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১. চিনের কচিতা 

প্রথম ভাগ : চিনের কচিতা 

  

প্রানত িনু্ধ এনসনে পচথক, 

চপঙ্গল সাহারা হনত কচরয়া িয়ে  

শুষ্ক জীর্ণ তৃর্ একগাচে। 

  

ক্ষতিুক তৃষার প্রতীক 

রানতর কাজল—ললাভী কাতর েয়ে, 

ওষ্ঠপুনে মৃত লমৌমাচে। 

  

চিগ্ধ োয়া লেনল লস িাাঁড়ায় 

আমানর লপাড়ায় তিু উত্তপ্ত চেশ্বাস 

গৃহাঙ্গনে মরীচিকা আনে। 

িক্ষ চরক্ত তার মমতায় 

এ জীিনে জীিনের এল ো আভাস  

চিির্ণ চিশীর্ণ মরুতৃনর্। 
  

সকাল সাতোর সময় রূপাইকুড়ার থাোর সামনে লহরনের গাচড় িাাঁড়াল। 

  

চিস ো পর্ণন্ত লমােনর আসনত তার চিনশষ কষ্ট হয় চে। চকন্তু রাত িারো লথনক এনে 

পর্ণন্ত গরুর গাচড়র ঝাাঁকাচেনত সিণাঙ্গ িযথা ধনর লগনে। গাচড় লথনক লেনম শরীরোনক োে 

কনর িাাঁচড়নয় লহরে আরাম লিাধ করল। এক চেপ েসয চেনয় লস িাচরচিনক তাচকনয় 

লিননত লাগল। 

  

পুি আর পচিনম লকিল প্রান্তর আর চিগন্ত। মানঝ মানঝ দু-একচে গ্রানমর সিুজ িাপড়া 

িসানো আনে, বিচিত্রয শুধু এই! উত্তনর লকিল পাহাড়। একচে-দুচে েয়, লধায়ার 
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বেনিনিযর মনতা অজস্র পাহাড় গানয় গানয় ল াঁনষ িাাঁচড়নয় আনে–অচতক্রমম কনর র্াওয়ার 

সাধয লিাননর লেই, আকানশর সনঙ্গ এমচে চেচিড় চমতাচল। িচক্ষনর্ প্রায় আধমাইল 

তোনত একচে গ্রানমর  েসচিচিষ্ট গােপালা ও কতকগুচল মাচের  র লিানন পনড়। 

অেুমাে হয় লর্, ওচেই রূপাইকুড়া গ্রাম। গ্রামচের চিক উপনর আকানশ এনে রূপার 

েড়ােচড়। তনি লসগুচল আসল রূপা েয়, লম । 

  

গাচড় িাাঁড়ানত লিনন থাোর জমািার মচতলাল লিচরনয় এনসচেল। লহরেনক লস-ই 

সসম্মানে অভযথণো করল। 

  

একেু অথণহীে চেরীহ হাচস লহনস িলল, ‘আনে ো, িািু লেই। িরকাাঁপাশীনত কাল একো 

নুে হনয়নে, লভার লভার ল াড়ায় লিনপ িািু তার তিারনক লগনেে। ওনিলা চেরনিে—

 নর চগনয় আপচে িসুে, আচম চজচেসপত্র োচমনয় চেচি। এ চকষর্! চকষর্! ইধর আও 

লতা। 

  

আচপস ও চসপাহীনির লোে িযারাকচের মনধয গভীর লাচলতযহীে থাোর িাগাে। িাগানের 

লশষপ্রানন্ত িারগািািুর লকায়ােণার। িুেকাম-করা কাাঁিা ইনের লিয়াল, তলার চিকো লমনঝ 

লথনক চতে হাত উাঁিু পর্ণন্ত আলকাতরা মানানো। িাল শনর্র। এ িের িষণা োমার আনগই 

িানলর শর্ সমস্ত িিনল লেলায় সকালনিলার আনলানত িাচড়চেনক ঝকঝনক লিনানি! 

িাচড়র সামনে িওড়া িারান্দা। 

  

চভতনর র্ািার িরজার পিণা োাঁক কনর একচে সুন্দর মুন উাঁচক চিচিল। লহরে িারান্দার 

সামনে এচগনয় আসনত ননস-পড়া ল ামোচে মাথায় তুনল লিিার প্রনর়্াজনে মুননাো এক 

মুহূনতণর জেয আড়ানল িনল লগল। 

  

তারপর পিণা সচরনয় আস্ত মােুষোই লিচরনয় এল িারান্দায়।  

  

আগ্রহ ও উনত্তজো সংর্ত লরনন সহজভানিই িলল, ‘আসুে। রাস্তায় কষ্ট হয় চে?’  
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‘হনয়চেল। এই মুহূনতণ সি ভুনল লগলাম সুচপ্রয়া।’  

  

‘আমায় লিননই?’ লকামল হাচসনত সুচপ্রয়ার মুন ভনর লগল, ‘চিশ্বাস করা একেু শক্ত 

লিকনে। লর্ রাস্তা আর লর্ গাচড়, আসিার সময় আচম শুধু কাাঁিনত িাচক লরননচেলাম। 

পাাঁি িের র্ার লনাাঁজনির লেওয়াও িরকার মনে কনরে চে, তানক লিনন অত কষ্ট লকউ 

ভুলনত পানর?’  

  

‘আচম পাচর। কষ্ট হনল র্চি সহনজ অিনহলাই করনত ো পারি, পাাঁি িের তনি তার 

লনাাঁজনির চেলাম ো লকে?’  

  

‘কত সংনক্ষনপ কত িড় বকচেয়ত! লমনে চেলাম ভািনিে ো। চকন্তু! আপোর সনঙ্গ আমার 

লের ঝগড়া আনে। িাইনর িাাঁচড়নয় আর কথা েয়। লভতনর িলুে। জামা নুনল গা উিলা 

কনর চিে, পানা লেনড় আচম একেু হাত িযথা কচর। িাে করনিে লতা? আপোর জনেয 

এক েিী জল তুনল লরননচে। ইিারা লথনক লতালা চকো, লিশ িাণ্ডা জল। িাে কনর আরাম 

পানিে!’  

  

সুচপ্রয়ার কথা িলার ভচঙ্গচে মনোরম। সকালনিলাই এনে এক শ িার চডচগ্র গরনম মােুষ 

সন্তপ্ত হনয় আনে। চকন্তু সুচপ্রয়ার লর্ে একচে িাচজণচলনের আিহাওয়ার আনিষ্টেী আনে। 

এত গরনমও তার কথার মাধুনর্ণর এককর্া িাষ্প হনয় উনড় র্ায় চে, তার কনঠে  ্াচন্তর 

আভাস লিনা লিয় চে। তার ইিারার জনলর মনতাই লসও লর্ে জুচড়নয় আনে।  

  

িাইনরর  নরর চভতর চিনয় অন্দনরর িারান্দা হনয় লহরেনক লস এনকিানর তার লশািার 

 নর চেনয় লগল। লর্নত লর্নত লহরে লক্ষ কনর লিনল, িাচরচিনক একো অচতচরক্ত 

 ষামাজ পচরষ্কার পচরিিতার ভাি।  র ও লরায়ানক লধায়া লমনঝ সনি শুচকনয় উনিনে, 

সািাকানলা লিয়ানল লকাথাও একেু িাগ পর্ণন্ত লেই। জনলর িালচত,  চে-িাচে, িসিার 

আসে প্রভৃচত েুচকোচক চজচেসগুচল পর্ণন্ত কনিার চেষ্ঠার সনঙ্গ স্বস্থানে অিস্থাে করনে। 

স্থােভ্রষ্ট একচে িামিও লিাধহয় এ িাচড়র লকাথাও আচিষ্কার করা র্ানি ো। 
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 নর েুনক সুচপ্রয়া িলল, ‘ওই ইচজনিয়ারোনত িনস সিনিনয় আরাম হয়। জামা নুনল 

কাত হনয় এচলনয় পড়ুে। োরনপাকা লেই, কামড়ানি ো।’  

  

লহরে জামা নুনল ইচজনিয়ারোনত িসল। এচলনয় পড়ার িরকার লিাধ করল ো। 

  

‘আমার আরানমর আর চক িযিস্থা লরননচেস িল লতা?’  

  

সুচপ্রয়া সতয সতযই পানা চেনয় তানক িাতাস করা শুরু কনর িলল, ‘আরানমর িযিস্থার 

কথা। আর িলনিে ো, লহরেিািু। চিশ মাইনলর মনধয ি’চে পর্ণন্ত চকেনত পাওয়া র্ায় 

ো, এমে িুনো লিশ। লর্ ক’চিে থাকনিে আপোনক কষ্ট কনরই থাকনত হনি।‘–লস একেু 

হাসল—’তনি কষ্ট আপচে সহনজই অিনহলা করনত পানরে, এই র্া ভরসার কথা। েইনল 

মুশচকনল পড়তাম।’  

  

সুচপ্রয়ার এ  র সাজানো, েচির মনতা সাজানো। চিোোর ধিধনি িািনর লকাথাও একচে 

কুঞ্চে লেই, িাচলশগুচল চেনোল। লিয়ানলর গানয় লপনরনকর লশষ গতণ চে িুনের তনল 

অিৃশয হনয়নে। এচিনক লেচিনল সুচপ্রয়া ও তার স্বামীর প্রসাধে সামগ্রীগুচলর একচে 

লকানোচিেই হয়নতা আর একচের গানয় লিনক র্ানি ো, লসলাইনয়র কনলর োকচেচে 

চিরচিে এমচে ধূচলহীে হনয়ই থাকনি। প্রচতচিে সুচপ্রয়া কতক্ষর্  র সাে কনর আর 

লগাোয় লহরে কল্পো কনর উিনত পারচেল ো।  

  

সুচপ্রয়ার পানার িাতানস চিগ্ধ হনত হনতও লস একেু অস্বচস্ত লিাধ করচেল। 

  

এক সময় একেু আিমকাই লস চজোসা কনর িসল, ‘লিাকানের মনতা  র সাচজনয়চেস 

লকে?’  

  

‘লিাকানের মনতা!’  

  

‘লিাকানের মনতা ো লহাক, িাড়ািাচড় আনে একেু। লতার ভানলা লানগ?’  
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‘চক জাচে! ভানলা লানগ। চকো জাচেস লে চক রকম?’  

  

‘অত িুচঝ লে। মুদ্রানিানষর মনতা হনয় লগনে। ো কনরই-িা চক কচর িলুে। সারাচিে 

একো চকেু চেনয় থাকনত হনি লতা মােুনষর? একো লেনল চিনয় ভগিাে আিার লকনড় 

চেনলে। িই-েই পড়নত আমার ভানলা লানগ ো। এই সিই কচর। চকন্তু–সুচপ্রয়ার কথা 

িলার মধুর ভচঙ্গ চেনর এল, ‘আমার কথা লকে? আনগ িলুে আপোর মা লকমে 

আনেে?’  

  

‘মা আচশ্বে মানস স্বনগণ লগনেে।’  

  

সুচপ্রয়া িমনক িলল, ‘চক সিণোশ!’ তার দুনিান সজল হনয় উিল। 

  

লহরে িলল, ‘মরিার আনগ মা লতার কথা চজনেস কনরচেনলে।’  

  

সুচপ্রয়ার পানা লথনম চগনয়চেল। আিার লসো োড়নত আরম্ভ কনর িলল, ‘আমানক িড়। 

ভালিাসনতে। আপোনক লহরেিািু িলার জেয সকনলর কানে গাল লননয়চে, চতচেই শুধু 

লহনস িলনতে, পাগলী লমনয়।’  

  

লহরে িলল, ‘তনে তুই পাগলীই চেল সুচপ্রয়া।’  

  

সুচপ্রয়া চিন্তামগ্ন হনয় পনড়চেল, জিাি চিল ো। 

  

সুচপ্রয়া ভাচর গৃহস্থ লমনয়। 

  

লগায়ালা আজ চক কারনর্ এত লিলানতও আনস চে। সুচপ্রয়া চেনজই দুরন্ত গরুর িাাঁে লেনে 

লহরনেের িানয়র দুধ িার করল। উিানের একপানশ িরমার লিড়ায় ল রা িানের জায়গা। 

লহরে লসনানে িাে করচেল। এই সময় িাইনর এনস তার দুধ লিায়া লিনন অিাক হনয় 

িাাঁচড়নয় পড়ল। 
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সুচপ্রয় িলল, ‘ িলক লতালা োেকা দুধ নানিে একেু? ভাচর উপকারী। উচে লরাজ নাে। 

দুইি লিচশ কনর?’  

  

লহরে িলল, ‘িালক লতালা দুধ চশশুনত নায়। অনশাক িাচড় চেরনল তানক নাওয়াস। এ 

কাজো চশনচল কনি?’  

  

‘এ আিার চশননত হয় োএমচি 

  

‘হয়। কারর্, চশচন চে িনল আচম পারি োম।’  

  

সুচপ্রয়া লহনস িলল, ‘পারনিে। দুধ লিিার জনেয লভার লথনক গরু আমার হামলানি, 

িানে হাত চিনল দুধ ঝরনি। তনি আপোনক কানেই ল াঁষনত লিনি চকো সনন্দহ–গুাঁনতানি 

হয়নতা।’  

  

‘কানে লগনল লতা! িাউচে লিনন ভানলা লিাধ হনি ো।’  

  

‘িড় দুরন্ত। দুনিলা িচড় চোঁড়নি, ধরনত লগনল চশং লেনড় লতনড় আসনি। কত লমাো লশকল 

চিনয় িাাঁধনত হনয়নে লিননেে ো? আচম লননত চিই িনল আমায় চকেু িনল ো।’  

  

সুচপ্রয়া সনিনহ তার গরুর গলা িুলনক চিল। িলল, ‘ নরই আয়ো চিরুচে আনে।’  

  

গরুর সামনে কনয়ক আাঁচে নড় লেনল চিনয় লস রািা নর লগল। কাল রানত্র োো 

লকনেচেল, তাই চিনয় বতচর করুল সনন্দশ, সনন্দশ ভানলা হল ো িনল তার লর্ চক দুুঃন। 

  

লহরেনক লননত চিনয় িলল, ‘আপচে নানিে চকো, তাই আজ শচক্রমতা কনরনে।’  

  

লহরে সান্ত্বো চিনয় িলল, ‘আহা লহাক ো, নাি বি লতা েয়।’  
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‘ নািার জেযই লতা নািার, চকন্তু তাই িনল র্া তা লিওয়া র্ায়? চমচহ ো হনল লস আিার 

সনন্দশা! কাল রানত্র, পড়লাম চেে হনয়, েইনল রানত্রই কনর রানতাম। সারা রাত লেনল 

লরনন লস োোয় চক সনন্দশ হয়?’  

  

লহরে নাওয়া িন্ধ কনর িলল, ‘লতার ো চেে লসনর চগনয়চেল?’  

  

‘চগনয় লতা চেল, এ িের আিার হনি। কাল চেনয় দুিার হল। রািা নর োো ডলচে, হিা 

মাথার মনধয এমচে চঝমচঝম কনর উিল! তার পর আর চকেু মনে লেই। োে হনত লিচন 

পানড় আর িাই গানয় িালচত িালচত জল োলনে, রািা র লভনস এনকিানর পুকুর!’  

  

‘িা আচে।’ লহরেনক কথা িলার অিকাশ ো চিনয় সুচপ্রয়া রািা নর িনল লগল। 

  

িা এনে লস অেয কথা পাড়ল। 

  

‘রাাঁচিনত ক’চিে চেনলে?’  

  

‘িারচিে।’  

  

‘এনানে কতচিে থাকনিে?’  

  

‘একচিে।‘  

  

সুচপ্রয়া ভ্রূ কুাঁিনক িলল, ‘রনক্ষ লপনলম। লগনলই িাাঁচি।’  

  

িানয় িুমুক চিনয় িাাঁ হানতর তালুনত চিিুক  নষ লহরে িলল, ‘আমানক তুই কচিে রাননত 

িাস?’  

  

‘চিে? িের িলুে!’  
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এ কথা লহনস উচড়নয় লিিার উপায় লেই। সুচপ্রয়া আকচিকতা পেন্দ কনর ো। ওর 

চহসানি চিে লেই, মাস লেই, িের চিনয় ও জীিেনক ভাগ কনরনে। ওর প্রকৃচতর 

কল্পোতীত সচহষু্ণতা লহরনের অজাো েয়। 

  

তিু তানক িলনত হল, ‘িের েয়, মাস েয়, সপ্তাহও েয়। একচিে। শুধু আজ।’  

  

সুচপ্রয়া কথাো চিশ্বাস করনত পারল ো। 

  

‘ওনিলাই িনল র্ানিে?’  

  

‘ো, কাল সকানল।’  

  

অনেকক্ষর্ েীরি লথনক সুচপ্রয়া িলল, ‘একচিে থাকিার জেয এমে কনর আপোর আসার 

িরকার চক চেল? পাাঁি িের লনাাঁজ লেে চে, আনরা পাাঁি িের েয় ো চেনতে।‘  

  

িানয়র কাপ োচমনয় লরনন কাপনড় মুন মুনে লহরে িলল, ‘তানত লাভ চক হত লর?’  

  

সুচপ্রয়া পলকহীে লিানন লিনয় লথনক িলল, ‘আপচে িাচড়নত এনল িাইনরর  নর িচসনয় 

এক কাপ িা আর একেু সুচজ পাচিনয় চিতাম। মনে মনে িলতাম, আপি চিনিয় হনলই 

িাাঁচি।’  

  

লহরে একেু লহনস িলল, ‘আিা, এিার িশ িের পনর আসি। মনে লতার লক্ষাভ রানি 

ো, সুচপ্রয়া।’  

  

সুচপ্রয়া আনস্ত আনস্ত িলল, ‘আপচে তা পানরে। লেনলমােুষ লপনয় ভুচলনয়-ভাচলনয় 

আমায় র্নে চিনয় চিনয়চেনলে, তনচে লজনেচেলাম। আপোর অসাধয কমণ লেই।’  

  

লহরে প্রচতিাি কনর িলল, ‘আচম লতার চিনয় চিই চে সুচপ্রয়া, লতার িািা চিনয়চেনলে। 

হযাাঁ লর, চিনয়র সময় লতানক একো উপহারও লিাধহয় আচম চিইচে চিনয়চেলাম?’  
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সুচপ্রয়া লশষ কথাো কানে তুলল ো। িলল, ‘িািা চিনয় চিনয়চেনলে বিচক। আমানক 

ভচজনয় ভচজনয় রাচজ কচরনয়চেল লক? কার মুননর িড় িড় ভচিষযদ্বার্ী শুনে আচম লভনস 

চগনয়চেলাম। চক সি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কথা! কত কথার মানে িুচঝ চে। তিু শুনে গা চশউনর 

উনিচেল! আিা, লস সি কথা অচভধানে আনে?’  

  

জিাি চিনত লহরেনক একেু ভািনত হল। সুচপ্রয়ার ঝগড়া করার ইিা লেই এো লস লের 

লপনয়চেল। চকন্তু তার অনেক, চিনের জমানো োচলশ, কলহ ো করনলও োচলশগুচল ও 

জাচেনয় রাননি। ো জাচেনয় ওর উপায় লেই। মনের লেপনথয এত অচভনর্াগ পুনষ রাননল 

মােচসক সুস্থতা কানরা িজায় থানক ো। এনেকার মনতা কথাগুচল স্থচগত রাননলও 

সুচপ্রয়ার িলনি ো। লস কাল িনল র্ানি, দু-িার িেনরর মনধয তার সনঙ্গ লিনা হিার 

সম্ভািোয় সুচপ্রয়া চিশ্বাস কনর ো। র্া িলার আনে এনুচে সি িনল চিনয় িাচক চিেেুকু 

চেচিন্ত মনে অচতচথর পচরির্ণা করিার সুনর্াগোও লস িুচঝ সৃচষ্ট কনর চেনত িায়। তার 

সংচক্ষপ্ত উপচস্থচতর সময়েুকুর মনধয অেযমেস্ক হনয় পড়িার কারর্ো লস লগাড়ানতই চিেষ্ট 

কনর চিনত িায়। 

  

লিাননর জনলর মনধয সুচপ্রয়ার িক্তিয লশষ হনি চকো লভনি লহরে মনে মনে একেু ভীত 

হনয় পনড়চেল। 

  

‘লতার ভানলার জেয র্তেুকু িলার িরকার তার লিচশ আচম চকেুই িচল চে, সুচপ্রয়া।’  

  

‘ো িলনল আমার মন্দ চক হত? স্কুনল পড়চেলাম, ললনাপড়া চশনন িাকচর কনর 

স্বাধীেভানি জীিে কানোতাম। আপচে আমানক তা করনত লিে চে লকে?’  

  

লহরে মাথা লেনড় িলল, ‘ লতার সহয হত ো, সুচপ্রয়া।’  

  

সুচপ্রয়া তৎক্ষর্াৎ চজোসা করল, ‘লকে হত ো? পাাঁি িের এই িুনো লিনশ পনড় থাকা 

সহয হনি, লপে ভরািার জেয পনরর িাসীিৃচত্ত করচে, গরু-িােুনরর লসিা কনর আর  র 
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গুচেনয় জীিে কাোচি। —চঝচমনয় পনড়চে। এনকিানর। চেনজর পানয় ভর চিনয় িাাঁড়ানল 

আমার সহয হত ো লকে?’  

  

লহরে িলল, ‘িাসীিৃচত্ত করচেস োচক?’  

  

সুচপ্রয়া তার সচহষু্ণতা অকু্ষি লরনন িলল, ‘ধরনত লগনল, কথাো তাই িাাঁড়ায় বিচক!’  

  

লহরে আিার মাথা লেনড় িলল, ‘ো, তা িাাঁড়ায় ো। িাাঁড়ানলও পৃচথিীসুদ্ধ সি লমনয় 

হাচসমুনন লর্ কাজ করনে, তার চিরুনদ্ধ লতার োচলশ সানজ ো। িাকচর কনর স্বাধীেভানি 

জীিে কাোনো তুই হয়নতা নুি মজার িযাপার মনে কচরস। আসনল চকন্তু তা েয়। আচথণক 

পরাধীেতা স্বীকার করিার সাহস লর্ লমনয়র লেই তানক লকউ ভালিানস ো। তাোড়া-’ 

এইনানে ইচজনিয়ানরর দুইচিনকর পাোতনে কেুইনয়র ভর লরনন লহরে সামনের চিনক 

একেু ঝুাঁনক পড়ল, ‘তাোড়া, স্বাধীেতা লতার সইত ো। কতকগুচল চি্ী লকনল্াচর কনর 

জীিেো তুই মাচে কনর লেলচতস।‘  

  

সুচপ্রয়া সংনক্ষনপ শুধু িলল, ‘ইস!’  

  

‘ইস েয়। ওই লতার প্রকৃচত। পনের িের িয়নসই তুই একেু লপনক চগনয়চেচল, সুচপ্রয়া। 

িাইশ-নতইশ িের িয়নস লমনয়রা সারা জীিনের একচেষ্ঠতা অজণে কনর, লতার মনধয 

লসো পনের িের িয়নস এনসচেল। তনেই লতার জীিনের দুনো পথ তুই এনকিানর চস্থর 

কনর লেনলচেচল! তার একো হল ললনাপড়া চশনন স্বাধীে হনয় থাকা, আর একো–

লহরেনক একেু থামনত হল, ‘—অেযো এক অসম্ভি কল্পো।’  

  

সুচপ্রয়া আিার পলকহীে লিানন তাচকনয় লথনক চজোসা করল, ‘অসম্ভি লকে?’  

  

লহরে লিয়ানর কত হনয় এচলনয় পড়ল। 

  

‘র্া তুই, রািা র লথনক একিার  ুনর আয়নগ। ভাগ।’  
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লহরনের আনিনশ েয়, আচতনথযর প্রনর়্াজনেই সুচপ্রয়ানক একসমনয় রািা নর লর্নত হল। 

মনে তার কচিে আ াত ললনগনে। সংসানর থাকনত হনল সংসানরর কতকগুচল চেয়ম লমনে 

িলনত হয়, এো সুচপ্রয়া জানে এিং মানে। চিনয়ই র্নে তার করনত হল। তনে লমাো 

মাইনের হাচকম অথিা অধযাপক অথিা পয়সাওয়ালা ডাক্তানরর িিনল একজে লোে 

িারগার সনঙ্গ তানক লগাঁনথ লিওয়া হল। লকে লভনি তার কননো আেনসাস হয় চে। চিনয়র 

িযাপানর িাধয হনয় মােুষনক লর্ সি চহসাি ধরনত হয় লসচিক লথনক ধরনল লকানো 

লেনলনমনয়ই সংসানর চিনক ো। এক িড় িারগা র্ািাই করনত এনস তানক পেন্দ কনর 

চে। তার োকো লর্ লিিা লস অপরাধও লসই িড় িারগার েয়। একচে লিানা োনকর জেয 

কষ্ট কনর িড় িারগা হনয় তানক িাচতল কনর লিওয়াো সুচপ্রয়া তার অেযায় মনে কনর 

ো। তিু তার চকনশার িয়নসর কল্পোচে অসম্ভি লকে, সুচপ্রয়া তার লকানো সঙ্গত কারর্ 

আচিষ্কার করনত পানর চে। 

  

তার হতাশ লিিো আনজা তাই লেচেল হনয় আনে। লিো মােুষ, জাো মােুষ, একান্ত 

আপোর মােুষ। লর্ চেয়নম অনিো অজাো লোে িারগা তার স্বামী হল, ওই মােুষচের 

লিলা লস চেয়ম নােনি লকে? ও নােনত লিনি লকে? এচক চিিয়কর অকারর্ অেযায় 

মােুনষর! লকে, ভালিাসা িনল সংসানর চকেু লেই োচক? সংসানরর চেয়নম এর চহসািো 

গুাঁজিার োাঁক লেই োচক? 

  

সুচপ্রয় ভানি। এত ভানি লর্ িেনর তার দু-চতেিার চেে হয়। 

  

সুচপ্রয়ানক ডালভাত রাাঁধনত হয় ো, একজে পানড় চসপাহী লিগার লিয়। সুচপ্রয়া রানধ মাে 

তচরতরকাচর, রানধ োোর ডালো। গৃহকমণনক লস সতয সতযই এত ভালনিনসনে লর্, 

মানের লঝানলর আলু কুেনত িনসই তার মনের আ াত চমচলনয় আনস। ওনিলা গা লথনক 

দুনো মুরচগ আেিার মতলিীোও এ সময় লস মনে মনে চস্থর কনর লেনল।  
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রািার োাঁনক একসময় লহরেনক শুচেনয় আনস, ‘আর লকউ হনল রািা নর চগনয় আমার 

সনঙ্গ গল্প করত।–ওমা,  ুনম লর্ লিান েুলনে!’  

  

‘ভাচর  ুম পানি সুচপ্রয়া। সারারাত  ুনমাইচে।’  

  

সুচপ্রয়া িনল, ‘তাই িনল, এনে এই সকালনিলা  ুনমানত পানিে ো। সারাচিে শরীর 

চি্ী হনয় থাকনি। আনরক কাপ িা পািাচি, লননয় িাঙ্গা হনয় চেে, তারপর দুপুরনিলাো 

পনড় পনড় র্ত ইনি  ুনমানিে!’  

  

দুপুরনিলা লহরনের সনঙ্গ গল্প করনি, ো কনয়কো চিনশষ চিনশষ নািার বতচর করনত 

িসনি এতক্ষর্ সুচপ্রয়া তা চিক কনর উিনত পানর চে। দুপুনর লহরনের  ুনমর প্রনর়্াজনে 

এ সমসযার মীমাংসা হনয় র্াওয়ায় লস চেচিত হয়।  

  

ভানি, একা লেনল লরনন চক আর নািার করা লর্ত? লপেুক লতা সহজ েয়? এ লিশ হল। 

 ুনমািার সমনয়র মনধযই হাত িাচলনয় সি কনর লেলি। তারপর গা ধুনয় এনস আর কাজ 

েয়। শুধু গল্প। 

  

গম্ভীর লহরনের সনঙ্গ লস চক গল্প করনি লস-ই জানে। 

  

লহরানের জেয আিার িা করনত চগনয় লস চেনর আনস।  

  

‘একেু ব্র্যাচি নানিে? শরীনরর জড়তা লকনে র্ানি।’  

  

লস তামাশা করনে লভনি লহরে একেু অসন্তুষ্ট হনয় িনল, ‘ব্র্যাচি! ব্র্যাচি তুই পাচি 

লকাথায়?’  

  

‘আনে। উচে নাে লর্!’  

  

লহরে অিাক হনয় িনল, ‘অনশাক মি নায়?’  
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সুচপ্রয়া হানস। 

  

‘লেশা করিার জনেয চক আর নায়? শরীর ভানলা েয় িনল ওষুনধর মনতা নায়। আচমও 

ক’চিে লননয়চে। লননল এমে চিেিনে লানগ শরীর লর্ মনে হয় ওজে অনধণক হালকা হনয় 

লগনে। একচিে–রাগ করনিে ো লতা?–একচিে অনেকো লননয় লেনলচেলাম। লেশায় 

লশনষ অন্ধকার লিননত লাগলাম!’  

  

‘লতার সি চিষনয়ই িাড়ািাচড় সুচপ্রয়া। লেশায় লকউ অন্ধকার িযানন?’  

  

‘িযানন ো? আমার লর্-রকম ভয় হনয়চেল, আপোর হনল িুঝনতে।’ িাচির লগাো হানত 

চেনয় সুচপ্রয়া একো িাচি লিনে চিক কনর, ‘িলুে, িা নানিে, ো ব্র্যাচি নানিে। 

আলমাচরনত দু। লিাতল আনে। কী রে! লিননল ললাভ হয়।’  

  

মাতাল হিার জেয স্বামী মি নায় ো িনল এো সুচপ্রয়ার কানে এননো হাচসর িযাপার। 

চকন্তু লহরনের মুননর চিনক লিনয় হিাৎ তার হাচস ড়ুনি র্ায়।  

  

লস ভনয় ভনয় িনল, ‘রাগ করনলে?’ লহরনের রাত জাগা লাল লিান এ প্রনত তার চিনক 

চেনর আনস ো, স্কুনলর লেনলর সামনে কড়া মাস্টানরর মনতা তার গাম্ভীর্ণ লকাথাও একেু 

লোল নায় ো। রূঢ়, েীরস কনঠে  লস সংনক্ষনপ িনল, ‘ো।’  

  

সুচপ্রয়ার কানে কথাো ধমনকর মনতা লশাোয়। চেনজনক হিাৎ অসহায়, চিপি মনে হয়। 

  

‘চক হল, িলুে। আপোনক িলনত হনি। আচম ব্র্যাচি লননয়চে িনল? সচতয িলচে, একচিে 

শুধু শন কনর একেুনাচে– ’  

  

লহরে িনল, ‘লেনলমােুনষর মনতা কথা িচলস লে, সুচপ্রয়া। লতার অনেক িয়স হনয়নে।’ 

সুচপ্রয়া দু’পা সামনে এচগনয় র্ায়। লহরনের একো হাত শক্ত কনর লিনপ ধনর িনল, 

‘লেনলমােুনষর মনতা কথা আচম িচল চে। আপচেই আমায় লেনলমােুষ কনর রাননেে।–
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এসি িলনি ো, তাকাে, তাকাে, তাকাে আমার চিনক। আমার ে’ িের চিনয় হনয়নে, 

আচম কচি নুাঁচক েই লর্, হিাৎ লকে এত লরনগ লগনলে শুেনত পাি ো।’  

  

লহরে তার লিাননর চিনক তাকাল ো। লতমচেভানি িনস লতমচে কড়া সুনর িনল, ‘শুনে 

চক হনি? তুই চক িুঝচি? লতার মাথাো এনকিানরই নারাপ হনয় লগনে। চকন্তু তুই এমে 

আনস্ত আনস্ত চেনজর সিণোনশর িযিস্থা করচেস লকে? আচম লতানক ভানলা উপায় িনল 

চিচি। রানত্র একচিে অনশাকনক  ুনমর ওষুধ নাইনয়  নরর িানল আগুে লাচগনয় চিস।’  

  

অনেকক্ষর্ স্তব্ধ চিহ্বল হনয় িাাঁচড়নয় লথনক কথা িলার লিষ্টায় িযথণ হনয় সুচপ্রয়া লকাঁনি 

লেনল। রািা নর িনল লগল। তার মনে হনত লাগল, চিনশষভানি তানক আ াত করিার 

জেযই লহরে এতকাল পনর তার িাচড়নত অচতচথ হনয়নে। দুচিনের লোচেশ চিনয় ওর 

আকচিক আচিভণািো গভীর ষড়র্নের িযাপার। পাঁাাি িেনর তার মনের অিস্থা চকরকম 

িাাঁচড়নয়নে, আনগ তার একো ধারর্া কনর চেনয় তানক আ াত চিনয় অপমাে কনর তার 

কল্পো ও স্বনের অিচশষ্টেুকু মুনে লেিার উনেনশযই লহরে তার িাচড়নত পিাপণর্ কনরনে। 

তানক ও শাসে করনি, সংকীর্ণ ও সংচক্ষপ্ত একচে িাগানে তার মূল চিস্তার করা িরকার 

িনল তার সি িাহুলয ডালপালা লেনে লেলনি, এমে একচে শানা লরনন র্ানি ো, লর্নানে 

লস দুচে অোিশযক েুল লোাঁোনত পানর। 

  

লোে িারগার সনঙ্গ লহরে তার চিনয় চিনয়চেল। আজ একচিনে লস তানক লোে িারগারই 

লিৌ বতচর কনর চিনয় িনল র্ানি। 

  

এিার আর কানজ সুচপ্রয়া মে িসানত পানর ো, মানের লঝানল আলুর চিনমর লগাো লগাো 

আলু লেনড় নুচন্ত চিনয় তরকাচরর মনতা  ুনে লিয়। েুে লিওয়া হনয়নে চকো মনে করনত 

ো লপনর নুচন্তো উাঁিু কনর িাণ্ডা হিার সময় ো চিনয়ই একনোাঁো তপ্ত লঝাল চজনভ লেনল 

লিয়। গরনমর জুলাোই লস লের পায়, েুনের স্বাি পায় ো।  

  

লডনক িনল, ‘ও পাাঁনড়, িযান লতা চেমক চিয়া চক লেই?’ এিং মানের লঝাল মুনন করা 

িূনর থাক পানড় তার লোাঁয়া পর্ণন্ত নায় ো। িরর্ কনর তার রাগ হয়।  
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‘ র্াও, তুম্ িাহার িলা র্াও।’  

  

ভানি, ‘হনয়নে। আজ আর আচম লরানধ নাইনয়চে!’  

  

তার মনের মনধয লহরনের কথাো পাক লননয় লিড়ায়। শরীর নারাপ িনল অনশাক ওষুনধর 

মনতা মি লননল তার অপরাধো লকােনানে হয়। লস লভনি পায় ো। আজনকর ওষুধ কাল 

অনশানকর লেশীয় িাাঁচড়নয় লগনলও লস লিকানি চক কনর? িারর্ লস করনত পানর। একিার 

লকে িশিার িারর্ করনত পানর। িরকার হনল পানয় ধনর কাাঁিাকাো করনতও তার 

আপচত্ত লেই। চকন্তু িাকচরর লজানর চিনয়-করা লিৌনয়র কথা শুেনে। লক? সংসানর সকনল 

র্চি তার কথামনতাই িলত। তনি আর ভািো চেল চকনসর মনি আসচক্ত জনে র্ািার 

আশ্া অনশাক লহনসই উচড়নয় লিনি। িলনি, ‘লক্ষনপে?’ আমার ওেুকু মনের লজার 

লেই? এ লিাতল দুনো লশষ হনল হয়নতা আর চকেিার িরকার হনি ো।’ িলনি, 

‘কতগুনলা োকা! থাকনল লপাষ্টাচপনস জমত। সাধ কনর লকউ আত িাচম পিাথণ লকনে!’  

  

লস জিাি লিনি চক? স্বামীর মনের লজানর সনন্দহ প্রকাশ করনি? তার স্বাস্থয ভানলা করার 

িরকার লেই িনল আব্দার ধরনি? অনশাক ধমনক উিনল তার মুননাো লহরে লর্ে তনে 

লিনন র্ায়। 

  

গরনম, আগুনের তানত, সুচপ্রয়া এতক্ষনর্ ল ানম উনিনে। উিানে িোিনে লরাি। একেু 

িাতাস গানয় লাগািার জেয িরজার কানে চগনয় সুচপ্রয়া লিহকনত লপল, লহরে লশািার 

 নরর িাইনর িারান্দায় এনস িাাঁচড়নয়নে। দুজনের মানঝ উিানের িযিধাে ভনর ঝাজাল 

কড়া লরািো সুচপ্রয়ার কানে রূপনকর মনতা লিকাল। 

  

িারান্দা লথনকই লহরে িলল, ‘এত গরনম লতার ো। রাধনলও িলনি, সুচপ্রয়া। পানড়নক 

লেনড় চিনয় িনল আয়, র্া পানর ওই করনি।‘  

  

সুচপ্রয়া কথা িলল ো। আাঁিনল মুন মুনে েীরনি িাাঁচড়নয় রইল।  
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লহরে িলল, ‘আমানক িা চিচল ো লর্? 

  

‘এত গরনম এক শ িার িা লননত হনি ো।’  

  

‘এক লগলাস জল লি। তনি।‘  

  

লহরেনক তৃষ্ণাতণা লজনে সুচপ্রয়ার লসিািৃচত্ত জাগ্রত হনয় উিল।  

  

‘শরিত কনর লিি? ললিুর শরিত?’  

  

লহরে আগ্রহ জাচেনয় িলল, ‘লি, তাই লি।’  

  

আহত, উত্তপ্ত ও  মণাক্ত সুচপ্রয়ার হাত লথনক শরিনতর গ্লাস লেিার সময় এক মুহূনতণর 

জেয লহরনের মনে হয় হয়নতা সতয সতযই লমনয়নির মঙ্গনলর িযিস্থা করনত চগনয় 

পুরুনষরা লগাড়ানতই লকাথাও একো গলি িাচধনয় িনস আনে, লর্ জেয ওনির মনের 

বশশি লকানোচিেই  ুচিনত িায় ো।  ুর্ র্চি ধনর লতা এনকিানর কাাঁিা মনেই ধনর, েইনল 

ওরা আজে চশশু। জীিে-সাগনরর তীনর িাচল নুাঁনড় পুকুর বতচর কনর ওরা নুচশ থাকনি, 

সমুনদ্রর সনঙ্গ তানির লস কীচতণর তুলো কননো কনর ো। ডানির জনল ডানির শীনস 

জগনতর কু্ষধা-তৃষ্ণ িূর হয় চিরচিে এই থাকত ওনির ধারর্া, জগনতর কু্ষধাও ওরা িুঝনি 

ো, তৃষ্ণর প্রকৃচতও জােনি ো। 

  

শরিত পাে কনর লহরে িলল, ‘কাল চেে হনয়চেল, আজ আিার রাধনত লগচল লকে?’  

  

‘িাচড়নত অচতচথ, রাধি ো? অচতচথ নানি চক?’  

  

‘অচতচথ িাইচিনড় চিনয় েলার করনি।’  

  

‘অচতচথর অন্ত িরি লিচননয় কাজ লেই।’  
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সুচপ্রয়ার মুননর লম  আনস্ত আনস্ত লকনে র্াচিল। লস ভািনত আরম্ভ কনরচেল লর্, লহরে 

লনয়াচল মােুষ, মনের লনয়ানল ও র্চি একো অদু্ভত চকেু করনত িায়, রাগ কনর আর 

লাভ চক হনি? লর্ উনেনশয লর্ মনোভাি চেনয়ই ও এনস থাক, লস চিো প্রচতিানি। ওনক 

গ্রহর্ করনি। চেনজর সুন-দুুঃন মাে-অচভমানের কথাো এনকিানরই ভািনি ো। িড় 

ভাইনয়র মনতা ও র্চি তানকশাসে কনর, লোে লিানের মনতা লস েীরনি শাচসত হনি। 

ভ্রান্ত কলযার্কামীর মনতা ও র্চি তার মনে িযথা লিয়, মুন িুনজ। লস িযচথত হনি। ও 

র্চি তার লিাননর জল লিননত িায়, দুনিান চিনয় ঝরঝর কনর জল লেনল ওনক লস লিাননর 

জল লিনানি। স্বেহীে মাধুর্ণহীে রূঢ় িাস্তিতার মনধয তানক র্চি আকঠে  চেমচিত লিননত 

িায়, পাকা চগচের মনতা িযিহার কনর ওনক লস তাক লাচগনয় লিনি।  

  

লহরনের চেদ্রালস প্রভাতচে অতুঃপর, সুচপ্রয়ার এই লগাপে প্রচতোর েলােনল কু্ষব্ধ ও 

ভারাক্রমান্ত হনয় উিল। সহসা সুচপ্রয়া লর্ে তার কানে একো দুনিণাধয রহনসযর আিরর্ 

চেনয়নে চিিায়কামী কনির কানে লিির্ােীর অচভশানপর মনতা সুচপ্রয়ার আকচিক ও 

অচভেি সহজ হাচসনুচশর ভািো লহরনের কানে দুিণনলর চি্ী প্রচতনশাধ লেওয়ার মনতা 

লিকনত লাগল। মনে হল, ইিারার জনলর মনতা িাণ্ডা লমনয়ো হিাৎ িরে হনয় লগনে। 

চিগ্ধতা লিনানল আনরা জমাে িাাঁধনে, রূঢ়তার উত্তানপ চিো িাকযিযনয় গলনত আরম্ভ 

কনর চিনি। চকন্তু গ্রহর্ করনে ো চকেুই। 

  

  
  

সুচপ্রয়ার রািা লশষ হনত িারো িাজল। চেে হনত শুরু হওয়ার পর লথনক তার লিাননর 

লকানল চেষ্প্রভ কাজনলর মনতা একো কাচলমার োপা পনড়চেল। এই আনিষ্টেীর মনধয 

লিান দুচে আজকাল আনরা লিচশ উজ্জ্বল লিনায়। এনে, এই গরনম এতক্ষর্ কানির উোনে 

রািা করার েনল তার সমস্ত মুন মচলে চেরুজ্জ্বল হনয় লগনে। লহরে আর একিার িাে 

করনি। চকো চজোসা করনত এনল তার মুননর চিনক তাচকনয় লহরে িযচথত হল। একধার 

লথনক লকিল রািা কনর র্াওয়ার পাগলাচম লমনয়নির লকে আনস লহরনের তা অজাো 
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েয়! আনরা অনেকনকই লস এ লেশায় লমনত থাকনত লিনননে। সুচপ্রয়ার মনতা তানিরও 

এমচে রািার লঝাাঁক িানপ, লরাঁনধ লরাঁনধ আধমরা হনয় তারা নুচশ হয়।  

  

অথি তানির সনঙ্গ, র্ারা ভািিার উপরু্ণক্ত মে লথনক িচঞ্চত, সুচপ্রয়ার একো অচতিড় 

লমৌচলক পাথণকয আনে। ওর এত রািা করানক লহরে লকানোমনতই সমথণে করনত পারল 

ো। 

  

িারান্দায় িাাঁড়ানল িাচড়র প্রািীর চডচেনয় িহুিূর অিচধ প্রান্তর লিানন পনড়। মাি লথনক 

এনে আগুনের হালকা উিনে। নাচেক তাচকনয় থাকনল লিানন ধাাঁধা ললনগ র্ায়। 

  

লহরে িলল, ‘িার িার িাে কচরনয় আমানক িাণ্ডা করনত িাস, তুই লর্ গরনম গনল লগচল 

চেনজ?’  

  

সুচপ্রয়া এননো হাসল, ‘গনল লগলাম? েেীর পুতুল োচক?’  

  

লহরে গম্ভীর হনয় িলল, ‘হাচসস লে। তুই চক িলচি জাচে, তিু লতানক িনল রাচন, শরীর 

ভানলা রানার লিনয় িড় কাজ মােুনষর লেই। শরীর ভানলা ো থাকনল মােুষ ভািুক হয়, 

দুুঃন লিিো কল্পো কনর, ভানি জীিেো শুধু োাঁচক। িিহজম আর ভালিাসার লক্ষর্গুচল 

লর্ একরকম তা লিাধহয় তুই জাচেস লে? —’  

  

িাাঁচড়নয় িাাঁচড়নয় সুচপ্রয়া আেমনে লহরনের মুনন স্বাস্থযতত্ত্ব সৰ্ককণীয় উপনিশ শুেল। চকন্তু 

তার একচে কথানতও সায় চিল ো। 

  

  
  

সূর্ণাস্ত পর্ণন্ত  ুচমনয় উনি লহরে লিনল। আয়োর সামনে সুচপ্রয়া িুলিাধা লশষ কনর 

এনেনে। লস লের লপল, সুচপ্রয়ার একচে আশা লস পূর্ণ কনরনে। প্রসাধে লশষ হিার আনগ 

 ুম লভনে লস তানক লিননি সুচপ্রয়ার এই কামো লহরেনক রীচতমনতা চিচিত কনর চিল। 
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‘িুনলর জে োড়ানত কািা আসচেল, লহরেিািু। কপাল ভানলা, তাই একেু আনগ আপোর 

 ুম ভানে চে। তনে আমার মুন লিননল আর এক চমচেে এ িাচড়নত থাকনত রাচজ হনতে 

ো।’  

  

দুহানতর তালু একত্র কনর মাথার চপেনে লরনন লহরে িলল, ‘লডনক লতালা উচিত চেল। 

িুনলর জে োড়ািার সময় লতানির মুনভচঙ্গ লিননত আমার িড় ভানলা লানগ, সুচপ্রয়া!’  

  

‘সৃচষ্টোড়া ভানলা লাগা চেনয়ই লতা করিার আপোর।’  

  

সুচপ্রয়া তাড়াতাচড় লনাাঁপা লিাঁনধ লেলল। আয়োয় একিার পরীক্ষনকর িৃচষ্টনত চেনজর 

মুননাো লিনন চেনয় প্রসাধনে র্িচেকাপাত করল। 

  

িলল, ‘আর  নর লকে? িাইনর িনস িা নানিে িলুে। এর মনধয িাচরচিক জুচড়নয় চগনয় 

চঝরচঝর িাতাস িইনে।‘  

  

‘রানত্র এনানে িাণ্ডা পনড়, ো?’  

  

সুচপ্রয়া লহনস মাথা লেনড় িলল, ‘গরম কনম, িাণ্ডা পনড় ো। তনি নুি িাতাস িয়–ওই 

লর্ ঝাউগােগুচল লিননেে? সমস্ত রাত শী শী কনর ডাকনি, শুেনত পানিে।’  

  

লহরে ক্ষচর্নকর জেয মুগ্ধ হনয় লগল। 

  

‘ঝাউগানের কাে লথনক লিচড়নয় আচস িল, সুচপ্রয়া।’  

  

‘র্ানিে?’ সুচপ্রয়া এক মুহূনতণ উনত্তচজত হনয় উিল—’তনি উিুে, উনি চশগচগর বতচর হনয় 

চেে। আচম িােু কনর িা কনর লেলচে। উিুে ো।’  

  

লহরে প্রশান্তভানি শুনয় রইল। উিিার তার লকানো তাড়াই আর লিনা লগল ো। আলনসযর 

আড়ানল আ্য় চেনয় চস্তচমত লিানন তাচকনয় লস িলল, ‘আলনসচম লাগনে সুচপ্রয়া।’  
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সুচপ্রয়া কু্ষি হনয় িলল, ‘র্ানিে িলনলে লর্?’  

  

‘র্াি িললাম িনে চকন্তু তারপর লভনি লিনলাম, ঝাউগাে িূর লথনকই ভানলা লিনায়।’  

  

‘অেযচিনক িলুে। তনি? িলুে দুজনে মানি নাচেকো লহাঁনে আচস। র্ানিে িনলনেে র্নে, 

আপোনক লর্নত হনিই লহরেিািু। উিুে। িশ লগাোর মনধয ো উিনল হাত ধনর লেনে 

তুনল লিিী।‘  

  

হাত ধনর লেনে লতালার ইিাো সুচপ্রয়ার আকচিক েয়, হাত ধনর লেনে লতানালিার 

সুনর্াগো লহরে তানক লিনি এ আশাও সুচপ্রয়া করচেল। রহনসযর েনল এ লতা তুি, 

সামােয িাে। চকন্তু এেুকু িুঝিার মনতা চেচিড় মনোনর্াগ সুচপ্রয়ার প্রচত লহরে িজায় 

রাননত পানর চে। সুচপ্রয়ার কথা লশষ হিার সনঙ্গ সনঙ্গই লস চিোোয় উনি িসল। 

  

সুচপ্রয়ানক লিষ্টা কনর লিাননর জল চেিারর্ করনত হল। তার লর্ অিস্থা িাাঁচড়নয়নে, তানত 

পনি পনি িযথা ো লপনয় তার উপায় চেল ো। লগাধূচললনগ্ন চেজণে তরঙ্গাচর়্ত প্রান্তনর 

তার সনঙ্গ পাশাপাচশ লিড়ানত র্াওয়া লহরনের কাময েয় সনন্দহ কনর, কাময হনলও একো 

তুি লনয়ানলর িনশ লিড়ানত র্াওয়ার উৎসাহ লস সতয সতযই িমে কনর লেনলনে চেচিত 

লজনে, সুচপ্রয়া কম আহত হয় চে। তিু হৃিয়নক লহরে লজার কনর চেয়চেত করনে এই 

ধারর্া সুচপ্রয়ানক সন্তুো চিচিল। চকন্তু লস লর্ েুনতা কনর লহরনের হাত ধনর লেনে তুলনত 

িায় এো লহরে লনয়াল পর্ণন্ত করনত পারল ো লিনন চেনজনক তার অপমাচেত ও 

অিনহচলত মনে হনত লাগল। লস লর্ে িুঝনত পারুল, লহরানের মে লথনক লস চমচলনয় 

লগনে। একো কতণিয-িুচদ্ধর, একো লমাো সাংসাচরক প্রচতকারসৃ্পহার আ্য় োড়া 

লহরনের লকানো মনোিৃচত্তই আর তানক চেনয় িযাপৃত হনয় লেই। 

  

লশষ পর্ণন্ত মানি লহরে তানক লিড়ানত চেনয় লগল, চকন্তু লিড়ানো উপনভাগ করার ক্ষমতা 

সুচপ্রয়ার আর চেল ো। সমস্ত দুপুরাো প্রকৃচতর গ্রীম আ আর উোনের ধীনায়া সহয কনর লস 

কল্পোর জাল িুনেনে। লভনিনে, পনথর গ্লাচে লকনে লগনল চিকানল শত অচেিানতও 

চেনজনক ও প্রকাশ ো কনর পারনি ো। চেনজর অোনতই ও কত কথা িলনি, কত ভুল 
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করনি, কত সময় অেযমনে আমার চিনক িাইনি। ও লেরও পানি ো। ওর লকাে কথাচে 

কুচড়নয়, লকাে ভুলচে ধনর, লকাে িাউচের মানে িুনঝ ওনক আচম চিনে লেনলচে। সুচপ্রয়া 

আনরা লভনিনে, আচম এনে িড় হনয়চে। পাাঁি িের ধনর লভনি লভনি আচম িুঝনত 

লপনরচে। পৃচথিীনত একো িযাপার হয় ো। লিশ লমাো কনর ভালিাসা িুচঝনয় ো চিনল–  

  

সারা দুপুর সুচপ্রয়া এই কথা লভনিনে। লভনিনে আমার এই শরীরো এত সুন্দর েয় লর্, 

শুধু লিানন লিনার সাচিনধয লকউ নুচশ হয়। ওর মনের িানজ লনয়ালো েষ্ট কনর চিনত 

হনল আমানক লিা একেু কমানত হনি। ওর চক, কাল িনল লগনল মস্ত একো তযাগ করার 

লগৌরি চেনয়ই িাচক জীিেো চিচিয কাচেনয় লিনি। সিণোশ! আমার। কািয চেনয় থাকনল 

আমার িলনি লকে? আচম লর্ একচে চিনের জেয সুন লপলাম ো, সারাচিে আমার লর্ 

চকেু ভানলা লানগ ো, চকেুই ভানলা লানগ ো–  

  

কাল ও জনের মনতা িনল লগনল লিাঁনি লথনক আচম চক করি? এতচিে আশায় আশায় 

কাচেনয়ও লর্ কষ্টো আচম লপনয়চে, ও তার চকেু িুঝনি! োই সংসার, োই ভানলামন্দা 

োই আমার মঙ্গল-অমঙ্গল! একজনের অিশণে সইনত ো লপনর আমার র্চি শুধু অসহয 

র্ের্াই হনত থানক, জগনত চকনস তনি আমার মঙ্গল হওয়া সম্ভি শুচে? পাাঁি িের পরীক্ষা 

কনরই লতা লিাঝা লগল এসি আমার লপাষানি ো। কনলর মনতা হাত-পা লেনড়চে, শুনয়চে, 

িনসচে, লহনসচে। পর্ণন্ত  চকন্তু আচম লতা জাচে চক কনর এতকাল আমার লকনেনে, চিনের 

মনধয কতিার আমার মাচেনত গড়াগচড় চিনয় লিাঁচিনয় কাাঁিনত সাধ চগনয়নে। 

  

ো িাপু, এমে কনর একো চিেও আচম থাকনত পারি ো।  

  

কড়াইনয়র লেোর তনল অিৃশযপ্রায় রসনগাল্লাগুচলর চিনক তাচকনয় লভনিনে আচম ওর 

সনঙ্গ িনল র্াি। চকেুনতই আমানক লেনল লরনন লর্নত লিি ো। িলি আপোর জেয ো 

লহাক, আমার জেযই আমানক চেনয় িলুে। ো চেনয় লগনল আচম লর্ জীিনে প্রথমিার ওর 

অিাধয হনয় চিষ লননয় মনর র্াি এ কথাোও ওনক আচম জাচেনয় লিি।  
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সন্ধযার আিো অন্ধকানর লহরনের সনঙ্গ শুকনো  ানস োকা মানি হাাঁেনত হাাঁেনত সুচপ্রয়া 

তার এই প্রচতে িরর্ কনর মূক হনয় চগনয়চেল। এই চেনস্তজ আত্মচিিৃত মােুষোর সনঙ্গ 

চগনয় তার লাভ চক হনি? ও লতা ভুনল চগনয়নে। ও আর ো িায় সুচপ্রয়ার লিহ, ো িায় 

তার মে। সংসানরর োনে সুচপ্রয়া ওর কাে লথনক লভনস চগনয়নে। ওর আর ইিা েয় 

সাাঁতনর লস চেনর আনস। 

  

লহ ভগিাে! জগনত এমে িযাপার  নে চক কনর! 

  

মাচের চস্থর তরনঙ্গর মনতা একো উাঁিু জায়গায় লপৌাঁনে সুচপ্রয়া অস্ফুে স্বনর িলল, ‘একেু 

িচস।‘  

  

থাোর চমেচমনে আনলাচের চিনক মুন কনর তারা িসল। 

  

সুচপ্রয়া হিাৎ িলল, ‘লিৌনয়র কথা িলনত আপোর চক কষ্ট হয়?’  

  

লহরে পাশচিক চেষ্ঠুরতার সনঙ্গ জিাি চিল, ‘ো।’  

  

‘লিৌ গলায় িচড় চিনয়চেল। লকে?’  

  

‘জাচে ো।’  

  

িাচরচিনক অন্ধকার দ্রুত গাঢ় হনয় আসচেল। রূপাইকুড়া গ্রানম দু-একচে আনলাকচিন্দু 

সঞ্চরর্ করনে। িেনর দুিার আকানশ তারা-নসার মরসুম আনস, এনে আর শীতকানল। 

আকানশ অনধণক তারা উিিার আনগই থাোর চপেনে একো তারা ননস পড়ল। 

  

লহরনের সংচক্ষপ্ত জিািচে মনে মনে নাচেকক্ষর্ োড়ািাড়া কনর সু চপ্রয়া িলল, ‘িািার 

চিচিনত র্নে জােলাম লিৌ ওরকমভানি মনরনে, প্রথমো চিশ্বাস করনত পাচর চে। জগনত 

এত ললাক থাকনত আপোর লিৌ গলায় িচড় লিনি এ লর্ে ভািাও র্ায় ো।’  
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‘আমার মনতা ললানকর লিৌনয়রাই গলায় িচড় লিয় সুচপ্রয়া। আচম হলাম জগনতর লসরা 

পাষণ্ড। তুই লেনলমােুষ —’  

  

‘আিার ও কথা!’  

  

লহরে এিার একেু শব্দ কনরই হাসল। 

  

‘লেনলমােুষ িলনল লতারা রাগ কচরস, এচিনক িয়স কমািার লিষ্টার কামাই লেই। 

লতারা- ’  

  

‘ এসি চি্ী পিা িাট্টা শুেনত ভানলা লাগনে ো, লহরেিািু।’  

  

‘লসো আির্ণ েয় সুচপ্রয়া।’ লহরে এনকিানর স্তব্ধ হনয় লগল।  

  

নাচেকক্ষর্ অনপক্ষা কনর সুচপ্রয়া িলল, ‘তারপর িলুে।’  

  

লহরে িলল, ‘ আচম জগনতর লসরা পাষণ্ড, একথা স্বীকার করার পর আর চক িলার থানক 

মােুনষর? গলায় িচড় ো চিনল উমা লক্ষনপ লর্ত। প্রকৃতপনক্ষ, একেু লক্ষনপ চগনয়ই লস 

গলায় িচড় চিনয়চেল।‘  

  

সুচপ্রয়া রুদ্ধশ্বানস চজোসা করল, ‘আমার কথা শুনে?’  

  

‘লতার কথা আচম ওনক চকেুই িচল চে।’  

  

‘তনি? চক জনেয। তনি ও অমে কাজ করল! আচম ওর সেনন্ধ লনাাঁজ চেনয়চে, লহরেিািু। 

িািা চলনননেে, অমে শান্ত ভানলা লমনয় আর হয় ো। শুধু শুধু লস অমে কাজ করনত 

র্ানি লকে?’  

  

‘লতার িািা জগনতর সি নির রানন।‘  
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‘আির্ণ মােুষ আপচে!’ সুচপ্রয়া আর কথা নুাঁনজ লপল ো। লহরনের কানে কথার অভাি 

তার চিরন্তে। লহরনের কানে এনল মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করার প্রনর়্াজে তার লশষ 

হনয় র্ায়। লহরে। লর্ে তার ভািো শুেনত পানি। কানে িনস লভনি লগনলই হল। প্রথম 

লপ্রনম-পড়া লমনয়নির এই ভ্রান্ত অিস্থাচে সুচপ্রয়া এননো এনকিানর কাচেনয় উিনত পানর 

চে। হাজার প্রনত মে ভাচর কনর লস তাই েীরনি িনস রইল। 

  

উমা তারই জেয আত্মহতযা কনরনে এই চেল এতকাল তার ধারর্া। স্বামী মেপ্রার্ চিনয় 

আর একজেনক ভালিানস–তানক ভালিানস ো, এো লিিাচরর সহয হয় চে। আনরকজনের 

তনর, লপ্রনম তচলনয় র্াওয়া স্বামীনক লেনড় লস তাই মৃতুযর অন্ধকানর তচলনয় চগনয়নে। 

এই ধারর্া লহরনের কথায় লভনে লর্নত সুচপ্রয়া চিহ্বল হনয় লগল। লহরে লর্ তানক 

ভালিানস উমার আত্মহতযা চেল তার প্রমার্। মৃতুযর মনতা অনণ্ড অপচরিতণেীয় চেুঃসংশয় 

প্রমার্। এই প্রমানর্র িাাঁধ অপসাচরত হনয় লর্নত লর্ সনন্দহ ও আত্মগ্লাচের িেযা এল, 

সুচপ্রয়া তানত আর থাই লপল ো। তার মনে হল, সারাচিনের িযথণ লিষ্টার পর এতক্ষনর্ 

লহরে তানক আ্য়ািুত কনর দুুঃন হতাশার লস্রানত ভাচসনয় চিনত লপনরনে। জীিনে আর 

তার চকেুই রইল ো। একচিনের ভুল আর িাচক চিেগুচলর জনেয লসই ভুনলর উপলচব্ধ—

এই দুচে পচরনিিই তার জীিেী। লর্ জীিেনক লস মহাকািয িনল লজনে লরননচেল। লস 

একো সাধারর্ কচিতাও েয়। 

  

থাোয় লপৌাঁনে তারা লিনল, অনশাক চেনর এনস িাে সমাপ্ত কনর চি্াম করনে। 

  

লহরে চজোসা করল, ‘কতক্ষর্ চেনরে, অনশাক?’  

  

‘আপোরা লিচরনয় র্ািার একেু পনরই।’  

  

সুচপ্রয়া অেুনর্াগ চিনয় িলল, ‘আমায় লডনক পািানল ো লকে? আমরা ওই সামনের মানি 

চেলাম। এনাে লথনক লিনা র্ায়।’  
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অনশাক লহনস িলল, ‘চক িনল লডনক পািানাতাম? আচম িাচড় এনসচে, তুচম িােু কনর 

িাচড় িনল। এস? তার লিনয় চিচিয িােোে কনর চি্াম করচেলাম। গা হাত, জাে লগা, 

িযথা হনয় লগনে।’  

  

‘আহা, তা হনি ো? সারাো চিে লর্ ল াড়ার চপনি কােল। নাও চে চকেু? জাচে নাও চে, 

আচম এনস ো চিনল নানি– ’  

  

অনশাক অপরাধীর মনতা িলল, ‘লননয়চে, সুচপ্রয়া। এমে চননি লপনয়চেল। – ’  

  

লহরে লক্ষ করল, সুচপ্রয়ার মুন প্রথনম একেু কানলা হনয় লশনষ লাচলমায় পচরিচতণত হনয় 

লগল। িাকচর োড়া স্বামীনক আর সি চিষনয়ই লস লর্ তার মুনানপক্ষী কনর লরনননে, 

লহরনন্ধর কানে তা প্রকাশ হনয় লগল। একচিে কু্ষধার সময় তার অনপক্ষায় িনস ো লথনক 

লপে ভরানল অনশানকর র্চি অপরাধ হয়, স্ত্রীর কানে লস অনেকো চশশুত্বইই অজণে কনরনে 

িলনত হনি। আগানগাড়া স্ত্রীর মুে লর্াগানোর এই আিশণ িজায় লরনন অনশাক চিে কাোয় 

চক কনর লভনি লহনর অিাক হনয় রইল। 

  

সুচপ্রয়া িলল, ‘চক লননল?’  

  

‘তুচম র্া র্া কনরে। নুাঁনজ-নপনত সি একো কনর লননয়চে।’  

  

‘তনি লতা নুি লননয়ে!’-িনল সুচপ্রয়া লজরা আরম্ভ করল, ‘সনন্দশ লননয়ে? ো লননলই 

ভানলা হত, সনন্দনশ লতামার অেল হয়। রসনগাল্লা লননয়ে? একো লননল লকে লমানো? 

আর দুনো লননলই হত। আজ চিক স্পঞ্জ হয় চে? মালনপা লননয়ে? লকে লননল? র্া সয় 

ো তা নািার িরকার চক চেল! এই জনেযই লতা লতামানক আচম চেনজর হানত লননত চিই। 

ললানভ পনড় র্া-তা নানি, লশনষ িলনি লসাডা িাও।…সরভাজা নাও চে?’  

  

লহরে অনশাকনক চজোসা করল, ‘লতামার োচক স্বাস্থয নুি নারাপ হনয় পনড়নে, অনশাক? 

শরীর ভানলা করার জেয ব্র্যাচি নাও।’  
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অনশাক িমনক িলল, ‘আচম? কই ো, নাই ো লতা। লক িলনল নাই?’  

  

লহরে িলল, ‘লকউ ো, এমচে কথাো চজোসা করলাম।’  

  

সুচপ্রয়া িলল, ‘োই-িা করনতে। কথাো চজোসা?’  

  

চকন্তু এ প্রত করার উনেশয তার সেল হল ো। অোয়ানস প্রসঙ্গান্তর এনে লহরে তার 

কথাো িাপা চিনয় চিল। অনশাকনক লস চজোসা করল, ‘নুেী ধরনত চগনয়চেনল শুেলাম? 

লকাথায় নুে হল?’  

  

‘িরকাপাশীনত।’  অনশাক সংনক্ষনপ জিাি চিল। 

  

‘ধরনল?’  

  

‘ধনরচে। িড় ভুচগনয়নে িযাো। এ গাাঁ লথনক লস গাাঁ —হয়রাে কনর লমনরনে! লশনষ একো 

লঝাাঁনপর মনধয লকার্িাসা কনর ধরনত ধরা চিনল।’ অনশাক একেু উৎসাচহত হনয় উিল। 

চেনজর িযিসার কথা িলনত লপনল সকনলই নুচশ হয়।’িা চেনয় নুে করনত উনিচেল। 

জমািার জাপনে ো ধরনল আজ এনকিানর রক্তারচক্ত কাণ্ড হনয় লর্ত। িযাো চক 

লজায়াে।’  

  

সুচপ্রয়ার লিাননর চিনক একিার স্পষ্টভানি তাচকনয় লহরে িলল, ‘কানক নুে কনরনে?’  

  

‘ লিৌনক। চিরকাল র্া হনয় থানক–অসমনয় স্বামী িাচড় চেরল, লাভার লগল পাচলনয়, লিৌ 

হল নুে। গলাো এনকিানর দুোক কনরও িযাোর তৃচপ্ত হয় চে। সমস্ত শরীর িা চিনয় 

কুচপনয়নে!’  

  

সুচপ্রয়া চশউনর উনি িলল, ‘মানগা!’  

  

নুেীো তার স্বামীনক িা চেনয় কােনত উনিচেল শুনে সুচপ্রয়া শব্দ কনর চে। িরর্ কনর 

লহরে একেু কু্ষব্ধ হল! 
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‘োাঁচস হনি?’  

  

অনশাক িলল, ‘ো! র্নথষ্ট লপ্রানভাকশে চেল।’  

  

সুচপ্রয়া অচস্থর হনয় িলল, ‘চক আনলািো আরম্ভ করনলা? ওসি কথা থাক িাপু, ভানলা 

লানগ ো। নুে, জনম, োচস–িলার চক আর কথা লেই?’  

  

লহরে লহনস িলল, ‘তুই িারগার লিৌ, নুে জনম ভানলা ো লাগনল লতার িলনি লকে 

চপ্রয়া?’  

  

‘িারগার লিৌ হনয় চক অপরাধ কনরচে? আচম লতা িারগা োই।’  

  

‘চক জাচে চক অপরাধ কনরচেস। আচম িলনত পারি ো। অনশাকনক চজোসা কর। নুে 

জনম ভানলা ো লাগনল পানে অনশাকনকও লতার ভানলা ো লানগ এই লভনি িলচেলাম 

সংসানরর রাহাজাচের িযাপারগুনলানক ভালিাসনত লশন। তুই িাাঁচড়নয় রইচল লকে িল 

লতা, সুচপ্রয়া? অনশানকর সামনে তুই িাাঁচড়নয় থাচকস োচক? এ লতা ভানলা কথা েয়। 

লহাঁনে এনস লতার চেিয় পা িযথা করনে। িাও। লহ অনশাক, ওনক িসিার অেুমচত িাও। 

ভানলা কনর িনস একো গল্প লশাে, সুচপ্রয়া।’  

  

‘শুেি ো গল্প।‘  

  

‘আহা লশাে ো। অনশাক ওনক শুেনত িল লতা।’  

  

‘শুেি ো, শুেি ো, শুেি ো। হল? গল্প শুেনি–আচম কচি নুাঁচক েই।’  

  

লহরে একো িুরুে িার কনর িলল, ‘তনি লিশলাই লি। িুরুে নাই।’  

  

অনশাক অচভভূত হনয় চগনয়চেল। লস লর্ে  ুম লভনে উনি িলল, ‘এচক কাণ্ড! আপোরা 

লর্ রীচতমনতা ঝগড়া করনেে!’  
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লহরে লহনস িলল, ‘ ো। সুচপ্রয়ানক একেু রাগাচিলাম। লেনলনিলায় গল্প িলুে, গল্প 

িলুে িনল এত চিরক্ত করত——লকাথায় র্াচিস সুচপ্রয়া?’  

  

‘রািার িযিস্থা একেু লিচন?’–িনল সুচপ্রয়া িনল লগল। 

  

লহরে িলল, ‘িনেনে।’  

  

অনশাক িলল, ‘িাট্টা তামাশা এনকিানর সইনত পানর ো।’  একেু ইতস্তত কনর লর্াগ 

চিল, ‘লসন্স অে চহউমার িড় কম।’  

  

লহরে িলল, ‘তাই োচক!’  

  

‘ওনক আচম এত ভয় কচর শুেনল আপচে হাসনিে।’  

  

‘ওনক লক ভয় কনর ো, অনশাক? এমে একগুাঁনয় লজিী লমনয় সংসানর লেই। একিার র্া 

ধরনি লশষ ো লিনন োড়নি ো। ওনক লিাধহয় লমনর লেলা র্ায়। চকন্তু লজি োড়ানো 

র্ায় ো।’  

  

‘চিক। অচিকল চমনল র্ানি।’  

  

লহরে শচ্ত হনয় িলল, ‘চমনল র্ানি চক রকম?’  

  

‘আপচে জানেে ো? চিনয়র পর এক িের ধনর লিষ্টা কনরও ওনক চকেুনত এনানে আেনত 

পাচর চে। লশষিার আেনত লগনল ওর কাকা িুচঝ চিরক্ত হনয় িনলচেনলে, ো র্াস লতা 

আমার িাচড়নত থাকনত পাচি লে। আমারও একেু অেযায় হনয়চেল। —রাগারচগ আরম্ভ 

কনর চিনয়চেলাম। র্াই লহাক, আমার সনঙ্গ লসই লর্ এল তারপর পাাঁি িেনরর মনধয 

একচিেও ওর লকাকা ওনক চেনয় লর্নত পানর চে। িনল, র্াি ো িনল এনসচে, র্াি লকে?’  

  

‘প্রথনম এনানে আসনত িায় চে জােতাম। আচমও অনেক িুচঝনয়চে। চকন্তু আসিার সময় 

চেনর র্ানি ো িনল এনসচেল এ নির লতা পাইচে।’  
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‘লেনলমােুষ রানগর মাথায় চক িনলনে ো িনলনে লক লনয়াল কনর লরননচেল। ও লর্ চেনর 

র্ানি ো প্রচতো কনর এনসচেল, ও োড়া আর কারুর হয়নতা লসকথা এনে মনেও লেই। 

ওর কাকা এননো দুুঃন কনর আমানক চিচি ললননে। চিচি পনড়। কাাঁনি, চকন্তু একচিনের 

জেয লর্নত রাচজ হয় ো।‘  

  

লহরে একেু িুপ কনর লথনক িলল, ‘আমার ধারর্া চেল, তুচমই ওনক পািাও ো।’  

  

অনশাক, চিমষণভানি হাসল। িলল, ‘ ককার চিচির লর্ সি জিাি আমানক চিনয় 

চলচননয়নে, তানত আপচে লকে, সকনলরই ওরকম ধারর্া হনি। কথাো প্রকাশ করনিে 

ো, িািা। ওচিনক কাকা মনে িযথা পানিে, এচিনক আপোনক িলার জেয আমানক 

চেকনত লিনি ো। রানগর মাথায় মত িিনল কাকার কানে িললাম, লতামার কানে আর 

আসি ো িনল চিিায় চেনল লতা চিপনিই পনড় র্াি।’  

  

অনশানকর কানে লুচকনয় লহরে গভীরভানি চিন্তা করচেল। িাচরচিক চিনিিো কনর ক্রমনম 

ক্রমনম তার ধারর্া হনি, এতচিে পনর সুচপ্রয়ার সংস্পনশণ ো এনলই লস ভানলা করত। 

  

সুচপ্রয়ার লকাে চশক্ষাো িাচক আনে লর্ ওনক আজ েতুে চকেু লশনানো সম্ভি? জীিনের 

স্তনর স্তনর সুচপ্রয়া চেনজনক সঞ্চয় কনরনে, কানরা অেুমচতর অনপক্ষা রানন চে, কানরা 

পরামশণ লেয় চে। ওর সনঙ্গ আজ লপনর উিনি লক? 

  

নাচেক পনর সুচপ্রয়া চেনর এল। তার এক হানত ব্র্যাচির লিাতল অেয হানত কানির গ্লাস! 

  

‘লতামার ওষুধ নািার সময় হনয়নে। সকানল নাও চে, িড় লডাজ চি, লকমে?’  

  

অনশাক কথা িলনত পানর ো। একিার মনির লিাতলোর চিনক, একিার লহরনের মুননর 

চিনক তাকায়। ভানি চক সি কাণ্ড সুচপ্রয়ার। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 মাদন্ক বন্দিযাপাধ্যায় । দিবারাদির কাবয। উপন্যাস 

 31 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

লহরে একেু হানস। তার এনকিানরই চিিয় লেই। সুচপ্রয়া লর্ োরী তাাঁর এই প্রমার্ো লস 

ো। চিনলই আির্ণ হত। এেুকু চিনদ্রাহ ো করনল ও লতা মনর লগনে!  

  

‘আমায় একেু চিস লতা সুচপ্রয়া।’  

  

‘আপচে নানিে? মি চকন্তু, লননল লেশা হয়। মনি লশনষ আপোর আসচক্ত জনে র্ানি ো 

লতা?’  

  

লহরে তিু হানস। 

  

‘আসচক্ত জেনল চক হনি? আমার জেয মি লর্াগাড় কনর রাননি লক সুচপ্রয়া? আমার লতা 

লিৌ লেই।‘  

  

এক চমচেনের জেয লহরেনক সুচপ্রয়া  ৃর্া করল বিচক? রানগ তার মুন লাল হনয় লগনে। 

  

‘ো, আপোর লিৌ লেই। আপোর লিৌ গলায় িচড় চিনয়নে।‘  

  

‘ একথা লহরের জাো চেল লর্, এরকম অসংর্ম সুচপ্রয়ার জীিনে আনরা একিার র্চি 

এনস থানক। তনি এই চেনয় দুিার হল। এই সংনযাচে সুচপ্রয়ার িাচক জীিনে কননো দুই 

লথনক চতনে সুরচল লস চিষনয় িাতণা রাননত হনয় রাচজ হনি ো। শুধু সুচধয়ানক মারনত 

পারনল লহরে নুচশ হত। 

  

অনশাক স্তচম্ভত হনয় িলল, ‘এসি তুচম চক িলে?’  

  

চকন্তু সুচপ্রয়ার মুনন আর কথা লেই! কানির গ্লানস অনশাকনক েীরনি নাচেকো মি লেনল 

চিনয় লস  র লথনক লিচরনয় লগল। 
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রানত তারা র্নে লননত িনসনে, নুেীনক সনঙ্গ কনর চসপাহীরা চেনর এল। লহরে িহুক্ষর্ 

আত্মসংিরর্ কনরনে। সুচপ্রয়ার মুন ম্লাে। আকাশ লেনক লম  কনর এনসনে। পৃচথিী 

িায়ুনীে। লহরে িলল, ‘নুেীোর সনঙ্গ একেু আলাপ করনত পাচর ো, অনশাক? লকৌতূহল 

হনি।’  

  

অনশাক িলল, ‘লিশ লতা।’  

  

সুচপ্রয়া লিষ্টা কনর িলল, ‘নুেীর সনঙ্গ আলাপ করনত িাে করনিে, লসজেয তাড়াতাচড় 

করিার িরকার চক! নুেী পালানি ো।’  

  

লহরে লহনস িলল, ‘ো, নুেী পালানি ো। লকামনর িচড় িাধা হনয়নে, ো অনশাক?’  

  

‘চেিয়।‘  

  

সুচপ্রয়া অিাক হয়। লহরনের কথার মানে িুঝনত লিষ্টা কনর হিাৎ তার মনে হয়, লহরে 

োভণাস হনয় পনড়নে, িাল চিনি, ওর কথার লকানো মানে লেই।  

  

লননয় উনি তারা িাইনরর িারান্দায় লগল। একো কাচলপড়া লঠে ে ্বলনে। থানম লিস 

চিনয় ধূচলধূসচরত লিনহ নুেী িনস আনে। রু্দ্ধ ো কনর লস লর্ পুচলনশর কানে হার মানে 

চে। সিণানঙ্গ তার অনেকগুচল চিহ্ন লিনা র্ানি। লকামনর িাাঁধা িচড়ো ধনর একজে 

কেনষ্টিল উিু হনয় িনস চেল, লহরে ও অনশানকর আচিভণানি িযস্ত হনয় উনি িাাঁড়াল। 

  

লহরে চজোসা করল, ‘লতার োম চকনর?’  

  

‘চিরসা।’ দুচিে িনে জঙ্গনল  ুনর লিচড়নয়নে িুনো জন্তুর মনতা  চকন্তু িুনো জন্তু লস েয়, 

মােুষ। প্রনতর জিাি চিনয় চিরসা আিার চঝচমনয় পড়ল। 

  

কেনষ্টিল িলল, ‘আিাে করনে মাংতা, হুজুর।’  

  

অনশাক িলল, ‘এক িালচত পাচে, িযস!’  
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লহরানের চিন্তার ধারা অেযরকম। 

  

‘এমে কাজ করচল লকে চিরসা? লিৌনক তাচড়নয় চিনলই পারচতস।’  

  

চিরসা চকেুই িলল ো। লিৌনয়র োনমানল্লনন লাল েকেনক লিান লমনল লহরনের চিনক 

একিার তাচকনয় আিার চঝনমানত শুরু করল। অনশাক শান্তভানি িলল, ‘ওনক ওসি িনল 

লাভ চক লহরেিািু?’  

  

‘লাভ? লাভ চকেু লেই।’ লহরে একেু ভীরু হাচস হাসল, ‘আচম শুধু জােনত িাইচেলাম 

লেথনলস ওয়াইেনক নুে কনর মােুনষর অেুতাপ হয় চকো।’  

  

অনশাক আনরা শান্তভানি চজোসা করল, ‘চক জােনলে?’  

  

‘জােলাম? অনেক চকেু জােলাম, অনশাক। আমার িরাির সনন্দহ চেল লর্ ঈষণার িনশ 

র্চি লকানো স্বামী স্ত্রীনক নুে কনর লেলনত পানর, তানত আর র্াই লহাক, স্বামীচের িরম 

ভালিাসার প্রমার্ পাওয়া র্ায়, এই চথনর়্াচর হয়নতা সতয েয়। আজ িুঝলাম আমার 

সনন্দহ সচতয! ওর তাকািার রকম লিননল, অনশাকুঃ স্ত্রীনক নুে কনর তার িাম লিিার 

ভনয় ও এনকিানর মনর লগনে! এো ভালিাসার লক্ষর্ েয়। ও শুধু নুেী, লস্রে নুেী  

লপ্রচমক আচম ওনক িলি ো! ো, স্ত্রীনক ও ভালিাসত ো। স্ত্রী আর একজেনক ভালিানস 

িনল লর্ তানক নুে কনর অথিা কষ্ট লিয়, অিনহলা কনর, স্ত্রীনক লস ভালিানস ো। তুচম 

িুঝনত পার ো। অনশাক, ভালিাসার িাড়া-কমা লেই? ভালিাসা বধর্ণ আর চতচতক্ষা? 

একো একোো উগ্র অেুভূচত হল ভালিাসা, তুচম তানক িাড়ানত পার ো কমানত পার 

ো? স্ত্রীনক নুে কনর লেলনত িাও কর, চকন্তু তারপর একচিনের জেয র্চি লতামার 

ভালিাসায় ভাঁো পনড়, মনে হয় নুে ো করনলই হত ভানলা, লসইচিে জােনি, ভালনিনস 

স্ত্রীনক তুচম নুে কর চে, কনরচেনল অেয কারনর্। স্ত্রীনক লর্ ভালিানস লস অনপক্ষা কনর। 

ভানি, এনে ও লেনলমােুষ, আর একজনের স্বে লিননে। লিনুক, লর্ৌিনে ওর লপ্রম পাি। 

ভানি, লর্ৌিে ওনক অন্ধ কনর লরনননে, ও তাই অতীনতর অন্ধকারোই লিননে। লিনুক, 
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লর্ৌিে িনল লগনল আচম ওনক ভালিাসি। আিা অনশাক, লতামার চক কননো মনে হয় 

ো লর্ সুচপ্রয়া আর একজেনক ভালিাসনে এই অিস্থাোনক মৃতুয চিনয় অপচরিতণেীয় কনর 

লিওয়া লিাকাচম? কষ্ট চিনয় আর একজনের প্রচত এই ভালিাসানক, এই লমাহনক প্রিল 

আর স্থার়্ী কনর লিওয়া মূনণাচমুঃ এচক স্ত্রীনক ভানলা ো িাসার প্রমার্ েয়? এর লিনয় স্ত্রীনক 

িাাঁচিনয় লরনন, তানক সুনী কনর– ’  

  

সুচপ্রয়া িরজার কানে িাাঁচড়নয় শুেচেল। লহরনের িক্তৃতার চিক এইনানে তার চেে হল। 

লগালমাল শুনে দুজনে চগনয় লিনন, সুচপ্রয়া িুনকর চেনি দুচে হাত জনড়া কনর উপুড় হনয় 

লমনঝনত পনড় আনে। 

  

অনশাক লিাঁচিনয় িলল, ‘ওনক শুচেনয় এসি কথা চক আমায় ো িলনলই হত ো? 

রানস্কল!’  

  

রাতদুপুনর সুচপ্রয়া লহরনের  নর এল। 

  

‘ লজনগ আনেে?’  

  

‘লজনগই আচে সুচপ্রয়া।’  

  

‘চিোোয় উিি ো! শরীরো এত দুিণল লাগনে, িাাঁড়ানতও কষ্ট হনি।’  

  

‘শুনয় থাকচল ো লকে, সুচপ্রয়া? লকে উনি এচল?’  

  

‘সকানল িনল র্ানিে, কনয়কো কথা আপোনক িলনত িাই। িাাঁড়ানত কষ্ট হনি, 

লহরেিািু।’ লহরে িুপ কনর থানক। 

  

‘ মাথা  ুনর হয়নতা আিার আচম চেে হনয় পনড় র্াি। সিাই উনি আসনি। িলুে চকেু, 

িলুে র্ানহাক চকেু।’  

  

‘তুই লতা চিরচিে লক্ষ্মী লমনয় চেচল সুচপ্রয়া। এত অিাধয, এত দুরন্ত কনি লথনক হচল?’  
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সুচপ্রয়ানক অন্ধকানরও লিনা র্ায়। কারর্, অন্ধকানর লস গাঢ়তর অন্ধকার হনয় িাাঁচড়নয় 

আনে। 

  

‘আমার সচতয িাাঁড়ানত কষ্ট হনি।’  

  

লহরে এিানরা িুপ কনর থানক। 

  

‘আপচে আমানক ডাকনলই পানরে। আপচে িলনলই চিোোয় উনি িসনত পাচর।’  

  

লহরে তিু িুপ কনর থানক। কথা িলিার আনগ সুচপ্রয়া এিার অনপক্ষা কনর অনেকক্ষর্। 

  

‘আজ লের লপলাম, লিৌ লকে গলায় িচড় চিনয়চেল। আপচে লমনয় মােুনষর সিণোশ 

কনরে। চকন্তু তানির ভার  ানড় লেিার সময় হনলই র্াে এচড়নয়। কাল আমানক সনঙ্গ 

কনর চেনয় লর্নত হনি িনল চিোোয় উনি িসনত চিনিে ো। আচম িাাঁড়ানত পারচে ো, 

তিু!’  

  

লহরে িনল, ‘লশাে সুচপ্রয়া। আজ লতার শরীর ভানলা লেই, তাোড়া োো কারনর্ উনত্তচজত 

হনয় আচেস। ধরনত লগনল আজ তুই লরাগী, অসুস্থ মােুষ। আজ তুই র্া িাইচি তাই চক 

লতানক লিওয়া র্ায়? তনি আর জুনরর সময় লরাগীনক কপুথয চিনল লিাষ চক চেল? লিচশ 

ঝাল হনয়চেল িনল অনশাকনক তুই আজ মানের লঝাল লননত চিস চে মনে আনে? তুই 

আজ  ুচমনয় থাকচি র্া সুচপ্রয়া। ে’মানসর মনধয লতার সনঙ্গ আমার লিনা হনি। তনে 

দু’জনে চমনল পরামশণ কনর র্া হয় করি।’  

  

‘আনরা ে’মাস!’  

  

‘চে’ মাস লিননত লিননত লকনে র্ানি।‘  

  

‘র্চি লিনা ো হয়? আচম র্চি মনর র্াই?’  
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জীিনের চিগনন্ত তানক অস্তচমত লরনন সুচপ্রয়া মরনতও রাচজ েয়? লহরনের চদ্বধা হয়, 

সংশয় হয়। জীিেনক লকানোমনতই পচরপূর্ণ করিার উপায় লেই। তিু সুচপ্রয়ানক জীিনের 

সনঙ্গ লগাঁনথ লেলনল হয়নতা চিরচিনের জেয জীিে এত লিচশ অপূর্ণ থাকনি লর্, একচিে 

আেনসাস করনত হনি লহরনের এই আশ্া কনম আনস। তার মনে হয়, আজ একচিনে 

সুচপ্রয়া ক্ষনর্ ক্ষনর্ চেনজর লর্ েি েি পচরিয় চিনয়নে হয়নতা তা িহু সংর্ম, সািধােতা 

ও কাপণনর্যর িাধা লিনলই িাইনর এনসনে। হয়নতা পাাঁিিের ধনর সুচপ্রয়া লর্ বশ্বর্ণ সংগ্রহ 

কনরনে তা অতুলেীয়, কল্পোতীত। চকন্তু তিু লহরে সাহস পায় চে। চেনজনক িাে করিার 

লিনয় কচিে কাজ জগনত চক আনে? অত িড় িাতা হিার সাহস লহরে সহসা সংগ্রহ কনর 

উিনত পানর ো। 

  

িনল, ‘মরচি লকে, সুচপ্রয়া? লক্ষ্মী লমনয়র মনতা তুই লিাঁনি থাকচি।’  

  

সুচপ্রয়া িনল লগনল লহরে শর্যা তযাগ কনর। িরজা নুনল িাইনর র্ায়। থাোর পাহারািার 

িনল—’চকধার জাতা িািু?’  

  

‘ ুমানে জাতা। চেি লহাতা লেচহ।’  

  

আকাশ লমন  োকা। ওচিনক চিদুযৎ িমকায়। শুকনো  ানস োকা মানি লহরে আনস্ত আনস্ত 

পায়িাচর কনর। আজ রানত্র র্চি িৃচষ্ট হয় কাল হয়নতা মানির চিির্ণ চিশীর্ণ তৃর্ প্রার্িন্ত 

হনয় উিনি। 
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২. রানতর কচিতা 

চদ্বতীয় ভাগ : রানতর কচিতা 

  

লপ্রনম িনু্ধ পঞ্জনরর িাধা, 

আনলার আমার মানঝ মাচের আড়াল, 

রাচত্র লমার োয়া পৃচথিীর। 

িানৰ্ক র্ার আকানশনর সাধা, 

সাহারার িাচল র্ার উষর কপাল, 

এ কল্ লস মৃতয সাকীর। 

  

শান্ত রাচত্র েীহাচরকা ললানক, 

িন্দী রাচত্র লমার িুনক উতল অধীর–  

অেুিার স্ীর্ণ আকাশ। 

মৃতুয মুচক্ত লিয় ো র্াহানক 

লপ্রম তার মহামুচক্ত।–েূতে শরীর 

মুচক্ত েয়, মুচক্তর আভাষ। 

  

  
  

লহরে িলল, ‘এতকাল পনর এইনানে সমুনদ্রর ধানর আপোর সনঙ্গ আমার আিার লিনা 

হনি, এ কথা কল্পোও করনত পাচর ো। িের িার আনগ মধুপুনর আপোর সনঙ্গ একিার 

লিনা হনয়চেল, মনে আনে?’  

  

অোথ িলল, ‘আনে।’  

  

‘লসিার লিনা হনয় ো থাকনল আপোনক হয়নতা আজ চিেনতই পারতাম ো। সতযিািুর 

িাচড় মাস্টাচর করনত করনত হিাৎ আপচে লর্চিে িনল লগনলে, আমার িয়স লিারর লিচশ 
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েয়। তারপর কুচড়–একুশ িের লকনে লগনে। আপোর লিহারা লভালিার মনতা েয়, তিু 

মাঝনানে একিার লিনা হনয় ো থাকনল আপোনক হয়নতা আজ চিেনত ো লপনর পাশ 

কাচেনয় িনল লর্তাম।’  

  

অোথ একেু চেনস্তজ হাচস হাসল। 

  

‘আমানক চিনেও চিেনত ো পারাই লতামার উচিত চেল লহরে।’  

  

‘আমার মনধয ওসি িাহুলয লেই মাস্টারমশায়। সতযিািুর লমনয় লকমে আনেে?’  

  

‘ভানলাই আনেে।’  

  

লহরে অচিলনে আগ্রহ প্রকাশ কনর িলল, ‘িলুে লিনা কনর আচস।’  

  

অোথ ইতস্তত কনর িলল, ‘লিনা কনর নুচশ হনি ো লহরে।’  

  

‘লকে?’  

  

‘মালতী একেু িিনল লগনে।’–অোথ পুেরায় তার চস্তচমত হাচস হাসল।  

  

লহরে িলল, ‘ তানত আিনর্ণর চক আনে? এতকাল লকনে লগনে, উচে একেু িিলানিে 

বিচক! আপচে হয়নতা জানেে ো, লেনলনিলা আপোর আর সতযিািুর লমনয়র কথা লর্ 

কত লভনিচে তার চিক লেই। আপোনির মনে হত রূপকথার রহসযময় মােুষ।’  

  

অোথ িলল, ‘ লসো চিচিত্র েয়। ওসি িযাপানর লোে লেনলনির মনেই আ াত লানগ 

লিচশ। তারা নাচেকো শুেনত পায়, নাচেকো িড়রা তানির কাে লথনক লিনপ রানন। তার 

েনল লেনলরা কল্পো আরম্ভ কনর লিয়। তানির জীিনে এর প্রভাি কাজ কনর। আিা, 

তুচম কননো  ৃর্া কর চে আমানির?’  
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‘ো। সংসানরর সাধারর্ চেয়নম আপোনির কননো চিিার করনত পাচর চে। মধুপুনর 

আপোনির সনঙ্গ র্নে লিনা হল, আচম লেনলমােুনষর মনতা উনত্তচজত হনয় উনিচেলাম। 

হয়নতা লেনলনিলা লথনকই আপোনক জােিার িুঝিার জেয আমার মনে প্রিল আগ্রহ 

চেল। এননো লর্ লেই লস কথা লজার কনর িলনত পারি ো। আমার মনে র্ত ললানকর 

প্রভাি পনড়নে, চিশ িের অিৃশয লথনকও আপচে তানির মনধয প্রধাে হনয় আনেে।’  

  

অোথ চেশ্বাস লেনল িলল, ‘ভগিাে! পৃচথিীনত মােুষ একা লিাঁনি থাকনত আনস চে–

সকনলর এো র্চি সি সময় লনয়াল থাকত? মালতীনক ো লিননল লতামার িলনি ো 

লহরে?’  

  

লহরে কু্ষি হনয় িলল, ‘আপচত্ত করনেে লকে?’  

  

অোথ তার কাাঁনধ হাত লরনন িলল, ‘দুিণলতা। মনের দুিণলতা লহরে, িল।’  

  

শহনরর চেজণে উপকনঠে  সািা িাচড়চে পার হনয় লহরনের মনে হল, এইনানে শহর লশষ 

হনয়নে। অনেকক্ষর্ সমুনদ্রর অথণহীে অচিরাম কলরি শুনে লহরনের মচস্তষ্ক একেু ্ান্ত 

হনয়। পনড়চেল। এনানে সমুনদ্রর ডাক মৃদুভানি লশাো র্ায়। লহরনের চেনজনক হিাৎ 

ভারমুক্ত মনে হচিল। অোথ গভীর চিন্তামগ্ন অেযমেস্ক অিস্থায় পথ িলনে। লহরে তানক 

প্রত কনর জিাি পায় চে একোরও। লিলা আর লিচশ অিচশষ্ট লেই। পনথর দুপানশ লনালা 

মানি চেচরনয় চেনয় র্ানি িনল রানানলরা গরুগুচলনক একনত্র করনে। পথ লসাজা এচগনয় 

চগনয়নে সামনে। 

  

আনরা নাচেকিূর চগনয় লহরে ভাো প্রািীনর ল রা িাগােচে লিননত লপল। সামনে লপৌাঁনে 

হিাৎ সনিতে হনয় অোথ িলল, ‘এই িাচড়।’  

  

লকাথায় িাচড়? িাচড় লহরে লিননত লপল ো। িাগানের লশনষর চিনক গােপালায় প্রায় 

আড়াল-করা লোে একচে মচন্দর মাত্র তার লিানন পড়ল। িাগানে লগালাপ গন্ধরাজ লোনে 

চকো িাইনর লথনক অেুমাে করার উপায় চেল ো। লর্ গানে হয়নতা েুল লোনে চকন্তু গন্ধ 
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লিয় ো, লর্ গানের েল অথিা পাতা মােুনষ নায়, তাই চিনয় িাগােচেনক লিনস ভচতণ 

করা হনয়নে। সমস্ত িাগাে জুনড় গানের চেচিড় োয়া আর অস্বাভাচিক স্তব্ধতা। 

  

কানির ভগ্নপ্রায় লগেচে নুনল অোথ িাগানে প্রনিশ করল। তানক অেুসরর্ কনর িাগানের 

মনধয প্রথম পিনক্ষনপর সনঙ্গ লহরনের মনে হল এ লর্ে একো পচরিতণে, একো অকিাৎ 

সং চেত বিচিত্রয। মােুনষর অশান্ত কলরি ভরা পৃচথিীনত, ভাো প্রািীনরর আনিষ্টেীর 

মনধয এমে সংচক্ষপ্ত একচে স্থানে এই লমৌচলক শান্ত আিহাওয়াচে অকু্ষি থাকা লহরনের 

কানে চিিনয়র মনতা প্রচতভাত হল। 

  

িাগানের সরু পথচে ধনর এাঁনকনিাঁনক এচগনয় গানের পিণা পার হনয় তারা িাাঁড়াল। এনানে 

নাচেকো স্থাে এনকিানর োাঁকা। সামনে লসই পথ লথনক লিনা র্ায় মচন্দর। মচন্দনরর 

িচক্ষনর্ অল্প তোনত পুনরানো একচে ইনের িাচড়। মচন্দর আর িাচড় দুই-ই লোোধরা। 

  

মচন্দনরর িরজা িন্ধ। িরজার সামনে োেলধরা িত্বইনর গরনির শাচড়-পরা স্কুলাঙ্গী একচে 

রমর্ী িনস চেল। লর্ৌিে তার র্াি র্াি করনে। চকন্তু গানয়র রং অসাধারর্ উজ্জ্বল। লিহারা 

জমকানলা, গম্ভীর। 

  

‘কানক আেনল লগা? অচতচথ োচক?’  

  

লেম আাজচড়ত িাপা গলা। লহরে একেু অচভভূত হনয় পড়ল। 

  

অোথ িলল, ‘চিেনত পারনি মালতী। কলকাতায় লতামানির িাচড়র পানশ থাকত। োম 

লহরে। মধুপুনরও একিার লিননচেনলা।’  

  

মালতী িলল, ‘ চিনেচে। তা ওনক আিার ধনর আেিার চক িরকার চেল! র্াক এনেে 

র্নে, চক আর হনি? লিাস িাো! আহা, চসাঁচড়নতই লিাস ো, মচন্দনরর চসাঁ চড় পচিত্র। 

কাপড় ময়লা হিার ভয় লেই, দুনিলা চসাঁচড় লধায়া হনি।…তুচম িুচঝ চগনয়চেনল সমুনদ্র? 

একচিে সমুনদ্র ো লগনল েয়। র্চি লগনলই, িনল চক লর্নত লেই?’  
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অোথ িলল, ‘আসে লথনক উনিই িনল চগনয়চেলাম মালতী। লতামানক িনল র্াওয়ার 

কথা মনে চেল ো।’  

  

মালতী িলল, ‘তিু ভানলা, কথার একো জিাি লপলাম। শহর হনয় এনল, আমার 

চজচেসো আেনল ো লর্? কাল লথনক পইপই কনর িলচে।‘  

  

অোথ িলল, ‘লতামানক লতা কনি িনল চিনয়চে ওসি আচম এনে লিি ো।’  

  

মালতী উষ্ণ হনয় িলল, ‘লকে, লিনি ো লকে? লতামার চক এল লগল।’  

  

‘লগাল্লায় লর্নত িাও তুচম চেনজ চেনজই র্াও। আচম সাহার্য করনত প্রস্তুত ত েই।’  

  

‘লকতাথণ করনল! আমানক লগাল্লায় এনেচেল লক লির কনর? পনরর কানে অপমাে করা 

হনি!’  

  

মালতী হিাৎ লহনস উিল–‘তুচম ো। এনে চিনলও আমার এনে লিিার ললাক আনে, তা 

মনে লরনা।–িলনল লকাথায় শুচে?’  

  

‘িাে করি?–সংনক্ষনপ এই জিাি চিনয় অোথ িাচড়র মনধয েুনক লগল। 

  

লহরে চজোসা করল, ‘শহর লথনক চক চজচেস আেিার কথা চেল?’  

  

‘আমার একো ওষুধ।’ িনল মালতী গম্ভীর হনয় লগল। তার গাম্ভীর্ণ লহরেনক চিচিত 

করনত পারল ো। লস লের লপনয়চেল মালতীর উচ্চ হাচস এিং মুনভার লকানোোই সতয 

অথিা স্থার়্ী েয়। লর্ লকানো মুহূনতণ একো অন্তধণাে কনর আর একো লিনা চিনত পানর। 

এর প্রমার্ লিিার জেযই লর্ে মালতীর মুনন হিাৎ হাচস লিনা লগল, ‘কাণ্ড লিননল 

ললাকোর? লতামায় লডনক এনে িাে করনত িনল লগল। ্বচলনয় মানর। জােনল? ্বচলনয় 

মানর!…তুচম চকন্তু অনেক িড় হনয় লগে।’  

  

‘আির্ণ েয়। িচত্রশ িের িয়স হনয়নে।’  
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‘তাই িনে! আচম চক আজনক িাচড় লেনড়চে! কত রু্গ হনয় লগল। িাাঁড়াও, কত িের হল 

লর্ে! কুচড়। লষাল িের িয়নস লিচরনয় এনসচেলাম, আমার তনি েচত্রশ িের িয়স 

হনয়নে। আুঃ কপাল, িুচড় হনয় পড়লাম লর্! কাণ্ড িযান!’  

  

লহরেনক আগানগাড়া লস ভানলা কনর লিনল। 

  

‘লতামায় লতা লিশ লেনলমােুষ লিনানি? সাতাশ-আোনশর লিচশ িয়স মনে হয় ো। তুচম 

একচিে আমানক চিনয় করনত লিনয়চেনল লগা! তনে লহনস ো মনর র্চি রাচজ হনয় 

লর্তাম! আমার তাহনল আজ চিচিয একচে কচি সুপুরুষ ির থাকত।’  

  

লহরে লহনস িলল, ‘মাস্টারমশায় তনে লর্ রকম সুপুরুষ চেনলে– ’  

  

‘মনে আনে?’ মালতী সংগ্রনহ চজোসা করল, ‘িল লতা, লসই মােুষনক এনে লিননল 

লিো র্ায়? আমার িরং এননো চকেু চকেু রূপ আনে। লিনন তুচম মুগ্ধ হি ো?’  

  

‘ো। লেনলনিলা মুগ্ধ কনর লর্ কষ্টোই চিনয়নেে।– ’  

  

‘তাই িনল এনে মুননর ওপর মুগ্ধ হনি ো িনল প্রচতনশাধ লেনি? তুচম লতা ললাক িড় 

ভয়ােক লিননত পাই। চিনয় কনরে?’  

  

‘কনরচেলাম। লিৌচে স্বনগণ লগনে।’  

  

‘লেনলনমনয়?’  

  

‘একো লমনয় আনে, দু িেনরর। আনে িলচে। এই জেয লর্ পনের চিে আনগ চেল লিনন 

এনসচে। এর মনধয মনর চগনয় থাকনল লেই।’  

  

‘িালাই ষাে, মরনিা লকে! এনে তুচম চক করে?’  

  

‘কনলনজ মাস্টাচর কচর।’  
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‘লিৌনয়র জেয চিিাগী হনয় িাচড় র লেনড় লিচরনয় পড় চে লতা?’  

  

‘ো। সারািের লেনলনির লশচল কীেুস পচড়নয় একেু ্ান্ত হনয় পচড় মালতী—লিৌচি। 

গরনমর েুচেনত তাই একিার কনর লিড়ানত লিরুনো অনভযাস কনরচে। এিার চগনয়চেলাম 

রাচি। লসনাে লথনক িনু্ধর লেমন্তি রাননত এনসচে। এনানে।’  

  

‘িনু্ধ লক?’  

  

‘শ্র লসে, লডপুচে।’  

  

‘লিশ ললাক। লিৌচে ভাচর ভচক্তমতী। এই মচন্দর সংস্কানরর জেয এক শ োকা িাে 

কনরনে।’  

  

মালতী ভািনত ভািনত এই কথা িলচেল, অেযমেনস্কর মনতা। হিাৎ লস একেু অচতচরক্ত। 

আগ্রনহর সনঙ্গ চজোসা করল, ‘তুচম এনানে কতচিে থাকনি?’  

  

‘িশ-পনের চিে। চিক লেই।’  

  

‘ভানলাই হল।’  

  

মালতী হাসল। 

  

‘লতামানক লিনন আেন্দ হনি। তাই িললাম। লেনলনির তুচম চক পড়াও িলনল?’  

  

লহরে লহনস িলল, ‘কচিতা পড়াই। ভানলা ভানলা ইংনরজ কচির িাো িাো নারাপ 

কচিতা। লিাঁনি লথনক সুন লেই মালতী-নিৌচি।’  

  

আকচিক িাশণচেক মন্তনিয মালতী হাসল। গলার লেম আা সাে কনর িলল, ‘সুন? োই-িা 

রইল সুন! সুন চিনয় চক হনি? সুন লতা শুেচক মাে! চজভনক লোেনলাক ো করনল স্বাি 
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লমনল ো। সুন স্থাে জুনড় লেই, লপ্রম চিনয় ভনর োও, আেন্দ চিনয় পূর্ণ করা। সুচিধা 

কত! মি লেই র্চি, মনির লেশা সুধায় লমোও। িযস, আর চক িাই?’  

  

লহরে মালতীর চিনক হাত িাচড়নয় িলল, ‘চিে সুধা।’  

  

‘আচম লিি?’ মালতী লজানর লহনস উিল, ‘আমার চক আর লস িয়স আনে!’  

  

‘তনি একেু জল চিে। লতষ্টা লপনয়নে।’  

  

‘তা িরং চিনত পাচর।’ িনল মালতী ডাকল, ‘আেন্দ, আেন্দ! একিার িাইনর শুনে র্াও!’  

  

‘আেন্দ লক?’ লহরে চজোসা করল। 

  

‘আমার অেন্ত আেন্দ! মনে লেই? মধুপুনর লিননচেনল! িুমু লননয় কাাঁচিনয় লেনড়চেনল!’  

  

‘ ওুঃ আপোর লসই লমনয়। তার কথা ভুনলই চগনয়চেলাম।’  

  

‘ভুনল চগনয়চেনল? তুচম অিাক মােুষ লহরে! লস চক আমার ভুলিার মনতা লমনয়?’  

  

লহরে িলল, ‘লোে লোে লেনলনমনয়নির কথা আমার মনে থানক ো মালতী—লিৌচি। 

আপোর লমনয় তনে নুি লোেই চেল চেিয়?’  

  

মালতী স্বীকার কনর িলল, ‘চেিয় লোে চেল। লোে ো থাকনল িুমু লননয় তানক কাাঁিানত 

চক কনর তুচম! তাোড়া, তনে লোে ো থাকনল লমনয় লতা আমার এযাচিনে িুচড় হনয় 

লর্ত!’  

  

  
  

তার পর এল আেন্দ। 
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আেন্দনক লিনন লহরে হিাৎ অতযন্ত চিিচলত হনয় পড়ল। আেন্দ অন্সরী েয়, চিিযাধরী 

েয়, চতনলাত্তম েয়, লমাচহেী েয়। তানক লিানন লিননই মুগ্ধ হওয়া র্ায়, উনত্তচজত হনয় 

ওিার লকানো কারর্ থানক ো। চকন্তু লহরনের কথা আলািা। এই মালতীনক েয়, 

সতযিািুর লমনয় মালতীনক লস আনজা ভুলনত পানর চে! এই িৃচতর সনঙ্গ তার মনে িার 

িের িয়নসর নাচেকো লেনলমােুষ, নাচেকো কাাঁিা ভািপ্রির্তা আনজা আেনক রনয় 

চগনয়নে। আেন্দনক লিনন তার মনে হল লসই মালতীই লর্ে চিশ্বচশল্পীর কারনাো লথনক 

সংস্কৃত ও রূপান্তচরত হনয়, গত চিশ িের ধনর প্রকৃচতর মনধয, োরীর মনধয, লিািা পশু 

ও পাচনর মনধয, লভানরর চশচশর আর সন্ধযাতরার মনধয রূপ, লরনা ও আনলার অচভেতা 

সঞ্চয় কনর, তানক তৃপ্ত করার লর্াগযতা অজণে কনর তার সামনে এনস িাাঁচড়নয়নে। 

শীতকানলর ঝরা শুকনো পাতানক হিাৎ এক সময় িসনন্তর িাতাস এনস লর্ ভানি োড়া 

চিনয় র্ায়, আেনন্দর আচিভণািও লহরনের জীর্ণ পুরাতে মেনক লতমচেভানি োড়া চিনয় 

চিল। 

  

চিচিত ও অচভভূত হনয় লস আেন্দনক লিননত লাগল। তার মনের উপর চিনয় কুচড় িের 

ধনর লর্ সমনয়র লস্রাত িনয় লগনে, তাই লর্ে কনয়কচে মুহূনতণর মনধয  েীভূত হনয় 

এনসনে। 

  

এই উচ্ছ্বচসত আনিগ লহরনের মনে প্র্য় পায়। আনিগ আনরা তীব্র্ হনয় উিনলই লস লর্ে 

তৃচপ্ত লপত। তার িচন্দ কল্পো িী ণকাল পনর হিাৎ লর্ে আজ মুচক্ত পায়। তার সিগুচল 

ইচিয় অসহয উনত্তজোয় অসংর্ত প্রার্ সঞ্চয় কনর। িাচরচিনকর তরুলতা তার কানে 

অচিলনে জীিন্ত হনয় ওনি। লশষ অপরানের রচেে সূর্ণানলাকনক তার মনে হয় িাচরচিনক 

েচড়নয়-পড়া রচেে স্পন্দমাে জীিে। 

  

িাচড়র িরজা লথনক কানে এনস িাাঁড়ানো পর্ণন্ত আেন্দ লহরেনক চেচিড় মনোনর্ানগর 

সনঙ্গ। লিননচেল। লস এনস িাাঁড়ানো মাত্র লহরে তার লিাননর চিনক তাকাল। লকৌতূহল 

অন্তচহণত হনয় আেনন্দর লিানন তনে  চেনয় এল ভাি ও ভয়। লহরে এো লক্ষ কনরনে। 
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লস জানে এই ভয় ভীরুতার লক্ষর্ েয়, লমানহর পচরিয়। আেনন্দর লিানন লর্ প্রত চেল, 

লহরনের চেিণাক চেচিয় জিািো তানক মুগ্ধ কনর চিনয়নে।  

  

সুচপ্রয়ানক তযাগ কনর এনস লহরনের র্া হয় চে, এনে তাই হল। চেনজর কানে চেনজর 

মূলয তার অসম্ভি লিনড় লগল। লস জচেল জীিে র্াপনে অভযস্ত। সাধারর্ সুস্থ মােুষ লস 

েয়। মে তার সিণিা অপরাধী, অহরহ তানক আত্মসমথণে কনর িলনত হয়। জীিনে লস 

এত লিচশ পাক লননয়নে লর্ মাথা তার সিণিাই ল ানর। আেন্দ, পুলক ও উল্লাস সংগ্রহ 

করা আজ তার পনক্ষ অতযন্ত কচিে কাজ। চকন্তু আেন্দ আজ তানক আর তার িৃচষ্টনক 

লিনন মুগ্ধ হনয়, চিিচলত হনয় তানক লেনলমােুনষর মনতা উল্লচসত কনর চিনয়নে। তার 

লিহ,মে হিাৎ হাল্কা হনয় চগনয়নে। তার মনে ভাষার মনতা স্পষ্ট হনয় এই প্রাথণো লজনগ 

উনিনে, আেন্দ লর্ে িনল র্ািার আনগ আর একিার তার চিনক এমচেভানি তাচকনয় 

র্ায়। 

  

‘ডাকনল লকে মা?’ আেন্দ মৃদুস্বনর চজোসা করল। 

  

‘এাঁনক এক লগলাস জল এনে লি।‘  

  

আেন্দ জল আেনত িনল লগনল লহরে লর্ে অসুস্থ হনয় চঝচমনয় পড়ল। অনেকচিে আনগ 

অনস্ত্রাপিানরর জেয তানক একিার ললানরােমণ করা হনয়চেল। লসই সময়কার অির্ণেীয় 

অেুভূচত লর্ে চেনর এনসনে। 

  

মালতী চেিু গলায় চজোসা করল, ‘চক রকম লিননল আমার আেন্দনক?’  

  

‘লিশ, মালতী-নিৌচি।’  

  

‘আিার িের আনগ ওনক লকানল লপনয়চেলাম লহরে। জীিনে আমার দুচে সুচিে এনসনে। 

প্রথম, লতামার মাস্টারমশায় লর্চিে িািানক পড়ানত এনলে, অন্দনরর জাোলায় অন্ধকানর 
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িায় িাাঁচড়নয় আচম ললাকোনক লিনলাম, লসচিে। আর লর্চিে আেন্দ লকানল এল। 

প্রসিনিিো জাে?’  

  

লহরে লজার চিনয় িলল, ‘জাচে।‘  

  

‘জাে! পাগল োচক, তুচম চক কনর জােনি!’  

  

‘আচম এককানল কচিতা চলনতাম লর্ মালতী-নিৌচি!’  

  

‘কচিতা ললনা আর প্রসিনিিো চক এক? মাথা নারাপ ো হনল লকউ এমে কথা িনল! 

লতামানত আর ভগিাে লক্ষ্মীোড়ানত তাহনল আর লকানো প্রনভি থাকত ো িাপু। আমরা 

প্রসি কচর ভগিানের কচিতানক, তার তুলোয় লতামানির কচিতা ইয়াচকণ োড়া আর চক! 

র্াই লহাক, আেন্দনক লিনন আচম লসচিে প্রসিনিিো ভুনল লগলাম লহরে।’  

  

‘সি মা-ই তাই র্ায়, মালতী—লিৌচি।‘  

  

‘মালতী রাগ কনর িলল, ‘তুচম িড় রূঢ় কথা িল লহরে।’  

  

আেন্দ জল আেনল লগলাস হানত চেনয় লহরে িলল, ‘লিানস আেন্দ।‘  

  

আেন্দ অেুমচতর জেয মালতীর মুননর চিনক তাকাল। 

  

মালতী িলল, ‘ লিাস ললা েুাঁচড়, লিাস। এ  নরর ললাক। লকমে  নরর ললাক জাচেস? 

আমার লেনলনিলার ভালিাসার ললাক। ওর র্নে িার িের িয়স আমানক চিনয় করার 

জেয লক্ষনপ উনিচেল। লরাজ সনন্দশ-েনন্দস নাইনয় কত কনষ্ট লর্ তুচলনয় রানতাম, লস 

লকিল আচমই জাচে। হাচসস কযানো ললা! এচক হাচসর কথা? চিশ িের ধনর নুাঁনজ নুাঁনজ 

লতার লিাপনক নুে করনত এনসনে, তা জাচেস? ’  

  

আেন্দ িলল, ‘চক সি িলে মা? এর মনধযই…’  
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‘এর মনধযই চক ললা? িল ো, এর মনধযই চক িলচেস!’  

  

‘চকেু ো মা। িুপ কর।’ মালতী চকন্তু োড়ল ো। 

  

‘এর মনধযই চগনলচে োচক আজ, এই লতা িলচেচল? ো চগচল চে! কারর্ হল সাধনে, 

িসার জেয, র্নে তনে আচম ওসি চগচল ো িাপু।’  

  

লহরে চজোসা করল, ‘চক মালতী—লিৌচি? মি?’  

  

‘মি েয়। কারর্। ধনমণর জেয একেু একেু নাওয়া, এই আর চক!’  

  

আেন্দ িলল, ‘মি নাওয়া হল ধমণ!’  

  

মালতী িলল, ‘েয়? এিার িািা এনল শুনধাস।’ মালতী লহরনের চিনক তাকল, ‘িািার 

আনিনশ একেু একেু নাই লহরে। প্রথনম হনয়চেলাম। বিষ্ণি–ভচক্তনমাগণ লপাষাল ো। 

এিার তাই লজারানলা সাধো ধনরচে। িািা িনলে।– ’  

  

‘িািা লক?’  

  

‘আমার গুরুনিি। ্ীমৎ স্বামী মশালিািা!–োম লশাে চে? চিিারাচত্র মশাল ল্বনল সাধে 

কনরে।’ মালতী রু্ক্ত কর কপানল লিকাল। 

  

আেন্দ িলল, ‘ কারর্ নাওয়া র্চি ধমণ মা, আচম লসচিে একেু লননত িাইলাম িনল 

মারনত উনিচেনল লকে? কাল লথনক আচমও লপে ভনর ধমণ করি মা।’  

  

লহরে ভানি : আেন্দ একথা িলল লকে? লস কারর্ নায় ো। আমানক এ কথা লশাোিার 

জনেয? 

  

মালতী িলল, ‘কনরই লিচনস!’  

  

‘তুচম কর লকে?’  
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‘ আমার ধমণ করিার িয়স হনয়নে। তুই একরাচত্ত লমনয়, লতার ধমণ আলািা। আমার মনতা 

িয়স হনল তনে তুই এসি ধমণ করচি, এনে চক? লর্ িয়নসর র্া। তুই োচিস, আচম 

োচি?’  

  

আেন্দ লহনস িলল, ‘লেনিা ো, লোনি। োিনত লতা িাপু একচিে। এননো এক একচিে 

লিচশ কনর কারর্ লননল লর্ োিোই োনিা- ’  

  

‘লতার মনতা লিয়ািি লমনয় সংসানর লেই আেন্দ!’  

  

মালতীর পচরিতণে লহরে িুঝনত পারচেল ো। লস লমাো হনয়নে, তার কঠে  ককণশ, তার 

কথায় িযিহানর লকমে একো চেলাজ রুক্ষতার ভাি। আেনন্দর মধযস্থতা ো থাকনল 

মালতীর মনধয সতযিািুর লমনয়র লকানো চিহ্নই নুাঁনজ ো লপনয় লহরে হয়নতা আজ আনরা 

একেু িুনড়া, আনরা একেু চিষািগ্রস্ত হনয় িাচড় চেরত। কুচড় িেনরর পুনরানো গৃহতযানগর 

িযাপারোর উনল্লন মালতী চেনজ লথনকই কনরচেল, চদ্বধা কনর চে, লিা পায় চে। এো 

লস িুঝনত পানর। িুঝনত পানর লর্ িশ িেনরর মনধয একচিনের লিাতুরা েিিধূ র্চি 

সকনলর সামনে স্বামীনক িাজানরর েিণ চিনত পানর, মালতীর িাচড় লেনড় লিচরনয় আসাো 

কুচড় িের পনর তুি হনয় র্াওয়া আির্ণ েয়। চকন্তু তার, পচরিয় পািার পনরও কারর্ 

ো এনে লিিার জেয অোথনক লস লতা অেুনর্াগ পর্ণন্ত কনরচেল! আেনন্দর সনঙ্গ তকণ 

কনর মিনক কারর্ োম চিনয় ধনমণর োনম চেনজনক সমথণে করনতও তার িানধ চে। মালতী 

এভানি িিনল চগনয়নে লকে? তার লেনলনিলার রূপকথার অোথ আনজা লতমচে আনে, 

মালতীনক এভানি িিনল চিল চকনস? 

  

আেন্দ আর একিারও লহরনের চিনক তাকায় চে। চকন্তু ক্ষনর্ ক্ষনর্ তানক ো লিনন 

লহরনের উপায় চেল ো। ওর সেনন্ধ একো আশ্া তার মনে এনসনে লর্, মালতীর 

পচরিতণে র্চি লিচশ। চিনের হয় আেনন্দর িচরনত্র হয়নতা োপা পনড়নে। আেনন্দর কথা 

শুনে, হাচস লিনন, মালতীর লিহ চিনয় চেনজনক অনধণক আড়াল কনর ওর িসিার ভচঙ্গ 

লিনন মনে হয় িনে লর্, সতযিািুর লমনয়র মনধয লর্েুকু অপূিণ চেল, র্তনাচে গুর্ চেল, 
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শুধু লসইেুকুই লস েকল কনরনে  মালতীর চেনজর অচজণত অমাচজণত রুক্ষতা তানক স্পশণ 

কনর চে। চকন্তু লসইসনঙ্গ এই কথাোও লভালা র্ায় ো লর্, লর্ আিহাওয়া মালতীনক এমে 

কনরনে আেন্দনক তা এনকিানর লরহাই চিনয়নে।  

  

মালতীর উপর লহরনের রাগ হনত থানক। এমে লমনয় লপনয়ও তার মা হনয় থাকনত ো 

পারার অপরানধর মাজণো লেই। মালতী আর র্াই কনর থাক লহরে চিো চিিানর তানক 

ক্ষমা করনত রাচজ আনে, মি লননয় ইচতমনধয লস র্চি েরহতযাও কনর থানক। লস লিান-

কাে িুনজ তাও সমথণে করনি। চকন্তু মা হনয় আেন্দনক লস র্চি মাচে কনর চিনয় থানক, 

লহরে লকানোচিে তানক মাজণো করনি ো।  

  

নাচেক পনর অোথ লিচরনয় এল। িাে সমাপ্ত কনর এনসনে। 

  

‘আমার আসে লকাথায় লরননচে মালতী?’  

  

মালতী িলল, ‘জাচে ো। হযাাঁগা, িাে র্চি করনল আরচতো আজ তুচমই কনর লেল ো? 

িড় আলনসচম লাগনে আমার।’  

  

অোথ িলল, ‘আচম এনুচে আসনে িসি। আরচতর জেয সন্ধযা পর্ণন্ত অনপক্ষা করনত 

পারি ো।’  

  

‘একজেনক িাচড়নত লডনক এনে এমে চেচিন্ত মনে িলনত পারনল আসনে িসি? লক 

লতামার অচতচথনক আির করনি শুচে? স্বাথণপর আর কানক িনল! সন্ধযা হনতই-িা। আর 

লিচর কত, এযাাঁ?’  

  

অোথ তার কথা কানে তুলল ো। এিার আেন্দনক চজোসা করল, ‘আমার আসে লক 

সচরনয়নে আেন্দ?’  

  

‘আচম লতা জাচেনে িািা?’  
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অোথ শান্তভানিই মালতীনক িলল, ‘আসেো লকাথায় লুচকনয়ে, িার কনর িাও মালতী। 

আসে কননো সরানত লেই এো লতামার মনে রানা উচিত চেল।‘  

  

মালতী িলল, ‘তুচম অমে কর লকে িল লতা? লিাস ো। এনানে—একেু গল্পগুজি কর! 

এতকাল পনর লহরে এনসনে, দুিণ্ড িনস কথা ো কইনল অপমাে করা হনি ো?’  

  

লহরে প্রচতিাি কনর িলনত লগল, ‘আচম —’  

  

চকন্তু মালতী তানক িাধা চিনয় িলল, ‘আমানির  নরায়া কথায় তুচম কথা কনয়া ো 

লহরে।’ লহরে আহত ও আির্ণ হনয় িুপ কনর লগল। অোথ তার চিষ্ণ  হাচস লহনস িলল, 

‘আচম অপমাে করি কল্পো কনর তুচম চেনজই লর্ অপমাে কনর িসনল মালতী! চকেু 

মনে লকানরা ো লহরে। ওর কথািাতণা আজকাল এরকমই িাাঁচড়নয়নে।‘  

  

লহরে িলল, মনে করার চক আনে!’  

  

মালতীর মুন লিনন লহরনের মনে হল তানক সমানলািো কনর এভানি অচতচথনক মাে 

ো। চিনলই অোথ ভানলা করত। 

  

অোথ িলল, ‘আমার িািরো লকাথায় লর আেন্দ?’  

  

‘আচলোয় আনে–মার  নর! এনে লিি?’  

  

‘থাক। আচমই চেচি চগনয়। লতামার সনঙ্গ কথািাতণা িলার সুনর্াগ হল ো িনল অোির 

মনে কনর চেও ো লহরো। আমার মেো আজ একেু চিিচলত হনয় পনড়নে। আসনে ো 

িসনল স্বচস্ত পাি ো।?’  

  

লহরে িলল, ‘তা লহাক মাস্টারমশায়! আর একচিে কথািাতণা হনি।‘  

  

মালতী মুন লগাাঁজ কনর িনসচেল। এইিার লস চজোসা করল, ‘িাির চিনয় হনি চক?’  
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অোথ িলল, ‘লপনত আসে করি। আসেো লুচকনয় তুচম ভানলাই কনরে মালতী। িশ 

িের ধনর িযিহার কনর আসেোনত লকমে একেু মায়া িনস চগনয়নে। একো জড় িস্তুত নক 

মায়া করা লথনক লতামার িয়ানত উদ্ধার লপলাম।’  

  

মালতী চেশ্বাস লেনল িলল, ‘ র্া আেন্দ, আমার চিোোর তলা লথনক আসেো িার কনর 

চিনগ র্া।‘  

  

অোথ িলল, ‘থাক, লকাজ লেই। ও আসনে আচম আর িসি ো।’  

  

মালতী লক্রমানধ আরক্ত মুন তুনল িলল, ‘তুচম মােুষ েও। জােনল? মােুষ তুচম েও! তুচম 

ডাকাত! তুচম লোেনলাক!’  

  

‘লরনগা ো মালতী। রাগনত লেই।’  

  

রাননত লেই, রাগনত লেই! আমার নানি পরনি, আমানকই অপমাে করনি—রাগনত 

লেই!’  

  

‘মাথা গরম করা মহাপাপ মালতী।’ —মৃদুস্বনর এই কথা িনল অোথ িাচড়র মনধয িনল 

লগল। 

  

নাচেকক্ষর্ চেঝুম হনয় লথনক মালতী হিাৎ তার শচিত হাচস লহনস িলল, ‘লিননল লহরে? 

ললাকো লকমে পাগল লিননল?’  

  

লহরে অস্বচস্ত লিাধ করচেল। িলল, ‘আচম চক িলি িলুে?’  

  

আেন্দ িলল, ‘িাইনরর ললানকর সামনেও ঝগড়া কনর োড়নল লতা মা?’  

  

মালতী িলল, ‘লহরে িাইনরর ললাক েয়।’  

  

লহরে এ কথায় সায় চিনয় িলল, ‘ো। আচম িাইনরর ললাক েই আেন্দ।’  

  

http://www.bengaliebook.com/


 মাদন্ক বন্দিযাপাধ্যায় । দিবারাদির কাবয। উপন্যাস 

 53 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আেন্দ িলল, ‘তা জাচে। িাইনরর ললানকর সনঙ্গ মা িাট্টা-তামাশা কনর ো। প্রথম লথনক 

মা আপোর সনঙ্গ লর্রকম পচরহাস করচেল, তানত িাইনরর ললাক হওয়া িূনর থাক, 

আপচে  নরর ললানকর লিনয় লিচশ প্রমার্ হনয় লগনেে।’  

  

মালতী িলল, ‘ নরর ললানকর সনঙ্গ আচম িাট্টা-তামাশা কচর োনর, আেন্দ? তামাশা 

করার কত ললাক  নর! একো কথা কওয়ার ললাক আনে আমার?’  

  

আেন্দ হানতর তালু চিনয় আনস্ত আনস্ত তাাঁর চপি  নষ চিনত চিনত িলল, ‘ নর োই-িা 

ললাক রইল মা, লতামার কানে িাইনরর কত ললাক আনস, সমস্ত সকালো তুচম তানির 

সনঙ্গ কথা কও।’  

  

চপি লথনক লমনয়র হাত সামনে এনে মালতী িলল, ‘ তারা হল ভক্ত, লক্ষ্মীোড়ার িল। 

ওনির িকানত িকানতই প্রার্ো আমার লিচরনয় লগল ো! নাচিস িাচিাস, মনের সুনন 

আচেস, ললাকনক িচকনয় পয়সা করনত লকমে লানগ তুই তার চক িুঝচি! সারা সকালো 

গম্ভীর হনয় িনস িনস শুধু ভাি, চক কনর কার কানে দুনো পয়সা লিচশ আিায় হনি। আচম 

লমনয়মােুষ, আমার চক ওসি লপাষায়! লতার িািা একো পয়সা লরাজগার কনর? একিার 

ভানি, চিে লগনল লপাড়া লপনে চপচণ্ড লকাথা লথনক আনস? তুই ভাচিস?’  

  

আেন্দ অেুনর্াগ চিনয় িলল, ‘ওাঁর কানে তুচম সি প্রকাশ কনর চিি মা!’  

  

এই অচভনর্ানগ মালতী চকেুমাত্র চিিচলত হল ো, িলল, ‘তানত চক, র্া করচে লজনেশুনেই 

করচে। লহরে লুনকািুচর ভালিানস ো।’  

  

এই িযানযা অথিা বকচেয়ত লহরনের মনে লাগল। লস িুঝনত পারল তার মতামতনক 

অগ্রাহয কনর িনল েয়, লশষপর্ণন্ত তার কানে লকানো কথাই লুকানো থাকনি ো িনলই 

মালতী লকানো চিষনয় লুনকািুচরর আ্য় গ্রহর্ করনে ো। চেনজর এিং চেনজনির সচিক 

পচরিয় আনগই তানক জাচেনয় রাননে। 
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এর মনধয আনরা একো িড় কথা চেল, লহরেনক র্া পুলচকত কনর চিল। মালতী আশা 

কনর আজই লশষ েয়, লস আসা-র্াওয়া িজায় রাননি। ভূচমকানত তার সামনে চেনজর 

সি দুিণলতা ধনর চিনয় মালতী শুধু এই সম্ভািোই রচহত কনর চিনি লর্ ভচিষযনত তার 

লর্ে আচিষ্কার করার চকেুই ো থানক। লহরনের মনে হল এ লর্ে একো আশ্বাস, একো 

কাময ভচিষযৎ। লস িার িার আসনি এিং তানির সনঙ্গ এতিূর  চেষ্ঠ হনয় উিনি লর্ 

মালতীর নাপোড়া জীিনের সমস্ত িীেতা ও অসঙ্গচত লস লজনে লেলনি, মালতীর এই 

প্রতযাশা োো সম্ভািোয় লহরনের কানে চিচিত্র ও মনোহর হনয় উিল। মালতীর এই 

লমৌচলক আমেনর্ তার হৃিয় ও প্রেুল্ল হনয় রইল। 

  

‘একথা চমথযা েয় মালতী—লিৌচি। আমার কানে চকেুই লগাপে করিার িরকার লেই।’  

  

‘লগাপে করার চকেু লেই-ও লহরে।’  

  

‘চক থাকনি?’  

  

‘তাই িলচে। চকেুই লেই।’  

  

একো লর্ে িুচক্ত হনয় লগল। মালতী স্বীকার করল লস কারর্ পাে কনর, ললাক-িকানো 

পয়সায় জীচিকা চেিণাহ কনর। লহরে ল াষর্া করুল, তানত চকেু এনস র্ায় ো। 

  

জীিে মালতীনক অনেক চশক্ষা চিনয়নে। হয়নতা লস চশক্ষা হৃিয় সংক্রমান্ত েয়। চকন্তু তার 

তীক্ষ্ম িুচদ্ধনত সনন্দহ করা িনল ো। 

  

চকন্তু আেন্দ? 

  

আেনন্দর হৃিয় চক প্রনয়াজেীয় চশক্ষা ও মাজণো পায় চে? ওর জমকানলা িাইনরর রূপ 

লতা ওর হৃিয়নক োচপনয় লেই? —লহরে এই কথা ভানি। মালতী লর্ লমনয়নক কুচশক্ষা 

লিনি তার এ আশ্া কনম এনসচেল। লস লভনি লিনননে, মালতী ও আেনন্দর জীিে এক 

েয়। লর্ সি কারর্ মালতীনক লভনেনে, আেনন্দর জীিনে তার অচস্তত্বই হয়নতা লেই। 
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তাোড়া ওচিনক আনে অোথ। লমনয়রা মার লিনয় চপতানকই েকল কনর লিচশ, চপতার 

চশক্ষাই লমনয়নির জীিনে লিচশ কার্ণকরী হয়। অোনথর প্রভাি আেনন্দর জীিনে তুি 

হনত পানর ো। মালতীর সনঙ্গ পচরিয় কনর মােুষ লর্ আজকাল নুচশ হনত পানর ো, অোথ 

সমুদ্রতীনর একথা স্বীকার কনরনে। অোনথর র্চি এই োে জনে থানক, লমনয়র সেনন্ধ 

লস চক সািধাে হয় চে? 

  

অোথ ওস্তাি কাচরগর, হৃিনয়র প্রচতভািাে চশল্পী। আেন্দ হয়নতা তারই হানত গড়া 

লমনয়। হয়নতা মালতীর চিরুদ্ধ-প্রভািনক অোনথর সাহানর্য জয় কনর তার হৃিয়-মনের 

চিকাশ আনরা চিচিত্র, আনরা অেুপম হনয়নে।  নর িনস হৃিনয়র িলগুচল লমলিার উপায় 

মােুনষর লেই, মনের সামঞ্জসয  নর সঞ্চয় করা র্ায় ো। মনন্দর সৰ্কনকণ ো এনল ভানলা 

হওয়া কানরা পনক্ষই সম্ভি েয়। জীিনের রুক্ষ কনিার আ াত ো লপনল মােুষ জীিনে 

পঙু্গ হনয় থানক, তরল পিানথণর মনতা তার লকানো চেজস্ব গিে থানক ো। আেন্দ হয়নতা 

মালতীর চভতর চিনয় পৃচথিীর পচরিয় লপনয় সৰূ্কর্ণতা অজণে কনরনে। েনির চেনস্তজ 

অসুস্থ িারাগাে হনয় থাকার িিনল মালতীর সাহানর্যই হয়নতা লস পৃচথিীর মাচেনত আ্য় 

লেিার সুনর্াগ লপনয়নে, লরাি িৃচষ্ট গানয় লাচগনয় আগাোর সনঙ্গ লড়াই কনর ও মাচের 

রস আকষণর্ কনর লিনড় ওিা চতরুর মনতা সনতজ, সজীি জীিে আহরর্ করনত লপনরনে। 

  

চকেুক্ষনর্র জেয চতেজনেই চেিণাক হনয় চগনয়চেল। অোনথর চকেু িরকার আনে চকো 

লিননত চগনয় আেন্দ সমস্ত মুন ভানলা কনর ধুনয় এনসনে। লহরনের িৃচষ্টনক লিানন ো 

লিননও তার মুনন লর্ অল্প অল্প রনক্তর ঝাজ ও রং সঞ্চাচরত হচিল লিাধহয় লসইজেযই। 

তনি আেনন্দর সেনন্ধ লকানো চিষনয় চেুঃসনন্দহ হিার সাহস লহরনের চেল ো। তার 

র্তেুকু লিাধগময হয় আেনন্দর প্রনতযকচে কথা ও কানজর লর্ে তারও অচতচরক্ত অনেক 

অথণ আনে। 

  

আেন্দ িলল, ‘আজ আরচত হনি ো মা?’  

  

‘হনি।’  
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‘এননো লর্ মচন্দনরর িরজাই নুলনল ো?’  

  

‘লতার িুচঝ চননি লপনয়নে? প্রসানির অনপক্ষায় িনস ো লথনক চকেু লননয় লতা তুই চেনত 

পাচরস আেন্দ?’  

  

‘চননি পায় চে মা। চননি লপনলও আজ নানি লক?’  

  

মালতী তার মুননর চিনক তাকাল। 

  

‘লকে, নাচি ো লকে? োিচি িুচঝ আজ?’  

  

আেন্দ মৃদু লহনস িলল, ‘হযাাঁ। এনে েয়। িাাঁি উিুক, তারপর।’  

  

‘আজ আিার লতার োিিার সাধ জাগল! লতানক োি চশচননয় ভানলা কচর চে আেন্দ। 

লরাজ লরাজ ো লননয়– ’  

  

আেন্দ চেরচতশয় আগ্রনহর সনঙ্গ িলল, ‘অনেক রানত্র আজ িিকলা োিো োিি মা।’  

  

‘তারপর রানত্র ো লননয়  ুনমাচি লতা?’  

  

‘ ুনমালাম-িা! একরাত ো লননল চক হয়? আজ পূচর্ণমা তা জাে?’  

  

মালতী িলল, ‘আজ পূচর্ণমা োচক? তাই লকামরো েেেে করনে, গা ভাচর লিকনে।’  

  

লহরে লকৌতূহনলর সনঙ্গ চজোসা করল, ‘তুচম োিনত পার োচক আেন্দ?’  

  

মালতী িলল, ‘পারনি ো? আর চকেু চশনননে োচক লমনয় আমার। গুনর্র মনধয ওই এক 

গুর্–োিনত চশনননেে। দুচে ললানকর রািা করনত িাও —লমনয় লিানন অন্ধকার লিননিে!’  

  

আেন্দ লহনস িলল, ‘চমনথয আমার চেন্দ লকানরা ো মা! িািানক দুনিলা লরানধ লিয় 

লক?’  
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‘লর্ রািাই লরানধ চিস, ও লতার িাপ োড়া আর লকউ মুননও করনি ো। ’  

  

‘তা হনত পানর। চকন্তু রাচধ লতা! িনস িনস নাই আর োচি এ কথা িলনত হয় ো।’  

  

লহরে িলল, ‘আচম লতামার োি লিননত পাচর আেন্দ?’  

  

‘নুি। লকে পারনিে ো? এ লতা চথনয়োনরর লোি েয় লর্ লিননত পয়সা লাগনি! চকন্তু 

আপচে চক অতক্ষর্ থাকনিে?’  

  

‘থাকনত চিনলই থাকি।‘  

  

মালতী িলল, ‘থাকনি বিচক। তুচম আজ এনানেই নানি লহরে।’  

  

আেন্দ লহনস িলল, ‘লেমন্তাি লতা করনল,  নরর ললাকচেনক নাওয়ানি চক মা?’  

  

‘আমরা র্া নাই তাই নানি।’  

  

‘তার মানে উনপাস। আজ পূচর্ণমার রাত, তুচম একেু দুধ নানি, আচম চকেুই নাি ো। 

অচতচথনক নাওয়ািার লিশ িযিস্থাই করনল মা।’  

  

মালতী িলল, ‘লতার কথার, জচেস আেন্দ, চেচরোি লেই। আমরা নাই িা ো নাই একো 

অচতচথর লপে ভরািার মনতা নািার  নর লেই োচক!’  

  

আেনন্দ মুিনক লহনস িলল, ‘ তাই িল! আমরা র্া নাি ওাঁনকও তাই লননত হনি িলনল 

চকো, তাই ভািলাম ওাঁর জনেযও িুচঝ উনপানসর িযিস্থা হনি।’  

  

লহরে ভানি, মানক মধযস্থ লরনন আমার সনঙ্গ আলাপ করা লকে? এতক্ষর্ র্ত কথা 

িনলনে। সি আমানক লশাোিার জেয, চকন্তু চেনজ লথনক লসাজাসুচজ আেন্দ আমানক 

একো কথাও িনল চে। আমার প্রনতর জিাি চিনয়নে, আমার কথার চপনি িরকাচর কথাও 

িাচপনয়নে চকন্তু আমানক এনে পর্ণন্ত চকেু চজোসা কনর চে। আমার সেনন্ধ ওর লর্ 
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চিন্দুমাত্র লকৌতূহল আনে তার চেরীহতম প্রকাশচেনকও অোয়ানস সংর্ত কনর িনলনে। 

আমানক এভানি অিনহলা লিনানোর মানে চক? আমানক একো চেজস্ব লোট্ট প্রত ওনতা 

অোয়ানস করনত পানর, একো িানজ অিান্তর প্রত!’  

  

‘আপচে চক ভািনেে?’  

  

লহরে িমনক উনি ভািল, মনের প্রাথণো আচম লতা উচ্চারর্ কনর িচস চে। তানক অতযন্ত 

চিচন্তত ও অেযমেস্ক লিনন আেন্দ এই প্রত কনরচেল, তার অপ্রকাচশত মনোভািনক 

অেুমাে কনর েয়। এর লিনয় চিিয়কর লর্াগানর্াগও পৃচথিীনত  নে থানক। চকন্তু লহরনের 

মনে হল, একো অ েে  নে লগনে, এই চেয়মিাচলত জগনত একো অতযাির্ণ অচেয়ম। 

লস নুচশ হনয় িলল, ‘ভািচে, তুচম আমার মনের কথা জােনল চক কনর।’  

  

আেন্দ ভুকুচঞ্চত কনর িলল, ‘আপোর মনের কথা কনে জােলাম?’  

  

‘এইমাত্র।’  

  

‘চক িলনেে, িুঝনত পারচে ো।’  

  

‘লহাঁয়াচল করনেে?’  

  

লহরে অপ্রচতভা হনয় িলল, ‘ো। লহাঁয়াচল কচর চে।’  

  

‘তনি ও কথা িলনলে লকে, আপোর মনের কথা লজনেচে?’  

  

‘এমচে িনলচে। রহসয কনর।’  

  

‘ এ চকরকম দুনিণাধয রহসয! আচম ভািলাম, একো চকেু মজার কথা িুচঝ আপোর মনে 

হনয়নে, এো তার ভূচমকা। লশনষ িযানযা কনর আমানির হাচসনয় লিনিে।’  

  

লহরে ইচতমনধয আত্মসংিরর্ কনরনে। 
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‘তাই মনে চেল আেন্দ। লশনষ লভনি লিনলাম, িযানযা ো কনরই হাচসনয় লিওয়া ভানলা।‘  

  

‘ এো এনুচে িাচেনয় িলনলে।’  

  

‘চেিয়ই। সনঙ্গ সনঙ্গ ো িাোনত পারনল িলনি লকে? হাচসর কথা আধাচমচেনে পনি 

র্ায়।’  

  

‘আর হাচস? হাচস কতক্ষনর্ পনি র্ায়? আপোর কথাো শুনে এমে সি অদু্ভত কথা মনে 

হনি! আিা, আপচে কননো লভনিনেে হাসনত হাসনত মােুষ হিাৎ লকে লথনম র্ায়? 

চসচদ্ধ লননয় র্ারা হানস তানির কথা িলচে ো। র্ারা হিাৎ নুচশ হনয় হানস–মজার কথায় 

লহাক, হাচসর িযাপানর লহাক অথিা আেন্দ লপনয়ই লহাক। হাসনত আরম্ভ করনলই 

মােুনষর এমে চক কথা মনে পনড় র্ায়, র্ার জেয আনস্ত আনস্ত হাচস লথনম আনস? তাোড়া 

এমে মজা লিনুে, পাগল ো হনল মােুষ একা একা হাসনত পানর ো। হাসনত হনল কম 

কনর অন্তত দুজে ললাক থাকা িাই।  নরর লকানর্ িনস চেনজর মনে র্চিই-িা? লকউ 

কননো হানস তার তনে চেিয়ই এমে একো কথা মনে পনড়নে র্ার সনঙ্গ অেয একজে 

ললানকর সৰ্ককণ নুি  চেষ্ঠ। চেেক চেনজর কথা চেনয় লকউ ো! হানস?’  

  

‘ো।‘  

  

‘নুি আির্ণ ো িযাপারো? হাচসর কথা পড়নল চকংিা শুেনল মােুষ হাসনি–লকউ হাসনি 

তনি! হাসিার মনতা চকেু হানতর কানে ো থাকনল লকউ মরনলও হাসনত পারনি ো। 

হাচসর উপলক্ষো সি সময় থাকনি িাইনর, আিার তা লথনক তার চেনজনক িাি থাকনত 

হনি। এসি কথা ভািনল আচম এনকিানর আির্ণ হনয় র্াই। হাচস এমে ভানলা চজচেস, 

চেনজর জেয লকউ চেনজ তা বতচর করনত পারনি ো! সানধ চক মােুষ চিেরাত মুন লগাজ 

কনর থানক। মানঝ মানঝ একেু একেু ো লহনস মােুষ র্চি সি সময় হাসনত পারত!’  

  

মালতী িলল, ‘লতার আজ চক হনয়নে লর আেন্দ? এত কথা কইচেস লর্?’  
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আেন্দ িলল, ‘লিচশ কথা িলচে? িলি ো! লতামরা থাকনি লর্ র্ার তানল, িুপ কনর 

লথনক আমার এচিনক কথা জনম জনম চহমালয় পাহাড়! সুনর্াগ লপনল িলি ো লিচশ 

কথা?’  

  

‘তুই আজ চেিয় িুচর কনর কারর্ লননয়চেস!’  

  

‘ো লগা ো, িুচর কনর োইপানাশ নািার লমনয় আচম েই। মনের স্ফূচতণর জেয আমার 

কারর্ লননত হয় ো।’  

  

লহরনের কানে এইেুকু গিণ প্রকাশ কনরই আেন্দ লিাধহয় চেনজনক এত লিচশ প্রকাশ করা 

হনয়নে িনল মনে কনর লর্, চকেুক্ষনর্র জেয মালতীর লিনহর আড়ানল চেনজনক লস প্রায় 

সৰূ্কর্ণ লুচকনয় লেনল। অথি এ কাজো লস এমে একচে েলোর আ্নয় কনর লর্ মালতী 

িুঝনত পানর ো, লহরে িুঝনত ভরসা পায় ো। 

  

মালতী িনল, ‘লকামর েেেে করনে িনল লতানক আচম চেপনত িচল চে আেন্দ! এমচে 

চেপুচেনত র্চি িযথা কমত। তনি আর ভািো চেল ো।’  

  

লহরে শুধু আেনন্দর পানয়র পাতা দুচে লিননত পায়। আেুল িাঁচকনয় আেন্দ পানয়র েন 

চসাঁচড়র চসনমনে একো নানজ আেনকনে। লহরনের মনে হয়, আেনন্দর আেুনল িযথা 

লাগনে। এভানি তার চেনজনক িযথা লিিার কারর্ো লস লকানোমনতই অেুমাে করনত 

পানর ো। চসনমনের নাজ লথনক আেনন্দর আেুল ক’চেনক মুক্ত কনর লিিার জেয তার 

মনে প্রিল আগ্রহ লিনা লিয়। একচে চেরীহ লোে কানলা চপাঁপনড়, র্ারা কননো কামড়ায় 

ো। চকন্তু একেু  ষা লপনলই চেচিহ্ন হনয় প্রার্ লিয়, লসই জানতর একচে অচত লোে 

চপাঁপনড়, আেনন্দর আেুনল উনি লহরনের লিতোয় চেনজর ক্ষীর্তম অচস্তত্বইনক ল াষর্া 

কনর লিয়। লহরে তানক স্থােিুযত করনত চগনয় হতযা কনর লেনল। 

  

আেন্দ িনল, ‘চক?’  
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‘একো লপাকা।’  

  

‘চক লপাকা?’  

  

‘চিষচপাঁপনড় লিাধহয়।’  

  

মালতী িনল, ‘ একো চিষচপাঁপনড় তাড়ানত তুচম ওর পানয় হাত চিনল!–আহা চক কচরস 

আেন্দ, কচরস লে পায় হাত চিনয় প্রর্াম কচরম ো। কুমারীর কাউনক প্রর্াম করনত লেই 

জাচেে লে তুই?’  

  

আেন্দ লহরেনক প্রর্াম কনর িলল, ‘লতামার ওসি অদু্ভত তাচেক মত আচম মাচে ো 

মা।’  

  

লহরনের আশ্া হয় লমনয়র অিাধযতায় মালতী হয়নতা লরনগ আগুে হনয় উিনি। চকন্তু 

তার পচরিনতণ মালতীর দুুঃনই উথনল উিল। 

  

‘আনগই জাচে কথা শুেনি ো! এ িাচড়নত লকউ আমার কথা লশানে ো লহরো। আচম 

এনানে দুচইেরও অধম। কত গুর িাপ, লিননত কথা লশাোর চক  ো লমনয়র! আচম তুি 

মা বি লতা েই।’  

  

তার এই সকরুর্ অচভনর্ানগ লহরনের সহােুভূচত জানগ ো। আেন্দ মাচার অিাধয লজনে 

লস নুচশই হনয় ওনি। আেন্দ িানপর দুলালী লমনয় এ লর্ে তারই িযচক্তগত লসৌভাগয। 

আেনন্দর সেনন্ধ প্রথনম তার লর্ আশ্া লজনগচেল এিং পনর লর্ আশা কনর লস এই 

আশ্া কচমনয় এনেচেল, তানির মনধয লকােুচে লর্ লিচশ লজারানলা এতক্ষর্ লহরে তা 

িুঝনত পানর চে। অোথ এিং মালতী এনির মনধয কানক আ্য় কনর আেন্দ িড় হনয়নে 

সচিক ো জাো অিচধ স্বচস্ত পাওয়া লহরনের পনক্ষ অসম্ভি চেল। আেনন্দর অন্তর 

অন্ধকার, এর ক্ষীর্তম সংশয়চেও লহরনের সহয হচিল ো। মালতীর আনিনশর চিরুনদ্ধও 

তানক প্রর্াম করার মনধয তার প্রচত আেনন্দর র্তেুকু ্দ্ধা প্রকাশ লপল, লহরে লসেুকু 
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তাই লনয়াল করারও সময় লপল ো। মালতীনক আেন্দ েকল কনর চে। শুধু এইেুকুই তার 

কানে হনয় রইল প্রধাে! আেনন্দর অকারর্ লেনলমােুষ ঔদ্ধনতয তার এই স্বনের ল ার 

লকনে লগনে। 

  

আেন্দনক লিানন লিনন লহরনের মনে লর্ আনিগ ও লমাহ প্রথনমই সঞ্চাচরত হনয়চেল। 

এতক্ষনর্ তার মনের সিণত্র তা সঞ্চাচরত হনয় তার সমস্ত মনোভািনক আ্য় কনরচেল। 

চেনজনক অকিাৎ উচ্ছ্বচসত ও মুগ্ধ অিস্থায় আচিষ্কার করার চিিয় অপনোচিত হনয় 

চগনয়চেল। তার মে লসই স্তনর উনি এনসচেল লর্নানে আেনন্দর অচেিণিেীয় আকষণর্ 

চিরন্তে সতয। আেন্দনক লিানন লিনা ও তার কথা লশাো লহরনের অভযাস হনয় চগনয়চেল। 

লেশা জনম এনল লর্মে মনে হয় এই লেশার অিস্থাচেই সহজ ও স্বাভাচিক, আেনন্দর 

সাচিনধয চেনজর উনত্তচজত অিস্থাচেও লহরনের কানে লতমচে অভযস্ত হনয় এনসচেল। 

আেন্দ এনে তানক আিার েতুে কনর মুগ্ধ ও চিিচলত কনর চিনয়নে। িয়স্ক লহরনের 

মনেও লর্ ললাকচে এক রহসযময় মায়ানলাকিাসী হনয় আনে চেনজনক লসই অোনথর 

অেুরক্ত কেযা িনল ল াষর্া কনর আেন্দ তার আচিষ্ট লমাহািি মনের উোিো আনরা 

তীব্র্ আনরা গভীর কনর চিনয়নে। 

  

লপ্রচমনকর কানে লপ্রনমর অগ্রগচতর ইচতহাস লেই। র্তিূরই এচগনয় র্াক লসইনাে লথনকই 

আরম্ভ। আনগ চকেু চেল ো। চেল অন্ধকানরর লসই চেরন্ধ কুলায়, লর্নানে েি জেলানভর 

প্রতীক্ষায় কচিে আস্তরনর্র মনধয হৃিয় চেষ্পন্দ হনয় চেল। লহরে জানে ো তার আকুল 

হৃিনয়র আকুলতা লিনড়নে, এ শুধু িৃচদ্ধ, শুধু  ে হওয়া। আেনন্দর অচস্তত্বই এইমাত্র তার 

কানে প্রকাশ লপনয়নে, এতক্ষনর্ ওর সেনন্ধ লস সনিতে হল। এক মুহূতণ আনগ েয়। 

  

এক মুহূতণ আনগ তার হৃৎচপণ্ড স্পচন্দত হচিল। লকিল চশরায় চশরায় রক্ত পািািার 

প্রাতযচহক প্রীচতহীে প্রনর়্াজনে। এইমাত্র আেন্দ তার স্পন্দেনক অসংর্ত কনর চিনয়নে। 

  

নাচেক পনর মালতী উনি িাাঁড়াল। 

  

আেন্দ িলল, ‘লকাথায় র্াি মা?’  
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‘গা ধুনত হনি ো, আরচত করনত হনি ো? সনন্ধ হল, লস লনয়াল আনে! ’  

  

লগাধূচললনগ্ন লহরনের কানে আেন্দনক লেনল মালতী উনি িনল লগল।  

  

পৃচথিী জুনড় েয়, এইনানে সন্ধযা োমনে। পৃচথিীর আর এক চপনি এনে সকাল লথনক 

সন্ধযা পর্ণন্ত সমগ্রভানি চিস্তৃত িলমাে অচিচিি চিে। এনানে লর্ রাচত্র আসনে তানক 

চেনজর লিহ চিনয় সৃচষ্ট কনরনে মাচের পৃচথিী। লথনক সূর্ণ র্তিূর, মহাশূনেয রাচত্রর চিস্তার 

তার লিনয়ও অেন্তগুর্ লিচশ। রাচক্রমর অন্ত লেই। মধযরাচত্রনক অিলেে কনর কল্পোয় 

র্তিূর নুচশ িনল র্াওয়া র্াক, রাচক্রমর লশষ চমলনি ো। পৃচথিীর এক চপনি লর্ আনলা 

ধরা পনড় চিে হনয়নে, অসীম শূনেযর লশষ পর্ণন্ত তার অভাি লকাথাও লমনে চে। 

  

মালতী িনল লগনল মুন তুনল আকানশর চিনক একিার তাচকনয় লহরনের মনে লর্ কল্পো 

লিনা চিনয়চেল, উপনরর কথাগুচল তারই ভাষান্তচরত সংচক্ষপ্ত ইচতহাস। আেনন্দর কাে 

লথনক চিিায় চেনয় এ তার ক্ষচর্নকর চি্াম মাত্র। মালতীর অন্তরাল সনর র্াওয়ায় আেন্দ 

লর্ চেনজনক অোিৃত অসহায় মনে করনে লহরনের তা িুঝনত িাচক থানক চে। লিাননর 

সামনে ধূসর আকাশচে থাকায় আকাশনক উপলক্ষ কনরই লস তাই কথা আরম্ভ করল। 

আকাশ লথনক কথা পৃচথিীনত োমনত োমনত আেন্দ তার লিা ও সন্ািনক জয় কনর 

লেনি। 

  

‘ক’ো তারা উনিনে িল লতা আেন্দ?’  

  

‘ক’ো? একো লিননত পাচি। ো, দুনো।’  

  

‘দুনো তারা লিননত লপনল চক লর্ে হয়?’  

  

‘চক হয়? তারার মনতা লিাননর লজযাচত িানড়?’  
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আেনন্দর কঠে স্বর পচরিচতণত হনয় লগনে। লস একিৃচষ্ট তাচকনয় আনে তার পানয়র েননর 

চিনক। 

  

অিান্তর কথা লিচশক্ষর্ িনল ো। আেন্দই প্রথনম আলাপনক তানির স্তনর োচমনয় আেল। 

  

‘িািা িলনলে, আপচে কনলনজ পড়াে। আপচে নুি পড়ানশাো কনরে িুচঝ?’  

  

‘ো। পড়া হল পনরর ভািো ভািী। তার লিনয় চেনজর ভািো ভািনতই আমার ভানলা 

লানগ। তুচম িুচঝ িািার কানে আমার কথা সি লজনে চেনয়ে?’  

  

‘সি। শুধু িািার কানে জাচে চে, মা জল চিনত ডাকা পর্ণন্ত ওই জাোলায় িাাঁচড়নয় মার 

সনঙ্গ আপোর র্ত কথা হনয়নে সি শুনে লেনলচে।‘  

  

আেন্দ লিান তুলল। চকন্তু এননো লস লহরনের চিনক তাকানত পারনে ো। 

  

‘শুনে চক মনে হল?’  

  

আেন্দ হিাৎ জিাি চিল ো। তারপর সন্ানির সনঙ্গ িলল, ‘মনে হল নুি চেষ্ঠুনরর মনতা 

স্ত্রীর কথা িলনলে। আপোর স্ত্রী কতচিে মারা লগনেে?’  

  

লহরে িলল, ‘অনেক চিে। প্রায় লিড় িের।’  

  

আেন্দ লহরনের জামার লিাতানমর চিনক তাচকনয় িলল, ‘অনেক চিে িলনলে লর্? 

লিড়িের চক অনেক চিে?’  

  

লহরে িলল, ‘অনেক চিে বিচক। লিড়িেনর ক’িার সূর্ণ ওনি, কত ললাক জোয়, কত 

ললাক মনর র্ায় নির রান?’  

  

আেন্দ মনে মনে একেু চহসাি কনর িলল, ‘ লিড়িেনর সূর্ণ ওনি। পাাঁি শ, সাতিচল্লশ 

িার। ললাক জোয় কত? কত ললাক মনর র্ায়?’  
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লহরে লহনস িলল, ‘পনের-কুচড় লান হনি।’  

  

আেন্দও তার লিাননর চিনক লিনয় লহনস িলল, ‘লমানে? আচম ভািচেলাম একিেনর 

পৃচথিীনত িুচঝ লকাচে লকাচে ললাক জোয়। মার কানে লরাজ লর্ সি লমনয় ভক্ত আনস 

তানির সকনলরই িুনক একচে, কাাঁনন একচে, হাত-ধরা একচে, এমচে গািা গািা 

লেনলনমনয় লিচন চকো, তাই মনে হয় পৃচথিীনত লরাজ িুচঝ অগুেচত লেনলনমনয় জোনি। 

চকন্তু লিড়িেনর আর র্াই লহাক, মােুষ চক িিলানত পানর?’  

  

‘পানর। এক চমচেনে পানর।’ লহরে লজার চিনয় িলল। 

  

আেন্দ একেু লাল হনয় িলল, ‘আপোর স্ত্রীর কথা লভনি িচল চে। এমচে সাধারর্ভানি 

িনলচে।‘  

  

লিড়িেনর মােুষ িিলানত পানর চকো প্রত কনর তার মনে স্ত্রীর লশাকো কতনাচে িতণমাে 

আনে আেন্দ তাই মাপনত লিনয়চেল লহরে এ কথা চিশ্বাস কনর চে। লস লজনেনে আেনন্দর 

হৃিনয় মােুনষর সহজ অেুভূচতগুচল সহজ হনয়ই আনে। মৃতা স্ত্রীনক লকউ তুনল লগনে 

শুেনল নুচশ হিার মনতা চহংস্র আেন্দ েয়। 

  

চকন্তু আেন্দনক চমথযা কথা লশাোনোও লহরনের পনক্ষ অসম্ভি।  

  

‘আমার স্ত্রীর কথা লভনি িলনলও লিাষ হত ো আেন্দ। সংসানর কত পচরচিত ললাক, কত 

আত্মীয় থানক, র্ারা হিাৎ আমানির লেনড় িনল র্ায়। লিাঁনি থাকিার সময় আমানির 

কানে তানির র্তেুকু িাম চেল, মনর র্ািার পর লকিল কানে লেই িনলই তানির লস 

িাম িাচড়নয় লিওয়া উচিত েয়। চিনল মরর্নক আমরা ভয় করনত আরম্ভ করি। আমানির 

জীিনে মৃতুযর োয়া পড়নি। আমরা দুিণল অসুস্থ হনয় পড়িা।’  

  

‘চকন্তু —’ িনল আেন্দ িুপ কনর লগল। 

  

লহরে িলল, ‘ তুচম র্া নুচশ িলনত পানার আেন্দ, লকানো িাধা লেই।’  
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‘কথাগুচলর মনধয আপোর স্ত্রী এনস পনড়নেে িনল সন্াি হনি। র্াই লহাক, িচল। মনের 

কথা লিনপ রাননত আমার চি্ী লানগ। আমার মনে হনি আপোর কথা চিক েয়। 

ভালিাসা থাকনল লশাক হনিই। লশাক চমনথয হনল ভালিাসাও চমনথয।’  

  

লহরে নুচশ হল। প্রচতিাি তার ভানলা লানগ। প্রচতিাি নণ্ডে করা লর্ে একো জনয়র 

মনতা। 

  

‘ভালিাসা থাকনল লশাক হয় আেন্দ। চকন্তু ভালিাসা কতচিনের? কতকাল স্থার়্ী হয়। 

ভালিাসাুঃ লপ্রম অসহয প্রার্ াতী র্ের্ার িযাপার। লপ্রম চিরকাল চেকনল মােুষনক আর 

চেকনত হত। ো। লপ্রনমর জে আর মৃতুযর িযিধাে লিচশ েয়। লপ্রম র্নে লিাঁনি আনে 

তনে দুজনের মনধয একজে মনর লগনল লশাক হয়–অক্ষয় লশাক হয়। লপ্রনমর অকালমৃতুয 

লেই িনল লশানকর মনধয লপ্রম চিরন্তে হনয় র্ায়। চকন্তু লপ্রম র্নে মনর লগনে, তনে আনে 

শুধু মায়া, অভযাস আর আত্মসাত্ত্বোর লনলা, তনে র্চি দুজনের একজে মলর র্ায়, 

লিচশচিে লশাক হওয়া অসুস্থ মনের লক্ষর্। লসো দুিণলতা, আেন্দ। তুচম লরাচমও 

জুচলনয়নের গল্প জাে?’  

  

‘জাচে। িািার কানে শুনেচে।‘  

  

‘লপ্রনমর মৃতুয হওয়ার আনগই ওরা মনর চগনয়চেল। একসনঙ্গ দুজনে মনর ো চগনয় ওনির 

মনধয একজে র্চি লিাঁনি থাকত। তার লশাক কননো লশষ হত ো। চকন্তু চকেুকাল লিাঁনি 

লথনক ক্রমনম ক্রমনম ভালিাসা মনর র্াওয়ার পর ওনির মনধয একজে র্চি স্বনগণ লর্ত, 

পৃচথিীনত লর্ থাকত চিরকাল তার লশাকাতুর হনয় থাকার লকানো কারর্ থাকত ো। একো 

িযাপার তুচম লক্ষ কনরে। আেন্দ? লরাচমও জুচলনয়নের ট্রানজচড তানির মৃতুযনত েয়?’  

  

‘চকনস তনি?’  
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‘ ওলির লপ্রনমর অসমাচপ্তনত। লরাচমও জুচলনয়নের লকানো িাম মােুনষর কানে লেই। 

জগনতর লক্ষ লক্ষ লরাচমও জুচলনয়ে মনর র্াক, চকেু এনস র্ায় ো। চকন্তু ওভানি ভানলা 

িাসনত িাসনত ওরা মরল লকে লভনিই আমানির লিানন জল আনস।’  

  

আেন্দ আেমনে িলল, ‘তাই চক? তা হনি লিাধহয়।’  

  

লহরে লজার চিনয় িলল, ‘হনি লিাধহয় েয়, তাই। ওনির অসৰূ্কর্ণ লপ্রমনক আমরা মনে 

মনে সৰূ্কর্ণ করিার লিষ্টা কনর িযথা পাই–লরাচমও জুচলনয়নের ট্রানজচড। তাই। েইনল, 

ওনির জীিনে ট্রানজচড লকাথায়? ওরা দুজনেই মনর চগনয় সিচকেুরই অতীত হনয় লগল–

ওনির জীিনে দুুঃন সৃচষ্ট হিার সুনর্াগও চেল ো। আমরা সমনিিো লিি কানক? চকনসর 

লজানর লরাচমও জুচলনয়ে আমানির একনোাঁো অশ্রু িাচি করনি? ওরা লতা দুুঃন পায় চে। 

লপ্রনমর পচরপূর্ণ চিকানশর সময় ওরা দুুঃননক এচড়নয় িনল লগনে। আমরা ওনির লপ্রনমর 

জেয লশাক কচর, ওনির জেয েয়।’  

  

আেন্দ িলল, ‘লপ্রম কতচিে িাাঁনি?’  

  

লহরে লহনস িলল, ‘চক কনর িলি আেন্দ! চিে গুনে িলা র্ায় ো। তনি লিচশচিে েয়। 

এক চিে, এক সপ্তাহ, িড়নজার এক মাস।’  

  

শুনে আেন্দ লর্ে ভীত হনয় উিল। 

  

‘লমানে।‘  

  

লহরে আিার লহনস িলল, ‘ লমানে হল? একমানসর লিচশ লপ্রম কানরা সহয হয়? মনর 

র্ানি আেন্দ–একমানসর লিচশ হৃিনয় লপ্রমনক পুনষ রাননত হনল মােুষ মনর র্ানি। মােুষ 

একচিে চক দুচিে মাতাল হনয় থাকনত পানর। জনলর সনঙ্গ মনির লর্ সৰ্ককণ মনির সনঙ্গ 

লপ্রনমর সৰ্ককণ তাই—লপ্রম এত লতজী লেশা।’  
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আেন্দ হিাৎ কথা নুাঁনজ লপল ো। মুন লথনক লস িুলগুচল চপেনে লিনল চিল। ডাে হানতর 

লোে আেুলচের ডগা িীনত কামনড় ধনর এক পানয়র আেুল চিনয় অেয পানয়র েন লথনক 

ধুনলা মুনে চিনত লাগল। তার মনে প্রিল আ াত ললনগনে িুনঝ লহরে দুুঃন লিাধ করল। 

চকন্তু এ আ াত ো চিনয় তার উপায় চেল ো। আেনন্দর কানে সতয লগাপে করার ক্ষমতা 

তার লেই। তাোড়া, লপ্রম চিরকাল িাাঁনি লকানোচিে লকানো অিস্থানত লকানো মােুষনকই 

এ চশক্ষা চিনত লেই। লহরে চিশ্বাস কনর পৃচথিী লথনক র্ত তাড়াতাচড় এ চিশ্বাস িূর হনয় 

র্ায় ততই মঙ্গল। 

  

আেন্দ হিাৎ চজোসা করল, ‘লপ্রম মনর লগনল চক থানক?’  

  

‘লপ্রম োড়া আর সি থানক। সুনন শাচন্তনত  রকিা করিার জেয র্া র্া িরকার। তাোড়া 

লনাকা অথিা নুাঁচক থানক–আনরা একো লপ্রনমর সম্ভািো। ওরা তুি েয়।’  

  

‘চকন্তু লপ্রম লতা থানক ো। আসল চজচেসোই লতা মনর র্ায়! তারপর মােুনষর সুন সম্ভি 

চক কনর?’  

  

‘সুন হল শুেচক মাে–মােুনষর চজভ হল আসনল লোেনলাক। তাই লকানো রকনম সুননর 

স্বাি চিনয় জীিেো ভনর রানা র্ায়। জীিে িড় েীরস আেন্দ-িড় চেরুৎসি। জীিনের 

গচত েথ, মৃত্ন চিনয় চিচেনয় মােুষনক জীিে কাোনত হয়। তার মনধয এই লগ্রনমর 

উনত্তজোেুকু তার উপচর লাভ।‘  

  

‘সুন হল —? ঔেচক মাে। আনগ লর্ে কার কানে কথাো শুনেচে।’  

  

‘লতামার মা নাচেক আনগ আমানক লিাঝাচিনলে।’  

  

‘হযাাঁ, মা-ই িলচেল িনে। চকন্তু আপচে এমে সি কথা িলনেে র্া শুেনল কািা আনস।’  

  

লহরে একচে পা একধাপ চেনি োচমনয় িলল, ‘কািা এনল িলনি ো আেন্দ, হাসনত 

হনি। িুক কাাঁচপনয় লর্ িী ণশ্বাস উিনি তার সিেুকু িাতাস হাচস আর গানে পচরর্ত কনর 
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চিনত হনি। মােুনষর র্চি লকানো ধমণ থানক, লকানো তপসযার প্রনর়্াজে থানক, লস ধমণ 

এই, লস তপসযা এই। মােুহ কুকুিুলা পঞ্চাশ-আে িের তানক িাাঁিনত হনি অথি তার 

কাজ লেই। 

  

‘কানজ লেই?’  

  

‘লকাথায় কাজ? চক কাজ আনে মােুনষর? অ্ কষা, ইচঞ্জে িাোনো, কচিতা ললনা? ওসি 

লতা ভাে, কানজর েল। পৃচথিীনত লকউ ওসি িায় ো। একচিে মােুনষর োে চেল ো, 

চিোে চেল ো, সভযতা চেল ো, মােুনষর চকেু এনস র্ায় চে। আজ মােুনষর ওসি আনে 

চকন্তু তানতও কানরা চকেু এনস র্ায় ো। চকন্তু মােুষ চেরুপায়। তার মনধয লর্ চিপুল 

শূেযতা আনে লসো তানক ভরনতই হনি। মােুষ তাই জচেল অ্ চিনয়, কায়িাদুরস্ত ভানলা 

ভানলা ভাি চিনয়, ইস্পানতর েুকনরা চিনয়, আনরা সি হাজার রকম জঞ্জাল চিনয় লসই 

োকো ভরনত লিষ্টা কনর। পৃচথিীর চিনক তাচকনয় লিন, জীিে চেনয় মােুষ চক বহচি 

করনে, চক প্রিল প্রচতনর্াচগতা মােুনষর, চক িযস্ততা! কাজ! কাজ! মােুষ কাজ করনে! 

লিাঁনক কাাঁচিনয় বিোচেক নুাঁজনে েূতে েরমুলা, আনজা নুাঁজনে, কালও নুাঁজনে। লিাকাে 

নুনল চিোপনে চিোপনে িাচরচিক লেনয় লেনল, ঊর্ধ্ণশ্বানস িযিসায়ী করনে োকা।  নরর 

লকানর্ প্রিীপ ল্বনল িনস চিনদ্রাহী কচি চলননে কচিতা, সারাচিে েচি এাঁনক আচেণষ্ট ওচিনক 

মি লননয় লেোনি জীিে। লকউ অলস েয়। আেন্দ, কুচল মজুর গানড়ায়াে, তারাও 

প্রার্পনর্ কাজ করনে। চকন্তু লকে করনে আেন্দ? পাগনলর মনতা মােুষ নাচল কাজ করনে 

লকে? মােুনষর লকাজ লেই িনল। আসল লকাজ লেই িনল। েেেে করা োড়া আর চকেু 

করার লেই িনল।’  

  

‘চকন্তু আসল কাজো চক? মােুনষর র্া লেই?’  

  

‘ এ প্রনতরও জিাি লেই আেন্দ। মােুনষর চক লেই তাও মােুনষর িুঝিার উপায় লেই। 

কাজ ো লপনয় মােুষ অকাজ করনে এো লিাঝা র্ায়। চকন্তু তার কাজ চক হনত পারত। 

তার লকানো সংো লেই। এর কারর্ চক জানাে? মােুষ লর্ স্তনরর, তার জীিনের উনেশয 
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লসই স্তনর লেই। ঈশ্বনরর মনতা, লশষ সনতযর মনতা, আচমনত্বইর মানের মনতা লসও মােুনষর 

োগানলর িাইনর। জীিনের একো অথণ এিং পচরর্চত অিশযই আনে, চিশ্বজগনত চকেুই 

অকারর্ হনত পানর ো। সৃচষ্টনত অজস্র চেয়নমর সামঞ্জসয লিননলই লসো লিাঝা র্ায়। 

চকন্তু জীিনের লশষ পচরর্চত জীিনে লেই। মােুষ চিরকাল তার সাথণকতা নুাঁজনি, চকন্তু 

কননো তার লিনা পানি ো। লর্াগী ঋচষ হার মােনলে, িাশণচেক হার মােনলে, কচি হার 

মােনলে, অমাচজণত আচিমধমণ মােুষও হার মােনল। চিরকাল এমচে হনি। কারর্ সমগ্র 

সত্তানক র্া োচড়নয় আনে, মােুষ তানক আয়ত্ত করনি চক কনর!’  

  

কথা িলার উনত্তজোয় লহরনের সামচর়্ক চিিৃচত এনসচেল। শনব্দর লমাহ তার মে লথনক 

আেনন্দর লমাহনক চকেুক্ষনর্র জনেয স্থােিুযত কনরচেল। জীিে সেনন্ধ িক্তিয লশষ কনর 

পুেরায় আেনন্দর সাচিধযনক পূর্ণমাত্রায় অেুভি কনর লস এই লভনি চিচিত হনয় রইল 

লর্ ল্াতা চভি আেন্দ এতক্ষর্ তার কানে আর চকেুই চেল ো। আেন্দনক এতক্ষর্ লস 

এমচে একো সাধারর্ পর্ণানয় লেনল লরননচেল লর্ ্ির্শচক্ত োড়া ওর আর লকানো 

চিনশষনত্বইর সেনন্ধই লস সনিতে হনয় থানক চে। লহরে লিানঝ, চিিচলত হিার মনতা ্রুটচে 

অথিা অসঙ্গচত এো েয়। চকন্তু লেনলমােুনষর মনতা তিু লস আেনন্দর প্রচত তাাঁর এই তুি 

অমনোনর্ানগ আির্ণ হনয় র্ায়। 

  

লহরে এোও িুঝনত পানর, তার কানে জীিনের িযানযা শুেনত আেন্দ ইিুক েয়। জীিে 

চক,জীিনের উনেশয আনে চক লেই, এসি তত্ত্বকথায় চিরচক্ত লিাধ হচিল। অেয সময় 

চিনেষর্ ওর ভানলা লানগ। চকো লহরে জানে ো, চকন্তু আজ সন্ধযায় তার মুননর চিনেষর্ 

ওর কানে শাচস্তর মনতা ললনগনে। লস লথনম লর্নত আেন্দ স্বচস্ত লাভ কনরনে। লরাচমও 

জুচলনয়নের কথা িলুক, লপ্রনমর িযানযা করুক, আেন্দ মে চিনয় শুেনি। চকন্তু লসইনানেই 

তার বধনর্ণর সীমা। অেুভূচতর সমন্বয় করা জীিনের সমগ্রতানক লস জােনত িায় ো, 

িুঝনত িায় ো, ভািনত িায় ো। 

  

তাই লহাক। তাই ভানলা। লহরে চজোসা করল, ‘িিকলা োিো চক আেন্দ?’  
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আেন্দ িলল, ‘ধরুে, আচম লর্ে মনর লগচে। অমািসযার িাাঁনির মনতা আচম লর্ে লেই। 

প্রচতপনি আমার মনধয একেুনাচে জীিনের সঞ্চার হল। ভানলা কনর লিাঝা র্ায় ো। এমচে 

একনোাঁো একেু জীিে। তারপর িাাঁি লর্মে কলায় কলায় একেু একেু কনর িানড় আমার 

জীিেও লতমচে কনর িাড়নে। িাড়নত িাড়নত র্নে পূচর্ণমা এল, আচম পূর্ণমাত্রায় লিাঁনি 

উিচে। তারপর একেু একেু কনর মনর—‘  

  

‘এ োি ভানলা েয়, আেন্দ।’  

  

‘লকে?’  

  

‘একেু একেু কনর মরার োি লেনি লতামার র্চি সচতয সচতয মরনত ইিা হয়?’  

  

আেন্দ একেু হাসল।’মরনত ইিা হনি লকে?  ুম পায়। এক চমচেেও তারপর আচম আর 

িাাঁড়ানত পাচর ো। লকানো রকনম চিোোয় চগনয় িাাঁড়াম কনর আেনড় পনড়ই োক ডাকনত 

আরম্ভ কনর চেই। মা িনল—‘  

  

‘চক িনল?’  

  

‘আপোনক িলনত লিা হনি।’  

  

‘লিান িুনজ। আচম এনানে লেই মনে কনর িল।’  

  

‘ো, িূর! লস িলা র্ায় ো।’  

  

লহরে মৃদু লহনস িলল, ‘ প্রথম লতামানক লিনন মনে হয় চে তুচম এত ভীরু। এো লতামার 

ভয় ো লিা, আেন্দ?’  

  

আেন্দ িলল, ‘মােুষনক আচম ভয় কচর লে।’  

  

‘তনি তুচম লেনলমােুষ–লাজুক।’  
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‘লেনলমােুষ? আমায় এ কথা িলনল অপমাে করা হয় তা জানেে?’ আেন্দ হিাৎ লহনস 

উনি হাত িাচড়নয় লহরনের হাাঁেুনত লোকা চিনয় িলল, ‘আমার অনেক িয়স হনয়নে। 

আমানক সম্ভ্রম কনর কথা কইনিে।’ লহরে জানে, এসি ভূচমকা। তার োি সেনন্ধ মালতী 

চক িনলনে আেন্দ তা লশাোনত িায়, চকন্তু লপনর উিনে ো। লহরে মৃদু লহনস অিোর 

সুনর িলল, ‘লেনলমােুষনক আিার সম্ভ্রম করি চক?’  

  

‘লেনলমােুষ হলাম। চকনস?’  

  

‘লেনলমােুষরাই একো কথা িলনত িশিার লিা পায়।’  

  

আেন্দ উদ্ধত সাহনসর সনঙ্গ িলল, ‘লিা পানি লক? আচম? জগনত এমে কথা লেই। 

আচম র্া িলনত লিা পাই। োিার পর আমার  ুম লিনন মা িনল, লতার আর চিনয়র 

িরকার লেই আেন্দ।’  

  

িনল আেন্দ হিাৎ উদ্ধতভানি লহরেনক আক্রমমর্ করল, িলল, ‘আপচে লেহাত অভদ্র। 

লমনয়নির সনঙ্গ আলাপ করনত জানেে ো।‘  

  

মনে হয় লস িুচঝ হিাৎ উনি িনল র্ানি। লহরনের মুননর চিনক তাচকনয় কু্রমদ্ধ ভচঙ্গনত লস 

মুন  ুচরনয় লেয়। লিাাঁে দুচে কাাঁপনত থানক।  

  

চেষ্ঠুর আেনন্দর সনঙ্গ লহরে লিাতুর অপ্রচতভা আেনন্দর আত্মসংিরনর্র িযাকুল 

প্রয়াসনক উৎসাচরত কনর িনল, ‘িল িল, লথম ো আেন্দ।‘  

  

‘ো, িলি ো। লকে িলি!’  

  

লহরে আনরা চেমণম হনয় িনল, ‘তুচম তাহনল িুচড় েও আেন্দ? চমোচমচে লতামার তাহনল 

রাগ হয়? এতক্ষর্ আমানক তুচম িকাচিনল?’  

  

‘আপচে িনল র্াে। আপোনক আচম োি লিনাি ো।’  
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‘লিচনও ো। আচম লের োি লিননচে।’  

  

‘তাহনল অেথণক িনস আনেে লকে? রাত হল, িাচড় র্াে ো।’  

  

‘লিশ। লতামার মানক ডাক। িনল র্াই।’  

  

আেন্দ িুপ কনর িনস রইল। লহরে িুঝনত পানর, লস চক ভািনে। লস কু্ষব্ধ হনয় উনিনে। 

লহরে চেষ্ঠুরতা কনরনে িনল েয়, চেনজনক লস সতয সতযই সৰূ্কর্ণ অকারনর্ লেনলমােুষ 

কনর লেনলনে িনল। এ িযাপানার আেন্দ িুঝনত পারনে ো। েৃতয কনর লস লমনয়নির 

চিিাচহত জীিনের আেন্দ ও অিসাি পায় এই কথাচে লস এত লিচশ লিাকর মনে কনর 

ো লর্ লহরেনক লশাোনো র্ায় ো। লহরেনক অিানধ এ কথা িলনত, পারার িয়স তার 

হনয়নে িনলই আেন্দ মনে কনর। তাই অসঙ্গত লিার িনশ চিিচলত হনয় িযাপারোনক 

এ ভানি তাল পাচকনয় লিওয়ার জেয চেনজর উপর লস লরনগ উনিনে। লিা লপনয়ও িুপ 

কনর থাকনল অথিা পাকা লমনয়র মনতা হাচস-তামাশার একো অচভেয় িজায় রাননত 

পারনল লহরনের কাে লথনক লিাো লুকানো লর্ত লভনি তার–আেনসানসর সীমা লেই। 

আিার িের িয়নস লহরনের কানে আোশ িেনরর ধীর, সপ্রচতভা ও পূর্ণ পচরর্ত োরী 

হনত লিনয় এনকিানর লতর িেনরর লমনয় হনয় িসার জেয চেনজনক আেন্দ লকানোমনতই 

ক্ষমা করনত পারনে ো। 

  

আেনন্দর অস্বচস্তনত লহরে চকন্তু নুচশ হল। আেন্দ রাগ করনত পানর এই ভয়নক জয় কনর 

তার প্রচত চেষ্ঠুর হনত লপনর চেনজর কানেই লস কৃতেতা লিাধ কনরনে। র্ার সাচিধযই 

আত্মচিিৃচতর প্রিল লপ্ররর্া, তানক শাসে করা চক সহজ মনের লজানরর পচরিয়! লহরনের 

মনে হিাৎ লর্ে শচক্ত ও লতনজর আচিভণাি  েল। 

  

চকন্তু লসই সনঙ্গ এই োেনকও তার আমল চিনত হল লর্, আেন্দনক লস আগানগাড়া ভয় 

কনর এনসনে। আেন্দ ইিা করনলই তার ভয়ােক ক্ষচত করনত পানর, লকানো এক সমনয় 

এই আশ্া তার মনে এনসচেল এিং এননো তা স্থার়্ী হনয় আনে। চেনজর এই ভীরুতার 

জে-ইচতহাস ক্রমনম ক্রমনম তার কানে পচরস্ফুে হনয় র্ায়। 
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লস িুঝনত পানর অনেক চিক লথনক চেনজনক লস আেনন্দর কানে সমপণর্ কনর চিনয়নে। 

অনেক চিষনয়ই লস আেনন্দর কানে পরাধীে। দুুঃন ো পািার অনেকনাচে স্বাধীেতাই লস 

লস্বিায় আেনন্দর হানত তুনল চিনয়নে। তার জীিনে ওর কতৃণত্বই এনে সামােয েয়, তার 

হৃিয়মনের চেয়েনর্ ওর প্রিুর র্নথিািার সম্ভি হনয় চগনয়নে।  

  

র্তক্ষর্ পানর লিচর কনর মালতীনক আসনত হল। 

  

‘লতামানির দুচেনত লিনচে চিচিয ভাি হনয় লগনে।’  

  

আেন্দ িলল, ‘আমার িনু্ধ, মা।’  

  

‘িনু্ধ!’ মালতীর স্বনর অসনন্তাষ প্রকাশ লপল।’িনু্ধ চক ললা েুাঁচড়। লহরে লর্ লতার গুরুজে, 

্দ্ধার পাত্র।’  

  

‘িনু্ধ িুচঝ অ্দ্ধার পাত্র মা?’  

  

মালতী প্রিীপ ল্বনল এনেচেল। মচন্দনরর িরজা নুনল চভতনর েুনক লস আনরা একচে িৃহৎ 

প্রিীপ ল্বনল চিল। লহরে উনি এনস িরজার কানে িাাঁড়াল। মচন্দর প্রশস্ত, লমনঝ লাল 

চসনমে করা। লিিতা চশশুনগাপাল। লোে একচে লিচির উপর িাৎসলয আকষণনর্র ভচঙ্গনত 

িাাঁচড়নয় আনেে। মালতী দুচে বেনিিয সাজচিল। লহরে লিিতানক লিননে, মুন ো 

চেচরনয়ই এো লস চক কনর লের লপল িলা র্ায় ো। 
  

‘চক রকম িাকুর লহরে?’  

  

‘লিশ, মালতী-নিৌচি।’  

  

আেন্দ ওনি চে। লসইনানে লতমচেভানি িনস চেল। লহরে চেনর চগনয় তার কানে িসল। 

  

‘তুচম লিিিাসী োচক আেন্দ?’  
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‘আনে ো, আচম কানরা িাসী েই।’  

  

‘তনি মচন্দনর িাকুনরর সামনে োি লর্?’  

  

‘ িাকুনরর সামনে িনল েয়। মচন্দনর জায়গা অনেক, লমনঝোও লিশ মসৃর্। সিচিে 

মচন্দনর োচি ো। মানঝ মানঝ। আজ এইনানে োিি, এই  ানসর জচমোনত। িাকুর 

আমানির সৃচষ্ট কনরনেে, চভনক্তর কানে র্া প্রর্ামী পাে। তাই চিনয় ভরর্নপাষর্ কনরে। 

এো হল তার কতণিয। কতণিয করিার জেয সামনে োিি, োি আমার অত সস্তা েয়।’  

  

‘লিাঝা র্ানি লিিতানক তুচম ভচক্ত কর ো।’  

  

‘ভচক্ত করা উচিত েয়। িািা িনলে, লিচশ ভচক্ত করনল লিিতা িনে র্াে। লিিতা চক 

িনলে, শুেনিে? িনলে, ওনর হতভাগার িল! আমানক চেনয় মাথা ো  াচমনয় লতারা 

একেু আত্মচিন্তা কর লতা িাপু আমানক চেনয় পাগল হনয় থাকিার জেয লতানির আচম 

পৃচথিীনত পািাাঁই চে। সিাই চমনল লতারা আমানক এমে লিা চিস!’  

  

লহরে নুচশ হনয় িলল, ‘তুচম লতা লিশ িলনত পার আেন্দ?’  

  

‘আচম িলনত পাচর োাঁই! এসি িািার কথা।’  

  

‘লতামার িািা িুচঝ নুি আত্মচিন্তা কনরে?’  

  

‘চিেরাত। িািার আত্মচিন্তার কমাই লেই। আপোর সনঙ্গ লিনা হওয়ায় আজ লিাধহয় মে 

একেু চিিচলত হনয়চেল, এনসই আসনে িনসনেে। কনে উিনিে তার চিক লেই। এক 

একচিে সারারাত আসনে িনসই কাচেনয় লিে।’  

  

মচন্দনরর মনধয মালতী শুেনত পানি িনল আেন্দ লহরনের চিনক ঝুাঁনক পড়ল। 
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‘ এই জেয মা এত ঝগড়া কনর। িনল িাচড় িনস ধযাে করা লকে, িনে লগনলই হয়। িািা 

সচতয সচতয চিনের পর চিে লেে চক রকম হনয় র্ানিে। এত কম কথা িনলে লর্, মনে 

হয় লিািাই িুচঝ হনিে।’  

  

লহরে এ কথা জানে। অোথ চিরচিে স্বল্পভাষী। লসরকম স্বল্পভাষী েয়, লিচশ কথা কইনল 

দুিণলতা ধরা পনড় র্ানি িনল র্ারা িুপ কনর থানক। চেনজনক প্রকাশ করনত অোনথর 

ভানলা লানগ। ো। তার কম কথা িলার কারর্ তাই। 

  

মচন্দনরর মনধয পঞ্চপ্রিীপ লেনড় েুইোং  ণ্টা িাচজনয় মালতী এচিনক আরচত আরম্ভ কনর 

চিনয়চেল। লহরে িলল, ‘প্রর্ামী লিিার ভক্ত কই আেন্দ?’ ।  

  

‘তারা সকানল আনস! দু মাইল লহাঁনে রাত কনর লক এতিূর আসনি! চিনকনল আমানির 

একচে পয়সা লরাজগার লেই। আজ আপচে আনেে আপচে র্চি চকেু লিে।’  

  

‘তুচম আমার কানে োকা আিানয়র লিষ্টা করে।’  

  

‘আচম আিায় করি লকে? পুর্য অজণনের জেয আপচে চেনজই লিনিে। আচম শুধু 

আপোনক উপায়ো িাতনল চিলাম।’  আেন্দ হাসল। মালতীর  ণ্টা এই সময় েীরি 

হওয়ায় আিার লহরনের চিনক ঝুাঁনক িলল, ‘তাই িনল মা প্রর্াম করনত ডাকনল প্রর্ামী 

চিনয় িসনিে ো লর্ে সচতয সচতয। মা তাহনল ভয়ােক লরনগ র্ানি।‘  

  

‘মানক তুচম নুি ভয় কর োচক আেন্দ?’  

  

‘ো, মানক ভয় কচর ো। মার রাগনক ভয় কচর।’  

  

লহরে এক চেপ েসয চেল। সহজ। আলানপর মনধয তার আত্মাগ্লাচে কনম লগনে। 

  

‘আমানক? আমানক তুচম ভয় কর ো আেন্দ?’  
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‘আপোনক? আপোনক আচম চিচে ো, আপোর রাগ চক রকম জাচে ো। কানজই িলনত 

পারলাম ো।’  

  

‘আমানক তুচম লিে ো আেন্দা! আচম লতামার িনু্ধ লর্!’  

  

আেন্দ অচতমাত্রায় চিচিত হনয় িলল, ‘িযস! লশাে কথা! আপচে আিার িনু্ধ হনলে 

কনে?’  

  

‘একেু আনগ তুচম চেনজই িনলে। মালতী—লিৌচি সাক্ষী আনে।’  

  

আেন্দ সনঙ্গ সনঙ্গ িলল, ‘ভুল কনর িনলচেলাম। আচম লেনলমােুষ, আমার কথা ধরনিে 

ো। কনে চক িচল-ো—িচল চিক আনে চকেু?’  

  

‘ এরকম অিস্থায় লতামার তনি চকেু ো িলাই ভানলা, আেন্দ।’  

  

‘চকেু িলচেও ো। আচম। চক িনলচে? িুপ কনর িনস আচে। আপোর র্চি মনে হনয় থানক 

আচম লিচশ কথা িলচে, আপোর ভুল মনে হনয়নে জােনিে।.. ওই লিনুে িাাঁি উনিনে।’  

  

আেন্দ মুন তুনল িাাঁনির চিনক তাচকনয় থানক। আর লহরে তাকায় তার মুননর চিনক। 

তার অিাধয চিনেষর্চপ্রয় মে সনঙ্গ সনঙ্গ িুঝিার লিষ্টা কনর লতজী আনলার লিনয় 

লজযাৎিার মনতা মৃদু। আনলানত মােুনষর মুন আনরা লিচশ সুন্দর হনয় ওনি। লকে। আনলা 

অথিা মােুনষর লিান, লকাথায় এ ভ্রাচন্তর সৃচষ্ট হর়্? 

  

লহরনের ধারর্া চেল কািযনক, চিনশষ কনর িাাঁনির আনলার কািযনক লস িহুকাল পূনিণই 

কাচেনয় উনিনে। লজযাৎিার একচে মাত্র গুনর্র মর্ণািাই তার কানে আনে, লর্ এ আনলা 

চেষ্প্রভ, এ আনলানত লিান ্বনল ো। অথি, আজ শুধু আেনন্দর মুনন এনস পনড়নে িনলই 

তার মনতা চসচেনকর কানেও িাাঁনির আনলা জগনতর আর সি আনলার মনধয চিচশষ্ট হনয় 

উিল।  
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লহরনের চিনেষর্-প্রিৃচত্ত হিাৎ একো অভূতপূিণ সতয আচিষ্কার কনর তানক চেিারুর্ 

আ াত কনর। কচির নাতা োড়া পৃচথিীর লকাথাও লর্ কচিতা লেই, কচির জীিনে পর্ণন্ত 

েয়, তার এই োে পুনরানো। চকন্তু এই োে আনজা লর্ তার অভযাস হনয় র্ায় চে, আজ 

হিাৎ লসো লিাঝা লগনে। কািযনক অসুস্থ োনভণর ে্ার িনল লজনেও আজ পর্ণন্ত তার 

হৃিনয়র কািযচপপাসা অিযাহত রনয় লগনে, প্রকৃচতর সনঙ্গ তার কল্পোর লর্াগসূত্রচে 

আনজা চোঁনড় র্ায় চে। লরামানন্স আনজা তার অন্ধচিশ্বাস, আকুল উচ্ছ্বচসত হৃিয়ানিগ 

আনজা তার কানে হৃিনয়র ল্ষ্ঠ পচরিয়, লজযাৎিা তার লিাননর চপ্রয়তম আনলা। হৃিনয়র 

অন্ধ সতয এতকাল তার মচস্তনষ্কর চেচিত সনতযর সনঙ্গ লড়াই কনরনে। তার েনল, জীিনে 

লকানো চিনক তার সামঞ্জসয থানক চে, একধার লথনক লস লকিল কনর এনসনে ভুল। দুচে 

চিরুদ্ধ সনতযর একচেনক সোনে আর একচেনক অোতসানর একসনঙ্গ মর্ণািা চিনয় এনস 

জীিেো তার ভনর উনিনে শুধু চমথযানত। তার প্রকৃচতর লর্ রহসয, লর্ দুনিণাধযতা 

সনম্মাহেশচক্তর মনতা লমনয়নির আকষণর্ কনরনে, লস তনি এই? রূঢ় লিিো ও লিার 

সনঙ্গ লহরে চেনজনক এই প্রত কনর। 

  

চমথযার প্রকাণ্ড একো স্তুত প োড়া লস আর চকেুই েয়, চেনজর কানে এই জিাি লস পায়। 

  

আেনন্দর মুন তার লিাননর সামনে লথনক মুনে র্ায়। আনত্মাপলচব্ধর প্রথম প্রিল আ ানত 

তার লিনিার অথিা শুেিার ক্ষমতা অসাড় হনয় থানক। এ সহজ কথা েয়। অন্তনরর 

একো পুনরানো শিগন্ধী পিা অন্ধকার আনলায় লভনস লগল, একিা চেরিচিি দুুঃস্বনের 

রাচত্র চিে হনয় উিল। এিং তা অচত অকিাৎ।–এরকম সাং াচতক মুহূতণ লহরনের জীিনে 

আর আনস চে। এতগুচল িের ধনর তার মনধয দুজে লহরে গাঢ় অন্ধকানর রু্দ্ধ কনরনে, 

আচজ আেনন্দর মুনন ললাগা িাাঁনির আনলায় তারা িৃশযমাে হনয় ওিায় লিনা লগনে শ্রুটতা 

কনর পরস্পরনক দুজনেই তারা িযথণ কনর চিনয়নে। লহরনের পচরিয়, ওনির লড়াই। আর 

চকেু েয়। েুনলর লিাঁনি থাকিার লিষ্টার সনঙ্গ কীনের র্ধ্ংসচপপাসার দ্বন্দু, এই রূপকোই 

চেল এতকানলর লহরে। 
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সমানরানহর সনঙ্গ চিনের পর চিে চেনজর এই অচস্তত্বইহীে অচস্তত্বইনক লস িনয় লিচড়নয়নে। 

িকমচকর মনতা চেজ্র সনঙ্গ চেনজনক িুনক িাচরচিনক েচড়নয় লিচড়নয়নে আগুে। কচড়কানির 

সনঙ্গ িচড় লিাঁনধ গলায় োস লাচগনয় লস-ই উমানক ঝুচলনয় চিনয়চেল। লস নুেী! 

  

লহরে চেঝুম হনয় িনস থানক। জীিনের এই প্রথম ও লশষ প্রকৃত আত্মনিতোনক িুনঝও 

আনরা ভানলা কনর িুঝিার লিষ্টায় জল-োো পিা পুকুনরর উচথত িুিিুনির মনতা অসংনয 

প্রত, অন্তহীে িৃচত তার মনে লভনস ওনি। 

  

আেন্দ দুিার তার প্রনতর পুেরািৃচত্ত করনল তনি লস তার কথা শুেনত পায়। 

  

‘চক ভািচে? ভািচে। এক মজার কথা, আেন্দ।‘  

  

‘চক মজার কথা?’  

  

আচম অেযায় কনর এতচিে র্ত ললাকনক কষ্ট চিনয়চে, তুচম আমানক তার উপরু্ক্ত শাচস্ত 

চিনল।‘  

  

এই লহাঁয়াচলচে চেনয় আেন্দ পচরহাস করল ো। 

  

‘ িুঝনত পারলাম ো লর্। িুচঝনয় িলুে।’  

  

‘তুচম িুঝনি ো আেন্দ।’  

  

‘িুঝি। আচম চক কনরচে, আচম তা িুঝি। র্ত লিাকা ভানিে আচম তত লিাকা োই।’  

  

লহরে চিষ্ণ  হাচস লহনস িলল, ‘লতামার িুচদ্ধর লিাষ চিই চে! কথাো িুচঝনয় িলিার 

মনতা েয়। আমার এমে নারাপ লাগনে আেন্দ। 

  

আেন্দ সামনের চিনক তাচকনয় চেরােন্দ স্বনর িলল, ‘তার মানে আমার জেয নারাপ 

লাগনে? আিা ললাক র্ানহাক আপচে!’  
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লহরে অেুনর্াগ চিনয় িলল, ‘আমার মে কত নারাপ হনয় লগনে জােনল তুচম রাগ করনত 

ো আেন্দ।‘  

  

আেন্দ িলল, ‘মে িুচঝ নাচল আপোরই নারাপ হনত জানে? সংসানর আর কানরা িুচঝ 

মে লেই? লহাঁয়াচল করা সহজ। কারর্ তানত চিনিিো থানক ো। ললানকর মনে কষ্ট লিওয়া 

পাপ। এমচেনতই মােুনষর মনে কত দুুঃন থানক।’  

  

আেনন্দর অচভমানে লহরনের হাচস এল। 

  

‘লতামার দুুঃন চকনসর আেন্দ?’  

  

‘আপোরই-িা মে নারাপ হওয়া চকনসর? িাাঁি উনিনে, এমে হাওয়া চিনি, এনুচে প্রসাি 

লননত পানিে, তারপর আমার লোি লিনিার আশা কনর থাকনিে–আপোরই লতা লষাল 

আো সুন। দুুঃন হনত পানর আমার। আচম এত মন্দ লর্ ললাকনক চমচেচমে কননো শাচস্ত 

চিই, চেনজ তা লেরও পাই ো। আমার কানে িসনত হনল ললানকর এমচে চি্ী লানগ, 

আচম চমচষ্ট চমচষ্ট কথা িলনলও। ই আমার দুুঃননর োচক তুলো আনে! ’  

  

লহরে ভািল, আজ চেনজর কথা লভনি লাভ লেই। চেনজর কথা ভুল কনর লভনি এতচিে 

জীিেো অপিচর়্ত হনয় লগনে, এনে চেভুণল কনর ভািনত লগনলও আজ রাচত্রো তাই র্ানি। 

আেনন্দর অমৃতনক আত্মচিনেষনর্র চিনষ েষ্ট কনর আগামীকানলর অেুনশািো িাড়ানো 

সঙ্গত হনি ো। 

  

‘নারাপ লাগনে লকে জাে?’  

  

‘ চক কনর জােি? িনলনেে?’ আেন্দ আশাচন্বত হনয় উিল। 

  

‘লতামার কানে িনস আচে িনল লর্ নারাপ লাগনে। এ কথা চমনথয েয় আেন্দ।’  

  

‘তা জাচে।’  
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‘চকন্তু লকে জাে?’  

  

আেন্দ লরনগ িলল, ‘জাচে জাচে। আমার সি জাো আনে। লকিল জাে জাে কনর একো 

কথাই এক শ িার লশাোনিে লতা!’  

  

কৃষ্টা কথা এক শ িন্ধ আচম কারনকই লশাোই ো। এমে কথা লশলাি, কননো তুচম র্া 

লশাে চে।‘  

  

‘থাক। ো শুেনলও িলনি। আপচে অনেক কথা িনলনেে, েুসেুস হয়নতা আপোর িযথা 

হনয় লগনে। এইিার একেু িুপ কনর িসুে!’  

  

‘আর তা হয় ো। আেন্দ। লতামানক শুেনতই হনি! লতামার কানে িনস আমার মনে হনি 

এতকাল লতামার সনঙ্গ লকে আমার পচরিয় চেল ো? তাই নারাপ লাগনে।‘  

  

আেনন্দর োচলশ করিার পর লথনক চিো পরামনশণই তানির গলা চেিু হনয় চগনয়চেল। 

চেনজর কথা চেনজর কানেই লর্ে লশাো িলনি ো। 
  

লহরে েয়, লস-ই লর্ে চমথযা কথা িনলনে এমচেভানি আেন্দ িলল, ‘আপচে এমে 

িাচেনয় িলনত পানরে!’  

  

আরচত লশষ কনর আেন্দ আচজ মচন্দনর োিনি ো। শুনে মালতী মচন্দনরর িরজায় তালা 

চিল। 

  

‘এনস লথনক িায় িনস আে চসাঁচড়নত।  নর িল লহরে। তুই এই লিলা চকেু লননয় লে ো 

আেন্দ।‘  

  

িাচড়র চিনক িলনত আরম্ভ কনর আেন্দ িলল, ‘প্রসাি লনলাম লর্?’  

  

‘ প্রসাি আিার নাওয়া চক ললা েচড়? আর চকেু না। োিনিে িনল লমনয় আমার নানিে 

ো, ভাচর োিনেউচল হনয়নেে।’  
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আেন্দ তানক ভয় লিচননহ িলল, ‘লশাে মা, লশাে। আজ র্চি আমায় িক, লসচিনের 

মনতা হনি চকন্তু।’  

  

লহরে লিনন চিচিত হল লর্, এ কথায় মালতী সতয সতযই ভড়নক লগল। 

  

‘লক লতানক িচকনে। িািু! শুধু িনলচে, চকেু না। লননত িলাও লিাষ?’  

  

লহরে চজোসা করল, ‘লসচিে চক হনয়চেল?’  

  

আেন্দ িলল, ‘লিানলা ো মা।’  

  

মালতী িলল, ‘আচম একেু িনকচেলাম। িনলচেলাম, উনপাস কনর থাকনল োিনত পারচি 

ো। আেন্দ। এই শুধু িনলচে, আর চকেুই েয়। লর্ই িলা–  

  

আেন্দ িলল, ‘লর্ই িলা! কতক্ষর্ ধনর িনকচেনল মনে লেই িুচঝ?’  

  

মালতী িলল, ‘হযানর  হযাাঁ, লতানক আচম সারাচিে ধনর শুধু িনকচে। লননয়নিনয় আমার 

আর লকাজ লেই। তারপর লমনয় আমার চক করুল জে লহরে? কািা আরম্ভ কনর চিল। 

লস চক কািা লহরে, িানপর জনে আচম অমে কািা লিচন চে। চকেুনতই চক থানমা! লুচেনয় 

লুচেনয় লমনয় আমার কাাঁিনে লতা কাাঁিনেই। আমরা লশনষ ভয় লপনয় লগলাম। আচম আির 

কচর, উচে এনস কত লিাঝাে, লমনয়র কািা। তিু থানম ো। দুজনে আমরা চহমচশম লননয় 

লগলাম!’  

  

লহরে চেসচেস কনর মালতীনক চজোসা করল, ‘আেন্দ পাগল েয় লতা, মালতী-

লিৌচি?’  

  

‘চক জাচে। ওনকই চজনেস কর। ’  
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আেন্দ চকেুমাত্র লিা লপনয়নে িনল মনে হল ো। সপ্রচতভভানিই লস িলল, ‘পাগল 

বিচক! আচম অচভেয় কনরচেলাম, মজা লিননচেলাম।’  

  

‘লিান চিনয় জলও তুই অচভেয় কনরই লেনলচেচল, ো লর আেন্দ?’  

  

‘ লিান চিনয় জল লেলা শক্ত োচক! িল ো, এনুচে লমনঝনত পুকুর কনর চিচি। িসুে। 

এই লিৌচকোনত।‘  

  

লহরে িসল। দুচে  নরর মাঝনানে সরু োাঁক চিনয় িাচড়নত েুনক অন্দনরর িারান্দা হনয় 

লস এই  নর লপৌনেনে। িারান্দায় লিাঝা চগনয়চেল, িাচড়ো লোনে ও দুনপনশা। লো 

সাচরনত লিাধহয়  র চতেনাো, অেযপানশ একনাচে মাত্র  র এিং তার সনঙ্গ লাগানো 

চেিু একো িালা। িালার চেনি দুচে আিো গরু লহরনের লিানন পনড়চেল। িাচড়র আর 

দুচে চিক প্রািীর চিনয় ল রা। প্রািীনরর মাথা চডচেনয় লজযাৎিানলানক িোেীর মনতা চেচিড় 

একচে িাগাে লিনা র্ায়। 

  

এ  রনাো লো সাচরর লশনষ। 

  

লহরে চজোসা করল, ‘এো কার  র?’  

  

আেন্দ িলল, ‘আমার।’  

  

লিৌচকর চিোো। তনি আেনন্দর? প্রচত রানত্র আেনন্দর অনঙ্গর উত্তাপ এই সজায় সচঞ্চত 

হয়। িাচলনশ আেনন্দর গানলর স্পশণ লানগ? লহরে চেনজনক অতযন্ত ্ান্ত মনে করনত 

লাগল। জুনতা নুনল িলল, ‘আচম একেু শুলাম আেন্ি।’  

  

‘শুনলে? শুনলে চক রকম!’ তার শর্যায় লহরে লশনি গুনে আেনন্দর লিাধহয় লিা কনর 

মালতী িলল, ‘লশাও ো, লশাও। একো উাঁিু িাচলশ এনে লি আেন্দ। আমার  র লথনক 

লতার িানপর তাচকয়াো এনে লি িরং। লর্ িাচলশ লতার!’  
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লহরে প্রচতিাি কনর িলল, ‘িাচলশ িাই ো মালতী—লিৌচি। উাঁিু িাচলনশ আমার  াড় 

িযথা হনয় র্ায়।’  

  

মালতী লহনস িলল, ‘চক জাচে িািু, চক রকম  াড় লতামার। আচম লতা উাঁিু িাচলশ েইনল 

মাথায় চিনত পাচর ো। আিা লতামরা গল্প কর, আচম আমার কাজ কচর চগনয়। ওাঁনক 

লননত চিস আেন্দ!’  

  

আেন্দ গম্ভীর হনয় িলল, ‘চক কাজ করনি মা?’  

  

‘সাধনে িসি।‘  

  

‘আনজা তুচম ওই সি নানি? একচিে ো লননল িনল ো লতানমার?’  

  

মালতীর মনধযও লহরে লিাধহয় সামচর়্ক চকেু পচরিতণে এনে চিনয়চেল। রাগ ো কনর 

লস শান্তভানিই িলল, ‘লকে আজ চক? লহরে এনসনে িনল? আচম পাপ কচর ো আেন্দ 

লর্ ওর কানে লুনকানত হনি। লহরেও নানি একেু।’  

  

আেন্দ িলল, ‘হযাাঁ নানি বিচক! অচতচথনক আর িনল লেে ো মা।’  

  

মালতী িলল, ‘তুই লেনলমােুষ, চকেু িুচঝসনে, লকে কথা কইনত আচসস আেন্দ? লহরে 

নানি বিচক। লতামানক একেু কারর্ এনে চিই লহরে?’ িনল লস িযগ্র িৃচষ্টনত লহরনের 

মুননর চিনক তাচকনয় রইল। 

  

লহরনের অেুমােশচক্ত আজ আেন্দসংক্রমান্ত কতণিযগুচল সৰ্কি করনতই অচতমাত্রায় িযস্ত 

হনয়চেল। তিু চেনজ কারর্ পাে কনর একো অস্বাভাচিক মােচসক অিস্থা অজণে করার 

আনগই তানক মি নাওয়ািার জেয মালতীর আগ্রহ লিনন লস একেু চিচিত ও সচন্দগ্ধ 

হনয় উিল। ভানািল, মালতী—লিৌচি আমানক পরীক্ষা করনে োচক। আচম মি নাই চকো, 

লেশায় আমার আসচক্ত কতনাচে তাই র্ািাই কনর লিননে? 
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মালতীর অস্বাভাচিক সারলয এিং ভচিষযনত আসা-র্াওয়া িজায় রানার জেয তানক অল্প 

সমনয়র মনধয  চেষ্ঠতায় লিাঁনধ লেলার প্রার্পর্ প্রয়াস িরর্ কনর লহরনের মনে হল 

মালতী লর্ সন্ধযা লথনক তার দুিণলতার সন্ধাে করনে–এ কথা হয়নতা চমথযা েয়। মালতীর 

মনের ইিাো লমাোমুচে অেুমাে লহরে অনেক আনগই কনরচেল। লর্ গৃহ একচিে লস 

লস্বিায় তযাগ কনর এনসনে, লমনয়র জেয লতমচে একচে গৃহ সৃচষ্ট করনত লিনয় মালতী 

েেেে করনে। তারা চিরকাল িীিানি ো, আেনন্দর একো িযিস্থা হওয়া িরকার। চকন্তু 

গৃহ র্ানির একনিচেয়া তারা লর্ কতিূর চেয়মকােুনের অধীে লস নির মালতী রানন। 

কুচড় িেনরর পুরাতে গৃহতযানগর িযাপারো লুচকনয় অোথ লর্ তার চিিাচহত স্বামী েয় এ 

নির লগাপে কনর লমনয়র চিনয় লিিার সাহস মালতীর লেই। অথি আেন্দ লর্ পুরুনষর 

ভালিাসা পানি ো, লেনলনমনয় পানি ো, লমনয়মােুষ হনয় এ কথাোও লস ভািনত পানর 

ো। আজ লস এনস িাাঁড়ানোমাত্র মালতীর আশী হনয়নে। িার িের আনগ মধুপুনর তার 

লর্ পচরিয় মালতী লপনয়চেল হয়নতা লস তা লভানলা চে। 

  

চকন্তু তিু লস র্ািাই কনর চেনত িায়। িুঝনত িায়, অোনথর চশষয কতনাচে অোনথর মনতা 

হনয়নে। 

  

লহরে িলল, ‘ো, কারর্-োরর্ আমার সইনি ো। মালতী-নিৌচি।’  

  

‘নাও চে িুচঝ কননো?’  

  

কননো নাই চে িলনল মালতী চিশ্বাস করনি ো মনে কনর লহরে িলল, ‘একচিে 

লননয়চেলাম। আমার এক িযাচরস্টার িনু্ধর িাচড়নত। একচিনেই শন চমনে লগনে মালতী—

লিৌচি।’  

  

সুচপ্রয়ার কথা লহরনের মনে পড়চেল। একচিে একেুনাচে মি লননয়চেল িনল তানক লস 

ক্ষমা কনর চে। আজ চমথযা িনল মালতীর কানে তানক আত্মসমপণর্ করনত হনি। 
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মালতী নুচশ হনয় িলল, ‘তাহনল লতামার ো নাওয়াই ভানলা। সাধনের জেয িাধয হনয় 

আমানক লননত হয়, তাোড়া ওনত আমার লকানো ক্ষচতই হয় ো, লহরে। কারর্ পাে করনল 

লতামার লেশা হনি, আমার শুধু একাগ্রতার সাহার্য হয়। প্রচক্রময়া আনে মেতে আনে–লস 

সি তুচম িুঝনি ো, লহরে। িািা িনলে, লেশার জেয ওসি নাওয়া মহাপাপ। আধযাচত্মক 

উিচতর জেয নাও লকানো লিাষ লেই।’  

  

আেন্দ চমেচত কনর িলল, ‘আজ থাক মা।’  

  

মালতী মাথা লেনড় অস্বীকার কনর িনল লগল। 

  

  
  

 নরর মাঝনানে লঠে ে ্বলচেল। কাি পচরষ্কার, পলনত ভানলা কনর কাো, আনলাো লিশ 

উজ্জ্বল। পূচর্ণমার প্রাথচমক লজযাৎিার লিনয় লের লিচশ উজ্জ্বল। লহরনের মনে হল, 

আেনন্দর মুন ম্লাে লিনানি। 

  

আেন্দ িলল, ‘মা’র লিাষ লেই।’  

  

‘লিাষ ধচর চে, আেন্দ।’  

  

‘ লিাষ ো ধরনল চক হনি! লমনয়মােুষ মি নায় এচক সহজ লিানষর কথা।’  

  

সুচপ্রয়ানক মনে কনর লহরে িুপ কনর রইল। একো জলনিৌচক সামনে লেনে আেন্দ তানত 

িসল।’চকন্তু মা’র সচতযই লিাষ লেই। এসি িািার জেয হনয়নে। জানেে মা’র মনে একো 

ভয়ােক কষ্ট আনে। একিার পাগল হনয় লর্নত িনসচেল। এই কনষ্টর জন্র্।’  

  

‘চকনসর কষ্ট?’  

  

আেন্দ চিষ্ণ  চিচন্তত মুনন লগালাকার আনলার চশনাচের চিনক তাচকনয় চেল। লিান ো 

চেচরনয়ই িলল, ‘মা িািানক ভয়ােক ভালিানস। িািা র্চি দুচিনের জেযও লকাথাও িনল 
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র্াে, মা লভনি লভনি চিক পাগনলর মনতা হনয় থানক। িািা চকন্তু মানক দুনিানন লিননত 

পানরে ো। আমার োে হিার পর লথনক একচিে িািানক একচে চমচষ্ট কথা িলনত শুচে 

চে।’  

  

লহরে অিাক হনয় িলল, ‘চকন্তু মাস্টারমশায় লতা কড়া কথা িলিার ললাক েে!’  

  

‘ লরনগ লিাঁিানমচি কনর ো িলনল িুচঝ কড়া কথা িলা হয় ো? আপোর সামনে মানক 

আজ চক রকম অপিস্থ করনলে, লিননলে ো। িচিশ  ণ্টা এক িাচড়নত থাচক, মার 

অিস্থা আমার চক আর িুঝনত িাচক আনে! এমচে মা অনেকো শান্ত হনয় থানক। মি 

লননল আর রনক্ষ লেই। চগনয় িািার সনঙ্গ ঝগড়া শুরু কনর লিনি। শুেনত পািার ভনয় 

আচম অিশয িাগানে পাচলনয় র্াই, তিু দু-িারনে কথা কানে আনস লতা। আমার মে এমে 

নারাপ হনয় র্ায়।’ ক্ষচর্নকর অিসর চেনয় আেন্দ আিার িলল, ‘িািা এমে চেষ্ঠুর!’  

  

কত হনয় আেনির িাচলনশ গাল লরনন লহরে শুনয়চেল। িাচলনশ মৃগোচভর মৃদু গন্ধ আনে। 

মালতীর দুুঃননর কাচহেী শুেনত শুেনতও লস িরর্ করিার লিষ্টা করচেল। চকন্তুরীগনন্ধর 

সনঙ্গ তার মূল কার িৃচত জচড়নয় আনে। আেনন্দর উচ্চাচরত চেষ্ঠুর শব্দো তার মেনক 

আেনন্দর চিনক চেচরনয় চিল। 

  

‘চেষ্ঠুর’  

  

‘ভয়ােক চেষ্ঠুর। আজ িািার কানে একেু ভানলা িযিহার লপনল মা মি লোয় ো। লজনেও 

িািা উিাসীে হনয় আনেে। এক এক সময় আমার মনে হয়, এর লিনয় িািা র্চি লকাথাও 

িনল লর্নতে তাও ভানলা চেল। মা লিাধহয় তাহনল শাচন্ত লপত।’  

  

িািা র্চি লকাথাও িনল লর্নতে! আেন্দও তাহনল প্রনর়্াজে উপচস্থত হনল চেষ্ঠুর চিন্তানক 

প্র্য় চিনত পানর? মালতীর দুুঃননর লিনয় আেনন্দর এই েূতে পচরিয়চেই লর্ে লহরনের 

কানে প্রধাে হনয় থানক। তার োো কথা মনে হয়। মালতীর অিাঞ্ছেীয় পচরিতণেনক 

আেন্দ র্নথাচিতভানি চিিার করনত অক্ষম েয় লজনে লস সুনী হয়। মালতীর অধুঃপতে 
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রচহত করনত অোথনক পর্ণন্ত লস িূনর লকাথাও পাচিনয় লিিার ইিা লপাষর্ কনর, 

মালতীর লিাষগুচল তার কানে এতিূর িজণেীয়। মাতৃনত্বইর অচধকানর র্া নুচশ করিার 

সমথণে আেনন্দর কানে মালতী পায় চে। শুধু তাই েয়। আেনন্দর আনরা একচে অপূিণ 

পচরিয় তার মালতী সৰ্ককণীয় মনোভানির মনধয আচিষ্কার করা র্ায়। মালতীনক লস লিাষী 

িনল জানে, চকন্তু সমানলািো কনর ো, তানক সংস্কৃত ও সংনশাচধত করিার শতাচধক 

লিষ্টায় অশাচন্তর সৃচষ্ট কনর ো। মালতীনক চকনস িিনল চিনয়নে আেন্দ তা জানে। চকন্তু 

জাোর লিনয়ও র্া িড় কথা, মনোনিিোর এই চিকৃত অচভিযচক্তনক লস লিানঝ, অেুভি 

কনর। জীিনের এই রু্চক্তহীে অংশচেনত লর্ অনণ্ড রু্চক্ত আনে, আেনন্দর তা অজাো েয়। 

ওর চিষ্ণ  মুননাচে লহরনের কানে তার প্রমার্ চিনি। 

  

আেন্দ িুপ কনর িনস আনে। তার এই েীরিতার সুনর্ানগ তানক লস কত চিক চিনয় 

কতভানি িুঝনে লহরনের মনে তার িুলনিরা চহসাি িলনত থানক। চকন্তু এক সময় হিাৎ 

লস অেুভি কনর এই প্রচক্রময়া তানক র্ের্া চিনি। আেন্দনক িুচদ্ধ চিনয় িুঝিার লিষ্টায় 

তার মনধয লকমে একো অেুনত্তচজত অিসি ্বালা সুস্পষ্ট হনয় উনিনে। সম্মুনন পথ 

অেুরন্ত লজনে র্াত্রার লগাড়ানতই অ্ান্ত পচথনকর লর্মে চস্তচমত হতাশা জানগ, একো 

ভারনিাধ তানক িচমনয় রানন, লসও ভুো চিমানো লিনপ-ধর কক্টর অধীে হনয় পনড়নে। 

আেনন্দর অন্তরঙ্গ প্রনয় তার লেে সুন লেই। 

  

  
  

লহরে চিোোয় উনি িনস। লন্ঠনের এত কানে আেন্দ িনসনে লর্ তানক মনে হনি 

লজযাচতমণর়্ী, 

  

আনলা লর্ে লঠে নের েয়। লহরে অসহায় চিপনের মনতা তার মুননর চিনক তাচকনয় থানক। 

লস আনরা একচে অচভেি আত্মনিতো নুাঁনজ পায়। তার চিহ্বলতার সীমা থানক ো। সন্ধযা 

লথনক আেন্দনক লস লর্ লকে োো চিক লথনক িুঝিার লিষ্টা করনে, এতক্ষনর্ লহরে লস 

রহনসযর সন্ধাে লপনয়নে। ঝনড়া রাচক্রমর উত্তাল সমুনদ্রর মনতা অশান্ত অসংর্ত হৃিয়নক 
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এমচেভানি লস সংর্ত কনর রাননে, আেন্দনক জাচােিার ও িুঝিার এই অপ্রমত্ত েলো 

চিনয়। আেন্দ লর্মচে লহাক চক তার এনস র্ায়? লস চিিার পনড় আনে লসই জগনত, লর্ 

জগৎ আেনন্দর জেযই তানক অচতক্রমম কনর আসনত হনয়নে। জীিনে ওর র্ত অচেয়ম–

র্ত অসঙ্গচতই থাক, চকনসর সনঙ্গ তুলো কনর লস তা র্ািাই করনি? আেন্দনক লস লর্ 

স্তনর লপনয়নে লসনানে ওর অচেয়ম চেয়ম, ওর অসঙ্গচতই সঙ্গচত। ওর অচেিার্ণ আকষণর্ 

োড়া চিশ্বজগনত আজ আর চদ্বতীয় সতয লেই, ওর হৃিয়মনের সহস্র পচরিয় সহস্রািার 

আচিষ্কার কনর তার লাভ চক হনি? তার লমাহনক লস িরম পচরপূর্ণতার স্তনর তুনল চিনয়নে, 

তানক আিার লগাড়া লথনক শুরু কনর িাস্তিতার ধানপ ধানপ চিনে চগনয় চতল চতল কনর 

মুগ্ধ হিার মানে চক হয়? এ তারই হৃিয়মনের দুিণলতা। ঈশ্বরনক কৃপাময় িনল কল্পো 

ো কনর লর্ দুিণলতার জেয মােুষ ঈশ্বরনক ভালিাসনত পানর ো, এ লসই দুিণলতা? 

আেন্দনক আ্য় কনর লর্ অপাচথণি অনিাধয অেুভূচত েীহাচরকানলানকর রহসযসৰ্কনি 

তার লিতোনক পর্ণন্ত আিি কনর চিনত িায়, পৃচথিীর মাচেনত লপ্রাচথত সহস্র চশকনড়র 

িন্ধে লথনক তানক মুচক্ত চিনয় উধণাচায়ত লজযাচতস্তনরর মনতা তানক উক্তৃঙ্গ আত্মপ্রকানশ 

সমাচহত কনর লেলনত িায়, লসই অিযক্ত অেুভূচত ধারর্ করিার শচক্ত হৃিনয়র লেই িনল 

অচভেতার অসংনয অেচভিযচক্ত চিনয় তানকই লস আয়ত্ত করিার লিষ্টা করনে! 

আকাশকুসুমনক আকানশ উনি লস িয়ে করনত পানর ো। তাই অসীম বধনর্ণর সনঙ্গ 

িাগানের মাচেনত তার িাষ করনে। হৃিনয়র একচেমাত্র অিাস্তি িন্ধনের সমকক্ষ লক্ষ 

িাস্তি িন্ধে সৃচষ্ট কনর লস আেন্দনক িাাঁধনত িায়। সুন-দুুঃননর অতীত উপনভাগনক লস 

পচরর্ত করনত িায় তার পচরচিত পুলকনিিোয়। আজ সন্ধযা লথনক লস এই অসাধয 

সাধনে ব্র্তী হনয়নে। 

  

আেন্দ পুরাতে প্রত করল।  

  

‘চক ভািনেে?’  

  

‘অনেক কথাই ভািচে, আেন্দ। তার মনধয প্রধাে কথাো এই, আমার চক হনয়নে।’  
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‘চক হনয়নে?’  

  

‘চক রকম একো অদু্ভত কষ্ট হনি।’  

  

আেন্দ হিাৎ উনত্তচজত হনয় িলল, ‘আমারও হয়। োিিার আনগ আমার ওরকম হয়।’  

  

লহরে উৎসুক হনয় িলল, ‘লতামার চক রকম লানগ?’  

  

‘ চক রকম লানগ?’ আেন্দ একেু ভািল, ‘তা িলনত পারি ো। চক রকম লর্ে একো 

অদু্ভত—’  

  

‘আচম চকন্তু িুঝনত পারচে, আেন্দ।’  

  

‘আচমও আপোরো িুঝনত পারচে।‘  

  

পরস্পনরর লিাননর চিনক তাচকনয় তারা লহনস লেলল। 

  

আেন্দ িলল, ‘আপোর চননি পায় চে? চকেু নাে।’  

  

লহরে িলল, ‘ িাও। লিচশ চিও ো।’  

  

  
  

একচে চেুঃশব্দ সন্নতর মনতা আেন্দ র্তিার  নর আোনগাো করল, জাোলার পােগুচল 

ভানলা কনর নুনল চিনত চগনয় র্তক্ষর্ লস জাোলার সামনে িাাঁড়াল, চিক সম্মুনন এনস 

র্তিার লস লিান তুনল লসাজা তার লিাননর চিনক তাকািার লিষ্টা করল—তার প্রনতযকচের 

মনধয লহরে তাাঁর আত্মার পরাজয়নক ভুনল র্ািার লপ্ররর্া আচিষ্কার করল। তার ক্রমনম 

ক্রমনম মনে হল, হয়নতা এ পরাজনয়র গ্লাচে চমথযা। চিিানর হয়নতা ভুল আনে। হয়নতা 

জয়-পরাজনয়র প্রতই ওনি ো। 
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লহরনের মে র্নে এই আশ্বাসনক নুাঁনজ লপনয়ও সচন্দগ্ধ পরীক্ষনকর মনতা চিিার কনর ো 

লিনন। গ্রহর্ করনত পারনে ো, আেন্দ তার চিন্তায় িাধা চিল। আেনন্দর হিাৎ মনে পনড় 

চগনয়নে, চসাঁচড়নত িনস লহরেনক একো কথা িলনি, মনে কনরও িলা হয় চে। কথাো 

আর চকেুই েয়। লপ্রম লর্ একো অস্থার়্ী লজারানলা লেশযমাত্র লহরে এ নির লপল লকাথায়! 

একেু আনগও এ কথা চজোসা করনত আেনন্দর লিা হচিল। চকন্তু চক আির্ণ, এনে 

তার একেুও লিা করনে ো। 

  

‘আপোনক সচতয কথাো িচল। সন্ধযার সময় আপোনক লর্ িনু্ধ িনলচেলাম, লসো িাোনো 

কথা। এতক্ষনর্ আপোনক িনু্ধ মনে হনি।’  

  

‘এনে কত রাচত্র?’  

  

‘চক জাচে। িশো সানড়-িশো হনি।  চড় লিনন আসি?’  

  

‘থাক। আমার কানে  চড় আনে। িশো িাজনত এননো লতর চমচেে িাচক।’  

  

আেন্দ চিচিতা হনয় িলল, ‘ চড় আনে, সময় চজনেস করনলে লর্?’  

  

লহরে লহনস িলল, ‘ চড় লিননত জাে চকো পরন করচেলাম। মালতী—লিৌচির সাড়াশব্দ 

লর্ ো?’  

  

আেন্দ হাসল। িলল, ‘অত লিাকা োই, িুঝনলে? এমচে কনর আমার কথাো এচড়নয় 

র্ানিে, তা হনি ো। লরাচমও জুচলনয়ে লিাঁনি থাকনল তানির লপ্রম অল্পচিনের মনধয মনর 

লর্ত, আপচে চক কনর জােনলে িলুে।’  

  

লহরে এো আশা কনর চে। লিা ো করার অচভেয় করনত আেনন্দর লর্ প্রার্ান্ত হনি, 

এেুকু ধরনত ো পারার মনতা চশশুনিান লহরনের েয়। একিার মচরয়া হনয় লস প্রত করনে, 

তার সেনন্ধ এই সুস্পষ্ট িযচক্তগত প্রতো। তার এ সাহস অতুলেীয়। চকন্তু প্রতো িাপা 
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চিনয়ও আেনন্দর শরম-চতক্ত অেুসচন্ধৎসানক িাপা লিওয়া লগল ো লিনন লহরে অিাক 

হনয় রইল। 

  

‘িুচদ্ধ চিনয় জােলাম।’ লহরে এই জিাি চিল। 

  

‘শুধু িুচদ্ধ চিনয়?’  

  

‘ শুধু িুচদ্ধ চিনয় আেন্দ! চিনেষর্ কনর।’ আেনন্দর িাচলশ লথনক সিয আচিষৃ্কত লো 

িুলচের একপ্রান্ত আেুল চিনয় লিনপ ধনর েু চিনয় উচড়নয় লসচেনক লহরে লসাজা কনর 

রানল। 

  

‘জল লননয় আচস!’ িনল আেন্দ লগল পাচলনয়। 

  

লহরে তনে আিার ভািনত আরম্ভ করল লর্ লকাে অোত সতযনক আচিষ্কার করনত 

পারনল তার হৃিনয়র চিরন্তে পরাজয়, জয়-পরাজনয়র স্তর িূত হনয় সকল পাচথণি ও 

অপাচথণি চহসািচেকানশর অতীত হনয় লর্নত পানর। লিান চিনয় লিনন, স্পশণ চিনয় অেুভি 

কনর, িুচদ্ধ চিনয় চিনে ও হৃিয় চিনয় কামো কনর, মতণনলানকর লর্ আত্মীয়তা আেনন্দর 

সনঙ্গ তার স্থাচপত হওয়া সম্ভি, আত্মার অতীচিয় উিাত্ত আত্মীয়তার সনঙ্গ তার তুলো 

লকাথায় রচহত হনয় লগনে। লকাে হৃিয রু্চক্ত, সীমানরনার মনতা, এই দুচে মহাসতযনক 

এমেভানি ভাগ কনর চিনয়নে লর্, তানির অচস্তত্বই আর পরস্পরচিনরাধী হনয় লেই, তানির 

একচে অপরচেনক কলচ্ত কনর লিয় চে। 

  

আেনন্দর চেনর আসনত লিচর হয়। লহরনের িযাকুল অনন্বষর্ তার লিহনক অচস্থর কনর 

লিয়। চিোো লথনক লেনম লস  নরর মনধয পায়িাচর। আরম্ভ কনর। এচিনকর লিয়াল লথনক 

ওচিনকর লিয়াল পর্ণন্ত লহাঁনে র্ায়, থমনক িাাঁড়ায় এিং প্রতযািতণে কনর। চতেচে লনালা 

জাোলা প্রনতযকিার তার লিাননর সামনে লজযাৎিাপ্লাচিত পৃচথিীনক লমনল ধনর। চকন্তু 

লহরনের এনে উনপক্ষা অসীম। সম্মুননর সুিূর সািা লিয়ালচের আধ হানতর মনধয এনস 

http://www.bengaliebook.com/


 মাদন্ক বন্দিযাপাধ্যায় । দিবারাদির কাবয। উপন্যাস 

 93 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গচতনিগ সংর্ত কনর, আর চকেুই লিননত পায় ো। লমনঝনত আেনন্দর পচরতযক্ত একচে 

েুল তার পানয়র িানপ চপনষ র্ায়। 

  

লহরে জানে, আনলা এই অন্ধকানর ্বলনি। তানক িমনক ো চিনয় চিো আড়েনর তার 

হৃিনয় পরম সতযচের আচিভণাি হনি। তার সমস্ত অধীরতা অপমৃতুয লাভ করনি ো, 

 ুচমনয় পড়নি। জীিনের িরম োেনক সুলভ ও সহজ িনল লজনে লস তনে কু্ষি অথিা 

চিচিত পর্ণন্ত হনি ো। চকন্তু তার লিচর কত? 

  

চেনর এনস তার িাঞ্চলয লক্ষয কনর আেন্দ অিাক হনয় লগল চকন্তু কথা িলল ো। 

একপানশ িনস তার অচস্থর পিিারর্ানক িৃচষ্ট চিনয় অেুসরর্ করনত লাগল। লহরে িহুচিে 

হল তার িুনলর র্ত্ন চেনত ভুনল লগনে। তিু তার িুনল এতক্ষর্ লর্ে একো শৃঙ্খলা চেল, 

এনে তাও লেই। তানক পাগনলর মনতা চিন্তাশীল লিনানি। আেনন্দর সামনে এমচেভানি 

লস লর্ে কত রু্গ ধনর ক্ষযাপার মনতা অসংলগ্ন পিচিনক্ষনপ লহাঁনে লহাঁনে শুধু লভনি চগনয়নে। 

পৃচথিীনত িাস করার অভযাস লর্ে তার লেই। প্রিানস আপোর অচেিণিেীয় একাচকনত্বইর 

লিিোয় এমচে প্রগাঢ় ঔৎসুনকযর সনঙ্গ লস সিণিা স্বনিনশর স্বে লিনন। 

  

আেনন্দর আচিভণাি লহরে লের লপনয়চেল। চকন্তু লস লর্ মােচসক অিস্থায় চেল তানত এই 

আচিভণাি চকেুক্ষনর্র জেয মূলযহীে হনয় থাকনত িাধয।  

  

লহরে হিাৎ তার সামনে িাাঁড়াল।‘  

  

‘িযায়াম করচে, আেন্দ।‘  

  

‘িযায়াম লশষ হনয় থাকনল িনস চি্াম করুে।’  

  

লহরে তৎক্ষর্াৎ িসল িলল, ‘তুচম িার িার মুন ধুনয় আসে লকে?’  

  

‘মুনন ধুনলা লানগ লর্!’ আেন্দ হাসিার লিষ্টা করল। 
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তানির অদু্ভত চেরিলে অসহায় অিস্থাচে লহরনের কানে হিাৎ প্রকাশ হনয় র্ায়। তানির 

কথা িলা অথণহীে, তানির িুপ কনর থাকা ভয়্র। পানয়র তলা লথনক তানির মাচে প্রায় 

সনর লগনে, তানির আ্য় লেই। মােুনষর িহু রু্নগর গনিষর্াপ্রসূত সভযতা আর তারা 

িযিহার করনত পারনে ো। িশণে, চিোে, সমাজ ও ধমণ, এমে চক, ঈশ্বরনক চেনয় পর্ণন্ত 

তানির আলাপ আনলািো আিল, এতিূর অিল লর্, পাঁাাি চমচেে ওসি চিষনয় লিষ্টা 

কনর কথা িালানল চেনজনির চি্ী অচভেনয়র লিায় তারা কণ্টচকত হনয় উিনি। এই 

কনক্ষর িাইনর োে লেই, সমসযা লেই, প্রনর়্াজেীয় চকেু লেই–মােুষ পর্ণন্ত লেই। তানির 

কানে িাইনরর জগৎ মুনে লগনে, আর লস জগৎনক লকানো েনলই এ— নর লেনে আো 

র্ানি ো। একান্ত িযচক্তগত কথা িলিার চকেু লেই। অথি এই সীমািদ্ধ আলানপও লর্ 

কথাগুচল তারা িলনত পারনে লসগুচল িানজ, অিান্তর। লিামার মনতা লেনে পড়নত লিনয় 

তানির তুচড় চিনয় নুচশ থাকনত হনি। 

  

এ অিস্থা সুননর েয়, কাময েয়, লহরনের তা স্বীকার করনত হল। চকন্তু ক্ষচতপূরর্ লর্ এই 

অসুচিধানক োচপনয় আনে। এ কথা জােনতও তার িাচক চেল ো। পরস্পনরর কত 

অেুচ্চাচরত চিন্তানক তারা শুেনত পানি। তানির কত প্রত ভাষায় রূপ ো চেনয়ও চেুঃশব্দ 

জিাি পানি। শাচড়র প্রান্ত লেনে োচমনয় পানয়র পাতা লেনক চিনয় িলনে, পা দু’চে 

আড়াল কনর লিনিার মনতা েয়  আাঁিনলর তনল হাত দুচে আড়াল কনর িলনে, পা লিননত 

চিলাম ো িনল তুচম অমে কনর আমার হানতর চিনক তাচকনয় থাকনি, তা হনি ো। লস 

তার মুননর চিনক লিনয় জিাি চিনি এিার তুচম মুন োক চক কনর লিচন! আেনন্দর মৃদু 

লরামাঞ্চ ও আরক্ত মুন প্রচতিাি কনর িলনে, আমানক এমে। কনর হার মাোনো লতামার 

উচিত েয়। িরজার চিনক লিনয় আেন্দ ভয় লিনানি। আচম ইিা! করনলই উনি িনল 

লর্নত পাচর। 

  

হিাৎ তার মুনন চিষ্ণ তা  চেনয় আসনে। তার লিান েলেল কনর উিনে। লিাননর পলনক 

লস অেযমেস্ক হনয় লগল। এও ভাষা-সুস্পষ্ট িার্ী! চকন্তু এর অথণ অতল, গভীর, রহসযময়। 

তার কত ভয়, কত প্রত, চেনজর কানে হিাৎ চেনজই দুনিণাধয হনয় উনি তার চক চেিারুর্ 
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কষ্ট, লহরে চক তা জানে? তার মে কতিূর উতলা হনয় উনিনে লহরে চক তার সন্ধাে 

রানন? একো চিপুল সম্ভািো গুহাচেরুদ্ধ েিীর মনতা তানক লর্ লভনে লেলনত িানি, 

লহরে তাও চক জানে? হয়নতা আচজ লথনকই তার চিরকানলর জেয দুুঃননর চিে শুরু হল, 

এ আশ্া লর্ তার মনে ্বালার মনতা লজনগ আনে, লহরে চক তা কল্পোও করনত পানর? 

  

চেুঃশব্দ চেমণম হাচসর সনঙ্গ উিাসীে লিানন লনালা জানোলা চিনয় িাইনর তাচকনয় লথনক 

লহরে জিাি চিনি: দুুঃননক ভয় লকানরা ো। দুুঃন মােুনষর দুলণভতম সৰ্কি! তাোড়া 

আচম আচে। আচম! 

  

  
  

কথার অভানি তানির িী ণতম েীরিতার লশনষ আেন্দ িলল, ‘িলুে োি লিননিে।’  

  

আেনন্দর োি লর্ িাচক আনে, লস কথা লহরনের মনে চেল ো। 

  

‘িল। লিশ পচরিতণে করনি ো?’  

  

‘করি। আপচে িাইনর চগনয় িসুে।’  

  

লহরে  র লথনক লিচরনয় লগল। অোনথর  নরর সামনে চিনয় র্ািার সময় লভজানো 

জাোলার োাঁক চিনয় লস লিননত লপল একনকানর্ লমরুিণ্ড ষ্টাে কনর চেস্পন্দ হনয় লস 

িনস আনে। জীিনে িাহুনলযর প্রনর়্াজে আনে। কত চিচিত্র উপানয় মােুষ এ প্রনর়্াজে 

লমোয়! 

  

িাচড়র িাইনর চগনয় মচন্দনরর সামনে োাঁকা জায়গায় লহরে িাাঁড়াল। ইচতমনধয এনানে 

অনেক পচরিতণে সং চেত হনয় লগনে। তা র্চি ো হনয় থানক, তনি লহরনের লিাননরই 

পচরিতণে হনয়নে চেিয়। মচন্দর ও িাচড়র শযাওলার আিরর্ এক প্রস্থ োয়ার আস্তরনর্র 

মনতা লিনানি। িাগানে তরুতনলর রহসয আনরা  ে আনরা মমণস্পশণী হনয় উনিনে। 

আেন্দ লর্  ানসর জচমনত োিনি লসনানে লজযাৎিা পনড়নে আর পনড়নে লিিিারু গােোর 
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োয়া। সমুনদ্রর কলরি ক্ষীর্ভানি লশাো র্ানি। রাচত্র আনরা িাড়নল, িাচরচিক আনরা স্তব্ধ 

হনয় এনল, আনরা স্পষ্টভানি লশাো র্ানি। 

  

পৃচথিীনত চিরচিে এই সন্ত ও সঙ্গীত চেল, চিরচিে থাকনি। মাঝনানে শুধু কনয়কো 

িেনরর জেয চেনজনক লস উিাসীে কনর লরননচেল। লস মনর চে,  ুচমনয় পনড়চেল মাত্র। 

 ুম লভনে, দুুঃস্বনের ভগ্নস্তৃপনক অচতক্রমম কনর লস আিার স্তনর স্তনর সাজানো সুন্দর 

রহসযময় জীিনের লিনা লপনয়নে। লর্ স্পচন্দত লিিো প্রার্ ও লিতোর একমাত্র পচরিয় 

আজ আর লহরনের তার লকানো অভাি লেই। 

  

লহরে মচন্দনরর চসাঁচড়নত িসল। 

  

আেনন্দর প্রতীক্ষায় অধীর হনয় িাচড়র িরজায় লস লিান লপনত রানল ো। আেন্দ লিশ 

পচরিতণে কনরই িাইনর এনস তানক োি লিনানি, িঞ্চল হনয় ওিার লকানো কারর্ লেই। 

এই সংচক্ষপ্ত চিরহােুকু তার িরং ভানলাই লাগনে। আেন্দ র্চি আসনত লিচরও কনর লস 

কু্ষি হনি ো। 

  

আেন্দ লিচর ো কনরই এল। িাাঁনির আনলানত তানক পরীক্ষা কনর লিনন লহরে িলল, 

‘তুচম লতা কাপড় িিলাও চে আেন্দ?’  

  

‘ো। শুধু জামা িিনল এলাম। কাপড়ও অেযকরম কনর পনরচে। িুঝনত পারনেে ো?’  

  

‘িুঝনত পারচে।’  

  

‘চক রকম লিনানি আমানক?’  

  

‘তা চক িলা র্ায় আেন্দ?’ লহরে চসাঁচড়র উপনরর ধানপ িনসচেল। তার পানয়র চেনি 

সকনলর তলার ধানপ আেন্দ িসনতই লসও লেনম এল। আেন্দ লিনয় ো লিননই একেু 

হাসল। 
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লহরে লকানো কথা িলল ো। আেনন্দর এনে েীরিতা িরকার এো লস অেুমাে কনরচেল। 

হাাঁেুর সামনে দুচে হাতনক লিাঁনধ আেন্দ িনসনে। তার েড়ানো িািচর িুল কাে লেনক গাল 

পর্ণন্ত চ নর আসনে। তার লোে লোে চেশ্বাস লেিার প্রচক্রময়া লিানন লিনা র্ায়। 

  

আেন্দ এক সময় চেশ্বাস লেনল িনল, ‘জামাকাপড়! চক লোে মে আমানির!’  

  

‘আমানির, আেন্দ।’  

  

‘ো, আমানির। এসি সৃচষ্ট কনরচে আমরা। এ আমানির এক ধরনের েল।’  

  

চেুঃশনব্দ সময় অচতিাচহত হনয় র্ায়। তারা িুপ কনর িনস থানক। আেন্দনক িমনক লিিার 

ভনয় লহরে েড়নত সাহস পায় ো  লজানর চেশ্বাস লেলনত চগনয় লিনপ র্ায়। আকানশ িাি 

গচতহীে। আেনন্দর োনির প্রতীক্ষায় লহরনের মনেও সমস্ত জগৎ স্তব্ধ হনয় লগনে। 

  

তারপর এক সময় আেন্দ উনি লগল।  ানস-োকা জচমনত চগনয় িাাঁনির চিনক মুন কনর 

লস ধ্ৰুপনত িসল। প্রর্ানমর ভচঙ্গনত মাথা মাচেনত োচমনয় দুহাত সম্মুনন প্রসাচরত কনর 

চস্থর হনয় রইল। 

  

  
  

আেন্দ কতক্ষর্ েৃতয করল লহরনের লস লনয়াল চেল ো।  

  

িাাঁনির আনলা তার লিানন চেনভ চেনভ মাে হনয় এনসচেল োনির লগাড়ানতই। এো তার 

কল্পো অথিা আকানশর িাাঁিনক লমন  আড়াল কনরচেল, লহরে িলনত পারনি ো। চকন্তু 

েথ, মের গচতেন্দ লথনক আেনন্দর েৃতয িঞ্চল হনত িঞ্চলতর হনয় ওিার সনঙ্গ সনঙ্গ 

লজযাৎিাও লর্ উজ্জ্বল হনত উজ্জ্বলতর হনয় উনিচেল। এ কথা লহরে চেুঃসংশনয় িলনত 

পানর। হয়নতা লিানন তার ধাাঁধা ললনগচেল। হয়নতা িিকলা েৃনতযর লশাো িযানযাচে তার 

মনে প্রভাি চিস্তার কনরচেল। 
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পূচর্ণমা লথনক আেন্দ চকন্তু অমািসযায় চেনর লর্নত পানর চে। েৃতয র্নে তার িরম 

আনিনগ উচ্ছ্বচসত হনয় উনিনে, তার সিণানঙ্গর আনলাচড়ত সঞ্চালে এক ঝলক আনলার 

মনতা প্রনর দ্রুততায় লহরনের চিিয়িচকত িৃচষ্টর সামনে িমক সৃচষ্ট কনরনে, চিক লসই 

সময় অকিাৎ লস লথনম লগল। 

  

 ানসর উপর িনস তানক হাাঁপানত লিচন লহরে তাড়াতাচড় উনি তার কানে লগল। 

  

‘চক হল, আেন্দ?’  

  

‘ভয় করনে।’ আেন্দ িলল। রুদ্ধস্বনর, কািার মনতা কনর। 

  

লস থারথার কনর কাাঁপনে। তার মুন আরক্ত, সিণাঙ্গ  ানম লভজা। তার দুনিানন উনত্তচজত 

অসংর্ত িাহচে। িুলগুচল তার মুনন এনস পনড়  ানম জচড়নয় চগনয়চেল। িুল চপেনে 

সচরনয় লহরে তার কানের পানশ আেনক চিল। তানক িম লেিার সময় চিনয় িলল, ‘ভয় 

করনে? লকে ভয় করনে, আেন্দ?’  

  

আেন্দ িলল, ‘চক জাচে। হিাৎ সমস্ত শরীর আমার লকমে কনর উিল! মনে হল, এইিার 

আচম মনর র্াি। মনর লর্নত আমার কননো ভয় হয় চে। আজ লকে লর্ এরকম কনর 

উিল! অেয চিে োনির পর  ুম আনস। আজ শরীর ্বালা করনে!’  

  

‘গরম লাগনে?’  

  

‘ো। ঝাাঁনজর মনতা ্বালা করনে–হানড়র মনধয। আচম এনে চক কচর! লকে এই রকম 

হল?’  

  

‘একেু চি্াম করনলই লসনর র্ানি। লশানি আেন্দ? শুনয় পড়নল হয়নতা —’  
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আেন্দ লহরনের লকানল মাথা লরনন  ানসর উপর শুনয় পড়ল। তার চেশ্বাস ক্রমনম ক্রমনম 

সরল হনয় আসনে, চকন্তু মুননর অস্বাভাচিক উনত্তজোর ভাি একেুও কনম চে। লহরনের 

লিাননর চিনক অপলক িৃচষ্টনত লিনয় থাকনত থাকনতই তার দুনিান জনল ভনর লগল। 

  

‘এরকম হল লকে আজ? লতামার জনেয?’  

  

‘হনত পানর। আচম লতা সহজ ললাক েই। পৃচথিীনত আমার জনেয অনেক চকেুই হনয়নে।’  

  

অন্ধ লর্ ভানি আ্য় লনানজ, আেন্দ লতমচে িযাকুল ভচঙ্গনত তার দুচে হাত িাচড়নয় চিল। 

লহরনের হানতর োগাল লপনতই শক্ত কনর লিনপ ধনর লস লর্ে একেু স্বচস্ত লপল। 

  

‘চিক কনর চকেুই িুঝনত পারচে ো। আনরা লর্ে কত চক দুুঃন একসনঙ্গ লভাগ করচে। 

আিা! তুচম লতা কচি, তুচম চকেু িুঝনত পারে ো?’  

  

‘আচম কচি েই, আেন্দ। আচম সাধারর্ মােুষ।’  

  

আেন্দ তার এই সচিেয় অস্বীকানরর প্রচতিাি করল। 

  

‘তুচম আমার কচি। কচি ো হনল লকউ এমে িাণ্ডা হয়? সন্ধযার সময় লতামানক লিননই 

আচম চিনেচেলাম। তুচম ো থাকনল আচম এনে এনানে গড়াগচড় চিনয় লকাঁনি োনির 

্বালায় ্বনল মনর লর্তাম।‘  

  

‘্বালা কনম চে আেন্দ?’  

  

‘কনমনে।’  

  

‘োি লশষ করনি?’  

  

‘ ো। োি লশষ কনর  ুনমানি লক? তার লিনয় এ কষ্টও ভানলা।  ুম লতা মনর র্াওয়ার 

সমাে, শুধু সময় েষ্ট।’  
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আেন্দ হিাৎ উৎকর্ণ হনয় িলল, ‘ক’ো িাজল? অনেক িূনর থাোয়  ণ্টা িাজনে। ক’ো 

িাজল শুেনল?’  

  

লহরে িলল, ‘ও  ণ্টা ভুল, আেন্দ। এনে চিক মাঝরাচত্র।’  

  

আেন্দ িলল, ‘তাই হনি, িাাঁিো আকানশর চিক মাঝনানে এনসনে।’  

  

ওইনানে, আকানশর িাাঁনির কানে লপৌাঁনে, আেন্দ এনকিানর চেিণাক হনয় লগল। লহরনের 

লিনহর আ্নয় চেনজর লিহনক আনরা চেচিড়ভানি সমপণর্ কনর লস আকানশর চেষ্প্রভ 

তারা আচিষ্কানরর লিষ্টা করনত লাগল। 

  

লহরে এনে তাও জানে। তাই তার গানলর উনত্তজো, তার চিিুনকর মনোরম কুঞ্চে, তার 

স্বোতুর লিানন কানলা োয়ার গাঢ় অতল রহসয চমথযা েয়। তার ওনষ্ঠ তাই শুধু স্পশণই 

েয়, লজযাৎিাও আনে। ওর মুননর প্রনতযকচে অর্ুর সনঙ্গ পচরচিত হিার ইি। আর তাই 

অথণহীে এমে একচে মুননক চতল চতল কনর মনের মনধয সঞ্চয় করার অপরাধ লেই, 

সমনয়র অপিয় 

  

এতকাল লহরে এক মুহূতণ চিনেষর্ োড়া থাকনত পানর চে। সূক্ষ্ম হনত সূক্ষ্মতর হনয় এনস 

এিার তার চিনেষর্লব্ধ সতয সূক্ষ্মতার সীমায় লপৌাঁনেনে। আর তার চকেুই িুঝিার ক্ষমতা 

লেই। চকন্তু লহরনের আেনসাস তা েয়  এই অক্ষমতার পচরিয় তার জাো : এই তার 

িরম োে। লস চিোে মানে, আজ বিোচেনকর মে চেনয় কািযনক মােল। লিানান র্নে 

আনে, লিান লিনুক। লিহ র্নে আনে, লিনহ লরামাঞ্চ লহাক। লহরে গ্রাহয কনর ো। অোিৃত 

আেনন্দর লিহ লথনক লজযাৎিার আিরর্ আজ চকনস ল ািানত পারনি? লক্ষ আচলঙ্গেও 

েয়, লকাচে িুেেও েয়। 

  

‘আনেে? িলনল ঈশ্বর অচস্তত্বই পাে এিং লস অচস্তত্বই চমথযা েয়, কারর্ ‘আনেে’ িলাোই 

স্ব-সৰূ্কর্ণ সতয, আর লকানো প্রমার্সানপক্ষ সনতযর উপর চেভণরশীল েয়। লহরনের লপ্রমও 

শুধু আনে িনলই সতয। কল্পোর সীমা আনে িনল েয়, লস অেুভূচতর লস্রাত তার জীিে 
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তার বচতহাচসকতায় লেই িনল েয়, চেনজর সমগ্র সনিতে আচমত্বই চিনয় আয়ত্ত করনত 

পারনে ো িনল েয় : লপ্রম আনে িনল লপ্রম আনে। কাম-পন্র পদ্ম এর উপমা েয়। 

মােুনষর মনধয র্তনাচে মােুনষর োগানলর িাইনর, লপ্রম তারই সনঙ্গ সংচেষ্ট। 

  

লপ্রমনক লহরে অেুভি করনে ো, উপলচব্ধ করনে ো, চিন্তা করনে ো–লস লপ্রম করনে। 

এ তার েি ইচিনয়র েিলব্ধ ধমণ। 

  

আেনন্দর মুনন িৃচষ্ট চেিদ্ধ লরনন, দুহানতর তালুনত পৃচথিীর সিুজ েমেীয় প্রার্িাে তৃনর্র 

স্পশণ অেুভি কনর লহরে নুচশ হনয় উিল। প্রশান্ত চিনত্ত লস ভািল, পূচর্ণমার োি লশষ 

কনর অমািসযায় চেনর ো চগনয় আেন্দ ভানলাই কনরনে। 

৩. চিিারাচত্রর কািয 

তৃতীয় ভাগ : চিিারাচত্রর কািয 

  

অন্ধকানর কাাঁচিনে উিণশী, 

কাে লপনত লশাে িনু্ধ শ্মশােিাচরর্ী, 

মৃতুয-অচভসাচরকার গাে  

‘সিযসাচি! আচম উপিাসী!’  

িচল অনঙ্গ ভম আ মানন সৃচষ্টর বস্বচরর্ী, 

চহনম তানপ মানগ পচরত্রার্। 

  

‘সিযসাচি! আচম কু্ষধাতুরা, 

শ্মশানের প্রান্ত-ন াঁষা উত্তর-িাচহেী 

েিীনস্রানত িনলচে ভাচসয়া, 

লমার সিণ ভচিষযৎ-ভরা 

িযথণতার পরপানর।–লক কনহ কাচহেী? 
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লমার লাচগ রচহনি িচসয়া?’  

  

  
  

জনলর সমুদ্র েয়, আনরা উোি হৃিয়-সমুনদ্রর কলরনি মাঝরাচত্র পার ো হনল লহরনের 

 ুম আনস ো। তিু আজ প্রতুযনষই তার  ুম লভনে লগল।  ুনমর প্রনর়্াজে আনে চকন্তু  ুম 

আসনি ো, শুনয় শুনয় লস কষ্ট লভাগ করার লিনয় উনি িনস িুরুে ধরানোই লহরে ভানলা 

মনে করল। কাল চগনয়নে। কৃষ্ণিতুিণশীর রাচত্র। আেনন্দর পূচর্ণমা েৃনতযর পরিতণী 

অমািসযা সম্ভিত আজ চিনের লিলাই লকানো এক সমনয় শুরু হনয় র্ানি।  

  

লহরে উনি চগনয় জাোলায় িাাঁড়ায়। গানের োাঁক চিনয় লিনা র্ায় িাগানের অপর প্রানন্ত 

আেন্দ েুল তুলনে। লিনন লহরনের নুচশ হনয় ওিার কথা, চকন্তু আগামী সমস্ত চিেচের 

কল্পোয় লস চিষ্ণ  হনয়ই থানক। চিনের লিলাো এনানে লহরনের ভানলা লানগ ো। 

উৎসনির পর সাচময়াো োমানোর মনতা চেরুৎসি কমণপদ্ধচতনত সারাচিে এনােকার 

সকনল িযাপৃত হনয় থানক, লহরনের সুিী ণ সময় চিরচক্তনত পূর্ণ হনয় র্ায়। সকানল 

মচন্দনর হয় ভক্ত-সমাগম। লাল লিলী পনর কপানল রক্তিন্দনের চতলক এাঁনক মালতী 

তানির চিতরর্ কনর পুর্য, অভয় িরর্ামৃত এিং মাদুচল। িন্দে  নষ, বেনিিয সাচজনয়, 

প্রিীপ ল্বনল ও ধূপধুনো চিনয় আেন্দ মানক সাহার্য কনর, লহরেনক লননত লিয়, অোনথর 

জেয এক-পানকর রািা িড়ায় আর চেনজর অসংনয চিিয়কর লেনলমােুষ চেনয় লমনত 

থানক। েুলগানে জল লিয়, আাঁকচশ চিনয় গানের উাঁিু ডানলর েল পানড়, লকাাঁিড়ভরা েুল 

চেনয় মালা লগাঁনথ লগনথ অোনথর কানে িনস গল্প লশানে।  

  

লহরনের পাকা মে, র্া আেনন্দর সংস্রনি এনস উনদ্বল আেনন্দ কাাঁিা হনয় লর্নত চশনননে, 

নারাপ হনয় র্ায়। লস লকানোচিে  নর িনস চঝমায়, লকানোচিে লিচরনয় পনড় পনথ। 

  

জগিানথর চিস্তীর্ণ মচন্দর-িত্বইনর, সাগরচসকনতর চিপুল উেুক্ততায়, আপোর হৃিনয়র 

লনলা চেনয় লস লমনত থানক। চমলে আর চিরহ, চিরহ আর চমলে। লিয়ানলর আনিষ্টেীনত 

ধূপগন্ধী অন্ধকানর িচন্দ জগিাথ, আকানশর সমুনদ্রর চিকহীে িযাচপ্তর লিিতা। পনথ 
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কনয়কচে চিচশষ্ট অিসনর সুচপ্রয়ানকও তার িরর্ করনত হয়। কানিযাপজীিীর বিচহক 

কু্ষধাতৃষ্ণ চেিারনর্র মনতা এক অচেিার্ণ চিচিত্র কারনর্ সুচপ্রয়ার চিন্তাও মানঝ মানঝ তার 

কানে প্রনর়্াজেীয় হনয় ওনি। এই িাচড় আর িাগানের আনিষ্টেীর মনধয লস র্তক্ষর্ থানক, 

পর্ণায়ক্রমনম তীব্র্ আেন্দ ও গাঢ় চিষানি লস এমচে আিি হনয় থানক, লর্ তার লিতো 

আেন্দনক অচতক্রমম কনর সুচপ্রয়ানক নুাঁনজ পায় ো। পনথ িার হনয় অেযমনে হাাঁেনত হাাঁেনত 

লস র্নে শহনরর লশষ সীমা সািা িাচড়োর কানে লপৌেয়, তনে লথনক শুরু কনর তার মে 

ধীনর ধীনর পাচথণি চিষনয় সনিতে হনয় উিনত থানক। লস স্পষ্ট অেুভি কনর, একো 

রচেে, চস্তচমত আনলার জগৎ লথনক লস পৃচথিীর চিিানলানক লেনম আসনে। ধূচলসমািি 

পথ, দুচিনকর লিাকােপাে, পনথর জেতা তার কানে এতক্ষর্ লোকাস-োড়া িূরিীনের 

িৃশযপনের মনতা ঝাপসা হনয় চেল, এতক্ষনর্ লোকাস চিক হনয় সি উজ্জ্বল ও স্বাভাচিক 

হনয় উনিনে। পৃচথিীনত লস লর্ এক েয়, লশাচর্ত-সরু-সন্তপ্ত হৃিয় চেনয় জীিনের চিরন্তে 

ও অেচভেি সুন-দুুঃনন চিিচলত অসংনয েরোরী লর্ তানক চ নর আনে, এই অেুভূচতর 

লশষ পর্ণানয় জীিনের সাধারর্ ও িাস্তি চভচত্তগুচলর সনঙ্গ লহরনের েূতে কনর পচরিয় 

হয়। সুচপ্রয়া হনয় থানক। এই পুরস্ক্রর মধযিতণেী কান্ত, লরৌদ্রতপ্ত চিনের ধূচলরুক্ষ কনিার 

িাস্তিতায় একচে কাময পােীনয়র প্রতীক। 

  

লকানোচিে িাইনর প্রিল িষণা োনম। মচন্দর ও সমুদ্র জীিে লথনক চেচিহ্ন হনয় চমচলনয় 

র্ায়।  নরর মনধয চিোনো ললামশ কেনল িনস আেন্দ চঝেুনকর রাচশ লগানে এিং িানে, 

ডাে হাত আর িাাঁ হাতনক প্রচতপক্ষ কনর লননল লজাড়-চিনজাড়। লিয়ানল লিস চিনয় িনস 

লহরে িুরুে নায় আর চেরােন্দ ভারাক্রমান্ত হৃিনয় আেনন্দর লনলা লিনয় লিনন। এই চিরহ-

চিপি চিষ্ণ  মুহূতণগুচলনত তার লর্ িৃচষ্টর প্রনরতা কনম র্ায় তা েয়। আেনন্দর স্বিাপ্রায় 

েননর তনল রনক্তর আোনগাো তার লিানন পনড়, অধনরানষ্ঠর চেগুঢ় অচভপ্রানয়র লস 

মনমণাি ােে কনর, কপানল লেনলননলার হারচজনতর চহসািগুচলনক লগানে।  নরর আনলা 

িষণার লমন  চস্তচমত হনয় থানক। 

  

আেন্দ ্ান্তস্বনর িনল, ‘চক িৃচষ্টই লেনমনে! সমুদ্রো পর্ণন্ত লিাধহয় চভনজ লগল।’  
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লহরে কথা িনল ো। আেনন্দর িষণা-চিরানগ তার চিে আনরা কােনত িায় ো। 

  

িুরুনের গনন্ধ আেন্দ মুন চেচরনয় জাোলার চিনক তাকাল।. লহরে ভািল, আেন্দ হয়নতা 

হাতোচে চিনয় তানক ডাকনি। এনে িাগানে লর্নত অস্বীকার করার জেয লহরে চেনজনক 

প্রস্তুত ত করনে, আেন্দ মৃদু লহনস মাথা োড়ল, র্ার সুস্পষ্ট অথণ, এনে লহরনের িাগানে 

র্ািার িরকার লেই : িূরত্বইই ভানলা, এই িযিধাে। লহরে িুরুেো লেনল চিনয় সনর লগল। 

কাোকাচে ো লগনল িাওয়া-িাওচর়্ও এনে ো হনল িলনি। 

  

গামো কাপড় চেনয় লহরে চনড়চকর িরজা চিনয় িার হনয় িাচড়র পূিণচিনকর পুকুনর িাে 

কনর এল। িাচড়নত েুনক লিনল, িাগাে লথনক  নর এনস আেন্দ অোনথর কানে গল্প 

শুেনত িনসনে। লহরেও একপানশ িনস পড়ল। গল্প লশাোর প্রতযাশায় েয়   অোনথর 

িলা ও আেনন্দর লশাো লিনিার জেয। 

  

অোথ আজ লমনয়নক েচিনকতার কাচহেী লশাোনি।  

  

‘–তসয চহ েচিনকতা োম পুত্র আস। িাজ্িনসর েচিনকতা োনম এক পুত্র চেল! একিার 

এক র্ে কনর িাজ্িস চেনজর সিণস্ব িাে করনলে। িচক্ষর্া লিিার সময় হনল 

েচিনকতা–স লহািাি চপতরাং তত কচম্মণ মান্দাসযতীচত, আমায় কানক লিনিে? েচিনকতা 

চতেিার এ প্রত করনল িাজ্িাস রাগ কনর িলনলে, লতামায় র্মনক লিি।’  

  

লহরে মৃদুস্বনর িলল, ‘র্ম েয়, মৃতুযনক।’  

  

আেন্দ িলল, ‘তোত চক হল?’  

  

লহরে িলল, ‘উপচেষনি মৃতুয শব্দো আনে।’  

  

আেন্দ তার এই চিিযার পচরিনয় মুগ্ধ হল ো। িলল, ‘তারপর চক হল িািা?’  

  

http://www.bengaliebook.com/


 মাদন্ক বন্দিযাপাধ্যায় । দিবারাদির কাবয। উপন্যাস 

 105 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

লহরনের মনে হয়, আেন্দ তানক অিনহলা করনে। তার অচস্তত্বইনক আেনন্দর এ পচরপূর্ণ 

চিিরর্। িাগানে আেনন্দর  াড় োড়া ধরনল এই চেনয় দুিার হল। সকানলর শুরু লিনন 

আজনকর চিেচে লহরে একচে লমাোমুচে চেরােনন্দর মনধয কাচেনয় লিিারও আশা করনত 

পানর ো। 

  

এচিনক মালতী এনস েচিনকতার কাচহেীনত িাধা জোয়। 

  

‘তারপর চক হল িািা? কচি নুচকর মনতা সকানল উনি গনপা চগলচেস? িাে-োে কনর 

মচন্দরো লনাল ো চগনয়! কানজর সময় গনপা চক?’  

  

অোথ িনল, ‘এমচে কনর িুচঝ িলনত হয়, মালতী?’  

  

‘চক কনর িলি। তনি? একো কাজ করনত িলার জনেয লপনের লমনয়র কানে গলিস্ত্র 

হলত হনি?’  

  

অোথ িুপ কনর র্ায়। আেন্দ িানের উনেনশয িনল র্ায় পুকুনর। তাাঁর পচরতযক্ত স্থােচে 

িনল কুসুম মালতী। লহরনর্র মনে হয়, লসও নুি অোনথর কানে গাই শুেনত িায়। লর্ 

লকানো কাচহেী। 

  

লহরনের আচিভণানি এনির দুজনের সৰ্কনকণ চিনশষ লকানো পচরিতণে  নে চে। অোনথর 

অসঙ্গত অিনহলার জিানি মালতীর লস্বিািাচরতা লর্মে উগ্র চেল লতমচে উগ্র হনয়ই 

আনে। চকন্তু তার সমস্ত রুক্ষ আিরনর্র মনধয একচে চপপাসু িীেতা, ক্ষীর্তম আশ্বানসর 

প্রচতিানে চেনজনক আমূল পচরিতণে কনর লেলিার একো অেুচ্চাচরত প্রচতো লহরে 

আজকাল সিণিা আচিষ্কার করনত পানর। লিাঝা র্ায়, অোনথর প্রচত মালতীর সমস্ত 

ঔদ্ধতয অোথনক আ্য় কনরই লর্ে িাাঁচড়নয় থানক। চেনজর জীিনে লস লর্ স্থূল 

অপচরিিতা আমিাচে কনরনে, অোনথর গানয় তার েমুোগুচল ললপে কনর লিিার লিষ্টার 

মনধয লর্ে তার একচে প্রাথণোর আতণোি লগাপে হনয় থানক, আমানক। শুদ্ধ করা, পচিত্র 

করা। অোনথর চেরুপদ্রি চেচিণকার ভাি মানঝ মানঝ লহরেনকও চিিচলত কনর লিয়। সময় 
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সময় তার মনে হয়, এও িুচঝ এক ধরনের অসুন। ্বর। লর্মে উত্তাপ লিনড়ও হয়, কনমও 

হয়, এরা দুজনে লতমচে একই মােচসক চিকানরর শান্ত ও অশান্ত অিস্থা দুচে ভাগ কনর 

চেনয়নে। 

  

কননো কননো এমে কথাও লহরনের মনে হয় লর্, অোনথর লিনয় মালতীরই িুচঝ বধর্ণ 

লিচশ, চতচতক্ষা কনিারতর, অোনথর আধযাচত্মক তপসযার লিনয় মালতীর তপসযাই লিচশ 

চিরামচিহীে। অোনথর চিষয়ান্তনরর আ্য় আনে, অেযমেস্কতা আনে, লর্ৌচগক চি্াম 

আনে–-মালতীর জীিনের চেতযচেচমচত্তক লক্ষয, উনেশয ও গচত চেরিচিিভানি একচেষ্ঠ। 

অোথনক লকি কনর লস পাক নানি। অোথ তার জগৎ অোথ তার জীিে, অোথনক 

চেনয় তার রাগ-দুুঃন-চহংসা-নলশ, অোথ তার অমাচজণত পাচথণিতার প্রস্রির্, তার মনির 

লেশার লপ্ররর্া। অোথনক িাি চিনল তার চকেুই থানক ো।  

  

লহরেনক লিান লিনর মালতী গম্ভীর মুনন অোথনক িলল, ‘কাল এক স্বপে লিনলাম। 

তুচম আর আচম লর্ে লকাথায় লগচে–অনেক িূর লিনশ। লপাড়া লিনশ আমরা দুজে োড়া 

আর মােুষ লেই, রাস্তায়- ানে,  নর-িাচড়নত সি মনর রনয়নে।’  

  

অোথ িলল, ‘ভুনলও লতা সৎচিন্তা করনি ো। তাই এরকম চহংসার েচি িযান।’  

  

মালতী এ কথা কানেও তুলল ো, িনল িলল, ‘স্বপে লিনন মেো নারাপ হনয় লগনে িাপু, 

র্াই িল। আিা িল ো। আমরা দুজনে একেু লিচড়নয় আচস ক’চিে? ওনির কচষ্ঠিিলো 

িুচকনয় চিনয় র্াই, ওরা এনানে থাক। তুচম আচম চিন্দািনে চগনয়  র িাাঁচধ িল!’  

  

মালতীর গাম্ভীর্ণনক চিশ্বাস কনর উপনিশ লিিার ভচঙ্গনত অোথ িলল, ‘এননো লতামার 

 র িাাঁধিার শন আনে, মালতী? িনে র্চি র্াও লতা িল!’  

  

মালতী তার আকচিক চিপুল হাচসনত অোনথর ক্ষচর্নকর অন্তরঙ্গতা িূর্ণ কনর চিল। 

িলল, ‘ লকে, িনে র্ািার এমে চক িনয়সো আমার হনয়নে শুচে? রাধাচিনোি লগাসাই 

কচঠে িিনলর জেয লসচিেও আমায়। লসনধ লগল ো? লমনয় লের পানি িনল অপমাে কনর 
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তাচড়নয় চিলাম, ডাকনলই আিার আনস। লতামার লিান লেই তাই আমানক িুচড় িযান! ো 

চক িল, লহরে? আচম িুচড়?’  

  

লহরেনক লস আিার লিান িারল, ‘রাধাচিনোি লগাসাইনক জাে লহরে? মানঝ মানঝ আমায় 

লিননত আর সাধনত আনস–লক্ষ্মীোড়া িযাো। লিহারা লর্মে লহাক, পয়সা আনে। 

লসিািাসীর নাচতরও জানে লিশ–লশৌচনে বিচরচগ চকো। লতামানির এই মাস্টারমশানয়র 

মনতা কােননাট্টা েয়।‘  

  

অোথ িলল, ‘চক সি িলে মালতী?’  

  

মালতী হিাৎ লোক চগনল এচিক-ওচিক তাকায়। িৃচষ্ট চিনয় অোথনক গ্রাস করনত তার 

এই চদ্বধা লিনন লহরে অিাক হনয় র্ায়। চকন্তু মালতী চেনজনক লিাননর পলনক িিনল 

লেনল। ঔদ্ধনতযর সীমা তার লকানোচিেই লেই। লস লহনস িনল, ‘বিচরচগ মােুনষর মনতা 

লিা লকে? িচল ো। লহরেনক কাণ্ডো।–লশাে লহরে, িচল। এই লর্ লগানিিাচর ভানলা 

মােুষচেনক লিনে, সাত িনড় মুনন রা লেই, আমার জনেয একচিে এ রাধাচিনোি 

লগাাঁসাই-এর সনঙ্গ মারামাচর কনরনে। হাতাহাচত িুনলিুচল লস চক কাণ্ড লহরে, লিননল 

লতামার গানয় কাঁো চিত। আচম ো। সামলানল লসচিে লগাাঁসাই নুে হনয় লর্ত, লহরো। 

আর আজনক আচম মচর-িাাঁচি গ্রাচহয লেই!’  

  

লহরে িুঝনত পানর, কথার আড়ানল মালতী পুষ্পাঞ্জচলর মনতা অোনথর পানয় চেনিিে 

িষণর্ করনে–লর্চিে চেল লসচিে আিার চেনর আসুক। 

  

‘হযাাঁ লগা, িল ো, আমরা র্াই? লমনয়র মুন লিনয় আর কতকাল আমায় কষ্ট লিনি?’  

  

‘লতামার সনঙ্গ কথা কইনলই তুচম িড় িানজ িক, মালতী।’ িনল অোথ উলি লগল। 

মালতী কু্রমদ্ধকনঠে  িলল, ‘আমার সনঙ্গ এমে করনল ভানলা হনি ো। িলচে। িস এনস, 

আমার আনরা কথা আনে, লের কথা আনে।’  
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অোথ িনল লগনল মালতী লোাঁস কনর একো চেশ্বাস লেলল। চকন্তু মুহূনতণর মনধয তাাঁর 

লিাাঁনের িাাঁকা হাচসনত চেরুৎসাহ ও চেরুৎসি ভানাি িাপা পনড় লগল। এইমাত্র লর্ চেল 

চভনাচরেী, লস হিাৎ ক্ষমািাত্রী হনয় িলল, ‘ললাকো পাগল লহরে, ক্ষযাপা। আর 

লেনলমােুষ।’  

  

‘আচম চকেু িলি, মালতী-নিৌচি?’  

  

‘িুপ! একচে কথা েয়।’—মালতী লেনে লেনে হাসল, ‘তুচম লিাঝা োই, িলনিও োই। লিড় 

রু্গ আেুল চিনয় লোয় ো, তাই িনল আচম চক মনর আচে? িুনড়া হনয় লগলাম, শন-েন 

আমার আর লেই িাপু, এনে ধনম্মকনম্মা সার। িাট্টা-তামাশা কচর একেু, চমেনস তাও 

লিানঝ ো।’  

  

িাে কনর এনস িাচি চেনয় আেন্দ মচন্দনর লগল। মালতী  নর েুনক এই লভানর িাচসমুনন 

চগনল এল নাচেকো কারর্। মালতী প্রকৃতপনক্ষ বিষ্ণিী, চকন্তু সিচিক চিনয় অোনথর 

চিরুদ্ধািরর্ করার জেয মালতী তাচেক গুরুর কানে মে চেনয়নে। মে চেনয় ধযােধারর্া 

সমস্ত পর্ণিচসত কনরনে। কারর্-পানে। লহরনের প্রায় সহয হনয় এনসচেল, তিু  ুম লথনক 

উনিই মালতীর মি নাওয়া তার িরিাশত হল ো। লস িাইনর িনল লগল।  

  

মচন্দনরর িরজায় িাাঁচড়নয় িলল, ‘লতামানক হয়নতা আজ ভক্তনির িযিস্থাও করনত হনি, 

ো 

  

আেন্দ?’  

  

আেন্দ িন্দে  ষচেল। কানজ আজ তার উৎসাহ লেই। 

  

’ো, মা আসনি।’  

  

‘চতচে এইমাত্র নাচল লপনে কারর্ লননলে! লিান লাল হনত আরম্ভ কনরনে।’  
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‘কারর্ লননল মার চকেু হয় ো।’  

  

লহরে িাাঁচড়নয় িাাঁচড়নয় নাচেকক্ষর্ আেনন্দর অেযমেস্ক কাজ করা লিনয় লিনল। হাত-পা 

োড়নত আেনন্দর লর্ে িড় কষ্ট হনি। লর্মে লতমে কনর পূজার আনর়্াজে লশষ কনর 

চিনত পারনল লস লর্ে আজ িাাঁনি। চতে চিে আনগ িষণা লেনমচেল। লসচিে লথনক আেনন্দর 

চক লর্ হনয়নে। লকউ জানে ো, হয়নতা আেন্দ চেনজও েয়। অনল্প অনল্প লস গম্ভীর ও 

চিষ্ণ  হনয় চগনয়নে। তার মনধয লর্ আনিগময় উদ গ্রীি উল্লাস আপো হনত উৎসাচরত 

হনত পথ লপত ো, লহরনের ডানকও আজ তা সাড়া চিনত িায় ো। লস চঝচমনয় পনড়নে, 

লহরনের কাে লথনক চগনয়নে সনর। িূনর েয়, অন্তরানল। লসচিনের লম -নমদুর আকানশর 

মনতা লকাথা লথনক লস একচে সজল চিষ্ণ  আিরর্ সংগ্রহ কনরনে, ভালিাসার পানায় 

ভর কনর লহরনের মে উনধণিণ, িহু ঊনধণ উনিও অিাচরত েীল আকাশনক নুাঁনজ পানি ো। 

  

এতচিে লহরে চকেু চজোসা কনর চে। আজ লস প্রত করল, ‘লতামার চক হনয়নে, আেন্দ?’  

  

‘আমার অসুন কনরনে।’  

  

লহরে হতিাক হনয় লগল। তার প্রনতর জিানি এই র্চি আেনন্দর িক্তিয হয়, তার 

ভালিাসানক শুধু এই বকচেয়ত র্চি আেন্দ চিনত িায়, তনি আর চকেু তার চজোসয 

লেই। লস চক জানে ো আেনন্দর অসুন কনর চে! 

  

গুরুতর পচর্নমর কানজ মােুষ লর্ভানি ক্ষচর্নকর চিরাম লেয়, িন্দে  ষা িন্ধ কনর 

আেন্দ লতমচে চশচথল অিসিভানি মচন্দনরর লমনঝনত হাাঁেু মুনড় িসল। িলল, ‘মাথাো 

 ুরনে, িুক ধড়েড় করনে—’  

  

চেচিয় অিসানি লহরে মাথা লেনড়ও সায় চিল ো।  

  

‘–আর মে লকমে করনে। িন্দেো  নষ লিনিা?’  
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আেনন্দর চিষ্ণ তার সমগ্র ইচতহাস এইেুকু হয়নতা এর চিশি িযানযা চেল  চকন্তু আনজা, 

এক পূচর্ণমা লথনক আনরক অমািসযা পর্ণন্ত আেনন্দর হৃিনয় অচতচথ হনয় িাস করার 

পনরও চিনেষনর্ র্া ধরা পনড় ো, শুধু অেুমাে চিনয় আচিষ্কার কনর তানক গ্রহর্ করার 

শচক্ত লহরনের জোয় চে। আেনন্দর মুন লিনন লহরে োড়া আর সকনলর সনন্দহ হিার 

সম্ভািো আনে লর্ আেনন্দর িাাঁত কেকে করনে। 

  

‘িন্দে তুচমই  নষ োও, আেন্দ।’–িনল লহরে মচন্দর লেনড় িনল এল। িহুচিে আনগ। 

একিার এক িষণর্-ক্ষান্ত চেশীথ স্তব্ধতায় সজল িায়ুস্তর লভি কনর লহরনের কলকাতার 

িাচড়নত চিোনমন  িজ্রা াত হনয়চেল। স্ত্রীর ভয় তারও মনে সংক্রমচমত হওয়ানত িাচক 

রাতো লহরে আতন্  ুমানত পানর চে। আজ চকেুক্ষনর্র জেয তার অচিকল লসই রকম 

ভয় করনত লাগল। 

  

 নর চগনয় লহরে চিোোয় আ্য় চেল। িারান্দা চিনয় র্ািার সময় লিনন লগল, অোথ 

তার  নর ধযােস্থ হনয়নে। তার চেষ্পন্দ লিনহর চিনক এক েজর তাকানলই লিাঝা র্ায়, 

িাহযোে লেই। অোনথর সুিী ণ সাধো লহরে লিনন চে, এত দ্রুত তানক সমাচধস্থ হনত 

লিনন তার চিিনয়র সীমা থানক ো। আেনন্দর কানে লস শুনেনে, গত িৎসরও অোনথর 

এ ক্ষমতা চেল ো। মাস িানরক আনগ অোথ একিার মাথার র্ের্ায় ক’চিে পাগনলর 

মনতা হনয় চগনয়চেল, তারপর লথনক আসনে িসনলই লস সমাচধ পায়।  

  

জীিনে মৃতুযর স্বাি লভাগ করিার শন লহরনের লকানোচিে চেল ো, এ চিষনয় লকৌতূহলও 

তার লেই। চিোোয় চিৎ হনয় লস  ুনমরই তপসযা আরম্ভ করল। আেন্দ র্নে  নর এল 

 ুনমর আশা লস তযাগ কনরনে, চকন্তু লিান লমনল চে।  

  

আেন্দ চজোসা করল, ‘ ুচমনয়ে?’  

  

‘ো।’  

  

‘িন্দে  নষ চিনল ো লর্?’  
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লহরে উনি িসল। িলল, ‘ওসি আচম পাচর ো। আমানির সংসার হনল তুচম লর্ িলনি 

এো করা ওো কর তা িলনি ো, আেন্দ। আলনসচমনক আচম প্রায় লতামার সমাে 

ভালিাচস।’  

  

‘ভালিাস োচক আমানক?’  

  

আেনন্দর কঠে স্বর লহরেনক িমনক চিল। 

  

সহজ ও সরল প্রত েয়। উচ্চারনর্র পর মনর র্ায় ো। এমে সি কথা আেন্দ আজকাল 

এমচে অিনহলার সনঙ্গ িনল। লহরনের মেিনক্ষ লর্ োচে পড়নত আরম্ভ কনরচেল লিাননর 

পলনক তা স্বি হনয় লগল। আেনন্দর মুন লিনন লস িুঝনত পারল শুধু চিষ্ণ তা েয়, লসই 

প্রথম রাচত্রনত িিকলাোি লশষ করার পর আেনন্দর লর্ র্ের্া হনয়চেল। লতমচে একচে 

কষ্ট লস লজার কনর লিনপ রাননে। লহরে সভনয় চজোসা করল, ‘এ কথা িলচে লকে, 

আেন্দ?’  

  

‘আমার ক’চিে লথনক এরকম মনে হনি লর্।’  

  

‘আনগ িল চে লকে?’  

  

‘মনে এনলই িুচঝ সি কথা িলা র্ায়? আনগ িচল চে, এনে লতা িলচে। তুচম িনলচেনল 

ভালিাসা লিচশচিে িাাঁনি ো। আমানির ভালিাসা চক মনর র্ানি?’  

  

লহরে লজার চিনয় িলল, ‘তা র্ানি ো, আেন্দ। আমানির ভালিাসা চক লিচশচিনের, লর্ 

মনর র্ানি? এননো লর্ ভানলা কনর আরম্ভই হয় চে?’  

  

আেন্দ হতাশার সুনর িলল, ‘আচম চকেুই িুঝনত পাচর ো। সি লহাঁয়াচলর মনতা লানগ। 

তুচম, আচম, আমানির ভালিাসা, সি চমনথয মনে হয়। আিা, আমানির ভালিাসানক 

অনেকচিে, নুি অনেকচিে িাাঁচিনয় রানা র্ায় ো?’  
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লহরে একিার ভািল চমনথয িনল আেন্দনক সান্ত্বো লিয়। চকন্তু সতয, চমথযা লকানো 

সনত্ত্বোই আনত্মাপলচব্ধর রূপান্তর চিনত পানর ো, লহরে তা জানে। লস স্বীকার কনর িলল, 

‘তা র্ায় ো। আেন্দ, চকন্তু লসজেয তুচম চিিচলত হি লকে? লিচশচিে োই-িা িীিল, 

র্তচিে িাাঁিনি তানতই আমানির ভালিাসা। ধেয হনয় র্ানি। ভালিাসা মনর লগনল 

আমানির লর্ অিস্থা হনি এনে তুচম তা র্ত ভয়ােক মনে করে, তনে লস রকম মনে 

হনি ো। ভালিাসা মনর কনে? র্নে ভালিাসার শচক্ত থানক ো। লর্ ভালিাসনত পানর 

ো, লপ্রম ো থাকনল তার চক এনস র্ায়?’  

  

আেন্দ চিচিত হনয় িলল, ‘এচক িলে? র্া লেই তার অভািনিাধ থাকনি ো?’  

  

‘থাকনি, চকন্তু লসো নুি কষ্টকর হনি ো। আমানির মে তনে িিনল র্ানি।’  

  

‘র্ানিই? চকেুনতই লিকানো র্ানি ো?’  

  

লসাজাসুচজ জিাি লহরে চিল ো। হিাৎ উপনিষ্টার আসে চেনয় িলল, ‘ এসি কথা চেনয় 

মে নারাপ লকানরা ো, আেন্দ। লিচশচিে িাাঁিনল চক লপ্রনমর িাম থাকত? লতামার 

েুলগানের েুল েুনে ঝনর র্ায়, তুচম লসজেয লশাক কর োচক?’  

  

‘েুল লর্ লরাজ লোনে।’  

  

চকেুক্ষনর্র জেয লহরে চিপি হনয় রইল। তার মনে হল, আেনন্দর কথায় এনকিানর িরম 

সতযচে রূপ চেনয়নে, এনে লস র্াই িলুক লস শুধু তনকণর নাচতনর িলা হনি, তার লকানো 

মানে থাকনি ো। ক’চিে লথনক প্রনর়্াজেীয় চেদ্রার অভানি লহরনের মচস্তষ্ক অিসি হনয় 

পনড়চেল, লজার কনর ভািনত চগনয় তার চিন্তাগুচল লর্ে জচড়নয় লর্নত লাগল। অথি 

সতযনক চিরচিে চিো প্রচতিানি গ্রহর্ কনর এনস আেনন্দর উপমা-চেচহত অচন্তম সতযনক 

লকানোরকনম মােনত পারনে ো। লিনন তার আশা হল, িংশহীে েুনলর মনতা একিার 

মাত্র চিকাশ লাভ কনর ঝনর র্াওয়ার িযথণতাই মােি-হৃিনয়র িরম পচরিয় েয়, চিকানশর 
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পুেরািৃচত্ত হয়নতা আনে, হৃিনয়র পুেজণে হয়নতা অচিরাম  নে িনলনে। মােুনষর মৃতুয-

কিচলত জীিে লর্মে সাথণক, লতমচে সাথণকতা ক্ষর্জীিী হৃিনয়রও হয়নতা আনে। 

  

লহরে র্তক্ষর্ িযাকুল হনয় িাচরচিনক অনন্ধর মনতা হাতনড় নুাঁনজ লিড়ানত লাগল। এই 

সাথণকতার স্বরূপ তার কানে ধরা পড়ল ো। লহরনের চেদ্রাতুর মেও লিচশক্ষর্ লনইহারা 

চিন্তার অথণহীে চিড়েো লভাগ করিার মনতা েয়। ক্রমনম ক্রমনম লস শান্ত হনয় এনল এত 

সহনজ হৃিনয়র মৃতুয-রহসয তার কানে স্বি হনয় লগল লর্, এই সুলভ োনের জেয 

লেনলমােুনষর মনতা উনত্তচজত হনয় উনিচেল িনল চেনজর কানেই লস লিা লপল। 

  

লস প্রীচতকর প্রসি হাচস লহনস িলল, ‘মােুষও লরাজ ভালিানস, আেন্দ। প্রনতযকচে ঝনর 

র্াওয়া ভালিাসার জায়গায় আিার লতমচে একচে কনর ভালিাসা জোয়। আমরা মােুষ, 

গােপাথনরর মনতা সীমািদ্ধ েই। আমানির লিতো সমস্ত চিনশ্ব েচড়নয় আনে, পৃচথিীর 

সমস্ত মােুনষর সনঙ্গ এক হনয় আমরা লিাঁনি আচে। আচম লর্মে সমস্ত মােুনষর প্রচতচেচধ, 

সমস্ত মােুষ লতমচে আমার প্রচতচেচধ। একো প্রকাণ্ড হৃিয় লথনক একেুকনরা ভাগ কনর 

চেনয় আমার স্বতে হৃিয় হনয়নে, চকন্তু োচড় কাোর পনরও মা আর লেনলর লর্মে োচড়র 

লর্াগ থানক, সমস্ত মােুনষর সমনিত অনণ্ড হৃিনয়র সনঙ্গ আমারও লতমচে আত্মীয়তা 

আনে। তুচম ভািে। এ শুধু কল্পোর িাহার। তা েয়, আেন্দ। আকাশ আর িাতাস লথনক 

আমার মে, আমার হৃিয় চেনজনক সংগ্রহ ও সঞ্চয় কনর চে, তানির প্রনতযকচে কর্া 

এনসনে মােুনষর ভাণ্ডার লথনক। আমরা জোই একো শূেয, আজীিে মােুনষর সাধারর্ 

হৃিয়-মনের সৰ্কচত্ত লথনক চতল চতল কনর বশ্বর্ণ চেনয় লসই শূেয পূরর্ কচর।–আমরা 

তাই পরস্পর আত্মীয়, আমরা তাই প্রনতযনক সমস্ত মােুনষর মনধয চেনজনির অেুভি 

করনত পাচর। তাই আমানির ভালিাসা র্নে মনর র্ানি, অেয মােুষ তনে ভালিাসনি। 

আমানির লপ্রম িযথণ হনি ো।’  

  

আেন্দ মুহযমানের মনতা তাচকনয় চেল। িলল, ‘র্ানি ো?’  
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‘লকে। র্ানি? আমরা লতা একচিে মনর র্াি। আমরা র্চি মােুষ ো হতাম, র্চি চেনজনির 

গচণ্ডর মনধযই প্রনতযনক চেনজনির লজল চিতাম তাহনল ভািতাম, মনর র্াি িনল আমানির 

জীিে চেরথণক। চকন্তু লর্ লিতো থাকার জেয আমরা পশুর মনতা জীিনের কথা ো লভনি 

িাাঁচি ো, মরনর্র কথা ো লভনি মুচর ো, লসই লিতোই আমানির িনল লিয় লর্ মােুষ 

মনর, মােিতার মৃতুয লেই। মােুনষর জীিে চেনয় মােিতার অনণ্ড প্রিাহ িনল িনল 

জীিেও িযথণ েয়। লতমচে —’  

  

‘িুপ কর।’ লহরেনক তীব্র্ ধমক চিনয় আেন্দ লকাঁনি লেলল। 

  

ধমনকর লিনয় আেনন্দর কািা আনরা তীব্র্ চতরস্কানরর মনতা লহরেনক আ াত করল। 

আেন্দ লতা। কচি েয়। 

  

লমনয়রা কননো কচি হয় ো। লপৌরুষ ও কচিত্বই একধমণ। চেচনল মােিতার মনধয চেনজনক 

েচড়নয় চিনয় স্তব্ধ হৃিনয়র একিা—রচর্ত র্ধ্চের প্রচতর্ধ্চেনক লস কননো নুাঁনজ লিড়ানত 

পারনি ো। জগনত তার চদ্বতীয় প্রচতরূপ লেই, লস িৃহনতর অংশ েয়  সৰূ্কর্ণ এিং কু্ষদ্র। 

লর্ িংশপ্রিাহ মােিতার রূপ, লস তা লিানঝ ো। অতীত ভচিষযনতর ভানর তাাঁর জীিে 

পীচড়ত েয়, সাথণকও েয়। সৃচষ্টর অেন্ত সূনত্র লস গ্রচের মনতা চিগত ও অোগতনক চেনজর 

লজানর রু্ক্ত কনর রানন ো। পৃচথিী লর্মে মােুনষর জড় লিহনক িাাঁড়ািার চেভণর লিয়, 

মােুনষর জীিেনক এরা লতমচে আ্য় লর্াগায়। পৃচথিী জুনড় লহরনের আত্মীয় থাক, 

আেনন্দর লকউ লেই। লস একা। 

  

অনেকক্ষর্ কানরা মুনন কথা চেল ো। চেস্তব্ধতা ভঙ্গ কনর প্রথম কথা িলার সাহস কনর 

হত িলা র্ায় ো। এমে সময় হিাৎ মালতীর তীব্র্ আতণোি লশাো লগল।  

  

লহরে িমনক িলল, ‘ওচক?’  

  

‘মা িুচঝ ডাকল।’  
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িারান্দায় চগনয় লহরে িুঝনত পারল, িযাপার র্াই  নে থাক অোনথর  নর  নেনে।  নর 

েুনক লস লিনল, অোথ অোে হনয় আসনে লুচেনয় পনড় আনে, মৃদু ও দ্রুত চেশ্বাস 

পড়নে, অচতচরক্ত রনক্তর িানপ মুন অসুস্থ, রাো। মালতী পাগনলর মনতা লসই মুনন কনর 

িনলনে িুেেিৃচষ্ট! 

  

‘ও মনর লগনে লহরে, আচম ওনক লমনর লেনলচে।’  

  

লহরনের চিচকৎসা িলল আধ ণ্টা। চতচে কলসী জল নরি হল, মালতীর আউন্সনানেক 

কারর্ও কানজ লাগল। তারপর অোথ লিান লমনল িাইল। 

  

‘আুঃ, চক কর মালতী!’ িনল আনরা নাচেকো সনিতে হনয় অোথ চিচিত িৃচষ্টনত 

িাচরচিনক তাকানত লাগল। 

  

লহরে চজোসা করল, ‘চক হনয়চেল?’  

  

মালতী কপাল িাপনড় িলল, ‘আমার লর্মে লপাড়া কপাল। জেচিে িনল একো প্রর্াম 

করনত চগনয়চেলাম, লক জানে তানতই ভড়নক চগনয় চভরচম নানি?’  

  

অোনথর স্বাভাচিক মৃদুকঠে  আনরা চঝচমনয় লগনে। লস িলল, ‘আসনে িসনল আমানক 

েুনত লতামায় কতিার িারর্ কনরচে, মালতী। কচিে লর্াগাভযাস করচে, হিাৎ অপচিত্র 

স্পশণ লপনল– ’  

  

মালতী ইচতমনধযই নাচেকো সামনলনে। 

  

’চকনসর অপচিত্র স্পশণ? িাে কনর আচস চে। আচমুঃ এমচে চিি ুনে স্বভাি জাচে িনলই 

ো পুকুনর ড়ুি চিনয় এলাম।’  

  

‘পুকুনর ডুি চিনয় এনলই মােুষ র্চি পচিত্র হত—’  

  

‘আমার লপাড়া কপাল তাই মরর্ লেই।’  
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অোথ হাল লেনড় চিনয় িলল, ‘ তুচম িুঝনত পার ো, মালতী। পচিত্র-অপচিত্র স্পনশণর 

জেয শুধু েয়, আসনে আচম লর্ রকম অিস্থায় থাচক আমানক ধীনর ধীনর স্বাভাচিক অিস্থায় 

আসনত হয়, লকানো কারনর্ হিাৎ িাহযোে চেরনল চিপি  নে। আচম আজ মনরও লর্নত 

পারতাম।’  

  

মালতী লকানো সময় হার স্বীকার কনর ো। িলল, ‘এমে আসনে তনি িসা লকে?’  

  

অোথ িলল, ‘লস তুচম িুঝনি ো। চকন্তু আজ লতামার জেচিে েয়–কাল।’  

  

‘আজ লতা আনগর চিে–আজ আমার জেচিনের পারর্।’  

  

অোথ আর তকণ করল ো।  নরর লকানর্ োোনো িচড় লথনক একনাো শুকনো কাপড় 

চেনয়  র লেনড় িনল লগল। মালতী িনস রইল মুহযমাে হনয়। লসও আগানগাড়া চভনজনে। 

তানক কনয়কো সদুপনিশ লিিার ইিা লহরে লজার কনর লিনপ লগল। এত কানণ্ডর পনরও 

আেন্দ এ  নর আনস চে লনয়াল কনর লস উসনুচস করনত লাগল। 

  

‘লিননল লহরে?’  

  

এ প্রনতর জিাি হয় ো, মন্তিয হয়। লহরে সাহস লপল ো। 

  

‘এমে জােনল লক চমোনসনক িাট্টা করনত লর্ত!’  

  

‘এ আপোর িাট্টা োচক মালতী—লিৌচি?’  

  

মালতী লরনগ িলল, ‘চক তনি? সন্ত্তে? আনিাল তানিাল লিানকা ো িাপু, মাথায় আগুে 

্বলনে, মন্দ চকেু িনল িসি। কাল আমার জেচিে। জেচিনে ্ীিরনর্ িাাঁই পাই। িেনর 

ওর এই একো চিে-রাচক্রমর আমার সনঙ্গ সৰ্ককণ, লহনস কথাও কয়, ভানলাও িানস।-গা 

েুাঁনয় িলচে ভালিানস, লহরে!’ মালতী মুিনক মুিনক হানস, ‘লকে, তা জাে ো িুচঝ? লশাে 

িচল। লসই লগাড়ানত, মাথাো র্নে পর্ণন্ত ওর নারাপ হয় চে, তনে চপচতনে কচরনয় 
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চেনয়চেলাম, আর লর্চিে র্া নুচশ কর িাপু, কথাচে কাইি ো, আমার জেচিনে সি হুকুম 

লমনে িলনি। পাগল হনল চক হনি লহরে, চপতনের কথাচে লভানল চে। মুন িুনজ আনজা 

লমনে িনল।’ মালতী চিজয়-গনিণ হানস, ‘চিষ লননত িলনল তাও নায়, লহরে।’  

  

অোনথর এেুকু দুিণলতা লহরে কল্পো করনত পানর। 

  

‘এিার জেচিনে তাই িরং মাস্টারমশাইনক লননত লিনিে, মালতী-নিৌচি।’  

  

শুনে মালতী আগুে হনয় লহরেনক  র লথনক িার কনর লিয়। 

  

লহরে আর লকাথায় র্ানি, প্রথম রাচত্রনত িারান্দায় িাাঁচড়নয় িাচড়র চপেনে প্রািীর চডচেনয় 

অিূরিতণী লর্ আমিাগাে তার লিানন অরনর্যর মনতা প্রচতভাত হনয়চেল, িােপ্রস্থািলেীর 

মে চেনয় লহরে লসইনানে লগল। এনানে আনে লভানরর পাচনর ডাক আর অসংনয 

কীেপতনঙ্গর প্রর্য়। পিা লডািার জনল হয়নতা অযাচমিা আত্মপ্রর্নয় চেনজনক চিভক্ত কনর 

লেনলনে, তরু-িন্ধনলর আড়ানল চপপীচলকার িনলনে শুনড় শুনড় প্রর্য়ভাষর্, লহরনের 

পানয়র কাে চিনয় এক হনয় এচগনয় িনলনে। কর্ণজনলৌক িৰ্কচত, গানের ডানল ডানল 

একনজাড়া অনিো পাচনর লীলািাঞ্চলয। 

  

  
  

অনেকক্ষর্ পনর লস  নর চেনর আনস। জাোলা চিনয় তাচকনয় মচন্দর-িত্বইনর সমনিত 

ভক্তিৃনন্দর মনধয সুচপ্রয়ানক আচিষ্কার করনত তার লিচশক্ষর্ লিচর হয় ো। তনে পূজা ও 

আরচত লশষ হনয়নে। মালতী চিতরর্ করনে মাদুচল। তার কানে িনস সুচপ্রয়া তীব্র্ িৃচষ্টনত 

তাচকনয় আনে আেনন্দর চিনক। লহরে চমচলনয় লিনল ক’চিনের িষণার পর আজ লর্ 

িাাঁজানলা লরাি উনিনে, সুচপ্রয়ার লিাননর আনলার সনঙ্গ তার প্রনভি লেই। 

  

প্রচতো পালনের জেয মালতীর জেচিনে অোথ তার সমস্ত হুকুম লমনে িনল, প্রচতে 

পালনের জনেযই এনানে এনস লহরে সুচপ্রয়ানক একনাো পত্র চলননচেল। সুচপ্রয়া লর্ তানক 

চিনয় চিচি ললনার প্রচতো কচরনয় চেনয়চেল তা েয়, কথা চেল চিকাো জাোিার। চিচি ো 
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চলনন একজেনক চিকাো জাোনো র্ায় ো িনল লহরে িাধয হনয় একনাো চিচিই 

চলননচেল। চিকাো চিনয় তার দুচে িরকানরর কথা সুচপ্রয়া স্বীকার কনরচেল! প্রথম, মানঝ 

মানঝ চিচি চলনন লহরেনক লস তার কথা ভুলনত লিনি ো। চদ্বতীয়, লহরে লকাথায় আনে 

জাো ো থাকনল তার লর্ লকিচল মনে হয়। লস হাচরনয় লগনে, অসুনন ভুগনে, চিপনি 

পনড়নে–এই দুচিন্তাগুচলর হাত লথনক লস লরহাই পানি। 

  

নুচশমনতা কানে এনস হাচজর হওয়ার একো তৃতীয় প্রনয়াজেও লর্ তার থাকনত পানর 

লহরে আনগ তা লনয়াল কনর চে। একো চেশ্বাস লেনল লস মচন্দর-িত্বইনর ভক্তনির সভায় 

চগনয় িসল। 

  

‘কনি এচল, সুচপ্রয়া?’  

  

লস লর্ে জােত সুচপ্রয়া পুরীনত আসনি। কনি এনসনে তাই শুধু লস জানে ো। 

  

‘এনসচে। পরশু। আপচে এনানে ক’চিে আনেে?’  

  

‘আচজ চেনয় পনের চিে।’  

  

‘চিে লগাোর স্বভাি লতা আপোর চেল ো?’ —িনল সুচপ্রয়া আেনন্দর চিনক কুচেল 

কোক্ষপাত করল। 

  

লহরে লহনস িলল, ‘এমচে অনেকগুচল স্বভাি আচম অজণে কনরচে। সুচপ্রয়া, র্া আমার 

চেল ো। আনগই লতানক িনল রানলাম। পনর আর লগাল কচরসনে।’  

  

মালতী রুক্ষস্বনর িলল, ‘িড় লগাল হনি। এনির  নর চেনয় চগনয় িস ো, আেন্দ? এো 

আড্ডা লিিার বিিকনাো েয়।’  

  

সুচপ্রয়া এ কথায় অপমাচেত লিাধ কনর িলল, ‘আচম িরং আজ র্াই।’  

  

আেন্দ িলল, ‘ো ো, র্ানিে লকে?  নর চগনয় িসনিে িলুে।’  
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লহরে আমের্ জাচেনয় িলল, ‘আয় সুচপ্রয়া।’  

  

অপমাে ভুনল সুচপ্রয়া  নর চগনয় িসনত রাচজ হল। লহরে জােত রাচজ লস হনিই। এতক্ষর্ 

মালতী ও আেনন্দর সনঙ্গ সুনকীৌশনল আলাপ কনর লস কতনাচে োে সঞ্চয় কনরনে লহরে 

তা জানে ো, চকন্তু আেন্দনক লিনার পর এই োেলানভর চপপাসা তার অিশযই এমে 

তীব্র্ হনয় উনিনে লর্, আনরা ভানলা কনর সি জাচােিার ও িুঝিার লকানো সুনর্াগই 

সহনজ আজ লস তযাগ করনি ো। তার ভানলা কনর জাো ও লিাঝাোই চিক চক ধরনের 

হনি লহরে তাও অেুমাে করনত পারচেল। অেুমাে কনর তার ভয় হচিল। ভনয়র কথাই। 

লিাননর সামনে ভচিষযতনক লভনে গুনড়া হনয় লর্নত লিনন ভয়্র ো হনয় ওিার মনতা 

চেরীহ সুচপ্রয়া এনে আর লেই। মুননর চিনক হাাঁ কনর তাচকনয়। গল্প শুনে লর্ িড় হনয়চেল, 

িড় হনয় লোে লোে কাজ কনর, লোে লোে লসিা চিনয় আর সিণিা কথা শুনে িনল লর্ 

ভালিাসা জাচেিার লিষ্টা কনরচেল, আজ লহরনের সাধয লেই তানক সামনল িনল। অথি, 

আজনকর এই সচঙ্গে প্রভাতচেনত লস আর আেন্দ দুজেনকই সামনল িলার িাচর়্ত্বই পনড়নে 

তার উপনর। জীিে-সমুনদ্র তানক লক্ষয কনর দুচে লিগিতী অর্ণিপাত েুনে আসনে, লস 

সনর িাাঁড়ানল তানির সং ষণ অচেিার্ণ, সনর ো িাাঁড়ানল তার লর্ অিস্থা হওয়া সম্ভি তাও 

এনকিানরই ললাভেীয় েয়। আজ পর্ণন্ত লহরনের জীিনে অনেকিার অনেকগুচল সকাল ও 

সন্ধযায় কানিযর অন্তধণাে  নেনে। আজ সকানল কািযলক্ষ্মী শুধু লর্ পাচলনয় লগনলে তা 

েয়, তার চসংহাসে লর্ হৃিয় লসনানে প্রিুর অেথণ ও রক্তপানতর সম্ভািোও  চেনয় এল। 

অোনথর একচে কথা তার িারংিার মনে পড়নত লাগল : মােুষ লর্ এক পৃচথিীনত িাাঁিনত 

আনস চে সি সময় তা র্চি মােুনষর লনয়াল থাকত!  

  

তানির দুজেনক লহরনের  নর লপৌাঁনে চিনয় আেন্দ িনল লগল। সুচপ্রয়া িাে লহনস িলল, 

‘লমনয়োর িুচদ্ধ আনে লতা! 
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লহরে অেযমেস্ক চেল। িলল, ‘কার িুচদ্ধ আনে? লক্ষনপচেস। আমানির ও িুচদ্ধ কনর একা 

লরনন র্ায় চে। কাজ করনত চগনয়নে। কাজ ো থাকনল এনাে লথনক ও েড়ত ো, িনস 

িনস লতার সনঙ্গ গল্প করত।’  

  

‘সচতয? তাহনল লমনয়ো নুি সরল। আচম িুঝনত পাচরচে।’  

  

‘িুঝনত পাচরস চে? তুই চক ওর সনঙ্গ পাাঁি চমচেেও কথা িচলস চে, সুচপ্রয়া?’  

  

সুচপ্রয়ার মুন লাল হনয় লগল। লস চেিু গলায় িলল, ‘তা িনলচে। আমারই িুচদ্ধর লিাষ। 

িুচদ্ধ চিক থাকনল ওই লমনয়ো লর্ নুি সরল এো িুঝনত পাাঁি চমচেে সময়ও লগত ো।’  

  

সুচপ্রয়ার অপলক িৃচষ্টপানত লহরে একেু লিা লিাধ করল। সরলতার চহসানি সুচপ্রয়াও 

লর্ কানরা লিনয় লোে েয় এও লতা লস জানে। সুচপ্রয়ার অচভেতা লিচশ, মােুনষর মনের 

জচেল প্রচক্রময়া অেুধািে করার শচক্ত লিচশ, লস তাই সািধানে কথা িনল, চহসাি কনর 

কাজ কনর। চকন্তু তার কথা ও কানজ সরলতার অভাি লকানোচিেই লহরনের কানে ধরা 

পনড় চে, চমথযার মােস-স্বগণ ওর লেই। এও হয়নতা সতয লর্, আেনন্দর সহজাত সরলতার 

লিনয় সুচপ্রয়ার মনোচভজানতযর সরলতা লিচশ। মূলযিাে। একো লেনলমােুষ, আর একো 

সুচশক্ষা। 

  

লহরে সুর িিলাল।  

  

’ভানলা কনর লিাস সুচপ্রয়া, লতার কষ্ট হনি।’  

  

‘কষ্ট হওয়া মন্দ চক? তানত মােুনষর িরি পওয়া র্ায়। লিানন ো লিননল লকউ লতা লিানঝ 

ো কানরা কষ্ট আনে চক লেই।’  

  

‘কানরা চক চেনজর কনষ্টর চকেু অভাি আনে সুচপ্রয়া, লর্ পনরর মনধয কষ্ট নুাঁনজ লিড়ানি?’  

  

‘সিাই লতা সকনলর পর েয়।‘  
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লহরে লহনস িলল, ‘েয়? তুই োই জচেস। লমাহ-মুিগর, বিরাগযশতক, মহাচেিণার্—তে 

সি চলনননে—‘  

  

সুচপ্রয়া অতযন্ত মৃদুস্বনর িলল, ‘কানে এনস িসুে ো? িূনর িাাঁচড়নয় লিাঁচিনয় লাভ চক?’  

  

‘লকাথায় িসি লিচননয় লি।’  

  

‘তাহনল থাকুে িাাঁচড়নয়।’ সুচপ্রয়া জাোলার স্ীর্ণ স্থােচেনত অতযন্ত অসুচিধার মনধয িনস 

চেল  লসনানে তার কানে িসা অসম্ভি। লহরে চিোোয় িনস তানক ডাকল, ‘আয় সুচপ্রয়া 

এনানে লিাস। এনুচে এচল, এনসই ঝগড়া জুনড় চিচল লকে?’  

  

উনি এনস চিোোয় িনস সুচপ্রয়া িলল, ‘আপচেই-িা শুধু হাল্কা কথা িলনেে লকে? 

পুরীনত লকে এলাম চজোসা করনিে।  কনে? ’  

  

‘এনকিানরই র্চি চজোসা ো কচর?’  

  

‘তাহনল একেু মুশচকনল পড়ি।’ সুচপ্রয়া এিার হাসল, ‘আপচে এ  নর থানকে ো?’  

  

‘হযাাঁ, একা। আচম এ  নর একা থাচক সুচপ্রয়া।’  

  

‘তা জাচে ো োচক!’  

  

’জচেস বিচক। তিু িললাম। রাচগস লে। লতানক লতা লগাড়ানতই িনলচে, আমার চেল ো। 

এমে অলেক স্বভাি ইচতমনধয আচম অজণে কনর লেনলচে। িাহুলয কথা িলা তার মনধয 

একো। ’  

  

কথা, কথা, কথা! শুধু কথা পাকানো, কথা লমািড়ানো, কথা চেনয় লড়াই করা। সুচপ্রয়া 

মাথা চেত করল। এত কথা চক জেয? পচরিনয়র জেয েয়, উনেশয চের্ণনয়র জেয েয়, 

সময় কাোনোর জেযও েয়। পচরিয় তানির র্া আনে আর তা িাড়নি ো, পরস্পনরর 

উনেশয সেনন্ধও ভুল হিার তানির লকানো কারর্ লেই, কথা ো িলনলও তানির সময় 
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কােনি। তিু প্রার্পনর্ তারা কথা িলনে। চিরকাল এমচেভানি মােুষ কত কথা িলনত 

পানর? আনজা অচেিয়তা িজায় থাকার অচভমানে সুচপ্রয়া কথা িন্ধ রানল। লহরে িুপ 

করল িক্তনিযর অভানি। এ কথা চমথযা েয় লর্, কথা চেনয় লড়াই করাোই িরম উনেশয 

িাাঁচড়নয় লগনে িনল সুচপ্রয়ানক িলার তার চকেুই লেই।  

  

‘লতামার কানে োকা আনে? িশো োকা চিনত পারনিা?’  

  

‘োকা চক হনি আেন্দ?’  

  

‘িািা িাইল।’  

  

লহরে অিাক হনয় লগল। ’ মাস্টারমশাই োকা িাইনলে? োকা চিনয় চতচে চক করনিে?’  

  

আেন্দ এ প্রনতর জিাি চিনত পারল ো। লস জানে ো। োকা চেনয় লস িনল লগনল লহরে 

লিনয় লিনল। সুচপ্রয়া নুি সরলভানি অতযন্ত কুচেল হাচস হাসনে। আেনন্দর সনঙ্গ লহরনের 

আচথণক সৰ্ককণচে আচিষ্কার করামাত্র তার লর্ে আর চকেু িুঝনত িাচক লেই। এতক্ষনর্ লস 

চেভণয় ও চেচিন্ত হল। প্রচতিাি করনত চগনয় লহরে িুপ কনর লগল। প্রচতিাি শুধু চে্ফলল 

েয়, অনশাভে। 

  

সুচপ্রয়া উনি িাাঁড়াল। হাচসমুনন িলল, ‘িাচড় লপৌাঁনে লিনিে ো?’  

  

‘এনুচে র্াচি?’  

  

‘আর িনস চক হনি? িলুে লপৌাঁনে লিনিে।’  

  

‘তুই চক একা এনসচেস োচক, সুচপ্রয়া? একা এনস থাকনল এক র্াওয়াই লতা ভানলা।’  

  

‘এক লকে আসি? িাকরনক সনঙ্গ এনেচেলাম, আপচে আনেে শুনে তানক িাচড় পাচিনয় 

চিনয়চে। িলুে, র্াই।’  
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চেলো েয়, লহরে সতয সতযই আলসয লিাধ কনর িলল, ‘আর একেু লিাস ো সুচপ্রয়া?’  

  

সুচপ্রয়া মাথা লেনড় িলল, ‘ো, আর একিণ্ড িসি ো। চক কনর িসনত িলনেে?’  

  

লহরে আির্ণ হনয় িলল, ‘তুই আসনত পাচরস, আচম লতানক িসনত িলনত পাচর ো? 

আমার ভদ্রতা-োে লেই?’  

  

সুচপ্রয়া গম্ভীর হনয় িলল, ‘ভদ্রতা-োেো লকানো কানজর োে েয়। আচম এনানে লকে 

এনসচে। জাো িূনর থাক, পুরীনত লকে এনসচে ও োে চিনয় আপচে তাও অেুমাে করনত 

পারনিে। ো। ো। র্চি র্াে লতা িলুে মুন েুনে, এনানে আমার গা লকমে করনে, আচম 

েুনে পাচলনয় র্াই। পুরী শহনর আপচে আমানক আজ-কানলর মনধয নুাঁনজ িার করনত 

পারনিে। লস ভরসা আনে।’  

  

লহরে আর কথা ো িনল জামা গানয় চিল। িারান্দা পার হনয় তারা িাচড়র িাইনর র্ািার 

সরু পযানসজচেনত েুকনি, ও  র লথনক লিচরনয় এনস আেন্দ একরকম তানির পথনরাধ 

কনর িাাঁড়াল। 

  

‘লকাথায় র্াি?’  

লহরে িলল, ‘এনক িাচড় লপৌাঁনে চিনত র্াচি।’  

  

‘লননয় র্াও।’  

  

সুচপ্রয়া এর জিাি চিল। িলল, ‘আমার ওনানে নানি।’  

  

আেন্দ িলল, ‘ লপনে চননি চেনয় অিূর র্ানি? সকানল উনি লননত ো লপনল ওর মাথা 

ল ানর তা জানেে? 

  

সুচপ্রয়া িলল, ‘মাথা ো হয় একচিে  ুরুলই।’  
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লহরে অচভভূত হনয় লক্ষ করল, পরস্পনরর লিাননর চিনক লিনয় তারা আর লিান চেচরনয় 

চেনি ো। সুচপ্রয়ার লিানন গভীর চিনদ্বষ, তাই লিনন আেন্দ অিাক হনয় লগনে। দুজনের 

মাঝনানে িাাঁচড়নয় লহরে সসন্ানি িলল, ‘আমার চননি পায় চে আেন্দ, একেুও পায় 

চে।’  

  

আেন্দ অচভমাে কনর িলল, ‘পায় চে? তা পানি লকে? আচম চকেু িুচঝ লে চকো!’  

  

লহরে তনে চেরুপায় হনয় চজোসা করল, ‘এিার চক কতণিয, সুচপ্রয়া?’  

  

তানক মধযস্থ লমনে লহরে একরকম স্পষ্টই ইচঙ্গত করল লর্, লস র্নে িয়নস িড়, 

আেনন্দর কানে হার স্বীকার কনর তারই উিারতা লিনানো উচিত। সুচপ্রয়া রাগ কনর 

িলল, ‘আচম জাচেনে।’  

  

‘এনাে লথনকই লননয় র্াই, চক িচলস?’  

  

‘তাও আচম জাচেনে।’  

  

লহরে চেিণাক হনয় লগল। আেন্দ একেু লহনস িলল, ‘আিা, আপচে লর্ এত লজার 

নাোনিে, আপোর চক লজার আনে িলুে লতা? ও আমানির অচতচথ, আপোর লতা েয়।’  

  

‘আচম ওর িনু্ধ।’  

  

আেন্দ আনরা িযাপকভানি লহনস িলল, ‘আচমও লতা তাই!’  

  

লহরে কননো লকানো কারনর্ সুচপ্রয়ার মুনন চহংস্র িযঙ্গ লশানে চে, আজ শুেল, হিাৎ মুিনক 

লহনস সুচপ্রয়া িলল, ‘তুচম?’ -িনল, এই একচেমাত্র শনব্দ আেন্দনক এনকিানর উচড়নয় 

চিনয় ক্ষচর্নকর চিরাম চেনয় লস লর্াগ চিল, ‘ওর সনঙ্গ, আমার লর্চিে লথনক িনু্ধত্বই, 

লতামার তনে জেও হয় চে।’  
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আেন্দ আির্ণ হনয় িলল, ‘র্াে! আমার জনের সময় আপোর আর কত িয়স চেল?–

কত আর িড় হনিে আপচে আমার লিনয়? আপোর িয়স উচেশ-কুচড়র লিচশ। কননো 

েয়।’  

  

সুচপ্রয়া িুঝনত পারল ো, লহরেই শুধু লের লপল আেনন্দর এ প্রত কৃচত্রম েয়, লস পচরহাস 

কনর চে। সুচপ্রয়ার মুন অন্ধকার হনয় লগল। লস লর্ে হিাৎ ধমক চিনয় িলল, ‘তুচম 

লেনলমােুষ, তাই লতামানক চকেু িললাম ো। িয়নস র্ারা িড় আর কননো তানির সনঙ্গ 

এ রকম িাট্টা লকানরা ো।’  

  

সুচপ্রয়ার ধমনক মুন ম্লাে কনর আেন্দ র্া িনলচেল তার লকানো মানে লেই। —শুধু একচে 

‘আিা’। লহরে ভানলা কনরই জানে সুচপ্রয়ার কানে লস লর্ অপমাে লপনয়নে তার জেয 

আেন্দ তানকই িার়্ী করনি। িার়্ী কনর লস হনয় থাকনি চিষ্ণ । আেনন্দর িতণমাে 

মােচসক অিস্থায় সহনজ এর প্রচতকারও করা র্ানি ো। 

  

  
  

গাচড়নত সুচপ্রয়ার সামনের আসনে িনস আেনন্দর কথা ভািা িলচেল। লস উনি পানশ 

এনস িসায় লহরানের আর লস ক্ষমতা রইল ো। 

  

‘পানশ িসাই চেয়ম, ো?’  

  

লহরে একেু লভনি িলল, ‘অন্তত অচেয়ম েয়।’  

  

সুচপ্রয়া লহনস িলল, ‘আসল কথা, কথা িলি। লক একো ললাক চপেনে উনি িনসনে, 

শুেনত পানি িনল সামনে এচগনয় এলাম।’  

  

‘লতার প্রগচতর অথণ নুি গভীর, সুচপ্রয়া।’  
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সুচপ্রয়া একেু অসন্তুষ্ট হনয় িলল, ‘আপোর এই কথা িলার েং মেিাতা গুরুর মনতা, 

চিরকাল এই সুর শুনে আসচে। হাক্কা কথা িনলে, তাও উপনিনশর মনতা ভাচর। 

আওয়াজ।’  

  

‘ একো কথা ভািনত ভািনত অেয কথার জিাি অমচে কনরই চিনত হয়।’  

  

‘ও, আি, ভািুে  আচম িুপ করলাম।’  

  

িাচড়র িরজায় গাচড় থামা পর্ণন্ত সুচপ্রয়া সতযই িুপ কনর রইল। লর্নানে তারা িাচড় 

চেনয়নে লসনাে লথনক সমুনদ্রর আওয়াজ লশাো র্ায় িনে, িাচড়র োনি ো উিনল সমুদ্র 

লিনা র্ায় ো। এিানরা সুচপ্রয়া লহরেনক িাচড়র িানজ অংশ পার কচরনয় এনকিানর তার 

লশািার  নর চেনয় হাচজর করল। লহরে লক্ষ করল  রনাো লিাকানের মনতা সাজানো 

েয়, শয়ে নরর মনতাও েয়। চিনিশ িনল লিাধহয়  নর আসিাি লিচশ লেই, অস্থার়্ী িনল 

সুচপ্রয়ার লেই  র সাজািার উৎসাহী। উৎসানহর অভাি োড়া অেয কারর্ও হয়নতা আনে। 

এো র্চি সুচপ্রয়ারই শয়েকক্ষ হয় তনি লস এনানে একাই থানক। লোে লিৌচকনত লর্ 

চিোো পাতা আনে লসো একজনের পনক্ষও লোে। অনশাক র্চিও এনে চিোোয় চিৎ 

হনয় পনড় আনে, এ অচধকার হয়নতা তার সামচর়্ক, হয়নতা এ তার চেেক গানয়র লজার। 

এই সি পলকচেচহত অেুমানের মনধযও লহরে চকন্তু লের পাচিল অনশানকর গানয়র লজার 

িড় আর লেই। লস দুচভণক্ষপীচড়নতর মনতা শীর্ণ হনয় লগনে।  

  

অনশাক উিল ো। িলল, ‘লহরেিািু লর্!’  

  

লহরে িলল, ‘আচমই। লতামানক লিো র্ানি ো, অনশাক।’  

  

‘র্ানিও ো। মনর লভৌচতক অিস্থাপ্রাপ্ত হনয়চে লর্! এ র্া লিননেে, এ হল সূক্ষ্ম শরীর।’  

  

‘ সূক্ষ্ম সনন্দহ লেই।’  
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‘আনে হযাাঁ। আপোর পনত্র জাো লগল এনােকার জল-হাওয়া ভানলা। উচে মনে করনলে, 

আমার অিস্থা িুনঝ পুরীনত আমানির লেমন্তািাই িুচঝ করনেে ওই কথা চলনন। তাই 

লজার কনর লেনে এনেনেে। েুচের জেয লিচশ ললনানলচন করনত চগনয় িাকচরচে প্রায় 

চগনয়চেল, মশায়।’  

  

আেনন্দর সনঙ্গ কথা িলিার সময় সুচপ্রয়ার কঠে স্বনর লর্ িযঙ্গ স্পষ্ট হনয় উনিচেল, 

অনশানকর কথায় লর্ে তারই ভদ্র, লগাপে করা র্ধ্চে লশাো র্ায়। লহরে একেু সািধাে 

হল।  

  

‘লতামার আেুল চক হল, অনশাক?’  

  

অনশানকর ডাে হানতর মানঝর আেুল দুচে কাো।  া শুচকনয় এনসনে চকন্তু আরক্তভাি 

এননো র্ায় চে, শুকনো  ানয়র মামচড় তুনল লেলনল লর্মে লিনায়। এ চিষনয় অনশানকর 

চেনজর লকৌতূহল লিাধহয় এননো র্ায় চে, হাতো লিাননর সামনে ধনর লস কাো আেুনলর 

লগাড়া দুচে পরীক্ষা কনর চেল। িলল, ‘একজে লোরা লমনর উচড়নয় চিনয়নে।’  

  

‘লোরা, অনশাক?’  

  

‘উাঁহু, লিশী িা—ভয়ােক ধার। আেকানত চগনয় আেুল দুনো উনড় লগনে। উনড় র্াওয়া 

উচিত চেল মাথাোর, লকে লর্ লগল ো, মাথাো আনজা গরম হনয় ওনি।’  

  

সুচপ্রয়া িলল, ‘মাথা গরম কনর আর লকাজ লেই। লিাষ লতা লতামার। থানোভরা লসপাই 

জমািার, তিু চেনজ ডাকানতর সামনে গলা এচগনয় লিনি, চিনিিো লতা লেই।’  

  

অনশাক চেমণমভানি হাসল। িলল, ‘চিনিিো কনরই গলা িাচড়নয়চেলাম, কতণনিযর 

নাচতনর। তুচম র্া লভনিচেনল তা এনকিানরই সতয েয়।’  

  

‘আচম চকেুই ভাচি চে।’  
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‘ ভাি চে? তনি লর্ ডাকাত ধরনত লগনলই িলনত লজনেশুনে প্রার্ো চিনত র্াচি চেনজর, 

নুে হনত র্াচি সাধ কনর? আমচে কনর অমঙ্গল লডনক আেনত িনলই লতা আেুল দুনো 

আমার লগল।’  

  

সুচপ্রয়া চিির্ণ মুনন িলল, ‘চক সি িলচে তুচম? িুপ কর।’  

  

লহরে এতক্ষর্ লভতনর লভতনর লরনগ আগুে হনয় উনিনে। মােুষনক িযঙ্গ করার লর্ 

ধারানলা ক্ষমতা লস প্রায় পচরতযাগ কনরচেল, এিার তাই লস কানজ লাগল। 

  

‘আহা িলুক ো, সুচপ্রয়া, িলুক। অচতচথনক অনশাক এোরনেে করনে িুঝনত পাচরস ো? 

গৃহস্বামীর এই লতা প্রথম কতণিয। ওর কথা শুে ো, অনশাক, লতামার র্া িলনত ইিা হয় 

এমচে রস চিনয় িল। লতামার কতণিয তুচম করনি বিচক!’  

  

অনশানকর চস্তচমত লিান ্বল্বল কনর উিল। লহরে স্পষ্ট লিনল। অসুস্থ স্বামীর লাঞ্ছোয় 

সুচপ্রয়ার মুনও িযথায় িাে হনয় লগনে। চকন্তু লহরনন্ধর মনধয লর্ চেষ্ঠুরতা মনর র্াচিল 

আজ তা মরর্-কামড় চিনত িায়। গলা োচমনয় লস লর্াগ চিল, ‘তুচম গৃহস্বামী লর্!’  

  

অনশাক লিয়ানলর চিনক মুন কনর িলল, ‘ো ো।’  

  

লহরে শান্তভানি চজোসা করল, ‘চক ো, অনশাক?’  

  

‘গৃহস্বামী অসুস্থ। তার কতণিয লেই।’ লহরে িলল, ‘তাহনল লতামায় চিরক্ত করা উচিত 

হনি ো। আমরা অেয  নর র্াই।’  

  

লহরে  র লথনক লিচরনয় এল। সুচপ্রয়া তানক অেয একচে  নর লর্  নরর লমনঝনত শুধু 

মাদুর পাতা চেল, চেনয় চগনয় িলল, ‘িসুে। ওনক একেু শান্ত কনর আচস।’  

  

‘পারচি ো, সুচপ্রয়া, ও একো আস্ত িাাঁির।’  

  

‘গালাগাচল লকে?’ িনল সুচপ্রয়া িনল লগল। 

http://www.bengaliebook.com/


 মাদন্ক বন্দিযাপাধ্যায় । দিবারাদির কাবয। উপন্যাস 

 129 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

শুধু একচে মাদুর চিোনো, একো িাচলশ পর্ণন্ত লেই। মাদুর লিয়ানলর কানে সচরনয় চেনয় 

লিয়ানল লিস চিনয় লহরে আরাম কনর িসল। লহরনের প্রার্শচক্ত অপচরনময়া,  েোর 

 াতপ্রচত াত লিতোর িাি-চিসংিাি সহয করার ক্ষমতা তার অেমেীয়, চকন্তু আজ লস 

অপচরসীম ্াচন্ত লিাধ করল। দুুঃন, চিষাি িা আত্মগ্লাচে েয়, শুধু ্াচন্ত। সুচপ্রয়ার 

প্রতযািতণনের আনগ এই িাচড় লেনড়, আেনন্দর সনঙ্গ লিনা হিার আনগ পুরী লথনক পাচলনয় 

চিরচিনের জেয চেরুনেশ র্াত্রা করনত লপনল লস লর্ে এনে লিাঁনি র্ায়। লহরনের  ুম 

আনস–এক সিয় লিিতার আশীিণানির মনতা। লস লিান লিানজ। একো িযাপার লস িুঝনত 

লপনরনে। আেনন্দর চিষর্ু, চিরস প্রহরগুচলর জে-ইচতহাস। আর এ কথা অস্বীকার করার 

উপায় লেই লর্, লর্ কারনর্ ো মনর তার পুেজণে সম্ভি েয়, লসই কারনর্ই তার ক্ষয় 

পাওয়া হৃিনয়র পুেরুিীিে অসম্ভি হনয় লগনে। তার জীিনে লপ্রম এনসনে অসমনয়। 

লপ্রনমর লস অেুপরু্ক্ত। িসন্ত-সমাগনম অধণমৃত তরুর কতকগুচল পল্লি কুসুমন্তীর্ণ হনয় 

লগনে িনে, চকন্তু কত শুষ্ক শানায় জীিে লেই, কত শানার িনু্ধল চপপীচলকা—িাস জীর্ণ। 

তার অকাল িাধণনকযর সনঙ্গ আেনন্দর অহরহ। পচরিয়  নে, আেনন্দর কত লনলা তার 

চপ্রয় েয়, আেনন্দর কত উল্লাস তার কানে অথণহীে। আেন্দ তা লের পায়। কত চিক চিনয় 

আেন্দ তার সাড়া পায় ো, র্চি-িা পায় তা কৃচত্রম, মে-রানা সাড়া। আেন্দ চিমষণ হনয় 

র্ায়। মনে কনর, লহরনের লপ্রম িুচঝ মনর র্ানি। লহরনের লপ্রমই লর্ দুিণল এননো লস তা 

লের পায় চে। 

  

সুতরাং আেন্দনক লস িচকনয়নে। জীর্ণচিচশষ্ট লর্ৌিনের সিনাচেই প্রায় তানক িযয় করনত 

হনয়নে আেন্দনক জয় করনত, এনে তানক লিিার তার চকেু লেই। এ কথা তার জাো 

চেল ো লর্, পচরপূর্ণ লপ্রনমর অেন্ত িাচি লমোিার ক্ষমতা আনে একমাত্র অচিলচেত 

অেপিচর়্ত, সুস্থ ও শুদ্ধ লর্ৌিনের। অচভেতার লপ্রনমর লনারাক লেই, মেস্তনত্ত্ব িুৎপচত্ত 

লপ্রমনক চেচকনয় রানার শচক্ত েয়। োরীনক চেনয় একচিনের জেযও লর্ লনয়ানলর লনলা 

লননলনে, তুি সামচর়্ক লনলা, লপ্রনমর উপরু্ণক্ততা তার কু্ষি হনয় লগনে। মােুনষর জীিনে 

তাই লপ্রম আনস একিার, আর আনস ো, কারর্ একচে লপ্রমই মােুনষর লর্ৌিেনক িযিহার 
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কনর জীর্ণ কনর চিনয় র্ায়। হৃিয় িনল মােুনষর কানিয উচল্লচনত একচে লর্ শতিল আনে, 

তার চিকাশ স্বাভাচিক চেয়নম একিারই হয়, তারপর শুরু হয় ঝনর র্ািার আনর়্াজে। 

সাধারর্ হৃিয়, প্রচতভািানের হৃিয়, সমস্ত হৃিয় এই অনণ্ডেীয় চেয়নমর অধীে, কানরা 

লিলা এর অেযথা লেই। 

  

সুচপ্রয়ার চেরনত লিচর হল। লস এনকিানর লহরনন্ধর নািার চেনয় আসায় লিাঝা লগল লর্, 

অনশাকনক শান্ত করনতই তার এতক্ষর্ সময় লানগ চে। 

  

নািার লননয় িাণ্ডা হনয় লহরে িলল, ‘লতার উপনর রাগ হচিল, সুচপ্রয়া।’  

  

সুচপ্রয়া নুচশ হনয় িলল, ‘সচতয? কনে?’  

  

‘এই মাত্র। চননিয় অন্ধকার লিনচেলাম।’  

  

‘চননিয়? আমানক ো লিনন েয়?’  

  

লহরে হাই তুনল িলল, ‘একো িাচলশ এনে লি লতা,  ুনমাি।’  

  

সুচপ্রয়া একচে অতযন্ত কুচেল প্রত করল। 

  

’লকে? রাত জানগে িুচঝ,  ুনমািার সময় পাে ো?’  

  

লহরেও সমাে কুচেলতার সনঙ্গ জিাি চিল, ‘সময় পাই বিচক। রাত িশো িাজনত ো 

িাজনত ওনােকার সিাই, আেন্দসুদ্ধ, েুলনত েুলনত লর্ র্ার  নর চগনয় িরজা লিয়। 

তারপর সারারাত চেষ্কমণা  ুম চিনল আমায় লিকায় লক!’  

  

সুচপ্রয়া লিা লপল।—‘িাচেনয় িাচেনয় এত কথা। আপচে িলনত পানরে! চকন্তু আপোর 

শরীর লর্ লরনে নারাপ হনয়নে তানত মনে হয় ো চিকমনতা আহার-চেদ্রা হয়।’  

  

‘লরেো লতারও কম েয়, সুচপ্রয়া।’  
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‘আমার অসুন, চেনের িযারাম। আমার সনঙ্গ পাল্লা চিনয় আপোর শরীর নারাপ হনি 

লকে?’  

  

‘আমারও হয়নতা অসুন, সুচপ্রয়া।’  

  

সুচপ্রয়া লহনস িলল, ‘তনকণ হারািার উপক্রমনমই অসুন হনয় লগল? িসুে, িাচলশ এনে 

চিচি–ওয়াড় পচরনয় আেনত হনি। এমে আলনস হনয়চে আজকাল, ময়লা িাচলনশ শুনয় 

থাচক তিুওয়াড় িিলাই ো। এিার আচম মরি োচক?’  

  

িাচলশ চেনয় সুচপ্রয়া লেরার আনগ এল অনশাক। 

  

’দুপুনর এনানেই নানিে িািা।’  

  

তার আমেনর্ই এই অমাচয়ক সুনর লহরে িুঝনত পারল সুচপ্রয়া সতয সতযই অনশাকনক 

শান্ত করনত লপনরনে। সুচপ্রয়ার এ ক্ষমতা তার অচভেি মনে হল ো। অনশানকর প্রচত 

সুচপ্রয়ার লর্ গভীর ও আন্তচরক মমতা আনে, অনশানকর সুন-স্বািনন্দযর প্রচত লর্ চেচিড় 

মনোনর্াগ ও অলান্ত লসিায় তার এই মমতা প্রকাশ পায়, অনশানকর অচতচরক্ত দুুঃন ও 

অপমাে মুনে লেিার পনক্ষ তাই র্নথষ্ট। সুচপ্রয়ার প্রকৃচত শান্ত, লস চিশ্বাস কনর মােুষ 

মাথাপগলা েয়, িাস্তি জগনত ভাি চেনয় মােুনষর চিে কানে ো। র্ার জীিনে র্া চকেু 

প্রনর়্াজে তার লস সমস্তই পাওয়া িাই। জীিে েষ্ট করিার জেয েয়, চেনজর জেয িাইনত 

এিং চেনত, র্তো পারা র্ায় পরনক পাইনয় চিনত, কানরা লিা লেই। চেনজর জীিে 

গুচেনয় লেওয়া িাই, পনরর জীিে সাচজনয় লিওয়া িাই। লহরনের জেয অশাচন্ত, উনদ্বগ, 

সনন্দহ, ঈষণা প্রভৃচত র্তগুচল পীড়ািায়ক অেুভূচত আনে তার প্রায় সিগুচল অেুভি কনর 

চিে কাোনোর েনল চেনের িযারাম জনে র্াওয়া সনত্ত্বও উপনরাক্ত মনোভানির িরুে 

সুচপ্রয়ার কথায় িযিহানর সিণিা এমে একচে লকামল ভাি ও সহােুভূচতর সনঙ্গ িাচরচিক 

চহসাি কনর িলিার আন্তচরক লিষ্টা প্রকাশ পায় লর্, তার সেনন্ধও মােুষনক লস চিনিিো 

কনর িলনত লশনায়। লস র্ানক িযথা লিয়, চেিারুর্ লক্রমানধর সময়ও তানক িরর্ রাননত 

হয় লর্ উপায় থাকনল িযথা লস চিত ো। সুচপ্রয়ার চিরুনদ্ধ মনে োচলশ পুনষ রানা কচিে। 
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লহরে অনশানকর চেমের্ গ্রহর্ করল। িলল, ‘লিশ লতা।’  

  

‘আর চিনকনল র্চি পানরে। ওনক একিার মচন্দর স্বগণদ্বার-োর র্া লিনিার আনে লিচননয় 

আেনিে। আমার চেনজর লতা ক্ষমতা লেই চেনয় র্াি।’  

  

‘আিা।’  

  

অনশাক িুচপিুচপ িলল, ‘আমার চক ভীষর্ লসিাোই লর্ ও করনে, িািা, িলনল আপোর 

চিশ্বাস হনি ো। োওয়া লেই, নাওয়া লেই,  ুম লেই, চেনজর লিানন লর্ ো লিনননে–

এননো র্নথষ্ট করনে। ও মনে কনর আচম িুচঝ চকেুই লিনয় লিচন ো, আমার কৃতেতা 

লেই! চকন্তু আপোনক িনল রানচে, ওর লসিা। আচম কননো ভুলি ো।’  

  

লহরে িলল, ‘তুচম ভুল করে, অনশাক, ও কৃতেতা িায় ো।’  

  

‘জাচে, জাচে। ওর মে কত উাঁিু আচম জাচে ো!’  

  

সুচপ্রয়া িাচলশ চেনয় চেনর আসায় এ প্রসঙ্গ লথনম লগল। অনশাকনক এ  নর লিনন সুচপ্রয়া 

সচন্দগ্ধভানি দুজনের মুননর চিনক লিনয় লিননত লাগল। িাচলশো মাদুনর লেনল চিনয় 

িলল, ‘লহরেিািু এনে  ুনমানিে। িল আমরা র্াই!’  

  

অনশাক উিল।– ‘আচম ওাঁনক এ লিলা নািার লেমন্তত কনরচে, সুচপ্রয়া।’  

  

‘লিশ কনরচে। চেনজ রাধানগ, আচম পারি ো।’  

  

িনল সুচপ্রয়া হাসল। সুচপ্রয়ানক এত িাণ্ডা লহরে আর কননো লিনন চে। 

  

  
  

িজ্রপানতর শনব্দ  ুম লভনে লহরে লিননত পায় তার  ুনমর অিসনর আকানশ লমন র 

সঞ্চার হনয় িাইনর িারুর্ দুনর্ণাগ  চেনয় এনসনে। িাতাস িইনে শী শী শনব্দ, উত্তাল 

http://www.bengaliebook.com/


 মাদন্ক বন্দিযাপাধ্যায় । দিবারাদির কাবয। উপন্যাস 

 133 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সমুনদ্রর গজণে লিনড় লগনে। উনি  নরর িাইনর লর্নত চগনয় লহরে অিাক হনয় র্ায়। িরজা 

িাইনর লথনক িন্ধ। ডাকাডাচক শুনে সুচপ্রয়া এনস িরজা নুনল লিয়। ভাচর তালা লনালার 

শব্দ লহরে শুেনত পায়। 

  

িরজা নুলনল তালাচেনক লস নুাঁনজ পায় ো। সচন্দগ্ধ হনয় িনল, ‘লিচন লতার হাত? ওো 

েয়, আাঁিনলর চেনি লর্ো লুচকনয়চেস।’  

  

‘লকে?’  

  

‘লিনা চক লুচকনয়চেস, তালা িুচঝ, িরজায় তালা লিওয়ার মানে?’  

  

সুচপ্রয়া লহনস িনল, ‘মানে আর চক, পাচলনয় ো লর্নত পানরে। তাই। লর্ পালাই—পালাই 

স্বভাি!’  

  

লহরে িনল, ‘আমার  ুনমর মনধয অনশাক িুচঝ লোরা হানত এচিনক আসচেল?’  

  

সুচপ্রয়া গলা োচমনয় িনল, ‘আনস্ত কথা কইনত পানরে ো?—তা আনস চে। আসনত 

পারত!’  

  

লহরে লহনস িনল, ‘ও, লতার শুধু সনন্দহ! তুই সচতয িারগার লিৌ, সুচপ্রয়া। লস লগনে 

লকাথায়?’  

  

‘োনত।’  

  

‘এই ঝড়িৃচষ্টর মনধয োনত?’  

  

‘সমুদ্র লিননত লগনে। িলনল, ঝড় উিনল সমুদ্র লকমে লিনায় লিনিার এ সুনর্াগ োড়া 

উচিত েয়। আমানকও লজার কনর লেনে চেনয় চগনয়চেল। একেু ধস্তাধচস্ত কনর পাচলনয় 

এনসচে।’  
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‘র্ধ্স্তাধচস্ত লকে?’  

  

‘কারর্ চেল বিচক। আমায় ধাক্কা চিনয় োি লথনক লেনল লিিার লিষ্টা কনরচেল। র্ত সি 

চিি ুনে লনয়াল!’  

  

লহরে চেনর চগনয় মাদুনর িসল।  নরর জাোলা দুচে িায়ুর গচতর চিনক লনানল, িন্ধ করার 

িরকার হয় চে। িাইনর এমে দুনর্ণাগ োমনল আেন্দ তাাঁর  নর সমুনদ্রর চঝেুক চেনয় লনলা 

কনর, তার র্নে নুচশ তাকায়, র্নে নুচশ কথা িনল। তানির চেনজনির লপ্রনমর সমসযা 

োড়া লস  নর দুভণািোর প্রনিশ চেনষধ। কানরা জীিনের প্রভাি লসনানে লেই, সুচপ্রয়ারও 

েয়–তানক লস ভুনল র্ায়। চকন্তু সুচপ্রয়ার কানে থাকনল একচে লিলার জেযও তার লরহাই 

লেই। আিহাওয়া অচিলনে বিদুযচতক হনয় ওনি। দু ণেো  নে, দুুঃসংিাি পাওয়া র্ায়। 

তানির মাঝনানে আর একচে জীিনের োেকীয় অচভেয়  নে িনল। িাচড়র োনির ভয়্র 

 েোেুকুর সংিাি সুচপ্রয়া তানক লকে চিনয়নে িুনঝ লহরনের িড় কষ্ট হয়। সুচপ্রয়াও চক 

মালতী হনয় উিল? 

  

‘চক হনয়চেল?’ লহরে চজোসা করল। 

  

’ শুনে অচিিার করনিে ো। আমানক োনি লডনক চেনয় র্ািার সময় ওর লকানো মতলি 

চেল। ো, শুধু লেনলমােুচষ লনয়াল। আমানক ধানর িাাঁড়ানত লিনন ললাভ সামলানত পানর 

চে। হিাৎ ‘সুচপ্রয়া’ িনল লিাঁচিনয় ধাাঁ কনর আমায় জচড়নয় ধরনল। আর একেু হনলই দুজনে 

একসনঙ্গ—’  

  

‘লতার কথা আচম চিশ্বাস কচর ো, সুচপ্রয়া!’  

  

সুচপ্রয়া লকানোচিে কলহ কনর চে, আনজা করল ো। তার লিানন শুধু জল এল। লহরে 

একেু মুগ্ধ হনয় িল, ‘তুই ইনি কনর চমনথয িনলচেস, তা িলচে ো, সুচপ্রয়া। তুই িুঝনত 

পাচরস চে।‘  
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‘আচম চকেুই িুঝনত পাচর ো।’  

  

লহরে নাচেকক্ষর্ স্তব্ধ লথনক িলল, ‘ঝড়িািনল লনালা োনি লতানক কানে লপনয় হিাৎ 

মনের আনিনগ– ’  

  

সুচপ্রয়া হাত িাচড়নয় লহরনের পা েুাঁনয় িলল, ‘চিনেষর্ করনিে ো, আপোর পানয় পচড়। 

আনিগ!—আকাশ লথনক িৃচষ্টর মনতা আনিগ গচড়নয় পড়নে।’  

  

লহরে আির্ণ হনয় িলল, ‘তুই িুচঝ আনিনগ চিশ্বাস কচরস ো, সুচপ্রয়া?’  

  

সুচপ্রয়া জিাি ো চিনয় লিান মুনে লেলল। 

  

এরা লকউ চিনেষর্ ভালিানস ো, সুচপ্রয়াও েয়, আেন্দও েয়। তার এচক অচভশাপ লর্, 

এরা লকে চিনেষর্ ভালিানস ো িনস িনস তাও চিনেষর্ করনত ইিা হয়? এচক োনের 

জেয? োরীনক লজনে লস চক জীিনের োচড়োে আয়ত্ত করনত িায়? তার লাভ চক হনি? 

িরং আজ পর্ণন্ত তার র্া ক্ষচত হনয়নে তার তুলো লেই। জীিনের সমস্ত সহজ উপনভাগ 

তার চিষাক্ত চিস্বাি হনয় র্ায়। 

  

সুচপ্রয়া তার মুননর ভাি লক্ষ করচেল। একেু ভনয় ভনয় িলল, ‘ওনক োচমনয় আেনিে 

ো? চভনজ চভনজ মারনি োচক!’  

  

‘ো, লসো  েনত লিওয়া উচিত হনি ো।’ িনল লহরে উনি িাাঁড়াল। 

  

অনশাকনক োচমনয় এনে িাোহার করনত িৃচষ্ট লথনম লগল। লহরে চিিায় চেল। িনল লগল 

চিকানল র্চি পানর একিার আসনি সুচপ্রয়ানক লর্ সি জায়গা লিচননয় আেিার কথা আনে 

লিচননয় আেনি। 

  

‘র্চি পাচর লকে?’  

  

‘ো পারনল চক কনর আসি, সুচপ্রয়া?’  
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‘ িারনের মনধয র্চি ো আনসে তাহনল ধনর লেি। আপচে আর এনলে ো।’  

  

‘র্চি আচস িারনের মনধযই আসি।’  

  

  
  

িাগানে েুকনতই আেনন্দর লিনা পাওয়া লগল। লস রুদ্ধশ্বানস িলল, ‘এত লিচর করনল! 

মা এচিনক লক্ষনপ লগনে।’  

  

আেন্দ সংিািো এমেভানি চিল লর্ লহরে িুনঝ চেল মালতীর লক্ষপিার কারর্ সুচপ্রয়ার 

সনঙ্গ চগনয় তার চেরনত লিচর করা। লস রুক্ষেনর িলল, ‘লক্ষপনল আচম চক করি?’  

  

আেন্দ িলল, ‘মচন্দর লথনক িাচড়নত এনস মা লর্ই লিননল িািা লেই, িািার কেল, িই 

নাতা এসিও লেই, চিক লর্ে পাগল হনয় লগল।’  

  

লহরে আির্ণ হনয় িলল, ‘মাস্টারমশায় লগনলে লকাথায়?’  

  

‘িািা, িনল লগনে।’  

  

‘লকাথায় িনল লগনেে?’  

  

আেনন্দর লিান েলেল কনর এল। 

  

’তা জাচেনে লতা। লতামার কাে লথনক র্নে োকা চেনয় চিলাম তনে চকেু িলনলে ো। 

লতামরা িনল র্ািার পর িািা আমানক লডনক িুচপিুচপ িলনলে, আচম র্াচি। আেন্দ, 

লতার মানক িচলস ো, লগাল করনি। আচম চজোসা করলাম, লকাথায় র্ানাি িািা, কনি 

চেরনি? িািা জিানি িলনলে, লস সি চকেু চিক লেই। আচম িুঝনত লপনর কাাঁচিনত 

লাগলাম।’  
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িনল আেন্দ লিান মুেনত লাগল। লহরে তানক একচে সান্ত্বোর কথাও িলনত পারল ো। 

িাতানসর োড়া লননয় গানের পাতা লথনক জল ঝনর পড়নে, আেন্দ প্রায় চভনজ চগনয়চেল। 

তানক সনঙ্গ কনর লহরে  নর লগল। জাোলা লকউ িন্ধ কনর চে। িৃচষ্টর জনল লমনঝ লভনস 

চগনয়নে। লহরনের চিোোও চভনজানে। চিোোো উনে চেনয় লহরে লতাশনকর চেনি পাতা 

শুকনো শতরচঞ্জনত িসল। িলার অনপক্ষা ো লরনন আেন্দও তার গা ল াঁনষ িনস পড়ল। 

লস অল্প অল্প কাাঁপচেল, জনল চভনজ চকো িলিার উপায় লেই। লহরনের মনে হল, 

সান্ত্বোর জেয র্ত েয়, চেভণরতার জেযই আেন্দ িযাকুল হনয়নে লিচশ। এরকম মনে 

হওয়ার লকানো সঙ্গত কারর্ লভনি ো লপনয় লহরে তানক সত্ত্বোও চিল ো, চেভণরতাও 

চিল ো। লস িরাির লক্ষ কনরনে এরকম অিস্থায় চিকমনতা ো িুনঝ চকেু করনত লগনল 

চহনত চিপরীত হয়। 

  

আেন্দ িলল, ‘মা চক কনরনে জানাে? িািানক োকা চিনয়চে িনল আমানক লমনরনে।’ 

লহরনের চিনক চপেে চেনর চপনির কাপড় লস সচরনয় চিল, ‘িযান চক রকম লমনরনে। 

এননো িযথা কনম চে।  ষা ললনগ ্বালা কনর িনল জামা গানয় চিনত পাচর চে, শীত 

করনে, তিু। চক চিনয় লমনরনে। জাে? িািার ভাো েচড়ো চিনয়।’  

  

তার সমস্ত চপি জুনড় সতযই েচড়র লমাো লমাো িাগ লাল হনয় উনিনে। লহরে চেশ্বাস 

লরাধ কনর িলল, ‘লতামায় এমে কনর লমনরনে!’  

  

আেন্দ চপি লেনক চিনয় িলল, ‘আনরা মারত, পাচলনয় লগলাম িনল পানর চে। িৃচষ্টর 

সময় মচন্দনর িনস চেলাম। তুচম র্ত আসচেনল ো, আচম এনকিানর মনর র্াচিলাম। 

চতচে িুচঝ আসনত লিে চে, র্াাঁর সনঙ্গ লগনল?’  

  

‘হযাাঁ, তার স্বামী আমানক ো নাইনয় োড়নল ো। চপনি হাত িুচলনয় লিি আেন্দ?’  

  

‘ো, ্বালা করনি।’  
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লহরে িযাকুল হনয় িলল, ‘একো চকেু করনত হনি লতা, েইনল ্বালা কমনি লকে? আিা! 

লসাঁক চিনল হয় ো?’–িনল লহরে চেনজই আিার িলল, ‘তানত চক হনি? ’  

  

‘এনে ্বালা কনমনে।’  

  

‘কনম চে, ্বালা লের পাি ো। লতামার চপি অসাড় হনয় লগনে। িরে  নষ চিনত পারনল 

সিনিনয় ভানলা হত।’  

  

‘তা হত। চকন্তু িরে লেই। তুচম িরং আনস্ত আনস্ত হাত িুচলনয়ই িাও।’  

  

‘িস, িরে চেনয় আসচে।’  

  

আেনন্দর প্রচতিাি কানে ো তুনল লহরে িনল লগল। শহর পর্ণন্ত লহাঁনে লর্নত হল। িরে 

চকনে লস চেনর এল গাচড়নত। আেন্দ ইচতমনধয লমনঝর জল মুনে চভনজ চিোো িিনল 

লেনলচে। লস লর্ লসাোর পুতুল েয় এই তার প্রমার্। 

  

এত কষ্ট কনর িরে সংগ্রহ কনর এনেও এক  ণ্টার লিচশ আেনন্দর চপনি  নষ লিওয়া 

লগাল ো। িরে িড় িাণ্ডা। আেন্দ িুপ কনর শুনয় রইল, হাত গুচেনয় িনস রইল লহরে। 

লর্ লকানো কারনর্ই লহাক আেন্দনক মালতী লর্ এমেভানি মারনত পানর লস লর্ে 

ভািনতই পারচেল ো। 

  

লম  লকনে চগনয় এনে আিার কড়া লরাি উনিনে। পৃচথিীর উজ্জ্বল মূচতণ এননো চসক্ত 

এিং েম। আেন্দনক শুনয় থাকনত হুকুম চিনয় লহরে িারান্দায় চগনয় িাাঁড়াল। 

  

মালতী কনে লথনক িারান্দায় এনস িনস চেল। লহরেনক লস কানে ডাচকল। লহরে চেনরও 

তাকাল ো। মালতী েলনত েলনত কানে এল। লিশ লিাঝা র্ায়, মাত্রা লরনন আজ লস 

কারর্ পাে কনর চে। চকন্তু লেশায় তার িুচদ্ধ আিি হনয়নে িনল মনে হল ো। 

  

‘সাড়া িাও ো লর্!’  
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‘কারর্ আনে বিচক।’  

  

মালতী লিাধহয় িাাঁচড়নয় থাকনত পারচেল ো। লসনানে দুপ কনর িসল।—’শুচে, কারর্ো 

শুচে। 

  

‘লসেুকু িুঝিার শচক্ত আপোর আনে, মালতী—লিৌচি।’  

  

মালতী এ প্রসঙ্গ এচড়নয় লগল। গলা র্থাসাধয লমালানয়ম কনর িলল, ‘আর মালতী-নিৌচি 

লকে, লহরে?–লকমে নারাপ লশাোয়। ভািচে আজকানলর মনধযই লতামানির কচষ্ঠিিলো 

লসনর লিি, আর লিচর কনর লাভ চক? কচিিিনল লতামার আপচত্ত লেই লতা? আপচত্ত 

লকানরা ো লহরে। আমরা বিষ্ণি, লতামার মাস্টারমশানয়র সনঙ্গ আমারও কচিিিল 

হনয়চেল। লতামানিরও তাই লহাক, তারপর তুচম লতামার চতে আইে িার আইে র্া নুচশ 

কর, আমার িাচর়্ত্বই লেই, ধনমণর কানে আচম নালাস।’  

  

সুচপ্রয়া র্তচিে পুরীনত উপচস্থত আনে ততচিে এসি চকেু হওয়া সম্ভি েয়। সুচপ্রয়ার 

কানে এননো লস লসই ে’মানসর প্রচতশ্রুচতনত আিদ্ধ, তার সনঙ্গ একো লিাঝাপড়া হনয় 

র্াওয়া িরকার। আেন্দনক লিানন লিনন চগনয়ও সুচপ্রয়া তানক লরহাই লিয় চে। স্পষ্টই 

লিাঝা র্ায় লসকানলর েিাি—িািশার মনতা লস র্চি সুন্দরীনির একচে হানরনম রানন, 

সুচপ্রয়া গ্রাহয করনি ো, তার ভালিাসা লপনলই হল। এমে একচিে হয়নতা চেল র্নে 

লিনা হওয়ামাত্র লহরে সুচপ্রয়ার সনঙ্গ তার লসই ে’মানসর িুচক্ত িাচতল কনর চিনত পারত। 

এনে মােুনষর সনঙ্গ সৰ্ককণ িুচকনয় চিনত তার সময় লানগ। কচষ্ঠিিল চকেুচিে এনে 

স্থচগত ো লরনন উপায় লেই। 

  

শুনে মালতী সচন্দগ্ধ হনয় কারর্ জােনত িাইল। লহরে লসাজাসুচজ চমথযা িলল। িলল 

লর্, ‘পূচর্ণমা আসুক, আগামী পূচর্ণমায় ো হয় হনি। ইচতমনধয অোথ চেনর আসনত পানর। 

অোনথর জেয চকেুচিে অনপক্ষা করা সঙ্গত েয় চক?’  

  

মালতী সংগ্রনহ চজোসা করল, ‘লতামার চক মনে হয় লহরে ও আর চেরনি?’  
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‘চেরনত পানরে। বিচক।’  

  

মালতী চিশ্বাস করল ো।’ো, লস আর চেরনে ো, লহরে। চমেনস জনের মনতা লগনে।’  

  

লহরে িলল, ‘োও লর্নত পানরে, হয়নতা কালনকই চতচে চেনর আসনিে। আেন্দনক 

চমোচমচে লমনরনেে।’  

  

মালতী অল্প একেু গরম হনয় িলল, ‘চমোচমচে। ওর িািার ভাচগয ভানলা ওনক নুে কচর 

চে। লক জােত লপনে আমার এমে শতু্তর হনি!’  

  

লহরে এিার রূঢ় কনঠে  িলল, ‘ চক শক্রমতা করল লভনি পাই ো। োকা িশো লর্াগাড ়

কনর ো। পুঞ্জ চক তাাঁর র্াওয়া হত ো লর্ লর্নত িায় অত সহনজ তানক আেকানো র্ায় 

ো, মালতী-নিৌচি।‘  

  

মালতী িলল, ‘তুচম োই লিাঝ। োকা লর্াগাড় কনর লিওয়ার জেয োচক! আমানক ো। 

জাচেনয় ও িুপ কনর রইল লকাে চহসানি? আচম লের লপনল চক লস লর্নত পারত, লহরে!’  

  

দুহানত ভর চিনয় চপেনে লহনল মালতী আিার িলল, ‘আনিষ্ট লিননে, লহরে? আজ 

আমার জেচিে, ্বালাতে করি, তাই পাচলনয় লগল।’ মালতীর গাল আর চিিুনকর িামড়া 

কুচঞ্চত হনয় আসচেল, রক্তির্ণ লিান চিনয় জল গচড়নয় পড়ল।’এনকিানর পাগল, লহরে, 

উোি। লগনে র্াক, আজ লিনি কাল লিনি তারপর  রনিানর। আচমও ধচরনয় লিি 

আগুে। ওনলা সিণোচশ, উাঁচক লমনর লিচনস লকাে লিায়? আয়, ইচিনক আয়, হতভাচগ!’  

  

আেন্দ আনস ো। লহরে তানক লডনক িলল, ‘এস আেন্দ।’  

  

আেন্দ কুচঠে ত পনি কানে এনল মালতী নপ্ কনর তার হাত ধনর লেলল। কানে িচসনয় 

চপনির কাপড় সচরনয় আ ানতর চিহ্ন লিনন িলল, ‘লতার চক মাথা নারাপ হনয়চেল, 

আেন্দ? লক্ষ্মীোড়া লমনয়, তুই পাচলনয় লর্নত পারচল ো?’  
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আেন্দ মুন লগাজ কনর িলল, ‘লগালাম লতা পাচলনয়।’  

  

‘পাচলনয় লগচল লতা এমে কনর লতানক লমারল লক শুচে?’ মালতীর গলা হতাশায় লভনে 

এল, ‘লগায়ার! লর্মে লগায়ার িাপ লতমচে লগায়ার লমনয়। িায় িাাঁচড়নয় মার লননয়নে। 

র্ত িচল–র্া আেন্দ, লিাননর সমুন লথনক সনর র্া, লমনয় তত এচগনয় এনস মার নায়।’  

  

মাতা ও কেযার চমলে হল এইভানি। লহরনের ো হল আেন্দ, ো হল স্বচস্ত। েূতে ধরনের 

লর্ চিষাি তার এনসনে তানত সিই লর্ে তার মনে হনি সাধারর্, স্বাভাচিক। 

  

তারপর মালতী চজোসা করল, ‘চপনি োরনকল লতল চিনত পাচরস চে একেু?’  

  

িরে লিওয়ার কথাো লকউ উনল্লন করল ো। লহরেনক চিনয় লতনলর চশচশ আচেনয় 

মালতী লমনয়র চপনি মাচননয় চিনত আরম্ভ করল। 

  

আেন্দনক প্রহার কনরই মালতী শান্ত হনয় র্ানি লহরে লস আশা কনর চে। অোথ লর্ সতযই 

চিরচিনের মনতা িনল লগনে তানত লসও সনন্দহ কনর ো। মৃতুযর লিনয় এভানি চপ্রয়জেনক 

হারানো লিচশ লশাকািহ। এই লশাক মালতীর মনধয চিক চক ধরনের উেত্ততায় অচভিযক্ত 

হনি তাই লভনি লহরে ভয় লপনয় চগনয়চেল। মালতীর শান্ত ভািো লস চিক িুঝনত পারল 

ো। কারনর্র প্রভাি হওয়াও আির্ণ েয়। 

  

ওচিনক সুচপ্রয়ার সমসযা আনে। িারনের মনধয সুচপ্রয়ার কানে তার হাচজর হিার কথা। 

 চড় লিনন লিাঝা লগল এনে আর তা সম্ভি েয়, িারনে িানজ। চকন্তু লশষ পর্ণন্ত চগনয় 

উপচস্থত হনল লিচর কনর র্াওয়ার অপরাধ সুচপ্রয়া ধরনি ো। লর্নতই লহরনের লাচন্ত লিাধ 

হনি। 

  

তানক সামনে লপনল সুচপ্রয়া ক্ষনর্ ক্ষনর্ েিজাগ্রত আশায় উৎেুল্ল হয়, ক্ষনর্ ক্ষনর্ িযথায় 

মচলে হনয় র্ায়। লহরনের লিাননর িৃচষ্টনত মুননর কথায় আনজা লস অিময আগ্রনহ 

অেুসন্ধাে কনর লপ্রম, চেনজরই সুিী ণ তপসযার অন্ধ-শচক্তনত পনল পনল হতাশানক জয় 
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কনর িনল। তার কানে লহরেনক প্রনতযকচে মুহূতণ সািধাে হনয় থাকনত হয়। ক্রমমাগত 

সুচপ্রয়ার চিত্তনক চভিাচভমুনী করার লিষ্টায় মানঝ মানঝ তার ভ্রাচন্ত জনে র্ায়, সুচপ্রয়ার 

লপ্রমনক হতযা করার িিনল লস িুচঝ প্র্য় চিনয়ই িনলনে। লহরনের সিনিনয় মুশচকল 

হনয়নে এই লর্, আেনন্দর সংস্রনি এনস তার মে এমে দুিণল হনয় উনিনে কানরা প্রচত 

কলযার্কর চেষ্ঠুরতা লিনািার শচক্ত তার লেই। রূপাইকুড়ায় গভীর রানত্র সুচপ্রয়া লর্মে 

লসাজাসুচজ তার িাচি জাচেনয়চেল, আনজা র্চি লস লতমচেভানি স্পষ্টভাষায় তানক প্রাথণো 

কনর, জীিে লথনক িরনাস্ত কনর লিওয়া লহরনের পনক্ষ হয়নতা সহজ হয়। চকন্তু সুচপ্রয়া 

তানির লসই ে’মানসর িুচক্তনক আাঁকনড় ধনর আনে। এচিনক আজকাল লকিল চেনজর 

এিং একান্ত চেজস্ব লর্, তার সুনদুুঃননর কথা ভািার মনতা সঙ্গত স্বাথণপরতা লহরনের 

কানে হনয় উনিনে লিাকর। সুচপ্রয়া র্চি দুিণ্ড তার সনঙ্গ কথা িনল শাচন্ত পায়, তার 

িী ণকালিযাপী জীিেপর্ ভালিাসার কথা িরর্ কনর তানক িচঞ্চত করার অচধকার 

চেনজর আনে িনল লহরে ভািনত পানর ো। এচিক চিনয় চিিার কনর লহরে চিেনত পানর 

ো চেনজনক। লস চেল কচিে, মােুনষর লোেিড় সুনদুুঃননর লকানো মূলয তার কানে চেল 

ো, কানরা হৃিয়নক লস লকানোচিে নাচতর কনর িনল চে। আজ শুধু লকামল হওয়া েয়, 

গচলত িরনের মনতা লস তরল হনয় লগনে, লর্ লর্নানে তৃষ্ণাতণ আনে তারই অঞ্জচলনত 

চেনজনক লস চিচলনয় চিনত িায়। 

  

 নর িনস উনদ্বগ ও অশাচন্তনত লহরে কাতর হনয় পনড়। আিার তার পাচলনয় লর্নত ইনি 

হয়। জীিে র্নে রর্নক্ষনত্র পচরর্ত হনয় লগনে তনে আর িাাঁচড়নয় িাাঁচড়নয় মার লননয় 

লাভ চক? সুচপ্রয়ার আচিভণাি হওয়ামাত্র তার র্চি এই অিস্থা হনয় থানক, লশষ পর্ণন্ত চক 

অিস্থা িাাঁড়ানি লক িলনত পানর? 

  

লর্ লতজ, লর্ প্রিণ্ড গচতর অিসাে হনয় লগনে তার জেয লহরনের মে হাহাকার কনর। 

একচিে র্া চিনয় লস মােুনষর িুকও লভনেনে  রও লভনেনে, আজ লস শচক্ত থাকনল লস 

মহামােনির মনতা ভাো িুক লজাড়া চিনত পারত, ভাো  র গনড় তুলনত পারত। মনে 

লজার থাকনল জীিনে সমসযা লকাথায়? মালতী, সুচপ্রয়া ও আেন্দনক চেনয় চিপুল পৃচথিীর 
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একনকানর্ িাাঁই লিনে লেওয়া কচিে েয়, জীিনের দুচে প্রানন্ত সুচপ্রয়া ও আেন্দনকও 

এমেভানি লরনন লিওয়া অসম্ভি েয় র্ানত চেজস্ব সীমা তানির লকানোচিে লিানন পড়নি 

ো, নচণ্ডত লহরেনক চিনয়ও জীিনের পূর্ণতা সাচধত হওয়ায় লকানোচিে তারা অেুভি 

করনত পারনি ো চেনজনক দুভানগ ভাগ কনর দুজেনকই লস িচকনয়নে। একচিে লহরনের 

পনক্ষ এ কাজ সম্ভি চেল। আজ এ শুধু কল্পো, অক্ষনমর চিিাস্বে। 

  

সতযই কল্পো। আজ সারাচিে, চিনশষভানি আেনন্দর চপনি িরে  নষ লিিার সময়, 

এই চিিাস্বেই লস লিনননে। সুচপ্রয়া থানক জেপনির একচে চদ্বতল গৃনহ, তার েচির মনতা 

সাজানো  নর সারাচিে লহরে গৃহস্থ সংসারী, সন্ধযায় লস চেনর র্ায় আেনন্দর স্বহনস্ত 

লরাচপত েুলগানে সাজানো িাগানে ল রা শান্ত চেজণে কুচেনর। সুচপ্রয়া তানক লরানধ 

নাওয়ায়, আেন্দ তানক লিনায় িিকলা োি। তার মনধয লর্ কু্ষচধত অসন্তুষ্ট লিিতা 

আনেে লহরে তানক এমচে সি উিূত্রান্ত কল্পোর বেনিিয চেনিিে কনর। চেনিিে কনর 

সসন্ানি, প্রায় সজল লিানন। তার চক িুঝনত িাচক আনে লর্, এই ভ্রান্ত আত্মপূজা তার 

িাধণনকযর পচরিয়, এই সি রচেে কল্পো তার বকনশানর চেনর আসার লক্ষ্মর্ েয়, লর্ৌিে-

অপরানের মৃতুয- উৎসি।  

  

মালতী আজ লহরেনক লিিনল কনরনে। িশ চমচেনের লিচশ একা থাকনত লিয় ো। 

  

িনল, ‘চমন্ নস র্চি আর একো চিে লথনক লর্ত, আমার জেচিনের উৎসিো হনত পারত। 

র্াক, চক আর হনি, লগনেই র্নে মরুকনগ র্াক। তারও শাচন্ত, আমারও শাচন্ত।’  

  

‘শাচন্তই মােুনষর সি। ’–লহরে সংনক্ষনপ িনল। 

  

মালতী লহনস িলল, ‘নুি একো মস্ত কথা িলনল লতা! আসল কথাো জাে, লহরে? আমায় 

আর লিননত পারত ো। ওসি লর্াগনোনাগ চমনে কথা, ভণ্ডাচম। একজেনক লিননত ো 

পারনলই মােুনষর ওসি ভণ্ডাচম আনস। কই, সংসানর চিরাগ ো এনল সিযাসী হনত 

লিনলাম ো লতা কাউনক! লভাগ ভানলা ো লাগনল তনে লতামানির ধনমণ মচত হয়। 
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লতামরা পুরুষ মােুনষরা হনল চক িনল চগনয় সুননর পায়রা। র্নে র্ানত মজা লানগ তাই 

লতামানির ধমণ। ল িার জাত িাপু লতামরা।’  

  

লশষ পর্ণন্ত মালতীনক সহয করনত ো লপনরই লহরে পনথ লিচরনয় লগল। 

  

আেন্দ চজেসা করল, ‘তুচম িুচঝ তাাঁর িাচড় র্াি?’  

  

‘হযাাঁ। তুচম িারর্ করনল র্াি ো।’  

  

‘ িারর্ করি লকে?’  

  

আেন্দ ম্লােমুনন িলল, ‘তাই এস। আমার আজ িড় মে লকমে করনে।’  

  

লহরে ইতস্তত কনর িলল, ‘তনি ো হয় োই লগলাম, আেন্দ। িল, আমরা সমুনদ্রর ধার 

লথনক লিচড়নয় আচস।’  

  

আেন্দ িলল, ‘ো, আচম মা’র কানে থাকি।’  

  

লহরে আর চদ্বধা করল ো।’ থাক, আচম র্াি ো, আেন্দ। লর্নত িনলচেল একিার, কাল 

লগনলই হনি।’  

  

চকন্তু আেন্দ তানক মত পচরিতণে করনত চিল ো। িলল, ‘ো, র্াও। ো লগনল চতচে আিার 

এনস হাচজর হনিে লতা! এনে লিনা কনর এস, সন্ধযার পনর তুচম আর লকাথাও লর্ও ো, 

আমার কানে লথক।’  

  

লহরে জােত সুচপ্রয়া তার জেয প্রস্তুত ত হনয় থাকনি। লিচর লিনন হয়নতা মানঝ মানঝ পনথর 

চিনকও তাকানি। চকন্তু িাচড়র কাোকাচে লপৌাঁোনো মাত্র সুচপ্রয়া লিচরনয় এনস তার সনঙ্গ 

লর্াগ লিনি লহরে তা ভািনত পানর চে। সুচপ্রয়ার পনক্ষ এতনাচে অধীরতা কল্পো করা 

কচিে। 
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সুচপ্রয়া চেনজ লথনক বকচেয়ত চিল।’  

  

ওাঁর িািা- লিাঁচি এনস পনড়নে। িলুে আমরা পালাই।’  

  

‘পালাই? পালাই চকনর?’  

  

সুচপ্রয়া িযাকুল হনয় িলল, ‘সনর িলুে। এনাে লথনক, লকউ লিননত পানি! লহাঁয়াচল 

িুঝিার সময় পানিে লে়র।’  

  

লস দ্রুতপনি এচগনয় লগল। মূনে়র মনতা তানক অেুসরর্ করা োড়া লহরনের আর উপায় 

রইল ো। সমুনদ্রর ধানর লপৌাঁোনোর আনগ পর্ণন্ত সুচপ্রয়া মুহূনতণর জেয তার গচতনিগ শ্রুথ 

করল ো। লস লর্ে িুচর কনর পালানি। িঙ্গোরীর এই অস্বাভাচিক লজার িলনে পনথর 

ললাক অিাক হনয় লিনয় আনে লক্ষ কনর লহরনের লিা করনত লাগল। সুচপ্রয়ার পানয় 

জুনতা লেই, পরনের সাধারর্ শাচড়নাো ময়লা, তার আলগা লনাাঁপা নুনল লগনে। িয়সও 

তার কম হয় চে, িার িের আনগ একিার লস মা হনয়চেল।  

  

তিু সমুদ্রতীর অিচধ লহরে িুপ কনর রইল। লসনানে সুচপ্রয়া িাাঁড়ানত লস মৃদু ও কড়া সুনর 

িলল, ‘রাস্তার ললাক হাসাচল, সুচপ্রয়া।‘  

  

‘হাসুক। মানগা, এইেুকু লজানর লহাঁনে হাাঁপ ধনর লগনে!’  

  

িুক েুচলনয় েুচলনয় দুচিণেীত ভচঙ্গনত লস চেশ্বাস লেয়। সমুনদ্রর িাতানস তার আলগা িুল, 

অোিদ্ধ অঞ্চলপ্রান্ত উড়নত থানক। লহরে সভনয় িরর্ কনর সুচপ্রয়ার এ রূপ প্রায় পাাঁি 

িেনরর পুনরানো, র্নে লেনলমােুষ লপনয় আেনন্দর সমিয়সী সুচপ্রয়ানক লস ভুচলনয় চিনয় 

চিনয়চেল িনল রূপাইকুড়ায় সুচপ্রয়া অচভনর্াগ কনরনে। 

  

‘িাাঁড়ানিে ো, িলুে।’–িনল সমুনদ্রর লেউ লর্নানে পানয়র পাতা চভচজনয় চিনয় র্ায়, 

লসনাে চিনয় সুচপ্রয়া হাাঁেনত আরম্ভ করল। লরানির লতজ এননো কনম চে, চকন্তু লজারানলা 
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িাতাস লরানির তাপ গা লথনক মুনে চেনয় র্ানি। লহরে িলল, ‘িযাপার চক িলা লতা, 

সুচপ্রয়া?’  

  

‘িযাপার কচিে চকেু েয়। িাচড়নত চভড় জনমনে, চেচরচিচল কথা িলার জেয সমুনদ্রর ধানর 

লিড়ানত এলাম–শুধু এই।’  

  

‘চেনর চগনয় চক বকচেয়ত চিচি?’  

  

‘তার িরকার হনি ো।’  

  

েীরনি দুজনে এচগনয় িলল। সমুদ্রতীর পথ েয়। চকন্তু লহাঁনে িড় আরাম। পানশ অেন্ত 

সমুনদ্রর গা ল াঁনষ সমুদ্রতীরও লকাথায় কতিূর িনল লগনে, লশষ লেই। সঙ্গী চেনয় চেুঃশনব্দ 

হাাঁেিার সুচিধাও এইনানে, সমুনদ্রর কলরি েীরিতানক প্রিি কনর রানন, পীড়ে করনত 

লিয় ো। 

  

অনেক িূর চগনয় সুচপ্রয়া চজোসা করল, ‘চিচিনত ওই লমনয়োর কথা ললননে চে লকে?’  

  

‘চলচন চে? ভুল হনয় চগনয়চেল।’  

  

‘আচম নির লপনয়চেলাম। ও সাক্ষী চিনত একিার পুরী এনসচেল। চগনয় িলল, আপচে 

এক তাচেনকর আড্ডায় ড়ুিনত িনসনেে।’  

  

‘তাচেক েয়, বিষ্ণি।’  

  

‘লমনয়োনক লিননই আমার ভানলা লানগ চে। ওর মা-ো আনরা নারাপ।’  

  

লহরে গম্ভীর হনয় িলল, ‘তুই িুচঝ ভুনল লগচেস, সুচপ্রয়া, কতকগুচল কথা আনে মুন েুনে 

র্া িলনত লেই?’  
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সুচপ্রয়া কলনহর সুনর িলল, ‘িুপ কনর থাকি, ো? আচম তা পারি ো। আচম লমনয়মােুষ, 

অত উিার আচম হনত িাই ো। পারনল ওই রাক্ষসীনক আচম চিষ নাইনয় গলা চেনপ লমনর 

লেলি, এই আপোনক আচম স্পষ্ট িনল রানলাম।’  

  

লহরে অোনথর মনতা অেুনত্তচজত কনঠে  িলল, ‘তুই লর্ ক্রমনমই মালতী—লিৌচি হনয় 

উিচেস, সুচপ্রয়া!’  

  

‘মালতী-নিৌচি লক? ওই মা-ো িুচঝ? হুাঁ, ডানকর লিচন িাহার আনে!’  

  

‘লিহারার িাহার আনে, সুচপ্রয়া।’  

  

‘তা আনে। দুজোরই। ’  

  

লনাাঁিা লননয় লহরে একেু চিরক্ত হল। সুচপ্রয়ার এিারকার পদ্ধচতচে ভানলা েয়। 

রূপাইকুড়ায় লস তানির িাহয-সৰ্ককণনক প্রার্পনর্ লিনল তুলনত লিনয়চেল। লসই স্তনর 

লর্নানে িাস্তিধমণ মােুনষর আনিগ ও স্বে চিোনো থানক, লর্নানে রস ও মাধুনর্ণর 

সমানিশ। সাধারর্ রু্চক্ত ও চিিারিুচদ্ধনক তুি কনর লিিার প্রিৃচত্ত লহরে র্ানত িমে 

করনত ো িায়, রূপাইকুড়ায় তাই চেল সুচপ্রয়ার প্রার্পর্ লিষ্টা। এিার সুচপ্রয়া তার সমস্ত 

লেশা েুচেনয় চিনত িায়, লস লর্ প্রায় ভুনল লর্নত িনসনে। লস রক্তমাংনসর মােুষ, তার 

এই ভ্রাচন্তনক লস চেকনত লিনি ো। আত্মচিিৃত পাচনর মনতা চেুঃসীম আকানশ পানা লমনল 

অেন্ত-র্াত্রায় তানক প্রস্তুত ত হনত লিনন এই েীড়লুব্ধা চিহঙ্গমী তার কানে পৃচথিীর আকষণর্ 

লেনে এনেনে, তানক মনে পচড়নয় চিনি আকানশ আ্য় লেই, নািয লেই, পােীয় লেই। 

লহরে ধীনর ধীনর হীনে। সুচপ্রয়ার ইচঙ্গত চমথযা েয়, রূনপর িাহার োড়া আেনন্দর আর 

চকেুই লেই। আেনন্দর চভতর ও িাচহর সুন্দর, অপাচথণি, অিযিহার্ণ লসৌন্দনর্ণ তার লিহ-

মে মচণ্ডত হনয় আনে  লস রচেে কাচলনত োপানো অেিিয কচিতার মনতা। অথিা লস 

আকানশর মনতা, তার মনধয ড়ুনি চগনয়ও পাচননক চেনজর পানায় ভর কনর থাকনত হয়, 

পানা অিশ হনল পৃচথিীনত পতে অচেিার্ণ। আেন্দনক লপ্রম োড়া আর লকানো পূজায় 

পাওয়া র্ায় ো, লপ্রনমর লশষ অিশয চেশ্বানসর সনঙ্গ লস হাচরনয় র্ানি। সুচপ্রয়ার কানে 
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অভযস্ত চিরচক্ত ও মমতার অিাধ লনলায় চিিয়কর স্বচস্তনিাধ কনর লহরে চক এনে িুঝনত 

পারনে ো। আেনন্দর সাচিধয তানক অচেিণিেীয় সুতীব্র্ সুননর সনঙ্গ চক অসহয র্ের্া 

লিয়? তার অনধণক হৃিয় ভালিাসার লর্ পুলক সংগ্রহ কনর, অপরাধণ মরর্াচধক কষ্ট সনয় 

তার মূলয লিয়? সুচপ্রয়ার কানে লস উোিো পািার সম্ভািো লর্মে লেই, লসরকম অসহয 

দুুঃনও লস লিয় ো। 

  

তিু লসই দুুঃনই তার িাই, তানক পচরহার করা র্ানি ো। 

  

‘িল চেচর।’  

  

‘িলুে আর একেু। চেজণেতা গম্ভীর হনয় আসনে।’  

  

‘জনল চভনজ অনশানকর চকেু হয় চে লতা?’  

  

হিাৎ অনশানকর কথা ওিায় সুচপ্রয়া একেু চিচিত হনয় লহরনের মুননর চিনক তাকাল। 

  

’হু হু কনর ্বর এনসনে।’  

  

‘তুই লর্ িনল এচল?’  

  

‘লোেনলাক ভািনেে, ো? লসিা করার ললাক ো থাকনল আসতাম ো। িািা,  লিৌচি, 

ভাইচঝ সিাই চ নর আনে, তারা আপোর জেয। আচম লতা পর!’  

  

‘লতার চক হনয়নে িল লতা?’  

  

‘িুঝনত পানরে চে? আমার মে আগানগাড়া িিনল লগনে। আজকাল সিণিা অেযমেস্ক 

থাচক।’  
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লহরনের কানে এো সুচপ্রয়ার অোিশযক আত্মচেন্দার মনতা লশাোল। মানঝ মানঝ 

অেযমেস্ক হনত পারনলও সিণিা অেযমেস্ক থাকা সুচপ্রয়ার পনক্ষ অসম্ভি। তার এ কথা 

লহরে চিশ্বাস করল ো। 

  

‘তুই ইিা করনলই অনশাকনক সুনী করনত পারচতস, সুচপ্রয়া।’  

  

সুচপ্রয়া থমনক িাাঁড়াল। 

  

’ র্চি কথা তুলনলে, তাহনল িচল। আচম তা পারতাম ো। লকউ পানর ো। লেনলননলা 

হনল পারতাম, িচিশ  ণ্টা একসনঙ্গ থাকা লেনলননলা েয়। ও চিোনিানষ মারা লগল, 

চকন্তু উপায় চক, সংসানর অমে অনেক র্ায়। ওর সচতয লকানো উপায় লেই।’  

  

িূরচিগনন্ত লিান লরনন লহরে িলল, ‘তিু অনশাকনক চেনয় তুই র্চি জীিনে সুনী হনত 

পারচতস, তাহনল লতার প্রশংসা করতাম, সুচপ্রয়া।’  

  

‘কথাো লভনি িলনলে?’  

  

‘লভনি িললাম। মেনক তুই এনকিানর উেুক্ত কনর চিচল, চকেু োকিার লিষ্টা করচল ো। 

সতযনক সহয করিার স্পধণা লিচননয়চেস িনলই কথাো িললাম। চিিচলত হনল িলনি 

লকে? ওর ভানলামনন্দর িাচর়্ত্বই লতারও অনেকনাচে আনে বিচক।’  

  

সুচপ্রয়া রুক্ষস্বনর িলল, ‘আপোর কথার মানে হয় ো। ওর ভানলামন্দর সনঙ্গ আমার 

সৰ্ককণ চক? রূপাইকুড়ানতও আপচে আমানক এসি িনল অপমাে করনতে। আপোর ভুল 

হনয়নে, স্বামী আমার সমসযা েয়, আপচেই তানক চশনণ্ডীর মনতা সামনে নাড়া কনর লরনন 

আমার সনঙ্গ লড়াই কনরনেে।’  

  

এিার লহরনের িুপ কনর র্াওয়াই উচিত চেল। চকন্তু লকানো অিস্থানতই তনকণ হার মাো। 

লহরনের স্বভাি েয়। 
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‘লড়াই িাধাচিস তুই  আচম লড়াই করনত িাই চে, সুচপ্রয়া।’  

  

এই কনিার কথায় সুচপ্রয়া ক্রমন্দেচিমুন আহত চশশুর মনতা মুন কনর িলল, ‘ইনি কনর 

আমানক অপমাে করার জেয এ কথা র্চি িলনতে। চেনর চগনয় আচম চিষ লনতাম।’  

  

লহরে সংগ্রনহ সায় চিনয় িলল, ‘চেনর চগনয় আমরা দুজনেই তাই নাই িল, সুচপ্রয়া।’  

  

সুচপ্রয়া অচত কনষ্ট িলল, ‘তার লিনয় এনানে একেু িাসা ভানলা।’  

  

জনলর ধার লথনক নাচেক সনর শুকনো িাচলনত তারা েীরনি িনস থানক। লহরে িুঝনত 

পানর রূপাইকুড়ায় তানির লর্ ে’মানসর িুচক্ত হনয়চেল সুচপ্রয়া এননো তা অনণ্ডেীয় ধনর 

লরনননে। এনে লর্ তানির অন্তরঙ্গতা লিনড়নে তানত সনন্দহ লেই। অনশানকর সেনন্ধ লর্ 

আনলািো তানির হনয় লগল, পরস্পনরর কানে িাম কনম র্ািার চিন্দুমাত্র আশ্া থাকনল 

এ আনলািো তানির এত স্পষ্ট হনয় উিত ো। উিনলও এত সহনজ সমাচপ্ত লাভ ো কনর 

তানির এমে কলহ হনয় লর্ত লর্, আগামীকাল পর্ণন্ত পরস্পরনক তারা  ৃর্া করত। র্ানির 

মনধয মনের লিো লেই, শুদ্ধ শান্ত অপাপচিদ্ধ আত্মানক পর্ণন্ত এ অিস্থায় তারা ললশ লিয়  

িনল–এই িযানা পাপ। লতামার পাপ লতামার মহৎ চিনত্তর মহািযাচধ! অনশানকর 

মধযস্থতানতই চক লস আর সুচপ্রয়া পচরিনয়র এই চেম্নতম স্তর অচতক্রমম কনর এল? মুহূনতণর 

লতজী, চহংসার িনশ সুচপ্রয়ানক োি লথনক লিনল লেনল চিনত লিনয়, অনশাক চক তার আর 

সুচপ্রয়ার মনধয পরম সচহষু্ণতা এনে চিনয়নে? 

  

তাই র্চি ো হয় – সুচপ্রয়ার প্রশান্ত মুননর চিনক লিনয় লহরে মনে মনে তার এই চিন্তানক 

ভাষায় উচ্চারর্ কনর —সুচপ্রয়ার মুননর আনলা চেনি র্ািার কথা। তার লশষ কথায় সুচপ্রয়া 

লতা কাাঁিত। 

  

লহরনের সিনিনয় চিিয় লিাধ হয় সুচপ্রয়ার িী ণ েীরিতায়। চেচরচিচলনত কথা িলনত 

এনস তার কথা লর্ে ইচতমনধযই েুচরনয় চগনয়নে। লিলা, লশষ হনয় আনস, তিু সুচপ্রয়া 

চকেু িনল ো। এই েীরিতা লর্ রাগ অথিা অচভমানের লক্ষর্ েয় তাও সহনজই লিাঝা 
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র্ায় – সুচপ্রয়ার মুনন লকানো অচভিযঞ্জো লেই িনল শুধু েয়, সনর সনর অচত চেকনে এনস 

তার আধ-অেযমেস্ক িসিার ভচঙ্গনত। লনালা িুল লস আর িাাঁনধ চে, আাঁিল জচড়নয় গলার 

সনঙ্গ লিাঁনধ লেনলনে, অোিৃত মাথায় শুধু কনয়কচে আলগা িুল িাতানস উড়নে। লহরনের 

জামার লর্েুকু িাচলনত চিোনো হনয় আনে তানত লস লপনতনে হাত, লস হানত লিনহর 

উর্ধ্ণাংনশর ভর লরনন হাাঁেু মুনড় কত হনয় িনসনে। লস লর্ে লহরেনক উিনত লিনি ো, 

জামা ধনর িচসনয় রাননি। অথিা িৃন্তিুু্র্ত েুনলর মনতা লহরনের লকানল ঝনর পড়ার 

জেয লস শুধু হাতচের অিশ হওয়ার প্রতীক্ষা করনে। 

  

এনে একেু লিষ্টা করনলই লহরে আেন্দনক ভুনল লর্নত পানর। লেেেচন্দতা সাগরকুনল 

জেহীে চিিযািসানের বিরাগযনক একেু প্র্য় লিওয়া, সরল মনে একিার িরর্ করা 

পাশ্বণিচতণেীর জীিনেচতহাস। লস লতা কচিে েয়। কত চিনের কত কু্ষধা ও চপপাসা, কত 

স্বে ও স্ল্প সঞ্চয় কনর সুচপ্রয়া আজ এমে চশচথল ভচঙ্গনত এত কানে িনসনে লস োড়া 

আর কার তা িরর্ীয়? চেনজনক লহরনের দুিণল ও অসহায় মনে হয়।  

  

সুচপ্রয়া হিাৎ মৃদু লহনস িলল, ‘িাচড়নত এনে আমার লনাাঁজ পনড়নে।’  

  

লহরে িলল, ‘এিার ওিা র্াক।’  

  

‘এনচে? আনগ সন্ধযা লহাক, রাচজ লহাক, তনে র্চি উচি লতা উিি।‘  

  

‘র্চি? ’  

  

‘হযাাঁ। সারারাত োও উিনত পাচর, চকেু চিক লেই। লিশ িাচলর চিোো পাতা আনে। িসনত 

কষ্ট হনল আপচে শুনত পারনিে। িৃচষ্ট োমনল কষ্ট হনি।’  

  

লহরে অচভভূত হনয় িলল, ‘তারপর চক হনি?’  

  

‘এনাে লথনক লস্টশনে চগনয় গাচড়নত উিি। আপোর কনলজ অনেকচিে নুনল লগনে। আর 

লিচশ কামাই করনল িাকচর র্ানি।’  
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লহরে কথা িলনত পারল ো। 

  

সুচপ্রয়া িলল, ‘িাকচর লগনল িলনি ো, আমানির োকার িরকার হনি। লোে িাচড়নত 

আচম থাকনত পারি ো। সাত-আেনাো  র আর নুি িড় লনালা োি থাকা িাই।’  

  

সুচপ্রয়ার এই অচন্তম আনিিে। 

  

ভীরু লহরে পনকে হাতনড় িুরুে িার কনর। অনেকক্ষর্ সময় চেনয় িুরুো ধচরনয় িলল, 

‘চেচকনের োকা আেনত একিার চকন্তু আ্নম লর্নত হনি, সুচপ্রয়া। ’  

  

সমস্ত রাচত্র সমুনদ্রর ধানর কাচেনয় পরচিে সকানল তানির কলকাতা িনল র্ািার মনতা 

িৃহৎ চসদ্ধান্ত গ্রহনর্র সনঙ্গ চেচকনের োকার জেয চিচন্তত হওয়া এত লিচশ তুি লর্, লহরে 

ভািনতও পারল ো, সুচপ্রয়া িুঝনি ো। এ শুধু তার সমনর়্াচিত গভীর পচরহাস, সুচপ্রয়ার 

প্রস্তািনক এমচেভানি দুিণল লহনরনের লহনস উচড়নয় লিওয়া। সুচধয়া চকন্তু সতয সভাই 

তার এই কথানক স্বীকানরাচক্ত িনল ধনর চেল। 

  

‘তার িরকার লেই, আমার গানয় গহো আনে।‘  

  

একেু চিন্তা কনর লহরে িক্তিয চস্থর কনর চেল। 

  

’ লশাে, সুচপ্রয়া। লতার চিনয়র সময় লতানক একো উপহারও চকনে চিই চে। আর আজ 

লতার গয়ো চিচক্রমর োকায় কলকাতা র্াি? এমে কথা তুই ভািনত পারচল! একিার লতার 

ভয় হল ো, লিায়  ৃর্ায় আচম তাহনল িলন্ত লট্রে লথনক লাচেনয় পনড় আত্মহতযা 

করি?’  

  

সুচপ্রয়ার হাত এতক্ষনর্ হয়নতা অিশ হনয় এনসচেল, হাত মুিনড় তার শরীনরর আ্য়ািুত 

উিণভাগ লহরনের লকানল হুমচড় চিনয় পড়নল অস্বাভাচিক হত ো। চকন্তু লস লসাজা হনয়ই 

িসল। স্তব্ধ চেিল, কানির মূচতণর মনতা। রূপাইকুড়ায় লহরনের সনঙ্গ লিড়ানত চগনয় 
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শুকনো  ানস-োকা মানি লস এমচেভানি িনসচেল। লহরনের মনে আনে। তনে সূর্ণ অস্ত 

চগনয় সন্ধযা হনয়চেল। আজ সূর্ণানস্তর সূিোমাত্র হনয়নে। লোে একচে লম  এত লজানর 

েুনে আসনে লর্, সূর্ণানস্তর আনগই সূর্ণনক লেনক লেলনি। সুচপ্রয়ার মুন লথনক আকানশ 

িৃচষ্টনক সচরনয় চেনয় লর্নত লর্নত লহরনের মুনও চিির্ণ িাে হনয় লগল। দুহানত ভর চিনয় 

লস িনসনে। দুই করতনল সূক্ষ্ম শীতল িাচলর স্পশণ অেুভি কনর তার মনে হল, লর্ 

পৃচথিীর সিুজ তৃর্ািাচিত হওয়ার কথা, তার আগানগাড়া হনয় লগনে মরুভূচম। 

  

অপরাধীর মনতা মেরপনি লহরে আ্নম চেনর এল। অন্ধকার িাগাে পার হনয় িাচড়র 

রুদ্ধ িরজায় লস করা াত করল আনস্ত। তারপর আেনন্দর োম ধনর ডাকল। অচভশপ্ত 

লিিিূনতর মনতা মনতণর প্রিাস সাঙ্গ কনর লস লর্ে স্বনগণর প্রনিশ-পনথ সসন্ানি এনস 

িাাঁচড়নয়নে। িরজা লনালার লজারানলা িাচি জাোিার সাহসও লেই।  

  

আনলা হানত এনস িরজা নুনল আেন্দ েীরনি একপানশ সনর িাাঁড়াল। লহরে মৃদুস্বনর 

িলল, ‘লিচর কনর লেনলচে, ো?’  

  

‘লকাথায় চেনল এতক্ষর্?’  

  

‘সমুনদ্রর ধানর নাচেকক্ষর্ লিচড়নয় মচন্দনর চগনয়চেলাম।’  

  

‘তাাঁর িাচড় র্াও চে–সকানল চর্চে এনসচেনলে?’  

  

‘চগনয়চেলাম। চতচে আমার সনঙ্গ সমুনদ্রর ধানর লিড়ানত এনলে। তাঁনক িাচড় লপৌাঁনে চিনয়। 

 ুরনত  ুরনত মচন্দনরর সামনে এনস হাচজর হনয়চে। মচন্দনর উনি একেু িসলাম। মেো 

ভানলা চেল। ো, আেন্দ।’  

  

‘লকে?’  

  

‘চতচে িলনলে, আমায় চতচে ভালিানসে। আচম ভালিাচস ো িলায় মনে নুি িযথা 

লপনলে। কানরা মনে িযথা চিনল মে নারাপ হনয় র্ায় ো?’  
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িরজা িন্ধ করার জেয আেন্দ লহরনের চিনক চপেে চেরল। লহরনন্ধর মনে হল, এই 

েুতায় লস। িুচঝ মুননর ভাি লগাপে করনে। িরজায় চনল চিনয় আেন্দ  ুনর িাাঁড়ানত 

লিাঝা লগল, লহরনের অেুমাে সতয েয়। আেন্দ কননো চকেু লগাপে কনর ো। 

  

‘চতচে অনেকচিে লথনক লতামায় ভালিানসে, ো?’  

  

‘তাই িলনলে।’  

  

দুজনে তারা লহরনের  নর লগল। মালতীর লকানো সাড়াশব্দ লেই। সিগুচল আনলা আজ 

্বালা হয় চে, িাচড়নত আজ অন্ধকার লিচশ, স্তব্ধতা চেচিড়। আলনগানে লমনঝনত আনলাো 

োচমনয় লরনন আেন্দ িলল, ‘আমার ভালিাসা দুচিনের!’  

  

লহরে অেুরাগ চিনয় িলল, ‘লকে তুচম লকিচল চিনের চহসাি করচে আেন্দ?’  

  

কথাগুচল হিাৎ লর্ে আক্রমমর্ করার মনতা লশাোল। আেন্দ থাতমত লননয় িলল, ‘ো, তা 

কচর চে। এমচে কথার কথা িললাম।’  

  

লহরে চিষ্ণ ভানি মাথা োড়ল।’কথার কথা লকউ িনল ো, আেন্দ, আজ পর্ণন্ত কানরা 

মুনন আচম অথণহীে কথা শুচে চে। লতামার ঈষণা হনয়নে।’  

  

লহরেনক আির্ণ কনর চিনয় সহজভানি আেন্দ এ কথা স্বীকার করল, ‘লকে তা হয়? 

আমার মে লোে িনল?’  

  

‘ঈষণা নুি স্বাভাচিক, আেন্দ, সকনলর হয়।’  

  

‘সকনলর লহাক, আমার লকে হনি?’  

  

প্রতো লহরে চিক িুঝনত পারল ো। এ র্চি আেনন্দর অহ্ার হয় তনি লকানো কথা 

লেই। চকন্তু লস র্চি সরলভানি চিশ্বাস কনর থানক লর্ তার অসাধারর্ লপ্রনম ঈষণারও স্থাে 
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লেই, তাহনল হয়নতা তানক অনেকক্ষর্ িকনত হনি। িলনত হনি–লতামার চননি পায় ো 

আেন্দ? মানঝ মানঝ প্রকৃচত লতামানক শাসে কনর ো? চহংসানক লতমচে প্রকৃচতর চেয়ম 

িনল লজনো। 

  

লহরে কথা িলল ো লিনন আেন্দ লিাধহয় একেু কু্ষি হল। লর্নানে িাাঁচড়নয় চেল 

লসনানেই লমনঝনত লস িসল। তানক লিৌচকনত উনি িসনত িলার মনতা মনের লজার লহরে 

আজ নুাঁনজ লপল ো। সমুদ্রতীনরর কলরি লথনক িূনর িনল আসার পর তার মনে লর্ 

স্তব্ধতার সৃচষ্ট হনয়চেল, এননো একো ভাচর আিরনর্র মনতা তা তার মে িাপা চিনয় 

লরনননে। সুচপ্রয়ার লসই হানত ভর চিনয় িসিার চশচথল ভচঙ্গ মনে পনড়। আসি সন্ধযায় 

সুচপ্রয়া স্থচলত পনি তার পচরতযক্ত গৃনহ প্রনিশ করার পর অন্ধকার পনথ িাাঁচড়নয় তার 

অন্তনরর অমৃত চপপাসানক োচপনয় লর্ লকাচে কু্ষচধত কামোর হাহাকার উনিচেল মাচের 

মােুষ লহরেনক এননো তা আিি কনর লরনননে। তার লিহ লশানক অিসি, মৃচত্তকার 

কীেিংশনে চিপি তার মে। 

  

‘আমার আজ চক হনয়নে জাে?’–আেন্দ িলল। 

  

লহরে চজোসু িৃচষ্টনত তাচকনয় িলল, ‘িল, শুেচে।’  

  

‘সকাল লথনক আমার অশুচি মনে হনয়নে। লকিচল লোে কথা মনে হনয়নে, হীে অশুদ্ধ 

ভাি মনে এনসনে। রানগ চহংসায় ল িায় আচম অচস্থর হনয় পনড়চে। চিক লর্ে েরকিাস 

কলরচে। সারাো চিে। এমে কষ্ট লপনয়চে আচম! লর্ চেল অনিাধ চেষ্পাপ চশশু, আজ লস 

আত্মজ পানপ মাথা লহাঁে করল, তাই লতামানক িলচেলাম সন্ধযার পর আমার কানে লথক, 

লকাথাও লর্ও ো। আচম চেনি লেনম লগচে, আমানক তুচম তুনল চেনত পার?’  

  

প্রথম চিে পূচর্ণমা রানত্র োি লশষ কনর আেন্দ লর্ অসহয র্ের্া লভাগ কনরচেল এনে তার 

েতমুনন লতমচে একো র্ের্ার আভাস লিনন লহরে ভয় লপল।  

  

‘এসি চক িলচে, আেন্দ?’  
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‘মুন লিনন িুঝনত পারচে ো এননো আমার মে লোংরা হনয় আনে? একো ভানলা কথা 

ভািনত পারচে ো। আমার মনে এক লোাঁো শাচন্ত লেই।’  

  

লহরে চেনিণানধর মনতা কথা নুাঁনজ নুাঁনজ িলল, ‘ঈষণায় লতা এরকম হয় ো, আেন্দ।’  

  

আেন্দ চিরসা কনঠে  িলল, ‘লক িনলনে। ঈষণা–শুধু ঈষণা হনল লতা িীিতাম, আচম সিচিক 

চিনয় নারাপ হনয় লগচে। একেু আনগ চক ভািচেলাম জাে?’  

  

‘চক ভািচেনল?’  

  

‘লিন, িলনত আমার িুক লেনে র্ানি।’  

  

‘োেনি ো, িল।’  

  

আেন্দ আেুল চিনয় লমনঝনত িাগ কােনত কােনত িলল, ‘িলা আমার উচিত েয়। অেয 

লমনয় হয়নতা িলত ো। তুচম লতা জাে আচম অেয লমনয়র সনঙ্গ লিচশ চমচশ চে। িলা 

অেযায় হনল রাগ লকানরা ো, আমায় ক্ষমা লকানরা। লিন, আচম এত লোে হনয় লগচে, 

একেু আনগ লতামানক নারাপ ললাক মনে কনরচেলাম।’  

  

আেন্দ লর্ তার চিক চক ধরনের মােচসক অপরানধর কথা স্বীকার করনে লহরে িুঝনত 

পারল ো। তার মনে হল আেনন্দর কথায় সুচপ্রয়া সংক্রমান্ত লকানো ইচঙ্গত আনে। আেন্দ 

ো িুকুক তার ঈষণারই হয়নতা একো লশািেীয় রূপ। তিু কথাো স্পষ্টভানি ো িুনঝ লস 

চকেু িলনত সাহস লপল ো। একেু উনদ্বনগর সনঙ্গ চজোসা করল, ‘লকে তা ভািনল?’  

  

‘তা জাচে ো। আমার মনে হল আমানক লিনন লতামার ললাভ হনয়চেল। তাই আমানক 

ভুচলনয়ে, আমার লেনলমােুনষর সুনর্াগ চেনয়।’  

  

লহরে আির্ণ হনয় িলল, ‘লতামায় লিনন কার ললাভ হনি ো, আেন্দ? আমারও হনয়চেল। 

লসজেয আচম নারাপ ললাক হি লকে?’  
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‘ললাভ হনয়চেল িনল েয়, শুধু ললাভ হনয়চেল িনল। আমায় লিনন লতামার শুধু ললাভ 

হনয়চেল, আর চকেু হয় চে?’  

  

‘অথণাৎ আমার ভালিাসা-োসা সি চমনে?’  

  

আেন্দ মুন তুনল চতরস্কার কনর িলল, ‘রাগ করনি ো িনল রাগ করে লর্?’  

  

‘রাগ করি ো, এমে কথা আচম কননো িচল চে।’  

  

আেনন্দর লিান েলেল কনর এল। লস এিার মাথা চেিু কনর িলল, ‘ঝগড়া করিার 

সুনর্াগ লপনয় তুচম োড়নত িাইে ো। আচম লগাড়ানতই িচল চে আচম লোেনলাক হনয় 

লগচে? আমার একো নারাপ অসুন হনল চক তুচম এমচে কনর ঝগড়া করনি? ’  

  

লহরনের কথা সতয সতযই রুক্ষ হনয় উনিচেল। লস গলা েরম কনর িলল, ‘ঝ গড়া কচর 

চে, আেন্দ। তুচম আমার সেনন্ধ র্া লভনিে তানতও আচম রাগ কচর চে। তুচম চেনজনক চক 

লর্ে একো িাওনর চেনয়ে, আমার রানগর কারর্ তাই। তুচম চক ভাি তুচম মােুষ েও, 

স্বনগণর লিিী? কননো নারাপ চিন্তা লতামার মনে আসনি ো? মােুনষর মনে হীেতা আনস, 

মােুষ লসজেয আত্মগ্লাচে লভাগ কনর, চকন্তু এই তুি সামচর়্ক িযাপানর লতামার মনতা 

চিিচলত লকউ হয় ো।’  

  

আেন্দ চিির্ণ মুনন িলল, ‘আমার চক ভয়ােক কষ্ট হনি র্চি জােনত —’  

  

‘জাচে। হওয়া চকন্তু উচিত েয়। আজ তুচম একিার আমানক িলনল লতামার ভয় হনি, 

আমানির ভালিাসা িুচঝ মনরই লগল।–এনে িলে আচম লতামানক ললাভ কনরচে, 

ভালিাচস চে। এসি চিত্তিাঞ্চলয, আেন্দ, চিিচলত হনয় এ সমস্তনক প্র্য় চিনত লেই।’  

  

আেন্দ আিার মুন তুনলচেল, তার তাকািার ভচঙ্গ লিনন লহরনের মে উনদ্বনগ ভনর লগল। 

আেন্দ তানক চিেনে, আেনন্দর িাচম িাচম ভুল লর্ে লভনে র্ানি এনক এনক, তার 
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চিিনয়র, লিিোর সীমা লেই। লহরে চেনজর ভুল িুনঝ সভনয় স্তব্ধ হনয় লগল। তার চক 

মাথা নারাপ হনয় লগনে? এ কথা তার িরর্ লেই লর্, তার মনতা আেন্দ আজ িাইনরর 

পৃচথিীনত লিড়ানত র্ায় চে, পরম সচহষু্ণতায় আনলা ও অন্ধকানরর লর্ সমন্বয় চেনজর 

মনধয কনর চেনয় পৃচথিীর মােুষ বধর্ণ ধনর থানক আেনন্দর কানে লস সচহষু্ণতার োম 

পরাজয়? সুচপ্রয়ার আচিভণানির আনগ লস চেনজ চক মে চেনয় এনানে চিে কাোচিল 

লহরনের লস কথা মনে পনড়। এনানে আসিার আনগ মনের লসই উিাত্ত উিণগ অিস্থা 

তার কল্পোতীত চেল। চক লসই চিপুল একক চপপাসা–প্রশান্ত, চেচিড়, অচেিণিেীয়। 

এইনানে গৃহনকানর্ িনস সমগ্র অচভজাত মনোধনমণর চিরাে সমন্বনয় লিতোর লসই 

অোচিল চেরিচিি পুলক-স্পন্দে, চিনশ্বর এক প্রানন্তর ভাো কুচের লথনক অেয প্রানন্তর 

রাজপ্রাসাি পর্ণন্ত প্রসাচরত হৃিনয় চেচনল-হৃিনয়র জীিনোৎসি – অেন্ত, উিার 

উপলচব্ধর লমলা! লসই মনে লোে লিহ, লোে মমতানক লক নুাঁনজ লপনয়নে? লস মনের 

আনলা চেল চিে, অন্ধকার চেল রাচত্র–অঙ্গনে চিোনো এক েুকনরা লরাি আর তরুতনলর 

ক্ষীর্ োয়ার লর্াগানর্াগ আনগর মনতা মনের আনলা-োয়ার লনলা সাঙ্গ হনয় লর্ত ো। 

সুচপ্রয়ানক মনে করনত হনল লসই মে চেনয় লহরেনক শহনরর ধূচলভরা পনথ পনথ লিড়ানত 

হত। আর আজ সুচপ্রয়ার কাে লথনক পচরিচতণত, লোে মমতায় লোে সুনদুুঃনন উনদ্বচলত 

মে চেনয় এনস লস চক িনল এত সহনজ আেনন্দর মনের চিিার কনর রায় চিনি? 

  

লহরনের অেুনশািোর সীমা রইল ো। তাই আেন্দ র্নে িলল, ‘লতামার আজ চক হনয়নে, 

তুচম চকেুই িুঝনত িাইে ো লকে?’—তনে লস চিহ্বনলর মনতা আেনন্দর মুননর চিনক 

তাচকনয় রইল, কথা িলনত পারল ো। 

  

আেন্দ তানক িুচঝনয় লিিার লিষ্টা কনর িলল, ‘লিন তুচম প্রথম লর্চিে এনল লসচিে 

লথনক আচম লর্ে লকমে হনয় চগনয়চেলাম। লজনগ  ুচমনয় আচম লর্ে স্বে লিনতাম। সি 

সময় একো আির্ণ সুর শুেচে, োো রকম রচেে আনলা লিনচে, একো চকনসর লেউনয় 

আনস্ত আনস্ত লিালা নাচি– চিস্ফাচরত লিানন লহরনের চিনক লিনয় আেন্দ মাথা োড়ল–

‘িলনত পারচে ো লর্! আচম লর্ সি ভুনল লগচে!’  

  

http://www.bengaliebook.com/


 মাদন্ক বন্দিযাপাধ্যায় । দিবারাদির কাবয। উপন্যাস 

 159 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তার ভুনল র্াওয়ার অপরাধ লর্ে লহরনের এমচে তীব্র্স্বনর লস হিাৎ চজোসা করল, ‘লকে 

ভুনল লগলাম? লকে িলনত পারচে ো?’  

  

লহরে অস্ফুে স্বনর িলল, ‘লভানলা চে, আেন্দ। ওসি কথা মুনন িলা র্ায় ো।’  

  

চকন্তু আেন্দ একান্ত অিুঝ–‘লকে িলা র্ানি ো? ো িলনল তুচম লর্ চকেু িুঝনি ো। সি 

চক রকম স্পষ্ট চেল জানাে? আমার এক এক সময় চেশ্বাস লেলনত ভয় হত, পানে সি 

লশষ হনয় র্ায়।’  

  

লহরে কথা িনল ো। উনত্তচজত আেন্দও অনেকক্ষর্ িুপ কনর লথনক শান্ত হয়। 

  

‘আমার আশপানশ চক  েত ভানলা োে চেল ো। কনলর মনতা েড়ািড়া করতাম। তারপর 

লর্চিে লথনক মনে হল আমানির ভালিাসা মনর র্ানি লসচিে লথনক চক কষ্ট লর্ পাচি! 

আিা! লশাে, লতামার চক নুি গরম লাগনে?’  

  

‘ো, আজ লতা গরম লেই!’  

  

আেন্দ উনি এনস িলল, ‘ লিন, আচম ল নম লেনয় উনিচে। আমার চক হনয়নে?’  

  

লহরে গভীর চিষ্ণ  মুনন িলল, ‘শান্ত হনয় লিানসা। লতামার ্বর হনয়নে।’  

  

ধীনর ধীনর রাচত্র লিনড় িনল। আশপানশ অসংনয চঝচঝ আর িযানের ডাক লশাো র্ায়। 

আেন্দনক সান্ত্বো ও শাচন্ত লিিার দুুঃসাধয প্রয়াস একিার প্রার্পনর্ কনর লিনিার জেয 

লহরনের চঝমানো মে মানঝ মানঝ সনিতে হনয় উিনত িায়। চকন্তু আজ লকাথায় লসই 

উদ্ধত উৎসাহ, অিময প্রার্শচক্ত! চিন্তা কষ্টকর, চজহ্বা আড়ষ্ট, কথা সীসার মনতা ভাচর। 

মুন নুাঁনজ সিণোশনক িারর্ করা োড়া আর লর্ে উপায় লেই। স্বগণ িাচরচিনক লভনে পড়ুক। 

লমানহ অন্ধ রক্তমাংনসর মােুনষর অমৃনতর পুত্র হিার স্পধণা ধুলায় লুচেনয় র্াক। 
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লপ্রম? মােুনষর েি ইচিনয়র েিলব্ধ ধমণ? লস সৃচষ্ট কনরনে। এিার লর্ পানর িাাঁচিনয় 

রানুক। তার আর ক্ষমতা লেই। 

  

আেন্দ কাাঁি-কাাঁি হনয় িনলচেল, ‘তুচমও আমায় ভাচসনয় চিনল?’  

  

লহরে ্ান্তস্বনর িনলচেল, ‘কাল সি চিক হনয় র্ানি, আেন্দ।’  

  

এ স্পষ্ট প্রতারর্া। চকন্তু উপায় চক? 

  

আজ রািা হয় চে। চকন্তু লসজেয লহরনের আহানরর লকানো ্রুটচে হল ো। েল, দুধ এিং 

িাচস চমচষ্টর অভাি আ্নম কননো হয় ো, ভানতর লিনয় এ সি আহানর্ণর মর্ণািাই এনানে 

লিচশ, মালতীর স্থার়্ী িযিস্থা করা আনে। আেন্দ প্রথনম চকেু লননত িাইল ো। চকন্তু লহরে 

তার কু্ষধার সনঙ্গ তার মােচসক চিপর্ণনয়র একো সৰ্ককণ স্থাপনের লিষ্টা করায় রাগ কনর 

একরাশ নািার চেনয় লস লননত িচসল। 

  

লহরে িলল, ‘সি নানি?’  

  

‘নাি।’  

  

‘লতামার সুমচত লিনন নুচশ হলাম, আেন্দ!’  

  

লস চিৎ হনয় শুনয় লিান লিাজামাত্র আেন্দ সি নািার চেনয় িাইনর লেনল মুন-হাত ধুনয় 

এল। লহরনের িাচলনশর পানশ এলাি লিঙ্গ চেল, একচে এলাি লভনে অনধণক িাো লস 

লহরনের মুনন পুাঁনজ চিল। িাচকগুচল চেনজর মুনন চিনয় িলল, ‘আচম শুনত র্াই?’  

  

লহরে লিান লমনল িলল, ‘র্াও।’  

  

লর্নত িাওয়া এিং লর্নত িলা তানির আজ উচ্চাচরত শব্দগুচলর মনধযই সীমািদ্ধ হনয় 

রইল।  
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লহরে লভনিচেল আজ িুচঝ তার সহনজ  ুম আসনি। লিহমানের চশচথল অিসিতা 

অল্পক্ষনর্র মনধযই গভীর তিীয় ড়ুনি র্ানি। চকন্তু লকাথায়  ুম? লকাথায় এই সকাতর 

জাগরনর্র অিসাে?  নরর কমানো আনলার মনতা চস্তচমত লিতো একভানি িজায় লথনক 

র্ায়, িানড়ও ো কনমও ো। লহরে উনি িাইনর লগল। মালতী আজ তার চেনজর  র লেনড় 

অোনথর  নর আ্য় চেনয়নে, মালতীর  নর চশকল লতালা। আেন্দই লিাধহয় সন্ধযার 

সময় এ  নর একচে প্রিীপ জুনানল চিনয়চেল, জাোলা চিনয় লহরনের লিান পড়ল। লতল 

চেুঃনশষ হনয় প্রিীনপর িুনক িপূিপ্ত কনর সলনত পুড়নে। চেনজর  র লথনক লঠে ে এনে 

লহরে লিানরর মনতা চশকল নুনল মালতীর  নর েুকল। আলমাচরনত চেল মালতীর 

কারনর্র ভাণ্ডার, চকন্তু সিই লস প্রায় আজ অোনথর  নর সনঙ্গ চেনয় লগনে। নুাঁনজ নুাঁনজ 

কাশীর একচে কাজকরা লোে কানলরনের মাচের পানত্র লহরে অল্প একেু কারর্ লপল। 

তাই এক চেশ্বানস পাে কনর আিার িুচপ িুচপ  নরর চশকল তুনল চেনজর  নর চেনর লগল। 

  

চকন্তু মালতীর কারনর্ লেশা আনে, চেদ্রা লেই। লহরনের অিসাি একেু কমল,  ুম এল 

ো। চিোোয় িনস জানোলা চিনয় লস িাইনর অন্ধকানরর চিনক তাচকনয় রইল। 

  

এমে সময় লশাো লগল মাতলীর ডাক। লহরে এিং আেন্দ দুজনের োম ধনর লস োচেনয় 

চিৎকার করনে। 

  

দুজনে তারা প্রায় একসনঙ্গই মালতীর  নর প্রনিশ করল। অোনথর প্রায় আসিািশূেয 

পচরষ্কার-পচরিি  রনাো মালতী এক লিলানতই লোংরা কনর লেনলনে। সমস্ত লমনঝনত 

কািামানা পানয়র শুকনো োপ, এক লকানর্ অভুক্ত আহার্ণ, এনানে-ওনানে েনলর লনাসা 

ও আনমর আাঁচে। একচে মাচের পাত্র লভনে কারনর্র লস্রাত েিণমা পর্ণন্ত চগনয়চেল, এননো 

লসনানে নাচেকো জমা হনয় আনে।  নর তীব্র্ গন্ধ।  

  

চকন্তু মালতীনক লিননই লিাঝা লগল লিচশ কারর্ লস নায় চে। তার িৃচষ্ট অনেকো 

স্বাভাচিক, কথাও স্পষ্ট। 

  

িলল, ‘একা, আমার ভয় করনে, লহরে।’  
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লহরে চজোসা করল, ‘চকনসর ভয়?’  

  

মালতী িলল, ‘তা জাচে লে, লহরে, ভনয় আমার হৃৎকৰ্ক হচিল? লতামরা এ  নর 

লশাও।’  

  

লহরে অিাক হনয় িলল, ‘তার মানে?’  

  

মালতী িলল, ‘মানে আিার চক, মানে? িলচে আমার ভয় করনে, একা থাকনত পারি 

ো, আিার মানে চকনসর? ঝাো এনে  রো একেু ঝাাঁে চিনয় চিোো পাত, আেন্দ।’  

  

লহরে িলল, ‘আেন্দ আপোর কানে থাক, আমার থাকিার িরকার লেই।’  

  

মালতী িলল, ‘ো িাপু ো, আেন্দ থাকনল হনি ো। ও লেনলমােুষ, আমার ভয় করনি।’  

  

লহরে আেনন্দর মুননর চিনক তাকাল। আেনন্দর চেচিণকার মুন লথনক লকানো ইচঙ্গত 

পাওয়া লগল ো। লহরে িলল, ‘তাহনল সিাই অেয  নর র্াই িলুে। এ  নর লশায়া র্ানি 

ো।’  

  

মালতী লরনগ িলল, ‘তুচম িড় িানজ িক, লহরে। িাহাদুচর ো কনর র্া িলচে তাই কর 

চিচক। র্া, আেন্দ, ঝাাঁো চেনয় আয়। ’  

  

ঝাাঁো এনে আেন্দ  র ঝাাঁে চিল। মালতীর চেনিণশমনতা মচন্দনরর চিনক জাোলা ল াঁনষ 

লহরনের চিোো হল। মা’র অিাধয হনয় মালতীর চিোো লথনক র্তো পানর িূনর সচরনয় 

শুধু একচে মাদুর লপনত আেন্দ চেনজর চিোো করল। মালতীর অেুনর্ানগর জিানি 

রুক্ষস্বনর িলল, ‘আচম কানরা কানে শুনত পাচর ো।’  

  

লর্ র্ার শর্যায় আ্য় গ্রহর্ করনল মালতী কাল, ‘সজাগ লথনক  ুচমও, লহরে, ডাকনল 

লর্ে সাড়া পাই।’  
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লহরে িলল, ‘সজাগও থাকি, ডাকনল সাড়াও পানিে, এরকম  ুম  ুনমাি চক কনর? তার 

লিনয় আচম িনস থাচক।’  

  

মালতী কু্রমদ্ধ কনঠে  িলল, ‘ইয়াচকণ চিও ো, লহরে। আমার এচিনক মাথার চিক লেই, উচে 

িাট্টা জুড়নলে!’  

  

লহরে চিো লিষ্টানতই সজাগ হনয় রইল। দুচে োরীনক এভানি পাহারা চিনয়  ুমানোর 

লিনয় লজনগ থাকাই সহজ। 

  

 র স্তব্ধ হনয় থানক। আেন্দ চেনজর আাঁিনল মুন লেনক শুনয়নে  লন্ঠনের আনলা লিয়ানল 

তার লর্ োয়া লেনলনে তানক মােুনষর োয়া িনল লিো র্ায় ো। অল্পক্ষনর্র মনধযই  নর 

লক  ুচমনয়নে লক লজনগ আনে লের পাওয়া অসম্ভি হয়।  

  

মালতী আনস্ত আনস্ত লহরনের সাড়া লেয়। —‘লহরে?’  

  

‘ভয় লেই, লজনগই আচে।’  

  

‘আিা, িল চিচক একো কথা। মােুষনক নুাঁনজ িার করনত হনল চক করা উচিত?’  

  

‘নুাঁজনত িার হওয়া উচিত।’  

  

‘ র্ানি, লহরে? ক’চিে লিন ো একেু লনাাঁজ-নোজ কনর। নরি র্া লানগ আচম লিি।’  

  

লহরে চেমণম হনয় িলল, ‘মাস্টারমশায় চক লোে লেনল লর্ নুাঁনজ লপনল ধনর আো র্ানি? 

আপচে লতা লিনেে। তানক। ইিার চিরুনদ্ধ লকানো কাজ তানক চিনয় করানো র্ায়?’  

  

মালতী নাচেকক্ষর্ িুপ কনর থানক। 

  

’লহরে?’  

  

‘িলুে, শুেচে।’  
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পারনে ো? ক্ষযাপা মােুষ লঝানকর মাথায় িনল চগনয় হয়নতা আেনসাস করনে। লকউ 

চগনয় ডাকনলই আসনি?’  

  

লহরে এিানরা চেমণম হনয় িলল, ‘এমচে র্চিও-িা আনসে, লনাাঁজানুাঁচজ কনর চিরক্ত 

করনল এনকিানরই আসনিে ো।’  

  

মালতীর কনঠে  লহরে কািার আভাস লপল। 

  

‘লতামার মুনন লপাকা পড়ানাক, লহরে, লপাকা পড়ুক। তুচমই শচে হনয় এ িাচড়নত েুনকে। 

তুচম লর্ই এনল অমচে একো ললাক গৃহতযাগী হল। কই আনগ লতা র্ায় চে। ’  

  

লহরে িুপ কনর থানক। আেন্দ মৃদুস্বনর িনল, ‘রু্নমাও ো, মা।’  

  

মালতী তানক ধমক চিনয় িনল, ‘তুই লজনগ আচেস িুচঝ? আমানির পরামশণ শুেচেস?’  

  

‘লতামার পরামনশণর লিানেই লর্  ুম আসনে ো।’  

  

জিানি স্বাভাচিক কড়া কথার িিনল মালতী হিাৎ চমেচতর সুনর র্া িলল শুনে লহরনের 

চিিনয়র সীমা রইল ো। 

  

‘আেন্দ, আয় ো। মা, আমার কানে এনস একেু লশা। আয়।’  

  

লহরে আনরা চিচিত হল আেনন্দর চেষ্ঠুরতায়। 

  

‘ রাতদুপুনর পাগলাচম ো কনর  ুনমাও লতা।’  

  

লহরনের অচভেতায় মালতী আজ প্রথম ধমক লননয় িুপ কনর রইল। এতক্ষনর্ লহরনের 

মাথার মনধয চঝমুচঝম্ করনে। এ আ্ম অচভশপ্ত  মালতীর রু্গিযাপী অন্ধ অতৃপ্ত কু্ষধায় 

এনােকার িাতাসও চিষাক্ত হনয় আনে। গভীর চেচশনত এনানে মালতীর সনঙ্গ এক নর 

লজনগ থাকনল দুচিনে মােুষ পাগল হনয় র্ানি।  
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অনেকক্ষর্ অনপক্ষা কনর মালতী ডাকল, ‘আেন্দ,  ুমুচল?’  

  

আেন্দ সাড়া চিল ো। 

  

মালতী উনি িসল।’লহরে?’  

  

‘লজনগই আচে।’  

  

‘আমার িুনক আগুে ্বলনে, লহরো। আচম এনানে চেশ্বাস চেনত পারচে ো। চিম আেনক 

আসনে।’  

  

‘একেু বধর্ণ ো ধরনল– ’  

  

মালতী িাধা চিনয় িলল, ‘চকেু লিানলা ো, লহরে। একিার ওি চিচক। শব্দ লকানরা ো 

িাপু, লমনয়র  ুম ভাচেও ো।’  

  

মালতী উনি িাাঁড়াল। আেনন্দর কানে চগনয় লস  ুমন্ত লমনয়র চিনক তাচকনয় রইল 

পলকহীে লিানন। লহরে উনি এনল চেসচেস কনর িলল, ‘লিন, মুন লেনক  ুচমনয়নে। 

ওনক ো জাচগনয় মুন লথনক কাপড় সরানত পার লহরে? একিার মুননাো লিচন।’  

  

লহরে সন্তপণনর্ আেনন্দর মুন লথনক আাঁিল সচরনয় চিল। নাচেকক্ষর্ একিৃচষ্ট আেনন্দর 

মুন লিনন হাত চিনয় তার চিিুক ষু্টনয় মালতী িুনমা লনল। তারপর পা চেনপ চেনপ  র 

লথনক লিচরনয় লগল। 

  

থামল লস এনকিানর িাচড়র িাইনর িাগানে। লহরে তানক অেুসরর্ করল েীরনি। 

  

মালতী আাঁিল লথনক িাচি নুনল লহরনন্ধর হানত চিল। 

  

‘আচম িললাম, লহরে।’  
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লহরে শান্তকনঠে  িলল, ‘িলুে, আচমও র্াচি।’  

  

মালতী িলল, ‘ তুচমও লক্ষপনল োচক? আেন্দ একা রইল, তুচমও র্াচি। আেনন্দর লিনয় 

আমার জেযই লতামার মায়া িুচঝ উথনল উিল?’  

  

লহরে িলল, ‘আপোর সেনন্ধ আমার একো িাচর়্ত্বই আনে। রাতদুপুনর আপোনক আচম 

একা লর্নত চিনত পাচর ো। ’  

  

মালতী িলল, ‘পাগলাচম লকানরা ো, লহরে। প্রথম িয়নস একিার রাতদুপুনর  র 

লেনড়চেলাম, মা-িািা ভাই-নিাে লকউই লিকানত পানর চে, লপাড় লননয় লননয় এনে লতা 

লপনক লগচে, তুচম আমানক আেকানি? শুধু লর্ চেনজর ্বালায় িনল র্া চি তা লভি ো, 

লহরে! আমার মনতা মা কানে থাকনল আেন্দ শাচন্ত পানি ো। আচম কারর্ নাই, আমার 

মাথা নারাপ, আমার স্বভাি িড় মন্দ, লহরে! লতামার মাস্টারমশাই আমানক এনকিানর 

েষ্ট কনর চিনয়নে।’  

  

লহরে িুপ কনর থানক। আকানশ নণ্ড নণ্ড লম  িাতানসর লিনগ েুনে িলচেল। এনানে 

িাাঁচড়নয় সমুনদ্রর ডাক লশাো র্ায়। 

  

‘আেন্দনক লিনা লহরে। দুুঃন চিও ো ওনক। লতামার মাস্টারমশানয়র হানত আমার লর্ 

দুিণশী হনয়নে ওরা লর্ে লস রকম ো হয়। োকা-পয়সা র্া লরাজগার কনরচে। সি লরনন 

লগলাম। আমার  নর লর্ কানির চসন্দুক আনে, তানত লসাোর গয়ো আর রূপার িাসে 

লকাসে পানি। সিনিনয় িড় িাচিো চসন্দুনকর তালার। মচন্দনর িাকুনরর আসনের চপেনে 

একো  চেনত সনতরো লমাহর আনে,  নর চেনয় লরনা। এনানে লিচশ লিচর ো কনর 

লতামরা কলকাতায় িনল লর্ও। িাকুনরর জনেয লভি ো, আচম পূজার িযিস্থা করি।’  

  

লহরে চজোসা করল, ‘আপচে র্ানিে লকাথায়?’  

  

http://www.bengaliebook.com/


 মাদন্ক বন্দিযাপাধ্যায় । দিবারাদির কাবয। উপন্যাস 

 167 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মালতী িলল, ‘আেন্দনক লিানলা আচম তার িািানক নুাঁজনত লগচে। আর লতামার 

মাস্টারমশায় র্চি লকানোচিে লেনর তানক লিানলা আচম লগাাঁসাই িাকুনরর আ্নম আচে, 

লিনা করনত লগনল কুকুর ললচলনয় লিি।’  

  

মালতী হাাঁেনত আরম্ভ করল। িাগানের লগনের কানে চগনয় িলল, ‘ নর র্াও লহরো। আর 

লশাে, আেন্দনক তুচম চিনয় করনি লতা?’  

  

‘ করি। ’  

  

‘লকানরা তানত লিাষ লেই। আেন্দ জোিার আনগই আমানির বিরাগী মনত চিনয় 

হনয়চেল, লহরে–সাক্ষী আনে। একচিে লকমে লনয়াল হল, িশজে বিষ্ণি লডনক 

অেুষ্ঠােো কনর লেললাম। আেন্দনক তুচম র্চি সমানজ িশজনের মনধয তুনল চেনত পার, 

লহরে-’ অন্ধকানর মালতী িযাকুল িৃচষ্টনত লহরনের মুননর ভাি লিনিার লিষ্টা করল—

‘ভদ্রনলানকর সংসগণ আলািা।’  

  

লহরে মৃদুস্বনর িলল, ‘তাই, মালতী-নিৌচি।’  

  

 নর চেনর চগনয় লহরে লিনল, আেন্দ চিোোয় উনি িনস আনে।  

  

লহরে চিসল। 

  

‘লতামার মা মাস্টারমশায়নক নুাঁজনত লগনেে, আেন্দ।’  

  

আেন্দ িলল, ‘জাচে।’  

  

‘তুচম লজনগ চেনল োচক?’  

  

‘এ িাচড়নত মােুষ  ুনমানত পানর? এ লতা পাগলা-গারি।’  
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আেনন্দর কথার সুনর লহরে চিচিত হল। লস লভনিচেল মালতী িনল লগনে শুেনল আেন্দ 

একেু কাাঁিনি। মালতীনক এত রানত্র এভানি িনল লর্নত লিওয়ার জেয তানক সহনজ ক্ষমা 

করনি ো। চকন্তু আেনন্দর লিানন লস জনলর আভাসেুকু লিননত লপল ো। িরং মনে হল 

লকামল উপাধীনে মাথা লরনন ওর লর্ দুচে লিাননর এনে চেদ্রায় চেমীচলত হনয় থাকার 

কথা, তানত একো অস্বাভাচিক িীচপ্ত লিনা চিনয়নে।  

  

‘লকাে লভালাি আমানক? আচম সি জাচে। আচমও উনি চগনয়চেলাম।’  

  

লহরে আেনন্দর চিনক তাকানত পারল ো, আেন্দনক একেু মমতা জাোিার সাধও লস 

লিনপ লগল। লস িড় লিমাোে হনি। কাল হয়নতা লস আেনন্দর লিানন লিানন তাচকনয় কথা 

িলনত পারনি, আেনন্দর িুল চেনয় োড়ািাড়া করনত পারনি, আেনন্দর চিির্ণ কনপানল 

চিনত পারনি লিহিুেে। আজ লিনহর লিনয় সহােুভূচতর লিনয় লিনাপা চকেু লেই। র্তক্ষর্ 

পারা র্ায়। এমচে িুপিাপ িনস লথনক, িাচক রাতেুকু আজ তানির চঝচমনয় চঝচমনয়ই 

কাচেনয় চিনত হনি। আজ রাচত্র প্রভাত হনল লস আর একো চিেও এই অচভশপ্ত গৃনহর 

চিষাক্ত আিহাওয়ায় িাস করনি ো। আেনন্দর হাত ধনর লর্নানে নুচশ িনল র্ানি। 

  

আেন্দ কথা িলল। ’আচম চক ভািচে জাে?’  

  

‘চক ভািে আেন্দ?’  

  

‘ভািচে, আমারও র্চি একচিে মা’র মনতা িশা হয়!’  

  

লহরে সভনয় িলল, ‘ওসি লভি ো, আেন্দ।‘  

  

আেন্দ তার লকানল মাথা চিনয় শুনয় পড়ল। রুদ্ধ উনত্তজোয় তার দুনিান ্বল্বল করনে, 

তার পাণু্ডর কনপানল অকিাৎ অচতচরক্ত রক্ত এনস সনঙ্গ সনঙ্গ চিির্ণ হনয় র্ানি। 

  

‘মােুনষর ভানগয আমার আর চিশ্বাস লেই। লতামার সনঙ্গ আমার ক’ চিনের পচরিয়, এর 

মনধয আমার শাচন্ত েষ্ট হনয় লগনে। দুচিে পনর চক হনি লক জানে। ’  
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‘শাচন্ত চেনর আসনি, আেন্দ।’  

  

আেন্দ চিশ্বাস করল ো, ‘আসনি চকন্তু চেকনি চক! হয়নতা আচমও একচিে লতামার 

দুনিাননর চিষ হনয় িাাঁড়াি। প্রথম চিে তুচম আর আচম কত উাঁিুনত উনি চগনয়চেলাম, 

স্বনগণর চকোরায়। আজ লকাথায় লেনম এনসচে!’  

  

‘আমরা োচম চে, আেন্দ, সিাই চমনল আমানির লেনে োচমনয়নে। আমরা আিার উচিি। 

ললাকালনয়র িাইনর আমরা  র িাাঁধি, লকউ আমানির চিরক্ত করনত পারনি ো।’  

  

আেন্দ িলল, ‘চিরক্ত আমরা চেনজনির চেনজরাই করি। আমরা মােুষ লর্!’ আেন্দ চক 

মােুনষর প্রচত ্দ্ধা হাচরনয়নে? স্বে কু্ষি হিার অপরানধ মােুষনক চক  ৃর্া করনত আরম্ভ 

করল? লজনে চেল িৃহত্তর জীিনে মােুনষর অচধকার লেই? চিগত-নর্ৌিে লপ্রচমনকর কানে 

প্রতাচরত হনয় তাই র্চি আেন্দ লজনে থানক। তনি তার অপরাধ লেই, চকন্তু এই 

সাং াচতক োে িহে কনর লস চিে কাোনি চক কনর? লহরনের িুক চহম হনয় আনস–

লকাথায় লসই লপ্রম? পূচর্ণমা চতচথর এক সন্ধযায় লস র্া সৃচষ্ট কনরচেল? আজ রাচত্রেুকুর 

জেয লসই অপাচথণি লিতো র্চি লস চেনর লপত। হয়নতা লকানো এক আগামী সন্ধযায়। 

লসই পূচর্ণমার সন্ধযানক লস চেনর পানি। আজ লস আেন্দনক সান্ত্বো লিনি চক চিনয়? 

  

লহরনের মুননর চিনক নাচেকক্ষর্ িযাকুল িৃচষ্টনত তাচকনয় লথনক আেন্দ লিান িুজল। 

’ ুনমানি?’–লহরে িলল। 

  

আেন্দ িলল, ‘ো।’  

  

লহরে িলল, ‘ো। র্চি  ুনমাও, আেন্দ, তনি আমানক োি লিনাও। লতামার োনির মনধয 

আমানির পুেজণে লহাক।’  

  

আেন্দ লিান লমনল িলল, ‘োিি?’  
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লিাননর পলনক রনক্তর আচিভণানি আেনন্দর মুননর চিিচর্ণতা  ুনি লগনে। লহরে তা লক্ষ 

করল। তার িুনকও ক্ষীর্ একো উৎসানহর সাড়া উিল। 

  

‘তাই কর, আেন্দ, োি। আমরা এনকিানর চঝচমনয় পনড়চে, ো? আমানির জড়তা লকনে 

র্াক।’  

  

আেন্দ উনি িাাঁড়াল। িলল, ‘তাই ভানলা। োিই ভানলা। উুঃ ভানগয তুচম িলনল! োিনত 

লপনল আমার মনের সি ময়লা লকনে র্ানি, সি কষ্ট িূর হনি।’  

  

আেন্দ োে চিনয় আলগা লনাাঁপা নুনল লেলল।—’িল উনিানে র্াই। আজ লতামানক এমে 

োি লিনাি তুচম র্া জীিনে কননো লিন চে। লিন লতামার রক্ত েগিগা কনর েুেনি। এই 

লিন, আমার পা িঞ্চল হনয় উনিনে।’  

  

আেনন্দর এই সংক্রমামক উোিো আেনন্দর েৃতযচপপাসু িরনর্র মনতা লহরনের িুনকর 

রক্তনক িঞ্চল কনর চিল। শক্ত কনর পরস্পনরর হাত ধনর তারা লনালা উনিানে চগনয় 

িাাঁড়াল। সকানল ঝড়িৃচষ্টর পর লর্ লরাি উনিচেল তানত উিাে শুচকনয় চগনয়চেল, তিু 

উনিােভরা িষণাকানলর িড় িড় তৃনর্র স্পশণচসক্ত ও শীতল। আেনন্দর োনির জেযই 

চেশীথ আকানশর চেনি এই সরস লকামল গাচলিা চিোনো আনে।  

  

‘চক োি োিনি, আেন্দ? িিকলা?’  

  

‘ো। লস লতা পূচর্ণমার োি। আজ অেয োি োিি।’  

  

‘োনির োম লেই?’  

  

আনে বিচক। পরীেৃতয। আকানশর পরীরা এই োি োনি। চকন্তু আনলা িাই লর্?’  

  

‘আনলা ্বালাচি, আেন্দ।’  
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 নর  নর অেুসন্ধাে কনর লহরে চতেচে লঠে ে আর একচে চডািচর চেনয় এল। আনলাগুচল 

ল্বনল লস োাঁনক োাঁনক িচসনয় চিল। 

  

আেন্দ িলল, ‘এ আনলানত হনি ো। আনরা আনলা িাই। তুচম এক কাজ কর, রািা নর 

কাি। আনে, কাি এনে একো ধুচে ল্বনল িাও।’  

  

‘ধুচে আেন্দ?’  

  

আেন্দ অধীর হনয় িলল, ‘লকাে লিচর করে? কথা কইনত আমার ভানলা লাগনে ো। 

লঝাক িনল লগনল চক কনর োিি?’  

  

আেন্দ উনত্তজোয় থারথার কনর কাাঁপচেল। তার মুন লিনন লহরনের একেু ভয় হল! 

ক’চিে লথনক লর্ চিষ্ণ তা আেনন্দর মুনন আ্য় চেনয়চেল তার চিহ্নও লেই, প্রানর্র ও 

পুলনকর উিস তার লিানন-মুনন েুনে িার হনি! িাাঁচড়নয় আেন্দনক লিনিার সাহস 

লহরনের হল ো। রািা র লথনক লস এক লিাঝা কাি চেনয় এল।  

  

আেন্দ িলল, ‘আনরা আে, র্ত আনে সি।’  

  

‘আর চক হনি?’  

  

‘চেনয় এস, আনরা লাগনি। র্ত আনলা হনি োি তত জমনি লর্। পরী চক অন্ধকানর 

োনি?’  

  

রািা নর র্ত কাি চেল িনয় এনে লহরে উিানে জমা করল। আেনন্দর মুনন আজ চমেচত 

লেই, অেুনরাধ লেই, লস আনিশ চিনি। মনে মনে ভীত হনয় উিনলও প্রচতিাি করার 

ইিা লহরে িমে করল। আেন্দ র্া িলল েীরনি লস তাই পালে কনর লগল। মালতীর 

 র লথনক এক চেে চ  এনে কানির স্তুত নপ লেনল চিনয় চকন্তু লস িুপ কনর থাকনত পারল 

ো। 
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‘ভয়ােক আগুে হনি, আেন্দ!’  

  

আেন্দ সংনক্ষনপ িলল, ‘লহাক।’  

  

‘িাচড়নত আগুে ললনগনে লভনি ললাক হয়নতা েুনে আসনি।’  

  

‘এচিনক ললাক লকাথায়? আর আনস লতা আসনি। িাও, এিার ল্বনল িাও।’  

  

আগুে ধচরনয় লহরে আেনন্দর পানশ এনস িাাঁড়াল। চিরাে র্োনােনলর মনতা  ূতচসক্ত 

কনষ্ঠর স্তুত প হু হু কনর ্বনল উিল। সমস্ত উনিাে লসাোচল আনলায় উজ্জ্বল হনয় উিল। 

আেন্দ উচ্ছ্বচসত হনয় িলল, ‘এই ো হনল আনলা!’  

  

ওচিনকর প্রািীর, এচিনকর িাচড় উদ্ভাচসত হনয় উনিনে। চ -নপাড়া গন্ধ িাতানস লভনস 

কতিূনর চগনয় লপৌাঁেল। লকউ জানে ো। লহরে আেনন্দর একো হাত লিনপ ধরল। 

  

হাত োচড়নয় চেনয় আেন্দ িলল, ‘তুচম চসাঁচড়নত িনস োি লিন। আমায় লডক ো, আমার 

সনঙ্গ কথা লিানলা ো।’  

  

লহরে চসাঁচড়নত চগনয় িসল। আেন্দ আগুনের কানে চগনয় িাাঁড়াল। লহরনের মনে হল 

আগুনের লস এত কানে িাাঁচড়নয়নে লর্ তার লিাননর সামনে লস িুচঝ ঝলনস পুনড় র্ানি। 

চকন্তু েৃনতযর চিপুল আনর়্াজে, আেনন্দর উেত্ত উল্লাস তানক মূক কনর চিনয়চেল। 

আগুনের তানপ আেনন্দর কষ্ট হনি িুনঝও লস কানির পুতুনলর মনতা িনস রইল। 

  

নাচেকক্ষর্ আগুনের সাচিনধয চস্থর হনয় িাাঁচড়নয় লথনক এনক এনক কাপড়জামা নুনল 

আেন্দ অন ণযর মনতা আগুনে সমপণর্ কনর চিল। তার গলায় লসাোর হানর তাচিজ চেল, 

িাহুনত তুলসীর মালা চেল, হানত চেল লসাোর িুচড়। এনক এনক নুনল তাও লস আগুনে 

লেনল চিল। চেরািরর্ ও চেরাভরর্ হনয় লস লর্ চক েৃতয আজ লিনানি লহরে কল্পো 

কনর উিনত পারল ো। 
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আেন্দ ধীনর ধীনর আগুেনক প্রিচক্ষর্ করনত আরম্ভ করল। অচত মৃদু তার গচত, চকন্তু 

লিাননর পলনক েন্দ লিানন পনড়। এও লসই িিকলা োনিরই েন্দ। লস োনি চতল চতল 

কনর আেনন্দর লিনহ জীিনের সঞ্চার হনয়চেল, আজ লতমচে ক্রমমপদ্ধচতনত লস গচত সঞ্চয় 

কনরনে। গচতর সনঙ্গ ধীনর ধীনর প্রকাশ পানি তার অঙ্গ প্রতযনঙ্গর লীলািাঞ্চনলযর সমন্বয়, 

র্ার জে লিানন পনড় ো, শুধু মনে হয় সমগ্র েৃনতযর রূপ ক্রমনম ক্রমনম পচরস্ফুে হনি। 

প্রথনম আেনন্দর দুচে হাত লিনহর সনঙ্গ চমনশ চেল, হাত দুচে র্নে আগুনের কচৰ্কত 

আনলায় তরঙ্গ তুনল তুনল দুই চিগনন্তর চিনক প্রসাচরত হনয় লগল, তনে আেনন্দর 

পচরক্রমমা অতযন্ত দ্রুত হনয় উনিনে। এনে লর্ তার েৃনতযর পচরপূর্ণ চিকাশ, এই েৃতযনক 

লর্ ো লিনে তারও তা লিাঝা কচিে েয়। লহরে িড় আরাম লিাধ। করল। তার অশাচন্ত ও 

উনদ্বগ, ্াচন্ত ও জড়তা চমচলনয় চগনয় পচরতৃচপ্তনত লস পচরপূর্ণ হনয় লগল। : আেনন্দর 

প্রথম েৃনতযর লশনষ মচন্দনরর সামনে লস প্রথম লর্ অনলৌচকক অেুভূচতর স্বাি লপনয়চেল, 

আিার, তার আচিভণানির সম্ভািোয় লহরনের লিহ হাল্কা, মে প্রশান্ত হনয় লগল। 

  

চকন্তু এিানরা অকিাৎ আেনন্দর েৃতয লথনম লগল। আগুনের আনরা চেকনে লস থমনক 

িাাঁড়াল। আগুে। এনে তার মাথা োচড়নয় আনরা উাঁিুনত উনিনে, আেন্দনকও মনে হনি 

আগুনের চশনা! পরীক্ষনর্ আেন্দ কাত হনয় লসই চিপুল িযাপক র্োেনল েনল পড়ল। 

  

লহরে চেিল হনয় তাচকনয় রইল। চকেু করার লেই। আেন্দ অনেক আনগ মারা লগনে। 

শুধু চিতায় উিিার শচক্তেুকুই তার িজায় চেল। 
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