয় কেখা হঝি লােল। 

এই কথাই ব্লা হঝি লােল কয, েীঘণকাঝলর ব্ােোহী োসঝের পর ইংঝরজ আমঝল 

চহন্দুরা সঙঘব্ে হব্ার সুঝযাে কপঝয়ঝছ চব্রচটে-রাজ’ িঝল কেঝল িারা আব্ার ‘চহন্দু-রাজ’ 

স্থাপঝের জেয উঝে পঝড় লােঝব্। িার উঝেযােও কয এঝকব্াঝর চছল ো িাও কিা েয়। 

এককাঝলর চব্েব্ী ব্ীর সাভারকর েীঘণ চেে ব্াঝে আন্দামাে কথঝক চেঝর এঝস হোৎ 

চহন্দুঝত্বর েচিষ্ঠার জেয চজচের িুঝল চেঝয়ঝছে। মাোচরচকর খাকসার ব্াচহেীর কেখাঝেচখ 

চহন্দুরাও তিচর কঝরঝছ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং কসব্ক সংঘ, েঝেঝে েঝেঝে েচজঝয় উঝেঝছ চহন্দু 

মহাসভা। 

  

চকন্তু চহন্দুত্ব কয আসঝল কী িা ককউ জাঝে ো। মুসচলম চলঝের োচব্র মঝধীনতয কোুঁড়াচম 

থাকঝলও ব্িব্য যচি পচরষ্কার। একজে মুসলমাে জাঝে, কস ককে মুসলমাে। একজে 

চহন্দু কিা িা জাঝে ো। চহন্দুঝের ব্াঝরা জাঝির কিঝরা হাুঁচড়। সারা ভারিব্রণ জুঝড় চহন্দু 

োঝম ককােও একচট চব্ঝের জাি কেই, চহন্দুত্ব োঝম সব্ণজেগ্রাহয একচট ধীনতমণ কেই। এ 

কেঝের রাজেীচিঝি ভারিীয় মুসলমােঝের কিখাচে যচধীনতকার িাই–কসটা চজন্না সাঝহব্ 

ব্ার ব্ার স্বে ভারায় জাচেঝয় চেঝয়ঝছে। কসই িুলোয় চহন্দুরা যঝেক ভণ্ড। িারা যঝেঝক 

উোরিার ভাে কেখায়, চকন্তু সামাচজক জীব্ঝে কঘার সাম্প্রোচয়ক। যঝেঝক। চেঝজঝক 

চহন্দু ব্ঝল পচরিয় চেঝি লজ্জা পায় চকন্তু কভিরটা সংস্কারােন্ন। একজে খাুঁচট ধীনতমণোর্ 

চহন্দু এব্ং একজে খাুঁচট ধীনতমণোর্ মুসলমাে কখেওই পরস্পঝরর আত্মীয় হঝব্ 

  

কারর্ ধীনতঝমণর সঝে যঝেক যেুোসে ও সংস্কার জচড়ি, শুধুীনত ব্যচিেি িযণা চহঝসঝব্ গ্রহর্ 

করঝি কপঝরঝছ যচি চব্রল সংখযক মােুর। একমাত্র, ধীনতমণহীে ছাড়া ককউ েকৃি 

ধীনতমণচেরঝপি হঝি পাঝর ো। দুই ধীনতমণ কমলাব্ার উদ্ভট যব্াস্তব্ কিষ্টা কঝরচছঝলে োন্ধীচজ, 

চকন্তু োচস্তকিা েিাঝরর সাহস, চিচে েূঝর থাকুে, ভারঝির কচমউচেট পাচটণও কখেও 

কেখাঝি পাঝরচে। 
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কযাচব্ঝেট চমেে এঝস িমিা হস্তা্ঝরর একটা চেচেণষ্ট িাচরখ চেক করঝি িাইঝছ। 

জওহরলাল কেহরু িাইঝছে, ককঝি একচট জািীয় সরকার েেে কঝর কসই সরকাঝরর 

হাঝিই িমিা কেওয়া কহাক। চজন্না সাঝহব্ পাচকস্তাঝের োচব্ চেঝয় কব্ুঁঝক ব্ঝস আঝছে। 

মুসলমােঝের হাঝি আলাো ভাঝব্ িমিা ো চেঝল মুসলমােরা িা চকছুঝিই মােঝব্ ো। 

এব্ং মুসচলম চলে ককােও চেেই কংঝগ্রঝসর মিে যচহংসায় চব্শ্বাঝসর কথা ব্ঝলচে। 

ব্াংলায় িখে চলে চমচেচি। 

  

এই যব্স্থায় চলে কথঝক ১৬ই আেট ডাইঝরক্ট যযাকোঝের চেে চহঝসঝব্ হরিাল কঘারর্া 

কঝর কেওয়া হল। হরিাঝলর চেে োোহাোমার আেকিমা কঝর একেল সাংব্াচেক চজন্না 

সাঝহব্ঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, এই ‘ডাইঝরক্ট যযাকোে’ কার চব্রুঝে? 

  

চজন্না সাঝহব্ িট কঝর উত্তর চেঝলে, ককে, ইংঝরঝজর চব্রুঝে! চকন্তু ইংঝরজ কিা 

পাচকস্তাে োচব্ যস্বীকার করঝছ ো। হযাুঁ-ও ব্ঝলচে, ো-ও ব্ঝলচে। চহন্দুরাই কিা পাচকস্তাে 

চব্ঝরাচধীনতিা করঝছ। 

  

রর্ক্লা্ চব্ধ্বস্ত ইংঝরজ জাঝে ভারি এব্ার ছাড়ঝিই হঝব্। যুঝের পঝরই চব্ঝলঝি 

িাচিণলঝক সচরঝয় চেঝয় কলব্ার পাচটণ সরকার েেে কঝর এ-সম্পঝকণ চব্ঝের ভাঝব্ চি্া 

করঝছ। লালঝকল্লায় আজাে চহন্দ কে ঝজর চব্িার উপলঝি সারা কেে চব্ঝিাঝভ কেঝট 

পঝড়চছল। কব্াম্বাইঝি কে -চব্ঝদ্রাহ হঝয় কেল। কসোব্াচহেী ও কে ব্াচহেীর মঝধীনতযও 

চব্ঝদ্রাঝহর পচরিয় কপঝয়ই ইংঝরজ বু্েঝি কপঝর কেঝছ–কেচে তসেযঝের সহায়িায় আর 

কব্চে চেে এ-ঝেে োসে করার চি্া চব্পজ্জেক। আর কব্চে চেে কেচর করঝল, যচে 

১৮৫৭ সাঝলর চসপাচহ যুঝের মিে আর একটা চকছু হোৎ ঘঝট যায় িা হঝল ভারঝি 

ব্সব্াসকারী ইংঝরজঝের জীব্ে ও ধীনতেসম্পে রিা করা যাঝব্ ো। সুিরাং ভাঝলায় 

ভাঝলায় সঝর পড়াই ভাঝলা। চহন্দু-মুসলমাে এব্ং চেখঝের পারস্পচরক মঝোভাব্ এখে 

কয-যব্স্থায় এঝস োুঁচড়ঝয়ঝছ িাঝি চেঝজঝের মঝধীনতয একটা মারামাচর ব্াধীনতঝল ওরা এখে 

আর সাঝহব্ঝের চেঝক মঝোঝযাে কেব্ার সময় পাঝব্ ো। িাঝি সাঝহব্ঝের লাভ ছাড়া 

িচি কেই। 
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িা ছাড়া, এ-ঝেঝের োসে িমিা ছাড়ঝলও ব্যব্সাঝয়র যচধীনতকার ছাড়ঝব্ ককে ইংঝরজ? 

কিম্বার যে কমাসণ ব্হ চেে কথঝকই রাজেীচিঝি যংে চেঝয় আসঝছ। এ-ঝেে যচে টুকঝরা 

টুকঝরা হয় পরস্পঝরর সঝে েত্রুিা কঝরই সব্ েচি েষ্ট কঝর, িা হঝল ভারিীয় 

উপমহাঝেঝে যথণেীচির ব্চেয়াে কখেও েি হঝব্ ো, চব্রচটঝের ব্াচর্জয- স্বাথণ ব্হ কাল 

যিু্ণ  থাকঝব্। 

  

১৬ই আেঝটর োয় এক মাস আঝেই কলকািার একচট ইংঝরচজ সংব্ােপত্র একচট 

কোপে খব্র োুঁস কঝর চেঝয়চছল। পাটকল ও ব্যব্সায়ী ব্াচড়র সাঝহব্ মাচলকরা 

চেঝজঝের মঝধীনতয একটা কোপে সাকুণলার পাচেঝয়ঝছ–চেেচেরই োোহাোমা ব্াধীনতঝব্– 

কিামরা তিচর থাঝকা–চেঝজঝের সম্পচত্ত সংরিঝর্র ব্যব্স্থা কঝরা। 

  

১৪ই আেট চহন্দুরা শ্রোেন্দ পাঝকণ এক চমচটং কঝর েস্তাব্ পাস করল, এই হরিাঝলর 

চব্ঝরাচধীনতিা ো করঝল পাচকস্তাঝের োচব্ই কমঝে কেওয়া হঝে। এই হরিাল সেল হঝি 

কেওয়া িঝল ো। 

  

এর পালটা চমচছল কব্ঝরাল কলকািায়। কোোে উেল, লড়ঝক কলঝে পাচকস্তাে। কলঝে 

কেল লড়াই। 

  

ব্হ চেে ভারঝির মাচটঝি যুে হয়চে। িবু্, জাচিেি ভাঝব্ মােুর োমক এই োর্ীচটর 

মঝধীনতয সব্ সময়ই রঝির িৃো থাঝক। িাই কখেও ধীনতঝমণর োঝম, কখেও ভারার োঝম, 

কখেও েিুে রাজডেচিক স্বঝে, কখেও আরও যঝেক কছাটখাঝটা স্বাঝথণ পরস্পরঝক হিযা 

কঝর এই রঝির িৃো চমচটঝয় কেয়। ব্হ যুে ধীনতঝর কোচরি ও চেঝষ্পচরি হঝয় কাপুরুরিার 

ব্ীজ েুঝক কেঝছ এ-জাচির মজ্জায়। রর্ঝিঝত্র েব্ল েত্রুর মুঝখামুচখ হওয়ার সাহস 

হাচরঝয় কেঝলঝছ–এখে শুধুীনত লাচেঝসাটা ব্া ছুচরঝছারা চেঝয় পাড়ােচিঝব্েীর মঝধীনতয কব্ঝছ 

কব্ঝছ চেরীহ মােুরঝক মারার ব্যাপাঝর ওস্তাে। যারা এই উেত্তিার ব্াইঝর থাকঝি িায়, 

এইসব্ দুুঃসমঝয় িারাই সব্ঝিঝয় যসহায়। 
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সকালঝব্লা উঝেই সূযণর একমাত্র কাজ েীচপ্তর ব্াচড়ঝি যাওয়া। েি চিে-িার চেে ধীনতঝর 

কস েঝিযক চেে সকাঝল ও চব্ঝকলঝব্লায় েীচপ্তর ব্াচড়ঝি চেঝয় ব্ঝস থাঝক। এক এক 

চেে দুপুঝরও কেঝর ো। 

  

আজও সকালঝব্লা িা কখঝয়ই সূযণ কব্চরঝয় পড়ল। রাস্তায় এঝস কেখল, যােব্াহে চকছু 

কেই, িার চেঝক একটা থমথঝম ভাব্। েীচপ্তর ব্াচড় হাজরার কমাঝড়র কাঝছ–এি েূঝরর 

রাস্তা, চকন্তু সূযণ একটুও চিধীনতা করল ো। কস কহুঁঝটই যাঝব্।  

  

চব্ঝব্কােন্দ করাড কথঝক কর্ণওয়াচলে চিঝট এঝস কেখল কমাঝড়র মাথায় ব্হ কলাক 

জমাঝয়ি হঝয়ঝছ, কঝয়ক জে উঝত্তচজি ভাঝব্ ব্লাব্চল করঝছ কী সব্। একেল আব্ার 

উৎসুক হঝয় মাচেকিলার চেঝক কিঝয় কী কযে কেখার কিষ্টা করঝছ। কসচেক কথঝক 

কোলমাল কভঝস আসঝছ। 

  

সূযণ হাুঁটঝি লােল হযাচরসে করাঝডর চেঝক। যেয ককােও চেঝক িার মে কেই। হোৎ 

উলঝটা চেক কথঝক একেল কলাক হইহই কঝর ছুঝট এল। সঝে সঝে কোটা  রাস্তায় 

হঝড়াহচড় পঝড় কেল এঝকব্াঝর। রাস্তার ব্াচক কলাঝকরা কী হঝে ো হঝে, ো কেঝখই 

ছুটঝি শুরু করঝছ। সূযণর োঝয় ধীনতাক্কা চেঝয় ছুঝট কেল কঝয়ক জে। সূযণ কেওয়াল কঘুঁঝর 

পুঁড়াল। রাস্তা একটু োুঁকা হঝিই আব্ার হাুঁটঝি লােল সামঝের চেঝক। 

  

একটা েচল কথঝক েে ব্াঝরা জে কলাক লাচে ও কলাহার রড হাঝি চেঝয় কব্চরঝয় এঝস 

চিৎকার কঝর উেল, জয় চহন্দ! 

  

ইোেীং এই আওয়াজটা েিুে কোো যাঝে। জামণাচেঝি সুভার কব্াস এটা েথম িালু 

কঝরচছঝলে, আজাে চহন্দ কে ঝজর চব্িাঝরর সময় সাধীনতারর্ কলাঝকর মঝধীনতযও িালু হঝয় 

যায়। 

  

কলাকগুঝলা সূযণর চেঝক একেৃচষ্টঝি িাচকঝয় চেঝজঝের মঝধীনতয কী কযে ব্লাব্চল করঝি 

লােল, সূযণ ভ্রূঝিপ করল ো। সুচকয়া চিঝটর কাছাকাচছ এঝস কেখল, ইষ্টক ব্রণর্ শুরু 
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হঝয় কেঝছ। এ-পাঝে একেল কলাক ও-চেঝকর একটা েঝলর চেঝক যি ো ইট, িারঝিঝয় 

কব্চে োলাোচল ছুুঁঝড় চেঝে। 

  

সূযণ চব্রচি কব্াধীনত করল। এ কযে শুধুীনত িার যাওয়ার পঝথ ব্াধীনতার সৃচষ্ট করা। এর মধীনতয চেঝয় 

কস কহুঁঝট যাঝব্ কী কঝর। ভুরু কুুঁিঝক িাঝক একটু োুঁড়াঝিই হল।  

  

চকন্তু দু’-িার চমচেঝটর মঝধীনতযই ঘটো গুরুির আকার ধীনতারর্ করল। একটা ব্ন্ধ কোকাঝের 

পাল্লায় কঝয়ক জে কিাক েমাদ্দ ম লাচথ মারচছল–একসময় পাল্লাটা কভঝঙ পড়ঝিই শুরু 

হঝয় কেল লুটপাট। কসটা একটা ঘুচড়র কোকাে। মুহূঝিণ ঘুচড়র কােজ আর কাপ আর 

সুঝিা ভরচি লাটাই েড়াঝি লােল রাস্তায়। উেত্ত মােুঝরর চিৎকাঝর আর কাে পািা যায় 

ো। চিৎকার আরও িুমুল হল, যখে কসই কোকাঝের কভির কথঝক িাড়া খাওয়া ইুঁদুঝরর 

মিে দু’জে কলাক কব্চরঝয় এল। করাো কিহারার দু’জে োয় বৃ্ে মুসলমাে। চব্কট উল্লাঝস 

কলাকজে িাঝের চঘঝর ধীনতঝর চকল িড় মারঝি লােল, িারপর দু’-একটা লাচেও উেঝি 

কেখা কেল। 

  

এিিঝর্ সূযণর মঝের মঝধীনতয একটা োড়া জােল। কস িার পাঝের কলাকচটর চেঝক িাচকঝয় 

ব্লল, এ কী হঝে কী? ওঝের মারঝছ ককে? 

  

পাঝের কলাকচট ব্লল, রাজাব্াজাঝর পাুঁিখাো লাে পঝড় কেঝছ, জাঝেে? ওরাই কিা শুরু 

কঝরঝছ। 

  

চকন্তু এই কলাকদুঝটা কী কোর কঝরঝছ? 

  

ও-োলাঝের চব্শ্বাস কেই। 

  

সহজাি েবৃ্চত্তঝিই সূযণ কলাকদুচটঝক সাহাযয করার জেয এচেঝয় যাচেল চকন্তু ওই পযণ্ 

কপ ুঁঝছাঝি পারল ো। কমঝছাব্াজাঝরর চেক কথঝক একেল কলাক কসই সময় কিঝড় এল, 

েটােট কসাডার কব্ািল োটঝছ, সামঝের কঝয়ক জঝের হাঝি িঝলায়ার। এচেঝক জেিা 
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আব্ার কপছে চেঝক ছুটল–সূযণঝকও কসই কস্রাঝি কভঝস কযঝি হল। খাচেকটা কে ঝড় এঝস 

সূযণ োুঁড়াল একটা েচলর মুঝখ। 

  

ও-পাঝের েলটা খুব্ কব্চেেূর এল ো। খাচেকটা এঝসই থমঝক োুঁচড়ঝয় আব্ার কপছে 

চেঝর আরও কজাঝর ছুটল। যকস্মাৎ কেখা কেল, রাস্তা োুঁকা–যঝেক েূর কথঝক একটা 

পুচলঝের োচড় আসঝছ। লুচণ্ঠি কোকাঝের সামঝে কসই কলাক দুচটর মঝধীনতয একজে 

চেস্পন্দ, আর একজে িখেও ছটেট করঝছ–একজে েীঘণঝেহী কাঝলায়ার যচি 

দুুঃসাহঝস কে ঝড় চেঝয় মুমূরণ কলাকটার চপঝে এক ঘা রঝডর ব্াচড়  কমঝর সট কঝর েুঝক 

কেল একটা ব্াচড়র মঝধীনতয। 

  

সূযণর পাঝেই একজে মধীনতযব্য়স্ক ভদ্রঝলাক োুঁচড়ঝয় আঝছে ব্াজাঝরর েূেয থচল হাঝি 

চেঝয়। চিচে সূযণর কাঝের পাঝে মুখ এঝে চেসচেস কঝর ব্লঝলে, এই কয ভাই, কোঝো, 

িুচম এখাঝে োুঁচড়ঝয় আছ ককে? ও-চেঝক িঝল যাও! 

  

সূযণ যব্াক হঝয় ব্লল, ককে? 

  

কলাকচট োয় ধীনতমক চেঝয় ব্লঝলে, যা ব্লচছ িাই কোঝো। ভাঝলার জেযই ব্লচছ। িুচম 

এখাঝে োুঁচড়ঝয় কী করছ? 

  

ককে ব্লুে কিা? 

  

িুচম চক কঝলঝজর ছাত্র? যাও, যাও, কিামাঝের মহল্লার চেঝক যাও। কক কখে ধীনতঝর ব্সঝব্! 

  

কলাকচট সূযণর আপােমস্তক কেঝখ মুঝখর চেঝক যদু্ভি ভাঝব্ কিঝয় রইঝলে। সূযণর জােচিক 

জ্ঞাে কম, িাই কস কলাকচটর এ-ধীনতরঝের কথার যথণ িিুচে বু্েঝি পাঝরচে। চকন্তু 

আত্মরিার টাঝে চব্দুযৎসৃ্পঝষ্টর মিে িার কিিো হল, িার মুঝখ োচড় আঝছ, িাঝক এরা 

মসুলমাে ব্ঝল সঝন্দহ করঝছ। 
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এটা হাসযকর ব্যাপার। চকন্তু সূযণ হাসঝি পারল ো। ককাথাও কারওর মুঝখই এখে হাচস 

কেই। মাত্র একঝো চক কেড়ঝো েজ েূঝর দুচট কলাক এইমাত্র োর্ হারাল। টাটকা রি 

ছচড়ঝয় পঝড় আঝছ রাস্তায়। 

  

পুচলঝের োচড়টা যাওয়ার জেয রাস্তাটা এখে োুঁকা। সূযণ আর কেচর করল ো, কস কে ঝড় 

কেল সামঝের চেঝক। সেযমৃি কলাকদুচটর পাে চেঝয়ই কযঝি হল িাঝক, িাকাব্ার সময় 

কপল ো। যঝেক চেে পর কস এি কজাঝর ছুটঝছ! কপছে কথঝক একটা আওয়াজ কজঝে 

উেল, কঝয়কটা ইঝটর টুকঝরা উঝড় এল িার চেঝক। 

  

একেঝম কঝলজ চিট ব্াজার পার হঝয় এঝস সূযণ থামল। হাুঁপাঝি লােল একটা কেওয়াঝল 

ভর চেঝয়। িার েরীঝরর সমস্ত কলামকূপ, হাি-পাঝয়র েখ পযণ্ সিকণ হঝয় কেঝছ। চকন্তু 

েরীঝর ককােও উঝত্তজো কেই, মুঝখর মঝধীনতয একটা কিঝিা স্বাে। এর কিঝয় কের কব্চে 

জেিার মঝধীনতয চমঝে কথঝক কস লড়াই কঝরঝছ চকন্তু এ কী রকম জঘেয লড়াই! এখে 

িাঝক শুধুীনত চেঝজর োর্ ব্াুঁিাব্ার কিষ্টা কঝর কযঝি হঝব্।  

  

এখাঝে রাস্তাটা োুঁকাই চছল, এক চমচেঝটর মঝধীনতযই কলাব্াোঝের চেক কথঝক চপলচপল 

কঝর ছুঝট এল আব্ার একচট েল। এঝের যঝেঝকরই হাঝি োুঁইচি আর োব্ল। 

যচব্লঝম্বই এরা ব্াছা ব্াছা কঝয়কচট কোকাঝের েরজা ভাঙার কাঝজ ব্যস্ত হঝয় কেল। 

সূযণঝক চেঝয় ওরা চব্ঝের মাথা ঘামাল ো। ওঝেরও যঝেঝকর োঝল ো চড় আঝছ। 

  

এচেক-ওচেক ঘাড় ঘুচরঝয় সূযণ চেঝজর কিণব্য চস্থর করঝি িাইল। এই ভাঝব্ কস কি েূর 

যাঝব্? কমচডঝকল কঝলঝজর সামঝেটা োুঁকা হঝলও েূঝর ব্উব্াজাঝরর চেকটায় কোলমাল 

িলঝছ মঝে হয়। এখেও কস িার চেঝজর ব্াচড় কথঝক খুব্ কব্চে েূঝর আঝসচে। যেয রাস্তার 

েচলঘুচজ চেঝয় ব্াচড় কপ ুঁঝছাঝো যায়। 

  

চকন্তু সূযণ ব্াচড় কেরার চি্াটা এককথায় উচড়ঝয় চেল। কস েীচপ্তর কাঝছ যাঝব্ই। 
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হযাচরসে করাড ধীনতঝর সূযণ এঝোল কসন্ট্রাল এচভচেউ-র চেঝক। এখাঝে চেক মারামাচর শুরু 

হয়চে এখেও–এক েল কলাক আর এক েলঝক িাড়া করঝছ, িারা কোরু-ঝভড়ার মিে 

ছুটঝছ। এক জায়োয় একটা ব্ড় ব্াচড় লিয কঝর েিুর ইট কছাুঁড়া হঝে। সূযণ এসব্ পাে 

কাচটঝয় কাচটঝয় এঝোঝি লােল। িাঝক এখেও যঝেক েূঝর কযঝি হঝব্।  

  

কসন্ট্রাল এচভচেউঝি আব্ার যেয েৃেয। ককাথাও একটাও কলাক কেই। পথঘাট এঝকব্াঝর 

শুেোে। োচড়ব্ারান্দার িলায় চভচখচররাও উধীনতাও। একটুও েব্দ কেই– কঝয়কটা কছুঁড়া 

খব্ঝরর কােজ উড়ঝছ। কলকািার রাজপঝথ চেঝের আঝলায় এই েৃেয কী রকম যোকৃি 

মঝে হয়। রাস্তার দু’পাঝে ব্াচড়গুঝলার সব্ জােলা ব্ন্ধ। 

  

সূযণ একটু থমঝক োুঁচড়ঝয় এচেক-ওচেক িাকায়। চব্পঝের ককােও চিহ্ন কিাঝখ পঝড় ো। 

খুব্ সিকণ ভাঝব্ কস এঝোঝি থাঝক ধীনতমণিলার চেঝক। েঝিযক েচলর কমাঝড় এঝস থমঝক 

োুঁড়ায়–কসখাে কথঝক হোৎ ককউ কব্চরঝয় আঝস চক ো কেখব্ার জেয। ককউ কেই। 

  

ব্উব্াজার চিঝটর কাঝছ এঝস সূযণর বু্ঝকর মঝধীনতয ধীনতক কঝর ওঝে। এিিঝর্ কস বু্েঝি 

পাঝর এই রাস্তা ককে এি চেজণে। সকাঝলই এখাঝে একটা খণ্ড েলয় হঝয় কেঝছ। কঝয়কচট 

কোকাঝে আগুে লাোর চিহ্ন। রাস্তার মােখাঝে পঝড় আঝছ পাুঁিটা মৃিঝেহ। িার জে 

পুরুর ও একটা েে-এোঝরা ব্ছঝরর কছঝল। এ-ওর োঝয়র ওপর এঝলাঝমঝলা। কেুই 

কথঝক কাটা একটা হাি আলাো ভাঝব্ একটু েূঝর রাস্তায় ওলটাঝো। আঙুলগুঝলা কযে 

মাচট চখমঝি ধীনতরঝি কিঝয়চছল। এই হািটা ওই কলাকগুঝলার মঝধীনতয চেক কার–এটা জাো 

সূযণর চব্ঝের েরকার। কস দু’-এক পা এচেঝয় কেল ও-চেঝক। চেহিঝের কিাখ-মুঝখর 

চেঝক িাচকঝয় কার হাি কেই খুুঁজঝি লােল। মঝে হয় কযে এখেও ওঝের চেশ্বাস 

কসখােকার ব্ািাঝস কভঝস কব্ড়াঝে। 

  

কসই েৃেয সূযণর কিাখ িুম্বঝকর মিে কটঝে ধীনতঝর। চকছুঝিই কিাখ কেরাঝি পাঝর ো। কস 

এখে কী করঝব্? আব্ার কঝয়ক পা চপচছঝয় এঝস কস একটা থাঝমর আড়াঝল োুঁচড়ঝয় 

সামঝে কপছঝে ডাইঝে ব্াুঁঝয় দ্রুি কেঝখ কেয়। িারপর কিাখ কব্াঝজ।  
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কিাখ বু্জঝিই কিাঝখর সামঝে কভঝস ওঝে েীচপ্তর মুখ। আুঃ, কী োন্ডা লাঝে িখে। সারা 

পৃচথব্ীঝি সূযণর আর ককাথাও যাব্ার জায়ো কেই, েীচপ্তর কাঝছই কযঝি হঝব্ িাঝক। 

  

কেওয়াল কঘুঁঝর কঘুঁঝর সূযণ এঝোঝি থাঝক। কব্ে চকছুির্ আর ককােও ব্াধীনতা পায় ো। 

ধীনতমণিলার চেঝক কঝয়কটা োচড়র যািায়াি ও মােুরজেও কিাঝখ পঝড়। আর ককােও চেঝক 

ভ্রূঝিপ ো কঝর হেহে কঝর হাুঁটঝি আরম্ভ করল সূযণ। মাঝে মাঝে কিাখ বু্ঝজ েীচপ্তর 

মুখখাো কেঝখ কেয়। 

  

পাকণ চিট ছাড়াব্ার পর সূযণ আব্ার চব্পঝে পঝড় কেল। কঝয়কখাো লচর-ভরচি মােুরজে 

হইহই কঝর যাচেল। সূযণ কসগুঝলাঝক কেঝখ আব্ার কেওয়াল কঘুঁঝস োুঁচড়ঝয়ঝছ। একখাো 

লচর িার সামঝেই এঝস থামল। কঝয়ক জে কছাকরা কেঝম এঝস উঝত্তচজি ভাঝব্ চজঝজ্ঞস 

করল, উধীনতার কা ককয়া হাল হযায়? 

  

সূযণ কী আর উত্তর কেঝব্? ককােওিঝম আড়ষ্ট ভাঝব্ ব্লল, উধীনতার আে লাে চেয়া! 

  

একচট কছাকরা েলা োচটঝয় কিুঁচিঝয় উেল, োরাঝয় িকচের! 

  

লচর কথঝক েিুযত্তর েঝজণ উেল। 

  

এ-ঝলাকগুচল যব্াঙাচল। এরা সূযণঝক চেঝজঝের েঝলর কভঝব্ঝছ। সূযণঝক লচরঝি উেঝি 

ব্লল ওঝের সঝে। 

  

সূযণ ব্লল, কস চব্ঝের েরকাঝর সামঝের চেঝক যাঝব্। ওরা িাঝি কর্ণপাি করল ো। 

একেল জাোল কয, ও-চেঝক ভব্ােীপুঝরর চেঝক চেখ সেণারচজরা োরুর্ কাণ্ড করঝছ। 

হযাুঁ, ওরাও ও-চেঝক যাঝব্ ব্ঝট, আরও েঝল ভারী হঝয় চব্ঝকঝল যাঝব্ সেণারচজঝের 

পাড়াঝক পাড়া জ্বাচলঝয় কেঝব্। 

  

সূযণঝক লচরঝি কিালার জেয টাোটাচে করঝি লােল। েচিব্াে জাচেঝয় লাভ কেই। 

এিগুঝলা উেত্ত মােুঝরর কাঝছ ককােও সুস্থ কথারই ককােও মূলয কেই। 
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লচরঝি কিঝপ সূযণ কয-চেক কথঝক এঝসচছল, কসই চেঝকই চেঝর কযঝি হল। উদুণ-ঝঘুঁরা 

চহচন্দ ভারায় সূযণ ব্ালযকাঝল রপ্ত চছল–এখে িাঝিই কাজ িাচলঝয় কযঝি লােল এঝের 

সঝে। 

  

লচরটা কসন্ট্রাল এচভচেউঝি কেল ো। িার ব্েঝল ব্াুঁক চেল ওঝয়চলংটঝের চেঝক। 

ওঝয়চলংটঝের কাঝছ এঝকব্াঝর িুলকালাম কাণ্ড িলঝছ। চিক করা, িালিলার চেঝক েিণ্ড 

কোলমাল আর আগুঝের চেখা। 

  

লচর কথঝক সূযণ েুপ কঝর কেঝম পড়ল যেযঝের সঝে। হোৎ িার মঝে পড়ল, এই চেঝকই 

শ্রীঝলখার ব্াব্ার ব্াচড়। ব্ােলরাও এইখাঝে থাঝক। ওঝের ককােও চব্পে হয়চে কিা? চকন্তু 

ও-চেঝক এঝোঝো এখে যসম্ভব্। 

  

ওই ব্াচড় কথঝকই শ্রীঝলখার চব্ঝয়র সময় িাঝক িাচড়ঝয় কেওয়া হঝয়চছল। সূযণ শ্রীঝলখার 

মুখখাো মঝে করঝি চেঝয়ও চেক মঝে করঝি পারঝছ ো। েীচপ্তর মুঝখর সঝে শ্রীঝলখার 

মুখটা চমঝে যাঝে। শ্রীঝলখা আর েীচপ্ত কযে একই।  

  

কোলমাঝলর সুঝযাে চেঝয় সূযণ ওই েলটা কথঝক আব্ার পালাল। এখাঝেও কোকােপাট 

লুে শুরু হঝয়ঝছ। লুঝের সময় মারামাচরটা একটু কম হয়। ওঝয়ঝলসচলর চেঝক সব্ণত্র 

হাোমা ছচড়ঝয় পঝড়ঝছ–িঝব্, এ-চেঝক যঝেকটা একিরো িলঝছ– সযূণঝক ককউ ব্াধীনতা 

চেল ো। 

  

এচলয়ট করাড কপচরঝয় সাঝহব্পাড়া আব্ার এঝকব্াঝর ো্। পাকণ চিঝট কব্ে চকছু 

কোকােপাট কখালা। সূযণ একটু চজঝরাব্ার জেয একটা করটুঝরঝন্ট েুঝক এক কাপ কচে 

চেঝয় ব্ঝস রইল। যব্স্থা কয যিয্ সাংঘাচিক চেঝক যাঝে কসটা বু্েঝি িার কেচর হল 

ো। েহঝর এি ব্যাপক আকাঝর োো ছচড়ঝয় পঝড়ঝছ, কসই িুলোয় পুচলে োয় কেখাই 

যাঝে ো। ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় েথম কস একচটমাত্র পুচলঝের োচড় কেঝখচছল। চেখঝের 
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এলাকা চক কস পার হঝি পারঝব্? িার োঝল োচড় থাকঝলও কস লুচে চকংব্া পাজামা 

পঝর কেই, আজ পঝরঝছ ট্রাউজাসণ। চেখঝেরও কিা োচড় থাঝক। িার মাথায় পােচড় কেই। 

  

আর ো এচেঝয় কস যচে এই সাঝহব্পাড়ায় আশ্রয় চেঝয় থাঝক িা হঝল িার আর ককােও 

চব্পে কেই। এখাঝে ব্ঝস থাকঝল একটাো-একটা চকছু ব্যব্স্থা হঝয় যাঝব্ই। িবু্ সূযণ 

কচের োম কটচব্ঝল করঝখই উঝে পড়ল। িার জীব্ঝের কী মূলয আঝছ? িাঝক েীচপ্তর 

কাঝছ কযঝিই হঝব্। েীচপ্ত একা থাঝক–িার ককােও চব্পে হঝয়ঝছ চকো কসটা কেখঝি হঝব্ 

ো? পাকণ চিট ধীনতঝর খাচেকটা চেচশ্চ্ ভাঝব্ হাুঁটঝি হাুঁটঝি সূযণ ভাব্ল, এরপর পাকণ 

সাকণাস, হাজরার ও-চেঝক চেখঝের পাড়া। দু’জায়োঝিই িার চব্পঝের সম্ভাব্ো আঝছ। 

ককউ িাঝক কিঝপ ধীনতরঝল–কস চেঝজঝক চহন্দু ব্া মুসলমাে-এর ককােওটাই েমার্ করঝি 

পারঝব্ চক? কী ভাঝব্ েমার্ কেঝব্? একটু আঝেই ওঝয়ঝলসচলঝি কস কেঝখ এঝসঝছ একটা 

ধুীনতচি-পরা বু্ঝড়া মিে কলাঝকর মাথায় একেল কলাক লাচের ব্াচড় মারঝছ, আর কলাকটা 

হাউ হাউ কঝর ব্লঝছ, আল্লার চকঝর, মুই কমাছলমাে, মুই কমাছলমাে। আর কলাকগুঝলা 

ব্লঝছ, কখাল োলা, কাপড় কখাল–।  

  

চহন্দুঝের হাঝি ধীনতরা পড়ঝলই ব্া কস কী ব্লঝব্? িার মুঝখ োচড়-ঝকােও চহন্দুই চক োচড় 

রাঝখ ো? কস চেঝজঝক ব্ামুেও ব্লঝি পারঝব্ ো, িার পইঝি কেই–যথি িার। 

সচিযকাঝরর পেচব্ শুেঝল— 

  

সূযণ মঝে মঝে ব্লল, েীচপ্ত, িুচম চক বু্েঝি পারঝব্, আচম কিামার কাঝছই কযঝি িাইচছ। 

আচম যচে মঝরও যাই, িবু্ আচম সব্ সময় কিামার কাঝছই কযঝি িাই।  

  

কব্লা ব্াড়ার সঝে সঝে কোলমাল কব্ঝড় যাঝে। সূযণর মঝিা একা আর ককউ রাস্তা চেঝয় 

হাুঁটঝছ ো, সব্ জায়োঝিই আলাো আলাো েল। সূযণর কভিরকার েিণ্ড রােী ও 

  

কজচে ব্যচিত্বচট িমে েকট হঝয় উেঝছ–চকন্তু এই ধীনতঝমণাোে রিপােল জেিার কাঝছ। 

েকৃিপঝি কস যসহায়। 
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কব্কব্াোঝের কাঝছ এঝস কস বু্েঝি পারল, কস যিয্ ভুল জায়োয় কপ ুঁঝছঝছ। 

এচেককার রাস্তাঘাটও কস ভাঝলা ভাঝব্ কিঝে ো। এচেঝক েিণ্ড কোলমাল। হঝড়াহচড়, 

মারামাচর ও টযাচব্ং িলঝছ, কঝয়কখাো ব্াচড় জ্বলঝছ োউ োউ আগুঝে। 

  

িার মুঝখ োচড় থাকার জেয কস চহন্দুঝের েল এচড়ঝয় িঝল কেল মুসলমােঝের েঝল। 

চেঝজর োচড় কিা কস উপঝড় চছুঁঝড় কেলঝি পাঝর ো। কস্রাঝির েযাওলার মিে িার 

চেঝজর চব্রুঝে িাঝক কে ঝড়াঝে চড় করঝি হল ওঝের সঝে। িার কিাঝখর সামঝেই একটা 

ঘচড়র কোকাে লুে হল। কয-যা পারল চেঝয় পালাল, কঝয়ক জে চব্ো কারঝর্ আছঝড় 

আছঝড় ভাঙঝি লােল ব্ড় ব্ড় কেওয়াল-ঘচড়গুঝলা। চব্চভন্ন ঘচড়ঝি যসময় কলখা আঝছ। 

  

একটা কলাঝকর চপঝে ছুচর মারা হঝয়ঝছ, কস চেরোুঁড়া-ভাঙা কুকুঝরর মিে রাস্তায় পঝড় 

ছটেট করঝছ। িার আিিায়ী পাঝে োুঁচড়ঝয় রিাি ছুচর িুঝল হাসঝছ হা-হা কঝর আর 

কিুঁচিঝয় ব্লঝছ, চিে োলাঝকা খিম চকয়া। 

  

কী যদু্ভি উল্লাস! যথি কয আিা্ এব্ং কয আিিায়ী–এরা ককউ কারওর আসঝল েত্রু 

েয়–দু’জঝেই চেপীচড়ি সমাঝজর মােুর। কয-ঝলাকচট আিিায়ী, িারও চেশ্চয়ই ব্াচড়ঝি 

মা-ব্াব্া, ভাই-ঝব্াে, স্ত্রী-পুত্র-কেযা–ককউ-ো-ঝকউ আঝছ–কস জাঝে, িার যভাঝব্ িার 

সংসাঝরর কী যব্স্থা হঝব্। চকন্তু যঝেযর কিঝত্র কসটা মঝে পঝড় ো। 

  

সূযণ ওই মুমূরণ কলাকটাঝক ককােও সাহাযয করঝি পারঝছ ো। একব্ার িার ইঝে হল, ওই 

আিিায়ীর ঘাড় ধীনতঝর ওই মুমূরণ কলাকটার কসব্া করঝি ব্াধীনতয করায়।  

  

চকন্তু িা সম্ভব্ েয়। মঝের মঝধীনতয রাে কিঝপ কস ছটেট কঝর। এই উোে জেিাঝক কস 

চকছু কব্াোঝিও পারঝব্ ো–এঝের সঝে লড়াই করঝিও পারঝব্ ো–এই চি্া িাঝক 

যসম্ভব্ কষ্ট কেয়। িার রাজডেচিক জীব্ঝে কস এই রকম যব্স্থার কথা একব্ারও চি্া 

কঝরচে। এখে শুধুীনত িার চেঝজর োর্ ব্াুঁিাঝি হঝব্। 
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কব্পঝরায়া ভাঝব্ কস আব্ার ছুটঝি শুরু কঝর এব্ং যচিঝরই রাস্তা গুচলঝয় কেঝল। হাজরা 

কমাড় ককাে চেঝক? কস চক উলঝটা চেঝক িঝল যাঝে? কলকািার চেরা-উপচেরার মিে 

েচলঘুচজ চেঝয় কস যেব্রি িার লঝিয কপ ুঁঝছাঝি িাইঝছ।  

  

আর একটা চহন্দু েঝলর হাঝি পঝড় োঝজহাল হঝয় সূযণ ককােওিঝম োঝর্ কব্ুঁঝি কেল, 

চকন্তু িার আঝেই িার চপঝে কঝয়ক ঘা লাচে পঝড়ঝছ। খাচল পা কছুঁড়া জামা চেঝয় সূযণ 

যখে হাজরার কমাঝড় কপ ুঁঝছাল, িখে কেখল েীচপ্তঝের ব্াচড়র চেক েীঝিই ব্ড় রকঝমর 

হাোমা িলঝছ। ও-ব্াচড়র েরজা জােলা সব্ ব্ন্ধ। ব্াচড়র সামঝের েুটপাঝি োরুর্ চভড়, 

লাচেঝসাুঁটা চেঝয় একেল কলাক রর্হংকার চেঝে। এই দুঝভণেয কেওয়াল কপচরঝয় যাওয়া 

েি–চকন্তু সূযণঝক কযঝিই হঝব্। 

  

যচে ও-ব্াচড়র েরজা কখালা থাকি—িা হঝল সূযণ েন্ডাঝরর মিে একঝরাখা ভাঝব্। কে ঝড় 

ব্াচড়র মঝধীনতয েুঝক পড়ার কিষ্টা করঝি পারি। চকন্তু ব্ন্ধ েরজার সামঝে োুঁচড়ঝয় কিা কস 

ডাকাডাচক করার সময় পাঝব্ ো। কাছাকাচছ একটা পাঞ্জাচব্ঝের কোকাে িখেও কখালা–

কস কোকাঝের পােচটঝি িুপ কঝর োুঁচড়ঝয় রইল। 

  

চকছুির্ ব্াঝে আর একজে কিাক েীচপ্তঝের ব্াচড়র সামঝে এঝস কড়া োড়ঝি লােল। 

চভড়টা িখে একটু েূঝর সঝর কেঝছ। েরজা চকন্তু িবু্ খুলঝছ ো–কলাকচট খুব্ কজাঝর 

কজাঝর েরজায় ধীনতাক্কাঝছ আর কার কযে োম ধীনতঝর ডাকঝছ। সূযণ এই সূঝযাঝে দ্রুি কলাকচটর 

পাঝে এঝস োুঁড়াল। 

  

সূযণর চব্পযণস্ত কিহারা, মুঝখ োচড় কেঝখ ভয় কপঝয় কেল কলাকচট। সূযণর চেঝক কিাখ। িুঝল 

িাকাঝিই কস িাড়ািাচড় ব্লল, আচম েীচপ্তচের সঝে কেখা করঝি এঝসচছ। 

  

কক আপচে? 

  

আমার োম সূযণ। েীচপ্তচে আমাঝক কিঝেে।  
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েীচপ্তচে কক? 

  

সূযণ এব্ার পালটা েনের করল: আপচে কক? আপচে চক এ ব্াচড়ঝি থাঝকে? 

  

এই সময় েরজা খুঝল কেল। কয েরজা খুলল, কস যেয কলাকচটঝক কিঝে, সূযণঝক কিঝে 

ো। সূযণঝক কস েুকঝি চেঝি িায় ো। সূযণ কজার কঝর কভিঝর েুঝক ব্লল, আমাঝক 

েীচপ্তচের কাঝছ চেঝয় িলুে–  

  

কোিলায় েীচপ্তর ফ্লযাঝটর েরজা ব্াইঝর কথঝক ব্ন্ধ।  

  

সূযণ চেরাে হঝয় কেল। এি েূর এঝসও েীচপ্তর কেখা পাওয়া কেল ো? যথি কালও কস 

এঝসঝছ, েীচপ্তর কিা যাব্ার কথা চছল ো ককাথাও! 

  

এচেঝক যেয কলাকদুচট িাঝক োো েনের কঝর জ্বালািে করঝছ। এই রকম সময় ককউ 

যযথা চব্রি করঝল ব্ড় কমজাজ খারাপ হঝয় যায়। চেঝজঝক সামঝল চেঝয় কস ব্লল, 

িলুে, চিেিলায়! সুকলযার্ো আমাঝক চিেঝি পারঝব্ে। 

  

সুকলযাঝর্র ফ্লযাঝট এঝস কেখা কেল ব্াচড়র সব্ কলাক কসখাঝেই জঝড়া হঝয়ঝছ, েীচপ্তও 

কসখাঝে রঝয়ঝছ। সূযণর সঝে আসা যেয কলাকচট সুকলযাঝর্র চপসিুঝিা ভাই। 

  

সুকলযার্ সূযণঝক কেঝখ চিেঝি পারঝলও সূযণই সুকলযার্ঝক কেঝখ েথমটায় চিেঝি 

পাঝরচে। কালঝকও কস কেঝখ চেঝয়চছল সুকলযাঝর্র একমুখ োচড়-ঝোুঁে, মাথার িুল 

ব্াব্চর করা। আজ িার সব্ চেমূল। োচড়-ঝোুঁে ব্াে কেব্ার জেয হোৎ িাঝক আজ খুব্ 

করাো কেখাঝে। 

  

সুকলযার্ িমঝক ব্লঝলে, আঝর, এ কী? িুচম আজ এঝল কী কঝর? 

  

সূযণ েীচপ্তঝক একপলক কেঝখ চেঝয় ো্ ভাঝব্ ব্লল, আমার ককােও যসুচব্ঝধীনত হয়চে। 

রাস্তা কমাটামুচট োুঁকাই চছল।  
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যি েূর কথঝক কীঝস এঝল? ট্রামব্াস কিা চকছুই িলঝছ ো। 

  

কহুঁঝটই িঝল এলাম। 

  

কসই চব্ঝব্কােন্দ করাড কথঝক? এ কয যসম্ভব্ কথা? শুেলাম কয কলাব্াোঝে োরুর্ 

খুঝোখুচে শুরু হঝয় কেঝছ? 

  

ো। ওসব্ গুজব্। 

  

েীচপ্ত কাঝছ এচেঝয় এঝস ব্লঝলে, কিামার এ রকম কিহারা হল কী কঝর? 

  

ঘঝরর সব্াই সূযণঝক চঘঝর ধীনতরল। সুকলযাঝর্র ভাই উঝত্তচজি ভাঝব্ ব্লল, উত্তর 

কলকািায় ডজে ডজে লাে পঝড় কেঝছ, আর আপচে ব্লঝছে চকো সব্ গুজব্?  

  

সূযণ ব্লল, আচম কিা চকছু কেচখচে। 

  

এই সময় ব্াইঝর আব্ার একটু কোলমাল হঝিই সব্াই ছুঝট কেল জােলার কাঝছ। সামােয 

খড়খচড় োুঁক কঝর উেগ্রীব্ হঝয় ব্াইঝর িাচকঝয় রইল। 

  

কী কয হঝে চকছুই কব্াো যাঝে ো। রাস্তায় োুঁচড়ঝয় একেল কলাক শুধুীনতই চিৎকার করঝছ। 

যঝেঝকরই হাঝি যস্ত্রেস্ত্র। 

  

সুলযার্রা সূযণঝক ব্লঝলে, িুচম শুধুীনত শুধুীনত এি েূর এঝল। এখে চেরঝব্ কী কঝর? 

  

সূযণ উত্তর চেল ো। 

  

সুকলযার্ো আব্ার ব্লঝলে, ভীরর্ কডঞ্জারাস যব্স্থা। এ-পাড়া যযাটাক হঝব্। সকাল 

কথঝকই কোো যাঝে, কিিলার চেক কথঝক এঝস এ-পাড়া যযাটাক করঝব্। খাচেকটা আঝে 

ব্াজাঝরর মঝধীনতয আমরা ওঝের দুজেঝক কমঝরচছ। 

  

আমরা মাঝে? 
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এ-পাড়ায় আমাঝের আর ওঝের কিংথ সমাে সমাে। ওরা যযাটাক করঝল আমরাও োুঁইট 

কেব্। 

  

িার আঝে, পুচলঝে খব্র চেঝল হয় ো? 

  

কসই আোয় আছ বু্চে এখেও? পুচলে কিা সব্ ওঝের হাঝি। ব্ড়িলা থাোর ওচস কখাকার 

কী কঝরঝছ শুঝেছ? 

  

ো। 

  

কিামাঝের কিা পাড়ায়। কস পুচলেঝক হকুম চেঝয়ঝছ… 

  

সুকলযার্ সূযণঝের পাচটণর সমথণক চছঝলে। চেঝজ কজল ো খাটঝলও যঝেক ভাঝব্ সাহাযয 

কঝরঝছে পাচটণঝক। সূযণ লি করল, রািারাচি কসই সুকলযার্ো পুঝরাপুচর সাম্প্রোচয়ক 

হঝয় উঝেঝছে। আজঝকর চেঝের ঘটোর চেঝন্দও চিচে করঝি পারঝছে ো–চিচে িাইঝছে 

পুঝরাপুচর লড়াই। চকছুঝিই পাচকস্তাে কাঝয়ম হঝি কেওয়া িলঝব্। ো। 

  

সুকলযার্ সূযণঝক একব্ার চেঝয় কেঝলে ছাঝে। ব্াচড়র ব্াচ্চারা কসখাঝে একরাে ইঝটর 

টুকঝরা জঝড়া কঝরঝছ। কঝয়কখাো ব্ড় ব্ড় ইট চেঝয় কেম্ন্ন ব্াচড়র উেুঝের মিে একটা 

ব্ড় উেুে তিচর করা হঝয়ঝছ। একটা োঝম জল কোুঁটাঝো হঝে কসখাঝে। 

  

এ-ব্াচড় আিা্ হঝল ওপর কথঝক েরম জল কেঝল আর ইটপাটঝকল ছুুঁঝড় েচি-আিমর্ 

িালাঝো হঝব্। 

  

সকুলযার্ ব্লঝলে, িুচম যখে এঝস পঝড়ছ, আজ আর চেরঝি কিা পারছো। কিামার 

মিে এক লম্বা-িওড়া কজায়াে কপঝয় আমাঝের ভাঝলাই হল। োচড়টা এক োুঁঝক কাচমঝয় 

চেঝয়া, বু্েঝল? 
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সূযণ কী উত্তর কেঝব্ কভঝব্ পাঝে ো। সকাল কথঝকই িার মুখটা কিঝিা হঝয় আঝছ। সচিযই 

যচে এ ব্াচড় আিমর্ কঝর, কস িা হঝল কী করঝব্? 

  

ছাে কথঝক িাচকঝয় কেখল, সব্ চেঝকর রাস্তাঝিই মাঝে মাঝে কলাকজে জঝড়া হঝয় 

আঝছ। কিিলার চেঝক কেখা যাঝে কধীনতাুঁয়ার কুণ্ডচল। চিৎকার কোো যাঝে মাঝে মাঝে। 

চসচভল ওয়াঝরর েৃেয কব্াধীনতহয় এই রকমই হয়। 

  

যসম্ভব্ করাঝের কিঝজর জেয ছাঝে কব্চেির্ োুঁড়াঝো যায় ো। আব্ার কেঝম এল। েীঝি 

সুকলযাঝর্র ঘঝর। কসখাঝে এি কব্চে মােুরজে কয সূযণ েীচপ্তর সঝে চেরালায় কথা ব্লার 

সুঝযাে পাঝে ো। একিলার কলাঝকরা এি ভয় কপঝয়ঝছ কয, চকছুঝিই িারা একিলায় 

থাকঝব্ ো–এখাঝেই এঝস পাকাপাচক আশ্রয় চেঝয়ঝছ। েীচপ্তও চক কোিলায় কযঝি ভয় 

পাঝে?  

  

চিে-িার ব্ার রাস্তায় কোো কেল িািাঝমচি, এই আসঝছ, এই আসঝছ! যঝেক ব্াচড়ঝি 

কব্ঝজ উেল োুঁখ। চকন্তু চকছুই হল ো। সুকলযার্ো সুচিচ্ি চসো্ চেঝলে কয চেঝের 

কব্লায় ো এঝলও ওরা রাচত্তঝর চেকই আসঝব্। আজ সারা রাি সব্াইঝক পালা কঝর কজঝে 

থাকঝি হঝব্। 

  

দুপুর কেড়টা ব্াঝজ। চখঝে কপঝলও এিির্ ককউ খাব্ারোব্াঝরর কথা উচ্চারর্ কঝরচে, 

এব্ার কসই েসে এল। 

  

সূযণ েীচপ্তঝক ব্লল, আচম আজ আপোর সঝে খাব্। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, এঝসা–।  

  

চেঝজর ঘঝর চেঝর এঝস েীচপ্ত সূযণঝক ব্লঝলে, িুচম চক পােল হঝয় কেঝল? এ রকম ভাঝব্ 

ককউ আঝস? 

  

সূযণ চব্মরণ মুখ কঝর ব্লল, আমার আসা উচিি হয়চে? 
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উচিি-যেুচিঝির কথা হঝে ো। আজ এি সব্ সাংঘাচিক কাণ্ড হঝে–এর মঝধীনতয ককউ 

রাস্তায় কব্ঝরায়? আজঝকর চেেটা য্ি িুচম ব্াচড়ঝি থাকঝি পারঝি ো। 

  

কী করিাম ব্াচড়ঝি কথঝক। 

  

আো মুেচকল কিা কিামাঝক চেঝয়। িুচম কী করঝব্, িা চক আচম কিামায় ব্ঝল চেঝি 

পাচর? 

  

আমার শুধুীনত এখাঝেই আসঝি ইঝে কঝর। 

  

যা শুরু হঝয়ঝছ, সহঝজ থামঝব্ ব্ঝল মঝে হয় ো। িুচম ব্াচড় চেরঝব্ কী কঝর? 

  

আচম চেরব্ ো। আচম আজ রাচত্তঝর এখাঝেই থাকব্।  

  

িুচম চক এিই কছঝলমােুর–িুচম জাঝো ো, িা হয় ো? 

  

আচম আপোর ঘঝরর ব্াইঝর, চসুঁচড়ঝি শুঝয় থাকব্! 

  

সূযণ, িুচম কী ব্ঝলা কিা? কিামাঝক চেঝয় আচম কী কয কচর! কিামার ব্াব্া কিামার জেয 

চি্া করঝব্ে ো? কিামার ব্াব্াঝক ব্ঝল এঝসছ? 

  

ো। 

  

েীচপ্ত এব্ার যিয্ রােি মুখ কঝর ব্লঝলে, এসব্ আমার কমাঝটই ভাঝলা লাঝে ো। 

িুচম এব্ার মার খাঝব্ আমার কাঝছ। 

  

সূযণর মুঝখ হাচস েুঝটঝছ। ব্লল, মারুে।  

  

েীচপ্ত একেৃচষ্টঝি িাচকঝয় রইঝলে সূযণর চেঝক। সূযণ কিাখ কথঝক কিাখ সরাল ো। 
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েীচপ্ত ধীনতমঝকর সুঝর ব্লঝলে, যাও িাে কঝর এঝসা। আচম ভাি িাচপঝয় চেচে। 

  

সূযণ হাি ব্াচড়ঝয় ব্লল, কিায়াঝল? 

  

ব্াথরুঝমই আঝছ। কিামার জামাটা চছুঁড়ল কী কঝর? পযাঝন্টও কিা কাো কলঝেঝছ। 

  

েীচপ্ত এচেঝয় এঝস সূযণর চপঝে হাি করঝখ ব্লঝলে, চপঝের এখােটা ককঝট কেঝছ। কী 

হঝয়চছল কী? 

  

সূযণ িার চপে কথঝক েীচপ্তর হািটা সচরঝয় এঝে ব্লল, রাস্তায় একটা েল আমাঝক 

ধীনতঝরচছল। িারা আমাঝক চব্েুর েে যব্িাঝরর োম চজঝজ্ঞস করল। আচম ব্লঝি পাচরচে। 

িারপর িারা আমাঝক আমাঝের সাি পুরুঝরর োম ব্লঝি ব্লল। চকন্তু আচম আমার 

োকুরোর োমই জাচে ো। 

  

োকুরোর োম জাঝো ো? 

  

সচিযই জাচে ো। আমার ব্াব্ার কাঝছ িার ব্াব্ার কথা কিেও শুচেচে। একটা-দুঝটা োম 

ব্াচেঝয় ব্লচছলাম–ওরা কের পযণ্ আমাঝক যচব্শ্বাস কঝরচে–চকন্তু একজে। খারাপ চহন্দু 

চহঝসঝব্ কঝয়ক ঘা কমঝরঝছ। িারপর আচম পড়লাম আর একটা েঝলর হাঝি। কসখাঝে 

আচম ব্ললাম, আচম মুসলমাে। িারা কী একটা ব্ঝয়ি ব্ঝল িার পঝরর লাইেটা ব্লঝি 

ব্লল। কসটা আচম কখেও শুচেইচে–িবু্ আমার মুঝখ োচড় আঝছ ব্ঝল। কঝয়ক ঘা চেঝয়–  

  

এটা চক কছঝলঝখলা? কী শুরু হঝয়ঝছ িারচেঝক, িুচম খব্র রাঝখা ো?  

  

মােুর মােুরঝক মারঝছ। আচম যচে মঝরও কযিাম, িবু্ আপচে চক বু্েঝি পারঝিে আচম 

আপোর কাঝছই আসচছলাম? 

  

িুচম আমার জেয এ রকম ককে করছ ব্ঝলা কিা? 

  

আপচে আমাঝক চেঝয় চেে। আমার সব্চকছু আপচে চেঝয় চেে। 
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সূযণ, িুচম বু্েঝি পাঝরা ো আমার জীব্ে যেয রকম। 

  

এি েি ব্যাপার আচম বু্েব্ কী কঝর? 

  

েীচপ্তঝক যিয্ যচস্থর কেখাঝে আজ। একব্ার ধীনতপ কঝর খাঝটর ওপর ব্ঝস পঝড়ই সঝে 

সঝে আব্ার উঝে পঝড় ব্লঝলে, যাও িাে কঝর এঝসা। কিামার চক চখঝেও পায়। ো? 

  

স্নাে কঝর কব্চরঝয় এঝস োটণটা খুঝল করঝখ, শুধুীনত পযান্ট আর কেচঞ্জ পঝর সূযণ কখঝি ব্সল। 

খাব্ারগুঝলা সব্ কটচব্ঝল এঝে করঝখ েীচপ্তও ব্ঝস পড়ঝলে। চিচ্ি ভাঝব্। ব্লঝলে, আমার 

োো ব্উচেরা থাঝক ব্যারাকপুঝর, ওঝের কী হঝয়ঝছ জাচে ো। ওরাও চেশ্চয়ই আমার 

জেয চি্া করঝছ। োোর ককায়াটণাঝর কটচলঝোে আঝছ–স্কুঝল কযঝি পারঝল কটচলঝোঝে 

কখাুঁজ চেঝি পারিাম। 

  

সূযণ ব্লল, আচম কটচলঝোে কঝর আসব্? 

  

ো, কিামাঝক এখে কব্ঝরাঝি হঝব্ ো। 

  

েহঝরর মােুর চক সারাির্ ব্াচড়ঝি ব্ঝস থাকঝব্? এ রকম ভাঝব্ িলঝব্ ো, একটা চকছু 

চমটমাট হঝয় যাঝব্ই। 

  

সুকলযার্ো ব্লঝছে, এই োো সহঝজ থামঝব্ ো। চব্রাট এক িিা্ আঝছ োচক এর। 

কপছঝে। িুচম মীো কপঝোয়াচরর োম শুঝেছ? কস োচক যঝেক যস্ত্রেস্ত্র চেঝয় তিচর। আঝছ। 

টালার টযাঝকিম োচক চব্র কমোঝো হঝব্? কী হঝয় কেল ব্লঝলা কিা কেেটা? 

  

সূযণ উত্তর ো চেঝয় চমচটচমচট হাসঝি লােল। কেে সম্পঝকণ িার আর ককােও চি্া কেই। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, আচমই ব্া এ ভাঝব্ এখাঝে কি চেে থাকঝি পারব্? আমাঝক োোর 

কাঝছই িঝল কযঝি হঝব্। 
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এই সমঝয় আমাঝের চক চকছু করার আঝছ? 

  

কিামরা একটা চকছু করঝি পাঝরা। আচম কমঝয় হঝয় আর কী করব্? 

  

আচম আপোঝক আপোর োোর কাঝছ কপ ুঁঝছ কেব্ার কিষ্টা করঝি পাচর।  

  

কী কঝর? 

  

রাস্তায় পুচলঝের োচড় কেখঝলই থামাব্। 

  

কিামাঝক চেঝয়ই আমার আরও কব্চে ভয়। কিামার কিা ককােও কাণ্ডজ্ঞাে কেই। 

  

েীচপ্তচে, এ-পযণ্ আমার ধীনতারর্া চছল, আচম সহঝজ মরব্ ো। চকন্তু আজই েথম আচম 

কেখলাম, কি সহঝজ মােুর মােুরঝক মারঝি পাঝর। আমাঝকও ওরা কমঝর কেলঝি 

পারি। এইসব্ কথা ভাব্ঝি এখে আমার কঘন্না হঝে। 

  

খাওয়া কের হব্ার পর েীচপ্ত ব্লঝলে, িঝলা, সুকলযার্োর ফ্লযাঝট যাই। 

  

ওখাঝে চেঝয় কী হঝব্? 

  

ওখাঝে যঝেঝক রঝয়ঝছ। 

  

যঝেঝকর সঝে আমার ভাঝলা লাঝে ো। সুকলযার্োঝকও আমার ভাঝলা লাঝে ো। 

  

এ রকম ভাঝব্ িুচম ক’চেে থাকঝব্? পৃচথব্ীঝি সব্ার সঝে চমঝলচমঝেই কিামাঝক কাটাঝি 

হঝব্। 

  

ব্াইঝর আব্ার একটা কোলমাল হঝিই েীচপ্ত ধীনতড়েড় কঝর িঝল কেঝলে জােলার কাঝছ। 

  

সূযণ কিয়াঝরই ব্ঝস রইল। েীচপ্ত খুব্ সামােয জােলা োুঁক কঝর ব্াইঝরর চেঝক িাচকঝয় 

চেহরঝের েব্দ কঝর ব্লঝলে, ইস, কাঝক কযে ধীনতঝর এঝেঝছ।  
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সূযণ ব্লল, ওখাে কথঝক িঝল আসুে। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, উুঃ মা! এরা চক মােুর। 

  

চেেচের ওখাে কথঝক িঝল আসুে। 

  

একজে বু্ঝড়া কলাক। কেখঝব্ এঝসা, একজে বু্ঝড়া কলাক। 

  

আচম চকেু কেখঝি িাই ো। 

  

কাে ধীনতঝর ওে-ঝব্াস করাঝে। 

  

আপচে এ-চেঝক িঝল আসুে আমাঝের ও-সব্ চকছু কেখব্ার েরকার কেই। 

  

আমাঝের ব্াচড়র এঝকব্াঝর সামঝেই। ককউ চক এসব্ ব্ন্ধ করঝি পাঝর ো? 

  

সূযণ উঝে েীচপ্তর ব্াহ ধীনতঝর কড়া েলায় ব্লল, আপোঝক ব্লচছ ো জােলা কথঝক সঝর 

আসঝি? 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, সূযণ আমার ো কাুঁপঝছ। আমার বু্ঝকর মঝধীনতয কী রকম কযে হঝে। আমার 

জােলার কাঝছই এ রকম হইহল্লা হঝল আচম কব্চেির্ সহয করঝি পারব্ ো। 

  

সূযণ েীচপ্তর দুঝধীনত হাি করঝখ এঝকব্াঝর িার মুঝখর সামঝে মুখ এঝে কিাঝখর পলক ো 

কেঝল ব্লল, আমরা ও-সব্ চকছু কেখব্ ো, আমরা ওসব্ চকছু শুেব্ ো। পৃচথব্ীঝি আর 

ককউ কেই। 

  

কী রকম িাুঁিাঝে, আমার কাঝে িালা কলঝে যাঝে! 

  

কাে ব্ন্ধ কঝর থাকুে। 
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িঝলা, ওপঝর িঝলা। কসখাঝে যঝেঝক আঝছ। 

  

আর ককাথাও ককউ কেই। পৃচথব্ীঝি আর কারও জেয আমার মাথাব্যথা কেই।  

  

সূযণ েীচপ্তর োঝল কোুঁট কব্ালাঝি লােল। িারপর এমে যসম্ভব্ কজাঝর েীচপ্তর কোুঁঝট 

চেঝজর কোুঁট কিঝপ ধীনতরল কয োয় েম ব্ন্ধ হঝয় যাব্ার উপিম। েীচপ্ত ছটেট কঝর চকছু 

একটা ব্লঝি িাইঝছে, সূযণ চকছুঝিই িাুঁঝক কথা ব্লঝি কেঝব্ ো। সূযণর হাি ছাচড়ঝয় 

যাব্ার জেয েীচপ্ত এচেক-ওচেক সঝর যাঝেে চকন্তু সূযণ িার সব্ণাে ধীনতঝর আঝছ। 

  

কব্ে চকছুির্ পর সূযণ যখে িাঝক ছাড়ল িখে েীচপ্তর মুখখাো টকটঝক লাল। উঝত্তচজি 

ভাঝব্ ব্লঝলে, িুচম আমাঝক এ ককাথায় চেঝয় যাে? 

  

আপচে আমাঝক চেঝয় চেে। 

  

আচম জাচে ো, আচম চকছু জাচে ো। 

  

সূযণ েীচপ্তর হাি ধীনতঝর টােঝি টােঝি চেঝয় এল পাঝের ঘঝর। কসখাঝে িাুঁর সামঝে হাুঁটু 

কেঝড় ব্ঝস ব্লল, এই জঘেয কুৎচসি পৃচথব্ীর আর চকছু আচম কেখঝি িাই ো। হয়ঝিা 

আজঝকই আমরা দুজঝে মারা কযঝি পাচর— 

  

এব্ার খুব্ েরম ভাঝব্ েীচপ্তর োচভর কাঝছ সূযণ িার মুখটা কিঝপ ধীনতরল। েীচপ্তর েরীর 

ককুঁঝপ ককুঁঝপ উেঝছ। সূযণর মাথার িুল চিচে েি কঝর কিঝপ ধীনতরঝলে। সূযণ েীচপ্তর ককামর 

ধীনতঝর িাঝক কটঝে োচমঝয় আেল মাচটঝি। েিণ্ড িুম্বঝে েীচপ্তর বু্ঝক লাল োে কঝর চেল। 

িারপর একটা কঝর খুলঝি লােল কব্ািাম। 

  

েীচপ্ত ব্ড় ব্ড় চেশ্বাস কেঝল কাির ভাঝব্ ব্লঝি লােঝলে, সূযণ আচম চেঝজর কাঝছ কহঝর 

যাচে। ব্াইঝর মােুর মরঝছ, আর আচম–আচম আর পারচছ ো, চি্াও করঝি পারচছ ো। 
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সূযণ একেৃচষ্টঝি িাচকঝয় রইল েীচপ্তর সুন্দর েরীঝরর চেঝক। আঝস্ত আঝস্ত ব্লল, 

পৃচথব্ীঝি এখে আর ককউ কেই। হয়ঝিা আমরাও কাল আর কব্ুঁঝি থাকব্ ো।  

  

েীচপ্ত কিাখ বু্ঝজ ব্লঝলে, আমাঝক আরও েি কঝর জচড়ঝয় ধীনতঝরা। আরও কজাঝর, আরও 

কজাঝর–।  

  

কস-চেে সন্ধযাঝব্লা একেল কলাক এঝস ব্লল, এব্াচড়ঝি একজে মুসলমােঝক লুচকঝয় 

রাখা হঝয়ঝছ, িাঝক ব্ার কঝর চেঝি হঝব্। 

  

সুকলযার্ সূযণঝক টােঝি টােঝি চেঝয় এঝলে চিে িলায়। আয়োর সামঝে ব্চসঝয় চেঝয় 

ব্লঝলে, োচড় কামাও! এিুচে। 

৫৮. আমাঝের ব্াচড়র ব্াজার করার 

ভার 

আমাঝের ব্াচড়র ব্াজার করার ভার চছল ব্াব্ার ওপর। ব্াব্া একাঝজ খুব্ েি েে, 

কলকািার ব্াজাঝরর ধুীনতরন্ধর কোকােোরঝের সঝে পাল্লা কেব্ার িমিা িার চছল ো। 

চকন্তু কয থ পচরব্াঝরর চেষ্কমণা ব্যচিচটর ওপঝরই সিরাির ব্াজার করার ভার পঝড়। 

জযাোমোই ইোেীং যিয্ ব্যস্ত, এক মুহূিণ িার সময় কেই। পয়সা করাজোঝরর 

উোেোয় িার আর ককােও চেঝক িাকাব্ার যব্সর কেই। যুঝের ব্াজাঝর কল হ ও খােয 

ব্যব্সায়ীঝের মিেই কােজ ব্যব্সায়ীঝেরও েিণ্ড লাভ হঝয়ঝছ। কাঝলাব্াজার এঝকব্াঝর 

েলাও হঝয় উঝেঝছ। 

  

।ব্াব্া ইোেীং েচিচেে সকাঝলর ব্াজার করার ভারটা আমার ওপর িাচপঝয় চেঝি 

িাইচছঝলে। সরাসচর কেেচে, চকছু চেে যযাঝেচন্টসচেচর করঝি হঝয়ঝছ আমাঝক। আমার 

িখে যা ব্য়স, িাঝি ব্াব্ার সঝে সঝে ব্াজাঝরর থচল চেঝয় কঘারার ব্যাপারটা কমাঝটই 
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পছন্দসই ব্া সম্মােজেক েয়। ককােও ব্নু্ধ ব্া সহপােী কেঝখ কেলঝল যিয্ লজ্জায় 

পচড়। আমার ব্নু্ধ চব্েু ব্া ভাস্কর ককােও চেে ব্াজাঝর কোঝকইচে। হোৎ ককােও চেে 

একলা ব্াজার করঝি কেঝল যব্েয মন্দ লাঝে ো আমার, দু-িার আো পয়সা পঝকট 

খরি জুঝট যায়। 

  

কসচেে সকালঝব্লা ব্াব্ার সঝে আমাঝক ব্াজাঝর কযঝি হঝয়ঝছ। ব্াজাঝরর কাছটায় খুব্ 

চভড় চছল, আমরা িা লি কচরচে। কেট চেঝয় েুকঝি কযঝিই কেচখ একজে বু্ঝড়া কলাক 

মাথায় চডঝমর েকা চেঝয় কে ঝড় আসঝছ আর ব্াুঁে হাঝি চেঝয় চকছু কলাক িাঝক িাড়া 

কঝরঝছ। যচিঝরই বু্ঝড়া কলাকচট মুখ থুব্ঝড় পঝড় কেল, োয় দুঝো-আড়াইঝো চডম চছটঝক 

পড়ল মাচটঝি। যসম্ভব্ কেলাঝেচল, হঝড়াহচড়র পরই কলঝে কেল ব্ড় রকঝমর মারামাচর। 

  

কসই কোলমাঝলর মঝধীনতয আচম ব্াব্াঝক হাচরঝয় কেললাম। েথঝম িমঝক চেঝয় আমাঝকও 

কে ঝড় রাস্তার ওপাঝর িঝল কযঝি হঝয়চছল চকন্তু ব্াব্াঝক খুুঁঝজ ো কপঝয় আমার বু্ক 

ধীনতড়েড় করঝি লােল, চব্কট চিৎকার, লাচে ও কলাহার রঝডর েব্ল িাণ্ডঝব্ ধীনতপাধীনতপ 

মােুঝরর কেহ পঝড় যাঝে রাস্তায়। এখে আর এখাঝে এক মুহূিণ োুঁড়াঝো িঝল ো–চকন্তু 

ব্াব্াঝক কেঝল আচম িঝল যাব্ কী কঝর! ব্াব্াও চেশ্চয়ই আমাঝক ো কপঝয় োরুর্ চি্া 

করঝছে। 

  

কস্নহ চেম্নোমী। চপিার পুত্রঝস্নঝহর িুলোয় পুঝত্রর চপিৃভচি সিরাির যঝেক কম হয়। 

কসচেে মারামাচর ব্যাপক হঝয় ওোয় আচম কব্ে কঝয়ক ব্ার যঝেক েূর পযণ্ পাচলঝয় 

কেচছ–আব্ার ব্াব্াঝক কখাুঁজব্ার জেয চেঝর এঝসচছ একটু একটু কঝর। চকন্তু ব্াব্া কসই 

লুঝেরা ও হিযাকারীঝের মঝধীনতযই পােঝলর মিে খুুঁজঝছে আমাঝক। আহি ব্া চেহি 

মুখগুঝলার কাঝছ চেঝয় উুঁচক চেঝয় কেখঝছে–এক ব্ারও চেঝজর জীব্ঝের কথা ভাঝব্েচে। 

  

কের পযণ্ যিি েরীঝরই আমরা দু’জেঝক চেঝর কপলাম। আমাঝক কেঝখ ব্াব্া ছুঝট 

এঝস আমার কাধীনত আুঁকঝড় ধীনতরঝলে। িার কিাখদুচট চব্স্ফাচরি, সারা কেহটা থরথর কঝর 
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কাুঁপঝছ। চকছু একটা ব্লঝি চেঝয় শুধুীনত উচ্চারর্ করঝলে, ব্ােল, ব্ােল। আর একটু কেচর 

হঝলই কব্াধীনতহয় উচে যজ্ঞাে হঝয় পঝড় কযঝিে। ব্াব্া কযে িাুঁর মৃি পুত্রঝক চেঝর কপঝলে। 

  

ব্াব্ার িুলোয় আচম যঝেক কম চব্িচলি চছলাম। যরাজকিা ও মৃিুযর মােখাে চেঝয় 

আচম ছুটলাম ব্াব্ার হাি ধীনতঝর। ককােও রকঝম এঝস কপ ুঁঝছ কেলাম িালিলার ব্াচড়ঝি। 

এ-পাড়াঝিও িিিঝর্ োো শুরু হঝয় কেঝছ, ব্াচড়র সব্াই োরুর্ উৎকচণ্ঠি হঝয় চছল। 

  

একটা কছাটখাঝটা আশ্চঝযণর ব্যাপার এই কয, ব্াচড় চেঝর এই জঘেয ও চেষ্ঠুর সব্ 

হিযাকাঝণ্ডর জেয চব্মরণ হঝয় পড়ার ব্েঝল আচম আমাঝের পাচলঝয় আসার কাচহেী যিেূর 

করামাঞ্চকর ভাঝব্ ব্লা যায়, কসই ব্যাপাঝরই কব্চে উৎসাচহি কব্াধীনত করচছলুম। দু’-একটা 

কছাটখাঝটা চমঝথয ব্লঝিও চিধীনতা কচরচে। একটা কলাক আমাঝের ছুচর চেঝয় িাড়া 

কঝরচছল–আচমই কয আমার বৃ্ে ব্াব্াঝক ব্াুঁচিঝয় চেচরঝয় এঝেচছ, আমার কথার মঝধীনতয 

এই সুর চছল এব্ং মা-জযাোইমারা চব্শ্বাসও কঝরচছঝলে। 

  

এচেঝক কম লাচল, ও-চেঝক ওঝয়চলংটঝে োো এি েূর ছচড়ঝয় পড়ল কয আমরা মােখাঝে 

আটকা পঝড় কেলাম। চেঝের-পর-চেে এই রকম িলল। সব্ সময় একটা আিকিম। ব্াচড়র 

ছাঝে উেঝলই আমরা েূঝর কধীনতাুঁয়া কেখঝি পাই–ককাথাও-ো-ঝকাথাও ব্াচড় পুড়ঝছ। সারা 

রাি ধীনতঝর চিৎকার কভঝস আঝস। 

  

আমাঝের ব্াচড়র চেক সামঝেই ব্ড়রাস্তার ওপর এোঝরাটা মড়া পঝড়চছল। এখাঝে 

ওখাঝে, খুে কঝর খুচেরা ওই মৃিঝেহ ব্ড়রাস্তায় এঝে জঝড়া কঝর করঝখঝছ। কোচিৎ 

পুচলঝের োচড় পাে চেঝয় িঝল যায়–মড়াগুঝলার চেঝক িাকায় ো পযণ্। কিিাচল্লঝের। 

দুচভণঝিও রাস্তায় কিাক মঝরচছল, চকন্তু মৃিঝেহ কব্চেির্ কেঝল রাখা হয়চে। কছিচল্লঝের 

োোয় মৃিঝেঝহর েচিও ককােও সম্মাে কেই। 

  

ব্াব্া-জযাোমোই েথম চেঝক আো কঝরচছঝলে, এখেও কিা কেঝে চব্রচটে রাজত্ব আঝছ। 

চব্রচটে সরকার এ রকম ব্ব্ণর ব্যাপার চকছুঝিই িলঝি কেঝব্ ো। চলে চমচেচি ো হয় 

পুচলে চব্ভােঝক হাি কঝর করঝখঝছ, চকন্তু সরকাঝরর হাঝি কিা চমচলটাচর আঝছ। কোটণ 
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উইচলয়াম কথঝক চমচলটাচর কব্চরঝয় এক চেঝেই সব্ োন্ডা কঝর কেঝব্। আমার 

জযাোমোইঝয়র চমচলটাচরর ওপর যোধীনত ভচি চছল। 

  

চকন্তু চেঝের পর চেে ককঝট কেল, চমচলটাচর আর কব্ঝরাল ো।  

  

এচেঝক মড়াগুঝলা পঝড় রইল রাস্তায়। চব্ন্দুমাত্র ইঝে ো থাকঝলও ব্ার ব্ার কিাখ িঝল 

যায় ওঝের চেঝক। দু-চিে চেে পরই আমরা সচব্স্মঝয় লি করলাম, করাো করাো 

কলাকগুঝলা মৃিুযর পর কব্ে কমাটাঝসাটা হঝয় কেঝছ। পঞ্চম চেঝে িাঝের কারওর কারওর 

হাি উুঁিু হঝয় উেঝি লােল। কযে শুঝয় শুঝয় ককােও একটা োঝির ভচেমায় িাঝের হাঝির 

কমাটা কমাটা আঙুঝল চব্চভন্ন মুদ্রা। একজঝের উুঁিু করা হাি কেখঝল মঝে হয়, কস আকাঝের 

ঈশ্বঝরর চেঝক কুঁিকলা কেখাঝে। 

  

মৃিুয আচম কম কেচখচে। িাই লঘু হাসযময় জীব্ঝের েচি আমার এি যদু্ভি কলাভ। 

  

মােুর-পিা চব্কট েন্ধ জােলা েরজা ব্ন্ধ কঝরও আটকাঝো যায় ো। সব্ সময় আমাঝের 

ব্াচড়ঝি ধুীনতপধুীনতঝো জ্বঝল। আমরা রাচত্তঝর ঘুঝমাঝি পাচর ো। োয়ই দুুঃস্বে কেচখ রাস্তার 

মড়াগুঝলা এব্ার উঝে োুঁচড়ঝয় আমাঝের ব্াচড়র চেঝক কহুঁঝট কহুঁঝট আসঝছ। আমার চেচে 

সা্ত্বনোর পােলাচমর লির্টা আব্ার কব্ঝড় কেল। 

  

একচেে পুচলে এঝস পাড়ায় মাইঝক কঘারর্া করঝি লােল কয যচে ককউ এ-পাড়া কথঝক 

পছন্দমিে চেরাপে পাড়ায় িঝল কযঝি িায়–িা হঝল পুচলঝের পাহারায় িাঝের পাচেঝয় 

কেওয়া হঝব্। 

  

এই কঘারর্া শুঝেই ব্াব্া-জযাোমোইঝয়র হৃৎকম্প শুরু হল। িার মাঝেই চেশ্চয়ই এ 

পাড়ায় চেেচের একটা ব্ড় রকঝমর হামলা হঝব্। এব্ার আমরা চেচশ্চহ্ন হঝয় যাব্। 
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চসো্ চেঝি কেচর হল ো। ইচিমঝধীনতযই একচেে কটচলঝোঝে ব্ড়ব্া বু্র সঝে কযাোঝযাে 

করা হঝয়চছল–ওই পাড়া িখে ো্। আমরা ককােও রকঝম ব্াম-পযাটরা গুচছঝয় পুচলঝের 

োচড় কিঝপ িঝল এলাম ব্ড়ব্াবু্র ব্াচড়ঝি। 

  

এখাঝে এঝস শুেলাম, সূযণো মােখাঝে একচেে খব্র পাচেঝয়চছল। এখে কস চরচলঝের 

কাঝজ ব্যস্ত। ব্াচড়ঝি আসার সময় পায় ো। 

  

চজন্নার পাচকস্তাঝের স্বে সেল হব্ার আঝেই কলকািায় কছাট কছাট পাচকস্তাে আর 

চহন্দুস্থাে হঝয় কেল। ভাে হঝয় কেল চব্চভন্ন পাড়া–এক পাড়ার মােুর যেয পাড়ায় যায় 

ো–তেব্াৎ চেঝয় পড়ঝল োর্ চেঝয় কেঝর ো। মােখাঝে দু-এক চেঝের জেয থাঝম। আব্ার 

েিুে উেযঝম শুরু হয়। কেিারা পরস্পরচব্ঝরাধীনতী িািাঝমচি কঝর।  

  

কলকািার পর শুরু হল কোয়াখাচলঝি। হিযা, োরীধীনতরণর্ আর যচগ্নকাঝণ্ডর খব্র ছাড়া আর 

ককােও খব্র কেই। ব্াংলাঝেঝের ব্েলা কেওয়া হল চব্হার, আঝমোব্াে ও কব্াম্বাইঝি। 

  

যঝক্টাব্ঝরর কের চেঝক োন্ধীচজ এঝলে কলকািায়। োন্ধীচজ িখে মুসলমােঝের কিাঝখ 

পাচকস্তাঝের এক েম্বর েত্রু। আব্ার িার চজন্নাঝিারর্ েীচির জেয ব্হ সংখযক চহন্দুও 

িার ওপর খড়েহস্ত। এই যব্স্থাঝিও িার োচ্র আহ্বাঝে চকছুটা েল হল। োন্ধীচজ এঝস 

আশ্রয় চেঝলে কব্ঝলঘাটার মুসলমাে পাড়ায়। ব্াংলার েধীনতােমন্ত্রী কসাহরাওয়াচেণও এঝস 

আশ্রয় চেঝলে িাুঁর কাঝছ। স্কুল কঝলঝজর ছাত্ররা আব্ার োচ্ চমচছল ব্ার কঝর কলকািা 

পচর্মর্ করল, িারপর এল কব্ঝলঘাটায়। কসই চমচছঝল আচমও চছলাম। 

  

োন্ধীচজ ও কসাহরাওয়াচেণ আমাঝের কাঝছ যুগ্ম ভাঝব্ আহ্বাে জাোঝলে চহন্দু-মুসলমাে 

সমমচমণিার জেয। চকন্তু আমরা কেখলাম যচিেয় রূপব্াে, সুপুরুর কসাহরাওয়াচেণর 

মুখমণ্ডল যিয্ চব্মরণ। ঘটোর ব্ল্গাহীে েচি কেঝখ চিচে কযে যিয্ চব্্া্ হঝয় 

পঝড়ঝছে। োন্ধীচজর মুঝখ োরুর্ ক্লাচ্র ছাপ। চিচে চেব্ণাক।  
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একজে োন্ধীচজর ব্ার্ী িাইঝি কেঝল, চিচে ব্াংলাঝিই চলঝখ চেঝলে আমার জীব্েই 

আমার ব্ার্ী। চকন্তু কুঁপা কাুঁপা যির, িাঝি কযে আত্মচব্শ্বাঝসর ছাপ কেই। 

  

একটা কছঝল হোৎ সামঝের চেঝক ছুঝট চেঝয় হাউমাউ কঝর কাুঁেঝি কাুঁেঝি ব্লঝি লােল, 

আমার কব্াে…আমার কব্ােঝক ওরা…আমারই কিাঝখর সামঝে…কমঝর কেঝলঝছ…আপচে 

এর কী উত্তর কেঝব্ে? 

  

কছঝলচটঝক কজার কঝর থামাঝো হল। িখে এসব্ েঝনেরর উত্তর কেব্ার সময় েয়। 

সমমচমণিার সময়। আমাঝের জল কিষ্টা কপঝয়চছল ব্ঝল কব্ঝলঘাটার ব্চস্তর ব্াচড়ঝি 

ব্াচড়ঝি েুঝক আমরা জল িাইলাম। ককউ ককউ ব্লঝলে, আমাঝের একটু পাচে চেে। 

মুসলমাঝের হাি কথঝক জল চেঝয় কসচেে আমাঝের মঝে হঝয়চছল, আমরা কযে যমৃি 

পাে করচছ! 

  

কলকািা কথঝক োন্ধীচজ কেঝলে কোয়াখাচলঝি। োন্ধীচজঝক একজে েনের কঝরচছল, 

আপচে কব্াম্বাই, আঝমোব্াে ব্া ছাপরায় ো চেঝয় কোয়াখাচলঝি ককে যাঝেে? কসখাঝে 

চহন্দুরা উৎপীচড়ি হঝয়ঝছ ব্ঝলই চক যাঝেে? 

  

মমণাহি হঝয় োন্ধীচজ ব্লঝলে, কোয়াখাচলর মিে ঘটো যচে যেয ককােও জায়োয় ঘঝট 

এব্ং চিচে যেুভব্ কঝরে কয কসখাঝে ো চেঝয় িার উপায় কেই, িঝব্ চিচে চেশ্চয়ই 

কসখাঝে যাঝব্ে। কোয়াখাচলর ধীনতচরণিা োরীঝের আকুল িন্দেই িাুঁঝক কসখাঝে যাব্ার 

জেয যচস্থর কঝর িুঝলঝছ। 

  

কোয়াখাচলঝি োন্ধীচজ চেহি হঝব্ে এই রকম একটা আেকিমায় চব্ঝেচে সাংব্াচেকরা খুব্ 

িৎপর হঝয় উঝেচছল। কস রকম চকছু ঘটল ো, চকন্তু সামচয়ক চব্রচি ছাড়া েভীর ককােও 

েচিচিয়াও কেখা কেল ো। ঘটোর েচি চেয়ন্ত্রর্ করার িমিা িখে োন্ধীচজরও কেই। 

  

কলকািায় োন্ধীচজর যেুঝেরর্ায় আর একচট োচ্ চমচছল কব্চরঝয় ওঝয়চলংটঝের কাঝছ 

আিা্ হল। কঝয়ক জে ে৷ ওুঁব্ােীর চছন্নচভন্ন কেহ লুচটঝয় পড়ল রাস্তায়। 
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িার কঝয়ক চেঝের মঝধীনতযই আমার জযাোমোই খুে হঝলে।  

  

ব্ড়ব্াবু্র ব্াচড়ঝি আমরা চেরুপদ্রঝব্ই চছলাম। চকন্তু জযাোমোইঝয়র মে চটকচছল ো। 

কসখাঝে। ইচিমঝধীনতযই ব্ড়ব্াবু্র সঝে মঝোমাচলেয হঝয় যাওয়ায় আব্ার িার ব্াচড়ঝিই 

আশ্রয়োথণী হঝয় চেঝর আসঝি জযাোমোইঝয়র আত্মসম্মাঝে কলঝেচছল। িা ছাড়া, িার 

িালিলার ব্াচড়ঝি ব্হ টাকার সম্পচত্ত পঝড় চছল। কস সব্ কছঝড় থাকার জেয চিচে এক 

মুহূিণও োচ্ পাচেঝলে ো। একব্ার কলকািার যব্স্থা একটু োন্ডা হঝিই চিচে স্ত্রী ও 

কমঝয়ঝের এ ব্াচড়ঝি করঝখ কজার কঝর চেঝর কেঝলে িালিলায়। ব্াচড়র কমঝয়ঝের 

কান্নাকাচট এব্ং ব্ড়ব্াবু্র যেুঝরাধীনত চকছুই শুেঝলে ো। ব্াচড়র িাকর ও োঝরায়ােঝের 

ওপর িার যোধীনত চব্শ্বাস। 

  

দু চেে ব্াঝেই িালিলার ব্াচড় আিা্ হল, আগুে লাোঝো হল ব্াচড়ঝি। জযাোমোই 

পালাঝি পারঝলে ো–যিয্ েৃেংস ভাঝব্ চেহি হঝলে। এই ঘটোর কেড় ঘণ্টা পঝরই 

কসই রাস্তায় জযাোমোইঝয়র ব্হ আকাচঙ্ক্ষি চমচলটাচরর োচড়র সার এঝস পড়ল, চকন্তু 

জযাোমোইঝক ব্াুঁিাঝি পারল ো। জযাোমোইঝয়র চব্রয়সম্পচত্ত ও োর্ একই সঝে েষ্ট 

হঝয় কেল। 

  

আমরা জযাোমোইঝয়র মৃিঝেহ কেচখচে। খব্র পাওয়া চেঝয়চছল ব্াঝরা ঘণ্টা পঝর। এব্ং 

ঘটোচট সংেয়ািীি ভাঝব্ েমার্ করঝি সময় কলঝেচছল আরও এক চেে। িারপর মেণ 

কথঝক একটা কাটা-ঝছুঁড়া মৃিঝেহ চেঝয় এঝস োহ করা হয় চেমিলায়। 

  

খব্র কপঝয় এই দুচেণঝের মঝধীনতযও ব্ড়চে িঝল এল খড়্েপুর কথঝক। সূযণোও চেঝর এল 

ব্াচড়ঝি। জযাোইমাঝক সামলাঝিই সব্াই চহমচসম কখঝয় কেল। জযাোইমা চকছুঝিই িাুঁর 

স্বামীর মৃিুযসংব্াে চব্শ্বাস করঝব্ে ো–চিচে সব্ার হাি ছাচড়ঝয় ছুঝট কযঝি িাে 

িালিলার ব্াচড়ঝি। কসখাঝে কস-ব্াচড়র একটা ককিমাল োুঁচড়ঝয় আঝছ শুধুীনত, জােলা-

েরজাগুঝলারও যচস্তত্ব কেই। শ্রােোচ্ িুঝক যাব্ার পর জামাইব্াবু্ জযাোইমাঝক 

খড়্েপুঝর চেঝয় কযঝি িাইঝলে। 
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কেেব্যাপী যচব্শ্রা্ মারামাচর কাটাকাচটর েঝল কেঝের সাধীনতারর্ কলাক একসময় 

চিচিচব্রি হঝয় ব্লঝি লােল, এর কথঝক কেে ভাে হঝয়ও স্বাধীনতীেিা আঝস কিা আসুক। 

িখেও ব্াংলা ব্া পাঞ্জাব্ ব্যব্ঝেঝের কথা চব্ঝের ককউ চি্া কঝরচে। কয-চেে সচিযই 

কস কথা কঘাচরি হল, কস-চেে ব্াংলার কিঝয়ও কব্চে আগুে জ্বঝল উেল পাঞ্জাঝব্। রর্দুমণে 

চেখ এব্ং েচিচহংসাপরায়র্ পাঞ্জাচব্রা রিেো ব্ইঝয় চেঝি লােল। 

  

সািিচল্লঝের মাোমাচে এঝস কলকািা যঝেকটা ো্ হঝয় পড়ল। মােুরজে আব্ার 

পঝথঘাঝট কব্ঝরায়, কোকােপাট কঝর। কযসব্ পাড়ার কলাঝকরা এককাট্টা হঝয় যেয পাড়ার 

আিমর্ রুঝখঝছ এখে িারাই চেঝজঝের মঝধীনতয েেড়া লাোয় করেঝের কোকাঝের 

লাইঝে। রিাি চেঝের চব্ভীচরকাও জেিার মে কথঝক কি িাড়ািাচড় মুঝছ যায়! মাঝে 

মাঝেই এখাঝে কসখাঝে খাচল ব্াচড় পঝড় আঝছ–যচধীনতব্াসীরা পলািক। চব্েুঝের। 

পাড়াঝিও োো কব্ে েব্ল ভাঝব্ই হঝয়চছল, যঝেক চেে ওঝের কখাুঁজ চেঝি পাচরচে। 

একচেে চেঝয় শুেলাম, ওরা আসাঝম কব্ড়াঝি িঝল কেঝছ। চসুঁচড়র মুখটাঝিই করর্ুর সঝে 

কেখা। 

  

করর্ুঝক কেখঝলই আজকাল আচম একটু একটু ভয় পাই। করর্ু আজকাল কথায় কথায় 

আমার ব্ড্ড সমাঝলািো কঝর। জামার কব্ািাম কঘুঁড়া থাকঝল চকংব্া জুঝিায় পাচলে ো 

থাকঝল করর্ু ভুরু কুুঁিঝক িাকায়। করর্ু একটা কথা কব্াঝে ো। একেল কছঝল সব্ সময় 

চেটোট কসঝজগুুঁঝজ থাকঝি ভাঝলাব্াঝস, আর একেল কছঝল কসঝজগুুঁঝজ চেটোট থাকার 

সরঞ্জামই পায় ো। িাঝের জুঝিায় িাচে থাঝক, কছুঁড়া পযান্ট কসলাই কঝর পঝরও কসটা 

আব্ার লুঝকাঝি িায়–কধীনতাপাব্াচড়ঝি পাোব্ার সামথণয কেই ব্ঝলই ব্াচড়ঝি কসাড়া চেঝয় 

কাুঁিা জামা পঝর। এ ছাড়াও আর একেল কছঝল থাঝক, যারা পচরেন্ন োঝটণও কব্ািাম 

কেয় ো, োচম পযাঝন্টর সঝে কছুঁড়া োটণ পঝর ইঝে কঝর এব্ং িুঝল কিল কেওয়া পছন্দ 

কঝর ো। আচম ওই িৃিীয় েঝলর কছঝলঝের য্েণি হঝয় কেচছ কারর্ এরাই ছাত্রঝের 

সমাঝজর চেঝরামচর্। 
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করর্ুঝক চজঝজ্ঞস করলাম, কিাঝের ব্াচড়টা এি োুঁকা োুঁকা ককে কর?  

  

সাো রঝঙর স্কাটণ পঝর করর্ু োুঁচড়ঝয় আঝছ, আমার চেঝক চস্থর েৃচষ্ট, মুঝখ একটাও কথা 

কেই। কপাঝল এঝস পঝড়ঝছ কঝয়ক কোছা িুল, ব্াুঁ হাঝি একটা ব্ই, ডাে হাি করচলংঝয়। 

িকিঝক েকেঝক েরীর, চেমণল কিাখ, সেযঝোুঁটা েুঝলর মিে েরীঝর েিুে কয ব্ঝের 

আভা! করর্ুঝক মঝে হল একটা ছচব্র মিে–এব্ং সচিযই কযে এ রকম একচট ছচব্ আচম 

আঝে ককাথাও কেঝখচছ! 

  

করর্ু আমার েঝনেরর ককােও উত্তর চেল ো, চসুঁচড়র চেক কসই ধীনতাঝপই োুঁচড়ঝয় রইল। করর্ুঝক 

কেঝখ আচম সব্ ভুঝল কেলাম। এই ক’মাঝসর ভয়াব্হ সময়, রিপাি, দুুঃস্বে, কোক। 

কসই ছচব্চটর মঝধীনতয কয কস ন্দযণ চছল, িা আর সব্ চকছুঝকই আেন্ন কঝর কেয়। 

  

আচম দু’-এক পা এচেঝয় এঝস ব্ললাম, এই করর্ু? 

  

ছচব্টা কভঝঙ কেল। করর্ু চসুঁচড় কথঝক কেঝম এঝস ব্লল, কছাড়ো, েো ককউ ব্াচড় কেই। 

  

িুই ককাথায় যাচেস? 

  

আচম মচল্লকাঝের ব্াচড় কথঝক ব্ই আেঝি যাচে। ওঝের ব্াচড়ঝি যঝেক ব্ই।  

  

এিুচে আসচব্ কিা? আচম এখাঝে ব্চস? 

  

করর্ু েম্ভীর মুখ কঝর ব্লল, িুই আজকাল চসোঝরট খাস? 

  

আচম োরুর্ যব্াক হঝয় ব্ললাম, ো কিা! 

  

একজে কিাঝক কেঝখঝছ! 

  

কমাঝটই ো। কিেও হঝি পাঝর ো। 

  

একজে কয আমাঝক ব্লল! 
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কক? 

  

কস কযই কহাক ো— 

  

িবু্ আচম োম শুেঝি িাই। 

  

মচল্লকার োো। 

  

কসই মুহূঝিণ মচল্লকার োোঝক হাঝির কাঝছ কপঝল আচম কেওয়াঝল মাথা েুঝক চেিাম। 

খুে কঝর কেলাও চব্চিত্র চছল ো। 

  

কচেে মুখ কঝর ব্ললাম, চহ ইজ এ লায়ার! ডযাম লায়ার! 

  

িুই সচিয খাসচে? 

  

ো। 

  

আমার হাি ছুুঁঝয় ব্ল। 

  

করর্ুর হাি ছুুঁঝয় আচম ওর কিাঝখর চেঝক িাচকঝয় ব্ললাম, এই কিা ব্লচছ! 

  

আসঝল আচম চমঝথয কথা ব্ললাম। করর্ুঝক ভয় পাই ব্ঝলই ওর সামঝে চমঝথয কথা 

ব্লঝি আমার আটকাল ো। করর্ু এখেও স্কুঝলর কমঝয়–ও কী কঝর বু্েঝব্ কয কঝলঝজর 

োটণ ইয়াঝর ভরচি হঝয় কয-ঝছঝল চসোঝরট ো খায় এব্ং করটুঝরঝন্টর িাঝয়র কাঝপ ছাই 

ো কেঝল–ব্নু্ধঝের কাঝছ িার ককােও সম্মােই কেই। 

  

এি কম ব্য়ঝসই করর্ুর মঝধীনতয েীচিঝব্াধীনত ও সিিা যিয্ কব্চে। ওঝক যখে েথম কেচখ, 

িখে ও চছল োরুর্ দুর্ ও দুষু্ট কমঝয়–হোৎ কী রকম ব্েঝল কেঝছ। যাব্িীয় মােচব্ক 

ব্যব্হারঝকও ও ভাঝলা ও মন্দ, এই দুই ভাঝে ভাে কঝর কেঝলঝছ–এব্ং মঝন্দর সঝে ও 
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ককােও সংস্রব্ রাখঝিই রাচজ েয়। ওর চেঝজর োো যংশু এ রকম েয়–চকন্তু চব্েুর সঝে 

করর্ুর খুব্ চমল আঝছ এ ব্যাপাঝর। 

  

চব্েু আর আচম আলাো আলাো কঝলঝজ ভরচি হঝয়চছ ব্ঝল চব্েুর েভাব্ আমার ওপর 

কথঝক কঝম কেঝছ। চব্েু ভরচি হঝয়ঝছ স্কচটে িািণ কঝলঝজ চকন্তু ওই কঝলঝজ কমঝয়রা 

পঝড় ব্ঝল আমাঝক চকছুঝিই কসখাঝে ভরচি করা হল ো। আমার ব্াচড়র কলাঝকরা এ 

ব্যাপাঝর োরুর্ কোুঁড়া–যচধীনতকাংে ব্াঙাল পচরব্ারই এ রকম। আমাঝক ভরচি হঝি 

হঝয়চছল কসন্ট পলস কঝলঝজ। কসখাঝে একচট কছঝল একচেে আমাঝক ব্ঝলচছল, িুই 

ট্রামরাস্তার ওপর োুঁচড়ঝয় চসোঝরট কখঝি পারচব্? কস িযাঝলঞ্জ যস্বীকার করব্ কী কঝর? 

  

িবু্ করর্ুর কাঝছ চমঝথয কথা ব্ঝল আমার লাচে হয় ো। ব্রং কব্ে মজা লাঝে। 

  

আচম িখেও করর্ুর হাি ধীনতঝর আচছ। হাি ছাচড়ঝয় চেঝয় করর্ু ব্লল, আচম কিাঝক। একটা 

চিচে চলঝখচছলাম। 

  

কই পাইচে কিা! 

  

পাোইচে। 

  

কই কে। এখে আমাঝক কে। 

  

এখে আর চেঝয় কী হঝব্। এমচে চলঝখচছলাম। 

  

আমার চিচে আমাঝক চেঝিই হঝব্। আচম এিুচে িাই।  

  

করর্ু ব্ড় একঝরাখা কমঝয়। একব্ার ককােও ব্যাপাঝর ো ব্লঝল আর সহঝজ হা ব্লাঝো 

যায় ো। চিচেটা ও চকছুঝিই কেঝব্ ো। কের পযণ্ ব্লল, চিচেটা চছুঁঝড় কেঝলঝছ। 

  

আচম ব্ললাম, চমঝথয কথা! 
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করর্ু ব্লল, আচম কমাঝটই কিার মিে যখে-িখে চমঝথয কথা ব্চল ো। 

  

আচম হাি ব্াচড়ঝয় চেঝয় ব্ললাম, আমাঝক ছুুঁঝয় ব্ল।  

  

করর্ু ছুুঁঝয় চেঝয় ব্লল, এই কিা ব্লচছ! 

  

করর্ুঝক কেখঝলই কব্াো যায়, ও চমঝথয কথা ব্লার কমঝয় েয়। িবু্ আমার সঝন্দহ যায় 

ো। মঝে হয়, আমারই মিে করর্ুও এ-ঝিঝত্র চমঝথয কথা ব্লঝছ। চকন্তু কস কথা আর 

ওঝক ব্লা যায় ো। 

  

কয-চিচে পাওয়া যায় ো, কসই চিচের জেয মঝের মঝধীনতয একটা োরুর্ ঔৎসুকয থাঝক। 

আমার ব্ার ব্ার মঝে হঝি থাঝক কয কসই ো-পাওয়া চিচের মঝধীনতযই আমার জীব্ঝের 

যঝেক রহঝসযর সমাধীনতাে চছল। 

  

চেস্তি োকুরোলাঝে করাে পঝড়ঝছ, চিেচট োচলক কসখাঝে েিণ্ড কলঝহ মত্ত। ব্ড় থাঝমর 

পাঝে শুঝয় আঝছ একটা চব্ড়াল। ওপঝর কার হাি কথঝক একটা থালা পঝড় কেল েেেে 

েঝব্দ। কসই মুহূঝিণ আমার মঝে হল, করর্ুর সঝে আমার সারা জীব্ঝে কখেও চব্ঝেে 

হঝব্ ো। করর্ু কযে একটা কমঝয় েয় শুধুীনত, একচট চেল্প। কয চেঝল্পর সন্ধাে আমাঝক সারা 

জীব্ে ধীনতঝর কঝর কযঝি হঝব্। 

  

কসইসময় ভাস্কর আর পকিমজ এঝস পড়ল। আমাঝক কেঝখই ব্লল, কী কর ব্ােল, কিার 

কয পাত্তাই কেই যঝেক চেে! 

  

ওরা দু’জঝে ধীনতপ কঝর োকুরোলাঝের চসুঁচড়ঝি ব্ঝস পঝড় ব্লল, এই করর্ু, চব্েুঝক ডাক 

কিা! 

  

আচম ব্ললাম, চব্েু কিা কেই এখাঝে। 
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কস কথা শুঝে ভাস্কর ও পকিমজ কব্ে দুুঃচখি হঝয় পড়ল। ওঝের মঝে হল, চব্েু ওঝের 

সঝে কযে চব্শ্বাসঘািকিা কঝরঝছ। ব্াইঝর কব্ড়াঝি যাব্ার আঝে চব্েু িার ব্নু্ধঝের 

একব্ার খব্রও চেঝয় কেল ো! যচেও মােখাঝে কঝয়ক মাঝসর ডামাঝডাঝল খব্র কেব্ার 

যসুচব্ধীনতা চছল, িবু্ ব্নু্ধঝের যচভমাে হঝব্ই। 

  

চব্েু আমারই সব্ঝিঝয় পুরঝো ব্নু্ধ সুিরাং আমারও যচভমাে হব্ার কথা চছল। চকন্তু 

এঝসই চসুঁচড়র ওপঝর করর্ুর ছচব্র মিে োুঁচড়ঝয় থাকা কেঝখ আচম ভুঝল চেঝয়চছলাম। 

এখেও করর্ুর সঝে কথা ব্লার সময় হোৎ পকিমজ আর ভাস্কর এঝস পড়ায় আচম কব্ে 

যপরাধীনতী কব্াধীনত করচছলাম। আমার মুখখাো কিলঝিঝল হঝয় এঝসচছল, ওরা যব্েয কসটা 

লি কঝরচে। 

  

ভাস্কর ব্লল, ওে যা েরম! এই করর্ু খাব্ার জল চেঝয় আয়। যঝেকখাচে খাব্ার জল 

চেঝয় আয়। 

  

পকিমজ মুখ চেিু কঝর আমাঝক চজঝজ্ঞস করল, হযাুঁ কর, শুেলুম োচক কিার ককাে আত্মীয়–  

  

সঝে সঝে আমার মুখখাো কাঝলা হঝয় কেল। কিাঝখর েৃচষ্ট কান্নার চেক আঝের মুহূঝিণর 

মিে। ভাঙা ভাঙা েলায় ব্ললাম, আমার জযাোমোই, আমার চেঝজর জযাোমোইঝক, 

উুঃ! 

  

আমার জযাোমোইঝয়র মৃিুযঝি আচম আঘাি কপঝয়চছলাম চেকই, চকন্তু কিমে ভাঝব্ খুব্ 

কব্চে কোক পাইচে! জযাোমোই আমাঝক খুব্ একটা পছন্দ করঝিে ো–ইোেীং িার 

সঝে একটা েূরত্বও তিচর হঝয় চেঝয়চছল। 

  

িবু্, যেযঝের কাঝছ ব্লঝি কেঝল একটু যচভেঝয়র ব্যাপার এঝসই যায়। আচম এি কব্চে 

কোঝকর ভাে করঝি লােলুম কয ওরা আমাঝক সা্ত্বনো কেব্ার জেয ব্যস্ত হঝয় উেল। 
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৫৯. জুে মাঝসর চিে িাচরঝখ 

জুে মাঝসর চিে িাচরঝখ কঘারর্া করা হল ভারি চব্ভি কঝর দুচট আলাো রাষ্ট্রঝক স্বাধীনতীে 

কঝর কেওয়া হঝব্ পঝেঝরাই আেট। মােখাঝে মাত্র ব্াহাত্তর চেঝের মঝধীনতয সীমাো, 

সম্পচত্ত, কসোব্াচহেী, িাকচরব্াকচর েভৃচি ভাে ব্াঝটায়ারার সব্ রকম জচটল েনের কসঝর 

চেঝি হঝব্। 

  

সাধীনতারর্ মােুর জাঝে ো, এই স্বাধীনতীেিার েকৃি স্বরূপ কী, কডাচমচেয়াে কটটাস ব্লঝিই 

ব্া কী কব্াোয়। শুধুীনত স্বাধীনতীেিা কথাটার মঝধীনতযই একটা চব্দুযৎ িরে আঝছ। েীঘণকাল ধীনতঝর 

যিযািার, উৎপীড়ে, আত্মিয়ী োো-হাোমা, জািীয় কেিাঝের চেঝজঝের মঝধীনতয মে 

করাকচর ও েলােচলঝি মােুর এঝকব্াঝর চিচিচব্রি হঝয় উঝেচছল হোৎ স্বাধীনতীেিা 

আসঝছ শুঝে সকঝলরই মঝে হল, এইটাই পরম োচপ্ত। 

  

১৪ই আেট সন্ধযা কথঝকই সারা কেঝে যভূিপূব্ণ উঝত্তজো। আোমী কাল একটা চব্রাট 

উৎসঝব্র চেে, চকন্তু কসই উৎসঝব্র কিহারা কী রকম হঝব্ ককউ জাঝে ো। ভারিব্ঝরণর 

আব্হমাে কাঝলর ইচিহাঝস ককােও চেে স্বাধীনতীেিার উৎসব্ কিা হয়চে। রামায়র্-

মহাভারঝিও স্বাধীনতীেিা উৎসঝব্র ব্র্ণো কেই। ইচিহাস চেঝয়ঝছ শুধুীনত েিুে রাজযাচভঝরঝকর 

খব্র। এই চেেচটঝি সব্ মােুর িাই ঘর কছঝড় রাস্তায় কব্চরঝয় পড়ল; োো-হাোমাও 

যকস্মাৎ কথঝম কেঝছ। 

  

ব্ড়ব্াবু্ একটা েিুে করচডঝয়া চকঝে কেলঝলে। কচেে কথঝকই িার েরীরটা খারাপ 

যাচেল, ককামঝর ব্যথার জেয হাুঁটািলা করঝি পারচছঝলে ো–িবু্ চিচে এ-চেেচটঝি কব্ে 

উঝত্তজো কব্াধীনত করচছঝলে–চেয়ঝরর কাঝছ সারাির্ করচডঝয়াটা খুঝল রাখঝলে। মাঝে 

মাঝে চিররঞ্জে এঝস পাঝে ব্ঝসে। খব্র শুেঝি শুেঝি হোৎ একসময় চিররঞ্জঝের কিাঝখ 

জল আঝস। যস্ফুট েলায় ব্ঝলে, সব্ই কের পযণ্ চমঝট কেল, মােখাে কথঝক োো… 
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বৃ্ে ব্য়ঝস কোক কব্চে হয়। চিররঞ্জে িাুঁর োোর যপঘাি মৃিুযর কথা চকছুঝিই ভুলঝি 

পারঝছে ো। 

  

ব্ড়ব্াবু্ িাঝক ককােও সা্ত্বনো কেে ো। যেযমেস্ক ভাঝব্ কিঝয় থাঝকে কচড়কাঝের চেঝক। 

িারপর হোৎ একসময় ব্যাকুল ভাঝব্ ব্ঝলে, এই কেেভাঝের পচরর্চি কী হঝব্, আচম 

কিা ভাব্ঝিই পারচছ ো। 

  

চিররঞ্জে কিাঝখর জল মুঝছ ব্ঝলে, আমার শ্বশুরমোই চিচে চলঝখঝছে-ওখােকার চব্রয়-

সম্পচত্ত কব্ঝি চেঝয় এ চেঝক িঝল আসব্ার কিষ্টা করঝব্ে।  

  

যিটা কব্াধীনতহয় েরকার হঝব্ ো। একটা চকছু েঝটকেে থাকঝব্ই। দু’চেঝকই কিা 

মাইেচরচট রঝয় কেল। 

  

একটু কথঝম ব্ড়ব্াবু্ আব্ার ব্লঝলে, েরীরটা যচে সুস্থ থাকি আচম এই সময় চেচল্ল িঝল 

কযিাম। এই েৃেয কিা আর জীব্ঝে কখেও কেখঝি পাব্ োকাল লালঝকল্লায় যখে কিরো 

োন্ডা ওড়াঝব্ জওহরলাল। 

  

োন্ধীচজর ককােও কথাব্ািণা শুেঝি পাচে ো ককে? 

  

ওুঁর চেে কের হঝয় কেঝছ। উচে এখে সব্রমিী চেঝয়ই থাকুে! থাচটণঝজই ওুঁর চরটায়ার 

করা উচিি চছল। 

  

আপোর চক মঝে হয় ওুঁর কথা মিে কংঝগ্রস পাচটণটা এখে কভঝঙ কেওয়া হঝব্? 

  

করচডঝয়ার চেঝক উৎকর্ণ হঝয় ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, িুপ, কী ব্লঝছ কোঝো। চেক রাি ব্াঝরাটায় 

জওহরলাল করচডঝয়াঝি ভারর্ কেঝব্। আমাঝের এখােকার চিে চমচেটার হল েেুল্ল 

কঘার। ব্াঙালঝের আর দুুঃখ করার চকছু রইল ো। 

  

সূযণ চকংব্া ব্ােল ককউই ব্াচড় কেই। 
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ব্ােল সারা সঝন্ধটা কাটাল ভাস্কর আর পকিমজঝের সঝে। কাল খুব্ কভাঝর েভািঝেচর 

ব্ার করঝব্। িার েস্তুচি িলঝছ। ভাস্করঝের তব্েকখাোয় ওরা োঝের চরহাসণাল চেল, 

কেম কেম ব্াড়াঝয় যা, খুচে কক েীি োঝয় যা এব্ং কারার ওই কল হ  কপাট কভঝঙ েযাল 

কর কর কলাপাট। 

  

রাি ে’টার সময় ওরা েল চমঝল এল চব্েুঝের ব্াচড়ঝি। চব্েুঝের ব্াচড়ঝি রীচিমঝিা 

হইিই িলঝছ। ওঝের যিব্ড় ব্াচড় আোমীকাল উৎসব্ সজ্জায় সাজাঝো হঝব্। 

ইঝলকচট্রঝকর চমচস্তচর এঝসঝছ–ছাঝের এক ো্ কথঝক আর এক ো্ পযণ্ আঝলা 

লাোব্ার জেয িার টাো হঝে। োয় ে’খাঝেক পিাকা ককো হঝয়ঝছ। ব্াচড়র কছঝল-

কমঝয়রা ব্ঝস কেঝছ কােঝজর চেকচল তিচর করঝি। সুেকাে িোরক করঝছ এসঝব্র। 

  

ব্ােলরাও চেকচল ব্াোঝি ব্ঝস কেল। ব্ােল যেযঝের কেখাঝেচখ কব্ে িটপট ব্াচেঝয় 

কেলল যঝেকখাচে। ভাস্কর এসব্ কাঝজ মে ব্সাঝি পাঝর ো। কস একটু ব্াঝে ব্াঝেই 

ব্ঝল, উুঃ টায়াডণ হঝয় কেলুম। এই চব্েু, িা পাোঝি ব্ল ো।  

  

চব্েুর মা কছঝলঝের কব্চে িা খাওয়া পছন্দ কঝরে ো। একিলা কথঝক িাকর িাঝয়র 

েরমাে চেঝয় কেঝলই চিচে কেট-ভরচি সঝন্দে আর েরব্ি পাচেঝয় কেে। 

  

একটু ব্াঝে সব্াইঝকই ওপঝর কডঝক পাোঝো হল। সকঝলরই খাওয়ার ব্যব্স্থা হঝয়ঝছ। 

  

এব্াচড়র কোিলার হলঘরটা ব্হচেে ব্যব্হার করা হয় ো। আজ কেঝড়  পুুঁঝছ সাে করা 

হঝয়ঝছ। ব্ার করা হঝয়ঝছ পুরঝো কাঝলর রূঝপার থালাব্াসে। পড়্ যব্স্থা হঝলও এখেও 

কযঝি কযঝি চকছু আঝছ। চব্েুর মা চেঝজ খাওয়াোওয়ার ব্যব্স্থাপো কঝরঝছে। চিে রকম 

মাছমাংস এব্ং িার রকঝমর চমচষ্ট ো হঝল চিচে কলাকঝক খাওয়াঝোর কথা ভাব্ঝিই 

পাঝরে ো। যঝেক চকছুই চকঝে আচেঝয়ঝছে একটু আঝে। সব্ কোকােপাট এখেও কখালা, 

কব্াধীনতহয় সারা রািই কভালা থাকঝব্। 
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ব্ােল যঝেকচেে ব্াঝে এ ব্াচড়র ওপঝর এল। আজই কস েথম করর্ুর আর এক কাকাঝক 

কেখল, যাুঁর স্ত্রী চছঝলে তহম্ী কাচকমা। তহম্ী কাচকমার োম এব্াচড়ঝি যঝেকচেে 

কোো যায় ো। িার ব্ঝরর কিাখ েুঝলা েুঝলা। োঝল িাকা িাকা োে িঝব্ খুব্ কে চখে 

মােুর, ককাুঁিার ো্চট েুঝলর মিে ছড়াঝো, হাঝি সবু্জ রঝঙর চসোঝরঝটর চটে। 

  

খাওয়া কের কঝর ওরা সব্াই ছাঝে এল। পিাকাগুঝলা লাোঝি হঝব্–আঝলার ব্যব্স্থা 

হঝয় কেঝছ। এি রাি পযণ্ ব্ােলরা এর আঝে কখেও ব্াচড়র ব্াইঝর থাঝকচে– চকন্তু 

আজ কস সম্পঝকণ ককােও চি্াই কেই। 

  

আকাঝে কঝয়ক টুকঝরা পািলা কমঝঘর চেঝক িাচকঝয় সুেকাে ব্লল, এই কসঝরঝছ। কাল 

যচে বৃ্চষ্ট োঝম! ব্ােলরা হইিই কঝর উেল, ো সুেকােো, আপচে ও রকম যপয়া কথা 

ব্লঝব্ে ো। বৃ্চষ্ট হঝল সব্ মাডণার হঝয় যাঝব্! 

  

চব্েু ব্লল, আয়, একটা চজচেস চেক করচব্? এখে কথঝক কাল সারা চেে আমরা একটাও 

ইংঝরচজ কথা ব্লব্ ো। কয একটা ইংঝরচজ েব্দ ব্ঝল কেলঝব্, িার িিুচে এক পয়সা 

কঝর োইে হঝব্। 

  

সুেকাে সঝে সঝে ব্লঝল, এই কিামরা চব্েুর কাছ কথঝকই েথঝম এক পয়সা চেঝয় 

োও। ও োইে ব্ঝলঝছ। ওঝকই েথঝম জচরমাো চেঝি হঝব্! 

  

সব্াই কহাঝহা কঝর কহঝস উেল। চব্েু িীর্ েচিব্াে কঝর ব্লঝি কেল কয এখেও কখলা 

শুরুই হয়চে–কস শুধুীনত েস্তাব্ িুঝলঝছ। চকন্তু চব্েুর কথা গ্রাহয করা হল ো। িাঝক পয়সা 

চেঝিই হঝব্। 

  

সুেকাে ব্লল, কেঝখা, কাল যঝেক পয়সা পাওয়া যাঝব্। পয়সাগুঝলা একজে ককউ জমা 

রাখুক–কিামরা ভাস্করঝক কযাচেয়ার কঝর োও। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 686 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভাস্কর হাি ব্াচড়ঝয় ব্লল, সুেকােো আপচেও চেে এক পয়সা। আপচে কযাচেয়ার 

ব্ঝলঝছে। 

  

সুেকাে থিমি কখঝয় ব্লল, আঝর ওটা কিা ব্াংলাই। কযাচেয়ার কথাটার আব্ার ব্াংলা 

আঝছ োচক? 

  

পকিমজ ব্লল, িা হঝল, ইংঝরজরা আসব্ার আঝে আমাঝের কেঝে চক টাকাপয়সা চছল ো? 

চকংব্া কারওর কাঝছ জমা রাখা হি ো। 

  

ভাস্কর ব্লল, একটু ব্াঝে ইংঝরজরা এ-ঝেে কছঝড় িঝল যাঝে আর ইংঝরচজ ছাড়া আমরা 

একটাও কসে-থুচড়, ব্াকয ব্লঝি পাচর ো? আমাঝের লজ্জা হওয়া উচিি। 

  

িুচম ব্ঝলা, কযাচেয়াঝরর ব্াংলা কী? কিামাঝের মঝধীনতয কক ব্লঝি পাঝর? 

  

যেয ককউ উত্তর কেব্ার আঝেই ভাস্কর ব্লল, আপচে রামেসাঝের োেটাও কোঝেেচে? 

  

ভাস্কর দু হাি ছচড়ঝয় কিুঁচিঝয় োে জুঝড় চেল, ‘আমায় কে মা িচব্লোচর, আচম 

চেমকহারাম েই েকিমরী—’  

  

সব্াই হািিাচল চেঝয় উেল। আেন্দ করার জেয সমস্ত মে োর্ উেগ্রীব্, কয-ঝকােও 

একটা উপকরর্ কপঝলই হল। 

  

চেক ব্াঝরাটার সময় মুহমুণহ কোো কেল কামাে েজণে। সমস্ত কট্রে হইস চেঝয় উেল। 

কসই েব্দও ছাচপঝয় কেল েঙ্খধ্বচেঝি। পাড়ার োয় েঝিযক ব্াচড়ঝিই োুঁখ ব্াজঝছ। 

যঝেক ব্াচড়ঝি উলু চেঝয় উঝেঝছ কমঝয়রা। 

  

ওরা দুদ্দ াড় কঝর কেঝম এল ছাে কথঝক। চব্েুঝের ঘঝর চব্োল করচডঝয়াচট খুব্ কজাঝর 

িাচলঝয় কেওয়া হঝয়ঝছ। একটু ধীনতরা ধীনতরা েলায় জওহরলাল কেহরু ব্ঝল িঝলঝছে, সারা 

পৃচথব্ী যখে ঘুচমঝয় আঝছ, িখে একচট পরাধীনতীে জাচি স্বাধীনতীেিা কপঝয় কজঝে উেল… 
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ইংঝরচজ মঝি শুরু হঝয় কেঝছ েিুে চেে, এঝস কেঝছ স্বাধীনতীেিা। কসই মুহূঝিণ সারা কেঝের 

যঝেঝকই কজঝে আঝছ, এমেকী হাসপািাঝলর রুচেরাও ঘুঝমায়চে। যন্ধকার েেীঝি 

মাছধীনতরা কজঝল চডচঙগুঝলা কথঝক কভঝস আসঝছ ‘জয় চহন্দ’। কসই মুহূঝিণ যঝেঝক যঝেক 

রকম মােি ও েপথ চেঝয় কেঝলচছল, যঝেক ক্লা্ যকৃিোর কেেকমণী চসো্ চেঝয়চছল 

চব্ঝয় করার। আিাযণ কৃপালেী সচিযই চব্ঝয় কঝরচছঝলে কসই রাঝত্র। 

  

ব্াচড় কেরার জেয চসুঁচড় চেঝয় োমঝি োমঝি ব্ােল করর্ুঝক ব্ঝলচছল, এখে আমার সঝে 

একটা েচিজ্ঞা করচব্! 

  

করর্ু শুধুীনত কিাখ িুঝল কিঝয় রইল। 

  

ব্ােল আঝব্েপ্লুি েলায় ব্লল, আচম কিাঝক যখে যা ব্লব্ িুই শুেচব্। িুইও আমাঝক 

যা ব্লচব্ আচম শুেব্। 

  

করর্ু ব্লল, যচে চকছু যেযায় কথা হয়? 

  

ব্ােল কজার চেঝয় ব্লল, িা হঝলও যেযায় কহাক আর োই কহাক।  

  

করর্ু িুপ কঝর রইল। ব্ােল আব্ার ব্লল, আচম চক কখেও কিাঝক ককােও যেযায় কথা 

ব্লঝি পাচর? চকংব্া িুই–  

  

করর্ু িখেও ককােও উত্তর চেঝে ো। েরজার কাছ কথঝক ভাস্কররা ব্ােলঝক ডাকল, আর 

সময় কেই। যচভমাে চেঝয় ব্ােল কেরব্াঝরর মিে চজঝজ্ঞস করল, িুই িা হঝল েচিজ্ঞা 

করচব্ ো? 

  

করর্ু ব্লল, আো করলাম। চকন্তু কিার মঝে থাকঝব্ কিা? 

  

কেচখস! 
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ব্ােল িরির কঝর েীঝি কেঝম এঝস ব্লল, কাল চকন্তু খুব্ কভাঝর ডাকঝি আসব্–রাচত্তঝর 

কিটুকুই ব্া ঘুম হল। কভাঝরর আঝলা কোুঁটার আঝেই ব্ােল আব্ার কব্চরঝয় পড়ল ব্াচড় 

কথঝক। পকিমঝজর ব্াব্া একটা লচর চেঝয়ঝছে, কসই লচর চেঝয় ঘুঝর ঘুঝর কিালা হল 

সকলঝক। আজ এই শুিব্ার সকাঝল কলকািা েহরটা এঝকব্াঝর েিুে। এ রকম 

কলকািা ওরা কখেও কেঝখচে। 

  

কযচেঝক িাকাও শুধুীনত চিে রঝঙর পিাকা। েঝিযক ব্াচড়র ছাঝে, েঝিযক মােুঝরর 

কপাোঝক, সব্ লাইট কপাঝট, সব্ োচড়ঝি। রাস্তায় রাস্তায় পিাকা চকংব্া ব্যাজ চব্চি 

হঝে–কসগুঝলা ককোর জেয হঝড়াহচড় পঝড় কেঝছ। সমস্ত েহর আজ রঝঙ েলমল। কমাঝড় 

কমাঝড় চব্রাট চব্রাট কিারর্–িার ওপর জািীয় কেিাঝের ছচব্। যসংখয েভািঝেচরর 

েল কব্চরঝয়ঝছ–এক েল আর এক েঝলর মুঝখামুচখ এঝলই োে থাচমঝয় ধ্বচে চেঝয় ওঝে, 

জয় চহন্দ! ব্ঝন্দ মািরম্ ! ভারি মািা চক জয়! 

  

আজ আর কলকািায় ককােও চেচরে এলাকা কেই। োয় এক ব্ছর ব্াঝে ব্ােলরা 

রাজাব্াজার, কলাব্াোে, কলুঝটালা, চমজণাপুঝর েুকল– কসখাঝে উৎসাহ-উদ্দ ীপো একটুও 

কম েয়। কসখাঝেও ব্াচড়ঝি ব্াচড়ঝি উড়ঝছ ভারঝির জািীয় পিাকা, মুসলমােরাও 

সমাে ভাঝব্ যচভেন্দে জাোঝে। রাস্তায় রাস্তায় মােুঝর মােুঝর ককালাকুচল, এক একটা 

লচর কেঝখ যেযরা হাি ব্াচড়ঝয় ছুঝট আসঝছ একটু করস্পেণ করার জেয যঝেঝকই লচর 

কথঝক লাচেঝয় কেঝম যঝিো ককােও মােুরঝক জচড়ঝয় ধীনতঝর আেঝন্দ লাোঝে। আজ 

একব্ারও মঝে হয় ো–েি কঝয়কটা মাস ধীনতঝর এই কলকািায় কী োরকীয় কাণ্ড িঝলঝছ। 

চহন্দু-মুসলমাঝের যভূিপূব্ণ চমলঝের েৃেযই সকলঝক আরও কব্চে আেঝন্দ মাঝিায়ারা 

কঝর কেয়। পরস্পর পরস্পঝরর জামায় পিাকা আটঝক চেঝে, চব্চেমঝয় পরস্পরঝক 

চেঝে লাচেহীে হাসয। 

  

ব্ােলরা সকাল কথঝক দুপুর ব্াঝরাটা পযণ্ ঘুরল লচরঝি। িারপর চেঝর এল ভাস্করঝের 

ব্াচড়। ভাস্করঝের ব্াচড় কথঝক কসচেে পাড়ার েচরব্-দুুঃখীঝের খাওয়াঝো হঝে। কাছাকাচছ 
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দুঝটা ব্চস্তর সকঝলর কেম্ন্ন। সামঝের রাস্তায় লম্বা লাইে কঝর পািা পঝড়ঝছ। িাঝের 

পচরঝব্েে কের কঝর চেঝজঝের কখঝি কখঝি ব্ােলঝের দুঝটা-আড়াইঝট কব্ঝজ কেল। 

  

কখঝয় উঝেই চকন্তু ওরা আব্ার কব্চরঝয় পড়ল রাস্তায়। এক মুহূিণ ব্াচড়ঝি ব্ঝস থাকঝি 

ইঝে কঝর ো। আজ ট্রাম ব্াঝস চটচকট কেই। ওরা িলল সাঝহব্পাড়া আর েভেণরস 

হাউঝসর চেঝক। 

  

সূযণ েীচপ্তঝক চেঝয় কহায়াইটওঝয় কলড ল’র সামঝে োুঁচড়ঝয় রঝয়ঝছ। েীচপ্ত মাঝে মাঝে 

হািঘচড় কেখঝছে। 

  

সূযণ আজ পঝরঝছ সাো খদ্দ ঝরর ধুীনতচি ও পাঞ্জাচব্। েীচপ্তও পঝরঝছে সরু লাল পাড় খদ্দ ঝরর 

োচড়। জায়োটায় এি যসম্ভব্ চভড় কয এক জায়োয় সুচস্থর ভাঝব্ োুঁচড়ঝয় থাকা োয় 

যসম্ভব্–জেিার কস্রাি োয় কেঝল চেঝয় কযঝি িায়। সূযণ েীচপ্তর একটা হাি েি কঝর 

ধীনতঝর আঝছ। 

  

একটু ব্াঝেই চিিীেো এঝস হাচজর হঝলে একঝোঙা ব্াোম হাঝি চেঝয়। হাসঝি হাসঝি 

ব্লঝলে, কেখ, এইটুকু ব্াোম িার আো। কোুঁঝকর মাথায় আজ একটা চসচক খরি কঝর 

কেললাম! 

  

ওঝের দু’জঝের হাঝি চকছু চকছু ব্াোম িুঝল চেঝয় চজঝজ্ঞস করঝলে, আর ককউ আঝসচে? 

  

কপছে কথঝক দু’জে ব্লল, এই কিা আমরা এঝসচছ। 

  

রঝর্ে আর সুঝোভে। রঝর্ে মাত্র কঝয়ক চেে আঝে কজল কথঝক ছাড়া কপঝয়ঝছ, এখেও 

কজঝলর োচড় কামায়চে। িার কসই হাচসখুচে কমঝসামোই-মাকণা কিহারা এখে আর কিোই 

যায় ো। সুঝোভে যঝেক চেে পলািক চছল যুিেঝেঝে। কস ব্লল, আচম কাল োচ্চে 

আর কিঝমেোঝক খব্র চেঝয় এঝসচছ। 
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চিিীেো ব্লঝলে, আমার সঝে েকিমঝরর কেখা হঝয়চছল বু্েঝল, চকন্তু িাঝক খব্র কেব্ 

চক ো চেক করঝি পারলাম ো। কস কিা আমাঝের েল কছঝড় চেঝয়চছল।  

  

রঝর্ে ব্লল, িাঝক ো কডঝক ভাঝলাই কঝরঝছে। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, েকিমরব্াবু্ চকন্তু োোর সময় চরচলঝের কাজ কঝরঝছে খুব্। 

  

সূযণ ব্লল, আমরা ডাকঝলও উচে আসঝিে ো। আমাঝের পছন্দ কঝরে ো এখে।  

  

চমচেট পঝেঝরার মঝধীনতযই এোঝরা জে এঝস সমঝব্ি হল কসখাঝে। চিিীেো ব্লঝলে, 

আর কিা ককউ কেই। এব্ার িল। 

  

সূযণ ওঝের পথ কেচখঝয় চেঝয় িলল। কাঝছই চরপে চিঝট িাচরখ সাঝহঝব্র ব্াচড়। োোর 

সময় সূযণ এব্াচড়ঝি চকছু চেে আশ্রয় চেঝয়চছল। 

  

িাচরখ সাঝহঝব্র ব্াচড়র চিেিলায় মস্ত একচট ঘর। কটচব্ল কিয়ার কেই, কমঝেঝি েরাস 

পািা। মােখাঝে একচট চেরাব্রর্ জলঝি চক। 

  

ককােও খাওয়াোওয়ার ব্যব্স্থা কেই। যেুষ্ঠাে আঝে কথঝকই চেক করা আঝছ। িাচরখ 

সাঝহব্ ব্লঝলে, আচম কমামব্াচি এঝে করঝখচছ। কটা জ্বালাঝি হঝব্ ব্লুে?  

  

চিিীেো েীচপ্তঝক ব্লঝলে, কটা জ্বালঝব্? 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, আপচেই চেক করুে। আমাঝের মঝধীনতয–যারা যারা–  

  

রঝর্ে ব্লল, শুধুীনত আমাঝের ককে, সারা ভারঝি যারা োর্ চেঝয়ঝছ। এক কাজ করুে, 

সকঝলর জেয কিা আলাো ভাঝব্ চকছু করা যাঝব্ ো। েব্বই ব্ছর ধীনতঝর স্বাধীনতীেিার লড়াই। 

িঝলঝছ, কসই চহঝসঝব্ েব্বইটা–  

  

িাচরখ সাঝহব্ ব্লঝলে, আমার কাঝছ যঝেক আঝছ। 
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এই েস্তাব্টা সকঝলর পছন্দ হল। েীচপ্ত এক এক কঝর কমামব্াচি কজ্বঝল ব্সাঝি লােঝলে 

জলঝি চকর ওপর। জােলা চেঝয় োুঁকা হাওয়া এঝস মাঝে মাঝে দু-একটা। চেচব্ঝয় 

চেঝে। েরজা-জােলা সব্ ব্ন্ধ কঝর কেওয়া হল–যন্ধকার ঘঝর জ্বঝল উেঝি লােল 

একটার পর একটা ব্াচি। েব্বইটা কমাঝমর আঝলায় ওঝের মুখগুঝলা জ্বলজ্বল করঝি 

লােল। 

  

েীচপ্ত িার হািব্যাে কথঝক রব্ীিোঝথর িচর্কা ব্ইচট ব্ার কঝর ব্লঝলে, এই ব্ইটা 

ব্রজোর–আমার কাঝছ চছল। চিিীেো পঝকট কথঝক একটা কোটব্ই ব্ার কঝর। ব্লঝলে, 

এটা চছল যঝোঝকর। এই রকম ভাঝব্ কঝয়কচট রুমাল, চকছু চিচে, একটা চিরুচে, চিেচট 

কছারা কব্ঝরাল যেযঝের পঝকট কথঝক। এগুঝলা যাঝের চজচেস, িারা আজ আর ককউ 

কব্ুঁঝি কেই। 

  

রঝর্ে আপে মঝে ব্লঝি লােল, িাঝেকার, েেুল্ল িিব্িণী, েেুল্ল িাকী; িুচেরাম, 

কাোই, সঝিযে, চধীনতংড়া, কােঝহঝর–  

  

সুঝোভে ব্লল, কি আর োম ব্লচব্। সারা ভারঝি এ রকম কিা হাজার হাজার ব্রং 

সকঝলর জেয একসঝে দু’চমচেট–  

  

িাচরখ সাঝহব্ ব্লঝলে, চকছু েুল আেঝল হি। আেব্? 

  

সূযণ ব্লল, ো েুল েরকার কেই। 

  

ওরা সব্াই হোৎ িুপ কঝর কেল। চস্থর েৃচষ্টঝি কিঝয় রইল কমামব্াচিগুঝলার চেঝক। 

এঝলাঝমঝলা ভাঝব্ সাজাঝো হঝলও কমামব্াচির আঝলায় একটা আল্পোর রূপ এঝসঝছ। 

েপ েপ কঝর কাুঁপঝছ চেখাগুঝলা। কোুঁটা কোুঁটা কমাম েঝল পড়ঝছ যশ্রুচব্ন্দুর মিে। 

একটা ঘচড়র েব্দ হঝে চটক চটক চটক। দু’ চমচেট সময়ঝকই কি েীঘণ মঝে হয়। কযে এই 

দু’চমচেঝটই স্মৃচির রাঝজয কপচরঝয় কেল েব্বই ব্ছর। 
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চিিীেো ব্ড় চেুঃশ্বাস কেঝল ব্লঝলে, সময় হঝয় কেঝছ। এব্ার ওো যাক। েীচপ্ত রুমাল 

চেঝয় কিাঝখর জল মুছঝলে। 

  

চিিীেো িাচরখ সাঝহব্ঝক ব্লঝলে, চসরাজুল, সব্ার পি কথঝক িুচম চকছু ব্ঝলা। 

  

িাচরখ সাঝহব্ ব্লঝলে, আপচে োো সব্ার মঝধীনতয এখে ব্য়ুঃঝজযষ্ঠ, আপচে থাকঝি আচম 

কী ব্লব্, আপচেই ব্লুে। 

  

কিঝমেো ব্লঝলে, হযাুঁ, চিিীেোই চকছু ব্লুে। 

  

চিিীেো মুখ চেিু কঝর ব্লঝলে, চব্ঝের চকছু ব্লার কেই। আজ এই জাচির ইচিহাঝস 

একটা পরম ির্। আজ আর েনের চকংব্া সমাঝলািো করার চেে েয়। আজ আেঝন্দরই 

চেে। িবু্ আমাঝের কযসব্ সহকমণী এব্ং ব্নু্ধ এই স্বাধীনতীেিার জেয োর্ চেঝয়ঝছে–আমরা 

আজঝকর চেঝে িাুঁঝের স্মরর্ ো কঝর পাচর ো। আচম শুধুীনত এইটুকুই ব্লঝি িাই, িাুঁঝের 

োর্ োে ব্যথণ হয়চে। ১৯২০ সাঝল যেুেীলে পাচটণ কথঝক কব্চরঝয় এঝস হরো এই েল 

েঝড়চছঝলে। সমুদ্রব্ন্ধঝের সময় কােঝব্ড়াচল যিটুকু সাহাযয কঝরচছল, হয়ঝিা আমরাও 

িিটুকু সাহাযয করঝি কপঝরচছ স্বাধীনতীেিাঝক চেঝয় আসার জেয। আজ আর পুরঝোঝের 

মঝধীনতয ককউই কব্ুঁঝি কেই। েঝলর যচস্তত্বও চকছু কেই ব্লঝি কেঝল। িবু্ কযঝহিু আেুষ্ঠাচেক 

ভাঝব্ শুরু হঝয়চছল, কসই জেয আেুষ্ঠাচেক ভাঝব্ই এটা কভঝঙ কেওয়া উচিি। স্বাধীনতীেিার 

পরব্িণীকাঝলর জেয আমাঝের ককােও কোগ্রাম চছল ো। িা ছাড়া, িমিােীল সরকার 

আমাঝের কী কিাঝখ কেখঝব্, িাও আমরা জাচে ো। সুিরাং েঝলর কাঝছ আমাঝের যার 

যা েপথ চছল–িার োচয়ত্ব কথঝক সকলঝকই চেষৃ্কচি কেওয়া হল। এখে কয-ঝকউ ইঝে 

করঝল যেয কয-ঝকােও েঝল কযাে চেঝি পাঝর। এ-সম্পঝকণ কারও ককােও আপচত্ত আঝছ? 

  

ককউ ককােও কথা ব্লল ো। তেুঃেঝব্দই সম্মচি কব্াো কেল। চিিীেো উঝে চেঝয় েরজা 

খুঝল চেঝলে। হাওয়া এঝস চেচব্ঝয় চেঝি লােল কমামব্াচিগুঝলা।  
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একটু পঝরই ওরা কব্চরঝয় পড়ল িাচরখ সাঝহঝব্র ব্াচড় কথঝক। সব্াই খুব্ কাছাকাচছ 

হাুঁটঝি লােল। রাস্তার েিণ্ড চভঝড়র মঝধীনতয কব্াোই যায় ো, ওঝের একটা কছাটখাঝটা 

চমচছল িলঝছ। 

  

হাুঁটঝি হাুঁটঝি ওরা িঝল এল েোর ধীনতাঝর। এখাঝেও চভড় কম েয়। হাওড়া কথঝক ব্হ 

কলাক কে ঝকায় ব্া চটমাঝর আসঝছ কলকািার আঝলাকসজ্জা কেখঝি।  

  

ওঝের মৃি সহকমণীঝের ব্যব্হৃি চজচেসপত্রগুঝলা একটা ব্যাঝে ভঝর চেঝয় আসা হঝয়চছল। 

িার কথঝক িচর্কা ব্ইটা িুঝল চেঝয় েীচপ্ত ব্লঝলে, এটা আমার কাঝছই করঝখ চেঝি িাই। 

  

ককউ ককােও আপচত্ত জাোল ো। 

  

ব্াচক চজচেসপত্র ভরা থঝলটা চেঝয় সূযণ জঝলর ধীনতাঝর এঝস কজাঝর ছুুঁঝড় চেল। জঝল পড়ঝি 

ো পড়ঝিই কেউঝয়র োুঁপটায় চমচলঝয় কেল। 

  

সূযণ যখে পাঝর উঝে এল, িখে পর পর কঝয়কখাো লচরঝি যঝেক কলাক ব্ঝন্দ মািরম 

ধ্বচে চেঝে। সূযণ হোৎ িাঝের চেঝক চেঝর ভরাট েলায় কিুঁচিঝয় উেল, ব্ঝন্দ মািরম্!  

  

এই কের ব্ার। এরপর সূযণ আর কখেও রাস্তায় োুঁচড়ঝয় ককােও ধ্বচে কেয়চে। 

  

.  

  

ব্ােল ভাস্কর, চব্েু আর পকিমজ ঘুরঝি লােল সাঝহব্ পাড়ায়। সন্ধযার চেঝক এি মােুর 

রাস্তায় কব্চরঝয়ঝছ কয, েহঝর আর োচড়ঝঘাড়া িলার উপায় কেই। এি কলাক কব্াধীনতহয় 

একসঝে কখেও ঘঝরর ব্াইঝর কব্চরঝয় আঝসচে। মুি হাওয়ায় এঝস োুঁড়াঝোই কযে 

স্বাধীনতীেিার েিীক। কোলমাঝলর আেকিমায় ব্হ সংখযক পুচলঝের োচড় ছাড়া হঝয়চছল– 

চকন্তু সারা চেঝে একটা পঝকটমাচরর ঘটো পযণ্ ঘঝটচে। শুধুীনত উল্লাস আর উঝত্তজো। 

মুসলমাে পাড়ায় আির কছটাঝো হঝে সব্ার োঝয়। ককাথাও উচড়ঝয় কেওয়া হঝে। 

কোলাপ েুঝলর পাপচড়। 
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রয়াল এমঝিঞ্জ কেস ও ক্লাইভ চিঝটর কমাঝড় চব্রাট এক কিারঝর্র োঝয় ব্াল েোধীনতর 

চিলঝকর েচিেচব্। কব্েল কিম্বার যব্ কমাঝসণর ব্াচড়ঝি ভারঝির একচট চব্রাট মােচিত্র। 

এইসব্ ব্াচড় কথঝক একসময় কি রকম ভারি-চব্ঝরাধীনতী রাজেীচি িালাঝো হঝয়ঝছ। 

কলাঝকরা সাঝহব্ঝেরও ধীনতঝর ধীনতঝর বু্ঝক পিাকা আুঁকা ব্যাজ পচরঝয় চেঝে, িারাও আপচত্ত 

করঝছ ো। 

  

সন্ধযার পর আঝলার কোয়ারা ছচড়ঝয় পড়ল সারা েহঝর। িারপরই োো রকম ব্াচজর 

কখলা কেখা কেল আকাঝে। 

  

যঝেক রাি পযণ্ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরল ব্ােল আর িার ব্নু্ধরা। সারা চেে কিুঁচিঝয় কিুঁচিঝয় 

ব্ােঝলর েলা কভঝঙ কেল। 

  

এর কঝয়ক মাস পঝরই যব্েয ব্ােলরা রাস্তায় আব্ার ছাত্র চমচছল ব্ার কঝর ধ্বচে 

চেঝয়ঝছ, ইঝয় আজাচে েুটা হযায়, ভুঝলা মাত্, ভুঝলা মাত্।  

  

.  

  

কঝলঝজ আমাঝের ক্লাস কথঝক েে জেঝক পাোঝো হঝয়ঝছ আর ডব্লু এ চস-ঝি। আচমও 

কসই েঝল চছলাম। আমরা েঝিযক চেে কযিাম চেয়ালো কটেঝে। চব্রাট চব্রাট োঝম 

দুধীনত গুঝল চব্িরর্ করা চছল আমাঝের কাজ। েযাটেমণগুঝলাঝি মােুর চথকচথক করঝছ। 

কোংরা মােুঝরর েরীঝরর েন্ধ ও চ্চিং পাউডাঝরর কড়া েন্ধ চমঝল চমঝে োয় েম ব্ন্ধ 

হঝয় আঝস। 

  

েঝিযক চেে েঝল েঝল ওরা আসঝছ। ককাথাও আর চিলধীনতারঝর্র জায়ো কেই। েযাটেমণ 

কথঝক উপঝি পড়ঝছ রাস্তায়। কলকািা েহঝরর চছমছাম কিহারাটা চিরকাঝলর মিে েষ্ট 

হঝয় কেল। 
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খাটঝি খাটঝি আমাঝের েম কব্চরঝয় যায়। েয়া, মায়া ইিযাচে যেুভূচির আর জায়ো 

থাঝক ো। ব্হ েূঝরর সব্ েণ্ডগ্রাম কথঝক এঝসঝছ কছঝল-ঝমঝয় বু্ঝড়া-চেশুর েল কলকািার 

মিে যজাো যঝিো পুরীঝি এঝস িাঝের কিাঝখর চব্হ্বলিা এখেও কাঝটচে। 

  

যঝেঝক এঝসঝছ মৃিুযর খুব্ কাছ কঘুঁঝর। এখােকার চেয়মকােুে ওরা জাঝে ো। 

  

চকছুঝিই লাইঝে োুঁড় করাঝো যায় ো ওঝের। সব্াই একসঝে হঝড়াহচড় কঝর আঝস। 

আমরা ওঝের ব্কুচে চেই, কেঝল চেই, এমেকী যঝেক সময় কমজাজ হাচরঝয় মারঝিও 

উচে। 

  

পকিমজ এক এক সময় ব্ঝল ওঝে, এই ব্াঙালগুঝলাঝক চেঝয় আর পারা যায় ো। 

  

আচম মুখ লুঝকাই। জেসূঝত্র আচমও কয ব্াঙাল কস-কথাটা এখে েকাে করঝি লজ্জা 

পাই। যঝেক চেে আমাঝক ককউ ব্াঙাল ব্ঝলচে। আমার কথায় আর টাে কেই, যঝিো 

কলাক চকছুই বু্েঝি পারঝব্ ো। 

  

পকিমজ চকন্তু জাঝে। কস আমাঝক একসময় চজঝজ্ঞস কঝর, হযাুঁ কর, কিাঝের ব্াচড়র কী 

হঝয়ঝছ কর? 

  

আচম সংিঝপ উত্তর চেই, কী জাচে! 

  

কিাঝের আত্মীয়স্বজে ককউ আঝসচে? 

  

ো। 

  

ও, কিারা কিা কব্াধীনতহয় জচমোর চছচল, িাই ো? যি ব্াঙাল আসঝছ, সব্াই োচক ওখাঝে 

জচমোর চছল? 

  

পকিমজ জাঝে ো, দু-িার ব্ছঝরর মঝধীনতযই এচেঝক এি কব্চে ব্াঙাল এঝস পড়ঝব্ কয িখে 

আর ব্াঙালঝক েকাঝেয ব্াঙাল ব্ঝল মঝের সুখও করা যাঝব্ ো।  
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করডিঝসর কাঝছ যুঝের উিৃত্ত ব্হ টুথঝপঝটর চটউব্ চছল, একচেে দু’হাজার কসই চটউব্ 

আমাঝের কাঝছ এল চব্চল করার জেয। 

  

আমাঝের ইেিাজণ ের্ীো ব্লঝলে, কেঝখা কাণ্ড! যারা ককােও চেে টুথব্রাস কিাঝখই 

কেঝখচে, িাঝের এগুঝলা চেঝয় কী হঝব্ ব্লচেচে? কে, এগুঝলা কিারা কয ক’টা পাচরস 

চেঝয় যা। 

  

ব্লা মাত্রই আমরা মুঝোয় কঝর িুঝল পঝকঝট ভরলুম। পযাঝন্টর দু পঝকট েুঝল কেল। 

কয-ঝকােও চজচেসই চব্ো মূঝলয কপঝল কব্ে একটু আেন্দ হয়। এগুঝলা কেওয়ার জেয 

আমাঝের ককােও যপরাধীনত কব্াধীনত হয় ো–এি কলাঝকর মঝধীনতয সামােয দু’ হাজার টুথঝপট 

চটউব্ চব্চল করা সচিযই যথণহীে। ব্রং আমাঝের কাঝজ লােঝব্।  

  

রাস্তায় কব্চরঝয় পকিমজ পঝকট কথঝক একটা চটউব্ ব্ার কঝর কেঝখ। খাুঁচট চব্চলচি চজচেস 

কেঝখ িার একটু আেন্দ করার কথা, িবু্ চব্ো পয়সায় কপঝয়ঝছ ব্ঝলই যব্ঝহলার সঝে 

চছচপ খুঝল একটু চটঝপ কেখঝি িায়। েুস কঝর েব্দ হয়, িারপর কালঝি কালঝি ময়লা 

রঝঙর চকছু কব্ঝরাঝি থাঝক। 

  

পকিমজ ব্লল, েূর োলা! যি সব্ রচদ্দ  মাল ব্ঝলই ওইসব্ হাড়হাভাঝিঝের মঝধীনতয িাচলঝয় 

কেব্ার কিষ্টা! 

  

পকিমজ চিঝেমযােঝের কায়োয় িার-পাুঁিটা চটউব্ একসঝে কলাোলুচে করার কিষ্টা কঝর–

আচম পঝকট কথঝক সব্ক’টা ব্ার কঝর ছুুঁঝড় কেঝল চেই ট্রাম লাইঝে। িার ওপর চেঝয় 

ট্রাম িঝল কেঝল কসই েৃেয কেঝখ মজা লাঝে। 

  

োন্ধীচজ গুচল কখঝয় মারা কেঝছে। কাশ্মীঝর পাচকস্তাঝের সঝে েথম ব্াঝরর যুে হঝয় 

কেঝছ। চজচেসপত্তঝরর সাংঘাচিক োম। যুে-ঘাটাই হাজার হাজার কব্কার, িার ওপঝর 

এই চরচেউচজ। কস-ব্ছর মযাচট্রক পরীিার সময় ব্াইঝর কথঝক মাইক ব্াচজঝয় উত্তর ব্ঝল 
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কেওয়া হঝয়চছল এব্ং কিয়ার কটচব্ল পযণ্ পাস কঝর চেঝয়চছল। খােযদ্রব্য কিা দুষ্প্রাপয 

ব্ঝটই, জামাকাপড়ও সহঝজ চকেঝি পাওয়া যায় ো। কঝন্ট্রাঝল োচড়-ধুীনতচি কেয়, োমছার 

মিে আকৃচি। 

  

িবু্ এরই মঝধীনতয েুটব্ল মাঝে চভড় হয়, রাচত্তরঝব্লা আঝলা কজ্বঝল কটচেস কখলা জঝম। 

রাস্তা চেঝয় ব্যান্ড ব্াচজঝয় ব্রযাত্রীসহ ব্র চব্ঝয় করঝি যায়। সাংস্কৃচিক যেুষ্ঠােও ব্াে 

পঝড় ো। সন্ধযার পর চেয়ালেহ কটেে কথঝক কমঝয় ককোর জেয কারা োচক আড়কাচে 

পাোয়–িা চেঝয় আব্ার খব্ঝরর কােঝজ কলখা হয় েরম েরম সম্পােকীয়। 

  

সকালঝব্লা আমরা এই দুুঃসহ েৃেয এব্ং চেযণাচিি মােব্িার মঝধীনতয কাচটঝয় এঝসও সারা 

চেে কসই চি্া মাথায় ধীনতঝর রাচখ ো। েকৃচির ককােও এক যদু্ভি চেয়ঝম আমাঝের 

কিিোর মঝধীনতয সব্ সময় যসামঞ্জসয কথঝক যায়। আমরা ব্নু্ধরা এখেও হাসয-পচরহাস 

কচর এব্ং ের্য়চলপ্সায় যঝেকটা সময় ককঝট যায়। 

  

েথম েথম আচম চেয়ালো কটেঝের েৃেয কেঝখ খুব্ যব্সন্ন কব্াধীনত করিাম। এক এক 

সময় মঝে হি, কযে আমার েম ব্ন্ধ হঝয় আসঝব্। িিুচেণঝক চকলচব্ল করঝছ মােুর, 

এরই মঝধীনতয িারা মরঝছ, যসুঝখ কুুঁকঝছ, চখঝের জ্বালায় ছটেট করঝছ। িবু্ও েচিচেে 

কেচছ, ইঝে করঝলই ো কযঝিও পারিাম যচেও। চেঝের পর চেে কেখঝি কেখঝি মঝের 

মঝধীনতয একটা আস্তরর্ পঝড় যায়। িখে দুধীনত চব্চল করঝি করঝি ক্লা্ হঝয় কেঝল–চব্শ্রাম 

কেব্ার জেয চসোঝরট ধীনতরাই। িুধীনতািণ কলাকগুঝলা কসই সমঝয় িািাঝমচি করঝল ধীনতমক চেই। 

হোৎ ককােও স্বাস্থযব্িী যুব্িাুঁঝক কেখঝল দু’-এক পলক কব্চে িাকাই। আমাঝের ইেিাজণ 

ের্ীো চভড় সামলাব্ার জেয এক এক সময় ব্ড়ই ককণে ভারায় ব্কাব্চক কঝরে। যথি, 

সব্াই জাঝে, ব্যচিেি জীব্ঝে ের্ীো খুব্ েয়ালু মােুর।  

  

পকিমজ আর আচম চেয়ালো কথঝক কব্চরঝয় হাুঁটঝি শুরু কচর কঝলঝজর চেঝক। কসচেে 

আকাে কব্ে কমঘলা। 

  

পকিমজ ব্লল, আজ আর কঝলঝজ কযঝি ইঝে করঝছ ো। িল, আজ কাট মাচর! 
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আমার ককােও আপচত্ত কেই। ব্ললাম, িল, চব্েুঝক কডঝক চেঝয় ওঝের ব্াচড়ঝি চেঝয় 

আড্ডা মাচর। 

  

পকিমজ কিাঝখর ককাঝর্ চেচলক চেঝয় ব্লল, কিার খুব্ ঘে ঘে চব্েুঝের ব্াচড়ঝি যাওয়ার 

েখ ককে কর? 

  

আচম লজ্জা কপঝয় কেলাম। 

  

পকিমজ ব্লল, িার কিঝয় িল একটা চসঝেমা কেচখ! 

  

িখে ইংঝরচজ ব্ই মাঝেই যুঝের ছচব্। যচধীনতকাংে ছচব্ঝিই আঝমচরকাে-জাপাচে ব্নু্ধঝত্বর 

েল্প, কের েৃঝেয রাইঝেঝলর ডোয় েজাপচি। ব্ললাম, োুঃ, চসঝেমা কেখঝি ইঝে 

করঝছ ো। 

  

িা হঝল িল োেচকংঝয় চেঝয় ডাক করাট খাই! 

  

ো, থাক। 

  

পকিমজ যব্াক হঝয় ব্লল, ককে? 

  

কঝয়ক চেে আঝেই ওখাঝে ডাক করাট কখঝয় আচম উচ্ছ্বচসি হঝয় উঝেচছলাম। চকন্তু পকিমজ 

েঝিযক চেে োম কেয়, আচম পয়সা চেঝি পাচর ো। এ রকম ভাঝব্ িঝল ো। 

  

পকিমজ আমার হাি ধীনতঝর টাোটাচে করঝি লােল, আচম চকছুঝিই রাচজ হলাম ো। কের 

পযণ্ পকিমজ রাে কঝর িঝল কেল। 

  

আচম করর্ুর সঝে কেখা করার জেয ওঝের ব্াচড়র চেঝক হাুঁটঝি লােলাম। খাচমকটা েূর 

চেঝয় আর কসখাঝেও কযঝি ইঝে করল ো। খুব্ মেখারাপ লােঝছ হোৎ।  
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জযাোমোঝয়র মৃিুযর েঝল িার কারব্ার হোৎ ব্ন্ধ হঝয় কেঝছ। আমার ব্াব্া আব্ার 

কব্কার। এই ব্য়ঝস িার পঝি েিুে ককােও িাকচর পাওয়া সম্ভব্ েয়। ব্ড়ব্াবু্র ব্াচড়ঝি 

আমরা িখে পুঝরাপুচর আচশ্রি হঝয় কেচছ, চকন্তু িার কাঝছ কিা টাকাপয়সা িাওয়া যায় 

ো! আমার হাঝি একটাও পয়সা থাঝক ো। হািখরি কজাোড় করার জেয আচম একটা 

চটউোচে চেলাম।  

  

দুচট কছঝলঝক পড়াঝি কযঝি হয় মেেঝমাহেিলায়। পুরঝো আমঝলর ব্াচড়, কলকািার 

এরা আচে ব্াচসন্দা হঝলও এই পচরব্ারচটর মঝধীনতয চেিােীিার কিমে িল। কেই। ছাত্রঝের 

ব্াব্ার সঝে একব্ারই মাত্র কেখা হঝয়ঝছ, চিচে চরকোঝক ব্ঝলে, চরস্কা, ব্ামঝক ব্ঝলে 

ব্াস্ক, ক্লাসঝক ব্ঝলে ককলাস। আচম ব্াচড়র েরজার কাঝছ োুঁড়াঝলই। ছাত্রঝের এক 

ব্চরণয়সী আত্মীয়া কিুঁচিঝয় ব্ঝলে, ওঝর িপু-ঝেপু, কিাঝের মযাটার এঝয়ঝছ! 

  

মাইঝে পাই পঝেঝরা টাকা। 

  

েথম চকছু চেে এক কাপ িা একখাো কঝর চথে এরারুট চব্স্কুট কেওয়া হঝয়চছল। সপ্তাহ 

দুঝয়ক পঝর হোৎ কসটা ব্ন্ধ হঝয় কেল। িার পঝরও কব্ে চকছু চেে আচম আোয় আোয় 

থাকিাম। সন্ধযা হঝলই ব্ড় চখঝে পায়। কঝলজ কথঝক আর ব্াচড় ো চেঝরই পড়াঝি আচস 

ব্ঝল আর খাওয়া হঝয় ওঝে ো। িা কখঝল চখঝেটা মঝর।  

  

একচেে ছাঝত্রর এক কাকা এঝস ব্লল, মাটারমোই, আপচে আর এক জায়োয় 

পড়াঝব্ে? আমার এক ব্নু্ধ ব্লচছল–একচট কব্ে ভদ্দ রঝলাঝকর কছঝল িায়–  

  

আচম রাচজ হঝয় কেলাম। িখে আমার ব্ই ককোর োরুর্ কেো–যথি পয়সায় কুঝলায় 

ো। দু’জায়োয় চটউোচে করঝল আমার করাজোরটা ভদ্রঝোঝছর হঝি পাঝর। 

  

এই ব্াচড়টা আচহরীঝটালায় এব্ং পচরব্ারচট একটু আঝলাকোপ্ত। ব্াচড়টাও কেখঝি সুন্দর, 

পড়ব্ার ঘরটা কোিলায়, একচট মাত্র ছাত্র, ব্য়স এোঝরা ব্ছর, ছাঝত্রর মা েথম চেে 

আমাঝক কোেপাপচড় আর েরব্ি কখঝি চেঝলে। মাইঝে এখাঝে কুচড় টাকা। 
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কঝয়ক চেে ব্াঝেই বু্েলাম, দুচট চটউোচে করঝল আমার চেঝজর পড়াশুঝোর সময় পাব্ 

ো–িাই েথম চটউোচেটা কছঝড় চেলাম। 

  

এই ব্াচড়র পচরঝব্েচট যিয্ ঘঝরায়া ধীনতরঝের। ছাঝত্রর োো আমার সঝে মাঝে মাঝে 

েল্প করঝি আঝস। ছাঝত্রর মা খুুঁচটঝয় খুুঁচটঝয় আমার ব্াচড়র খব্র চজঝজ্ঞস কঝরে। চকন্তু 

একটা মুেচকল, ছাঝত্রর ব্াব্া এক এক চেে এ-ঘঝর ব্ঝস হোৎ এমে ব্াঙালঝের চেঝন্দ 

করঝি শুরু কঝরে কয আচম কািুমািু হঝয় যাই। ওুঁর যচেঝস একচট ব্াঙাল কমণিারী 

করঝখচছঝলে, চকন্তু কস-ঝলাকটা এমে কোুঁয়ার আর চেমকহারাম সামােয কথা কাটাকাচটঝি 

একচেে মাচলকঝকই মারঝি এঝসচছল। এ-জািঝক কখেও চব্শ্বাস করঝি আঝছ। এি 

কব্চে করচেউচজ আসঝি শুরু করায় কলকািার মােুর েিুে কঝর ব্াঙালঝের ওপঝর 

চব্রি। 

  

আচম চেুঃসাড় হঝয় ব্ঝস থাচক। আচমও কয ব্াঙাল কসকথা উচে জাঝেে ো। এব্ং ব্াঙাঝলর 

ব্াঙালত্ব, কয়লার রঝঙরই মিে, কখেও কঘাঝি ো। হোৎ একচেে কজঝে কেলঝল উচে 

চেশ্চয়ই খুব্ লজ্জা পাঝব্ে, আমার সামঝেই এইসব্ কথা ব্ঝলঝছে ব্ঝল। চকংব্া করঝেও 

উেঝি পাঝরে, যচে ভাঝব্ে আচম আত্মঝোপে কঝর ওুঁঝক েচকঝয়চছ। চকন্তু আত্মঝোপে 

করার েনের ওঝে ো। েথম চেে ককউ চকছু চজঝজ্ঞস কঝরচে, আচমও চকছু ব্চলচে। কলাকঝক 

চক কডঝক কডঝক ব্লঝি হঝব্ কয আচম ব্াঙাল, আচম ব্াঙাল! 

  

ওই ব্াচড়চটর সূঝত্রই আচম আর এক জায়োয় চটউোচে কপঝয় কেলাম। োইঝভট চটউোচের 

জেঝি এ রকম একটা েৃঙ্খলাব্ে ব্যাপার আঝছ। 

  

এই ব্াচড়চট েয়েিাুঁে েত্ত চিঝট, আমার ব্াচড়র কাঝছ হয় ব্ঝল, আমার পঝি সুচব্ধীনতাজেক। 

আঝেরটা কছঝড় আচম এইটাই চেলাম। মাইঝেও যঝেক কব্চে, চিচরে টাকা। আমার োয় 

ব্ড়ঝলাক হঝয় যাব্ার মিে যব্স্থা। 
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চকন্তু এ-ব্াচড়ঝিও োট আঝছ। েৃহকিণা খুব্ লম্বা-িওড়া কিহারার চব্োল পুরুর, োঝকর 

িলায় কেয়াঝলর লযাঝজর মিে পুরুষ্ট কোুঁে। েলার আওয়াজ জলে েম্ভীর। 

  

চিচে েথম চেে আমার রীচিমিে একটা ইন্টারচভউ চেঝলে। ইস্কুঝল ককাে পরীিায় কি 

েম্বর কপঝয়চছ, মযাচট্রঝক ককাে চডচভোে, আমার ব্াব্ার কলখাপড়া কদুর ইিযাচে েনের 

কথঝক শুরু কঝর–ভচব্রযঝি আচম কী হঝি িাই, িা পযণ্। কের পযণ্ চিচে আমাঝক 

পছন্দ করঝলে। িারপর চেঝলে িার েিণ। 

  

চিচে ব্লঝলে, চিচে এককথার মােুর, মাঝসর চেক এক িাচরঝখ মাইঝে কেঝব্ে। গ্রীে 

এব্ং পুঝজার সময় সাি চেে কঝর ছুচট। চকন্তু মােখাঝে ককােও চেেই হোৎ ছুচট কেওয়া 

যাঝব্ ো। এব্ং েচিচেে চেক চিে ঘণ্টা পড়াঝি হঝব্। সাঝড় ছ’টা কথঝক সাঝড় ে’টা! এর 

এচেক-ওচেক হওয়া িলঝব্ ো। 

  

আচম রাচজ হঝয় কেলাম। একচট আট ব্ছঝরর কছঝল, একচট কিঝরা ব্ছঝরর কমঝয়ঝক 

পড়াঝি হঝব্ একসঝে। দু’-একচেে পচড়ঝয়ই বু্েঝি পারলাম, কমঝয়চট ককােও চেেই 

পাে করঝব্ ো, আর কছঝলচট এিই বু্চেমাে কয চেকমিে পড়াশুঝো করঝল মযাচট্রঝক 

টযান্ড করঝব্। কছঝলচটর োম সুঝব্াধীনত, কমঝয়চটর োম ছন্দা। 

  

এই দু’জেঝক একসঝে পড়াঝো খুব্ই যসুচব্ধীনতাজেক। চকন্তু একজেঝক পচড়ঝয় ছুচট চেঝয় 

আর একজেঝক পড়াঝোও িলঝব্ ো। যচভভাব্ঝকর হকুম, দু’জেঝকই সাঝড় চিে ঘণ্টা 

পড়াঝি হঝব্। পড়াঝো চকংব্া আটঝক রাখা। 

  

কছঝলচট োরুর্ ছটেঝট। িবু্ ওঝক আমার খুব্ ভাঝলা লাঝে। যকিম চেঝল কিাঝখর চেঝমঝর 

কঝর কেঝল। চডকঝটেে চেঝল ব্াোে ভুল কঝর ো। চকন্তু আচম একটু যেযমেস্ক হঝলই 

কস ঘর কথঝক পাচলঝয় কযঝি িায়। আর কমঝয়চট পড়াশুঝো ো কঝর আমার চেঝক 

েযালেযাল কঝর কিঝয় থাঝক। 
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কছঝলচটঝক আটঝক রাখার জেয আচম একটা কঝর েঝল্পর ব্ই চেঝয় যাই। কস িাঝি কব্ে 

আটঝক থাঝক। আর কমঝয়চটঝক আচম ব্চল, পড়ার ব্ই কথঝক পািার পর পািা টুকঝি। 

িার কিা এমচেঝিই চকছু হঝব্ ো হাঝির কলখাটা য্ি ভাঝলা করুক।  

  

েথম চটউোচেটা চেঝয় আচম ব্নু্ধব্ান্ধব্ ব্া ব্াচড়র কাঝরাঝক চকছুই ব্চলচে। ব্াচড়ঝি ব্চলচে, 

কারর্ টাকাটা আচম সমূ্পর্ণ চেঝজ খরি করঝি িাই। মাঝয়র কাছ কথঝক কয দু’একটা টাকা 

হািখরি মাঝে মাঝে পাই, কসটাও যাঝি ব্ন্ধ ো হয়। আড্ডা চেঝয় সাঝড় ে’টা-েেটার 

সময়ই ব্াচড় চেচর িখে–ককউ চকছু বু্েঝি পাঝর ো। 

  

ব্নু্ধঝের ব্চলচে লজ্জায়। কারর্, ব্নু্ধরা আর ককউ কিা চটউোচে কঝর ো। চেয়চমি আড্ডায় 

যাই ো চকংব্া আড্ডা কথঝক হোৎ উঝে যাই কেঝখ ওরা যব্াক হঝয় যঝেক েনের কঝর। 

আচম চমঝথয কথার েুলেুচর ছড়াই। 

  

শুধুীনত করর্ুর কাঝছই একচেে কথায় কথায় ব্ঝল কেললাম। ছাত্রছাত্রীঝের সম্পঝকণ এি সব্ 

েল্প মঝের মঝধীনতয টেব্ে কঝর কয কাঝরাঝক ো ব্ঝল কি চেে আর থাকব্। 

  

করর্ু ব্লল, িুই েঝিযক চেে সঝন্ধঝব্লা ওখাঝে যাস? 

  

হযাুঁ। 

  

আর কযঝি হঝব্ ো— 

  

ককে? 

  

আচম ব্লচছ। 

  

করর্ু েম্ভীর ভাঝব্ হকুঝমর সুঝর এই কথা ব্ঝল। আচমও েম্ভীর ভাঝব্ উত্তর চেই, এটা 

মাো আমার পঝি সম্ভব্ েয়। 
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করর্ু ব্লল, িুই চকন্তু আমার একটা কথাও মাচেস ো। যথি কী কযে একটা েচিজ্ঞা 

কঝরচছচল? 

  

আচম ব্ললাম, কসটা এইসব্ সাধীনতারর্ ব্যাপাঝর েয়। কসটা জীব্ঝের যঝেক েভীর ব্যাপার 

সম্পঝকণ। 

  

এইসব্ কারঝর্ই আজকাল কিার কচব্িা কলখা হঝে ো! 

  

চলখব্ চলখব্, যঝেক চলখব্। 

  

করর্ু রাে কঝর কঝয়ক চেে আমার সঝে কথা ব্ন্ধ কঝর কেয়। 

  

এর মঝধীনতযই আচম চটউোচেঝি োুঁচক চেঝি শুরু কঝরচছ। ছাত্রছাত্রীঝক যেয কাঝজ ব্যস্ত 

করঝখ আচম যঝেক সময় চেঝজর কাজ কচর। 

  

পঝকট কথঝক কছাট্ট একটা কোটব্ই ব্ার কঝর আচম কচব্িা কলখার কিষ্টা কচর। কচব্িা 

মাথায় আঝস ো। করর্ুঝক চিচে চলখঝি ইঝে কঝর শুধুীনত। একটা লাইেই ব্ার ব্ার চলঝখ 

যাই, করর্ু, আমাঝের কখেও ভুল কব্াোবু্চে হঝব্ ো। 

  

এ-ব্াচড়চট চকন্তু কব্ে রহসযময়। োয়ই ওপঝর দুপোপ আওয়াজ শুেঝি পাই। এক এক 

সময় মঝে হয় কক কযে কাঝক িাবু্ক চেঝয় খুব্ মারঝছ। একজে মচহলার েলার আিণ 

চিৎকার কভঝস আঝস। আচম সিচকি ভাঝব্ িাচকঝয় কেচখ, আমার ছাত্রীচট মুখ চেিু কঝর 

আঝছ। টপ টপ কঝর জল পড়ঝছ িার কিাখ চেঝয়। 

  

িখে আমার ককােও েঝনেররই কস উত্তর কেয় ো। 
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৬০. ও-ব্াচড়ঝি আমার চটউোচে 

ও-ব্াচড়ঝি আমার চটউোচে কব্চে চেে চটকল ো। কঝয়ক চেঝের মঝধীনতযই বু্েঝি পারলাম, 

আমার ছাত্র-ছাত্রীর ব্াব্া সন্ধযাঝব্লার চেঝক ঘণ্টা দুঝয়ঝকর জেয পােল হঝয় যাে। িখে। 

সারা ব্াচড় জুঝড় িাণ্ডব্ শুরু কঝরে। এমচেঝি ভদ্রঝলাকঝক কেখঝল কিা চকছু কব্াো যায় 

ো ব্ঝটই, িা ছাড়া, চিচে ককাে এক সাঝহব্ ককাম্পাচেঝি কযাচেয়াঝরর কাজ কঝরে। 

রীচিমিে োচয়ত্বপূর্ণ কাজ এব্ং ব্াচড়ঝিও িার েিণ্ড োপট। িার কসই োপটই িাঝক 

পােলাচমর সীমায় কেঝল কেয়। এক একচট পচরব্াঝরর কিণা ব্াচড়ঝি কয রকম। 

একোয়কত্ব কেখাে, পৃচথব্ীর ব্ড় ব্ড় চডকঝটটাররাও িাঝের কাঝছ লজ্জা পাঝব্ে। আমার 

ছাত্র-ছাত্রীর চপিাচটও কসই রকম। 

  

িার কসব্াযঝের ব্যাপাঝর পাে কথঝক িুে খসঝলই সাংঘাচিক কাণ্ড হঝয় যায়। েঝিযক 

চেে যচেস কথঝক ব্াচড় চেঝরই চিচে ককােও-ো-ঝকােও ব্যাপাঝর খুুঁি ধীনতরঝি শুরু কঝরে। 

িখে কথঝকই িাুঁর কমজাজ িড়ঝি থাঝক। িাকরব্াকররা িটস্থ। সারা ব্া চড়ঝি একটা 

কছাটাছুচট পঝড় যায়। িাঝয়র মঝধীনতয দুঝধীনতর সর থাকঝল চিচে কাপসুে ছুুঁঝড় কেঝল কেে 

এব্ং েজণে করঝি থাঝকে। এব্ং এই িজণেেজণেই কের পযণ্ কপ ুঁঝছ যায় পােলাচমঝি। 

িুে োপাোচপ, চজচেসপত্র ভাঙা িলঝি িলঝি একসময় িাবু্ক চেঝয় স্ত্রীঝক েহার। 

  

এই সময়টা পড়াঝো যসম্ভব্। আচম িুপিাপ ব্ঝস থাচক, আমার ছাত্রী কাুঁঝে, কছাট কছঝলটা 

এি কব্াঝে ো–এই োুঁঝক কস ব্াইঝর কখলঝি িঝল যায়। 

  

েথম েথম আমার যসম্ভব্ রাে হি। আমার মঝে হি, এই যিযািারী কলাকচটঝক পুচলঝে 

ধীনতচরঝয় কেওয়া উচিি। চকন্তু, ককােও স্বামী যচে িার স্ত্রীঝক মাঝর–ককােও িৃিীয় ব্যচি 

িাঝক পুচলঝে ধীনতচরঝয় চেঝি পাঝর চক ো আচম জাচে ো। এই কলাকচটর পােলাচমর 

চিচকৎসা করব্ারও ককােও উপায় কেই। কারর্, ইচেই ব্াচড়র কিণা, ইচে চেঝজ কিা আর 

পােলাচমর কথা স্বীকার করঝব্ে ো–িা হঝল চিচকৎসার ব্যব্স্থা করঝব্ কক? 
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যথি, চেঝের পর চেে এ ব্যাপার সহয করা যায় ো। আমার মাথার ওপর িাপ পড়ঝি 

লােল। ছাত্র-ছাত্রীর মা সাধীনতারর্ি েীঝি োঝমে ো। একচেে মাত্র িাুঁঝক কেঝখচছলাম, 

কেঝখই আমার বু্ঝকর মঝধীনতয ধীনতক কঝর উঝেচছল। মুঝখাচে দুেণা েচিমার মিে, যথি 

যদু্ভি, উোসীে–কযে পৃচথব্ীর ককােও চকছুঝিই িার চকছু যায় আঝস ো। কসই মুখখাো 

আমার সারা জীব্ে মঝে থাকঝব্। 

  

েথম মাঝসর মাইঝে কপঝয়ই চটউোচেটা কছঝড় চেলাম। চকন্তু ওই ব্াচড়টার কথা িার 

পঝরও যঝেক চেে কভঝব্চছ। ছাত্র-ছাত্রীর ব্াব্াঝক চকছু একটা োচস্ত কেব্ার জেয আমার 

হাি চেেচপে করি। এমেকী একথাও ভাব্িাম, একচেে োুঁকা রাস্তায় কলাকচটঝক কপঝল 

খুব্ মারব্। কয-সব্ কলাক কখেও মার খায় ো–িারাই যপরঝক যকারঝর্ মারঝি যায়। 

চকন্তু জীব্ঝে যঝেক শুভ ইঝের মিে, এই ইঝেটাও আমার যপূর্ণই কথঝক কেল। 

  

যেয চটউোচে কজাোড় ো কঝরই এটা কছঝড় চেঝয় কব্ে মুেচকঝল পঝড় কেলাম। একব্ার 

যভযাস হঝয় কেঝল ছাড়া খুব্ েি। চেয়চমি কােঝজ চব্জ্ঞাপে কেঝখ চটউোচের কখাুঁজ 

কচর, কয-ঝকােও জায়োয় চেঝয়ই কেচখ, আমার আঝেই েে-পঝেঝরা জে কসখাঝে। লাইে 

চেঝয় আঝছ। আমার হািখরঝির খুব্ টাোটাচে, এই সময় আব্ার জুটল চব্ঝে মাইঝের 

একটা পড়াঝোর কাজ। 

  

পাড়ার কঝয়কচট কছঝল একচেে এঝস ব্লল, কমঝরড, আপোর ওপর একটা োচয়ত্ব 

কেওয়া হঝয়ঝছ। 

  

এর আঝে চকঝোর ব্াচহেী চব্চি কঝরচছ। ধীনতমণিলা চিঝটর পাচটণ যচেঝসও কঝয়ক ব্ার 

কেচছ, সুিরাং ককােও োচয়ত্ব যস্বীকার করঝি পাচর ো। পাচটণর কঝয়কচট কযাডার মযাচট্রক 

পরীিা কেঝব্–িাঝের জেয োইট ককাচিংঝয়র ব্যব্স্থা হঝয়ঝছ, এক এক জে এক একটা 

সাব্ঝজক্ট পড়াঝব্। আমাঝক পড়াঝি হঝব্ যকিম। 

  

ব্যব্স্থা খুব্ সুন্দর, িখে কচমউচেট পাচটণর সংেেেমূলক কাঝজ কব্ে মে চছল। পাুঁিজে 

ছাত্র, িারা আমার কিঝয়ও ব্য়ঝস ব্ড়–কব্ে চকছু চেে কলখাপড়া কছঝড় কেব্ার পর এখে 
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আব্ার মযাচট্রকটা পাে কঝর চেঝি িায়। এ রকম চব্েীি, ভদ্র ছাত্র পাওয়া কস ভাঝেযর 

ব্যাপার। িারা মঝোঝযাে চেঝয় কোঝে, যা করঝি ব্চল কঝর। যচেও িাঝের যঝকিম 

এঝকব্াঝরই মাথা কেই, এক িাঝস পাে করার আো খুব্ই কম, িবু্ িাঝের পড়াঝি খুব্ই 

উৎসাহ কব্াধীনত কচর। 

  

ইংঝরচজ পড়াব্ার জেয ভাঝলা কলাক পাওয়া যাচেল ো। ওরা আমাঝক ব্লল, একজে 

কলাক খুুঁঝজ চেঝি। আমার মঝে পড়ল সূযণোর কথা। সূযণো যচেও কঝলঝজর কলখাপড়া 

সমূ্পর্ণ কঝরচে, চকন্তু ইংঝরচজ খুব্ ভাঝলা জাঝে। সূযণো চকন্তু আমার েস্তাব্ শুঝে একটুও 

পাত্তা চেল ো। ব্লল, যা যা, আমার যি সময় কেই। িা ছাড়া পাচটণর কাজ করঝি িায় 

কিা মযাচট্রক পাে কঝর কী হাচি-ঝঘাড়া লাভ হঝব্? ওঝের গ্রাঝম কযঝি ব্ল! 

  

সূযণোর কিা কাঝজর মঝধীনতয শুধুীনত সারা চেে ব্ঝস ব্ই পড়া আর সন্ধযা হঝলই কব্চরঝয় পঝড় 

যঝেক রাঝত্র ব্াচড় কেরা। সূযণোর কিহারাটা এখে যা োরুর্ সুন্দর হঝয়ঝছ ো, মঝে হয়, 

রাজপুঝত্রর মিে। কমঝয়রা সূযণোঝক কেখঝলই চেঝজঝের মঝধীনতয কাোকাচে শুরু কঝর। 

রাজেীচিঝি সূযণোর এখে আর ককােও আগ্রহই কেই–আচম কখেও চকছু ব্লঝি কেঝলও 

হাি কেঝড় উচড়ঝয় কেয়। েীচপ্তচের কেঝম পঝড়ই সূযণোর ব্াঝরাটা কব্ঝজ কেল। ককােও 

রকম পচলচটকযাল কট্রচেং চছল ো কিা, শুধুীনত চকছু ইঝমাোে আর যযাডঝভঞ্চাঝরর কমাঝহ… 

  

আমাঝের োইট ককাচিংঝয়র একচট মাত্র ছাত্র কের পযণ্ পাে কঝরচছল। িাঝিই আমরা 

োরুর্ খুচে হঝয়চছলাম। আচেোথো আমার চপে িাপঝড় চেঝয় ব্ঝলচছঝলে, গুড ওয়াকণ। 

ভচব্রযঝি আরও কাজ করঝি হঝব্।  

  

স্থােীয় পাচটণ কসঝলর েধীনতাে আচেোথো স্বভাব্-েম্ভীর। িাুঁর মুখ কথঝক একটা েেংসা 

ব্াকয পাওয়া কম কথা েয়। 

  

ইচিমঝধীনতয আচম আরও দু-চিেচট চটউোচে কজাোড় কঝর ও কছঝড় কের পযণ্ একটা খুব্ 

ভাঝলা জায়ো কপঝয় কেচছ। ব্স্তুি, োইঝভট চটউোচের জেৎ সম্পঝকণ আমার যা যচভজ্ঞিা 
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আঝছ, িা চেঝয় আচম একটা মহাভারি চলঝখ কেলঝি পাচর। যাই কহাক, িার মঝধীনতয এই 

ব্াচড়চটর যচভজ্ঞিা যেেয। 

  

ব্াচড়চট চব্রচটে কা ধীনতরঝের। চব্রাট ব্াোঝের মঝধীনতয েম্বুঝজর মিে িূড়ওয়ালা চিে মহলা 

যট্টাচলকা। ব্াোঝে কেঝটর পাঝে একচট লাল রঝঙর ঘর–কসখাঝে একজে কলাক েচি 

ঘণ্টায় ঘণ্টাধ্বচে কঝর, পাড়ার কলাঝকর ঘচড় কেখার েরকার হয় ো। যঝে রচিি 

ব্াোেচটর এখাঝে-ঝসখাঝে পূর্ণাব্য়ব্ েগ্ন োরীমূচিণর সাো পুিুল, মােখাঝে একচট চব্রাট 

কোয়ারা। কসই ব্াোঝে যপ্সরার মিে রমর্ীরা কেব্চেশুঝের সঝে কখলা কঝর 

চব্ঝকলঝব্লা। 

  

োঝরায়াে কেট খুঝল চেঝল আচম েিমুঝখ ব্াোঝের পাঝের কমারাম-চব্ছাঝো রাস্তা চেঝয় 

চেঝয় োুঁড়াই একটা েরজার সামঝে। ব্াোঝে কয-চেে ব্াচড়র কমঝয়রা থাঝক, কসচেে 

ককােও চেঝক িাকাই ো কয-চেে ককউ থাঝক ো, কসচেে আচম সাো পাথঝরর েগ্ন 

পুিুলগুঝলাঝক ব্ার ব্ার কেচখ। কক ব্ঝলঝছ, েগ্নিা যচে চেঝল্পর যংে হঝয় যায়, িঝব্ িা 

কয ে উঝত্তজো আঝে ো? চমঝথয কথা! আচম কিা তকঝোর কথঝকই ইউঝরাপীয় চেল্পীঝের 

আুঁকা ছচব্র ব্ইঝি চকংব্া ব্াোঝের েগ্ন পুিুঝলর চেঝক িাকাঝলই উঝত্তজো কব্াধীনত কঝরচছ। 

েরীঝর যচিচরি উত্তাপ এঝসঝছ। যব্েয একা একা কয ে উঝত্তজো কব্াধীনত করা ককােও 

যপরাধীনত চকো আচম জাচে ো। আমার কিা িাঝি ককােও িচি হয়চে! 

  

সের েরজার সামঝে োুঁড়াঝল একচট বৃ্ে িাকর এঝস আমাঝক কভিঝর চেঝয় যায়। চব্োল 

চব্োল হলঘঝরর মঝধীনতয চেঝয় চেঝয়, একটা সরু ব্ারান্দা কপচরঝয় িারপর একচট সুসচজ্জি 

কছাট ঘঝরর সামঝে এঝস কপ ুঁঝছই। িাকরচট েরজা খুঝল, কিয়ার কটচব্ল কথঝক কাল্পচেক 

ধুীনতঝলা কেঝড় সম্ভ্রঝমর সঝে ব্ঝল, মাটারব্াবু্ ব্সুে। 

  

সারা ব্াচড়টা এঝকব্াঝর চেস্তি মঝে হয়। মাঝে মাঝে শুধুীনত একটা কাকািুয়ার েলা কোো 

যায়, কৃে ককাথায়? কৃে ককাথায়? পচরষ্কার উচ্চারর্। 
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একটু ব্াঝে কঘামটায় মুখ োকা একজে োসী চকছু খাব্ার ও জল করঝখ যায়। িারপর 

িা। খাচল কপয়ালা চপচরি িুঝল চেঝয় যাব্ার পর আমার ছাত্রচট আঝস। েুটেুঝট োঝয়র 

রং–েে ব্ছর ব্য়স, কস এঝসই ব্ঝল, মাস’সাই, কাল যজুণঝের সঝে মহাঝেঝব্র যুে 

হঝয়চছল। িারপর? 

  

েথঝম চকছুির্ েল্প ো ব্লঝল কছঝলচটর পড়াশুঝোয় মে ব্ঝস ো। ওইটুকু কছঝলর োম 

রূঝপিোয়র্ চমত্র, আচম রূপ ব্ঝল ডাচক। 

  

এ ব্াচড়র োরী-পুরুর সকঝলরই রং েরসা, োক চটঝকাঝলা, কিাঝখর মচর্ঝি সামােয 

েীলঝি আভা আঝছ। মঝে হয়, চব্শুে আযণ রঝির ধীনতারাচট এই পচরব্াঝর এখেও যিু্ণ । 

সকঝলর ব্যব্হার যিয্ মাচজণি এব্ং েম্র। ব্াচড়র কারওর সঝে যািায়াঝির পঝথ কেখা। 

হঝলই সঝে সঝে চিচে েমস্কাঝরর ভচেঝি হাি কজাড় কঝর ঘাড় কহচলঝয় ব্লঝব্ে, 

মাটারমোই ভাঝলা আঝছে? এরা কলকািার খাুঁচট যযাচরঝটািাট ব্া যচভজাি ব্লঝি যা 

কব্াোয়, িারই যংে। কব্ে কঝয়ক পুরুর ধীনতঝরই ধীনতেী। ব্াচড়ঝি চেিােীিার িল আঝছ, 

চব্রাট গ্রন্থাকাোর এব্ং যঝেক রকম চেল্প সংগ্রহ এব্ং মাঝে মাঝেই উচ্চাে সংেীঝির 

আসর ব্ঝস। মােব্ সভযিার যা চকছু কশ্রষ্ঠ েসল, চেল্প-সংেীি-সাচহিয এরা িার 

সমেোর। এখাঝে সব্চকছুই সুন্দর। 

  

সন্ধযাঝব্লা এঝের ব্াচড়ঝি এঝস আমার একটা যদু্ভি যেুভূচি হয়। সারা চেে আচম কয 

জীব্ে কাটাই িার সঝে এর ককােও চমল কেই। ছাত্ররাজেীচির সঝে কব্ে চকছুটা জচড়ঝয় 

পঝড়চছ, টুঝডন্টস কেডাঝরেঝের উৎসাহী কমণী। ভূয়া স্বাধীনতীেিার চব্রুঝে আমরা সভায় 

চমচছঝল কসাচ্চার। কেহরু ব্ঝলচছঝলে, কাঝলাব্াজাচরঝের ধীনতঝর ধীনতঝর লযাম্পঝপাঝট 

কোলাঝব্ে। চকন্তু সব্ লযাম্পঝপাট খাচল পঝড় আঝছ, িিুচেণঝক ্যাক মাঝকণচটয়াসণঝেরই 

রাজত্ব। চব্রচটে রাজঝত্বর যব্সাঝের সঝে সঝে মঝে হঝয়চছল, পুচলে ককােও চেে আর। 

জেসাধীনতারঝর্র ওপর লাচে-গু• িালাঝব্ ো। কস ধীনতারর্া ভুল েমাচর্ি হঝয়ঝছ। যঝেক 

সাধীনতারর্ কলাক পঝথঘাঝট ব্ঝল কেঝল, এর কথঝক কয ব্াব্া চব্রচটে রাজত্বও ভাঝলা চছল। 
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বৃ্ে বৃ্োরা চব্রচটে রাজঝত্বর ব্েঝল ব্ঝল, ককাম্পাচের আমল। আমরা িখে আই চপ চট 

এর এই োেটা কেঝয় কব্ড়াই। 

  

মাউন্ট ব্যাঝটে সাঝহব্ কো 

কিামার সাঝধীনতর ব্যাটে কার হাঝি 

থুইয়া কেলা হায়। 

  

আর একচট োে: 

  

কোঝো চেশুর পচরিয় 

কযমে কিমে েয়ঝকা চেশু 

মস্ত মহােয় 

চহটলার িাহার জযাো চছল 

মুঝসাচলচে কমঝসা–ও—ও 

( আর) মাচকণে কেঝের মাসণাল মাচস  

পাোয় কখলো ডলার েুমেুম 

োঝকর ব্েঝল েরুর্ কপলাম 

টাক ডুমাডুম ডুম–  

জাে চেঝয় জাঝোয়ার কপলাম  

লােঝলা কেঝে ধুীনতম! 

  

এই সময় সন্ধযাঝব্লার ওই চমচত্তরব্াচড় কিা খাুঁচট একচট বু্ঝজণায়া দুেণ। ওরা পরাস্বপহারী। 

ওঝের সািখাো কচলয়াচর, কলকািায় একুেখাো ভাড়াব্াচড়, দু-ডজে যাত্রী ব্াস 

ইিযাচে। যথণাৎ চেঝজরা চকছু পচরশ্রম কঝর ো–যপঝরর পচরশ্রম করা টাকা চেঝয়ই এঝের 

চব্লাচসিা। কঝলজ কযাচন্টঝে ব্ঝস ব্নু্ধঝের সঝে আঝলািোয় এঝের চব্রুঝে যচগ্নব্রণর্ 

করঝি পাচর ব্ঝট, চকন্তু কাছাকাচছ এঝস চকছুঝিই ঘৃর্া েকাে করঝি পাচর ো। (িার 

কারর্ যব্েয এই েয় কয, আচম এঝের কব্িেঝভােী।) এখাঝে আচম মাইঝে পাই িচল্লে 
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টাকা, কসটা ো কপঝল আচম এমে চকছু যভাঝব্ পড়ব্ ো। চকন্তু একটা কথা ব্ার ব্ার মঝে 

হয়, এঝের হাঝি েিুর টাকা ও েিুর সময় আঝছ ব্ঝলই কিকগুচল এমে চজচেঝসর িিণা 

করঝি কপঝরঝছ, যা যিয্ কমাহময়। ব্যচিেি ব্যব্হাঝর সভযিা, ভদ্রিার উচ্চ আেেণ, 

সূক্ষ্ম রুচি এব্ং চেল্পকলার েচি আগ্রহ–এসব্ কিা সাধীনতারর্ মােুঝরর মঝধীনতয কেখা যায় ো। 

এগুঝলা চক খুব্ই েের্য ব্যাপার? ব্লাই ব্াহলয, এই সমাঝজর মঝধীনতয যঝেক লম্পট, 

কজাঝচ্চার, িুর এব্ং রুচিহীে েধীনতণভও রঝয়ঝছ–িবু্ সভয সমাঝজ ব্যচিেি জীব্ঝের কয 

সাথণকিা, িা এই যযাচরঝটািযাটঝের মঝধীনতযই কেখা যায়। যার উোহরর্ কজাড়াসাুঁঝকার 

োকুরব্াচড়। 

  

কসই সময় আমাঝের ‘মাকণসব্ােী’ পচত্রকায় রব্ীিোথঝক বু্ঝজণায়া কচব্ আখযা চেঝয় 

ধীনতারাব্াচহক েব্ন্ধ কলখা হচেল। যুচি চেঝয় মােঝি হঝল কিা রব্ীিোথঝক বু্ঝজণায়া কচব্ 

ব্লঝিই হঝব্, চকন্তু মঝে মঝে বু্চে, এটা হাসযকর। 

  

একচেে আমার ছাত্র রূপ আমাঝক হোৎ চজঝজ্ঞস করল, মাস’সাই, আপচে চক কচব্? 

  

আচম একটু িমঝক চেঝয়চছলাম ব্ঝট, চকন্তু সঝে সঝে কহঝস কেঝল ব্ললাম, ককে, একথা 

চজঝজ্ঞস করছ ককে? 

  

ব্লুে ো। 

  

কচব্িা কলখা কযে একটা লজ্জার ব্যাপার। মােুঝরর িরম যঝযােযিার পচরিয়। িাই 

চেঝজর মুঝখ স্বীকার করঝি চজভ সঝর ো। আব্ার ককউ কচব্িার কথা চজঝজ্ঞস করঝলই 

বু্ঝকর মঝধীনতয যস্পষ্ট সুেঝন্ধর মিে চকছু একটা ছচড়ঝয় যায়, আগ্রহ কব্ঝড় যায় েি গুর্। 

  

কিামাঝক কক ব্ঝলঝছ একথা? 

  

কছাটমা আপোঝক চজঝজ্ঞস করঝি ব্ঝলঝছে, আপচে চক কচব্? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 711 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কছাটমা কী কঝর জােঝলে? কছাটমা চজঝজ্ঞস কঝরঝছে ‘কেে’ কােঝজ ব্ােলরঞ্জে 

মুঝখাপাধীনতযায় োঝম যার কলখা কব্চরঝয়ঝছ–কসটা চক আপোর? 

  

আচম লজ্জারুর্ মুঝখ ককােওিঝম ব্ললাম, হযাুঁ। িারপরই কথা ঘুচরঝয় ব্ললাম, এব্ার 

এই যকিমটা কঝর কেঝলা কিা! 

  

রূপ িার কাচকমাঝক কছাটমা ব্ঝল, এটা আচম জাচে। 

  

িঝব্, ওর কাচকমাঝক আচম কখেও কেচখচে। এব্াচড়র কমঝয়রা ব্াইঝরর কলাঝকর সামঝে 

কব্ঝরাে ো। িবু্ কসই মচহলা আমার কচব্িা সম্পঝকণ আগ্রহ কেচখঝয়ঝছে, িাই িার চি্া 

চকছুঝিই মে কথঝক মুঝছ কেলঝি পাচর ো। কী রকম কেখঝি িাঝক? ব্াোঝে কঝয়ক জে 

মচহলাঝক মাঝে মাঝে েূর কথঝক কেঝখচছ, িার মঝধীনতয ককউ চক? ককাে জে?  

  

একটু ব্াঝে কক িূহল কিঝপ রাখঝি ো কপঝর আচম আব্ার রূপঝক চজঝজ্ঞস করলাম, 

কিামার কছাটমা বু্চে যঝেক ব্ই পঝড়ে। 

  

যঝেক যঝেক! কছাটমা েরাচস পড়ঝি পাঝরে, িা জাঝেে? কছাটমা সাঝহব্ঝের সঝেও 

েরাচসঝি কথা ব্লঝি পাঝরে ব্াব্ার কাঝছ একজে এঝসচছঝলে… 

  

শুঝে আচম আরও িমৎকৃি হঝয় যাই! এি ব্ড় ধীনতেী পচরব্াঝরর েরাচস জাো চব্দুরী ব্ধূীনত 

আমার কচব্িার পাচেকা? এর কথঝক কোঝব্ল োইজ পাওয়া আর কী ব্ড় কথা? আমার 

কচব্িা মাঝে মাঝেই চব্চভন্ন কােঝজ ছাপা হয়, ককউ পঝড় ব্ঝল কিা কটর পাই ো। ব্নু্ধরা 

মাঝে মাঝে িা চেঝয় োট্টা ইয়ারচক কঝর, আর যঝেঝক ককােও রকম উচ্চব্াচ্চই কঝর 

ো। করর্ুই আমার একমাত্র েিযি পাচেকা। 

  

রূঝপর কাচকমার কিহারাটা এখে আমার িরু েত্তর মিে মঝে হয়। যব্েয িরু েত্তর 

কিঝয় এুঁর ব্য়স চেশ্চয়ই কব্চে হঝব্। আমার কচব্িাচট চক ওুঁর ভাঝলা কলঝেঝছ? মঝে মঝে 
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িিুচে চেক কঝর কেচল, আমার এই যেৃেয পাচেকাঝক খুচে করার জেয এরপঝর আর 

একটা সািাচিক কচব্িা চলখঝি হঝব্। 

  

কসই সন্ধযাঝব্লা আমার মেটা এি খুচে হঝয় থাঝক কয, ছাত্র পড়াঝো কের কঝর িিুচে 

ব্াচড় চেরঝি ইঝে কঝর ো। ব্রং ইঝে কঝর, আমার কচব্িার এই যভূিপূব্ণ কস ভাঝেযর 

কথা এিুচে ছুঝট চেঝয় কাঝরাঝক ব্চল। কাঝক আর ব্লব্, করর্ুঝক ছাড়া? 

  

করর্ুঝের ব্াচড়ঝি চেঝয় কেখলাম, কসখাঝে িলঝছ িুমুল আড্ডা। চব্েুর মাটারমোই, চযচে 

এম-এ ক্লাঝসর ছাত্র, কসই রজিো রঝয়ঝছে, সুেকােো এব্ং িাুঁর দু’জে ব্নু্ধ এব্ং করর্ুও 

রঝয়ঝছ। সুেকােোর এক ব্নু্ধ োরুর্ মজার মজার েল্প ব্লঝি পাঝরে, সব্াই িা শুঝে 

োরুর্ হাসঝছ। 

  

আচম ঘঝরর মঝধীনতয েুঝক িুপিাপ এক পাঝে ব্সলাম, আমার চেঝক ককউ মঝোঝযাে চেল 

ো চব্ঝের। হাচসর েঝল্পর মােখাে কথঝক শুেঝল মজা পাওয়া যায় ো চব্ঝের। আচম িাই 

ব্ঝস রইলাম কব্াকার মিে মুখ কঝর। 

  

করর্ু এি হাসঝছ কযে এিুচে কভঝঙ পড়ঝব্। আমার কিাঝখর চেঝক ওর িাকাব্ারও সময় 

কেই। আমার কয করর্ুর সঝে একটু আলাো কথা ব্লার েরকার, ভীরর্ েরকার! 

সুেকােোর ব্নু্ধ ব্লঝলে, িারপর কসই খরঝোেটা যার কোুঁে আশু মুখুঝজযর মিে–  

  

আব্ার একেমক হাচস। হাচসর পচরঝব্ে একব্ার জঝম কেঝল কয-ঝকােও রচসকিাঝিই 

হাচস পায়–সব্াই কযে হাচসঝি মািাল। আচম যেয আব্হাওয়া কথঝক এঝসচছ ব্ঝলই মাঝে 

মাঝে শুধুীনত কাষ্ঠ হাচস চেঝি হঝে। 

  

ঘচড়র চেঝক িাচকঝয় কেচখ েেটা ব্াঝজ। মঝে মঝে একটা িীর্ আো চছল এরা। চেশ্চয়ই 

একটু ব্াঝে িঝল যাঝব্–িারপর আচম করর্ুর সঝে দুঝটা কথা ব্লার সুঝযাে পাব্। চকন্তু, 

হোৎ বু্েলাম, সুেকােোর দুই ব্নু্ধই কস-রাঝত্র ওই ব্াচড়ঝিই থাকঝব্ে। করর্ু ব্লল, 

কখঝয় উঝে ব্াচক েল্পটা ব্লঝি হঝব্ চকন্তু। িাড়ািাচড় ঘুঝমাঝল িলঝব্ ো। 
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হোৎ ঈরণায় আমার বু্কটা জ্বঝল কেল। আমার জীব্ঝে কসই েথম ঈরণা। মঝে হল, কমঝয়রা 

কী যসম্ভব্ চেষ্ঠুর হয়। এক এক সময় কি ভাব্, আর এক এক সময় চেোরুর্ যব্ঝহলা। 

করর্ু চক আমার মুখ কেঝখ বু্েঝি পারঝছ ো, আচম শুধুীনত ওর সঝে কথা ব্লার জেযই 

এঝসচছ! আমার চেঝক িাকাব্ার মিে সময়ই কিা ওর কেই। 

  

আচম উঝে োুঁচড়ঝয় ব্ললাম, িচল। 

  

চব্েু ব্লল, আর একটু কব্াস ো! 

  

ো, যঝেক রাি হঝয় কেঝছ। 

  

এখােকার আড্ডা কভঝঙ কেল, ওরা এখে ওপঝর কখঝি যাঝব্। সব্াই এঝস োুঁড়াল 

োকুরোলাঝের সামঝের ব্ারান্দায়। করর্ু আমাঝক ব্লল, েকিমুো কী োরুর্ েল্প ব্ঝলে, 

ো? হাসঝি হাসঝি এঝকব্াঝর চখল ধীনতঝর যাচেল। েকিমুোর মিে এি বু্চে আচম আর 

কারওর কেচখচে। 

  

আচম করর্ুর চেঝক দু’-এক পলক মাত্র িাচকঝয়ই কিাখ সচরঝয় চেলাম।  

  

রামায়ঝর্র সীিাও জােি ো কয, ঋচেমাে পুরুর কখেও চেঝজর োরীর মুঝখ যপর 

ককােও পুরুঝরর েেংসা সহয করঝি পাঝর ো। করর্ু িা কী কঝর জােঝব্! 

  

আচম শুকঝো েলায় ব্ললাম, সচিয, েকিমুো োরুর্ েল্প ব্লঝি পাঝরে। 

  

েকিমুো করর্ুর চপঝে হাি চেঝয় ব্লঝলে, এই, িল িল, খুব্ চখঝে কপঝয়ঝছ। 

  

আচম িৎির্াৎ চেক কঝর কেললাম, করর্ুর সঝে আর ককােও চেে কেখা করঝি আসব্ 

ো। 
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যুচিহীে ঈরণা আমাঝক এমে ভাঝব্ েগ্ধ করঝি লােল কয, আচম আর যেয ককােও চকছু 

চি্াই করঝি পারলাম ো। ব্ার ব্ার মঝে হঝি লােল, করর্ু আমাঝক ভাঝলাব্াঝস ো। 

আমার কচব্িাও ভাঝলাব্াঝস ো, সব্ শুধুীনত মুঝখই। কমঝয়ঝের কখেও চব্শ্বাস করঝি আঝছ? 

  

ব্াচড় চেঝয় খাওয়াোওয়ার পরও যঝেক রাি পযণ্ কজঝে রইলাম। সামঝে খািা আর 

কলম। ব্ার ব্ার মঝে হঝি লােল, করর্ুঝক একটা চিচে চলঝখ জাচেঝয় চেই, ওর সঝে 

আমার ককােও সম্পকণ কেই। দু-িার লাইে কঝর চলঝখও চছুঁঝড় কেলচছ। মাথার মঝধীনতয 

আগুে জ্বলঝছ, কপাঝলর দু’পাঝে চেরা েপেপ করঝছ। আজ সন্ধযাঝব্লাটা কি সুন্দর 

চছল। সব্ েষ্ট হঝয় কেল। 

  

িারপর চেক করলাম, চিচে কলখারও আর েরকার কেই। করর্ু চি্া করুক, ককে আচম 

ওর কাঝছ যাই ো! ওঝক ককােও চেে জােঝিও কেব্ ো। করর্ুঝক আচম এঝকব্াঝর ভুঝল 

যাব্। আচম এরপর যঝেক চলখব্, এি ভাঝলা চলখব্ কয, আমার োম ওয়াডণ কেমাস হঝয় 

যাঝব্। িখে করর্ু বু্েঝব্, কাঝক ও যব্ঝহলা কঝরঝছ। ও চক ভাঝব্, ও ছাড়া আমার কচব্িা 

ককউ পঝড় ো? 

  

যঝেক কাটাকুচট কঝর আচম একটা কচব্িা চলখঝি আরম্ভ করলাম:  

  

আঝটণচমস, আচম কসই িীিোস… 

  

চিে-িার লাইে কলখব্ার পরই বু্েঝি পারলাম, কচব্িাটা আচম করর্ুঝক কভঝব্ই চলখচছ। 

আমার কিাঝখর সামঝে েুঝলর মিে েুঝট আঝছ করর্ুর মুখ। 

৬১. কঝলঝজর কসাসযাল োংোে 

কঝলঝজর কসাসযাল োংোে হঝব্ আোমী েচেব্ার, আমরা ইউচেয়ঝের সাংস্কৃচিক োখা 

কথঝক একটা েীচিআঝলখয করব্, িার চরহাসণাল িলচছল। কঝয়ক চেে আঝে ইউচেয়ঝের। 

ইঝলকোঝে আচম মযাোচজে এচডটর হব্ার জেয োুঁচড়ঝয়ও কভাঝট কহঝর চেঝয় একটু 
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যপমাচেি ও দুুঃচখি হঝয়চছলুম িারপর আব্ার এই েীচিআঝলখযটা পচরিালোর ভার 

আমাঝক কেওয়ায় আব্ার জীব্ঝের স্বাে চেঝর আঝস।  

  

েেয যংেটা মাইঝক আমাঝকই পড়ঝি হঝব্, িাই চরহাসণাঝলর সময় আচম যিেূর সম্ভব্ 

েলাটা কমাটা করার কিষ্টা করচছ, এই সময় একজে এঝস খব্র চেল, আচেোথো আমাঝক 

ডাকঝছ। 

  

খব্রটা চেঝয় কছঝলচট সঝে সঝে ব্লল, এিুচে! 

  

চরহাসণাল ব্ন্ধ করঝখ আমাঝক উঝে কযঝি হল। আচেোথো আমাঝের কঝলঝজর ছাত্র েে, 

চকন্তু কঝলঝজর উলঝটা চেঝকর রিে ককচব্ঝে চিচে োয়ই এঝস ব্ঝসে। শুধুীনত আমাঝের 

কঝলজ েয়, কলকািার যঝেক কঝলঝজর কাছাকাচছ িাঝয়র কোকাঝেই আচেোথোঝক 

কেখঝি পাওয়া যায়। চিচে এঝলই কঝলজ ইউচেয়ঝের সেসযরা িাঝক চঘঝর কোল হঝয় 

ব্ঝস। 

  

আচেোথো পাজামা ও কেরুয়া পাঞ্জাচব্ পঝর থাঝকে, কাুঁঝধীনত একচট কোলা। এই কপাোক 

ছাড়া আচেোথোঝক আচম কখেও কেচখচে–মঝে হয় এগুঝলা চিচে ো কথঝক কখাঝলে ো। 

মাথা-ভরচি ঘে িুল, োঝয়র রং কাঝলা, োকচট খঝের মিে উেযি–িার কিহারায় একটা 

আলাো তব্চেষ্টয আঝছ–কেখঝলই মঝে হয় এ আর পাুঁিজে সাধীনতারর্ মােুঝরর মিে েয়। 

আচেোথো সব্ সমঝয়ই েম্ভীর, হাসয পচরহাস পছন্দ কঝরে ো, সব্। সমঝয়ই কথাব্ািণা 

এমে গুরুত্ব চেঝয় ব্ঝলে, যাঝি মঝে হয় এই পৃচথব্ীর ভাঝলা-মন্দ কেখার গুরু োচয়ত্ব 

িার ওপঝরই েযস্ত। 

  

আচেোথোর হাঝি একটা িুরুট, িার ডোয় এিখাচে ছাই জঝম আঝছ কয কেখঝল যস্বচস্ত 

হয়। আচম সামঝে চেঝয় োুঁড়াঝিই চজঝজ্ঞস করঝলে, এরপর কিার ক্লাস আঝছ? 

  

আচম ব্ললাম, ক্লাস শুরু হঝয় কেঝছ–আচম আজ আর যাচে ো। 
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ভাঝলা। কী করচছচল? 

  

কসাসযাল োংোঝে আমরা একটা…চরহাসণাল চেচেলাম। 

  

েীচিআঝলখয? কথাটা শুেঝলই কী রকম েযাকা েযাকা মঝে হয়। আজকাল খুব্ িলঝছ। 

যাই কহাক, ওই েীচিআঝলখযর চথমটা কী? 

  

গ্রাঝমর একচট িাচর পচরব্াঝরর জীব্ে, সকাল কথঝক সঝন্ধ পযণ্। 

  

কক চলঝখঝছ? 

  

ককউ চেক কলঝখচে, মাঝে, রব্ীিোথ, েজরুল, সুকা্র োে–আর েেযটা আচমই–  

  

রব্ীিোঝথর োে? রব্ীিোথ ককােও চেে গ্রাঝম কেঝছে? িাচরঝের জীব্েযাত্রা 

কেঝখঝছে? 

  

আচেোথোর কথার উত্তঝর আচম চেক যুচি খুুঁঝজ পাই ো–িঝব্, এমচেঝি োে খুুঁজঝি 

কেঝল চেকমিে োে পাওয়া এিই মুেচকল কয, রব্ীিসংেীঝির কথাই মঝে পঝড় যায়। 

বৃ্চষ্টর েৃঝেয আচম ‘েীল েব্ঘঝে আরাে় েেঝে’ োেটা েুচকঝয় চেঝয়চছলাম। 

  

আচেোথো ব্লঝলে, যাকঝে, চরহাসণাল কেব্ার আর েরকার কেই–কসাসযাল োংোে 

এব্ার হঝব্ চকো ব্লা যায় ো। 

  

আচম এব্ং আরও চিে-িার জে আুঁিঝক উঝে চজঝজ্ঞস করলাম, কসাসযাল হঝব্ ো? ককে? 

  

আচেোথো েম্ভীর ভাঝব্ ব্লঝলে, কেঝের যা যব্স্থা, িাঝি এখে চক োি-োে। হইহল্লা 

করার সময়? িাঝলর োম কি? 
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কসই মুহূঝিণ িাঝলর োঝমর জেয চি্া করার ব্েঝল কসাসযাল ব্ন্ধ হব্ার আেকিমাঝিই মেটা 

কব্ে েঝম কেল। আর একচট কছঝল চজঝজ্ঞস করল, আচেো, কসাসযাঝলর জেয 

ইউচেভাচসণচট ইেচটচটউঝট হল বু্ক করা হঝয় কেঝছ কয! 

  

কহাক। ওসব্ চেঝয় এখে চি্া করার েরকার কেই। পরশু চেে িাইক কল করা হঝে। 

চসঝেট হঝলর সামঝে কথঝক র যাচল হঝব্। পুচলে যচে কসকেে হাঝেড েরচট কোর া্ো 

কিাঝল িা হঝল কোলমাল হঝি পাঝর। িা হঝল িাইক কেচটচেউ করঝব্। এই যব্স্থায় 

কিামরা কসাসযাল োংোঝের কথা চি্া করছ কী কঝর কসটাই আশ্চযণ ব্যাপার। কোঝো, 

আমাঝের পাচটণ লাইে এখে কথঝকই চেক করা েরকার। িাইক মাঝে শুধুীনত চমচছল কঝর 

যাওয়াই েয়। এই েচিচিয়ােীল সরকার… 

  

আচেোথো আমার চেঝক চেঝর ব্লঝলে, ব্ােল, এখাঝে কব্াস। কালঝকর চমচছঝলর জেয 

কঝয়কটা েিুে কোোে তিচর কর। আচম সাব্ঝজক্ট ব্ঝল চেচে।  

  

কয-ঝকােও কারঝর্ই কহাক, িখে পযণ্ সরকার চব্ঝরাধীনতী কোোে যচধীনতকাংেই চছল 

চহচন্দঝি ব্াংলা কোোে োখাুঁচট িখেও কিমে উন্নচি কঝরচে।  

  

িাইঝকর আঝের চেে রাচত্তঝর ব্াচড়ই চেরলাম ো। মা চকছুঝিই রাচজ হচেঝলে ো, যঝেক 

বু্চেঝয়, যঝেক চমঝথয কথা ব্ঝল যেুমচি আোয় করলাম। পকিমজ এক রাচত্তঝর আমাঝের 

ব্াচড়ঝি চছল, সুিরাং আচম পকিমঝজর ব্াচড়ঝি চক এক রাচত্র থাকঝি পাচর ো? যচেও 

পকিমজরা িখে কলকািায় কেই। 

  

সারা রাি কজঝে িলল আমাঝের কপাটার কলখা এব্ং কেওয়াঝল সাুঁটা। েীঝির রাঝি 

চেস্তি কলকািা। রাস্তাঘাট খাুঁ খাুঁ করঝছ। এি রাঝি কখেও এই েহঝরর েৃেয কেচখচে। 

কয-সব্ রাস্তা সারা চেে মােুরভরচি কেচখ, এখে কসখাঝে একটাও কলাক কেই–এটা ককমে 

যদু্ভি লাঝে। মঝে হয় কযে একটা শুকঝো েেী–একসময় উত্তাল জল চছল। ো, এ 

উপমাটা চেক েয়। কারর্ রাচত্রর রাজপথ ব্ড় সুন্দর দু’পাঝের আঝলাগুঝলা জ্বলঝছ, 
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িকিক করঝছ কাঝলা চপি ব্াুঁধীনতাঝো রাস্তা ব্হ েূর পযণ্ কেখা যায়। যঝেক রাস্তাঝিই 

এখেও েযাঝসর আঝলা আঝছ। 

  

কভার হব্ার পর আমরা আোর ব্ালচি ও কােজপত্র এক জায়োয় জমা কঝর করঝখ 

চেমিলার চেঝক িঝল এলাম। এখাঝে যঝেক কোকাঝেই এর মঝধীনতয কিুচর ও চজচলচপ। 

ভাজা হঝয় কেঝছ। েোস্নাে যাত্রীঝের জেয এ-পাড়ার কোকাে সব্ঝিঝয় আঝে কখাঝল, 

সুচজি আমাঝের এ-খব্র চেঝয়চছল। মাত্র ছ’ মাস আঝে সুচজঝির ব্াব্া মারা কেঝছ কসই 

সময় শ্মোঝে এঝস কস এ-চেঝক কভাররাঝির েৃেয কেঝখচছল। হচরধ্বচে চেঝয় একেল 

কলাক একটা মড়া চেঝয় যাব্ার সময় আমাঝের মঝধীনতয একমাত্র সুচজিই কসচেঝক িাচকঝয় 

ের্াম কঝর। 

  

মা ব্ঝলচছঝলে, সকাল হঝিই ব্াচড় চেঝর কযঝি। িবু্ কেরা হল ো। ব্নু্ধরা সব্াই চমঝল 

আড্ডা কেওয়া শুরু করঝল কসই আড্ডা েথম কভঝঙ কেব্ার োচয়ত্ব্ ককউ চেঝি িায় ো। 

একজে ব্াচড় কেরার োম করঝলই, আর সকঝল িখে ব্াচড় চেরঝব্, কসই জেয ককউই 

ব্াচড় কেরার কথা উচ্চারর্ করল ো। কিুচরর কোকাঝের চেক উেুঝের পােটাঝিই কব্চঞ্চ 

কটঝে গুচটশুচট কমঝর ব্ঝস েল্প করঝি করঝি আর সময় জ্ঞাে থাঝক ো। মাঝে মাঝে িা 

আঝস। 

  

একসময় হোৎ কেচখ ে’টা ব্াঝজ। িা হঝল কিা আর ব্াচড় কেরার েনের আঝস ো। েেটা 

কথঝকই কঝলঝজর কেঝট চেঝয় োুঁড়াঝি হঝব্। েঝরায়াডণ ্ঝকর ছাত্র সংেেে ছাত্র ্ক 

িখে আমাঝের টুঝডন্টস কেডাঝরেঝের সঝে খুব্ েচিঝযাচেিা করার কিষ্টা করঝছ। 

ওঝের কছঝলঝের চকছুঝিই চলড চেঝি কেওয়া হঝব্ ো।  

  

সুিরাং চমচছলচটচছল কসঝর চব্ঝকল ব্া সন্ধযাঝব্লার সময় ব্াচড় কেরা কযঝি পাঝর। মা 

ভীরর্ চি্া করঝব্ে। দুপুঝর ো কখঝি কেঝল মা চেঝজও দুপুঝর খাঝব্ে চকো সঝন্দহ। চকন্তু 

ব্নু্ধঝের চক এই কথা ব্লা যায়? ওরা চেশ্চয়ই আমাঝক মাঝয়র আদুঝর কছঝল ব্ঝল োট্টা 

করঝব্। চব্েুঝক কযমে যঝেঝকই ব্ঝল। এক কছঝল হব্ার এই োঝমলা! চেচের চব্ঝয় হঝয় 
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কেঝছ–মা কসই জেযই সব্ সময় আমার ব্যাপাঝর পুিুপুিু কঝরে। যাই কহাক, কী আর 

করা যাঝব্! পূব্ণ যচভজ্ঞিা কথঝক জাচে, মাঝক মাঝে মাঝে এ রকম কষ্ট কেওয়া যায়। 

যিই আমার ওপর রাে করুে, আচম একসময় ব্াচড় চেঝর কেঝলই মা খুচে। সারাচেে 

দুচশ্চ্ার পরও িখে আর ব্কুচেঝি কজার থাঝক ো।  

  

যচে আর ো চেচর? ককে হোৎ এই কথাটা আমার মঝে এল, জাচে ো। িবু্ ব্ার ব্ার মঝে 

হঝি লােল, যচে আচম আর ককােও চেেই ব্াচড় ো চেচর, িা হঝল আজ আমার ব্াচড়র 

যব্স্থা, আমার মাঝয়র যব্স্থা কী হঝব্? 

  

যচে আর ো চেচর, িা হঝল করর্ুর সঝেও আর কেখা হঝব্ ো। আমার পঝকঝটই রঝয়ঝছ 

করর্ুর একটা চিচে। করর্ু কব্চের ভাে চিচে কলঝখ রাচত্তরঝব্লায়। এ-চিচেঝি ও চলঝখঝছ, 

‘িুচম এরই মঝধীনতয ঘুচমঝয় পড়ঝল? একব্ার কিাখ িাইঝলই কেখঝি পাঝব্ আচম কিামার 

পাঝেই আচছ।’ …আচম মঝর কেঝলও চক করর্ু আমার কথা ভাব্ঝব্? 

  

কসই সময় চকন্তু আমরা ঘুর্ািঝরও চি্া কচরচে কয কসচেেকার টুঝডন্টস র যাচলঝি ককােও 

কোলমাল হঝব্। আচেোথো কব্াধীনতহয় জােঝিে একথা, চকন্তু আমরা জােিাম ো। 

  

চব্চভন্ন কঝলজ কথঝক ছাত্ররা এঝস জমাঝয়ি হঝয়ঝছ চসঝেট হঝলর সামঝে–একেল পুচলে 

কোলচেচঘর এক ককাঝর্ ব্যাচরঝকড কঝর োুঁচড়ঝয় আঝছ। একঝো িুয়াচল্লে ধীনতারা। জাচর 

করা হঝয়ঝছ, আমাঝের আর এঝোঝি কেওয়া হঝব্ ো। কঝয়ক জে ছাত্রঝেিা কথা ব্লঝছ 

পুচলে যচেসারঝের সঝে। আমরা মুহমুণহ কোোে চেচে, ইঝয় আজাচে েুটা হযায়, ভুঝলা 

মাত্, ভুঝলা মাত্! ছাত্র সমাজ চেঝে ডাক, কাঝয়চম স্বাথণ চেপাি যাক! 

  

কক েথম ইট ছুড়ল, আচম লিই কচরচে। হোৎ কেখলাম, োরুর্ ইট কছাুঁড়া শুরু হঝয় 

কেঝছ। ইঝটর সঝে যঝেঝকর িচটজুঝিাও। পুচলে লাচে িাজণ করল। আমরা একটু কপছঝে 

চছলাম, হঝড়াহচড় শুরু হঝি কেঝখ কমজাজ খুব্ খারাপ হঝয় কেল–কেচসঝডচে কঝলঝজর 

সামঝে রাস্তা সারাই হচেল–কসখােকার কখায়া িুঝল চেঝয় মারঝি লােলাম পুচলঝের 
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চেঝক। েট েট কঝর আওয়াজ হঝি লােল চটয়ার েযাস কসঝলর–আচম িখেও কসখাঝে 

োুঁচড়ঝয় চছলাম, কক একজে আমার হাি ধীনতঝর ব্লল, এই, ইচডঝয়ট, কে ঝড়া–  

  

িাচকঝয় কেচখ জীমূি। জীমূঝির সঝে যঝেক চেে কেখা হয়চে, এর মঝধীনতয ও একমুখ োচড় 

করঝখঝছ। িিিঝর্ আমার সািাচিক কিাখ জ্বালা করঝি শুরু হঝয়ঝছ–কিাখ খুঝল 

িাকাঝিই পারচছ ো–জীমূি আমার হাি ধীনতঝর টােঝি টােঝি চেঝয় এল ব্চকিমম িযাটাচজণ 

চিঝট। রাস্তার িাপাল কথঝক রুমাল চভচজঝয় এঝে আমার কিাঝখ কিঝপ ধীনতরল। 

  

সারা রাি রাচত্র-জােরঝর্র ক্লাচ্, িারপর কিাঝখ চটয়ার েযাঝসর োুঁপটা একটু কব্চে 

কলঝেঝছ, মঝে হল, আচম যন্ধ হঝয় কেচছ। জীমূঝির হাি জচড়ঝয় ধীনতঝর ব্যাকুল ভাঝব্। 

ব্ললাম, আমার কিাখ, আমার কিাখ! 

  

জীমূি কের রুমাল চভচজঝয় এঝে ব্লল, ভাঝলা কঝর কিঝপ ধীনতঝর থাক, একটু জ্বালা করঝব্, 

আর চকছু ভয় কেই–  

  

িখে ছাত্র-পুচলঝে খণ্ডযুে কব্ঝধীনত কেঝছ। কোলচেচঘর এ-পাঝে আর পুচলে এঝোঝি পারঝছ 

ো। পুচলেঝক এক জায়োয় আটকাঝি পারাটাই ছাত্রঝের কাঝছ চব্রাট জঝয়র ব্যাপার 

মঝে হঝে েঝল েঝল কছঝল ছুঝট যাঝে কসচেঝক।  

  

আমার কিাখটা একটু ভাঝলা হব্ার পর জীমূি ব্লল, ব্াচড় যাচব্? আমহাটণ চিঝটর চেঝক 

রাস্তা োুঁকা। 

  

আচম চজঝজ্ঞস করলাম, আর িুই? 

  

আমার চকছু চেক কেই। িুই এখাঝে থাকচব্? আরও কোলমাল ব্াড়ঝব্ মঝে হঝে। এখে 

ব্াচড় িঝল কেঝল কসে সাইঝড থাকা যাঝব্। 

  

িুইও ব্াচড় িল িা হঝল। 
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িুই যচে থাচকস, আচমও িা হঝল থাকঝি পাচর। 

  

চসো্ চেঝি আমার এক মুহূিণও কেচর হল ো। িখে কসখাঝে যুেঝিঝত্রর মিে 

উঝত্তজো। এ কছঝড় জীমূি যচে ো কযঝি িায়, আচম একা যাব্? 

  

ব্ললাম, িল, সামঝে এচেঝয় কেচখ। 

  

একেল কছঝল ইট ছুুঁড়ঝি ছুুঁড়ঝি পুচলে ব্াচহেীঝক িাচড়ঝয় োয় কমচডকযাল কঝলঝজর 

কেঝটর কাঝছ চেঝয় কেঝছ। জীমূি আর আচম রর্-উোেোয় িাঝের সঝে কযাে চেঝি 

কেলাম। 

  

কব্চে েূর এঝোঝো কেল ো। কঝয়কটা ট্রাম যঝেকির্ কথঝকই কথঝম চছল, ইট কছাুঁড়ার 

সময় আমরা ট্রাঝমর আড়াঝল আশ্রয় চেচেলাম–হোৎ একটা ট্রাম কথঝক কধীনতাুঁয়া কব্ঝরাঝি 

লােল। িারপরই জ্বঝল উেল োউ োউ কঝর আগুে। স্বাধীনতীেিার পর কলকািার রাস্তায় 

কসই েথম ট্রাম পুড়ল। 

  

চব্স্মঝয়র কঘার কাটব্ার আঝেই কেখলাম, আমাঝের িিুচেণঝকই পুচলে। উলঝটা চেক 

কথঝকও কয পুচলঝের োচড় আসঝি পাঝর, এটা আমরা ককে ভাচব্চে, কক জাঝে! 

  

জীমূি ব্লল, কযাচন্টঝের চেঝক িল–  

  

সঝে সঝে দু’জঝে কে ঝড়ালাম। কলুঝটালার কাঝছ একেল ছাত্র দু’চেঝকর পুচলঝের 

মােখাঝে এঝকব্াঝর োুঁঝে পঝড় কেঝছ–আমরা চসঝেট হঝলর চসুঁচড়র েীঝি ডাে পাে। 

চেঝয় কযাচন্টঝের চেঝক যাব্ার কিষ্টা করলাম–কারর্, এইটুকু জাচে, পুচলে ইউচেভাচসণচটর 

কভিঝর েুকঝব্ ো। 

  

কযাচন্টঝের চেঝক যাব্ার জেয কলাহার লাল কেটটা কক কযে ব্ন্ধ কঝর চেঝয়ঝছ। এ-সময় 

ককােও চেে কিা এই কেট ব্ন্ধ থাঝক ো। আমরা েরজা ধীনতাক্কাঝি ধীনতাক্কাঝি চিৎকার করঝি 

লােলাম, এই খুঝল োও, চেেচের খুঝল োও–  
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এমে সময় েড়াম কঝর একটা েব্দ হল। আচম কভঝব্চছলাম, কলাহার কেটটা উলঝটা চেক 

কথঝক ককউ খুলঝছ বু্চে, কসই েব্দ। িারপরই কেচখ, কলাহার কেঝট একটা কোল েিণ–

আমার কথঝক চব্ঘি খাঝেক েূঝর। 

  

জীমূি আছঝড় মাচটঝি পঝড় আমার পা ধীনতঝর কটঝে ব্লল, শুঝয় পড়! শুঝয় পড়!. োয়ার 

করঝছ! 

  

আচমও েীঝি শুঝয় পড়লাম সঝে সঝে। আরও কঝয়কটা গুচলর েবে।  

  

জীমূি োুঁঝি োুঁি কিঝপ ব্লল, োলারা এঝলাঝমঝলা োয়ার করঝছ।  

  

আচম আঝস্ত আঝস্ত ওপর চেঝক িাকালাম। ককােও সঝন্দহ কেই, একটা গুচল ওই কলাহার 

েরজা কভে কঝর কব্চরঝয় কেঝছ। আমার এি কাছ চেঝয়! মৃিুয এি কাঝছ এঝসচছল? মঝে 

পড়ল সকালঝব্লার চি্াটা। যচে আর ব্াচড় ো চেচর? গুচলটা আর মাত্র এক চব্ঘি ডাে 

চেক চেঝয় এঝল আমার আর ককােও চেে ব্াচড় কেরা হি ো। 

  

জীমূি চেসচেস কঝর ব্লল, পঝড় যাব্ার সময় আমার হাুঁটুঝি োরুর্ কজার কলঝেঝছ, 

কে ঝড়াঝি পারব্ চকো সঝন্দহ। 

  

আচম চব্ব্র্ণ মুঝখ ব্ললাম, সচিয গুচল ছুড়ঝছ? 

  

িুই চক কভঝব্চছচল, স্বঝেচে পুচলে ব্ঝল ব্ন্দুঝক গুচলর ব্েঝল লঝজণু্ডস ভঝর ছুড়ঝব্? 

  

আচম আর ককােও কথা ব্লঝি পারলাম ো। আমার েরীরটা ভীরর্ দুব্ণল লােঝছ। এি 

ভয় আচম জীব্ঝে কখেও পাইচে। মৃিুযর এি কাছাকাচছ এঝস আচম সাহঝসর সঝে 

োুঁড়াঝি পাচর ো। এ ভাঝব্ ককে মরব্? আচম চক শুধুীনত একটা সংখযা?  

  

মাচটঝি পড়ার সময় আমার বু্কপঝকট কথঝক যঝেক কােজপত্রও পঝড় কেঝছ। িার মঝধীনতয 

রঝয়ঝছ করর্ুর চিচেটা। খাচেকটা হামাগুচড় চেঝয় এচেঝয় আচম কােজপত্রগুঝলা িুঝল চেই। 
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আচম ককােিঝম পাচলঝয় কযঝি সিম হঝলও জীমূি ধীনতরা পঝড় যায়। সব্ সুষ্ঠু একঝো 

িুয়ান্ন-জে ছাত্রঝক পুচলে কগ্রেিার কঝরচছল, এ ছাড়া দু’জে চেহি ও। এোঝরাজে 

আহি। পঝরর চেে আব্ার ধীনতমণঘট ডাকা হল, আব্ার কোলমাল। এই রকম। ভাঝব্ িলল 

পাুঁি চেে। িিচেঝে আমরা কজঝে কেচছ, আচেোথো েমুখ ছাত্রঝেিাঝের এ রকমই 

পচরকল্পো চছল। ধীনতমণঘট কডঝক চব্েৃঙ্খলার সৃচষ্ট কঝর জেজীব্েঝক স্তি কঝর চেঝি হঝব্। 

পুচলে যচে যিযািার িালায়–কসটাও এক চহঝসঝব্ লাভ–িা হঝল জেসাধীনতারঝর্র মে এই 

েচিচিয়ােীল সরকাঝরর চব্রুঝে চব্চরঝয় উেঝব্, এই সরকাঝরর পিে ঘটাঝি িা হঝল 

আর কেচর হঝব্ো-ও-চেঝক গ্রাঝম গ্রাঝমও মুিাঞ্চল তিচর করার েস্তুচি িলঝছ। আমরাও 

এই েীচিঝক সেি মঝে কঝরচছলুম। 

  

পাুঁি-চেে পর যখে মঝে হল সামচয়ক ভাঝব্ আমাঝেরই জয় হঝয়ঝছ, সংব্ােপত্রগুচল 

সরকাঝরর সমাঝলািোয় মুখর, রাস্তার কলাঝকরাও চব্রচি েকাে করঝছ, িখে আপািি 

আমরা চব্রচি কঘারর্া করলাম। িাঝপ পঝড় সরকার ছাত্র ব্চন্দঝের মুচি চেল, আমাঝের 

পি কথঝক িুঝল কেওয়া হল ধীনতমণঘট। চেহঝির সংখযা কের পযণ্ োুঁড়াল চিে জে। 

  

যারা মারা কেঝছ, িাঝের কাঝরাঝকই আচম চিচে ো। চকন্তু যখেই মঝে পঝড় কয আচমও 

ওঝের একজে হঝি পারিাম, িখেই আমার েরীঝর একটা চেহরে কখঝল যায়। করামকূপ 

খাড়া হঝয় ওঝে। মাথায় গুচল লাো যব্স্থায় আচম পঝড় থাকিাম কযাচন্টঝের কেঝটর 

সামঝে পুচলঝের োচড় আমার েরীরটা কহুঁিঝড় কটঝে চেঝয় কযি, িারপর কাটাকুচট কঝর 

পাচেঝয় চেি মঝেণর ব্রেঘঝর। একসময় মুখ কথঝক িাুঁেঝরর োকা সচরঝয় কেঝখ মা চকংব্া 

ব্াব্া ব্লঝিে, হযাুঁ, এরই োম চছল ব্ােল। 

  

মৃিুয সম্পঝকণ আমার মঝধীনতয একটা করামাচন্টক কমাহ আঝছ, চকন্তু এর সঝে িার চকছুই 

কমঝল ো। ককে এই মৃিুয? কঝব্ কেঝের যব্স্থা ব্েলাঝব্ চক ব্েলাঝব্ ো, িার জেয আচম 

গুচল কখঝয় রাস্তায় মঝর পঝড় থাকব্? জঝেচছ যখে, িখে এি সহঝজ এ-পৃচথব্ী ছাড়ব্ 
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ো। কলচেে যচে উচেেঝো পাুঁি সাঝলর েথম চব্েঝব্ গুচল কখঝয় মঝর কযঝিে, িা হঝল 

িার োমও চক আমরা ককউ মঝে রাখিাম এখে! 

  

মাঝে মাঝে আত্মহিযার চি্া এখেও আমার মাথায় কঘাঝর। চকন্তু কসই মৃিুয কযে একটা 

চেঝল্পর মিে। মৃিুয কযে একচট োরী, কযমে করর্ু, িার কাঝছ আচম চিরকাঝলর মিে 

আশ্রয় কপঝি িাই, যাঝি আমাঝক আর ককউ চব্রি ো কঝর। করর্ুঝকও যা ব্লঝি পাচর 

ো, মৃিুযঝক িাই ব্লব্, িুচম আমাঝক োও। সুঝখ আমায় রাখঝব্ ককে, রাঝখা কিামার 

ককাঝল। 

  

আসঝল এসব্ কল্পোচব্লাস। আচম একচট কাপুরুর ছাড়া চকছুই েয়। যখেই মৃিুযর খুব্ 

কাছাকাচছ যাই, যমচে োরুর্ ভয় কপঝয় চপচছঝয় আচস। িবু্ মঝে মঝে চেক কঝর কেললুম 

আচম এ রকম কাপুরুরই থাকব্-যকারঝর্ পুচলঝের গুচল কখঝয় মরা চেক কাঝজর কথা 

েয়। আরও চেক কঝর কেললুম, রাজেীচি করঝি কেঝল আমাঝক খুব্ চেেচের চেেচের 

কেিা হঝয় উেঝি হঝব্। কেিারা িট কঝর মঝর ো। কজলঝটল খাটা কযঝি পাঝর, চকন্তু 

কোলমাঝলর সময় সাধীনতারর্ কছঝলঝের কখচপঝয় পাোঝি হঝব্ সামঝের চেঝক। চিরকালই 

এ রকম চকছু সাধীনতারর্ কছঝল মঝর–চকন্তু আচম এঝের কথঝক আলাো। সূযণোঝক কেখলুম 

কিাকি কষ্ট সহয কঝরঝছ, কিব্ার লাইে চরস্ক কঝরঝছ–যথি এখে িাঝক ককউ কিঝেই 

ো। কেিা হঝি পাঝরচে চকো। ওচেঝক িট্টগ্রাম যস্ত্রাোর লুণ্ঠঝের এক চব্খযাি কেিা এখে 

র যােচেং চডপাটণঝমঝন্টর ইেিাজণ হঝয় ঘুঝরর টাকায় লাল হঝেে–িবু্ ককউ িাুঁঝক চকছু 

ব্লঝছ ো, কারর্ শ্রঝেয় ব্যচি কয! 

  

কঝলঝজর কসাসযাল োংোে ব্ন্ধ হঝয় কেল, িার ব্েঝল এই আঝন্দালঝের েহীেঝের 

স্মরঝর্ এব্ং ব্চন্দ-মুচি উপলঝি ওঝয়চলংটে কস্কায়াঝর একটা সভা হল। কসই সভায় 

আচেোথোর যেুঝরাঝধীনত আচম একচট কছাট্ট ব্িৃিা চেলাম। আমার পা েকেক কঝর 

কাুঁপচছল এব্ং সামঝের সাচরর কমঝরডঝের কিাঝখর চেঝক িাকাঝি সাহস হচেল ো িবু্ 

ককােও রকঝম উিঝর কেলাম েথম পরীিায়। 
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আমাঝের কঝলঝজর পাুঁি জে ছাত্র ধীনতরা পঝড়চছল, িারা কঝলঝজ এঝস এমে করামহরণক 

েল্প ব্লঝি লােল কয রীচিমিে চহংঝসই হঝি লােল আমাঝের। পুচলঝের। মারটার ো 

কখঝয় শুধুীনত একব্ার কজলটা ঘুঝর আসঝি পারঝল োরুর্ একটা যচভজ্ঞিা হঝি। পারি। 

  

কঝয়ক চেে ধীনতঝরই এইসব্ েল্প এব্ং আঝলািো িলচছল, ক্লাস করার চেঝক একটুও মে 

কেই, ব্ইখািা চেঝয় কসাজা েঝরে ককচব্ঝে এঝস উপচস্থি হই। ক্লাঝস েচম কেব্ার ব্যব্স্থা 

চেকোক আঝছ। এর মঝধীনতয চেমণল একচেে এঝস আড্ডার সুর ককঝট চেল। চেমণঝলর ডাে 

হািখাো োটার করা, মুঝখ কখাুঁিাঝখাুঁিা োচড়।  

  

আমরা যব্াক হঝয় চজঝজ্ঞস করলাম, কীঝর, কিার হাি ভাঙল কী কঝর? 

  

চেমণল েম্ভীর ভাঝব্ উত্তর চেল, আচম সাি চেে হাসপািাঝল পঝড়চছলাম, কিারা ককউ 

একব্ার কেখঝিও কেচল ো। 

  

আচেোথো কসচেে হাচজর চছঝলে েঝরে ককচব্ঝে। চিচে চজঝজ্ঞস করঝলে, ককাথায় হাি 

ভাঙল? পাড়ায়? 

  

চেমণল হোৎ চখুঁচিঝয় উেল আচেোথোর মুঝখর ওপর। আচেোথোর সঝে এই ভাঝব্ কথা 

ব্লার কথা আমরা ককউ কল্পোই করঝি পাচর ো। িা ছাড়া চেমণল ব্লঝি কেঝল 

  

আচেোথোর ঘচেষ্ঠিম চেরয। 

  

চেমণল ব্লল, ককাথায় কভঝঙঝছ আপচে জাঝেে ো? ধীনতমণঘঝটর েথম চেে আচম আপোর 

পাঝে চছলাম ো? 

  

আচেোথো মৃদু েলায় ব্লঝলে, িা চছঝল। চকন্তু কেঝরর চেঝক কিামাঝক কেখঝি পাইচে। 

  

কেখঝব্ে কী কঝর? আচম কিা কেখলাম, পুচলে চঘঝর লাচে িুলঝি-ো-িুলঝিই আপচে 

কখঝি রড চেঝলে। কপছে চেঝর আর একব্ারও িাচকঝয় চছঝলে? 
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সব্াই যেস্তুি যব্স্থায় িুপ কঝর কেল। আচেোথোর োঝম এ রকম যচভঝযাে কেওয়ায় 

কক কী ব্লঝব্ কভঝব্ কপল ো। আচম চেঝজও কসচেে পাচলঝয় চছলাম ব্ঝল মঝে মঝে 

আচেোথোঝকই সমথণে করলাম। খাঝমাকা পুচলঝের লাচের েীঝি পঝড় পঝড় মার খাব্ার 

েরকারটা কী? যারা কব্াকা, িারাই মার খায়।  

  

আচেোথো োন্ডা কিাঝখ চেমণঝলর চেঝক িাচকঝয় কথঝক ব্লঝলে, কিামার হাঝি চক 

িযাকিার হঝয়ঝছ? 

  

চেমণল কস-েঝনেরর উত্তর ো চেঝয় কের চিচব্ঝয় চিচব্ঝয় ব্লল, আমাঝের িাচিঝয় সামঝে 

কেঝল চেঝয় আপোরা সব্াই ককঝট পড়ঝলে, আুঁ? কে িমোঝের কিা িবু্ যযাঝরঝটড হঝি 

কেখলুম–আপোঝক কিা ককােও চেে পুচলঝের ধীনতাঝর কাঝছও কযঝি কেচখচে।  

  

আচেোথো ব্লঝলে, চেমণল িুপ কঝরা। এসব্ কথা এখাঝে আঝলািো করা িঝল ো। শুধুীনত 

এইটুকু ব্ঝল রাখচছ, আমাঝক চেেচেরই আন্ডারগ্রাউঝন্ড কযঝি হঝব্, িাই আচম ধীনতরা 

চেইচে। 

  

চেমণল িবু্ চিৎকার কঝর ব্লল, ও কিা েি এক ব্ছর ধীনতঝর শুেচছ! চকন্তু আমার কয হাি 

ভাঙল, আব্ার পুচলঝের খািায় োমও উঝে কেল, িার কী হঝব্? 

  

চেমণল সকঝলর চেঝক চেঝর ব্লল, জাচেস মাইচর, আমার ব্াব্া হাউহাউ কঝর কাুঁেঝছে! 

ব্াব্ার যচেঝস আমার িাকচর পাব্ার কথা চছল–আর আমাঝক ককউ িাকচর কেঝব্? 

  

কচমউচেট চহঝসঝব্ একব্ার ককউ মাকণামারা হঝয় কেঝল পুচলে চরঝপাঝটণ িখে কারওর 

িাকচর হয় ো। িাকচর কপঝলও িঝল যায়। চকন্তু চেমণল কঝলজ কথঝক কব্ঝরাব্ার আঝেই 

িাকচর চেঝয় মাথা ঘামাঝে ব্ঝল ওর সম্পঝকণ আমাঝের একটু করুর্া হল। যচেও শুঝেচছ, 

চেমণঝলর ব্াচড়র যব্স্থা খুব্ খারাপ, ওর ব্াব্া চেেচেরই চরটায়ার করঝব্ে, িবু্ িাকচরর 

মিে একটা সামােয ব্যাপাঝরর জেয ভয় কপঝয় চেমণল আজ এখাঝে এঝস এ রকম 

িুঁিাঝমচি করঝছ–এটা আমাঝের কমাঝটই পছন্দ হয় ো। 
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যি সময় যাঝে, িিই চেমণল কব্চে মাথা েরম করঝছ। রােঝল ও কয এি মুঝখারাপ 

কঝর, আমরা জােিাম ো। চেমণল চকছু ো ব্লঝল ওর চেযণািঝের জেয আমরা ওঝক 

সহােুভূচি জাোিাম–িার ব্েঝল ও সকঝলর চব্রচি আকরণর্ করঝি লােল। কের পযণ্ 

চেমণল যখে োলা, হারাচমর ব্াচ্চা ইিযাচে শুরু করল, িখে আচেোথো উঝে, পড়ঝলে। 

আমাঝের কঝয়ক জেঝক ব্ঝল কেঝলে, ওর মাথা োন্ডা হঝল আমার সঝে পাচটণ যচেঝস 

কেখা করঝি কব্াঝলা। 

  

আচেোথো িঝল যাব্ার পর ব্ীঝরশ্বর ও আর কঝয়কচট কছঝল চেমণঝলর কাুঁঝধীনত হাি চেঝয় 

ব্লল, এই একটু ব্াইঝর িল, কথা আঝছ। এখাঝে িুঁিাঝমচি কঝর লাভ কী?  

  

আমহাটণ চিঝটর একটা েচলর মঝধীনতয কডঝক চেমণলঝক একটা কেওয়াঝলর সঝে কেঝস োুঁড় 

কচরঝয় ব্ীঝরশ্বর চজঝজ্ঞস করল, কিার চক মাথা খারাপ হঝয় কেঝছ? িুই আচেোথোঝক 

িযাঝলঞ্জ করচছস? 

  

চেমণল ব্লল, ককে, আচেোথো ককাে লাঝটর ব্াুঁট কয িাঝক চকছু ব্লা যাঝব্ ো? আচম 

মাচটঝি পঝড় কেলুম, িা কেঝখও পালাল–  

  

ব্ীঝরশ্বর েিণ্ড এক ঘুচর মারল চেমণঝলর মুঝখ। ভাঙা হািখাো উুঁিু কঝরই চেমণল আটকাঝি 

কেল, পারল ো, রি েচড়ঝয় এল ওর কর কব্ঝয়। আর একখাো ঘুচর কখঝয় চেমণল মুখ 

চেিু করল। িারপরই আব্ার লাল টকটঝক কিাখ িুঝল ব্লল, কিাঝের আচম কেঝখ কেব্! 

  

চেক আঝছ, কেঝখ চেস! 

  

এর পঝরর মাস কথঝকই চেমণল একটা আলাো পাচটণ খুঝল কেলল। িারপর আঝস্ত আঝস্ত 

কংঝগ্রঝসর োলাল হঝয় পড়াশুঝোই কছঝড় চেল চেমণল, আমরা ওঝক কেখঝলই এচড়ঝয় 

যাই। 

  

.  
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আমার ছাত্র রূপ একচেে আমাঝক ব্লল, মাস’সাই, আজ চকন্তু পড়াঝো হঝয় কেঝলই িঝল 

যাঝব্ে ো। কছাটমা আপোঝক ব্সঝি ব্ঝলঝছে।  

  

ককে? 

  

কছাটমা আপোর সঝে কেখা করঝব্ে। 

  

কসই কথা শুঝে েথম কথঝকই এমে উঝত্তজো কব্াধীনত করঝি লােলুম কয পড়াঝোঝি আর 

মে ব্সাঝিই পাচর ো। ঘে ঘে ঘচড় কেচখ। আজ চক একটু িাড়ািাচড় পড়াঝো কের করঝল 

খারাপ কেখাঝব্? এ ব্াচড়ঝি সমঝয়র কড়াকচড় চকছুই কেই। যঝেকচেে আমার ব্যস্তিা 

থাকঝল িচল্লে- পুঁয়িাচল্লে চমচেট পচড়ঝয়ও িঝল যাই। িবু্ আজ আচম চকছুঝিই চেঝজর 

মুঝখ ব্লঝি পারলাম ো, এব্ার পড়া কের। 

  

একসময় েরজার পাে কথঝক এক মচহলা ব্লঝলে, আসঝি পাচর? 

  

আচম এমে েেব্যস্ত হঝয় উেলাম কয কটচব্ল কথঝক একটা ব্ই ও কলম পঝড় কেল, িিুচে 

কস-দুঝটা িুলব্ ো উঝে োুঁচড়ঝয় েমস্কার করব্ বু্েঝি ো কপঝর একটা হাসযকর ো যঝয  

ে িঝস্থ যব্স্থায় রইলাম। 

  

রূঝপর কছাটমা ব্লঝলে, আপচে ব্সুে। 

  

চিচে চেঝজও ব্সঝলে একচট কিয়াঝর, হাি চেঝয় ককাঝলর কাঝছর োচড় কেে করঝলে, 

িারপর হাচসমুঝখ িাচকঝয় রইঝলে আমার চেঝক। 

  

এ ব্াচড়র ককােও মচহলাঝক আচম এি কাছাকাচছ কথঝক আঝে কেচখচে। শুঝেচছ, এখাঝে 

এখেও পরো-েথা মাো হয়, কমঝয়রা ব্াইঝরর কলাঝকর সঝে কথা ব্ঝলে ো। কসই জেযই 

আচম যিয্ কব্চে সংকুচিি হঝয় রইলাম। মচহলা চকন্তু যিয্ সাব্লীল, এমেকী 

কঝলঝজর কমঝয়রাও েিুে কারওর সঝে আলাঝপর সময় কযটুকু জড়িা েকাে কঝর–এুঁর 
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মঝধীনতয িার চিহ্নমাত্র কেই। ধীনতেী পচরব্াঝরর ব্ধূীনতঝের সাজঝোঝজর আচিেযয সম্বঝন্ধও 

আমার মঝে মঝে একটা ধীনতারর্া চছল চকন্তু এুঁর সঝে িার চকছুই কমঝল ো। ইচে পঝর 

আঝছে একচট লাল পাড় সাো োচড়, হাঝি দু’োছা িুচড়, ব্াুঁ হাঝির যোচমকায়। একচট 

আংচট, েলা ও কাে খাচল। মাথার িুল ছচড়ঝয় আঝছ চপঝের ওপঝর। সব্ চমচলঝয় কী 

সুন্দর কর ব্াব্া! েম আটচকঝয় আঝস কযে। োঝয়র িামড়া কমাঝমর মিে েরম ও মসৃর্, 

টলটঝল কিাখদুচটর েৃচষ্ট কী আশ্চযণ ককামল। 

  

মঝে মঝে আচম ওুঁর চেঝক িাচকঝয় আচছ যপলক, আসঝল আচম কস জেযব্েি ঈরৎ মুখ 

চেিু কঝর রঝয়চছ। একব্ার মাত্র কেখঝলই এ রকম মুখ আমার মঝের চিত্রোলায় সংেৃহীি 

হঝয় যায় িখে আচম ো িাচকঝয়ও কেখঝি পাচর। আমার কভিরটা ব্ড় কব্চে রূঝপর জেয 

কাঙাল। হোৎ আমার মঝে পঝড় যায়, আমার জামার একটা কব্ািাম কেই। সারা চেে িচট 

পঝর কঘারার জেয আমার পা দুঝটা ধুীনতঝলাময়, আচম এি কস ন্দঝযণর কাছাকাচছ ব্ঝস থাকার 

যঝযােয। ককে মুঝখর ঘামটুকু য্ি একটু আঝে মুঝছ চেইচে? এখে চক কমাছা যায়? 

  

আচম চেঝজ কথঝক ককােও কথা ব্লঝি পারলাম ো। উচে চেঝজই ব্লঝলে, আপোঝের 

ব্যাঘাি সৃচষ্ট করলাম ো কিা? 

  

আচম ব্ললাম, ো, ো— 

  

আমার ছাত্র ব্লল, আমাঝের পড়া হঝয় কেঝছ। কছাটমা, আচম যাই? 

  

উচে ব্লঝলে, যাও। িন্দঝের মাঝক ব্ঝল চেঝয়া, চেক সাঝড় আটটায় োোব্াবু্র ওরুধীনত। 

চেঝি হঝব্। 

  

িারপর উচে আমার চেঝক হাচসমুঝখ আব্ার কিঝয় রইঝলে। পূর্ণ কিাখ কমঝল ব্লঝলে, 

আপোর সঝে আলাপ করঝি এলাম। 
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চকন্তু আলাপ কিা এক িরো হয় ো। রাঝজযর লজ্জা এঝস আমার চজঝভর ডোয় ভর 

কঝরঝছ। ওঝয়চলংটে কস্কায়াঝরর চমচটংঝয়র েযাটেঝমণ োুঁচড়ঝয় ব্লঝিও আচম এি োভণাস 

হইচে। িা ছাড়া কী কথা ব্লব্, আচম কিা ওুঁর সম্পঝকণ চকছুই জাচে ো। 

  

উচে ব্লঝলে, আচম কখেও ককােও কচব্ঝক কেচখচে। খুব্ কছঝলঝব্লায় একব্ার 

োচ্চেঝকিঝে চেঝয়চছলাম, িখে রব্ীিোঝথর সঝে কথাও ব্ঝলচছলাম–চকন্তু আমার 

ভাঝলা কঝর কসসব্ কথা মঝে পঝড় ো। চব্ঝয়র পর যঝেক চেে লি্ঝর্ ঝি চছলাম কিা। 

িারপর এই কস-চেে যখে শুেলাম, কখাকার মাটারমোই একজে কচব্ 

  

আচম মরঝম মঝর চেঝয় ব্ললাম, ো, ো, আচম চব্ঝের চকছুই চলচখচে, এই সামােয দু’-

একটা— 

  

আচম কচব্িা চলচখ ব্ঝট, চকন্তু আচম চক কচব্! কচব্ ব্লঝি যাঝের কব্াোয়–কযসব্ উচ্চ 

আেঝেণর মােুর ব্যাস, ব্ামিকীচক, কাচলোস, রব্ীিোথ–িাুঁরা ককাথায় আর আচম ককাথায়? 

  

আচম আপোর দুঝটা কচব্িা পঝড়চছ। আপোর ককােও ব্ই আঝছ? 

  

ো। 

  

আো, আপচে কয চলঝখঝছে, ‘মুচিচপপাসু এক যরর্য’ এর চেক মাঝেটা কী? 

  

যচিচরি লজ্জা হোৎ আমার সব্ লজ্জা কাচটঝয় কেয়। যসহায়িার কের সীমায় এঝস 

মােুর কযমে আিমকা সাহসী হঝয় ওঝে। আচম মুখ িুঝল কসাজাসুচজ িাচকঝয় ব্ললাম, 

কেখুে, চেঝজর কচব্িা চব্রঝয় ককােও কথা ব্লঝি আমার খুব্ লজ্জা কঝর। িা। ছাড়া 

আচম জাচে, আচম এখেও চকছুই চলখঝি পাচরচে। 

  

কখাকার মিে আপচে আমাঝকও পড়াঝব্ে? আচম শুধুীনত কচব্িা পড়ব্। 

  

আচম? 
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হযাুঁ। ধীনতরুে, সপ্তাঝহ চিে চেে। আচম ব্াংলা ভাঝলা কঝর কখেও পচড়চে। 

  

আচম চক আপোঝক পড়াঝি পারব্? 

  

ককে, আপোর সময় কেই? আপচে আমাঝক কচব্িা পঝড় পঝড় কোোঝব্ে, িাই চেঝয় 

আঝলািো করঝব্ে সারা চেে আমার কিা ককােও কাজ কেই। কেখুে ো, এি ব্ড ়ব্াচড়, 

সব্ সময় চেেুম হঝয় থাঝক–আচম কী কয করব্ এি সময় চেঝয় আচম কচব্িা পড়ঝি খুব্ 

ভাঝলাব্াচস, চকন্তু চেঝজ চেঝজ সব্ কিা বু্চে ো। 

  

আপচে কিা েরাচস ভারা জাঝেে? 

  

কসও খুব্ সামােয। িিণা কেই কিা–  

  

আপচে যচে িাে, আচম আপোঝক পড়াব্ার জেয একজে খুব্ ভাঝলা কলাক চেক কঝর 

চেঝি পাচর। আমাঝেরই কঝলঝজর একজে েঝেসার–  

  

উচে মুিচক কহঝস ব্লঝলে, ককে আপোর বু্চে আমাঝক পছন্দ হঝে ো? ছাত্রী চহঝসঝব্ 

আচম বু্চে–  

  

আচম ব্যস্ত হঝয় ব্ললাম, ো, ো, কস কথা েয়। আচম আমার যঝযােযিার কথা কভঝব্ 

ব্লচছলাম! 

  

আচম কিা পরীিা পাস করার মাটারমোই িাইচে। এ ব্াচড়র কমঝয়রা ব্া ব্উরা যঝেঝক 

ওস্তােচজর কাঝছ োে ব্া ব্াজো কেঝখ। মাটারমোই করঝখ পড়াশুঝো করার করওয়াজ 

কেই। চকন্তু আমার কিা োঝের েলা কেই–  

  

আচম ব্ললাম, আপোর েলার আওয়াজ ভারী সুন্দর। 
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সুন্দর কথাটা উচ্চারর্ করঝি কপঝর আমার বু্কটা যঝেক হালকা হঝয় কেল। যঝেকির্ 

কথঝকই আমার বু্ঝকর মঝধীনতয এই েব্দটা কব্চরঝয় আসার জেয আকুচলচব্কুচল করচছল। 

আসঝল আচম ব্লঝি িাইচছলাম, আপোর সব্চকছুই সুন্দর। 

  

সহজাি আচভজাঝিয উচে এই েেংসাব্াঝকযর ককােও েচিব্াে করঝলে ো। একটুির্ 

সময় চেঝয় িারপর ব্লঝলে, আপচে আমার োম চজঝজ্ঞস কঝরেচে, আমার োম সুঝেো। 

আচম কব্াধীনতহয় আপোর সমব্য়চসই হব্। সারাচেে কথা ব্লার মিেও কাঝরাঝক পাই ো। 

আপচে আমাঝক পড়াঝি িাে ো? 

  

আপচে যচে ব্ঝলে–  

  

আজ চেশ্চয়ই আপোর যঝেক কেচর কচরঝয় চেলাম। কাল আব্ার আপোর সঝে কথা 

ব্লব্? আপচে চব্রি হেচে কিা? 

  

ো, ো, কী আশ্চযণ! 

  

এই ঘটোটা চব্স্তৃি ভাঝব্ ব্র্ণো করলাম, িার একমাত্র কারর্, এটা একটা মরীচিৎকার 

মিে। সব্ মােুঝরর জীব্ঝেই চেশ্চয়ই এ রকম দু-একটা দুঝব্ণাধীনতয মরীচিকা আঝস। এঝি 

জীব্ঝের পচরচিি চেয়মগুঝলা উলঝটপালঝট যায়। 

  

িার পঝরর চেে কিা েূঝরর কথা, ওই ব্াচড়ঝি আচম আরও ছ’সাি মাস পচড়ঝয় চছলাম, 

চকন্তু আমার ছাঝত্রর কছাটমা, ওই সুঝেো কেব্ীর সঝে আমার আর ককােও চেে কথা 

হয়চে। উচে আর কেঝম আঝসেচে েীঝি, একটা খব্রও পাোেচে। এমে হঝিই কিা পাঝর 

কয যল্পব্য়স্ক মাটাঝরর কাঝছ ওুঁর পড়াশুঝো করার েস্তাব্টা ব্াচড়র কারওর মেুঃপূি 

হয়চে। চকন্তু আমাঝক একটা খব্র কেওয়া চক উচিি চছল ো? িাঝি যসুচব্ঝধীনত চছল? 

যব্েয, এর পঝর ব্াচড়র কারওর ব্যব্হার আমার েচি একটুও পালটায়চে। মাঝে মাঝে 

আচম আমার ছাঝত্রর চেঝক উৎসুক ভাঝব্ িাচকঝয় থাকিাম, যচে কস চকছু ব্ঝল। ব্ঝলচে, 

আচমও চজঝজ্ঞস কচরচে। 
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সুঝেো কেব্ীঝক আর একচেে মাত্র েূর কথঝক কেঝখচছলাম ব্াোঝে। আরও কঝয়ক জে 

মচহলা চছঝলে কসখাঝে। স্পষ্ট মঝে হল, আমাঝক কেঝখই কযে উচে মুখ চেচরঝয় চেঝলে–

িঝল কেঝলে মমণর মূচিণর আড়াঝল। 

  

আচম কসচেে যিয্ আহি ও যপমাচেি কব্াধীনত কঝরচছলাম। এ রকম ব্যব্হাঝরর মাঝে 

কী! একব্ার আমাঝক স্বঝেণ িুঝল আব্ার ধীনতাক্কা চেঝয় কেঝল কেওয়া। আমার মঝে হল, 

পৃচথব্ীর কযখাঝে যা কস ন্দযণ, সব্চকছুরই সৃচষ্ট হঝয়ঝছ শুধুীনত আমাঝক কষ্ট কেব্ার জেয। 

৬২. পর পর যঝেকগুঝলা ট্রাম 

পর পর যঝেকগুঝলা ট্রাম কথঝম আঝছ সারব্চন্দ হঝয়। েথঝম মঝে হঝয়চছল ট্রাচেঝকর 

কোলঝযাে, িারপর একসময় কোো কেল, ইউচেয়ঝের একজে কেিাঝক কগ্রেিার করার 

েচিব্াঝে ট্রামকমণীরা যকস্মাৎ ধীনতমণঘট কডঝকঝছ। ডুঃ েেুল্ল কঘার মচন্ত্রসভা িালাঝি 

পাঝরেচে, ডািার চব্ধীনতাে রায়ঝকও কোড়া কথঝকই কব্কায়োয় কেলার কিষ্টা হঝে োো 

রকম। িবু্ ব্ছর চিঝেঝকর মঝধীনতযই চিচে যঝেকটা সামঝল চেঝলে। েি মােুর চহঝসঝব্ 

িাুঁর োম রঝট কেঝছ। খব্ঝরর কােজগুচলঝি োয়ই সুভারিি ব্সু সম্পঝকণ িাঞ্চলযকর 

খব্র কব্ঝরায়, কেঝের এক চব্রাট সংখযক কলাঝকর ধীনতারর্া সুভারি্ চেঝর এঝলই সব্ 

সমসযার সমাধীনতাে হঝয় যাঝব্। োয় েঝিযক জলসাঝিই সমঝব্ি সংেীি কোো যায়, 

‘আচজ িুচম ককাথা কেিাচজ—। ’  

  

সূযণ আর েীচপ্ত একটা ট্রাঝম পাোপাচে ব্ঝস চেঝজঝের মঝধীনতয কথাব্ািণায় চব্ঝভার হঝয় 

চছল। যঝেকির্ ব্াইঝরর চেঝক লি কঝরচে। একসময় কখয়াল করল, সমস্ত ট্রাঝম িারা 

দু’জে ছাড়া আর ককউ কেই। 

  

েীচপ্ত ব্লল, চকছু একটা হঝয়ঝছ কব্াধীনতহয়, িঝলা কেঝম পচড়।  
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সূযণ জােলার ব্াইঝর িাচকঝয় কেখার কিষ্টা করল। চকছুই বু্েঝি পারল ো। যব্াকও হল 

ো। হোৎ যােব্াহে ব্ন্ধ হঝয় যাওয়া এখে আর কিমে চব্স্ময়কর ককােও ব্যাপার েয়। 

কস চেচলণপ্ত ভাঝব্ ব্লল, গুচলঝোলার েব্দ কিা চকছু শুেঝি পাচে ো। 

  

েীচপ্ত হাঝির ব্যােটা কাুঁঝধীনত েুচলঝয় উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লল, িঝলা— 

  

সূযণ ব্লল, কেঝম কী হঝব্? এ রকম োুঁকা জায়ো আর ককাথাও পাওয়া যাঝব্ ো। 

একসময়-ো-একসময় কিা িলঝব্ই! 

  

িা ব্ঝল কিির্ এখাঝে ব্ঝস থাকব্? 

  

যিির্ ককউ এঝস আমাঝের োচমঝয় ো কেয়? দু’জঝে চেরালায় েল্প করার মিে োুঁকা 

জায়ো কিা ককাথাও কেই কলকািা েহঝর! 

  

েীচপ্ত কহঝস ব্লঝলে, সব্ জায়োঝিই মােুঝরর কিাখ! 

  

আমার কিা কব্ে ভাঝলা লােঝছ। ব্সুে ো। 

  

েীচপ্ত আব্ার ব্ঝস পড়ঝলে। চকন্তু কথাব্ািণায় আর মে ব্সাঝি পারঝলে ো। ট্রাম কথঝম 

থাকার কারর্টা জােঝি ো পারঝল যস্বচস্ত হয়। 

  

একটু ব্াঝেই োইভার ও কন্ডাকটররা চেঝর এল। সূযণ আর েীচপ্তঝক কেঝখ োয় ধীনতমঝকর 

সুঝর ব্লল, আপোরা এখেও ব্ঝস আঝছে? যাে, কেঝম যাে। 

  

সূযণ লঘু ভাঝব্ ব্লল, আমাঝের চটচকঝটর পয়সা কেরি কেঝব্ে ো? কসই জেযই কিা ব্ঝস 

আচছ। 

  

চটচকট কেরি হয় ো। 
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একচেে একটা ব্াস খারাপ হঝয় চেঝয়চছল, কসই ব্াঝসর কন্ডাকটর চকন্তু আমার চটচকঝটর 

পয়সা কেরি চেঝয়চছল। 

  

কস ওইসব্ সেণারচজরা যা খুচে করুক, আমাঝের ককাম্পাচে চেয়মকােুঝে িঝল। 

  

চেয়মকােুঝে িলঝল চক হোৎ ট্রাম থাঝম? 

  

আপচে োমঝব্ে? 

  

সূযণ দু’চেঝক মাথা কেঝড় ব্লল, ো। েীচপ্ত একটু যেস্তুি হঝয় ব্লঝলে, কী হঝে কী? 

িঝলা! 

  

সূযণ কযে কব্ে একটা মজা কপঝয় কেঝছ। ব্লল, োুঁড়াে ো। এিুচে কেঝম কী হঝব্? ট্রাম 

কিা আব্ার িলঝব্ মঝে হঝে। 

  

সব্ ট্রাম এখে চডঝপায় যাঝব্। পযাঝসঞ্জার কেওয়া হঝব্ ো। 

  

আমরাও যচে চডঝপাঝি যাই? 

  

সূযণ সাধীনতারর্ি খুব্ কম কথা ব্ঝল। চকন্তু আজ িার কমজাজ কব্ে হালকা আঝছ ব্ঝলই 

এইসব্ যব্া্র কথাব্ািণায় কস কব্ে আেন্দ পাঝে মঝে হয়। ট্রামকমণীরা যব্েয িার োট্টা 

খুব্ একটা উপঝভাে করচছল ো–একজে িাঝের ককাম্পাচের কঝয়কটা চেয়ম পঝড় 

কোোঝি আরম্ভ করল পযণ্। েীচপ্ত আর সূযণ কেঝম পড়ল।  

  

সূযণ ব্লল, একটা চজচেস লি কঝরঝছে? এরা এঝের ককাম্পাচে সম্পঝকণ খুব্ েচব্ণি, 

ব্াসওয়ালাঝের ঘৃর্া কঝর। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, িা কিা হঝব্ই। িারচেঝক কেঝখা ো, ককউ এখে চব্চলচি ককাম্পাচেঝি 

িাকচর পাওয়াটাঝক চব্রাট একটা কস ভাঝেযর ব্যাপার মঝে কঝর! ইংঝরচজ ব্লার কোুঁকও 

এখে যঝেক কব্ঝড় কেঝছ। 
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পরাধীনতীে আমঝল জােিাম কেে কাঝক ব্ঝল। এখে কেে কথাটার মাঝে আর বু্েঝি পাচর 

ো। আপচে পাঝরে? 

  

আমার মঝের মঝধীনতয চকন্তু একটা যস্পষ্ট ধীনতারর্া আঝছ। িঝব্ কসটা স্বঝের কেে ব্ঝল মঝে 

হয়। ককােও চেেই কব্াধীনতহয় কসখাঝে কপ ুঁঝছাঝি পারব্ ো। 

  

পচণ্ডি কেহরু কজোঝরল ইঝলকোঝের কথা কঘারর্া কঝরঝছে। িখে আব্ার খুব্ একঝিাট 

কেে কেে কোো যাঝব্। কচমউচেট পাচটণও পালণাঝমন্টাচর কডমঝিচস আপািি কমঝে কেঝব্ 

মঝে হঝে। 

  

হযাুঁ। আমাঝের স্কুঝলর এক চটিাঝরর মুঝখ শুেলাম হীঝরেব্াবু্ োুঁড়াঝেে–কিামাঝের পাড়া 

কথঝকই। আো সূযণ, কিামার আর এসঝব্ যংে চেঝি ইঝে কঝর ো? 

  

োুঃ! 

  

িা হঝল িুচম কী করঝব্? 

  

ককে, কব্ে ভাঝলাই কিা আচছ। 

  

েীচপ্ত একটুির্ িুপ কঝর কথঝক আব্ার েনের করঝলে, সূযণ, কিামার েংকরোঝক মঝে 

আঝছ? 

  

ককাে েংকরো? 

  

একসময় আমাঝের পাচটণঝি চছঝলে। মঝে কেই? কিামরা কয ডাকাচিঝি চেঝয়চছঝল, 

উচেও কিা কসই েঝল–  

  

ও হযাুঁ। উচে আমাঝক কখেও চেক পছন্দ কঝরেচে। কজঝলও কেখা হঝয়চছল। 
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উচে এখে কংঝগ্রঝস কযাে চেঝয়ঝছে। খুব্ ভাঝলা করঝছে শুঝেচছ। আমাঝক ব্লচছঝলে 

ওুঁঝের সঝে কযাে চেঝি। 

  

ো। আপোর যাওয়া হঝব্ ো। এখে যেয কারওর কথা থাক। 

  

েীচপ্ত মুখ িুঝল িাকাঝলে সূযণর চেঝক। সূযণ যপলক ভাঝব্ কিঝয় আঝছ। 

  

েীচপ্ত কস-চেঝক কব্চেির্ কিাখ রাখঝি পারঝলে ো। যেয চেঝক মুখ চেচরঝয় লাজুক েলায় 

ব্লঝলে, এ ভাঝব্ আর কিচেে িলঝব্? 

  

সূযণ ব্লল, যিচেে ো আপচে আমাঝক িাচড়ঝয় কেঝব্ে! 

  

কমঘলা কমঘলা চব্ঝকল, কব্ে োন্ডা হাওয়া চেঝে, একচট িমৎকার চেে। সূযণ আর েীচপ্ত 

হাুঁটঝছ কি রচে চেঝয়। আজ আর োচড়ঝঘাড়া পাব্ার আো কেই। সূযণ েীচপ্তর িুলোয় 

যঝেকখাচে লম্বা। েীচপ্ত কখেও রচঙে োচড় পরা চকংব্া সাজঝোজ পছন্দ কঝরে ো–িবু্ 

িাঝক িার ব্য়ঝসর িুলোয় কমব্য়চস মঝে হয়। যব্েয সূযণর সঝে িার ব্য়ঝসর পাথণকয 

কব্াো যাঝব্ই। 

  

সূযণ ব্লল, িলুে, ময়োঝে চেঝয় একটু ব্সঝব্ে? 

  

িুচম কয ব্লচছঝল, কিামার চখঝে কপঝয়ঝছ? ব্াচড় িঝলা ব্রং, কিামাঝক খাওয়াচে। 

  

এখে আর চখঝে কেই। 

  

েীচপ্ত ময়োঝের চেঝক িাকাঝলে। এখাঝে কসখাঝে কোুঁপোড়। যসমঝয়ই যন্ধকার হঝয় 

এঝসঝছ। যশ্বাঝরাহী আউটরাঝমর মূচিণটা োুঁপসা কেখা যায়।  

  

একটু চিচ্ি ভাঝব্ েীচপ্ত ব্লঝলে, জায়োটা ভাঝলা েয় শুঝেচছ। সাঝহব্-ঝমমরা আসা ব্ন্ধ 

করায় গুন্ডাঝের খুব্ উপদ্রব্ কব্ঝড়ঝছ। কস-চেেই কার কাঝছ শুেলাম, সঝন্ধঝব্লাঝিই এই 

মাঝের মঝধীনতয একচট কমঝয়ঝক কারা খুে কঝরঝছ। 
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সূযণ ব্লল, িাই োচক? 

  

েীচপ্ত হোৎ কহঝস ব্লঝলে, যব্েয িুচম পাঝে থাকঝল আমার ককােও ভয় কেই। 

  

সূযণও কহঝস আলঝিা ভাঝব্ েীচপ্তর চপঝে হাি ছুুঁইঝয় ব্লল, িা হঝল িলুে। 

  

িুচম চক আমাঝক আপচে ব্লা চকছুঝিই ছাড়ঝব্ ো? 

  

এমে যঝভযস হঝয় কেঝছ। 

  

আজ কথঝকই শুরু কঝরা। 

  

কিষ্টা করব্। 

  

হোৎ েীচপ্ত সূযণর পাে কথঝক সঝর চেঝয় দ্রুি ট্রাম লাইে পার হঝয় কযঝি লােঝলে একা। 

সূযণ চেক বু্েঝি পারল ো ব্যাপারটা। দ্রুি পা িাচলঝয় এঝস ব্লল, কী হল? 

  

েীচপ্ত িচকঝি একব্ার কপছঝে িাচকঝয় িাপা েলায় ব্লঝলে, িুচম এখে আমার সঝে 

এঝসা ো। আচম পুকুরটার পাঝে চেঝয় োুঁড়াচে। 

  

ককে? 

  

যা ব্লচছ কোঝো ো— 

  

সূযণ মন্থাকর ভাঝব্ হাুঁটঝি হাুঁটঝি চব্চস্মি ভাঝব্ কঝয়ক ব্ার কপছে চেঝর িাকাল। 

যস্বাভাচব্ক চকছু কেখঝি কপল ো। শুধুীনত একজে কে ে় কলাক যপচস্রয়মাে েীচপ্তর চেঝক 

কক িূহলী সরু কিাঝখ িাচকঝয় আঝছে ব্ঝল মঝে হয়। কে ে়চটর কাুঁঝধীনত মুোর িাের, একচট 

সাি-আট ব্ছঝরর কমঝয়র হাি ধীনতঝর আঝছে। চিচে কব্ে চকছুির্ িাচকঝয় রইঝলে এ-

চেঝক। 
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পুকুঝরর পাঝে একটা োঝছর আড়াঝল োুঁচড়ঝয় েীচপ্ত রুমাল চেঝয় মুখ মুছঝলে। সূযণ 

কসখাঝে এঝস চজঝজ্ঞস করল, কী হল? 

  

চকছু ো। 

  

িঝব্ হোৎ ও রকম ভাঝব্ িঝল এঝলে কয? কী হল, আমাঝক ব্লঝব্ে ো? 

  

চকছুই হয়চে। িঝলা, এখাে কথঝক যেয ককাথাও যাই।  

  

আপচে কাঝরাঝক কেঝখ কযে পাচলঝয় এঝলে মঝে হল! কক? 

  

েীচপ্তর মুখখাো আরি, হোৎ ককােও কথা ব্লঝি পারঝছে ো। িারপর মৃদু েলায় 

ব্লঝলে, ওখাঝে আমার ব্ড় জামাইব্াবু্ োুঁচড়ঝয় চছঝলে। আমাঝক ভীরর্ ভাঝলাব্াসঝিে।  

  

আপোর জামাইব্াবু্? আপচে কথা ব্লঝলে ো? 

  

আমার লজ্জা করল! 

  

ককে? আচম সঝে রঝয়চছ ব্ঝল? 

  

েীচপ্ত সূযণর কিাখ কথঝক কিাখ সচরঝয় চেঝলে। একথা যব্ধীনতাচরি ভাঝব্ সূযণর মঝে। এল কয 

মাত্র দু’-এক চমচেট আঝেই েীচপ্ত ব্ঝলচছঝলে কয সূযণ পাঝে থাকঝল িার ককােও ভয় 

কেই। িার চেক পঝরই সূযণ পাঝে থাকার জেযই চিচে চেঝজর জামাইব্াবু্র সঝেও কথা 

ব্লঝি পারঝলে ো। 

  

সূযণ একটু থমঝক কেল। ভুরু কুুঁিঝক ব্লল, আচম পাঝে থাকঝল কথা ব্লায় কোর কী? 

  

িুচম বু্েঝি পাঝরা ো? 

  

কী বু্েব্? 
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েীচপ্ত চেঝজঝক িাপঝি পারঝলে ো। কব্ে যচভমাে আর োুঁে চমচেঝয় কজাঝর কজাঝর 

ব্লঝলে, িুচম চকছুই বু্েঝি পাঝরা ো? েি দু’ব্ছর ধীনতঝর আচম ককােও আত্মীয়স্বজঝের 

সঝে কেখা কচর ো, কারওর সঝে চমচে ো, আচম কয কী কঝরচছ, িা আচম চেঝজই জাচে 

ো। সূযণ, িুচম আমার এ কী করঝল? 

  

সূযণর মঝে হল, আকােটাঝি কোংরা কাচল োলা। ব্ািাঝস চব্র।  

  

েীচপ্ত আব্ার ব্লঝলে, আমার চেচেরা আমাঝক চিচে কলঝখে–আচম কাঝরাঝক উত্তর চেই 

ো। জামাইব্াবু্ আমাঝক এি ভাঝলাব্াসঝিে, ওুঁর সঝে কিাখাঝিাচখ হঝিও কথা ব্লঝি 

পারলাম ো। চেচের কমঝয় েুেু সঝে চছল, ও যচে আমাঝক কেঝখ থাঝক–কী ভাব্ল ব্ঝলা 

কিা? 

  

সূযণ ককণে ভাঝব্ ব্লল, আমরা চক ককােও যপরাধীনত কঝরচছ? কী যপরাধীনত? 

  

আমরা ব্ঝেজেঝল ব্াস কচর ো। আমরা ব্াস কচর সভয সমাঝজ। কসখাঝে কথঝক আমরা 

যদু্ভি একটা যসামাচজক কাজ করচছ ো? িুচম আমার কছাট ভাইঝয়র ব্য়চস, আমরা 

দু’জঝে কয ভাঝব্ আচছ–  

  

কথার মােখাঝে ব্াধীনতা চেঝয় সূযণ ব্লল, এসব্ সমাজ টমাজ আচম গ্রাহয কচর ো। 

  

িুচম গ্রাহয ো করঝলও আচম চক সব্চকছু এড়াঝি পাচর? আত্মীয়স্বজে ব্নু্ধব্ান্ধব্ সব্াইঝক 

চক ব্াে চেঝয় ব্াুঁিা যায়? সূযণ, আচম কিামাঝক ককােও কোর চেচে ো। আচম চেঝজই কিা 

কী রকম হঝয় কেচছ। কিামাঝক ব্াধীনতা কেব্ার েচিও আমার কেই। আচম এখে কী করব্ 

ব্ঝলা কিা? 

  

েীচপ্তচে, আপচে একটা কথার শুধুীনত জব্াব্ চেে। আমরা চক আত্মীয়স্বজঝের ইঝেমিে 

ব্াুঁিব্, ো চেঝজঝের ইঝেমিে ব্াুঁিব্? আচম আপোঝক ভাঝলাব্াচস। আচম আপোঝক িাই। 
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এঝি যেয কার কী ব্লার আঝছ? আমার কিঝয় আপোর কব্চে আত্মীয় কক? কব্চে ব্নু্ধ 

কক? 

  

চকন্তু ওই কয ব্ললাম, এটা কিা জেল েয়। এখাঝে যঝেক মােুরঝক একসঝে চেঝয় 

ব্াুঁিঝি হয়–কসই জেযই এর োম সমাজ। 

  

িুঝলায় যাক সমাজ। এ-পৃচথব্ীঝি এক লি মােুর চমঝল আপোঝক যিখাচে ভাঝলাব্াসঝি 

পাঝর, আচম িার কিঝয়ও কব্চে ভাঝলাব্াচস আপোঝক। আচম কারওর ব্াধীনতা মােব্ ো। 

  

রাে ককাঝরা ো। লক্ষ্মীচট, রাে ককাঝরা ো। কিামার রাে কী সাংঘাচিক আচম জাচে। 

কিামার রি েরম, িুচম রাঝের মাথায় ভাঝব্া কয কোটা পৃচথব্ীটাই িুচম উলঝটপালঝট 

িছেছ কঝর চেঝি পাঝরা! চকন্তু িা কিা হয় ো! 

  

চেক আঝছ, আচম আপোঝক চব্ঝয় করঝি িাই। িাঝি কিা কারওর আপচত্ত থাকঝি পাঝর 

ো। 

  

িা হয় ো। 

  

ককে হয় ো? পৃচথব্ীঝি চক ব্য়ঝসর িোি থাকা সঝেও কারওর চব্ঝয় হয় ো? কেয়ার 

আর কেচন্ট যব্ ইেটােঝসস— 

  

িুচম একটু মাথা োন্ডা করঝব্? 

  

আচম যেযায় চকছু ব্লচছ? আচম যচে আপোঝক চব্ঝয় করঝি িাই, িাঝি কারওর ককােও 

আপচত্ত থাকঝি পাঝর চক? 

  

যচে আমার থাঝক? 

  

আপোর? 
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হোৎ সূযণর মুখখাো চব্ব্র্ণ হঝয় কেল। একথাটা কস চি্াই কঝরচে। কস একঝরাখা ধীনতরঝের 

কছঝল, একই সঝে চব্চভন্ন চেঝকর কথা চি্া করঝি পাঝর ো। কস কভঝব্চছল কলাকলজ্জাই 

যখে ব্াধীনতা, িখে িার উপযুি ব্যব্স্থার োম চব্ঝয়। চকন্তু েীচপ্তর চেক কথঝকও যচে ব্াধীনতা 

থাঝক–  

  

আহি ভাঝব্ কস ব্লল, আপচে আমাঝক িাে ো? 

  

েীচপ্ত সূযণর হাি জচড়ঝয় ধীনতঝর ব্লঝলে, আচম কিামার মঝে দুুঃখ চেঝয়চছ! কোঝো, আচম 

কস কথা ব্চলচে। কিামাঝক ছাড়া আচম এখে কব্ুঁঝি থাকার কথা ভাব্ঝিই পাচর ো। চছ চছ 

চছ, আজ আচম কী কব্াকার মিে ব্যব্হার কঝরচছ কিামার সঝে। জামাইব্াবু্ঝক কেঝখ 

আজ আমার মঝের মঝধীনতয এমে একটা কোলমাল হঝয় কেল–আচম যখে ব্াচ্চা কমঝয় িখে 

কথঝক জামাইব্াবু্ আমাঝের…উচে চেক আমাঝের ব্ড় ভাইঝয়র মিে…চেচের কমঝয় 

েুেুঝক আচম এি ভাঝলাব্াচস–আজ ওঝক কেঝখও একটু আের করলাম ো, পাচলঝয় 

এলাম–চেক কযে কলচকিমেীর মিে মুখ কেঝক পাচলঝয় এলাম হোৎ মঝে হল, আচম কী 

হঝয় কেচছ! 

  

পাচলঝয় এঝলে ককে? 

  

এটা কিা যুচিিঝকণর ব্যাপার েয়। মঝের মঝধীনতয যা হয়, িা চক আঝে কথঝক চেক করা 

থাঝক? গুরুজেঝের সামঝে আজকাল আচম কিাখ িুঝল িাইঝিই পাচর ো। জামাইব্াবু্ 

যচে ব্লঝিে, চছ চছ, িুচম এ কী করঝল? িখে আচম কী উত্তর চেিাম? উচে যচে 

কিামাঝকও যপমাে কঝর চকছু ব্লঝিে? উচে কস রকম মােুরই েে, হয়ঝিা চকছু ব্লঝিে 

ো— 

  

আপচে কলাঝকর কাঝছ আমার পচরিয় চেঝি লজ্জা পাে ককে? 

  

এ-পচরিয় কেওয়া যায় ো। 
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িা হঝল একটা কসাজা কথা ব্লুে। আমাঝক চব্ঝয় করঝি আপোর আপচত্ত আঝছ? 

  

এসব্ কথা চক এই রকম ভাঝব্ আঝলািো করা যায়? িুচম কয ব্সঝব্ ব্ঝলচছঝল? িঝলা 

ককাথাও ব্চস। 

  

ো, আঝে এটা চেক হঝয় যাক। 

  

এখেও কিামার রাে কঝমচে? আচম কিামার পাঝয় ধীনতঝর িমা িাইব্? 

  

আমার ব্াব্া আমার ককােও চব্রঝয় আপচত্ত কঝরে ো। ব্াব্াঝক আচম আজই জাোব্। 

আমার চেক কথঝক ককােও যসুচব্ঝধীনত কেই। আপচে আপোর চেকটা ভাঝলা কঝর কভঝব্ 

কেখুে। িা হঝল যি িাড়ািাচড় সম্ভব্ 

  

েীচপ্ত ব্যাকুল ভাঝব্ ব্লঝলে, আচম চকছু ভাব্ঝি পারচছ ো। আমাঝক এিুচে চকছু ভাব্ঝি 

কব্াঝলা ো। িুচম যি রাে রাে কিাঝখ িাচকঝয়া ো আমার চেঝক।  

  

সূযণ মুখ চেিু কঝর ব্ড় চেশ্বাস কেঝল ব্লল, েীচপ্তচে, আমার আর ককউ কেই। আচম যে, 

কছুই জাচে ো, যেয চকছুই আমার এখে ভাঝলা লাঝে ো। আপচে আমাঝক েূঝর সচরঝয় 

কেঝব্ে ো। 

৬৩. ব্ােল ব্াইঝরর ঘঝর 

ব্ােল ব্াইঝরর ঘঝর িার ব্নু্ধঝের সঝে আড্ডা চেচেল। আজ সারা দুপুর বৃ্চষ্ট হঝয়ঝছ, 

এখে একটু থামঝলও আকাে কমঘলা যন্ধকার। আজ আর চব্ঝকল হল ো, দুপুঝরর পরই 

সন্ধযা। এই বৃ্চষ্টর মঝধীনতযই এঝস হাচজর হঝয়ঝছ পকিমজ, ভাস্কর আর চব্েু। 

  

চব্েু চেেচেরই চব্ঝলি যাঝে, যমঝোঝডণ ভরচি হব্ার সুঝযাে কপঝয়ঝছ। িারপর 

ব্যাচরটাচরও পাস কঝর আসঝব্। চব্েু পড়াশুঝোঝি ব্রাব্রই ভাঝলা, কঝলঝজ কোকার পর 
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এঝকব্াঝর ব্ইঝয়র কপাকা হঝয় কেঝছ। কছঝলঝব্লায় িার কয েখ চছল আচব্ষ্কারক হওয়ার–

কসসব্ ঘুঝি কেঝছ কঝব্ই, এখে কস ছাপার যিঝরর মঝধীনতয চব্শ্ব পচর্মর্ কঝর। ভাস্কর 

কিষ্টা করঝছ খড়্েপুঝরর আই আই চট-ঝি ভরচি হওয়ার–পকিমজই শুধুীনত ব্ােঝলর সঝে এম 

এ পড়ঝব্। চব্ এর করজাল্ট এখেও কব্ঝরায়চে। 

  

ব্নু্ধরা এখে যঝেকটা চব্চেন্ন–এই রকম ছুচটছাটার চেঝেই আজ্ঞার টাঝে এঝস এক 

জায়োয় জঝড়া হয়। ব্ােল আর ভাস্কঝরর হাঝি চসোঝরট জ্বলচছল, এই সময় ব্ড়ব্াবু্ 

ব্াইঝর কথঝক চেরঝলে। সঝে সঝে ওরা জ্বল্ চসোঝরট দুঝটা ছুুঁঝড় চেল কসাোর েীঝি। 

  

ব্ড়ব্াবু্র মুখখাো পচরশ্রা্ ও চব্র্ণ । চকছু চেে ধীনতঝরই িার েরীরটা ভাঝলা যাঝে ো। িবু্ 

এই েড়-ব্ােলার চেঝেও চিচে ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় চছঝলে। েঝিযক চেে চব্ঝকলঝব্লা 

ব্ােব্াজাঝরর যোথ আশ্রমচটঝি িার যাওয়া িাই। যোথ আশ্রঝমর একচট কছঝল এব্ছর 

স্কলারচেপ কপঝয় কমচডকযাল কঝলঝজ ভরচি হঝয়ঝছ, এ-চেঝয় ব্ড়ব্াবু্র কী েব্ণ! কি 

কলাকঝক কয শুচেঝয়ঝছে একথাটা–িার চেক কেই। কযে কছঝলচট িার চেঝজর হাঝির সৃচষ্ট। 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, ব্ােল, কিার কাঝছ খুিঝরা পয়সা আঝছ? চরকোওয়ালাঝক পাুঁি আো 

পয়সা চেঝি হঝব্–  

  

িার ব্নু্ধই পঝকঝট হাি চেল। এচেঝক কসাোর িলা কথঝক জ্বল্ চসোঝরঝটর কধীনতাুঁয়া উঝে 

আসঝছ কুণ্ডলী পাচকঝয়, ওরা োরুর্ সন্ত্রস্ত। ব্ােল পয়সা চেঝি কব্চরঝয় কেল। ব্ড়ব্াবু্ 

েশ্রঝয়র ভচেঝি যেযঝের চেঝক িাচকঝয় ব্লঝলে, কী? করজাল্ট কব্ঝরাঝে কঝব্? 

  

ভাস্কর ব্লল, এই কিা, জুঝের কসঝকন্ড উইঝকই–  

  

ব্ড়ব্াবু্ একটু োুঁচড়ঝয় ওঝের সঝে টুচকটাচক দু-একটা কথা ব্ঝল কভিঝর িঝল কেঝলে। 

সূযণর ককােও ব্নু্ধ ককােও চেে এ ব্াচড়ঝি আঝস ো। ব্ােঝলর ব্নু্ধঝের চিচে কিঝেে। 
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ব্ােল চেঝর আসার পর ভাস্কর ব্লল, উুঃ, কিার চপঝসমোইঝক কেখঝলই কী রকম ভয় 

ভয় কঝর কর! 

  

ব্ােল ব্লল, ককে? ব্ড়ব্াবু্ কিা ককােও চেে ব্কুচে টকুচে কেে ো! 

  

পকিমজ ব্লল, িা কেে ো ব্ঝট! চকন্তু এমে একটা ব্যচিত্ব আঝছ কয সামঝে োুঁড়াঝলই কী 

রকম কযে কুুঁকঝড় কযঝি হয়। 

  

ভাস্কর ব্লল, ওুঁর কিহারা চকংব্া ব্যব্হার কেখঝলই কব্াো যায় ব্ঝেচে কলাক। 

  

ব্ােল ব্লল, ব্ড়ব্াবু্ চকন্তু কমাঝটই ব্ঝেচে ব্াচড়র কছঝল েে। ওুঁর লাইে চহচিটা যচে 

শুচেস, োরুর্ ইন্টাঝরচটং! উচে চেঝজর ব্াব্া-মা-ঝক কখেও কিাঝখও কেঝখেচে, যোথ 

কছঝল যাঝক ব্ঝল–সারা জীব্ে িােল কঝর–  

  

ভাস্কর ব্লল, িুই ব্ড়ব্াবু্র লাইে চহচিটা চলঝখ েযাল ো! 

  

আচম কী কঝর চলখব্! আচম চেঝজও কিা সব্ ঘটো জাচে ো–মার মুঝখ কযটুকু শুঝেচছ–

ব্ড়ব্াবু্ঝক কিা সব্ কথা চজঝজ্ঞস করঝি পাচর ো সব্ঝিঝয় ভাঝলা হি, উচে চেঝজ যচে 

একটা যঝটাব্াঝয়াগ্রাচে চলখঝিে–  

  

ওুঁর চক কলখাঝটখার হযাচব্ট আঝছ? 

  

মাঝে মাঝে ডাঝয়চর কলঝখে। ইঝে আঝছ একচেে লুচকঝয় পঝড় কেলব্–এখেও িাে 

পাইচে। 

  

চব্েুর পছন্দ হল ো এই কথাটা। কস একটু দুুঃচখি ভাঝব্ িাকাল ব্ােঝলর চেঝক। চব্েুঝক 

আরও দুুঃচখি কঝর ভাস্কর চজঝজ্ঞস করল–হযাুঁ কর, সূযণোর মা োচক ব্াইচজ চছল? 

  

এই েঝনের ব্ােল হোৎ একটু করঝে উঝে ব্লল, কিাঝক কক ব্ঝলঝছ? 
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এসব্ কথা কব্চে চেে িাপা থাঝক ো। 

  

যচে িা সচিযও হয়, িাঝি কী আঝস যায়? 

  

কস কথা চক আচম ব্ঝলচছ? আচম চজঝজ্ঞস করচছ, সচিয চক ো! 

  

সূযণোর মা একজে আচটণট চছঝলে। 

  

ব্ড়ব্াবু্ িাঝক চব্ঝয় কঝরচছঝলে? ো এমচেই— 

  

চব্েু ব্লল, চছুঃ, এসব্ কী হঝে কী? এই ভাস্কর, িুপ করচব্? 

  

ব্ােঝলর মুখখাো লালঝি হঝয় কেঝছ। িার সূযণো সম্পঝকণ কস যিয্ স্পেণকাির। সূযণ 

সম্পঝকণ ককউ সামােয যপমােজেক ইচেি করঝলই কস োরুর্ করঝে যায়। িড়া েলায় 

ব্লল, আচম লি করচছ, ভাস্করটা আজকাল সব্ সময় খারাপ কথা ব্লঝি ভাঝলাব্াঝস। 

  

ভাস্কর রীচিমিে যব্াক হব্ার ভচে কঝর ব্লল, যা ব্াব্া! আচম কী করলাম? যা শুঝেচছ, 

কসটাই সচিয চকো চজঝজ্ঞস করচছ। 

  

কিার যি সচিয-চমঝথয চেঝয় মাথা ঘামাব্ার কী েরকার? 

  

ভাস্কর কারওর ব্কুচে সহয করার পাত্র েয়। যখে কস কেখল, যেয চিে ব্নু্ধ িাঝক 

ককার্োসা করার কিষ্টা করঝছ, িখে কস রুঝখ োুঁড়াল। চব্দ্রুঝপর ভচে কঝর ব্লল, যা, 

যা, েযাকাচম কচরস ো! যা ট্রুথ, িা কোপে কঝর লাভ কী? এ কথা আজ সব্াই জাঝে কয 

সূযোর জঝের চেক কেই ব্ঝলই এই রকম সব্ যা-িা কাণ্ড কঝর কব্ড়াঝে। 

  

কী যা-িা কাণ্ড করঝছ? 

  

েীচপ্ত সরকাঝরর সঝে কী স্কযান্ডাল করঝছ কিারা শুচেসচে? আমার কছাড়ো ব্লচছল, 

সূযণোঝক আঝে যারা চিেি–িারা ককউ ওর সঝে কেখা হঝলও আজকাল কথা ব্ঝল ো। 
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ব্ােল েৃপ্ত েলায় ব্লল, িার কারর্ পৃচথব্ীঝি কব্চের ভােই কব্াকা কলাক। িারা কথা ো 

ব্লঝলও সূযণোর চকছু যায় আঝস ো। কাঝরাঝক ভাঝলাব্াসা ককােও পাপ েয়। 

  

এর োম ভাঝলাব্াসা? 

  

চেশ্চয়ই! িুই ভাঝলাব্াসার কী বু্চেস? 

  

ভাস্কর ব্াুঁকা ভাঝব্ ব্ােলঝক ব্লল, িুই এর মঝধীনতযই ভাঝলাব্াসার যঝেক চকছুই বু্ঝে 

কেচছস কেখচছ! িাই আজকাল সব্ সময় কিার উড়ু উড়ু ভাব্। 

  

েযাখ ভাস্কর, আচম সূযণো সম্পঝকণ ককােও খারাপ কথা শুেঝি িাই ো। িুইও কিা 

একসময় সূযণোর োরুর্ ভি চছচল–  

  

কসই সূযণো আর এখেকার সূযণো এক েয়। আই চেল সচর ের চহম। কি সম্ভাব্ো চছল–

শুধুীনত শুধুীনত একটা কমঝয়র জেয–  

  

চব্েু ব্লল, সূযণোঝক কেখঝল আমার ককে জাচে ো ওঝয়োচরং হাইটস-এর চহথচক্লে-এর 

কথা খুব্ মঝে পঝড়। সূযণো কযে একটা েচিঝোধীনত চেঝি িাইঝছ–  

  

কীঝসর েচিঝোধীনত? 

  

িা আচম জাচে ো। 

  

পকিমজ ব্লল, ভাস্কর, িুই কী ব্লঝি িাস, চেক খুঝল ব্ল কিা! 

  

ভাস্কর আর একটা চসোঝরট ধীনতচরঝয় ো্ কমজাঝজ ব্লল, আসঝল ব্যাপার কী জাচেস, 

আমরা সব্াই সূযণোঝক চহংঝস কচর। কয-ঝলাক সমাঝজর ককােও চেয়ম মাঝে ো, যা খুচে 

িাই কঝর–আমরা িাঝক চেঝন্দ কচর। আমরাও চকন্তু মঝে মঝে ওই রকমই হঝি িাই 

আমাঝের সাহস কেই। 
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ব্ােল ব্লল, সাহঝসর েনের েয়। একলা একা চেয়ম ভাঙাই ব্ড় কথা েয়। এই সমাঝজর 

চেয়মগুঝলাই পালটাঝো েরকার। 

  

পকিমজ ব্লল, যষ্টম এঝডায়াডণ একটা কমঝয়র জেয ইংলঝন্ডর চসংহাসে কছঝড়ই িঝল কেল। 

  

ভাস্কর হাসঝি হাসঝি ব্লল, আমার চসংহাসে কেই, িাই ছাড়ার ককাঝশ্চেই ওঝে ো। িা 

ছাড়া োলা, এ- পযণ্ কস রকম ককােও কমঝয়রই কেখা কপলাম ো। 

  

ব্ােল একটু যেযমেস্ক হঝয় কেল। ব্াচক চিে জে কথা ব্লঝি ব্লঝি িঝল কেল 

েসো্ঝর। 

  

.  

  

একটু ব্াঝেই আড্ডা ভাঙল। চব্েুঝক িাড়ািাচড় ব্াচড় চেরঝি হঝব্। ব্ােলও ওঝের সঝে 

কব্চরঝয় পড়ল একটুখাচে এচেঝয় চেঝয় আসঝি। 

  

কমাঝড়র মাথায় এঝস আব্ার আড্ডা। এক একটা ব্াস এঝস িঝল যাঝে, িবু্ ওরা চব্েুঝক 

উেঝি চেঝে ো। আর একটু োুঁড়া, আর একটু োুঁড়া! োচড়ব্ারান্দাটার েীঝি একটা কলাক 

খুব্ িমৎকার আলুর ব্ড়া আর কব্গুচে ভাঝজ-িাই চকঝে খাওয়া হল। এব্ার একটু িা 

কখঝল ককমে হয়? 

  

চব্েু হাসঝি হাসঝি ব্লল, এলচেে করাড কথঝক আমার মাচসমারা আসঝব্ে। মা-ঝক ব্ঝল 

এঝসচছ ছ’টার সময় ব্াচড় চেরব্! এখে সাঝড় সািটা ব্াঝজ কয কর! 

  

ভাস্কর ব্লল, ধুীনতৎ! িুই ক’চেে ব্াঝেই লন্ডে িঝল যাচব্–িারপর কিার সঝে কঝব্ আব্ার 

কেখা হয় চক ো হয়! 

  

ককে কেখা হঝব্ ো? আচম চক সারা জীব্ে থাকব্ োচক? 

  

কী জাচে ভাই! কেখচছ কিা, কয যায়, কস আর কেরার োমচট কঝর ো।  
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আচম চেরব্ই! 

  

িা হঝল যাচেস ককে? এ-ঝেঝে চক পড়াশুঝো হয় ো? 

  

িার-পাুঁি ব্ছঝরর কব্চে থাকব্ ো, কেখঝি কেখঝি ককঝট যাঝব্।  

  

পকিমজ ব্লল, িল, আমরা সব্াই চমঝল চব্ঝলি যাই! একটা কে ঝকা ভাড়া কঝর— 

  

ব্ােল ব্লল, কস রকম ভাঝব্ যচে কযঝিই হয়, িা হঝল চব্ঝলি ককে, িাচহচি িীঝপ যাব্–  

  

ব্নু্ধঝের ব্াঝস িুঝল চেঝয় ব্ােল ব্াচড়র চেঝক চেঝর আসঝছ–এমে সময় িাঝের ব্াচড়র 

িাকর হাুঁপাঝি হাুঁপাঝি এঝস ব্লল, কছাড়োব্াবু্, চেেচের আসুে। আপোঝক সব্াই 

খুুঁজঝছে। 

  

ককে কর, কী হঝয়ঝছ? 

  

ব্ড়ব্াবু্ চসুঁচড় কথঝক পঝড় কেঝছে। যজ্ঞাে হঝয় আঝছে। 

  

ব্ােল িৎির্াৎ কপছে চেঝর িাকাল। ব্াসটা যঝেক েূর িঝল কেঝছ, ব্নু্ধঝের আর 

কেরাব্ার উপায় কেই। কয-ঝকােও উঝত্তজোময় পচরচস্থচিঝিই ব্নু্ধঝের কথা মঝে পঝড়। 

ব্াচড়ঝি এই চব্পে–ব্নু্ধরা থাকঝল যঝেক সাহাযয করঝি পারি–চব্ঝেরি ভাস্কর সব্ 

ব্যাপাঝর এি এমপাটণ..  

  

িার পঝরই ব্ােল কে ঝড়াল ব্াচড়র চেঝক। 

  

ব্ড়ব্াবু্ঝক কোওয়াঝো হঝয়ঝছ সূযণর ঘঝর খাঝটর ওপর। দু কিাখ কব্াজা। কপাঝল ঘাম। 

চিররঞ্জে িার োঝকর সামঝে ধীনতঝর আঝছে কস্মচলং সঝল্টর চেচে, চহমােী হািপাখা চেঝয় 

হাওয়া করঝছে। 

  

ব্ােল ঘঝর েুঝক চজঝজ্ঞস করল, কী হঝয়ঝছ? 
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চিররঞ্জঝের মুখখাো েযাকাঝে রিেূেয। চিচে েূব্ণল স্নাযু়র মােুর, ককােও রকম চব্পঝের 

সম্মুখীে হঝল িার মাথা আরও গুচলঝয় যায়। কচম্পি েলায় ব্লঝলে, ডািার ডাক। 

চেেচের–  

  

ব্ােল খুব্ একটা চব্িচলি কব্াধীনত করল ো। ব্ড়ব্াবু্র হাি-পা চকছুই কাঝটচে, েরীঝরর 

ককােও জায়ো কথঝক রিপাি হয়চে, িা হঝল চব্ঝের চকছু ো–আিমকা পঝড় চেঝয় 

যজ্ঞাে হঝয় কেঝছে। 

  

কস ব্লল, কী হঝয়ঝছ? চসুঁচড় কথঝক পঝড় কেঝছে? মাথায় জল োও— 

  

চিররঞ্জে চব্মূে় ভাঝব্ িাচকঝয় ব্লঝলে, ো ো, এমচে এমচে পঝড় যােচে। আচম চেঝজর 

কিাঝখ কেখলাম ব্ড়ব্াবু্ চিেিলা কথঝক কেঝম আসচছঝলে…আচম িখে ব্ারান্দায়–উচে 

হোৎ কথঝম পড়ঝলে, হাি িুঝল আমায় ডাকঝলে, চিরু চিরু–আচম যব্াক হঝয় 

িাচকঝয়চছ–এই সময় পঝড় কেঝলে েুপ কঝর, িারপর েড়াঝি েড়াঝি–  

  

চহমােী ব্লঝলে, এখেও জ্ঞাে চেরঝছ ো–িুই চেেচের যা, যপূব্ণ ডািারঝক কডঝক চেঝয় 

আয়— 

  

ব্ড়ব্াবু্ যচে রাে কঝরে পঝর? 

  

িুই যা কিা! শুধুীনত শুধুীনত কেচর করচছস–  

  

ব্ড়ব্াবু্ সাধীনতারর্ি ডািারঝের সংস্পেণ এচড়ঝয় িঝলে। চিচে সারা জীব্ঝে খুব্ কম ওরুধীনত 

কখঝয়ঝছে। কছাটখাঝটা যসুখ হঝল চিচে চেঝজই চেঝজর চিচকৎসা কঝরে। িাুঁর ধীনতারর্া, 

যখে িখে ওরুধীনত খাওয়া মাঝেই েরীঝরর একটু িচি করা। ব্ােল কসই কথাই ভাব্চছল–

হোৎ ব্ড়ব্াবু্র বু্ক কথঝক একটা যস্বাভাচব্ক ঘরঘর েব্দ হঝিই কস ভয় কপঝয় কেল। 

ব্ড়ব্াবু্ঝক এ রকম যসহায় যব্স্থায় কিা কস কখেও কেঝখচে। কস ছুঝট কব্চরঝয় কেল 

ডািার ডাকঝি। 
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সন্ধযার সময় যপূব্ণ ডািাঝরর কিম্বাঝর কব্ে চভড় থাঝক। ব্ােল সরাসচর চভড় কেঝল িার 

সামঝে উপচস্থি হঝয় ব্লল, এিুচে আসুে! 

  

ডািারব্াবু্ মুখ িুঝল ব্লঝলে, কী হঝয়ঝছ কী? 

  

ব্ােঝলর যি কথা বু্চেঝয় ব্লার সময় কেই। কস িিিঝর্ ডািাঝরর ব্যাে চেঝজর হাঝি 

িুঝল চেঝয়ঝছ। ব্লল, যেযঝের একটু ব্সঝি ব্লুে, আপোঝক এিুচে কযঝি হঝব্। 

  

আঝর কী হঝয়ঝছ ব্ঝলা ো! যি ব্যস্ত হঝল চক হয়? 

  

আপচে শুধুীনত শুধুীনত সময় েষ্ট করঝছে। আপোঝক এব্ার কজার কঝর কটঝে চেঝয় যাব্। চকন্তু। 

ব্ড়ব্াবু্ যজ্ঞাে হঝয় পঝড় আঝছে। 

  

ব্ড়ব্াবু্! 

  

যপূব্ণ ডািার আর চিরুচি করঝলে ো, উঝে পড়ঝলে সঝে সঝে। ব্ড়ব্াবু্ঝক এ-পাড়ার 

যঝেঝকই কিঝে এব্ং মােয কঝর। ব্ােল যপূব্ণ ডািারঝকও োয় কে ড় কচরঝয়ই চেঝয় 

এল ব্াচড়ঝি। 

  

চহমােী িিিঝর্ বু্চে কঝর ব্ড়ব্াবু্র পাঝয়র িলায় েরম জঝলর কসুঁক চেঝেে। 

ডািারব্াবু্ খাচেকির্ পরীিা কঝর েম্ভীর ভাঝব্ ব্লঝলে, হাসপািাঝল পাোঝি হঝব্, 

এখাঝে চিচকৎসা করা যাঝব্ ো। 

  

কী হঝয়ঝছ কী? 

  

এখে ব্লা েি। হাটণ চকংব্া কব্রঝে–যঝেক চকছু পরীিা কঝর কেখঝি হঝব্। যযাম্বুঝলঝে 

খব্র পাোে–আচম সঝে যাব্–  

  

হাসপািাঝল পাোঝিই হঝব্? এখাঝে চকছু হঝব্ ো? 
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চিররঞ্জে িাকাঝলে স্ত্রীর চেঝক। চিচে চেঝজ চকছু চসো্ চেঝি পাঝরে ো। হাসপািাঝলর 

োম শুেঝলই মঝে হয়, কসখাে কথঝক আর ককউ কেঝর ো। হাসপািাঝল যাওয়ার ব্যাপারটা 

ব্ড়ব্াবু্ চেঝজ চক পছন্দ করঝব্ে? চেঝজর জীব্ঝের ব্যাপাঝর ব্ড়ব্াবু্ কখেও কারওর 

পরামেণ কেেচে, চেঝজই সব্ চেক কঝরঝছে হাসপািাঝল জ্ঞাে কেরার। পর চিচে যচে 

চিররঞ্জেঝক ভৎণসো কঝর ব্ঝসে, িুচম কেরকাঝল আমায় হাসপািাঝল কেঝল চেঝল? 

  

চিররঞ্জে চব্্াঝ্র মিে এচেক-ওচেক িাচকঝয় ব্লঝলে, সূচযয ককাথায়? এই ব্ােল, 

কেখ ো, সূচযযঝক পাস চকো ককাথাও! 

  

সূযণ ব্াচড় কেই। সুিরাং িাঝক এখে ককাথায় খুুঁঝজ পাওয়া যাঝব্! চিররঞ্জে ভাব্চছঝলে, 

সূযণ যচে চেঝজর ব্াব্ার চিচকৎসার উপায় চেক কঝর, িা হঝল িার আর ককােও োচয়ত্ব 

থাঝক ো। 

  

চহমােী ব্লঝলে, হাসপািাঝল ককে! ব্াচড়ঝি যন্ত্রপাচি আো যায় ো? 

  

যপূব্ণ ডািার ব্লঝলে, আচম কস োচয়ত্ব চেঝি পাচর ো। যব্স্থা খুব্ ভাঝলা মঝে হঝে 

ো। 

  

চিররঞ্জে ডািাঝরর হাি জচড়ঝয় ধীনতঝর ব্লঝলে, এখেকার মিে একটা চকছু ব্যব্স্থা 

করুে। ককােও মঝি যচে একব্ার জ্ঞাে চেচরঝয় আো যায় বু্েঝলে ো, ওুঁর মি ো চেঝয় 

হাসপািাঝল পাোঝি… 

  

যপূব্ণ ডািার ইঝঞ্জকেঝের চসচরঞ্জ ব্ার করঝি করঝি ব্লঝলে, িা কিা বু্েলাম, চকন্তু… 

  

ইঝঞ্জকেে কের কঝর চিচে আব্ার ব্লঝলে, আধীনত ঘণ্টার মঝধীনতয জ্ঞাে কেরার কথা। আচম 

এখে একটু যাচে, জ্ঞাে চেরঝলই আমাঝক আব্ার খব্র কেঝব্ে। 

  

আধীনত ঘণ্টার আঝেই ব্ড়ব্াবু্র জ্ঞাে চেরল। খুব্ ক্লা্ ভাঝব্ কিাখ খুলঝলে। চিররঞ্জে সঝে 

সঝে মুখ েুুঁচকঝয় ব্লঝলে, ব্ড়ব্াবু্, ব্ড়ব্াবু্ 
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ব্ড়ব্াবু্ শুধুীনত িাচকঝয় রইঝলে, ককােও কথা ব্লঝলে ো। 

  

এখে ককমে আঝছে? 

  

ব্ড়ব্াবু্ শুধুীনত ব্লঝলে, চিরু— 

  

কষ্ট হঝে? ককাথায়? 

  

ব্ড়ব্াবু্ আর ককােও উত্তর চেঝলে ো। একটা হাি উুঁিু করার কিষ্টা করঝলে, কসটা আব্ার 

ধীনতপাস কঝর পঝড় কেল। 

  

চিররঞ্জে আব্ার ব্যগ্র ভাঝব্ ব্লঝলে, ডািার এঝসচছল, ব্লচছল, হাসপািাঝল কেঝল 

চিচকৎসার সুচব্ঝধীনত হঝব্–  

  

ব্ড়ব্াবু্ কযে এ কথাটা বু্েঝিই পারঝলে ো। চক্লষ্ট ভচে কঝর পাে চেঝর আব্ার কিাখ 

বু্জঝলে। 

  

ডািারব্াবু্ আব্ার এঝলে একটু পঝরই। চিচেও ব্ড়ব্াবু্ঝক যঝেক ব্ার চজঝজ্ঞস করঝলে 

হাসপািাঝলর কথাটা। ককােও উত্তর কপঝলে ো। িখে আব্ার ইঝঞ্জকেে ও ওরুধীনত চেঝয় 

ব্লঝলে, আজঝকর রািটা য্ি কেখা যাক। কাল সকাঝল যা হয় চেক করা যাঝব্। ভঝয়র 

চকছু কেই। 

  

িবু্ যাব্ার সময় চিচে চিররঞ্জেঝক আলাো কঝর কডঝক ব্লঝলে, রাচত্তঝর যচে খারাপ 

চকছু হয়, সঝে সঝে আমাঝক খব্র কেঝব্ে, যি রাচত্তরই কহাক–  

  

ডািাঝরর মুঝখ চি্ার ছাপ কেখঝল ব্াচড়র কলাঝকর বু্ক কাুঁঝপ।  
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রাি সাঝড় েটা ব্াঝজ, সূযণ িখেও কেঝরচে। ককােও ককােও রাঝত্র সূযণ ব্াচড় কেঝর ো, 

আজও যচে কস রকম হয়? এই কথা কভঝব্ ব্ােল যঝেকির্ ধীনতঝর ছটেট করঝছ। 

একসময় কস ব্লল, ব্াব্া, আচম সূযণোঝক একটু খুুঁঝজ আসব্? 

  

েীচপ্তচের ব্াচড় ব্ােল একব্ার কেঝখচছল েূর কথঝক, কসখাঝে কযঝি িার একটু একটু লজ্জা 

করঝছ। চকন্তু ওখাঝে ছাড়া সূযণর কখাুঁজ করঝব্ আর ককাথায়? 

  

একিলার যন্ধকার চসুঁচড় চেঝয় ব্ােল উঝে এল কোিলায়। ঘঝরর েরজা কভজাঝো, 

কভিঝর আঝলা জ্বলঝছ। েরজায় কচলং কব্ল কেই। আঙুঝলর োুঁট চেঝয় েুঝক েুঝক আওয়াজ 

করল ব্ােল। 

  

েীচপ্ত েরজার এক পাল্লা খুঝল ব্লঝলে, কক? 

  

েরজার োুঁক চেঝয় ব্ােল কেখল একটা কিয়াঝর সূযণ ব্ঝস আঝছ মুখ কোুঁজ কঝর। চেক 

যচভমােী চেশুর মিে িার ব্ঝস থাকার ভচে। েরজা কখালার পঝরও কস মুখ কিাঝলচে। 

  

েীচপ্ত আঝে কঝয়ক ব্ার কেঝখঝছে ব্ােলঝক। সঝে সঝেই চিেঝি কপঝর ব্লঝলে, ব্ােল 

ো? কী ব্যাপার! 

  

সূযণ এব্ার মুখ িুলল। ব্ােল ঘঝরর মঝধীনতয েুঝক ব্লল, সূযণো, কিামাঝক এিুচে ব্াচড় 

কযঝি হঝব্। 

  

সূযণর মঝধীনতয একটুও িঞ্চলিা কেখা কেল ো। কস ব্লল, এি রাচত্তঝর এঝসচছস ককে? কী 

হঝয়ঝছ? 

  

ব্ড়ব্াবু্র খুব্ যসুখ। 

  

েীচপ্ত উৎকচণ্ঠি ভাঝব্ ব্লঝলে, কী হঝয়ঝছ কী? ব্ােল, কিামার মুখ এি শুকঝো ককে? 
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ব্ােল ব্লল, সূযণো, িাড়ািাচড় িঝলা। ব্ড়ব্াবু্ চসুঁচড় কথঝক পঝড় কেঝছে, যঝেকির্ 

যজ্ঞাে হঝয় চছঝলে–  

  

আমাঝক ডাকঝি ব্লঝলে? 

  

ককােও কথা ব্লঝি পারঝছে ো। 

  

েীচপ্ত িাড়া চেঝয় ব্লঝলে, সূযণ, িুচম এিুচে িঝল যাও।  

  

সূযণ মন্থাকর ভাঝব্ উঝে োুঁড়াল। িিুচে কব্চরঝয় পড়ার ককােও লির্ ো কেচখঝয় ব্ােলঝক 

চজঝজ্ঞস করল, ডািার এঝসচছল? 

  

ডািারব্াবু্ ব্লঝলে, ওুঁঝক হাসপািাঝল পাোঝো েরকার— 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, সূযণ, আর কেচর ককাঝরা ো িা হঝল–  

  

সূযণ ব্লল, যাচে। ব্ােল, িুই েীঝি চেঝয় একটা টযাচম ডাক কিা–আচম যাচে এিুচে। 

  

ব্ােল কব্চরঝয় যাব্ার পর সূযণ েম্ভীর ভাঝব্ ব্লল, েীচপ্তচে, িট কঝর কিামার দু-একটা 

জামাকাপড় গুচছঝয় োও–িুচমও যাঝব্ আমাঝের সঝে। 

  

আচম? 

  

হযাুঁ। ব্াব্ার যসুখ যচে গুরুির হয়, িা হঝল আচম কচেে আসঝি পারব্ ো। িুচম ওখাঝেই 

আমাঝের সঝে থাকঝব্। 

  

িা হয় োচক? পােল হঝয়ছ? 

  

চেশ্চয়ই হয়! 
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েীচপ্ত এচেঝয় এঝস সূযণর ব্াহ ছুুঁঝয় চমেচি কঝর ব্লল, এখে এ রকম পােলাচম ককাঝরা 

ো। িাড়ািাচড় িঝল যাও–আচম কাল সকাঝলই একব্ার খব্র কেব্ 

  

সূযণ ব্লল, আচম যেয চকছুর জেয ব্লচছ ো। আচম এখাঝে ো এঝলই যেয কলাঝকরা 

কিামাঝক আঝজব্াঝজ কথা কোোঝি আসঝব্। 

  

িাঝি আমার চকছু হঝব্ ো। একটা কথা মঝে করঝখা, আচম কিামার সঝে ো কেঝলও, 

আচম সব্ সময় কিামার সঝে আচছ। িুচম কযখাঝেই যাও, আচম কিামার সঝে থাকব্। 

িুচম কিাখ বু্জঝলই কেখঝি পাঝব্, আচম কিামার পাঝে োুঁচড়ঝয় আচছ।  

  

সূযণর মঝে হল, এই কথাটা কস কযে আঝে ককাথাও শুঝেঝছ। কজঝল থাকার সময় শ্রীঝলখা 

চিচেঝি এই রকমই চকছু চলঝখচছল। 

  

কস ব্লল, কিাখ বু্ঝজ েয়, কিাখ খুঝলই আচম কিামাঝক সব্ সময় কেখঝি িাই আমার 

কাছাকাচছ। কাল সকাঝল িুচম চেক আসঝব্ কিা? 

  

আসব্। 

  

সূযণ আর চকছু ো ব্ঝল কব্চরঝয় পড়ল। ব্ােল িিিঝর্ টযাচম কডঝক কেঝলঝছ। 

  

সূযণঝক এি সহঝজ খুুঁঝজ পাওয়ার জেযই ব্ােল আরও কব্চে উঝত্তচজি কব্াধীনত করঝছ। 

  

কখাুঁজাখুুঁচজর জেয সময় েষ্ট হঝল কস-কথা মঝে পড়ি ো, এখে মঝে পড়ঝছ কসই কথা– 

খুব্ কব্চে কেচর হঝয় যায়চে কিা! যচে এর মঝধীনতযই–  

  

মাঝড়ায়াচরঝের চব্ঝয়র একটা আঝলা-ব্াজোর চব্রাট জুলুস কব্চরঝয়ঝছ ব্ঝল টযাচমটা 

আটঝক পঝড়ঝছ। ব্ােল কিুঁচিঝয় ব্লল, আুঃ, এঝের জ্বালায় আর পারা কেল ো। সেণারচজ, 

আপ ডাইঝে ঘুমাঝক জলচে িালাইঝয়, ব্হি জলচে! 

  

সূযণ ব্ােঝলর চপঝে হাি চেঝয় ব্লল, িুই এি িঞ্চল হচেস ককে? 
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একটাো আট চেে ব্ড়ব্াবু্ িিােন্ন হঝয় রইঝলে। ঘুম ও জােরঝর্র মােখাঝের একটা 

যব্স্থা। কখেও চিচে িাচকঝয় থাঝকে কিাকজঝের মুঝখর চেঝক, ককউ কথা ব্লঝল শুেঝি 

পাে-ও মঝে হয়, চকন্তু ককােও উত্তর চেঝি পাঝরে ো। আব্ার এক এক সময় চেঝজ 

কথঝকই একটা-দুঝটা কথা ব্ঝল ওঝেে–কসসব্ কথার মঝমণাোর করাও সহজ েয়। 

  

ধীনতি্চর চহঝসঝব্ চব্খযাি ডািার চব্ধীনতােিি রায় সেয েযাকচটস করা ব্ন্ধ কঝরঝছে, 

ব্াচড়ঝি শুধুীনত সকাঝল এক ঘণ্টা চব্ো পয়সায় করােী কেঝখে। মন্দাচকেীর কছঝল সুঝরশ্বঝরর 

সঝে ডাুঃ চব্ধীনতাে রাঝয়র পচরিয় আঝছ। সুঝরশ্বর চব্ঝের কিষ্টা করঝলে িাঝক আেব্ার 

জেয। চকন্তু ডাুঃ রায় যিয্ ব্যস্তিার জেয ব্াচড়ঝি আসঝি পারঝলে ো, কিম্বাঝর আেঝি 

ব্লঝলে। কসখাঝে ব্ড়ব্াবু্ঝক চেঝয় যাওয়ার েনেরই এখে ওঝে ো, িাই ডািার 

েচলেীরঞ্জে কসেঝক কল কেওয়া হল। 

  

ব্াচড়ঝি সব্ সময় কলাকজঝের চভড়। োো সূঝত্র ব্ড়ব্াবু্ঝক যঝেঝকই কিঝে। খব্র কপঝয় 

সব্াই চভড় কঝর আসঝছ। সকঝলই একব্ার য্ি করােীর কাঝছ চেঝয় জাোঝি িায়, 

আচম এঝসচছ, আমাঝক চিেঝি পারঝছে কিা? চভড় সামলাঝোই মুেচকল। সূযণ একচেে 

এক ব্ারও ব্াচড় কথঝক কব্ঝরায়চে। ব্ােলও সব্ সময় িার সঝেই থাঝক। ব্াচড়ঝি একটা 

থমথঝম ভাব্। সকঝলই ব্ড়ব্াবু্র ঘঝরর মঝধীনতয ব্া কাছাকাচছ থাঝক সব্ সময়। দু’জে োসণ 

রাখা হঝয়ঝছ চেঝে ও রাঝত্র পালা কঝর থাকার জেয, পাড়ার ডািার েঝিযক চেে চিে-

িার ব্ার কঝর আঝসে। 

  

েব্ম চেে দুপুঝরর চেঝক ব্ড়ব্াবু্ কিাখ খুঝল দু’ব্ার ব্লঝলে, মা, মা–  

  

চিররঞ্জে ব্ারান্দায় চছঝলে, ছুঝট এঝলে। ব্ড়ব্াবু্ যঝেকটা পচরষ্কার ভাঝব্ই ব্লঝলে, 

চিরু, আচম ভাঝলা আচছ। 

  

চিররঞ্জঝের শুকঝো মুঝখ চব্দুযঝির মিে আঝলা েুঝট উেল। কঝয়ক চেঝেই চি্া ভাব্োয় 

চিররঞ্জে যঝেক করাো হঝয় কেঝছে। 
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কাঝছ এচেঝয় এঝস ব্লঝলে, আপোঝক যঝেক ভাঝলা কেখাঝে। যন্ত্রর্া টর্া আঝছ? 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, ো। এব্ার কব্াধীনতহয় ধীনতাক্কাটা সামঝল উেব্। আমাঝক একটু িুঝল ধীনতঝরা 

কিা! 

  

পাে কথঝক োসণ ব্লল, ো, ো, এখে উেঝব্ে ো। 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, এ কমঝয়চট কক? 

  

ব্াচড়র সকঝলই যচব্লঝম্ব উপচস্থি হল কসখাঝে। ব্ড়ব্াবু্ঝক কঝয়কটা ব্াচলে উুঁিু কঝর 

কেস চেঝয় ব্সাঝো হঝয়ঝছ। এিচেে পর িাুঁর কিহারায় ব্াধীনতণঝকযর ছাপ েকট। িামড়া েুঝল 

কেঝছ, কিাখদুচট ককাটরােি। েলার আওয়াঝজ কসই েৃে়িা আর কেই। কেঝখ যি ো যসুস্থ 

মঝে হয়, িার কিঝয়ও কব্চে মঝে হয়, মােুরটা খুব্ই ক্লা্।  

  

ভাঝলা মিে জ্ঞাে কেরামাত্রই ডািারঝক খব্র কেব্ার কথা চছল, িাই সূযণ িঝল কেঝছ। 

ডািারঝক ডাকঝি। 

  

চিররঞ্জে ব্লঝলে, আচম এমে চব্পঝে পঝড়চছলাম…ডািাররা ব্লচছঝলে হাসপািাঝল 

পাোঝি–চকন্তু আপোর মিামি ো চেঝয়… 

  

হাসপািাঝল ককে? 

  

হাঝটণর চিচকৎসা ব্াচড়ঝি ভাঝলা মিে— 

  

হাটণটাই কেঝছ বু্চে? 

  

গুরুির চকছু েয়, সামােয যযাটাক— 

  

হুঁ। হাসপািাঝল ো পাচেঝয় ভাঝলা কঝরছ— 
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চহমােী ব্লঝলে, একচেে কিা আপচে চকছুই খােচে। শুধুীনত গ্লুঝকাজ ইঝঞ্জকেে চেঝয়..আজ 

চকছু খাঝব্ে? 

  

ক’টা চেে ককঝটঝছ ব্ঝলা কিা? 

  

সব্াই িখে চেঝের চহঝসব্ কমলাঝি ব্সল। িারপর কসই চসুঁচড় কথঝক পঝড় যাওয়ার 

ব্র্ণো। 

  

ব্ড়ব্াবু্ িুপ কঝর শুেঝলে সব্। িারপর হোৎ কছঝলমােুঝরর মিে ব্লঝলে, আমাঝক 

  

একটু মুঝের ডাল খাওয়াঝি পাঝরা? আমার মাঝয়র হাঝির রান্না কখঝয়চছলাম–  

  

সকঝল কিাখ িাওয়ািাওচয় করল। এি কচেে যসুঝখর করােীঝক চক মুঝের ডাঝলর মিে 

গুরুপাক চকছু খাওয়াঝো উচিি? িা ছাড়া, ব্ড়ব্াবু্ আব্ার চেঝজর মাঝয়র রান্না কখঝলে 

কঝব্? ককােও চেে কিা ওুঁর মাঝয়র কথা কোো যায়চে। 

  

চহমােী একটা কস্তাকব্াকয চেঝয় কব্চরঝয় কেঝলে ঘর কথঝক। রান্নাঘঝর চেঝয় মুঝের ডাল 

ব্ার কঝর রাখঝলে–িঝব্, ডািারঝক চজঝজ্ঞস ো কঝর রান্না িাপাঝব্ে ো। 

  

ডািার এঝস ব্ড়ব্াবু্র যব্স্থা কেঝখ খুব্ খুচে হঝলে, চকন্তু মুঝের ডাল খাব্ার যেুমচি 

চেঝলে ো। যসুখ হঝল–এি ব্ড় একজে ব্য়স্ক কলাঝকর সঝেও সব্াই চেশুর মিে 

ব্যব্হার কঝর। ডািারও ব্লঝলে, আর কঝয়কটা চেে ব্াঝেই কিা পুঝরা ভাঝলা হঝয় 

যাঝব্ে–িারপর যা খুচে হয় খাঝব্ে, ককমে? 

  

সন্ধযাঝব্লা ঘুম কথঝক ওোর পর ব্ড়ব্াবু্র যব্স্থা আরও যঝেক ভাঝলা মঝে হল। চেঝজ 

দুঝধীনতর ব্াচট হাঝি চেঝয় িুমুক চেঝলে। ব্লঝলে, করচডঝয়াটা কখাঝলা কিা, একটু খব্র 

শুেব্–  
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চকন্তু সকঝলরই মঝের মঝধীনতয একটা যস্বচস্ত রঝয় কেল। আর সব্ চেক ভাঝলা হঝলও 

ব্ড়ব্াবু্র কথাব্ািণা একটু কযে যসংলগ্ন। মাঝে মাঝে এমে সব্ কথা ব্লঝছে, যার মাঝে। 

চেক কব্াো যাঝে ো। মঝে হয়, িার তিিঝেযর জেঝি একটা চকছু উঝলাটপাঝলাট িলঝছ। 

মাঝয়র কথা ব্লঝছে ব্ার ব্ার। এককাঝল চিচে োে চেখঝিে ওস্তাে তসেুচদ্দ ে খাুঁ 

সাঝহঝব্র কাঝছ, হোৎ চজঝজ্ঞস করঝলে, খাুঁ সাঝহব্ চক এঝসচছঝলে কাল? 

  

সব্াই জাঝে, তসেুচদ্দ ে খাুঁ সাঝহব্ মারা কেঝছে সাি-আট ব্ছর আঝে। 

  

ককউ চকছু উত্তর ো চেঝল ব্ড়ব্াবু্ সব্ার মুঝখর চেঝক িাচকঝয় রইঝলে। িারপর ব্লঝলে, 

এখে কলকািায় োেব্াজোর জলসা হঝে ো ককাথাও? আমাঝক একটু চেঝয় কযঝি 

পাঝরা? 

  

চিররঞ্জে চব্র্ণ  ভাঝব্ ব্লঝলে, েরীঝরর এই যব্স্থা। আপচে এখে কী কঝর যাঝব্ে? 

  

েরীরটা চক আমার এঝকব্াঝরই কেঝছ? 

  

আজ কিা কব্ে ভাঝলা আঝছে! 

  

ব্ড়ব্াবু্ চব্ছাো কছঝড় উঝে োুঁড়াব্ার কিষ্টা করঝলে। চিররঞ্জে ও োসণ এঝস দু’পাে কথঝক 

ধীনতরল িাুঁঝক। দু-চিে পা কহুঁঝটই ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, আমার মাথা ঘুরঝছ! 

  

আপচে চব্ছাোয় এঝস ব্সুে। 

  

ো, আচম আর একটু হাুঁটব্। েরীরঝক কব্চে েশ্রয় চেঝলই কপঝয় ব্সঝব্। 

  

চিররঞ্জে ও োঝসণর কথা যগ্রাহয কঝরই ব্ড়ব্াবু্ ঘর কথঝক কব্ঝরাব্ার কিষ্টা করচছঝলে। 

িখে সূযণ এঝস ব্লল, চব্ছাো কথঝক োমা আপোর একেম ব্ারর্।  

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, ডািার-ডব্েযর কথা শুঝে আচম কখেও িচলচে। সূযণ, িল সমুঝদ্রর ধীনতাঝর 

ককাথাও কব্ড়াঝি যাচব্? 
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যাব্। আপচে আঝে একটু কসঝর উেুে। 

  

সূযণ িার ব্াব্াঝক ধীনতঝর ধীনতঝর আব্ার চব্ছাোর কাঝছ চেঝয় এল। 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, আমার এ-জায়োটা আর ভাঝলা লােঝছ ো। আচম যেয ককাথাও যাব্। 

  

পরচেে ব্ড়ব্াবু্ চিররঞ্জেঝক একটা কিক সই কঝর চেঝলে পযণ্। এর আঝে চিচে হািও 

োড়াঝি পারঝিে ো। হাসঝি হাসঝি ব্লঝলে, আচম চেক কসঝর উেব্। এি সহঝজ মরঝি 

রাচজ েই কহ! 

  

িারপর হোৎ আব্ার যেযমেস্ক হঝয় ব্লঝলে, কব্ুঁঝি কথঝক কী হঝব্, িাও কিা জাচে ো! 

  

একটু ব্াঝেই বৃ্চষ্ট হঝব্, আকাে যন্ধকার। ঘঝরর মঝধীনতয একটা থমথঝম ছায়া। চিররঞ্জে 

উঝে চেঝয় জােলা ব্ন্ধ করঝি কযঝিই ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, থাক, কখালাই থাক। 

  

ব্ােল সূযণঝক ব্লল, সূযণো, আমরা কিা আচছ, িুচম আজ একটু ব্াইঝর কথঝক ঘুঝর এঝসা 

ো! 

  

এর আঝে সূযণ কব্চের ভাে সময়ই ব্াচড়র ব্াইঝর কাটাি। এই ক’চেে কস একটাো 

ব্াচড়ঝি কথঝক কয ভাঝব্ কাজকমণ কঝরঝছ–িা কেখঝল যেযঝের মায়া লাঝে। ব্াচড়র কাজ 

করা কয-সব্ কছঝলর স্বভাঝব্ কেই–িারা চকছুঝিই চেঝজঝের এসব্ ব্যাপাঝর চেক মাচেঝয় 

চেঝি পাঝর ো। 

  

সূযণ ব্লল, আজঝকর চেেটা যাক। কাল কব্ঝরাব্। 

  

ব্ােল উৎসাঝহর সঝে ব্লল, লঝরে যচলচভয়ার-এর হযামঝলট এঝসঝছ, িুচম কেখঝব্ 

ো? 
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সূযণ যেযমেস্ক ভাঝব্ ব্লল, হযাুঁ কর, আচম যখে ডািার টািার ডাকঝি কেচছ, িার মঝধীনতয 

চক কখেও েীচপ্তচে এঝসচছঝলে? 

  

ো কিা। এঝল চেক ব্চসঝয় রাখিাম। 

  

এল ো ককে? আশ্চযণ! ওর একটা খব্র কেওয়া েরকার।  

  

আচম যাব্? 

  

কেচখ আজঝকর চেেটা। 

  

সূযণ জােলার কাঝছ চেঝয় িুপ কঝর োুঁড়াল। ব্াইঝর বৃ্চষ্ট পড়ঝছ েুপ েুপ কঝর, সমস্ত 

েহরটা চেস্তি মঝে হয়। এই কচেে ব্াব্ার যসুঝখর চি্ার মঝধীনতযও কস েীচপ্তর কথা এক 

মুহূঝিণর জেযও কভাঝলচে। েীচপ্ত এক ব্ারও খব্র চেঝি এল ো ককে? েীচপ্ত এ ব্াচড়ঝি 

কিা আঝে একচেে এঝসচছল। েীচপ্তর ককােও চব্পে হয়চে কিা? 

  

সূযণর মঝে হল, বৃ্চষ্টর মঝধীনতযও কস কযে েীচপ্তর েরীঝরর সুেন্ধ পাঝে। েীচপ্ত কযে ককােও 

একজে োরী েয়–সূযণর মুখ লুঝকাঝোর জায়ো। 

  

েীচপ্ত আঝসচে, েীচপ্তর সঝে যঝেক চেে কেখা হয়চে–ককে কস এ রকম কৃষ্ট চেঝে? সূযণ 

এর কোধীনত কেঝব্। কস িার ভাঝলাব্াসা চেঝয় েীচপ্তঝক পােল কঝর কেঝব্।  

  

রাচত্তরঝব্লা ঘুঝমাঝি যাব্ার আঝে সূযণ এঝসঝছ ব্াব্াঝক কেখঝি। ব্ড়ব্াবু্ িখে। কিাখ 

বু্ঝজ আঝছে। 

  

যসুখ যঝেক রকম হয়, িবু্ যসুস্থ মােুর কেখঝলই েথঝম জ্বর কেখার কথাই মঝে পঝড়। 

সূযণ িার একটা হাি রাখল ব্ড়ব্াবু্র কপাঝল। ব্ড়ব্াবু্ঝক ঘুম্ মঝে হঝয়চছল, চকন্তু চিচে 

কিাখ খুঝল িাকাঝলে। ব্লঝলে, কব্াস একটু 
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রাচত্রর োসণ একটা ব্ই খুঝল ব্ঝসচছল চেয়ঝরর কাঝছ। ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, িুচম একটু ব্াইঝর 

যাও কিা মা। 

  

োঝসণর টুঝল সূযণ ব্ঝস পঝড় ব্লল, আপোর কব্চে কথা ব্লা চেঝরধীনত।  

  

ব্ড়ব্াবু্ কস-কথা গ্রাহয ো কঝর ব্লঝলে, আমার যচে হোৎ চকছু হঝয়টঝয় যায় কিাঝক 

কঝয়কটা কথা ব্ঝল রাখা েরকার। ব্াচড়র েচলল, ককাম্পাচের কােজ… 

  

সূযণ ব্লল, এসব্ কথা এখে থাক ো। পঝর হঝব্। 

  

পঝর যচে আর সময় ো পাই? 

  

ডািার কিা ব্লঝছে। 

  

আচম ডািাচর ওরুঝধীনত চব্শ্বাস কচর ো। আজ সকাল কথঝক কিার কথাই ভাব্চছ। কিার 

মাঝয়র কথা। িুই কোয়াচলয়ার িঝল যা। 

  

কোয়াচলয়ার? ককে? 

  

এটা কিার জায়ো েয়। 

  

ওখাঝে চেঝয় আচম কী করব্? কাঝরাঝকই চিচে ো। 

  

ও। আো যাসচে। িুই এখাঝে কী করচব্? 

  

চেক কভঝব্ কেচখচে। িুই চব্ঝয় করচব্ ো? 

  

সূযণ চকছু একটা ব্লঝি চেঝয়ও কথঝম কেল। চেঝজর চব্ঝয়র কথাটা কস ব্াব্াঝক জাোঝব্ 

ব্ঝলই মেচস্থর কঝর করঝখচছল। চকন্তু এখে এ-কথা ব্লার েকৃষ্ট সময় েয়। 

  

কস ব্লল, আপচে আঝে পুঝরাপুচর কসঝর উেুে। 
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ব্ড়ব্াবু্ একটা েীঘণশ্বাস কেঝল ব্লঝলে, চকছুঝিই চকছু আঝস যায় ো। 

  

সূযণ একথার চেক িাৎপযণ বু্েঝি ো কপঝর চস্থর েৃচষ্টঝি িাকাল ব্াব্ার চেঝক। িার মঝে 

হল, ব্াব্ার বু্কটা কযে একটু কব্চে কজাঝর ওো োমা করঝছ। চেশ্বাঝসর কষ্ট হব্ার লির্ 

চক! 

  

কস ব্লল, আপোর চক ককােও কষ্ট হঝে? 

  

ব্ড়ব্াবু্ মাথা কেঝড় ব্লঝলে, ো। 

  

িারপর খুব্ কটঝে কটঝে ব্লঝলে, আচম িঝল কেঝলও এ-পৃচথব্ী এ রকমই থাকঝব্। 

  

ব্যাপারটা খুব্ ভাঝলা ো মঝে হওয়ায় সূযণ উঝে চেঝয় চিররঞ্জেঝক কডঝক আেল। চিররঞ্জে 

হ্ে্ হঝয় এঝলে। ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, চিরু, কব্াঝসা, কিামার সঝেও কথা আঝছ। 

  

চিররঞ্জে োয় ধীনতমক চেঝয়ই ব্লঝলে, আপচে এখে ঘুঝমাে কিা। সব্ কথা কাল। শুেব্। 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, ো। চেঝজই উঝে ব্সার কিষ্টা করঝলে। োসণ িাড়ািাচড় এঝস িার ো 

ধীনতঝর ব্লল, কী করঝছে কী? শুঝয় পড়ুে। 

  

ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝলে, আমার েযযাকণ্টকী হঝয়ঝছ। চপে জ্বঝল যাঝে। আচম শুঝয় থাকঝি 

পারচছ ো। 

  

সূযণ চিররঞ্জেঝক চজঝজ্ঞস করল, ডািার ডাকব্? 

  

ব্ড়ব্াবু্ িিিঝর্ উঝে ব্ঝসঝছে। খাচেকটা কঘার-লাো েলায় ব্লঝলে, আচম সারা জীব্ে 

ধীনতঝর কখাুঁজার কিষ্টা কঝরচছ, মােুঝরর জীব্ঝের উঝদ্দ েয কী? আমার মা। ব্ঝলচছঝলে…এই 

কথাটা আমাঝক কজঝে কযঝি হঝব্। আচম পাচরচে। কিামরা ককউ জাঝো? 
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চিররঞ্জে কুঁঝো কাুঁঝো ভাঝব্ ব্লঝলে, ব্ড়ব্াবু্, কথা ব্লঝল আপোর কষ্ট ব্াড়ঝব্। 

ডািারঝক কডঝক আেচছ এিুচে। 

  

ব্ড়ব্াবু্ োঝসণর চেঝক মুখ চেচরঝয় ইোরায় ব্লঝলে, এক লাস জল। োসণ জল েচড়ঝয় 

এঝে খাইঝয় চেঝি কেল, ব্ড়ব্াবু্ কসটা চেঝজর হাঝি চেঝলে। কোুঁঝট কেকাব্ার আঝেই 

কেলাসটা হাি কথঝক পঝড় চব্ছাো জঝল কভঝস কেল। ব্ড়ব্াবু্ কযে কসই জল শুঝর চেঝি 

িাে–এই ভচেঝি চেঝজও োস কঝর উপুড় হঝয় পড়ঝলে চব্ছাোয় িাুঁর বু্ক চেঝয় ঘড় ঘড় 

েব্দ হঝি লােল। 

  

সূযণ িিুচে ছুঝট যাচেল ডািার ডাকঝি। চিররঞ্জে সূযণর হাি কিঝপ ধীনতঝর ব্লঝলে, িুচম 

ো। িুচম সামঝে থাঝকা–।  

  

ব্ােলঝক পাোঝো হল ডািাঝরর জেয। চিররঞ্জে আর সূযণ ধীনতরাধীনতচর কঝর ব্ড়ব্াবু্ঝক কসাজা 

কঝর শুইঝয় চেল। ব্ড়ব্াবু্ চস্থর কিাখ কমঝল কিঝয় আঝছে, আব্ার িার ব্াকরুে হঝয় 

কেঝছ। চিররঞ্জে আকুল হঝয় িাঝক ডাকঝি লােঝলে, োসণ ঘরঝি লােল পাঝয়র পািা। 

  

ডািার এঝস মুখ কাঝলা করঝলে। চেিু েলায় ব্লঝলে, একটা ইঝঞ্জকেে কেওয়া কযঝি 

পাঝর। চকন্তু আর ককােও আো কেই। শুধুীনত শুধুীনত আর কষ্ট চেঝয় কী হঝব্! ককামার পঝরর 

কটঝজ একটু ভাঝলা হঝয় িারপর হোৎই এই রকম–  

  

সূযণ ব্লল, আপচে িবু্ ইঝঞ্জকেে চেে। 

  

ইঝঞ্জকেে কেব্ার পর মাত্র এক চমচেট ব্াঝেই ব্ড়ব্াবু্ আঝস্ত আঝস্ত এচেক-ওচেক কিাখ 

কঘারাঝলে। িারপর কোুঁট েঝড় উেল। চকছু একটা ব্লার কিষ্টা করঝলে, চকন্তু ককউ চকছু 

শুেঝি কপল ো। কের চেশ্বাস কব্ঝরাব্ার আঝে কসইটাই ব্ড়ব্াবু্র কের ব্ার কথা ব্লার 

কিষ্টা। িার কের কথা ককউ বু্েঝি ো পারঝলও ব্ােল োচব্ কঝর, কস কোুঁট োড়া কেঝখই 

কথাটা ধীনতরঝি কপঝরঝছ। ব্ড়ব্াবু্ ব্লঝি কিঝয়চছঝলে, কেঝখ কেলাম। এব্ং এই কেঝখ 
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কেলাম কথা দুচটরই যঝেক রকম ব্যাখযা চেঝয়ঝছ ব্ােল। িার মঝি, ব্ড়ব্াবু্র সারা 

জীব্ঝের িচরঝত্রর সঝে এই কথাদুচট চমঝল যায়। 

৬৪. দুচেঝের মঝধীনতয সা্ত্বনো 

দু’চেঝের মঝধীনতয সা্ত্বনো আর শ্রীঝলখা িাঝের স্বামী-পুত্রঝের চেঝয় িঝল এল এ ব্াচড়ঝি 

এব্ং ঈরৎ েচমি কান্নার করাল আব্ার জাচেঝয় িুলল। ওরা কের সমঝয় ব্ড়ব্াবু্ঝক। 

কেখঝি কপল ো, এইটাই ওঝের সব্ঝিঝয় ব্ড় দুুঃখ। চিররঞ্জে কাুঁেঝি লােঝলে এঝকব্াঝর 

চেশুর মিে যঝয চিক ভাঝব্। 

  

সমস্ত ব্াচড়ঝি কোঝকর েন্ধ। মাঝে মাঝে কান্না থামঝল হোৎ সারা ব্াচড়টা চেস্তি হঝয় 

যায়। ঘরগুঝলার চেঝক িাকাঝল মঝে হয়, ককােও ঘঝরই ককােও মােুর কেই। ককােও 

ঘঝরর জােলা যঝধীনতণক কখালা, মঝে হয়–এরও কযে ককােও িাৎপযণ আঝছ। এক টুকঝরা 

কােজ হাওয়ার ধীনতাক্কায় ব্ারান্দার এক ো্ কথঝক যেয োঝ্ কখঝল কব্ড়াঝে মঝে হয় 

এই েৃেযটাও আঝে ককােও চেে কেখা যায়চে। কোঝকর ব্াচড় এই রকম।  

  

এব্াচড়ঝি ব্ড়ব্াবু্র যচস্তত্ব এি কব্চে ভাঝব্ সব্ সময় যেুভব্ করা কযি কয এখে িাুঁর 

স্থায়ী যেুপচস্থচি চকছুঝিই কযে চব্শ্বাস করা যায় ো। চকংব্া একজে ককউ সমূ্পর্ণ ভাঝব্ 

মুঝছ কেঝলই িার পূঝব্ণকার উপচস্থচি আরও কব্চে ভাঝব্ মঝে পঝড়। কয-ঝকােও েসে 

উেঝলই মঝে হঝে, এই সময় ব্ড়ব্াবু্ থাকঝল কী ব্লঝিে? 

  

একজে মােুর সািরচট্ট ব্ছর এ-পৃচথব্ীঝি কাচটঝয় িঝল কেল। িার সব্চকছুর কের 

এখাঝেই। কঝয়ক জে িাঝক আরও চকছু চেে স্মৃচিঝি রাখঝব্, চকন্তু িার মূলয চকছু কেই। 

যঝেক েল্প উপেযাঝসর িচরত্রও কিা মােুর মঝে রাঝখ। ওই কলাকচটর জীব্ঝের ব্াস্তব্িা 

শুধুীনত ওই সািরচট্ট ব্ছর। একথা কজঝেও সহঝজ কমঝে কেওয়া যায় ো। মৃিুযঝক মঝে হয় 

যচব্শ্বাসয! 
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চহমােীই সব্ঝিঝয় িাড়ািাচড় সামঝল চেঝলে চেঝজঝক। ব্াচড়র আর সকঝলর স্নাে-

খাওয়াোওয়ার চেয়ম িঝল কেঝছ চিচে কসই চেয়ম চেচরঝয় আেঝলে আঝস্ত আঝস্ত। 

কালাঝে ঝির আিার-আিরর্, চিচেই চেক কঝর চেঝি লােঝলে। এ-চব্রঝয় চিচে সাহাযয 

কপঝলে সা্ত্বনোর ব্র চমচহঝরর কাছ কথঝক। চমচহর কম কথা ব্ঝল, চকন্তু সাংসাচরক 

কাজকঝমণ খুব্ কুেলী। কস িাকচর কঝর পাটোয়। 

  

সূযণ ব্রাব্র একা ঘঝর কোয়। চকন্তু এখে িাঝক একলা থাকঝি কেওয়া হয় ো। ব্ােঝলর 

চব্ছাো সূযণর ঘঝর পািা হঝয়ঝছ এব্ং িাঝক ব্লা হঝয়ঝছ সব্ সময় সূযণর সঝে সঝে 

থাকঝি–য্ি শ্রাে ো হওয়া পযণ্। সূযণ এর মঝধীনতয কখেও ককুঁঝেঝছ চকো ককউ জাঝে 

ো, ককউ কেঝখচে িাঝক কিাঝখর জল কেলঝি–চকন্তু কস যসম্ভব্ চব্মরণ হঝয় কেঝছ। িার 

কসই েীরব্িা ও োে মুখ কেখঝল যেযঝেরও মেখারাপ হঝয় যায়। চহমােীর ধীনতারর্া সূযণ 

চেশ্চয়ই আড়াঝল কাুঁঝে, চকন্তু কলাঝকর সামঝে কেখায় ো। িাঝক যেযমেস্ক করব্ার জেযই 

সব্ সময় কারওর সঝে থাকা েরকার। 

  

সূযণঝক যা যা করঝি ব্লা হঝে, কস চব্ো েচিব্াঝে সব্ই কমঝে িলঝছ। শ্মোঝে চেঝয় কস 

ব্াব্ার মুখাচগ্ন কঝরঝছ, এখে কস চহমােীর চেঝেণঝে মাচটর মালোয় চেঝজর হাঝি হচব্রযান্ন 

রান্না কঝর, ককারা কাপড় পঝর খাচল-োঝয় থাঝক। িঝব্ যেযরা েনের ো করঝল চেঝজ কথঝক 

কস কিেও একটাও কথা ব্ঝল ো। 

  

সূযণর কখেও পইঝি হয়চে। শ্রাঝের সময় িার উপেয়ঝের েরকার আঝছ চকো কস চব্রঝয় 

পরামেণ করার জেয চহমােী পুরুি ডাকাঝলে। 

  

এচেঝক ব্ড়ব্াবু্র কােজপত্র ঘাুঁটঝি ঘাুঁটঝি চিররঞ্জে কপঝয় কেঝলে একচট চেঝেণেপত্র। 

কলখাটা যঝেক পুরঝো। মহাযুঝের সময় ব্ড়ব্াবু্ যখে এ ব্াচড়ঝি সমূ্পর্ণ একলা চছঝলে 

চকছুচেে, কসই সময়কার। 

  

ব্ড়ব্াবু্ চলঝখচছঝলে, আমার যকস্মাৎ মৃিুয হইঝল আমার পুত্রঝক কস- সংব্াে িৎির্াৎ 

জাোইব্ার ককােও েঝয়াজে োই। কস যখে জাচেব্ার হয়, জাচেঝব্। আমার চব্রয়সম্পচত্ত 
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কেখাশুো কচরব্ার জেয যযাটচেণ চেযুি আঝছ। ব্াচরেব্রর্ কি ধুীনতরী যযান্ড ককাম্পাচে। 

িাহাঝের েচি আমার চেঝেণে, আমার ককােও শ্রােোচ্ কচরব্ার েরকার োই। আচম এ-

পযণ্ কখেও ঈশ্বঝরর আশ্রয় যাজ্ঞা কচর োই। মৃিুযর আঝে যচে ভয় পাইয়া ঈশ্বঝরর োম 

লই এব্ং িাহার যচে ককহ সািী থাঝক–িঝব্ই ধীনতমণীয় আিরঝর্র েনের উচেঝি পাঝর। েঝিি 

শুধুীনত োহ কচরঝলই িচলঝব্। আচম আমার চপিাঝক কখেও িঝি কেচখ োই, জীব্ঝে 

মািৃঝস্নহ পাই োই-সুিরাং পূব্ণপুরুঝরর কাঝছ আমার ককােও োয়ভাে োই। শ্রাঝের যজ্ঞ 

যেুষ্ঠাে েভৃচি আচম যেঝয়াজেীয় মঝে কচর। 

  

চিচেখাো কপঝয় চিররঞ্জে চকংকিণব্যচব্মূে় হঝয় পড়ঝলে। ব্ড়ব্াবু্ শ্রাে ো করার চেঝেণে 

চেঝয় কেঝছে। এব্ং একথাও কিা চেক, মরার আঝে চিচে ভেব্ােঝক ডাঝকেচে। শ্রাঝের 

ব্যব্স্থা যঝেকখাচে এচেঝয় কেঝছ–এখে চক সব্ ব্ন্ধ কঝর চেঝি হঝব্?  

  

চিররঞ্জে পরামেণ করঝি কেঝলে চহমােীর সঝে। চহমােী এককথায় সব্ উচড়ঝয় চেঝলে। 

ওসব্ যঝেক কলাঝকর ব্াচিক থাঝক, িা ব্ঝল সব্ই মােঝি হঝব্ োচক, চহন্দুর ব্াচড়ঝি 

শ্রাে হঝব্ ো-এ চক হয় কখেও? 

  

চিররঞ্জে ব্লঝলে, চকন্তু ব্ড়ব্াবু্ চলঝখ কেঝছে। 

  

ওই পুরঝো কােঝজর কী োম আঝছ? চছুঁঝড় কেঝল োও! 

  

চিররঞ্জে ইিস্তি করঝি লােঝলে িবু্। ব্ড়ব্াবু্র সংস্পঝেণ কথঝক চিচেও যঝেক চব্শ্বাস 

ও সংস্কারঝক চেচলণপ্ত কিাঝখ কেখঝি চেঝখচছঝলে। চকন্তু, এখে িার মঝে হল, ব্ড়ব্াবু্র 

আত্মা কযে কাছাকাচছ কথঝক িাুঁঝক লি করঝছ। এি িাড়ািাচড় ব্ড়ব্াবু্র ইোর চব্রুঝে 

ককােও কাজ করার সাহস চিররঞ্জঝের কেই। 

  

চিচে ব্লঝলে, সূযণঝক একব্ার চজঝজ্ঞস করঝল হয় ো? 

  

ও কছঝলমােুর, ও কী বু্েঝব্? িা ছাড়া, ও চক এসব্ ককােও চেে কেঝখঝছ? 
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কছঝলমােুর হঝলও সূযণ এখে ব্ড়ব্াবু্র সব্চকছুর উত্তরাচধীনতকারী। িা ছাড়া খুব্ 

কছঝলমােুরও কিা েয়! চিচে কেঝলে সূযণর কাঝছ।  

  

ব্ড়ব্াবু্র চিচেটা পড়ার পর সূযণ কসটা চেচরঝয় চেঝয় ব্লল, আপচে যা ব্লঝব্ে, িাই-ই 

হঝব্। 

  

িবু্, িুচম কী মঝে কঝরা? কী করা উচিি? 

  

সূযণ ব্লল, আমার মি চজঝজ্ঞস করঝল আচম ব্লব্, এসঝব্র ককােও েরকার কেই। িঝব্, 

আপচে যা ভাঝলা মঝে করঝব্ে, কসটাই কহাক। 

  

েভাসকুমার উপচস্থি চছঝলে কস-ঘঝর। চিচে খুব্ উৎসাচহি হঝয় ব্লঝলে, কাকাব্াবু্, 

শ্রােট্রাে ব্ােই চেঝয় চেে ব্রং। 

  

এঝকব্াঝর সব্ ব্াে কেওয়া চক চেক হঝব্? 

  

কস-চেে একটা সংেীঝির আসর ব্সাঝো কহাক। উচে োেব্াজো ভাঝলাব্াসঝিে।  

  

 ব্াচড়র কমঝয়রা িখে েরজার কাঝছ এঝস চভড় কঝরঝছ। চহমােীর কেিৃঝত্ব িারা এঝি 

কঘার আপচত্ত িুলল। যঝেক রকম যুচিিকণ ওঝে। আিার-যেুষ্ঠাঝের আঝলািো োধীনতােয 

পাওয়ায় কোক ব্যাপারটা ধীনতীঝর ধীনতীঝর য্চহণি হঝি থাঝক। কের পযণ্ চেক হয়, একচেঝক 

োমমাত্র যঝজ্ঞর যেুষ্ঠাে, যেযচেঝক একটা কীিণঝের আসরও ব্সাঝো হঝব্। 

খাওয়াোওয়ার ব্যাপারটা রাখঝিই হয়, কমঝয়ঝের আগ্রহ আচিেঝযয। 

  

শ্রীঝলখার কছঝলচটর ব্য়স িার-পাুঁি ব্ছর। কোঝকর আব্হাওয়া কাচটঝয় চেঝি কসও 

যঝেকখাচে সাহাযয কঝর। েুটেুঝট কিহারার যচি দুর্ কছঝল–সব্ণির্ হঝটাপাচট কঝর 

কোটা ব্াচড় মাচিঝয় িুলল ক’চেঝেই। িার কাণ্ডকারখাো কেঝখ এক এক সময় ো কহঝসও 

পারা যায় ো। কস মৃিুযর চকছু কব্াঝে ো ব্ঝলই িার মঝধীনতয এি িঞ্চলিা–কস যখে এর-

ওর চপঝের ওপর োুঁচপঝয় পঝড়, িখে সব্ মঝোঝযাে ওর চেঝকই িঝল যায়। 
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েভাসকুমার রামায়র্-মহাভারি কঘুঁঝট ব্াঝরা-ঝিাদ্দ টা োম কব্ঝছ করঝখঝছে কছঝলর জেয, 

চকন্তু ককােওটাই পাকা হয়চে। সব্াই এখে ওঝক বু্ঝড়া োঝম ডাঝক। কছঝলঝক চেঝয়ই 

শ্রীঝলখার কব্চে সময় ব্যস্ত থাকঝি হয়–দুর্ কছঝল কখে কয ককাথায় পঝড় যায় চকংব্া 

কী ভাঝঙ ো ভাঝঙ, কসচেঝক কিাখ ো রাখঝল িঝল ো। চকন্তু এরই মঝধীনতয শ্রীঝলখা সময় 

কঝর সূযণর সুখসুচব্ঝধীনতর কখাুঁজ কেয়। দুপুরঝব্লা কছঝলঝক ঘুম পাচড়ঝয় কস সূযণর ঘঝর এঝস 

ব্ঝস। ব্াচড়র যঝেঝকই এখে সূযণর ঘঝরই কব্চের ভাে সময় কাটায়।  

  

চেক আড্ডা হয় ো, পুরঝো েল্প হয়। চিররঞ্জে যখে এলাহাব্াঝে ব্ড়ব্াবু্র ব্াচড়ঝি 

চেঝয়চছঝলে, কসই সময়কার কি স্মৃচি। িখে ব্ড়ব্াবু্ এ রকম উোসীে ধীনতরঝের চছঝলে 

ো। িার ব্াচড়ঝি সব্ সময় কলাঝকর চভড়। ব্যব্সা সংিা্ কাঝজ কিা কলাকজে আঝসই–

িা ছাড়া ব্ড়ব্াবু্র একসময় এক একটা হজুে িাপি। একসময় যি রাঝজযর 

সাধুীনতসন্নযাসীঝের কডঝক আেঝিে ব্াচড়ঝি। েয়াে সেঝম কিা সাধুীনতর যভাব্ কেই–িাুঁঝের 

ব্াচড়ঝি এঝে যে কঝর খাওয়াঝিে, ককউ যজ্ঞ ব্া পুঝজাআচ্চার ব্ায়ো ধীনতরঝল সব্ 

ব্ঝন্দাব্স্ত কঝর চেঝিে–আর সব্ণির্ োো খুুঁচটোচট েনের িুঝল কজরা করঝিে িাঝের। এ 

ছাড়া োেব্াজোর েখ কিা চছলই। ব্ড় ব্ড় ওস্তােরা সব্ আসঝিে–চেঝজও েলা সাধীনতঝিে 

করাজ। িারপর হোৎ একচেে োেব্াজো ব্ন্ধ কঝর চেঝলে। মােুরটা যঝেক ব্যাপাঝর 

কক িূহলী চছঝলে ব্রাব্রই। 

  

শ্রীঝলখা চজঝজ্ঞস করল, সূযণো, কিামার কোয়াচলয়াঝরর কথা মঝে আঝছ? 

  

সূযণ ব্লল, খুব্ সামােয। 

  

যেয ককউ হঝল কসই সামােয কী কী মঝে আঝছ, কসটুকুও য্ি ব্লি–চকন্তু জচমঝয় েল্প 

ব্লা ওর স্বভাঝব্ কেই। 

  

চিররঞ্জে ব্লঝলে, ব্ড়ব্াবু্ কেঝরর কঝয়ক চেে ব্ার ব্ার ব্লচছঝলে কোয়াচলয়াঝরর কথা। 

সূযণঝকও ব্লচছঝলে ওখাঝে কযঝি। 
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ব্ােল ব্লল, িঝলা সূযণো, িুচম আর আচম এরপর একব্ার কোয়াচলয়ার কথঝক ঘুঝর 

আচস। জায়োটা কেখঝল কিামার চেশ্চয়ই যঝেক কথা মঝে পঝড় যাঝব্।  

  

েভাসকুমার ব্লঝলে, আমরা সব্াই চমঝল কেঝল ককমে হয়? এঝসা ো একটা েযাে। করা 

যাক। 

  

শ্রীঝলখা ব্লল, িা হঝল চকন্তু আমাঝের ব্াে চেঝি পারঝব্ ো। আমরাও যাব্— 

  

কব্ে কিা যাঝব্। কট্রঝের একটা কম্পাটণঝমন্ট চরজাভণ কঝর সূযণর জেস্থােও কেখা হঝব্, 

আমরাও ও-চেকটা কব্চড়ঝয় আসব্। কী কহ সূযণকুমার, েযােটা কী রকম? িা হঝল সামঝের 

মাঝস–  

  

সূযণ ব্লল, আচম সামঝের মাঝস কযঝি পারব্ ো। আপোরা যাে, আমার কিগুঝলা কাজ 

আঝছ এখাঝে–  

  

চেক আঝছ, কিামার কাজ কসঝর োও! িা হঝল পুঝজার সময় যাওয়া কযঝি পাঝর। িখে 

েরমটাও কম থাকঝব্। 

  

শ্রীঝলখা আর আঝের মিে চভিু চভিু কছঝলমােুর কেই। এখে কস কসাজাসুচজ সূযণর 

কিাঝখর চেঝক িাকাঝি পাঝর, যেযঝের সামঝেও সূযণর সঝে কথা ব্লঝি পাঝর সাব্লীল 

ভাঝব্। সূযণই ব্রং িার কিাঝখ কিাখ রাঝখ ো। যখে িাকায়, িখে মঝে হয় কযে কস 

শ্রীঝলখাঝক কেখঝছ যঝেক েূর কথঝক। চকংব্া শ্রীঝলখাঝক কস ভাঝলা ভাঝব্ কিঝে ো। 

  

চিেিলায় ব্ড়ব্াবু্র ঘঝর সূযণ আর ব্ােল ব্ই আর কােজপত্র গুচছঝয় রাখচছল। শ্রীঝলখা 

সূযণর জেয এক কেলাস দুধীনত চেঝয় উঝে এল চিেিলায়। কমঝেঝি সব্চকছু ছড়াঝো। ব্ােল 

িড়াক কঝর উঝে পঝড় ব্লল, ব্ড়চে, িুচম এখাঝে একটু কাজ কঝরা কিা। এই ব্ইগুঝলা 

গুচছঝয় রাঝখা–আচম একটু েীি কথঝক আসচছ। 
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ব্ােঝলর েীঝি ককােও কাজ চছল ো। চকন্তু কস ব্ড় হঝয়ঝছ, এখে যঝেক চকছু বু্েঝি 

চেঝখঝছ। ব্ড়চে আর সূযণোঝক এখে একটু একলা কথা ব্লার সুঝযাে কেওয়া েরকার। 

  

শ্রীঝলখা ব্ঝস পঝড় ব্ই গুঝছাঝি শুরু করল। ব্ড়ব্াবু্র ্মর্ কাচহেী পড়ার ব্াচিক চছল। 

ব্হ দুলণভ সব্ ্মর্ কাচহেী রঝয়ঝছ িাুঁর সংগ্রঝহ। সূযণ ব্ইগুঝলা সাচজঝয় রাখার ব্েঝল 

এক একটা ব্ইঝয়র পািা খুঝল চব্রয়ব্স্তু সম্পঝকণ মঝোঝযােী হঝয় উেঝছ। 

  

শ্রীঝলখা খুব্ সাধীনতারর্ ভাঝব্ চজঝজ্ঞস করল, েীচপ্তচে এঝলে ো একচেেও? 

  

সূযণ শ্রীঝলখার চেঝক িাকাল। শ্রীঝলখার মুখ কেখঝল কব্াো যায়, কস েীচপ্তচের সম্পঝকণ 

যঝেক চকছুই জাঝে। কমঝয়রা কমঝয়ঝের কথা চেক কজঝে যায়।  

  

সূযণ সংচিপ্ত ভাঝব্ ব্লল, আসব্ার কথা কিা চছল। 

  

ওুঁঝক একচেে চেঝয় এঝল কিা হয়। ব্ােলঝক পাোঝব্? 

  

চেঝজই আসঝব্। 

  

খব্র কপঝয়ঝছে চেশ্চয়ই। িার পঝরও যখে আঝসেচে, িখে চেশ্চয়ই ককােও যসুচব্ঝধীনত 

আঝছ। একটা খব্র কেওয়া েরকার ো? 

  

হুঁ। 

  

পরশুর জেয েীচপ্তচেঝক কেম্ন্ন কঝরছ? িুচম চেঝজই যাও ো।  

  

যাব্। 

  

আমার খুব্ ইঝে কঝর েীচপ্তচেঝক কেখঝি। 

  

যঝেকটা কিার মিেই কিহারা। 
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শ্রীঝলখা লজ্জা কপঝয় ব্লল, যাুঃ, কী কয ব্ঝলা! আমার কথঝক যঝেক কব্চে সুন্দর। কক 

ব্ঝলঝছ কিাঝক? 

  

আচম জাচে। আমাঝক ব্ােল ব্ঝলঝছ–। িা ছাড়া েীচপ্তচের কি গুর্। আচম ো কেঝখই 

েীচপ্তচেঝক ভাঝলাঝব্ঝস কেঝলচছ। ব্ড়ব্াবু্ কেঝখচছঝলে েীচপ্তচেঝক? 

  

ো। 

  

ইস! এর ককােও মাঝে হয়? উচে কিা একচেে এঝসচছঝলে এ-ব্াচড়ঝি? 

  

সূযণ একটু হাসল। ব্ােঝলর ককােও েল্প করঝিই ব্াচক কেই। েীচপ্তচে চকছুঝিই আসঝি 

িায়চে–সূযণ কজার কঝর একচেে িাঝক চেঝয় এঝসচছল এব্াচড়ঝি। 

  

সূযণ ব্লল, ব্াব্া িখে ব্াচড় চছঝলে ো। 

  

যসুঝখর সমঝয়ও যচে একচেে চেঝয় আসঝি! 

  

কথা কঘারাব্ার জেয সূযণ ব্লল, কিার ডাে পাঝের ওই ব্ইটা কে। িুই এখে ককমে 

আচছস? 

  

ব্ইটা এচেঝয় চেঝয় শ্রীঝলখা ব্লল, এই একরকম। এক এক সময় আমার কী মঝে হয়। 

জাঝো সূযণো: কসই কয আমাঝের িালিলায় ব্াচড়র চসুঁচড়ঝি োুঁচড়ঝয় িুচম আমাঝক 

ব্ঝলচছঝল–কিামার সঝে িঝল কযঝি–মাঝে ঘাঝট েেীর ধীনতাঝর থাকিাম কিামার সঝে–ককে 

কয কস কথাটা শুচেচে! োরুর্ কব্াকা চছলাম িখে। 

  

ো চেঝয় ভাঝলাই কঝরচছচল! 

  

ককে? এখে এই একঝঘঝয় জীব্ে। 

  

িা কহাক। ওই রকম জীব্েও সব্ার জেয েয়। আমার জেযও েয়।  
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েীচপ্তচেও কিা কি সাহস কঝর কি চকছু কঝরঝছে। আমরা চকছুই কচরচে।  

  

ও-সব্ কথা এখে থাক। 

  

শ্রীঝলখা হাুঁটুর ওপর থুিচে চেঝয় সূযণর চেঝক িাচকঝয় রইল একেৃঝষ্ট। একসময় চছল 

যখে চেজণে ঘঝর কস সূযণর এি কাছাকাচছ ব্সঝি সাহস কপি ো। সূযণ কিাঝখর চেঝমঝর 

েসয হঝয় উেি। এখে কস যেযমেস্ক ভাঝব্ ব্ইঝয়র পািা ওলটাঝে।  

  

শ্রীঝলখা একটা ব্ড় চেশ্বাস কেঝল ব্লল, আচম েীচপ্তচের সঝে কেখা কঝর ব্ঝল কেব্, উচে 

কযে কিামার চেক মিে যে কেে! িুচম সব্ সময় কী এি ভাঝব্া? 

  

যাুঃ, যে কেব্ার আব্ার কী আঝছ? 

  

েীচপ্তচে কিামাঝক যিই ভাঝলাব্াসুক, আমার কিঝয় কব্চে ককউ কখেও কিামাঝক চিেঝি 

পারঝব্ ো। 

  

শ্রীঝলখা িুই চকছুই জাচেস ো। েীচপ্তচে আমাঝক কমাঝটই ভাঝলাব্াঝস ো। আচমই শুধুীনত 

কজার কচর। ো হঝল, এিচেে চক আমার সঝে কেখা ো কঝর থাকঝি পারি?  

  

িুচম ভাঝলাব্াসার কব্াঝো কিা ছাই! যঝেক চেে কেখা ো হঝলই বু্চে ভাঝলাব্াসা মঝর 

যায়? 

  

সূযণ এব্ার উঝে োুঁড়াল। শ্রীঝলখার চেঝক আর িাকাল ো। কঝয়ক চেে মাথায় কিল 

মাঝখচে ব্ঝল িুঝলর রং লালঝি হঝয় এঝসঝছ। োঝলও কসই রঝঙর োচড়। মন্থাকর পাঝয় চেঝয় 

োুঁড়াল জােলার কাঝছ। েীঝির উঝোঝে শ্রীঝলখার কছঝল খুব্ কখলায় কমঝি উঝেঝছ। সা্ত্বনো 

আর চমচহঝরর সঝে। সূযণ কসখাঝে োুঁচড়ঝয় চেশুর কখলা কেখঝি লােল। 
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৬৫. সযূণ আর ব্ােল 

সূযণ আর ব্ােল কেম্ন্ন করঝি কব্চরঝয়ঝছ। ভব্ােীপুঝর ব্ড়ব্াবু্র ব্ড় মা’র ব্াচড়ঝি সূযণ 

আঝে কখেও আঝসচে। ব্ােঝলর মঝে পড়ল যঝেক চেে আঝে এ ব্াচড়ঝি কস ব্ড়ব্াবু্র 

হাি ধীনতঝর একচেে এঝসচছল। িখে মন্দাচকেী কব্ুঁঝি চছঝলে। ব্ড়ব্াবু্র সঝে মন্দাচকেীর 

কী সব্ চব্চিত্র কথাব্ািণা হঝয়চছল–ব্ােঝলর যস্পষ্ট মঝে আঝছ এখেও। মন্দাচকেী 

মযােচেোইং লাস চেঝয় মােুঝরর চেঝক িাকাঝিে, িার কোুঁঝট রি মাখাঝো : থাকি, 

িার সামঝে এঝস ব্ড়ব্াবু্ এঝকব্াঝর চেশুর মিে হঝয় পড়ঝিে।  

  

মন্দাচকেীর মৃিুযর পর ব্াচড়টা যঝেক ব্েঝল কেঝছ। কসই কেট চকংব্া ব্াোঝে কোয়ারা 

আর কেই। একিলায় কসই পুরঝো কায়োয় সাজাঝো তব্েকখাোচটও আর খুুঁ ঝজ পাওয়া 

যাঝব্ ো–কোটা একিলা জুঝড় এখে একটা পাখা ককাম্পাচের যচেস। 

  

জীমূি ব্াচড়ঝি কেই। কজল কথঝক কছঝড় কেব্ার পর িাঝক চেচল্ল পাচেঝয় কেও হঝয়ঝছ। 

ওখাঝেই ব্াচক পড়াশুঝো কের করঝব্। রাজেীচি কথঝক েূঝর সচরঝয় রাখার জেয িার 

ব্াচড়র কলাঝকর এই েয়াস। 

  

সুঝরশ্বর ব্ড়ব্াবু্র যসুঝখর সময় োয় েঝিযক চেে চেঝয় কখাুঁজখব্র চেঝয়ঝছে, শ্মোঝেও 

চেঝয়চছঝলে। সূযণঝক জচড়ঝয় ধীনতঝর চিচে আব্ার চকছুির্ কাুঁেঝলে। িারপর একটু সামঝল 

চেঝয় ব্লঝলে, যমরোর একটা ছচব্ আমাঝক চেঝয়া। উচে আমার ব্ড়ভাইঝয়র কিঝয়ও 

কব্চে চছঝলে। 

  

ওপর িলায় এঝস একটা ব্যাপার কেঝখ ব্ােঝলর খুব্ যব্াক লােল। মন্দাচকেীর ঘরটা 

যচব্কল চেক কসই আঝের মিেই সাজাঝো রঝয়ঝছ। শুধুীনত চব্ছাোর ওপর মন্দাচকেীর কছাট্ট 

ককাুঁকড়াঝো েরীরটা কেই। োয় ব্াঝরা-ঝিঝরা ব্ছর আঝে ব্ােল এই ঘরখাো একই। 

রকম কেঝখচছল, ওইখাঝে খাঝটর ব্াজুর পাঝে ব্ড়ব্াবু্ পুঁাাচড়ঝয় চছঝলে। ঘরটাঝক এ 

রকম ভাঝব্ সাচজঝয় রাখার মাঝে কী? এক একটা ব্াচড়ঝি কী সব্ যদু্ভি চেয়ম থাঝক। 
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যঝেক মহাপুরুঝরর ঘর আর ব্যব্হৃি চজচেসপত্র এ রকম ভাঝব্ সাচজঝয় রাখঝি কেঝখঝছ। 

ব্ােল। হয়ঝিা সুঝরশ্বঝরর কিাঝখ িার মা-ও কসই রকম। 

  

চিররঞ্জে চেমচন্ত্রিঝের চলট ব্াচেঝয় চেঝয়চছঝলে। এ-পাড়ার সব্কচট ব্াচড় সারা হঝয় 

যাব্ার পর ওরা কেল েীচপ্তর ব্াচড়ঝি। কব্লা োয় সাঝড় ব্াঝরাটা ব্াঝজ। এই সময় েীচপ্ত 

স্কুঝল যাে–ব্াচড়ঝি থাকার কথা েয়। চকন্তু িার ঘঝরর ব্াইঝর দুঝটা িালা েুলঝি কেখায় 

যস্বাভাচব্ক মঝে হল। ওুঁর ফ্লযাঝট আর একচট কয কমঝয় থাকি–িার ইচিমঝধীনতয চব্ঝয় হঝয় 

কেঝছ কঝয়ক মাস ধীনতঝর েীচপ্তচে এখাঝে একাই চছঝলে।  

  

চিেিলায় চেঝয় খব্র চেঝয় জাো কেল, েীচপ্তচে চেে পঝেঝরা আঝে িার ব্াব্া-মাঝয়র 

কাঝছ িঝল কেঝছে কাচটহাঝর। ো, ককােও চিচেপত্র আঝসচে। স্কুল কথঝক ছুচট চেঝয়ঝছে 

কব্াধীনতহয়। 

  

সূযণ আর ককােও উচ্চব্ািয কঝর চসুঁচড় চেঝয় কেঝম এল। ব্ােল একটু ভঝয় ভঝয় আড়ঝিাঝখ 

িাকাল িার োোর মুঝখর চেঝক। িার োোচটর কী রকম কমজাজ িা কিা কস জাঝে। 

চকন্তু সূযণর মুঝখ ককােও ভাব্ তব্লির্ কেই। খুব্ ো্ ভাঝব্ ব্লল, এব্ার ককাে চেঝক 

যাচব্? 

  

চেমচন্ত্রিঝের িাচলকায় সূযণর চেজস্ব ব্নু্ধ ব্া কিোশুঝো চব্ঝের ককউ কেই। চিররঞ্জে। 

যঝেক ব্ার চজঝজ্ঞস কঝরচছঝলে, সূযণ ব্ঝলচছল, ো, কস রকম কাঝরাঝক কিা মঝে পঝড় 

ো। কজলখাোয় সূযণর সঝে যারা একসঝে চছঝলে, িাুঁঝের মঝধীনতয কে ে় সিযসুন্দর 

মুঝখাপাধীনতযায় এখে পচশ্চম ব্াংলার মন্ত্রী–চিররঞ্জঝের চব্ঝের ইঝে চছল িাঝক আোর সূযণ 

ককােও রকম উৎসাহ কেখায়চে। 

  

ঘুরঝি ঘুরঝি ওরা িঝল এল চব্েুঝের ব্াচড়ঝি। ওরা কেট চেঝয় েুঝক োকুরোলাঝের 

সামঝের ব্ারান্দাটায় োুঁচড়ঝয়ঝছ, চেক িখেই চসুঁচড় চেঝয় কেঝম আসচছল করর্ু। িরির 

কঝর োমঝি োমঝি হোৎ থমঝক োুঁড়াঝো করর্ুর স্বভাব্। 
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ব্ােঝলর মঝে হল, এটা একটা আশ্চযণ কযাোঝযাে হঝলও এব্াচড়ঝি কস যি ব্ার এঝসঝছ, 

োয় েঝিযক ব্ারই কস করর্ুঝক চসুঁচড়র ওপর োুঁড়াঝো যব্স্থাঝিই কেঝখঝছ। মঝে মঝে 

যখেই কস করর্ুর কথা ভাব্ঝি কিষ্টা কঝর, করর্ুঝক একটা চসুঁচড়র ওপঝর োুঁড়াঝো 

যব্স্থাঝিই কেখঝি পায়। কযে করর্ু চেঝজই কেঝম আসঝব্, ো ব্ােলঝকই ওপঝর উঝে 

করর্ুর কাছাকাচছ কপ ুঁঝছাঝি হঝব্, িা এখেও চেক হয়চে। কমাট কথা, চসুঁচড়ঝি োুঁড়াঝো 

যব্স্থাঝিই করর্ুঝক সব্ঝিঝয় কব্চে সুন্দর লাঝে ব্ােঝলর কিাঝখ।  

  

করর্ু ওঝের কেঝখ ব্লল, োুঁড়াও, কছাড়োঝক ডাকচছ। আব্ার ওপঝর উঝে কেল কস। একটু 

ব্াঝেই চব্েু কেঝম এল, চকন্তু করর্ু চেরল ো। এটা পছন্দ হল ো ব্ােঝলর। এ ব্াচড়ঝি 

এঝস করর্ুঝক এক মুহূঝিণর জেয কিাঝখর আড়াল করঝি ইঝে কঝর ো, সব্ সময় যস্বচস্ত 

হয়, যেয কারওর সঝে কথা ব্লার সময় মে ব্ঝস ো। চব্েু কঝয়ক চেে ব্াঝেই চব্ঝেে 

িঝল যাঝে, িখে ব্ােঝলর এ ব্াচড়ঝি আসার উপলি কঝম যাঝব্। 

  

কসই চেেই কভাঝর েোয় চেঝয় সূযণ ঘাট কামাই কঝর এঝসঝছ। মসৃর্ মাথায় সূযণঝক 

এঝকব্াঝর যেয রকম কেখাঝে। চব্েু এঝস ব্লল, এ কী? 

  

যঝেঝকই মঝে মঝে কভঝব্চছল, সূযণ মাথা েযাড়া করঝব্ ো। এ ব্যাপাঝর িাঝক ককউ খুব্ 

একটা কজার করারও সাহস কপি ো। কজার কঝরওচে ককউ, চহমােী একব্ারমাত্র কথাটা 

উচ্চারর্ করায় সূযণ রাচজ হঝয় চেঝয়চছল। একচেে ককােও চকছুঝিই কস আপচত্ত জাোঝে 

ো। কব্াধীনতহয় সংসাঝরর সব্ রকম ব্ন্ধে চছুঁঝড় কেলার আঝে কস কের ব্াঝরর। মিে 

সকলঝক খুচে কঝর যাঝে। মুচণ্ডি মস্তক, পরঝে েিুে ককারা কাপড়, চব্র্ণ  েম্ভীর মুখ–

সযূণঝক সব্ার মােখাঝে কব্খাো মঝে হয়। 

  

েথাচসে ভাঝব্ কেম্ন্ন কঝর সূযণ ব্লল, চব্েু, কিামাঝের সব্াইঝকই কযঝি হঝব্। চকন্তু। 

কিামাঝক কযঝি হঝব্ দু’ চেে। শ্মোেব্নু্ধঝের জলপাঝের সমঝয়ও কিামাঝক থাকঝি হঝব্। 

  

চব্েু ব্লল, আমাঝক এ ভাঝব্ ব্লঝছে ককে? আচম কিা যাব্ই।  
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কিামার মা, ব্াব্া, জযাোইমাঝের আলাো কঝর ব্লা উচিি চেশ্চয়ই।  

  

িলুে ো ওপঝর। 

  

এই সময় করর্ু একটা কট্রঝি কঝর দু’কেলাস েরব্ি চেঝয় এল। উেল ভাঝব্ ব্লল, 

সূযণোঝক কেঝখ আচম েথমটায় একেম চিেঝি পাচরচে। আপোঝক কী রকম কেখাঝে 

ব্লব্?  

  

ব্ােল করর্ুর মুঝখর চেঝক িাকাল। কস েৃচষ্টর ইচেি চেঝয় কব্াোঝি িায় কয সূযণোর আজ 

মে ভাঝলা কেই, িার সঝে হালকা ভাঝব্ কথা ো ব্লা ভাঝলা।  

  

করর্ু কসই ইচেি লি করল ো। ব্লল, আপোঝক চেক কব্ ে সন্নযাসীর মিে কেখাঝে। 

  

কাঝক কখে কী রকম কেখায়, ককাে কপাোঝক কাঝক কী রকম মাোয়–িা কমঝয়রাই কব্চে 

লি কঝর। ব্ােল এিির্ িার সূযণোঝক কী রকম কেখাঝে কস চব্রঝয় মাথা ঘামায়চে। 

করর্ুর কথা শুঝে মঝে হল, করর্ুর ব্র্ণোটা কযে চেক। কব্ ে সন্নযাসী কস ককােও চেে 

কেঝখচে–চকন্তু এই রকমই হওয়ার কথা। 

  

সূযণ এ-কথা শুঝে িুপ কঝর রইল। করর্ু আব্ার ব্লল, আপোঝক যেয সময় কেখঝলও 

ককে কযে সন্নযাসীর মিে মঝে হয়। 

  

সূযণ এব্ার মুখ িুঝল ব্লল, আমাঝক? আঝে কিা ককউ কখেও ব্ঝলচে— 

  

ব্ঝলচে? আচম একব্ার একজে কব্ ে সন্নযাসীর ছচব্ কেঝখচছলাম, হব্হ আপোর মিে। 

  

সূযণ ব্লল, করর্ু, িুচম হোৎ ব্ড় হঝয় কেছ। লিই কচরচে! 

  

আপোর মঝে আঝছ, আপচে কসই কয ব্ােঝলর সঝে একচেে আমাঝের ব্াচড়ঝি 

এঝসচছঝলে, আপোর মাথা কেঝট চেঝয়চছল–  
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কিামার কস কথাও মঝে আঝছ? 

  

আমার সব্ মঝে থাঝক। 

  

ব্ােল ব্লল, কিার চক মঝে আঝছ, ব্ড়ব্াবু্ কঝব্ এ ব্াচড়ঝি এঝসচছঝলে? 

  

করর্ু ব্লল, উচে এঝসচছঝলে কখেও? জাচে ো কিা! 

  

উচে এঝসচছঝলে, কিাঝক ককাঝল কঝর চেঝয় এঝসচছঝলে। িুই কসই কয েোর ঘাঝট হাচরঝয় 

চেঝয়চছচল? 

  

করর্ু লজ্জা কপঝয় ব্লল, ধীনতযাৎ! 

  

চব্েু ব্লল, িুই িখে এইটুকুচে পুুঁিঝক কমঝয়— 

  

করর্ু ব্লল, আচম কমাঝটই হাচরঝয় যাইচে— 

  

ব্ােল ব্লল, আ-হা-হা। আচম ো কেখঝল কিাঝক আর ককােও চেে খুুঁঝজই পাওয়া কযি 

ো। এখেও কিা কিার মঝধীনতয কী রকম কযে একটা হারাই হারাই ভাব্! 

  

করর্ু ব্লল, ব্ােল, ভাঝলা হঝব্ ো ব্ঝল চেচে! 

  

চব্েু ব্লল, এই করর্ু, কিাঝক কি চেে ব্ঝলচছ, িুই ব্ােঝলর োম ধীনতঝর ডাকচব্ ো। 

ব্ােলো ব্লঝি পাচরস ো? 

  

করর্ু ব্লল, এিচেে পঝর আব্ার েিুে কঝর ব্লা যায় বু্চে? 

  

ব্ােল ব্লল, কমাঝটই েিুে কঝর ো। আঝে িুই কিা আমাঝক ব্ােলোই ব্লচি। মােখাঝে 

হোৎ খুব্ ব্ড় ব্ড় ভাব্ কেখাঝি লােচল কিা–  

  

করর্ু ব্লল, ককে, োম ধীনতঝর ডাকঝল আপচত্ত কী আঝছ? 
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সূযণ ব্লল, করর্ু, কিামার কিাঝখ িেমা চছল কেঝখচছলাম ো— 

  

এখে আর পরঝি হয় ো। আমার কিাখ ভাঝলা হঝয় কেঝছ।  

  

চব্েু ব্লল, কেখুে ো–করর্ুর কিাখ ভাঝলা হঝয় কেল–চকন্তু আমাঝক এব্ার িেমা চেঝি 

হঝব্। 

  

ব্ােল ব্লল, িুই খুব্ কমাটা কাঝলা কিঝমর িেমা চেচব্। কিাঝক মাোঝব্। আমারও খুব্ 

িেমা পরার েখ। 

  

করর্ু ব্লল, থাক, যি েঝখ কাজ কেই। 

  

কি সহঝজ কথার েসে ব্েঝল যায়। কয ব্ঝের িাঞ্চলয কখেও এক চব্রঝয় কথঝম থাকঝি 

পাঝর ো। েে চমচেঝটর মঝধীনতয কেখা কেল ওরা সম্প্রচি কলকািার আকাঝে কেখঝি পাওয়া 

ধূীনতমঝকিু চব্রঝয় কথা ব্লঝছ। চব্েু ব্লঝি লােল হযাুঁচলর ধূীনতমঝকিু সম্পঝকণ িথয। িার 

একটু পঝর সূযণঝক চেঝয় ওরা ওপঝর কেল ব্াচড়র যেযঝের কেম্ন্ন করঝি। চেঝর আসার 

সময় করর্ু খুব্ কোপঝে একটা চিচে চেঝয় চেল ব্ােঝলর হাঝি। ব্ােল সঝে সঝে পঝকঝট 

পুঝর চেল হািটা। 

  

ওরা ব্াচড় কেরার পর কথঝকই শ্রীঝলখা সুঝযাে খুুঁজঝি লােল ব্ােঝলর সঝে আড়াঝল কথা 

ব্লার। ব্ােল চব্ঝকঝলর চেঝক িাড়াহঝড়া কঝর ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় যাচেল, শ্রীঝলখা 

একিলায় েরজার কাঝছ িাঝক ধীনতঝর ব্লল, এই কোে! েীচপ্তচে কী ব্লল কর? আসঝব্ 

কিা? 

  

ব্ােল ব্লল, েীচপ্তচের সঝে কিা কেখাই হল ো। েীচপ্তচে কেই এখাঝে, ব্াব্ার কাঝছ িঝল 

কেঝছে। 
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এটা কযে শ্রীঝলখার কাঝছ একটা ব্যচিেি দুুঃসংব্াে–শ্রীঝলখার মুখখাো কসই রকম 

েযাকাঝে হঝয় কেল। যস্ফুট ভাঝব্ ব্লল, কেখা হল ো? ককাথায় কেঝছে? 

  

ব্ােল ব্লল, কাচটহার ো কালো কী কযে একটা জায়ো। 

  

ককােও খব্রও চেঝয় যায়চে? 

  

ো। 

  

ব্যাপারটা কী ব্ল কিা? কী হঝয়ঝছ? 

  

ব্ােল ব্ড়চেঝক রীচিমিে একটা ধীনতমক চেঝয় ব্লল, িুচম এ চেঝয় এি মাথা ঘামাে। 

ককে? ব্ঝল কেব্ েভাসোঝক সব্ কথা। 

  

কী ব্লচব্? এই ব্াুঁের কছঝল, কী ব্লচব্ কর! 

  

কস যা ব্লার আচম ব্লব্। 

  

ব্ড্ড পাকা হঝয়চছস। কোে, িুই একটা কাজ করঝি পারচব্? আচম আরও সাি-আট চেে 

থাকব্ এখাঝে। েীচপ্তর ব্াচড় ককাথায় কখাুঁজ চেঝয় িুই কসখাে কথঝক একব্ার ঘুঝর আয় 

ো। আচম কিাঝক ভাড়ার টাকা কেব্। 

  

ব্ােল হাসঝি হাসঝি ব্লল, িুচম ভাড়া চেঝল আমার কব্চড়ঝয় আসঝি ককােও আপচত্ত 

কেই। চকন্তু কিামার এি আগ্রহ ককে ব্ঝলা কিা? 

  

আমার খুব্ কেখঝি ইঝে কঝর েীচপ্তচেঝক। িা ছাড়া সূযণো মেখারাপ কঝর থাকঝব্ সব্ 

সময় এটা আমার ভাঝলা লাঝে ো। 

  

চেক আঝছ। সূযণোঝক চজঝজ্ঞস করঝি হঝব্ কিা? 

  

ওঝক চজঝজ্ঞস করার েরকার কী? 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 782 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

ওঝর ব্াব্া, সূযণোঝক চজঝজ্ঞস ো করঝল কী রকম কমজাজ করঝব্ কক জাঝে! িুচম ওর 

কাছ কথঝক পারচমেে কচরঝয় োও, আমার কযঝি ককােও আপচত্ত কেই।  

  

ব্ােল কব্চরঝয় যাব্ার পর শ্রীঝলখা কেল সূযণর কাঝছ। চিররঞ্জে িখে কেম্ন্নর এসচটঝমট 

করচছঝলে েভাস, চমচহর আর সূযণর সঝে। এই আঝলািো সহঝজ কের হয় ো। শ্রীঝলখা 

েরজার কাঝছ োুঁচড়ঝয় রইল, সূযণর সঝে একব্ার কিাখাঝিাচখ হঝিই হািছাচে চেঝয় ডাকল 

িাঝক। 

  

সূযণ উঝে এঝস ব্লল, কী? 

  

ব্ারান্দার োঝ্ সঝর এঝস শ্রীঝলখা ব্লল, সূযণো, কিামার খুব্ মেখারাপ, ো? 

  

সূযণ একটু যব্াক হঝয় ব্লল, ককে? 

  

েীচপ্তচে কিামাঝক খব্র ো চেঝয় িঝল কেঝছে–  

  

িাঝি কী হঝয়ঝছ। চেশ্চয়ই চকছু জরুচর কাজ চছল। চকংব্া ব্াচড় কথঝক কব্াধীনতহয় ককােও 

চিচে এঝসঝছ–  

  

আঝে কখেও চেঝয়ঝছে এই রকম? 

  

িা ো হঝলই ব্া। কী হঝয়ঝছ িাঝি? 

  

যি জরুচর কাজই থাক–এ রকম ককােও খব্র ো চেঝয় ককউ যায় ো।  

  

সূযণ ভুরু কুুঁিঝক িাকাল শ্রীঝলখার চেঝক। শ্রীঝলখার কিাঝখ-মুঝখ একটু উঝত্তজোর চিহ্ন। 

িার ব্যব্হাঝরর মাঝে কব্াো যাঝে ো। 

  

সূযণ ব্লল, ব্াচড়ঝি এি কাজকমণ–এখে আমার এসব্ কথা চেঝয় মাথা ঘামাব্ার সময়ই 

কেই। 
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শ্রীঝলখা িবু্ চকছু ব্লঝি যাচেল, ব্লা হল ো। কারর্ এই সময় সা্ত্বনো ছাে কথঝক কেঝম 

এল কাুঁপঝি কাুঁপঝি। কস ছাঝের ঘঝর ব্ড়ব্াবু্ঝক কেঝখঝছ! 

  

সা্ত্বনো এই চেঝয় চিে ব্ার ভূি কেখল। কছঝলঝব্লায় একব্ার িার কয মাথার কোলমাঝলর 

মিে কেখা চেঝয়চছল, কসটা কসঝর কেঝলও মাঝে মাঝে হোৎ দু’-একটা উদ্ভট ব্যাপার 

কব্চরঝয় পঝড়। এর আঝের চেে কস ভূি কেখার কথাটা শুধুীনত িার মাঝক ব্ঝলচছল। চহমােী 

সঝে সঝে কসটা িাপা চেঝয় চেঝয়ঝছে। 

  

এব্ার সা্ত্বনো সব্ার সামঝে কিুঁচিঝয় ব্লঝি লােল, কিামরা কেখঝব্ এঝসা–ছাঝের। ঘঝর 

ব্ড়ব্াবু্ ইচজঝিয়াঝর ব্ঝস আঝছে, আমাঝক কেঝখ হাসঝলে–কিামরা কিা আমার। কথা 

চব্শ্বাস কঝরা ো–  

  

সব্াই দুদ্দ াড় কঝর উঝে এল ছাঝে। 

  

সা্ত্বনোর উৎসাহই সব্ঝিঝয় কব্চে, চিররঞ্জে েি কঝর িার হাি ধীনতঝর রাখঝলে। সা্ত্বনো 

ব্ড়ব্াবু্র ঘঝর েূেয ইচজঝিয়াঝরর চেঝক আঙুল কেচখঝয় ব্লল, ওই কেঝখা, ওই কয–।  

  

সব্াই কসচেঝক িাচকঝয় ব্লল, কই? 

  

সা্ত্বনো কিুঁচিঝয় ব্লল, কিামরা কেখঝি পাে ো? উচে হাসঝছে। 

  

সা্ত্বনোর মুঝখ চব্ন্দু চব্ন্দু ঘাম, কিাখদুচট চব্স্ফাচরি–কক িুক করার ইঝে চকংব্া চমঝথয 

ব্লার ককােও লির্ই কসখাঝে কেই। কস সচিয কেখঝি পাঝে।  

  

চহমােী িাড়ািাচড় ওপঝর উঝে এঝস সা্ত্বনোঝক জচড়ঝয় ধীনতঝর ব্লঝলে, িুই েীঝি িল। 

চেেচের েীঝি িল। 

  

সা্ত্বনো কাুঁেঝি কাুঁেঝি ব্লল, ব্ড়ব্াবু্ ব্ঝস আঝছে, কিামরা ককউ কেখঝি পাে ো? 

কিামরা কী? এর মঝধীনতযই ব্ড়ব্াবু্ঝক ভুঝল কেঝল।  
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চহমােী কজার কঝর সা্ত্বনোঝক েীঝি চেঝয় কেঝলে। কস এখে স্ােসম্ভব্া, এই সময় 

ভয়টয় কপঝল কি ব্ড় চব্পে হঝয় যাঝব্। িা ছাড়া, জামাই যচে চকছু মঝে কঝর। 

  

পঝরর কঝয়ক চেে চহমােী সব্ণির্ সা্ত্বনোঝক আেঝল রাখঝলে। যেয ককােও কাঝজ মে 

চেঝি পারঝলে ো। সুিরাং ব্ড়ব্াবু্র শ্রাঝের কেম্ন্ন ককােওিঝম সারা হল। 

  

সব্চকছু চমঝট যাব্ার পর চিররঞ্জে সূযণঝক চেভৃঝি ব্লঝলে, এব্ার চব্রয়সম্পচত্তর 

ব্যাপারটা একটু কেখাঝোো করা েরকার। কিামাঝকই কিা সব্ বু্ঝে চেঝি হঝব্। 

  

সূযণ ব্লল, আপািি আপচেই সব্ কেখুে। আচম এখে চকছু চেে কলকািায় থাকব্ ো। 

  

দু চেে পঝরই সূযণ কলকািা কছঝড় িঝল কেল। ককাথায় কেল, ব্ঝল কেল ো কাঝরাঝক। 

৬৬. চহঝরাচসমাঝি কয-চেে যযাটম 

কব্ামা 

চহঝরাচসমাঝি কয-চেে যযাটম কব্ামা পঝড়, কস-চেেও পৃচথব্ীঝি পুঁয়চত্রে কথঝক িচল্লে 

হাজার চেশুর জে হঝয়চছল, োয় এক লি োরী-পুরুর চব্ঝয় কঝরচছল এব্ং য্ি 

একঝো ককাচট কলাক চেছক আহাযণ সন্ধাে ছাড়া আর ককােও চকছু চি্াই কঝরচে। যেযােয 

চেঝের মিে কস-চেেও যথারীচি সারা পৃচথব্ী জুঝড় কব্ে চকছু োরী-পুরুর আত্মহিযা 

কঝরঝছ। কসই চেে কসই সমঝয় ভাটপাড়ায় এক ভদ্রঝলাক সোিে চহন্দু ধীনতমণঝক ব্াুঁিাব্ার 

জেয োরুর্ উঝত্তচজি, োরায়র্েঝঞ্জ িখে ইসলাম চব্পন্ন ব্ঝল কছাট একচট সভা হঝে, 

চেক কসই সমঝয়ই আসাঝমর হােলংঝয় েিয্ পাহাড় কথঝক আসা এক কাছাচড় 

আচেব্াসী সেয চিটধীনতমণ গ্রহর্ কঝর জীব্ঝের েথম এক টুকঝরা পাুঁউরুচট কখঝি কপল এব্ং 
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ভযাব্ািযাকা হঝয় ককুঁঝে কেলল। কসই চেেই দুপুঝর আঝমচরকা যুিরাঝষ্ট্রর যযালাব্ামা 

রাঝজয এক িুঝলাঝখঝি দু’েল চিটাে চেছক দুরকম োঝয়র রঝঙর জেয োো কঝরচছল। 

  

পৃচথব্ীঝি মােুঝরর ককােও িচরত্র কেই। েঝিযক জন্তুজাঝোয়াঝরর িচরত্র থাঝক, মােুর 

জাচিই শুধুীনত িচরত্রহীে। কস্পঝে েি চিেঝো ব্ছর ধীনতঝর কয রাুঁঝড়র সঝে লড়াই কখলা হঝে, 

িাঝি এি চেঝের মঝধীনতয একচট রাুঁড়ও কসাজা ছুঝট আসঝি আসঝি হোৎ ডাে চেঝক ব্া 

ব্াুঁ চেঝক কব্ুঁঝকচে। মােুর এ রকম েয়। মােুর কখে ককাে চেঝক কব্ুঁকঝব্ িা কস চেঝজও 

জাঝে ো। সুন্দরব্ঝে মধুীনত সংগ্রহ করঝি চেঝয় একেল কলাক ব্াঝঘর কপঝট োর্। কেয়। 

আব্ার একেল কলাক সারা পৃচথব্ীর ব্যাঘ্র-সম্পে ব্াুঁচিঝয় রাখার জেয সচমচি েঝড়। 

একজে সন্নযাসীর হোৎ পেস্খলে হঝয় যায়। একজে ডাকাি হোৎ কচব্ হঝয় ওঝে। 

  

মােুঝরর সুঝখরও ককােও চেচেণষ্ট রূপ কেই। একেল কলাক সারা কেঝের মােুঝরর ভােয 

চেঝয় চিচ্ি। ভচব্রযঝির এক সুস্থ সমৃে মােব্সমাজ েঝড় কিালার স্বে কেখঝছ। যব্েয 

কসই সমাঝজর চেয়ন্ত্রর্ভার িাঝেরই হাঝি থাকা িাই। আব্ার একেল কলাক খােযেসয 

কোপে গুোঝম মজুি করঝখ হাজার হাজার কলাকঝক ো খাইঝয় মাঝর। দু’েলই সুঝখর 

সন্ধােী। মচন্দঝরর কেওয়াঝল সূক্ষ্ম কারুকাযণ সৃচষ্ট করায় কারওর আেন্দ, কারওর আেন্দ 

কসই মচন্দর ভাঙায়। ককউ একচট োরীর সামােয সম্মচি পাব্ার জেয পােল হয়, ককউ 

টাকা চেঝয় োরীঝক চকঝে আঝে। 

  

সকালঝব্লা শুঝয় শুঝয় আচম এইসব্ কথা ভাব্চছলাম। চেিা্ই যলস চি্া। এসব্ 

চি্ারও ককােও মূলয কেই। পৃচথব্ী আপে কখয়াঝল িলঝব্। আমার এখে ককােও কাজ 

কেই ব্ঝল আচম যা খুচে আঝব্ালিাঝব্াল ভাব্ঝি পাচর। চেব্াস্বে কেখঝিও ককউ ব্াধীনতা 

কেঝব্ ো। চকন্তু একটু ব্াঝে আমার চখঝে কপঝল আমাঝক চব্ছাো কছঝড় উেঝিই হঝব্। 

মাঝে মাঝে হোৎ হোৎ আমার খুব্ কপটব্যথা কঝর। িখে আচম যন্ত্রর্ায় িারচেক যন্ধকার 

কেচখ। কসই সময় পৃচথব্ীর আর ককােও সমসযাই আমার কাঝছ সমসযা েয়। িখে 

পৃচথব্ীটা উেঝন্ন যায় যাক।  
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কমঘলা কমঘলা চেে, চব্ছাো কছঝড় আর উেঝিই ইঝে করঝছ ো। খব্ঝরর কােঝজ কিাখ 

বু্ঝলাঝো হঝয় কেঝছ। খাচেকটা আঝে এক কাপ িা কখঝয়চছ ব্ঝট, চকন্তু জলখাব্ার কখঝি 

হঝল আমাঝক উঝেযােী হঝি হঝব্। এখেও চখঝে পায়চে। আর এক কাপ িা কখঝি পারঝল 

কব্ে হি। চকন্তু মাঝয়র কাঝছ িা িাইঝলই মা চব্ছাো কছঝড় ওেব্ার জেয িাড়া কেঝব্। 

মা’র কিাঝখ আচম কুুঁঝড়ঝের ব্ােো। িার কথঝক িুপিাপ থাকাই ভাঝলা। এখেও আমার 

চব্ছাো কছঝড় ো-ওো ককউ লিই কঝরচে। 

  

আজ সারা চেে চব্ছাোয় শুঝয় থাকঝল ককমে হয়? চকছুই কিা করার কেই। ককাথাও যাব্ার 

কেই। এম এ ক্লাস এখেও শুরু হয়চে। িা ছাড়া এম এ পড়া হঝব্ চকো িারও চেক কেই। 

ও-সব্ আর এখে ভাব্ঝি ইঝে কঝর ো। িারঝিঝয় শুঝয় থাকা কি ভাঝলা। যসুখ ো 

হঝলও চক ককউ সারা চেে চব্ছাোয় শুঝয় থাকঝি পাঝর ো! 

  

চকন্তু একব্াঝর িুপিাপ শুঝয় থাকাও সম্ভব্ েয়। চকছুো-চকছু চি্া করঝিই হয়। জাগ্রি 

যব্স্থায়, ককােও চকছু চি্া ো কঝর একটা চেরব্চেন্ন ো্ ভাব্ চক ককউ কপঝি পাঝর? 

আসঝল আচম লাচঞ্ছি যপমাচেি হঝয় আচছ ব্ঝলই চব্ছাোয় মুখ গুুঁঝজ আচছ। চি্ার হাি 

কথঝকও মুচি িাইচছ। 

  

চেয়ঝরর কাঝছ লাল রঝঙর মলাট ব্াুঁধীনতাঝো আমার কচব্িার খািা। হোৎ কসটার চেঝক 

িাচকঝয় আমার রাে হঝয় কেল। কেলা চেঝয় কেঝল চেলাম মাচটঝি। পঝর ওটাঝকই 

ছাইোোয় কেঝল চেঝি হঝব্ চছুঁঝড় কুচটকুচট কঝর। কচব্িা টচব্িা আর চলখব্ ো। চকছুই 

চলখব্ ো। 

  

এিিঝর্ পাচটণ যচেঝস যঝেঝক এঝস কেঝছ। মুচড় আর কিঝলভাজা কখঝি কখঝি চেশ্চয়ই 

োরুর্ আড্ডা জঝমঝছ। ককউ চক এক ব্ারও ব্লঝব্, ব্ােল ক’চেে ধীনতঝর আসঝছ ো ককে? 

ককউ ব্লঝব্ ো। পাচটণর চডচসচেে োরুর্ কড়া। মনু্টর সঝে আমার এি ব্নু্ধত্ব চছল, মনু্টও 

কাল সন্ধযাঝব্লা আমার সঝে েম্ভীর ভাঝব্ কথা ব্লল। আচম কী এমে কোরটা কঝরচছ? 

আচেোথোর সঝে িকণ কঝরচছ। িকণ করাটাও কোঝরর? কযটা আচম বু্েঝি পারচছ ো, 
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কসটা আমাঝক বু্ঝে চেঝি হঝব্ ো? চব্ো েঝনের িুপিাপ সব্ কমঝে। চেঝলই চক সচিযকাঝরর 

কমঝে কেওয়া হয়? 

  

আমার এখে ছুচট, এই সময় আচম পাচটণর যঝেক কাজ করঝি পারিাম। কঝয়ক জেঝক 

হায়দ্রাব্াে কিঝলোোয় পাোঝো হঝে, আচমও িাঝের েঝল কযঝি রাচজ চছলাম। চকন্তু 

আচেোথোর মঝি আচম এখেও যঝথষ্ট তিচর হইচে। আমার মঝধীনতয এখেও যঝেক কপচট 

বু্ঝজণায়া কসচন্টঝমন্ট রঝয় কেঝছ। আমাঝক পাচটণ কমম্বারচেপ কেব্ার এখেও সময় আঝসচে। 

আচম আচেোথোঝক খুচে করার যঝেক কিষ্টা কঝরচছ। িবু্ আচেোথোর মে কপলাম ো। 

  

ব্যাপারটা হঝয়চছল দু’সপ্তাহ আঝে। রাজব্ল্লভপাড়ার একটা ব্াচড়ঝি মাচেক 

ব্ঝন্দযাপাধীনতযাঝয়র একটা েল্প পড়ার কথা চছল। ওুঁর েরীর যসুস্থ ব্ঝল উচে আসঝি 

পারঝলে ো। িখে আমাঝেরই কঝয়কজে চেঝজঝের কলখা পড়ল। আমাঝকও একটা 

কচব্িা পড়ঝি ব্লা হঝয়চছল। আচম চকছুঝিই রাচজ হইচে। কলাকজঝের সামঝে কচব্িা 

পড়ঝি আমার চজভ আটঝক যায়। িা ছাড়া আচম ককােও কলখাঝটখা চেঝয়ও যাইচে। সব্ 

সমঝয়ই কিা পঝকঝট কচব্িা থাঝক ো। 

  

িবু্ কঝয়ক জে কপড়াচপচড় করঝি লােল। চব্শ্বঝেব্ ব্লল, কিামার একটাও মুখস্থ কেই? 

  

আচম ব্ললাম, আমার যেযঝের কচব্িা মুখস্থ থাঝক। চেঝজর কচব্িা মুখস্থ থাঝক ো। 

  

চব্শ্বঝেব্ িখে ওর কটচব্ল কঘুঁঝট েস কঝর একটা পচত্রকা ব্ার করল। কসই পচত্রকাটায় 

আমার একটা কচব্িা ছাপা হঝয়ঝছ। পচত্রকাচট েিুে, চব্ঝের ককােও মিব্াে কেই। 

  

চব্শ্বঝেব্ ব্লল, এঝি কয কচব্িাটা আঝছ, কসটাই পঝড় কোোও। 

  

িখে আর এড়াঝো কেল ো। চকন্তু ওই কচব্িাটা আমার ওই আসঝর এঝকব্াঝরই পড়ার 

ইঝে চছল ো–চেিা্ই একটা ব্যচিেি যেুভূচির কলখা। 
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যাই কহাক, আমার কচব্িাটা পড়ার পর ককউ ককােও ম্ব্য করল ো। সাধীনতারর্ি সব্ার 

রিো চেঝয়ই পঝর চকছু আঝলািো হয়। আমার কলখাটার পর সব্াই যেয কথা ব্লঝি 

লােল। আচম দুরুদুরু বু্ঝক সকঝলর মুঝখর চেঝক িাইলাম। মঝে হল ককউই পছন্দ 

কঝরচে। ব্ন্দো কসেগুপ্ত সব্ আঝলািোঝিই যংে কেে, এখে চিচে মুখখাো ব্াংলার পাুঁি 

কঝর আঝছে। 

  

ওখাে কথঝক কব্চরঝয় হাুঁটঝি হাুঁটঝি কসন্ট্রাল যযাচভচেউঝয় আসব্ার পর আচেোথো 

ব্লঝলে, ব্ােল, কিার সঝে কঝয়কটা কথা আঝছ। 

  

পাঝের কোকাে কথঝক আচেোথো িুরুট চকেঝলে, আচমও চসোঝরট ধীনতরালাম। আজকাল 

সব্ার সামঝেই চসোঝরট খাই। করর্ু ছাড়া।  

  

আচেোথো ব্লঝলে, কী পড়চল আজঝক? ওটা চক কচব্িা? 

  

আচম কািুমািু হঝয় ব্ললাম, ো, ভাঝলা হয়চে চেক। 

  

ভাঝলা-মন্দর কথা হঝে ো। ওইসব্ ব্স্তাপিা চজচেস চেঝয়ও এখে কচব্িা কলখা হয়? 

  

আচম িুপ কঝর রইলাম। আচেোথো কড়া েলায় চজঝজ্ঞস করঝলে, চেক কঝর ব্ল কিা, 

িুই চক ব্রুর্ কঘারঝের সঝে চভড়চছস? 

  

আচম িৎির্াৎ েচিব্াে কঝর ব্ললাম, কমাঝটই ো। আচম ওঝের কােঝজ কলখা চেইচে। 

  

ব্রুর্ কঘারঝক চেঝয় চকছুচেে আঝে একটা কাণ্ড হঝয় কেঝছ। ব্রুর্ কঘার িরুর্ঝের মঝধীনতয 

রীচিমিে োমকরা কচব্, ইউচেভাচসণচটঝি ইউচেয়ঝের কমণী। িার কলখা োে আই চপ চট-

এ কথঝক োওয়াও হঝয়চছল। চকন্তু ইোেীং ব্রুর্ কঘার কেঝম পঝড় চেঝয় কব্ে চকছু কেঝমর 

কচব্িা চলখঝি শুরু কঝরচছঝলে। স্বীকার করঝিই হঝব্, কচব্িা চহঝসঝব্ কসগুঝলা 

িমৎকার। চকন্তু কসই চেঝয় পাচটণর মঝধীনতয আপচত্ত ওঝে। কের পযণ্ কথাব্ািণা যঝেক েূর 

েড়ায়। ব্রুর্ কঘার ব্রাব্রই িটাং িটাং কথা ব্ঝল। কের পযণ্ ব্রুর্ঝক পাচটণ কথঝক 
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এমঝপল করা হল। ব্রুর্ কঘারও কিঝজর সঝে ব্ঝল কেঝছ, আচম আলাো কােজ ব্ার 

করব্। আচম কেচখঝয় কেব্, ব্াংলা কচব্িা ককাে চেঝক কমাড় কেয়। ব্রুর্ কঘাঝরর পচত্রকা 

সচিযই এর মঝধীনতযই কব্ে আঝলাড়ে সৃচষ্ট কঝরঝছ। 

  

স্বাধীনতীেিার চেক পর পরই যচধীনতকাংে কলখকই ব্ামপন্থাকার চেঝক েুুঁঝকচছল। যঝেঝকই িখে 

মাকণসব্ােী। চকন্তু কঝয়ক ব্ছর পঝর সব্ার কলখা চেঝয় যখে িুলঝিরা চব্িার কঝর কেখাঝো 

হঝি লােল, কক কিখাচে মাকণসব্ােী, ককােটা কলখা উচিি আর ককােটা কলখা উচিি 

েয়–এই চেঝয় পাচটণ কথঝক যখে কব্ে জব্রেচস্ত হঝি লােল–যঝেক কলখকই িখে সঝর 

কেঝলে ব্ীিশ্রে হঝয়। িাঝেরই কের উোহরর্ ব্রুর্ কঘার।  

  

চকন্তু ব্রুর্ কঘারঝের চেঝক যাব্ার ককােও কারর্ই কেই আমার। ব্রুর্ কঘার েচিচষ্ঠি 

কলখক, সাচহিযটা িার জীব্ে মরঝর্র সমসযা। আমার কিা িা েয়। ব্ােল মুখাচজণর দুঝটা-

িারঝট কচব্িা শুধুীনত এচেঝক কসচেঝক কব্চরঝয়ঝছ। ো চলখঝলও আমার চকছু আঝস যায় ো। 

আচম কাজ করঝি িাই। আচম একটা আেেণঝক চব্শ্বাস কঝরচছ, আচম কসটা চেঝয়ই থাকঝি 

িাই। 

  

ব্রুর্ কঘার সংিা্ আঝলািোর সময় আচম ককােও ম্ব্য কচরচে। পাচটণর চেঝেণে কমঝে 

চেঝয়চছ, ব্রুর্ কঘাঝরর কােঝজ কলখা চেইচে–চকন্তু িাঝক আচম এখেও ভাঝলা কচব্ মঝে 

কচর। এখে কয সব্াই চমঝল িাঝক চর-যযাকেোচর ব্লঝি শুরু কঝরঝছ, িা আচম মােঝি 

পাচর ো। আেঝেণর চমল ো হঝলই একজেঝক কশ্রচর্স্বাঝথণর োলাল ব্লঝি হঝব্? ব্রুর্ 

কঘার মােুরটা কয খাুঁচট, িা কজার কঝর যস্বীকার করা হঝে।  

  

চকছু চকছু ব্যচিেি ব্যাপাঝরও এখে পাচটণর চেঝেণে আসঝছ। করর্ুর সঝে আচম এখাঝে 

কসখাঝে কব্ড়াই কসটা কঝয়কজে কেঝখ কেঝলঝছ। েথম েথম এই চেঝয় হাচসোট্টা কঝরঝছ 

ককউ ককউ। িারপর আমাঝক আঝস্ত আঝস্ত বু্চেঝয় কেওয়া হল, করর্ুর সঝে যচে আমাঝক 

চমেঝিও হয় িা হঝল আমার উচিি করর্ুঝক চেঝয় পাচটণর চকছু কাজ করাঝো। আচম িাও 

কিষ্টা কঝরচছলুম। চকন্তু করর্ু যেয ধীনতরঝের কমঝয়। পড়াশুঝো করঝিই ভাঝলাব্াঝস, কব্চে 
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কলাকজঝের সঝে চমেঝি পাঝর ো। এখে আচম করর্ুর সঝে যথাসম্ভব্ কোপঝে কেখা 

কচর। 

  

আচেোথো ব্লঝলে, আজ কয কচব্িাটা পড়চল, িাঝি কী কযে একটা লাইে চছল? আুঁিল 

চেঝয় ঘাম মুচছঝয় চেঝল, ব্ার ব্ার ঘাঝম কভজা মুখ চেঝয় কিামার কাঝছ ছুঝট আসব্? 

  

কচব্িার লাইে ককউ ভুল ব্লঝল আমার চব্শ্রী লাঝে। যঝেক মঝোঝব্েো, যঝেক আো-

চেরাোর িন্দ্ব চেঝয় একটা কচব্িা কলখা হয়। কসটা ভাঝলা কহাক ব্া খারাপ কহাক–িবু্ িার 

সঝে কসই দুুঃখ জচড়ঝয় থাঝক। ককউ িা চেঝয় হাচসোট্টা করঝল মঝে ব্ড় লাঝে। চকন্তু 

েচিব্াে কিা করা যাঝব্ ো। ছাপা হঝয় কেঝল কস-সম্পঝকণ যা খুচে ম্ব্য করার যচধীনতকার 

সকঝলরই আঝছ। 

  

ওই কচব্িাটা কলখার আঝের চেে দুপুরঝব্লা করর্ুর সঝে কেখা করার কথা চছল কচে 

হাউঝস। আচম িার আঝে মাঝয়র জেয জেণা চকেঝি চেঝয়চছলাম ব্ড়ব্াজাঝর। ব্ড়ব্াজাঝরর 

একটা চব্ঝের কোকাঝের জেণা ছাড়া মা’ র  যেয জেণা পছন্দ হয় ো। কেরার সময় হোৎ 

ট্রাচেক জযাম, চব্শ্রী চব্েৃঙ্খলা, চরকো, েযালাোচড়, লচর–এইসঝব্র মঝধীনতয আব্ার দু-

চিেঝট রাুঁড়। একটা ট্রাঝম আচম ব্চন্দ হঝয় ব্ঝসচছলাম, যসহয গুমঝটর চেে, এচেঝক 

আড়াইঝট কব্ঝজ চেঝয়ঝছ। করর্ু যঝপিা কঝর থাকঝব্।  

  

ট্রাম কথঝক কেঝম হাুঁটঝি শুরু করলাম। একটু ব্াঝেই একটা ঘচড়ঝি কেচখ, চিেঝট পাুঁি। 

আঝের ঘচড়টা চক ভুল কেঝখচছলাম? আমার চেঝজর ঘচড় কেই। আরও দু-চিেঝট 

কোকাঝের ঘচড় চমচলঝয় কেখলাম। সচিযই চিেঝট কব্ঝজ কেঝছ। করর্ু চক এিির্ ব্ঝস 

থাকঝব্? ও চেশ্চয়ই ভাব্ঝব্ আচম ভুঝল কেচছ চকংব্া যেয চকছু। করর্ ুএকলা একলা রাস্তা 

চেঝয় কহুঁঝট ব্াচড় চেঝর যাঝে, এই েৃেযটা আমাঝক মুিঝড় চেল। আচম কে ঝড়াঝি শুরু 

করলাম। আমাঝক চেঝয় ব্লঝিই হঝব্, আচম ভুঝল যাইচে, সময় আমাঝক েচকঝয়ঝছ। 

  

ককােওিঝম চমচেট েঝেঝকর মঝধীনতযই কচে হাউঝস কপ ুঁঝছ কেখলাম, একটা কটচব্ঝল করর্ু 

একলা িুপ কঝর ব্ঝস আঝছ। করর্ু কচে হাউঝস এর আঝে একব্ার-দু’ব্ার মাত্র এঝসঝছ–
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এখাঝে চব্ঝের কাঝরাঝক কিঝে ো। একলা এিির্ ব্ঝস থাকা, একচট কমঝয়র পঝি, 

কমাঝটই সুখকর েয়। 

  

আচম েপাং কঝর করর্ুর উলঝটা চেঝকর কিয়াঝর ব্ঝস পঝড়ই ব্লঝি শুরু করলাম, জাচেস 

ব্ড়ব্াজাঝর..উুঃ কী যব্স্থা… 

  

করর্ু সব্টা শুেল। িারপর হাসঝি হাসঝি ব্লল, িুচম ো এঝলও আচম ব্ঝসই থাকিাম। 

রাচত্তর পযণ্ ব্ঝস থাকিাম। 

  

কসই কটচব্ল কথঝক পাখা যঝেক েূঝর। হাওয়া এঝস কপ ুঁঝছাঝে ো। আচম িখেও হাুঁপাচে। 

রাস্তা চেঝয় কে ঝড় আসার জেয আমার সারা েরীর চেঝয় েরের কঝর ঘাম েরঝছ। ব্স্ 

করােীর মিে আমার মুখখাো ঘাঝমর কোুঁটায় ভরচি। এচেঝক আব্ার রুমাল আেঝি 

ভুঝল কেচছ। হাি চেঝয় ব্ার ব্ার ঘাম মুঝছও কুল পাচে ো।  

  

এ রকম ঘমণাি কিলঝিঝল মুঝখ করর্ুর সামঝে ব্ঝস থাকঝি আমার খুব্ লজ্জা করচছল। 

রুমাল আেঝি ভুঝল যাব্ার জেয ইঝে হচেল চেঝজর মুঝখ একটা ঘুচর মাচর। করর্ুর সঝে 

কথা ব্লব্ কী, আচম শুধুীনত ঘাম চেঝয়ই চি্া করচছলুম। 

  

করর্ু কচের কাঝপ একটু একটু িুমুক চেঝয় মুিচক মুিচক হাসঝছ। একটা হালকা েীল রঝঙর 

োচড় পঝর আঝছ। েলায় একটা সরু হার। ডাে পাঝে চসুঁচথ কাটা।  

  

করর্ু চজঝজ্ঞস করল, কী হঝয়ঝছ? 

  

আচম ব্ললুম, রুমাল আেঝি ভুঝল কেচছ। 

  

করর্ু যব্লীলািঝম ওর আুঁিলটা এচেঝয় চেঝয় ব্লল, মুঝছ কেঝলা। 

  

করর্ু আজকাল ব্াইঝর যেয কলাকজঝের সামঝে িুচম ব্ঝল। আঝে ওঝক ব্ঝল ব্ঝলও িুই 

ছাড়াঝো যায়চে। হোৎ চেঝজই একচেে ব্েঝল কেঝলঝছ।  
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কচে হাউঝস কসচেে আমার ব্নু্ধব্ান্ধব্ ককউ ো থাকঝলও, যঝেঝকই মুখঝিো। সকঝলর 

মােখাঝে ব্ঝস একচট কমঝয়র আুঁিল চেঝয় চক মুখ কমাছা যায়? আঝেপাঝের কটচব্ল কথঝক 

আওয়াজ চেঝি পাঝর। 

  

িবু্ চিধীনতা কাচটঝয় আচম ককােওিঝম ওর আুঁিলটা চেঝয় িাড়ািাচড় মুখ মুঝছ চেচরঝয় 

চেলাম। 

  

করর্ু ব্লল, ভাঝলা কঝর মুছঝল ো? ভাঝলা কঝর মুঝছ োও।  

  

আচম লাজুক ভাঝব্ ব্ললাম, যঝেক কলাক রঝয়ঝছ কয। 

  

করর্ু খুব্ স্বাভাচব্ক ভাঝব্ ব্লল, কসই জেযই কিা। কলাকজে ো থাকঝল আচম চেঝজই কিা 

কিামার মুখটা মুচছঝয় চেিাম। 

  

এক একটা কথা শুেঝল হোৎ মঝের মঝধীনতয চেহরে ব্ঝয় যায়। হোৎ আমার মঝে হল, 

করর্ুর আুঁিলটা সুেঝন্ধ ভরা। হয়ঝিা যেযঝের কাঝছ এই ব্যাপারটা ব্া এই কথাটা যচি 

সাধীনতারর্ই মঝে হঝব্। আচম চক একটু কব্চে কব্চে করামাচন্টক? 

  

কসচেে করর্ুঝক ব্াচড়র কাছাকাচছ কপ ুঁঝছ চেঝয় আচম ব্াঝস চেরচছলুম। যসহয চভড়, 

কিমেই েরম। সারা চেে বৃ্চষ্ট আসঝব্ আসঝব্ কঝরও আঝসচে। আমার আব্ার েরীর চেঝয় 

েরের কঝর ঘাম েরঝি শুরু কঝরঝছ। িখে করর্ুর আুঁিলটা আর একব্ার পাওয়ার জেয 

আমার কভিরট ছটেট করঝি লােল। 

  

পঝরর চেে, এই চব্রয় চেঝয়ই একটা কচব্িা চলঝখ কেচল। কলখার পরই মঝে হল ককে 

চলখলাম? এই ব্যাপারটা আমার এিই ব্যচিেি কয যেয কারওঝক চক কব্াোঝো যাঝব্? 

চকন্তু এক এক সময় চেঝজঝক েচিঝরাধীনত করারও িমিা থাঝক ো। কচব্িা চলখঝি ব্ঝস, 

কসই মুহূঝিণ আমার আর চকছুই মঝে পড়চছল ো, শুধুীনত করর্ুর আুঁিলটা ছঝন্দাময় হঝয় চেঝর 

চেঝর আসচছল। এ ব্যাপারটা আচেোথোঝক কী কঝর কব্াোব্! 
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আচেোথোঝক ব্ললাম, আচম কিষ্টা কঝরও ভাঝলা চলখঝি পাচর ো! 

  

আচেোথো ব্লঝলে, সুকা্র মিে চলখঝি পাচরস ো? 

  

ককােও কচব্ই যেয কারওর মিে কলঝখ ো। 

  

সাচহিয সম্পঝকণ কিার ধীনতারর্া কী? সাচহিয কীঝসর জেয? 

  

আচম ো্ ভাঝব্ কথা ব্লঝলও আমার কভিঝর কভিঝর োরুর্ একটা রাে জমচছল। চকন্তু 

কসই রাঝের পচরমার্ কয এি কব্চে, আচম চেঝজও বু্েঝি পাচরচে।  

  

হোৎ কিুঁচিঝয় ব্ললাম, আপোর সঝে কস চব্রঝয় আঝলািো কঝর কী হঝব্? আপচে 

সাচহঝিযর কী কব্াঝেে? 

  

আচেোথো একটু যব্াক হঝলও েলা িড়াঝলে ো। আমাঝক উপঝেে কেব্ার ভচেঝি 

ব্লঝলে, আচম য্ি এইটুকু বু্চে, সাচহিযঝক একটা হাচিয়ার কঝর িুলঝি হঝব্। 

  

আচম কোুঁট কব্ুঁচকঝয় ব্ললাম, আপোর সঝে এিচেে চমঝে আচম বু্েঝি কপঝরচছ, আপোর 

ককােও সাচহিযঝব্াধীনতই কেই। কয চেঝজ সাচহিয সম্পঝকণ চকছুই কব্াঝে ো, সাচহিয সম্পঝকণ 

িার েঝিায়া কেব্ার ককােও যচধীনতকার কেই। 

  

আচেোথোর সঝে এ রকম সুঝর কথা ব্লার ককােও ইঝেই আমার চছল ো। ককােও চেে 

এ রকম কচরচে। চকন্তু আমার মাথা েরম হঝয় চেঝয়চছল। চেঝজঝক সামলাঝি পারলাম 

ো চকছুঝিই। কের পযণ্ এমে হল, আচেোথো যেযঝের চেঝয় উলঝটা চেঝক িঝল 

কেঝলে, আচম হাুঁটঝি লােলাম একা একা। ভীরর্ মেখারাপ হঝয় কেল। সাচহিয োচহিয 

চেঝয় এি মাথা ঘামাব্ার ককােও মাঝে হয় ো। আচম কলখা কছঝড় চেঝি পাচর কয-ঝকােও 

মুহূঝিণ। চকন্তু আচেোথো আমার মঝের কথাটা বু্েঝি ো কপঝর ককে কখাুঁিা কমঝর কথা 

ব্লচছঝলে! একা একা হাুঁটঝি এি খারাপ লােচছল কয আচম একটা পাঝকণ িুপ কঝর ব্ঝস 

রইলাম। 
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৬৭. কাচটহাঝর চেঝয় েীচপ্তচের ব্াচড় 

কাচটহাঝর চেঝয় েীচপ্তচের ব্াচড় খুুঁঝজ ব্ার করঝি সূযণর চব্ঝের যসুচব্ঝধীনত হল ো। েীচপ্তচের 

ব্াব্া ওখােকার কটেে মাটার, সূযণ জােি। 

  

চকন্তু কসখাঝে চেঝয়ও েীচপ্তচের কেখা পাওয়া কেল ো। মাত্র ছ’চেে আঝে েীচপ্তচে কাচটহার 

কছঝড় িঝল এঝসঝছে। 

  

কছাট মেস্সল েহঝর ককােও ব্াচড়ঝি একচট যোত্মীয় যুব্ক ককােও মচহলার কখাুঁজ কঝর 

ো এ ভাঝব্। চকন্তু সূযণর ব্যব্হাঝর ককােও জড়িা কেই। সূযণ সরাসচর এঝস ব্াচড়র েরজায় 

ধীনতাক্কা চেঝয়ঝছ, চযচে কব্চরঝয় এঝসঝছে, িাুঁঝক েথঝমই ব্ঝলঝছ, েীচপ্তচেঝক একটু কডঝক 

চেে। 

  

কব্চরঝয় এঝসচছঝলে েীচপ্তচের ব্াব্া। চিচে সূযণর আপােমস্তক কেঝখ চেঝয় চজঝজ্ঞস 

কঝরচছঝলে, আপোর োম? 

  

সূযণকুমার ভাদুড়ী। 

  

কভিঝর আসুে। 

  

েীচপ্তচের ব্াব্া খুব্ কব্চে িমচকি হঝলে ো। মঝে হয়, এোম িাুঁর কিো। িার কমঝয় 

কোপঝে রাজেীচিঝি কোকার পর মাঝে মাঝেই যঝিো কলাকজে এঝস িার কখাুঁজ। 

কঝরঝছ। িারা ককউ েীচপ্তর চেঝজর েঝলর কলাক, ককউ ব্া পুচলঝের। চকন্তু কেে স্বাধীনতীে 

হঝয় কেঝছ, এখে কিা ওসব্ িুঝকবু্ঝক কেঝছ। এখে আব্ার সব্চকছুই স্বাভাচব্ক হঝয় 

যাব্ার কথা। 

  

চিচে সূযণঝক ব্লঝলে, িুচম িা খাঝব্? আচম কিামার কথা যঝেঝকর মুঝখই শুঝেচছ। 
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েীচপ্তচে ককাথায়? 

  

কস কিা এখাঝে কেই। 

  

সূযণ সঝে সঝে উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লল, ককাথায় কেঝছে? 

  

েীচপ্তচের ব্াব্া কিাঝখর ইচেি কঝর ব্লঝলে, কব্াঝসা। এি ব্যস্ত হে ককে? এখাঝে এঝস 

িুচম ককাথায় উঝেছ? 

  

সূযণ ব্লল, ককাথাও ো। আচম আজই চেঝর যাব্। 

  

আজ সারা চেঝে আর ককােও কট্রে কেই। চেরঝব্ কী কঝর? 

  

কসটা ব্ড় সমসযা েয়। েীচপ্তচের সঝে আমার একব্ার কেখা করা েরকার। 

  

আমার ব্াচড়ঝি জায়ো আঝছ। িুচম আজ রাচত্তরটা এখাঝে কথঝক কযঝি পাঝরা। 

  

েীচপ্তচে ককাথায় কেঝছে, আচম শুধুীনত কসই কথাটা জােঝি িাইচছ।  

  

কোঝো, কিামাঝক আঝে একটা কথা ব্চল। আমার কছঝলঝমঝয়ঝের ওপর আচম কখেও 

কজার কচর ো। িারা ব্ড় হঝয়ঝছ, ইঝে মিে িলঝব্। চব্ঝেরি আমার ওই কমঝয় ব্রাব্রই 

স্বাধীনতীে। কস যাঝক ইঝে চব্ঝয় করুক, আচম কখেও আপচত্ত করব্ ো। চকন্তু কস চব্ঝয় 

করঝি িায় ো। আমার ব্ড়েযালক সঝিযঝের েভাঝব্ পঝড়ই কস স্বঝেচে েঝল কযাে 

চেঝয়চছল। সঝিযেও চিরকুমার কথঝক কেঝের কসব্া করঝি িায়।  

  

সূযণ ধীনতীরচস্থর ভাঝব্ সব্ কথা শুেল। িারপর ব্লল, েীচপ্তচে ককাথায় কেঝছে, কসটা আমাঝক 

ব্লঝি চক ককােও ব্াধীনতা আঝছ? 

  

চেক ধীনতঝরছ। কস জােি িুচম এখাঝে আসঝব্। কিামাঝক ককােও কথা ব্লঝি কস ব্ারর্ 

কঝর কেঝছ? 
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আচম কঝয়ক চেে আঝে এঝল কেখা হি? 

  

কস কেখা করঝি িাইি চকো িা যব্েয ব্লঝি পাচর ো।  

  

আো, আচম িা হঝল যাই। 

  

কোঝো, কোঝো, কব্াঝসা। আর একটু কথা আঝছ। কিামার জেয দুচট িাল চেঝি ব্চল? 

ব্াইঝর কথঝক এঝসছ, যচিচথ মােুর, চকছু ো কখঝয় িঝল যাঝব্, িা চক হয়? 

  

আচম কখঝয়ই এঝসচছ। 

  

কটেঝের ধীনতাঝর ওই কোকােটা কথঝক যখােয খাব্ারগুঝলা চেঝলছ কিা? ব্ড় ভুল কাজ 

কঝরছ। এখাে কথঝক দুচট ভাঝিভাি কখঝয় যাও। 

  

আমার এখাঝে আর কেচর করার ককােও মাঝে হয় ো। েীচপ্তচে চক স্কুঝলর িাকচরটা কছঝড় 

চেঝেে? 

  

কসই রকমই কিা শুেচছ। কিামাঝক কস ভয় পায় ককে? কেঝখ কিা কব্ে ভাঝলা কছঝলই মঝে 

হয়। 

  

েীচপ্তচের সঝে একব্ার য্ি কেখা করার খুব্ই েরকার চছল আমার।  

  

েীচপ্তচের ব্াব্া হোৎ মুিচক মুিচক হাসঝি লােঝলে। িারপর ব্লঝলে, সঝিযে থাঝক। 

জলপাইগুচড়ঝি। িার সঝে একব্ার কেখা কঝর পরামেণ চেঝি পাঝরা। 

  

.  

  

সূযণ কলকািায় চেঝর কটেে কথঝকই কসাজা িঝল কেল েীচপ্তচের ব্াচড়ঝি। কসখাঝে চেঝয় 

শুেল েীচপ্তচে কলকািায় কেঝরেচে। স্কুঝল কখাুঁজ চেঝি কেল। কসখাঝে েীচপ্তচে চিচে 

পাচেঝয় চেঝয়ঝছে, আর পড়াঝব্ে ো। 
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ব্াচড়ঝি এঝস সূযণ চেঝজও একটা চিচে কপল েীচপ্তচের। চিচেখাো িার যঝপিায় ডাক 

ব্াঝম পঝড় চছল। খুব্ই সংচিপ্ত চিচে। 

  

সূযণ, 

  

কিামার ব্াব্ার মৃিুযর সমঝয়ও কিামার সঝে কেখা করঝি যাইচে, কারর্, কোঝক সা্ত্বনো 

জাোব্ার ভারা আচম জাচে ো। আচম জাচে, িুচম চেঝজই সব্চকছু সামঝল উেঝি পারঝব্। 

কিামার ওপর কয আমার যঝেক ভরসা। 

  

কলকািা আমার আর ভাঝলা লােঝছ ো। িাই যঝেক েূঝর িঝল কেলাম। আচম যি েূঝরই 

থাচক, আচম সব্ সময় কিামার সঝে আচছ। িুচম ভাঝলা কথঝকা। 

  

েীচপ্তচে 

  

এ রকম চেরলংকার সাোচসঝধীনত চিচে, িবু্ সূযণর মঝে হঝি লােল, এটা কযে কহুঁয়াচলর 

ভারায় কলখা। েচিচট যির কস কথঝম কথঝম পড়ঝি লােল ব্ার ব্ার, কযে ওঝের ককােও 

আলাো মাঝে আঝছ। এব্ং কস কল্পো করার কিষ্টা করল, ককাে যব্স্থায় েীচপ্তচে চিচেখাো। 

চলঝখঝছে। কিয়ার-ঝটচব্ঝল ব্ঝস, ো চব্ছাোয় শুঝয় শুঝয়? মাথার িুল কখালা চছল, ো 

কখাুঁপাব্াুঁধীনতা? একব্াঝরই চিচেটা কের কঝরঝছে, ো আঝে আরও কঝয়কটা চলঝখ চছুঁঝড় 

কেঝলঝছে? এসব্ কথা জাো কযে সূযণর চব্ঝের েরকার।  

  

সূযণ ব্াচড়র েধীনতাে েরজার কাঝছ চিচেখাো হাঝি োুঁচড়ঝয় চছল, এই সময় ব্ােল চেরল। 

কস চজঝজ্ঞস করল, সূযণো, কখে চেরঝল? 

  

সূযণর সুটঝকসটা িার পাঝয়র কাঝছ রাখা। কস ব্লল, এখেও চেচরচে কিা? 

  

ওটা কার চিচে? 

  

েীচপ্তচের। 
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িুচম কিা েীচপ্তচের সঝেই কেখা করঝি চেঝয়চছঝল? কেখা হল ো? 

  

ো কর। 

  

সযূণর মুখখাো খুব্ ো্। িার ব্যব্হাঝরও ককােও িাঞ্চলয কেই। চিচেখাো ভজ কঝর 

পঝকঝট রাখল। িারপর সুটঝকসটা িুঝল চেঝয় ব্লল, যাই, একটু ঘুঝর আচস। 

  

আব্ার ককাথায় যাে? 

  

জলপাইগুচড়র চেঝক যাব্। 

  

এিুচে? ব্াচড়ঝি েুকঝব্ ো? চকছু কখঝয়ঝটঝয় যাঝব্ ো? 

  

োুঃ। 

  

কখে কট্রে? 

  

কসইটাই কিা জাচে ো। কসই জেয কেচর করঝি পারচছ ো।  

  

ব্ােল সূযণর সঝে কেণওয়াচলে চিঝটর কমাড় পযণ্ এল। কসখাে কথঝক টযাচমঝি িুঝল 

চেল। 

  

ব্ােল চেঝর আসার পর চিররঞ্জে ব্লঝলে, সূযণ ককাথায় কেল? কিার সঝেই কথা ব্লচছল 

ো? 

  

আব্ার কিা িঝল কেল! 

  

আব্ার িঝল কেল? ককাথায়? 

  

জলপাইগুচড়। 
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চিররঞ্জে এঝকব্াঝর আুঁিঝক উেঝলে। ব্লঝলে, একব্ার ব্াচড়র কভিঝর পা-ও চেল? 

যঝেকগুঝলা েরকাচর কােজপঝত্র সই করাঝি হঝব্। এখে এসব্ সামলাঝব্ কক? সব্ 

উঝড়পুঝড় কোল্লায় যাঝব্! যাক, আমার কী! 

  

জলপাইগুচড় েহর কথঝক ছমাইল েূঝর একটা গ্রাঝমর মঝধীনতয সঝিযে গুহর ব্াচড়। ব্াচড়টাঝক 

চিচে এখে আশ্রম ব্াচেঝয় কেঝলঝছে। 

  

সঝিযে গুহ ব্রাব্রই োন্ধীব্ােী। কছিচল্লঝের োোর সময় চিচে োন্ধীচজর সঝে কোয়াখাচল 

সেঝর চেঝয়চছঝলে। োন্ধীচজ চেহি হব্ার পর চিচে রাজেীচির সঝে সমস্ত সম্পকণ ঘুচিঝয় 

সঝব্ণােঝয়র আেেণ গ্রহর্ কঝরঝছে। 

  

িার ভােচে েীচপ্তঝক চিচে একসমঝয় যচহংস সিযাগ্রঝহ কযাে কেব্ার জেযই কটঝে 

এঝেচছঝলে। আঝস্ত আঝস্ত কস যব্েয গুপ্ত চব্েব্ীঝের েঝল িঝল যায়। কসকথাও যঝেক 

চেে কটর পাওয়া যায়চে। কটর কপঝয় চিচে খুব্ দুুঃচখি হঝয়চছঝলে। এখে েীচপ্ত আব্ার 

িাুঁর আেেণ গ্রহর্ করার জেয চেঝর এঝসঝছ ব্ঝল চিচে খুব্ েসনে।  

  

চেঝজর ব্াচড়ঝিই চিচে একচট আব্াচসক োথচমক স্কুল খুঝলঝছে। ছাত্ররা যচধীনতকাংেই 

চেম্নব্ঝর্ণর ব্া য্যজ কশ্রচর্ কথঝক এঝসঝছ। কারওর ককােও মাইঝে লাঝে ো। 

  

চকন্তু কাজ করঝি হয়। সংলগ্ন কখঝি োকসব্চজ িার, হাুঁস, মুরচে, কোরু পালে এব্ং 

িাুঁঝির কাজ–এর কথঝকই সব্চকছুর খরি িুলঝি হয়। সরকার কথঝক চকছু সাহাঝযযর 

েস্তাব্ এঝসচছল, সঝিযে গুহ িা চেঝি িােচে। কেঝের মােুরঝক স্বাব্লম্বী কঝর কিালাই 

িাুঁর ব্রি। 

  

সারা চেে ধীনতঝর চমচহে ব্ািাঝসর সঝে উড়ঝছ বৃ্চষ্টর গুুঁঝড়া। েূঝরর পাহাড়গুঝলার িূড়া কথঝক 

কেঝম আসঝছ হালকা হালকা কমঘ। রাস্তার দু’পাঝের োছগুচল স্নােচসি রূপচস। েঝর-

পড়া েুল কথুঁিঝল কথুঁিঝল িঝল যাঝে কোরুরোচড়। 
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একটা কোরুরোচড় কথঝক সূযণ োমল। োঝড়ায়ােঝক পয়সা চমচটঝয় চেঝয় িার চেঝেণচেি 

সরু পথটা ধীনতঝর হাুঁটঝি লােল দ্রুি পাঝয়। হাঝির সুটঝকসটা কখলােঝল কোলাঝে। 

  

চটঝের ব্ড় ঘরটার সামঝের েরজা ব্ন্ধ। সূযণ ডাকাডাচক করল ো। ঘুঝর এল যেয চেঝক। 

উঝোঝের িার পাঝে কচঞ্চর কব্ড়ার ওপর লকলক করঝছ মালিীলিা। সূযণ সুটঝকসটা 

কব্ড়ার ওপর করঝখ কহলাে চেঝয় োুঁড়াল। 

  

দুচট কছাট কছঝলঝক সঝে চেঝয় েীচপ্তচে উঝোঝে ব্ঝস কাপড় কাুঁিচছঝলে। একটা লাল পাড় 

সাো োচড় পঝর আঝছে, সাো ্াউজ, যযঝে রাখা িুল এঝস পঝড়ঝছ কপাঝলর ওপঝর। 

এমে সামােয সাধীনতারর্ কপাোক হঝলও েীচপ্তচেঝক এখাঝে মঝে হয় চব্ঝেচেেী। এই 

যপরূপ রূপলাব্র্যময়ী রমর্ী যেয ককােও কেে কথঝক কযে এখাঝে কব্ড়াঝি এঝসঝছে। 

কোড়াচলঝি ভর চেঝয় ব্ঝস এি উৎসাঝহ কাপড় কাুঁিঝলও এখেও এই পচরঝব্ঝের সঝে 

চমঝলচমঝে যােচে। 

  

সঝের একচট কছঝলর কিাখ যেুসরর্ কঝর েীচপ্তচে কপছে চেঝর িাকাঝলে। সূযণঝক কেঝখ 

একটুও িমঝক উেঝলে ো। োন্ডা ভাঝব্ ব্লঝলে, এঝসা, ওই চেক চেঝয় ঘুঝর এঝসা, 

কভিঝর কোকার জায়ো আঝছ। 

  

সূযণ কভিঝর এঝস েীচপ্তচের মুঝখামুচখ োুঁচড়ঝয় রইল। েী চপ্তচে একচট কছঝলঝক ব্লঝলে, 

এই, কভির কথঝক একটা কমাড়া চেঝয় আয় কিা! 

  

কছঝলচট কে ঝড় চেঝয় একটা কমাড়া চেঝয় এঝস কপঝি চেল। েীচপ্তচে কসটা কেচখঝয় সূযণঝক 

ব্লঝলে, এখাঝে বৃ্চষ্টর মঝধীনতয ব্সঝব্, ো কভিঝর চেঝয় ব্সঝব্? 

  

সূযণ ব্লল, এখাঝেই ব্চস। 

  

েীচপ্তচে কাপড় কাুঁিা ব্ন্ধ ো কঝর ব্লঝলে, কখঝয় এঝসছ? 

  

সূযণ হাচসমুঝখ ব্লল, ো। 
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এখে এই ভর দুপুঝর কিামাঝক কী কখঝি কেব্? এখাঝে একটা কথঝক পাুঁিটা পযণ্ উেুে 

জ্বঝল ো। 

  

িা ব্ঝল চক মুচড়-চিঝড়ও চকছু থাকঝি কেই? 

  

েীচপ্তচেও এব্ার হাচসমুখ িুঝল ওর চেঝক িাকাঝলে। িারপর ব্লঝলে, খুব্ চখঝে 

কপঝয়ঝছ? একটু কব্াঝসা িা হঝল। হাঝির কাজটা কসঝর চেই।  

  

এই বৃ্চষ্টর মঝধীনতয কাপড় ককঝি কী লাভ? 

  

এইটাই চেয়ম। করাজ এখাঝে এ রকম হয়। 

  

িার মাঝে, কাজ কহাক ব্া ো কহাক, চেয়মটা মােঝি হঝব্ই।  

  

চেয়ম মাোটাই কিা একটা কাজ। 

  

একটা কাজ ো একমাত্র কাজ? 

  

ককােও ককােও সময় এইটাই একমাত্র কাজ হওয়া ভাঝলা। েইঝল জীব্েটা ব্ড় ছন্নছাড়া 

হঝয় যায়। 

  

ব্াচ্চাদুঝটাঝকও বৃ্চষ্টঝি কভজাে ককে? ওঝের যচে যসুখ কঝর? 

  

ওরা এি কব্চে বৃ্চষ্টঝি চভঝজঝছ কয, এ জেয ওঝের আর যসুখ হয় ো। 

  

এটাও েকৃচির চেয়ম? যারা জীব্ঝে খুব্ কব্চে দুুঃখ পায়, িাঝের চক দুুঃঝখর যেুভূচি 

থাঝক ো? 

  

দুুঃখ কিা েকৃচি কেয় ো। মােুর চেঝজ তিচর কঝর কব্চের ভাে সময়। 
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ব্ালচির জল েুচরঝয় চেঝয়চছল, ব্াচ্চা কছঝলদুচট যেূঝরর পািকুঝয়া কথঝক জল আেঝি 

কেল। মস্ত ব্ড় ব্ালচি, জল ভরার পর দুচট কছঝল দু’চেক ধীনতঝর আেঝছ। সূযণ উঝে চেঝয় 

চেঝজই ব্ালচি চেঝয় এল। িারপর ব্লল, কছঝলদুচটঝক এখে ছুচট চেই? আরও জল 

আোর েরকার হঝল আচমই এঝে চেঝি পারব্। 

  

েীচপ্তচে কছঝলদুচটঝক ব্লঝলে, আো, কিামরা এখে যাও।  

  

কাপড়গুঝলা চেংঝড় িাঝর কমঝল চেঝি চেঝি েীচপ্তচে ব্লঝলে, মাথা েযাড়া কঝর কিামাঝক 

যেয রকম কেখাঝে। 

  

কব্ ে সন্নযাসীর মিে? একচট কমঝয় আমাঝক ব্ঝলচছল কঝয়ক চেে আঝে। 

  

পযান্ট-োটণ পরা সন্নযাসী? কিামাঝক কিেও সন্নযাসী মঝে হয় ো। 

  

িা চেক। 

  

িুচম এখাঝে ককে এঝসছ? 

  

েীচপ্তচে, িুচম জােঝি ো আচম আসব্ই? 

  

জােিাম। িবু্ চজঝজ্ঞস করচছ, ককে এঝসছ? 

  

কিামাঝক চেঝয় কযঝি। 

  

িুচম চক জাঝেে কয আমাঝক আর চেঝয় কযঝি পারঝব্ ো? 

  

ো। 

  

যচে িঝলই যাব্, িা হঝল কলকািা কছঝড় িঝল এলাম ককে? 

  

ককে িঝল এঝল, কস কথা কিা ব্ঝলাচে এখেও? 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 803 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

আচম কিামার কাছ কথঝক েূঝর িঝল কযঝি িাই।  

  

যথি িুচম ব্ঝলচছঝল, চিচেঝিও চলঝখছ, িুচম সব্ সময় আমার সঝে থাকঝব্। 

  

িা কিা আচছই। চকন্তু িার জেয কাছাকাচছ থাকা েরকার কেই।  

  

আকছ। 

  

ো। 

  

িুচম বু্েঝি পাঝরা ো, কিামাঝক কছঝড় থাকা আমার পঝি সম্ভব্ েয়? আচম এক মুহূঝিণর 

জেয যেয ককােও চকছু চি্া করঝি পাচর ো। 

  

আঝস্ত আঝস্ত যভযাস করঝি হঝব্। 

  

আচম পারব্ ো। 

  

কিামাঝক পারঝিই হঝব্, সূযণ। কারর্ কসইটাই স্বাভাচব্ক। িুচম এখে যা িাইছ, কসটা 

স্বাভাচব্ক েয়। 

  

কমাঝটই ো! 

  

সূযণ, এখাঝে ককউ কিুঁচিঝয় কথা ব্ঝল ো। িুচম যচে ব্াড়াব্াচড় কঝরা, িা হঝল আমাঝক এ 

জায়ো কছঝড় আরও যঝেক েূঝর িঝল কযঝি হঝব্। 

  

েীচপ্তচে, িুচম কি েূঝর যাঝব্? িুচম জাঝো ো, িুচম চহমালঝয়র কেঝর চকংব্া 

কেযাকুমাচরকায় িঝল কেঝলও আচম কিামাঝক কসখাঝে িাড়া কঝর যাব্?  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 804 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েীচপ্তচে হোৎ মুখটা চেচরঝয় চেঝলে। মঝে হল, িার কিাঝখ জল এঝস কেঝছ। ধীনতরা। েলায় 

ব্লঝলে, িুচম ককে আমাঝক এ রকম উিলা কঝর চেে? আচম এখাঝে খুব্ োচ্ঝি 

আচছ। 

  

সূযণ ব্লল, আচমও এখাঝে থাকব্। িারপর কস চেিু হঝয় জুঝিার চেঝি খুলঝি লােল। 

  

.  

  

সঝিযে গুহ েহঝর চেঝয়চছঝলে, চেরঝি চেরঝি সন্ধযা হঝয় কেল। সূযণ িিিঝর্ কেচঞ্জ ও 

েুলপযান্ট পঝর মাঝে কছঝলঝের সঝে কখলঝি কেঝম কেঝছ। যঝেক চেে পর িাঝক খুব্ 

উৎেুল্ল কেখাঝে। কাো-ছড়াঝো মাঝে কস োরুর্ উৎসাঝহ কে ঝড়াঝে চড় করঝছ। কছঝলঝের 

সন্ধযাকালীে োথণোর সময় হঝয় কেঝছ, আশ্রঝমর ব্ড়মা, যথণাৎ সঝিযে গুহর চেচে 

চেরুপমা কডঝক কডঝকও কছঝলঝের কেরাঝি পাঝরেচে মাে কথঝক।  

  

সঝিযে গুহ কোরুরোচড় কথঝক কেঝম হাুঁটঝি হাুঁটঝি আসচছঝলে। মাঝের মঝধীনতয একচট 

যপচরচিি যুব্কঝক কেঝখ থমঝক োুঁড়াঝলে। চকছুির্ োুঁচড়ঝয় োুঁচড়ঝয় কেখঝলে কখলা, 

িারপর চেঝজই মাঝের মঝধীনতয েুঝক ব্লঝলে, কই, োও কেচখ, আমার চেঝক ব্লটা োও 

একব্ার। 

  

োয় রাঝটর কাছাকাচছ ব্য়স হঝলও সঝিযে গুহর স্বাস্থযচট এখেও মজবু্ি আঝছ। করাো 

পািলা কব্ুঁঝটখাঝটা মােুর, মাথার িুলগুঝলা কপঝক কেঝলও হাুঁটািলা খুব্ সাব্লীল। ব্ঝল 

কজাঝর এক চকক কচরঝয় চিচে ব্লঝলে, কহড কঝরা। 

  

সূযণ ছুঝট এঝসও ব্লটা মাথায় লাোঝি পারল ো। স্কুঝল পড়ার সময় কস ভাঝলাই কখলি, 

িারপর যঝেক চেে যভযাস কেই। 

  

সঝিযে গুহ িাঝক ব্লঝলে, একটা হাই চকক কঝরা কিা, কেচখ কি কজাঝর মারঝি পাঝরা! 
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সূযণ ব্লটা হাঝি ধীনতঝর চকক করল, কব্ে উুঁিুঝিই উেল, কাছাকাচছ োছগুঝলার মাথা 

ছাচড়ঝয়। সঝিযে গুহ ব্লঝলে, ব্াুঃ! 

  

দু’জঝে ককউ কারওর পচরিয় চজঝজ্ঞস কঝরচে এখেও। কখলার মাঝে িার েরকার হয় ো 

ব্ঝলই। কছঝলঝের েল দু’ভাে কঝর দুজঝে দু’েঝল চেঝয় কখলল আরও চকছুির্। কের 

পযণ্ সঝিযে গুহ একব্ার কাোর মঝধীনতয আছাড় কখঝয় পড়ঝলে। সূযণ কে ঝড় এঝস ওুঁর 

হাি ধীনতঝর িুলল। চিচে ককামঝর হাি চেঝয় ব্লঝলে, উ-হুঁ-হুঁ-হুঁ। 

  

খুব্ কব্চে কলঝেঝছ? 

  

ককামরটা আজকাল ব্ড় জ্বালািে কঝর। েরীরটা আর চেঝজর ব্ঝে কেই, বু্েঝল! 

  

আপচে কিা এখেও কব্ে ভাঝলাই কখঝলে। 

  

এককাঝল এচরয়াে চটঝম কখলিাম। িুচম কখঝলাঝটঝলা োচক? 

  

ো। 

  

িুচম ককাথায় থাঝকা? 

  

সূযণ হাি কেচখঝয় ব্লল, এই আশ্রঝম। 

  

সঝিযে গুহ মুিচক হাসঝলে। িারপর ব্লঝলে, ব্ঝট! এই আশ্রঝম থাঝকা? আর আচমই 

কসটা জাচে ো। িুচম ককাথা কথঝক এঝসছ? 

  

কলকািা কথঝক। 

  

ও বু্ঝেচছ। কিামার োম চেশ্চয়ই সূযণ? 

  

সূযণ ব্লল, আপচেই চক সঝিযে গুহ? 
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সঝিযে গুহ মাথা োড়ঝি োড়ঝি ব্লঝলে, আচম কিা শুঝেচছ িুচম যচি ব্ে কছঝল। িুচম 

এখাঝে এঝসছ কী করঝি? 

  

আচম আপোর এখাঝে থাকব্। 

  

কিামাঝক খাওয়াঝব্ কক? আচম চক এখাঝে োেছত্তর খুঝলচছ কয, কয আসঝব্ 

িাঝকই  খাওয়াব্? 

  

আপোরা যা খাে িাই খাব্। িার ব্েঝল কাজ করব্।  

  

িুচম কী কাজটা করঝব্ শুচে? 

  

কথা ব্লঝি ব্লঝি ওরা িঝল এঝলে চটঝের ঘরটার সামঝে। েরজা এখে কখালা, কভিঝর 

একটা চব্রাট েিরচঞ্চ পািা। েরজার চেক চব্পরীি চেঝক কেওয়াল কঘুঁঝর একচট কছাট 

কব্চেঝি োন্ধীচজর একচট িন্দেিচিণি েঝটা, সামঝে ধূীনতপ জ্বলঝছ। এক পাঝে আশ্রঝমর 

ব্ড়মা পূজাচরর্ীর ভচেঝি ব্ঝস আঝছে। 

  

সঝিযে গুহ হাি-পা ধুীনতঝয় কসখাঝে চেঝয় ব্সঝলে। কছঝলরাও সব্াই হাঝি-পাঝয় জল চেঝয় 

ব্সল এঝস েিরচঞ্চর ওপর, হাুঁটু মুঝড়। েীচপ্ত একটা ধূীনতপোচে এঝে ঘর ভচরঝয় চেঝলে 

ধূীনতঝপর কধীনতাুঁয়ায়। সঝিযে গুহ রামধুীনতে োে ধীনতরঝলে, কছঝলরা েলা কমলাল। 

  

সূযণ োুঁচড়ঝয় রইল েরজার পাঝে। েৃেযটা কেঝখ, যঝেক চেে আঝে কমচেেীপুঝরর এক 

গ্রাঝম িঝমাোে ডািাঝরর ব্াচড়র কথা মঝে পড়ল। যচেও চকছুটা িোি আঝছ। িঝমাোে 

ডািার খাচেকটা পােল ধীনতরঝের চছঝলে, োঝের সঝে সঝে হািিাচল চেঝয় োিঝি শুরু 

করঝিে। সঝিযে গুহর মঝধীনতযও যেয রকম পােলাচম আঝছ চেশ্চয়ই। োন্ধীব্ােীরা পােল 

ছাড়া আর কী! 

  

োে কের হব্ার পর, সূযণ আো কঝরচছল, সঝিযে গুহ চেশ্চয়ই কছাটখাঝটা একটা ব্িৃিা 

কেঝব্ে, য্ি হচরজে পচত্রকার পুরঝো োুঁইল কথঝক চকছু পঝড় কোোঝব্ে কিা ব্ঝটই। 
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চকন্তু কস রকম চকছু হল ো। োে কের হব্ার পর সঝিযে গুহ কিাখ ব্ন্ধ কঝর হািঝজাড ়

কঝর রইঝলে। যেয সব্াই ওুঁঝক যেুসরর্ করল। যথণাৎ এটা েীরব্ োথণোর সময়। 

োথণোর জেয ককােও সমঝব্ি ভারা কেই। 

  

সব্ কছঝলই যচেও কিাখ ব্ন্ধ কঝর চছল, চকন্তু সঝিযে গুহ কিাখ কখালা মাত্রই িারাও কিাখ 

খুঝল উঝে োুঁড়াল। ককউ ককােও কোলমাল করল ো, েীরঝব্ কব্চরঝয় কেল ঘর কথঝক। 

ব্াইঝর কব্ঝরাব্ার পর িাঝের কছাটখাঝটা কিুঁিাঝমচি কোো কেল। 

  

ঘর োুঁকা হঝয় যাব্ার পর সঝিযে গুহ কাঝছ আসব্ার জেয ইচেি করঝলে। সূযণ হাুঁটুঝেঝড় 

ব্সল। সঝিযে গুহ চজঝজ্ঞস করঝলে, মাথা েযাড়া ককে? 

  

সূযণ কারর্টা জাোল। 

  

িুচম কজল কখঝটচছঝল ো একসময়? 

  

হযাুঁ। 

  

ককাে েঝল চছঝল? 

  

আচম রাজডেচিক আঝন্দালঝে জচড়ঝয় পঝড়চছলাম, চকন্তু কখেও চেক রাজেীচি কচরচে। 

  

এখে?  

  

এখে ও-সব্ কথঝক েূঝর থাকঝি িাই। 

  

এখেই কিা কব্চে কাজ করব্ার সময়। 

  

কাজ করব্ার জেযই কিা আপোর কাঝছ এঝসচছ। 

  

চমঝথয কথা কব্াঝলা ো, চমঝথয কথা শুেঝল আমার ো জ্বঝল যায়।  
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আপচে চেক মােুর চিেঝি পাঝরে ো কব্াধীনতহয়। চমঝথয কথা ব্লা আমার স্বভাব্ েয়। সঝিযে 

গুহ মুখ িুঝল সূযণর চেঝক যপলক ভাঝব্ িাচকঝয় রইঝলে। িারপর আঝস্ত আঝস্ত ব্লঝলে, 

পৃচথব্ীঝি মােুঝরর যঝেক সমসযা আঝছ। কারওর হৃেয়ঘচটি সমসযা চেঝয় মাথা ঘামাব্ার 

সময় আমার কেই। 

  

সূযণ ওুঁর কিাঝখ কিাখ করঝখ ব্লল, আচম আপোর কাঝছ ককােও সমসযা চেঝয় আচসচে। 

আচম চস্থর চসো্ চেঝয় এঝসচছ। আচম এখাঝে থাকঝি িাই, িারপর যা হব্ার িাই হঝব্। 

  

এই সময় েীচপ্ত েরজার কাঝছ এঝস চজঝজ্ঞস করঝলে মামাব্াবু্ আচম একটু আসব্? 

  

সঝিযে গুহ েীচপ্তঝক কেঝখ কযে কব্ে স্বচস্ত কপঝলে। ব্লঝলে, হযাুঁ, আয়, আয়। এই 

কছঝলটাঝক আচম একলা সামলাঝি পারচছ ো।  

  

েীচপ্ত িার পাঝে এঝস ব্সার পর চিচে ব্লঝলে, এই কছঝলচট এখাঝে থাকঝি িায়। ব্লঝছ। 

  

েীচপ্ত খুব্ ো্ ভাঝব্ ব্লঝলে, আজঝকর রািটা কিা থাকঝব্ই, আজ কিা আর চেঝর যাব্ার 

উপায় কেই, কাল িঝল যাঝব্। 

  

সূযণ ব্লল, ো। 

  

সঝিযে গুহ এব্ার একটু কহঝস ব্লঝলে, এ কিা মঝে হঝে পাকাপাচকই থাকঝি িায়। এ-

চব্রঝয় কিার কী মি? 

  

আমার মি কেই। 

  

সূযণ েীচপ্তর কিাঝখ কিাখ কেলার কিষ্টা করল। েীচপ্ত যেয চেঝক মুখ চেচরঝয় রঝয়ঝছে। 

  

সঝিযে গুহ ব্যাপারটা বু্েঝি কপঝর সূযণঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, িুচম এখাঝে থাকঝি িাও 

ককে। 
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আপোঝক কিা ব্ঝলইচছ, আচম চকছু কাজ করঝি িাই। 

  

িুচম ব্ড়ঝলাঝকর কছঝল, িুচম এখাঝে কী কাজ করঝব্? 

  

আপচে বু্চে েচরব্? যাঝের মেটা কছাট িারাই মুঝখ সব্ সময় েচরব্ েচরব্ কঝর। 

  

ওঝর েীচপ্ত, এ-ঝয ব্ড় িযাটাং িযাটাং কথা ব্ঝল! 

  

েীচপ্ত ভৎণসোর সুঝর ব্লঝলে, সূযণ, িুচম ব্ড়মামার সঝে এ রকম ভাঝব্ কথা কব্াঝলা ো। 

  

সঝিযে গুহ িাড়ািাচড় ব্লঝলে, ো, ো, আচম চকছু মঝে কচরচে। পচরষ্কার কথা ব্লাই 

কিা ভাঝলা। চকন্তু আচম একটাই কথা শুধুীনত বু্েঝি পারচছ ো, এঝক আমরা ককাে কাঝজ। 

লাোব্। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, ওর জেয কস রকম ককােও কাজ আমাঝের এখাঝে কেই। 

  

সূযণ ব্লল, েীচপ্তচে, আচম কিা িাকচর খুুঁজঝি আচসচে। এটা আশ্রম,  এখাঝে কিা যি 

কব্চে কাঝজর কলাক পাওয়া যাঝব্ িিই কাজ ব্াড়ঝব্। 

  

কিামার ব্াব্াও কিা একটা যোথ আশ্রম িালাঝিে কলকািায়। িুচম কিা কসখাঝেই চকছু 

করঝি পারঝি। কসটাই কিামার উচিি চছল। কসটা ো কঝর িুচম এখাঝে িঝল এঝল ককে? 

  

সূযণ এিিঝর্ েীচপ্তর কিাঝখর েৃচষ্ট ছুুঁঝি কপঝরঝছ। িাপা রাঝে িীব্র ভাঝব্ কসই চেঝক 

িাচকঝয় ব্লল, েীচপ্তচে, আমাঝক এি কজরা ককাঝরা ো। আচম যুচি সাচজঝয় কথা ব্লঝি 

পাচর ো। চকন্তু আমার এখাঝেই কাজ করঝি ভাঝলা লােঝব্। কলকািায় আমার মে কটঝক 

ো! আচমও কিা চকছু কলখাপড়া জাচে, আচম এই আশ্রঝমর কছঝলঝমঝয়ঝের পড়াঝিও 

পাচর। 

  

সঝিযে গুহ ব্লঝলে, কিামরা যা কলখাপড়া চেঝখছ, আচম আমার আশ্রঝমর 

কছঝলঝমঝয়ঝের িা কেখাঝি িাই ো। ওই চব্ঝেচে ধীনতাুঁঝির কুচেিা কেে কথঝক যি 
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িাড়ািাচড় েূর হঝয় যায় িিই মেল। চেক আঝছ, কিামাঝক আচম যেয কাজ কেব্। িার 

আঝে আর একটা কথা ব্লব্, শুেঝব্? 

  

ব্লুে! 

  

আচম সব্ মােুরঝকই সন্নযাসী হঝি ব্চল ো। িঝব্ েঝিযঝকরই জীব্ঝের কিকগুঝলা 

আলাো আলাো কিত্র আঝছ। আচম আমার এই আশ্রমচটঝক সংসারী মােুরঝের সংস্পেণ 

কথঝক েূঝর রাখঝি িাই। কিামার মঝধীনতয কয রকম োর্েচি আঝছ, কিামাঝক চেঝজ কথঝক 

আচম সংযমী হব্ার উপঝেে চেঝি পাচর ো। কসই জেযই ব্লচছলাম, কিামার মিে কছঝলর 

জায়ো এটা েয়! 

  

পরীিা কঝর কেখুে। 

  

িুচম পারঝব্? 

  

পারব্ চকো জাচে ো। পরীিা কঝর কেখঝি িচি কী? 

  

চেক আঝছ েীচপ্ত। িুই কছঝলঝের ঘঝর ওর কোব্ার জায়ো কঝর কে আজঝকর মিে। কাল 

কথঝক যেয যা-ঝিাক ব্যব্স্থা করা যাঝব্। 

  

সূযণ কসখাঝেই রঝয় কেল। সকাল কথঝক কস কছঝলঝের সঝেই সারাির্ থাঝক। মাঝে চেঝয় 

মাচট ককাপায়, পুকুঝর িাঝের সাুঁিার কেখায়, দুঝধীনতলা কোরুটা কখেও েচড় খুঝল পাচলঝয় 

কেঝল কে ঝড়াঝে চড় কঝর ধীনতঝর আঝে। কখলার মাঝে কিা কস আঝছই। শুধুীনত সন্ধযাঝব্লার 

োথণোয় কস কযাে কেয় ো। োন্ধীচজর ছচব্র সামঝে কস কখেও ব্সঝব্ ো এ কথা কস 

সঝিযে গুহঝক আঝেই ব্ঝল চেঝয়ঝছ। এর সঝে িার ব্িণমাে জীব্েযাত্রার ককােও সম্পকণ 

কেই। এ শুধুীনত যিীঝির যচভমাে। 

  

আশ্রঝমর কপছে চেঝক যঝেকখাচে জচম পঝড় আঝছ। কসটা আশ্রঝমরই সম্পচত্ত। কসটাঝক 

কাঝজ লাোব্ার জেয সঝিযে গুহ একটা েিুে পচরকল্পো চেঝয়ঝছে। কসখাঝে একটা 
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ইটঝখালা হঝব্। আশ্রঝমরই কছঝলরা মাচট ককঝট ইট ব্াোঝব্। িারপর কসগুঝলা পুচড়ঝয় যা 

ইট তিচর হঝব্–িার যঝধীনতণক চব্চি করা হঝব্ খরি কিালার জেয, ব্াচক যঝধীনতণক গ্রাঝমর 

আচেব্াসীঝের মঝধীনতয চব্চল করা হঝব্। িাঝের ঘর িুঝল চেঝি কছঝলরাই সাহাযয করঝব্। 

একজে মাত্র কপোোর চমচস্ত্রঝক চেযুি করা হঝয়ঝছ কাজ কেখাব্ার জেয। 

  

সূযণ স্বভাব্িই এই পচরকল্পোটার োচয়ত্ব চেঝয় চেল। সারা চেে কস যসুঝরর মিে 

পচরশ্রম কঝর। ব্ইটইঝয়র সঝে িার ককােও সম্পকণ কেই এখে, ককােও রকম কেোও। 

কেই, এই কাজই কযে িার একমাত্র কেো। 

  

শুধুীনত েীচপ্তর সঝে িার একব্ারও কস রকম ভাঝব্ কেখা হয় ো।কখেও কখেও েূর। কথঝক 

একপলক কেখঝি পায়। কলাকজঝের মােখাঝে েীচপ্ত সূযণর সঝে খুব্ স্বাভাচব্ক ভাঝব্ কথা 

ব্ঝলে, চকন্তু সূযণঝক একা িার কাছাকাচছ আসার সুঝযােই কেে ো। কস রকম সম্ভাব্ো 

কেখা চেঝলও আঝে কথঝকই এচড়ঝয় যাে। 

  

কখেও কখেও েীচপ্তঝক টুচকটাচক কাঝজর জেয কযঝি হয় জলপাইগুচড় েহঝর। একা 

যাব্ার চেয়ম কেই, যে্ োঝমর একটা চকঝোর কছঝলঝক চেঝয় যাে। সূযণর মেটা িখে 

একটু ছটেট কঝর চকন্তু মুঝখ চকছু ব্ঝল ো। 

  

সঝিযে গুহ েথম েথম কঝয়ক চেে সূযণর চেঝক চব্ঝের েজর করঝখচছঝলে। ককােও ত্রুচট 

ধীনতরঝি পাঝরেচে। সূযণ একব্ারও লুচকঝয় িুচরঝয় কেখা করার কিষ্টা কঝরচে েীচপ্তর সঝে, 

ককােও রকম োচব্ জাোয়চে–কস চেঝজঝক কাঝজর মঝধীনতয সমূ্পর্ণ ডুচব্ঝয় চেঝয়ঝছ। এই 

কাজই কযে িার চেঝজর কাছ কথঝক চেঝজর মুচি। 

  

মাচট কাটঝি কাটঝি হোৎ কখেও মুখ িুঝল সূযণ কেঝখ েূঝর িীর্ কমঝো রাস্তা ধীনতঝর েীচপ্ত 

কহুঁঝট যাঝেে। োছপালার মাথা ছাচড়ঝয় আকাে। েীচপ্তর সমুন্নি ব্রাে সূযণর কিাঝখর 

সামঝের আকাে কেঝক কেয়। যিেূর কেখা যায় সূযণর কিাখ িাঝক যেুসরর্ কঝর। 
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কসই সময় সূযণর মুখ কেখঝল মঝে হয়, িার মিে যিৃপ্ত মােুর এ-পৃচথব্ীঝি আর 

একজেও কেই। 

৬৮. সূযণর িালিলে িমে 

সূযণর িালিলে িমে কব্ে স্বাভাচব্ক হঝয় এল। িার ছটেটাচে এখে আর েজঝর পঝড় 

ো। েীচপ্তর চেঝক আর িাকায় ো কঘারলাে: কিাঝখ। েীচপ্তর সঝে আড়াঝল কেখা করার 

ছুঝিা কখাুঁঝজ ো। িা ছাড়া িার সময়ই ব্া ককাথায়। সব্ সমঝয়ই কিা কস োোে কাঝজ 

ব্যস্ত। একসময় সূযণর মঝে হঝয়চছল, িার ককাথাও যাব্ার জায়ো কেই, ককােও ব্নু্ধ কেই, 

ককােও োচয়ঝত্ব আস্থা কেই, কসই জেয েীচপ্তর বু্কই িার মুখ লুঝকাব্ার একমাত্র জায়ো। 

এখে সূযণ িার মুচির একটা কিত্র কপঝয় কেঝছ। 

  

এর আঝরকটা চেকও আঝছ। িার রাে এব্ং কজঝের মিে যচভমােও খুব্ িীব্র। েীচপ্তর 

েচি কস এখে একটা েিণ্ড যচভমাে কব্াধীনত কঝর। েীচপ্তর জেয কস সব্চকছু ছাড়ঝি রাচজ 

চছল, িবু্ েীচপ্তর এই রকম ব্যব্হাঝরর ককােও কারর্ই কস খুুঁঝজ পায় ো। এই যচভমাে 

ব্ঝে কস একলা ঘঝর চেঝজঝক আব্ে কঝর রাখঝি পারি চকংব্া েীচপ্তঝক খুে করঝিও 

পারি, িার ব্েঝল কস চেঝজঝক ব্াইঝরর জীব্ঝে ছচড়ঝয় চেল। কাঝরাঝক কস চকছু বু্েঝি 

কেয় ো। সঝিযেব্াবু্র মিে ভূঝয়ােেণী মােুরও একসময় মঝে করঝলে, এই কছঝলচটর 

সম্পঝকণ চিচে আঝে ভুল কভঝব্চছঝলে। কটরচরটগুঝলার মিে কোুঁয়ারিুচম থাকঝলও এর 

তেচিক িচরত্র সঝন্দঝহর উঝধ্বণ। 

  

সঝিযে গুহ িার আশ্রমচট কয রকম েড়ঝি কিঝয়চছঝলে, সূযণ এঝস িার রূপ যঝেক 

পালঝট চেল। েচরঝব্র কছঝলঝের পড়াঝো, মাঝে োকসব্চজ লাোঝো আর োথণো ট্রাথণোর 

মিে চেরাচমর ব্যাপাঝর কস আব্ে রইল ো। আঝে কয একচট িুপিাপ ো্। পচরঝব্ে 

চছল, সূযণ িার মঝধীনতয এঝে চেল োঝর্র িাঞ্চলয ও হঝল্লাড়। আশ্রঝমর কছঝলগুঝলার মঝধীনতয 

এঝে চেল যযাডঝভঞ্চার-সৃ্পহা। আঝে এখােকার কছঝলঝের যেয স্কুঝলর কছঝলরা কেুঁঝধীনত 
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আশ্রঝমর িযালা ব্ঝল চব্দ্রূপ করি কঝয়ক মাঝসর মঝধীনতয এরা। সূযণর কেরর্ায় কজলা স্কুঝলর 

েুটব্ল চটমঝক িযাঝলঞ্জ জাচেঝয় সাি কোঝল হাচরঝয় সম্মাে আোয় কঝর চেল। আঝে 

এঝের কপাোক চছল কেঝঙা ধুীনতচি ও খদ্দ ঝরর েিুয়া, সূযণ কস- সব্ ছাচড়ঝয় এঝের হােপযান্ট 

ও হােোঝটণর চেটোট কপাোঝকর েব্িণে কঝরঝছ। পযাঝন্টর সঝে কব্ল্ট পরা 

ব্াধীনতযিামূলক। এখাঝে আশ্রঝম িরকায় সুঝিা কাটা হয়। ব্ঝট, চকন্তু সূযণ কসই সুঝিা খাচে 

ভাণ্ডাঝর চব্চি কঝর আঝস, কছঝলঝের ব্যব্হার করঝি কেয় ো। কস স্পষ্ট ব্ঝল চেঝয়ঝছ, 

খদ্দ র টদ্দ র ব্ড়ঝের ব্যব্হার করার জেয িলঝি পাঝর, কছাটঝের জেয েরকার কেই। 

আঝমোব্াে জায়োটা কিা ভারিব্ঝরণই, কসখােকার চমঝল তিচর চছট কাপড় ব্যব্হার 

করায় কোঝরর কী আঝছ? সঝিযে গুহ েথম েথম িীর্ আপচত্ত িুঝলঝছে, চকন্তু কজার 

কঝর ব্াধীনতা কেেচে। 

  

আশ্রঝমর কছঝলগুঝলা এঝসঝছ খুব্ই েচরঝব্র সংসার কথঝক যঝেঝকর ব্াচড়ঝিই খাব্ার 

জুটি ো। এইসব্ কছঝলঝের ব্া িাঝের ব্াব্া-মা’র একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা চছল, যচে ওরা 

এখাঝে কথঝক কলখাপড়া চেঝখ ককােওিঝম ভদ্রঝলাক হঝি পাঝর। সূযণ ওঝের মঝধীনতয 

মােুঝরর মিে মােুর হঝয় ব্াুঁিব্ার মিে একটা েৃে়িা এঝে চেঝে। ককউ চমেচমঝে েলায় 

কথা ব্লঝল সূযণ িাঝক এক ধীনতমক কেয়। 

  

মাঝে মাঝে কস ওঝের চেঝয় যায় েূঝরর জেঝল চেকার করঝি। আশ্রঝম যব্েয চপকচেঝকর 

কথা ব্ঝল যায়। এর মঝধীনতয ওরা দুঝটা বু্ঝোশুঝয়ার ও একটা হচরর্ কমঝরঝছ। হচরর্টা যব্েয 

মারার ইঝে চছল ো, ধীনতরঝিই কিঝয়চছল ওরা। চকন্তু েটাপচটঝি কসটার চেরোুঁড়া কভঝঙ 

যায়। হচরর্টাঝক চেঝয় একটা সমসযা কেখা চেঝয়চছল। হচরঝর্র মাংস আশ্রঝম চেঝয় আসার 

ককােও েনেরই ওঝে ো। আব্ার কেঝল চেঝয় আসার কথাও চক চি্া করা যায়? আশ্রঝমর 

কছঝলঝের আচমর আহার চেচরে। জেঝলর মঝধীনতযই কোপঝে কসটা ককঝটকুঝট রান্না কঝর 

কখঝয় কেলার কলাভ সূযণ যচি কঝষ্ট েমে কঝরঝছ। েলব্ল চেঝয় চিে মাইল েূঝরর একটা 

আচেব্াসীঝের গ্রাঝম চেঝয় এঝসঝছ হচরর্টা। হচরর্টা কপঝয় আচেব্াসীঝের উল্লাস কেখাও 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 814 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

একটা উপঝভােয ব্যাপার। এর কঝয়ক চেে ব্াঝে আব্ার সূযণ িার কছঝলঝের চেঝয় এই 

আচেব্াসী গ্রামচটঝি একচট মস্ত ব্ড় কুঝয়া খুুঁঝড় চেঝয় আঝস। 

  

সূযণর মঝধীনতয কয োর্েচি আঝছ, িা েকাঝের একটা পথ কপঝয় োো চেঝক ছচড়ঝয় পঝড়। 

িার সরল কজে ককােও রকম ব্াধীনতাঝকই যেচিিময মঝে কঝর ো। 

  

এিকাল সঝিযে গুহর চেরীহ সঝব্ণােয় আশ্রমচট সম্পঝকণ কারওর ককােও ঔৎসুকয চছল 

ো। সূযণ আসার পর যঝেঝকরই এচেঝক কিাখ পঝড়, িার সম্পঝকণ যঝেঝকরই চব্চভন্ন 

ধীনতরঝের আগ্রহ জাঝে। েথমি কস যিয্ সুপুরুর, িার চেঝক সকঝলর কিাখ পড়ঝব্ই। 

িা ছাড়া, কস কয একসময় কব্ামা-চপস্তল চেঝয় কারব্ার কঝরঝছ এব্ং কজল কখঝটঝছ–এ 

খব্রও সহস্রকাে জেিার জাো হঝয় যায়–এ-সম্পঝকণ যঝেক করামাচন্টক েঝল্পরও জে 

হয়। এব্ং কস োচক ব্ড়ঝলাঝকর কছঝল, সব্চকছু কছঝড়ছুুঁঝড় এঝসঝছ। সব্ণিযােী ব্ড়ঝলাঝকর 

কছঝলরা এখেও এ-ঝেঝে কব্চে শ্রো পায়। সুিরাং জেশ্রুচির োয়ক হব্ার সব্ রকম 

কযােযিাই িার আঝছ। আসঝল কয কস একচট কছঝলমােুর ধীনতরঝের কিচে মােুর–এই সিয 

পচরিয়টাই কলাঝকর কিাঝখ ধীনতরা পঝড় ো। 

  

েঝরায়াডণ ্ক, কচমউচেষ্ট পাচটণ এব্ং আর চস চপ আই-এর কমণীরা চব্চভন্ন েঝল ভাে হঝয় 

িার সঝে ভাব্ জমাঝি আঝস। িাঝক েঝল টাোর জেয সকঝলই উৎসুক।  

  

সূযণ সকলঝকই এক রকম উত্তর জাচেঝয় চেঝয়ঝছ। কস ব্ঝলঝছ, আপোরা পচলচটকস 

কব্াঝেে, আচম রাজেীচিচেচি এঝকব্াঝরই বু্চে ো। আচম সমাজিঝন্ত্র চব্শ্বাস কচর। আচম 

এ-ও জাচে, এ-ঝেঝে সমাজিন্ত্র আেঝি হঝল একটা যুে করঝি হঝব্। আঝের কথঝকও 

যঝেক ব্ড় যুে। কেখঝছে ো, পুুঁচজপচি ব্যব্সায়ী আর োলালরা এঝেঝের োসে যন্ত্রটা 

কী রকম ভাঝব্ েখল কঝর চেঝে। যুে ছাড়া এরা ককউ কস যচধীনতকার ছাড়ঝব্ ো। কসই 

যুঝে আচমও লড়াই করঝি রাচজ আচছ। েরকার হঝল আমাঝক ডাকঝব্ে। কারর্ োন্ধীব্াে 

আমার যচস্থ মজ্জায় কেই। োন্ধীব্াে একজে মােুঝরর চেজস্ব জীব্ঝের কিঝত্র খুব্ই ভাঝলা, 
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চক্ এই আেঝেণ কেে িালাব্ার চি্া করা কব্াকাচম ছাড়া চকছুই ো। এ-ঝেঝের সরকারও 

কয খুব্ চেেচেরই োন্ধীব্াঝের কভক কছঝড় কেঝব্ িাও আচম ভাঝলা ভাঝব্ জাচে। 

  

িঝব্, আমার আর একটা কথা আঝছ। সমাজিঝন্ত্রর জেয কসই লড়াইটা িালাঝব্ কক? যুে 

কিা শুধুীনত কসালজার চেঝয় হয় ো, িার জেয একজে কসোপচি লাঝে। কক কসই কসোপচি 

হঝব্। কসইটা আঝে আপোরা চেক কঝর চেে। আপোরা এক মাকণসব্াঝের োম কঝরই 

পাুঁি-ছ’টা আলাো পাচটণ খুঝলঝছে, আচম এর মাঝে বু্েঝি পাচর ো, ককােও চেে আমার 

মাথাঝি েুকঝব্ও ো। আপোরা আঝে সব্াই একমি হঝয় চেে, কক হঝব্ ভারঝির কলচেে। 

আচম কস রকম কাঝরাঝক কেচখ ো। যচে কস রকম কাঝরাঝক পাওয়া যায়, আর চব্েঝব্র 

লড়াইঝয়র চেক মিে েস্তুচি হয়, িা হঝল আমাঝক খব্র কেঝব্ে। আচম একজে সামােয 

কসালজার চহঝসঝব্ যথা সম্ভব্ লড়াই চেঝয় আসব্। কস রকম চেে যিচেে ো আঝস, 

িিচেে আপোরা যি ইঝে পচলচটকস করুে, আচম কয রকম জীব্ে চেঝয় আচছ, িাঝিই 

কব্ে আচছ। 

  

সূযণর কথাটা ককােও েঝলর কমণীঝেরই পছন্দ হয় ো। ককে ো, সব্ েঝলরই চরচজওেযাল 

কচমচটর কক কসঝিটাচর আর কক কেচসঝডন্ট হঝব্, এ চেঝয় সব্ সময় িলঝছ একটা োন্ডা 

লড়াই। চরচজওেযাল কচমচট কথঝক কক কঝব্ যাঝব্ কসন্ট্রাল কচমচটঝি– িারও একটা চি্া 

আঝছ। এইসব্ জরুচর চব্রয় সমাধীনতাঝের পর কিা যেয কথা। সচিযকাঝরর চব্েঝব্র জেয 

ককােও চেে লড়ঝি হঝব্, একথা ককউই মঝের চেভৃিিম েঝেঝে চব্শ্বাস কঝর ো। ও 

রকম যচে কখেও হয় কিা হোৎ হঝয় যাঝব্। িার আঝে, ব্যচিেি জীব্ঝে ব্া েলেি 

ভাঝব্ যি রকম কোরত্রুচট সব্চকছু োকব্ার জেযই চব্ঝব্ঝকর কাঝছ আঝছ এক মঝহ রধীনত, 

মূল সমসযার সমাধীনতাে ো করঝি পারঝল এ রকম কিা হঝব্ই! 

  

যাঝক েঝল টােঝি পারা যায় ো, িাঝক েত্রু চহঝসঝব্ চিচহ্নি করঝি হঝব্, এটাই আধুীনতচেক 

রাজেীচির চেয়ম। সূযণর যজ্ঞাঝি িার েত্রুসংখযা ব্াড়ঝি লােল। কখেও সখেও কস 

যখে েহঝর আঝস, িখে ওইসব্ কমণীঝের সঝে কেখা হঝল কস সাধীনতারর্ ভদ্রিা রিার 

জেয কথা ব্লঝি যায়। চকন্তু িারা কাষ্ঠ হাচস চেঝয় সঝর পঝড় একটু ব্াঝেই। এইসব্ 
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কছঝলঝের মঝধীনতয যঝেঝক আঝছ আ্চরক কেেকমণী, চকন্তু চেছক চথঝয়াচরর মঝন্ত্র মাথা 

ঘুচলঝয় কেঝলঝছ, যঝেযর সঝে িকণ হঝলই োোে ব্ইঝয়র লাইে উোর কঝর উোহরর্ 

কেয়–মােুরঝক িার স্থাে কাঝলর পটভূচমঝি চব্িার করঝি ভুঝল যায়। সূযণর মঝের 

কাছাকাচছ যাওয়ার কিষ্টা ককউ করল ো। 

  

কঝয়ক চেে পর আিমকা একটা গুজব্ ছচড়ঝয় পড়ল এলাকাটা জুঝড়। সঝিযে গুহর 

আশ্রমটা আসঝল একটা কব্ঝলল্লাপোর জায়ো। সূযণ আর েীচপ্ত চব্ঝয় ো কঝরও স্বামী-স্ত্রীর 

মিে একসঝে থাঝক। সন্ধযাঝব্লা মাঝের মঝধীনতয ওঝের কব্সামাল যব্স্থায় কি কলাক 

স্বিঝি কেঝখঝছ। কলকািা কথঝক িাড়া কখঝয় ওরা এখাঝে পাচলঝয় এঝসঝছ। কঝয়কজে 

কলকািা কথঝক টাটকা এব্ং পাকা খব্র চেঝয় এঝসঝছ–এককাঝলর িন্দেেের মামলার 

চব্খযাি েীচপ্ত সরকার এক কছাকরার সঝে চব্শ্রী ককঝলকিমাচরঝি জচড়ঝয় পঝড়চছঝলে। এখে 

এখাঝে এঝস আব্ার কসই লীলাঝখলা শুরু কঝরঝছে। এমেকী ওই আশ্রম পচরিালোর 

টাকা ককাে কোপে সূত্র কথঝক আঝস কস-চব্রঝয় িে্ করার জেযও কজলা োসঝকর কাঝছ 

উঝড়া চিচে কেল। 

  

এসব্ কথা একব্ার ব্ািাঝস কছঝড় চেঝলই হল। িারপর ব্ািাস চেঝজর গুঝর্ই িা উচড়ঝয় 

কব্ড়াঝব্। এব্ং যি কব্চে ছড়ায় িিই এর ব্লবৃ্চে হয়। কয ে ব্যচভিার এব্ং গুপ্তির বৃ্চত্ত 

এই দুচট যচভঝযাঝের মজা এই, কয-ঝকউ একব্ার শুেঝব্, চকছুঝিই পুঝরাপুচর যচব্শ্বাস 

করঝি পারঝব্ ো। যি চব্শ্বাঝসর পাত্রই কহাক, িবু্ মঝে হঝব্ কভিঝর একটা চকছু চেশ্চয়ই 

ব্যাপার আঝছ। যা রঝট িার চকছু য্ি ব্ঝট।  

  

উড়ঝি উড়ঝি গুজব্টা একচেে আশ্রঝম এঝসও কপ ুঁঝছাল। েথম কঝয়ক চেে ককউ এ 

চেঝয় উচ্চব্ািয করল ো, েঝিযঝকই যপঝরর কাঝছ এমে ভাব্ কেখাঝি লােল কয, কস 

চকছু কোঝেচে। 

  

গুজব্টার সব্ঝিঝয় চেমণল চেক এই কয, এটা কয-সময় ছড়াল, কস-সময় সূযণ আর েীচপ্ত 

সমূ্পর্ণ চেঝেণার জীব্ে কাটাঝে। সূযণ কমঝি আঝছ কছঝলঝের চেঝয়, েীচপ্ত আশ্রম 
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পচরিালোর চেকটা কেখঝছে। আর, হাঝি চকছুটা সময় কপঝয় সঝিযে গুহ’কোয়াখাচলঝি 

োন্ধীচজর সঝে এই োঝম স্মৃচিকথা রিোয় ব্যাপৃি।  

  

েীচপ্ত আশ্রঝমর একচট কছঝলঝক সঝে চেঝয় েহঝর চেঝয়চছঝলে কিল, েুে, মেলা চকঝে 

আেঝি। মাঝস দু-চিে ব্ার িাুঁঝক এ রকম আসঝি হয়। কোকাঝের কলাকঝের সঝেও 

কিো হঝয় চেঝয়চছল। কসচেে চিচে স্পষ্ট বু্েঝি পারঝলে, কোকাঝের কলাকজে কযে িার 

চেঝক একটু চব্ঝের েৃচষ্টঝি কেখঝছ। এই রকম েৃচষ্ট োঝয় কব্ুঁঝধীনত। চকন্তু এসব্ ব্যাপার শুধুীনত 

যেুভব্ করা যায়, মুঝখ চকছু কিা ব্লা যায় ো। 

  

িাড়ািাচড় ককোকাচট কসঝর েীচপ্ত চেঝর আসচছঝলে, ব্াবু্পাড়ায় দুচট কছঝল এঝকব্াঝর 

রাস্তার মােখাঝে োুঁচড়ঝয়। েীচপ্তঝক কেঝখ একজে কব্ে কজাঝর ব্লল, এই কসই মাচেটা 

ো? 

  

মাচেটার কব্ে িটক আঝছ চকন্তু। এই িটক কেঝখই কছঝলটা মঝজঝছ।  

  

কছঝলটার কিহারাও কিা কাচিণঝকর মিে লালটুমাকণা। কেচখসচে? 

  

আর একজে ব্লল, হযাুঁ। কছঝলটা ব্ড় ো কমঝয়টা ব্ড় কর? 

  

এই রকম আরও চকছু কথা দু’জঝে ব্লাব্চল করল। মঝে হয় কযে কথাগুঝলা আঝে 

কথঝকই তিচর করা। 

  

কয ব্ঝে চেলণজ্জিার মঝধীনতয এক রকম আেন্দ আঝছ। ককউ ককউ কসই আেঝন্দর স্বােটাই 

একটু কব্চে কঝর কপঝি িায়। এই যুব্ক দুচটর মঝধীনতযও লজ্জা ব্া কোপেীয়িার চিহ্নমাত্র 

কেই। িারা েীচপ্তঝক কথাগুঝলা কোোঝিই কিঝয়ঝছ। এমেকী, েীচপ্তর সঝে কয একচট কছাট 

কছঝল আঝছ–িিটা কছাট েয় যাঝি এসব্ বু্েঝি পারঝব্ ো—িাঝিও ভ্রূঝিপ কেই। 

  

যুব্ক দুচটর ব্য়স কুচড়-একুে হঝব্। ওরা যখে চেিা্ ব্ালক চছল, িখে েীচপ্ত এক রাঝত্র 

পুচলঝে ব্াচড় চঘঝর কেলায় কপছঝের পাুঁচিল কথঝক েীঝি োুঁপ চেঝয়চছঝলে, িারপর 
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যন্ধকাঝরর মঝধীনতয কে ঝড়াঝি চেঝয় একটা পাোপুকুঝর পঝড় যাে এব্ং িাুঁর িুঝলর মুচে 

ধীনতঝর িাঝক কটঝে কিালা হয়। কমঝয় ব্ঝলও িাঝক পঝর থাোর যিযািার কথঝক করহাই 

কেওয়া হয়চে। কব্য়াচল্লঝে ককােও েয়ামায়া চছল ো–স্বীকাঝরাচি আোঝয়র জেয িার 

হাঝির আঙুঝলর েঝখর মঝধীনতয চপে কোুঁটাঝো হঝয়চছল। িারা এইসব্ সহয কঝরচছঝলে শুধুীনত 

একটা স্বে কেঝখ। একচেে এই কেে স্বাধীনতীে হঝব্, িারপর এখাঝে সুস্থ মােব্ সমাজ েঝড় 

উেঝব্। 

  

যুব্ক দুচট এসব্ জাঝে ো। িাঝের জােব্ার কথাও েয়, িাঝের ব্াব্া মারা-ই এর মঝধীনতয 

ভুঝল কেঝছ। ওই যুব্ক দুচটর কিাঝখ েীচপ্ত একচট োরী মাত্র, যার কয ব্ে এখেও যিু্ণ  

আঝছ–খাচেকটা কলকিম রটায় যাঝক আরও কমাহময়ী মঝে হয়।  

  

কথাগুঝলা শুঝে েীচপ্তর.েরীঝর কযে একটা োুঁকুচে লােল। সাধীনতারর্ি এইসব্ কিঝত্র 

কমঝয়রা মাথা চেিু কঝর িঝল যায়, ো কোোর ভাে কঝর। চকন্তু েীচপ্ত জীব্ঝে যঝেক চকছু 

কেঝখঝছে। চিচে মুখ চেচরঝয় িাকাঝলে। 

  

যুব্ক দুচট কসাজাসুচজ েীচপ্তর কিাঝখ কিাখ রাখল। িারা তিচর হঝয় আঝছ। েীচপ্ত চকছু 

ব্লঝলই িারা আরও যঝেকগুঝলা কুব্াকয ছড়াঝব্। এমেকী িারা একটা খারাপ োেও 

োইঝি পাঝর। ককউ িাঝের কসই যচধীনতকার ককঝড় চেঝি পাঝর ো। 

  

েীচপ্ত কঝয়ক পলক িাচকঝয় রইঝলে চেচেণঝমঝর। িাুঁর কিাঝখ রাে কেই। যিয্ সূক্ষ্ম 

একটা যচভমাে কেঝল আসঝি িাইঝছ িার বু্ক কথঝক। চিচে ব্লঝি িাইঝলে, কিামরা 

আমার চেঝক ভাঝলা কঝর িাচকঝয় কেঝখা, আমার মুঝখ যচে ককােও পাপ কেখঝি ো 

পাও, িা হঝল চেচরঝয় োও কিামাঝের কথা। 

  

চকন্তু মুঝখ এসব্ উচ্চারর্ করা যায় ো। চিচে আব্ার মুখ চেচরঝয় সঝের কছঝলচটঝক 

ব্লঝলে, িল। 
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চিচে চকছু েূর িঝল যাব্ার পর যুব্করা আব্ার মুখ খুলল। িারা বু্চেঝয় চেঝি িায়, িারা 

ওই রমর্ীর ব্যচিত্ব কেঝখ যচভভূি হঝয় যায়চে। যি কসাজা েয়।  

  

একজে ব্লল, এ আব্ার কিজ কেখাঝো হঝে। 

  

আঝরকজে ব্লল,… 

  

যথণাৎ ককােও োরী ব্া পুরুর চব্ব্াহ ব্ন্ধঝে আব্ে ো হঝয়ও যচে কাছাকাচছ আঝস, িা 

হঝল িাঝের কিজ কেখাব্ার ককােও যচধীনতকার কেই। ব্রং যেয সকঝলর যচধীনতকার আঝছ 

িাঝের ভৎণসো করার। িুচম আচম যা খুচে কচর, কলাকঝক েকাই, ব্াব্া-মাঝক যযে কচর, 

চেশুঝের কুচেিা চেই–এ-সব্ই িলঝি পাঝর, চকন্তু সমাঝজর স্বীকৃচি ছাড়া দু’ জে োরী-

পুরুঝরর চমলে-এ কিেও হঝিই পাঝর ো। 

  

আশ্রঝম চেঝর এঝস েীচপ্ত কাঝরাঝক চকছু ব্লঝলে ো, চব্ছাোয় শুঝয় শুঝয় কুঁেঝলে 

চকছুির্। িারপর কিাখ মুঝছ উঝে পঝড় ভাব্ঝলে, চছুঃ, আচম এি দুব্ণল হঝয় পড়চছ ককে? 

কলাঝকর কথায় কী আঝস যায়? 

  

সূযণর কাঝেও যখে এসব্ কথা আসঝি লােল, িাঝকও চকছু চকছু চটটচকচর সহয করঝি 

হল। িখে কস ব্ড় চব্পযণস্ত কব্াধীনত করল। এ কী ধীনতরঝের যদু্ভি েত্রুিা, যার েচিঝরাধীনত 

করার ককােও উপায় িার জাো কেই। েত্রু এখাঝে ব্স্তুি যেৃেয। গুজব্ কক ব্া কারা 

ছড়াঝে িা জাোর উপায় কেই। রাস্তায় কছঝলরা যেয চেঝক মুখ চেচরঝয় ব্াুঁকা ব্াুঁকা উচি 

করঝলও িা চেঝয় েেড়া করা যায় ো। কসটা আরও চব্সেৃে ব্যাপার হয়। 

  

সূযণ খাচেকটা মুরঝড় পড়ল। কস কব্চে েচকিমি কব্াধীনত করল েীচপ্তচের জেয। িার এঝি চকছু 

যায় আঝস ো। চকন্তু েীচপ্তচে চক এিটা সহয করঝি পারঝব্ে? 

  

এ-রাস্তায় েিুে ব্াস িলঝি শুরু কঝরঝছ। ব্াস এঝলই আশ্রঝমর কছঝলরা ছুঝট িা কেখঝি 

যায়। একচেে সঝিযে গুহ কসখাঝে োুঁচড়ঝয় চছঝলে, িল্ ব্াস কথঝক একেল েব্য যুব্া 
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িার উঝদ্দ ঝে কিকগুঝলা যশ্রাব্য উচি ছচড়ঝয় কেল। চিচে হিভম্ব হঝয় কেঝলে। 

চব্স্ফাচরি কিাঝখ িাকাঝলে আশ্রম-ব্ালকঝের চেঝক। চেঝর এঝসই চিচে োথণোয় 

ব্সঝলে, োয় এক ঘন্টা কসখাঝেই রইঝলে কিাখ বু্ঝজ, কী সমাধীনতাে চিচে কপঝলে কক 

জাঝে! 

  

সূযণ চেচলগুচড় কটেঝে চেঝয়চছল একটা কাঝজ। কাজ কসঝর কেরার জেয ব্াস ধীনতরঝি যাঝে, 

কেখল ব্াঝসর জােলার পাঝের চসঝট ব্ঝস আঝছে েীচপ্ত। সূযণ িৎির্াৎ মুখ ঘুচরঝয় উলঝট 

চেঝক চেঝর হে হে কঝর হাুঁটঝি লােল। কাছাকাচছ একটা িাঝয়র কোকাে। কেঝখ েুঝক 

পড়ল িার মঝধীনতয। 

  

েীচপ্ত সূযণঝক কেখঝি কপঝয়চছঝলে। চিচে কেঝম এঝলে ব্াস কথঝক। সূযণর কাঝছ এঝস একটু 

রুি ভাঝব্ ব্লঝলে, িুচম আমাঝক কেঝখ মুখ চেচরঝয় িঝল এঝল ককে?  

  

সূযণ িিুচে ককােও উত্তর চেল ো। োয় চিে-িার মাস ব্াঝে েীচপ্ত এই রকম 

ভাঝব্  আলাো ককােও জায়োয় সূযণর সঝে কথা ব্লঝলে। িাও যিয্ যেিযাচেি 

সমঝয়। 

  

িাঝয়র কোকাে কথঝক কব্চরঝয় এঝস সূযণ ব্লল, আমাঝের একসঝে এক ব্াঝস ো যাওয়াই 

কিা ভাঝলা। 

  

ককে? 

  

আপচে কিা িাই িাে। 

  

কক ব্ঝলঝছ কিামাঝক? আমরা এক আশ্রঝম এক জায়োয় থাচক–যথি ব্াইঝর কেখা হঝল 

ককউ কাঝরাঝক চিেঝি পারব্ ো–মুখ ঘুচরঝয় িঝল যাব্–এটা চক সম্মােজেক। ব্যাপার? 

কলাঝকর কথার কব্চে মূলয চেঝল িারা আরও কব্চে কপঝয় ব্ঝস।  

  

আপচে আমার সঝে কখেও একসঝে কব্ঝরাঝি িােচে। 
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কসটা আলাো কথা। 

  

সূযণ মুখ ভচরঝয় হাসল। িুম্বক-আকৃঝষ্টর মিে েীচপ্তর কিাঝখ কিাখ করঝখ মঝে মঝে ব্লল, 

পৃচথব্ীঝি কিামার কিঝয় সুন্দর ককউ কেই। আচম য্ি আর কাঝরাঝক কেচখচে। এখেও 

কিামাঝক কেখঝল আমার বু্ঝকর মঝধীনতয কাুঁঝপ। 

  

সূযণ বু্ক ভঝর চেশ্বাস চেল, উজ্জ্বল কিাঝখ িাকাল েীচপ্তর চেঝক। িারপর ব্লল, িুচম যচে 

মঝে কজার আেঝি পাঝরা, িা হঝল আচম কাঝরাঝক গ্রাহয কচর ো। আচম কিামার জেযই 

চিচ্ি কব্াধীনত করচছলাম। কারর্ িুচম কলাকলজ্জাঝক ভয় পাও। এই সামােয কলাকলজ্জার 

কারঝর্ই িুচম একচেে আমাঝক যঝেক কষ্ট চেঝয়ছ। এর জেয িুচম কিামার। চেঝজর 

মেটাঝকও গুচটঝয় করঝখচছঝল। 

  

েীচপ্ত মৃদুস্বঝর ব্লঝলে, ো ও জেয েয়। আচম চেঝজর চব্ঝব্ক ছাড়া আর কাঝরার কাঝছ 

োয়ী েই। 

  

সূযণ স্পষ্ট েলায় ব্লল, িা হঝল কিামার চব্ঝব্ক পচরষ্কার কঝর োও। আমরা ককােও 

যেযায় কাজ করচছ ো। আমরা পরস্পরঝক িাই। এটা সমূ্পর্ণ আমাঝের দুজঝের ব্যচিেি 

ব্যাপার। এর সঝে আমাঝের কাঝজর ককােও সম্পকণ কেই। সমাঝজর জেয আমরা যা কাজ 

করচছ িার ভাঝলা-মঝন্দর চব্িার হঝি পাঝর, চকন্তু আমাঝের চেভৃি জীব্ঝের ব্যাপাঝর 

মাথা ঘামাব্ার যচধীনতকার কারওর কেই। িবু্ যচে ককউ কসচেঝক কোংরা কিাখ কেলঝি আঝস 

কজার কঝর িা যস্বীকার করঝি হঝব্। িুচম যচে চেক থাঝকা, িা হঝল আচম েকােয রাস্তায় 

কিামার সঝে পাোপাচে হাটব্, আড়াঝল লুঝকাব্ ো, েরকার হঝল হাঝি একটা িাবু্ক 

রাখব্ সামঝের ব্াধীনতা সচরঝয় কেব্ার জেয। কযারাভাে যখে যায়, িখে কুকুর কঘউ কঘউ 

কঝর, িাঝি কযারাভাে কখেও থাঝম ো। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, এসব্ কথা আঝলািোর জায়ো এটা েয়। িঝলা ব্াঝস উেঝব্ ো? 
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সূযণ েীচপ্তঝক চেঝয় এঝস ব্াঝসর জােলার কাঝছ ব্সল। িার পঝরও যচব্রাম কথা ব্ঝল 

যাঝে। যেয কক কেখঝছ ব্া শুেঝছ কস-চেঝক িার ভ্রূঝিপ কেই। এই ক’মাঝস েীচপ্ত এক 

চেেও িার সঝে ভাঝলা কঝর কথা ব্ঝলেচে, আজ চেঝজ এঝস েকাঝেয িার সঝে কথা 

ব্লায় সূযণর সমস্ত যচভমাে কযে এক েুকিমাঝর উঝড় কেঝছ। 

  

ব্াস কথঝক কেঝম কস আব্ার ব্লল, িুচম কিা জাঝেো, কিামার জেয আচম সব্চকছু। 

ছাড়ঝি পাচর। িবু্ িুচম ককে আমাঝক এচড়ঝয় থাকঝি কিঝয়চছঝল এিচেে? আচম এর 

ককােও যুচির মাথা-মুনু্ড বু্েঝি পাচর ো। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, সূযণ, িুচম আমার একটা কথা শুেঝব্? 

  

ব্ঝলা। 

  

িুচম যেয একচট চব্ঝয় কঝরা। িারপর িুচম যচে িাও িা হঝলও এই আশ্রঝম থাকঝি 

পাঝরা–আচম ব্ড়মামাঝক ব্ঝল কঝয় রাচজ করাব্। এঝিই কলাঝকর কথাব্ািণা সব্ কথঝম 

যাঝব্। 

  

সূযণ েস্তাব্টা এঝকব্াঝর উচড়ঝয় চেঝয় ব্লল, এ িুচম কী কছঝলমােুঝরর মিে কথা ব্লছ? 

আচম িাই কিামাঝক, আর চব্ঝয় করব্ যেয একটা কমঝয়ঝক? এ রকম ভন্ডাচম িুচম আমার 

কাছ কথঝক আো কঝরা? 

  

আমার সম্পঝকণ টােটাও কিামার আঝস্ত আঝস্ত কঝম যাঝব্–  

  

িুচম আমাঝক যচব্শ্বাস করছ? 

  

ো, ো, কস কথা ব্লচছ ো। আচম ব্লচছ কয, সমঝয়র সঝে সঝে আঝস্ত আঝস্ত সব্চকছুই 

যেয রকম হঝয় যায়। 
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পঝর কী হঝব্, কস কথা কভঝব্ হাি গুচটঝয় ব্ঝস থাকা আমাঝের মাোয় ো েীচপ্তচে। আমরা 

জীব্ঝে যঝেক রকম েুুঁচক চেঝয়চছ। পঝর কস জেয কখেও চক যেুিাপ কঝরচছ? েীচপ্তচে 

িুচম আর ককােও চিধীনতা ককাঝরা ো। আমাঝক কিামার পাঝে থাকঝি োও। কিামার জেয 

আচম সব্ সময় ছটেট কচর। কি চেে কিামাঝক ছুুঁইচে, িবু্ এখেও আমার হাঝি কিামার 

েরীঝরর েন্ধ কলঝে আঝছ। সচিয কঝর ব্ঝলা কিা, িুচম আমাঝক ভাঝলাব্াঝসা ো! 

  

েীচপ্ত িিুচে কথাটার উত্তর চেঝি পারঝলে ো। মুখ চেচরঝয় রইঝলে। চকন্তু বু্েঝি 

পারঝছে, সূযণ েিীিা কঝর আঝছ, ব্লঝি িাঝক হঝব্ই। মন্থাকর ভাঝব্ রাস্তার পাে কথঝক 

একটা বু্ঝো েুল চছুঁঝড় চেঝলে। িারপর ব্লঝলে, কী জাচে! ভাঝলাব্াসা কাঝক ব্ঝল আচম 

চেক জাচে ো কব্াধীনতহয়। িুচম আমাঝক উিলা কঝর োও। চকন্তু কিামাঝক আচম আঝে যা 

যঝেক ব্ার ব্ঝলচছ কসইটাই সচিয। মঝে মঝে সারা জীব্ে আমরা খুব্ কাছাকাচছ থাকব্–

িা ছাড়া যেয উপায় কেই। 

  

মঝে মঝে কাছাকাচছ থাকা চেিা্ কছঝলমােুচর ব্যাপার। আমরা কসই ব্য়স কপচরঝয় 

এঝসচছ। 

  

সূযণ, আচম জােিাম, এই আশ্রঝমর জীব্ে কিামার জেয েয়।  

  

এিচেঝের মঝধীনতয এক ব্ারও চক আচম যেযায় চকছু কঝরচছ। এখে িুচম যেয কলাঝকর কথা 

শুঝে আমাঝক এই কথা ব্লছ। িঝব্, একথা চেক, আচম শুকঝো সন্নযাসী চকংব্া োুঁি-মুখ 

চখঝিাঝো পচলচটচেয়াে হঝি পারব্ ো কখেও। আচম কাজ করঝি ভাঝলাব্াচস, মােুঝরর 

উপকার িাই, িা ব্ঝল চেঝজঝকই ব্া ব্ঞ্চো করব্ ককে? ভচব্রযৎ কজোঝরেঝের সুখ-

সমৃচের জেয আমরা খাটব্ চেকই, িা ব্ঝল চেঝজরা সব্চকছু িযাে করব্–এটা চেক েয়। 

এটা যডব্জ্ঞাচেক! যারা মুঝখ এক কথা ব্ঝল আর কাঝজ যেয রকম কঝর–আচম িাঝের 

েঝল েই, িুচম িা ভাঝলা কঝরই জাঝো। 

  

েীচপ্ত মুখ চেিু কঝর চেুঃেঝব্দ আুঁটঝছে। সূযণ িাুঁর হাি ধীনতঝর োুঁড় কচরঝয় আঝব্ে কচম্পি 

েলায় ব্লল, েীচপ্তচে, আচম কিামাঝক কী ভীরর্ ভাঝব্ িাই, িুচম বু্েঝি পাঝরা ো? িুচম 
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আমাঝক েূঝর কেঝল চেঝয়া ো। আমরা দু’জঝে যচে পাোপাচে থাচক, আমরা একসঝে 

যঝেক ব্ড় কাজ করঝি পাচর এখেও। আমরা কাঝরাঝক গ্রাহয করব্ ো। ককউ আমাঝের 

ব্াধীনতা চেঝি এঝল িার মুঝখ থুিু কেব্। 

  

েীচপ্ত হাি ছাচড়ঝয় চেঝয় োে েলায় ব্লঝলে, সূযণ আচম ককােও চেে কিামাঝক পাব্ ো। 

আচম কিামার কযােয েই। 

  

এ-কথা কব্াঝলা ো। 

  

িুচম কমঝয়ঝের কথা বু্েঝব্ ো। কযসব্ কমঝয়রা চব্ঝয় কঝর, িারা কছঝলঝব্লা কথঝকই 

চব্ঝয়র কথা ভাঝব্। িারা ো-ঝেখা স্বামীর স্বে কেঝখ, ো-জোঝো কছঝলঝমঝয়ঝক মঝে 

মঝে আের কঝর িখে কথঝকই। আচম কছঝলঝব্লা কথঝক কখেও চব্ঝয়র কথা ভাচব্চে। 

আচম যেয রকম ব্রি চেঝয়চছলুম। এখে আমার যঝথষ্ট ব্য়স হঝয়ঝছ, এখে চক আমার 

পঝি েিুে কঝর চব্ঝয়র কথা ভাব্া সম্ভব্? কস সাহসও আমার কেই, কস ইঝেও কেই। 

িুচম আমার কিঝয় ব্য়ঝস যঝেক কছাট, আমাঝের সমাজ কসটা সহঝজ কমঝে কেয় ো, িা 

ছাড়াও সাংসাচরক জীব্ে, কছঝল মােুর করা–এসঝব্র সঝে আচম আর চেঝজঝক মাচেঝয় 

চেঝি পারব্ ো। 

  

িুচম ব্য়ঝসর কথা কব্াঝলা ো। কিামার ককােও ব্য়স কেই। িুচম চিরকাঝলর সুন্দর। 

  

এটা কছঝলমােুচর কথা। আমার চিচরে ব্ছর পার হঝয় কেঝছ।  

  

চব্ঝয় করার ব্যাপাঝর আমার চেঝজরও ককােও ইঝে ব্া যচেঝে কেই। চব্ঝয় ো করঝল কী 

হয়? 

  

এ-আশ্রঝম কথঝক কসটা সম্ভব্ েয়, বু্েঝিই পারছ। 

  

আমরা আজই এ-আশ্রম কছঝড় িঝল কযঝি পাচর। এ-আশ্রম ছাড়া চক সারা কেঝে আর 

ককােও কাঝজর জায়ো কেই? 
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িারপর সারা জীব্ে আমরা সমাজ কথঝক পলািক থাকব্? চকংব্া ককােও যঝিো জায়োয় 

চেঝয় চমঝথয পচরিয় কেব্? ও রকম পাশ্চািয ধীনতরঝের জীব্ে আমার জেয েয়। কিামাঝক 

আর একটা সচিয কথা ব্চল, ো হঝল আমার পাপ হঝব্! 

  

েীচপ্ত োে় কিাখ িুঝল সূঝযণর চেঝক িাকাঝলে। স্পষ্ট কব্াো যায় িার কিাঝখ জল এঝস 

কেঝছ। চিচে ব্লঝলে, িুচম যখে এই আশ্রঝম কজার কঝর থাকঝি এঝল, িখে আচম সব্ 

সময় কিামার ওপর রাে করিুম। চকন্তু আচম িখে কিামার কিঝয়ও কব্চে দুব্ণল হঝয় 

পঝড়চছলাম। কিামাঝক কেখঝল আচম দুব্ণল হঝয় পচড় ব্ঝলই কিা কিামার কাছ কথঝক 

পালাঝি িাই। এখাঝে, েথম চেঝক রাচত্তরঝব্লা আমার ঘুম আসি ো, চব্ছাোয় এ-পাে 

ও-পাে করিাম, খাচল ইঝে করি, উঝে কিামার ঘঝর িঝল যাই, কিামার ঘুম্ মুঝখ 

একব্ার হাি কছাুঁয়াই। কি কঝষ্ট কয চেঝজঝক েমে কঝরচছ। েইঝল কয আচম চেঝজর 

কাঝছই কছাট হঝয় কযিাম! এখে আচম চেঝজঝক সামঝল চেঝি কপঝরচছ। এখে আমার 

ব্াসো মঝর কেঝছ। ভাঝলাব্াসার জেয যারা সমাজ কথঝক পলািক হঝি পাঝর, আচম আর 

িাঝের মিে েই। 

  

সূযণ চকছু একটা ব্লঝি যাচেল, েীচপ্ত িাঝক ব্াধীনতা চেঝয় ব্লঝলে, আমাঝক আর একটু 

ব্লঝি োও। যারা একব্ার রাজেীচি ব্া সমাজ কসব্ার কাঝজ আঝস, িারা এর কথঝক 

আর কব্চরঝয় কযঝি পাঝর ো। এটা একটা সািাচিক কেো। আচমও এর কথঝক েূঝর চেঝয় 

আর ককােও চেে স্বচস্ত পাব্ ো। িুচম রাজেীচিঝি এঝসচছঝল কোুঁঝকর মাথায়, িুচম। 

সব্চকছুই কঝরা কোুঁঝকর মাথায়, কসইটাই কিামার িচরত্র! চকন্তু আমার ব্যাপার িা েয়, 

আচম কছঝলঝব্লা কথঝকই এর সঝে চমঝে আচছ। 

  

আর একটা কথা কভঝব্ কেঝখা। আমাঝের জেয ব্ড়মামার আশ্রমটা কভঝঙ কযঝি ব্ঝসঝছ। 

আমাঝের ব্য়স আঝছ, আমরা িবু্ যেয চকছু করঝি পাচর, চকন্তু উচে কী করঝব্ে? এই 

আশ্রমই ওুঁর জীব্ঝের সব্চকছু–এটা েষ্ট হঝয় কেঝল কী চেঝয় আর ব্াুঁিঝব্ে? কেখছ ো, 
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কচেে ধীনতঝর কী রকম গুম হঝয় আঝছে! জাচে, ককােও চেে আমাঝের চকছু ব্লঝব্ে ো 

মঝুখ–  

  

সূযণ ব্লল, িা হঝল কিকগুঝলা েীি িচরঝত্রর কলাঝকর কথা মিেই আমাঝের িলঝি 

হঝব্? িারা একটা যপব্াে রটাঝব্ ব্ঝলই আমরা মাথা চেিু কঝর থাকব্? এ-যেযায় আচম 

চকছুঝিই সহয করব্ ো। আচম কেখঝি িাই, ওরা কি েূর কযঝি িায়— 

  

এর পরব্িণী যধীনতযায় চহঝসঝব্ সূযণ একচেে সন্ধযার যন্ধকাঝর কঝয়কজে আিিায়ীর হাঝি 

েিণ্ড মার কখল। সূযণ িার কব্পঝরায়া স্বভাঝব্র জেযই চব্পেটা কডঝক আেল। কস িার 

কাজকমণ, কছঝলঝের চেঝয় হইিই িাচলঝয় যাচেল পুঝরা মাত্রায়। জলপাইগুচড় েহঝর যখে 

িখে যায়। পূব্ণব্িণী পচরচিি কলাকঝের সঝে কডঝক কডঝক কথা ব্ঝল। কথা ব্লার সময় 

সরাসচর িাঝের কিাঝখর চেঝক িাচকঝয় থাঝক, ককউ যেয েসঝে চকছু ব্লঝলই কস উত্তর 

কেঝব্। 

  

ককউ চকছু ব্ঝল ো। এমেকী কঝয়ক চেে পর গুজব্টা একটু কঝমঝছও মঝে হয়। িারপর 

সন্ধযার যন্ধকাঝর কঝয়ক জে এঝস সূযণঝক লাচে ও কলাহার রড চেঝয় খুব্ চপচটঝয় যায়। 

সূযণ হাি-পা ছুুঁঝড় যিেূর সম্ভব্ ব্াধীনতা কেব্ার কিষ্টা কঝরচছল চকন্তু যিচকণি আিমঝর্র 

জেযই চেঝজঝক রিা করঝি পাঝরচে। 

  

কসই সব্ চেে কিা এখে আর কেই, যখে েত্রুঝক কপছে কথঝক আঘাি করি ো মােুর। 

চেরস্ত্র েত্রুঝক আত্মরিার জেয যস্ত্র কেওয়া চছল কে ঝযণর চেেেণে। এখে িুচপ িুচপ চিে-

িার জে চমঝল যসহায় একজেঝক মারঝিও ককােও চিধীনতা কেই। কের পযণ্ উঝদ্দ েয 

সাধীনতঝের জেয কয-ঝকােও কুকমণও মহৎ উঝদ্দ েয সাধীনতঝের যে চহঝসঝব্ িঝল যায়। 

স্বাধীনতীেিার পর েঝলর েচি ব্াড়াঝোর জেয কংঝগ্রস েলই েথঝম গুন্ডা কশ্রচর্ঝক েশ্রয় 

কেয়–িারপর পরম্পরা যেুযায়ী যেয েলগুচলও কসই পথ গ্রহর্ কঝর এব্ং এর চিয়া 

েচিচিয়া স্বাভাচব্ক চেয়ম যেুযায়ী িঝল। 
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সূযণঝক এঝকব্াঝর োঝর্ কমঝর কেলার কব্াধীনতহয় ইঝে চছল ো আিিায়ীঝের, খাচেকটা 

োচস্ত চেঝিই কিঝয়চছল। কস মঝর কেঝল এই মুখঝরািক েসেটা কথঝম কযঝি পাঝর িার 

ব্েঝল কেওয়াঝল কেওয়াঝল কপাটার কমঝর এটাঝক চজইঝয় রাখা েরকার। িা ছাড়া কয 

মঝর, কস যঝেক সময় েহীে হঝয় যায়–এও একটা েঞ্জাঝটর ব্যাপার। আধীনতমরা হঝল 

খব্ঝরর কােঝজ িার োমও ওঝে ো, পুচলেও চব্ঝের মাথা ঘামায় ো।  

  

আশ্রঝমর কছঝলরা যঝেক কখাুঁজাখুুঁচজ কঝর একটু কব্চে রাঝত্র মাঝের মঝধীনতয সূযণঝক কপঝয় 

যায়। ধীনতরাধীনতচর কঝর িাঝক চেঝয় আঝস কভিঝর। যঝেকখাচে রি েঝরঝছ িার েরীর 

কথঝক। চকন্তু কয কব্ড়াল যঝেক মার কখঝয়ঝছ, কস সহঝজ মঝর ো।  

  

সঝিযে গুহ পুচলঝে খব্র চেঝলে ো, ককােও রকম হাহিােও করঝলে ো। চিচে, েীচপ্ত 

এব্ং ব্ড়মা চমঝল োর্পঝর্ কসব্া করঝি লােঝলে সূযণর। েীচপ্ত রাি কজঝে ব্ঝস রইঝলে 

সূযণর চেয়ঝরর কাঝছ। 

  

মাঝে মাঝে জ্ঞাে চেঝর কপঝয় সূযণ েীচপ্তর হাি কিঝপ ধীনতঝর এব্ং ব্ড় ব্ড় চেশ্বাস কেঝল। 

মঝে হয় কস খুব্ সুঝখ আঝছ। যচেও িার একটা কিাখ বু্ঝজ চেঝয় যঝেকটা েুঝল কেঝছ, 

মাথায় মস্ত ব্ড় ব্যাঝন্ডজ। 

  

চেে িাঝরক পর সূযণ একটু সুস্থ হঝয়ঝছ সঝব্, িখেও ব্াইঝর কব্ঝরায় ো, েীচপ্তঝক কেঝখ 

কস খুব্ ো্ েৃে়িার সঝে ব্লল, এই সামােয ব্যাপাঝর ওরা আমাঝক ভয় কেখাঝব্ 

কভঝব্ঝছ? আমাঝক কিঝে ো এখেও। আচম আব্ার যাব্ ওঝের কাঝছ। আচম কেঝখ কেব্ 

সব্াইঝক। 

  

োন্ধী আশ্রঝমর খাঝট শুঝয় কয এ রকম উচি মাোয় ো, কসচেঝক কখয়াল কেই সূর্যর।  

  

েীচপ্ত ককােও উত্তর চেঝলে ো। 
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সূযণ আব্ার ব্লল, চরভলভারটা হািছাড়া করা উচিি হয়চে। আচম মারিাম ো ওঝের, 

শুধুীনত একটু ভয় কেখাঝলই িলি। 

  

েীচপ্ত ঘর কথঝক িঝল কেঝলে। 

  

আশ্রঝমর কছঝলরা মাঝে মাঝে েরজার ব্াইঝর কথঝক উুঁচক মাঝর। সূযণ িার কিো কছঝলঝের 

যঝেকঝকই কেখঝি পায় ো। িাঝের কথা যেযঝের কাঝছ চজঝজ্ঞস কঝর, কছঝলরা একজে 

আর একজঝের মুঝখর চেঝক িাকায়, উত্তর কেয় ো। আঝস্ত আঝস্ত যঝেক কছঝলই আশ্রম 

কছঝড় যাঝে। 

  

সূযণ লি করল, সঝিযে গুহ, ব্ড়মা চকংব্া েীচপ্তচে যখে িার যসুঝখর যব্স্থা কেখঝি 

চকংব্া খাব্ার চেঝি আঝসে, িারা ককউই চব্ঝের চকছু ব্ঝলে ো। কযে সূযণর সঝে মামুচল 

দু’-একটা কথা ছাড়া আর চকছুই ব্লার কেই। সূযণ কয েচিঝোধীনত কেব্ার জেয েৃে় েচিজ্ঞা 

চেঝয় কেঝলঝছ, কস কথা কোোব্ার মিে কাঝরাঝক পায় ো। 

  

একচেে সকালঝব্লা েীচপ্ত এঝস ব্সঝলে সূযণর চব্ছাোর কাঝছ একটা টুল চেঝয়। এর মঝধীনতয 

স্নাে কসঝর চেঝয়ঝছে, িুল িখেও চভঝজ, ব্াইঝর যাব্ার উপঝযােী োচড় পঝরঝছে। কঝয়ক 

রাি ভাঝলা কঝর ো ঘুঝমাব্ার জেয কিাঝখর েীঝি কাঝলা ছাপ। চিবু্ঝক একটা দুুঃঝখর 

োে। েীচপ্তর এই রূপই সূযণর বু্ঝক একটা োুঁপটা মাঝর। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, কোঝো, সূযণ, কিামাঝক ো ব্ঝলই যাব্ কভঝব্চছলাম। চকন্তু মেঝক েি 

করঝি পারলাম ো, িাই কিামার কাছ কথঝক চব্োয় চেঝি এঝসচছ।  

  

সূযণ যব্াক হঝয় ব্লল, ককাথায় যাে? 

  

আচম এখাে কথঝক িঝল যাচে। 

  

ককে? 
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আচম যঝেক কভঝব্ কেঝখচছ। আমাঝের দুজঝের একসঝে এক জায়োয় থাকা আর ককােও 

চেে সম্ভব্ েয়। 

  

কোঝো, কোঝো, েীচপ্তচে–  

  

সূযণ, এ চেঝয় আর ককােও কথা চকংব্া যুচিিঝকণর েরকার কেই। আচম মে এঝকব্াঝর 

চেক কঝর কেঝলচছ। আচম যাব্ই। 

  

িা হঝল আচমও যাব্ কিামার সঝে। আচম এখাঝে কী করব্? 

  

ো, িুচম আমার সঝে যাঝব্ ো। 

  

চেশ্চয়ই যাব্। িুচম কযখাঝে যাঝব্ আচমও কসখাঝে যাব্।  

  

িুচম যচে আমাঝক যেুসরর্ কঝরা িা হঝল আমার আত্মহিযা করা ছাড়া উপায় কেই। 

আচম এ-কথাও কভঝব্ করঝখচছ। 

  

েীচপ্তর কথার মঝধীনতয এমে একটা সুর চছল, যা শুেঝলই কব্াো যায় েচিব্াে করা এখে 

যথণহীে। েীচপ্ত খুব্ েি ধীনতািুর কমঝয়। 

  

সূযণ শুধুীনত ব্লল, এিেূর? িারপর িুপ কঝর রইল চকছুির্। দু’জঝেই।  

  

একটু ব্াঝে একটা ব্ড় েীঘণশ্বাস কেঝল সূযণ ব্লল, চেক আঝছ, িা হঝল আচমই িঝল যাচে 

এখাে কথঝক। িুচম যাঝব্ ককে? এটা কিা কিামারই চেঝজর জায়ো।  

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, সচিয কযঝি িাও? 

  

হযাুঁ। 

  

িাঝি আচম আপচত্ত করব্ ো। আমার জেয িুচম আর চেঝজর চব্পে কডঝক এঝো ো। 
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সূযণ েম্ভীর ভাঝব্ ব্লল, চেক আঝছ। আচম কালই িঝল কযঝি পারব্। িাঝি িুচম খুচে হঝব্ 

কিা? 

  

হযাুঁ। আর কখেও এখাঝে এঝসা ো। 

  

আসব্ ো। 

  

সূযণ, আচম জাচে সারা জীব্ঝে আর কিামার সঝে আমার কেখা হঝব্ ো। ো হওয়াই ভাঝলা। 

  

সূযণর িঝল যাওয়ার ব্যাপাঝর সব্ চেকোক হঝয় যাব্ার পঝরও েীচপ্ত আর একটাও ককামল 

কথা ব্লঝলে ো িার সঝে। আর চেভৃঝি কেখা হল ো। সঝিযে গুহ েীচপ্তঝক চকছু একটা 

কব্াোব্ার কিষ্টা কঝরচছঝলে, েীচপ্ত উত্তর চেঝলে, ো ব্ড়মামা আর ককােও কথা কব্াঝলা 

ো। এইটাই সব্ঝিঝয় ভাঝলা পথ। এঝি ও আর আচম দু’জঝেই ভাঝলা থাকব্।  

  

সূযণ যখে আশ্রম কথঝক চব্োয় চেল িখে আশ্রঝমর যঝেঝকরই, এমেকী সঝিযে গুহর 

পযণ্ কিাঝখ জল এঝস চেঝয়চছল, চকন্তু সূযণর কিাখ শুকঝো। 

  

চেচলগুচড় কটেঝে কস কট্রঝের কাঝছ োুঁচড়ঝয়ঝছ। আশ্রঝমর কয-দুচট কছঝল িার সঝে 

এঝসচছল িারা িঝল কেল এইমাত্র। সূযণ কের ব্ার ঘাড় ঘুচরঝয় িিুচেণঝক িাকাল। িার 

মঝে হল, সমস্ত কলাকজে কযে আড়ঝিাঝখ িার চেঝকই কেখঝছ এব্ং মুখ চেচরঝয় হাসঝছ। 

সকঝলই ভাব্ঝছ, কস কহঝর কেঝছ, কস কাপুরুর, কস মার কখঝয় ভঝয় পালাঝে। 

  

কসই সময় সূযণর উে চেশ্বাঝসর কাছাকাচছ যচে ককউ থাকি, িা হঝল কব্াধীনতহয় েগ্ধ হঝয় 

কযি। 

  

আব্ার শুরু হল সূযণর ্ামযমাে জীব্ে। 
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৬৯. করর্ুর একটা চেজস্ব জেৎ  

করর্ুর একটা চেজস্ব জেৎ আঝছ। িাঝের এি ব্ড় ব্াচড়টাঝি যঝেক মােুরজে, চকন্তু যেয 

কারওর সঝেই কযে িাঝক চেক কমলাঝো যায় ো। করর্ু সকঝলর সঝে চমঝে আেন্দ এব্ং 

হইিই করঝি পাঝর, আব্ার এক এক সমঝয় কস একেম আলাো হঝয় যায়। িার 

সমব্য়চস চকংব্া ব্য়ঝস ব্ড়ঝের মঝধীনতযও ককউ ককউ িাঝক একটু কযে ভয় পায়। ভয় চকংব্া 

সমীহ। যথি এর কারর্টা ককউ বু্চেঝয় ব্লঝি পারঝব্ ো। ককউ ককােও খারাপ কথা ওর 

সামঝে ব্ঝল কেলঝল, করর্ু িুপ কঝর িার মুঝখর চেঝক কিঝয় থাঝক, কসই সময় ওর মুঝখ 

একটা দুুঃঝখর করখা কোঝট, চকন্তু ব্ঝল ো চকছুই। 

  

এইসব্ ব্ঝেচে ব্াচড়ঝি যঝেক কলাক একসঝে থাকঝলও কভিঝর কভিঝর করোঝরচে থাঝক 

যঝেক রকম। এক ছাঝের েীঝি যঝেকগুঝলা কোষ্ঠী তিচর হঝয় যায়, ব্াইঝর কথঝক কব্াো 

ো কেঝলও। যমুক োচক িমুক সম্পঝকণ এইসব্ কথা ব্ঝলচছল, এই রকম একটা চকছু 

সূত্র ধীনতঝরই এক ঘঝরর সঝে আঝরক ঘঝরর মঝোমাচলেয হঝয় যায়, কথা চেক ব্ন্ধ হয় ো, 

মুঝখর হাচস শুকঝো হঝয় যায় শুধুীনত। চকছু চেে আঝে ব্াচড়র োঝরায়াঝের কাঝছ দুই চেচন্ন 

দু’রকম চেঝেণে কেব্ার উপলঝি চব্েুর মা আর করর্ুর মাঝয়র মঝধীনতয মে করাকচর হঝয় 

কেঝছ। এইসব্ সমঝয় দু’ঘঝরর কছঝলঝমঝয়ঝের যািায়ািও খুব্ একটা ভাঝলা কিাঝখ কেখা 

হয় ো। চব্েু যব্েয চব্ঝলঝি িঝল কেঝছ। চব্েুর মা’র আর কছঝলপুঝল কেই–এব্ং িার 

যাব্িীয় ব্াৎসলয রস ওই কছঝলর ওপঝরই খরি হঝয় কেঝছ। চিচে সাধীনতারর্ যল্প ব্য়চস 

কছঝলঝমঝয়ঝের পছন্দ কঝরে ো। 

  

করর্ু চকন্তু এসব্ ভূঝিপ কঝর ো। কস যখে িখে কাচকমার ঘঝর আঝস। ককে ো চব্েুর 

ব্ই ককোর ব্াচিক চছল, েিুর ব্ই কস করঝখ কেঝছ, করর্ু কসই ব্ইগুচলর সেব্যব্হার কঝর। 

চব্েুর মা চেক আপচত্ত করঝি চেঝয়ও মুখ েুঝট চকছু ব্লঝি পাঝরে ো। শুধুীনত ব্ঝলে, 

কেচখস কছঝড়ঝটঝড় ো কযে। ওর যা ব্ইঝয়র ওপর মায়া! 
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করর্ু মুিচক কহঝস ব্ঝল, ে’কাচকমা এই ব্ইটার মলাট চকন্তু চছুঁঝড় কেঝছ! 

  

চিচে আুঁিঝক ওঝেে। িাড়ািাচড় এঝস মহামূলয সম্পঝের মিে ব্ইখাো িুঝল কেে। 

কসটার োঝয় হাি বু্চলঝয় আের করঝি করঝি ব্ঝলে, ইস, িুই এটা চছুঁঝড় কেলচল? এি 

োচম ব্ইখাো? 

  

করর্ু ব্ঝল, এই ব্ইঝয়র মলাটটা কছাড়ো থাকব্ার সমঝয়ই চছুঁঝড়চছল। আপচে চকছুই 

কেঝখে ো। 

  

সচিয িখে কছুঁড়া চছল? 

  

হযাুঁ। চছড়ঝলই ব্া। ব্ই কিা পড়ঝি কেঝল একটু-আধীনতটু চছুঁড়ঝব্ই! 

  

চব্েুর মাঝয়র মে িবু্ খুুঁিখুুঁি কঝর। পরব্িণী চব্ঝলঝির চিচেঝি চিচে যেযােয কথার পর 

ব্ইখাোর োম উঝল্লখ কঝর এটাও জােঝি িাে কয, মলাটটা সচিযই কছুঁড়া চছল চকো। 

চব্েু িখে স্কটলযাঝন্ড এক ব্ান্ধব্ীর সঝে কব্ড়াঝি চেঝয়, কসখাঝে এক চেেুম সন্ধযায় 

ব্ান্ধব্ীর কাঝছ মাঝয়র চিচে পঝড় কোোয়। িখেই কস চেক কঝর, করর্ুঝক একটা চিচে 

চলখঝি হঝব্। 

  

করর্ুঝের ব্াচড়র কছঝলরা এখেও ককউ িাকচর কঝর ো। যব্স্থা যঝেক পঝড় এঝসঝছ। িবু্ 

োোে ব্াচড়ভাড়া আর চব্চভন্ন ককাম্পাচের কেয়ার কথঝক িঝল যায়। ব্াচড়খাোর যব্স্থা 

যঝেক জীর্ণ হঝয়ঝছ, সারাব্ার োচয়ত্ব কারওর কেই। চসুঁচড়ঝি একো কাঝপণট পািা থাকি, 

িা চছুঁঝড় েুচলেুচল হঝয় কেঝছ কঝব্। লণ্ঠেগুঝলাঝি ময়লা জঝম আঝছ। একিলার 

ব্ারান্দার কেওয়ালগুঝলাঝি ডযাঝম্পর ছাপ–একটুির্ িাকাঝলই োো রকম যচিকায় 

জন্তুর যব্য়ব্ কল্পো করা যায়।  

  

পুরঝো কলকািার িচয়েু ব্ংেগুচলর মিে এব্াচড়ঝিও মাঝে মাঝে হোৎ এক একটা 

ককঝলকিমাচরর েড় আঝস। হোৎ জাো যায়, ককাে জযাোমোই হচরিাঝর চেঝয় কোপঝে আর 
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একটা চব্ঝয় কঝর এঝসচছঝলে, িার ব্ংেধীনতর একচেে এঝস সম্পচত্তর যংে োচব্ কঝর। 

শুরু হয় মামলা-মকদ্দ মা। চকংব্া, ককােও ঘঝরর পুত্রব্ধূীনত–কয িার ব্াঝপরব্াচড়র ব্ড়ঝলাচক 

িাল চেঝয় সব্ সময় কেমাক কেখাি–িাঝের োচক ব্াচড় ব্ন্ধক পঝড়ঝছ। িখে যেযােয 

ঘঝর এই চেঝয় কব্ে সরস আড্ডা জঝম ওঝে। 

  

আর মামলা-মকদ্দ মা কিা কলঝেই আঝছ। করর্ুর কছাটকাকা এখে সব্ মামলা টামলা 

পচরিালো কঝরে। এর মঝধীনতযই িার মাথায় টাক পঝড়ঝছ। 

  

করর্ুর ব্ড়োো চেচল্লঝিই ব্যব্সা করঝছে, কলকািায় আঝসে খুব্ কম। চিচে চব্ঝয় 

কঝরঝছে একচট পাঞ্জাচব্ কমঝয়ঝক, কসই ব্উ েথম ব্ার কলকািায় এঝস োশুচড়র সামঝে 

চসোঝরট কখঝয়চছল। ওঝের কছঝলঝমঝয়রা ব্াংলাঝি কথা ব্লঝিই কেঝখচে। 

  

সুেকাে ব্ছর দুঝয়ক আঝে কমঝেেজাইচটস করাঝে হোৎ মারা যায়। িার স্বাস্থয চছল 

িমৎকার, োর্েচি চছল যেয যঝেঝকর কিঝয় কব্চে, িবু্ ককে কস পৃচথব্ীঝি কব্চে চেে 

কব্ুঁঝি থাকার যচধীনতকার কপল ো কক জাঝে। িার চব্ঝয়র কথাব্ািণা সব্ চেক হঝয় চেঝয়চছল, 

চব্ঝয়র িাচরঝখর চেক এক মাস আঝে কস যসুঝখ পঝড়, িার ভাব্ী ব্ধূীনত িার মৃিঝেঝহর 

সামঝে যব্রণর্ কঝর কেঝছ। কমঝয়চটর এখে চব্ঝয় হঝয় কেঝছ যেয জায়োয়–িবু্ করর্ুর 

সঝে িার ব্নু্ধত্ব আঝছ। 

  

এ ব্াচড়র কছঝলঝমঝয়ঝের িাড়ািাচড় চব্ঝয় হঝয় যাওয়াই চেয়ম। চব্ধীনতব্া, স্বামীঝি কেয় ো, 

এ রকম মচহলা এব্াচড়ঝি আঝছে কঝয়ক জে, চকন্তু আঝেঝরা ব্ছঝরর কব্চে ককােও কুমারী 

কমঝয় কেই। করর্ু সেয আঝেঝরা ব্ছর পার হঝয়ঝছ। যংশুর চব্ঝয় হঝয় কেঝছ, একচট ব্াচ্চাও 

হঝয়ঝছ–কলখাপড়া কছঝড় চেঝয়ঝছ যংশু–এখে কস মাঝয়র সঝে েেড়া কঝর আলাো হব্ার 

িাঝল আঝছ। 

  

এব্াচড়র দুচট কছঝলঝমঝয়ই শুধুীনত ব্যচিিম। চব্েু আর করর্ু। চব্েু কঝব্ চেরঝব্ চেক কেই। 

করর্ু কছঝলঝব্লায় আর যাঝের সঝে কখলা করি, িারা সব্াই এখে কী রকম ব্েঝল 
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কেঝছ। কছঝলমােুচর ভাব্ কারওর মঝধীনতয কেই। হয় ভদ্দ রঝলাক ভদ্দ রঝলাক যথব্া চেচন্ন চেচন্ন 

ধীনতরেধীনতারর্। 

  

করর্ুর মা সরল সাোচসঝধীনত মােুর, চকন্তু ব্ড্ড যচভমােী। যঝেকগুঝলা কোক দুুঃখ কপঝয় 

মাথাটাও কযে একটু কোলমাল হঝয় কেঝছ। আঝে খুব্ হাচসখুচে চছঝলে। এখে কথায় 

কথায় ব্াচড়র যেয েচরকঝের সঝে েেড়া কঝরে। চিচে যচে ঘুর্ািঝরও কটর পাে কয, 

ককউ িাুঁঝক সহােুভূচি চকংব্া করুর্া কেখাঝি আসঝছ, িা হঝলই চিচে েপ কঝর জ্বঝল 

উেঝব্ে। আর সব্চকছুই কেঝছ, শুধুীনত রঝয় কেঝছ ব্ঝেচে কিজ।  

  

করর্ুই িার মাঝক সামঝল রাখব্ার কিষ্টা কঝর। এক এক সময় কস িার মাঝক ধীনতমকও 

কেয়। চকন্তু যংশু ব্া িার স্ত্রীঝক কখেও ভুঝলও একটা কচেে কথা ব্ঝল ো। 

  

এই ব্াচড়র পচরঝব্ে কযে করর্ুঝক স্পেণ কঝর ো। কস পড়াশুঝো চেঝয় ডুঝব্ থাঝক, কঝলঝজ 

যায়, চেক সময় ব্াচড়ঝি চেঝর আঝস, করচডঝয়ার সঝে েলা চমচলঝয় োে োয়, ব্াচ্চাঝের 

সঝে হঝটাপুচট কঝর। চকন্তু ব্াচড়র ব্ড়রা ককউই করর্ুর কাঝছ মঝের কথা ব্লঝব্ ো। সব্াই 

যেুভব্ কঝর, করর্ু িাঝের কথঝক যঝেক েূঝর সঝর কেঝছ।  

  

করর্ু এখেও চেক টাকাপয়সার চহঝসব্ কব্াঝে ো। িার কখেও চকছু েরকার হঝলই কস 

ব্ােলঝক হকুম কঝর। দুলণভ ককােও ব্ই, চেক কাঝলা রঝঙর কপঝের কাচল, েযােোল 

লাইঝব্রচরর কাডণ–এসব্চকছুই ব্ােলঝক এঝে চেঝি হয়। করর্ু কখেও ভাঝব্ ো, ব্ােল 

ককাথা কথঝক পয়সা কজাোড় করঝব্। কস শুধুীনত কব্াঝে, কস যখে িার োোঝের কাঝছ। কথঝক 

চকছু িাইঝি পারঝব্ ো, িখে ব্ােল ছাড়া আর কার কাঝছ িাইঝব্? 

  

ব্ােল করর্ুঝক চকছুই বু্েঝি কেয় ো। ধীনতার কঝর কহাক কযমে কঝরই কহাক, চেক সময় 

চজচেসটা চেঝয় আসঝব্ই। 
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ব্ােল এম. এ ক্লাঝস ভরচি হয়চে। িার ব্াব্া খরি িালাব্ার চব্রঝয় কী একটা ম্ব্য। 

কঝরচছঝলে, কসই যচভমাঝে কস আর পড়ল ো। সচিযই কিা, িার ব্াব্ার ককােও করাজোর 

কেই, পড়াশুঝো িালাব্ার খরি আসঝব্ ককাথা কথঝক! 

  

ব্ােল এখে সকাঝল-চব্ঝকঝল দুঝটা চটউোচে কঝর। আর িাকচরর জেয েরখাস্ত পাোঝে। 

িার ব্নু্ধরা হইহই কঝর ইউচেভাচসণচটঝি যায়, কচে হাউঝস আড্ডা মাঝর– ব্ােল কসসব্ 

জায়ো কথঝক েূঝর থাঝক। আড্ডা চেঝিও কযঝি িায় ো। ব্নু্ধরা কখেও এঝস কজরা করঝল 

কস িাল কমঝর ব্ঝল, ক্লাঝস চেঝয় পড়াশুঝো করা মাঝে সময় েষ্ট।’ ককােও মাটার আমাঝক 

আর চকছু কেখাঝি পারঝব্ ো! 

  

কোপঝে কোপঝে কস যব্েয িার সাব্ঝজঝক্টর এম. এ. ককাঝসণর চসঝলব্াস কজাোড ়কঝর 

করঝখঝছ। চিে ব্ছর পঝর োইঝভঝট পরীিা কেওয়া যায়–িখে পরীিা কেঝব্ চকো কস 

কভঝব্ কেখঝব্। 

  

করর্ুও ব্ােঝলর এম এ ো-পড়ার কারর্টা চেক বু্েঝি পাঝরচে। কস ব্ােঝলর জীব্ঝের 

সব্চকছু জাঝে, ব্ােল কিা িার শুধুীনত ব্নু্ধ ব্া কেচমক েয়, আব্ালয সেী–িবু্ আজকাল সব্ 

সময় ওর মঝের ভাব্ ধীনতরঝি পাঝর ো। 

  

ব্ােল করর্ুঝের ব্াচড়ঝি আসাও ব্ন্ধ কঝর চেঝয়ঝছ। করর্ুর মামলাব্াজ কছাটকাকা ব্ােলঝক 

একচেে যপমাে কঝরচছঝলে। ব্ােল কস-চেে করর্ুঝক ডাকঝি আসচছল, সের েরজার 

কাঝছই কছাটকাকার সঝে কেখা। চিচে ব্লঝলে, কী কহ ব্ােলকুমার ককমে আছ? 

  

এক একজে মােুঝরর সঝে এক একজঝের চকছুঝিই জঝম ো। ব্ােল ককােও চেেই এই 

কছাটকাকাচটঝক পছন্দ করঝি পাঝরচে। কেখা হঝলই চিচে োো রকম কথা ব্লার কিষ্টা 

কঝরে। মুখ-চমচষ্ট কলাক, িবু্ এুঁর স্বভাঝব্ কী রকম কযে একটা ভাোর ব্যাপার। আঝছ। 

  

ব্ােল সংঝিঝপ ব্লল, ভাঝলা। 
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িারপর কস কভিঝর েুকঝি যাচেল, কছাটকাকা আব্ার ব্লঝলে, চব্েু কিা কেই, কার সঝে 

কেখা করঝি যাে? যংশুও কিা কব্চরঝয় কেল কেখলাম।  

  

করর্ুর সঝে একটা েরকার আঝছ। 

  

য!  

  

এই ‘য’ কথাটা উচ্চারঝর্র মঝধীনতয এমে একটা চকছু চছল কয ব্ােঝলর সব্ণাে জ্বঝল কেল। 

কস থমঝক োুঁড়াল। কছাটকাকা োঝরায়াঝের সঝে কী একটা কথায় ব্যস্ত হঝয় পড়ঝলে। 

ব্ােল চক িার সামঝে চেঝয় ব্লঝব্, আপচে ওই রকম ভাঝব্ য ব্লঝলে ককে? চকন্তু এ 

রকম েনের করা যায় ো। য্ি ব্ােল িা পারঝব্ ো। 

  

ওপঝর ো উঝে কস চেঝর কযঝি লােল। কছাটকাকা িাই কেঝখ ব্লঝলে, ও কী িঝল যাে 

ককে? করর্ুঝক কডঝক কেব্? িুচমই ওপঝর উঝে যাও ো! 

  

ো, থাক, েরকার কেই। 

  

িারপরই ব্ােল করর্ুঝক জাচেঝয় চেঝয়ঝছ, চব্েু ো-ঝেরা পযণ্ কস আর ওই ব্াচড়ঝি 

কখেও যাঝব্ ো। করর্ু যঝেক কপড়াঝপচড় কঝরঝছ, ব্ােল কোঝেচে। 

  

ওই ব্াচড়ঝি কিা যায়ই ো, ওই রাস্তা চেঝয়ও পারিপঝি হাুঁঝট ো। ওই চেঝকই কাছাকাচছ 

একটা জায়োয় িাঝক সন্ধযাঝব্লা চটউোচে করঝি কযঝি হয়–কস িখে যেয চেঝক মুখ 

চেচরঝয় থাঝক। 

  

আজকাল ধুীনতচি পঝর ব্ােল, েীি এঝস কেঝছ ব্ঝল োঝয় একটা র যাপার জচড়ঝয় কেয়। 

চসোঝরট ধীনতচরঝয় কস মন্থাকর ভাঝব্ রাস্তা চেঝয় হাুঁঝট–মঝে হয় কযে জেৎ-সংসার সম্পঝকণ 

িার ককােও আগ্রহ কেই। এই কলকািার মােুঝরর চভঝড়র মঝধীনতয কস চমঝে যাঝব্, িাঝক 

আর আলাো কঝর খুুঁঝজ পাওয়া যাঝব্ ো। কচব্িা কলখা কস এঝকব্াঝরই কছঝড় চেঝয়ঝছ। 
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করর্ুর সঝে োয়ই ব্াইঝর কেখা হয়। চকংব্া করর্ুই ব্ােলঝের ব্াচড়ঝি যায়। কঝলজ কথঝক 

কেরার সময় কস ওই ব্াচড়র কাঝছ ব্াস কথঝক কেঝম পঝড়। ব্ােল ব্াচড়ঝি ো থাকঝলও 

কস িার মাঝয়র সঝে েল্প কঝর চকংব্া ব্ােঝলর ব্ইপত্র ঘাুঁঝট। ব্ােঝলর পুরঝো চব্. এ. 

ক্লাঝসর খািাগুঝলার সাো পািায় ছচব্ আুঁঝক কস, কচব্িার খািাটা খুুঁঝজ পায় ো। 

  

এব্াচড়টা এখে ভীরর্ ভাঝব্ োুঁকা লাঝে। সাচর সাচর ঘর িালাব্ন্ধ পঝড় আঝছ। চিররঞ্জে 

হোৎ খুব্ বু্ঝড়া হঝয় পঝড়ঝছে, চহমােীর শুচিব্াযু় হঝয়ঝছ। এই ব্য়ঝসও চিচে কপাল 

িাপঝড় ব্ঝলে, ব্াব্া কার সঝে কয আমার চব্ঝয় চেল, জীব্েটাই েষ্ট হঝয় কেল! 

  

ব্ােঝলর জেয যঝেকির্ যঝপিা করার পর করর্ু চেঝর যাঝে এমে সময় কমাঝড়র কাঝছ 

ব্ােঝলর সঝে কেখা। ব্ােল দুচট কছঝলর সঝে খুব্ িঝকণ মত্ত চছল, করর্ু একটু েূঝর োুঁড়াল। 

িার পয়সার চিঝে ব্াোম চকেল সময় কাটাব্ার জেয। একটু ব্াঝে ব্ােল এঝস ব্লল, কী 

কর, কখে এঝসচছচল? 

  

যঝেকির্। 

  

আজ কঝলঝজ যাসচে? 

  

হযাুঁ। ককে যাব্ ো। 

  

দুপুরঝব্লা কিাঝের কঝলঝজর সামঝে োুঁচড়ঝয় চছলাম। 

  

আজ দুপুঝর কিা আমার কব্ঝরাব্ার কথা চছল ো। 

  

িবু্ োুঁচড়ঝয় চছলাম, যচে কেখা হয়। 

  

ব্াুঃ, আচম কিামার ব্াচড়ঝি এঝস ব্ঝস আচছ, আর িুচম এমচে এমচে রাস্তায় ঘুঝর কব্ড়াে। 

  

ব্ােল করর্ুর কাছ কথঝক ব্াোম চেঝয় ভাঙঝি থাঝক। একটু যেযমেস্ক হঝয় যায়। িারপর 

আব্ার কিাখ িুঝল ব্লল, আজ সকাঝল িুই কী করচছচল? 
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ককে? 

  

এই ধীনতর, সাঝড় আটটা কথঝক েেটা পযণ্? কিার সঝে িখে আমার ভীরর্ েরকাচর একটা 

কথা ব্লার চছল। িিুচে কেখা করা েরকার। চকন্তু কী কঝর করব্? 

  

ব্াুঃ, আমাঝের ব্াচড়ঝি কেঝলই হি। 

  

ো, আচম িখে মঝে মঝে োরুর্ ভাঝব্ কিার কাঝছ ডাক পাোঝি লােলাম। করচডঝয়া 

ট্রােসচমোঝের মিে। আচম কভঝব্চছলাম কসই ডাক শুঝে কিাঝক িঝল আসঝিই হঝব্। িুই 

শুেঝি পাসচে? 

  

করর্ু ব্লল, ো। কিামার কী হঝয়ঝছ ব্ঝলা কিা। ক’চেে ধীনতঝরই কী রকম কযে মেখারাপ 

কেখচছ? 

  

করর্ু কিার কাঝছ আচম একটা চজচেস িাই। কাল দুপুঝর চিেঝটর সময় আমাঝের ব্াচড়ঝি 

আসচব্? িখে মা ব্াব্া ব্াচড়ঝি থাকঝব্ে ো। 

  

করর্ু একটু িুপ কঝর কথঝক ব্লল, আো আসব্। 

৭০. চহমােীর ব্াব্া-মা এব্ং োোরা 

চহমােীর ব্াব্া-মা এব্ং োোরা এঝস আশ্রয় চেঝয়ঝছে কব্ঝলঘাটায়। চহমােীর ব্াব্ার ব্য়স 

যঝেক হঝয়ঝছ, িবু্ কব্ে েিসমথণ চছঝলে এিচেে, হোৎ িার শ্বাসকষ্ট কেখা চেঝয়ঝছ। 

মাসখাঝেক ধীনতঝর েযযাোয়ী, েঝিযক চেেই মঝে হয়, কের মুহূিণ ঘচেঝয় এল বু্চে, চকন্তু 

বৃ্ঝের োর্েচি েিণ্ড। 

  

চহমােী োয় করাজই ব্াব্াঝক কেখঝি যাে। দু’চেে ধীনতঝর কব্চে ব্াড়াব্াচড় হঝয়ঝছ ব্ঝল 

কসচেে চিচে সকাঝলই িঝল কেঝলে স্বামীঝক চেঝয়। ব্ােল চকছুঝিই কেল ো। কস আঝে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 839 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কঝয়ক চেে কেঝছ। চকন্তু যসুঝখর ব্াচড়ঝি িার চকছুই করার থাঝক ো, ও-ব্াচড়ঝি 

ব্ইপত্রও কব্চে কেই–িার সময় কাটাঝোই এক সমসযা হয়। 

  

কছাটঝব্লায় এই োোমোই ব্ােলঝক কি ভাঝলাব্াসঝিে। িাঝক চেঝয় কব্ড়াঝি 

কব্ঝরাঝিে করাজ। কসই যুঝের সময়, যখে ব্ােলরা সব্াই পূব্ণ ব্াংলায় মামাব্াচড়ঝি িঝল 

চেঝয়চছল। গ্রাঝমর কসই ব্াচড়ও কেই, মােুরগুঝলাও ককমে কযে ব্েঝল কেঝছ। মামা-

মাচমমাঝের সঝে ব্ােল চকছুঝিই ভাব্ জমাঝি পারল ো। কস এঝকই কিা একটু মুখঝিারা 

লাজুক, িা ছাড়া ব্ােল কয-জেৎ চেঝয় চি্া কঝর–কস-জেৎ সম্পঝকণ এুঁঝের কারওর 

মাথাব্যথা কেই। এই কোেণণ্ডেিাপ োোমোই সম্পঝকণ ব্ােঝলর আঝে একটা চব্রাট ধীনতারর্া 

চছল, এখে কঝলঝজ-পড়া মে চেঝয় ব্ােল কেখঝি পায় োোমোইঝয়র ব্যচিত্ব ও 

পাচণ্ডিযও িাঝক যঝেক সংস্কার কথঝক মুি করঝি পাঝরচে। 

  

ব্ােল োোমোইঝক যসুঝখর সময় কেঝখ এঝসঝছ। চিচে এখে মােুর চিেঝি পাঝরে ো। 

ওব্াচড়ঝি কাঝজর কলাঝকর যভাব্ কেই, িা হঝল ব্ােল শুধুীনত-শুধুীনত চেঝয় কী করঝব্? খাচল 

চভড় ব্াড়াঝো। িবু্ চহমােী ব্ঝলে, িার োো ব্উচেরা োচক করাজই চজঝজ্ঞস কঝরে, 

ব্ােল এল ো? ককে, এল ো ককে? শুঝেই ব্ােঝলর রাে ধীনতঝর যায়। ব্াঙালঝের সব্ 

ব্যাপাঝরই ব্াড়াব্াচড়। ককােও কাজ কেই, িবু্ মুখ কেখাব্ার জেয কযঝি হঝব্? 

  

কসচেে সকাঝল চহমােী যঝেক কঝর ব্লঝলে। ব্ােল যাঝব্ ো এঝকব্াঝর েচিজ্ঞা কঝর 

কেঝলঝছ। 

  

চহমােী চজঝজ্ঞস করঝলে, িা হঝল িুই খাচব্ ককাথায়? কহাঝটঝল কমাঝটঝল কখঝি িাস 

বু্চে?  

  

ব্ােল ব্লল, আচম রান্না কঝর খাব্। 

  

রান্না কঝর খাচব্? কহুঃ, ককােও চেে রান্নাঘঝরর ধীনতাঝরই কযঝি কেখলুম ো। 
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কস কিামাঝের ভাব্ঝি হঝব্ ো। আচম চেক ব্যব্স্থা কঝর কেব্। কিামরা এখে যাও কিা–

েেটার সময় কব্ঝরাঝব্ ব্ঝলচছঝল, এখে এোঝরাটা ব্াঝজ–  

  

চহমােী ব্লঝলে, ব্াচড়ঝি বু্চে ব্নু্ধব্ান্ধব্ঝের কডঝক আজ আড্ডা ব্সাঝো হঝব্? চেঝজর 

োদুর এ রকম যসুখ–  

  

ব্ােল ব্লল, ো, ো, আড্ডা হঝব্ ো। আমার চেজস্ব কাজ আঝছ।  

  

একমাত্র কছঝল, কসই জেযই চহমােী চকছুঝিই ইঝে থাকঝলও োর্খুঝল ব্কঝি পাঝরে ো 

ব্ােলঝক। চিররঞ্জে িার একমাত্র স্বামী হঝলও িাঝক ব্কুচে কেব্ার ব্যাপাঝর ককােও 

কাপণর্য কেই। স্বামীঝক ব্ঝকই চিচে আে চমচটঝয় কেে। 

  

মা ব্াব্া িঝল যাব্ার পর ব্ােল সচিযই রান্নার কজাোড়যন্ত্র করার জেয ব্যস্ত হঝয় উেল। 

ককােও চেে কস রান্না কঝরচে, িাঝি কী। ভাি আর আলুচসে সব্াই রাুঁধীনতঝি পাঝর। ইস, 

করর্ুঝক দুপুঝরর ব্েঝল এই সময় যচে আসঝি ব্লি, িা হঝল দু’জঝে চমঝল োরুর্ রান্না 

করা কযি। শুধুীনত দু’জঝের চপকচেক। এখে এক ছুঝট চেঝয় করর্ুঝক কডঝক আেঝল ককমে 

হয়? চকন্তু ব্ােল কয করর্ুঝের ব্াচড়ঝি আর কখেও যাঝব্ ো চেক কঝরঝছ। করর্ুঝের 

ব্াচড়ঝি কটচলঝোেটাও কয থাঝক কছাটকাকার ঘঝর। ব্ােল চকছুঝিই কছাটকাকাঝক ব্লঝি 

পারঝব্ ো, করর্ুঝক কডঝক চেে। চিচে যচে আব্ার কসই রকম ‘য’ ব্ঝলে!  

  

থাক, করর্ু কিা দুপুঝর আসঝব্ই–এখে আর িাঝক ডাকার কিষ্টা করার েরকার কেই। ব্ােল 

রান্নাঘঝর চেঝয় কটাভ জ্বালল। 

  

এ-ব্াচড়ঝি োকুর-িাকর সব্ ছাচড়ঝয় কেওয়া হঝয়ঝছ। একজে চেঝক চে শুধুীনত সকাঝল-

চব্ঝকঝল এঝস ব্াসে কমঝজ চেঝয় যায়। োকুর-িাকর রাখার সেচি এঝের আর কেই। 

ব্াচড়র েীিিলাটা ভাড়া চেঝল চকছু আয় হয়। ইোেীং হোৎ কলকািায় ভাড়াব্াচড়র খুব্ 

িাচহো হঝয়ঝছ, ভাড়া কব্ঝড়ঝছ চিগুর্ োয়ই এ ব্াচড়র একিলাটা ভাড়া হঝব্ চকো খব্র 

কেব্ার জেয কলাকজে আঝস। একিলাটা একেম খাচল, ককউ ব্যব্হার কঝর ো, িবু্ 
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চিররঞ্জে ভরসা কঝর ভাড়া চেঝি পারঝছে ো। সূযণঝক চজঝজ্ঞস ো কঝর ভাড়া কেঝব্ে কী 

কঝর? সূযণর কিা পাত্তাই কেই। 

  

ব্ােল কটাঝভর উপর হাুঁচড় িাচপঝয় িাঝি জল আর িাল কেঝল চেল। িারপর সামঝে ব্ই 

খুঝল ব্সল। চকন্তু ব্ই পড়ায় মে ব্সঝব্ কী কঝর, েচি চমচেঝট একব্ার হাুঁচড়র োকো 

খুঝল কেখঝছ। ভাি তিচর হঝি এিির্ সময় লাঝে? টেব্ে কঝর েুঝট উেঝল িখে 

োকো খুঝল চেঝি হয় এব্ং হািায় কঝর খাচেকটা িুঝল চটঝপ কেখঝি হয় কসে হঝয়ঝছ। 

চকো–এটুকু ব্ােল জাঝে। 

  

একসময় টেব্ে করল এব্ং ভাি চটঝপও কেখা হল। সব্ চেক আঝছ। ব্ােল েযােও কেঝল 

কেলল হাি ো পুচড়ঝয়। িঝব্, িাঝলর আন্দাজ চেক করঝি পাঝরচে, ভাি রান্না হঝয়ঝছ 

িাঝি য্ি িার জে কলাক কপটভঝর কখঝি পাঝর। েথঝমই আলুগুঝলা কছঝড় কেব্ার েঝল 

কসগুঝলা েঝল এঝকব্াঝর চেচশ্চহ্ন হঝয় কেঝছ। 

  

যাই কহাক, িবু্ এিখাচে সাথণকিায় কস কব্ে উিুে হঝয় উেল। িা হঝল, এব্ার একটা 

চকছু কভঝজ কেলঝলই ব্া ককমে হয়? ব্ােল িাকা িাকা কঝর একটা কব্গুে ককঝট কেলল, 

িাঝি হলুেগুুঁঝড়া মাখাল চকন্তু েুে মাখাঝি ভুঝল কেল। সসপযাঝে কিল কেঝল িাপাল চকন্তু 

কিলটা কয েরম হব্ার পর বু্েবু্েেূেয হঝল িারপর কব্গুে ছাড়ঝি হয় এিটা কস জােঝব্ 

কী কঝর? সুিরাং কাুঁিা কিঝল জঝলঝভজা কব্গুে ছাড়ঝিই িটপট কঝর োুঁচেঝয় উেল, 

িার মুখ-ঝিাঝখ চছঝটঝেুঁটা লােঝি পারি, চকন্তু লাঝেচে। 

  

কপাড়া কপাডা় কব্গুেভাজা আর ঈরৎ েঝল যাওয়া ভাঝি মাখে কমঝখ ব্ােল চেচব্য িৃচপ্ত 

কঝর কখল। যঝেক চেে কস এি ভাঝলা কঝর খায়চে। চেঝজর হাঝির রান্না কিা! 

  

কখঝয়ঝেঝয় কস সঝব্মাত্র চসোঝরট ধীনতচরঝয় ব্ারান্দার করাঝে ব্ঝসঝছ, এমে সময় মঝে হল 

কযে েীঝির েরজায় একটা েব্দ। চেশ্চয়ই করর্ু এঝসঝছ। ব্ােল ঊধ্বণশ্বাঝস ছুটল। েীঝি 

চেঝয় কেখল ককউ েয়। ঘচড়ঝি কেখল মাত্র কসাওয়া একটা ব্াঝজ। করর্ু এর মঝধীনতয আসঝব্ 

কী কঝর? িার কিা আসার কথা কসই সাঝড় চিেঝটর সময়।  
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এই যিির্ সময় কাটাঝো ব্ােঝলর পঝি একটা চব্রাট সমসযা হঝয় উেল। েচিচট 

চমচেটঝক মঝে হয় এক ঘণ্টা। যি ব্ার ঘচড়র চেঝক িাকায়, মঝে হয় কাটা কথঝম আঝছ। 

আরও দু’ব্ার িাঝক েীঝি কেঝম কযঝি হল শুধুীনত শুধুীনত। 

  

সময় কাটাব্ার জেয কস করচডঝয়াটা খুঝলচছল। আব্ার িাড়ািাচড় ব্ন্ধ কঝর চেল কসটা এই 

কভঝব্ কয করচডঝয়ার জেয েীঝি েরজার কড়া োড়ার আওয়াজ যচে কস শুেঝি ো। পায়? 

যঝেক ব্াচড়ঝি আজকাল কচলংঝব্ল ব্সাঝো হঝয়ঝছ–এ ব্াচড়ঝি কক এসব্ কথা ভাঝব্? 

  

আজ আব্ার এই সময় হোৎ ককােও উটঝকা ব্নু্ধব্ান্ধব্ ো এঝস পঝড়। চজঝিেটা আসঝি 

পাঝর। মাঝে মাঝেই এঝস লম্বা লম্বা কচব্িা কোোয়। ব্ােল কি ব্ার ব্ঝলঝছ, িার 

আজকাল কচব্িাটচব্িা ভাঝলা লাঝে ো। িবু্ কস কোোঝব্ই। হোৎ এঝস পড়ঝল কিা 

িাঝক আর িাচড়ঝয় কেওয়া যায় ো। িা হঝল আজঝকর চেেটাই েষ্ট হঝব্। কহ ভেব্াে, 

আজ কযে চজঝিে ো আঝস। 

  

কথাটা কভঝব্ই ব্ােল আপে মঝে কহঝস কেলল। কস ভেব্াঝে চব্শ্বাস কঝর ো, ব্নু্ধঝের 

কাঝছ এই চেঝয় যঝেক ব্ড়াই কঝরঝছ চকন্তু চব্পঝের চি্ায় কী রকম ভেব্াঝের োম 

মঝে এঝস কেল। আজ যচে চজঝিে ো আঝস এব্ং করর্ু চেক সময় আঝস, িা হঝল ব্ােল 

মাঝস একচেে ভেব্ােঝক মােঝি রাচজ আঝছ। 

  

ব্াচড়টা যদু্ভি রকম চেস্তি। ব্াচড়ঝি আর ককউ কেই। এই কথাটা মঝে এঝলই এ রকম 

চেস্তিিার যেুভূচি হয়। যঝেক সময় কিা ব্াব্া দুপুঝর দুপুঝর কব্চরঝয় যাে, মা ঘুচমঝয় 

থাঝকে, ব্ােল একা একা চেঝজর ঘঝর ব্ই পঝড়–িখে কিা এ রকম োন্ডা চেস্তিিার 

কব্াধীনত আঝস ো। একেম োুঁকা ব্াচড়ঝি কব্চেির্ একা থাকঝল কী রকম ো চেরচের কঝর। 

ব্ড়ব্াবু্ একসময় চেঝের পর চেে এ ব্াচড়ঝি একা থাকঝিে। যঝেক চেে পর ব্ড়ব্াবু্র 

কথা মঝে পড়ল। ব্ড়ব্াবু্র একটা জীব্েী কলখার কথা একব্ার কস কভঝব্চছল, এখে 

কসসব্ চি্া ঘুঝি কেঝছ। 
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ঘচড়ঝি মাত্র কপ ঝে চিেঝট ব্াঝজ। আরও যঝেকির্। করর্ু চক একটু বু্চে কঝর আঝে 

আসঝি পাঝর ো? ব্ােল োরুর্ উঝত্তচজি কব্াধীনত করঝি লােল। এখে িার ো ছুুঁঝল মঝে 

হঝব্, িার জ্বর হঝয়ঝছ। সচিয সচিয িার কিাখ ও কাঝের পােটায় কযে। আগুঝের হলকা 

লােঝছ। কস এক জায়োয় চস্থর হঝয় ব্সঝি পারঝছ ো। িখে িার মঝে হল, ব্ার ব্ার 

কোিলা কথঝক একিলায় কেঝম যাব্ার ব্েঝল তব্েকখাোয় ব্ঝস থাকঝলই কিা হয়। 

  

তব্েকখাোয় ব্ঝস কস ঘে ঘে চসোঝরট কখঝি লােল। ঘচড় আর কেখঝব্ই ো। 

  

িার কছঝলঝব্লার আপে মঝে কথা ব্লার স্বভাব্ এখেও রঝয় কেঝছ। চেব্াস্বে কেখাও 

িার করাে। কস কল্পোয় কেখঝি লােল, করর্ু আসার পর কস কী রকম ভাঝব্ কথা ব্লঝছ। 

  

েরজা খুঝল চেঝিই কেখা কেল করর্ু। হাঝি দু’খাো কমাটা কমাটা ব্ই। ব্ােল চজঝজ্ঞস 

করল, এি কেচর করঝল কয? 

  

ককাথায় কেচর? চেক কিা সাঝড় চিেঝট। 

  

ভুল কঝরও চক একটু আঝে আসঝি কেই? 

  

িুচম ককােও চেে চেক সময় আঝসা? িুচম কিা সব্ সময় কেচর কঝরা–  

  

োুঃ, এ কিা েেড়ার মিে হঝয় যাঝে শুরু কথঝকই। আজ করর্ু এঝল কস েেড়া করঝব্ 

োচক? এ রকম ভাঝব্ েয়। 

  

করর্ুর হাঝি দু’খাো কমাটা কমাটা ব্ই। ব্ােল জাঝে, আজ কঝলজ ব্ন্ধ। ব্ােল চজঝজ্ঞস 

করল, কী ব্ই কেচখ? আমার জেয এঝেছ? 

  

এ-ব্ই কিামার পড়া। লাইঝব্রচরর ব্ই। মাঝক ব্ললাম চকো, সাচহিয পচররে লাইঝব্রচরঝি 

যাচে। 

  

আজকাল ব্াচড় কথঝক কব্ঝরাব্ার সময় চকছু ব্ঝল কব্ঝরাঝি হয় বু্চে! 
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ব্াুঃ, এই দুপুর করাঝে কব্ঝরাঝল মা চজঝজ্ঞস করঝব্ ো? িাও কিা মা আসঝি চেচেল ো। 

এি করাঝে কব্ঝরাঝল রং কাঝলা হঝয় যায়। 

  

এই কথা ব্ঝল করর্ু হাসল। িার উত্তঝর ব্ােল দুম কঝর ব্লল, জাঝো, আজ আচম চেঝজ 

রান্না কঝর কখঝয়চছ। 

  

সচিয? যা চমথুযক— 

  

চব্শ্বাস কঝরা। মা-রা কিা েেটার সময় কব্চরঝয় কেঝছে–কহাঝটঝল ো কখঝয় আচম চেঝজই 

রান্না কঝর কখলাম। 

  

কী কী রাুঁধীনতঝল? 

  

ধুীনতৎ! করর্ু আসঝি-ো-আসঝিই কস রান্নার কথা ব্লঝব্ োচক? ভারী একটা কৃচিঝত্বর 

ব্যাপার কযে। এটা ব্ড় কব্াকা কব্াকা হঝে। করর্ু যচে চজঝজ্ঞস কঝর, িা হঝল ব্লা কযঝি 

পাঝর। 

  

েরজার সামঝে করর্ু। হাঝি ব্ই কেই। করর্ু ব্লল, আমার কেচর হঝয় কেঝছ বু্চে? 

  

ব্ােল ব্লল, ভীরর্, ভীরর্ কেচর কঝরছ। আচম ভাব্চছলাম, িুচম আসঝব্ই ো। 

  

সচিযই কব্াধীনতহয় আসঝি পারিাম ো। কসঝজাকাচকমা িারঝট চসঝেমার চটচকট 

ককঝটচছঝলে, িার মঝধীনতয কব্চব্মাচসর মাথা ধীনতঝরঝছ ব্ঝল কযঝি পারঝব্ে ো, িাই 

কসঝজাকাচকমা ব্লঝলে আমাঝক কযঝি। আচম কেখলাম, োরুর্ চব্পে। আচম কিা মাথা 

ধীনতরার কথা ব্লঝি পাচর ো, কারর্ একটু ব্াঝেই কব্ঝরাব্। ব্ললুম, ছচব্টা আমার কেখা। 

িাও কোঝে ো–একব্ার কেখঝল চক দু’ব্ার কেখা যায় ো? কঝব্ আচম কেখলাম, এই সব্। 

কিামার জেয আমাঝক চমঝথয কথা ব্লঝি হল। 

  

আমার জেয ো হয় ব্লচলই একচেে। 
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আচম চমঝথয কথা ব্চল ো সব্াই জাঝে। আমার কী রকম যস্বচস্ত হয়।  

  

একচেে ব্লঝল চকছু িচি হয় ো। িুই আজ ো এঝল আচম আজ ভীরর্ করঝে কযিাম। 

  

আচম কিামার রােঝক ব্ড্ড ভয় পাই। হোৎ আজ কডঝকছ ককে? 

  

আজ যঝেকির্ ধীনতঝর েল্প করব্। কি চেে কিা ভাঝলা কঝর েল্প করা হয়চে। িা ছাড়া 

আমার কঝয়কটা েরকাচর কথা আঝছ। 

  

মাচসমা কেই ব্াচড়ঝি? 

  

ো, ওরা সািটা-আটটার আঝে চেরঝব্ ো। কাছাকাচছ আর ককউ ো থাকঝল, কব্ে এটা, 

বু্েচল ো, কব্ে সহজ ভাঝব্ কথা ব্লা যায়। 

  

হোৎ এ রকম েল্প করব্ার ইঝে হল কয! আজকাল িুচম সব্ সময় কী রকম েম্ভীর 

েম্ভীর হঝয় থাঝকা–  

  

করর্ু, আমার খুব্ মেখারাপ যাঝে। 

  

ককে? 

  

কসই কথাই কিা ব্লব্ ব্ঝল কিাঝক কডঝকচছ। কিাঝক ছাড়া আর কিা কাঝরাঝক ব্লঝি পাচর 

ো! 

  

আচম কিামার মে ভাঝলা কঝর চেঝি পাচর? 

  

শুধুীনত িুইই পাচরস। িুই আমার কিাঝখর চেঝক িাকাচব্, মযাচজচেয়াঝের মিে ওই। হাি 

িুঝল–  

  

িুচম এই রকম একটা কচব্িা চলঝখচছঝল ো? 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 846 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

িল, আমরা ওপঝর চেঝয় ব্চস। িা খাচব্? আচম িা তিচর কঝর চেঝি পাচর। 

  

ো, িা-টা খাব্ ো। িুচম আজকাল কচব্িাটচব্িা কলঝখা ো ককে? 

  

কী হঝব্ চলঝখ? িা ছাড়া, িুই-ও কিা আমার কচব্িা কলখার কেরর্া চেচেস ো আজকাল। 

  

আচম আব্ার কী কঝর কেরর্া কেব্? ধীনতযাৎ! 

  

আচম কিার কাছাকাচছ থাকঝি িাই। আমার কিা এখে আর ককােও ব্নু্ধ কেই– েরজায় 

এব্ার সচিযই েব্দ। ব্ােল িড়াক কঝর লাচেঝয় এঝস েরজা খুঝল কেখল এব্ার সচিযই 

করর্ু। হাঝি একখাো মাত্র ব্ই, কমাটা েয় সরু।  

  

ব্ােল ককােও কথাই ব্লল ো। করর্ু কভিঝর েুঝক ব্লল, এ রকম যন্ধকার ঘঝর ব্ঝস 

আছ ককে? 

  

ব্ােল কস কথার ককােও উত্তর চেল ো। ককােও চকছু চি্াও করল ো, েরজাটা ব্ন্ধ 

কঝরই করর্ুঝক জচড়ঝয় ধীনতরল দু’হাঝি। করর্ু ব্াধীনতা কেব্ার আঝেই িার কোুঁঝট কোুঁট কডাব্াল। 

  

করর্ু চেঝজঝক ছাচড়ঝয় চেঝয় ব্লল, এ কী? 

  

একটু সঝর চেঝয় করর্ু দুুঃখ ও যচভমাে চমচশ্রি েলায় ব্লল, িুচম আমাঝক এই জেয 

কডঝকচছঝল? 

  

ব্ােল যপরাধীনতীর মিে োুঁচড়ঝয় আঝছ। চব্শ্বসংসাঝরর চব্চেমঝয়ও কস েপথ কঝর ব্লঝি 

পাঝর কয, এক চমচেট আঝেও কস এ রকম ককােও কথা ভাঝব্চে। করর্ুঝক কেখার পঝরই 

মুহূঝিণই কী কয ঘঝট কেল! 

  

চকন্তু যপরাধীনতঝব্াধীনত কথঝক িমা িাইব্ার ব্েঝল িার কমজাজ হোৎ িঝড় কেল। কস ভাব্ল, 

আচম কী কোর কঝরচছ? করর্ু কিা আমার চেজস্ব। িাঝক চেঝয় আচম যা খুচে করঝি পাচর। 
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মঝোব্ল সুেৃে় করার জেয কস েস কঝর একটা চসোঝরট ধীনতরাল। কব্ে কায়ো কঝর কধীনতাুঁয়া 

কছঝড় কস ব্লল, কী হঝয়ঝছ কী? 

  

করর্ু ব্লল, িুচম জাঝো, আচম এসব্ পছন্দ কচর ো। 

  

আমার যা খুচে আচম িাই করব্। 

  

ো। 

  

দু’জঝে মুঝখামুচখ োুঁচড়ঝয়, েৃচষ্ট চস্থর চেব্ে। মঝে হয়, এিুচে ওরা খুব্ েেড়া করঝব্। 

িখে ব্ােঝলর মঝে পড়ল, করর্ু আসব্ার আঝে কি কী কল্পো কঝরচছল কস। 

  

ব্ােল কহঝস কেঝল ব্লল, করর্ু, িুই এ রকম ককে কর? 

  

করর্ু িবু্ েম্ভীর ভাঝব্ ব্লল, আচম কিা এই রকমই। িুচম খুব্ চসোঝরট কখঝি শুরু কঝরছ 

আজকাল। আমার কমাঝটই ভাঝলা লাঝে ো। 

  

ব্ােল করর্ুঝক আরও রাোব্ার জেয চসোঝরট সুষ্ঠু হািটা ব্াচড়ঝয় চেঝয় ব্লল, িুই একটু 

খাচব্? একব্ার কটঝে কেখ ো! 

  

করর্ু ব্ােঝলর হািটা কেঝল সচরঝয় চেল। িারপর একটা কিয়াঝর ব্সল যেয চেঝক মুখ 

চেচরঝয়। হাঝির ব্ইটা খুঝল ব্সল। কযে, কস ব্ােঝলর সঝে আর কথা ব্লঝি িায় ো। 

  

ব্ােল কভিঝর যিয্ উঝত্তচজি কব্াধীনত করঝছ। িার েরীঝরর মঝধীনতয এমে একটা িাঞ্চলয 

এঝসঝছ, যাঝি কস চেঝজও একটু চব্চস্মি হয়। করর্ু িার কি চেঝের কিো, িবু্ আজ 

িাঝক কেঝখ কস ককে এমে ভাঝব্ ব্েঝল যাঝে? ইোেীং করর্ুঝক কেখঝলই িার হৃেস্পন্দে 

দ্রুি হঝয় যায়। ককে? এ চক করর্ুঝক হারাব্ার ভঝয়? ওই কিা ব্ঝস আঝছ করর্ু, এক োশ্বি 

েৃঝেযর মিে ব্ঝস-থাকা, কস ককাথায় হারাঝব্? 
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চসোঝরটটা কের কঝর ব্ােল করর্ুর কাঝছ চেঝয় োুঁড়াল। করর্ু মুখ িুলল ো। ব্ােল েরম 

েলায় চজঝজ্ঞস করল, কী ব্ই পড়চছস? 

  

করর্ু েম্ভীর ভাঝব্ ব্লল, ব্ইটা কিামার জেয এঝেচছলাম।  

  

কী ব্ই? 

  

‘সািচট িারার চিচমর’। এ-ব্ইটা কেঝখছ আঝে? িুচম জীব্োেন্দ োঝসর োম শুঝেছ? 

  

ব্ােল যব্ঝহলার সঝে ব্লল, কচব্িার ব্ই? ধুীনতৎ? আমার আর ও-সব্ পড়ঝি ভাঝলা লাঝে 

ো। 

  

এব্ার করর্ু মুখ িুঝল িাকাল। ব্ােঝলর মুঝখ কস খুুঁজঝি লােল কী কযে। 

  

ব্ােল ব্ইটা ছুুঁঝয়ও কেখল ো, ব্লল, িুই চক ব্ইটা চকঝেচছস োচক? হোৎ আমার জেয 

পয়সা খরি করঝি কেচল ককে? 

  

েিকাল আমার জেচেে চছল। িাই কিামার জেয একটা চকছু… 

  

কিার জেচেে কিা আমার জেয উপহার ককোর কী মাঝে হয়? আমারই কিা একটা 

চকছু…মাঝে, কাল কিার জেচেে চছল আমাঝক ব্চলসচে কিা? 

  

আচম বু্চে এ কথা সব্াইঝক ব্ঝল ব্ঝল কব্ড়াব্? 

  

েি ব্ছর কিার জেচেঝে আমরা কী কঝরচছলাম কযে? 

  

ওকথা থাক। আঝে িুচম এি কচব্িার ব্ই ভাঝলাব্াসঝি, আর এখে আমার ব্ইটা িুচম 

চেঝল ো ককে? 

  

কী হঝব্ কচব্িা পঝড়! এসব্ কচব্িা টচব্িা কিা বু্ঝজণায়াঝের চব্লাচসিা। 
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িুচম আজকাল ব্ড্ড কব্াকা কব্াকা কথা ব্ঝলা। 

  

ব্ােল আরও চকছু একটা ব্লঝি চেঝয়ও কথঝম কেল। যি ব্ার কস ভাব্ঝছ করর্ুর সঝে 

েেড়া করঝব্ ো িি ব্ারই একটা চকছু েেড়ার েসঝে এঝস যাঝে। 

  

এব্ার কস ব্ইটা িুঝল চেল। চিিীয় সাো পৃষ্ঠাঝি করর্ু িার সুন্দর হস্তািঝর চলঝখঝছ, 

ব্ােলঝক–আচম। ব্ােল একটু হাসল। করর্ু এই কায়োটা িার কথঝকই চেঝয়ঝছ। কস আঝে 

যি ব্ার করর্ুঝক ব্ই উপহার চেঝয়ঝছ, ককােও ব্ার চেঝজর োম কলঝখচে। সব্। সময়ই 

চলঝখঝছ, আচম। 

  

ব্ইটা উলঝটপালঝট ব্ােল ব্লল, যঝেঝকই ব্ঝল, এুঁর কচব্িা বু্েঝি পারা যায় ো। 

  

আচমও বু্েঝি পাচর ো সব্। কভঝব্চছলাম দুজঝে একসঝে পড়ব্। 

  

এই চেজণে ব্াচড়ঝি করর্ুর সঝে পাোপাচে ব্ঝস কচব্িা গ্রন্থাক পাে–এই েৃেযচটর মঝধীনতয কয 

করামাচন্টক আঝব্েে আঝছ, িা ব্ােলঝক িৎির্াৎ স্পেণ কঝর। কস কিা এই ধীনতরঝের 

ব্যাপাঝরই আেন্দ পায়, জীব্ঝের যঝেক ব্ড় কৃচিঝত্বর কিঝয় এই রকম একটা ঘটোর 

মূলয িার কাঝছ যঝেক কব্চে। িবু্ কস কজার কঝর এই দুব্ণলিাটা সচরঝয় কেয় মে কথঝক। 

একটু চেচলণপ্ত ভাঝব্ ব্ঝল, কচব্িা পঝড় জীব্েটা কাচটঝয় চেঝি পারঝল কিা কথাই চছল 

ো। চকন্তু ব্াস্তব্টা ব্ড় কচেে। কিার সঝে যঝেক েরকাচর কথা আঝছ। 

  

করর্ুর কাুঁধীনত ছুুঁঝয় কস ব্লল, িল, আমরা ওপঝর চেঝয় ব্চস। 

  

করর্ু উঝে োুঁড়াল। িারপর টপ কঝর চেিু হঝয় ের্াম করল ব্ােলঝক। চব্চস্মি ব্ােল ব্াধীনতা 

কেব্ারও সময় কপল ো। করর্ু লজ্জারুর্ মুঝখ ব্লল, কাল আমার জেচেঝে কিামাঝক 

ের্াম করঝি এঝসচছলাম, িুচম ব্াচড়ঝিই চছঝল ো। 
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ব্ােঝলর আব্ার েরীরটা কাুঁপঝছ। করর্ু িাঝক িুম্বঝকর মিে টােঝছ। ইঝে করঝছ করর্ুঝক 

জচড়ঝয় ধীনতঝর বু্ঝকর সঝে চমচেঝয় চেঝি। কচব্িা পাঝের মিে এ-দুব্ণলিাও কস েমে 

করল।  

  

কস ব্লল, আঝে আচমও জেচেঝে গুরুজেঝের ের্াম করিাম। এখে সূযণোর কেখাঝেচখ 

আর কাঝরাঝক ের্াম কচর ো। 

  

সূযণো এখে ককাথায়? 

  

কী জাচে! এলাহাব্াে ো কোয়াচলয়ার ককাথায় কযে ঘুঝর কব্ড়াঝে। পাত্তাই পাওয়া যায় 

ো। 

  

দু’জঝে চসুঁচড় চেঝয় উঝে এল কোিলায়। েব্দহীে চেজণে ব্াচড়। এ রকম চেজণেিার মঝধীনতয 

করর্ুর ব্য়চস ককােও কমঝয় ব্ােঝলর ব্য়চস ককােও কছঝলর সঝে স্বাভাচব্ক থাকঝি পাঝর 

ো। যথি করর্ুর কাঝছ চকছুই কযে যস্বাভাচব্ক েয়। এই রকম োুঁকা ব্াচড়ঝি ব্ােঝলর 

সঝে কেখা করঝি আসাঝকও কস কযমে চব্সেৃে মঝে কঝর ো, আব্ার ব্ােল এই 

চেজণেিার সুঝযাে চেঝি িাইঝল েথঝমই ভৎসণো কঝরঝছ। 

  

কোিলার চসুঁচড়র পাঝেই সূযণর ঘর। আজকাল সব্ সময় িালা ব্ন্ধ থাঝক। 

  

করর্ু চজঝজ্ঞস করল, মাচসমারা ককাথায় কেঝছে? 

  

ব্ােল ব্লল কব্ঝলঘাটায়। জাচেস আজ আচম চেঝজ রান্না কঝরচছ।  

  

একটুও যব্াক ো হঝয় করর্ু চজঝজ্ঞস করঝল, কী কী রাুঁধীনতঝল? 

  

করর্ুর উৎসাঝহর যভাব্ কেঝখ ব্ােল একটু েঝম কেল। ব্লল, ভাি, ডাল, কব্গুেভাজা, 

মাছভাজা–  

  

হািটাি কপাড়াওচে কিা? 
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চকেু ো। রান্না করা কিা খুব্ সহজ। 

  

ডাল আর মাছভাজা–এই দুঝটা পে কচল্পি। ককে কয ব্ােল এই সামােয চমঝথয কথাটুকু 

ব্লঝি কেল করর্ুঝক িার ককােও যুচি কেই। এই দুঝটা চজচেঝসর জেয িার কৃচিত্ব চক 

ব্াড়ল খুব্? িবু্, এক এক সময় এ রকম কছাট্ট চমঝথয কথা মুঝখ এঝস যায়। 

  

এই চমঝথযটুকু ব্লব্ার জেয ব্ােঝলর যেুিাপ হল। চকন্তু এখে আর চেচরঝয় কেওয়া যায় 

ো। কস যচে এখে হোৎ আব্ার ব্ঝল ো কর, আজ ডাল আর মাছভাজা খাইচে, চমঝথয 

কথা ব্ঝলচছলুম, িা হঝল কী রকম কোোঝব্? 

  

িার ব্েঝল ব্ােল যকস্মাৎ থমঝক োুঁচড়ঝয় েনের করল, করর্ু, িুই কার? 

  

করর্ু ব্লল, হোৎ একথা ককে? 

  

ো, আচম শুেঝি িাই? 

  

কিামার। 

  

চেক? 

  

চেক। 

  

আচম যিই কোর কচর চকংব্া যেযায় কচর, কিার সঝে যচে আমার যঝেক চেে কেখা োও 

হয়, িবু্ িুই আমারই থাকচব্ কিা? 

  

কিামার আজ কী হঝয়ঝছ ব্ঝলা কিা? 

  

ব্ােল একটা েীঘণশ্বাস কেঝল ব্লল, কিার সঝে হয়ঝিা আমার আর যঝেক চেে কেখা 

হঝব্ ো। 
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িার মাঝে? 

  

ব্লচছ, একটু পঝর ব্লচছ। 

  

ব্ােঝলর ঘঝর এঝস করর্ু ব্সল ব্ােঝলর পড়ার কটচব্ঝলর কিয়াঝর। ব্ােল িার কাঝছই 

কটচব্ঝলর ওপঝরই উঝে ব্ঝস ব্লল, কিাঝক কডঝক এঝেচছ এই জেয কয, যঝেক চেে এ 

রকম ভাঝব্ ব্ঝস কথা ব্লা হয়চে। িা ছাড়া, আর হয়ঝিা ব্হ চেে কিার সঝে কেখা হঝব্, 

ো। আচম িঝল যাচে। 

  

ককাথায় যাে? িাকচর কপঝয়ছ ককাথাও? 

  

ো। িাকচর আমাঝক কক কেঝব্? 

  

আচম জাচে, িুচম িাকচরর কিষ্টা করছ। কসই জেযই এম এ পড়ঝল ো।  

  

পড়লুম ো েয়। পড়া হল ো। আমার একটা িাকচর এিুচে পাওয়া েরকার। চকন্তু ককাথাও 

ককােও িাকচর কেই। িারচেঝক শুধুীনত ছাটাই। যুঝের সময় কয লাখ লাখ কলাঝকর িাকচর 

হঝয়চছল, এখে িাঝের সব্ ছাুঁটাই করা হঝে। চব্চেচর যব্স্থা। কসচেে শুেলাম 

ইকেচমকঝস এম. এ. পাে এক ভদ্রঝলাক মাত্র চিচরে টাকা মাইঝের একটা িাকচর 

চেঝয়ঝছে। 

  

করর্ু এসব্ ব্যাপার ভাঝলা কব্াঝে ো। কস িুপ কঝর রইল।  

  

ব্ােল ব্লল, চটউোচে চেউোচে কঝর ককােও রকঝম িালাচেলাম। হোৎ েি মাঝস 

একচেে মঝে হল, আচম কহঝর যাচে। আচম চক এই রকম কঝর জীব্ে কাটাব্ োচক? এই 

রকম সামােয হঝয় থাকব্? এ হঝি পাঝর ো। যঝেক কভঝব্ একটা পথ খুুঁঝজ কপঝয়চছ। 

আমার পঝি একমাত্র উপায় এখে ব্াইঝর িঝল যাওয়া। ওঝয়ট জামণাচেঝি এখে যঝেক 

কলাক চেঝে। যুঝের পর ওঝের কেঝে েি সমথণ পুরুর কিা খুব্ কঝম কেঝছ, িাই কেঝলই 

কয-ঝকােও িাকচর পাওয়া যায়। আচম আটণস ো পঝড় সাঝয়ে যচে পড়িাম, যঝেক 
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সচুব্ঝধীনত হি–যাই কহাক, আর চকছু ো কহাক, কুচলমজুঝরর কাজ য্ি পাওয়া যাঝব্ই 

একটা। িারপর আঝস্ত আঝস্ত…। আমার কিোঝোো এ রকম চিে-িার জে কেঝছ। ককােও 

রকঝম ভাড়ার টাকাটা কজাোড় করঝি পারঝলই হল–জামণাচেঝি আমাঝের ইচন্ডয়ােঝের 

চভসা লাঝে ো 

  

মাচসমা কযঝি কেঝব্ে কিামাঝক? 

  

চকছুঝিই ো। এক কছঝল হওয়ার এই এক োঝমলা। চব্েু ওর মাঝয়র এক কছঝল– চকন্তু 

চব্েু চব্ঝলঝি পড়ঝি কেঝছ সব্ ব্যব্স্থা টযব্স্থা কঝর ব্াচড় কথঝক চেয়চমি টাকা পাোঝো 

হয়। আমার মিে েূঝেয োুঁচপঝয় কিা পঝড়চে। 

  

মাচসমা আপচত্ত করঝলও কী কঝর যাঝব্ িুচম? 

  

চকছু ব্চলচে এখে পযণ্। সব্ ব্যব্স্থা চেক হঝয় যাক, িারপর যিই আপচত্ত করুক, আচম 

যাব্ই। আমার ইঝে আঝছ জামণাচে কথঝক একচেে রাচেয়া িঝল যাওয়ার। রাচেয়া 

কেখঝিই হঝব্ আমাঝক। রাচেয়া আমার স্বঝের কেে–কসখাঝে সব্ মােুর সমাে, পৃচথব্ীর 

ইচিহাঝস যা কখেও হয়চে। 

  

করর্ু েিমুঝখ চজঝজ্ঞস করল, িুচম কি চেঝের জেয যাঝব্ ভাব্ছ? 

  

উৎসাঝহর কোুঁঝক ব্ােল ব্লল, িার ব্ছর, পাুঁি ব্ছর, ছ’  ব্ছর— 

  

এ রকম কিা যঝেঝকই চব্ঝেঝে যায়। িারা সব্াই চক চজঝি যাওয়া মােুর? 

  

িা জাচে ো। এখাঝে আচম এ রকম ভাঝব্ পঝড় থাকঝি পারব্ ো।  

  

মাচসমা-ঝমঝলামোইঝক কেখব্ার ককউ কেই। ওুঁরা এি চেে কিামাঝক কছঝড় কী কঝর 

থাকঝব্ে? 
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আচম যচে কালঝকই হোৎ োচড় িাপা পঝড় মঝর যাই, িা হঝল কী হঝব্? সব্চকছুই সহয 

হঝয় যায়। এি চপছুটাে থাকঝল জীব্ঝে চকছু করা যায় ো। িা ছাড়া, আচম কিা টাকা 

পাোব্। 

  

করর্ু ব্লল, আমরা একব্ার একটা েচিজ্ঞা কঝরচছলাম মঝে আঝছ। কসই েথম স্বাধীনতীেিার 

চেঝে? িুচম আমাঝক যা ব্লঝব্ আচম শুেব্। আচম যা ব্লব্, কিামাঝক শুেঝি হঝব্। আচম 

যচে–  

  

ব্ােল করর্ুর কাধীনত কিঝপ ধীনতঝর ব্যাকুল ভাঝব্ ব্লল, ো, করর্ু ো, িুই চকছুঝিই আপচত্ত 

করঝি পারচব্ ো! চেজ… 

  

.  

  

একথার মঝধীনতয আশ্চঝযণর চকছু কেই কয ব্ােল িার ব্াব্া মাঝয়র কঘার যমি সঝেও চব্ঝেঝে 

িঝল কযঝি পাঝর চকন্তু করর্ু একব্ার ো ব্লঝলই কস যসহায় হঝয় পড়ঝব্। এখে িার 

কাঝছ করর্ুর মিামঝির োমই সব্ঝিঝয় কব্চে। জঝের পর মাঝয়র োচড়র সঝে স্াঝের 

োচড়র কয কযাে থাঝক, িা ককঝট কেলা হয়। স্াে কয ব্ঝে কপ ুঁঝছঝল যেৃেয োচড়র 

কযােটাও চছন্ন হঝয় যায়। 

  

কস িখে মা ব্াব্াঝক ধীনতঝর কেয় করাে বৃ্চষ্ট ব্া েীি–এই রকম কঝয়কচট োকৃচিক ঘটোর 

মিে–রঝির কিঝজ যা কস যখে িখে যব্জ্ঞা করঝি পাঝর। কস জাঝে, িার করাদ্দ ুঝর 

কঘারাঘুচর, বৃ্চষ্টঝভজা চকংব্া েীঝির মাঝেও কব্ািামঝখালা োটণ পরা মা ব্াব্া পছন্দ কঝরে 

ো–যথি এইগুঝলাই িার ভাঝলা লাঝে। সুিরাং ব্াব্া-মাঝয়র যেয সব্ কথাও যগ্রহেীয়। 

কযমে, মাঝে মাঝেই িার ইঝে কঝর আত্মহিযা করঝি, হোৎ এই পৃচথব্ী কথঝক যেৃেয 

হব্ার কমাহময় চি্া িাঝক কপঝয় ব্ঝসসচিয সচিয আত্মহিযা ো করঝলও এই চি্াটার 

কয সুখ, কস কথা চক ব্াব্া চকংব্া মাঝক কখেও জাোঝি পারঝব্? 
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করর্ুর কথা আলাো। করর্ু ককােও োকৃচিক ঘটো েয়। করর্ুঝক কস একটু একটু কঝর সৃচষ্ট 

করঝছ–আব্ার িার ব্াইঝরও করর্ুর কয রহসযময় যচস্তত্ব, িাঝক আয়ত্ত করঝিই হঝব্। 

এটা একটা িযাঝলঞ্জ। মৃিুয চকংব্া কব্ুঁঝি থাকার কিঝয় ব্ােল এখে এটাঝক ব্ড় মঝে কঝর। 

  

করর্ু চজঝজ্ঞস করল, িুচম চব্ঝেঝে যাব্ার ব্যাপারটা এঝকব্াঝর চেক কঝর কেঝলছ? 

  

ব্ােল ব্লল, হযাুঁ। 

  

করর্ু ব্লল, আমাঝকও চেঝয় িঝলা। 

  

িুই সচিয যাচব্? কযঝি পারচব্? 

  

ককে পারব্ ো? 

  

ব্াচড়র সব্াইঝক কছঝড় থাকঝি পারচব্? কিাঝের ব্াচড়ঝি কয ককউ কিাঝক কযঝি কেঝব্ ো–

এ কিা জাোই কথা। 

  

যচে চব্. এ.-টা পাস কঝর চেই, িারপর পড়ঝি কযঝিও পাচর। লন্ডঝে কছাড়োর কাঝছ 

থাকব্। 

  

চব্. এ. পাঝসর কিা এখেও যঝেক কেচর। 

  

িুচম আর দু’ব্ছর যঝপিা করঝি পারঝব্ ো? 

  

ো। িা ছাড়া আচম লন্ডঝে যাব্ ো, আচম যাব্ জামণাচেঝি। ওখাঝে এখে যঝেক িাকচর। 

  

জামণাচের কিা এখে চকছুই কেই। সব্ কভঝঙিুঝর কেঝছ।  

  

কসই জেযই কিা যঝেক কাঝজর কলাক েরকার। করর্ু, কিাঝক কব্ে একটা কছঝল সাচজঝয়, 

পযান্ট োটণ পচরঝয়, মাথায় পােচড় কব্ুঁঝধীনত আমার সঝে চেঝয় কেঝল হি! 
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ককে, কমঝয়ঝের বু্চে কযঝি কেঝব্ ো? 

  

জামণাচেঝি এখে কমঝয়ই কব্চে। ওরা এখে–  

  

হোৎ কথঝম চেঝয়ই ব্ােল েসে ব্েলাল। ব্লল, এখেও জরুচর কথাটাই চকছু ব্লা হয়চে। 

আচম কয এিগুঝলা ব্ছর থাকব্ ো, িুই চক আমার জেয যঝপিা করচব্? 

  

করর্ু একটু যব্াক হঝয় ব্লল, যঝপিা মাঝে? 

  

কিাঝের ব্াচড় যা কেজারঝভচটভ, এই িার-পাুঁি ব্ছঝরর মঝধীনতয চেশ্চয়ই কিার চব্ঝয় চেঝয় 

কেব্ার কিষ্টা করঝব্। িা হঝল কী হঝব্? 

  

করর্ু ভ্রূকূচট কঝর ব্লল, কী সব্ আঝজব্াঝজ কথা! 

  

আঝজ ব্াঝজ েয়। এইটাই কাঝজর কথা। কিাঝের ব্াচড়ঝি কিা সব্ারই খুব্ কম ব্য়ঝস 

চব্ঝয় হঝয় যায়। 

  

কজার কঝর কারওর চব্ঝয় হয় ো। 

  

কছঝলঝের হয় ো, কমঝয়ঝের হয়। 

  

িুচম আজঝক ব্ড্ড কছঝল-ঝছঝল কমঝয়-ঝমঝয় চহঝসঝব্ কথা ব্লছ। জামণাচে যাব্ার 

চি্াঝিই এ রকম হঝয়ঝছ বু্চে? 

  

করর্ু, আমরা আর কছঝলমােুর েই। আমরা একটা ব্যাপার কজার কঝর যস্বীকার করার 

কিষ্টা করচছ। কিাঝক আর আমাঝক এ রকম ভাঝব্ আর কব্চে চেে কমলাঝমো করঝি 

কেওয়া হঝব্ ো। আমাঝের ব্াচড় কথঝক ো হঝলও কিাঝের ব্াচড় কথঝক ব্াধীনতা কেঝব্ই। 
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করর্ু এসব্ ব্যাপার সচিযই কযে কব্াঝে ো। িার সারলয িার িচরঝত্র একটা চব্শুে কিজ 

চেঝয়ঝছ। কস ব্লল কমলাঝমো কক করঝি কেঝব্ ো? আমাঝের ইঝে আমরা কেখা করব্। 

আচম এব্াচড়ঝি এঝল মাচসমা চক আপচত্ত করঝব্ে? 

  

কী জাচে, করঝিও পাঝরে একচেে। সব্চকছুই কিা কেখচছ যেয রকম হঝয় যাঝে। একটা 

কছঝল ও কমঝয়র সাধীনতারর্ ভাঝব্ কমলাঝমো করার ব্যাপারটা ককউ কমঝে চেঝি পাঝর ো 

সহজ ভাঝব্। চব্ঝয় ছাড়া আর ককােও সম্পকণ কেই। আজ কথঝক কুচড় চক চিচরে ব্ছর 

ব্াঝে হয়ঝিা এই ব্যাপারটা স্বাভাচব্ক হঝয় যাঝব্। চকংব্া আমরা যচে যেয ককােও কেঝে 

জোিাম–  

  

করর্ু ব্লল, আমার এই কেেই ভাঝলা লাঝে। 

  

ব্ােল করঝে চেঝয় ব্লল, এটা একটা পিা-েলা কেে। এঝেঝের চক হঝব্ ো। কভঝব্চছলাম, 

স্বাধীনতীেিার পর সব্চকছু ব্েঝল যাঝব্। চেে চেে আরও খারাপ হঝে। সারা কেে জুঝড় 

হিাো–  

  

জামণাচে যাে কিা, িাই এ-ঝেে আর পছন্দ হঝে ো। 

  

শুধুীনত কস জেয েয়। আমার মিে কছঝলর ককােও সুঝযাে আঝছ এখাঝে? চব্. এ.-ঝি যোসণ 

কপঝয়চছ, িবু্ এম. এ. পড়ঝি পারলুম ো। একটা ককােও িাকচর করা েরকার, ককােও 

িাকচর কেই। আচম কয-ঝকােও কাজ করঝি িাই, ককউ কাজ কেঝব্ ো। চেে চেে। লি 

লি কব্কার ব্াড়ঝছ িাঝের কাঝজ লাোব্ার কথা ককউ ভাব্ঝছ ো। পচণ্ডি কেহরু এখে 

চব্শ্বোচ্র ওপর ব্িৃিা চেঝয় কব্ড়াঝেে! 

  

ব্ােল উঝত্তচজি হঝয় কেঝছ কেঝখ করর্ু িুপ কঝর ব্ঝস রইল। েেণঝকর ব্া কশ্রািার, 

েচিচিয়া চেক মিে কব্াো ো কেঝল ব্িৃিা জঝম ো। ব্ােল একটু ব্াঝেই িাই িুপ কঝর 

কেল। 
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চব্িুি ভাঝব্ আব্ার ব্লল, চব্ঝয় করঝলই যচে কলাঝক োচ্ পায়, িা হঝল আচম কিাঝক 

চব্ঝয় করঝিও রাচজ। চকন্তু চব্ঝয় করার কযােযিাও কেই আমার। যার িাকচরব্াকচর কেই, 

কস আব্ার চব্ঝয় করঝব্ কী? সাধীনত কঝর চক আচম কেে কছঝড় যাচে। কেখচছ কিা, কি 

যচডণোচর কছঝল দু’-এক ব্ছর একটু চব্ঝলঝি ঘুঝর োঝয় পাচলে লাচেঝয় আসঝছ, যমচে 

কলাঝক িাঝের সম্পঝকণ এঝকব্াঝর েেেে। আচমও জামণাচে কথঝক এক োো টাকা চেঝয় 

চেরব্। 

  

জামণাচেঝি বু্চে টাকার ছড়াছচড় যাঝে? 

  

কয খাটঝি পাঝর, িার সুঝযাে আঝছ। ওখাে কথঝক রাচেয়ায় যাব্–যচে থাকঝি কেয়, িা 

হঝল রাচেয়াঝিই থাকব্। মােখাঝে একব্ার কেঝে চেঝর কিাঝক চেঝয় যাব্ কজার কঝর। 

কজার করঝিই হঝব্, কারর্ এমচেঝি কিার সঝে আমার চব্ঝয়ঝি রাচজ হঝব্ ো ককউ। 

আমার মা কয কিাঝক এি ভাঝলাব্াঝসে, আমার মা-ও আপচত্ত করঝব্ে। কেচখস! কিারা 

কয কায়স্থ। 

  

করর্ু চখলচখল কঝর কহঝস উঝে ব্লল, িুচম এমে ভাঝব্ কায়স্থ কথাটা উচ্চারর্ করঝল, 

কযে এর কিঝয় চেিু জাি আর কেই! 

  

ব্ামুেরা কিা যেয কাঝরাঝকই গ্রাহয কঝর ো। আচম যচে কিাঝক ককঝড়  চেঝি িাই, িঝব্ 

যব্েয আটকাব্ার সাধীনতয কারওর কেই। েরকার হঝল এ ব্াচড় কছঝড় যেয জায়োয় থাকব্। 

চকন্তু িার আঝে একটা চকছু কযােযিা যজণে করঝি হঝব্ আমাঝক।  

  

করর্ুর কোুঁঝট হাচসর করখা কলঝে রঝয়ঝছ িখেও। কস ব্লল, কসই কযােযিা বু্চে শুধুীনত 

জামণাচেঝি চেঝয়ই যজণে করা যায়। আচম কিা কভঝব্চছলাম, িুচম একচেে খুব্ ব্ড় কলখক 

হঝব্। সব্াই কিামার োম জােঝব্। কিামার কলখা পঝড় যঝেঝক কুঁেঝব্। কসটাও চক একটা 

কযােযিা েয়? 
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ব্ােল একটু থিমি কখঝয় কেল। িারপর ব্লল, করর্ু িুই আমাঝক কলখার কথা আর 

ব্চলস ো। ওটা আমার একটা দুব্ণল জায়ো। 

  

িুচম কলখা ককে কছঝড় চেঝয়ছ, ব্ঝলা কিা? আজ কিামাঝক ব্লঝিই হঝব্? 

  

আচম চলখঝি জাচে ো। আমার কিা ভাঝলা লােি! 

  

িুই ব্লঝলই কিা হঝব্ ো! আচম মােুঝরর সাঝময চব্শ্বাস কচর। কসই চব্শ্বাস চেঝয় পাচটণর 

কাজও করঝি চেঝয়চছলাম। চকন্তু ওরা সব্াই আমাঝক ব্লল, আমার কলখাগুঝলা 

েচিচিয়ােীল। িখে আচম চেঝেহারা হঝয় কেলাম। আচম চেঝজ েচিচিয়ােীল েই, িা 

হঝল আমার কলখা কী কঝর েচিচিয়ােীল হঝয় যায়? আচম িা হঝল কী চলখব্? শুধুীনত 

কোোে? আব্ার ওরা ব্ঝল, চব্েু কে খুব্ েেচিেীল কলখক–যথি িার কচব্িা পঝড় আচম 

সব্ মাঝে বু্েঝি পাচর ো। আমার মাথা গুচলঝয় যায় এসব্ ভাব্ঝি চেঝয়। িার কথঝক 

কলখা কছঝড় কেওয়াই ভাঝলা। 

  

িুচম যেযঝের কথা শুঝে চলখঝব্ ককে? কিামার চেঝজর ককােও ইঝে যচেঝে কেই? 

  

আমার ইঝে কঝর শুধুীনত কিাঝক চেঝয় চলখঝি। চকন্তু িুই কিা শুধুীনত একটা কমঝয়, িুই একটা 

জযা্ েচিচিয়ােীল। পৃচথব্ীঝি িার ককােও মূলযই কেই এখে। পৃচথব্ীঝি মােুঝরর এখে 

যঝেক কাজ। শুধুীনত আচমই ককােও কাজ খুুঁঝজ পাচে ো। 

  

িা হঝল একমাত্র জামণাচেঝি যাওয়াই কিামার মুচির উপায়। 

  

িাই কিা কেখচছ। 

  

িা হঝল ঘুঝর এঝসা। 

  

িুই আমার জেয যঝপিা করচব্ কিা? 

  

িুচম চেক সমঝয় চেঝর এঝসা। 
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িুই যচে এর মঝধীনতযই আমাঝক হোৎ কডঝক পাোস, িা হঝল আচম কয-ঝকােও উপাঝয়ই 

কিাক িঝল আসব্। যব্েয যাওয়ার ব্যাপাঝর যঝেক ব্াধীনতা আঝছ এখেও। পাসঝপাটণ কেব্ার 

আঝে পুচলঝের কভচরচেঝকেে লাঝে। খুব্ কড়াকচড় শুঝেচছ। আচম চকছুচেে পাচটণর কাজ 

কঝরচছ, কসই জেয আমাঝক োও চেঝি পাঝর। িারপর আঝছ ভাড়া কজাোড় করার চি্া। 

ব্াব্া-মাঝয়র কাছ কথঝক চকেু কেব্ ো! 

  

কি টাকা লােঝব্? 

  

জাহাজ ভাড়া কিাঝদ্দ াঝো–সব্ চমচলঝয় হাজার দুঝয়ক কজাোড় করঝিই হঝব্। সূযণো 

থাকঝল ধীনতার কিঝয় চেিাম। সূযণো কিা ব্ড়ব্াবু্র সব্ টাকা েুঝক চেঝে। 

  

দু’ হাজার টাকা কজাোড় করা খুব্ েি বু্চে? 

  

ব্ােল এব্ার কহঝস ব্লল, িুই একেম কছঝলমােুর করর্ু। দু’হাজার টাকার োম চেক দু’ 

হাজার টাকা। কিাঝক ব্ললাম ো, কলাঝক আজকাল চিচরে-িচল্লে টাকা মাইঝের িাকচরর 

জেয হঝেয হঝয় যাঝে! িা হঝল দু’হাজার টাকা কি হয়? 

  

করর্ু ব্লল, আমারই কিা কপাট যচেঝস চিে হাজার টাকা আঝছ। ব্াব্া করঝখ চেঝয়চছঝলে 

আমার োঝম। একটা সই করঝলই কিা কসই টাকা কিালা যায়।  

  

ব্ােল েম্ভীর হঝয় কেল। ব্লল, িুই আমার এই ব্াইঝর যাওয়ার ব্যাপারটা এখে কাঝরাঝক 

ব্চলস ো। চব্েুঝকও চকছু কলখার েরকার কেই। 

  

করর্ু ব্লল, কিামাঝক ওই টাকার জেয আর ককাথাও কঘারাঘুচর করঝি হঝব্ ো। টাকাটা 

আচম িুঝল কেব্ কপাট যচেস কথঝক। একচেে আমাঝক সঝে কঝর চেঝয় কযঝয়া। 

  

কিার টাকা আচম কেব্ ো। 

  

ককে? 
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ওকথা থাক। এখে যেয কথা ব্ল! 

  

করর্ু উঝে ব্ােঝলর সামঝে এঝস োুঁড়াল। িুে কিাঝখ ব্লল, িুচম যচে আমার টাকা ো 

োও, িা হঝল জীব্ঝে আচম কিামার মুখ আর কেখব্ ো।  

  

ব্ােল ব্লল, করর্ু, এ রকম কছঝলমােুচর কচরস ো। টাকা কজাোড় করার কিষ্টা আচম 

করব্, খুব্ সম্ভব্ি কপঝয়ও যাব্। কিার কাছ কথঝক টাকা চেঝি আচম পাচর ো। 

  

করর্ু ব্লল, ককে পাঝরা ো। কসটাই আচম জােঝি িাই।  

  

ব্ােল একটু যসহায় ভাঝব্ হাি োড়ঝি লােল। চেক যুচিটা িার মঝে আসঝছ ো। 

িারপর ব্লল, এটা হয় ো। এটা চেক মাোয় ো! আচম কিার কাছ কথঝক টাকা চেঝয় 

চব্ঝেঝে যাব্, এটা চক সম্ভব্? 

  

করর্ু ব্লল, আমার যচে টাকার খুব্ েরকার হি কখেও, আচম কিা কিামার কাঝছই 

িাইিাম। আর কার কাঝছ িাইব্? 

  

কসটা আলাো ব্যাপার। 

  

আচম এই আলাো ব্যাপারটাই বু্েঝি পাচর ো। আমার কাঝছ টাকা থাকঝলও িুচম কেঝব্ 

ো, আর যেয কলাকজঝের কাছ কথঝক যেুগ্রহ িাইঝব্–এর মাঝে কী? 

  

ব্ােল ব্লল, আো চেক আঝছ। যেয ককাথাও ো কপঝল কিার কাছ কথঝকই কেব্। 

  

করর্ু এঝিও খুচে েয়। কস কচেে মুখ কঝর ব্লল, ো, ও-সব্ িলঝব্ ো। িুচম যেয কারওর 

কাঝছ িাইঝিই পারঝব্ ো। 

  

িুই এি কজার করচছস ককে? 
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কারওর কাঝছ টাকা িাইব্ার পর কস যচে ো কেয়, িা হঝল যপমাে লাঝে ো? আচম িাই 

ো, ককউ কিামাঝক কস রকম যপমাে করুক। 

  

িুই কযে আমাঝক জামণাচেঝি পাোব্ার জেয ব্যস্ত হঝয় উঝেচছস? 

  

ব্াুঃ, চেঝজই কিা এিির্ ধীনতঝর ব্লচছঝল এইসব্ কথা। চব্ঝেঝে ো কেঝল োচক কিামার 

জয় হঝব্ ো! 

  

কযঝি আমাঝক হঝব্ চেকই। আচম কয িার-পাুঁি ব্ছর ব্াইঝর থাকব্, িাঝি কিার মেখারাপ 

লােঝব্ ো কিা? 

  

করর্ু ভুরু কুুঁিঝক ব্লল, ো, মেখারাপ লােঝব্ ককে? 

  

করর্ু খুব্ িাপা কমঝয়, িার মঝের ভাব্ ব্ােলও সব্ সময় বু্েঝি পাঝর ো। 

  

ব্ােঝলর মঝে হল, কযে িার চব্ঝেঝে যাওয়া সব্ চেকোক হঝয় কেঝছ। এিুচে কসই 

চব্ঝেঝের মুহূিণ। আসঝল িার যাওয়ার ব্যাপাঝর এখেও চকছুই চেক কেই। িবু্, কস 

চব্ঝেঝের োটকীয় মুহূিণচটঝক মঝে মঝে কল্পো কঝর কেঝল। 

  

মাদ্রাজ চেঝয় িাঝক জাহাজ ধীনতরঝি হঝব্। সুিরাং কট্রঝে কিঝপ যাঝব্ মাদ্রাঝজ। হাওড়া 

কটেঝে চক করর্ু যাঝব্ িাঝক চব্োয় চেঝি? কব্াধীনতহয় পারঝব্ ো। িা হঝল, করর্ুর সঝে 

ব্ােঝলর কের কেখা ককাথায় হঝব্? করর্ুর ব্াচড়ঝি কিা ব্ােল আর যাঝব্ো কখেও। এই 

ব্াচড়ঝিই, োচক ককােও পাঝকণ ব্া করঝস্তারাুঁয়? 

  

এই রকম ভাব্ঝি ভাব্ঝি ব্ােল করর্ুর কাুঁঝধীনত দু’হাি রাখল। আঝব্ে কচম্পি েলায় ব্লল, 

করর্ু, কিার কথা সব্ সময় আমার মঝে থাকঝব্। যচে েচি সপ্তাঝহ কিার চিচে ো পাই–  

  

করর্ু কহঝস কেলল। িারপর ব্লল, িুচম একটা পােল! 
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কমঝয়ঝের এইসব্ সময়কার হাচস কছঝলঝের হিবু্চে কঝর কেয়। ব্ােল ঘাব্ঝড় কেল। কস 

বু্েঝি পারল, করর্ুর সামঝে কস পুরুঝরাচিি সেচিভ হঝি পারঝছ ো।  

  

িখে কস সব্ঝিঝয় সহজ পুরুঝরাচিি কাজচট কঝর কেলল। কস দু’হাঝি জচড়ঝয় ধীনতরল 

করর্ুঝক। 

  

আশ্চঝযণর ব্যাপার, করর্ু এব্ার ব্াধীনতা চেল ো। ব্ােঝলর বু্ঝক মুখ করঝখ িুচপ িুচপ ব্লল, 

আমার কথা একেম চি্া করঝি হঝব্ ো কিামাঝক। শুধুীনত শুধুীনত চি্া কঝর চেঝজর কাজ েষ্ট 

ককাঝরা ো! 

  

এব্াঝরও ব্ােল একটা যোসচেক কথা ব্ঝল কেলল। কস ব্লল, করর্ু, আচম কিাঝক 

ভাঝলাব্াচস। োরুর্ ভাঝলাব্াচস। 

  

করর্ু খুব্ সংচিপ্ত ভাঝব্ ব্লল, জাচে। 

  

িারপর কস আঙুল চেঝয় ব্ােঝলর বু্ঝক োে কাটঝি লােল। চহচজচব্চজ, করখা যথব্া 

ককােও যির। 

  

ব্ােল করর্ুর ওই ‘জাচে’ কথাটাই শুধুীনত শুেল, আঙুঝলর করখার ভারা বু্েল ো। 

  

করর্ুর এি ো্ ব্যব্হার চেক পছন্দ করঝি পারল ো কস। চেভৃি কোপে জীব্ঝে একটু 

োটকীয়িার চেঝক িার কোুঁক। 

  

কস আব্ার হোৎ কাুঁপাঝো েলায় ব্লল, করর্ু, কিার কাঝছ একটা চজচেস িাইব্, চেচব্? 

  

কী ব্ঝলা? 

  

ো ব্লঝি পারচব্ ো চকন্তু? 

  

আো কেব্। কী? 
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আমাঝক একটু আের করঝি চেচব্! আমার ভীরর্ ইঝে করঝছ। আচম এটাঝক স্মৃচি 

চহঝসঝব্ চেঝয় যাব্। 

  

করর্ু এব্ার রীচিমিে কাবু্ হঝয় পড়ল। এিির্ কস কথায়ব্ািণায় ব্ােলঝক মাথা িুলঝি 

কেয়চে। চকন্তু এই একটা ব্যাপাঝর কস যসহায়। আঝে কথঝকই হযাুঁ ব্ঝল কেঝলঝছ। 

  

খুব্ যস্ফুট েলায় ব্লল, এসব্ চক ভাঝলা? 

  

এঝি চকছু কোর কেই। িুই কিা আমারই। 

  

িবু্ আমার মঝে হয়, সব্াইঝক লুচকঝয় িুচরঝয় এটা কযে একটা পাপ।  

  

ব্ােঝলর েলায় এব্ার েৃে়িা এঝসঝছ। কস কজার চেঝয় ব্লল, ো, পাপ েয়। 

  

করর্ু মুখ ো িুঝলই ব্লল, আো, একব্ার। 

  

ব্ােল আঙুল চেঝয় করর্ুর থুিচেটা উুঁিু কঝর িুঝল ধীনতরল। কিাঝখ রাখল কিাখ। কেখল 

েরোর জঝলর মিে স্বে মুঝখাচে, খুব্ যঝের সঝে কস িুমু কখল করর্ুঝক। কজারজাচর। ব্া 

ছটেটাচে কেই, খুব্ ো্ ভাব্। োরীচরক ব্াসো েয়, কস কযে চেল্প সঝম্ভাে করঝছ। িার 

চেশ্বাস পড়ঝছ ঘে ঘে। করর্ু লজ্জায় ব্ােঝলর চেঝক িাকাঝি পারঝছ ো, চেচরঝয় চেল 

মুখ। 

  

ব্ােল উৎসুক ভাঝব্ চজঝজ্ঞস করল, কিার ভাঝলা লাঝেচে? 

  

করর্ু মুখ যেয চেঝক করঝখই ব্লল, জাচে ো। 

  

ব্ােল দু’হাঝি করর্ুর মুখখাো চেঝজর চেঝক চেঝয় এল আব্ার। করর্ুর কোুঁঝটর ওপর রাখল 

চেঝজর একটা আঙুল। 

  

করর্ু ব্লল, আর েয়। 
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ব্ােল হকুঝমর সুঝর ব্লল, আর একব্ার। 

  

িুচম কথা রাখছ ো। কেঝখা বৃ্চষ্ট এঝস কেঝছ। জােলা চেঝয় জল আসঝছ। 

  

আসুক! 

  

ব্ােল আব্ার িার কোুঁট রাখল করর্ুর কোুঁঝট। করর্ু িুম্বঝের মমণ কব্াঝে ো। কস শুধুীনত কেখঝছ 

ব্ােঝলর কিাখ, যা এখে যসম্ভব্ জ্বলজ্বঝল। ব্ােল করর্ুর েীঝির কোুঁট, যাঝক যধীনতর ব্ঝল, 

চেঝয় চেল চেঝজর মুঝখর মঝধীনতয এব্ং কস যেুভব্ করল, করর্ু সচিযই আমার। 

  

এব্ার মুখ সচরঝয় চেঝয় করর্ু ব্লল, আমার োঝয়র মঝধীনতয কযে কী রকম করঝছ। আমার 

সচিযই দুব্ণল লােঝছ েরীরটা। 

  

ব্ােল যচভঝজ্ঞর মিে ব্লল, ও চকছু ো। ও রকম হয়। 

  

করর্ু ব্লল, ভীরর্ কজাঝর বৃ্চষ্ট আসঝছ। কী কঝর ব্াচড় যাব্? 

  

একটু পঝরই কথঝম যাঝব্। 

  

ব্াইঝর কোো যায় েঝড়র েেেে আওয়াজ। জােলার পাল্লাটা েকাস োস েঝব্দ কেওয়াঝল 

আছঝড় পড়ঝছ। করর্ুর েলা জচড়ঝয় ধীনতঝর িাঝক সঝে চেঝয়ই ব্ােল িঝল এল। জােলার 

কাঝছ। দু’জঝেই কিাখ রাখল ব্াইঝরর িুে ব্েয েড়-বৃ্চষ্টর চেঝক। 

  

করর্ু ব্লল, আচম কিামার কথা যখে ভাচব্, এইসব্ কথা চকন্তু কখেও ভাচব্ ো। 

  

এইসব্ ছাড়াও চক আমরা খুব্ কাছাকাচছ থাকঝি পাচর ো? 

  

ব্ােল ব্লল, আচম ওসব্ জাচে ো। িুই সুন্দর, িাই আচম কিাঝক ছুুঁঝয় থাকঝি িাই। 

কঝলঝজ পড়ার সময় আমার ব্নু্ধরা কমঝয়ঝের সম্পঝকণ কি রকম কথা ব্লি। আমার শুধুীনত 

মঝে পড়ি কিার কথা। 
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করর্ু ব্ােঝলর বু্ঝক আঙুল চেঝয় আব্ার চকছু আুঁচকবু্চক ব্া চলখঝি লােল। 

  

ব্ােল ব্লল, করর্ু, কিার োঝল আচম একটা োে কঝর কেব্? 

  

করর্ু লচজ্জি ভাঝব্ ব্লল, যেযরা কেঝখ যখে চজঝজ্ঞস করঝব্, কী ব্লব্?  

  

ব্লচব্ ককােও কপাকায় কামঝড় চেঝয়ঝছ। 

  

িুচম বু্চে কপাকা? 

  

আো, এমে জায়োয় োে কঝর চেচে, ককউ কেখঝি পাঝব্ ো। 

  

করর্ু চকছু ব্লঝছ ো। ব্াধীনতা চেঝে ো, কেখঝছ ব্ােলঝক। ব্ােল করর্ুর ডাে হাঝি, কাুঁঝধীনতর 

কাছটায় ্াউজটা সচরঝয় োুঁি চেঝয় আলঝিা ভাঝব্ কামঝড় ধীনতরল। ব্ােঝলর িুলসুষ্ঠু 

মাথাটা করর্ুর োঝলর কাঝছ। করর্ু যেয হািটা রাখল ব্ােঝলর িুঝল। মঝে মঝে কস-ও 

ভাব্ল, এই মােুরটা আমার। 

  

এই উপলচি িার েরীঝর একটা চেহরে এঝে কেয়। মঝে হয়, এই পৃচথব্ীটা এই মুহূঝিণ 

শুধুীনত ওঝের দু’জঝের জেয। আর ককউ কেই ককাথাও। পৃচথব্ীর বু্ঝক কযে একটা কাটা েুঝট 

চছল, এইমাত্র কসই কাুঁটাটা ককউ িুঝল চেল। 

  

করর্ু চেঝজই ব্ােঝলর মাথাটা কটঝে এঝে কিঝপ ধীনতরল চেঝজর বু্ঝক। খুব্ কজাঝর। িারপঝরই 

সচরঝয় চেল। 

  

ব্ােল ককােও চেে করর্ুর হাঝির আের পায়চে। কাঙাঝলর মিে কিাখ কঝর িাকাল। 

িারপর ব্লল, আচম যঝেকির্ কিার বু্ঝক মাথা রাখঝি িাই।  

  

করর্ু সঝর চেঝয় ্াউঝজর হািাটা কটঝে চেক করল। িারপর ব্লল, ো, আর ককােও চেে 

এ রকম ককাঝরা ো। 
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ককে? 

  

আমাঝের পচব্ত্র থাকঝি হঝব্। 

  

আজঝকই চেঝজঝক সব্ঝিঝয় কব্চে পচব্ত্র মঝে হঝে আমার।  

  

কয-চেে আমারও কসই রকম মঝে হঝব্, কসই চেে আব্ার, ককমে!  

  

ব্ােল আর চকছু ব্লঝি সাহস কপল ো। বৃ্চষ্টর ছাট এঝস চভচজঝয় চেঝে করর্ুঝক। ব্ােল 

চজঝজ্ঞস করল, জােলা ব্ন্ধ কঝর কেব্? 

  

ো থাক। বৃ্চষ্ট কেখঝি ভাঝলা লােঝছ। 

  

ব্ােল চসোঝরট ধীনতচরঝয় করর্ুর পাঝে োুঁচড়ঝয় রইল। জঝলর োুঁপটায় দু’জঝেরই 

জামাকাপড় চভঝজ যাঝে, িবু্ কখয়াল কেই। 

৭১. সূযণ যঝেকটা উঝদ্দ েযহীে 

সূযণ যঝেকটা উঝদ্দ েযহীে ভাঝব্ ঘুঝর কব্ড়াঝে উত্তর ও মধীনতযভারঝি। িার সাি-আট 

ব্ছরকার পলািক জীব্ঝের সঝে এই ্মঝর্র যঝেক িোি। এখে িার পঝকট-ভরচি 

টাকা। এব্ং টাকাপয়সা খরি কঝর যিয্ যব্ঝহলার সঝে। 

  

ব্ড়ব্াবু্ মৃিুযর আঝে িাঝক ব্ার ব্ার কোয়াচলয়ার কযঝি ব্ঝলচছঝলে। চকন্তু সূযণ পঝথ 

থামঝি থামঝি যাঝে। েথঝম কস োমল কােীঝি, কসখাঝে একচট কলাকঝকও কিঝে ো। 

কহাঝটঝল থাঝক, পঝথ পঝথ ঘুঝর কব্ড়ায়, েোর ধীনতাঝর চেঝয় ব্ঝস। সারা চেঝে কথা ব্ঝল 

খুব্ সামােয। কঝয়ক চেে ব্াঝে িঝল এল এলাহাব্াে।  
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কয-ঝকােও কারঝর্ই কহাক, কােীর িুলোয় এলাহাব্াে িার কব্চে পছন্দ হঝয় কেল। 

এমেকী, একথাও িার মঝে হল একব্ার, আর কস কখেও পচশ্চম ব্াংলায় চেরঝব্ ো, 

এই েহঝরই কথঝক যাঝব্। 

  

এলাহাব্াে েহঝরও ককউ িার কিোশুঝো কেই। চকন্তু একচেে কস হাইঝকাঝটণর সামঝে 

একটা কোকাঝে ব্ঝস িা খাঝে, এমে সময়-যৰু কটচব্ঝল িঝকণ মত্ত দু’জে কলাঝকর 

মঝধীনতয। একজঝের েলার আওয়াজ শুঝে কস আকৃষ্ট কব্াধীনত করল। একটু ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর 

এব্ং ছ-গুঝলাঝক স-এর মিে উচ্চারর্ করা, যথণাৎ চেঝয়ঝসে, কঝরঝসে ইিযাচে। এই 

কণ্ঠস্বরচট িার কিো। 

  

সূযণ ঘাড় ঘুচরঝয় কপছঝে িাকাল। কয ব্যচিচটর কণ্ঠস্বর সূঝযণর কিো মঝে হঝে, চিচে 

সূযণর চেঝক কপছে চেঝর ব্ঝস আঝছে। ধুীনতচি ও খদ্দ ঝরর পাঞ্জাচব্ পরা, মধীনতযব্য়স্ক। সূযণর 

িবু্ মঝে হল কলাকচটর োম ব্রোেসন্ন। কমচেেীপুর কজঝল একসময় সূযণর সঝে মাস 

ছঝয়ক চছঝলে। 

  

সূযণর ককােও আত্মীয়স্বজে কেই, কারওর কখাুঁজও কস রাখঝি িায় ো। চকন্তু যাঝের সঝে 

কজঝল কঝয়কটা মাস পাোপাচে কাচটঝয়ঝছ, িাঝের সঝে একসময় কয-সম্পকণ েঝড় 

উঝেচছল িা আত্মীয়িার কিঝয়ও কব্চে। িাঝের কেখঝলই এখে সব্ঝিঝয় আপেজে ব্ঝল 

মঝে হয়। ব্রোেসন্ন যচেও োন্ধীব্ােী কংঝগ্রচস চছঝলে কস-সময়, কজলখাোঝিও 

থাকঝিে আলাো ব্যারাঝক, িবু্ আলাপ পচরিয় চছল যঝথষ্ট।  

  

সূযণ কটচব্ল কছঝড় ব্রোেসন্নর সঝে কেখা করঝি কেল ো। আর এক কাপ িা চেঝয় ব্ঝস 

রইল। ওঝের িকণািচকণ শুেঝি পাঝে। ব্লাই ব্াহলয, ব্রোেসন্ন রাজেীচির 

আঝলািোঝিই উঝত্তচজি। রাজেীচিঝি যারা একব্ার কোঝক, িারা সারা জীব্ঝে আর 

চকছুঝিই কব্ঝরাঝি পাঝর ো। ব্রোেসন্ন িুচটঝয় চেঝন্দ করঝছে পচণ্ডি কেহরুর। মঝে হয়, 

চিচে পযাঝটল-েীচির সমথণক। চকংব্া ভাব্খাো এই, ব্রোেসন্নঝকই যচে ভারঝির 
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েধীনতােমচন্ত্রত্ব কেওয়া হি, িা হঝল উচে কিাঝখর চেঝমঝরই সব্ সমসযার সমাধীনতাে কঝর 

চেঝিে। 

  

খাচেকটা পঝর ব্রোেসন্ন উঝে পড়ঝলে। সূযণর কটচব্ঝলর পাে চেঝয়ই চিচে কব্চরঝয় 

পড়ঝলে কথা ব্লঝি ব্লঝি। সূযণ চেঝজ কথঝকই ব্রো-ো ব্ঝল একব্ার ডাকঝি যাচেল, 

চকন্তু সামঝল চেল। িার মঝের মঝধীনতয একটা কোলািল িলঝছ। যঝিো েহঝর একাকীত্ব 

ব্ড় মমণাচ্ক। কস িায় কারওর সঝে একটু কথা ব্লঝি, ককউ িার োম ধীনতঝর ডাকঝব্, 

হাি কিঝপ ধীনতঝর ব্লঝব্, আঝর, িুচম?–যমচে এখােকার ব্ািাস কি হালকা হঝয় যাঝব্। 

চকন্তু সূযণ রাজেীচির সঝে ককােও সম্পকণ রাখঝি িায় ো। কস িায় িার যিীিঝক 

এঝকব্াঝর মুঝছ কেলঝি। 

  

সূযণও কব্চরঝয় এল িাঝয়র কোকাে কথঝক। ব্রোেসন্ন িখেও একটু েূঝর োুঁচড়ঝয় িার 

সেীর সঝে িঝকণ কমঝি আঝছে। ঘে ঘে েচসয চেঝেে োঝক। সূযণর মঝে পড়ল, কজঝল 

থাকার সময় ব্রোেসন্ন েচসযর যভাঝব্ কী রকম আকুচলচব্কুচল করঝিে। কমটঝক 

একখাো আস্ত পাুঁউরুচট চেঝয় িার ব্েঝল কখেও কখেও কপঝিে এক পয়সার এ-ঝজ 

‘র’ েচসয। 

  

সূযণর মুঝখ এক মাঝসর োচড়। ব্রোেসন্ন হোৎ কেখঝল সূযণঝক চিেঝি পারঝব্ে ো 

হয়ঝিা। সূযণ িবু্ কস জায়ো কছঝড় েড়ল ো। িৃোিণ ভাঝব্ িাচকঝয় রইল এই েহঝর িার 

একমাত্র কিো মােুরচটর চেঝক। 

  

একটু ব্াঝে ব্রোেসন্ন যখে হাুঁটঝি শুরু করঝলে, সূযণও কযঝি লােল িার কপছঝে 

কপছঝে। এই যেুসরঝর্র ককােও যথণ কেই। সূযণ কযে িুম্বক-আকৃষ্ট হঝয় হাটঝছ। িা ছাড়া, 

চকছু কিা করার কেই িার। 

  

যল্প েূঝরই একটা ইঝলকচট্রঝকর সরঞ্জাঝমর কোকাঝের মঝধীনতয েুঝক পড়ঝলে ব্রোেসন্ন। 

সূযণ কাুঁঝির কো-উইঝন্ডার পাঝে চেঝয় োুঁড়াল। কেঝখ বু্েল, ব্রোেসন্ন এ-ঝোকাঝের 
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মাচলক েে। ককে ো কিয়ার কটঝে চেঝয় ব্ঝস চিচে মাচলক-ঝিহারার একচট কলাকঝক 

ব্লঝলে, এক কাপ িা খাওয়াও কহ সিীে। 

  

সূযণ বু্েঝি পারল, ব্রোেসন্নও এখে কব্কার। ঘুঝর ঘুঝর আড্ডা কেওয়া ও িা খাওয়াই 

িার কাজ। সূযণঝক কেখঝি কপঝল চিচে হাঝি িাুঁে পাঝব্ে। কমঝি উেঝব্ে পুরঝো চেঝের 

েঝল্প, কজলখাোর সিীথণরা এখে কক ককাথায় আঝছ কসই বৃ্ত্তাঝ্।  

  

সূযণ আরও একটুির্ োুঁচড়ঝয় রইল কসখাঝে, িবু্ ব্রোেসন্নঝক ডাকল ো। 

  

কহাঝটঝল সূযণর পাঝের ঘঝরই চিেচট ব্াঙাচল কছঝল এঝস উঝেঝছ দু চেে ধীনতঝর। চসুঁচড়ঝি 

ওো-োমার সময় কেখা হঝয়ঝছ, ককােও কথা হয়চে।  

  

কস-চেে সন্ধযাঝব্লা ওঝের মঝধীনতয একচট কছঝল এঝস সূযণর ঘঝরর েরজায় ধীনতাক্কা চেল। 

  

োো, আপচে কিা ব্াঙাচল? 

  

সূযণ ব্লল, হযাুঁ। 

  

কছঝলচট একোল কহঝস ব্লল, আমরাও িাই কভঝব্চছলুম, িঝব্ চেক চেঝয়ার হঝি পাচরচে। 

আপচে িাস কখলঝি জাঝেে? আমাঝের একজে কিাক েটণ পঝড় কেঝছ। 

  

আচম কিা িাস কখলঝি জাচে ো। 

  

িাস কিঝেে কিা? আসুে ো, চেচখঝয় কেব্। 

  

সূযণঝক এব্ার স্বীকার করঝি হল কয, কস িাসও কিঝে ো। 

  

ব্াঙাচলর কছঝল যথি িাস কিঝে ো, এঝি যপর ব্াঙাচলর কছঝলচট ব্ড় আশ্চযণ হঝয় কেল। 

ব্লল, িা হঝল সারা সঝন্ধঝব্লাটা কী করঝব্ে? আসুে ো আমাঝের ঘঝর। একটু েল্পটে 

করা যাক। 
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যপচরচিি কলাকঝের সঝে সূযণ এঝকব্াঝরই ভাব্ জমাঝি পাঝর ো। িবু্ কছঝলচটর আগ্রহ-

আচিেঝযয িাঝক কযঝিই হল। 

  

দুঝটা খাট ওরা কজাড়া লাচেঝয়ঝছ। িার ওপর িাস ছড়াঝো। দুঝটা যযােঝট্র চসোঝরঝটর 

টুকঝরায় এঝকব্াঝর ভঝর কেঝছ। সূযণ এঝস এক পাঝে ব্সল।  

  

কছঝল চিেচটর োম যরুর্, সুকলযার্ আর কেব্ব্রি। সূযণরই ব্য়চস, চিে জেই িাকচর 

কঝর, কব্ড়াঝি কব্চরঝয়ঝছ। ওরা এখে কেরার পঝথ। চেচল্ল পযণ্ চেঝয়চছল। ওঝের মঝধীনতয 

একজঝের যচেঝসর একটা কাজ আঝছ এলাহাব্াঝে, সুিরাং যেযরাও কঝয়ক চেে কথঝক 

যাঝে এখাঝে। 

  

যচি যল্পিঝর্র মঝধীনতযই ওরা চেঝজঝের সব্ কথা ব্ঝল কেল। খুব্ সহঝজই আলাপ জচমঝয় 

চেঝি পাঝর ওরা। খাঝটর িলা কথঝক আঝস্ত আঝস্ত ব্ার করল চিেঝট কেলাস আর একটা 

মঝের কব্ািল। 

  

সূযণঝক চজঝজ্ঞস করল, োোর িলঝব্? 

  

তেঘণয ও স্বাঝস্থযর জেয সূযণঝক ওঝের িুলোয় ব্ড় কেখায়। কসই জেয ওরা েথম কথঝকই 

সূযণঝক োো ব্লঝি শুরু কঝরঝছ। েথমটা লজ্জা ভাঙার আঝে ওরা সূযণঝক কেঝখ মঝের 

কব্ািল আর কেলাস লুচকঝয়চছল খাঝটর িলায়। 

  

সূযণ ব্লল, ো। 

  

একজে চসোঝরঝটর পযাঝকট ব্াচড়ঝয় চেঝয় ব্লল, চসোঝরট চেে য্ি। 

  

আচম চসোঝরটও খাই ো। ধীনতেযব্াে। 

  

োো কেখচছ খুব্ ভাঝলা কছঝল। আমরা এসব্ খাচেটাচে ব্ঝল চকছু মঝে করঝছে ো কিা? 

  

সূযণ েযাকাঝে ভাঝব্ কহঝস ব্লল, ো ো! 
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এই ধীনতরঝের যুব্কঝের সঝে আঝে কমোর সুঝযাে হয়চে সূযণর। ওরা লম্পট দুশ্চচরত্র চকছুই 

েয়, সাধীনতারর্ মধীনতযচব্ত্ত ঘঝরর িাকুঝর ব্াঙাচল কয রকম হয়। ব্ছঝর একব্ার ছুচট চেঝয় 

কব্ড়াঝি কব্ঝরায়, চেচব্ড় ব্নু্ধত্ব, েব্াঝস এঝস একটু যযাডঝভঞ্চাঝরর জেয মে কিঝখ কেঝখ, 

চেঝজঝের মঝধীনতয চেরব্চেন্ন ভাঝব্ কখেও িাকচরর আঝলািো কখেও স্ত্রীঝলাকঝের সম্পঝকণ 

আঝলািোয় কমঝি থাঝক। চিে জঝেরই চব্ঝয় হঝব্ হঝব্ যব্স্থা, চব্ঝয় হঝয় কেঝল এ রকম 

ব্নু্ধত্ব আর থাকঝব্ ো। 

  

সূযণঝক িাস কখলা কেখাব্ার কিষ্টা কঝর একটু পঝরই ওরা চেরাে হল। যার কখলা কেখার 

আগ্রহ কেই, িাঝক কেখাঝো যায় ো। িখে ওরা কমঝি উেল েঝল্প। ওরা সেয আগ্রা 

কথঝক ঘুঝর এঝসঝছ, কসখােকার সম্পঝকণ ওঝের যঝেক সরস েল্প আঝছ, োরীঘচটি। 

  

সূযণ একসময় ব্ঝল কেলল, আচমও একব্ার আগ্রায় যাব্ ভাব্চছ। 

  

আঝে যােচে? 

  

ো। 

  

িখে চিে জঝেই মহা উৎসাঝহ সূযণঝক আগ্রা চব্রঝয় েিুর িথয সরব্রাহ করঝি লােল। 

চকন্তু ককাে কহাঝটঝল সূযণর ওো উচিি, কস সম্পঝকণ একটা মিঝভে কেখা কেল ওঝের 

মঝধীনতয। দুজঝে একটা কহাঝটঝলর োম কঝর, িৃিীয় জে হাসঝি হাসঝি ব্ঝল, যাুঃ, োোঝক 

ওই কহাঝটঝল পাোসচে! ককে চমচছচমচছ— 

  

িারপর চিে জঝেই হাসঝি আরম্ভ কঝর। সূযণ ব্যাপারটা চেক বু্েঝি পাঝর ো। কের পযণ্ 

ওরা চিে জঝেই একচট কহাঝটল চব্রঝয় একমি হয় এব্ং কটেঝে কহাঝটঝলর োলালঝের 

কাছ কথঝক কী ভাঝব্ চেষৃ্কচি পাওয়া যায়, ককাথায় কযঝি টাোর কি ভাড়া, সব্ জাচেঝয় 

কেয়। 
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ওই কছঝল চিেচটঝক সূযণর খারাপ লাঝেচে, ভাঝলাও লাঝেচে। চকন্তু ওঝের সঝে 

কমলাঝমোর ককােও টােও কস কব্াধীনত করল ো। চেঝজ কথঝক কস একটাও কথা ব্লঝি পাঝর 

ো। ওঝের রচসকিাগুঝলাও িার কাঝছ যেয রকম মঝে হয়। একমাত্র ব্রোেসন্নর সঝেই 

কস োর্ খুঝল কথা ব্লঝি পারি। সূযণ আব্ার কেল কসই িাঝয়র কোকাঝে। ব্রোেসন্ন 

কেই। ইঝলকচট্রক সরঞ্জাঝমর কোকাঝেও কস ব্রোেসন্নঝক কেখঝি কপল ো আর। 

যঝেকির্ োুঁচড়ঝয় রইল কসই কোকােটার সামঝে।  

  

.  

  

সূযণ পরচেেই আগ্রা িঝল কেল। কসই যুব্ক চিেচটর চেঝেণচেি কহাঝটঝল চেঝয়ই উেল। 

এব্ং িচব্বে ঘণ্টা কযঝি-ো-ঝযঝিই বু্েল, ভুল জায়োয় এঝসঝছ। যুব্ক চিেচট রচসকিা 

কঝরঝছ িার সঝে। 

  

আগ্রাঝিও চকছু ব্াঙাচল ্ মর্কারী রঝয়ঝছ। সূযণর সঝে কারওর ভাব্ হল ো। োয় সকঝলই 

সস্ত্রীক। স্ত্রী সঝে থাকঝল ব্াঙাচল যুব্করা যঝিো ককােও যুব্ঝকর সঝে কথা ব্লা পছন্দ 

কঝর ো। 

  

চব্ঝকঝলর চেঝকই সূযণ চেঝয়চছল িাজমহল কেখঝি। োইঝডর সঝে ঘুঝর ঘুঝর চকছুির্ 

কেখার পরই চব্রি হঝয় উেল। িঝব্, সব্াই ব্লাব্চল করঝছ, কস-চেে পূচর্ণমা। পূচর্ণমার 

রাঝি িাজমহল কেখা োচক দুলণভ যচভজ্ঞিা। 

  

ব্ড় এক কোঙা ব্াোম চকঝে সূযণ চেঝয় ব্সল মাঝের মঝধীনতয। সন্ধযার চেঝক চভড় আরও 

ব্াড়ঝছ। ব্াচ্চারা কে ঝড়াঝে চড় করঝছ, বৃ্ে-বৃ্োঝের সংখযাও যঝেক, আর িরুর্ 

িরুর্ীঝের কিাখ ভাঝব্ চব্ঝভার–এখাঝে এঝল এ রকম হওয়াই চেয়ম কব্াধীনতহয়। 

  

ঘাঝসর ওপর কাি হঝয় শুঝয় পড়ল সূযণ। কখাসা ছাচড়ঝয় ব্াোম মুঝখ পুরঝছ আর মাঝে 

মাঝে কিাখ িুঝল িাকাঝে িাজমহঝলর চেঝক। যি ব্ার কিাখ িুলঝছ, কস িাজমহল 

কেখঝি পাঝে ো চেক, কেখঝছ েীচপ্তঝক। 
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মুখটা কচেে কঝর সূযণ মঝে মঝে ব্লঝছ, আচম কিামার ককউ ো। িুচম ককে আসছ এখাঝে, 

যাও! িুচম কিা ব্ঝলইছ, কিামার সঝে আর কখেও আমার কেখা হঝব্ ো!  

  

েীচপ্ত ককােও কথা ব্ঝল ো। িরল হাওয়ায় মাঝে মাঝে চমচলঝয় যায়। যখে েীচপ্তঝক 

কেখঝি পায় ো িখে সূযণ ব্ঝল, িুচম আমার! 

  

কজযাৎস্নায় যখে িাজমহঝলর চব্শ্বচব্খযাি রূপ উদ্ভাচসি হঝয় উেল, িখেও েীচপ্তর 

মায়াময় মূচিণ এঝস োুঁড়াল সূযণর সামঝে। েীচপ্তর স্বভাব্-েম্ভীর মুঝখ কয যকস্মাৎ হাচস 

কেঝখ সূযণ একসময় পােল হঝয়চছল, কসই রকম হাচস-আুঁকা কোুঁট। সূযণ কযে এক লাঝে 

উঝে োুঁচড়ঝয় ওই কোুঁট কামঝড় ধীনতরঝব্। েীচপ্তর ছটেঝট েরীরটা ব্াহব্চন্দ কঝর কস… 

যিয্ িীব্র যচভমাঝের সময় সূযণ োরীচরক েসে ছাড়া ভাব্ঝি পাঝর ো। 

  

সূযণ কিাঝখর ওপর হাি িাপা চেঝয় িাজমহলঝক আড়াল কঝর চেল। কযে। িাজমহলও 

একটা েরীর, সমস্ত কস ন্দঝযণর ঘে রূপ, যা শুধুীনত মােুরঝক দুুঃখ কেয়। 

৭২. এলাহাব্াঝের কসই ব্াঙাচল 

কছঝলগুচল 

এলাহাব্াঝের কসই ব্াঙাচল কছঝলগুচলর কথা মিে সূযণ আগ্রায় কয-ঝহাঝটলটাঝি উঝেচছল, 

কসটা একটা কোলমাঝলর জায়ো। ব্হ পুরঝো আমঝলর ব্াচড় এব্ং যঝেক পুরঝো পাপ 

কসখাঝে ব্াসা কব্ুঁঝধীনত আঝছ। 

  

সূযণঝক কেওয়া হঝয়ঝছ চিেিলার একচট ঘর। ঘরচট কছাট হঝলও কমাটামুচট পচরষ্কার। 

জােলা চেঝয় ব্াইঝরর যঝেকখাচে েৃেয কেখা যায়। ঘঝর একটা পাখা আঝছ, চব্ছাোয় 

ধীনতপধীনতঝপ সাো িাের। িবু্ চব্ছাোয় শুঝয় থাকা যায় ো, এি যসহ্য েরম।  
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সূযণ িাজমহল কথঝক চেঝরঝছ কব্ে রাি কঝর, আসব্ার পঝথই কখঝয় চেঝয়ঝছ। টাো চেঝয় 

কস একব্ার ইিমঝে ল্লার চেঝক চেঝয়চছল, চকন্তু রাঝত্র কসখাঝে চকছুই কেখার কেই। রাঝত্র 

আর চকছু করব্ারও কেই িার, পুরঝো আগ্রার পঝথ যচধীনতক রাি পযণ্ মােুরজে কেখা 

যায়, যঝেক কোকােপাট কখালা, ককােও ককােও জায়ো কথঝক হইহল্লার আওয়াজ কভঝস 

আঝস, চকন্তু কয-মােুর কাঝরাঝক কিঝে ো, কস আর ককাথায় যাঝব্! কহাঝটঝল চেঝর এঝস 

একটা ইংঝরচজ উপেযাস খুঝল শুঝয়চছল কস। 

  

চকন্তু ব্ইঝি মে ব্সাঝো যসম্ভব্। ঘাঝম চব্ছাোর িাের চভঝজ যায়। েরীঝর কযে সহস্র 

সুে় চব্ে হঝে। একসময় যসহয কব্াধীনত হওয়ায় সূযণ ব্ই মুঝড় করঝখ ঘঝরর ব্াইঝর এঝস 

োুঁড়াল। 

  

এ-ব্াচড়র েেে একটু যদু্ভি ধীনতরঝের। কি ঝকা মিে একটা ব্ড় উঝোঝের িারচেঝক ঘর, 

েঝিযক ঘঝরর সামঝে চেঝয় যথণাৎ উঝোঝের চেঝক রঝয়ঝছ টাো ব্ারান্দা, ব্াইঝরর চেঝক 

চকছু কেই। েঝিযক িলাঝিই উঝোঝের ওপর যংেটা কলাহার চেক চেঝয় োকা। কসই 

কলাহার চেঝকর ওপর চেঝয় হাুঁটািলা করা যায় স্বেঝন্দ, এর ওপঝর োুঁড়াঝল একিলা 

পযণ্ কেখা যায়। কহাঝটঝলর কছাকরা িাকররা যঝেক সময় ওখাঝে োুঁচড়ঝয় চিৎকার কঝর 

একিলার কাঝরাঝক ডাঝক। 

  

এখে েরঝমর জেয যঝেক ঘঝরর ব্াচসন্দাই ব্াইঝর এঝস ব্ঝসঝছ, ককউ ককউ চব্ছাো 

কপঝিঝছ কসই কলাহার চেঝকর ওপর। ব্াইঝরও েরম কম েয়, িঝব্, ঘঝরর মঝধীনতয কযমে 

একটা কপাড়া কপাড়া ভাব্–এখাঝে কসটা য্ি কেই। 

  

কেচঞ্জ আর পাজামা পঝর সূযণ উঝোঝের সামঝের ব্ারান্দায় এঝস োুঁড়াল। একটুখাচে স্বচস্ত 

কপল কযে। 

  

পূচর্ণমার রাচত্র, মস্ত ব্ড় একটা িাুঁে উঝেঝছ, েকেঝক েীল আকাে–চকন্তু এি যসহয 

েরঝমর জেয কস ন্দযণ কেখার চেঝক কারওর মে কেই।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 876 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সূযণ একব্ার ভাব্ল, কব্য়ারাঝক কডঝক িার চব্ছাোটা ব্াইঝরই পািঝি ব্লঝব্ চকো। 

এখেও যঝেকটা জায়ো আঝছ। চকন্তু চিধীনতা করঝি লােল। কস একা-ঝিারা স্বভাঝব্র কছঝল, 

এি কলাঝকর পাোপাচে শুঝি িার ইঝে কেই। ককােও চসো্ ো চেঝয় কস োুঁচড়ঝয় রইল 

করচলংঝয় ভর চেঝয়। 

  

যঝেঝকই এখেও কজঝে আঝছ। ককােও ব্াংলা কথাব্ািণা শুেঝি ো কপঝয় কস যঝেকটা 

চেচশ্চ্ কব্াধীনত করল। এখে কারওর সঝে আলাপ পচরিয় করার ইঝে কেই িার। সন্ধযা 

কথঝকই মেটা ভারী হঝয় আঝছ। 

  

উঝোঝের এক ককাঝর্ ব্ঝস জে িাঝরক কলাক খুব্ কখালাখুচল ভাঝব্ই মেযপাে করঝছ। উুঁিু 

েলায় হাসাহাচস করঝছ িারা। মাংঝসর হাড় চিচব্ঝয় কলাহার চেঝকর োুঁক চেঝয় কসই হাড় 

একিলার কারওর মাথায় কেলার কিষ্টা করা ওঝের যেযিম কক িুক। কহাঝটঝলর 

কব্য়ারারা ব্যস্ত হঝয় িাঝের জেয এঝে চেঝে ঘে ঘে কসাডার কব্ািল এব্ং োো রকম 

মাংস। কলাকগুচলর কিহারা ডাকাঝির মিে, চকন্তু একজঝের োঝের েলা িমৎকার। 

  

কাছাকাচছ যারা শুঝয় রঝয়ঝছ, িাঝের মঝধীনতয রঝয়ঝছ কঝয়ক জে োরী। চকন্তু এই 

মেযপােরি েলচট সম্পঝকণ িারা ভ্রূঝিপহীে। শুঝয়-থাকা কলাকঝের মধীনতয কথঝক ককউ 

ককউ মাঝে মাঝে এঝের সঝে রচসকিা চব্চেময় করঝছ। 

  

মাঝে মাঝে একচট যুব্িী কমঝয় েীিিলা কথঝক আসঝছ এখাঝে, মেযপাঝের েলচটর পাঝে 

দু-এক চমচেট ব্ঝস আব্ার িঝল যাঝে। কমঝয়চটর আুঁটসাট স্বাস্থয, ঘাঘরা ও কাুঁিুচল পরা, 

েরীঝরর েেণেীয় ব্যাপারগুচল েকট কঝর কিালার ব্যাপাঝর যেেীল। কমঝয়চট একটু ব্ঝসই 

িঝল যাঝে, আব্ার কঝয়ক চমচেট ব্াঝেই চেঝর আসঝছ–িার এ রকম ঘে ঘে আসা-

যাওয়ার যথণ কব্াো যায় ো। 

  

সূযণ যপলক কিাখ কমঝল এইসব্ ব্যাপার লি করচছল। একসময় চেক ওই একই কপাোক 

পরা এব্ং োয় এক রকম কিহারার চিেচট কমঝয়ঝক কেঝখ কস বু্েঝি পারল, ব্ার ব্ার 

একচট কমঝয়ই আঝসচে, এঝসচছল চব্চভন্ন জে। 
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এরা কারা? কস-সম্পঝকণ সূযণর ককােও কক িূহল কেই। িঝব্, একচট কমঝয় যখে সূযণর 

কাঝছই করচলং কঘুঁঝর োুঁড়াল এব্ং িার চেঝক দুষু্টচমভরা কিাঝখ হাসল িখে সূযণঝক সিচকি 

হঝয় উেঝিই হল। 

  

সূযণও একটু হাসল। কমঝয়চটঝক কস চিেঝি কপঝরঝছ। িার েিযি যচভজ্ঞিা ো থাকঝলও 

কস জাঝে, পৃচথব্ীঝি এ রকম কমঝয়র সংখযা দু-চিে ককাচট কিা হঝব্ই? ভুরুর ব্যব্হাঝরই 

এরা আত্মপচরিয় কেয়। 

  

কসই মািাঝলর েলচট সূযণঝক উঝদ্দ েয কঝর কী কযে ব্লল। রাঝের কথা চকছু েয়। কব্াধীনতহয় 

িারা সূযণঝক িাঝের সঝে কযােোে করঝি আহ্বাে জাোঝে। ব্াচক দুচট কমঝয়ও ব্ঝস কেঝছ 

ওঝের পাঝে। 

  

সূযণ হাি কজাড় কঝর ব্লল, মাপ চকচজঝয়। 

  

কমঝয়চট এব্ার সূযণর কাছ কঘুঁঝর এঝস ব্লল, আইঝয়? 

  

সূযণ কমঝয়চটর চেঝক িাচকঝয় আব্ার ব্লল, মাপ চকচজঝয়। 

  

িারপর কহাঝটঝলর একজে কব্য়ারাঝক কাছাকাচছ কেঝখ কস েম্ভীর ভাঝব্ ডাকল। িাঝক 

ব্লল, ব্রঝের একটা ব্ড় িাই আেঝি পাঝরা? 

  

এই ব্যাপারটা সূযণর হোৎ মঝে পঝড়ঝছ। হাজাচরব্াঝে স্কুঝল পড়ার সময় কস কেঝখচছল, 

কসখােকার একজে োোর চকছুঝিই েরম সহয করঝি পারঝিে ো। চিচে গ্রীঝের দুপুঝর 

িার ঘঝর একটা মস্ত ব্ড় ব্রঝের িাই করঝখ চেঝিে পাখার চেক েীঝি। িাঝি হাওয়া 

খাচেকটা োন্ডা হি। সূযণ আজ কহাঝটঝল কোকার চেক মুঝখই কেঝখঝছ, ব্ড় ব্ড় ব্রঝের 

িাই আুঁকচর চেঝয় কটঝে কভিঝর আো হঝে। 
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সূযণর কথা শুঝে কব্য়ারাচট োুঁইগুুঁই করঝি লােল। সূযণ ঘঝর েুঝক জামার পঝকট কথঝক 

একটা েে টাকার কোট এঝে এচেঝয় চেঝয় ব্লল, িুর্।  

  

কমঝয়চট মুঝখ চেকচেঝক হাচস চেঝয় সূযণঝক কেখচছল িখেও। সূযণ আর কসচেঝক িাকাল 

ো। কব্য়ারাচট ব্রঝের িাইটা চেঝয় আসার পর সূযণ কসটাঝক পাখার চেক সামঝেই রাখল 

একটা টুঝল। হাওয়াটা কসাজাসুচজ যাঝি ব্রঝের ওপর লাঝে। িারপর সূযণ েরজা ব্ন্ধ 

কঝর চেল। 

  

পাখাটার কাছাকাচছ োুঁড়াঝিই একটু োন্ডা হাওয়া পাওয়া কেল এব্ার। ব্রে েঝল জল 

পঝড় সারা ঘঝর ছড়াঝব্ যব্েয, িা ছড়াক! এিখাচে ব্রে েলঝিও যঝেক সময় লােঝব্। 

  

ব্াইঝরর কমঝয়চটর কথা ভাব্ঝি চেঝয়ই েেেে কঝর উেল একটা তকঝোর-স্মৃচি। 

হাজাচরব্াঝে স্কুঝল পড়ার সময় রাচত্তরঝব্লা কস যখে কঝয়কচট কছঝলর সঝে পালাি, 

হাচজর হি একটা জুয়ার আড্ডায়, কসখাঝে একচেে একচট কমঝয় োি কেচখঝয়চছল। চেক 

এই রকমই কপাোক, এই কমঝয়চটরই জাঝির আর একচট কমঝয়। একই রকম ভুরুর ভচে 

আর কাুঁিুচল কেঝল কব্চরঝয় আসা স্তে। 

  

কী উেগ্র কক িূহল চছল িখে সূযণর। কসই তকঝোঝর ওই রকম একচট কমঝয়র োরীচরক 

রহসয জােব্ার জেয কস সব্ণস্ব চেঝয় চেঝি পারি। আজঝকর এই কমঝয়চটর কসই রহঝসযর 

োম ব্ড় কজার পাুঁি টাকা ব্া েে টাকা, চকন্তু সূযণর ককােও রকম চিত্তচব্কারই হল ো। 

  

কমঝয়চট িার কাঝছ এঝস োুঁড়াব্ার মুহূিণ কথঝকই সূযণর মঝে পড়চছল েীচপ্তর কথা। 

িাজমহল চকংব্া কয ব্েব্িী ককােও সুলভ োরী–সব্চকছুই আড়াল কঝর োুঁড়াঝে েীচপ্ত। 

িার কসই সরল কিাখ–যার দুঝব্ণাধীনতয ভারা সূযণ পড়ঝি পাঝর ো, চিবু্ঝকর েৃে় ভচে। সূযণ 

যিয্ েভীর ভাঝব্ কজঝে কেঝছ কয, েীচপ্তর সঝে িার আর কেখা হঝব্ ো কস আর কখেও 

েীচপ্তর কাঝছ চেঝর যাঝব্ ো। িবু্, ব্ার ব্ার েীচপ্ত এ রকম ভাঝব্ কিাঝখর সামঝে এঝস 

োুঁড়াঝে ককে? সূযণ চক আর ককােও চেে সুন্দর চকছু উপঝভাে করঝি। পারঝব্ ো? 
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েীচপ্ত একচেে ব্ঝলচছঝলে, সূযণ, কিামাঝক কেখার পর আচম একটা োচয়ত্ব কব্াধীনত কচর। 

আঝে আচম যঝেক স্বাধীনতীে চছলাম। যখে যা খুচে করঝি পারিাম। এখে কিামার সঝে 

কেখা করা চকংব্া কিামার কাঝছ কথা রাখার ব্যাপাঝর আমাঝক সব্ সময় চি্া করঝি 

হয়। 

  

সূযণ ভাব্ল, েীচপ্তচে চক এখেও িার সম্পঝকণ কসই রকম োচয়ঝত্বর কথা কভঝব্ই…।  

  

সূযণ একটা িুে চেশ্বাস কেলল। 

  

একটু পঝর কক কযে েরজায় ধীনতাক্কা চেল। সূযণ আঝলা কেভায়চে, ঘঝরর েরজা খুলঝিই 

কেখল, কসই রকম দুচট কমঝয় োুঁচড়ঝয় আঝছ। ককােও কথা ো ব্ঝল হাসঝছ চমচটচমচট। 

  

সূযণ ভুরু কুুঁিঝক চজঝজ্ঞস করল, কী? 

  

কমঝয়দুচট একজে েযালা চেল আঝরকজঝের োঝয়। ওঝের কেঝখ মঝে হয় যমজ। ওঝের 

হাচস ও েরীরভচের মঝধীনতয কযে োঝির মুদ্রা আঝছ। 

  

একজে উদুণ-চহচন্দ এব্ং আশ্চঝযণর চব্রয়, খাচেকটা ব্াংলা চমচেঝয় ব্লল, ব্াবু্চজ কয 

আশ্চযণ বু্চে খাুঁচটঝয় এই েরঝমর মঝধীনতয ব্রঝের হাওয়া খাঝেে, ওরাও চক একটুিঝর্র 

জেয কসই হাওয়া কখঝি পাঝর? কস্রে পাুঁি চমচেঝটর জেয? 

  

সামােয একটু চি্া কঝর সূযণ ব্লল, আইঝয় চভিরঝম। 

  

কমঝয়দুচট ঘঝর েুঝক পাখার সামঝে োুঁড়াল। সূযণ খাঝট শুঝয় আব্ার েঝল্পর ব্ইটা খুলল। 

  

সূযণ মাঝে মাঝে ব্ই কথঝক কিাখ িুলঝিই কেখঝি পাঝে, কমঝয়দুচট িাচকঝয় আঝছ। িার 

চেঝকই। কিাখাঝিাচখ হঝিই ওরা হাসঝছ, কয-হাচসঝি স্পষ্ট আহ্বাে। সূযণ েম্ভীর হঝয় চেঝয় 

কিাখ চেচরঝয় চেঝে সঝে সঝে। 
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ব্যাপারটা কব্ে যস্বচস্তকর। সূযণ ভাব্ঝছ, কমঝয়চটঝক এব্ার ঘর কথঝক িঝল কযঝি ব্লা 

উচিি, চকন্তু মুখ েুঝট িা ব্লঝি পারঝছ ো। আর কমঝয়দুচটরও হাওয়া খাওয়ার চব্রাম 

কেই। কটচব্ল েযাঝের কজারাঝলা হাওয়ায় উড়ঝছ ওঝের ঘাঘরা, এব্ং দুষু্টচম কঝর ওরা 

্াউজ কটঝে ধীনতঝর বু্ক জুঝড়াঝে। সূযণর বু্েঝি যসুচব্ঝধীনত হয় ো কয, ওরা িাঝক োুঁঝে 

কেলার কিষ্টা করঝছ। 

  

একটু পঝরই সূযণর মঝে একটা িন্দ্ব তিচর হল। কস রূপচপপাসী, কমঝয়দুচটর ভরাট েরীঝরর 

চেঝক িাকাঝি িার কয ভাঝলা লােঝছ, একথা যস্বীকার করঝি পারঝব্ ো। ওঝের েুচরি 

ওষ্ঠ, সুঝোল স্তে এব্ং সুেচেি ঊরুর চেঝক ব্ার ব্ার িার কিাখ িঝল যাঝে। চকন্তু, 

একথাও চেক, ওঝের েযযাসচেেী করার একটুও ইঝে জােঝছ ো িার। সূযণর েীচিঝব্াধীনত 

কেই, োরীসে কপঝল কস স্পষ্টি উৎেুল্ল হয়, িবু্ িার কলাভ জােঝছ ো ককে? ওরা এি 

সুলভ ব্ঝল? এ-পযণ্ কয ক’চট োরীর োঝয় সূযণ হাি ছুুঁইঝয়ঝছ, সব্ জায়োঝিই কজার 

করঝি হঝয়ঝছ িাঝক। 

  

আর একটা চজচেসও কব্াো যাঝে ো, দুচট কমঝয় একসঝে এঝসঝছ ককে? কমঝয়দুচট কযে 

যমজ, একই রকম কিহারা, একই রকম কপাোক, মুখদুচট যব্েয সামােয আলাো। ব্াইঝর 

কয আর একচট কমঝয় রঝয়ঝছ, িাঝকও এঝেরই মিে কেখঝি। যচে এঝের চিে জঝের 

মঝধীনতয কয-ঝকােও এক জেঝক কব্ঝছ চেঝি হয়, িা হঝল লটাচর করঝি হঝব্। 

  

আর একব্ার কিাখ পড়ঝিই একচট কমঝয় চজঝজ্ঞস করল, আপ কুঁহাঝস আ রাহা হযায়? 

  

সূযণ েম্ভীর ভাঝব্ ব্লল, কলকািা! 

  

কমঝয়চট িখে জাোল কয সূযণঝক কেখঝলই কব্াো যায় ব্াোচলব্াবু্। ব্াোচলব্াবু্রা এখাঝে 

যঝেক আঝস। িাঝের চেল খুব্ ভাঝলা হয়। 

  

কমঝয়চট এচেঝয় এঝস সূযণর খাঝট কহলাে চেঝয় োুঁড়াল। িার ভাব্খাো এই কয, আমাঝক 

আপোর পছন্দ হঝে ো? যেয কমঝয়চট েূঝর োুঁচড়ঝয় হাসঝছ।  
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সূযণ ব্লল, এব্ার আপোরা ব্াইঝর যাে। আচম এব্ার ঘুঝমাব্।  

  

কমঝয়চট সঝে সঝে োরুর্ লচজ্জি হঝয় পড়ল। োো রকম ভাঝব্ দুুঃখ জাচেঝয় ও িমা 

োথণো কঝর ব্লল, চছ, চছ, চছ, িাঝের চব্রম যেযায় হঝয় কেঝছ। সাঝহব্ ঘুঝমাঝব্ে জােঝল 

িারা কমাঝটই হাওয়া কখঝি আসি ো। 

  

কমঝয়দুচট ত্রস্ত পাঝয় কব্চরঝয় কেল ঘর কথঝক। সূযণ এব্ার উঝে েরজা ব্ন্ধ করঝি যাঝব্, 

এর মঝধীনতযই পুঝরা মেযপায়ী েলটা এঝস োুঁচড়ঝয়ঝছ িার েরজার কাঝছ। েঝিযঝকর হাঝিই 

কেলাস। একজে ব্লল, সাঝহব্ োচক হাওয়া োন্ডা করার একটা কল। ব্াচেঝয়ঝছে? ব্াুঃ, 

কব্ে আচজব্ কায়ো কিা! 

  

িারা যেুমচি কেব্ার যঝপিা করল ো। সকঝল েুঝক এল ঘঝরর মঝধীনতয। ব্রঝের িাইটার 

সামঝে োুঁচড়ঝয় িারা ব্লল, হযাুঁ, েঝিযক ঘঝরই এ রকম ব্ঝন্দাব্স্ত করা উচিি। যা েরম 

আজ! 

  

ওঝের সঝে কয িৃিীয় কমঝয়চট চছল, কস এঝস সরাসচর ব্ঝস পড়ল সূযণর খাঝটর ওপর। 

িার হাঝির মঝের কেলাসটা সূযণর চেঝক এচেঝয় চেঝয় ব্লল, আপ চপঝি কেচহ? 

  

সূযণ দু’চেঝক মাথা োুঁকাল। 

  

একজে পুরুর লঘু েলায় চজঝজ্ঞস করল, ককয়া সাব্, কব্ড়াঝি এঝসঝছে িাও একটু 

েুচিণটুচিণ হঝব্ ো? 

  

সূযণ এখে রীচিমিে চব্রি কব্াধীনত করঝছ। এই কলাকগুঝলাঝক এখে ঘর কথঝক িাড়াঝো 

যায় কী কঝর? কি রাি পযণ্ এই মািাঝলর হল্লা িলঝব্? কমঝয় চিেচটর সঝে এই 

কলাকগুঝলার সম্পকণ কী? এঝের কিা ককােও রকম লজ্জােরঝমর ব্যাপার কেই কেখা 

যাঝে। কালঝকই কহাঝটল পালটাঝি হঝব্। 
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সূযণ বু্েঝি পারঝছ, এি মািাঝলর সঝে রাোরাচে কঝর ককােও লাভ কেই। কহাঝটঝলর 

মযাঝেজাঝরর কাঝছ যচভঝযাে করা যায়, চকন্তু মযাঝেজার চক জাঝে ো কয চিেিলায় এই 

কাণ্ড িলঝছ? 

  

খাঝটর ওপর ব্সা কমঝয়চট িার ্াউজ োুঁক কঝর েুুঁ চেঝে ঘাঝম-ঝভজা বু্ঝক। িার 

িকিঝক মসৃর্ কপট ও োচভর চেঝক সূযণ কঝয়ক ব্ার িাকাল। মাত্র কঝয়কচট টাকা চেঝলই 

কমঝয়চট ব্াচক ব্স্ত্র খুঝল কেলঝব্। সুেচেি োরী েরীর কেখঝি ভাঝলা লাঝে। সূযণর মঝের 

একটা যংঝে কসই ইঝেটা েব্ল, আব্ার মঝের যেয যংঝে একটা ঘৃর্া জােঝছ এঝের 

সম্পঝকণ। 

  

সূযণ মৃদু েলায় কমঝয়চটঝক চমেচি কঝর ব্লল, আচম খুব্ ক্লা্, আমার ঘুম পাঝে, কিামরা 

এব্ার ব্াইঝর যাঝব্? 

  

এই কমঝয়চটও খুব্ লজ্জা কপঝয় সঝে সঝে উঝে োুঁড়াল। এঝের চেলণজ্জিা এব্ং লজ্জা, 

দুঝটাই খুব্ যদু্ভি। োরীচরক আমন্ত্রর্ জাোব্ার ব্যাপাঝর এঝের চব্ন্দুমাত্র লজ্জা কেই, 

আব্ার একচট মাত্র কথাঝিই এরা হোৎ যেুিপ্ত হঝয় পঝড়।  

  

কমঝয়চট উঝে চেঝয় মািালগুঝলাঝক ধীনতমক চেঝয় ব্লল, আঝর িঝলা, িঝলা, চেেচের ব্াহার 

িঝলা, সাঝহঝব্র ঘুম কপঝয়ঝছ! 

  

মািাঝলর েল সূযণর কাঝছ িমা োথণো কঝর দ্রুি চেষ্ক্রা্ হঝয় কেল ঘর কথঝক। সূযণ 

েরজার চখল িুঝল চেল। িৎির্াৎ আঝলা চেচভঝয় শুঝয় পড়ল খাঝট। 

  

চকন্তু ব্হিঝর্র মঝধীনতযও িার ঘুম এল ো। ওই কমঝয় চিেচটর েরীর িাঝক চব্রি করঝছ। 

চব্ঝেরি িৃিীয় কমঝয়চটর বু্ঝক েুুঁ কেওয়ার েৃেযটা ব্ার ব্ার কভঝস উেঝছ িার কিাঝখ। 

কস কজার কঝর ছচব্টা মুঝছ চেঝি িাইঝছ। আব্ার, এটা ভুলঝি িাইঝল যা মঝে পড়ঝছ, 

কসটা কয ব্ড় দুুঃঝখর। জলপাইগুচড়র আশ্রঝম থাকার সমঝয় েীচপ্তচে ককােও চেে সূযণর 

কাছাকাচছ আঝসেচে, ককােও চেে একটুও েশ্রয় কেেচে। িবু্ কেঝরর চেঝক একচেে চিচে 
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ব্ঝলচছঝলে, সূযণ, এক এক চেে আমার ইঝে করি, মাে রাঝত্র উঝে কিামার ঘঝর িঝল 

যাই, কিামার চেয়ঝরর পাঝে ব্চস, কিামার ঘুম্ মুঝখ হাি রাচখ কি কষ্ট কঝর কয 

চেঝজঝক েমে কঝরচছ–! কথাটা মঝে পড়ঝিই সূযণর েরীঝর একটা চেহরে কখঝল কেল। 

  

েীচপ্তচে সচিয যচে ককােও চেে মাে রাঝত্র আসঝিে িার কাঝছ, ব্সঝিে চেয়ঝরর পাঝে–

িা হঝল সূযণর জীব্েটা কযে ধীনতেয হঝয় কযি। সূযণ দু হাি িুঝল েূেযিাঝক আুঁকঝড় ধীনতরল। 

চেক এই রকম ভাঝব্ েীচপ্তঝক কস চেঝজর বু্ঝকর মঝধীনতয–  

  

ো, এ ভাঝব্ চি্া করা চেক হঝে ো। সূযণ মাথা োন্ডা করল। েীচপ্তচে আর ককাথাও কেই, 

ককােও চেে চছল ো। কসটা যেয জীব্ে। এই চিেচট কমঝয়র কয-ঝকােও একজঝের, সঝে 

েীচপ্তচের িোি কী? এই কমঝয়গুচলরও েরীঝর কয ব্ে আঝছ, আেন্দ করার সৃ্পহা আঝছ। 

িৃিীয় কমঝয়চটর কথাই ধীনতরা যাক, কয বু্ঝক েুুঁ চেচেল, িাঝক পাঝে চেঝয় শুঝয় সূযণ ককে 

আেন্দ পাঝব্ ো? ওর েরীরটা সুন্দর, সুন্দর েরীরই কিা উপঝভাঝের, িবু্ সূযণ ককে ওঝক 

ডাকঝি পারল ো?ো, লজ্জা েয়, যেয রকম ব্াধীনতা চছল। আর, েীচপ্তচে এখাঝে কেই, সূযণর 

জীব্ঝেই আর কেই, িবু্ িার জেয এখেও এি কািরিা রঝয় কেঝছ ককে? এরই োম 

ভাঝলাব্াসা? পৃচথব্ীঝি এি সুলভ োরী আঝছ, যথি যাঝক ভাঝলাব্াসা যায়, কসই 

সব্ঝিঝয় দুলণভ হঝয় ওঝে ককে? 

  

েীচপ্তচে সহঝজ িার েরীর স্পেণ করঝি চেঝিে ো, কলকািায় কসই যদু্ভি দুর্ 

চেেগুচলঝিও। কখে কক কেঝখ কেলঝব্ এই চি্া কিা চছলই, িা ছাড়া কভিঝরর ব্াধীনতা। 

চিচে ককােও সমঝয়ই চেক কাচটঝয় উেঝি পাঝরেচে। িবু্ কখেও সামােয একটু ব্াহর 

স্পেণ, চপঝে একটু হাি রাখা–িাঝিই চছল কি করামাঞ্চ। মঝে আঝছ, একচেে মধীনতয 

কলকািার একটা কছাট িাঝয়র কোকাঝে সূযণ আর েীচপ্ত ব্ঝসচছল একট কযাচব্ঝে। পরো। 

কেলা চছল। কথা ব্লঝি ব্লঝি হোৎ মুখ িুঝল েীচপ্তচেঝক এি যসহয সুন্দর মঝে হল 

সূযণর, কযে ওই বু্ঝক মাথা করঝখ িিুচে মঝর কযঝি ইঝে হয়। দু’জঝের মােখাঝে 

কটচব্ঝলর েূরত্বটা মঝে হচেল কী চব্োল, সূযণ েীচপ্তচের োঝল শুধুীনত িার হািটা কছাুঁয়াঝি 

িাইল একব্ার, েীচপ্তচে মুখটা সঝে সঝে সচরঝয় চেঝয় ব্লঝলে, ো, ও-সব্ কী! সূযণ িখে 
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কটচব্ঝলর ওপর পঝড় থাকা েীচপ্তচের ডাে হািটা িুঝল চেঝয় একটা আঙুল িার মুঝখ পুঝর 

চেল। আলঝিা ভাঝব্ োঝি কিঝপ ধীনতঝর রইল েীচপ্তচের আঙুল, কঝয়ক মুহূিণ। সামােয 

ব্যাপার, যথি ওঝিই েীচপ্তচের মুঝখ লােল লাল রঝঙর কছাপ, আর সূযণর েরীঝর কযে 

েিণ্ড জ্বঝরর উত্তাপ। পৃচথব্ীর আর ককােও মােুর আর ককােও োরীঝক যমে িীব্র ভাঝব্ 

কিঝয়ঝছ? কী চেোরুর্ যিৃচপ্ত! 

  

ো, ো, সূযণ এসব্ ভাব্ঝব্ ো, আর চকছুঝিই ভাব্ঝব্ ো। েীচপ্তচে িাঝক িাচড়ঝয় চেঝয়ঝছ। 

  

ব্াইঝর িখেও হইহল্লা িলঝছ। কোো যাঝে কমঝয়চল েলার িেমঝে হাচস। ওরা কব্ে 

জচমঝয় চেঝয়ঝছ। এঝের জীব্ে কি সরল। এঝের ভাঝলাব্াসা টাসার োট কেই। চিেচট 

কমঝয় কী সহজ ভাঝব্ মািামাচি করঝছ যিগুঝলা পুরুঝরর সঝে, আব্ার যথণ উপাজণঝের 

জেয ওঝের সামঝেই একজে পরঝেচেঝক েলুি করঝি এঝসচছল–িার জেয পুরুরঝের 

মঝধীনতযও কিা ককােও ঈরণার চিহ্ন চছল ো। ওরা এ রকম কী ভাঝব্ পাঝর? 

  

সূযণ চব্ছাো কছঝড় উঝে এল েরজার কাঝছ। আঝলা জ্বালল ো। দু-এক চমচেট ধীনতঝর ভাব্ঝি 

লােল, েরজা খুঝল কস-ও ওঝের েঝল চেঝয় কযাে কেঝব্ চকো। ককে কস একা একা 

চব্ছাোয় ছটেট করঝব্? চকংব্া ককােও কমঝয়ঝক কডঝক এঝে–  

  

কের পযণ্ সূযণ েরজা খুলল ো। মঝের দুঝটা যংে চকছুঝিই এক হঝে ো। যন্ধকাঝরর 

মঝধীনতয োুঁচড়ঝয় কথঝক কস কলাভীর মিে শুেঝি লােল ব্াইঝরর ওঝের হাসাহাচস। েীচপ্তচে 

চক িাঝক সারা জীব্ঝের সব্ আেন্দ কথঝক ব্চঞ্চি কঝর কছঝড় চেঝলে? 

  

পরচেে সকাঝলই সূযণ কহাঝটল ব্েঝল কেলল। দু’চেে ধীনতঝর েঝিপুরচসচি, কসঝকিা আর 

আগ্রা দুেণ কেখা কের করল। িারপর কট্রে ধীনতরল কোয়াচলয়াঝরর।  

  

ব্ড়ব্াবু্ মৃিুযর আঝে ব্ার ব্ার সূযণঝক ব্ঝলচছঝলে কোয়াচলয়াঝরর কথা। চিচে কিঝয়চছঝলে, 

কছঝলঝক চেঝয় চেঝজই এখাঝে আসঝব্ে একব্ার। ককে? হয়ঝিা ককােওই মাঝে কেই, 
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যসুস্থ যব্স্থার েলাপ। চকংব্া িার চেঝজর জীব্ঝের যঝেকগুচল ব্ছর ককঝটঝছ এখাঝে, 

কসই স্মৃচি মঝে পড়চছল। 

  

সূযণর জে হঝয়চছল এইখাঝে। চকন্তু খুব্ কম ব্য়ঝসই এ-জায়ো কথঝক িঝল চেঝয়চছল। 

স্মৃচিঝি চব্ঝের চকছুই কেই। 

  

কোয়াচলয়াঝর এঝস সূযণর কহাঝটল কপঝি খুব্ যসুচব্ঝধীনত হল। ভাঝলা কহাঝটল কেই। এখাঝে, 

সাধীনতারর্ কয কটা আঝছ, িার ককােওটায় জায়ো কেই, ককােওটা িার পছন্দ হয় ো। 

টাোওয়ালা িাঝক চেঝয় িুলল ডাকব্াংঝলাঝি। কসখাঝেও ঘর খাচল কেই। িঝব্ 

ডাকব্াংঝলার ব্ারান্দায় ইচজঝিয়াঝর ব্ঝস একচট যুব্ক খব্ঝরর কােজ পড়চছল, কস সূযণঝক 

কেঝখ ব্লল, ইে ইউ লাইক, আই কযাে যযাঝকাঝমাঝডট ইউ ইে মাই রুম। কেয়ার ইজ 

যযাে একিা কব্ড। 

  

যেয কারওর সঝে এক ঘঝর থাকা সূযণ এঝকব্াঝরই পছন্দ কঝর ো। কসই জেয কস 

যুব্কচটঝক ধীনতেযব্াে জাচেঝয় ব্লল, আমার একটা আলাো ঘরই িাই। আচম ব্রং সাচকণট 

হাউঝস কিষ্টা কঝর কেচখ। 

  

যুব্কচট ব্লল, সাচকণট হাউঝস জায়ো পাব্ার ককােও আোই কেই। দুজে চমচেটার 

এঝসঝছ। আপচে এখাঝে থাকঝল কাল একটা ঘর খাচল কপঝয় যাঝব্ে। আপচে চক এখাঝে 

কব্ড়াঝি এঝসঝছে, ো ককােও কাঝজ? 

  

সূযণ টাো কথঝক সুটঝকসটা োমাল। 

৭৩. যুব্কচট সূযণর কিঝয় 

যুব্কচট সূযণর কিঝয় ব্য়ঝস কঝয়ক ব্ছর ব্ড়ই হঝব্, চছপচছঝপ লম্বা কিহারা, কেখঝলই 

কব্াো যায় কয খুব্ পচরষ্কার পচরেন্ন থাকঝি ভাঝলাব্াঝস। কিাঝখ কসাোচল কিঝমর িেমা। 

কহাঝটঝল-ডাকব্াংঝলায় এঝস সব্াই একটা চেজস্ব আলাো ঘর কপঝি পছন্দ কঝর, এই 
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কছঝলচট চেঝজ কথঝকই িার ঘঝরর ভাে যেয একজেঝক চেঝি িাইঝছ। সুিরাং কস কয খুব্ 

চমশুঝক েকৃচির িাঝি ককােও সঝন্দহ কেই। কস জাঝে ো, কস সূযণর মিে। কিখাচে 

যচমশুকঝক ঘঝর কডঝে আেল। 

  

যুব্কচট চেঝজই সূযণর সূটঝকসটা চেঝয় এল ঘঝর। যেয চেঝকর খাচল খাটটা কেচখঝয় ব্লল, 

িােরটাের সব্ পচরষ্কারই আঝছ। ওয়াডণঝরাব্টাও আপচে ব্যব্হার করঝি পাঝরে। আমার 

চজচেসপত্র চব্ঝের চকছুই কেই। কখঝয় এঝসঝছে কিা? 

  

সূযণ ব্লল, এখে ো কখঝলও িলঝব্। স্নােটা করা েরকার। 

  

ো, ো, খাব্ার েরকার হঝল কি চকোরঝক এখেও ব্ঝল চেে। খাব্ার আচেঝয় কেঝব্। 

আপোর চক চব্জঝেস আঝছ, ো সরকাচর কাজ? 

  

কথাব্ািণা হচেল ইংঝরচজঝিই। যুব্কচটর ইংঝরচজ চেভুণল েয়, িবু্ কস যেেণল কথা ব্ঝল 

কযঝি পাঝর, চিয়াপে ব্া যব্যঝয়র চেভুণল ব্যব্হার চেঝয় মাথা ঘামায় ো। 

  

সূযণ ব্লল, ো আচম কব্ড়াঝি এঝসচছ। 

  

যুব্কচট একটু যব্াক হঝয় সূযণর মুঝখর চেঝক িাকাল। িারপর আব্ার চজঝজ্ঞস করল, 

যাট ের সাইট চসচয়ং? যযাঝলাে? 

  

হযাুঁ। 

  

যুব্কচট একটু হাসল। িারপর ব্লল, এি েরঝম ককউ এখাঝে কব্ড়াঝি আঝস? কব্ড়াঝি 

এঝসঝছে কিা আঝে কথঝক থাকব্ার জায়ো চেক কঝর আঝসেচে? এখাঝে থাকব্ার জায়ো 

পাওয়ার খুব্ই যসুচব্ঝধীনত। 
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এই ব্যাপারটাঝি সূযণর মঝে একটা যচভমাে জঝেচছল। এই েহঝর কস জঝেঝছ, একসময় 

এখাঝে িার ব্াব্ার যঝথষ্ট চব্রয়সম্পচত্ত চছল, আর এখে এখাঝে কস একটু থাকব্ার 

জায়োও পাচেল ো। 

  

সূযণ ব্লল, এই সময় ককউ কব্ড়াঝি আঝস ো, িবু্ কহাঝটল ডাকব্াংঝলায় এি চভড় ককে? 

  

আপোঝক ব্ললাম ো, মধীনতযেঝেঝের দু’জে মন্ত্রী এঝসঝছে, কসইসঝে যঝেক েভেণঝমন্ট 

যচেসার–আচম কিা একমাস আঝে চরজাঝভণেে কচরঝয় করঝখচছলাম। 

  

ডাকব্াংঝলার কি চকোর এঝস োুঁচড়ঝয়ঝছ েরজার সামঝে। যুব্কচট িাঝক কেঝখ িাড়া 

চেঝয় ব্লল, কোসলখাোঝম পাচে লাোও পহঝল। িারপর সাঝহঝব্র জেয খাো–  

  

যুব্কচট সূযণর চেঝক চেঝর ব্লঝল, আমাঝের এখেও পচরিয় হয়চে–আমার োম রূপলাল 

গুপ্তা। আমার একটা কছাটখাঝটা চব্জঝেস আঝছ।  

  

সূযণ চেঝজর োম জাোল। 

  

রূপলাল ব্লল, ভাদুড়ী? আপচে চক চেচের ভাদুড়ীর চরঝলচটভ? 

  

ো। 

  

ওুঃ, সাি এ কগ্রট যযাক্টর। এিব্ড় যযাক্টর ইচন্ডয়াঝি ককউ কেই। 

  

আপচে ব্াংলা চথঝয়টার েযাঝখে োচক? 

  

যুব্কচট িখে ব্াঙলা ব্লঝি শুরু করল। ব্লল, ব্হি, যঝেক! আচম কিা পড়া চলখা 

কঝরচছ কলকািায়। চিত্তারাঞ্জাে এচভচেউঝি আমাঝের ব্াচড় আঝছ। আপচে কচলকািায় 

চক কাম কঝরে? 
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সূযণ বু্েঝি পারল, যুব্কচট িাঝক আরও যঝেক েনের করঝব্। কস স্নাে করার জেয েস্তুি 

হঝি লােল। 

  

রূপলাল িারই মঝধীনতয শুচেঝয় চেল কয কলকািায় িাঝের যঝেক চেঝের ব্যব্সা আঝছ। 

কস কলকািাঝক খুব্ই ভাঝলাব্াঝস। কলকািার মিে ‘লাইে’ আর ককাথাও কেই। িঝব্ 

কস আর িার োো মধীনতযেঝেঝে েিুে একটা কারখাো শুরু করঝছ। কসই জেয এখাঝেই 

এখে থাকঝি হঝে। কোয়াচলয়াঝরও এঝসঝছ ব্যব্সার কাঝজ। কয-চমচেটার দু’জে 

এঝসঝছে, িাঝের একজেঝক ধীনতঝর পারচমট আোয় করঝি হঝব্। জাঝেে কিা, কযাচপটাঝল 

ব্ঝস চমচেটারঝের মে েলাঝো খুব্ েি। িঝব্ ব্াইঝর ককাথাও কেঝল িারা চেলেচরয়া 

হঝয় যাে, েটাকঝস েচিশ্রুচি চেঝয় কেঝলে। িারপর কলঝে থাকঝি পারঝলই হল। িঝব্ 

আজ চমচেটাররা চমচটং চেচটং চেঝয় ব্যস্ত থাকঝব্ে, আজ ককােও কাজ হঝব্ ো, 

যযাপঝয়ন্টঝমন্ট আঝছ আোমীকাল। আজ কস সূযণব্াবু্র সঝে সাইট চসচয়ংঝয় কব্ঝরাঝি 

পাঝর। দুজঝে একসঝে কব্ঝরাব্ার সুচব্ঝধীনত এই, টাোভাড়া ভাোভাচে কঝর কেওয়া যায়। 

  

সূযণ িুপিাপ শুঝে কেল। এই ব্াকযব্ােীে কছঝলচটর সঝে যচে এক ঘঝর কাটাঝি হয়, িা 

হঝল কালঝকই কস কোয়াচলয়ার কছঝড় িঝল যাঝব্। টাোভাড়া ব্াুঁিাব্ার জেয যেয কারওর 

সঝে একসঝে কব্ড়াঝি যাওয়ার ইঝেও িার কেই। 

  

স্নাে কঝর এঝস সূযণ িুল আুঁিড়াঝে, রূপলাল িার মঝধীনতযই ্ মঝর্র সূচি ব্াচেঝয় কেঝলঝছ। 

কস আঝে কোয়াচলয়ার দু’-চিে ব্ার এঝসঝছ যব্েয, চব্ঝের চকছুই কেঝখচে। 

  

কস চজঝজ্ঞস করল, আপচে আঝে কোটণ কেখঝি যাঝব্ে চেশ্চয়। ওইটাই কিা আসল 

কেখব্ার। গুহারী মহঝলর কাঝছ িার কিোজাো একজঝের একটা কোকাে আঝছ। িার 

সঝেও কেখা হঝয় যাঝব্। এ ছাড়া সূযণ যচে জলচব্লাস আর মচিমহঝল কযঝি িায়–  

  

সূযণ ব্লল, আচম আজ আর কব্ঝরাব্ ো ভাব্চছ। েরীরটা ভাঝলা কেই। আজ শুঝয় শুঝয় 

চব্শ্রাম কেব্। 
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রূপলাল একটু চেরাে হঝয় কেল। িচব্য়ি ভাঝলা, কেই! কী হঝয়ঝছ ব্লুক ো সূযণ? িার 

কাঝছ যঝেক রকম ওরুধীনত আঝছ। 

  

ওরুঝধীনতর েরকার কেই। এমচেই শুঝয় থাকব্। 

  

রূপলাল ব্লল, িা হঝল আচমই ব্া ককাথায় কঘারাঘুচর করঝি যাব্? আচমও শুঝয়ই থাচক! 

  

কি চকোরঝক চেঝয় চকছু খাব্ার আচেঝয় সূযণ কখঝয় চেল। িারপর চেঝজর খাঝট শুঝয় পঝড় 

কিাঝখর সামঝে কমঝল ধীনতরল একটা ব্ই। রূপলাল টুচকটাচক আরও দু-একটা েনের িালাল। 

িারপর ঘুচমঝয় পড়ল হোৎ। কব্াো যায়, কস কব্ে সুখী কলাক, িার ইোঘুম। সূযণর কাছ 

কথঝক আোেুরূপ সাড়া ো কপঝয় িার ঘুচমঝয় পড়ঝি কেচর হল ো।  

  

দুপুঝর ঘুঝমাঝো যঝভযস কেই সূযণর। করঝলর টল কথঝক ককো কগ্রহাম চগ্রঝের উপেযাসটায় 

কস কব্ে রস কপঝয় কেল। পড়ঝি লােল েভীর মঝোঝযাে চেঝয়। চেমচেম গ্রীঝের দুপুর। 

মাঝে মাঝে কোো যায় কাঝকর শুকঝো েলার ডাক। 

  

কব্ে চকছুির্ পর ব্াইঝরর একটা কোরঝোঝল সূযণর িমক ভাঙল। এটা চেক চব্পঝের। 

কোলমাল েয়, যেয রকম। ব্ই মুঝড় করঝখ সূযণ ডাকব্াংঝলার ব্ারান্দায় এঝস োুঁড়াল। 

রূপলালও ঘুম কভঝঙ উঝে এঝসঝছ। 

  

একটা চব্রাট চমচছল কব্চরঝয়ঝছ। কিরঙা োন্ডা ও কেটুে চেঝয় কোোে চেঝে একেল 

কলাক, িাঝের চেটোট কপাোক ও মাথায় োন্ধী টুচপ, চমচছঝলর ব্ােব্াচক কলাঝকঝের 

কিহারা ও কপাোক মচলে, খাচল পা, িারা ব্ঝন্দমািরম েব্দটার যথণও জাঝে ো, িবু্ 

যঝন্ত্রর মিে েলা কমলায়। 

  

চমচছঝলর মােখাঝে দুচট কমাটরোচড়ঝি শু্ খদ্দ ঝরর কপাোক পরা দু’জে স্থূলকায় ব্যচি, 

এুঁঝেরও মাথায় োন্ধী টুচপ, েলায় েিুর মালা, হাি কজাড় কঝর দু’পাঝের জেিার। চেঝক 

েমস্কার জাচেঝয় চব্েচলি হাসয চব্িরর্ করঝছে।  
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রূপলাল ব্লল, জুলুস কব্চরঝয় কেঝছ, আজ চব্কাঝল খুব্ ব্ড় চমচটং আঝছ। 

  

িারপর কস খুব্ উঝত্তচজি ভাঝব্ কমাটরোচড়র আঝরাহী চব্চেষ্ট ব্যচি দু’জঝের মঝধীনতয এক 

জঝের চেঝক আঙুল কেচখঝয় ব্লল, ওই কয কেখঝছে, উচেই হঝেে শ্রীব্াস্তব্চজ। আব্োচর 

মন্ত্রী কাল উোর সঝেই আমার যযাপঝয়ন্টঝমন্ট আঝছ। পারচমট যচে চমঝল যায়–  

  

সূযণ মুখ চেচরঝয় রূপলালঝক চজঝজ্ঞস করল, আপোর কীঝসর ব্যব্সা? 

  

রূপলাল ব্লল, মে। কভাপাঝল একচট চব্য়ার তিচরর কারখাো যচে খুলঝি পাচর— 

  

সূযণ আব্ার চজঝজ্ঞস করল, আজ কীঝসর চমচটং? 

  

আজ কিা আেট চেব্স আঝছ। কসই চমচটং— 

  

আেট চেব্স মাঝে? 

  

আজ কি িাচরখ আপোর কখয়াল কেই। আজ ৯ই আেট–েরচট টু-ঝি কয-আেট 

মুভঝমন্ট শুরু হঝয়চছল ো–  

  

সূযণ সামােয একটু িমঝক উঝেচছল। িারপরই িার মুঝখর কিহারা খাচেকটা ব্েঝল কেল। 

ককােও কারর্ কেই, িবু্ কব্ে রাে হল িার। আেট আঝন্দালে উপলঝি এই রকম একটা 

চমচছল িার মঝে হল যচি কেযণ। কযে ওই আঝন্দালেটা সূযণর এঝকব্াঝরই। চেজস্ব, যেয 

কারওর এ ব্যাপাঝর ককােও যচধীনতকার কেই। 

  

কস রােি ভাঝব্ চজঝজ্ঞস করল, আেট চেব্ঝস আব্োচর মন্ত্রী কী ব্লঝব্ে? 

  

ব্াুঃ, আপচে শ্রীব্াস্তব্চজর কথা জাঝেে ো? সািারাঝি উচে কসই সময় যা লঝড়চছঝলে–  
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হয়ঝিা সািারাঝি শ্রীব্াস্তব্চজ সচিযই খুব্ ব্ীরঝত্বর সঝে লড়াই কঝরচছঝলে কব্য়াচল্লে 

সাঝল। আজ স্থূল কিহারায় োন্ধী টুচপ পঝর আব্োচর মন্ত্রীর পে যলংকৃি কঝর চিচে কসই 

সব্ চেঝের স্মৃচি চেঝয় আজ একটা জ্বালাময়ী ব্িৃিা ো চেঝয় ছাড়ঝব্ে ো মঝে হয়। 

  

সূযণ হোৎ ব্লল, চমচটংটা ককাথায় হঝব্? আচম শুেঝি যাব্।  

  

রূপলাল একোল কহঝস ব্লল, ব্াঙাচলরা ব্িৃিা শুেঝি ব্ড্ড ভাঝলাব্াঝস। িলুে, আচমও 

যাচে আপোর সঝে। 

  

ঘঝর চেঝর এঝস সূযণ দ্রুি কপাোক পালটাঝি লােল। িুঝল চিরুচে ব্চসঝয় বু্েল, কব্ে 

েি হঝয় কেঝছ িুল, সহঝজ আুঁিড়াঝো যায় ো। িা ছাড়া িুল আুঁিড়াব্ার জেয ডাে। 

হািখাো উুঁিু করঝি কেঝলই কাুঁঝধীনতর কাঝছ খি কঝর লাঝে। জলপাইগুচড়ঝি িাঝক কয 

কমঝরচছল িার ব্যথার করে এখেও রঝয়ঝছ। কেঝের স্বাধীনতীেিা এব্ং েীচপ্তচে এই দুচট 

কারঝর্ কস দু’ব্ার মার কখঝয়ঝছ, এই দুচটই িার জীব্ে কথঝক যঝেক েূঝর এখে। েীচপ্তচে 

িার কলখা চিচে সূযণর কাছ কথঝক কেরি কিঝয়চছঝলে, স্বাধীনতীেিার যুে সূযণর কাছ কথঝক 

আঝেই সব্চকছু কেরি চেঝয় চেঝয়ঝছ। 

  

সূযণ কচেে মুখ কঝর রূপলালঝক ব্লল, িলুে। 

  

.  

  

সূযণ একা থাকঝি যভযস্ত, কস একাই েহঝর কব্ঝরাঝি কিঝয়চছল, চকন্তু রূপলাল িার সে 

ছাড়ঝব্ ো। কছঝলচটর মঝধীনতয আকরণর্ীয় চকছু কেই, যথি খুব্ একটা চব্রচিকরও ব্লা যায় 

ো। কথার মােখাঝে হোৎ যদু্ভি ভাঝব্ হাঝস, িখে িার মুঝখ একটা সরল কস ন্দযণ 

আঝস। সূযণর মিে একজে কোমড়ামুঝখা কছঝলর েচি ককে কয কস আকৃষ্ট হল, কব্াোই 

যায় ো। রূপলাল টাকা তিচর করার জেঝির একটা যংে এব্ং কস কসই আেঝন্দই 

মেগুল। 
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কটেে ছাচড়ঝয় চব্রাট িওড়া রাস্তা। এই ঐচিহাচসক পুরঝো েহরচটঝি ঐশ্বযণ এব্ং োচরদ্র 

খুব্ সহজ ভাঝব্ই পাোপাচে যব্স্থাে কঝর আঝছ। 

  

চমচছলচট একটু আঝে িঝল কেঝছ এই রাস্তা চেঝয়। সূযণ আর রূপলাল হাুঁটঝি হাুঁটঝি িঝল 

এল ময়োঝে। চমচটংঝয় যঝথষ্ট জেসমােম হঝয়ঝছ। কসটা আেট চেব্স ব্ঝল েয়, মন্ত্রী 

দু’জঝের আেমঝের কারঝর্। মন্ত্রীরা এরই মঝধীনতয কব্ে দ্রষ্টব্য চব্রয়। মাত্র িার ব্ছর আঝে, 

কেে যখে পরাধীনতীে চছল, িখে এইসব্ মন্ত্রীরা চছল কছাটখাঝটা জেঝেিা, িখে এইসব্ 

রাস্তা চেঝয়ই িারা কি ব্ার পাঝয় কহুঁঝট ঘুঝর কব্চড়ঝয়ঝছে। রাস্তার কমাঝড় োুঁচড়ঝয় দু’েণ্ড 

কথা ব্ঝলঝছে কিোজাো কলাকঝের সঝে। এখে মন্ত্রী হব্ার পর িারা আর পাঝয় কহুঁঝট 

রাস্তা চেঝয় যাে ো কখেও। চব্রচটে রাজপুরুরঝের কায়োঝিই িাুঁরা চেঝজঝের আলাো 

কঝর েূঝর সচরঝয় করঝখঝছে জেিা কথঝক। ব্াইঝর কব্ঝরাব্ার সময় পুচলে পাহারা থাঝক। 

  

এখােকার মােুর কলকািার মিে সভা-সচমচিঝি খুব্ একটা যচভজ্ঞ েয়। সভায় 

রীচিমিে চব্েৃঙ্খলা। মঝঞ্চর ওপর শুরু হঝয়ঝছ উঝিাধীনতে সংেীি, ও-চেঝক চব্চভন্ন 

জায়োয় কোলমাল িলঝছ, যেব্রি হইল ব্াজাঝে টুচপ-পরা কস্বোঝসব্করা। 

  

সূযণ চভঝড়র এঝকব্াঝর কপছে চেঝক এঝস োুঁড়াল। কস যঝথষ্ট লম্বা, িার কেখঝি ককােও 

যসুচব্ঝধীনত হয় ো, চকন্তু রূপলাল চেক কেখঝি পাঝে ো, িাঝক আঙুঝলর ভর। চেঝয় উুঁিু 

হঝি হঝে। 

  

স্বাধীনতীেিার পর সূযণ এই েথম ককােও চমচটং শুেঝি এল। আেট আঝন্দালঝের কথাঝিই 

কস একটু উঝত্তচজি কব্াধীনত করঝছ–যঝেক রকঝমর স্মৃচি আঝস, েরীঝরর মঝধীনতয একটা 

চেরচেঝর ভাব্ হয়। 

  

কজলা কংঝগ্রঝসর সভাপচি েথঝম সংঝিঝপুঁ দু-িার কথায় িার ব্িব্য সারঝলে। মােেীয় 

দু’জে মন্ত্রীর েসঝেই চিচে কব্চে ব্লঝলে। চিচে বু্চেমাে, চিচে বু্ঝেঝছে, আজ িাুঁর 

কথা এখাঝে ককউ কব্চেির্ শুেঝব্ ো–মন্ত্রীিয়ই েধীনতাে আকরণর্। চব্রচটে রাজঝত্বর করে 

এখেও যায়চে, যাঝের হকুঝম রাস্তায় পুচলে োঝম, কোকােপাট কখালা থাঝক চকংব্া ব্ন্ধ 
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হয়, কলঝমর কখাুঁিায় িাকচর হয় চকংব্া িাকচর যায়–িারা এখে আর সাঝহব্ েয়, 

আমাঝেরই মিে মােুর–িবু্ কেখঝল সমীহ জাঝে। 

  

েথঝম ব্লঝি উেঝলে আব্োচর মন্ত্রী শ্রীব্াস্তব্চজ। চব্োল কিহারা, শু্ খদ্দ ঝরর কপাোক 

পরা, মাথায় োন্ধী টুচপ। মুখখাো েম্ভীর। েথঝমই চিচে ব্লঝলে, আজ আমার। মঝে 

পড়ঝছ–কসই সব্ সহকমণীর কথা, যাুঁঝের আত্মিযাঝের মূঝল এঝসঝছ এই স্বাধীনতীেিা। কসই 

সব্ েহীেঝের স্মরঝর্ আমরা দু চমচেট েীরব্িা পালে করব্।  

  

এই ব্ঝলই শ্রীব্াস্তব্চজ কিাখ বু্জঝলে। যঝেঝক কেখাঝেচখ কিাখ বু্ঝজ িুপ করল। যঝেঝক 

িাুঁর কথা শুেঝি পায়চে ব্ঝল িখেও কোলমাল করঝছ আর ভলাচন্টয়াররা ব্লঝছ, িুপ, 

িুপ! 

  

সূযণ িুপ কঝর রইল, চকন্তু কযাোেন্দ ছাড়া আর কারওর কথা িার মঝে পড়ল ো। 

কযাোেন্দঝক চক েহীে ব্লা যায়? পঝথর কুকুঝরর মিে কস রাস্তায় মঝর পঝড় চছল, িার 

ককােও ব্নু্ধ ব্া আত্মীয় িার কাঝছ যায়চে। পুচলঝসর মুোেরাে এঝস িযাংঝোলা। কঝর 

চেঝয় চেঝয়চছল কেহটা। চব্চিত্র েকৃচির মােুর কযাোেন্দ, কেঝের জেয োর্। চেঝিই 

কিঝয়চছল, িবু্ মৃিুয এঝসচছল যিয্ যিচকণঝি। সূযণ িাঝক কেঝল পাচলঝয় চছল। ককােও 

ইচিহাঝসর পািায় িার োমটাও থাকঝব্ ো। ককে কস োর্টা চেঝি কেল? 

  

কযাোেন্দর স্ত্রী েযামলীর কথাও মঝে পড়ল একব্ার। সূযণর সঝে আর ককােও চেে িার 

কেখা হয়চে। কী ভাঝব্ কস কযাোেন্দর মৃিুযসংব্াে কপঝয়চছল কক জাঝে! েযামলী চছল 

একটু েম্ভীর ধীনতরঝের, কযে একটু যহংকারী, চকন্তু হোৎ যখে হাসি, যেয রকম হঝয় 

কযি িার মুখ। েযামলী চক সহয করঝি কপঝরঝছ? সূযণ চেঝজঝক যপরাধীনতী কব্াধীনত কঝর। 

  

েীরব্িা ভাঙার পর মন্ত্রী মঝহােয় একটা েীঘণশ্বাস কেঝল ব্লঝলে, আজ এই পুর্য। চেঝে 

আচম এখাঝে কয আপোঝের সামঝে উপচস্থি হঝি কপঝরচছ, কস জেয চেঝজঝক ধীনতেয মঝে 

করচছ। এই এলাকার কয চব্েব্ী ঐচিহয আঝছ…।  
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সূযণ যব্াক হঝয় ভাব্ল, কব্য়াচল্লঝের সময় কোয়াচলয়াঝর চক চকছু হঝয়চছল? কস কিা 

কোঝেচে। কস সািোর কথা শুঝেচছল ব্ঝট। একটু পঝরই বু্েঝি পারল, শ্রীব্াস্তব্চজ 

ব্লঝছে ১৮৫৭ সাঝলর চসপাচহ যুঝের কথা। চিচে যি েূর কথঝক শুরু কঝরঝছে। 

  

শ্রীব্াস্তব্চজঝক চেক কমঝো ব্িা ব্লা িঝল ো। েরম েরম বু্চল ছাড়ার চেঝক িার কোুঁক 

কেই। ধীনতীর চস্থর ভাঝব্ চিচে ইচিহাস আঝলািো করঝি শুরু করঝলে, যব্েয একঝেেেেণী 

ইচিহাস। 

  

মােুরচটঝক কব্ে সৎ ব্ঝলই মঝে হয়। এই কলাকচটঝক কযে আব্োচর চব্ভাঝের মন্ত্রী পঝে 

চেক মাোয় ো। কব্াধীনতহয় আর ককােও েপ্তর খাচল চছল ো। 

  

ময়োঝের চমচটংঝয় এ রকম মাটারমোই সুলভ ব্িৃিা ককউ কব্চেির্ শুেঝি িায় ো–

একটু পঝরই এচেক-ওচেক কথঝক গুঞ্জে শুরু হল। রূপলাল চকন্তু খুব্ মুগ্ধ ভাঝব্ শুেঝছ, 

এই আব্োচর মন্ত্রীর কাঝছ কাল িার পারচমট আেঝি যাওয়ার কথা আঝছ। 

  

শ্রীব্াস্তব্চজ কব্য়াচল্লঝের আঝন্দালঝের চব্রয় মাত্র দু-চিে লাইঝে কসঝর চেঝলে। শুধুীনত 

জাোঝলে কয, ওই সময় চিচে কেহরুচজর সঝে এক কজঝল চছঝলে। কজঝলর কভিঝর কথঝক 

িাুঁরা িখে বু্েঝিই পাঝরেচে কয, ব্াইঝর এক কশ্রচর্র কলাক চহংস্র হঝয় উঝে োন্ধীচজর 

কোগ্রাম ব্ােিাল কঝর চেঝি িঝলঝছ। যাই কহাক, োন্ধীচজ কয স্বাধীনতীেিা আমাঝের হাঝি 

চেঝয় কেঝছে, িাঝক রিা করঝি হঝব্… 

  

কক কযে কী একটা েনের করল কিুঁচিঝয়, চেক কব্াো কেল ো। যমচে খাচেকটা কোলমাল 

শুরু হল। িারপর কেখা কেল, খাচক কপাোক পরা কে ে় মিে একজে কলাক মঝঞ্চর চেঝক 

এচেঝয় যাঝে, কস্বোঝসব্করা জাপঝট ধীনতঝর কেলঝল িাঝক। খাচক কপাোক-পরা কলাকচটর 

একটা হাি কেুইঝয়র কাছ কথঝক কাটা, কস হাউহাউ কঝর কুঁেঝছ আর কী কযে ব্লঝি 

িাইঝছ। 
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শ্রীব্াস্তব্চজ উদুণ কমোঝো চহচন্দঝি ব্িৃিা চেচেঝলে, সূযণ কমাটামুচট বু্েঝি পারচছল। 

খাচক কপাোক-পরা কলাকটার কথা কস চকছুঝিই বু্েঝিই পারল ো। কলাকটা চক পােল? 

  

কসরূপলালঝক চজঝজ্ঞস করল, ব্যাপারটা কী? 

  

রূপলাল ব্লল, ও কলাকটা ব্লঝছ, ও আজাে চহন্দ কে ঝজর কসপাই চছল। এখে কখঝি 

পায় ো। চকছু একটা কাজ িাইঝছ। 

  

সূযণ কহঝস ব্লল, শ্রীব্াস্তব্চজ কিা আজাে চহন্দ কে ঝজর োম উঝল্লখ কঝরেচে। কসই জেয, 

ওুঁর ককােও োচয়ত্ব কেই। 

  

রূপলাল ব্লল, কেিাচজ যখে চেঝর আসঝব্ে, িখে কেঝখ কেঝব্ে এক হাি! 

  

চেঝর আসব্ার কথা আঝছ োচক? 

  

আলব্াি। চিচে চেঝর এঝস যচে িার সব্ পুরঝো কসপাইঝের চেঝয় আব্ার েল তিচর 

কঝরে, কসই জেযই কিা আজাে চহন্দ কে ঝজর কাঝরাঝক আচমণঝি কেওয়া হয়চে। 

  

সূযণ এই যচভেব্ িেচট শুঝে িুপ কঝর কেল। ও-চেঝক শ্রীব্াস্তব্চজ এব্ার েলা িড়াঝলে। 

িাঝক খাচেকটা চব্্া্ কেখাঝে। চিচে ব্লঝলে, স্বাধীনতীেিা শুধুীনত মুঝখর কথা েয়, এর জেয 

যঝেক আত্মোে করঝি হঝব্। েথঝমই আমাঝের রিা করঝি হঝব্ ের্িন্ত্র। সামঝেই কয 

সাধীনতারর্ চেব্ণািে আসঝছ–  

  

পঝরর ব্িা কৃচরমন্ত্রী সাকঝসোচজর কথা কথঝক আরও স্পষ্ট কব্াো কেল, এটা আসঝল 

একচট চেব্ণািেী সভা। কঝয়ক মাস পঝরই ভারঝির েথম সাধীনতারর্ চেব্ণািে, িার 

কিাড়ঝজাড় শুরু হঝয় কেঝছ। কব্য়াচল্লঝের আঝন্দালঝের স্মৃচি উেযাপে চেঝয় কারওর 

মাথাব্যথা কেই। 
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সাকঝসোচজ আঝের ব্িার মিে চেছক ইচিহাঝসর কিকচি চেঝয় সময় কাটাব্ার মিে 

ভুল করঝলে ো। চিচে সরাসচর কেঝম পড়ঝলে আত্মেিাঝর। চস োঝপণর পঞ্চম সূঝরর 

েীঝি িার েলা োঝম ো কখেও। চিচে ব্লঝলে, চিচে কিাঝদ্দ া ব্ছর ব্য়ঝস স্কুল কছঝড় 

কংঝগ্রঝসর কাঝজ কযাে চেঝয়চছঝলে। কজল কখঝটঝছে, পুচলঝের হাঝি মার কখঝয়ঝছে, িবু্ 

মহাে কংঝগ্রঝসর আেেণ কথঝক কখেও চব্িুযি হেচে। চিচে সব্ চমচলঝয়। পাুঁি ব্ার কজল 

কখঝটঝছে, িার মঝধীনতয লাঝহার কজঝল কয ভয়াব্হ যিযািার করা হঝয়চছল, িার ব্র্ণো 

শুেঝল রি েরম হঝয় ওঝে। চিচে োটকীয় ভাঝব্ কব্ািাম খুঝল জামাটা োুঁক কঝর েলার 

কাঝছ হাি চেঝয় ব্লঝলে, এইখাঝে, চেক এইখাঝে কলাহার ডান্ডা চেঝয় আমাঝক 

কমঝরচছল, আচম িবু্ও ব্ঝলচছ, ব্ঝন্দ মািরম্ ! ব্ঝন্দ মািরম্ ! যি ব্ার কমঝরঝছ িি ব্ার 

আচম ব্ঝলচছ–  

  

সূযণর মঝে হল, আগ্রা কহাঝটঝলর কসই কমঝয় চিেচট কযমে িাঝের েরীঝরর রূপ-ঝয ব্ে 

কেচখঝয় খচরদ্দ ার আকৃষ্ট করঝি কিঝয়চছল, এই ব্যচিচটও চেক কসই রকমই কযে চেঝজর 

ওপর যিযািার-চেপীড়ঝের চব্ব্রর্ চেঝয় কভাট আোয় করঝি িাইঝছ। ককে চিচে কভাঝট 

চজিঝি িাইঝছে? যঝেক দুুঃখ কষ্ট কভাে করঝি হঝয়ঝছ ব্ঝল এখে একটু আরাম িাে? 

োচক, কেঝের কসব্া করা একটা কেোয় োুঁচড়ঝয় কেঝছ? 

  

সূযণ হোৎ খুব্ উঝত্তচজি হঝয় উেল। িার মঝে হল, হরকুমার, ব্রজঝোপাল, কযাোেন্দ–

এুঁঝের স্মৃচিঝক যপমাে করা হঝে। কসই কলাকগুঝলা চক মূখণ ও চেঝব্ণাধীনত চছল, িাই শুধুীনত 

শুধুীনত োর্ চেঝয়ঝছ? কস চেঝজই ব্া ককে েষ্ট করল িার েথম কয ব্ঝের কশ্রষ্ঠ কঝয়কটা 

ব্ছর? স্বাধীনতীেিা স্বাধীনতীেিা ব্ঝল একসময় িারা উোে হঝয়চছল, এর োম স্বাধীনতীেিা? 

মঝঞ্চর ওপর োুঁচড়ঝয় ব্িৃিা করঝছ দু’জে কহামরাঝিামরা, যেূঝর পুচলঝের োচড় 

পাহারায়–আর কিকগুঝলা চভচখচর হাুঁ কঝর শুঝে যাঝে োো রকম উদ্ভট কথা। ককাচট 

ককাচট কলাক চেঝেহারা হঝয় ব্ঝস আঝছ, কেঝের ককাে কাঝজ িারা লােঝব্, িাও জাঝে 

ো–িাঝের সামঝে আজ কেওয়া হঝে মস্ত ব্ড় একটা কাজ, কভাট োও!  
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সূযণ এসব্ চেঝয় মাথা ঘামাি ো–চকন্তু আেট আঝন্দালঝের স্মৃচির োম কঝর এই সভা 

ডাকা হঝয়ঝছ ব্ঝলই িার মঝধীনতয কজঝে উঝেঝছ পুরঝো চেঝের উঝত্তজো। 

  

সাকঝসোচজ যখে েলার আওয়াজ আরও উুঁিুঝি িুঝলঝছে, সূযণ িখে আরও কজাঝর 

চিৎকার কঝর ব্লল, োট আপ। 

  

চকন্তু এঝি ব্ড় চকছু আঝলাড়ে কেখা কেল ো। কঝয়ক জে ঘাড় চেচরঝয় িাকাল এ-চেঝক। 

রূপলাল সূযণর হাি কিঝপ ধীনতঝর ব্লল, এ কী করঝছে? 

  

সূযণ িার হাি ছাচড়ঝয় চেঝয় চভড় কেঝল এঝোঝি িাইচছল। িার মুখ এখে রিাভ, কপাঝল 

ঘাম জঝমঝছ, কস আত্মচব্স্মৃি। সামঝে যি ব্াধীনতাই থাক, কস কোুঁয়াঝরর মিে। মঝঞ্চর 

ওপর উঝে চেঝয় ব্িার কলার কিঝপ ধীনতরঝি িাইচছল। কস যপমাচেি এব্ং িুে। চকন্তু 

সূযণঝক কব্চে েূর এঝোঝি হল ো, এই সমঝয়ই ময়োঝের যেয যংে কথঝক কোলমাল 

কোো কেল। একেল কলাক, িাঝের মঝধীনতয যচধীনতকাংেই যুব্ক–উঝে োুঁচড়ঝয়। হইহই শুরু 

কঝরঝছ। িারা ব্লঝছ, িারা মন্ত্রীর ব্িৃিা শুেঝি িায় ো, িাকচর িায়। ওরা যঝেঝকই 

সেয িাকচর কথঝক ছাুঁটাই হঝয়ঝছ। 

  

কস্বোঝসব্করা আর চকছু জাঝে ো, িাঝের ওপর শুধুীনত চেঝেণে আঝছ, ককােও েণ্ডঝোল 

ব্াধীনতঝলই থামাঝি হঝব্। কস্বোঝসব্করা ছুঝট চেঝয় ওঝের ঘাড় ধীনতঝর কজার কঝর ব্চসঝয় 

চেঝি কেল। েঝল শুরু হঝয় কেল ধীনতাক্কাধীনতাচক্ক, হঝড়াহচড়। এইসব্ ঘটোর েচি কখে ককাে 

চেঝক যাঝব্, িা আঝে কথঝক ব্লা চেঝব্র ব্াঝপরও যসাধীনতয। যঝেক সভায় এই রকম 

সামােয কোলমাল একটুঝিই কথঝম যায়, যঝেক সময় আব্ার রিারচি পযণ্ কপ ুঁঝছায়। 

সাকঝসোচজ যেময ভাঝব্ কিুঁচিঝয় ব্লঝি লােঝলে, কচমউচেটরা কেেটাঝক টুকঝরা 

টুকঝরা করঝি িাইঝছ। িারা পাচকস্তাঝের সাঝপাটণার। িাঝের রড়যন্ত্র আমরা ব্যথণ কঝর 

কেব্ই। স্বাধীনতীেিার পর কচমউচেট পাচটণ ব্যাে করার কথা যখে উঝেচছল, িখে আমরা 

িার চব্ঝরাচধীনতিা কঝরচছ। আমরা জেিার পাঝে োুঁচড়ঝয় ওঝের সঝে কমাকাচব্লা করব্। 

আমরা–  
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পুচলঝের লাচে িাঝজণ কসই সভা কের হয়। আহি হয় এোঝরা জে, িার মঝধীনতয এক জে 

সত্তর ব্ৎসঝরর বৃ্ে এব্ং একচট এোঝরা ব্ছঝরর কছঝল। 

  

সূযণ আর কব্চে মাথা েরম কঝরচে, হোৎ চেঝজঝক সামঝল চেঝয়ঝছ। ব্রং চেঝজঝকই চধীনতক্কার 

চেঝি ইঝে করচছল িার। এই সাি পােঝলর কমলায় িার আসব্ার েরকার কী চছল? 

এই চেরন্ন, বু্ভুিু, মূঝখণর কেেটা উেঝন্ন যাক ো, িার কী আঝস যায় িাঝি? হরো’র 

কাঝছ কস কয েচিজ্ঞা কঝরচছল, িা কের হঝয় কেঝছ, আর কারওর কাঝছ কিা িার মাথার 

চেচব্য কেওয়া কেই। 

  

চভঝড়র কেলাঝেচলঝি সূযণ ময়োঝের যেয োঝ্ এঝস পঝড়চছল, রূপলালঝক হাচরঝয় 

কেঝলঝছ, িাঝি কস একটু চেচশ্চ্ কব্াধীনত কঝর। যাক, এখে একটু একা কঘারাঝেরা করা 

যাঝব্। চমচটংঝয় লাচে িালোর েঝল রাস্তায় কব্ে উঝত্তজোর আব্হাওয়া রঝয়ঝছ, যঝেক 

কোকােপাট ব্ন্ধ হঝয় কেঝছ এর মঝধীনতযই, লাচেঝসাটা হাঝি চকছু মােুরও কেখা যায়। সূযণ 

যব্েয কসচেঝক ভ্রূঝিপ কঝর ো। কস এ রকম যঝেক কেঝখঝছ, কস জাঝে কী ভাঝব্ এচড়ঝয় 

থাকঝি হয়। 

  

চকন্তু রূপলালঝক এড়াঝো কেল ো। কস হোৎ আব্ার েস কঝর ককাথা কথঝক হাচজর হল। 

মুখ-ভরচি হাচস চেঝয় ব্লল, এচেঝক ককাথায় যাঝেে? ডাকব্াংঝলা কিা উলঝটা চেঝক। 

  

সূযণ ব্লল, আচম একটু োঝে চল ব্াজাঝরর চেঝক যাব্। 

  

কসখাঝে কিো জাো ককউ আঝছ বু্চে? 

  

কসখাঝে একটা ব্াচড় খুুঁজঝি হঝব্। 

  

িলুে আচমও যাই।  

  

যেিযা িাঝক চেঝিই হল সঝে। খাচেকির্ িুপিাপ যাব্ার পর কস চজঝজ্ঞস করল, হোৎ 

আপোর কেমাে খারাপ হঝয় কেল ককে? 
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সূযণ কাুঁধীনত োুঁকাল, ককােও উত্তর চেল ো। 

  

আপচে পচলচটম কঝরে োচক? 

  

এ কথার উত্তর ো চেঝয় সূযণ েস কঝর চজঝজ্ঞস করল আপচে কিা কাল চমচেটাঝরর সঝে 

কেখা করঝি যাঝেে, আমাঝক সঝে চেঝয় যাঝব্ে? 

  

রূপলাল থমঝক োুঁচড়ঝয় সূযণর মুঝখর চেঝক িাচকঝয় একোল হাসল। িারপর ব্লল, মাথা 

খারাপ? আপোঝক চেঝয় চেঝয় আচম মরব্? আচম যাচে পারচমঝটর জেয েরব্ার করঝি–

কসখাঝে আপচে েরম েরম ব্াি ব্লঝি শুরু করঝব্ে–  

  

সূযণ আব্ার চেঝজর ওপর খুব্ চব্রি হঝয় উেল। একটু আঝেই কস চেক কঝরচছল, ওঝের 

কারওর সঝে িার ককােও সম্পকণ থাকঝব্ ো, িবু্ কস এ কথাটা ব্লঝি কেল ককে? 

রাজেীচির ভূি চক চকছুঝিই ঘাড় কথঝক োমঝব্ ো? ো, আর ওই চি্া  একেম স্থাে 

কেঝব্ ো মাথায়। 

  

সূযণ উে েলায় ব্লল, িা হঝল আপচে আমার সঝে সঝে ঘুরঝছে ককে? 

  

রূপলাল ব্লল, আঝর োো, আপচে রাে করঝছে ককে? আপোর লাইে আলাো, আমার 

লাইে আলাো। িা ব্ঝল চক সঝন্ধটা একসঝে কাটাঝি পাচর ো? আপচে কিা আমাঝক 

চমচটং কোোঝলে, এব্ার িলুে, আপোঝক আচম ভাঝলা ভাঝলা জায়োয় চেঝয় যাব্। 

কেখঝব্ে, পছন্দ হয় চকো। 
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৭৪. যঝেক চেে ব্াঝে সূযণঝক 

যঝেক চেে ব্াঝে সূযণঝক আজ আব্ার খুব্ যচস্থর মঝে হঝে। কিালপাড় িলঝছ বু্ঝকর 

মঝধীনতয। মাঝে মাঝে েি হঝয় যাঝে কিায়াল, কিাঝখ েৃচষ্ট ধীনতারাঝলা। িার পাঝে হাুঁটঝি 

হাুঁটঝি রূপলাল কি চকছু ব্ঝল যাঝে, চকছুই শুেঝছ ো সূযণ।  

  

সূযণর এই যচস্থরিা কীঝসর জেয? িা কস চেঝজই জাঝে ো। একসময় কস মাঝে মাঝে 

ঘুঝরঝছ, ো কখঝয় কথঝকঝছ, কজল কখঝটঝছ, হোৎ চিিীয় মহাযুে কথঝম ো কেঝল িার 

োুঁচসও হঝি পারি। চকন্তু কসই সব্ চেেগুচলর জেয কিা িার মঝে ককােও েব্ণঝব্াধীনত কেই। 

কস কিা চব্চেমঝয় চকছু িায়চে কখেও। শুধুীনত িার কয সব্ পচরচিি ব্যচি মারা কেঝছ, যজ্ঞাি 

কথঝক কেঝছ, িাঝের কথা মঝে পড়ঝলই িার চেশ্বাস দ্রুি হঝয় যায়। ওরাই চছল সূযণর 

ব্নু্ধ, আর ককউ কেই এখে। সূযণর মঝে হঝে ব্ার ব্ার, কস চেঝজও কযে ককাথায় হাচরঝয় 

যাঝে। 

  

েচহে চেব্স উপলঝি আঝয়াচজি জেসভায় দু’জে মন্ত্রী কভাট চভিা করচছল চেলণজ্জ 

ভাঝব্, এটা কস চকছুঝিই মে কথঝক মুঝছ কেলঝি পারঝছ ো। ব্ার ব্ার িার মঝে হঝে, 

একব্ার য্ি মঝঞ্চ লাচেঝয় উঝে ওই শ্রীব্াস্তব্ আর সাকঝসোর ঘাড় ধীনতঝর একটা োুঁকুচে 

কেওয়া উচিি চছল। পরিঝর্ই আব্ার ভাব্ঝছ, ো, ো, আমার ওসব্ করা উচিি েয়। 

ওরা যা খুচে করুক, কেেটা জাহান্নাঝম চেঝয় যাক। আচম একা কী করঝি পাচর? 

  

সূযণ যখে েথম রাজডেচিক আঝন্দালঝে জচড়ঝয় পঝড়চছল, িখে কস চছল োয় চকঝোর। 

যঝেকখাচেই চছল কজে আর কোুঁয়ারিুচম। এরপর যঝেকগুঝলা ব্ছর কেঝছ, ব্াস্তব্ 

সম্পঝকণ িার জ্ঞাে হঝয়ঝছ, ব্ইটইও পঝড়ঝছ যঝেক। এখে কস জাঝে, এই পৃচথব্ীঝি 

মােুঝরর যচধীনতব্াঝসর মঝধীনতয কি জচটলিা। মােুঝরর মেঝলর জেয কয সমাজব্যব্স্থা তিচর 

হয়, কসটাই আব্ার এক সময় মােুরঝক আঝষ্টপৃঝষ্ঠ কব্ুঁঝধীনত কেঝল। দু’-এক েিাব্দী পর পর 

মােুরঝকই কসই জেয আব্ার কসই ব্যব্স্থা ভাঙঝি হয়। যারা এই ভাঙার কাঝজ যগ্রর্ী হঝয় 
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পঝড়, িাঝের সহঝজ কেরার পথ থাঝক ো। ককউ কসই পঝথ খাচেকটা এচেঝয় আব্ার 

চছটঝক পড়ঝল, িার মিে চেুঃস্ব আর ককউ কেই। কস ককাথাও আশ্রয় পায় ো। 

  

ভারঝির এক েহর কথঝক যেয েহঝর ঘুরঝি ঘুরঝি সূযণ এই কথাই কটর পাঝে, িার 

চেজস্ব ককােও জায়ো কেই। ককাথাও কস চমঝলচমঝে থাকঝি পারঝব্ ো। কস পচরিযি। 

যথব্া, এখে িার সামঝে দুচট পথ কখালা আঝছ। হয় কস যেযঝের আঘাি কঝর চেঝজর 

েচি েৃচষ্ট আকরণর্ করাঝি পাঝর ওঝের, কস ভাঙার কাঝজ োমঝি পাঝর। যথব্া চমঝে 

কযঝি পাঝর েচিব্ােহীে েড্ডাচলকার কস্রাঝি। এ চব্রঝয় মেচস্থর করাও সহজ কথা েয়। 

  

রূপলাল ব্লল, এই কিা োঝে চল ব্াজাঝর এঝস কেচছ। আপচে ককাে ব্াচড়ঝি যাঝব্ে? 

  

সূযণ কেখল, কোকােপাট যচধীনতকাংেই ব্ন্ধ, পঝথ কলাকজে কম, মাঝে মাঝে পুচলঝের োচড় 

টহল চেঝে। 

  

সূযণ রূপলাঝলর কথার ককােও উত্তর চেল ো। একটা রাস্তা ধীনতঝর হাুঁটঝি লােল। িার 

চকছুই মঝে কেই। ককাথায় কস ব্াচড় খুুঁজঝব্? 

  

যন্ধ কয রকম রাস্তা চিঝে চিঝে যায়, সূযণ কসই রকম ঘুরঝি লােল। িারপর হোৎ একটা 

সাো রঝঙর ব্াচড়র সামঝে োুঁচড়ঝয় ব্লল, এই কয! 

  

ব্াচড়টা কোিলা, পুরঝো আমঝলর, সামঝের চেঝক এখে একটা কাপঝড়র কোকাে। 

কোকাে ব্ন্ধ, ওপর িলাটাও যন্ধকার। 

  

রূপলাল চজঝজ্ঞস করল, এই ব্াচড়ঝি আপোর কিোজাো ককউ থাঝক? 

  

সূযণর এিির্ চকছুই মঝে পড়চছল ো, চকন্তু এখে িার ককােও সঝন্দহ কেই, এই 

ব্াচড়ঝিই িার তেেঝব্র কঝয়কটা ব্ছর ককঝটঝছ। কস কিাখ বু্ঝজ ব্ঝল চেঝি পাঝর, ব্াচড়টা 

দু’মহলা, সামঝের চেকটা পার হঝলই একটা চসঝমন্ট ব্াুঁধীনতাঝো ব্ড় িািাল, িার এক 
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পাঝে একটা ইুঁোরা। ইোরার উলঝটা চেক কথঝক কোিলায় যাব্ার চসুঁ চড ়উঝে কেঝছ। 

ওপঝর টাো ব্ারান্দা। ব্ারান্দার পাঝে একটা কছাট ছাে।  

  

সূযণ যেযমেস্ক ভাঝব্ িার ব্াুঁ হাঝির কেুইঝি হাি চেল। একটা েভীর কাটা োে, যঝেক 

চেঝের পুরঝো। সূযণ একব্ার ওই কছাট ছােটায় আছাড় কখঝয় পঝড় হাি ককঝটচছল। 

  

হোৎ কী কঝর এসব্ মঝে পঝড় যায়? ককাথায় থাঝক এসব্ স্মৃচি? িার একথাও মঝে 

পড়ল, একচেে কস ব্াব্ার হাি ধীনতঝর চমঞা িােঝসঝের সমাচধীনত কেখঝি চেঝয়চছল। ব্াব্া 

ওখাঝে োয়ই কযঝিে, সংেীঝির ওপর িার খুব্ টাে চছল।  

  

সূযণ রূপলালঝক চজঝজ্ঞস করল, িােঝসঝের সমাচধীনতটা ককাথায়? 

  

রূপলাল এই যুব্কচটর ধীনতরেধীনতারর্ বু্েঝি পারঝছ ো। কস চব্চস্মিভাঝব্ ব্লল, কসখাঝে 

যাঝব্ে? এখে চক টাো চমলঝব্? 

  

সূযণ ব্লল, ো, কসখাঝে যাব্ ো। এমচেই চজঝজ্ঞস করচছলাম।  

  

এ-ব্াচড়ঝি যাঝব্ে ো? 

  

সূযণ ভাব্ল, িার জেস্থােচট কেঝখ িার চক খুব্ করামাঞ্চ হব্ার কথা চছল? ব্াব্া ককে 

এখাঝে আসঝি ব্ঝলচছঝলে? যসুঝখর কঘাঝর েলাপ ছাড়া আর চকছুই ো।  এখাঝে এঝস 

িার কিা েিুে চকছু কব্াধীনত হঝে ো। সামােয কক িূহল ছাড়া।  

  

িারপর মঝে পড়ল, িার জে কিা এ ব্াচড়ঝি েয়। িার মা কিা যেয ব্াচড়ঝি থাকঝিে। 

মা মারা যাব্ার পর সূযণঝক এ ব্াচড়ঝি আো হয়। চকন্তু আঝের ব্াচড়টা চিঝে ব্ার করা 

িার পঝি যসম্ভব্, িখে কস খুব্ই কছাট চছল। 

  

কস ব্লল, ো, এব্াচড়টা এমচে কেখঝি এলাম। আো, রূপলালচজ, যঝেক চেে আঝে 

একজে মারা কেঝছে, চিচে ককাে ব্াচড়ঝি থাকঝিে, কসটা চক খুুঁঝজ ব্ার করা যায় এখে? 
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রূপলাল ব্লল, কক? 

  

সূযণ ব্লল, িার োম চছল োচসম আরা ব্ােু। ডাক োম বু্লবু্ল। চিচে খুব্ োিোে 

জােঝিে। 

  

রূপলাঝলর কিাখ িকিক কঝর উেল। ব্লল ব্াইচজ? 

  

চেঝজর মা সম্পঝকণ এ রকম পচরিয় যপঝরর মুঝখ শুেঝি কারওর ভাঝলা লাঝে ো। চকন্তু 

সূযণ চব্িচলি হল ো। ব্লল, হযাুঁ। 

  

কাউঝক চজঝজ্ঞস কঝর কেখঝল হয়। 

  

কসটা এ-পাড়ায় েয়। কব্াধীনতহয় জেকেঝঞ্জর চেঝক। 

  

আচম ব্াইচজপাড়া চিচে। যাঝব্ে কসখাঝে? 

  

িলুে। 

  

এ-ব্যাপাঝর রূপলাঝলর খুব্ উৎসাহ কেখা কেল। কস সূযণঝক চেঝয় িঝল এল যেয একটা 

রাস্তায়। চেিু েলায় ব্লল, কয মারা কেঝছ িার কখাুঁজ চেঝয় কী হঝব্? আমার কিোজাো 

দু-এক জে ব্াইচজ আঝছ, োেটাে শুেঝব্ে? কোয়াচলয়ার ঘরাোর োে ব্ড় চমচষ্ট। 

  

একটা ব্াচড়র সামঝে একজে কমাটা মিে কিাক োুঁচড়ঝয় িীক্ষ্ণ কিাঝখ রাস্তার চেঝক েজর 

রাখচছল। রূপলাল িাঝক কী কযে চজঝজ্ঞস করল। কস আব্ার রূপলালঝক চেঝয় কেল যেয 

কঝয়ক জঝের কাঝছ। যঝেক রকম কথা ব্লাব্চল হল। রূপলাল চেঝর এঝস সূযণঝক ব্লল, 

ো, এরা ওোঝম কাঝরাঝক কিঝে ো। 

  

সূযণ একটু হাসল। কস শুঝেচছল, িার মাঝয়র রূপ এব্ং েৃিয-েচিভার খুব্ খযাচি চছল। 

একব্ার কেঝখ ককউ িাঝক ভুলঝি পারি ো। মৃিুযর পুঁচিে ব্ছর পর এখােকার ককউ 
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িাঝক মঝে রাঝখচে। সূযণর ইঝে হঝে, িার মাঝয়র সমাচধীনতর জায়োটা একব্ার কেঝখ 

আসঝি। মাঝয়র মুখখাোও িার মঝে কেই। 

  

কস রূপলালঝক যেুঝরাধীনত করল, আরও কঝয়ক জেঝক চজঝজ্ঞস করুে। পুরঝো কলাঝকরা 

কব্াধীনতহয় চিেঝি পারঝব্। 

  

এচেক-ওচেক ঘুঝর কঝয়ক জায়োয় কখাুঁজখব্র কেওয়া হল। ককউ চকছু জাঝে ো, মৃি 

েিণকীর সম্পঝকণ ককউ উৎসাহই কেখাঝি িায় ো। 

  

একজে শুধুীনত ব্লল, আপোরা বু্লবু্ঝলর কথা ব্লঝছে কিা? আচম জাচে–আসুে, আচম 

ব্াচড় কেচখঝয় চেচে। 

  

কলাকচট খুব্ করাো এব্ং লম্বা। মুখখাো ভয়-পাওয়া মােুঝরর মিে। হাটব্ার সময় ব্ার 

ব্ার কপছে চেঝর িাকায়। কলাকচটর ব্য়স ব্ছর পঞ্চাঝেক, এ হয়ঝিা জােঝিও পাঝর। 

  

কলাকচট ওঝের চেঝয় একটা মস্ত ব্ড় ব্াচড়র মঝধীনতয েুঝক পড়ল। কভিরটা ঘুটঘুুঁঝট যন্ধকার। 

সূযণ িার স্মৃচিঝক মুিঝড় মঝে করব্ার কিষ্টা করল, এই ব্াচড়ঝিই কস জঝেচছল চকো। 

চকছুই মঝে পড়ঝছ ো। 

  

যন্ধকার চসুঁচড় চেঝয় ওরা উঝে এল কোিলায়। কঝয়কটা ঘঝরর কভজাঝো েরজা কথঝক 

সরু আঝলা কেখা যাঝে এখে, কভিঝর হারঝমাচেয়াম ও ঘুঙুঝরর েব্দ।  

  

একটা ঘঝরর েরজায় ধীনতাক্কা চেল কলাকটা। েলমঝল সাঝলায়ার কাচমজ পরা একচট যুব্িী 

কমঝয় েরজা খুঝল ব্লল, কী? 

  

করাো কলাকটা ব্লল, কমহমাে এঝসঝছ। 

  

রূপলাল কহঝস ব্লল, চজন্দা বু্লবু্ঝলর কাঝছ চেঝয় এঝসঝছ। আপোর োম বু্লবু্ল বু্চে? 

  

কমঝয়চট কহঝস ব্লল, চজ। 
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রূপলাল কক িুঝকর সঝে সূযণঝক কেচখঝয় ব্লল, আমার এই কোস্ত আপোঝক কেখঝি 

এঝসঝছে। ইচে ব্লঝছে, ইচে আপোঝক কিঝেে। 

  

কমঝয়চট সূযণর হাি ধীনতঝর ব্লল, আচমও কিা যঝেক চেে ধীনতঝর এুঁঝক চিচে। আইঝয়, যন্দর 

আইঝয়। 

  

সূযণ একব্ার িাকাল কমঝয়চটর হাঝির চেঝক। কমঝয়চট চব্ো চিধীনতায় িার হাি ধীনতঝরঝছ। সূযণ 

হাি ছাচড়ঝয় চেঝি পাঝর। চেল ো। মুখ িুঝল কমঝয়চটর কিাঝখর চেঝক েৃচষ্ট রাখল। 

েকেঝক দুচট কিাখ। েভীর ভুরু। মসৃর্ কপাল। কাঝের লচির পাঝে কেউ-ঝখলাঝো দুই 

গুে িুল। চেশুর মিে চিবু্ক। চিবু্কটা সচিযই ব্ড় সুন্দর। হাি কছাুঁয়াঝি ইঝে কঝর। 

  

কমঝয়চট রহসযময় ভাঝব্ কহঝস ব্লল, পরঝেচে আমায় চিেঝি পারঝছে ো? আমার োম 

বু্লবু্ল। 

  

সূযণও কহঝস ব্লল, হযাুঁ, চিেঝি পারচছ। 

  

ঘরচট কব্ে ব্ড়। কমঝেঝি েরাস পািা, িার ওপর কঝয়কটা লাল কভলঝভঝটর িাচকয়া 

ছড়াঝো। কেওয়াঝল রাধীনতাকৃঝের দু-চিেঝট ছচব্। একটা কমাটাঝসাটা কাবু্চল কব্ড়াল ঘঝরর 

ককাঝর্ িুপ কঝর ব্ঝস চছল, ওঝের কেঝখ চপে েুচলঝয় োুঁড়াল। ঘরটাঝি সুন্দর ধূীনতঝপর 

েন্ধ। 

  

বু্লবু্ল োঝমর কমঝয়চট সূযণর হাি ধীনতঝর কটঝে এঝে ঘঝরর মােখাঝে োুঁড় কচরঝয় রহসযভরা 

েলায় ব্লল, এিচেে আঝসাচে ককে? আচম কি চেে কিামার জেয যঝপিা কঝর আচছ! 

  

রূপলাল ব্লল, কেখুে, কী রকম চেক জায়োয় চেঝয় এলাম। চমচছচমচছ এচেক-ওচেক 

ঘুরচছঝলে! 
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ওঝের পথেেেণক লম্বা মিে কলাকচট োুঁচড়ঝয় চছল েরজার কাঝছ। রূপলাল িাঝক 

ব্কচেে চেল পাুঁি টাকা। কস িবু্ কসখাঝেই োুঁচড়ঝয় রইল। 

  

বু্লবু্ল সূযণর ব্াহঝি িাপ চেঝয় ব্লল, িসচরে রাচখঝয়। কুছ চপঝয়ঝে? 

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, কিামার োম বু্লবু্ল? কিামার ভাঝলা োম কী? 

  

বু্লবু্ল হাচসঝি সারা েরীর কোলাঝি লােল। েকল হাচস েয়। কস যখে িখে হাসঝি 

ভাঝলাব্াঝস। হাসঝি হাসঝিই ব্লল, বু্লবু্ঝলর কিঝয় আব্ার ভাঝলা োম হয় োচক? এোম 

কিামার পছন্দ হল ো? আর কী োম িাও? আমার পাঝের ঘঝর থাঝক পচরব্ােু, িাঝক 

ডাকব্? 

  

রূপলাল ব্লল, আঝর ো ো, আমার কোস্ত কিামার কাঝছই আসঝি কিঝয়ঝছ। সারা সঝন্ধ 

কথঝক শুধুীনত বু্লবু্ল বু্লবু্ল করঝছ। 

  

কস সূযণঝক কজার কঝর ব্সাল। িারপর ককাঝলর ওপর একটা িাচকয়া কটঝে এঝে ব্লল, 

োে শুেব্, োি কেখব্। দু-আড়াই ঘণ্টা ব্াঝে কেরার জেয টাো পাওয়া যাঝব্ কিা? 

  

বু্লবু্ল এব্ার মুঝখ রাঝের ভাব্ আেল। এটা কপট রাে। ব্লল, আসঝি-ো-আসঝিই 

যাব্ার কথা? কিামাঝের আচম আজ সারা রাি আটঝক রাখব্। 

  

রূপলাল পঝকট কথঝক েে টাকার কঝয়কটা কোট ব্ার কঝর ব্লল, চকছু আোও টাোও। 

  

বু্লবু্ল চজঝজ্ঞস করল, চব্য়ার? ো হইচস্ক? আচম কব্রাচন্ড ভাঝলাব্াচস। 

  

রূপলাল ব্লল, মযায় কিা োরু চপঝি কেচহ। এই ব্াঙাচলব্াবু্ঝকা পুঝছা। আমার জেয। 

কঝয়ক চখচল পাে আচেঝয় োও।  

  

বু্লবু্ল িখে সূযণঝক চজঝজ্ঞস করল, িুচম কী খাঝব্, কমহমাে? 
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সূযণ মাথা কেঝড় ব্লল, চকছু ো। 

  

বু্লবু্ল হাুঁটু কেঝড় সূযণর সামঝে ব্ঝস পঝড় ব্লল, একেম চকছু ো? একটা চকছু খাও! 

  

সূযণর ো্ মুখখাো কেখঝল মঝে হয়, কস কযে এক েব্ীে সন্নযাসী। এক েিণকী িার মাে 

ভাঙাঝে। 

  

আসঝল, ব্াইঝর ো্ ভাব্ কেখাঝলও সূযণ কভিঝর কভিঝর চব্িচলি। কস িন্ন িন্ন কঝর 

কেখঝছ কমঝয়চটঝক। কমঝয়চটর রূঝপর আকরণর্ আঝছ, সূযণর রূপ-চপপাসু মেটা কজঝে 

উঝেঝছ। কমঝয়চটর িড়া লাল রঝঙর কপাোক, যঝ্র গুুঁঝড়া-মাখা মুখ, রিব্র্ণ আঙুঝলর 

েখ, সব্ চমচলঝয় একটা েকমঝক ব্যাপার। কিাঝখর পািায় ঘে কঝর আুঁকা সুমণা, ধীনতারাঝলা 

োক, টুকটুঝক কোুঁট, েলায় একটা রচঙে পুুঁচির মালা, কাুঁিুচল ব্াুঁধীনতা বু্ক ব্ড় কব্চে উেি, 

সরু ককামর ও ভারী চেিম্ব, পাঝয় রুঝপার মল। এঝক হাি ব্াচড়ঝয় কাঝছ। কটঝে চেঝিই 

ইঝে কঝর। 

  

বু্লবু্ল লম্বা কলাকটাঝক কী সব্ আেঝি চেঝয় আব্ার এঝস সূযণর কাঝছ ব্সল। এব্ার 

যচভমাে কেচখঝয় ব্লল, িুচম ককােও কথা ব্লছ ো ককে? 

  

রূপলাল ব্লল, িুচম একটা োি কেখাও। িখে কমজাজ েচরে হঝব্। 

  

বু্লবু্ল ব্লল, িব্লচিঝক খব্র পাচেঝয়চছ। কস আসুক। 

  

রূপলাল ব্লল, ো, ো, িব্লচির ককােও জরুরি কেই। িুচম এমচেই োি কেখাও। চকংব্া 

একটা োো শুরু কঝরা! 

  

িব্লচি ছাড়া আচম োিঝিও পাচর ো, োইঝিও পাচর ো। 

  

ঘঝর যেয কলাক আমার ভাঝলা লাঝে ো। গুে গুে কঝর একটা োে কঝরা। চকংব্া িব্লা 

োও, আচম কেকা চেঝি জাচে। কাজ িঝল যাঝব্। 
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োুঁড়াও, ব্যস্ত হে ককে? আঝে পােটাে আসুক। কী কো কমহমাে, কিামার কী পছন্দ 

ব্লঝল ো?  

  

সূযণ এব্ার ধীনতীঝর ধীনতীঝর ব্লল, িুচম োি কেচখঝয় চকংব্া োে শুচেঝয় টাকা োও, িাই ো? 

কলাঝক টাকা খরি কঝর কিামার রূপ কেখঝি আঝস। কিামার রূঝপর োম কি?  

  

বু্লবু্ল আব্ার হাচসঝি েচড়ঝয় পড়ল। ব্লল, কী যদু্ভি কথা কোঝো! রূঝপর আব্ার োম! 

আমার রূঝপর চকম্মি েে জুচি। যাব্ার সময় আমাঝক েে ঘা জুঝিা কমঝর কযঝয়া, িা 

হঝলই হঝব্। 

  

সূযণ এ রকম কহুঁয়াচলর কথার মাঝে বু্েঝি পারল ো। ব্লল, ো, িুচম কিা সচিযই সুন্দর। 

টাকা ো চেঝল কিামার িলঝব্ ককে? 

  

রূপলাল ব্লল, আঝর কোস্ত, ও রকম ভাঝব্ টাকার কথা ব্লঝি কেই। যাব্ার সময় ওঝক 

খুচে কঝর কেঝলই হঝব্। 

  

সূযণ একটু চব্রচির মুখভচে করল। কস কিা েরোম করঝি িাইঝছ ো, কস জােঝি িাইঝছ। 

  

বু্লবু্ল ব্লল, আচম আব্ার সুন্দর োচক? ককউ ব্ঝল ো। এই কেঝখা ো, আমার োঝল 

ব্সঝ্র োে! 

  

ঘে েসাধীনতঝের জেয আঝে কেখা যায়চে। এব্ার সূযণ লি করল, সচিযই বু্লবু্ঝলর োঝল 

কঝয়কটা ব্সঝ্র োে আঝছ। চকন্তু এর জেয িার রূঝপর কিা ককােও হাচে হয়চে। এর 

মুঝখ একটা সারলয আঝছ। চেিয েিুে যঝিো কলাকঝের মঝোরঞ্জে কঝর, কি রকম 

চমঝথয কথা ব্লঝি হয়। িবু্ মুঝখ এই সারলয থাঝক কী কঝর? এখেও ককউ এঝস েিুে 

কঝর এঝক ভাঝলাব্াসঝি পাঝর। কসই ভাঝলাব্াসার স্বাে কী রকম? 

  

ব্ড় করকাচব্র ওপর েেব্াঝরা চখচল পাে। িার কথঝক এক চখচল পাে চেঝয় মুঝখ পুঝর 

চেঝয় রূপলাল ব্লল, একটা োে কোোও। একটা কব্ে চমচে েুংচর ধীনতঝরা কিা! 
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বু্লবু্ল িাকাল সূযণর মুঝখর চেঝক। সূযণ দু’হাি কমঝেঝি কহলাে চেঝয় ব্ঝস আঝছ, কিাখ 

বু্লবু্ঝলর চেঝক চস্থর চেব্ে। কযে কস ককােও মােুরঝক কেখঝছ ো, কেখঝছ একটা সুন্দর 

মূচিণ। 

  

রূপলাঝলর যেুঝরাধীনত সঝেও বু্লবু্ল সূযণঝক চজজ্ঞাসা করল, কী োে োইব্? 

  

সূযণ মুঝখ চকছু ো ব্ঝল মাথা োড়ল। 

  

বু্লবু্ল কব্ে চেিু েলায় োে ধীনতরল: 

  

তব্চে কোুঁঝি চব্রজব্াম 

োচহ আঝয় ঘেেযাম 

কঘচর আই ব্েচরয়া… 

  

োঝের কথা সামােযই, লাইেগুঝলা ঘুঝর ঘুঝর আঝস, কণ্ঠস্বর মুিঝড় মুিঝড় ের্য় ও 

কব্েোর সুর উচ্ছ্বচসি হয়। রূপলাল যেব্রি মাথা কোলায় এব্ং সঝমর মুঝখ এঝস হাুঁটুঝি 

িাপড় কেয়। সূযণ সংেীঝির রস কিমে কব্াঝে ো, কস োঝের ব্েঝল োচয়কার চেঝক সমস্ত 

মঝোঝযাে চেঝয় িুপ কঝর ব্ঝস থাঝক। 

  

োঝের কেঝর রূপলাল আহা-হা-হা েব্দ িুঝল েেম্ভ হঝয় ওঝে। বু্লবু্ল সূযণর থুিচেঝি 

হাি চেঝয় ব্লল, কী, কিামার ককমে লােল? 

  

সূযণ সংচিপ্ত ভাঝব্ জাোল, ভাঝলা। 

  

বু্লবু্ল কহঝস ব্লল, আচম োে োইঝি জাচেই ো। কলাঝক আমার োি কেখঝি আঝস। 

  

সূযণ বু্েঝি পারল, এইচটই বু্লবু্ঝলর তব্চেষ্টয। িার রূঝপর েেংসা করঝল কস ব্লঝব্ 

  

কয কস সুন্দরী েয়। িার োঝের েেংসা করঝল কস ব্লঝব্, োে জাঝে ো। 
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সূযণ ব্লল, িা হঝল এব্ার োি কেখাও! 

  

িাও চক কিামার পছন্দ হঝব্? িুচম যা েম্ভীর! 

  

বু্লবু্ল দুচট কেলাঝস ব্রযাচন্ড কেঝল একটা এচেঝয় চেল সূযণর চেঝক। সূযণ ব্লল, আমার 

জেয েরকার কেই। 

  

বু্লবু্ল চমেচি কঝর ব্লল, একটুখাচে! আমার জেয! 

  

রূপলাল ব্লল, খাে ো। একটু কখঝয় কেখুে। 

  

সূযণ রূপলাঝলর চেঝক িাকাল। রূপলাল মঝের ব্যব্সা কঝর, কাল কস পারচমট আোয় 

করঝি যাঝব্ মন্ত্রীর কাঝছ। চকন্তু কস চেঝজ মে খায় ো, যেযঝের কপড়াচপচড় কঝর। 

  

সূযণ ওঝের সঝে িকণ করল ো। কেলাসটা পাঝে সচরঝয় রাখল। চকছুির্ আঝে িার মাথার 

মঝধীনতয কয েড় ব্ইচছল, এখে িা কথঝম কেঝছ। এখে িার ভাঝলা লােঝছ।  

  

বু্লবু্ল যঝেকখাচে চেট ব্রযাচন্ড এক িুমুঝক কখঝয় উঝে োুঁড়াল। দু’পা কজাড় কঝর েূপুঝরর 

েংকার িুলল একব্ার। িারপর রােি ভাঝব্ ব্লল, িব্চলয়া ছাড়া োি হয়? কিামরা 

ককমে কলাক কো! 

  

রূপলাল ঘঝরর ককার্ কথঝক ব্ায়া-িব্লা কজাড়া চেঝয় এঝস ব্লল, আচম িাল চেচে, িুচম 

ধীনতঝরা ো। 

  

িব্লায় িাুঁচট চেঝয় রূপলাল কেখল, চেক মিে ব্াুঁধীনতা কেই। সুঝর লােঝছ ো। খাচেকটা 

হািুচড় কোকােুচক কঝর কস যখে আর কঝয়ক ব্ার আওয়াজ িুলল, িখে কব্াো কেল কস 

এঝকব্াঝর যেচভজ্ঞ েয়, কমাটামুচট কঝয়কটা কব্াল িুলঝি পাঝর। 

  

বু্লবু্ল একটু সঝর চেঝয় হািদুঝটা চেঝজর বু্ঝকর কাঝছ কজাড় কঝর োুঁড়াল। পা দুঝটা 

পযণায়িঝম েুকল কঝয়ক ব্ার। িারপর খুব্ ধীনতীর লঝয় োি শুরু করল।  
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সূযণর মঝে হল, ঘরটা কযে কী রকম োুঁকা োুঁকা লােঝছ। োঝির সমঝয় ঘর-ভরচি কলাক 

থাকঝব্, মাইঝেঝল কয রকম থাঝক, এচেক-ওচেক কথঝক সব্াই িাচরে করঝব্, িা হঝলই 

কযে োি চেক জঝম। 

  

পরিঝর্ই িার মঝে হল, এ-ঘঝর রূপলাল এখে ো থাকঝলই ভাঝলা হি। শুধুীনত কস একা 

যচে বু্লবু্ঝলর োি কেখি, িা হঝল ব্যাপারটা যেয রকম হঝি পারি। িব্লা ছাড়া োি 

হয় ো এ আব্ার কী যদু্ভি চেয়ম। 

  

কস িাচকঝয় রইল বু্লবু্ঝলর মুঝখর চেঝক। মুখটা এখে যেয রকম। এই ব্যাপারটা সূযণ 

আঝেও লি কঝরঝছ। ককােও চেল্পী যখে িার চেজস্ব চেঝল্পর মঝধীনতয ডুঝব্ যায়, িখে 

িাঝক যেয মােুঝরর মিে কেখায়। কসই মুখখাো কিো কারওর মিে েয়। 

  

বু্লবু্ঝলর হাি ও পা ধীনতারাঝলা যঝস্ত্রর মিে িিুচেণঝক সঞ্চাচলি হঝে। িার েরীঝর এখে 

যঝেক িরে। ব্স্তুি, করখা ও রং এব্ং সুর ও িাঝলর োুঁপটাোুঁপচটর মঝধীনতয কমঝয়চট কযে 

ককাথায় আড়াঝল পঝড় কেঝছ। বু্লবু্লঝক আর কেখা যাঝে ো। িার উড়্ কোল 

ঘাঘরাচটঝক মাঝে মাঝে কেখাঝে একটা চব্রাট েুঝলর মিে।  

  

োিঝি োিঝি বু্লবু্ল যখে দু’-এক ব্ার রূপলাঝলর মুঝখর কাঝছ হাি চকংব্া েরীর 

আেঝছ, রূপলাল মাথা কহচলঝয় সঝর যাঝে। সূযণ লি করল, রূপলাল েঝিযক ব্ারই খুব্ 

সাব্ধীনতাঝে এচড়ঝয় যাঝে বু্লবু্ঝলর স্পেণ। কযে কস একটা যেুি। কছঝলচট যদু্ভি সচিযই, 

কস মে খায় ো চকন্তু মে ককোর জেয টাকা কেয়। কস ব্াইচজর োি কেঝখ েুচিণ পায়, 

চকন্তু িাঝক স্পেণ কঝর ো। 

  

োি কের হব্ার পর রূপলাল ব্লল, ধুীনতর, কিামার োঝির কিঝয় কিামার োেই কব্চে ভাঝলা। 

দ্রুি লঝয় চেক চছল ো! 

  

বু্লবু্ল যচভমাে কঝর ব্লল, আমায় ককউ ভাঝলা ব্ঝল ো। আমার ককউ পছন্দ কঝর ো। 
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সূযণর চেঝক চেঝর ব্লল, কিামারও ভাঝলা লাঝেচে কিা? 

  

সূযণ ব্লল, কিামাঝক আমার খুব্ পছন্দ হঝয়ঝছ! 

  

বু্লবু্ল কান্না কান্না েলায় ব্লল, কমাঝটই ো। আচম চেক জাচে! কিামরা পচরব্ােুর কাঝছ 

যাঝব্? আচম কেচখঝয় চেচে ঘর! 

  

সূযণ ব্লল, ো, ককাথাও যাব্ ো। িুচম খুব্ সুন্দর। 

  

বু্লবু্ল কেলাঝস যঝেকটা ব্রযাচন্ড কেঝল লম্বা িুমুক চেল। িারপর কসই এুঁঝটা কেলাসটা 

সূযণর চেঝক এচেঝয় চেঝয় ব্লল, খাও! আচম ব্লচছ খাও! 

  

সূযণ হাি চেঝয় ব্াধীনতা চেঝয় ব্লল, ককে কজার করছ, আচম ও-সব্ খাই ো। 

  

বু্লবু্ল িীক্ষ্ণ েলায় ব্লল, আচম জাচে, িুচম আমায় কঘন্না করছ।  

  

সূযণ আহি ভাঝব্ ব্লল, ো, িা েয়।  

  

বু্লবু্ল কেলাসটা িুঝল ওঝের চেঝক ছুুঁঝড় মারার ভচে কঝর ব্লল, যাও, কিামরা পচরব্ােুর 

কাঝছ িঝল যাও! আচম চক কিামাঝের ধীনতঝর করঝখচছ? 

  

এিির্ ব্াঝে সূযণ স্বে ভাঝব্ হাসল। িারপর হাি ব্াচড়ঝয় ব্লল, োও–  

  

সূযণ কেলাসটা চেঝয় একটা িুমুক চেল। চব্রম কলঝে কেল েলায়। িাই কেঝখ আব্ার 

হাচসঝি লুচটঝয় পড়ল বু্লবু্ল। সূযণর উরুঝি িাপড় কমঝর ব্লল, চেক হঝয়ঝছ! জব্দ কঝরচছ 

কিা! আর খাঝব্? 

  

রূপলাল হাই িুঝল ব্লল, যঝেক রাি হঝয় কেল। এব্ার চেরঝি হঝব্। িলুে ভাদুড়ীচজ–  

  

সূযণ এই সুঝযােটা খুুঁজচছল। মুখ িুঝল ব্লল, আপচে যাে, আচম এখাঝে থাকব্। 
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রূপলাল যব্াক হঝয় ব্লল, এখাঝে থাকঝব্ে? আর কিির্? 

  

িা জাচে ো। হয়ঝিা যঝেক চেে। 

  

কী ব্লঝছে আপচে? আপোর চজচেসপত্তর। 

  

কস পঝর ব্যব্স্থা হঝব্। 

  

সূযণ বু্লবু্ঝলর চেঝক চেঝর ব্লল, আমাঝক কিামার কাঝছ থাকঝি কেঝব্?  

  

বু্লবু্ল ব্লল, কস আপোর মচজণ! 

  

রূপলাল আরও চকছুির্ ধীনতঝর কিষ্টা করল সূযণঝক চেচরঝয় কেব্ার। ব্যথণ হল। যেিযা কস 

উঝে পড়ল একাই িঝল যাব্ার জেয। ব্াইচজর ঘঝর রাি কাটাব্ার কথা কস ভাব্ঝিই পাঝর 

ো। 

  

রূপলালঝক চব্োয় চেঝয় এঝস বু্লবু্ল েরজা ব্ন্ধ করল। িারপর ব্লল, আচম আজ োে 

োইব্ ো, োিব্ ো, চকছু করব্ ো। আচম শুধুীনত েরাব্ খাব্! কমহমাে, িুচম এখাঝে থাকঝি 

িাইঝল ককে? 

  

সূযণ ব্লল, আচম যঝেক খুুঁঝজ খুুঁঝজ কিামার কাঝছ এলাম। কিামাঝক ো কপঝল আমার 

সব্চকছু েষ্ট হঝয় কযি। 

  

সচিয? 

  

হযাুঁ। কাঝছ এঝসা। 

  

বু্লবু্ল কে ঝড় এঝস সূযণর োঝয়র ওপর োুঁচপঝয় পড়ল। িার একটু কেো হঝয়ঝছ। যচি 

ব্যস্তিায় কস কযে সূযণর কোুঁট খুুঁঝজ পাঝে ো। িার কিাখ, কপাল, োল িুঝমায় চভচজঝয় 

চেল। 
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সূযণ িাঝক ধীনতঝর সামঝে ব্চসঝয় চেঝয় ব্লল, কোঝো, আঝে কিামার সঝে কঝয়কটা কথা 

ব্চল। 

  

বু্লবু্ল পােলাঝট েলায় ব্লল, আচম ককােও কথা শুেঝি িাই ো। আঝে ব্ঝলা, িুচম 

সচিযই আমাঝক খুুঁজঝি এঝসচছঝল? 

  

হযাুঁ, সচিয। 

  

কক ব্ঝলঝছ আমার কথা? 

  

ককউ ব্ঝলচে। 

  

আচম জােিাম, িুচম চেক একচেে আসঝব্। িুচম আমার ঘেেযাম। যচেও কিামার োঝয়র 

রং খুব্ কোরা–  

  

বু্লবু্ল িার দুঝটা হাি কিঝপ ধীনতরল সূযণর োঝল। এঝকব্ার মুঝখর সামঝে মুখ! সূযণ কিাখ 

বু্জল। কঝয়ক লহমার জেয িার মঝে পড়ল কসই োরীর কথা, কয িাঝক যপমাে কঝর 

িাচড়ঝয় চেঝয়ঝছ। যাঝক কস ককােও চেে আর কেখঝব্ ো। কয িাঝক ব্ঝলচছল, িুচম 

কযখাঝেই থাঝকা, আচম সব্ সময় কিামার সঝে আচছ।  

  

সূযণ কিাখ খুঝল আপে মঝে ব্লল, ো, কস কেই। বু্লবু্ল আঝছ।  

  

একটাঝে কস বু্লবু্লঝক চেঝয় এল চেঝজর বু্ঝকর ওপর। 

  

ওড়োটা আঝেই খঝস চেঝয়চছল বু্লবু্ঝলর ো কথঝক। সূযণ ওর কুঁিুচলটা চছুঁঝড় কেলার জেয 

টাোটাচে করঝি লােল। সহঝজ কছঝড় ো। বু্লবু্ল চেঝজই কসটা খুঝল কেঝল ব্লল, কী 

িাও? 

  

সূযণ বু্লবু্ঝলর েগ্ন স্তঝে মুখ করঝখ ব্লল, কিামাঝক। আর চকছু ো। 
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বু্লবু্ল ব্লল, এই কিা আচম। আমাঝক োও। 

  

সূযণ ব্লল, িুচম আমার ওপর রাে করঝব্ ো? আমাঝক িাচড়ঝয় কেঝব্ ো? 

  

বু্লবু্ল ব্লল, আমার কী ভােয, িুচম এঝসছ। আমায় ককউ পছন্দ কঝর ো। আমার মুঝখ 

ব্সঝ্র োে–  

  

িারা যন্ধ, িারা কিামাঝক কেখঝি পায় ো। আচম কিামাঝক একটু ভাঝলা কঝর কেচখ? 

  

কস বু্লবু্লঝক কসাজা কঝর ব্চসঝয় িার চপে ও ককামঝর চেঝজর হাি রাখল। বু্লবু্ঝলর 

কিাঝখ ঈরৎ রচিম ছটা, কস হাঝি আব্ার ব্রযাচন্ডর কেলাস িুঝল চেঝয়ঝছ। সূযণর মঝধীনতয 

কজঝে উেঝছ যসম্ভব্ রচি সঝম্ভাঝের ইঝে। এখে আর যেয চকছু মঝে পঝড় ো। 

  

পুেরায় বু্লবু্ল সূযণর কণ্ঠলগ্না হঝয় কোুঁঝট কোুঁট কডাব্াল। েীঘণস্থায়ী হল িুম্বে। কযে, 

পরস্পর জীব্েীেচি চব্চেময় করঝছ। বু্লবু্ল উঝে এঝস ব্সল সূযণর ককাঝলর ওপর। সূযণ 

িার ঘাঘরার েচড় কখালার জেয হাি চেঝয় হোৎ চজঝজ্ঞস করল, কিামার ব্য়স কি? 

  

বু্লবু্ল ব্লল, ব্য়স? একঝো-দুঝো হঝব্। 

  

সূযণ মঝে মঝে ব্লল, বু্লবু্ঝলর ব্য়স চিচরঝের কাছাকাচছ চেশ্চয়ই। চেক এই রকমই 

ব্য়ঝস, আর একজে েিণকী, িার োমও চছল বু্লবু্ল, িাঝক কেঝখ িার ব্াব্া আকৃষ্ট 

হঝয়চছল। সূযণ কযে কসই একই জায়োয় চেঝর এঝসঝছ।  

  

বু্লবু্ঝলর েরীরটা পাচখর মিেই সূযণর আচলেঝের মঝধীনতয ছটেট কঝর। সূযণর োঝটণর 

কব্ািামগুঝলা খুঝল কেঝল িার বু্ঝক মুখ ঘরঝি লােল বু্লবু্ল। বু্লবু্ঝলর মসৃর্ কখালা 

চপঝে হাি বু্ঝলাঝি বু্ঝলাঝি সূযণ চজঝজ্ঞস করল বু্লবু্ল, যঝেক চেে আঝে আর একজে 

বু্লবু্ল থাকি এখাঝে, কস-ও খুব্ ভাল োিি, িুচম িার োম শুঝেছ? 

  

ো। 
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কিামার মা-ও চক েিণকী চছল? 

  

বু্লবু্ল মুখ িুঝল ব্লল, িুচম এি েনের করছ ককে? 

  

সূযণ িাঝক আের কঝর ব্লল, এমচেই। ব্ঝলা ো। 

  

হযাুঁ। আমার মা ককাথায় িঝল কেঝছ! 

  

সূযণ আপে মঝে হাসল। কস আর বু্লবু্ল কিা একই। একজে েিণকীর কছঝল চহঝসঝব্ কস 

যচে এখাঝেই কথঝক কযি, িা হঝল এিচেঝে কস গুন্ডা, োলাল চকংব্া িব্লচি হি। চকংব্া 

ব্যব্সা করি রূপলাঝলর মিে। িার ব্েঝল কি েূর িঝল চেঝয়চছল কস! কসই েূঝরর 

জেৎটা ব্ড় জ্বালা যন্ত্রর্ার। কস আর ককাথাও যাঝব্ ো। 

৭৫. করর্রু কাছ কথঝক যেুমচি 

আচম কভঝব্চছলাম, করর্ুর কাছ কথঝক যেুমচি কপঝয় কেঝলই আমার আর চব্ঝেঝে যাওয়ার 

ব্যাপাঝর ব্াধীনতা থাকঝব্ ো। িারপর কথঝক আচম একটু একা থাকঝলই স্বে কেচখ। জামণাচের 

পঝথ পঝথ আচম একটা ভারী ওভারঝকাট পঝর ঘুঝর কব্ড়াচে। োরুর্ েীি। মাঝে মাঝে 

েুুঁ চেঝয় েরম কঝর চেচে হািদুঝটা। আচম কথা ব্লচছ জামণাে ভারায়। চেঝেরঝব্লায় কাজ 

কচর কারখাোয়, রাচত্তরঝব্লা কঝলঝজ ক্লাস কচর। আমার ব্াচড়র খুব্ কাঝছই কপাট 

যচেস। এক এক চেে মাে রাচত্তঝর আচম কহুঁঝট যাই চিচে কেলঝি–কযে চিচেখাো িিুচে 

কপাট ো করঝল কপ ুঁঝছাঝি যঝেক কেচর হঝয় যাঝব্। 

  

পাসঝপাঝটণর েমণ আেব্ার পর যব্েয কেখলাম যঝেক োঝমলা। শুধুীনত ভাড়া কজাোড় করঝি 

পারঝলই চব্ঝেঝে যাওয়া যায় ো। একজে ককােও কহামরাঝিামরা সরকাচর যচেসাঝরর 

সই লােঝব্, ো হঝলই পুচলে কভচরচকঝকোে েরকার। কসটা একটা যচেচশ্চি ব্যাপার। 

িা ছাড়া লােঝব্ একজে েযারান্টর। আচম যচে চব্ঝেঝে হোৎ মারা ‘যাই চকংব্া চেুঃস্ব 

হঝয় পচড়, িা হঝল আমার সৎকার চকংব্া আমাঝক চেচরঝয় আোর োচয়ত্ব ভারঝির 
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রাষ্ট্রপচির। চিচে কস ব্যব্স্থা করঝব্ে ব্ঝট, চকন্তু খরিটা পঝর আোয় কঝর কেঝব্ে আমার 

েযারান্টঝরর কাছ কথঝক। কক হঝব্ কসই েযারান্টর? আচম কস রকম কাঝরাঝকই চিচে ো। 

িা ছাড়া, আমাঝক সব্চকছুই করঝি হঝব্ খুব্ কোপঝে। ব্াব্া-মাঝক আঝে চকছুই জাোঝো 

িলঝব্ ো। 

  

সারা চেে এচেক-ওচেক কঘারাঘুচর কচর, চকন্তু কাঝরাঝকই চকছু ব্লঝি পাচর ো মুখ েুঝট। 

চকন্তু চব্ঝেঝে ো কেঝল আর আমার িলঝব্ই ো। একব্ার যখে মাথায় েুঝকঝছ, িখে শুধুীনত 

মঝে হঝে, এইটাই আমার মুচির পথ। 

  

হোৎ মঝে পঝড় কেল েভাস জামাইব্াবু্র কথা। েভাস জামাইব্াবু্রা ব্ড়ঝলাক, উচে 

যোয়াঝস হঝি পাঝরে আমার েযারান্টর। ব্ড়চেঝক আর জামাইব্াবু্ঝক যচে খুব্ কঝর 

বু্চেঝয় ব্চল কয ব্াব্া-মাঝক এখে চকছু ো জাোঝি, িা হঝল শুেঝব্ ো? 

  

কলকািা এখে কব্ে সরেরম। কেওয়াঝল কেওয়াঝল ইঝলকোঝের কপাটার পঝড়ঝছ। 

চব্রাট চব্রাট। স্বাধীনতীে ভারঝির েথম কজোঝরল ইঝলকোে। পৃচথব্ীর চব্চভন্ন সংব্ােপত্র 

সঝন্দহ েকাে করঝছ কয ভারিব্ঝরণ ের্িন্ত্র চটকঝব্ ো। এচেয়ার েচরব্ কেেগুঝলাঝি 

সামচরক োসেই একমাত্র পথ। পাচকস্তাঝে িমিার িন্দ্ব েকট। ওচেঝক, চিঝের মূল ভূখণ্ড 

লাল কে ঝজর যচধীনতকাঝর এঝস কেঝছ, ইঝয়োঝের গুহা কথঝক কব্চরঝয় এঝস মাও কস িুং 

এি ব্ড় কেেটাঝক একিাব্ে কঝর সারা চব্শ্বঝক স্তচম্ভি কঝর চেঝয়ঝছে। চিঝের োরুর্ 

সম্মাে কব্ঝড় কেঝছ। ভারি কথঝক কঝয়ক জে চিে ঘুঝর এঝস েেংসা করঝছে উচ্ছ্বচসি 

ভাঝব্। 

  

কিঝলোোর ব্যথণিার পর ভারঝির কচমউচেট পাচটণ চসো্ চেঝয়ঝছ সাধীনতারর্ চেব্ণািঝে 

যংে গ্রহর্ করার। আমার পুরঝো সহকমণীঝের যঝেক উৎসাহ উদ্দ ীপো লি কচর। োয়ই 

চিট কেণার চমচটং হয়, একচেে হচেল আমাঝের ব্াচড়র সামঝেই; ব্িৃিা চেচেঝলে 

আচেোথো। আচেোথোর সঝে আমার যঝেক চেে কথা ব্ন্ধ। মনু্ট চকংব্া পচরঝিার–

যারা কলাকাল পাচটণ যচেঝস চছল আমার ঘচেষ্ঠ ব্নু্ধ রাস্তায় কখেও িাঝের সঝে মুঝখামুচখ 
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কেখা হঝয় কেঝলও ককউ কথা ব্ঝল ো আমার সঝে। মুখটা চেচরঝয় কেয়। িাপা রাে ও 

যপমাঝে আমার েরীর জ্বঝল। একসময় কি আড্ডা চেঝয়চছ, কি চেে চিে কাপ িা পাুঁি 

জঝে ভাে কঝর কখঝয়চছ, আর এখে কেখা হঝল একটা সামােয। ভদ্রিার কথাও ব্লা িঝল 

ো! এখে ওঝের সঝে রাস্তায় কব্ঝরাঝলই ঘে ঘে কেখা হয়, আরও খারাপ লাঝে। 

  

িঝব্, একথা চেক, ওরা খাটঝছ খুব্। সব্াই ব্ঝল, কচমউচেট পাচটণর কছঝলরা কডচডঝকঝটড 

ওয়াকার। কংঝগ্রস কথঝক েিুর টাকা ছচড়ঝয় কছঝল কজাোড় করঝছ। 

  

এই রকম সমঝয় আমার ককােও যংে কেই ব্ঝলই আমার আরও যসহয লােচছল। মা’র 

কাঝছ যঝেক কাকুচিচমেচির পর েেটা টাকা আোয় কঝর িঝল কেলাম খড়্েপুঝর ব্ড়চের 

কাঝছ। 

  

ব্ড়চের শ্বশুর মারা কেঝছে। কসই চব্োল একান্নব্িণী পচরব্ারচট আর একান্নব্িণী কেই। 

ভাোভাচের পর েভাস জামাইব্াবু্ ব্াচড়টার একটা যংে কপঝয়ঝছে, আলাো চসুঁচড়। 

েভাস জামাইব্াবু্ চিেচট চব্রঝয় এম. এ পরীিা কেব্ার পর কথঝমঝছে, ককােও 

িাকচরব্াকচর কঝরে ো, কচব্িা রিোঝিও ভাটা পঝড়ঝছ, িার ব্েঝল স্কুঝলর কটমট ব্ই 

কলঝখে। জচমজমা যঝথষ্ট আঝছ, যব্স্থা কব্ে সেল। 

  

ব্ড়চের দুচট কছঝলঝমঝয় হঝলও কিহারার চব্ঝের পচরব্িণে হয়চে। েভাস জামাইব্াবু্র টাক 

পড়ঝি শুরু কঝরঝছ। 

  

আমাঝক কপঝয় কব্ে খুচে হল ব্ড়চে। ব্ড়ব্াবু্র মৃিুযর পর আর কেখা হয়চে। কঝয়কটা 

চেে কব্ে হইিই কঝর কাটল। আচম আমার আেমঝের উঝদ্দ েয সম্পঝকণ চকছুই ব্চলচে। 

চেচের ব্াচড়ঝি ভাই এমচেই কব্ড়াঝি আঝস ো? ব্ড়চে আমার আপে চেচে ো হঝলও 

চেঝজর চেচের কিঝয়ও কব্চে ভাব্। 

  

সকালঝব্লা িাঝয়র কটচব্ঝল ব্ঝসই যঝেক পুরঝো েল্প শুরু হয়। কয-সময়টা িঝল কেঝছ, 

মঝে হয় কযে কসটাই সব্ঝিঝয় সুঝখর চছল। ব্ড়ব্াবু্র ব্াচড়ঝি যখে ব্ড়চেরা আর আমরা 
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সকঝল একসঝে থাকিাম, মােুরজঝে সারা ব্াচড়টা েমেম করি, কসই সব্ চেঝের কথা 

উেঝল মঝে হয়, ও রকম আেন্দ আর কখেও চেঝর আসঝব্ ো।  

  

কথায় কথায় সূযণোর েসেও আঝস। সূযণো সম্পঝকণ েভাস জামাইব্াবু্রই আগ্রহ কব্চে 

মঝে হয়। চিচে ব্ার ব্ার ব্লঝি লােঝলে, কছঝলচট যদু্ভি, কছঝলচট যদু্ভি, ওই সব্। 

কছঝল সািাচিক কাণ্ডকারখাো ছাড়া ব্াুঁিঝি পাঝর ো! কিাখদুঝটা লি কঝরছ, কমাঝটই 

স্বাভাচব্ক মােুঝরর মিে েয়। 

  

ব্ড়চে হাসঝি হাসঝি ব্ঝল, ব্ােল, কিার মঝে আঝছ, সূযণোঝক আমরা যখে েথম কেচখ, 

কী রকম সাঝহব্ চছল? ব্াংলাই ব্লঝি পারি ো! 

  

কথার সূঝত্র যিীি ও ব্িণমাে ব্ার ব্ার স্থাে পচরব্িণে কঝর। আমরা কখেও কখেও 

ব্য়স্ক কণ্ঠস্বঝর কছঝলঝব্লার মিে হাসঝি কিষ্টা কচর। 

  

ব্ড়চে-জামাইব্াবু্রা চেে েঝেক ব্াঝে পুরী যাঝব্ে ব্ঝল সব্ চেকোক করা চছল আঝে 

কথঝকই। ব্ড়চে আমাঝক ব্লল, ব্ােল, িুইও আমাঝের সঝে িল। আচম কাচকমাঝক চিচে 

চলঝখ চেচে। 

  

েভাস জামাইব্াবু্ও খুব্ উৎসাঝহর সঝে ব্লঝলে, হযাুঁ, িঝলা িঝলা। খুব্ ভাঝলা হঝব্। িুচম 

পুরীঝি যাওচে কিা আঝে? 

  

আচম পুরীঝি যাইচে এব্ং কব্ড়াঝি খুব্ই ভাঝলাব্াচস। চকন্তু আমার পঝি যিগুঝলা চেে 

কলকািার ব্াইঝর কাটাঝো এখে সম্ভব্ েয়। ব্ললুম ো, কিামরাই যাও। আমার যঝেক 

কাজ আঝছ। 

  

ব্ড়চে কহঝস ব্লল, কিার আব্ার কাজ কী কর? 

  

েভাস জামাইব্াবু্ ব্লঝলে, ও-সব্ চকছু শুেঝি িাই ো। কিামাঝক কযঝিই হঝব্। শ্রীঝলখা, 

ওঝক ধীনতঝর রাখঝি পারঝব্ ো? 
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আচম েস কঝর ব্ঝল কেললাম, কিামরা সমুঝদ্রর ধীনতাঝর যাে কিা, আচম সমুদ্র কপচরঝয় 

যাচে। 

  

খাচেকটা যচব্শ্বাস, খাচেকটা কক িূহল চেঝয় ব্ড়চে চজঝজ্ঞস করল, কী? ককাথায় যাচেস? 

  

আচম লাজুক ভাঝব্ উত্তর চেলাম, আচম জামণাচেঝি যাচে। কসই ব্যাপাঝরই জামাইব্াবু্র 

সঝে কথা ব্লঝি এঝসচছ। 

  

ব্ড়চে খুব্ খুচে হঝয় ব্লল, জামণাচে যাচেস? ব্াুঃ, এ কিা োরুর্ খব্র। আঝে ব্চলসচে 

ককে? 

  

েভাস জামাইব্াবু্ চজঝজ্ঞস করঝলে, এি জায়ো থাকঝি জামণাচে ককে? ইট ো ওঝয়ট? 

  

ওঝয়ট জামণাচেঝিই যাব্। িার কারর্ ওখাঝে এখে খুব্ িাকচর পাওয়া যাঝে। িারপর 

ইট জামণাচেও ঘুঝর আসার ইঝে আঝছ। 

  

ব্ড়চে ব্লল, কাকা-কাচকমা চেশ্চয়ই খুব্ খুচে হঝয়ঝছে? কাচকমা কিা কচেে আঝেই চিচে 

চলঝখঝছে, চকছু জাোেচে কিা! 

  

মা এখেও জাঝে ো। ব্ড়চে, চেজ, মাঝক চকছু কব্াঝলা ো এখে।  

  

িারপর আমার পচরকল্পো সব্ খুঝল ব্ললাম। েভাস জামাইব্াবু্ খুব্ আগ্রহী হঝয় 

পড়ঝলে এব্ং েচিশ্রুচি চেঝলে সব্ রকম সাহাযয করার। েভাস জামাইব্াবু্র েচি 

কৃিজ্ঞিায় আমার মে ভঝর কেল। উচে মােুরচট খুব্ই কক িূহলী ধীনতরঝের, সব্ চব্রঝয়ই 

জােঝি িাে। ওুঁর চেঝজর জীব্েযাত্রার ব্যাপাঝর ককােও সমসযা কেই–িবু্ দুুঃখ-োচরদ্র 

যথণাৎ যাঝক ব্ঝল ‘জীব্ে সংগ্রাম’–এসঝব্র েচি একটা করামাচন্টক আকরণর্ আঝছ। 

আমাঝক ব্ার ব্ার ব্লঝি লােঝলে, িুচম কয চেঝজ চেঝজ িঝল যাওয়া চেক কঝরছ, এটা 
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খুব্ ভাঝলা কঝরছ। যা হয় কিাক। েরকার হয় করল কটেঝে শুঝয় থাকঝব্, একটা রুচট 

কখঝয় সারা চেে কাচটঝয় কেঝব্, িবু্ জীব্েঝক কেখঝি হঝব্–  

  

েভাস জামাইব্াবু্ আঝে একব্ার োচজণচলংঝয় কব্ড়াঝি চেঝয় একটা ওভারঝকাট চকঝে 

চছঝলে। পুরঝো কিারে খুঝল কসটা ব্ার কঝর আমায় ব্লঝলে, কেঝখা কিা ব্ােল, এটা 

কিামায় চেট কঝর চকো! কিামার কিা একটা ওভারঝকাট লােঝব্ই! 

  

ওভারঝকাটটার দু’-এক জায়োয় কপাকায় ককঝটঝছ, িবু্ কসটা োঝয় চেঝয় আমার এি 

ভাঝলা লােল কয আচম আব্ার স্বে কেখঝি লােলাম। েুরেুর কঝর ব্রে পড়ঝছ, আচম 

কহুঁঝট যাচে জামণাচের একটা গ্রাঝমর রাস্তা চেঝয় আমাঝক একটা কপাট যচেস খুুঁঝজ ব্ার 

করঝি হঝব্। এিুচে একটা চিচে কপাট করা েরকার, করর্ুঝক কথা চেঝয়চছ, েঝিযক সপ্তাঝহ 

একব্ার–  

  

ব্ড়চের কস্নহেব্র্ মে। োথচমক উচ্ছ্বাঝসর পর োো রকম েকিমা কেখা চেল। ঘুঝরচেঝর 

আমাঝক এঝস ব্লঝি লােল, কাচকমা যচে মঝে দুুঃখ পাে? কাকারও ব্ঝয়স হঝয়ঝছ, 

ব্াচড়ঝি আর ককউ থাকঝব্ ো িুই িঝল কেঝল। 

  

আচম ককােও উত্তর চেই ো। ব্ড়চে আমার চপঝে হাি করঝখ ব্ঝল, ব্ােল, মাঝয়র যেুমচি 

ো চেঝয় ককােও কাজ করঝি কেই। িুই কাচকমাঝক ভাঝলা কঝর বু্চেঝয় ব্ল–  

  

আচম িখে ব্ড়চেঝক সা্ত্বনো চেই, িুচম যি ভাব্ছ ককে, সব্ চেক হঝয় যাঝব্। চব্ঝেঝে 

যাব্ার জেয আমার িখে োর্ োিঝছ। ব্ার ব্ার মঝে হয়, আচম যাব্ই, যাব্ই, যাব্ই, 

যাব্ই! 

  

চিেিলার জােলার কাঝছ োুঁচড়ঝয় েূঝরর যন্ধকাঝরর চেঝক কিঝয় থাকঝি থাকঝি হোৎ 

এক সময় মঝে হয়, আঝলাঝকাজ্জ্বল ইঝয়াঝরাপ স্পষ্ট কেখঝি পাচে।  
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ব্ড়চে েরজার কাঝছ োুঁচড়ঝয় যঝেকির্ আমার চেঝক িাচকঝয় চছল। আচম বু্েঝি 

পাচরচে। হোৎ চেঝর কেঝখ ব্ললাম, ব্ড়চে, িুচম শুঝি যাওচে? 

  

ব্ড়চে কহঝস ব্লল, কিাঝক কেখচছলাম। সূযণোও চেক ওই রকম ভাঝব্ জােলাটার কাঝছ 

োুঁচড়ঝয় থাকি। 

  

আচম ব্ললাম, সূযণো চক এই ঘঝর থাকি োচক? 

  

হযাুঁ। োয় েে ব্ছর হঝয় কেল, ো কর? যথি মঝে হয় কসচেঝের কথা। কি কী ব্েঝল 

কেল! 

  

ব্ড়চে, মােুর কিা ব্েলাঝব্ই। 

  

ব্ড়চে েীঘণশ্বাস কোপে কঝর ব্লল, আচম কব্াধীনতহয় ব্েলাইচে। আমার এখেও পুরঝো 

সব্চকছুর জেয মে ককমে কঝর। 

  

ব্ড়চে, িুচম এখেও সূযণোঝক ভুলঝি পাঝরাচে। সূযণো চকন্তু কিামাঝক কব্মালুম ভুঝল 

কেঝছ। 

  

িা কিা ভুলঝব্ই। ওর কিা ককােও কোর কেই। আচম কিা ওঝক চকছু চেইচে। 

  

সূযণো যচে এখে আব্ার চেঝর আঝস, কিামার কাঝছ চকছু িায়, িুচম চেঝি পারঝব্? 

  

ো। এ-কথা জাচে, ও আর চেঝর আসঝব্ ো। ওর স্বভাব্ কস রকম েয়।  

  

িা হঝল আর মে খারাপ কঝর লাভ কী? 

  

কস িুই বু্েচব্ ো। 

  

আচম এখে আর কসই কছঝলমােুরচট কেই। এখে সব্ বু্চে।  
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ছাই বু্চেস! কাঝরাঝক ভাঝলা ো ব্াসঝল এসব্ চকছুই কব্াো যায় ো। আর ভাঝলাব্াসা 

কখে কব্াো যায় জাচেস? চব্ঝেঝের সময়। যখে কেখা হয় ো, িখেই কব্াো যায় 

ভাঝলাব্াসা কিটা েভীর। 

  

কথাটা শুঝে আমার মেখারাপ হঝয় কেল একটু। ভাঝলাব্াসা মাঝে চক িা হঝল দুুঃখ 

পাওয়া? সূযণোর জেয ব্ড়চে কিা শুধুীনত দুুঃখই কপঝয়ঝছ, িবু্ এি ভাঝলাব্াসা থাঝক কী 

কঝর? েভাস জামাইব্াবু্র কথা কভঝব্ও আমার একটু কষ্ট হঝি লােল। উচে সুঝখ আঝছে। 

উচে ভাঝলাব্াসা পােচে। 

৭৬. কলকািায় চেঝরই শুেলাম 

কলকািায় চেঝরই শুেলাম, পাড়ার কঝয়কচট কছঝল কঝয়ক চেে ধীনতঝর ব্ার ব্ার আমার 

কখাুঁজ কঝর যাঝে। শুঝে একটু আশ্চযণ লােল, কারর্ পাড়ার কারওর সঝেই আমার এখে 

আর কমলাঝমো কেই। একটু সন্ত্রস্ত কব্াধীনত করলুম। 

  

পরচেে সকাঝলই মনু্ট আর যচেঝমর এঝস হাচজর। খুব্ খাচির কঝর ব্লল, কী কর, কিার 

খব্রটব্র কী? আমাঝের এঝকব্াঝরই ভুঝল কেচল? 

  

কঝয়ক চেে আঝে পযণ্ ওরা আমার সঝে রাস্তায় কেখা হঝল কথা ব্লি ো। হোৎ ওঝের 

এ রকম ব্াচড়ঝি িঝল আসঝি কেঝখ আমার মঝধীনতয একটা কমঝয়চল যচভমাে জাঝে। ইঝে 

হয়, আচমও কথা ো ব্ঝল মুখ চেচরঝয় থাচক। 

  

।চকন্তু ব্াচড়ঝি ককউ এঝল এ রকম করা যায় ো। শুকঝো েলায় ব্চল, কী কর, কিারা 

হোৎ, কী মঝে কঝর? 

  

যচেঝমর ব্লল, এমচেই। িুই চছচল ো, আমরা মাচসমার কাছ কথঝক িা কখঝয় কেচছ। 
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মনু্ট ব্লল, আচেোথো কিাঝক একব্ার কডঝকঝছে। চব্ঝের কঝর ব্ঝলঝছে, আজ ব্া কালই 

কেখা করঝি। 

  

এব্ার আমার ঘাড় েি হঝয় যায়। আচম কসাজাসুচজ মনু্টর কিাঝখ কিাখ করঝখ ব্চল, 

আচেোথোর সঝে আমার কিা ককােও েরকার কেই! আচম কিা েচিচিয়ােীল! 

  

কক কিাঝক েচিচিয়ােীল ব্ঝলঝছ? আচেোথো কিেও ব্ঝলেচে।  

  

আব্ার িকণ কব্ঝধীনত কযঝি পারি। আচম চেঝজঝক সামঝল চেলাম। ব্ললাম, যাক, ও-সব্ 

কথা কিালার আর ককােও মাঝে হয় ো। আচম চেঝজই জাচে, আচম েচিচিয়ােীল। আচম 

কেঝমর কচব্িা চলচখ। 

  

কেঝমর কচব্িা কলখা চক কোঝরর চকছু োচক! 

  

এ-ঝয েিুে কথা শুেচছ কিাঝের কাঝছ। 

  

যচেঝমর েম্ভীর ভাঝব্ ব্লল, কাঝজর কথা কহাক। আমাঝের পাচটণ কথঝক ওয়াি রাখা 

হচেল, িুই যেয ককােও পাচটণঝি কযাে চেস চকো। এখে কংঝগ্রস কথঝক যা টাকা ছড়াঝে, 

যঝেঝকই ওই চেঝক চভঝড় যাঝে। চকন্তু িুই ককােও চেে ওঝের চেঝক যাসচে, কিার 

যঝেচট আঝছ। 

  

ককােও পাচটণ োচটণঝিই আর কেই আচম। যচে যেয ককােও চব্রঝয় কথা ব্লার থাঝক আচম 

ব্লঝি পাচর। 

  

মনু্ট উঝে এঝস আমার কাুঁঝধীনত হাি চেঝয় সঝস্নঝহ ব্লল, মাথা েরম করচছস ককে? এখে 

কেঝে কয সময় আসঝছ, িুই িার কথঝক চব্চেন্ন হঝয় থাকঝি পারচব্? 

  

আমার মুঝখ এঝস চেঝয়চছল কয, আচম আর এ-ঝেঝেই থাকচছ ো। চকন্তু কসটা এিুচে 

কাঝরাঝক জাোঝো চেক েয়। িাই ব্ললাম, আচম একা একা কব্ে আচছ।  
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আচেোথো যচে চেঝজ কিার ব্াচড়ঝি আঝসে, িুই কথা ব্লচব্ ো? উচে আসঝিই 

িাইচছঝলে। 

  

আমার মিে সামােয একটা কছঝলর কাঝছ উচে ককে আসঝব্ে? 

  

চকছুির্ ব্াঝে মনু্ট আর যচেঝমর িঝল কেল। আচম মিকাইচে। চকন্তু কসচেেই এোঝরাটার 

সময় যখে রাস্তায় কব্চরঝয়চছ করর্ুর কঝলঝজ চেঝয় একব্ার কেখা করার জেয, কমাঝড়র 

মাথায় আচেোথো যঝেঝকর সঝে োুঁচড়ঝয় চছঝলে, আচম এচড়ঝয় যাব্ার সুঝযাে কপলাম 

ো। কিাখাঝিাচখ হঝিই আচেোথো আমার চেঝক এচেঝয় এঝলে। 

  

কোুঁঝট কসই রকম কমাটা িুরুট, খুব্ চসচরয়াস ধীনতরঝের মুখ কঝর আমাঝক েথঝমই ব্লঝলে, 

ব্ােল, আমরা কিামার সাহাযয িাই। 

  

আচেোথোর মিে ের্যমােয কেিার মুখ কথঝক সাহাযয কথাটা শুঝে বু্ক ককুঁঝপ ওঝে, 

মঝে হয়, আচমও িা হঝল সামােয ককউ ো। 

  

আমাঝক ককােও উত্তর কেব্ার সুঝযাে ো চেঝয়ই চিচে আব্ার ব্লঝলে, আমরা এব্ার 

একটা ব্ড় রকঝমর যুঝে োমচছ, এখে কিামাঝের মিে পুরঝো ওয়াকারঝের সাহাযয 

আমাঝের চব্ঝের েরকার। চব্ঝের কঝর কিামার মিে যারা পড়াশুঝো কঝরঝছ, যারা সব্ 

কব্াঝে–  

  

যুে কথাটা শুঝে একটু খটকা লাোর কথা চছল। চকন্তু সাধীনতারর্ চেব্ণািঝের এমে েিণ্ড 

ডামাঝডাল িলঝছ, িাঝি বু্েঝি ভুল হয় ো কয, চিচে এর কথাই ব্লঝছে।  

  

মুখ চেিু কঝর ব্ললাম, আচম আর কী সাহাযয করঝি পাচর ব্লুে। আমার চেঝজরই যঝেক 

রকম চিধীনতা আঝছ। 

  

ও-সব্ কথা এখে ভুঝল যাও। আমরা চেব্ণািঝে োমচছ, েযােোচলট বু্ঝজণায়াঝের কাছ 

কথঝক িমিা ককঝড় কেওয়ার এই সুঝযাে। চপপল আমাঝের চেঝক, আমরা চজিব্ই, শুধুীনত 
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েরকার চেক মিে যেণাোইজ করা। এ ব্যাপাঝর কিামার মিে কছঝলরা যঝেক সাহাযয 

করঝি পাঝর! 

  

িখে এমে একটা ব্য়স, যখে কারওর কাছ কথঝক একটুখাচে গুরুত্ব কপঝলই জীব্েটা 

সাথণক মঝে হয়। ককউ যচে কস্নঝহর সঝে ব্ঝল, িুচম আগুঝে োুঁপ চেঝি পারঝব্? একমাত্র 

িুচমই পারঝব্–িখে আর এক মুহূঝিণর চিধীনতা থাঝক ো। 

  

আচেোথোর কথায় আঝব্ে চছল। আচেোথোর মিে কেিারা পরব্িণীকাঝল এঝকব্াঝর 

চপছু হঝট কেঝছে, ককউ হঝয়ঝছে যধীনতযাপক ব্া ককউ দুমুণখ সমাঝলািক, যঝেঝক হাচরঝয়ই 

কেঝছে। চকন্তু কসই সময় এই রকমই চছল কেিৃঝত্বর ধীনতরে।  

  

আমার এই কঝয়ক মাঝসর রাে-যচভমাে সব্ জল হঝয় কেল, আচম আঝেকার কিঝয়ও 

কব্চে উৎসাঝহ পাচটণর কাঝজ কযাে চেলাম। 

  

চেব্ণািঝের কাঝজ এমচেঝিই কব্ে উোেো আঝছ। িা ছাড়া, কসব্ারই েথম সারা 

কেেব্যাপী উঝেযাে হঝে, রীচিেীচি জাো কেই, উৎকণ্ঠা যঝেক কব্চে। সাধীনতারর্ মােুঝরর 

মুঝখর কথা শুঝে মঝে হয় আমরা চজিব্ই। দ্রব্যমূলয যসম্ভব্ ব্াড়ঝছ, গ্রাঝম গ্রাঝম 

হাহাকার, েঝিযক মাঝস হাজার হাজার কলাক িাকচর কথঝক ঘাটাই হঝে, টাটা চব্ড়লা-

ডালচময়া ইস্পাহাচেরাই িালাঝে কেেটাঝক, কেহরু ককােও কাঝলাব্াজাচরঝকই 

লযাম্পঝপাঝট োুঁচসঝি কোলােচে–কলাঝক ওঝের কভাট কেঝব্ ককে? ওরা শুধুীনত আমাঝের 

জেযুঝের সময়কার কথা ব্ঝল আিমর্ করঝছ, ওরাই সুভার কব্াসঝক িাচড়ঝয় এখে 

সুভাস কব্াঝসর োম ভাঙাব্ার কিষ্টা করঝছ।  

  

কঝয়কটা চেে ককঝট কেল ঘঘাঝরর মধীনতয চেঝয়। স্নাে-খাওয়া ভুঝল চেঝয়চছলাম। চেব্ণািঝের 

চেে আমাঝক একটা বু্ঝথর মঝধীনতয পাোঝো হল যধীনতযাপক হীঝরে মুখাচজণর কপাচলং এঝজন্ট 

চহঝসঝব্। 
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বু্ঝথ বু্ঝথ পুচলে পাহারা। আমরা কঝয়ক জে কভিঝর একটা লম্বা কব্ঝঞ্চ ব্সলাম। 

যযাঝসম্বচল চসঝট যঝেক কযাচন্ডঝডট, সকঝলর কপাচলং এঝজন্টঝের ব্সব্ার জায়ো হয় 

ো। আমার কযাচন্ডঝডট কলাকসভার–আমার কযে একটু েব্ণ কব্চে। 

  

আমাঝের েঝিযঝকর হাঝি ছাপাঝো কভাটার চলট। কলাক কেঝখ কেঝখ চটক চেঝি হঝব্। 

কাঝরাঝক সঝন্দহ হঝল কজরা করঝি পাচর। কঘারির সঝন্দহ হঝল িযাঝলঞ্জ করার যচধীনতকার 

আঝছ, িাঝি যচেও টাকা জমা চেঝি হঝব্। আমার কাঝছ যব্েয ককােও টাকা কেওয়া 

হয়চে, আমাঝের েচরব্ পাচটণ, টাকা ককাথায় পাঝব্। আমার চটচেে যযালাউঝয়স ছ’আো। 

  

কংঝগ্রঝসর কপাচলং এঝজন্টচটর কব্ে হৃষ্টপুষ্ট কিহারা, কেখঝলই মঝে হয় পঝকঝট যঝেক 

টাকা আঝছ। কস আমাঝের চেঝক িাকাঝেই ো। 

  

েথম েথম খুব্ কম কলাক এল কভাট চেঝি। যঝেকির্ ব্াঝে একজে-দু’জে আঝস। 

িাও বৃ্ে ব্া বৃ্ো। মেটা একটু েঝম কেল। বু্ঝড়া বু্চড়রা আমাঝের কভাট কেঝব্ ো, এটা 

ধীনতঝরই কেওয়া যায়। চকন্তু যেযরা ককাথায়, যাঝের ব্াচড় ব্াচড় কযােভাস করঝি যাব্ার 

সময় হাচসমুঝখ ব্ঝলচছল, চেশ্চয়ই! চেশ্চয়ই! 

  

িঝম িঝম চভড় হঝি লােল। সকঝলরই মুখ েম্ভীর। কার মঝে কয কী আঝছ, কব্ােব্ার 

উপায় কেই। আমার চেঝক ককউ কিাঝখ কিাখ কেঝলও িাকায় ো। 

  

কাঝক কী চজজ্ঞাসা করব্? দু-এক জঝের োম চেকাো চজঝজ্ঞস কচর, চেক চেক চমঝল যায়, 

আমার আর চকছু ব্লার থাঝক ো। 

  

কংঝগ্রঝসর কছঝলচট যুব্ক ব্া যুব্িীঝের কেখঝলই োো রকম কজরা কঝর। রীচিমিে ধীনতমক 

কেয়। কারওর ব্য়ঝসর েরচমল কেখঝলই ব্ঝল, করেে কাডণ এঝে কেখাঝি পারঝব্ে? 

  

ককউ মুঝখ মুঝখ কথা ব্লঝলই কস িযাঝলঞ্জ কঝর। 
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কংঝগ্রঝসর কছঝলচট হোৎ একসময় আমাঝক চজঝজ্ঞস করল, আপোরা কোলমাল করঝলে 

ো? 

  

আচম চজঝজ্ঞস করলাম, কী কোলমাল? 

  

শুঝেচছলাম, আপোরা কব্ামাব্াচজ করঝব্ে? 

  

িাঝি কিা আপোঝেরই সুচব্ঝধীনত হব্ার কথা। কারর্, আমরাই কিা চজিচছ।  

  

িাই োচক? হাুঃ হাুঃ হাুঃ— 

  

চেসাইচডং যচেসার এই সময় আমাঝের কাঝছ এঝস ব্লঝলে, আপোরা চেজ এই ধীনতরঝের 

আঝলািো এখাঝে করঝব্ে ো। 

  

কংঝগ্রঝসর কছঝলচট ব্লল, চেক আঝছ, িা খাওয়া যাক িা হঝল। আচম সকঝলর জেয এক 

রাউন্ড ব্লচছ। 

  

কব্য়ারা এঝস েে কাপ িা চেঝয় কেল। আচম আব্ার চিধীনতায় পঝড় কেলুম। কংঝগ্রঝসর কছঝলর 

পয়সায় চক িা খাওয়া উচিি? এ সম্পঝকণ পাচটণর পচলচস কী? মুসচলম চলঝের কছঝলটাও 

খাঝে যব্েয। 

  

িাঝয়র কাপ ো ছুুঁঝয় আচম মঝোঝযাে চেঝয় কভাটার চলটটা পড়ঝি লােলুম। পাে কথঝক 

একজে ব্লল, োো আপোর িা কয জুচড়ঝয় কেল? 

  

আচম ব্ললাম, আচম িা খাই ো। 

  

কংঝগ্রঝসর কছঝলচট উঝে এঝস ব্লল, োো, রাে করঝলে? একটু হাচসোট্টাও করা যাঝব্ 

ো? 

  

আচম সচিয িা খাই ো। 
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আজঝক য্ি খাে। আমার কথায় খাে। ো হঝল মঝে খুব্ দুুঃখ পাব্।  

  

কব্চেির্ ো ো ব্লঝি আমার ভাঝলা লাঝে ো। কসই োন্ডা হঝয় যাওয়া িা এক কোুঁঝক 

কখঝয় কেললাম। ও রকম চব্স্বাে িা জীব্ঝে খাইচে। কসই মুহূঝিণ চপ চস রাঝয়র কথাই 

চেক, িা পাে ো চব্র পাে! 

  

মুখ িুঝলই কেচখ সামঝে একচট কমঝয় োুঁচড়ঝয় আঝছ। করর্ু। আমার বু্ঝকর মঝধীনতয ধীনতক কঝর 

উেল। আসঝল করর্ু েয়, করর্ু হঝিই পাঝর ো, ওর কভাট কেই। আমারই কেই কিা করর্ুর 

থাকঝব্ কী কঝর। কমঝয়চটর সঝে করর্ুর মুঝখর খুব্ চমল–আচম চেলণঝজ্জর মিে কমঝয়চটর 

মুঝখর চেঝক হা কঝর িাচকঝয়চছলাম, িাড়ািাচড় কিাখ োচমঝয় চেলাম। 

  

কমঝয়চট আমাঝক করর্ুর কথা মঝে পচড়ঝয় চেঝয় কেল। কলকািায় কেরার পর করর্ুর সঝে 

এক ব্ারও কেখা হয়চে। কঝয়ক চেে হইিইঝয়র মঝধীনতয যেয চকছুই করা যায়চে। একই 

েহঝর আচছ যথি সাি-আট চেে করর্ুর সঝে কেখা হয়চে, এও চক সম্ভব্? করর্ু যচে এর 

মঝধীনতয ভুঝল যায় আমাঝক? 

  

ো, এসব্ কথা চি্া করা উচিি েয় আমার। আমার ওপর এখে কি োচয়ত্ব। আচম 

পরব্িণী কলাকচটঝক যকারঝর্ োো েনের কঝর যেযমেস্ক হব্ার কিষ্টা কচর। 

  

কযাচন্ডঝডটরা ঘুঝর যাঝেে মাঝে মাঝে। যধীনতযাপক হীঝরে মুখাচজণ আসঝিই আচম উঝে 

োুঁড়ালাম। এর আঝে দুব্ার মাত্র ওুঁঝক কেঝখচছ। উচে আমার কাধীনত িাপঝড় চজঝজ্ঞস 

করঝলে, ককােও যসুচব্ঝধীনত হঝে ো কিা? 

  

একটু পঝর এঝলে কহঝমিেসাে কঘার। বৃ্ে খুব্ দুুঃচখি ভাঝব্ ব্লঝলে, ওঝহ, কিামরা 

আমার কপাচলং এঝজন্টঝক ব্সঝি োওচে? কস কব্িারা ব্াইঝর োুঁচড়ঝয় আঝছ। 

  

আমাঝের মধীনতয কথঝক একজে ব্লল, িাঝক কিা ব্ঝলচছলাম এই ধীনতারটার ব্সঝি। কেখঝছে 

কিা জায়ো কম! 
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আমার আজও মঝে আঝছ, বৃ্ে কহঝমিেসাে কঘার দু’হাি কেঝড় হাসঝি হাসঝি 

ব্ঝলচছঝলে, যচে হয় সুজে, িঝব্ কিুঁিুল পািায় ে’ জে! ইঝে থাকঝলই জায়ো হঝয় 

যায়। 

  

আমার কপাচলং বু্থটা চছল েচজণপাড়ার এক স্কুঝল। চটচেঝের সময় কব্চরঝয় একটা িাঝয়র 

কোকাে খুুঁজচছ–কেচখ একটু েূঝরই মনু্ট, যচেঝমররা োুঁচড়ঝয় আঝছ। 

  

ওরা এঝস ব্যস্ত ভাঝব্ চজঝজ্ঞস করল, কী কর, এ-চেঝক আমাঝের যব্স্থা কী রকম? 

  

আচম ব্ললাম, িা কিা চেক বু্েঝি পারচছ ো। কলাকজে িুপিাপ এঝস কভাট চেঝয়। যাঝে। 

কাঝক চেঝে কক জাঝে! 

  

ওরা কাঝরাঝক িযাঝলঞ্জ কঝরঝছ? 

  

সব্ চমচলঝয় আট- েে জে।  

  

কোে, এচেঝক আমাঝের পচজেে খুব্ ভাঝলা। কিার আর কভিঝর চেঝয় েরকার কেই। 

ব্ােব্াজাঝরর চেঝক খুব্ খারাপ যব্স্থা–িল ব্ােব্াজাঝর িল, যেয কাজ আঝছ। 

  

আমার মঝে হল, সচিযই আর কভিঝর ব্ঝস শুধুীনত কভাটার চলঝট চটক মারার ককােও মাঝে 

হয় ো। আচম ওঝের সঝে ব্ােব্াজার িঝল এলাম। 

  

রাস্তায় েিুর মােুরজে। কেঝখ মঝে হয় সকঝলই কযে েযামব্াজার-ব্ােব্াজাঝরর চেঝক 

যাঝে। চেব্ণািে োচক ওই চেঝকই োরুর্ জঝমঝছ। ব্ােব্াজাঝরর চেঝক আমাঝের ককােও 

চি্া থাকার কথা েয়, ও-চেঝক আমাঝের পাচটণর ভাঝলা ভাঝলা ওয়াকণার আঝছ, ব্রং যি 

কব্চে কভাট পঝড় িিই ভাঝলা। চকন্তু মনু্ট আর যচেঝমঝরর মুখ েম্ভীর। 
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ব্ােব্াজাঝর এঝস শুেলাম, এখাঝে দু-চিেঝট কসন্টাঝর েিুর েল্স কভাচটং হঝে। কংঝগ্রস 

কথঝক লচর-ভরচি কঝর চেঝয় আসঝছ কিাক ব্াইঝর কথঝক, িারা হড়হড় কঝর েুঝক কভাট 

চেঝয় আসঝছ। 

  

পচরঝিার আমাঝের এচেককার ইেিাজণ, িার িুল উসঝকাখুসঝকা, পাঞ্জাচব্টা যঝেকখাচে 

কছুঁড়া, োরুর্ উঝত্তচজি হঝয় আঝছ। কস কযে কিাঝখর সামঝে কেখঝি পাঝে। পরাজয়। 

  

পচরঝিার আমাঝের চিে জেঝক কেঝখ ব্লল, আমার সঝে আয় এ-চেঝক, একটা জরুচর 

পরামেণ আঝছ। 

  

পচরঝিাঝরর সঝে দ্রুি পা কেঝল আমরা িঝল এলাম বৃ্ন্দাব্ে পাল কলঝে। কসখাঝে 

আোছা-ভরচি একটা মাঝের ও-পাঝে একটা ভাঙা ব্াচড় যঝেক চেে খাচল পঝড় থাকঝি 

কেঝখচছ। শুঝেচছ ব্াচড়টার ককােও মাচলক কেই। পচরঝিার আমাঝের চেঝয় এল কসই 

ব্াচড়টার মঝধীনতয, এঝকব্াঝর কভিঝরর চেঝক একটা যন্ধকার ঘঝর। কয-ঝকােও সময় মাথায় 

ইট খঝস পড়ঝি পাঝর। ঘরটার মঝধীনতয আমাঝের পাচটণর যঝেকগুঝলা কছঝল রঝয়ঝছ, 

কঝয়কটা কলাহার রড, ফ্লযাে, কপাটার। 

  

জায়োটাঝক কেখঝলই কব্াো যায় একটা গুপ্ত আস্তাো। একটু করামাঞ্চ কব্াধীনত হয়। এর 

আঝে যখে শুেিাম পাচটণর চলডাররা আন্ডারগ্রাউঝন্ড িঝল কেঝছ, িখে আমার মঝে হি 

সচিযই কব্াধীনতহয় মাচটর িলায় সুড়ে ককঝট ককােও লুঝকাব্ার জায়ো আঝছ। কস-চব্রঝয় 

যঝেক চেে আচম চেুঃসংেয় হঝি পাচরচে। এই কপাঝড়াব্াচড়র ভাঙা ঘরটা কেঝখও মঝে 

হয় কসই রকম চকছু। চকংব্া কোপে যুঝের কহড ককায়াটণার।  

  

যুে চকংব্া চব্েব্ সম্পঝকণ যেয রকম ছচব্র কথা চি্া কঝর চিত্ত আঝন্দাচলি হি। কসই 

রকম যুঝের সম্ভাব্ো এখে যঝেক েূঝর সঝর কেঝছ। এখে আমরা কভাট-যুঝে কমঝিচছ। 

েথম ব্াঝর িাঝিও উঝত্তজো কম যেুভব্ কচরচে। 

  

দুচট লম্বা মিে রােী কিহারার কছঝল পচরঝিারঝক চজঝজ্ঞস করল কলঝটট পচজসে কী? 
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পচরঝিার ব্লল, এইচট্ট চকংব্া োইেচট পাঝসণন্ট কপাচলং হঝে এক একটা কসন্টাঝর। িার 

মঝধীনতয একচটও কজেুইে চকো সঝন্দহ! েংকর কব্াস কযােটার কঝর চেঝে এঝকব্াঝর। 

  

েংকর কব্াঝসর োমটা আমার কাঝছ কযে কিো মঝে হল। আচম চজঝজ্ঞস করলাম, েংকর 

কব্াস কক কর? 

  

মনু্ট যব্জ্ঞার সঝে ব্লল, িুই কগ্রট চডেব্াচজ মাটার েংকর কব্াসঝক চিচেস ো? আঝে 

কটরারসণ পাচটণঝি চছল, িারপর েরচট টু-ঝি কজঝল চেঝয় আমাঝের পাচটণঝি কযাে চেল, 

খুব্ ব্ড় ব্ড় কথা ব্লি, এখে ইঝলকোঝের চেক আঝে কংঝগ্রঝস চেঝয় চভঝড়ঝছ। চমঝজ 

োুঁড়ায়চে, চকন্তু এ-পাড়ার কংঝগ্রস কযাচন্ডঝডটঝক কিা কস-ই চজচিঝয় চেঝে। টাকাও 

কপঝয়ঝছ যঝেল! 

  

আমার মঝে হল, এই েংকর কব্াঝসর োম আচম সূযণোর মুঝখ দু’-এক ব্ার শুঝেচছ, 

সূযণোঝের েঝলই চছল একসময়। সূযণো যচে এখে এখাঝে থাকি, ককাে পাচটণঝি কযাে 

চেি? কব্াধীনতহয় কভাটই চেি ো। সূযণো রাজেীচি এঝকব্াঝরই কছঝড় চেঝয়ঝছ।  

  

আচম চজঝজ্ঞস করলাম, চকন্তু টাকা ছড়াঝলও এি কলাক পাঝব্ ককাথা কথঝক? এঝের 

সকঝলরই কিা যেয জায়োয় কভাট আঝছ। 

  

পচরঝিার ব্লল, িুই ইঝলকোঝের চকছু বু্চেস ো। যঝেঝকরই কভাটার চলঝট োম থাঝক 

ো। িা ছাড়া করচেউচজঝের কিা োয় কারওরই কভাট কেই–েংকর কব্াঝসর খুব্ কহাড 

আঝছ করচেউচজ কঝলাচেগুঝলাঝিওখাে কথঝক োচড় ভরচি কঝর কঝর চেঝয় আসঝছ। 

  

রােী কিহারার লম্বা কছঝলদুচট ব্লল, ওরা এ রকম েল্স কভাচটং িালাঝব্, আর আমরা 

োুঁচড়ঝয় োুঁচড়ঝয় কেখব্? িারঝিঝয় আমরা সব্াই চমঝল একসঝে িাজণ কচর, ইঝলকোে 

ভনু্ডল হঝয় যাক। 

  

মনু্ট ব্লল, ওখাঝে যঝেক পুচলে আঝছ। 
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থাক পচুলে। আমরা আধীনতলা ইঝট ভুচষ্টোে কঝর কেব্। 

  

পচরঝিার ব্লল, শুধুীনত পুচলে েয়, ওরা ওখাঝে যঝেক গুন্ডা লাচেঝয় করঝখঝছ। ইঝলকোে 

ভাঙঝি কেঝব্ ো–ওঝের কাঝছ ডযাোর আঝছ। আমরা চেঝপয়াডণ েই। কােীপুঝর ওরা 

দুজেঝক টযাব্ কঝরঝছ। 

  

যচেঝমর োুঁঝি োুঁি কিঝপ ব্লল, োলা! আমরা চক িা হঝল চকছুই করব্ ো! পচরঝিার 

ব্লল, আমরা কাউন্টার যযাকেে কেব্। আচেোথো খব্র পাচেঝয়ঝছে, আমরা যি জেঝক 

পাচর কজাোড় কঝর আমাঝেরও েল্স িালাঝি হঝব্। 

  

পচরঝিার ঘাড় চেচরঝয় যেয কঝয়কচট কছঝলঝক চজঝজ্ঞস করল, োে িুলঝি কপঝরচছস। 

  

একজে ব্লল, ইচজ! পাুঁি-সাি চমচেট লাঝে। 

  

কস কাঝছ এচেঝয় এঝস আঙুলটা কেখাল। িজণেীর পাঝের চেঝক কাচলর কোুঁটা কযখাঝে 

থাকার কথা, কস জায়োটা েরসা। কেেলাই কাচের ব্ারুঝের চেকটা জঝল ডুচব্ঝয় পাুঁি-

সাি চমচেট ঘরঝলই উঝে যাঝে োেটা। শুধুীনত কেেলাই কাচের ব্ারুে ঘরঝলই কয োেটা 

ওঝে, িা এি িাড়ািাচড় কী কঝর সকঝল কজঝে কেলল, কসটাই আশ্চযণ ব্যাপার। 

  

মনু্ট ব্লল, ব্ােল, কিার োেটা িুঝল কেল! 

  

আচম একটু লজ্জা কপঝয় কেলাম। আমার এ ব্ছর কভাচটং রাইট হয়চে। যচেও আমার 

এখে একুে হঝয় কেঝছ, চকন্তু কভাটার চলট তিচর করার সময় কম চছল। 

  

কস কথা ব্লঝিই ওরা সব্াই একসঝে হইহই কঝর উেল। আচম এখেও একটাও কভাট 

চেইচে, এ কিা মযাে পাওয়ার েষ্ট করা। িিুচে কভাটার চলট কেঝখ একটা োম ব্ার করল, 

সাধীনতে রায়, ব্য়স িচব্বে, ব্াব্ার োম েোকিম রায়। পচরঝিার জাোল, এই সাধীনতে রায় 

পাটোয় কেঝছ, ওরা খুব্ ভাঝলা ভাঝব্ জাঝে, সুিরাং ককােও চরস্ক কেই। 
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আমাঝক কেলঝি কেলঝি ওরা পাচেঝয় চেল। আচম ভয় পাচেলাম। যচেও একটু আঝে 

আচম চেঝজ কপাচলং এঝজন্ট চহঝসঝব্ কেঝখ এঝসচছ কয ভঝয়র চকছু কেইোমটাম চেক 

ব্লঝি পারঝল আর চকছু চজঝজ্ঞস কঝর ো, িবু্ আমার বু্ক কাুঁপচছল। এই েথম আচম 

সজ্ঞাঝে একটা যেযায় করঝি যাচে। যেযরা যেযায় করঝছ ব্ঝলই আমার চেঝজর 

যেযায়টা কছাট হঝয় যায় ো। 

  

মনু্ট আমাঝক এচেঝয় চেল বু্ঝথর কাছাকাচছ। কেরকাঝল ব্ঝল চেল, আমাঝের কপাচলং 

এঝজন্ট যচে কিাঝক চিেঝি ো কপঝর কব্চে কজরা কঝর িা হঝল ডাে চেঝক কাঝের পােটা 

িুলঝকাঝি থাকচব্। িা হঝলই বু্েঝি পারঝব্। 

  

আচম সাধীনতে রায় ও েোকিম রাঝয়র োম জপ করঝি করঝি লাইঝে োুঁড়ালাম। ব্ার ব্ার 

মঝে হঝে, এই সামােয োমদুঝটা কের মুহূঝিণ ভুঝল যাব্। মুখখাো হাচস হাচস কঝর 

রাখব্ার কিষ্টা করঝি চেঝয়ও বু্েঝি পারলাম, চেক মিে হাচস েুটঝছ ো। আমার বু্ঝকর 

মঝধীনতয কয এি কজাঝর ধীনতড়াস ধীনতড়াস েব্দ িা চক যেযরা শুেঝি পাঝে ো? করর্ু যচে জােঝি 

পাঝর কখেও? করর্ু একটু চমঝথয কথা ব্লাও সহয করঝি পাঝর ো। আর আচম যেয 

কলাঝকর োঝম পচরিয় চেঝয়। করর্ু যচে আমাঝক ভাঝলা ো ব্াঝস, িা হঝল চক আচম 

পৃচথব্ীঝি কব্ুঁঝি থাকঝি পারব্? োুঃ, করর্ুঝক কব্াোঝি হঝব্, এটা একটা িযাঝটচজ। 

  

কের পযণ্ ককােও যসুচব্ঝধীনত হল ো। যঝন্ত্রর মিে আচম োম ও চেকাো ব্ঝল কেলাম, 

কপাচলং এঝজন্টরা ব্লল, কেমট! এখাঝে কেখলাম, কংঝগ্রঝসর কপাচলং এঝজন্টরা োরুর্ 

েিাঝপর সঝে কাজ কঝর যাঝে। চেসাইচডং যচেসারচট চমেচমঝে। িাঝক কব্াোঝো 

হঝয়ঝছ কয, লাইে চব্রাট হঝয় কেঝছ, সুিরাং এখে কব্চে কজরা কঝর সময় েষ্ট করার 

ককােও মাঝে হয় ো। 

  

আঙুঝল কোুঁটা চেঝয়, ব্যালট কপপারটা ব্াঝম কেলার পঝরর মুহূঝিণ আমার সমস্ত লাচে 

ককঝট কেল। আমার মঝে হল, আচম একটা োরুর্ ব্যাপার কঝর কেঝলচছ। আচম যসৎ 

কলাকঝের েকাঝি কপঝরচছ। 
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লাোঝি লাোঝি চেঝর এলাম কসই ভাঙা ব্াচড়ঝি। আচম যিয্ উোঝসর সঝে আমার 

যচভজ্ঞিাটা ব্র্ণো করঝি যাচেলাম, চকন্তু ককউ কিমে উৎসাহ কেখাল ো। পচরঝিার 

ব্লল, োেটা মুঝছ েযাল। কিাঝক আব্ার কয়ঝি হঝব্।  

  

সকঝলই চিে ব্ার-িার ব্ার কঝর যাঝে। কংঝগ্রঝসর যথণব্ল আঝছ, কলাকব্ল আঝছ। 

আমাঝের এ দুঝটার একটাও কেই ব্ঝল এক এক জেঝকই কযঝি হঝে ব্ার ব্ার। এই 

কোপে ঘরটায় একটা কারখাো ব্ঝস কেঝছ। এক এক জে কভাট চেঝয় আসঝছ, আর চিে 

জে এমপাটণ ব্যস্ত হঝয় পড়ঝছ িাঝের োে িুঝল কেলার জেয। আমাঝের কযখাঝে যি 

ওয়াকণার আর ভলাচন্টয়ার চছল সকলঝকই কডঝক আো হঝয়ঝছ এখে আর মাত্র কেড় ঘণ্টা 

সময় আঝছ, এর মঝধীনতয যিগুঝলা িুলঝি পারা যায়। যচেঝমর কভিঝর েুঝক কভাটার। চলট 

ব্ার কঝর এঝেঝছ কায়ো কঝর, ককাে ককাে োঝমর পাঝে এখেও চটক পঝড়চে কেখব্ার 

জেয। 

  

এব্ার আমাঝক কেওয়া হল সুো্ িালুকোর, ব্াব্া জয়ঝেব্ িালুকোর, ব্াচড়র েম্বর 

সািাঝের দুই, হলঝে রঝঙর ব্াচড়। এব্ার যেয বু্ঝথ, কিমে একটা ভয়ও করঝছ ো। 

লাইঝে োুঁচড়ঝয় আরাম কঝর চসোঝরট ধীনতরালাম। লাইঝে আমার সামঝে-ঝপছঝে যারা 

োুঁচড়ঝয় আঝছ, িারা ককােওিঝমই ব্ােব্াজাঝরর কলাক েয় ব্ােব্াজাঝরর কলাক কেখঝলই 

কিো যায়। 

  

খাচেকটা এচেঝয়ই বু্েঝি পারলাম, এই বু্ঝথর কিহারা যেয রকম। আমাঝের পাচটণর 

ককােও কপাচলং এঝজন্ট এখাঝে আঝছ ব্ঝল মঝে হঝে ো। যারা ব্ঝস আঝছ িারা যাঝক 

িাঝক ধীনতঝর হোৎ কজরা করঝছ, কছঝলঝছাকরা কেখঝল আর রঝি কেই। কভিঝর পুচলে 

রঝয়ঝছ, উঝোঝের মঝধীনতয কঝয়ক জে কভাটারঝক ব্চসঝয় রাখা হঝয়ঝছ, িাঝের চমঝথয 

পচরিয় েমাচর্ি হঝয় কেঝছ, কগ্রপ্তার করা হঝয়ঝছ ওঝের। এব্ং স্বয়ং েংকর কব্াস ওই বু্থ 

পচরেেণে করঝি এঝসঝছে। কসই েথম আচম কেখলাম েংকর কব্াসঝক–িখে ঘুর্ািঝরও 

যেুমাে করা সম্ভব্ েয়, ভচব্রযঝি এুঁর সঝে আমাঝের পচরব্াঝরর যঝেক চকছু জচড়ঝয় 

আঝছ। 
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কলাকজঝের কথাব্ািণা শুঝেই আচম চিেঝি পারলাম েংকর কব্াসঝক। খুব্ করাো আর লম্বা 

মিে মােুর, িচল্লঝের কাছাকাচছ ব্য়স। আমার ব্নু্ধরা কযমে ব্ঝলচছল, কস রকম ককােও 

েচন্দব্াজ মােুঝরর মিে মুখ েয়, ব্রং কযে একটু কব্চে যচভজ্ঞ আর ক্লা্ মঝে হয়। 

কমাটামুচট কিহারা কেখঝল খারাপ ধীনতারর্া চকছু হয় ো। 

  

আমার েরীঝর ভয়টা আব্ার চেঝর এল। স্পষ্ট কটর পাচে পা কাুঁপঝছ। সুো্ িালুকোঝরর 

ব্াব্ার োম কযে কী? ব্াচড়র েম্বর সািাঝের দুইো সাুঁইচিচরঝের দুই! ইস, কােঝজ চলঝখ 

আচেচে ককে? এই সামােয ব্যাপারটাও মঝে থাঝক ো? এখেও িঝল যাব্? ব্ড্ড কাছাকাচছ 

এঝস কেচছ, এখে িঝল কযঝি কেঝল যচে চকছু মঝে কঝর!েংকর কব্াঝসর সামঝেই ধীনতরা 

পড়ব্, যচে উচে ককােওিঝম জােঝি পাঝরে আচম সূযণোর ভাই।  

  

েংকর কব্াস কসই মুহূঝিণই কসখাে কথঝক িঝল কেঝলে ব্ঝল আমার কযে ঘাম চেঝয় জ্বর 

ছাড়ল চকছুটা। োম চেকাো সব্ চেকোক মঝে পঝড় কেল। 

  

োম? 

  

সুো্ িালুকোর। 

  

ব্াব্ার োম? 

  

জয়ঝেব্ িালুকোর, সািাঝের দুই… 

  

কপাচলং এঝজন্টচট আমাঝক কছঝড় চেঝয় চটক কেওয়ার জেয মাথা চেিু কঝরচছল, হোৎ 

আব্ার মাথা িুঝল চজঝজ্ঞস করল, আপোর ব্াব্া কিা মারা কেঝছে? 

  

এক মুহূিণও চি্া ো কঝর আচম ব্ললাম, ো কিা! 

  

কলাকচট এব্ার রােী েলায় চজঝজ্ঞস করল, আপোর ব্াব্া মারা যােচে? 
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আচমও কজার চেঝয় ব্ললাম, ো! 

  

েথম ব্ার েঝনেরর সময় যিচকণঝি আচম চেঝজর ব্াব্ার কথাই কভঝব্চছলাম। পঝরর ব্ার 

কখয়াল হঝয়ঝছ। িবু্ সামােয কুসংস্কার, মুখ েুঝট ব্লঝি পারলাম ো, আমার ব্াব্া মারা 

কেঝছে। আমার ব্াব্া ব্ড় চেরীহ মােুর, িাঝক মুঝখর কথাঝিও আচম কমঝর কেলঝি পাচর 

ো। 

  

কলাকচট ধীনতমক চেঝয় ব্লল, জয়ঝেব্ িালুকোর আমার মাটারমোই চছঝলে, উচে মারা 

যাব্ার পর ওুঁর কডডব্চড আচম চেঝজ কাুঁঝধীনত কঝর শ্মোঝে চেঝয় কেচছ, আর আপচে ব্লঝছে, 

উচে মারা যােচে! 

  

আমার মুখখাো েযাকাঝে হঝয় কেল। আচম ধীনতরা পঝড় কেচছ। কাঝছই পুচলে। হয়ঝিা এই 

কলাকটা যিয্ িালু, জয়ঝেব্ িালুকোঝরর মারা যাব্ার ব্যাপারটাও ব্াচেঝয় ব্লঝছ, চকন্তু 

আমার আর কজার চেঝয় চকছু ব্লার উপায় কেই। 

  

দু’এক মুহূিণ আচম িুপ কঝর চছলাম শুধুীনত। কসই সময়টুকুঝি পৃচথব্ীর আর চকছু েয়, শুধুীনত 

কিাঝখর সামঝে কভঝস উেল করর্ুর মুখ। করর্ুই কযে আমার চব্িারক। করর্ু চক আমার সব্ 

কোর িমা করঝব্? করর্ুর কিাঝখর চেঝক িাকাঝলই ও চক ব্লঝব্, আচম রাে কচরচে! 

  

আচম খুব্ দুব্ণল েলায় কলাকচটঝক ব্ললাম, োুঁড়াে, আচম ব্াচড় কথঝক করোে কাডণ চেঝয় 

আসচছ! 

  

করোে কাডণ এঝে কী কেখাঝব্ে? আচম জাচে ো? 

  

আচম আর যঝপিা করলাম ো, কপছে চেঝরই কে ঝড়ালাম।  

  

কক কযে কিুঁচিঝয় উেল, ধীনতরুে, ধীনতরুে, ওই কছঝলটাঝক ধীনতরুে কিা!  
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চকন্তু িখে আচম যন্ধ, আচম কাঝরাঝকই কেখঝি পাচে ো, শুধুীনত কে ঝড়াচে। যি কজাঝর 

জীব্ঝে কখেও ছুচটচে আঝে। 

  

একসময় বু্েঝি পারলাম, আচম ব্াইঝর কব্চরঝয় আসঝি কপঝরচছ, আচম ধীনতরা পচড়চে, 

কব্ুঁঝি কেচছ। িবু্ কে ড় থামালাম ো। িীব্র েচিঝি ছুটচছ। কসই ভাঙা ব্াচড়র চেঝক েয়, 

ব্নু্ধঝের চেঝক েয়। ককাে চেঝক জাচে ো। ভয় িঝল চেঝয় এখে চেঝর এঝসঝছ লজ্জা। 

আচম কহঝর কেলাম। যেযরা কী রকম যোয়াঝস চিে-িার ব্ার েল্স চেঝয় এঝসঝছ। আচম 

পারলাম ো। আচম কহঝর যাই ব্ার ব্ার। আচম ভয় পাই।  

  

চকন্তু চেঝর চেঝয় আব্ার কিষ্টা করার ইঝে হল ো। আচম বু্েঝি পারলাম, এইসব্ পথ 

আমার জেয েয়। আচম যঝযােয। আমাঝক একাই থাকঝি হঝব্।  

  

ছুটঝি ছুটঝিই আচম কেখলাম, সার সার লচর-ভরচি েকল কভাটার িখেও আসঝছ। 

ের্িঝন্ত্রর চব্চিত্র রূপ আমার কসই চেেই কেখা হঝয় কেল।  

৭৭. চকছুির্ কছাটার পর 

চকছুির্ কছাটার পর আচম যি ো কব্চে হাুঁচপঝয় পড়লাম, িার কথঝকও কব্চে মেখারাপ 

হঝয় কেল। ব্ার ব্ার মঝে হঝি লােল, আচম একটা যপোথণ। পৃচথব্ীঝি আমার ককােও 

মূলযই কেই। আচম যেযায়ঝক ভয় কচর, আব্ার েযাঝয়র পঝথ যাব্ারও েৃে়িা কেই। চকংব্া 

কস-পথ ককােটা আচম জাচে ো। 

  

এই কয মােুরজে, রাস্তায় এি চভড়, হইিই, হাচস ও েেড়া–এই সঝব্রই চক ককােও 

উঝদ্দ েয আঝছ? আচম ককাথায় যাব্? তেেঝব্র এক একটা স্বে কভঝঙ যাঝে, আর িিুচেণক 

েকচম্পি হঝে কযে কসই ভাঙার েেেে েঝব্দ। 

  

ককাথায় যাব্, এই েনের মঝে এঝল িৎির্াৎ একটা সহজ ও যব্ধীনতাচরি উত্তর মঝে আঝস। 

করর্ুর কাঝছ। 
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আমার মাথার মঝধীনতয যঝেক রকম েনের এব্ং যঝেক রকম সমসযা এঝস চভড় কঝর। যঝেক 

সময় চেঝেহারা হঝয় যাই। চকন্তু দুচট ব্যাপাঝর আমার উত্তর সব্ সময়ই সরল। চখঝে 

কপঝল কখঝি হঝব্, আর খারাপ হঝলই করর্ুর সঝে কেখা করঝি হঝব্।  

  

এখে মাথা কথঝক আর সব্চকছু জচটল ব্যাপার সচরঝয় কেঝল এই সরল দুচট পথ। কব্ঝছ 

চেলাম। 

  

েথম কথা, োরুর্ চখঝে কপঝয়ঝছ। সকাল কথঝক শুধুীনত কঝয়ক কাপ িা ছাড়া আর চকছুই 

খাইচে। এই কথা মঝে পড়ঝিই আরও যসম্ভব্ কব্চে চখঝে কপঝয় কেল। 

  

পঝকঝট চকছু খুিঝরা পয়সা আঝছ। দু’আচে এক-আচে দু পয়সা চমচলঝয় োয় ব্াঝরা আো। 

যঝথষ্ট খাওয়া হঝয় যাঝব্। ইঝে করঝল এক ককায়াটণার মাংস, দুখাো রুচট আর পাুঁিটা 

চসোঝরট হঝয় কযঝি পাঝর। চকন্তু মুেচকল হঝে কয একা খাব্ কী কঝর? ককােও চেে 

আচম একলা ককােও কহাঝটল করঝস্তারাুঁয় েুচকচে। একলা ব্ঝস ব্ঝস ককােও কোকাঝে 

িুপিাপ খাব্ার কখঝয় যাওয়া আমার কাঝছ একটা যিয্ ভালোর েৃেয মঝে হয়। 

যঝেকঝক কেঝখচছ এ রকম ভাঝব্ কখঝি, িারা চেশ্চয়ই মেসসঝলর কলাক। 

  

আচম েযামপাঝকণর করচলংঝয় কহলাে চেঝয় োুঁচড়ঝয় একটা চসোঝরট ধীনতরালাম।খাচল কপঝট 

চসোঝরট টােঝল কপঝটর কভিরটা চিে চিে কঝর, িাঝিও এক ধীনতরঝের কেো কেো হয়। 

যঝেক চেে আঝে চব্েু আমাঝক ব্ঝলচছল, জ্বর হঝল ওর খুব্ ভাঝলা লাঝে। খুব্ কব্চে জ্বর 

ব্াড়ঝল যখে একটা কঘাঝরর মিে হয়, িখে কি রকম েৃেয কেখা যায়, মেটা খুব্ 

িমৎ কার ভাঝব্ হালকা হয়। এখে আচম চব্েুর ওই কথাটার মমণ বু্েঝি পাচর। েরীরঝক 

কষ্ট কেব্ার মঝধীনতযও একটা আরাম আঝছ। খাচল কপঝট চসোঝরট খাওয়ার ককােও যুচি 

কেই, যথি ইঝে কঝর। চব্ঝের কঝর যখে মেখারাপ থাঝক িখে েরীরঝক কষ্ট চেঝল 

যেয রকম উপকার পাওয়া যায়। 
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চখঝে কপঝলই কখঝি হঝব্, এই চসো্ খুব্ সরল হঝলও গ্রহর্ করা সহজ েয়। কযমে, 

আমার চখঝে কপঝয়ঝছ, পঝকঝট পয়সা আঝছ, িবু্ আচম কখঝি কযঝি পারচছ ো। আমার 

ককােও ব্নু্ধ যচে একা আমাঝক ককােও কোকাঝে ব্ঝস কখঝি কেখঝল োট্টা কঝর! আমার 

ককােও ব্নু্ধর সঝে এখে কেখা হঝয় কেঝল আচম িাঝক যোয়াঝসই িাচরঝকর কোকাঝে 

লুচি আর আলুর েম খাওয়াঝি পারিাম। ওরা চব্ঝে পয়সায় কয ডালটা কেয়, কসটার 

স্বােই সব্ঝিঝয় ভাঝলা। মঝে করঝলই চজঝভ জল আঝস। 

  

পকিমজ চকংব্া ভাস্কর কলকািায় থাকঝি পাঝর এখে। যঝেক চেে ওঝের ব্াচড় যাই ো, 

এখে একব্ার কেঝল হয়। ভাস্কঝরর ব্াচড়ঝি কেঝলই চখঝের সমসযা চমঝট যায়–এ রকম 

চব্ঝকলঝব্লা ওঝের ব্াচড়ঝি কয-ঝকউ কেঝলই িার জেয ওপর কথঝক খাব্ার আঝস। 

  

চকন্তু এখে ভাস্কঝরর কাঝছ কেঝল আর সহঝজ ওর হাি কথঝক ছাড়া পাওয়া যাঝব্ ো। িা 

হঝল করর্ুর সঝে কেখা হঝব্ কী কঝর? 

  

িার পয়সার চিঝে ব্াোম চকঝে চেঝয় িাই কখঝি কখঝি হাুঁটঝি লােলাম। একা একা 

চিঝেব্াোম খাওয়া যায়। োলমুেটা কী যসম্ভব্ োল। কিাঝখর জল ব্ার কঝর কেয়। 

  

মেখারাপ হঝলই করর্ুর সঝে কেখা করঝি হঝব্–এই ব্যাপারটাও খুব্ সরল মঝে হঝলও 

আসঝল খুব্ সরল েয়। ইঝেটা সরল, চকন্তু পৃচথব্ী ব্ড় জচটল। িীব্র ইঝে থাকঝলও করর্ুর 

সঝে কেখা করব্ কী কঝর? 

  

করর্ু যঝেক সময় যচভঝযাে কঝরঝছ কয কব্চের ভাে সময় ওই আমার কাঝছ কেখা করঝি 

আঝস, আচম ওর কাঝছ যাই ো। কথাটা যঝেকটা সচিয, আমার মে-োর্ করর্ুর চেঝক 

সব্ সময় ছুঝট কযঝি িায়, চকন্তু পঝথ যঝেক ব্াধীনতা। করর্ুঝক যখেই চজঝজ্ঞস কঝরচছ, 

আব্ার কঝব্ কেখা হঝব্, করর্ু ব্ঝলঝছ িুচম আমার ব্াচড়ঝি আসঝব্। আচম ব্ঝলচছ যাব্, 

িবু্ যাওয়া হয় ো। ককে কয যাই ো, িা করর্ুঝকও বু্চেঝয় ব্লঝি পাচর ো। 
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চব্েু িঝল যাব্ার পর আর যখে িখে ওঝের ব্াচড়ঝি কযঝি পাচর ো। কেঝরর চেঝক 

চব্েুই চছল ওই ব্াচড়ঝি আমার একমাত্র ব্নু্ধ। করর্ুর োো যংশুর সঝে চকছুঝিই আমার 

ব্েল ো। এখে শুধুীনত করর্ুর সঝে কেখা করঝি যাওয়া চক যায়? ককউ ব্ারর্ কঝরচে, করর্ুর 

কছাটকাকা একচেে শুধুীনত একটু ব্ি ইচেি কঝরচছঝলে। ওঝের পুরঝো আমঝলর ব্ঝেচে 

ব্াচড় ব্াইঝরর ককােও কছঝল ও-ব্াচড়র ককােও কমঝয়র সঝে কেখা করঝি যায় ো। আচম 

এি কছঝলঝব্লা কথঝক ওঝের ব্াচড়ঝি যাচে কয চেঝজঝক ব্াইঝরর কছঝল ব্ঝল কখেও 

ভাচব্চে। চকন্তু করর্ুর কছাটকাকার ইচেিটাঝি আমার ো জ্বঝল চেঝয়চছল। কসই কথঝক আর 

ওঝের ব্াচড়ঝি কখেও যাইচে। আর চকছু কেই, শুধুীনত আমার ব্াঙাঝলর কোুঁটুকু এখেও 

আঝছ। 

  

খড়্েপুর কথঝক কেরার পর আর করর্ুর সঝে কেখা হয়চে। যঝেক চেে করর্ুর ককােও খব্র 

জাচে ো, আজ কিা কঝলজ ছুচট, করর্ু ককাথায় থাকঝি পাঝর? 

  

ঘুরঝি ঘুরঝি আচম করর্ুঝের ব্াচড়র রাস্তায় িঝল এলাম। একব্ার কহুঁঝট কেলাম ব্াচড়টার 

সামঝে চেঝয়। সের েরজাটা কখালা, কভিঝরর উঝোেটার একটা যংে কেখা যায় োুঁকা। 

যঝেক চেে ও ব্াচড়ঝি েিুে চেশু জোয়চে। ওই উঝোঝে এখে ককউ আর কখলাধুীনতঝলা 

কঝর ো। 

  

খাচেকটা েূঝর চেঝয় আব্ার চেঝর আসঝিই হল। ওই ব্াচড়টা আমাঝক িুম্বঝকর মিে 

টােঝছ। যোয়াঝস সের েরজা চেঝয় েুঝক পড়ঝি পাচর। করর্ুর কছাটকাকার কিাখ এচড়ঝয় 

যচে কোিলায় উঝে যাই করর্ুর মা আমাঝক কেখঝল চেশ্চয়ই খুচে হঝব্ে। উচে কিা 

একসময় আমাঝক খুব্ই ভাঝলাব্াসঝিে। উচে চক কখেও করর্ুর কাঝছ আমার কথা 

চজঝজ্ঞস কঝরে ো? 

  

কযমে পঝকঝট পয়সা থাকা সঝেও আচম খাব্াঝরর কোকাঝে েুকঝি পাচরচে, কসই রকম, 

এখাঝে সুঝযাে থাকা সঝেও আচম করর্ুঝের ব্াচড়ঝি েুকলাম ো। এ রকম ভাঝব্। যাওয়া 

যায় ো। 
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ওঝের ব্াচড় কথঝক একটু েূঝর আচম োুঁচড়ঝয় রইলাম। চেঝজঝক আমার আরও চেুঃস্ব মঝে 

হঝি লােল। চকংব্া চভখাচর। চকংব্া কিার। রাস্তায় েচিচট মােুর চক আমার চেঝক যব্জ্ঞার 

েৃচষ্টঝি িাকাঝে ো? যারা কহুঁঝট যাঝে, িারা েঝিযঝকই ককাথাও-ো-ঝকাথাও যাঝে, 

আচম শুধুীনত এখাঝে োুঁচড়ঝয় আচছ ককে? 

  

সচিযই কিা, ককে োুঁচড়ঝয় আচছ? করর্ু কয আজ ব্াচড় কথঝক কব্ঝরাঝব্, িার চক ককােও 

মাঝে আঝছ? চকংব্া করর্ু কব্চরঝয় কেঝছ যঝেক আঝেই, চেরঝব্ কব্চে রাঝত্র। ভব্ােীপুঝর 

ওর মাচসর ব্াচড়ঝিও কযঝি পাঝর। একমাত্র আমার ইোেচির কজাঝরই আচম করর্ুঝক 

এখাঝে কটঝে আেঝি পাচর। এর জেয কিখাচে ইোেচি েরকার? চপ. চস. সরকাঝরর 

একটা ব্ইঝি পঝড়চছলাম, করাজ সকালঝব্লা সবু্জ োছপালার চেঝক। িাচকঝয় কিাঝখর 

একটা ব্যায়াম করঝল েৃচষ্টেচি এি েূর কব্ঝড় যায়। ইস, ককে কয কসই কিাঝখর ব্যায়ামটা 

কচরচে। 

  

কপছে কথঝক কক একজে আমার কাুঁঝধীনত একটা িাপড় কমঝর ব্লল, কী কর ব্ােল! 

  

এই ব্যাপারটা আমার আঝেই ভাব্া উচিি চছল। এ পাড়ায় যঝেঝকই আমাঝক কিঝে। এই 

রকম ককােও জায়োয় িুপ কঝর চকছুির্ োুঁচড়ঝয় থাকঝল ককউ-ো-ঝকউ এঝস কথা 

ব্লঝব্ই। 

  

িাচকঝয় কেখলাম, সুব্ীর। আমার ব্য়চস হঝলও চব্রাট লম্বা িওড়া কিহারা। করর্ুঝের 

ব্াচড়র চেক উলঝটা চেঝক থাঝক। এ-পাড়ার েঝিযকচট কমঝয় ওঝক ভয় পায়, আর সুব্ীর 

চেঝজঝক েঝিযকচট কুমারী কমঝয়র যচভভাব্ক চহঝসঝব্ মঝে কঝর।  

  

আচম সুব্ীঝরর চেঝক যসহায় ভাঝব্ িাকালাম।.সব্ল েচিিন্দ্বীর মে জয় করার জেয। 

হাসলাম েযাকাঝে ভাঝব্। যচে সুব্ীর আমাঝক এিুচে কছঝড় চেঝয় িঝল যায়, িা হঝল 

আচম আোমী এক সপ্তাঝহর জেয ভেব্াঝে চব্শ্বাস করঝি রাচজ আচছ। 

  

সুব্ীর ব্লল, এখাঝে িুপ কমঝর োুঁচড়ঝয় আচছস ককে কর? 
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সুব্ীর জাঝে ো, আচম এখে আর চব্েুঝের ব্াচড়র কভিঝর েুচক ো। সুব্ীর জাঝে, আচম 

কয-ঝকােও সমঝয়ই করর্ুর সঝে কেখা করঝি পাচর। সুিরাং ও কস-চেঝক চকছু সঝন্দহ 

করঝব্ ো। 

  

সম্ভব্ি ঈশ্বরই আমার মাথায় বু্চে জুচটঝয় চেঝলে। আচম ব্ললাম, ট্রাঝমর জেয োুঁচড়ঝয় 

আচছ। যঝেকির্ ট্রাম আসঝছ ো। 

  

মচল্লকাঝের ব্াচড়ঝি চেঝয়চছচল? 

  

এই েঝনের আচম আরও কব্চে িমঝক উচে। এটা আব্ার সুব্ীঝরর কী কায়ো? করর্ুঝের 

ব্াচড়র কথা চজঝজ্ঞস ো কঝর মচল্লকাঝের ব্াচড়র কথা ব্লার মাঝে কী? মচল্লকা োমটা 

কিো কিো, চকন্তু আমার সঝে আলাপ কেই। 

  

উত্তর ো চেঝয় আচম এমে একটা মুখভচে করলাম, যার যঝেক রকম মাঝে হঝি পাঝর। 

এব্ং কথা কঘারাব্ার জেয চজঝজ্ঞস করলাম, সুব্ীর, িুচম ইঝলকোঝের সময় চকছু 

কঝরাচে? 

  

সুব্ীর যি সহঝজ ভুলল ো। ইঝলকোঝের ব্যাপাঝর গুরুত্ব ো চেঝয় ব্লল, মচল্লকাঝের 

ব্াচড়ঝি খুব্ রঝসর কারব্ার জঝমঝছ, োঝর? 

  

আমাঝক সাব্ধীনতাে হঝি হঝব্। সুব্ীঝরর কাঝছ দুব্ণলিা কেখাঝল িলঝব্ ো। ককােও রকম 

যুচি মাঝে ো সুব্ীর। কয-ঝকােও সময় োলাোচল চেঝি ব্া হাি িালাঝি পাঝর। আচম 

ওঝক একটা চসোঝরট চেলাম। 

  

চসোঝরঝট টাে চেঝয় সুব্ীর ব্লল, ব্ােল, িুই চথঝয়টার করচছস ো?  

  

েথম কেখার পর আচম সুব্ীরঝক এড়াঝি কিঝয়চছলাম, ভয় কপঝয়চছলাম, এখে আমার 

কক িূহল কব্ঝড় উেল, সুব্ীর এসব্ ব্লঝছ কী? 
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সুব্ীর আব্ার ব্লল, িুই পাটণ োটণ করচছস ো? কেবু্ো কিাঝক পাটণ কেয়চে? 

  

িৎির্াৎ সুচব্ঝধীনত মিে ককােও উত্তর খুুঁঝজ ো কপঝয় আচম কসাজা কথাটাই ব্ললাম। মাথা 

কেঝড় জাোলাম, ো। 

  

কেবু্ো, চেঝজঝক মস্ত ব্ড় ডাইঝরকটার ভাঝব্ চকো। মাইচর কযে কসঝকন্ড চেচের ভাদুড়ী। 

চেচের ভাদুড়ীর সঝে কটক্কা কেব্ার জেয মাল খাওয়া শুরু কঝরঝছ, জাচেস কিা? 

  

এসব্ চকছুই আমার জাোর কথা েয়। কারর্, আচম কেবু্োঝকই চিচে ো। আচম কসাজা 

সুব্ীঝরর কিাঝখর চেঝক িাচকঝয় রইলাম, যাঝি আমাঝক েনের করার ব্েঝল ও চেঝজই। 

চকছু ব্ঝল। 

  

সুব্ীর এরপর কয কথাটা ব্লল, কসটা আমার পঝি হজম করা েি। 

  

কেবু্ো করর্ু আর মচল্লকা দু’জঝের সঝেই চহচড়ক চেঝে োলা। 

  

করর্ুর োম চেঝয় ককউ ককােও েকার খারাপ কথা ব্লঝল আমার েরীর জ্বঝল যায়। আমার 

উচিি চছল সুব্ীঝরর োঝক চব্ো ব্াকযব্যঝয় একটা ঘুচর মারা। চকন্তু িার উপায় কেই, 

সুব্ীঝরর েরীঝরর ওজে আমার য্ি চিগুর্। এব্ং চেিা্ কব্াকা কোুঁয়ার ছাড়া ককউ এই 

সময় মারামাচর কঝর ো। আচম িিুচে মঝে মঝে েচিজ্ঞা করলাম ভচব্রযঝি ককােও-ো-

ককােও একচেে আচম সুব্ীরঝক কচেে োচস্ত কেব্। কস-চেে হয়ঝিা ও বু্েঝিই পারঝব্ ো, 

কী যপরাঝধীনতর জেয ওই োচস্ত। 

  

সুব্ীঝরর সঝে আমার আর একটাও কথা ব্লার ইঝে কেই। আচম আপে মঝেই ব্ললাম, 

ওই কিা ট্রাম এঝস কেঝছ। 

  

ছুঝট চেঝয় উঝে পড়লাম ট্রাঝম। সুব্ীর আরও কী কযে ব্লঝি যাচেল, শুেঝি কপলাম ো। 

সুব্ীঝরর চেঝক িাকাঝিও আমার ঘৃর্া হচেল। ট্রামটা একসময় এঝস েযামব্াজার চডঝপার 

মঝধীনতয েুকল, িবু্ আচম ব্ঝসই রইলাম। ট্রাম কথঝক োমঝলই ককােও একটা জায়োয় 
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যাওয়ার কথা চেক করঝি হঝব্। চকন্তু ককাথায় যাব্? এই সময় ব্াচড় চেঝর যাওয়ার 

ককােও েনেরই ওঝে ো। মুঝখর কভিরটা কিঝিা কিঝিা লােঝছ। আচম করর্ুর কাঝছ কযঝি 

িাই, চকন্তু যাওয়ার ককােও উপায় কেই। 

  

সুব্ীঝরর কথা শুঝে কব্াো কেল, মচল্লকাঝের ব্াচড়ঝি ককােও একটা োটঝকর চরহাসণাল 

হঝে। করর্ু চক িাঝি যচভেয় করঝছ? করর্ু ককােও োটঝক যচভেয় করঝছ, আর আচম 

িার চকছুই জাচে ো, এ চক কখেও হঝি পাঝর? যব্েয, আচমও কয একচেে ইঝলকোঝের 

কাঝজ কমঝি চছলাম, করর্ু িা জাঝে ো। চকন্তু আশ্চযণ ব্যাপার হঝে, করর্ু কিা ব্াইঝর 

কারওর সঝে কব্চে কমঝে ো, োটক করঝব্ কী কঝর? 

  

মচল্লকাঝের ব্াচড় করর্ুঝের ব্াচড়র কপছঝেই। ককােও চেে আচম কসখাঝে যাইচে। চকন্তু 

করর্ুঝক কঝয়ক চেে ও ব্াচড়ঝি কযঝি কেঝখচছ েঝল্পর ব্ই আেব্ার জেয। করর্ু কসখাঝে 

এখে চরহাসণাল চেঝে, আর আচম রাস্তায় রাস্তায় ঘুঝর কব্ড়াব্? এই মুহূঝিণ হাজার হাজার 

চডোমাইট চেঝয় কলকািা েহরটা ধ্বংস কঝর চেঝল কী হয়? 

  

একসময় কেচখ কয আমার ট্রামটা আব্ার িলঝি শুরু কঝরঝছ। আব্ার করর্ুঝের ব্াচড়র 

সামঝে চেঝয়ই যাব্। আচম উোসীে ভাঝব্ ব্ঝস রইলাম। কযখাঝে খুচে যাক। 

  

হাচিব্াোে কথঝক ট্রামটা ঘুরঝিই আচম কেঝম পড়লাম েপ কঝর। এব্ারও যচে সুব্ীর 

আমাঝক কেখঝি পায়, কী করঝব্ জাচে ো। আচম ককােও চেঝক ো িাচকঝয় করর্ুঝের 

ব্াচড়র পাঝের েচলটার মঝধীনতয েুঝক পড়লাম। 

  

মচল্লকাঝের ব্াচড়টা চিেঝি কষ্ট হল ো। কজাঝর কজাঝর কথাব্ািণার আওয়াজ হঝে 

একিলার একটা ঘর কথঝক। জােলার ব্াইঝর যঝেকগুচল কক িূহলী কছঝলঝমঝয় এব্ং 

কঝয়কচট কলাভী কছাকরা। িাঝের মঝধীনতযও সুব্ীরও আঝছ। 

  

সুব্ীর আমাঝক কেঝখ চজঝজ্ঞস করল, কী কর? 
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আচম ওঝক আর ককােও কথা ব্লার সুঝযাে ো চেঝয় েম্ভীর ভাঝব্ ব্ললাম, একটা চজচেস 

কেঝল চেঝয়চছলাম। 

  

আচম কসাজা ঘঝরর মঝধীনতয েুঝক কেলাম। এক েজঝর িাচকঝয় কেঝখ চেলাম, করর্ু ছাড়া 

আর এক জেও কিো কেই। 

  

আচম হোৎ েুঝক পড়ার জেয ককউ আমাঝক চকছু ব্লঝব্ চকো এ-চি্া আমার মঝেই 

আঝসচে। আচম েোে় যচভমাে কব্াধীনত করচছলাম। ককে কী জাচে।  

  

আজ সারা কেে জুঝড় সাধীনতারর্ চেব্ণািঝের উঝত্তজো, খাচেকির্ আঝেই আচম োরুর্ এক 

চভড় ও হঝড়াহচড়র মঝধীনতয কথঝক এঝসচছ–যথি এখাঝে িার চিহ্নমাত্র কেই। এরা োটঝকর 

চরহাসণাল চেঝে। এ রকম হয়, আচম আঝে কখয়াল কচরচে। েি কঝয়কটা চেে ধীনতঝর আচম 

ভাব্চছলাম কয, এই চেব্ণািঝের েলােঝলর ওপর কেঝের ভােয চেভণর করঝছ। এখে 

কেখঝি পাচে যঝেঝক এ ব্যাপার চেঝয় এঝকব্াঝরই মাথা ঘামায় ো। 

  

চরহাসণাল িখে মধীনতযপঝথ। করর্ুঝক একটা কিয়াঝর ব্চসঝয় আর একজে মােব্য়চস কলাক 

হাউহাউ কঝর কান্না কান্না েলায় ব্লঝছ, মা জেেী, মা জেেী, িুচম একব্ার রাজাব্াবু্ঝক 

ব্লল–  

  

করর্ু আমার চেঝক একব্ার কিো-ঝিাঝখ িাকাল, ককােও কথা ব্লল ো। আচম কেওয়াঝল 

ভর চেঝয় োুঁড়ালাম। 

  

করর্ুঝক যসম্ভব্ সুন্দর কেখাঝে। ঘঝরর সকঝলর েৃচষ্ট িার চেঝক। করর্ুর ঈরৎ ককাুঁকড়া 

িুল শুধুীনত একটা চরব্ে চেঝয় ব্াুঁধীনতা। একটা সাো চসঝের োচড় পঝর আঝছ। সব্ঝিঝয় সুন্দর 

লাঝে ওর েম্ভীর ধীনতরঝের যথি কছঝলমােুচর মুখখাো। করর্ুর মিে ওইটুকু একটা কমঝয়ঝক 

একজে ব্য়স্ক কলাক মা জেেী ব্লঝছ, এটা হাসযকর। যব্েয এইসব্ যযাঝমিার 

োটকগুঝলা হাসযকরই হয় সাধীনতারর্ি। দু-একটা লাইে শুেঝলই কব্াো যায় এক চব্ন্দুও 

সাচহিযরস কেই। 
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পচরিালকঝক সহঝজই কিো যায়। একজে েরসা ও েীঘণকায় কলাক, িুল ওলটাঝো, েীঘণ 

োসা, চেঝল করা পাঞ্জাচব্ ও ধুীনতচি পরা। এই িা হঝল কেবু্ো।  

  

ঘঝর আরও আট-েে জে কছঝল ও কমঝয় আঝছ। সকঝলই িুপিাপ। এঝের মুখ-ঝিাঝখ 

কব্ে একটা সাংস্কৃচিক ভাব্ আঝছ। আচম চিচে এইসব্ কছঝলঝমঝয়ঝের–এরা সংস্কৃচির িিণা 

করঝি ভাঝলাব্াঝস, যেয সময় পযান্ট-োটণ পরা থাকঝলও সংস্কৃচি করার সময় ধুীনতচি 

পাঞ্জাচব্ পরঝব্ই। 

  

পচরিালক এচেঝয় এঝস করর্ুর থুিচেঝি হাি কেচকঝয় ব্লল, মুখটা কিাঝলা, মুখটা 

কিাঝলা, যচডঝয়ঝের চেঝক িাকাও। 

  

করর্ু কহঝস কেঝল ব্লল, ব্ললাম কিা আচম পারব্ ো। আচম একেম পারব্ ো। ককে 

পারঝব্ ো? পারঝব্ চক পারঝব্ ো িা িুচম চেঝজ কী জাঝো, কস কিা আমরা ব্লব্। 

  

করর্ু কিয়ার কথঝক উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লল, আজ আর থাক ব্রং।  

  

ো, ো, ো–থাডণ চসেটা হঝয় যাক। 

  

পচরিালক কেবু্ো করর্ুর কপছে চেঝক চেঝয় োুঁড়াল। িারপর চেক কযে আমার চেঝকই 

িাচকঝয় ব্লল, চেক এই ভাঝব্ কহঝস কহঝস মুখটা িুঝল ব্ঝলা, আপচে কব্াধীনতহয় জাঝেে 

ো, আচম মােুর চিেঝি কখেও ভুল কচর ো। 

  

করর্ু কসই কথাগুঝলা উচ্চারর্ করল চকন্তু এখেও মুখ চেিু কঝর। কস কযে আমার চেঝক 

িাকাঝি পারঝছ ো। 

  

কেবু্ো আব্ার করর্ুর থুিচেঝি হাি চেঝয় ব্লল, মুখটা কিাঝলা, মুখটা কিাঝলা, কসাজা 

ওই চেঝক–  
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আমার কিাখ আটঝক আঝছ কেবু্োর আঙুঝলর চেঝক। কসই আঙুল করর্ুর থুিচে কছাুঁয়ার 

সঝে সঝে আচম মুখ চেচরঝয় চেলাম। কেবু্ো োঝমর এই কলাকচটর সঝে সারা জীব্ঝে 

কখেও কয আমার ব্নু্ধত্ব হঝব্ ো িখেই িা চেক হঝয় কেল।  

  

আচম এই সময় আব্ার মঝে মঝে কথা ব্লা শুরু কঝর চেলাম। যঝেক কলাঝকর মােখাঝে 

একা হঝয় পড়ঝলই এ রকম হয় আমার। 

  

আচম করর্ুর কিাঝখর চেঝক িাচকঝয় চজঝজ্ঞস করলাম, আচম চক ককাথাও আচছ? 

  

করর্ু উত্তর চেল ককে? 

  

িুচম আমাঝক মঝে করঝখছ? 

  

িার মাঝে? 

  

িুচম চক এই ক’চেঝে এক ব্ারও আমার কথা কভঝব্ছ? 

  

কী মঝে হয়? 

  

আচম বু্েঝি পাচর ো, আচম বু্েঝি পাচর ো। আমার ভয় হয়।  

  

কেবু্ো িখেও করর্ুর ো-ঝঘুঁঝর োুঁচড়ঝয়। উচে চক যচভেয় কেখাঝেে, ো োি কেখাঝেে? 

হাি ধীনতঝর, কাুঁধীনত ধীনতঝর বু্চে যচভেয় কেখাঝি হয়? আচম কসচেঝক কিঝয় থাকঝি পারচছ ো। 

েি দু-চিে সপ্তাঝহর মঝধীনতযই চক পৃচথব্ীটা আমার জেয ব্েঝল কেল? আমার চখঝে 

কপঝয়ঝছ, আচম ক্লা্, এই সময় করর্ুঝক আচম কাঝছ পাব্ ো, যেয একজে িার ো ছুুঁঝয় 

থাকঝব্? 

  

ব্াচড়র কভির কথঝক যঝেকগুচল কাপ-ভরচি কঝর িা আসঝছ। িাঝয়র ব্যাপাঝর কয কমঝয়চট 

িোরচক করঝছ, কসই-ই কয মচল্লকা, িা বু্েঝি যসুচব্ঝধীনত হয় ো। একটু কমাটাঝসাটা 

ধীনতরঝের। চকন্তু কব্ে আকরণর্ীয় কিহারা, মুখখাো সব্ সমঝয় হাচসখুচে। 
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আমার যস্বচস্ত কব্ঝড় কেল যঝেকটা। এরা আমাঝক কিঝে ো, চেশ্চয়ই আমাঝক িা কেঝব্ 

ো। আচম কয িা খাব্ার জেয মঝর যাচে িা েয়, চকন্তু যেয সকলঝক িা কেব্ার পর 

আমাঝক যচে ো কেয়— 

  

মচল্লকা েথঝমই এঝস আমার চেঝক এক কাপ িা এচেঝয় চেঝয় কহঝস ব্লল, চেে। আচম 

চেুঃেঝব্দ হাি ব্াচড়ঝয় িা চেলাম। 

  

মচল্লকা আব্ার ব্লল, আপচে োুঁচড়ঝয় আঝছে ককে, ব্সুে ো! করর্ুঝক কি ব্ার আপোর 

কথা চজঝজ্ঞস কঝরচছ, এর আঝে এক চেেও আপোঝক চেঝয় আঝসচে।  

  

আমার সঝে মচল্লকার ককােও চেে আলাপ হয়চে। িবু্ মচল্লকা আমাঝক চিেল কী কঝর! 

কমঝয়রা কব্াধীনতহয় এ রকম ভাঝব্ যেযঝের যজ্ঞািসাঝর যঝেক চকছু কজঝে কেঝল। 

  

আচম লাজুক ভাঝব্ ব্ললাম, আচম কলকািায় চছলাম ো যঝেক চেে। 

  

ককাথায় চেঝয়চছঝলে? 

  

খড়্েপুঝরর চেঝক। 

  

কেবু্ো হাি িুঝল ব্লল, আঝস্ত আঝস্ত! 

  

করর্ু আব্ার উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লল, আজ আর ভাঝলা লােঝছ ো। এব্ার যেয চসে কথাক। 

  

কসই েৃেয কের হঝয় যাব্ার পর আব্ার যেয েৃঝেযর চরহাসণাল শুরু হল, িার মঝধীনতয করর্ু 

কেই। করর্ু চকন্তু উঝে এঝস আমার সঝে কথা ব্লল ো। একব্ার িাকালও ো। হোৎ কী 

একটা আঝলািোয় ব্যস্ত হঝয় পড়ল মচল্লকার সঝে। 

  

আচম করর্ুর কিাঝখ কিাখ কেলার কিষ্টা করলাম। চকন্তু করর্ু কযে আমার উপচস্থচির কথা 

ভঝুলই কেঝছ। মচল্লকার সঝে ওর কী এি কথা? 
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এচেঝক পচরিালক কেবু্ো চেঝজই এখে যেয আর দু’জঝের সঝে একটা েৃঝেযর চরহাসণাল 

চেঝি শুরু কঝরঝছে। সংলাপ শুঝে মঝে হয় উচেই োয়ক। কপছঝে একচট কছঝল ব্ঝস 

েমচটং করঝছ, চকন্তু কেবু্োর েরকার হঝে ো েমচটংঝয়র। োটকটাও কী ওুঁরই কলখা 

োচক? একই সঝে োটযকার, পচরিালক ও োয়ক–এিগুচল গুর্ সমচিি ককােও কলাক 

যচে করর্ুর থুিচেঝি হাি কছাুঁয়ায়, িঝব্ আচম িাঝক চকছুঝিই পছন্দ করঝি পাচর ো। 

  

এখাঝে আর একটুও থাকঝি ইঝে করঝছ ো আমার। করর্ু আমার কাঝছ আসঝছ ো ককে? 

আচমও কিা কাঝছ চেঝয় করর্ুঝক ডাকঝি পাচর। এটা কিা খুব্ই স্বাভাচব্ক। যথি আচম 

চকছুঝিই ডাকব্ ো। করর্ু চেঝজ কথঝক আমার সঝে কথা ো ব্লঝল আচম ডাকঝি পাচর 

ো। 

  

িখে আচম পঝকট কথঝক চসোঝরট ব্ার কঝর ধীনতরালাম। করর্ুর সামঝে সিরাির চসোঝরট 

খাই ো। করর্ু জাঝে, আচম চসোঝরট আব্ার কছঝড় চেঝয়চছ। ও ভীরর্ করঝে যাঝব্। চকন্তু 

এইটাই আমার েচিব্াে। আচম ককােও ঘঝর েুকঝল করর্ু আর সব্াইঝক কেঝল েথঝমই 

আমার সঝে কথা ব্লঝব্, আচম এটা িাই। 

  

পচরিালক কেবু্ো হোৎ কিুঁচিঝয় উেঝলে, এই কচব্, কচব্, িুচম এব্ার এচেঝক এঝসা! 

  

ব্ড় িুলওয়ালা একচট কছঝল উঝে োুঁড়াল। কিাঝখ একটা উোস উোস ভাব্। কছঝলচটঝক 

কেঝখ আমার কব্ে মজা লােল। এর োমই চক কচব্, ো কচব্িা কলঝখ? যথব্া কচব্র 

ভূচমকায় যচভেয় করঝছ? মুঝখর মঝধীনতয একটা পান্তুয়া-ভঝর কথা ব্লঝল কয রকম হয়, 

এর েলার আওয়াজ কসই রকম। 

  

কেবু্ো িাঝক চেক মিে োুঁড় কচরঝয় চেঝলে। ব্াুঁ হািটা ব্াউঝলর মিে উুঁিুঝি কিালা। 

কস এই ভাঝব্ কচব্িা ব্লঝি ব্লঝি মঝঞ্চ েুকঝব্। কস একজে আধুীনতচেক কচব্। যথণাৎ 

আধুীনতচেক কচব্র ব্যেচিত্র। েচেব্াঝরর চিচে এব্ং েমথোথ চব্েীর কলখাঝলচখর জেয 

আধুীনতচেক কচব্ঝের চেঝয় ব্যে করা কব্ে েযােে হঝয়ঝছ। একটুিঝর্র মঝধীনতযই জােঝি 
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পারলাম, কয-ঝছঝলচট যচভেয় করঝছ, কস চেঝজ সচিযই একজে কচব্। েঝিযক পাড়াঝিই 

কযমে একজে পাড়াকচব্ থাঝক। কস পান্তুয়া-েলায় উদ্ভট সব্ লাইে বু্ঝল কযঝি লােল। 

  

আমার যসহয কব্াধীনত হল। আজকাল আচম কচব্টচব্ঝের দু’িঝি কেখঝি পাচর ো। কছঝলচটর 

যচভেঝয় ঘঝরর মঝধীনতয হাচসর কোয়ারা পঝড় কেঝছ। আচম করর্ুর চেঝক একব্ার িীব্র কিাঝখ 

িাচকঝয় কব্চরঝয় এলাম ঘর কথঝক।  

  

হেহে কঝর কহুঁঝট এঝস োুঁড়ালাম কমাঝড়র মাথায়। করর্ু আজ আমাঝক যপমাে কঝরঝছ। 

এক একটা চেে আঝস এই রকম। েঝিযকচট ঘটোই আমার চব্রুঝে যায়। ঘটোগুঝলা 

রড়যন্ত্র কঝর ঘটঝি থাঝক। চব্ঝকলঝব্লা আমার যিখাচে মেখারাপ হব্ার পর করর্ুর কাঝছ 

এঝস একটু োচ্ চক োপয চছল ো? 

  

এখেই সচিযই আর আমার যাব্ার ককােও জায়ো কেই। যাব্ার জায়ো কেই ব্ঝলই আচম 

ব্াচড়ঝি চেঝয় পাচলঝয় থাকব্ ো। সারা রাি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব্। 

  

খুব্ চসোঝরট খাওয়া হঝে। 

  

িমঝক পাঝে িাকালাম। কখে কযে মযাচজঝকর মিে করর্ু এঝস আমার পাঝে োুঁচড়ঝয়ঝছ। 

  

ককােও কথা ো ব্ঝল আচম করর্ুর চেঝক কড়া ভাঝব্ িাচকঝয় রইলাম। করর্ু আব্ার ব্লল, 

চসোঝরট কেঝল োও এিুচে। 

  

ো। ককে কেলব্? 

  

িুচম আমাঝক ো কডঝকই িঝল এঝল কয? 

  

আচম কিা কিামাঝক ডাকঝি যাইচে। 

  

িঝব্? চরহাসণাঝলর ওখাঝে চেঝয়চছঝল ককে? 
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এমচেই। 

  

করর্ু এক পা এচেঝয় এঝস ব্লল িঝলা, আমাঝের ব্াচড়ঝি িঝলা। ওখাঝে ব্ঝস কথা ব্লব্। 

  

ো, কিামাঝের ব্াচড়ঝি যাব্ ো। 

  

এি রাে রাে কঝর কথা ব্লছ ককে? কী হঝয়ঝছ কী? 

  

িুচম ওঝের ওখাঝে আমার সঝে কথা ব্ঝলচে ককে? 

  

এর উত্তরটা খুব্ কসাজা। কিামার কব্াো উচিি চছল। 

  

ো, আচম যি সব্ বু্েঝি পাচর ো। কী? 

  

আমার লজ্জা করচছল। 

  

একটু কথঝম করর্ু আব্ার চমেচি কঝর ব্লল, আমাঝের ব্াচড়ঝি আজ একব্ারচট এঝসা৷ 

েীঝিই ব্সঝব্–লক্ষ্মীচট এঝসা। 

  

কিামার কছাটকাকা–  

  

ব্াঝজ কথা কব্াঝলা ো। কছাটকাকা কিামাঝক ককােও চেে ব্ারর্ কঝরেচে।  

  

চব্ঝকল কথঝকই মেটা খুব্ দুব্ণল হঝয় আঝছ, িাই আর কব্চে কজে কেখাঝি পারলাম ো। 

যঝেক চেে পর করর্ুঝের ব্াচড়ঝি েুকলাম। েুঝকই কঝয়কটা পচরব্িণে লি করলাম। ব্ড় 

কেট চেঝয় কভিঝর এঝস উঝোে ও োকুরোলাঝের পাঝেই একটা েিুে পাুঁ চিল উঝেঝছ। 

উঝোঝের পাঝে আর একটা ঘর। েনের-ঝিাঝখ করর্ুর চেঝক িাইঝিই ও জাোল ভাড়া কেওয়া 

হঝব্। 

  

বু্েঝি পারলাম, এ ব্াচড় সমূ্পর্ণ কভঝঙ পড়ঝি আর কব্চে কেচর কেই। এইসব্ ব্ঝেচে 

পচরব্ার চেঝজর ব্সি ব্াচড়ঝি ব্াইঝরর কলাকঝক এঝে ভাড়াঝট ব্সাঝব্, আঝে চি্াও করা 
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কযি ো। করর্ুঝেরই আর দু-চিেচট-ভাড়া ব্াচড় এব্ং মেস্সঝল জচমোচর চছল 

শুঝেচছলাম। চকন্তু এঝের ব্াচড়ঝি যচধীনতকাংে পুরুরই ককােও কাজ কঝর ো, যথি 

সকঝলরই ব্যয়ব্হল চব্লাসী জীব্ে–চব্রয় সম্পচত্তগুঝলা িাই চব্চি হঝয় যাঝে আঝস্ত 

আঝস্ত। করর্ুর কঘাটকাকার একমাত্র কাজ মামলা-ঝমাকদ্দ মা করা। 

  

কযটা চব্েুর পড়ার ঘর চছল কসটা এখে ব্াঝরায়াচর ব্সব্ার ঘর হঝয়ঝছ। কসাোর 

োকাগুঝলা ময়লা। কেওয়ালগুঝলা িুেকাম হয়চে ব্হ চেে। কসই ঘঝর এঝস ব্সলাম। 

  

করর্ু চজঝজ্ঞস করল, মাঝয়র সঝে কেখা করঝব্ ো? 

  

করর্ুর মাঝয়র সঝে কেখা করঝি কেঝল ওপঝর কযঝি হঝব্। িা হঝল চব্েুর মাঝয়র সঝেও 

কেখা করা উচিি। যঝেক চেে পঝর এঝসচছ। ওপঝর কেঝল করর্ুর যেযােয। কাকা 

কাচকমাঝেরও ের্াম করা েরকার। একটু ইিস্তি কঝর ব্ললাম, পঝর যাব্। 

  

িুচম কী কঝর জােঝল আচম মচল্লকাঝের ব্াচড়ঝি আচছ? 

  

সুব্ীর ব্লল। 

  

সুব্ীর কক? 

  

ওই কয লম্বা সুব্ীর, কিামাঝের পাড়ার। 

  

ও বু্চে আজকাল কিামার ব্নু্ধ? 

  

হযাুঁ ব্নু্ধই কিা। যচে হয়ই ব্নু্ধ, িাঝি কী হঝয়ঝছ? 

  

চকেু ো। িুচম আজকাল ককাথায় থাঝকা, কাঝের সঝে কমঝো, আচম চকছুই জাচে ো। 

এিচেে ককাথায় চছঝল? 
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কযখাঝেই থাচক ো ককে, কিামার কিা ককােও িচি হয়চে! িুচম কিা চেচব্য োটকোটক 

চেঝয় কমঝি আছ। 

  

আমার সঝে রাে রাে কঝর কথা ব্লঝব্ ো ব্ঝল চেচে। 

  

কব্ে করব্! িুচম কয োটঝক যচভেয় করছ, আমাঝক িা জাোওচে ককে? 

  

িুচমও কিা ইঝলকোে চেঝয় খুব্ হইহল্লা করচছঝল খব্র কপঝয়চছ। কস-সম্পঝকণ আমাঝক 

চজঝজ্ঞস কঝরচছঝল, আচম পছন্দ কচর চক ো? যি সব্ ব্কাঝট কছঝলর সঝে চমঝে চব্চড় 

চসোঝরট কখঝি চেখছ। 

  

কমাঝটই িারা ককউ ব্কাঝট েয়। রাজেীচি করা আর এইসব্ োটক করা চক এক হল? 

করর্ু িুই চক চেে চেে ইচডঝয়ট হঝয় যাচেস? 

  

একব্ার মুখ কথঝক কথা কব্চরঝয় কেঝল িা আর কেরাঝো যায় ো। এই সুঝর করর্ুর সঝে 

কখেও কথা ব্চলচে। চকন্তু করর্ুঝক আজ আঘাি চেঝিই ইঝে করঝছ। করর্ুর হািটা কিঝপ 

ধীনতঝর কঝোর ভাঝব্ ব্ললাম, কলাকজঝের সামঝে আমার সঝে কথা ব্লঝি িুই বু্চে 

যপমাচেি কব্াধীনত কচরস? আজকাল োয়ই কেখচছ.. 

  

করর্ু আঝস্ত আঝস্ত ব্লল, হাি ছাঝড়া। 

  

ওই কেবু্ো কলাকটা ভাঝলা েয়। আচম কেঝখই বু্েঝি কপঝরচছ।  

  

আচম বু্চে আর কারওর সঝে চমেব্ ো? িুচম িাই িাও? 

  

িট কঝর এ-েঝনেরর উত্তর কেওয়া যায় ো। আসঝল আচম িাই িাই। মুঝখ এটা ব্লঝি পারা 

সম্ভব্ েয়। আর ককউ করর্ুর চেঝক েভীর ভাঝব্ িাকাঝব্ চকংব্া ককউ যচভেয় কেখাব্ার 

ছঝল ওর চিবু্ক স্পেণ করঝব্, এই চি্াও আমার পঝি যসহয। আমার সাংঘাচিক ঈরণা। 
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মুঝখ চকছু ব্লঝি ো কপঝর আচম িট কঝর উঝে োুঁচড়ঝয় করর্ুঝক জচড়ঝয় ধীনতরলাম। করর্ু 

চকছু ব্লব্ার আঝেই আচম ওঝক টােঝি টােঝি চেঝয় এলাম েরজার পাঝেই, কেওয়াঝলর 

োঝয়। ওর বু্ঝকর ওপর রাখলাম আমার মুখ। 

  

করর্ু ব্লল, ব্ােলো, িুচম যিয্ খারাপ হঝয় কেছ। 

  

হঝয়চছই কিা। আরও হব্। 

  

আচম চকন্তু কিুঁচিঝয় কাঝরাঝক ডাকব্ এব্ার। 

  

করর্ুঝক কছঝড় চেঝয় আচম সঝর োুঁড়ালাম। করর্ু এ রকম েীরস েলায় কখেও আমাঝক 

চেঝরধীনত কঝরচে। আচম ভাঝলা হঝি িাই। আচম উুঁিু মােুর হঝি িাই। আচম যেয সব্ 

জায়োয় কহঝর কেঝলও করর্ুর কাঝছ এঝস সা্ত্বনো কপঝি িাই। চকন্তু আজ করর্ুই ব্লঝছ, 

আচম খারাপ হঝয় কেচছ। হোৎ আমার কিাঝখ জল এঝস কেল, করর্ু যাঝি কেখঝি ো পায় 

িাই আচম মুখটা চেচরঝয় চেলাম। 

  

করর্ু ব্লল, িুচম পােঝলর মিে যখে িখে এ রকম যা-িা কাণ্ড করঝব্ ো ব্ঝল চেচে। 

  

করর্ু, িুচম আমার েও?  

  

কী েভীর আচিণ চেঝয় কয এ-েনের কঝরচছলাম, িা আর কাঝরাঝক কব্াোঝো যাঝব্ ো। 

কছঝলঝব্লা কথঝক জাচে, করর্ু আমার। সুিরাং িাঝক চেঝয় আচম যা খুচে করঝি পাচর। 

করর্ু চক িা যস্বীকার করঝি পারঝব্? এটা কযে একটা িযাঝলঞ্জ।  

  

এ-েঝনেরর উত্তর পাওয়া হল ো। ব্াইঝরর উঝোঝে যঝেক কলাঝকর েলার আওয়াজ পাওয়া 

কেল। চরহাসণাল ভাঙার পর কেবু্ো িার েলব্ল চেঝয় এ-ব্াচড়ঝি িঝল এঝসঝছে। 
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এ ব্াচড়র পচরঝব্ে সচিয যঝেক ব্েঝল কেঝছ। করর্ুঝের ব্াচড় রীচিমিে রির্েীল চছল, 

যখে-িখে ব্াইঝরর কলাঝকরা এঝস এ ব্াচড়ঝি ককােও কমঝয়র সঝে কথা ব্লঝি পারি 

ো আঝে। 

  

কেবু্ো চজঝজ্ঞস করঝলে, করর্ু, হোৎ িুচম িঝল এঝল কয? 

  

আচম লি করলাম, কেবু্োঝক করর্ু কব্ে সমীহ কঝর। কঝয়ক মাস আঝেও কেঝখচছ, করর্ু 

ব্াইঝরর কলাকজঝের সঝে সহজ ভাঝব্ কথা ব্লঝি পারি ো। সব্াই ওঝক েম্ভীর ব্লি। 

এখে করর্ু যঝেক কথা ব্ঝল। কমঝয়রা এি িাড়ািাচড় ব্েঝল যায়! 

  

করর্ু ব্লল, ব্াুঃ, আমার কিা আজ হঝয় কেল। আপোরা োুঁচড়ঝয় রইঝলে ককে, ব্সুে। 

কেবু্ো, ব্সুে। 

  

সকঝলর ব্সব্ার জায়ো কেই। আচম উঝে োুঁড়ালাম। কেবু্ো ব্যস্ত হঝয় ব্লঝলে, আপচে 

উেঝলে ককে, ব্সুে, ব্সুে। 

  

করর্ু আমার সঝে কেবু্োর আলাপ কচরঝয় চেল। কেবু্ো কসাৎসাঝহ ব্লঝলে, হযাুঁ, একটু 

আঝে চরহাসণাল রুঝম কেখলাম ো? আপোঝক মোই আমাঝের খুব্ কাঝজ লােঝব্। চেক 

এই রকম একটা করাো লম্বা কিহারা আমাঝের েরকার। আপচে যচভচজঝির করালটা 

করঝব্ে। কী করর্ু, এুঁঝক যচভচজঝির করাঝল মাোঝব্ ো? 

  

করর্ু মুিচক কহঝস ব্লল, হযাুঁ মাোঝব্। 

  

আচম শুকঝো ভাঝব্ জাোলাম, যচভেয় টচভেয় আমার আঝস ো। 

  

কেবু্ো ব্লঝলে, কসসব্ চেক হঝয় যাঝব্। আমরা সব্াই কিা যযাঝমিার— 

  

করর্ু ব্লল, ব্ােলো, িুচম কঝরা ো একটা পাটণ। 
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করর্ু আমার সঝে ইয়ারচক করঝছ। আমাঝক কলাকজঝের সামঝে রাচেঝয় চেঝি িাইঝছ। 

আচম িুপ কঝর রইলাম। 

  

কেবু্ো ব্লঝলে, আো, আপচে যরুঝর্র ভাই ভাস্কঝরর ব্নু্ধ ো? যরুঝর্র কাঝছ আপোর 

কথা শুঝেচছ। আপচে কিা কচব্িা টচব্িা চলখঝিে। এখে আর কলঝখে ো? 

  

এর েঝিযকচট কথায় কযে আমার োঝল োস োস কঝর িড় মারা হঝে। ককউ আমার 

কচব্িা কলখার েসে িুলঝলই যপমাঝে আমার ো জ্বঝল যায়। 

  

কেবু্ো কলাকচট কব্ে হাচসখুচে স্বভাঝব্র। আমার ব্যব্হাঝরর আড়ষ্টিা চিচে লি করঝলে 

ো। দু-এক চমচেঝটর মঝধীনতযই আব্ার োটঝকর আঝলািোয় মগ্ন হঝয় পড়ঝলে। চথঝয়টাঝরর 

কেোয় যাঝের কপঝয় ব্ঝস, িারা এ রকমই হয়। করর্ুরও কব্ে উৎসাহ আঝছ। কেখচছ। 

  

ওঝের কথা শুঝে কব্াো কেল, কেবু্োর সঝে মচল্লকার কিো চছল। মচল্লকার উৎসাঝহই 

করর্ুঝক োটঝকর েঝল কযাে চেঝি হঝয়ঝছ। োটঝকর যচভেঝয়র ব্যাপাঝর কয করর্ুর ককােও 

আগ্রহ, আঝে কেচখচে। এখে খাচেকটা কমঝি উঝেঝছ মঝে হয়। চেশ্চয়ই এঝি করামাঞ্চ 

আঝে। 

  

হোৎ যোসচেক ভাঝব্ ওঝের কাছ কথঝক চব্োয় চেঝয় িঝল এলাম আচম। করর্ুর সঝে 

আর একটাও কথা ব্চলচে। ব্াইঝর এঝসই চেক কঝর কেললাম, করর্ু যচে োটঝকর যচভেয় 

ো ছাঝড়, িা হঝল করর্ুর সঝে আমার আর কেখা হঝব্ ো। কেবু্ো যচে পাঝর কিা করর্ুঝক 

চেঝয় চেক। আমার িাই ো। পৃচথব্ীঝি আমার আর চকছুই েরকার কেই। 

৭৮. ব্ুলব্ুল কিঝয়চছল সূযণঝক চেঝয় 

বু্লবু্ল কিঝয়চছল সূযণঝক চেঝয় কস আলাো ককাথাও ব্াচড় ভাড়া কঝর থাকঝব্। এমেকী, 

কস এ-েহর কছঝড় িঝল কযঝিও কিঝয়চছল। সূযণ রাচজ হয়চে। এ ব্া চড়ঝিই কস কব্ে আঝছ। 
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এিগুঝলা চেে ককঝট কেল, িবু্ বু্লবু্ল বু্েঝি পাঝর ো, সূযণ কী িায়। ও কিেও চেঝজর 

কথা চকছু ব্ঝল ো। িঝব্, কলাকটা িাঝক ভাঝলাব্াঝস, এটা সচিয। এি যে কঝর কিা 

আঝে ককউ বু্লবু্লঝক ভাঝলাব্াঝসচে। চকন্তু কমঝয়মােুর হঝয় বু্লবু্ল এইটুকু য্ি বু্ঝেঝছ 

কয শুধুীনত কমঝয়মােুঝরর ভাঝলাব্াসায় পুরুরমােুঝরর মে ভঝর ো। ওঝের আরও চকছু 

েরকার। বু্লবু্ল কভঝব্ই পায় ো, সূযণঝক চেঝজর সব্চকছু উজাড় কঝর চেঝয়ও আর কী 

চেঝি পাঝর। এই ব্ে ব্াচড়টার পচরঝব্ে কছঝড় ব্াইঝরর কখালাঝমলা হাওয়ায় কেঝল হয়ঝিা 

আরও আেন্দ পাওয়া কযি। বু্লবু্ঝলর ব্ড় সাধীনত, একব্ার কস সূযণঝক চেঝয় সমুঝদ্রর ধীনতাঝরর 

ককােও কেঝে কব্ড়াঝি যাঝব্। চকন্তু সূযণ ো কঝর ো। 

  

চেঝের কব্লা ব্াচড়টা চেেুম হঝয় থাঝক। সকাঝল েেটা-এোঝরাটার আঝে ককউ চব্ছাো 

কছঝড় ওঝে ো। ঘুম কথঝক ওোর পরও সব্চকছুর মঝধীনতযই একটা আলসয ভাব্। যখে-িখে 

হাই ওঝে। এ ব্াচড়র ব্াচসন্দাঝের কারওর কযে চখঝে কেই, িৃো কেই। োরীঝের িুল 

চব্স্রস্ত, কোুঁঝট েি রাচত্রর পাে খাওয়ার োে, কিাঝখর সুরমা খাচেকটা মুঝছ কেঝছ, 

কপাোঝকর চেঝক ভ্রূঝিপ কেই। শুকঝো েুঝলর মালাগুঝলা ছচড়ঝয় থাঝক। ব্ারান্দায়। 

  

যঝেঝকর ঘঝরই েঝিযক চেে রান্না হয় ো। কোকররা কোকাে কথঝক খাব্ার এঝে কেয়। 

কসই কোকাঝের োলপািার কোঙা কথঝকই খাওয়া হঝয় যায়, থালাব্াসে ব্ার করার 

োঝমলাও কেয় ো। আব্ার ককউ যচে েখ কঝর রান্না করঝি ব্ঝস, যেয ঘঝরর কমঝয়রা 

চভড় কঝর এঝস োুঁড়ায় িার রান্নাঘঝরর েরজায়। 

  

যচধীনতকাংে ঘঝরর কমঝয়রাই একলা থাঝক। এঝের মঝধীনতয যাঝের ব্াুঁধীনতা কেচমক আঝছ, িাঝের 

কসই সব্ কেচমকরাও চেঝের কব্লা থাকঝি িায় ো কখেও। িব্লচি ব্া োলালরা কখেও 

কখেও টাকা িাইঝি আঝস, ব্ারান্দায় উবু্ হঝয় ব্ঝস ঘণ্টার পর ঘণ্টা েল্প কঝর যায়–

চেঝেরঝব্লা সমঝয়র ককােও োম কেই এখাঝে। কারওর কারওর ঘঝর বু্চড় মা এব্ং 

দু’একটা ব্াচ্চাও থাঝক। সব্ চমচলঝয় সাি-আটচট ব্াচ্চা আঝছ এ ব্াচড়ঝি। িাঝের 

হঝটাপুচটর েব্দ কচিৎ কোো যায় ব্ঝট, চকন্তু চেক সন্ধযার পর ব্াচ্চাগুঝলা কয ককাথায় 

যেৃেয হঝয় যায় কক জাঝে! 
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সূযণ সারা চেে োয় শুঝয় শুঝয়ই কাটায়। বু্লবু্ল হাজার কিষ্টা কঝরও িাঝক ব্াইঝর পাোঝি 

পাঝর ো। চব্ছাোয় মুখ গুুঁঝজ উপুড় হঝয় শুঝয় থাকাই সূযণর সব্ঝিঝয় চেয় ভচে। বু্লবু্ল 

খাব্ার চেঝয় এঝস ডাকাডাচক করঝল সূযণ উঝে ব্ঝস, মুখটুখ ো ধুীনতঝয়ই খাব্ার খায়। এ 

ব্াচড়ঝি িাঝয়র করওয়াজ কেই। পাথঝরর মস্ত ব্ড় লাস-ভরচি েরম দুধীনত কখঝি হয় িাঝক। 

িারপর চসোঝরট ধীনতচরঝয় ধীনতীঝর সুঝস্থ কোসলখাোয় যায়। চেঝর এঝস আব্ার শুঝয় পঝড়। 

  

দুপুঝর আর একব্ার স্নাে করার জেয উেঝি হয়। েঝিযক চেে স্নাে করার ইঝে হয় ো 

িার, চকন্তু বু্লবু্ল এ-ব্যাপাঝর খুব্ কড়া। কেঝলেুঝল িাঝক পাোঝব্ই। বু্লবু্ঝলর স্নাঝের 

ব্াচিক আঝছ। সারা চেঝে কস চেঝজ য্ি চিে ব্ার স্নাে কঝর, জ্বরজাচর হঝলও ব্াে কেয় 

ো। 

  

স্নাে করঝি যাব্ার আঝে সূযণ িার েরীঝরর জড়িা ভাঙব্ার জেয হোৎ লাোলাচে শুরু 

কঝর। েথঝম ে’ খাঝেক ডে তব্েক কেয়, িারপর এচেক কসচেক েরীর কমািড়ায় আর 

লাোয়। লাচেঝয় লাচেঝয় কস ঘঝরর ছাে পযণ্ কছাুঁব্ার কিষ্টা কঝর, কখেও এঝলাঝমঝলা 

িাণ্ডব্েৃিয লাচেঝয় কেয়। কসই সময় বু্লবু্ল কহঝস এঝকব্াঝর কুচটকুচট হয়। 

  

এই ব্যায়াঝমর সময় সূযণর েৃিযমৃ্পহা কেঝখ বু্লবু্ল েথম েথম কঝয়ক চেে কিষ্টা কঝরচছল 

সূযণঝক োি কেখাব্ার। কঝয়ক চেে পঝরই কস কিষ্টা পচরিযি হঝয়ঝছ। সূযণর ব্যায়াম করা 

েি েরীঝর এখে আর ভারিীয় েৃিয আয়ত্ত করা সম্ভব্ েয়। 

  

সূযণর আসল োমচট আর ককউ মঝে রাঝখচে, িাঝক সকঝল ডাঝক ব্াোলীয়া ব্ঝল। েথম 

েথম ব্াোলীয়া ব্াবু্ ব্লি, এখে ব্াবু্ েব্দটাও যচিচরি হঝয় কেঝছ। এখােকার সকঝলর 

সঝেই িার কব্ে ভাব্। যেয ঘঝরর কমঝয়রা িার সঝে খুব্ সহজ ব্যব্হার কঝর, কখেও 

কখেও েঝয়াজে হঝল িারা চেুঃসংঝকাঝি এঝস ব্ঝল, ব্াোলীয়া পাুঁিঝো রুচপয়া। কেও 

কিা। 
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চেঝেরঝব্লা কমঝয়রা এখাঝে শুধুীনত একটা ঘােরা আর কাুঁিুচল পঝর থাঝক। কারওর কারওর 

আব্ার কুঁিুচলরও ব্ালাই থাঝক ো, শুধুীনত ঘােরাটাই বু্ক পযণ্ কটঝে চেট কব্ুঁঝধীনত রাঝখ–কসই 

যব্স্থায় সূযণর সামঝে পঝড় কেঝল িারা একটুও লজ্জা পায় ো। এি ব্ড় ব্াচড়ঝি 

কোসলখাো মাত্র দুচট এব্ং স্নাঝের জায়োচট একিলায় ইোরার ধীনতাঝর এব্ং উেুি। সব্ 

সমঝয়ই চভড় কলঝে থাঝক। স্নাে করঝি এঝস সূযণঝক োয়ই আধীনত ঘণ্টা-এক ঘণ্টা োুঁড়াঝি 

হয়, যেয কমঝয়রা স্নাে করঝি করঝিই সূযণর সঝে েল্প এব্ং রেরস কঝর। 

  

কোড়ার চেঝক সূযণঝক কেঝখ সকঝলই চেচশ্চি োরুর্ চব্মূে় হঝয়চছল। একটা কলাক যেয 

এক ব্াবু্র সঝে েুচিণ করঝি এঝস িারপর এঝকব্াঝর কথঝকই কেল। কসই কয এল আর 

এক চেঝের জেযও আর ককাথাও কেল ো? ককােও কমঝয়র জেয ককউ চক এ রকম সব্চকছু 

কছঝড়ছুুঁঝড় থাকঝি পাঝর? িাও চকো বু্লবু্ঝলর সঝে? এ ব্াচড়র কমঝয়ঝের মঝধীনতয 

বু্লবু্ঝলরই আকরণর্ সব্িাইঝি কম, িাঝক ককউ সুন্দরী মঝে কঝর ো, িার োঝল ব্সঝ্র 

োে এব্ং কস ভাঝলা োেও জাঝে ো। োিঝি জাঝে ব্ঝট, চকন্তু সুরি ো থাকঝল 

কমঝয়মােুঝরর োঝির আব্ার োম কী? কসই বু্লবু্ঝলর কাঝছই চকো িঝল এল ককাথা কথঝক 

এক রাজপুতু্তর। কযমে সুন্দর স্বাস্থয, কিমে েরসা োঝয়র রং। টাকাপয়সাও খরি কঝর 

এ্ার। সব্ঝিঝয় ব্ড় কথা, মােুরটার েরীঝর এক চব্ন্দু রাে কেই, কয-যা ব্ঝল িাই। 

কোঝে। 

  

কারওর কারওর মঝে একসময় সঝন্দহ হঝয়চছল কয সূযণ কব্াধীনতহয় ককােও কেরাচর আসাচম, 

এখাঝে এঝস লুচকঝয় আঝছ। এ রকম ঘটো চব্রল েয়। চকন্তু কঝয়ক মাস ককঝট কেল, কস 

রকম চকছুই কব্াো কেল ো। মাঝে মাঝে এখাঝে পুচলঝের কলাকও আঝস, চকন্তু িারা 

সূযণঝক চেঝয় মাথা ঘামায়চে। যেয ঘঝরর কমঝয়রা এখে বু্লবু্ঝলর ভােযঝক ঈরণা কঝর। 

িঝব্ এখাঝে এক রকঝমর কঝোর েীচিঝব্াধীনত আঝছ। যেয ঘঝরর ককােও পুরুরঝক কখেও 

ককউ ছলাকলায় ভুচলঝয় চেঝজর ঘঝর কডঝক আেঝব্ ো। কসই পুরুর। চেঝজ কথঝক আসঝি 

িাইঝলও রাচজ হঝব্ ো। 
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সারা চেে সূযণ পঝড় ঘুঝমায়। সন্ধযাঝব্লায় এ-ব্াচড়ঝি যখে একটা সাজসাজ রব্ পঝড় 

যায়, িখে কসও কজঝে ওঝে। কমঝয়রা কযমে সাজসজ্জা ব্েঝল েসাধীনতে কসঝর কেয়, সূযণও 

কিমেই একটু সাজঝোজ কঝর। বু্লবু্ল িার জেয কঝয়কটা কেরওয়াচে আর কচলোর 

চসঝের পাঞ্জাচব্ ব্াচেঝয় চেঝয়ঝছ। সূযণর এখে মস্ত ব্ড় কোুঁে এব্ং মুখ-ভরচি োচড়। ওই 

সব্ কপাোঝক িাঝক আর ব্াঙাচল ব্ঝল কিোই যায় ো। রাজপুি চকংব্া চেখ ব্ঝলই মঝে 

হয়। জামাকাপড় ব্েলাঝো হঝয় কেঝল বু্লবু্ল চেঝজর হাঝি সূযণর িুল আুঁিঝড় কেয়, আির 

মাচখঝয় কেয় কোুঁঝে। বু্লবু্ল চেঝজও খুব্ পচরপাচট কঝর সাঝজ। হাঝি আুঁঝক কমঝহচে, 

কোুঁটদুঝটা লাল টুকটুঝক কঝর, লম্বা কব্র্ী কোলায়। একটা কমাচির মালা েলায় পঝর 

যঝেকির্ ধীনতঝর ঘুচরঝয় ঘুচরঝয় কেঝখ আয়োর সামঝে। িারপর মুিচক কহঝস ভাঙা ভাঙা 

ব্াংলায় সূযণঝক চজঝজ্ঞস কঝর, ককমুে কেখাঝে? এই, ব্ঝলা ো? 

  

বু্লবু্ঝলর সব্ সাজঝোজই এখে সূযণর জেয। িার ঘঝর এখে আর যেয ককউ আঝস ো। 

যেয ঘঝর চেিযেিুে ব্াবু্ আঝস, োিোে যখে জঝম ওঝে, িখে বু্লবু্ল আর সূযণ 

পরস্পরঝক চেঝয় মত্ত থাঝক। 

  

এক একটা চেে যব্েয যেয ঘঝরর ককােও ককােও কমঝয় িাঝের ব্াবু্ঝের চেঝয় িঝল 

আঝস এ-ঘঝর। সকঝল চমঝল একসঝে হইিই হয়। োেব্াজো সাধীনতারর্ি কব্চে কলাক ো 

হঝল জঝম ো। যেয ককােও ঘঝর মাইঝেল ব্সঝলও িারা সূযণ আর বু্লবু্লঝক কডঝক চেঝয় 

যায়। সকঝলর কাঝছই ওরা দু’জে চেয়। সূযণ সারা চেে োয় িুপিাপ কাটাঝলও এই সমঝয় 

কব্ে েুচিণব্াজ হঝয় ওঝে। েিণ্ড মে খায় আর েিুর চসোঝরট কোুঁঝক। কয-ঝকােও 

রচসকিায় কহঝস ওঝে কহা কহা েঝব্দ। মাত্র কঝয়ক মাস আঝেও কস কয মে ব্া চসোঝরট 

স্পেণ করি ো–এখে িাঝক কেঝখ িা কল্পোও করা যায় ো। কের রাঝত্রর চেঝক যেযরা 

ক্লা্ হঝলও কস ক্লা্ হয় ো একটুও। িার চেে কব্ে ভাঝলাই ককঝট যাঝে। 

  

চব্ঝকঝলর পড়্ আঝলায় টাো ব্ারান্দায় কোল হঝয় িাস কখলচছল আট-েেচট োরী, 

এঝের রূপ ও কয ব্ে ছাড়া আর ককােও পচরিয় কেই। এরা আেঝন্দর পর্যা। সাধীনতারর্ 

সংসারী োরীঝের িুলোয় এঝের দুুঃখঝব্াধীনত কম। িাস কখলাটা একটা চেচমত্ত মাত্র, 
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আসঝল ওরা রঝসর েঝল্প ব্ঝসঝছ। সকঝলরই িুল এখে কভালা। চপঝের ওপর ছড়াঝো, 

এ-ওর োঝয়র ওপর ভর চেঝয় পা-ঝমঝল ব্ঝসঝছ, যঝেঝকরই বু্ক ও কপঝটর যঝেকখাচে 

যংে যোবৃ্ি, কারর্ কাছাকাচছ ককােও পুরুর কেই। হোৎ হোৎ উলু কেব্ার মিে ওরা 

কলস্বঝর কহঝস ওঝে, েচড়ঝয় পঝড় একজে আর একজঝের োঝয় ককউ ককউ চেঝজর 

ঊরুঝি িাপ-িাপড় মাঝর। ওঝের এই সময়কার হাচসঝি যসভযিার েংকার আঝছ, িার 

মাঝেই েি রাঝত্রর ককােও েূে় েল্প। 

  

িঝম আঝলা চমচলঝয় আঝস, কোকররা ঘঝর ঘঝর ধূীনতপ জ্বাচলঝয় যায়, েুলওয়ালা মালা 

চেঝয় এঝস চসুঁচড়র কাঝছ োুঁড়ায়। ওঝের িবু্ ওোর োম কেই। একজে বু্চড় এঝস ওঝের 

ব্কাব্চক করঝি শুরু কঝর, ো-ধুীনতঝয় কসঝজগুুঁঝজ কেব্ার জেয িাড়া কেয়। আুঁধীনতার হঝয় এল, 

এিুচে কয ব্াবু্রা আসঝি শুরু করঝব্। ওই বু্চড় পরীব্ােুর মা–এ ব্াচড়ঝি পরীব্ােুই 

সব্ঝিঝয় রূপচস, িার কাঝছ কব্চে কলাক আঝস। সকঝলর ধীনতারর্া ওই বু্চড় এি টাকা 

জচমঝয়ঝছ কয ভাঝলা মহল্লায় চিেখাো ব্াচড় চকেঝি পাঝর।  

  

যেিযা কখলা ভাঙব্ার পর কয-যার ঘঝর চেঝর যায়। হাচসর করে িখেও কলঝে থাঝক। 

বু্লবু্ল চেঝজর ঘঝর এঝস কস-চেে সাজঝোঝজর চেঝক কেল ো, ধুীনতপ কঝর চব্ছাোয় শুঝয় 

পড়ল। সূযণ িিিঝর্ কজঝে উঝে চসোঝরট ধীনতচরঝয় চেুঃেঝব্দ কী চি্া করচছল। বু্লবু্লঝক 

শুঝয় পড়ঝি কেঝখ একটু যব্াক হঝয় চজঝজ্ঞস করল, এ কী, শুঝয় পড়ঝল কয? 

  

বু্লবু্ল মুখ চেঝয় একটা শুধুীনত আেঝরর উুঁ উুঁ েব্দ করল। 

  

সূযণ চেঝজ উঝে ব্ঝস ব্লল, এই, সন্ধযাঝব্লা শুঝয় থাঝক োচক? ওঝো। আজ 

োকুরসাঝহঝব্র আসব্ার কথা ো? 

  

বু্লবু্ল বু্ঝকর কাঝছ হািদুচট এঝে গুচটশুচট হঝয় ব্লল, আমার েীি লােঝছ। 

  

সূযণ বু্লবু্লঝক ছুুঁঝয় কেখল িার িার ো ছযাুঁকঝছুঁঝক, োয়ই বু্লবু্ঝলর একটু-আধীনতটু জ্বর 

হয়। চকন্তু এমে পােল কমঝয় চকছুঝিই ওরুধীনত খাঝব্ ো। কাছাকাচছ এক বৃ্ে কহচকমসাঝহব্ 
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থাঝকে, চিচে এঝের কিাঝখ এঝকব্াঝর ধীনতি্চর–িার কেওয়া পুচরয়া খায় মাঝে মাঝে। 

জ্বর কমুক ব্া োকমুক কসই যব্স্থাঝিই খুব্ কঝর আব্ার িাে কঝর, িারপর ছলছঝল 

কিাঝখ সুমণা মাঝখ। 

  

কস-চেে োকুরসাঝহঝব্র আসব্ার কথা। োকুরসাঝহব্ কয-চেে আঝসে কস-চেে সারা 

ব্াচড়ঝি এক চব্রাট উৎসব্ পঝড় যায়। োকুরসাঝহব্ চেঝজও সঝে আঝেে সাি–আট 

জঝের একচট েলসারা ব্াচড়র সব্াইঝক একঘঝর জঝড়া কঝর োিোঝের এক জলসা 

ব্চসঝয় কেে। খাব্ারোব্ার মে ইিযাচে সব্চকছুরই খরি োকুরসাঝহঝব্র। িার কিহারাটা 

পুরঝো আমঝলর জচমোরঝের মঝিাই–পঞ্চাঝের কাছাকাচছ ব্য়স, েলার আওয়াজটা 

ব্াজখাুঁই। োকুরসাঝহঝব্র করাজোঝরর সূত্র কী ককউ জাঝে ো, িঝব্ এখাঝে যঝেঝকর 

ধীনতারর্া, িম্বঝলর ডাকািঝের সঝে ওুঁর কযাোঝযাে আঝছ। িঝব্ কলাকচট োেব্াজোর েকৃি 

সমেোর। 

  

কস-চেে রাি আটটার পর োকুরসাঝহব্ েলব্ল চেঝয় পরীব্ােুর ঘঝর জচমঝয় ব্ঝসঝছে, 

িখেও বু্লবু্ঝলর ঘর যন্ধকার। একচট কমঝয় ব্াইঝর কথঝক এঝস ডাকাডাচক করঝি 

লােল। বু্লবু্ল, বু্লবু্ল, এ ব্াোলীয়া–  

  

োকুরসাঝহব্ এর আঝে কঝয়ক ব্ার এঝসচছঝলে, সূযণর সঝে আলাপ হঝয় কেঝছ। চিচে 

চেঝজই কখাুঁজ কঝরঝছে সূযণ আর বু্লবু্ঝলর। 

  

সূযণ কমঝয়চটঝক জব্াব্ চেল, আজ আমরা যাব্ ো। বু্লবু্ঝলর িচব্য়ি ভাঝলা কেই।  

  

বু্লবু্ল সঝে সঝে উঝে পঝড় ব্লল, আচম যাব্ ো, িুচম যাও। 

  

সূযণ ব্লল, ো, আমারও ইঝে করঝছ ো। 

  

বু্লবু্ল যেুঝযাে কঝর ব্লল, আমার জেয িুচম শুধুীনত শুধুীনত ঘঝর ব্ঝস থাকঝব্ ককে! এ কী 

রকম মরে।  
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সূযণ একেৃঝষ্ট বু্লবু্ঝলর চেঝক িাচকঝয় রইল। কসই েৃচষ্টঝি কী রকম কযে যস্বচস্ত লাঝে। 

কিো মােুরঝক চক ককউ এিির্ ধীনতঝর কেঝখ? বু্লবু্ল চজঝজ্ঞস করল, কী কেখছ, যমে 

কঝর? 

  

সূযণ ব্লল, িুচম বু্েঝি পাঝরা ো? 

  

ো। িুচম োয়ই এ রকম কসাজাসুচজ িাচকঝয় থাঝকা, আচম মাঝে বু্েঝি পাচর ো। 

  

কিামার মঝধীনতয কয আর-একটা বু্লবু্ল আঝছ, আচম িাঝক কেচখ। 

  

আর-একটা বু্লবু্ল? আর ককউ কেই, আমার কভিঝর আর চকেু কেই! 

  

আচম চেক কেখঝি পাই। 

  

কিামার কভিঝর কয আর-একজে সূরয আঝছ, িা চকন্তু আচম চেক জাচে। িুচম যচেও 

আমাঝক ব্ঝলাচে। 

  

ব্লার েরকার কী! আমার কভিঝরর মােুরটাই কিা কিামার কভিঝরর মােুরটাঝক 

ভাঝলাব্াঝস। 

  

বু্লবু্ল ব্লল, চেক আঝছ, ওঝো, ওঝো। িুচম যাও, োকুরসাঝহব্ কিামাঝক ডাকাডাচক 

করঝছে। 

  

সূযণ িবু্ কযঝি রাচজ েয়। ও-চেঝক পরীব্ােুর ঘর কথঝক েব্ল হঝল্লাঝড়র আওয়াজ কভঝস 

আসঝছ। আলাচহয়া চব্লাব্ঝল োে ধীনতঝরঝছ ককউ। যঝেঝক চমঝল একসঝে হািিাচল 

ব্াচজঝয় িাল চেঝে। বু্লবু্ল জাঝে, সূযণ এসব্ ভাঝলাব্াঝস।  

  

কস িখে উঝে পঝড় ব্লল, চেক আঝছ, িঝলা আচমও যাচে। 

  

সূযণ ব্লল, িুচম এই জ্বর োঝয় চেঝয় ককাথায় যাঝব্? ো, আজ কযঝি হঝব্ ো। 
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আমার চকেু হঝব্ ো। 

  

ব্াচি জ্বাচলঝয় বু্লবু্ল েসাধীনতে করঝি ব্সল। সূযণ যঝেক কঝর চেঝরধীনত করল িাঝক, 

চকছুঝিই শুেঝব্ ো। কের পযণ্ সূযণ ব্লল, িুচম সাজঝল কী হঝব্। আচম যাব্ ো। আমার 

আজ আর ইঝে কেই। 

  

বু্লবু্ল ব্লঝল, িুচম থাঝকা িা হঝল। আচম একলাই যাই? 

  

বু্লবু্ল জাঝে, সূযণঝক িা হঝল কযঝিই হঝব্। কস কিেও বু্লবু্লঝক কছঝড় একা ঘঝর ব্ঝস 

থাকঝব্ ো। 

  

একটু ব্াঝে ওরা দু’জে পরীব্ােুর ঘঝর েুকঝিই সকঝল একসঝে যভযথণো করল ওঝের। 

োকুরসাঝহব্ সূযণঝক রচসকিা কঝর ব্লঝলে, ব্াঙাচলব্াবু্, আপোঝক এিির্ কেচখচে! 

েুল আর বু্লবু্ল, এ চক ককউ একা একা কভাে কঝর! 

  

এখাঝে এই আেঝন্দর পচরঝব্ঝে যসুঝখর কথা ব্লা মাোয় ো। সূযণ ব্লল ো বু্লবু্ঝলর 

জ্বঝরর কথা। আর বু্লবু্লঝক কেঝখ কিা এখে আর চকছুই কব্াো যাঝব্ ো। কস এখে 

পাচখর মিেই ছটেট করঝছ। 

  

োকুরসাঝহব্ চেঝজর পাঝে ব্সাঝলে সূযণঝক। োকুরসাঝহঝব্র স্বভাব্ আঝছ, পুরুরঝেরও 

কাুঁঝধীনত হাি চেঝয় কথা ব্লা। উৎসাঝহর আচিেঝযয এক এক ব্ার চিচে সূযণর কাধীনত আুঁকঝড় 

ধীনতঝর ধীনতঝর কাঝছ কটঝে আেঝছে আর সূযণর কেুইঝি একটা কচেে চকছুর কখাুঁিা লােঝছ। 

সূযণ সহঝজই বু্েঝি পাঝর, োকুরসাঝহঝব্র ককামঝর চপস্তল কোুঁজা আঝছ। ককামঝর চপস্তল 

গুুঁঝজ োিোঝের আসর জমাঝোটা মন্দ ব্যাপার েয়। োকুরসাঝহঝব্র মুঝখ জেণার ভুরভুর 

েন্ধ–কসই েন্ধটা িাড়াব্ার জেয সূযণ ঘেঘে হইচস্কর লাঝস িুমুক কেয়। 

  

বু্লবু্লঝক কেঝখ ককউ ভাব্ঝিই পারঝব্ ো, কয িার েরীর খারাপ। ছুচন্নর োঝের সঝে 

িব্লচি একটা িমৎকার কব্াল চেঝিই বু্লবু্ল পাঝয় ঘুঙুর কব্ুঁঝধীনত উঝে োুঁচড়ঝয় োিঝি 
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লােল। সকঝল একটা উল্লাঝসর েব্দ করল। বু্লবু্ঝলর পািলা চছপচছঝপ কেহটা চব্দুযঝির 

মিে ঘুরঝি থাঝক। ছুচন্ন আর িব্লচি িমে লয় ব্াচড়ঝয় কেয়। বু্লবু্ল কযে িযাঝলঝঞ্জর 

সুঝর িাঝের কাঝছ ভাও ব্ািলায়। 

  

োকুরসাঝহব্ যি কব্চে মািাল হে, িিই িার েুচিণ ব্াঝড়। কলাকচটর োর্েচি আঝছ 

ব্ঝট, সারা রাঝিও ক্লা্ হে ো। কাছাকাচছ ব্ঝস থাকা কয-ঝকােও োরী-পুরুঝরর উরুঝি 

িাপড় কমঝর চিচে হইহই কঝর হাসঝি থাঝকে। আজ বু্লবু্ঝলর োি িার খুব্ পছন্দ 

হঝয়ঝছ–এ জেয সব্ কৃচিত্ব কযে সূযণর, কসই কিাঝখ চিচে িাকাে সূযণর চেঝক। 

  

বু্লবু্ঝলর এক একটা োি কের হঝিই সকঝল ব্ঝল উঝে, আরও, আরও! বু্লবু্ঝলর 

ককােও আপচত্ত কেই, কস কযে কব্চে উৎসাহ কপঝয় কেঝছ। এক এক ব্ার চব্রচির সময় 

বু্লবু্ল সূযণর কাঝছ আঝস িার লাস কথঝক মঝে িুমুক চেঝি। সূযণ িাঝক কিাঝখর ইোরায় 

জাোঝি িায়, আর ো। আজ আর থাক। বু্লবু্ল ভ্রূঝিপ কঝর ো, মুখ চেচরঝয় কেয়। 

আজ এখােকার সব্াইঝক কস একাই মাচিঝয় করঝখঝছ। 

  

রাি আড়াইঝটর সময় বু্লবু্ল হোৎ যজ্ঞাে হঝয় পড়ঝল সূযণ িাঝক ককাঝল কঝর চেঝয় 

আঝস চেঝজর ঘঝর। 

৭৯. ভারঝির কয-ঝকােও েহঝরই 

ভারঝির কয-ঝকােও েহঝরই একজে ো-একজে ব্াঙাচল ডািার, উচকল ব্া যধীনতযাপঝকর 

কেখা পাওয়া যাঝব্ই। বু্লবু্ল কব্ে কঝয়ক চেে যসুঝখ কভাোর পর সূযণ কয ডািারচটঝক 

ডাকঝি কেল, িার োম রাধীনতাঝোচব্ন্দ কর। যিয্ রােভারী মােুর। সূযণঝক চিচে গ্রাহয 

করঝলে ো, েম্ভীর ভাঝব্ ব্লঝলে, কপঝেন্টঝক এখাঝে চেঝয় এঝসা। আমার পঝি যাওয়া 

সম্ভব্ েয়। 

  

সূযণ জাোল কয, করাচেেীর হাুঁটািলার িমিা কেই।  
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ডািার ব্লঝলে, হাুঁটঝি ো পাঝরে মাইচজঝক ব্ঝলা টাো চেঝয় আসঝি। আমার যাব্ার 

সময় হঝব্ ো। 

  

সূযণ িখে ইংঝরচজঝি ব্লল, পুঝরা চভচজট চেঝল ডািারঝের চক রুচে কেখঝি যাব্ার 

চেয়ম কেই? 

  

ডািার রাধীনতাঝোচব্ন্দ কর মুখ িুঝল িাকাঝলে। যব্াক হঝলও চিচে মুঝখর ভাঝব্ িা েকাে 

কঝরে ো। সূযণঝক চিচে ব্াচড়র োঝরায়াে টাঝরায়াে মঝে কঝরচছঝলে–যঝেক িাকর ব্া 

োঝরায়াঝের কিহারাও সুেেণে হয়। সূযণ ডািারব্াবু্ঝক কয ব্া চড়চটঝি চেঝয় কযঝি িাইঝছ–

চিচে কসই ব্াচড়চটর পচরিয় জাঝেে, কসই জেযই আপচত্ত। চকন্তু কসব্াচড়র োঝরায়াে 

ইংঝরচজ ব্ঝল ো। চিচে চব্রি হঝলে। চিচে ধীনতমঝকর সুঝর ব্লঝলে, আমার ইঝে ো হঝল 

আচম রুচে কেখঝি যাব্ ো, আমাঝক ককউ কজার করঝি পাঝর? 

  

সূযণ একেৃচষ্টঝি ডািাঝরর চেঝক কিঝয় রইল। বু্লবু্লরা ওঝের কিো কহচকমসাঝহঝব্র 

ওরুধীনত খায়। চকন্তু কচেে ধীনতঝর চকছুঝিই বু্লবু্ঝলর কাচের রি পড়া ব্ন্ধ হঝে ো। কয 

কঝয়ক জঝের কাঝছ কস একজে ব্ড় ডািাঝরর োম চজঝজ্ঞস কঝরঝছ, েঝিযঝকই এই 

রাধীনতাঝোচব্ন্দ কঝরর োম ব্ঝলঝছ। চকন্তু কক জােি, চিচে শুচিব্াযু়গ্রস্ত? 

  

এখাঝে রাোরাচে কঝর লাভ কেই, িাই সূযণ যেুেয় কঝর ব্লল, আপচে কেঝল চব্ঝের 

উপকার হি। আপচে েয়া কঝর িলুে ো। 

  

চভচজটকা রুচপয়া কক ে কেো? 

  

মযায়— 

  

িেমঝখাঝরর মিে ডািার িিুচে হাি ব্াড়াঝলে। সূযণ একচট একঝো টাকার কোট এক 

টাকার কোঝটর ভচেঝি রাখল কটচব্ঝলর ওপর। চিচে কসটা চেঝয় পঝকঝট ভঝর উঝে 

োুঁড়াঝলে। আঝেে করঝলে, আমার ব্যােটা চেঝয় িঝলা। োচড় ডাঝকা।  
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োচড়ঝি ডািার একটাও কথা ব্লঝলে ো। ব্াচড়র সামঝে এঝস োক কুুঁিঝকাঝলে। চসুঁচড় 

চেঝয় ওেব্ার সময় যেয একচট কমঝয় োমচছল–ডািার এমে ভাঝব্ কেওয়াল কঘুঁঝর সঝর 

োুঁড়াঝলে, যাঝি কমঝয়চটর হাওয়াও িাুঁর োঝয় ো লাঝে।  

  

বু্লবু্ল চব্ছাোয় শুঝয় আঝছ কিাখ বু্ঝজ। কুলসম োঝম একচট কমঝয় হাওয়া করঝছ মাথার 

পাঝে ব্ঝস। ডািার েরজার কাঝছ োুঁচড়ঝয় ব্লঝলে, এুঃ, কী চব্শ্রী যস্বাস্থযকর ঘর! সব্ 

জােলা খুঝল োও। পরো সরাও! 

  

বু্লবু্ঝলর ঘঝর খাট কেই, কমঝের ওপর পািা চব্ছাো। কসখাঝে ডািার ব্সঝলে ো। 

কুলসম ছুঝট চেঝয় চেঝজর ঘর কথঝক একটা কমাড়া চেঝয় এল। কসখাঝে ব্ঝস, রুচে 

কেখব্ার আঝে ডািার সূযণঝক েনের করঝলে ইঝয় কজোো িুমহারা কক ে হযায়? 

  

সূযণ ব্লল, চস ইজ মাই ওয়াইে। 

  

ডািার চব্শ্রী ভাঝব্ হাসঝলে। িারপর ব্লঝলে, জল েরম করঝি ব্ঝলা এক ব্াচট। 

রুচেঝক উঝে ব্সঝি ব্ঝলা। 

  

মঝে হঝে, চিচে সরাসচর করােীর সঝে কথা ব্লঝব্ে ো। িা হঝল চিচকৎসা করঝব্ে কী 

কঝর? 

  

চিচে চকছুির্ এক েৃচষ্টঝি কিঝয় রইঝলে বু্লবু্ঝলর চেঝক। িারপর একটা েীঘণশ্বাস কেঝল 

কটঝথসঝকাপটা ব্াচড়ঝয় রাখঝলে করাচেেীর চপঝে। কব্ে চকছুির্ ধীনতঝর পরীিা করঝলে 

এব্ং চেঝজই েীঘণশ্বাস ছাড়ঝি লােঝলে ঘে ঘে। 

  

কুলসম েরম জঝলর ব্াচট চেঝয় এল। আরও কঝয়ক জে এঝস চভড় কঝরঝছ েরজার 

সামঝে। কুলসম সূযণঝক ব্লল, ব্াোলীয়া, কডটল আউর সাবু্ে উধীনতার রাখ চেয়া 

  

ডািার এব্ার সচিয সচিয িমঝক উেঝলে। আপােমস্তক কেখঝলে সূযণঝক। িারপর কড়া 

েলায় চজঝজ্ঞস করঝলে, িুচম ব্াঙাচল? 
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হযাুঁ। 

  

ডািার রাধীনতাঝোচব্ন্দ কর শুধুীনত েীচিব্াচেে িাই েয়, যিয্ কব্চে রকঝমর োঝেচেক। 

করাচের্ীর চেক কথঝক েজর চেচরঝয় চিচে ধীনতমঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, কহায়াট আর ইউ ডুইং 

চহয়ার? 

  

সূযণ উত্তর ো চেঝয় কাধীনত োুঁকাল। 

  

িুচম ককাথায় থাঝকা? 

  

এখাঝেই। 

  

ককে? 

  

আপচে রুচেঝক কী রকম কেখঝলে? 

  

ডািার িিিঝর্ কটঝথসঝকাপ গুচটঝয় উঝে োুঁচড়ঝয়ঝছে। যব্জ্ঞার সুঝর ব্লঝলে, এখাঝে 

এর চকছু করার কেই। এঝক হাসপািাঝল পাচেঝয় োও। 

  

হাসপািাঝল যাঝব্ ো। কযঝি িায় ো। 

  

িা হঝল আমার আর কী করার আঝছ? 

  

ওর কী হঝয়ঝছ কী? 

  

ওর কী হঝয়ঝছ, িা কয-ঝকােও যন্ধও বু্েঝি পাঝর। এম-ঝর চেঝি হঝব্, থুিু পরীিা 

করাঝি হঝব্–চকন্তু িার আঝেই সচেক ভাঝব্ ব্ঝল কেওয়া যায়, ওর দুঝটা লাংসই োুঁেরা 

হঝয় কেঝছ। আঝে ককােও রকম চিচকৎসা করায়চে? 

  

আঝে কিা চেক কব্াো যায়চে। 
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এরা সাধীনতারর্ি বু্েঝি কেয় ো। করাঝের চিচকৎসা করাঝল আর যেয পুরুরমােুঝরর 

সব্ণোে করঝব্ কী কঝর? 

  

ডািার কেঝরর চেঝক ব্াংলা কথা ব্লচছঝলে ব্ঝল সূযণ একটু আস্বস্ত কব্াধীনত করল। 

বু্লবু্ঝলর এসব্ কথার মমণ কব্াোর েরকার কেই। যেয একজে সহৃেয় ডািার ডাকঝলই 

হঝব্। এই কােঝখাট্টা কলাকচটঝক চেঝয় ককােও কাজ হঝব্ ো। 

  

ডািার েরম জঝল যঝেকির্ ধীনতঝর হাি ধুীনতঝলে। ওঝের কিায়াঝল ো ছুুঁঝয় ব্ার করঝলে 

চেঝজর পঝকঝটর রুমাল। সূযণঝক ব্লঝলে, িঝলা। 

  

ব্াইঝরর েরজা পযণ্ এঝস সূযণ হাি িুঝল েমস্কার কঝর ব্লল, আো— 

  

ডািার ব্লঝলে, আো মাঝে? আমাঝক কিম্বাঝর কপ ুঁঝছ োও।  

  

আমার ভুল হঝয় কেঝছ। আচম একটা োচড় কডঝক চেচে। আচম চেঝজ যচে ো যাই। 

  

কিামাঝক কযঝি হঝব্। 

  

আচম কিা এিুচে কযঝি পারচছ ো। পঝর যচে আব্ার আপোর সঝে কেখা কচর–  

  

পঝর আব্ার কী? িুচম এখেও এখাঝে থাকঝব্ োচক? কিামাঝক আচম এখাঝে থাকঝি কেব্ 

ো। কিামার লজ্জা কঝর ো? কেঝখ কিা ভদ্রঝলাঝকর কছঝল ব্ঝলই মঝে হয়। রাঙাচল জাচির 

কলকিম! 

  

সূযণ েৃে় ভাঝব্ ব্লল, আমাঝক এখাঝেই থাকঝি হঝব্! 

  

ডািার আব্ার োক কুুঁিঝক সূযণর চেঝক িাকাঝলে। িারপর ব্লঝলে, আমার স্ত্রী যচে 

কোঝে আচম এই ব্াচড়ঝি চিচকৎসা করঝি এঝসচছ, িা হঝল আমাঝক এলাহাব্াঝে চেঝয় 
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েোয় িাে কঝর আসঝি হঝব্, িা জাঝো? কিামার কথা শুঝে আচম এলাম, আর িুচম 

আমার ককােও কথা শুেঝব্ ো? 

  

সূযণ িুপ কঝর রইল। 

  

ওই কমঝয়চটর জেয আর চি্া কঝর ককােও লাভ কেই।  

  

আপচে কিা ওর চিচকৎসার কথা চকছুই ব্লঝলে ো।  

  

ডািার আব্ার একটা েীঘণশ্বাস কেলঝলে। িারপর ব্লঝলে, োমকরা ডািারঝের একটা 

ট্রযাঝজচড কী জাঝো? িাঝের হাঝিই কব্চে রুচে মঝর! সকঝল এঝকব্াঝর কের সমঝয় চেঝয় 

আঝস আমাঝের কাঝছ। এখাঝে আসব্ার আঝেই আচম জােিাম! 

  

আপচে কী ব্লঝছে? 

  

হাসপািাঝল চেঝয় যাও আর কযখাঝেই চিচকৎসা কঝরা–মাস দু’এঝকর কব্চে ওই কমঝয়চট 

ব্াুঁিঝব্ ো। 

  

মাত্র িার-পাুঁি চেে আঝেও সুস্থ চছল, ককােও চকছু কব্াো যায়চে। 

  

কমঝয়ঝছঝলরা পাঝর, কমঝয়ঝছঝলরা পাঝর। ওঝের যঝেক চকছুই কব্াো যায় ো। এইসব্ 

রুচেঝক চব্ধীনতাে রায়, েচলেী কসেগুপ্ত ব্া আসরেউল্লার মিে ডািাররা হয়ঝিা ব্াুঁিাঝি 

পাঝর, আচম পাচর ো। 

  

সূযণ স্তচম্ভি ভাঝব্ োুঁচড়ঝয় রইল। এসব্ চক চব্শ্বাস করা যায়? বু্লবু্ল, এি োর্ব্্ 

বু্লবু্ল–  

  

ডািার পঝকট কথঝক একঝো টাকার কোটচট ব্ার কঝর ব্লঝলে,–োও–  

  

ো, ো, আপোর চে আপচে কেঝব্ে ো ককে? 
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আব্ার ব্াুঁকা হাচসঝি চিচে চধীনতক্কার চেঝলে সূযণঝক। কোটটা মুঝড় ব্াঝজ কােঝজর মিে 

চিচে ছুুঁঝড় চেঝলে। আর ককােও ম্ব্য ো কঝর হাি িুঝল ডাকঝলে একটা িল্ টাো। 

  

সূযণ চেঝজর ঘঝর চেঝর আসার পর যঝেঝক চমঝল চঘঝর ধীনতরল িাঝক। কী ব্লঝলে, 

ডািারসাব্? 

  

সূযণ কহঝস ব্লল, খুব্ রাে করঝলে ওুঁঝক কডঝক এঝেচছ ব্ঝল। চকছুই হয়চে। সচেণ জঝম 

চেঝয় রি পড়ঝছ। যি ব্ড় ডািার এি কছাট যসুখ কেঝখে ো! 

  

সকঝল মি েকাে করল, িারাও এই কথাই ব্ঝলচছল। কহচকমসাঝহঝব্র োব্াই কখঝল 

ককােও েি যসুখ হয় ো। বু্লবু্লঝক আজই যঝেকটা ভাঝলা কেখাঝে ো? 

  

বু্লবু্ল চব্ছাোয় উঝে ব্ঝস চক্লষ্ট ভাঝব্ হাসঝি কিষ্টা করঝছ। মুখখাো িুপঝস কেঝছ এই 

কচেঝেই। িবু্ও চব্েীর্ণ িিঝলখার মিে একটা রূপ আঝছ কসই মুঝখ। িুঝল চিরুচে পঝড়চে 

দু-চিে চেে। 

  

সূযণ ব্লল, হযাুঁ, আজ যঝেক ভাঝলা কেখাঝে। ডািারব্াবু্ কিা ককােও োব্াই পযণ্ চেঝি 

িাইঝলে ো। ব্লঝলে, এমচেই সব্ চেক হঝয় যাঝব্।  

  

কস-চেে সারা চেে ধীনতঝর সূযণ ব্ার ব্ার কিারা কিাঝখ িাকাঝি লােল বু্লবু্ঝলর চেঝক। 

আঝের মিে আর কসাজা িাকাঝি পারঝছ ো। কজঝল থাকার সময় কস একজে মৃিুযেণ্ড 

োপ্ত আসাচমঝক কেঝখচছল। সকঝলই িার চেঝক োরুর্ সমীঝহর সঝে িাকাি। কযে িার 

েরীঝর কলঝেচছল মৃিুযর েোে় োম্ভীযণ। বু্লবু্লও যঝেকটা কসই রকম। মাত্র দু-চিে 

মাস? এ চক স্বে? 

  

সারা চেে কস বু্লবু্লঝক হাচসখুচেঝি রাখার কিষ্টা করল। কভিঝর কভিঝর িার যসম্ভব্ 

িন্দ্ব িলঝছ। এখে কী করা উচিি? হাসপািাঝল চেঝয় চেঝয় একব্ার কের কিষ্টা করা উচিি 
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েয়? িা হঝল বু্লবু্লঝক জাোঝি হঝব্। হাসপািাঝলর খাঝট বু্লবু্ল একা শুঝয় আঝছ, এটা 

কস চকছুঝিই কল্পো করঝি পারঝছ ো। 

  

জীব্ে কথঝম থাঝক ো। কসচেেও যেযােয ঘঝর সন্ধযাঝব্লা ব্াবু্রা এল, হারঝমাচেয়াম, 

ঘুঙুর ও িব্লার আওয়াজ শুরু হল, যারা বু্লবু্লঝক ভাঝলাব্াঝস খুব্, িারাও এক সমঝয় 

কেোগ্রস্ত েলায় চখলচখল কঝর হাঝস। 

  

বু্লবু্ঝলর ঘঝর কস-চেে আঝলা জ্বলল ো। সন্ধযা কথঝক বু্লবু্ঝলর আব্ার জ্বর এঝসঝছ, 

মাঝে মাঝে কাচের েমঝক কব্ুঁঝক যাঝে চপে। সূযণ িার মাথায় হাি বু্চলঝয় চেঝি লােল। 

  

একসময় ঘুচমঝয় পড়ল বু্লবু্ল। সূযণ কজঝে রইল োয়। 

  

একাগ্র হঝয় কস শুেঝি লােল বু্লবু্ঝলর চেশ্বাঝসর েব্দ। এখে কথঝকই িার ভয় হঝে, 

হোৎ বু্চে চেশ্বাস কথঝম যাঝব্। মৃিুয চজচেসটা কী রকম, িার ককােও চেব্ণািে কেই? 

পৃচথব্ীঝি এি মােুর রঝয়ঝছ, িবু্বু্লবু্লঝকই মরঝি হঝব্ ককে? বু্লবু্ল জীব্েঝক এি 

ভাঝলাব্াঝস, আেঝন্দ েুচিণঝি িার কখেও ককােও ক্লাচ্ কেই, কসই বু্লবু্লঝক মৃিুয এঝস 

ককঝড় চেঝয় যাঝব্? মৃিুযর এলাকা কি ব্ড়? িার ব্াইঝর ককাথাও বু্লবু্লঝক চেঝয় পাচলঝয় 

যাওয়া যায় ো? 

  

জােলার ব্াইঝর একটা চেুঃসে িারা কেখা যায়। ব্ড় কব্চে জ্বলজ্বল করঝছ। একটা সময় 

কযে িারাটা সঝর কেল মঝে হল। কক কযে ব্ঝলচছল িারারা মাঝে মাঝে স্থাে ব্েল কঝর? 

মােুঝরর জীব্ঝের চব্ঝের ককােও মুহূঝিণই কেখা যায় িারা সঝর যাব্ার েৃেয। কী। এর 

মাঝে? 

  

একসময় শুেঝি কপল কান্নার েব্দ। বু্লবু্ল েুুঁচপঝয় েুুঁচপঝয় কাুঁেঝছ। 

  

সূযণ িার চপঝে হাি চেঝয় ব্লল, এ কী, কাুঁেছ ককে? এই, কিামার কষ্ট হঝে? 

  

বু্লবু্ল ব্লল, ডািারসাঝহব্ কী ব্ঝলঝছ আচম জাচে। আচম আর ব্াুঁিব্ ো! 
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আঝর, িুচম ব্লছ কী? কমাঝটই ডািার সাঝহব্ একথা… 

  

আমার কাঝছ আর চমঝথয কব্াঝলা ো। আচম সব্ বু্ঝে কেচছ।  

  

সূযণর হািটা আপচেই গুচটঝয় এল। কমঝয়রা শুধুীনত কয যঝেক চকছু কোপে করঝি পাঝর িাই 

েয়, যঝেক কোপে খব্রও কজঝে যায় যোয়াঝস।  

  

সূযণ হোৎ চব্ছাোর ওপর উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লল, কিামাঝক আচম যি সহঝজ মরঝি কেব্ 

কভঝব্ছ? ো! কিামাঝক আচম মরঝি কেব্ ো! 

  

বু্লবু্ল িার সজল কিাখদুচট িুঝল ব্লল, আচম কিা আর ব্াুঁিঝি িাই ো! 

  

সূযণ িুেস্বঝর ব্লল, মরা যি কসাজা োচক! আচম কিামাঝক চকছুঝিই মরঝি কেব্ ো! 

  

সূযণর েলার আওয়াঝজ চেশুসুলভ েৃে়িা চছল। কযে কস সচিযই মৃিুযর সঝে লড়াই করঝি 

িায়। শুধুীনত বু্লবু্লঝক ব্াুঁিাব্ার জেযই েয়, মৃিুযঝক পযুণেস্ত করার সৃ্পহাও িার মঝধীনতয কজঝে 

ওঝে। মৃিুযঝক কস কিা যঝেক ব্ার যঝেক রূঝপ কেঝখঝছ। িাই িার রাে কব্চে। 

  

বু্লবু্ল আর ককােও কথা ব্লার ব্েঝল কাুঁেঝি শুরু কঝর। যুচির ব্েঝল কান্নাই িার 

পঝি েেস্ত মঝে হয়। যচেও এই কান্না চেঝজঝক ব্াুঁিাব্ার জেয েয়, চেঝজঝক ধ্বংস করার 

জেয। 

  

বু্লবু্ঝলর এ-ধীনতরঝের যুচিঝব্াধীনত সূযণঝক চকছুিঝর্র জেয চব্মূে় কঝর কেয়। িারপর কস 

বু্লবু্ঝলর কাুঁধীনত কাুঁচপঝয় ব্ঝল, িুচম ব্লছ কী? িুচম মরঝি িাও? 

  

বু্লবু্ল িার কৃে মুঝখাচে িুঝল ব্ঝল, আচম আর ককে ব্াুঁিঝি িাইব্ ব্ঝলা? আমার কী 

আঝছ? 

  

বু্লবু্ল, আচম আচছ! িুচম আমার কথা চি্া করছ ো? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 975 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ব্াোলীয়া, আচম কিামার কযােয েই! আচম কিামাঝক কপলাম ো। 

  

িুচম এ কী ব্লছ? 

  

আচম চেকই ব্লচছ! আচম আর কী িাইঝি পাচর? আমার মিে কমঝয় আর কী আো করঝি 

পাঝর? কিামার মিে একজে পুরুর, এি যার রূপ, এি ব্ড় যার হৃেয়, িাঝক পাওয়া 

চক কম ভাঝেযর কথা? িবু্ আমার ভাঝেয সইল ো! আমার েচসব্টাই খারাপ! আমার 

চেঝজর মা কী ভাঝব্ মারা কেঝছ িুচম জাঝো? চেক আমারই মিে–  

  

বু্লবু্ল, চছুঃ, এমে কথা ব্ঝল ো। আমার মা কীঝস মারা চেঝয়চছঝলে িাও িুচম জাঝো 

ো। চিচে আত্মহিযা কঝরচছঝলে। িা ব্ঝল, আচমও চক আত্মহিযা করচছ! 

  

ব্াোলীয়া, িুচম ককে আত্মহিযা করঝব্? িুচম আমাঝক রাস্তায় ছুুঁঝড় কেঝল চেঝয় িঝল 

যাও! 

  

পােচলর মিে কথা কব্াঝলা ো! কিামার কী হঝয়ঝছ কী, চকেু হয়চে! 

  

সূযণ িার পরচেে কথঝক কিালপাড় কাণ্ড করঝি থাকল। ডািার রাধীনতাঝোচব্ন্দ কঝরর কাঝছ 

কস আর কেল ো–িার ব্েঝল কস যেয চিে জে ডািার কডঝক আেল। সব্ রকম পরীিা 

ও কোুঁড়াখুুঁচড় িলল। িখেও, পাুঁঝির েেঝকর কোড়ার চেঝক, যক্ষ্মাঝক রাজঝরাে মঝে 

করা হি। এর মঝধীনতয একজে ডািার আব্ার যচভমি চেঝয় কেলঝলে কয বু্লবু্ঝলর 

কমাঝটই চট চব্ হয়চে। এম-ঝর চরঝপাটণ সঝেও চিচে েৃে়স্বঝর িার মি কঘারর্া করঝি 

লােঝলে। এই ডািারচট যচেও চছঝলে এম চব্ চব্ এস, িবু্ চছঝলে জল চিচকৎসার ভি। 

চেঝের চব্চভন্ন সমঝয় চেচেণষ্ট পচরমাঝর্ জল পাে কচরঝয়ই কয এক েকার চিচকৎসা পেচি 

আঝছ, চিচে িাই সুপাচরে করঝলে। এব্ং, আশ্চঝযণর চব্রয়, বু্লবু্ঝলর চকছুটা উন্নচি হঝি 

লােল। িার জ্বর কছঝড় কেল, কাচের েমঝকও আর কষ্ট পায় ো। 
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চিচকৎসার সমঝয় োয় এক মাস সূযণ এক ব্ারও বু্লবু্ঝলর পাে কছঝড় েঝড়চে। সূযণর 

স্বাস্থযজ্ঞাে আঝছ, কস জাঝে চট. চব্. করােীর পাঝে ও রকম শুঝয় থাকা উচিি েয়, চকন্তু 

কস গ্রাহয কঝরচে। ও-চেঝক, বু্লবু্ঝলর স্বাস্থযজ্ঞাে কেই, কস জাঝে ো, িার থুিু ব্া কাচে 

যেয ককউ ছুুঁঝল কী হয়–িবু্ কস েঝিযক চেে সূযণঝক সচেব্ণন্ধ যেুঝরাধীনত কঝরঝছ যেয 

ককােও ঘঝর িঝল কযঝি। যেয ককােও ঘর মাঝেই যেয ককােও কমঝয়র ঘর। এব্াচড়ঝিই 

আর কিা ককােও খাচল জায়ো কেই। কস কথা বু্ঝেও বু্লবু্ল সূযণঝক িঝল যাব্ার জেয 

কজার কঝর। সূযণঝক যেয ককােও কমঝয়র হাঝি সুঁঝপ চেঝিও িার ককােও আপচত্ত কেই 

এখে। েচি রাঝত্র এই চব্রঝয় পঝেঝরা কুচড় চমচেট কথা কাটাকাচট হঝয় উঝেচছল একটা 

তেচমচত্তক ব্যাপার। 

  

বু্লবু্ল ঘুচমঝয় থাকার পরও সূযণ কজঝে কথঝকঝছ। িার চভিঝর সব্ সময় এই িাপা ভয়টা 

চছল কয বু্লবু্ল বু্চে কয-ঝকােও সমঝয় চেুঃেঝব্দ মঝর যাঝব্। সূযণ মৃিুযর মুঝখামুচখ হঝি 

িায় কস চকছুঝিই বু্লবু্লঝক একা ছাড়ঝব্ ো। ককােও ককােও চেে বু্লবু্ঝলর বু্ঝক খুব্ 

কব্চে ব্যথা হঝল সূযণ কসখাঝে হাি বু্চলঝয় চেঝয়ঝছ। কাুঁিুচল কখালার পর বু্লবু্ঝলর উন্নি 

বু্ঝক হাি বু্চলঝয় সূযণর মঝে হঝয়ঝছ, চকছুই কিা ব্েলায়চে। বু্লবু্ল কিা চেক কসই রকমই 

আঝছ। মৃিুযটা িা হঝল চেশ্চয়ই একটা যব্াস্তব্ ঘটো! 

  

বু্লবু্ল যখে যঝেকটা ভাঝলা হঝয় উেঝছ, কসই রকম সমঝয় একচেে মাে রাঝত্র সূযণ 

একচট ব্যাপার কেঝখ স্তচম্ভি হঝয় কেল! কস-চেে সূযণর একটু িিা এঝসচছল, হোৎ ব্চমর 

েব্দ শুঝে িার ঘুম কভঝঙ যায়। সূযণ ধীনতড়েড় কঝর উঝে কেখল, বু্লবু্ল চব্ছাোয় কেই। 

  

ব্াথরুম যঝেক েূঝর, কসই জেয ঘঝরর ককাঝর্ একটা ব্ড় োমলা রাখা চছল। বু্লবু্ল 

কসখাঝে ব্ঝস আঝছ। সূযণ িার পাঝে চেঝয় োুঁড়াল। কস কেখল, বু্লবু্ল েলায় হাি চেঝয়। 

ইঝে কঝর ব্চম করঝছ। েলেল কঝর কব্ঝরাঝে কাুঁিা রি।  

  

সূযণ ককামল ভাঝব্ বু্লবু্ঝলর কাুঁঝধীনত হাি চেঝয় ব্লল, কী হঝয়ঝছ বু্লবু্ল? কিামার বু্ঝক 

ব্যথা করঝছ? 
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বু্লবু্ল এক েটকায় সূযণর হাি সচরঝয় চেঝয় ব্লল, কছাড় কেও মুঝে–  

  

সূযণ যব্াক ভাঝব্ কিঝয় রইল বু্লবু্ঝলর কিাঝখর চেঝক। বু্লবু্ঝলর েৃচষ্ট উোচেেীর মিে। 

কস চিৎকার করঝি লােল, চেকাল যাও! িু কমরা ঘরঝস চেকাল যাও! 

  

বু্লবু্ঝলর যসুখ পুরঝো হঝয় কেঝছ। এখে আর িার আকচস্মক চিৎকার শুেঝল যেয ঘর 

কথঝক কমঝয়রা ছুঝট আঝস ো। এই রাচত্তঝরও ককােও ককােও ঘর কথঝক ঘুঙুঝরর আওয়াজ 

কভঝস আঝস। রি-মাংঝসর উল্লাসময় কয জীব্ে, িা যেয কারওর দুুঃখ চেঝয়। মাথা 

ঘামায় ো। 

  

তেঝিযর হাঝির কখলোর মিে সূযণ কজার কঝর বু্লবু্লঝক ককাঝল িুঝল চেঝয় আঝস। 

বু্লবু্ল ছটেট কঝর, সূযণঝক আুঁিঝড় কামঝড় ব্যচিব্যস্ত কঝর চেঝি িায়। কসই সঝে িার 

মুখ চেঝয় কোয়ারার মিে কব্ঝরায় যজস্র োলাোচল। এমেকী সূযণঝক কস করচন্ডকা ব্াচ্চা 

ব্লঝিও চিধীনতা কঝর ো। আশ্চযণ, কয চেঝজ করচন্ড, িার কাঝছও করচন্ডর ব্াচ্চাই একটা িূড়া্ 

োলাোল। 

  

পর পর কঝয়ক চেে বু্লবু্ল সূযণঝক এঝকব্াঝর ব্যচিব্যস্ত কঝর কিাঝল। কস চকছুঝিই আর 

সূযণর সঝে থাকঝি িায় ো। িার ব্যব্হাঝর খুব্ সহঝজই বু্েঝি পারা যায় কয কস আর 

চেঝজর ভাঝেযর সঝে সূযণঝক জড়াঝি িায় ো। কস সূযণঝক মুচি চেঝি িাইঝছ। বু্লবু্ল কিা 

আর সূযণর কোুঁয়ারিুচমর পূব্ণ পচরিয় পায়চে! 

  

চেে েঝেক ব্াঝে বু্লবু্ঝলর যব্স্থা আব্ার হোৎ খুব্ খারাপ হঝয় পঝড়। জল চিচকৎসার 

কসই ডািার খুুঁচটোচট ব্যাপাঝর ভুল ধীনতঝর সূযণঝক চিরস্কার কঝরে। যেয ডািাররা ব্ঝলে, 

কাছাকাচছর মঝধীনতয ডািার রাধীনতাঝোচব্ন্দ কর ছাড়া যেয ককউ আর বু্লবু্লঝক ব্াুঁিাঝি 

পারঝব্ ো। সূযণ আব্ার রাধীনতাঝোচব্ন্দ কঝরর কাঝছ চেঝয় কাকুচিচমেচি কঝর িাুঁঝক কডঝক 

এঝেচছল। চিচে চখটচখঝট কমজাজ চেঝয় আব্ার এঝলে, বু্লবু্ঝলর সঝে একচটও কথা ো 

ব্ঝল ভাঝলা কঝর পরীিা করঝলে–িারপর সূযণঝক ব্াংলাঝি জাোঝলে, আর চেে 

েঝেঝকর মঝধীনতয কমঝয়টা এই পাপ জীব্ে কথঝক মুচি কপঝয় যাঝব্।  
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সূযণর চেঝক চেঝর চিচে জ্বল্ কিাঝখ ব্লঝলে, কিামারও মুচি! 

  

ডািার িঝল যাব্ার পর সূযণ চজঝজ্ঞস করল, বু্লবু্ল, কিামার কী ইঝে কঝর? িুচম চকছু 

কখঝি িাও? িুচম ককােও চজচেস িাও? 

  

বু্লবু্ল আঝের িুলোয় যস্বাভাচব্ক ো্ হঝয় কেঝছ। কস িার েীর্ণ হািটা ব্াচড়ঝয় চেঝয় 

ব্লল, ব্াোলীয়া, িুচম আমাঝক কছঝড় কযঝয়া ো! 

  

মৃিুযর কব্াধীনত কয কী েোে়, িা বু্লবু্লঝক কেখঝল এখে বু্েঝি পারা যায়। সব্ রকম 

যিৃচপ্ত, ছটেটাচে কথঝম কেঝছ িার, কস চেঝজঝক েস্তুি কঝর চেঝে। কঝয়ক চেে আঝেও 

কস সূযণঝক িাচড়ঝয় কেব্ার জেয ব্যস্ত হঝয় পঝড়চছল। এখে িার কথা শুেঝল মঝে হয়, 

সকঝল এঝস মৃিুযঝক সম্মাে করুক। ভয় পাব্ার চকছু কেই। 

  

সূযণ বু্লবু্ঝলর উে কপাঝল ওষ্ঠ ছুুঁইঝয় ব্লল, কিামাঝক আচম কিেও কছঝড় যাব্ ো। 

আমার কিা আর ককাথাও যাব্ার জায়ো কেই! 

  

সূযণ একটু যেযমেস্ক হঝিই বু্লবু্ল চব্ছাোর ওপর উঝে োুঁড়াল। টলটঝল পাঝয় একটু 

কহুঁঝট ব্লল, িুচম োি ভাঝলাব্াঝসা। আচম এখেও োিঝি পাচর। কেখঝব্? 

  

সূযণ এক লাঝে বু্লবু্ঝলর কাঝছ এঝস িার কাধীনত কিঝপ ধীনতঝর ধীনতমঝক ব্লল, কী হঝে কী? 

  

বু্লবু্ল হাসঝি হাসঝি েরীর কোলাঝি লােল। পরিঝর্ই সূযণর বু্ঝক মাথা গুুঁঝজ কাুঁেঝি 

লােল হ হ কঝর। 

  

সব্ ব্যাপারটা যচি োটকীয় মঝে হয়। চকন্তু মৃিুযর কিঝয় ব্ড় আর ককােও োটক কেই। 

  

কঝয়ক চেে ব্াঝে, বু্লবু্ঝলর যখে কণ্ঠস্বর পযণ্ যিয্ দুব্ণল হঝয় এঝসঝছ, কসই সময় 

সূযণর একটা কথা মঝে পড়ল। বু্লবু্ল একসময় োয়ই ব্লি, কস কখেও সমুদ্র কেঝখচে। 

কোয়াচলয়ার কছঝড় কস ব্াইঝরই চেঝয়ঝছ খুব্ কম–িবু্ কস পাহাড় ও েেী কেঝখঝছ, চকন্তু 
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সমুদ্র কেখা হঝয় ওঝেচে। কঝয়ক ব্ার কস সূযণর কাঝছ আব্োর কঝরচছল, ব্াোলীয়া, 

আমাঝক একব্ার সমুদ্র কেখাঝব্? 

  

সূযণর মঝে হল, জীব্েটা কের হঝয় যাব্ার আঝে, বু্লবু্ঝলর এই ব্াসোটা যিৃপ্ত থাঝক 

ককে? কস কাঝে কাঝে চজঝজ্ঞস করল, বু্লবু্ল িুচম সমুদ্র কেখঝি যাঝব্? 

  

বু্লবু্ল কিাখ যঝধীনতণক খুঝল ব্লল, কসখাঝে িুচম আমার পাঝে থাকঝব্ কিা? 

  

হযাুঁ। আচম সব্ সময় কিামার পাঝে থাকব্। আচম আর ভয় পাই ো। চকন্তু বু্ঝকর মঝধীনতয 

ব্ড্ড কষ্ট হয়। 

  

কসখাঝে আমার যসুখ চক কমঝব্? ওঝো, আমার ব্ড় কষ্ট–আমার কষ্টটা একটু কচমঝয় 

োও ো! 

  

এব্ার কিামার কষ্ট কঝম যাঝব্। আমার ব্ড্ড ব্াুঁিঝি ইঝে কঝর! আচম জীব্ঝে কী কপলাম? 

ব্ড় কষ্ট…িুচম বু্েঝব্ ো…সচিয সমুদ্র কেখঝি পারব্? কিামার পাঝে োুঁচড়ঝয়? 

  

চেশ্চয়ই। সমুঝদ্রর ধীনতাঝর কারওর যসুখ থাঝক ো। কসই জেযই কিা সমুঝদ্রর কাঝছ যাব্ার 

কথা ব্ললাম। 

  

বু্লবু্ঝলর মিে সামােয কমঝয় িখে যসামােয কিাঝখ সূযণর চেঝক িাকায়। সূযণর এই 

কস্তাকব্াকয শুঝে কস পৃচথব্ীর কশ্রষ্ঠিম োেণচেঝকর কিঝয়ও েভীর ভাঝব্ একটা চেশ্বাস 

কেঝল। িারপর ব্ঝল, যচে আর একটা ব্ছরও ব্াুঁিঝি পারিাম! 

  

আর একটা ব্ছর ব্াুঁিঝল বু্লবু্ঝলর ককাে পরমাথণ সাচধীনতি হি, িা সূযণ জাঝে ো। িবু্ কস 

িীব্র ভাঝব্ চি্া করঝি লােল, মাত্র একটা ব্ছর কস ককােও জায়ো কথঝক ধীনতঝর আেঝি 

পাঝর ো? িার চেঝজর জীব্ে কথঝক যঝেকগুঝলা ব্ছর কিা কস কয-ঝকােও মুহূঝিণই চেঝি 

রাচজ আঝছ! 
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কট্রঝে বু্লবু্লঝক এই যব্স্থায় চেঝয় যাওয়া সম্ভব্ েয়। িাই োকুরসাঝহঝব্র সহায়িায় 

সূযণ একটা মস্ত ব্ড় কটেে ওয়ােে ভাড়া করল। বু্লবু্লঝক কস কব্াম্বাইঝি চেঝয় যাঝব্। 

োচড়র োুঁকাচেঝি পাঝছ বু্লবু্ঝলর কষ্ট হয়, িাই সূযণ িার মাথাটা ককাঝল চেঝয় ব্ঝস 

রইল। বু্লবু্ল সূযণর ব্াহ কিঝপ ধীনতঝর ব্ার ব্ার চজঝজ্ঞস করঝি লােল, সচিযই আমরা 

সমুদ্র কেখঝি যাচে! 

  

সমুদ্র কেখার সম্ভাব্োয় কস কযে চেক চেশুর মিে কক িূহলী ও খুচে। 

  

কোয়াচলয়ার েহর ছাড়াব্ার আঝেই বু্লবু্ঝলর কহুঁিচক উেঝি লােল এব্ং যসম্ভব্ ব্চম। 

কস এখে কথাও ব্লঝি পারঝছ ো। শুধুীনত েযাসেযাঝস েলায় মাঝে মাঝে ব্লঝি লােল, 

পাচে, একটু পাচে োও, ব্ড্ড কিষ্টা–যল্পিঝর্র মঝধীনতযই সূযণ বু্েঝি পারল, বু্লবু্লঝক 

হাসপািাঝল চেঝয় যাওয়া ছাড়া উপায় কেই। 

  

হাসপািাঝলর কেঝট কপ ুঁঝছ বু্লবু্লঝক োচড় কথঝক োমাঝিও হল ো। একজে ডািার 

িখে কসখাঝে োুঁচড়ঝয় চছঝলে, চিচে একটু উুঁচক চেঝয়ই ব্লঝলে, এ কিা মুেণা হযায়। 

  

সূযণর ককাঝল মাথা করঝখ বু্লবু্ল একটু আঝেই মারা কেঝছ।  

  

সূযণ কুঁধীনতদুঝটা আড়ষ্ট কঝর যেয চেঝক মুখ কেরাল। িার কোুঁঝট একটা চিি হাচস েুঝট 

উঝেঝছ। কযে বু্লবু্ঝলর মৃিুযর জেয েয়, বু্লবু্লঝক কের পযণ্ সমুদ্র কেখাঝো কেল ো 

ব্ঝলই কস হোৎ িুে হঝয় উঝেঝছ। 
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৮০. ব্াব্াঝক উঝত্তচজি এব্ং খুচে 

কেখা কেল 

যঝেক চেে ব্াঝে আমার ব্াব্াঝক খাচেকটা উঝত্তচজি এব্ং খুচে কেখা কেল। ব্যাপারটা 

আর চকছুই েয়। উচে আমার জেয একটা িাকচর কজাোড় কঝর কেঝলঝছে োয়। 

  

ইোেীং ব্াব্া-মা দুজঝেই আমার ভচব্রযৎ সম্পঝকণ চিচ্ি হঝয় পঝড়চছঝলে। স্াঝের 

জীব্ঝের সুসামঞ্জসয সম্পঝকণ ব্াব্া-মাঝয়র কিা চি্া থাকঝব্ই। আমাঝের মিে পচরব্াঝরর 

কছঝলরা কলখাপড়া কের কঝর িাকচরঝি কোঝক, িারপর িাকচর পাকা হঝলই চব্ঝয় কঝর, 

িঝম কস-ও সংসারী হয়। আর একজে ব্াব্া হঝয় চেঝয় আব্ার চেঝজর কছঝলর ভচব্রযৎ 

চেঝয় চি্া করঝি থাঝক। চকন্তু আমার ব্যাপাঝর এটা চেক চমলচছল ো। আমার পড়াশুঝো 

মােপঝথ কথঝম কেল, চকছু চেে কচব্িাটচব্িা কলখা, চকছুচেে রাজেীচি চেঝয় কমঝি 

রইলাম–ককােওটাঝিই কব্চে চেে কলঝে থাকঝি পাচর ো। িাকচরর ব্যাপাঝরও ককােও 

আগ্রহ কেই। দুঝটা-একটা চটউোচে কচর, ব্াচড়র কাছ কথঝক হািখরি িাইঝি হয় ো, এই 

যা। 

  

ব্াব্া আর মা ধীনতঝরই চেঝয়চছঝলে কয করর্ুঝক আচম চব্ঝয় করব্–কসই জেযই আমাঝক একটা 

িাকচর খুুঁজঝি হঝব্ মরীয়া হঝয়। চকন্তু িাকচরর জেয কখেও আচম ো কচরচে এ-চেঝক 

যখে ব্াব্া-মা শুেঝি কপঝলে কয করর্ুর চব্ঝয়র জেয ওর মা কিষ্টা করঝছে। ইোেীং–িখে 

িারা রীচিমিে হিভম্ব হঝয় পড়ঝলে। আসঝল, ব্াব্া-মাঝয়রা িাঝের যুব্ক স্ােঝের 

সম্পঝকণ খুব্ই কম জাঝেে। 

  

ইোেীং কেখিাম, ব্াব্া েঝিযক চেে সকালঝব্লা খব্ঝরর কােঝজ িাকচর খাচলর 

চব্জ্ঞাপেগুচল খুব্ মঝোঝযাে চেঝয় পড়ঝিে। কস রকম চব্জ্ঞাপে যব্েয িঝমই কঝম 

আসঝছ। মাঝে মাঝে ব্াব্া ককােও একটা চব্জ্ঞাপঝের পাঝে লাল োে চেঝয় আমার পড়ার 
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কটচব্ঝলর ওপর কােজটা কেঝল রাখঝিে, চকন্তু িা চেঝয় আচম কখেও ককােও উচ্চব্ািয 

কচরচে। আমার ব্াব্া চেঝজ কখেও িাকচরজীব্ঝে সাথণক হঝি পাঝরেচে, এখাঝে-ঝসখাঝে 

টুকটাক কাজ কঝরঝছে মাত্র। িবু্ কের জীব্ঝে িাকচরর ওপর িাুঁর যোধীনত চব্শ্বাস কেখা 

কেল। 

  

যব্েয, এর একটা কারর্ও চছল। োচরঝদ্রযর ছায়া আঝস্ত আঝস্ত ঘচেঝয় আসচছল এ-

সংসাঝর। আমরা পঝরর ব্াচড়ঝি থাচক। ব্াব্ার এখে চেজস্ব আর ককােও আয় কেই। 

একিলার দুচট ঘর ভাড়া কেওয়া হঝয়ঝছ, কসই টাকা খরি হঝে আমাঝের সংসাঝর যচেও 

আইেি কস টাকা সূযণোর োপয। সূযণোর পাত্তা কেই ব্হ চেে, ওই ঘর দু’খাো ভাড়া 

কেব্ার কথাও কস জাঝে ো। আমার ব্াব্ার এই পরভৃচিক জীব্ঝে সব্ সময় েকিমা কলঝেই 

থাঝক। েচিচেেই মঝে হয়, আোমীকাল একটা সািাচিক চকছু চব্পে ঘটঝব্। কের 

জীব্েটাই ব্া কী ভাঝব্ কাটঝব্? সূযণ ব্াইঝর ককাথাও থাঝক, চেয়চমি ব্যাকিম কথঝক টাকা 

িুঝল কেয়। কসই ভাঝব্ই যচে ব্াইঝর কথঝক হোৎ চব্চি কঝর কেয় ব্াচড়টা? িখে চক পঝথ 

ব্সঝি হঝব্? কাটার মিে এই চি্াটা ব্াব্াঝক সব্ সময় চব্ে কঝর।  

  

আমার চহঝসব্টা চছল যেয রকম। সূযণো আর ককােও চেে চেরঝব্ চক চেরঝব্ ো, িার 

চেক কেই। যচে কখেও কেঝরও, ব্াব্া-মাঝক কখেও এ ব্াচড়র আশ্রয়িুযি করঝব্ ো। 

কারর্, ব্ড়ব্াবু্ চেঝজ আমার ব্াব্া-মাঝক কডঝক এঝেচছঝলে। সুিরাং ব্াব্া-মাঝয়র থাকার। 

জায়োর জেয ককােও চি্া কেই। আর কীঝসর চি্া? ব্ড়ব্াবু্ ব্াব্ার োঝমও চকছু টাকা 

করঝখ চেঝয়ঝছে উইঝল, চেক কি আচম জাচে ো-সাি হাজার ব্া েে হাজার। এ ছাড়া 

ব্াব্ার একটা ইেচসঝয়াঝরে ও মাঝয়র চকছু েয়ো আঝছ–এ চেঝয় ওুঁঝের ব্াচক জীব্েটা 

িঝল যাঝব্। চেচে চব্ঝয়র পর এখে কব্ে ভাঝলাই আঝছ, পর পর দুচট স্াে হব্ার পর 

মাথার কোলমাল এঝকব্াঝর কসঝর কেঝছ। ব্াচক রইলাম আচম। আচম পৃচথব্ীর চভঝড় চমঝে 

যাব্–আমার জেয কাঝরাঝক ভাব্ঝি হঝব্ ো। িা ছাড়া আচম কিা এ-ঝেঝে থাকচছই ো। 

  

ব্াব্া চেঝজই একচট িাকচরর েরখাস্ত টাইপ কঝর এঝে আমাঝক ব্লঝলে, সই কঝর রাখ। 

সাচটণচেঝকটগুঝলাও গুচছঝয় রাচখস। সন্ধযাঝব্লা কিাঝক চেকুঞ্জব্াবু্র ব্াচড়ঝি চেঝয় যাব্। 
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চেকুঞ্জব্াবু্ কক? 

  

ব্াব্া ব্লঝলে, োোর ব্াচড়ঝি পূর্ণব্াবু্ ব্ঝল একজে কাজ করি িার কথা কিার মঝে 

আঝছ কিা? কসই পূর্ণব্াবু্ই চেকুঞ্জব্াবু্র সন্ধাে চেঝলে। পূর্ণব্াবু্র কছঝলর িাকচর ও-ই কঝর 

চেঝয়ঝছ। চেকুঞ্জব্াবু্র হাি চেঝয় যঝেক কছঝলর িাকচর হঝয়ঝছ করল ককাম্পাচেঝি। 

  

করল এখে আর ককাম্পাচের কেই, সরকাঝরর–িবু্ কসকথা পুরঝো কলাকঝের মঝে থাঝক 

ো। করঝলর িাকচর এখেও োচক োরুর্ লাভজেক। ব্াব্া কয িাকচরর সন্ধাে এঝেঝছে, 

কসটা ককরাচেচেচর–চকন্তু উপচর আঝছ, িা ছাড়া আরও কি সুচব্ঝধীনত। 

  

ব্াব্ার মুঝখর ওপর চকছুো ব্লঝলও মাঝক চেঝয় আচম সঝে সঝে ব্ললাম, ব্াব্া এসব্ 

কী শুরু কঝরঝছে? এ-িাকচর আচম চকছুঝিই করব্ ো। 

  

মা শুঝে এঝকব্াঝর আুঁিঝক উেঝলে। করচব্ ো কী? আজকাল ককউ মাথা খুুঁঝড়ও িাকচর 

পায় ো আর এমে কসাোর িাকচর িুই 

  

কসাোর িাকচর ো ছাই! একটা ককরাচেচেচর চক আচম চেঝজ কিষ্টা করঝলও কজাোড় করঝি 

পারিাম ো? 

  

পারচল ককাথায়? এিচেে কিা কেখলাম— 

  

আচম ককরাচেচেচর করঝি িাই ো। 

  

ককরাচেচেচর আব্ার কী? একঝো সািান্ন টাকা মাইঝে হঝলও চেকুঞ্জব্াবু্ ব্ঝলঝছে, মাস 

কেঝল সাি-আট কো টাকা হাঝি আঝস। 

  

এটা িাকচর, ো িুচরর ব্যব্সা? 
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ব্াঝজ কথা ব্চলস ো। আজকাল সব্াই এই কঝর। িা ছাড়া, করঝলর পাস—পাচব্ মা-ব্াব্ার 

জেযও পাস কেয়–ককাথাও কিা কখেও কব্ড়াঝি যাইচে–কিকাঝলর ইঝে একব্ার হচরিার 

ঘুঝর আসব্। 

  

মা, আচম কিামাঝক একচেে ো একচেে চেক হচরিার ঘুচরঝয় চেঝয় আসব্, চকন্তু িুচম 

আমাঝক এ-িাকচর চেঝি কব্াঝলা ো! 

  

মা আর কথা ো ব্ঝল কাুঁেঝি ব্সঝলে। কান্নার কাঝছ আর ককােও যুচি কেই। মাঝয়র 

কান্নার সময় যি রাঝজযর পুরঝো কথা মঝে পঝড়। ককে িার এই পচরব্াঝর চব্ঝয় হঝয়চছল, 

কসই আপঝোস কথঝক শুরু কঝর, ককে িার আজও মরর্ হল ো–এইখাঝে এঝস থাঝম। 

আচম িুপ কঝর ব্ঝস রইলাম। কান্নার মধীনতয চেঝয় মা এই কথাও জাোঝলে কয, আচম যচে 

ব্াব্ার সঝে চেকুঞ্জব্াবু্র কাঝছ ো যাই, িা হঝল ব্াব্া ভীরর্ দুুঃখ পাঝব্ে মঝে। এঝকই 

কিা ওুঁর েরীর আর মে চেে চেে কভঝঙ যাঝে। িা ছাড়া চেকুঞ্জব্াবু্ঝক এক হাজার টাকা 

ঘুর চেঝি হঝব্–কি কষ্ট কঝর কসই টাকা কজাোড় কঝরঝছে–।  

  

মধীনতযচব্ত্ত পচরব্াঝরর কছঝলঝমঝয়রা দুচট ব্যাপাঝর ব্াুঁধীনতা পঝড় যা য়। এইসব্ পচরব্াঝরর 

কমঝয়রা যিই েেচিেীলা কহাক, চব্ঝয়র সম্বঝন্ধর সময় কমঝয়-ঝেখার আসঝর িাঝক 

হাচজরা চেঝিই হয়। িার ককােও আপচত্তই কটঝক ো। ব্রপঝির কলাঝকর সামঝে িাঝক 

একব্ারো-একব্ার সং কসঝজ োুঁড়াঝিই হঝব্, ো হঝল িার মা ব্াব্া কয মঝে দুুঃখ পাঝব্ে। 

  

কছঝলঝের ব্যাপাঝরও িাই। ব্াব্া যচে চেঝজ কথঝক কাঝরাঝক ধীনতরাধীনতচর কঝর কছঝলর জেয 

িাকচরর ব্যব্স্থা কঝরে, কছঝলঝক কসখাঝে একব্ার য্ি কযঝিই হঝব্। ো হঝল মা-ব্াব্ার 

মঝে দুুঃখ কেওয়া হয়। 

  

মাঝয়র কান্না থামাব্ার জেয আমাঝক রাচজ হঝিই হল। চেকুঞ্জব্াবু্ োমক কলাকচটঝক 

একব্ার য্ি কিাঝখ কেখব্ার কলাভও আচম সামলাঝি পারলাম ো। কলাকচট এক হাজার 

টাকা ঘুর িায় িাকচর কঝর কেব্ার জেয? েঝল্পটঝল্প এইসব্ কলাঝকর কথা পঝড়চছ, চকন্তু 

সচিয সচিয চক এ রকম ককউ থাঝক? এরা কী রকম মােুর! ব্াইে-ঝিইে ব্ছঝরও েযায়-
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েীচি সঝিার ওপর যোধীনত চব্শ্বাস থাঝক। ককােও মােুরঝকই চকছুঝিই চেক যসৎ ব্ঝল 

মােঝি ইঝে কঝর ো। 

  

চেকুঞ্জব্াবু্র ব্াচড় ব্ঝন্ডল করাড চেঝয় চেঝয় এঝকব্াঝর করললাইঝের ধীনতাঝর। ব্াচড়চট কোিলা 

এব্ং েিুে। ইচেও করঝলর ককরাচে–েিুে ব্াচড় ব্াচেঝয়ঝছে। কস ব্াচড়র েরজার কাঝছ 

োুঁচড়ঝয় ব্াব্া আমাঝক সপ্তম ব্ার মঝে কচরঝয় চেঝলে কয চেকুঞ্জব্াবু্ঝক কেখামাত্রই কযে 

আচম ের্াম কচর। কারর্, উচে ব্রাহ্মর্। ব্ড়ব্াবু্র েভাঝব্ ব্াব্া একসময় যঝেকখাচে 

সংস্কারমুি হঝয়চছঝলে–এখে ব্াধীনতণঝকযর দুব্ণলিায় আব্ার সব্ চমচলঝয় যাঝে। 

  

চেকুঞ্জব্াবু্ ঘঝর েুঝকই ব্লঝলে, এ কহ কহ, আপোরা ব্ড় কেচর কঝর কেলঝলে। সাঝড় 

ছ’টার সময় আসঝি ব্ঝলচছলাম আপোঝক। 

  

ব্াব্ার মুখটা োে হঝয় কেল। িখে সািটা ব্াজঝি েে। ব্াব্া শুকঝো েলায় ব্লঝলে, এ-

চেককার ব্াস এি কেচর কঝর আঝস–িার ওপর আব্ার জযাম–  

  

একটু আঝেই আর একজে এঝসচছল, িার এঝকব্াঝর কান্নাকাচট করার মিে যব্স্থা। 

  

চকন্তু আমাঝক কথা চেঝয়চছঝলে–  

  

ঘঝর কসাোঝসট চছল, চকন্তু চেকুঞ্জব্াবু্ আমাঝের ব্সঝি ব্ঝলেচে। মােুরচট কব্ুঁঝট ও করাো–

খুব্ই কছাটখাঝটা কিহারা, েরীঝরর িুলোয় মুখখাো আরও কছাট্ট মঝে হয়। আচম ওুঁর 

মুখখাো িন্ন িন্ন কঝর কেখঝি িাইচছলাম, চকন্তু উচে কারওর কিাঝখর চেঝক কসাজাসুচজ 

িাকাঝি পাঝরে ো। এইসব্ মােুর রাস্তায়ঘাঝট খুব্ই যচকচঞ্চৎকর, চভঝড়র মঝধীনতয েের্য, 

পৃচথব্ীঝি এঝের ভূচমকা সম্পঝকণই সংেয় জাঝে। কসই জেযই এরা োো রকম রড়যন্ত্র ও 

পাুঁি কঝর চেঝজঝের োধীনতােয েচিচষ্ঠি কঝর। আমার ব্াব্ার মিে একজে মােুরঝক 

কৃপাোথণী করঝি কপঝরঝছে কিা! 
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ব্াব্া আমার চেঝক ব্ার ব্ার কিাঝখর ইোরা করচছঝলে ওুঁঝক ের্াম করার জেয। আচম 

ব্াব্ার চেঝক আর ো িাচকঝয় একটা কসাোয় ব্সলাম। িখে চেকুঞ্জব্াবু্ ব্াব্াঝক ব্লঝলে, 

োুঁচড়ঝয় আঝছে ককে, ব্সুে ো। 

  

ব্াব্া চব্েচলি ভাঝব্ ব্লঝলে, আপচে আমার কছঝলঝক কেখঝি কিঝয়চছঝলে, এই কয 

আমার কছঝল–  

  

চেকুঞ্জব্াবু্ আমার চেঝক িাকাঝলে ো। চকংব্া উচে আমাঝক আঝেই কেঝখ চেঝয়ঝছে। 

ব্াব্াঝক ব্লঝলে, আপোঝক কথা চেঝয়চছলাম চেকই, চকন্তু একটু আঝে আর একজে 

এঝস পড়ল–কস আব্ার আমার ভায়রাভাইঝয়র ব্নু্ধর কছঝল, এমে কান্নাকাচট করঝি 

লােল–।  

  

ব্াব্া কব্াধীনতহয় চি্া করঝি লােঝলে, চিচেও কান্নাকাচট করঝব্ে চকো। একটু ধীনতরাধীনতরা 

েলায় ব্লঝলে, আচম যঝেক আো কঝর এঝসচছলুম–  

  

িা কিা চেক। চকন্তু একটা মাত্র কপাট খাচল আঝছ। কসই কথাই কিা চি্া করচছ–  

  

পূর্ণব্াবু্ আমাঝক ব্ঝলচছঝলে, আপচে ইঝে করঝল চেকই পাঝরে। েরখাস্ত টরখাস্ত সব্ই 

চেঝয় এঝসচছ। ব্ােল, ব্ার কর ো। 

  

আচম িুপ কঝর ব্ঝস রইলাম। চেকুঞ্জব্াবু্ এব্ার আমার চেঝক একপলক িাকাঝলে। 

িারপর ব্াব্াঝক আব্ার চজঝজ্ঞস করঝলে, কছঝলর চব্ঝয় চেঝয়ঝছে? 

  

আঝজ্ঞ ো। একটা িাকচর ব্াকচর ো জুটঝল— 

  

আপোর কিা এই একচটই কছঝল। চব্ঝয় কেঝব্ে ো? আমার হাঝি ভাঝলা সম্বন্ধ আঝছ–  

  

চেকুঞ্জব্াবু্র কথার মঝধীনতয ককােও রকম ভদ্রিা সভযিার সম্পকণ কেই। চেছক িািাঝছালা 

কাঝজর কথা ছাড়া আর যেয ককােও কথাই উচে জাঝেে ো। পৃচথব্ীঝি আঝহ এই রকম 
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এক ধীনতরঝের মােুর, যারা িাকচর ব্া ব্যব্সা, ব্াচড় ব্াোঝো, কছঝলঝমঝয়র চব্ঝয় কেওয়া 

ছাড়া আর চকছুই জাঝে ো। 

  

ব্াব্াও বু্েঝি কপঝরচছঝলে কয, আমার সামঝে ওই চব্ঝয়র েসেটা কিালা এঝকব্াঝরই 

চেক হয়চে। কসই জেযই িাড়ািাচড় েসে পালঝট কেলঝলে। 

  

ব্াব্া ব্লঝলে, আপোর ব্াচড়ঝি মচন্দর েচিষ্ঠা করঝব্ে শুেচছলাম? পূর্ণব্াবু্ ব্লচছঝলে… 

  

হযাুঁ। মচন্দর মাঝে কী, চিেিলায় একটা োকুরঘর কঝর রাধীনতামাধীনতঝব্র েচিষ্ঠা করব্– 

আমাঝের ব্ংঝের চব্গ্রহ, এখে পঝড় আঝছ আমার কছাটকাকার কাঝছ। চকন্তু ব্াচড়টার 

কোিলা িুলঝিই সব্ পয়সা খরি হঝয় কেল। িাই কলাঝকর কাঝছ কিঝয়চিঝ্ যচে কজাোড ়

কঝর োকুরঘরটা িুলঝি পাচর–একটা ভাঝলা কাজ কিা, কলাঝক কেয়ও 

  

িা কিা ব্ঝটই, িা কিা ব্ঝটই। োকুর েচিষ্ঠা করঝব্ে–এ রকম একটা ভাঝলা কাজ 

উপলঝি সব্াই যথাসাধীনতয কেঝব্ 

  

ককউ ককউ চেঝে— 

  

আচমও এঝেচছলাম হাজারখাঝেক— 

  

চেকুঞ্জব্াবু্ এব্ার একটু উৎসাচহি হঝয় উেঝলে মঝে হল। আমার চেঝক আব্ার একপলক 

িাচকঝয় ব্লঝলে, িা আপোঝের শুঝভোয় যচে োকুঝরর একটা জায়ো হয়–শুেুে, 

আপোর কছঝলর িাকচর হয়ঝিা হঝয় যাঝব্, িারপর কছঝলর চব্ঝয় কেঝব্ে।  

  

চব্ঝয়র কথা কিা এখেও চকছু ভাচব্চে— 

  

ভাবু্ে, এখে কথঝক ভাবু্ে ব্াব্ার জেয আমার কষ্ট হঝি লােল। ব্াব্া খুব্ই যসহায় 

যব্স্থায় পঝড়ঝছে। এই কলাকচটঝক আমার সামঝেই ঘুর চেঝি কয চিচে মরঝম মঝর 

যাঝেে, িাঝি ককােও সঝন্দহ কেই। এচেঝক, ব্াব্া চকংব্া মা ঘুর্ািঝরও জাঝেে ো কয, 
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আমার ব্াইঝর িঝল যাব্ার ব্যাপাঝর যঝেকখাচে চেকোক হঝয় কেঝছ। পাসঝপাটণ পযণ্ 

তিচর। 

  

চেকুঞ্জব্াবু্ ব্লঝলে, চেক আঝছ, কাল চেক েেটায় কছঝলঝক চেঝয় আসুে যচেঝস। চেক 

কাুঁটায় কাুঁটায় েেটায়। আঝমচর সাঝহঝব্র সঝে কেখা কচরঝয় কেব্। আর একটা কথা। 

আপচেও ব্ামুে, আচমও ব্ামুে। আঝমচর সাঝহব্ঝক ব্লব্, এ-ঝছঝলচট আমার ভাইঝপা। 

কভচর চেচড। িাকচর ো হঝলই েয়। আঝমচর সাঝহব্ যখে চকছু চজঝজ্ঞস করঝব্ে, িখে 

আপোর কছঝল কযে আমার ভাইঝপা চহঝসঝব্ই পচরিয় কেয়। ভাইঝপা ইংঝরচজ জাঝে কিা? 

  

কসই মুহূঝিণ আচম কী করচছলাম, িা জােঝি পারঝল চেকুঞ্জব্াবু্ আুঁিঝক উেঝিে। কসাোর 

পাঝেই জােলার কব্চেঝি আচম একটা ক্ড পঝড় থাকঝি কেঝখচছলাম। কসখাঝে কক এব্ং 

ককে ওই ক্ডটা কেঝল করঝখঝছ, আচম িা জাচে ো। চকন্তু ওটা কেঝখই আমার কল্পোেচি 

কব্ঝড় যায়। ক্ডটা একসময় িঝল এঝসঝছ আমার হাঝি। সম্প্রচি আচম ক্ডটা চেঝয় 

োলা োলা কঝর চিঝর চেচেলাম চেকুঞ্জব্াবু্র কসাোর েচে। িবু্ আমার রাে কমচছল 

ো। আচম মঝে মঝে চেক কঝর রাখলাম, ঘুঝরর টাকায় চেকুঞ্জব্াবু্র চিে িলায় োকুরঘর 

কয-চেে উেঝব্–কস-চেে কয-ঝকােও উপাঝয় এঝস আচম লাচথ কমঝর ওর োকুরঝক উলঝট 

কেঝল চেঝয় যাব্। 

  

ওর ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় এঝস ব্াস টঝপ োুঁচড়ঝয় ব্াব্া আমাঝক উৎসাঝহর সঝে ব্লঝলে, 

িাকচর কের পযণ্ হঝয় যাঝব্ মঝে হঝে, ো কর? কাল সকাঝল যখে কযঝি ব্লঝলে–  

  

আচম েীরস েলায় ব্াব্াঝক েনের করলাম, আপচে টাকাটা ওঝক চেঝয় কেেচে কিা? 

  

ো। ককে? 

  

কাল সকাঝল আচম যাব্ ো! 

  

যাচব্ ো? কী ব্লচছস কী, যাচব্ ো? 
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ো। এ-িাকচর আচম করব্ ো। 

  

ব্াব্ার সঝে আচম ককােও চেে েেড়া কচরচে, মুঝখ মুঝখ িকণও কচরচে। কসই েথম। 

আমার ব্াব্া পৃচথব্ীর সব্ মােুরঝক কযমে ভয় পাে, কসই রকম আমাঝকও ভয় পাে। 

আমার ো্ চব্ঝদ্রাহ কেঝখ চিচে করঝে উেঝলে ো। স্তচম্ভি হঝয় িাচকঝয় রইঝলে শুধুীনত। 

িারপর আঝস্ত আঝস্ত ব্লঝলে, িা হঝল আমাঝক এিেূর চেঝয় এচল ককে?  

  

আচম ককােও উত্তর চেলাম ো। 

  

ব্াস এঝস কেঝছ। আচম হাি কেচখঝয় ব্াস থামালাম। ব্াব্া উঝে পড়ার পর আচম ব্ললাম, 

আপচে যাে, আচম একটু পঝর যাচে। 

  

ব্াস কছঝড় চেঝয়ঝছ ব্ঝল ব্াব্া আর োমঝি পারঝলে ো। যঝেকির্ পযণ্ যব্াক কিাঝখ 

িাচকঝয় রইঝলে আমার চেঝক। 

  

আমার ইঝে করচছল আব্ার চেকুঞ্জব্াবু্র ব্াচড়ঝি চেঝর কযঝি। আমার েরীর রাঝে 

জ্বলচছল। চকন্তু আমার রাে কব্চে হঝলও মারামাচর করার যভযাস কেই আমার। আচম 

হোৎ যঝন্ধর মিে ছুঝট চেঝয় কাঝরাঝক আঘাি করঝি পাচর ো। একা একা চেকুঞ্জব্াবু্র 

ব্াচড়ঝি চেঝর চেঝয় আচম কী ব্লব্? 

  

যঝেকির্ িুপ কঝর োুঁচড়ঝয়চছলাম কসখাঝে। ব্াচড় চেঝর আব্ার মাঝয়র কান্নাকাচটর 

সম্মুখীে হওয়ার একটুও ইঝে কেই। সমস্ত পৃচথব্ীর ওপর ঘৃর্া কব্াধীনত হঝে। 

  

কটা-ঝটা কঝর ব্হির্ ঘুঝর কব্ড়ালাম রাস্তায় রাস্তায়। কযে আচম কের ব্ার কলকািা 

েহরটাঝক কেঝখ চেচে। কিামাঝক কছঝড় িঝল যাব্, কিামাঝক কছঝড় িঝল যাব্। আচম আর 

এখাঝে থাকব্ ো, আমার কথা ককউ মঝেও রাখঝব্ ো।  

  

হাজরার কমাঝড় এঝস একজে মচহলাঝক েূর কথঝক কেঝখ বু্ঝকর মঝধীনতয ধীনতক কঝর উেল। 

মচহলার হাঝি দু-চিেঝট জামাকাপঝড়র পযাঝকট, ককােও রকঝম হাি িুঝল টযাচম 
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থামাব্ার কিষ্টা কঝর ব্যথণ হঝেে। েীচপ্তচে ো? হযাুঁ, েীচপ্তচেই কিা। দ্রুি এচেঝয় কেলাম 

কসচেঝক। 

  

েীচপ্তচেঝক কেঝখ আমার বু্ক ককুঁঝপ ওেব্ার কারর্ কী? জাচে ো। িবু্ কী রকম কযে 

একটা দুুঃখ মুিঝড় মুিঝড় উেঝি লােল। েীচপ্তচে কযে আমার যঝেক দুভণাঝেযর জেয 

োয়ী। আমার কিা ো, সূযণোর। যথি, মঝে হয় কযে আমারও।  

  

েীচপ্তচে কসই রকম আঝেকার মিে সুন্দর আঝছে। ব্য়স ব্াড়ঝলও এক একজে োরীর 

রূপ যোে থাঝক। খুব্ সাধীনতারর্ সাজঝোঝজও কী যপরূপ লাব্র্যময়ী কেখাঝে েীচপ্তচেঝক। 

েীচপ্তচের পা দু’খাোও সুন্দর ব্ার ব্ার িাকাঝি ইঝে কঝর। 

  

েীচপ্তচে। 

  

আঝর, ব্ােল ো? কী খব্র কিামার? 

  

আপচে কলকািায় কঝব্ এঝলে। আপচে কিা জলপাইগুচড়ঝি থাকঝিে। 

  

কঝয়ক মাস ধীনতঝর কলকািাঝিই আব্ার িঝল এঝসচছ।  

  

কসই ব্াচড়ঝিই আঝছে? আপোর হাঝি এিগুঝলা পযাঝকট, চেে ো, আচম ধীনতরচছ, কপ ুঁঝছ 

চেচে আপোর ব্াচড়ঝি। 

  

ো, ব্ােল, আচম কস ব্াচড়ঝি থাচক ো। কিামাঝক কপ ুঁঝছ চেঝি হঝব্ ো, আচম টযাচম কেব্। 

আচম এখে থাচক ব্াচলেঞ্জ কেঝস, একচেে এঝসা আমার ব্াচড়ঝি।  

  

টযাচম কডঝক কেব্ আচম? 

  

এই সময় আর একজে কলাক এঝস েীচপ্তচের হাঝি একটা চব্স্কুঝটর চটে চেঝয় ব্লঝলে, 

এটা ধীনতঝরা। টযাচম কপঝল ো এখেও? টযাচম োুঁড় করাও, আচম আসচছ, আর একটা চজচেস 

ব্াচক আঝছ। 
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কলাকচটঝক আচম চিেঝি কপঝরচছ। ইঝলকোঝের চেে কেঝখচছলাম, কসই েংকর কব্াস। 

একসময় সূযণোঝের েঝল চছঝলে, এখে কংঝগ্রঝসর ব্ড় ওয়াকার। ইঝলকোঝের সময় 

খুব্ োম কঝরঝছে। শুঝেচছ, কােীপুঝরর ব্াই-ইঝলকোঝে উচে চেঝজই এব্ার োুঁড়াঝব্ে। 

চজিঝল চেঘণাি মন্ত্রী হঝব্ে–এ রকম কজার গুজব্। েীচপ্তচে েংকর কব্াঝসর সঝে যাঝব্ে। 

  

আচম কে ঝড়াঝে চড় কঝর একটা টযাচম োুঁড় করালাম। েীচপ্তচে চজচেসপত্র চেঝয় িার মঝধীনতয 

উঝে ব্ঝস ব্লঝলে, িুচম ককাে চেঝক যাঝব্, ব্ােল? কিামাঝক োচমঝয় চেঝি পাচর। 

  

ো, আচম যেয চেঝক। 

  

টযাচমর পাে কথঝক সঝর এঝসচছলাম। আব্ার চেঝর চেঝয় চজঝজ্ঞস করলাম, েীচপ্তচে, 

আপচে সূযণোর ককােও খব্র জাঝেে? 

  

েীচপ্তচে ভারী েরম ভাঝব্ িাকাঝলে আমার চেঝক। িারপর আঝস্ত আঝস্ত ব্লঝলে, আচমও 

কিামাঝক কসই কথাটা চজঝজ্ঞস করব্ ভাব্চছলাম। ককে, সূযণ কলকািায় কেই বু্চে? 

  

ো, সূযণো কিা যঝেক চেে কলকািায় কেই। ককাথায় ককাথায় ঘুঝর কব্ড়াঝেে– চিচেও 

কলঝখে ো। আপোঝক চিচে কলঝখেচে? 

  

ো–আমাঝক চলখঝব্ ককে? 

  

েীচপ্তচে আর ককােও কথা ো ব্ঝল মুখটা চেিু করঝলে। েীচপ্তচে আমাঝক কছঝলমােুর 

ভাঝব্ে। িাই আমার কাঝছ চকছু ব্লঝব্ে ো। উচে কযে সূযণোঝক ভুঝলই কেঝছে, এই 

রকম ভাব্ কেখাঝলে। যথি আচম কিা সব্ জাচে। এই সময় েংকর কব্াস এঝস কেঝলে, 

আমার চেঝক একপলক িাকাঝলে, চিেঝি পারঝলে ো। আচম সঝর োুঁড়ালাম। আর 

ককােও কথা হল ো, টযাচম কছঝড় চেল। 
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৮১. জাহাজ ছাড়ঝব্ ককাচিে কথঝক 

জাহাজ ছাড়ঝব্ ককাচিে কথঝক। পকিমজঝক সঝে কঝর চেঝয় চেঝয় একচেে আমার পযাঝসজ 

বু্ক কঝর এলাম। পকিমজঝক সব্ কথা খুঝল ব্লঝিই হঝয়ঝছ। একা একা সব্চকছুর ব্যব্স্থা 

করা আমার সাধীনতযািীি হঝয় উেচছল। য্ি আঝলািো করার জেযও কিা একজে 

কাঝরাঝক েরকার। করর্ু এখে চথঝয়টার চেঝয় খুব্ ব্যস্ত।  

  

পকিমঝজর সঝে চকছু চেে আমার কযাোঝযাে চব্চেন্ন হঝয় চেঝয়চছল। আচম রাজেীচিঝি 

জচড়ঝয় পড়ার পর পকিমঝজর সঝে আর কেখাই হি ো। পকিমজ ভাঝলা ছাত্র চহঝসঝব্ খুব্ 

সুোম কঝরঝছ, রাস্তায় রাস্তায় চমচছল কঝর ঘুঝর কব্ড়াঝোঝক কস ব্াঝজ সময়। েষ্ট ব্ঝল 

মঝে কঝর। আঝেকার িুলোয় পকিমজ এখে যঝেক েম্ভীর। যেযােয সেীঝের হাচরঝয় 

আমাঝক আব্ার আমার এক ব্ালযব্নু্ধর কাঝছই চেঝর কযঝি হল। 

  

পকিমজ েথঝম আমার সমস্ত পচরকল্পোটাই উচড়ঝয় চেঝয়চছল কছঝলমােুচর ব্ঝল। ধীনতমক 

চেঝয় ব্ঝলচছল, কব্াকার মিে এম. এ.-টা কমচেট করচল ো ককে? িা হঝল ককােও 

কঝলঝজ কলকিারাঝরর কাজ কপঝয় কযচিস। চব্ঝেঝে চেঝয় কী হাচি কঘাড়া হঝব্? 

  

চকন্তু আমার কাঝছ চব্ঝেেযাত্রা মাঝে শুধুীনত জীচব্কাজণে েয়। আমার মঝে হঝে, এর মঝধীনতযই 

রঝয়ঝছ আমার মুচির পথ। এই ব্ে েচণ্ড কভঝঙ আমাঝক কব্ঝরাঝিই হঝব্। 

  

পকিমজ ইঝে করঝলই একটা স্কলারচেপ জুচটঝয় যেয কেঝে পাচড় চেঝি পারি। চকন্তু পকিমজ 

চব্ঝেে-চব্মুখ। আমাঝক আব্ার ব্লল, যেয কেঝে চেঝয় কসঝকন্ড ক্লাস চসচটঝজে হঝয় 

থাকঝি কিার ভাঝলা লােঝব্? আচম কিা ভাব্ঝিই পাচর ো। 

  

আচম ব্ললাম, ককােও একটা কেঝেই আচম কব্চে চেে থাকব্ ো। ঘুঝর ঘুঝর কব্ড়াব্। 

োেচরকত্ব চেঝয় আমার মাথাব্যথা কেই। এখাঝেই ব্া কী ভাঝলা আচছ?  
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কব্ে চকছুির্ িকণচব্িঝকণর পর সকিমজ আমাঝক সাহাযয করঝি রাচজ হঝয়চছল। পকিমঝজর 

মাথা োন্ডা, কস সব্ চেক চি্া করঝি পাঝর। ককােও রকম কাজকমণ ো জুচটঝয় হোৎ 

জামণাচে িঝল যাওয়ার েস্তাব্টা ও ব্াচিল কঝর চেল েথঝমই। যজাো যঝিো কেঝে ও 

রকম ভাঝব্ চেঝয় ককােও লাভ কেই। আচম যব্েয ব্ঝলচছলাম কয, আচম েরকার হঝল 

কুচলচেচর করঝিও পারব্। পকিমজ কহঝস উঝেচছল কসই কথা শুঝে। ব্ঝলচছল, এ কিা আর 

কলকািা েহর েয় কয, কয ইঝে কসই এঝস যা খুচে করঝব্! ও-সব্ কেঝে কুচলচেচর 

করঝি কেঝলও সরকাঝরর যেুমচি লাঝে। আর, চেঝজঝক চিেঝি কেখ। েরকার হঝল যারা 

কুচলচেচরও করঝি পাঝর, িারা যেয টাইঝপর মােুর। িুই পারচব্ ো। িুই ো কখঝয় চকংব্া 

যচভমাে কঝর মরচব্। 

  

পকিমজ ব্লল, েথঝম আমার ইংলঝন্ড যাওয়া উচিি। ওখাঝে চব্েু আঝছ, িার কাঝছ। 

থাকঝি পারব্ কঝয়ক চেে। চব্েু যঝেক রকম সাহাযয করঝি পারঝব্, েরকার হঝল 

জামণাচেঝি চিচেপত্র চলঝখ কাঝজর ব্যব্স্থাও কঝর চেঝি পারঝব্। কমাট কথা, কেঝের ব্াইঝর 

চেঝয় েথঝমই যকূল পাথাঝর পড়ব্ ো। 

  

এই উপায়চটই কয যুচিসেি, িা কমঝে চেঝিই হয়। িঝব্, একটা চজচেস আচম েৃে় ভাঝব্ 

চেক কঝর করঝখচছলাম। কের পযণ্ ইংলঝন্ড আচম চকছুঝিই থাকব্ ো। ইংঝরজ জািটার 

ওপর আমার জািঝিাধীনত রঝয় কেঝছ, ওঝের কাঝছ চেঝয় ককােওিঝমই কৃপা িাইব্ ো। 

যচে েিুর টাকা চেঝয় কব্ড়াঝি কযঝি পারিাম, কস আলাো কথা। 

  

চব্েুঝক চিচে কলখার পর যচি দ্রুি উত্তর িঝল এল। চব্েুর োরুর্ উৎসাহ। চব্েু ইোেীং 

ওর সব্ চিচেঝিই কযারল োম্নী একচট কমঝয়র কথা কলঝখ। কসই কযারল োচক ওর 

কচব্ব্নু্ধঝক কেখার জেয োরুর্ এমাইঝটড। আচম কযে কযারঝলর জেয খাুঁচট োচজণচলং 

চপঝকা িা চেঝয় যাই কঝয়ক পাউন্ড। 

  

পকিমঝজর কিষ্টাঝিই একটা কারঝো জাহাঝজর চটচকট কাটা হল সস্তায়। পকিমঝজর সাহাযয 

ো কপঝল পাসঝপাটণও যি সহঝজ হি ো। পকিমজরা কলকািার পুরঝো কলাক, যঝেক 
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রকম জাোশুঝো। আত্মীয়স্বজঝের মঝধীনতয যঝেঝকই সরকাঝরর চব্চভন্ন েপ্তঝর এব্ং পুচলে 

চব্ভাঝে ছচড়ঝয় আঝছ। সরকার-চব্ঝরাধীনতী রাজডেচিক েঝলর সঝে ো-ঝঘুঁরাঝঘুঁচর করার 

জেয আমার পুচলে কভচরচেঝকেঝে কোলমাল কেখা চেঝয়চছল। চকন্তু কস ভাঝেযর চব্রয়, 

আর একজে ব্ােল মুখাচজণর সন্ধাে পাওয়া কেল কয ব্রােেঝরর ব্াচসন্দা এব্ং দু’ ব্ছর 

কজল কখঝটঝছ। পুচলে এই দুই ব্ােল মুখাচজণর করকডণ গুচলঝয় কেঝলচছল, আমার োঝম 

চছল কজল খাটার যচভঝযাে–পকিমঝজর এক পুচলে আত্মীঝয়র সহায়িায় কসই যচভঝযাে 

কথঝক মুি হওয়ায় আমার যেয যসুচব্ঝধীনতগুঝলাও েূর হঝয় যায়। দুব্ণল ের্িঝন্ত্রর স্বভাব্ই 

এই, যার ঘুর কেব্ার িমিা আঝছ চকংব্া ওপর মহঝল কিোশুেো আঝছ, িার ককােও 

ব্যাপাঝরই ককােও যসুচব্ঝধীনত হয় ো। 

  

আমাঝক টাকা খরি করঝি হচেল চটঝপ চটঝপ। করর্ুর টাকাটা এখেও ছুুঁইচে। চটউোচের 

টাকা কথঝক জচমঝয় জচমঝয় ে’কো টাকা পুুঁচজ কঝরচছলাম ব্ইটই চব্চি কঝর আরও দু’কো 

টাকা জুটল। পকিমজ ধীনতার চেঝয়ঝছ সািঝো টাকা, খড়্েপুঝর ভাস্কঝরর কাঝছ চিচে চলঝখ 

আরও পাুঁিঝো টাকা পাওয়া চেঝয়চছল। লন্ডঝে যখে োমব্, িখে আমার হাঝি কঝয়ক 

পাউন্ড মাত্র যব্চেষ্ট থাকঝব্। 

  

পকিমজ টাকা ব্াুঁিাব্ার আর একটা ব্যব্স্থা কঝর চেল। কারঝো জাহাজ চেক চেচেণষ্ট চেঝে 

োও ছাড়ঝি পাঝর। িা হঝল আমাঝক ককাচিঝে কঝয়ক চেে কহাঝটঝল থাকঝি হঝব্। 

পকিমঝজর এক জামাইব্াবু্ থাঝকে মহীেূঝর, চব্রাট িাকচর কঝরে, একটা ওরুধীনত ককাম্পাচের 

এচরয়া মযাঝেজার। আচম জাহাজ এর কঝয়ক চেে আঝেই মহীেূঝর চেঝয় কপ ুঁঝছাব্। 

জামাইব্াবু্ঝক যচেঝসর কাঝজ োয়ই োচড় চেঝয় উটকামন্ড, এোকুলাম কযঝি হয়। উচে 

চেক চেঝে আমাঝক ককাচিঝে জাহাঝজ িুঝল কেঝব্ে। একজে কিো ককউ জাহাঝজ ওোর 

সময় আমার পাঝে থাকঝব্ে, এটা কভঝব্ আচম একটু ভরসা পাই। কখেও একা একা 

েূঝর ককাথাও যাইচে। 

  

আর আট চেে পঝর যাত্রা। ব্াচড় চেঝরই শুেলাম, করর্ু এঝস যঝেকির্ ব্ঝসচছল। মা 

ব্লঝলে, এইমাত্র কিা কেল, কিার সঝে রাস্তায় কেখা হয়চে? 
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আচম ঘাড় কেঝড় ব্ললাম, ো। 

  

োয় এক ঘণ্টা ব্ঝস চছল কব্িারা। 

  

ককােও েরকার চছল? 

  

চিেখাো চটচকট চেঝয় কেঝছ আমাঝের। ও কী একটা চথঝয়টার করঝছ, আমাঝের সব্াইঝক 

চব্ঝের কঝর কযঝি ব্ঝলঝছ। িার ব্াব্া যাঝব্ চক ো জাচে ো, িুই আমাঝক চেঝয় যাচব্ 

কিা? 

  

আচম কাডণটা কেখলাম। কয-চেে করর্ুঝের চথঝয়টার, িার আঝের চেেই আচম হাওড়া 

কটেে কথঝক কট্রঝে িাপব্। করর্ু যখে মঝঞ্চর ওপর কৃচত্রম কাচহেীর দুুঃঝখর েৃেয কাুঁেঝব্, 

কসই সময় আচম দু-চিেঝট েঝেে পার হঝয় কেচছ। 

  

খুব্ উৎসাহ কেচখঝয় মাঝক ব্ললাম, হযাুঁ, হযাুঁ, চেশ্চয়ই চেঝয় যাব্। 

  

মা আব্ার চজঝজ্ঞস করঝলে, করর্ুরা কয োটক করঝছ, িুই কেই িার মঝধীনতয? িুই চকছু 

করচছস ো? 

  

মা ধীনতঝরই চেঝয়চছঝলে, আমাঝক ব্াে চেঝয় করর্ু কখেও চকছু করঝিই পাঝর ো। 

যঝেকগুঝলা ব্ছর ধীনতঝর এই রকমই হঝয় আসঝছ। 

  

মাঝয়র কিাঝখর চেঝক ো িাচকঝয় যেয চেঝক মুখ কেরালাম। এখেও মাঝয়র মুঝখর চেঝক 

িাচকঝয় চমঝথয কথা ব্লঝি পাচর ো। মাঝয়ঝের কী একটা রষ্ঠ ইচিয় থাঝক, যাঝি, 

স্াঝের চমঝথয কথা যোয়াঝসই ধীনতঝর কেলঝি পাঝর।  

  

যব্ঝহলার সুর েুচটঝয় ব্ললাম, আমাঝক যঝেক কঝর ধীনতঝরচছল, চকন্তু আমার একেম 

সময় কেই। মাঝে মাঝে চরহাসণাঝল কযঝি হয় যব্েয।  
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সময় কেই? কী এমে রাজকাযণ করচছস? 

  

খাব্ার োও ো, চখঝে কপঝয়ঝছ। খুব্ কড়াইশুচটর কিুচর কখঝি ইঝে করঝছ। 

  

ইঝে করঝছ কিা কোকাে কথঝক চকঝে চেঝয় আয়! 

  

ককে, িুচম ব্াোঝি পারঝব্ ো? আঝে কিা ব্াোঝি— 

  

আহা-হা! ব্লঝলই হল চকো! 

  

একমাত্র খাব্াঝরর কথা িুঝলই মাঝক যেযমেস্ক কঝর কিালা যায়। আচম চকছু কখঝি 

িাইঝল মা েি যসুচব্ঝধীনত সঝেও কসটা কঝর কেঝব্েই। ব্াচড়র কব্কার কছঝল সাধীনতারর্ি 

খাব্ারোব্াঝরর জেয ব্ায়োক্কা করঝি লজ্জা পায়। আমারও লজ্জা পাওয়া উচিি চছল। 

চকন্তু কঝয়ক চেে ধীনতঝর আচম কছাট কছঝলর মিে আদুঝর স্বভাঝব্র যবু্ে হঝয় উেচছ। চেঝজ 

মঝে মঝে বু্েঝি পারঝলও েমে করঝি পাচর ো। আমার যা যা চেয় খাব্ার, িা এক 

এক চেে এক একটা তিচর কঝর কেব্ার জেয আব্োর িুলচছ। এখে িালিা পাওয়া যায় 

ো। িবু্ আচম কঝয়ক চেে ধীনতঝর িালিার ডাঝলর কথা ব্লায়-মা চেয়ালো ব্াজাঝর ব্াব্াঝক 

পাচেঝয় িালিা খুুঁঝজ আচেঝয়ঝছে। আচম চেলণঝজ্জর মিে কসই ডাল এক ব্াচট কখঝয় আর 

এক ব্াচট কিঝয়চছ। 

  

এইসব্ খাব্ার কখঝয়ও চেক িৃচপ্ত হয় ো, মেটা চব্রাঝে ভঝর যায়। ব্ার ব্ার মঝে হয়, 

আচম িঝল যাব্। আচম আর সারা জীব্ঝে কখেও িালিার ডাল খাব্ ো। য্ি মাঝয়র 

হাঝির রান্না আর কখঝি পাব্ ো। যচেও আমার িঝল যাওয়া মাঝে চিরচব্োয় েয়, িবু্ 

এই রকম মঝে হয়। 

  

কভিঝর কভিঝর আমার যসম্ভব্ উঝত্তজো, িবু্ ব্াইঝর কসটা লুচকঝয় রাখার জেয আচম 

সোসিকণ। একটু এচেক-ওচেক হঝলই মাঝয়র কাঝছ ধীনতরা পঝড় যাব্। িবু্ মা মাঝে মাঝে 
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আমার চেঝক িীক্ষ্ণ কিাঝখ িাকাে। চকছু সঝন্দহ কঝরঝছে চক? চকংব্া আমারই কিাঝখর 

ভুল। 

  

েস্তুচি িলঝছ যিয্ কোপঝে। একটা সুটঝকস চকঝে পকিমঝজর ব্াচড়ঝি করঝখচছ। েভাস 

জামাইব্াবু্ কয ওভারঝকাটটা চেঝয়চছঝলে, কসটাও একচেে সচরঝয় চেঝয়চছ পকিমঝজর সঝে। 

পাসঝপাট টাসঝপাটণ চকছুই ব্াচড়ঝি আচেচে। একটা সুটও করাঝি হঝয়ঝছ। েরম কেচঞ্জ, 

লাভস, েয়ার যেযঝের কাছ কথঝক কিঝয়চিঝ্ কজাোড় হঝয়ঝছ। আমার মঝধীনতয এখেও 

ব্াঙালত্ব রঝয় কেঝছ, কী কী চব্ছাোপত্তর চেঝয় যাওয়া যায়, িা চেঝয় চিচ্ি চছলাম–

পকিমজ খুব্ োট্টা কঝরঝছ িাই চেঝয়। চব্ঝলঝি ককউ কব্চডং চেঝয় যায়, শুঝেচছস? ব্াঙাল 

ককাথাকার! 

  

করর্ুর সঝে আমার েেড়া িলঝছ। েচিচেে একখাো কঝর চিচে চব্চেময় হয়। ককােও 

ককােও চেে করর্ু একসঝে দুঝটা চিচেও কলঝখ। চিচেগুঝলা ডাঝক আঝস, যঝেক চেে করর্ুর 

সঝে কেখা হয়চে। যাব্ার আঝে করর্ুর সঝে কেখা ো কঝর চিচেঝিই সব্ কথা জাচেঝয় 

যাব্ চেক কঝর করঝখচছলাম। চকন্তু কসই চিচেটা আর চকছুঝিই মেুঃপুি হয় ো। যঝেক 

ব্ার চলঝখ চলঝখ চছুঁঝড় কেলঝি হল। কের পযণ্ চেক করলাম, খুব্ সংচিপ্ত চিচেঝিই 

আসঝল সব্ঝিঝয় কব্চে কথা ব্লা যায়। করর্ু, আচম িঝল যাচে। আব্ার কেখা হঝব্। ভাঝলা 

কথঝকা। ইচিব্ােল। 

  

একটা েুলস্কযাপ কােঝজর পৃষ্ঠার চেক মােখাঝে এই চিে লাইঝের চিচেটা চলঝখ 

কেললাম। কব্ে পছন্দ হল। ভাঝলা কেখাঝে। করর্ু সব্ বু্েঝি পারঝব্। করর্ুঝক আমার 

মঝের সব্ কথা খুঝল কব্াোঝি হঝব্ ককে? ওর কিা চেঝজ চেঝজ বু্ঝে যাওয়া উচিি। 

  

যঝেক চস্থর চসো্ই দু’-এক মুহূিণ পঝর চব্্া্ হঝয় যায়। চিচেখাো চলঝখ, টযাম্প কসুঁঝট 

ডাঝক কেলার জেয তিচর হব্ার পরও আচম যঝন্ধর মিে ছুঝট কেলাম মচল্লকাঝের। ব্াচড়র 

সামঝে। কযখাঝে করর্ুঝের োটঝকর চরহাসণাল হব্ার কথা। কসখাঝে ওরা কেই। আজ ওঝের 

কটজ চরহাসণাল হঝে টার চথঝয়টাঝর। রাস্তা কপচরঝয় িঝল এলাম টার চথঝয়টাঝর। কযে 
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আর এক ঘণ্টা ব্া দু ঘণ্টাও যঝপিা করা িলঝব্ ো–এই চব্ঝের মুহূঝিণই করর্ুর সঝে 

কেখা করা েরকার। 

  

কেবু্ো আমাঝক কেঝখ উচ্ছ্বচসি হঝয় উেঝলে। এই কয ভাই, আপচে এঝস কেঝছে। খুব্ 

ভাঝলা হঝয়ঝছ। আপচে কোটা োটকটা কেঝখ একটু যঝেট ওচপচেয়াে চেে কিা! মেরাখা 

কথা ব্লঝব্ে ো, যঝেট ওচপচেয়াে িাই চকন্তু। যচে চকছু সাঝজোে থাঝক 

  

কেবু্ো ভাঝড় িা খাচেঝলে। একজে কাঝক কডঝক ব্লঝলে, এই ব্ােলব্াবু্ঝক িা কে কর! 

  

কেবু্োর সঝে মাঝে দু-চিে ব্ার কেখা হঝয়ঝছ। েঝিযক ব্ারই ওুঁর ব্যব্হাঝর যচিচরি 

খাচিঝরর ভাব্ থাঝক মঝে হয়। ওুঁর ব্নু্ধর কছাটভাই চহঝসঝব্ আমাঝক এিটা। মূলয কেব্ার 

কিা ককােও কারর্ কেই। িা হঝল, উচে আমাঝক চেঝয়ঝছে করর্ুর ব্নু্ধ চহঝসঝব্। উচে 

আমাঝক রাোঝি িাে ো। যিয্ িিুর লম্পটরা এ রকম হয়।  

  

এসব্ বু্ঝেও আচম যসহায়। ককউ কব্চে খাচির করঝলই আচম যচি চব্েঝয় এঝকব্াঝর 

চব্েচলি হঝয় যাই। মুখ চেঝয় একটাও সচিয কথা কব্ঝরায় ো। আচম ব্ললাম, আপোর 

োটক কিা দুেণা্ হঝে, আচম কযটুকু চরহাসণাল কেঝখচছ… 

  

উইংঝসর পাঝে োুঁচড়ঝয় করর্ু আমাঝক হািছাচে চেঝয় ডাকল মঝঞ্চর ওপর উঝে আসার 

জেয। িখে চব্রচি িলঝছ। যচডঝটাচরয়াঝম কঝয়ক জে কলাঝকর সঝে কেবু্ো েল্প করায় 

ব্যস্ত। মঞ্চটা োুঁকা। 

  

আচম একটু লচজ্জি ভাঝব্ এচেক-ওচেক িাকালাম। আচম ওপঝর উঝে কেঝল ককউ চকছু 

মঝে করঝব্ ো কিা! পরমুহূঝিণই সাহস সঞ্চয় কঝর ওপঝর উঝে এলাম।  

  

করর্ুঝক রাঝজিােীর মিে কেখাঝে। করর্ুঝক আচম কব্চে সাজঝোজ করঝি কখেও 

কেচখচে। োটঝক জচমোর-দুচহিা কসঝজঝছ ব্ঝলই এি জমকাঝলা কপাোক। ো্ েলায় 

চজঝজ্ঞস করল, কখে এঝসছ? 
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যঝেকির্। কিামাঝের যচভেয় কেখচছলাম। োটকটা সচিযই খুব্ োরুর্ হঝে– মাঝে, 

সকঝলরই কব্ে ভাঝলা–যযাঝমিার গ্রুপ চহঝসঝব্ এি ভাঝলা কোডাকোে–  

  

কব্ে কঝয়ক চমচেট আচম োটক সম্পঝকণ কথা ব্ঝল কেলাম। 

  

করর্ু ব্লল, কাডণ চেঝয় এঝসচছ। মাচসমা, কমঝলামোই আসঝব্ে কিা? 

  

হযাুঁ, চেশ্চয়ই আসঝব্ে। মাঝয়র কিা োরুর্ আগ্রহ–কোঝো কিামরা খব্ঝরর কােঝজর 

কলাকঝের কাডণ চেঝয়ছ? ‘পচরিয়’ পচত্রকায় আমার এক ব্নু্ধ আঝছ, িাঝক ব্ঝল চেঝি 

পাচর–  

  

আমার ঔোসীেয কেঝখ করর্ু যাঝি িু্ণ  ো হয়, কসই জেযই আচম কব্চে উৎসাহ 

কেখাচেলাম। যচেও আমার বু্কটা ঈরণায় হা হা কঝর জ্বঝল যাচেল। কসই ঈরণার কী েিণ্ড 

উত্তাপ! ককােও ব্যচিচব্ঝেরঝক েয়, এমেকী কেবু্োঝকও েয় সমগ্র োটযজেৎঝক আচম 

ঈরণা করচছলাম–ককে িারা করর্ুঝক আমার কাছ কথঝক ককঝড় কেঝব্? যাব্ার আঝে 

কঝয়কটা চেে চক করর্ুঝক আমার সব্ণিঝর্র জেয পাওয়া উচিি চছল ো? চেক এই সমঝয়ই 

করর্ুঝক োটঝকর চরহাসণাল চেঝয় ব্যস্ত থাকঝি হঝব্? িবু্ আমার মুঝখ হাচস মাখাঝো। 

  

োটঝকর কথায় করর্ু আেন্দ পাচেল। ওর ব্াচড়র েমব্ন্ধ পচরঝব্ে কথঝক একটু মুচির 

জেয করর্ু কযে এই োটকটাঝক কপঝয়ঝছ। 

  

পঝরর চসে কখে আরম্ভ হঝব্? 

  

করর্ু কহঝস ব্লল, একটু কেচর আঝছ। একটা ব্ন্দুঝকর েব্দ করঝি হঝব্–চকছুঝিই েব্দটা 

চেক হঝে ো। 

  

আচম ব্ললাম, আো, কটঝজর পাঝে ককাথাও একটা চগ্রেরুম থাঝক ো? আচম কখেও 

কেচখচে। ঘরটা চক সচিযই সবু্জ? 
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করর্ু আব্ার হাসঝি হাসঝি ব্লল, চগ্রেরুম কেখঝব্? এঝসা আমার সঝে।  

  

ব্াুঁ চেঝকর উইংঝসর পাে কথঝক মঝঞ্চর ওপর চেঝয়ই করর্ু আমাঝক ডাে চেঝক চেঝয় এল। 

মঝঞ্চর ওপর চেঝয় যাব্ার সময় আমার একটা যদু্ভি যেুভূচি হয়। আঝে কখেও আচম 

মঝঞ্চ উচেচে, এই েথম, যথি আচম যচভঝেিা েয়। আচম ব্ােল হঝলও আমার পাঝে 

করর্ু কেই–ও এক জচমোর েচন্দেী। আচম একব্ার করর্ুর মুঝখর চেঝক আর একব্ার 

যচডঝটাচরয়াঝমর চেঝক িাকালাম। এখাঝে আচম কী চব্শ্রী রকঝমর কব্মাোে! 

  

মঝঞ্চর ওপর চেঝয় কযঝি কযঝিই করর্ু চজঝজ্ঞস করল, কিামার ব্াইঝর যাওয়ার চকছু চেক 

হঝয়ঝছ? 

  

আচম ব্ললাম, এখেও চব্ঝের চকছুই চেক হয়চে। 

  

মঝঞ্চর ওপর কিা মােুর চমঝথয কথাই ব্ঝল। 

  

ডাে চেঝকর উইংঝসর পাঝে যঝেঝক িা কখঝি কখঝি জটলা করচছল। কেওয়াঝল চেচরে 

কঘাঝরর একটা মস্ত ব্ড় ছচব্। করর্ু আমাঝক চেঝয় এল চগ্রেরুঝম। কস ভােযব্েি কসখাঝে 

ককউ চছল ো। একটা রঝঙর িুচল চেঝয় োড়ািাড়া করঝি করঝি হোৎ আচম চেঝর 

োুঁড়ালাম। চব্দুযৎঝব্ঝে করর্ুঝক জচড়ঝয় ধীনতঝর িুমু কখলাম।  

  

করর্ু আমাঝক ধীনতাক্কা চেঝয় সচরঝয় চেল। করর্ু আচম যি ব্ারই িুমু কখঝয়চছ, করর্ু আমাঝক 

কেঝল সচরঝয় চেঝয়ঝছ। আমাঝকও এমে সব্ যসম্ভব্ জায়ো ও সময় কব্ঝছ চেঝি হয়! 

যখে ইঝে িখেই করর্ুঝক পাই ো ব্ঝলই কয আচম এ রকম কচর, িা চক করর্ু কব্াঝে ো? 

  

ত্রাস ও কিাভ কমোঝো েলায় করর্ু ব্লল, িুচম চক চকছুঝিই এসব্ ছাড়ঝব্ ো? 

  

আচম িুপ কঝর োুঁচড়ঝয় রইলাম। 

  

িুচম যচে এই রকম ব্যব্হার কঝরা… 
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আচম আব্ার হাি িুলঝিই করর্ু সঝর চেঝয় েরজার কাঝছ এমে জায়োয় োুঁড়াল, যাঝি 

ওঝক ব্াইঝর কথঝক কেখা যায়। যাঝি আচম ওঝক আর ধীনতরঝি ো পাচর।  

  

আচম ব্ললাম, ভয় কেই, আচম আর চকছু করব্ ো। আচম িমা িাইচছ। করর্ু, আমাঝক 

একটা কথা কেঝব্? আমাঝক এক চেে কিামার বু্ঝক জচড়ঝয় ধীনতরঝব্? 

  

আব্ার ওই সব্ কথা? আচম ওসব্ চকছু শুেঝি িাই ো। 

  

আজ েয়। ককােও একচেে িুচম আমাঝক কিামার বু্ঝক জচড়ঝয় ধীনতরঝব্? শুধুীনত কথা োও িা 

হঝলই হঝব্। 

  

আো, কস কেখা যাঝব্। 

  

করর্ু, আমার ব্াইঝর যাওয়ার চেে চেক হঝয় কেঝছ।  

  

কঝব্? 

  

আচম ইঝে কঝরই চেে েঝেক পঝরর একটা িাচরখ ব্ললাম। করর্ু যঝেকটা চেচশ্চ্ কব্াধীনত 

করল। ওর োটঝকর োুঁইোল যচভেঝয়র আঝে ককােও রকম চব্ঘ্ন ঘটাঝি আচম িাই ো। 

  

কিামার যাওয়ার চেে আচম কটেঝে যাব্! 

  

করর্ু জাঝে ো, আজই ওর সঝে আমার কের কথা হঝয় কেল। 

  

.  

  

আমার কট্রে চব্ঝকলঝব্লা। সকাল কথঝক হোৎ চব্মরণ কব্াধীনত করঝি লােলাম। কের মুহূঝিণ 

মাঝয়র কাঝছ ধীনতরা পঝড় যাব্ ো কিা? জােঝি পারঝল মা চকছুঝিই কযঝি কেঝব্ে। একমাত্র 

কছঝল হওয়ার যঝেক োঝমলা। কি কলাক চেচব্য চটচকট ককঝট েকাঝেয আেন্দ করঝি 
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করঝি চব্ঝেঝে যায়। ব্াচড়র সব্ কলাক কটেঝে কপ ুঁঝছ চেঝয় আঝস। আমার কব্লায় এি 

লুঝকািুচর, কোপেিা। কের সময়টুকুও সুঝখর হঝব্ ো। 

  

ব্াব্া কখঝয়ঝেঝয় িাড়ািাচড় ককাথায় কব্চরঝয় কেঝলে। কস-চেেকার কসই িাকচরর ঘটোর 

পর কথঝক ব্াব্ার সঝে আমার কথাব্ািণা খুব্ই কঝম কেঝছ। ব্াব্াঝক এখে সব্। সমঝয়ই 

চি্াচক্লষ্ট মঝে হয়। ব্াব্ার কাছ কথঝক আমার চব্োয় কেওয়া হল ো। 

  

মা-ও শুঝয় পড়ঝলে একটু ব্াঝে। দু চেে ধীনতঝর মাঝয়র ডাে পাঝয়র পািাটা একটু েুঝলঝছ। 

ইোেীং ব্াঝির কষ্ট পাঝেে। আচম মাঝয়র ঘঝরর পাঝে ঘুরঘুর করঝি লােলাম। পকিমজরা 

যঝপিা করঝছ। আমার এিুচে যাওয়া উচিি, িবু্ কযঝি পারচছ ো। এর আঝে ব্াইঝর 

ককাথাও কেঝল মাঝক ের্াম কঝরচছ। আজ ের্াম করার েনেরই উঝে ো। একটা কথা য্ি 

ব্লা উচিি, চকন্তু কী ব্লব্? কয-ঝকােও কথা ব্লাই চব্পজ্জেক। বু্ে চকংব্া তিিেয যখে 

েৃহিযাে কঝরচছঝলে–িখে কারওর সঝে একচটও কথা ব্ঝল যােচে। আচম িা জাচে, 

চকন্তু আচম কিা সন্নযাসী হঝি পাচরচে! 

  

মা ঘুচমঝয় পড়ঝল িুচপ িুচপ ের্াম কঝর পালাঝি পারিাম। চকন্তু মা মরঝর্র পরপাঝর’ 

োঝম একখাো ব্ই খুঝল শুঝয়ঝছে। এই ব্ই পড়ঝি পড়ঝি কারওর ঘুম আঝস? 

  

ব্ার ব্ার উুঁচক চেঝয় যাচে। একব্ার কেখলাম, মা সচিযই ঘুচমঝয় পঝড়ঝছে। ব্ইখাো 

ওলটাঝো। চকন্তু আচম ঘঝর পা চেঝিই মা ব্লঝলে, কী কর? চকছু িাইচছস? 

  

ো। 

  

ককাথাও কব্ঝরাচব্ োচক? 

  

আমার আর সময় কেই। মাথায় একটা বু্চে এল কসই মুহূঝিণ। পঝকট কথঝক রুমালটা ব্ার 

কঝর মুখ কমাছার ছঝল কসটা কেঝল চেঝি িাইলাম মাঝয়র পাঝয়র ওপর। েূর ছাই, কসটা 

চেক পাঝয়র ওপর পড়ল ো। কসটা িুলঝি চেঝয় মাঝয়র পাঝয়র সঝে আমার পা ছুুঁঝয় 
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কেল। গুরুজেঝের পাঝয় পা কেকঝল ের্াম করঝি হয়। এর মঝধীনতয যস্বাভাচব্ক কিা চকছু 

কেই। টপ কঝর মাঝক ের্াম কঝর ব্ললাম, মা আচম একটু ঘুঝর আসচছ! 

  

আর ককােও কথা ো ব্ঝল ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় এলাম একব্ঝস্ত্র। পকিমঝজর ব্াচড়ঝি ভাস্করও 

যঝপিা করচছল। ভাস্কর দু’চেে ধীনতঝর কলকািায় আঝছ। ওর এখে ছুচট কেই– ভাস্কর কয 

আমাঝক কট্রঝে িুঝল কেব্ার জেযই কলকািায় কথঝক কেঝছ আচম জাচে। চকন্তু ও কস কথা 

চকছুঝিই স্বীকার করঝব্ ো। মুঝখ ব্লঝছ, ওর কি সব্ জরুচর কাজ আঝছ, ব্াচড়র ব্যাপার। 

ভাস্কর কারওর কাঝছই চেঝজর ককােও রকম দুব্ণলিা কেখাঝি িায় ো।  

  

আচম কপাুঁঝছাঝিই ভাস্কর ধীনতমক চেঝয় ব্লল, িুই চক কডাব্াচব্ োচক? আর মাত্র এক ঘণ্টা 

ব্াচক! আচম কিা ভাব্চছলাম, কিার ব্েঝল আচমই িঝল যাব্। 

  

আমার েলা ভারী হঝয় আঝছ, সহঝজ কথা ব্লঝি পারচছ ো। ভাস্কর চেঝজই কে ঝড়াঝে চড় 

কঝর টযাচম কডঝক আেল। পকিমজ চজচেসপত্র সব্ িুঝল চেঝয় ব্লল, িল, িল, কট্রে ো 

চমস কচরস। 

  

টযাচম ছাড়ার আঝে ভাস্কর চজঝজ্ঞস করল, আর ককউ যাঝব্ ো? আর কাঝরাঝক। ব্চলসচে? 

  

ো। 

  

করর্ুঝকও ো? 

  

পকিমজ ব্লল, িল, এখে আর ওসব্ ভাব্ব্ার সময় কেই। ব্ঝলইচে যখে–এখে আর কী 

করা যাঝব্! 

  

ভাস্কর আমার সঝে করর্ুর ব্যাপারটা জাঝে। কভংচি ককঝট ব্লল, ইচডঝয়ট, এই সময় মাে-

যচভমাে করার ককােও মাঝে হয়? এখেও যঝথষ্ট সময় আঝছ, যচে িাস কিা করর্ুঝক ব্াচড় 

কথঝক িুঝল চেঝি পাচর। 
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আচম কজাঝর কজাঝর মাথা কেঝড় ো ো ব্লঝি লােলাম। ভাস্কর আপে মঝে কহঝস উেল। 

  

হাওড়া কটেঝে যখে কপাুঁঝছালাম, িখে সচিযই কব্চে সময় চছল ো। জায়ো চরজাভণ করাও 

চছল ো। ভাস্কর আর পকিমজ উঝে পঝড় কেলাঝেচল কঝর থাডণ ক্লাস কামরায় আমার জেয 

জােলার ধীনতাঝরই একটা জায়ো চেক কঝর কেলল। ব্নু্ধরা ো থাকঝল আচম কী করিাম? 

  

আমাঝক ব্চসঝয় চেঝয়ও ওরা েযাটেঝমণ কেঝম কছাটাছুচট করঝি লােল। পকিমজ চকঝে আেল 

কমলাঝলবু্ আর আমার পছন্দ মিে এক োো চসোঝরঝটর পযাঝকট। ভাস্কর কঝয়কটা 

গুচলসুঝিা আর সুি চকঝে এঝে একটা পযাঝকঝট মুঝড় চেঝয় ব্লল, করঝখ কে, কেখচব্ 

যঝেক েরকাঝর লােঝব্। হোৎ যচে পযাঝন্টর কব্ািাম চছুঁঝড় যায়–  

  

হইল কেব্ার পর কট্রে েঝড় উেল। আচম ওঝের চেঝক একেৃঝষ্ট কিঝয় রইলাম। পকিমজ 

ব্লল, মাইঝোঝর কপ ুঁঝছই একটা চিচে চেস। জামাইব্াবু্ঝক ব্চলস–  

  

ভাস্কর িালাক কছঝল। ও চেক বু্ঝেচছল, কের মুহূঝিণ আমার কিাঝখ জল আসঝব্। কসই 

জেযই ওর োঝকর ওপর দু’হাঝির আঙুল জুঝড়, যাঝক পাক কেওয়া ব্ঝল, কসই রকম 

যদু্ভি ভচে করঝি লােল। আচম ো কহঝস পারলাম ো। 

  

.  

  

কট্রে ছাডা়র পরই মঝে হল, কের হঝয় কেল আমার জীব্ঝের একটা যংে। এরপর কথঝক 

আমার কাঝছ সব্চকছুই েিুে। জীব্ঝের এই কটা ব্ছর ধীনতঝর কযসব্ মােুরজে সংগ্রহ 

কঝরচছলাম, িাঝের কারওর সঝেই আমার আর কেখা হঝব্ ো। করর্ুঝক একচেে েোর 

ঘাঝট খুুঁঝজ কপঝয়চছলাম, আজ আব্ার হারালাম। 

  

েথম কঝয়ক ঘণ্টা আড়ষ্ট হঝয় ব্ঝসচছলাম কট্রঝে। ককােও সহযাত্রীর সঝে একটাও কথা 

ব্চলচে। কযে, আচম কথা ব্লঝলই ওরা কজঝে কেলঝব্, আচম পাচলঝয় যাচে। কী। যকারর্ 

এই ভয়! জীব্েটা কিা আমারই, এ-জীব্ে চেঝয় আচম যা খুচে করঝি পাচর! আজ কথঝক 
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আচম স্বাধীনতীে, িবু্ স্বাধীনতীেিা কপঝয়ও ককে এি যব্ে হঝয় থাঝক? মােুর কী রকম স্বাধীনতীেিা 

িায়? 

  

মহীেূঝর পকিমঝজর জামাইব্াবু্র ব্াচড়ঝি কপ ুঁঝছ মেটা আরও েঝম কেল। োরুর্ সাজাঝো-

কোছাঝো চব্রাট োসাে এঝকব্াঝর। যঝিো কলাঝকর কাঝছ আচম চকছুঝিই সহজ হঝি 

পাচর ো। এ রকম আড়ম্বরপূর্ণ ব্াচড়ঝি এঝল সব্ সময় মঝে হয়, েচি মুহূঝিণই কযে আচম 

ককােও চেয়মকােুঝের ভুল কঝর কেলচছ। কযসব্ ঘঝর কাঝপণট পািা থাঝক, কস-সব্ ঘঝর 

চক জুঝিা পঝর েুকঝি হয়? ককােও ককােও ব্াচড়ঝি জুঝিা ব্াইঝর রাখার েথা, আব্ার 

ককােও ককােও ব্াচড়ঝি ককউ জুঝিা কখাঝল ো। 

  

কেট পযণ্ কপ ুঁঝছও একব্ার মঝে হঝয়চছল চেঝর যাই। ককােও একটা কছাটখাঝটা কহাঝটঝল 

থাকঝল িচি কী? আচম কখেও একলা ককােও কহাঝটঝল থাচকচে। চকন্তু চেঝর যাওয়া হল 

ো, পকিমঝজর জামাইব্াবু্ আমাঝক কেখঝি কপঝয় কেঝলে।  

  

ওুঁর োম সুব্রি তমত্র। খুব্ করাো আর লম্বা মিে মােুরচট, ব্াংলা চসঝেমার োচয়কাঝের 

ব্াব্ার মিে কেচসং োউে পরা এব্ং মুঝখ পাইপ। সাঝহচব্ ধীনতরঝের মােুর। িঝব্, ওুঁর কথা 

শুঝে আমাঝক িমঝক উেঝি হল। উচে দু’হাি ব্াচড়ঝয় আমাঝক ব্লঝলে, আঝর আঝসা 

আঝসা কট্রে লযাট চছল কয় ঘণ্টা? 

  

সুব্রিো কাে-ব্াঙাল। ব্াংলা কথার উচ্চারর্ এঝকব্াঝর যাঝেিাই-উচে কোধীনতরাব্ার কিষ্টাও 

কঝরে ো। স্বাধীনতীেিার পর ব্াঙালরা এচেঝক েঝল ভারী হঝয় ওোর েঝল, উচ্চারর্ চেঝয় 

আর কমাঝটই লজ্জা পায় ো। সুব্রিোর মিে এমে সাঝহচব্ ধীনতরঝের ব্াঙাল আচম আঝে 

কখেও কেচখচে। িাঝয়র স্বাে একটু খারাপ হঝল উচে কাপ সচরঝয় রাঝখে, চেঝজর 

কছঝলঝমঝয়র সঝে কথাব্ািণাঝিও চেজ আর থযাংক ইউ কযাে কঝরে, কুকুঝরর সঝে কথা 

ব্ঝলে ইংঝরচজঝি–চকন্তু কব্ড়ালঝক ব্ঝলে চব্ঝলাই। 

  

সুব্রিো খুব্ সহঝজই আমাঝক আপে কঝর চেঝলে। ওুঁর স্ত্রী সুধীনতাচে একটু েম্ভীর ধীনতরঝের 

হঝলও যঝথষ্ট কস্নহেীলা। েথম েথম সুধীনতাচেঝক কেঝখ একটু ভয় ভয় করচছল, মঝে 
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হঝয়চছল, উচে কব্াধীনতহয় ব্াচড়ঝি যচিচথ আসা পছন্দ কঝরেচে। পঝর বু্ঝেচছলাম, ওুঁর 

স্বভাব্ই কম কথা ব্লা–মােুরঝক যে করার ব্যাপাঝর ওুঁর ককােও ত্রুচট কেই। ওুঁঝের চিেচট 

কছঝলঝমঝয়। কছঝলচট কছাট, পাুঁি-ছ’ ব্ছঝরর, আর কমঝয়দুচটর ব্য়স পঝেঝরা আর কযাঝলা, 

হোৎ কেখঝল যমজ ব্ঝল মঝে হয়। একই রকঝমর কপাোক, একই ধীনতরঝের কব্র্ী। 

কোলাঝো, দু’জঝেই ব্াচড়ঝি সব্ সময় লাল রঝঙর িচট পঝর থাঝক। ওঝের োম যমুো 

আর সরস্বিী, কছঝলচটর োম সুভার। সুভাঝরর সঝেই আমার ভাব্ হল আঝে। 

  

আমাঝক থাকঝি কেওয়া হল একিলার একচট ঘঝর। কসই ঘঝর চব্ছাো কথঝক আরম্ভ কঝর 

ব্াথরুঝমর কিায়াঝল সাব্াে পযণ্ সব্ই আঝে কথঝক সাজাঝো, এটা ওঝের ব্াচড়ঝি কেট 

রুম। ককােও ব্াচড়ঝি কয এ রকম ঘর সাজাঝো থাঝক, আঝে আমার জাো চছল ো। 

  

সুব্রিো আঝেই খব্র চেঝয় করঝখচছঝলে, আমার জাহাজ ছাড়ঝি আরও ছ’চেে কেচর 

আঝছ। এই কচেে আমাঝক চব্ঝলচি আেব্কায়োয় েীিা কেব্ার জেয সুব্রিো উঝে পঝড় 

লােঝলে। সুব্রিো সাি ব্ছর লন্ডঝে চছঝলে–যঝেক চেে ব্াঝে িার েব্াস জীব্ঝের 

যচভজ্ঞিা কোোব্ার মিে একজে কশ্রািা কপঝয়ঝছে। সব্ চব্ঝলিঝেরিই চব্ঝলঝির েল্প 

করঝি ভাঝলাব্াঝস। হযাুঁন্ড কেক করার সময় চেক কিটা হাি কুঁকাঝি হঝব্ এব্ং হাউ ডু 

ইউ ডুর উত্তঝর কয হাউ ডু ইউ ডু-ই ব্লঝি হয়–এসব্ আচম মঝোঝযােী ছাঝত্রর মিে 

চেখঝি লােলাম। 

  

একসময় সুব্রিো চজঝজ্ঞস করঝলে, িুচম চব্লাঝি কী পড়ঝি যাইিযাঝছা? 

  

আচম ব্ললাম, পড়ঝি কিা যাচে ো। িাকচর করঝি— 

  

সুব্রিো ভুরু কুুঁিঝক ব্লঝলে, িাকচর? িাকচরর জেয যি েূঝর যাওয়া কযাে? 

  

আচম ব্ললাম, কী করব্ ব্লুে। এ-ঝেঝে কিা আর িাকচর কপলাম ো। আমাঝের কেে কিা 

আমাঝের কেঝের কছঝলঝের িাকচর চেঝি পাঝর ো। 
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সুব্রিোর কথাটা পছন্দ হল ো। সুব্রিোর মঝি ইউঝরাপীয়রা জ্ঞাঝে-চব্জ্ঞাঝে যঝেক 

এচেঝয় আঝছ–সুিরাং ওঝের কাঝছ কস-সব্ কেখার জেয যাওয়া কযঝি পাঝর। চকন্তু ওঝের 

যধীনতীঝে িাকচর করা, চছ চছ–এটা ব্ড় হীেিার কাজ। 

  

আমার কাঝছ এখে এসব্ কথার আর ককােও মূলযই কেই। আচম িুপ কঝর রইলাম। 

  

সুব্রিো চজঝজ্ঞস করঝলে, িুচম এখাঝে িাকচর করঝব্? আমার যচেঝস কিামাঝক এিুচে 

একটা িাকচর চেঝি পাচর। 

  

এ রকম হয়। যখে েঝয়াজে থাঝক ো, িখে যঝেঝকই চকছু চেঝি িায়। আচম ব্ড় একটা 

চেশ্বাস কেঝল ব্ললাম, োুঃ, এ-ঝেঝে আর আচম থাকব্ ো। 

  

সুব্রিোর িাকচরটা ভারী আরাঝমর। যচেস ো কেঝলও িঝল। যচেঝসর কলাঝকরাই 

ব্াচড়ঝি কােজপত্তর চেঝয় আঝস। এ ছাড়া যসংখয কটচলঝোে আঝস, সারা চেঝে সুব্রিো 

চেঝজও য্ি ছ’টা-সািটা ট্রাকিম কল কঝরে। ব্াচড়ঝি ব্ঝস কটচলঝোঝে কাজ কসঝরও এি 

ব্ড় িাকচর পাওয়া যায়! 

  

চব্ঝকঝলর চেঝক পর পর চিে চেে সুব্রিো আমাঝক যঝেক জায়োয় কব্চড়ঝয় চেঝয় 

এঝলে। কছঝলঝমঝয়রাও সঝে আঝস। সুধীনতাচে কব্ড়াঝি ভাঝলাব্াঝসে ো। এই ভাঝব্ আমার 

িামুন্ডী পাহাড় এব্ং বৃ্ন্দাব্ে োঝডণেস কেখা হঝয় কেল। একচেে কব্ড়াঝি কেলাম িন্দঝের 

ব্ঝে। হাি চেঝয় একটা িন্দে োছ েথম ছুুঁঝয় েরীঝর করামাঞ্চ হয়। চেক কযে একটা 

যঝল চকক কস ভাঝেযর মিে। আঝে কিা কখেও ভাচব্চে, আচম একচেে এই রকম ভাঝব্ 

িন্দে োঝছর ছায়ায় পুঁড়াব্। কাঝব্রী েেীর কাঝছ চেঝয়ও যঝেকটা এই রকমই মঝে 

হঝয়চছল। আর চকছুই েয়, যেয কয-ঝকােও েেীর মিেই কিা–িবু্ কাঝব্রী োমটা কযে 

শুধুীনত কচব্িার মঝধীনতযই চছল–হোৎ কসই োঝমর েেীর কাঝছ িঝল এঝল মঝে হয়, এটা কযে 

চেক ককােও ব্াস্তব্ ঘটো েয়। 
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যমুো আর সরস্বিী এই দুই কব্াঝের মঝধীনতয সরস্বিী একটু কব্চে লাজুক। যমুো আমার– 

সঝে যঝেক েল্প কঝর–চকন্তু ব্ার ব্ার আমার কিাখ িঝল যায় সরস্বিীর চেঝক। এক এক 

সময় বু্কটা ককুঁঝপ ওঝে। মঝে হয়, সরস্বিাুঁঝক কযে যচব্কল করর্ুর মিে কেখঝি। যচেও 

চেক চেক চব্িার করঝল, করর্ুর সঝে ওর চব্ঝের ককােও চমল খুুঁঝজ পাওয়া যাঝব্ ো– ওর 

মুঝখর েড়ে আলাো, োক-ঝিাখও যেয রকম, িবু্ সরস্বিীর মুঝখর ককােও একটা। 

করখায়, চকংব্া িাকাঝোর ভচেঝি েপ কঝর করর্ুর কথা মঝে পঝড় যায়। কট্রঝে আসব্ার 

সময় এই রকম আরও দু-চিেচট কমঝয়ঝক কেঝখ চেক করর্ুর মিে মঝে হঝয়চছল। করর্ু 

কথা ভুলঝি িাইচছ ব্ঝলই কব্াধীনতহয় করর্ু ব্ার ব্ার োো কিহারায় আমার কিাঝখর সামঝে 

এঝস হাচজর হঝে। 

  

বৃ্ন্দাব্ে োঝডণেস কেখঝি চেঝয় কয-চেে আমরা কাঝব্রী েেীর ধীনতাঝর োুঁচড়ঝয়চছলাম, কস-

চেে সরস্বিী ব্ঝলচছল, চেচের োঝমর সঝে চমচলঝয় আমার োম কাঝব্রী রাখঝল যঝেক 

ভাঝলা হি। োকুর কেব্িার োম আমার একটুও ভাঝলা লাঝে ো! 

  

ও জাঝে ো কয সরস্বিী োঝমও েেী আঝছ। আচম ওঝক ব্ললাম, িুচম এলাহাব্াঝের 

চত্রঝব্র্ী সেঝমর কথা কোঝোচে? কসখাঝে েো, যমুো আর সরস্বিী–এই চিেঝট েেী 

একসঝে চমঝেঝছ?  

  

যমুো চজঝজ্ঞস করল, আপচে এলাহাব্াঝে কেঝছে? 

  

কমঝয়ঝের সামঝে চমঝথয কথা ব্লঝি আমার একটুও আটকায় ো। আচম ঘাড় কহচলঝয় 

ব্ললাম, হযাুঁ–  

  

কী রকম কেখঝি কসই জায়োটা? কযখাঝে চিেঝট েেী একসঝে চমঝেঝছ? 

  

কল্পো করা এমে চকছু েি েয়। িা ছাড়া েেীর ব্র্ণো কেওয়া  আর এমে কী কথা। 

মেশ্চঝি আচম েয়াঝের চত্রঝব্র্ীসেম কেখঝি কপলাম, কসখাঝে দুঝেণর ছায়া পঝড়ঝছ। 

সুব্রিো কাঝছই োুঁচড়ঝয় চছঝলে। আমার ব্র্ণো শুঝে খুব্ হাসঝি লােঝলে। 
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যমুো-সরস্বিী োয় জেকাল কথঝকই েব্াঝস আঝছ। ওঝের ব্যব্হার যঝেক সহজ, োচড়র 

ব্েঝল স্কাটণ পঝর। যমুো আমার হাি ধীনতঝর ব্লল, ব্ােলো, একটা চজচেস কেখঝব্ে আসুে। 

আসুে ো–  

  

একটা োঝছর পািায় একটা পচরিযি কব্ালিার ব্াসা–চেক একটা ব্ড় কেম েুঝলর 

মিে–যমুো আমাঝক কসটা কেখঝি আঝে। চজচেসটা সচিয সুন্দর। কাছাকাচছ ককােও 

কব্ালিা কেই কেঝখ চেচশ্চ্ হঝয় আচম কসটাঝক কভঝঙ চেঝয় এলাম। কসটাঝক কেখব্ার 

জেয যিয্ ঔৎসুকযব্ঝে যমুো আমার কাছ কঘুঁঝর োুঁড়াল–ওর েরীঝরর েরম স্পেণ আচম 

কটর কপলাম। কসই মুহূঝিণই আমার মুখখাো যপরাধীনতীর মিে চব্ব্র্ণ হঝয় কেল। কযে আচম 

করর্ুর সঝে চব্শ্বাসঘািকিা করচছ। কয কঝয়ক ব্ারই যমুো সাধীনতারর্ সরলিায় আমার 

হাি ধীনতঝরঝছ চকংব্া েরীঝরর সঝে কছাুঁয়া কলঝে কেঝছ েঝিযক ব্ারই আমার এ রকম মঝে 

হঝয়ঝছ। করর্ু ছাড়া যেয ককােও কমঝয়ঝক আচম স্পেণ করঝি পাচর ো। কোচিৎ যেয 

ককােও কমঝয়র বু্ঝকর যোবৃ্ি যংঝের চেঝক আমার কিাখ পঝড় কেঝলও আচম কিাখ 

চেচরঝয় চেঝয়চছ। োরীর কাছ কথঝক আমার যা চকছু পাব্ার–িা সব্ই করর্ুর কাঝছ েচেি 

রঝয়ঝছ। মাঝে এ রকম কথাও আমার মঝে হঝয়ঝছ কয চথঝয়টাঝরর কসই কেবু্ো যচে করর্ুর 

োঝয় হাি চেঝয় কথা ব্লঝি পাঝর, িা হঝল আচমই ব্া যেয ককােও কমঝয়ঝক ছুুঁঝি পারব্ 

ো ককে? চকন্তু আমার এ-চব্ঝদ্রাহ কব্চে েূর োো ব্াুঁঝধীনতচে। এখে করর্ুর কাছ কথঝক েূঝর 

আচছ ব্ঝলই কযে আমার কঝোরিা আরও কব্ঝড় যায়। 

  

আমার ককাচিে যাব্ার আঝের চেে এ ব্াচড়ঝি একটা কছাটখাঝটা উৎসব্ হঝয় কেল। 

উৎসঝব্র উপলিটা আচম সারা চেঝের মঝধীনতয যঝেকির্ পযণ্ জােঝি পাচরচে চকংব্া 

আমার কাঝছ কোপে কঝর রাখা হঝয়চছল। কসচেে সরস্বিীর জেচেে–আচম যাঝি উপহার 

টুপহার চকঝে টাকা খরি কঝর ো কেচল, কসই জেয সুব্রিো আমাঝক ব্লঝি িােচে। 

সন্ধযাঝব্লা সুভার কে ঝড়াঝি কে ঝড়াঝি এঝস আমাঝক খব্র চেঝয় কেল, এব্ার চেচের 

োঝম ককক কাটা হঝব্–আপচে চেেচের আসুে! 
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ওপঝর চেঝয় কেখলাম সরস্বিী একটা উজ্জ্বল লাল রঝঙর োচড় পঝরঝছ। িার েথম োচড়। 

িার লাজুকিার সঝে ওই লাল রং মাচেঝয়ঝছ ভারী িমৎকার। ওর চেঝক িাচকঝয় আমার 

মঝে হল, চেক কযে করর্ুঝক কেখচছ। করর্ুর জেচেেটা কযে কঝব্? আমার চকছুঝিই মঝে 

থাঝক ো। েি ব্ছর করর্ুর জেচেঝে আচম ককােও উপহার চেইচে, করর্ুই আমার জেয 

একটা ব্ই চকঝে এঝেচছল। 

  

কাঝরাঝক চকছু ো ব্ঝল টুক কঝর এক োুঁঝক ব্াচড় কথঝক কব্চরঝয় পড়লাম। উপহার ককোর 

যভযাস কেই, কী চকেব্ জাচে ো। ব্ই ককোর কথাই েথঝম মঝে পঝড়। চকন্তু সুব্রিোর 

ব্াচড়-ভরচি ব্ই। যঝেক কভঝব্চিঝ্ এখােকার চব্খযাি সাব্াে চকঝে কেললাম এক ব্াম। 

আশ্চযণ ব্যাপার, কোকােোঝরর হাি কথঝক যখে সাব্াঝের ব্ামটা চে চে– িখেও আমার 

মঝে হঝে, কযে করর্ুই এই সাব্াে মাখঝব্। আচম স্পষ্ট কেখঝি পাচে ব্াথরুঝম করর্ু…। 

এই ক’চেঝে ব্াব্া-মা’র কথাও আমার কিমে কঝর মঝে পঝড়চে, করর্ুর স্মৃচিই জ্বালািে 

করঝছ সব্ঝিঝয় কব্চে। 

  

সুব্রিোর পচরচিি চকছু োরী-পুরুর এঝসচছঝলে কেম্ন্ন কখঝি। ব্াইঝরর সব্াই িঝল 

যাব্ার পর আমরা কোিলার ব্ড় হলঘরটাঝি ব্ঝস েল্প করচছলাম। সুব্রিো খুব্ 

রাোব্ার। কিষ্টা করচছঝলে সুধীনতাচেঝক। চমুঃ আঝয়োর োঝম এক ভদ্রঝলাক এঝসচছঝলে, 

চিচে োচক সুধীনতাচের কেঝম পঝড়ঝছে। কছঝলঝমঝয়র সামঝেই সুব্রিোর এই ধীনতরঝের 

রচসকিার ব্যাপারটা আমার কব্ে ভাঝলা লাঝে। সুব্রিো যমুোঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, খুকু 

িুই কেচখসচে, আঝয়োর কিার মাঝয়র চেঝক কী রকম েুলুেুলু কিাঝখ িাকাচেল? কিার 

মা-ও কী রকম লজ্জা লজ্জা ভাঝব্–  

  

এই সময় েেেে কঝর কটচলঝোে কব্ঝজ উেল। সুব্রিো উঝে চেঝয় কটচলঝোেটা িুঝল 

চেঝয় চিৎকার কঝর কথা ব্লঝি লােঝলে। যথণাৎ ট্রাকিম কল। একটু ব্াঝেই সুব্রিো আমার 

চেঝক চেঝর ব্লঝলে, ব্ােল, কিামার। িারপর হাসঝি হাসঝি সকলঝক জাোঝলে, 

ব্ােঝলর আর যাওয়া হল ো। ওর ব্াচড় কথঝক ডাক এঝসঝছ–  
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আমার েথম েচিচিয়া চছল চব্স্মঝয়র। আমাঝক এখাঝে কক কটচলঝোে করঝব্! আমার 

ব্াচড়র কারওর পঝি জাো কিা যসম্ভব্! আমার চিিীয় েচিচিয়া হল, কচেে েচিজ্ঞার। 

যাই কহাক ো ককে, আচম চকছুঝিই চেঝর যাব্ ো। চকছুঝিই ো। কটচলঝোে িুঝল েৃে় 

েলায় ব্ললাম, হযাঝলা–।  

  

এটাই আমার ভুল হল। কটচলঝোে যন্ত্রটা হাঝি কেওয়াই আমার চেক হয়চে। আমার উচিি 

চছল সুব্রিোঝক চেঝয়ই ব্লাঝো কয আচম িঝল কেচছ। 

  

ট্রাকিম কল কঝরঝছে ব্াব্া। আমাঝক ধীনতমকাঝলে ো, কান্নাকাচট করঝলে ো। খুব্ ো্ েলায় 

ব্লঝলে, কিামার ব্াব্া ব্লচছ। কিামার মাঝয়র খুব্ যসুখ। চিচে কিামাঝক ব্ার ব্ার 

কেখঝি িাইঝছে। কিামার ইঝে হঝল আসঝি পাঝরা। িঝব্ িুচম আসঝব্ চক ো আসঝব্, 

িা িুচমই চেক করঝব্। আচম শুধুীনত খব্রটা জাচেঝয় চেলাম, ো হঝল কিামার মা ো্ 

হচেঝলে ো। 

  

আচম স্তচম্ভি হঝয় োুঁচড়ঝয় রইলাম। মাথার মঝধীনতয েব্ল কব্ঝে যঝেক চকছু ঘুরঝছ। ব্াব্া 

আমাঝক সচিযই িমঝক চেঝয়ঝছে। কয-সব্ কছঝল ব্াচড় কথঝক িঝল যায়, িাঝের সকঝলরই 

মাঝয়রা গুরুির যসুঝখ েযযাোয়ী হয়। এটা েিুে চকছু েয়। এই খব্ঝর আচম চব্িচলি 

হিাম ো। চকন্তু ব্াব্ার ওই ো্ কণ্ঠস্বঝর আচম চব্হ্বল হঝয় পঝড়চছ। আমাঝক চেঝর যাব্ার 

জেয যেুঝরাধীনত ব্া আঝেে ো কঝর এ রকম ভাঝব্ কথা ব্লার মাঝে কী? চেরব্ চকো িা 

আমাঝকই চেক করঝি হঝব্। এই যসুঝখর েঝল যচে মা মারা যাে, িা হঝল আচমই হব্ 

কসই মৃিুযর জেয োয়ী। কযে সব্াই চমঝল একটা রড়যন্ত্র করঝছ আমার চব্রুঝে। মাঝয়র 

যসুখটাও কসই রড়যঝন্ত্রর যংে। পচরব্ার এব্ং সমাজ োঝম দুচট যদু্ভি েচিষ্ঠাে আমাঝক 

ব্লঝি িাইঝছ, কিামাঝক োচয়ত্ব চেঝি হঝব্, কিামাঝক পালাঝি কেব্ ো আমরা। কিামার 

মাঝয়র মৃিুযর োচয়ত্ব িুচম কেঝব্ চক ো িা এখেও কভঝব্ কেঝখা! আমার ইঝে হল 

কটচলঝোেটা আছঝড় কভঝঙ কেচল। 
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৮২. মহীেূঝর সুব্রিোঝের ব্াচড়ঝি 

মহীেূঝর সুব্রিোঝের ব্াচড়ঝি থাকার ব্েঝল আচম যচে ককাচিঝের ককােও কহাঝটঝল 

উেিাম, িা হঝল আমার ভচব্রযৎ জীব্েটা যেয রকম হি। মাঝয়র যসুঝখর খব্র ককােও 

িঝম আমার কাঝছ কপ ুঁঝছাি ো, আচম চব্ঝেঝের পঝথ পাচড় জমািাম। আর ককােও চেে 

চেরিাম চকো কক জাঝে! ককাচিঝে ককােওিঝম আমার কাঝছ খব্র কপ ুঁঝছাঝলও কসখাঝে 

আচম যেয রকম চসো্ চেঝি পারিাম, একা কহাঝটঝলর ঘঝর চেঝজঝক েনের করঝি 

পারিাম আচম। চকন্তু এখাঝে সুব্রিো, সুধীনতাচে, যমুো ও সরস্বিী িাচকঝয় আঝছ আমার 

চেঝক। 

  

সুব্রিো চজঝজ্ঞস করঝলে, িা হঝল কী করঝব্? আমার কিা মঝে হয়, কিামার চেঝর 

যাওয়াই উচিি। 

  

আমার মুঝখ ককােও উত্তর এল ো। ওরা ককউ কেখঝি পাঝে ো, আমার পা কাুঁপঝছ, েলা 

শুচকঝয় এঝসঝছ। একিাল ছাো কাপঝড় জচড়ঝয় চেংঝড় চেংঝড় কযমে জল ব্ার। কঝর, 

কসই রকম ভাঝব্ আমার কভিরটা ককউ চেংঝড়াঝে। মাঝয়র যসুখ, আমার উচ্চাকাঙ্খ এব্ং 

সুব্রিোরা কী মঝে কঝরঝছে, এই চিে রকঝমর চি্া আমাঝক চেঝেহারা কঝর কেয়। আচম 

এি ভাব্ঝি পাচর ো, এি োচয়ত্ব, এমেকী চেঝজর সম্পঝকণও, কেব্ার যভযাস কেই 

আমার। 

  

সুধীনতাচে চকংব্া যমুোসরস্বিী আমার কটচলঝোঝের বৃ্ত্তা্ জাঝে ো। যমুো ব্লল, কী হল? 

ব্ােলো, আপোর চব্ঝলি যাওয়া হঝব্ ো? 

  

আচম দু’চেঝক মাথা োড়লাম। যথণাৎ, আমার আর চকছুই হঝব্ ো।  

  

এরপর সকঝল চমঝল োুঁঝক োুঁঝক েনের করঝি লােল আমাঝক। সুধীনতাচে যখে জােঝলে কয 

আচম ব্াচড়ঝি কাঝরাঝক চকছু ো জাচেঝয় িঝল এঝসচছ, িখে করঝে কেঝলে খুব্। আমাঝক 
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আশ্রয় কেব্ার জেয কযে চিচেও যপরাধীনতী। িৎির্াৎ সুব্রিোঝক ব্লঝলে, িুচম কট্রঝের 

কখাুঁজ কঝরা। ওর এিুচে ব্াচড় চেঝর যাওয়া উচিি। 

  

সুব্রিো একটা উপায়া্র খুুঁঝজ ব্ার করঝলে। চিচে জাহাজ ককাম্পাচেঝক কটচলঝোে কঝর 

কেখঝব্ে, চটচকচট কযােঝসল করা যায় চকো। কসটা সম্ভব্ হঝল চিচে দু’-চিে মাস পঝর 

আব্ার ককােও জাহাঝজ চসট বু্ক কঝর রাখঝব্ে। ইচিমঝধীনতয আচম ব্াচড় কথঝক ঘুঝর আসব্ 

এব্ং মাঝয়র যসুখ চেশ্চয়ই কসঝর যাঝব্। 

  

কট্রে রাি চিেঝটয়। সুব্রিোঝের ব্াচড়র সকঝল চমঝল আমাঝক িুঝল চেঝি এল কটেঝে। 

যমুো আর সরস্বিীর সঝে এই ক’চেঝে আমার কব্ে একটা ব্নু্ধঝত্বর মিে হঝয় চেঝয়চছল। 

ওঝের মুখ কেঝখ কব্াো যায়, আমার চব্ঝেে যাওয়া হল ো ব্ঝল ওরা খুব্ দুুঃচখি হঝয়ঝছ। 

আ্চরক দুুঃখ। ককউ ককাথাও আমার জেয দুুঃখ কপঝয়ঝছ–এটা কটর কপঝলই মঝের মঝধীনতয 

যসম্ভব্ একটা মায়া কজঝে ওঝে ককে? 

  

কেরার পথ সমূ্পর্ণ যেয রকম। আমার চি্ােচিও কযে যসাড় হঝয় কেঝছ। ব্ার ব্ার 

একটা ছচব্ই কভঝস আসঝছ কিাঝখর সামঝে। আচম চেঝর চেঝয় মাঝক আর কেখঝি পাব্। 

আচম স্পষ্ট কেখঝি পাচে, শ্মোে কথঝক চেঝর সব্াই চেশ্রুপ হঝয় ব্ঝস আঝছ চসুঁচড়র 

ওপঝর। আমাঝক কেঝখ ব্াব্া ব্লঝলে, যচে এি কেচরই করচল, িা হঝল আর এচল ককে? 

  

ব্াঝকিমর ওপর শুঝয় আচম ঘুচমঝয় পঝড়চছলাম। একজে সহযাত্রী আমাঝক েযালা চেঝয় 

জাচেঝয় িুঝল চজঝজ্ঞস করল, ও ভাই, কী হঝয়ঝছ আপোর? যসুখ কঝরঝছ? 

  

আচম ককােও উত্তর চেঝি পারলাম ো। 

  

কছাটখাঝটা একটা চভড় জঝম কেঝছ আমার কাঝছ। োো োঝেচেক ভারায় োো েনের। আচম 

ঘুঝমর মঝধীনতয কাুঁেচছলাম েুুঁচপঝয় েুুঁচপঝয়। কসই জেযই সহযাত্রীরা আমার সম্পঝকণ উচিগ্ন 

হঝয়ঝছ। আমার যসম্ভব্ লজ্জা করঝি লােল। ইস, এরা কী ভাব্ঝছে–এি ব্ড় একটা 

কছঝল ঘুঝমর মঝধীনতয কাুঁঝে? যঝেঝকই যব্েয ধীনতঝর চেঝয়ঝছে, আচম ককােও যসুঝখর কষ্ট 
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পাচে। এুঁরা ককউ জাঝেে ো, আচম সেয-মািৃহীে। একজে মাদ্রাচজ ভদ্রঝলাক যচি 

সহৃেয় ভাঝব্ েনের করঝলে, আপোর চক কপটব্যথা করঝছ? আমার কাঝছ ভাঝলা ওরুধীনত 

আঝছ। 

  

আচম কপঝটর ব্যথার কথাই স্বীকার করলাম। মােুঝরর মঝের কঝষ্টর কথা যেয কাঝরাঝক 

কব্াোঝো যায় ো, িাই োরীচরক কঝষ্টর কথাই সকঝল জােঝি িায়। মাদ্রাচজ। ভদ্রঝলাক 

একটা চটঝের কক ঝটা কথঝক কী একটা কাঝলা গুুঁঝড়া মেলার মিে ব্ার কঝর। চেঝলে, 

কখঝয় কেললাম চব্ো চিধীনতায়। চজচেসটা কব্ে সুস্বাদু। হাি ব্াচড়ঝয় ব্ললাম, আর একটু 

চেে। 

  

দু’চেে কট্রে জাচেণর পর যস্নাি রুি কিহারায় কপ ুঁঝছালাম কলকািায়। টযাচম যখে ব্াচড়র 

সামঝে থামল, িখে পযণ্ আমার বু্ঝকর মঝধীনতয কুঁপুচে চছল। চকন্তু ব্াচড়র চেঝক একব্ার 

িাচকঝয়ই আমার মঝে হল, এটা কোঝকর ব্াচড় েয়। এখাঝে মৃিুযর েন্ধ কেই। যচেও সের 

েরজা ব্ন্ধ, ব্াইঝর ককউ কেই, দু-এক চেে আঝে ককােও ঘটো ঘঝট কেঝল ব্াচড় এ রকমই 

থাকঝব্–িবু্ কোঝকর ব্াচড় কেখঝল কিো যায়। মৃিুয কযখাঝে একব্ার আঝস, কসখাঝে 

েরজায় চিহ্ন থাঝক। 

  

িখে আমার মঝে হল, মাঝয়র যসুঝখর কথাটাই পুঝরাপুচর চমঝথয। খব্ঝরর কােঝজর 

‘কখাকা চেঝর এঝসার চব্জ্ঞাপঝের মিে! সামােয চমঝথয কথায় আমার চব্ঝেে যাত্রা ব্ন্ধ 

কঝর কেওয়া হল? আচম কাল-পরশুই আব্ার িা হঝল চেঝর যাব্। 

  

একটু কজাঝরই েরজায় ধীনতাক্কা চেঝয়চছলাম। েরজা খুঝল চেঝলে ব্াব্া। শুধুীনত ব্লঝলে, 

এঝসচছস? 

  

এখােকার সব্ খব্র ভাঝলা কিা? 

  

এই এক রকম।  
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আচম িখেও েরজার ব্াইঝর োুঁচড়ঝয়। েরজার ওপাঝে ব্াব্া। টযাচমর ভাড়া কমটাঝো 

হয়চে। আচম আব্ার ছুঝট চেঝয় টযাচমঝি উঝে পড়ব্? এ ব্াচড়র সঝে আমার আর সম্পকণ 

কী? আচম এ ব্াচড়র ককউ ো–আচম এি কষ্ট কঝর চেঝর এলাম, ব্াব্া কযে কসটা গ্রাহযই 

করঝছে ো। শুধুীনত আমার চেঝক যপলক ভাঝব্ িাচকঝয় আঝছে।  

  

টযাচমওয়ালা হেণ চেঝিই আচম সজাে হলাম। হোৎ োটকীয় চকছু কঝর কেলা আমার 

ধীনতাঝি কেই। টযাচমভাড়া চমচটঝয় সুটঝকসটা োচমঝয় চেলাম। ব্াব্া েরজার সামঝে কথঝক। 

সঝর োুঁচড়ঝয়ঝছে। একব্ার শুধুীনত ব্লঝলে, সুটঝকসটা আমাঝক কে।  

  

আচম ব্ললাম, ো চেক আঝছ। আচমই চেচে। 

  

চসুঁচড় চেঝয় ব্াব্ার কপছঝে কপছঝে ওেব্ার সময় আর একটাও কথা হল ো। কোিলায় 

ওোর চেক আঝেই মঝে হল, ব্াব্াঝক আমার ের্াম করা উচিি চছল। ব্রাব্রই কিা এ। 

রকম হ কয় এঝসঝছ, ব্াইঝর কথঝক চেঝরই ব্াব্াঝক-মাঝক ের্াম কঝরচছ। েরজা কখালার 

পরই ব্াব্া কসই জেযই কব্াধীনতহয় আর ককােও কথা ো ব্ঝল আমার ের্াঝমর যঝপিায় 

চছঝলে। আচম ভুঝল চেঝয়চছলাম। এসব্ আর এখে আমার মঝে থাঝক ো। মাত্র ব্ছর। 

খাঝেঝকর মঝধীনতয ব্াব্ার সঝে আমার কিটা েূরত্ব তিচর হঝয় কেল। এখেও সুটঝকসটা। 

োচমঝয় করঝখ ের্ামটা কসঝর কেলা যায়। সুটঝকসটা োচমঝয়ও রাখলাম চকন্তু ব্াব্া িখে 

ব্ারান্দা চেঝয় যঝেকখাচে এচেঝয় কেঝছে। ের্াম করার জেয ককউ চক গুরুজেঝের 

ডাঝক? 

  

মাঝয়র ঘঝর ব্ড়মামা আর ব্ড়মাচমমা ব্ঝস আঝছে। চব্ছাোর ওপর মা, কিাখ কব্াজা। 

মা’র সচিযই যসুখ। আচম মাথার কাঝছ ব্সলাম। মা’র যসুঝখর জেযই কব্ঝলঘাটা কথঝক। 

  

ব্ড়মাচমমাঝের আোঝো হঝয়ঝছ। ব্াইঝরর কলাঝকর উপচস্থচির জেযই আব্হাওয়া যঝেক 

সহজ হল। েইঝল, ব্াব্া কব্াধীনতহয় আর আমার সঝে কথা ব্লঝব্েই ো চেক কঝরচছঝলে। 
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ব্ড়মামা ব্লঝলে, এঝসচছস? ওুঃ, যা চি্ায় কেঝলচছচল! এ রকম ভাঝব্ ককউ যায়? 

ইচডঝয়ট, একঝোুঁটা বু্চে কেই মাথায়। 

  

ব্ড়মাচমমা ব্লঝলে, থাক, কছঝলটাঝক এখে কব্াঝকা ো। চহমােীঝক ডাকব্?  

  

এখে কডঝকা ো। এইমাত্র কিা ঘুঝমাল। 

  

একব্ার ঘুম ভাঙাঝল চকছু হঝব্ ো। সারাির্ কছঝলটার োম করচছল!  

  

আঝস্ত, আঝস্ত। হোৎ ো িমঝক ওঝে। চিররঞ্জে চেঝজ কটচলঝোে কঝরঝছ, কছঝলটার েলার 

আওয়াজ শুঝেঝছ–িাও চহমােী চব্শ্বাস কঝর ো। মাঝয়র মঝে কষ্ট চেঝয় এ রকম ভাঝব্ 

ককউ যায়? 

  

আচম কািুমািু হঝয় ব্ঝস রইলাম। চেক কভঝব্ কপলাম ো, এ-ঝিঝত্র কষ্ট কেওয়া ো কষ্ট 

পাওয়া, ককােটা যপরাধীনত? 

  

ব্ড়মাচমমা ব্লঝলে, যা ব্ােল, হািমুখ ধুীনতঝয় জামাকাপড় কছঝড় আয়। কিহারার কী চছচর 

হঝয়ঝছ কিার? 

  

আচম িবু্ ব্ঝসই রইলাম। ব্াব্া জােলার কাঝছ োুঁচড়ঝয় ব্াইঝরর েৃেয কেখঝছে। কযে এ-

ঘঝরর ককােও ব্যাপাঝরর সঝে িার ককােও সংঝযােই কেই।  

  

ব্ড়মাচমমা মাঝয়র োঝয় হাি করঝখ আঝস্ত আঝস্ত কেলা চেঝয় ডাকঝলে, চহমােী, ও 

চহমােী। 

  

মা কিাখ ো খুঝলই ব্লঝলে, উুঃ? 

  

এখেও ব্যথা আঝছ? 

  

আঝছ। 
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খুব্! 

  

কী জাচে! 

  

কোঝো, ব্ােল এঝসঝছ। 

  

মা সঝে সঝে কিাখ খুঝল উঝে ব্সব্ার কিষ্টা করঝলে। ব্যাকুল ভাঝব্ ব্লঝলে, কই? কই? 

  

এর পঝরর েৃেয ব্র্ণোর ককােও েঝয়াজে কেই। মাঝয়র কিাঝখর জল কেঝখ আমাঝকও 

আব্ার কাুঁেঝি হল। এরই মঝধীনতয একটা কথা কভঝব্ সা্ত্বনো কপলাম। আমার চেঝর আসা 

সচেক হঝয়ঝছ। আচম িঝল যাব্ার পরচেেই মাঝয়র হাটণ কিাক হঝয়চছল, ডািাঝরর মঝি 

মাইড ধীনতরঝের হঝলও োর্ সংেয় চছলই। এখে, মাঝয়র চব্ছাোর পাঝে ব্ঝস কথঝক বু্েঝি 

পাচর, মাঝয়র মৃিুযর চব্চেমঝয় আমার ককাথাও যাওয়া িঝল ো। আমার সম্পঝকণ আমার 

মাঝয়র টােটা সমূ্পর্ণ তজচব্ক, এখাঝে যুচির ককােও েনের কেই।  

  

কান্নাকাচট ও চব্র্ণ  পচরঝব্েই রইল ব্াচড়ঝি। ব্ড়মামা িঝল কেঝলে, ব্ড়মাচমমা ক’চেে 

ধীনতঝরই এখাঝে থাকঝছে। আমার মামারব্াচড়ঝি সকঝলরই ধীনতারর্া, আমার ব্াব্া চেিা্ই 

যকমণা এব্ং যপোথণ। মাঝক িারা কব্ঝলঘাটায় চেঝয় কযঝি কিঝয়চছঝলে, চকন্তু এখে মাঝক 

েড়ািড়া করাঝো চেক েয় এব্ং মা কযঝিও িােচে।  

  

ব্ড়মাচমমাই খাওয়াোওয়ার পর দুপুঝর আমাঝক কজার কঝর ঘুঝমাঝি পাোঝলে। একটা 

লম্বা ঘুম চেলাম। কজঝে ওোর পর আব্ার মেখারাপ হঝয় কেল। এই মেখারাঝপর চেচেণষ্ট 

ককােও কারর্ কেই। িুপিাপ দু-চিেঝট চসোঝরট কের কঝর আব্ার এঝস ব্সলাম মাঝয়র 

চব্ছাোর পাঝে। মা এখে আব্ার যঝেকটা চেঝস্তজ হঝয় পঝড়ঝছে।  

  

করর্ু এল সন্ধযার চেঝক। আচমই েরজা খুঝল চেঝয়চছলাম। আমাঝক কেঝখ করর্ু িমঝক 

উেল ো, উচ্ছ্বাস েকাে করল ো, শুধুীনত চজঝজ্ঞস করল, মাচসমা ককমে আঝছে?  
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আচম যপরাধীনতী। সকঝলর কিাঝখই আচম িাই। সকঝল চমঝল শুধুীনত একজেঝক ব্ার ব্ার চব্ে 

করঝল িার েল চক ভাঝলা হয়? করর্ু এ রকম ো করঝলও পারি।  

  

এরপর আচমও একটা ভুল করলাম। আমার চজঝজ্ঞস করা উচিি চছল, িুচম ককমে আছ? 

চকংব্া, িুচম আমার ওপর খুব্ রাে কঝরছ? চকংব্া, িুচম আমাঝক িমা করঝি পাঝরা ো? 

চকংব্া, করর্ু আমার কিাঝখর চেঝক িাকাও, আমাঝক চিেঝি পারছ ো? 

  

চকন্তু, এ রকম ককােও ব্যচিেি কথায় ব্েঝল আচম চজঝজ্ঞস করলাম, কিামাঝের 

চথঝয়টার ককমে হল? 

  

করর্ুর বু্চে খুব্ িীক্ষ্ণ। ও চেশ্চয়ই বু্েঝি কপঝরঝছ, আচম ওর চথঝয়টার করা পছন্দ কচরচে। 

এব্ং এখেও কসই রাে পুঝর করঝখচছ। করর্ুও রাঝের সঝেই ব্লল, খুব্ ভাঝলা। হঝয়ঝছ। 

  

িারপর আর একটাও কথা ো ব্ঝল উঝে এল কোিলায়। কব্ে কঝয়ক চেে পঝর আচম 

জােঝি কপঝরচছলাম কয আচম হোৎ কলকািা কছঝড় িঝল কেচছ এই খব্র কপঝয় 

চথঝয়টাঝরর আসল যচভেঝয়র চেে করর্ু ব্ঝলচছল, ও পাটণ করঝব্ ো। সব্ণির্ কান্নাকাচট 

কঝরঝছ। কো ভনু্ডল হঝয় যাব্ার আেকিমায় যঝেঝক চমঝল োয় কজার কঝরই করর্ুঝক ধীনতঝর 

চেঝয় চেঝয় িুঝল চেঝয়চছল কটঝজ। ককে জাচে ো, এই কথাটা শুঝেও আমার রাে 

হঝয়চছল। 

  

করর্ু মাঝয়র ঘঝর ব্ঝস রইল। কথা ব্লঝি লােল ব্ড়মাচমমার সঝে। আমার সঝে আলাো 

কথা ব্লার ককােও আগ্রহই কেই ওর। আমার চেঝক িাকাঝেও ো। আচম চসোঝরট খাব্ার 

ছঝল কঝয়ক ব্ার উঝে কেলাম চেঝজর ঘঝর। কসখাঝে চেঝয় যধীনতীর ভাঝব্ েিীিা করঝি 

লােলাম, করর্ু কয-ঝকােও মুহূঝিণ িঝল আসঝব্ আমার কাঝছ। করর্ু এল, ো। একথাও 

আমার মাথায় আঝস ো কয, আচম চেঝজ ো-ডাকঝল করর্ু আসঝব্ ো। ব্রং আমার যচভমাে 

হয়, আচম এি েূঝর চেঝয়ও আব্ার চেঝর এলাম, িবু্ করর্ু এক ব্ারও। আমার হাঝি হাি 

করঝখ চজঝজ্ঞস করল ো, কিামার ককােও কষ্ট হয়চে কিা? 
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এরপর আরও একেেল আত্মীয়স্বজে এঝস পড়ঝলে। েচিচেে সন্ধযাঝব্লাঝিই এুঁরা 

আঝসে। আজ এুঁরা োোমোইঝকও চেঝয় এঝসঝছে। োোমোই োয়ই কচেে যসুঝখ 

কভাঝেে, আব্ার সকলঝক যব্াক কঝর চেঝয় সুস্থ হঝয় উঝে হাুঁটািলা করঝি শুরু কঝরে। 

ব্য়স হঝয় কেঝলও কিহারাচট এখেও কসাজা আঝছ। মামাব্াচড়র গ্রাঝম কয কোেণন্ডেিাপ 

মােুরচটঝক কেঝখচছলাম, এখে আর িার চকছুই যব্চেষ্ট কেই, কব্ঝলঘাটার জব্র েখল 

কঝলাচের সামােয পচরঝব্ঝে এই মােুরচটঝক আুঁটাঝো যায় ো। োয় সারা জীব্ে চযচে 

সকঝলর ওপর হকুম িাচলঝয় এঝসঝছে আজ িাুঁঝক যথণকষ্ট কভাে করঝি হঝে। িার কব্ে 

চকছু টাকা চিচে কলকািার একচট ব্যাঝকিম করঝখচছঝলে, পঞ্চম েেঝক একাচধীনতক ব্যাঝকিমর 

সঝে কসই ব্যাকিমচটও হোৎ একচেে েঝর্ে উলঝটঝছ। 

  

যেযঝের চেঝরধীনত সঝেও োোমোই আজ কেখঝি এঝসঝছে িার কছাটঝমঝয়ঝক। চসুঁচড় 

চেঝয় িাঝক ধীনতঝর ধীনতঝর ওোঝো হল। কমঝয়র কপাঝল হাি করঝখ ব্লঝলে, চহমু, ককমে 

আচছস মা? সব্ চেক হঝয় যাঝব্। 

  

িারপর আমার চেঝক িাচকঝয় চজঝজ্ঞস করঝলে, িুই ককাথায় চেঝয়চছচল? 

  

কী িীব্র কসই কিাঝখর েৃচষ্ট, আচম কব্চেির্ কিাখ রাখঝি পাচর ো। ব্ড়মাচমমাই আমাঝক 

ব্াুঁচিঝয় কেব্ার জেয ব্লঝলে, ও কিা ওর ক্লাঝব্র কছঝলঝের সঝে ব্াইঝর কব্ড়াঝি 

চেঝয়চছল। ও চকছুই জােি ো। 

  

বু্েলাম, োোমোইঝক সব্ কথা জাোঝো হয়চে। োোমোই আমার আপােমস্তক কেঝখ 

চেঝয় আব্ার ব্লঝলে, যঝেক চেে কিাঝক কেচখ ো ককে? 

  

আত্মীয়স্বজঝের সঝে আমার সম্পকণ োয় ঘুঝিই কেঝছ! চকন্তু োোমোইরা কয-কাঝলর 

মােুর, িা কিা ওুঁঝের কাঝছ ব্য়ুঃকচেষ্ঠ আত্মীয় মাঝেই যেুেি েজার মিে, চেয়চমি 

হাচজরা কেওয়া িাঝের কাজ। 
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এই বৃ্ে িার ব্যচিঝত্ব ঘঝরর সব্াইঝক িুপ কচরঝয় করঝখঝছে। করর্ুঝকও উচে দু-চিে ব্ার 

কেখঝলে। িারপর সঝস্নঝহ ব্লঝলে, কিামার মা এখে একটু ভাঝলা আঝছে কিা চেচে? 

  

করর্ু একটু যব্াক হল। িারপর ঘাড় কেঝড় ব্লল, হযাুঁ। 

  

িুচম কিা চেচে, এ-বু্ঝড়াঝক এক চেেও কেখঝি কেঝল ো! 

  

করর্ু বু্েঝি ো পারঝলও ঘঝরর আর সব্াই বু্েঝি কপঝরঝছ কয োোমোই করর্ুঝক আমার 

জযাোমোইঝয়র ককােও কমঝয় ব্ঝল ধীনতঝর চেঝয়ঝছে। যসুস্থ কাঝরাঝক কেখঝি এঝসও 

উপচস্থি যেয সকঝলর কুেল েনের করাও পুরঝো েথা। 

  

মা কথা ো ব্ঝল িুপ কঝর শুঝয় আঝছে। কথা ব্লঝি কেঝলই কষ্ট হয়। োোমোই আব্ার 

িাুঁর কমঝয়র চেঝক চেঝর ব্লঝলে, কিার ককােও চি্া কেই মা। সব্ চেক হঝয় যাঝব্। 

আমার ককােও কছঝলঝমঝয় আমার আঝে মঝর যাঝব্ ো। বু্েচল? 

  

োোমোই আমার কাধীনত ধীনতঝর এক পাঝে কটঝে চেঝয় চেঝয় ব্লঝলে, ভাঝলা কঝর চিচকৎসা 

করাচব্, বু্েচল? কসরা ডািার কেখাচব্। আমার কিা এখে আর চকছুই করার সাধীনতয কেই। 

এই দুঝটা রাখ, এই দুঝটা কব্ঝি চিচকৎসাপত্তর করাচব্।  

  

োোমোই িার েিুয়ার পঝকট কথঝক ব্ার করঝলে দুচট কমাহর। আচম কেখলাম, আমার 

সব্ মামা-মাচমমা ও মাচসঝের চব্চস্মি কিাখ পড়ল কস দুঝটার চেঝক। োোমোইঝয়র এই 

গুপ্ত সম্পঝের কথা ওুঁরা ককউ জােঝিে ো, কব্াোই যায়। োোমোই কাঝরাঝক গ্রাহয ো 

কঝর আমার হাঝি কস দুঝটা িুঝল চেঝয় ব্লঝলে, কে! সাব্ধীনতাঝে রাখচব্।  

  

কমাহর দুঝটা ব্াব্াঝক কেব্ার ব্েঝল আমার হাঝি কেব্ার মঝধীনতয কয একটা িীব্র িাচেলয ও 

যপমাে আঝছ, িা আচমও বু্েঝি পাচর। আচম িিুচে কমাহরদুঝটা ব্াব্ার সামঝে কটচব্ঝলর 

ওপঝর রাখলাম। ব্াব্া কসচেঝক িাচকঝয়ও কেখঝলে ো। 
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আত্মীয়স্বজেরা িঝল যাব্ার পর আচম করর্ুঝক ব্ড়রাস্তা পযণ্ কপ ুঁঝছ কেব্ারও সুঝযাে 

কপলাম ো। এর মঝধীনতযই পকিমজ এঝস কেল। করর্ু িঝল কেল একা। 

  

চেে েঝেঝকর মঝধীনতয মাঝয়র যসুঝখর সংকট যঝেকটা কাটল ব্লা যায়। এখে েীঘণ 

চিচকৎসার েরকার। আমার চব্ঝেঝে যাব্ার সম্ভাব্ো মুঝছ কেল এঝকব্াঝর। িবু্ মহীেূর 

পযণ্ যাওয়ার একটা উপকাচরিা পাওয়া কেল কের পযণ্। সুব্রিো ওখাে কথঝক চেয়চমি 

কখাুঁজখব্র চেচেঝলে–এক মাঝসর মঝধীনতয আমার জেয একটা িাকচর কজাোড় কঝর চেঝলে 

ওুঁঝের ককাম্পাচের কলকািা োখায়। কস-িাকচর েিযাখযাে করার ককােও যুচিই রইল 

ো আমার। িাকচরঝি জঝয়ে করার চেে মাঝক কযে আরও যঝেক সুস্থ মঝে। হল। যঝেক 

চেে ব্াঝে ব্াব্া আমার সঝে কঝয়কটা কথা ব্লঝলে। ব্াব্া-মাঝক খুচে করার জেয সুঝযােয 

স্ােরা যা কঝর, আচমও কের পযণ্ িাই করলাম ব্লা যায়। 

  

কঝয়ক চেঝের মঝধীনতযই োয় রুচটে ব্াুঁধীনতা হঝয় কেল আমার জীব্েটা। সকালঝব্লা োয় ঘুম 

কথঝক উঝেই যচেস যাওয়ার জেয তিচর হঝি হয়। চব্চলচি ককাম্পাচে, সুিরাং কসখাঝে 

হাচজরা চেঝি যাঝি আমার এক চমচেটও কেচর ো হয়, কস জেয ব্াব্া  আর মা-ই কব্চে 

ব্যস্ত হঝয় থাঝকে। একজে রাুঁধুীনতচে রাখা হঝয়ঝছ, মা চব্ছাোয় শুঝয় কথঝকই িাঝক চেঝেণে 

কেে। োচড় কাচমঝয়, চেটোট জামা-পযান্ট জুঝিা পঝর আচম েরম েরম ভাি কখঝয়ই 

কে ঝড়াই ব্াস ধীনতরব্ার জেয। ব্াব্া পরামেণ চেঝয়চছঝলে, একটু আঝে কব্চরঝয় আচম। কযে 

উলঝটা চেঝকর ট্রাম ধীনতঝর েযামব্াজার িঝল যাই, িা হঝল কসখাে কথঝক ব্সব্ার জায়ো 

পাব্। কস পরামেণ মাো হয় ো, চভঝড়র ব্াঝস ককােওিঝম হযাুঁঝন্ডল ধীনতঝর েুলঝি েুলঝি 

ডালঝহ চস কপ ুঁঝছ যাই। যচেসটাঝি যচধীনতকাংে ব্াঙাচল কমণিারী হঝলও কযঝহিু এখেও 

কঝয়ক জে ইংঝরজ আঝছ, িাই সব্চকছুই িঝল সাঝহচব্ কায়োয়। যচেঝস কোকার মুঝখ 

যেযঝের সঝে কেখা হঝলই গুড মচেণং ব্লঝি হয়। আচম টাই পচর ো ব্ঝল ইচিমঝধীনতযই 

একজে শুভাথণী আমাঝক মৃদু ধীনতমক চেঝয়ঝছে। 

  

একটা ব্ড় হলঘঝরর মঝধীনতয আমার কডস্ক। কটচব্ঝল যঝেক কােজপত্র, িবু্ আমাঝের 

সকঝলর মুল কাজ, কব্ল ব্াচজঝয় ককােও সাঝহব্ কডঝক পাোঝলই যচি দ্রুি িার ঘঝর 
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চেঝয় িটস্থ হঝয় োুঁড়ােো। কটচব্ঝল ব্ঝস এক এক সময় যেযমেস্ক হঝয় যাই। ব্ড় ব্ড় 

চেশ্বাস পঝড়। সাধীনতারর্ িাকুচরজীব্ীঝের মিে জীব্ে কাটাব্–এ রকম কখেও ভাচব্চে। 

যথি কসই জীব্েই আমাঝক চেঝি হল। এ ছাড়া আর উপায়ই ব্া কী? মাত্র একচট চেঝের 

ব্যব্ধীনতাে। আর একচট চেে খব্র কপঝি কেচর হঝলই আচম সমুঝদ্র কভঝস পড়িাম। এিচেঝে 

আচম জামণাচেঝি–  

  

যচেস কথঝক কব্চরঝয় োয় েঝিযক চেেই ডাুঃ েচলেীরঞ্জে কসেগুপ্তর কিম্বাঝর কযঝি হয়। 

মাঝয়র যসুঝখর চরঝপাটণ কেওয়া ও চেঝেণে কেওয়া। যঝপিা করঝি হয় যঝেকির্। ব্ড় 

ডািাঝরর কাঝছ চভড় হয়ই, িা ছাড়া ইোেীং উচে পয়সা চেঝেে ো। 

  

ব্াচড় চেঝর চকছুির্ মাঝয়র কেখাশুঝো করা। ককােও ককােও চেে পকিমজ চকংব্া যেয 

ককােও ব্নু্ধব্ান্ধব্ আঝস। চকছুির্ আড্ডা। িারপরই খাব্ার কখঝয় চেঝয় একটা ব্ই হাঝি 

চেঝয় শুঝয় পড়া। কখেও ব্া ব্ই মুঝড় করঝখ চসোঝরট ধীনতচরঝয় আঝব্ালিাঝব্াল চি্া। 

  

জীব্েটা যখে এই রকম োয় ছঝক ব্াুঁধীনতা হঝয় এঝসচছল, কসই সময় হোৎ আব্ার সূযণোর 

আচব্ভণাব্। সূযণো কলকািায় এঝস আব্ার সব্চকছু িছেছ কঝর চেল। 

৮৩. সূযণ কলকািায় এঝস কপ ুঁঝছাল 

সূযণ কলকািায় এঝস কপ ুঁঝছাল রািদুপুঝর। পরঝে কিাস্ত আর কেরওয়াচে, কব্ে ময়লা, 

েলায় কমাটা মােলার, একমুখ োচড়, মাথায় কুঁকড়া োকড়া িুল। সঝে আরও দু’জে 

কােঝখাট্টা কিহারার কলাক, টযাচম চেঝয় হাচজর হল ব্াচড়ঝি। ব্ােলরা সব্াই িখে ঘুচমঝয় 

পঝড়চছল। 

  

েরজার েব্দ শুঝে কজঝে উেল সকঝল। ব্ােল ছাড়া আর ককউ উচ্ছ্বাস েকাে করল ো। 

চিররঞ্জে খাচেকটা ভৎণসোর সঝে ব্লঝলে, একটা ককােও কখাুঁজখব্র কেই। ব্হ চেে 

ককােও চিচেপত্র কেই, ককাথায় চছঝল? 
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সূযণ েনেরটাঝক ককােও গুরুত্ব ো চেঝয় উত্তর চেল, এই, ঘুঝর কব্ড়াচেলাম োো জায়োয়। 

আপোরা সব্াই ককমে আঝছে? 

  

ব্ােঝলর মাঝয়র যসুঝখর কথা শুঝেও সূযণ চব্ঝের ককােও ঔৎসুকয কেখাল ো। দু-িার 

কথার পঝরই চজঝজ্ঞস করল, ব্াচড়ঝি চকছু খাব্ারোব্ার আঝছ? আমার সঝে দু’জে কলাক 

এঝসঝছ, িারা আজ রাঝত্র এখাঝেই থাকঝব্। 

  

এি রাঝত্র চিে জে কলাঝকর মিে খাব্ার আর কী কঝর থাকঝব্? চকছুই কেই। চিররঞ্জে 

একটু যেস্তুি কব্াধীনত করঝলে। একজে রাুঁধুীনতচে রাখা হঝয়ঝছ, িাঝক কডঝক িুঝল চকছু তিচর 

করঝি ব্লঝলও যঝেক রাি হঝয় যাঝব্। 

  

ব্ােল ব্লল, আচম খাব্ার চকঝে আেব্? পাঞ্জাচব্ঝের কোকাে যঝেক রাি পযণ্ কখালা 

থাঝক। 

  

সূযণ পঝকট কথঝক দুঝটা েে টাকার কোট ব্ার কঝর চেঝয় ব্লল, যা কিা, চকছু রুচট আর 

মাংস চেঝয় আয় কিা িট কঝর। টযাচম চেঝয় িঝল যা।  

  

ব্ােল একটা িাের জচড়ঝয় কব্চরঝয় পড়ল ব্াচড় কথঝক। চেেুম চেস্তি রাস্তা, দু’পাঝের 

আঝলাগুঝলা েকমক করঝছ। একটুির্ োুঁচড়ঝয়ও ব্ােল ককােও টযাচম কপল ো। 

েযামব্াজাঝরর কমাঝড়র মাথায় একটা কোকাে যঝেক রাি পযণ্ কখালা থাঝক, কসখাঝে 

কেঝল চকছু পাওয়া যাঝব্ই। ব্ােল আর কেচর ো কঝর হেহে কঝর হাুঁটঝি লােল। কস 

একটুও কষ্ট ব্া চব্রচি কব্াধীনত করঝছ ো–সূযণোঝক কেখঝলই িার মঝধীনতয একটা িাঞ্চলয 

আঝস। সূযণোর জেয কস চকছু একটা করঝি পারঝছ–এইটাই কযে ধীনতেয হঝয় যাব্ার মিে 

ব্যাপার। সূযণো চেঝর এঝসঝছ, আব্ার সব্চকছু ব্েঝল যাঝব্–এই চি্া িাঝক একটা িাপা 

উঝত্তজো কেয়। িবু্, এক একব্ার মঝের ককাঝর্ আর একটা কথাও উুঁচক মাঝর, সঝে 

সঝে কসটাঝক কস ভুলঝি িায়, আব্ার মঝে আঝস। সূযণো কযে খাচেকটা কেচর কঝর 

কেঝলঝছ। চেরলই যখে–।  
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েযামব্াজাঝরর কাঝছ ব্ােল যখে এঝস কপ ুঁঝছাল, িখে কস রীচিমিে ঘামঝছ। মাংঝসর 

কোকােটা কসই সময় োুঁপ কেলার উপিম কঝরঝছ। েিুে কঝর চকছু রুচট ব্াোঝি হল, 

মাংস খাচেকটা চছলই। একটা টযাচম পাওয়া কেল কসখাে কথঝক। টযাচম চেঝয় চেঝর 

আসঝি আসঝি িার মঝে হল, সূযণোর েিযাব্িণঝের সংব্ােটা কযে এিুচে সারা 

কলকািায় জাচেঝয় কেওয়া েরকার। কযখাঝে ব্ােঝলর যি কিোশুঝো মােুর আঝছ, 

সকলঝক এই সমঝয়ই জাচেঝয় এঝল ককমে হয়। এব্ং করর্ুঝক? 

  

ব্াচড়ঝি চেঝর ব্ােল কেখল চিররঞ্জে ইচিমঝধীনতযই আব্ার শুঝয় পঝড়ঝছে। যঝেক আঝলাই 

আব্ার কেভাঝো। চিেিলা কথঝক সূযণোঝের েলার আওয়াজ পাওয়া যাঝে। রান্নাঘর 

কথঝক কঝয়কটা কেট চেঝয় ব্ােল খাব্ারগুঝলা সঝমি উঝে এল ওপঝর।  

  

চিেিলায় ব্ড়ব্াবু্র ঘর যঝেক চেে কভালা হয়চে। আসব্াব্পত্র ধুীনতঝলায় ধূীনতসর। ব্ােল। 

কসখাঝে এঝস কেখল, কসই ধুীনতঝলার মঝধীনতযই কমঝেঝি েিরচঞ্চ চব্চছঝয় ওরা চিেজে ব্ঝস 

কেঝছ, সামঝে কেলাস ও মঝের কব্ািল। 

  

সযূণ ব্লল, খাব্ার কপঝয়চছস? আয়, কব্াস এখাঝে। 

  

ব্ােঝলর সারা েরীর আড়ষ্ট হঝয় কেঝছ। কিাঝখর েৃচষ্টঝি চব্স্ময় ও আঘাি লুঝকাঝি পারঝছ 

ো। সূযণর সেী দু’জে দুঝব্ণাধীনতয চহচন্দঝি চকছু েনের করল, ব্ােল চেক বু্েল ো, সুযণ উত্তর 

চেল কসই রকম ভারায়। ওঝের মঝধীনতয একজে, যার কিহারা যঝেকটা চসঝেমার যমর 

মচল্লঝকর মিে, চেঝজর পাঝের জায়োটা হাি চেঝয় িাপঝড় ব্লল, তব্চেঝয় তব্চেঝয়, ইধীনতার 

তব্চেঝয়। 

  

ব্ােল হাুঁটু মুঝড় ব্ঝস কেট ক’খাোঝি মাংস কেঝল রুচট সাচজঝয় চেল। সূযণ এক টুকঝরা 

মাংস মুঝখ চেঝয় ব্লল, ব্াুঃ কব্ে। 

  

েলা কথঝক মােলারটা খুঝল সূযণ িাঝি হাি মুছল। িারপর মঝের কব্ািলটা ধীনতঝর 

ব্ােলঝক চজঝজ্ঞস করল, িুই একটু খাচব্, িা হঝল কেলাস চেঝয় আয়!  
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ব্ােল শুকঝো েলায় ব্লল, ো, ো, েরকার কেই।  

  

িুই খাস ো? 

  

ো। 

  

চসোঝরট চটোঝরট খাস কিা। এই কে, চেঝি পাচরস।  

  

সূযণ একটা চসোঝরঝটর চটে এচেঝয় চেঝয়ঝছ। চেক ইো ব্া যচেোয় েয়, যাচন্ত্রক ভাঝব্ 

হাি ব্াচড়ঝয় ব্ােল একটা চসোঝরট িুঝল চেল। কেেলাই কজ্বঝল ধীনতরাঝি চেঝয় কস কটর 

কপল, িার হাি কাুঁপঝছ। সূযণোঝক কস যঝেক রকম যব্স্থায় কেঝখঝছ, চকন্তু এই রকম 

যব্স্থায় কেখব্ার কথা কস কল্পোও কঝরচে৷ মে খাওয়া সম্পঝকণ কয িার খুব্ একটা ভীচি 

আকছ িা েয়। যঝেক চব্ঝেচে েল্প-উপেযাস পড়ার পর কস এ-সম্পঝকণ সংস্কার কাচটঝয় 

উেঝি কপঝরঝছ। চকন্তু েীঝি ব্াব্া-মা রঝয়ঝছে, এিচেে পঝর ব্াচড়ঝি চেঝরই সূযণো, 

চব্ঝেরি ব্ড়ব্াবু্র ঘঝর এ রকম আসর জচমঝয় ব্ঝসঝছ–এ ব্যাপারটা কস চকছুঝিই কমঝে 

চেঝি পারঝছ ো। সূযণোর আঝেকার কসই োম্ভীযণও আর কেই, কলাকদুচটর সঝে কথা ব্ঝল 

যাঝে যেেণল। 

  

একসময় সূযণ ব্ােঝলর চেঝক চেঝর চজঝজ্ঞস করল, িারপর কিাঝের খব্রটব্র কী ব্ল? 

  

ব্ােল ব্লল, েিুে খব্র চকছু কেই। ব্ড়চেরা যঝেক চেে কলকািায় আঝসচে। আচম 

চকছুচেে আঝে খড়্েপুঝর ব্ড়চেঝের ব্াচড়ঝি কব্ড়াঝি চেঝয়চছলাম–  

  

েথম শ্রীঝলখার কথাই মঝে এল ব্ােঝলর। িাই কস সচব্স্তাঝর শ্রীঝলখার কথা ব্লঝি 

যাচেল, চকন্তু সূযণ ককােও আগ্রহই কেখাল ো। হোৎ মােপঝথ ব্ােলঝক চজঝজ্ঞস করল, 

িুই চক এখে কী করচছস, পড়চছস? 

  

লজ্জায় যব্েি মুঝখ ব্ােল ব্লল, ো, িাকচর করচছ। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 1026 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ব্ােল কভঝব্চছল, সাধীনতারর্ কছঝলর মিে কসও কয কের পযণ্ িাকুচরজীব্ী হঝয় কেঝছ, 

একথা শুঝে সূযণ চেশ্চয়ই উপহাস করঝব্। চকন্তু সূযণ এ ব্যাপাঝরও ককােও ম্ব্য করল 

ো। কযে চেছক েনের কঝর যাঝে, উত্তরগুচল সম্পঝকণ িার ককােও েচিচিয়া কেই। 

  

ব্ােল এব্ার চজঝজ্ঞস করল, িুচম এিচেে ককাথায় চছঝল সূযণো? 

  

যঝেক জায়োয় ঘুঝর কব্ড়ালাম। কোয়াচলয়ার, োচজয়াব্াে, চসমলা–এ-চেঝক। 

কেযাকুমাচরকা পযণ্ও চেঝয়চছলাম। 

  

এখে কথঝক কলকািাঝিই থাকঝব্ কিা? 

  

কী জাচে! 

  

কি চেে আর ঘুঝর কব্ড়াঝব্। কিামাঝকও একটা চকছু করঝি হঝব্ কিা! 

  

সূযণ এব্ার হাসল কব্ে উুঁিু েলায়। িারপর ব্লল, একটা চকছু করঝি হঝব্, িাই ো। 

কেখা যাক! 

  

সূযণর সেীরা েপােপ কঝর মাংস রুচট খাঝে। মাংঝসর কোল পড়ঝছ জামাকাপঝড়, িাঝি 

ককােও হুঁে কেই। চসোঝরঝটর টুকঝরাগুঝলা ছুুঁঝড় চেঝে ঘঝরর কযচেঝক-ঝসচেঝক। একজে 

িার লম্বা পা ছচড়ঝয় চেঝয়ঝছ কেওয়াঝলর চেঝক, কসখাঝে োো করা ব্ইঝি কয িার পা 

লােঝছ, কসটা কখয়ালই করঝছ ো। ব্ােল সজ্ঞাঝে কখেও ব্ইঝি পা কছাুঁওয়াঝোর কথা 

চি্াই করঝি পাঝর ো। িার ব্ার ব্ার মঝে হঝে, ব্ড়ব্াবু্র ঘরটাঝক কযে যপচব্ত্র করা 

হঝে। এ-ঘঝর এঝল ব্ড়ব্াবু্র কথা ব্ড় কব্চে মঝে পঝড়–কযে ব্ড়ব্াবু্র েোে ়

ব্যচিত্বব্যঞ্জক েৃচষ্ট কভঝস আঝছ সব্ণত্র। সূযণোর চক একব্ারও মঝে পড়ঝছ ো কসসব্ কথা! 

  

পরচেে সকাল েটার মঝধীনতযও সূযণ আর িার সেীঝের ঘুম ভাঙল ো। ব্ােল দু-চিে ব্ার 

ওপঝর এঝস কেঝখ কেল। ওঝের জেয তিচর করা িা োন্ডা হঝয় কেল দু’ব্ার। ওরা কাল 

কি রাঝত্র ঘুচমঝয়ঝছ কক জাঝে, িাই ব্ােল ডাকঝি সাহস করল ো।  
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এচেঝক ব্ােঝলর যচেঝসর কব্লা হঝয় যাঝে। একব্ার কস মঝে মঝে কভঝব্চছল, আজ 

আর যচেঝস যাঝব্ ো। চকন্তু কসকথা উত্থাপঝেরই সুঝযাে কপল ো। িার ব্াব্া-মা-ই ব্ার 

ব্ার িাড়া চেঝি লােঝলে। েিুে িাকচর, এরই মঝধীনতয কামাই করা িঝল োচক? চব্ঝলচি 

ককাম্পাচে–ওঝের চেয়মকােুে খুব্ কঝোর। িুি হৃেঝয় ব্ােল যচেঝস কেল। এিচেে 

পঝর সূযণো এঝসঝছ, কি কী েল্প করার আঝছ। 

  

যচেস ছুচটর পর একটুও কেচর ো কঝর ব্াচড় চেঝর এল ব্ােল। িখে সূযণ কব্চরঝয় কেঝছ। 

দুপুঝর কখঝয়ঝেঝয়ই কস কব্চরঝয়ঝছ, কখে চেরঝব্ ব্ঝল যায়চে। সারা সন্ধযা কস যঝপিা 

কঝর রইল। 

  

সূযণ চেরল োয় রাি ব্াঝরাটার সময়, সেীঝের চেঝয় হল্লা করঝি করঝি। ওরা কয যঝথষ্ট 

মািাল হঝয় এঝসঝছ, িা বু্েঝি ককােও যসুচব্ঝধীনত হয় ো। কোপে করারও ককােও কিষ্টা 

কেই ওঝের। ওপরিলায় উঝে চেঝয় োেব্াজো জুঝড় চেল।  

  

দু-চিে চেঝের মঝধীনতযই স্পষ্ট হঝয় কেল কয সূযণ কলকািায় চেঝর এঝসঝছ শুধুীনত উপদ্রব্ 

করঝি। ব্ােঝলর ব্াব্া-মাঝক গুরুজে চহঝসঝব্ ও সামােয সমীহও কঝর ো। ওুঁঝের সঝে 

চব্ঝের কথা ব্লারও সময় কেই িার। যচধীনতকাংে সমঝয়ই কস ব্াচড়ঝি থাঝক ো, আব্ার 

চেিা্ যসমঝয় যজাো-যঝিো কলাকঝের ব্াচড়ঝি কডঝক আঝে। সূযণ চিরকালই 

একঝরাখা কছঝল, যখে কযটাঝক ধীনতঝর কসটাঝকই োর্পঝর্ আুঁকঝড় থাঝক। এখে ও 

কব্ঝল্ললাপোঝিই শুধুীনত আেন্দ পাঝে। 

  

চহমােী ও চিররঞ্জে আব্ার োরুর্ যোচ্ঝি পড়ঝলে। এখে সব্ সময় একটা কথা কাটার 

মিে কব্ুঁঝধীনত, সূযণই এই ব্াচড়র মাচলক। িাঝক কজার কঝর চকছু ব্লা যায় ো। চকন্তু ব্াচড়র 

মাচলক হঝলই কয কস যা খুচে িাই করঝব্, এটাই ব্া সহয করা যায় কী কঝর? ভদ্রসমাঝজ 

সম্মােরিা কঝর ব্াুঁিঝি হঝব্ কিা! 
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চহমােী হোৎ একচেে কজে ধীনতঝর ব্সঝলে, চিচে আর এ ব্াচড়ঝি থাকঝব্ে ো। চব্ঝয়র পর 

কথঝক এিগুঝলা ব্ছর িাঝক কি রকম যপমাে সহয করঝি হঝয়ঝছ, এখে মরার আঝে 

চিচে একটু োচ্ কপঝি িাে। চিররঞ্জেঝক চিচে ব্লঝলে, আমার কছঝল এখে িাকচর 

কঝর, কস চক এখে আলাো একটা ব্াচড় ভাড়া কঝর আমাঝের চেঝয় কযঝি পাঝর ো। ককে 

আমরা যপমাে সহয কঝর এখাঝে থাকব্। যি সব্ কেেঝের উৎপাি শুরু হঝয়ঝছ। 

  

ব্ােঝলর চেঝক চেঝর চিচে ব্লঝলে, কী কর, িুই পারচব্ ো? কিার ব্াব্া কিা সারা জীব্ে 

আমাঝের জেয একটা ব্াসা কজাোড় করঝি পারল ো। পাুঁিজেঝক আচম ব্লঝি পারব্ 

িবু্ আমার কছঝল আমার জেয… 

  

পুত্রেঝব্ণ চহমােী িার স্বামীঝকও যপমাে করঝি চিধীনতা কঝরে ো। চিররঞ্জে েচিব্াে কঝর 

ব্লঝলে, ককে, আমরা এব্াচড় ছাড়ব্ ককে? এিচেে রইলাম, কেখাশুঝো করলাম–এখে 

এখাঝে থাকার একটা রাইট আঝছ আমাঝের। কােজপত্তরও সব্ আমার কাঝছ। আমরা 

ো থাকঝল কিা এ ব্াচড় এিচেঝে কব্ওয়াচরে হঝয় কযি।  

  

চহমােী কোুঁট কব্ুঁচকঝয় ব্লঝলে, লাচথোুঁটা কখঝয়ও িুচম এখাঝে থাকঝি িাও! কব্ে কিা, 

িুচম থাঝকা। কছঝলঝক চেঝয় আচম আলাো থাকব্।  

  

ব্াচড় ভাড়া কঝর আলাো সংসার করা চক কম খরঝির কথা। ব্ােল কিই ব্া মাইঝে পায়। 

এর ওপর কিামার চিচকৎসার খরি আঝছ। 

  

েরকার কেই আমার চিচকৎসার। ো হয় আধীনতঝপটা কখঝয় থাকব্–িবু্ এই কলুাোঝরর সঝে 

এক ব্াচড়ঝি… 

  

মা ককােও চেেই সূযণোঝক চেক পছন্দ কঝরেচে। 
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সূযণোর জেবৃ্ত্তা্ মা কখেও ভুলঝি পাঝরে ো। সামাচজক রীচিেীচিগুঝলাঝক মা ব্ড় 

কব্চে মূলয কেে। সমাজও কয ব্েলায়, মা’র কসচেঝক কখয়াল কেই। সূযণোর স্বভাঝব্র। 

কছঝলমােুচর চেকটাও মা’র কিাঝখ পঝড় ো। 

  

মা ব্াব্ার ব্িসার সময় ব্ােল ককােও কথা ব্ঝল ো। িার মেটা চব্স্বাে হঝয় যায়। 

আজকাল যখে িখে হোৎ টাকাপয়সার েনেরটাই ব্ড় হঝয় কেখা কেয়। টাকাপয়সাঝক 

ককি কঝরই যা চকছু োচ্র চি্া। কয-িাকচরটাঝক কস এঝকব্াঝরই পছন্দ কঝর ো, কসই 

িাকচরর কঝয়কঝো টাকা মাইঝের ওপঝরই চেভণর করঝছ িাঝের পাচরব্াচরক চেরাপত্তা 

যিচেে ব্াব্া-মা কব্ুঁঝি থাকঝব্ে, িিচেে িাঝক এই িাকচর কথঝক উপাজণে কঝর কযঝি 

হঝব্। এর োম োচয়ত্ব। কস চেঝজর ইঝে মিে ব্াুঁিঝি পারঝব্ ো। যাঝের টাকা আঝছ, 

শুধুীনত িারাই চেঝজর ইঝে মিে ব্াুঁিঝব্। কয কশ্রচর্হীে সমাঝজর স্বে কস কঝলজজীব্ঝে 

কেঝখচছল, িা আজ কি েূঝর সঝর কেঝছ। ককােও সমাঝজই আর মােুঝরর মুচি কেই। 

এখেও মােুর আলাো ভাঝব্ চেঝজর কিিোর জেঝিই শুধুীনত মুচি খুুঁজঝি পাঝর। ব্ােল 

চেঝজর ঘঝর চেঝয় চব্ছাোয় উপুড় হঝয় শুঝয় থাঝক। 

  

সব্ যোচ্র মূল কয, কসই সূযণোর ওপঝর ব্ােল িবু্ও রাে করঝি পাঝর ো। কসই 

কছঝলঝব্লা কথঝকই িার ধীনতারর্া, সূযণো একচেে-ো-একচেে ব্ড় চকছু একটা করঝব্। 

এখেও কসই ধীনতারর্াটা ছাড়ঝি পাঝর ো। সূযণো এ-পযণ্ একব্ারও সুচস্থর হঝি পারল ো। 

একটু সুচস্থর হঝলই সূযণো যঝেক চকছু করঝি পাঝর। 

  

যচেস কথঝক দুপুরঝব্লা কব্চরঝয় এঝস ব্ােল কেচসঝডচে কঝলঝজর সামঝে োুঁচড়ঝয় 

রইল। করর্ুর সঝে যঝেক চেে কেখা হয়চে। যঝেক চেে কেখা ো হঝলও করর্ু চক বু্েঝি 

পাঝর কয ওঝক কেখার জেয কস সব্ সময় ছটেট করঝছ? কম ব্য়ঝস সঝন্দহ চকংব্া ঈরণা–

এসব্ চকছুই থাঝক ো। কঝয়ক ব্ছর আঝেও পরস্পঝরর ওপর চেভণরিা চছল, িা কী কঝর 

িঝল কেল? এখে কঝয়ক চেে কিাঝখর আড়াল হঝলই ব্ােঝলর মঝে হয়, করর্ু বু্চে িাঝক 

ভুঝল কেঝছ। চকংব্া, যেয ককােও রূপব্াে, গুর্ব্াে যুব্ঝকর সঝে কথা ব্লঝছ। কহঝস 

কহঝস। কেবু্োর পব্ণটা যঝেকটা িুঝকঝছ। মহীেূর কথঝক কেরার কঝয়ক চেে পর ব্ােল 
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চেঝজই করর্ুর সঝে কেখা কঝর িার মাে কভঝঙচছল। িখে সব্ চমচলঝয় ব্ােঝলর 

যপরাধীনতঝব্াধীনত খুব্ েব্ল চছল। 

  

যচেঝস িাকচর কেব্ার পর করর্ুর সঝে আর চেয়চমি কেখা হয় ো। করর্ু কখেও কখেও 

ব্াচড়ঝি আঝস। আজ সকাল কথঝক োো রকম পাচরব্াচরক োঝমলার কথা চি্া করঝি 

করঝি ব্ােঝলর একসমঝয় মঝে হঝয়ঝছ, করর্ুঝক আমার িাই। করর্ুঝক আরও কব্চে সমঝয় 

খুব্ কাছাকাচছ ো কপঝল আচম কব্ুঁঝি থাকঝি পারব্ ো। 

  

ক্লাস কের হঝয় কেঝছ। কছঝলঝমঝয়রা কব্চরঝয় আসঝছ, কেঝটর কাঝছ করর্ুঝক কেখঝিও 

কপল ব্ােল। চকন্তু করর্ু রাস্তা পার হব্ার পঝরই একটা চমচছল এঝস পড়ল। পর পর চিেচট 

োচড় আসঝছ ধীনতীর েচিঝি, িার সামঝে কপছঝে একেল কছঝল লাোলাচেই করঝছ মহা 

উৎসাঝহ। চব্রাট ব্ড় কংঝগ্রঝসর পিাকা, োন্ধীচজর ছচব্, কসই সঝে ইেচকলাব্ চজন্দাব্াে 

ধ্বচে। মােখাঝের চজপ োচড়ঝি েুঝলর মালা েলায় এক ব্যচি হাি কজাড় কঝর োুঁচড়ঝয় 

আঝছে। ব্ােল চিেঝি পারল। েংকর কব্াস। কােীপুর ব্াই ইঝলকোঝের েলােল 

কব্চরঝয়ঝছ আজ, েংকর কব্াস চব্পুল কভাটাচধীনতঝকয জয়ী হঝয়ঝছে। উচে কয চজিঝব্েই 

সব্াই জােি–িবু্ এই আেন্দ উৎসঝব্র চমচছল। 

  

ব্ােল ওই চমচছঝলর সব্ মােুর এব্ং োচড় চিেঝটর মঝধীনতয দ্রুি কিাখ কব্ালাল একব্ার। 

েংকর কব্াঝসর োচড়ঝিই কস কেখঝি কপল েীচপ্তচেঝক। মৃদু হাচসমাখা মুঝখ েীচপ্তচে আরও 

দু-চিে জে মচহলার সঝে ব্ঝস আঝছে কপছঝের চসঝট। ব্ােঝলর একটা েীঘণশ্বাস পড়ল। 

এই জেযই িার মঝে হঝয়চছল, সূযণো যখে চেরলই, এি কেচর কঝর চেরল ককে? 

  

ব্ােল একেৃঝষ্ট িাচকঝয় রইল েীচপ্তচের চেঝক। হোৎ মঝে পঝড় কেল একচেঝের কথা। 

ব্ড়ব্াবু্ কয-চেে চসুঁচড় কথঝক পঝড় চেঝয় যজ্ঞাে হঝয় চেঝয়চছঝলে কস-চেে ব্ােল সূযণঝক 

খুুঁজঝি চেঝয়চছল েীচপ্তচের ব্াচড়ঝি। ঘঝরর মঝধীনতয সূযণো আর েীচপ্তচে ছাড়া আর ককউ চছল 

ো। ওঝের কিাঝখর েৃচষ্ট কেঝখই কব্াো চেঝয়চছল, ওরা পরস্পরঝক েভীর ভাঝব্ 

ভাঝলাব্াঝস। িবু্ ওরা এি েূঝর সঝর কেল ককে? 
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উল্লাস-চমচছলটা এইটুকু পথ কপচরঝয় যাব্ার জেয যিটুকু সময় লাো উচিি চছল, িার 

কিঝয়ও কব্চে সময় লােঝছ। সামঝের চেকটা কথঝম পঝড়ঝছ হোৎ, িরুর্ ভলাচন্টয়াররা 

োিাোচি শুরু কঝর চেঝয়ঝছ। সাধীনতারর্ি চব্পি েঝলর েি ঘাুঁচটগুঝলার সামঝেই জঝয়র 

আেন্দ কব্চে কঝর কেখাব্ার চেয়ম। কঝলজ পাড়ার ইউচেয়েগুঝলা যচধীনতকাংেই এখে এস 

এে-এর েখঝল, িাই কংঝগ্রঝসর কছঝলরা এখাঝে ব্ীরত্ব কেখাঝি িায়। ব্ােল যচেও 

আব্ার িার পাচটণর সঝে সম্পকণ কছে কঝরঝছ, িবু্ রঝির মঝধীনতয িার করে রঝয় কেঝছ। 

এখেও। কস চেচব্ণকার থাকঝি পাঝর ো, কভাঝট-ঝজিা কংঝগ্রচসঝের এই আস্ফালে কেঝখ। 

িার রাে হয়, োুঁঝি োুঁি কিঝপ কস কিায়াল েি কঝর।  

  

চজঝপর ওপর োুঁচড়ঝয় েংকর কব্াস হাি কজাড় কঝর, এ-চেঝক ও-চেঝক মাথা েুুঁচকঝয় 

জেিার যচভেন্দে গ্রহর্ করঝছে। িঝব্ সাধীনতারর্ি এইসব্ পচরচস্থচিঝি এইসব্ কলাঝকর 

মুঝখ কয একটা চব্েচলি হাচস থাঝক, ওুঁর মুঝখ কস রকম হাচসটা কেই। ব্রং কব্ে খাচেকটা 

ক্লা্ ভাব্। কেখঝলই মঝে হয়, মােুরচট িার জীব্ঝে ব্হ পথ ও ব্হ সংঘরণ পার হঝয় 

এঝসঝছে। এখে কযে িার খাচেকটা চব্শ্রাম ও আরাঝমর েঝয়াজে। খব্ঝরর কােজগুঝলা 

আঝে কথঝকই ভচব্রযৎব্ার্ী কঝর করঝখঝছ, কভাঝট চজিঝলই েংকর কব্াস য্ি রাষ্ট্রমন্ত্রী 

ব্া উপমন্ত্রী হঝব্েই। যথণাৎ ক্লা্ চব্েব্ীর জেয এব্ার আরাঝমর কিত্র েস্তুি হঝয়ঝছ। 

  

চমচছলটা পার হঝি হয়ঝিা সময় কলঝেচছল েে ব্া ব্াঝরা চমচেট। চকন্তু ব্ােঝলর মঝে হল 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হঝয় যাঝে। কস যধীনতীর হঝয় উেল। িার মঝে হল এই চমচছলটা 

একটা যজের সাঝপর মিে িার আর করর্ুর মােখাঝে পঝড় আঝছ–চকছুঝিই দু’জেঝক। 

কাছাকাচছ আসঝি চেঝে ো। চভঝড়র আড়াঝল করর্ুঝক আর কেখা যাঝে ো এখে। এরপর 

চক আর করর্ুঝক কস খুুঁঝজ পাঝব্? মেশ্চঝি কস একটা যজের সাপই কেখঝি পাচেল, 

কঘার কভঝঙ কস চেঝজঝক ভৎণসো করল। মঝে মঝে ব্লল, আচম ব্ড় কব্চে করামাচন্টক, 

িাই আমার এি চেঝেও একটুও ব্াস্তব্ বু্চে হল ো। শুধুীনত শুধুীনত মেেড়া দুুঃঝখ আচম কষ্ট 

পাই। চমচছল আর কিির্ থাকঝব্, এিুচে িঝল যাঝব্, করর্ুঝক আচম খুুঁঝজ পাব্। ওই কিা, 

চমচছল েড়ঝি শুরু কঝরঝছ, যজের েয়, চমচছলই। কস আব্ার িাকাল েীচপ্তচের চেঝক। 
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েীচপ্তচে ব্ড় সুন্দর। কযে েীচপ্তচে ব্ােঝলরই কেচমকা, এই ভাঝব্ ব্ােল একটা েীঘণশ্বাস 

কেলল। ব্স্তুি ব্ােঝলর েীঘণশ্বাঝসর কারর্ এি সরল েয়, আরও যঝেক জচটল। 

  

ব্ােল করর্ুঝক আঝেই কেঝখচছল, চকন্তু করর্ু কিা িাঝক কেঝখচে। করর্ু িার দু’জে ব্ান্ধব্ীর 

সঝে এচেঝয় যাচেল ব্াস টঝপর চেঝক, ব্ােল দ্রুি কহুঁঝট িার আঝেই কসখাঝে োুঁড়াল। 

করর্ুর কিাঝখ কিাখ কেলার কিষ্টা করল। করর্ু কী একটা েঝল্প মত্ত। যেয চেে। হঝল ব্ােল 

যেয কমঝয়র সামঝে করর্ুর সঝে কথা ব্লঝি লজ্জা কপি, চকন্তু আজ কস। চকছুঝিই করর্ুঝক 

কিাঝখর আড়াল হঝি চেঝি পাঝর ো। কস কাঝছ চেঝয় ডাকল, ইিােী! 

  

করর্ু মুখ চেচরঝয় ব্ােলঝক কেখল, িারপর ব্ান্ধব্ীঝের কাছ কথঝক চব্োয় ো চেঝয়ই 

এচেঝয় এল ব্ােঝলর চেঝক। যিয্ উৎকচণ্ঠি েলায় চজঝজ্ঞস করল, কী হঝয়ঝছ? কী? 

  

ব্ােল হকিচকঝয় চেঝয় ব্লল, চকছু হয়চে কিা? ককে? 

  

িুচম হোৎ দুপুরঝব্লা— 

  

এমচেই। মাঝে— 

  

চকছু হয়চে িা হঝল? ব্াব্াুঃ! 

  

করর্ু কহঝস কেলল। কমঝয়ঝের এ রকম আকচস্মক হাচসর যথণ কছঝলরা আব্ার কঝব্ বু্েঝি 

কপঝরঝছ! ব্ােল চব্মূে় ভাঝব্ িাচকঝয় রইল। 

  

করর্ু মুখ িুঝল িার সচেেীঝের উঝদ্দ ঝে ব্লল, কিারা যা, আচম একটু পঝর যাব্। 

  

িারপর আব্ার ব্ােঝলর চেঝক চেঝর ব্লল, মুখ-ঝিাঝখর কী রকম কিহারা হঝয়ঝছ। 

কিামার, েলার আওয়াজ যেয রকম–”আচম ভয় কপঝয় ভাব্লাম চকছু একটা চব্পে 

হঝয়ঝছ বু্চে! 

  

মুখ-ঝিাঝখর কিহারা কী রকম? 
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জাঝো ো? ওই পাঝের কোকাঝের আয়োয় মুখটা কেঝখ োও? মাচসমা ককমে আঝছে? 

  

ব্ােল এর মঝধীনতয এক চেেও যচেস কামাই কঝরচে, দুপুঝর পালায়চে, সুিরাং হোৎ িাঝক 

কেঝখ করর্ু ধীনতঝর চেঝয়ঝছ যেয চকছু। চকন্তু মুখ-ঝিাঝখর কিহারা পালটাল ককে? ব্ােল জাঝে 

ো। করর্ু চক কভঝব্ঝছ, ব্ােল আর কখেও হোৎ কয-ঝকােও সমঝয় করর্ুর 

  

সঝে কেখা করঝি আসঝব্ ো? 

  

করর্ু খব্র জােঝি কিঝয়চছল ব্ঝলই ব্ােল ব্লল, জাঝো, সূযণো চেঝর এঝসঝছ। 

  

করর্ু উৎসাচহি হঝয় ব্লল, িাই োচক? ককাথায় চছঝলে এিচেে? কী রকম কিহারা 

হঝয়ঝছ? 

  

মুখ-ভরচি োচড় কোুঁে। 

  

আমার খুব্ কেখঝি ইঝে করঝছ। একচেে আমাঝের ব্াচড়ঝি চেঝয় এঝসা ো। 

  

খুব্ ব্যস্ত। িুচম এঝসা আমাঝের ব্াচড়ঝি। এখে িঝলা ো। 

  

এখে? এখে কয আমাঝক একব্ার ব্াচড়ঝি চেরঝিই হঝব্।  

  

চেজ করর্ু, আজ একটু থাক আমার সঝে। আচম কিার সঝে কঝয়কটা কথা ব্লঝি িাই। 

  

কঝয়কটা কথা মাঝে আঝে কথঝক চেক করা চব্ঝের ককােও কথা েয়। ব্ােল িাইঝছ করর্ুর 

সে। েরীঝরর কয একটা দুর্ চপপাসা আঝছ, িা চকছুিঝর্র সাচন্নধীনতয ও কথাব্ািণাঝিও 

যঝেকখাচে কমঝট। আজ সকাঝলই ব্ােল চেক কঝরঝছ, করর্ুঝক যঝেকিঝর্র জেয 

কাছাকাচছ ো কপঝল িার িলঝব্ ো, কস চব্ঝেঝে পালাঝি পাঝরচে, এব্ার করর্ুর বু্ঝকর 

কাঝছ আশ্রয় কেঝব্। আর দু’ব্ছঝরর মঝধীনতযই চব্ঝয় করঝব্ কস, িিচেঝে করর্ুর পরীিা হঝয় 

যাঝব্। একথাটা করর্ুঝক এখে জাোব্ার েরকার কেই।  
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করর্ু ব্লল, চকন্তু আমার কয ব্াচড় কেরা চব্রম েরকার এখে? 

  

ককে, ককউ আসঝব্ বু্চে? 

  

ব্ােঝলর এই েঝনেরর মঝধীনতয সঝন্দহ ও যচব্শ্বাস চছল, করর্ু িা পছন্দ করল ো। কস েৃচষ্টঝি 

সামােয চছুঃ চেঝয় িাকাল ব্ােঝলর চেঝক। িারপর ব্লল, িুচমও িঝলা আমার সঝে। 

  

ব্ােল দুুঃচখি ভাঝব্ ব্লল, কিাঝার কাজ থাকঝল আচম আর চেঝয় কী করব্? 

  

আচম োচড়ঝি ব্াচটঝকর কাজ করচছ। রং টং সব্ চভচজঝয় করঝখ এঝসচছ। এখে ো। কেঝল 

সব্ েষ্ট হঝয় যাঝব্। িুচম িঝলা আমার সঝে, আচম রং করব্, িুচম পাঝে ব্ঝস েল্প করঝব্। 

  

ব্ােঝলর মঝের কমঘ ককঝট কেল। এটা একটা ভাঝলা আহ্বাে। কমঝয়ঝের ককােও রকম 

কমঝয়চল কাজ করঝি কেখঝল ব্ােঝলর কসই সময়টা কব্ে ভাঝলা লাঝে। কযমে রান্নাঘঝর। 

কুটঝো কুটঝি ব্সা চকংব্া স্নাে করার পর িুল োড়ার সময়, চকংব্া কমঝয়রা যখে কাুঁঝির 

িুচড় পঝর, িখে ব্ােঝলর কিাঝখ িাঝের যেয রকম একটা রূপ কভঝস ওঝে, যাঝি যেয 

রকম কমাহ। করর্ুর ব্াচটক রিোর েৃেযও কস উপঝভাে করঝব্।  

  

উৎসাঝহ েরাজ হঝয় ব্ােল একটা টযাচম কডঝক ব্সল। করর্ুর আপচত্ত শুেল ো। টযাচমঝি 

উঝে কস করর্ুঝক চজঝজ্ঞস করল, িুচম কিামার দু’জে ব্নু্ধর সঝে ব্াঝস উেঝি যাচেঝল–

িারপর আমার সঝে িঝল এঝল, ওরা চকছু ভাব্ল ো? 

  

করর্ু ব্লল, ভাবু্ক ো! িুচম একচেে ব্ঝলচছঝল, যেয কলাঝকর সামঝে আচম কিামার সঝে 

কথা ব্চল ো। আসঝল িা েয়। িুচমই যেয কলাঝকর সামঝে আমার সঝে কথা ব্লঝি 

লজ্জা পাও! কিামার মঝের মঝধীনতয সব্ সময় থাঝক, যেয কক কী ভাব্ঝছ। আচম িা গ্রাহয 

কচর ো। 

  

এটা িকণ করার চব্রয় েয়। ব্ােল সচন্ধ করার কাযণিম চহঝসঝব্ করর্ুর একটা হাি িুঝল 

চেল চেঝজর হাঝি। কী পচরেন্ন েরম হাি। আঙুঝলর োুঁঝক োুঁঝক রং কলঝে আঝছ, ো, 
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কমঝহচে েয়, সকালঝব্লা ব্াচটঝকর রং গুঝলচছল। যঝেক চেে পর ব্ােঝলর মাথায় 

দু’লাইে কচব্িা কজঝে উেল যকস্মাৎ! েথম কলাক উচ্চারঝর্র পর ব্ামিকীচক কযমে চব্চস্মি 

হঝয়চছঝলে, িিটা ো হঝলও ব্ােল রীচিমিে যব্াক হঝয় মঝে মঝে ব্ঝলচছল, এ কী! 

আব্ার কচব্িার উৎপাি ককে? পঝর ব্ােঝলর কসই কচব্িাচট ছাপা। হঝয়চছল বু্েঝেব্ 

ব্সুর কচব্িা পচত্রকায় এব্ং আবু্ সয়ীে আইযু়ব্ঝয়র মিে চব্েগ্ধ সমাঝলািক দু-এক 

জেঝক ব্ঝলচছঝলে, কছঝলচট কক? কব্ে চলখঝছ কিা! 

  

কচব্িার কস রভ যব্েয কব্চেির্ রইল ো। করর্ুঝের ব্াচড়র কেঝট ওর কছাটকাকা োুঁচড়ঝয় 

চছঝলে। করর্ু ও ব্ােলঝক টযাচম কথঝক োমঝি কেঝখ চিচে সরু কিাঝখ িাকাঝলে। িারপর 

িার যখুচে মুঝখ যোব্েযক হাচস েুচটঝয় ব্লঝলে, এই কয, ব্ােলকুমার কয, যঝেক চেে 

কেচখচে! ককাথায় চছঝল? 

  

কছাটকাকা সম্পঝকণ ব্ােঝলর মঝোভাব্ করর্ু জাঝে। িাই কস িাড়ািাচড় ব্ােলঝক ব্লল, 

িঝলা, ওপঝর িঝলা–।  

  

চকন্তু কছাটকাকা ব্ােঝলর হাি ধীনতঝর ব্লঝলে, আঝর কব্াঝসা কব্াঝসা। এখাঝে একটু কব্াঝসা, 

কিামার সঝে েল্প কচর। িাকচরব্াকচর কপঝয়ছ? 

  

ব্ােলঝক কেঝলই করর্ু ির ির কঝর ওপঝর উঝে কেল। দু-চিে চমচেঝটর মঝধীনতযই। আব্ার 

কেঝম এঝস ব্লল, এই ওপঝর এঝসা। মা কিামাঝক খাব্ার চেঝয়ঝছে! 

  

কছাটকাকার হাি কথঝক চেষৃ্কচি কপঝয় ব্ােল করর্ুর সঝে উেঝি লােল চসুঁচড় চেঝয়। মেটা 

আব্ার একটু চব্স্বাে হঝয় কেঝছ। মামলাব্াজ কছাটকাকাচট যচি পাচজ, হাসঝি হাসঝি 

যঝেকখাচে চব্র কেঝল চেঝয়ঝছ ব্ােঝলর কাঝে। 

  

চসুঁচড়র ব্াুঁক ঘুঝর করর্ু থমঝক োুঁড়াল। িারপর ব্লল, এই চসুঁচড়ঝি োুঁচড়ঝয় েথম 

স্বাধীনতীেিার চেঝে আমরা েচিজ্ঞা কঝরচছলাম, মঝে আঝছ? 
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ব্ােঝলর মঝে চছল ো। মঝে পড়ল। কস ঘাড় োড়ল। 

  

করর্ু ব্লল, িুচম আমার জেয য্ি আমাঝের ব্াচড়র কারওর ওপর কখেও রাে করঝব্ 

ো। পারঝব্? 

  

পারব্। 

  

মুচড়, চিুঁঝড়ভাজার সঝে োরঝকালঝকারা আর চিচে চমচেঝয় একব্াচট কেওয়া হল ব্ােলঝক। 

করর্ুঝের ব্াচড়ঝি এই সুখােযচট ব্ােল আঝে যঝেক ব্ার কখঝয়ঝছ। আজ যব্েয যঝেক 

চেে পঝর ওপঝর এঝসঝছ। চকন্তু করর্ুঝক আর চেচরচব্চল পাওয়া কেল ো। কস ব্াচটঝকর রং 

করঝি ব্সঝিই িার কাচকমা, চপচসমা এব্ং যেয কছঝলঝমঝয়রা এঝস চভড় কঝর রইল। 

  

একটু ব্াঝে কসখাঝে এঝস োুঁড়াঝলে করর্ুর মা। মুখখাোয় োম্ভীযণ ও দুুঃখ মাখা। 

কছঝলঝব্লায় ব্ােল সব্ সময় করর্ুর মাঝক হাচসখুচে কেঝখঝছ। কেখঝলই মঝে হি, খুব্ 

সরল ধীনতরঝের ভাঝলামােুর। পর পর কঝয়কটা চেোরুর্ োক কপঝয় ওুঁর আর মাথার চেক 

কেই এখে। 

  

একটুির্ োুঁচড়ঝয় থাকার পর চিচে ব্ােঝলর চেঝক িাকাঝলে। ব্ােল িাড়ািাচড় হাঝির 

ব্াচটটা োচমঝয় করঝখ ওুঁঝক ের্াম করল। করর্ুর মা ব্লঝলে, ব্ােল, আমার সঝে একটু 

এঝসা কিা, কিামার সঝে দুঝটা কথা আঝছ। 

৮৪. করর্ু এল পরচেে সকালঝব্লা 

করর্ু এল পরচেে সকালঝব্লা। ব্ােল িখে কখঝি ব্ঝসঝছ। েীঝি সের েরজায় একজে 

চভচখচর কসই সময় োে করচছল খঞ্জচে ব্াচজঝয়। েরম ডাল আর ভাি মাখঝি মাখঝি 

ব্ােল মঝোঝযাে চেঝয় শুেচছল কসই োে। চভচখচরচট যঝেককাল ধীনতঝরই আঝস, ভাঙা ভাঙা 

েলায় োয়: 
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চেম খাওয়াঝল চিচে ব্ঝল 

কথায় কঝর ছল- ও- ও–  

চমোর কলাঝভ চিঝিা মুঝখ 

সারা চেেটা কেল- ও- ও— 

  

ব্ােল এইসব্ োে শুেঝি ভাঝলাব্াঝস। চভচখচরচটঝক একটা পয়সা কেওয়া েরকার। চকন্তু 

কক কেঝব্? চিররঞ্জে কব্চরঝয় কেঝছে, চহমােী স্নাঝের ঘঝর। রাুঁধুীনতচেচট কাঝে ভাঝলা কোঝে 

ো, িা ছাড়া এি কব্চে বু্চড় কয িাঝক েীঝি পাোঝি মায়া হয়। ব্ােল চেঝজই খাওয়া 

কছঝড় উঝে চেঝয় পয়সা চেঝয় আসঝব্ ভাব্চছল, এই সময় কেখঝি কপল, কোিলার চসুঁচড় 

চেঝয় করর্ু উঝে আসঝছ। 

  

ব্ােল করর্ুঝকই ব্লল, আমার জামার পঝকট কথঝক পয়সা চেঝয় েীঝি ওই কলাকটাঝক 

চেঝয় এঝসা ো! 

  

করর্ু ব্ােঝলর কাছ কথঝক পয়সা চেল ো, েীঝি কেঝম কেল। চেশ্চয়ই যঝেক কব্চে পয়সা 

চেঝয়ঝছ। ব্ােল উপর কথঝকই শুেঝি কপল, কলাকচট করর্ুঝক আেীব্ণাে করঝছ, কব্ুঁঝি 

থাঝকা, সুঝখ থাঝকা মা। ধীনতঝে-পুঝত্র কস ভােযব্িী হও, রাজরাঝজশ্বরী হও 

  

ব্ােল একটু হাসল এব্ং একটা েীঘণশ্বাস কেলল। িারপর কস গুে গুে করঝি লােল 

োেটা। এক একটা োঝের লাইে হোৎ চব্ো কারঝর্ মাথায় কেুঁঝথ যা য়। কব্গুেভাজাঝি 

কামড় চেঝয়ও ব্ােল োইঝছ, চমোর কলাঝভ চিঝিা মুঝখ সারা চেেটা কেল- ও- ও- ও 

  

করর্ু চেঝর এঝস ব্লল, িুচম এরই মঝধীনতয কখঝি ব্ঝস কেছ? কটায় কব্ঝরাঝি হয়? 

  

ব্ােল ব্লল, ে’টা কুচড়। এখে ক’টা ব্াঝজ? ে টা পাুঁিটাি হঝব্ কব্াধীনতহয়। 

  

মাচসমা ককাথায়? 

  

িাে করঝছে। কব্াঝসা ো এখাঝে। িুচম চকছু খাঝব্? 
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ো, আচম চকছু খাব্ ো। আমার সামঝে কখঝি কিামার লজ্জা করঝব্ ো কিা? কছঝলঝের এ 

রকম হয় শুঝেচছ। 

  

ব্ােল হোৎ যেুভব্ করল, করর্ু আর কছঝলমােুর কেই। ব্য়ঝসর িুলোঝিও কস এখে 

যঝেক কব্চে পচরর্ি। িার িলা ও োুঁড়াঝোর ভচেঝি েুঝট ওঝে ব্যচিত্ব, কস একচট 

পচরপূর্ণ যুব্িী। এক চেঝমঝরর জেয করর্ুঝক ব্ােঝলর খুব্ যঝিো লাঝে। 

  

ব্ােল খুব্ িাড়ািাচড় খাওয়া কের করঝছ আর করর্ু কেখঝছ িাঝক। োুঁচড়ঝয়ই আঝছ। োয় 

চেেই সকাঝল মাছটাছ রান্না হয় ো, ব্ােঝলর কস জেয একটু লজ্জার ভাব্ এঝসচছল, চকন্তু 

করর্ু কস-সম্পঝকণ ককােও ম্ব্য করল ো। চজঝজ্ঞস করল, কিামাঝের ব্াচড়টা এি িুপিাপ 

ককে? সূযণো ককাথায়? 

  

সূযণো ঘুঝমাঝে এখেও। 

  

এি কব্লা যব্চধীনত? সূযণো ো আঝে কভারঝব্লা উঝে এমারসাইজ করঝিে?  

  

কস-সব্ কিকাল আঝেকার কথা। 

  

সূযণোঝক আচম ডাকব্? 

  

ব্ােল চকছু উত্তর চেল ো। সূযণো কাল কি রাঝত্র চেঝরঝছে, ব্ােলও িা জাঝে ো। ককউ 

ডাঝক ো ওঝক, যখে খুচে ওঝে, যখে খুচে স্নাে-খাওয়া কঝর। 

  

করর্ু সূযণঝক ডাকব্ার জেযই িঝল যাচেল। আব্ার চেঝর এল। চজঝজ্ঞস করল, কাল। 

আমার মা কিামাঝক কডঝক চেঝয় কী ব্লঝলে? 

  

ব্ােল ভাঝির থালার চেঝক মঝোচেঝব্ে কঝর ব্লল, চকছু ো কিা! ও এমচেই। চজঝজ্ঞস 

করচছঝলে আমার মাঝয়র যসুঝখর কথা 
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আর চকছু ব্ঝলেচে? 

  

ব্ােল মুখ িুলল ো। থালার ওপর োে কাটঝি কাটঝি ব্লল, ো কিা। আর কী ব্লঝব্ে? 

  

িুচম আর ভাি কেঝব্ ো? এইটুকু কমাঝট খাও? 

  

যঝেক কখঝয়চছ। এিুচে কে ঝড়াঝে চড় কঝর কযঝি হঝব্।  

  

ব্ারান্দার কব্চসঝে হাি ধুীনতঝি ধুীনতঝি ব্ােল আব্ার কসই োেটা োইঝি লােল মুখ বু্ঝজ। কস 

কয োে োইঝছ িার চেঝজরই কখয়াল কেই।  

  

জুঝিার চেঝি কব্ুঁঝধীনত, কোওয়ার ঘঝরর ঘচড়ঝি উুঁচক কমঝর কেঝখ ব্লল, এখেও পাুঁি-সাি 

চমচেট সময় আঝছ। 

  

এই সময় ওপর কথঝক সূযণর েলা কভঝস এল, ব্ােল, এক কাপ িা পাচেঝয় চেঝি ব্ল 

কিা। 

  

সূযণ এখে কোিলার চেঝজর ঘরটা কছঝড় চিেিলার ব্ড়ব্াবু্র ঘরটাঝিই পাকাপাচক আশ্রয় 

চেঝয়ঝছ। িার খাব্ারটাব্ার ওখাঝেই পাোঝি হয়।  

  

ব্ােল ব্লল, সূযণো কজঝে উঝেঝছ, িুচম কেখা করঝব্ ব্লচছঝল কিা, িঝলা–  

  

করর্ু একটু যব্াক কিাঝখ ব্ােঝলর চেঝক িাকায়। ব্ােঝলর চকছু একটা হঝয়ঝছ আজ। িার 

ব্যব্হাঝর কযে খাচেকটা শুকঝো ভদ্রিার ছাপ। চিেিলার চসুঁচড় চেঝয় উেঝি উেঝি ব্ােল 

ব্লল, সূযণো, করর্ু এঝসঝছ কিামার সঝে কেখা করব্ার জেয।  

  

যচেও ব্ািাঝস েীঝির আঝমজ রঝয়ঝছ, িবু্ সূযণ চিেিলার ব্ারান্দায় একটা খাচক রঝঙর 

পযান্ট পঝর খাচল োঝয় োুঁচড়ঝয় চছল। মাথার েকড়া আুঁকড়া িুল ও োচড়-ঝোুঁঝের জেয 

িাঝক পচশ্চচম তসঝেযর মিে কেখায়। যল্প চেদ্রার ক্লাচ্ঝি কিাঝখর েীঝি েভীর কাঝলা 

োে। 
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ভরাট েম্ভীর েলায় সূযণ ব্লল, ও, এই করর্ু। চিেঝিই পাচরচে, এর মঝধীনতয এি ব্েঝল 

কেঝছ। 

  

করর্ু ব্লল, আচমও আপোঝক চিেঝি পাচরচে। এ কী চব্শ্রী কিহারা হঝয়ঝছ আপোর! 

  

চব্শ্রী কিহারা। িাই বু্চে! 

  

কের ব্ার যখে আপোঝক কেচখ, িখে আপোর মাথা েযাড়া চছল, চেক কব্ ে সন্নযাসীর 

মিে কেখাচেল। 

  

সূযণ কহঝস উঝে ব্লল, কব্ ে সন্নযাসী? হযাুঁ, মঝে আঝছ ব্ঝট, িুচম িাই ব্ঝলচছঝল আমাঝক। 

িখে েযাড়া চছলাম, এখে পাুঁি-ছ’মাস িুলই কাচটচে। 

  

ককে কাঝটেচে ককে? 

  

কী েরকার? কব্ে কিা আঝছ। 

  

কমাঝটই কব্ে কেই। এ রকম কিহারায় থাকঝি কারওর ভাঝলা লাঝে বু্চে? আজই িুল 

ককঝট আসুে। 

  

এই কথাটা ব্ােল এব্ং িার ব্াচড়র সকঝল সূযণঝক যঝেক ব্ার ব্লঝব্ কভঝব্ঝছ। চকন্তু 

ব্লঝি পাঝরচে। করর্ু যোয়াঝস ব্লঝি পাঝর। সূযণ িার কথাটা কহঝস উচড়ঝয় কেয়। ঘঝর 

েুঝক একটা কব্ািামহীে োটণ পঝর চেঝয় ব্লল, কব্াঝসা! 

  

ককাথায় ব্সঝব্ করর্ু। ঘরটা কোংরা হঝয় আঝছ। খাঝটর ওপর এঝলাঝমঝলা চব্ছাো পািা। 

কমঝেঝি কাঝপণঝটর ওপর কছুঁড়া কােজ, কেেলাই কাচে, চসোঝরঝটর পযাঝকট। েরজার 

পাঝেই েড়াঝে দুঝটা খাচল মঝের কব্ািল। 
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ব্ড়ব্াবু্র ইচজঝিয়ারটা হাি চেঝয় খাচেকটা পচরষ্কার কঝর ব্ােল করর্ুঝক ব্লল, িুচম 

এখাঝে কব্াঝসা। সূযণোর সঝে কথা ব্ঝলা, আচম িচল িা হঝল? 

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, কিাঝক এিুচে কযঝি হঝব্। কিার কী যচেস কর? ককাে ককাম্পাচে? 

  

েি ব্াঝরা চেঝের মঝধীনতয এ-েনের করার যব্কাে ব্া ইঝে হয়চে সূযণর। ব্ােল সংঝিঝপ 

যচেঝসর কথা জাোল। সূযণ ব্লল, আমাঝকও একটু ব্াঝে কব্ঝরাঝি হঝব্।  

  

ব্ােল ব্লল, করর্ু িিির্ ব্সুক। আচম দুকাপ িা পাচেঝয় চেঝি ব্লচছ এককচড়র মাঝক। 

  

করর্ু ব্লল, মাচসমার স্নাে হঝয় কেঝল আচম মাচসমার সঝে কেখা কঝর িারপর যাব্। 

  

ব্ােল আর যঝপিা করল ো। কব্চরঝয় পড়ল। রাস্তার কমাঝড় এঝসই কস লাচেঝয় উঝে 

পড়ল একটা িল্ ব্াঝস। িখেও কস গুে গুে করঝছ কসই োঝের লাইেটা, ‘চমোর কলাঝভ 

চিঝিা মুঝখ সারা চেেটা কেল–ও–ও–। সারা চেঝেও এই লাইেটা িার মাথা ছাড়ল ো, 

যচেঝস োয় সব্ণির্, এমেকী, সাঝহঝব্র ঘঝর চেঝয়ও কস মঝে মঝে লাইেটা চেঝয় কখলা 

করঝি লােল। 

  

িাঝয়র কাঝপ িুমুক চেঝয় সূযণ করর্ুঝক চজঝজ্ঞস করল, িুচম এখে কী করছ। পড়াশুঝো? 

  

হযাুঁ। 

  

যঝথষ্ট ব্ড় হঝয় কেছ কিা। আর পড়াশুঝো করার কী েরকার? 

  

ব্াুঃ, পড়ব্ ো? ব্ড় হওয়ার সঝে পড়াশুঝোর কী সম্পকণ? 

  

হুঁ। কিামার কী সাব্ঝজক্ট? আটণস ো সাঝয়ে! 

  

আটণস। আচম ইকেচমকঝস যোসণ চেঝয়চছ। আপোর কাঝছ আমার একটা েনের চছল। 

আপোর সম্পঝকণ আমার ক্লাঝসর কছঝলঝমঝয়ঝের কাঝছ েল্প কঝরচছলাম। িখে িারা 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 1042 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আপোঝক একটা কথা চজঝজ্ঞস করঝি ব্ঝলচছল। চকন্তু আপোঝক কিা কি চেে খুুঁঝজই। 

পাওয়া যায়চে। 

  

আমার কাঝছ আব্ার কী েনের? 

  

আপোরা এই কয কেঝের স্বাধীনতীেিার জেয লড়াই করঝলে, এি কষ্ট সহয করঝলে, 

িারপর একচেে স্বাধীনতীেিা এল–চকন্তু িাঝি আমাঝের কিটুকু লাভ হল! কেে কিটা 

ব্েলাল? 

  

আচম স্বাধীনতীেিার জেয লড়াই কঝরচছলুম োচক? ভুঝল কেচছ কসসব্ কথা। 

  

আপচে কভালার কিষ্টা করঝলও আমরা কিা ভুলব্ ো। 

  

যারা এখে কেেটা িালাঝে, িাঝের চেঝয় চজঝজ্ঞস কঝরা।  

  

িারা কিা আঝছই। চকন্তু আপোরাই ব্া োচয়ত্ব যস্বীকার করঝব্ে কী কঝর? শুধুীনত স্বাধীনতীেিা 

এঝেই চক আপোঝের োচয়ত্ব কের হঝয় কেল? যব্েয আমার যঝেক ব্নু্ধরা ব্ঝল, কেঝে 

এখেও আসল স্বাধীনতীেিা আঝসইচে। একটা েকল স্বাধীনতীেিার োম কঝর আমাঝের ভুচলঝয় 

রাখার কিষ্টা হঝে। 

  

করর্ুর কণ্ঠস্বঝর একটু উঝত্তজো চছল, সূযণ িা গ্রাহয করল ো। কস দু’হাি ছচড়ঝয় আড়ঝমাড়া 

কভঝঙ ব্লল, আচম স্নাে করঝি যাব্। িুচম এব্ার েীঝি যাও। 

  

লালঝি হঝয় কেল করর্ুর মুখ। েট কঝর যপমাঝের কছাুঁয়া কলঝেঝছ। িীব্র কিাঝখ সূযণর 

চেঝক িাচকঝয় ব্লল, আপচে আমাঝক িঝল কযঝি ব্লঝছে; আপচে আমার এসব্ কথার 

উত্তর কেঝব্ে ো? 

  

সূযণ চেরাসি ভাঝব্ চসোঝরঝটর কধীনতাুঁয়া ছাড়ল। িারপর ব্লল, আমার ওসব্ চকছু মঝে 

কেই। চেজ, আমার কাঝছ এসব্ েনের িুঝলা ো। আচম চেচরচব্চলঝি থাকঝি িাই। 
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আপচে কয এিচেে পাহাঝড় ো জেঝল ককাথায় পাচলঝয় চছঝলে, কসখাঝে আপোঝক ককউ 

এসব্ েনের করঝি যাঝব্ ো চেকই। চকন্তু কলকািায় থাকঝল আপোঝক এ-েঝনেরর উত্তর 

চেঝিই হঝব্। 

  

আচম পাচলঝয় চেঝয়চছলাম বু্চে? 

  

চেশ্চয়ই। 

  

সূযণ কঝয়ক পলক করর্ুর চেঝক চস্থর ভাঝব্ িাচকঝয় রইল। েিুে কয ব্ঝে েকমক করঝছ 

করর্ুর েরীর, মুঝখ-ঝিাঝখ একটুও মাচলেয কেই, চিধীনতা কেই। সূযণর েৃচষ্টঝি েুঝট উেল 

মুগ্ধিা। কস ব্লল, কমঝয়ঝের সঝে কী ভাঝব্ কথা ব্লঝি হয়, িা আচম জাচে ো। আচম 

দুুঃচখি, করর্ু, কিামাঝক ককােও কথাই আচম চেক মিে ব্লঝি পারব্ ো।  

  

কমঝয়ঝের আব্ার কী! আপচে আমাঝক কিচেে ধীনতঝর কিঝেে, সহজ ভাঝব্ কথা ব্লঝি 

পাঝরে ো? 

  

কিামাঝক চক আচম খুব্ কব্চে চেে চিচে? 

  

ব্াুঃ কিঝেে ো? মঝে কেই, কসই কি চেে আঝে, েথম কযচেে আপচে আমাঝের ব্াচড়ঝি 

এঝলে–আপোর মাথা কেঝট চেঝয়চছল, ব্ােলো আপোঝক সঝে কঝর চেঝয় এল! 

  

চেঝয়চছলাম বু্চে? আমার কিা মঝে পঝড় ো। 

  

আমার সব্ মঝে আঝছ। 

  

কিামার চেশ্চয়ই যিযাশ্চযণ স্মৃচিেচি। কসই িুলোয় আচম একটা েঝব্ট। 

  

আচম বু্েঝি কপঝরচছ, আপচে সব্ কথা এচড়ঝয় কযঝি িাইঝছে। আপোর কী হঝয়ঝছ। 

ব্লুে কিা? 
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সূযণ উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লল, আমার মাথা ধীনতঝর আঝছ। স্নাে কঝর দুঝটা যযাসঝো ো কখঝল 

সারঝব্ ো। 

  

েীঝি চেঝয় ব্ােঝলর মাঝয়র সঝে চকছুির্ েল্প করার পর করর্ু রাস্তায় কব্চরঝয় কেখল, 

সূযণ ব্াস টঝপর কাঝছ োুঁচড়ঝয় আঝছ। করর্ুর সঝে কিাখাঝিাচখ হঝিও সূযণ যেযমেস্ক ভাঝব্ 

মুখ চেচরঝয় চেল। করর্ু ওর কাঝছ কপ ুঁঝছাব্ার আঝেই সূযণ উঝে পড়ল একটা টযাচমঝি। 

করর্ুর মুঝখ একটা দুুঃঝখর ছাপ পড়ল! ককােও মােুঝরর কাঝছই কস এ রকম ব্যব্হার 

আো কঝর ো। করর্ুর চেজস্ব জেঝি েঝিযক মােুরই সহজ, স্বাভাচব্ক এব্ং সুস্থ। 

  

ব্ােল যচেস ছুচটর পর ব্াচড় কেরা ব্ন্ধ কঝর চেঝয়ঝছ। মাঝয়র যসুখটায় একঝঘঝয়চম 

এঝস কেঝছ। চহমােী কখেও একটু ভাঝলা হঝয় ওঝেে, আব্ার চকছুটা যচেয়ম করঝলই 

েযযাোয়ী হঝি হয়। সমূ্পর্ণ কসঝর ওোর আর বু্চে ককােও আো কেই। মাঝয়র চব্ছাোর 

পাঝে ব্ােল এখে কোচিৎ ব্ঝস, কারর্, ব্সঝলই চহমােীর মুঝখ একটাো-একটা 

যচভঝযাে শুেঝি হঝব্। চিররঞ্জে ব্াচড় কখাুঁজা শুরু কঝরঝছে, চহমােী এ ব্াচড় কছঝড় িঝল 

যাব্ার জেয ব্েপচরকর। সূযণর ব্যব্হার চেে চেে িার কাঝছ যসহয হঝয় উেঝছ। 

  

যচেস ছুচটর পর ব্ােল েযাোোল লাইঝব্রচরঝি িঝল যায় ইোেীং। েথম কঝয়ক চেে 

এঝলাঝমঝলা ব্ই পড়চছল, িারপর কস সুচেচেণষ্ট ভাঝব্ সৃচষ্টিে সম্পঝকণ পড়াশুঝো শুরু 

কঝর। পৃচথব্ী ও োঝর্র সৃচষ্ট সম্পঝকণ োো মুচের োো মি িাঝক আকৃষ্ট করঝি লােল 

খুব্। 

  

েযাোোল লাইঝব্রচর ব্ন্ধ হয় ে’টার সময়। কসখাে কথঝক কব্চরঝয় িার ককােও িাড়াহঝড়া 

কেই ব্াচড় কেরার জেয। ব্াঝস ো উঝে কস ময়োঝের মধীনতয চেঝয় হাুঁটঝি আরম্ভ কঝর। 

যলস, মন্থাকর িার েচি, আপেমঝে চসোঝরট টাঝে চকংব্া ব্াোমভাজা চকঝে চিঝব্ায়। 

  

ব্াচড় সম্পঝকণ ককােও আগ্রহ কেই ব্ােঝলর, যথি িার যেয ককাথাও যাব্ার জায়োও 

কেই। িার ব্য়চস কছঝলরা রাজেীচি যথব্া োটক কঝর, রব্ীিসংেীি োয় যথব্া সাচহিয 
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চেঝয় িকণ কঝর চকংব্া কস্রে আড্ডা চেঝয় সময় কাটায়।ব্ােল এর সব্ক’টা েল কথঝকই 

চব্চেন্ন হঝয় কেঝছ। 

  

সন্ধযার পর ব্াচড় চেরঝল িার কমজাজ েরম হঝয় যায়। সূযণ সচিযই খুব্ ব্াড়াব্াচড় শুরু 

কঝরঝছ। ব্াচড়ঝিই এখে িার মূল আড্ডা। কী সব্ যদু্ভি কিহারার কোক আঝস িার। 

কাঝছ, কারওর মাথা কামাঝো, কারওর েলায় রুমাল ব্াুঁধীনতা, এঝের মঝধীনতয যঝেঝকর 

িাউচের ধীনতরেধীনতারর্ কেখঝল ভয় লাঝে। সূযণ কযে েচিজ্ঞা কঝরঝছ, ককােও চেচিি 

ভদ্রঝলাঝকর সঝে আর চমেঝব্ই ো। ওই কলাকগুঝলার ব্াচড়ঝি আোঝোোর একচট কারর্, 

সূযণ োচক ওঝের সঝে কী একটা সাোইঝয়র ব্যব্সা শুরু করঝব্ চেক কঝরঝছ। ‘ভাদুড়ী 

কট্রডাসণ’ োঝম একটা সাইেঝব্াডণও লাোঝো হঝয়ঝছ ব্াচড়র সামঝে। 

  

সূযণর এখে টাকায় টাে পঝড়ঝছ ব্ঝলই কব্াধীনতহয় কলকািায় চেঝর আসঝি ব্াধীনতয হঝয় 

পঝড়চছল। ব্ড়ব্াবু্র জমাঝো টাকাপয়সার োয় সব্টাই কস উচড়ঝয় চেঝি সিম হঝয়ঝছ। 

চিররঞ্জঝের সঝে টাকাপয়সা সংিা্ আঝলািোয় সূযণ একব্ার একথাও ব্ঝলঝছ কয, িার 

ব্যব্সাঝয়র চব্চেঝয়াঝের েঝয়াজঝে িাঝক হয়ঝিা ব্াচড়টাই চব্চি করঝি হঝব্। িা হঝলই 

আর চকছু ব্াচক থাঝক ো! এ-কথা সকঝলই জাঝে, সূযণর িারা ককােও চেেই ব্যব্সা হঝব্ 

ো। কস সব্চকছু উচড়ঝয় পুচড়ঝয় কেঝব্। সূযণর কাঝছ কয-সব্ কলাঝকরা আঝস, িারা। ব্যব্সা 

চেঝয় কিটা আঝলািো কঝর িা কব্াো যায় ো, শুধুীনত মে খায় আর হইহল্লা কঝর, এক 

একচেে মাে রাচত্তঝরও সূযণঝক সঝে চেঝয় কব্চরঝয় যায়! 

  

করর্ু সন্ধযাঝব্লা ব্াচড়ঝি এঝস পড়ঝল আরও মুেচকল হয়। করর্ু কেখা করঝি িায় সূযণর 

সঝে। ব্ােলরা ককউ আর এখে সূযণর ঘঝর যায় ো। ওপঝরর ঘঝর খাব্ার পাচেঝয় কেওয়া 

ছাড়া ব্াচড়র কারওর আর ককােও সম্পকণ কেই িার সঝে। চকন্তু করর্ু কযঝি িাইঝল 

ব্ােলঝকও সঝে কযঝি হয়। কস এক যস্বচস্তকর যব্স্থা। সূযণ রুি ভাঝব্ যপমাে কঝর 

কথা ব্লঝলও করর্ু িার সঝে িকণ করঝি িায়। আঝে কেঝের যব্স্থা চকংব্া রাজেীচি 

সম্পঝকণ করর্ুর ককােও আগ্রহ চছল ো। কঝলঝজ ভরচি হব্ার পর কস এসব্ ব্যাপার চেঝয় 

মাথা ঘামাঝে। কঝলঝজ কিািা রাজেীচিই এখে েধীনতাে আঝলািয চব্রয়। মাত্র চিে-িার 
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ব্ছঝরর মঝধীনতয েচিঝব্েী চিঝের যগ্রেচি কেঝখ সব্াই মুগ্ধ, পঝে পঝে ভারঝির সঝে 

িুলো এঝসই যায়। 

  

ব্ােল হাুঁটঝি হাুঁটঝি এঝস একটা করইেচট্রর েীঝি োুঁড়াল। রাঝত্রর চেঝক ময়োঝের মঝধীনতয 

একা একা হাুঁটা খুব্ চেরাপে েয়। ঘুটঘুুঁঝট যন্ধকার। ককপমাচর েযাঝঙর যিযািাঝরর কথা 

খুব্ কোো যায়। োয়ই মাঝের মঝধীনতয করস কখলায় কজিা কলাকঝের লাে পঝড় থাঝক। চকন্তু 

ব্ােঝলর মাথায় ককােও চি্া কেই। কস আত্মচব্স্মৃঝির মিে োছটায় কহলাে চেঝয় োুঁচড়ঝয় 

চসোঝরট টােঝি লােল চকছুির্। িারপর কস োঝছর গুুঁচড়ঝি হাি চেঝয় চেসচেস কঝর 

চজঝজ্ঞস কব্ল, ব্ঝলা কিা, ককে আচম করর্ুর কটচলঝোে ধীনতচরচে? 

  

যঝেকির্ কথঝকই একটু একটু হাওয়া চেঝে। ব্ােল ওই েনেরটা করার পর করইেচট্র কথঝক 

কঝয়কচট পািা খঝস পড়ল িার োঝয়-মাথায়। ব্ােল আগ্রঝহর সঝে পািাগুঝলা িুঝল 

চেল হাঝি। িার মঝে হল, োছচট িার েঝনেরর উত্তর চেঝয়ঝছ। পািা েরাঝোই কিা োঝছর 

ভারা। চকন্তু ব্ােল কস-ভারা জাঝে ো। িা ছাড়া যন্ধকার। 

  

কস-চেেই দুপুরঝব্লা ব্ােঝলর যচেঝস করর্ু কোে কঝরচছল। ব্ােঝলর চেঝজর কটচব্ঝল 

কটচলঝোে কেই। িা ছাড়া কসই সময় কস ব্ারান্দার এক ককাঝর্ োুঁচড়ঝয় চসোঝরট টােচছল। 

ককােও চেঝরধীনত ো থাকঝলও কস যচেঝস ব্য়স্ক কলাকঝের সামঝে চসোঝরট টােঝি লজ্জা 

পায়, িাই িাঝক উঝে কযঝি হয়। একচট কব্য়ারা এঝস িাঝক খব্র চেল কয ব্ড়ব্াবু্র 

কটচব্ঝল িার একচট কটচলঝোে এঝসঝছ, একজে কমঝয়ঝছঝল িাঝক ডাকঝছ।  

  

ব্ােঝলর বু্কটা ধীনতক কঝর উঝেচছল। চেশ্চয়ই করর্ু। করর্ু ছাড়া আর ককাে কমঝয়ঝছঝল িাঝক 

কোে করঝব্? এক রকঝমর খুচের িাঞ্চঝলয িার মুখটা রিাভ কেখায়। কঝয়ক চেে করর্ুর 

সঝে কেখা হয়চে, িাই করর্ু কখাুঁজ চেঝে। চসোঝরটটা কেঝল চেঝয় ব্ােল এচেঝয় চেঝয়চছল 

ব্ড়ব্াবু্র কটচব্ঝলর চেঝক। চিচে িখে কিয়াঝর চছঝলে ো, সুিরাং ব্ােঝলর কথা ব্লার 

ককােও যসুচব্ঝধীনত চছল ো। চরচসভারটা হাঝি িুঝল কেব্ার আঝের মুহূঝিণও ব্ােল ভাঝব্চে 

কস এ রকম চকছু করঝব্। হোৎ িার মাথার মঝধীনতয কী হঝয় কেল, কস চরচসভারটা িুঝল 
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েম্ভীর েলায় ব্লল, ব্ােলব্াবু্ যচেঝস কেই। এব্ং ককােও উত্তঝরর যঝপিা ো কঝরই 

করঝখ চেল চরচসভারটা। ককে কস এ রকম করল, চেঝজই জাঝে ো। করর্ু হয়ঝিা িার েলা 

চিেঝি পারঝব্ ো–এর আঝে করর্ুর সঝে কখেও কটচলঝোঝে কথা ব্ঝলচে কস। িবু্ কস 

চেঝজই করর্ুঝক–কী এর মাঝে! মােুর ককে এ রকম কঝর? যাঝক কস ভীরর্ ভাঝব্ িায়, 

িাঝকও ককে এক-এক সময় চেচরঝয় কেয়? ককােও সৃচষ্টিঝের ব্ইঝি এর ব্যাখযা কেই। 

  

ব্ােল আব্ার োছটাঝক েনের করল, িুচমও ব্লঝি পারঝল ো? হাঝির শুকঝো পািাগুঝলা 

মুড়মুচড়ঝয় কভঝঙ ব্ােল েন্ধ শুুঁঝক চকছু কব্ােব্ার কিষ্টা করল। 

  

করর্ুর সঝে কেখা হল রচব্ব্ার সকাঝল। করর্ুর মুখ-ঝিাঝখ রাে। কস যচভমাে চকংব্া রাে 

মঝের মঝধীনতয কিঝপ রাঝখ ো। ব্ােল চেঝজর ঘঝর শুঝয় শুঝয় কােজ পড়চছল। করর্ু কসখাঝে 

এঝস েথঝমই ব্লল, কিামার ব্যাপার কী ব্ঝলা কিা? 

  

একটা লাল রঝঙর োচড়ঝি করর্ুঝক জ্বলজ্বঝল কেখাঝে। োুঁকা ঘর। ব্ােঝলর েথম 

েচিচিয়া হল, এক লাঝে উঝে করর্ুঝক জচড়ঝয় ধীনতরা। করর্ুর কিহারার মঝধীনতয এমে একটা 

টাটকা ভাব্ আঝছ কয স্পেণ ো করঝল কযে সব্টুকু কেখা হয় ো। চকন্তু ব্ােল আশ্চযণ ভাঝব্ 

চেঝজঝক েমে কঝর যিয্ চেরুত্তাপ েলাঝিই ব্লল, কি চেে কিামার কেখা পাই ো। 

  

কিামার কী হঝয়ঝছ ব্ঝলা কিা সচিয কঝর? 

  

চকছু হয়চে কিা। 

  

চেশ্চয়ই চকছু হঝয়ঝছ। কচেে ধীনতঝরই কিামার কী রকম কযে আলো আলো ভাব্ কেখচছ। 

কিামাঝক ককউ চকছু ব্ঝলঝছ? 

  

কক কী ব্লুঝব্ আমাঝক? কব্াঝসা, ব্সঝব্ ো? 

  

করর্ু কিয়ারটা একটু েূঝর কটঝে চেঝয় ব্সল। করর্ুরও যচভজ্ঞিা এই কয িাঝক চেরালায় 

কপঝলই ব্ােল ব্ড় কছঝলমােুর হঝয় যায়, িুমু খাওয়ার জেয যঝন্ধর মিে কোুঁট কখাুঁঝজ। 
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করর্ু এখে আর এসব্ ব্যাপারঝক যসভযিা চকংব্া খারাপ ব্যাপার ব্ঝল মঝে কঝর ো 

চেকই, িবু্ কমঝয়ঝের োথচমক সিকণিা থাঝক, যেয ককউ কযে কেঝখ ো কেঝল। 

  

ব্ােল আজ কস রকম ককােও কিষ্টাই করল ো কেঝখ করর্ু সামােয একটু যব্াক হল। 

খুচেও হল কব্াধীনতহয়। রাঝের ভাব্টা সচরঝয় কেঝল ব্লল, এখেও শুঝয় আছ ককে, ওঝো! 

ক’টা ব্াঝজ জাঝো? 

  

ব্ােল হাঝির খব্ঝরর কােজখাো সযঝে ভাুঁজ কঝর করঝখ চেল ব্াচলঝের িলায়। িারপর 

উঝে ব্সল। করর্ুর চেঝক িাচকঝয় ভাব্ল, এ রকম একটা চেে আসা উচিি চছল, যখে 

কস আর করর্ু এক চব্ছাোয় শুঝয় রাি কাটাঝব্। সকাঝল করর্ু আঝে ঘুম কথঝক উেঝব্, 

িারপর িার োঝয় েযালা চেঝয় ব্লঝব্, এখেও শুঝয় আছ ককে, ওঝো!  

  

আঙুলগুঝলা মাথার িুঝলর মধীনতয চেঝয় চিরুচের মিে িাচলঝয় ব্ােল ব্লল, কিামার 

সব্চকছুই সুন্দর। চকন্তু আচম এর কযােয েই। 

  

করর্ু ধীনতমক চেঝয় ব্লল, ওসব্ আঝজব্াঝজ কথা যঝেক শুঝেচছ। িুচম সাি চেে আমার 

সঝে কেখা কঝরাচে ককে? আচম কিামার যচেঝস কটচলঝোে কঝরচছলাম।  

  

যচেঝসর কাজটা আমার একটুও ভাঝলা লােঝছ ো। আচম পড়াশুঝো করঝি িাই। যঝেক 

চেে ব্াঝে আমার চকছু চলখঝি ইঝে করঝছ। চকন্তু িার সময় কেই।  

  

িাকচরটা কছঝড় োও। 

  

িা সম্ভব্ ো। ব্াচড়ঝিও োো রকম যোচ্ িলঝছ। 

  

কী যোচ্? 

  

কিামার িা কোোর েরকার কেই। যোচ্র কথা, দুুঃঝখর কথা যেযঝক ব্লঝি কেই। 

  

শুধুীনত শুধুীনত চব্ব্রি করা। 
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আচম চকছু করঝি পাচর ো? 

  

পাঝরা। 

  

কী? 

  

কয রকম ভাঝব্ দু’আঙুল চেঝয় েুে কিাঝল, ব্ােল আঙুঝলর কসই রকম ভচে কঝর ব্লল, 

আমাঝক এইটুকু ভাঝলাব্াসঝব্? এইটুকু ভাঝলাব্াসাই আমার পঝি যঝথষ্ট। ব্াসঝব্? 

  

উত্তর ো চেঝয় করর্ু কহঝস কেলল। পচরষ্কার চেঝভণজাল হাচস। ভাঝলাব্াসার কথা শুেঝল 

কস হাঝস। 

  

যচেঝস চকংব্া ব্াচড়ঝি োট থাকঝলই চক এঝকব্াঝর হাল কছঝড় িুপিাপ ব্ঝস থাকঝি 

হঝব্? আচম লি করচছ, িুচম চেে চেে আরও কব্চে মুখঝিারা আর েম্ভীর হঝয় যাে। 

এসব্ িলঝব্ ো। কিামাঝক কলাঝকর সঝে চমেঝি হঝব্, কিামার কযটুকু গুর্ আঝছ, িা 

েকাে করঝি হঝব্। 

  

ইিােী কেব্ী, আপচে আজ েিুর উৎসাহ চেঝয় এঝসঝছে মঝে হঝে? আপচে বু্চে 

যধীনতুঃপচিি মােুরঝের উোর করার োচয়ত্ব চেঝয়ঝছে? 

  

কোঝো। আমাঝের ক্লাঝসর কছঝলঝমঝয়রা চমঝল একটা সাংস্কৃচিক যেুষ্ঠাে করচছ। 

  

আব্ার োটক? 

  

ো, োটক েয়। আঝলািো, চকছু োে, আবৃ্চত্ত। কিামাঝক কযঝি হঝব্।  

  

আচম চেঝয় কী করব্? কিামার কঝলঝজর ব্নু্ধরা আমাঝক পাত্তা কেঝব্ ককে? আচম সামােয 

একটা ককরাচে। 

  

িুচম একজে কচব্। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 1050 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

চছলাম, িাও খুব্ এঝলঝব্ঝল ভাঝব্। 

  

এখেও িুচম কচব্ এব্ং থাকঝব্ও। কমাট কথা কিামাঝক কযঝিই হঝব্ এব্ং যঝেক সাহাযয 

করঝি হঝব্। আো, সূযণোঝক চেঝয় যাওয়া যায় ো? 

  

সূযণোর কথা কছঝড় োও। চহ ইজ লট! 

  

ককে, কছঝড় কেব্ ককে? একটা কলাক শুধুীনত শুধুীনত চেঝজঝক এ রকম ভাঝব্ েষ্ট করঝব্, আর 

আমরা শুধুীনত কিঝয় কিঝয় কেখব্? 

  

করর্ু, িুচম চক আজ ত্রার্কীর ভূচমকায় কেঝমছ োচক? 

  

িঝলা, সূযণোর সঝে কেখা কঝর আচস। 

  

সূযণো এখেও ঘুঝমাঝে। 

  

েেটা কব্ঝজ কেঝছ, এখেও ঘুম? এই করঝল কারওর স্বাস্থয থাঝক? িঝলা কডঝক িুলব্। 

  

ব্ােল আজকাল পারিপঝি সূযণর সঝে কেখা করঝি িায় ো। সূযণ সম্পঝকণ কয উজ্জ্বল 

ছচব্টা িার মঝের মঝধীনতয চছল কসটা আঝস্ত আঝস্ত েষ্ট হঝয় যাওয়ায় কসই দুুঃখ কপঝয়ঝছ 

কব্চে। চকন্তু করর্ুঝক এ কথা ব্লা যায় ো। 

  

করর্ু েব্ল উৎসাঝহ কটঝে চেঝয় কেল যচেেুক ব্ােলঝক। সূযণর ঘঝরর েরজা ব্ন্ধ চছল, 

ব্ােল ডাকল ব্াইঝর কথঝক। 

  

সূযণ রুি ভাঝব্ ব্লল, কক? েরজা কখালাই আঝছ, ধীনতাক্কা কে। 

  

সূযণ টাে টাে হঝয় শুঝয় আঝছ খাঝটর ওপর। ঘুঝমাচেল ো। িার বু্ঝকর ওপর একটা ব্ই 

কভালা। েরজা খুলঝিই উগ্র যযালঝকাহঝলর েন্ধ। ব্ােল ভাব্ল, সূযণো চক সকাল কথঝকই 

মে খাঝে? চকংব্া কাল কব্াধীনতহয় যঝেক রাি পযণ্ িঝলঝছ।  
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সূযণর কিাখদুঝটা কেোগ্রস্তর মিে। করর্ুঝক কেঝখও কস ককােও ভাব্া্র কেখাল ো। 

ব্ােলঝক ব্লল, কটচব্ঝলর ওপর কথঝক চসোঝরট কেেলাই কে কিা! 

  

করর্ু ব্লল, এখেও শুঝয় আঝছে ককে? উেুে! ঘঝরর জােলা টােলাও কখাঝলেচে! 

  

সূযণ খাচেকটা জড়াঝো েলায় ব্লল, ো, আচম এখে উেব্ ো। সারা রাি আমার ঘুম 

হয়চে, এখেও ঘুম আসঝছ ো। 

  

করর্ু িাঝের সাংস্কৃচিক যেুষ্ঠাঝে সূযণঝক চেঝয় যাব্ার কথা ব্লঝিই সূযণ হোৎ খুব্ করঝে 

উেল। ব্ােঝলর চেঝক িাচকঝয় ব্লল, এই কমঝয়টা আমাঝক োয়ই জ্বালািে করঝি আঝস 

ককে? ব্ারর্ করঝি পাচরস ো? আচম এসব্ পছন্দ কচর ো। 

  

ব্ােল আড়ষ্ট ভাঝব্ ব্লল, ও কিা যেযায় কথা চকছু ব্ঝলচে! 

  

ব্লচছ কিা আচম এসব্ পছন্দ কচর ো। ওঝক যেয জায়োয় কযঝি ব্ল। কেঝে যঝেক ব্ড় 

ব্ড় কেিা আঝছ, যারা কেঝের জেয একসময় কজল কখঝটঝছ, এখে িারাই িমিা চেঝয় 

কেেটা িালাঝে-ও িাঝের কাঝছ যাক ো! আমাঝক চব্রি করা ককে? আচম এসব্ পছন্দ 

কচর ো। 

  

করর্ু ককামর কব্ুঁঝধীনত কলঝে কেল েেড়া করঝি। সূযণর আজ আর মাথার চেক কেই, কেোগ্রস্ত 

যব্স্থায় কস করর্ুর সামঝেই খারাপ ভারা ব্যব্হার করঝছ। সমস্ত পৃচথব্ীর ওপঝরই িার 

একটা ঘৃর্ার ভাব্। যেযােয মািালঝের মিেই িার মুখ চেঝয় ইংঝরচজর কস্রাি ব্ইঝছ। 

পৃচথব্ীঝি সব্াই ব্াটাডণ চকংব্া সে যব্ এ চব্ি! সকঝলই েরঝক যাব্ার কযােয। 

  

ব্ােল চব্রি কব্াধীনত করঝি লােল। সূযণোঝক চেঝয় কব্চে কব্চে ব্াড়াব্াচড় করা হঝে। 

একসময় কোয়াঝরর মিে কটরচরট মুভঝমঝন্ট চেঝয়চছল, এখেও কোয়াঝরর মিে 

চেঝজঝক েষ্ট করঝি িাইঝছ। এঝক আর পাত্তা কেওয়া উচিি েয়। করর্ুঝক যপমাে করার 

ককােও যচধীনতকার কেই সূযণোর। 
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িবু্ পুরঝো দুব্ণলিায় ব্ােঝলর বু্কটা মুিঝড় উেল একব্ার। িার মঝে হল, সূযণোর জেযই 

কস চেঝজও চকছু করঝি পারল ো জীব্ঝে। িার যঝেক চেঝের চব্শ্বাস চছল, সূযণো আর 

কস একসঝে চমঝল ককােও কাঝজ োমঝল োরুর্ চকছু করঝি পারি! কস আঝব্ঝের সঝে 

ব্ঝল কেলল, সূযণো, ককে চেঝজঝক েষ্ট করছ। এখেও সময় আঝছ। আমরা একটা চকছু 

করঝি পাচর ো? ককােও একটা কাঝজর মঝধীনতয ো থাকঝল িুচম োচ্ পাঝব্ ো! কী 

ব্যব্সাটযব্সার কথা ভাব্ছ–এসব্ চক কিামাঝক মাোয়! িুচম আরও যঝেক ব্ড় চকছু 

করঝি পাঝরা। কিামার সঝে যারা কাজ কঝরঝছ, যারা কজল কখঝটঝছ–কেঝখা, িারা আজ 

যঝেঝকই কেঝের হিণাকিণা–িুচম এখেও যচে একব্ার িাঝের কাঝছ যাও, িাঝের চকছু 

বু্চেঝয় ব্ঝলা–  

  

সূযণ উগ্র মুখ কঝর েিণ্ড কজাঝর ব্লল, কহায়াট? আচম কাঝের কাঝছ যাব্? 

  

এখে যারা চমচেটার, িারা কিামার… 

  

ব্ােল কথাটা কের করঝি পারল ো, সূযণ সারা মুখটা কুুঁিঝক ব্লল, েযাল আই, হ িাক 

ো লায়ে, কপ ো উলভস কহাঝমজ? ব্াটাডণস! যল ব্াটাডণস! িুই িাকচর কচরস, িুই 

ওঝের পা িাট চেঝয়! 

  

যপমাঝে রিেূেয হঝয় কেল ব্ােঝলর মুখ। কস করর্ুর চেঝক িাচকঝয় ব্লল, িঝলা, এখাঝে 

আর ব্ঝস কথঝক ককােও লাভ কেই। 

  

সূযণ হংকার চেঝয় ব্লল, কেট ো কহল আউট যব্ চহয়ার! আমাঝক আর কিেও চব্রি 

করঝি আসচব্ ো আচম সাব্ধীনতাে কঝর চেলাম! 

  

যেয চেে সূযণ কব্চে কথা ব্ঝল ো চকংব্া েঝনেরর উত্তর এচড়ঝয় যায়। আজ কেোগ্রস্ত যব্স্থায় 

িার মাথায় রাে িঝড় কেঝছ। ব্ােল আর করর্ু িঝল আসব্ার পঝরও কস উেঝত্তর মিে 
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িািাঝি লােল। কীঝসর ওপর কযে কস দুম দুম কঝর ঘুচর মারঝছ। সারা ব্াচড় ককুঁঝপ উেঝছ 

িার চিৎকাঝর। 

  

চসুঁচড়র মুঝখ োুঁচড়ঝয় করর্ু কচম্পি েলায় ব্লল, এ রকম করঝল কিা উচে পােল হঝয় 

যাঝব্ে! 

  

সকালঝব্লা ককােও মািাঝলর চিৎকার কোোর যচভজ্ঞিা কেই করর্ুর। িার যচস্তত্ব ও 

জেঝি ব্ড় রকঝমর একটা ধীনতাক্কা কলঝেঝছ। িার দু’কিাঝখ ঘচেঝয় এঝসঝছ করুর্া। 

  

করর্ু ব্লল, আমাঝের উচিি ওুঁঝক সাহাযয করা। 

  

ব্ােল েীরস েলায় ব্লল, িুচম যাও–।  

  

করর্ু আব্ার েুঝক কেল ঘঝরর মঝধীনতয। সূযণর ব্াহঝি হাি করঝখ ব্লল, সূযণো, একী করঝছে? 

ো্ কহাে। আমরা ওই সব্ কথা আর কখেও ব্লব্ ো। 

  

ব্ােল আেকিমা কঝরচছল, সূযণ কব্াধীনতহয় রাঝের মাথায় করর্ুঝক ধীনতাক্কা কেঝব্ চকংব্া িড় কমঝরই 

ব্সঝব্। সূযণ িা করল ো, করর্ুর হাি সচরঝয় চেঝয় ব্লল, িুচম যাও। 

  

করর্ু েৃে় েলায় ব্লল, ো, আচম যাব্ ো। আপচে ো্ ো হঝল আচম যাব্ ো। 

  

ব্ােল একটুির্ চস্থর ভাঝব্ িাচকঝয় রইল ওঝের চেঝক। িারপর েীঝি কেঝম কেল। চেঝজর 

ঘঝর চেঝয় ব্াচলঝের িলা কথঝক কটঝে ব্ার করল খব্ঝরর কােজটা। কের পৃষ্ঠার একটা 

ছচব্র চেঝক কিঝয় রইল। সূযণোর মে কেরাব্ার জেয এই একটাই মাত্র উপায় আঝছ 

কব্াধীনতহয়। ব্ারাসাঝি একচট হাসপািাঝলর উঝিাধীনতে করঝছে েিুে মন্ত্রী েংকরলাল ব্সু। 

িার পাঝে োুঁড়াঝো েীচপ্তচেঝক স্পষ্ট কিো যায়। সূযণো চক জাঝে, োয় দু’মাস আঝে 

েীচপ্তচের সঝে েংকরলাল ব্সুর চব্ঝয় হঝয় কেঝছ; কারওর কাঝছ কথঝকও চক কোঝেচে? 
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ব্ােল খব্ঝরর কােজটা চেঝয় আব্ার ওপঝর উঝে আসচছল, চসুঁচড়ঝি পা চেঝয়ও কের মি 

পালটাল। িার মুখ রাঝে েেেে করঝছ। িবু্ কস খব্ঝরর কােজটা চছুঁঝড় কেলল টুকঝরা 

টুকঝরা কঝর। 

৮৫.  ব্রােের-আলমব্াজাঝরর চেঝক 

ব্রােের-আলমব্াজাঝরর চেঝক একটা কোিলা ব্াচড়। সামঝে কছাট্ট একচট মাে, যা ব্াোে 

হওয়ার েিীিায় আঝছ, উুঁিু পাুঁচিল কিালা হঝে কসটাঝক চঘঝর, ব্সাঝো হঝয়ঝছ কলাহার 

কেট। ব্াচড়র কেওয়ালগুঝলাঝি েিুে রং করা হঝয়ঝছ, িাই কব্ে একটা টাটকা টাটকা 

েন্ধ। এই ব্াচড়ঝি েংকর ব্সু সেয উঝে এঝসঝছে। 

  

সকাঝলর চেঝক ব্াচড়র সামঝে মােুঝরর চভড় কলঝেই থাঝক। কেঝটর দু’পাঝে ব্সা দু’জে 

পুচলে কসই চভড় সামলায়। িঝব্ এব্াচড় কথঝক কযে ককােও চভচখচরঝকও চেচরঝয় কেওয়া 

ো হয়, কস ব্যাপাঝর কড়া চেঝেণে আঝছ। একিলার ব্সব্ার ঘঝর একচট োরঝকলমালায় 

যঝেক খুিঝরা পয়সা রাখা আঝছ, চভচখচর এঝল পুচলঝের কলাকই কসখাে কথঝক পয়সা 

এঝে চেঝয় কেয়। পুচলে কারওর হাঝি পয়সা িুঝল চেঝে, এই দুলণভ েৃেয এ ব্াচড়ঝি 

এঝলই কেখা যাঝব্ শুধুীনত। 

  

চভচখচর ছাড়াও োো রকম োথণী ও উঝমোর আঝস। সকালঝব্লা েংকরব্াবু্ দু’ঘণ্টা েীঝি 

এঝস ব্ঝসে, এক এক কঝর িাঝের সকঝলরই কথা কোঝেে এব্ং সাধীনতযমিে সাহাযয 

কঝরে। ব্হ কলাঝকর ব্হ রকঝমর েরখাঝস্ত চিচে কখেও লাল ও কখেও েীল কপেচসঝল 

সুপাচরে চলঝখ কেে। িঝব্ মন্ত্রীঝের দু’রকম রঝঙর কপেচসল ব্যব্হার করার কপছঝে কয 

একটা রহসয আঝছ, িা যঝেঝকই জাঝে ো। 

  

রুি িুলোচড় সমচিি কিহারায় সূযণ কসই কেঝটর সামঝে এঝস োুঁড়াব্ার পর পুচলেরা 

িার আপােমস্তক কঝয়ক ব্ার কেখল চব্িৃোর সঝে, িবু্ েুকঝি চেল চভিঝর। মােটা 

কপচরঝয় এঝস ব্ারান্দায় উেঝলই কিাঝখ পড়ঝব্ কেওয়াঝলর োঝয় একটা লাল রঝঙর চির 
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আুঁকা, িার পাঝে কলখা আঝছ–এই চেঝক। কসই চেঝেণে যেুযায়ী কেঝল কয ঘরচট পড়ঝব্, 

কসখাঝে ব্ঝস থাঝকে েংকর ব্সুর কসঝিটাচর রাখাল িট্টরাজ, চযচে ব্রােের পাড়ায় 

রাখালো োঝম যিয্ জেচেয়। কসই ঘঝরর কেওয়াঝল কোভা পাঝে ডুঃ রাঝজিেসাে 

এব্ং ডাুঃ চব্ধীনতােিি রাঝয়র সঝে আঝলািোরি েংকর ব্সুর একচট ব্াুঁধীনতাঝো েঝটাগ্রাে। 

  

রাখাল িট্টরাজ সূযণঝক যব্াঙাচল মঝে কঝর িার চেঝক চভচজচটং চেঝপর পযাড এচেঝয় 

চেঝয় ব্লঝলে, ককয়া োম আর ককয়া কাম–চহুঁয়া চলখ চেচজঝয়। 

  

সূযণ োম চলখঝি চেঝয়ও ঘঝরর মঝধীনতয যঝপিমাে আরও যঝেক েেণেোথণী কেঝখ ব্লল, 

আমার খুব্ জরুচর েরকার। 

  

রাখাল িট্টরাজ একোল কহঝস ব্লঝলে, এখাঝে আর যারা ব্ঝস আঝছ, িাঝের কার জরুচর 

েরকার? চেক আঝছ বু্ঝেচছ, বু্ঝেচছ। একটু কব্াঝসা ভাই, কব্চেির্ লােঝব্ ো। 

  

হাচসর উত্তঝর হাচসমুখ কেখাঝোই মেুরযসমাঝজর চেয়ম। চকন্তু সূযণ মুখখাোঝক করখাহীে 

কঝর রাখল। কস ব্সল ো, োুঁচড়ঝয় রইল কেওয়াঝল কহলাে চেঝয়।  

  

রাখাল িট্টরাজ ব্লঝলে, কব্াঝসাো, োুঁচড়ঝয় ককে? 

  

সূযণ উত্তরও চেল ো, ব্সলও ো। ঘঝর কঝয়কখাো কিয়ার ও চিেচট কব্ঞ্চ, এর মঝধীনতয 

কব্ঞ্চগুচলঝি একটু জায়ো থাকঝলও সূযণ কযে যেয কারওর পাঝে ব্সঝব্ই ো চেক 

কঝরঝছ। 

  

সূযণর যখে ডাক পড়ল েংকর ব্সুর ঘঝর, িখেও কসখাঝে দু-চিে জে কিাক রঝয়ঝছ। 

যচেও সূযণর কিহারা যঝেক ব্েঝল কেঝছ এই কঝয়ক ব্ছঝর, মুখ োচড়ঝোুঁঝে োকা–িবু্, 

আশ্চঝযণর চব্রয়, েংকরব্াবু্ িাঝক কেখামাত্রই চিেঝি পারঝলে। চব্চস্মি হঝয় কিয়ার 

কথঝক োুঁচড়ঝয় ব্লঝলে, আঝর, সূযণ, এঝসা এঝসা! ককাথায় চছঝল এিচেে? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 1056 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েংকরব্াবু্র কণ্ঠস্বঝর উত্তাপ আঝছ। এক পাচটণঝি থাকব্ার সময় চিচে ককােও চেেই 

সূযণঝক চেকমিে পছন্দ করঝি পাঝরেচে, চকন্তু আজ সূযণঝক কেঝখ চিচে সিযই খুচে 

হঝয়ঝছে মঝে হল। সূযণঝক পাঝের কিয়াঝর ব্চসঝয় যঝেক েনের করঝি লােঝলে। 

  

িারপর ককমে আছ, ব্ঝলা। 

  

ভাঝলা। 

  

কিহারাটা ব্ড্ড খারাপ হঝয় কেঝছ। ককাথায় চছঝল এিচেে? 

  

ঘুঝর কব্ড়াচেলাম। 

  

ভারি েেণঝে কব্চরঝয়চছঝল? খুব্ ভাঝলা–এি চব্রাট এই কেে, এর কিটুকু আমরা কেঝখচছ 

ব্া জাচে! কঝয়ক মাস ধীনতঝর কিামার খুব্ কখাুঁজ কঝরচছলাম। 

  

কিামার এক মাসিুঝিা ো চপসিুঝিা ভাই আঝছ ো? িার কাঝছও কখাুঁজ করা হঝয়চছল, 

কসও চকছু ব্লঝি পাঝর োকারএর কাঝছ চেকাোও করঝখ যাওচে! 

  

চেকাো চেক চছল ো। 

  

এখে এখাঝেই থাকঝব্ চেক কঝরছ কিা? কী করঝব্ চকছু চেক কঝরছ? 

  

কী জাচে! 

  

িুচম যঝেক চকছু করঝি পারঝব্–আমার িারা যচে ককােও সাহাযয করা সম্ভব্ হয়। 

  

েংকরব্াবু্ চেিাই োঝম একজে কলাকঝক কডঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, ব্উচে চেঝরঝছে? 

কেঝরেচে এখেও? চেক আঝছ, চেরঝলই এখাঝে একব্ার খব্র চেস।  
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সূযণর চেঝক চেঝর ব্লঝলে, েীচপ্ত এখেও স্কুঝল পড়াঝো ছাঝড়চে। এখােকার একটা স্কুঝল 

কহডচমঝিস হঝয়ঝছ, একটু ব্াঝেই আসঝব্। িুচম কব্াঝসা, ওর সঝে কেখা কঝর িারপর 

যাঝব্। আচম িিির্ এুঁঝের সঝে একটু কথাব্ািণা কসঝর চেই।  

  

সূযণ িুপ কঝর ব্ঝস রইল এমে একটা ভচেঝি কযে যেয কারওর কথা কস শুেঝি পাঝে 

ো। পঝকট কথঝক চসোঝরট ব্ার কঝর ধীনতরাল। েংকরব্াবু্র কথাব্ািণা আঝে একটু রুি 

ধীনতরঝের চছল, এখে ব্ঝয়স ব্াড়ার সঝে সঝে যঝেক চমষ্টভারী হঝয়ঝছে। যচেও জহরঝকাট 

ও োন্ধীটুচপ পঝর কিহারাটা ব্েঝলঝছে, িবু্ যেথণক লম্বা লম্বা কথা ব্ঝলে ো, কাঝজর 

কথাই সংঝিঝপ কসঝর চেঝি িাে। 

  

কি রকম কলাঝকর কি রকম িাচহো। এি ব্ছর পরাধীনতীেিার পর কলাঝক হোৎ 

কিকগুঝলা েিুে োকুরঝেব্িা কপঝয় কেঝছ, যাঝের কাঝছ এঝল সব্ রকম মেস্কামোচসচে 

হঝি পাঝর, য্ি যাঝের কাঝছ মেস্কামোর কথা জাোঝো যায়। সকঝলই এঝস পৃথক 

পৃথক ভাঝব্ ব্লঝছ, আমাঝক োও, আমাঝক োও! আমার কছঝলর জেয, আমার ভাইঝয়র 

জেয, আমার চেঝজর জেয যথণাৎ আমাঝক ককি কঝর কয-পচরব্ার, শুধুীনত িার উন্নচির জেয 

আচম চকছু একটা িাই, োও োও োও! এর ব্াইঝর কয-ঝেে, কয-সমাজ–িার যা হয় 

কহাক, িুচম শুধুীনত আমাঝক োও! কভাঝট কজিার আঝে চকংব্া পঝর এইসব্ কেব্িারাও যাঝক 

যিটা সম্ভব্ পাইঝয় চেঝয় মঝে করঝলে, িবু্ কিা চকছু একটা করলাম ওঝের জেয। কযে 

এইটাই কেঝের কাজ। যারা কিাঝখর সামঝে আঝস, িারা এই রকম ভাঝব্ কখেও চকছু 

পায়। যারা কিাঝখর আড়াঝল রইল, কসই চপণ্ড চপণ্ড জেসমচষ্ট, িাঝের কযে ককােও 

যচস্তত্বই কেই, গ্রাঝম েঝঞ্জ হাঝট ব্াজাঝর িাঝের হাঝড় ঘুর্ ধীনতরঝি লােল। েংকর ব্সুও 

মােুরটা যসৎ ো, চিচে মঝে করঝছে, চিচে সচিযই কেঝের কাজ করঝছে আ্চরক ভাঝব্, 

চিচে কিাঝখ একটা ভুল িেমা পঝর আঝছে। 

  

েীচপ্ত এ-ঘঝর েুঝক পঝড় েংকরব্াবু্ঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, কিামার কয আজ রাোঘাঝট 

যাব্ার কথা আঝছ, কখে কব্ঝরাঝব্? 
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েংকরব্াবু্ িখে একটা েরখাঝস্ত ম্ব্য চলখচছঝলে, যেযমেস্ক ভাঝব্ ব্লঝলে, রাখালঝক 

চজঝজ্ঞস কঝরা। কব্াধীনতহয় োচড় পাওয়া যাঝব্ ো, কট্রঝে কযঝি হঝব্।  

  

কটার সময় কট্রে? 

  

আচম চেক জাচে ো, রাখাল ব্লঝি পারঝব্। 

  

কসই সময় দুচেয়া কাুঁচপঝয় একটা দুম দুম েব্দ হঝে। কিালপাড় করা েঝড় আেন্ন হঝয় 

যাঝে িরাির। যন্ধকাঝর চব্দুযঝির মিে েলঝস উেল একটা ছুচর। কক কযে আকুল 

আিণোঝে ব্লঝছ, আমাঝক িাচড়ঝয় চেঝয়া ো, আমাঝক িাচড়ঝয় চেঝয়া ো! 

  

কিয়াঝর আড়ষ্ট হঝয় ব্ঝস আঝছ সূযণ। মুখ চেিু করা। েংকরব্াবু্ কথার মােখাঝে হোৎ 

ব্যস্ত হঝয় পড়ঝলে। একোল কহঝস েীচপ্তঝক ব্লঝলে, আঝর, কিামাঝক ব্লঝিই ভুঝল 

কেচছ। কেঝখছ কক এঝসঝছ? 

  

েীচপ্ত িাকাঝলে সূযণর চেঝক, আপোআপচে িার ভুরুটা কুুঁিঝক কেল। চিচে েথম পলঝকই 

সূযণঝক চিেঝি পারঝলে ো, চকংব্া চিেঝি িােচে। সূযণর কিাঝখ িার কিাখ কথঝম রইল। 

  

েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, চিেঝি পারঝল ো? এ কিা আমাঝের কসই সূযণ।  

  

েীচপ্ত আঝস্ত আঝস্ত ব্লঝলে, ও সূযণ? সচিযই আচম চিেঝি পাচরচে। যঝেক ব্েঝল কেছ 

িুচম! 

  

সূযণ ব্লল, ককমে আঝছে, েীচপ্তচে? 

  

েংকরব্াবু্ উঝে োুঁচড়ঝয় ব্লঝলে, িঝলা কভিঝর িঝলা। আজঝকর মিে আমার। এখাঝে 

কাজ কের। 

  

চিচে য্রে ভাঝব্ সূযণর কাুঁঝধীনত হাি করঝখ ব্লঝলে, এঝসা! কি চেে পর কিামার সঝে 

কেখা, যঝেক েল্প করার আঝছ। 
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কজলখাোয় থাকার সময় েংকরব্াবু্ সূযণর সঝে কথা ব্লা ব্ন্ধ কঝরচছঝলে, কারর্ চিচে 

িখে েল ব্েঝলচছঝলে। এখে চিচে আব্ার এমে েঝল এঝসঝছে, কযখাঝে সকলঝকই 

উোর েশ্রয় কেওয়া যায়। চেব্ণািঝের পর কব্াো কেঝছ, ভারঝি আসঝল এখে একচটই 

েল আঝছ। 

  

একিলার চসুঁচড় কব্ঝয় উঝে কোিলার েেস্ত ব্ারান্দা। ব্ারান্দাঝিই কঝয়কখাো কব্ঝির 

কিয়ার ও কটচব্ল কপঝি একটা ব্সব্ার জায়ো। লম্বা কেওয়াঝল চব্চভন্ন রাজডেচিক 

কেিাঝের ছচব্, মােখাঝে হোৎ কব্খাো ভাঝব্ রব্ীিোঝথর।  

  

কিয়াঝর ব্সব্ার আঝেই েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, সূযণ চকন্তু আজ এখাঝেই কখঝয় যাঝব্। েীচপ্ত, 

িুচম োকুরঝক ব্ঝল োও! 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, আো। চিচে সূযণঝক চেঝজ কথঝক আর চকছু ব্লঝলে ো। সূযণও ভদ্রিাব্েি 

আপচত্ত জাোল ো। 

  

েীচপ্ত পঝর আঝছে একটা কাঝলা পাঝড়র সাো িাুঁঝির োচড়। কিাঝখ কসাোচল কিঝমর 

িেমা, মাথায় ককুঁকড়া িুল–সব্চকছুই আঝের মিে, শুধুীনত পচরব্িণঝের মঝধীনতয িার চসুঁচথঝি 

সূক্ষ্ম চসুঁদুঝরর চিহ্ন। হািদুচট সমূ্পর্ণ চেরাভরর্–চহন্দু সধীনতব্া কমঝয়ঝের মিে একোছা 

কোয়া চকংব্া রুচলও কেই। কিয়াঝর ব্ঝস চিচে ো্ ভাঝব্ িাুঁর উরুর কাঝছর োচড় কেে 

করকলে হাি চেঝয়, এটাও িার পুরঝো যভযাস। মুখ িুঝল চিচে চজঝজ্ঞস করঝলে, 

এিচেে িুচম ককাথায় চছঝল? 

  

সূযণ সংঝিঝপ উত্তর চেল, োোে জায়োয়। 

  

েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, কিামার সঝে লাট কেখা হঝয়চছল কঝব্ কযে? োুঁড়াও োুঁড়াও, আচম 

ব্লচছ, োইচটে েরচট কোঝরর জুলাইঝি। িারপর আচম যেয কজঝল িঝল কেলাম। 

কিামার যিুলোঝক মঝে আঝছ? যিুলো এখে কী করঝছে জাঝো কিা? 
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সূযণ মাথা োুঁচকঝয় জাোল, ো। 

  

েংকরব্াবু্ আপঝোঝসর সুঝর ব্লঝলে, কভচর সযাড! মােুরটাঝক কস-সময় আমরা কি 

সম্মাে করিাম। কজল কথঝক কব্চরঝয় উচে পচলচটকস োয় কছঝড়ই চেঝয়চছঝলে, একটা 

আশ্রম কঝরচছঝলে যোথা কমঝয়ঝের চেঝয়–িারপর এই বু্ঝড়া ব্য়ঝস একটা চব্শ্রী 

কমঝয়ঘচটি ককঝলকিমাচরঝি জচড়ঝয় পড়ঝলে। আমার কাঝছ এঝসচছঝলে, আচম যঝেক কিষ্টা 

কঝরও ককসটা ছাড়াঝি পারলাম ো–এর মঝধীনতয আব্ার একটা যযাব্েণাে আঝছ। উচেই কয 

কজার কঝর যযাব্েণাে কচরঝয়ঝছে িার এঝকব্াঝর যকাটয েমার্ আঝছ। 

  

েংকরব্াবু্ েীচপ্তচের চেঝক িাচকঝয় ব্লঝলে, ওসব্ আশ্রমটাশ্রম কঝর কয চকছু হয় ো, িা 

আচম যঝেক ব্ার ব্ঝলচছ। 

  

সূযণ িুপ কঝর রইল। যিুলোর কথা মঝে পড়ল িার। ঋচরকল্প মােুর চছঝলে, কজঝলর 

মঝধীনতয সকঝলই ওুঁঝক শ্রো করি। আুঁস্তাকুঝড়র মঝধীনতয একটা কলবু্োঝছর িারাঝক ব্াুঁচিঝয় 

রাখার জেয ওুঁর কী আোর্ কিষ্টা চছল, সূযণঝক কসই োছটার ভার চেঝয় চেঝয়চছঝলে। কসই 

মােুর–  

  

েংকরব্াবু্ সূযণঝক ব্লঝলে, জলপাইগুচড়র আশ্রঝম কিামার ওপর কয কী যচব্িার করা 

হঝয়ঝছ, িা সব্ই শুঝেচছ। িখে যচে আমাঝক একব্ার খব্র চেঝি! আচম খব্র কপলাম 

আশ্রমটা উঝে যাব্ার পর। ওখােকার ব্যাড এচলঝমন্টসঝের যব্েয আমরা এখে 

এঝকব্াঝর উৎখাি কঝর চেঝয়চছ! 

  

েংকব্াবু্র কথাব্ািণা ও চব্শ্বাঝসর মঝধীনতয একটা িমিার চিহ্ন েুঝট উেঝছ। চিচে যঝেক 

চকছু করঝি পাঝরে। কযখাঝে কয চব্পঝে পঝড়ঝছ, িার কাঝছ আসুক, চিচে সব্ সমসযার 

সমাধীনতাে কঝর কেঝব্ে। 

  

িুচম আর ককােও পাচটণঝি কযাে োওচে? কিামাঝের আঝেকার পাচটণ কিা এঝকব্াঝরই 

কভঝঙ কেঝছ! 
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ো, আচম আর ককাথাও যাইচে। 

  

আমার কী মঝে হয় জাঝো! কটরচরট পাচটণগুঝলাঝক এঝকব্াঝর কভঝঙ কেওয়া চেক হয়চে! 

যারা এখেও কব্ুঁঝি আঝছে, িাুঁরাও যেযােয েঝল চভঝড় কেঝছে। িার ব্েঝল ওুঁরা সকঝল 

চমঝল যচে আলাো একটা েল েঝড় রাখঝিে, িা হঝল কডচেচেটচল একটা কোসণ থাকি। 

আচম যব্েয ওই মিব্াে যঝেক আঝেই কছঝড় চেঝয়চছ। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, ওঝের উঝদ্দ েয চছল শুধুীনত কেঝের স্বাধীনতীেিা আো। কসই জেযই এখে। আর 

ওঝের আলাো ককােও যচস্তঝত্বর েরকার কেই। 

  

কসইটাই কিা ভুল হঝয়ঝছ। স্বাধীনতীেিা কিঝয়চছল ওরা–চকন্তু স্বাধীনতীেিা পাব্ার পর কী কোগ্রাম 

হঝব্–িার চকছুই চেক চছল ো। িার মাঝেই আত্মচব্শ্বাঝসর যভাব্ চছল– ককােও চেেই 

ওরা ভাঝব্চে কয, সচিযই একচেে স্বাধীনতীেিা আসঝব্। 

  

কংঝগ্রঝসরও কিা কোগ্রাম চছল ো। 

  

কংঝগ্রস িট কঝর কসটা তিচর কঝর চেঝি কপঝরঝছ। সব্ঝিঝয় ব্ড় কথা, কংঝগ্রস কেঝের 

মােুরঝের চব্শ্বাস যজণে করঝি কপঝরঝছ। কটরচরটঝের মঝধীনতয যারা মারা কেঝছ–কলাঝক 

িাঝের ছচব্ ব্াুঁচধীনতঝয় ঘঝর টাচঙঝয় রাঝখ। যারা কব্ুঁঝি আঝছ, িাঝের কথা ককউ মঝেও 

রাঝখচে। 

  

িুচম ওঝের কটরচরট ব্ল ককে? ওটা কিা চব্রচটেঝের কেওয়া োম।  

  

ওই হল। যেয োম োও আর যাই োও, আর একটা সযাড ব্যাপারও আঝছ। ওঝের মঝধীনতয 

যঝেঝক চহন্দু মহাসভা চকংব্া এই ধীনতরঝের কমুোল পাচটণঝিও কযাে চেঝয়ঝছ। ককউ কিা 

মাকণসব্াে পঝড়চে ভাঝলা কঝর। শুধুীনত ইঝমাোে চেঝয় চক আর… 
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সূযণ িুপ কঝর স্বামী-স্ত্রীর মি চব্চেময় শুেচছল। ওুঁঝের কথার মঝধীনতয িঝকণর েুুঁজ কেই–কযে 

পরস্পঝরর মিামঝির স্বাধীনতীেিা আঝে কথঝকই স্বীকৃি। 

  

একটু ব্াঝে েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, িা হঝল সূযণ িুচম এখে কী করঝি িাও? চকছু একটা 

কাজটাজ করঝি হঝব্ কিা! 

  

সূযণ চব্েীি ভাঝব্ ব্লল, হযাুঁ, চকছু কিা করঝিই হঝব্। কসই জেযই কিা আপোর কাঝছ 

সাহাযয িাইঝি এঝসচছ। 

  

েংকরব্াবু্ িৃপ্ত হঝলে। আর একজে পথ্ষ্টঝক চিচে পথ কেখাঝব্ে। এই কিা কেঝের 

কাজ। চিচে েীচপ্তর চেঝক িাচকঝয় ব্লঝলে, সূযণঝক চেঝয় যঝেক ভাঝলা কাজ করাঝো 

যাঝব্! কী ব্ঝলা! যাক, ব্যস্তিার চকছু কেই, আঝস্ত আঝস্ত কভঝব্চিঝ্ কিামার জেয চেক 

করা যাঝব্ চকছু একটা কাজ। কলকািায় কিামাঝের কসই ব্াচড়টা এখেও আঝছ কিা? 

  

হযাুঁ। 

  

চেক আঝছ। চেয়চমি কযাোঝযাে রাখঝব্ আমার সঝে। আচম সব্ সময় ো থাকঝলও েীচপ্ত 

কিা আঝছই, ও সাহাযয করঝব্ কিামায়। িঝব্ োচড়টাচড়গুঝলা কাচমঝয় কেঝলা, কী রকম 

কযে চব্েঘুুঁঝট কেখাঝে কিামায়। 

  

আর চকছুির্ কথা ব্ঝল েংকরব্াবু্ উেঝলে স্নাে করার জেয। িারপর সযূণর সঝে চিচে 

কখঝি ব্সঝব্ে। েংকরব্াবু্ঝক কথা ব্লার উৎসাঝহ কপঝয় ব্ঝসঝছ। োঝয় কিল মাখঝি 

মাখঝিও চিচে কথা ব্লঝি লােঝলে সূযণর সঝে। িারপর চিচে ব্াথরুঝম েুঝক কযঝিই 

েীচপ্ত ব্লঝলে, সূযণ, িুচম কব্াঝসা, আচম আসচছ। 

  

সূযণও উঝে োুঁড়াল। 

  

েীচপ্ত যব্াক হঝয় ব্লঝলে, এ কী উেছ ককে? কব্াঝসা, িুচম কিা এখাঝে কখঝয় যাঝব্। 
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সূযণ এক পা এচেঝয় কেল েীচপ্তর চেঝক। এখে িার মুঝখর কিহারা সমূ্পর্ণ ব্েঝল কেঝছ। 

কিাখদুচট যিয্ িঞ্চল। 

  

েীচপ্ত এব্ার হকুম করার ভচেঝি ব্লঝলে, ব্ললাম ো কিামাঝক ব্সঝি? ককাথায় যাে? 

  

সূযণ িবু্ এচেঝয় আসঝি লােল েীচপ্তর চেঝক। কযে আকচস্মক ককােও আঘাি সামলাঝেে, 

এই ভাঝব্ েীচপ্ত মুঝখর সামঝে একটা হাি িুলঝলে। চিচে আঘাঝিরই েিযাো 

কঝরচছঝলে কব্াধীনতহয়, চকন্তু সূযণ িার এঝকব্াঝর মুঝখামুচখ এঝস িুপ কঝর পুঁড়াল। 

  

এই মুহূিণটার জেয চক দু’জঝেই যঝপিা কঝর চছল ো? এিির্ যেয সমস্ত কথাই চক 

েূরােি যথণহীে েঝব্দর মিে েয়? যঝেক চেে পর দু’জঝে মুঝখামুচখ। দু’জঝের েৃচষ্টর 

কাঝছ সমস্ত ভারা পরাচজি হঝয় যায়। ককাথাও কযে চকছু একটা েেেে কঝর কভঝঙ 

যাঝে। 

  

হািটা সচরঝয় চেঝয় েীচপ্ত আঝস্ত আঝস্ত দুুঃচখি েরম েলায় ব্লঝলে, সূযণ, িুচম ককে 

এঝসছ? 

  

সূযণ ব্লল, আসব্ার কথা চছল ো, িাই ো? 

  

িুচম ব্ঝলচছঝল, কিামার সঝে আমার আর সারা জীব্ঝে কেখা হঝব্ ো।  

  

আচম ব্ঝলচছলাম? হয়ঝিা। আচম কথা রাচখচে। 

  

সূযণ, িুচম চেঝর যাও। 

  

ককাথায়? ককাথায় চেঝর যাব্? েীচপ্তচে, িুচমও কথা রাঝখাচে!  

  

েীচপ্ত আর চকছু ো ব্ঝল দ্রুি িঝল কেঝলে রান্নাঘঝরর চেঝক। সূযণ চেঝর চেঝয় ধীনতপ কঝর 

কিয়াঝর ব্সল। িারপর এমে ভচেঝি চসোঝরট ধীনতরাল, কযে এটাই িার চেঝজর ব্াচড়। 
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েংকরব্াবু্ স্নাে কসঝর এঝস ব্লঝলে, এঝসা সূযণ, িট কঝর কখঝয় কেওয়া যাক। সামােয যা 

আঝছ–  

  

সূযণ ভদ্রিা কঝরও আপচত্ত জাোল ো। হোৎ কারওর ব্াচড়ঝি উপচস্থি হব্ার পর ভাি 

খাব্ার আমন্ত্রর্ কপঝল মােুর একব্ার য্ি ো ব্ঝল। সূযণ সঝে সঝে এঝস খাব্ার। কটচব্ঝল 

কিয়ার কটঝে চেঝয় ব্সল। 

  

েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, হািটাি কধীনতাঝব্ ো? 

  

ো, চেক আঝছ। 

  

কেম্ন্নর চেে িুচম ব্াে পঝড় কেছ, কিামাঝক একচেে ভাঝলা কঝর খাওয়াঝি হঝব্। িুচম 

যচে আমাঝের সঝে ককােও কাজ করঝি িাও–ককােও একটা িাকচরটাকচরর কিা ব্যব্স্থা 

করা কযঝিই পাঝর, িা ছাড়া যচে পাচটণর কাঝজ কিামার আগ্রহ থাঝক–আমার। কিা মঝে 

হয়, পাচটণর কাঝজই যঝেক কব্চে চিল আঝছ। 

  

আচম চকছু একটা করঝি িাই। 

  

আো, দু-এক চেে পঝর ধীনতীঝরসুঝস্থ কভঝব্চিঝ্ একটা চকছু চেক করা যাঝব্। 

  

েংকরব্াবু্র মুঝখ কব্ে একটা সন্তুষ্ট ভাব্ েুঝট ওঝে। মােুঝরর উপকার করার িমিা 

আয়ঝত্ত এঝল িমৎকার আরাম পাওয়া যায়। 

  

েীচপ্ত চেঝজই খাব্ার পচরঝব্েে করঝলে। খুব্ই সংচিপ্ত ও যোড়ম্বর খােযসূিী। ভাি, 

চেম-ঝব্গুে, ডাল, কপুঁঝপঝসে, েুলকচপর িরকাচর এব্ং েই। মাছ-মাংস কেই। স্বামী-স্ত্রী 

দু’জঝেই এখে চেরাচমরােী। 

  

সাধীনতারর্ কলাঝক এখে মন্ত্রীঝের জীব্েযাত্রার চব্লাচসিা চেঝয় যঝেক রকম ব্যেচব্দ্রূপ 

কঝর। চব্ঝরাধীনতী েলগুঝলার েীচিই হঝে সরকাচর েঝলর িমিােীে ব্যচিঝের িচরত্রহেে 
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করা। িাঝের সুচেচেণষ্ট েিাঝর সাধীনতারর্ কলাঝকর ধীনতারর্া, মন্ত্রীরা সব্াই টাকা িুচর কঝর, 

ব্াচড়ঝি কসাোরুঝপা চিচব্ঝয় খায় এব্ং চডচিক্ট টুযর কোগ্রাঝমর সময় ডাকব্াংঝলাঝি মে 

ও কমঝয়মােুর চেঝয় েুচিণ কঝর। 

  

েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, মাছমাংস ছাড়া সূযণর চেশ্চয়ই যসুচব্ঝধীনত হঝব্। েীচপ্ত, ওঝক একটা 

চডম কভঝজ োও ো। 

  

েীচপ্ত চজঝজ্ঞস করঝলে, কিামাঝক চডম কভঝজ কেব্? 

  

সূযণ ঘাড় কহচলঝয় ব্লল, হযাুঁ, চেে। 

  

চেরাচমরােীঝের ব্াচড়ঝি চডমও থাঝক ো। কলাক চেঝয় কোকাে কথঝক চডম আচেঝয়। 

কভঝজ চেঝি যঝেক সময় লােল, সূযণর কসচেঝক ভ্রূঝিপ কেই। কস ব্ঝসই আঝছ খাব্ার 

কটচব্ঝল। ডাল চেঝয় ভাি কমঝখ ব্ঝস আঝছ চডম ভাজার েিীিায়। েংকরব্াবু্ চেঝজর 

খাব্ার কের কঝরও ব্ঝস রইঝলে একটুির্। িারপর িঞ্চল হঝয় উেঝলে। চিচে ব্যস্ত 

কলাক, খাব্ার কটচব্ঝল কব্চে সময় েষ্ট করঝি পাঝরে ো। একটু ব্াঝে চিচে ভদ্রিা কঝর 

ব্লঝলে, িুচম যচে চকছু ো মঝে কঝরা, িা হঝল আচম উচে? আমাঝক আব্ার এিুচে 

কব্ঝরাঝি হঝব্ কিা-িুচম লজ্জা ককাঝরা ো, ভাঝলা কঝর খাও–  

  

সূযণর লজ্জা পাব্ার ককােও েনেরই কেই। কস খুব্ মঝোঝযাে চেঝয় খাঝে। েীচপ্তর হাঝির 

রান্না ব্ঝলই িার এই উপঝভাে। হয়ঝিা েীচপ্ত চেঝজর হাঝি রাুঁঝধীনতেচে, একজে োকুর ব্া 

রাুঁধুীনতচে থাকাই সম্ভব্, িবু্ কিা পচরঝব্েে করঝছে চেঝজ।  

  

েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, েীচপ্ত, আমার ব্যােটা হঝল গুচছঝয় চেঝয়া। আচম িিির্ েীঝি চেঝয় 

কােজপত্তরগুঝলা–  

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, আচম ব্যাে গুচছঝয় করঝখচছ। আচমও কিামার সঝেই যাচে। 
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িার স্বামী একটু যব্াক হঝয় চজঝজ্ঞস করঝলে, িুচম যাঝব্? িুচম কী করঝি যাঝব্– মাত্র 

এক চেঝের কিা কোগ্রাম। 

  

ো, আচমও ঘুঝর আসব্ চেক কঝরচছ। ও- চেকটায় কখেও যাইচে। 

  

এমে চকছু জায়ো েয়। িুচম ব্রং সূযণর সঝে েল্পটল্প কঝরা–এিচেে পঝর এল— 

  

সূযণ কিা আব্ার আসঝব্ই। আচম কিামার সঝেই আজ যাব্।  

  

েংকরব্াবু্ েীঝি কেঝম কেঝলে। েীচপ্ত সূযণঝক চজঝজ্ঞস করঝলে, সূযণ, কিামার আর চকছু 

লােঝব্? আর একটু ভাি আর িরকাচর কেঝব্? 

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, আপচে খাঝব্ে ো? 

  

হযাুঁ, এব্ার ব্সচছ। 

  

েীচপ্ত কখঝি ব্ঝসও ব্ার ব্ার োো যজুহাঝি িার পচরিাচরকাঝক কডঝক োো রকম েরমাে 

করঝি লােঝলে। স্পষ্ট কব্াো যায়, চিচে সূযণঝক কব্চে কথা ব্লার সুঝযাে চেঝি িাে ো। 

  

সূযণ একেৃচষ্টঝি েীচপ্তর চেঝক িাচকঝয় আঝছ কিা িাচকঝয়ই আঝছ। িার চব্মরণ মুঝখাচে 

কেখঝল মঝের কথা চকছুই কব্াো যায় ো। কয-োরীচট িার সামঝে ব্ঝস আঝছ, একসময় 

চেঝের পর চেে সূযণ িার সঝে ঘচেষ্ঠ ভাঝব্ কথঝকঝছ। এমেও চেে কেঝছ, যখে িচব্বে 

ঘণ্টাই িারা কাচটঝয়ঝছ এক ঘঝর। ওই োরীর েগ্ন েরীরচটও িার কিো– কয-েরীঝর রঝয়ঝছ 

িার চেজস্ব চেয় আগুে চকংব্া োচ্ চকংব্া যমৃি। এখে িার সঝে কথা ব্লঝি হঝব্ 

যল্প-ঝিোর মিে। যেূঝর কেখা যায় েীচপ্তর েয়েকি, েরজা কখালা, শু্ িাের পািা 

চব্ছাো–ওই চব্ছাোয় এই োরী এখে যপর পুরুঝরর সঝে কোয় েচি রাঝত্র। এখে েীচপ্ত 

িাঝক এড়াব্ার জেযই শুধুীনত স্বামীর সঝে সঝে যাঝে রাোঘাট ব্া ব্েোুঁর মিে ককােও 

যচকচঞ্চৎকর জায়োয়। 
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সূযণ একটা চেশ্বাস কেঝল ব্লল, আচম হোৎ এঝস পড়ায় িুচম খুব্ চব্রি হঝয়ছ, িাই 

ো? 

  

েীচপ্ত শুকঝো ভদ্রিার সুঝর ব্লঝলে, ো চব্রি ককে হব্? 

  

িুচম আমাঝক িাচড়ঝয় চেঝয়চছঝল— 

  

িখে কসটাই একমাত্র পথ চছল। 

  

িুচম ব্ঝলচছঝল, িুচম কখেও চব্ঝয় করঝব্ ো। কয-সব্ কমঝয়রা চব্ঝয় কঝর সুঝখ-োচ্ঝি 

থাঝক, িুচম চকছুঝিই িাঝের মিে হঝি পারঝব্ ো। 

  

জীব্ে ব্ড় চেষ্ঠুর। মােুর যা ভাঝব্, চকছুঝিই িা কের পযণ্ চেকোক কমঝল ো। ব্ড়মামা 

মারা কেঝছে, িুচম শুঝেছ কব্াধীনতহয়! 

  

ওুঁর যঝথষ্ট ব্য়স হঝয়চছল। 

  

িবু্েরীর ভাঝলা চছল যঝথষ্ট। জলপাইগুচড়র কছঝলরা ওুঁঝক উত্তযি কঝর মারি, িবু্ উচে 

একটুও কভঝঙ পঝড়েচে, চকন্তু চেয়চি কয কখে ককাে চেক চেঝয় কছাব্ল কেয়! ওুঁঝক সাঝপ 

কামঝড়চছল। 

  

সঝিযে গুহঝক সূযণ কব্ে পছন্দ করি। চকন্তু িার যপঘাঝি মৃিুযর সংব্াে শুঝেও কস 

ককােও দুুঃখ েকাে করল ো, িুপ কঝর রইল। মঝে হয় কযে কস খুব্ যেযমেস্ক। 

  

েীচপ্ত আব্ার ব্লঝলে, ব্ড়মামার মৃিুযর পর আচম আর চকছুঝিই আশ্রমটাঝক ব্াুঁিাঝি 

পারলাম ো। যঝেক কিষ্টা কঝরচছলাম। আশ্রমটাও কভঝঙ যাব্ার পর আচম এই পৃচথব্ীঝি 

একা হঝয় কেলাম। িখে ককউ আমাঝক খুুঁজঝি আঝসচে। আচম যঝন্ধর মিে। এ-চেক 

ওচেক হািঝড় একজে কাউঝক খুুঁঝজচছ। দুুঃঝখর সময় কমঝয়রা চকছুঝিই একা থাকঝি 

পাঝর ো। 
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কলকািা কছঝড় িুচম ওই আশ্রঝম পাচলঝয় চেঝয়চছঝল ককে? ওটা চক কিামার জায়ো? 

  

হযাুঁ। আচম এ রকম ককােও একটা জায়োঝিই থাকঝি কিঝয়চছলাম। িা হঝল আচম 

োচ্ঝি থাকঝি পারিাম। চকন্তু ককউ আমাঝক থাকঝি চেল ো। মােুঝরর যঝেক আোই 

চমঝথয হঝয় যায়। 

  

এটাও চমঝথয! 

  

ককােটা? 

  

এই কয কিামার এই চব্ঝয়–  

  

েীচপ্ত যেয চেঝক মুখ চেচরঝয় খাচেকটা তকচেয়ঝির সুঝর ব্লঝলে, কিামাঝের েংকরো 

ব্ার ব্ার আমাঝক কস্নহ করঝিে। আমার যঝেক চব্পেআপঝে উচে আমার পাঝে এঝস 

োুঁচড়ঝয়ঝছে। আশ্রমটা উঝে যাব্ার পর আচম যখে এঝকব্াঝর কভঝঙ পঝড়চছলাম, িখে 

উচেই আমাঝক খুুঁঝজ ব্ার কঝরে, আচম ডাচকচে, উচে চেঝজই চেঝয় আমাঝক সব্ রকম 

সাহাঝযযর েচিশ্রুচি চেঝয়চছঝলে। এমেকী, আশ্রমটা আব্ার েঝড় কেব্ার কথাও 

ব্ঝলচছঝলে, চকন্তু িখে কসটা আর সম্ভব্ চছল ো। একা ওই আশ্রম িালাঝো কয আমার 

পঝি যসম্ভব্ িা বু্ঝে চেঝয়চছলাম। উচেও বু্ঝেচছঝলে, একটা ককােও কাঝজর মঝধীনতয 

ডুঝব্ পড়ঝি পারঝলই আচম আব্ার সুস্থ-স্বাভাচব্ক হঝি পারব্। িাই আমাঝক এঝে জুঝড় 

চেঝলে এখােকার োরীমেল সচমচির সঝে। িুচম কিা জাঝোই, ককােও একটা কাজ ছাড়া 

আচম চকছুঝিই চেক থাকঝি পাচর ো। আর এ-ঝেঝে ককােও একজে পুরুর যচে একজে 

কমঝয়ঝক চকছু সাহাযয কঝর, িা হঝলই োো রকম কথা ওঝে। ওই রকম কথা শুঝে শুঝে 

আচম ক্লা্ হঝয় পঝড়চছ, আঝেকার মিে আর যগ্রাহয করঝি পাচর ো, কস কজার কেই 

িাই–দু’জঝেই চেক করলাম, চব্ঝয় করাটাই–  

  

সূযণ আব্ার কসই একই সুঝর ব্লল, ো, এটা চমঝথয! 
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সূযণ, আচম এখে খুব্ ভাঝলা আচছ। 

  

আচম ভাঝলা কেই। 

  

েীচপ্ত একটু কযে ককুঁঝপ উেঝলে। সূযণ িাুঁঝক হাচরঝয় চেঝয়ঝছ, কারর্ কস স্পষ্ট ব্লঝি 

পাঝর, আচম ভাঝলা কেই। চিচে কথাটা কঘারাব্ার জেয চজঝজ্ঞস করঝলে, িুচম কিা ব্লঝল 

ো, এি চেে ককাথায় চছঝল? 

  

সূযণ ব্লল, আচম ককাথাও চস্থর হঝয় থাকঝি পারলাম ো। যঝেক কিষ্টা কঝরচছ, িুচম 

আমাঝক িাচড়ঝয় কেব্ার পর সারা ভারিব্রণ ঘুঝর ঘুঝর একটা আশ্রয় খুুঁঝজচছ। 

কোয়াচলয়াঝর একটা কমঝয়র কাঝছ চছলাম। আমার মাঝয়র োঝম িার োম। কভঝব্চছলাম 

িাঝক চেঝয়ই আর সব্চকছু ভুঝল থাকব্, চকন্তু কস-ও আমাঝক কছঝড় কেল। কিামার কাঝছ 

চেঝর আসাই আমার চেয়চি। 

  

কিামার সব্চকছু আব্ার চেক হঝয় যাঝব্। িুচম যচে একটা কাজটাঝজর মঝধীনতয চেঝজঝক 

জচড়ঝয় োও–এই কেঝের ককােওো-ঝকােও কাঝজর মঝধীনতয আমাঝের থাকঝিই হঝব্–

আমরা েূঝর চেঝয় চকছুঝিই কব্চে োচ্ কপঝি পাচর ো–  

  

েীচপ্তচে, িন্দেেেঝরর কসই ব্াচড়টার কথা কিামার মঝে আঝছ? কযখাঝে কিামাঝক েথম 

আচম কেঝখচছলাম? 

  

ককে মঝে থাকঝব্ ো? 

  

কসখাঝে কিামাঝক আচম চব্ব্াচহিা মচহলা চহঝসঝব্ই জােিাম। আসঝল কসটা চছল চমঝথয। 

কিামরা েকল স্বামী-স্ত্রী কসঝজ থাকঝি। কসই রকম এটাও চমঝথয। 

  

সূযণ, কী ব্লছ িুচম? 

  

আচম চেকই ব্লচছ। 
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কিামার মাথার চেক কেই। িুচম এব্ার ওঝো কিা! 

  

সূযণ কটচব্ঝল একটা িাপড় কমঝর কড়া েলায় ব্লল, ো চমঝথয চমঝথয! আচম ব্লচছ, এটাও 

চমঝথয! 

৮৬. ো ছুুঁঝয় েচিজ্ঞা 

চহমােী ব্লঝলে, িুই আমার ো ছুুঁঝয় েচিজ্ঞা কর। 

  

ব্ােল এঝস হাুঁটু কেঝড় ব্সল খাঝটর পাঝে। চহমােীর হাঝির ওপর হাি করঝখ ব্লল, মা, 

এই কিা আচম কিামাঝক ছুুঁঝয় েচিজ্ঞা করচছ, আর এক মাঝসর মঝধীনতয আমরা যেয ব্াচড়ঝি 

উঝে যাব্। সূযণোর ব্াচড়ঝি আর থাকব্ ো। 

  

ব্াচড় খুুঁঝজ পাচব্? 

  

হযাুঁ, চেক কপঝয় যাব্। আজ কথঝকই খুুঁজঝি শুরু করচছ। 

  

ব্ােল আচম আর কব্চে চেে ব্াুঁিব্ ো কর। কের ক’টা চেে আমাঝক একটু োচ্ কে। আমার 

চেঝজর মঝের মিে আলাো একটা ব্াচড়, চেঝজর সংসার সারা জীব্ঝে কখেও কপলাম 

ো। িুই এব্ার চব্ঝয় করচব্ ো? 

  

এখেও সময় হয়চে। 

  

আর কেচর কচরস ো। আমাঝক কেঝখ কযঝি কে। আচমই এব্ার করর্ুঝক ব্লব্। হাঝর, করর্ুর 

মা োচক ওর যেয ককাথায় চব্ঝয় কেব্ার কিষ্টা করঝছ? 

  

কক ব্লল কিামায়? 
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চব্ছাোয় শুঝয় থাকঝলও যঝেক কথাই আমার কাঝে আঝস। চকন্তু করর্ু লক্ষ্মী কমঝয়, ও 

কিেও যেয ককাথাও চব্ঝয় করঝি রাচজ হঝব্ ো। করর্ু ওই সুচযযটার সঝে এি কমলাঝমো 

কঝর ককে? িুই ব্ারর্ করঝি পাচরস ো? আজই ব্ারর্ কঝর চেচব্।  

  

আো। 

  

চহমােী আপে মঝেই ব্লঝি লােঝলে, কিচেে কমঝয়-জামাইঝক ডাকঝি পাচরচে। চেঝজর 

একটা ব্াচড়, কসখাঝে কমঝয়-জামাই আসঝব্, োচি-োিচে, কছঝল-ঝছঝলর ব্উ থাকঝব্ 

পাঝে–মােুর এইটুকু সুখ িায়, আচম িাও কপলাম ো। 

  

মা, এব্ার িুচম সব্ পাঝব্। 

  

আলাো সংসার হঝল িুই খরি িালাঝি পারচব্? 

  

পারব্। দুঝটা চটউোচে চেঝয়চছ! 

  

ব্ােল মাঝয়র মুঝখর চেঝক একেৃঝষ্ট িাচকঝয় রইল। চহমােীর মুঝখর রংটা কযে ককমে 

ব্েঝল কেঝছ। চেক েযাকাঝে কেই আর, ব্রং খাচেকটা যস্বাভাচব্ক রকঝমর উজ্জ্বল। 

ককােও সঝন্দহ কেই মৃিুয খুব্ কাঝছ এঝস কেঝছ। আঝে মাঝয়র গুরুির যসুঝখর সময়ও 

ব্ােঝলও একথা মঝে হয়চে, চকন্তু এখে কস চিেঝি পারঝছ মৃিুযর ছায়া। মৃিুয পথযাচত্রীঝক 

কয-ঝকােও চমঝথয েচিশ্রুচি কেওয়া যায়, এঝি ককােও পাপ কেই। কভাে করার জেয কয 

কব্ুঁঝি থাকঝব্ ো, িার জেয কস্তাকব্াকযই কিা যঝথষ্ট।  

  

মঝের যঝেক যঝেক কভিঝর কযখাঝে ককােও েনের কপ ুঁঝছায় ো, কসখাঝে ব্ােল কটর কপঝয় 

কেঝছ কয িার মা-ব্াব্া দুজঝেই আর কব্চেচেে থাকঝব্ে ো। চকছু চেঝের মঝধীনতযই কস একা 

হঝয় যাঝব্। এই উপলচি িাঝক চব্র্ণ  কঝর ো, ব্রং কযে একটা স্বচস্ত কেয়। কস চক 

সন্নযাসীর মিে একা হঝয় কযঝিই িাইঝছ ো? করর্ুও কসখাঝে কেই, িাই কস একাকীত্ব 

এি চব্োল। চেঝজও কস যেুভঝব্র মঝধীনতয চব্োল হঝয় ওঝে, যহংকারীর মিে উুঁিু কঝর 
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মাথা, একাকীঝত্ব কস স্রষ্টা হঝি পাঝর। ব্ােঝলর সাজঝপাোঝক ককােও আড়ম্বর কেই, 

কিহারায় ককােও তব্চেষ্টয কেই, চভঝড়র মঝধীনতয হাচরঝয় যাব্ার মিে মােুর, িবু্ সাংসাচরক 

ব্ন্ধে ককঝট যাব্ার উপিম হওয়ায় কস মঝে মঝে চেঝয় োুঁড়ায় এক আচেে্ চেজণেিার 

মঝধীনতয, িার চিত্ত েো্ হঝয় যায়, চকছুই িাইব্ার চকংব্া িযাে করার কেই ব্ঝল কস যিয্ 

েচিমাে মঝে কঝর চেঝজঝক। যসুস্থ মাঝয়র খাঝটর পাঝে ব্ঝস ব্ােল হোৎ আপে মঝে 

একটু হাঝস। 

  

করর্ুর সঝে কেখা হয় পরচেে সকালঝব্লা। ব্ােল িখে কব্ঝরাচেল, চসুঁ চড়ঝি পা চেঝয়ঝছ, 

েীঝি কেখল করর্ুঝক। কঝয়ক মুহূঝিণর জেয কস থমঝক োুঁড়াল। চব্দুযৎিমঝকর মিে একটা 

কথা িার মঝে আঝস। করর্ুঝের ব্াচড়ঝি কস ব্হ ব্ার করর্ুঝক চসুঁচড়র ওপর োুঁচড়ঝয় থাকঝি 

কেঝখঝছ। কসই কছঝলঝব্লা কথঝক। করর্ুর কথা ভাব্ঝলই একটা চসুঁচড়ঝি-োুঁড়াঝো মূচিণর 

ছচব্ িার কিাঝখ ভাঝস। কখেও িক পরা, কখেও োচড়। চসুঁচড়র ওপর কথঝক কযে োুঁপ 

চেঝয় উঝড় এঝসঝছ িার কাঝছ। আজ করর্ু েীঝি োুঁড়াঝো, কস চসুঁচড়র ওপঝর। এর চক 

ককােও িাৎপযণ আঝছ? চকছুই ো, যিয্ সাধীনতারর্ ব্যাপার–িবু্ এইসব্ চেঝয়ই ব্ােল 

চি্া কঝর। 

  

করর্ু চজঝজ্ঞস করল, িুচম কব্ঝরাে?  

  

ব্ােল ব্লল, হযাুঁ। 

  

 খুব্ জরুচর ককােও কাজ আঝছ? 

  

হযাুঁ, একটু। 

  

ব্ােল চক আঝে ব্হ ব্ার ব্ঝলচে কয করর্ুর সঝে কেখা হঝল পৃচথব্ীঝি িার আর ককােও 

কাজ থাঝক ো। িা ছাড়া কস এমে কী কাঝজর মােুর, যাঝি িার জরুচর কাজ থাকঝব্? 

িবু্ এ-কথা কস ককে ব্লল, চেঝজই জাঝে ো। 
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এই সময় ওপঝরর চসুঁচড়ঝি জুঝিার েব্দ হল। ব্ােল কেখল সূযণো কেঝম আসঝছ। কস পথ 

কেব্ার জেয একটু কেওয়াল কঘুঁঝর োুঁড়াল।  

  

করর্ু সূযণঝক চজঝজ্ঞস করল, আপচেও এিুচে কব্ঝরাঝেে? 

  

সূযণ ব্লল, হযাুঁ। 

  

একটু োুঁড়াে ো, আপোর সঝে আমার কঝয়কটা েরকাচর কথা আঝছ।  

  

আমার সঝে আব্ার কী কথা? 

  

েে চমচেট সময় চেঝি পারঝব্ে ো? 

  

করর্ু ব্ােলঝক থাকব্ার জেয ব্ঝলচে, সূযণঝকই একটু যঝপিা করার জেয যেুঝরাধীনত করঝছ। 

এজেয চক ব্ােল দুুঃচখি হঝব্? ব্ােল জাঝে, করর্ু চব্ঝের চকছু চি্া কঝর কথা ব্ঝল ো। 

যি রাঝজযর চি্া শুধুীনত ব্ােঝলরই মাথায়। 

  

ব্ােল একব্ার ভাব্ল, করর্ুঝক কস ব্লঝব্, িুচম আমার সঝে ব্ড়রাস্তা পযণ্ িঝলা, কযঝি 

কযঝি কিামার সঝে কথা ব্লব্। শুধুীনত ব্ড়রাস্তা ককে, ব্ােল করর্ুঝক সঝে চেঝয়ই কযঝি 

পাঝর িার জরুচর কাঝজ, যথণাৎ ডািারখাোয় চকংব্া পাঝকণ চকংব্া িাঝয়র কোকাঝে। এই 

ভাঝব্ কস করর্ুঝক সচরঝয় চেঝয় কযঝি পাঝর সূযণোর কাছ কথঝক। কস কিা পাঝরই। কস 

একচেে কেঝখচছল, করর্ু সূযণোর ব্াহ কিঝপ ধীনতঝর চমেচি করঝছ। করর্ু কছঝলমােুর, কস 

সূযণোঝক ভাঝলা করঝি িায়। করর্ুঝক চক চেক সময় সাব্ধীনতাে কঝর কেওয়া উচিি েয়? 

  

ব্ােল করর্ুঝক চকছুই ব্লল ো। ঘাড় চেচরঝয় িাকাল সূযণোর চেঝক। হোৎ কস োরুর্ 

িমঝক উেল। সূযণোর মুঝখর রংটাও ব্েঝল কেঝছ ো? যস্বাভাচব্ক রকঝমর উজ্জ্বল, চেক 

কযমে ব্ােল িার মাঝয়র মুঝখর রং ব্েলাঝি কেঝখঝছ! ো, ো, ো, এই দুজঝের মঝধীনতয 

ককােও চমল থাকঝিই পাঝর ো। সূযণো েীচপ্তচের সন্ধাে কপঝয় কেঝছ, িাই উঝত্তজোয় 

িার মুখঝিাখ যেয রকম, ব্ােল িাই ভুল কেঝখঝছ।  
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ব্ােল সূযণঝক চকছুই ব্লল ো। সূযণ একচেে খুব্ যপমাে করার পর ব্ােল িার সঝে কথা 

ব্ন্ধ করঝখঝছ। কস হালকা েলায় করর্ুঝক ব্লল, িুচম েল্প কঝরা, আচম িা হঝল কব্ঝরাচে, 

যযাুঁ? 

  

িরির কঝর চসুঁচড় চেঝয় কেঝম কেল কস। করর্ু িার পাে চেঝয় ওপঝর উঝে এল। 

  

করর্ু সূযণঝক ব্লল, আপচে আপোর ঘঝর িলুে। 

  

করর্ুর কণ্ঠস্বর পচরষ্কার, িার কথা আঝেঝের মিে। কস যা ভাঝলা কব্াঝে, কসটাই কজার 

চেঝয় ব্ঝল। যেয কক কী ভাব্ল ো ভাব্ল, গ্রাহযই কঝর ো। 

  

সূযণ খাচেকটা চব্চস্মি, খাচেকটা চব্রি ভাঝব্ ব্লল, ককে।  

  

করর্ুর হাঝি একটা ব্রাউে কােঝজর পযাঝকট, কসটা এচেঝয় চেঝয় ব্লল, আপোর জেয। 

একটা জামা এঝেচছ, িলুে একব্ার পঝর কেখঝব্ে, আপোঝক চেক চেট কঝরঝছ চক ো। 

  

জামা? আমার জেয? ককে? 

  

আচম কচেে ধীনতঝরই আপোর একটা জামা ককোর কথা ভাব্চছলাম।  

  

িুচম আমার জামা চেঝয় ভাব্চছঝল? 

  

আপচে সব্ সময় এই রকম একটা চব্চেচর, কোংরা জামা পঝর থাঝকে ককে? আপোর 

বু্চে আর জামা কেই? আচম কয কচেে এঝসচছ, এই একটাই জামা কেঝখচছ।  

  

েরকার হঝল আচম চক জামা চকেঝি পাচর ো! কিামার কাছ কথঝক কেব্ ককে? 

  

ককে, আচম চেঝল কেওয়া যায় ো? পঝর কেখুে চেক হঝয়ঝছ চকো, ো হঝল আজই ব্েঝল 

আেব্।  
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আমার সময় কেই। 

  

করর্ু সূযণর হাি ধীনতঝর টাে চেঝয় ধীনতমঝকর সুঝর ব্লল, একটা জামা পঝর কেখারও সময় 

কেই? আসুে আমার সঝে। এই োচড়ঝোুঁঝের জঞ্জালও ককঝট কেলঝি হঝব্ আজ। 

  

করর্ুর পথটাই চেক। সূযণ যচে করর্ুর কথা শুঝে ওপঝর উঝে আসি, িঝব্ িার জীব্ে যেয 

রকম হঝি পারি। চকন্তু িার মুঝখর রং ব্েঝল কেঝছ, কস িঝল যাঝব্ই। কস করর্ুর কাধীনত 

আুঁকঝড় ধীনতঝর চেষ্ঠুঝরর মিে ব্লল, কেঝখা খুচক, িুচম আর এ রকম কিেও করঝব্ ো! 

আচম কিামার জেয েয়! 

  

স্বে চেচঘর জঝল একটা চব্রাট পাথর পঝড়ঝছ কযে। করর্ু ককুঁঝপ উঝে ব্লল, এ কী ব্লঝছে 

আপচে? 

  

আচম কিামার জেয েই। 

  

কক আব্ার কার জেয? 

  

আমার চেয়চি চেক হঝয় কেঝছ। িুচম আমার কিাঝখর সামঝে কখেও আর এঝসা ো, িা 

হঝল কিামাঝক আচম ধ্বংস কঝর কেলব্। 

  

করর্ুর কাুঁধীনতটা সূযণ োয় খামঝি ধীনতঝর আঝছ। করর্ু ো্ েলায় ব্লল, আপচে আমায় কছঝড় 

চেে, আপচে পােল হঝয় কেঝছে। 

  

সূযণ িবু্ করর্ুঝক ধীনতঝর োুঁকুচে চেঝি চেঝি ব্লল, আচম িাই ো, আচম আর কাঝরাঝক িাই 

ো, আমার কাঝছ কিেও আসঝব্ ো–  

  

করর্ুর হাি কথঝক জামার পযাঝকটটা চেঝয় কস ছুুঁঝড় কেঝল চেল চসুঁ চড়র েীঝি। চিররঞ্জে 

চেক কসই সময় ব্াচড়ঝি েুকচছঝলে, জামাটা আর একটু হঝল িার োঝয় লােি। এই 
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েৃঝেযর মঝধীনতয এঝস পঝড় চিচে কিাঝরর মিে সংকুচিি হঝয় োুঁড়াঝলে। লজ্জায়, রাঝে 

ককুঁঝে কেলল করর্ু। কসচেঝক আর ো িাচকঝয় সূযণ হেহে কঝর কব্চরঝয় কেল। 

  

ব্রােেঝরর ব্াচড়ঝি কেঝটর সামঝে োুঁড়াঝিই একজে পুচলে সূযণঝক জাোল কয 

েংকরব্াবু্ ব্া েীচপ্ত ককউই ব্াচড়ঝি কেই। সূযণ েঝিযক চেেই আঝস ব্ঝল েহরীরা িাঝক। 

চিঝে কেঝছ। িারা এ কথা ব্লল, কয চপ. এ. ব্াবু্ যব্েয আঝছে, সূযণ ইঝে করঝল ব্সঝি 

পাঝর। 

  

সূযণ কভিঝর েুঝক োুঁচড়ঝয় রইল ব্ারান্দায়। মন্ত্রীমোই কখে চেরঝব্ে িার চেক কেই, 

চকন্তু েীচপ্ত স্কুল ছুচট হঝল চেরঝব্েই। েীচপ্ত চকছুঝিই িাঝক একা কথা ব্লার সুঝযাে চেঝে 

ো। 

  

একসময় রাখাল িট্টরাজ িাঝক কেখঝি কপঝয় ব্লল, আঝর, আপচে ব্াইঝর োুঁচড়ঝয় ককে, 

কভিঝর এঝস ব্সুে! 

  

িার মাচলঝকর সঝে সূযণর কী সম্পকণ িা রাখাল িট্টরাজ এখেও চেক বু্েঝি পাঝরচে, 

চকন্তু কযঝহিু সূযণ কোিলায় উঝে যায়, িাই িাঝক একটু খাচির কেখাঝিই হয়। 

  

সূযণ ব্লল, ো, আচম এখাঝেই চেক আচছ। 

  

আপোর চক েরীর যসুস্থ োচক? 

  

ো।  

  

মুখঝিাখ কী রকম কযে কেখাঝে। িা-টা চকছু খাঝব্ে? 

  

ো। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 1077 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রাখাল িট্টরাজ একটা দুঝব্ণাধীনতয মুখভচে কঝর আব্ার চেঝজর ঘঝর চেঝর কেল। সূযণ সম্পঝকণ 

িার কক িূহল ব্াড়ঝছ। কলাকটা আলাপ করঝি কেঝলও একটা-আধীনতটার কব্চে কথা ব্ঝল 

ো। 

  

সরকাচর োচড়ঝি েংকরব্াবু্ েীচপ্তঝক সঝে চেঝয়ই চেরঝলে। সূযণঝক কেঝখ ব্লঝলে, 

কিির্ এঝসছ। কোঝো, কিামার জেয একটা কাজ চেক কঝরচছ। েীচপ্ত, িুচম সূযণঝক চেঝয় 

ওপঝর যাও, আচম েীঝি কােজপত্তরগুঝলা একটু কেঝখ আসচছ। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, কিামাঝক এখে আর কােজপত্র কেখঝি হঝব্ ো। ওপঝর চেঝয় একটু চব্শ্রাম 

কেঝব্ িঝলা। 

  

আচম কিা ক্লা্ হইচে। 

  

একঘণ্টা ধীনতঝর ব্িৃিা করঝল, িারপর এিুচে চেঝর এঝস কাজ চেঝয় আর ব্সঝি হঝব্ 

ো। আব্ার কিা চব্ঝকঝলই কব্ঝরাঝি হঝব্। 

  

েংকরব্াবু্ কহঝস ব্লঝলে, চেক আঝছ, িঝলা িা হঝল, সূযণর সঝেই কাঝজর কথাটা কসঝর 

কেলা যাক। 

  

চসুঁচড় চেঝয় উেঝি উেঝি চিচে চেিু েলায় সূযণঝক ব্লঝলে, চস. চড. চপ.-ঝি একটা ভাঝলা 

কাজ খাচল আঝছ, িুচম কেঝব্? 

  

সূযণ চজঝজ্ঞস করল, চস. চড. চপ. কী? 

  

কমুইচেচট কডঝভলাপঝমন্ট েঝজক্ট। মাইঝে ভাঝলাই, কাজটাও খারাপ ো। 

  

িাকচর? 

  

কিামার বু্চে িাকচর করঝি ইঝে কঝর ো? স্বাধীনতীে কেঝের সরকাচর কাজটাও এক চহঝসঝব্ 

কেঝেরই কসব্া করা। 
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েংকরো— 

  

চকছু ব্লঝি চেঝয়ও সূযণ কথঝম কেল। েংকরব্াবু্ একটুির্ উৎসুক ভাঝব্ িাচকঝয় রইঝলে 

িার চেঝক। িারপর চজঝজ্ঞস করঝলে, কী, ব্ঝলা? 

  

আপচে চক সুখী? 

  

িার মাঝে? 

  

আপচে চক সচিযই ভাব্ঝছে, আপচে কেঝের জেয চকছু করঝি পারঝছে? 

  

একথা চজঝজ্ঞস করছ ককে? 

  

আচম কিা সব্ কছঝড়ছুুঁঝড় চেঝয় িঝলই চেঝয়চছলাম। চকন্তু আপোর এখাঝে পর পর কঝয়ক 

চেে এঝস আমার কী রকম খটকা লােঝছ। আমাঝের আমঝলর কলাঝকরা সচিয কী করঝছ 

কেঝের জেয? িারা কিা ককউ ভণ্ড চছল ো। 

  

আমার যিটা সাধীনতয আচম িা করচছ। এক একটা রাঝি আমার ঘুম আঝস ো। েীচপ্ত জাঝে, 

আচম মােরাঝত্র কজঝে উঝে ব্ঝস থাচক। আচম ভাচব্, এই কেঝের এি সমসযা, ভারার 

সমসযা, ধীনতঝমণর সমসযা, সব্ঝিঝয় ব্ড় সমসযা হল মােুরঝক দু’কব্লা দুঝটা কখঝি কেওয়াকী 

কঝর এর সমাধীনতাে হঝব্–িবু্ আমাঝের যার যিটুকু সাধীনতয–  

  

েংকরব্াবু্র মুঝখ একটা আ্চরক দুুঃঝখর ছায়া পঝড়, চকন্তু সূযণর মুঝখ স্পষ্ট চব্দ্রূপ।  

  

েংকরো এটা চক স্বাধীনতীে কেে? এ-ঝেঝের মােুর কী কপঝয়ঝছ? 

  

আঝর, আঝস্ত আঝস্ত সব্ হঝব্। এটা একটা চেশু রাষ্ট্র, মাত্র ছ’ ব্ছর ব্য়স। 

  

যুঝে কয-সব্ কেে কভঝঙ িুরমার হঝয় চেঝয়চছল, কযমে জামণাচে, জাপাে, চিেিারা এই 

কঝয়ক ব্ছঝরই–  
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আমাঝের কেেটার সমসযা আরও যঝেক জচটল। 

  

কথা ব্লঝি ব্লঝি ওরা কোিলার ব্ারান্দায় এঝস ব্ঝস। েংকরব্াবু্ চব্শ্রাম কেব্ার ভচেঝি 

ইচজঝিয়াঝর কহলাে চেঝয় ব্ঝস পা ছচড়ঝয় চেঝয়ঝছে। েীচপ্ত চিেচট কেলাঝস কলবু্র েরব্ি 

ব্াোঝেে! সূযণ েীচপ্তর চেঝক একব্ারও িাকায়চে, কস িীব্র কিাঝখ কিঝয় আঝছ েংকরব্াবু্ 

চেঝক। কস আব্ার ব্লল, েংকরো, কসই চেঝের কথা আপোর মঝে। আঝছ? চখচেরপুঝর 

চসয়াজুল িাচরখ সাঝহঝব্র কোকােঘঝর ব্ঝস আপচে আমাঝক চব্দ্রূপ কঝর চজঝজ্ঞস 

কঝরচছঝলে, আচম যযাকেঝে কযঝি ভয় পাব্ চকো? আচম ভয় পাইচে। আচম এখেও 

তিচর আচছ, আপচে আমাঝক আব্ার যযাকেঝে পাোে। 

  

েংকরব্াবু্ কহা কহা কঝর কহঝস উেঝলে। িারপর ব্লঝলে িুচম চক স্বঝের কঘাঝর আছ। 

োচক? কসসব্ চেে কঝব্ িুঝকবু্ঝক কেঝছ। এখে যযাকেে ব্লঝি কী কব্াোে িুচম? এখে 

চক খুঝোখুচের সময়? এখে কেে েড়ার সময়। 

  

ো, এখে ভাঙার সময়। 

  

কী ভাঙঝব্? 

  

কুচমঝরর ব্াসা। কয-সব্ কুচমররা কেঝের সব্চকছু চেঝল চেঝল খাঝে, িাঝের ব্াসাগুঝলা 

আঝে িুরমার কঝর চেঝি হঝব্! 

  

এসব্ সস্তা কথা। যযাকিুয়াল কাজ হাঝি চেঝয় আমরা কেখচছ… 

  

আপোরা ককােও কাজই হাঝি কেেচে। আপোরা শুধুীনত পারচমঝটর কারব্ার করঝছে। 

  

েীচপ্ত মৃদু েলায় ব্লঝলে, সূযণ, িুচম ব্ড্ড কজাঝর কথা ব্লছ। িুঁিাঝমচি করঝলই সব্চকছুর 

সমাধীনতাে হয় ো। িা ছাড়া িুচম কিা রাজেীচি চেঝয় মাথা ঘামাঝি ো, িুচম কিা সব্ কছঝড় 

চেঝয়চছঝল। 
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িা হঝল েংকরোরও কছঝড় কেওয়া উচিি। 

  

েংকরো হাি উুঁিু কঝর েীচপ্তঝক থামার ইচেি কঝর ব্লঝলে, কোঝেো সূযণ, ের্িঝন্ত্র 

পাচটণই েধীনতাে। পাচটণঝক েি ো করঝি পারঝল ককােও কাজই করা যায় ো। িুচম একব্ার 

পাচটণঝি েুঝক কেঝখা, সব্াইঝক সামঝল কাজ করা কি েি। চব্ধীনতােব্াবু্ পযণ্ সব্ সময় 

পাচটণঝক সামলাঝি পাঝরে ো। যাই কহাক, িুচম কী কাজ করঝি িাও কসটা ব্ঝলা। কিামার 

জেয আচম চকছু একটা ব্যব্স্থা কঝর চেঝি পারব্। 

  

আচম োইটার। আচম লড়াই করঝি িাই। 

  

কী মুেচকল, এখে কার সঝে লড়াই করঝব্? হাওয়ার সঝে? পুরঝো কসসব্ কথা মাথা 

কথঝক এঝকব্াঝর িাচড়ঝয় োও! কস-আমঝল দু’িারঝট খুঝোখুচে কঝর আমরা কেঝের কী 

উপকার করঝি কপঝরচছ? 

  

জাচে, এই কথাই এখে আপোরা ব্লঝব্ে। কসই জেযই হরো, ব্রজঝোপালো, কযাোেন্দ–

এঝের োমও ককউ আজকাল উচ্চারর্ কঝর ো। ওরা জীব্ে েষ্ট কঝরঝছ। 

  

িুচম এখেও কিামার জীব্েটা য্ি চেক করঝি পাঝরা িাকচর চেঝয়? 

  

িা হঝল কী করঝি িাও? কব্ে কিা গ্রাঝম যাও ো— 

  

েংকরো, আপচে হাঝির আঙুল ককঝট একসময় েচিজ্ঞা কঝরেচে? 

  

েীচপ্ত আব্ার ব্াধীনতা চেঝয় ব্লঝলে, এসব্ এখে থাক।  

  

েংকরব্াবু্ েশ্রঝয়র সুঝর ব্লঝলে, আহা কী ব্লঝি িায়, ব্লুক ো। কছঝলটা আজ ব্ড্ড 

করঝে আঝছ। 

  

সূযণ হোৎ িুপ কঝর কেল। িারপর কস একটা দুুঃসাহচসক কাজ করল। চসোঝরট ধীনতচরঝয় 

েূঝরর যযােঝট্রঝি কেেলাইঝয়র কাচেটা কেলার ছঝল উঝে চেঝয় েীচপ্তর কাুঁঝধীনত হাি রাখল। 
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দু’-এক মুহূঝিণর জেয। েীচপ্ত এঝকব্াঝর চেউঝর উেঝলে। েংকরব্াবু্র মুখটা িখে যেয 

চেঝক কেরাঝো চছল, চিচে চকছুই কটর কপঝলে ো। 

  

কেঝের সমসযা চেঝয় আঝলািো করঝি করঝি কস ককাে যিচকণঝি উঝে এঝস েীচপ্তঝক 

স্পেণ কঝর, িা চেক কব্াো যায় ো। হয়ঝিা এই চব্োল কেেচটর মমণ কস এখেও চেক 

বু্েঝি পারঝছ ো ব্ঝলই েীচপ্তঝক ছুুঁঝয় কস ব্াস্তঝব্ চেঝর আঝস। েংকরব্াবু্ এই কেে এব্ং 

েীচপ্ত োমক এই োরী–দু’জঝের ব্যাপাঝরই কব্ে চেচশ্চ্ এব্ং িৃপ্ত–আর সূযণর কিাঝখ 

চব্োল মরুভূচমর মিে যিৃচপ্ত হা হা কঝর জ্বঝল। 

  

েংকরব্াবু্ একটা হাই িুঝল ব্লঝলে, আজ চব্ঝকঝলই েচেয়ায় কযঝি হঝব্। কৃেেেঝর 

একটা কেোঝরে আঝছ কাল সকাঝল। 

  

সূযণ সঝে সঝে ব্লল, আমাঝকও কসখাঝে চেঝয় িলুে। 

  

িুচম যাঝব্? িুচম চেঝয় কী করঝব্? 

  

এমচেই যাব্। 

  

জরুচর সব্ সরকাচর কাজ, িার মঝধীনতয িুচম, মাঝে কিামারই ভাঝলা লােঝব্ ো। 

  

েীচপ্ত মাথা কেঝড় ব্লঝলে, ো, িা হয় ো। আমাঝের ওখাঝে চিে-িার চেে থাকঝি হঝি 

পাঝর। 

  

েীঝি কথঝক একজে পচরিারক এঝস েংকরব্াবু্র হাঝি একটা চেপ চেল। দু’জে এম. 

এল. এ. এঝসঝছে কেখা করঝি, এুঁঝের ব্চসঝয় রাখা যায় ো। েংকরব্াবু্ ব্যস্তসমস্ত হঝয় 

কেঝম কেঝলে। 
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েংকরব্াবু্ যাব্ার সঝে সঝে েীচপ্তও উঝে োুঁচড়ঝয়ঝছে। েম্ভীর ভাঝব্ চিচে ব্লঝলে, সূযণ, 

িুচম রাজেীচি চেঝয় আর আঝলািো ককাঝরা ো। ওসব্ কিামার জেয েয়। কিামার মাথা 

েরম। িুচম কিা ওসব্ কছঝড়ই চেঝয়চছঝল। 

  

হযাুঁ চেঝয়চছলাম। 

  

িা হঝল আব্ার… 

  

এখাঝে কঝয়ক চেে এঝস আব্ার বু্েঝি পারলাম কিা, কী সব্ কাণ্ড কারখাো িলঝছ। 

  

িা হঝল এখাঝে আর ো আসাই ভাঝলা— 

  

এখাঝে আসব্ ো? আচম ককাথায় যাব্। 

  

িা িুচমই জাঝো। 

  

িুচম আমাঝক এখাঝে আসঝি ব্ারর্ করছ? 

  

সূযণ, আমরা োচ্ঝি আচছ, ককে িুচম িা কভঝঙ চেঝি িাও।  

  

হযাুঁ, আচম কভঝঙ চেঝিই এঝসচছ। সব্াই সব্ চকছু পাঝব্, আর আচম বু্চে চকছুই পাব্ ো? 

আর আচম আমার যচধীনতকার ছাড়ব্ ো। 

  

কী কিামার যচধীনতকার? 

  

আচম কিামাঝক িাই, যথব্া েংকরোঝক িাই। কিামরা একসঝে চকছুঝিই থাকঝি পারঝব্ 

ো। চকছুঝিই ো। 

  

এসব্ কী ব্লছ পােঝলর মিে? 
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কমাঝটই পােঝলর মিে েয়। আমরা হরোর সামঝে েচিজ্ঞা কঝরচছলাম কেঝের জেয োর্ 

কেব্। রাইটাসণ চব্চডংসঝয়র েচেঝি ব্ঝস ব্াবু্চেচর করার কিা কথা চছল ো! একসময় 

আচম কভঝব্চছলাম, কেঝের স্বাধীনতীেিা এঝলই আমাঝের কাজ কের। চকন্তু এখে বু্েঝি 

পারচছ, স্বাধীনতীেিা আজও আঝসচে, োো িিাঝ্র জাঝল মােুরঝক আরও কব্ুঁঝধীনত কেলা 

হঝে। আচম েংকরোঝক ওই েচে কথঝক কটঝে োমাব্।  

  

িুচম এখেও কছঝলমােুর আছ। িুচম চকছুই পারঝব্ ো। আমার স্বামী সচিযই খাুঁচট কলাক, 

চিচে িার মিে এ-ঝেঝের উন্নচির জেযই কাজ কঝর কযঝি িাে। চিচে কয। কিামার সঝে 

এিটা ভাঝলা ব্যব্হার করঝছে… 

  

ভাঝলা ব্যব্হার েয়, েয়া করঝছে, কৃপা করঝছে। উচে কিামাঝক ককে ককঝড় চেঝয়ঝছে 

আমার কাছ কথঝক? 

  

ককঝড় কিা কেেচে? আচম কস্বোয়— 

  

সূযণ চিৎকার কঝর উেল, েীচপ্তচে–।  

  

িারপর কিাখ বু্ঝজ রইল চকছুির্। িার কসই চিৎকার চেশ্চয়ই েীিিলা কথঝক শুেঝি 

পাওয়া কেঝছ। িবু্ েংকরব্াবু্ িৎির্াৎ উঝে এঝলে ো।  

  

সূযণ কিাখ খুঝল ধীনতীর স্বঝর ব্লল, কিামার স্বামী যচে এইসব্ মচন্ত্রত্ব েচন্ত্রত্ব কছঝড়ছুুঁঝড় ো 

কেে, িা হঝল ওুঁঝক আচম খুে করব্। চেচশ্চি খুে করব্–এ-চব্রঝয় মঝে ককােও সঝন্দহ 

করঝখা ো। 

  

েীচপ্ত ককুঁঝপ উেঝলে। কঝয়ক পা এচেঝয় এঝস ব্যাকুল ভাঝব্ ব্লঝলে, িুচম এসব্ কী 

ব্লছ? সূযণ, আমার চেঝক িাকাও–  

  

েীচপ্ত ভয় কপঝয়ঝছে। সূযণঝক চিচে ভাঝলা ভাঝব্ই কিঝেে। কস একটা কোুঁয়ার, এ রকম 

চকছু কঝর কেলা িার পঝি কমাঝটই যসম্ভব্ েয়। েীচপ্ত সূযণর চপঝে হাি রাখঝলে। 
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সামােয একটা কছাুঁয়ায় কী হয় মােুঝরর? ো্ েরীঝর হোৎ ককে মঝে হয় এি লি লি 

স্নাযু় সচিযই চছল। এি োচ্, এি আকাঙ্ক্ষা, এি যিৃচপ্ত। েেীর ওপঝর পঝড়ঝছ কজযাস্নার 

আঝলা, কযে কসইখাঝে ককউ ডাক চেঝয়ঝছ। 

  

সূযণ কসই হািটা ধীনতঝর কেঝল ব্লল, ওঝক আচম কছঝড় চেঝি পাচর মাত্র একটা েঝিণ–যচে 

কিামাঝক চেচরঝয় কেয় আমার কাঝছ। আমাঝকও কিা চকছু কপঝি হঝব্। সব্াই সব্চকছু 

পাঝে, আর আচম চকছু পাব্ ো? 

  

েীচপ্ত হািটা আব্ার সচরঝয় চেঝলে। ব্লঝলে, িা হয় ো।  

  

িারপর একটু কথঝম আব্ার ব্লঝলে, আচম একটা সামােয কমঝয়, িার জেয িুচম এ রকম 

করছ ককে? িুচম কিা ইঝে করঝল যঝেক চকছুই কপঝি পাঝরা। 

  

আচম কিামাঝকই িাই। 

  

আচম ককউই ো।–  

  

েীচপ্ত চেঝজঝক কঝোর কঝর ব্লঝলে, সূযণ, িুচম এ ব্াচড়ঝি আর এঝসা ো। আচম ব্লচছ, 

িুচম কিেও আসঝব্ ো। 

  

আচম আসব্ই! 

  

ো, আসঝব্ ো। পাহারাোরঝের ব্ঝল চেঝল কিামাঝক আর েুকঝিই কেঝব্ ো ওরা। কসটা 

চক কিামার পঝি খুব্ সম্মােজেক হঝব্? 

  

চভচখচরর আব্ার মােসম্মাে কী। চকন্তু িুচম কজঝে করঝখা, আচম আসব্ই, ককউ আমাঝক 

আটকাঝি পারঝব্ ো। 

  

আমরা এখাে কথঝক িঝল যাব্। কলকািাঝিই থাকব্ ো। 
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িুচম কযখাঝেই যাও–  

  

ো। আচম চমেচি করচছ, এ রকম ককাঝরা ো। 

  

ব্ললাম ো, আচম আর আমার যচধীনতকার ছাড়ব্ ো। 

  

কিামার ককােও যচধীনতকার কেই। 

  

িড়াক কঝর উঝে োুঁচড়ঝয় সূযণ েীচপ্তর থুিচেটা ধীনতঝর উুঁিু কঝর ব্লল, আমার কিাঝখর চেঝক 

িাকাও, িাচকঝয় ব্ঝলা কিা, ককােও যচধীনতকার কেই? একচেে িুচম ব্ঝলাচে কয িুচম 

আমাঝক ভাঝলাব্াঝসা? ব্ঝলাচে, কয কিামার আর আমার জীব্ে এক হঝয় কেঝছ? িুচম 

আমার বু্ঝক মাথা রাঝখাচে? িুচম ব্ঝলাচে, মাে রাঝত্র আমার ঘুম্ মাথার পাঝে এঝস 

ব্ঝস থাকঝি কিামার ইঝে কঝর? িঝব্ িুচম ককে আমার জেয যঝপিা করঝল ো? 

  

েীচপ্ত আর কথা ব্লঝি পারঝলে ো। সূযণর উোঝের মিে েৃচষ্টও সহয করঝি পারঝলে 

ো চিচে। মুখ কেরাঝলে। কিাখ চেঝয় যজস্রধীনতাঝর জল পড়ঝি লােল। এই যশ্রুময় মুঝখর 

ককােও উপমা কেই। 

  

সূযণ েীচপ্তর ককামঝরর চেঝক হাি ব্াড়াল। মুহূঝিণর মঝধীনতয কস কব্াধীনতহয় েীচপ্তঝক আুঁকঝড় 

এঝে বু্ঝক কিঝপ ধীনতরি। ওই েরীঝরর রমর্ীচট িার জীব্েসব্ণস্ব। চজভ চেঝয় ওই মুঝখর 

যশ্রু মুঝছ কেব্ার জেয িার এক জীব্েব্যাপী সাধীনত। িবু্ এই সমঝয়ই চসুঁচড়ঝি পাঝয়র েব্দ 

ওঝে। সূযণঝক সঝর কযঝি হয়। িাপা েলায় কস ব্ঝল, আচম েষ্ট হঝয় যাব্, আচম কুকুঝরর 

মিে মার কখঝয় পালাব্–আর কিামরা এখাঝে আরাঝম থাকঝব্–োচ্ঝি থাকঝব্ িা আচম 

সহয করব্ কভঝব্ছ? চকছুঝিই ো। 

  

েীচপ্ত কিাঝখর জল মুঝছ কেলার ককােও কিষ্টা করঝলে ো। িার স্বামী এঝস িাঝক। কেখঝি 

কপঝলে কসই যব্স্থায়। ঈরৎ োট্টার সুঝর চিচে ব্লঝলে, কী, সূযণ  বু্চে কিামাঝক পুরঝো 

সব্ কথা মঝে পচড়ঝয় চেঝয়ঝছ? 
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কযে হাচসর কথা, এই ভাঝব্ চিচে শুকঝো েলায় হাসঝলে এর পঝর।  

  

সূযণ েংকরব্াবু্র চেঝক িাচকঝয় মঝে মঝে ব্লল, এই েয়ালু, উোর, পঝরাপকারী, কেঝের 

কসব্কচটঝক আচম খুে করব্। চেচশ্চি খুে করব্। এ েীচপ্তচেঝক ছুুঁঝয়ঝছ। আমার কথা জাোর 

পঝরও ছুুঁঝয়ঝছ। এই কলাকচট িার মাথার কপছঝে কেে োমক একটা ছচব্ টাচঙঝয় রাঝখ 

সব্ সময়। কেে মাঝে ভণ্ডাচম, কেে মাঝে যহংকাঝর সুড়সুচড়–এসব্ আচম কজঝে কেচছ। 

৮৭. কৃেেের েহঝরর রাস্তা 

কৃেেের েহঝরর রাস্তা চেঝয় কজাঝর কজাঝর হাুঁটঝছ সূযণ। যঝেক রাি হঝয় কেঝছ। রাস্তায় 

মােুরজে খুব্ কম, এক-আধীনতটা পাঝের কোকাঝের সামঝে যলস কলাঝকর জটলা কেখা 

যায়। িাঝের কেখঝলই সূযণ এচেঝয় এঝস চজঝজ্ঞস করঝছ, সাচকণট হাউসটা ককাথায়?! 

  

কলাঝকরা হাি িুঝল রাস্তা চেঝেণে কঝর, িবু্ সূযণর চেক্ম হয়। চকছুেূর চেঝয় আব্ার 

কাঝরাঝক চজঝজ্ঞস করঝল, কস সমূ্পর্ণ উলঝটা চেক কেখায়। চকছুির্ ব্াঝে সূযণ একটা 

সাইঝকল চরকো কপঝয় কেল। চরকোওয়ালা এি রাঝত্র ভাড়া কযঝি িায় ো, িাঝক 

যেুেয়চব্েয় করঝি লােল, কমাঝড়র মাথা কথঝক দু’-িার জে কলাক কসই কথা শুঝে আকৃষ্ট 

হঝয় এঝস িারাও চরকোওয়ালাঝক ব্লল, আঝর ভাই চেঝয় যাও ো, উচে ব্লঝছে। যখে 

চব্ঝের েরকার–।  

  

চব্োল মাঝের মঝধীনতয সাচকণট হাউস, কব্ে খাচেকটা েূঝর কেট। এখে কসই কেট ব্ন্ধ, 

কসখাঝে পাহারা চেঝে োন্ত্রী। কস সাইঝকল চরকোঝক চকছুঝিই কেট চেঝয় েুকঝি কেঝব্ 

ো। কসখাঝে একটা ব্িসা কব্ঝধীনত কেল। সাচকণট হাউঝসর ব্াইঝরর চসুঁচড়ঝি ব্ঝস থাকা দু’জে 

কসপাইও ছুঝট এল কসচেঝক। 

  

সারাচেে ব্হ স্মারকচলচপ, চব্িুি কমণীঝের সঝে আঝলািো, সাম্প্রোচয়ক সম্প্রীচির জেয 

কচমচট স্থাপে এব্ং দুচট জেসভা কসঝর মন্ত্রী েংকর ব্সু খুব্ ক্লা্ হঝয় এই একটু। আঝে 
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ঘুচমঝয়ঝছে। মাথার কাঝছ এক কাপ দুধীনত োকা রঝয়ঝছ, কভারঝব্লা উঝে চিচে োন্ডা দুধীনত 

খাে। ঘুঝমর মঝধীনতযও চি্াচক্লষ্ট িার মুখভচে। 

  

েীচপ্ত কজঝেই চছঝলে। ঘুম আসচছল ো চকছুঝিই, চিচে কযে উৎকর্ণ হঝয় চছঝলে চকছুর 

যঝপিায়। িার হৃৎস্পন্দে এখে দ্রুি, হাঝির িালুঝি জ্বালা জ্বালা করঝছ। েীচপ্ত ঘুম্ 

স্বামীর পাে কথঝক উঝে পড়ঝলে। একটা পািলা োল জচড়ঝয় চেঝয় ব্সব্ার ঘর কপচরঝয় 

এঝস োুঁড়াঝলে ব্ারান্দায়। 

  

সামঝের ব্াোঝে েুঝট আঝছ একোড় িিমচল্লকা। চব্রাট চব্রাট আকাচেরা োছগুচলর 

চিকে পািায় হাওয়ার সরসর েব্দ কোো যায়। পািলা কজযাৎস্না ছচড়ঝয় আঝছ। িরািঝর। 

কসই কজযাৎস্না পঝড়ঝছ েীচপ্তর মুঝখ। িার মুঝখাচে চব্ব্র্ণ। 

  

েীচপ্ত িাকাঝলে কেঝটর চেঝক। ওখাঝে কী হঝে চিচে খুব্ ভাঝলা ভাঝব্ই জাঝেে। িবু্ 

চিচে যেুচ্চ কঝণ্ঠ ব্লঝলে, রামরিে, কী হঝয়ঝছ? ওখাঝে কোলমাল হঝে ককে? 

  

রামরিে এঝস জাোল কয সাইঝকল চরকো কিঝপ একজে আেচম এি রাঝত্র কভিঝর 

েুকঝি িাইঝছ। কস ব্লঝছ, সাঝহঝব্র সঝে িার জরুচর েরকার। কব্াধীনতহয় মাঝিায়ালা 

টাঝিায়ালা হঝব্। 

  

েীচপ্ত ব্লঝলে, এখে কেখা হঝব্ ো, ওঝক িঝল কযঝি ব্ঝলা।  

  

েূর কথঝক সূযণ কডঝক উেল, েীচপ্তচে— 

  

েীচপ্ত আব্ার ব্লঝলে, ওঝক িঝল কযঝি ব্লল। ব্লল, কাল সকাঝল আসঝি–  

  

এইকথা ব্লার পর েীচপ্তর মুখখাো কুুঁকঝড় কেল। কিাখ বু্ঝজ রইঝলে কঝয়ক মুহূিণ। 

িারপর আব্ার কিাখ খুঝল কেখঝলে, রামরিে এচেঝয় যাঝে কেঝটর চেঝক। চিচে 

ব্লঝলে, ো, ো, রামরিে, িাচড়ঝয় চেঝয়া ো, ওঝক কভিঝর আসঝি োও। 
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কেট কখালা কপঝয় সূযণ সাইঝকল চরকো কথঝক কেঝম োয় কে ঝড় িঝল এল ব্ারান্দার 

কাঝছ। িারপর উঝত্তচজি যচভঝযাঝের সুঝর ব্লল, িুচম আমাঝক কভিঝর েুকঝি চেঝি 

ব্ারর্ কঝরচছঝল? 

  

কসই উঝত্তজো েীচপ্তঝক স্পেণ করল ো। চিচে চেষ্প্রার্ েলায় চজঝজ্ঞস করঝলে, সূযণ, িুচম 

ককে এঝসছ? 

  

কজযাৎস্নায় েীচপ্তর হালকা ছায়া পঝড়ঝছ চসুঁচড়ঝি। সূযণ কসই ছায়াঝি োুঁচড়ঝয়। িার েীঘণ 

েরীর েীচপ্তর কিাঝখর সামঝে কথঝক েূঝরর ব্াোেটা আড়াল কঝর কেয়। 

  

সূযণ ব্লল, আচম থাকঝি পারলাম ো। কট্রে খুব্ কলট চছল, িাই আমার এি কেচর হল। 

  

েীচপ্ত কেখঝলে রামরিে যেূঝর োুঁচড়ঝয়, িার সঝন্দহ কমঝটচে, কস সরু কিাঝখ কেখঝছ। 

সূযণঝক। েীচপ্ত যিয্ সংকুচিি কব্াধীনত করঝলে। িাকরব্াকর-ঝেহরিী-পাহারাোর এরা 

িার সম্পঝকণ কী ভাব্ঝছ কক জাঝে। চিচে আড়ষ্ট ভাঝব্ ব্লঝলে, ওুঁর সঝে যচে কিামার 

েরকার থাঝক–উচে কিা রাঝত্র আর উেঝব্ে ো, সকালঝব্লা আসঝি পাঝরা চকংব্া ব্সব্ার 

ঘঝরর কসাোয় যচে রািটা কাটাঝি িাও… 

  

কিামার সঝে আমার কথা আঝছ। 

  

আচম এখে শুঝি যাব্। 

  

এিুচে? একটু োুঁড়াও–  

  

েীচপ্ত যেয চেঝক িাচকঝয় ব্লঝলে, চেক আঝছ রামরিে, িুচম শুঝি যাও–। চিচে 

কসচেঝকই চকছুির্ কিঝয় রামরিঝের িঝল যাওয়া কেখঝলে, িারপর মুখ চেচরঝয় যিয্ 

োে েলায় ব্লঝলে, সূযণ, িুচম আমার চেঝক ভাঝলা কঝর িাচকঝয় কেঝখা। আচম একটা 

সামােয কমঝয়। আমার চকছুই কেই। আমার মঝের কজার চছল ো, আচম মাথা চেক রাখঝি 

পাচরচে, আচম কহঝর কেচছ। আচম এঝকব্াঝরই কহঝর কেচছ। িুচম আমার ওপর রাে করঝি 
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পাঝরা, আমাঝক কঘন্নাও করঝি পাঝরা, চকন্তু িুচম চেঝজঝক েষ্ট ককাঝরা ো। কিামার েচি 

আঝছ, িুচম এখেও যঝেক চকছু পারঝব্। 

  

সূযণ ব্লল, সুন্দর কজযাৎস্না উঝেঝছ, িঝলা ওই মাঝের মঝধীনতয একটু কব্চড়ঝয় আচস। 

  

িা হয় ো। 

  

ককে? িুচম কিামার স্বামীঝক ভয় পাও? 

  

ওর সঝে আমার ভঝয়র সম্পকণ েয়! 

  

িা হঝল? 

  

িুচম চকছুই বু্েঝি পাঝরা ো! িুচম চক ভাঝব্া, িুচম যা িাও, িাই হঝব্? কিামার ভাঝলার 

জেযই আচম কিামাঝক িঝল কযঝি ব্লচছ। 

  

িুচম আমার ভাঝলা কিঝয় কিঝয়ই আমার সব্ণোে কঝরছ।  

  

কী ব্লঝল? 

  

কি চেে কিামাঝক কেচখচে, কি চেে কয কিামার আঙুলগুঝলাঝি িুমু খাইচে। 

  

েীচপ্ত দু’কাঝে হাি িাপা চেঝলে। িার সারা মুখটা কাুঁপঝছ। যচি কঝষ্ট কান্না সামঝল চিচে 

ব্লঝলে, চছুঃ, ওসব্ কব্াঝলা ো! ককে আমাঝক কষ্ট চেঝি িাও? আচম খুব্ই সাধীনতারর্ একটা 

কমঝয়। িুচম যাও–  

  

সূযণ এচেঝয় এঝস েীচপ্তর একখাো হাি েি কঝর কিঝপ ধীনতঝর ব্লল, আচম ককাথাও যাব্ 

ো। এব্ার আমাঝক যি সহঝজ িাড়াঝি পারঝব্ ো। 

  

েীচপ্ত ত্রাঝসর সঝে িাপা েলায় ব্লঝলে, ছাঝড়া আমাঝক, চেেচের ছাঝড়া! 
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আচম কিামাঝক এিুচে চেঝয় িঝল যাব্। 

  

এ ভাঝব্ িুচমও ব্াুঁিঝি পারঝব্ ো, আচমও ব্াুঁিঝি পারব্ ো! 

  

েীচপ্তচে, আমার ককাথাও আর যাব্ার জায়ো কেই। আচম কিা কিামার কাছ কথঝক যঝেক 

েূঝরই িঝল চেঝয়চছলাম। ককােও জায়োয় আচম োচ্ পাইচে। সব্াই আমাঝক কছঝড় িঝল 

যায়। আমার জীব্েটা চক এই রকম ভাঝব্ েষ্ট হঝব্? কিামার কথা চি্া করঝলই একমাত্র 

আেন্দ পাই, আমার আব্ার ভাঝলা ভাঝব্ ব্াুঁিঝি ইঝে কঝর কিামাঝক কপঝল আব্ার আচম 

যঝেক কাজ করঝি পারব্, সব্ মােুরঝক ভাঝলাব্াসঝি পারব্। 

  

লক্ষ্মীচট হাি ছাঝড়া— 

  

ো। 

  

কিামার পাঝয় পচড়, সূযণ, আমাঝক কছঝড় োও। এখাঝে যঝেক মােুরজে আঝছ। আচম 

যচে ওঝের ব্লিাম কিামাঝক েুকঝি ো চেঝি? 

  

িুচম িা পারঝি? 

  

আচম িা পাচর ো ব্ঝলই চক িুচম কজার করঝব্? 

  

কজার করব্ ো। িুচম আমার সঝে কস্বোয় িঝল এঝসা। এিুচে। সামঝেই রাস্তা কখালা 

আঝছ। আব্ার আমাঝের েিুে জীব্ে শুরু কহাক। 

  

ভুল কচর আর চেক কচর, আমার চব্ঝয় হঝয় কেঝছ যেয একজঝের সঝে। 

  

এটা েকল চব্ঝয়। কসই কয রকম িন্দেেেঝর–  

  

ো, ো, এটা িা েয়। 
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েীচপ্তচে, একটা কথা সচিয কঝর ব্ঝলা কিা, িুচম আমাঝক ককােও চেে ভাঝলাব্াঝসাচে? 

আমাঝক কখেও িাওচে? 

  

হাি ছাঝড়া, ব্লচছ–  

  

সূযণ হািটা কছঝড় চেঝিই েীচপ্ত কঝয়ক পা চপচছঝয় কেঝলে। কজযাৎস্নাটা সঝর কেল িার 

মুখ কথঝক। োচড়টা চেক করার জেয চিচে আুঁিল সঝমি ব্াুঁ হািটা একব্ার িুলঝলে। 

কসই আব্ছা যন্ধকাঝর এক মুহূঝিণর জেয আুঁিল-ছড়াঝো ব্াুঁ হাি সঝমি িার সমূ্পর্ণ 

কেহটা ভারঝির মােচিঝত্রর মিে মঝে হয় কযে। সূযণর কিাঝখ ধীনতাুঁধীনতা কলঝে যায়। 

  

েীচপ্ত কুঁপা কাুঁপা েলায় ব্লঝলে, আচম যচে সচিয কথাটা ব্চল, িারপর িুচম এখাে কথঝক 

িঝল যাঝব্ ব্ঝলা? কথা োও? 

  

আঝে ব্ঝলা। সচিয কথাটা ব্ঝলা–  

  

সূযণ, কিামাঝক আচম কখেও ভাঝলাব্াচসচে। কিামাঝক আচম কখেওই িাইচে। আচম খুব্ 

খারাপ–  

  

কথাটা কের কঝরই েীচপ্ত দ্রুি েুঝক যাচেঝলে কভিঝর, সূযণ কে ঝড় এল কস-চেঝক। 

েচয়ংরুঝম েুঝক েীচপ্ত েরজাটা ব্ন্ধ করার কিষ্টা কঝরও পারঝলে ো, সূযণ কজার কঝর 

কভিঝর েুঝক পড়ল। েীচপ্তর েরীর িখে কান্নায় দুঝল দুঝল উেঝছ, চিচে কেওয়াঝল কেস 

চেঝয় ো োুঁড়াঝল পঝড়ই কযঝিে। 

  

সূযণ িার চপঝে হাি চেঝয় ো্ েলায় ব্লল, আমার কিাঝখর চেঝক িাচকঝয় ওই কথাটা 

আর একব্ার ব্ঝলা–  

  

েীচপ্ত কান্না থামাঝি পারঝলে ো। কসই যব্স্থাঝিই ব্লঝলে, ও এিুচে কজঝে উেঝব্। 

  

উেুক। 
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সব্ই আমার কোর। আচম কিামাঝকও েষ্ট করলাম। 

  

এখেও সব্চকছু করার সময় আঝছ। 

  

েীচপ্ত কভজা মুখখাো কেরাঝলে। িারপর হোৎ ো্ হঝয় চেঝয় ব্লঝলে, আচম মঝর 

কেঝলই সব্চকছু চেক হঝয় যায়, িাই ো? 

  

ো। এই চব্ঝয় কভঝঙ চেঝয় এিুচে যচে আমরা এখাে কথঝক িঝল যাই, িা হঝলই সব্ চেক 

হঝয় কযঝি পাঝর। 

  

চব্ঝয় ভাঙা যায় ো। সমাজ কথঝক পাচলঝয় পাচলঝয় চকছুঝিই আচম ব্াুঁিঝি পারব্ ো। 

আজ কথঝক কুচড়-চিচরে ব্ছর ব্াঝে হয়ঝিা এসব্ই স্বাভাচব্ক হঝয় যাঝব্, চকংব্া যেয 

ককােও কেঝে, চকন্তু আমাঝের চেয়চি যেয রকম। আচম কিামার সঝে ককাথাও যাব্ ো–

এটা আমার কের কথা। 

  

িা হঝল আমার কথাও শুঝে রাঝখা, আচম কিামাঝক আর েংকরোঝক চকছুঝিই একসঝে 

থাকঝি কেব্ ো। আচম িযাে জাচে ো। 

  

সূযণ, ো্ হও! একটু চি্া কঝর কেঝখা। শুধুীনত রাোরাচে করঝলই সব্ পাওয়া যায় ো! 

  

আচম ো্ হঝি পারচছ ো। 

  

িুচম ভাঝলা হঝয় ওঝো, কিামার এসব্ পােলাচম কসঝর যাক। কিামার একটা সুখী জীব্ে 

কেখঝল পৃচথব্ীঝি আমার কিঝয় আর ককউ কব্চে সুখী হঝব্ ো।  

  

আমার সব্ সুখ কিামার কাঝছ জমা আঝছ। 

  

সূযণ, িুচম শুধুীনত শুধুীনত আমাঝক কব্চে মূলয চেে। আমার কয চকছুই কেই। 
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কিামার কী আঝছ িা আচম জাচে ো। চকন্তু আচম কিামাঝক যিটা ভাঝলাব্াচস, েে হাজার 

েংকর কব্াসও িিটা ভাঝলা ব্াসঝি পারঝব্ ো। আচম কিামাঝক িাই আমরা। একটা 

পাহাঝড়র ওপর ব্াচড় কঝর থাকব্, যঝেক উুঁিু পাহাড়, কমঘ এঝস লােঝব্ কিামার… 

  

এইসময় েংকর ব্সুর েয়েকঝি খুট কঝর একটা েব্দ হল। েীচপ্তর চপঝে িখেও সূযণর 

হাি, চিচে চব্দুযৎেচিঝি সঝর কযঝি িাইঝলে। সূযণ িবু্ িাুঁঝক সব্ঝল ধীনতঝর রইল। 

  

েীচপ্ত আকুল ভাঝব্ ব্লঝলে, কী করছ কী, ছাঝড়া, ও কজঝে উঝেঝছ। সূযণ ককােও কথা ো 

ব্ঝল কসই েরজার চেঝক িাচকঝয় রইল। 

  

েীচপ্ত চেিু হঝয় সূযণর পা কছাুঁয়ার কিষ্টা কঝর ব্লঝলে, আমায় কছঝড় োও, আচম কিামার 

ককউ ো, ককােও চেেই আচম কিামার কাঝছ যাব্ ো–  

  

সূযণ কিঝয়চছল, কসই মুহূঝিণই িূড়া্ চেষ্পচত্ত হঝয় যাক। েংকরব্াবু্ মধীনতয রাঝত্র ঘুম কভঝঙ 

এঝস কেখঝব্ে িার স্ত্রী পরপুরুঝরর আচলেঝে। সূযণর এজেয ককােও লজ্জা কেই। কস 

েংকর ব্সুঝক স্পষ্ট ব্লঝব্, এই োরী আমার। িুচম এই কেে োও, যি ইঝে কিৃণত্ব ও 

িমিা োও, চকন্তু এই োরীঝক পাঝব্ ো। চকন্তু েীচপ্ত যখে ব্লঝলে, ককােও চেেই আচম 

কিামার কাঝছ যাব্ ো, িখে িার কণ্ঠস্বঝর এমে একটা চকছু চছল যা সূযণঝক আমূল 

োচড়ঝয় কেয়। িার যুচিহীে উঝত্তচজি হৃেয়ও কযে যেুভব্ করঝি পাঝর কয এরপঝর 

আর ককােও কজার িঝল ো। সূযণ হোৎ যিয্ দুব্ণল হঝয় পড়ল। কস েভীর মঝোঝযাঝের 

সঝে েীচপ্তর চেঝক িাকাল আর একব্ার। মঝে হল, এই মুখ িার যঝিো। বু্ক খাচল কঝর 

েীঘণশ্বাস কেলল। 

  

সূযণ েীচপ্তঝক এব্ার কছঝড় চেঝয় কঝয়ক পা এচেঝয় ডাকল, েংকরো–  

  

েচয়ং রুঝমর পর চব্রাট ডাইচেং রুম, িার ডাে চেঝক কোব্ার ঘর। কসই ঘঝরর েরজা 

খুঝল এঝস োুঁড়াঝলে েংকর ব্সু। পাজামা-পাঞ্জাচব্ পঝরই শুঝয়চছঝলে, কসই যব্স্থায় উঝে 
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এঝসঝছে, িুল যচব্েযস্ত, এখে িাুঁঝক চেঝজর ব্য়ঝসর কিঝয়ও কব্চে ব্য়স্ক কেখাঝে। কিাঝখ 

কলঝে আঝছ ঘুম, চিবু্ঝকর কাঝছ শ্রাচ্। 

  

চিচে ব্লঝলে, কক ওখাঝে? সূযণ? 

  

সূযণ উত্তর কেব্ার আঝেই েীচপ্ত িাুঁর স্বামীর চেঝক এচেঝয় চেঝয় ব্লঝলে, সূযণ হোৎ এঝস 

উপচস্থি হঝয়ঝছ। িুচম ঘুচমঝয় পঝড়চছঝল–  

  

েংকরব্াবু্ মাথার িুঝলর মঝধীনতয আঙুল িালাঝি িালাঝি হাই িুঝল ব্লঝলে, কী ব্যাপার, 

সূযণ? হোৎ িঝল এঝল কয? 

  

সূযণ ব্লল, আচম কিা ব্ঝলই চছলাম আচম আপোঝের সঝে আসব্। আপোরা চেঝয় এঝলে 

ো, িাই আচম চেঝজই এলাম। 

  

এখাঝে কিা আমাঝের যঝেক কাজ। িুচম এখাঝে কী করঝব্? আমরা কিা আর। েঝমাে 

্মঝর্ আচসচে। 

  

আপোর সঝেও আমার যঝেক কাঝজর কথা আঝছ। 

  

সময় কিা আর েুচরঝয় যাঝে ো। িা ব্ঝল এখাঝে–  

  

েংকরব্াবু্ হোৎ হাসঝলে। েীচপ্তর চেঝক চেঝর ব্লঝলে, সূযণ বু্চে কিামাঝক খুব্ কষ্ট 

চেঝয়ঝছ? আমাঝক ডাকঝল ো ককে? 

  

েীচপ্ত ককােও উত্তর চেঝলে ো। 

  

েংকরব্াবু্ কসই রকম হাচসমুঝখই সূযণঝক ব্লঝলে, েীচপ্তর সঝে যচে কিামার আলাো চকছু 

ব্লার থাঝক, িুচম যোয়াঝসই িা ব্লঝি পাঝরা, আই কডান্ট মাইন্ড। চকন্তু এি রাঝত্র, এই 

রকম জায়োয়–ব্যাপারটা ভাঝলা কেখায় ো–  
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সূযণ িুপ কঝর রইল। 

  

েংকর ব্সু ডাইচেং রুঝমর একটা কিয়ার কটঝে চেঝয় ব্ঝস সূযণঝক ব্লঝলে, কব্াঝসা, এখাঝে 

এঝস কব্াঝসা। েীচপ্ত িুচম–  

  

েীচপ্ত িিিঝর্ ঘঝরর মঝধীনতয েুঝক কেঝছে। ব্াথরুঝম জঝলর েব্দ হঝে। 

  

েংকরব্াবু্ হাি ব্াচড়ঝয় ব্লঝলে, োও, একটা চসোঝরট োও। আঝছ? 

  

সূযণ পঝকট কথঝক চসোঝরট পযাঝকট ব্ার করল। দু’জঝেই ধীনতরাল চসোঝরট। েংকরব্াবু্ 

থুিচেঝি ব্াুঁ হাঝির িালু ঘরঝি ঘরঝি ব্লঝলে, সূযণ, িুচম এখে আর কছঝলমােুরচট 

কেই। ব্ড় হঝয় উেঝি কেঝখা। কোুঁঝকর মাথায় চকছু একটা কিা করঝলই হয় ো। সব্চকছুর 

োচয়ত্ব চেঝি হয়। েীচপ্তঝক কয িুচম শুধুীনত শুধুীনত কষ্ট চেে, এঝি কিামার কী লাভ? 

  

এসব্ যুচিিঝকণর কথা। সূযণ যুচিিকণ চকছুই কব্াঝে ো। কস ব্কুচে খাওয়া কোুঁয়ার 

ব্ালঝকর মঝিাই গুম হঝয় রইল। 

  

েংকরব্াবু্ আব্ার শুরু করঝলে, কিামার আর েীচপ্তর মঝধীনতয কী হঝয়চছল, আচম িা জাচে। 

আমাঝক ও সব্ ব্ঝলঝছ। স্বাধীনতীেিার চেক আঝে সব্াই যখে ছত্রভে, চব্ঝেরি কিামাঝের 

মিে যাঝের ককােও পাচটণ চছল ো, িাঝের চেজস্ব ককােও োুঁড়াব্ার জায়োও চছল ো–

কসই সময় কিামরা কঝয়ক জে কাছাকাচছ এঝসচছঝল। কিামার িখে ব্য়স কম–িাই িুচম 

আুঁকঝড় ধীনতঝরচছঝল েীচপ্তঝক। েীচপ্ত সচিযই মােুরঝক োচ্ চেঝি পাঝর– শুধুীনত ওর রূপ েয়, 

িচরত্রটাই যসাধীনতারর্। িার েঝল কিামার চেক কথঝক খাচেকটা ইেেযািুঝয়েে হঝয়চছল। 

িুচম হয়ঝিা িাঝক লাভ ব্ঝল কভঝব্চছঝল, চকন্তু আচম ইেেযািুঝয়েেই ব্লব্। চকন্তু ব্য়স 

ব্াড়ার সঝে সঝে কিা এটা ককঝট যাব্ার কথা। িুচম চক চিরচেশু হঝয় থাকঝি িাইছ োচক! 

কিামার মিে ব্য়ঝস আচম কেম-ভাঝলাব্াসা টাসার কথা চি্া করারই সময় পাইচে। 

েীচপ্তঝক আচম ব্হকাল ধীনতঝর চিচে–ককােও চেে যেয রকম চকছু ভাচব্চে–এখে বু্েঝি 
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পারচছ, কেম-ভাঝলাব্াসার কিঝয় পরস্পরঝক বু্েঝি পারাই ব্ড় কথা। আমরা দু’জেঝক 

কয রকম… 

  

সূযণ যোসচেক ভাঝব্ ব্লল, েংকরো, আেট আঝন্দালঝের সময় আচম চেঝজর হাঝি 

চিে জে মােুরঝক খুে কঝরচছলাম। ককে কঝরচছলাম? 

  

েংকরব্াবু্ একটু িমঝক চেঝয় ব্লঝলে, হোৎ একথা ককে? 

  

এই মুহূঝিণ আমার মঝে পড়ল।  

  

ওসব্ পুরঝো কথা এখে এঝকব্াঝর ভুঝল যাও। ওসব্ আর মঝে স্থাে চেঝয়া ো। 

  

আমার কোর এই, আচম ককােও পুরঝো কথাই ভুলঝি পাচর ো। িার ব্েঝল চক আচম 

চকছুই পাব্ ো? 

  

কিামাঝক কিা কি ব্ার ব্ললাম, একটা ককােও কাজ চেঝি। আচম কিা রাচজই আচছ। 

  

আচম িাকচর করব্, আর আপচে মচন্ত্রত্ব করঝব্ে? 

  

মচন্ত্রত্বটা বু্চে খুব্ আরাঝমর! োুঃ, কিামার কেখচছ মাথাটা এখেও েরম হঝয় আঝছ। 

  

েংকরব্াবু্ েলা িচড়ঝয় ডাকঝলে, েীচপ্ত! 

  

েীচপ্ত েরজার কাঝছ এঝস োুঁড়াঝি েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, কিামার এই আেঝরর কছাট ভাইচট 

কেখচছ সব্ সময় করঝে টং হঝয় আঝছ। এঝক চেঝয় কী করা যায় ব্ঝলা কিা! 

  

সূযণ েীচপ্তর চেঝক িাচকঝয় োয় ধীনতমঝকর সুঝর ব্লল, েীচপ্তচে, িুচম এখাঝে একটাও কথা 

ব্লঝব্ ো! 

  

েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, আঝর এ কী! সূযণ, িুচম আমার স্ত্রীঝক এখেও চেচে ব্ঝল ডাঝকা, 

যথি সম্মাে চেঝয় কথা ব্ঝলা ো, এটা চেক ো। ব্যব্হার টযাব্হার একটু চেক কঝরা। যাক 
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কোঝো, যঝেক রাি হঝয়ঝছ, এখে আর কথাব্ািণা ব্ঝল লাভ কেই। এঝসই যখে পঝড়ছ, 

িখে রািটা কাচটঝয় যাও এখাঝে। েীচপ্ত িুচম ওর একটা কোওয়ার ব্যব্স্থা কঝর োও 

উত্তঝরর ঘরটা কব্াধীনতহয় খাচল আঝছ। 

  

সূযণ ব্লল, আমার জেয ককােও ব্যব্স্থা করার েরকার কেই।  

  

েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, েরকার কেই মাঝে? িুচম ঘুঝমাঝব্ ো? আমাঝের কিা ঘুঝমাঝিই হঝব্। 

  

েীচপ্তও খুব্ ককামল েলায় ব্লঝলে, সূযণ, এব্ার শুঝয় পঝড়া। যঝেক রাি হঝয় কেঝছ, োয় 

একটা। 

  

েীচপ্তর কণ্ঠস্বর এখে স্বাভাচব্ক। একটু আঝে চিচে কয ব্যাকুল ভাঝব্ ককুঁঝেচছঝলে, িার 

ককােও চিহ্নই কেই। এই সংযঝমর জেয িার মুখখাো কয রিেূেয হঝয় কেঝছ, সূযণ। িা 

লিই করল ো। 

  

েংকরব্াবু্ উঝে এঝস সূযণর কাুঁঝধীনত হাি করঝখ ব্লঝলে, আঝর িঝলা, িঝলা, আব্ার কাল 

সকাঝল কথা হঝব্। েীচপ্ত, কেঝখা কিা চব্ছাো পািা আঝছ চকো। 

  

েংকরব্াবু্ সূযণঝক ধীনতঝর েরজার পাঝে োুঁড়াঝলে। েীচপ্ত ঘঝরর মঝধীনতয েুঝক চেকোক কঝর 

চেঝলে চব্ছাোর িাের ব্াচলে। কব্চরঝয় এঝস ব্লঝলে, যচে রাচত্তঝর কিামার জলঝিষ্টা 

পায়–এই ডাইচেং রুঝম জল আঝছ। 

  

কয কারঝর্ই কহাক, সূযণ আর আপচত্ত করল ো। ঘঝর েুঝক কস খাঝটর ওপর ব্সল। কসখাে 

কথঝক কস কেখল, েংকরব্াবু্ আর েীচপ্তচে েুঝক কেঝলে িাঝের ঘঝর। েরজা ব্ন্ধ হঝয় 

কেল। সূযণর েরীরটা জ্বলঝছ িখে, হািদুঝটা েি হঝয় কেঝছ, কিাখ দুচট চব্স্ফাচরি। িার 

মুখটা কেখঝল এখে কিোই যায় ো। য্ি েে জে মােুঝরর সারা জীব্ঝের রাে কস 

যেুভব্ করঝছ এই মুহূঝিণ। কয-োরীঝক কপঝল কস পূব্ণজীব্ঝের সব্চকছু ভুলঝি পাঝর, কয-
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োরীর জেয কস আব্ার সব্ ককামলিা, েয়া মায়া, চেঝর কপঝি পাঝর–কসই োরী আজ 

িারই কিাঝখর সামঝে যপর পুরুঝরর সঝে েয়েকঝি িঝল কেল।  

  

কিাধীনত মােুরঝক যসহায় কঝর কেয়। সূযণ চেশ্চল হঝয় ব্ঝস রইল কসখাঝে। সমস্ত ইচিয় 

সজাে কঝর শুেঝি িাইল, ও-ঘর কথঝক ককােও েব্দ আঝস চকো। ও-ঘঝরর আঝলা চেঝব্ 

কেঝছ, ককােও েব্দ কেই। 

  

সূযণ কসখাঝে কিির্ ব্ঝস আঝছ, িার কখয়াল কেই। েরজা কখালা, কস খরিঝি কিঝয় 

আঝছ েরজার চেঝক। িার মঝে হঝে, কয-ঝকােও সময় েরজার কাঝছ েীচপ্তচের িুম্বকময় 

েরীরখাচে কেখঝি পাঝব্। সূযণ ঘুচমঝয় পঝড়ঝছ চকো েীচপ্তচে চক িা কেখঝি আসঝব্ ো, 

েীচপ্তচে কয ব্ঝলচছল, সূযণর ঘুম্ মুঝখর পাঝে িার ব্ঝস থাকার খুব্ সাধীনত চছল। কস চক 

চমঝথয? আজ এি কাঝছ–কসই জেযই চক সূযণ এ-ঘঝর শুঝি আসার জেয সহঝজ রাচজ 

হয়চে? এই চব্ছাোয় আঝছ েীচপ্তচের হাঝির স্পেণ… 

  

কি যেুপল, পল, েণ্ড, েহর ককঝট কেল সূযণ জাঝে ো। ব্াইঝর চেমচেম করঝছ রাি। 

ককাথাও একটাও েব্দ কেই। সূযণর কাঝে এঝস লােঝছ তেুঃেঝব্দর যসহয েব্দ। 

  

পৃচথব্ীঝি আর সব্াই ঘুম্। শুধুীনত কস একা কজঝে আঝছ। সব্াই সব্ পুরঝো কথা ভুঝল। 

কযঝি পাঝর, শুধুীনত কস পাঝর ো। িার কিাঝখর সামঝে ব্ার ব্ার কভঝস উেঝছ হাজরা করাঝডর 

একখাো ঘর, কসখাঝে কস আর েীচপ্তচেব্াইঝর োো-হাোমা, েীচপ্তচে িার বু্ঝকর মঝধীনতয 

ছটেট করঝি করঝি ব্ঝলচছঝলে, সূযণ, িুচম আমাঝক োও, িুচম আমাঝক োও, আরও 

কজাঝর কিঝপ ধীনতঝরা–িারপর মঝে পড়ল কযাোেন্দর কথা, কস ব্ঝলচছল, এব্ার সব্ 

কছঝড়ছুুঁঝড় চেঝয় ভাঝলা কঝর ব্াুঁিব্ বু্েচল, কিার কব্াঝের ব্াচড়ঝি চেঝয় ভাঝলা কঝর খাব্–  

  

এই সময় কযাোেন্দর কথা মঝে পড়ায় সূযণ চেঝজই একটু যব্াক হয়। কযাোেন্দর মৃি 

মুঝখাচে িার কিাঝখর সামঝে ভাঝস। সমস্ত মৃি সহকমণীঝের জেয কোক যেুভব্ কঝর কস। 

ব্রজঝোপালো ব্ঝলচছঝলে, কয ভাঝব্ই কহাক চব্শ্বাসঘািক কযাোেন্দঝক খুুঁঝজ ব্ার 
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করঝিই হঝব্। সূযণ খুুঁঝজ ব্ার কঝরচছল। িার স্ত্রীর কাছ কথঝক কযাোেন্দঝক চছচেঝয় চেঝয় 

চেঝয়চছল। কযাোেন্দর সঝে চক আজঝকর েংকর ব্সুরও চমল কেই? 

  

সূযণ উঝে োুঁড়াল। কস বু্ঝে কেঝছ, ককউ আসঝব্ ো। এক-একচেে চেস্তিিার মঝধীনতযই 

কব্াো যায়, এর মঝধীনতয ককােও সম্ভাব্ো কেই। সূযণ চক এখে িঝল কযঝি পাঝর এখাে 

কথঝক? কসও চক যেয রকম ভাঝব্ ব্াুঁিঝি পাঝর? যেয রকম কী ভাঝব্ ব্াুঁিা যায়, কস জাঝে 

ো, এখে িার আর চকছুই মঝে পড়ঝছ ো। আর ককােও চেঝক রাস্তা কেই।  

  

সূযণ পাঝয় পাঝয় এঝস োুঁড়াল েংকর ব্সুর ঘঝরর েরজার সামঝে। কিাঝরর মিে কাে 

কপঝি শুেঝি িাইল ককােও েব্দ। চকছুই কেই। এখেও সূযণ চেঝর কযঝি পাঝর। চকন্তু িার 

চেঝর যাব্ার সাধীনতয কেই। কস েিণ্ড কজাঝর ধীনতাক্কা চেল েরজায়। 

  

কভির কথঝক েংকর ব্সু ব্লঝলে, কক? 

  

আচম সূযণ, েরজা খুলুে। 

  

কী িাই? 

  

চেেচের েরজা খুলুে। 

  

আুঃ, কী িাও এখে? যাও, ঘুঝমাও— 

  

চেেচের েরজা খুলুে। 

  

েংকর ব্সু ভীরু মােুর েে। চিচে েরজা খুঝল চব্রি মুঝখ োুঁড়াঝলে। আঝেকার সব্ 

ভদ্রিার চিহ্ন মুঝছ কেঝছ।  

  

সূযণ উুঁচক চেঝয় কভিঝর েীচপ্তঝক একব্ার কেখব্ার কিষ্টা করল িৃোঝিণর মিে। েংকরব্াবু্ 

েরজা আড়াল কঝর কড়া েলায় চজঝজ্ঞস করঝলে, আব্ার কী হল? একটু োচ্ঝি 

ঘুঝমাঝিও কেঝব্ ো? 
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আপচে ব্াইঝর আসুে, আপোর সঝে েরকাচর কথা আঝছ।  

  

েংকরব্াবু্ এব্ার েিণ্ড এক ধীনতমক চেঝয় ব্লঝলে, এসব্ কী পােলাচম হঝে? কিামার সঝে 

আমার ককােও কথা কেই। যি সব্ েযাকাচম। 

  

েংকর ব্সু ধীনতমক চেঝয় একটু ভুল করঝলে। ধীনতমঝক ভয় পাব্ার কছঝল কিা এ েয়। সূযণ 

েংকর ব্সুর হাি ধীনতঝর এক হযাুঁিকা টাে চেঝয় ব্াইঝর ব্ার কঝর এঝে ভয়ংকর মুখ কঝর 

ব্লল, আপচে িলুে আমার সঝে। 

  

সূযণ, ব্ড় ব্াড়াব্াচড় হঝে চকন্তু। িুচম আমার ব্নু্ধ চহঝসঝব্ চকংব্া েীচপ্তর কছাট ভাই চহঝসঝব্ 

যি ব্ার ইঝে আমাঝের ব্াচড়ঝি আসঝি পাঝরা চকন্তু এ রকম যচে কঝরা–  

  

আচম আর ককােও চেে আসব্ ো। আপোঝক আমার সঝে কযঝি হঝব্।  

  

েীচপ্ত উঝে এঝসঝছে। দু’জঝের মােখাঝে হাি করঝখ ব্লঝলে, এ কী! সূযণ এ কী করছ? 

কছঝড় োও। আচম কিামার কাঝছ িমা িাইচছ।  

  

সূযণ িার কসই যস্বাভাচব্ক চহংস্র মুখটা েীচপ্তঝক কেচখঝয় ব্লল, িুচম এর মঝধীনতয এঝসা ো। 

কিামার সঝে আর আমার ককােও েরকার কেই। চকন্তু আচম এঝকও এখাঝে থাকঝি কেব্ 

ো। 

  

েংকরব্াবু্ কোুঁট কব্ুঁচকঝয় ব্লঝলে, এ কিা এঝকব্াঝর পােল হঝয় কেঝছ। এখে এঝক 

আটঝক রাখা ছাড়া–  

  

সূযণ েংকরব্াবু্র কথা কের করঝি চেল ো। িার হাি ধীনতঝর চহড় চহড় কঝর কটঝে কে ড় 

কচরঝয় কসাজা চেঝয় এল ব্াইঝর। েীচপ্ত কিুঁচিঝয় উেঝলে, রামরিে, রামরিে– িারপরই 

চেঝজর মুঝখ হাি িাপা চেঝলে। চিচেও ছুঝট এঝলে ব্াইঝর।  
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সূযণ িিিঝর্ েংকরব্াবু্ঝক চেঝয় মাঝে কেঝম পঝড়ঝছ। েংকরব্াবু্ োর্পঝর্ িাুঁিাঝেে 

কছঝড় োও, কছঝড় োও। চিচে দুব্ণল মােুর ো হঝলও সূযণর োঝয় এখে যসুঝরর মিে। 

েচি। কস েংকরব্াবু্ঝক ককাথায় চেঝয় যাঝব্ জাঝে ো, চেঝজ ককাথায় যাঝব্ িাও জাঝে 

ো, শুধুীনত জাঝে েীচপ্তচের কাছ কথঝক এই কলাকটাঝক েূঝর সচরঝয় চেঝয় কযঝিই হঝব্। কস 

েূঝর সঝর যাঝব্, এই কলাকটাঝকও এখাঝে করঝখ কযঝি পারঝব্ ো। কস একা সব্চকছু 

ছাড়ঝব্ ককে। কসপাই সান্ত্রীরা কজঝে উঝেঝছ, সূযণর ভ্রূঝিপ কেই। 

  

েংকরব্াবু্ হাুঁপাঝি হাুঁপাঝি ব্লঝলে, িুচম চক আমাঝক কমঝর কেলঝি িাও? 

  

সূযণ ব্লল, িুপ! আচম যচে গ্রাঝম চেঝয় মাচট ককাপাব্ার কাজ কচর, আপোঝকও িাই। 

করঝি হঝব্। 

  

কসই সময় রামরিে কপছে কথঝক জাপঝট ধীনতরল সূযণঝক। সূযণ যন্ত্র-মােুঝরর মিে েিণ্ড 

ধীনতাক্কায় িাঝক ছুুঁঝড় কেঝল চেল মাচটঝি। রামরিে এি কজাঝর আছঝড় পড়ল কয িার 

োকটা ঘরঝট চেঝয় রি কব্ঝরাঝি লােল েলেল কঝর। চেঝজর রি-েেণঝে রামরিে 

চেঝেহারা হঝয় যায়। কসই যব্সঝর একটু আলো কপঝয় েংকর ব্সু ছুটঝি লােঝলে। 

েুলব্াোঝের চেঝক। 

  

সূযণ ব্াঝঘর মিে িাড়া কঝর কেল িার চেঝক। েুলব্াোে লন্ডভন্ড কঝর কস যখে েংকর 

ব্সুঝক োয় ধীনতঝর কেঝলঝছ, চিচে মাচটঝি ব্ঝস পঝড় চিৎকার করঝলে, কমঝরা ো, আমাঝক 

কমঝরা ো-ভঝয় িার মুখ সমূ্পর্ণ ব্যচিত্বহীে। 

  

রামরিঝের েথম গুচলই সূযণর চপঝে লাঝে। চকন্তু সূযণ কযে কটরই পায়চে। িখেও কস 

েংকরব্াবু্র চেঝক হাি ব্াচড়ঝয় ব্লল, মারব্ ো, উঝে আসুে।  

  

কসইটাই সূযণর কের কথা। রামরিঝের চিিীয় গুচল লােব্ার সঝে সঝে সূযণ পঝড় কেল 

মাচটঝি। কঝয়কব্ার উলঝটপালঝটই িার েরীরটা চস্থর হঝয় কেল।  
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রামরিে িিিঝর্ কাঝছ এঝস কেঝছ। েংকরব্াবু্ চব্হ্বল ভাঝব্ একব্ার িার চেঝক আর 

একব্ার সূযণর চেঝক িাকাঝলে। িারপর োস কঝর রামরিঝের োঝল এক থােড় কমঝর 

ব্লঝলে, উলু্লক, একী করচল? 

  

েীচপ্ত ছুটঝি ছুটঝি এঝস ব্লঝলে, সূযণ গুচল কঝরঝছ! কিামার কলঝেঝছ? 

  

েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, ো। ওই কেঝখা। 

  

েীচপ্ত চেিু হঝয় সূযণর োঝয় হাি চেঝয় ব্লল, এ কী, ও উেঝছ ো ককে? যজ্ঞাে হঝয় কেঝছ? 

  

েংকরব্াবু্ ব্লঝলে, সব্ কের। 

  

েীচপ্তঝক কযে ককউ িুঝলর মুচে ধীনতঝর হযাুঁিকা ভাঝব্ টােল। চিচে সূযণর বু্ঝকর ওপর হািটা 

রাখঝলে, আর একটাও কথা ব্লঝি পারঝলে ো। কসই সময় িার কিাঝখ কান্না এল ো। 

সমস্ত েরীঝরর মঝধীনতয এঝলঝমঝলা েরম হাওয়া ঘুরঝছ। একটা চি্াই িার মাথায় কেুঁঝথ 

কেল, আচম ককে জঝেচছলাম? এই ব্যথণ চভিু জীব্ে চেঝয় আচম কী করব্?  

  

েংকরব্াবু্ চব্হ্বল ভাব্টা হোৎ কাচটঝয় উেঝলে। যিয্ ব্যস্ত হঝয় পঝড় ব্লঝলে, োরুর্ 

ককঝলংকাচর হঝয় যাঝব্। আমার মাে-সম্মাে–খব্ঝরর কােঝজ যচে…েীচপ্ত, চেেচের ওঝো, 

ঘঝর যাও, সূযণর সঝে কিামার আজ কেখা হয়চে, ও কজার কঝর এখাঝে েুঝক আমাঝক 

মারঝি এঝসচছল, থাোয় খব্র োও, এই রামরিে, কে ঝড় যাও কয চরকোয় কঝর 

এঝসচছল, কসই চরকোওয়ালাঝক ধীনতর, কস সািী কেঝব্–এই কিামরা ককউ ওর ব্চড এখে 

কছাুঁঝব্ ো–  

  

েংকরব্াবু্ েীচপ্তঝক ধীনতঝর িুলঝলে। িারপর সা্ত্বনো কেব্ার জেয ব্লঝলে, কছঝলটা 

এঝকব্াঝর পােল হঝয় চেঝয়চছল, িঝলা, িুচম শুঝয় পড়ঝব্ িঝলা–। কিামার যিটা কষ্ট 

হঝে, আমারও িার কিঝয় কম েয়… 
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েীচপ্তঝক ধীনতঝর ধীনতঝর চিচে চেঝয় কেঝলে কভিঝর। কঝয়কটা েুলোছ েচলি কঝর সূযণর কেহটা 

পঝড় রইল কসখাঝে। রঝির েন্ধ কপঝয় একটা কুকুর কাছাকাচছ আসব্ার কিষ্টা করচছল, 

দু’জে কসপাই কসটাঝক িাড়াঝে। 

  

েূঝর একটা রািিরা পাচখ হোৎ যঝল চকক ভাঝব্ কডঝক ওঝে। আরও েূঝর কোো যায় 

একচট চেশুর কান্না। হাওয়ায় ব্ড় ব্ড় োছগুচল কথঝক টুপটাপ কঝর পািা েঝর। চেজণে 

রাস্তায় ভয় িাড়াব্ার জেয একজে কলাক জুঝিার েব্দ িুঝল ও োে োইঝি োইঝি যায়। 

চেজণায় ঘণ্টা ব্াঝজ। কব্াো যায়, জীব্ে চেক ব্ঝয় িঝলঝছ।  

  

সূযণর মুখখাো আকাঝের চেঝক কেরাঝো। চেঝক কজযাৎস্নাঝিও স্পষ্ট কেখা যায়, এখেও 

কসখাঝে রাে আর যচভমাঝের আুঁকাব্াুঁকা করখা পঝড় আঝছ। আর ককােও চেে মুছঝব্ ো। 

৮৮. পাহাঝড় দ্রুি উেঝি কেই 

পাহাঝড় দ্রুি উেঝি কেই, সহঝজই ক্লা্ হঝয় পড়ঝি হয়, িবু্ আচম কজে কঝর 

িাড়ািাচড়ই উঝেচছলাম। জলাপাহাঝড়র ওপরটাঝি ককােও চেে ওো হয়চে, আজ উেব্ই। 

কঘাড়া চেইচে। কঝয়ক চেে কঘাড়ায় িঝড় কেঝখচছ, ভাঝলা লাঝে ো, কজাঝর কঘাড়া কছাটাঝি 

ো পারঝল আেন্দ কেই। 

  

চব্শ্রাম কেব্ার জেয একটা কেঝপর চপঝের মিে পাথঝরর ওপর ব্ঝস চসোঝরট ধীনতরাঝিই 

কিাঝখ পঝড় শ্বাসঝরাধীনতকারী েৃেয। ব্হ েীঝি উপিযকায় আমার চসোঝরঝটর কধীনতাুঁয়ার মিেই 

হালকা চকন্তু চব্পুল পচরমাঝর্ কধীনতাুঁয়ার মিে কমঘ কুণ্ডলী পাচকঝয় ঘুরঝছ, কযে জীব্্। পুরু 

সবু্জ োচলিার মিে যরর্য মাঝে মাঝে োকা পঝড় যায়, আব্ার যখে েৃেযমাে হয়, 

িখে মঝে হয়, সব্চকছুই কযে যপরূপ ভাঝলাব্াসার মিে স্তি হঝয় আঝছ। আচম ঘাড় 

ঘুচরঝয় কেখার কিষ্টা কচর, জমাট কমঝঘর আড়াল কথঝক কাঞ্চেজিা কজঝে উঝেঝছ চকো। 

জাঝেচে। যথি মাথার ওপঝর আকাে এি েীল। 
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পথ ঘুঝর কেঝছ েীঝি। যঝেক েীঝি কঝয়কচট কঘাড়ার চপঝে দুচট রমর্ী ও একজে পুরুর। 

এি েূর কথঝকও চিেঝি যসুচব্ঝধীনত হয় ো। 

  

চসোঝরটটা কের কঝর আচম আব্ার উেঝি শুরু কচর। একটা লঝজে পুঝর চেই মুঝখ। 

টক-চমচষ্ট স্বােটা ভাঝলা লাঝে। আজ সব্চকছুই ভাঝলা লােঝছ। আজ আচম চেঝজঝকও 

িমা করঝি পাচর। এই সমূহ েকৃচির মঝধীনতয এি চেচব্ড় ভাঝব্ োুঁচড়ঝয় কথঝক এমে 

যসম্ভব্ মায়া কজঝে ওঝে কয, ইঝে হয় চেঝজর জীব্েটাঝক চেঝজই আের কচর। 

  

যথি আচম কভঝব্চছলাম, েকৃচির কাঝছ আমার ককােও সা্ত্বনো কেই। এর রূপও আমাঝক 

মুগ্ধ করঝি পারঝব্ ো। এই আকাে ও পটভূচমকার েম্ভীর পাহাড়–এ-সব্ই কিা পুরঝো। 

উপিযকার যরর্য চকংব্া কখলোর েহর যথব্া এই সঞ্চরমাে কমঘ এসব্ই কিা ব্হকাঝলর 

পুরঝো েৃেয। যা পুরঝো, িা আমাঝক আেন্দ কেঝব্ কী কঝর! িবু্ এই জলাপাহাঝড় এঝস 

যুচি হার কমঝে যায়। ভাঝলা কয লােঝছ, েকৃচির মঝধীনতয এঝস োয়। যচিোকৃি 

ভাঝলালাো, যস্বীকার কচর কী কঝর? 

  

োচজণচলংঝয় ো আসঝিও পারিাম এই সমঝয়। কযমে, মােুর হঝয় ো জোঝিও পারিাম, 

চকংব্া যেয ককােও ব্াব্া-মাঝয়র সংসাঝর, যেয রকম মােুর হঝয়, আর এক রকম 

কাচহেীর মঝধীনতয জীব্েটা কাটঝি পারি। আমার পুরী যাব্ার কথা চছল। হোৎ োচজণচলং 

িঝল আসা। 

  

ো, আসঝল এই রকম চেজণঝে, চেঝজর কাঝছও সচিয কথাটা েকাে করঝি চিধীনতা হয়। 

করর্ুরা োচজণচলং কব্ড়াঝি আসঝছ শুঝেই চক আচম পুরী যাওয়ার পচরকল্পোটা ব্েলাইচে? 

আচম আজ মঝে মঝে ব্ঝলচছলাম, করর্ুরা যাঝে কিা কী হঝয়ঝছ। আর ককউ চক োচজণচলং 

কযঝি পাঝর ো? কাঝক এই কথাটা কব্াোচেলাম, আমাঝক কিা ককউ োচজণ চলং আসঝি 

ব্ারর্ কঝরচে! এই এক রকঝমর লুঝকািুচর কখলা। আচম করর্ুঝক এচড়ঝয় যাই, আব্ার েূর 

কথঝক ওঝক কেচখ। করর্ুঝক আমার চেকাো জাোই ো, যথি ইউচেভাচসণ চটর ছুচটর পর েূর 

কথঝক করর্ুঝক একেলক কেঝখ কেব্ার জেয ছটেট কচর। আমার এই কছঝলমােুচরঝি 
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আচমই যঝেক সময় ভ্রুকুচট কঝরচছ চকংব্া কহঝসচছ। একই েরীঝরর মঝধীনতয আচম 

কছঝলমােুর এব্ং সমাঝলািক। এ রকম হয় ো বু্চে? 

  

একটা পাথঝরর োঝয় কারা কযে োম চলঝখ কেঝছ। কঝয়কচট োম কব্ে টাটকা, পাথণ োস 

ব্রিিী; চমো োস েীিল; েুমু, কুমু, েরো এব্ং কখাকে; একজে চলঝখঝছ স্বে আচম 

কিামাঝক–। িারপর একচট যসভয েব্দ। খচড়র কলখা, আচম ওই েব্দটা হাি চেঝয় মুঝছ 

কেললাম। কয চলঝখঝছ কস কব্াকা, ওই েব্দটা এি েকট ভাঝব্ ব্লার কিা েরকার কেই। 

শুধুীনত আচম কিামাঝক ব্লঝলই কিা সব্ চকছু কব্াো যায়। পাথরটার সামঝে একটা খাচল 

চসোঝরঝটর পযাঝকট, পুরঝো খব্ঝরর কােজ ও একচট কমঝয়ঝের িুঝলর কাটা পঝড় আঝছ, 

কযে একটা েল্প। আচম িুঝলর কাটাটা িুঝল চেলাম, মঝে হয়। রুঝপার তিচর চকংব্া 

জামণাে চসলভাঝররও হঝি পাঝর। আসল রুঝপা ো জামণাে চসলভার–এ-সমসযার মীমাংসা 

করার ব্েঝল যঝেক সহজ কাটাটা ছুুঁঝড় কেঝল কেওয়া। আচম িাই চেলাম, যঝেক েূঝর, 

উপিযকার চেঝক, ককােও পাহাচড় কমঝয় একচেে ওইটা কুচড়ঝয় কপঝয় খুচে হঝব্ হয়ঝিা, 

আচম কেখঝি কপলাম কসই কমঝয়চটর উৎেুল্ল মুখ। কাটাটা হাঝি কেওয়ার েঝল আমার 

হাঝি কী একটা চমচষ্ট েন্ধ কলঝে কেঝছ, আচম পাচে। কযে, চকংব্া কল্পো।  

  

আজ কয এখাঝে আর ককােও কলাকজে কেই, এটা একটা কব্ে ভাঝলা ব্যাপার। কব্চে 

কলাকজে থাকঝল একটুও আরাম কপিাম ো। একা থাকা আমার যঝভযস হঝয় কেঝছ। 

মাঝয়র মৃিুযর পর আমার আর ককােও ব্ন্ধে কেই। এব্ার চব্ঝেঝে যাব্লুচকঝয় িুচরঝয় েয়, 

চব্মােব্ন্দঝর সব্াই আমাঝক চব্োয় জাোঝি আসঝব্। যসংখয রুমাল উড়ঝব্, চব্োয়, 

চব্োয়। 

  

ব্াব্া হচরিাঝর থাঝকে। আমৃিুয ওইখাঝেই থাকঝি িাে। কসটাই সব্ঝিঝয় ভাঝলা ব্যব্স্থা। 

কলকািায় থাকার আর কিা ককােও যুচি কেই। একমাত্র আকরণর্ চছল ব্াচড়টা। ব্াব্া 

কভঝব্চছঝলে, সূযণোর যব্িণমাঝে ওই ব্াচড়টা আমাঝের হঝয় যাঝব্। িার মিে সংসাঝর 

ব্যথণ মােুঝররও ওইটুকু চব্রয়বু্চে থাঝক। মৃিুযর আঝে মা এই চব্শ্বাস চেঝয়ই কেঝছে কয, 

িার স্বামী ও পুঝত্রর একটা চেজস্ব ব্াচড় হঝয়ঝছ। মা খুচে মঝেই কেঝছে, চকন্তু ব্াব্াঝক 
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চেরাে হঝি হঝয়ঝছ। সূযণো ব্যব্সা করার কোুঁঝক িার ব্নু্ধঝের েঝরািোয় মাত্র েে হাজার 

টাকায় ব্াচড়টা ব্ন্ধক চেঝয়চছল। আমার কিা মঝে হয়, ভাঝলাই কঝরচছল। সব্ণস্ব উচড়ঝয় 

কেব্ার কেোয় কপঝয় ব্ঝসচছল সূযণোঝক, কয িার জীব্েটাঝক ওই রকম ভাঝব্ খরি কঝর 

চেঝি পাঝর, কস ককে এ ব্াচড়টাঝক রাখঝি যাঝব্? এঝিই সূযণোঝক মাচেঝয়ঝছ। চকন্তু ব্াব্া 

ওই ব্ন্ধঝকর খব্র জােঝি কপঝরও আো কঝরচছঝলে, েে হাজার টাকা কেরি চেঝয় 

ব্াচড়টা কপঝয় যাঝব্ে। চকন্তু ককাে যচধীনতকাঝর ব্াব্া সূযণোর উত্তরাচধীনতকারী হঝব্ে? ব্াব্া এই 

চেঝয় মামলা কমাকদ্দ মা করঝি চেঝয় আরও িচিগ্রস্ত হঝয়ঝছে।  

  

ব্াচড়টা কছঝড় আসার পরও দু-এক চেে ওই ব্াচড়র সামঝে চেঝয় কহুঁঝটচছ। কসই সময় 

মঝের মঝধীনতয কয এক রকম দুুঃখ দুুঃখ ভাব্ হয়, কসটা আসঝল আরামোয়ক। ো হঝল 

কস্বোয় ওই চেঝক যাওয়া ককে? 

  

আচম পাহাড় চেখঝর উেব্। আর কি েূর? 

  

আমাঝক উুঁিুঝি উেঝি হঝব্। কয-জায়োয় আচছ, িার কিঝয়ও উুঁিুঝি। কযখাঝেই যাই, 

মঝে হয়, আরও েূঝর ককাথাও আরও সুন্দর জায়ো আঝছ। এই জীব্ঝের ব্েঝল যেয 

রকম জীব্ে। 

  

যশ্বাঝরাহীরা যঝেকটা এচেঝয় এঝসঝছ। আচম দ্রুি পা িালালাম। িবু্ ব্াধীনতা পঝড়। এই 

সুন্দর ঘাসেুলটা চছুঁড়ব্ ো? পাহাড় চেখঝর যারা দ্রুি উেঝি িায়, িারা চক কখেও 

কঝয়ক মুহূিণ কথঝম একটা েুঝলর েন্ধ চেঝি িায় ো? এই েনেরটা আমাঝক একটা চিধীনতার 

মঝধীনতয কেঝল কেয়। 

  

কসখাঝে, কসই েুলটার সামঝে োুঁড়াঝিই যকস্মাৎ মঝে হয়, এি চেজণে জায়োয় আচম 

জীব্ঝে কখেও আচসচে। এই পাহাড়, আকাে, কমঘরাচে ও যরর্য কী যদু্ভি চেস্তি। হঝয় 

আঝছ। েূঝরর েহঝরর ককােও আওয়াজ এখাঝে এঝস কপ ুঁঝছাঝে ো। এখাঝে আমাঝক 

ককউ কেখঝছ ো, এখাঝে িমা িাওয়া যায়। 
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আচম হাি কজাড় কঝর ব্ললাম, কহ েে চেক, আচম িমা িাইচছ। কহ েে চেক, আমাঝক 

িমা কঝরা। 

  

কীঝসর জেয িমা? আচম কিা ককােও যেযায় কচরচে? কোর ো করঝল বু্চে িমা িাওয়া 

যায় ো? এই চব্রাট সুন্দঝরর কাঝছ এঝস িমা িাওয়া ছাড়া আর কী করার থাকঝি পাঝর? 

এই পৃচথব্ীঝি জঝেচছ যথি িার এই চব্পুল রূপরাচের কযােয হঝয় উেঝি পাচরচে আচম, 

এ জেযও কিা িমা িাইঝি হয়। 

  

একটু পঝর, একজে যশ্বাঝরাচহর্ী চিৎকার কঝর ডাকল, ব্ােলো–  

  

আমার েথম ইঝে হল, সাড়া ো চেঝয় িরির কঝর আরও ওপর চেঝক উঝে যাওয়া। 

চকংব্া লুচকঝয় পড়া। এখাঝে লুঝকাব্ার যঝেক জায়ো আঝছ। িবু্ আচম িৎির্াৎ কপছে 

চেঝর সাড়া চেলাম, এই কয 

  

কব্াধীনতহয় শুেঝি পায়চে, আব্ার ডাকল, ব্ােলো— 

  

আচম আরও কজাঝর ব্ললাম, করর্ু, আচম োুঁচড়ঝয় আচছ, আয়–  

  

আচম োুঁচড়ঝয় পঝড়চছ চেকই িবু্ আমার চিত্ত খুব্ িঞ্চল হঝয় উেঝি লােল। কযে এটা 

চেক কসই জায়ো েয়, কযখাঝে োুঁচড়ঝয় সঝিযর সম্মুখীে হওয়া যায়। এখেও লুচকঝয় 

পড়ার সময় আঝছ। 

  

যংশু, যংশুর স্ত্রী আর করর্ু আমার কাছাকাচছ এঝস কপ ুঁঝছাল যল্পিঝর্র মঝধীনতযই। আচম 

ছুঝট চেঝয় সচহঝসর মিে করর্ুর কঘাড়ার চজে ধীনতঝর থামালাম।  

  

যংশু ব্লল, কী কর ব্ােলা, এখাঝে একা একা কী করচছস? পেয চলখচছস?  

  

আচম ব্ললাম, কিারা কঝব্ এঝসচছস কর যংশু? 
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এটা চমঝথয কথা। করর্ুরা কঝব্ োচজণচলংঝয় এঝসঝছ আর ককাথায় উঝেঝছ, সব্ই আচম 

জাচে। িবু্ এ রকম চমঝথয কথা মুখ চেঝয় কব্চরঝয় যায়।  

  

যংশু ব্লল, লাট েচেব্ার। িুই ককাথায় উঝেচছস? 

  

করর্ু ব্লল, কিামাঝক কিা আমরা যঝেক আঝেই কেখঝি কপঝয়চছ। কিির্ ধীনতঝর ডাকচছ, 

শুেঝি পাওচে? 

  

আচম ব্ললাম, শুেঝি কপঝল চক োুঁড়ািাম ো? 

  

যংশুর স্ত্রী হাুঁচপঝয় কেঝছ। এই েীঝির মঝধীনতযও িার মুঝখ যল্প যল্প ঘাম। কস ব্লল, কী 

উৎকট েখ ব্াপু কিামাঝের। শুধুীনত শুধুীনত এিটা ওোর ককােও মাঝে হয়? 

  

আচম িাঝক ব্ললাম, যলকা, িুচম োমঝব্ ো? কঘাড়া কথঝক কেঝম একটু চজচরঝয় োও। 

  

যলকা ব্লল, এব্ার কেঝরা। আপচেও চেরঝব্ে কিা আমাঝের সঝে? 

  

ো, আচম আর একটু থাকব্। 

  

যংশু ব্লল, আর এখাঝে কথঝক কী করচব্? আমাঝের সঝে িল। আমাঝের ব্া চড়টা 

কেচখসচে কিা। 

  

আচম এখাঝে আর একটু থাকব্। কিারাও থাক ো। 

  

যলকা ব্লল, আচম কিা ব্াব্া আর একটুও কেচর করঝি পারব্ ো। আমার ব্াচ্চা দুঝটাঝক 

ব্াচড়ঝি করঝখ এঝসচছ। 

  

যংশুও িার স্ত্রীর সঝে একমি। আচম জােিাম যংশু আর থাকঝি িাইঝব্ ো, কসই জেযই 

ওঝক থাকঝি ব্লচছলাম। করর্ুর চেঝক চেঝর ব্ললাম, আচম কের পযণ্ যাব্। 

  

করর্ু চজঝজ্ঞস করল, আচম যাব্ ো? 
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যংশু ব্লল, ো, ো, খুচক, িুই িল আমাঝের সঝে। আব্ার একচেে আসা যাঝব্’ খে।  

  

আচম ব্ললাম, যংশু, কিারা যা–আচম করর্ুঝক কপ ুঁঝছ কেব্। 

  

করর্ু ব্লল, আচমও কের পযণ্ ো চেঝয় চেরব্ ো। 

  

যংশু করর্ুর োো হঝলও কস করর্ুঝক ভয় পায়। করর্ুর কজেঝক সব্াই ভয় পায়। করর্ুঝক 

কজার কঝর ককােও কথা ককউ ব্লঝি পাঝর ো। যংশু যেসন্ন ভাঝব্ আমার চেঝক িাকাল, 

চকন্তু ও জাঝে, আমাঝক চেবৃ্ত্ত করার কিষ্টা কঝরও ককােও লাভ কেই, কসই জেয করর্ুঝক 

ব্লল, কব্চে কেচর কচরস ো চকন্তু–।  

  

ওরা চেঝর কেল। করর্ুর কঘাড়াটাও চেঝয় চেলাম ওঝের সঝে। েীঝি োমব্ার সময় কব্চে 

পচরশ্রম কেই। ওরা েৃচষ্টর আড়াল ো হওয়া পযণ্ োুঁচড়ঝয় রইলাম কসইখাঝে। িারপর 

ব্ললাম, িল–  

  

কঝয়ক পা চেুঃেঝব্দ হাুঁটার পর করর্ু চজঝজ্ঞস করল, িুচম ককমে আছ?  

  

ভাঝলা। আর িুই? 

  

ভাঝলা। এখেও রাে আঝছ? 

  

কীঝসর রাে? 

  

রাে কেই? আমার চকন্তু এখেও খুব্ রাে আঝছ কিামার ওপঝর। িুচম এ রকম যদু্ভি হঝয় 

যাে ককে? আমার কমাঝটই এসব্ পছন্দ হয় ো। 

  

িা হঝল ককে এচল আমার সঝে। এখেও চেঝর কযঝি পাচরস। 

  

আচম চেঝর যাব্? 
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কযঝি পাচরস। আচম খাচেকটা রাস্তা এচেঝয় কেব্।  

  

িুচম আমাঝক আর িাও ো! 

  

এ-কথার মাঝে কী? 

  

আমাঝক কিামার আর ভাঝলা লাঝে ো? 

  

করর্ু, এ রকম েনের আমাঝক করা িঝল ো।  

  

িুচম উত্তর কেঝব্ ো? 

  

কোে করর্ু, পৃচথব্ীঝি যি সিয আঝছ, িার কিঝয়ও ব্ড় সিয এই কয, আচম শুধুীনত কিাঝকই 

িাই। সারা জীব্ঝের মিে এটা চেক হঝয় কেঝছ। আচম কিাঝক পাব্ চক পাব্ ো, িুই 

আমাঝক যগ্রাহয কচরস চকংব্া ভুঝল যাস–এসব্ চকছুর ওপঝরই আমার িাওয়াটা চেভণর 

কঝর ো। 

  

িা হঝল আমার সঝে এ রকম ব্যব্হার করছ ককে এক ব্ছর ধীনতঝর? আচম কভঝব্চছলাম, 

িুচম েচিজ্ঞা কভঝঙ কেঝলছ। 

  

ওই কয ব্ললাম, আমার চেকটা সারা জীব্ঝের মিে চেক হঝয় কেঝছ। কিার চেকটা আচম 

চেক বু্েঝি পাচরচে ব্ঝলই েূঝর সঝর চেঝয়চছলাম। 

  

আমার চেকটায় িুচম যেয রকম কী বু্েঝল? আচম বু্চে খারাপ? 

  

করর্ু, িুই কখেও খারাপ হঝি পাচরস ো। আচম কিার যঝযােয কব্াধীনতহয়, সব্ সমঝয়ই 

আমার এই কথাটা মঝে হয়–  

  

করর্ু একটু থমঝক োুঁড়াল, িার মুঝখ হালকা কমঝঘর ছায়া। ো ছায়া েয়, এখে 

সচিযকাঝরর কমঘ চঘঝর আঝছ আমাঝের। আমরা পরস্পঝরর কাঝছ একটুিঝর্র জেয 
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যস্পষ্ট হঝয় যাই। কসই কমঝঘর মঝধীনতযই করর্ু িার হািটা ব্াচড়ঝয় চেঝয় ব্লল, িুচম আমার 

হাি ছুুঁঝয় আব্ার েচিজ্ঞা কঝরা, আর ককােও চেে এ রকম কথা ভাব্ঝব্ ো। 

  

আচম করর্ুর হািটা চেঝজর মুঝোয় চেলাম। ব্ড় োন্ডা, চজঝজ্ঞস করলাম, কিার েীি 

করঝছ? 

  

করর্ু মাথা োুঁচকঝয় ব্লল, ো। 

  

করর্ু োচড়র ওপঝর একটা লাল রঝঙর কটাল পঝর আঝছ। আমার োঝয় ওভারঝকাট, কসই 

েভাস জামাইব্াবু্র কয ককাটটা চেঝয় আমার চব্ঝেঝে যাব্ার কথা চছল। আচম ককাঝটর 

কব্ািামগুঝলা খুলঝি লােলাম। 

  

করর্ু ব্লল, আমরা যঝেকির্ ধীনতঝর কিামাঝক ডাকচছ। িুচম সাড়া োওচে, িুচম যচে কের 

পযণ্ সাড়া ো চেঝি চকংব্া ককাথাও লুচকঝয় পড়ঝি িা হঝল সারা জীব্ঝে আর কখেও 

আমার মুখ কেখঝি কপঝি ো। 

  

ককে পালাব্ ককে? 

  

িুচম আমার কিাঝখর চেঝক িাচকঝয় ব্ঝলা, যেয চেঝক মুখ চেচরঝয় আছ ককে? 

  

একটু আঝে আচম ব্ললাম কয পৃচথব্ীর সব্ সঝিযরও কিঝয়ও ব্ড় সিয এই কয আচম 

করর্ুঝক িাই। িবু্ আচম করর্ুর কাছ কথঝক পালাঝি িাইচছলাম, এটাও চেক। এব্ং এখে 

আচম িাঝক চমঝথয কথা ব্লচছ। আচম মুঝখ হাি চেঝয় কিাখ দুঝটা ভাঝলা কঝর রেঝড় 

চেলাম। কেখঝি িাইলাম কযে। এখাঝে আচমই োুঁচড়ঝয় আচছ চকংব্া যেয ককউ। 

  

কমঘটা সঝর কেঝছ। েট কঝর এক োচল করাে এঝস োঝয় পড়ল। কাঞ্চেজিার 

সামঝেকার জমাট কমঘও পািলা হঝি শুরু কঝরঝছ। মুহূঝিণ মুহূঝিণ এই কমঘ ও কর ঝদ্রর 

কখলাটাই ব্ড় মজার। আচম ককাটটা োুঁক কঝর ব্ললাম, এটা কব্ে েলেঝল আঝছ, িুই 

এর মঝধীনতয িঝল আয়, িা হঝল আর েীি করঝব্ ো। 
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করর্ু ব্লল, ওই কিা আমরা সব্ঝিঝয় উুঁিু জায়োটায় োয় এঝস কেচছ, িঝলা ওই পযণ্ 

আঝে যাই। 

  

করর্ুর হাি ধীনতঝর আচম ছুটঝি ছুটঝি িঝল এলাম কসখাঝে। এখে আমাঝের চেশ্বাঝসর 

সঝেও কধীনতাুঁয়া কব্ঝরাঝে, কি উচ্চিা এখাঝে? সাি হাজার চক সাঝড় সাি হাজার চেট? 

িবু্ মঝে হঝে কযে আমরা পৃচথব্ীর সব্ঝিঝয় উুঁিু জায়োয় এঝস োুঁচড়ঝয়চছ। সমস্ত 

দুচেয়াটা আমাঝের পোেি। 

  

করর্ু েীঝি রীচিমিে কাুঁপঝছ। আচম ওঝক চেঝয় এলাম আমার ককাঝটর মঝধীনতয। পঝকঝট 

হাি চেঝয়ও কথঝম চেঝয় চজঝজ্ঞস করলাম, করর্ু, আর একটা চসোঝরট কখঝি পাচর? 

  

চেক কযে কসই কঝলজ জীব্ঝের মিে আচম করর্ুর সামঝে চসোঝরট কখঝি ভয় পাচে। 

করর্ুও কসটা বু্েঝি কপঝর একটু হাসল। িাপর ব্লল, আো খাও! 

  

আচম চসোঝরটটা ধীনতচরঝয় কধীনতাুঁয়া ছচড়ঝয় চেলাম করর্ুর িুঝলর মঝধীনতয। আঝস্ত আঝস্ত 

কধীনতাুঁয়াগুঝলা ওর গুে গুে িুল কভে কঝর কব্ঝরাঝে। 

  

করর্ু চজঝজ্ঞস করল, িুঝল েন্ধ হঝয় যাঝব্ ো? 

  

আচম ব্ললাম, কহাক। 

  

পুেরায় কধীনতাুঁয়া কছঝড় আচম ব্ললাম, এই এক ব্ছর কিার কাছ কথঝক পাচলঝয় পাচলঝয় 

কব্চড়ঝয় খুব্ ভাঝলা কঝরচছ। িাই কিা এি সুন্দর জায়োয় কিাঝক চেঝর কপলাম। 

  

চেঝর পাওয়ার কথাটা খুব্ হালকা কোোয়। কযে এটা চেক আমার ভারা েয়। আচম একটু 

লচজ্জি ভাঝব্ আব্ার ব্চল, কিাঝক এি কাঝছ কপলাম। 

  

আমার মা কিামাঝক ব্ঝকচছঝলে, িাই ো? 
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কস চকছু ো। মাচসমা আমাঝক ভাঝলাব্াঝসে। শুধুীনত ওুঁর মঝে একটু ভয় েুঝকচছল। 

  

িুচম ককে আমাঝক ব্ঝলাচে? কসই জেযই িুচম আমাঝের ব্াচড়ঝি আর আসঝি ো, আচম 

কটচলঝোে করঝল চকংব্া কিামাঝের ব্াচড়ঝি কেঝল িুচম আমাঝক এচড়ঝয় কেছ– িুচম 

আমাঝক যঝেক চকছুই ব্ঝলাচে। 

  

করর্ুঝক িুপ করাব্ার জেয আচম ওর থুিচেটা উুঁিু কঝর ধীনতরলাম, িারপর ওর কোুঁঝট 

কছাুঁয়ালাম কোুঁট। করর্ু েথঝম মুখটা সচরঝয় চেচেল, আব্ার এচেঝয় এল, আচম ওঝক এক 

কল্পা্ সময় চেঝয় িুমু কখলাম। কযে ওর কোুঁটটা েঝল েঝল যাঝে আমার কোুঁঝটর মঝধীনতয। 

আমার চজভটা ওর চজভটাঝক খুুঁঝজ ব্ার কঝর আচলেে কঝর রইল। এর আঝে করর্ুঝক 

কজারজার কঝর ব্া িাড়াহঝড়া কঝর কঝয়ক ব্ার িুমু কখঝয়চছ ব্ঝট, চকন্তু এটাই আসঝল 

আমাঝের জীব্ঝের েথম িুম্বে। 

  

িুম্বে মুি হব্ার পর করর্ু দু হাঝি আমাঝক জচড়ঝয় ধীনতঝর আমার কাুঁঝধীনত মাথা করঝখ ব্লল, 

আর কখেও পাচলঝয় কযঝয়া ো। 

  

আমার ওঝষ্ঠর সুস্বাে উপঝভাে করার জেয আচম একটুির্ িুপ কঝর থাচক। একটু একটুও 

দুুঃখও হয়। জীব্ঝের কি সুন্দর সময় েষ্ট হঝয় কেঝছ। করর্ু আমাঝক পাচলঝয় যাব্ার কথা 

ব্ঝল, আমার ইঝে হয় ওঝক আমার েরীঝরর মঝধীনতয এঝকব্াঝর চমচেঝয় চেঝি। 

  

আচম ব্ললাম, করর্ু, আমার ভীরর্ ইঝে করঝছ কিাঝক কেখঝি? 

  

কেখঝি পাে ো? 

  

কী জাচে, মঝে হঝে, কখেও কিাঝক কেচখচে। িুই এি েিুে হঝয় উেচল কী কঝর? 

  

আচম কসই রকমই আচছ। 

  

কিাঝক সমূ্পর্ণ কেখঝি িাই। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গয়গাপাধ্যাে । একা এবং কয়েকজন্ । উপন্যাস 

 1114 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কেঝখা ো। 

  

জামাকাপড় ছাড়া। 

  

করর্ু মুখ সচরঝয় ব্লল, এই েীঝির মঝধীনতয? িুচম চক পােল? আমাঝক কমঝর কেলঝি িাও? 

  

আচম এই েীঝির মঝধীনতয সমস্ত জামাকাপড় খুঝল এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা োয় োুঁচড়ঝয় থাকঝি 

পাচর। আমার এি আেন্দ হঝে। আচম এখে সব্ পাচর। 

  

ো, লক্ষ্মীচট এ রকম কথা কব্াঝলা ো! আমার কী রকম ো চেরচের করঝছ। 

  

িা হঝল কিার বু্ঝক মাথা রাচখ? 

  

আো রাঝখা! 

  

আচম করর্ুর কটাল ও োচড়র আুঁিল সচরঝয় ওর বু্ক খুুঁঝজ ব্ার করলাম। আমার রূপচপপাসু 

কিাখ েরীঝরর রূঝপর মঝধীনতয কব্চে আেন্দ পায়। েেী, েুল, পব্ণি চেখঝরর কিঝয়ও এই 

সেয-যুব্িী রমর্ীর স্তেিয়ঝক আমার কব্চে আকরণর্ীয় সুন্দর ব্লঝি চিধীনতা কেই। কয-

েকৃচির েৃেয কেঝখ একটু আঝে আচম মুগ্ধ হঝয়চছলাম, এখে আর কসচেঝক ভ্রূঝিপ হয় 

ো। ্াউজ সচরঝয় করর্ুর কোলাচপ আভাময় দুই বু্ঝকর চেঝক আচম চকছুির্ চেচর্ণঝমঝর 

িাচকঝয় থাচক। হোৎ একব্ার মঝে হয়, করর্ুর বু্ঝক কযে একটা জল রঝঙর মাছ আুঁকা 

আঝছ। কীঝসর কযে সাংঝকচিক চিহ্ন। েৃচষ্টচব্্ম হয় আমার, িবু্ কসই চিহ্নটা আব্ার 

কেচখ, কসটার মাঝে কব্াোর কিষ্টা কচর। িারপর কসখাঝে মুখটা করঝখ েরম েরম চেশ্বাস 

কেঝল করর্ুর েীি িাচড়ঝয় চেই। মঝে হয়, পৃচথব্ীঝি এই আমার একমাত্র আশ্রয়। 

  

কসখাঝে মুখ করঝখই আচম চেসচেস কঝর ব্ললাম, করর্ু, সূযণোর মৃিুযর জেয আচম োয়ী 

েই।  
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করর্ু িমঝক উেল। আমার মুখটা কজার কঝর িুঝল কোুঁঝট আঙুল ছুুঁইঝয় ব্লল, আর ওকথা 

এক ব্ারও উচ্চারর্ ককাঝরা ো। 

  

আচম ওর আঙুলটা সচরঝয় ব্ললাম, ো, ব্লঝি হঝব্। এই কিা কশ্রষ্ঠ জায়ো এইসব্ কথা 

ব্লার। িুই কভঝব্চছচল— 

  

করর্ু আমাঝক ব্াধীনতা চেঝয় ব্লল, আচম ভুল কভঝব্চছলাম। িুচম আমাঝক শুধীনতঝর চেঝি 

পাঝরাচে? একটা কথাও ো ব্ঝল িঝল কেঝল–  

  

সূযণোর আকচস্মক মৃিুযর কথা শুঝে করর্ু এমে আঘাি কপঝয়চছল কয আমাঝক ব্ঝল 

উঝেচছল, িুচম ককে সূযণোঝক েীচপ্তচেঝের সন্ধাে চেঝল? ওখাঝে যচে ো কযি–  

  

করর্ু সচিযই ভুল কঝরচছল। আচম সূযণোঝক েীচপ্তচের চব্রঝয় একটাও কথা ব্চলচে কখেও। 

েীচপ্তচে একজে মন্ত্রীর স্ত্রী, একথা সূযণো ককােও ো ককােও উপাঝয় চেকই কজঝে কযি। 

কসই ভাঝব্ই কজঝেঝছ। এঝি আমার ককােও ভূচমকা কেই। 

  

িবু্ একটা সূক্ষ্ম যপরাধীনতঝব্াধীনত আমাঝক সব্ সময় কখাুঁিা চেঝয়ঝছ। আচম সূযণোঝক মুঝখ 

চকছু ো ব্লঝলও মঝে মঝে য্ি একব্ার কভঝব্চছলাম, সূযণোঝক আচমই ব্ঝল কেব্ 

েীচপ্তচের কথা। কস-সমঝয় আমার মাথার চেক চছল ো। ব্াচড়ঝি যোচ্, মাঝয়র যসুখ, 

যচেেুক িাকচর-জীব্ে–িার ওপঝর আব্ার করর্ুর মা আমাঝক কডঝক ব্ারর্ কঝর 

চেঝয়চছঝলে করর্ুর সঝে চমেঝিিখে আমার মঝে হঝয়চছল, সব্াই সব্চকছু ককঝড় চেঝে 

আমার কাছ কথঝক। িার ওপর সূযণোর মচি পচরব্িণঝের জেয করর্ু এচেঝয় কেল, সূযণোর 

োঝয় হাি রাখল–িখে আমার সব্ রাে পঝড়চছল সূযণোর ওপঝর, আচম কভঝব্চছলাম, 

কয-খব্ঝরর কােঝজ েীচপ্তচে আর েংকর কব্াঝসর ছচব্ কব্চরঝয়ঝছ, কসই কােজখাো সূযণোর 

সামঝে ছুুঁঝড় চেঝয় ব্লব্, এই োও, এই কেঝখা কিামার চেয়চি! শুধুীনত আচম কষ্ট পাব্ ককে 

সূযণোও পাক। 
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চকন্তু কােজটা আচম চেইচে কের পযণ্, চছুঁঝড় কেঝলচছলাম, িবু্ কয মঝে এঝসচছল কসই 

কথাটা–করর্ু কব্াধীনতহয় আমার মুখ কেঝখ কসটা পঝড় কেঝলচছল। এ জেয করর্ুর যচভঝযাে 

কোোর পর যঝেক চেে আচম চেঝজঝক োয়ী কঝরচছলাম, চি্ারও কিা একটা পাপ আঝছ। 

চকন্তু আজ, এই েকৃচি ও করর্ুর েগ্ন বু্ঝকর সামঝে এঝস মুহূঝিণ আমার উপলচি হয়, শুধুীনত 

একটা চি্ার জেয মােুর মঝর ো। িা ছাড়া, মৃিঝের কথঝক জীচব্িরা 

  

যঝেক কব্চে মঝোঝযাঝের কযােয। 

  

করর্ু আমার যেযমেস্ক মুখখাো চেঝজর করিঝল কেয়। িারপর ব্ঝল, এব্ার আচম কিামার 

বু্ঝক একটু মাথা রাচখ? 

  

আমার একটু লজ্জা কঝর। আমার বু্ঝক কলাম আঝছ, করর্ু িা কেখঝব্। আচম ওঝক সামােয 

ব্াধীনতা চেঝি যাই। করর্ু হাসল। িারপর ব্লল, আমার চথঝয়টার করা কিামার। পছন্দ 

হয়চে। কস কথা িখে ব্লচে ককে? ব্ারর্ করঝল চক আচম কযিাম ওখাঝে? িুচম ককে 

চেঝজঝক লুঝকাও? 

  

আচম করর্ুর বু্ঝক আব্ার হাি রাখলাম কযে েচিজ্ঞা করচছ চকছু একটা। িবু্ মঝে হয়, 

মােখাঝে একটা কেওয়াল উঝে কেল। করর্ু এখেও যঝেক েূঝর–ওর কাঝছও আচম সব্ 

কথা ব্লঝি পাচর ো। সচিয চেঝজঝক লুঝকাঝি হয়। ককে? 

  

ও চেঝজই আমার জামার কব্ািাম কখাঝল। আমার কলামে বু্ঝক ওর মুখখাো কিঝপ ধীনতঝর। 

ওর চপঝের ওপর হাি করঝখ আমার মঝে হয়, করর্ুর েরীরটা ককুঁঝপ ককুঁঝপ উেঝছ। করর্ু 

চক কুঁেঝছ? 

  

কসটা কেখা কেল ো। হোৎ চেরচের কঝর বৃ্চষ্ট োমল। কব্ে কিা করাে উঝেচছল, এখে আর 

একটুও করাঝের চিহ্ন কেই, কমঝঘ সব্ চেক কেঝক কেঝছ–িঝব্ কিা এই বৃ্চষ্ট সহঝজ থামঝব্ 

ো। কযটাঝক আচম কেওয়াল কভঝব্চছলাম, কসটা আসঝল কমঘ–আমাঝের মােখাঝে কখে 

আব্ার এঝস কেঝছ। করর্ুর হাি ধীনতঝর আচম েীঝির চেঝক ছুট লাোলাম। 
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করর্ুরা উঝেঝছ চব্েুঝের ব্াচড়ঝি। চব্েুঝের ককউ যঝেককাল আর এচেঝক আঝস ো, 

ব্াচড়টা খাচলই পঝড় থাঝক। কস ব্াচড়র জােলার রচঙে কাুঁঝির চেঝক িাচকঝয় হোৎ একটা 

কথা মঝে পঝড় কেল। যঝেক ব্ছর আঝে চব্েুর সঝে আমার এই ব্াচড়ঝি আসব্ার কথা 

চছল, ব্াব্া আসঝি কেেচে। পািলা যচভমাঝে মেটা চভঝজ যায়। সারা েরীর আঝেই 

বৃ্চষ্টঝি চভঝজ জব্জঝব্। 

  

করর্ু ব্লল, ব্াচড়র মঝধীনতয আসঝব্ ো? 

  

আচম রাচজ হলাম ো। এিুচে যংশুর সঝে কথাব্ািণা ব্লার ইঝে আমার একটুও কেই। 

করর্ুর কস রভটা যঝেকির্ ধীনতঝর লালে করঝি িাই। যংশু ব্ড় ব্াঝজ কথা ব্ঝল। 

  

আচম ব্ললাম, িুই আয় ো আমাঝের কহাঝটঝল! আচম কিাঝক লুচকঝয় লুচকঝয় চেঝয় িঝল 

যাব্।  

  

করর্ু উজ্জ্বল মুঝখ ব্লল, কব্ে হয় িা হঝল ো? কিামার ঘরটা চক রাস্তার চেঝক ো পাহাঝড়র 

চেঝক। 

  

পাহাঝড়র চেঝক জােলা আঝছ একটা। কসখাঝে কিার জেয আচম মযাচজঝক একটা স্বঝেণর 

েৃেয এঝে চেঝি পাচর। 

  

চকন্তু আমার োচড়টা কয এঝকব্াঝর চভঝজ কেঝছ? োচড় ব্েঝল আসব্? িুচম িঝল যাও, 

আচম আধীনত ঘণ্টার মঝধীনতয আসচছ। আমাঝক েুকঝি কেঝব্? 

  

কিাঝক ককউ কখেও ককাথাও আটকাঝি কপঝরঝছ? কিার কথা কোঝেচে, এমে ককউ আঝছ? 

  

করর্ু হাসল। েরজায় কহলাে চেঝয় ব্লল, একজে চছল। ো, দু’জে। সূযণো আর িুচম। 

কিামরা দুজঝে একই রকম। 
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সূযণোর সঝে আমার ককােওই চমল কেই। আর ককউ কখেও ব্ঝলচে একথা, শুধুীনত করর্ুই 

ব্লল আমরা দুজঝে এক রকম। কহাঝটঝলর ঘঝর চেঝর এই কথাটাই আমার মাথায় ঘুরঝি 

লােল। সূযণো আর আচম যচে একসঝে ককােও কাঝজ োমঝি পারিাম! আমার যঝেক 

আো চছল, সূযণো চকছুঝিই আমাঝক সঝে চেল ো। 

  

করর্ুর জেযই সূযণোর কথা আজ েিুে কঝর মঝে পঝড়। সূযণোর মৃিুযর পর কব্ে আঝলাড়ে 

হঝয়চছল। একজে মন্ত্রীঝক হিযার কিষ্টায় িারচেঝক কব্ে সাড়া পঝড় যায়। যঝেঝক 

ব্ঝলচছল, সূযণো আর চস চপ আই-এর কমম্বার। কসই পাচটণ কথঝক আব্ার েচিব্াে করা 

হয়। েংকর কব্াসঝক সূযণো চপস্তল হাঝি চেঝয় ব্াংঝলার মাঝে িাড়া কঝরচছল, এই েৃেযটা 

সূযণোর িচরঝত্রর সঝে মাোয় ব্ঝট িবু্ আমরা যঝেঝকই চব্শ্বাস করঝি পাচরচে। সূযণো 

খুেজখঝমর লাইে কছঝড় চেঝয়চছল। িা ছাড়া, ব্যচিেি কারঝর্ যারা খুে কঝর িারা খুচে, 

সূযণো কস-িচরঝত্রর েয়। ব্ড়চেও চব্শ্বাস কঝরচে। ব্ড়চে ব্ঝলচছল, কব্য়াচল্লে সাঝল কয-

সময় সূযণো আশ্রয় চেঝয়চছল ওঝের ব্াচড়ঝি, কসই সময়ই ব্ড়চে ওর চপস্তলটা সচরঝয় 

কেয়। সূযণো কিা আর ককােও চেে কসটার কখাুঁজ কঝরচে। কসটা ব্হ চেে পঝড়চছল ব্ড়চের 

কাঝছ, ব্ছর চিঝেক আঝে ব্ড়চে কসটা েোয় কেঝল চেঝয়ঝছ। সূযণোর মৃিুযঝি এঝকব্াঝর 

কভঝঙ পঝড়চছল ব্ড়চে–হোৎ বু্চড় হঝয় কেল। আচম েীচপ্তচেঝকও কোর। চেঝি পাচর ো। 

হোৎ একটা আগুঝের কোলা ছুঝট এঝল সব্াই ছুঝট ব্াুঁিব্ার কিষ্টা কঝর। েীচপ্তচেও ব্াুঁিঝি 

কিঝয়চছঝলে। চকংব্া, চিচে িাুঁর চেজস্ব উপাঝয় ব্াুঁিাঝি কিঝয়চছঝলে সূযণোঝক। কয 

ভাঝলাব্াসা েূঝর কেঝল কেয় িার েহে যঝেক কব্চে। শুঝেচছ, েীচপ্তচেঝক এখে ব্াইঝর 

ককাথাও পাচেঝয় কেওয়া হঝয়ঝছ। েীচপ্তচে এখে বু্েঝি পারঝব্ে, শুধুীনত মৃিুয েয়, যঝেক 

সময় কব্ুঁঝি থাকাও কি মমণহীে। সূযণোর কিঝয় েীচপ্তচের জেয আমার কব্চে কষ্ট হয়। 

  

করর্ু আর আধীনত ঘণ্টার মঝধীনতযই আসঝব্। কিির্ পর কসই আধীনত ঘণ্টা কের হঝব্। আচম 

জােলার ধীনতাঝর োুঁচড়ঝয় রইলাম। জােলার চেক েীঝিই পাহাচড়ঝের একটা ব্চস্ত। 

যঝেকগুঝলা কছঝলঝমঝয় কখলা করঝছ কসখাঝে। একটা কুকুর িাঝের পাঝে পাঝে এমে। 

ভাঝব্ ঘুরঝছ, কযে কস ব্লঝি িায়, আমায় কখলাঝি চেে ো ককে? বৃ্চষ্টর জল োো ধীনতারায় 
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েচড়ঝয় পড়ঝছ। করাে উঝে কেঝছ আব্ার। যঝল চকক েৃঝেযর মিে কজঝে  ওঝে েূঝরর 

পাহাড়। করললাইে েকেক করঝছ, দুচট িরুর্ী কমঝয় চেক লাইঝের ওপর চেঝয় কহুঁঝট 

কহুঁঝট আসঝছ, মুঝখ িারা েব্দ করঝছ চেকচেক চেকচেক। 

  

হোৎ মঝে পড়ল, মৃিুযর আঝে ব্ড়ব্াবু্ ব্ঝলচছঝলে, কেঝখ কেলাম। একটা চব্রাট 

তব্চিত্রযময় জীব্ে কাচটঝয় এঝস চিচে কের মুহূঝিণ উচ্চারর্ কঝরচছঝলে িার উপলচি। 

জােলার ধীনতাঝর োুঁচড়ঝয় করর্ুর জেয যঝপিা করঝি করঝি আমার মঝে হয়, ব্ড়ব্াবু্ চেকই 

ব্ঝলচছঝলে, কেঝখ যাওয়া ছাড়া আর কী! 
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