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১. শ্যামা প্রথমবার মা হইল 

সাত বছর বধূজীবন যাপন কচরবার পর বাইশ বছর বয়সস শীতসের চিতীয় পসষেরর ্ী 

শযামা প্রথমবার মা হইে। এতকাে অনুববরা থাচকয়া সন্তান োসের আশা সস একরকম 

ছাচিয়াই চিয়াচছে। বযথব আশাসক মানুষ আর কতকাে সপাষণ কচরসত পাসর। সাত বছর 

বন্ধ্যা হইয়া থাকা প্রায় বন্ধ্যাসের প্রমাসণরই শাচমে। শযামা  তাই জাচনয়া রাচয়য়াচছে। 

সস তার মাসয়র একমাত্র সন্তান। একমাত্র সন্তান না হইয়া তার উপায় অবশয চছে না, 

কারণ সস মাতৃগসেব থাচকসতই তার বাবা ব্ৰহ্মপুসত্র সনৌকািুচব হইয়া মারা যায়। তারপর 

তার আর োইসবান হইসে সস বি কেসের কথা হইত। শযামার সযন তাহা সয়য়াে থাসক 

না। সস সযন েুচেয়া যায় সয, তার বাবা বাাঁচিয়া থাচকসে সাতোই িম্পার একসবান 

পারুেই হয়সতা সস হইত, সবান  সয তাহার দু-পাাঁিচি থাচক না, তাই বা সক বচেসত 

পাসর? তবু, একিা যুচিহীন সছসেমানুচষ ধারণা সস কচরয়া রাচয়য়াচছে সয, সস চনসজ 

যয়ন এয়ন এক মার এক সমসয়, দুচি একচির সবচশ সছসেসমসয় তার  হইসব না। বি 

সজার চতনচি। সগািার কসয়ক বছসরর মসধযই এরা আচসয়া পচিসব, এই চছে শযামার 

চবশ্বাস। তৃতীয় বছসর  মাতৃেোে না কচরয়া সস তাই েীত হইয়া উচিয়চছে। তার পসরর 

িারিা বছর সস পূজা, মানত, জেপিা, কবি প্রেৃচত দিব উপাসয় চনসজসক উববরা কচরয়া 

তুচেসতই একরকম বযয় কচরয়াসছ। সশসষ, সময়মসতা মা না হ য়ার জনয এবং দিব 

উপাসয় মা হইবার সিষ্টা কচরবার জনয নানাচবধ মানচসক চবপযবসয়র পর তার যয়ন প্রায় 

চহচষ্টচরয়া জচিয়া যা য়ার উপক্রম হইয়াসছ, তয়ন ফাল্গুসনর এক দুপুরসবো ঘসরর 

িরজা-জানাো বন্ধ্ কচরয়া শীতেপাচিসত গা ঢাচেয়া ঘুসমর আসয়াজন কচরবার সময় 

সহসা চবনােূচমকায় আকাশ হইসত নাচময়া আচসে সসেহ। বাচিসত তয়ন সকহ চছে না। 

দুপুসর বাচিসত সকহ সকাসনাচিনই প্রায় থাচকত না, থাচকবার সকহ চছে না। আত্মীয় অথবা 

বনু্ধ্। সসেহ কচরয়াই শযামার এমন বুক ধিফি কচরসত োচগে সয, তার েয় হইে হিাৎ 

বুচি তার েয়ানক অসুয় কচরয়াসছ। সারািা দুপুর সস ক্রমান্বসয় শীত   ্ ী্ম  এবং সরামা্ 

অনুেব কচরয়া কািাইয়া চিে। সসেহ প্রতযয় হইে একমাসস। কিা শীসতর সসগে  শযামার 
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অজ্ঞাসত যাহার আচবেবাব ঘচিয়াচছে, সস জি েইে শরৎকাসে। জগজ্জননী শযামা জগসত 

আচসয়া মানবী শযামাসক এসকবাসর সাতচিসনর পুরাতন জননী চহসাসব সিচয়সেন। 

  

শযামার বধূজীবসনর সমস্ত চবস্ময়   রহসয, প্রতযাশা   উসেজনা তয়ন চনিঃসশষ হইয়া 

আচসয়াসছ। চনিঃসশষ হইবার আসগ  সব সয তাহার য়ুব সবচশ পচরমাসণ চছে তা বো যায় 

না। জীবসন শযামার যচি সকাসনাচিন সকাসনা অসাধারণে থাচকয়া থাসক, সস তাহার 

আত্মীয়স্বজসনর একান্ত অোব। জসির পর জগসত শযামার আপনার বচেসত চছে মা আর 

এক মামা। এগার বছর বয়সস সস মাসক হারায়। মামাসক হারায় চববাসহর এক বছসরর 

মসধয। মামার চকছু সম্পচে চছে। প্রকৃতপসষের, উেরাচধকারীচবহীন এই মামাচির চকছু 

সম্পচে না থাচকসে শীতে শযামাসক চববাহ কচরত চকনা সসেহ। 

  

মৃতুযর মসধয মামাসক হারাইসে সম্পচে শযামা পাইত সসেহ নাই। চক্তু  শযামার চববাসহর 

পর একা থাচকসত থাচকসত মামার মাথার চক সয সগােমাে হইয়া সগে, চনসজর যা-চকছু 

চছে িুচপিুচপ জসের িাসম সমস্ত চবক্রয় কচরয়া চিয়া একচিন চতচন উধা  হইয়া সগসেন। 

একা সগসেন না। শযামার মামাবাচির ্াসম আজীবন সন্যাসী-সঘাঁষা সপ্রৌঢববয়সী ব্ৰহ্মিারী 

মামাচির কীচতব এয়সনা প্রচসদ্ধ হইয়া আসছ। প্রচসদ্ধ হইয়া আসছ এই জনয সয, শযামার 

মামা সামানয সোক হইসে  আসে কেে যাসির, তাসির সিসয় বসনচি ঘর আশপাসশ 

িশিা ্াসম আর নাই। এই সগে শযামার চিসকর চহসাব। স্বামীর চিসকর চহসাব ধচরসে 

চববাসহর পর শযামা পাইয়াচছে শুধু একচি চববাচহতা রুগ্ন ননিসক।  

  

সস মোচকনী। 

  

প্রথমবার স্বামীগৃসহ আচসয়া শযামা সকাসনাচিসক তাকাসনার অবসর পায় নাই। মোচকনী 

তয়ন সুস্থ চছে। চনসজর নানাপ্রকার চবচিত্র অনুেূচত, প্রচতসবচশনীসির চেি, সবৌোসতর 

সগােমাে সব চমচেয়া তাহাসক একিু উদ্ভ্ৰান্ত কচরয়া সফচেয়াচছে। মামার কাসছ চফচরয়া 

যা য়ার সময় সস শুধু সসগে  েইয়া চগয়াচছে কসয়কিা দহচি েরা চিসনর স্মৃচত। ছমাস 

পসর এক আসন্-সন্ধ্যায় আবার এ বাচিসত পা চিয়া সিাসয় সস সিচয়য়াচছে অন্ধ্কার। 
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এচক অবস্থা বাচিঘসরর বাচিসত মানুষ কই? েণ্ঠন দুসিা সধাাঁয়া ছাচিসতসছ, উিাসন সপািা 

কয়ো, ছাই   হাজার রকম জঞ্জাসের গািা, সিয়াসে সিয়াসে িুে, পাসয়র তসে 

ধুোবাচের স্তর। আর এক ঘসর মরমর একচি মানুষ। 

  

সস মোচকনী। শীতে বচেয়াচছে, সব সিসয়শুসন না । এবার সথসক সব োর সতামার। 

  

বচেয়া সস উধা  হইয়া চগয়াচছে। সবাধহয় য়াবার চকচনসত–এ বাচিসত রান্ার সকাসনা 

বযবস্থা আসছ, শযামা তাহা োচবসত পাসর নাই। সসইয়াসন, চেতসরর সরায়াসক তাহার 

ট্রােিার উপর বচসয়া, েসয়   চবষাসি শযামার কান্া আচসসতসছ, এমন সময় সিসরর 

সয়াো িরজা চিয়া বাচিসত ঢুচকয়াচছে েম্বা-ি িা সজায়ান একিা মানুষ। 

  

সস রায়াে। মোচকনীর স্বামী। 

  

এই রায়াসের সাহাযয না পাইসে শযামা তাহার নূতন জীবসনর সসগে  চনসজসক চকোসব 

য়াপ য়া য়াইয়া েইত, জাচনবার উপায় নাই, কারণ রায়াসের সাহাযয সস পাইয়াচছে। 

শুধু সাহাযয নয়, িরি   সহানুেূচত। এতচিন রায়াে সযসব বযবস্থা কচরসত পাচর চক্তু  

কসর নাই, এবার শযামার সসগে  সমস্তই সস কচরয়া সফচেে। প্রথসম বাচিঘর সাফ হইে। 

তারপর আচসে কুকাসরর বিসে পািক, চিকা চি-র বিসে চিবারাচত্রর পচরিাচরকা। হাি-

বাজার রান্া-য়া য়া সব অসনকিা চনয়চমত হইয়া আচসে। 

  

মোর চিচকৎসার জনয রায়াে আসরা পাাঁি-ছয় মাস এয়াসন চছে। সস সময়িা শযামার বি 

সুসয় কাচিয়াচছে। সস সময়মসতা স্নানাহার কসর চকনা রায়াে সসচিসক নজর রাচয়ত, 

হাচসতামাশায় তাহার চবষণ্ণতা িূর কচরবার সিষ্টা কচরত, শযামার বয়সসাচিত 

সছসেমানুচষগুচে সমথবন পাইত তারই কাসছ। শীতসের মাথায় সয একিু চছি আসছ এিা 

শযামা সগািাসতই সির পাইয়াচছে। শীতেসক সস বি েয় কচরত, পুসরাসনা হইয়া 

আচসসে  এয়ন পযবন্ত সস েয় তাহার রচহয়া চগয়াসছ। শীতসের না চছে সনশার সময়-

অসময়, না চছে সয়য়াসের অন্ত   সমজাসজর চিক-চিকানা। প্রথম। সছসেসক সকাসে 

পাইয়া শযামা পূবববতবী সাতিা বছসরর ইচতহাস আাঁতুসিই অসনকবার স্মরণ কচরয়াসছ 
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সযসব সিাসষর জনয শীতে তাহাসক শাচস্ত চিয়াচছে তাহা মসন কচরয়া জ্বচেবার জনয নয় 

শীতে সমূ্পণবোসব উসপষেরা কচরয়াচছে চনসজর এমন একচিমাত্র েঘু অপরাসধর কথা যচি 

মসন পচিয়া যায়, এই আশায়। শীতসের কাসছ তাহার সকাসনা ত্রুচির মাজবনা না থাকািা 

চছে এত বি চনসরি সতয। সকবে রায়াসের কাসছই শযামার অপরাধ  চছে না, ত্রুচি  

চছে না। রায়াসের এই সচহষু্ণতা শযামার কাসছ আসরা পূজয হইয়া উচিবার অনয একচি 

কারণ চছে। সস মোর গাোগাচে। মোর অসুয়িা চছে মারাত্মক। স্বোব  তাহার হইয়া 

উচিয়াচছে মারাত্মক। মোর পান। হইসত িুনচি শযামা কয়সনা য়সাইত না বসি পান মো 

য়াইত না, কারণ পান য়া য়ার ষেরমতা তাহার চছে না–অনুরূপ তুচ্ছ অপরাসধ চি চি কচরয়া 

সস এত এবং এমন সব য়ারাপ কথা বচেত সয, শযামার মন চতি হইয়া যাইত। শীতসের 

সকাসে গরম িা সফচেয়া [েসয়] গাসে একিা িি য়া য়ার পরষেরসণই বাচেব চিসত পাাঁি 

চমচনি সিচর করার জনয [গাসে িি য়াইসে চমচনিপাাঁসিক না কাাঁচিয়া সস পাচরত না] মোর 

গাে য়াইয়া চনসজসক যয়ন শযামার চবনামূসেয সকনা িাসীর সিসয় কম িাচম মসন হইত, 

রায়াে তয়ন তাহাসক চকচনয়া েইত দুচি চমচষ্ট কথা চিয়া।  

  

শুধু সান্ত্বনা   সহানুেূচত নয়, রায়াে তাহার অসনক োঞ্ছনা  বািাইয়া িচেত। কতচিন 

গেীর রাচত্রসত শীতে বাচি চফচরসে (বনু্ধ্রা চফরাইয়া চিয়া যাইত রায়াে তাহাসক বাচহসর 

আিকাইয়া রাচয়য়াসছ, শযামার কত অপরাসধর শাচস্ত চিসত আচসয়া শীতে সিচয়য়াসছ 

রায়াে সস অপরাসধর অংশীিার, শযামাসক শাসন কচরবার উপায় নাই। শীতসের কত 

অসম্ভব সসবার আসিশ রায়াে যাচিয়া বাচতে কচরয়া চিয়াসছ।  

  

স্বামীর চবরুসদ্ধ এোসব ্ী পষের অবেম্বন করা চবপজ্জনক, চবসশষ ্ীচির যচি বয়স সবচশ 

না হয়। স্বামী নানারকম সসেহ কচরয়া বসস। চক্তু  রায়াে চছে অতযন্ত বুচদ্ধমান, 

িাোচকসত সংসাসর শযামা তার জুচি সিসয় নাই। সযসব আশ্চযব সকৌশসে শীতেসক সস 

সামোইয়া িচেত, শযামাসক আিাে কচরয়া রাচয়ত, আসজা মাসি মাসি অবাক হইয়া 

শযামা সসসব োসব। মো সুস্থ হইয়া উচিসে রায়াে তাহাসক েইয়া িচেয়া চগয়াচছে 

বনগাাঁ। কচেকাতার এত আচপস থাচকসত বনগাাঁসয় তাহার িাকচর কচরসত যা য়া শযামা 
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পছে কসর নাই। একচিন, রায়ােসির িচেয়া যা য়ার আসগর চিন,  ই কথা েইয়া 

রাগারাচগ  সস কচরয়াচছে। বয়স সতা শযামার সবচশ চছে না। জগসত কাসরা সস্নসহ সয 

কাসরা িাচব জসি না এিা সস জাচন না। আকুে আ্সহ চবনা িাচবসতই স্বামীর সিসয় 

আপনার সোকচিসক সস ধচরয়া রাচয়সত িাচহয়াচছে। রায়াে িচেয়া সগসে সস দু-িারচিন 

সিাসয়র জে সফচেয়াচছে চকনা আজ প্রথম সন্তাসনর মা হ য়ার পর শযামার আর তাহা 

স্মরণ নাই। সমস্ত নাচেশ সস েুচেয়া চগয়াসছ। সসই উদ্ভ্ৰান্ত চিনগুচেসক হয়সতা সস রহসসয 

ঢাচকয়া রাচয়সত োেবাসস, কারণ তাহাই স্বাোচবক। যতই আপনার হইয়া উিুক, 

রায়ােসক শযামা এক সফাাঁিা বুচি না, সোকিার প্রকাণ্ড শরীসর সয মনচি চছে তাহা চশশুর 

না শয়তাসনর সকাসনাচিন তাহা সচিক জাচনবার েরসা। শযামা রাসয় না। তয়ন চিপ্রহসর 

গৃহ থাচকত চনজবন, সন্ধ্যার পর দুচি োঙা েণ্ঠসনর আসোয় বাচির অসধবক  আসো হইত 

না। শীতে সযচিন রাসত্র সিচর কচরয়া বাচি চফচরত, িা য়ায় সিস চিয়া বচসয়া তাহার 

প্রতীষেরা কচরসত কচরসত চনয়মাধীন জীবনযাপন স্বোবতই শযামার কাসছ অবাস্তব হইয়া 

উচিত–বয়স সতা তাহার সবচশ চছে না। সুতরাং রায়ােসক  তাহার মসন হইত চনমবম, 

মসন হইত সোকিা সস্নহ কসর, চক্তু  সস্নসহর প্রতযাশা চমিায় না। 

  

শীতসের তয়ন চনসজর একিা সপ্রস চছে, মে আয় হই না। তবু অোব তাহার োচগয়াই 

থাচকত। শীতসের মাথায় চছি চছে রকমাচর, অথব সম্বসন্ধ্ একিা চবকৃত উিাসীনতা চছে 

তার মসধয সসরা। তাহার মনসক চবসেষণ কচরসে সযাগাসযাগ য়ুাঁচজয়া পা য়া যায় সসেহ 

নাই, সকবে, সস সিষ্টা কচরবার মসতা অসাধারণ মানচসক দবচশষ্টয ইহা নয়। িাকার প্রচত 

মমতার অোবিা অসনসকই নানা উপাসয় সঘাষণা কচরয়া থাসক। শীতসের উপায়িা চছে 

চবকার্স্ত তাহা েীরুতার   দুববেতার চবসষ চবষাি। সযসব সবকার-িে চিরকাে 

বুচদ্ধমানসির সোজ চিয়া আচসয়াসছ, সস চছে তাসির রাজা। বনু্ধ্রা চপি িাপিাইয়া তাহার 

মনসক গসির মাসির সসগে  তুেনা কচর, তাই পাসছ সকহ সির পায় সয, মন তাহার আসসে 

বিবাজাসরর গচে, এই েসয় সববিা সস সন্ত্রস্ত হইয়া থাচকত। সফরত পাইসব না জাচনয়া 

িাকা ধার চিত সস, চথসয়িাসরর বক্স োিা কচরত সস, মি   আনুষচগে সকর িাকা আচসত 

তাহারই পসকি হইসত। চবকাসের চিসকর সপ্রসসর সছাি আচপসচিসত হাচসমুসয় চসগাসরি 
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িাচনসত িাচনসত দু-িারজন বনু্ধ্র আচবেবাব হইসে েসয় তাহার মুয় কাসো হইয়া যাইত। 

পাগোচম চছে তাাঁহার এইয়াসন। সস জাচনত সবাকা পাইয়া সকসে তাহার ঘাি োসঙ, তবু 

ঘাি োচঙসত না চিয়া  সস পাচরত না। 

  

সশসষ, শযামার চববাসহর প্রায় িার বছর পসর, শীতসের সপ্রস চবক্রয় হইয়া সগে। 

আসবােতাসবাে সযমচন য়রি করুক, আয় োসো থাকায় এতকাে সমািামুচি একরকম 

িচেয়া যাইত, সপ্রস চবক্রয় হইয়া যা য়ার পর তাহাসির কসষ্টর সীমা চছে না। বাচিিা 

দপতৃক না হইসে মািয়াসন চকছুচিসনর জনয হয়সতা তাহাসির গাছতোই সার কচরসত 

হইত। এই অোসবর সময় শযামার মামার সম্পচে হইসত বচ্ত হ য়ার সশাক শীতসের 

উথচেয়া উচিয়াচছে, সব সময় শযামাসক কথার সয়াাঁিা চিয়াই তাহার সাধ চমচিত না। 

শযামার গাসয় তার প্রমাণ আসছ। প্রথম মা হ য়ার সময় শযামার সকামসরর কাসছ সয মস্ত 

ষেরসতর িাগিা সিচয়য়া বুচি িাই আফসসাস কচরয়াচছে এবং শযামা বচেয়াচছে,  িা 

সফািার িাগ, ছচির ডগাসত  সসিা সৃচষ্ট হয় নাই, ছাচতর ডগাসত  নয়।  িা বাঁচিসত 

কািার িাগ। বাঁচি চিয়া শীতে অবশয তাহাসক সয়াাঁিায় নাই, পা চিয়া চপসি একিা সিো 

মাচরয়াচছে। দুিঃসয়র চবষয়, শযামা তয়ন কুচিসতচছে তরকাচর।  

  

তরকাচর সস আসজা সকাসি। সুসয়-দুিঃসয় জীবনিা অমচন হইয়া চগয়াসছ, চসদ্ধ কচরবার িাে 

  কুচিবার তরকাচর থাকার মসতা িেনসই। অসনকচিন সপ্রসসর মাচেক হইয়া থাকার 

গুসণ একিা সপ্রসসর মযাসনজাচরর িাকচর শীতে মাসছসয়ক সিষ্টা কচরয়াই পাইয়াচছে। 

শযামা প্রথমবার মা হ য়ার সময় শীতে এই িাকচরই কচরসতচছে।  

  

চববাসহর সাত বছর পসর প্রথম সছসে হ য়ািা য়ুব সবচশ চবস্মসয়র বযাপার নয়। অমন 

চবেচম্বত উববরতা বহু নারীর জীবসনই আচসয়া থাসক। শযামার সযন সব চবষসয়ই 

বািাবাচি। প্রথম সছসেসক প্রসব কচরসত সস সময় েইে দুচিসনর  সবচশ এবং এই দুচি 

চিন েচরয়া বার বার মূছবা সগে। 
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সশষ মূছবা োচঙবার পর শযামা এক মহামুচির স্বাি পাইয়াচছে। সিসহ সযন তাহার উোপ 

নাই, স্পেন নাই, সবগুচে ইচিয় অবশ চবকে হইয়া চগয়াসছ। সস বাতাসসর মসতা হা্া। 

শীতকাসের পুঞ্জীেূত কুয়াশার মসতা সস সযন আেসগাসছ পৃচথবীসত সংেগ্ন হইয়া আসছ। 

তাহার সম্ চবস্ময়কর অচস্তে বযাচপয়া এক তরগে াচয়ত চস্তচমত সবিনা, মৃদু অথি অসহয, 

দুসজ্জবয় অথি সিতনাময়। একবার তাহার মসন হইে, সস বুচি মচরয়া চগয়াসছ, বযথা চিয়া 

ফাপাসনা এই শূনযময় অবস্থাচি তাহার মৃতুযরই পরবতবী জীবন। সোতা ্াচন্তকর যাতনা 

তাহার অশরীরী আত্মারই দুসেবাগ। 

  

তারপর সিায় সমচেয়া প্রথমিা সস চকছুই বুচিসত পাসর নাই। সিাসয়র সামসন সািা সিয়াসে 

একচি শাচয়ত মানুসষর ছায়া পচিয়াসছ। ছায়ার হাতয়াসনক উপসর জানাোর একিা পাি 

অল্প একিু ফাাঁক করা। ফাাঁক চিয়া য়াচনকিা কাসো আকাশ   কতকগুচে তারা সিয়া 

যাইসতসছ। একিা গরম সধাাঁয়াসি গন্ধ্ শযামার নাসক োচগয়াচছে। কাসছই কাসির কথা 

বচেবার মৃদু শব্দ। য়াচনকষেরণ িাচহয়া আশ্চযব হইয়া চগয়াচছে। এমনোসব সস শুইয়া আসছ 

সকন? তাহার চক হইয়াসছ? কািকয়ো পুচিবার গন্ধ্ চকসসর? কথা বচেসতসছ কারা? 

  

হিাৎ সব কথাই শযামার মসন পচিয়া চগয়াচছে। পাশ চফচরসত চগয়া সববাসগে  চবদুযসতর 

মসতা তীব্ৰ একিা বযথা স্াচরত হইয়া যা য়ায় সস আবার সিহ চশচথে কচরয়া চিয়াচছে। 

মসনর প্রশ্নসক চবহ্বসের মসতা উচ্চারণ কচরয়াচছে এই অথবহীন োষায় : সকাথায় সগে, 

কই? সক সযন জবাব চিয়াচছে : এই সয সবৌ এই সয, মুয় চফচরসয় তাকা হতোগী! 
  

কাসছ বচসয়া  অসনক িূর হইসত সয কথা বচেয়াচছে, সস-ই সবাধহয় শযামার একয়ানা 

হাত তুচেয়া একচি সকামে স্পেসনর উপর রাচয়য়াচছে। জাচগয়া থাচকবার শচিিুকু 

শযামার তয়ন চিমাইয়া আচসয়াসছ। সস অচতকসষ্ট একিু পাশ চফচরয়াচছে। সিয়চব সবৌ? 

এই িযায়–  

  

এবার স্বর চিচনসত পাচরয়া কচম্পতকসণ্ঠ শযামা বচেয়াচছে–িাকুরচি? 
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মোচকনী আসোিা উাঁিু কচরয়া ধচরয়া বচেয়াচছে আর োবনা চক সবৌ? োসোয় োসোয় 

সব উতসর চগসয়সছ। সয়াকা সো, ঘর আসো করা সয়াকা হসয়সছ সতার।  

  

মাথা তুচেয়া একবার মাত্র য়াচনকিা রচিম আো   দুচি চনমীচেত সিায় সিচয়য়া শযামা 

বাচেসশ মাথা নামাইয়া সিায় বুচজয়াচছে। 

  

শযামার সয সব চবষসয়ই বািাবাচি চছে তাহা চনিঃসসেহ। পরচিন সকাসেই সস তাহার 

প্রথম সছসেসক োেবাচসয়া সফচেয়াসছ। অসনক সবোয় ঘুম োচঙয়া চনসজসক শযামার 

অসনকিা সুস্থ মসন হইয়াচছে। ঘসর তয়ন সকহ চছে না। কাত হইয়া শুইয়া পাসশ শাচয়ত 

চশশুর মুসয়র চিসক এক চমচনি িাচহয়া থাচকয়াই তাহার মসন হইয়াচছে, চেতসর একিা 

অদু্ভত প্রচক্রয়া ঘচিয়া িচেবার সসগে  সসগে  সছসের মুয়য়ানা তাহার সিাসয় অচেনব হইয়া 

উচিসতসছ। কতিুকু মুয়, কী সপেবতা মুসয়র! মাথা   েুরুসত িুসের শুধু আোস আসছ। 

সবিনার জমাসনা রসসর মসতা তুেতুসে আশ্চযব দুচি সিাি। এ চক তার সছসে? এই সছসে 

তার? গেীর ঔৎসুসকয সন্তপবসণ শযামা হাত বািাইয়া সছসের চিবুক   গাে িুাঁইয়াচছে, 

বুসকর স্পেন অনুেব কচরয়াচছে। এই চবচচ্ছন্ ষেরীণ প্রাণস্পেন সকাথা হইসত আচসে? 

শযামা কাাঁচপয়াচছে, শযামার হইয়াচছে সরামা্ সস্নহ নয়, তাহার হৃিয় সযন। ফুচেয়া 

ফাাঁচপয়া উচিয়া তাহার কণ্ঠসরাধ কচরয়া চিসত িাচহয়াচছে। প্রসসবর পর নাচিসংসযাগ 

চবচচ্ছন্ সন্তাসনর জনয এচক কাণ্ড ঘচিসত থাসক মানুসষর মসধয? আচশ্বসনর প্রোতচি চছে 

উজ্জ্বে। দুচিন দুরাচত্রর মরণাচধক যন্ত্রণা শযামা দুিঃস্বসের মসতা েুচেয়া চগয়াচছে। আজ 

সকাসে তাহার আনসের সীমা নাই। 

  

তয়ন ঘচিয়াচছে এক কাণ্ড। 

  

ঘুম োচঙয়া হিাৎ চশশু সযন চক রকম কচরসত আরম্ভ কচরয়াচছে। িাচনয়া িাচনয়া শ্বাস 

সনয়, ি্েোসব হাত-পা নাসি, সিায় কপাসে তুচেয়া সিয়। েসয় শযামা চববণব হইয়া 

চগয়াচছে। ডাচকয়াচছে–িাকুরচি সগা,   িাকুরচি। 

  

রান্া সফচেয়া ছুচিয়া আচসয়া বযাপার সিচয়য়া মো হইয়াচছে রাচগয়া আগুন। 
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সিায় সনই সবৌ? সসরা তুচম, সসরা। গো শুচকসয় এমন করসছ সগা, আহা! মধুর বাচি সগে 

সকাথা? চমছচরর জে? চিসয়ছ উেসি? আশ্চচযব! 

  

তাসকর উপর চশচশসত মধু চছে। সছাি একচি বাচিসত মধু ঢাচেয়া আঙুসে কচরয়া সছসের 

মুয় চেজাইয়া সিাসয়র পেসক মো তাহাসক শান্ত কচরয়া সফচেয়াচছে। চবিচবি কচরয়া 

বচেয়াচছে–আনাচি বসে আনাচি, এমন আনাচি জসি  সিাসয় সিচয় চন মা! কচি সছসে, 

পেসক পেসক গো শুসকাসব, তা  যচি না সির পা , তসব মা হ য়া সকন? িাইমাগী  

মানুষ সকমন? তামাকপাতা আনসত চগসয় বুচি হে? 

  

এই তুচ্ছ ঘিনাচি শযামার মসন গাাঁথা হইয়া আসছ, প্রথম সন্তানসক সস সয বার চিসনর 

সবচশ বিাইসত পাসর নাই, তার সবিুকু অপরাধ চিরকাে শযামা চনসজর বচেয়া স্বীকার 

কচরয়া েইয়াসছ, সন্তান পচরিযবার চকছুই সস সয তয়ন জাচন না, এই ঘিনাচি শযামার 

কাসছ হইয়া আসছ তাহার আচিম প্রমাসণর মসতা। তয়ন অবশয সস জাচন না, বার চিন 

পসর সপি ফুচেয়া সছসে তাহার মচরয়া যাইসব। মো িচেয়া সগসে সছসের চিসক সিায় 

রাচয়য়া সস শান্তোসবই শুইয়াচছে, গো শুকাসনার েষেরণ সিয়া সগসে মুসয় মধু চিসব। 

অনযমসন সস অসনক কথা োচবয়াচছে। িরজা চিয়া দুচি িিাই পাচয় ঘসর ঢুচকয়া য়াচনক 

এচিক  চিক ফিফি কচরয়া উচিয়া জানাো চিয়া বাচহর হইয়া চগয়াচছে, জানাো চিয়াই 

সরাি আচসয়া পচিয়াচছে শযামার চশয়সর। জীবন-মৃতুযর কথা। শযামার তয়ন মসন পসি 

নাই, েগবাসনর কাণ্ডকারয়ানা বুচিসত না পাচরয়া সস অবাক হইয়া চগয়াচছে। বুসক তাহার 

দুচিন দুধ আচসসব না। নবজাত চশশুর জনয েগবান দুচিসনর উপবাস বযবস্থা কচরয়াসছন। 

মোর হুকুম স্মরণ কচরয়া মাসি মাসি সছসের মুসয় সস শুষ্ক স্তন চিয়াচছে। সন্তাসনর 

ষুেরধার আকষবণ অনুেব কচরয়া োচবচছে, হয়সতা এ বযবস্থা েগবাসনর নয়। বুসক তাহার 

যসথষ্ট মমতার স্ার হয় নাই, তা হ য়ার আসগ দুধ আচসসব না। 

  

তবু, সকান মা সন্তাসনর জীবনসক অস্থায়ী মসন না কচরয়া পাসর? সবো বাচিসে পািার 

কসয়ক বাচির সমসয়রা শযামার সছসেসক সিচয়সত আচসয়া যয়ন উচ্ছচসত প্রশংসা 
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কচরয়াচছে, শযামার তয়ন সযমন গবব হইয়াচছে, সতমচন হইয়াচছে েয়। েয় হইয়াচছে 

এইজনয, সিবতারা সগাপসন সশাসনন। সগাপসন শুচনয়া সকান সিবতার হাচসবার সাধ হয়, 

সক বচেসত পাসর? তাই চবনয় প্রকাসশর জনয নয়, সিবতার সগাপন কানসক ফাাঁচক চিবার 

জনয শযামা বচেয়াচছে–কানাসয়ািা সয হয় চন মাচসমা, তাই সঢর। বচেয়া তাহার এমচন 

আসবগ আচসয়াচছে সয ঘর য়াচে হ য়ামাত্র সছসেসক সস িুম্বসন িুম্বসন আচ্ছন্ কচরয়া 

চিয়াচছে। 

  

সছসের গো শুকাসনার স্মৃচত মসন পুচষয়া রাচয়বার আসরকচি কারণ ঘচিয়াচছে সসচিন 

রাসত্র। গেীর রাসত্র।  

  

সারাদুপুর ঘুমাসনার মসতা স্বাোচবক কারসণ  চনশীথ জাগরণ মানুসষর মসন অস্বাোচবক। 

উসেজনা আচনয়া সিয়। িূসর সকাথায় সপিা ঘচিসত তয়ন বারিা বাচজয়াসছ। শযামার 

কল্পনা একিু উদ্ভ্ৰান্ত হইয়া আচসয়াচছে। ঘসরর একচিসক বুচি িাই অসঘাসর 

ঘুমাইসতচছে। সকাসণ জ্বচেসতচছে প্রিীপ। এগারচি চিবারাচত্র এই প্রিীপ অচনববাণ জ্বচেসব, 

জাতসকর এই প্রিীপ্ত প্রহরী। চশয়সরর কাসছ সমসিসত য়চি চিয়া মো দুগবা-নাম চেচয়য়া 

রাচয়য়াসছ। সকাসে আাঁিে চিয়া মুচছয়া সফচেসব, সকহ না মািাইয়া সিয়। সন্ধ্যায় আবার 

দুগবা-নাসমর রষেরাকবি চেচয়য়া রাচয়সব, আাঁতুসির রহসয েসয় পচরপূণব। এমচন কত তাহার 

প্রচতচবধান। হিাৎ শযামার একিা অদু্ভত অনুেূচত হইয়াচছে। একিা অিৃশয জনতা সযন 

তাহাসক চঘচরয়া রচহয়াসছ। িাচরপাসশ সযন তাহার অেষেরয উপচস্থচত, অ্ৰুতত কেরব। 

সকসেই সযন য়ুচশ, সকসের অনুচ্চাচরত আশীববাসি ঘর সযন েচরয়া চগয়াচছে। শযামার 

বুচিসত বাচক থাসক নাই, এাঁরা তাহার সন্তাসনরই পূববপুরুষ, চেি কচরয়া সকসে 

বংশধরসক সিচয়সত আচসয়াসছন। চক্তু  এচক? বংশধরসক আশীববাি কচরয়া তাহার চিসক 

কু্রদ্ধিৃচষ্টসত সকসে িাচহসতসছন সকন? েসয় শযামার চনশ্বাস বন্ধ্ হইয়া আচসয়াচছে। 

হাতসজাি কচরয়া সস ষেরমা িাচহয়াচছে সকসের কাসছ। চমনচত কচরয়া বচেয়াচছে, আর 

কয়সনা সস মা হয় নাই, সকাসে সছসে। সয তাহার গো শুকাইয়া মচরসত বচসয়াচছে, এ 

http://www.bengaliebook.com/


 মানন্ক বন্দ্যাপাধ্যায় । জন্ন্ী। উপন্যাস 

 12 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অপরাধ সযন তাহারা না সনন, আর কয়সনা এরকম হইসব না! জননীর সমস্ত কতববয সস 

তািাতাচি চশচয়য়া সফচেসব। 

  

তারপর সছসে মানুষ করার চবপুে কতববয আাঁতুসিই চনয়ুাঁতোসব শুরু কচরয়া চিসত শযামার 

আ্সহর সীমা চছে না। চনসজ সস বি দুববে হইয়া পচিয়াচছে, উচিয়া বচসসত সগসে মাথা 

ঘুচরত। শুইয়া সস য়ুাঁতয়ুাঁত কচরত, এিা হে না,  িা হে না–মো চবরি হইত, মাসি 

মাসি রাচগয়া  উচিত। চক্তু  শযামার সসগে  পাচরয়া  িা িায়। সছসের অফুরন্ত সসবায় 

এতিুকু ত্রুচি ঘচিসে সস শুধ ডাক ছাচিয়া কাাঁচিসত বাচক রাচয়ত। সছসেসক য়া য়াসনা 

হাগে ামার বযাপার চছে না, কাাঁচিসে মুসয় স্তন তুচেয়া চিসে িুিুক কচরয়া িাচনয়া সপি 

েচরয়া আচসসে সস আপচন ঘুমাইয়া পচিত। য়ুাঁচিনাচি সসবাই চছে অনন্ত। স্নান করাইয়া 

সিাসয় কাজে চিসেই শুধু িচেত না, চক কারসণ সছসের সিাসয় বি চপিুচি পচিসতচছে, 

ঘণ্টায় ঘণ্টায় পচরষ্কার চেজা নযাকিায় তাহা মুচছয়া েইসত হইত। চমচনসি চমচনসি 

আচবষ্কার কচরসত হইত কথা বিোসনার প্রসয়াজনসক। সছসের বুসক একিু সচিব 

বচসয়াচছে, বযাপারিা সামানয বচেয়া সকহ সতমন ্ াহয কসর নাই, সকবে শযামার তাচগসি 

েণ্ঠসনর উপর গরম সতসের বাচি বসাইয়া বার বার বুসক মাচেশ কচরয়া চিসত হইত। 

এমচন আসরা কত চক। নাচি কাচিবার সিাসষই সম্ভবত সছসের নাচেমূে িারচিসনর চিন 

পাচকয়া ফুচেয়া উচিয়াচছে। শযামা চনসজ এবং মো   বুচি িাই–এই চতনজসন ক্রমাগত 

সছসের নাচেসত সসাঁক চিয়াচছে। 

  

চিসনর সবোিা একরকম কাচিয়া যাইত, শযামার েয় কচরত রাসত্র। পূববপুরুষসির 

আচবেবাসবর েয় নয়, তারা একচিসনর সবচশ আসসন নাই–অসম্ভব কাল্পচনক সব েয়। 

শযামা সযন কার কাসছ গল্প শুচনয়াচছে এক ঘুমকাতুসর মার, ঘুসমর সঘাসর সয একচিন 

আাঁতুসি চনসজর সছসেসক িাপা চিয়া মাচরয়া সফচেয়াচছে। চনসজর ঘুমন্ত অবস্থাসক শযামা 

চবশ্বাস কচরসত পাচর না। নাসক-মুসয় পাতো কাপি এক মুহূসতবর জনয িাপা পচিসে সয 

ষেরীণ অসহায় প্রাণীচি িম আিকাইয়া মচরসত বসস, ঘুসমর মসধয একয়ানা হাত  যচি সস 

তাহার উপর তুচেয়া সিয়, সস চক আর তসব বাাঁচিসব? শযামা চনচশ্চন্ত হইয়া ঘুমাইসত পাচর 
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না। পাশ চফচরসেই সছসেসক চপচষয়া সফচেয়াসছ োচবয়া িমচকয়া। জাচগয়া যাইত। কান 

পাচতয়া সস সছসের চনশ্বাসসর শব্দ শুচনসত সিষ্টা কচরত। মসন হইত, চনশ্বাস সযন 

পচিসতসছ। কানসক চবশ্বাস কচরয়া তবু সস চনচশ্চন্ত হইসত পাচরত না। মাথা উাঁিু কচরয়া 

সছসেসক সিচয়ত, নাসকর চনসি গাে পাচতয়া পাচতয়া চনশ্বাসসর স্পশব অনুেব কচরত। 

তারপর সছসের বুসক হাত রাচয়য়া স্পেন গুচনত ধুকধুক। হিাৎ তাহার চনসজর হৃৎচপণ্ড 

সসজাসর স্পচেত হইয়া উচিত। এচক, সছসের হৃৎস্পেন সযন মৃদু হইয়া আচসয়াসছ। 

  

চনশীথ স্তব্ধতায় এই আশো শযামাসক পাইয়া বচসত। সস সযন চবশ্বাস কচরসত পাচর না সয 

এতিুকু একিা জীব চনজস্ব জীবনীশচির সজাসর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাাঁচিয়া থাচকসত পাসর। 

শযামার সকবচে মসন হইত, এই বুচি দুববে কেকজাগুচে থাচময়া সগে। পৃচথবীর সমস্ত 

মানুষ একচিন এমচন ষুেরদ্র, এমচন ষেরীণপ্রাণ চছে, চিসনর সবো এ যুচি শযামার কাসজ 

োচগত, রাসত্র তাহার চিন্তাধারা সকাসনা যুচির বাোই মাচনত না, েসয় োবনায় সস আকুে 

হইয়া থাচকত। সৃচষ্টর রহসযময় সরাসত সয োচসয়াসছ, চনিঃশব্দ চনচববকার রাচত্রর অজানা 

চবপসির সকাসে সস চমচশয়া যাইসব, শযামার ইহা স্বতিঃচসসদ্ধর মসতা মসন হইত। সছসে 

সকাসে সস জাচগয়া বচসয়া থাচকত। দুববেতায় তাহার মাথা চিচিম্ কচরত। প্রতযাহত চনদ্রা 

সিাসয়র সামসন নািাইত ছায়া। প্রিীসপর চনষ্কম্প চশয়াচি তাহাসক আসো চিত, েরসা চিত 

না। 

  

এই আশো   দুেবাবনার োগ শযামা কাহাসক  চিত না। 

  

োগ েইবার সকহ চছে না। এক চছে শীতে, আাঁতুসির ধাসরকাসছ  সস চেচিত না। ষ্ী 

পূজার রাসত্র সস সকবে একবার সনশার আসবসশ চক মসন কচরয়া আাঁতুসি ঢুচকয়াচছে। 

সছসের চশয়সরর কাসছ ধপাস কচরয়া বচসয়া পচিয়চছে এবং অকারসণ হাচসয়াচছে। 

  

শযামা বচেয়াচছে–তুচম চক সগা? চবছানা ছুাঁসয় চিসে? 
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শীতে বচেয়াচছে, সয়াকাসক একিু সকাসে চনই।–বচেয়া সছসের বগসের চনসি হাত চিয়া 

তুচেসত চগয়াচছে। শযামা িিকা চিয়া তাহার হাত সরাইয়া চিয়া বচেয়াচছে, চক কর? 

ঘাি সেসঙ যাসব সয। 

  

ঘাি শি হয় চন? 

  

নাসক গন্ধ্ োগায় এতষেরসণ শযামা সির পাইয়াচছে। 

  

চগসেছ বুচি? তুচম যা  বাবু এয়ান সথসক, যা । 

  

সনশা কচরসে শীতসের সমজাজ জে হইয়া করুণ রসস মন থমথম কসর। সস ছেছে সিাসয় 

বচেয়াচছে, আর করব না শযামা। যচি কচর সতা সয়াকার মাথা য়াই।  

  

শযামা বচেয়াচছে, কথার চক চছচর। যা  না বাবু এয়ান সথসক! 

  

শীতে বি িচময়া চগয়াচছে। সযন কাাঁচিয়াই সফচেসব। য়াচনক পসর শযামার বাচেশিাসক 

সশানাইয়া বচেয়াচছে, একবার সকাসে সনব না বুচি! 

  

শযামা বচেয়াচছে, সকাসে সনসব ততা আসনচপচি হসয় সবাসসা। তুেবার সিষ্টা করসে 

চকন্ত োসো হসব না বসে চিচচ্ছ। 

  

শীতে আসনচপচি হইয়া বচসসে শযামা সন্তপবসণ সছসেসক তাহার সকাসে সশায়াইয়া 

চিয়াচছে। সোসক সযোসব অিে দুয়াচন সিসয়, িুাঁচকয়া সতমচনোসব সছসের মুয় সিচয়য়া 

শীতে বচেয়াচছে, যমজ নাচক, এযাাঁ? 

  

সনশার সময় মাসি মাসি শীতসের সিাসয়র সামসন একিা চজচনস দুিা হইয়া যাইত। 

  

শুধু সসই একচিন। সছসে সকাসে করার সাধ শীতসের আর কয়সনা আসস নাই। সয কচিন 

সছসে বাাঁচিয়াচছে আনে   েয় উপসোগ কচরয়াচছে শযামা একা। পািায় শযামার সয়ী 

সকহ চছে। না। সছসে হ য়ার য়বর পাইয়া কসয়কজন সকৌতূহেী সমসয় একবার সিচয়য়া 
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চগয়াচছে এই পযবন্ত। শযামা মন য়ুচেয়া কথা বচেসত পাসর, এমন সকহ আসস নাই। 

একজন, সয কয়সনা এ বাচিসত পা সিয় নাই, শযামার সসগে  োব কচরসত িাচহয়াচছে। সস 

পািার মচহম তােুকিাসরর ্ী চবষু্ণচপ্রয়া। পািায় মচহম তােুকিাসরর সিসয় বিসোক 

সকহ চছে না। োব করা িূসর থাক শযামাসক সিচয়সত আসািাই চবষু্ণচপ্রয়ার পসষের এমন 

অসাধারণ বযাপার সয শযামা শুধু চবনয় কচরয়াচছে, োব কচরসত পাসর নাই। 

  

তয়ন শীতে ছাপায়ানায় চগয়াসছ, মো রান্া সশষ কচরয়া শযামার সছসেসক স্নান 

করাসনার। আসয়াজন কচরসতসছ। সক জাচনত এমন অসমসয় চবষু্ণচপ্রয়া সবিাইসত 

আচসসব–গয়নাপরা িাসীসক সসগে  কচরয়া? 

  

শযামা বচেয়াচছে,   িাকুরচি,  ঘর সথসক কাসপবসির আসনিা এসন বসসত িা । 

  

মো বচেয়াচছে, কাসপবসির আসন সতা বাইসর সনই সবৌ, সতারসগে  সতাো আসছ। 

  

মোর বুচদ্ধর অোসব শযামা ষুেরণ্ণ হইয়াচছে। একিা তুচ্ছ কাসপবসির আসন তা  সয তাহারা 

সতারসজ রাসয় চবষু্ণচপ্রয়াসক এ কথািা চক না সশানাইসেই িচেত না!  

  

য়ুসে আন না? 

  

িািা িাচব চনসয় ছাপায়ানায় িসে সগসছ সবৌ।  

  

অগতযা একিা মাদুর পাচতয়াই চবষু্ণচপ্রয়াসক বচসসত চিসত হইয়াচছে। মাদুসর বচসসত 

চবষু্ণচপ্রয়ার সকাসনাই অসুচবধা হয় নাই, সকবে শযামার মসনর মসধয এই কথািা য়িয়ি 

কচরয়া চবচধয়াচছে সয, এত বিসোসকর সবৌ যচিবা বাচি আচসে, তাহাসক বচসসত চিসত 

হইে সছিা মাদুসর! 

  

গরম জে চক হসব িাকুরচি?–চবষু্ণচপ্রয়া চজজ্ঞাসা কচরয়াচছে। 

  

সছসেসক না য়াব। 
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না য়ান, সিচয় বসস বসস। 

  

মো হাচসয়া বচেয়াচছে, সিয়া  হসব সশয়া  হসব, না? আপনার চিন  সতা ঘচনসয় 

এে!–বচেয়া চবষু্ণচপ্রয়ার গোয় মুিার মাো আর কাসন হীরার দুে সিাসয় পিায় 

অনযচিসক মুয় চফরাইয়া মো আবার বাচেয়াচছে, তসব আপচন চক আর চনসজ সছসে 

না য়াসবন, সছসে না য়াবার কিা িাই থাকসব আপনার!।  

  

চবষু্ণচপ্রয়া এ ধরসনর কত মন্তবয শুচনয়াসছ। মৃদু হাচসয়া বচেয়াচছে, আপনার সছসেসমসয় 

কচি িাকুরচি? 

  

সমসয় সনই, চতনচি সছসে, দুচি যমজ। সকাসেরচিসক সসগে  এসনচছ, বি দুচি শাশুচির কাসছ 

আসছ। 

  

স্নাসনর জসে পাঁিচি িূববা ছাচিয়া মো জানাো বন্ধ্ কচরয়াচছে। শযামা উৎকচণ্ঠতা হইয়া 

বচেয়াচছে, জে সবচশ গরম নয় সতা িাকুরচি? 

  

মো বচেয়াচছে, আচম চক পাগে সবৌ, গরম জসে সতামার সছসেসক পচুিসয় মারব? 

  

শযামা বচেয়াচছে, নরম িামিা সয িাকুরচি, একিু গরম হসেই সইসব না।–জসে হাত 

চিয়া সস িমকাইয়া উচিয়াচছে, জে সয চিচবয গরম সগা। 

  

জে বুচি িাণ্ডা হসত জাসন না সবৌ? 

  

ইহার পসরই চবষু্ণচপ্রয়ার বচসবার েচগে  অতযন্ত চশচথে হইয়া আচসয়াচছে। শযামার মসধয 

সস সযন হিাৎ চক আচবষ্কার কচরয়াসছ। সস সহসজ শযামার সগে  ছাচিসব না। বাচি হইসত 

বার বার তাচগি আচসয়াচছে। চবষু্ণচপ্রয়া বাচি যায় নাই। বচসয়া বচসয়া শযামার সসগে  

রাসজযর গল্প কচরয়াচছে। 
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কসয়কচিন পসর চবষু্ণচপ্রয়া আবার আচসয়াচছে। সকহ সির পায় নাই সয সান্ত্বনা চিসত নয়, 

সস সছসের জনয শযামার সশাক সিচয়সত আচসয়াচছে। শযামার প্রথম সন্তান বাাঁচিয়াচছে 

বার চিন। 
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২. শ্যামার ক ালল আবার কেলল 

আচসল 

দু বছসরর মসধয শযামার সকাসে আবার সছসে আচসে। সসই বাচিসত, সসই সছাি ঘসর 

শরৎকাসের সতমচন এক গেীর চনশীসথ। চক্তু  মানুসষর জীবসন অোসবর পূরণ আসছ 

ষেরচতর পূরণ নাই বচেয়া প্রথম সন্তানসক শযামা েুচেসত পাসর নাই। সছসে মচরয়া যা য়ার 

পর কসয়কমাস সস মুহযমানা হইয়াচছে, এই অবস্থাচি অচতক্রম কচরসত তাহার মসধয সয 

পচরবতবন আচসয়াচছে এয়সনা তাহা স্থায়ী হইয়া আসছ। সন্তাসনর আচবেবাসব এবার আর 

তাহার সসই অসংযত উল্লাস আসস নাই, উদ্দাম কল্পনা জাসগ নাই। সস শান্ত হইয়া 

চগয়াসছ। সংসারধমব কচরসে সছসেসমসয় হয়, সছসেসমসয় হইসে মানুষ সুয়ী হয়, এবাসরর 

সছসে হ য়ািা তার কাসছ শুধু এই। এসত না আসছ চবস্ময়, না আসছ। উিেতা–সিাসয়র 

পেসক একিা চবরাি েচবষযতসক গচিয়া তুচেয়া বচহয়া সবিানন, ষেরসণ ষেরসণ। নব নব 

কল্পনার তুচে চিয়া এই েচবষযসতর গাসয় রং মায়াসনা, আর সববিা েসয়   আনসে 

মশগুে হইয়া থাকা, এইসব চকছুই নাই। এবাসরা আাঁতুসি এগারচি চিবারাচত্র অচনববাণ 

িীপ জ্বচেয়াচছে, চক্তু  শযামার এবার এসকবাসরই েয় চছে না, শুধু চছে গেীর চবষণ্ণতা। 

এবার পূববপুরুসষরা গেীর রাসত্র শযামার সছসেসক চেি কচরয়া সিচয়সত আসসন নাই। 

সছসের ষেরীণ বষেরস্পেন হিাৎ একসময় থাচময়া যাইসত পাসর শযামার এ আশো চছে, 

চক্তু  আশোয় বযাকুে হইয়া সস জাচগয়া রাত কািায় নাই।   চবষসয় তাহার সকমন একিা 

উিাসীনতা আচসয়াসছ। োচবয়া োে নাই, উতো হইয়া োে নাই, ধচরয়া রাচয়বার সিষ্টা 

কচরয়া সকাসনা ফে হইসব না। চযচন সিন চতচনই সনন। তার সি য়াসক যয়ন সিকাসনা যায় 

না, সন য়াসক সিকাইসব সক? 

  

সস শীতেসক স্পষ্ট বচেয়াসছ–এবার আর যত্নিত্ন করব না বাবু। 
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অযত্ন করা চক োসো হসব? 

  

অযত্ন করব না সতা। না য়াব, য়া য়াব, সযমন িরকার সব করব। তার সবচশ চকছু নয়। 

চক। হসব কসর? 

  

শীতে চকছু বসে নাই। চক বচেসব? 

  

শযামা আবার বচেয়াসছ–সসবার আমার সিাসষই সতা সগে। 

  

শীতে একিু োচবয়া বচেয়াসছ, এিার চক্তু  পয় আসছ শযামা। হসত না হসত কমে সপ্রসসর 

িাকচরিা সপোম। 

  

সবাসো না বাবু  সব। পয় না ছাই। আসগ বাাঁিুক। 

  

চক্তু  কথািা তুচ্ছ কচরবার মসতা নয়। পয়মন্ত সছসে! হয়সতা তাই। সব অকেযাণ   

চনানসের অন্ত কচরসত আচসয়াসছ হয়সতা। শযামা হয়সতা আর দুিঃয় পাইসব না। 

  

এরা সময়মসতা মাইসন সিসব? 

  

সিসব না? কমে সপ্রস কত বি সপ্রস জান! 

  

এবার সছসে তাহার বাাঁচিসব শযামা সয এ আশা কসর না এমন নয়। মানুসষর আশা এমন 

েগুে র নয় সয একবার ঘা য়াইসে চিরচিসনর জনয োচঙয়া পচিসব। তবু আশাসতই আশো 

বাসি। সব চশশুই যচি মচরয়া যাইত, পৃচথবীসত এতচিসন তসব আর মানুষ থাচকত না, 

শযামার এই পুসরাসনা যুচিিা  এবার হইয়া চগয়াসছ বাচতে। সংসাসর এমন কত নারী 

আসছ যাসির সন্তান বাাঁসি না। সস  সয তাহাসির মসতা নয় সক তাহা বচেসত পাসর? এসক 

এসক পৃচথবীসত আচসয়া তাহার সছসেসমসয়রা সকউ বারচিন সকউ ছমাস বাাঁচিয়া যচি 

মচরয়া যাইসত থাসক। বো সতা যায় না। এমচন যাসির অিৃষ্ট তাসির এক-একচি সন্তান 

িশ-বার বছর চিচকয়া থাচকয়া হিাৎ একচিন মচরয়া যায় এরকম  অসনক সিয়া চগয়াসছ। 
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হােিার বাচির বিসবৌ দুবার মৃত সন্তান প্রসব কচরয়াচছে, তার পসরর সন্তান দুচি 

বাাঁচিয়াচছে বছরয়াসনক। সশসষ সয সমসয়িা আচসয়াচছে তাহার চববাসহর বয়স হইয়াচছে। 

চক আিসরই সমসয়িা বি হইয়াচছে! তবু সতা বাাঁচিে না।  

  

দনসচগবক প্রচতচবধাসনর বযবস্থা এবার কম করা হয় নাই। শযামা সগািাপাাঁসিক মাদুচে ধারণ 

কচরয়াসছ, কােীঘাি   তারসকশ্বসর মানত কচরয়াসছ পূজা। মাদুচেগুচের মসধয চতনচি বি 

দুেবে মাদুচে। সং্হ কচরসত শযামাসক কম সবগ পাইসত হয় নাই। মাদুচে চতনচির একচি 

প্রসািী ফুে, একচিসত সন্যাসী-প্রিে েস্ম   অপরচিসত স্বোিয চশকি আসছ। শযামার 

চনেবর এই চতনচি মাদুচেসতই সবচশ। চনসজ সস প্রসতযক চিন মাদুচে-সধাাঁয়া জে য়ায়, 

একচি একচি কচরয়া মাদুচেগুচে সছসের কপাসে সছাাঁয়ায়। তারপর য়াচনকষেরণ সস সতয 

সতযই চনচশ্চন্ত হইয়া থাসক। 

  

এবাসরা মোচকনী আচসয়াসছ। সসগে  আচনয়াসছ চতনচি সছসেসকই। শযামার সসবা কচরসত 

আচসয়া চনসজর সছসের সসবা কচরয়াই তাহার চিন কাসি। এমন আব্দাসর সছসে শযামা 

আর িযাসয় নাই। িাকুরমার জনয কাাঁচিসত কাাঁচিসত যমজ সছসে দুচি বাচি ঢুচকয়াচছে, 

তারপর কতচিন কাচিয়া। চগয়াসছ, এয়সনা তাহারা এয়াসন চনসজসির য়াপ য়া য়াইয়া 

েইসত পাসর নাই। বায়না ধচরয়া সসগে  সসগে  না চমচিসে িাকুরমার জনযই তাহাসির সশাক 

উথচেয়া  সি। চিবারাচত্র বায়নার  তাহাসির সশষ নাই। অপচরচিত আসবষ্টনীসত চকছুই 

সবাধহয় তাহাসির োসো োসগ না, সববিা য়ুাঁতয়ুাঁত কসর। কারসণ-অকারসণ রাচগয়া কাাঁচিয়া 

সকেসক মাচরয়া অনথব বাধাইয়া সিয়। মো প্রাণপসণ তাহাসির। সতায়াজ কচরয়া িসে। 

সস সযন িাসী, রাজার সছসে দুচি দুচিসনর জনয তাহার অচতচথ হইয়া সসৌোগয   স্াসন 

তাহাসক পাগে কচরয়া চিয়াসছ,  সির তুচষ্টর জনয প্রাণ না চিয়া সস ষেরান্ত হইসব না। 

শযামা প্রথসম বুচিসত পাসর নাই, পসর সির পাইয়াসছ, এমচনোসব মাচতয়া থাচকবার জনযই 

মো এবার সছসে দুইচিসক সসগে  আচনয়াসছ। সসয়াসন শাশুচিসক অচতক্রম কচরয়া  সির 

সস নাগাে পায় না। সাধ চমিাইয়া  সির োেবাচসবার জনয, আির যত্ন কচরবার জনয, 
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সস-ই সয  সির আসে মা, এিুকু  সির বুিাইয়া চিবার জনয মো এবার  সির সসগে  

আচনয়াসছ। 

  

আচনয়াসছ িুচর কচরয়া। 

  

মোই সচবস্তাসর শযামাসক বযাপারিা বচেয়াসছ। কথা চছে, শুধু সকাসের সছসেচিসক সসগে  

েইয়া মো আচসসব, শাশুচির দুসিাসয়র দুচি মচণ যমজ সছসে দুচি, কানু আর কােু, 

শাশুচির কাসছই থাচকসব। চক্তু  এচিসক কিাকািা কচরয়া স্বামীর সসগে  সয গেীর   সগাপন 

পরামশব মো কচরয়া রাচয়য়াসছ, শাশুচি তার চক জাসনন? মোসক আচনসত চগয়াচছে 

শীতে, কানু   কােু সেশসন আচসয়াচছে সবিাইসত, রায়াে সসগে  আচসয়াচছে তাহাসির 

চফরাইয়া েইয়া যাইবার জনয। গাচি ছাচিবার সময় রায়াে একাই নাচময়া চগয়াচছে। 

কানু   কােু তয়ন চনচশ্চন্ত মসন রসসগাল্লা য়াইসতসছ। 

  

শীতে বচেয়াচছে, গাচি ছািার সময় হে,  সির নাচমসয় না  সহ রায়াে।  

  

মো বচেয়াচছে,  রা  যাসব সয িািা। উচন চিচকি সকসিসছন, এই না । 

  

শযামাসক বযাপারিা বচেবার সময় মো এই সংচষেরপ্ত কসথাপকথনিুকু উদৃ্ধত কচরসত  

ছাসি নাই, বচেয়াসছ, িািা চকছু সির পায় চন সবৌ, সেসবচছে শাশুচি বুচি সচতয সচতয 

সশসষ মত চিসয়সছ। চফসর সগসে যা কাণ্ডিা হসব। সপসির সছসে িুচর করবার জনয আমায় 

না সশসষ সজসে সিয়। 

  

এচিক চিয়া শযামার বরাবর সুচবধা চছে, স্বামীর জননীর সয়য়ােমসত কয়সনা তাহাসক 

পুতুেনাি নাচিসত হয় নাই। তবু, মাসি মাসি শাশুচির অোসব তাহার চক কম সষেরাে 

হইয়াসছ। আর চকছু না সহাক, চবপসি আপসি মুয় িাচহয়া েরসা কচরবার সুসযাগ সতা সস 

পাইত। মো সকাসনা িাচয়ে ্হণ কসর না, সকবে কাজ িাোইয়া সিয়। সসবার সয 

শযামার সছসে মচরয়া সগে। সস যচি কাহাসরা সিাসষ চগয়া থাসক অপরাচধনী শযামা, মোর 

সকাসনা ত্রুচি চছে না। চক্তু  শাশুচি থাচকসে চতচনই সকে িাচয়ে ্হণ কচরসতন, শুধু 
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আাঁতুসি তাহাসক এবং বাচহসর তাহার সংসারসক সাহাযয কচরয়া ষেরান্ত না থাচকয়া সছসেসক 

বািাইয়া রায়ার আর  থাচকত তাাঁহারই। সযসব বযবস্থার সিাসষ সছসে তাহার মচরয়া 

চগয়াচছে সস তাহা বুচিসত না পারুক শাশুচির অচেজ্ঞ িৃচষ্টসত অবশযই ধরা পচিত। 

তাছািা, স্বামীর মা সতা পর নয় সয সছসেসক সব চিক চিয়া সঘচরয়া থাচকসে তাহাসক 

সকাসনা মাসয়র চহংসা করা িসে। মোসক শযামা সমথবন কচরসত পাসর না। 

  

বসে,  সির না আনসেই োসো করসত িাকুরচি!। 

  

মো বসে, োসো চিসয় আমার কাজ সনই বাবু–সস ডাইনী মাগীর োসো। আির চিসয় 

চিসয় মাথা য়াসচ্ছন আর চিনরাত জপাসচ্ছন আমাসক সঘন্া করসত, বি হসে  রা সকউ 

আমাসক মানসব? এয়চন সকমন ধারা কসর িযায় না? 

  

চক্তু  এ কিা চিসন  সির তুচম চক করসত পারসব িাকুরচি? চফসর সগসেই সতা সয সক 

সসই। মাি সথসক শাশুচির কতগুসো গােমে সয়সয় মরসব। 

  

মোর এসব চহসাব করাই আসছ। 

  

একিু সিনা হসয় রইে। এসকবাসর কাসছ সঘাঁষত না, এবার ডাকসে িাকসে একবার দুবার 

আসসব। 

  

একচিন চবষু্ণচপ্রয়া আচসয়াচছে। 

  

চবষু্ণচপ্রয়ার একচি সমসয় হইয়াসছ। সমসয়র জসির সময় সস  শযামার মসতা কষ্ট 

পাইয়াচছে, শযামার োসগযর সসগে  তাহার োসগযর পাথবকয চক্তু  সব চিক চিয়াই আকাশ 

পাতাে, সমসয়চি তাহার মসর নাই, সসানার িামসি দুধ য়াইয়া বি হইসতসছ। চবষু্ণচপ্রয়ার 

শরীর য়ুব য়ারাপ হইয়া পচিয়াচছে, সকাথায় হা য়া বিোইসত চগয়া সাচরয়া আচসয়াসছ, 

চক্তু  এয়সনা তাহার সিায় সিচয়সে মসন হয় সরাগ যন্ত্রণার মসতাই চক একিা অচস্থরতা সযন 

সস চেতসর িাচপয়া রাচয়য়াসছ। তাছািা, তাহার সাজসজ্জার অোবিা অবাক কচরয়া সিয়। 
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এমন একচিন চছে সস যয়ন বসনেূষসণ, সকশরিনা   সিহমাজবনার অতুে উপািাসন 

চনসজসক সব সময় িকিসক কচরয়া রাচয়ত। েসক থাচকত সজযাচত, সকসশ থাচকত পাচেশ, 

বসসন থাচকত বণব   েূষসণ থাচকত হীরার িমক। এয়ন সসসব চকছুই তাহার নাই। 

অেোর প্রায় সবই সস য়ুচেয়া সফচেয়াসছ, চবনযস্ত সকশরাচজসত ধচরয়াসছ কতগুচে ফািে, 

সস কাসছ থাচকসে সাবান ছািা আর সকাসনা সুগন্ধ্ীর ইচগে ত সমসে না। তা  মাসি মাসি 

চনশ্বাসসর দুগবসন্ধ্ িাপা পচিয়া যায়। 

  

ঘচন্তার বাোই না থাচকসে  মো চিরকাে ঘচন্ প্রশ্ন কচরয়া থাসক। 

  

সাজসগাজ এসকবাসর সছসি চিসয়সছন সিয়চছ।  

  

চবষু্ণচপ্রয়া হাচসয়া বসে, এবার সমসয়  সব করসব। 

  

একচি সমসয় চবইসয়ই সসনযচসনী হসয় সগসেন? 

  

একচি দুচির কথা নয় িাকুরচি। চনসজ সছসেসমসয় মানুষ করসত সগসে   একচিই থাক 

আর দুচিই থাক চফিফাি থাকা আর সপাষায় না। সমসয় এই এিা করসছ, এই  িা করসছ–

সনাংরাচমর িূিান্ত, তার সসগে  চক এসসন্স মানায়? সমসয় একিু বি হসে হয়সতা আবার 

শুরু করব। তা করব িাকুরচি, এ বয়সস চক আর বুচি হসয় থাকব সচতয সচতয! 

  

শযামা বসে, সমসয় বি হসত হসত আর একচি আসসব সয।  

  

চবষু্ণচপ্রয়া সজার চিয়া বসে, না, আর আসসব না। 

  

মো চয়েচয়ে কচরয়া হাসস, বেসেন বসি একিা হাচসর কথা। এয়ুচন সরহাই পাসবন? 

আসরা কত আসসব, েগবান চিসে কাসরা সাচধয আসছ সিচকসয় রাসয়।  

  

শযামা বসে, িাকুরচি আপনাসক জব্দ কসর চিসে। 

  

চবষু্ণচপ্রয়া বসে, আমাসক জব্দ করা আর শি চক? 
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সয চবষু্ণচপ্রয়ার এমচন পচরবতবন হইয়াসছ একচিন সকাসে সস শযামাসক সিচয়সত আচসে। 

সমসয়সক সস সসগে  আচনে না। সমসয়সক সসগে  কচরয়া চবষু্ণচপ্রয়া সকাথা  যায় না, কাসরা 

বাচি সমসয়সক যাইসত  সিয় না, ঘসরর সকাসণ েুকাইয়া রাসয়। বাচির পুসরাসনা চি ছািা 

আর কাসরা সকাসে সস সমসয়সক যাইসত সিয় না। সমসয়র সম্বসন্ধ্ তাহার একিা 

সসেহজনক সগাপনতা আসছ, পািার সমসয়রা এমচন একিা আোস পাইয়া সকৌতুহেী 

হইয়া উচিয়াচছে। তারপর সকসেই জাচনয়াসছ। জাচনয়াসছ সয চবষু্ণচপ্রয়ার সমসয় পৃচথবীসত 

আচসয়াসছ পাসপর ছাপ েইয়া, মচহম তােুকিার েীষণ পাপী। 

  

এবার চবষু্ণচপ্রয়াসক কাসপবসির আসনিাসতই বচসসত সি য়া হইে। মো েদ্রতা কচরয়া 

চজজ্ঞাসা কচরে–আপনাসক এক কাপ িা কসর চিই? 

  

িা? চবষু্ণচপ্রয়া িা য়ায় না। 

  

য়ান না? মো সুের অবাক হইসত জাসন, চক আশ্চযব!–তা, িা, আমার সমজ ননি  য়ায় 

না। তার চবসয় হসয়সছ চিপাহািীর জচমিার বাচি, মস্ত বিসোক তারা, িােিেন সব 

সাসহচব। চবসয়র আসগ আমার ননি য়ুব িা সয়ত, চবসয়র পর শ্বশুরবাচি চগসয় সছসি চিসে। 

বেসে, িা সয়সে গাসয়র িামিা ককবশ হয়। আমার সমজ ননি য়ুব সুেরী চকনা, রং প্রায় 

চগসয় সমমসির মসতা কিা, রং য়ারাপ হবার েসয় মসর থাসক। আমার কতবাচিসক সিসয়ন 

চন?  সির হে ফসবার গুচষ্ট, তাসির মসধয  নার রং সবসিসয় মাজা, তারপসরই আমার 

সমজ নন। 

  

সছসেসির জনয বচসয়া কাসরা সসগে  কথা বচেবার অবসর মো পায় না। উিাসন দুই সছসে 

সিৌবাচ্চার জে নষ্ট কচরসতসছ সিচয়য়া সস উচিয়া সগে। চবষু্ণচপ্রয়া বচেে, আপনার ননিচি 

সবশ। য়ুব সরে। 

  

মুয়ুয। 
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চবষু্ণচপ্রয়া প্রচতবাি কচরে না। আাঁিসে মুয় মুচছয়া শযামার সিায়াসিাচয় হ য়ায় একিু 

হাচসে। বাচহসর িকিসক সরাি উচিয়াচছে। শহরতচের বাচি, জানাো চিয়া পুকুর  সিাসয় 

পসি, গাছপাো  সিয়া যায়। আর পাচয়। শরৎকাসে পথ েুচেয়া কতকগুচে পাচয় শহসরর 

ধাসর আচসয়া পচিয়াসছ। 

  

চবষু্ণচপ্রয়া বচেে, সতামার সছসের জসনয দুসিা একিা জামা-িামা পািাসে চকছু মসন করসব 

োই? মসন যচি কর সতা স্পষ্ট সবাসো, মসন এক মুসয় আর এক সকাসরা না।  

  

চবষু্ণচপ্রয়ার বোর েচগে সত শযামা একিু অবাক হইয়া সগে। বচেে, জামার িরকার সতা 

সনই। 

  

িরকার নাইবা রইে, সবচশই না হয় হসব।–পািাব? 

  

শযামা একিু োচবয়া বচেে, আচ্ছা। 

  

আনসকারা নতুন জামা, িচজববাচি সথসক সসাজা সতামায় চিসয় যাসব–আমার সমসয়র জামা-

িামার সসগে  সছাাঁয়াছবচয় হসব না োই। 

  

হেই বা সছাাঁয়াছুাঁচয়? 

  

চবকাসে চবষু্ণচপ্রয়ার উপহার আচসে। কচি সছসের িরকাচর কসয়কিা চজচনস। গাচেিার 

মসতা পুরু   নরম ফ্লাসনসের কসয়কচি কথা, সছসেসক জিাইয়া পুাঁিচে কচরয়া সকাসে 

সন য়ার জনয ধবধসব সািা সকামে চতনচি সতায়াসে আর আধ ডজন সসচমসজর মসতা 

পাতো েম্বা জামা। সশসষাি পিাথবগুচে মোসক চবচস্মত কসর। 

  

এগুসো চক সবৌ? আেয়াল্লা নাচক? 

  

শযামা হাসস : িাকুরচি সযন চক! সাসয়বসির সছসেরা পসর িযায় চন? 

  

তুচম সযন কত সিসয়ছ! 
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সিচয় চন! গসির মাসি চিচিয়ায়ানায় কত সিসয়চছ! 

  

 , কত তুচম সবচিসয় সবিাচ্ছ গসির মাসি চিচিয়ায়ানায়! 

  

না িাকুরচি িাট্টা নয়, আসগ সচতয চনসয় সযত, িার-পাাঁিবার চগসয়চছ সয। সাসয়বসির কচি 

কচি সছসেসির এমচন জামা পচরসয় সিোগাচিসত কসর আয়ারা সবিাসত আনত। এমন 

সুের সছসেগুচে, িুচর কসর আনসত সাধ হত আমার। 

  

পুসরাসনা কথার উপর শযামা নূতন কথা চবছায়, সছসের দতোি সপচি য়ুচেয়া চবষু্ণচপ্রয়ার 

সি য়া আেয়াল্লা পরায়, তারপর একয়ানা সতায়াসে জিাইয়া সশায়াইয়া সিয়। আনসে 

অচেেূতা হইয়া বসে, চক রকম সিয়াসচ্ছ িযায় িাকুরচি? 

  

মো হাচসমুসয় সায় চিয়া বসে, য়াসা সিয়াসচ্ছ সবৌ।  মা, মুয় বাাঁকায় সয! 

  

সছসেসক শযামা সতয সতযই পুাঁিচে কচরয়াসছ। হাত-পা নাচিসত না পাচরয়া সস হাাঁপাইয়া 

কাাঁচিয়া  সি। সতায়াসেিা শযামা তািাতাচি য়ুচেয়া েয়। মো চশশুসক সকাসে েইয়া 

বচেসত থাসক, অ সসানা, অ মাচনক–সতামায় সবাঁসধচছে, শি কসর সবাঁসধচছে, মসর যাই! 

শযামার গাসয় কািা সিয়, মাথা দুোইয়া সিাাঁক চিয়া চিয়া মো বচেসত থাসক, সমসরসছ? 

আমার ধনসক সমসরসছ? সক সমসরসছ সর! আ সো আ সো–ন ন ন… 

  

শযামা উসেচজত হইয়া বসে,   িাকুরচি,   সয হাসে। 
  

মো সিয়সত পায় নাই। তবু সস সায় চিয়া বসে, চপচসর আিসর হাসসব না? 

  

চক আশ্চযব কাণ্ড িাকুরচি!  ইিুকু সছসে হাসস! 

  

এরকম আশ্চযব কাণ্ড চিবারাচত্রই ঘচিসত থাসক। সয়াকার সম্বসন্ধ্ এবার সস চকনা অসনক 

চবষসয়ই উিাসীন থাচকসব চিক কচরয়াসছ, সয়াকার আশ্চযব কাণ্ডগুচেসত অসনক সময় শযামা 

শুধু তাই মসন মসন আশ্চযব হয়, বাচহসর চকছু প্রকাশ কসর না। সয়াকার হাত-পা নাচিয়া 
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সয়ো করা সিচয়য়া মসন যয়ন তাহার সিাো োসগ, সয়োর অথবহীন হাত নািা আর ষুেরধার 

সময় স্তন য়ুাঁচজয়া হাত নািার পাথবকয েষেরয কচরয়া তাহার যয়ন সকেসক ডাচকয়া এ 

বযাপার সিয়াইসত ইচ্ছা হয়, শযামা তয়ন চনসজসক সতকব কচরয়া সিয়। স্মরণ কসর সয 

সন্তানসক উপেষের কচরয়া জননীর অসংযত উল্লাস অমগে েজনক। আনসের একিা সীমা 

েগবান মানুসষর জনয চনচিবষ্ট কচরয়া চিয়াসছন, মানুষ তাহা েঙান কচরসে চতচন রাগ 

কসরন। তবু সব সময় শযামা চক আর চনসজসক সামোইয়া িচেসত পাসর? অনযমনস্ক 

অবস্থায় হিাৎ এক সময় ি কচরয়া সয়াকাসক সস সকাসে তুচেয়া েয়। তাহার পাাঁজসর 

একচিসক থাসক হৃৎচপণ্ড আসরক চিসক থাসক সয়াকা, সথাকার োচেম পা দুচি হইসত সকশ 

চবরে মাথাচি পযবন্ত শযামা অসংয়য িুম্বন কসর, িীঘবচনশ্বাসস সথাকার সিসহর আঘ্ৰাণ েয়। 

তারপর সস অনুতাপ কসর। বািাবাচি কচরয়া একবার তাহার সববনাশ হইয়াসছ, তবু চক 

চশষেরা হইে না? 

  

শীতসের চমশ্র য়াপছািা প্রকৃচতসত  বাৎসসেযর আচবেবাব হইয়াসছ। বাৎসসেযর রসস 

তাহার েীরু উ্তা  সযন একিু নরম হইয়া আচসয়াসছ। চপতৃসের অচধকার য়ািাইয়া 

সছসের সসগে  সস একিু মায়ামাচয় কচরসত িায়, শযামা সেসয় বাধা চিসে রাগ করার বিসে 

ষুেরই সযন হয়–প্রকৃতপসষের, রাগ করার বিসে ষুেরণ্ণ হয় বচেয়াই তাহার চবপজ্জনক আিসরর 

হাত হইসত সছসেসক বাাঁিাইয়া িচেবার সাহস শযামার হয়। সস উপচস্থত না থাচকসে 

সছসেসক সকাসে তুচেসত শীতেসক সস বারণ কচরয়া চিয়াসছ। মাসি মাসি দু-িার চমচনসির 

জনয সছসেসক স্বামীর সকাসে সস সিয়, চক্তু  চনসজ কাসছ িাাঁিাইয়া থাসক, পুচেসশর মসতা 

সতকব পাহারা সিয়। 

  

মাসি মাসি শীতে তাহাসক ফাাঁচক চিবার সিষ্টা কসর। রাসত্র হয়সতা সস জাচগয়া আসছ, 

সতাকা কাাঁচিে। িুচপ িুচপ সিৌচক হইসত নাচময়া সমসিসত পাতা চবছানায় ঘুমন্ত শযামার 

পাশ হইসত সয়াকাসক সস সন্তপবসণ তুচেয়া েয়–সিাসরর মসতা। অনেযস্ত অপিু হাসত 

সথাকাসক বুসকর কাসছ ধচরয়া রাচয়য়া চনসজ সামসন চপছসন দুচেসয় তাহাসক সস সিাো 

সিয়, মৃদু গুনগুনাসনা সুসর ঘুমপািাসনা ছিা কাসি। বসে, আয়সর পািার সছসেরা মাছ 
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ধরসত যাই, মাসছর কািা পায় ফুসিসছ, সিাোয় িসি যাই। রাতদুপুসর চনসজর মুসয় 

ঘুমপািাসনা ছিা শুচনয়া মুয়য়ানা তাহার হাচসসত েচরয়া যায়। এ সছসে কার?–তার? 

শযামা মানুষ কচরসতসছ করুক, সছসে শযামার নয়, তার। 

  

এচিসক শযামার ঘুম োসঙ। কচি সছসের বুচি মা চক আর ঘুমায়? সোকসিয়াসনা সিায় 

বুচজয়া থাসক মাত্র। উচিয়া বচসয়া শীতসের কাণ্ড িাচহয়া সিচয়সত শযামার মে োসগ না। 

চক্তু  মনসক সস অচবেসম্ব শি কচরয়া সফসে। 

  

বসে, চক হসচ্ছ? 

  

শীতে িমকাইয়া সয়াকাসক প্রায় সফচেয়া সিয়। 

  

শযামা বসে, ঘািিা সবাঁসক আসছ।  র কত োগসছ বুিসত পারছ? 

  

োগসে কাাঁিত।–শীতে বসে। 

  

কাাঁিসব চক? সয কাঁকাচন িকছু, আাঁতসক  র কান্া বন্ধ্ হসয়সছ।–শযামা বসে। 

  

শীতে প্রথসম সছসে চফরাইয়া সিয়। তারপর বসে, সবশ করচছ। অত তুচম েম্বা েম্বা কথা 

বেসব না বসে চিচচ্ছ, য়পরিার। শীতে শুইয়া পসি। সস সতয সতযই রাগ কচরয়াসছ 

অথবা একিা ফাকা গজবন শযামা চিক তাহা বুচিসত পাসর না। য়াচনক পসর সস বসে, আচম 

চক বারণ কসরচছ সছসে সিব না! একিু বি সহাক, চন  না তয়ন, যত য়ুচশ চন ।  সক 

ধরসত বসে আমারই এয়ন েয় কসর! কত সাবধাসন নািািািা কচর, তবু কােসক হাতিা 

মুিসি সগে— 

  

শীতে বসে, আসর বাপসর বাপ! রাতদুপুসর বকর বকর কসর এ সয সিয়চছ ঘুসমাসত  

সিসব না! 
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শীতসের সমজাজ িাণ্ডা হইয়া আচসয়াসছ সসেহ নাই। রাগ সস কসর না, চবরি হয়। মন 

সয তাহার নরম হইয়া আচসয়াসছ অসনক সময় একিু সগাপন কচরবার জনযই সস সযন 

রাসগর োন কসর, চক্তু  আসগর মসতা জমাইসত পাসর না। 

  

মোসক সন য়ার জনয তাহার শাশুচি বার বার পত্র চেচয়সতচছসেন, মো বার বার জবাব 

চেচয়সতসছ সয পচিয়া চগয়া তাহার সকামসর বযথা হইয়াসছ, উচিসত পাসর না, এয়ন যা য়া 

অসম্ভব। সশষ পযবন্ত শাশুচি সবাধহয় সসেহ কচরসেন। এক শচনবার রায়ােসক চতচন 

পািাইয়া চিসেন কচেকাতায়। রায়াসের সস্নহ শযামা েুচেসত পাসর নাই, সস আচসয়াসছ 

শুচনয়াই আনসে সস উসেচজত হইয়া উচিে, চক্তু  আনে তাহার চিচকে না। রায়াসের 

োব সিচয়য়া সস বি িচময়া সগে। এতকাে পসর তার সিয়া পাইয়া রায়াে য়ুচশ হইে 

মামুচে ধরসন, কথা বচেে অনযমসন, সংসষেরসপ। শযামার সছসের সম্বসন্ধ্ তাহার চকছুমাত্র 

সকৌতূহে সিয়া সগে না। 
  

সারাচিন পসর চবকাসে বযাপার বুচিয়া মো স্বামীসক বচেে, তুচম চক সগা? সবৌ কতবার 

সছসে সকাসে কাসছ এে, একবার তাচকসয় সিয়সে না? 

  

রায়াে বচেে, সিয়োম না?  ই সয বেোম, তুচম সরাগা হসয় সগছ সবৌিান? 

  

মো বচেে, িািার সছসে হসয়সছ জান? জান আমার মাথা! সছসেসক একবার সকাসে 

চনসয় একিু আির করসত পারসে না? িািা চক োবসব! 

  

রায়াে বচেে, সতামায় আির কসর সময় সপোম কই? 

  

মো রাগ কচরয়া বচেে, না বাবু, সতামার চক সযন হসয়সছ। তামাশাগুচে পযবন্ত আজকাে 

রসাসো হয় না। 

  

সতামার কাসছ হয় না। সবৌিানসক সডসক আনা হসব।  
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মোর অনুসযাসগর সয ফে ফচেে শযামার হাসত মসন হইে একিু গাে চিচপয়া আির 

কচরয়া রায়াে বুচি সছসেসক তাহার অপমান কচরয়াসছ। শযামার মসন অসসন্তাসষর সৃচষ্ট 

হইয়া রচহে। জীবন যুসদ্ধ সন্তাসনর প্রসতযকচি পরাজসয় মার মসন সয ষুেরব্ধ সবিনার স্ার 

হয়, এ অসসন্তাষ তাহারই অনুরূপ। শযামার সছসে এই প্রথমবার হার মাচনয়াসছ। 

  

পরচিন চবকাসে রায়াে একাই চফচরয়া সগে। মো যাইসত রাচজ হইে না, রায়াে  সবচশ 

পীিাপীচি কচরে না। যা য়ার কথা মোসক সস একবাসরর সবচশ দুবার বচেে চকনা 

সসেহ। পথ েুচেয়া আসার মসতা সযমন অনযমসন সস আচসয়াচছে, সতমচন অনযমসন 

িচেয়া সগে। 

  

চক জনয আচসয়াচছে তা  সযন োসো রকম সবািা সগে না। 

  

শীতে সগাপসন শযামাসক বচেে, রায়াে আবার চবসয় কসরসছ শযামা।  

  

বচেে রাসত্র, শযামার যয়ন ঘুম আচসসতসছ। শযামা সজাগ হইয়া বচেে, সকন িাট্টা করছ? 

  

চকসসর িাট্টা?   মাসসর সাতাসশ চবসয় হসয়সছ। মোসক এয়ন চকছু সবাসো না। রায়াে 

বসে সগসছ সসই চগসয় সব কথা য়ুসে  সক চিচি চেয়সব। মুসয় বেসত এসসচছে, পারে 

না। আচম  সেসব সিয়োম, চিচি চেসয় জানাসনাই োসো।  

  

উসেজনার সময় শযামার মুসয় কথা সযাগায় না। রায়াসের োবেচগে  মসন কচরয়া সস আসরা 

মূক হইয়া রচহে। একচিন সয তাহার পরমাত্মীসয়র সিসয় আপন হইয়া উচিয়াচছে, গেীর 

রাসত্র বারাোয় চিমচিসম আসোয় যার কাসছ বচসয়া দুিঃসয়র কথা বচেসত বচেসত সস 

চনিঃসসোসি সিায় মুচছসত পাচরত, শুধু তাই নয়, সয ি্ে হইয়া উসয়ুস কচরসত আরম্ভ 

কচরসে  যার কাসছ তাহার েয় চছে না, এবার সস তাহার কাসছ সঘাঁচষসত পাসর নাই। 

একিা চকছু কচরয়া না আচসসে চক মানুষ এমন হয়? 
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সকাথায় চবসয় হে, চক বৃোন্ত, বে সতা আমায়, গুচছসয় বে।–শযামা যয়ন এ অনুসরাধ 

জানাইে, শীতসের সিায় ঘুসম বুচজয়া আচসয়াসছ। 

  

অাঁ? বচেয়া সজাগ হইয়া সস যাহা জাচনত গিগি কচরয়া বচেয়া সগে। তারপর বচেে, 

বি ঘুম পাসচ্ছ সগা। বাচক সব চজসজ্ঞস সকাসরা কাে। 

  

চজজ্ঞাসা কচরবার চকছু বাচক চছে না, এবার শুধু আসোিনা। শযামার সস উৎসাহ চছে না, 

সস জাচগয়া শুইয়া রচহে নীরসব। এচক আশ্চযব বযাপার সয রায়াে আবার চববাহ কচরয়াসছ? 

্ী সয তাহার চতনচি সন্তাসনর জননী, এচক সস েুচেয়া চগয়াচছে? অবস্থাচবসশসষ 

পুরুষমানুসষর দুবার চববাহ করািা শযামার কাসছ অপরাধ নয়। ধর, এয়ন পযবন্ত তার যচি 

সছসে না হইত, শীতে আবার চববাহ কচরসে তাহা এসকবাসরই অসগে ত হইত না। চক্তু  

এয়ন চক শীতে আর একিা চববাহ কচরসত পাসর? সকান যুচিসত কচরসব!–রায়াে এচক 

কাণ্ড কচরয়া বচসয়াসছ? মোর কাসছ সস মুয় সিয়াইসব চক কচরয়া? রায়ােসক শযামা 

চিরকাে শ্রদ্ধা কচরয়াসছ, সকাসনাচিন বুচিসত পাসর নাই। এবাসরা রায়াসের এই কীচতবর 

সকাসনা অথব সস য়ুাঁচজয়া পাইে না। এমচন যচি হইত সয মোর স্বোব োসো নয়, সস 

সিচয়সত কুৎচসত, তাহাসক েইয়া রায়াে সুয়ী হইসত পাসর নাই, আবার চববাহ কচরবার 

কারণিা তাহার শযামা বুচিসত পাচরত। মসনর চমে সতা দুজসনর কম হয় নাই? এ বাচিসত 

পা চিয়া অসুস্থ মোর সয সসিাই রায়ােসক সস কচরসত সিচয়য়াচছে তা  শযামার মসন 

আসছ। 
  

এমন কাজ তসব সস সকন কচরেিঃ শযামা োসব, ঘুমাইসত পাসর না। সিৌচকর উপর শীতে 

নাক ডাকায়, ঘুমন্ত সন্তাসনর মুয় হইসত স্তন আেগা হইয়া য়চসয়া আসস, জননী শযামা 

আহত উসেচজত চবষণ্ণ মসন আর একচি জননীর দুেবাসগযর কথা োচবয়া যায়। রায়াসের 

অপকাসযবর একিা কারণ য়ুাঁচজয়া পাইসে সস সযন স্বচস্ত পাইত। সক বচেসত পাসর এরকম 

চবপি তার  জীবসন ঘচিসব চকনা? শীতে ততা রায়াসের সিসয় োসো নয়। চকসসর 

সযাগাসযাসগ ্ ী জননীর কপাে োসঙ মোর িৃষ্টান্ত হইসত সসিুকু সবািা সগসে মে হইত 

না। তারপর একিা কথা োচবয়া হিাৎ শযামার হাত-পা অবশ হইয়া আসস। মো জননী 
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বচেয়াই হয়সতা রায়াসের ্ীর প্রসয়াজন হইয়াসছ? সছসের জনয মো স্বামীসক অবসহো 

কচরয়াচছে, ্ী বতবমাসন রায়াে ্ীর অোব অনুেব কচরয়াচছে, হয়সতা তাই সস আবার 

চববাহ কচরয়াসছ? 

  

পরচিন সকাসে ঘুম োচঙয়া শীতে সিচয়ে, বুসকর উপর িুাঁচকয়া মুসয়র কাসছ হাচসেরা 

মুয়য়ানা আচনয়া শযামা তাহাসক ডাচকসতসছ। শযামা সস রাসত্রই বার বার প্রচতজ্ঞা 

কচরয়াচছে সছসের জনয কয়সনা সস স্বামীসক তাহার প্রাপয হইসত বচ্ত কচরসব না, শীতে 

সতা তাহা জাচন না, এ  সস জাচন না, সয প্রচতজ্ঞা-পােসন স্বামীর ঘুম োচঙবার চনয়চমত 

সময় পযবন্ত সবুর শযামার সসহ নাই। শীতে তাহাসক ধাক্কা চিয়া সরাইয়া চিে। বচেে, 

হসয়সছ চক? 

  

সবো হে উিসব না? 

  

শীতে পাশ চফচরয়া শুইে। চবচিচবি কচরয়া সস যা বচেে তা গাোগাচে। 

  

তয়ন শযামা বুচিসত পাচরে সস েুে কচরয়াসছ। সছসের জনয স্বামীসক অবসহো না কচরবার 

প্রচক্রয়া এিা নয়। স্বামী যতিুকু িাচহসব চিসত হইসব ততিুকু, গাসয় পচিয়া সসাহাগ কচরসত 

সগসে জুচিসব গাোগাচে। 

  

মোর সকাসনা পচরবতবন নাই। সস সতা এয়সনা জাসন না। সছসেসির েইয়া সস বযস্ত   

চবব্ৰত হইয়া রচহে। আিসিাসয় তাহার সানে িোসফরা সিচয়সত সিচয়সত শযামার বি 

মমতা হইসত োচগে, সস মসন মসন বচেে, আ সপািাকপাচে! সবশ সহসস সয়সে সময় 

কািাচ্ছ,  চিসক সতামার সয সববনাশ হসয় সগসছ। যয়ন জানসব তুচম করসব চক!–একিা 

চবিাে ছানার জনয মারামাচর কচরয়া কানু   কােু কাাঁচিসতচছে। সিয়াসিচয় সকাসের 

সছসেচি  কান্া জুচিয়াচছে। শযামা সাহাযয কচরসত সগসে মো তাহাসক হিাইয়া চিে। 

চতনজনসক সস সামোইে একা। 
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শযামার সিায় ছেছে কচরসত োচগে। সস মসন মসন বচেে, কার সছসেসির এত োেবাসছ 

িাকুরচি? সস সতা সতামার মান রাসয় চন। 

  

মোর সমসযা শযামাসক বি চবিচেত কচরয়াসছ। রায়াসের প্রচত সস সযন ক্রসম ক্রসম 

চবসিষ সবাধ কচরসত আরম্ভ কসর। সংসাসর ্ীসোসকর অসহায় অবস্থা বুচিসত পাচরয়া 

চনসজর কাসছ সস অপিস্থ হইয়া যায়। সয আশ্রয় তাহাসির সবসিসয় স্থায়ী কত সহসজ 

তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সয সোকচির উপর সব চিক চিয়া চনেবর করসত হয়, কত সহসজ 

সস চবশ্বাসঘাতকতা কচরয়া বসস? 

  

মো অবশযই এবার অসনক চিন এয়াসন থাকসব। এ আসরক সমসযার কথা। আচথবক 

অবস্থা তাহাসির সচ্ছে নয়, নূতন িাকচরসত শীতে চনয়চমত মাচহনা পায় বসি, িাকার 

অেিা চক্তু  সছাি। শীতসের চকছু ধার আসছ, মাসি মাসি চকছু চকছু শুচধসত হয়, সুি  

চিসত হয়। য়রি িচেসত িায় না। চতনচি সছসে েইয়া মো সবচশচিন এয়াসন থাচকসে 

বিই তাহারা অসুচবধায় পচিসব। শযামা অবশয এসব অসুচবধার কথা োচবসত বচসত না, 

অত সছাি মন তাহার নয়, যচি তাহার সয়াকাচি না আচসত। মোর জনয তাহারা স্বামী-

্ী না হয় চকছুচিন কষ্টই সোগ কচরে, কাসরা য়াচতসর সয়াকাসক সতা তাহারা কষ্ট চিসত 

পাচরসব না!  র সয োসো জামাচি জুচিসব না, দুধ কম পচিসব, অসুসয়-চবসুসয় উপযুি 

চিচকৎসা হইসব না, শযামা তাহা সচহসব চক কচরয়া? চনসজর সছসের কাসছ নাচক ননি   

তাহার সছসেসমসয়! যতচিন সম্ভব, চিক ততচিনই মোসক সস এয়াসন থাচকসত চিসব। 

তারপর মুয় ফুচিয়া বচেসব, আমাসির য়রি িেসছ না িাকুরচি। বচেসব, অচেমান িেসব 

সকন োই? সমসয়মানুসষর এমচন কপাে। এবার তুচম চফসর যা  িাকুরজামাইসয়র কাসছ। 

  

চহসাসব শযামার একিু েুে হইয়াচছে। কসয়কচিন পসর রায়াসের পত্র আচসবামাত্র বনগাাঁ 

যা য়ার জনয মো উতো হইয়া উচিে। সস সকাসনামসতই চবশ্বাস কচরসত িাচহে না, 

রায়াে আবার চববাহ কচরয়াসছ। বার বার সস বচেসত োচগে, সব চমসছ কথা। সস বনগাাঁ 

যায় নাই বচেয়া রাচগয়া রায়াে এরকম চিচি চেচয়য়াসছ। এ কথা কয়সনা সচতয হয়? তবু 
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এরকম অবস্থায় তাহার অচবেসম্ব বনগাাঁ যা য়া িরকার। আমায় আজসকই সরসয় এস 

িািা, পাসয় পচি সতামার। 

  

এচিসক, সসচিসক আসরক মুশচকে হইয়াসছ। রাসত্র শযামার সছসের হইয়াচছে জ্বর, সকাসে 

থাসমবাচমিার চিয়া সিয়া চগয়াসছ জ্বর এক শ দুইসয়র একিু চনসি। সছসে সকাসে কচরয়া 

সশষরাচত্র হইসত শযামা িায় বচসয়া কািাইয়াসছ। োচবয়া োচবয়া সস বাচহর কচরয়াসছ সয 

বারসক িার চিয়া গুণ কচরসে যত হয়, সছসের বয়স এয়ন তার চিক ততচিন। আসগর 

সয়াকাচি তাহার চিক বারচিন বাাঁচিয়াচছে। বনগাাঁ অসনক িূর, শীতেসক ছাপায়ানায় পযবন্ত 

যাইসত চিসত রাচজ নয়।  

  

শীতে বচেে, দুচিন পসরই যাস মো। চিচিপত্র সেয়া সহাক, একিা য়বর চিসয় যা য়া  

সতা িরকার। সয়াকার জ্বরিা  ইচতমসধয হয়সতা কমসব। 

  

মো শুচনে না। বাচিিা হিাৎ তাহার কাসছ সজেয়ানা হইয়া উচিয়াসছ। সস চমনচত কচরয়া 

বচেসত োচগে, আজ না পার, কাে আমাসক তুচম সরসয় এস িািা। সকাসে র না হসে 

চবসকসের গাচিসত চফসর আসসত পারসব তুচম। 

  

শীতে বচেে, বযস্ত সহাস সকন মো, সিয়াই যাক না কাে সকাে পযবন্ত, সয়াকার জ্বর 

আজসকর চিসনর মসধয কসম সযসত পাসর সতা! 

  

চবকাসে সয়াকার জ্বর কচমে, সশষরাসত্র আবার বাচিয়া সগে। সকাসে মো বচেে, আমার 

তসব চক উপায় হসব সবৌ? আচম সতা থাকসত পাচর না আর। িািা যচি না-ই সযসত পাসর, 

আমায় গাচিসত তুসে চিক,  সির চনসয় আচম একাই সযসত পারব। 

  

শযামা রাসত্র োচবয়া সিচয়য়াচছে, মোসক আিকাইয়া রায়া সগে ত নয়। উসিসগ   আশোয় 

সস এয়ন বনগাাঁ যা য়ার জনয বযাকুে হইয়াসছ, পসর হয়সতা মত পচরবতবন কচরয়া বচসসব, 

আর যাইসত িাচহসব না। বচেসব অমন স্বামীর মুয় সিয়ার সিসয় োইসয়র বাচি পচিয়া 

থাকা  োসো। সবানসক পচুষবার ষেরমতা সয শীতসের নাই, এ সতা আর সস চহসাব কচরসব 
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না। তার সিসয়   যয়ন যাইসত িায়,  সক যাইসত সি য়াই োসো। একচিসন তাহার 

সয়াকার চক হইসব? শীতে সতা চফচরয়া আচসসব রাসত্রই। 

  

এই সব োচবয়া শযামা শীতেসক বনগাাঁ যাইসত বাধা চিে না। চজচনসপত্র মো আসগর 

চিনই বাচধয়া চিয়া চিক কচরয়া রাচয়য়াচছে। একিিা আেুোসত ফুিাইয়া কােু-কানুসক 

য়া য়াইয়া, সকাসের সছসেচির জনয সবাতসে দুধ েচরয়া েইয়া শীতসের সসগে  সস র না 

হইয়া সগে। গাচিসত  িার সময় মো একিু কাাঁচিে, শযামা  কসয়কবার সিায় মুচছে। 

  

গাচি সযন সিাসয়র আিাে হইে না, শযামার সছসের জ্বর বাচিসত আরম্ভ কচরে। চিসক 

চিয়া কই মাছ আনাইয়া শযামা এসবো শুধু সিাে-োত ব্ৰাচধবার আসয়াজন কচরয়াচছে, 

সব সফচেয়া রাচয়য়া দুরুদুরু বুসক অচবিচেত মুসয় সস সছসেসক সকাসে কচরয়া বচসে। 

চনয়চতর সয়ো শযামা সবাসি দবচক। মোর োর এিাইবার সোসে শীতেসক যাইসত 

সি য়ার দু্বচত নতুবা তাহার হইসব। সকন? স্বামী আবার চববাহ কচরয়াসছ বচেয়া মো 

চিরকাে োইসয়র সংসাসর পচিয়া থাচকত, এ আশো শযামার কাসছ একিা অথবহীন মসন 

হইে। কাাঁসধ শচন ের না কচরসে মানুষ েচবষযসতর। একিা কাল্পচনক অসুচবধার কথা 

োচবয়া সছসের সরাগসক অ্াহয কসর? সছসে যত ছিফি কচরয়া কাাঁচিসত োচগে, 

অনুতাসপ শযামার মন ততই পুচিয়া যাইসত োচগে। সযমন সছাি তাহার মন, সতমচন 

উপযুি শাচস্ত হইয়াসছ। তার মসতা স্বাথবপর হীনসিতা ্ীসোসকর সছসে যচি না মসর সতা 

মচরসব কার? একা সস এয়ন চক কসর! 
  

চিকা চি বাসন মাচজসতচছে। তাহাসক ডাচকয়া শযামা বচেে–সয়াকার বি জ্বর হসয়সছ। 

সতযোমা, বাবু বনগাাঁ সগসেন, চক হসব এয়ন? 

  

চি শতমুসয় আশ্বাস চিয়া বচেে, কসম যাসব মা, কসম যাসব।–সছসেচপসের এমন 

জ্বরজ্বাো হয়, সেব চন। 
  

তুচম আজ সকাথা  সযসয়া না সতযোমা। 
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চক্তু  না চগয়া সতযোমার উপায় নাই। সস ধচরসত সগসে স্বামীহীনা, চক্তু  তাহার িারচি 

সছসেসমসয় আসছ। চতন বাচি কাজ কচরয়া সস ইহাসির আহার সযাগায়, শযামার কাসছ 

বচসয়া থাচকসে তাহার িচেসব সকন? সতযোমার বি সমসয় রানীর বয়স িশ বছর, 

তাহাসক আচনয়া শযামার কাসছ থাচকসত বচেয়া সস সরকারসির কাজ কচরসত িচেয়া সগে। 

রানীর একিা সিাসয় আচঞ্জনা হইয়াচছে, সিায় চিয়া তাহার এত জে পচিসতচছে, সযন 

কার জনয সশাক কচরসতসছ। শযামা এবার এসকবাসর চনিঃসসেহ হইয়া সগে। এমন 

সযাগাসযাগ, এত সব অমগে সের চিহ্ন, এচক বযথব যায়? আজ চিনিা সমঘো কচরয়া আসছ। 

শীত পচিয়াসছ কনকসন। সয়াকার জ্বসরর তাসপ শযামার সকাে যত গরম হইয়া  সি, হাত-

পা হইয়া আসস সতমচন িাণ্ডা। মাসি মাসি শযামার সববাসগে  কাপুচন ধচরয়া যায়। সবো 

বারিার সময় সয়াকার োঙা োঙা কান্া থাচমে। েসয়-োবনায় শযামা আধমরা হইয়া 

চগয়াচছে, তবু তাহার প্রথম সছসেসক হারাসনার চশষেরা সস সোসে নাই, তািাতাচি নয়, 

বািাবাচি নয়। এরকম উসেজনার সময় ধীরতা বজায় রায়া অনেযস্ত অচেনসয়র শাচমে, 

শযামার চিন্তা   কাযব দুই-ই অতযন্ত েথ হইয়া চগয়াচছে। চতনবার থাসমবাচমিার চিয়া সস 

সছসের সচিক সিম্পাসরিার ধচরসত পাচর। এক শ চতন উচিয়াসছ। জ্বর এয়সনা বাচিসতসছ 

বুচিসত পাচরয়া রানীসক সস   পািার হারান ডািারসক ডাচকসত পািাইয়া চিে। এতষেরসণ 

সস সির পাইয়াসছ জ্বসরর বৃচদ্ধ স্থচগত হ য়ার প্রতীষেরায় এতষেরণ ডািার ডাচকসত না 

পািাসনা তাহার উচিত হয় নাই। হারান ডািার সযমন গম্ভীর সতমচন মন্থর। আজ যচি 

সরাগী সিচয়য়া চফচরসত তাহার সবো হইয়া থাসক, স্নান কচরয়া য়াইয়া বযাপার সিচয়সত 

আচসসব সস চতন ঘণ্টা পসর। রানী চক সরাগীর অবস্থািা তাহাসক বুিাইয়া বচেসত পাচরসব? 

সামানয জ্বর মসন কচরয়া হারান ডািার যচি চবকাসে সিচয়সত আসা চস্থর কসর? সছসেসক 

সফচেয়া রাচয়য়া শযামা সির িরজায় চগয়া পসথর চিসক। তাকায়। রানীসক সিচয়সত 

পাইসে ডাচকয়া চফরাইয়া একচি কাগসজ হারান ডািারসক সস কসয়কচি কথা চেচয়য়া 

চিসব। রানীসক সস সিচয়সত পায় না। শুধু পািার সছসে চবনু ছািা পসথ সকহ নাই। 

  

শযামা ডাসক, অ চবনু, অ োই চবনু শুনছ? 
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চক? 

  

সয়াকার বি জ্বর হসয়সছ োই, সকমন অজ্ঞাসনর মসতা হসয় সগসছ, েক্ষ্মী িািাচি, একবার 

ছুসি হারান ডািারসক চগসয় বে সগ–  

  

আচম পারব না।চবনু বসে। শযামা বসে,   োই চবনু সশান োই একবার–  

  

বািাবাচি? সস উতো হইয়াসছ? ঘসর চগয়া শযামা কাাঁসি। সিসয়, সছসে ঘন ঘন চনশ্বাস 

সফচেসতসছ। সিায় বুচজয়া চনশ্বাস সফচেসতসছ।   চক আর সিায় সমচেসব?  

  

হারান ডািার সিচর না কচরয়াই আচসে। হারান যত মন্থরই সহাক, তার পুসরাসনা 

নিবসি। সফাডব গাচিিা এয়সনা ঘণ্টায় চবশ মাইে যাইসত পাসর। োত য়াইয়া সস ধীসর 

ধীসর পান চিবাইসতচছে, ঘসর ঢুচকয়া সস প্রথসম চিচকৎসা কচরে শযামার। বচেে, সকাঁি 

না বাছা। সরাগ চনণবয় হসব না! 

  

সকমন তাহার সরাগ চনণবয় সক জাসন, সয়াকার গাসয় একবার হাত চিয়াই হুকুম চিে, এক 

গামো িাণ্ডা জে, কেসী সথসক এন। 

  

শযামা গামোয় জে আচনসে হারান ডািার ধীসর ধীসর সয়াকাসক তুচেয়া গো পযবন্ত জসে 

িুবাইয়া চিে, এক হাসত সসই অবস্থায় তাহাসক ধচরয়া রাচয়য়া অনয হাসত চেজাইয়া চিসত 

োচগে তাহার মাথা। সয়াকার মার অনুমচত িাচহে না, এরকম চবপজ্জনক চিচকৎসার 

সকাসনা দকচফয়ত  চিে না। 

  

শযামা বচেে, এ চক করসেন? 

  

হারান ডািার বচেে, শুকসনা সতায়াসে থাকসে িা , না থাকসে শুকসনা কাপসি  

িেসব। 
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শযামা চবষু্ণচপ্রয়ার সি য়া একচি সতায়াসে আচনয়া চিসে জে হইসত তুচেয়া সতায়াসে 

জিাইয়া সয়াকাসক হারান সশায়াইয়া চিে। নাচি সিচয়য়া সিৌচকর পাসশর চিসক সচরয়া 

চগয়া সিস চিে সিয়াসে। পান সস আজ আগাসগািা জাবর কাচিসতচছে, এবার বুচজে 

সিায়। 

  

শযামা বচেে, আমার চক হসব ডািারবাবু? 

  

হারান রাগ কচরয়া বচেে, এই সতা সতামাসির সিাষ। কািবার কারণিা চক হে?  র 

আসরকিা বাথ চিসত হসব বসে বসস আচছ বাছা, সতামাসির চিসয় সতা চকছু হবার সযা 

সনই, য়াচে কাাঁিসত জান। 

  

হারান বুিা হইয়াসছ, তাহাসক ডািারবাবু বচেসত শযামার সকমন বাচধসতচছে। সরাগীর 

বাচিসত ডািাসরর সিসয় পর সকহ নাই, সস মানুষ নয়, সস শুধু একিা প্রসয়াজন, চতসত 

 ষুসধর মসতা সস একিা চহচতষী বনু্ধ্। হারানসক পর মসন করা কচিন। তাহাসক সিচয়য়া 

এতয়াচন আশ্বাস সমসে, অথি এমচন সস অেদ্র সয আত্মীয় চেন্ তাহাসক আর চকছু মসন 

কচরসত কষ্ট হয়। 

  

শযামা তাই হিাৎ বচেে, আপচন একিু সশাসবন বাবা?–সিয়াসে সিস চিসয় কষ্ট হসচ্ছ। 

আপনার। 

  

কষ্ট? হাচসসত চগয়া হারান ডািাসরর মুসয়র িামিা অনেযস্ত বযায়াসম কুাঁিকাইয়া সগে, 

এতষেরসণ শযামার চিসক সস সযন একিু চবসশষোসব িাচহয়া সিচয়ে, না মা, কষ্ট সনই, 

সযাব–এসকবাসর বাচি চগসয় সযাব। দুসিা পান চিসত পার, সবশ কসর সিািা চিসয়? 

  

শযামা পান সাজাইয়া আচনয়া চিে। এিুকু সস বুচিসত পাচরয়াচছে সয সয়াকার অবস্থা 

চবপজ্জনক, নচহসে ডািার মানুষ যাচিয়া বচসয়া থাচকসব সকন? এত জ্বসরর উপর জসে 

িুবাইয়া চিচকৎসা  চক মানুষ সহসজ কসর? তবু শযামা অসনকিা চনচশ্চন্ত হইয়াসছ। সস 

ডািাচর চবিযার পচরিয় রাসয় না, সস জাসন ডািারসক। জীবনমরসণর োর সয ডািার 
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পান চিবাইসত চিবাইসত েইসত পাসর, সস-ই সতা ডািার, মরণাপন্ সছসেসক সফচেয়া 

এমন ডািারসক পান সাচজয়া চিসত শযামা য়ুচশই হয়। পান আর এক য়াবো সিািা মুসয় 

চিয়া হারান শীতসের কথা চজজ্ঞাসা কচরে। আধঘণ্টা পসর সয়াকার তাপ েইয়া বচেে, 

জ্বর বাসি চন। তবু গািা একবার মুসছ চিই, চক বে মা? 

  

না, হারান ডািার গম্ভীর নয়। সরাগীর আত্মীয়স্বজনসক সস শুধু ্াহয কসর না,  র মসধয 

সয তার সসগে  োব জমাইসত পাসর, বুিা তার সসগে  কথা বি কম বসে না। বাবা বচেয়া 

ডাচকয়া শযামা তাহার মুয় য়ুচেয়া চিয়াসছ, রাসজযর কথার মসধয সয়াকার সয কত বি 

ফাাঁিা কাচিয়াসছ, তা  সস শযামাসক সশানাইয়া চিে। বচেে, চবকাে পযবন্ত তাহাসক না 

ডাচকসে আর সিচয়সত হইত না। জ্বর বাচিসত বাচিসত এক সময়… 

  

চগসয় একিা  ষুধ পাচিসয় চিচচ্ছ রানীর হাসত, পাাঁি সফািা কসর য়াইসয় চি  দুসধর সসগে  

চমচশসয় িামসিয়, গরুর দুধ নয় মা, সস েুে সযন কসর সবামসা না। আধঘণ্টা পর পর 

তাপ চনসয় যচি িযায় জ্বর কমসছ না, গা মুসছ চি । 

  

সন্ধ্যাসবো আপচন আর একবার আসসবন বাবা? 

  

হারান িরজার কাসছ চগয়া একবার িাাঁিাইে। বচেে, েয় সপসয়া না মা, এবার জ্বর কমসত 

আরম্ভ করসব। 

  

শযামা োচবে, সাহস চিবার জনয নয়, হারান হয়সতা চেচজসির িাকার জনয িাাঁিাইয়াসছ। 

কত িাকা চিসব, যাহাসক বাবা বচেয়া ডাচকয়াসছ, দুসিা-একিা িাকা সকমন কচরয়া হাসত 

চিসব, শযামা োচবয়া পাইসতচছে না, অতযন্ত সসোসির সসগে  সস বচেে, উচন বাচি সনই— 

  

এসে পাচিসয় চি ।–বচেয়া হারান িচেয়া সগে। স্বযবং শীতেসক অথবা চেচজসির িাকা, 

চক সয সস পািাইসত বচেয়া সগে, চকছুই বুচিসত পারা সগে না।  
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শীতসের চফচরবার কথা চছে রাচত্র আিিায়। সস আচসে পরচিন সবো বারিার সময়। 

চবষু্ণচপ্রয়া কার কাসছ য়বর পাইয়া এসবো শযামাসক োত পািাইয়া চিয়াচছে, শীতে যয়ন 

আচসয়া সপৌাঁচছে সস তয়ন অসনক বযঞ্জসনর মসধয শুধু মাছ চিয়া োত য়াইয়া উচিয়াসছ 

এবং চনসজসক তাহার মসন হইসতসছ সরাগমুিার মসতা।  

  

শীতে চজজ্ঞাসা কচরে, সয়াকা সকমন? 

  

োসো আসছ। 

  

কাে গাচি সফে কসর বসোম, এমন োবনা হচচ্ছে সতামাসির জসনয! 

  

শযামার মুসয় অনুসযাগ নাই, সস গম্ভীর   রহসযময়ী। কাে চবপসি পচিয়া কাসরা উপর 

চনেবর। কচরবার জনয সস মচরয়া যাইসতচছে, আজ চবপি কাচিয়া যা য়ার পর চকছু 

আত্মমযবািার প্রসয়াজন হইয়াসছ। 
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৩. শ্যামা এখন চিনচি সন্তালনর জননী 

কসয়ক বৎসর কাচিয়াসছ। 

  

শযামা এয়ন চতনচি সন্তাসনর জননী। বি সয়াকার দুবছর বয়সসর সময় তাহার একচি 

সমসয় হইয়াসছ, তার চতন বছর পসর আর একচি সছসে। নামকরণ হইয়াসছ চতনজসনরই–

চবধানিি, বকুেমাো   চবমান চবহারী। এগুচে সপাশাকী নাম। এছািা চতনজসনর 

ডাকনাম  আসছ, সয়াকা, বুকু   মচণ। 

  

 সির মসধয বকুসের স্বাস্থযই আশ্চযব রকসম োসো। জচিয়া অবচধ একচিসনর জনয সস 

অসুসয় সোসগ নাই, সমািা সমািা হাত-পা সফাো সফাো গাে, দুরসন্তর একসশষ। শযামা 

তাহার মাথার িুেগুচে বাবচর কচরয়া চিয়াসছ। য়াসিা জাচগে য়া-পরা সমসয়চি যয়ন এক 

মুহূতব চস্থর হইয়া িাাঁিাইয়া কাঁকিা িুসের ফাাঁক চিয়া চমিচমি কচরয়া তাকায়, সিচয়সে 

সিায় জুিাইয়া যায়। বুকুর রং  হইয়াসছ। সবশ মাজা। সরৌসদ্রাজ্জ্বে প্রোসত তাহার মুয়য়ানা 

জ্বেজ্বে কসর, ধূসর সন্ধ্যায় চস্তচমত হইয়া আসস–সারাচিন চবচনদ্র দুরন্তপনার পর চনদ্রাতুর 

সিায় দুচির সসগে  সবশ মানায়। চক্তু  সিচয়বার সকহ থাসক না। শযামা রান্া কসর, শযামার 

সকাে জুচিয়া থাসক সছাি সয়াকামচণ। বুকু চপছন হইসত মার চপসি বুসকর ের চিয়া 

িাাঁিাইয়া থাসক। মার কাাঁসধর উপর চিয়া চডবচরর চশয়াচির চিসক িাচহয়া থাচকসত থাচকসত 

তাহার সিায় বুচজয়া যায়। 

  

শযামা চপছসন হাত িাোইয়া তাহাসক ধচরয়া রাচয়য়া ডাসক, সয়াকা অ সয়াকা! 

  

চবধান আচসসে বসে, োইসক সকাসে চনসয় সবাসসা সতা বাবা, বুকুসক শুইসয় চিসয় আচস। 

  

চবধাসনর হাসতয়চি হইয়া চগয়াসছ, এয়ন সস প্রথমোসগর পািক। সছসেসবো হইসত 

চেোর য়ারাপ হইয়া শরীরিা তাহার শীণব হইয়া চগয়াসছ, মাসি মাসি অসুসয় সোসগ। 

মুয়য়াচন অপচরপুষ্ট ফুসের মসতা সকামে। শরীর োসো না সহাক, সছসেিার মাথা হইয়াসছ 
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য়ুব সাফ। বুচে ফুচিবার পর হইসতই প্রসশ্ন প্রসশ্ন সকেসক সস বযচতবযস্ত কচরয়া তুচেয়াসছ, 

জগসতর চিসক সিায় সমচেয়া িাচহয়া তাহার চশশু-চিসে সয সহর প্রসশ্নর সৃচষ্ট হয়, 

প্রসতযকচির জবাব পা য়া িাই। মসনাজগসত সস দুসজ্ঞয় রহসয থাচকসত চিসব না, তাহার 

চজজ্ঞাসার তাই সীমা নাই। সবজান্তা হইবার জনয তাহার এই বযাকুে প্রয়াসস সবজান্তারা 

কয়সনা হাসস, কয়সনা চবরি হয়। চবরি সবচশ হয় শীতে, চবধাসনর সগািািসশক সকন-

র জবাব সিয় পরবতবী পুনরাবৃচেসত সস ধমক োগায়। শযামার দধযব অসনকষেরণ বজায় 

থাসক। অসনক সময় হাসতর কাজ কচরসত কচরসত যা মসন আসস জবাব চিয়া যায়, সব 

সময় সয়য়াে  থাসক না, চক বচেসতসছ। চবধাসনর চিন্তাজগত চমথযায় েচরয়া  সি, মসন 

তাহার বহু অসসতযর ছাপ োসগ। 

  

চিসনর মসধয এমন কতগুচে প্রহর আসছ, শযামাসক যাচিয়া সছসের মুসয় মুয়রতা আচনসত 

হয়। চবধান মাসি মাসি গম্ভীর হইয়া থাসক। গম্ভীর অনযমনস্কতায় িুচবয়া চগয়া সস চস্থর 

হইয়া বচসয়া। থাসক, সিায় দুচি উিাসীন হইয়া যায়। চপ্রসঙর সমািরচি পাসশ পচিয়া থাসক, 

ছচবর বইচির পাতা বাতাসস উল্টাইয়া যায় সস িাচহয়া সিসয় না। সছসের মুয় সিচয়য়া 

শযামার বুসকর মসধয সকমন  

  

কচরয়া  সি। সযন ঘুমন্ত সছসেসক ডাচকয়া তুচেসতসছ এমচনোসব সস ডাসক, সয়াকা, এই 

সথাকা। 

  

উ?  

  

আয় সতা আমার কাসছ। িযায় ততার জসনয সকমন জামা করচছ। 

  

চবধান কাসছ  আসস, জামা  সিসয় চক্তু  তাহার সকাসনা রকম উৎসাহ সিয়া যায় না। 

  

শযামা উচিগ্ন হইয়া বসে, চক োবচছস সর তুই? কার কথা োবচছস?  

  

চকছু োবচছ না সতা! 
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সমািরিা িাো না সয়াকা, মচণ সকমন হাসসব সিচয়স।  

  

চবধান সমািসর িাচব চিয়া ছাচিয়া সিয়! সমািরিা িক্রাকার ঘুচরয়া  চিসকর সিয়াসে 

সিাকুর। য়ায়। শযামা চনসজই উচ্ছচসত হইয়া বসে, যািঃ সতার সমািসরর কচেশন হসয় 

সগে! চবধান বচসয়া থাসক, সয়েনাচিসক উিাইয়া আচনবার সৃ্পহা তাহার সিয়া যায় না। 

সসোই বন্ধ্ কচরয়া শযামা হুাঁিচি কাপসি চবধাইয়া রাসয়। চবধাসনর হিাৎ এমন মনমরা 

হইয়া যা য়ার সকাসনা কারণই সস য়ুাঁচজয়া পায় না। বুসিা মানুসষর মসতা এচক উিাস 

গাম্ভীযব অতিুকু সছসের? 

  

চষেরসি সপসয়সছ তার? 

  

চবধান মাথা নাসি। 

  

তসব সতার ঘুম সপসয়সছ সয়াকা। আয় আমরা শুই। 

  

ঘুম পায় চন সতা! 
  

 সর দুসজ্জবয়, তসব সতার হইয়াসছ চক! 

  

তসব িে, ছাি সথসক কাপি তুসে আচন! 

  

চসাঁচিসত ছাসি শযামা অনগবে কথা বসে। চবধাসনর জীবসন যত চকছু কাময আসছ, 

জ্ঞানচপপাসার যত চকছু চবষয়বস্তু আসছ, সব সস তাহার মসন পিাইয়া চিসত িায়। সছসের 

এই সামচয়ক   মানচসক সন্যাসস শিীমাতার মসতাই তাহার বযাকুেতা জাসগ। কাপি 

তুচেয়া কুাঁিাইয়া সস চবধাসনর হাসত সিয়। চবধান কাপিগুচে চনসজর দুই কসধ জমা কসর। 

কাপি সতাো সশষ হইসে শযামা আচেসায় ের চিয়া রাস্তার চিসক িাচহয়া বসে, কুেচপ-

বরফ য়াচব সয়াকা? 
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এমচন োসব কথা চিয়া পূজা কচরয়া, কুেচপ-বরফ ঘুষ চিয়া শযামা সছসের নীরবতা েগে  

কসর। 

  

চবধান চজজ্ঞাসা কসর, কুেচপ-বরফ চক কসর দতচর কসর মা? 

  

শযামা বসে, হাতে সঘারায় সিচয়স চন? বরফ সবসি চিচন চমচশসয়  রা  ই যন্ত্রিার মসধয 

সরসয় হাতে সঘারায়, তাইসত কুেচপ- বরফ হয়।  

  

চিচন সতা সািা, রং চক কসর হয়? 

  

একিু রং চমচশসয় সিয়। 

  

চক রং সিয় মা? আেতার রং। 

  

দুর! আেতার রং বুচি সয়সত আসছ? অনয রং সিয়।  

  

চক রং? 

  

সগাোপ ফুসের রং বার কসর সনয়। 

  

সগাোপ ফুসের রং চক কসর বার কসর মা? 

  

চশউচে সবাাঁিার রং চক কসর বার কসর সিচয়স চন? 

  

সসদ্ধ কসর, না? 

  

হযাাঁ। 

  

তুচম আেতা পর সকন মা? 

  

পরসত হয় সর, নইসে সোসক চনসে কসর সয। 
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সকন? 

  

এ সকন-র অন্ত থাসক না। 

  

চবধাসনর প্রকৃচতর আর একিা অদু্ভত চিক আসছ, পশুপাচয়র প্রচত তার মমতা   চনমবমতার 

সমন্বয়। কুকুর চবিাে আর পাচয়র ছানা পুচষসত সস সযমন োেবাসস, এক এক সময় 

সপাষা জীবগুচেসক সস সতমচন অকথয যন্ত্রণা সিয়। একবার সন্ধ্যার সময় িি উচিসে 

একচি বাচ্চা শাচেক পাচয় বাচির বারাোয় আচসয়া পচিয়াচছে, চবধান ছানাচিসক 

কুিাইয়া আচনয়াচছে, আাঁিে চিয়া পােক মুচছয়া েণ্ঠসনর তাসপ সসাঁক চিয়া তাহাসক 

বািাইয়াচছে শযামা। পরচিন য়াাঁিা আচসে। চবধান না য়া য়া য়া েুচেয়া সগে। ষুেরদ্র বচে 

জীবচি সযন তাহারই স্ানীয় অচতচথ। হরিম ছাতু   জে সরবরাহ করা  হইসতসছ, 

চবধাসনর চিন কাচিসতসছ য়াাঁিার সামসন। চক তাহার গেীর মসনাসযাগ, চক োেবাসা। 

অথি কসয়কচিন পসর, এক দুপুরসবো পাচয়চিসক সস ঘাি মিকাইয়া মাচরয়া রাচয়ে। 

শযামা আচসয়া সিসয়, মরা পাচয়র ছানাচিসক আগোইয়া চবধান সযন পুত্রসশাসকই আকুে 

হইয়া কাাঁচিসতসছ। 

  

  সয়াকা, চক কসর মরে বাবা, সক মারসে? 

  

চবধান কথা বসে না, শুধু কাাঁসি। 

  

সতযোমা আসজা এ বাচিসত কাজ কসর, সস উিাসন বাসন মাচজসতচছে, বচেে, চনসজ 

গো চিসপ সমসর সফেসে মা, এমন দুরন্ত সছসে জসি সিচয় চন–সুসোর ছযানাচি সগা। 

  

তুই সমসরচছস? সকন সমসরচছস সয়াকা?–শযামা বার বার চজজ্ঞাসা কচরে, চবধান কথা 

বচেে না, আসরা সবচশ কচরয়া কাাঁচিসত োচগে। সশসষ শযামা রাচগয়া বচেে, কাাঁচিসসন 

মুয়সপািা সছসে, চনসজ সমসর আবার কান্া চকসসর?।  

  

মরা পাচয়িাসক সস প্রািীর চডগে াইয়া বাচহসর সফচেয়া চিে।  
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রাসত্র শযামা শীতেসক বযাপারিা বচেে। বচেে, এসব সিচয়য়া শুচনয়া তাহার বি োবনা 

হয়। সকমন সযন মন সছসেিার, এত মায়া চছে পাচয়র বাচ্চািার উপর। সছসেিার এই 

দুসববাধয কীচতব েইয়া য়াচনকষেরণ আসোিনা কচরয়া তাহারা দুজসনই সছসের মুসয়র চিসক 

িাচহয়া রচহে, চবধান তয়ন ঘুমাইয়া পচিয়চছে। এরকম রহসযময় প্রকৃচত সছসেিা পাইে 

সকাথা হইসত?  র সিহ-মন তাসির দুজসনর সি য়া, তাসির সিাসয়র সামসন হাচসয়া 

কাাঁচিয়া সয়ো কচরয়া   বি হইয়াসছ,  র মসধয এই দুসববাধযতা সকাথা হইসত আচসে? 

  

শযামা বসে, সতামায় এযাচদ্দন বচে চন, মাসি মাসি গম্ভীর হসয়   চক সযন োসব, সডসক 

সািা পাইসন। 

  

শীতে গম্ভীরোসব মাথা নাচিয়া বসে, সাধারণ সছসের মসতা হয় চন।  

  

শযামা সায় সিয়, কত বাচির কত সছসে সতা সিচয়, আপন মসন সয়োধুসো কসর, য়ায় 

িায় ঘুসমায়, এ সয চক সছসে হসয়সছ, কাসরা সসগে  চমে সনই। চক বুচদ্ধ সিসয়ছ? 

  

শীতে বসে, কাে চক হসয়সছ জান, চজসজ্ঞস কসরচছোম, িশ িাকা মন হসে আিাই 

সসসরর িাম কত, সসগে  সসগে  বেসে, িশ আনা। কতচিন আসগ বসে চিসয়চছোম, যত 

িাকা মন আিাইসসর তত আনা, চিক মসন সরসয়সছ।  

  

বাচিসত একিা সপাষা চবিাে চছে, রানী। একচিন দুপুরসবো গোয় িচি বাচধয়া 

জানাোর চশসকর সসগে  িুোইয়া চিয়া কাচপসত কাাঁচপসত চবধান তাহার মৃতুযযন্ত্রণা 

সিচয়সতচছে। সিচয়য়া শযামা সসচিন েয়ানক রাচগয়া সগে। রানীসক ছাচিয়া চিয়া সছসেসক 

সস সবিম মার মাচরে। চবধাসনর স্বোব চক্তু  বিোইে না। চপাঁপসি সিচয়সে সস চিচপয়া 

মাসর, ফচডবং ধচরয়া পায়া চছচিয়া সিয়, চবিােছানা, কুকুরছানা পুচষয়া হিাৎ একচিন 

যন্ত্রণা চিয়া মাচরয়া সফসে। বার সতর বছর বয়স হ য়ার আসগ তাহার এ স্বোব সশাধরায় 

নাই। 
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এয়ন শীতসের আয় চকছু বাচিয়াসছ। চপতার আমে হইসত তাহাসির চনসজসির সপ্রস 

চছে, সপ্রসসর কাজ সস োসো সবাসি, তার তত্ত্বাবধাসন কমে সপ্রসস অসনক উন্চত 

হইয়াসছ। সপ্রসসর সমস্ত োর এয়ন তাহার, মাচহনীর উপর সস োসের কচমশন পায়, 

উপচর আর  চকছু চকছু হয়। সসই এই রকম : বযবসাসয় অসনক চকছুই িসে, অসনক 

সকাম্পাচনর সয কমবিারীর উপর ছাপার কাসজর োর থাসক, ফমবা চপছু আি িাকা চিয়া সস 

সপ্রসসর িশ িাকার চবে িাচব কসর, এরকম চবে চিসত হয়, সপ্রসসর মাচেক কমে সঘাষ 

তাহা জাসন। তাই য়াতাপসত্র িশ িাকা পা না সেয়া থাচকসে  আি অথবা িশ, কত িাকা 

ঘসর আচসয়াসছ, সব সময় জাচনবার উপায় থাসক না। জাসন শুধু সস, সপ্রসসর োর থাসক 

যাহার উপর। শীতে অনায়াসস অসনক িশ িাকা পা নাসক আি িাকায় িাাঁি করাইয়া 

সিয়। সপ্রসসর মাচেক কমে সঘাষ মাসি মাসি সসেহ কসর, চক্তু  সপ্রসসর ক্রসমান্চত 

সিচয়য়া চকছু বসে না। 

  

শীতসের য়ুব পচরবতবন হইয়াসছ। কমে সপ্রসস িাকচর পা য়ার আসগ সস সিি বছর সবকার 

বচসয়াচছে, সযমন হয়, এই দুিঃসয়র সময় সুসমসয়র বনু্ধ্সির চিচনসত তাহার বাচক থাসক 

নাই, এবার তাসির সস আর আমে সিয় না, সসাজাসুচজ  সির তযাগ কচরবার সাহস সতা 

তার নাই, এয়ন সস  সির কাসছ িাচরসদ্রযর োন কসর, সিি বছর গচরব হইয়া থাচকবার 

পর এিা সহসজই কচরসত পাসর। তার মসধয োচর একিা অচস্থরতা আচসয়াসছ, চকছুচিন 

য়ুব িূচতব কচরয়া কািাসনার পর শ্রান্ত মানুসষর সয রকম আসস, চকছু োসো োসগ না, চক 

কচরসব চিক পায় না। শযামার সসগে  সগািা হইসত মসনর চমে কচরয়া রাচয়সে এয়ন সস 

বাচিসতই একচি সুয়-দুিঃসয়র সগে ী পাইত, আর তাহা হইবার উপায় নাই–সাংসাচরক 

বযাপাসর   সছসেসমসয়সির বযাপাসর শযামার সসগে  তাহার কতগুচে মত   অনুেূচত য়াপ 

য়ায় মাত্র, শযামার কাসছ সবচশ আর চকছু আশা করা যায় না। অথি এচিসক বাচহসর মি 

য়াইয়া একা একা স্ফুচতব  জসম না, সব চক রকম চনরানে অসার মসন হয়। অসনক 

প্রতযাশা কচরয়া হয়সতা সস তাহার পচরচিত সকাসনা সমসয়র বাচি যায়, চক্তু  চনসজর মসন 

আনে না থাচকসে পসর সকন আনে চিসত পাচরসব, তা  িাকার চবচনমসয়? আজকাে 
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হাজার মি চগচেয়া  সনশা পযবন্ত সযন জচমসত িায় না, সকবে কান্া আসস। কত চক দুিঃয় 

উথচেয়া  সি। 

  

এক-একচিন সস কসর চক, সকাে সকাে সপ্রস হইসত বাচি সফসর। শযামার রান্ার সময় 

সস সছসেসমসয়সির সামোয়, বারাোয় পায়িাচর কচরয়া সছাি সয়াকামচণসক ঘুম পািায়, 

মুসয়র কাসছ। বাচি ধচরয়া বুকুসক য়া য়ায় দুধ। বুকুসক সকাসে কচরয়া ঘুম পািাইসত হয় 

না, সস চবছানায় শুইয়াই ঘুমায়, ঘুমাইয়া পচিবার আসগ একজনসক শুধু তাহার চপসি 

আসস্ত আসস্ত িুেকাইয়া চিসত হয়। তারপর বাচক থাসক চবধান, সস য়াচনকষেরণ পসি, 

তারপর তাসক গল্প বচেয়া রান্া সশষ হ য়া পযবন্ত জাগাইয়া রাচয়সত হয়। এসব শীতে 

অসনকিা চনয়ুাঁতোসবই কসর। সকসের য়া য়া সশষ হইসে গচববত গাম্ভীসযবর সসগে  তামাক 

িাচনসত িাচনসত শযামার চক বচেবার আসছ, শুচনবার প্রতীষেরা কসর। শযামার কাসছ সস চকছু 

প্রশংসার আশা কসর দবচক। শযামা চক্তু  চকছু বসে না। তাহার োব সিচয়য়া মসন হয় সস 

রান্া কচরয়াসছ, শীতে সছসে রাচয়য়াসছ, সকাসনা পসষেররই এসত চকছু বাহাদুচর নাই। 

  

সশসষ শীতে বসে, চক দুই সয  রা হসয়সছ শযামা, সামোসত হয়রান হসয় সগচছ সির 

চনসয় তুচম রান্া কর চক কসর? 

  

শযামা বসে, মচণসক ঘুম পাচিসয় চন, বুকুসক সয়াকা রাসয়।  

  

এত সহজ? শীতে বি িচময়া যায়, সন্ধ্যা হইসত  সির সামোইসত সস চহমচশম য়াইয়া 

সগে, শযামা এয়ন অবেীোক্রসম তাহাসির বযবস্থা কসর? 

  

শযামা হাই তুচেয়া বসে, এক একচিন চক্তু  োচর মুশচকসে পচি বাবু, মচণ ঘুসমায় না, 

বুকুিা ঘযান ঘযান কসর, সবাই চমসে আমাসক  রা সয়সয় সফেসত িায়, মসর  সতমচন 

মার সয়সয়। তুচম বাচি থাকসে বাাঁচি, চফসরা চিচক একিু সকাে সকাে সরাজ? শযামা 

আাঁিে চবছাইয়া শ্রান্ত সিহ সমসিসত এোইয়া সিয়, বসে, তুচম থাকসে  সির  োসো 

োসগ, সন্ধ্যাসবো সতামায় সিয়সত না সপসে বুকু সতা আসগ সকাঁসিই অচস্থর হত। 
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শীতে আ্হ সগাপন কচরয়া চজজ্ঞাসা কসর, আজকাে কাাঁসি না? 

  

আজকাে েুসে সগসছ। হযাসগা, মুচি সিাকাসন িাকা িা  চন? 

  

চিসয়চছ। 

  

মুচি আজ সতযোমাসক তাচগি চিসয়সছ। তামাক পুসি সগসছ, এবার রায়, সিব আসরক 

চছচেম সসসজ? 

  

শীতে বসে, না থাক। 

  

আসবাে-তাসবাে য়রি কসর সকন সয িাকাগুসো নষ্ট কর, সিাতোর একয়ানা ঘর তুেসত 

পারসে একিা কাসজর মসতা কাজ হত, িাকা উচিসয় োে চক? 

  

তারপর তাহারা ঘসর যায়, মচণ আর বুকুর মািয়াসন শযামা শুইয়া পসি। চবধান একিা 

স্বতন্ত্র সছাি সিৌচকসত সশায়, সশায়ার আসগ একচি চবচি য়াইবার জনয শীতে সস সিৌচকসত 

বচসবামাত্র চবধান চিৎকার কচরয়া জাচগয়া যায়। শীতে তািাতাচি বসে, আচম সর সয়াকা, 

আচম, েয় চক? 

  

–চবধান চক্তু  শীতেসক িায় না, সস কাাঁচিসত থাসক।  

  

শযামা বসে, আয় সয়াকা, আমার কাসছ আয়। 

  

সস রাসত্র বযবস্থা উল্টাইয়া যায়। শীতসের চবছানায় সশায় চবধান, চবধাসনর সছাট্ট 

সিৌচকচিসত শীতে পা সমচেসত পাসর না। একিা অদু্ভত ঈষবার জ্বাো সবাধ কচরসত কচরসত 

সস মা   সছসের আোপ সশাসন। 

  

স্বপন সিয়চছচে, না সর সয়াকা? চকসসর স্বপন সর? 

  

েুসে সগচছ মা। 
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য়ুাঁচকর গাসয় তুচম সযন পা তুসে চি  না বাবা। 

  

চক কসর সিব? পাশবাচেশ আসছ সয? 

  

তুই সয পাশবাচেশ চডচগে সয় আচসস। বাচেসশর তসে চক হাতিাচচ্ছস? 

  

িিবিা একিু িা  না মা। 

  

চক করচব িিব চিসয় রাতদুপুসর? এমচন জ্বসে য়রি কসর ফযাে, সশসষ িরকাসরর সময় 

মরব তয়ন অন্ধ্কাসর। 

  

একিু পসরই ঘসর িসিবর আসো বারকসয়ক জুচেয়া চনচবয়া যায়। সিয়াসের গাসয় 

চিকচিচকর ডাক শুচনয়া চবধান তাসক য়ুাঁচজয়া বাচহর কসর।  

  

সন হসয়সছ, সি এবার। 

  

জে য়াব মা। 

  

জে য়াইয়া চবধান মত বিোয়। 

  

আচম এয়াসন সপাব না মা, যা গন্ধ্! 

  

শযামা হাসস, সতার চবছানায় বুচি গন্ধ্ সনই সয়াকা? োচর সাধু হসয়চছে, না? 

  

  
  

বিচিসনর সময় রায়াসের সসগে  মো কচেকাতায় সবিাইসত আচসে, পর পর তাহার দুচি 

সমসয় হইয়াসছ, সমসয় দুইচিসক সস সসগে  আচনে, সছসেরা রচহে বনগাাঁসয়। মোর বি 

সমসয়চি সয়ািা পা েইয়া জচিয়াচছে, এয়ন প্রায় িার বছর বয়স হইয়াসছ, কথা বচেসত 

সশসয় নাই, মুয় চিয়া সববিা োো পসি। সমসয়িাসক সিচয়য়া শযামা বি মমতা সবাধ 

কচরে। কত কষ্টই পাইসব জীবসন! এয়ন অবশয মমতা কচরয়া সকসেই তাহা বচেসব, 
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বি হইয়া   যয়ন সকসের গে্হ হইয়া উচিসব, সফো  িচেসব না, রাচয়সত  গা জ্বাো 

কচরসব, োঞ্ছনা শুরু হইসব তয়ন। মো সমসয়র নাম রাচয়য়াসছ সশাো। শুচনসে মনিা 

সকমন কচরয়া  সি। এমন সমসয়র  রকম নাম রায়া সকন? 

  

মো বচেে,  সক ডাচক বাদু বসে। 

  

শযামা োচবয়াচছে, সতীন আচসবার পর মোর জীবসনর সুয়, শাচন্ত নষ্ট হইয়া চগয়াসছ, 

চক্তু  মোসক এতিুকু অসুয়ী মসন হইে না। সস য়ুব সমািা হইয়াসছ, স্থাসন অস্থাসন মাংস 

থেথে কসর, িোসফরা কথাবাতবায় সকমন চথসয়িাচর ধরসনর চগচন চগচন োব। স্বোসব 

আর তাহার সতমন িি নাই, সস সবশ অমাচয়ক   চমশুক হইয়া উচিয়াসছ। আর বছর 

মোর শাশুচি মচরয়াসছ, গৃচহণীর পিিা সবাধহয় পাইয়াসছ সস-ই, শাশুচির অোসব 

ননিসির সস হয়সতা আর ্াহয কসর না। রায়াসের উপর তাহার অসীম প্রচতপচে সিয়া 

সগে। কথা সতা বসে না, সযন হুকুম সিয়, আর যা সস বসে, তা-ই রায়াে সশাসন। 

  

সতীন? হযাাঁ, সস এয়াসনই থাসক সবৌ, বড্ড গচরসবর সমসয়, বাসপর সনই িােিুসো, এয়াসন 

না সথসক আর সকাথায় যাসব বে, যাবার জায়গা থাকসে সতা যাসব, বাপ-বযািা সডসক  

চজসজ্ঞস কসর না। িামাসরর হদ্দ সস মানুষিা  ই কসর সতা সমসয় গছাসে, ছে কসর বাচি 

সডসক চনসয় সযত, আজ সনমন্তন্, কাে সমসয়র অসুয়, মো হাচসে, পািার সমসয় োই, 

ঘুচিসক এইিুকু সিসয়চছ, হযাংোর মসতা চিক য়াবার সময়চিসত সোসকর বাচি চগসয় 

হাচজর হত, সক জানত বাবা,   সশসষ বি হসয় আমারই ঘাি োঙসব!  

  

মোর সমসয় দুচিসক শযামা য়ুব আির কচরে, আর শযামার সছসেসক আির কচরে মো; 

সরষাসরচষ কচরয়া পরস্পসরর সন্তানসির তাহারা আির কচরে। মোর সমসয়সির জনয 

শযামা আনাইে সয়েনা, শযামার সছসেসির মো জামা চকচনয়া চিে। একচিন তাহারা 

সিচয়সত সগে চথসয়িার, চিচকসির িাম চিে মো, গাচি োিা   পান-সেমসনসডর য়রি 

চিে শযামা। দুজসনর এবার মসনর চমসের অন্ত রচহে না, হাচসগসল্প আসমাি-আহ্লাসি 

িশ-বারিা চিন সকাথা চিয়া কাচিয়া সগে। মো আসসে সোক মে নয়, শাশুচির 
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অচতচরি শাসসন সমজাজিা আসগ সকবে তাহার চবগিাইয়া থাচকত। শযামা জীবসন কাসরা 

সসগে  এ রকম আত্মীয়তা করার সুসযাগ পায় নাই, মোর যা য়ার চিন সস কাাঁচিয়া 

সফচেে, সারাচিন বাদুসক সকাে হইসত নামাইে না, বাদুর োোয়। তাহার গা চেচজয়া 

সগে। মো  গাচিসত উচিে সিায় মুচছসত মুচছসত। 

  

শুধু রায়ােসক এবার শযামার োসো োচগে না। সজসে না চগয়া  পাসপর প্রায়চশ্চে করার 

সময় মানুসষর কসয়চির মসতা স্বোব হয়, সব সময় একিা সগাপন করা সছািসোকাচমর 

আোস পা য়া যাইসত থাসক। রায়াসের  সযন সতমচন চবকার আচসয়াসছ। সয কয়চিন 

এয়াসন চছে সস সযন সকমন েসয় েসয় থাচকত, সকমন একিা অপরাধীর োব, সোসক 

সযন তাহার সম্বসন্ধ্ চক জাচনয়া সফচেয়া মসন মসন তাহাসক অশ্রদ্ধা কচরসতসছ। সস সযন 

তাই জ্বাো সবাধ কচরত, প্রচতবাি কচরসত িাচহত অথি সব তাহার চনসজরই কল্পনা বচেয়া 

সিাসরর মসতা, সয সিারসক সকহ সিার বচেয়া জাসন না, সব সময় অতযন্ত হীন একিা 

েজ্জাসবাধ কচরয়া সেুচিত হইয়া থাচকত। 

  

পসরর মাসস শীতে মাচহন   কচমশসনর িাকা আচনয়া চিে অসধবক, প্রথসম সস চকছু 

স্বীকার কচরসত িাচহে না, তারপর কারণিা য়ুচেয়া বচেে। কমে সঘাসষর কাসছ শীতে 

সাত শ িাকা ধার কচরয়াসছ, সুি চিসত হইসব না, চক্তু  ছ মাসসর মসধয িাকািা সশাধ 

কচরসত হইসব। সাত শ িাকা। এত িাকা শীতে ধার কচরসত সগে সকন? 

  

রায়ােসক চিসয়চছ। 

  

িাকুরজামাইসক ধার কসর সাত শ িাকা চিসয়ছ? সতামার মাথািা য়ারাপ হসয় সগসছ চকনা 

বুচিসন বাবু, সকন চিসে? 

  

শীতে েসয় েসয় বচেে, ছ-সাত মাস রায়াসের িাকচর চছে না শযামা, আচশ্বন মাসস 

সবাসনর চবসয়সত বডড সিনায় জচিসয় পসিসছ, হাত ধসর এমন কসর িাকািা িাইসে–  
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শযামার মাথা ঘুচরসতচছে! সাত শ িাকা। রায়াে সয এবার সিাসরর মসতা বাস কচরয়া 

চগয়াসছ। তাহার কারণ তসব এই? সস সতযই তাহাসির িাকা িুচর কচরয়া েইয়া চগয়াসছ? 

িাকা সম্বসন্ধ্ শীতসের দুববেতা রায়াসের অজানা নয়, এবার সস তাহা কাসজ োগাইয়াসছ। 

মোসক  শযামা এবার চিচনসত পাসর, এত সয সমোসমশা আসমাি-আহোি সব তাহার 

ছে।  চিসক রায়াে যয়ন শীতেসক িাকার জনয েজাইসতচছে, মো এচিসক তাহাসক 

নানা সকৌশসে েুোইয়া রাচয়য়াচছে সস যাহাসত সির পাইয়া বারণ কচরসত না পাসর। এ 

সতা জানা কথা সয শীতে আর সস শীতে নাই, সস বারণ কচরসে িাকা শীতে কয়সনা 

রায়ােসক চিত না। 

  

রাসগ-দুিঃসয় সারাচিন শযামা ছিফি কচরে, যতবার রায়াে   মোর হীন ষিযসন্ত্রর কথা 

আর িাকার অেিা সস মসন কচরে গা সযন তাহার জ্বচেয়া যাইসত োচগে। কত কসষ্টর 

িাকা তাহার, শীতে সতা পাগে, কসব তাহার কমে সপ্রসসর িাকচর ঘুচিয়া যায় চিক নাই, 

দুসিা িাকা জমাসনা না থাচকসে সছসেসির েইয়া তয়ন সস কচরসব চক? শীতেসক সস 

অসনক সজরা কচরে কসব িাকা চিয়াসছ? রায়াে কসব িাকা সফরত সিসব বসেসছ? িাকার 

পচরমাণিা সতযই সাত শ, না আসরা সবচশ? এমচন সব অসংয়য প্রশ্ন। শীতে  এয়ন 

অনুতাপ কচরসতচছে, প্রসতযকবার সজরা সশষ কচরয়া শযামা যয়ন তাহাসক রাসগর মাথায় 

যা মুসয় আচসে বচেয়া সগে, সস কথাচি বচেে না। 

  

শুধু সয কথা বচেে না তা নয়, তাহার বতবমান চবষণ্ণ মানচসক অবস্থায় এ বযাপারিা এমন 

গুরুতর আকার ধারণ কচরে সয সস আসরা মনমরা হইয়া সগে এবং কসয়কচিন পসরই 

শযামাসক সশানাইয়া আসবাে-তাসবাে চক সয সব দকচফয়ত চিসত োচগে শযামা চকছুই 

বুচিে না। শীতে ফাজোচম আরম্ভ কচরয়াসছ োচবয়া সস রাচগয়া সগে। শীতে অনুতপ্ত, 

চবষণ্ণ   নম্ৰ হইয়া না থাচকসে এতিা বািাবাচি কচরবার সাহস হয়সতা শযামার হইত না; 

এবার শীতে  রাচগয়া উচিে। অসনকচিন পসর শযামাসক একিা িি বসাইয়া চিে, 

তারপর সস-ই সযন মার য়াইয়াসছ এমচন মুয় কচরয়া শযামার আশপাসশ ঘণ্টায়াসনক 

সঘারাঘুচর কচরয়া বাচহর হইয়া সগে! বাচি চফচরে একচিন পসর।  
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এতকাে পসর আবার মার য়াইয়া শযামা  নম্ৰ হইয়া চগয়াচছে, শীতে বাচি চফচরসে সস 

সযোসব সচবনয় আনুগতয জানাইে, প্রহৃত ্ীরাই শুধু তাহা জাসন এবং পাসর। তবু 

অশাচন্তর অন্ত হইে না। পরস্পরসক েয় কচরয়া িোর জনয িারুণ অস্বচস্তর মসধয 

তাহাসির চিন কাচিসত োচগে। 

  

শযামা বসে, সবশ েদ্রতা কচরয়াই বসে–তুচম এমন মন য়ারাপ কসর আছ সকন? 

  

শীতে  েদ্রতা কচরয়া বসে, িাকািা যচদ্দন না সশাধ হসচ্ছ শযামা–  

  

হিাৎ মাচসক উপাজবন এসকবাসর অসধবক হইয়া সগসে িারচিসক তাহার সয ফোফে ফুচিয়া 

 সি, সিায় বুচজয়া থাচকসে  সয়য়াে না কচরয়া িসে না। স্বামী-্ীর মসধয সযন একিা 

শক্রতার সৃচষ্ট হইসত থাসক। 

  

সশসষ শযামা একচিন বুক বচধয়া িাকা তুচেবার ফসমব নাম সই কচরয়া তাহার সসচেংস 

বযাংসকর য়াতায়ানা শীতসের হাসত চিে। য়াতায় শুধু জমার অেপাত করা আসছ, 

সতযোমাসক চিয়া পাাঁিচি সাতচি কচরয়া িাকা জমা চিয়া শযামা শ পাাঁসিক িাকা কচরয়াসছ, 

একচি িাকা সকাসনাচিন সতাসে নাই। 

  

িাকািা তুসে কমেবাবুসক িা  সগ, ধারিা সশাধ হসয় যাক, িাকা থাকসত মসনর শাচন্ত 

নষ্ট কসর চক হসব? আসস্ত আসস্ত আবার জমসবয়ন। 

  

য়াতায়ানা েইয়া শীতে সসই সয সগে সাতচিসনর মসধয আর সস বাচি চফচরে না। শযামা 

সয বুচিসত পাচরে না তা নয়, তবু এচক চবশ্বাস কচরসত ইচ্ছা হয় সয তার অত কসষ্টর 

জমাসনা িাকাগুচে েইয়া শীতে উধা  হইয়া চগয়াসছ? একচিন চবষু্ণচপ্রয়ার বাচি চগয়া 

শযামা কমে সপ্রসস সোক পািাসনার বযবস্থা কচরয়া আচসে। সস আচসয়া য়বর চিে সপ্রসস 

শীতে যায় নাই। শীতে গাচি িাপা পচিয়াসছ অথবা তাহার সকাসনা চবপি হইয়াসছ শযামা 

একবার তাহা োসব নাই, চক্তু  চবষু্ণচপ্রয়া শীতেসক োসোরকম চিচনত না বচেয়া 

হাসপাতাসে, থানায় আর য়বসরর কাগসজর আচপসস সয়াাঁজ করাইে। গাচিিাচি িাপা 
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পচিয়া থাচকসে শীতসের একিা সংবাি অবশযই পা য়া যাইত, শযামাসক এই সান্ত্বনা 

চিসত আচসয়া চবষু্ণচপ্রয়া অবাক হইয়া বাচি সগে। শযামা সযোসব তার কাসছ স্বামীচনো 

কচরে, সছািজাসতর ্ীসোসকর মুসয়  চবষু্ণচপ্রয়া সকাসনাচিন সস সব কথা সশাসন নাই। 

  

চবধান চজজ্ঞাসা কসর, বাবা সকাথায় সগসছ মা? 

  

শযামা বসে, িুসোয়। 

  

শযামা ব্ৰাসধ বাসি, সছসেসমসয়সির য়া য়ায়, চনসজ য়ায়, চক্তু  বাচঘনীর মসতা সব সময় 

সস সযন কাহাসক য়ুন কচরবার জনয উিযত হইয়া থাসক। জ্বাো তাহার সক বুচিসব? চতনচি 

সন্তাসনর জননী, স্বামীর উপর তাহার চনেবর অচনচশ্চত। একজন পরম বনু্ধ্ তাহার 

চছেরায়াে। সস তাহাসক িকাইয়া চগয়াসছ, স্বামী আজ তাহার স্য় েইয়া পোতক। 

সবাকার মসতা সকন সয সস সসচেংস বযাংসকর য়াতায়ানা শীতেসক চিসত চগসয়চছে। রাসত্র 

শযামার ঘুম হয় না। শীসতর রাচত্র, িাণ্ডা োচগবার েসয় িরজা বন্ধ্ কচরয়া চিসত হয়, শযামা 

একিা েণ্ঠন কমাইয়া রাসয়, ঘসরর বাতাস িূচষত হইয়া  সি। শযামা বার বার মশাচর 

িাসি, চবধাসনর গাসয় সেপ তুচেয়া সিয়, বুকুর কথা বিোয়, মচণসক তুচেয়া ঘসরর জে 

বাচহর হ য়ার নাচেিার কাসছ বসায়, আসরা কত চক কসর। সিাসয় তাহার জে  আসস। 

  

এমচন সাতিা রাচত্র কািাইবার পর অষ্টম রাসত্র পাগসের মসতা সিহারা েইয়া শীসত 

কাাঁচপসত কাাঁচপসত শীতে চফচরয়া আচসে। শযামা চজজ্ঞাসা কচরে, সয়সয় এসসছ? 

  

শীতে বচেে, না। 

  

সসই রাসত্র শযামা কাসির উনাসন োত িাপাইয়া চিে! রান্া সশষ হইসত রাচত্র চতনিা 

বাচজয়া সগে। শীতে ঘুমাইয়া পচিয়াচছে, ডাচকয়া তুচেয়া তাহাসক য়াইসত বসাইয়া 

শযামা ঘসর চগয়া শুইয়া পচিে। কাসছ বচসয়া শীতেসক য়া য়াসনার প্রবৃচে হইে না বচেয়া 

শুধু নয়, ঘুসম তাহার শরীর অবশ হইয়া আচসসতচছে। 
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পরচিন শীতে শযামাসক এক শ িাকা সফরত চিে। 

  

আর কই? বাচক িাকা চক কসরছ? 

  

আর তুচে চন সতা? 

  

সতাে চন, য়াতা কই আমার? 

  

য়াতািা হাচরসয় সগসছ শযামা, সকানয়াসন সয সফেোম–  

  

শযামা কাাঁচিসত আরম্ভ কচরয়া চিে, সব িাকা নষ্ট কসর এসস আবার তুচম চমসছ কথা 

বেছ, আচম পাাঁি শ িাকা সই কসর চিোম এক শ িাকা তুচম চক কসর তুেসে, চমসছ 

কথাগুসো একিু আিকাে না সতামার মুসয়, সিাতোয় ঘর তুেব বসে আচম সয িাকা 

জমাচচ্ছোম সগা। 

  

শীতে আসস্ত আসস্ত সচরয়া সগে। 

  

এ বছ র প্রথম স্কুে য়ুচেসেই চবধানসক শযামা স্কুসে েচতব কচরয়া চিসব োচবয়াচছে, চক্তু  

এইসব। িাকার সগােমাসে ফাল্গুন মাস আচসয়া পচিে, চবধানসক স্কুসে সি য়া হইে না। 

শহরতচের এয়াসন। কাছাকাচছ স্কুে নাই, আনেসমাচহনী সমসমাচরয়াে হাইস্কুে কাশীপুসর 

প্রায় এক মাইে তফাসত। এতয়াচন পথ হাাঁচিয়া চবধান প্রতযহ স্কুে কচরসব, শযামার তা 

পছে হইসতচছে না। কচেকাতার স্কুসে েচতব কচরসে চবধানসক ট্রাসম বাসস যাইসত হইসব, 

শযামার সস সাহস নাই। সপ্রসস যা য়ার সময় শীতে সয চবধানসক স্কুসে সপৌছাইয়া চিসব 

তাহা  সম্ভব নয়, শীতে সকাসনাচিন সপ্রসস যায় িশিায়, সকাসনাচিন একিায়। শযামা 

মহাসমসযায় পচিয়া চগয়াচছে। অথি সছসেসক এবার স্কুসে না। চিসেই নয়, বাচিসত  র 

পিাসশানা হইসতসছ না। শীতেসক বচেয়া োে হয় না, কথাগুচে সস ্ াহয কসর না। শযামা 

সশসষ একচিন পরামশব চজজ্ঞাসা কচরসত সগে চবষু্ণচপ্রয়ার বাচি।  
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চবষু্ণচপ্রয়া বচেে, এক কাজ কর না? আমাসির শের সযয়াসন পসি সতামার সছসেসক 

সসইয়াসন েচতব কসর িা । শের সতা গাচিসত যায়, সতামার সছসে   র সসগে  যাসব। তসব 

 য়াসন মাইসন সবচশ, বিসোসকর সছসেরাই সবচশরোগ পসি  য়াসন, আর  য়াসন েচতব 

করসে সছসেসক োসো োসো কাপি-জামা চকসন চিসত হসব, একচিন সয একিু ময়ো 

জামা পচরসয় সছসেসক স্কুসে পািাসব তা পারসব না। সহডমাোর সাসহব চকনা পচরষ্কার 

পচরচ্ছন্ োেবাসস। 

  

চবষু্ণচপ্রয়া আসজা শযামার উপকার কচরসত োেবাসস চক্তু  আচসসে বচসসত বসে না, কথা 

বসে। অনু্হ করার সুসর। চবষু্ণচপ্রয়ার সসই সমসয়চিসক আজ বুচিবার উপায় নাই, প্রায় 

কিযব পাসপর ছাপ েইয়া সস সয জিাইয়াচছে, শুধু মসন হয় সমসয়িা বি সরাগ। 

চবষু্ণচপ্রয়ার আর একচি সমসয় হইয়াসছ, বছর-চতসনক বয়স। চবষু্ণচপ্রয়া এয়ন আবার 

সাজসগাজ কসর, তসব আসগর মসতা সিসহর িাকচিকয তাহার নাই, এয়ন িকিক কসর শুধু 

গহনা–অসনকগুচে। 

  

োচবয়া চিচন্তয়া শযামা চবধানসক শেসরর স্কুসেই েচতব কচরয়া চিে। শের চবষু্ণচপ্রয়ার 

য়ুিতুসতা সবাসনর সছসে, এবার সসসকন্ড ্ াসস উচিয়াসছ। বয়সসর আোসজ সছসেিা বাসি 

নাই, চবধাসনর সিসয় মাথায় সস সামানয একিু উাঁিু, োচর মুয়সিারা োজুক সছসে, গাসয়র 

রংচি িুকিুসক। যত সছাি সিয়াক সস সসসকন্ড ্াসস পসি, স্কুসের অচেজ্ঞতা  তাহার 

আসছ, চবধানসক শযামা তাহার চজ্া কচরয়া চিে, চিবুক ধচরয়া িুমা য়াইয়া সছসেসক 

সিয়াসশানা করার জনয শযামা তাহাসক এমন কচরয়াই বচেে সয েজ্জায় শেসরর মুয় রাঙা 

হইয়া সগে। 

  

সারাচিন শযামা অনযমনস্ক হইয়া রচহে। োচববার সিষ্টা কচরে, চবধান স্কুসে চক 

কচরসতসছ। শযামার একিা েয় চছে স্কুসে বিসোসকর সছসের সসগে  চবধান মানাইয়া 

িচেসত পাচরসব চকনা, গচরসবর সছসে বচেয়া  সক সকসে তুচ্ছ কচরসব না সতা? একিা 

েরসার কথা, শেসরর সসগে   র োব হইয়াসছ, শেসরর বনু্ধ্ বচেয়া সকসে  সক 

সমানোসবই হয়সতা ্হণ কচরসব, হাচস-তামাশা কচরসব না। ফাল্গুসনর চিনচি আজ 
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শযামার বি িীঘব মসন হয়। একচিসনর জনয সছসে তাহার বাচি ছাচিয়া সকাথা  চগয়া 

থাসক নাই, অপচরচিত স্থাসন অসিনা সছসেসির মসধয িশিা হইসত িারিা পযবন্ত সস চক 

কচরয়া কািাইসব সক জাসন! 

  

চবকাসে চবধান চফচরয়া আচসসে শযামা তাহার মুয়য়ানা োচর শুকসনা সিচয়ে। চিচফসনর 

সময় য়াবার চকচনয়া য়া য়ার জনয শযামা তাসক িার আনা পয়সা চিয়া চছে, চবধান েজ্জায় 

চকছু য়াইসত পাসর নাই োচবয়া বচেে,   সয়াকা, মুয় শুচকসয় সগসছ সকন সরিঃ য়াস চন 

চকছু চকসন চিচফসনর সময়? 

  

চবধান বচেে, সয়সয়চছ সতা, সপি বযথা করসছ মা।  

  

শযামা বচেে, সকন সয়াকা, সপি বযথা করসছ সকন বাবা? চক সয়সয়চছচে চকসন? 

  

সপসির বযথায় চবধান নানারকম মুয়েচগে  কসর। সিাসয় জে সিয়া যায়।  

  

শযামা ধমক চিয়া বসে, চক সয়সয়চছচে বে? 

  

ফুেুচর। 

  

আর চক? 

  

আর িােবিা। 

  

তাহসে হসব না সতামার সপি বযথা, মুয়সপািা সছসে! োসো য়াবার থাকসত তুচম সয়সত 

সগসে চকনা ফুেুচর আর িােবিা! সকন সয়সত সগচে  সব? 

  

শের য়া য়াসে মা। শের বসে, বাচিসত  সব সতা সয়সত সিয় না, শুধু দুধ আর সসেশ 

সয়সয় মর, তাই–  
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শের সছসেিা সতা কম দুষ্ট নয়? বাচিসত মা চনসষধ কচরয়া সিয়, িুচর কচরয়া তাই কসর? 

 র সসগে  সমোসমশা কচরয়া চবধাসনর স্বোব য়ারাপ হইয়া যাইসব না সতা? শযামার প্রথসম 

োচর োবনা হয় তারপর সস োচবয়া সিসয় সয েুকাইয়া ফুেুচর আর িােবিা য়া য়ািা 

য়ুব সবচশ য়ারাপ অপরাধ নয়, এরকম দুষ্টাচম সছসেরা কসরই। তবু মনিা শযামার য়ুাঁতয়ুাঁত 

কসর। সছসেসক সস নানারকম উপসিশ সিয়, অসংয়য চনসষধ জানায়, কাজ কচরসত কচরসত 

হিাৎ একিা কথা মসন পচিয়া সগসে সসগে  সসগে  সছসেসক কাসছ ডাচকয়া বসে, এ সযন 

তুচম কয়সনা সকাসরা না বাবা, কয়সনা নয়।  

  

সকন মা?চবধান বসে। প্রসতযকবার। 

  

একচিন মোর একয়ানা পত্র আচসে; য়ুব িরি চিয়া অসনক চমচষ্ট চমচষ্ট কথা চিয়া 

চেচয়য়াসছ। চিচি পচিয়া শযামা মুয় বাাঁকাইয়া হাচসে, বচেে, বসস থাক তুচম জবাসবর 

জসনয হাচপসতযশ কসর, সতামার চিচির জবাব আচম চিচচ্ছ সন। কচিন পসর শীতসের কাসছ 

রায়াসের একয়ানা সপােকাডব আচসে, শযামা চিচিয়ানা পুিাইয়া সফচেে, শীতেসক চকছু 

বচেে না। জবাব না পাইয়া একিু অপমান সবাধ করুক সোকিা। ফাাঁচক চিয়া িাকা 

বাগাইয়া ে য়ার জনয শীতে তাহাসক এমন ঘৃণাই কচরসতসছ সয, চিচির উের সিয় না। 

  

ফাল্গুন মাস কাবার হইয়া আচসে। শীত এসকবাসর কচময়া চগয়াসছ। একচিন সরাি 

য়া য়াইয়া সেপগুচে শযামা তুচেয়া রাচয়ে। শযামার শরীরিা আজকাে োসো আসছ, চতন 

সছসের মার আবার শরীর–তবু, সানে মসন আসরকচি সন্তাসনর শয় সযন উাঁচক মাচরয়া 

যায়, একা থাচকবার সময় অবাক হইয়া শযামা হাসস, চক কাণ্ড সমসয়মানুসষর, মাসগা! 

  

চবধান িশিার সময় োত য়াইয়া জুতা সমাজা হাফপযান্ট আর শািব পচরয়া স্কুসে যায়, 

শযামা তাহার িুে আাঁিিাইয়া সিয়, আাঁিে চিয়া মুচছয়া সিয়। প্রথম প্রথম সছসের মুসয় 

সস একিু পাউডার মায়াইয়া  চিত, বিসোসকর সছসেসির মািয়াসন চগয়া বচসসব, একিু 

পাউডার না মাচয়সে চক িসে? স্কুসে সছসেরা িাট্টা করায় চবধান এয়ন আর পাউডার 

মায়াইসত সিয় না। বসে, তুচম চকছু জান না মা, পাউডার সিয়সে  রা সবাই হাসস, 
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সযারসুদ্ধ। চক বসে জান? বসে িুন সতা সমসয়ই এসসচছস, এবার একিু কাচে মায়, সবশ 

মানাসব ততাসক, মাইচর োই, মাইচর। 

  

মাইচর বসে? চবধাসনর স্কুসে বিসোসকর সসানার িাি অচেজাত সছসেসির মুসয় এই 

কথাচির উচ্চারণ শযামার বি য়াপছািা মসন হয়। এমচন কত কথা চবধান চশচয়য়া আসস, 

মাইচরর সিসয়  সঢর সবচশ য়ারাপ কথা। অসনক বি বি শব্দ  সস চশচয়য়া আসস, আর 

সসেত, শযামা যার মাসন  বুচিসত পাসর না। তাহার অজানা এক জগসতর সসগে  চবধান 

পচরচিত হইসতসছ, অল্প অল্প একিু যা আোস পায়, তাসতই শযামা অবাক হইয়া থাসক। 

সস একিা চবচিত্র গবব   দুিঃয় সবাধ কসর। বাচিসত এয়ন চবধাসনর চজজ্ঞাসা কচময়া 

চগয়াসছ, প্রসশ্ন প্রসশ্ন আর সস শযামাসক বযচতবযস্ত কচরয়া সতাসে না। ছাসি উচিয়া, য়াচনক 

িূসর বসধর উপর চিয়া সয সরেগাচি িচেয়া যায়, সছসেসক তাহা সিয়াসনার সাধ শযামার 

চক্তু  কসম নাই, জ্ঞান   বুচদ্ধসত সছসে তাহাসক ছািাইয়া যাইসতসছ বচেয়া গবব   

আনসের সসগে  শযামার দুিঃয় এইিুকু। 

  

বকুে আসছ। 

  

সস চক্তু  সমসয়। সছসের মসতা শযামার কাসছ সমসয়র অত য়াচতর নাই। ছ বছসরর সমসয়, 

সস সতা বুচি। শযামা তাহাসক চিয়া দুচি-একচি সংসাসরর কাজ করায়, মচণসক সয়ো চিসত 

বসে; সময় পাইসে প্রথম োগ য়ুচেয়া একিু একিু পিায়। সমসয়িা সযন দুরন্ত হইয়াসছ, 

সসরকম মাথা নাই, চকছু চশচয়সত পাসর নাই, তাহাসক অষেরর চিনাইসতই শযামার একমাস 

সময় োচগয়াসছ, কতচিসন কর য়ে চশচয়সব, সক জাসন। মাসি মাসি রাগ কচরয়া শযামা 

সমসয়র চপসি একিা িি বসাইয়া সিয়। চবধান  মাসর। প্রথম োসগর পিা সয চশচয়সত 

পাসর না, তাহার প্রচত চবধাসনর অবজ্ঞা অসীম। এক একচিন সকােসবো হিাৎ সস তাাঁহার 

্াসমাোর অমূেযবাবুর মসতা গম্ভীর মুয় কচরয়া হুকুম সিয়, এই বুকু, চনসয় আয় সতা 

বই সতার–বুকু েসয় েসয় বই েইয়া আসস, তাহার সছিা ময়ো প্রথম োগয়াচন। েয় 

পাইসে সবািা যায়, চক বি বি আশ্চযব দুচি সিায় বকুসের। পিা ধচরয়া সবাসনর অজ্ঞতায় 

চবধান য়াচনকষেরণ শযামার সসগে  হাসাহাচস কসর, তারপর কয়ন সয সস অমূেযবাবুর মসতা 
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ধ কচরয়া িাচি মাচরয়া বসস, আসগ কাসরা সির পাইবার সযা থাসক না। শযামা শুধু বসে, 

আহা সয়াকা, মাচরস সন বাবা। 

  

বুকে বি অচেমানী সমসয়, কাসরা সামসন সস কয়সনা কাাঁসি না; ছাসি চিসেকুচির সিয়াে 

আর আচেসার মািয়াসন তাহার একচি হাতয়াসনক ফাাঁক সগাসাঘর আসছ, সসইয়াসনই 

চনসজসক য়ুাঁচজয়া চিয়া সস কাাঁসি। তারপর সগাসাঘরয়ানাসক পুতুসের ঘর বানাইয়া সস 

সয়ো কসর। সয পুতুেচি তাহার সছসের সবৌ তার সসগে  বকুসের বি োব, দুজসন সযন 

সই। তাসক সশানাইয়া সস সব মসনর কথা বসে। বসে, বাবাসক সব বসে সিব, বাবা 

িািাসক মারসব, মাসক  মারসব, মারসব না োই সবৌমা? এযা কসর চজব সবর কসর িািা 

মসর যাসব–মা সকাঁসি মরসব, হু। 

  

শীতসের চক হইয়াসছ শযামা বুচিসত পাসর না, সোকিা সকমন সযন সোঁাাতা হইয়া চগয়াসছ, 

স্ফূচতব  নাই। দুিঃয়  নাই। সময়মসতা আচপসস যায়, সময়মসতা চফচরয়া আসস, 

সকাসনাচিন পািার অচয়ে িসের বাচি িাবা সয়চেসত যায়, সকাসনাচিন বাচিসতই থাসক। 

বাচিসত যতষেরণ থাসক, রাগারাচগ  কসর না, িীনদুিঃয়ীর মসতা মুসয়র োব  কচরয়া রাসয় 

না, ্ী   পুত্রকনযার সসগে  তাহার কথা   বযবহার সহজ   স্বাোচবক হয়, অথি তার 

কাসজ কাসরা সযন মূেয নাই চকছুই সস সযন। ্াহয কসর না। শযামার িাকা েইয়া পাোসনার 

পর হইসত তাাঁহার এই পাগোচম-না-করার পাগোচম আরম্ভ হইয়াসছ। ধার কচরয়া 

রায়ােসক িাকা সি য়ার অপরাধ, শযামার জমাসনা িাকাগুচে নষ্ট করার অপরাধ, তাহার 

কাসছ অবশযই পুসরাসনা হইয়া চগয়াসছ, মসন আসছ চকনা তা  সসেহ। মাস সগসে আসগর 

িাকার অসধবক পচরমাণ িাকা আচনয়া সস শযামাসক সিয়, আসগ হইসে এই েইয়া কত 

কাণ্ড কচরত, হয় অনুতাসপ সারা হইত, না হয় চনসজ চনসজ কেহ বাধাইয়া শযামাসক গাে 

চিয়া বচেত, যা সস আচনয়া সিয় তাই সযন শযামা সসানামুয় কচরয়া ্হণ কসর, ঘসর 

বচসয়া সগো যাহার একমাত্র কমব, অত তাহার িাকার আাঁকচত সকন?–এয়ন সির  পা য়া 

যায় না কম িাকা আচনয়াসছ এিা সস সয়য়াে কচরয়াসছ। শযামা যচি চনশ্বাস সফচেয়া বসে, 
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চক কসর সয মাস িাোব, সস অমচন অমাচয়কোসব বচেয়া বসস,  সতই হসব সগা, য়ুব 

িসে যাসব, বাচি োিা চিসত হয় না, ইসয় করসত হয় না, চক কর অত িাকা? 

  

কমে সঘাসষর িাকািা মাসস মাসস চকছু কম কচরয়া চিসে হয়সতা িসে, শীতেসক এ কথা 

বচেসত শযামার বাসধ। ঋণ যত শীঘ্ৰ সশাধ হইয়া যায় ততই োসো। এচিসক য়রি িচেসত 

িাসহ। না। চবধানসক স্কুসে সি য়ার পর য়রি বাচিয়াসছ, বই য়াতা, স্কুসের মাচহনা, 

সপাশাক, জেয়াবাসরর পয়সা এ সব চমচেয়া অসনকগুচে িাকা বাচহর হইয়া যায়। সযমন 

সতমন কচরয়া সছসেসক শযামা স্কুসে পািাইসত পাসর না, সছসের পচরচ্ছি   পচরচ্ছন্তা 

সম্বসন্ধ্ চবষু্ণচপ্রয়া সয তাহাসক সতকব কচরয়া চিয়াচছে, চনতান্ত অোসবর সমসয়  শযামা 

তাহা অ্াহয কচরসত পাসর না। য়রি সস কমাইয়াসছ। অনয চিসক। সতযোমার এতকাসের 

িাকচরচি চগয়াসছ। চনসজর জনয সসচমজ   কাপি সকনা শযামা বন্ধ্ কচরয়াসছ, এ সব সবচশ 

পচরমাসণ তাহার সকাসনাচিন চছে না, চিরকাে সজািাতাচে চিয়া কাজ িাোইয়া 

আচসয়াসছ, এয়ন বি অসুচবধা হয়। স্বামী-পুত্র ছািা বাচিসত সকহ থাসক না তাই রষেরা, 

নতুবা েজ্জা বাাঁচিত না। শীতে আর চবধান বাচহসর যায়,  সির জামাকাপি ছািা শযামা 

আর চকছু সধাপাবাচি পািায় না, বাচিসত কাচিয়া েয়। সছসেসমসয়সির দুধ সস কমাইসত 

পাসর নাই, কমাইয়াসছ মাসছর পচরমাণ। মাসি মাসি ফে   চমচষ্ট আনাইয়া সকেসক 

য়া য়াসনার সাধ  সস তযাগ কচরয়াসছ। এই তযাগিাই সবসিসয় কষ্টকর। শযামার 

সছসেসমসয়রা োসো চজচনস য়াইসত বি োেবাসস। 

  

তবু, এই সব অোব অনিসনর মসধয  শযামার চিনগুচে সুসয় কাচিয়া যায়। 

সছসেসমসয়সির অসুয় চবসুয় নাই। শীতসের যাহাই হইয়া থাক, তাহাসক সামোইয়া িো 

সহজ। চনসজর শরীরিা  শযামার এত োসো আসছ সয, সংসাসরর সমস্ত য়ািুচন য়াচিসত 

তাহার চকছুমাত্র কষ্ট হয় না, কাজ কচরসত সযন োসোই োসগ।  

  

দিত্র সশষ হইয়া আচসে। ছাসি িাাঁিাইসে বসাকসির বাচির পাশ চিয়া সরসের উাঁিু বাাঁধিার 

ধাসর প্রকাণ্ড চশমুে গাছিা হইসত তুো উচিয়া যাইসত সিয়া যায়। পূসবব য়াচনকিা ফ্ৰকা 

মাসির পর চিসনর সবিার  পাসশ ধানকসের প্রকাণ্ড পাকা অগে ন, কুচেরা প্রতযহ ধান 
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সমচেয়া শুকাইসত সিয়, ধান য়াইসত আাঁক বাচধয়া পায়রা নাচময়া আসস। পায়রার কাঁসকর 

 িা সিচয়সত শযামা বি োেবাসস, অতগুচে পাচয় আকাসশ বার বার চিক পচরবতবন কসর 

একসসগে , সকাে   চবকাে হইসে উচিবার সময় একসসগে  সবগুচে পায়রার পায়ার চনসি 

সরাি োচগয়া িি কচরয়া  সি, শযামা অবাক হইয়া োসব, কয়ন সকান চিক বাচকসত 

হইসব, সবগুচে পাচয় একসসগে  সির পায় চক কচরয়া? ধানকসের এক সকানায় সছাি একচি 

পুকুর, ইচঞ্জনঘসরর  চিসক আসরা একিা বি পুকুর আসছ, বয়োসরর ছাই সফচেয়া সছাি 

পুকুরচির একচি তীরসক  রা ধীসর ধীসর পুকুসরর মসধয সিচেয়া আচনয়াসছ। পুকুরিা 

বুজাইয়া সফচেসব সবাধহয়। ছাই সফচেবার সময় বাতাসস রাচশ রাচশ ছাই সািা সমসঘর 

মসতা চিসনর প্রািীর চডগে াইয়া, সরসের বধ পার হইয়া সকাথায় িচেয়া যায়। আজকাে 

এসব শযামা সযমন োসব িাচহয়া সিসয় কতকাে সতমচন োসব সস তা সিসয় নাই। চবকাসে 

ছাসি চগয়া সস মচণসক ছাচিয়া সিয়, মচণ বকুসের সসগে  ছািময় সছািাছুচি কসর। আচেসায় 

ের চিয়া শযামা কাসছ।   িূসর সযয়াসন যা চকছু সিচয়বার আসছ, সিচয়সত থাসক, সবাধ 

কসর সকমন একিা উিাস উিাস োব, একিা অজানা ঔৎসুকয। পরপর অসনকগুচে গাচি 

সরেোইন চিয়া দুচিসক ছুচিয়া যায়, চতনচি চসগসনসের পায়া বার বার  সি নাসম। 

ধানকসের অগে সন কুচে সমসয়রা ছিাসনা ধান জসিা কচরয়া দনচবসিযর মসতা অসনকগুচে 

স্তুপ কসর, তারপর সহাগোর িুচপ চিয়া ঢাচকয়া সিয়। সছাি পুকুরচিসত ধানকসের বাবু 

জাে সফোয়, মাছ সবচশ পসি না, এতিুকু পুকুসর মাছ সকাথায়?–জাে সফোই সার। 

শযামার হাচস পায়। তাহার মামাবাচির পুকুসর  জাে সফচেসে আর সিচয়সত হইত না, 

মাসছর সেসজর িাপিায় জাে য়ান য়ান হইয়া যাইত। পাচরপাচশ্ববক জগসতর িৃশয   ঘিনা 

শযামা এমচনোসব য়ুাঁচিয়া য়ুাঁচিয়া উপসোগ কসর, বাচিঘর, ধানকে, সরেোইন, রাস্তার 

মানুষ, এসব আর কসব তাহার এত োসো োচগয়াচছে?–অথি মসন মসন অকারণ উসিগ, 

সিসহ সযন একিা চশচথে োরসবাধ, হাইসতাো আেসয। চবধান আজকাে চবকাসের চিসক 

শেরসির বাচি সয়চেসত যায়, সছসেসক না সিচয়য়া তার চক োবনা হইয়াসছ? 

  

শীতে বসে, বুসিা বয়সস সতামার সয সিহারার সয়ােতাই হসচ্ছ সগা, বয়স কমসছ নাচক 

চিনসক চিন? 
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শযামা বসে, িূর িূর! চক সব বসে সছসের সামসন! 

  

শীতসের নজর পচিয়াসছ, শযামার সঘাঁিা কাপি সিচয়য়া তাহার সিায় িািায়, শযামার জনয 

সস রচঙন কাপি চকচনয়া আসন। শযামা প্রথসম চজজ্ঞাসা কসর, কিাকা চনসে? িাকা সপসে 

সকাথা? 

  

হুাঁ, কিা িাকা আর পাই সন আচম, উপচর সপসয়চছ কাে। একচি পয়সা সতা িা  না, আমার 

য়রি িসে চকসস উপচর না সপসে? 

  

য়রি িসে? শীতে তাহা হইসে আসরা উপচর িাকা পায়, য়ুচশমসতা য়রি কসর, তাহাসক 

সয িাকা আচনয়া সিয়, তা-ই সব নয়? শযামা রাচগয়া বসে, চক রকম উপচর পা  শুচন? 

  

চনশ্চয় আসরা সবচশ, চমসথয বেছ বাবু তুচম–চনসজ চনসজ য়রি কর সতা সব? আমার এচিসক 

য়রি িসে না, সঘাঁিা কাপি পসর আচম চিন কািাই। 

  

আসর মুশচকে, তাই সতা কাপি চকসন আনোম।–আচ্ছা সতা সনমকহারাম তুচম। | শযামা 

রচঙন কাপিয়ানা নািািািা কসর, চমচষ্ট কচরয়া বসে, চক িানািাচন িসেসছ সবাি না। সতা 

চকছু, চক কসষ্ট সয মাস িাোই োবনায় রাসত ঘুম হয় না দু-িারসি িাকা যচি পা , সকন 

নষ্ট কর?–এসন চিসে সুসার হয়। সতামার য়রি চক? বাসজ য়রি কসর নষ্ট কর দব সতা নয়, 

যা স্বোব সতামার জাচন সতা! হাসত িাকা এসে আঙুসের ফাাঁক চিসয় গসে যায়। এবার 

সথসক আমায় এসন চি , সতামার যা িরকার হসব সিসয় চন –আর কিা মাস সমাসি, 

ধারিা সশাধ হসয় সগসে তয়ন চক আর িানািাচন থাকসব, না তুচম িশ-চবশ িাকা বাসজ 

য়রিা করসে এসস যাসব? 

  

শযামা বসে, শীতে সশাসন। শযামাসক সবাধহয় সস আর একজসনর সসগে  চমোইয়া সিসয় 

সয এমন চমচষ্ট চমচষ্ট কথা বচেয়া বুিাইয়া িাকা আিায় কচরত, বচেত আমার দুয়ানা 
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গয়না গচিসয় সি, িাকািা তাহসে আিকা থাকসব, নইসে তুই সতা সব য়রি কসর সফেচব 

িরকাসরর সময় তুই সতার গয়না সবসি চনস, আচম যচি একচি কথা কই–  

  

সস এসব বচেত মসির মুসয়। শযামা চক? 

  

তারপর শযামা বসে, এ কাপি সতা পরসত পারব না আচম সছসের সামসন,   অবাক হসয় 

তাচকসয় থাকসব, আমার েজ্জা করসব বাবু। 

  

না পরসত পার,  ই নিবমা রসয়সছ  য়াসন সফসে িা ।–শীতে বসে। 

  

রাসত সছসেসমসয়রা সব ঘুমাইয়া পচিসে শযামা আসস্ত আসস্ত শীতেসক ডাসক, বসে, 

হযাসগা ঘুমুসে নাচক? ফুিফুসি সজাছনা উসিসছ চিচবয, ছাসত যাসব একবারচি? 

  

শীতে বসে, আবার ছাসত চক জসনয–চক্তু  সস চবছানা ছাচিয়া  সি। 

  

শযামা বসে, চগসয় একিা চবচি ধরা , আচম আসচছ।  

  

রচঙন কাপিয়ানা পচরয়া শযামা ছাসি যায়। বি েজ্জা কসর শযামার–শীতেসক নয়, 

চবধানসক। ঘুম োচঙয়া রাতদুপুসর তার পরসন রচঙন কাপি সিচয়সে,   যা সছসে,  র 

চক আর বুচিসত বাচক থাচকসব, শীতসের মন েুোসনার জসনয সস সাজসগাজ কচরয়াসছ? 

অথি শীতে শয় কচরয়া কাপিয়ানা আচনয়া চিয়াসছ, একবার না পচরসেই বা িচেসব 

সকন? 
  

শযামা মাদুর েইয়া যায়, মাদুর পাচতয়া দুজসন বসস : িাসির আসোয় বচসয়া দুজসন 

দুসিাএকিা সাংসাচরক কথা বসে, সবচশ সময় থাসক িুপ কচরয়া। বোর চক আর কথা 

আসছ ছাই এ বয়সস! হযাাঁ, শীতে শযামাসক একিু আির কসর, শীতসের স্পশব আর সতমন 

সমাোসয়ম নয়, কয়সনা সযন ্ীসোসকর সগে  পায় নাই, এমচন আনাচির মসতা আির 

কসর। শযামা সিাষ চিসব কাসক? সস  সতা কম সমািা হয় নাই! 
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তারপর একচিন শযামা সেজ্জোসব বসে, চক কাণ্ড হসয়সছ জান? 

  

শীতে শুচনয়া বসে, বসি নাচক! 

  

শযামা বসে, হযাাঁ সগা, সিায় সনই সতামার?–চক হসব বে সতা এবার, সছসে না সমসয়? 

  

সমসয়। 

  

উাঁহু, সছসে।–বুকু সবাঁসি থাক, আমার আর সমসয়সত কাজ সনই বাবু। বচেয়া শযামা হাসস। 

মধুর পচরপূণব হাচস, সিচয়য়া সক বচেসব, শীতসের মসতা অপিাথব মানুষ তাহার মুসয় এ 

হাচস সযাগাইয়াসছ। 
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৪. মামা আচসয়া হাচজর 

মািয়াসন একিা শীত িচেয়া সগে, পসরর শীসতর সগািার চিসক, শযামার নূতন সছসেচির 

বয়স যয়ন প্রায় আি মাস, হিাৎ একচিন সকােসবো মামা আচসয়া হাচজর।  

  

শযামার সসই পোতক মামা তারাশের। 

  

সছািায়াসিা সবাঁসি সোকিা, হাত-পা সমািা, প্রকাণ্ড ি িা বুক। একচিন েয়ের বেবান 

চছে, এয়ন মাংসসপশীগুচে চশচথে হইয়া আচসয়াসছ! সশষবার শযামা যয়ন তাসক 

সিচয়য়াচছে মাথার িুসে তাহার পাক ধসর নাই, এবার সিয়া সগে প্রায় সব িুে পাচকয়া 

চগয়াসছ। সস সতা আজসকর কথা নয়। শযামার চববাসহর চকছুচিন পসর জচমজমা সবচিয়া 

্াসমর সবসিসয় বসনচি ঘসরর চবধবা সমসয়চিসক সাথী কচরয়া চনরুসদ্দশ হইয়াচছে, 

শযামার চববাহ হইয়াসছ আজ একুশ-বাইশ বছর। চববাসহর সাত বছর পসর তার সসই 

প্রথম সছসেচি হইয়া মারা যায়, তার দু বছর পসর চবধাসনর জি। গত আচশ্বসন চবধাসনর 

এগার বছর বয়স পূণব হইয়াসছ। 

  

মামার বয়স ষাি হইয়াসছ দবচক! চক্তু  সয সোহার মসতা শরীর তাহার চছে, এতিা 

বয়সসর ছাপ পসি নাই, শুধু িুেগুচে পাচকয়া চগয়াসছ, দুসিা-একিা িাাঁত সবাধহয় পচিয়া 

চগয়াচছে, মামা সসানা চিয়া বাাঁধাইয়া েইয়াসছ, কথা বচেবার সময় চিকচমক কসর। 

এয়সনা সস আসগর মসতাই সসাজা হইয়া িাাঁিায়, সমরুিণ্ডিা আসজা এতিুকু বাাঁসক নাই। 

সিায় দুসিা মসন হয় একিু চস্তচমত হইয়া আচসয়াসছ, তা সস সিাসয়র সিাষ অথবা মানচসক 

শ্রাচন্ত সবািা যায় না। শযামার চববাসহর সময় মামা চছে সন্যাসী, সগরুয়া পচরত, েম্বা 

আেয়াল্লা িুোইয়া সযসত্ন বাবচর আাঁিিাইয়া কযাচম্বসশর জুতা পাসয় চিয়া যয়ন ্াসমর 

পসথ সবিাইসত যাইত, মসন হইত মস্ত সাধু, বি েচি কচরত ্ াসমর সোক। এবার মামার 

পরসন সরু কাসোপাি ধুচত, গাসয় পাঞ্জাচব, পাসয় িসক জুসতা–এসকবাসর বাবুর বাবু! 
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শীতে চিচনসত পাসর নাই। শযামা প্রণাম কচরয়া বচেে,   মাসগা, সকাথায় যাব, এ সয 

মামা! সকাথা সথসক এসে মামা তুচম? 

  

মামা হাচসয়া বচেে, এক জায়গা সথসক চক আর এসসচছ মা সয নাম করব, িরচক বাচজর 

মসতা ঘুরসত ঘুরসত একবার সতাক সিয়সত এোম, আপনার জন সকউ সতা আর সনই; 

বুসিা হসয়চছ, সকান চিন সিায় বুচজ তার আসগ োগ্নীিাসক একবার সিসয় যাই, এইসব 

োবোম আর চক—এরা সতার সছসেসমসয় না? কচি সর? 

  

শযামাসক মামা বি োেবাচসত, সস সতা জাচনত মামা কসব সকান চবসিসশ সিহ রাচয়য়াসছ, 

এতকাে পসর মামাসক পাইয়া শযামার আনসের সীমা রচহে না। চক চিয়া সস সয মামার 

অেযথবনা কচরসব! বাইশ বছর পসর সয আত্মীয় চফচরয়া আসস তাসক চক বচেসত হয়, চক 

কচরসত হয় তার জনয? মামাসক সস নানারকম য়াবার কচরয়া চিে, বাজার হইসত োসো 

মাছ তরকাচর আচনয়া রান্া কচরে, সবচশ দুধ আনাইয়া দতচর কচরে পাসয়স। মামা বি 

োেবাচসত পাসয়স। এয়সনা সতমচন োেবাসস চকনা সক জাসন? 

  

মামার সসগে  একিু েদ্রতা কচরয়া শীতে সকাথায় পোইয়াচছে, মামা ইচতমসধয শযামার 

সছসেসির সসগে  োব জমাইয়া সফচেয়াসছ–োচর মজার সোক, এমন আর শযামার সছসেরা 

সিসয় নাই। রাাঁচধসত রাাঁচধসত শযামা হাচসমুসয় কাসছ আচসয়া িাাঁিায়, বসে আর সতামাসক 

পাচেসয় সযসত সিব না মামা, এবার সথসক আমার কাসছ থাকসব। সতামার চজচনসপের 

কই?।  

  

মামা বসে, সস এক সহািসে সরসয় এসসচছ, সক জানত বাবু সতারা আচছস এয়াসন? 

  

শযামা বসে,  সবো চগসয় তসব চজচনসপের সব চনসয় এস, কেকাতা এসসছ কসব? 

  

মামা বসে, এই সতা এোম কাে না পরশু, পরশু চবসকসে। 
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চবধান আজ স্কুসে সগে না। মামা আচসয়াসছ বচেয়া শুধু নয়, বাচিসত আজ নানারকম 

রান্া হইসতসছ, মামা চক একাই সব য়াইসব? এগারিা পযবন্ত সকাথায় আড্ডা চিয়া আচসয়া 

তািাহুিা কচরয়া স্নানাহার সাচরয়া শীতে সপ্রসস িচেয়া সগে, মামার সসগে  একিণ্ড বচসয়া 

কথা বোর সময় পাইে না। আজ তাহার এত তািাতাচি চকসসর সস-ই জাসন, বাচিসত 

একিা মানুষ আচসসে শীতে সযন চক রকম কসর, সস সযন সিার, পুচেশ তাহার সয়াাঁজ 

কচরসত আচসয়াসছ। 

  

রাাঁচধসত রাাঁচধসত শযামা কত চক সয োচবসত োচগে। সচগে নীচির চক হইয়াসছ? হয়সতা 

মচরয়া চগয়াসছ, নয়সতা মামার সসগে  ছািাছাচি হইয়াসছ অসনকচিন আসগই।   সব সম্পকব 

আর কতকাে সিসক? মরুক,  সব চিয়া তার চক িরকার? সকসেোচর বযাপার িুকাইয়া 

চিয়া মামা চফচরয়া আচসয়াসছ, এই তার সঢর। আচ্ছা, এতকাে মামা চক কচরসতচছে? 

িাকা-পয়সা চকছু স্য় কচরয়াসছ। নাচক? তা যচি কচরয়া থাসক তসব মে হয় না। মামার 

সম্পচে হাতছািা হইয়া যা য়ায় শীতসের মসন বি োচগয়াচছে, মামা হয়সতা এবার 

সুসি-আসসে সস পা না চমিাইয়া চিসব? পুরুষমানুসষর োগয, চবসিসশ ধূচেমুিা ধচরয়া 

মামার হয়সতা সসানামুিা হইয়াসছ, মামার কাপি-জামা সিচয়সে  তাই মসন হয়। মামার 

সতা আর সকউ নাই, যচি চকছু স্য় কচরয়া থাসক শযামাই তাহা পাইসব। এই বয়সস আর 

একজন সচগে নী জুিাইয়া মামা আর তাহার সিশান্তরী হইসত যাইসব না! 

  

মামাসক সস ঘরবাচি সিয়ায়! চপছসন চয়িচকর চিসক য়াচনকিা য়াচে জায়গা আসছ, কসয়ক 

হাজার ইি চকচনয়া শযামা সসয়াসন জমা কচরয়া রাচয়য়াসছ, রান্াঘসরর পাসশ চসাঁচির চনসি 

িুন আর সুরচক রাচয়য়াসছ, আর বছর শযামা সয িাকা জমাইয়াচছে এসব চকচনসতই তা 

য়রি হইয়া চগয়াচছে, এ বছর চকছু িাকা জচময়াসছ, েগবাসনর ইচ্ছা থা চকসে আগামী 

মাসঘ সিাতোয় শযামা একয়ানা ঘর তুচেসব। 

  

এইিুকু বাচি, দুয়ানা সমাসি সশাবার ঘর, সকউ এসে সকাথায় থাকসত সিব সেসব পাইসন 

মামা, সিাতোয় ঘরিা তুেসত পারসে বাাঁচি,   আমার অসনকচিসনর সাধ। সয়াকার চবসয় 
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চিসে সছসে-সবৌসক  ঘসর শুসত সিব। পাস চিসত সথাকার আর িার বছর বাচক, সপৌষ 

মাসস সকোসস উিসে চতন বছর, নাসর সয়াকা? 

  

মামা গেীর হইয়া বসে, বি বুচদ্ধ সতার সছসের শযামা, মস্ত চবিান হসব বি হসয়। 

তামাসকর বযবস্থা বুচি রাচয়স না, এযাাঁ? য়ায় না, শীতে য়ায় না তামাক? 

  

আসগ সয়ত, চক্তু  সক অত সিসব চমচনসি চমচনসি তামাক সসসজ? যা চি আমার, বাসন 

মাজসতই সবো কাবার–আর আমার সতা সিয়ছই মামা, চনশ্বাস সফেবার সময় পাই সন। 

সারাচিন–সয়সি সয়সি হাি কাচে হসয় সগে। এচিসক বাবু সতা কম নন, চনসজ তামাক 

সসসজ য়াবার মুসবাি সনই, এয়ন চবচি-চিচি য়ায়। মসর  সতমচন য়ুকুর য়ুকুর সকসশ! 

  

সি তসব আমাসক দুসিা চবচি-চিচিই আচনসয় সি বাবু। 

  

শযামা উৎসাচহত হইয়া বসে, সিব মামা, হুাঁসকা তামাক-িামাক সব আচনসয় সিব? এই 

সতা কাসছ বাজার, যাসব আর চনসয় আসসব। রানী, একবার সশান চিচক মা।  

  

শযামার চি সতযোমা শযামার সছাি সছসেিার জসির কসয়ক ঘণ্টা আসগ মচরয়া চগয়াচছে, 

সছসে যচি শযামার না হইত, হইত সমসয় কাসরা তসব আর বুচিসত বাচক থাচকত না সয 

বাচির চি সপসির চি হইয়া আচসয়াসছ। সতযোমার সমসয় রানী এয়ন শযামার বাচিসত 

কাজ কসর। রানীর চববাহ হইয়াসছ, জামাই েূষণ থাসক শ্বশুরবাচিসতই, শীতে তাহাসক 

কমে সপ্রসস একিা িাকচর জুিাইয়া চিয়াসছ। রানী বাজার হইসত তামাক য়া য়ার সরঞ্জাম 

আচনয়া তামাক সাচজয়া িুকায় জে েচরয়া চিে, মামা আরাসমর সসগে  তামাক িাচনসত 

িাচনসত বচেে–সতার চিিা সতা বি সছসেমানুষ শযামা, কাজকমব পাসর?  

  

ছাই পাসর, আেসসর একসশষ, আবার বাবুয়াচনর সীসম সনই, ঘুচির িেন সিয়ছ না মামা? 

 র মা আমার কাসছ অসনকচিন কাজ কসরচছে তাই রায়া, নইসে মাইসন চিসয় অমন চি 

সক রাসয়? 
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য়া য়ািা য়া সশষ হইসত দুিা বাচজে। শযামা সসব পান সাচজয়া মুসয় চিয়াসছ, শীতে 

চফচরয়া আচসে। শযামা অবাক হইয়া বচেে, এত চশগচগচর চফরসে সয? 

  

মামার সসগে  একিু কথাবাতবা বেব, সপ্রসস কাজকমব  সনই— 

  

সবশ কসরছ। সযমন কসর অচফসস িসে সগসে, মামা না জাচন চক সেসবচছে!  

  

শীতে ইতস্তত কসর, চক সযন সস বচেসব মসন কচরয়াসছ। সস একিা পান য়ায়। শযামার 

মুসয়র চিসক িাচহয়া মসন মসন চক সব চহসাব কসর। হিাৎ চজজ্ঞাসা কচরে, মামা কচিন 

থাকসবন। এয়ন, না? 

  

শযামা বচেে, কচিন সকন? বরাবর থাকসবন, আমরা থাকসত বুসিা বয়সস সহাসিসের োত 

সয়সয় মরসবন চক জসনয? 

  

আচম  তাই বেচছোম!–পয়সা-কচি চকছু কসরসছন মসন হয়, এযাাঁ? 

  

মসন সতা হয়, এয়ন আমাসির অসিষ্ট! 

  

মামা একিা ঘুম চিয়া উচিসে চবকাসে তাহারা িাচরচিসক চঘচরয়া বচসয়া গল্প শুচনসত 

োচগে, শহর ্াম অরণয পববসতর গল্প, রাজা-মহারাজা সাধু-সন্যাসী সিার-ডাকাসতর 

গল্প, সরামা্কর চবপি-আপসির গল্প। মামা চক কম সিশ ঘুচরয়াসছ, কম মানুসষর সসগে  

চমচশয়াসছ। সুিূর একিা তীসথবর নাম কর, যার নামচি মাত্র শযামা   শীতে শুচনয়াসছ, 

সযমন রাসমশ্বর সসতুবন্ধ্, নাচসক, বিরীনাথ–মামা সসগে  সসগে  পসথর বণবনা সিয়, তীসথবর 

বণবনা সিয়, সব সযন রূপ ধচরয়া সিাসয়র সামসন ফুচিয়া  সি। সসই চবধবা সচগে নীচি 

কতকাে মামার সসগে  চছে, সকহ চজজ্ঞাসা কচরসত পাসর না, মামার যাযাবর জীবসনর 

ইচতবৃে শুচনয়া চক্তু  মসন হয়, চিরকাে সস সিসশ সিসশ ঘুচরয়াসছ। একা, সাথী যচি 

কয়সনা পা য়া চগয়া থাসক, সস পসথর সাথী, পুরুষ। শযামা একবার সুসকৌশসে চজজ্ঞাসা 

কসর, ্াম হইসত বাচহর হইয়া প্রথসম মামা সকাথায় চগয়াচছে, মামা সসাজাসুচজ জবাব। 
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সিয়, কাশী–কাশীসত চছোম–পাাঁি-ছিা মাস, েুসে-িুসে চগসয়চছ সস সব বাপু, সস চক 

আজসকর কথা! 

  

শযামা বসে, একা একা ঘুসর সবিাসত োসো োগ মামা? 

  

মামা বসে, একা ঘুসরই সতা সুয় সর, োবনা সনই, চিন্তা সনই, যয়ন সযয়াসন য়ুচশ পসি 

থাক, সযয়াসন য়ুচশ িসে যা , কাসরা সতায়াক্কা সনই, জুিে সয়সে না জুিে উসপাস 

করসে–চিরকাে ঘসরর সকাসণ কািাচে, সস আনে সতারা চক বুিব? একবার চক হে–

নীেচগচর পাহাসির সগািায় একিা ্াসম চগসয়চছ এক সাধুর সসগে , ্ামিার নাম বুচি 

তুচিগগাচিয়া, পাহাসির সার িসে। চগসয়সছ ্াসমর ধার চিসয়। পাহাসি উসি সিয়সত 

ইচ্ছা হে! গা সথসক উচিয়া সমসয়রা পাহাসির বসন কাি কািসত যায়, তাসির সসগে  

সগোম। সস চক জগে ে সর শযামা, এইিুকু সরু পথ, দুপাসশ এক পা সরবার সযা নাই, সযন 

গাছপাোর সিয়াে গাাঁথা। চফরবার সময় পসথ হাচতর পাে পিে, আর নামবার সযা নাই। 

িারচিন হাচতর পাে পথ আিসক রইে, িারচিন আমরা নামসত পারোম না। চক সাহস 

সমসয়গুসোর বচেহাচর যাই, িারচিন িু শব্দচি করসে না, রাসত্র আমাসক বেত ঘুসমাসত, 

আর চনসজরা কািকািা িা বাচগসয় ধসর পাহারা চিসয় সজসগ থাকত। আর একচিন–  

  

সসচিন আর মামার চজচনসপত্র আনা হইে না, পরচিন চগয়া েইয়া আচসে।  

  

শযামা োচবয়াচছে, মামা কত চজচনস না জাচন আচনসব, হয়সতা আাঁচিসবই না ঘসর! মামা 

চক্তু  আচনে কযাচম্বসশর একিা বযাগ, কম্বসে জিাসনা একিা চবছানা–সেপ, সতাশক নয়, 

দুসিা। যবাগ, য়ানচতসনক সুচতর িাির আর এই এতিুকু একিা বাচেশ।  

  

শযামা অবাক হইয়া বচেে, এই নাচক সতামার চজচনস মামা? 

  

মামা একগাে হাচসে, েবঘুসরর চক আর রাশ রাশ চজচনস থাসক মা? বযাগিা হাসত কচর, 

চবছানা বগসে চনই, িে এবার সকাথায় যাসব চিচল্ল না সবাম্বাই।–বযাগিা হাসত তুচেয়া 

চবছানা বগসে কচরয়া মামা যা য়ার অচেনয় কচরয়া সিয়াইে।  
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তাই হইসব সবাধহয়। আজ এয়াসন কাে সসয়াসন কচরয়া সয সবিায়, বাক্স পযাাঁিরার 

হাগে ামা। থাচকসে তাহার িচেসব সকন? চক্তু  এমন েবঘুসরই যচি মামা হইয়া থাসক, তসব 

সতা িাকাকচি। চকছুই সস কচরসত পাসর নাই? শযামা োচবসত োচবসত কাজ কসর। প্রথসম 

সস যা োচবয়াচছে, চবসিসশ মামা অসথবাপাজবন কচরয়াসছ, সবিাইয়াসছ শুধু ছুচিছািা 

সুসযাগ-সুচবধা মসতা, হয়সতা তা সতয নয়। আমার হয়সতা চকছুই নাই। সিসশ সিসশ 

সম্পি কুিাইয়া সবিাসনার বিসে হয়সতা শুধু বাউে সন্যাসীর মসতা উসদ্দশযহীনোসবই 

সস ঘুচরয়া সবিাইয়াসছ। চক্তু  এমন সয দুিঃসাহসী, কত রাজ-রাজিার সসগে  সয য়াচতর 

জমাইয়াসছ, পাচথবব সম্পি োসের সুসযাগ চক সস কয়সনা পায় নাই? পসথঘাসি সোসক 

সতা হীরা  কুিাইয়া পায়। চবষু্ণচপ্রয়ার বাবা পচশ্চসম চগয়াচছসেন কপিবকহীন অবস্থায়, 

সকাথাকার রাজার সুনজসর পচিয়া চবশ বছর সি য়ানী কচরসেন, সিসশ চফচরয়া িশ বছর 

ধচরয়া সপনশনই পাইসতন বছসর িশ হাজার িাকার। মামার জীবসন  রকম চকছুই চক 

ঘসি নাই? সকাসনা সিসশর রাজার সছসের প্রাণ-িান বািাইয়া োয় িাকা িাসমর পান্া 

মরকত–একিা চকছু উপহার? 

  

মামা চনিঃস্ব অবস্থায় চফচরয়া আচসয়াসছ, শযামার ইহা চবশ্বাস কচরসত ইচ্ছা হয় না। একবার 

তাহাসির ্াসম এক সন্যাসী গাছতোয় মচরয়া পচিয়া চছে, সন্যাসীর সসগে  চছে পুরু 

কাসির সছাট্ট একচি জেসিৌচক, তার চেতরিা চছে ফাপা, পুচেশ নাচক ধ্রুর মসতা ঘুরাইয়া 

সছাি সছাি পায়া িারচি য়ুচেয়া তিার চেতসর একগািা সনাি পাইয়াচছে। মামার বযাসগর 

মসধয, সকামসরর থচেসত হয়সতা সতমচন চকছু আসছ? সনাসাি না সথাক, িাচম সকাসনা 

পাথরিাথর? 

  

মামা স্থায়ীোসব রচহয়া সগে। োচর আমুসি চমশুসক সোক, কচিসনর মসধয পািার 

সছসেবুসিার সসগে  পযবন্ত তাহার য়াচতর জচময়া সগে, এ বাচিসত িাবার আিায়,   

বাচিসত তাসসর আড্ডায় মামার পসাসরর অন্ত রচহে না। মামার প্রচত এয়ন শীতসের 

েচি অসীম, মামার মুসয় সিশ-চবসিসশর কথা শুচনসত তাহার আ্হ সযন চিন চিন 

বাচিয়া িসে, মামাসক সস িুপ কচরসত সিয় না। মামা আচসবার পর হইসত সস সকমন 
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অনযমনস্ক হইয়া পচিয়াসছ, সিাসয় সকমন উিাস উিাস িাউচন। শযামা একিু েয় পায়। 

োসব এবার আবার মাথায় চক সগােমাে হয় িযায়! 

  

চিক শীতসের জনয সয শযামার োবনা হয় তা নয়, শীতসের সম্বসন্ধ্ োচববার তাহার সময় 

নাই। তার সগাছাসনা সংসাসর শীতে কসব চক চবপযবয় আসন, এই তার আশো। স্বামী-

্ীর মসধয একিা অদু্ভত সম্পকব িাাঁিাইয়াসছ তাহাসির। সংসার শযামার, সছসেসমসয় 

শযামার– র মসধয। শীতসের স্থান নাই, চনসজর গৃসহ চনসজর সংসাসরর সসগে  শীতসের 

সম্পকব শযামার মধযস্থতায়, গৃসহ শীতে শযামার আিাসে পচিয়া থাসক, স্বাধীনতাচবহীন 

স্বাতন্ত্রচবহীন জি পিাসথবর মসতা। একচিন শীতে মি য়াইত, শযামাসক মাচরত, চক্তু  

শীতে ছািা শযামার তয়ন সকহ চছে না। আজ শীতসের মি য়াইসত োসো োসগ না, 

শযামাসক মারা িূসর থাক ধমক চিসত  তাহার েয় কসর। শযামা আজ কত উাঁিুসত উচিয়া 

চগয়াসছ। সকাসনা চিসক সকাসনা চবষসয় য়ুাঁত নাই শযামার, সসবায়-যসত্ন, বুচদ্ধ, চবসবিনায়, 

তযাসগ-কতববয পােসন সস কসের মসতা চনয়ুাঁত–শযামার সসগে  তুেনা কচরয়া সব সময় 

শীতসের সযন চনসজসক সছািসোক বচেয়া মসন হয়, এবং সস সয অপিাথব চছি্স্ত মানুষ, 

এ সতা জাসন সকসেই, অন্তত শযামা জাসন, শীতসের তাহাসত সসেহ নাই। সব সময় 

শীতসের মসন হয়, শযামা মসন মসন তাহার সমাসোিনা কচরসতসছ, তাহাসক সছাি 

োচবসতসছ, ঘৃণা কচরসতসছসকবে মাস সগসে সস িাকা আচনয়া সিয় বচেয়া মসনর োব 

রাচয়য়াসছ িাচপয়া, বাচহসর প্রকাশ কচরসতসছ না। বাচহসরর জীবসন চবতৃষ্ণা আচসয়া 

শীতসের মন নীসির চিসক চফচরয়াচছে, িাচহয়াচছে শযামাসক চক্তু  সাত বৎসসরর 

বন্ধ্যাজীবন যাচপনী োচঞ্ছতা পত্নী যয়ন জননী হয়, তয়ন সক কসব তাহাসক চফচরয়া 

পাইয়াসছ? সবৌসয়র বয়স যয়ন কাাঁিা থাসক, তয়ন তাহার সচহত না চমচেসে আর সতা 

চমেন হয় না। মন পাচকবার পর সকাসনা নারীর হয় না নূতন বনু্ধ্, নূতন সপ্রচমক। দুিঃয় 

মুচছয়া েইবার, আনে চিবার, শাচন্ত আচনবার োর শযামাসক শীতে সকাসনাচিন সিয় 

নাই, শীতসের মসন দুিঃয় চনরানে   অশাচন্ত আসছ চকনা শযামা তাহা বুচিসত  জাসন 

না। শীতে চছে রুষের উদ্ধত কসিার, শযামাসক সস কসব জাচনসত চিয়াচছে সয, তার মসধয  

এমন সকামে একিা অংশ আসছ, সযয়াসন প্রতযহ সপ্রম   সহানুেূচতর প্রসেপ না পচিসে 
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যন্ত্রণা হয়? শযামা জাসন,  সব প্রসয়াজন শীতসের নাই,  সব শীতে সবাসি  না। তাই 

সছসেসমসয়সির েইয়া চনসজর জনয সয জীবন শযামা রিনা কচরয়াসছ, তার মসধয শীতে 

আশ্রসয়র মসতা, জীচবকার উপাসয়র মসতা তুচ্ছ একিা পাচথবব প্রসয়াজন মাত্র। আপনার 

প্রচতোয় সৃচজত সংসাসর শযামা িুচবয়া চগয়াসছ। শীতে সসয়াসন ঢুচকবার রাস্তা না 

য়ুাঁচজসেই সস বাাঁসি। 

  

মামা বসে, শীতসের োব সযন সকমন সকমন সিচয় শযামা? 

  

শযামা বসে,  মচন মানুষ মামা– মচন গা-ছািা গা-ছািা োব। চক এে, চক সগে, সকাথায় 

চক হসচ্ছ, চকছু তাচকসয় সিসয় না, সয়য়াে চনসয়ই আসছ চনসজর। েগ্নীপচত িাইসে, চিসয় 

চিসে তাসক হাজারয়াসনক িাকা ধার কসর–না একবার চজসজ্ঞস করা, না একিা পরামশব 

িা য়া! তা  সমসন চনোম মামা, োবোম, চিসয় যয়ন সফসেসছ আর সতা উপায় সনই সয 

মানুষ।  র েগ্নীপচত   িাকা চফসর পা য়ার আশা চনমাই!–চক আর হসব? এই সব সেসব 

জমাসনা সয কিা িাকা চছে, চক কসষ্ট সয িাকা কিা জচমসয়চছোম মামা, োবসে গা 

এচেসয় আসস–চিোম একচিন সবগুচে িাকা হাসত তুসে, বেোম, যা  ধার শুসধ এস, 

ঋণী হসয় সথসক সকন সেসব সেসব গাসয়র রি জে করা? িাকা চনসয় সসই সয সগে, চফসর 

এে সাচদ্দন পসর। ধাসরর মসন ধার রইে, িাকাগুসো চিসয় বাবু সাচদ্দন ফুচতব কসর এসেন। 

সসই সথসক সকমন সযন িসম সগচছ মামা, সকাসনাচিসক উৎসাহ পাই সন। োচব, এই 

মানুষসক চনসয় সতা সংসার, এত সয কচর আচম, চক িাম তার, সকন চমসথয মরচছ সয়সি 

সয়সি–সুয় সকাথা অসিসষ্ট? 

  

মামা সান্ত্বনা চিয়া বসে, পুরুষমানুষ অমন একিু আধিু কসর শযামা–চনসজই আবার সব 

চিক কসর আসন। আনসছ সতা বাবু সরাজগার কসর, বসস সতা সনই।  

  

শযামা বসে, আচম আচছ বসে, আর সকউ হসে এ সংসার কসব সেসস সযত মামা। 
  

মামা একচিন সকাথা হইসত শযামাসক কুচিচি িাকা আচনয়া সিয়। শযামা বসে, এচক মামা? 
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মামা বসে, রায় না, রায়–য়রি কচরস। িাকািা সপোম, আচম আর চক করব   চিসয়? 

  

সতযই সতা, িাকা চিয়া মামা চক কচরসব? শযামা সুয়ী হইে। মামা যচি মাসি মাসি এরকম 

িশ-চবশিা আচনয়া সিয়, তসব মে হয় না। মামাসক শযামা েচি কসর, কাসছ রাচয়য়া 

সশষ বয়সস তাহার সসবাযত্ন করার ইচ্ছািা  আন্তচরক। তসব, তাহার চকনা িানািাচনর 

সংসার, ইি-সুরচক চকচনয়া রাচয়য়া িাকার অোসব সস চকনা সিাতোয় ঘর সতাো আরম্ভ 

কচরসত পাসর নাই, সমসয় চকনা তাহার বি হইসতসছ, িাকার কথািা সস তাই আসগ োসব। 

চক কচরসব সস? তার সতা জচমিাচর নাই। মামা থাক, হাজার িশ হাজার যচি নাই পা য়া 

যায়, মামার জনয সয বািচত য়রি হইসব, অন্তত সসিা আসুক, শযামা আর চকছু িায় না। 

  

চিন পসনর পসর মামা একচিন বধবমাসন সগে, সসয়াসন তার পচরচিত সকান সাধুর আশ্রম 

আসছ, তার সসগে  সিয়া কচরসব। বচেয়া সগে, চিন চতসনক পসর চফচরয়া আচসসব। শযামা 

োচবে, মামা সবাধহয় আর চফচরয়া আচসসব না, এমচনোসব ফাাঁচক চিয়া চবিায় েইয়াসছ। 

শীতে ষুেরণ্ণ হইে সবসিসয় সবচশ। বন্ধ্নহীন চনববান্ধ্ব ভ্ৰামযমাণ সোকচির প্রচত সস প্রবে 

একিা আকষবণ অনুেব কচরসতচছে। মামা যয়ন যায়, শীতে বাচি চছে না। মামা িচেয়া 

চগয়াসছ শুচনয়া সস বার বার বচেসত োচগে, সকন সযসত চিসে? সতামার ঘসি একসফাাঁিা 

বুচদ্ধ সনই, মামার স্বোব জান োসো কসর, আিকাসত পারসে না? সবাকা হাাঁিারাম তুচম–

মুয়ুযর একসশষ! 

  

কচি সয়াকা নাচক ধসর রায়ব? 

  

ধসর আবার রায়সত হয় নাচক মানুষসক? চক বসেছ চক কসরছ তুচমই জান, যা সছাি মন। 

সতামার, আত্মীয়স্বজন দুচিন এসস থাকসে য়রসির েসয় মাথায় সতামার িনক নসি যায়–

সছসেসমসয় ছািা জগসত সযন সপাষয থাসক না মানুসষর। সছসে–সতামার চক কসর সিয়, 

সতামার কাসছই সতা সব চশয়সছ, সতামার কপাসে সঢর দুিঃয় আসছ।  

  

পাগে হসে নাচক তুচম? চক বকছ? 
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শীতে সযন সকমন কচরয়া শযামার চিসক তাকায়। য়ুব রাচগসে আসগ সযমন কচরয়া 

তাকাইত সস রকম নয়। পাগে আচম হই চন শযামা, হসয়ছ তুচম। সছসে সছসে কসর তুচম 

এমন হসয় সগছ, সতামার সসগে  মানুসষ বাস করসত পাসর না–সছসে না কিু, সব সতামার 

িাকার য়াকচত, চক কসর বিসোক হসব, চিনরাত শুধু তাই োবছ, কাসরা চিসক তাকাবার 

সতামার সময় সনই। জ্তু র মসতা হসয়ছ তুচম, সতামার সসগে  একিণ্ড কথা কইসে মানুসষর 

সঘন্া জসি যায় এমচন চবশ্রী স্বোব হসয়সছ। সতামার, সোসক মরুক, বাাঁিুক, সতামার চক? 

সমসয় মানুষ িাকা-পয়সার কথা োসব আবার সমসয় িশজসনর চিসক তাকায়, সতামার 

তা সনই, আচম বুচি সন চকছু িাকার কথা ছািা এক চমচনি আমার সসগে  অনয কথা কইসত 

সতামার গাসয় জ্বর আসস, মন য়ুসে স্বামীর সসগে  সমশার স্বোব পযবন্ত সতামার ঘুসি সগসছ, 

বসস বসস য়াচে মতেব আাঁিছ চক কসর িাকা জমাসব, বাচি তুেসব, িাকার গচিসত শুসয় 

থাকসব : বাজাসরর সবশযা মাগীগুসো সতামার সিসয় োসো, তারা হাচসয়ুচশ, ফুচতব করসত 

জাসন : রিমাংসসর মানুষ তুচম ন , সোে করার যন্তর! 

  

বাস্ সর! শীতে এমন কচরয়া বেসত পাসর? সমাসোিনা করার পাগোচম এবার তাহার 

আচসয়াসছ নাচক? এসব সস বচেসতসছ চক? শযামার সসগে  মানুষ বাস কচরসত পাসর না? 

মানুসষর সসগে  অনুেূচতর আিান-প্রিান সস েুচেয়া চগয়াসছ এসকবাসর তুচেয়া চগয়াসছ? 

  

সস জ্তু , যন্ত্র, সবশযার সিসয় অধম? সকন, িাকা-পয়সা বাচিঘর সস চনসজর জনয িায় 

নাচক! শীতে সিচয়সত পায় না চনসজ সস কত কষ্ট কচরয়া থাসক, োসো কাপিচি পসর না, 

োসো চজচনসচি য়ায় না? শযামা শীতেসক এই সব বসে, বুিাইয়া বসে।  

  

শীতে বসে, োসো োসব পরসব চক, মানুষ োসো য়ায় োসো পসর–োসো মানুষ। তুচম। 

সতা িাকা জমাসনা ফন্তর! 

  

েচবষযসতর কথা োবসত হয়।–শযামা বসে। 
  

শীতে বসে, তাই সতা বেচছ, িাকা আর েচবষযৎ হসয়সছ সতামার সব, েচবষযৎ কসর কসর 

জি সকসি সগে, অত েচবষযৎ কাসরা সয় না। েচবষযসতর োবনা মানুসষর থাসক, 
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অল্পচবস্তর থাসক, সতামার   ছািা চকছু সনই,  ই সতামার সববস্ব, বি সবয়াপ্পা মানুষ 

তুচম, মহাপাপী! 

  

সশান একবার শীতসের কথা! চকসস মহাপাপী শযামা? সকান চিন সিায় য়ুচেয়া পুরুসষর 

চিসক িাচহয়াসছ? অসৎ চিন্তা কচরয়াসছ? সিবচিসজ েচি রাসয় নাই? শযামা আহত, 

উসেচজত   চবচস্মত হইয়া থাসক। শীতে তাহাসক বসক? যার সংসার সস মাথায় কচরয়া 

রাচয়য়াসছ? যার সছসেসমসয়র সসবা কচরয়া তাহার হাসত কিা পচিয়া সগে, সমরুিণ্ড 

বাচকয়া সগে োরবহা বাাঁসকর মসতা? ধনয সংসার! ধনয মানুসষর কৃতজ্ঞতা! 

  

মামা চক্তু  চফচরয়া আচসে, সাতচিন পসর। 

  

সাতচিন পসর মামা চফচরয়া আচসে, আসরা চিনিসশক পসর শযামা সিাতোয় ঘর সতাো 

আরম্ভ কচরে, বচেে, জান মামা, উচন বসেন, আচম নাচক সকপ্লসনর একসশষ, চনসজ সতা 

ডাইসন-বাসয় িাকা ছিায়, আচম মসর সবাঁসি কিা িাকা সরসয়চছ বসে না ঘরয়ানা উসিসছ? 

সংসাসর  নার মন সনই, উিু উিু কসচ্ছন। আচম  যচি সতমচন হই সব সেসস যাসব না, 

ছারয়ার হসয় যাসব না? িাকা রায়ব আচম, ইি-সুরচক চকনব আচম, চমচ্ ডাকব আচম, 

তারপর ঘর হসে সশাসবন সক? উচন সতা? আচম তাই জ্তু  জাসনায়ার, যন্তর? কথা কই 

সাসধ? কইসত সঘন্া হয়। 

  

মামা বচেে, সসচক মা, কথা বচেসসন চক?। 

  

শযামা বচেে, বচে, িরকার মসতা বচে। পাঁয়চত্রশ বছর বয়স হে আসজবাসজ কথা আর 

মুসয় আসস না, সিাষ বে সিাষ, গুণ বে গুণ, যা পাচর চন তা পাচরই সন। 

  

ঘর তুচেবার চহচিসক শযামা, আমাসির সছসে-পাগো শযামা, সছসেসমসয়সির সযন েুচেয়া 

চগয়াসছ। কত আর পাসর মানুষ? সংসাসর উিয়াস্ত য়াচিয়া আসগই তাহার অবসর থাচকত 

না, এয়ন চমচ্র কাজ সিচয়সত হয়, এিা- িা আনাইয়া চিসত হয়, ঘর সতাোর হাগে ামা 

চক কম! শযামা পাসর  বসি! এক হাসত সছাি সছসেিাসক বুসকর কাসছ ধচরয়া রাসয়, সস 
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িুচেসত িুচেসত প্রাণপসণ স্তন সিাসষ, শযামা সসই অবস্থাসত িরচকর মসতা ঘুচরয়া সবিায়, 

োসতর হাাঁচি নামায়, তরকাচর িিায়, ছাসি চগয়া চমচ্র সিয়াে গাাঁথা সিচয়য়া আসস, 

োঙা কিাইসয় কচরয়া িুন সন য়ার সময় উিাসন এক য়াবো সফচেয়া সি য়ার জনয 

কুচেসক বসক, শীতেসক আচপসসর   চবধানসক স্কুসের োত সিয়, মাসকাবাচর কয়ো 

আচসসে আিতিাসরর চবসে নাম সই কসর, য়রসির চহসাব সিসয়, সছাি সয়াকার কথা 

কাসি (রানী এ কাজিা কসর না, তার বয়স অল্প এবং সস একিু সশৌচয়ন), আবার মামার 

সসগে , প্রচতসবশী নতুবাবুর ্ীর সসগে  গল্প  কসর। সিাসয়র চিসক তাকা , বাৎসেয নাই, 

সস্নহ-মমতা নাই, শ্রাচন্ত নাই চকছুই নাই! শযামা সতযই যন্ত্র নাচক? 

  

মামা বসে, সয়সি সয়সি মরচব নাচক শযামা? যা যা তুই যা, চমচ্র কাজ আচম সিয়বয়ন।। 

  

শযামা বসে, না মামা, তুচম বুসিা মানুষ, সতামার সকন এসব িঞাি সপাষাসব? যা সব 

বজ্জাত চমচ্, বজ্ঞাচত কসর মােমসো নষ্ট করসব, তুচম  সির সসগে  পারসব সকন? তাছািা 

চনসজর সিাসয় না সিসয় আমার স্বচস্ত সনই কাজ কতিূর এগুে, ঘর সতাোর সাধ চক আমার 

আজসকর! তুচম ঘসর চগসয় সবাসসা মামা, চপসি সকাথায় বযথা বেচছসে না? রানী বরং 

একিু সতে মাচেশ কসর চিক। 

  

শীতে সকাসনাচিসক নজর সিয় না, সকবে সস সয পুরুষমানুষ এবং বাচির কতবা, এিুকু 

সিয়াইবার জনয বো নাই ক য়া নাই মাসি মাসি কতৃবে ফোইসত যায়। গম্ভীর মুসয় 

বসে, এয়াসন জানাো হসব বুচি, সিয়াসের সযয়াসন ফাাঁক রায়ছ? 

  

চমচ্রা মুয় চিচপয়া হাসস। শযামা বসে, জানাো হসব না সতা চক সিয়াসে ফাাঁক থাকসব? 

  

তাই বেচছ শীতে বসে–জানাো হসব কিা? চতনসি সমাসি? না না, চতনসি জানাোয় 

আসো বাতাস সয়েসব না োসো– সহ চমচ্ এইয়াসন আসরকিা জানাো ফুচিসয় িা –

এচিসক একিা  জানাো কর চন সিয়চছ। 
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শযামা বসে,  চিসক জানাো হসব না,  চিসক নকুবাবুর বাচি সিয়ছ না? আর বছর  রা  

সিাতোয় ঘর তুেসব, আমাসির সঘাঁসষ  সির সিয়াে উিসব, জানাো চিসয় তয়ন করসব 

চক? জান না, সবাি না, সফাপরিাোচে সকাসরা না বাবু তুচম।  

  

শীতে অপমান সবাধ কসর, চক্তু  সযন অপমান সবাসাধ কসর নাই এমচনোসব বসে, তা 

সক জাসন  রা আবার ঘর তুেসব!–হাাঁ হাাঁ,  য়াসন আস্ত ইি চি  না চমচ্–সিয়ছ না বসসছ 

না, কতয়াচন ফাাঁক রসয় সগে সেতসর? দুয়ানা আসদ্ধক ইি িা , মািয়াসন একিা চসচক 

ইি িা । 

  

চমচ্রা কথা বসে না, মািয়াসনর ফাাঁকিাসত কসয়কিা ইসির কুচি চিয়া মসো ঢচেয়া 

সিয়, শীতে আিসিাসয় িাচহয়া সিসয় শযামা স্তুর সিাসয় িাচহয়া আসছ! শীতে এচিক-

 চিক তাকায়, হিাৎ শযামার চিসক িাচহয়া একিু হাসস, পরষেরসণ গম্ভীর হইয়া চনসি 

নাচময়া আসস। িাাঁিাইয়া চবধাসনর একিু পিা সিসয়, পচিবার জনয সছসেসক শযামা গত 

দবশায় মাসস নূতন সিচবে সিয়ার চকচনয়া চিয়াসছ, পিা সিচয়সত সিচয়সত শীতে সির 

পায় শযামা ঘসর আচসয়াসছ। তয়ন সস চবধাসনর বইসয়র পাতায় একস্থাসন আঙুে চিয়া 

বসে: এয়ানিা োসো কসর বুসি পচিস সয়াকা, পরীষেরায় মাসি মাসি সিয়। তারপর 

চবধান চজজ্ঞাসা কসর, CCCCCCCCCCCCCC মাসন চক বাবা? শীতে 

বসে, সিয় না সিয় মাসন বই সিয়। চবধান তয়ন চয়েচয়ে কচরয়া হাসস। শযামা বসে: 

পিার সময় সকন  সক চবরি করছ বে সতা? 

  

শীতে বসে, হাসচে সয সয়াকা?–শীতসের মুয় সমসঘর মসতা অন্ধ্কার হইয়া আসস–বাসপর 

সসগে  ইয়াচকব হসচ্ছ? হারামজািা সছসে সকাথাকার! বচেয়া সছসেসক সস আথাচেপাথাচে 

মাচরসত আরম্ভ কসর। চবধান সিাঁিায়, বুকু সিাঁিায়, বাচিসত এসকবাসর দহচি বাচধয়া যায়। 

শযামা দুই হাসত চবধানসক বুসকর মসধয আিাে কসর, শীতে গাসয়র িাে িাচিসতই 

শযামার গাসয় দুিারিা মার বসাইয়া সিয় অথবা সসগুচে েষেরযভ্ৰষ্ট হইয়া শযামার গাসয় 

োসগ বুচিবার উপায় থাসক না। শযামা সতা আজ গৃচহণী, সমািাসসািা রাজরানীর মসতা 

তাহার সিহারা, শীতে চক এয়ন তাহাসক ইচ্ছা কচরয়া মাচরসব? 
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এমচনোসব চিন যায়, িাণ্ডায় শীসতর চিনগুচে হ্রস্ব হইয়া আসস। মামা সসই সয একবার 

শযামাসক কুচিচি িাকা চিয়াচছে আজ পযবন্ত সস আর একচি পয়সা  আচনয়া সিয় নাই, 

শযামা তবু শীতসের সিসয় মামাসকই য়াচতর কসর সবচশ : মামার সসগে  শযামার বসন, 

শযামার সছসেসির মামা। বি োেবাসস, শীতসের সিসয়  বুচি সবচশ। চনসজর বাচিসত 

শীতে সকমন পসরর মসতা থাসক, সয সব য়াপছািা তাাঁহার কাণ্ড, সক তাহার সসগে  

আত্মীয়তা কচরসব? শীতেসক োেবাসস শুধু বকুে। সমসয়িার মন বি চবচিত্র, যা চকছু 

য়াপছািা, যা চকছু অসাধারণ তাই সস োেবাসস! শীতে  সবাধহয় সয়ািা কুকুর, সনাম-

 িা ঘা- ো চবিাে, োঙা পুতুে এই সসবর পযবাসয় পসি, বকুে তাই শযামার োষায় 

বাবা বচেসত অজ্ঞান। সছসেসবো হইসত বকুসের স্বাস্থযচি বি োসো, িোসফরা হাচস 

সয়ো স্বাোচবক চনয়সম সবই তার সুের, কত প্রাণ, কত েচগে । সকসে তাসক োেবাসস, 

তার সসগে  কথা বচেসত সকসেই উৎসুক, সস চক্তু  যাসক তাসক ধরা সিয় না, চনমবমোসব 

উসপষেরা কচরয়া িসে। সয়েনা   য়াবার চিয়া, সতাষাসমাসির কথা বচেয়া তাহাসক জয় 

করা যায় না। মামা কত সিষ্টা কচরয়াসছ, পাসর নাই। শযামার চতন সছসেই মামার েি, 

বকুে চক্তু  তাহার ধাসরকাসছ  সঘাঁসষ না। শযামার সসগে   বকুসের সতমন োব নাই, 

শযামাসক সস স্পষ্টই অবসহো কসর। বাচিসত সস োেবাসস শুধু বাবাসক, শীতে যতষেরণ 

বাচি থাসক, পাসয় পাসয় ঘুচরয়া সবিায়, শীতসের িুে সতাসে, ঘামাচি মাসর, মুসয় চবচি 

চিয়া সিশোই ধরাইয়া সিয়, আর অনগবে কথা বসে। শীতে বাচি না থাচকসে, ছাসি 

চগয়া তাহার সগাসাঘসর পুতুে সয়সে, চমচ্সির কাজ সিসয়, আর শযামার ফরমাশ য়াসি। 

শীতে না থাচকসে সমসয়িার মুসয়র কথা সযন ফুরাইয়া যায়।  

  

একচিন শযামা নূতন গুসির পাসয়স কচরয়াসছ, সকসে পচরসতাষ কচরয়া য়াইে, বকুে 

চকছুসত য়াইসব না, সকবচে বচেসত োচগে, িাাঁিা , বাবা আসুক, বাবাসক িা ? 

  

শযামা বচেে, সস সতা আসসব রাচেসর,  ই িযায় বি জামবাচিসত তার জসনয তুসে 

সরসয়চছ, এসস য়াসব। সতারিা তুই য়া! 
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বকুে বচেে, বাবা পাসয়স সয়সত আসসব দুসিার সময়। 

  

শযামা বচেে, চক কসর জানচে তুই আসসব? 

  

বকুে বচেে, আচম বেোম সয আসসত? বাবা বেসে দুসিার সময় চিক আসসব, আচম 

বাবার সসগে  য়াব। 

  

শযামা বচেে, সিয়সে মামা সমসয়র আব্দার? বুসিা সোঁচক সমসয় বাবাসক পাসয়স য়াবার 

সনমন্তন্ কসরসছন, আচপস সথসক চতচন পাসয়স সয়সত বাচি আসসবন।…য়া বুকু সয়সয় বাচি 

য়াচে কসর সি। চতচন যয়ন আসসবন য়াসবন তয়ন, তুই বরং আির কসর য়াইসয় চিস, 

এয়ন চনসজ সয়সয় আমায় সরহাই সি সতা। 

  

বকুে চকছুসত য়াইসব না, শযামার  চজি িাচপয়া সগে, সস  য়া য়াসবই। চপসি সজাসর 

দুসিা িি মাচরয়া সকাসনা ফে হইে না, বকুে একিু কাাঁচিে না পযবন্ত। আসরা সজাসর 

মাচরসে চক হইত বো যায় না, চক্তু  যতই সহাক শযামার সতা মাসয়র মন, কতবার কত 

সজাসর আর মাসয়র মন েইয়া সমসয়সক মারা যায়? এক য়াব পাসয়স তুচেয়া শযামা সমসয়র 

মুসয় গুাঁচজয়া চিসত সগে, বকুে িাাঁত কামিাইয়া রচহে, তার মুয় শুধু মায়া হইয়া সগে 

পাসয়সস। 

  

হার মাচনয়া শযামা অচেমানাহত কসণ্ঠ বচেে, উিঃ, চক চজি সমসয়র। চকছুসত পারোম না। 

য়া য়াসত? 

  

দুসিার আসগ শীতে সতয সতযই চফচরয়া আচসে। শযামা আসন পাচতয়া সগোসস জে 

েচরয়া চিে। োচবে শীতে য়াইসত বচসসে সচবস্তাসর বকুসের চজসির গল্প কচরসব। চক্তু  

ঘসরর মসধয বাপ-সবচিসত চক পরামশবই সয দুজসন তাহারা কচরে, য়াচনক পসর সমসয়র 

হাত ধচরয়া শীতে বাচির বাচহর হইয়া সগে। যা য়ার আসগ শযামার সসগে  তাহাসির সয 

কথা হইে, তাহা এই— 
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শযামা বচেে, সকাথায় যাচ্ছ শুচন? 

  

শীতে বচেে, িুসোয়। 

  

শযামা বচেে, পাসয়স সয়সয় যা । 

  

বকুে বচেে, সতামার পাসয়স আমরা য়াই সন। 

  

শযামা বচেে, িযায় োসো করছ না চক্তু  তুচম। আির চিসয় চিসয় সতামার সমসয়র সতা 

মাথা সয়সে। 

  

এর জবাসব শীতে বা বকুে সকহই চকছু বচেে না। পা চিয়া পাসয়সসর বাচি উিাসন ছুচিয়া 

চিয়া শযামা সফচেে কাাঁচিয়া। 

  

রাত প্রায় নিার সময় দুজসন চফচরয়া আচসে। বকুসের গাসয় নতুন জামা পরসন নতুন 

কাপি, দুহাত সবািই সয়েনা, আনসে বকুে প্রায় পাগে। আজ চকছুষেরসণর জনয সকসের 

সসগে ই সস োব। কচরে, শযামার অপরাধ  মসন রাচয়ে না, মসহাৎসাসহ সকেসক সস 

তাহার সম্পচে সিয়াইে, বাবার সসগে  সকাথায় সকাথায় চগয়াচছে গে গে কচরয়া বচেয়া 

সগে! 

  

শীতে উৎসাহ চিয়া বচেে, চক সয়সয়চছস বেচে না বুকু? 

  

পরচিন রাসত্র সপ্রস হইসত চফচরয়া বকুেসক শীতে সিচয়সত পাইে না। শযামা বচেে, 

মামার সসগে  সস বনগাাঁসয় চপচসর কাসছ সবিাইসত চগয়াসছ।  

  

আমায় না বসে পািাসে সকন? 

  

বেসে চক আর তুচম সযসত চিসত? যাবার জনয কাাঁিাকািা করসত োগে, তাই পাচিসয় 

চিোম। 
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হিাৎ বনগাাঁ যাবার জনয   কাাঁিাকািা করে সকন? 

  

কাে-পরশু চফসর আসসব। 

  

সিাাঁসকর মাথায় কাজিা কচরয়া সফচেয়া শযামার বি েয় আর অনুতাপ হইসতচছে, সস 

আবার বচেে, পাচিসয় অনযায় কসরচছ। আর করব না।  

  

শীতসের কাসছ ত্রুচি স্বীকার কচরসত আজকাে শযামার এমন বাাঁধ বাাঁধ সিসক। চনসজ 

িাচরচিসক সব বযবস্থা কচরয়া কচরয়া স্বোবিা সকমন চবগিাইয়া চগয়াসছ, সকাসনা চবষসয় 

কাসরা কাসছ সযন আর নত হ য়া যায় না। আর বকুেসক এমনোসব হিাৎ বনগাাঁসয় 

পািাইয়া  চিয়াসছ। সতা এই কারসণ, সমসয়র উপর অচধকার জাচহর কচরসত। কাজিা সয 

বািাবাচি হইয়া চগয়াসছ,  রা র না হইয়া যা য়ার পসরই শযামার তাহা সয়য়াে হইয়াসছ। 

  

শীতে চক্তু  আজ সিাঁিাসমচি গাোগাচে কচরে না, কচরসে োসো হইত, ছচি চিয়া 

শযামাসক অমন কচরয়া হয়সতা সস তাহা হইসে মাচরত না। মাথায় চছি ো মানুষ, যয়ন 

যা কসর এসকবাসর িরম কচরয়া ছাসি। শযামার গাসয় ছচির িাগ কাচিয়া কাচিয়া বচসয়া 

সগে। 

  

মাচরয়া শীতে বচেে, বজ্জাত মাগী, সতাসক আচম কী শাচস্ত চিই সিখ্। এই সগে এক 

নম্বর। দুনম্বর শাচস্ত তুই জসি েুেচব না। 

  

শাচস্ত? আবার চক শাচস্ত শীতে তাহাসক চিসব? তাহার স্বামী। 

  

চববাসহর পসরই শযামা সির পাইয়াচছে শীতসের মাথায় চছি আসছ। পাগসের 

কাণ্ডকারয়ানা চকছু বুচিবার উপায় নাই। পরচিন িশিার সময় চনয়চমতোসব স্নানাহার 

সশষ কচরয়া শীতে আচপসস সগে। বারিা-একিার সময় চফচরয়া আচসে। 

  

শযামাসক আিাসে ডাচকয়া তাহার হাসত চিে একতািা সনাি। শযামা শুচনয়া সিচয়ে, এক 

হাজার িাকা। এ সকমন শাচস্ত? শীতে চক কচরয়াসছ, চক কচরসত িায়? 
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এ চকসসর িাকা? শযামা রুদ্ধশ্বাসস চজজ্ঞাসা কচরে। 

  

শীতে বচেে, বাবু সবানাস চিসয়সছন। পরশু োসের চহসাব হে চকনা, সঢর িাকা োে 

হসয়সছ এ বছর, আমার জসনযই সতা সব? তাই আমাসক এিা সবানাস চিসয়সছন। 

  

এত িাকা। হাজার। আনসে শযামার নাচিসত ইচ্ছা হইসতচছে। সস বচেে, বাবু সতা সোক 

বি োসো?–হযাাঁসগা কাে বি সরসগচছসে না? বি সমসরচছসে বাবু কাে পাষাসণর মসতা। 

োসগয সকউ সির পায় চন, নইসে চক োবত? আচপস যাসব নাচক আবার? 

  

যাই, কাজ পসি আসছ। সাবধাসন সরয় িাকা। 

  

এই বচেয়া সসই সয শীতে সগে, আর আচসে না। চকছুচিন পসর মামা বনগাাঁ হইসত একা 

চফচরয়া আচসে। 

  

বুকু কই মামা?– শযামা চজজ্ঞাসা কচরে। 

  

মামা বচেে, সকন, শীতসের সসগে  আসস চন? শীতে সয তাসক চনসয় এে?  

  

তয়ন সমস্ত বুচিসত পাচরয়া শযামা কপাে িাপিাইয়া বচেে, আমার সববনাশ হসয়সছ 

মামা। 

  

সক জাচনত পাঁয়চত্রশ বছর বয়সস িারচি সন্তাসনর জননী শযামার জীবসন এমন নািকীয় 

বযাপার ঘচিসব? 
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৫. ব ুলল  সলে  চরয়া শ্ীিল 

িচলয়া চিয়ালে 

বকুেসক সসগে  কচরয়া শীতে িচেয়া চগয়াসছ। 

  

চফচরয়া যচি সস না আসস, এ শাচস্ত শযামা সতযই জীবসন কয়সনা েু চেসব না। 

  

মামা বচেে, অত োবচছস সকন বে চিচক শযামা, রাসগর মাথায় সগসছ, রাগ পিসে চফসর 

আসসব। সংসারী মানুষ িাকচর-বাকচর সছসি যাসব সকাথা? আর  -সমসয় সামোসনা চক 

তার কসমা? দুচিসন হয়রান হসয় চফরসত পথ পাসব না। 

  

শযামা বচেে, চক কাণ্ড সস কসর সগসছ মামা, সস-ই জাসন। কাে অসমসয় আচপস সথসক 

চফসর আমায় হাজার িাকার সনাি চিসয় সগে। বেসে, আচপস সথসক সবানাস চিসয়সছ। 

কাে সতা বুিসত পাচর চন মামা, হিাৎ এত িাকা সবানাস চিসত যাসব সকন, োসের যা 

কচমশন পাবার কথা সস সতা পায়? 

  

শযামার চকছু োসো োসগ না, বুসকর মসধয চক রকম কচরসত থাসক, চকসস সযন িাচপয়া 

ধচরয়াসছ। কাজ কচরয়া কচরয়া এমন অেযাস হইয়া চগয়াসছ সয অনযমসন কসের মসতা 

তাহা কচরয়া সফো যায় তাই, না হইসে শযামা আজ শুইয়া থাচকত, সংসার হইত অিে। 

নিার সময় চমচ্রা কাজ কচরসত আচসে, ঘর প্রায় সশষ হইয়া আচসয়াসছ, আর সাত 

চিসনর মসধয ঘর বযবহার করা িচেসব। চবধান য়াইয়া স্কুসে সগে। মামা  সকাে সকাে 

য়াইয়া, সিচয় একিু সয়াাঁজ কসর, বচেয়া িচেয়া সগে। বাচিসত রচহে শুধু শযামা আর 

তাহার দুই চশশু পুত্র, মচণ   সছাি সয়াকা–যার নাম ফণীি রায়া চিক হইয়াসছ। 

  

দুপুরসবো সপ্রসসর একজন কমবিারীর সসগে  শীতসের মচনব কমেবাবু আচসসেন। রানীসক 

চিয়া পচরিয় পািাইয়া শযামার সসগে  িরকাচর কসয়কিা কথা বোর ইচ্ছা জানাইসেন। 
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তারপর চনসজই হাচকয়া শযামাসক শুনাইয়া বচেসেন, চতচন বুসিা মানুষ, শীতেসক সছসের 

মতন মসন কচরসতন, তাাঁর সসগে  কথা কচহসত শযামার সকাসনা েজ্জা নাই। েজ্জা শযামা 

এমচনই কচরত না, সঘামিা িাচনয়া সস বাচহসরর ঘসর সগে। রানী সসগে  চগয়াচছে, কমেবাবু 

বচেসেন, সতামার চিসক সযসত বে মা। 

  

রানী িচেয়া সগসে বচেসেন, শীতে কচিন বাচি আসস চন মা? 

  

শযামা বচেে, বুধবার আচপসস সগসেন, তারপর আর সফসরন চন।  

  

 ইচিন একিার সময় শীতে সয বাচি চফচরয়া তাহাসক িাকা চিয়া চগয়াচছে, শযামা সস 

কথা। সগাপন কচরে। 

  

একবার  আসস চন, দু-এক ঘণ্টার জনয? 

  

না। 

  

সতামায় িাকাকচি চকছু চিসয় যায় চন? 

  

না। 

  

কমেবাবুর গোচি বি চমচষ্ট, সঘামিার চেতর হইসত আিসিাসয় িাচহয়া শযামা সিচয়ে 

মুসয়র োব  তাহার শান্ত, চনমূ্পহ। শযামা সাহস পাইয়া বচেে, সকাসনা য়বর না সপসয় 

আমরা বি োবনায় পসিচছ, আপচন যচি চকছু জাসনন। কমেবাবু বচেসেন, না বাছা, 

আমরা চকছুই জাচনসন। জানসে সতামায় শুসধাসত আসব সকন?  

  

মসন হয় আর চকছু বুচি তাহার বচেবার নাই, এইবার চবিায় হইসবন, চক্তু  কমেবাবু 

সোক। বি পাকা, কচেকাতায় বযবসা কচরয়া য়ান। কথা না বচেয়া য়াচনকষেরণ শযামাসক 

চতচন সিসয়ন, মসন যাসির পাপ থাসক এমচনোসব সিচয়সে তারা বি অস্বচস্ত সবাধ কসর, 

কাবু হইয়া আসস। তারপর চতচন একিা চনশ্বাস সফচেয়া অকস্মাৎ েগবাসনর নাসমাচ্চারণ 
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কসরন, বসেন, এচি শীতসের সছসে বুচি? সবশ সছসেচি, চক বে বীসরন?–এস সতা বাবা 

আমার কাসছ, এস।–নাম বে সতা বাবা? বে েয় চক?–মচণ? সসানামচণ তুচম, না? মচণসক 

এই সব বসেন আর আিসিাসয় কমেবাবু শযামার চিসক তাকান। শযামা কাবু হইয়া আসস। 

োসব, হাজার িাকার কথািা স্বীকার কচরয়া কমেবাবুর পা জিাইয়া ধচরসব নাচক? 

  

কমেবাবু বসেন, বাবা সকাথায় সগসছ মচণ? আচপস সগসছ? বাবা য়াচে আচপস যায়, োচর। 

দুষ্ট সতা সতামার বাবা, কাে বাচি আসস চন বাবা। আসস চন? বি পাচজ বাবািা, এসে 

সমসর। চি । –বাবা তসব সতামার বাচি এসসচছে কসব? আসস চন? একচিন  আসস চন? 

চিচিসক চনসয় বাবা পাচেসয় সগসছ? 

  

শযামা বসে, সমসয়সক চনসয় বনগাাঁ সবাসনর বাচি যাসবন বসেচছসেন, সবাধহয় তাই সগসছন। 

  

কমেবাবু বনগাাঁসয় রায়াসের চিকানা চেচয়য়া েইসেন, মচণর সম্বসন্ধ্ আর তাহার 

সকাসনারূপ সমাহ সিয়া সগে না। এবার কিা সুসরই কথা বচেসেন। বচেসেন, স্বামী 

সতামার সোক োসো নয়। মা, সব সজসনশুসন তুচম োন করছ চকনা আমরা জাচন সন, 

সতামার স্বামী সিার, সংসাসর মানুষসক চবশ্বাস কসর বরাবর িসকচছ তবু  সয সকন তাসক 

চবশ্বাস করোম। আমারই সবাকাচম, োবোম, মাইসনসত কচমশসন মাসস দু শ আিাই শ 

িাকা সরাগজার করসছ, সস চক আর সামানয কহাজার িাকার জসনয এমন কাজ করসব, 

সমচশন সকনার িাকাগুসো তাই চিোম চবশ্বাস কসর, সতমচন চশষেরা আমায় চিসয়সছ, 

সিাসরর স্বোব যাসব সকাথা? সতামায় বসে যাই বাছা, এ ইংসরজ রাজে, কচিন েুচকসয় 

থাকসব? পুচেসশ এয়সনা য়বর চিই চন, সবাসো সতামার স্বামীসক, কােসকর মসধয িাকািা 

যচি চফচরসয় সিয় এবাসরর মসতা ষেরমা করব, সোসে পসি কত োসো সোক হিাৎ অমন 

কাজ কসর বসস, তাছািা এতকাে কাজ কসর সপ্রসসর উন্চত কসরসছ, পুচেসশ-িুচেসশ 

সিবার আমার ইচ্ছা সনই সবাো এই কথা। কােসকর চিনিা সিসয় পরশু বাধয হসয়ই 

পুচেসশ য়বর চিসত হসব।–কমেবাবু আবার শ্রাচন্তর একিা চনশ্বাস সফচেয়া সহসা 

েগবাসনর নাসমাচ্চারণ কসরন, বসেন, িাকািা যচি সতামার কাসছ চিসয় চগসয় থাসক?–  
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শযামা নীরসব মাথা নাসি। 

  

চবকাসে মামা বাচি চফচরসে শযামা তাহাসক সব কথা য়ুচেয়া বচেে। বাইশ বছর আসগর 

কথা তুচেয়া কাাঁচিসত কাাঁিসত বচেে, য়ুাঁসজ সপসত এক পাগসের হাসত আমায় সাঁসপ 

চিসয়চছসে মামা, সারািা জীবন আচম জ্বসেপুসি মসরচছ, কত দুিঃয় কষ্ট সসয় কত সিষ্টায় 

সুসয়র সংসার গসি তুসেচছোম, এবার তা  সস সেসঙ য়ান য়ান কসর চিসয় সগে, যন্ত্রণা 

চিসয় চিসয় সমসয়িাসক ততা মারসছই, আমাসির  উপায় সনই, না সয়সয় মরসত হসব 

এবার, সছসে চনসয় চক করব আচম এয়ন, চক কসর  সির মানুষ করব।  

  

বচেে, পাচেসয় পাচেসয় আর সবিাসব কচিন, ধরা পিসবই। সমসয়িার তয়ন চক উপায় 

হসব মামা, সসগে  থাকার জনয  সক  সিসব না সতা সজে-সিে? 

  

মামা বচেে, পাগে,  ইিুকু সমসয়র কয়সনা সজে হয়? শীতেসক যচি পুচেসশ ধসরই, 

বকুেসক তারাই বাচি চফচরসয় চিসয় যাসব। 

  

সমস্ত বাচিসত চবপসির ছায়া পচিয়াসছ, চবধান সব বুচিসত পাসর, মুয়য়ানা তাহার 

শুকাইয়া চববণব হইয়া চগয়াসছ। মচণ চকছু সবাসি না, সস  অজানা েসয় স্তব্ধ হইয়া আসছ। 

চমচ্রা চবিায় হইয়া যা য়ার পর সকসের কাসছ িাচরচিক থমথম কচরসত োচগে। 

সছসেসির য়াইসত সি য়া হইে। না, উনাসন আাঁি পচিে না, সন্ধ্যার সময় একিা েণ্ঠন 

জ্বাচেয়া চিয়া রানী বাচি িচেয়া সগে। েণ্ঠসনর সামসন চবপন্ পচরবারচি স্লানমুসয় বচসয়া 

রচহে নীরসব, সছসেরা ষুেরধায় কাতর হইসে শযামা বাচিসত কচরয়া তাহাসির সামসন 

কতগুচে মুচি চিয়া মুয় ঘুরাইয়া বচসে। তাহার সমস্ত সাধ-আহোি আশা-আনে োচঙয়া 

পচিয়াসছ, কত বি েচবষযতসক সস মসন মসন গচিয়া রাচয়য়াচছে শযামা চেন্ সক তাহার 

য়বর রাসয়? পাগসের মসতা উিয়াস্ত সস য়াচিয়া চগয়াসছ, শীতে সতা শুধু িাকা আচনয়া 

চিয়া য়াোস, সকাসনাচিন একচি পরামশব সিয় নাই, এতিুকু সাহাযয করসত আসস নাই, 

সংসার িাোইয়াসছ সস, সছসেসমসয় মানুষ কচরয়াসছ সস, বাচিসত ঘর তুচেসতসছ সস, 

চবপসি আপসি বুক চিয়া পচিয়া তাহার বুসকর নীিসক বািাইয়াসছ সস। এবার চক হইসব? 
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চবধবা হইসে বুচিসত পাচরত েগবান মাচরয়াসছন, উপায় নাই। চবনাসমসঘ বজ্ৰাঘাসতর 

মসতা অকারসণ এচক হইয়া সগে? একিু কেসহর জনয মাচরয়া সববাসগে  কােচশরা 

সফচেয়া  শীতসের সাধ চমচিে না, সুসয়র সংসাসর আগুন ধরাইয়া চিয়া সগে? 

  

মামা ঘন ঘন তামাক িাসন। ঘন ঘন বসে, এমন উিাি  সংসাসর থাসক? মামা বি 

উসেচজত হইয়া উচিয়াসছ। শযামা   তাহার সছসেসির োরিা এবার মামার উপসরই 

পচিসব দবচক? হায়, সন্যাসী চববাগী মানুষ, বাইশ বছর সংসাসরর সসগে  তাহার সম্পকব 

নাই, হতোগািা তাহাসক এচক দুরবস্থায় সফচেয়া সগে? বুসিা বয়সস এই সবই তাহার 

অিৃসষ্ট চছে নাচক? মামা এইসব োসব, অরসণয প্রান্তসর জনপসি তাহার িীঘব যাযাবর 

জীবসনর স্মৃচত মসন আসস–একিা সগরুয়া কাপি পর, গাসয় একিা সগরুয়া আেয়াল্লা 

িাপা , গোয় িুোইয়া িা  কতগুচে রুদ্রাষের   স্ফচিসকর মাো, তারপর সযয়াসন য়ুচশ 

যা , আচতথয চমচেসব, অথব চমচেসব, েচি চমচেসব, কত নারী সিহ চিয়া সসবা কচরয়া 

পুণয অজবন কচরসব : ধাচমবসকর অোব চকসসর? আজ ধনীর অচতচথশাোয় সশ্বতপাথসরর 

সমসিসত য়িম য়িয়ি কচরয়া হাাঁিা, কাে স্ুসয় অফুরন্ত পথ, েুট্টা সষেরসতর পাশ চিয়া, 

্াসমর চেতর চিয়া, বসনর চনচবি ছায়া সেি কচরয়া, পাহাি চডগে াইয়া মরুেূচমর 

চনচশ্চহ্নতায়; সন্ধ্যায় গেীর ইিারার শীতে জে, সিয সিায়া ঈষদুষ্ণ দুধ, চঘসয় চেজাসনা 

িাপাচি, আর েীরু সেজ্জা ্াময কনযাসির প্রণাম–একজনসক বাচছয়া সবচশ কথা বো, 

সবচশ অনু্হ সিয়াসনা–সক বেসত পাসর? মামা োসব, বুসিা বয়সস সিসশ চফচরবার বাসনা 

তাহার সকন হইয়াচছে? আচসসত না আচসসত চক চবপসিই জিাইয়া পচিে। মুসয় চক্তু  

মামা অনয কথা বসে। বসে, এমন উিাি সংসাসর থাসক? আচম এসসচছোম বসে সতা, 

নইসে তুই ্ী-পুত্রসক কার কাসছ। সফসে সযচত সর হতোগা? এসকবাসর কাণ্ডজ্ঞান সনই? 

্ী- পুত্রসক পসরর ঘাসি সফসে আচপসসর িাকা িুচর কসর সমসয় চনসয় তুই পাচেসয় সগচে? 

  

শযামাই সশসষ চবরি হইয়া বসে, এয়ন আর   কথা বসে োে চক হসব মামা? চক করসত 

হসব না-হসব পরামশব কচর এস। 
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অসনক রকম পরামশব তাহারা কসর। মামা একবার প্রস্তাব কসর সয শযামার কাসছ চকছু 

যচি িাকা থাসক, হাজার দুই চতন,  ই িাকািা কমেবাবুসক চিয়া এয়নকার মসতা িাণ্ডা 

করা যায়, পসর শীতে চফচরয়া আচসসে যাহা হয় হইসব। শযামা বসে, তাহার িাকা নাই, 

িাকা সস সকাথায় পাইসব? তাছািা শীতে সয চফচরয়া আচসসব তাহার চক মাসন আসছ? 

তয়ন মামা বসে, বাচিিা চবচক্র কচরয়া কমেবাবুসক িাকািা চিয়া চিসে সকমন হয়? 

শীতে তাহা হইসে পুচেসশর হাত হইসত বাাঁসি। শযামা বসে সয শীতসের যচি ফাাঁচস  

হয়, বাচি সস চবক্রয় কচরসয় চিসব না। এই কথা বচেয়া তাহার সয়য়াে হয় সয ইচ্ছা 

থাচকসে  বাচি সস চবক্রয় করসত পাচরসব না, বাচি শীতসের। নাসম। শুচনয়া মামা 

এসকবাসর হতাশ হইয়া বসে সয তা হসেই সববনাশ, িাকাগুচে য়রি কচরয়া শীতে চফচরয়া 

আচসয়াই বাচিিা চবক্রয় কচরয়া চনশ্চয় কমেবাবুর িাকািা চিয়া বাাঁচিবার সিষ্টা কচরসব। 

শযামার মুয় শুকাইয়া যায়, সস কাাঁিসত থাসক। 

  

পরামশব কচরয়া চকছুই চিক কচরসত পারা যায় না, সবচশরোগ আসরা সবচশ সবচশ চবপসির 

সম্ভাবনাগুচে আচবষৃ্কত হইসত থাসক। 

  

সশসষ মামা এক সময় বসে, শযামা, সববনাশ কসরচছস!–আচপসসর িাকা সথসক শীতে 

সতাসক চিসয় যায় চন হাজার িাকা। 

  

শযামা বসে, এ কথা চজসজ্ঞস করছ সকন মামা? 

  

মামা বসে, সকন করচছ তুই তার চক বুিচব, পুচেসশ বাচি সািব করসব না? সনাি-সিা যচি 

চিসয় চগসয় থাসক তা সবচরসয় পিসব না? সতাসক ধসর সয িানািাচন করসব সর? 

  

শুচনয়া শযামার মুয় পাংশু হইয়া যায়, বসে, চক হসব মামা তসব? 

  

এবার মামা সুপরামশব সিয়, বসে, সি সি, আমায় এসন সি িাকাগুসো, সিয় চিচক চক 

সববনাশ কসরচছচে?  সর সনাসির সয নম্বর থাসক, সিয়ামাত্র ধরা পিসব  িাকা 

কমেবাবুর। চছ চছ, সতার এসকবাসর বুচদ্ধ সনই শযামা, সি সনািগুসো আচম চনসয় যাই, 
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কেকাতায় সমসস সহাসিসে কচিন গা ঢাকা চিসয় থাচকসগ। আসস্ত আসস্ত পাচর সতা 

সনািগুসো বিসে সফেব, নয়সতা দু-এক বছর এয়ন েুকাসনা থাক, পসর একচি-দুচি 

কসর বার করসেই হসব। 

  

সসই রাসত্রই সনাসির তািা েইয়া মামা িচেয়া সগে। শযামা বচেে, মাসি মাসি তুচম এসে 

চক ষেরচত হসব মামা, পুচেশ সতামায় সসেহ করসবিঃ  

  

মামা বচেে, আমায় সকন সসেহ করসব?–আসব শযামা, মাসি মাসি আচম আসব। 

  

রাচত্র প্রোত হইে, শযামার ঘসরর ছাি চপিাসনার শসব্দ চিনিা মুয়র হইয়া রচহে, দুচিন 

দুরাচত্র সগে পার হইয়া, না আচসে পুচেশ, না আচসে মামা, না আচসে শীতে। শযামার 

সিাসয় জে পুচরয়া আচসসত োচগে। কতকাে আসগ তাহার বার চিসনর সছসেচি মচরয়া 

চগয়াচছে, তারপর আর সতা সকাসনাচিন সস েয়ের দুিঃয় পায় নাই, সছািয়াসিা দুিঃয়-

দুিবশা যা আচসয়াসছ স্মৃচতসত এতিুকু িাগ পযবন্ত রাচয়য়া যায় নাই, সুয়   আনসের মসধয 

সকাথায় চমশাইয়া চগয়াসছ। জীবসন তাহার গচত চছে, সকাোহে চছে, আজ চক স্তব্ধতার 

মসধয সসই গচত রুদ্ধ হইয়া সগে িযায়। শযামা বচসয়া বচসয়া োসব। বকুে? সকাথায় চক 

অবস্থায় সমসয়িা চক কচরসতসছ সক জাসন! শীতসের সসগে  ঘুচরয়া ঘুচরয়া সবিায়, সমসয় 

হয়সতা য়াইসত পায় না, নরম বাচেশ ছািা সমসয় তাহার মাথায় চিসত পাচরত না, সকাথায় 

চকোসব পচিয়া হয়সতা এয়ন সস ঘুমায়, শীতে হয়সতা বসক, িুচপ িুচপ অচেমাচননী 

েুকাইয়া কাসি? চবষু্ণচপ্রয়ার সমসয়র সিয়াসিচয় বকুসের কত বাবুয়াচন চছে, ময়ো ফ্ৰকচি 

গাসয় চিত না, মুসয় সর মাচয়ত, োে চফতা চিয়া তাহার িুে বাচধয়া চিসত হইত, আাঁিসে 

এক সফাাঁিা অগুরু চিবার জনয মার চপছসন চপছসন আব্দার কচরয়া ঘুচরত। সক এয়ন জামায় 

তাহার সাবান চিয়া সিয়? সক িুসের চবনুচন কসর? বকুসের মুসয় কত ধুো না জাচন োসগ, 

আাঁিে চিয়া সস শুধু মুয়চি মুচছয়া সফসে, সক চিসব দুসধর সর। 

  

চিন চতসনক পসর মামা আচসে। বচেে, সািব কসর সগসছ? কসর চন? বযাপার তসব চকছু 

সবািা সগে না শযামা, চক মতেব সযন কসরসছ কমেবাবু, আাঁি কসর উিসত পারচছ না। 
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শযামা বচেে, িাকািার সকাসনা বযবস্থা কসর তুচম এসস থাকসত পার না মামা এয়াসন? 

এই পুচেশ আসস, এই পুচেশ আসস কসর েসয় েসয় থাচক, এসস তারা চক করসব চক 

বেসব সক জাসন, মারধর কসর যচি, চজচনসপত্র যচি চনসয় িসে যায়? 

  

মামা একগাে হাচসয়া বচেে, থাকব বসেই সতা িাকার বযবস্থা কসর এোম সর। 

  

সকাথায় সরসয়ছ? 

  

তুই চিনচব সন, মস্ত জচমিার। নতুন কাপসির পুচেসে কসর চসেসমাহর এাঁসি জমা 

চিসয়চছ, বসেচছ গাাঁসয় আমার বাচিঘর আসছ না, তার িচেেপত্র ঘুসর সবিাই, হাচরসয় 

িাচরসয় সফেব, সতামার চসেুসক যচি সরসয় িা  বাবা? বি েচি কসর আমায়, বসে, 

সযাগ-তপসযা সব সছসি চিসেন নইসে আপচন সতা মহাপুরুষ চছসেন, িীষেরা সনব 

সেসবচছোম আপনার কাসছ।…জাচনস মা, চপসির বযথািা আবার িাচগসয়সছ, বযথায় কাে 

ঘুম হয় চন। 

  

রানী একিু মাচেশ কসর চিক?–শযামা বচেে। 

  

িশ-বার চিন কাচিয়া সগে। চবষু্ণচপ্রয়া একচিন শযামাসক ডাচকয়া পিাইয়াচছে, রাগারাচগ 

কচরয়া সমসয় েইয়া শীতে িচেয়া চগয়াসছ–এই পযবন্ত শযামা তাহাসক বচেয়াসছ, িাকা 

িুচরর কথাচি উসল্লয় কসর নাই। চবষু্ণচপ্রয়া সমসবিনা সিয়াইয়াসছ য়ুব; বচেয়াসছ, সেসব 

সেসব সরাগা হসয় সগসে সয, সেব না, চফসর আসসব। বাচিঘর সছসি কচিন আর থাকসব 

পাচেসয়?–তারপর োচবয়া চিচন্তয়া বচেয়াসছ, সংসার য়রসির িাকাকচি সরসয় সগসছ সতা? 

  

শযামা জবাসব বচেয়াসছ, চক কুষেরসণ সয সিাতোয় ঘর সতাো আরম্ভ কচরয়াচছোম চিচি, 

সযয়াসন যা চছে কুচিসয় সপসত সব  সতই সঢসেচছ, কাে কুচে চমচ্র মজুচর সিব চক 

কসর েগবান জাসন–বচেয়া সজে সিাসয় সস চনশ্বাস সফচেয়াসছ। তারপর চবষু্ণচপ্রয়া 

য়াচনকষেরণ োচবয়াসছ, েূ কুাঁিকাইয়া একিু সযন চবরি এবং রুষ্ট  হইয়াসছ, সশসষ উচিয়া 
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চগয়া হাসতর মুিায় চক সযন আচনয়া শযামার আাঁিসে বাচধয়া চিয়াসছ। চক েজ্জা তয়ন এ 

দুচি জননীর : সিায় তুচেয়া সকহ আর কাসরা মুসয়র চিসক িাচহসত পাসর নাই। 

  

সবচশ চকছু নয়, পাঁচিশিা িাকা। বাচি চগয়া শযামা োচবয়াসছ, এ িাকা সস েইে সকমন 

কচরয়া? সকন েইে? এয়চন এমন চক অোব তাহার হইয়াসছ? েচবষযসত আর চক তাহার 

সাহাযয িরকার হইসব না সয এয়চন মাত্র পাঁচিশিা িাকা েইয়া চবষু্ণচপ্রয়াসক চবরি কচরয়া 

রাচয়ে? তারপর শযামার মসন পচিয়াসছ িাকািা সস চনসজ িাসহ নাই, চবষু্ণচপ্রয়া যাচিয়া 

চিয়াসছ। সন য়ািা তসব সবাধহয় সিাসষর হয় নাই সবচশ। বনগাাঁসয় মোসক শযামা একচিন 

একয়ানা চিচি চেচয়ে, সসই সয রায়াে সাত শ িাকা েইয়াচছে তার জনয তাচগি চিয়া। 

সস সয কত বি চবপসি পচিয়াসছ এক পাতায় তা চেচয়য়া, আসরকিা পাতা সস েচরয়া 

চিে িাকা পািাইবার অনুসরাসধ। সব না পারুক, চকছু িাকা অন্তত রায়াে সযন সফরত 

সিয়।–আচম চক যন্ত্রণায় আচছ বুিসত পারছ সতা িাকুরচি োই? আমার যয়ন চছে 

সতামাসির চিসয়চছ, এয়ন সতামরা আমায় না চিসে হাত পাতব কার কাসছ? চিন সাসতক 

পসর মোর চিচি আচসে, অ্ৰুতসজে এত কথা সস চিচিসত চছে সয িাপ চিসে বুচি সফাাঁিা 

সফািা িচরয়া পচিত। িািা সকাথায় সগে, সকন সগে, শযামা সকন আসগ সেসয় নাই, 

কাগসজ চবজ্ঞাপন সকন সিয় নাই, সিসশ সিসশ সয়াাঁজ কচরসত সকন সোক ছুিায় নাই, এমন 

কচরয়া িচেয়া যা য়ার সময় সছাি সবানচির কথা িািার চক একবার  মসন পচিে না? 

যাই সহাক, সামসনর রচববার রায়াে কচেকাতা আচসসতসছ, িািাসক সয়াাঁজ করার যা যা 

বযবস্থা িরকার সস-ই কচরসব, শযামার সকাসনা চিন্তা নাই। িাকার কথা মো চকছু সেসয় 

নাই। 

  

রচববার সকাসে রায়াে োচর বযস্তসমস্ত অবস্থায় আচসয়া পচিে, সযন শীতসের পাোসনার 

পর প্রায় একমাস কাচিয়া যায় নাই, যা চকছু বযবস্থা সস কচরসত আচসয়াসছ, এক ঘণ্টার 

মসধয সস সব না কচরসেই নয়। বাচিসত পা চিয়াই বচেে, চক বৃোন্ত সব বে সতা সবৌিান। 

  

শযামা বচেে, বসুন, চজসরান, সব বেচছ। 
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চজসরাব?–চজসরাবার চক সময় আসছ! 

  

মোর কাসছ চিচিসত শযামা শীতসের তহচবে সরুসফর চবষসয় চকছু সেসয় নাই, রায়ােসক 

বচেসত হইে। রায়াে বচেে, শীতেবাবু এমন কাজ করসবন, এ সয চবশ্বাস হসত িায় না 

সবৌিান। রাগ কসর িসে যা য়া–হযাাঁ সসিা সম্ভব, মানুষিা রাগী, চক্তু –  

  

অসনক কথাই হইে, অসনক অথবহীন, কতক অবান্তর, কতক চনছক বযচিগত সমাসোিনা 

  মন্তবয। আসে কথািা আর  সিই না। শযামা রায়াসের কথা তুচেবার অসপষেরা কসর, 

রায়াে োসব শযামাই কথািা পাডবুক; সারািা সকাে তাহারা সিাসপর এচিক  চিক োচি 

চপিাইে, সিাপ হইসত বাঘ বাচহর হইসব না সপয়ম সতাো ময়ূর বাচহর হইসব, সকােসবো 

সসিা আর িাহর করা সগে না। বাচিসত অচতচথ আচসয়াসছ, শযামা ব্ৰাচধসত সগে; রায়াে 

গল্প জুচিে মামার সসগে । শযামা োচবে, চক আশ্চযব পচরবতবন আসস মানুসষর জীবসন? 

সয়াো মাসি চকোসব চহংর শ্বাপিেরা জগে ে গচিয়া  সি কসয়কিা বছসর? মুসয়ামুচয় 

বচসয়া আজ রায়াসের মন   তাহার মসনর মুয় সিয়াসিচয় নাই ; দুজসনর সয়াো মসন সয 

জগে ে চগজচগজ কচরসতসছ, তাচর মসধয দুজসন েুসকািুচর সয়চেসতসছ। না, চিক এোসব 

শযামা োসব নাই? সস সসাজাসুচজ সাধারণোসবই োচবে সয রায়াে চক স্বাথবপর হইয়া 

উচিয়াসছ। জগে সের রূপকিা তাহার অনুেূচত। 

  

হযাাঁ, মানুষ বিোয়। বিোয় না বাচিঘর, বিোয় না জগৎ। এমচন শীতকাসে একচিন 

রাসত্র বারাোয় শীতসের বাচি সফরার অসপষেরায় শীসত তাহাসক কাাঁচপসত সিচয়য়া রায়াে 

চনসজর গাসয়র আসোয়ান গাসয় জিাইয়া চিয়াচছে, হাত ধচরয়া ঘসর েইয়া বচেয়াচছে, 

সবৌিান তুচম সশা , আচম িরজা য়ুসে সিব। শযামার সব মসন আসছ, সস সব েুচেবার 

কথা নয়। রায়াে তাসক সযন িাচম পুতুে মসন কচর, এতিুকু আঘাত োচগসে সস সযন 

োচঙয়া যাইসব এমচন যত্ন চছে রায়াসের। অসুয় হইসে কপাসে হাত বুোসনার আর সতা 

সকহ চছে না তাহার রায়াে ছািা! 
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িাকার কথািা দুপুসর উচিয়া পচিে, রায়াে মাথা চনিু কচরয়া বচেে, জান সতা সবৌিান 

আমার সরাজগার? সাঁিানব্বই িাকা মাইসন পাই, দুসিা সংসার, সছসেসমসয়, সকাসনা মাসস 

ধার হয়। একিা সবাসনর চবসয় চিসয়চছ, এয়সনা একিা বাচক, তার  বয়স হে। দু-এক 

বছসরর মসধয তার চবসয় না। চিসে িেসব না, এয়ন চক কসর সতামার িাকা চিই সবৌিান?–

সতামার অবস্থা বুচি, আমার অবস্থা বুসি সিয়। 

  

সুতরাং তাহাসির কেহ বাচধয়া সগে য়াচনক পসরই, এমন শীসতর চিসন জসে হাত 

চেজাইয়া িাণ্ডা কচরয়া হিাৎ পরস্পসরর গাসয় চিয়া একচিন তাহারা হাসাহাচস কচরত, 

িাকার জনয তাহাসির কেহ? এচক আশ্চযব কথা সয সসচিসনর স্মৃচত তাহারা েুচেয়া সগে, 

সংসাসর রূঢব বাস্তবতার মসধয সয। ইচতহাস স্মরণ করামাত্র দুচিন আসগ  যাহারা অবাস্তব 

স্বে সিচয়সত পাচর? শযামা কিা কিা অপমানজনক কথা বচেে; সসই সাত শ িাকার 

উসল্লয় কচরয়া রায়ােসক সস একরকম জুয়াসিার প্রচতপন্ কচরয়া চিে। রায়াে জবাসব 

বচেে, শযামা যচি মসন কচরয়া থাসক চনসজর হসকর ধন ছািা শীতসের কাসছ সকাসনাচিন 

সস একচি পয়সা চনয়াসছ, শীতে সজে হইসত চফচরসে শযামা সযন আর। একবার তাসক 

চজজ্ঞাসা কচরয়া সিসয়। শযামা বচেে, হসকর ধন চকসস? রায়াে বচেে, শযামা তার। চক 

জাচনসব? মোর চববাহ চিবার সময় শীতে সয জুয়ািুচর কচরয়াচছে, রায়াে বচেয়াই 

সসচিন তাহার জাত বাাঁিাইয়াচছে, আর সকহ হইসে চববাহসো হইসত উচিয়া যাইত; 

শীতে অসধবক গয়না সিয় নাই, পসণর িাকা সিয় নাই একচি পয়সা। তারপর সসই সগািার 

চিসক সপ্রসসর চক সব। চকচনবার জনয েুোইয়া সস সয রায়াসের পাাঁি শ িাকা েইয়া এক 

পয়সা সকাসনাচিন সফরত সিয়। নাই শযামা চক তা জাসন? সংসাসর সক সকমন সোক 

জাচনসত রায়াসের বাচক নাই! 

  

এই সব কথার আিান-প্রিান কচরবার পর দুজসন বি চবশ্ন হইয়া রচহে। রায়াে চবিায় 

হইে চবকাসে। 

  

শযামা বচেে, িাকুরজামাই! োবনায় চিন্তায় মাথা আমার য়ারাপ হসয় সগসছ, রাসগর 

সময়। দুসিা মে কথা বসেচছ বসে আপচন  আমায় এই চবপসির মসধয সফসে িেসেন? 
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রায়াে বচেে, না না, সস চক কথা সবৌিান, রাগ সকন করব? তুচম  দুসিা কথা বসেছ, 

আচম  দুসিা কথা বসেচছ,  ইয়াসনই সতা চমসি সগসছ রাগারাচগর চক আসছ? 

  

শযামা কাাঁচিসত কাাঁিসত বচেে, আপনারাই এয়ন আমার বে েরসা, আপনারা না সিয়সে 

সক আমায় সিয়সব? সছসেসমসয় চনসয় আচম সেসস যাব িাকুরজামাই।  

  

বিচিসনর ছুচিসত আবার আসব সবৌিান।–রায়াে বচেে। 

  

গতবার বিচিসনর ছুচিসত সস আচসয়াচছে। এবাসরা আচসসব বচেয়া সগে। রায়াে? সসই 

রায়ােিঃ একচিন সয চছে তাহার বনু্ধ্র সিসয়  বি? 

  

শীসতর হ্রস্ব চিনগুচে শযামার কাসছ িীঘব হইয়া উচিয়াসছ, িীঘব রাচত্রগুচে হইয়াসছ অন্তহীন। 

শীতসের চবছানা য়াচে, বকুসের চবছানা য়াচে। চক েচগে  কচরয়া সমসয়িা শুইত, ফুসের 

মসতা সিয়াইত না তাহাসক? গাসয় সেপ থাচকত না, শীসত সমসয়িা কুণ্ডেী পাকাইয়া যাইত, 

শুইসত আচসয়া সরাজ শযামা তাহার গাসয় সেপ তুচেয়া চিত। জাচগয়া থাসক, সিায় চিয়া 

জে পসি। আর সতা সমসয় নাই শযামার,  ই একচি সমসয় চছে। আর কী সস সমসয়। 

শযামার এই সছাি বাচিসত অতিুকু সমসয়র প্রাণ সযন আাঁচিত না।   সযন চছে আসো, 

ঘসরর িাচরচিসক উজ্জ্বে কচরয়া জানাো চিয়া বাচহসর ছিাইয়া পচিত। সস অত প্রিুর চছে 

বচেয়া শযামা বুচি তাসক সতমন আির কচরত না? বকুে,   বকুে, সকাথায় সগচে তুই 

বকুে? 

  

একচিন রাসত্র সক সযন পসথর চিসকর জানাোয় সিাকা চিসত োচগে। শযামা জানাোর 

য়িয়চি ফাাঁক কচরয়া বচেে, সক? 

  

মৃদুস্বসর উের আচসে, আচম শযামা আচম, িরজা সয়াে। 

  

জানাো য়ুচেয়া সিচয়ে, শীতে একা নয়, সসগে  বকুে আসছ। িরজা য়ুচেয়া  সির সস 

চেতসর আচনে, বকুেসক আচনে সকাসে কচরয়া। বকুসের গাসয় একিা আসোCন 
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জিাসনা, এই শীসত চক আসোয়াসন চকছু হয়, শযামার সকাসে বকুে থরথর কচরয়া 

কাাঁচপসত োচগে। শযামার মসন হইে। সমসয় সযন তাহার হা্া হইয়া চগয়াসছ। ঘসর আচসয়া 

আসোসত বকুসের মুয় সিচয়য়া শযামা চশহচরয়া উচিে। সিাি ফাচিয়া, মরা িামিা উচিয়া 

চক হইয়া চগয়াসছ বকুসের মুয়? শযামা কথা কচহে না, সেপ কাাঁথা যা হাসতর কাসছ পাইে 

তাই চিয়া জিাইয়া সমসয়সক সকাসে কচরয়া বচসে, গাসয়র গরসম একিু ততা গরম 

পাইসব? 

  

বকুে সতা এমন হইয়াসছ, শীতে? মাথায় মুসয় কাম্ফিবার জিাইয়া আচসয়াচছে, সসিা 

য়ুচেয়া সফচেসত শযামা সিচয়ে তার সিহারা সতমচন আসছ, পুচেসশর তািায় পসথ চবপসথ 

ঘুচরয়া সবিাইয়াসছ বচেয়া মসন হয় না। গাসয় তাহার িাচম নূতন গরম সকাি, িািরিা  

নূতন। না, শীতসের চকছু হয় নাই। সমসয়িার অিৃসষ্ট দুিঃয় চছে, সস-ই শুধু আধমরা হইয়া 

চফচরয়া আচসয়াসছ। 
  

 র জ্বর হসয়চছে।–শীতে বচেে। 

  

জ্বর? তাই বসি, অসুয় না হইসে সমসয় সকন এত সরাগা হইয়া যাইসব? শযামা শীতসের 

মুসয়র চিসক িাচহসে, সিায় চিয়া তাহার জে গিাইয়া পচিে, ধরা গোয় বচেে, জসি 

সথসক  রএকচিসনর জনয গা গরম হয় চন! 

  

শীতে চক তাহা জাসন না? এ তাহাসক অনথবক েজ্জা সি য়া। শযামা এবার তাহার 

প্রচতকারহীন অপকীচতবর কথা তুেুক, তাহা হইসেই গৃসহ প্রতযাবতবন তাহার সফে হয়। 

পরস্পসরর চিসক িাচহয়া তাহারা সযন শত্রুতার পচরমাপ কচরসত োচগে। শযামার চক 

কচরয়াসছ শীতে? সপ্রসসর িাকা যচি সস িুচর কচরয়া থাসক, সসজনয সজসে যাইসব সস। 

সস স্বাধীন মানুষ নয়? শযামার সতা সস সকাসনা ষেরচত কসর নাই! বরং বাইশ বছর মাসস 

মাসস  সক সস িাকা আচনয়া চিয়াসছ। এবার যচি সস ছুচিই সনয়, চক বচেবার আসছ 

শযামার? এমন সব কথা োচবসত চগয়া শীতসের বুচি সিায় পচিে ঘুমন্ত সছসে দুচির 

চিসক, মচণ আর সছাি সয়াকা, যার নাম ফণীি, বকুসের গাসয় জিাসনার জনয  সির গা 
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হইসত সেপিা শযামা চছনাইয়া েইয়াসছ।  সির সিচয়য়া শুধু নয়, কসব শীতে েুচেসত 

পাচরয়াচছে তার সিসয় পরাধীন সকহ নাই, সৃচষ্টতসত্ত্বর সস সগাোম, সজসে যা য়ার, মচরয়া 

যা য়ার অচধকার তাহার নাই, সস পাগে বচেয়াই না এ কথা েুচেয়া চগয়াচছে? জানাো 

বন্ধ্ ঘসর শীতসের স্তব্ধ রাচত্র, এই ঘসর িাসয় পিা সস্নহ-মমতার সসগে  সুয়-শাচন্তর চবরাি 

সমন্বয়িা চিসন আচসসে সবািা যাইত না। এই ঘসর এমচন শীসতর রাসত্র সেপ মুচি চিয়া 

সস কতকাে ঘুমাইয়াসছ। তুচ্ছ তুোর সতশসক, তুচ্ছ দিনচেন ঘুম আজ কত দুেবে। 

  

ধীসর ধীসর তাহারা কথা বচেসত োচগে, দুজসনর মাসি সযন দুস্তর বযবধান, একজন কথা 

বচেসে এতিা িূরে অচতক্রম কচরয়া আসরকজসনর কাসছ সপৌাঁচছসত সযন সময় োসগ। 

  

শযামা বচেে, িাকা চক সব য়রি কসর সফসেছ? 

  

শীতে বচেে, না, দু-িারশ সবাধহয় সগসছ সমাসি। 

  

শযামা বচেে, তাহসে কােসকই তুচম যা , কমেবাবুর হাসত-পাসয় ধসর পি চগসয়, িাকা 

চফসর সপসে চতচন সবাধহয় আর সগােমাে করসবন না।  

  

শীতে বচেে, যচি কসরন সগােমাে? তাহসে িাকা  যাসব, সজে  য়ািব। তার সিসয় 

আমার পাোসনাই োসো। সতামায় সয িাকা চিসয় সগচছ তাইসতই এয়ন িেসব, আচম 

পচশ্চসম িসে যাই, সসয়াসন দিাকান সিাকা চিসয় যা কসর সহাক সরাজগাসরর একিা পথ 

কসর চনসত পারব, মাসি মাসি সিসশ এসস এমচন রাতদুপুসর সতামার সসগে  সিয়া কসর 

িাকা-পয়সা চিসয় যাব। তারপর দুিার বছর সকসি সগসে বাচিিা চবচক্র কসর সতামরা 

এচিক- চিক চকছুচিন ঘুসরচফসর আচম সযয়াসন থাকব সসইয়াসন িসে যাসব। ছহাজার 

িাকার সতা মামো সক আর কতচিন মসন কসর রায়সব, কমেবাবু  েুসে যাসব, পুচেসশ  

সয়াাঁজসিাজ আর সনসব না। 

  

শযামা বচেে, বাচি চবচক্র করব চক কসর? বাচি সতা সতামার নাসম।  
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এতষেরসণ শীতে একিু হাচসে, বচেে, সস আচম সতামায় কসব িান কসর চিসয়চছ, য়ুচক 

হবার সময় আমার একবার অসুয় হসয়চছে না?–সসইবার। আমার বাচি হসে কমেবাবু 

এতষেরণ বাচি চবচক্র কসর িাকা আিায় কসর চনত। 

  

শযামার মসন হয়, শীতেসক সস চিচনসত পাসর নাই। মাথায় একিু চছি আসছ, সকাঁসকর 

মাথায় হিাৎ যা তা কচরয়া বসস, চক্তু  বুকয়ানা সস্নহ-মমতায় েরপুর। 

  

ঘণ্টা দুই পসর সাবইন্সসপক্টর রজনী ধর আচসসেন। োচর অমাচয়ক সোক। হাচসয়া 

বচেসেন, না মশাই না, সিসশ সিসশ আপনাসক আমরা য়ুাঁসজ সবিাই চন, যত সবাকা োসবন 

আমাসির, অত সবাকা আমরা নই। চব.এ, এম. এিা আমরা  সতা পাস কচর? আপনার 

বাচিিাসত শুধু একিু নজর সরসয়চছোম—আচম নই, আচম মশাই থানায় ঘুসমাচচ্ছোম অনয 

সোক। আপচন একচিন আসসবন তা জানতাম—সবাই আসস, ্ী পচরবাসরর মায়া বি 

মায়া মশাই। িাকাগুসো আসছ নাচক পসকসি? সিচয় একবার হাতসি।–না থাসক সতা সনই, 

িাকার সিসয় আপনাসকই আমাসির িরকার সবচশ, আপনাসক পা য়া আর দু শচি িাকা 

পা য়া সমান চকনা। জাসনন না বুচি? আপনার জসনয কমেবাবু সয দুশ িাকা পুরস্কার 

জমা চিসয়সছন।–নইসে এই শীসতর রাসত্র চবছানা সছসি উসি এসস  আপনার সসগে  এমন 

চমচষ্ট চমচষ্ট কথা কই? 

  

শযামার কান্া, সছসেসমসয়র কান্া, সববসসমত পাাঁিচি প্রাণীর কান্ার মসধয শীতেসক েইয়া 

সাবইন্সসপক্টর িচেয়া সগে। 

  

মামা বচেে, কাাঁচিসসন শযামা, কাে জাচমসন য়াোস কসর আনব। তারপর িুচপ িুচপ 

বচেে, চক মুয় সিয়চে? িাকাগুসো পসকসি কসর চনসয় এসসসছ। চনসজ  সগচে িাকা  

সগে–সগে সতা? 
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৬. শ্ীিললর কজল হইয়ালে দু বের 

শীতসের সজে হইয়াসছ দু বছর। 

  

শযামা একজন োে উচকে চিয়াচছে। শীতসের এই প্রথম অপরাধ। িাকা  কমেবাবু 

প্রায় সব চফচরয়া পাইয়াচছসেন, শযামা সয হাজার িাকা েুকাইয়া সফচেয়াচছে আর শীতে 

সয শ চতসনক য়রি কচরয়াচছে, সসিা ছািা। সজে শীতসের ছমাস হইসত পাচর, এক বছর 

হ য়াই উচিত চছে। চক্তু  শীতসের চকনা মাথায় চছি আসছ, চবিাসরর সময় হাচকমসক 

সস সযন একচিন চক সব বচেয়াচছে, সযসব কথা মানুষসক য়ুচশ কসর না। তাই শীতেসক 

হাচকম কারাবাস চিয়াচছসেন আিার মাস আর জচরমানা কচরয়াচছসেন দু হাজার িাকা 

অনুিাসয় আসরা িশ মাস কারাবাস। জচরমানা চিসে কমেবাবু অসধবক পাইসতন, অসধবক 

যাইত সরকাচর তহচবসে। এই জচরমানার বযাপাসর শযামাসক কচিন বি োবনায় 

সফচেয়াচছে। মামা না থাচকসে সস চক কচরত বো যায় না, বকুেসক শীতে সযচিন গেীর 

রাসত্র চফরাইয়া চিসত আচসয়াচছে, সসচিন দুচি ঘণ্টা সমসয়র মসধয তাসির সযন একিা 

অেূতপূবব ঘচন্তা জচিয়া চগয়াচছে, দুই যুগ একত্র বাস কচরয়া  তাহাসির যাহা আসস 

নাই : স্বামীর জনয সস রাসত্র বি মমতা হইয়াচছে শযামার! চক্তু  মামা তাহাসক বুিাইয়া 

চিয়াচছে জচরমানার িাকা সি য়ািা বি সবাকাচমর কাজ হইসব, চবসশষত বাচি বাধা না 

চিয়া যয়ন পুরা িাকািা সযাগাি হইসব না–িাকা কই শযামারিঃ হাজার িাকায় নম্বর সি য়া 

সনািগুচে সতা এয়ন বাচহর করা িচেসব না। বাচহর করা িচেসে  আসরক হাজার িাকা? 

কাজ নাই  সব দুবুবচদ্ধ কচরয়া। আিার মাস যাহাসক কসয়ি য়াচিসত হইসব, সস আর িশ 

মাস সবচশ কািাইসত পাচরসব না। সজসে! িশ মাসই বা সকন? বছসর কমাস সজে সয 

মকুব হয়। তারপর, সশসষর িার-ছমাস। সজসে থাচকসত কসয়চির চক আর কষ্ট হয়? তয়ন 

নাসমমাত্র কসয়চি, সকাসে চবকাসে একবার নাম ডাসক, তারপর কসয়চিরা সযয়াসন য়ুচশ 

যায়, যা য়ুচশ কসর, রাজার হাসে থাসক। 

  

বাচিসত  সতা আসসত পাসর, তসব এক-আধ ঘণ্টার জসনয? 
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না, তা পাসর না সজসের বাইসর আসসত সিয়, দুিণ্ড িাাঁচিসয় এর  র সসগে  কথা বেসত 

সিয়, তাই বসে নজর চক রাসয় না এসকবাসর? তাছািা কসয়চির সপাশাক পসর সকাথায় 

যাসব? সকউ ধসর এসন চিসে সতা সশষ পযবন্ত িাাঁিাসব, পাচেসয় যাচচ্ছে!–আবার সিসব 

ছমাস িুসক। সজসের কাণ্ডকারয়ানার কথা আর বচেস সন শযামা, মজার জায়গা সজে–

শীতে যত কষ্ট পাসব োবচছস, তা সস পাসব না,  ই প্রথম চিসক একিু যা মসনর কষ্ট। 

উৎসাসহর সসগে  গিগি কচরয়া মামা। বচেয়া যায়, অবাধ অকুণ্ঠ। কত অচেজ্ঞতাই জীবসন 

মামা সং্হ কচরয়াসছ। 

  

শযামা সজে সিাসয় বচেয়াচছে, এত য়বর তুচম জান মামা। তুচম না থাকসে চক সয 

করতাম। আচম, সেসব সেসব পাগে হসয় সযতাম। বছসর কমাস কসয়ি মকুব কসর মামা? 

োসো হসয় থাকসে সবাধহয় চশগচগর সছসি সিয়–একচিন চগসয় সিয়া কসর বসে আসব, 

োসো হসয়ই সযন থাসক। 

  

পািায় বযাপারিা জানাজাচন হইয়া চগয়াসছ। পািার সয সব বাচির সছসেসির সসগে  শযামার 

জানাসশানা চছে, শযামার সসগে  তাহাসির বযবহার  চগয়াসছ সসগে  সসগে  বিোইয়া। সকহ 

সহানুেূচত সিয়ায়, নীরসব   সরসব। সকহ সকাসনারকম অনুেূচতই সিয়ায় না, চবস্ময় 

সমসবিনা অবসহো চকছুই নয়। পািার নকুবাবুর পচরবাসরর সসগে  শযামার ঘচন্তা চছে 

সবচশ, এয়ন  সির বাচি সগসে  রা বচসসত বচেসত তুচেয়া যায়, সংসাসরর কাসজর সিসয় 

শযামার চিসক নজর একিু সবচশ। চিসত মসন থাসক না, কথা বচেসত বচেসত  সির সকমন 

উিাস দবরাগয আসস, কত সযন শ্রান্ত  রা, সিায়াে োচগে য়া এয়ুচন হাই উচিসব। শযামার 

বাচিসত যারা সবিাইসত আচসত, তাসির মসধয তারাই শুধু আসা-যা য়া সমানোসব বজায় 

রাচয়য়াসছ, এমন চক বািাইয়া  চিয়াসছ–যারা আচসসে শযামার স্ান নাই, না আচসসে 

নাই অপমান। 
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চবধান এতকাে শেসরর সসগে  বাচির গাচিসত স্কুসে চগয়াসছ, একচিন িশিার সময় বই-

য়াতা েইয়া বাচহর হইয়া চগয়া য়াচনক পসর সস আবার চফচরয়া আচসে। শযামা চজজ্ঞাসা 

কচরে, স্কুসে সগচে সন? 

  

শেরসক চনসয় গাচি িসে সগসছ মা! 

  

সতাসক না চনসয় িসে সগে? সকনসর সয়াকা, সিচর কসর সতা যাস চন তুই? 

  

পরচিন আসরা সকাে সকাে চবধান বাচহর হইয়া সগে, আসজা সস চফচরয়া আচসে য়াচনক 

পসরই মুয়য়ানা শুকসনা কচরয়া। শযামা তয়ন বকুেসক োত চিসতচছে। সস বচেে, 

আজসক  গাচি িসে সগসছ নাচক সয়াকা? 

  

চবধান বচেে, ড্রাইোর আমাসক গাচিসত উিসত চিসে না মা, বেসে, মাচসমা বারণ কসর 

চিসয়সছ–  

  

এমন িনিসন অপমান জ্ঞান চবধাসনর? থাসমর আিাসে সস েুকাইয়া িাাঁিাইয়া থাসক, সস 

সযন অপরাধ কচরয়া কার কাসছ মার য়াইয়া আচসয়াসছ। শযামা বকুেসক োত চিয়া 

রান্াঘসর পোইয়া যায়, অত বি সছসে তাহার অপমাচনত হইয়া ঘা য়াইয়া আচসে,  সক 

সস মুয় সিয়াইসব চক কচরয়া? 

  

দুপুরসবো শযামা চবষু্ণচপ্রয়ার বাচিসত সগে। সিাতোয় চবষু্ণচপ্রয়ার চনেৃত শয়নকষের, চসচি 

চিয়া শযামা উপসর উচিসত যাইসতচছে, রান্াঘসরর িা য়া হইসত চবষু্ণচপ্রয়ার চি বচেে, 

সকাথা যাচ্ছ মা হন হন কসর?–সয  চন, চগচনমা ঘুমুসচ্ছ–এমচন ধারা সময় কাসরা বাচি 

চক আসসত আসছ? যা  মা এয়ন, চবসকসে এস। 

  

শযামা বচেে, চিচির হাচস শুনোম সয চি? সজসগই আসছন।  

  

চি বচেে, হাচস শুনসব চন সতা চক কান্া শুনসব মা!  পসর এয়ন সযসত মানা, সয  না। 
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শযামা অগতযা বাচি চফচরয়া সগে। োচবে পািিার সময় আর একবার আচসয়া বচেয়া 

সিচয়সব উপায় চক; চবধাসনর সতা স্কুসে না সগসে িচেসব না? বাচি চফচরসতই চবধান 

বচেে, সকাথা চগসয়চছসে মা? 

  

 ই  সির বাচি। 

  

কাসির বাচি, চবধান চজজ্ঞাসা কচরে না। সছসেসবো হইসত শযামা এই সছসেচিসক অদু্ভত 

বচেয়া জাসন, ছবছর বয়সস এই সছসে তাহার উিাস নয়সন দুসববাধয স্বে সিচয়ত, ডাচকসে 

সািা চমচেত না। কথা কচহয়া সেয়া চিয়া না যাইত হাসাসনা, না িচেত সোোসনা। আর 

চন্ুর? সময় সময় শযামার মসন হইত, সছসে সযন পাষাণ, রিমাংসস দতরী বুক  র 

নাই। তারপর  র প্রকৃচতর কত চবচিত্র চিক স্পষ্ট হইয়া উচিয়া আবার  র মসধযই সকাথায় 

েুকাইয়া চগয়াসছ–একচির পর একচি দুসববাধযতা, রাচশ রাচশ মুসয়াশ পচরয়া সস সযন 

জচিয়াচছে, এসক এসক য়ুচেয়া িচেয়াসছ,  র আসে পচরিয় আসজা শযামা চিচনে না। 

কত সময় সস েয় পাইয়া োচবয়াসছ, বাসপর পাগোচমই চক সছসের মসধয প্রবেতর হইয়া 

সিয়া চিসতসছ,  চক একচিন পাগে হইয়া যাইসব? অত চক োসব  ? সময় সময় জননীর 

উিাি োেবাসাসক সকমন কচরয়া দুপাসয় মািাইয়া িসে অতিুকু সছসে। চবধানসক মসন 

মসন শযামা েয় কসর। চবষু্ণচপ্রয়ার বাচি যা য়ার কথা  সক সস বচেসত পাচরে না। 

  

চবধান বচেে,  সির গাচিসত আচম আর স্কুসে যাব না মা, কয়সনা সকাসনাচিন যাব না। 

  

 রা যচি আির কসর ডাকসত আসস? 

  

ডাকসত এসে সমসর তাচিসয় সিব। 

  

শুচনয়া শযামার মসন হইে, এই সতা চিক, অত অপমান তাহার সচহসব সকন? যাসির 

সমাির নাই, সছসে চক তাসির স্কুসে যায় না? সহসা উদ্ধত আত্মস্ান জ্ঞাসন শযামার 

হৃিয় েচরয়া সগে। না, শেসরর সসগে  গাচিসত তাহার সছসেসক স্কুসে যাইসত সি য়ার 

জনয চবষু্ণচপ্রয়ার সতাষাসমাি সস কচরসব না। 
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পরচিন মামার সসগে  সছসেসক সস স্কুসে পািাইয়া চিে। বচেে, এ মাসসর কিা চিন সমাসি 

বাচক আসছ, এ কিা চিন ট্রাসম নগি চিচকি চকসন  সক স্কুসে চিসয় এস, চনসয় এস মামা, 

এ কচিন সতামার সসগে  এসে-সগসে তারপর   চনসজই যাতায়াত করসত পারসব, মাস 

কাবাসর চকসন সিব একিা মাচসক চিচকি। 

  

চবধান অবজ্ঞার সুসর বচেে, মা তুচম য়াচে োব। আমার সিসয় কত সছাি সছসে একো 

ট্রাসম সিসপ স্কুসে যায়। আচম সযয়াসন য়ুচশ সযসত পাচর মা–যাই চন োবছ? ট্রাসম কচদ্দন 

সগচছ। চিচিয়ায়ানায় িসে। 

  

শযামা স্তচম্ভত হইয়া বচেে, স্কুে পাচেসয় একচি তুই চিচিয়ায়ানায় যাস্ সয়াকা! 

  

চবধান বচেে, সরাজ নাচক? একচিন দুচিন সগচছ সমাসি–স্কুে পাোই চন সতা। প্রথম ঘণ্টা 

্াস হসয় কচদ্দন আমাসির ছুচি হসয় যায়, ্াসসর একিা সছসে মসর সগসে আমরা বুচি 

স্কুে কচর? এমচন দহচি কচর সয সহডমাোর ছুচি চিসয় সিয়।  

  

প্রথম প্রথম শীতসের জনয বকুে কাাঁচিত। সিাতোর ঘরয়ানা শযামা তাহাসির শয়নকষের 

কচরয়াসছ, িাচম চজচনসপসত্রর বাক্স পযাাঁিরা, বাচিসত বাসনসকাসন ঘসর থাসক, সকাসে 

চবকাসে   ঘসর সকহ থাসক না, শুধু বকুে আপন মসন পুতুে সয়ো কসর। পুতুে সয়চেসত 

সয়চেসত বাবার জনয চনিঃশসব্দ সস কাাঁচিত, মসনর মানুষসক না সিয়াইয়া অতিুকু সমসয়র 

সগাপন কান্া স্বাোচবক নয়, চক মন বকুসের সক জাসন। সকাসনা কাসজ উপসর চগয়া শযামা 

সিচয়ত মুয় বাকাইয়া সিাসয়র জসে োচসসত োচসসত বকুে তাহার পুতুে পচরবারচিসক 

য়া য়াইসত বসাইয়াসছ। সমসয় কার জনয কাাঁসি, শযামা বুচিসত পাচর, এ বাচিসত সসই 

সজসের কসয়চিিাসক   ছািা আর সতা সকহ সকাসনাচিন োেবাসস নাই। সমসয়সক 

েুোইসত চগয়া শযামার  কান্া আচসত। 
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সমসয়সক সকাসে কচরয়া পুসরাসনা বাচির ছাসি নূতন ঘসর িকিসক সিয়াসে সিস্ চিয়া 

শযামা বচসত, বুচজত সিায়। শযামার চক শ্রাচন্ত আচসয়াসছ? আসগর সিসয় য়ািুচন এয়ন কত 

কম, তাই সম্পন্ কচরসত সস চক অবসন্ হইয়া পসি? 

  

শীতসের সজসে যাইসত যাইসত শীত কচময়া আচসসত আরম্ভ কচরয়াচছে, শীতসের সজসে 

যা য়ািা অেযাস হইয়া আচসসত আচসসত শহরতচে সযন বসসন্তর সািা পাইয়াসছ। ধান 

কসের সিাঙািার কুণ্ডেী পাকাসনা সধাাঁয়া উেসর উচিয়া যায়, মধযাসহ্ন সয মৃদু উষ্ণতা 

অনুেূত হয়, তাহা সযন সযৌবসনর স্মৃচত। শযামার চক সকাসনাচিন সযৌবন চছে? চক কচরয়া 

সস িারচি সন্তাসনর জননী হইয়াসছ, শযামার সতা তা মসন নাই। আজ সস িারুণ চবপন্, 

স্বামী তার সজে য়াচিসতসছ, উপাজবনশীে পুরুসষর আশ্রয় তার নাই, েচবষযৎ তাহার 

অন্ধ্কার, শহরতচেসত বন-উপবসনর বসন্ত আচসসে  জীবসন কসব তাহার সযৌবন চছে, 

তা চক শযামার মসন পিা উচিত? চক অবান্তর তার বতবমান জীবসন এই চবচিত্র চিন্তা। 

মুমূষবর কাসছ সয নাম কীতবন হয়, এ সযন তারই মসধয সুর তাে েয় মান য়ুাঁচজয়া সবিাসনা। 

  

সজসের কসয়চি বাসপর জনয সয সমসয়র সিাসয় জে, তাসক সকাসে কচরয়া স্বামীর চবরসহ 

সকাতর হ য়া কতববয কাজ, চক্তু  জননী শযামা, তুচম আবার সছসে িা  শুচনসে সিবতারা 

হাচসসবন সয, মানুষ সয চড চছ কচরসব। 

  

মামা বসে, এইবার উপাজবসনর সিষ্টা শুরু কচর শযামা, চক বচেস?  

  

শযামা বসে, চক সিষ্টা করসব? 

  

মামা রহসযময় হাচস হাচসয়া বসে, সিয় না চক কচর। কেকাতায় উপাজবসনর োবনা! 

পসথঘাসি পয়সা ছিাসনা আসছ, কুচিসয় চনসেই হে। 

  

একিা-দুসিা কসর সনািগুসো বিোসনার বযবস্থা করসে হয় না? 
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তুই োচর বযস্তবাগীশ শযামা! থাক না, সনাি চক পাোসচ্ছ? সংসার সতার অিে  সতা হয় 

চন। বাবু এয়সনা। 

  

হয় চন, হসত আর সিচর কত? 

  

সস যয়ন হসব, সিয়া যাসব তয়ন, এয়ন সথসক সেসব মচরস সকন? 

  

মামার সম্বসন্ধ্ শযামা একিু হতাশ হইয়াসছ। মামার অচেজ্ঞতা প্রিুর, বুচদ্ধ  সিায়া, চক্তু  

স্বোবচি ফাচকবাজ। মুসয় মামা যত বসে, কাসজ হয়সতা তার য়াচনকিা কচরসত পাসর, 

চক্তু  চকছু না করাই তাহার অেযাস। সকাসনা চবষসয় মামার চনয়ম নাই, শৃ্খলো নাই। 

পদ্ধচতর মসধয মামা হাাঁপাইয়া  সি। গা োগাইয়া সকাসনা কাজ করা মামার অসাধয, আরম্ভ 

কচরয়া ছাচিয়া সিয়। নকুিবাবু ইন চস সরন্স সবচিয়া য়ান, তাসক বচেয়া কচহয়া শযামা 

মামাসক একিা এসজচন্স চিয়াচছে, মামার  প্রথমিা য়ুব উৎসাহ সিয়া চগয়াচছে, চক্তু  

দুচিন দু-একজন সোসকর কাসছ যাতায়াত কচরয়াই মামার দধযব োচঙয়া সগে, বচেে, 

এসত চকছু হসব না শযামা, আমাসির সসগে  সসগে  িাকার িরকার, সোকসক েচজসয় োচজসয় 

ইন চস র কচরসয় পয়সার মুয় সিয়া দুচিসনর কম। নয় বাবু, আমার  সব সপাষাসব না। 

সিাকান সিব একিা। 

  

শযামা বচেে, সিাকান সিবার িাকা কই মামা? 

  

মামা রহসযময় হাচস হাচসয়া বচেে, থাম না তুই, সিয় না আচম চক কচর। 

  

শযামা সচেগ্ধ হইয়া বচেে, আমার সস হাজার িাকায় সযন হাত চি  না মামা। 

  

মামা বচেে, সষেরসপচছস শযামা, সতার সস িাকা সতমচন পুচেসে করা আসছ। 

  

সকাসে উচিয়া মামা সকাথায় িচেয়া যায়, শযামা োসব সরাজগাসরর সন্ধ্াসন বাচহর 

হইয়াসছ। শহসর চগয়া মামা এচিক  চিক সঘাসর, সকাথা  চেি সিচয়সে িাাঁিায়, সসঙর 

মসতা সবশ কচরয়া আধঘণ্টা ধচরয়া দুচি একচি সহজ মযাচজক সিয়াইয়া যাহারা অষ্টধাতুর 
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মাদুচে, চবষ তািাসনা, েূততািসনা চশকি চবক্রয় কসর, দধযব সহকাসর মামা সগািা হইসত 

সশষ পযবন্ত তাহাসির েষেরয কসর। ফুিপাসত সয সব সজযাচতষী বচসয়া থাসক তাহাসির সসগে  

মামা আোপ কসর। সকাসনাচিন সস সেশসন যায়, সকাসনাচিন গগে ার ঘাসি, সকাসনাচিন 

কােীঘাসি। সযসব ছন্ছািা েবঘুসর মানুষ মানুষসক ফাাঁচক চিয়া জীচবকা অজবন কচরয়া 

সবিায়, সিচয়সত সিচয়সত তাসির সসগে  মামা োব জমাইয়া সফসে, সুয়-দুিঃসয়র কত কথা 

হয়! সাধু চনশ্বাস সফচেয়া বসে, শহসর সযমন জাঁাাকজমক, সরাজগাসরর সুচবধা সতমন 

নয়, বি সবয়ািা শহসরর সোকগুচে, মফস্বসের যাহারা শহসর আসস, শহসর পা চিয়া 

তাহারা  সযন িাোক হইয়া  সি–নািঃ, শহসর সুয় নাই। মামা বসে, গযাি হসয় বসস 

থাকসে চক শহসর সাধুর পয়সা আসছ িািা, যা  না চশচশসত জে পুসর ধাতুসিৌববসেযর 

 ষুধ সবি না চগসয়, যত সফনা কািসব মুসয়, তত চবচক্র।  

  

পথ মামা সরাজই হারায়, সস আসরক উপসোগয বযাপার। পথ চজজ্ঞাসা কচরসে কচেকাতার 

মানুষ এমন মজা কসর! সকউ চবনাবাসকয গিগি কচরয়া িচেয়া যায়, সকউ জসের মসতা 

কচরয়া পসথর চনসিবশিা বুিাইয়া চিসত িাচহয়া উসেচজত অচস্থর হইয়া  সি। মে োসগ 

না মামার। শহসরর পথ  অন্তহীন, শহসরর পসথ  অফুরন্ত দবচিত্রয ছিাসনা, ঘুচরয়া ঘুচরয়া 

্াচন্ত আচসসব এত বি। েবঘুসর সক আসছ? প্রতযহ মামা শহসরই কাসরা বাচিসত অচতচথ 

হইয়া দুপুসরর য়া য়ািা সযাগাি কচরবার সিষ্টা কসর, সকাসনাচিন সুচবধা হয় সকাসনাচিন 

হয় না। বাচিসত আজকাে য়া য়ািা য়া সতমন োসো হয় না, শযামা কৃপণ হইয়া 

পচিয়াসছ। 

  

চকছু হে মামা?–শযামা চজজ্ঞাসা কসর। 

  

মামা বসে, হসচ্ছ সর হসচ্ছ, বেসত বেসতই চক আর চকছু হয়? 

  

এচিসক শযামার িাকা ফুরাইয়া চগয়াসছ। নগি যা চকছু সস জমাইয়াচছে, ঘর তুচেসত, 

শীতসের জনয উচকসের য়রি চিসতই তাহা প্রায় চনিঃসশষ হইয়া চগয়াচছে, বাচক িাকায় 

ফাল্গুন মাস। পযবন্ত য়রি িচেে, তারপর আর চকছুই রইে না। বিচিসনর সময় রায়াে 
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আচসয়াচছে, িাকা আসস নাই। ইচতমসধয শযামা তাহাসক দুয়ানা চিচি চিয়াসছ, িশ চবশ 

কচরয়া  শযামার পা নািা সস চক সশাধ কচরসত পাসর না? জবাব চিয়াসছ মো, 

চেচয়য়াসছ, পা নার কথা চেসয়ছ সবৌ, উচন যা সপসতন তার সিসয়  কম িাকা চনসয়চছসেন 

িািার কাছ সথসক, যাই সহাক, তুচম যয়ন দুরবস্থায় পসিছ সবৌ সতামাসক যথাসাধয সাহাযয 

করা আমাসির উচিত দবচক? এ মাসস পারব না, সামসনর মাসস চকছু িাকা সতামায় পাচিসয় 

সিব। 

  

চকছু িাকা, কত িাকা? কুচি। 

  

সসচিন সবাধহয় দিত্র মাসসর সাত তাচরয়। বাচিসত সমছুচন আচসয়াচছে। একসপায়া মাছ। 

রাচয়য়া পয়সা আচনসত চগয়া শযামা সিচয়ে দুচি পয়সা সমাসি তাহার আসছ। বাক্স পযাাঁিরা 

হাতিাইয়া কচিন অপ্রতযাচশতোসব িাকািা চসচকিা পা য়া যাইসতচছে, আসজা সতমচন 

চকছু পা য়া যাইসব শযামা কচরয়াচছে এই আশা, চক্তু  দুচি তামার পয়সা ছািা আর 

চকছুই সস য়ুাঁচজয়া পাইে না। 

  

মাসছর দু আনা িাম মামাই চিে। 

  

শযামা বচেে, এমন কসর আর একিা চিন  সতা িেসব না মামা? একিা চকছু উপায় কর? 

দু-িারয়ানা সনাি তুচম চনসয় এস সসই িাকা সথসক, তারপর যা কপাসে থাসক হসব। 

  

মামা বচেে, িাকা িাই? সন না বাবু দু-পাাঁি িাকা আমারই কাছ সথসক, আচম সতা কাঙাে 

নই?–বচেয়া মামা িশিা িাকা শযামাসক চিে। 

  

মামার তসব িাকা আসছ নাচক? েুকাইয়া রাচয়য়াসছন? শযামা বচেে, িশ িাকায় চক হসব 

মামা? িাচদ্দসক অোব য় য় করসছ, সকাথায় ঢােব এ িাকা? 

  

এয়নকার মসতা িাচেসয় সনমা ফুচরসয় সগসে বচে।  

  

আর কিা িা । সয়াকার মাইসন, দুসধর িাম— 
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মামা হাচসয়া বচেে, আর সকাথায় পাব? 

  

চক্তু  শযামার মসন সসেহ ঢুচকয়াসছ, চকছু িাকা মামা চনশ্চয়ই েুকাইয়া রাচয়য়াসছ, এমচন 

িুপ কচরয়া থাসক, অিে হইসে পাাঁি িাকা িশ িাকা বাচহর কসর। অচবেসম্ব আসরা সবচশ 

িাকার প্রসয়াজন শযামার চছে না, তবু মামার সগে চত আাঁি কচরবার জনয সস পীিাপীচি 

কচরসত োচগে। মামা সশসষ রাগ কচরয়া বচেে, বেোম সনই, চবশ্বাস হে না বুচি? 

সিয়সগ আমার বযাগ য়ুাঁসজ। 

  

মামার বযাগ শযামা আসগই য়ুাঁচজয়াসছ। দুয়ানা সগরুয়া বসন, একিা সগরুয়া আেয়াল্লা, 

কতকগুচে রুদ্রাষের   স্ফচিসকর মাো, কতকগুচে কাসো কাসো চশকি, কাসির একিা 

কাকুই, চিসনর সছাি একচি আরচশ আর এমচন দুসিা-িারসি চজচনস মামার সম্বে। 

পয়সাকচি বযাসগ চকছুই নাই। তবু মামার সয িাকা নাই শযামা তাহা পুরাপুচর চবশ্বাস 

কচরসত পাচর না। 

  

িশিা িাকা সয সকাথা চিয়া সশষ হইয়া সগে শযামা সির  পাইে না। আমার কাসছ হাত 

পাচতসে এবার মামা সসগে  সসগে  িাকা বাচহর কচরয়া চিে না, বচকসত বচকসত বাচহর হইয়া 

চগয়া একসবো পসর আবার িশ িাকার একিা সনাি আচনয়া চিে। শযামার প্রসশ্নর জবাসব 

বচেে, চশষয চিয়াসছ। 

  

দিত্র মাসসর মািামাচি ইংরাচজ মাস কাবার হইসে একচিন সকাসে শযামা রানীসক জবাব 

চিে। রানীসক সস দু মাস আসগই ছািাইয়া চিসত িাচহয়াচছে, চি রাচয়বার সামথবয তাহার 

সকাথায়?–মামার জনয পাসর নাই। মামা বচেয়াচছে, বি তুই বযস্তবাগীশ শযামা, এত 

য়রসির মসধয একিা চির মাইসন তুই চিসত পারচব সন, কত আর মাইসন  র? আসগ 

অিে সহাক, তয়ন ছািাস, একা একা তুই সয়সি সয়সি মরচব আচম তা সিয়সত পারব না 

শযামা–।  
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এবার মামাসক চজজ্ঞাসা না কচরয়াই রানীসক শযামা চবিায় কচরয়া চিে। সারাচিন িহে 

চিয়া, সন্ধ্যার সময় বাচি চফচরয়া মামা য়বরিা শুচনয়া বচেে, তাই চক হয় মা। এতগুসো 

সছসেসমসয়, একা তুই পারচব সকন?  সব বুচদ্ধ কচরস সন, এমচন যচি য়রি িসে একিা 

চির য়রি  িেসব। আচম  র মাইসন সিবয়ন যা। 

  

সকাসে মামা চনসজ চগয়া রানীসক ডাচকয়া আচনে। বচেে, এমচন ততা কাসজর অন্ত সনই, 

বাসন মাজার, ঘর সবায়ার কাজ  যচি সতাসক করসত হয় শযামা, সছসেসমসয়সির মুসয়র 

চিসক সক। তাকাসব সো, সেসস যাসব না  রা? এ বুসিা যচদ্দন আসছ, সংসার সতার 

একোসব িসে যাসব। শযামা, সকন তুই সেসব সেসব উতো হসয় উচিস? 

  

শযামার সিাসয় জে আসস। কেতোয় রানী বাসন মাচজসতসছ–এতষেরণ   কাজ তাসকই 

কচরসত হইত, চনসজর মামা ছািা তাহা অসহয হইত কার? সংসাসর আত্মীসয়র সিসয় 

আপনার সকহ। নাই। মানুষ কচরয়া চববাহ চিয়াচছে, তারপর কুচি বছর সিশ-চবসিশ 

ঘুচরয়া আচসয়া আত্মীয় ছািা সক মমতা েুচেয়া যায় না? 

  

শযামাসক উপাজবসনর অসনক পন্থার কথা শুনাইবার পর সয পন্থাচি অবেম্বন করা দিত্র 

মাসসর মসধযই মামা চস্থর কচরয়া সফচেে শযামাসক একচিন তাহার আোসিুকু আসগই সস 

চিয়া রাচয়য়াচছে। শুে পয়ো দবশায় তাচরসয় মামা সিাকান য়ুচেে।  

  

বি রাস্তায় গচের সমাসির কাছাকাচছ সছাি একচি সিাকান ঘর য়াচে হইয়াচছে, বার িাকা। 

োিা। গচে চিয়া বারচতসনক পাক য়াইয়া শযামার বাচি সপৌাঁচছসত হয়, একচিন বাচি 

চফচরবার সময়। এই সিাকান োিা সি য়া যাইসব য়চি চিয়া আাঁকাবাকা অষেরসর এই 

চবজ্ঞাপনচি পাি কচরবামাত্র মামার মতেব চস্থর হইয়া সগে। ঘরচি োিা েইয়া মামা 

মচনহাচর সিাকান য়ুচেয়া বচসে। সছাি সিাকান, পুতুে, য়াতা, সপচন্সে, িা, চবস্কুি, 

েসজঞ্জস, হাচরসকসনর চফতা, মাথার কািা, চসাঁদুর এইসব অল্পিাচম চজচনসসর, দু সবাতে 

সুবাচসত পচরসশাচধত নাচরসকে দতসের সবাতসের সিসয় িাচম। চজচনস মামার সিাকাসন 
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রচহে চকনা সসেহ। কাসির সকস আেমাচর প্রেৃচত চকচনয়া সিাকান চিয়া বচসসত দুশ 

িাকার সবচশ োচগে না। মামা সিাকাসনর নাম রাচয়ে শযামা সোর্স।  

  

দুশ িাকা মামা পাইে সকাথা? চজজ্ঞাসা কচরসে মামা বসে, চশষয চিসয়সছ। সকমন চশষয 

জাচনস শযামা, সবাম্বাই শহসরর মাসিবন্ট জুসয়োর োয়য়াপচত মানুষ। প্রয়াসগ কুম্ভসমোয় 

চগসয় হাজার হাজার ছাইমায়া সন্যাসীর মসধয সগরুয়া কাপিচি শুধু পসর গায় একিা কুতবা 

িাচপসয় একধাসর বসস আচছ, না একরচত েস্ম না একিা রুদ্রাষের, জিাফিা সতা 

কচস্মনকাসে রাচয় সন  ই অত সাধুর মসধয োয়য়াপচত মানুষিা করসে চক, অবাক হসয় 

য়াচনক আমায় সিয়সে, সিসয় সিান এসস েুচিসয় পিে পাসয়। বেে, বাবা এত িুিা 

মাসের মসধয তুচম সাচ্চা সাধু, সতামার েডবং সনই, অনুমচত িা  সাধু সসাা কচর।–মামা 

অকৃচত্রম আত্মপ্রসাসি সিায় বুচজয়া মৃদু মৃদু হাসস। 

  

শযামা বসে, তা যচি বে মামা, এয়সনা সতামার মুসয় সিাসয় সযন সজযাচত সফাসি মাসি 

মাসি। চকছু সপসয়চছসে মামা, সাধনার সগািার চিসক সাধুরা যা পায় িায়, সষেরমতা না চক 

বসে সক। জাসন বাবু তাই চকছু? 

  

মামা চনশ্বাস সফচেয়া বসে, পাই চন?–সছসিছুসি চিোম বসে, সেসগ যচি থাকতাম 

শযামা–।  

  

সিাকান করার িাকািা তসব েিই চিয়াসছ? শযামার সসই হাজার িাকায় হাত পসি নাই? 

শযামার মন য়ুাঁতয়ুাঁত কসর। কুচি বছর অিৃশয থাচকবার রহসয আবরণচি একসসগে  বাস 

কচরসত কচরসত মামার িারচিক হইসত য়চসয়া পচিসতচছে, শযামা সযন সির পাইসতচছে 

িীঘবকাে সিশ চবসিসশ ঘুচরসেই মানুসষর কতগুচে অপাচথবব গুসণর স্ার হয় না, একিু 

হয়সতা য়াপছািা স্বোব হইয়া যায় তার সবচশ আর চকছু নয়, চবনা স্সয় ঘুচরয়া সবিাসনা 

ছািা হয়সতা এসব সোসকর িারা আর সকাসনা কাজ হয় না। মামা সয এমন একচি েিসক 

বাগাইয়া রাচয়য়াসছ িাচহসেই সয দু-িারশ িাকা িান কচরয়া বসস, শযামার তাহা চবশ্বাস 

কচরসত অসুচবধা হয়। সতমন জবরিস্ত সোক সতা মামা নয়?।  
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একচিন সন্ধ্যার পর িািসর গা ঢাচকয়া শযামা সিাকান সিচয়য়া আচসে। সিাকান িচেসব 

েরসা। হইে না। শযামা সোসসবর সামসন রাস্তার  পসর মস্ত মচনহাচর সিাকান, িার-পাাঁিিা 

চবদুযসতর। আসো, চিমচিসম সকারাচসসনর আসো জ্বাো মামার অতিুকু সিাকাসন সক 

চজচনস চকনসত আসসব? মামার সযমন কাণ্ড, সিাকান চিবার আর জায়গা পাইে না। 

  

মামার উৎসাসহর অন্ত নাই; চবধান   য়ুচক সিাকান সিাকান কচরয়া পাগে, মচণর  দুসবো 

সিাকাসন যা য়া িাই! মামা  সির চবস্কুি   সজজুস সিয়, সিাকাসনর আকষবণ  সির 

কাসছ আসরা বাচিয়া চগয়াসছ। চজচনস চবক্রয় কচরবার শয় চবধাসনর প্রিণ্ড বসে এবার সয 

য়সদ্দর আসসব তাসক আচম চজচনস সিব িাদু এযাাঁ? মামা বসে, পারচব চক সয়াকা, য়সদ্দর 

চবগসি চিচব সশসষ! চক্তু  অনুমচত মামা সিয়। চবধান সঘাি সশা-সকসচির চপছসন িুেিার 

উপসর গম্ভীর মুসয় বসস, মামা সকাসণর সবচ্িার উপর বচসয়া িশমা চিয়া চবচি িাচনসত 

িাচনসত য়বসরর কাগজ পসি। সক্রতা সয আসস হয়সতা সস পািার সছসে, ঈষবার িৃচষ্টসত 

চবধাসনর চিসক িাচহয়া বসে, চক সর চবধু!–  

  

চবধান বসে, চক িাই? সস পাকা সিাকাচন, সকনা-সবিার সময় তার সসগে  বনু্ধ্ে অিে, 

সয়াস গল্প কচরবার তার সময় কই? িশমার ফাাঁক চিয়া মামা সহকারীর কাযবকোপ 

িাচহয়া সিসয়, বসে, কাচে?  ই   সকানার চিসনর সকৌিাসত–দু বচি এক পয়সায়, কাগসজ 

মসুি সি সথাকা। 

  

এচিক সিাকান িসে  চিক মামা আজ িশ িাকা কাে পাাঁি িাকা সংসার য়রি আচনয়া 

সিয় : মামার িাচরচিসক রহসসযর োঙা আবরণচি আবার সযন গচিয়া উচিসত থাসক। 

পািার সোক এতকাে আমাসক অচতচথ বচেয়া য়াচতর কচরত, এয়ন প্রচতসবশী গৃহসস্থর 

প্রাপয সহজ সমাির সিয়, তসব অতিুকু সিাকান সি য়ার জনয পািার অসনক িাকুসর-

বাবুর কাসছ মামার আসন নাচময়া চগয়াসছ, য়ুব যারা বাবু দু-এক পয়সার চজচনস চকচনসত 

মামাসক তাহাসির সকহ তুচম পযবন্ত বচেয়া বসস। 

  

মামা বসে, চক িাই বেসে পচরমে নচসয?  ই   সিাকাসন যা ! 
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অপমান কচরয়া আমার কাসছ কাসরা পার পা য়ার সযা নাই। 

  

দবশায় মাস সশষ হইসে শযামা একচিন বচেে–সিাকাসনর চহসাবপত্র করসে মামা, োে 

িাে হে? 

  

মামা বচেে, োে চকসর শযামা, বসসত না বসসতই চক োে হয়? য়রি উিুক আসগ। 

  

শযামা বচেে, নতুন সিাকান চিসয় বসার য়রি দু-এক মাসস উিসব না তা জাচন মামা–তা 

বচে চন, চবচক্রর  পর োে-িাে চক রকম হে চহসাব কর চন?–কত সবিসে, সকনা িাম 

ধসর কত োে রইে, কর চন সস চহসাব? 

  

মামা বচেে, তুই আমাসক সিাকান করা সশয়াসত আচসস সন শযামা! 

  

  
  

এবাসর ্ীস্ম র ছুচি হ য়ার আসগ ্াসসর সছসেসির অসনসকই নানাস্থাসন সবিাইসত 

যাইসব শুচনয়া চবধাসনর ইচ্ছা হইয়াচছে সস-  সকাথা  যায়–সকাথায় যাইসব? সকাথায় 

তাহার সক আসছ, কার কাসছ সস চগয়া চকছুচিন থাচকয়া আচসসত পাসর? বনগাাঁ সগসে 

হইত–মোসক শযামা চিচি চেচয়য়াচছে, মো জবাব চিয়াসছ, এয়ন সসয়াসন িাচরচিসক 

বি কসেরা হইসতসছ–এয়ন না চগয়া চবধান সযন পূজার সময় যায়।  

  

চবষু্ণচপ্রয়ারা এবার িাচজবচেং চগয়াসছ। তয়নন স্কুসের ছুচি হয় নাই–শের সসগে  যাইসত 

পাসর নাই। চবষু্ণচপ্রয়া এয়াসন থাচকবার সময় শের সবাধহয় সাহস পাইত না, চবষু্ণচপ্রয়া 

িাচজবচেং িচেয়া সগসে একচিন চবকাসে সস এ বাচিসত আচসে।  

  

শযামা বারাোয় তরকাচর কুচিসতচছে, চবধান কাসছই সিয়াসে সিস চিয়া বচসয়া সছসেসির 

একিা ইংরাচজ গসল্পর বই পচিসতচছে, মুয় তুচেয়া শেরসক সিচয়য়া সস আবার পিায় 

মন চিে। 
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শেরসক বচসসত চিয়া শযামা বচেে, সক এসসসছ সিয় সথাকা। 

  

চবধান শুধু বচেে, সিসয়চছ। 

  

চবধান চক আসজা সস অপমান সোসে নাই, বনু্ধ্ বাচি আচসয়াসছ তার সসগে  সস কথা বচেসব 

না? োজুক শেসরর মুয়য়ানা োে হইয়া উচিয়াচছে, শযামা িান চিয়া চবধাসনর বই 

কাচিয়া েইে, বচেে, সন, সঢর চবসিয হসয়সছ, যা চিচক দুজসন সিাতোয়, বাতাস োগসব 

একিু, যা গরম এয়াসন! 

  

চবধান আসস্ত আসস্ত ঘসরর মসধয চগয়া বচসে। শযামা বচেে, সতামাসির িগিা হসয়সছ 

নাচক শের?–  বুচি কথা বসে না সতামার সসগে ? চক পাগে সছসে! না বাবা, সয  না 

তুচম, পাগেিাসক আচম চিক কসর চিচচ্ছ। 

  

ঘসর চগয়া শযামা সছসেসক সবািায়। বসে সয শেসরর চক সিাষ? শের সতা তাসির অপমান 

কসর নাই, সয বাচি বচহয়া োব কচরসত আসস তার সসগে  চক এমন বযবহার কচরসত হয়? 

চছ! চক্তু  এ সতা সবািাসনার বযাপার নয়, অন্ধ্ অচেমানসক যুচি চিয়া সক িমাইসত পাসর? 

সছসেসক শযামা বাচহসর িাচনয়া আসন, সস মুয় সগাজ কচরয়া থাসক। শের বসে, যাই 

মাচসমা। 

  

আহা সবিাচরর মুয়য়ানা ম্লান হইয়া চগয়াসছ।  

  

শযামা রাচগয়া বসে, চছ সয়াকা চছ, এচক সছািমন সতার, এচক সছািসোসকর মসতা বযবহার? 

যা তুই আমার সামসন সথসক সসর। বস, বাবা তুচম, একিা কথা শুধধাই–চিচি পত্র 

চিসয়সছ? সসয়াসন োসো আসছ সব? তুচম যাসব না িাচজবচেং স্কুে বন্ধ্ হসে? 

  

  
  

শযামা শেসরর সসগে  গল্প কসর, হাাঁিুসত মুয় পুাঁচজয়া চবধান বচসয়া থাসক, চক েয়ানক কথা 

সছসেসক সস বচেয়াসছ শযামার তা সয়য়াে  থাসক না। তারপর চবধান হিাৎ কাাঁচিয়া ছুচিয়া 
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সিাতোয় িচেয়া যায়। োজুক শের চবব্ৰত হইয়া বসে, সকন বকসেন  সক?–বচেয়া 

উসয়ুস কচরসত থাসক। তারপর সস-  উপসর যায়। য়াচনক পসর শযামা চগয়া সিচয়য়া 

আসস, দুজসন গল্প কচরসতসছ। 

  

সসই সয তাহাসির োব হইয়াচছে, তারপর শের প্রায়ই আচসত। শেসরর কযারামসবাডবচি 

পচিয়া থাচকত এ বাচিসতই, উপসর সয়াো ছাসি বচসয়া সারা চবকাে তাহারা কযারাম 

সয়চেত! বসন্ধ্ তাহার সচহত চবধাসনর িাচজবচেং যা য়ার কথািা শেরই তুচেয়াচছে, 

চবষু্ণচপ্রয়া ইহা পছে কচরসব। না জাচনয়া  শযামা আপচে কসর নাই, সতমন আির যে 

চবধান না হয় নাই পাইসব, সসয়াসন অচতচথ সছসেচিসক সপি েচরয়া য়াইসত সতা চবষু্ণচপ্রয়া 

চিসবই? চক্তু  রাচজ হইে না চবধান। একসসগে  িাচজবচেং চগয়া থাকার কত সোেনীয় চিত্রই 

সয শের তার সামসন আাঁচকয়া ধচরে চবধানসক। সবািাসনা সগে না। যথাসমসয় শের 

িচেয়া সগে সসই শীতে পাহাচি সিসশ, এয়াসন চবধাসনর সিহ গরসম ঘামাচিসত েচরয়া 

সগে। 

  

মসন মসন শযামা বি কষ্ট পাইে। অোব অনিসনর অচেজ্ঞতা জীবসন তাহার পুসরাসনা 

হইয়া আচসয়াসছ, এমন চিন  সতা চগয়াসছ যয়ন সস োসো কচরয়া সিসহর েজ্জা  আবরণ 

কচরসত পাসর নাই, চক্তু  আজ পযবন্ত িারচি সন্তাসনর সকাসনা বি সাধ শযামা অপূণব রাসয় 

নাই–আকাসশর িাি িাচহবার সাধ নয়, শযামার সছসেসমসয় অসম্ভব আশা রাসয় না; 

শযামার মততা গচরসবর পসষের পূরণ করা হয়সতা চকছু কচিন এমচন সব সাধারণ শয়, 

সাধারণ আব্দার। চবধান একবার সাসহচব সপাশবক িাচহয়াচছে, তাসির ্াসসর পাঁি- ছচি 

সছসে সয রকম সবশ ধচরয়া স্কুসে আসস, সিাতোর ঘসরর জনয ইি সুরচক চকচনয়া শযামা 

তয়ন ফতুর হইয়া চগয়াসছ। তবু সছসেসক সপাশাক সতা সস চকচনয়া চিয়াচছে। 

  

শযামার সিাসয় আজকাে সব সময় একিা েীরুতার আোস সিচয়সত পা য়া যায়। 

শীতসের উপসর  সকাসনাচিন সস চনচশ্চন্ত চনেবর রায়সত পাসর নাই, কমে সপ্রসসর 

িাকচরসত শীতে যয়ন ক্রসম ক্রসম উন্চত কচরসতচছে তয়নন নয়, তবু তয়ন মসন সযন 

তাহার একিা সজার চছে। আজ সস সজার নষ্ট হইয়া চগয়াসছ। সিাসরর সবৌ? জীবসন এ ছাপ 
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তাহার ঘুচিসব না, স্বামীর অপরাসধ মানুষ তাহাসক অপরাধী কচরয়াসছ, সকহ চবশ্বাস কচরসব 

না, সকহ সাহাযয চিসব না, সকসেই তাহাসক পচরহার কচরয়া িচেসব। যচি প্রসয়াজন  হয় 

সছসেসমসয়সির দুসবোর আহার সং্হ কচরবার সগে ত উপায় য়ুাঁচজয়া পাইসব না, বনু্ধ্বান্ধ্ব 

আত্মীয়স্বজন সকসে যাহাসক এিাইয়া িচেসত িায়, চনসজর পাসয় ের চিয়া িাাঁিাইবার 

সিষ্টা সস কচরসব চকসসর েরসায়? চবধবা হইসে  সস সবাধহয় এতিূর চনরুপায় হইত না। 

দু বছর পসর শীতে হয়সতা চফচরয়া আচসসব, হয়সতা আচসসব না। আচসসে  শযামার দুিঃয় 

সস চক োঘব কচরসত পাচরসব? চনসজর সপ্রস চবক্রয় কচরয়া কতকাে শীতে অেস অকমবণয 

হইয়া বাচি বচসয়াচছে সস ইচতহাস শযামা সোসে নাই। তবু তয়ন শীতসের বয়স কম 

চছে, মন তাজা চছে। এই বয়সস দু বছর সজে য়াচিয়া আচসয়া আর চক সস এত বি 

সংসাসরর োর ্হণ কচরসত পাচরসব? চনসজই হয়সতা সস োর হইয়া থাচকসব শযামার। 

  

এক আসছ মামা। সস  আবার য়াচি একচি রহসয, ধরাসছাাঁয়া সিয় না। কয়সনা শযামার 

আশা হয় মামা বুচি োয়পচতই হইসত িচেয়াসছ, কয়সনা েয় হয় মামা সববনাশ কচরয়া 

ছাচিসব। সংসাসর শযামা মানুষ সিচয়য়াসছ অসনক, এরকম য়াপছািা অসাধারণ মানুষ 

একজনসক  সতা সস স্থায়ী চকছু কচরসত সিসয় নাই। সংসাসর সসিা সযন চনয়ম নয়। 

সাধারণ সমািা-বুচদ্ধ সাবধানী সোকগুচেই সশষ পযবন্ত চিচকয়া থাসক, শীতসের মসতা যারা 

পাগো, মামার মসতা যারা সয়য়াচে, হিাৎ একচিন সিয়া যায় তারাই ফাঁচকসত পচিয়াসছ। 

জীবন সতা জুয়াসয়ো। 

  

স্কুে য়ুচেবার কসয়কচিন পসর শের িাচজবচেং হইসত চফচরয়া আচসে। শযামার সাির 

অেযথবনা সবাধহয় তাহার োসো োচগত, একচিন সস সিয়া কচরসত আচসে শযামার 

সসগে ই! শযামা সিচয়য়া অবাক, পসকসি েচরয়া সস িাচজবচেসঙর কসয়ক রকম তরকাচর 

েইয়া আচসয়াসছ। চবধান তয়ন সিাকাসন চগয়াচছে, হাসতর কাজ সফচেয়া রাচয়য়া শযামা 

শেসরর সসগে  আোপ কচরে। বকুে নাচময়া আচসে চনসি, মার গা সঘাঁচষয়া বচসয়া বি 

বি সিায় সমচেয়া সস সচবস্মসয় শেসরর িাচজবচেং সবিাসনার গল্প শুচনে। শুধু চবধানসক 

নয়, শের বকুেসক  োেবাসস। সকবে সস বি োজুক বচেয়া চবধাসনর কাসছ সযমন 
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বকুসের কাসছ সতমচন োেবাসা সকাথায় েুকাইসব োচবয়া পায় না। পসকসি েচরয়া সস 

চক শযামার জনয শুধু তরকাচরই আচনয়াসছ? মুয় োে কচরয়া বকুসের চজচনস  সস বাচহর 

কচরয়া সিয় : সক জাচনত িাচজবচেং চগয়া বকুসের কথা সস মসন রাচয়সব? 

  

শযামা বি য়ুচশ হয়। সসানার সছসে, মাচণক সছসে! চক চমচষ্ট স্বোব? আম কাচিয়া শযামা 

তাহাসক য়াইসত সিয়, তারপর রচঙন স্ফচিসকর মাো গোয় চিয়া বকুে গেগে কচরয়া 

কথা বচেসত আরম্ভ কচরয়াসছ সিচয়য়া হাচসমুসয় কাজ কচরসত যায়, পাাঁি চমচনি পসর 

সিচয়সত পায় দুজসন সিাতোয় চগয়াসছ। রানীসক সশানাইয়া শযামা বসে, বি োসো সছসে 

রানী, একিু অহোর সনই। … তারপর সিাতোয় দুমিাম কচরয়া  সির সছািাছুচির শব্দ 

 সি, বকুসের অজর হাচস িরনার মসতা চনসি িচরয়া পসি, এ  র চপছসন ছুচিসত ছুচিসত 

একবার তাহারা একতোিা পাক চিয়া যায়। দুরন্ত সমসয়িার পাল্লায় পচিয়া োজুক 

শের  সযন দুরন্ত হইয়া উচিয়াসছ। 
  

পরচিন চবধান স্কুসে িচেয়া সগসে শযামা চবষু্ণচপ্রয়ার সসগে  সিয়া করসত সগে। িাসী তয়ন 

স্নাসনর আসগ চবষু্ণচপ্রয়ার িুসে গন্ধ্-সতে চিসতচছে, ি িা পাি সকামে শাচিয়ানা 

েুিাইয়া চবষু্ণচপ্রয়া আনমসন বচসয়াচছে সশ্বতপাথসরর সমসিসত, সক বচেসব সস-  জননী। 

এত বয়সস  র রং সিচয়য়া মসন মসন শযামার হাচস আসস–প্রথম কনযার জসির পর   

আবার সন্যাচসনী সাচজয়াচছে। আজ প্রচতচিন চতনচি িাসী চমচেয়া  ই স্থূে সিহিাসক 

ঘচষয়া মাচজয়া িকিসক কচরবার সিষ্টায় হয়রান হয়। গাসে রংিং সিয় নাচক চবষু্ণচপ্রয়া? 

  

চবষু্ণচপ্রয়া বচেে, বস। 

  

শযামা সমসিসতই বচসয়া বচেে–কসব চফরসেন চিচি? চিচবয সসসরসছ শরীর, রাজরানীর 

মসতা রূপ কসর এসসসছন, রং সযন আপনার চিচি সফসি পিসছ। … অসুয় শরীর চনসয় 

হা য়া বিোসত সগসেন, আমরা এচিসক সেসব মচর কসর চিচি আসসবন, য়বর সপসয় 

ছুসি এসসচছ। 
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চবষু্ণচপ্রয়া হাই তুচেে, উিাস বযচথত হাচসর সসগে  বচেে, এসসই আবার গরসম শরীরিা 

সকমন সকমন করসছ, উিসত বসসত বে পাই সন, সবশ চছোম সসয়াসন, য়ুচক সতা চকছুসত 

আসসব না, চক্তু  ইস্কুেচিস্কুে সব য়ুসে সগে, কত আর কামাই করসব, তাই সকেসক 

চনসয় িসেই এোম। 

  

িাচজবচেসঙ শুসনচছ য়ুব শীত?–শযামা বচেে। 

  

শীত নয়? শীসতর সময় বরফ পসি–চবষু্ণচপ্রয়া বচেে। 

  

একথা সসকথা হয়, োঙা োঙা ছািা ছািা আোপ। শযামার য়বর চবষু্ণচপ্রয়া চকছু চজজ্ঞাসা 

কসর না। শযামার সছসেসমসয়রা সকসে কুশসে আসছ চকনা, শযামার চিন সকমন কচরয়া 

িসে জাচনবার জনয চবষু্ণচপ্রয়ার এতিুকু সকৌতুহে সিয়া যায় না। শযামার বি আফসসাস 

হয়। সক না জাসন চবষু্ণচপ্রয়া সয একচিন তাহাসক য়াচতর কচরত সসিা চছে শুধু সয়য়াে, 

শযামার চনসজর সকাসনা গুসণর জনয নয়। বিসোসকর অমন কত সয়য়াে থাসক। শযামাসক 

একিু সাহাযয করসত পাচরসে চবষু্ণচপ্রয়া সযন কৃতাথব হইয়া যাইত। না চমিাইসত পাচরসে 

বিসোসকর সয়য়াে নাচক প্রবে হইয়া।  সি শযামা শুচনয়াসছ, আজ দুিঃসয়র চিসন শযামার 

জনয চকছু কচরবার শয় চবষু্ণচপ্রয়ার সকাথায় সগে? তারপর হিাৎ এক সময় শযামার এক 

অদু্ভত কথা মসন হয়, মসন হয় চবষু্ণচপ্রয়া সযন প্রতীষেরা কচরয়া আসছ। চকছু চকছু সাহাযয 

চবষু্ণচপ্রয়া তাহাসক কচরসব, চক্তু  আজ নয়–শযামা সযচিন োচঙয়া পচিসব, কাাঁচিয়া হাসত-

পাসয় ধচরয়া চেষেরা িাচহসব, এমন সব সতাষাসমাসির কথা বচেসব চেয়াচরর মুসয় শুচনসত  

মানুষ যাহাসত েজ্জা সবাধ কসর–সসচিন। 

  

বাচি চফচরয়া শযামা বি অপমান সবাধ কচরসত োচগে, মসন মসন চবষু্ণচপ্রয়াসক দুচি একচি 

শাপান্ত  কচরে। তবু একচিক চিয়া সস সযন য়ুচশই হয়, একিু সযন আরাম সবাধ কসর। 

অন্ধ্কার েচবষযসত এ সযন ষেরীণ একচি আসোক, চবষু্ণচপ্রয়ার হাসত-পাসয় ধচরয়া কািা-

কািা কচরয়া সাহাযয আিায় করা িেসব এ চিন্তা আঘাত কচরয়া শযামাসক সযন সান্ত্বনা 

সিয়। 
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চিনগুচে এমচনোসব কাচিসত োচগে। আকাসশ ঘনাইয়া আচসে বষবার সমঘ, মানুসষর 

মসন আচসে সজে চবষণ্ণতা। কচিন চেচজসত চেচজসত স্কুে হইসত বাচি চফচরয়া চবধান 

জ্বসর পচিে, হারান ডািার সিচয়সত আচসয়া বচেে, ইনফু্লসয়ঞ্জা হইয়াসছ। সরাজ একবার 

কচরয়া চবধানসক সস সিচয়য়া সগে। আজ পযবন্ত শযামার সছসেসমসয়র অসুসয়-চবসুসয় 

অসনকবার হারান ডািার এ বাচি আচসয়াসছ, শযামা কয়নন িাকা চিয়াসছ, কয়সনা সিয় 

নাই। এবার সছসে োসো হইয়া উচিসে একচিন সস হারান ডািাসরর কাসছ কাাঁচিয়া 

সফচেে, বচেে, বাবা, এবার সতা চকছুই চিসত পারোম না আপনাসক? 

  

হারান বচেে, সতামার সমসয়সক চিসয় িা , আমাসির বকুেরানীসক? 

  

কান্ার মসধয হাচসয়া শযামা বচেে, এয়ুচন চনসয় যান। 

  

শযামার জীবসন এই আসরকচি রহসযময় মানুষ। শীণবকায় চতচরসষের সমজাসজর সোকচির 

মুসয়র িামিা সযন চপছন হইসত চকসস িান কচরয়া রাচয়য়াসছ, মসন হয় মুসয় সযন িকিসক 

পাচেশ করা গাম্ভীযব। সববিা চক সযন সস োসব, বাস সযন সস কসর একিা সগাপন সুরচষেরত 

জগসত সংসাসর মানুসষর মসধয িোসফরা কথাবাতবা সযন তাহার কসের মসতা; আন্তচরকতা 

নাই, অথি কৃচত্রম  নয়, শযামার কাসছ সস সয িাকা সনয় না, এর মসধয িয়ামায়ার প্রশ্ন 

নাই, মহসত্ত্বর কথা নাই, িাকা শযামা সিয় না বচেয়াই সস সযন সনয় না, অনয সকাসনা 

কারসণ নয়। শযামা দুরবস্থায় পচিয়াসছ এ কথা কয়সনা সস চক োসব? 

  

মসন হয় বকুেসক বুচি হারান ডািার োেবাসস। শযামা জাসন তা সতয নয়। এ বাচিসত 

আচসয়া হারাসনর বুচি অনয এক বাচির কথা মসন পসি, শযামা আর বকুে বুচি তাহাসক 

কাহাসির কথা মসন পিাইয়া সিয়। বকুেসক কাসছ িাচনয়া হারান যয়ন তাহার মুসয়র 

চিসক তাকায় শযামা  সযন তয়ন আর একজনসক সিয়সত পায়, গাসয় শযামার কাাঁিা চিসয় 

 সি। এ বাচিসত সরাগী সিচয়সত আচসবার জনয হারান তাই সোেুপ, একবার ডাচকসে 

িশবার আসস, না ডাচকসে  আসস। মানুষসক অপমান না কচরয়া সয কথা বচেসত পাসর 
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না, সরাসগর অবস্থা সম্বসন্ধ্ আত্মীসয়র বযাকুে প্রসশ্ন পযবন্ত সস সময় সময় আগুসনর মসতা 

জ্বচেয়া  সি, বহুচিন আসগ শযামার কাসছ সস সপাষ মাচনয়াচছে। শযামা তয়ন হইসত সব 

জাসন। একিা হারাসনা জীবসনর পুনরাবৃচে এইয়াসন হারাসনর আরম্ভ হইয়াচছে, একান্ত 

পৃথক, একান্ত অচমে পুনরাবৃচে, তা সহাক, তা  হারাসনর কাসছ িা চম। শযামা চছে 

হারাসনর সমসয় সুয়ময়ীর ছায়া, সুয়ময়ীর কথা শযামা শুচনয়াসছ। এই ছায়াসক ধচরয়া 

হারান শযামার সমান বয়সসর সময় হইসত সুয়ময়ীর জীবনস্মৃচতর বাস্তব অচেনয় 

আচবষ্কার কচরয়াসছ।–বকুসের মসতা একচি সমসয়  নাচক সুয়ময়ীর চছে। শযামার সছসেরা 

তাই হারাসনর কাসছ মূেযহীন,  সির চিসক সস িাচহয়া  সিসয় না। এ বাচিসত আচসয়া 

শযামা   বকুেসক সিচয়বার জনয সস ছিফি কসর। 

  

অথি শযামা   বকুেসক সস সস্নহ কসর চকনা সসেহ।  রা তুচ্ছ,  রা হারাসনর সকউ নয়, 

হারান পুেচকত হয় শযামার কণ্ঠ   কথা বোর েচগে সত শযামার িেন সিচয়য়া, বকুসের 

দুরন্তপনা   িা্েয সিচয়য়া তাহার সমাসহর সীমা থাসক না। মমতা যচি হারাসনর থাসক 

তাহ অবাস্তবতার প্রচত–শযামার উচ্চাচরত শব্দ   কসয়কচি েচগে মায় এবং বকুসের প্রাসণর 

প্রািুসযব–মানুষ দুচিসক হারান কয়সনা োেবাসস নাই; সশাসক সয এমন জীণব হইয়াসছ সস 

কসব রিমাংসসর মানুষসক োেবাচসসত পাচরয়াসছ? 

  

শযামা তাই হারাসনর সসগে  আত্মীয়তা কচরসত পাসর নাই, হারাসনর কাসছ অনু্হ িাচব 

কচরসত আসজা তাহার েজ্জা কসর। চবধাসনর চিচকৎসা    ষুসধর চবচনমসয় কা্ন মুদ্রা 

চিবার অষেরমতা জানাইবার সময় হারান ডািাসরর কাসছ শযামা তাই কাাঁচিয়া সফচেে। 

  

চবধাসনর পসর অসুসয় পচিে বকুে। বকুসের অসুয়? বকুসের অসুয় এ বাচিসত আশ্চযব 

ঘিনা। সমসয়সক েইয়া পাোইয়া চগয়া সসই সয শীতে তাহার জ্বর কচরয়া আচনয়াচছে সস 

ছািা জীবসন বকুসের কয়সনা সামানয কাচশিুকু পযবন্ত হয় নাই, সরাগ সযন পৃচথবীসত  র 

অচস্তসের সংবািই রাচয়ত না। সসই বকুসের চক অসুয় হইে এবার? সছািয়াসিা অসুয় 

সতা  র শরীসর আমে পাইসব না। প্রথম কচিন সিচয়সত আচসয়া হারান ডািার চকছু 

http://www.bengaliebook.com/


 মানন্ক বন্দ্যাপাধ্যায় । জন্ন্ী। উপন্যাস 

 122 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বচেে না, তারপর সরাসগর নামিা শুনাইয়া শযামাসক সস আধমরা কচরয়া চিে। বকুসের 

িাইফসয়ড হইয়াসছ। 

  

জান মা, এই সয কেকাতা শহর, এ হে িাইফসয়সডর চডসপা, এবার যা শুরু হসয়সছ। 

িাচদ্দসক, জীবসন এমন আর সিচয় চন, চতচরশ বছর ডািাচর করচছ সাতচি িাইফসয়ড 

সরাগীর চিচকসচ্ছ কয়সনা আর কচর চন একসসগে –এই প্রথম। 

  

এমচন, সছসেসির সিসয় বকুসের সম্বসন্ধ্ শযামা সঢর সবচশ উিাসীন হইয়া থাসক, 

সসবাযসত্নর প্রসয়াজন সমসয়িার এত কম, চনসজর অচস্তসের আনসেই সমসয়িা সববিা এমন 

মশগুে, সয  র চিসক তাকাসনার িরকার শযামার হয় না। চক্তু  বকুসের চকছু হইসে 

শযামা সুিসসমত তাহাসক তাহার প্রাপয চফরাইয়া সিয়, চক সয সস উতো হইয়া  সি 

বচেবার নয়। বকুসের অসুসয় সংসার তাহার োচসয়া সগে, সক রাসধ সক য়ায় সকাথা চিয়া 

চক বযবস্থা হয়, সকাসনাচিসক আর নজর রচহে না, অনাহাসর অচনদ্রায় সস সমসয়সক েইয়া 

পচিয়া রচহে। এচিসক রানী  বকুসের প্রায় চতনচিন পসর একই সরাসগ শযযা েইে। 

মামা সকাথা হইসত একিা সয়াট্টা িাকর আর উচিয়া বামুন সযাগাি কচরয়া আচনে, সপািা 

োত আর অপকব বযঞ্জন য়াইয়া মামা, চবধান আর মচণর িশা হইে সরাগীর মসত, শযামার 

সকাসের সছসেচি অনািসর মচরসত বচসে। বােক   চশশুসির সিসয় কষ্ট সবাধহয় হইে 

মামারই সবচশ : িাচয়ে, কতববয আর পচরশ্রম, মামার কাসছ এই চতনচিই চছে চবসষর 

মসতা কিু, মামা এসকবাসর হাাঁপাইয়া উচিে। এতকাে শযামার সিে সংসারসক এয়াসন 

 য়াসন সময় সময় একিু সিো চিয়াই িচেয়া যাইসতচছে, এবার অিে চবপযবস্ত সংসারচি 

মামাসক সযন ্াস কচরয়া সফচেসত িাচহে, তারপর রচহে অসুসয়র হাগে ামা, সছািাছুচি, 

রাতজাগা, দুেবাবনা এবং আসরা কত চকছু।  চিসক রানীর য়বরিা  মাসি মাসি মামাসক 

েইসত হয়। নচিসনর চিন মামা েুকাইয়া কচেকাতা হইসত একজন ডািার আচনয়াচছে, 

রানীর কতকগুচে য়ারাপ উপসগব সিয়া চিয়াসছ, সস বাাঁচিসব চকনা সসেহ। িীঘব যাযাবর 

জীবসন েদ্র-অেদ্র মানুসষর সেিাসেি মামার কাসছ ঘুচিয়া চগয়াচছে, কত অসৃ্পশয 

অপচরবাসরর সসগে  মামা সপ্তাহ মাস পরমানসে যাপন কচরয়াসছ–সযিুকু োসা োসা সস্নহ 
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কচরবার ষেরমতা মামার আসছ, রানী সকন তাহা পাইসব না? রানী মচরসব জাচনয়া মামার 

োসো োসগ না, বহুকাে আসগ শযামার চববাহ চিয়া শূনয ঘসর সয সবিনা সস ঘনাইয়া 

আপনাসক গৃহছািা কচরয়াচছে সযন তারই আোস সমসে। আর বকুে? শযামার সমসয়িাসক 

চনসৃ্পহ সন্যাসী মামা চক এত োেবাচসয়াসছ সয  র সরাগকাতর মুয়য়াচন সিচয়সে সস 

পীিা সবাধ কসর, তাহার ছুচিয়া পোইসত ইচ্ছা হয় অরসণয প্রান্তসর, িূরতম জনপসি 

মানুসষর হৃিয় সযয়াসন স্বাধীন, সশাক-দুিঃয়, সস্নহ-োেবাসার সসগে  মানুসষর সযয়াসন 

সম্পকব নাই? মামার মুয় সিচয়য়া শযামা সময় সময় েয় পাইয়া যায়। বকুসের অসুসয়র 

কচিসনই মামা সযন আসরা বুিা হইয়া পচিয়াসছ। চমনচত কচরয়া মামাসক সস চবশ্রাম 

কচরসত বসে, যুচি সিয়াইয়া বসে সয মামার যচি চকছু হয় তসব আর উপায় থাচকসব না। 

চক্তু  মামা সযন সকমন উদ্ভ্ৰান্ত হইয়া চগয়াসছ, সস চবশ্রাম কচরসত পাসর না, প্রসয়াজসনর 

য়ািুচন য়াচিয়া সতা সারা হয়ই, চবনা প্রসয়াজসন  য়াচিয়া মসর।  

  

রানী যথাসমসয় মারা সগে, বকুসের সসচিন জ্বর ছাচিয়াসছ। বষবার সসিা য়াপছািা চিনচক 

সরাি বাচহসর, সমঘশূনয চক চনমবে আকাশ! সকবে শযামার চনদ্রাতুর আরি সিাসয় জে 

আসস। এ কচিন শযামা সযন চছে একিা কামনার রূপক, সন্তানসক সুস্থ করার একচি 

জ্বেন্ত ইচ্ছা-চশয়া আজ তাহাসক সিনা যায় না। সিৌদ্দ চিসন বকুসের জ্বর ছাচিয়াসছ? 

চকসসর সিৌদ্দ চিন–সিৌদ্দ যুগ। 

  

  
  

শ্রাবসণর সশসষ মামা একচিন সিাকানিা সবচিয়া চিে। সিাকান করা মামার সপাষাইে না। 

েদ্রসোক সিাকান কচরসত পাসর? 

  

শযামা হাচসয়া বচেে, তয়চন বসেচছোম মামা, চি  না সিাকান, তুচম সকন সিাকান 

িাোসত পারসব? কত িাকা সোকসান চিসে? 

  

মামা বচেে, সোকসান সিব আচম? চক সয তুই বচেস শযামা।  
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তাহসে কত িাকা োে হে তাই বে?  

  

না োে হয় চন, িায়িায় সিনা-পা নার চমে সয়সয়সছ, বযস। সয চিনকাে পসিসছ শযামা, 

আচম বসে তাই, আর সকউ হসে ঘর সথসক িাকা সঢসে য়াচে হাসত চফসর আসত, কত 

সকাম্পাচন এবার োেবাচত সজ্বসেসছ জাচনস? 

  

সিাকান সবচিয়া মামা এবার কচরসব চক? সয দুচনবসণবয় উৎস হইসত িরকার হইসেই 

িশচবশিা িাকা উচিয়া আসস, চিরকাে তাহা চিচকসব সতা? মামা চকছু বসে না। করুণোসব 

মামা শুধু একিু হাসস, উৎসুক সিাসয় আকাসশর চিসক তাকায়। শরৎ মানুষসক ঘসরর 

বাচহর কসর, বষবাসন্ত নবসযৌবনা ধরণীর সসগে  মানুসষর পচরিয় কাময, চক্তু  বষবা সতা 

এয়সনা সশষ হয় নাই মামা,  ই সিয় আকাসশর চনচবি কাসো সজে সমঘ, শরৎ সকাথায় 

সয তুচম সিসশ সিসশ চনসজর মসনর মৃগয়ায় যাইসত িা ? মামার চবষণ্ণ হাচস, উৎসুক 

সিায় শযামাসক বযথা সিয়। শযামা োসব, চকছু কচরসত না। পাচরয়া হার মানার দুিঃসয় মামা 

চম্ৰয়মাণ হইয়া চগয়াসছ, োগ্নীর োর েইসব বচেয়া অসনক আস্ফােন। কচরয়াচছে চকনা, 

এয়ন তাহার েজ্জা আচসয়াসছ। সিাসরর মসতা মামা তাই অস্বচস্তসত উসয়ৃস কসর। আহা, 

বুিা মানুষ, সারািা জীবন ঘুচরয়া ঘুচরয়া কািাইয়া আচসয়া, সংসাসরর পাকা, উপাজবসন 

অেযস্ত সোকগুচের সসগে  প্রচতসযাচগতায় সকন পাচরয়া উচিসব? িাকা সতা পসথ ছিাসনা 

নাই। ঘসর ঘসর যুবক সবকার হাহাকার কচরসতসছ। ষাি বছসরর ঘরছািা চববাগী এতগুচে 

প্রাণীর জীচবকা অজবসনর পথ য়ুাঁচজয়া পাইসব সকাথায়? শযামা বি মমতা সবাধ কসর। বসে, 

অত সেব না মামা, েগবান যা সহাক একিা উপায় করসবন। 

  

  
  

েগবান? মামার সবাধহয় েগবাসনর কথা মসন চছে না। েগবান সয মানুসষর যা সহাক 

একিা উপায় কসরন, এ  সবাধহয় এতচিন তাহার সয়য়াে থাসক নাই। শযামা মসন 

করাইয়া চিসে মামা সবাধহয় চনচশ্চন্ত মসনই শযামা   তাহার িাচরচি সন্তানসক েগবাসনর 

হাসত সমপবণ কচরয়া েসদ্রর চতন তাচরসয় চনরুসদ্দশ হইয়া সগে। যা য়ার আসগ শুধু বচেয়া 
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সগে, চকছু মসন কচরস সন শযামা, সতার সসই হাজার িাকািা য়রি কসর সফসেচছ–শ 

সিসিক সমাসি আসছ, সন। বুসিা মামাসক শাপ চিস সন মা, একচি িাকা সমাসি আচম সসগে  

চনোম। 

  

শাপ শযামা সিয় নাই, পাগসের মসতা চক সযন সব বচেয়াচছে। কথাগুচে চমচষ্ট নয়, সকাসনা 

োগ্নীই সাধারণত মামাসক  সব কথা বসে না। কযাচম্বসশর বযাগচি হাসত কচরয়া কম্বসের 

গুিাসনা চবছানািা বগসে কচরয়া মামা যয়ন িচেয়া সগে, শযামা তয়ন পাগসের মসতা চক 

সব সযন বচেসতসছ। 
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৭. পৃচথবীলি শ্রৎ ালিা কেমন চেল 

পসরর বছর শরৎকাসে—শযামা প্রথম সন্তাসনর জননী হ য়ার সময় পৃচথবীসত শরৎকােিা 

সযমন চছে এয়সনা সতমচন থাকার মসতা আশ্চযব। শরৎকাসে সছসেসমসয়সির সসগে  েইয়া 

শযামা বনগাাঁ সগে। বচেে, িাকুরচি, আমার আর সতা সকাথা  আশ্রয় সনই, সয়সত না 

সপসয় আমার সছসেসমসয় মসর যাসব;  সির তুচম দুচি দুচি সয়সত িা , আচম সতামার 

বাচি িাসী হসয় থাকব। 

  

মো মুয় োর কচরয়া বচেে, এসসছ থাক,  সব সবাসো না সবৌ। সতাষামুসি কথা আচম। 

োেবাচস সন। 

  

শযামা বনগাাঁসয় রচহয়া সগে। 

  

শযামার গত বছসরর ইচতহাস চবস্তাচরত চেচয়সে সুয়পািয হইত না বচেয়া চডঙাইয়া 

আচসয়াচছ : এ সত িাচরসদ্রর কাচহনী নয়। শযামা সয একবার দুচিন উপবাস কচরয়াচছে 

সস কথা চেচয়য়া চক হইসব? ব্ৰত-পূজা কচরয়া কত জননী অমন অসনক উপবাস কসর, 

শযামা য়াসিযর অোসব কচরয়াচছে। বচেয়া সতা উপবাসসর সসগে  উপবাসসর পাথবকয 

জচিয়া যাইসব না? শযামার গহনাগুচে চগয়াসছ। চববাসহর সময় মামা শযামাসক প্রায় হাজার 

িাকার গহনাই চিয়াচছে, চনসজর সপ্রস চবক্রয় কচরয়া শীতসের িীঘবকাে সবকার বচসয়া 

থাকার সময় িুচি হার বাো আর নাক   কাসনর দুচি-একচি ছুিসকা গহনা ছািা বাচক 

সব চগয়াচছে, কমে সপ্রসসর িাকচরর সময় সিাতোয় ঘর তুচেবার সকাঁসক শযামা িাকা 

জমাইয়াসছ, হাঙরমুয়য়া পুসরাসনা পযািাসনবর বাো োচঙয়া আর একিু োচর তাসরর বাো 

গিাসনা ছািা নূতন সকাসনা গহনা সস কয়সনা কসর নাই। এক বছসর তাই ঘসরর 

চবক্রয়সযাগয আসবাসবর সসগে  শযামার গহনাগুচে  চগয়াসছ। থাচকবার মসধয আসছ একচি 

আংচি আর দুহাসত দুগাচছ িুচি। 
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চবধানসক বিসোসকর স্কুে হইসত ছািাইয়া কাশীপুসরর সাধারণ স্কুেচিসত েচতব কচরয়া 

চিয়াচছে, চবধান চিয়াই স্কুসে যাইত। সধাপার সসগে  শযামা সকাসনা সম্পকব রাচয়ত না, 

বাচিসত চসদ্ধ কচরয়া কাপি জামা সাফ কচরত–কাপি জামা দুই-ই সস চকচনত কমিাচম, 

সমািা, চিচকত অসনকচিন। সয়াকার জনয দুধ চকচনত এক সপায়া, দু বছর বয়সসর আসগই 

সয়াকা চিচবয োত য়াইসত চশচয়য়াচছে, সপি েচরয়া য়াইয়া চিঙচিসঙ সপিচি দুোইয়া দুইয়া 

শযামার চপছু চপছু সস হাাঁচিয়া সবিাইত শযামা তাহাসক স্তন চিত সসই অপরাসত্ন, সারাচিন 

বুসক সয দুধিুকু জচমত চবকাসে তাহাসতই সথাকার সপি েচরয়া যাইত। কত চহসাব চছে 

শযামার, বযাপক   চবস্ময়কর। োসতর সফনিুকু রাচয়সে সয োসতর পুচষ্ট বাসি এিুকু 

পযবন্ত সস সয়য়াে রাচয়ত! তাাঁহার এই আশ্চযব চহসাসবর জনয সছাি সয়াকার সপিিা একিু 

বি হ য়া ছািা সছসেসমসয়র কাসরা শরীর সতমন য়ারাপ হয় নাই! সরাগা হইয়াসছ শুধু 

শযামা। সশসষর চিসক শযামার সয ময়মসের মসতা, মসৃণ উজ্জ্বে িামিাচি সিয়া চিয়াচছে 

তাহা মচেন চববণব হইয়া চগয়াসছ। এক বছসর কাসরা বয়স এক বছসরর সবচশ বাসি না, 

শযামার  বাসি নাই, চক্তু  তাহাসক সিচয়য়া সক তাহা োচবসত পাসর। গত সয বসন্ত বযথব 

চগয়াসছ তার আসগরচি উতো কচরয়াচছে সকন শযামাসক? বনগাাঁসয় এই সয শীণবা 

চনষ্পেসজযাচত শ্রান্ত নারীচি আচসয়াসছ, শহরতচের সসই বাচিচির সিাতোর সমাপ্তপ্রায় 

নতুন ঘরচির ছায়ায় িাাঁিাইয়া বসসন্তর বাতাসস ধানকসের ছাই উচিসত সিচয়য়া সজসের 

কসয়চি স্বামীর জনয এরই সযৌবন চক সষেরাে কচরয়াচছে? 

  

সশসষর চিসক হারান ডািার বার িাকা োিায় একতোসত একচি োিাসি জুিাইয়া 

চিয়াচছে, সরকাচর অচফসসর এক সকরাচন, সম্প্রচত ্ী   চশশুপুত্র েইয়া িািার সসগে  

পৃথক হইয়া আচসয়াসছ। সকরাচন বসি চক্তু  বিই তাহারা চবোসী। হাাঁচি কেসী, পুসরাসনা 

সেপ-সতাশক, োঙা রংিিা বাক্স প্রেৃচতসত শযামার ঘর েরা থাচকত।  রা আচসয়া 

িকিসক সংসার পাচতয়া বচসে, চজচনসপত্র তাহাসির সবচশ চছে না, চক্তু  যা চছে সব 

িাচম   সুিৃশয। সবৌচি, শযামা শুচনে বিসোসকর সমসয়, স্কুসে  নাচক পচিয়াচছে, 

স্বাধীনোসব একিু চফিফাি থাচকসত োেবাসস বি োইসয়র সসগে   সির পৃথক হ য়ার 

কারণিা  তাই। পৃথক হইয়া সবৌচি সযন বাাঁচিয়াসছ। চনসজর সংসার পাচতসত চক তাহার 
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উৎসাহ! পসথর চিসক সয ঘসর শযামা আসগ শুইত তার জানাোয় জানাোয় সস নতুন পিবা 

চিে, চিকন কাজ করা িাচম য়ািচি, সবাধহয় চববাসহর সময় পাইয়াচছে, িচষেরসণর জানাো 

সঘচষয়া পাচতে, আয় বসাসনা সিচবেচি রাচয়ে ঘসর ঢুচকবার িরজার সসাজা, অপর 

চিসকর সিয়াসের কাসছ। য়াি সিচবে আর একচি সিয়ার তাহার সম্ আসবাব, তাই সযন 

তার সঢর। োিার তাসকর উপর মসোপাচত রাচয়বার কসয়কচি নতুন িকিসক চিন, কাসির 

জার, সোে, িাসয়র বাসন আর দুচি-একচি িুচকিাচক চজচনস রাচয়য়া, রাচয়বার চকছুই 

তাহার রচহে না, সমস্ত ঘসর একচি চরি পচরচ্ছন্তা িকিক কচরসত োচগে। সংসার 

কচরসত কচরসত একচিন হয়সতা সস শযামার মসতাই ঘরবাচি জঞ্জাসে েচরয়া সফচেসব, 

শুরুসত আজ সবই তাহার আনসকারা   সংচষেরপ্ত। বািাবাচি চছে শুধু তাহাসির সপ্রসমর। 

এমন চনেবজ্জ চনচবি সপ্রম শযামা জীবসন আর সিসয় নাই। চববাহ তাহাসির হইয়াচছে িার-

পাাঁি বছর আসগ, এতকাে সক সযন তাহাসির সপ্রসমর উৎস-মুয়চিসত চছচপ আাঁচিয়া 

রাচয়য়াচছে, এয়াসন মুচি পাইয়া তাহা উথচেয়া উচিয়াসছ। োসো শযামার োচগত না, 

চনরানে চবমষব তাহার জীবন, সন্তাসনর তাহার অন্বস্র অোব, তারই পাসয়র তসে, 

তারই বাচির একতোয় এ চক চবসিৃশ প্রণয়রস-রগে ? কই, বয়সকাসে শযামা সতা  রকম 

চছে না? স্বামীর সসগে  সমসয়মানুসষর এত চক সছসেমানুচষ, হাসাহাচস, সয়ো   ছেকরা 

কেহ? একচি সছসে হইয়াসছ স্ুসয় অন্ধ্কার েচবষযৎ, কত দুচশ্চন্তা কত িাচয়ে  সির, 

এমন হােকা ফাজোচমসত চিন কািাইসে িচেসব সকন? 

  

সবৌচির নাম কনকেতা। শযামা চজজ্ঞাসা কচরত, সতামার স্বামী কত মাইসন পান? 

  

কনক বচেত, কত আর পাসব, মাচছমারা সকরাচন সতা, সবসি সবসি নব্বইসয়র মসতা 

হসয়সছ য়রি িসে না চিচি। একিা সছসে পিাসে আসরা চকছু আসস, আচম বারণ কচর–

সারাচিন আচপস কসর আবার সছসে পিাসব না কিু–চক হসব সবচশ িাকা চিসয় যা আসছ 

তাই সঢর—নয়? মাসসর সশসষ বডড িানািাচন পসি চিচি, য়রি িসে না। 
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কনক এমচনোসব কথা বচেত, উল্টাপাল্টা পুব-পচশ্চম। বচেত, একা স্বাধীনোসব সস 

মহাস্ফূচতবসত আসছ, আবার বচেত, একা একা থাকসত োসো োসগ না চিচি, 

আত্মীয়স্বজন দুিারচি কাসছ না থাকসে বি সযন ফাঁকা ফাকা োসগ–নয়?  

  

শযামা বুচিত, আনসে আহোসি সসাহাসগ সস ডগমগ, কথা সস বসে না, শুধু বকবক 

কসর,  র কথার সকাসনা অথব নাই। কনসকর বয়স সবাধহয় চছে কুচি-বাইশ বছর, শযামা 

সয বয়সস প্রথম মা হইয়াচছে—এই বয়সস সবৌচির অচবশ্বাসয য়ুচকোসব শযামা থ বচনয়া 

যাইত, সকমন রাগ হইত শযামার। সমসয়মানুষ এমন চনেবয়, এমন চনচশ্চন্ত, এমন 

আহোিী? এই বুচদ্ধ-চবসবিনা েইয়া সংসাসর   চিচকসব চক কচরয়া? বিসোসকর সমসয় 

বুচি এমচন অসার হয়? 

  

তবু চবরুদ্ধ সমাসোিনা-েরা শযামার মন, চক চিয়া কনক সযন আকষবণ কচরত। সিৌবাচ্চার 

ধাসর  রা যয়ন পরস্পসরর গাসয় জে চছিাইয়া হাচসয়া েুিাইয়া পচিত, কনসকর স্বামী 

যয়ন তাহাসক শূসনয তুচেয়া সিৌবাচ্চায় একিা িুবাচন চিয়া, আবার বুসক কচরয়া ঘসর েইয়া 

যাইত, য়াচনক পসর শুকসনা কাপি পচরয়া আচসয়া কনসকর কাসজর ছসে আবার 

অকাসজর ছে চমচশসত থাচকত, তয়ন শযামার–সক জাসন চক হইত শযামার, সিাসয়র জে 

গাে বাচহয়া তাহার মুসয়র হাচসসত গিাইয়া আচসত। 

  

কনসকর স্বামী আচপস সগসে সস চনসি নাচময়া বচেত, সব সিসয় সফসেচছ কনক! 

  

কনসকর েজ্জা নাই, সস হাচসয়া সফচেত—জ্বাচেসয় মাসর চিচি, আচপস সগসে সযন বাাঁচি। 

  

  
  

সিাতোর ঘরয়ানা আর ছািিুকু চছে শযামার গৃহ, চজচনসপত্রসহ সস বাস কচরত ঘসর, 

রাচধত ছাসি, একয়ানা কসরাসগসিড চিসনর চনসি। পাসশ শুধু নকুবাবুর ছাি নয়, 

আশপাসশর আসরা কসয়ক বাচির ছাি হইসত উিয়াস্ত শযামার সংসাসরর গচতচবচধ সিয়া 

যাইত। প্রথম প্রথম অসনকগুচে। সকৌতুহেী সিায় সিচয়সত  ছাচিত না। যয়ন তয়ন ছাসি 
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উচিয়া নকুবাবুর সবৌ চজজ্ঞাসা কচরত, চক। করছ বকুসের মা? শযামা বচেত, রাধচছ চিচি 

বচেত, সংসাসরর কাজকমব করচছ চিচি চক রাধসেন এসবো? ব্ৰাচধত এবং সংসাসরর 

কাজকমব কচরত, শযামা আর চকছু কচরত না? ধানকসের ধূসমাদ গারী সিাঙিার চিসক 

িাচহয়া থাচকত না? রাসত্র সছসেসমসয়রা ঘুমাইয়া পচিসে জাচগয়া বচসয়া থাচক না, চহসাব 

কচরত না চিন মাস সপ্তাসহর, িাকা আনা পয়সার? 

  

  
  

উদ্ভ্ৰান্ত চিন্তা  শযামা কচরত, চনশ্বাস সফচেত। জননীর জীবন সকমন সযন নীরস অথবহীন 

মসন হইত শযামার কাসছ। সকাথায় চছে এই িাচরচি জীব, চক সম্পকব  সির সসগে  তাহার, 

অসহায় ্ ীসোক সস, সমরুিণ্ড বাকাসনা এ োর তার ঘাসি িাচপয়া বচসয়াসছ সকন? চকসসর 

এই অন্ধ্ মায়া? জগজ্জননী মহামায়া চকসসর ধাধায় সফচেয়া তাহাসক চিয়া এত দুিঃয় বরণ 

করাইসতসছন? সুয় কাসক। বসে একচিসনর জনয সস তাহা জাচনসত পাচর না, তাহার একিা 

প্রাণ চনিাইয়া িারচি প্রাণীসক সস বািাইয়া রাচয়য়াসছ সকন? চক োে তাহার? সিায় বুচজয়া 

সস যচি আজ সকাথা  িচেয়া যাইসত পাচরত!  রা দুিঃয় পাইসব, না য়াইয়া হয়সতা মচরয়া 

যাইসব, চক্তু  তাহাসত চক আচসয়া যায় তার? সস সতা সিচয়সত আচসসব না। সপসির 

সন্তানগুচের প্রচত শযামা সযন চবসিষ অনুেব কচরত সব তাহার শত্রু, জি-জিান্তসরর 

পাপ! চক িশা তাহার হইয়াসছ  সির জনয। 

  

সশসষর চিসক শযামা আর িাইসত পাচর না, মাচসক বার িাকায় এতগুসো মানুসষর িসে। 

না। তাই কুচি িাকা োিায় সমস্ত বাচিিা কনকেতাসক ছাচিয়া চিয়া সস বনগাাঁসয় 

রায়াসের আশ্রসয় িচেয়া আচসয়াসছ। 

  

বি রাস্তা ছাচিয়া সছাি রাস্তা, পুকুসরর ধাসর চবঘা পচরমাণ সছাি একচি মাি, োে ইসির 

একতো একচি বাচি   কোবাগাসনর সবিার মধযবতবী দুহাত ি িা পথ, তারপর 

রায়াসের পাকা চেত, চিসনর সিয়াে   শসণর ছাউচনর দবিকয়ানা। চতনয়ানা তিসপাষ 

একত্র কচরয়া তার উপসর সতরচ্ চবছাসনা আসছ। চতন জাসতর মানুসষর জনয হুকা আসছ 
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চতনচি কাসির একিা আেমাচরসত। চববণব িপ্তর, কাসির একচি বাসক্সর সামসন শীণবকায় 

চিচকসসমত একজন মুহুচর। রায়াসের মুহুচর? চনসজ সস সামানয িাকচর কসর, মুহুচর চিয়া 

তাহার চকসসর প্রসয়াজন? বাচহসরর ঘরয়ানা সিচয়সেই সসেহ হয় রায়াসের অবস্থা বুচি 

য়ারাপ নয়, অসনকিা উচকে সমািাসরর কাছাচর ঘসরর মসতা তাহার দবিকয়ানা। 

দবিকয়ানার পসরই বচহরাগে ন, সসয়াসন দুিা বি বি ধাসনর মরাই। তারপর রায়াসের 

বাসগৃহ, আি-িশচি সছাি বি চিসনর ঘসরর সমচষ্ট, অচধবাসীসির সংয়যা  বি কম নয়। 

  

  
  

কচিন এয়াসন বাস কচরয়াই শযামা বুচিসত পাচরে রায়াে তাহাসক চমথযা বচেয়াচছে, সস 

িচরদ্র নয়! মধযচবে  নয়। সস ধনী। িাকচর রায়াে সামানয মাচহনাসতই কসর চক্তু  সস 

অসনক জচমজমা কচরয়াসছ, বহু িাকা তাহার সুসি য়াসি! রায়াসের সম্পচে   নগি িাকার 

পচরমাণিা অনুমান করা সম্ভব নয়, তবু সস সয উাঁিুিসরর বিসোক সিায় কান বুচজয়া 

থাচকসে  তাহা সবাি যায়। সমািরগাচি, িাচম আসবাব, গৃসহর রমণীবৃসের চবোচসতার 

উপকরণ ্াময গৃহসস্থর ধনবোর পচরিয় নয়, তাহাসির অবস্থাসক সঘাষণা কসর সপাসষযর 

সংয়যা, ধাসনর মরাই, য়াতসকর চেি। রায়াসের চতনচি সজািা তিসপাষ সকােসবো 

য়াতসকর চেসি েচরয়া যায়। 

  

  
  

সিচয়য়া শুচনয়া শযামা চনশ্বাস সফচেে। রাগ   চবসিষ এবার সযন তাহাসির হইে না, 

অসনক অচেজ্ঞতা চিয়া শযামা এয়ন বুচিসত পাচরয়াসছ রায়াে একা নয়, এমচন জগৎ। 

এমন কচরয়া চমথযা বচেসত না জাচনসে, ছে   প্রব্নায় এমন িষেরতা না জচিসে, 

সকাসে উচিয়া িশ-চবশচি য়াতসকর মুয় সিচয়বার সসৌোগয মানুসষর হয় না। রায়াসের 

সিাষ নাই। মানুসষর মাসি মানুসষর মসতা মাথা উাঁিু কচরবার একচিমাত্র সয পন্থা আসছ 

তাই সস বাচছয়া চনয়াসছ। রায়াে সতা ধমবযাজক নয়, চববাগী সন্যাসী নয়, সস সংসারী 

মানুষ, সংসাসর িশজসন সযোসব আত্মাসান্চত কসর সস  সতমচনোসব অথবসম্পি স্য় 

কচরয়াসছ! 
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শযামা সব জাসন। বিসোক হইবার সমস্ত কোসকৌশে! সকবে ্ীসোক কচরয়া েগবান 

তাহাসক মাচরয়া রাচয়য়াসছন। 

  

রায়াসের চিতীয় পসষেরর সবৌ সুপ্রোসক সিচয়য়া প্রথসম শযামা সিায় চফরাইসত পাসর নাই। 

রায়াসের দুবার চববাহ করার কারণিা  তয়ন সস বুচিসত পাচরয়াচছে। এত রূপ সিচয়সে 

মাথা চিক থাসক পুরুষমানুসষর! একচি সছসে আর একচি সমসয় হইয়াসছ সুপ্রোর, শযামা 

আচসবার আসগ সস নাচক অসনকচিন অসুসয়  েুচগয়াচছে, তবু এয়সনা সস ছচবর মসতা, 

প্রচতমার মসতা সুেরী। এমন সতীন থাচকসত মো সয সকমন কচরয়া এয়াসন গৃচহণীর 

পিচি অচধকার কচরয়া আসছ, িাচরচিসক সকেসক হুকুম চিয়া সবিাইসতসছ–সুপ্রোসক 

পযবন্ত, োচবয়া প্রথমিা শযামা আশ্চযব হইয়া চগয়াচছে। তারপর সস সির পাইয়াসছ যতই 

রূপ থাক সুপ্রোর বুচদ্ধ নাই, বি সস সবাকা। পুতুসের মসতা সস পসরর হাসত নসিিসি, 

সাহস কচরয়া সয তাহার উপর কতৃবে কচরসত যায় তারই কতৃবে স্বীকার কসর, এসকবাসর 

সস মাচির মানুষ, সঘারপযাি সবাসি না, চনসজর পা না গণ্ডা বুচিয়া েইসত জাসন না। তবু 

রায়াে চকনা আসজা সছািসবৌ বচেসত অজ্ঞান, মসন মসন সকসেই সুপ্রোসক েয় কসর, এ 

বাচিসত আিসরর তাহার সীমা নাই। সুপ্রো প্রেুে করার সিসয় চনেবর কচরসতই োেবাসস। 

সবচশ, আির পা য়ািাই তার জীবসন সবসিসয় বি প্রাপয। মোর গৃচহণীপনার চেচে  

 ইয়াসনই সুপ্রোসক সস নয়সনর মচণ কচরয়া রাচয়য়াসছ। সক বচেসব সুপ্রো তাহার সতীন? 

সস্নসহ-যসত সুপ্রোর চিনগুচেসক সস েরাি কচরয়া রাসয়, চনসজর হাসত সস সুপ্রোসক 

সাজায়, সুপ্রোর ঘরয়ানা। সাজায়, সুপ্রোর শযযা রিনা কচরয়া সিয়, সতীসনর প্রচত 

স্বামীর গেীর োেবাসাসক হাচসমুসয় ্হণ কসর। 

  

সতীসনর সংসাসর  তাই এয়াসন কেহ-চববাি মান-অচেমান মন-কষাকচষ নাই। মো 

েুচেয়া চগয়াসছ সস বধূ। এই মূেয চিয়া সস হইয়াসছ গৃচহণী।  
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কচেকাতার সিসয় সঢর সবচশ সুসয়ই শযামা এয়াসন বাস কচরসত োচগে। পসরর বাচি পসরর 

আশ্রসয় থাচকবার একিু যা েজ্জা! এয়াসন আচসবার আসগ শযামা োচবয়াচছে এমন 

চনরুপায় হইয়া আত্মীসয়র বাচি যাইসতসছ, পসি পসি কত অপমান সসয়াসন না জাচন 

তাহার জুচিসব, এয়াসন। চকছু চিন েসয় েসয় থাচকবার পর সিচয়ে গাসয় পচিয়া অপমান 

সকহ কসর না, সস সয এয়াসন। আচশ্রতা, সমসয় অসমসয় সসিা মসন করাইয়া চিবার  সকহ 

এয়াসন নাই, মানাইয়া িচেসত পাচরসে এয়াসন বাস করা কচিন নয়।  

  

এয়ানকার ্াময আবহা য়াচি  শযামার সবশ োচগে। শহরতচের সয বা চিসত চববাসহর 

পর। হইসত এতকাে সস বাস কচরয়াচছে সসয়ানিা শহসরর মসতা চঘচঞ্জ নয়, তবু সসয়াসন 

তাহারা সযন বচে জীবনযাপন কচরত, ইসির অরসণযর মসধয প্রকৃচতর সযিুকু প্রকাশ চছে 

তা সযন শহসরর পাসকবর মসতা সছসেেুোসনা বযাপার। তাছািা, সসয়াসন তারা চছে কুসনা, 

ঘসরর সকাসণ চনসজসির েইয়া থাচকত, প্রচতসবশী থাচকয়া  চছে না। এয়াসন জীবসনর 

সসগে  জীবসনর বি চনচবি সমশাচমচশ। চমতাচে সযয়াসন নাই সসয়াসন  অজর সমোসমশা 

আসছ, সহজ বাস্তব সমোসমশা, শহসরর সমোসমশার মসতা সকামে   কৃচত্রম নয়, য়াচি 

চজচনস! শযামার সছসেসমসয়রা সযন হাাঁপ ছাচিয়া বাাঁচিয়াসছ। এয়াসন তাহারা প্রকাণ্ড অগে ন 

পাইয়াসছ, বাগান পুকুর পাইয়াসছ, ধূোমাচিসত সয়ো করার। সুসযাগ পাইয়াসছ, আর 

পাইয়াসছ সগে ী। বাচিসতই শযামার প্রসতযকচি সছসেসমসয়র সাথী আসছ, চবধাসনর জসির 

সময় মো সয সকাসের সছসেচিসক েইয়া কেকাতায় চগয়াচছে তার নাম অজয়, সকসে 

অজু বচেয়া ডাসক, চবধাসনর সসগে  তাহার য়ুব োব হইয়া সগে। অজয় এক ্াস চনসি 

পসি। পিাসশানায় চবধান বি োসো, মোর সছসেসির মাোর একচিন চবধানসক 

চজজ্ঞাসাবাি কচরয়া এই রায় চিয়াসছন। মো জাচনয়া য়ুচশ হইয়াসছ, চবধান কেকাতার 

সছসে বচেয়া অজসয়র সসগে  তাহার ঘচন্তায় মোর সযিুকু েয় চছে, মাোসরর মন্তবয 

সশানার পর আর তাহা নাই। 

  

  
  

সুপ্রো বকুেসক োেবাচসয়া সফচেয়াসছ। 
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বসে, চক সমসয় আপনার সবৌচিচি, চিসয় চিন সমসয়িাসক আমাসক, সিসবন?  

  

বসে, সমসয় বসে  সক চকছু সশয়াসচ্ছন না, এ সতা োসো কথা নয়? আজকােকার চিসন 

সেয়াপিা গানিান না জানসে সক সনসব সমসয়সক? একিু একিু সবই সশয়াসত হসব 

িাকুরচি। 

  

সুপ্রোই উসিযাগ কচরয়া বকুেসক সমসয়স্কুসে েচতব কচরয়া চিে, বচেে, স্কুসের মাচহনা 

সসই চিসব। গানিান চশয়াইবার যয়ন উপায় নাই, সেয়াপিাই একিু চশয়ুক। বকুেসক সস 

যত্ন কসর, েুকাইয়া োসো চজচনস য়াইসত সিয়, সয সব চজচনস শুধু মো   তার 

সছসেসমসয়র জনয বরাদ্দ। চক্তু  একা বকুে  সব য়াইসত িায় না, বসে, িািাসক িা , 

োইসক িা ? সুপ্রো তাসত বি য়ুচশ হয়। চক চনিঃস্বাথবপর সমসয়িার মন? সযমন সিচয়সত 

সুের, সতমচন চমচষ্ট স্বোব,   সযন রাজরানী হয় েগবান! 

  

রাজরানী? এতবার সুপ্রো এই আশীববাসির পুনরাবৃচে কসর সকন, বকুেসক রাজরানী 

কচরসত এত তাহার উৎসাহ চকসসর? রাজরানী হ য়ার শয় চছে নাচক সুপ্রোর, মসন সসই 

সষেরাে রচহয়া চগয়াসছ? চকছু বুচিবার উপায় নাই। সুপ্রোসক অসুয়ী মসন হয় কিাচিৎ। 

িুপিাপ বচসয়া সস অসনক সময়ই থাসক, সসিা তার স্বোব, মুয় তাহার সব সময় চবমষব 

সিয়ায় না, সিাসয় তাহার সব সময় ঘনাইয়া আসস না উৎসুক চিবা-স্বোতুরার িৃচষ্ট। তবু 

শযামা মাসি মাসি সসেহ কসর। অত যার রূপ সস চক এসকবাসরই চনসজর মূেয জাসন 

না, কুমারী জীবসন আশা চক সস কসর নাই, কল্পনা চক তার চছে না? বুিা বয়সস রায়াে 

যয়ন তাহাসক চববাহ কচরয়া চতন পুসত্রর জননী সতীসনর সংসাসর আচনয়াচছে সগাপসন 

সস চক দু-একচবেু অ্ৰুতপাত কসর নাই? 

  

বাচি োিার কুচিিা িাকা চনয়চমত আসস। দু মাস িাকা পািাইয়া কনক একবার শযামাসক 

একয়ানা পত্র চেচয়ে। পাসশ সকান বাচিসত চবদুযসতর আসো সন য়া হইসতসছ, সিচয়য়া 

কনসকর শয় জাচগয়াসছ তার  চবদুযসতর আসো িাই। বাচিিা তাসির পছে হইয়াসছ, 

স্থায়ীোসব তারা  য়াসন রচহয়া সগে, এক কাজ করসে হয় না চিচি? য়রিপত্র কচরয়া 
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তারা চবদুযৎ আনাক, মাসস মাসস বাচি োিার িাকায় সসিা সশাধ হইসব? এই পত্র পাইয়া 

শযামা বি চিন্তায় পচিয়া সগে। এয়াসন তাহার নানা রকম য়রি আসছ, স্কুসে মাচহনা, 

জামাকাপি এসব তাহাসকই চিসত হয়, এিা  িা য়ুিরা য়রিা  আসছ অসনক, বাচি 

োিার িাকা না আচসসে সস কচরসব চক? অথি চবদুযৎ আচনসত না চিসে  রা যচি অনয 

বাচিসত উচিয়া যায়? সসগে  সসগে  আবার চক োিাসি চমচেসব? সশসষ শযামা চমনচত কচরয়া 

কনকসক চিচি চেচয়ে। চেচয়ে,  ই কুচিিা িাকা তাহার সম্বে,  ই িাকা কচির সজাসর 

সস পসরর বাচি পচিয়া আসছ, বাচিসত চবদুযৎ আচনবার তার ষেরমতা কই? শযামা সয চক 

দুিঃসয় পচিয়াসছ। কনক যচি তাহা জাচনত–  

  

এ চিচি ডাসক চিবার  প্রসয়াজন হইে না, কনকেতার স্বামীর চনকি হইসত সচবনয় 

চনসবিন েচণতার আর একয়ানা পত্র আচসে, শযামার বাচি হইসত আচপসস যাতায়াত 

করা বিই অসুচবধা, একচি োসো বাচি পা য়া চগয়াসছ শহসরর মসধয, ইংরাচজ মাসিা 

কাবার হইসে তাহারা উচিয়া যাইসব। কচেকাতার সকরাচন োিাসির বাসা-বিোসনা 

সরাসগর য়বর সতা শযামা জাচন না, তাহার মুয় শুকাইয়া সগে। কনকেতার উপর রাগ   

অচেমাসনর তাহার সীমা রচহে না। শযামার সসগে  না তাহার অত োব হইয়াচছে, দুিঃসয়র 

কথা বচেসত বচেসত শযামার সিাসয় জে আচসসে সস না সান্ত্বনা চিয়া বচেত, সেব না 

চিচি, েগবান মুয় তুসে িাইসবন? …শযামা কত চনরুপায় সস তাহা জাসন, কেকাতার 

বাচি োিা কচরয়াই সস থাচকসব তবু শযামার বাচিসত থাচকসব না। এতকাে অসুচবধা চছে 

না, আজ হিাৎ অসুচবধা হইয়া সগে? 

  

রায়ােসক চিচিয়ানা সিয়াইয়া শযামা বচেে, িাকুরজামাই এবার চক হসব? কুচিসি কসর 

িাকা পাচচ্ছোম, েগবান তাসত  বাি সাধসেন। 

  

রায়াে বচেে, আহা, কেকাতায় চক আর োিাসি সনই। যাক না  রা, সফর োিাসি 

আসসব– পসর একয়ানা চনসি চতনয়ানা ঘর, কুচি িাকায়   বাচি েুসফ সনসব না? পািার 

কাউসক চিচি িা  না? 
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হারান ডািারসক শযামা একয়ানা পত্র চেচয়য়া চিে! হারান জবাব চিে, েয় নাই, বাচি 

শযামার য়াচে থাচকসব না, দু-এক মাসসর মসধয আবার অবশযই োিাসি জুচিসব। 

  

ইংরাচজ মাসসর পাাঁি ছয় তাচরসয় শযামা োিার িাকার মচনঅডবার পাইত এবার িশ তাচরয় 

হইয়া সগে িাকা আচসে না। কনকেতারা সকাথায় উচিয়া চগয়াসছ শযামা জাচন না। চনসজর 

বাচির চিকানাসতই সস তাচগি চিয়া চিচি চেচয়ে, োচবে সপাোচপসস  রা চক আর চিকানা 

রাচয়য়া যায় নাই?এ পসত্রর সকাসনা জবাব শযামা পাইে না।  

  

মো বচেে, চিসচ্ছ োিা! এতকাে সয চিসয়চছে তাই োচগয বসে সজন সবৌ! কেকাতার 

সোসক বাচি োিা সিয় নাচক? একমাস দু মাস সিয় তারপর যচদ্দন পাসর সথসক অনয 

বাচিসত উসি যায়–ঘর োিা আিায় সমাকদ্দমা কসর। 

  

শযামা চববণব মুসয় বচেে, আমার সয একচি পয়সা সনই িাকুরচি? আচম সয  ই কিা 

িাকার েরসা করচছোম? 

  

মো বচেে, জসে সতা পি চন? 

  

তারপর বচেে, বাচিিা সবসি চিসেই পার সতা সবৌ? এত কষ্ট সসয়   বাচি সরসয় করসব 

চক? থাকসত  সতা পারছ না চনসজ? িাকািা হাসত এসে বরং োগসব কাসজ তারপর 

কপাসে থাসক বাচি আবার হসব, না থাসক হসব না! িািা সবচরসয় এসস চকছু একিা করসব 

চনশ্চয়। না  যচি কসর সবৌ, সছসে সতা উপযুি হসয় উিসব সতামার বাচির িাকা সশষ 

হসত হসত–তয়ন আর সতামার দুিঃয় চকসসর? 

  

মুয়য়ানা মো ম্লান কচরয়া আচনে, দুিঃসয়র সসগে  বচেে,   বাচি সবিসত বেসত আমার 

োসো োগসছ সেব না সবৌ–-আমার বাসপর চেসি সতা। চক্তু  চক করসব বে? চনরুপায় 

হসে মানুষসক সব করসত হয়? 
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বাচিিা চবক্রয় কচরয়া সফোর কথা শযামা োচবসত  পাসর না। একিা বাচি না থাচকসে 

মানুসষর থাচকে চক? সিসশ একিা চেিা থাচকসে  শহরতচের এই বাচিিা সস চবক্রয় 

কচরয়া সফচেসত পাচর, চক্তু  সিশ পযবন্ত চক শযামার আসছ। সয ্াসম সস জচিয়াচছে তার 

কথা োসো। কচরয়া মসন  নাই। মামার চেসিয়ানা চনসজর মসন কচরয়াচছে, সবচিয়া চিয়া 

মামা চনরুসদ্দশ হইয়া সগে। স্বামীর  ই একরচে বাচিিুকু সস পাইয়াসছ, বুসকর রি জে 

করা িাকায় বাচির সংস্কার কচরয়াসছ, আজ তা  সস চবচক্র কচরয়া চিসব?  -বাচির ঘসর 

ঘসর জমা হইয়া আসছ তাহার বাইশ বছসরর জীবন,  ইয়াসন সস চছে বধূ, চছে জননী, 

িাচরচি সন্তানসক প্রসব কচরয়া  ইয়াসন সস বি কচরয়াসছ,   বাচির প্রসতযকচি ইি সয 

তার সিনা, সিয়াসের সকাথায় সকান সপসরসকর গসতব কসব সস িুন সেচপয়া চিয়াচছে তা  

সয তার স্মরণ আসছ। পসরর হাসত বাচি ছাচিয়া চিয়া আচসসত তার মন সয সকমন 

কচরয়াচছে, জগসত সক তাহা জাচনসব! হায়,  -বাচির প্রসতযকচি ইসির জনয শযামার সয 

অপতযসস্নহ! 

  

অথি এচিসক  আর িসে না। নাই বচেয়া শযামার হাসত চকছুই সয নাই, অপসর তাহা 

চবশ্বাস কসর না, শযামা  মুয় ফুচিয়া বচেসত পাসর না, বকুসের জমাসনা একচি িকিসক 

আধুচে ছািা আর একচি তামার পয়সা  তাহার নাই। মাসকাবাসর সুপ্রো সগাপসন 

চবধাসনর স্কুসের মাচহনািা চিয়া চিে, িাচহসে সুপ্রোর কাসছ আসরা চকছু হয়সতা পা য়া 

যাইত, শযামার িাচহসত েজ্জা কচরে। এবার বি শীত পচিয়াসছ। চবধাসনর গরম জামা 

গতবার সছাি হইয়া চগয়াচছে, সছসেিা হু হু কচরয়া বি হইয়া উচিসতসছ, এ-বছর নূতন 

একিা জামা চকচনয়া চিসত পাচরসে োসো হইত। আসোয়ানিা  তাহার চছচিয়া চগয়াসছ। 

 সির সবশ-েূষা িাচহয়া সিচয়সত শযামার সিাসয় জে আসস। বাচিবার। মুসয় বছর বছর 

 সির সপাশাক বিোসনা িরকার, পুসরাসনা সসোইকরা আাঁসিা জামা পচরয়া  সির 

চেয়াচরর সন্তাসনর মসতা সিয়ায়, শুধু সাবান চিয়া জামাকাপিগুচে আর সযন সাফ হইসত 

িায় না, সকমন োেসি রং ধচরয়া যায়। পূজার সময় রায়াে  সির একয়াচন তাঁসতর কাপি 

চিয়াচছে, মানাইয়া পরা িসে এমন জামা নাই বচেয়া চবধান েজ্জায় সস কাপি একচিন  

পসর নাই। 
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মনিা শযামা চিক কচরসত পাসর না। মোর কথাগুচে মসনর মসধয ঘুচরসত থাসক। রায়াসের 

সসগে  একচিন সস এ চবষসয় পরামশব কচরে। রায়াে  বাচিিা চবচক্র করার পরামশবই চিে। 

বচেে, বাচি োিা চিবার হাগে ামা চক সহজ। অসধবক বছর বাচি হয়সতা য়াচেই পচিয়া 

থাচকসব, োিাসি জুচিসে  োিা সয চনয়চমত পা য়া যাইসব তার  সকাসনা মাসন নাই, 

এসকবাসর না পা য়া  অসম্ভব নয়। তারপর বাচির চপছসন য়রি নাই? পুসরাসনা বাচি, 

মাসি মাসি সমরামত কচরসত হইসব, বছর। বছর িুনকাম কচরয়া না চিসে োিাসি থাচকসব 

না, সড্রন সন য়া হইয়াসছ শযামার বাচিসত? এবার হয়সতা সড্রন না েইসে কসপবাসরশন 

ছাচিসব না, সস অসনক য়রসির কথা, শযামা সকাথা হইসত য়রি কচরসব? 

  

বাচি সপাষা, হাচত সপার সমান সবৌিান, বাচি তুচম সছসি িা ।  

  

চবধান রাত প্রায় এগারিা অবচধ পসি, বকুে মচণ  রা ঘুমাইয়া পসি অসনক আসগ। 

সসচিন। রাসত্র শযামা চবধানসক বচেে, সয়াকা, সবাই সয বাচি চবচক্র কসর চিসত বেসছ 

বাবা? 

  

চবধাসনর সসগে  শযামা আজকাে নানা চবষসয় পরামশব কসর, েচবষযসতর কত জল্পনা-

কল্পনা সয তাসির িসে তাহার অন্ত নাই! চবধান বসে, বি হইয়া সস সমস্ত িাকচর কচরসব, 

তারপর শেসরর মসতা একিা সমাির চকচনসব। শেসরর সমাির? শীতসের সজে হইবার 

পর শেসরর সমািসর তার সয স্কুসে যা য়া বন্ধ্ হইয়াচছে…সস অপমান চবধান চক মসন 

কচরয়া রাচয়য়াসছ? রাত জাচগয়া তাই এত  র পিাসশানা? শীতসের কথা চবধান কয়সনা 

বসে না। পিা সশষ কচরয়া সছসে শুইসত আচসসে শযামা কতচিন প্রতীষেরা কচরয়াসছ, িুচপ 

িুচপ চবধান হয়সতা চজজ্ঞাসা কচরসব, বাবা কসব ছািা পাসব মা? চক্তু  সকাসনাচিন চবধান 

এ প্রশ্ন কসর না। সয তীব্ৰ অচেমান  র, হয়সতা বাসপর সজে হ য়ার েজ্জা  সক মূক 

কচরয়া রাসয়, পসরর বাচি তারা সয এোসব পচিয়া আসছ, এজনয বাপসক সিাষী কচরয়া 

মসন হয়সতা   নাচেশ পুচরয়া রাচয়য়াসছ। 
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আসোিা চনবাইয়া শযামা চবধাসনর মাথার কাসছ সেসপর মসধয পা ঢুকাইয়া বসস। একপাসশ 

ঘুমাইয়া আসছ বকুে, মচণ   ফণী। এপাসশ অসবাধ বােক বুসক সষেরাে   েজ্জা পুচরয়া 

এত রাসত্র জাচগয়া আসছ। শযামা সছসের বুসক একয়ানা হাত রাসয়। সবিার ফুিা চিয়া 

সজযাতযার কতকগুচে সরয়া ঘসরর চেতসর আচসয়া পচিয়াসছ। বাগাসন চশয়ােগুচে ডাক 

চিয়া নীরব হইে। সবিার বযবধান পার হইয়া পাসশর ঘসর রায়াসের মামাসতা সবান 

রাজবাোর স্বামীর সসগে  চফসচফস কথা সশানা যায়, রাজবাোর স্বামী আিােসত পাঁচিশ 

িাকায় িাকচর কসর। পাঁচিশ িাকায় অত চফসচফস কথা? শযামার স্বামী মাসস চতন শ 

িাকা  সরাজগার কচরয়াসছ, চনসজর বাচিসত চনসজর পাকা শয়নঘসর স্বামীর সসগে  অত 

কথা শযামা বসে নাই। আর  ই িাপা হাচস? শযামা চশহচরয়া  সি। 

  

কচিন পসর শযামার বাচি-চবক্রয়-সমসযার মীমাংসা হইয়া সগে। হারান ডািার 

মচনঅডবাসর পাঁচিশিা িাকা পািাইয়া চেচয়সেন, বাচিসত চতচন নূতন োিাসি আচনয়াসছন, 

তার পচরচিত সোক। োিা আিায় কচরয়া মাসস মাসস চতচনই শযামাসক পািাইয়া চিসবন। 

  

শযামার মুসয় হাচস ফুচিে। পাঁচিশ িাকা? পাাঁি িাকা োিা বাচিয়াসছ? এয়ন তাহার 

রাজবাোর স্বামীর সমান উপাজবন! কপাে হইসত কসয়কিা দুচশ্চন্তার চিহ্ন এবার মুচছয়া 

সফো িসে। 

  

  
  

মাসয়াসনক পসর একচিন সকাসে সকাথা হইসত শের আচসয়া হাচজর। গাসয় সরজাসরর 

সকাি, তোয় স্ট্রাইপ সি য়া শািব, পরসন শাচন্তপুসরর ধুচত, পাসয় সমাজা, কচেকাতায় 

সবািা যাইত না, এয়াসন তাহাসক শযামার োচর বাবু মসন হইে, রায়াসের এই বাচিসত। 

শযামা রচধসতচছে, পরসনর কাপিয়ানা তাহার সঘাঁিা হেুিমায়া, হাসত দুচি শায়া ছািা 

চকছু নাই। কচেকাতা হইসত সক একিা। সছসে তার সসগে  সিয়া করসত আচসয়াসছ শুচনয়া 

সস চক োচবসত পাচরয়াচছে সস শের! শের সকন বনগাাঁ আচসসব? 
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শযামাসক শের প্রণাম কচরে। শযামার গসববর সীমা রচহে না। সমািা হেুিমায়া সঘাঁিা 

কাপি পরসন? চক হইয়াসছ তাহাসত! সুপ্রো, মো, রাজবাো সকসের সকৌতূহেী িৃচষ্টর 

সামসন রাজপুত্র প্রণাম সতা কচরে তাহাসক। য়ুচশ হইয়া শযামা বচেে, ষাি ষাি, সবাঁসি 

থাক বাবা, চবিযাচিগ্গজ হ ! চক আসবগ শযামার আশীববিসন! শেসরর মুয় েজ্জায় রাঙা 

হইয়া সগে। 

  

তারপর শযামা চজজ্ঞাসা কচরে, বনগাাঁ এসসছ সকন শের? 

  

শের বচেে, চক্রসকি সয়েসত এসসচছ মাচসমা, এয়ানকার স্কুসের সসগে  আমাসির স্কুসের 

মযাি! 

  

শযামা, চবধান, মচণ সকসেই শেরসক সিচয়য়া য়ুচশ হইয়াসছ। অচেমান কচরয়াসছ বকুে। 

পুসজার সময় আসব বসে এয়ন বাবু এসেন, বচেয়া সস মুয় োর কচরয়া আসছ। কসব 

শের বকুসের কাসছ প্রচতজ্ঞা কচরয়াচছে পুসজার সময় সস বনগাাঁ আচসসব সস য়বর সকহ 

রাচয়ত না, বকুসের কথায় বিরা হাসস, শের শযামার চিসক িাচহয়া সেজ্জোসব দকচফয়ত 

চিয়া বসে, পুসজার সময় মধুপুসর সগোম সয আমরা!—সতাসক চিচি চেচয় চন চবধান 

সসয়াসন সথসক? 

  

বকুে অসধবক ষেরমা কচরয়া বসে, সতামার চজচনসপত্র কই? 

  

শের বসে, সবাচডবসঙ আমাসির থাকসত চিসয়সছ, সসয়াসন সরসয়চছ।  

  

বকুে বসে, সবাচডবং চক জসনয, আমাসির বাচি থাক না? 

  

শের মুয় চনিু কচরয়া একিু হাসস। শযামা তাকায় মোর চিসক।  

  

শেরসক এয়াসন থাকার চনমন্ত্রণ জানায় চক্তু  সুপ্রো। প্রথসম শের রাচজ হয় না, েদ্রতার 

ফাকা  জর কসর, কচেকাতার সছসে সস,  সব কায়িা তার দুরস্ত। সশসষ সুপ্রোর হাচস 

  চমচষ্ট কথার কাসছ পরাজয় মাচনয়া সস আচতথয স্বীকার কসর। েজ্জার সয আবরণচি 
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েইয়া সস এ-বাচিসত ঢুচকয়াচছে ক্রসম ক্রসম তাহা য়চসয়া যায়, কানু   কােুর সসগে  

তাহার োব হয়, চবধাসনর পিার ঘসর য়াচনক দহচি কচরয়া উিাসন তাহারা মাসববে সয়সে, 

তারপর স্কুসের সবো হইসে স্নান কচরসত যায় পুকুসর। শযামা বারণ কচরয়া বসে, সাাঁতার 

জান না, তুচম পুকুসর সয  না শের। জে তুসে এসন চিক, তুচম ঘসর স্নান কর। 

  

শের বচেয়া যায়, সবচশ জসে যাব না মাচসমা।  

  

তবু শযামার বি েয় কসর। চবধান, বকুে, মচণ এরা সাাঁতার চশচয়য়াসছ, কােু   কানু সতা 

পাকা সাাঁতারু, পুকুসরর জে সতােপাি কচরয়া  রা স্নান কচরসব, উৎসাসহর মাথায় 

শেসরর চক সয়য়াে থাচকসব সস সাাঁতার জাসন না? বাচির একজন িাকরসক সস পুকুসর 

পািাইয়া সিয়। য়াচনক পসর দহচি কচরসত কচরসত সকসে চফচরয়া আসস, শের আসস 

চবধান   িাকরিার গাসয় ের চিয়া এক পাসয় সয়িাইসত সয়িাইসত। শামুসক না চকসস 

শেসরর পা কাচিয়া িরির কচরয়া রি পচিসতসছ।  

  

বকুে দুরন্ত দুিঃসাহসী সমসয়, বচকসে, মাচরসে, বযথা পাইসে সস কাসি না চক্তু  রি 

সিচয়সে সস েয় পায়, ধুো-কািা ধুইয়া শযামা যতষেরণ শেসরর পা বাচধয়া সিয় সস হাউ 

হাউ কচরয়া কাাঁচিসত থাসক। 

  

মো ধমক চিয়া বসে, সতার পা সকসিসছ নাচক, তুই অত কাাঁিচছস চক জসনয? সকাঁসি সমসয় 

এসকবাসর োচসসয় চিসেন! 

  

শের বসে, সকাঁি না বুকু, সবচশ কাসি চন সতা! 

  

আসগ চবধান হয়সতা শেসরর জনয অনায়াসস সাতচিন স্কুে কামাই কচরত, এয়ন 

পিাসশানার সিসয় বি তার কাসছ চকছু নাই, সস স্কুসে িচেয়া সগে! কানু   কােু সকাসনা 

উপেসষের স্কুে কামাই। কচরসত পাচরসে বাাঁসি, অচতচথর তচিসরর জনয বাচিসত থাচকসত 

তারা রাচজ চছে, মোর জনয পাচরে না। স্কুসে সগে না শুধু বকুে। সারা দুপুর এক 

মুহূসতবর জসনয সস শেসরর সগে  ছাচিে না। এ সযন তার বাচিঘর, শের সযন তারই 
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অচতচথ, সস ছািা আর সক শেরসক আপযাচয়ত কচরসব! ফণীসক ঘুম পািাইয়া তাহার 

অচবশ্রাম বকুচন শুচনসত শুচনসত শযামার সিায়  ঘুসম জিাইয়া আসস, বকুসের মুসয় সযন 

ঘুমপািাচন গান। বাচির কাসরার সসগে    সমসয়িার সস্নসহর আিান-প্রিান নাই, কাসরা 

সসাহাগ মমতায়   ধরাসছাাঁয়া সিয় না, অনু্সহর মসতা কচরয়া সুপ্রোর োেবাসাসক একিু 

যা ্হণ কসর, শেসরর সসগে  এত  র োব হইে চকসস, পসরর সছসে শের? এক তার 

পাগে সছসে চবধান, আর এক পাগেী সমসয় বকুে, মন  সির বুচিবার সযা নাই। শযামা 

সয এত কসর সমসয়িার জনয, দু চমচনি  র অদু্ভত অনগবে বাণী শুচনবার জনয েুব্ধ হইয়া 

থাসক, কই শযামার সসগে  কথা সতা বকুে বসে না? কাসছ িাচনয়া আির কচরসত সগসে 

সমসয় ছিফি কসর, জননীর দুচি সস্নহবযাকুে বাহু সযন  সক িচি চিয়া বাসধ। জগসত সক 

কসব এমন সমসয় সিচয়য়াসছ? 

  

শযামা একিা হাই সতাসে। চজজ্ঞাসা কসর, হযাাঁ, শের। আমাসির বাচির চিসক কয়নন যা  

িা  বাবা? হারান ডািার োিাসি এসন চিসেন, তার নামিা  জাচন সন। 

  

শের বসে, োিাসি কই, সকউ আসস চন সতা? সির িরজায় তাো বন্ধ্। 

  

শযামা হাচসে, তুচম জান না শের—এক মাসসর  পর োিাসি এসসসছ, পাঁচিশ িাকা োিা 

চিসয়সছ,  চিসক তুচম যা  চন কয়সনা। 

  

শের বসে, না মাচসমা, আপনাসির বাচি য়াচে পসি আসছ, সকউ সনই বাচিসত। জানাো 

কপাি বন্ধ্, সামসন বাচি োিার সনাচিশ িুেসছ—আচম কচদ্দন সিসয়চছ।  

  

শযামা অবাক হইয়া বসে, তসব চক োিাসি উসি সগে? 

  

আপচন যাসির োিা চিসয়চছসেন তারা যাবার পর সকউ আসস চন মাচসমা। আচম যাই 

সয। মাসি মাসি নকুবাবুর বাচি, আচম জাচন সন?–শের হাসস, োিাসি এসে চক বাইসর 

তাো চিসয় েুচকসয় থাকত?। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 মানন্ক বন্দ্যাপাধ্যায় । জন্ন্ী। উপন্যাস 

 143 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হারান তসব ছুতা কচরয়া তাহাসক অথব সাহাযয কচরসতসছ? হারাসনর কাসছ সকাসনাচিন িাকা 

সস িাসহ নাই, সকবে োিাসি উচিয়া যা য়া উপেসষের হারানসক সসই সয সস চিচি 

চেচয়চছে, সসই চিচিসত দুিঃসয়র কাপুচন গাচহয়াচছে অসনক। তাই পচিয়া হারান তাহাসক 

পাঁচিশ িাকা পািাইয়া। চিয়াসছ, যতচিন বাচিসত তাহার োিাসি না আসস, মাসস মাসস 

চনসজই তাহাসক এই িাকািা সি য়া চিক কচরয়াসছ হারান? সংসাসর আত্মীয় পর সতযই 

সিনা যায় না। শযামা সক হারাসনর? শযামার মসত দুিঃচয়নীর সংরসব হারানসক সববিা 

আচসসত হয়, শযামার জনয এত তার মমতা হইে। সকন? 

  

চতন চিন পসর শের কচেকাতা িচেয়া সগে। এই চতন চিন সস োসো কচরয়া হাাঁচিসত 

পাসর। নাই, ঘসরর মসধয সস বচে হইয়া থাচকয়াসছ। মজা হইয়াসছ বকুসের। বাচির 

সছসেরা বাচহসর িচেয়া সগসে একা সস শেরসক িয়ে কচরসত পাচরয়াসছ। শের িচেয়া 

সগসে কচিন বকুে মনমরা হইয়া রচহে। 
  

চতন-িারচিন পসর হারাসনর মচনঅডবার আচসে। সই কচরয়া িাকা সন য়ার সময় শযামার 

মসন হইে গেীর   সগাপন একচি মমতা িূর হইসত তাহার মগে ে কামনা কচরসতসছ, স্বাথব 

  চবসিষ েরা এই জগসত যার তুেনা নাই। দুিঃসয়র চিসন সকাথায় রচহে সসই চবষু্ণচপ্রয়া, 

স্বামীর পাসপর ছাপমারা সন্তান গসেব েইয়া একচিন সয চেয়াচরনীর মসতা জননী শযামার 

সয়য িাচহয়াচছে? যার এক মাসসর সপসট্রাে য়রি পাইসে সন্তানসহ শযামা দু মাস বাাঁচিয়া 

থাচকসত পাচর? 

  

িাকার প্রাচপ্ত সংবাি চিয়া হারানসক সস একয়ানা পত্র চেচয়ে। হারাসনর ছে সস সয ধচরসত 

পাচরয়াসছ সস সব চকছু চেচয়ে না, চেচয়ে আর জসি সস সবাধহয় হারাসনর সমসয় চছে, 

হারান তার জনয যা কচরয়াসছ এবং কচরসতসছ জীবসন কয়সনা চক শযামা তাহা েুচেসব? 

এমচন আসবগপূণব অসনক। কথাই শযামা চেচয়ে। 

  

হারান জবাব  চিে না! 

  

না চিক। শযামা সতা তাহাসক চিচনয়াসছ। শযামার দুিঃয় নাই।  
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শীতসের সসগে  শযামার সযাগসূত্র শীতসের কসয়ি হ য়ার সগািাসতই চছন্ হইয়া চগয়াচছে, 

সজসে চগয়া কয়সনা সস শীতসের সসগে  সিয়া কসর নাই, চিচিপত্র  সেসয় নাই। সকাথায় 

সকান সজসে শীতে আসছ তা  শযামা জাসন না। আসগ জাচনবার ইচ্ছা  হইত না! এয়ন 

শীতসের ছািা পা য়ার সময় হইয়া আচসয়াসছ। সস সকাথায় আসছ, কসব য়াোস পাইসব 

মাসি মাসি শযামার। জাচনসত ইচ্ছা হয়। চক্তু  জাচনবার সিষ্টা সস কসর না। শীতেসক 

কাসছ পাইবার চবসশষ আ্হ শযামার নাই। সব সময় সস সয স্বামীর উপর রাগ   চবসিষ 

অনুেব কসর তাহা নয়, বরং সকাথায় সোহার চশসকর অন্তরাসে পাথর োচঙয়া সস 

মচরসতসছ োচবয়া সময় সময় মমতাই সস সবাধ কসর, তবু মসন তাহার সকমন একিা েয় 

জচিয়া চগয়াসছ। শীতে চফচরয়া আচসসে আবার সস িারুণ সকাসনা চবপসি পচিসব। তা 

ছািা বযস্ত হইয়া োে চক; ছািা পাইসে ্ী-পুত্রসক শীতে য়ুাঁচজয়া েইসব নাচক? 

  

সবশ শাচন্তসত আসছ সস। নাইবা রচহে তাহার চনসজর বাচিসত থাচকবার আনে, আচথবক 

সচ্ছেতার সুয়? এয়াসন সছসেসমসয়সির শরীর োসো আসছ, চবধাসনর অদু্ভত পিাসশানার 

ফে ফচেসতসছ, স্কুসের সহডমাোর চনসজ রায়ােসক বচেয়াসছন চবধাসনর মসতা সছসে 

্াসস দুচি নাই। শযামা আবার আশা কচরসত পাসর, ধূসর েচবষযসত আবার রসঙর ছাপ 

োচগসত থাসক। নাইবা রচহে তাহার চনকি আশা েরসা, একচিন সছসে তাহাসক সুয়ী 

কচরসব। 

  

সকবে পচিয়া পচিয়া চবধান সরাগা হইয়া যাইসতসছ, এত   রাত জাচগয়া পসি! সযমন। 

পচরশ্রম কসর সতমচন য়া য়া সছসেিা পায় না। পসরর বাচিসত সকইবা চহসাব কসর সয 

একিা সছসে চিবারাচত্র য়াচিসতসছ একিু  র োসোমসতা য়া য়া পা য়া িরকার, দুধ-

চঘর প্রসয়াজন  র সবসিসয় সবচশ? শযামা চক কচরসব? িাচহয়া চিচন্তয়া িুচর কচরয়া যতিা 

পাসর োসো চজচনস চবধানসক য়া য়ায়, চক্তু  সবচশ বািাবাচি কচরসত সাহস পায় না। এ 

আশ্রয় ঘুচিয়া সগসে তার সতা উপায়। থাচকসব না। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 মানন্ক বন্দ্যাপাধ্যায় । জন্ন্ী। উপন্যাস 

 145 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মো যয়ন সিাঁিাসমচি কচরসত থাসক : এচক কাণ্ড বাবা এ বাচির, েূসতর বাচি নাচক এিা, 

সসেশ কসর পাথসরর বাচি েসর রায়োম বাচি অসধবক হে চক কসর? এ কাজ মানুসষর, 

বি মানুসষর, চবিাসে  সনয় চন, সছসেচপসে  য়ায় চন–চনসয় চিচবয আবার আপসর-থুপসর 

সমান কসর রায়ার বুচদ্ধ সছসেচপসের হসব না–শযামার বুসকর মসধয তয়ন চিপচঢপ কসর। 

অসধবক? অসধবক সতা সস সনয় নাই! যৎসামানয চনয়াসছ। মো সির পাইে সকমন কচরয়া? 

  

সুপ্রো বসে, অমন কসর সবাসো না চিচি, েক্ষ্মী সয চনসয়সছ, য়াবার চজচনস চনসয়সছ সতা, 

বি েজ্জা পাসব চিচি। 

  

মো বসে, তুই অবাক কচে সবান, সিার েজ্জা পাসব বসে বেসত পারব না িুচরর কথা? 

  

সুপ্রো চমনচত কচরয়া বসে, বসে আর োে চক চিচি? এবার সথসক সাবধাসন সরয়। 

  

  
  

তবু শযামা পচরশ্রমী সন্তাসনর জনয য়ািয িুচর কসর। দুধ জাে চিসত চগয়া সুসযাগ পাইসেই 

দুসধ সসর য়াচনকিা েুকাইয়া সফসে, দুধ গরম কচরসে সর সতা যায় গচেয়া, সির পাইসব 

সক? ব্ৰাচধসত রাাঁচধসত দুয়ানা মাছোজা শযামা শােপাতায় জিাইয়া কাপসির আিাসে 

সগাপন কসর, ঘসর চগয়া কয়ন সস তাহা েুকাইয়া আসস সক জাচনসব? এমচন সব সছাি 

সছাি িুচর শযামা কসর, সগাপসন িুচর করা য়াবার চবধানসক য়া য়ায়। একবার য়াচনকিা 

গা য়া চঘ সযাগাি কচরয়া সস বি মুশচকসে। পচিয়চছে। রায়াসের সছসেসমসয় ছািা আর 

সকেসক একসসগে  বচসয়া য়াইসত হয়, আসগ অথবা পসর। একা য়াইসে  রান্াঘসর য়াইসত 

হয় োত, িা য়ায় য়াইসত হয় জেয়াবার, সকসের সিাসয়র সামসন। সকমন কচরয়া চঘিুকু 

সছসেসক য়া য়াইসব শযামা োচবয়া পায় নাই। বচেয়াচছে, এমচন একিু একিু সয়সয় সফে 

না সয়াকা, সপসি সগসেই পুচষ্ট হসব। 

  

তাই চক মানুষ পাসর, কাাঁিা চঘ শুধু য়াইসত? 

  

সশসষ মুচির সসগে  মাচয়য়া চিয়া একিু একিু কচরয়া শযামা চঘিুকুর স্গতচত কচরয়াচছে। 
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সয়াকার তয়ন বাৎসচরক পরীষেরা িচেসতসছ, একচিন সকাসে শযামাসক ডাচকয়া রায়াে 

বচেে, জান সবৌিান, শীতেবাবু সতা য়াোস সপসয়সছন আি-িশচিন হে। নকুবাবু পত্র 

চেসয়সছন। সতামাসির কেকাতার বাচিসত এসসই নাচক আসছ, চিনরাত ঘসর বসস থাসক, 

সকাথা  যায়িায় না–  

  

পত্রয়ানা সিচয় িাকুরজামাই? 

  

নকুবাবু চেচয়য়াসছন, শীতসের সিহারা সকমন পাগসের মসতা হইয়া চগয়াসছ, সবাধহয় সস 

সকাসনা অসুসয় েুচগসতসছ, এতচিন হইয়া সগে সকহ তাহার সয়াাঁজয়বর েইসত আচসে না 

সিচয়য়া জ্ঞাতাসথব এই পত্র চেচয়োম। 

  

রায়াে বচেে, সতামাসির বাচিসত না োিাসি আসছ সবৌিান? শীতেবাবু  য়াসন আসছন 

চক কসর? 

  

চক জাচন িাকুরজামাই, চকছু বুিসত পারচছ না। আপচন একবার যান না কেকাতা? 

  

কথািা এয়াসন প্রকাশ কচরসত শযামা রায়ােসক বারণ কচরয়া চিে। চবধান পরীষেরা 

চিসতসছ, এয়ন এই সংবাি পাইসে হয়সতা সস উসেচজত হইয়া উচিসব, োসো চেচয়সত 

পাচরসব না—বছরকার পরীষেরা সহজ সতা নয় িাকুরজামাই, এয়ন চক  সক বযস্ত করা 

উচিত? 

  

পাগসের মসতা সিহারা হইয়া চগয়াসছ? অসুসয় েুচগসতসছ? চবধাসনর পরীষেরা না থাচকসে 

শযামা চনসজ সিচয়সত যাইত। চক্তু  এয়াসন শীতে আচসে না সকন? েজ্জায়? চক অিৃষ্ট 

মানুষিার! দু বছর। সজে য়াচিয়া বাচহর হইয়া আচসে, সছসেসমসয়র মুয় সিচয়সব, ্ীর 

সসবা পাইসব, তার বিসে য়াচে বাচিসত মুয় েুকাইয়া একা অসুসয় েুচগসতসছ। এত 

েজ্জাই-বা চকসসর? আত্মীয়স্বজনসক মুয় চক সিয়াইসত হইসব না? 
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শচনবাসরর আসগ রায়াসের কচেকাতা যা য়ার উপায় চছে না। দুচিন ধচরয়া শযামা তাহার 

দুেবাগা স্বামীর কথা োচবে। োচবসত োচবসত আচসে মমতা। 

  

শযামা চক জাচনত নকুবাবুর চিচির কথাগুচে সয ছচব তাহার মসন আাঁচকয়া চিয়াচছে 

পরীষেরার বযস্ত সন্তাসনর মুসয়র চিসক িাচহয়া থাচকবার সময়  তাহা সস েুচেসত পাচরসব 

না, এত সস গেীর চবষাি সবাধ কচরসব? শচনবার রায়াসের সসগে  সস কচেকাতা র না 

হইে। সসগে  েইে শুধু ফণীসক। চবধানসক বচেয়া সগে সস বাচিিা সিচয়য়া আচসসত 

যাইসতসছ, কচে সফরাসনার বযবস্থা কচরয়া আচসসব, যচি সকাসনা সমরামসতর িরকার থাসক 

তা  কচরয়া আচসসব। 

  

—আমার কথা সেব না বাবা, োসো কসর পরীষেরা চি , সকমন? সছাি চপচসর কাসছ য়াবার 

সিসয় সয় ? আর বকুেসক সযন সমর না সয়াকা। 

  

  
  

বাচি সপৌাঁচছসত সন্ধ্যা পার হইয়া সগে। সির িরজা বন্ধ্, চেতসর আসো জ্বচেসতসছ চকনা 

সবািা যায় না, শীসতর রাসত্র সমস্ত পািািাই স্তব্ধ হইয়া আসছ, তার মসধয শযামার বাচিিা 

সযন আসরা চনিুম। অসনকষেরণ িরজা সিোসিচের পর শীতে আচসয়া িরজা য়ুচেে। 

রাস্তার আসোসত তাসক সিচয়য়া শযামা কাাঁচিয়া সফচেে। সিায় মুচছয়া চেতসর ঢুচকয়া সস 

সিচয়ে িাচরচিসক অন্ধ্কার, একিা আসো  চক শীতে জ্বাোয় না সন্ধ্যার পর? ফণী েসয় 

তাহাসক সবসে আাঁকিাইয়া ধচরয়াচছে, অন্ধ্কার বারাোয় িাাঁিাইয়া শযামা চশহচরয়া 

উচিে। এমচন সন্ধ্যাসবো একচিন সস এয়াসন প্রথম স্বামীর ঘর কচরসত আচসয়াচছে, 

সসচিন  এমচন ছািাছাচির আবহা য়া তাহার চনশ্বাস সরাধ কচরয়া চিসতচছে, সসচিন  

তাহার কান্া আচসসতচছে এমচনোসব। শুধু, সসচিন বারাোয় জ্বাোসনা চছে চিমচিসম 

একিা েণ্ঠন। 

  

শীতে চবিচবি কচরয়া বচেে, সমামবাচত চছে, সব য়রি হসয় সগসছ।  
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রায়াে চগয়া সমাসির সিাকান হইসত কতকগুচে সমামবাচত চকচনয়া আচনে। এই অবসসর 

শযামা হাতিাইয়া হাতিাইয়া ঘসর চগয়া বচসয়াসছ, বাচহসর বি িাণ্ডা। শীতেসক দুসিা-

একিা কথা  সস চজজ্ঞাসা কচরয়াসছ, প্রায় অবান্তর কথা, জ্ঞাতবয প্রশ্ন কচরসত চক জাচন 

শযামার সকন েয় কচরসতচছে। চেতসর ঢুচকবার আসগ রাস্তার আসোসত শীতসের পাগসের 

মসতা মূচতব সিচয়য়া শযামা সতা কাাঁচিয়াচছে, অন্ধ্কার ঘসর সস সবিনা চক েসয় পচরণত 

হইয়াসছ? 

  

রায়াে চফচরয়া আচসয়া একিা সমামবাচত জ্বাচেয়া জানাোয় বসাইয়া চিে। ঘসর চকছু 

নাই, তিসপাসষর উপর শুধু একিা মাদুর পাতা, আর ময়ো একিা বাচেশ। সমসিসত 

একরাশ সপািা চবচি আর কতকগুচে শােপাতা ছিাসনা। সয জামাকাপসি দু বছর আসগ 

শীতে রাতদুপুসর পুচেসশর সসগে  িচেয়া চগয়াচছে তাই সস পচরয়া আসছ, কাপি সবাধহয় 

তাহার  ই একয়ানা, চক সয ময়ো হইয়াসছ বচেবার নয়, রাসত্র সবাধহয় সস শুধু 

আসোয়ানিা মুচি চিয়া পচিয়া থাসক, সিৌচকর বাচহসর অসধবকিা এয়ন মা চিসত 

েুিাইসতসছ। এসব তবু  সযন িাচহয়া সিয়া যায়, তাকাসনা যায় না শীতসের মুসয়র চিসক। 

সিায় উচিয়া মুয় ফুচেয়া বীেৎস সিয়াইসতসছ তাহাসক, হাি কয়ানা ছািা শরীসর আর 

সবাধহয় চকছু নাই। 

  

শীতে িাাঁিাইয়া থাসক, িাাঁিাইয়া িাাঁিাইয়া সস কাাঁসপ তারপর সহসা শযামার চক হয় সক 

জাসন, ফণীসক সজার কচরয়া নামাইয়া চিয়া জননীর মসতা বযাকুে আসবসগ শীতেসক 

জিাইয়া ধচরয়া িাচনয়া আসন, চশশুর মসতা আেসগাসছ সশায়াইয়া সিয় মাদুসর, বসে, 

এমন কসর েুগছ, আমাসক একিা য়পর  তুচম চিসে না সগা। 

  

  
  

পরচিন সকাসে সস হারান ডািারসক ডাচকয়া পিাইে। হারানসক য়বর চিসে পাঁচিশ িাকা 

বাচি োিা পািাসনার ছেনািুকু সয ঘুচিয়া যাইসব শযামা চক তা োচবয়া সিচয়ে না। োচবে 

দবচক। রাসত্র কথািা মসন মসন নািািািা কচরয়া সস সিচয়য়াসছ, হারাসনর মহৎ ছেনাসক 
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বািাইয়া রায়ার জনয হারানসক তার ছেনা করা উচিত নয়। সস সয এয়াসন আচসয়া 

জাচনসত পাচরয়াসছ বাচিসত তাহার োিাসি আসস নাই, হারান িয়া কচরয়া মাসস মাসস 

তাসক িাকা পািায় এিা হারানসক। জাচনসত সি য়াই োসো। পসর যচি হারান জাচনসত 

পাসর শযামা কচেকাতা আচসয়াচছে? তয়ন চক হইসব? হারান চক তয়ন মসন কচরসব না 

সয সব জাচনয়া  িাকার সোসে শযামা িুপ কচরয়া আসছ? 

  

হারান আচসসে শযামা তাহাসক প্রণাম কচরে। বচেে, োসো আসছন বাবা আপচন? কাে। 

সন্ধ্যাসবো এসস সপৌসছচছ আচম, আসগ সতা জানসত পাচর চন কসব য়াোস সপসয় এয়াসন 

এসস পসি রসয়সছ চবপসির  পর চক সয আমার চবপি আসসছ বাবা, সকাসনাচিসক কূে-

চকনারা সিয়সত পাই সন। সমস্ত মুয় ফুসে চগসয়সছ, শরীসর িারুণ জ্বর, ডাকসে ঢুকসে 

সািা  োসো কসর সিয় না। বাবা। শযামা সিায় মুচছসত োচগে।  

  

হারান সযন অপচরবতবনীয়, মাথার িুসে পাক ধচরসব সিসহ বাধবকয আচসসব তবু সস কণামাত্র 

বিোইসব না, চবধাসনর প্রথম অসুসয়র সময় সিচয়সত আচসয়া সযমন চনমবমোসব শযামাসক 

সস কাাঁিসত বারণ কচরয়াচছে, আসজা সতমচনোসব বারণ কচরে। শযামার জীবসন রহসযময় 

দুসববাধয মানুসষর পিাপবণ আসরা ঘচিয়াসছ দবচক, সগািায় চছে রায়াে, তারপর আচসয়াসছ 

মামা তারাশের, চক্তু  এই সোকচির সসগে  তাসির তুেনা হয় না, এসক এসক তাসির 

রহসসযর আবরণ য়চসয়া চগয়াসছ, হারান শুধু চিরকাে যবচনকার আিাসে রচহয়া সগে। 

শযামাসক যচি সস সস্নহ কসর, সস্নসহর পাত্রীসক সিচয়য়া একচবেু য়ুচশ চক তাহার হইসত 

নাই? আজ হারান ডািার শুধু সরাগী সিচয়সত আসার মসতা শযামার বা চি আচসসব, 

আত্মীয় বচেয়া ধরা চিসব না? 

  

শীতেসক হারান অসনকষেরণ পরীষেরা কচরে। 

  

বাচহসর আচসয়া রায়াে   শযামাসক বচেে, কচদ্দন জ্বসর েুগসছ জাচন সন বাবু আচম 

চজজ্ঞাসা করসে বেসত িায় না। অসনকচিন সথসক না সয়সয় শুসকাসচ্ছ সসিা বুিসত পাচর। 

তারপর োচগসয়সছ। িাণ্ডা। সব জচিসয় অবস্থা যা িাাঁচিসয়সছ সারসত সময় সনসব-বি 
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ডািার ডাকসত িা  ডাক আচম বারণ কচর সন, চক্তু , ডািার ফািার ডাকা চমসছ তা  

বসে রায়চছ—এর সবসিসয় িরকার সবচশ সসবাযসত্নর। 

  

বি ডািার? হারাসনর সিসয় বি ডািার সক আসছ শযামা েতা জাসন না! শুচনয়া হারান 

য়ুচশ হয়! বসে, িা  চিচক কাগজ কেম,  ষুধ চেচয়। আর মন চিসয় সশান যা যা বসে 

যাই, এতিুক এচিক  চিক হসে িেসব না–িুসকই না  না কথাগুসো আমার মসন যা 

থাকসব আমার জানা আসছ। 

  

এসক এসক হারান বচেয়া যায়– ষুধ, পথয, সসবার চনসিবশ। ঘচির কাাঁিা ধচরয়া সময় 

বাচধয়া সিয়। বার বার সাবধান কসর, এতিুকু এচিক  চিক নয়, আিিায় সয  ষুধ 

সি য়ার কথা, চিসত সযন আিিা বাচজয়া পাাঁি চমচনি  না হয়, যয়ন দু িামি ফুড সি য়ার 

কথা, চতন িামি সযন তয়ন না পসি। 

  

শযামা েসয় েসয় বসে, সকাসনা বযবস্থাই সতা সনই এয়াসন, য়াচে বাচিসত এসস উসিচছ 

আমরা, বনগাাঁ চক চনসয় যা য়া যাসব না? 

  

হারান সযন আনমসনই বসে, বনগাাঁ? তা িে, বনগাাঁসতই চনসয় যাই—একিা চিন আমার 

নষ্ট হসব, হসে আর উপায় চক? জ্বর কসর, না সয়সয়, িাণ্ডা োচগসয় চক কাণ্ডই বাচধসয় 

সরসয়সছ হতোগা। কিায় গাচি? সিিিায়? তসব সময় আসছ সঢর, যা  চিচক তুচম রায়াে 

 ষুধপত্রগুচে চনসয় এস চকসন, আচম সরাগী সিসয় আসচছ ঘুসর এগারিার মসধয।–দুসিা 

পান আমায় চিসত পার সঘাঁসি? সিািা থাসক সতা চি  য়াচনকিা।  

  

হারান বুিা হইয়া চগয়াসছ, পান চিবাইসত পাসর না, সহাঁিা পান য়ায়। চক্তু  হারান বিোয় 

নাই। বুিা হইসত হইসত সস মচরয়া যাইসব, তবু সবাধহয় বিোইসব না। শযামা চক জাসন 

না আত্মীয়তা কচরয়া শীতেসক সস বনগাাঁ সপৌছাইয়া চিসত যাইসতসছ না, যাইসতসছ 

ডািার হইয়া সরাগীর সসগে িঃ শযামার বোর অসপষেরা রাসয় নাই। তা সস সকাসনা চিনই 

রাসয় না। সসই প্রথমবার চবধাসনর অসুসয়র সময় জ্বরতপ্ত চশশুচিসক সস সয গামোর িাণ্ডা 

জসে িুবাইয়াচছে সসচিন  সস শযামার বোর অসপষেরা রাসয় নাই। যা করা উচিত হারান 
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তাই কসর। হারাসনর সস্নহ নাই, আত্মীয়তা নাই, সকামেতা নাই, কতবার েুে কচরয়া 

শযামা োচবয়াসছ হারান তাহাসক সমসয়র মসতা োেবাসস! তাই যচি সস বাচসসব তসব 

বাচি োিার নাম কচরয়া িাকা শযামাসক সস পািাইসব সকন? সসাজাসুচজ পািাইসত সক 

তাসক বারণ কচরয়াচছে? পসরর িান ্হণ কচরসত অনয সকসের কাসছ শযামা েজ্জা 

পাইসব, এই জনয? হারাসনর মসধয  সব দুববেতা নাই! সক সকাথায় চক কারসণ েজ্জা 

পাইসব হারান চক কয়সনা তা োসব? সস্নহ মসন কচরয়া শযামা পাসছ কাসছ সঘাঁচষসত িায়, 

শযামা পাসছ। মসন কসর অযাচিত িাসনর সপছসন হারাসনর মমতার উৎস েুকাইয়া আসছ, 

আত্মীয়তা িাচব করার সুসযাগ পাসছ শযামাসক সি য়া হয়, তাই না হারান তাহার িানসক 

শযামার প্রাপয বচেয়া সঘাষণা কচরয়াচছে। 

  

  
  

অচেমাসন শযামার কান্া আসস। অচেমাসন কান্া আচসবার বয়স তাহার নয়, তবু মসনর 

মসধয আসজা সয অবুি কাাঁিা সমসয়িা েুকাইয়া আসছ সয বাসপর সস্নহ জাসন নাই, অসমসয় 

মাসক হারাইয়াসছ, সষাে বছর বয়স হইসত জগসত একমাত্র আপনার জন মামাসক য়ুাঁচজয়া 

পায় নাই, স্বামীর েসয় চিসশহারা হইয়া থাচকয়াসছ, সস যচি আজ কাাঁচিসত িায় সপ্রৌঢবা 

শযামা তাহাসক বারণ কচরসত পাচরসব সকন? 

  

তাহারা বনগাাঁসয় সপৌাঁচছসে মো শীতেসক সিচয়য়া একিু কাাঁচিে, তারপর তািাতাচি তার 

জনয চবছানা পাচতয়া চিে, এচিক  চিক সছািাছুচি কচরয়া োচর বযস্ত হইয়া পচিে সস, 

সসবাযসত্নর বযবস্থা কচরে, সছসেসমসয়সির সরাইয়া চিে, শযামাসক বচেসত োচগে, সেব 

না তুচম সবৌ, সেব না—চফসর যয়ন সপসয়চছ িািাসক োসো কসর আচম তুেবই।  

  

বকুে চবস্ফাচরত সিাসয় শীতেসক য়াচনকষেরণ িাচহয়া সিচয়ে, তারপর সস সয সকাথায় 

সগে। সকহ আর তাহাসক য়ুাঁচজয়া পায় না। হারান ডািারসক  নয়! সকাথায় সগে দুজসন? 

সশসষ সুপ্রোই তাসির আচবষ্কার কচরে বাচির চপছসন সঢাঁচকঘসর।  ঘসর বকুে সয়োঘর 

পাচতয়াসছ? সিচকিার উপসর পাশাপাচশ বচসয়া গম্ভীর মুসয় চক সয তাহারা আসোিনা 
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কচরসতচছে তাহারাই জাসন, সুপ্রো সিচয়য়া হাচসয়া বাঁসি না। ডািার নাচক বুিা? জগসত 

এত জায়গা থাচকসত, কথা বচেবার এত সোক থাচকসত, বুিা সঢাঁচকঘসর বচসয়া আোপ 

কচরসতসছ বকুসের সসগে । 

  

যা সতা সয়াকা সডসক আন  সির। বুসিাসক বে মুয়-হাত ধুসয় চনসত–সয়সত-সিসত চিই। 

ততার বাবা চক য়াসব তা  তত বসে চিসে না, সঢাঁচকঘসর চগসয় বসস রসয়সছ? 

  

হারান আসস, মুয়-হাত সধায়, সুপ্রো সঘামিা িাচনয়া তাহাসক জেয়াবার সিয়। বকুে চক্তু  

সঢাঁচকঘসরই বচসয়া থাসক। সুপ্রো চগয়া বসে,   বুকু, য়াচব সন তুই? ততার বাবা এে, তুই 

এয়াসন বসস আচছে? 

  

  আমার বাবা নয়। 

  

সশান কথা সমসয়র?–সুপ্রো হাসস, আয়, িসে আয় আমার সসগে , একোচি এয়াসন সতাক 

বসস থাকসত হসব না। 

  

  
  

রাচত্রিা এয়াসন থাচকয়া পরচিন সকাসে হারান কচেকাতা িচেয়া সগে। শযামা সাবধান 

হইয়া। চগয়াচছে, হারানসক অচতচরি আত্মীয়তা জানাইবার সকাসনা সিষ্টাই সস কচরে না। 

যা য়ার সময় শুধু ঘিা কচরয়া প্রণাম কচরয়া বচেে, সমসয়সক েুেসবন না বাবা!। 

  

য়ুব ধীসর ধীসর শীতে আসরাগয োে কচরসত োচগে। সস চনিুম চনশু্চপ হইয়া চগয়াসছ। 

আপন হইসত কথা সস এসকবাসরই বসে না, অপসর বচেসে কয়সনা দু-এক কথায় জবাব 

সিয়, কয়সনা চকছু বসে না। সকহ কথা বচেসে বুচিসত সযন তাহার সিচর হয়। ষুেরধা তৃষ্ণা 

সবাধ  সযন তাহার নাই, য়াইসত চিসে য়ায়, না চিসে কয়সনা িায় না। িুপিাপ চবছানায় 

পচিয়া থাচকয়া সস সয োসব তা সতা নয়। এয়াসন আচসয়া কচিসনর মসধয সিায়- িা 

তাহার সাচরয়া চগয়াসছ, সব সময় সস শূনয িৃচষ্টসত িাচহয়া থাসক। দু বছর সজে য়াচিসে 

মানুষ চক এমচন হইয়া যায়? কসব ছািা পাইয়াচছে শীতে? কচেকাতার বাচিসত আচসয়াই 
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সস সতা চছে িশ-বার চিন, তার আসগ? প্রথসম চজজ্ঞাসাবাি কচরয়া চকছু জানা যায় না। 

পসর অসল্প অসল্প জানা চগয়াসছ, পসনর-কুচি চিন সকাথায় সকাথায় ঘুচরয়া শীতে 

কচেকাতার বাচিিাসত আশ্রয় েইয়াচছে। জাচনয়া শযামার বি অনুতাপ হইয়াসছ। এই 

িারুণ শীসত একয়ানা আসসায়ান মাত্র সম্বে কচরয়া স্বামী তাহার এক মাসসর উপর 

কপিবকহীন অবস্থায় সযয়াসন সসয়াসন কািাইয়াসছ। সজসে থাচকবার সময় শীতসের সসগে  

সস সযাগসূত্র রাসয় নাই সকন? তসব সতা সময়মসতা য়বর পাইয়া  সক সস সজসের সিউচি 

হইসত সসাজা বাচি েইয়া আচসসত পাচর? 

  

প্রাণ চিয়া শযামা শীতসের সসবা কসর। শ্রাচন্ত নাই, দশচথেয নাই, অবসহো নাই। িাচরচি 

সন্তান শযামার? আর একচি বাচিয়াসছ। শীতে সতা এয়সনা চশশু। 

  

  
  

পরীষেরার ফে বাচহর হইসে জানা চগয়াসছ চবধান ্াসস উচিয়াসছ প্রথম হইয়া। 
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৮. আলরা িার বের  াচিয়া কিল 

বনগাাঁসয় শযামার এসক এসক আসরা িার বছর কাচিয়া সগে।  

  

কচেকাতার বাচিিা তাহাসক চবক্রয় কচরয়া চিসত হইয়াসছ। মযাচট্রকুসেশন পাস কচরয়া 

চবধান যয়ন কচেকাতায় পচিসত সগে–শীতসের প্রতযাবতবসনর এক বছর পর।  

  

শীতসের অসুসয়র জনয অসনক িাকা য়রি কচরসত না হইসে রায়াে হয়সতা সশষ পযবন্ত 

চবধাসনর পিার য়রি চিসত রাচজ হইত। বি য়ারাপ অসুয় হইয়াচছে শীতসের। সবচশ 

জ্বর, অনাহার, িারুণ শীসত উপযুি আবরসণর অোব, মানচসক পীিা এই সব চমচেয়া 

শীতসের স্নায়ুসরাগ জিাইয়া চগয়াচছে, সিসহর সমস্ত স্নায়ু তাহার উচিয়াচছে ফুচেয়া। 

চিচকৎসার জনয তাহাসক কচেকাতা েইয়া যাইসত হইয়াচছে। চতন মাস সস পচিয়া চছে 

হাসপাতাসে। তারপর শযামার কািা-কািায় রায়াে আসরা চতন মাস তাহার দবদুযচতক 

চিচকৎসা িাোইয়াচছে। তার ফসে যতিূর সুস্থ হ য়া সম্ভব শীতে ত হইয়াসছ। চক্তু  

জীবসন সস সয কাজকমব চকছু কচরসত পাচরসব সস েরসা আর নাই। যতয়াচন তাহার 

অষেরমতা নয়, োন কসর সস তার সিসয় সবচশ। শুইয়া বচসয়া অেস অকমবণয িাচয়েহীন 

জীবনযাপসনর সুয়িা সির পাইয়া হয়সতা সস মুগ্ধ হইয়াসছ। হয়সতা সস সতযই চবশ্বাস 

কসর িারুণ সস অসুস্থ, কমবজীবসনর তাহার অবসান হইয়াসছ। হয়সতা সস চহচষ্টচরয়া্স্ত 

অসুসয়র অজুহাসত সকসের িয়া   সহানুেূচত, মমতা   সসবা োে করার সিসয় বি আর 

তার কাসছ চকছুই নাই। তসব সবিা শীতসের ফাাঁচক নয়, শরীসর তাহার সগােমাে আসছ, 

মাথািা সতাাঁতা হইয়া যা য়া  কাল্পচনক নয়, অসুসয়র সয বািাবাচি োনিুকু সস কসর 

তার চেচে  সতা মানচসক সরাগ। 

  

তবু সছসের পিা িাোসনার জনয বাচিিা শযামার হয়সতা চবক্রয় কচরসত হইত না, যচি 

বাাঁচিয়া থাচকত হারান ডািার। চবধানসক হারাসনর বাচি পািাইয়া সস চেচয়ত, বাবা, 

জীবনপাত কসর  র স্কুসের পিা সাগে  কসরচছ, আর সতা আমার সাধয সনই, এবার চিন 
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বাবা  র আপচন কসেসজ পিার একিা বযবস্থা কসর। হারান তা চিত। শযামার সসেহ 

চছে না। চক্তু  হারাসনর অসনক বয়স হইয়াচছে, চবধাসনর স্কুসের পিা সশষ হ য়া পযবন্ত 

সস বাাঁচিয়া থাচকসত পাচরে কই? 

  

হারান মচরয়াসছ। মচরসব না? কপাে সয শযামার মে! হারান বাাঁচিয়া থাচকসে শযামার 

োবনা চক চছে? বাচিসত শযামার োিাসি আচসয়াচছে, তারা কুচি িাকা পািাইত 

শযামাসক, আর হারান পািাইত পাঁচিশ! হারাসনর মচনঅডবাসরর কুপসন সকাসনা অজুহাসতর 

কথা সেয়া থাচকত না, শুধু অপািয হাসতর সেয়ার স্বাষেরর থাচকত–হারানিি সি। শযামা 

সতা তয়ন চছে বিসোক। কসয়ক মাসস শ সিসিক িাকা  জমাইয়া সফচেয়াচছে। সকন 

মচরে হারান? কত মানুষ সের-আচশ বছর বাাঁচিয়া থাসক, পয়ষচট্ট পার হইসত না হইসত 

হারাসনর মচরবার চক হইয়াচছে? 

  

শযামা চক কচরসব? েগবান যার প্রচত এমন চবরূপ, বাচি চবচক্র কচরয়া না চিয়া তার উপায় 

চক? 

  

শহরতচের বাচি, তা  বি রাস্তার উপসর নয়, িচষেরণ সয়াো নয়। একতো পুসরাসনা। 

বাচি সবচিয়া শযামা হাজার পাাঁসিক িাকা পাইয়াচছে।  

  

িাকা থাচকসে য়রি সকন বাচিয়া যায় সক জাসন। আসগ সছাি-বি অসনক য়রি মোর 

উপর চিয়া িাোসনা যাইত, চক্তু  পুাঁচজ যার পাাঁি হাজার িাকা সস সকন তা পাচরসব? 

মোই-বা চিসব সকন? দুসধর কথা ধরা যাক। দুধ অবশয সকনা হয় না, বাচিসত পাাঁি-

ছয়িা গরু আসছ। চক্তু  গরুর চপছসন য়রি সতা আসছ? শযামার সছসেসমসয়রা দুধ সতা 

য়ায়? শযামা পাাঁি হাজার িাকা পা য়ার মাসয়াসনক পসর মো বসে, পয়সাকচি হাসত 

সনই সবৌ, এ-মাসসর সয়াে-কুসিার িামিা চিসয় িা  না, সামসনর মাসস আনাবয়ন আচম। 

  

কুাঁসিা সকনা হইসব সকন? সসচিন সয দু মন িােু করা হইে তার কুাঁসিা সগে সকাথায়? 

এবার মো ধান োনার মজুচর নগি সিয় নাই। ধান সয োচনয়াসছ কুাঁ সিা পাইয়াসছ সস। 
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মো তাহা হইসে শযামার িাকাগুচে য়রি করাইয়া চিবার মতেব কচরয়াসছ? ঘসরর ধাসনর 

কুাঁসিা পরসক চিয়া শযামাসক চিয়া কুাঁসিা চকনাইসব। 

  

মাসসর সশসষ মুচি তাহার সাঁইচত্রশ িাকা পা না েইসত আচসয়াসছ, মো চতনয়ানা 

িশিাকার সনাি গুচনয়া সিয়, একিু ইতস্তত কচরয়া নগি িাকা  সিয় একিা, তারপর 

শযামাসক বসে, ছিা িাকা কম পিে, িা  না সবৌ িাকািা চিসয়।  

  

বষবাকাসে জে পচিসত আরম্ভ হইয়াসছ শযামার ঘর চিয়া, দুয়ানা চিন বিোসনা িরকার, 

সক বিোইসব চিন? বাচি মোর, ঘরয়ানা মোর, শযামা সতা শুধু আচশ্রত অচতচথ, 

মোরই সতা উচিত ঘরয়ানা সারাইয়া সি য়া। বচেসে মো িুপ কচরয়া থাসক। একিু 

পসরই সংসার য়রসির দুচি-একচি িাকা বাচহর কচরয়া চিবার সময় মো এমন কচরয়া 

বচেসত থাসক সয আর সস পাচরয়া উচিে না, এ সযন রাজার বাচি িা রাইয়াসছ সকসে। 

য়রি য়রি য়রি, িাচরচিসক শুধু য়রি ছািা আর কথা নাই মসন হয় সস বুচি শযামার ঘর 

সারাইয়া চিবার অনুসরাসধরই জবাব চিসতসছ এতষেরণ পসর।  

  

বাচি সবচিয়া এমচন কত য়রি সয শযামার বাচিয়াসছ বচেবার নয়।  

  

চবধাসনর কচেকাতার য়রি, মচণ স্কুসে যাইসতসছ তার য়রি, শীতসের জনয য়রি, অসুয়- 

চবসুসয়র য়রি– শযামার সতা মসন হইত মোর নয়, য়রি য়রি য়রি, িাচরচিসক শুধু য়রি, 

তার। 

  

আর বকুে? বকুসের জনয শযামার য়রি হয় নাই? 

  

গত দবশাসয় সতর শ িাকা য়রি কচরয়া বকুসের শযামা চববাহ চিয়াসছ। কচমসত কচমসত 

পাাঁি হাজাসরর যা অবচশষ্ট চছে, বকুে একাই প্রায় তা সশষ কচরয়া চিয়াসছ। 

  

বকুসের চববাহ হইয়াসছ, আমাসির সসই বকুসের? কার সসগে  চববাহ হইয়াসছ বকুসের, 

শেসরর সসগে  নাচক? পাগে! শেসরর সসগে  বকুসের চববাহ হয় না। 
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সয দবশাসয় আমাসির বকুসের চববাহ হইে, তার আসগর ফাল্গসন চববাহ হইয়াচছে 

সুপ্রোর সমসয়চির, চববাসহর চতন-িারচিন আসগ কচেকাতা হইসত চবধাসনর সসগে  শের  

আচসয়াচছে। বয়সসর আোসজ বকুে মস্ত হইয়া উচিয়াচছে, শের োচবসত পাসর নাই 

বকুে এত বি হইয়াসছ, আর এত েজ্জা হইয়াসছ বকুসের, আর এত সুের হইয়াসছ সস! 

সমসয়র সম্বসন্ধ্ শযামা সয এত সাবধান হইয়াসছ তা  চক শের জাচনত? চববাসহর পরচিন 

দুপুরসবো বকুেসক আর শযামা সিচয়সত পায় না। সকাথায় সগে বকুে? বাচিসত পুরুষ 

চগজচগজ কচরসতসছ, সযয়াসন সযয়াসন সমসয়রা একত্র হইয়াসছ বকুে সতা সসয়াসন নাই? 

হাসতর কাজ সফচেয়া রাচয়য়া শযামা এয়াসন সয়াসজ  য়াসন সয়াসজ, এসক তাসক চজজ্ঞাসা 

কসর। একজন বচেে, এই সতা সিয়োম এয়াসন য়াচনক আসগ, সিয় না কোবাগাসন সগসছ 

নাচক? 

  

বাচির চপছসন কোবাগান, কোবাগাসন সসই সিচকঘর। তাই বসি, সঢাঁচকঘসর সপাঁচকিার 

উপর বচসয়া শের আর বকুে কথা বচেসতসছ বসি। ঘসরর সকাসণ এয়াসন বকুে আর 

এয়ন পুতুে সয়ো। কসর না, সয়োঘর তার োচঙয়া সগসছ, শুধু আসছ চিহ্ন, কতবার ঘর 

সেপা হইয়াসছ। আসজা িাচরচিসক উাঁিু আসের চিহ্ন, পুকুসরর গতব চমোইয়া যায় নাই, 

সবিায় সয চশউচেসবাাঁিার রসঙ সছাপাসনা নযাকিাচি সগাাঁজা আসছ সস সতা বকুসের 

পুতুসেরই জামা। পুতুে সয়োর ঘসর চক। সছসেসয়ো আজ কচরসতসছ বকুে? একিু 

বািাবাচি রকম কাছাকাচছ বচসয়া আসছ  রা, আর চকছু নয়। না, বকুসের হাতচি  

শেসরর হাসত ধরা নাই। শযামা বচেয়াচছে,   বকুে, এয়াসন বসস আচছস তুই? সমসয়-

জামাই যাসব সয এয়ন, আয়, িসে আয়। 

  

বকুে সতা আচসে, চক্তু  সমসয়র মুয় রাঙা সকন, সিায় সকন ছসো ছসো?–শের 

আচসয়াসছ। িার-পাাঁিচিন, সকসের সামসন শেসরর সসগে  কত কথা বকুে বচেয়াসছ, দু-

িার চমচনি একা কথা বচেবার সময়  কতবার শযামা হিাৎ আচসয়াসছ  সির সিচয়য়াসছ, 

শযামাসক সিচয়য়া  কথা শের বন্ধ্ কসর নাই, বকুে হাচস থামায় নাই। সসাঁচকঘসর আজ 
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 রা সকান চনচষদ্ধ বাণীর আিান-প্রিান কচরসতচছে, বকুসের মুসয় যা রং আচনয়াসছ, 

সিাসয় আচনয়াসছ জে? চক বচেসতচছে শের বকুেসক? 

  

শযামা একবার োচবয়াচছে বকুেসক চজজ্ঞাসা কচরসব! সশসষ চকছু না বোই োসো মসন 

কচরয়াচছে। চকছুই হয়সতা নয়। হয়সতা চনজবন সোঁচকঘসর শেসরর কাসছ বচসয়া থাকার 

জনযই বকুে েজ্জা পাইয়াচছে,  য়াসন  োসব বচসয়া থাকা সয তার উচিত হয় নাই, 

বকুে চক আর তা সবাসি না। 

  

তারপর সয কচিন শের এয়াসন চছে, আর চতনচি চিন মাত্র, বকুেসক শযামা একিসণ্ডর 

জনয। সিাসয়র আিাে কসর নাই। 

  

বকুে রাগ কচরয়া বচেয়াচছে, সারাচিন সপছন সপছন ঘুরছ সকন বে সতা?  

  

বকুসের সবাধহয় অপমান সবাধ হইয়াচছে। 

  

শযামা বচেয়াচছে, সপছন সপছন আবার সতার ঘুরোম কয়ন? 

  

তারপর বকুে কাাঁচিয়া সফচেয়াচছে, চগয়া বচসয়াচছে শীতসের কাসছ, সারািা চিন। 

  

দু মাস পসর দবশায় মাসস বকুসের চববাহ হইয়াচছে। সছসের নাম সমাচহনী, সছসের বাসপর 

নাম চবেূচত, চনবাস কৃষ্ণনগর। চবেূচত চছে সপােমাোর, এয়ন অবসর েইয়াসছ। সমাচহনী 

প্াশ িাকায় ঢুচকয়াসছ সপাোচপসস, আশা আসছ বাসপর মসতা সস  সপােমাোর হইয়া 

অবসর েইসত পাচরসব। সমাচহনী কাজ কসর কচেকাতায়, থাসক কাকার বাচি, যার নাম 

শ্রীপচত এবং চযচন মাসিবন্ট আচপসসর সকরাচন। 

  

সছসেচি োসো, আমাসির বকুসের বর সমাচহনী। শান্ত নম্ৰ স্বোব, প্াশ িাকার িাকচর 

কসর বচেয়া এতিুকু গবব নাই, প্রায় শেসরর মসতাই োজুক। সিচয়সত মে নয়, রং একিু 

ময়ো চক্তু  চক সিায়! বকুসের সিাসয়র মসতাই বি হইসব।  
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জামাই সিচয়য়া শযামা য়ুচশ হইয়াসছ, সকসেই হইয়াসছ। জামাইসয়র বাপ-য়ুিার 

বযবহাসর  কাসরা অসুয়ী হ য়ার কারণ ঘসি নাই, শ্বশুরবাচি হইসত বকুে চফচরয়া 

আচসসে তাসক চজজ্ঞাসাবাি কচরয়া জানা চগয়াসছ, শাশুচি-ননসিরা  বকুসের মে নয়, 

বকুেসক তারা পছে  কচরয়াসছ, আির যত্ন চমচষ্ট কথার  কমচত রাসয় নাই, সকবে এক 

চপশাশুচি আসছ বকুসের সসই যা রূঢব কথা বচেয়াসছ দু-একিা বচেয়াসছ, সধসি মাগী, 

বচেয়াসছ তােগাছ! সধাাঁয়া পাকা সমসিসত পা চপছোইয়া পচিয়া চগয়া বকুে যয়ন ডান 

হাসতর শায়াচি োচঙয়া সফচেয়াচছে চবসশষ চকছু সকহ তয়ন তাহাসক বসে নাই, সকবে 

 ই চপশাশুচি অসনকষেরণ বকাচক কচরয়াচছে, বচেয়াচছে অেক্ষ্মী, বচেয়াচছে বজ্জাত। 

  

বেুক, চপশাশুচি সক? শাশুচি-নেই আসে, তারা োসো হইসেই হইে। 

  

বকুে বচেয়াচছে, না মা, চপশাশুচির প্রতাপ  য়াসন সবার সিসয় সবচশ, সবাই তার কথায় 

 সি-বসস। ঘরসিার তার চকনা সব, নগি িাকা আর সম্পচে নাচক অসনক আসছ শুনোম, 

তাইসত সবাই তাসক সমসন িসে। বুচির েসয় সকউ সজাসর কথাচি  কয় নামা। 

  

তাহা হইসে োবনার কথা বসি। শযামা অস্তু ষ্ট হইয়া বচেয়াচছে, কচিন চছচে তার মসধয 

শাাঁয়া সেসঙ বুচির চবষনজসর পিচে! সবৌ-মানুষ তুই, সসয়াসন একিু সাবধাসন িোসফরা 

করসত হয়। 

  

বকুে বচেয়াচছে, পা চপছসে সগে, আচম চক করব? আচম সতা ইসচ্ছ কসর পচি চন! 

  

সুপ্রো বচেয়াচছে, মরুক চপশাশুচি, জামাই োসো হইসেই হইে। সব সতা আর মসনর 

মসতা হয় না। 

  

তা বসি। স্বামীই সতা ্ ীসোসকর সব, স্বামী যচি োসো হয়, স্বামী যচি োেবাসস, হাজার 

িজ্জাে চপসশাশুচি থাক, চক আচসয়া যায় সমসয়মানুসষর? 

  

সমাচহনী োেবাসস না বকুেসক? 
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সমািা সমািা চিচি সতা আসস সপ্তাসহ দুয়ানা! োেবাসার কথা ছািা চক আর সেসয় সমাচহনী 

অত সব? আর চক চেয়বার আসছ তাহার? 

  

সুপ্রোর সমসয়সক বকুে বসরর চিচি পচিসত সিয়। শযামা, সুপ্রো, মো সকসে আ্সহর 

সসগে  একবার তাসক প্রশ্ন কচরয়াচছে, সস হাচসয়া বচেয়াচছে, সেব না মাচম সেব না, যা 

কচবে কসর চিচিসত, জামাই সতামার সেিা বসন সগসছ।  

  

তবু েুকাইয়া সমসয়র একয়ানা চিচিসত শযামা সিায় বুোইসত ছাসি নাই। িাঙাসনা সেসপর 

বস্তার সকাথায় সকান ফাাঁসক চিচিয়ানা আপাতত সগাপন কচরয়া বকুে স্নান কচরসত 

চগয়াচছে, শযামার চক না নজর এিাইয়াসছ! সিাসরর মসতা চিচিয়ানা পচিয়া শযামা সতা 

অবাক। এসব চক চেচয়য়াসছ সমাচহনী? সব কথার মাসন  সয শযামা বুচিসত পাচর না? 

  

সক জাসন, হয়সতা োেবাসার চিচি এমচন হয়। শীতে সতা সকাসনাচিন তাসক সপ্রমপত্র 

সেসয় নাই, সস চক জাসন সপ্রমপসত্রর? 

  

না জানুক, জামাই সয সমসয়সক পছে কচরয়াসছ, তাই শযামার সঢর। একচি শুধু োবনা 

তাহার আসছ। বকুে সতা পছে কচরয়াসছ সমাচহনীসক? সক জাসন চক সপািা মন তাহার, 

সঢাঁচকঘসর সসই সয বকুে আর শেরসক সস একসসগে  সিচয়য়াচছে, বার বার সস কথা তাহার 

মসন পচিয়া যায়। বকুসের সস রাঙা মুয় আর ছেছে সিায় সববিা সিাসয়র সামসন োচসয়া 

আসস। 

  

  
  

পূজার সময় বকুেসক সন য়ার কথা চছে। পূজার ছুচির সসগে  আসরা কসয়কচিসনর ছুচি 

েইয়া সমাচহনী ষ্ীর চিন বনগাাঁ আচসে। চবধাসনর কসেজ অসনক আসগ বন্ধ্ হইয়াচছে, 

চক্তু  সস শেসরর সসগে  কাশী চগয়াসছ। শেসরর সক এক আত্মীয় থাসকন কাশীসত, সসয়াসন 

পূজা কািাইয়া চবধান বাচি আচসসব। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 মানন্ক বন্দ্যাপাধ্যায় । জন্ন্ী। উপন্যাস 

 161 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সমাচহনী থাচকসত িায় না। অষ্টমীর চিনই বকুেসক েইয়া বাচি যাইসব বসে। সকসে যত 

বসে, তা চক হয়? এসসছ, পূজার কচিন থাকসব না? োজুক সমাচহনী ততই সেজ্জোসব 

একি হাচসয়া বসে, না, তার যা য়াই িাই।  

  

সকন, যা য়াই িাই সকন!–সকসে চজজ্ঞাসা কসর।–পসনর চিসনর ছুচি সতা চনসয়ছ, দুচিন 

এয়াসন সথসক সগসে ছুচি সতা সতামার ফুচরসয় যাসব না? 

  

সশসষ সমাচহনী স্বীকার কসর, এিা তার ইচ্ছা-অচনচ্ছার বযাপার নয়, চপচসমার হুকুম 

অষ্টমীর চিন র না হ য়া িাই। 

  

সুপ্রো অস্তু ষ্ট হইয়া বসে, এ চক রকম হুকুম বাছা সতামার চপচসর? সবয়াই বতবমান 

চপচসইবা হুকুম সিবার সক? সবয়াইসক সিচে্াম কসর আমরা অনুমচত আচনসয় চনচচ্ছ, 

েষেরীপুসজা পযবন্ত তুচম থাকসব এয়াসন। 

  

সমাচহনী েয় পাইয়া বসে, সিচে্াম যচি করসত হয়, চপচসসক করুন। চক্তু  তাসত চকছু 

োে হসব না, অনুমচত চপচস সিসব না, মাি সথসক শুধু িিসব।  

  

সকহ আর চকছু বসে না, মসন মসন সকসে অস্তু ষ্ট হইয়া থাসক। বুচিসত পাচরয়া সমাচহনী 

বি অস্বচস্ত সবাধ কসর। সুপ্রোর সমসয়সক সস বুিাইবার সিষ্টা কসর সয, এ বযাপাসর তার 

সকাসনা সিাষ নাই, চপচস চতনয়ানা চিচিসত চেচয়য়াসছ অষ্টমীর চিন সস সযন অবশয অবশয 

র না হয়, সকাসনা কারসণ সযন অনযথা না ঘসি, কথা না শুচনসে চপচস বি রাগ কসর। 

সুপ্রোর সমসয় শুচনয়া বসে, সবািা সতা োই, আসার মসতা আসা এই সতা সতামার প্রথম, 

দুচিন না থাকসে সকমন োসগ আমাসির। 

  

সমাচহনী কসয়ক ঘণ্টা োসব, তারপর সুপ্রোর সমসয়সক ডাচকয়া বসে, আচ্ছা িশমী পযবন্ত 

থাকব। 

  

শুচনয়া শযামা আচসয়া বসে, থাকসে চপচস রাগ করসব বেচছসে? 
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চগসয় বুচিসয় বেবয়ন।–সমাচহনী বসে। 

  

শযামা তবু ইতস্তত কসর।–সজার কসর ধসর সরসয়চছ বসে চপচস সতা সশসষ …?  

  

মনিা শযামার য়ুাঁতয়ুাঁত কসর। চক সয জবরিচস্ত সকসের! যাইসত চিসেই হইত অষ্টমীর 

চিন। তার সমসয়-জামাই, চপচসর নাম শুচনয়া সস িুপ কচরয়া সগে, সকসের এত মাথাবযথা 

সকন?  রা চক যাইসব চপচসর রাসগর ফে সোগ কচরসত? েুচগসব তার সমসয়। সুপ্রোর 

সমসয় একসময় তাহাসক একিা য়বর চিয়া যায়। বসে, জান মাচম, জামাই সতামার তার 

পািাসে চপচসর কাসছ। চক চেসয়সছ জান, এয়াসন এক গণৎকার বসেসছ পুসজার কচিন 

 র যাত্রা চনসষধ।। 

  

শযামা চনশ্বাস সফচেয়া বসে, চক সব কাণ্ড মা, আমার োসো োগসছ না য়ুচক, এমন কসর 

  

কাউসক রায়সত আসছ! 

  

আমরা সরসয়চছ নাচক? জামাই চনসজই সতা বেসে থাকসব।  

  

তয়ন শযামা হাচসয়া সুপ্রোর সমসয়র চিবুক ধচরয়া বসে, আসরকচি জামাই সতা আমার 

এে না। 

  

মা? 

  

সস েক্ষ্মীপূজার পসরই আচসসব, শযামা তাই হাচসয়া এ কথা বসে, বযথার সসগে  বচেবার 

প্রসয়াজন হয় না। 

  

পূজা উপেসষের মো সাধারণোসব য়া য়ািা য়ার োসো বযবস্থা কচরয়াসছ, শযামা 

য়রিপত্র কচরয়া আসরা সবচশ আসয়াজন কচরে, আসার মসতা আসা এই সতা জামাইসয়র 

প্রথম। সমাচহনীসক সস একপ্রস্থ ধুচত-িাির-জামা-জুতা চকচনয়া চিে, চিে িাচম চজচনস, 
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জামাই সয প্াশ িাকার িাকুসর। শযামার িাকা ফুরাইয়া আচসয়াসছ, চক্তু  চক কচরসব, 

এসব সতা না কচরসে নয়। 

  

কাজ কচরসত কচরসত শযামা বকুসের োবেচগে  েষেরয কসর। সমাচহনী আচসয়াসছ বচেয়া 

য়ুচশ হয় নাই বকুে? এমন িাপা সমসয়িা তার, মুয় সিচয়য়া চকছু চক বুচিবার সযা আসছ। 

য়া য়ািা য়া সশষ হইসত অসনক রাচত্র হয়, বকুে আচসয়া মার চবছানায় শুইয়া পসি, 

শযামা বসে, রাত অসনক হে, আর এয়াসন সকন মা? ঘসর যা । 

  

এয়াসন শুই না আচম?–বকুে বসে। 

  

শযামা েয় পাইয়া সুপ্রোর সমসয়সক ডাচকয়া আসন। সস িানািাচন কসর, বকুে যাইসত িায় 

না, শযামার বুসকর মসধয চঢপচঢপ কচরসত থাসক। সশসষ দধযব হারাইয়া শযামা িাসত িাাঁত 

ঘচষয়া বসে, সপািারমুয়ী সকসেোচর কসর সকসের মুসয় তুই িুনকাচে চিচব? যা বেচছ 

যা, সমসর সছাঁসি সফেব সতাসক আচম। 

  

সুপ্রোর সমসয় বসে, আহা মাচম, সবাসকা না সগা, যাসচ্ছ।  

  

তারপর বকুে উচিয়া যায়। শযামা িুপ কচরয়া তিসপাসষ বচসয়া োসব। নানা কারসণ সস 

বি চবষাি সবাধ কসর। সক জাসন চক আসছ সমসয়িার মসন। পূজার সময় িাচরচিসক আনে 

উৎসব, চবধান  কাসছ নাই সয সছসের মুয় সিচয়য়া মনিা একিু শান্ত হয়। সছসে বি 

হইয়াসছ, তাই আর কসেজ ছুচি হইসে ছুচিয়া মার কাসছ আসস না, বনু্ধ্র সসগে  সবিাইসত 

যায়। 

  

শীতে সবাধহয় বাচহসর তাসসর আিায় বচসয়া আসছ, শযামার বারণ না মাচনয়া সস আজ 

চসচদ্ধ চগচেয়াসছ একরাচশ। সক আসছ শযামারিঃ সারাচিসনর য়ািুচনর পর শরীর শ্রান্ত অবসন্ 

হইয়া আচসয়াসছ, মসনর মসধয একিা দুিঃসহ োর িাচপয়া আসছ, কত সয একা আর 

অসহায় মসন হইসতসছ। চনসজসক, সসই শুধু তা জাসন, এতিুকু সান্ত্বনা চিবার  সকহ নাই। 
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োসো কচরয়া আসো হ য়ার আসগ উচিয়া শযামা বকুসের ঘসরর িরজায় সিায় পাচতয়া 

িা য়ায় বচসয়া রচহে। বকুে বাচহর হইসে একবার সস তাহার মুয়য়ানা সিচয়সব। য়াচনক 

বচসয়া থাচকয়া শযামার েজ্জা কচরসত োচগে, এচিক  চিক সস একিু ঘুচরয়া আচসে, 

পুকুর ঘাসি চগয়া মুসয়-সিাসয় জে চিে। এ  এক শরৎকাে, শযামার জীবসন এমন কত 

শরৎ আচসয়া চগয়াসছ। পুকুসরর শীতে জে, ঘাসসর সকামে চশচশর শযামার মুসয় আর 

িরসণ কত চক চনসবিন জানায়। সস চক একচিন বকুসের মসতা চছে? কসব? 

  

তারপর চেতসর চগয়া শযামা সিচয়ে, বকুসের ঘসরর িরজা সয়াো। চক্তু  বকুে সকাথায়? 

শযামা এচিক  চিক তাকায়, স্ুয় চিয়া পার হইয়া যা য়ার সময় চেতসর িাচহয়া সিসয় 

মশাচর সতাো, চবছানা য়াচে, বকুে বা সমাচহনী সকউ ঘসর নাই। এত সোসর সকাথায় সগে 

 রা? শযামা গাসে হাত চিয়া চসাঁচিসত বচসয়া রচহে।  

  

রান্াঘসরর পাশ চিয়া সিাসরর মসতা বাচিসত ঢুচকয়া শযামাসক বচসয়া থাচকসত সিচয়য়া 

দুজসনই তাহারা েজ্জা পাইে। সমাচহনী ঘসর িচেয়া সগে। বকুে েথ পসি মার কাসছ 

আচসে। 

  

সকাথা চগসয়চছচে বকুে? 

  

বকুে কথা বসে না। পাসশ বসাইয়া শযামা একিা হাসত তাহাসক সবষ্টন কচরয়া থাসক। 

তাই বসি, সতমচন রাঙা বসি বকুসের মুয়, সোঁচকঘসর সসচিন শযামা সযমন সিচয়য়াচছে। 

শুধু আজ  র সিায় দুচি ছেছে নয়। 

  

িশমীর চিন সবো িশিার সময় অপ্রতযাচশতোসব চবধান আচসে। শযামা আনসে অধীর 

হইয়া বচেে, তুই সয িসে এচে সয়াকা? মন চিচকে না বুচি সসয়াসন সতার? 

  

হিাৎ শযামার মন হােকা হইয়া চগয়াসছ। সসচিন সমাচহনীর সসগে  সবিাইয়া আচসয়া 

বকুসের মুয় সয রাঙা হইয়াচছে তা সিচয়বার পসর শযামার মন চক োর হইয়াচছে? 

হইয়াচছে দবচক। শযামার োবনা চক বকুসের জনয? এমচন শরৎকাসে যাসক শযামা সকাসে 
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পাইয়াচছে, সসানার িুকরার সসগে  সোসক যাসক তুেনা কসর, তাসক না সিচয়সে শযামার 

োসো োসগ না। সমাহনীর জনয মাছ মাংস রাাঁচধসত রাাঁচধসত উিনা হইয়া সিাসয়র জে সস 

সফচেয়াচছে কার জনয? 

  

চবধান আচসয়াসছ। আর শযামার দুিঃয় নাই। পৃচথবীসত শরৎ আচসয়াসছ হাচসর মসতা, 

এতচিন শযামা হাচসসত পাসর নাই। এবার শযামার মুসয়র হাচস ফুচিয়াসছ। 

  

পরচিন বকুেসক চবিায় চিয়া  শযামার মুয় তাই সবচশষেরণ স্লান রচহে না। রান্াঘসর চগয়া 

তার কাসছ চপাঁচি পাচতয়া চবধান বচসসত না বচসসত কয়ন সয সস েুচেয়া সগে সমসয়র 

চবরহ। 
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৯. আচথি  দুর্িাবনা 

শযামার মসন আবার চনচবি হইয়া আচথবক দুেবাবনা ঘনাইয়া আচসয়াসছ। 

  

এবার আর সকাসনাচিসক সস উপায় সিচয়সত পায় না। আসগ দুরবস্থায় পচিয়া একিা েরসা 

সস কচরসত পাচর, বাচিিা চবক্রয় কচরয়া চিসে সমািা চকছু িাকা পা য়া যাইসব। এয়ন সস 

েরসা। নাই। বাচি চবচক্রর অতগুচে িাকা সকমন কচরয়া চনিঃসশষ হইয়া সগে? অপিয় 

কচরয়াসছ নাচক সস? হয়সতা আসরা চহসাব কচরয়া য়রি করা উচিত চছে। একসসগে  

অসনকগুচে িাকা হাসত পাইয়া চনসজসক হয়সতা সস বিসোক িা রাইয়াই বচসয়াচছে। 

  

তসব এ কথা সতয সয এ কবছর একচি পয়সা  ঘসর আসস নাই। সফাাঁিা সফাঁিা কচরয়া। 

ঢাচেসে  কেসীর জে একচিন সশষ হইয়া যায়। চবধাসনর পিার য়রি  চক সহজ। 

বকুসের চববাসহ  সঢর িাকা োচগয়াসছ। 

  

চক্তু  এয়ন উপায়?  

  

শযামা এবার একিু মন চিয়া শীতসের োবেচগে  েষেরয কচরসত োচগে। য়ায় িায় তামাক 

িাচনয়া তাস-পাশা সয়চেয়া চিন কািায়, হাসি একিু সয়িাইয়া, বিহজসম সোসগ, রাসত্র 

োসো ঘুম হয় না। তবু চকছু চক শীতে কচরসত পাসর না? ঘসর বচসয়া থাচকয়াই হয়সতা 

সস এসকবাসর সাচরয়া উচিসত পাচরসতসছ না, কাজকসমব মন চিসে হয়সতা সুস্থ হইসব! 

  

িুসে শীতসের পাক ধচরয়াসছ। চববণব কপাসের চিক উপসর একসগাছা িুে এসকবাসর সািা 

হইয়া চগয়াসছ। না, বয়স শীতসের কম হয় নাই। চববাহ সস সবচশ বয়সসই কচরয়াচছে, 

বয়স এয়ন  র প্াসশর কাসছ চগয়াসছ দবচক। তবু, প্াশ বছর বয়সস পুরুষ মানুষ চক 

সরাজগার কসর না? হারান পয়ষচট্ট বছর পযবন্ত কত িাকা উপাজবন কচরয়াসছ, শীতে চক 

চকছু ঘসর আচনসত পাসর না, যৎসামানয? প্াশ িাকা অন্তত? আর চকছু সহাক বা না 

সহাক, চবধাসনর পিার য়রি সতা চিসত হইসব। 
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মৃদু মৃদু শীত পচিয়াসছ। সকাাঁিার য়ুাঁি গাসয় জিাইয়া বাচহসরর অগে সনর জামগাছিার 

সগািায় সবসতর সমািাসত বচসয়া শীতে তামাক িাসন। বাচির সপাষা কুকুরিা পাসয়র 

কাসছ মুয় চজয়া িুপিাপ শুইয়া থাসক, মাসি মাসি শীতসের পা িাচিয়া সিয়। কুকুরিার 

সসগে  শীতসের বি োব। কুকুরিা  তার বি বাধয। শযামা কাসছ আচসয়া মানুষ   পশুর 

সিায়-সবাজা চনচবি তৃচপ্তর আেসয িাচহয়া সিসয়। 

  

চক্তু  উপায় চক? শযামার আর সক আসছ, সক তার জনয বাচহর হইসব উপাজবন কচরসত? 

  

ধীসর ধীসর চমচষ্ট কচরয়াই কথাগুচে সস বসে, েীত চবচস্মত সিাসয় তার মুসয়র চিসক িাচহয়া 

শীতে শুচনয়া যায়। চকছু সস সযন বুচিসত পাসর না, সংসার, কতববয, িাকার অোব, 

সয়াকার পিা –সব জিাইয়া শযামা সযন তাসক েয়াবহ শাসসনর েয় সিয়াইসতসছ। 

  

শীতে মাথা নাসি, সচেগ্ধোসব। সস চক কচরসব? চক কচরবার ষেরমতা তার আসছ? চশশুর 

মসতা আহত কসণ্ঠ সস বসে, আমার সয অসুয় সগা? 

  

অসুয় তা জাচন, সসসর সতা উসিছ য়াচনকিা, িাকুরজামাইসক বসে কম য়ািুচনর একিা 

কাজ-িাজ তুচম করসত পারসব। আচম আর কতকাে িাোব? 

  

বাচির িাকা সপসে, বাচিিা কার?–শীতে বসে। 

  

বসি! তাই তসব শীতে মসন কচরয়াসছ, তার বাচির িাকায় এতকাে িচেয়াসছ আর তাহার 

চকছু োচবয়া রাচয়য়াসছ শীতে? এবার তাই তাহার বচসয়া থাকার অচধকার জচিয়াসছ। 

  

এসব জ্ঞান সতা িনিসন আসছ সিচয় সবশ?–শযামা বসে। 

  

কুকুরিা উচিয়া যায়। শীতসের িৃচষ্ট তাহাসক অনুসরণ কসর। তারপর আবার কাতর কসণ্ঠ 

সস বসে, আমার অসুয় সয সগা? 
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একচিসন হাে ছাচিবার পাত্রী শযামা নয়। বার বার শীতেসক সস তাহাসির অবস্থািা 

বুিাইবার সিষ্টা কসর। কিা কথা সস বসে না, েজ্জা সিয় না, অপমান কসর না। আবার 

বাচহর হইয়া ঘসর িাকা আনা শীতসের পসষের এয়ন কত কচিন সস তা সবাসি, পারুক না 

পারুক গা-িািা চিয়া উচিয়া শীতে একবার সিষ্টা করুক, এইিুকু শুধু তার ইচ্ছা। 

  

  
  

রায়ােসক শযামা একচিন বচেয়াচছে, িাকুরজামাই, আবার সতা আচম চনরুপায় হোম? 

  

সকন? অত িাকা চক করসে সবৌিান? বসেচছোম িাকা তুচম রায়সত পারসব না— 

  

িাকুরজামাই, সছসেসক আমার চবএিা আপচন পাস কচরসয় চিন।  

  

পিার য়রি সিবার কথা বেছ সবৌিান? 

  

হযাাঁ, রায়াে এবার রাগ কচরয়াচছে। সস চক রাজা না জচমিার? কত িাকা মাচহনা পায় সস 

শযামা জাসন না? এচক অনযায় কথা সয শযামা েুচেয়া যায় ষেরমতার মানুসষর একিা সীমা 

আসছ, আজ। কত বছর শযামা সকেসক েইয়া এয়াসন আসছ, কত অসুচবধা হইয়াসছ 

রায়াসের, কত িানািাচন চগয়াসছ তাহার, চক্তু  চকছু সস বসে নাই এই োচবয়া সয যতচিন 

তার দুমুিা োত জুচিসব, শযামার সছসেসমসয়সক একমুিা তাসক চিসত হইসব, সসিা তার 

কতববয। তাই চক শযামা যসথষ্ট মসন কসর না। একিা ছাসপাষা মানুসষর পসষের। 

  

িাকুরজামাই, একবছর আচম  সতা চকছু চকছু সংসার য়রি চিসয়চছ? 

  

বচেয়া শযামা সসগে  সসগে  অনুতাপ কসর। অনু্হ িাচহসত আচসয়া এমন কথা বচেসত আসছ। 

মুয়য়ানা তাহার শুকাইয়া যায়। রায়াে বসে, তা জাচন সবৌিান, আজ বসে নয় সগািা 

সথসক জাচন। কৃতজ্ঞতা বসে সতামার চকছু সনই। যাক, আমার কতববয আচম কসরচছ, চনো 

প্রশংসার কথা সতা আর োচব চন, এয়াসন থাকসত  সতামাসির আচম বারণ কচর সন, তার 
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সবচশ আচম চকছু পারব না সবৌিান, আমায় মাফ কর–এই হাতসজাি করোম সতামার 

কাসছ। 

  

শীতসের একিা বযবস্থা? চবধাসনর পিার য়রি না চিক, শীতসের জনয রায়াে চকছু করসত 

পাসর না? 

  

শীতে? রায়াে অবাক হইয়া থাসক। শীতে িাকচর কচরসব,  ই অসুস্থ আধপাগো 

মানুষিা! চক বেছ সবৌিান তুচম, সতামার চক মাথািাথা য়ারাপ হসয় সগসছ? 

  

আমার সয উপায় সনই িাকুরজামাই? 

  

সশসষ রায়াে বসে, আচ্ছা সিচয়। 

  

রায়াে সতযই সিষ্টা কচরে। শীতে বহুকাে কচেকাতার সপ্রসস বি িাকচর কচরয়াসছ, এই 

সব বচেয়া কচহয়া সবাধহয় স্থানীয় একিা ষুেরদ্র ছাপায়ানায় একিা কাজ সস সযাগাি কচরয়া 

সফচেে শীতসের জনয। সবতন পসনর িাকা। কাজকমব সিচয়সব, য়াতাপত্র চেচয়সব, 

মফস্বসের সছাি ছাপায়ানা কাজ সামানযই হয়, শীতে পাচরসব হয়সতা। 

  

য়বর শুচনয়া শীতে চববণব হইয়া বচেে, অসুয় সয আমার, আচম পারব সকন? কেম ধরসে 

আমার সয হাত কাসপ, আচম সয চেয়সত পাচর সন রায়াে? 

  

শযামা বচেে, আসগ সথসক েিকাচ্ছ সকন বে সতা? চগসয়ই িযায় না পার চকনা, দুচিন 

সযসত আরম্ভ করসে সব চিক হসয় যাসব। 

  

সকাথায় প্াশ, সকাথায় পসনর। প্াশই বা সকন? ছাপায়ানার কাজ কচরয়া চতন শ 

িাকা  সতা শীতে একচিন মাসস মাসস ঘসর আচনয়াসছ। তসব আজ সস কথা োবা চমসছ। 

সসচিন আর চফচরসব না, সস শীতে নাই, সস শযামা  নাই। প্াশ িাকার আশা কচরয়া 

পসনর িাকাসতই শযামা এয়ন য়ুচশ হইসত জাসন। 
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শীতে অচফসস যায়। ছাপায়ানা প্রায় আধ মাইে িূসর। স্নান কচরয়া য়াইয়া শীতে সঘাঁিা 

সকািচি গাসয় িাপায়, চবষণ্ণ সকাতর মুসয় হুকায় কসয়কিা সশষিান চিয়া সমািা োচিিা 

বাগাইয়া ধসর। বি দুববে পা দুচি শীতসের, োচিসত ের চিয়া সস গুচিগুচি হাাঁচিসত আরম্ভ 

কসর। সপাষা কুকুরচি তয়ন উচিয়া িাাঁিায়, সেজ নাচিসত নাচিসত সস শীতসের সসগে  যায়। 

পুকুর ঘুচরয়া গচে পথ পার হইয়া বি সির রাস্তা পযবন্ত শীতেসক আগাইয়া চিয়া আসস। 

  

বকুে চিচি চেচয়য়াসছ, সস োসো আসছ। চবধান চিচি চেচয়য়াসছ সস  োসো আসছ। সকসে 

োসো আসছ। 

  

শরীরিা শযামার  বহুকাে োসোই আসছ। দুসবো রাসধ, সংসাসরর কাজকমব কসর, 

অচবশ্রাম য়ািুচন শযামার, শি সবে সিহ না থাচকসে কসব শযামা ষেরয় হইয়া যাইত। এত 

য়াচিসত হয় সকন। শযামাসক? আচশ্রতার সমস্ত অবসর মুহুতবগুচে সকমন কচরয়া কতবসবয 

েচরয়া  সি সকহ সির  পায় না। একচিন সিয়া যায় সোর পাাঁিিা হইসত রাত এগারিা 

অবচধ যত কাজ তার পসষের করা সম্ভব সব সস কচরসতসছ একা। 

  

কস্তাপাি সমািা একয়ানা শাচি পচরয়া শযামা কাজ কসর, সিচয়য়া সক বচেসব সস এ বাচির 

িাসী নয়। হাসতর িামিা তাহার ককবশ হইয়াসছ, থাবা হইয়াসছ বি, আধমন জসের 

বােচত সস অবেীোক্রসম তুচেয়া সনয়, গাসয় এত সজার। সছসেসমসয়রা বি হইয়াসছ, 

রাসত্র তাহাসক বার বার উচিসত হয় না, চবধান  এয়াসন নাই সয জাচগয়া বচসয়া সস তাহার 

পািরত পুসত্রর চিসক িাচহয়া আকাশ পাতাে োচবসব, কাজকমব সশষ কচরয়া সশায়ামাত্র 

শযামা ঘুমাইয়া পসি, সকাথা চিয়া রাত কাচিয়া যায় সস সিরই পায় না। িাকার চিন্তা কসর 

না শযামা? শীতসের পসনর িাকার িাকচরসতই সস চনেবাবনা হইয়া চগয়াসছ নাচক! চিন্তার 

তাহার সশষ সনই। তসব রাত জাচগয়া সকাসনা োবনাই সস োচবসত পাসর না। সারাচিন 

সহর কাসজর সসগে  োবনার কাজিা  সস কচরয়া যায়, অসনকিা। কসের মসত, 

পািােযাসসর মসতা। এমচন হইয়াসছ আজকাে। আজীবন শযামা সয একা, কাসরা সসগে  

চমচেয়া চমচশয়া োচববার সুসযাগ সস সকাসনাচিন পায় নাই, অতীসতর স্মৃচতসত, বতবমাসনর 

সম্পসি চবপসি, েচবষযসতর জল্পনা-কল্পনায় চিে তাহার চনিঃসগে , চনেবরহীন। 
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ফণী একবার চনউসমাচনয়ায় মরমর হইয়া বাাঁচিয়া উচিে, মোর যমজ সছসে দুচির 

একজন, সস কােু, মচরে জ্বর-চবকাসর। পিাসশানা োই দুচি সবচশ িূর কসর নাই, পাসির 

বযবসা আরম্ভ কচরয়াচছে। গত বছর একচিসন এক েসগ্ন দুই োইসয়র চববাহ চিয়া মো 

আচনয়াচছে দুচি সবৌ। শযামার জীবসন  সির চবসশষ সকাসনা স্থান চছে না, কােুর মরণ 

শযামার কাসছ চবসশষ চকছু সশািনীয় বযাপার নয়, তবু সস  সযন গেীর সশাক পাইে। মন 

য়ারাপ হইয়া যা য়া আশ্চযব চছে না। আচম বচেয়া সকাসনাচিন য়াচতর না করুক, আচশ্রতা 

বচেয়া মাসি মাসি অপমানজনক বযবহার করুক, যত্ন কচরয়া  সক সতা দুসবো সস োত 

বাচিয়া চিয়াসছ। চক্তু  এমন সশাক সকন পুত্রসশাসকর মসতা? কােুসক মসন কচরয়া, কচি 

সবৌিার চবধবার সবশ সিচয়য়া, শযামার বুসকর চেতরিা পাক চিয়া সযন োচঙয়া যাইসত 

োচগে, উিাচিনী মোসক দুচি সবে বাহু চিয়া বুসক জিাইয়া ধচরয়া অসহয সবিনায় 

শযামা  অজর সিাসয়র জে সফচেে। সকন তার এই অস্বাোচবক বযথা?  

  

পসর, মোর সশাক  যয়ন শান্ত হইয়া আচসয়াসছ, তয়সনা শযামা সযন অশান্ত হইয়া রচহে 

মসন মসন। রহসযময় মসনাসবিনা নয়, সামচয়ক মসনাচবকার নয়, একিা চিন  সয হাচসয়া 

কথা বসে নাই সসই কােুর জনয স্পষ্ট দুরন্ত জ্বাো। শযামার মসতা কােুর সবৌ  অল্প 

বয়সস বাপ-মাসক হারাইয়াচছে, হিাৎ শযামা সযন তার জনয পাগে হইয়া উচিে, চনসজর 

সমসয়সক  সস বুচি এত োসো কয়সনা বাসস নাই। সবৌসয়র চবধবা সবশ মো সিয়সত 

পাসর না, চনসজর সশাক েইয়াই সস চবব্ৰত, সবৌ সামসন সগসে কয়সনা সস শাচপসত আরম্ভ 

কসর, সবৌসক বসে মানুষসয়সকা রাষুেরসী, আবার কয়সনা বুসক জিাইয়া হা হা কচরয়া কাাঁসি, 

তার পসরই িূর িূর কচরয়া তািাইয়া সিয়–সিাসয়র সামসন সথসক সসর যা তুই, সসর যা 

অেক্ষ্মী। শযামার মমতায় কােুর সবৌ বি একচি আশ্রয় পাইে। শযামার প্রশস্ত বুসক মাথা 

রাচয়য়া সজে সিাসয় সস ঘুমায়, জাচগয়া  সি শযামারই বুসক, সারারাত িায় একোসব 

কািাইয়া শযামার চপসির মাংসসপশী চয়চিয়া ধচরয়াসছ, তবু সস নসি নাই, কণব সযোসব 
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বজ্ৰকীসির কামি সচহয়াচছে সতমচনোসব সিসহর যাতনা সচহয়াসছ–নচিসত সগসে ঘুম 

োচঙয়া সবৌ যচি আবার কাসি? 

  

কােুর জনয শযামার সশাক সকন বুচিসত না পারা যাক, কােুর সবৌসয়র জনয তার োেবাসা 

চনশ্চয় বকুসের চবরহ? চক্তু  তা যচি হয় তসব কােুর জনয শযামার এই সশাক চবধাসনর 

চবরহ হইসত পাসর সতা! 

  

 সব নয়। আসসে শযামার মনিাই আেগা হইয়া আচসসতসছ, পচিয়া যাইসতসছ। সগািাসত 

সাত বছর একচিসক পাগো শীতসের সসগে  বাস কচরসত কচরসত কাাঁিা বয়সসর মনিা 

তাহার কুাঁকিাইয়া চগয়াচছে, অনযচিসক চছে মাতৃেোসের প্রাণপণ প্রয়াসসর বযথবতা–

দুচি-একচি সগে ী অথবা আত্মীয়স্বজন থাচকসে যাহা তাহার এতিুকু ষেরচত কচরসত পাচর 

না, চক্তু  একা পাইয়া সাত বছসর যাহা তাহাসক প্রায় কাবু কচরয়া আচনয়াচছে–এতকাে 

পসর এয়ন, জীবনযুসদ্ধ পচরশ্রান্ত মনিাসত যয়ন তাহার আর সতমন সতজ নাই, সসই 

অস্বাোচবকতা, সসই চবকার আবার অচধকার চবস্তার কচরসতসছ।  

  

মানুষ নয় শযামা? জীবসনর চতনোগ কাচিয়া সগে, এর মসধয একচিন সস চবশ্রাম 

পাইয়াসছ? সিসহর চবশ্রাম নয়। সিহ তার োসোই আসছ, গসেবর নবাগতা সন্তানসক বচহয়া 

সস কাতর নয়। চবশ্রাম পায় নাই তার মন। এয়ন তাহার একিু সুয়, শা চন্ত   স্বাধীনতার 

প্রসয়াজন আসছ দবচক। প্রসসবর চতনচিন আসগ  শযামা একা এক শ জসনর সোজ রাচধয়া 

চিসব, শুধু পসরর আশ্রয় হইসত এবার তাসক েইয়া িে, েচবষযতসক একিু চনরাপি কচরয়া 

িা , আর  ষুসধর মত পসথযর মসতা একিু সস্নহ িা  শযামাসক। একিু চনিঃস্বাথব অকারণ 

মমতা। 

  

স্বামী আর আত্মীয়স্বজন শযামার সসবা েইয়াসছ। সন্তান েইয়াসছ সসবা   সস্নহ। 

প্রচতিাসন। সসবা শযামা িায় না। আজ শযামাসক সকহ একিু সস্নহ িা ? 

  

বিচিসনর সময় চবধান আচসসে সুপ্রো বচেে, বি হসয়ছ তুচম, সতামার সব সবািা উচিত 

বাবা, বাপ সতা সতামার সাসত  সনই পাাঁসি  সনই–মার চিসক একিু তাকা ? চক রকম 
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হসয় যাসচ্ছ সিয়সত পা  না? িাউচন সিয়সে বুসকর মসধয সকমন করসত থাসক, সসচিন 

সিচয় চবিচবি কসর চক সব বকসছ আপন মসন, োসো সতা মসন হয় না। 

  

চবধাসনর দুসিায় েরা সরাষ, বচেে, তবু সতা য়াচিসয় মারসছন। 

  

সুপ্রো আহত হইয়া বচেে, আমাসক তুচম এমন কথা বেসে চবধান, কত বসেচছ আচম 

তুচম। তার চক জানসব? মাসক সতামার একি  বচসসয় রায়ার সাচধয আসছ কাসরা? নইসে 

এত সোক বাচিসত, সতামার মা চকছু না করসে কাজ চক এ বাচির আিসক থাকসব?–

সুপ্রো অচেমান কচরে, সবশ, আমরা না হয় পর, তুচম সতা এসসছ এবার, পার যচি রায় 

না মাসক সতামার বচসসয়? 

  

চবধান কাসরা অচেমানসক ্াহয কসর না, বচেে, না সছািচপচস, মাসক আর এয়াসন আচম 

রায়ব না, আচম চনসত এসসচছ মাসক। 

  

 মা, সকাথায়? সকাথায় চনসয় যাসব? 

  

য়বর রচিবামাত্র সুপ্রোর মুসয়র এই প্রশ্ন সকসের মুসয় গুঞ্জচরত হইসত থাসক চবধান 

শযামাসক। েইসত আচসয়াসছ? মাসক আর এয়াসন সস রাচয়সব না? সকাথায় েইসব? কার 

কাসছ? অতিুকু সছসে, এয়সনা চবএিা পযবন্ত পাস সিয় নাই, এসব চক মতেব সস 

কচরয়াসছ? 

  

পিা সছসি চিসয়চছস সয়াকা? িাকচর চনসয়চছ? আমাসক না বসে এমন কাজ সকন করসত 

সগচে বাবা–বচেয়া শযামা কাাঁচিসত আরম্ভ কসর। 

  

চবধান বসে, কাাঁিছ সকন, এযাাঁ? োসো য়বর আনোম সকাথায় আহোি করসব তা নয় 

তুচম কান্া জুসি চিসে? পাস সতা চিতাম িাকচরর জসনয? োসো িাকচর সপসয় সগোম 

আর পাস চিসয় চক করব? বযাংসক সোক সনবার জসনয পরীষেরা হে, শের আমাসক পরীষেরা 
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চিসত বেসে, পাস-িাস করব োচব চন মা, চতন শ সছসের মসধয থাডব হসয় সগোম। প্রথম 

সাতজনসক চনসে-নব্বই িাকায় শুরু। 

  

নব্বই? চবশ-পাঁচিশ িাকার সকরাচন চবধান তসব হয় নাই? শযামা একিু শান্ত হয়, বসে, 

আমায় চকছু চেচয়স চন সয? 

  

এিা সবািাসনা একিু কচিন শযামাসক। পিাসশানা কচরয়া চবধান একচিন বি হইসব, এত 

বি হইসব সয, িাচরচিসক রব উচিসব ধনয ধনয–শযামার এ স্বসের য়বর চবধাসনর সিসয় সক 

োসো। কচরয়া রাসয়। তাই পিা ছাচিয়া িাকচর েইয়াসছ চিচিসত শযামাসক এ কথা 

চেচয়সত চবধাসনর েয় হইয়াচছে। শুধু তাই নয়। চবধান োচবয়াচছে সস দুশ িারশ িাকার 

িাকচর কচরসব এই প্রতযাশায়। শযামা চিন গুচনসতসছ, নব্বই িাকার িাকচর শুচনয়া সস যচি 

সষেরচপয়া যায়? 

  

পরীষেরা পযবন্ত আসরা একিা বছর সছসের পিার য়রি চিসত পাচরসব না োচবয়াই শযামা 

সয সষেরচপয়া যাইসত বচসয়াচছে চবধান সতা তাহা জাচন না, িাকচরিা তাহার নব্বই িাকার 

শুচনয়াই শযামা এমনোসবর কৃতাথব হইয়া সগে সয চবধান অবাক হইয়া রচহে। 

সচেগ্ধোসব সস চজজ্ঞাসা কচরে, য়ুচশ হ  চন মা তুচম? 

  

য়ুচশ হয় নাই!–য়ুচশসত শযামা আসবাে-তাসবাে বচকসত আরম্ভ কসর, এতকাে শযামাসক 

যারা অবসহো অপমান কচরয়াসছ তাহাসির চিিকাচর সিয়, কচেকাতায় মস্ত বাচি োিা 

সনয়, বকুেসক আসন, চবধাসনর চববাহ সিয়, িাস-িাসীসত ঘরবাচি েচরয়া সফসে। তারপর 

হাচসমুসয় সকেসক ডাচকয়া চবধাসনর িাকচরর কথা সশানায়, তার দুসধর সছসে নব্বই 

িাকার িাকচর সযাগাি কচরয়াসছ, কাসরা সাহাযয িায় নাই, কাসরা সতাষাসমাি কসর নাই–

বে সতা বাছা এবার তাসির মুয় রইে সকাথায় সছসেসক আমার পিার য়রিিুকু পযবন্ত 

যারা চিসত িায় চন? কথাবাতবা শুচনয়া মসন। হয় শযামা সতযই বি অকৃতজ্ঞ। এতগুচে 

বছর যার আশ্রসয় সস থাচকয়াসছ এয়ন সছসের িাকচর হ য়ামাত্র চনো আরম্ভ কচরয়াসছ 
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তার। এরা সয কত কচরয়াসছ তার জনয সব সস েুচেয়া চগয়াসছ, মসন রাচয়য়াসছ শুধু 

ত্রুচিচবিুযচত, অপমান, অবসহো! 

  

মো রাচগয়া বসে, ধচনয তুচম সবৌ, এত  চছে সতামার সপসি-সপসি। এত যচি কষ্ট সপসয়ছ 

তুচম এসয়সন সথসক, থাকসে সকন? চনসজর রাজযপাসি চগসয় বসসে না সকন রাজরানী 

হসয়? আজ পাাঁি বছর সতামাসির পাাঁিচি প্রাণীসক আচম পুষোম, সছসে পিাোম, সমসয়র 

চবসয় চিোম সতামার, আজ চিন সপসয় আমাসির তুচম শাপছ! 

  

অবাক হইয়া শুচনয়া শযামা কাাঁচিসত কাাঁিসত বসে, না িাকুরচি, সতামাসির চকছু বচে চন 

সতা আচম, সকন বেব সতামাসির? কম কসরছ আমার জনয সতামরা! আমাসক চকসন 

সরসয়ছ িাকুরচি, সতামাসির ঋণ আচম সাত-জসি সশাধ চিসত পারব না। সতামাসির চনসে 

কসর একচি কথা কইসে মুয় আমার য়সস যাসব না, কু্ হসব না আমার চজসে!–বসে 

আর হাউ হাউ কচরয়া কাাঁচিয়া শযামা োসাইয়া সিয়।  

  

শযামা চক পাগে হইয়া চগয়াসছ? এতচিসন তার আবার সুসয়র চিন শুরু হইে, এমন সময় 

মাথািা সগে তার য়ারাপ হইয়া? অসনক বচেয়া চবধান তাহাসক সশায়াইয়া রাচয়ে, বার 

বার চজজ্ঞাসা কচরে, সতামার চক হসয়সছ মা?–তারপর শযামা অসমসয় আজ ঘুমাইয়া 

পচিে। অসনকষেরণ ঘুমাইয়া সস যয়ন জাচগে আর তাসক অশান্ত মসন হইে না। সস শান্ত 

নীরব হইয়া রচহে। 

  

কত কথা শযামার বচেবার চছে, কত চহসাব কত পরামশব চক্তু  এক অসাধারণ নীরবতায় 

সব িাপা পচিয়া রচহে। চবধান বচেে, কচেকাতায় সস বাচি োিা কচরয়া আচসয়াসছ, 

শযামা চজজ্ঞাসা  কচরে না সকমন বাচি, কয়ানা ঘর, কত োিা। এতকাে এয়াসন থাচকয়া 

তার িাকচর হ য়ামাত্র। একিা মাস  অসপষেরা না কচরয়া সকসের িচেয়া যা য়ািা 

সবাধহয় োসো সিয়াইসব না, চবধান এই কথা বচেসে শযামা সায় চিয়া সগে। চক্তু  

সকাঁসকর মাথায় বাচিিাচি যয়ন সস চিক কচরয়াই আচসয়াসছ দু-িার চিন পসর িচেয়া 
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তাসির যাইসত হইসব, চবধান এই কথা বচেসে শযামা তাসত  সায় চিে। সছসের সব 

কথাসতই সস সায় চিয়া সগে। 

  

সশসষ চবধান বচেে, পিা সছসিচছ বসে তুচম চনশ্চয়ই রাগ কসরছ মা! 

  

শযামা একিু হাচসে, না সয়াকা রাগ কচর চন, বি হসয়ছ এয়ন তুচম বুসিশুসন যা করসব 

তাই হসব বাবা, সতামার সিসয় আচম সতা োসো বুচি সন, আমার বুচদ্ধ কতিুকু? 

  

কাসজ সযাগ চিসত চবধাসনর চিনিসশক সিচর চছে, যাই যাই কচরয়া  চিন সাসতক 

এয়াসন। তাহারা রচহয়া সগে। শীতে িাকচর ছাচিয়া চিয়া চনচশ্চন্ত মসন জামগাসছর তসে 

বচসয়া তামাক িাচনসত োচগে, সপাষা কুকুরচি শুইয়া রচহে তাহার পাসয়র মসধয মুয় 

গুাঁচজয়া। শীতসের ইচ্ছা আসছ কুকুরচিসক  সসগে  েইয়া যাইসব কচেকাতায়, চক্তু  মসনর 

ইচ্ছা প্রকাশ কচরসত তার সাহস হইে না। 

  

পাগে হ য়ার আর সকাসনা েষেরণ শযামার সিয়া সগে না, সসচিন ঘুমাইয়া উচিয়া তার সয 

অসাধারণ নীরবতা আচসয়াচছে তাই শুধু কাসয়চম হইয়া রচহে। আর সযন তাহার সকাসনা 

চবষসয় িাচয়ে নাই, মতামত নাই, সস মুচি পাইয়াসছ! জীবনযুদ্ধ তাহার সশষ হইয়া 

চগয়াসছ, এবার চবধান েিাই িাোক, চবধান সব বযবস্থা করুক, সংসাসরর োসোমসের 

িাচয়ে থাক চবধাসনর, শযামা চকছু জাসন না, জাচনসত িাসহ না–ঘসরর মসধয অন্তিঃপুসরর 

সগাপনতায় তার যা কাজ এবার তাই শুধু সস কচরসব; উপকরণ থাচকসে ব্ৰাচধয়া চিসব 

সপাো , না থাচকসে চিসব শাক োত। চবধান তাহাসক এয়াসন রাচয়সে এয়াসনই সস 

থাচকসব, কচেকাতা েইয়া সগসে কচেকাতা যাইসব, সব সমান শযামার কাসছ। চবধাসনর 

িাকচর-োে  শযামার কাসছ সযন আর উল্লাসসর বযাপার নয়, য়ুবই। সাধারণ ঘিনা। এই 

সতা চনয়ম সংসাসরর? স্বামী-পুত্র উপাজবন কসর, ্ ী   জননী োত রাসধ। আর োেবাসস। 

আর সসবাযত্ন কসর। আর চনেবয় চনচশ্চন্ত হইয়া থাসক অষেরয় অমর একচি চনেবসর। 
  

শহরতচেসত নয়, এবার য়াস কচেকাতায় নূতন বাচিসত শযামা নূতন সংসার পাচতে। 

বাচিিা নূতন সসেহ নাই, এয়সনা রসঙর গন্ধ্ সমসে। সিাতো বাচি, একতোসত 
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বাচি য়াো থাসক। সিাতোর মািামাচি কাসির বযবধান, প্রসতযক োসগ দুয়ানা ঘর। 

রান্ার জনয ছাসি দুচি সঘাি সছাি চিসনর িাো। শযামারা থাসক সিাতোর সামসনর 

অংশচিসত, রাস্তার উপসর সছাি একিু বারাো আসছ। একচি স্বামী   দুচি কনযাসহ অপর 

অংসশ বাস কসর শ্রীমতী সরযূবাো সি, পাসকরা ধাত্রী।  

  

সরযূ সযমন সবাঁসি সতমচন সমািা, ফুিবসের মসতা সিচয়সত। সিসহর োসরই সস সযন সব 

সময় হাাঁপায়। কাসজ যা য়ার সময় সস যয়ন সািা কাপি ঢাকা চরকশায় িাসপ শীণবকায় 

কুচেচি চরকশা িাচনয়া েইয়া যায়, উপর হইসত সিচয়য়া শযামা হাচস িাচপসত পাসর না। 

  

সরযূর সমসয় দুচি সুেরী। বি সমসয়চির নাম চবো, চবধাসনর সস সমবয়সীই হইসব, 

সমসয়স্কুসে গান সশয়ায়। সছাি সমসয়চির নাম শামু, চবধাসনর সবৌ হইসে মানায় এমচন 

বয়স, পসি স্কুসে। সরযূর সাধ শামুসক সমচডসকে কসেজ হইসত পাস করাইয়া এসকবাসর 

ডািার কচরয়া ছাচিসব–পাসকরা ধাত্রী নয়, সেচড ডািার। সেচড ডািাররা বি অবজ্ঞার 

সিাসয় সিসয় সরযূসক, এতিুকু চনসজর বুচদ্ধ য়ািাইসত সগসেই বসক। সমসয়সক এম. চব. 

কচরসত পাচরসে গাসয়র জ্বাো সরযূর হয়সতা একিু কচমসব অন্তত তাই আশা। 

  

 মা, সস চক, সমসয়সির চবসয় সিসবন না চিচি?–-শযামা বসে। 

  

করুক না চবসয়? আচম চক ধসর সরসয়চছ?–বচেয়া সরযূ হাসস। 

  

 সির বযাপারিা শযামা োসো বুচিসত পাসর না। সরযূর স্বামী নৃতযোে চকছু কসর না, 

বচসয়া বচসয়া য়ায় শীতসের মসতা, তবু গচরব  রা নয়। সরযূ চনসজ মে সরাজগার কসর 

না, চবো  প্াশ িাকা কচরয়া পায়। কানা সয়ািা কুৎচসত  নয় সমসয় দুচি সরযূর। 

চববাহ সিয় না সকন  সির? বাধা চকসসর? চবোর মসতা বয়স পযবন্ত বকুেসক অচববাচহত 

রাচয়সে শযামা সতা সষেরচপয়াই যাইত। োবনা হয় না সরযূর? 

  

চক আনসেই  রা চিন কািায়! সাচজয়া-গুচজয়া চফিফাি হইয়া থাসক, গান কসর, 

্াসমাসফান বাজায়, চিবারাত্র শযামার কাসন োচসয়া আসস  সির হাচসর শব্দ। সমসয় দুচি 

http://www.bengaliebook.com/


 মানন্ক বন্দ্যাপাধ্যায় । জন্ন্ী। উপন্যাস 

 178 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

শুধু নয়, সমািা সরযূ পযবন্ত সযন উল্লাসস একিা হােকা চহসল্লাসে োচসয়া সবিায়। বাপ-

মা আর সমসয়রা সযন বনু্ধ্, সমানোসব তাহারা হাচস-তামাশা কসর, তাস সয়সে িারজসন 

চমচশয়া, একসসগে  চসসনমা সিচয়সত যায়। বাচিসত সোকজন  চক আসস কম। সকসে 

তাহারা ধাত্রী ডাচকসত আসস না। অসনক বনু্ধ্বান্ধ্ব আসছ  সির ্ী   পুরুষ! তাসির 

মসধয কসয়কচি যুবক সয প্রায়ই সকন আসস শযামা তাহা সবশ বুচিসত পাসর। কাসির সবিার 

একচি সফাকসর সিায় রাচয়য়া  -বাচিসত পুরুষ   নারীর। চনিঃসসোি সমোসমশা সিচয়য়া 

শযামা থ বচনয়া যায়, গান শুচনসত শুচনসত তাহার োত সপাি োসগ।  

  

চবো এ-বাচিসত সবচশ আসস না, সস একিু অহোরী। শামু হরিম আসা-যা য়া কসর। 

শামুর প্রকৃচতিা শযামার একিু অদু্ভত মসন হয়, একচিসক সযমন সস সরে অনযচিসক 

আবার সতমচন পাকা। সপাকায় কািা ফুসের মসতা সস, য়াচনক অসাধারণ োসো য়াচনক 

অসাধারণ মে। এমচন বয়সস চববাহ হইয়া বকুে শ্বশুরবাচি চগয়াসছ, সমসয়িাসক শযামার 

একিু োেবাচসসত ইচ্ছা হয়, চশশুর মসতা সরে আ্সহর সসগে  শামু তাহার োেবাসাসক 

্হণ কসর, শযামা হয় য়ুচশ। চক্তু  চবধাসনর সসগে  শামুর আোপ কচরবার েচগে িা শযামার 

োসো োসগ না। সকমন সব সহাঁয়াচেেরা িাট্টা শামু কসর, সকমন দুষ্ট দুষ্ট মুিচক হাচস 

হাসস, আিসিাসয় সকমন কচরয়া সস সযন চবধাসনর চিসক তাকায়–সকসের সামসন চক 

একিা অদু্ভত সকৌশসে সস সযন সগাপন একিা োবতরগে  তার আর চবধাসনর মসধয প্রবাচহত 

কচরয়া রাসয়। অচতশয় দুসববাধয, সূক্ষ্ম   গেীর একিা েুসকািুচর সয়ো। শযামা চকছু বুচিসত 

পাসর না, তবু োসো  তাহার োসগ না। একিু সস সতকব হইয়া থাসক। শামু চবধাসনর 

ঘসর সগসে মাসি মাসি নানা ছসে সিচয়য়া আসস  রা চক কচরসতসছ। সকাসনাচিন শামুসক 

চবধান পিা বচেয়া সিয়, সসচিন শামুর শ্রদ্ধাপূণব চনরীহ োবচি শযামার োসো োসগ। 

সকাসনাচিন চবধান জ্ঞানচবজ্ঞাসনর কথা বসে, বুচিসত না পাচরয়া শামু ফযােফযাে কচরয়া 

তাকায়, আর থাচকয়া থাচকয়া সঢাক সগসে, সসচিন  শযামার মে োসগ না। সস অস্তু ষ্ট 

হয় সসচিন, সযচিন শামু কসর দুষ্টাচম। িরজার বাচহসর শযামা থমচকয়া িাাঁিায়। সিায় 

ঘুরাইয়া মুয়েচগে  কচরয়া শামু কথা বসে, চবধাসনর মুসয়র কাসছ তজবনী তুচেয়া শাসায়, 

তারপর হাচসয়া সযন গচেয়া পসি–সিচয়য়া রাসগ শযামার গাচর চর কচরসত থাসক। এচক 
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চনেবজ্জ বযবহার অত বি আইবুিিা সমসয়র! এত চকসসর অন্তরগে তািঃ চবধান  সক এত 

প্রশ্রয় সিয় সকন? 

  

ঘসর ঢুচকয়া শযামা বসে, চক হসচ্ছ তাসির!–য়ুব সাবধাসন বসে। চবধান না সির পায় সস 

অস্তু ষ্ট হইয়াসছ। 

  

শামু বসে, মাচসমা, আপনার সছসে বাচজ সহসর চিসচ্ছ না–চিন সতা শাসন কসর? 

  

চকসসর বাচজ বাছা?–শযামা বসে। 

  

বেসে চজে চিসয় আচম যচি নাক সত পাচর দু িাকার সসেশ য়া য়াসব। নাক োম, এয়ন 

চিসচ্ছ না িাকা। 

  

চজে চিয়া নাক সছাাঁয়া? এই সছসেমানুচষ বযাপার েইয়া  সির হাসাহাচস? চছ, চক সব 

োচবসতচছে সস। তার সসানার িুকসরা সছসে, তার সম্বসন্ধ্   কথা মসন আনা  উচিত হয় 

নাই। শযামা অপ্রচতে হইয়া যায়। 
  

চবো আচসসে বসস না, িাাঁিাইয়া দু িারচি কথা বচেয়া িচেয়া যায়। আাঁিে েুিাসনা চশচথে 

কবরী চবোসী বাবু সমসয় সস, উিাসী আনমনা তার োব, এ বাচির সকসের কত গেীর 

অপরাধ সস সযন ষেরমা কচরয়াসছ এমচন উিার   নম্ৰ তাহার গবব। রাজরানী সয শয় কচরয়া 

িচরদ্র প্রজার গৃসহ আচসয়াসছ, চস্মত একিু হাচস, সছাঁিা সেপ সতাশক োঙা বাক্স পযাাঁিরা 

ময়ো জামাকাপি সিচয়য়া  নাক না চসাঁিকাসনার মহৎ উিারতা, এই সব উপহার চিয়া 

সস িচেয়া যায়। বচসসত বচেসে বসে, এই সয, বচস, বসার জনয চক, বসসই সতা আচছ 

সারাচিন! এচিক- চিক তাকায় চবো। শযামার হাাঁচি কেসী, সোহার িাসয়র কাপ, সিা 

িসির আসন, সগাবরসেপা নযা সব েষেরয কসর চক্তু  না, চবোর স্বপন োগা সিাসয় 

সমাসোিনা নাই। কৃচত্রম না থাকা নয়, সতযই নাই। শযামা গামছা পচরয়া গা সধায় বচেয়া 

চবো তাসক অসেয মসন কসর না, হাসস না মসন মসন। সস শুধু দুিঃয় পায়। তার িয়া হয়। 
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খ্ৰীচি সমসবিনার সসগে ই সস মসন কসর সয আহা, একিু চশষেরািীষেরা পাইসে এমনিা হইত 

না, সকসের সামসন গামছা পচরসত শযামা েজ্জা পাইত।  

  

হাচস যচি কয়সনা পায় চবোর, সস চবধাসনর জনয। হিাৎ ঘর হইসত বাচহর হইয়া চবোসক 

সিচয়সে আবার সস ঘসর ঢুচকয়া যায়, চবো সযন অসূযবম্পশা অন্তিঃপুরিাচরণী, চনসির 

বাচি য়াোর সমসয়-সবৌসয়র মসতা েজ্জাশীো। চবধান চনসজ েজ্জা পাইয়া সচরয়া সগসে 

কথা চছে না, চবোর েজ্জা বাাঁিাসনার জনয েদ্রতা কচরয়া সস সচরয়া যায় বচেয়াই চবোর 

হাচস পায়। 

  

আপনার বি সছসে বুচি? সস চজজ্ঞাসা কসর। 

  

শযামা বসে, হযাাঁ। 

  

এত অল্প বয়সস পিা সছসি িাকচরসত ঢুসকসছন? 

  

দুিঃসয়র সংসার মা, উপায় চক! নইসে সছসে আমার বি োসো চছে পিাসশানায়,  র চক 

এ সামানয িাকচর করার কথা?–বচেয়া শযামা চনশ্বাস সফসে, চক পরীষেরা চিসয় সডপুচি হয় 

না তাই সিবার জনয দতচর হচচ্ছে, েগবান চবরূপ হসেন।  

  

চবো বসে,  । 

  

শযামার একচিসকর প্রচতসবশীরা এমচন। চনসির তোর মসতাই ঘসরায়া গৃহস্থ মানুষ, 

সরযুসির মসতা উিু উিু পাচয় নয়। শযামার মসতা তাসির  সছাি সছসের গন্ধ্ েরা সহাঁিা 

সেপ সতাশক! কতবা চছসেন আিােসতর সপস্কার, সপনশন েইয়া এয়ন সহাচম পযাচথ 

চিচকৎসা কসরন। প্রচত মাসসর দুই তাচরসয় সকােসবো োিার রচসি হাসত চসাঁচির সশষ 

ধাসপ উচিয়া ডাসকন, চবধানবাবু! সনতযবাবু! আসছন নাচক? 

  

বাচি য়াোর সছসেসমসয় সবৌ নাচতনাতচন একতোিা সবািাই হইয়া থাসক–কয়ানা মাত্র 

ঘর, চক কচরয়া  সির কুোয় সক জাসন! চতনচি চববাচহত পুত্রসক চতনয়ানা ঘর ছাচিয়া 
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চিসে বাচক সকসে থাসক সকাথায়? বাচক ঘর সতা থাসক সমাসি একয়াচন। কতবা চগচন, 

একচি চবধবা সমসয়, সছাি সমসয় আর সমসয়র জামাই  এয়াসন থাসক তারা, সপসিণ্ট 

 ষুসধর কযানোসার োইসপাচি, সকসে  ই একয়ানা ঘসর থাসক নাচক? প্রথমিা শযামার 

বি দুেবাবনা হইত। তারপর একচিন রাসত্র ব্ৰাচধয়া বাচিয়া বাচি ো চগচনর সসগে  য়াচনক 

আোপ কচরসত চগয়া সস বযাপার বুচিয়া আচসয়াসছ। বি দুয়ানা ঘসরর প্রসতযকচির 

মািামাচি এসিয়াে হইসত  সিয়াে পযবন্ত তার িাঙাসনা আসছ, তাসত িুোসনা আসছ 

চছসির পিবা। চিসনর সবো পিবা গুিাসনা থাসক, রাসত্র পিবা িা চনয়া দুয়ানা ঘরসক িারয়ানা 

কচরয়া চতন সছসে আর সমসয়-জামাই শয়ন কসর। পিবার উপসর একচি চবদুযসতর বাচত 

জ্বাচেয়া দুচিসকর িম্পচতসক আসো সিয়। 

  

চসাঁচির চনসি সয স্থানিুকু আসছ কযানোসার োইসপাচি সসয়াসন থাসক। নাম তাহার 

বনচবহারী। চসাঁচির উপসর সরচেং সঘাঁচষয়া সাঁিাইসে চনসি বনচবহারীসক সিচয়সত পা য়া 

যায়। সারাচিন বাচহসর বাচহসর ঘুচরয়া রাচত্র আিিা নিার সময় সস চফচরয়া আসস।  ষুসধর 

সুিসকসচি সিৌচকর চনসি ঢুকাইয়া জামাচি য়ুচেয়া সস সপসরসক িাঙাইয়া সিয়, কাপি গাসয় 

চিয়া সিৌচকসত বচসয়া জুতার চফতা সয়াসে। তারপর সিৌচকসত পা তুচেয়া চনসজর পা 

চিচপসত আরম্ভ কসর চনসজই। হিাৎ বাচি ো চগচন ডাক সিয়, বনু এচে, বনু? পাউরুচি 

আনা হয় চন, সোো েুসে এসসসছ, যা সতা বাবা সমাসির সিাকান সথসক িি কসর একিা 

রুচি চনসয় আয়–সকাসে উসি য়াই য়াই কসর সবাই সতা য়াসব আমায়। সকাসনাচিন বি 

সবৌ সকাসের সছসেচিসক চিয়া যায়, বসে, সিয় সতা োই পার নাচক ঘুম পািাসত, সহাঁসি 

সহাঁসি? ডানা আমার চছাঁসি সগে। সকাসনাচিন বাচি ো স্বযবং আসসন িাবার ছক েইয়া, 

বসেন, আয় বনু বচস একিান।-বনুর োত ঢাকা চিসয় রায় সবৌমা, দুধ থাসক। সতা চি  

চিচক বনুসক একিু, দু হাতাই চি  ষেরীর কসর রায় বাচকিা। কােসকর মসতা ঘন। সকাসরা 

না বাছা ষেরীর, ঘন ষেরীর সয়সয় আজ সপি কামসিসছ–পাতোই সরয় আর চিচন চি  একিু। 

োনু,   োনু, তামাক সি চিচক মা–বি কেসকসত চিস সবচশ তামাক চিসয়। 
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এসব সিচয়য়া শুচনয়া শযামার সিাসয় যচি জে আচসত, সস জে সসাজা চগয়া পচিত 

বনচবহারীর মাথায় পসথর ধুোয় ধূসর রুষের িুসে। এক একচিন চবো আচসয়া িাাঁিায়। 

িুাঁচকয়া সিচয়য়া চফসচফস কচরয়া বসে, অসনক মানুষ সিসয়চছ, এমন সবাকা কয়সনা সিচয় 

চন মাচসমা। এমন কসর এয়াসন সতার পসি থাকা সকন? সমসস চগসয় থাকসেই হয়! 

  

সরাজগারপাচত বুচি সনই।–শযামা বসে। 

  

কুচি পাঁচিশ   যা পায় মাচসমা একজসনর পসষের তাই সঢর। তাছািা এমন কসর থাকার 

সিসয় না সয়সয় মরা  োসো।–পুরুষমানুষ নয়  ! 

  

রাসগ চবো গরগর কসর। শযামা একিু অবাক হয়, এত রাগ সকন চবোর? সকাথায় সকান 

কাপুরুষ যুবক ক্রীতিাসসর জীবনযাপন কসর সয়য়াে কচরয়া চবিচেত হ য়ার স্বোব সতা 

চবোর নয়! হিাৎ চবো কসর চক, িুাঁচকয়া ডাক সিয়, বনুবাবু মা আপনাসক ডাকসছন, 

উপসর আসসবন একবার? 

  

বনচবহারী মুয় তুচেয়া তাকায়, বসে, যাই। 

  

সস উচিয়া আচসসে শযামাসক অবাক কচরয়া চিয়া চবো তাহাসক বসক। রীচতমসতা ধমকায়। 

বসে, চক সয প্রবৃচে আপনার বুচি সন চকছু, এসকবাসর আপনার বযাসবান সনই, সারাচিন 

ঘুসর এত রাসত্র চফসর এসেন, এয়সনা আপনাসক সংসাসরর কাজ করসত হসব? সকন কসরন 

আপচন? আচম হসে সতা সবাইসক িুসোয় সযসত বসে িাির মুচি চিসয় শুসয় পিতাম, এত 

চক আহোি সকসের। চবসন মাইসনর িাকর নাচক আপচন!–এমচন োসব কত কথাই সয 

চবো তাহাসক বসে। বসে, সংসাসর এমন চনরীহ হইয়া থাচকসে িসে না। একিু শি 

হইসত হয়। অপিাথব সজচেচফশ সতা নয় বনচবহারী! 

  

বচেসত বচেসত এত রাচগয়া  সি চবো সয হিাৎ মুয় ঘুরাইয়া গিগি কচরয়া সস চেতসর 

িচেয়া যায়। মুয় চনিু কচরয়া বনচবহারী নাসম চনসি। শযামা িাাঁিাইয়া োচবসত থাসক সয 

চবো অসনকচিন এয়াসন আসছ, বনচবহারীর সসগে  পচরিয় তাহার অসনক চিসনর, চবোর 
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গাসয় পচিয়া বাবচক করািা সযমন চবসিৃশ সশানাইে আসসে হয়সতা তা সতমন য়াপছািা 

নয়।  

  

এয়াসন আচসয়া অসল্প অসল্প শযামার মন চকছু সুস্থ হইয়াসছ।  

  

তসব শযামা আর সস শযামা নাই। বনগাাঁসয় হিাৎ সস সযরকম শান্ত   চনববাক হইয়া 

চগয়াচছে, এয়াসন  সস প্রায় সতমচন হইয়া আসছ, শুধু তার এই পচরবতবন এয়ন আর 

অস্বাোচবক মসন হয় না! আসন্ সন্তান সম্ভাবনার সসগে  পচরবতবনিুকু য়াপ য়াইয়া চগয়াসছ। 

িোসফরা কাজকমব সমস্তই তার ধীর মন্থর, সংসারিাসক সিচেয়া তুচেবার জনয তার 

দধযবহীন উৎসাহ আর নাই, চনসজর সংসাসর থাচকবার সময় সস একচিন সছসেসমসয়র 

জামার ছািচি পযবন্ত ক্রমাগত উন্ততর কচরসত না পাচরসে স্বচস্ত পাইত না, সংসাসরর 

তুচ্ছতম য়ুাঁচিনাচি বযাপারগুচে পযবন্ত তার কাসছ চছে গুরুতর, এয়ন সস শুধু সমািামুচি 

সংসারিা িাোইয়া যায়, সছািয়াসিা ক্রচি   ফাঁচক সস অবসহো কসর। সংসাসরর সযয়াসন 

সবাতাম চছচিয়া ফাাঁক বাচহর হয় সসয়াসন সসফচিচপন পুাঁচজয়া কাজ িাোইসত তাহার বাসধ 

না। সছসেসির জীবসনর প্রসতযকচি চমচনসির চহসাব রায়া আর হইয়া  সি না, চবধান সিচর 

কচরয়া বাচি চফচরসে কারণ চজজ্ঞাসা কচরসত সস েুচেয়া যায়, শীসতর সন্ধ্যায় ফণীর 

পাসয় সমাজা না উচিসে  তার িসে। ঘসরর আনাসি কানাসি ধুোবাচে, জামাকাপসি 

ময়ো, সিৌবাচ্চায় শযা ো জচমসত পাসর। 

  

নূতন যারা শযামাসক সিচয়ে তারা চকছু বুচিসত পাসর না, আসগ যারা তাহাসক সিচয়য়াসছ। 

তারাই শুধু সির পায় বনগাাঁ তাহাসক চক োসব বিোইয়া চিয়াসছ। 

  

আবার শীত সশষ হইয়া আচসে। ফাল্গুন মাসস একচি কনযা জচিে শযামার। বকুে বুচি 

আবার শুরু হইে সগািা হইসত। চক্তু  বকুসের চক সুের দুচি ডাগর সিায় চছে। এ সমসয়র 

সিায় সকাথায়? হায়, শযামার সমসয় জচিয়াসছ অন্ধ্ হইয়া। গসেবর অনাচিকাসের অন্ধ্কার 

তাসক চঘচরয়া রচহে, এ জগসতর আসো সস চিচনসব না সকাসনাচিন। 
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জিান্ধ্? কার পাসপর ফে সোগ কচরসত তুই পৃচথবীসত আচসচে য়ুচক! িৃচষ্ট সতার হরণ 

কচরে সক? োচবসত োচবসত শযামা স্মরণ কসর, বনগাাঁয় একচিন সন্ধ্যার সময় 

কোবাগাসন ছায়ার মসতা চক সযন সিচয়য়া তার গা ছম্ ছ কচরয়াচছে, স্নাসনর আসগ 

এসোিুসে সতে মাচয়বার সময় আর একচিন পাগো হাবুর বুচি চিচিমা তাহাসক সিচয়য়া 

সফচেয়াচছে, অজ্ঞাতসাসর আসরা কসব চক ঘচিয়াচছে সক জাসন! 

  

চক আর করা যায়, অন্ধ্ সমসয়সক শযামা সমান আিসরই মানুষ কসর, সযমন সস কচরয়াচছে 

বকুেসক, যার ডাগর দুচি সিায় শযামাসক অচবরত অবাক কচরয়া রাচয়ত। দু মাস বয়স 

হইসত না হইসত শীতে সমসয়সক বি োেবাচসে! চবধান একিা িাকুর আচনয়াচছে, 

তাহাসক ছািাইয়া চিয়া শযামা আবার রান্া আরম্ভ কচরসে সমসয় সকাসে কচরয়া বচসয়া 

থাকার কাজিা পাইয়া শীতে োচর য়ুচশ। এয়াসন আচসয়া বনগাাঁর সপাষা কুকুরচির জনয 

শীতসের মন সকমন কচরত, য়ুচকসক সকাসে পাইয়া কুকুসরর সশাক সস েুচেয়া সগে। 

শীতসের বা পাসয়র সবিনািা আবার িািা চিয়া উচিয়াসছ। এ জনয সিাষী কসর সস 

শযামাসক। শযামার জনযই সতা িাকচর কচরসত দুববে পা েইয়া দুসবো তাহাসক হাাঁিাহাাঁচি 

কচরসত হইত বনগাাঁয়! 

  

অবসর সময়িা শযামা তার পাসয় তচপবন সতে মাচেশ কচরয়া সিয়। অসুস্থ স্বামীসক িাকচর 

কচরসত পািাইয়া অপরাধ যচি তার হইয়া থাসক, এ তার অসযাগয প্রায়চশ্চে নয়। 

  

সমাচহনী কচেকাতায় িাকচর কসর চক্তু  শ্বশুরবাচি সবচশ সস আসস না, সবাধহয় চপচসর 

বারণ আসছ। শযামা তাসক দুচিন চনমন্ত্রণ কচরয়াচছে, দুচিন আচসয়া সস য়াইয়া চগয়াসছ, 

চনসজ হইসত একচিন  সয়াাঁজয়বর সনয় নাই। চবধান প্রথম প্রথম কাকার বাচি চগয়া 

সমাচহনীর সসগে  সববিা সিয়া সাষেরাৎ কচরত এয়ন সস  আর যায় না। রাগ কচরয়া শযামাসক 

সস বসে, এমচন োজুক হসে চক হসব, সমাচহনী বি অহোরী মা–কতবার চগসয়চছ আচম, 

কত বসেচছ আসসত, এে একবার? সনমন্তন্ না করসে বাবুর আসা হয় না, োচর জামাই 

আমার!–এচিসক সতা মাচছমারা সকরাচন সপাোচপসসর! 
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চক্তু  সমাহনী একচিন চবনা আহ্বাসনই আচসে। েজ্জায় মুয় রাঙা কচরয়া চবধাসনর কাসছ 

সস স্বীকার কচরে সয বকুসের চিচি পাইয়া সস আচসয়াসছ। বকুেসক এয়ন একবার আনা 

িরকার। পসনর চিসনর ছুচি েইয়া সস বাচি যাইসতসছ, ইচতমসধয শযামা যচি তাহার 

চপচসসক একয়ানা চিচি চেচয়য়া সিয় আর চিচির জবাব আসার আসগই চবধান যচি সসয়াসন 

চগয়া পসি, বকুেসক পািাসনার একিা বযবস্থা সমাচহনী তসব কচরসত পাসর। 

  

সমাচহনীর কথাবাতবা চবধাসনর কাসছ সহাঁয়াচের মসতা োসগ, সস বসে, সবাসসা তুচম, মাসক 

বচে। 

  

সমাচহনী বসে, না না, আচম সগসে বেসবন। 

  

চক্তু  তা হয় না, শযামাসক না বচেসে এসব সাংসাচরক সঘারপযাি সক বুচিসত পাচরসব? 

  

চবধান শযামাসক সব সশানায়। শুচনবামাত্র বযাপার আাঁি কচরয়া শান্ত চনববাক শযামার সহসা 

আজ সিয়া সিয় অসাধারণ বযস্ততা। 

  

কই সমাচহনী? ডাক সয়াকা, সমাচহনীসক ডাক।  

  

শযামার সিায় ছেছে কসর। আচসবার জনয তাই বকুে ইিানীং এত কচরয়া চেচয়সতচছে। 

তারা আচনবার বযবস্থা করসত পাসর নাই বচেয়া সমসয় তার জামাইসক এমন চিচি 

চেচয়য়াসছ সয, চবনা চনমন্ত্রসণ সয কয়সনা আসস না সস যাচিয়া আচসয়াসছ বকুেসক 

আনাসনার ষিযন্ত্র কচরসত, ছুচি েইয়া। যাইসতসছ বাচি! সমাচহনীসক কত সজারই সয শযামা 

কসর! সজে সিাসয় কতবার সয সস সমাচহনীসক মসন করাইয়া সিয় তার হাসত সযচিন 

সমসয়সক সাঁচপয়া চিয়াচছে সসইচিন হইসত শযামার সছসের সসগে  তার সকাসনা পাথবকয নাই, 

চবধান সযমন সমাচহনী  সতমচন শযামার কাসছ। অনুসযাগ চিয়া বসে, সতামার বাচির কারুর 

চক উচিত চছে না বাবা এ কথািা আমায় চেসয় জানায়! আচম তার মা, আচম জানসত 

সপোম না কমাস চক বৃোন্ত? চপচস না বুিুক, তুচম সতা সবাি বাবা মার দুিঃয়ু? 
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সমাচহনীসক সস-সবো এয়াসনই য়াইয়া যাইসত হয়। জামাই সকাসনাচিন পর নয়, তবু আজ 

সমাচহনী সযন চবসশষ কচরয়া আপন হইয়া যায়। মনিা োসো সমাচহনীর, বকুসের জনয 

িান আসছ। সমাচহনীর, না আসুক সস চনমন্ত্রণ না কচরসে, অবুি সগায়ার সস নয়, মধুর 

স্বোব তার। 

  

িার-পািচিন পসর চবধান চগয়া বকুেসক েইয়া আচসে। বচেে, উিঃ মাসগা, চক গােিা 

চপচস আমাসক চিসে। বাচিসত পা সিয়া সথসক সসই সয বুচি মুয় ছুিাে মা, থামে চগসয় 

এসকবাসর চবিায় সিবার সময়, অমগে ে হসব সেসব তয়ন সবাধহয় চকছু বেসত সাহস হে 

না, মুয় সগামিা কসর িাাঁচিসয় রইে। আচম আর যাচচ্ছসন বাবু য়ুচকর শত্রবাচি এ জসি। 

  

বকুে সতা আচসে, এ সকান বকুে? এচক সরাগা শরীর বকুসের, চনম্প্রে কসপাে, েীরু 

সিায়, কাচন্তচবহীন মুয়, োবণযহীন বণব? সমসয়সক তার এমন কচরয়া চিয়াসছ  রা!–সপি 

েসর সয়সত   রা চিত না বুচি য়ুচক? য়াচিসয় মারত বুচি চিনরাত? আচম চক জানতাম 

মা এত ততাসক কষ্ট চিসচ্ছ! আনবার জসনয চেয়চতস, োবতাম আসবার জসনয মন সকমন 

করসছ তাই বযাকুে হসয়চছস–সপািা কপাে আমার। 

  

শযামার মুসয় হিাৎ সয চয়ে পচিয়াচছে, বকুে আচসয়া সযন তা য়ুচেয়া চিয়াসছ। সসিা 

আশ্চযব নয়। মসনর অবস্থা অস্বাোচবক হইয়া আচসসে এই সতা তার সবার বি চিচকৎসা, 

এমচনোসব মশগুে হইসত পারা জীবসনর স্বাোচবক চবপসি সম্পসি, যার মহাসমন্বয় 

সংসার ধমব। বহু চিসনর দুেবাবনায় বনগাাঁর পরাচশ্রত জীবনযাপসন, শযামার মসন যচি 

দবকেয আচসয়া থাসক, সছসের িাকচর, অন্ধ্ সমসয়র জি, বকুসের এোসব আচসয়া পিা, 

এতসত  সসিুকু চক সশাধরাইসব না? আসগর মসতা হ য়া শযামার পসষের আর সম্ভব নয়, 

তবু পচরবচতবত, পচরশ্রান্ত ষেরয় পা য়া শযামার মসধয একিু শচি   উৎসাহ, একিু িা্েয 

  মুয়রতা এয়ন আচসসত পাসর, আচসসত পাসর জীবসনর হাচসকান্ার আসরা সতজী সমাহ, 

সুসয়র চনচবিতার স্বাি। 

  

মসহাৎসাসহ শযামা বকুসের সসবা আরম্ভ কচরে। 
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বনগাাঁসয় িুচর কচরয়া চবধানসক সস োসো চজচনস য়া য়াইত, এয়াসন চনসজর মুসয়র 

য়াবারিুকু সস সমসয়র মুসয় তুচেয়া চিসত োচগে। নব্বই িাকা আসয় ততা কচেকাতা শহসর 

রাজার হাসে থাকা যায় না, চনসজসক বচ্ত না কচরয়া সমসয়সক চিবার দুধিুকু চঘিুকু 

ফেিুকু সকাথায় পাইসব সস? কচি সমসয় মাই য়ায়, শযামার চনসজর  িারুণ ষুেরধা, পাসতর 

মাছচি তবু সস বকুসের থাোয় তুচেয়া সিয়, মচণসক চিয়া চিচনপাতা িই আনায় দু 

পয়সার, িই মুসয় রুিসব সো, োতকিা। সব সমসয় সয়সয় সন সিাঁসছপসছ, েক্ষ্মী য়া। িই 

সয়সে আমার বচম আসস, তুই য়া সতা।   মচণ, সি বাবা, একিু আিার এসন সি চিচিসক। 

  

বকুেসক সস বসাইয়া রাসয়, কাজ কচরসত সিয় না। 

  

সিচয়সত সিচয়সত বকুসের সিহারার উন্চত হয়। 

  

চক্তু  মুশচকে বাধায় সরযূ। বসে, সমসয়সক কাজকমব করসত চিচ্ছ না, এ চক্তু  োসো নয় 

োই। 

  

শযামা বসে, সয়সি সয়সি সারা হসয় এে,  সক আর কাজ করসত চিসত চক মন সসর চিচি? 

অল্পচবস্তর কাজ ধরসত সগসে কসর দবচক সমসয়, চবছানা চিছানা পাসত। চবসকসে 

য়াচনকষেরণ সহাঁসি  সবিায় ছাসত, তা সতা সিয়সতই পা ? 

  

মসন হয় সরযূর অনচধকার িিবায় শযামা রাগ কসর। পাসকরা ধাত্রী। পাাঁিচি সন্তাসনর জননী 

সস, সমসয়র চকসস োসো চকসস মে সস তা সবাসি না, পাসকরা ধাত্রী তাহাসক চশয়াইসত 

আচসয়াসছ। 

  

শযামা প্রাণপসণ সমসয়সক এিা  িা য়া য়াইবার সিষ্টা কসর, বকুসের চক্তু  অত য়া য়ার 

শয় নাই, তার সবসিসয় সজারাসো শয়চি সিয়া যায় চবধাসনর চববাহ সম্বসন্ধ্। শযামাসক সস 

বযচতবযস্ত কচরয়া সতাসে। বসে, চক করছ মা তুচম? িাকচর বাকচর করসছ, এবার িািার 

চবসয় িা ? শামুর সসগে  িািার অত মায়ামাচয় সিসয় েয়  চক হয় না সতামার? 
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চকসসর মায়ামাচয় সো?–শযামা সেসয় বসে। 

  

নয়? চবসয়র যুচগয সমসয়,   সকন সরাজ পিা জানসত আসসব িািার কাসছ? পিা জানবার। 

িরকার হয় মাোর রায়ুক না। না মা, িািার তুচম চবসয় িা  এবার।  

  

শামুর আসা যা য়া শযামার সিসয়  বকুে সবচশ অপছে কসর। চক পাকা চগচন্ই বকুে 

হইয়াসছ। সাংসাচরক জ্ঞান বুচদ্ধসত কচি মনচি সযন তার িইিমুর, আাঁচিসত িায় না। শামুর 

কাপিপরা, সবচণপাকাসনা, পাউডার মায়ার ঢং সিচয়য়া গা সয তার জ্বচেয়া যায় শযামা 

চেন্ কার সাধয আসছ তা সির পাইসব, মসন হয় শামুর সসগে  সচয়েই বুচি তার গচিয়া 

উচিে। বনগাাঁয় সসই সিাঁচকঘরয়ানার িাোয় ইচতমসধয বুচি নূতন য়ি   সি নাই এক 

আাঁচি, শেসরর গাসয়র সসই জামাচি বুচি আসজা সহাঁসি নাই, অ্ৰুতমুয়ী সসই অসবাধ বাচেকা 

বকুে আজ এই বকুে হইয়াসছ, দুচি সছসেমানুষ সছসেসমসয়র সহজ বনু্ধ্সে সস আাঁশসি 

গন্ধ্ পায় এবং সবমােুম তাহা সগাপন রাচয়য়া  সির সিয়ায় হাচসমুয়, নাক চসিকায় মার 

কাসছ আর কসর ষিযন্ত্র। শ্বশুরবাচির সোসকরা গচিয়া চপচিয়া বকুেসক মানুষ কচরয়া 

চিয়াসছ সসেহ নাই। 

  

ষিযসন্ত্র শযামার সায় আসছ। চমথযা নয়, চবধাসনর এবার চববাহ সি য়া িরকার বসি। 

  

চবধান শুচনয়া হাসস। বসে, চপচসর গাে সসয় চনসয় এোম চকনা, মাসক বুচি তাই এসব 

কুপরামশব চিচচ্ছস য়ুচক? তারপর গম্ভীর হইয়া বসে, এচিসক য়রি িসে না সস য়বর রাচয়স 

তুই? ট্রাসমর চিচকি না চকসন মচণর স্কুসের মাইসন চিসয়চছ এবার, তুই আচছস সকান 

তাসে! 

  

বকুে বসে, আমাসক এসন সতামার য়রি বািে িািা। 

  

তবু ততা আচছস আমায় িুচবসয় যাবার চফচকসর। 
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বকুে অচেমান কসর। সস আচসয়া য়রি বািাইয়াসছ চবধান একবার প্রচতবাি কচরসে সস 

য়ুচশ হইত। কাসরা মন বুচিয়া একিা কথা যচি চবধান সকাসনাচিন বেসত পাসর। য়াচনক 

পসর আবার উল্টা কথা োচবয়া বকুসের অচেমান কচময়া যায়। তাই বসি িািা চক পর 

সয সতাষাসমাি কচরয়া কথা কচহসব তার সসগে ? আবার সস পযান পযান শুরু কচরয়া সিয়। 

যুচি সিয়ায় সয  সব বাসজ  সজার চবধাসনর, এই সয সস আচসয়াসছ, সংসার অিে 

হইয়াসছ চক? একিা সবৌ আচসসে  স্বচ্ছসে সংসার িচেসব। তারসিসয় সবচশ োত সবৌ 

য়াইসব না চনশ্চয়। 

  

সংসাসরর োর ্হণ করার আনে চবধাসনর এচিসক কসয়ক মাসসর মসধযই চতসতা হইয়া 

চগয়াচছে। এই বয়সস োইসয়র স্কুসের মাচহনা চিসত সরাজ হাাঁচিয়া আচপস করা যচিবা 

সহয হয়, এসকবাসর নব্বই নব্বইিা িাকাসত  সয মাসসর য়রি কুোয় না এিুকু মাথা 

গরম কচরয়া সিয় তরুণ মানুসষর। বকুেসক একচিন চবধান েয়ানক ধমকাইয়া চিে। 

বচেে, চবসয়! একিা িুসচন য়ুাঁসজ পাচচ্ছ না, চবসয় চবসয় কসর পাগে কসর চিচে আমায়। 

সফর   কথা বেসে িি য়াচব য়ুচক। 

  

বচেয়া সস আচপস সগে। বকুে নাইে না, য়াইে না, সগাসা কচরয়া শুইয়া রচহে। চবকাসে 

বাচি চফচরয়া চবধান শুচনে শযামার বকুচন, তারপর সস বকুেসক তুচেয়া য়া য়াইসত সগে। 

  

আজ চবো বচসয়াচছে বকুসের কাসছ। 

  

চবধাসনর সসগে  আসগ সস সকাসনাচিন কথা বসে নাই, আজ িয়া কচরয়া বচেে, পাোসচ্ছন। 

সকন, আসুন না? চক বসেসছন সবানসক, সবান আজ রাগ কসর সারাচিন য়ায় চন? 

  

তারপর চবো বচেে, শামু য়ুব প্রশংসা কসর চবধাসনর জগসত নাচক এমন চবষয় নাই 

চবধান যা জাসন না? পিািিা জাচনসত আচসয়া শামু সবাধহয় য়ুব চবরি কসর চবধানসক? 

আশ্চযব সমসয়, মানুষসক এমন জ্বাোতন কচরসত পাসর  !–চবো এই সব বসে, চবধান মুয় 

োে কচরয়া আিষ্টোসব সশাসন! শযামা  সতা চপছু চপছু আচসয়াচছে চবধাসনর, সস আর 

বকুে োসব শামুর কথা  িায় চবধাসনর মুয় োে হইয়াসছ। তারা সতা বুচিসত পাসর না 
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জীবসন সয কয়সনা সমসয়সির। ধাসরকাসছ সঘাঁসষ নাই, চবোর মসতা গান-জানা মন-িানা 

আধুচনক সমসয়র কাসছ চক তার িারুণ অচস্তে। 

  

গেীর চবষাসি শযামার মন েচরয়া যায়। এইবার বুচি তার এসকবাসর হাে ছাচিয়া চিবার 

চিন আচসয়াসছ। অন্ধ্ সমসয় চিয়া েগবাসনর সাধ চমচিে না, সছসে কাচিয়া সন য়ার 

বযবস্থা কচরয়াসছন। এবার। চবধাসনর সস্নসহর সরাত আর চক তার চিসক বচহসব? তার কিা 

হাসতর সসবা আর চক োসো োচগসব চবধাসনর জননীসক আর সতা চবধাসনর প্রসয়াজন 

নাই। চনসজর জীবন এবার চনসজই সস গচিয়া তুচেসব, সয অচধকার এতচিন শযামার চছে 

চনজস্ব। শযামা বুচিসত পাসর, জগসত এই পুরস্কার মা পায়। বকুেসক বি কচরয়া িান 

কচরয়াসছ পসরর বাচি, তার সিাসয়র সামসন চবধাসনর চনসজর স্বতন্ত্র জগৎ গচিয়া 

উচিসতসছ, সযয়াসন তার িাাঁই নাই এতিুকু। মচণর সবো ফণীর সবো  হইসব এমচন। 

আপন হইয়া সকহ যচি চিরচিন থাসক শযামার, থাচকসব এই অন্ধ্ চশশুচি, যার চনমীচেত 

আাঁচয় দুচির জনয শযামার আাঁচয় সজে হইয়া থাচকসব আজীবন।  

  

এক বাচিসত বাস কচরসে পসরর জীবসনর সগাপন   গেীর জচিেতাগুচে, সকহ বচেয়া 

না। চিসে , ক্রসম ক্রসম সকসেই সির পাইয়া যায়। চবো   বনচবহারীর বযাপারিা বুচিসত 

পাচরয়া শযামা   বকুে হাসাহাচস কসর চনসজসির মসধয। চবোর জনয সেিা বচনয়া এয়াসন 

পচিয়া আসছ। বনচবহারী, একিু সিাসয়র সিয়া, একিু গান সশানা, চবোর যচি িয়া হয় 

কয়সনা দুচি কথা বো এইিুকু সম্বে বনচবহারীর মাসগা মা চক অপিাথব পুরুষ! না জাচনস 

োসোরকম সেয়াপিা, কচরস কযানোসাচর, থাচকস পসরর বাচি িাস হইয়া, সতার এচক 

দুরাশা! চসাঁচির চনসি োঙা সিৌচকসত যার বাস তার সকন আকাসশর িাি ধরার সাধ? 

বনচবহারীর পাগোচম চবসশষ অস্পষ্ট নয়, সকসেই জাসন: সস চনসজই শুধু তা জাসন না, 

োসব সগাপন কথাচি তার সগাপন হইয়াই আসছ, ছিাইয়া পসি নাই বাচহসর। সির পা য়া 

অবশয কাসরা উচিত হয় নাই, কারণ বনচবহারী চকছুই কসর না। সপ্রচমসকর মসতা, চবো 

চসাঁচি চিয়া নাচমসে শুধু িাচহয়া থাসক, চবো গান ধচরসে যচি আশপাসশ সকহ না থাসক 

তসবই সস চসাঁচি চিয়া গুচি গুচি উপসর উচিয়া িাাঁিাইয়া থাসক, আর যা চকছু সস কসর সব 
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িুচর কচরয়া, কাসরা তা সিচয়বার কথা নয়। কযানোস কচরসত বাচহর হইয়া চবোর স্কুসের 

কাছাকাচছ সকাথা  সস সরাজই িাাঁিাইয়া থাসক ছুচির সময়, সকাসনাচিন সাহস কচরয়া 

সামসন চগয়া বসে, ছুচি হসয় সগে আপনার সকাসনাচিন িূর হইসতই সচরয়া পসি। এইিুকু 

সয সকসে জাচনয়া সফচেয়াসছ। সির পাইসে েজ্জায় বনচবহারী মচরয়া যাইসব। তারপর 

চবোর কাজ কচরয়া চিসত  সস োেবাসস বসি। েচিসত কাপি চিয়া েইয়া আসস, 

ফিবমাচফক মাসকবি হইসত চজচনসপত্র চকচনয়া আসন, সয দুচি সছাি সছাি সমসয় 

সকােসবোয় গান চশচয়সত আসস চবোর কাসছ, িরকার হইসে তাসির বাচি সপৌছাইয়া 

সিয়। এয়ন, এসব সছািায়াসিা উপকার সক না কার কসর জগসত? বাচির কাজ  সতা সস 

কম কসর না। চবোর দুচি-একচি কাজ কচরয়া সি য়ার মসধয তার সগাপন মসনর প্রচতচ্ছচব 

সয। সকসে সিচয়য়া সফচেসব সকমন কচরয়া সসিুকু অনুমান কচরসব বনচবহারী? চবোর সয 

ফসিায়ানা সস িুচর কচরয়াসছ সসয়ানা সস েুকাইয়া রাচয়য়াসছ কযানোচসসঙ যা য়ার 

সুিসকসচির মসধয আর পুসরাসনা ব্লাউজচি রাচয়য়াসছ তার ট্রাসে তাো-িাচব চিয়া। িুচপ 

িুচপ েুকাইয়া এগুচে সকসে সয আচবষ্কার কচরয়াসছ তাই-বা সস জাচনসব চকরূসপ? 

  

চবো চবব্ৰত হইয়া থাসক। বনচবহারী এমন চনরীহ, যত স্পষ্টই সহাক এমন মূক   

চনচিয়তার সপ্রম, তার চবরুসদ্ধ নাচেশ য়ািা কচরবার তুচ্ছতম প্রমাণচির এমন অোব সয 

এ চবষসয় সকসের সযমন তার  সতমচন চকছু বচেবার অথবা কচরবার উপায় নাই। মসন 

মসন সস কয়সনা রাসগ কয়সনা সবাধ কসর মমতা, চসাঁচি চিয়া নামার সময় সকাসনাচিন 

তাকায় কু্রদ্ধ েৎসনার সিাসয় সকাসনাচিন দুচি-একচি চস্নগ্ধ কথা বসে। োসো সয োসগ না 

এসকবাসর তা নয়। একিা কুকুর  কুকুসরর মসতা সপাষ মাচনসে মানুসষর তাসত কত গবব 

কত আনে, এসতা একিা মানুষ। অথি এরকম পূজা ্হণ কচরবার উপায় না থাচকসে 

চক চবশ্রীই সয োসগ মানুসষর মসন যার একসফাঁিা িয়ামায়া থাসক।  

  

বকুসের সসগে  হাসাহাচস কসর বসি মসন শযামা চক্তু  বযথা পায়। শি সমথব যুবক, এচক 

বযাচধ তার মসনর। সমরুিণ্ডিা পযবন্ত সয  র গচেয়া সগে, সুসযাগ পাইয়া চক বযবহারিাই 
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বাচির সোসক কসর  র সসগে , চনসজর মনুষযে সয চবসজবন চিয়াসছ সক তাসক মানুষ জ্ঞান 

কচরসব, সিাষ নাই। 

  

আচ্ছা, শামুর জনয চবধান  যচি অমচন হইয়া যায়? অমচন উিাি?   েগবান, শযামা 

তসব চনসজই পাগে হইয়া যাইসব 

  

অসনক োচবয়া শযামা সশসষ একচিন বকুেসক বসে, সশান য়ুচক বচে, িযায় শামুসক যচি 

সয়াকার পছে হসয় থাসক,  র সসগে ই না হয় চিই সয়াকার চবসয়? স্বঘর সতা, সিাষ চক? 

  

বকুে স্তচম্ভত হইয়া যায়, বসে, সষেরসপছ নাচক তুচম মা, চক বেছ তার চিক-চিকানা সনই, 

 ই সমসয়র সসগে  তুচম চবসয় চিসত িা  িািার! শামু োসো নয় মা–শয়তাসনর একসশষ। 

এমন মসন  িাাঁই চি  না। 

  

চক হইসব তসব? একচিন শামু না আচসসে চবধান সয উসয়ুস কচরসত থাসক। শামুর হাচসর 

চহসল্লাসে সংসার সয শযামার োচসয়া যাইসত বচসয়াসছ! 

  

  
  

েগবান মুয় তুচেসেন। 

  

অসনক দুিঃয় শযামা পাইয়াসছ, আর চক চতচন তাসক কষ্ট চিসত পাসরন। একচিন চবধান 

বচেে, শেসরর সসগে  সিয়া করসত চগসয়চছোম মা, আমাসির বাচিিা সিসয় আসসত ইসচ্ছ 

হে, চগসয় সিচয়। োিার সনাচিশ িুেসছ। যাসব   বাচিসত? 

  

আমাসির বাচি! আসজা সসবাচির কথা বচেসত ইহারা বসে আমাসির বাচি! 

  

শযামা সা্সহ বচেে, সচতয সয়াকা?–যাব, িে সামসনর মাসসই আমরা িসে যাই, পয়ো 

তাচরসয়। 
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সামসনর মাসস পয়ো তাচরসয় সঘািার গাচি োিা কচরয়া তাহারা বাচি বিোইয়া 

সফচেে। চবধান ছুচি েইে একচিসনর। সকাসে একা চগয়া চজচনসপত্র রাচয়য়া আচসসত 

সবো তার বারিা বাচজয়া সগে। শামু আর চবো দুজসনই তয়ন স্কুসে চগয়াসছ, বাচি োর 

সছসেরা চগয়াসছ আচপসস, বনচবহারী চগয়াসছ  ষুধ কযানোস কচরসত। দুপুসর এয়াসনই 

পাতা পাচতয়া তাহারা োত য়াইে। তারপর বাচক চজচনসপত্রসসমত র না হইয়া সগে 

শহরতচের সসই বাচির উসদ্দসশয, শযামার জীবসনর দুচি যুগ সযয়াসন কাচিয়াচছে। 

  

সতমচন আসছ ঘরবাচি শযামার। এ বাচি হইসত সস যয়ন চবিায় েইয়াচছে তয়ন বাচিিা 

শুধু চছে একিু চববণব, বাচির মাচেক এয়ন আগাসগািা িুনকাম কচরয়াসছ, রং চিয়াসছ। 

শযামা সসাজা উচিয়া সগে উপসর। উপসরর ঘরয়ানাসক আর নূতন বচেয়া সিনা যায় না, 

বাচির বাচক অংসশর সসগে  চমশ য়াইয়া চগয়াসছ। নতুবাবু সিাতোয় ঘর তুচেয়াসছ 

একয়ানা। সরসের বাাঁধিার য়াচনকিা আিাে পচিয়া চগয়াসছ। আর চকছুই বিোয় নাই। 

ধানকসের চবস্তৃত অগে সন সতমচন ধান সমো আসছ, পায়রার িক সতমচন য়াইসতসছ ধান, 

উাঁিু সিাঙািা চিয়া সতমচন অল্প অল্প সধাাঁয়া বাচহর হইয়া উচিয়া যাইসতসছ বাতাসস। 
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১০. শ্যামার ক ালল স্পচিি হইলি 

লাচিল জীবন 

বকুসের একচি সমসয় হইয়াসছ। 

  

প্রথমবাসরই সমসয়? তা সহাক। শযামার সশষবাসরর সমসয়র মসতা   সতা অন্ধ্ হইয়া জিায় 

নাই, বকুসের সিসয়   র বুচি সিায় দুচি ডাগর। কাজে চিসত চিসত  ই সিায় যয়ন 

গেীর কাসো হইয়া আচসসব সিচয়য়া অবাক মাচনসব মানুষ। চক আচসয়া যায় প্রথমবার 

সমসয় হইসে, সমসয় যচি এমন ফুিফুসি হয়, এমন অপরূপ সিায় যচি তার থাসক? 

  

শযামার একিু ঈষবা হইয়াচছে দবচক! বকুসের সমসয়র সিায় আশ্চযব সুের সহাক শযামার 

তাসত আনে, আহা তার সমসয়চির সিায় দুচি যচি অন্ধ্ না হইত।  

  

বকুসের সমসয় মানুষ কসর শযামা, প্রসসবর পর বকুসের শরীরিা োসো যাইসতসছ না, 

তাছািা সন্তান পচরিযবার সস চক জাসন? চনসজর সমসয়, বকুে আর বকুসের সমসয়, শযামা 

চতনজসনরই সসবা কসর। বকুসের সমসয় আর চনসজর সমসয়সক হয়সতা সস সকাসনাচিন 

কাছাকাচছ সশায়াইয়া রাসয়, বকুসের সমসয় তাকায় বি বি সিায় সমচেয়া, শযামার সমসয়র 

অন্ধ্ আাঁচয় দুচিসত পেক  পসি না।–পেক পচিসব চকসস সিাসয়র পাতা সয সমসয়িার 

জিাসনা। শযামার মসন পসি বাদুর কথা–মোর সসই হাবা সমসয়িা, চিনরাত সয শুধু োো 

সফচেত। এমন সন্তান সকন হয় মানুসষর অন্ধ্, সবাবা, অগে হীন চবকে? সকন এই অচেশাপ 

মানুসষর? এক একবার শযামার মসন হয়, হয়সতা বকুসের সমসয় তার সমসয়র সিায় দুচি 

হরণ কচরয়াচছে তাই  র ডবে সিাসয়র মতত অত বি সিায় হইয়াসছ। তারপর সচবষাসি 

শযামা মাথা নাসি। না, এসব অনযায় কথা মসন আনা উচিত নয়। চকসস চক হইয়াসছ সক 

তা জাসন, সতয চমথযা চকছু সতা জাচনবার উপায় নাই, আসবাে-তাসবাে যা তা োচবসে 

বকুসের সমসয়র সিায় দুচির যচি চকছু হয়। প্রথম সন্তান বকুসের, বি সস আঘাত পাইসব। 
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সমসয়র দু মাস বয়স কচরয়া বকুে শ্বশুরবাচি সগে। যা য়ার আসগ চক কান্াই সয বকুে 

কাাঁচিে। বচেে, সিহারা সতামার বডড য়ারাপ হসয়সছ মা, এবার তাকা  একিু শরীসরর 

চিসক, এয়সনা এত য়ািুচন সতামার সইসব সকন এ শরীসর? চবসয় চিসয় সবৌ আন এবার 

িািার, সারা জীবন সতা প্রাণ চিসয় করসে সকসের জনয এবার যচি না একিু সুয় কসর 

সনসব … 

  

বচেে, আমার সযমন কপাে! সসবা চনসয়ই িল্লাম, সতামার কাসছ সথসক একিু সয যত্ন 

করব তা কপাসে সনই? 

  

চক চগচন্ই বকুে হইয়াসছ। ছাাঁসি ঢাো হইয়া আচসসতসছ তাহার িােিেন, কথার ধরন! 

সযন চিতীয় শযামা। 

  

শীতকাে। বকুে শ্বশুরবাচি সগে শীতকাসে। শীসত সংসাসরর কাজ কচরসত এ বছর 

শযামার সতযই সযন কষ্ট হইসত োচগে! সছসেসক আচপসসর োত চিসত হয়, শীসতর 

সকাে সিচয়সত সিচয়সত সবো হইয়া যায়, য়ুব সোসর উচিসত হয় শযামার। আগুসনর আাঁসি 

রান্া কচরয়া আচসয়া রাসত্র সেসপর চনসি গা সযন শযামার গরম হইসত িায় না, যত সস 

জসিাসসিা হইয়া সশায় হাসতপাসয় সকমন একিা সমািি সি য়া বযথা জাসগ, সকমন 

একিা কষ্ট হয় তাহার। সোসর এই কষ্ট সিহ েইয়া সস সেসপর বাচহসর আসস, আাঁিে গাসয় 

জিাইয়া চহ-চহ কচরয়া কাাঁচপসত কাাঁচপসত চনসি যায়। চিকা চি আচসসব সবোয়, তার আসগ 

চকছু চকছু কাজ শযামাসক আগাইয়া রাচয়সত হয়। চবধান বাচহসরর ঘসর সশায়! চি আচসয়া 

ডাকাডাচক কচরসে তাহার ঘুম োচঙয়া যায়–শযামা তাই আসগ সন্তপবসণ সির িরজািা 

য়ুচেয়া রাচয়য়া আসস! ঘুম সস োঙায় মচণর। মচণর পরীষেরা আচসসতসছ, চনসির সয ঘসর 

আসগ শযামা সকেসক েইয়া থাচকত, সসই ঘসর মচণ একা থাসক–পিাসশানা কসর, ঘুমায়। 

সোর সোর সছসেসক ডাচকয়া তুচেসত বি মমতা হয় শযামার চক্তু  আসজা সতা তার কাসছ 

েচবষযসতর সিসয় বি চকছু নাই, সজার কচরয়া মচণসক সস তুচেয়া সিয়। বসে,  ি বাবা 

 ি, না পিসে পরীষেরায় সয োসো নম্বর পাচব সন? 
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মচণ কাতর কসণ্ঠ বসে, আর একিু ঘুসমাই মা, কত রাত পযবন্ত পসিচছ জান? 

  

জাসন না! শযামা জাসন না তার সছসে কত রাত অবচধ পচিয়াসছ! সিাতো একতোর 

বযবধান চক ফাাঁচক চিসত পাসর শযামাসক!–কতবার উচিয়া আচসয়া সস উাঁচক চিয়া চগয়াসছ 

মচণ তার চক জাসন! 

  

একিু িা বর্ সতাসক কসর চি িুচপ িুচপ, সয়সয় িাগে া হসয় পিসত শুরু কর। পসিশুসন 

মানুষ হসয় কত ঘুসমাচব তয়ন–ঘুম চক পাচেসয় যাসব! 

  

কনকসন হাি—কাাঁপাসনা শীত, বকুেসক সসগে  কচরয়া শীতে সযবার পাোইয়া চগয়াচছে 

সসবার ছািা শীত শযামাসক সকাসনাবার এমন কাবু কচরসত পাসর নাই। উনাসন আাঁি চিয়া 

ডাসের হাাঁচিিা মাচজসত বচসয়া হাত-পা শযামার সযন অবশ হইয়া আসস। চক হইয়াসছ 

সিহিার? এই োসো থাসক এই আবার য়ারাপ হইয়া যায়? মাসি মাসি এক একচিন সতা 

শীত োসগ না, িরিসর হা্া মসন হয় শরীরিা, আবছা সোসর ঘুমন্ত-পুরীসত মসনর 

আনসে কাসজ হাত সিয়? সকাসনাচিন মসন হয়। বয়সিা আসজা পাঁচিসশর সকািায় আসছ, 

সকাসনাচিন মসন হয় এক শ বছসরর সস বুচি! এমন অদু্ভত অবস্থা হইে সকন তাহার? 

  

সরাসির সসগে  চবধান  সি। এয়ুচন সস সছসে পিাইসত বাচহর হইয়া যাইসব চক্তু  তাহার 

দহচি হাাঁকডাক নাই। চনিঃশসব্দ মুয়-হাত ধুইয়া জামা গাসয় সিয়, নীরসব চগয়া রান্াঘসর 

বসস, শযামা যচি বসে, ডােিা হসয় এে, নাচমসয় রুচি সসাঁসক চি? সস বসে, না সিচর 

হইয়া যাইসব, আসগ রুচি িাই। দুসিা-একিা কথা সস বসে, সবচশরোগ সময় িুপ কচরয়া 

সোরসবোয়ই শযামার শ্রান্ত মুয়য়ানার চিসক িাচহয়া থাসক। সস বুচিসত পাসর শযামার 

শরীর োসো নয়, সোসর উচিয়া সংসাসরর কাজ কচরসত শযামার কষ্ট হয়, চক্তু  চকছুই সস 

বসে না। মুসয়র কথায় যার প্রচতকার নাই সস চবষসয় কথা বচেসত চবধাসনর োসো োসগ 

না। সোসর উচিসত বারণ কচরসে শযামা চক শুচনসব? 
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চবধান িচেয়া সগসে য়াচনক পসর শযামা সিাতোয় যায়, এতষেরসণ ছাসি সরাি আচসয়াসছ। 

জানাো য়ুচেয়া চিসত শীতসের গাসয় সরাি আচসয়া পসি। শীতে ষেরীণকসণ্ঠ বসে, কিা 

বাজে গা? 

  

শযামা বসে, আিিা বাসজ।–শীতেসক শযামা ধচরয়া সতাসে, জানাোর কাসছ বাচেশ 

সাজাইয়া তাহাসক সরাসি সিস চিয়া বসায়, সেপ চিয়া ঢাচকয়া  সিয় গো পযবন্ত। শরীরিা 

শীতসের োচঙয়া চগয়াসছ। দুববে পা-চি তাাঁহার ক্রসম ক্রসম এসকবাসর অবশ হইয়া 

চগয়াসছ, আর সাচরসব না। সিসহর অনযানয অগে প্রতযগে গুচে  দুববে হইয়া আচসসতসছ, ক্রসম 

ক্রসম তারা  নাচক অবশ হইয়া যাইসব–যাইসবই। সক জাসন সস কতচিসন? শযামা 

োচববার  সিষ্টা কসর না। জীবসনর অচধকাংশ পথ সস  সতা অচতক্রম কচরয়া আচসয়াসছ, 

োচববার চবষয়বস্তু য়াচনক য়াচনক বাচছয়া েইবার শচি তাহার জচিয়াসছ কত অচেজ্ঞতা 

শযামার, কত জ্ঞান! সধবা থাচকবার জনয এ বয়সস আর চনরথবক েিাই কচরসত নাই। এ 

সতা চনয়সমর মসতা অপচরহাযব। আশা যচি থাচকত, শযামা সকামর বাচধয়া োচগত শীতসের 

চপছসন, অবশ পা-চিসক সবে কচরয়া তাহাসক য়ািা কচরয়া চিত। 

  

  
  

চমছাচমচছ হল্লা শযামা আর কচরসত িায় না। ষেরমতা  নাই শযামার–অথবহীন উসিগ, বযথব 

প্রয়াসস বযয় কচরবার মসতা জীবনীশচি আর কই? কতকাে পসর সস সুসয়র মুয় 

সিচয়য়াসছ। এবার। সংসাসরর বাধা চনয়সম যতয়াচন আনে   শাচন্ত তাহার পা য়ার কথা 

সস শুধু তাই য়ুাঁচজসব, সযচিসক দুিঃয়   পীিন সিায় বুচজয়া সসচিকিাসক কচরসব অস্বীকার। 

  

োসো কথা। শযামার এতিুকু প্রাথবনা অনুসমািন কচরসব সক? স্বামীর আগামী মৃতুযসক 

অ্াহয করুক, ষেরমা সস পাইসব সকসের। চক্তু  সন্তাসনর কথা এত সস োচবসব সকন? 

বিিাপ্টা আচসসে  সির আিাে কচরবার জনয আসজা সস থাচকসব সকন উিযত হইয়া? 

পগুে  স্বামীর কাসছ বচসয়া য়ুচকর অন্ধ্ সিায় দুচি সিচয়সত সিচয়সত সকন সস চহংসা কচরসব 

বকুসের সমসয়র পদ্মপোশ আাঁচয় দুচিসক? এচক অনযায় শযামার! জননী চহসাসব শযামা 
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সতা সিবীর সিসয়  বি, এত সস মে ্ী সকন? শযামার এ পষেরপাচতে সমথবসনর সযাগয 

নয়।  

  

শীতসের অবস্থার জনয শযামার মসন সববিা আকুে সবিনা না থাকািা হয়সতা সিাসষর, 

তসব সসবাযসত্ন শীতেসক সস য়ুব আরাসম রাসয়, শীতসের কাসছ থাচকবার সময় এত সস 

শান্ত এত তার সসন্তাষ সয সরাগযন্ত্রণার মসধয শীতে একিু শাচন্ত পায়। আিশব পত্নীর 

মসতা স্বামীর অসুসয় শযামা সয উতো নয়, এইিুকু তার সুফে। 

  

য়ুচকসক দুধ চিয়া শযামা চনসি যায়। পথয আসন শীতসের। ঘচিেরা জে সিয়, গামো 

আগাইয়া ধসর, চবছানায় বচসয়া মুয় সধায় শীতে। মুয় সমাসছ শযামার আাঁিসে! সাঁিা-পাকা 

িাচি সগাাঁসফ শীতসের মুয় ঢাচকয়া চগয়াসছ, ঋচষর মসতা সিয়ায় তাহাসক। িীঘব তপসযা 

সযন সাগে  হইয়াসছ, এবার মহামৃতুযর সমাচধ আচসসব।  

  

কয়ন? সকহ জাসন না। শযামা কাসজর ফাাঁসক ফাাঁসক শতবার উপসর আসস, ডািার 

বচেয়াসছ। সশষ মুহূতব আচসসব হিাৎ সস সময়িা কাসছ থাচকবার ইচ্ছা শযামার! 

  

সমাচহনী মাসি মাসি আসস।  রা োসো আসছ বাবা? বকুে আর য়ুচক? চিচি পান চন মা?–

সমাচহনী চজজ্ঞাসা কসর। 

  

শযামা একগাে হাচসয়া বসে, হা বাবা, চিচি সতা সপসয়চছ–পরশু সপসয়চছ সয চিচি। চেসয়সছ 

বসি োসোই আসছ–এমচন িশা হসয়সছ বাবা আমার, সব েুসে যাই। কয়ন সকাথায় চক 

রাচয় আর য়ুাঁসজ পাইসন, য়ুাঁসজ য়ুাঁসজ মচর সারা বাচিসত। 

  

চবধানবাবুর চবসয় সিসবন না মা?–সমাচহনী এক সময় চজজ্ঞাসা কসর। বকুে বুচি চিচি 

চেচয়য়াসছ তাচগি চিসত। এই কথা বচেসতই হয়সতা আচসয়াসছ সমাচহনী। 

  

শযামা বসে, সছসে সয চবসয়র কথা কাসন সতাসে না বাবা? বসে মাইসন বাডবুক। সছসের 

মত নাই, চবসয় সিব কার? 
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এ বাচিসত আচসয়া চববাসহর জনয সছসেসক শযামা সয পীিাপীচি কচরয়াসছ তা নয়, েসয় 

সস িুপ কচরয়া আসছ, ধচরয়া েইয়াসছ চববাহ চবধান এয়ন কচরসব না। এর মসধয শামুসক 

চবধান চক আর েুচেসত পাচরয়াসছ? সয মায়াজাে সছসের িাচরচিসক কুহকী সমসয়িা চবস্তার 

কচরয়াচছে কসয়ক মাসস তাহা চছন্ হইবার নয়। শামুর অজর হাচস আসজা শযামার কাসন 

োচগয়া আসছ। এয়ন সছসেসক চববাসহর কথা বেসত চগয়া চক চহসত চবপরীত হইসব। সয 

রহসযময় প্রকৃচত তাহার পাগে সছসের, চকছুচিন এয়ন িুপিাপ থাকাই োসো। 

  

সমাচহনী বসে, চবধানবাবুর অমত হসব না মা, আপচন সমসয় সিয়ুন। 

  

সমাচহনীর বোর েচগে সত শযামা অবাক হইয়া যায়। এত সজার গোয় সমাচহনী চক কচরয়া 

সঘাষণা কচরসতসছ চবধাসনর অমত হইসব না? চবধাসনর মন সস জাচনে চকসস? 

  

তারপর সমাচহনী কথািা পচরষ্কার কচরয়া সিয়। বসে সয কচিন আসগ চবধান চগয়াচছে 

তাহার কাসছ, চববাসহর ইচ্ছা জানাইয়া আচসয়াসছ।  

  

সযসি চবসয় করসত িান শুসন প্রথমিা অবাক হসয় চগসয়চছোম মা, তারপর সেসব সিয়োম 

চক জাসনন–আপনার শরীর োসো নয়, কাজকমব করসত কষ্ট হয় আপনার। সেসবচিসন্ত 

তাই স্ত হসয়সছন।  সব চকছু বেসবন না অচবচশয, বেবার মানুষ সতা নন। 

  

শযামা জাসন না! পিা ছাচিয়া চবধান একচিন হিাৎ িাকচর ্ হণ কচরয়াচছে, আজ চববাসহ 

মত চিয়াসছ। সসচিন অোসব অনিসন শযামা পাগে হইসত বচসয়াচছে, আজ সংসাসর কাজ 

করসত 

  

তাহার কষ্ট হইসতসছ। সসবার চবধান তযাগ কচরয়াচছে বি হ য়ার কামনা, এবার তযাগ 

কচরয়াসছ। মত। শুধু মত হয়সতা নয়। মত আর শামুর স্মৃচত হয়সতা আসজা একাকার 

হইয়া আসছ সছসের মসন। 
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তা সহাক, সছসেরা এমচনোসবই চববাসহ মত চিয়া থাসক, মাসয়র জনয। নচহসে স্বপন। 

সিচয়বার বয়সস সকহ চক সাধ কচরয়া চববাসহর ফাাঁসি পচিসত িায়। তারপর সব চিক 

হইয়া যায়। সবৌসয়র চিসক িান পচিসে তয়ন আর মসন  থাসক না চকসসর উপেসষের সবৌ 

আচসয়াসছ, কার জনয। সিাসয়র জসের মসধয শযামা হাসস। য়ুাঁচজয়া পাচতয়া সছসের জনয 

সবৌ সস আচনসব পরীর মসতা রূপসী, মার জসনয চববাহ কচরসত হইয়াচছে বচেয়া দুচিন 

পসর আর আফসসাস থাচকসব না সছসের–মসন থাচকসব না শামুসক। 

  

শযামার মসন আবার উৎসাহ েচরয়া আচসে। জীবসন কাজ সতা এয়সনা তার কম নয়। 

আনে উৎসসবর পথ সতা সয়াো কম নয়! এত সস শান্ত হইয়া চগয়াচছে সকন? কত বি 

সংসার গচিয়া উচিসব তাহার। এয়চন হইয়াসছ চক! চবধাসনর সবৌ আচসসব, মচণর সবৌ 

আচসসব, ফণীর সবৌ আচসসব–সয ঘসর  সির সস প্রসব কচরয়াচছে সসই ঘসর এক একচি 

শুেচিসন আচসসত থাচকসব নাচতনাতচনর িে। সিাতোয় সস আসরা ঘর তুচেসব, চপছন 

চিসকর উিাসন িাোন তুচেয়া আসরা বি কচরসব বাচি! অত বি বাচি হার েচরয়া যাইসব 

নবীন নরনারীসত– -বাচির নকুবাবুর শাশুচির মসতা মাথায় শসণর নুচি িুোইয়া কুাঁসজা 

হইয়া সস িাাঁিাইয়া থাচকসব জীবসনর সসই চবচিত্র উজ্জ্বে আবসতবর মািয়াসন। 

  

সবই সতা এয়সনা তাহার বাচক? 

  

সকবে একিা দুিঃয় তাহাসক আজীবন িহন কচরসব। তার অন্ধ্ সমসয়িা।  র জনয অসনক 

সিাসয়র জে সফচেসত হইসব তাহাসক। 

  

শযামা সমসয় য়ুাঁচজসত োচগে। সুেরী, সিংশজাত, স্বাস্থযবতী, গৃহকমবচনপুণা, চকছু চকছু 

গান বাজনা সেয়াপিা সসোইসয়র কাজ জানা, সিৌদ্দ-পসনর বয়সসর একচি সমসয়। 

য়াচনকিা শামুর মসত, য়াচনকিা শযামার োিাসি সসই কনসকর মসতা আর য়াচনকিা 

শযামার কল্পনার মসতা হইসেই োসো হয়। িাকা শযামা সবচশ িায় না, অসম্ভব িাচব তার 

নাই। 
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কসয়কচি সমসয় সিয়া হইে, পছে হইে না। তারপর পািার একবাচির গৃচহণী, শযামার 

সসগে  তার সমািামুচি আোপ চছে, একচি য়ুব োসো সমসয়র সন্ধ্ান চিসেন। শহসরর অপর 

প্রাসন্ত চগয়া সমসয়চিসক সিচয়বামাত্র শযামা পছে কচরয়া সফচেে। বি সুেরী সমসয়চি, 

সযমন রং সতমচন চনয়ুাঁত মুয় সিায়। আর সকামে আর ষেরীণ আর েীরু। শযামাসক যয়ন সস 

প্রণাম কচরে মসন হইে সিসহর োর তুচেয়া সস উচিয়া িাাঁিাইসত পাচরসব না, এমন নরম 

সস সমসয়, এত তার সকামেতা। 

  

সমসয় পছে কচরয়া শযামা বাচি চফচরে। সস বি য়ুচশ হইয়াসছ। এমন সমসয় সয য়ুচজসে  

সমসে না। চক রূপ, চক নম্ৰতা।  র কাসছ সকাথায় োসগ শামু? 

  

সমাচহনীর সসগে  চবধানসক সস একচিন সজার কচরয়া সমসয় সিচয়সত পিাইয়া চিে। চফচরয়া 

আচসয়া সমাচহনী বচেে, না মা, পছে হে না সমসয়।  

  

শযামা সযন আকাশ হইসত পচিে। 

  

কার পছে হে না, সতামার? 

  

আমার পছে হসয়সছ। চবধানবাবুর পছে নয়।  

  

পছে নয়?  ই সমসয় পছে নয় চবধাসনর? বাংোসিশ য়ুাঁচজসে আর অমন সমসয় পা য়া 

যাইসব? চবধান বসে চক? 

  

সকন পছে হে না সয়াকা? 

  

চবধান বচেে, িূর,  িা মানুষ নাচক? ফুাঁ চিসে মিসক যাসব।  

  

না, শামুসক সছসে আসজা সোসে নাই। শামুর চনসিাে গিন, শামুর িপে ি্ে িোসফরা, 

শামুর চনেবজ্জ দুরন্তপনা আসজা সছসের িৃচষ্টসক চঘচরয়া রচহয়াসছ, আর সকাসনা সমসয়সক 

তার পছে হইসব না। শযামার মুসয় চবষাি নাচময়া আসস। ফুাঁ চিসে মিকাইয়া যাইসব? 
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সমসয়মানুষ আবার ফুাঁ চিসে মিকায় নাচক। শামুর মসতা সবে সিহ থাসক কিা সমসয়র? 

থাকা োসো  নয়। কাি কাি সিয়ায়, পাকা পাকা সিয়ায়, অসমসয় সববা সগে  সযৌবন 

আচসসে চক চবসিৃশ সিয়ায় সমসয়মানুষসক চবধান তার চক জাসন?   সয ধযান কচরসতসছ 

শামুর, শামুর পুরন্ত সুিাম সিহিা সয সিাসয়র সামসন োচসয়া সবিাইসতসছ  র। 

  

েজ্জায় দুিঃসয় সছসের মুসয়র চিসক শযামা িাচহসত পাসর না। রূপ   সুষমাই যসথষ্ট নয়, 

সছসে তার সযৌবন িায়। সিহ অপচরপুষ্ট হইসে ছচবর মসতা সুেরী সমসয়   র পছে 

হইসব না। চছ, এচক রুচি চবধাসনর? 

  

 রকম সবৌ আচসসে শযামা সতা তাসক োেবাচসসত পাচরসব না। 

  

আবার সমসয় সয়াজা হইসত োচগে। সমসয় য়ুাঁচজসত য়ুাঁচজসত কাবার হইয়া সগে মাঘ মাস। 

  

ফারুসনর সগািায় শীত কচময়া সগে। সসগে  সসগে  শযামা সসতজ সুস্থ হইয়া উচিে! 

  

ফালু্লসনর সশসষর চিসক বাগবাজাসরর উচকে হারাধনবাবুর মা-হারা সমসয়িার সসগে  

চবধাসনর চববাহ হইয়া সগে। সমসয়র নাম সুবণবেতা।  

  

শযামা যা োচবয়াচছে তাই। মস্ত ধাচি সমসয়, সযৌবসনর সজায়ার নয় এসকবাসর বান। 

ডাচকয়াসছ। রং মে নয়, মুয় সিায় মে নয়, চক্তু  শযামার সিাসয়  সব পচিে না, সস 

সেসয় শুধু সবৌসয়র সুস্থ   সুের শরীর সিচয়য়া মসন মসন সকাতর হইয়া রচহে। 

  

বািন্ত সবৌ এসনছ, না সগা?–বচেে সকসে। 

  

হযাাঁ বাছা, সজসনশুসনই এসনচছ, সছাি সমসয় সছসের  পছে নয়, আমার  নয়। একা আর 

সপসর উচিসন মা সংসাসরর ঘাচন িানসত, বিসি সবৌচি এে, সশয়াসত হসব না চকছু, চনসজই 

সব পারসব।—বচেয়া শযামা কসষ্ট একিু হাচসে। 

  

তা, মে চক সবৌ? চপ্রচতসমর মসতা মুয়য়ানা।–সকসে বচেে। 
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তাই নাচক? শযামা োসো কচরয়া সুবসণবর মুসয়র চিসক িাচহে। তা হইসব। 

  

চববাহ উপেসষের বকুে আচসয়াচছে, রায়াসের সসগে  মো  আচসয়াচছে। বকুে 

আচসয়াচছে চতন চিসনর জনয, চববাসহর দহচি থাচমবার আসগই সস িচেয়া সগে। সবৌসক 

োসো োচগয়াসছ। বকুসের। যা য়ার সময় এই কথা সস শযামাসক বচেয়া সগে। 

  

শযামা বচেে, সতার চক পছে বুচি সন বাপু, এত চক োসো সয এসকবাসর গিগি হসয়। 

সগচে? 

  

বকুে বচেে, সিয়,   সবৌ যচি োসো না হয় কান সকসি চন  আমার, মা-মরা সমসয়। 

একিু আির যত্ন পাসব যার কাসছ প্রাণ সিসব তার জসনয। চক বেচছে জান? বেচছে তুচম 

নাচক  র মার মসতা। 

  

তাই নাচক? তা হইসব। 

  

বকেু িচেয়া সগে, সবৌ িচেয়া সগে, চববাহ বাচি চনিুম হইয়া আচসে, রচহয়া সগে মো। 

এই সতা সসচিন শযামা মোর আশ্রয় ছাচিয়া আচসয়াসছ, িাসীর মসতা য়াচিয়াসছ মোর 

সংসাসর, অসহারাত্র মন যুগাইয়া িচেয়াসছ, সস স্মৃচত েুচেবার নয়। একচবেু কৃতজ্ঞতা 

নাই শযামার, মো রচহয়া সগে বচেয়া সস এতিুকু কৃতাথব হইয়া সগে না! কসয়ক বছর 

আশ্রয় চিয়াচছে বচেয়া শযামার কাসছ চক সমাির মো আশা কচরয়াচছে সস-ই জাসন, 

সবাধহয় োচবয়াচছে আসজা শযামার উপর কতৃবে কচরসত পাচরসব। চক্তু  সস না পাইে 

মসনর মসতা সমাির, না পাচরে সকাসনাচিসক কতৃবে কচরসত। শযামার সংসাসর চক কতৃবে 

আর সস কচরসত িাচহসব, োসো কচরয়া আবার শীতসের চিচকৎসা করাসনার জসনযই 

তাহার উৎসাহ সিয়া সগে সবসিসয় সবচশ। বচেে, রসয় চক সগোম সাসধ? চক কসর সরসয়ছ 

আমার িািাসক। িািাসক োসো না কসর আচম এয়ান সথসক নিচছ সন সবৌ।  

  

কত সস িরিী সবান, কত তার োবনা। সক জাসন, হইসত  পাসর। আজ সতা সপুত্র সকনযা 

শযামার েচবষযৎ অন্ধ্কার নয়, চকছুই সতা  সির জনয আর তাহাসক কচরসত হইসব না, 
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শীতসের জনয হয়সতা তাই আন্তচরক বযাকুেতাই মোর জাচগয়াসছ। শযামাসক সস 

বযচতবযস্ত কচরয়া তুচেে। 

  

শযামা বচেে,  র আর চিচকসচ্ছ সনই িাকুরচি,  র চিচকসচ্ছ এয়ন সসবাযত্ন। 

  

মো স্তচম্ভত হইয়া বচেে, মুয় ফুসি এমন কথা তুচম বেসত পারসে সবৌ। তুচম চক সগা, 

এযাাঁ? 

  

শযামা বচেে, চক বেসত হসব তুচমই না হয় তসব বসে িা ? 

  

মো রাচগয়া উচিে, কাাঁচিয়া  সফচেে। সক জাসন অকৃচত্রম সবিনায় মো কাতর 

হইয়াসছ। চকনা! এ সতা অথব সাহাসযযর কথা নয়, োরবহসনর কথা নয়, োইসয়র জীবন 

তাহার। চিচকৎসা নাই, োই তাহার বাাঁচিসব না? মোর হয়সতা সছসেসবোর কথা মসন 

পসি। শীতসের অসংয়য পাগোচম আর অজর সস্নহ–বি োেবাচসত শীতে তাহাসক। 

সসই চিনগুচে সকাথায় হারাইয়া চগয়াসছ, চক্তু  এই বাচিসতই সস সব ঘচিয়াচছে। এয়াসন 

বচসয়া অনায়াসস কল্পনা করা িসে সস সব। ইচতহাস। হয়সতা তাই মোর কান্া আসস। 

  

বসে, িািার জসনয চকছুই করসব না তুচম? ডািার কবসরজ সিয়াসব না? 

  

শযামা বসে, ডািার চক সিয়াসনা হয় চন িাকুরচি? ডািার না সিচয়সয় িুপ কসর বসস 

আচছ আচম? সষাে িাকা চেচজি চিসয় ডািার এসনচছ, কেকাতার সসরা কবসরজসক 

সিচয়সয়চছ–জবাব চিসয়সছ সবাই। আচম আর চক করব? 

  

তসব আর চক, কতববয কসরছ, এবার িান চিসয় সফসে িা  িািাসক রাস্তায়। আজ বুিসত 

পারচছ সবৌ িািা সকন চববাগী হসয় চগসয়চছে। 

  

এতকাে পসর মো তসব শযামাসক চিচনসত পাচরয়াসছ? 
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শীতসের পাসয়র কাসছ বচসয়া মো িীঘবচনশ্বাস সফসে। িমকাইয়া উচিয়া বি েয় পায় 

শীতে। িাচির ফাাঁসক একিু হাচসয়া চজজ্ঞাসা কসর, আমার সসই কুকুরিা আসছ মো? 

  

িািা সগা।–বচেয়া মো হাউ হাউ কচরয়া কাাঁচিয়া  সি। 

  

শীতে থরথর কচরয়া কচপসত থাসক। মসন হয় আর চকছুচিন যচিবা সস বাাঁচিত মোর 

বুকফািা কান্ায় এয়ুচন মচরয়া যাইসব। বি কষ্ট হয় শীতসের, বি েয় কসর। বি বি 

কাসো সোমশ পা সফচেয়া চনসজর মরণসক সস সযন আগাইয়া আচসসত সিচয়সত পায়। 

চবহ্বে িৃচষ্টসত সস িাচহয়া থাসক মোর চিসক।  

  

িরজার কাসছ িাাঁিাইয়া শযামা বসে, িাকুরচি, সশান, বাইসর এস একবার— 

  

সকসেই বুচিসত পাসর মরণাপন্ মানুসষর কাসছ এোসব কাাঁচিসত নাই এই কথা বচেসত 

িায় শযামা। মো সিায় মুচছয়া উদ্ধত েচগে সত সসাজা হইয়া বসস। সবশ কচরয়াসছ কাাঁিয়া। 

শীতে  বুচি তাই মসন কসর। মোর আকচস্মক কান্ায় আাঁতকাইয়া উচিয়া তাহার িম 

বন্ধ্ হইয়া আচসয়াচছে, তবু শযামার চবসবিনার সিসয় সয িরসির কান্া মাচরয়া সফোর 

উপক্রম কসর তাই বুচি োসো শীতসের কাসছ। চক উৎসুক সিাসয় সস মোর অ্ৰুতচসি 

মুসয়র চিসক িাচহয়া থাসক। সছসেসবো বকুে আর বনগাাঁয় মোর সসই কুকুরিা ছািা এ 

জগসত সকসে ফাাঁচক চিয়াসছ শীতেসক। 

  

চিন কুচি থাচকয়া মো িচেয়া সগে। আচসে নববষব আর ্ী্ম । শীসতর সশসষ শযামার 

শরীরিা োসো হইয়াচছে, গরসম আবার সযন সস দুববে হইয়া পচিে। কাজ কচরসত শ্রাচন্ত 

সবাধ হয়। সন্ধ্যার সময় হাত-পা চিবাইসত থাসক। চক্তু  কাহাসক  সস তাহা বুচিসত সিয় 

না, িুপ কচরয়া থাসক। সকন, দুববে শরীসর য়াচিয়া মসর সকন শযামা? তার সসবা করার 

জনয সছসে না তার চববাহ কচরয়াসছ? সবৌসক আনাইয়া েইসেই সতা এবার সস অনায়াসস 

বচসয়া বচসয়া আয়াস কচরসত পাসর। চক্তু  সকন সযন সবৌসক আচনবার ইচ্ছা শযামার হয় 

না। না আচনসে অবশয িচেসব না, সছসের সবৌসক চক বাসপর বাচি সফচেয়া রায়া যায় 

চিরচিন? যাক, দুচিন যাক। 
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একচিন চবধান আচপস চগয়াসছ, সকাথা হইসত রচঙন য়াম আচসে একয়ানা, আকাসশর 

মসতা নীে রসঙর। শযামা অবাক হইয়া সগে! এর মসধয চিচি চেচয়সত শুরু কচরয়াসছ সবৌ? 

 সির োব হইে কসব? কচিসনরই বা সিয়াসশানা। চবধান েুকাইয়া যায় না সতা 

শ্বশুরবাচি? চনসজর মসন শযামা হাসস। েুকাইয়া শ্বশুরবাচি যা য়ার সছসেই বসি তার। চক 

চেচয়য়াসছ সবৌ। চিচিয়ানা সস চবধাসনর মশাচরর উপর রাচয়য়া চিে।  

  

চবধান আচসসে বচেে, সতার একয়ানা চিচি এসসসছ সয়াকা সরসয় চিসয়চছ মশাচরর  পর। 

  

চবধান চিচি পচিয়া পসকসি রাচয়য়া চিে। 
  

–বাগবাজাসরর চিচি বুচি?  রা োসো আসছ?–শযামা চজজ্ঞাসা কচরে।  

  

চবধান বচেে, আসছ। 

  

সছসের সংচষেরপ্ত জবাসব শযামা সযন একিু রাগ কচরয়াই সচরয়া সগে।  

  

কসয়কচিন পসর একিা ছুচির চিসন শযামা একিু চবসশষ আসয়াজন কচরয়াচছে রান্ার। 

রাাঁচধসত রচধসত অসনক সবো হইয়া সগে। রান্াঘসরর চেতরিা অসহয গরম, শযামা সযই 

বাচহসর আচসয়া। িাাঁিাইয়াসছ অমচন মাথা ঘুচরয়া পচিয়া সগে। সামানয বযাপার, মূছবা  

নয়, সন্যাস-সরাগ  নয়, মাথায় একিু জেিে চিসতই শযামা সুস্থ হইয়া উচিয়া বচসে। 

চবধান চক্তু  তাহাসক সসচিন আর উচিসত চিে না, সশায়াইয়া রাচয়ে। চবকাসে চবধান 

বাচহর হইয়া সগে। রাচত্র আিিার সময় চফচরয়া আচসে সুবণবসক সসগে  কচরয়া। 

  

চবধাসনর চনসষধ অমানয কচরয়া শযামা তয়ন রাাঁচধসত চগয়াসছ। সুবণব প্রণাম কচরসত সস 

এসকবাসর উসেচজত হইয়া উচিে। 

  

–এচক সর সয়াকািঃ বো সনই ক য়া সনই সবৌমাসক চনসয় এচে সয তুই? চজসজ্ঞস করা 

িরকার মসন করচে সন বুচি একবার? 
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এরকম অেযথবনার জনয চবধান প্রস্তুত চছে না। সস িুপ কচরয়া রচহে। সুবণবসক সিচয়য়া 

শযামা য়ুচশ হয় নাই? তার সসবা করার জনয সস সয হিাৎ সবৌসক েইয়া আচসয়াসছ এিা 

সস সয়য়াে কচরে না? চবধান দুিঃচয়ত হইয়া িাাঁিাইয়া রচহে। সুবসণবর চক হইে সবািা 

সগে না। 

  

শযামা মচণসক বচেে, যা সতা মচণ, সতার সবৌচিসক ঘসর চনসয় চগসয় বসা সগ।…চক সব 

কাণ্ড বাবা এসির, রাতদুপুসর হুি কসর নতুন সবৌসক এসন হাচজর–চকসস চক বযবস্থা হসব 

এয়ন?  

  

চবধান েসয় েসয় বচেে, বাইসর সতামার সবয়াই বসস আসছন মা।  

  

তাসক  এসনচছ? আচম পারব না বাবু রাতদুপুসর রাসজযর সোসকর আির আসপযন করসত, 

মাথা বসে চছাঁসি যাসচ্ছ–চক বসে  সির তুই চনসয় এচে সয়াকা? এক সফাাঁিা বুচদ্ধ চক সতার 

সনই? 

  

চক রাগ শযামার! সছসেসবোয় যাসক সস ধমক চিসত েয় পাইত সসই সছসেসক চক তার 

শাসন! গা-িািা চিয়া উচিয়াই সস রাাঁচধসত আচসয়াচছে। সুবণবসক সিচয়য়াই তার মাথা 

ধচরয়া সগে, সবশ গা-হাত চিবাইসত আরম্ভ কচরে, শযামার অন্ত পা য়া োর। চক 

সশািনীয়োসব তার মসনর সজার কচময়া চগয়াসছ। তারই সসবাসথব পচরণীতা পত্নীসক তারই 

সসবার জনয অসমসয় চবধান িাচনয়া েইয়া আচসয়াসছ–শুধু অনুমচত সনয় নাই, আসগ 

সছসের এই কাসণ্ড শযামা কত সকৌতুক সবাধ কচরত, কত য়ুচশ হইত, আজ শুধু চবরি 

হ য়া নয়, চবরচিিুকু িাপা পযবন্ত রায়সত পাচরসতসছ না। এ আবার চক সরাগ ধচরে 

শযামাসক? 

  

সছসে একচি সযৌবসনাচ্ছো সমসয়সক বাচছয়া চববাহ কচরয়াসছ বচেয়া জননীর চক এমন 

অবুি হ য়া সাসজ। 
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সছসে সতা এয়সনা পর হইয়া যায় নাই? সমনকা উববশী চতসোেমার সমাচহনী মায়াসত  

পর হইয়া যা য়ার সছসে সতা সস নয়? শযামা চক তা জাসন না? এমন অন্ধ্ জ্বাোসবাধ 

সকন তার? 

  

সবাধহয় হিাৎ বচেয়া,  রা য়বর চিয়া আচসসে এতিা হয়সতা হইত না। ক্রসম ক্রসম 

শযামা শান্ত হইে। একবার পরসনর কাপিয়ানার চিসক িাচহে–না, হেুি-কাচে-মায়া এ 

কাপসি কুিুসমর সামসন যা য়া যায় না।—যা সতা সয়াকা িি কসর  সপার সথসক একিা 

সাফ কাপি এসন সি সতা আমায়। কাপি বিোইয়া শযামা বাচহসরর ঘসর সগে। হারাধন 

চবধাসনর চবছানায়। বচসয়াচছে, শীণবসিহ েম্বাকৃচত সোক, হাসতর ছা চতিার মসতা 

জরাজীণব, সিচয়সত অসনকিা সসই পরান ডািাসরর মসতা।  

  

শযামাসক সিচয়য়া হারাধন বুচি একিু অবাক হইে। বচেে, আহা আপচন সকন উসি 

এসেন? সকমন আসছন এয়ন? 

  

শযামা বচেে, সয়াকা বুচি বসেসছ আমার য়ুব অসুয়? 

  

হারাধন বচেে, তাই সতা বেসে, চগসয় একিণ্ড বসসে না, তািাহুসিা কসর সবাইসক চনসয় 

সবচরসয় পিে–কাপি কয়ানা গুচছসয় আনার সময়  সমসয়িা পায় চন। সমসয়র মাচস সকাঁসি 

মরসছ, এমন কসর সকউ সমসয় পািাসত পাসর সবয়ান? 

  

সবািা সগে, শযামাসক সুস্থ সিচয়য়া হারাধন অস্তু ষ্ট হইয়াসছ। হারাধসনর অসসন্তাসষ শযামা 

চক্তু  য়ুচশ হইে। মধুর কসণ্ঠ বচেে, অমচন পাগে সছসে আমার সবয়াই, আমার একিু 

চকছু হসে চক করসব চিসশ পায় না। সকাসে উনুসনর ধার সথসক বাইসর এসস মাথািা 

সকমন ঘুসর উিে, পসি সগোম উিাসন, তাইসত েিসক সগসছ সছসে।–বি সতা কষ্ট হে 

আপনাসির? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 মানন্ক বন্দ্যাপাধ্যায় । জন্ন্ী। উপন্যাস 

 209 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

শযামা চমচষ্ট আনাইে, য়াইসত পীিাপীচি কচরে, হারাধন চকছু য়াইে না। য়াইসত নাই। 

বচেয়া সগে, নাচত হইসে যাচিয়া আচসয়া পাতা পাচিসব। হারাধনসক চবিায় কচরয়া শযামা 

সুবসণবর সয়াসজ সগে। 

  

সকাথায় সগে সুবণব? সস সতা একতোয় নাই! 

  

চসাঁচি োচঙয়া শযামা উপসর সগে। শীতসের পাসয়র কাসছ মাথা নত কচরয়া সুবণব বচসয়া 

আসছ, তার সকাসে শযামার অন্ধ্ সমসয়চি। থাবা পাচতয়া বচসয়া ফণী হাাঁ কচরয়া সবৌচিচির 

মুয়য়ানা। সিচয়সতসছ, আহ্লাসি গিগি হইয়া মচণ কথা কচহসত চগয়া সিাক চগচেসতসছ। 

ধীসর ধীসর শীতে চক সযন চজজ্ঞাসা কচরসতসছ সুবণবসক। সুবসণবর মুয়য়ানা ঈষৎ আরি, 

কপাসে চবেু চবেু ঘাম, িেসনর স্বচ্ছ সফািার মসতা। 

  

ঘসরর সমসয়? তাই সতা বসি। তার স্বামী-পুসত্রর মািয়াসন  সক সতা অনেযস্ত, আকচস্মক 

আগ্তু ক মসন হয় না। ঘসরর সমসয়র মসতাই সয সিয়াইসতসছ সুবণবসক? 

  

শযামা আগাইয়া সগে, বচেে, সবৌমা, চকছু য়া  চন চবসকসে, এস সতামায় সয়সত চিই। 

  

নতুন সবৌসয়র আর োসোমে চক; সস সতা শুধু এতকাে েজ্জা, েয়, নম্ৰতা, তবু   র 

মসধযই মনিা সবািা যায়, সরে না কুচিে, কুাঁসি না কাসজর সোক। মা-হারা সমসয়? 

কথািা শযামার মসন থাসক না–তুচমই আমার হারাসনা মা, বচেয়া শযামার সস্নসহর োণ্ডসর 

ডাকাচত কচরবার সমসয়  সুবণব নয়, সস সরে চক্তু  বুচদ্ধমতী, কাসজর মানুষ চক্তু  কুরমণী 

নয়। িরকার মসতা একয়ানা দুয়ানা বাসন সস বাসন মাজার মসতাই মাচজয়া আসন, 

কাজিুকু কচরসত পাইয়া এমন উৎফুল্ল হইয়া।  সি না সয মসন হইসব পুষ্প-িয়ন কচরসত 

পাইয়াসছ। শাশুচির হাসতর কাজ কাচিয়া সয সবৌ কাজ। কসর সকাসনা শাশুচিই তাসক 

সিচয়সত পাসর না, সুবণব সস সিষ্টা কসর না, স্বাোচবক চনয়সম সয সব কাজ শযামার হাত 

হইসত য়চসয়া তাহার হাসত আসস মন চিয়া সসইগুচেই সস কচরয়া যায়, আর একচি সজাগ 

িৃচষ্ট পাচতয়া রাসয় শযামার মুসয়, আসো চনচেয়া সমঘ ঘনাইয়া আচসবার উপক্রসমই িাোক 

সমসয়িা ত্রুচি সংসশাধন কচরয়া সফসে। 
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সনহাত সিাষ কচরয়া সফচেসে প্রসয়াগ কসর এসকবাসর িরম অ্। সিায় দুিা জসে িাবুিুবু 

েচতব কচরয়া শযামার সামসন সমচেয়া ধসর। োসো কচরয়া শুরু করার আসগই শযামার 

মুসয়র কথাগুচে জচময়া যায়। 

  

শযামা হিাৎ সুর বিোইয়া সসস্নসহ হাচসয়া বসে, আ আবাগীর সবচি, এই কথাসত সিাসয় 

জে এে। চক আর বসেচছ মা সতাক এযাাঁ? 

  

সিায়! অ্ৰুতসজে সিায়সক শযামা বি ডরায়। মানুসষর সিাসয়র সম্বসন্ধ্ সস বি সসিতন। 

সিায় চছে তার বকুসের আর সিায় হইয়াসছ বকুসের সমসয়িার! শযামার সমসয়চি অন্ধ্, 

এত সয আসো জগসত একচি সরয়া  তার য়ুচকর সিতনায় সপৌছায় না। সজে সিাসয় 

িাচহয়া সয সকাসনা িৃচষ্টেতী শযামাসক সস্াহন কচরসত পাসর।  

  

বি সিািানায় পচিয়াসছ শযামা। 

  

সছসের সবৌিাসক োেবাচসসব চক বাচসসব না। 

  

এমচন মে োসগ না, মায়া কচরসত ইচ্ছা হয়, বকুে সয ফাকিা রাচয়য়া চগয়াসছ সুবণবসক 

চিয়া তাহা েচরয়া তুচেবার কল্পনা প্রায়ই মসন হয় শযামার। চক্তু  হিাৎ তাহার িমক 

োসঙ, উিঃ এচক চহসল্লাে তুচেয়া সামসন চিয়া হচিয়া সগে সবৌ, এচক আগুন  র সিহময়? 

এমন কচরয়া সক  সক গচিয়াচছে, রি-মাংসসর এই সমাচহনীসক? সুবণব স্নান কসর, 

িাচহয়া সিচয়য়া শযামার বুসকর রি সযন শুকাইয়া যায়। বি েয় কসর শযামার। সক জাসন 

 র  ই েয়ানক সুের সিসহর আকষবসণ সকাথা চিয়া অমগে ে ঢুচকসব সংসাসর। 

  

কিা শীসত সযমন হইয়াচছে, িিা গরম পচিসত শযামার শরীর আবার সতমচন য়ারাপ 

হইয়া সগে। এবার একিা অচতচরি উপসগব সিয়া চিে–চতচরসষের সমজাজ। অসল্প অসল্প 

আরম্ভ কচরয়া। দজযস্র সশসষ বকুচন ছািা কথা বোই সযন সস বন্ধ্ কচরয়া চিে। থাসক 

থাসক সতসে-সবগুসন জ্বচেয়া  সি, যাসকই পায় তাসকই যত পাসর বসক, তারপর অিৃসষ্টর 
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চনো কচরসত কচরসত কাাঁচিয়া সফসে। শযামার েসয় বাচিসুদ্ধ সকসের মুয় সববিা শুকসনা 

সিয়ায়। সবসিসয় মুশচকে হয় সুবসণবর। অনয সকসে শযামার স্ুয় হইসত পোইয়া বাাঁসি, 

তার সতা পাোসনার উপায় সনই। তার উপর চবধান আবার তাহাসক হুকুম চিয়া রাচয়য়াসছ, 

সব সময় কাসছ কাসছ থাকসব মার, যা বসেন শুনসব, আগুসনর আাঁসি সবচশ সযসত সিসব 

না,  সপার-চনি করসত সিসব না, সসবাযত্ন করসব মার শরীর োসো নয় জান সতা? চবধান 

বচেয়াই য়াোস, সকাসে উচিয়া সছসে পিাইসত যায়, বাচি চফচরয়াই সছাসি আচপসস, 

সফসর সন্ধ্যার পর, সারাচিন শযামা চক কাণ্ড কসর সস সতা সিচয়সত আসস না, সুবসণবর 

অবস্থা সস চক বুচিসব চকছু বচেবার উপায়  সুবসণবর নাই। চক বুচেসব? যচি বচেসত যায়, 

চবধান সয োচবয়া বচসসব—িযায় এর মসধয নাচেশ করা শুরু হইয়াসছ। 

  

চক্তু  চবধান সব সবাি। চিরকাে বুচিয়া আচসয়াসছ। সুবণব এয়সনা জাসন না সয বুচিয়া  

চবধান সকাসনাচিন চকছু বসে না, িুপিাপ চনসজর কাজ কচরয়া যায়, িুপিাপ উপায় 

িা রায়। বনগাাঁয় শযামা একবার পাগে হইসত বচসয়াচছে এবাসরা সসই রকম আরম্ভ 

হইয়াসছ সিচয়য়া চবধান কম েয় পায় নাই, প্রচতচবধাসনর সকাসনা উপায় শুধু সস য়ুাঁচজয়া 

পাইসতসছ না। বযাপারিা সমূ্পণব স্বাস্থযঘচিত, শযামাসক েইয়া সকাথা  সিসঞ্জ যাইসত 

পাচরসে োসো হইত, সকাসনা িাণ্ডা সিসশ িাচজবচেং অথবা চসমো। সস অসনক িাকার 

কথা। অত িাকা সকাথায় পাইসব সস? 

  

সংসার িাোসনার োবনাসতই এই বয়সস সস বুসিা হইয়া সগে। এ বাচিসত সস ছািা আর 

সকসেই সবাধহয় েুচেয়া চগয়াসছ বাচিিা পযবন্ত তাসির নয়, মাসস মাসস োিা চনসত হয় 

চবধানসক। 

  

সতযই চক শযামার আবার সসইরকম হইসতসছ, বনগাাঁসয় সযমন হইয়াচছে, সযজনয পিা 

ছাচিয়া িাকচর েইসত হইয়াচছে চবধানসক? শযামার সিাসয়র চিসক তাকা , বাচহসর দুরন্ত 

সরাসির সযমন সতজ সতমচন জ্বাো শযামার সিাসয়। এ বুচি জীবনবযাপী দুিঃসয়র অচেশাপ। 

আজীবন শান্ত আসবষ্টনীর মসধয সুরচষেরত আশ্রসয়র আিাসে বাস কচরসত না পারসে এমচন 

বুচি হইয়া যায় অসহায়া নারী, আজীবন দুিঃয় দুিবশার পীিন সচহয়া সশসষ যয়ন সুয়ী 

http://www.bengaliebook.com/


 মানন্ক বন্দ্যাপাধ্যায় । জন্ন্ী। উপন্যাস 

 212 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হ য়ার সময় আসস তয়ন তুচ্ছ আবহা য়ার উোসপই গচেয়া যায়। আাঁিে গাসয় জিাইয়া 

শযামা কত শীত কািাইয়া চিয়াসছ, চতনচি উনাসনর আাঁসি বচসয়া পার কচরয়া চিয়াসছ কত 

্ী্ম । এবার সস এত কাবু হইয়া সগে! 

  

তারপর একচিন আকাসশ ঘনঘিা আচসে। মাচি জুিাইে, জুিাইে মানুষ। চবকাসরর 

সশসষর চিসক ধীসর ধীসর িুপ কচরয়া মানুষ সয োসব ঘুমাইয়া পসি শযামা  সতমচনোসব 

ক্রসম ক্রসম শান্ত 

  

  চবষ হইয়া আচসে। 

  

সকসে হাাঁফ ছাচিয়া বাাঁচিে। 

  

তবু সুবণবসক শযামা পুরাপুচর সুনজসর সিয়সত পাচর না। একিা চবসিসষর োব রচহয়াই 

সগে। চবধান কত আিসরর সছসে শযামার, সাত বছর বন্ধ্যা থাচকয়া, প্রথম সন্তানসক 

চবসজবন চিয়া  সক শযামা সকাসে পাইয়াচছে–সুবণব তার সবৌ! তবু  সুবণবসক বুসকর মসধয 

্হণ কচরসত পাচরে না, চক দুেবাগয শযামার। 

  

শীতে সতমচন অবস্থায় এয়সনা বাাঁচিয়া আসছ, ডািাসরর েচবষযিাণী বুচি বযথব হইয়া যায়। 

এতচিসন তার মচরয়া যা য়ার কথা। মৃতুয চক্তু  দুচি একচি অগে  ্াস কচরয়া, সববাসগে র 

প্রায় সবিুকু শচি শুচষয়া তৃপ্ত হইয়া আসছ, হিাৎ কসব আবার ষুেরধা জাচগসব এয়সনা সকহ 

তাহা বচেসত পাসর না। 

  

শযামা বসে, হযাাঁ গা, বি চক কষ্ট হসচ্ছ? চক করসব বে সিচয়িঃ সবৌমা বসসব একিু কাসছ? 

গাসয় হাত বুচেসয় সিসব? সকাসন কষ্ট সতামার?   মচণ ডাক সতা সতার সবৌ চিসক,  ষুধ 

মাচেশ কসর চিসয় যাক!—সকাথায় সয যায়, ফাাঁক সপসয়ই চক সছসের সসগে  ফসফস গুজাজ 

করসত িেে 

  

–চক মন্ত্র চিসচ্ছ কাসন সক জাসন! 
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সুবণব  ষুধ মাচেশ করসত বসস। 

  

শযামা বসে, সিয় সতা মচণ  -বাচির ছাসি সক? নকুিবাবুর বাাঁচশ বাজাসনা োইসি বুচি? 

সি। সতা িরজািা সেচজসয়, সবৌমা, আসরকিু সামসে সুমসেই না হয় বসসত বাছা, একিু 

সবচশ েজ্জা থাকসে সষেরচত সনই কাসরা। 

  

সুবণব জসিাসসিা হইয়া যায়, রাঙা মুয় নত কসর। শযামা যয়ন এমচনোসব বসে সকাসনা 

উপাসয় চমশাইয়া যা য়া যায় না শূসনয? 

  

োসো োসগ না, বচেয়া শযামার  োসো োসগ না! সুবসণবর স্নান মুয়য়ানা সিচয়য়া কত 

চক সস োসব! োসব, সস যচি আজ অমচন সবৌ হইত এবং আর সকহ যচি অমচন কচরয়া 

তাসক বচেত, সকমন োচগত তার? চবধাসনর কাসন সগসে কত বযথা পাইসব সস। মচণ বি 

হইসতসছ, কথাগুচে তার মসন না-জাচন চকোসব কাজ কসর। এচক স্বোব, এচক চজহ্বা 

হইয়াসছ তার? সকন সস না বচেয়া থাচকসত পাসর না? শযামা বাচহসর যায়। বষবার সমঘো 

চিন। ধানকসের অগে সন আর ধান সমচেয়া সিয় না, অত বি অগে নিা জনহীন, কুচেরমণী 

নাই, পায়রার িক নাই। য়ুচকসক শযামা বুসকর কাসছ আসরা উাঁিুসত তুচেয়া ধসর। চবধাসনর 

সবৌসক চক কিু কথা শযামা বচেয়াসছ, চক চবষাি শযামার মসন–চিচিগন্ত সিাসয়র জসে 

িাপসা হইয়া সগে। 

  

আচশ্বসনর সগািায় হারাধন সমসয়সক েইয়া সগে। 

  

যা য়ার সময় সুবণব অচবকে মা-হারা সমসয়র মসতাই বযবহার কচরয়া সগে। শযামা 

োেবাসস না, শযামা কিু কথা বসে, তবু মসন হইে সুবণব যাইসত িায় না, এয়াসন থাচকসত 

পাচরসেই য়ুচশ হইত। শযামা চনচবববাসি োচবয়া বচসে, এ িান চবধাসনর জনয–সস যা 

বযবহার কচরয়াসছ তার জনয সুবসণবর চকসসর মাথাবযথা? 

  

পূজার পসরই আমায় আনাসবন মা।–সুবণব সজে সিাসয় বচেয়া সগে। 
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শযামা শুধু বচেে, আনব। 

  

চবধাসনর সবৌ! সস বাসপর বাচি যাইসতসছ। বুসক জিাইয়া একিু সতা শযামা চিসত পাচর? 

চক্তু  চক কচরসব শযামা, যা য়ার জনয সুবণব তয়ন সাজসগাজ কচরয়াসছ, সবৌসয়র সিায় 

িেসাসনা মূচতবর চিসক শযামা িাচহসত পাচরসতচছে না, মসন হইসতচছে, যাক,   িচেয়া 

যাক, দুচিন সিায় দুিা একিু জুিাক শযামার। 

  

পূজার সময় মো আচসয়া কসয়কচিন রচহে। শীতেসক সিচয়সত আচসয়াসছ। মোর জনয 

সুবণবসক  দুচিন আচনয়া রায়া হইে। সুবণব চফচরয়া সগসে, একচিন মো বচেে, াা সবৌ, 

একিা কথা বচে সতামায়, োসো কসর তাচকসয় সিসয়ছ সবৌমার চিসক? আমার সযন সসেহ 

হে সবৌ। 

  

শযামা িমকাইয়া উচিে। তারপর হাচসয়া বচেে, না, িাকুচি,   সতামার সিাসয়র েুে। 

  

মোর সিাসয়র েুেসক শযামা চক্তু  েুচেসত পাচর না, চিবারাচত্র মসন পচিসত োচগে 

সুবণবসক আর মোর ইচগে ত। চক বচেয়া সগে মো? সতয হইসে শযামা চক অন্ধ্, তার 

সিাসয় পচিত না? শযামা বি অনযমনস্ক হইয়া সগে। সংসাসরর কাসজ বি েুে হইসত 

োচগে শযামার। চক মন্ত্র মো বচেয়া চগয়াসছ, সুবণবসক সিচয়বার জনয শযামার মন ছিফি 

কসর, সস দধযব ধচরয়া থাচকসত পাসর না। একচিন মচণসক সসগে  কচরয়া সস িচেয়া সগে 

বাগবাজাসর। মোর মন্ত্র চক শযামার সিাসয় অঞ্জন  পরাইয়া চিয়াচছে? কই, সুবসণবর 

চিসক িাচহয়া এবার সতা শযামার সিায় পীচিত হইয়া উচিে না? 

  

শযামা বচেয়া আচসে, সামসনর রচববার চিন োসো আসছ,  ইচিন চবধান আচসয়া 

সুবণবসক েইয়া যাইসব। না, তাসক বো চমসছ, সবৌসক সস আর বাসপর বাচি সফচেয়া 

রাচয়সত পাচরসব না। 

  

সুবসণবর মাচস বচেে, এই সতা সসচিন এে, এর মসধয এত তািা সকন? আসরকিা মাস 

সথসক যাক। 
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শযামা বচেে, না, বাছা : না, তুচম সবাি না–যার সছসের সবৌ সস ছািা কাসরা বুিবার কথা 

নয়–ঘর আমার আাঁধার হসয় আসছ। 

  

এসক এসক চিন সগে। ঋতু পচরবতবন হইে জগসত। শীত আচসে, শীতে পরসোসক সগে, 

শযামা ধচরে চবধবার সবশ, তারপর শীত  আর রচহে না। সুবণবসক শযামা সযন বুসকর 

মসধয েুকাইয়া রাচয়য়া একচি চিসনর প্রতীষেরা কচরসত োচগে, সকাথায় সগে ষুেরদ্র চবসিষ, 

তুচ্ছ শক্রতা! সুবসণবর জীবন েইয়া শযামা সযন বাাঁচিয়া রচহে। তারপর এক দিত্র চনশায় 

এ বাচির সয ঘসর শযামা একচিন চবধানসক প্রসব কচরয়াচছে সসই ঘসর সুবণব অচিতনয 

হইয়া সগে, ঘসর রচহে কািকয়ো পুচিবার গন্ধ্, সিয়াসে রচহে শাচয়ত মানুসষর ছায়া, 

জানাোর অল্প একিু ফাাঁক চিয়া আকাসশর কসয়কিা তারা সিয়া সগে আর শযামার সকাসে 

স্পচেত হইসত োচগে জীবন।  
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১২. পাচখ চ   খনও খাাঁিায় কেলর 

চেফিবাচহত হসয় কী মসৃণ এই সাতোয় উসি আসা। তারপর সিারসবে বাচজসয় িা । 

কসয়িয়ানার িরজা য়ুসে যাসব। যয়নই সস সফসর তয়নই তার মসন হয়, পাচয় চক কয়ন  

য়াাঁিায় সফসর? গাাঁসয়র বাচিসত সস যয়ন কবুতর পুসষচছে, বারাোয়  পসর েিকাসনা 

কাসির বাসক্সর ঘসর সরাজ চফসর আসত সপাষা কবুতসররা। গৃহী পাচয়। মানুষসক পুষে 

সক? মানুষ চনসজই চক? সস ঘর বানাে, কপাি বানাে, চনসজসক পুরে তার মসধয। চক্তু  

গৃসহর মসধয কী আশা কসর মানুষ। চনচচ্ছদ্র চনরাপো, স্বচস্ত, চনেবরতা, সস্নহ? আবার এই 

তার চনজস্ব ঘর তাসক পৃচথবী সথসক য়াচনকিা আোিা কসর সিয় না। মানুষ চক োবসত 

সশসয় না, এই ঘর আমার, এই বাচি আমার, অনয ঘর-বাচিগুসো আমার নয়? অনয 

ঘরবাচি উডবুক পুিুক, আমারিা থাকসেই হয়। মানুষ এইোসবই চক ক্রসম উিাচসন হসয় 

যায় ঘসরর বাইসরর পৃচথবীর প্রচত। অনয সকসের প্রচত? 

  

অসনসকর সসগে ই তার মসতর অচমে হসচ্ছ আজকাে-মন্ত্রী, আমো, কচতপয় চশল্পপচত। 

কৃষ্ণজীবন তাসির চকছুই বুচিসয় উিসত পাসর না। সস বরাবর নন-কচমউচনসকচিে। চক্তু  

চেচয়ত প্রচতসবিসন সস তুসয়াি। সস জাসন, তার যুচি অকািয। তার মত আজ বা কাে 

পৃচথবীসক ্হণ করসতই হসব। আজ হসেই োে হয়। কাে বি সিচর হসয় যাসব না চক? 

  

ইিানীং তাসক একগািা কচমচির সিসয করা হসয়সছ। তাসক ডাকা হসচ্ছ চবচেন্ 

কনফাসরসন্স। চবসশষজ্ঞরা তার কথা শুনসছন। এয়ন  মানসত পারসছন না। সসইসব 

চেচয়ত প্রচতসবিন প্রকাচশত হসচ্ছ সিশ   চবসিসশর নানা পত্র-পচত্রকায়। সোসক তার 

কথার সারবো বুিসত পারসছ। মানসত পারসছ না। 

  

আজ চিচল্লসত সমসবিনাসম্পন্, বনু্ধ্োবাপন্ এক মন্ত্রী একিু সষেরাসতর সসগে  বেসেন, এিা 

কী কসর হয় কৃষ্ণজীবনবাবু, আপচন ইন্ডাচস্ট্রর স্াথসকই বন্ধ্ কসর চিসত িাইসছন! ইন্ডাচস্ট্র 
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কসম সগসে প্রাসাডাকশন কসম যাসব, সরকাসরর আয় কমসব, আএমপ্লয়সমন্ট সিয়া 

সিসব। 

  

কৃষ্ণজীবন য়ুব মৃদুস্বসর বেে, মানুষ অনথবক চকছু বাহুেয চজচনস দতচর কসর যাসচ্ছ। আচম 

চবিার কসর সিসয়চছ, অসনক চকছু না হসে  মানুসষর িসে যায়।  

  

আপচন অসনকগুসো ইন্ডাচস্ট্রসক ব্লযাকচেসে সফেসত িাইসছন। একিা িােু ইন্ডাচস্ট্র চক হুি 

কসর বন্ধ্ কসর সি য়া যায়? বরং ইন্ডাচস্ট্রয়াে  সয়ে চরসাইচ্ং-এর জনয আপচন সয 

নানারকম প্লযাসন্টর কথা বসেসছন সসিা সেসব সিয়ার মসতা। চক্তু  তাসত  অসনক িাকার 

িরকার। এিা সতা নতুন কনসসপশন! চক্তু , কারয়ানার সধয়াসক মাচির তোয় সিম্বাসর 

ঢুচকসয় তা সথসক বাই প্রাসাডাক্ট করার সয প্রস্তাব চিসয়সছন সসিা সবািা যাসচ্ছ না। 

  

আচম  জাচন না চক করা যায়। সাসয়চন্টেরা বযাপারিা োবসে এবং হাসত-কেসম সিষ্টা 

করসে চকছু একিা হসত পাসর। 

  

মন্ত্রী মাথা সনসি বেসেন, আমাসির পসষের এসব বযাপার বি সবশী নাগাসের বাইসর। এিা 

গচরব সিশ। আমাসির ইন্ডাচস্ট্র সতমন স্া কসরচন, এ সতা আপচন জাসনন। োরতবসষবর 

কেকারয়ানার িূষণ পৃচথবীর য়ুব সবশী ষেরচত করসছ না। 

  

ঘসর কসয়কজন উচ্চপিস্থ আমো  চছসেন। তারা বেসেন, সকাথায় আমরা নতুন 

ইন্ডাচস্ট্রর কথা োবচছ, আর এচিসক আপচন বেসছন ইন্ডাচস্ট্র কমাসত হসব। 

  

কৃষ্ণজীবন সয অথবনীচত সবাসি না, তা নয়। পচরসবশ, অথবনীচত, চবজ্ঞান সবচকছুই 

পরস্পসরর সসগে  অচন্বত। সস এ  জাসন ইন্ডাচস্ট্র কমসে োরসতর  পর প্রথম ধাক্কািা হসব 

মারাত্মক। তসব তার প্রস্তাব সয এাঁরা ্হণসযাগয বসে চবসবিনা  করসছন না এবং সস 

িসে সগসেই সয তার বিৃতার কচপ বাসজ কাগসজর িুচিসত িাোন হসয় যাসব, এ  সস 

জাসন। সস বুিসত পারসছ এরা তাসক একিু বাচজসয় সিয়সছ মাত্র, গুরুে চিসচ্ছ না। তবু 
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সয সসচমনাসরর পর তাসক আোিা সডসক মন্ত্রী স্বযবং কথা বসেসছন, এিাই সঢর। কৃষ্ণজীবন 

্ান্ত সবাধ করচছে। 

  

এরা চক তাসক পাগে োসব। তার প্রস্তাব চক এতই অবাস্তব? চকংবা য়ুব হাসযকর? অসনক 

জ্ঞাণীগুণী তাসক বসেসছন, িূষণসবাধ য়ুব োে কথা, চক্তু  আপচন ইন্ডাচস্ট্র কমাসত 

বেসছন, সসিা সতা ঘচিসক উসল্টাচিসক িাোসনা! 

  

চিক কথা। কৃষ্ণজীবন সগািা দুচনয়াসকই হুাঁচশয়াচর চিসয় বেসত িাইসছ, সোগ কমা , 

সোগযপণয সংযত কসরা, অল্প চনসয় থাসক, যচি সশষ অবচধ বাাঁিসত িা , যচি 

সন্তানসন্তচতর সবাঁসি থাকা িা । মন্ত্রী মানসছন না, আমোরা মানসছন না, অথবনীচতচবিরা 

মানসত রাচজ নন, তবু দুষণমুি পৃচথবীর নানা চিসক সয শচেত পচরসবশ-সিতনার উসিষ 

ঘিসছ তাসত ক্রসম ক্রসম কৃষ্ণজীবসনর কণ্ঠস্বরচিই চক প্রবে হসয় উিসব না একচিন? চকছু 

সোক কৃষ্ণজীবসনর কথা শুনসছ, অনুধাবন করসছ, সমথবন করসছ। তাসক উচিসয় সি য়া 

যাসচ্ছ না বসেই চক মন্ত্রী তাসক চনসজর ঘসর আমন্ত্রণ কসর আসননচন? 

  

একজন আমো বেসেন, যসথষ্ট গাছপাো োগাসনা হসচ্ছ, নতুন নতুন বনসৃজন হসচ্ছ, 

পচেউশন তাসতই কসরাসে থাকসব। 

  

কৃষ্ণজীবন মূক   বচধসরর মসতা বসস রইে। তার কথা আসসত িাইসছ না। তার সপপাসর 

োরতবসষবর বনসৃজসনর নাসম সয ধাক্টাসমা হসচ্ছ তার স্পষ্ট উসল্লয় আসছ। জেচি জাসতর 

গাছ োচগসয় িায় সারা হসচ্ছ বসি, চক্তু  সসইসব গাছ তািাতাচি বািসত চগসয় মাচির 

রসকষ সিসন চছবসি কসর সফেসছ। অনয চিসত বন িফতসরর পসরায়ানায় কািা হসচ্ছ। 

সসইসব গাছ যা বহুচিন ধসর বাসি, বহুচিন বাাঁসি এবং মাচিসক ধসর রাসয়। 

  

বসে োে চক? এরা চক জাসন না? এরা চক জাসন না আজকাে চহমােয় পববতমাোয় 

অবচধ বৃচষ্ট অচনয়চমত এবং পশু-য়াসিযর  অোব? পাহািী মানুসষরা জ্বাোনী   অনয 

প্রসয়াজসন সনিা কসর সফেসছ বৃষের সংবচেত পাহািগুচেসক! এরা চক জাসন না, পৃচথবী 

ছািা সগািা সসৌরমণ্ডসে আর একচি  ্হ সনই, যসত প্রাসণর চবেুমাত্র েষেরণ আসছ? 
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জীবজ্তু , গাছপাো িূসর থাক, সকান  ্সহ একচি জীবাণু  সনই? এই মহাঘব, অননয 

্হচিসক শুধু অচবমৃশযকাচরতায় একচি মৃত ্সহ পচরণত করার অচধকার কার আসছ? 

  

চনউচ্য়ার প্লযান্ট, চডসজে ইচঞ্জন, কসম্প্রসর, রাসায়চনক সধাাঁয়াশা, ষেরচতকারক গযাস 

সবচকছুর চবরুসদ্ধই সসাচ্চার কৃষ্ণজীবন। শুধু োরতবষব সতা নয়, সগািা দুচনয়ায় প্রগচতর 

নাসম এক চবপুে যন্ত্র সেযতার চবস্তাসরর চবরুসদ্ধই তার সজহাি। পৃচথবীর মায়াময় 

বাতাবরণ চছদ্রময় হসয় এে। সকে প্রাসণর উৎস মহান সূযব অচবরে ছুাঁসি চিসচ্ছ তার 

মারক নানা বল্পম। পৃচথবীর মায়াময় আবরণ তা আিকাসত পারসছ না আর। উষ্ণ হসচ্ছ 

তার মরু অ্ে। বািসছ কযানসার, িমবসরাগ। অচিসর সমরু প্রসিসশর বরফ গসে 

মহাপ্লাবসনর জসের ঢে সনসম আসসব সমুসদ্র। 

  

এত কথা চক বো যায়? 

  

মন্ত্রী তার চিসক সিসয় চছসেন। হয়সতা োবচছসেন, সোকিা চক একিু সবসহড? একিু ডাম্ব? 

  

মন্ত্রী িীঘবশ্বাস সফসে বেসেন, ইউ আর অযান এক্সপািব। আপচন সেসব সিয়সবন। 

  

দুপুসরর ফ্লাইসি চফসর এসসসছ কৃষ্ণজীবন। 

  

আনমসন সস চকছুষেরণ সডারসবে বাজাে। চবরচিকর এক পাচয়র ডাসকর মসতা শব্দ হসচ্ছ 

চেতসর। সক সয এরকম চবরচিকর সডারসবে পছে কসরচছে সক জাসন! একবার সবাতাম 

চিপসে অসনকষেরণ ধসর সবসজ যায়। অথি সডারসবসের জনয একচি সংচষেরপ্ত সজারাসো 

আ য়াজই যসথষ্ট। য়াসমাকা এই শব্দময় শহসর আর  নতুন নতুন চবচিত্র শসব্দর িৃচষ্ট 

করা। সক জাসন, এ আমসের সোসকরা সবাধ হয় শব্দ োেবাসস। সকবে শব্দ আর শব্দ। 

সসইজনযই চক চেচর , রক চমউচজক, সিাঁচিসয় কথা বো? 

  

িরজা য়ুেে না। একিা সস্পয়ার িাচব কৃষ্ণজীবসনর কাসছ থাসক। সস িরজা য়ুসে য়াাঁিায় 

ঢুকে। 
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বাচিসত সকউ সনই। চরয়া তার সছসেসমসয় সহ সকাথায় সগসছ। এ বাচিসত িচব্বশ ঘন্টার 

কাসজর একচি সমসয়  আসছ। তাসক  হয় সসগে  চনসয় সগসছ, নয় ছাচিসয় চিসয়সছ। চরয়া 

ঘন ঘন কাসজর সোক পাল্টায়। 

  

ফাাঁকা বাচিসতই অচধকতর স্বচস্ত সবাধ কসর কৃষ্ণজীবন। সতাক থাকসে সস অস্বচস্ত সবাধ 

কসর। শুধু সিােন ছািা। অনয সব জায়গা সথসক ধাক্কা সয়সয় প্রতযাহত হসয়সছ তার মন। 

তারপর জসিা হসয়সছ সিােসনর  পর। সিােনসক সস সবিুকু চিসয় োেবাসস। সস োসব, 

আচম সিােনসক একিা সবুজ পৃচথবী চিসয় যাসবা। 

  

কৃষ্ণজীবসনর সকান  সনশা সনই। িা অবচধ য়ায় না। সস এক ্াস জে সয়ে। বাচির 

সপাশক পসর চনসজর ঘসর চগসয় বইপত্র চনসয় বসে।  

  

বইসত িুব চিসে কৃষ্ণজীবসনর সকান  বাহযজ্ঞান থাসক না। সস সমূ্পণব সস্াচহত হসয় 

থাসক। ড্ডারসবেিা তবু শুনসত সপে সস। অসনকষেরণ ধসর বাজসছ। সমকাচনকযাে পাচয়র 

ডাক। 

  

কৃষ্ণজীবন চগসয় িরজা য়ুেে। মুয়িা সিনা, চক্তু  নামিা মসন করসত পারে না সস। তার 

মগজ অচধকার কসর আসছ। বই। 

  

তারপর হাসে কৃষ্ণজীবন। বেে,  রা সতা সকউ বাচি সনই। 

  

সমসয়িা তার চিসক একিু চবস্ফাচরত সিাসয় সিসয়চছে। বেে, আচম একিু চেতসর আসব? 

  

সকন আসসব তা বুিসত পারে না কৃষ্ণজীবন। সমসয়িা তার সমসয় সমাচহনীর বান্ধ্বী। প্রায়ই 

আসস। নামিা মসন পিে না। 

  

িরজা সছসি কৃষ্ণজীবন বেে, আসসত পাসর। চকছু িরকার আসছ? 
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আমাসির বাচির সফাসন ডায়ােসিান সনই। আচম আপনাসিরিা একিু বযবহার করসত 

পাচর? 

  

চবরি কৃষ্ণজীবসনর মসনই পিে না, তাসির সিচেসফানিা সকাথায় আসছ। সস সিচেসফান 

যন্ত্রিাসক সুনজসর সিসয় না। উপকারী যন্ত্র বসি, চক্তু  বি জ্বাোয়। সিচেসফাসন ঘন্টার পর 

ঘন্টা কথা বেসত োেবাসস তার বউ চরয়া আর সমসয় সমামাচহনী। কী কসর বসে সক 

জাসন। 

  

কৃষ্ণজীবন বেে, করসত পাসরা। হসয় সগসে যা য়ার সময় িরজািা সিসন চিসয় সয । 

আচম আমার ঘসর যাচচ্ছ। 

  

কৃষ্ণজীবন তার ঘসর এসস সফর বই য়ুসে বসে। জগৎ-সংসার েুসে সগে।  

  

কতষেরণ সকসিসছ সক জাসন। হিাৎ সক সযন ঘসরর আসোিা সজ্বসে চিে।  

  

এই অন্ধ্কাসর চক কসর পিচছসেন? 

  

কৃষ্ণজীবন তার সঘার-োগা সিায় তুসে তাকাে। সসই সমসয়চি। 

  

কৃষ্ণজীবন কী বেসব সেসব সপে না। য়ুব অস্বচস্তর সসগে  বেে, সসন্ধ্ হসয় সগসছ, না? 

  

হযাাঁ। আপনার সিায় য়ুব োে, তাই এই অন্ধ্কাসর  পসি যাচচ্ছসেন।  

  

আসো জ্বােতাম। একিু বাসিই জ্বােতাম। 

  

আমার সফান করা হসয় সগসছ। িরজািা সিসন চিসয় যা ।  

  

আচ্ছা, আপনাসক একিা কথা চজসজ্ঞস করসত পাচর? 

  

চক কথা? 
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আপচন কয়ন  োগে ে িাচেসয়সছন? 

  

সকন িাোব না? অসনক িাচেসয়চছ। 

  

সচতয? িারুণ বযাপার, না! 

  

কৃষ্ণজীবন সমসয়চির চিসক অবাক সিাসয় সিসয় বসে, এমন চকছু িারুণ বযাপার নয়। সবই 

অেযাস। 

  

আচ্ছা, আপচন সতা হাইচে এডাইি। আপচন সকন িাষ করসতন? 

  

করতাম। আমরা য়ুব গচরব চছোম। 

  

আচম একিু বসসত পাচর? 

  

সবাসসা। 

  

আপনাসক চডোবব করচছ না সতা? 

  

কৃষ্ণজীবন চবরি হসচ্ছ। তবু বেে, চকছু বেসব? 

  

আচম প্রায়ই আচস, জাসনন সতা? 

  

জাচন। সতামার নামিা মসন সনই। 

  

অনু। আপনার সসগে  েীষণ কথা বেসত ইসচ্ছ কসর। চক্তু  আপচন সবসমসয় এত বযস্ত 

থাসকন। আসসে আপচন সতা থাসকনই না কেকাতায়। 

  

হযাাঁ। 

  

আর আপচন েীষণ গম্ভীর বসে একিু েয় পাই। 
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কৃষ্ণজীবন য়ুব অবাক হসয় বসে, েয় পা ? সকন? 

  

মসন হয় আপচন েীষণ রাগী। 

  

কৃষ্ণজীবন দুিঃসয়র সসগে  মাথা সনসি বসে, আমার রাগ সনই। রাগসত পাচর না। রাগসত 

পারসে হয়সতা োেই হত। রাগ চক োে? আপচন রাগসবন সকন? কয়ন  রাগসবন না। 

  

কৃষ্ণজীবন চিক এ ধরসনর কথাবাতবা কয়ন  শশাসন না। সমসয়চি চক য়ুব সরে? বা মাথায় 

চছি আসছ? বুিসত না সপসর সস িুপ কসর থাসক। 

  

অনু বেে, আপনার েসয়সিা িারুণ োে। চরসয়ে বাস। আর আপচন েীষণ হযান্ডসাম। 

  

সমসয়র বয়সী একচি সমসয়র মুসয় একথা শুসন আর একিু চবস্ময় বািে কৃষ্ণজীবসনর। 

সযৌবনকাসে সস সনসহ বসি সয, তার সিহারায়ানা োে। চক্তু  োে সিহারার সকান  

উপসযাগ বা প্রসয়াজনীয়তা সস সতা অনুেব কসর না। তার চিন্তার রাসজয সিহারার মূেযই 

বা কী? 

  

অনু চয়েচয়ে কসর সহসস সফেে। তারপর বেে, চক্তু  আপচন একিু শযাচব। আজ সশষ 

কসরনচন সকন? 

  

কৃষ্ণজীবন চনসজর গাসে হাত বুচেসয় চনে চনসজর অজাসন্তই, বেে, সশে! কচরচন বেসছা। 

  

কসরনচন। সসিাই মসন সনই? 

  

কৃষ্ণজীবন য়ুব োচবত হসয় বসে, সকাসে য়ুব তািা চছে। চক জাচন েুসে  সযসত পাচর। 

চমচনোসরর সসগে  অযাপসয়ন্টসমন্ট চছে। সশে সতা করার কথা। 

  

সফর চয়েচয়ে কসর হাসে অনু। বেে, সমাসিই কসরনচন। আপনার গাসে োস রসয়সছ। 

  

হসত পাসর। তুচম য়ুব হাসসা বুচি? 
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অনু একিু গম্ভীর হসয় বসে, হাচসই সতা আমার সরাগ। চক্তু  ফর োে িু উইকস হাসচছ 

না। এই প্রথম আপনার কাসছ এসস হাসোম। আমার বাবা চসচরয়াসচে ইে। হািব অযািাক। 

  

 িঃ! বসে কৃষ্ণজীবন য়ুব অস্বচস্তর সসগে  িুপ কসর থাসক। 

  

এই বয়সসর সছসেসমসয়সির সসগে  তার সিয়াসাষেরাৎ বা কথাবাতবা হয়ই না। জাসনই না 

এরা সকমন। 

  

আজ বাবা একিু সবিার। সপইন সনই, সসসডচিে কম সি য়া হসচ্ছ। আজ আমার মনিা 

য়ুব োে োগসছ। 
  

এসব সষেরসত্র কী বেসত হসব তা কৃষ্ণজীবন সেসব পায় না। একজন প্রম্পিার থাকসে োে 

হত। সস শুধু বেে, বািঃ সবশ! 

  

আচ্ছা, আপচন বাচিসত বুচি েুচগে  পসরন? আমার বাবা পসর পাজামা আর পাঞ্জাচব। সব 

সমসয় চফিফাি। 
  

কৃষ্ণজীবন প্রিণ্ড অস্বচস্ত সবাধ করসছ। এ সমসয়িা চক ফাচজে? ফিসক? অসেয? চছচিয়াে? 

এোসব কৃষ্ণজীবসনর সসগে  সকউ কথা বসে না। এ বাচিসত তাসক োে কসর েষেরই বা 

কসর সক? কৃষ্ণজীবন তার েুচগে িার চিসক সিসয় বুিসত পারে না, কৃতকসমবর জনয তার 

অনুসশািনা হ য়া উচিত চকনা! জ্বসোকসির চক বাচিসত পাজামা-পাঞ্জাচব পসরই থাকা 

উচিত? সস পাজামা সতা পসরইচন, এমনচক তার গা আদুর।  

  

আপচন চক একসারসাইজ কসরন? একসারসাইজ! মাসন বযায়াম? 

  

হযাাঁ। আমার বাবা একিু  কসর না। ডািার বসেসছ, এয়ন সথসক সরগুোর হাাঁিসত হসব। 

অসনকিা কসর। অবশয এয়নই নয়। সিািাে চরকোচরর পর। আপচন চক্তু  য়ুব মাসকুোর। 

চহ-মযান। আচ্ছা, ্াসমর বাচিসত আপনার সক আসছ? 
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কৃষ্ণজীবন এতষেরসণ কূে য়ুাঁসজ সপে। গা চনসয় সকউ প্রশ্ন করসে সস আজ  কথা য়ুাঁসজ 

পায়। কৃষ্ণজীবন একিু সহসস বেে, সবাই আসছ। মা-বাবা, োইরা, োইসির সছসেপুসে। 

আমাসির সবশ বি সংসার। 

  

সবাই প্লাউমযান? 

  

প্লউমযান? না না, িাসষর জচম এয়ন োগিাষীসির হাসত। সবশী সনই । অোসব চবচক্র 

কসর চিসত হসয়সছ। আমার োইরা সামানয িাকচর বা বযবসা কসর।  

  

আপনার ্াম সবশী োে োসগ, না শহর। 
  

কৃষ্ণজীবন স্বরাতুর সিাসয় সমসয়চির চিসক সিসয় বসে, ্াম। আচম একচিন সসয়াসনই 

চফসর যাসবা। িাষ করব। গাসছর পর গাছ োগাব। সবুসজ সবুজ কসর সিসবা িারধার। 

  

আপচন সতা পচেউশন এক্সপািব। গাাঁসয় সকান  পচেউশন সনই, না? 

  

আসছ, আসছ। পচেউশন সববত্র আসছ। সযয়াসন কে-কারয়ানা সনই, চডসজসের সধাাঁয়া সনই, 

সকচমকযাে চফউম সনই, সসয়াসন কী আসছ জাসনা? মানুষসক মানুসষর গাোগাে, অশ্রাবয 

কথা, করাপশন। এগুসো  পচেউশন। চেতরকার পচেউশন। কেকাতার বচস্ত বা িুপচি 

সিয়চন? 

  

সিয়ব না সকন! আমাসির বাচির চপছসনই একিা আসছ।  

  

িগিা শুনসত পা ? 

  

হযাাঁ। কী অসেয অসেয গাোগাে সিয়। 

  

সস কথাই বেচছ। মানুষ এয়ন  এইসব পচেউশন চনসয় চিন্তা করসত শুরু কসরচন সবাধ 

হয়। মাতাে, অচশচষেরত বাপ িূচষত কথা বসে, গাে সিয়, মারধর কসর। সছসেসমসয়রা 

সসইসব চশসয় সনয়। এইোসবই এত পচেউসিড হসয় যায় এরা, যয়ন আর পৃ চথবীর 
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সসৌেযব বুিসত পাসর না, জীবসনর সসৌেযব বুিসত পাসর না। সগািা দুচনয়াসক সঘন্া করসত 

থাসক। 

  

ইউ িক নাই। মুগ্ধ সিাসয় সিসয় অণু বসে। 

  

কৃষ্ণজীবন মৃদু সহসস বসে, ্াসম  সসরকম পচেউশন আসছ। 

  

রুরাে োইফ আচম কয়ন  সিচয়চন। আমার য়ুব ইসচ্ছ কসর। 

  

গাঢ় স্বসর কৃষ্ণজীবন বসে, সব মানুসষরই কসর। প্রসতযক মানুসষর রসিই একিা চফসর 

যা য়ার িান আসছ। চক্তু  সযসত পাসর না। শহর সবাঁসধ রাসয়।  

  

আমরা মাসি মাসি সবিাসত যাই। কয়ন  পাহাসি, কয়ন  সমুসদ্রর ধাসর, কয়ন  

জগে সে, কী সয োে োসগ। চক্তু  চতন িারচিন পর ইি চবকাম সবাচরং। সেচর সবারং। সরাজ 

পাহাি সিয়চছ সতা পাহািই সিয়চছ। নাচথব সিসঞ্জস।  

  

শুধু সিয়সত সগসে এবং ইনেেেসমন্ট না থাকসে  রকম হয়। সয জায়গায় যাসচ্ছ সসই 

জায়গার সসগে  সতামার সতা আত্মীয়তা সনই! থাকসে সবারডম সির সপসত না। আচম যয়ন 

গাাঁসয় চফসর যাব, চিক িাষী হসয় যাসবা, সগাঁসয়া হসয় যাসব, সব চবসিয েুসে যাসব। 

  

ইউ আর পযাশসনিচে ইন োে উইথ ই র চেসেজ। আচ্ছা, আপচন চক িান শহর সথসক 

সমািরগাচি, বাস সব তুসে চিসয় চরকশা, সাইসকে, সঘািার গাচি আর ট্রাম িােু করসত? 

হাই ফাচন। সমাচহনী বেচছে। 

  

কৃষ্ণজীবন ম্লান একিু হাসে। বেে, একচিন হয়সতা তাই হসব। আমার মসত কী যায় 

আসস? আচম যা োে বুচি, বচে। আমাসির সিসয় সতামরা আর  সবশী চিন পৃচথবীসত 

থাকসব। সতামাসির সন্তচতরা থাকসব আর  সবশী চিন। পৃচথবীসক আমরা যচি তািাতাচি 

ফুচরসয় সফচে তাহসে তাসির জনয কী থাকসব? আচম সতা োবী পৃচথবীর সিহারা সিয়সত 

পাই, সঘািার গাচি চফসর এসসসছ, সাইসকে িেসছ। পােচক, সগারুর গাচি, সনৌসকা… 
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ইউ আর ফাচন। 

  

পাশাপাচশ সসাোর এনাচজব, বযািাচর আর উইন্ডচমে। পৃচথবী বসস থাকসব না। বাাঁিবার 

পথ কসর সনসবই। চক্তু  সবাকারা চকছু বুিসত পারসছ না। 

  

কারা বেুন সতা! 

  

মানুসষরা। ষেরমতাবানরা। যারা পৃচথবীসক িাোসচ্ছ তারা।  

  

অনু মুগ্ধতার সসগে  সিসয়চছে। হিাৎ বেে, ইউ আর নাইস। আই অযাসডার ইউ। 

  

কৃষ্ণজীবসনর আবার, মসন হে, তার একজন প্রম্পিার িরকার। এই পরবতবী প্রজসির 

সছসেসমসয়সির সংোপ, সস বুিসতই পাসর না। কত কী বসে সিয় এরা মুসয়র  পর। 

এরা চক এরকমই নাচক! চক্তু  য়ারাপ োগসছ না। সমাসিই য়ারাপ োগসছ না তার। 

  

অনু সিয়ারিা আর একিু কাসছ সিসন বসে। তারপর বেে, আচম শুসনচছ, আপনার সকান  

সফ্ৰন্ড সনই। সচতয? 

  

কৃষ্ণজীবন অপ্রতযাচশত এই প্রসশ্ন আবার িচকত হে। তারপর মৃদু সহসস বেে, না। আমার 

সকান চিনই সতমন সকান  বনু্ধ্ চছে না। সকন বসো সতা! 

  

আচম আপনার সফ্ৰন্ড হসত িাই। 

  

তুচম! 

  

আচম য়ুব োে সফ্ৰন্ড হসবা। আই অযাসডার ইউ। ইউ আর এ নাইস মযান। মাসি মাসি 

িসে আসসবা, গল্প করব। আসবাে তাসবার গল্প চক্তু ! রাগ করসবন না সতা! সফ্ৰসন্ডর 

 পর রাগ করসত সনই। 

  

মাই গড! তুচম ততা সমাচহনীর বনু্ধ্! তাসত চক? আপচন চক  ল্ড কনসসপশসনর সোক? 
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না, মাসন … 

  

কথা হাচরসয় সগে। চক্তু  হিাৎ অসনকচিন পর একিা চনমবে হাচসসত তার মন উদ্ভাচসত 

হসয় সগে। সকন সয েীষণ োে োগে তার এই অবাস্তব, অসম্ভব প্রস্তাবসক। 

  

চক, রাজী? 

  

কৃষ্ণজীবন সসকৌতুসক অনুর চিসক সিসয় বসে, রাজী। চক্তু  আমার সতা অেযাস সনই 

বনু্ধ্সের। চক করসত হয় বসে সতা! 

  

আই উইে চিি ইউ। 

  

সশয়াসব? 

  

আপচন সতা েীষণ োে আর সছসেমানুষ, তাই না? আচম আপনাসক সব চশচয়সয় সিব। 

আজ যাই, নাচসবং সহাম-এ সযসত হসব। বাই। 

  

অনু িসে যা য়ার পর আর চকছুসতই বইসয় মন চিসত পারে না সস। তার আংচশক সবাব 

মন হিাৎ সযন অসনক কথা বসে উিসত িাইসছ। মজা োগসছ, হাচস পাসচ্ছ। সমসয়িা পাগে 

সবাধ হয়। চক্তু  এ গুড কম্পাচন। তার জীবসন এরকম ঘিনা কয়ন  ঘসিচন। কত বয়স 

হসব সমসয়িার, হাডবচে পসনসরা বা সযাসো? সপাশাকিা কী চছে সযন? না শাচি নয়। কী 

সযন? সবশ স্মািব সিয়াচচ্ছে সতা! সবাধহয় সাসোয়ার কাচমজ! হা, তাই হসব। সবশ ধারাসো 

বুচদ্ধর ছাপ য়াো মুয়। 

  

একিু রাসত চনজস্ব সছাি সিচেসস্কাপ আর সিােনসক চনসয় যয়ন ছাসি বসস সমসঘর ফাাঁসক 

ফাাঁসক তারা সিয়ার সিষ্টা করচছে কৃষ্ণজীবন তয়ন  আনসের সরশিা রসয়সছ। 

  

বাবা, তুচম হাসসছ সকন? আমাসক তারা সিয়াসব না। 
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হযাাঁ, হযাাঁ, চনশ্চয়ই। আজ বি সমঘো, োে সিয়া যাসচ্ছ না।  

  

তুচম হাসচছসে সকন বাবা? 

  

এমচন। 

  

তুচম সতা কয়ন  হাসসা না! সবসমসয় গম্ভীর থাসকা। 

  

হাসসে চক আমাসক সতামার োে োসগ না! 

  

য়ুব োে োসগ। 

  

আজ আমার য়ুব মজা োগসছ। 

  

সকন বাবা? 

  

এমচনই। কথািা য়া য়ার সিচবসে চরয়া  তুেে, কী সগা, আজ সতামাসক একিম 

অনযরকম সিয়াসচ্ছ সকন? 

  

চকরকম? 

  

সসই সিনা মানুষিা সতা নয় সিয়চছ! সসই সগামিামুয়য়া, দ্রুকুচিকুচিে মুয়য়ানা সতা সিয়চছ 

না। কী হে হিাৎ? 

  

কৃষ্ণজীবন েীষণ অস্বচস্তসত পসি সগে। 

  

সিােন চনরীহ গোয় বসে, বাবার আজ য়ুব মজা োগসছ।  

  

চরয়া ভ্রূ কুাঁিসক বসে, চকসসর মজা? 
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সমাচহনী আর সত্রাচজৎ তাসির সপ্লি সথসক মুয় তুসে কৃষ্ণজীবসনর চিসক অবাক হসয় সিসয় 

রইে। তাসির বাবার মজা োগসছ, এরকম অদু্ভত ঘিনার কথা তারা কয়ন  শশাসনচন। 

  

চরয়া বেে, সবই সতা সিসপ থাসকা। সচতয বসো ততা, তুচম সকান  অযা য়াডব বা 

চরকগচনশন পা চন সতা! 

  

না, না, বসে কৃষ্ণজীবন চনসজসক ঢাকবার বযথব সিষ্টা করে। বনু্ধ্ে  চক অযা য়াডব নয়? 

চরকগচনশন নয়? 

  

চরয়া একিু চবরি মুসয় বেে, চবষু্টপুর সথসক একিা চিচি এসসসছ। সপােকাডব! 
  

একিু িমসক উিে কৃষ্ণজীবন, কার চিচি! য়ারাপ য়বর নাচক? 

  

ইউ চডসপন্ড। সতামার বাবা সতামাসক একবার সযসত চেসয়সছন। 

  

সকন? 

  

চক সব সগােমাে হসচ্ছ। বাচি োগাোচগ হসব। সতামার নাচক যা য়া িরকার। 

  

 িঃ। বসে িুপ কসর থাসক কৃষ্ণজীবন। 

  

আচম একিা কথা বেব? 

  

চক কথা? 

  

তুচম চক্তু  চনসজর োগিা সছসিা না। আজকাে সকউ চকছু সহসজ ছাসি না। তুচম  সবাকার 

মসতা সছসি চি  না। 

  

হুাঁ। বসে িুপ কসর থাসক কৃষ্ণজীবন। সিাসয় সেসস  সি, কুেগাছ সছসয় সসানােতার 

চবস্তার। কী সবুজ মাি। মাচির মচির গন্ধ্ নাসক সেসস এে বুচি! 
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